


ดลุยภาพระหวา่งเสรภีาพของการท�าหน้าทีส่ือ่บนความรบัผดิชอบ 
กับการก�ากับทีม่คีวามชอบธรรม การด�ารงรกัษาเสรีภาพ 

ในการรบัรูข้องประชาชน และการใหส้ือ่เปน็โรงเรยีนของสงัคม

 แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเป้าหมายอันพึงประสงค ์คือ	มุ่งเน้น
การสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท�าหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการก�ากับที่มีความ 
ชอบธรรม และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด�ารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การ
รับรู ้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของ
ประชาธิปไตย	และเพื่อให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชน สร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
และสารสนเทศ ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี	 โดยในแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม	 
ที่ก�าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูปไว้จ�านวน	 6	 เร่ือง	ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี	 2563	 ในระดับ 
ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย (สีเหลือง) 4 เรื่อง	และอยู่ในระดับยังคงมีความเส่ียงในการบรรลุเป้าหมาย  
(สีส้ม) 2 เรื่อง นั้น	ได้น�ามาด�าเนินการต่อเนื่องในแผนการปฏิรูปประเทศ	(ฉบับปรับปรุง)	ผ่านกิจกรรม	Big	Rock	
จ�านวน	 3	 เรื่องและประเด็นปฏิรูป	 และอีก	 3	 เรื่องและประเด็นปฏิรูป	 เป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมสนับสนุน 
การขับเคลื่อนกิจกรรม	Big	 Rock	 ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าประสงค์ที่ก�าหนดไว้	 โดยแสดงรายละเอียด 
ความเกี่ยวข้องของเรื่องและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ	 (ฉบับเดิม)	 กับกิจกรรม	 Big	 Rock	 
ของแผนการปฏิรูปประเทศ	(ฉบับปรับปรุง)	สรุปได้ดังนี้
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ดา้นส่ือสารมวลชน
เทคโนโลยสีารสนเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นที่ 08

08
ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน



สรุปกำรบรรลุเป้ำหมำยอันพึงประสงค์ของกำรปฏิรูปประเทศด้ำนส่ือสำรมวลชน 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

รหัส เป้ำหมำย เทียบค่าเป้าหมาย
สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำย

CR08G01

การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท�าหน้าที่ของสื่อบนความ
รับผิดชอบกับการก�ากับที่มีความชอบธรรม และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร
อย่างมีจรรยาบรรณ ด�ารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน
ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของ
ประชาธิปไตย และสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชน สร้างทักษะ
การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี

2564 2565

ป ี2565ป ี2564

	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ท่ี	 1	มีระดับใกล้เคียงในการบรรลุ
เป้าหมายเม่ือเทียบกับค่าเป้าหมายปี	 2564	 และปี	 2565	 โดยจากการส�ารวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อ 
และสารสนเทศ	 (Media	and	 Information	Literacy:	MIL)	ของประชาชนไทยในปี	2563	พบว่า	อยู่ในระดับด	ี 
มีคะแนนรวมเฉลี่ย	 70.8	คะแนน	ซึ่งสูงข้ึนจากปี	 2562	 ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี	 67.1	คะแนน	สะท้อนให้เห็น 
ว่าประชาชนไทยมีความรู ้	 ความเข้าใจ	 ทักษะการสื่อสาร	 และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการด�าเนิน 
ชีวิตประจ�าวันและการท�างานได ้อย ่าง เหมาะสมและมีจริยธรรม	 รวมทั้ งสามารถใช ้ เค ร่ืองมือหรือ 
วิธีการในการเฝ้าระวังสื่อสารสนเทศ	 เพื่อประเมินถึงประสิทธิภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม	 
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อย่างไรก็ตาม	 เมื่อพิจารณาถึงคะแนนองค์ประกอบของสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อที่ประกอบด้วย	ด้านการเข้าถึง	
(Access)	68.6	คะแนน	การประเมิน	 (Evaluation)	72.3	คะแนน	และการสร้าง	 (Create)	71.7	คะแนน	พบว่า	
คะแนนด้านการเข้าถึงต�่ากว่าคะแนนรวมเฉลี่ย	 แสดงว่าประชาชนไทยยังต้องได้รับการพัฒนาทักษะบุคคล 
ในการค้นหา	 เข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาที่จ�าเป็นส�าหรับตนเองให้มากขึ้น	 โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ	 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 รวมถึงกลุ่มผู ้สูงอายุ	 (Baby	 Boomer)	 นอกจากนี้	 ในปี	 2563	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ด�าเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อให ้
เท่าทันและสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลท่ีเกิดอย่างรวดเร็ว	 โดยผนวกรวมตัวชี้วัด	MIL	 
กับสมรรถนะการเข้าใจดิจิทัล	 (Digital	 Literacy:	 DL)	 ซึ่งเป็นการประเมินสมรรถนะให้ครอบคลุมทั้งใน 
ด้านสิทธิความรับผิดชอบ	 ความปลอดภัย	 แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล	 ผลกระทบด้านสุขภาพจากการใช  ้
อินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิทัล	ดิจิทัลคอมเมิร์ช	 (Digital	Commerce)	และการเข้าใจกฎหมายกฎระเบียบทางสังคม	 
โดยผลการประเมินยังคงอยู่ในระดับดี	มีผลคะแนนเฉลี่ยที่	68.6	คะแนน	ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมิน	MIL

สำระส�ำคัญของกิจกรรม Big Rock และสรุปสถำนะกำรด�ำเนินงำน ประจ�ำปี 2564

กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 กำรพัฒนำระบบคลังข้อมูลข่ำวสำร
เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก และกำรจัดกำร Fake News

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

มุ ่งเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ	 
มีมาตรฐานความแม ่นย�า	 ความรวดเร็ว	 และม ี
ช ่องทางการติดต ่อสื่อสารที่ เ พ่ิมมากข้ึน	 รวมทั้ง 
ด�าเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้รวดเร็ว	 และถูกต้อง	 จึงมี 
ความจ�าเป ็นที่ต ้องก�าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ 
หลักของภาครัฐในการพัฒนาระบบคลั งข ้อ มูล 
ข่าวสารเพื่อน�ามาใช ้ประโยชน์ในการตรวจสอบ 
ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ออกไปให้มีความ 
ถูกต้อง	 รองรับวิถีชีวิตของประชาชน	การประกอบ
อาชีพ	 และการบริหารจัดการภาคส ่วนต ่าง	 ๆ	 
ที่ เปลี่ ยนแปลงไป	 (New	 Normal ) 	 ภายหลั ง 
การแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 และสามารถ
ประชาสั มพั น ธ ์ และ เผยแพร ่ ข ้ อมู ลที่ ถู กต ้ อ ง 
ในเชิงรุกได้	 เพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อเท็จจริง 
ที่ถูกต ้องในเวลาที่รวดเร็วและป้องกันการสร ้าง 
ความเสียหายต่อสังคมในวงกว้าง	 โดยน�าเทคโนโลยี 
สมัยใหม่	อาทิ	Big	Data	 	และระบบ	AI	 เข้ามาช่วย 
และมีมาตรการสร ้างแรงจูงใจหรือการให้รางวัล
ส�าหรับการก�ากับ	 เฝ้าระวัง	Fake	News	 เพ่ิมมากขึ้น	
ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนในการสร้างความมั่นคง 
ให ้ กับประเทศ	 และเส ริมสร ้ างวัฒนธรรมและ 
จริยธรรมท่ีดีให้กับประชาชน

ได้มีการด�าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
ที่ก�าหนดไว้ในแผนขับเคล่ือนฯ	 โดยมีการขับเคลื่อนกิจกรรม 
ที่ส�าคัญ	อาทิ	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 ได้ด�าเนิน
การ เป ิ ด ศูนย ์ประสานงานและแก ้ ไขป ัญหาข ่ าวปลอม	 
(Anti-Fake	News	 Center:	 AFNC)	 ซึ่งมีการใช้เทคโนโลย ี
ในการสืบค้นข ้อมูลจากสื่อออนไลน์ต ่าง	 ๆ	 มีการคัดกรอง 
ข ้อความที่ ได ้ มา เพื่ อน� า ไปขอให ้หน ่ วยงานที่ เ กี่ ย วข ้ อง 
ตรวจสอบความถูกต ้อง	 และน�าข ้อมูลที่ ได ้ รับการยืนยัน 
จากหน่วยงานมาจัดท�าเป ็นคลังข ้อมูลให ้ สืบค ้นและน�าไป 
เผยแพร่ในช่องทางต่าง	 ๆ	 รวมทั้งมีการแจ้งความด�าเนินคดี 
กับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม	และส�านักงาน	กสทช.	 ได้มีการด�าเนิน
โครงการก�ากับดูแลการออกอากาศเนื้อหารายการที่มีการน�าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ให้เป็นไปตาม	 พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจาย 
เสียงและกิจการโทรทัศน์	พ.ศ.	2551	ตลอดจนกฎหมายอื่น	ๆ	 
ที่เกี่ยวข้อง

BR0801

ดศ.
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BR0802 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 กำรก�ำกับดูแลส่ือออนไลน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

มุ ่ ง เน ้นการพัฒนาศักยภาพของหน ่วยงานหลัก 
ในการร ่ วมมือก� ากับดูแลสื่ อออนไลน ์ 	 เ พ่ือ ให ้ 
สอดคล้องกับแนวโน้มปริมาณการใช้งานส่ือออนไลน ์
ที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต	ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในลักษณะแบบออนไลน์เพ่ิมข้ึน	 รวมทั้งประชาชน
สามารถเป็นทั้งผู้ผลิต	 (Creator)	ผู้น�าเสนอ	(Sender)	
และผู ้บ ริ โภค ส่ือ	 (Rece iver ) 	 ไปพร ้อมกันได ้	 
ซึ่งข้อมูลและเน้ือหาสาระที่เผยแพร่อยู่บนแพลตฟอร์ม
ต่าง	ๆ	 	 ไม่มีผู้ก�ากับดูแลและบริหารจัดการที่ชัดเจน 
อาจท�าให้มีการเผยแพร่ข้อมูล	หรือการแสดงความ 
คิดเห็น	 (Bully)	ที่ไม่เหมาะสม	และมุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพของหน่วยงานหลักให้เป็นศูนย์ประสาน 
งานในภาวะวิกฤติ 	 อาทิ 	 กรณีเ กิดเหตุภัยพิบัต	ิ 
หรื อกรณี เ กิ ด โ รคระบาดรุ นแรง 	 โดยมุ ่ ง เน ้ น 
การขับเคลื่อนหน่วยงานที่ประสานงานกับผู้ให้บริการ
สื่อออนไลน์	 และพัฒนากลไกการก�ากับดูแลกันเอง 
ในกลุ่มสื่อสารมวลชนบนพื้นฐานของจริยธรรมที่ดี 
และมีความเหมาะสมเป็นไปตามกฎ	ระเบียบ	กติกา 
ที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งการดูแลและคุ้มครองประชาชน 
ผู ้บริโภคสื่อ	 และผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรม 
สื่อตามสิทธิที่พึงมี ในการท�าธุรกรรมการสื่อสาร 
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ได้มีการด�าเนินงานเป ็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
ที่ก�าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ	 โดยมีการขับเคลื่อนกิจกรรม 
ที่ ส� า คัญ 	 อาทิ 	 ก ระทรวง ดิจิ ทั ล เ พ่ื อ เศรษฐ กิจและสั งคม	 
ได ้ด�า เนินโครงการจ ้างเหมาเฝ ้าระวัง เว็บไซต ์ผิดกฎหมาย	 
และ	 Facebook	 Fanpage	 “อาสา	 จับตา	 ออนไลน์”	 โดยมี 
รายละเอียดการด�าเนินการดังนี้	 มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเก็บพยาน
หลักฐานภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ตที่ เกี่ยวกับสถาบันศาสนา	 
พระมหากษัตริย์	ตลอด	24	ชั่วโมง	 เพื่อน�าไปด�าเนินการยื่นค�าขอ 
ต่อศาลเพ่ือให้มีค�าสั่งระงับการแพร่หลาย	 ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ที่ผิดกฎหมาย	นอกจากนี้	 ส�านักงาน	กสทช.	 ได้ด�าเนินโครงการ 
จ้างท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนากลไกหรือมาตรการป้องกันการรังแก	 
ข่มขู ่คุกคาม	 สตรี	 เด็ก	 และเยาวชน	 โดยช่องทางการรณรงค  ์
ผ ่านสื่อ มัลติ มี เดียต ่าง	 ๆ	 ซึ่ งอยู ่ ระหว ่างการศึกษาแนวคิด 
และทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ	 สาเหตุ	 พฤติกรรม	 และมาตรการ 
ป้องกันการรังแกคุกคามผ่านพื้นที่ไซเบอร์ต่อสตรี	 เด็ก	และเยาวชน
ทั้งในและต่างประเทศ

BR0803 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 กำรยกระดับกำรรู้เท่ำทันส่ือ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

มุ ่งเน ้นการปลูกฝ ังและการรณรงค์ให ้ประชาชน 
ในทุกช่วงวัย	 ตั้งแต่เด็ก	 เยาวชน	 จนถึงผู ้สูงอาย	ุ 
ให ้สามารถรู ้ เท ่ าทันสื่ อและเ ลือกบริโภคสื่อได ้ 
อย่างถูกต้อง	และมีประสิทธิภาพ	 เพื่อเป็นการสร้าง
ภูมิ คุ ้ม กันให ้ กับสังคมและสร ้างความม่ันคงให ้ 
กับประเทศภายใต้ความปกติใหม่	 (New	Normal)	
และมุ ่งเน้นการยกระดับให้ประชาชนรู ้เท่าทันสื่อ	 
และการสร้างสรรค์สื่อที่ดีและมีคุณภาพ	 โดยจะต้อง 
ให ้ความส�าคัญตั้ งแต ่ตัวบุคลากรผู ้ ซ่ึ งท�าหน ้าที่ 
ถ่ายทอดและสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านการสื่อสาร	 
โดยบุคลากรดังกล่าวต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เท่าทันสื่อ	

ได้มีการด�าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่
ก�าหนดไว ้ในแผนขับเคลื่อนฯ	 โดยมีการขับเคลื่อนกิจกรรม 
ที่ส�าคัญ	อาทิ	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ได้ด�าเนินการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านดิจิทัล	 
รวมถึงสร้างความตระหนัก	 ความรู ้	 ความเข้าใจการใช้ไซเบอร์
ปลอดภัยให้แก่	ผู้สูงวัย	ผู้ด้อยโอกาส	และส�านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์	 ได้ด�าเนินกิจกรรมการพัฒนาคนไทยกลุ ่ม 
เป้าหมาย	 (เด็ก	 เยาวชน	ผู้สูงอายุ)	 เพ่ือเตรียมพร้อมเป็น	Digital	
Citizen	ที่คุ้นเคยกับการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคง
ปลอดภัย	นอกจากนี้	 ส�านักงาน	กสทช.	 ได้ด�าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู ้ของประชาชน	 เก่ียวกับกิจการกระจายเสียง 

อว.

ดศ.
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

และปรับตัวได้ทันท่วงทีกับการเปลี่ยนแปลงในโลก 
ของการส่ือสารในยุคดิจิทัล	ดังน้ัน	การให้ผู้ประกอบ
การด ้านสื่อสารมวลชนที่มีความรู ้ความสามารถ	 
และมีประสบการณ์เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
และขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านสื่อ	รวมทั้งการสนับสนุน
การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ให้สอดคล้อง
และรองรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
จึงเป็นส่ิงจ�าเป็น	 เพ่ือเป็นรากฐานของการปฏิรูป 
ในประเด็นอื่น	ๆ	ต่อไป

และโทรทัศน์	 เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างรู ้เท่าทัน	 โดยจัดท�า 
หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ของประชาชนเกี่ยวกับ 
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	 เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่าง 
รู ้ เท ่าทัน	 จ�านวน	 2	 หลักสูตร	 ในระดับมัธยม	 และระดับ 
ประชาชนทั่วไป

BR0803
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สถำนะกำรจัดท�ำหรือปรับปรุงกฎหมำยภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ก�าหนดให้
จัดท�ากฎหมาย 2 ฉบับ โดยมีสถานะการด�าเนินการสรุปได้ดังนี้

รำยชื่อกฎหมำยที่ด�ำเนินกำร
จัดท�ำ/ปรับปรุง

1.	พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	…. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์	 (พม.)	 ได้ด�าเนินการจัดท�าร่าง 
พระราชบัญญั ติคุ ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	 . . . .	 
ฉบับใหม่	 โดยได้เสนอร่าง	พ.ร.บ.	 ดังกล่าว 
ไปยังส�านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตร	ี 
และส�านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
ได ้ตี เรื่องกลับมายัง	 พม.	 เพื่อให ้ จัดท�า
กฎหมายล�าดับรองเพ่ิมเติม	 ป ัจจุบันอยู ่
ระหว่างร่างกฎหมายล�าดับรอง

แล้ว
เสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด�ำเนินกำร

หมำยเหตุ

2.	 พระราชบัญญัติว ่าด ้วยการจัดการข้อมูลข่าวปลอม	 
				พ.ศ.	....

อยู่ระหว่างหารือเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	 โดยใน 
การน้ีได้มีค�าสั่งนายกรัฐมนตรี	ที่	 117/2564	
เ รื่ อ ง 	 แต ่ ง ตั้ ง คณะกรรมการป ้ อ ง กั น 
ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่
ข ้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์	 ลงวันท่ี	 
18	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2564	 เพื่อเร ่งรัด 
ติดตาม	ก�ากับดูแล	และบูรณาการการท�างาน
ของหน ่ วยงานที่ เ ก่ี ยวข ้ อง 	 ทั้ งภาครั ฐ	 
ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม	 เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการด�าเนินงานตามหน้าที่
และอ�านาจตามกฎหมาย	 รวมทั้งก�าหนด
นโยบาย	 มาตรการ	 และแนวทางปฏิบัติ 
เพื่อบูรณาการป้องกันปราบปราม	และแก้ไข
ปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางส่ือสังคม
ออนไลน์	 จัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
และยกร่างกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อก�าหนด	
และประกาศที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนมาตรการ
ทางปกครอง 	 มาตรการทางภาษี และ
มาตรการทางสังคม	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหา 
ให ้ทันต ่อความเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล ้อม	 และลดความเสียหายจากผล 
กระทบที่เกิดขึ้นได้รวดเร็ว
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1. การเข้าถึงสื่อดิจิทัลของประชาชน

ความสามารถในการเข้าถึงสื่อดิจิทัลของประชากรบางกลุ่มยังคงมีข้อจ�ากัด	 เช่น	 กลุ่มคนว่างงาน	 กลุ่มผู ้มี 
รายได้น้อย	ผู้สูงอายุ	 เป็นต้น	ประกอบกับความห่างไกลของพ้ืนที่กับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล	 รวมทั้งระบบ
ฐานข้อมูลหรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารยังไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะท�าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง 
สะดวกรวดเร็ว	 เพื่อใช ้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสาร	 โดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตที่ประชาชน 
จ�าเป็นต้องรับทราบข้อเท็จจริงอย่างทันท่วงทีเพื่อให้สามารถรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้

ประเด็นท้ำทำยและข้อเสนอแนะ

2. การสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้กับเด็กและเยาวชนในระดับประถมและมัธยมศึกษา

จ�าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู ้ความเข้าใจและทักษะในการถ่ายทอดวิชาการรู้เท่าทันส่ือ	 รวมทั้ง
วิชาการรู ้เท่าทันสื่อยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นวิชาเฉพาะ	 จึงจ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องในการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม

3. การพัฒนาระบบ/อุปกรณ์ให้สามารถปฏิบัติงานในการก�ากับดูแลสื่อออนไลน ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ควรเร่งรัดด�าเนินการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม	 รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมือ
ด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	 เพื่อให้สามารถรับมือกับปัญหา
ข่าวปลอมและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างทันสถานการณ์	 รวมทั้งควรเร่งด�าเนินการพัฒนาคลังข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชิงรุก	 และการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ	์ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤตที่ถูกต้อง	รวดเร็ว	เชื่อถือและอ้างอิงได้

4. หลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ

ควรเร่งยกร่างวิชาการรู ้เท่าทันสื่อ	 และด�าเนินการบรรจุให้เป็นวิชาเฉพาะ	 เพื่อสร้างทักษะการรู ้เท่าทันส่ือ 
ที่เป ็นรูปธรรมให้กับเด็กและเยาวชน	 รวมทั้งควรมีการจัดอบรม	 ประชาสัมพันธ์	 และจัดค่ายการเรียนรู  ้
เพื่อพัฒนาทักษะการรู ้ เท ่าทันสื่อให้แก่บุคลากร	 ตลอดจนใช้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนกลาง 
และภูมิภาคสร้างความเชื่อมโยงของมหาวิทยาลัยสู ่ชุมชน	 เพ่ือส่ือสารให้ประชาชนทุกช่วงวัย	 มีความรู  ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ



สถานการณ์ปี 2564

1. การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท�าหน้าที ่
ของสือ่บนความรบัผดิชอบกบัการก�ากบัทีม่คีวามชอบธรรม และการใช ้
พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด�ารงรักษาเสรีภาพ 
ของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชนด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพ
ของการสือ่สารคอืเสรภีาพของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย 
2. สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชน สร้างทักษะ
การรู้เทา่ทนัสือ่และสารสนเทศ ปลกูฝังวฒันธรรมของชาติ และปลกูฝัง
ทัศนคติที่ดี 

สถานภาพการรู ้เท่าทันสื่อและสารสนเทศมีคะแนน
เฉลี่ยในภาพรวม	73	คะแนน	ข้ึนไป

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
จากการส� ารวจสถานภาพการรู ้ เท ่ าทันสื่ อและ
สารสนเทศ	 (Media	 and	 Information	 Literacy:	
MIL)	ของประชาชนไทยในปี	2563	พบว่า	อยู่ในระดับ
ดี	 มีคะแนนรวมเฉลี่ย	 70.8	คะแนน	ซึ่งสูงขึ้นจากปี	
2562	ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่	67.1	คะแนน	สะท้อนให้
เห็นว่าประชาชนไทยมีความรู้	 ความเข้าใจ	 ทักษะการ
สื่อสาร	และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการด�าเนิน
ชี วิตประจ�าวันและการท�างานได ้อย ่างเหมาะสม 
และมีจริยธรรม	 รวมทั้งสามารถใช ้เครื่องมือหรือ 
วิธีการในการเฝ ้าระวังสื่อสารเทศ	 เพื่อประเมิน 
ถึงประสิทธิภาพและผลกระทบที่ เกิดขึ้นได ้อย ่าง 
เหมาะสม	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อพิจารณาถึงคะแนน 
องค ์ ป ระกอบของสถานภาพการรู ้ เ ท ่ าทั น ส่ื อ 
ท่ี ป ร ะกอบด ้ ว ย 	 ด ้ า นก า ร เ ข ้ า ถึ ง 	 ( A c c e s s )	 

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่1CR08G01

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

สถานภาพการรู ้เท่าทันสื่อและสารสนเทศมีคะแนน
เฉล่ียในภาพรวม	76	คะแนน	ข้ึนไป

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

ที่มา:	ส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		

							กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

68.6	 คะแนน	 การประเมิน	 (Evaluation)	 72.3	
คะแนน	และการสร้าง	(Create)	71.7	คะแนน	พบว่า	
คะแนนด ้านการเข ้าถึงต�่ ากว ่าคะแนนรวมเฉลี่ย	 
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แสดงว่าประชาชนไทยยังต้องได้รับการพัฒนาทักษะบุคคลในการค้นหา	 เข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาที่จ�าเป็นส�าหรับ
ตนเองให้มากขึ้น	 โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ	 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ	
(Baby	 Boomer)	 นอกจากนี้ในปี	 2563	 ส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ได้ด�าเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดสถานภาพการรู้เท่าทันส่ือให้เท่าทันและสอดคล้องกับบริบทการเปล่ียนแปลง 
ทางดิจิทัลที่เกิดอย่างรวดเร็ว	 โดยผนวกรวมตัวชี้วัด	MIL	กับสมรรถนะการเข้าใจดิจิทัล	 (Digital	Literacy:	DL) 
ซึ่งเป็นการประเมินสมรรถนะให้ครอบคลุมทั้งในด้านสิทธิความรับผิดชอบ	ความปลอดภัย	แนวปฏิบัติในสังคม
ดิจิทัล	 ผลกระทบด้านสุขภาพจากการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิทัล	ดิจิทัลคอมเมิร์ช	 (Digital	 Commerce)	 
และการเข้าใจกฎหมายกฎระเบียบทางสังคม	 โดยผลการประเมินยังคงอยู ่ในระดับดี	 มีผลคะแนนเฉลี่ย 
ที่	68.6	คะแนน	ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมิน	MIL	

อย่างไรก็ดี	 วิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	ท�าให้ประชาชนจ�าเป็นต้องประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 
ในชี วิตประจ�าวัน	 อาทิ	 การเรียน	 การท�างาน	 และการส่ือสารต ่าง	 ๆ	 โดยส�านักงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส ์	 (องค ์การมหาชน)	 รายงานผลส�ารวจพฤติกรรมผู ้ ใช ้งานอินเทอร ์ เน็ตประเทศไทย 
ปี	 2563	พบว่า	 มีคนไทยใช้อินเทอร์เน็ต	 50.1	 ล้านคน	 เพ่ิมข้ึน	 2.6	 ล้านคน	 จากปี	 2562	 และมีแนวโน้ม 
ระยะเวลาใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 เฉล่ียวันละ	 11	 ชั่วโมง	 25	 นาที	 ในปี	 2563	 เพ่ิมขึ้นจากปี	 2562	 
1	ชั่วโมง	3	นาที	 โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุด	 เฉลี่ย	 12	ชั่วโมง	 
43	นาทีต่อวัน	 ทั้งนี้	 มีจ�านวนผู ้ใช้งานที่มีความไม่มั่นใจว่าข้อมูลท่ีปรากฏบนอินเทอร์เน็ตมีความน่าเช่ือถือ	 
เพิ่มขึ้นจากปี	 2562	 ถึงร้อยละ	 13.1	 แสดงให้เห็นว่าผู ้ใช้งานให้ความส�าคัญกับความตระหนักรู ้ถึงปัญหา 
ในการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น	 ดังนั้น	 การพัฒนาระบบคลังข ้อมูลข ่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ ์เชิงรุก 
และการจัดการ	 Fake	 News	 การก�ากับดูแลสื่อออนไลน์	 และการยกระดับการรู ้เท่าทันสื่อ	 จึงเป็นปัจจัย 
ส�าคัญที่ยังคงต้องได้รับการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

ที่มา:	ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	(องค์การมหาชน)
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การด�า เ นินงานที่ผ ่ านมา  กระทรวงดิจิทัล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (ดศ.)	 ได้ให้ความส�าคัญ
ในการจัดการ	Fake	News	โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม 
และความมั่นคง	 (ANSCOP)	 (ศตปค.ตร.)	 ได้ด�าเนิน
การรับเรื่องร ้องเรียนปัญหาออนไลน์	 ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม	2563	ถึงเดือนพฤศจิกายน	2564	มีจ�านวน
เรื่องที่ต้องตรวจสอบทั้งหมด	 6,109	 เรื่อง	 สามารถ
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว	2,162	เรื่อง	และด�าเนินการ
เผยแพร ่	 1,234	 เ ร่ือง	 โดยสัดส ่วนข ่าวปลอมใน 
ปี	2564	ลดลงร้อยละ	26.43	ข่าวจริงเพิ่มข้ึนร้อยละ	
28.66	และข่าวบิดเบือนลดลงร้อยละ	6.69	นอกจากนี ้
ดศ.	 ได ้ร ่ วมกับส�านักงานต�ารวจแห ่งชาติ 	 และ 
กองบั งคับการปราบปรามการกระท� าความผิด 
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	 (บก.ปอท.)	
ด�าเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระท�าความผิด	 โดยใน
ปี	2563	มีจ�านวนคดีท่ีเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย	
158	ราย	ด�าเนินคดีแล้ว	59	ราย	และปี	2564	จ�านวน	
135	ราย	ด�าเนินคดีแล้ว	 57	 ราย	ขณะที่การพัฒนา
ระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	
ดศ.	 ได้ด�าเนินโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไข
ปัญหาข่าวปลอม	(Anti-Fake	News	Center:	AFNC)	
เพื่อวิเคราะห์เนื้อหา	บริหารงานข่าว	ประสานงาน	
และรับการแจ้งเตือน	 โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวัง
เว็บไซต์ผิดกฎหมาย	 (Facebook	Fanpage	“อาสา	
จับตา	 ออนไลน์”)	 รวมทั้งส�านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์และกิจการ 
โทรคมนาคมแห่งชาติ	 (ส�านักงาน	กสทช.)	 ได้ด�าเนิน
การก�ากับดูแลการออกอากาศเนื้อหารายการท่ีมี
การน�าเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง	 ๆ	 ของผู ้ประกอบ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์ 	 (ผู ้ รับ 
ใ บ อนุ ญ า ต ) 	 ใ ห ้ เ ป ็ น ไ ป ต ามพ ร ะ ร า ชบั ญญั ติ 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน	์
พ.ศ.2551	 ตลอดจนกฎหมายอ่ืน	 ๆ	 ที่ เกี่ยวข ้อง	 

ซึ่ง	 กสทช.	 ได้รับเรื่องร้องเรียนด้านผังรายการและ
เนื้อหารายการจ�านวน	27	 เรื่อง	และด�าเนินการตาม
กระบวนการเรียบร้อยแล้ว	ส�าหรับการยกระดับการรู้
เท่าทันส่ือ	ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(สพธอ.)	ได้ด�าเนินงานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 (กิจกรรม	 การพัฒนา 
คนไทยกลุ ่มเป ้าหมาย	 (เด็ก	 เยาวชน	 ผู ้สูงอายุ )	 
เพื่อเตรียมพร้อมเป็น	Digital	Citizen	ที่คุ ้นเคยกับ 
การท� าธุ รกรรมทางอิ เล็ กทรอนิกส ์อย ่ าง ม่ันคง
ปลอดภัย)	 โดยมีก�าลังคนที่ได้รับการยกระดับความรู้
และทักษะด้านดิจิทัลมีความรู้	 ความเข้าใจ	 เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ	 87.84	 ขณะที่	 กระทรวงศึกษาธิการ	 (ศธ.)	
รวมทั้งสถาบันพัฒนาครูและผู้บริหารการศึกษา	ได้จัด
ท�าหลักสูตรการใช้ดิจิทัลอย่างปลอดภัยเพื่อพัฒนาครู	
บุคลากรทางการศึกษา	และผู้บริหารสถานศึกษาให้มี
ความรู ้ เท ่าทันสื่อ	 ใช ้สื่อได ้อย ่างปลอดภัย	 โดยมี
บุคลากรผ่านการฝึกอบรมแล้วจ�านวน	 1,500	 คน	
ขณะท่ีส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	
(สพฐ.)	จัดให้มีหลักสูตรออนไลน์ในระบบ	e-Learning 
ส�าหรับครู	 บุคลากรทางการศึกษา	 และนักเรียน	 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและแนวทางในการยุติการรังแก 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์	 พร้อมสนับสนุนการรณรงค์
และสร้างเครือข่ายสื่อดี	 รวมทั้งก�าหนดให้มีเนื้อหา 
สาระเกี่ยวกับการรู้ดิจิทัล	 (Digital	 Literacy)	 อยู ่ใน 
กลุ ่ มสาระ เรี ยนรู ้ เทคโนโลยี วิทยาการค� านวณ	 
เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้สื่อได้อย่างมีสติ	 รู ้เท่าทัน	
และมีจริยธรรม	นอกจากนี้	 สพฐ.	บูรณาการร่วมกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินโครงการ	 เพื่อสนับสนุน
การสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู ้ด ้านโค้ดด้ิง	 (Coding)	 
เพื่อช่วยสอนให้เยาวชนได้รู ้จักกับพื้นฐานส�าคัญของ
การ เป ็นพลเมื องยุ ค ดิจิทั ลและความปลอดภัย	
สามารถใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	การเข้าถึงส่ือดิจิทัลของประชาชนยังคงมีข้อจ�ากัดที่ส�าคัญ	 อาทิ	
ความห่างไกลของพ้ืนที่กับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล	ความสามารถในการเข้าถึงส่ือดิจิทัลของประชากร 
บางกลุ่ม	 เช่น	กลุ่มคนว่างงาน	กลุ่มผู้มีรายได้น้อย	ผู้สูงอายุ	 เป็นต้น	 รวมทั้งระบบฐานข้อมูลหรือศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารยังไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะท�าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	 เพ่ือใช้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสาร	 โดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตที่ประชาชนจ�าเป็นต้องรับทราบข้อเท็จจริงอย่างทัน
ท่วงทีเพื่อให้สามารถรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้	นอกจากนี้	 ในด้านการสร้างการรู ้เท่าทันสื่อให้กับเด็ก 
และเยาวชนในระดับประถมและมัธยมศึกษาจ�าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู ้ความเข้าใจและทักษะ 
ในการถ่ายทอดวิชาการรู้เท่าทันสื่อ	 รวมทั้งวิชาการรู้เท่าทันสื่อยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นวิชาเฉพาะ	 จึงจ�าเป็น 
ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย	 การด�าเนินงานในระยะต่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องพัฒนา
บุคลากรและพัฒนาระบบ/อุปกรณ์ให้สามารถปฏิบัติงานในการก�ากับดูแลส่ือออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
อาทิ	 เร่งรัดด�าเนินการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม	รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมือ
ด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	 เพื่อให้สามารถรับมือกับปัญหา
ข่าวปลอมและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างทันสถานการณ์	 รวมทั้งควรเร่งด�าเนินการพัฒนาคลังข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชิงรุก	 และการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ	์ 
เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตที่ถูกต้อง	 รวดเร็ว	 เชื่อถือและอ้างอิงได	้
นอกจากนี้	 ควรเร่งยกร่างวิชาการรู ้เท่าทันสื่อ	 และด�าเนินการบรรจุให้เป็นวิชาเฉพาะ	 เพื่อสร้างทักษะการรู ้
เท่าทันส่ือที่เป็นรูปธรรมให้กับเด็กและเยาวชน	รวมทั้งควรมีการจัดอบรม	ประชาสัมพันธ์	และจัดค่ายการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาทักษะการรู ้ เท ่าทันสื่อให้แก่บุคลากร	 ตลอดจนใช้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนกลาง 
และภูมิภาคสร้างความเชื่อมโยงของมหาวิทยาลัยสู ่ชุมชน	 เพ่ือส่ือสารให้ประชาชนทุกช่วงวัย	 มีความรู  ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ
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