
เวทีเสวนา NBTC Public Forum 1/2558: 
“ทรัพยากรคลื่นความถี่และทิศทางการสื่อสารภายใต้ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล”

จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

“แนวคิดและสาระส าคัญของร่างกฎหมายในชุดเศรษฐกิจดิจิทัล”

สุรางคณา  วายุภาพ
ผู้อ านวยการ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(องค์การมหาชน)



ท าไมเราต้อง DE

ใครเกี่ยวข้องกับ DE

ท าไมต้อง Reform

ร่างกฎหมาย DE

กฎหมาย 3 กลุ่มที่จ าเป็น

สาระส าคัญของกฎหมายแต่ละกลุ่ม
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Internet Broadband 5.49 ลา้นราย



มูลค่า E-Commerce (B2B, B2C และ B2G)

ที่มา: ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
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Software
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มูลค่าและอัตราการเติบโตของมูลค่าการผลิตซอฟตแ์วร์
และบริการซอฟต์แวร์ และซอฟต์แวร์สมองกลฝัง

ปี 2557 ตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ 
ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วนชะลอตัวลง 
แต่มีการธุรกิจ Consumer payment services ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

Digital Economy Promotion
สนับสนนุโดยภาครัฐ รูปแบบการลงทุน โดยเน้น SMEs เช่น Venture Capital, 
ผลักดัน Incentives, เพ่ิมจ านวน Software Park ในรูปของ Crowd Funding
ส่งเสริมพัฒนาซอฟต์แวร์ เน้น Embedded System 
พัฒนาต่อยอดจาก Open Source Software (เน้น Security)

ที่มา: เอกสารโครงการส ารวจตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ โดย TDRI

(ประมาณการ)



อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทย

ปี 55 
มูลค่าตลาด 151,558 
ล้านบาท
(1.24% ของ GDP)

ปี 56-60
คาดการณ์ว่า จะมีอัตรา
เติบโตเฉลี่ย 8.7%
(มูลค่าตลาดมากกว่า 
229,445 ล้านบาท)

อับดับ 1
อุตสาหกรรม
แอนิเมชั่น

อับดับ 2
อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์

อับดับ 3
อุตสาหกรรม
ดนตรี

ที่มา: เอกสารโครงการส ารวจตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ โดย TDRI

ปี 57 ธุรกิจสื่อบันเทิงไทย 
มีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึน้จากการเข้าสู่ยุคทีวีดิจิทัล

คาดการณ์จะมีตลาดผลิตรายการโทรทัศน์
มูลค่า 3 หมื่นกว่าล้านบาท

ท่ีมา: ศูนย์วิจัยกสกิรไทย

จะโตกว่านี้
ได้อีกหรือไม่?

Digital Content
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การเติบโตส าหรับ Digital Content ของไทย
อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (2013 - 2018) =7.3%

Source: PwC Global entertainment and media outlook 2014-2018

มูลค่ารวม
ปี 2014 = 9,999 Million USD (ประมาณ 3 แสนกว่าล้านบาท)

คาดการณ์ ปี 2018 = 13,364 Million USD    (ประมาณ 4 แสนกว่าล้านบาท)

Digital Content
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Digital Content ไทยเทียบกับต่างประเทศ
ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย

Source: PwC Global entertainment and media outlook 2014-2018

Digital Content
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Soft Infra.
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ข้อมูลจำกระบบ ThreatWatch
ของไทยเซิร์ต 
ระหว่ำงเดือน ม.ค. – ธ.ค. 2557

หมำยเหตุ:

สถิติภัยคุกคามประเภท Web Defacement 
ในภูมิภาค ASEAN ในปี 2557



อ้างอิง ข้อมูล CISSP holders  จาก www.isc2.org/member-counts.aspx (Aug 2012, Aug 2013, Dec 2014) 

สถานการณ์ความพร้อมของบุคลากรด้านความม่ันคงปลอดภัย
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ก.ไอซีที ตร. อ่ืนๆ

ปท.=46

ปอท.=60

ศท.=1
สทส.=5 ปป.=3

ก.ยุติธรรม=25

กองทัพ=10

อื่นๆ=29

กองบัญชาการ.=6

พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คอมฯ 185 คน

เป็นข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2557

ศท. =ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร / ปอท. = กองบังคับการปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี / สทส. = ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / 
ปป. = กองบังคับการปราบปราม / หน่วยงานอืน่ๆ  เช่น ส านักข่าวกรอง, กรมสรรพากร เป็นต้น

Human resource



Dec 2014 

Non-state and state-sponsored attacker 
Jan 2015 

Proprietary and Confidential 



Facebook and Instagram outage 

Proprietary and Confidential 

Jan 2015 



Cyber Attacks in Dec 2014 – Jan 2015 

มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย.   ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.  ม.ค.   ก.พ.  

ธ.ค. 57 บ. Sony Entertainment ถูกเจาะ
ระบบ เป็นการคุกคามข้อมูลส่วนตัวคนดงัและ
ลูกค้า Sony ครั้งส าคัญ  pattern การลงมือ 
เหมือนที่เกาหลีเหนือเคยใช ้

กลุ่ม Lizard Squad, IS  
ม.ค. 58  อ้างว่าเป็นผู้โจมตีระบบเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ตของสายการ
บินมาเลย์ ด้วย hack เว็บ 2 ครั้งติด และใช้ค าที่ท าให้ผู้โดยสาร 
สั่นสะเทือนความเชื่อมั่นผู้โดยสารด้วยภาษาที่คนไอทีเข้าใจได้ เพ่ือส่ง
สารเมื่อไม่มีหน้า page ใดว่า 404-Plane Not Found 

กลุ่ม Lizard Squad, IS  
ธ.ค. 58  อ้างว่าเป็นผู้โจมตีเครือข่ายเกมออนไลน์ 
Microsoft Xbox Live และ Sony Playstation  
จนล่มทั่วโลกในช่วงคริสมาส ด้วยรูปแบบ DDoS 

กลุ่ม Lizard Squad, IS  
ม.ค. 58 อ้างว่าเป็นผู้โจมตีระบบ 
Facebook จนล่มในเป็นประมาณ 40 นาที 
เป็นการโจมตีในวันรุ่งขึ้นหลังโจมตเีว็บไซต์
ของสายการบินมาเลย์ 

พ.ย. 57 กลุ่ม Anonymous ข่มขู่  
Cyber Attack กับ Bank ชาติทั่ว
โลก 



พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้อง Cybersecurity
1. พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คอมฯ ได้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวง ICT, สตช. แบะหน่วยงานอื่นๆ

- ท าหน้าที่หลักเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ. คอมฯ 
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ ตลอดภาคเอกชนและภาคธุรกิจ
เพื่อการรักษา cybersecurity ภายในประเทศ 

- ประสานงานกับหน่วยงานในต่างประเทศ ได้แก่ Interpol FBI เพื่อการรักษา Cybersecurity ภายในประเทศและ
เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการป้องกัน cybersecurity ระหว่างประเทศ

2. พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ท าหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์ computer forensics ได้แก่ เจ้าหน้าที่ Thai CERT, กอง
พิสูจน์หลักฐาน สตช. และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
- ท าหน้าที่ตรวจ วิเคราะห์พยานหลักฐานคดีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
- ให้ความเห็นในฐานะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพยานหลักฐานท่ีตรวจวิเคราะห์
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มำตรกำรในกำรรับมือและจัดกำรภัยคุกคำมไซเบอร์ที่ก ำหนดไว้ในกรอบ AEC 2015 คือ ประเทศ
สมำชิกของอำเซียนต้องจัดต้ังและเตรียมควำมพร้อมของทีมประสำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Emergency Response Team - CERT)

อาเซียนมีทีม CERT ที่เข้มแข็ง



OECD
The digital economy is comprised of markets based on digital technologies that facilitate the trade of goods and 
services through e-commerce. The expansion of the digital sector has been a key driver of economic growth in recent 
years, and the shift towards a digital world has had effects on society that extend far beyond the digital technology 
context alone.

The Chartered Institute for IT

Digital Economy: The digital economy refers to an economy that is based on digital technologies, although we 
increasingly perceive this as conducting business through markets based on the internet and the World Wide Web.

Oxford Digital Economy Collaboration Group

Three main components of the ‘Digital Economy’ concept can be identified:

• supporting infrastructure (hardware, software, telecoms, networks, etc.),

• e-business (how business is conducted, any process that an organization conducts over computer-mediated 
networks),

• e-commerce (transfer of goods, for example when a book is sold online).

Digital Economy คืออะไร



OECD

The digital economy is the result of the transformational effects of new General-Purpose Technologies (GPT) in 
the fields of information and communication. It has impacted all the sectors of the economy and social 
activities, for instance: retail, transports, financial services, manufacturing, education, healthcare, media and so 
on. It has implications much beyond the Information and Communication Technology (ICT) sector. In addition, 
the internet is empowering people in a new and different way to create and share their ideas, giving rise to new 
content, entrepreneurs and markets.



ท าไมเราต้อง DE

ใครเกี่ยวข้องกับ DE

ท าไมต้อง Reform

ร่างกฎหมาย DE

กฎหมาย 3 กลุ่มที่จ าเป็น

สาระส าคัญของกฎหมายแต่ละกลุ่ม
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คกก.ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

e-Commerce
e-Transaction
e-Government
Internet of Things 

DE Promotion
(Service Infra)
Back-End Apps
Digital Content

Layer:2

Hard Infra.
•Physical (Network)
•Logical (Spectrum)

Layer:3

ความจ าเป็นในการเปลี่ยนบทบาทจากกระทรวง ICT เป็น
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะ Facilitator 

กสทช. ก ำหนด
นโยบำยและ
ก ำกับดูแล

วิทยุคมนำคมเพ่ือกำรสื่อสำร 

ข้อสังเกต:ุ 
1. การก าหนดนโยบายในการจัดสรรคลื่นความถี่ควรแยกจากการก ากับดูแล เพ่ือให้เกิดความ

อิสระในการแข่งขันและเพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการที่ดีหรือไม่
2. แนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่ให้เพียงพอจะเป็นในทิศทางใด เช่น จะใช้ white space 

ของคลื่นที่จัดสรรไว้เดิมหรือไม่
3. การก าหนดสัดส่วนการบริหารจัดการกองทุน USO (Universal Service Obligation) 

ควรมีความยืดหยุ่นในการก าหนดสัดส่วนรายได้เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจหรือไม่ 
4. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) และ ส านักงาน

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมอาจ (กทค.) อาจไม่มีความจ าเป็นต้องแยกกันอีกต่อไป 

Standards Registry

Digital Content 
•Entertainment
•Advertising
•Marketing 
•Educations

e-Doc exchange

Back Office Tool

e-Payment

Logistic & Fulfillment 

e-Gov
Services

e-Health 
Services

e-Commerce 
Platform

e-Trade 
Facilitation

e-Tourist 
Services

e-Agriculture 
Services

IT Security & e-Authen., Standard, Law

Layer:1

หน่วยงำน Stakeholder
ภำครัฐ
• กระทรวงพำณิชย์
• กระทรวงอุตสำหกรรม
• กระทรวงกำรคลัง
• กระทรวงเกษตรฯ
• กระทรวงกำรท่องเที่ยวฯ
• กระทรวง ICT - SIPA สรอ. 

และสพธอ.

ก ำกับโดย ธปท. โดยอำศัย
อ ำนำจภำยใต้พรบ. 
ธุรกรรมฯ

หน่วยงำนก ำกับ
กสทช.

IMT: International Mobile 
Telecommunications 

TV/Radio Broadcasting

Soft Infra

ภำคเอกชน
• สภำอุตสำหกรรม
• สภำหอกำรค้ำ
• สมำคมธนำคำรไทย
• สมำคม e-Commerce

Online Complaint & 
Dispute Resolution

ดูแลโดย SIPA,
ก.วัฒนธรรมและ
สมำคมที่เกี่ยวข้อง
กับสื่อด้ำนต่ำงๆ

สนับสนุนโดยส ำนักงำน
พัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) Critical Service Infra

IMT ขยายตัวของ 3G 4G และการใช้ 
Internet  ในการสื่อสารแทนวิธีการเดิม 
หรือ Over The Top Service  เช่น
การโทรศัพท์หากันด้วยโปรแกรม Line 

20150127_sw1_v0.5

Stakeholder หลัก 
หน่วยงำน R&D เช่น สวทช. 
และสถำบันกำรศึกษำ

Satellite

14



ท าไมเราต้อง DE

ใครเกี่ยวข้องกับ DE

ท าไมต้อง Reform

ร่างกฎหมาย DE

กฎหมาย 3 กลุ่มที่จ าเป็น

สาระส าคัญของกฎหมายแต่ละกลุ่ม

Challenge
15

ประเด็นน าเสนอ



ท าไมต้อง Reform ?
Policy

Operation

• ขาดความเข่ือมโยงในระดบันโยบายของ คกก. ชดุต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีดิิิทลั 

• ขาดการน านโยบายไปลงมือปฏิบตัิ 

• ขาดการติดตามผลอย่างเข้มข้น 

• การท างานภาครัฐบางสว่นยงัซ า้ซ้อนและไมส่นบัสนนุกนัและกนั

• ความต้องการใช้ดิิิทลัที่มากขึน้ ท าให้ภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนให้พร้อม

• ลดภาระหน้าท่ีท่ีซ า้ซ้อน/คาบเก่ียวของภาครัฐ 

• มาตรการสง่เสริม/กระตุ้นการพฒันาเศรษฐกิิและสงัคมดิิทิลั ยงัมี  ิากดั 

• การพฒันานวตัิกรรม / application ของไทยยงัมีอยู่น้อย

• การลดภาระของต้นทนุ/ค่าใช้ิ่ายในการใช้งานเทคโนโลยีดิิทิลัเป็นเร่ือง  ิาเป็น

• ระบบท่ีใช้เทคโนโลยีดิิทิลั บางสว่นยงัไมส่อดคล้องตามกฎหมาย ไมไ่ด้มาตรฐาน และท างานร่วมกนัไมไ่ด้ 

• ความเสี่ยง/ภยัคกุคามยงัมีต่อเน่ือง/รุนแรง (ภยัคกุคามทางไซเบอร์ / การละเมดิข้อมลูสว่นบคุคล)

• สงัคมไทยรับมือกบัสงัคมดิิิทลัได้มากน้อยแค่ไหน 

Environment
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สภานิติบัญญตัิแห่งชาติส่วนราชการ

หน่วยงำน
เสนอร่ำงกฎหมำย

กรณีเห็นชอบ

คณะรัฐมนตรี
รับหลักกำร

คณะกรรมกำร
กฤษฎีกำพิจำรณำ

คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบร่ำง
กฎหมำย

รอบรรจุเข้ำระเบียบ
วำระ สนช.

ลงมติเห็นชอบ หรือ 
ไม่เห็นชอบ

วำระที่  1 รับหลักกำรพิจำรณำ
ต่อ

วำระที่ 2

วำระที่ 3

คณะกรรมำธิกำร
ท่ีสภำตั้งหรือ

คณะกรรมำธิกำร 
เต็มสภำพิจำรณำ

รำยมำตรำ

นำยกรัฐมนตรีน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ

พระมหำกษัตริย์ลง
พระปรมำภิไธย

ประกำศใช้ในรำช
กิจจำนุเบกษำ

กรณีไม่
เห็นชอบ หรือ 
ไม่รับหลักการ
ตามวาระที่ 1

ร่ำงกฎหมำยตกไป

ฝ่ายบริหาร

๔ ก.ย. ครม.ประยุทธ์    ตั้งสนช.  & สปช.  คาดว่ารธน.จะแล้วเสร็จ ก.ย.๕๘  และมีการท ากฎหมายประกอบรธน.    ก.พ.หรือพ.ค ๕๙ คาดว่าจะมีการเลือกตั้ง



ร่างกฎหมาย Digital Economy 

Policy OperationResource

พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พ.ศ. ....
• มี คกก. NDEC ก ำหนด

นโยบำย & Master 
Plan เป็นทิศทำง
กำรท ำงำนที่หนว่ยงำน
น ำไปปฏิบัติ

• คกก. NDEC เป็นผู้
ประสำนนโยบำยกับ 
คกก. ตำมกฎหมำยอืน่ 
เพื่อให้เชื่อมกัน

• มีกลไกกำรติดตำมและ
กำรปฏิบัติกำรให้
สอดคล้องกับแผน

พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พ.ศ. ….
• จัดตั้งกองทุนรองรับกำร

พัฒนำงำนทั้ง 5 ด้ำน 
• วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งทุน

ส ำหรับกำรท ำงำนของรัฐ 
เอกชน ประชำชน ในกำร
ผลักดันแผน

• บริหำรกองทุนโดย คกก.
กองทุน ภำยใต้หลักเกณฑ์ท่ี 
คกก. NDEC ก าหนด

• แหล่งที่มาจะเน้นแหล่งเงินจาก
ภาครัฐ

พ.ร.บ. กสทช. (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
ปรับปรุงให้กำรบริหำรจัดกำรคลื่นควำมถี่
ของประเทศตอบโจทย์/เช่ือมโยงกับกำร
พัฒนำ DE ในฐำนะที่เป็น Hard Infra ที่
ส ำคัญ 

Hard Infra

Soft Infra

พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

• ปรับปรุงเกณฑก์ำรท ำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ และกำรก ำกับดูแลธุรกิจบริกำร
ที่ส ำคัญให้เหมำะสม

• เพิ่มเติมหลักกำรตำม e-communication
Convention เพื่อลดช่องว่ำงและเตรียม
พร้อมอนุวัติกำร

• บูรณำกำรหน่วยงำนรัฐที่ดูแล เพื่อเพิ่มควำม
เข้มแข็ง

พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ....
มี คกก. & สนง. เป็น Command Center ในกำรส่งเสริมงำนด้ำน Security ผ่ำนมำตรกำร
ป้องกันและรับมือกับภัยคุกคำมเพื่อลดควำมเส่ียง ผลกระทบและควำมเสียหำยต่อ 
Information & Network System และ Critical Infra

พ.ร.ฎ. สพธอ. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รองรับกำรท ำงำนร่วมกันแบบ PPP ในกำรพัฒนำ
ระบบหรือบริกำรที่เป็น Critical Infra เช่น 
e-Authentication (แก้กฎหมำยชว่งเปลี่ยนผ่ำน)

พ.ร.บ. การกระท าความเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ....
• ปรับปรุงให้กฎหมำยมคีวำมชัดเจน ป้องกันกำรปรับใช้ที่ผิดเจตนำรมณ์
• ปรับปรุงฐำนควำมผิดเพื่อห้ำมปรำบภยัร้ำยออนไลน์ในรูปแบบใหม่
• ช่วยเหลือติดตำมกำรท ำควำมผิดอื่นที่ท ำผ่ำน Online เพื่อให้ได้พยำนหลักฐำนที่เชือ่ถอื

ได้ กระบวนกำรได้มำได้มำตรฐำน

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
• ก ำหนดหลักเกณฑ์ขั้นต่ ำให้เกิด Standardization ในกำรดูแลข้อมูลส่วนบุคคล 
• ผู้ควบคุมข้อมูลที่ถือครองข้อมูลส่วนบุคคลต้องดูแลมิให้มีกำรละเมิดสิทธิเจ้ำของข้อมูล
• ส่งเสริมกลไกกำรก ำกับดูแลตนเอง (Self-Regulation) ของภำคเอกชนและภำครัฐ

NETDA

NBTC

NCSA

พ.ร.บ. การส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล พ.ศ. ....

มีหน่วยงำนเพือ่ส่งเสริม/ดูแลงำนด้ำน 
Promotion ครอบคลุมอุตสำหกรรม 
นวัตกรรม ทำงเทคโนโลยีดิจิทัลและ 
Digital Content

DE Promotion NDEP

พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ....
• ปรับบทบำท MICT ให้พร้อมขับเคลื่อน Digital Economy ด้วย

กำรจัดตั้ง MoDE
• ปรับบทบำทหน้ำที่ของส่วนรำชกำร ให้รับกับกำรปรับโครงสร้ำง

กำรท ำงำน เน้นที่กำรผลักดันนโยบำย
• จัดตั้ง สนง. ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นฝ่ำยเลขำฯ คกก.

NDEC และเป็นศูนย์กลำงผลักดันนโยบำย

Digital Society สนง. ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดูแล 

พ.ร.บ. รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ....

(ควำมจ ำเป็นในกำรยกร่ำง ?)

Service Infra NEGA

ยงัคงมีกลไกการตรวิสอบการใช้อ านาิโดยศาล
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ิะมีการรวมกฎหมายไว้ด้วยกนั
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ร่างกฎหมาย Digital Economy 

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ ๓

พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ใช้บังคับ / สนช. พจิารณาแล้ว 

ร่าง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (ฉบับที.่.) พ.ศ. ....

• ควำมผิดเก่ียวกับวิดีโอในโรงภำพยนตร์
• คุ้มครองข้อมูลกำรบริหำรสิทธิ

วางรากฐาน Digital Economy สร้างความเช่ือมั่น

ร่าง พ.ร.บ.พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. ....

ร่าง พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. ….

ร่าง พ.ร.บ. การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. ....

ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ....

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ พ.ศ. ....

ร่าง พ.ร.บ. การกระท าความเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....

ร่าง พ.ร.บ. กสทช. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....



กฎหมาย & ข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายที่จ าเป็น
เพื่อรองรับ Digital Economy & Society 

21

ช่วงที่ ๑ ช่วงที่ ๒ ช่วงที่ ๓  ช่วงที่ ๔  

๑.กฎหมายลิขสิทธิ์ 
-การปกป้อง
มาตรการทางเทคโนโลยี
(จ าเป็นต้องมี Best Practices)
-การระงับการเผยแพร่
ซึ่งมีมาตรการตรวจสอบ
โดยศาล

๒.กฎหมายอ านวยความสะดวก

ร่างกฎหมาย ๑๐ ฉบับ
๑.ปรับปรุงกระทรวง ICT
๒.คณะกรรมการ DE
๓.กสทช. : กสช.& กทค.
๔.กองทุน Digital Economy
๕.Digital Economy Promotion
๖.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

(e-Commerce & e-Transaction)
๗.Data Protection

(ตั้งแต่ปี ๒๕๔๑-๒๕๕๗ = ๑๖ ปีเต็ม)
๘.Cybersecurity 
๙.Computer Crime
๑๐.จัดตั้งสพธอ.

๑.การจัดซื้อจัดจ้าง
๒.ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๓.การรักษาความลับ
๔.การรักษาความปลอดภัย

(เมื่อไม่มีมาตรการท าลายเอกสาร
ท่ีเหมาะสม ก็ยังคงมีภาระในการ
มีและเก็บท้ังเอกสารกระดาษ & 
e-Document ควบคู่กัน ซึ่งเป็น
ต้นทุนทางเศรษฐกิจมหาศาล)

๕.กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
๖.กฎหมาย e-Government ??
๗.การคุ้มครองผู้บริโภคทางออนไลน์

(Online Consumer Protection)

๑.การคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาท้ังระบบ ?? 
การรับแจ้ง/ขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์
และความจ าเป็นในการเข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญาส าคัญๆ 

๒.มาตรการทางภาษี 
การเงิน & การคลัง
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ในโครงสร้างพื้นฐานส าคัญ/ขนาดใหญ่

๓.e-Transferable Record
๔.การระงับข้อพิพาททางออนไลน์

(Online Disputes Resolution)
๕.Internet Governance - IGF
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ร่างกฎหมาย Digital Economy 

กลุ่มที่ ๑ 

พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
• สถำนะเป็นกฎหมำยกลำง

• ก ำหนดข้ันตอนและระยะเวลำกำรอนุญำต

• หน่วยงำนรัฐต้องมีคู่มือและ SLA ให้ประชำชน

• ให้สำมำรถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกำรอนุญำต

• ผลของกำรอนุญำตล่ำช้ำ 

• จัดตั้งศูนย์บริกำรร่วมเพื่อรับค ำร้อง/ศูนย์รับค ำขอ
อนุญำต ณ จุดเดียว 

ใช้บงัคบั / สนช. พิิารณาแล้ว 

ร่าง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ความผิดเกี่ยวกับวิดีโอในโรงภาพยนตร์

• บันทึกภำพ/เสียงจำกภำพยนตร์ในโรง
ภำพยนตร์ ใช้หลัก Fair Use ไม่ได้

• ก ำหนดข้อยกเว้นกรณีเพื่อประโยชน์
ส ำหรับคนพิกำร

คุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ

• ดูแลข้อมูลกำรบริหำรสิทธิ เช่น ISBN

• ดูแลมำตรกำรทำงเทคโนโลยีที่คุ้มครอง IP เช่น Access Control 

• ก ำหนดช่องทำงให้ผู้ให้บริกำรในกรณีมีกำรละเมิด IP เช่น กำร
เจรจำ Notice & Take Down

• สินค้ำ IP ที่ได้มำโดยชอบ ขำยต่อได้โดยไม่ผิดกฎหมำย 

• ให้ควำมคุ้มครองสิทธิของนักแสดงจำกกำรถูกบิดเบือน ตัดทอน 
เปลี่ยนแปลงไม่เหมำะสม

• กำรท ำซ้ ำชั่วครำว เช่น caching ไม่ถือว่ำละเมิดลิขสทิธิ์

• ก ำหนดค่ำเสียหำยในเชิงลงโทษ เมื่อจงใจ



กลุ่มที่ ๒ 

ร่าง พ.ร.บ.พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....
• มี คกก. NDEC ก ำหนดนโยบำยเป็นทิศทำงที่หน่วยงำนต้องปฏบัิติ

• คกก. NDEC จะประสำนในระดับนโยบำยกับ คกก. อื่น เพื่อให้เชื่อมกัน

• มีกลไกกำรติดตำมกำรปฏิบัติกำรให้สอดคล้องกับแผน

ร่าง พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ….
• จัดตั้งกองทุน DE รองรับกำรพัฒนำงำนทั้ง 5 ด้ำน 

• วัตถุประสงค์เป็นแหล่งทุนส ำหรับรัฐ เอกชน ประชำชน ในกำรผลักดันแผน

• แหล่งที่มำจะเน้นแหลง่เงินจำกภำครัฐ

ร่าง พ.ร.บ. การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. ....
มีหน่วยงำนเพื่อส่งเสริม/ดูแลงำนด้ำน Promotion ครอบคลุม
อุตสำหกรรม นวัตกรรม ทำงเทคโนโลยีดิจิทัลและ Digital Content

ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ....
• ปรับบทบำท MICT ให้พร้อมขับเคลื่อน DE ด้วยกำรจัดตั้ง MoDE

• ปรับบทบำทส่วนรำชกำร ให้พร้อมท ำงำน และลดควำมซ้ ำซ้อน

• Digital Economy คืออะไร ใครได้ประโยชน์ ?

• กฎหมาย 10 ฉบับ ท าไมประชาชนไม่เคยได้เห็น
ท าไมเร่งรัดกฎหมาย ?

• การปรับโครงสร้างการท างานของรัฐ จะช่วยใน
การพัฒนา Digital Economy ได้จริงหรือ ?

• ยังขาดการสื่อสารงานด้าน Digital Economy
ของรัฐบาล

Hot Issue



รวม กสท. และ กทค. เข้ำด้วยกัน และท ำงำน
เป็นชุดเดียว  เพื่อให้สอดคล้องกับยุคหลอมรวมสื่อ

Hard 
Infrastructure

คล่ืนความถี่ เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ
ใช้เพื่อประโยชน์สำธำรณะ

ก าหนดเส้นแบง่การใช้
อ านาิให้ชดัเิน เพ่ือ
ประกนัความเป็นกลาง
และความเป็นอิสระ
ในการก ากบัการ
แขง่ขนัในตลาดให้เป็น
ธรรม

กสทช.

ส านกังาน กสทช.

Hard Infra.

National Digital 
Economy Committee

1

กสท. กทค..

2

ท ำให้ทิศทำงกำรบริหำรคลื่นควำมถี่ในระดับ Policy 
สอดคล้องกับกำรพัฒนำ Digital Economy 
ตอบโจทย์กำรเป็นทรัพยำกรสื่อสำรของชำติ

กำรท ำแผนแม่บทกำรบริหำรคลื่นควำมถี่
ตำรำงก ำหนดคลื่นควำมถี่ ที่เป็นเสมือนแผน
ชำติด้ำนคล่ืนควำมถี่

ผู้อนมุตัิ

4

CATTOT ผู้ให้บริการรายอ่ืนๆ
ปรับปรุงวิธีกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ เพื่อเพิ่มเติม
ทำงเลือกนอกจำกกำรประมูล

5

3
คกก. จะดูแลสัดส่วนของกำรใช้คลื่นควำมถี่เพื่อประโยชน์
สำธำรณะและเชิงพำณิชย์ให้เหมำะสม ป้องกันกำรน ำไปใช้ผิด
วัตถุประสงค์
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• จะไม่ใช้วิธีกำรประมูลคลื่นแล้ว จริงหรือ?

• กำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ ต้องใช้วิธีกำรประมูลเท่ำนั้นหรือไม่  สำมำรถใช้วิธีกำรแชร์คลื่นร่วมกันได้หรือไม่ เพรำะ trend โลก
สำมำรถแชร์กำรใช้งำนร่วมกันได้   

• กำรแบ่งคลื่นควำมถี่ให้รัฐท ำประโยชน์สำธำรณะ ดูแลอย่ำงไรไม่ให้เอำไปขำยต่อหรอืไม่ได้ใช้ประโยชน์ รวมทั้งจะ

• กำรก ำหนดสัดส่วนกำรใช้งำนท่ีไม่ยืดหยุ่น จะขัดกับสภำพปัจจุบัน

• NDEC จะเข้ำมำล้วงลูกกำรบริหำรคลื่นควำมถ่ี และแทรกแซงสื่อ หรือไม่ 

• ประเด็นเรื่องกำรบริหำรงบประมำณ ไม่ได้รับกำรแก้ไขดดยกฎหมำยนี้

• กำรรวม กทค. & กสท. เป็นชุดเดียว เพรำะท ำงำนไม่เชื่อมกันนั้น ทำงปฏิบัติพร้อมหรือไม่

• ยังจ ำเป็นต้องแยกกำรประกอบกิจกำรออกเป็น ๒ ประเภท อีกหรือไม่ เพรำะเทคโนโลยีหลอมรวมกันแล้ว

• กลไกใดที่จะท ำให้กำรน ำเงินกองทุนไปใช้เกิดประโยชน์ ไม่สูญเปล่ำ

• กองทุนจะท ำให้กลไกตลำดผิดเพี้ยน เพรำะธุรกิจจะไม่ลงทุนเพรำะหวังใช้เงินรัฐ 

คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม VS กสทช. ??

กสทช. VS บทบาทหน้าที่ ??

คลื่นความถี่ VS จัดสรร ??

กองทุน VS การพัฒนาดิจิทัล VS ประโยชน์ประเทศ ??
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Hot Issue : NBTC



กลุ่มที่ ๓

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
• ปรับปรุงเกณฑ์กำรท ำธุรกรรมฯ ให้สอดคล้องกับสำกล เช่น e-Signature

• เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ตำม e-communication Convention เพื่อเตรียมอนุวัติกำร
เช่น Automated Message  Systems

• บูรณำกำรหน่วยงำนรัฐที่ดูแล E Commerce เพื่อเพิ่มควำมเข้มแขง็

ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ....
• มี คกก. NCSC & สนง. NCSA เป็น Command Center ผลักดันงำน Security

• ก ำหนดมำตรฐำนดูแล Information & Network System และ Critical Infra 
เพื่อลดควำมเสี่ยง 

• มี Flow รับมือกับภัยคุกคำม เพื่อลดผลกระทบและควำมเสยีหำย

ร่าง พ.ร.บ. การกระท าความเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
• ปรับปรุงมำตรำที่มีกำรตีควำม/มีช่องว่ำง เช่น ม.14 , Spam Mail ป้องกันกำรปรับใช้

ผิดเจตนำรมณ์

• เพิ่มเติมควำมผิดสำกลในยุค Digital เช่น child pornography 

• เพิ่มเติมกลไกให้ผู้ให้บริกำร เพื่อลดภำระควำมรับผิด เช่น Notice & Take Down 

• ช่วยเหลือติดตำมควำมผิดอื่นๆ ที่ท ำผ่ำน Online เพื่อให้ได้พยำนหลักฐำนที่เชื่อถือได้

• ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่มีควำมเชี่ยวชำญพร้อมรับมือกับภัยได้

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....

• ก ำหนดมำตรฐำนขั้นต่ ำส ำหรับคุ้มครองดูแล

• ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลของรัฐและเอกชน

• “แจ้ง” เมื่อเก็บรวบรวม /“ขอควำมยินยอม” เมื่อใช้และกำรเปิดเผย

• มีมำตรกำรส่งเสริม “เครื่องหมำยรับรองขอ้ปฏิบัติกำรคุ้มครอง”

• มี “คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลแห่งชำติ” ดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย

• หน่วยงำนเชี่ยวชำญด้ำน Cybersecurity ดูแล



• กำรเข้ำถึงข้อมูลกำรติดต่อสื่อสำรไม่มีกลไกกำรตรวจสอบใช้อ ำนำจ  
• มำตรกำรตรวจสอบถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ : Check & Balance ต้องชัดเจนและ

ก ำหนดในกฎหมำย
• ดูแลอย่ำงไรไม่ให้ข้อมูลที่ได้มำถูกน ำไปใช้ในทำงที่ผิด

• กฎหมำย NCSC / CC เกี่ยวข้องอะไรกับ Digital Economy 

• นิยำม “ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” (Cybersecurity) กว้ำงเกินไป จนไม่รู้ขอบเขตว่ำดูแลแค่ไหน

• Cybersecurity จะก้ำวล่วงไปดูถึง Content หรือไม่

• หลักกำรเห็นว่ำจ ำเป็นต้องมี แต่ต้องท ำให้ Balance ให้เหมำะสม

• องค์ประกอบคณะกรรมกำรมีแต่สำยควำมมั่นคงเท่ำนัน้ 

ขอบเขตของกฎหมาย??

คณะกรรมการ & ส านักงาน??

อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่??
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Hot Issue : NCSC

Hot Issue : DP
• เหมำะสมหรือไมท่ี่ NCSA (หน่วยงำนด้ำน CyberSecurity) ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล ?

• ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร กำรที่กฎหมำยแต่ละฉบับก ำหนดไว้จะท ำให้กำรบังคับใช้ขัดกันหรือไม่

• องค์ประกอบคณะกรรมกำรขำดภำคประชำชน/ภำคผู้บริโภค



ประเด็น Hot 

• คลื่นความถ่ีจะถูกรัฐควบคุมและล้วงลูก จนสื่อไม่มีอิสระ หรือไม่???

• คลื่นความถ่ีจะถูกจัดสรร โดยไม่ใช่การประมูล ???

จะประกันความโปร่งใสได้อย่างไร ???

• Cybersecurity เพื่อล้วงตับ ดักรับ โดยไม่มีขอบเขตและไม่มีกลไกการ
ตรวจสอบ เสรีภาพประชาชนตกอยู่ในมือรัฐ

• สมควรแล้วหรือที่หน่วยงานที่ดูแล Data Protection อยู่ร่วมกับ 
Cybersecurity Agency ???

• Digital Economy คืออะไร 

ใครได้ประโยชน์ ???

• กฎหมาย 10 ฉบับ ท าไมประชาชนไม่
เคยได้เห็น ???  ท าไมเร่งรัดกฎหมาย

• การปรับโครงสร้างการท างานของรัฐ 
จะช่วยในการพัฒนา Digital 
Economy ได้จริงหรือ ???

• ชุดกฎหมายเหล่านี้เป็นชุดกฎหมาย 
“เศรษฐกิจดิจิทัล” จริงหรือ ??? หรือ
เป็นชุดกฎหมายความม่ันคง ที่ให้
อ านาจอย่างกว้างขวางกับหน่วยงาน
และพนักงานเจ้าหน้าที่ ???

• กองทุน Digital Economy คือ แหล่งเงินกู้ที่สุดท้ายจะสูญเปล่า และ
ประชาชนก็จะไม่ได้อะไร ???
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การมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยภาครัฐทําหน้าที่เป็น Facilitator 

และมีเอกชนเป็น Promotor ได้อย่างไร?

จะทําอย่างไรให้สมดุล 
การคุ้มครองความเชื่อมั่น vs. ความเป็นส่วนตัว

อํานาจ ความ
อิสระ และ 

Governance



Personal Data Privacy 
Ordinance (Hong Kong)

Personal data means any data

(a) relating directly or indirectly to a living individual

(b) from which it is practicable  for the identity of the 
individual to be directly or indirectly ascertained; and 

(c) in a form in which access to or processing of the 
data is practicable;

ข้อมูลส่วนบุคคล หมำยควำมว่ำ ข้อมูลใดๆ 
ทีเกี่ยวกับบุคคลไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม 
หรือข้อมูลดังกล่ำวในทำงปฏิบัติท ำให้อำจ
สืบหำตัวบุคคลได้ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม 
และอยู่ในรูปแบบท่ีสำมำรถเข้ำถึงหรือ
สำมำรถน ำไปประมวลผลได้

Data Protection Act 1998 

(United Kingdom)

“personal data” means data which relate to a living 
individual who can be identified—

(a) from those data, or

(b) from those data and other information which is in 
the possession of, or is likely to come into the 
possession of, the data controller, and includes any 
expression of opinion about the individual and any 
indication of the intentions of the data controller or 
any other person in respect of the individual;

ข้อมูลส่วนบุคคล หมำยควำมว่ำ ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลท่ีสำมำรถท ำให้ ระบุ
ตัวได้

(a) จำกข้อมูลนั้นๆ หรือ

(b) จำกข้อมูลนั้น และข้อควำม 
(information) อื่นๆ ท่ีอยู่ในควำม
ครอบครอง หรือน่ำจะอบู่ในควำม
ครอบครองของผู้ควบคุมข้อมูลหรือบุคคล
อื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลนั้น

Personal Information 
Protection and Electronic 
Documents Act 2000 
(Canada) 

"personal information" means information about an 
identifiable individual, but does not include the name, 
title or business address or telephone number of an 
employee of an organization.

ข้อมูลส่วนบุคคล หมำยถึง ข้อควำม
เกี่ยวกับบุคคลท่ีสำมำรถระบุตัวได้ แต่ไม่
รวมถึงชื่อ title หรือ ท่ีอยู่บริษัท หรือ เบอร์
โทรศัพท์ ของพนักงำนหรือองค์กร

เปรียบเทียบนิยาม “ข้อมูลส่วนบุคคล” 
ของกฎหมายต่างประเทศ 

56




