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๑.๑.๑ ความสอดคล้องของแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กับยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความม่ันคง 

๑.๑) ข้อ ๔.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  

 ๔.๒.๑ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน เพ่ือให้ปัญหาเดิมที่มีอยู่ได้รับ 
การแก้ไขอย่างจริงจัง จนยุติลง หรือไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ รวมทั้งให้การบริหารและการพัฒนา
บ้านเมืองเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของ
ปัญหาของทุกภาคส่วนในทุกประเด็นอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่อาศัยการผนึกก าลังคนและทรัพยากรให้มีส่วนร่วมแบบบูรณาการอย่างแท้จริง เสริมสร้างความร่วมมือ
กันระหว่างหน่วยงานหลักและรองในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือประชาชน ทั้งจากภัยคุกคามและ
ปัญหาที่ส่งผลต่อความมั่นคงต่าง ๆ เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมทางไซเบอร์ การฟอกเงิน การค้ามนุษย์  
การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบค้าสินค้าเถื่อน การค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด  
การขยายอ านาจหรือแข่งขันกันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง รวมไปถึงปัญหาการรุกเข้ามาอย่างรวดเร็วของ  



๘-๒ 

ทุนขนาดใหญ่ เทคโนโลยียุคใหม่ การย้ายถิ่นของทุนและแรงงานข้ามชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่ นคง 
ของชาติและความมั่นคงของมนุษย์ ปัญหาภัยพิบัติส าคัญ ที่ท าให้จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความมั่นคง 
รวมไปถึงการส่งเสริมผลักดันหลักการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดถึงโครงการส าคัญของประเทศให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด (หน้าที่ ๑๓) 

๔.๒.๒ การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ เพ่ือให้
ทราบสถานการณ์ล่วงหน้า และสามารถแก้ไขปัญหาและภัยคุกคามในอนาคตได้ทันท่วงทีก่อนที่จะลุกลาม
ต่อไป รวมทั้งป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ โดยเสริมสร้างศักยภาพและความ
พร้อมในทุกด้าน ทั้งคน เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ แผน งบประมาณ ระบบควบคุมบังคับบัญชา ระบบงานด้านการ
ข่าวกรอง เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบเฝ้าตรวจและแจ้งเตือนต่าง ๆ ของหน่วยงานหลักและหน่วยงาน
รอง ตั้งแต่ขั้นการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน วิเคราะห์ ก าหนดแนวทางป้องกัน ไปจนถึงขั้นการลงมือแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน 
เสริมสร้างพลังของประชาชนและชุมชนให้ร่วมกับก าลังต ารวจ ทหาร และหน่วยงานด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ  
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาส าคัญต่าง ๆ อาทิ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติ การแผ่อิทธิพลทางเศรษฐกิจของมหาอ านาจ และการย้ายถิ่นของทุนข้ามชาติที่อาจ
กระทบต่อความมั่นคง ไปจนถึงติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ด าเนินการไปตาม
เป้าหมายการบริหารจัดการและพัฒนาประเทศท่ีก าหนดอย่างราบรื่น (หน้าที่ ๑๓) 

๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

๒.๑) ข้อ ๔.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  

๔.๑.๖ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคน 
ในสังคม โดยส่งเสริมให้สื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัด การจัดเวลาและพ้ืนที่
ออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุด รวมทั้งการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และ
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ น าเสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ 
เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์(หน้าที่ ๓๒) 

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๓.๑) ข้อ ๔.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม 

 ๔.๓.๖ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับ
สังคมยุคดิจิทัล พัฒนาระบบโครงสร้างเครือข่ายด้านข้อมูลเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
ที่ถูกต้องทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว ส่งเสริมเสรีภาพของสื่อสาธารณะควบคู่ไปกับมาตรการสร้างความรับผิดชอบ
ของสื่อต่อสังคม รวมถึงส่งเสริมบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้เรื่องสิทธิเพ่ือคุ้มครองการใช้
เทคโนโลยีและสื่อตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมาย ตลอดจนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ทั้งในเชิงเนื้อหา 
และการสร้างความตระหนักและภูมิคุ้มกันของผู้เสพสื่อ (หน้าที่ ๔๓) 

๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

๔.๑) ข้อ ๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  



๘-๓ 

 ๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการพัฒนานโยบายและการให้บริการ
ภาครัฐ มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพ่ือให้
สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้ (หน้าที่ ๕๖) 

๔.๒) ข้อ ๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย  

 ๔.๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยมีการก าหนด
นโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส 
ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการ
บริหารและการตัดสินใจ รวมทั้งน าองค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและ
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้
และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (หน้าที่ ๕๘) 

๑.๑.๒ ความสอดคล้องของแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสอดคล้องกับแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 

๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความม่ันคง  

๑.๑) ๐๑๐๒๐๑ ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคง
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 

๑.๒) ๐๑๐๓๐๑ หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองท า งานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ มีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง 

๒) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  

๒.๑) ๑๐๐๓๐๑ สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็งสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน
ในสังคม ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน 

๓) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้  

๓.๑) ๑๒๐๑๐๑ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  

๔) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชน และประสิทธิภาพ
ภาครัฐ  

๔.๑) ๒๐๐๑๐๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 

๔.๒) ๒๐๐๓๐๑ เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 

๔.๓) ๒๐๐๔๐๑ ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 



 
 

๘-๔ 
 

๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑) การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่าง
เสรีภาพของการท าหน้าที่ของสื่อบน
ความรับผิดชอบกับการก ากับที่มี
ความชอบธรรม และการใช้ พ้ืนที่
ดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ ก า ร สื่ อ ส า ร อ ย่ า ง มี
จรรยาบรรณ ด ารงรักษาเสรีภาพของ
การแสดงออก การรับรู้ของประชาชน 
ด้วยความเชื่อว่า เสรีภาพของการ
สื่อสารคือเสรีภาพของประชาชนตาม
แนวทางของประชาธิปไตย 

การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and 
Information Literacy : MIL) ตามกรอบการ
ประเมินการรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศของ
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) โดยส านักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ 
(๑) การเข้าถึง (๒) การประเมิน และ (๓) การ
สร้าง  

(*ตัวชี้วัดดังกล่าวจะมีการเก็บข้อมูลทุกรอบ  
๒ ปี) 

 

 

  

สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศมีคะแนนเฉลี่ยใน
ภาพรวม ๗๓ คะแนน ขึ้นไป 

(*ตัวชี้วัดดังกล่าวจะมีการเก็บ
ข้อมูลทุกรอบ ๒ ปี) 

สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศมีคะแนนเฉลี่ยใน
ภาพรวม ๗๖ คะแนน ขึ้นไป 

(*ตัวชี้วัดดังกล่าวจะมีการเก็บ
ข้อมูลทุกรอบ ๒ ปี) 

๒) สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้
ความรู้แก่ประชาชน สร้างทักษะการ
รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ปลูกฝัง
วัฒนธรรมของชาติ  และปลู กฝั ง
ทัศนคติที่ด ี

สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศมีคะแนนเฉลี่ยใน
ภาพรวม ๗๓ คะแนน ขึ้นไป 

(*ตัวชี้วัดดังกล่าวจะมีการเก็บ
ข้อมูลทุกรอบ ๒ ปี) 

สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศมีคะแนนเฉลี่ยใน
ภาพรวม ๗๖ คะแนน ขึ้นไป 

(*ตัวชี้วัดดังกล่าวจะมีการเก็บ
ข้อมูลทุกรอบ ๒ ปี) 



 
 

๘-๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๒.๑ ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  

การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy : MIL) ตามกรอบการ
ประเมินการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) โดยส านักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น ๓ ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ (๑) การเข้าถึง (๒) การประเมิน และ (๓) การสร้าง 

โดยจัดการส ารวจกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และก าหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบ่งช่วงเป็น
ระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า ๕๐ คะแนน) ระดับพ้ืนฐาน (๕๐ – ๖๕ คะแนน) ระดับดี (๖๕ – ๘๐ คะแนน และระดับ 
ดีมาก (๘๐ ขึ้นไป)  

สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ข้อมูลฐาน ระยะกลาง ระยะปลาย 
๒๕๖๒ ๒๕๖๔ ๒๕๖๖ 

คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม ๖๘.๑ ๗๓ ขึ้นไป ๘๐ ขึ้นไป 
การเข้าถึง /๑ ๗๒.๗ ๘๐ ๙๐ 

การประเมิน /๒ ๖๖.๑ ๗๐ ๗๕ 
การสร้าง /๓ ๖๕.๗ ๗๐ ๗๕ 

/๑ การเข้าถึง หมายถึง บุคคลสามารถค้นหาและเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลและสารสนเทศท่ีต้องการได้  
/๒ การประเมิน หมายถึง บุคคลสามารถเข้าใจ ประเมินผล และประเมินคุณค่าข้อมูลสื่อและสารสนเทศได้  
/๓ การสร้าง หมายถึง บุคคลสามารถสร้าง ใช้ประโยชน์ และติดตามข้อมูลสื่อและสารสนเทศได ้



๘-๖ 

๑.๒.๒ วงเงินและแหล่งเงิน  

๑) ใช้แหล่งเงินงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานที่เกี่ยวของ เช่น กระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (กองบังคับการปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) กระทรวงการคลัง (กรมสรรพากร) ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ 

๒) เงินสนับสนุนจากกองทุน เช่น กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นต้น 

๓) เงินสนับสนุนจากภาคเอกชน และองค์กรสื่อ 

๑.๒.๓ ความก้าวหน้าของแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือส าคัญของประเทศในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนทุกระดับในวงกว้าง สร้างบรรทัดฐานและค่านิยมของสังคม ทั้งนี้ ในปัจจุบัน
สื่อสารมวลชนของประเทศไทยก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง โดยมีสถานการณ์และแนวโน้ม  
ที่ส าคัญ อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสื่อโดยรวมที่ต้อง
แข่งขันและเพ่ิมประสิทธิภาพให้สอดรับกับเทคโนโลยีดังกล่าว ทั้งในแง่ของคุณภาพของเนื้อหาสาระ ต้นทุน และ
รายได้จากการด าเนินการ การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้บริโภคสื่อกลายเป็นผู้ผลิตสื่อสืบเนื่องจากการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีข้างต้น โดยผู้บริโภคสื่อสามารถเป็นทั้งผู้รับและเป็นผู้คิดหรือสื่อสารส่งต่อข้อมูลออกไป  
การเปลี่ยนแปลงจริยธรรมในการท าหน้าที่ของสื่อในบางกรณีสื่อยังขาดจริยธรรมในการท าหน้าที่ท าให้มีการ
เสนอข่าวสารที่อาจไม่เหมาะสมหรืออาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ส าหรับสาธารณชน รวมทั้งประเด็นความรู้เท่าทัน
สื่อของประชาชน ความสามารถในการแยกแยะคุณภาพของสื่อและข้อมูลข่าวสารที่เป็นโทษ ไม่เป็นประโยชน์ 
หรือข่าวลวงของประชาชนไทย โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีความก้าวหน้าในการด าเนินงานในแต่ละเรื่องและประเด็นการปฏิรูป ดังนี้  

๑) การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน มีกิจกรรมหลัก คือ การบรรจุสาระ 
เกี่ยวกับ “การรู้เท่าทันสื่อ” ในหลักสูตรให้กับนักเรียนและนักศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรมประชาสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ
สถาบันการศึกษาภาครัฐ ได้มีการด าเนินการสร้างความรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มประชาชนทั่วไป 

๒) แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ  มีกิจกรรมหลัก  
คือ การจัดท าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน  พ.ศ. .... ซึ่งกรม
ประชาสัมพันธ์ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนยกร่างและผ่านการตรวจ
พิจารณาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา และอยู่ระหว่างการยืนยันร่างกฎหมายและเสนอตามขั้นตอนต่อไป 
นอกจากนี้ กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับองค์กรวิชาชีพสื่อได้จัดท า “คู่มือและแนวทางปฏิบัติสื่อในภาวะวิกฤต” 
เพ่ือเป็นกรอบการปฏิบัติวิชาชีพของสื่อมวลชนในการด าเนินงานในสถานการณ์ที่รุนแรงและมีความอ่อนไหวสูง 



๘-๗ 

โดยใช้การถอดบทเรียนจากเหตุการณ์การช่วยเหลือกลุ่มนักกีฬาเยาวชนจากถ้ าหลวง  อ าเภอขุนน้ านางนอน 
จังหวัดเชียงราย 

๓) การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีกิจกรรมหลักในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน ได้แก่ การปรับปรุงแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งส านักงาน กสทช. ได้จัดท าประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ฉบับที่ ๒ แล้วเสร็จ และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยแผนแม่บทนี้ 
ได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรคลื่นความถี่ที่มีอยู่จ ากัด ให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความ
ต้องการในปัจจุบัน และประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่น
ความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือน ามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น นอกจากนี้ กรม
ประชาสัมพันธ์ได้มีการด าเนินการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรสื่อของรัฐ โดยพิจารณายกร่างแผนการปฏิรูป
สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ให้มีการจัดสรรช่วงเวลาให้หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ผลิตรายการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการผลิตเนื้อหาที่ตอบสนองความ
ต้องการของภาครัฐและภาคประชาชน 

๔) การปฏิรูปแนวทางการก ากับดูแลสื่อออนไลน์  มีกิจกรรมในการเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการก ากับตรวจสอบการใช้สื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม โดยกองบังคับการปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมบุคลากรและพัฒนา
อุปกรณ์ให้สามารถปฏิบัติงานในการก ากับดูแลสื่อออนไลน์ได้ อาทิ โครงการศูนย์ข้อมูล Big Data และ
วิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี  ตลอดจนการสืบสวน ติดตาม และยืนยันตัวตนผู้กระท าผิด  
ทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้ง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย 
เพ่ือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดการข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อประชาชนในวงกว้าง กระทบ
ต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชน เพ่ือให้เกิดการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องและเผยแพร่ต่ออย่างรู้เท่าทันสื่อ นอกจากนี้  
ส านักงาน กสทช. ได้พัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลและคุ้มครองข้อมูลออนไลน์ของประชาชน ด้วยโครงการ
บริหารจัดการระบบการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยระบบอัตลักษณ์ เป็นระบบส าหรับ
ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ก่อนใช้เลขหมายเพ่ือป้องกันการลักลอบโจรกรรม
ข้อมูลหรือการน าบัตรประชาชนผู้อ่ืนไปจดทะเบียนซิมการ์ด และน าไปก่อเหตุในทางที่มิชอบ 

๕) การปฏิรูปการบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ / กิจการอวกาศ และ
ระบบและเครื่องมือด้านการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันบรรเทา  
สาธารณภัยฯ มีกิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรม ได้แก่ (๑) การผลักดันกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง ดศ. ได้ด าเนินการแล้วเสร็จทั้ง ๒ ฉบับ 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (๒) การบูรณาการเทคโนโลยีเครือข่ายเพ่ือ
สนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัย (National Mobile Broadband Network for Public Protection and 
Disaster Relief (PPDR)) โดยส านักงาน กสทช. และส านักงานต ารวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้งานคลื่นความถี่ในย่านความถ่ี ๘๑๔ - ๘๒๔ MHz และ ๘๕๙ - ๘๖๙ MHz  
แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สื่อสารของหน่วยงานเพื่อคืนย่านความถ่ีดังกล่าวต่อไป และ  
(๓) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สอทภ.) ได้ยกร่าง พ.ร.บ. กิจการอวกาศ พ.ศ. ...   



๘-๘ 

โดยมีสาระส าคัญเพ่ือก ากับกิจการอวกาศให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการเสนอ
ตามข้ันตอนของกฎหมายต่อไป 

๖) การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ มีกิจกรรมหลัก 
ในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ได้แก่ การเร่งรัดการด าเนินการของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
แห่งชาติ เพ่ือเป็นกลไกในการบรูณาการด้านการประชาสัมพันธ์ และการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 
ซึ่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่ งชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ เ พ่ือเชื่อมโยงเนื้อหา 
การประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานระดับกระทรวงไปสู่หน่วยงานระดับจังหวัดให้มีแนวทางการประชาสัมพันธ์  
ที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเพ่ือสนับสนุน  
การบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปดังกล่าว เช่น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์เชิงรุก การสร้างเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
และการอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล เป็นต้น 



 
 

๘-๙ 
 

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  
การด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่วงที่ผ่านมา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการส าเร็จและมีความก้าวหน้าในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การด าเนินงาน
ตามแผนการปฏิรูปประเทศฯ สามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องและเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม  
ตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ประกอบกับการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา ๒๐๑๙ รวมทั้งบริบทด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป จึงควรเร่งด าเนินการและให้ความส าคัญใน
กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) จ านวน ๓ กิจกรรม 
ได้แก่ (๑) การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News  
(๒) การขับเคลื่อนหน่วยงานที่ประสานงานกับผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ และ (๓) การยกร่างหลักสูตร “การรู้ 
เท่าทันสื่อ” เพ่ือให้เกิดการผลักดันการด าเนินงานของหน่วยงานรับผิดชอบได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

๒.๑ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑ การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ
Fake News 

จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารไปสู่ลักษณะออนไลน์มากขึ้น  ประกอบกับประชาชนสามารถ 
มีบทบาทเป็นทั้งผู้ผลิต (Creator) ผู้น าเสนอ (Sender) และผู้บริโภคสื่อ (Receiver) ส่งผลท าให้การสื่อสาร
ข้อมูลต่าง ๆ ท าได้อย่างรวดเร็ว และควบคุมการเผยแพร่ได้ยาก จึงมีความจ าเป็นที่ต้องก าหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักของภาครัฐในการพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบติดตาม
ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ออกไปให้มีความถูกต้อง รองรับวิถีชีวิตของประชาชน การประกอบอาชีพ และ 
การบริหารจัดการภาคส่วนต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป (New Normal) ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 และสามารถประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องในเชิงรุกได้ เพ่ือให้ประชาชน
รับทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในเวลาที่รวดเร็วและป้องกันการสร้างความเสียหายต่อสังคมในวงกว้าง โดยน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ Big Data  และระบบ AI เข้ามาช่วย และมีมาตรการสร้างแรงจูงใจหรือการให้รางวัล
ส าหรับการก ากับ เฝ้าระวัง Fake News เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนในการสร้างความมั่นคงให้กับ
ประเทศ และเสริมสร้างวัฒนธรรมและจริยธรรมที่ดีให้กับประชาชน 

๒.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

๑) การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นย า ความรวดเร็ว และ  
มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งด าเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

๒) หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความถูกต้อง ทันสมัย 
ในรูปแบบทีส่ามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

๒.๑.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

๒.๑.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  

๒.๑.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 

ใช้แหล่งเงินงบประมาณประจ าปีของกรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน 



๘-๑๐ 

๒.๑.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 

 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการท างานร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะส านักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
(กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  : บก.ปอท.) ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สภาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เป็นอย่างน้อยในการด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ขั้นตอนที่ ๑ การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ 
การจัดการ Fake News และการให้ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยจัดตั้งระบบคลังข้อมูลข่าวสาร
ความรู้อัจฉริยะ และประสานหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการด าเนินงานส่งเสริมและสอดคล้องกัน
โดยเฉพาะเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ภายใน ๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  

๒) ขั้นตอนที่ ๒ การให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์องค์กรภาครัฐและจัดให้มีการ
อบรมพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของภาครัฐให้สามารถเป็นนักการประชาสัมพันธ์ได้
อย่างมืออาชีพ รวมถึงพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสามารถในการด าเนินงานรองรับ
การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล อาทิ Data Scientist และ Data Analyst ซึ่งจะมีความส าคัญมากขึ้นในอนาคต 
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการข่าวปลอม (Fake News) ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ระยะเวลาด าเนินการ ภายใน ๓ ป ี(ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

๓) ขั้นตอนที่ ๓ การด าเนินงานเชิงรุกของกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ : สตช.) มีเป้าหมายในการสืบสวนปราบปราม 
ผู้ที่เผยแพร่เนื้อหาไม่เหมาะสม และหลอกลวงและบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท าผิด 

ระยะเวลาด าเนินการ ภายใน ๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

๔) ขั้นตอนที่ ๔ มีมาตรการสร้างแรงจูงใจหรือการให้รางวัลส าหรับการก ากับ เฝ้าระวัง 
Fake News ซึ่งเป็นแนวทางที่มีความยืดหยุ่น และสามารถด าเนินการได้รวดเร็วตามบริบทและเทคโนโลยี  
ที่เปลี่ยนแปลงไป  

ระยะเวลาด าเนินการ ภายใน ๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

๕) ขั้นตอนที่ ๕ น าระบบ AI และ Big Data เข้ามาช่วยในการด าเนินการในการเฝ้าระวัง
และการจัดการ Fake News เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินการ และสามารถด าเนินงานในสถานการณ์
ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก โดยอาจเริ่มด าเนินการพิจารณาค่าใช้จ่ายบริการ
อินเทอร์เน็ต หรือ Digital Media ให้มีราคาถูกลง และการให้บริการอินเทอร์เน็ต Wifi ฟรีแก่ประชาชน 
ในหน่วยงานและสถานที่ของภาครัฐ ตลอดจนพิจารณาความเป็นไปได้ของการก าหนดให้แพลทฟอร์มออนไลน์
กลางเพ่ือแบ่งปันข้อมูลข่าวสารของประเทศไทย และในลักษณะ Social Media 

ระยะเวลาด าเนินการ ภายใน ๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

 



๘-๑๑ 

๒.๒ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การก ากับดูแลสื่อออนไลน์ 

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมีการเปลี่ ยนแปลงไปในลักษณะแบบออนไลน์เพ่ิมขึ้น รวมทั้ง
ประชาชนสามารถเป็นทั้งผู้ผลิต (Creator) ผู้น าเสนอ (Sender) และผู้บริโภคสื่อ (Receiver) สื่อไปพร้อมกันได้ 
โดยใช้แพลตฟอร์มผู้ให้บริการจากต่างประเทศเป็นหลัก อาทิ Facebook Youtube Line และ Twitter 
ซึ่งข้อมูลและเนื้อหาสาระที่เผยแพร่อยู่บนแพลตฟอร์มดังกล่าว ไม่มีผู้ก ากับดูแลและบริหารจัดการที่ชัดเจน  
อาจท าให้มีการเผยแพร่ข้อมูล หรือการแสดงความคิดเห็น (Bully) ที่ไม่เหมาะสม ในอีกทางหนึ่งอาจท าให้
ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนถูกเผยแพร่จากการใช้บริการแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของต่างประเทศ ดังนั้น จึงควร
มีการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานหลักในการร่วมมือก ากับดูแลสื่อออนไลน์  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวโน้ม
ปริมาณการใช้งานสื่อออนไลน์ที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานในภาวะวิกฤติ อาทิ 
กรณีเกิดเหตุภัยพบิัต ิหรือกรณีเกิดโรคระบาดรุนแรง โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนหน่วยงานที่ประสานงานกับผู้ให้
บริการสื่อออนไลน์ และพัฒนากลไกการก ากับดูแลกันเองในกลุ่มสื่อสารมวลชนบนพ้ืนฐานของจริยธรรมที่ดี
และมีความเหมาะสมเป็นไปตามกฎ ระเบียบ กติกาที่เก่ียวข้อง  

๒.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

๑) มีหน่วยงานรับผิดชอบที่มีสถานะทางกฎหมายเพ่ือก ากับดูแลผู้ประกอบการสื่อออนไลน์ 
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์ประสานงานข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤติ อาทิ กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ หรือกรณี
เกิดโรคระบาดรุนแรง  

๒) ประชาชนผู้บริโภคสื่อ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อได้รับการดูแลและคุ้มครอง
ตามสิทธิที่พึงมีในการท าธุรกรรมการสื่อสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

๒.๒.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

๒.๒.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 

๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

๒.๒.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 

ใช้แหล่งเงินงบประมาณประจ าปีของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ปท.) ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ (กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี: บก.ปอท.) 

๒.๒.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยกองป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.) ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) และส านักงานต ารวจแห่งชาติ (กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี : บก.ปอท.) เป็นอย่างน้อยในการด าเนินการ ดังนี้ 



๘-๑๒ 

๑) ขั้นตอนที่ ๑ ปฏิรูปการก ากับดูแลข้อมูลหรือเนื้อหาที่เผยแพร่ของหน่วยงานรับผิดชอบ 
อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส านักงาน กสทช. เพ่ือให้การด าเนินงานเฝ้าระวังติดตาม
สถานการณ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และรวบรวม จัดเก็บ สืบสวน สอบสวน วิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานเกิด
ความรวดเร็ว และสามารถด าเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ รวมทั้ง
คุ้มครองสิทธิของผู้ผลิตเนื้อหา (Content) ให้ได้รับประโยชน์ในมิติต่าง ๆ 

ระยะเวลาด าเนินการ ภายใน ๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

๒) ขั้นตอนที่ ๒ หารือและผลักดันให้มีการเสนอแก้หรือปรับปรุงกฎหมายของ กสทช. หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีรายละเอียดอ านาจหน้าที่ที่ครอบคลุมการก ากับดูแลสื่อออนไลน์ รวมถึงการเสนอ
ข่าวสารข้อมูลที่กระทบต่อสิทธิของประชาชนคนอ่ืน ๆ 

ระยะเวลาด าเนินการ ภายใน ๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

๓) ขั้นตอนที่ ๓ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมตรวจสอบและเฝ้าระวัง
ข้อมูลเนื้อหาเพ่ิมข้ึน  

ระยะเวลาด าเนินการ ภายใน ๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

๔) ขั้นตอนที่ ๔ ก าหนดมาตรการจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ ( Incentive และ Social Credit) 
เพ่ือให้สื่อเกิดความรับผิดชอบต่อการผลิตและก ากับการเผยแพร่เนื้อหาให้มีคุณภาพ และร่วมกันช่วยตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง การเผยแพร่สื่อต่าง ๆ ในช่องทางออนไลน์ โดยมีภาครัฐให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ให้มีความ
สมดุลในการด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ภายใน ๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

๕) ขั้นตอนที่ ๕ ก าหนดให้การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรและระหว่างหน่วยงานอย่างถูกต้อง
เหมาะสมเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่น ามาประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร เพ่ือให้หน่วยงานรับผิดชอบให้
ความส าคัญในการด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ภายใน ๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

๖) ขั้นตอนที่ ๖ การทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ความส าคัญในการบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเป็นธรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ ภายใน ๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

 

 

 

 

 

 

 



๘-๑๓ 

๒.๓ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ  
การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ท าให้รูปแบบการสื่อสารในปัจจุบันต่างไป 

จากในอดีต ส่งผลให้ประชาชนสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว ทั้งการสื่อสารภายในประเทศและระหว่างประเทศ  
โดยเนื้อหาสาระของการสื่อสารมีทั้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ข้อมูลจริง และข้อมูลลวง ผ่านรูปแบบสื่อประเภท 
ต่าง ๆ อาทิ ข่าว วาไรตี้ บันเทิง ละคร และรายการต่าง ๆ ดังนั้น การปลูกฝังและการรณรงค์ให้ประชาชนในทุก
ช่วงวัย ตั้งแต่เด็ก เยาวชน จนถึงผู้สูงอายุ  สามารถรู้เท่าทันสื่อและเลือกบริโภคสื่อได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ จึงเสมือนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศภายใต้ความปกติ
ใหม่ (New Normal) นอกจากนี้ ในการยกระดับให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ และการสร้างสรรค์สื่อที่ดีและมี
คุณภาพ จะต้องให้ความส าคัญโดยเริ่มตั้งแต่บุคลากรผู้ซึ่งท าหน้าที่ถ่ายทอดและสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านการ
สื่อสาร โดยบุคลากรดังกล่าวต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เท่าทันสื่อ และปรับตัวได้ทันท่วงทีกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ของการสื่อสารในยุคดิจิทัล ดังนั้น การให้ผู้ประกอบการด้านสื่อสารมวลชนที่มีความรู้ความสามารถ และ 
มีประสบการณ์เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านสื่อ รวมทั้งการสนับสนุนการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ให้สอดคล้องและรองรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
เพ่ือเป็นรากฐานของการปฏิรูปในประเด็นอ่ืน ๆ ต่อไป 

๒.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

๑) หลักสูตรด้านสื่อศึกษาได้รับการบรรจุในการศึกษาภาคบังคับ (ระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษา) และระดับอุดมศึกษา ภายในปี ๒๕๖๕  

๒) ผลส ารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย เช่น การใช้
ตัวชี้วัดการประเมิน โดยบุคคลสามารถเข้าใจ ประเมินผล และประเมินคุณค่าข้อมูลสื่อและสารสนเทศได้ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น ๔ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ (๑) การเข้าใจ หมายถึง บุคคลสามารถเข้าใจความส าคัญของผู้ให้บริการข้อมูล 
สื่อและสารสนเทศต่อสังคม (๒) การประเมินผล หมายถึง บุคคลสามารถประเมินผล วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
เรียบเรียง เชื่อมโยง และประยุกต์ใช้เกณฑ์เบื้องต้น เพ่ือประเมินผลข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับและแหล่งที่มา 
ของข้อมูล รวมถึงผู้ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศในสังคมได้ (๓) การประเมินคุณค่า หมายถึง บุคคลสามารถ
ประเมินคุณค่า ตรวจสอบความน่าเชื่อถือข้อมูลสื่อและสารสนเทศ และแหล่งที่มาได้ (๔) การจัดระบบ 
หมายถึง บุคคลสามารถสังเคราะห์ และจัดการข้อมูลสื่อและสารสนเทศท่ีรวบรวมได้ 

๓) จ านวนรายการที่มีเนื้อหาสาระสร้างสรรค์มีประโยชน์ บนส านึกของความเป็นไทยร่วมสมัย 
และสอดคล้องกับการด ารงตนของประชาชนในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างผู้มีอารยธรรม เพ่ิมข้ึน 

๒.๓.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) 

๒.๓.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม  

๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ - ปี ๒๕๖๕) 

๒.๓.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มีของเงิน 

ใช้แหล่งเงินงบประมาณประจ าปีของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
(อว.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และส านักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เงินสนับสนุนจาก
กองทุน กทปส. และเงินสนับสนุนจากภาคเอกชนองค์กรสื่อ 



๘-๑๔ 

๒.๓.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ในการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวง
วัฒนธรรม (วธ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และสถาบันฝึกอบรมของรัฐ  
เป็นอย่างน้อยในการด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ขั้นตอนที่ ๑ การปลูกฝังให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ การจัดท าหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและ
บรรจุให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษา ให้มี
เนื้อหาครอบคลุมถึงความฉลาดรู้เรื่องสื่อ ความรอบรู้เรื่องสื่อ การตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่และอิทธิพลของ
สื่อต่อสาธารณะ สามารถเข้าถึง เข้าใจ วิเคราะห์ ตีความ และประเมินเรื่องสาระของสื่อ ตลอดจนสามารถ
น าไปใช้ได้อย่างมีวิจารณญาณ 

 หารือและประสานความร่วมมือจากสถานศึกษา และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องที่มี
ประสบการณ์หรือเคยได้มีการด าเนินการจัดท าหลักสูตรและมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ  
เพ่ือน าไปต่อยอดในการใช้เป็นต้นแบบหลักสูตรและขยายผลในโรงเรียนน าร่อง อาทิ โรงเรียนในสังกัด กทม. 
และ สพฐ. รวมถึงให้มีเนื้อหาครอบคลุมถึงค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม เพ่ือให้เยาวชนซึมซับวัฒนธรรม 
และค่านิยมที่ดีด้วยตัวเองเกิดความภูมิใจในความเป็นไทย  

 น าประเด็นการยกระดับการรู้เท่าทันสื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อน
การด าเนินงานกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพ่ือให้มีความสอดคล้อง สนับสนุนการด าเนินงาน 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นต้น ในประเด็นการสร้างค่านิยมที่ดี
ให้แก่ประชาชนตั้งแต่ระดับเยาวชน รวมทั้งแนวทางการจัดกิจกรรม Social Campaign ที่เป็นการรณรงค์
และส่งเสริมการยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ 

 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีการเรียนรู้และจัดท าเนื้อหาของสื่อส าหรับเผยแพร่ 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง และเข้าใจถึงกระบวนการในการท าข่าว ท าสื่อ เกิดความตระหนัก
ในการน าเสนอและเสพข่าวในทุกมิติ 

 การเรียนในระดับอุดมศึกษาควรพิจารณาบรรจุเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อให้
เป็นวิชาภาคบังคับอย่างน้อยหนึ่งวิชาในสาขาวิชาอ่ืน ส่วนในสาขาวิชาชีพสื่อควรมีการเรียนการสอนเป็นวิชา
ภาคบังคับมากกว่าหนึ่งวิชา เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการใช้ความรู้
เทคนิค และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างงานสื่อ 

ระยะเวลาด าเนินการ ภายใน ๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

๒) ขั้นตอนที่ ๒ การรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ เพ่ือให้ประชาชนในทุกช่วงวัยมีข้อมูลที่ถูกต้อง 
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนในทุกช่วงวัยเห็นถึงความจ าเป็นและประโยชน์จากการ
รู้เท่าทันสื่อ ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้ เพ่ือให้สามารถเลือกบริโภคสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแยกแยะ
ข้อมูลข่าวสารได ้

 บรรจุเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อในสถาบันฝึกอบรมภาครัฐ  

 ระยะเวลาด าเนินการ ภายใน ๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 



๘-๑๕ 

๓) ขั้นตอนที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรในการสอนและให้ความรู้ด้านสื่อสารมวลชนที่รู้ 
เท่าทันสื่อ โดยพัฒนาบุคลากรผู้สอนด้านการสื่อสารให้มีความรู้ความเข้าใจในบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านการ
สื่อสารในยุคดิจิทัล และสามารถถ่ายทอดไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยใช้ภาษาที่กระชับ 
ชัดเจน เข้าใจง่าย ผ่านการสร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ 

ระยะเวลาด าเนินการ ภายใน ๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
  



๘-๑๖ 

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย (เรียงล าดับความส าคัญ) 

๓.๑ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 สาระส าคัญโดยสังเขป เพ่ือแก้ไขให้ครอบคลุมการใช้สื่อออนไลน์/ยกร่างกฎหมายที่จะปกป้อง
คุ้มครองกลุ่มเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์เป็นการเฉพาะ 

๓.๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการข้อมูลข่าวปลอม พ.ศ. .... 

 สาระส าคัญโดยสังเขป เพ่ือดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มีความเหมาะสม พร้อมป้องกันและ
รับมือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ 

 

 




