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การสือ่สารมวลชนและเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครือ่งมือ
ส�าคัญของประเทศในการเผยแพร ่ข ้อมูลข ่าวสาร 
สู่ประชาชนทุกระดับในวงกว้าง สร้างบรรทัดฐานและ
ค่านิยมของสังคม ทั้งนี้ ในปัจจุบันสื่อสารมวลชนของ
ประเทศไทยก�าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง 
โดยมสีถานการณ์และแนวโน้มทีส่�าคญั อาท ิการเปลีย่นแปลง 
ทางเทคโนโลยด้ีานการสือ่สาร  ส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรม 
สื่อโดยรวมที่ต้องแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพให้สอดรับ
กบัเทคโนโลยดีงักล่าว ท้ังในแง่ของคุณภาพของเนือ้หาสาระ 
ต้นทุน และรายได้จากการด�าเนินการ การเปล่ียนแปลง
บทบาทของผู้บริโภคสื่อกลายเป็นผู้ผลิตส่ือ สืบเนื่องจาก
การพัฒนาทางเทคโนโลยีข้างต้น ผู้บริโภคส่ือสามารถ
เป็นทั้งผู้รับและเป็นผู้คิดหรือสื่อสารส่งต่อข้อมูลออกไป  
การเปลีย่นแปลงจรยิธรรมในการท�าหน้าท่ีของสือ่ ในบางกรณี 
สื่อยังขาดจริยธรรมในการท�าหน้าที่ ท�าให้มีการเสนอ
ข่าวสารที่อาจไม่เหมาะสมหรืออาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
ส�าหรับสาธารณชน รวมทั้ง ประเด็นความรู้เท่าทันสื่อ 
ของประชาชน  ความสามารถในการแยกแยะคุณภาพของสือ่
และข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นโทษ ไม่เป็นประโยชน์ หรือข่าวลวง 
ของประชาชนไทย 

ด้วยเหตุนี้จึงเป ็นที่มาของการจัดท�าแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้มี
การก�าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป ทั้งส้ิน 6 ประเด็น 
ได้แก่ (1) การปฏิรูปการรู ้เท่าทันสื่อของประชาชน 
(2) แนวทางการส่งเสรมิจรยิธรรมและมาตรฐานวชิาชพีสือ่ 
(3) การปฏริปูโครงสร้างอตุสาหกรรมสือ่สารมวลชนและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ (4) การปฏริปูแนวทางการก�ากบั
ดูแลส่ือออนไลน์ (5) การปฏิรูปการบริหารจัดการ 
ความปลอดภยัไซเบอร์ / กิจการอวกาศ และระบบและ
เครื่องมือด้านการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคม 
เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ 
และ (6) การปฏิรปูระบบการบรหิารจัดการข้อมลูข่าวสาร 
ภาครัฐ ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศมีเป้าหมายรวม ซ่ึงประกอบด้วย 
(1) การมุ ่งเน ้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพ 
ของการท�าหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการ
ก�ากับที่มีความชอบธรรม และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการ
สื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด�ารงรักษาเสรีภาพของการ
แสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่า
เสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชน 
ตามแนวทางของประชาธิปไตย และ (2) สื่อเป็นโรงเรียน 
ของสังคม ในการให ้ความรู ้แก ่ประชาชน ปลูกฝ ัง
วัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี 

ประเด็นทา้ทายและขอ้เสนอแนะ
เพื่อให้เป้าหมายของการปฏิรูปสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีและสารสนเทศ ในการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการ
ท�าหน้าทีส่ือ่บนความรบัผดิชอบกบัการก�ากบัทีมี่ความชอบธรรม และการใช้พ้ืนท่ีดิจิทัลเพ่ือการส่ือสารอย่างมจีรรยาบรรณ 
รวมทั้งการให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม มีความท้าทายที่ส�าคัญ สรุปได้ดังนี้ (1) ความรู้เท่าทันสื่อของประชาชน  
เพื่อให้ประชาชนในแต่ละกลุ่มวัยสามารถเข้าถึง เข้าใจ ประเมินข้อมูลข่าวสารได้ทันกับปริมาณและความรวดเร็วที่เพิ่ม
มากขึ้น (2) จริยธรรมของสื่อมวลชน เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนและส่งเสริมให้สื่อมวลชนสร้างสรรค์
สาระข่าวสารท่ีมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และ (3) การให้ข้อเท็จจริงและเสรีภาพในการสื่อสาร 
จากภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูลที่จ�าเป็น ถูกต้อง ทันสมัย และทันการณ์ รวมท้ังเพ่ือให้ส่ือมวลชน 
มีอิสระในการท�าหน้าที่ บนความรับผิดชอบกับการก�ากับกันเอง
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0801
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
มีกิจกรรมหลัก คือ การบรรจุสาระเก่ียวกับ “การรู้เท่าทันสื่อ” ในหลักสูตรให้กับนักเรียนและนักศึกษา โดยกระทรวง
ศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ อาทิ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรมประชาสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์ และสถาบันการศึกษาภาครัฐ ได้มีการด�าเนินการสร้างความรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มประชาชนทั่วไป

0802
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ 
มีกิจกรรมหลัก คือ การจัดท�าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....  
ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับคณะกรรมการด�าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนยกร่างและผ่านการตรวจ
พิจารณาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา และอยู่ระหว่างการยืนยันร่างกฎหมายและเสนอตามขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้  
กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับองค์กรวิชาชีพสื่อได้จัดท�า “คู่มือและแนวทางปฏิบัติส่ือในภาวะวิกฤต” เพ่ือเป็นกรอบ 
การปฏิบัติวิชาชีพของสื่อมวลชนในการด�าเนินงานในสถานการณ์ที่รุนแรงและมีความอ่อนไหวสูง โดยใช้ 
การถอดบทเรียนจากเหตุการณ์การช่วยเหลือกลุ่มนักกีฬาเยาวชนจากถ�้าหลวง อ�าเภอขุนน�้านางนอน จังหวัดเชียงราย

0803
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มกีจิกรรมหลกัในการเปลีย่นแปลงโครงสร้างอตุสาหกรรมสือ่สารมวลชน ได้แก่ การปรับปรงุแผนแม่บทกจิการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ซ่ึงส�านักงาน กสทช. อยู่ระหว่างการด�าเนินการโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากร 
คลืน่ความถีท่ีมี่อยูจ่�ากดัให้มกีารใช้งานอย่างมปีระสิทธภิาพ ตรงตามความต้องการในปัจจบุนั ผ่านการปรับปรงุแผนแม่บท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับท่ี 2 และประกาศส�านักงาน กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข 
การเรยีกคืนคลืน่ความถีท่ีไ่ม่ได้ใช้ประโยชน์ หรอืใช้ประโยชน์ไม่คุม้ค่า หรอืน�ามาใช้ประโยชน์ให้คุม้ค่ายิง่ขึน้ นอกจากนี้ 
กรมประชาสัมพนัธ์ได้มีการด�าเนนิการปฏริปูโครงสร้างองค์กรสือ่ของรัฐ โดยพิจารณายกร่างแผนการปฏริปูสถานโีทรทศัน์
แห่งประเทศไทย (NBT) ให้มกีารจดัสรรช่วงเวลาให้หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการเป็นผู้ผลติ
รายการ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพและคุณภาพในการผลติเนือ้หาทีต่อบสนองความต้องการของภาครัฐและภาคประชาชน

0804

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 การปฏิรูปแนวทางการก�ากับดูแลสื่อออนไลน์ 
มีกิจกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการก�ากับตรวจสอบการใช้สื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม โดยกองบังคับการปราบปราม
การกระท�าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ได้ด�าเนินการเตรียมความพร้อมบุคลากรและพัฒนา
อุปกรณ์ให้สามารถปฏิบัติงานในการก�ากับดูแลสื่อออนไลน์ได้ อาทิ โครงการศูนย์ข้อมูล Big Data และวิเคราะห์
อาชญากรรมทางเทคโนโลย ีตลอดจนการสืบสวน ตดิตาม และยนืยันตวัตนผูก้ระท�าผดิทางอนิเตอร์เนต็ รวมท้ัง กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จดัตัง้ศนูย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย เพือ่ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัในการจดัการ
ข้อมลูข่าวสารผ่านสือ่ออนไลน์ทีม่ผีลต่อประชาชนในวงกว้าง กระทบต่อชวีติและทรัพย์สินประชาชน เพ่ือให้เกดิการรบัรู้
ข้อมูลที่ถูกต้องและเผยแพร่ต่ออย่างรู้เท่าทันสื่อ นอกจากนี้ ส�านักงาน กสทช. ได้พัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูล  
และคุม้ครองข้อมลูออนไลน์ของประชาชน ด้วยโครงการบรหิารจดัการระบบการลงทะเบยีนผูใ้ช้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที่
ด้วยระบบอัตลักษณ์ เป็นระบบส�าหรับลงทะเบียนและยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ก่อนใช้เลขหมาย  
เพือ่ป้องกนัการลกัลอบโจรกรรมข้อมลูหรอืการน�าบตัรประชาชนผูอ้ืน่ไปจดทะเบยีนซมิการ์ด และน�าไปก่อเหตใุนทางทีม่ชิอบ

สรุปการด�าเนนิงานของเรือ่งและประเดน็ปฏริปู
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0805

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่5 การปฏริปูการบรหิารจดัการความปลอดภยัไซเบอร์ / กจิการอวกาศ และระบบ
และเครือ่งมอืด้านการสือ่สารมวลชนและโทรคมนาคมเพือ่สนบัสนนุภารกจิการป้องกนับรรเทาสาธารณภยัฯ 

มกิีจกรรมหลกั 3 กจิกรรม ได้แก่ (1) การผลกัดนักฎหมายว่าด้วยการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาต ิและ
กฎหมายคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล ซึง่ ดศ. ได้ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ทัง้ 2 ฉบบั และประกาศในราชกจิจานเุบกษา เม่ือวนัท่ี 
27 พฤษภาคม 2562 (2) การบรูณาการเทคโนโลยีเครอืข่ายเพือ่สนบัสนนุภารกจิบรรเทาสาธารณภยั (National Mobile 
Broadband Network for Public Protection and Disaster Relief (PPDR)) โดยส�านกังาน กสทช. และส�านกังาน
ต�ารวจแห่งชาตร่ิวมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์การใช้งานคลืน่ความถีใ่นย่านความถี ่814 - 824 MHz 
และ 859 - 869 MHz แล้วเสรจ็และอยูร่ะหว่างการปรบัเปลีย่นอปุกรณ์สือ่สารของหน่วยงานเพือ่คนืย่านความถีด่งักล่าว
ต่อไป และ (3) ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (สอทภ.) ได้ยกร่าง พ.ร.บ. กิจการอวกาศ พ.ศ. ... 
โดยมสีาระส�าคญัเพือ่ก�ากับกจิการอวกาศให้มคีวามปลอดภยัและได้มาตรฐานสากล ทัง้นี ้อยูร่ะหว่างการเสนอตามขัน้ตอน
ของกฎหมายต่อไป

0806

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

มีกิจกรรมหลกัในการพฒันาการประชาสมัพนัธ์ภาครัฐ ได้แก่ การเร่งรัดการด�าเนนิการของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 
เพือ่เป็นกลไกในการบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์ และการบริหารจัดการข้อมลูข่าวสารภาครฐั ซึง่คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติและกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้มีการจัดท�าแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานระดับกระทรวงไปสู่
หน่วยงานระดับจังหวัดให้มีแนวทางการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการด�าเนินการพัฒนา
บุคลากรและเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปดังกล่าว เช่น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์เชิงรุก การสร้างเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน และการอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล เป็นต้น

08020801 0803 0804 0805 0806

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 08

337



แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ08

338

0801

การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 

การพฒันาทางเทคโนโลยกีารสือ่สารและสารสนเทศ ท�าให้ในปัจจบุนัการรบัส่งข้อมูลข่าวสารมคีวาม
สะดวกรวดเร็ว มีจ�านวนช่องทางท่ีหลากหลาย และมีปริมาณของข้อมูลที่เพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ทัง้ในรปูแบบออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต์และแพลตฟอร์มสือ่สงัคมออนไลน์ ประกอบกับประชาชนปรบัเพิม่
บทบาทเป็นผูผ้ลติข้อมลูข่าวสาร แสดงความคดิเห็น และเผยแพร่กระจายสูส่าธารณะได้ ส่งผลกระทบ
ต่อการตรวจสอบและก�ากบัดูแลเนือ้หาสาระให้มคีวามถกูต้องและเหมาะสมกบัผูบ้รโิภคในกลุม่วยัต่าง ๆ 
ดงันัน้ จงึจ�าเป็นต้องปฏรูิปความรู้เท่าทนัส่ือในภาคประชาชน เพ่ือให้ประชาชนทกุกลุ่มและทกุช่วงวยั
มคีวามรูเ้ท่าทันสือ่สามารถเข้าถึง ประเมนิ และสร้างสรรค์เนือ้หาทีเ่หมาะสมและก่อให้เกดิประโยชน์
ต่อสงัคมได้  ท้ังน้ี จากข้อมลูสถานภาพการรูเ้ท่าทันสือ่และสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ. 2562 
โดยกระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคม (ดศ.) ซึง่ด�าเนนิการตามกรอบการประเมนิขององค์การ
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิ(UNESCO) พบว่า กลุม่ส�ารวจ 12,374 คน 
มีคะแนนความสามารถในการค้นหา/ระบุต�าแหน่งข้อมูลสูงที่สุดที่ร้อยละ 78.8 ขณะที่มีคะแนน 
ต�่าท่ีสุดในเรื่องการประเมินคุณค่าและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ร้อยละ 51.7 แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนไทยส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการตรวจสอบและกลัน่กรองความถูกต้องของข้อมลูและ
การพิจารณาคณุค่าของเน้ือหาสาระ

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 จึงได้ก�าหนดกิจกรรมหลัก 
มุ่งเน้นในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา คือ การบรรจุสาระ
เกี่ยวกับ “การรู้เท่าทันสื่อ” ในหลักสูตร ซึ่งกระทรวง
ศึกษาธิการ (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน) ได้ด�าเนินการโดยบรรจุในกรอบสาระการเรียนรู้
แกนกลางเพื่อให้โรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ตั้งแต่ระดับประถมและมัธยมศึกษาใช้จัดท�าหลักสูตร 
การเรียนการสอนของโรงเรียน ส�าหรับกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์  วิจัยและนวัตกรรม 
ได ้ด�าเนินการโดยออกเป็นประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับ
สมรรถนะดิจิทัลส�าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพื่อเป็น
แนวทางในการก�าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านดิจิทัล
ของสถาบนัอดุมศึกษาต่าง ๆ นอกจากนี ้หน่วยงานภาครฐั
อื่น ๆ อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงวัฒนธรรม ส�านักงานคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัย
และสร้างสรรค์ และสถาบันการศึกษาภาครัฐ ได้มี 
การด�าเนินการสร้างความรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มประชาชน
ทั่วไป เช่น การให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านช่องทาง 
การส่ือสารของรัฐ การจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู ้
เท่าทันสื่อ และการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
เป็นต้น

ทั้งน้ี ความท้าทายที่ส�าคัญในการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 
การสร้างทักษะความช�านาญในการสอนด้านความรู้ 
เท่าทันสื่อของบุคลากรครู การติดตามผลการด�าเนินงาน 
ตามกรอบหลักสูตรรู ้เท่าทันสื่อของสถาบันการศึกษา 
ต่าง ๆ และการพัฒนาทักษะในการประเมินคุณค่า 
และความน่าเชือ่ถอืของกลุ่มประชาชนทัว่ไป 

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเด็นการปฏิรูป
ประ เทศควรด� า เนินกิ จกรรมปฏิ รูปที่ มี นั ยส� าคัญ 
ต่อเป้าหมาย โดยส�าหรับกลุ ่มนักเรียนและนักศึกษา 
ควรประมวลสาระและทักษะการรู้เท่าทันสื่อเพื่อก�าหนด
เป็นวิชาพื้นฐานเฉพาะของแต่ละสถาบันการศึกษา 
รวมท้ัง เร่งพัฒนาทักษะการสอนด้านความรู้เท่าทันสื่อ 
ให้กบับคุลากรครแูละติดตามผลการด�าเนนิงานของสถาบนั 
การศึกษาเพื่อให้การถ่ายทอดหลักสูตรเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และส�าหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปควรให้
ความส�าคญักบัการสร้างทกัษะการประเมนิข้อมลู โดยเร่ง
เผยแพร่แหล่งข้อมูลกลางของภาครัฐที่เข้าถึงได้ง ่าย 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ประชาชนท่ัวไปทราบข้อเท็จจริง
และใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ได้รับ
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แนวทางการส่งเสริมจริยธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพสื่อ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัลที่รวดเร็วขึ้น รวมทั้งการขยายช่องทาง 
การสื่อสาร อาทิ การเปิดช่องโทรทัศน์ดิจิทัล การส่งเนื้อหาหรือกระจายข่าวสารผ่านเครือข่าย
โทรคมนาคม ท�าให้จ�านวนผู้ประกอบการด้านสื่อมวลชนวิชาชีพมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น และเกิดการ
แข่งขนัสงูขึน้อย่างมากในวงการสือ่มวลชน ผู้ประกอบการส่ือมวลชนจ�านวนมากจึงจ�าเป็นต้องปรับตวั
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ อาทิ การลดต้นทุนด�าเนินการ การปรับลดบุคลากร การลดขั้นตอน 
การตรวจสอบกลั่นกรองแหล่งข้อมูลเพื่อแข่งขันด้านความเร็วในการน�าเสนอ การผลิตเนื้อหาสาระ 
ที่มุ่งเน้นความนิยมหรือเรตติ้งเป็นหลัก น�าไปสู่การลดลงของมาตรฐานและคุณภาพเนื้อหาสาระ  
รวมทัง้อาจละเมดิสทิธส่ิวนบคุคลหรือแหล่งข่าว ดงันัน้ จงึจ�าเป็นต้องมกีารปฏิรปูการส่งเสรมิจรยิธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพของสื่อ เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานที่ควรยึดถือของสื่อมวลชน
วิชาชีพบนหลักความรับผิดชอบ และไม่ลิดรอนเสรีภาพในการน�าเสนอข่าวสารและการแสดง 
ความคดิเหน็

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 จึงได้ก�าหนดกิจกรรมหลัก คือ การจัดท�าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ซ่ึงกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับคณะกรรมการ 
ด�าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ได้ด�าเนินการยกร่างและผ่านการตรวจพิจารณา 
โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาและอยู่ระหว่างการยืนยันร่างกฎหมายและเสนอตามขั้นตอนต่อไป  
โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีสาระส�าคัญ ประกอบด้วย การก�าหนดให้มีสภาวิชาชีพสื่อมวลชน 
เพ่ือท�าหน้าที่คุ ้มครองเสรีภาพของสื่อมวลชน การก�าหนดให้มีคณะกรรมการจริยธรรมส่ือ  
เพือ่ท�าหน้าทีก่�ากบัการปฏบิตัวิิชาชพีตามมาตรฐานท่ีเหมาะสม นอกจากนี ้หน่วยงานภาครฐัได้ด�าเนนิ
การท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปดังกล่าว คือ กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับ
องค์กรวิชาชีพสื่อได้จัดท�า “คู่มือและแนวทางปฏิบัติสื่อในภาวะวิกฤต” เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติ
วิชาชีพของสื่อมวลชนในการด�าเนินงานในสถานการณ์ที่รุนแรงและมีความอ่อนไหวสูง โดยใช ้
การถอดบทเรยีนจากเหตกุารณ์การช่วยเหลอืกลุม่นกักีฬาเยาวชนจากถ�า้หลวง อ�าเภอขนุน�า้นางนอน 
จงัหวดัเชยีงราย
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ทั้งน้ี มีความท้าทายที่ส�าคัญในการบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ อาทิ การผลักดัน 
ร่างพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิจรยิธรรมและมาตรฐานวชิาชพีส่ือมวลชน พ.ศ. .... ให้มผีลบงัคบัใช้ รวมทัง้การสร้างการยอมรบั
และยึดถือการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าวในผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ตลอดจน 
การส่งเสริมให้เกิดการก�ากับกันเองของสื่อมวลชนวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดดุลยภาพระหว่างเสรีภาพ 
ของการท�าหน้าทีส่ือ่บนความรบัผดิชอบ กบัการก�ากบัท่ีมคีวามชอบธรรม เพ่ือยกระดับมาตรฐานการประกอบวชิาชีพสือ่ 
และสร้างความยอมรบัจากประชาชนและสังคม

ดังนั้น การด�าเนินการในระยะต่อไป ควรเร่งรัดการจัดท�าและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมท้ังด�าเนินการ 
สร้างการรบัรูด้้วย “คูม่อืและแนวทางปฏบิตัสิือ่ในภาวะวกิฤต” ต่อกลุ่มผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบการสือ่วชิาชพี 
และองค์กรสือ่ภาครฐั นอกจากนี ้ควรเตรยีมการสนบัสนนุให้สือ่มวลชนวชิาชีพรวมกลุม่และพฒันากลไกการก�ากับดแูล
กันเองของสือ่มวลชน เพือ่ให้สือ่มวลชนวชิาชพีสามารถยกระดบัมาตรฐานการปฏบิตังิาน และท�าหน้าทีเ่สมอืนโรงเรยีน
ของสังคมในการให้ความรู้ ปลูกผังวัฒนธรรมและทัศนคติท่ีดี เพ่ือช่วยพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ของประเทศในระยะยาวต่อไป
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0803

การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรม
สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 

ตามผลส�ารวจคาดการณ์ทิศทางอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงของไทย ของบริษัท PwC Thailand 
พบว่า สถานการณ์อุตสาหกรรมสือ่และบันเทงิของไทยในปี 2562 จะมยีอดรวมการใช้จ่ายประมาณ 
4.02 แสนล้านบาท และเติบโตขึ้นเฉล่ียในช่วงห้าปีข้างหน้าที่ร้อยละ 6.3 โดยอุตสาหกรรมส่ือที่มี 
การเติบโตสูงสุดคือสื่อสมัยใหม่ อาทิ ส่ือออนไลน์ โฆษณาออนไลน์ เคเบิลทีวีแบบสมัครสมาชิก 
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสื่อของไทยในรูปแบบดั้งเดิม กลับได้รับส่วนแบ่งจากมูลค่า 
การใช้จ่ายดังกล่าวลดลง ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ วิทยุและโทรทัศน์ โดยเป็นผลมาจาก 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการส่ือสาร แพลตฟอร์มส่ือสังคมออนไลน์ต่างประเทศ และความ
ต้องการของผู้บริโภคท่ีมุง่สูบ่รกิารแบบเฉพาะบุคคลมากยิง่ขึน้ ดงันัน้ ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมสือ่
จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ดังกล่าว รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์  
และมาตรการให้เหมาะสมเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสื่อของไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสทิธิภาพ

ที่มา : บริษัท PwC ประเทศไทย 
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เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 ได้ก�าหนดกิจกรรมหลักในการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน ได้แก่ 
การปรบัปรงุแผนแม่บทกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ ซึง่ส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ (กสทช.) อยูร่ะหว่างการด�าเนนิการ โดยมุง่เน้นการบรหิารจดัการทรพัยากร
คลืน่ความถีท่ีมี่อยูจ่�ากดัให้มกีารใช้งานอย่างมปีระสิทธภิาพ ตรงตามความต้องการในปัจจบุนั ผ่านการปรบัปรงุแผนแม่บท
กิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ ฉบับที ่2 และประกาศ ส�านกังาน กสทช. เรือ่งหลกัเกณฑ์วธิกีารและเงือ่นไข 
การเรียกคืนคลื่นความถ่ีท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือน�ามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น รวมทั้ง 
การคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร นอกจากนี้ กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการด�าเนินการปฏิรูป
โครงสร้างองค์กรสือ่ของรฐั โดยพจิารณายกร่างแผนการปฏริปูสถานโีทรทศัน์แห่งประเทศไทย ให้มกีารจดัสรรช่วงเวลา 
ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ผลิตรายการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ 
ในการผลติเนือ้หาทีต่อบสนองความต้องการของภาครฐัและภาคประชาชน 

ทัง้นี ้ความท้าทายทีส่�าคญัในการบรรลุเป้าหมาย นอกจาก
การปรบัเปลีย่นกฎเกณฑ์และมาตรการของภาครฐัให้ช่วย
สนับสนุนอุตสาหกรรมสื่อของไทยแล้ว ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมสื่อของไทยเองต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนาช่องทาง
หรอืแพลตฟอร์มในการตดิต่อกบัผูรั้บสาร เพือ่ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภคที่มุ่งสู่บริการแบบเฉพาะ
บุคคลและลดการพึ่งพาแพลตฟอร์มจากต่างประเทศ 
ในระยะยาวต่อไป

ดังนั้น ส�านักงาน กสทช. ควรพิจารณาเร่งปรับปรุง 
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสื่อของไทยให้มีความเข้มแข็ง 
และส่งเสริมให้ได้ผู้ผลิตเนื้อหาและรายการท่ีมีคุณภาพ 
รวมทั้งสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ
ของเนือ้หาทีเ่ผยแพร่
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0804 เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 
การปฏิรูปแนวทางการก�ากับดูแลสื่อออนไลน์

การพัฒนาอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัลน�าไปสู่การเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน ์
ซึ่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการติดต่อ สื่อสาร และการส่งผ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและสามารถ 
แพร่กระจายสู่ผู้ใช้งานเป็นวงกว้าง รายงานผลส�ารวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตประเทศไทย 
ปี 2561 เผยแพร่ล่าสุดเม่ือเดือนกรกฎาคม 2561 โดยส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) พบว่า คนไทยใช้อินเตอร์เน็ตเฉลีย่ 10 ช่ัวโมง 5 นาทีต่อวนั นานขึน้จากปี 2560  
ถึง 3 ชั่วโมง 30 นาที โดยในระยะเวลาดังกล่าวเป็นการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะการใช้  
Facebook, Instagram, Twitter และ Pantip สูงถงึ 3 ชม. 30 นาทต่ีอวนั หรอืประมาณร้อยละ 35 
ของการใช้งานอนิเตอร์เนต็ต่อวนั

ทั้งนี้ สื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นของต่างประเทศ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐของไทยไม่สามารถก�ากับ

ดูแลข้อมูลข่าวสารที่ส่งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวได้โดยตรง จึงอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยง 

ต่อผู้ใช้งานและสังคมไทยโดยรวม จากการที่ผู้ไม่ประสงค์ดีใช้พื้นที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อน 

หลอกลวง หรือคุกคามต่อสิทธิส่วนบุคคลได้ ประเทศไทยจึงจ�าเป็นต้องมีกลไกในการสอดส่องดูแล

สื่อออนไลน์เพื่อเฝ้าระวังภัย รวมถึงประสานการร่วมมือกับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ  

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ที่มา : ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่4 ได้ก�าหนดกจิกรรมในการเพิม่
ประสิทธิภาพการก�ากับตรวจสอบการใช้สื่อออนไลน ์
ที่ไม่เหมาะสม โดยกองบังคับการปราบปรามการกระท�า 
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)  
ได้ด�าเนินการเตรียมความพร้อมบุคลากรและพัฒนา
อุปกรณ์ให้สามารถปฏบัิตงิานในการก�ากบัดแูลสือ่ออนไลน์ 
อาทิ โครงการศูนย์ข้อมูล Big Data และวิเคราะห์
อาชญากรรมทางเทคโนโลย ีตลอดจนการสบืสวน ติดตาม 
และยืนยันตัวตนผู ้กระท�าผิดทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้ง 
กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (ดศ.) ได้ให้ความ
ส�าคัญในการด�าเนินงานของกองป้องกันและปราบปราม
การกระท�าความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.)  
เพื่อสนับสนุนให้เป็นหน่วยงาน Official Point of  
Contact และได้จดัตัง้ศนูย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย 
เพื่อร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดการข้อมูลข่าวสาร
ผ่านส่ือออนไลน์ท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ประชาชนเป็นวงกว้าง เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเผยแพร่อย่างรูเ้ท่าทนัสือ่ นอกจากน้ี ส�านกังานคณะ
กรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้พัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูล 
และคุ้มครองข้อมูลออนไลน์ของประชาชน ด้วยโครงการ
บริหารจัดการระบบการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์
เคลือ่นทีด้่วยระบบอตัลกัษณ์ เป็นระบบส�าหรบัลงทะเบยีน
และยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ก่อนใช้
เลขหมาย เพ่ือป้องกันการลักลอบโจรกรรมข้อมูลหรือ
การน�าบตัรประชาชนผูอ้ืน่ไปจดทะเบยีนซมิการ์ด และน�า
ไปก่อเหตใุนทางทีม่ชิอบ ซ่ึงเป็นการปกป้องและรักษาสิทธิ
ผูใ้ช้บรกิาร และสนบัสนนุให้เกดิความปลอดภัยของสงัคม

ทั้งนี้ มีความท้าทายที่ส�าคัญในการบรรลุเป้าหมาย คือ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของกองป้องกัน
และปราบปรามการกระท�าความผิดทางเทคโนโลยี 
สารสนเทศ (ปท.) ให้มีศักยภาพในการเป็นหน่วยงาน 
ของรัฐที่ท�าหน้าที่เป็น Official Point of Contact 
ในการประสานกับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์และเป็น 
จดุตดิต่อกลางส�าหรบัประชาชนผูใ้ช้งาน และความสามารถ 
ของหน่วยงานของรฐัในการขอความร่วมมอืจากผูใ้ห้บริการ 
สือ่สงัคมออนไลน์ต่างประเทศในการปิดกัน้ข้อมูลทีล่ะเมิด
กฎหมาย หรือกระทบต่อความเช่ือและความมัน่คงของไทย

ดงันัน้ ดศ. ในฐานะผูร้บัผดิชอบหลกัตามแผนฯ เมือ่จดัตัง้
หน่วยงาน Official Point of Contact แล้ว ควรเร่ง
ประชาสมัพนัธ์ให้ผูใ้ห้บรกิารสือ่สงัคมออนไลน์ ประชาชน 
ผูใ้ช้งาน และทกุภาคส่วนรบัรู้ เพือ่ให้ใช้เป็นช่องทางเฉพาะ
ในการสอดส่องดูแลสื่อออนไลน์และเฝ้าระวังภัย รวมถึง 
ประสานการร่วมมอืกบัผู้ให้บริการส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ 
ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 



แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ08

346

0805

การปฏริปูการบริหารจัดการความปลอดภัย
ไซเบอร ์/ กจิการอวกาศ และระบบ
และเครือ่งมอืดา้นการสือ่สารมวลชน
และโทรคมนาคมเพ่ือสนับสนนุภารกจิ 
การป้องกนับรรเทาสาธารณภัยฯ
ปัจจุบันลักษณะการใช้ชีวิตประจ�าวันและการประกอบกิจการธุรกิจมีการพึ่งพาเครือข่ายการสื่อสาร
ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก โดยจากรายงานประจ�าปี 2562 ของส�านักงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ แสดงถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของมูลค่าการค้าออนไลน์ ในขณะท่ีหน่วยงาน 
ภาครัฐได้มีการสร้างเครือข่ายระบบออนไลน์เพื่อใช้เก็บรักษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในองค์กร  
ส่งผลให้จ�าเป็นต้องปรับปรุงกฎและการบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคล 
เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของรัฐและประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงสากลในการก�าหนดคลื่น
ความถี่เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารส�าหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งข้อก�าหนด 
ตามรัฐธรรมนญูในการรกัษาไว้ซึง่สทิธใินการเข้าใช้วงโคจรดาวเทยีมอันเป็นสมบติัของชาติ จงึจ�าเป็น
ต้องมีการปฏิรูปกฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทั้งสามประเด็นดังกล่าวเพื่อให้การด�าเนินการ 
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 

ที่มา : ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 5 ได้ก�าหนดกิจกรรมหลักไว ้
3 กจิกรรม ได้แก่ (1) การผลกัดันกฎหมายว่าด้วยการรกัษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม (ดศ.) ได้ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ทัง้ 2 ฉบับ และ
ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัที ่27 พฤษภาคม 2562 
(2) การบูรณาการเทคโนโลยเีครือข่ายเพ่ือสนบัสนนุภารกจิ
บรรเทาสาธารณภัย (National Mobile Broadband 
Network for Public Protection and Disaster Relief 
(PPDR)) ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้งานคลื่นความถี ่
ในย่านความถ่ี 814 - 824 MHz และ 859 - 869 MHz  
แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการปรับเปล่ียนอุปกรณ์ส่ือสาร
ของหน่วยงานเพื่อคืนย่านความถ่ีดังกล่าวต่อไป และ  
(3) ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ 
(สอทภ.) ได้ยกร่าง พ.ร.บ. กิจการอวกาศ พ.ศ. ... โดยมี
สาระส�าคัญเพื่อก�ากับให้กิจการอวกาศมีความปลอดภัย
และได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการเสนอตาม 
ขัน้ตอนของกฎหมาย

ทั้งนี้ ความท้าทายที่ส�าคัญในการบรรลุเป้าหมาย คือ 
การสร้างการรับรูข้องภาคส่วนต่าง ๆ ต่อแนวทางการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบคุคล รวมทัง้การเรยีกคนืคลืน่ความถีแ่ละการเปลีย่น
อุปกรณ์ส�าหรับใช้งานในโครงข่าย PPDR เนื่องจากคลื่น
ความถี่ดังกล่าวอยู่ในการใช้งานของหน่วยงานภาครัฐ 
ก่อนทีจ่ะมกีารประกาศหลกัเกณฑ์ ประกอบกบัหน่วยงาน
ภาครัฐจ�าเป็นต้องใช้งานคล่ืนความถ่ีอย่างต่อเนื่อง และ
การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในการสื่อสารต้องใช้วงเงินที่มี 
มลูค่าสงู จงึต้องก�าหนดแผนและระยะเวลาในการเปลีย่นผ่าน
ทีช่ดัเจน

ดังนั้น ดศ. ควรเร่งสร้างการรับรู ้ของภาคส่วนต่าง ๆ  
โดยเฉพาะประชาชนกลุม่ผูใ้ช้บรกิารผ่านเทคโนโลยดีจิิทลั
และสื่อสังคมออนไลน์ ต่อแนวทางการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
รวมทั้ง ส�านักงาน กสทช. และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
ควรร่วมกับหน่วยงานที่ใช้งานคลื่นความถี่ในย่านความถี่ 
814 - 824 MHz และ 859 - 869 MHz วางแผน 
การเปลี่ยนอุปกรณ์และคืนคลื่นความถี่ดังกล่าวเพื่อใช ้
ในภารกิจบรรเทาสาธารณภัยตามข้อตกลงสากลต่อไป 
นอกจากนี้ สอทภ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรร่วมกัน
ผลักดันกฎหมายว่าด้วยกิจการอวกาศ ให้มีผลบังคับใช ้
เพ่ือรองรับการด�าเนนิการด้านกิจการอวกาศและดาวเทียม
ให้สอดคล้องกับบทบญัญติัในรฐัธรรมนญูต่อไป
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0806

การปฏริปูระบบการบริหารจดัการข้อมลู
ขา่วสารภาครฐั

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 

การเพ่ิมขึน้ของช่องทางการรบัข้อมูลข่าวสารของประชาชน จ�านวนข่าวสาร และความรวดเรว็ในการ
ติดต่อสื่อสาร ตลอดจนสถานการณ์มาตรฐานและจริยธรรมสื่อวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให ้
หน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการของประเทศ  
ต้องปฏิรูปกลไกและบุคลากรในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะในเชิงรุก อย่างถูกต้อง แม่นย�า 
รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ และหลากหลายช่องทางเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ผู้รับข้อมูลข่าวสาร และป้องกันไม่ให้เกิดการรับรู้หรือส่งต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอย่างเป็นวงกว้าง  
จงึมีความท้าทายอย่างยิง่ในการบรรลเุป้าหมายการปฏรูิประบบบริหารจดัการข้อมลูข่าวสารภาครฐั

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 ได้ก�าหนดกิจกรรมหลักในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ได้แก ่
การเร่งรัดการด�าเนินการของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการ
ด้านการประชาสมัพนัธ์ และการบรหิารจดัการข้อมลูข่าวสารภาครฐั ซึง่คณะกรรมการประชาสมัพนัธ์
แห่งชาตแิละกรมประชาสมัพนัธ์ในฐานะฝ่ายเลขานกุาร ได้มกีารจัดท�าแผนปฏบิติัการประชาสัมพนัธ์
แห่งชาตปิระจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นแผนปฏบิติัการเพ่ือเชือ่มโยงเนือ้หาการประชาสัมพันธ์
จากหน่วยงานระดับกระทรวงไปสู่หน่วยงานระดับจังหวัด ให้มีแนวทางการประชาสัมพันธ์ท่ีชัดเจน
และเป็นไปในทศิทางเดยีวกัน นอกจากนี ้หน่วยงานภาครฐัทีเ่ก่ียวข้อง อาท ิกระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการด�าเนินการพัฒนาบุคลากรและเครือข่าย 
เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปดังกล่าว เช่น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย  
การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์เชิงรุก การสร้างเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือ 
ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน และการอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์เชงิรุกในยคุดิจทิลั 
เป็นต้น

ทั้งน้ี ความท้าทายที่ส�าคัญในการบรรลุการปฏิรูป คือ การประสานข้อเท็จจริงจากหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องและสื่อสารในรูปแบบที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายและทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้ง  
การพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางที่มีทักษะความสามารถในการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้  
และยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนทั้งในและต่างประเทศต่อข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ
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ดังนั้น เพื่อให้บรรลุการปฏิรูปดังกล่าว กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐและ 
หน่วยงานภาครฐัทัง้หมดต้องร่วมกนับูรณาการข้อมลู ให้ข่าวสารทีจ่�าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเชงิรกุ เพือ่ให้
ประชาชนรับรู้ข่าวสารและทราบแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อข่าวลวงให้กับประชาชน 
โดยควรด�าเนินการ อาท ิการบริหารประเดน็ข่าวรายวัน/สปัดาห์เพือ่สือ่สารเชงิรกุผ่านช่องทางต่าง ๆ นอกจากนี ้ ในกรณ ี
มีข่าวลวงเกิดขึ้น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมที่กระทรวงดิจิทัล 
เพือ่เศรษฐกจิและสงัคมจดัตัง้ขึน้ เพือ่ให้เกดิการบรูณาการการเฝ้าระวงัและจัดการกบัข่าวลวงอย่างมปีระสิทธภิาพและ 
ทนัต่อเหตกุารณ์ ทัง้นี ้หากเป็นการสร้างข่าวลวงทีมุ่ง่หวงัสร้างความเดอืดร้อนให้กบัส่วนรวมหรอืกระทบต่อความม่ันคง
ของประเทศ กองบงัคบัการปราบปรามการกระท�าความผดิเกีย่วกับอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี (ปอท.) ต้องเร่งตดิตาม 
ผูส้ร้างข่าวลวงดังกล่าวมาเข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรม เพือ่ลงโทษและป้องปรามมใิห้เกดิเหตุการณ์เลียนแบบในอนาคต


