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๑. แผนการปฏิรูป
หลักการและเหตุผล
การปฏิรูปการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสื่อออนไลน์
อีกด้านหนึ่ งที่คณะกรรมาธิการขับ เคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่ อสารมวลชน ได้กาหนดให้ มีการศึกษา
และหาแนวทางเพื่ อให้ เกิด การปฏิรู ป ที่เป็น รูปธรรมอย่างจริงจัง ภายใต้ ส ภาพการณ์ ข องสั งคมไทยในปั จจุบั น
ที่ มี ก ารใช้ สื่ อ ออนไลน์ กั น อย่ า งกว้ า งขวางจนเกิ ด สภาพ "สั ง คมก้ ม หน้ า " ในทุ ก พื้ น ที่ ทุ ก เพศ และทุ ก วั ย
ซึ่งผลการศึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิรูปการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) จะเน้นด้านแผนปฏิบัติการ
ที่จะต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับรายงานเรื่อง “ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์และแนวทาง
การขับ เคลื่ อนการปฏิรูป การใช้สื่ออย่ างสร้างสรรค์ ” โดยเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้
สื่ออย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อทาหน้าที่ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
และนโยบายเกี่ ย วกั บ การรณรงค์ ส่ งเสริ ม การใช้ สื่ อ อย่ า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ น าไป สู่ ก ารปฏิ บั ติ การติ ด ตาม
การประสานงาน การสั่ ง การ และการประเมิ น ผลงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและความเห็นชอบจาก
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และได้รับการจัดลาดับความสาคัญ
เป็นวาระการปฏิรูปที่สาคัญและเร่งด่วน (๒๗ วาระ) ที่ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๒
ในการวางแผนการปฏิรูป การใช้สื่ อโซเชียลมีเดีย ของคณะกรรมาธิการฯ ในครั้งนี้ ได้ให้ ความหมาย
ของค าว่ า "สื่ อ ออนไลน์ " กั บ "สื่ อ โซเชี ย ลมี เดี ย " แบบเดี ย วกั น โดยมิ ได้ แ บ่ งแยกว่ า สื่ อ ออนไลน์ เป็ น ค ารวม
และ "สื่ อโซเชี ย ลมี เดี ย " เป็ น ค าเฉพาะในเรื่อ งการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั น ด้ ว ยซอฟต์ แ วร์ที่ มี ก ารใช้ งานกั น อยู่ ทั้ งนี้
เนื่องจากแผนการปฏิรูปสมควรที่จะดาเนินการให้ครอบคลุมในทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อในรูปของเว็บไซต์
เพจ ที่เผยแพร่ข้อมูลประเภทเนื้อหา รูปภาพ คลิปวิดีโอ กระดานสนทนา หรือการสนทนาผ่านซอฟต์แวร์ประเภท
แชท เนื่ อ งจากความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร ท าให้ สื่ อ เหล่ า นี้ ถู ก หลอมรวมเข้ า ด้ ว ยกั น
และสามารถใช้งานหรือทากิจกรรมได้หลายประเภทในซอฟต์แวร์เดียวกัน
เป็นที่ยอมรับว่าสื่อออนไลน์เป็นสื่อที่ให้ข้อมูลข่าวสารไปถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและการทากิจกรรม
ต่าง ๆ ผ่านสื่อออนไลน์มีอัตราเติบโตอย่างก้าวกระโดด เป็นเรื่องที่มีความสาคัญและนาไปสู่นโยบายเศรษฐกิจ
ดิ จิ ทั ล ของประเทศ จะเห็ น ได้ ว่ า สื่ อ ออนไลน์ ได้ ก ลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของสั ง คมไทย แต่ ปั จ จุ บั น กลั บ มี ก ารใช้
ที่ไม่เหมาะสม เพราะผู้ใช้สื่อขาดความรู้เท่าทันสื่อ ขาดความรู้และความเข้าใจในการใช้สิทธิเสรีภาพการสื่อสารบน
พื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม หรือขาดมาตรฐานจริยธรรมในการใช้สื่อออนไลน์ กอปรกับขาดประสิทธิภาพ
ในการกากับดูแลจากผู้ที่เกี่ ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสถาบันหลักของประเทศ
จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารปฏิ รู ป ในเรื่ อ งนี้ เป็ น วาระเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ ให้ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ในปี ๒๕๖๒ และในระยะยาว
ซึ่งเป็นวาระต่อเนื่องที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

๒
สภาพปัญหา
เทคโนโลยี การสื่ อสารในปั จ จุ บั นมี ความก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็ว เกิ ดภาวะสื่ อหลอมรวมหลากหลาย
ทั้งจากด้านการให้ บ ริการ ด้านผู้ผ ลิต และด้านผู้ใช้สื่อ เทคโนโลยีสมัยใหม่ยังเอื้อให้ เกิดสื่ อที่ผู้ใช้สื่อเป็นผู้ ผลิ ต
และสร้ างสรรค์ ขึ้น เอง เผยแพร่ ต่ อสาธารณะผ่ านช่อ งทางสื่ อออนไลน์ การใช้ สื่ อ ออนไลน์ เพื่ อเผยแพร่ข้อ มู ล
ภาพ คลิ ป เสียง ต่อสาธารณชน เป็ น ปรากฏการณ์ใหม่ของวิถีชีวิตสังคมไทย ซึ่งเปลี่ ยนจากสภาพสั งคมปกปิด
ไปเป็นสภาพการกล้าเปิดเผยแบบสังคมตะวันตก และยึดถือสื่อออนไลน์ในการดาเนินชีวิตอย่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง
ได้ ที่ ส าคั ญ เด็ ก และเยาวชนไทยได้ ใ ช้ สื่ อ ออนไลน์ ติ ด ตามกระแสอย่ า งเอาจริ ง เอาจั ง มากขึ้ น และใช้ เวลา
ในการใช้สื่อออนไลน์มากกว่าในการทากิจกรรมอื่น จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และถูกหล่อหลอมทั้งในทาง
ที่ถูกและผิดอย่างต่อเนื่ อง โดยครอบครัวไม่อาจดูแลได้อย่างทั่วถึง กล่าวได้ว่าสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์
มี อิ ท ธิพ ลที่ ท าให้ พ ฤติ ก รรมของเด็ก และเยาวชนเปลี่ ยนแปลงไปจากเดิม อย่างมาก สิ่ งที่ น่ าวิต กอย่ างยิ่ งก็ คื อ
การที่คนในวัยดังกล่าวมีโลกส่วนตัวอยู่บนสื่อออนไลน์อย่างแนบแน่น และถือเป็นพื้นที่การระบายความรู้สึกนึกคิด
โดยเฉพาะในทางที่ไม่เหมาะสม รุนแรง และไม่สนใจบุคคลอื่น ๆ ในขณะที่กลุ่มนักศึกษา และผู้ที่อยู่ในวัยทางาน
ต่างใช้สื่อออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษา และประกอบอาชีพของตน แม้แต่ในกลุ่มผู้สูงวัยก็เห็นว่าสื่อออนไลน์
เป็ น สิ่ งจ าเป็ น ในการด าเนิ น ชีวิ ตในสภาพสั งคมปั จ จุบั น เมื่ อ เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารมี ก ารพั ฒ นาอย่ างรวดเร็ว
และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้ใช้งานที่รู้ไม่ทัน หรือขาดการไตร่ตรอง ตรวจสอบข้อมูล อาจตกเป็นเหยื่อได้โดยง่าย
เช่น การคลิกเพื่อเชื่อมต่อไปยังลิงค์ที่มีไวรัส หรือนาไปสู่การกระทาความผิดด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
มีผู้ ใช้สื่ อออนไลน์ จ านวนมากในทุ กวัยและทุ กสถานะที่ ให้ ความเชื่อ ถือต่อข้อมู ล ข่าวสาร ภาพ และ
คลิป เสี ย งที่เผยแพร่ ทางสื่ อออนไลน์ แล้ วน าไปเผยแพร่ต่อโดยขาดการตรวจสอบจากแหล่ งข้อมูล ที่เชื่อถือได้
ทั้งนี้ เพราะขาดความตระหนักรู้ ขาดความเข้าใจ ทั้งจากเนื้อหาสาระและข้อกฎหมาย ทั้งที่เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม
หรือเป็นข้อมูลเท็จ ส่งผลให้เกิดกระแสความหลงเชื่อในทางที่ผิดแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
ของการเผยแพร่ดังกล่าวได้รับความเสียหายในด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ โดยไม่สามารถแก้ตัวได้ทัน
สื่ อ ออนไลน์ ก ลายเป็ น เครื่ อ งมื อ ของผู้ ที่ ต้ อ งการท าธุรกิ จ อย่ างกว้ างขวาง เพราะได้ รับ การส่ งเสริ ม
จากนโยบายของรัฐ แต่มีการใช้สื่อออนไลน์ในการโฆษณาชวนเชื่อที่เกินความเป็นจริง โดยไม่มีการเข้ามาตรวจสอบ
ของหน่ ว ยงานภาครัฐ อย่ างทัน ท่ว งที ท าให้ มี ผู้ ห ลงเชื่อจานวนมาก นอกจากนี้ยังมี ผู้ ไม่ ห วังดี หรือที่มี เจตนา
หลอกลวง ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อเข้าถึงผู้ใช้สื่อออนไลน์ มีการโฆษณาเพื่อชักชวนให้ร่วมลงทุนและให้ผลกาไร
เป็นดอกผลสูงสุดอย่างเปิดเผย ทั้งที่การดาเนินธุรกิจตามปกติไม่อาจให้ผลตอบแทนสูงดังกล่าวได้ ส่งผลให้เกิด
คดีหลอกลวงเพื่อเอาทรัพย์หรือฉ้อโกงจานวนมากขึ้น ทั้งนี้เพราะขาดการประชาสัมพันธ์ การแจ้งเตือนภัย ให้กับ
ประชาชนได้รับ รู้ถึงภัยดังกล่าว ขาดการนาเรื่องราวหรือวิธีการฉ้อโกงที่เคยถูกดาเนินคดีมาเป็นกรณี ตัวอย่าง
ให้ประชาชนได้ใช้ศึกษาและเตือนใจในการตัดสินใจลงทุนทางออนไลน์
เช่นเดียวกับที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ สื่อลามกอนาจารอย่างเปิดเผยและกว้างขวาง และเปิดโอกาส
ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อย่างง่ายดาย ส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในวัยดังกล่าวเกิดความเข้าใจผิดในเรื่อง
การดาเนินชีวิต เกิดการแสดงในลักษณะยั่วยวนผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งเพื่อความสนุก สนาน คึกคะนอง และการหา
รายได้ขาดความยับยั้งชั่งใจในการกระทา ส่งผลให้เกิดการหลอกลวงเด็กและเยาวชนไปในทางที่ผิด หรือนาไปสู่
ปัญหาการขายบริการทางเพศทางสื่อออนไลน์ โดยมีการจัดทาเว็บไซต์ เพจ และใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ห ลาย
ประเภท เช่น ไลน์แชท หรือเฟสบุ๊ค เพื่อทาธุรกิจค้ามนุษย์ดังกล่าวจานวนมาก นอกจากนี้ ยังมีการใช้สื่อออนไลน์

๓
ในการกระทาผิดกฎหมายหลายอย่างที่มีเพิ่มมากขึ้น และกาลังสร้างปัญหาให้กับสังคมไทย เช่น การพนันออนไลน์
เป็ น ปั ญ หาส าคั ญ อี ก ประการหนึ่ งที่ มี ก ารขยายตั ว อย่ า งมาก ประชาชนสามารถเล่ น การพนั น โดยปราศจาก
การควบคุม การเข้าถึงปัญหาการขายสินค้าที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด อาวุธปืน เป็นต้น
สิ่ งที่ น่ าวิตกในปั จ จุ บั น ก็ คือ การที่ สื่ อกระแสหลั กได้ ใช้ สื่ อ ออนไลน์ ม าใช้ แ ข่งขัน ในการน าเสนอข่ าว
จนเกินไป จนลืมนึกถึงการกาหนดวาระทางสังคม (หมายถึง วิธีการที่สื่อมวลชนใช้ในการจัดการกับข่าวเพื่อทาให้
วาระข่าวสารของสื่อกลายเป็นวาระข่าวสารของสาธารณะ ตัวอย่างเช่ น การตัดสินใจเลือกว่าอะไรบ้างที่จะเป็นข่าว
และอะไรบ้างที่จะถูกตัดทิ้งไป) จนเกิดกระแสในสังคมในทางลบ เช่น กรณีที่เกิดเหตุการณ์ "ฆ่าหั่ นศพ" ในช่วง
เดื อนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่ งได้ รั บความสนใจจากสั งคมอย่ างมาก เนื่ องจากผู้ เป็ นฆาตกรเป็ นผู้ หญิ ง และสื่ อกระแสหลั ก
ได้ น าเสนอข้ อ มู ล ทั้ งด้ านการติ ด ตามจั บ กุ ม ตั ว และเรื่อ งส่ ว นตั ว ของฆาตกร ท าให้ เกิ ด กระแส "Glorification
of Violence" กล่ า วคื อ การท าให้ ก ารก่ อ อาชญากรรมเป็ น เรื่ อ งน่ า ชื่ น ชมยิ น ดี และผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ น
คือ มีผู้ใช้สื่อออนไลน์จานวนหนึ่งอาจหลงใหลไปกับพฤติกรรมของฆาตกรจนถึงขึ้นการจั ดทาเพจในระบบเฟสบุ๊ค
แสดงความเห็ น ใจกับ ฆาตกร จนเกิดกระแสปฏิ กิริยาจากสั งคมที่เรียกร้องให้ สื่ อกระแสหลั กทบทวนหลั กการ
นาเสนอข่าว เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดลัทธิเลียนแบบได้
แม้จะเกิดสัญญาณที่ดีในเรื่องการกากับดูแลกันเองของกลุ่มผู้ใช้สื่อออนไลน์ ดังจะเห็นได้จากมีการนาภาพ
คลิปวิดีโอต่าง ๆ มาเผยแพร่ต่อสาธารณะ เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือการกระทาที่ไม่เหมาะสม และขัดต่อศีลธรรมอันดี
หรือวัฒ นธรรมของสังคมไทย รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่เข้ามาจัดการปัญหา แต่การเปิด
โอกาสให้ มี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ เรื่ อ งราวดั งกล่ าวโดยไร้ ข อบเขตการก ากั บ ดู แ ล ท าให้ ผู้ ใช้ สื่ อ ออนไลน์
ใช้ ก ารตั ด สิ น ใจด้ ว ยตั ว เองหรื อ เป็ น ไปตามกระแส ด้ ว ยการแสดงความคิ ด เห็ น ในลั ก ษณะสร้า งอารมณ์ ร่ ว ม
ให้ สั งคมลงโทษบุ คคลที่ กระทาความผิ ด การชั กชวนโน้ มน้าวให้ ป ระณาม ยั่วยุ คุกคาม หรือขู่อาฆาต ซึ่งเป็ น
การกระทาที่เกินขอบเขตของกฎหมาย หรือล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลจนเกินไป ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น
เนื่องจากขาดการเชื่อมต่อของหน่วยงานภาครัฐในการร่วมแก้ปัญหา
ปัญ หาข้างต้น เหล่ านี้ ส่ งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หากไม่ได้รับการแก้ไข
ก็จะส่งผลกระทบในด้านอื่น ๆ ตามมา โดยเฉพาะเมื่อสื่อออนไลน์ได้ถูกนาไปใช้ในทางการเมือง มีการปล่อยข้อมูล
ข่ า วสารในลั ก ษณะเพื่ อ สร้ า งความวุ่ น วาย เพื่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ และการบริ ห ารราชการ
ของรั ฐ บาล หรื อ ต่ อ สถาบั น หลั ก ของประเทศ ท าให้ ก ารใช้ สื่ อ ออนไลน์ ในลั ก ษณะดั งกล่ าวกลายเป็ น ปั ญ หา
ด้านความมั่นคงของประเทศในขณะนี้
แนวทางปฏิรูป
มีปัจจัยหลายอย่างที่ทาให้เกิดปัญหาการใช้สื่อออนไลน์ ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ จะนามาใช้เป็นประเด็น
ในการศึกษาเพื่อพิจารณาเป็นแนวทางปฏิรูปการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ได้แก่
๑. ผู้ใช้สื่อออนไลน์สามารถปกปิดสถานะที่แท้จริง ได้ และเชื่อว่าไม่สามารถถูกตรวจสอบได้โดยง่าย
เนื่องจากผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลผู้ใช้งานโดยอ้างว่า
เป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญของประเทศเหล่านั้น
๒. กลไกภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการกากับดูแลขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถชี้แจงทาความเข้าใจ
ในทางที่ถูกต้องอย่างทันท่วงที เพราะขาดระบบการเฝ้าระวังที่สามารถทราบถึงสถานการณ์การเผยแพร่ของข้อมูล

๔
ดั งกล่ าวได้ อย่ างทั นต่ อสถานการณ์ ขาดเครื่ องมื อเทคโนโลยี ในการแก้ ปั ญ หาที่ ทั นสมั ย และขาดการบู รณาการ
ในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้
๓. ประชาชนผู้ใช้งานขาดความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี ขาดความตระหนักรู้ด้านการใช้สื่อออนไลน์
และด้านกฎหมาย เด็กและเยาวชนเป็ น กลุ่มเสี่ ยงที่อาจตกเป็นเหยื่อและยึดติดกับ การใช้สื่ อออนไลน์มากกว่า
กลุม่ อื่น จึงจาเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนโดยเฉพาะด้านกฎหมายมาเป็นเครื่องมือในการปกป้องและแก้ปัญหา
๔. ขาดการสร้างจิตสานึก หรือปลูกฝังการใช้สื่อออนไลน์ที่ดี ที่เหมาะสม มีจริยธรรม และอย่างสร้างสรรค์
ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นไป รวมทั้งขาดการเสริมสร้างจิตสานึกเพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง
๕. ขาดการส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด ความร่ ว มมื อ ในลั ก ษณะประชารั ฐ ประชาสั ง คม และการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของภาคประชาชนในการร่วมกันกากับดูแล และการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม
๒. วิธีการปฏิรูป
คณะกรรมาธิ ก ารขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศด้ านการสื่ อ สารมวลชน ได้ ม อบหมายให้ ค ณะอนุ
กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสื่อออนไลน์จัดตั้งคณะทางานเพื่อทาการศึกษา วิเคราะห์แนวทางและวิธีการ
เพื่อให้เกิดการปฏิรูปการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ดังนี้
๒.๑ ศึกษาจากพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง อาทิ
๒.๑.๑ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
๒.๑.๒ พระราชบั ญ ญั ติ วั ฒ นธรรมแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ เฝ้ า ระวั ง
ทางวั ฒ นธรรมในสถานศึ ก ษา และคู่ มื อการจั ดตั้ งศู นย์ เฝ้ าระวั งทางวั ฒ นธรรมในสถานศึ กษา (พิ มพ์ ครั้ งที่ ๒)
ของกระทรวงวัฒนธรรม ในเรื่อง "สถานการณ์เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนและผลกระทบที่เกิดขึ้น"
๒.๑.๓ พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เกี่ยวกับอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
๒.๒ ศึกษาจากนโยบายของรัฐบาล ในข้อ ๔.๑๐ มีนโยบายด้านการปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี
รวมทั้งสนั บ สนุ น การผลิ ต สื่ อคุณ ภาพ เพื่ อเปิดพื้ นที่ ส าธารณะให้ เยาวชนและประชาชนได้มี โอกาสแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์
๒.๓ ศึกษาจากร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ของคณะกรรมการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ ซึ่งได้วางกรอบแนวทางที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศั ก ยภาพคน ในข้ อ ที่ ๓ เกี่ ย วกั บ การปลู ก ฝั ง ระเบี ย บวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์
และด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกั นทางสังคมในข้อ ๕ เกี่ยวกับพัฒ นาการสื่อสารมวลชน
ให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
๒.๔ การเชิญผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับสื่อ Social Media ภาคธุรกิจด้านการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตมาให้ข้อมูลกับคณะกรรมาธิการฯ เช่น กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวัฒนธรรม
กองบั ง คั บ การปราบปรามการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ส านั ก งาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บริษัท แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอ็ดเซ็ส คอมมู นิเคชั่น จากัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)

๕
๒.๕ การจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ส่วนกลางและภูมิภาค เช่น
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๒.๖ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายด้านการปฏิบัติ และการดาเนินการในระดับกระทรวง โดยการ
ประชุมร่วมกับ ผู้บ ริห ารกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ เกี่ยวข้อง เมื่อ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (รายละเอียด
ตามภาคผนวก ก) และการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อ วันที่ ๙ มิถุนายน
๒๕๖๐ (รายละเอียดตามภาคผนวก ข)
๒.๗ ศึ ก ษาจากเอกสารรายงานทางวิ ช าการและกรณี ตั ว อย่ า งจากต่ า งประเทศ โดยเฉพาะ
เรื่อง “การพัฒ นากฎหมายปกป้ องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในสื่ อออนไลน์ ” ของอาจารย์ธ าม เชื้อสถาปนศิริ
(รายละเอียดตามภาคผนวก ค)
๒.๘ ศึกษาจากเอกสารรายงานทางวิชาการ เรื่อง “รูปแบบของการสื่อสารในสื่ อดิจิทัลที่ส่งผลกระทบ
ในแง่ลบต่อเด็กและเยาวชน และแนวทางการดูแล ป้องกัน และเสริมสร้างความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสาหรับเด็กและ
เยาวชน : กรณีศึกษาจากประเทศไทยและต่างประเทศ” โดย ผศ.ดร. วรัชญ์ ครุจิต (รายละเอียดตามภาคผนวก ง)
๓. กาหนดระยะเวลาในการปฏิรูป
๓.๑ ระยะที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๐ - ๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐) เป็ น การศึ ก ษาและจั ด ท ารายงาน
"ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิรูปการใช้สื่อ โซเชียลมีเดีย (Social Media)" เพื่อเสนอสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาดาเนินการ
๓.๒ ระยะที่ ๒ ดาเนินการปฏิรูปเป็นระยะเร่งด่วน และระยะยาวตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี คือ
๓.๒.๑ ระยะเร่ งด่ว น ภายในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ เร่งรัดให้ เกิดการดาเนินการปฏิรูปให้ เกิดขึ้น
เพื่อนาไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามผลการศึกษาในข้อ ๖.๒
๓.๒.๒ การปฏิรูปตามห้วงเวลาให้สอดคล้องกั บแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ตามผลการศึกษา
ใน ข้อ ๖.๓ ข้อ ๖.๔ ข้อ ๖.๕ ข้อ ๖.๖ และ ข้อ ๖.๗
๔. แหล่งที่มาของงบประมาณ
๑. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒. กระทรวงวัฒนธรรม
๓. กระทรวงศึกษาธิการ
๔. สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๕. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. กระทรวงกลาโหม
๒. กระทรวงการต่างประเทศ
๓. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๔. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๕. กระทรวงมหาดไทย

๖
๖. กระทรวงวัฒนธรรม
๗. กระทรวงศึกษาธิการ
๘. กรมประชาสัมพันธ์
๙. สานักงบประมาณ
๑๐. สานักงานตารวจแห่งชาติ
๑๑ สานักข่าวกรองแห่งชาติ
๑๒. สภาความมั่นคงแห่งชาติ
๑๓. สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
๑๔. สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๑๕. กรมการศาสนา
๑๖. สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๑๗. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
๖. ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิรูปการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)
๖.๑ รูปแบบปัญหาจากการใช้โซเชียลมีเดีย
จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้งานสื่อออนไลน์ต้องเผชิญกับปัญหาหลากหลายทั้งที่เป็ นปัญหาที่เคยรับรู้
จากการเตือนภัยมาก่อน และไม่เคยรับรู้มาก่อน มีแนวโน้มว่า จะเกิดความรุนแรง ซึ่ง รูปแบบปัญหาในการใช้สื่อ
จาแนกได้ดังนี้
๑) การเข้ า ถึ ง การใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social media, Social network) ยั ง ไม่ มี ก ฎหมาย
คุ้มครองป้องกันหรือยังไม่มีข้อบังคับกากับควบคุมให้เป็นไปอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน
๒) ขาดมาตรการส่งเสริมการตระหนักรู้ ขาดภูมิคุ้มกันการรู้เท่าทันสื่อและฐานข้อมูลประชากร
การใช้สื่อ Social media ของเด็กและเยาวชน
๓) ผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการขาดจริยธรรม เนื่องจากสภาพการแข่งขันที่เน้นความเป็นที่นิยม
จนขาดการควบคุมกันเองทางจริยธรรม
๔) ผู้ เ สพสื่ อ ขาดความระมั ด ระวั ง ขาดความรู้ แ ละแนวทางการใช้ สื่ อ อย่ า งสร้ า งสรรค์
ภาคประชาชนไม่เข้มแข็งในการตรวจสอบ ไม่มีอานาจต่อรองเพียงพอ
๕) ขาดองค์ความรู้ ที่ ต้องส่ งเสริม ในสถานศึก ษาเพื่ อการปรับ ตัว ให้ เท่ าทั นต่ อการเปลี่ ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของสื่อ Social Media
๖) ขาดเจ้าภาพหลักที่ต้องดูแลและเฝ้าติดตามปัญหา ปัจจุบันจึงเป็นเพียงการแก้ไขตามปัญหา
ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
๗) เทคโนโลยี เปลี่ ย นแปลงอย่ างรวดเร็ว และส่ ว นมากมาจากต่ างประเทศ ต้อ งใช้อ งค์ ความรู้
ที่ทันต่อเหตุการณ์จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะติดตามได้ ดังนั้น ทาให้มีผู้ไม่หวังดีใช้เทคโนโลยีดังกล่าวมาเป็นเครื่องมือ
หาประโยชน์จากผู้ที่ขาดความรู้ได้ง่าย
๘) จากงานวิจั ย ของ ผศ.ดร.วรัช ญ์ ครุ จิ ต ได้ พ บว่ า มี รูป แบบผลกระทบในด้ านลบต่ อ การใช้
สื่ อ ออนไลน์ ที่ เกิ ดขึ้ น จ านวน ๓๑ ประเภท โดยแยกตามลั ก ษณะของการกระท า เนื้ อ หา อารมณ์ ความรู้สึ ก
การกระทาผิดกฎหมาย ดังนี้

๗
๑. การล่อลวง
๑.๑ การล่อลวงทางเพศ
๑.๒ การล่อลวงเพื่อฉ้อโกงธุรกรรมทางการเงิน
๑.๓ การล่อลวงด้วยการโฆษณาออนไลน์
๒. เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
๒.๑ เนื้อหาที่ยั่วยุทางเพศ
๒.๒ เนื้อหาที่มีการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ดูถูก ผิดหลักภาษา
๒.๓ เนื้อหาที่รุนแรง ภาพสยดสยอง
๒.๔ เนื้อหาที่ผิดศีลธรรม
๒.๕ เนื้อหาที่ขัดต่อวัฒนธรรมไทย
๒.๖ เนื้อหาที่ส่งเสริมการพนัน
๒.๗ เนื้อหาที่ส่งเสริมความเชื่อทางไสยศาสตร์อย่างงมงาย ขาดเหตุผล
๒.๘ เนื้อหาที่ล่วงละเมิดสิทธิ ดูถูกดูหมิ่นเรื่องส่วนตัว
๒.๙ เนื้อหาที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech)
๒.๑๐ เนื้อหาที่เป็นการหมิ่นสถาบันเบื้องสูง
๓. การแกล้ง รังแกกันทางออนไลน์
๓.๑ การรังแกกันทางออนไลน์ (Cyber Bullying)
๓.๒ การแอบติดตามและสอดส่องข้อมูลของผู้อื่นทางออนไลน์ (Cyber Stalking)
๓.๓ การยั่วยุให้เกิดความไม่พอใจเพื่อแอบดักถ่ายคลิป (Cyber Baiting)
๔. การก่อให้เกิดความไม่พอใจ
๔.๑ การก่อให้เกิดความซึมเศร้าหรืออิจฉาริษยาคนอื่น
๔.๒ การนาไปสู่ความรุนแรง
๕. การก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
๕.๑ การหลอกลวงหรือเข้าใจผิดจากการใช้ภาพ
๕.๒ การหลอกลวงหรือเข้าใจผิดจากข้อมูล
๖. การใช้เวลาในทางที่ไม่สร้างสรรค์
๖.๑ การลดเวลาที่ใช้ในการอ่านหนังสือ หรือทากิจกรรมอื่น เพื่อหันมาเล่นเกมออนไลน์
๖.๒ การเกิดการเสพติด เล่นเกม เกิดปัญหาทางสุขภาพ
๗. การกระทาผิดกฎหมาย
๗.๑ การกระทาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๗.๒ การกระทาผิดกฎหมายอาญา เช่น การหมิ่นประมาท
๗.๓ การกระทาผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎหมายอื่นๆ
๘. การก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
๘.๑ การถ่ายภาพตัวเอง (Selfie) อย่างไม่เหมาะสม
๘.๒ การโชว์ภาพตนเองที่ไม่เหมาะสมทางออนไลน์

๘
๘.๓ การท้าทะเลาะวิวาทออนไลน์
๘.๔ การแฉความลับหรือข้อมูลส่วนตัว
๘.๕ การปล่อยภาพหรือคลิปส่วนตัวเพื่อแก้แค้น (Revenge Porn)
๘.๖ การส่งต่อเนื้อหาลามกอนาจาร (Sexting) หรือภาพตัดต่อ
๖.๒ จากผลการศึกษาปัญ หาการใช้ โซเชี ยลมีเดีย ข้ างต้น คณะกรรมาธิ การฯ จึ งมีข้ อเสนอแนะ
การปฏิ รูปการใช้โซเชียลมีเดี ย โดยดาเนิน การเป็น สองระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ๒ แนวทาง และระยะยาว
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็น ๕ แนวทาง รวมทั้งหมด ๗ แนวทาง ดังนี้
๖.๒.๑ การปฏิรูปในระยะเร่ งด่วน เป็น การปฏิรูป การใช้ โซเชียลมีเดีย ที่ห วังให้ เกิดผลสัมฤทธิ์
ได้อย่างชัดเจน (quick win) เพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชนและให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปประเทศในวาระสาคัญและเร่งด่วน ๒๗ วาระ ที่จะมีการดาเนินการในช่วงเวลา
ต่อไป การปฏิรูปในระยะเร่งด่วนนี้ควรดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ซึง่ มี ๒ แนวทาง คือ
๖.๒.๑.๑ การจัดระบบการเข้าถึงสื่อออนไลน์
แม้จะมีการดาเนินมาตรการจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อจัดการกับปัญหาการใช้สื่อออนไลน์
แล้วก็ตาม แต่ส่ วนใหญ่เป็น มาตรการในด้านการกากับดูแลเกี่ยวกับเนื้อหา (Content) ที่มีการเผยแพร่เท่านั้น
เมื่อเทคโนโลยี พัฒ นามากขึ้น ทาให้ การใช้งานบนสื่ อออนไลน์มีความเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ การใช้งานที่จะต้อง
มี ค วามสะดวกใช้ แ ละพกพาไปได้ ในทุ กพื้ น ที่ ท าให้ ก ารใช้ งานบนโทรศั พ ท์ มื อ ถือ มี เพิ่ ม มากขึ้ น และจากสถิ ติ
ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทั่วประเทศประมาณ ๙๐ ล้านเครื่อง มีมากกว่า ๕๐ ล้านเครื่องที่มีการใช้งานสื่อออนไลน์ เช่น
มีผู้ ใช้โทรศัพ ท์มือถือลงทะเบี ย นใช้งานระบบเฟสบุ๊คมากกว่า ๓๐ ล้ านเลขหมาย และตามปกติระบบเฟสบุ๊ ค
จะมีการตั้งค่าให้มีการปกปิดข้อมูลโทรศัพท์มือถือไว้ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปัญหาการใช้สื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม
และผิดกฎหมาย ควรมีการเสริมมาตรการในด้านเทคนิคและด้านอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือในการใช้มาตรการกากับดูแล
สื่อออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วทันท่วงทีมากขึ้น ดังนี้
๑) การเพิ่มมาตรการจัดระเบียบการลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะ
ระบบเติ ม เงิ น ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น เนื่ อ งจากสื่ อ ออนไลน์ ต่ า งประเทศทุ ก ประเภทได้ ก าหนดให้ ใช้
โทรศัพท์มือถือเป็น หลักในการสมัครเป็ นสมาชิกเพื่อใช้บริการ และเพื่อใช้แสดงความเป็นตัวตนและความเป็น
เจ้าของในการใช้งาน ดังนั้น หากสามารถทาให้การลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือระบุตัวตนได้อย่างถูกต้องแล้ว จะเป็น
มาตรการทางจิตวิทยาที่จะช่วยลดปัญหาการใช้สื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายได้อย่างมาก เพราะ
ผู้ใช้งานสื่อออนไลน์ จ ะเกิดความตระหนั กและเกรงกลั ว ว่าสามารถถูกตรวจสอบได้ อย่างไรก็ ดี แม้ว่า กสทช.
จะประสบความส าเร็ จ ในการด าเนิ น การลงทะเบี ย นการใช้ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ประเภทเติ ม เงิ น และท าให้ ผู้ ใช้
โทรศัพท์มือถือทุกค่ายจะต้องลงทะเบี ยนแสดงความเป็นเจ้าของแล้วก็ตาม แต่ยังคงเกิดปัญ หาหลายประการ
เช่ น ผู้ ใช้ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ประเภทเติ ม เงิน สามารถจดทะเบี ย นได้ ห ลายหมายเลขเพราะไม่ มี ข้ อ ห้ ามไว้ ดั งนั้ น
อาจมีบุคคลอื่นนาไปใช้แทนได้ แนวทางการปฏิรูป คือ กสทช. ควรมีมาตรการเสริมการจัดระเบียบการลงทะเบียน
โทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงิน เพิ่มเติม ดังนี้
(๑) การที่ กสทช. มี แ ผนที่ จ ะใช้ ล ายนิ้ ว มื อ ใบหน้ า ควบคู่ กั บ การ
ลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือด้วยบัตรประชาชน โดยจะเริ่มใช้บังคับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเหตุการณ์ความ
ขัดแย้งรุนแรงภายในปี ๒๕๖๐ นั้น ควรปรับเปลี่ยนเป็นการใช้บังคับทั่วประเทศ หรือเริ่มทุกจังหวัดยกเว้นในพื้นที่

๙
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากนั้นจึงค่อยมาใช้บังคับในพื้นที่จัง หวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากเป็นผลทางจิตวิทยา
เพราะในปั จ จุ บั น ประชาชนในพื้ น ที่จั งหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้สึ กว่าถูกตรวจสอบและกากับ ดูแลสู งกว่า
พื้นที่อื่น ซึ่งทาให้เกิดแรงต่อต้านต่อภาครัฐ จึงจะเป็นผลดีต่อการวางแผนในด้านการรักษาความปลอดภัยทุกพื้นที่
ทั่ ว ประเทศให้ เข้ ม ข้ น มากขึ้ น ด้ ว ย การด าเนิ น การของ กสทช. ควรประสานความร่ ว มมื อ กั บ ส านั ก บริ ห าร
การทะเบี ย นของกรมการปกครองที่ ก ากับ ดูแ ลข้ อมู ล ประชาชนในการด าเนิ น การในเรื่องดั งกล่ าว ในกรณี ที่
ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับระบบของกรมการปกครองได้ กสทช. ควรออกหลักเกณฑ์ให้บริษัท Operator หาวิธีการ
จัดเก็บรูปภาพของผู้ลงทะเบียนซิมในช่วงการลงทะเบียนไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
(๒) ในพื้ น ที่ จั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ ควรมี ม าตรการเสริม ในการจ ากั ด
ขอบเขตการใช้งานโทรศัพท์มือถือเฉพาะพื้นที่ กล่าวคือ กสทช. ควรกาหนดหลักเกณฑ์ทางเทคนิค เพื่อให้บริษัท
ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ประสานงานและร่วมมือกันในการกาหนดหมายเลข
โทรศั พ ท์ หรื อ MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number) หมายเลข
อุป กรณ์ โทรศั พท์ หรื อ IMEI (International Mobile Equipment Identity) และหมายเลขประจา SIM Card
หรือ IMSI ที่ใช้งานเฉพาะในแต่ละจังหวัด หากผู้ใช้งานได้ข้ามเขตพื้นที่ควรมีระบบแจ้งเตือน (alert) ให้ทราบว่า
ได้ใช้งานข้ามเขตและต้องแสดงตัวตนในการรับทราบ เพื่อยอมรับการเข้าใช้งานอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ในการวางแผนการรักษาความปลอดภัยที่มี ความเข้มงวด หน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการใช้อานาจในพื้นที่ดังกล่าว
อาจจาเป็นต้องออกประกาศ คาสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับเสริมเพิ่มจากประกาศของ กสทช. เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ ในการวางมาตรการรักษาความปลอดภัย หรือการตรวจสอบหาพยานหลักฐาน
เมื่ อ เกิ ด เหตุ ได้ โดยง่ายยิ่ งขึ้น ที่ ส าคั ญ คื อ จะท าให้ ก ารระบุ ตั ว ตนจริง พื้ น ที่ การใช้ งาน มี ค วามถูก ต้ อ งแม่ น ย า
มากยิ่งขึ้น หากการดาเนินการของ กสทช. ประสบความสาเร็จ ก็สมควรขยายพื้นที่การใช้งานทั่วประเทศในช่วง
ระยะเวลาปฏิรูปต่อไป
(๓) จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ลางบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ผู้ ใ ช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เพื่ อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ เนื่ องจากปั จจุบันการจัดเก็บข้อมูล ผู้ใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ในความครอบครองของ
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ (Operator) และมีลักษณะต่างคนต่างจัดเก็บ เพราะยังไม่มีกฎหมายที่บังคับให้มีหน่วยงาน
กลางในการกากับดูแลเหมือนเช่นกรณีของบัตรเครดิต ทั้งที่การพัฒนาเทคโนโลยีได้ก้าวไกลไปถึงขั้นตอนการนา
ระบบโทรศัพท์มือ ถือมาใช้ในการทาธุรกิจทางการเงินมาระยะหนึ่งแล้ว ไม่เพียงผู้ ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถใช้
ในการซื้อขายออนไลน์เพื่อหักบัญชีทางธนาคาร แต่ยังสามารถใช้ในการโอนเงินให้กันและกันได้ด้วย ดังนั้ น กสทช.
ควรจะต้องจั ดตั้งศูน ย์ กลางบริห ารข้อมูลโทรศัพท์เป็น ของตนเอง โดยต้องปรับแก้ห ลั กเกณฑ์การให้ สัมปทาน
กับบริษัทที่ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ต้องดาเนินการส่งข้อมูลให้กับศูนย์กลางบริหารข้อมูลโทรศัพท์มือถือทุกครั้ง
ที่มีการจดทะเบียนและยกเลิกการใช้งาน เพื่อให้ศูนย์กลางบริหารข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ เป็นที่รวมข้อมูลการใช้
งานจากทุก Operator โดยสมควรที่จะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลทางเทคนิคควบคู่ไปด้วย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ IMEI
และ IMSI
ศู น ย์ ก ลางบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ผู้ ใช้ โทรศั พ ท์ จะต้ อ งมี ก ารปรับ ข้ อ มู ล ให้
ทันสมัยอยู่เสมอ และต้องเอื้อประโยชน์ห รือเปิดโอกาสให้ กับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พนักงานสืบสวน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญา ตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลาและจากทุกพื้นที่ ทั้ งนี้ โดยมีระบบในการ

๑๐
ควบคุมและรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน รวมถึงการตรวจสอบเพื่อมิให้นาไปใช้ในทางส่วนตัว โดยกาหนดให้มี
การรายงานผลการใช้ ง านให้ กั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ ชั้ น ได้ รั บ ทราบ รวมทั้ ง จะต้ อ งไม่ น าไปเปิ ด เผยให้
บุคคลภายนอกได้รับรู้โดยใช้เกณฑ์เดียวกับกฎหมายต่าง ๆ ที่มีข้อบังคับและบทกาหนดโทษไว้
(๔) การจ ากั ด จ านวนการลงทะเบี ย นการใช้ ง านของแต่ ล ะบุ ค คล
ที่เหมาะสม จากกรณีที่มีการกว้านซื้อซิมโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงิน เพื่อประกอบอาชีพ ในการสร้างจานวน
ไลค์ในระบบโซเชียลมีเดีย ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามีจุดอ่อนในการลงทะเบียนซิมโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงิน เนื่องจาก
การกาหนดหลักเกณฑ์การจาหน่ายซิมโทรศัพท์มือถือที่เน้นเชิงพาณิชย์จนเกินไป ทาให้ผู้ค้ารายย่อยยอมที่จะ
ลงทะเบี ย นซิ ม โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ประเภทเติ ม เงิน ด้ ว ยตั ว เอง และลงทะเบี ย นเป็ น จานวนมากนั บ พั น หมายเลข
โดยบุคคลคนเดียว ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิ ดปกติในการใช้งาน ดังนั้น กสทช. ควรกาหนดหลักเกณฑ์ให้ บุคคลแต่ละคน
สามารถลงทะเบียนการใช้งานโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินของบุคคลได้จานวนเท่าใดตามที่ เหมาะสม ดังนั้น
การจัดตั้ง "ศูนย์กลางบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ" จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะจะสามารถ
ควบคุมและตรวจสอบได้ว่าบุคคลใดได้ลงทะเบียนซิมโทรศัพท์มือถือจานวนเท่าใด นอกจากนี้ควรกาหนด
บทลงโทษสาหรับบริษัท Operator ผู้เป็นเจ้าของคลื่นความถี่และเจ้าของหมายเลขซิมโทรศัพท์มือถือประเภท
เติมเงินหากมีการละเมิดกฎเกณฑ์ดังกล่าว โดยไม่ผลักภาระให้เฉพาะผู้ค้ารายย่อยต้องรับผิดชอบฝ่ายเดียว
(๕) การก าหนดช่ ว งเวลาส าหรั บ การลงทะเบี ย นรอบใหม่ แม้ ว่ าการ
ลงทะเบียนซิมโทรศัพท์มือถือจะเป็ นเรื่องที่ค่อนข้างจะยุ่งยากหรืออาจส่งผลต่อการทาธุรกิจประเภทนี้ แต่เมื่อ
สังคมไทยได้แปรเปลี่ ย นเป็ น ยุ คสังคมธุรกิจออนไลน์ ท าให้ ห มายเลขโทรศัพท์มีความสาคัญ อย่างยิ่งในการท า
ธุรกรรมออนไลน์ ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานแล้ว กสทช. ควรมีกฎเกณฑ์ให้มี
การลงทะเบียนรอบใหม่โดยการกาหนดช่วงเวลาให้ชัดเจน เพราะไม่เพียงแต่จะทาให้ได้ทราบว่าเครื่องโทรศัพท์
ดังกล่าวยังมีผู้ใช้งานจริงคนเดียวหรือไม่แล้ว ยังส่งผลทางด้านจิตวิทยาที่จะทาให้ผู้ไม่หวังดีไม่กล้ากระทาผิด
๒) การเปิ ดเผยข้อมูลพื้ น ฐานของผู้ค รอบครองโทรศัพท์ มือถือ เป็นวิธีการ
ปฏิบัติอีกทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาการใช้สื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมหรือที่ผิดกฎหมาย เพราะหากประชาชน
มีสิทธิและสามารถตรวจสอบผู้ครอบครองโทรศัพท์มือถือได้อย่างเปิดเผยภายใต้ขอบเขตและหลักเกณฑ์ที่กาหนด
นอกจากเป็ น ผลด้ านจิ ต วิ ท ยาแล้ ว ยั งเป็ น การป้ อ งปรามมิ ให้ ผู้ ใช้ สื่ อ ออนไลน์ ก ล้ ากระท าผิ ด หรื อ แสดงออก
อย่างไม่เหมาะสมเพราะสื่อออนไลน์ส่วนใหญ่ได้บังคับให้ใช้โทรศัพท์มือถือในการยืนยันตัวตนจริง กสทช. จะต้อง
กาหนดหลั กเกณฑ์เพิ่มเติมให้ มีการเปิ ดเผยข้อมูล ดังกล่ าว ซึ่งประกอบด้วย ชื่อบุคคลผู้ล งทะเบียนใช้โทรศัพ ท์
ทุกประเภทและหมายเลขโทรศัพท์ โดยจัดให้มีระบบตรวจสอบเพื่อให้บุคคลทั่วไปที่ต้องการตรวจสอบสามารถมี
หนังสือสอบถามไปยัง กสทช. พร้อมทั้งหลักฐานการแสดงตัวตนของตนเองหรือหลักฐานการเกิดเหตุทางคดี หรือ
จัดให้มีการตรวจสอบทางออนไลน์ โดยมีระบบตรวจสอบที่ต้องระบุความเป็นตัวตนของผู้ตรวจสอบ ทั้งนี้ ข้อมูล
พื้นฐานดังกล่าวควรจะต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของผู้ครอบครองด้วย
๓) การก าหนดให้ ระบบจั ดเก็ บข้ อมู ลของบริ การ CDN (Content Delivery
Network) และ Caching Server ของสื่อออนไลน์ต่างประเทศ ที่ติดตั้งในประเทศต้องขึ้นทะเบียนการให้ บริการกับ
กสทช. และต้องกาหนดให้มีการจัดเก็บ log เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนทางคดี โดย กสทช. ควรประสาน
กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้อานาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนการบังคับให้ผู้ ให้บริการจะต้องจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานไว้

๑๑
ต้องแก้ไขในประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มเติมหรือระบุให้ชัดเจนว่าจะต้องจัดเก็บอย่างไร
๔) การเร่งรัดให้ ใช้มาตรการทางภาษี กับ ผู้ ให้ บริการสื่ อออนไลน์ต่างประเทศ
โดยเร็ว เพื่อใช้ควบคู่กับการทาให้การบังคับใช้มาตรการการเก็บภาษีผู้บริโภค (VAT) กับการใช้โฆษณาหรือการซื้อ
ขายผ่ านสื่ อออนไลน์ ให้ เป็ น จริ ง โดยกรมสรรพากรเป็ นเจ้ าภาพหลั กในการดาเนิน การเรื่องดังกล่ าว ด้ว ยการ
ปรับปรุงกฎหมายประมวลรัษฎากร โดยให้ถือว่าการประกอบธุรกิจออนไลน์ในไทยของต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์
ต้องเสียภาษี เนื่องจากผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ ได้ยืนยันผลการศึกษาแล้วว่า ผู้ให้บริการสื่อออนไลน์
ต่างประเทศหลายแห่งได้ติดตั้งระบบ CDN หรือ Caching Server ในประเทศไทย โดยสภาพทางด้านเทคนิคพบว่า
เนื้อหา ภาพ และคลิปเสียงที่ใช้ในการโฆษณา หรือเผยแพร่ในระบบถูกบันทึกอยู่ในระบบดังกล่าวอย่างถาวร มีการ
กาหนดหมายเลข IP Address ประเภท static ไว้ โดยไม่จาเป็นต้องดึงข้อมูลจากระบบในต่างประเทศ นอกจากนี้
กรมสรรพากรควรพิจารณาว่า การที่เนื้อหาและภาพโฆษณาเป็นภาษาไทยเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคเป็น
คนไทยเท่านั้น ในกรณีที่ไม่สามารถเก็บภาษี VAT จากผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ จะต้องดาเนินการเรียกเก็บจาก
ผู้บริโภคโดยตรง เพราะในปัจจุบันการซื้อสินค้าผ่านผู้ ให้บริการสื่อออนไลน์ต่างประเทศผูกติดกับบริษัท Operator
ทุกค่าย ดังนั้น กสทช. จะต้องมีมาตรการมาบังคับใช้กับบริษัท Operator ให้แสดงข้อมูลดังกล่าว
๕) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย และ กสทช.
ควรเจรจากับ ผู้ให้ บ ริการสื่อออนไลน์ ต่างประเทศ เพื่อให้ มีการลงทะเบียนการใช้งานโดยใช้ข้อมูลทางราชการ
เพื่ อการยื น ยั น ตัว บุ คคล เนื่ องจากปั จ จุบันมีผู้ ให้ บ ริการสื่อออนไลน์ต่างประเทศหลายราย เช่น บริษัทเฟสบุ๊ ค
ที่ พ ยายามจะให้ ส มาชิ ก ต้ อ งระบุ ค วามเป็ น ตั ว ตนจริ ง ในการใช้ ง านอยู่ แ ล้ ว แต่ ยั ง ไม่ ป ระสบความส าเร็ จ
หากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะเป็นผู้ประสานงานอย่างเป็นทางการ เสนอให้ผู้ ให้บริการ
สื่อออนไลน์เหล่านั้นกาหนดให้ผู้ใช้งานลงทะเบียนโดยเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขประจาตัวประชาชน และเปิด
โอกาสให้ มี การแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ระหว่างกั น แล้ ว จะเป็ น การสร้างผลทางจิ ต วิ ท ยาที่ ท าให้ ผู้ ที่ ไม่ ห วังดี ไม่ ก ล้ า
ใช้สื่อออนไลน์ในการกระทาผิดกฎหมาย ขณะเดียวกัน การแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวจะเป็นผลดีในด้านการทาธุรกิจ
ออนไลน์ที่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้มากกว่าอาศัยเครื่องมืออื่น
๖.๒.๑.๒ การจัดตั้งศูนย์กลางเฝ้าระวัง เป็นการปฏิรูปในระยะเร่งด่วนอีกแนวทางหนึ่ง
นับ ตั้งแต่สื่อออนไลน์ ได้เข้ามามีอิทธิพ ลต่อชีวิตของคนในสั งคมไทย ได้เกิดปัญ หาด้านการใช้สื่อที่ไม่เหมาะสม
และผิ ด กฎหมายมาตามล าดั บ โดยหลั งจากปี ๒๕๔๙ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งได้ ท วีค วามรุ น แรง
มากยิ่งขึ้น ทาให้หน่วยงานภาครัฐหลายแห่งได้จัดตั้ งส่วนงานหรือองค์กรเพื่อทาภารกิจการติดตามและตรวจสอบ
การใช้สื่ อออนไลน์ เพื่อ ถือว่าเป็ น มาตรการแรกในการที่ จะท าให้ รับ รู้ปั ญ หาและนาไปสู่ ก ารแก้ไขปั ญ หา เช่ น
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security
Operation Center หรือ CSOC) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานด้านความมั่นคงได้เข้าร่วมปฏิบัติการด้วย แต่ศูนย์
ดังกล่าวดาเนินการไม่ต่อเนื่อง ต่อมาจึงจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
(Cyber Security Coordination Center - CSCC เมื่ อ ปี ๒๕๖๐ เพื่ อ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล และ
การประสานงานหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น การต่ อ การกระท าความผิ ด ทางเทคโนโลยี ท าหน้ า ที่
เฝ้าระวังตลอด ๒๔ ชั่วโมงทุกวัน ในขณะที่กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิด เกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี หรื อ บก.ปอท. ได้ จั ดหน่ วยชุ ด เฝ้ าตรวจทางอิ นเทอร์ เน็ ตในลั กษณะเป็ นหน่ วยเฝ้ าระวั ง รวมถึ ง
สร้ างความร่ ว มมื อ กั บ ภาคประชาชน เพื่ อ ช่ ว ยกั น แก้ ปั ญ หาการใช้ สื่ อ ออนไลน์ แต่ ก ารด าเนิ น การดั งกล่ าว

๑๒
ขาดความต่อเนื่องทั้งด้านงบประมาณ ขาดแคลนบุคลากร และขาดการนาเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้
จากการที่ บก.ปอท. จะมี ก ารปรั บ ขยายโครงสร้ า ง ภารกิ จ ตามแนวทาง
การปฏิรูปด้านกลไกบังคับใช้กฎหมายที่ทางคณะกรรมาธิการฯ ได้เคยเสนอไว้นั้น จึงสมควรที่จะมีการปรับภารกิจ
เฉพาะงานเฝ้าระวังของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้กับ บก.ปอท. เป็นผู้ดาเนินการแทน เพราะใน
ปัจจุบัน บก.ปอท. ได้จัดตั้ง "ศูน ย์ เฝ้าระวังสื่อสังคมออนไลน์ " อยู่แล้ว หากมี การปรับโครงสร้างของ บก.ปอท.
จะมีบุ คลากรเพิ่ มขึ้น จาก ๑๗๐ อัตรา เป็นมากกว่า ๓๐๐ อัตรา ในช่วงแรก (เต็มอัตรา ๗๐๐ ตาแหน่ง) ทั้งนี้
การจัดทาภารกิจเป็นศูนย์กลางด้านการเฝ้าระวังทางสื่อออนไลน์ ควรมีลักษณะเป็นงานบู รณาการด้านปฏิบัติการ
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง และมีการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการทางานตามภารกิจ
โดยมีเครือข่ายภาคประชาชนให้การสนับสนุน
ศูน ย์กลางเฝ้า ระวัง นอกจากต้องใช้บุคคลากรจานวนหนึ่ง เพื่ อให้ ส ามารถ
ติ ด ต่ อ ประสานงานได้ ต ลอดเวลาแล้ ว ควรมี ก ารน าเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ม าใช้ ในการติ ด ตามเนื้ อ หา เรื่อ งราว
ความเคลื่อนไหวของบุคคลต่าง ๆ ในโลกสื่อโซเชียลมีเดีย มีการปฏิบัติการเฝ้าตรวจในลักษณะบูรณาการทั้งด้าน
การข่าวและด้านการสืบสวนโดยการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ด้านความมั่นคงและที่เกี่ยวข้ อง
รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชน นอกจากนี้ควรจะมีการปฏิบัติการให้ครบวงจร ตั้งแต่การเฝ้าตรวจเพื่อหาข้อมูล
เบาะแส ร่อ งรอย ไปจนถึงการใช้มาตรการปราบปรามด้ว ยการจับกุ มดาเนิน คดี เพื่อยุติ พฤติ กรรมของผู้ ที่ ใช้
สื่อออนไลน์ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักเพื่ อชี้แจงทาความเข้าใจต่อสาธารณชนให้ทันเวลา
ดังนี้
๑) ควรน าเทคโนโลยีการติดตามและตรวจสอบข้อความ รูป ภาพ คลิ ป เสี ยง
ในสื่อออนไลน์ทุกประเภท โดยเฉพาะในระบบเฟสบุ๊ค และยูทูป เพื่อให้สามารถติดตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
และนาไปสู่การตรวจสอบเพื่อแก้ไขสถานการณ์หรือปั ญหาได้อย่างทันท่วงที ระบบเทคโนโลยีที่นามาใช้เพื่อหา
บุคคลที่ปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดียมีหลายด้าน เช่น
(๑.๑) ด้านการตรวจสอบใบหน้าบุคคล (Face Scanning) โดยนาเทคโนโลยี
ด้านการรู้จาใบหน้ า (Face Recognition) มาใช้ ด้วยการเปรียบเทียบกับใบหน้าจากรูปภาพทั้งจากภาพวิดีโอ
หรือภาพถ่าย ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล หรือในสื่ อออนไลน์ ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีห ลายประเทศที่นาระบบนี้มาใช้งาน
เช่ น ประเทศญี่ ปุ่ น และประเทศไต้ ห วัน โดยคณะกรรมาธิ ก ารฯ เคยเชิ ญ ผู้ จ าหน่ ายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ATLANTEX
GORILLA ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ที่ บ ริ ห ารจั ด การระบบการเฝ้ า ตรวจในประเทศไต้ ห วั น มาสาธิ ต ขี ด ความสามารถ
ของผลิ ตภัณ ฑ์พ บว่า ระบบดังกล่ าวสามารถตรวจสอบใบหน้ าของบุคคล รถยนต์ เพื่ อนาไปเปรียบเทียบจาก
ภาพวิดีโอ หรือ CCTV ได้ หรื อการน าภาพไปเปรียบเที ยบในโซเชี ยลมีเดี ย เช่น ระบบเฟสบุ๊ ค เพื่ อติดตามบุ คคล
หรือรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
(๑.๒) ด้านการตรวจค้นเรื่องราวหรือเนื้อหาในสื่อออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยี
Web Crawler หรื อ DATA ANALYTICS หรื อ ด้ านการตรวจจั บ ถ้ อ ยค าเพื่ อ แสดงเนื้ อ หาที่ ต้ อ งการเมื่ อ มี ก าร
เผยแพร่เนื้อหา ข้อความในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ในไทยที่สามารถทางาน
ได้ตามต้องการได้หลายแห่ง แม้ว่าเป้าหมายหลักของผลิตภัณฑ์จะทาหน้าที่ในลักษณะ Online Marketing tools
ก็ตาม แต่สามารถปรับ สภาพให้ เข้ากับ งานตามภารกิจได้ เช่น ผลิตภัณ ฑ์แสนรู้ (Zanroo) ซึ่งมีช่องทางติดต่อ

๑๓
ได้ ที่ https://www.facebook.com/zanroo ผลิ ตภั ณฑ์ Social Enable มี ช่ องทางต่ อต่ อได้ ที่ http://socialenable.com
หรือผลิตภัณฑ์ บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จากัด เป็นต้น
(๑.๓) บุ ค ลากรที่ ท าหน้ า ที่ ในการใช้ เครื่ อ งมื อ หรื อ ใช้ เทคโนโลยี ข้ า งต้ น
จาเป็ น ต้องมีความรอบรู้และความชานาญทางด้านการใช้งานในโซเชียลมีเดีย มีประสบการณ์ ในงานด้านการ
สืบสวน ด้านกฎหมาย ด้านการข่าว เพื่อจะทาหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นผลผลิตจากเครื่องมือหรือจากการ
ใช้เทคโนโลยีในการเฝ้าตรวจหรือเฝ้าระวังการเผยแพร่เนื้อหาบนสื่อออนไลน์
๒) ควรก าหนดภารกิ จ ให้ ชั ด เจนระหว่ า งศู น ย์ CSCC ของกระทรวงดิ จิ ทั ล
เพื่ อเศรษฐกิจ และสั งคม กับ ศู น ย์ Cyber Security Operation Center - CSOC และศู นย์ เฝ้ าระวังของแต่ล ะ
หน่วยงาน โดยอาจกาหนดภารกิจในระดับอานวยการ การตัดสินใจปัญหาร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน การสั่งการ
ไปยั ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ทั้ ง นี้ ศู น ย์ CSCC ควรท าหน้ า ที่ ในระดั บ การอ านวยการ ประสานงานระหว่ า งศู น ย์ CSOC
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ในเครือข่าย เพื่อให้ศูนย์ CSCC ลงไปปฏิบัติการในแต่ละปัญหา ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดการ
ซ้าซ้อนในการแก้ปัญหา และการสั่งการเมื่อเกิดสถานการณ์รุนแรงหรือวิกฤต
๓) การบูรณาการในการปฏิบัติการในงานเฝ้าระวัง ควรจัดตั้ งหน่วยงานที่ทา
หน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเฝ้าระวังการเผยแพร่เนื้อหาทางสื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย อย่างเป็น
ทางการ โดยกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จและสั งคม ควรเป็ น เจ้าภาพหลั ก ของการด าเนิ น การ เพื่ อ ให้ เป็ น
หน่วยงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมอบหมายภารกิจให้กับ บก.ปอท. เป็นผู้ดาเนินการ ในฐานะผู้ปฏิบัติการ
เนื่ อ งจาก บก.ปอท. มี ค วามพร้ อ ม และสามารถปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง อี ก ทั้ งการปฏิ บั ติ ก ารในด้ านนี้
จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย ความช านาญหรื อ ประสบการณ์ เป็ น ส าคั ญ เนื่ อ งจากการเฝ้ าตรวจต้ อ งใช้ ค วามอดทนสู ง
นอกจากนี้หน่วยงานดังกล่าวควรเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการของทุกหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในลักษ ณะ
เดียวกัน เพื่อเกิดการอานวยการด้านการปฏิบัติการในทางเดียวกัน มิให้เกิดความซ้าซ้อน รวมถึงการตัดสินใจ
ในการแก้ ไขสถานการณ์ และการออกปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ น าไปสู่ ก ารด าเนิ น คดี ต ามกระบวนการยุ ติ ธ รรมด้ ว ย
โดยศูนย์ กลางในการเฝ้ าตรวจ ควรมีช่องทางการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภ ารกิจหรือมีการจัดตั้ง
หน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวังในปัญหาของตนเอง เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการติดตามการเผยแพร่เนื้อหาทาง
สื่อออนไลน์ที่จะส่งผลกระทบปัญหาของสังคม เศรษฐกิจ วัฒ นธรรม การศาสนา การทหาร และการเมืองของ
ประเทศ เพื่อมิให้เกิดความซ้าซ้อนในปัญหาหรือประเด็นการเฝ้าตรวจ ทั้งนี้ โดยอาจใช้รูปแบบ
(๓.๑) การจั ด ตั้ ง เป็ น คณะท างานเพื่ อ บริ ห ารศู น ย์ ก ลางเฝ้ า ตรวจ โดยมี
กระทรวงดิจิ ทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสั งคม หรือ บก.ปอท. เป็นผู้ บริห ารจัดการและอานวยการ โดยอาจใช้การ
ติดต่อสื่อสารมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการแทนการประชุมบนโต๊ะ
(๓.๒) มี ก ารปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการวิ เ คราะห์ ท างการข่ า ว เพื่ อ ประเมิ น
สถานการณ์ของเนื้อหาที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย ที่จะส่งผลกระทบในทุกมิติ เพื่อจัดทาสรุปเป็นรายงานเป็นประจา
หรือเป็นเฉพาะกรณี ให้กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือเพื่อหน่วยงานด้านการปฏิบัติ เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์
๔) ควรจัดให้มีส่วนงานด้านการประชาสัมพันธ์อยู่ในศูนย์เฝ้าระวัง เพื่อทาหน้าที่
ชี้แจงทาความเข้าใจถึงข้อมูลที่ถูกต้องหรือเชื่อถือได้ให้กับประชาชนได้รับรู้รับทราบได้อย่างทันเวลา ทั้งนี้ เพื่อเป็น
การระงับ ยั บ ยั้ งมิ ให้ เกิ ดการหลงเชื่อ ข้อมู ล เท็ จ หรือตกเป็ น เหยื่อของผู้ ไม่ห วังดี ขยายไปในวงกว้าง โดยมี การ

๑๔
ประสานกับศูนย์ CSCC หรือศูนย์ประสานรับเรื่องราวร้องทุกข์ในข้อ (๗) ในส่วนของการตอบโต้หรือการทาความ
เข้าใจในเรื่องการใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่ยังไม่เป็นการกระทาผิดกฎหมาย แต่เป็นเรื่องผิดศีลธรรมอันดีและวัฒนธรรมไทย
หรื อเป็ นเรื่ องราวที่ อาจก่ อให้ เกิ ดผลกระทบต่อสภาพสั งคมไทยในอนาคต เช่ น กรณี ที่ มี เยาวชนซึ่งรู้จั กกั นในนาม
"Baitoey supattra" เข้าไปเที่ยวในผับและมีการเต้นในลักษณะที่ไม่เหมาะสมกับสังคมไทย และมีผู้กดไลค์จานวนมาก
แต่กลับได้รับการชื่นชมจากสื่อกระแสหลัก แล้วนามาเผยแพร่ตอ่ ในสื่อโซเชียลมีเดีย หรือกรณีมีนักร้องหญิงบางคน
ได้แสดงท่าเต้นและการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม ซึ่งได้รับการวิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในสื่อโซเชียลมีเดีย และอาจ
เกิดการเลียนแบบจากกลุ่มเด็กและเยาวชนได้
๕) ร่วมมือและให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ หรืออุปกรณ์กับภาคประชาชน
โดยเฉพาะองค์กรที่มีการจั ดตั้งโดยไม่หวังผลกาไรที่มีโครงการหรือดาเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและการตรวจสอบ
การใช้สื่อออนไลน์ เช่น มูลนิ ธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒ นาไทย เพื่อให้ เกิดการทากิจกรรมหรือโครงการในลักษณะ
"ประชารัฐ" อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันในด้านข้อมูลจากการปฏิบัติการ
๖) จั ด ท าโครงการเครื อ ข่ า ยน้ าดี ไล่ น้ าเสี ย ด้ ว ยการสร้ า งเนื้ อ หาที่ มี ส าระ
และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน และภาคประชา
สั งคม ในการผลิ ต เนื้ อ หาและให้ เกิ ด การเผยแพร่ อ ย่ า งกว้ า งขวาง ศู น ย์ ก ลางเฝ้ า ระวั งโดยกระทรวงดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ บก.ปอท. ควรจัดทาโครงการหรือจัด สรรงบประมาณเพื่อดาเนินการในเรื่องนี้อย่าง
เป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง การสนับสนุนกับเครือข่ายภาคประชาสังคม ควรเน้นในเรื่องบประมาณ อุปกรณ์
องค์ความรู้ เพื่อสร้างแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการประสานงานระหว่างกันที่เป็นระบบ
๗) เพื่ อ ให้ มี ม าต รก ารเส ริ ม ก ารป ฏิ บั ติ ก ารข อ งศู น ย์ ก ล างเฝ้ าระวั ง
สานักนายกรัฐมนตรีควรจัดตั้งศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียนการใช้สื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย
เป็นการเฉพาะ เพราะการรับเรื่องร้องเรียนจาเป็นต้องมีผู้รับเรื่องที่มีประสบการณ์และความชานาญด้านการใช้
สื่อออนไลน์หรือด้านเทคนิค โดยการร้องเรียนกระทาผ่านทั้งทางโทรศัพท์ และออนไลน์ โดยสามารถส่งหลักฐาน
ทางออนไลน์ได้ทันทีเพื่อให้มีการตรวจสอบ และลงโทษได้ นอกจากนี้ สานักนายกรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่มี
ภารกิจเกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง ต้องมีการบูรณาการกันเพื่อให้มีการชี้แจงข้อร้องเรียนอย่างทันท่วงที
๖.๒.๒ การปฏิรูปในระยะยาว ทีค่ วรดาเนินการให้สอดคล้องกับช่วงเวลาของแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี มี ๕ แนวทาง ดังนี้
๖.๒.๒.๑ การเสริมสร้างปลูกจิตสานึกที่ดีมีจริยธรรมในการใช้สื่อออนไลน์
(๑) การสร้างจิตสานึกด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม เป็นหัวใจสาคัญ
ยิ่งในการที่จะทาให้เกิดการหล่อหลอมทางความคิดในทางที่ดีให้กับผู้ใช้สื่อ ออนไลน์ เพราะเป็นเรื่องที่จะต้องจูงใจ
หรือชักนาให้คน กลุ่มคน ประชาชนหรือพลเมืองให้กระทาการในสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรืองดเว้นกระทาการในสิ่งหนึ่งสิ่งใด
การปลูกฝั งอุดมการณ์ ชีวิต การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ในสั งคม เพื่อให้ได้สั งคมดีมีสั นติสุ ข จาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จ ะต้ องสร้างจิ ตส านึ กให้ เกิดขึ้นก่อน กลไกภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิ จและสั งคม
กระทรวงวัฒนธรรม และสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรมีบทบาทสาคัญในการสร้างและปลูกฝังจิตสานึก
ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ในการใช้สื่อออนไลน์ โดยควรมีการจั ดทาโครงการในระยะยาว และให้
สอดคล้องกับ ระดับการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงอุดมศึกษา เมื่อมีการจัดทาโครงการเสร็จสิ้นควรนามา

๑๕
เผยแพร่ เป็ น องค์ความรู้ หรื อให้ เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาของคนในสั งคม เพราะการสร้างจิตส านึ กไม่ ใช่การ
ดาเนินการเป็นครั้งคราว หรือในระยะสั้น ๆ แต่ต้องเป็นเรื่องแผนระยะยาว
(๒) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักนายกรัฐมนตรี และ กสทช.
ควรบูรณาการในการเผยแพร่ หรือส่ งเสริมให้เกิดการเผยแพร่เนื้อหาเชิงบวกในสื่อออนไลน์ อย่างจริงจังและเป็น
รูป ธรรม ต่อเนื่ อง เป็ น แผนระยะยาว โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ มีการจัดช่ วงเวลา "สิ่ งที่มี ส าระ ประโยชน์
หรือคุณค่าต่อสังคม" ออกอากาศผ่านทางกลไกในสังกัดในแต่ละวัน เพื่อเป็นการสร้างความคิดหรือจิตสานึกให้ผู้ใช้
สื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยควรพิจารณาถึงช่วงเวลาการนาเสนอเพื่อให้เกิดการเข้าถึงของทั้งกลุ่มเด็ก และกลุ่มผู้
สูงวัย โดย กสทช. อาจออกเป็นข้อบังคับให้มีสัดส่วนการออกอากาศเป็นรายการหรือสปอร์ตเพื่อส่งเสริมความรู้
เรื่องสื่อโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์
(๓) กระทรวงดิจิทั ล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม ควรมีโครงการจัดอบรมให้ กับ
บุคลากรภาครัฐในการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่ งเสริมให้ภาคเอกชน โดยเฉพาะสื่อมวลชน กลุ่มผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือบริการโทรศัพท์ กลุ่มธุรกิจโฆษณา ได้เข้ามามีส่วนในการจัดการศึกษาอบรมดังกล่าว
(๔) กระทรวงวัฒนธรรม สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สานักจุฬาราชมนตรี
หรือองค์กรทางศาสนา ควรมีการบูรณาการในการจัด ทาโครงการหรือกิจกรรมฝึกอบรมให้กับพระภิกษุ สามเณร
นักพรต นักบวช ผู้ที่อยู่ในด้านการศาสนา เพื่อให้เป็น "ต้นแบบ" ในการช่วยการเผยแพร่การใช้สื่อออนไลน์ในทาง
ที่เหมาะสมและเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการสอดแทรกเนื้อหาและแนวคิ ดด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ใช้งาน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยยึดโยงกับสาระสาคัญ ของแต่ละศาสนา โดยควรจะต้องดาเนินการตาม
โครงการดังกล่าวในระยะยาวอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(๕) กระทรวงดิ จิทั ล เพื่ อเศรษฐกิจและสั งคมควรเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการ
จั ด การประกวดโครงการ จั ด ท าโครงการต้ น แบบ มอบรางวัล ระดั บ ชาติ ให้ กับ หน่ ว ยงาน องค์ก ร เครือ ข่ าย
กลุ่ มบุ คคล หรือบุ คคล เพื่อให้ เป็ น ต้น แบบแก่สั งคมในการนาสื่ อสร้างสรรค์ไปใช้งานและเผยแพร่ สู่ส าธารณะ
ในวงกว้าง เช่น ต้นแบบเยาวชน net idol ต้นแบบเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันออนไลน์ ต้นแบบเครือข่ายเฝ้าระวัง
การกระทาความผิดของภาครัฐและเอกชน หรือให้ การสนับสนุนต้นแบบเยาวชนที่มีอยู่แล้ วในแต่ละช่วงเวลา
เพื่อให้เข้ามาร่วมสนับสนุนงานตามภารกิจนี้ของกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๖) ในการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของผู้ ผ ลิ ต และผู้ ใช้ สื่ อ ออนไลน์
ควรดาเนินการเป็นการจัดทาโครงการระยะยาว โดยเริ่มตั้งแต่สามารถใช้สื่อออนไลน์ในทุกระดับ ดังนั้น หน่วยงาน
ภาครัฐจึงมีความจาเป็นที่จะต้องสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อ การปลูกฝังค่านิยม หลักคิด
จริยธรรมของเยาวชน โดยเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา และสานักงบประมาณควรมีบทบาท
ในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้มีการจัดโครงการเหล่านี้ให้มีความต่อเนื่อง หรือกาหนดหน่วยงานที่มี
หน้าที่ในเรื่องนี้เป็นผู้ดาเนินการหลักเท่านั้น
๖.๒.๒.๒ การให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี การสร้างภูมิคุ้มกัน และความตระหนักรู้
รัฐบาลซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสาคัญใน
การกาหนดแนวทางการบริหารประเทศในเรื่องโซเชียลมีเดีย ไว้ ๒ ข้อ คือ การสร้าง "ภูมิคุ้มกัน" ในการเสพสื่อและ
การใช้โซเชียลมีเดียอย่างรู้เท่าทันและมีวิจารณญาณกับการทาให้สื่อมวลชน ผู้ผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย และคนไท ย
ทุกคนมีความตระหนั กรู้ เข้าใจผลกระทบในการเสนอข่าว รวมถึงประชาชนควรมีห ลั กคิด ที่ถูกต้ องในการใช้

๑๖
สื่อออนไลน์ ไม่ใช้สิทธิเสรีภาพจนเกินขอบเขต ในขณะที่ ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่ อเศรษฐกิจ และสั งคม ได้ แสดงความเห็ น ว่า การศึ กษาเรื่อง Social Media ต้ องพิ จารณาแบบ Clustering
และใช้ E-government มาเป็นตัวช่วยวิเคราะห์ และหาช่องทาง หรือวิธีเข้าถึงคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและ
เยาวชน เพื่อทราบตัวตนที่แท้จริง และรู้ทันความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ว่าเป็นอย่างไร ซึ่งปัจจุบันถือเป็นรอยต่อ
ระหว่างคนสองยุค แต่กลั บยังไม่มีงานวิจัยใด ๆ ที่ส นับสนุน บ่งชี้พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ได้อย่างแท้จริงและ
ชัดเจน ดังนั้น สถาบันการศึกษาต้องตระหนักและให้ความสาคัญกับการทางานวิจัยเพื่อเป็นตัวชี้วัดให้ทราบถึง
พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่อย่างชัดเจน รวมถึงการจัดระเบียบสื่อให้ทางานอย่า งเป็นระบบและเคารพสิทธิซึ่งกันและ
กัน คณะกรรมาธิการฯ เห็นว่า ในการปฏิรูปการใช้สื่อโซเชียลมีเดียควรที่จะมีการดาเนินการให้สอดคล้องกับ
แนวทางของรัฐบาล ดังนี้
๑) การท าให้ ผู้ ใช้ สื่ อ ออนไลน์ ส ามารถติด ตามข้อ มูล ข่าวสาร การใช้ อุป กรณ์
ที่เชื่อมต่ออิน เทอร์เน็ ต โดยเฉพาะ smart phone และไม่ตกเป็นเหยื่อของเทคโนโลยี หรือข้อมูล ข่าวสารเท็ จ
จาเป็นที่กลไกภาครัฐจะต้องหาวิธีการที่จะทาให้ผู้เสพสื่อทั้งสื่อกระแสหลัก หรือสื่อออนไลน์ เข้าใจในหลายมิติ
อัน ได้แก่ การรู้ เท่าทัน สื่ อ และการรู้เท่าทันสื่ อดิจิตอลหรือสื่ อออนไลน์ รวมถึงมีความรู้ในการใช้งานให้ ทันต่อ
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ตลอดจนความรู้ในด้านกฎหมาย เพื่อให้การใช้งานมีขอบเขต
จากัดที่จะไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นหรือละเมิดกฎหมาย
"การรู้ เท่ า ทั น สื่ อ " (Media Literacy) มี ค านิ ย ามหลากหลาย แต่ ค านิ ย าม
ที่ยอมรับกันหมายถึง ความสามารถในการเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมิน และผลิตสื่อได้ในหลากหลายรูปแบบ หรือ
หมายถึง ความเข้าใจสื่อมวลชนอย่างรอบด้านในเชิงวิจารณญาณ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบรูปแบบวิธีการนาเสนอ
เทคโนโลยีที่ใช้ และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการกระบวนการผลิตสื่อ โดยสามารถวิเคราะห์และวิจารณ์เนื้อหาของสื่อ
และเข้ าใจบทบาทของผู้ รั บ สารในการสร้ า งความหมายจากเนื้ อ หาเหล่ า นั้ น ส่ ว น "การรู้ เท่ า ทั น สื่ อ ดิ จิ ทั ล
หรื อ สื่ อ ออนไลน์ " (Digital Literacy) เป็ น เรื่ อ งเฉพาะในเรื่ อ งการรั บ รู้ เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เผยแพร่ ท าง
สื่อออนไลน์ โดยในประเทศสหรัฐอเมริกา มีองค์กร Common Sense ซึ่งเป็นองค์กรไม่หวังผลกาไร ได้แบ่งทักษะ
ที่สาคัญสาหรับความรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ที่เยาวชนควรจะต้องเรียนรู้ ๘ ด้าน ดังนี้
(๑) การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย (Internet Safety) เยาวชนจาเป็น
จะต้องเรียนรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ ตได้อย่างปลอดภัย เช่น การแยกแยะระหว่างเพื่อนที่รู้จักกันทางออนไลน์ที่มี
ความน่ าเชื่ อถื อหรื อ บุ ค คลที่ ค วรระวัง หน่ ว ยงานหลั ก ที่ ค วรท าหน้ าที่ ในเรื่องนี้ ควรมี การบู รณาการระหว่าง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิด
เกี่ ย วกั บ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ในการสร้างความตระหนั ก รู้ในเรื่อ งดั งกล่ าว หรือ อาจจะมี การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพราะเด็กหรือเยาวชนย่อมมีวิจารณญาณที่ต่ากว่าวัยอื่น ขณะเดียวกันระบบ
สังคมในครอบครัวควรมีบทบาทสาคัญในการกระตุ้นเตือนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลให้เข้าใจในเรื่องเหล่านี้
(๒) การปกป้ อ งความเป็ น ส่ ว นตั ว และข้ อ มู ล (Privacy & Security) คื อ
ทักษะการจัดการข้อมูลส่วนตัวของตนเองในสื่อออนไลน์ให้มีความปลอดภัยจากความเสี่ยงในการใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ
เช่น การขโมยตัวตน การล่อลวงต่าง ๆ เช่น ต้ องสามารถตั้งรหัสผ่านที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการถูกล่อลวง และการ
เข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ต่าง ๆ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ควรดาเนินการในการ

๑๗
กาหนดหลักเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ ในเรื่องการปกป้องข้อมูลของเด็กและเยาวชน ซึ่งอาจจาเป็นต้องใช้มาตรการ
ทางกฎหมาย
(๓) การรักษาความสัมพันธ์และการสื่อสาร (Relationships & Communication)
คือ ทักษะในการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อสร้างการสื่อสารในเชิงบวกและการเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกชุมชน
ออนไลน์ ที่ ดี เช่ น การเรี ย นรู้ เรื่ อ งของหน้ า ที่ แ ละจริ ย ธรรมในการใช้ สื่ อ ออนไลน์ รวมถึ งมารยาทในการใช้
สื่ อ ออนไลน์ และตระหนั ก ถึ งพฤติ ก รรมของตนเองและสะท้ อ นให้ ผู้ อื่ น รู้ได้ ว่าเป็ น อย่ างไร กระทรวงดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม และกระทรวงศึกษาธิการ ควรบูรณาการในเรื่องหลั กสู ตรการเรียนการสอนให้ มีการ
กาหนดเรื่องนี้ไว้ด้วย
(๔) การป้องกันและแก้ไขปั ญ หาการถูกกลั่ นแกล้ งทางออนไลน์ (CyberBullying) เยาวชนจาเป็นต้องเรียนรู้ว่า หากตกอยู่ในสถานการณ์ถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์ เรียนรู้ว่า บทบาททั้ง
ด้านบวกและลบของการใช้สื่อออนไลน์ที่เกิดขึ้นจะเกิดผลกระทบอย่างไรกับทั้งตัวเอง เพื่อน และสังคมชุมชน
ออนไลน์ เพื่ อที่ จ ะไม่มีพ ฤติกรรมในทางลบ และสามารถแก้ไขปั ญ หาในทางบวกหากตกเป็น เหยื่อหรือเข้าไป
เกี่ยวข้อง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ บก.ปอท. ควรมีบทบาทหลัก ในการให้ความรู้และการ
เตือนสติกับผู้ตกเป็นเหยื่อ โดยเฉพาะไม่แสดงความโกรธแค้นหรือการแสดงตอบโต้กลับด้วยความรุนแรง อันอาจ
ทาให้เกิดการละเมิดทางด้านกฎหมาย
(๕) การปกป้ อ งข้ อ มู ล และชื่ อ เสี ย งทางออนไลน์ (Digital Footprint &
Reputation) คือ เรียนรู้ที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวและเคารพข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เรียนรู้ว่าข้อมูลในโลกออนไลน์
นั้นจะคงอยู่ตลอดไป การโพสต์แต่ละครั้งจะทิ้ ง "ร่องรอยทางดิจิทัล" (Digital Footprint) เอาไว้ในโลกออนไลน์
ซึ่งอาจจะมีผลกระทบในอนาคต ทั้งการเรียน การงาน หรือเรื่องส่วนตัว จึงจาเป็นต้อง "ไตร่ตรองก่อนเปิดเผย
ตัวตน" (Sefl-Reflect before Self-Reveal) เนื่องจากเนื้อหาออนไลน์ที่สร้างขึ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ แชร์
หรือกดไลค์ สามารถสร้างผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นได้ทั้งสิ้น กลไกภาครัฐ โดยเฉพาะ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และ บก.ปอท. ควรบูรณาการในการดาเนินการเรื่องนี้ การจัดทาโครงการเตือนสติก่อนแชร์
กดไลค์ ที่ บก.ปอท. ได้เผยแพร่ทางออนไลน์นั้น อาจยั งไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ หรือเป็นโครงการที่มุ่งให้ความรู้
กับคนทุกวัยจนเกินไป จึงอาจต้องกาหนดให้เจาะจงในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งรูปแบบการนาเสนอจะต้องสร้าง
ความสนใจจากกลุ่มคนวัยดังกล่าวที่ควรแตกต่างจากวัยอื่น การเน้นในเรื่องความผิดทางกฎหมายอาจกลายเป็นสิ่ง
น่ากลัวของกลุ่มเด็กและเยาวชนจนอาจส่งผลเสียที่จะกล้าใช้สื่อออนไลน์เชิงบวกได้
(๖) การสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัวในโลกออนไลน์ (Self-Image & Identity)
เยาวชนจาเป็นต้องตระหนักรู้ว่า อัตลักษณ์ที่ตนเองสร้างขึ้นในโลกออนไลน์คืออะไร และแตกต่างกับตัวตนในโลก
จริ ง (offline) หรื อ ไม่ อย่ างไร และความแตกต่ างนั้ น มี ผ ลกระทบและความเสี่ ย งอย่า งไรต่ อ การมองตั ว เอง
ความเคารพนับถือตัวเอง รวมทั้งการได้รับการยอมรับจากผู้อื่น และความสัมพันธ์กับผู้อื่นในโลกจริง รวมทั้งการใช้
สื่อออนไลน์อย่างมีสมดุลกับกิจกรรมอื่น ๆ ในโลกจริงด้วย
(๗) ความรู้เท่าทันข้อมูลออนไลน์ (Information Literacy) คือ ความสามารถ
ในการรู้ ระบุเจาะจง ค้นหา วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะการใช้ Search
Engine รวมไปถึงการประเมินคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ ความเป็นกลางของทั้งเนื้อหาและเว็บไซต์ที่พบ
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(๘) การใช้ข้ อมูล ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และไม่ล ะเมิดลิ ขสิ ทธิ์ของผู้ อื่น
(Creative Credit & Copyright) ปั จ จุ บั น นี้ เป็ น วัฒ นธรรมการ "ลอกแล้ ว แปะ" (copy and paste) ท าให้ เกิ ด
ค่านิยมว่า ข้อมูลออนไลน์เป็นสิ่งที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย เยาวชนโดยเฉพาะในวัยเรียน จึงจาเป็นที่
จะต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบและสิทธิของผู้สร้างสรรค์เนื้อหาในโลกออนไลน์ มีความเข้าใจในเรื่องลิขสิทธิ์
ทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดลิขสิทธิ์ (piracy) การอ้างอิงข้อมูลเนื้อหาอย่างเหมาะสมเมื่อนาไปเผยแพร่ต่อ
เพื่อไม่ให้เป็นการแอบอ้างความเป็นเจ้าของ (Plagiarism)
๒) นอกจากเด็กและเยาวชนควรได้รับการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ "การรู้เท่าทัน
สื่อ" ข้างต้นแล้ว ในส่วนของคนในสังคมไทยกลุ่มอื่น ๆ โดยเฉพาะผู้สูงวัย ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือแม่บ้าน
ควรได้รับข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อกระแสหลัก เพื่อให้ "รู้เท่า ทันสื่อ" เพราะคนกลุ่มนี้อาจถูกชี้นาหรือ
โน้มน้าวให้หลงเชื่อได้ง่ายเช่นเดียวกัน กระทรวงดิจทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ควรร่วมกับสานัก งานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี บูรณาการในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทาความเข้าใจอย่างถูกต้องกับเนื้อหา
จากเฟสบุ๊คและแอปพลิเคชั่นไลน์ในประเด็นเรื่องสุขภาพ โรคภัย หรือข่าวสารที่เป็นเท็จอย่างทันท่วงที และนามา
เผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นการสร้างความตระหนักรู้และรู้เท่าทันเรื่องดังกล่าว
๓) การรู้เท่าทันด้านเทคโนโลยีเป็นสิ่งจาเป็นในการใช้งานสื่อออนไลน์ เพราะเมื่อ
เทคโนโลยีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หากไม่มีการเรียนรู้และเข้าใจแล้ว ผู้ใช้งานอาจตกเป็นเหยื่อ
ได้ เพราะในปัจจุบัน มีผู้ไม่หวังดีที่พยายามใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อที่จะหลอกลวงเหยื่อเพื่อขโมยข้อมูล
อันนาไปสู่การขโมยทรัพย์สินของเหยื่อ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ บก.ปอท. ควรเป็นเจ้าภาพ
หลักในการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องนี้สู่สาธารณชน นอกจากนี้ กสทช. อาจต้องกาหนดหลักเกณฑ์หรือประกาศ
บังคับให้ผู้จาหน่ายโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์สื่อสารออนไลน์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดทาคู่มือการใช้งานเป็น
ภาษาไทย เผยแพร่ต่อสาธารณชนทางออนไลน์ โดยเปิดโอกาสให้เข้าถึงได้ทุกเวลาและทุกพื้นที่ รวมถึงไม่จากัดการ
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่จาเป็นสาหรับการติดตั้งแต่ละอุปกรณ์ (driver) เพื่อให้ผู้ใช้เครื่องมือดังกล่าว สามารถใช้
งานได้ คุ้มค่าโดยไม่จ าเป็น ต้องเปลี่ย นอุปกรณ์ใหม่อยู่เสมอ นอกจากนี้ ควรมีการจัดทาคู่มือการใช้ซอฟต์แวร์
สาหรับ การปกป้ องและคุ้มครองการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และเปิดโอกาสให้ดาวน์ โหลดได้โดยเสีย
ค่าใช้จ่ายต่าหรือไม่เสียค่าใช้จ่าย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ควรที่จะผลิตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
หรือซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย (malware) ขึ้นเองแทนที่จะพึ่งพาจากต่างประเทศ
๔) กระทรวงศึกษาธิการ ควรกาหนดให้มีการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
ตั้งแต่ระดับ อนุ บ าลจนถึงระดับ อุดมศึกษา รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่ งเสริม การเรียนรู้การใช้สื่ อออนไลน์ อย่าง
สร้างสรรค์ โดยกาหนดให้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
๕) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการ
ศาสนา สานักงานเอกลักษณ์ของชาติ กรมประชาสัมพันธ์ จะต้องดาเนินการผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่อให้ประชาชน
มีความตระหนักทางด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย และความตระหนักรู้ทางด้านการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างถูกต้อง
โดยให้มีกิจกรรมและโครงการเผยแพร่อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และ กสทช. ควรเพิ่มหลักเกณฑ์การกากับดูแล
ส าหรั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารสื่ อ ต่ า ง ๆ เช่ น สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ เคเบิ้ ล ที วี ให้ มี ก ารจั ด รายการหรื อ น าผลผลิ ต
ของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปเผยแพร่ตามห้วงเวลาที่เหมาะสม
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๖) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
วัฒนธรรม สานักนายกรัฐมนตรี สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ กสทช. ควรบูรณาการกันจัดทาคู่มือ
เผยแพร่การใช้สื่อออนไลน์ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อใช้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม และแจกจ่ายในการจัดอบรม
ให้ กับหน่วยงานภาครั ฐที่เกี่ยวข้อง และส่ งเสริม ภาคประชาสังคมให้ เกิดสังคม “การรู้ เท่า ทัน สื่อ (Media
Literacy)” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อออนไลน์ด้วยการตระหนักรู้การใช้สื่ออย่างมีจริยธรรมในทุกระดับชั้น
๖.๒.๒.๓ การใช้มาตรการทางกฎหมาย
ปัจจุบัน ไทยมีกฎหมายที่ใช้ในการกากับดูแลการใช้สื่อออนไลน์ที่ให้การคุ้มครอง
ผู้ ใช้ สื่ อ หรื อ ผู้ ต กเป็ น เหยื่ อ โดยตรงเพี ย งฉบั บ เดี ย วคื อ พระราชบั ญ ญั ติ ว่าด้ ว ยการกระท า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งแม้จะมีการปรับแก้ไขมาเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน
และยั งมี ก ฎหมายอาญาเพื่ อ ใช้ ล งโทษผู้ ก ระท าผิ ด ก็ ต าม แต่ ยั งจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งให้ มี ก ฎหมายในด้ านอื่ น ด้ ว ย
โดยเฉพาะกฎหมายที่ปกป้องคุ้มครองเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กหรือ
เพิ่มกฎระเบียบที่ให้อานาจหรืออานวยความสะดวกให้กับกลไกภาครัฐที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาได้มากขึ้น โดยเรื่องนี้
สมควรเป็นการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องและให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ดังนี้
๑) ควรมีกฎหมายที่จะปกป้องคุ้มครองกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นการโดยเฉพาะ
ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับกฎหมาย COPPA ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อาจเป็นเจ้าภาพหลัก โดยมีกระทรวงที่ เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
วัฒ นธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมบูรณาการในการจั ดทากฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้
ภายใต้กฎหมายนี้อย่างน้อยควรมีสาระสาคัญ ครอบคลุมดังนี้
(๑) ควรกาหนดขอบเขตของกฎหมายที่จะใช้บังคับขึ้นตามอายุของกลุ่มเด็ก
และเยาวชน ให้มีความชัดเจน และให้สอดคล้องกับกฎหมายอื่น ๆ รวมถึงให้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมและ
พื้นที่ ทั้งนี้ เพราะหลายประเทศได้กาหนดหลักการให้ ความคุ้มครองกับกลุ่มเด็กและเยาวชนในแต่ละประเภท
ปัญหาที่มีความแตกต่างกัน เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความคุ้มครองเด็กในเรื่องลามกอนาจารตั้งแต่อายุ
๑๘ ปีลงไป แต่ให้ ความคุ้มครองในกรณีทั่วไปของกลุ่มเด็กและเยาวชนตั้งแต่อายุ ๑๓ ปี ส่วนในสังคมไทยอาจ
กาหนดอายุให้แตกต่างกันโดยใช้ระดับการศึกษาเป็นตัวกาหนด เช่น ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
หรือระดับสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น
(๒) ควรก าหนดประเภทของสิ่ ง ที่ จ ะให้ ค วามคุ้ ม ครองกั บ กลุ่ ม เด็ ก และ
เยาวชนเป็นการโดยเฉพาะ เช่น สิ่งลามกอนาจาร หรือการเอาเปรียบในการหาประโยชน์จากการทาธุรกิจออนไลน์
เป็นต้น ทั้งนี้ เพราะการแยกประเภทจะทาให้สามารถกาหนดขอบเขตของการให้ความคุ้มครองได้อย่างชัดเจน
ยิ่งขึ้น เช่น ในประเทศสหรัฐ อเมริกา มีการออกกฎหมายเพื่อป้องกันและดูแลสวัส ดิภ าพของเด็กมีห ลายฉบั บ
เช่น Child’s Online Protection Act 1998 (COPA) Child’s Internet Protection Act 2000 (CIPA) เป็นต้น
(๓) วัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้ เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการ
ใช้ อิน เทอร์เน็ ต ซึ่ งควรจะต้ องกาหนดอายุ ให้ ชัด เจน เช่น ในประเทศสหรัฐ อเมริก า ก าหนดไว้ต่ ากว่า ๑๓ ปี
ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กมีความปลอดภัยในการใช้งาน และป้องกันไม่ให้หาประโยชน์ทางการค้ากับเด็ก ซึ่งถือว่ายังเป็นผู้ที่
มีวิจารณญาณและประสบการณ์น้อย และยังมีความคิดหรือตัดสินใจไม่เท่าทันผู้ใหญ่ กฎหมายฉบับนี้จึงเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าเป็นหลัก ทั้งนี้ โดยมีผู้เกี่ยวข้อง ๓ ส่วน ได้แก่
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(๓.๑) เด็ ก หรื อ เยาวชน (child) เป็ น ผู้ ที่ ก ฎหมายก าหนดให้ ค วาม
คุ้มครอง จึงควรกาหนดอายุให้ชัดเจน เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา กาหนดไว้ต่ากว่า ๑๓ ปี
(๓.๒) ผู้ให้บริการ (บริษัท ISP และบริษัท Operator) เป็นผู้ที่กฎหมาย
กาหนดให้จะต้องดาเนินการอย่างไรบ้าง เพื่อให้เกิดการคุ้มครองกับเด็กหรือเยาวชน อาทิ การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ของเด็ ก และเยาวชน การจ ากั ด การเข้ า ถึ ง ของกลุ่ ม เด็ ก และเยาวชนในด้ า นเนื้ อ หาที่ มี ค วามรุน แรง เป็ น ต้ น
(๓.๓) พ่อแม่ (parent) ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ใช้อานาจในการปกครองเด็ก
(บุ ตรบุ ญ ธรรม) หรือบุ คคลในครอบครัว ซึ่งควรมีกาหนดไว้ในกฎหมายว่า พ่ อแม่ของเด็กและเยาวชนจะต้อง
มี ส่ ว นรั บ ผิ ด ชอบ หากเด็ ก และเยาวชนได้ ใช้ ง านในลั ก ษณะที่ ไม่ เหมาะสมหรื อ กระท าผิ ด กฎหมาย ดั งเช่ น
การกระทาความผิ ดตามพระราชบั ญ ญั ติ การจราจรทางบก ซึ่ งใช้บ ทบั ญ ญั ติของพระราชบั ญ ญั ติคุ้มครองเด็ ก
พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๖ ที่ให้เอาผิดกับบิดามารดาด้วย
จากรายงานเรื่อง “การพัฒนากฎหมายปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ในสื่อออนไลน์” ของอาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ พบว่า ประเทศไทย เด็กและเยาวชนใช้เวลาอยู่กับสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้นจนขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง รวมถึงมีแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีไปในทางที่ไม่เหมาะสม
เพิ่มมากขึ้น ปัญหาที่เกิดตามมาในกลุ่มเด็กและเยาวชน มีการใช้อินเทอร์เน็ตที่มากเกินไปจนทาให้เกิดผลกระทบ
ต่อการเรียน สภาพสังคม ทาให้เสียเวลา เสียสุขภาพ ขาดสัมพันธภาพที่ดีกับคนในครอบครั ว เพื่อนฝูง และหน้าที่
การงาน บางคนมี อาการหนั กเช่น เดีย วกับ ติดยาเสพติด เรียกว่า ภาวะติดอิ นเทอร์เน็ต (Internet Addiction
Disorder หรื อ IAD) ซึ่ งเป็ น ปั ญ หาทางพฤติก รรมและจิ ต ใจ และจากข้ อ มูล รายงานผลการส ารวจพฤติ กรรม
การใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ซึ่งเปรียบเทียบจากหลายหน่วยงานที่จัดทาไว้ เช่น สานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA พบว่า ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียของ
คนไทยมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ อันดับ ๑ ได้แก่ การใช้
บริการโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น เฟสบุ๊ค ซึ่งมีผู้ใช้ประมาณ ๓๕ ล้านบัญชี และที่ใช้ใกล้เคียงกันคือ โปรแกรมไลน์ ซึ่งมี
จานวนผู้ใช้มีพอ ๆ กันและมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นกว่าเฟสบุ๊ค เนื่องจากผู้ใช้งานครอบคลุมทุกวัยกว้างขวางขึ้น
(๔) ส าหรั บ แนวทางปฏิ รู ป ด้ า นกฎหมายเพื่ อ ให้ เ กิ ด การคุ้ ม ครอง
ควรพิจารณาแนวทางดาเนินการ ดังนี้
(๔.๑) กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมควรเป็ น เจ้ า ภาพ
ในการบูรณาการหน่ วยงานราชการเพื่อผลักดันให้มีการตรากฎหมายเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ดิจิทัล และออนไลน์ ที่ใช้ กากับกับทุกประเภทที่กระทาธุรกรรมกับเด็กขึ้นมาเป็นการเฉพาะ
และให้กฎหมายฉบับนี้ขึ้นตรงต่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๔.๒) เพื่อให้เกิดผลสอดคล้องกับการปฏิรูปในวาระเร่งด่วน ควรมีการ
ปรับ แก้ไข พระราชบั ญ ญั ติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ในส่ว นของมาตราที่คานึง ถึงสิทธิ ข้อมูล และความเป็ น
ส่วนตัวของเด็ก ให้มีคานิยาม และมาตราที่พูดถึงการปกป้องคุ้มครองเด็กจากสื่อให้ครอบคลุมทั้งสื่อมวลชนและ
สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อออนไลน์
(๔.๓) รัฐ บาลควรสนั บ สนุ น ภาคประชาชน อาทิ สมาคมสื่ อ มู ล นิ ธิ
ชมรม ผู้ป ระกอบการธุรกิจสื่ ออิน เทอร์เน็ต เช่น สมาคมผู้ผ ลิ ตและพัฒ นาเว็บไทย สมาคมผู้ ผลิ ตข่าวออนไลน์
ออก “แนวปฏิ บั ติ แ ละมาตรฐาน” ในการผลิ ต พั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ที่ ค านึ ง ถึ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารปกป้ อ งคุ้ ม ครอง
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ความเป็นส่วนตัวของเด็ก เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาโปรแกรม ผลิตภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจะเห็นได้
ว่า ในต่างประเทศ จากกฎหมาย COPPA ทาให้สื่ อออนไลน์ต่างประเทศต้องพัฒ นาโปรแกรมให้ ส อดคล้องกับ
มาตรการ คุ้มครองเด็ก เช่น กรณีเฟสบุ๊คที่ไม่ยินยอมให้เด็กที่อายุต่ากว่า ๑๓ ปีเข้าใช้งาน และโปรแกรมยังฉลาด
ในระดับหนึ่งที่สามารถวิเคราะห์ได้ว่า แม้เด็กจะการปลอมแปลงอายุตนเองในขณะสมั คร ก็ไม่สามารถเข้าใช้งานได้
ในขณะที่ เ ปรี ย บเที ย บของโปรแกรมที่ พั ฒ นาโดยคนไทยยั ง ไม่ มี ก ารค านึ ง ถึ ง การคุ้ ม ครองหรื อ ป้ อ งกั น
ไม่ให้เด็กเข้าใช้งานแต่อย่างใด
(๔.๔) ควรกาหนดให้ผู้ประกอบการวางกรอบมาตรฐาน “ขั้นต่าสาหรับ
การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และให้บริการ” ต้องคานึงถึงหลักการเก็บรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัว หลักการ
อนุ ญ าต ยิ น ยอม หลั กการเยี ย วยา และรับ ผิ ดชอบลบข้อมูล ส่ ว นตัว และให้ กฎหมายมีลั กษณะฟ้ องเรียกร้อ ง
ค่าเสียหายได้
๒) กาหนดให้ ภ าคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น กสทช. และผู้ให้ บริการออกระเบียบ
ข้อกาหนด ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าถึงสื่อ Social Media เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้เท่าทันสื่อแก่เด็กและเยาวชน
อย่างเหมาะสม โดยอาจมีการกาหนดให้ โอเปอเรเตอร์ออกผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นทางเลือกสาหรับพ่อแม่
ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นเด็กเยาวชน เช่น
(๑) กสทช. ควรเป็นหน่วยงานหลักในการประสานหารือกับหน่วยงานอื่น ๆ
กาหนดให้ ผู้ ให้ บ ริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ออกผลิตภัณ ฑ์ “ซิมโทรศัท พ์มือถือสาหรับเด็กและเยาวชน (ที่ต่ากว่า
๑๓ ปี)” และออกแพ็คเกจค่าบริการราคาประหยัดและปลอดภัย (save and secure package) ในกรณีที่พ่อแม่
ผู้ปกครองเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดย กสทช. อาจมีส่วนสนับสนุนด้านงบประมาณหรือกาหนดมาตรการเพื่อให้
เกิดการลดภาระทางภาษี โดยการประสานหารือกับกรมสรรพากร
(๒) กสทช. ควรเป็นหน่วยงานหลักในการประสานหารือกับหน่วยงานอื่น ๆ
กาหนดให้ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จัดทา “แอพลิเคชั่นคู่มือและเตือนภัยการใช้งาน หรือ ระบบ Parental
System” ที่เชื่อมลิ้งก์มือถือของเด็กและเยาวชน เข้ากับมือถือและบัญชีของผู้ปกครอง และเสนอเป็นทางเลือก
สมัครใจใช้บริการแก่ผู้ปกครองที่สนใจสมัครใช้บริการ
(๓) กสทช. ควรเป็นหน่วยงานหลักในการประสานหารือกับหน่วยงานอื่น ๆ
กาหนดเงื่อนไขส าหรับ ผู้รับ ใบอนุ ญาตประเภท “โปรแกรมประยุกต์ ” (software license) ที่ให้ บริการสาหรับ
กิจการวิทยุ กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม ต้อง “ปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขการออกแบบที่
ปลอดภัยสาหรับเด็กและเยาวชน” และมาตรฐานทางอุตสาหกรรมสากล ในด้านความปลอดภัยของผู้ใช้และข้อมูล
ความเป็นส่วนตัว
(๔) กสทช. ควรเป็นหน่วยงานหลักในการประสานหารือกับหน่วยงานอื่น ๆ
กาหนดให้ ผู้ ผ ลิ ต หรื อ น าเข้ าเครื่ อ งโทรศั พ ท์ มื อ ถื อให้ ติ ด ตั้ งซอฟต์ แ วร์ห รือ โปรแกรมประยุก ต์ ประจ าเครื่ อ ง
โทรศัพ ท์ มือถือ ทุกรุ่ น ทุ กยี่ ห้ อ เพื่อ ใช้เป็ น ทางเลื อกส าหรับ พ่ อแม่ผู้ ป กครองที่ ต้องการการใช้สื่ อ ออนไลน์ แบบ
มีคุณภาพให้กับบุตรและลูกหลานที่เป็นเด็กและเยาวชน
๓) กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ควรร่ ว มกั บ ส านั ก งานต ารวจ
แห่งชาติ โดย บก.ปอท. ในการพิจารณาหามาตรการการลงโทษปรับเจ้าของสื่อออนไลน์ต่างประเทศ ที่ได้ปล่อยให้
มีการเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกั บเด็กและเยาวชนที่ถูกละเมิดด้วยความรุนแรง หรือปล่อยให้ มีการเผยแพร่เนื้อหา
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ที่มีลักษณะชักชวนหรือโน้ มน้ าวให้ นาไปสู่การกระทาที่รุนแรง หวาดกลัวอย่างมากกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ เพื่อให้
เจ้าของสื่อออนไลน์ต่างประเทศ เช่น เฟสบุ๊ค ยูทูป มีส่วนร่วมรับผิดชอบในฐานะเป็นเจ้ าของพื้นที่ที่ทาให้เกิดการ
แพร่หลายของเนื้อหาดังกล่าว
ในปัจจุบันรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการกิจการภายในของสภาล่าง
ได้จัดทารายงานการศึกษาประเด็นเรื่องความรุนแรงและการกลั่นแกล้งกัน hate crime และ abuse เผยแพร่
ต่อสาธารณชน (รายงานเรื่อง Hate crime: abuse, hate and extremism online) เนื่องจากที่ผ่ านมาปล่อย
ให้ มี ก ารเปิ ด ด าเนิ น การกั น อย่ า งเสรี แ ละไร้ก ารก ากั บ ดู แ ลจากภาครัฐ รายงานฉบั บ นี้ มี เนื้ อ หาที่ เข้ ม ข้ น และ
ได้รับความสนใจจากประชาชนและสื่ อมวลชนเป็นจานวนมาก เนื่องจากรายงานฉบับนี้ชี้ให้ เห็ นถึงปัญ หาของ
ความรุนแรง และการสร้างความเกลียดชัง รวมทั้งการกลั่นแกล้งกันทางสังคมผ่านสื่อออนไลน์ ทาง Youtube,
Facebook, Twitter จึงมีการเสนอให้มีการทบทวน และปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกากับดูแล
และลดปัญ หาทางสั งคม โดยในรายงานฉบับนี้เสนอให้ มีค่าปรับบริษัทสื่อออนไลน์ ต่างประเทศในกรณี ที่ไม่ล บ
ข้อความหรือเนื้ อหาซึ่งขัดกับ กฎหมาย และส่อ ไปในทางของการใช้ความรุนแรง และการสร้างความเกลี ยดชัง
ขณะเดียวกัน ก็มีรายงานข่าวว่า ทางรัฐบาลเยอรมันก็เสนอกฎหมายในลักษณะเดียวกันนี้ และมีการเสนอให้ มี
ค่าปรับ บริ ษัท สื่ อออนไลน์ ต่างประเทศที่ไม่สามารถลบเนื้ อหาที่ผิ ดกฎหมายและสร้างความรุนแรงในวงเงินสู งถึง
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ยูโร
๖.๒.๒.๔ มาตรการและแนวนโยบายของรัฐ
ควรมีการกาหนดแนวนโยบายด้านการสนับสนุนภาคประชาชนจากหน่วยงาน
ภาครัฐอย่างจริงจัง ในการดาเนินนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ รัฐควรมีบทบาทเพิ่มในด้านการอานวยความสะดวก
ให้ กั บ ภาคธุ ร กิ จ และภาคประชาชน และควรมุ่ ง ก ากั บ ดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ก ารตามระเบี ย บและกฎหมาย
ให้ สอดคล้ องกับ แนวทางการแก้ปั ญ หาการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของรัฐบาล และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมที่
ต่อเนื่องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเพิ่มประสิทธิภาพการประสานความร่วมมือกับผู้ให้บริการสื่อออนไลน์
ต่างประเทศ ดังนี้
๑) มีการส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณในเรื่อง
การจัดทาโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ด้วยการสร้างสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างถูกต้องและมีวิจารณญาณ การตระหนักรู้เท่าทันสื่อ โดยจะต้องเป็นโครงการที่มีลักษณะ
ของความต่อเนื่ อง ครอบคลุ มทุกพื้ น ที่ และเข้าถึงทุ กกลุ่ มวัย อาชีพ ทั้ งนี้ เจ้าภาพหลั กในการดาเนิน การ คื อ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยสนับสนุนต่าง ๆ อาทิ กรมประชาสัมพันธ์
กระทรวงศึกษาธิการ
๒) กลไกภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง
วัฒนธรรม สานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ควรจะต้องมีกระบวนการ แนวทาง หรือโครงการเพื่อสนับสนุ น
ภาคเอกชน โดยเฉพาะที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับด้านอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ หรือธุรกิจการโฆษณา ที่มีการจัดทา
โครงการให้ความรู้หรือสร้างจิตสานึกการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ กลไกภาครัฐดังกล่าวจะควรมีการพิจารณาถึง
แนวทางในการช่วยเหลือภาคธุรกิจเหล่านั้น ให้สามารถจัดทาโครงการให้ความรู้หรือสร้างจิตสานึกที่ดีในการใช้
สื่อออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน ด้วยการหามาตรการช่วยเหลือทางภาษี หรือช่วยอานวยความสะดวกให้สื่อ
ในสังกัดคิดค่าใช้จ่ายให้ต่าเป็นกรณีพิเศษ หรือหางบประมาณสนับสนุนภาคธุรกิจในเรื่องดังกล่าว
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๓) กระทรวงศึกษาธิการควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อการรู้เท่ าทัน
สื่อเป็นหมวดวิชาภาคบังคับ และใช้เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับอุดมศึกษา หรือกาหนดให้
การเรี ย นในแต่ ล ะชั่ ว โมงมี ก ารศึ ก ษาเรี ย นรู้ในเรื่ อ งการรู้ เท่ า ทั น สื่ อ หรื อ เรีย นรู้ ด้ า นการปลู ก จิ ต ส านึ ก การใช้
สื่อออนไลน์ อย่ างมีคุณ ภาพ มีจ ริย ธรรม และในเชิง สร้างสรรค์ เพื่อให้ เกิดการสั่งสมด้านนิสัยที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ตลอดถึงการทาโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน
๔) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นการ
ส่งเสริมและขยายตัวด้านดิจิทัล ทั้งการใช้งานและภาคธุรกิจ ด้านการศึกษา และด้านสังคมทั่วไป ตามแนวนโยบาย
ไทยแลนด์ ๔.๐ ส่ ง ผลให้ เกิ ด การใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต ชุ ม ชน และครอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ แต่ ยั ง ขาดนโยบาย
ด้านการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ที่มากขึ้น ดังนั้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะ
ผู้ ด าเนิ น นโยบายดั ง กล่ า วจะต้ อ งเพิ่ ม นโยบายด้ า นการป้ อ งกั น ผลกระทบจากการใช้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
และมีความชัดเจนให้มากขึ้น ด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทาโครงการวิจัยในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง
กาหนดกลไกภาคปฏิบัติการเพื่อรองรับเหตุการณ์ หรือผลกระทบจากการใช้งาน ให้สามารถแก้ ไขสถานการณ์
หรือผลกระทบได้อย่างทันท่วงที และมีการสรุปผลและรายงานต่อสาธารณชนให้ได้รับรู้ด้วย
๕) ควรมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการกากับดูแลเพื่อให้การใช้สื่อ
Social Media เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดถึ ง แนวทางการรวมกลุ่ ม เพื่ อ การใช้ สื่ อ อย่ า งสร้ า งส รรค์
โดยในส่วนของสื่อออนไลน์ต่างประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะผู้ประสานงานอย่างเป็น
ทางการของประเทศกับสื่อเหล่านั้น จะต้องมีบทบาทที่เข้มข้นและดาเนินงานในเชิงรุกกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
โดยการเจรจากับสื่อออนไลน์ต่างประเทศให้เข้ามามีส่วนร่ว มในการกากับดูแล และถือเป็นนโยบายการปฏิบัติ
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา หากสื่อออนไลน์ต่างประเทศไม่ให้ความร่วมมือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ควรประสานกับ หน่ วยงานอื่น ในการใช้มาตรการกดดัน เพื่อให้ สื่อออนไลน์ต่างประเทศหั นมาให้ ความร่วมมือ
มากขึ้น ดังเช่นกรณีการขึ้นทะเบียนระบบ CDN ที่ให้บริการในประเทศไทย เป็นต้น
๖) ควรมีนโยบายด้านการส่งเสริมให้เกิดการพัฒ นาบุคลากรให้ส อดคล้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจด้านการกากับดูแล การเฝ้าตรวจ ด้านเทคนิค ให้กับ
กลไกภาครัฐอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง ควรมีการส่งเสริม
ให้ มีห น่ ว ยงานที่ส ามารถออกใบรั บ รองคุณ วุฒิ ห รือความช านาญแต่ล ะด้านของไทย (Local Certificate) เช่ น
การพัฒ นาซอฟต์แวร์ด้านการรักษาความปลอดภั ยระบบสารสนเทศ จะเป็นการกระตุ้นให้ บุคลากรในวงการ
ทันต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมากขึ้น
๗) กระทรวงการคลั ง โดยกรมสรรพากร ควรกาหนดนโยบายช่ว ยเหลื อแก่
องค์ก รธุร กิจ ภาคเอกชน ที่ส นั บ สนุ น การผลิ ตสื่ อ หรือจัด โครงการเกี่ ยวกั บการใช้ สื่ อที่ ส ร้างสรรค์ส ามารถน า
ค่าใช้ จ่ ายมาลดหย่ อ นภาษี ได้ เป็ น กรณี พิ เศษจากยอดที่ น ามาเป็ น รายจ่ายปกติ หรือ ให้ มี ก ารประกาศรางวั ล
ระดับประเทศที่ได้จากการผลิตเนื้อหาเพื่อสังคม มาเป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษี
๘) รัฐบาลควรมีนโยบายส่งเสริมการผลิตซอฟต์แวร์ที่ใช้งานในสื่อโซเชียลมีเดีย
เป็นของตัวเอง เพราะการที่ต้องพึ่งพาระบบสื่อ โซเชียลมีเดียต่างประเทศ จะทาให้เกิดความสูญเสียทางด้านการ
กากับดูแลที่กฎหมายไทยไม่ครอบคลุมถึง และยังไม่สามารถจัดการกับปัญหาการใช้สื่อได้โดยง่าย รวมถึงรัฐต้อง
สูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น นอกจากการมีระบบสื่อโซเชียลมีเดีย ของไทยใช้ในประเทศแล้ว

๒๔
ควรมีน โยบายส่ งเสริมให้ เกิดการพัฒ นาให้ เป็ นซอฟต์แวร์ระดับ Global ที่ มีการส่ งออกไปยังต่างประเทศด้ว ย
ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีห น่วยงานในสังกัดที่มีขีดความสามารถในการพัฒ นาและผลิ ต
ซอฟต์แวร์ดังกล่าว เช่น โปรแกรม G-chat ที่น่าจะผลักดันให้มีการใช้งานไม่เฉพาะในกลุ่มข้าราชการ แต่ควรเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามาใช้งานด้วย นอกจากนี้ในปัจจุบันมีบริษัทเอกชนหลายแห่งที่มีขีดความสามารถในการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโปรแกรมไลน์ แต่ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ
๖.๒.๒.๕ การมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผล
ในการที่จะให้ การขับ เคลื่ อนการปฏิ รูป การใช้ สื่ อ Social Media เกิดผลเป็ น
รูป ธรรม และเป็ น จริ งขึ้น ได้นั้ น จ าเป็ น ต้องมีกลไกในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน ผลอย่างเป็น ระบบ
โดยจะต้องมีกระบวนการในการดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน มีรูปแบบ และวิธีการที่เป็นมาตรฐาน เพื่อนามาบังคับ
ใช้กับกลไกบริหารจัดการและกากับดูแลของหน่วยภาครัฐ กับกลไกกากับดูแลกันเองของผู้ใช้สื่อออนไลน์ที่ร่วมเป็น
เครื อข่ายในการช่ว ยเหลื อภารกิจ ของหน่ ว ยงานภาครัฐ เช่น ภารกิจ เฝ้ าระวัง ภารกิจโครงการน้ าดี ไล่ น้าเสี ย
โครงการหรือกิจกรรมการเสริมสร้างการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ อย่างน้อยควรจะมี ๔ รูปแบบ ดังนี้
๑) การกาหนดให้การจัดทาโครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรมให้มีการ
ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ และที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาประเทศ เป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานภาครัฐ โดยสานักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ควรก าหนดให้ ก ารจั ด โครงการ หรือ กิ จ กรรมการใช้ สื่ อ อย่ า ง
สร้างสรรค์เป็ นตัวชี้วัดอย่างหนึ่ ง ทั้งนี้ โดยอาจให้ กลไกการบริห ารจัดการและกากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ
เป็นผู้ดาเนินการออกแบบหรือประสานกับ ก.พ.ร. ในการกาหนดรายละเอียดของรูปแบบของโครงการหรือกิจกรรม
๒) กาหนดกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบ การประเมิน ผลให้ ชัดเจนและ
สอดคล้องกับการทาหน้าที่ของกลไกบริหารจัดการและกากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ และกลไกกากับดูแลกันเอง
ของผู้ ใช้ สื่ อออนไลน์ ที่ ร่ว มเป็ น เครือข่าย เพื่ อให้ ผู้ ที่ มีส่ วนเกี่ยวข้องได้ท ราบถึงช่ว งเวลาที่จะต้องถูกตรวจสอบ
และประเมิ น ผลที่ แน่ น อน โดยหน่ วยตรวจสอบภายในของหน่ ว ยงานดั งกล่ าว ควรมีบ ทบาทในเรื่อ งดังกล่ าว
และควรให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้ามาตรวจสอบอีกทางหนึ่ง
๓) ก าหนดให้ มีก ารรายงานจากกลไกการบริห ารจัดการและกากับ ดูแลของ
หน่วยงานภาครัฐ กับกลไกกากับดูแลกันเองของผู้ใช้สื่อออนไลน์ที่ร่วมเป็นเครือข่าย ให้มีความชัดแจน และมีกรอบ
เวลากาหนดไว้ โดยหน่ ว ยงานภาครัฐ ที่ให้ การสนับสนุนกลไกกากับดูแลกันเองของผู้ใช้สื่อออนไลน์ที่ ร่วมเป็ น
เครือข่ายจะต้องกาหนดหลักเกณฑ์ในการรายงานให้มีความชัดเจน
๔) กาหนดให้มีการแสดงแนวความคิด หรือวิสัยทัศน์เกี่ยวกับกิจกรรม โครงการ
ที่วางแผนจะจั ด ทาต่อในอนาคต เพื่ อให้ กลไกบริห ารจัดการและกากับดูแลของหน่ วยงานภาครัฐ ที่ ได้ให้ การ
สนับสนุนต่อผู้ใช้สื่อออนไลน์ ที่ร่วมเป็นเครือข่าย ได้รับทราบถึงแนวความคิดและวิสัยทัศน์ในอนาคต เพื่อใช้ใน
การวางแผนงานในอนาคต ทาให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ และได้ทราบถึ งแนวโน้ม ทิศทาง และการ
ปฏิบัติงานที่จะเกิดขึ้นและสามารถประเมินผลได้อย่างคุ้มค่า
ทั้งนี้ ในการด าเนิน การของหน่วยงานทุกภาคส่วน ซึ่งนอกจากจะต้องดาเนิน การตามข้อเสนอ
แนวทางการปฏิ รู ป การใช้ โ ซเชี ย ลมี เ ดี ย ของคณะกรรมาธิ ก ารฯ แล้ ว ยั ง ต้ อ งด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตาม
แผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และนโยบายเกี่ยวกับการรณรงค์ส่งเสริมการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ภายใต้การ
กากับดูแล และการประสานงานของ "คณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์" อีกด้วย

ภาคผนวก ก
บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรปู ด้านสื่อออนไลน์
ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ครั้งที่ ๙๕
วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ภาคผนวก ข
บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรปู ด้านสื่อออนไลน์
ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ครั้งที่ ๙๓
วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ กระทรวงศึกษาธิการ

ภาคผนวก ค
ข้อเสนอเรื่อง
“การพัฒนากฎหมายปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในสื่อออนไลน์”
(Children Online Privacy and Protection Act : Coppa Acts)
โดย
นายธาม เชื้อสถาปนศิริ

ภาคผนวก ง
ผลงานวิจัยเรื่อง
“รูปแบบของการสื่อสารในสื่อดิจทิ ัลทีส่ ่งผลกระทบในแง่ลบต่อเด็กและ
เยาวชนและแนวทางการดูแลป้องกัน และเสริมสร้างความรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทัล
สาหรับเด็กและเยาวชน:
กรณีศึกษาจากประเทศไทยและต่างประเทศ”
โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัชญ์ ครุจิต

