แผนปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. บทนา
๑.๑
บริบทตามข้อกาหนดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ (๑) มาตรา ๒๕๗ เป้าหมายการปฏิรูปประเทศ (๒) หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
มาตรา ๓๔ บุ คคลย่ อมมีเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็ นฯ เว้นแต่โ ดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ ง
กฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคง คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น รักษาความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดี หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน / มาตรา ๓๕ บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ / มาตรา ๓๖ บุคคล
ย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าในทางใด ๆ และ (๓) หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๙ รัฐต้อง
เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ
หรือเป็นความลับของทางราชการฯ / มาตรา ๖๐ รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนฯ /มาตรา ๖๑ รัฐต้อง
จัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคด้านต่าง ๆ
๑.๒
ข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) วิทยุแ ละโทรทัศ น์ อาทิ พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่ ง ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๑ พ.ร.บ. องค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (๒) สิ่งพิมพ์ ได้แก่ พ.ร.บ. จดแจ้งการ
พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐(๓) ภาพยนตร์ ได้แก่ พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (๔) โทรคมนาคม
ได้แก่ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๔ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่
๒) พ.ศ.๒๕๔๙ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
๒๕๖๐
๒. สถานการณ์และแนวโน้ม
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก ได้แก่ (๑) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
ปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงทางเทคโนโลยี (Technology Disruption) ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมสื่ อโดยรวม โดยเฉพาะการเข้ามาของ อินเตอร์เน็ตความเร็ว สูง สมาร์ททีวี โทรทัศน์ดิจิตอล
ตลอดจนการผู้ให้บริการ Platform หลักจากต่างประเทศ อาทิ Facebook Youtube Line และ Twitter ซึ่ง
มีส่วนแบ่งรายได้มากกว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสื่อของไทย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากได้ช่วย
เพิ่มช่องทางในการติดต่อและรับข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบ
กิจการสื่อสารมวลชน รวมทั้งสื่อมวลชนที่ต้องแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพให้สอดรับกับเทคโนโลยีดังกล่าว
ทั้งในแง่ของคุณภาพของเนื้ อหาสาระ ต้น ทุนและรายได้จากการดาเนินการ และ (๒) การเปลี่ยนแปลง
บทบาทของผู้บริ โ ภคสื่อกลายเป็น ผู้ ผลิต สื่อ สื บเนื่องจากการพัฒ นาทางเทคโนโลยีข้างต้น ผู้ บริโ ภคสื่ อ
บางส่วนสามารถเป็นทั้งผู้รับและเป็นผู้คิดหรือสื่อสารส่งต่อข้อมูลออกไป โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผล
กระทบต่อสังคมในปัจจุบันที่บริโภคสื่อและข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย ทั้งในด้านการสร้างสรรค์และด้านที่
ต้องระมัดระวังในขณะเดียวกัน

๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน ได้แก่ (๑) จริยธรรมในการทาหน้าที่ ในบางกรณีสื่อยังขาด
จริยธรรมในการทาหน้าที่ ทาให้มีการเสนอข่าวสารที่ไม่เหมาะสม มากกว่าการนาเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์
สาหรับสาธารณชนทาให้เนื้อหาของข่าวในบางสื่อเป็นเนื้อหาที่ไม่มีคุณค่าเพียงพอสาหรับประเทศชาติและ
ประชาชน และ (๒) ความรู้เท่าทันสื่อของประชาชน ประชาชนผู้เสพสื่อยังไม่อาจแยกแยะคุณภาพของสื่อ ยัง
ไม่เข้าใจจริยธรรมของสื่อ ทาให้มีประชาชนจานวนมากสนับสนุนสื่อที่ไม่มีมาตรฐานด้านคุณภาพ ทาให้การ
แก้ไขสื่อให้ทางานอย่างมีคุณภาพเป็นเรื่องที่ยาก เพราะสื่อจะนาเสนอเรื่องราวข่าวสารที่ประชานิยมที่จะเสพ
นอกจากนี้ ข้อมูลและข่าวสารที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นโทษ หรือไม่เป็นประโยชน์ อาทิ
ข่าวลวง และข่าวปลอม
๓. ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ
ร่างแผนปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ข้อ ๑.๒ การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศ
พร้ อ มรั บ มื อ กั บ ภั ย คุ ก คามทั้ ง ทางทหารและภั ย คุ ก คามอื่ น ๆ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน ข้อ ๒.๑ การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นที่การพัฒนาเพิ่มผลิตภาพการ
ผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่า ข้อ ๓.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝัง
ค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “และยุทธศาสตร์ที ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ข้อ ๖.๓ การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้ มี ข นาดที่ เ หมาะสม ทั น สมั ย มี ขี ด สมรรถนะสู ง และสามารถปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามคุ้ ม ค่ า และเที ย บได้ กั บ มาตรฐานสากล สามารถรองรั บ กั บ สภาพแวดล้ อ มในการ
ปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
๔.
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ (๑)
“การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทาหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการกากับที่มี
ความชอบธรรม และการใช้พื้น ที่ ดิจิ ทัล เพื่อการสื่ อ สารอย่างมีจรรยาบรรณ ด ารงรักษาเสรีภ าพของการ
แสดงออก การรับ รู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่ อสารคือเสรีภาพของประชาชนตาม
แนวทางของประชาธิป ไตย” และ (๒) สื่ อเป็นโรงเรียนของสั งคม ในการให้ ความรู้แก่ประชาชน ปลู กฝั ง
วัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี

๕.
ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิรูปสิ่อสา
รมวลชนให้เป็น เสมือนโรงเรีย นของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลู กฝังวัฒนธรรมของชาติ และ
ปลู กฝั งทั ศนคติที่ ดี เพื่อ ช่ว ยพัฒ นาและเสริมสร้างศัก ยภาพทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งปฏิรูปโครงสร้า ง
อุ ต สาหกรรมสื่ อ สารมวลชนและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยการจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ใ ห้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมการส่งออกนวัตกรรม และผลผลิตจากอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี
สารสนเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติ เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประกอบด้วย
๖ ประเด็นปฏิรูป โดยมีตัวอย่างกิจกรรมการปฏิรูปประเทศที่สาคัญและเร่งด่วน (Flagship) ดังนี้
๕.๑ การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน กิจกรรมที่ ๔ การบรรจุสาระเกี่ยวกับ “การรู้เท่าทันสื่อ”
ให้อยู่ในหลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และเป็นวิชาพื้นฐานระดับอุดมศึกษา
๕.๒ แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ กิจกรรมที่ ๑ จัดตั้งคณะทางานยกร่าง
พ.ร.บ. ประกอบด้วยตัวแทนคณะกรรมการกฤษฎีกา ,ตัวแทนองค์กรวิชาชีพสื่อ, ผู้ประกอบกิจการสื่อ, ตัวแทน
ภาควิชาการด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน และตัวแทนคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๓ การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ ๑ การ
ปฏิรูปการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... โดยให้ความสาคัญกับการปรับเปลี่ยนวิธีการประมูลคลื่นความถี่สาหรับ
กิจ การวิทยุและโทรทัศน์ จ ากการใช้ร าคาสู งสุ ดเป็นเกณฑ์ตัดสิ น เป็นการใช้คุณสมบัติและข้อเสนอในเชิง
คุณภาพรายการของผู้เข้าประมูล (Beauty Contest) และกิจกรรมที่ ๖ พิจารณาปรับปรุงการบริหารจัดการ
โทรทัศน์ที่เป็นของรัฐ องค์กรอิสระ และรัฐวิสาหกิจ เช่น สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) องค์การแพร่
ภาพและกระจายเสียงเพื่อสาธารณะ (Thai PBS) บริษัท อ.ส.ม.ท. จากัด (มหาชน) (MCOT) สถานีโทรทัศน์
รัฐสภา สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.๕) เพื่อให้เป็นการใช้คลื่นความถี่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะที่คุ้มค่า
มากยิ่งขึ้น และส่งเสริมสนับสนุนกิจการโทรทัศน์ของชุมชนตามวัตุประสงค์ของแผนแม่บทฉบับที่ ๑
๕.๔ การปฏิรูปแนวทางการกากับดูแลสื่อออนไลน์ กิจกรรมที่ ๑ การปฏิรูปด้านช่ องทางการ
ประสานงานกับผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ
๕.๕ การปฏิรูปการบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ / กิจการอวกาศ และระบบและเครื่องมือ
ด้านการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ กิจกรรม
ที่ ๑ การปกป้องคุ้มครองและรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของโครงสร้างพื้นฐานสาคัญด้านสารสนเทศ
ของประเทศ กิจกรรมที่ ๒ การปฏิรูประบบและเครื่องมือด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุน
ภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประโยชน์สาธารณะ และกิจกรรมที่ ๓ ปฏิรูปการกากับดูแล
กิจการอวกาศและการให้บริการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย
๕.๖ การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กิจกรรมที่ ๑ เร่งรัดการดาเนินการของ
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์ และการบริหาร
จัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

๖. ตัวชี้วัดที่สาคัญ
๖.๑ หลั ก สู ต รด้ า นสื่ อ ศึ ก ษาได้ รั บ การบรรจุ ใ นการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ (ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา) และ
ระดับอุดมศึกษา ภายในปี ๒๕๖๒
๖.๒ จานวนรายการที่มีเนื้อหาสาระสร้างสรรค์มีประโยชน์ บนสานึกของความเป็นไทยร่วมสมัย และ
สอดคล้องกับการดารงตนของประชาชนในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างผู้มีอารยธรรม เพิ่มขึ้น
๖.๓ มี พ.ร.บ. ส่ งเสริ มจริ ย ธรรมและวิ ช าชีพ สื่ อ มวลชนบั งคั บใช้ และคู่ มือ มาตรฐานกลางทางด้า น
จริยธรรมของวิชาชีพสื่อ
๖.๔ สถานี โ ทรทัศ น์ แ ห่ ง ประเทศไทยได้ รั บ การปรับ ปรุง ประสิ ท ธิ ภ าพ และผั ง รายการมี ก ารจัด สรร
ช่วงเวลาให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ผลิต ในรูปแบบเช่าเวลาหรือผลิต
รายการร่วมกันในอัตราส่วน ร้อยละ ๓๐ หรือ ๔๐
๖.๕ มีระบบการประสานความร่ วมมือระหว่างหน่ว ยงานภาครัฐ (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม) กับสื่อออนไลน์ต่างประเทศ มีการจัดตั้งส่วนงานหรือหน่วยงานทาหน้าที่ประสานงานที่มีรูปแบบชัดเจน
มีลักษณะเป็น Official Point of Contact เพียงหน่วยงานเดียว
๖.๖ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ แ ห่ ง ชาติ พ.ศ. .... และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... และมีก ารจัดทานโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์การรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานสาคัญด้านสารสนเทศของประเทศ ตลอดจน แผนเตรียมความพร้อม
หรือประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในระดับอุตสาหกรรมหรือระดับหน่วยงานที่เป็น
เจ้าของหรือมีโครงสร้างพื้นฐานสาคัญด้านสารสนเทศของประเทศโดยสอดคล้องกับมาตรฐานในระดับสากล
๖.๗ กสทช. ดาเนินการให้มีความพร้อมในการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน ๘๑๔ - ๘๒๔ เมกะเฮิรตซ์ และ
๘๕๙ - ๘๖๙ เมกะเฮิรตซ์ ไว้ใช้งานและให้บริการเป็นการเฉพาะภารกิจด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และประโยชน์สาธารณะ ในต้นปี ๒๕๖๔
๖.๘ มีพระราชบัญญัติว่าด้วยดาวเทียมสื่อสารและการดาเนินกิจการในอวกาศ พ.ศ. .... และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานทาหน้าที่ด้านอวกาศแห่งชาติ
๖.๙ การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยา ความรวดเร็ว และมีช่องทาง
การติดต่อสื่อสารที่เพิ่มมากขึน้
๖.๑๐ หลักสูตรด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัลได้รับการบรรจุในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของภาครัฐของหน่วยงานต่าง ๆ
๗. วงเงินและแหล่งเงิน
๗.๑ ใช้แหล่งเงินงบประมาณประจาปีของหน่วยงานที่เกี่ยวของ เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน กสทช. สานักงานตารวจแห่งชาติ (กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) กระทรวงการคลัง (กรมสรรพากร) กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์
๗.๒ เงินสนับสนุนจากกองทุน เช่น กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมฯ และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นต้น
๗.๓

เงินสนับสนุนจากภาคเอกชน และองค์กรสื่อในรูปแบบประชารัฐ

