


การส่ือสารมวลชนและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เป็นเครื่องมือส�ำคัญของประเทศในกำรเผยแพร่ข้อมูล
ข ่ำวสำรไปสู ่ประชำชนทุกระดับอย่ำงเป ็นวงกว ้ำง  
สร้ำงบรรทัดฐำนและค่ำนิยมของสังคม ท้ังนี้ กำรสื่อสำร
ในปัจจุบันมีรูปแบบและช่องทำงที่มีควำมหลำกหลำย
มำกขึ้น ท�ำให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและสื่อสำร
กันได ้อย ่ำงรวดเร็ว ทั้งกำรสื่อสำรภำยในประเทศ 
และระหว่ำงประเทศ จึงจ�ำเป็นต้องส่งเสริมให้ประชำชน
ทุกช่วงวัยมีกำรใช้สื่ออย่ำงสร้ำงสรรค์และรู้เท่ำทันสื่อ 
โดยปัจจุบันมีสถำนกำรณ์และแนวโน้มที่ส�ำคัญ อำทิ  
กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีด้ำนกำรสื่อสำร ส่งผล 
กระทบต ่ออุตสำหกรรมสื่อโดยรวมที่ต ้องแข ่งขัน 
และเพิ่มประสิทธิภำพให้สอดรับกับเทคโนโลยีดังกล่ำว 
ทั้งในแง่ของคุณภำพของเนื้อหำสำระ ต้นทุนและรำยได้
จำกกำรด�ำเนนิกำร กำรเปลีย่นแปลงบทบำทของผู้บรโิภค
สื่อที่สำมำรถเป็นได้ทั้งผู ้ผลิต (Creator) ผู ้น�ำเสนอ 
(Sender) และผู ้บริโภค (Receiver) สื่อไปพร้อมกัน  
โดยส่ือออนไลน์ท่ีประชำชนเข้ำถึงส่วนใหญ่เป็นของ 
ต่ำงประเทศ และไม่มีผู ้ก�ำกับดูแลหรือบริหำรจัดกำร 
ที่ชัดเจน ท�ำให ้เสี่ยงต ่อกำรใช ้เป ็นช ่องทำงในกำร 
หลอกลวงกำรเผยแพร่ข้อมูลหรือกำรแสดงควำมคิดเห็น 

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

ดา้นสือ่สารมวลชน
เทคโนโลยสีารสนเทศ

"ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพ 
ของการท�าหน้าที่สื่อบนความรับผิดชอบ 

กับการก�ากับที่มีความชอบธรรม  
การด�ารงรักษาเสรีภาพในการรับรู ้

ของประชาชน และการให้สื่อ 
เป็นโรงเรียนของสังคม"
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(Bully) ที่ไม่เหมำะสม สร้ำงควำมเดือดร้อน หรือคุกคำม 
ต่อสิทธิส่วนบุคคล นอกจำกนี้ ผู้ประกอบกำรด้ำนสื่อสำร
มวลชนและผู้ประกอบวิชำชีพสื่อได้ให้ควำมส�ำคัญกับ
กำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสำมำรถน�ำ
เสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงรวดเร็ว ผ่ำนช่อง
ทำงที่หลำกหลำยมำกขึ้น ซึ่งอำจขำดกำรกลั่นกรองตรวจ
สอบแหล่งที่มำและควำมถูกต้องของข้อมูลก่อนกำร 
น�ำเสนอ ท�ำให้เนื้อหำข่ำวสำรไม่มีคุณภำพและมุ่งเน้น 
ควำมนิยมเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มำของกำรจัดท�ำ
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสื่อสำรมวลชน เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ที่ได้มีกำรก�ำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูปไว้
ท้ังสิ้น 6 ประเด็น ได้แก่ (1) กำรปฏิรูปกำรรู้เท่ำทันส่ือ
ของประชำชน (2) แนวทำงกำรส่งเสริมจริยธรรมและ 
มำตรฐำนวชิำชพีส่ือ (3) กำรปฏรูิปโครงสร้ำงอตุสำหกรรม 
สื่อสำรมวลชนและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (4) กำรปฏิรูป
แนวทำงกำรก�ำกับดูแลสื่อออนไลน์ (5) กำรปฏิรูป 

กำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยไซเบอร์ / กิจกำร
อวกำศ และระบบและเครื่องมือด ้ำนกำรสื่อสำร 
มวลชนและโทรคมนำคมเพื่อสนับสนุนภำรกิจกำร
ป้องกันบรรเทำสำธำรณภัยฯ และ (6) กำรปฏิรูประบบ 
กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐ เพื่อกำรบรรลุ 
เป ้ำหมำยของแผนกำรปฏิรูปประเทศด ้ำนสื่อสำร 
มวลชนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ดังนี้ (1) กำรมุ ่งเน้น 
กำรสร ้ ำ งดุ ลยภำพระหว ่ ำ ง เสรีภำพของกำรท� ำ 
หน ้ำที่ของสื่อบนควำมรับผิดชอบกับกำรก�ำกับที่มี 
ควำมชอบธรรม และกำรใช ้พื้ นที่ ดิจิ ทัล เ พ่ือกำร 
สื่อสำรอย่ำงมีจรรยำบรรณ ด�ำรงรักษำเสรีภำพของ 
กำรแสดงออก กำรรับรู้ของประชำชน ด้วยควำมเช่ือว่ำ
เสรีภำพของกำรสื่อสำรคือเสรีภำพของประชำชน 
ตำมแนวทำงของประชำธิปไตย และ (2) สื่อเป็นโรงเรียน
ของสังคมในกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชน ปลูกฝังวฒันธรรม
ของชำติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี
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ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ
	 1)	 การรู ้เท่าทันสื่อของประชาชน กำรขับเคลื่อนให้ประชำชนมีกำรรู้เท่ำทันสื่อและกำรผลักดันให้เกิด 
กำรจัดท�ำและบรรจุหลักสูตรเกี่ยวกับกำรรู ้เท่ำทันสื่อเพื่ อ ให ้ เกิดกำร เรี ยนกำรสอนในระดับมั ธยมศึกษำ 
หรื อ เ ที ยบ เท ่ ำ และระดับอุดมศึกษำยังมีควำมท ้ำทำยท่ีส�ำคัญในกำรจัดท�ำและบรรจุหลักสูตรเ ก่ียวกับ 
กำรรู ้ เท ่ำทันสื่อ เพื่อให ้ เกิดกำรเรียนกำรสอนในระดับมัธยมศึกษำหรือเทียบเท ่ำและระดับอุดมศึกษำ 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ประชำชนเกี่ยวกับกำรรู้เท่ำทันสื่อ ซึ่งจ�ำเป็นต้องด�ำเนินกำร 
อย่ำงต่อเน่ือง จึงควรเร่งจัดท�ำหลักสูตรและเนื้อหำสำระเกี่ยวกับ “กำรรู ้ เท ่ำทันสื่อ” ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
และบรรจุหลักสูตรและเนื้อหำสำระดังกล่ำวในกำรเรียนกำรสอนระดับมัธยมศึกษำและระดับอุดมศึกษำ  
โดยมุ ่ ง เน ้นให้มีเน้ือหำครอบคลุมถึงควำมฉลำดรู ้เรื่องสื่อ ควำมรอบรู้เรื่องสื่อ กำรตระหนักรู ้ในบทบำทหน้ำที่ 
และอทิธพิลของสือ่ต่อสำธำรณะ พร้อมทัง้พฒันำทกัษะบคุลำกรด้ำนกำรศกึษำให้มคีวำมพร้อมรองรับกำรสอนเก่ียวกับ
กำรรู ้เท่ำทันสื่อเพ่ือให้สำมำรถด�ำเนินกำรได้ทันทีเมื่อหลักสูตรและเนื้อหำสำระดังกล่ำวแล้วเสร็จ นอกจำกนี้  
ควรด�ำเนินกำรประชำสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรรู้เท่ำทันส่ือส�ำหรับประชำชน 
ผ่ำนช่องทำงทีห่ลำกหลำยอย่ำงต่อเน่ือง
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 2)	จริยธรรมของสื่อมวลชน กำรผลักดันร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมำตรฐำนวิชำชีพ
สื่อมวลชน พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้ รวมถึงกำรสร้ำงกำรตระหนกัรูแ้ละกำรมส่ีวนร่วมเพือ่ให้กำรด�ำเนนิกำรตำม
กฎหมำยเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ สร้ำงกำรยอมรับและกำรปฏบิติัตำมหลักจริยธรรมและมำตรฐำนวชิำชพี เป็นประเดน็
ท้ำทำยทีส่�ำคญั จงึควรเร่งรดักำรพจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญติัส่งเสรมิจรยิธรรมและมำตรฐำนวิชำชพีสือ่มวลชน พ.ศ. .... 
เพื่อให้มีผลบังคับใช้ พร้อมทั้งควรสร้ำงกำรรับรู้ต่อกลุ่มผู้ประกอบวิชำชีพส่ือและผู้ท่ีเก่ียวข้องในกำรด�ำเนินกำรตำม 
พระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำว นอกจำกนี้ ควรด�ำเนินกำรมำตรกำรสนับสนุนเพ่ิมเติมให้มีกำรก�ำกับดูแลกันเอง 
ของสื่อมวลชนและกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วม เพื่อช่วยพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพผู้ประกอบวิชำชีพสื่อ 
และผูป้ระกอบกำรสือ่สำรมวลชนของประเทศในระยะยำวต่อไป

 3)	การบริหารจัดการด้านการส่ือสารมวลชนและโทรคมนาคม	และการปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรม
สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสำหกรรมสื่อของไทยยังคงมีควำมท้ำทำยในเร่ืองของกำรปรับเปล่ียน
กฎเกณฑ์และมำตรกำรของภำครัฐ อีกท้ังกระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้งำนโครงข่ำยส่ือสำร
คล่ืนควำมถี่ และกำรใช้งำนเครื่องวิทยุโทรคมนำคมเพื่อสนับสนุนภำรกิจป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในกรณี 
ที่เกิดเหตุฉุกเฉินร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องยังต้องใช้ระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำร ดังนั้น หน่วยงำนภำครัฐ
จึงควรพิจำรณำแนวทำงกำรช่วยเหลือผู ้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอุตสำหกรรมสื่อ เพื่อช่วยให ้
ผู ้ประกอบกำรอุตสำหกรรมสื่อสำมำรถปรับตัวและพัฒนำให้พร้อมรับกับสถำนกำรณ์ท่ีมีกำรแข่งขันมำกขึ้น  
และในกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่จะต้องก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมำะสม โดยมุ่งเน้นให้เกิดควำมโปร่งใสและเป็นธรรม
กับผู้ประกอบกำรสื่อทุกระดับ อีกท้ังควรควรสร้ำงกำรรับรู้แก่ทุกภำคส่วนในรำยละเอียดและข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ
พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ และพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกำรใช้
สื่อดิจิทัลหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่ำง ๆ ของประชำชนในชีวิตประจ�ำวัน และสร้ำงควำมเชื่อมั่นของผู้ประกอบกำร
ในกำรด�ำเนินธุรกิจตลอดจนหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องควรเตรียมควำมพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือที่สำมำรถรองรับ 
กำรปรับเปลี่ยนคลื่นควำมถี่เพื่อใช้ในภำรกิจด้ำนกำรบรรเทำสำธำรณภัยให้สำมำรถขับเคลื่อนประเด็นกำรปฏิรูปได้
ตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้

 4)	 การให้ข้อเท็จจริงและเสรีภาพในการสื่อสารจากภาครัฐ กำรสื่อสำรของหน่วยงำนของรัฐยังขำด 
กำรประเมินผลกำรรับรู ้ของประชำชน ส่งผลให้ไม่ได้รับข้อมูลและข้อเสนอแนะเพ่ือน�ำมำใช้ในกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชน ดังนั้น หน่วยงำนภำครัฐควรให้ 
ควำมส�ำคัญกับกำรก�ำหนดแนวทำงและรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์และผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำน 
ในแต่ละระดับควำมส�ำคัญของข้อมูล และกำรประเมินผลกำรสร้ำงกำรรับรู้ของกำรสื่อสำรข้อมูลส�ำคัญของหน่วยงำน
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สรุปการด�าเนินงานของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่	1	การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน	(0801)
สถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยของเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 อยู ่ในระดับใกล้เคียงในกำรบรรลุเป้ำหมำย  
โดยช่วงที่ผ ่ำนมำ หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องได้มีกำรด�ำเนินกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรรู ้เท่ำทันสื่อโดยผ่ำน 
ช่องทำงกำรสื่อสำรท่ีหลำกหลำยอย่ำงต่อเนื่อง อำทิ รณรงค์กำรใช้สื่ออย่ำงสร้ำงสรรค์และกำรรู้เท่ำทันสื่อส�ำหรับ
เยำวชนในโรงเรียนและมหำวิทยำลัย กำรสร้ำงควำมเข้ำใจกำรรู ้ เท ่ำทันสื่อผ่ำนรำยกำรวิทยุและโทรทัศน์  
ฝึกอบรมผู ้ผลิตสื่อออนไลน์ให้มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจกำรรู ้เท่ำทันสื่อและสำมำรถผลิตเนื้อหำสำระที่มีคุณภำพ 
และสร้ำงสรรค์ จัดสัมมนำเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรรู ้เท่ำทันสื่อ และเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ในระดับพื้นที่ ท่ัวประเทศ ตลอดจนได ้จัดหลักสูตรอบรมกำรจัดกำรเรียนรู ้วิทยำกำรค�ำนวณส�ำหรับครู 
ทั้งในระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ โดยครูท่ีผ่ำนกำรอบรมจะน�ำควำมรู ้ถ ่ำยทอดสู่ผู ้เรียนให้สำมำรถ 
มีกระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตุผลและสร้ำงสรรค์ รวมทั้งมีกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นกำรพัฒนำทักษะ
กำรคิดวิเครำะห์ของเด็กไทย และน�ำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดกำรรู้เท่ำทันสื่อได้

ป ี2562 • ป ี2563 •  เรือ่งและประเด็นปฏริปูท่ี	2	แนวทางการส่งเสรมิจรยิธรรมและมาตรฐานวชิาชพีส่ือ	(0802)	
สถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยของเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 อยู ่ในระดับใกล้เคียงในกำรบรรลุเป้ำหมำย  
โดยช่วงที่ผ ่ำนมำ กรมประชำสัมพันธ์ร ่วมกับคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร ่งด ่วนได ้
ด�ำเนินกำรยกร่ำงพระรำชบัญญัติส ่งเสริมจริยธรรมและมำตรฐำนวิชำชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ซ่ึงปัจจุบัน 
กรมประชำสัมพันธ ์ได ้แจ ้งยืนยันร ่ำงพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวที่ผ ่ำนกำรตรวจพิจำรณำของส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่ำงกำรน�ำเสนอคณะรัฐมนตรี ก่อนเสนอฝ่ำยนิติบัญญัติพิจำรณำ
ตำมกระบวนกำรของรัฐธรรมนูญตำมข้ันตอน นอกจำกนี้ หน่วยงำนภำครัฐได้มีกำรด�ำเนินกำรจัดฝึกอบรมบุคลำกร
เก่ียวกับหลักสูตรผู้ประกำศข่ำว เพื่อส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบวิชำชีพสื่อมวลชน และยกระดับทักษะ
วิชำชีพด้ำนส่ือสำรมวลชน
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ป ี2562 •  ป ี2563 •   เ ร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ 	 3	 การปฏิรูปโครงสร ้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน 
	 	 	 และเทคโนโลยีสารสนเทศ	(0803)
สถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยของเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 ยังคงมีควำมเสี่ยงในกำรบรรลุเป้ำหมำย โดยช่วง 
ท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องได้มีกำรด�ำเนินกำรปฏิรูปโครงสร้ำงอุตสำหกรรมสื่อสำรมวลชนและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ อำทิ กำรศึกษำสัดส่วนกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ในกิจกำรกระจำยเสียง โดยพิจำรณำจำกควำมต้องกำร
ของภำครัฐ ภำคประชำชน ภำคเอกชนภำยใต้กรอบของกฎหมำย และพิจำรณำเชิงพ้ืนที่แบ่งตำมประเภท
กำรอนุญำตประกอบกิจกำร ได้แก่ กำรประกอบกิจกำรบริกำรสำธำรณะ กำรประกอบกิจกำรบริกำรชุมชน  
และกำรประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ เพื่อน�ำมำใช้เป็นกรอบในกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ในกิจกำรกระจำยเสียงภำยหลัง
กำรคืนคลื่นควำมถี่ในปี 2565 และด�ำเนินกำรจัดท�ำ (ร่ำง) แผนปฏิรูปสถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) 
และด�ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำผังรำยกำรโดยจัดสรรเวลำให้ทุกภำคส่วนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรผลิตรำยกำร  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและคุณภำพในกำรผลิตเนื้อหำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของภำครัฐและภำคประชำชน 
และเพิ่มเติมเนื้อหำสำระรำยกำรที่มีควำมหลำกหลำย โดยให ้ควำมส�ำคัญในกำรจัดตั้ งสถำนี โควิด-19  
เพื่อประชำสัมพันธ์และสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับมำตรกำรของรัฐบำล เพ่ือลดผลกระทบสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019

ป ี2562 •  ป ี2563 •   เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่	4	การปฏิรูปแนวทางการก�ากับดูแลสื่อออนไลน์	(0804)
สถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยของเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 อยู ่ในระดับใกล้เคียงในกำรบรรลุเป้ำหมำย  
โดยช ่วงที่ผ ่ ำนมำ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได ้ ให ้ควำมส�ำคัญต ่อกำรเ พ่ิมประสิทธิภำพ 
ของกองป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท�ำควำมผิดทำงเทคโนโลยีเป็น Official Point of Contact เพ่ือจัดกำร
ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อออนไลน์ท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินประชำชนเป็นวงกว้ำง ให้เกิดกำรรับรู ้ข้อมูล 
ที่ถูกต้องและเท่ำทันสื่อ ตลอดจนอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรรับข้อร้องเรียนท่ีเกิดจำกกำรใช้สื่อ
ออนไลน์ มีกำรจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนและแก้ไขปัญหำข่ำวปลอม (Anti Fake News Center: AFNC) เพ่ือเป็น 
ช่องทำงให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมค้นหำ แจ้งเบำะแสตลอด 24 ชั่วโมง และช่วยกันป้องกันกำรแชร์เนื้อหำ 
ข่ำวที่ไม่เหมำะสม รวมท้ังส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 
แห่งชำติได้พัฒนำระบบตรวจสอบข้อมูล และคุ้มครองข้อมูลออนไลน์ของประชำชนผ่ำนโครงกำรบริหำรจัดกำร
ระบบกำรลงทะเบียนผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยระบบอัตลักษณ์ ผ่ำนแอปพลิเคชั่น 2 แชะ ท�ำให้สำมำรถ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนก่อนกำรลงทะเบียนผู้ใช้บริกำร โดยใช้ระบบรู้จ�ำใบหน้ำ (face recognition) เพื่อป้องกัน
กำรลักลอบโจรกรรมข้อมูลและน�ำไปก่อเหตุในทำงที่มิชอบ
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ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเด็นปฏริปูท่ี	5	การปฏิรปูการบรหิารจดัการความปลอดภยัไซเบอร์	/	กจิการ
	 	 	 อวกาศ	และระบบเครือ่งมอืด้านการสือ่สารมวลชนและโทรคมนาคมเพือ่สนบัสนนุภารกจิ	
	 	 	 การป้องกนับรรเทาสาธารณภยัฯ	(0805)
สถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยของเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 อยู ่ในระดับใกล้เคียงในกำรบรรลุเป้ำหมำย  
โดยช่วงที่ผ่ำนมำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้มีกำรด�ำเนินงำน อำทิ กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์แนวทำงกำรใช้คลื่นควำมถี่
ร่วมกันบนโครงข่ำยแห่งชำติ ส�ำหรับภำรกิจป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย กำรจัดท�ำแผนบริหำรสิทธิในกำรเข้ำใช ้
วงโคจรดำวเทียม และอยู่ระหว่ำงจัดท�ำประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตสิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียม 
ในลักษณะจัดชุด (Package) รวมท้ังได้มีกำรยกร่ำงพระรำชบัญญัติกิจกำรอวกำศ พ.ศ. ... โดยสำระส�ำคัญ 
ของพระรำชบัญญัติดังกล ่ำวมี วัตถุประสงค์เพื่อให ้ประเทศไทยมีกฎหมำยและหน่วยงำนกลำงบูรณำกำร 
นโยบำยและแผนกิจกำรอวกำศพัฒนำกิจกำรอวกำศให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และควำมมั่นคง

ป ี2562 •  ป ี2563 •   เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่	 6	การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 
	 	 	 (0806)	
สถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยของเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 ยังคงมีควำมเสี่ยงในกำรบรรลุเป้ำหมำย โดยช่วงที่
ผ่ำนมำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้มีกำรด�ำเนินงำน อำทิ โครงกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐ (ประจ�ำป ี
และประจ�ำวัน) เพื่อพัฒนำศูนย์ข้อมูลระบบฐำนข้อมูลข่ำวกลำง (PRD News Data Center) ให้เป็นระบบคลัง
ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้อัจฉริยะและเป็นศูนย์กลำงข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ให้ทันสมัย สำมำรถ 
ตอบสนองควำมต้องกำรในกำรให้บริกำรประชำชน และตอบสนองกำรท�ำงำนในกำรเป็นหน่วยงำนบริกำร 
ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พร้อมทั้งเป็นช่องทำงในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ กำรจัดท�ำหลักสูตร
พัฒนำกำรสื่อสำรในยุคดิจิทัลก�ำหนดเนื้อหำและกำรสื่อสำรในยุคดิจิทัล เพื่อบรรจุในหลักสูตรกำรอบรมผู้บริหำร
ระดับสูงของหน่วยงำนภำครัฐ ตลอดจนพิจำรณำปรับปรุงหลักสูตรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรประชำสัมพันธ ์
และสื่อสำรมวลชนของประเทศ และได้ด�ำเนินกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกำรสื่อสำรยุคดิจิทัล เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่
ของภำครัฐมีควำมรู้และทักษะด้ำนกำรสื่อสำรในยุคดิจิทัล และกำรจัดท�ำแผนกำรประชำสัมพันธ์แห่งชำติ ฉบับที่ 5 
พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี)
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สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป
กำรสื่อสำรในปัจจุบันมีรูปแบบและช่องทำงที่มีควำม
หลำกหลำยมำกขึ้น ท�ำให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง 
ข้อมูลและสื่อสำรกันได้อย่ำงรวดเร็ว ทั้งกำรสื่อสำร
ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ โดยเนื้อหำสำระ
ของกำรสื่อสำรยังไม่มีกระบวนกำรกลั่นกรองควำม 
ถูกต้องของข้อมูล จึงจ�ำเป็นต้องส่งเสริมให้ประชำชน 
ทุกช่วงวัยมีกำรใช้สื่ออย่ำงสร้ำงสรรค์และรู้เท่ำทันสื่อ 
สำมำรถพิจำรณำเนื้อหำสำระและเลือกบริโภคสื่อได้
อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม รวมท้ังผลักดันให้มีหลักสูตร
กำรเรียนกำรสอนเก่ียวกับกำรรู ้ เท ่ำทันสื่อในระดับ
มัธยมศึกษำและระดับอุดมศึกษำ ทั้งนี้ กำรขับเคล่ือน
กำรด�ำเนินงำนในช่วงที่ผ่ำนมำมีควำมท้ำทำยในประเด็น
กำรบรรจุหลักสูตรเกี่ยวกับกำรรู้เท่ำทันสื่อในกำรศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำและระดับอุดมศึกษำ และกำรสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ประชำชนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย 
มีกระบวนกำรในกำรคิด วิเครำะห์ และสำมำรถแยกแยะ
กำรรับข ้อมูลข ่ำวสำรจำกแหล่งท่ีมำ เนื้อหำสำระ 
ที่ถูกต้อง และสำมำรถน�ำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน ์
ต่อตนเองและสังคมได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยสถำนกำรณ์
ในช ่วงป ี  2563 ส� ำ นักงำนคณะกรรมกำรดิ จิ ทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.) ได้ด�ำเนินกำร

ส�ำรวจและจัดท�ำรำยงำนข้อมูลสถำนภำพกำรรู้เท่ำทัน
สื่อและสำรสนเทศของประเทศไทย ซึ่งด�ำเนินกำรตำม
กรอบกำรประเมินขององค์กำรกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ (UNESCO) ซึ่งใน 
ปี 2563 ยังอยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรส�ำรวจและจัดเก็บ
ข้อมูล อย่ำงไรก็ตำม ข้อมูลจำกรำยงำนของปี 2562  
พบว ่ำสถำนภำพกำรรู ้ เท ่ ำ ทันสื่อและสำรสนเทศ 
ของประเทศไทยอยู ่ ในระดับดี มีคะแนนรวมเฉลี่ย 
อยู่ที่ 68.1 คะแนน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก 
ได้แก่ กำรเข้ำถึงเนื้อหำข้อมูลและสำรสนเทศ (Access)  
72.7 คะแนน กำรประเมินคุณค่ำข้อมูลสื่อและสำรสนเทศ 
(Evaluation) 66.1 คะแนน และกำรสร้ำงและใช้
ประโยชน์ข้อมูลสื่อและสำรสนเทศ (Creation) 65.7 
คะแนน โดยคะแนนด ้ำนกำรประเมินอยู ่ ในระดับ 
ที่ต�่ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนด้ำนกำรเข้ำถึง  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำภำครัฐจ�ำเป็นต้องให้ควำมส�ำคัญ 
ในกำรส ่ ง เสริ ม ให ้ประชำชนเข ้ ำ ใจควำมส� ำ คัญ 
ของข้อมูลข่ำวสำรทีไ่ด้รบั และสำมำรถวเิครำะห์ ประเมนิ 
ตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของเนื้อหำและแหล่งที่มำ 
ของข้อมูล เพื่อให ้สำมำรถเลือกบริโภคสื่อได ้อย ่ำง 
ถูกต้องและเหมำะสมต่อไป

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่1

การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อ
ของประชาชน

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ประชำชนทุกช่วงวัยสำมำรถพิจำรณำเนื้อหำสำระ
ของข้อมูลข่ำวสำรและเลือกบริโภคสื่อได้อย่ำงถูกต้อง
และเหมำะสม

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
หลักสูตรด้ำนสื่อศึกษำได้รับกำรบรรจุในกำรศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำและระดับอุดมศึกษำ และมีรำยกำร
ที่มีเนื้อหำสำระสร้ำงสรรค์ มีประโยชน์ และสอดคล้อง
กับสังคมไทยเพิ่มขึ้น
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา	 เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของ
กำรปฏิรูปกำรรู ้เท่ำทันสื่อของประชำชน ส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทัศน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ได้มีกำร
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรรู ้เท่ำทันสื่อโดยผ่ำนช่อง
ทำงกำรส่ือสำรท่ีหลำกหลำยอย่ำงต่อเนื่อง อำทิ รณรงค์
กำรใช้สื่ออย่ำงสร้ำงสรรค์และกำรรู ้เท่ำทันสื่อส�ำหรับ
เยำวชนในโรงเรียนและมหำวิทยำลัย กำรสร้ำงควำม
เข้ำใจกำรรู ้เท่ำทันสื่อผ่ำนรำยกำรวิทยุและโทรทัศน์  
ฝึกอบรมผู้ผลิตสื่อออนไลน์ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรรู้
เท่ำทันส่ือและสำมำรถผลิตเนื้อหำสำระที่มีคุณภำพ 
และสร ้ำงสรรค์ รวมทั้งกองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัย 
และสร้ำงสรรค์ได้ด�ำเนินกำรจัดสัมมนำเพื่อสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรรู้เท่ำทันสื่อ และเน้นกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนในระดับพื้นท่ีทั่วประเทศ นอกจำกนี ้
กระทรวงศึกษำธิกำรได้จัดหลักสูตรอบรมกำรจัดกำร
เรียนรู้วิทยำกำรค�ำนวณส�ำหรับครูทั้งในระดับประถม
ศึกษำและมัธยมศึกษำ โดยครูท่ีผ่ำนกำรอบรมจะน�ำ
ควำมรู้ถ่ำยทอดสู ่ผู ้เรียนให้สำมำรถมีกระบวนกำรคิด
อย่ำงมีเหตุผลและสร้ำงสรรค์ รวมท้ังมีกำรแก้ปัญหำ
อย่ำงเป็นระบบ ซ่ึงจะเป็นกำรพัฒนำทักษะกำรคิด
วิเครำะห์ของเด็กไทย และน�ำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
กำรรู้เท่ำทันสื่อได้

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
กำรขับเคลื่อนให ้ประชำชนมีกำรรู ้ เท ่ำทันสื่อยังมี 
ควำมท้ำทำยที่ส�ำคัญในกำรจัดท�ำและบรรจุหลักสูตร
เกี่ยวกับกำรรู ้เท่ำทันสื่อเพื่อให้เกิดกำรเรียนกำรสอน 
ในระดับมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำและระดับอุดมศึกษำ
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ให้ประชำชนเกี่ยวกับกำรรู ้เท่ำทันสื่อ ซึ่งจ�ำเป็นต้อง
ด�ำเนินกำรอย่ำงต ่อเนื่อง เพื่อให ้สำมำรถพิจำรณำ
เนื้อหำสำระของข้อมูลข่ำวสำรและเลือกบริโภคสื่อได้
อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไป กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งจัดท�ำหลักสูตรและเนื้อหำสำระเกี่ยวกับ “กำรรู้เท่ำทันสื่อ” 
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และบรรจุหลักสูตรและเนื้อหำสำระดังกล่ำวในกำรเรียนกำรสอนระดับมัธยมศึกษำ และระดับ
อุดมศึกษำ โดยมุ่งเน้นให้มีเน้ือหำครอบคลุมถึงควำมฉลำดรู้เร่ืองสื่อ ควำมรอบรู้เรื่องสื่อ กำรตระหนักรู้ในบทบำท
หน้ำที่และอิทธิพลของสื่อต่อสำธำรณะ เพื่อให้เด็กและเยำวชนสำมำรถเข้ำถึง เข้ำใจ วิเครำะห์ ตีควำม และประเมิน
เรื่องสำระของสื่อ ตลอดจนสำมำรถน�ำไปใช้ได้อย่ำงมีวิจำรณญำณ พร้อมทั้งพัฒนำทักษะบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ 
ให้มีควำมพร้อมรองรับกำรสอนเกี่ยวกับกำรรู้เท่ำทันส่ือ เพ่ือให้สำมำรถด�ำเนินกำรได้ทันทีเมื่อหลักสูตรและเนื้อหำ
สำระดังกล่ำวแล้วเสร็จ นอกจำกนี้ ควรด�ำเนินกำรประชำสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ
กำรรู ้เท่ำทันส่ือส�ำหรับประชำชนผ่ำนช่องทำงท่ีหลำกหลำยอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะในกลุ่มเป้ำหมำยท่ีมีกำร 
รับข้อมูลข่ำวสำรจำกสื่อออนไลน์ พร้อมทั้งควรเร ่งส ่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรส่ือสำรและผู ้ผลิต 
สื่อออนไลน์ให้เป็นมืออำชีพและสำมำรถจัดท�ำเนื้อหำสำระที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง มีประโยชน์ มีคุณภำพ และสอดคล้อง
กับสังคมไทยต่อไป

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่2

แนวทางการส่งเสริมจริยธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพสื่อ 
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 35 ก�ำหนด 
ให้บุคคลซึ่งประกอบวิชำชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภำพ 
ในกำรเสนอข่ำวสำรหรือกำรแสดงควำมคิดเห็นตำม
จริยธรรมแห่งวิชำชีพ ประกอบกับปัจจุบันผู้ประกอบกำร
ด้ำนสื่อสำรมวลชนและผู้ประกอบวิชำชีพสื่อได้ให้ควำม
ส�ำคัญกับกำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงสื่อสังคมออนไลน์ 
เพ่ือสำมำรถน�ำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำง
รวดเร็วโดยผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำยมำกขึ้น ซึ่งอำจขำด
กำรกลั่นกรองตรวจสอบแหล่งที่มำและควำมถูกต้อง 
ของข้อมูลก่อนกำรน�ำเสนอ ท�ำให้เนื้อหำข่ำวสำรไม่มี
คณุภำพและมุง่เน้นควำมนยิมเป็นหลกั ดงันัน้ กำรส่งเสริม
จริยธรรมและมำตรฐำนวิชำชีพสื่อ จึงมุ่งเน้นให้มีกลไก
ระดับชำติในกำรส่งเสริมและก�ำกับดูแลผู้ประกอบกำร
และนักวิชำชีพด้ำนส่ือสำรมวลชน เพื่อให้มีกำรด�ำเนิน
กำรตำมมำตรฐำนสำกลบนพื้นฐำนของกฎหมำย  
มีควำมรับผิดชอบ และมีมำตรฐำนจริยธรรมในวิชำชีพ 
ทั้งน้ี กำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนที่ผ ่ำนมำมีควำม
ท้ำทำยในประเด็นกำรสร ้ำงกำรยอมรับและยึดถือ 
กำรปฏิบัติตำมหลักจริยธรรมและมำตรฐำนวิชำชีพ 
ในผู้ประกอบกำรวิชำชีพสื่อมวลชน และกำรส่งเสริมให้
เกิดกำรก�ำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนวิชำชีพอย่ำงเป็น
รูปธรรม โดยสถำนกำรณ์ในช่วงปี 2563 กำรส่งเสริม
จริยธรรมและมำตรฐำนวิชำชีพสื่อตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนสื่อสำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ได้ก�ำหนดให้มีกำรจัดท�ำร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริม

จริยธรรมและมำตรฐำนวิชำชีพส่ือมวลชน พ.ศ. ....  
ซึ่งกรมประชำสัมพันธ์ร่วมกับคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วนได้ด�ำเนินกำรยกร่ำง 
พระรำชบัญญัติฯ และจัดให้มีกระบวนกำรรับฟังควำม 
คิดเห็นจำกกลุ ่มผู ้ประกอบวิชำชีพสื่อ นักวิชำกำร  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชำชนทั่วไป ผ่ำนรูปแบบกำรจัด
ประชุ มสั มมนำและผ ่ ำน เว็ บ ไซต ์ ของส� ำนั ก งำน 
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ โดยปัจจุบันผ่ำนกำรตรวจ
พิจำรณำของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำแล้ว  
และอยู ่ระหว่ำงกำรน�ำเสนอตำมขั้นตอน ซ่ึงหำกร่ำง 
พระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ จะน�ำไปสู ่
กำรจัดตั้งสภำวิชำชีพสื่อมวลชนเพื่อท�ำหน้ำท่ีคุ้มครอง
เสรีภำพของสื่อมวลชน และคณะกรรมกำรจริยธรรม 
สื่อเพื่อท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแล และส่งเสริมผู ้ประกอบ
วชิำชพีสือ่มวลชนในกำรปฏบิติัตำมจรยิธรรม อนัจะส่งผล
ให ้ เกิดกำรยกระดับมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพ
สือ่มวลชนต่อไป
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่2

แนวทางการส่งเสริมจริยธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพสื่อ 

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ยกระดับมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพสื่อมวลชน  
และมีกลไกกำรก�ำกับดแูลกำรท�ำหน้ำทีข่องผูป้ระกอบ
วิชำชีพสื่อมวลชนให้เป็นไปตำมจริยธรรมสื่อมวลชน 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
กำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรม
และมำตรฐำนวิชำชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา กรมประชำสัมพันธ์ได้แจ้งยืนยันร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวท่ีผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำ
ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่ำงกำรน�ำเสนอคณะรัฐมนตรี ก่อนเสนอฝ่ำย
นิติบัญญัติพิจำรณำตำมกระบวนกำรของรัฐธรรมนูญตำมขั้นตอน นอกจำกนี้ หน่วยงำนภำครัฐได้มีกำรด�ำเนินกำรจัด
ฝึกอบรมบุคลำกรเกี่ยวกับหลักสูตรผู้ประกำศข่ำว เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบวิชำชีพสื่อมวลชน  
และยกระดับทักษะวิชำชีพด้ำนสื่อสำรมวลชน
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลกระทบต่อการบรรลุเป ้าหมาย ควำมท้ำทำยท่ีส�ำคัญในกำรส่งเสริมจริยธรรมและ 
มำตรฐำนวิชำชีพสื่อ นอกจำกกำรผลักดันร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมำตรฐำนวิชำชีพสื่อมวลชน  
พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้ เพ่ือให้มีกลไกและหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรส่งเสริมและก�ำกับดูแลผู้ประกอบกำรและ 
นักวิชำชีพด้ำนสื่อสำรมวลชนอย่ำงเป็นรูปธรรมแล้ว กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยเป็นควำมท้ำทำยที่ส�ำคัญที่ 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องสร้ำงกำรตระหนักรู ้และกำรมีส่วนร่วมเพื่อให้กำรด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยเป็นไปอย่ำง 
มีประสิทธิภำพ สร้ำงกำรยอมรับและกำรปฏิบัติตำมหลักจริยธรรมและมำตรฐำนวิชำชีพ ส่งเสริมให้มีกลไก 
กำรก�ำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนวิชำชีพอย่ำงเป็นรูปธรรม เพ่ือยกระดับมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพสื่อ 
ในภำพรวมและสร้ำงควำมยอมรับจำกประชำชนและสังคม

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย	 ในระยะต่อไป ควรเร่งรดักำรพจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัฉิบบัดงักล่ำวเพือ่ให้มี
ผลบงัคับใช้ และน�ำไปสูก่ำรด�ำเนนิกำรจดัตัง้สภำวชิำชีพสือ่มวลชน เพือ่ท�ำหน้ำทีคุ้่มครองเสรภีำพของสือ่มวลชน และกำร
จัดตัง้คณะกรรมกำรจรยิธรรมสือ่ เพือ่ท�ำหน้ำทีก่�ำกบัดแูลและส่งเสรมิผูป้ระกอบวชิำชีพสือ่มวลชน รวมทัง้ส�ำนกังำนปลดั
ส�ำนักนำยกรัฐมนตรีควรเตรียมพร้อมในกำรท�ำหน้ำที่เป็นฝ่ำยธุรกำรชั่วครำว เพื่อสรรหำกรรมกำรบริหำรสภำวิชำชีพ
สือ่มวลชนและด�ำเนนิขัน้ตอนกำรจัดตัง้ส�ำนกังำนสภำวชิำชพีสือ่มวลชนเพ่ือท�ำหน้ำทีเ่ป็นฝ่ำยธรุกำร เพ่ือให้กำรด�ำเนนิ
กำรเป็นไปตำมกฎหมำย รวมทั้งควรสร้ำงกำรรับรู้ต่อกลุ่มผู้ประกอบวิชำชีพส่ือและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในกำรด�ำเนินกำร 
ตำมพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำว นอกจำกนี้ ควรด�ำเนินกำรมำตรกำรสนับสนุนเพิ่มเติมให้มีกำรก�ำกับดูแลกันเอง 
ของสื่อมวลชนและกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วม เพื่อช่วยพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพผู้ประกอบวิชำชีพสื่อ
และผูป้ระกอบกำรสือ่สำรมวลชนของประเทศในระยะยำวต่อไป
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
กำรปฏิรูปโครงสร ้ำงอุตสำหกรรมสื่อสำรมวลชน 
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีเป้ำหมำยเพื่อให้เกิดกำร
ปรับปรุงแนวทำงกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ให้เป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพและเกิดกำรใช้ประโยชน์ได้อย่ำงคุ้มค่ำ 
รวมทั้ งมุ ่ ง เน ้นปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรสถำนีวิทยุ 
และโทรทัศน์ของภำครัฐให้มีควำมคล่องตัว สำมำรถ 
น� ำ เสนอ เ น้ือหำสำระที่ เ ป ็ นประ โยชน ์ ต ่ อ สั งคม  
มีควำมทันสมัย และตอบสนองควำมต ้องกำรของ
ประชำชนทุกภำคส่วน ทั้งนี้ กำรด�ำเนินงำนในช่วงที่
ผ่ำนมำมีควำมท้ำทำยในประเด็นท่ีส�ำคัญ คือ กำรปรับ
เปลี่ยนกฎเกณฑ์และมำตรกำรของภำครัฐในกำร
สนับสนุนให้อุตสำหกรรมสื่อของไทยสำมำรถยกระดับ
คุณภำพกำรด�ำเนินงำนที่จะเป็นประโยชน์ต ่อสังคม 
ตลอดจนกำร ให ้ ควำมส� ำคัญในกำรปรับตั วของ 
ผู ้ประกอบกำรอุตสำหกรรมสื่อของไทยให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู ้บริโภคและลดกำรพึ่งพำแพลตฟอร์ม 
จำกต่ำงประเทศในระยะยำว โดยสถำนกำรณ์ในช่วง 
ปี 2563 เทคโนโลยีด้ำนกำรสื่อสำรมีกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงรุนแรง (Technology Disruption) ส่งผลกระทบ
ต่ออุตสำหกรรมสื่อโดยรวม โดยเฉพำะกำรพัฒนำ
อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง สมำร์ททีวี โทรทัศน์ดิจิทัล 
ที่มีมูลค่ำสูงมำกข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งผู ้ประกอบกำร
อุตสำหกรรมสื่อของไทยต้องพัฒนำคุณภำพให้ตอบสนอง

0101

ต่อควำมต้องกำรของผู ้บริโภคสื่อและสำมำรถแข่งขัน 
ในตลำดได ้  เช ่น กำรให ้บริกำรแพลตฟอร ์มจำก 
ต ่ำงประเทศที่มีส ่ วนแบ ่งตลำดมำกกว ่ำ  เป ็นต ้น  
กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวสำมำรถเทียบเคียงได้จำก 
ผลส�ำรวจกำรคำดกำรณ ์ ทิศทำงอุตสำหกรรมส่ือ 
และบันเทิ งของไทยของบริษัท PwC Thai land  
ที่รำยงำนสถำนกำรณ์อุตสำหกรรมสื่อและบันเทิง 
ของไทยในปี 2563 จะมียอดรวมกำรใช้จ่ำยประมำณ  
4.04 แสนล้ำนบำท และในช่วง 5 ปีข้ำงหน้ำจะเติบโต
เฉลี่ยร้อยละ 5 โดยโฆษณำออนไลน์เป็นอุตสำหกรรม
สื่อที่มีกำรเติบโตสูงสุด มีมูลค่ำ 3,100 ล้ำนบำท คิดเป็น
อั ต ร ำกำร เติ บ โตจำกป ี ที่ ผ ่ ำ นมำร ้ อยละ  22 . 5  

ที่มำ: บริษัท PWC ประเทศไทย

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่3

การปฏิรูปโครงสร้าง
อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
อุตสำหกรรมสื่อสำรมวลชนและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มีทิศทำงและแนวทำงกำรด�ำเนินงำนท่ีมีประสิทธิภำพ
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
อุตสำหกรรมสื่อสำรมวลชนและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของไทยมีโอกำสเพิ่มส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 
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นอกจำกน้ี ส่ือสมัยใหม่ อำทิ สื่อออนไลน์ เคเบิลทีวีแบบสมัครสมำชิก และกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต ยังคงมีอัตรำกำร
เติบโตอย่ำงต่อเนื่องด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีกำรสื่อสำร รวมทั้งจ�ำนวนผู้เข้ำถึง
อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มข้ึนท�ำให้ธุรกิจต่ำง ๆ ให้ควำมสนใจโฆษณำผ่ำนตลำดออนไลน์มำกขึ้น เนื่องจำกมีค่ำใช้จ่ำย 
น้อยกว่ำ แต่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้รวดเร็วและมำกกว่ำช่องทำงอื่น ส�ำหรับผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมสื่อของไทย
ในรูปแบบดั้งเดิมที่ได้รับส่วนแบ่งจำกมูลค่ำกำรใช้จ่ำยดังกล่ำวลดลง ได้แก่สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสำร โฆษณำโทรทัศน์ 
จ�ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำและปรับปรุงในกำรน�ำเสนอสำระที่มีคุณภำพผ่ำนช่องทำงกำรน�ำเสนอในรูปแบบออนไลน์

การด�าเนินงานที่ผ่านมา	 เพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำยส�ำนกังำน กสทช. ได้จัดท�ำแผนแม่บทกจิกำรกระจำยเสียงและกจิกำร
โทรทศัน์ ฉบบัที ่2 แล้วเสรจ็ และประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 2563 โดยแผนแม่บทนี้ได ้
มุ ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรคลื่นควำมถ่ีที่มีอยู ่จ�ำกัดให้มีกำรใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมควำม
ต้องกำรในปัจจุบัน และจัดท�ำประกำศหลักเกณฑ์วิธีกำรและเง่ือนไขกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่ำ เพื่อน�ำมำใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ำยิ่งขึ้น ซ่ึงกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่ในปัจจุบันได้น�ำประกำศ
ดังกล่ำวมำบังคับใช้ รวมทั้งได้ด�ำเนินกำรศึกษำสัดส่วนกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ในกิจกำรกระจำยเสียง โดยพิจำรณำ
จำกควำมต้องกำรของภำครัฐ ภำคประชำชน ภำคเอกชนภำยใต้กรอบของกฎหมำย และพิจำรณำเชิงพื้นที่แบ่งตำม
ประเภทกำรอนุญำตประกอบกิจกำร ได้แก่ กำรประกอบกิจกำรบริกำรสำธำรณะ กำรประกอบกิจกำรบริกำรชุมชน  
และกำรประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ เพื่อน�ำมำใช้เป็นกรอบในกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ในกิจกำรกระจำยเสียงภำยหลัง 
กำรคืนคล่ืนควำมถ่ีในปี 2565 รวมท้ังอยู่ระหว่ำงน�ำเสนอที่ประชุมส�ำนักงำน กสทช. เพื่อพิจำรณำ (ร่ำง) แนวทำง
กำรปรับปรุงกำรใช้คลื่นควำมถ่ีย่ำน 3500 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับพัฒนำโครงข่ำยโทรคมนำคม
เคลื่อนที่รองรับเทคโนโลยี 5G ที่จะเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนรองรับข้อมูล และเนื้อหำสำระ 
ที่เผยแพร่สื่อต่ำง ๆ และกำรให้บริกำรแพลตฟอร์ม นอกจำกนี้ กรมประชำสัมพันธ์ได้ด�ำเนินกำรปฏิรูปโครงสร้ำง
องค์กรสื่อของภำครัฐ โดยอยู่ระหว่ำงน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำเห็นชอบ (ร่ำง) แผนปฏิรูปสถำนีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และด�ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำผังรำยกำรโดยจัดสรรเวลำให้ทุกภำคส่วน 
เข ้ำมำมีส ่วนร ่วมในกำรผลิตรำยกำร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและคุณภำพในกำรผลิตเนื้อหำที่ตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของภำครัฐและภำคประชำชน และเพิ่มเติมเนื้อหำสำระรำยกำรที่มีควำมหลำกหลำย ตลอดจนจัดท�ำ
แนวทำงในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยใน เพื่อพัฒนำให้เป็นสถำนีโทรทัศน์ระดับชำติทั้งภำคภำษำ
ไทยและภำษำอังกฤษ และให้ควำมส�ำคัญในกำรจัดต้ังสถำนีโควิด-19 เพื่อประชำสัมพันธ์และสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับ
มำตรกำรของรัฐบำล เพื่อสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำและลดผลกระทบสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนำ 2019   
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์และมำตรกำรของภำครัฐ 
เพ่ือยกระดับอุตสำหกรรมสื่อของไทยยังคงมีควำมท้ำทำย จึงควรพิจำรณำแนวทำงกำรช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผล 
กระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว เพื่อช่วยให้ผู ้ประกอบกำรอุตสำหกรรมส่ือสำมำรถปรับตัวและพัฒนำ 
ให้พร้อมรับกับสถำนกำรณ์ที่มีกำรแข่งขันมำกขึ้น รวมทั้งในกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่จะต้องก�ำหนดหลักเกณฑ์ 
ที่เหมำะสม โดยมุ่งเน้นให้เกิดควำมโปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้ประกอบกำรสื่อทุกระดับ นอกจำกนี้ ในกำรปฏิรูป
โครงสร้ำงสถำนีวิทยุและโทรทัศน์ของภำครัฐจ�ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำนให้เกิดผลส�ำเร็จ เพื่อเป็น
กลไกของรัฐในกำรน�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง และมีควำมทันสมัย
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไป สถำนีโทรทัศน์ของภำครัฐควรพิจำรณำเร่งปรับปรุงและปฏิรูป
โครงสร้ำงองค์กร เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรด�ำเนินงำน สำมำรถปรับตัวรองรับสถำนกำรณ์ด้ำนเทคโนโลย ี
ท่ีเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว และส�ำนักงำน กสทช. ควรให้ควำมส�ำคัญในกำรก�ำหนดแนวทำงกำรจัดสรรคลื่น
ควำมถี่ในกิจกำรกระจำยเสียง เพื่อสนับสนุนอุตสำหกรรมสื่อของไทยให้มีควำมเข้มแข็ง และส่งเสริมให้มีผู ้ผลิต
เนื้อหำและรำยกำรที่มีคุณภำพ ตลอดจนเตรียมควำมพร้อมในกำรปรับปรุงกำรใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีส�ำหรับพัฒนำ
โครงข่ำยโทรคมนำคมเคลื่อนที่รองรับเทคโนโลยี 5G ให้มีประสิทธิภำพ เพื่อเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ของประเทศในระยะต่อไป

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่4

การปฏิรูปแนวทาง
การก�ากับดูแลสื่อออนไลน์
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
เทคโนโลยีด้ำนกำรสื่อสำรในปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะแบบออนไลน์เพิ่มข้ึน รวมท้ังประชำชน
สำมำรถเป็นทั้งผู้ผลิต (Creator) ผู้น�ำเสนอ (Sender) และผู้บริโภค (Receiver) สื่อไปพร้อมกันได้ โดยสื่อออนไลน์
ที่ประชำชนเข้ำถึงส่วนใหญ่เป็นของต่ำงประเทศ และไม่มีผู ้ก�ำกับดูแลหรือบริหำรจัดกำรที่ชัดเจน ท�ำให้เสี่ยงต่อ 
กำรใช้เป็นช่องทำงในกำรหลอกลวงกำรเผยแพร่ข ้อมูลหรือกำรแสดงควำมคิดเห็น (Bully) ที่ไม่เหมำะสม  
สร้ำงควำมเดือดร้อน หรือคุกคำมต่อสิทธิส่วนบุคคล ดังนั้น จึงควรมีกำรพัฒนำศักยภำพของหน่วยงำนหลัก 
ในกำรร่วมมือก�ำกับดูแลสื่อออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มปริมำณกำรใช้งำนสื่อออนไลน์ที่เพิ่มมำกขึ้น  
ทั้งนี้ กำรก�ำกับดูแลสื่อออนไลน์ในช่วงที่ผ่ำนมำมีประเด็นท้ำทำยที่ส�ำคัญ คือ กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน
ของกองป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท�ำควำมผิดทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ปท.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ดศ.) ให้มีศักยภำพในกำรเป็นหน่วยงำนของรัฐที่ท�ำหน้ำที่ เป ็น Official Point of Contact  
ในกำรประสำนกับผู ้ให้บริกำรสื่อสังคมออนไลน์และเป็นจุดติดต่อกลำงส�ำหรับประชำชนผู้ใช้งำน รวมทั้งควำม
สำมำรถของหน่วยงำนของรัฐในกำรขอควำมร่วมมือจำกผู้ให้บริกำรสื่อสังคมออนไลน์ต่ำงประเทศในกำรปิดก้ัน
ข้อมูลที่ละเมิดกฎหมำยหรือกระทบต่อควำมเชื่อและควำมมั่นคงของประเทศไทย โดยสถำนกำรณ์ในช่วงปี 2563  
มีกำรพัฒนำอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทยอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกำร
ติดต่อส่ือสำร และกำรส่งผ่ำนข้อมูลได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว โดยจำกรำยงำนผลส�ำรวจพฤติกรรมผู ้ใช้งำน
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่4

การปฏิรูปแนวทาง
การก�ากับดูแลสื่อออนไลน์

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
กำรติดต่อสื่อสำรและกำรส่งผ่ำนข้อมูลผ่ำนส่ือออนไลน ์
มคีวำมถกูต้อง น่ำเชือ่ถอื และปลอดภยั ประชำชนผู้บรโิภค 
สื่อและผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมสื่อได้รับกำรดูแล
และคุ้มครอง

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีหน่วยงำนรับผิดชอบท่ีมีสถำนะทำงกฎหมำยเพือ่ก�ำกบั
ดูแลผู้ประกอบกำรสื่อออนไลน์  มีระบบตรวจสอบข้อมูล 
ด้วยเทคโนโลยีในกำรก�ำกับสื่อออนไลน์ให้เผยแพร่ข้อมูล
ที่ถูกต้อง และน่ำเชื่อถือ 

ที่มำ: ส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ดศ. ให้ควำมส�ำคัญต่อกำร
เพิ่มประสิทธิภำพของกองป้องกันและปรำบปรำม
กำรกระท�ำควำมผิดทำงเทคโนโลยีเป็น Official Point 
of Contact เพื่อจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อออนไลน์
ที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินประชำชนเป็นวง
กว้ำง ให้เกิดกำรรับรู ้ข ้อมูลท่ีถูกต้องและเท่ำทันสื่อ 
ตลอดจนอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรรับข้อ
ร้องเรียนที่เกิดจำกกำรใช้สื่อออนไลน์ มีกำรจัดต้ังศูนย์
ประสำนงำนและแก้ไขปัญหำข่ำวปลอม (Anti Fake 
News Center: AFNC) เพื่อเป็นช่องทำงให้ประชำชน
เข้ำมำมีส่วนร่วมค้นหำ แจ้งเบำะแสตลอด 24 ชั่วโมง  
และช่วยกันป้องกันกำรแชร์เนื้อหำข่ำวที่ไม่เหมำะสม  
โดยมีผลกำรด�ำ เนินกำรรับเรื่ องร ้องเรียนป ัญหำ
ออนไลน์ มีจ�ำนวนเรื่องที่ต้องตรวจสอบ 6,512 เร่ือง 
และสำมำรถตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 3,911 เร่ือง  
และมีกำรเผยแพร่ 988 เรื่อง (ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 
2563) นอกจำกนี้ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม

อินเทอร์เน็ตประเทศไทยปี 2562 (เผยแพร่ล่ำสุดเมื่อเดือนสิงหำคม 2563 โดยส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)) พบว่ำ คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 22 นำที ต่อวัน เพิ่มขึ้น 17 นำที 
จำกปี 2561 ซ่ึงส ่วนใหญ่เป ็นกำรใช ้สื่อสังคมออนไลน์ร ้อยละ 91.2 โดยเฉพำะกำรใช้ Social Media  
(Facebook Line และ Instagram) รองลงมำเป็นสื่อเอนเตอร์เทนเมนท์ และกำรค้นหำข้อมูลตำมล�ำดับ 

แห่งชำติได้พัฒนำระบบตรวจสอบข้อมูลและคุ้มครองข้อมูลออนไลน์ของประชำชนผ่ำนโครงกำรบริหำรจัดกำร
ระบบกำรลงทะเบียนผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยระบบอัตลักษณ์ ผ่ำนแอปพลิเคชั่น 2 แชะ ท�ำให้สำมำรถ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนก่อนกำรลงทะเบียนผู้ใช้บริกำร โดยใช้ระบบรู้จ�ำใบหน้ำ (face recognition) เพื่อป้องกัน 
กำรลักลอบโจรกรรมข้อมูลและน�ำไปก่อเหตุในทำงที่มิชอบ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรก�ำกับดูแลสื่อออนไลน์ยังคงขำดหน่วยงำนกลำง 
ที่มีสถำนะทำงกฎหมำยในกำรก�ำกับดูแลสื่อออนไลน์ ท�ำให้ไม่สำมำรถก�ำกับและดูแลสื่อออนไลน์ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และยังไม่มีระบบ Big Data ส�ำหรับกำรวิเครำะห์จัดกำรข้อมูลที่ขำดควำมน่ำเชื่อถือผ่ำนสื่อออนไลน์ 
ท�ำให้กำรจัดกำรข้อมูลในสื่อออนไลน์มีควำมล่ำช้ำ ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อกำรรับรู ้ของประชำชนในวงกว้ำง  
โดยเฉพำะในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินหรือสภำวะวิกฤต

ที่มำ: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไป กำรปฏิรูปแนวทำงกำรก�ำกับดูแลสื่อออนไลน์จ�ำเป็นต้องให้
ควำมส�ำคัญในกำรทบทวนและบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัดและเป็นธรรม อำทิ เร่งผลักดันให้มีกำร
แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมำยของส�ำนักงำน กสทช. ให้มีอ�ำนำจหน้ำที่ครอบคลุมกำรก�ำกับดูแลสื่อออนไลน์  
กำรผลักดันให้มีกำรแก้ไขกฎหมำยอำญำในกำรกระท�ำผิดต่อเด็กทำงออนไลน์ และร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรกระท�ำผิดต่อเด็กโดยใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. .... นอกจำกนี้ จ�ำเป็นต้องเตรียมควำมพร้อมบุคลำกร
และพัฒนำระบบ/อุปกรณ์ให้สำมำรถปฏิบัติงำนในกำรก�ำกับดูแลส่ือออนไลน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อำทิ  
กำรน�ำระบบ AI และ Big Data มำใช้ในกำรเฝ้ำระวังและจัดกำร Fake News เพื่อลดควำมซ�้ำซ้อน และสำมำรถ
ด�ำเนินงำนในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินหรือสภำวะวิกฤต รวมถึงกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ
และเฝ้ำระวังข้อมูลเนื้อหำสำระที่เผยแพร่เพ่ิมข้ึน กำรก�ำหนดมำตรกำรจูงใจในรูปแบบต่ำง ๆ (Incentive  
และ Social Credit) เพื่อให้สื่อเกิดควำมรับผิดชอบต่อกำรผลิตและก�ำกับกำรเผยแพร่ให้มีคุณภำพ และร่วมกัน 
ช ่วยตรวจสอบ เฝ ้ำระวัง กำรเผยแพร ่สื่อออนไลน ์ต ่ำง ๆ โดยภำครัฐให ้กำรสนับสนุนให ้มีควำมสมดุล 
ในกำรด�ำเนินกำร
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยไซเบอร์ / กิจกำร
อวกำศ และระบบและเครื่องมือด้ำนกำรสื่อสำรมวลชนและโทรคมนำคมเพ่ือสนับสนุนภำรกิจกำรป้องกันบรรเทำ 
สำธำรณภัยฯ มีเป้ำหมำยในกำรผลักดันให้พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์แห่งชำติ 
พ.ศ. .... พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... พระรำชบัญญัติว่ำด้วยดำวเทียมสื่อสำรและกำรด�ำเนิน
กิจกำรในอวกำศ พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ รวมท้ังให้ควำมส�ำคัญในกำรจัดเตรียมควำมพร้อมโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อใช้
ในกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย และประโยชน์สำธำรณะ ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่ำนมำมีควำมท้ำทำย
ในประเด็นส�ำคัญเกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำรของภำครัฐเพื่อสร้ำงกำรรับรู้ให้แก่ภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคล และกำรให้ควำมส�ำคัญใน
กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์และแผนกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่เพื่อสนับสนุนภำรกิจป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย ตลอดจน 
กำรปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้มีควำมพร้อมรองรับกำรใช้งำนร่วมกับคลื่นควำมถี่ที่จะเปลี่ยนแปลงไป โดยสถำนกำรณ์
ในปี 2563 ผู้ประกอบกำรธุรกิจต่ำง ๆ ให้ควำมส�ำคัญกับสื่อออนไลน์มำกขึ้น เนื่องจำกเป็นช่องทำงธุรกิจที่สำมำรถ
เพิ่มปริมำณกำรขำยสินค้ำและบริกำรได้ในต้นทุนท่ีลดลง และสำมำรถเข้ำถึงผู ้บริโภคได้ง ่ำย และรวดเร็ว  
ประกอบกับลักษณะกำรใช้ชีวิตประจ�ำวันมีกำรพ่ึงพำเครือข่ำยกำรส่ือสำรผ่ำนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก  

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่5

การปฏริปูการบรหิารจัดการ
ความปลอดภยัไซเบอร ์/ กจิการอวกาศ 
และระบบเครือ่งมอืดา้นการสือ่สารมวลชน
และโทรคมนาคมเพ่ือสนบัสนนุภารกจิ
การป้องกนับรรเทาสาธารณภยั
และประโยชนส์าธารณะ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
มีกฎหมำยเก่ียวกับกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ครอบคลุมทั้งภำครัฐและภำคเอกชน รวมทั้ง
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรสื่อสำรและกำรจัดกำรคลื่น
ควำมถ่ีมีควำมพร้อมในกำรด�ำเนินภำรกิจกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยฯ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีกฎหมำยเก่ียวกับกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกิจกำร
อวกำศ รวมทั้งมีกำรเตรียมควำมพร้อมโครงสร้ำง 
พื้นฐำนด้ำนกำรสื่อสำรและคลื่นควำมถี่เพ่ือสนับสนุน
ภำรกจิป้องกันบรรเทำสำธำรณภยัฯ
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ส่งผลให้กำรท�ำธุรกรรมทำงออนไลน์ และ e-Commerce เพ่ิมข้ึน กำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวสำมำรถเทียบเคียง 
ได้จำกผลกำรส�ำรวจของส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) โดยในปี 2562  มีมูลค่ำพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ประมำณ 4.02 ล้ำนล้ำนบำท หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 6.91 จำกปี 2561 และคำดว่ำจะเติบโตอย่ำง 
ต่อเน่ืองในปี 2563 เนื่องจำกกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรเว้นระยะห่ำง ลดกำรสัมผัส จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีส่งผลให้เกิดวิถีควำมปกติใหม่ (New Normal) รวมทั้งควำมจ�ำเป็นในกำรสร้ำง
กำรรับรู้เก่ียวกับข้อมูลข่ำวสำรในสภำวะวิกฤต หรือกรณีที่อำจเกิดสำธำรณภัยส่งผลให้ภำครัฐต้องเร่งด�ำเนินกำร 
จัดท�ำกฎหมำยและกำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ของรัฐ และสร้ำงควำมเชื่อมั่นจำกทุกภำคส่วนในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันและประกอบธุรกิจในรูปแบบดิจิทัล 
ตลอดจนกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรสื่อสำรรองรับภำรกิจในด้ำนกำรบรรเทำสำธำรณภัย
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา	ส�ำนักงำน กสทช. ได้ด�ำเนินกำร ดังนี้ (1) ก�ำหนดหลักเกณฑ์แนวทำงกำรใช้คลื่นควำมถ่ี
ร่วมกันบนโครงข่ำยแห่งชำติ ส�ำหรับภำรกิจป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย (2) กรณีฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติ (PPDR) 
ย่ำนควำมถ่ี 814-819 MHz คู ่กับ 859-864 MHz ตำมประกำศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์กำรใช้คลื่นควำมถี่ 
เพื่อสนับสนุนภำรกิจป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยและในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยได้แจ้งเวียน 
ไปยังทุกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องแล้ว พร้อมทั้งจะมีกำรจัดอบรมให้แก่หน่วยงำนในระยะต่อไป และ (3) จัดท�ำ 
แผนบริหำรสิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียม และอยู่ระหว่ำงจัดท�ำประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตสิทธิ 
ในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ซ่ึงในกำรประชุม กสทช. ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่  
9 กันยำยน 2563 ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำรแล้ว นอกจำกนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ได้จัด
ท�ำพระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ และพระรำชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2562 และจัดท�ำ (ร่ำง) แผนแม่บทด้ำนกำรสื่อสำรแห่งชำติ  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2565) ร่วมกับส�ำนักงำน กสทช. เพ่ือน�ำเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สำยมำใช้เป็นโครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำนกำรสื่อสำรและโทรคมนำคมในภำรกิจกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย รวมท้ังกำรบูรณำกำร
เทคโนโลยีเครือข่ำยเพื่อสนับสนุนภำรกิจบรรเทำสำธำรณภัย (National Mobile Broadband Network for  
Public Protection and Disaster Relief (PPDR)) และอยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรจัดต้ังส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยไซเบอร ์แห ่งชำติ (NCSA) อีกทั้ง ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและ 
ภูมิสำรสนเทศ (สอทภ.) ได้จัดท�ำพระรำชบัญญัติกิจกำรอวกำศ พ.ศ. ... โดยสำระส�ำคัญของพระรำชบัญญัต ิ
ดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยมีกฎหมำยและหน่วยงำนกลำงบูรณำกำรนโยบำยและแผนกิจกำรอวกำศ
พัฒนำกิจกำรอวกำศให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และควำมมั่นคง ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
นโยบำยอวกำศแห่งชำติแล้ว และอยู่ระหว่ำงข้ันตอนกำรน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำต่อไป
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย กระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้งำน
โครงข่ำยสื่อสำร คลื่นควำมถี่ และกำรใช้งำนเครื่องวิทยุโทรคมนำคมเพื่อสนับสนุนภำรกิจป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องใช้ระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำร 
รวมทั้งยังมีควำมท้ำทำยในกำรบริหำรจัดกำรสิทธิในชุดเอกสำรข่ำยงำนดำวเทียม (Package) และสิทธิในกำรเข้ำใช้
วงโคจรดำวเทียมของประเทศให้มีประสิทธิภำพและโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์ของกำรใช้ทรัพยำกรชำติให้เกิด
ควำมคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ ตลอดจนมีแนวทำงกำรสร้ำงควำมตระหนักให้ทุกหน่วยงำนให้ควำมส�ำคัญในกำร
ด�ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไป กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ควรสร้ำง 
กำรรับรู้แก่ทุกภำคส่วนในรำยละเอียดและข้อก�ำหนดเก่ียวกับพระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย 
ทำงไซเบอร์ และพระรำชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกำรใช้สื่อดิจิทัลหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่ำง ๆ  
ของประชำชนในชีวิตประจ�ำวัน และสร้ำงควำมเชื่อมั่นของผู้ประกอบกำรในกำรด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องควรเตรียมควำมพร้อมของอุปกรณ์เคร่ืองมือที่สำมำรถรองรับกำรปรับเปล่ียนคล่ืนควำมถี่เพื่อใช ้
ในภำรกิจด้ำนกำรบรรเทำสำธำรณภัยให้สำมำรถขับเคลื่อนประเด็นกำรปฏิรูปได้ตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
กำรปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐ 
มี เป ้ำหมำยในกำรบูรณำกำรบริหำรจัดกำรระบบ 
และกระบวนกำรน�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐให้มี 
ควำมรวดเร็ว น่ำเชื่อถือ โดยกำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มำใช้ในรูปแบบต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
ของประชำชน และเร่งรัดกำรด�ำเนนิงำนของคณะกรรมกำร
ประชำสัมพันธ์แห่งชำติในเชิงรุกในกำรน�ำเสนอข่ำวสำร
ที่ถูกต้อง รวมทั้งผลักดันให้มีกำรจัดตั้งระบบคลังข้อมูล
ข่ำวสำรและกำรพัฒนำบุคลำกรของรัฐในด้ำนกำรสื่อสำร
และประชำสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ท้ังนี้ กำรด�ำเนินงำน 
ในช ่วงที่ผ ่ำนมำมีควำมท้ำทำยในประเด็นท่ีส�ำคัญ  
คือ กำรประสำนข้อเท็จจริงจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
และสื่อสำรในรูปแบบที่ประชำชนทั่วไปเข้ำใจได้ง ่ำย  
ทันต่อเหตุกำรณ์ รวมทั้งกำรพัฒนำบุคลำกรเฉพำะทำง 
ที่มีทักษะควำมสำมำรถในกำรประชำสัมพันธ์ เพื่อสร้ำง
กำรรับรู ้และยกระดับควำมเชื่อ ม่ันของประชำชน 
ท้ังในและต ่ำงประเทศต ่อข ้อมูลข ่ ำวสำรภำครัฐ  
โดยสถำนกำรณ์ในช่วงปี 2563 มีกำรเปลี่ยนแปลง 
รูปแบบกำรสื่อสำรไปสู่ลักษณะออนไลน์มำกขึ้น ส่งผล
ท�ำให้กำรสื่อสำรแบ่งปันข้อมูลต่ำง ๆ ท�ำได้อย่ำงรวดเร็ว 
ซึ่งภำครัฐในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลต้องมีกำร 
เผยแพร่หรือประชำสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อให้ประชำชนรับ
ทรำบข้อมูลที่ส�ำคัญ ถูกต้อง เป็นไปตำมข้อเท็จจริง  
เพื่อป้องกันกำรสร้ำงควำมเสียหำยต่อสังคมในวงกว้ำง 

0101

ในรูปแบบที่ทันสมัย สำมำรถเข้ำถึงและเข้ำใจง ่ำย 
สอดคล้องตำมบทบำทหน้ำท่ีของหน่วยงำน จึงเป็น
ประเด็นส�ำคัญที่จะต้องเร่งรัดกำรด�ำเนินงำนให้เกิดกำร
ปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรและกำร 
เผยแพร่ผลกำรด�ำเนินงำนของภำครัฐให้มีควำมเหมำะสม 
และแรงจูงใจในกำรเลือกรับข้อมูลที่มีควำมน่ำเชื่อถือ 
ทั้งนี้ สำมำรถเทียบเคียงได้จำกรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน
ของศูนย์ต่อต้ำนข่ำวปลอมซึ่งมีกำรเผยแพร่ผลกำรด�ำเนิน
งำนและมีประชำชนให้ควำมสนใจรับชมและติดตำมผ่ำน
ช่องทำง Social Media จ�ำนวนมำกกว่ำ 5 ล้ำนบัญชีผู้ใช้ 
จึงมีควำมจ�ำเป็นที่ต้องเร่งรัดกำรพัฒนำระบบคลังข้อมูล
ข่ำวสำร รูปแบบ วธิกีำร และทกัษะในกำรประชำสัมพนัธ์
ของทุกหน่วยงำนภำครัฐให้สำมำรถเผยแพร่ข ้อมูล 
ออกไปให้มีควำมถูกต้อง รวดเร็ว รองรับวิถีชีวิตของ
ประชำชน กำรประกอบอำชีพ และกำรบริหำรจัดกำร 
ภำคส่วนต่ำง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่6

การปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐและกำรประชำสัมพันธ์
เชิงรุกที่มีประสิทธิภำพ รวมทั้งพัฒนำบุคลำกร 
ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ของภำครัฐ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
หน่วยงำนภำครัฐมีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร 
ที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ในเชิงรุก และหลักสูตรด้ำนกำร
สื่อสำรในยุคดิจิทัลได้รับกำรบรรจุในกำรฝึกอบรม
ของภำครัฐ

442

แผนการปฏริปูประเทศด้านสือ่สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ08

443

แผนการปฏริปูประเทศด้านสือ่สารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ 080806



การด�าเนินงานที่ผ่านมา กรมประชำสัมพันธ์ได้ด�ำเนินโครงกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐ (ประจ�ำป ี
และประจ�ำวัน) เพื่อพัฒนำศูนย์ข้อมูลระบบฐำนข้อมูลข่ำวกลำง (PRD News Data Center) ให้เป็นระบบคลังข้อมูล
ข่ำวสำรควำมรู้อัจฉริยะ และเป็นศูนย์กลำงข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ให้ทันสมัย สำมำรถตอบสนอง 
ควำมต้องกำรในกำรให้บริกำรประชำชน และตอบสนองกำรท�ำงำนในกำรเป็นหน่วยงำนบริกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
พร้อมทั้งเป็นช่องทำงในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ และได้ร่วมกับส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
(ส�ำนักโฆษก) ส�ำนักงำน ก.พ.ร. ก�ำหนดประเด็นให้ส่วนรำชกำรชี้แจงผ่ำนระบบไลน์ ID IA IR ช้ีแจงประเด็นส�ำคัญ 
เพื่อสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนอย่ำงรวดเร็วและทันต่อสถำนกำรณ์ รวมทั้งปรับบทบำทของสถำบัน 
กำรประชำสัมพันธ์ให้เป็นสถำบันพัฒนำบุคลำกรและวิชำชีพด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และสื่อสำรมวลชนของประเทศ 
และจัดท�ำหลักสูตรพัฒนำกำรสื่อสำรในยุคดิจิทัล ก�ำหนดเนื้อหำและกำรส่ือสำรในยุคดิจิทัล เพื่อบรรจ ุ
ในหลักสูตรกำรอบรมผู้บริหำรระดับสูงของหน่วยงำนภำครัฐ ตลอดจนพิจำรณำปรับปรุงหลักสูตรพัฒนำบุคลำกร 
ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และสื่อสำรมวลชนของประเทศ และได้ด�ำเนินกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกำรสื่อสำร 
ยุคดิจิทัล เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของภำครัฐมีควำมรู้และทักษะด้ำนกำรสื่อสำรในยุคดิจิทัล  นอกจำกนี้ ส�ำนักเลขำธิกำร
นำยกรัฐมนตรีได้ด�ำเนินโครงกำรดำ้นประชำสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนงำนในด้ำนกำรประชำสัมพันธ์โดยกำรน�ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อประชำชน น�ำไปสู่ควำมร่วมมือ 
และกำรมีส่วนร่วมกับภำครัฐ และเพื่อก�ำหนดทิศทำงกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ของประเทศเพื่อให้ประชำชน 
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มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นจำกกำรรับข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน มีคุณภำพ แม่นย�ำ และรวดเร็ว  
อีกทั้งคณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์แห่งชำติร่วมกับกรมประชำสัมพันธ์ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดท�ำแผน 
กำรประชำสัมพันธ์แห่งชำติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี)  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ควำมเห็นชอบและมีกำรประกำศใช้แล้ว และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ได้มีกำรจัดตั้งศูนย์ต่อต้ำนข่ำวปลอมประเทศไทย เพื่อตรวจสอบเฝ้ำระวัง และติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ 
หรือคำดเคลื่อนจำกควำมเป็นจริง

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสื่อสำรของหน่วยงำนของรัฐ 
ยังขำดกำรประเมินผลกำรสร้ำงกำรรับรู้ของประชำชนท�ำให้ไม่ได้รับข้อมูลข้อเสนอของประชำชนเพื่อน�ำมำใช้ในกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร รวมทั้งกำรบรรจุหลักสูตรที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับ 
กำรประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำรในรูปแบบดิจิทัลในกำรฝึกอบรมของหน่วยงำนภำครัฐต้องใช้ระยะเวลำในกำร
ด�ำเนินกำร ประกอบกับรูปแบบของกำรน�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็วท�ำให้จ�ำเป็นท่ีภำครัฐ 
จะต้องวำงแผนกำรพัฒนำให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงำนภำครัฐควรให้ควำมส�ำคัญในกำรด�ำเนินกำรประเมินผลกำรสร้ำง 
กำรรับรู ้ของกำรสื่อสำรข้อมูลส�ำคัญของหน่วยงำน พร้อมทั้งก�ำหนดแนวทำงและรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์  
และผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนในแต่ละระดับควำมส�ำคัญของข้อมูล รวมถึงกำรก�ำหนดให้บุคลำกร 
ที่รับผิดชอบด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำนเข้ำรับกำรฝึกอบรมพัฒนำสมรรถนะ และก�ำหนดเส้นทำงอำชีพ 
ที่มีควำมชัดเจน ตลอดจนพิจำรณำควำมเป็นไปได้ในกำรก�ำหนดให้กำรพัฒนำข้อมูลและกำรสื่อสำรของหน่วยงำน 
ภำครัฐเป็นตัวช้ีวัดท่ีน�ำมำประเมินผลกำรด�ำเนินงำนขององค์กร และกำรจัดประชุมร่วมกันของหน่วยงำนภำครัฐ 
เกี่ยวกับประเด็นด้ำนกำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลและกำรประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน
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