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บทนํา 
 จดหมายอิเล็กทรอนิกสไดถือกําเนิดขึ้นมาพรอมๆ กับการเกิดเครือขายคอมพิวเตอร และไดรับ
การพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในเครือขายอินเทอรเน็ต ทําใหการติดตอสื่อสารเพื่อสงขอความ
ระหวางกันที่เดิมกระทําผานจดหมายซึ่งตองใชระยะเวลานานในการสงตอจดหมายจากบุคคล หรือ
หนวยงานหนึ่ง ไปยังอีกบุคคลหรือหนวยงานหนึ่ง  จดหมายอิเล็กทรอนิกสไดชวยใหผูคนและองคกร
สามารถสงขอมูลระหวางกันไดเพียงเส้ียววินาทีแมอยูกันคนละมุมโลก และสามารถสงไดตลอด 24 
ชั่วโมง นับเปนนวัตกรรมใหมดานการสื่อสารขอมูลที่การสงจดหมายธรรมดาไมอาจกระทําได    

จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (electronic Mail, ยอ e-Mail หรือ email) 
เปนวิธีการในการสง หรือรับขอความผานเครือขายเชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงคําวา จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ใชใน 2 ความหมาย คือ (1) การสงขอความผานระบบอินเทอรเน็ต โดยผานทาง SMTP 
และ (2) การสงขอความภายในเครือขายของบริษัทหรือองคกรโดยผานมาตรฐานที่ตางกันออกไป หลาย
คนเชื่อวา จดหมายอิเล็กทรอนิกสประสบความสําเร็จไดเกิดจากการเติบโตของอินเทอรเน็ตอยางรวดเร็ว 
แตในความเปนจริงอินเทอรเน็ตเติบโตไดอยางรวดเร็วเพราะจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนสวนสําคัญ  

จดหมายอิเล็กทรอนิกส เริ่มใชกันเม่ือพ.ศ. 25081 (ค.ศ. 1965) โดยใชในการสงขอมูลระหวาง
ผูใชภายในเครื่องคอมพิวเตอรเมนเฟรม ปจจุบันไดมีการถกเถียงกันระหวางเครื่อง SDC's Q32 และ 
MIT's CTSS วาใครเปนผูใชระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องแรก ตอมาไดมีการพัฒนาใหสามารถ
สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสขามระหวางเครื่องคอมพิวเตอรได โดยระบบแรกๆ ไดแก ระบบ AUTODIN 
ซ่ึงเปนระบบเชื่อมโยงขอมูลของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2509) และระบบ SAGE ซ่ึงใช
ตรวจจับเครื่องบินทิ้งระเบิด 

                                                      
1 http://th.wikipedia.org/wiki/อีเมล  คนคืนเม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2550. 

 



 2 

ในขณะเดียวกัน ระบบเครือขายคอมพิวเตอรอารพาเน็ต (ARPANET: Advanced Research 
Projects Agency Network) ก็มีสวนเปนอยางมากในการพัฒนาจดหมายอิเล็กทรอนิกส มีการทดลองสง
ครั้งแรกในเครือขายเม่ือพ.ศ. 2512 และในพ.ศ. 2514 นายเรย ทอมลินสัน (Ray Tomlinson) เริ่มใช
เครื่องหมาย @ ในการคั่นระหวางชื่อผูใชกับชื่อเครื่อง นอกจากนี้ เขายังเขียนโปรแกรมรับ-สงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ที่ชื่อ SNDMAIL และ READMAIL อารพาเน็ต จึงมีสวนทําใหจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
ไดรับความนิยมและจดหมายอิเล็กทรอนิกส ก็ไดกลายเปนงานหลักของอารพาเน็ต 

 เม่ือประโยชนของจดหมายอิเล็กทรอนิกส เปนที่รูจักมากขึ้น ก็มีการคิดคนระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ที่ติดตอโดยชองทางอื่น สําหรับผูที่ไมมีสิทธิ์ใชเครือขายอารพาเน็ต เชนผานเครือขาย 
UUCP: Unix to Unix CoPy หรือ VNET กอนที่จะมีการพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่สามารถ
คนหาเสนทางในการสงขอมูลไดโดยอัตโนมัติ(Auto-routing) น้ัน  การสงผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสขาม
จากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่ง จําเปนระบุเสนทางการสงโดยใชเครื่องหมาย ! คั่นชื่อเครื่องระหวาง
ทาง วิธีน้ีสามารถเชื่อมจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากอารพาเน็ต BITNET NSFNET(National Science 
Foundation NETwork)  UUCP เขาดวยกันได แตดูเหมือนจะเปนวิธีที่ยุงยากพอสมควร 

ในชวงประมาณ พ.ศ. 2520 หนวยงาน IETF ออกแบบและกําหนดโปรโตคอลในการสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ที่มีชื่อวา SMTP หรือ Simple Mail Transfer Protocol ปจจุบันโปรโตคอลนี้ถือเปน
มาตรฐานในการรับ-สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

 
การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 สําหรับการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยนั้น ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล2 กลาวไววา 
เม่ือพ.ศ. 2530 ไดมีการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยเปนครั้งแรก โดยไดรับความชวยเหลือจาก
ประเทศออสเตรเลีย เริ่มใชงานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (เดือนมิถุนายน 2530) และสถาบันเทคโนโลยี
แหงเอเชีย (AIT) ทั้งน้ีเปนการเชื่อมตอเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ตโดยใชโมเด็มตอผานสายโทรศัพท แลว
มหาวิทยาลัยเมลเบิรน จะเปนผูโทรเขามาที่เครื่องคอมพิวเตอรในประเทศไทยวันละสองครั้งเพ่ือแลก 
“ถุงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส” และมหาวิทยาลัยเมลเบิรนเปนผูออกคาใชจาย  

 ภายหลังเม่ือเครือขายอินเทอรเน็ตไดรับพัฒนาและแพรหลายออกไปสูผูใชงานทั้งในระดับองคกร
และระดับบุคคล บริการที่ได รับความนิยมมากก็คือ เว็บไซต (WWW) ซ่ึงก็จะมีบริการจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสใหบริการควบคูกันไปดวย ทั้งในแบบไมเสียคาใชจาย (Free e-Mail) สวนใหญจะเปนไป
เพ่ือการใชงานในเชิงสวนตัว  สําหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสแบบเสียคาใชจายนั้น สวนมากจะเปน
บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่หนวยงาน บริษัทตางๆ จัดใหมีขึ้นเพ่ือใชงานในการติดตอสื่อสารของ
องคกรหรือบุคลากรในสังกัด ควบคูกับการมีเว็บไซตขององคกร ทั้งน้ีเพ่ือสรางความนาเชื่อถือในการ
ดําเนินงานและการติดตอสื่อสารผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส  

 ในหนวยงานของภาคเอกชนนั้น ไดใหการยอมรับวาจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนการ
ติดตอสื่อสารที่เปนทางการอีกรูปแบบหนึ่ง จึงไดรับความนิยมเปนอยางมากเพราะมีความสะดวก รวดเร็ว 
ชวยลดคาใชจาย รวมทั้งลดการใชกระดาษ กอปรกับภาครัฐไดออกพระราชบัญญัติ วาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 ขึ้นมารองรับอยางเปนทางการดวย  

                                                      
2 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล. ความกาวหนาของอินเทอรเน็ตในประเทศไทย. http://www.nectec.or.th/users/htk/milestones-th.html คนคืนเม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 2550. 
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 แตในหนวยงานภาครัฐเอง กลับไมใหความสําคัญและยอมรับวาจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนการ
ติดตอสื่อสารที่เปนทางการ ดวยเหตุผลสําคัญคือ “ไมสามารถเซ็นชื่อจริงบนเอกสารอิเล็กทรอนิกสได” ซ่ึง
ดูเหมือนวาหนวยงานภาครัฐจะลืมไปวาในพระราชบัญญัติ วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 
ไดกําหนดใหมี “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส” มาทดแทนลายเซ็นจริงในระบบเอกสารที่เปนกระดาษ แต
อาจจะดวยความรูสึกวามีความยุงยากตอการใชงาน จึงไดละเวนที่จะไมใชการสื่อสารทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสอยางเปนทางการ 
 ปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ หลายหนวยงานมีจดหมายอิเล็กทรอนิกสของตนเองและ
เผยแพรผานทางเว็บไซตใหประชาชนไดติดตอสอบถามเขามา เพ่ือใหดูเสมือนวาหนวยงานของตนเอง
ทันสมัย แตในทางปฏิบัติกลับพบวาบางหนวยงานก็ไมเคยแมแตจะเปดอานจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มี
มาถึง  หลายหนวยงานเปดอานแตไมมีการตอบกลับ  บางหนวยงานตองเสนอผูบังคับบัญชาหลายชั้นจน
ในที่สุดก็แทบจะไมมีการตอบกลับใดๆ หรือใชเวลานานกวาที่ผูติดตอจะไดรับคําตอบ สุดทายประชาชนก็
ตองหันไปพึ่งการติดตอทางจดหมายที่เปนกระดาษแบบเดิมกับหนวยงานภาครัฐ หรือไมก็ใชโทรศัพท 
โทรสารแทน  
 สิ่งตางๆ เหลานี้ ไดนํามาสูชองวางในการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานภาครัฐกับภาค
ประชาชนและภาคเอกชน เพราะหนวยงานภาครัฐยังกาวชาเกินไปตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
  
การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รายงานตอคณะรัฐมนตรี (ครม.) วา เน่ือง
ดวยในปจจุบันขาราชการและพนักงานของรัฐจํานวนมาก ไดหันไปใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่
ใหบริการโดยไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม (Free e-Mail) ที่จัดทําขึ้นโดยบริษัทเอกชนของตางประเทศ ซ่ึง
กําหนดเงื่อนไขการใชงานและการนําขอมูลของผูใชไปทําประโยชนในเชิงพาณิชยได เชน การทรงสิทธิ์ไว
ในการทําสําเนาเอกสารของผูใชเพ่ือความตอเน่ืองของบริการและทรงสิทธิ์ในการใชเครื่องคอมพิวเตอร
ของผูใหบริการ “ทําการอาน” จดหมายอิเล็กทรอนิกสและเอกสารแนบของผูใชได 

 การที่ขาราชการไทยไปใชบริการดังกลาวโดยไมไดอานเงื่อนไขของการใชบริการและยังไป
ประกาศ “ที่อยูสําหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส” (e-Mail address) สําหรับติดตอเปนที่อยูของบริการของ
ตางประเทศมีผลทําใหเอกสารของราชการซึ่งขาราชการและบุคลากรของรัฐจะตองเก็บรักษาไวในที่
ทํางานตัวเองถูกทําสําเนาอยูในเครื่องคอมพิวเตอรของเอกชนในตางประเทศ  ซ่ึงมีระบบสืบคนและทํา
เหมือนขอมูลเพ่ือใชในกิจการของบริษัทโดยอาศัยเนื้อหาของผูใชเปนวัตถุดิบ  

 เหตุการณเชนนี้อาจเปนผลเสียตอราชการไทยในระยะยาว หากในอนาคตบริษัทเอกชนเหลานั้น
นําขอมูลของไทยมาวิเคราะหเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนๆ รวมถึงการนําขอมูลจราจรของการสื่อสารกันไปใชใน
ดานที่มิชอบ ซ่ึงอาจจะรวมไปถึงการสอดแนมเอกสารที่ทางราชการใชดําเนินงานภายในและยังอยูใน
ฐานะปกปดจนกวาจะไดรับอนุมัติ ตลอดจนเอกสารที่ตองปดเปนความลับ 

 ดังน้ัน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่คณะรัฐมนตรีจําเปนตองรับทราบและพิจารณาเกี่ยวกับความ
รุนแรงของปญหา และทางแกไขในระยะเรงดวนและในระยะยาว 
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จากปญหาดานการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสในหนวยงานภาครัฐที่เกิดขึ้นดังกลาว ซ่ึงดูเหมือน
จะเปนเหตุผลดานความมั่นคงเปนสําคัญ คณะรัฐมนตรีคราวประชุมเม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2550 
พิจารณาการพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอ แลวมีมติดังน้ี3  

  1. รับทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับความเสี่ยงของขอมูลของภาครัฐที่เกิดจากการใชบริการ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ใหบริการโดยไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม (Free e-Mail) ที่จัดทําขึ้นโดย
บริษัทเอกชนของตางประเทศ และความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับเรื่องนี้  

  2. เห็นชอบประกาศนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของขาวสารภาครัฐ เพ่ือกําหนดให
เรื่องการพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐน้ี เปนนโยบายที่สวนราชการ 
หนวยงานของรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองถือปฏิบัติตามตอไป  

  ทั้งน้ี  การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐสําหรับใช
รับ-สงขอมูลในระบบราชการ ประกอบดวย 3 ประเด็นหลักตอไปน้ี 

 1) ตองพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐใหเปน
ระบบที่อยูในประเทศไทย  และไมทดแทนระบบที่สวนราชการมีอยูเดิม แตจะเพ่ิมความเขมแข็งดาน
ความมั่นคงของระบบเดิมใหดียิ่งขึ้น 

 2) มอบหมายใหหนวยงานของรัฐที่มีศักยภาพเกี่ยวกับเรื่องนี้ เชน สํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) รับไปดําเนินการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของเรื่องนี้ตอไป รวมถึงภาระดานงบประมาณที่ตองใชจาย 

 3) มอบหมายใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณใหรองรับการใชระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางของภาครัฐตอไป   

  3. ใหขาราชการและพนักงานของรัฐทั้งหมดยุติการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสฟรีของ
เอกชนโดยเฉพาะของตางประเทศภายในหนึ่งป  ทั้งนี้  ขาราชการระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
ขึ้นไปตองหันมาใชระบบของตนเอง หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐภายใน
สามเดือน 
  4. มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปนศูนยกลางรวมกับ
สํานักขาวกรองแหงชาติ และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนหนวยงานกํากับดูแลการพัฒนา
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ และใหหนวยงานภาครัฐที่มีความสามารถใน
การดําเนินการเปนผูรับงบประมาณไปศึกษาออกแบบและดําเนินการตอไปตามความเหมาะสม   
 

บทวิเคราะหความเปนไปไดและความสําเร็จ 
 ผู เขียนเห็นดวยกับการที่ภาครัฐได ใหความสําคัญกับการติดตอสื่อสารทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส และสรางการยอมรับวาการติดตอสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนการติดตอสื่อสาร
ที่เปนทางการอีกรูปแบบหนึ่งในระเบียบงานสารบรรณ หากแตการที่จะสรางมาตรฐานกลางขึ้นมาบังคับ
ใชกับบุคลากรและหนวยงานภาครัฐทั้งประเทศนั้น คงไมใชเร่ืองงายที่จะดําเนินการไดสําเร็จตามที่
ตองการ เพราะในความเปนจริงมีขอที่ควรพิจารณา คือ 

                                                      
3 รัฐบาลไทย. http://www.thaigov.go.th คนคืนเม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2550. 
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 1. ตองยอมรับความจริงอยางหนึ่งวาบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ใหบริการโดยไม
เรียกเก็บคาธรรมเนียม (Free e-Mail) ที่จัดทําขึ้นโดยบริษัทเอกชนของตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
Hotmail.com Yahoo.com และ Gmail.com น้ัน เปนซอฟตแวรที่มีประสิทธิภาพสูงและไดรับการยอมรับ
ทั่วโลก รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับโปรแกรมประยุกตอ่ืน อาทิเชน MSN  Messenger  Google Talk 
เปนตน ทําใหผูใชรูสึกม่ันใจในการเขาใชงาน และรูสึกไดรับความสะดวก ความคุนเคยมาอยางตอเน่ือง 
การที่จะใหขาราชการและพนักงานของรัฐทั้งหมดยุติการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสฟรีของเอกชน
โดยเฉพาะของตางประเทศภายในหนึ่งป น้ัน คงจะเปนไปไมได เวนแตจะเปนการหามใชจดหมายเหลานี้
ในการติดตอราชการเทานั้น กลาวคือ เม่ือจะติดตอเรื่องที่เกี่ยวของกับราชการก็ใหใชจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสของหนวยงาน หรือระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางที่กําลังจะจัดทําขึ้น 

 2. ขาราชการระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปตองหันมาใชระบบของตนเอง 
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐภายในสามเดือน ก็พอจะมีความเปนไปได แต
ในทางปฏิบัติ ขาราชการระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปหลายคน ก็ไมไดใชระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสน้ีดวยตนเอง หากแตใชเลขานุการเปนผูรับ-สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสแทนเปนสวนใหญ  

 3. ผูเขียนคอนขางไมม่ันใจวาเราจะสามารถพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลาง
ภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพเชนเดียวกับบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ใหบริการโดยไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียม (Free e-Mail) ที่จัดทําขึ้นโดยบริษัทเอกชนของตางประเทศ อยาง Hotmail.com 
Yahoo.com และ Gmail.com เพราะจากผลงานในอดีต เราพบวาระบบไอทีหรือสารสนเทศหลายระบบที่
ภาครัฐพัฒนาขึ้นเพ่ือเปนระบบกลาง ก็ไมไดทํางานอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

4. ดานความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล จะม่ันใจไดอยางไรวาระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสกลางที่จะพัฒนาขึ้นนี้ จะมีความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลจริง เพราะในทางปฎิบัติ
หนวยงานภาครัฐสวนใหญจะใชวิธีจัดจางหนวยงานภาคเอกชนในการเขียนซอฟตแวรและติดตั้งระบบให 
แนนอนวาบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของเหลานี้ ยอมมีสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลทุกอยางในระบบในฐานะ “Super 
Administrator” สาเหตุสําคัญก็คือหลายหนวยงานไมไดใหความสําคัญกับการรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูล ไมใหความสําคัญกับการเปลี่ยนรหัสผานใหม การตั้งรหัสผานที่ยากตอการคาดเดา การลบชื่อผูที่
ไมมีสิทธิ์เขาใชงานระบบแลวออกไป รวมทั้งผูที่ทําการพัฒนาระบบใหดวย เม่ือจบโครงการแลวจะตอง
ลบชื่อออกฐานขอมูลผูสิทธิ์เขาใชงานระบบ แมวาหลายหนวยงานจะบอกวาขอมูลของตนไมใชขอมูลที่
เปนความลับ หรือมีความสําคัญมากมายอะไรนัก   

5. ภาครัฐจะตองมีการออกระเบียบปฏิบัติ และมาตรฐานในการติดตอสื่อสารผานระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสใหชัดเจน ไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ เชนเดียวกับ
กรณีการติดตอสื่อสารทางกระดาษ ไมเชนนั้นแลวหลายหนวยงานก็จะมีมาตรฐานและรูปแบบในการ
ติดตอสื่อสารที่แตกตางกันไปเชนในปจจุบัน 
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6. รัฐจะตองจัดงบประมาณเพื่อจัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณในการเชื่อมตอเครือขาย
อินเทอรเน็ต อันเปนโครงสรางพื้นฐานในการเขาใชงานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส แกหนวยงานตางๆ 
อยางเพียงพอ ไมเชนน้ัน จะเกิดปญหาการติดตอสื่อสารที่ไมครอบคลุม หรือติดตอไดบางไมไดบาง    
 

สรุป 
 นับเปนความพยายามที่ดีของภาครัฐ ที่จะการพัฒนาระบบราชการใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และลดชองวาง เพ่ิมชองทางในการติดตอสื่อสารแก
ประชาชน แมวาจะใชเหตุผลดานความมั่นคงของชาติ มากลาวอางก็ตามที  หากจะใหไดผลดังที่มุงหวัง
ภาครัฐควรเริ่มตนจากวิธีการที่งายๆ คอื ใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสของ
หนวยงานเทานั้นในการติดตอสื่อสารเรื่องราชการ หามใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสแบบ Free e-Mail 
จากนั้นก็กําหนดใหจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนสวนหนึ่งของงานสารบรรณ ตามระเบียบงานสารบรรณ 
และกําหนดมาตรฐานในการติดตอสื่อสารผานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส การกําหนดใหหนวยงาน
ภาครัฐดําเนินการตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับจากประชาชนเชนเดียวกับกรณีที่ไดรับจดหมายที่
เปนกระดาษ ทั้งน้ี เพ่ือปองกันมิใหเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอการตอบกลับ หรือไมดําเนินการตอ
จดหมายหมายอิเล็กทรอนิกศที่มีผูสงเขามายังหนวยงาน และสุดทายจึงเปนการพัฒนาระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ โดยขอใหเปนระบบที่มีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากล 
เชนเดียวกับบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ใหบริการโดยไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม (Free e-Mail) ที่
จัดทําขึ้นโดยบริษัทเอกชนของตางประเทศ อยาง Hotmail.com Yahoo.com และ Gmail.com  


