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สารบัญ 
รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน 

เรื่อง “ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิรูปการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)” 
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 ๗. ภาคผนวก   
  ก. บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสื่อออนไลน์ใน

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๙๕ วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ กระทรวงดิจิทัล 
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  ข. บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสื่อออนไลน์ใน
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การปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๙๓ วันพุธที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ กระทรวงศึกษาธิการ  

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

ง.  ผลงานวิจัยเรื่อง“รูปแบบของการสื่อสารในสื่อดิจิทัลที่ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อเด็กและ
เยาวชนและแนวทางการดูแลป้องกัน และเสริมสร้างความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลส าหรับเด็กและ
เยาวชน: กรณีศึกษาจากประเทศไทยและต่างประเทศ” 
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รายงาน  
ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน 

เร่ือง “ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิรูปการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)” 
 
๑. แผนการปฏิรูป 

หลักการและเหตุผล 
การปฏิรูปการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสื่อออนไลน์  

อีกด้านหนึ่งที่คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน ได้ก าหนดให้มีการศึกษา  
และหาแนวทางเพ่ือให้เกิดการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง ภายใต้สภาพการณ์ของสังคมไทยในปัจจุบัน 
ที่ มี การใช้สื่ อออนไลน์ กันอย่ างกว้างขวางจน เกิดสภาพ "สั งคมก้มหน้ า" ในทุกพ้ืนที่  ทุ กเพศ และทุกวัย  
ซึ่งผลการศึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิรูปการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) จะเน้นด้านแผนปฏิบัติการ 
ที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับรายงานเรื่อง “ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์และแนวทาง 
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์” โดยเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ 
สื่ออย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อท าหน้าที่ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท  
และนโยบายเกี่ยวกับการรณรงค์ส่งเสริมการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ การติดตาม  
การประสานงาน การสั่ งการ และการประเมินผลงานของหน่วยงานภาครัฐที่ มีหน้าที่ รับผิดชอบ  
ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและความเห็นชอบจาก 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และได้รับการจัดล าดับความส าคัญ 
เป็นวาระการปฏิรูปที่ส าคัญและเร่งด่วน (๒๗ วาระ) ที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๒ 

ในการวางแผนการปฏิรูปการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ของคณะกรรมาธิการฯ ในครั้งนี้ ได้ให้ความหมาย 
ของค าว่า "สื่อออนไลน์" กับ "สื่อโซเชียลมีเดีย" แบบเดียวกัน โดยมิได้แบ่งแยกว่า สื่อออนไลน์เป็นค ารวม 
และ "สื่อโซเชียลมีเดีย" เป็นค าเฉพาะในเรื่องการติดต่อสื่อสารกันด้วยซอฟต์แวร์ที่มีการใช้งานกันอยู่ ทั้งนี้  
เนื่องจากแผนการปฏิรูปสมควรที่จะด าเนินการให้ครอบคลุมในทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อในรูปของเว็บไซต์  
เพจ ที่เผยแพร่ข้อมูลประเภทเนื้อหา รูปภาพ คลิปวิดีโอ กระดานสนทนา หรือการสนทนาผ่านซอฟต์แวร์ประเภท
แชท เนื่ องจากความก้ าวหน้ าทางเทคโน โลยีการสื่ อสาร ท าให้ สื่ อ เหล่ านี้ ถูกหลอมรวมเข้าด้ วยกัน  
และสามารถใช้งานหรือท ากิจกรรมได้หลายประเภทในซอฟต์แวร์เดียวกัน 

เป็นที่ยอมรับว่าสื่อออนไลน์เป็นสื่อที่ให้ข้อมูลข่าวสารไปถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและการท ากิจกรรม 
ต่าง ๆ ผ่านสื่อออนไลน์มีอัตราเติบโตอย่างก้าวกระโดด เป็นเรื่องที่มีความส าคัญและน าไปสู่นโยบายเศรษฐกิจ
ดิจิทัลของประเทศ จะเห็นได้ว่า สื่อออนไลน์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ไทย แต่ปัจจุบันกลับมีการใช้ 
ที่ไม่เหมาะสม เพราะผู้ใช้สื่อขาดความรู้เท่าทันสื่อ ขาดความรู้และความเข้าใจในการใช้สิทธิเสรีภาพการสื่อสารบน
พ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม หรือขาดมาตรฐานจริยธรรมในการใช้สื่อออนไลน์ กอปรกับขาดประสิทธิภาพ
ในการก ากับดูแลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสถาบันหลักของประเทศ  
จึงจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปในเรื่องนี้ เป็นวาระเร่งด่วนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในปี ๒๕๖๒ และในระยะยาว 
ซึ่งเป็นวาระต่อเนื่องที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
 



๒ 
 

สภาพปัญหา 
เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เกิดภาวะสื่อหลอมรวมหลากหลาย 

ทั้งจากด้านการให้บริการ ด้านผู้ผลิต และด้านผู้ใช้สื่อ เทคโนโลยีสมัยใหม่ยังเอ้ือให้เกิดสื่อที่ผู้ใช้สื่อเป็นผู้ผลิต 
และสร้างสรรค์ขึ้นเอง เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ การใช้สื่อออนไลน์ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล  
ภาพ คลิปเสียง ต่อสาธารณชน เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวิถีชีวิตสังคมไทย ซึ่งเปลี่ยนจากสภาพสังคมปกปิด  
ไปเป็นสภาพการกล้าเปิดเผยแบบสังคมตะวันตก และยึดถือสื่อออนไลน์ในการด าเนินชีวิตอย่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง
ได้ ที่ส าคัญเด็กและเยาวชนไทยได้ใช้สื่อออนไลน์ติดตามกระแสอย่างเอาจริงเอาจังมากขึ้นและใช้เวลา 
ในการใช้สื่อออนไลน์มากกว่าในการท ากิจกรรมอ่ืน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และถูกหล่อหลอมทั้งในทาง  
ที่ถูกและผิดอย่างต่อเนื่อง โดยครอบครัวไม่อาจดูแลได้อย่างทั่วถึง กล่าวได้ว่าสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์  
มีอิทธิพลที่ท าให้พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก  สิ่งที่น่าวิตกอย่างยิ่งก็คือ 
การที่คนในวัยดังกล่าวมีโลกส่วนตัวอยู่บนสื่อออนไลน์อย่างแนบแน่น และถือเป็นพ้ืนที่การระบายความรู้สึกนึกคิด
โดยเฉพาะในทางที่ไม่เหมาะสม รุนแรง และไม่สนใจบุคคลอ่ืน ๆ ในขณะที่กลุ่มนักศึกษา และผู้ที่อยู่ในวัยท างาน
ต่างใช้สื่อออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษา และประกอบอาชีพของตน แม้แต่ในกลุ่มผู้สูงวัยก็เห็นว่าสื่อออนไลน์  
เป็นสิ่งจ าเป็นในการด าเนินชีวิตในสภาพสังคมปัจจุบัน เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้ใช้งานที่รู้ไม่ทัน หรือขาดการไตร่ตรอง ตรวจสอบข้อมูลอาจตกเป็นเหยื่อได้โดยง่าย 
เช่น การคลิกเพ่ือเชื่อมต่อไปยังลิงค์ท่ีมีไวรัส หรือน าไปสู่การกระท าความผิดด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

มีผู้ใช้สื่อออนไลน์จ านวนมากในทุกวัยและทุกสถานะที่ให้ความเชื่อถือต่อข้อมูลข่าวสาร ภาพ และ 
คลิปเสียงที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ แล้วน าไปเผยแพร่ต่อโดยขาดการตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้  
ทั้งนี้ เพราะขาดความตระหนักรู้ ขาดความเข้าใจ ทั้งจากเนื้อหาสาระและข้อกฎหมาย ทั้งที่เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม  
หรือเป็นข้อมูลเท็จ ส่งผลให้เกิดกระแสความหลงเชื่อในทางที่ผิดแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ  
ของการเผยแพร่ดังกล่าวได้รับความเสียหายในด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ โดยไม่สามารถแก้ตัวได้ทัน 

สื่อออนไลน์กลายเป็นเครื่องมือของผู้ที่ต้องการท าธุรกิจอย่างกว้างขวาง เพราะได้รับการส่ งเสริม 
จากนโยบายของรัฐ แต่มีการใช้สื่อออนไลน์ในการโฆษณาชวนเชื่อที่เกินความเป็นจริง โดยไม่มีการเข้ามาตรวจสอบ
ของหน่วยงานภาครัฐอย่างทันท่วงที ท าให้มีผู้หลงเชื่อจ านวนมาก  นอกจากนี้ยังมีผู้ไม่หวังดี หรือที่มีเจตนา
หลอกลวง ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารเพ่ือเข้าถึงผู้ใช้สื่อออนไลน์ มีการโฆษณาเพ่ือชักชวนให้ร่วมลงทุนและให้ผลก าไร
เป็นดอกผลสูงสุดอย่างเปิดเผย ทั้งที่การด าเนินธุรกิจตามปกติไม่อาจให้ผลตอบแทนสูงดังกล่าวได้ ส่งผลให้เกิด  
คดีหลอกลวงเพ่ือเอาทรัพย์หรือฉ้อโกงจ านวนมากขึ้น  ทั้งนี้เพราะขาดการประชาสัมพันธ์ การแจ้งเตือนภัย ให้กับ
ประชาชนได้รับรู้ถึงภัยดังกล่าว ขาดการน าเรื่องราวหรือวิธีการฉ้อโกงที่เคยถูกด าเนินคดีมาเป็นกรณีตัวอย่าง  
ให้ประชาชนได้ใช้ศึกษาและเตือนใจในการตัดสินใจลงทุนทางออนไลน์  

เช่นเดียวกับที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารอย่างเปิดเผยและกว้างขวาง และเปิดโอกาส 
ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อย่างง่ายดาย ส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในวัยดังกล่าวเกิดความเข้าใจผิดในเรื่อง  
การด าเนินชีวิต เกิดการแสดงในลักษณะยั่วยวนผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งเพ่ือความสนุกสนาน คึกคะนอง และการหา
รายได้ขาดความยับยั้งชั่งใจในการกระท า ส่งผลให้เกิดการหลอกลวงเด็กและเยาวชนไปในทางที่ผิด หรือน าไปสู่
ปัญหาการขายบริการทางเพศทางสื่อออนไลน์ โดยมีการจัดท าเว็บไซต์ เพจ และใช้ช่องทางสื่อออนไลน์หลาย
ประเภท เช่น ไลน์แชท หรือเฟสบุ๊ค เพ่ือท าธุรกิจค้ามนุษย์ดังกล่าวจ านวนมาก นอกจากนี้ ยังมีการใช้สื่อออนไลน์  
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ในการกระท าผิดกฎหมายหลายอย่างที่มีเพ่ิมมากขึ้น และก าลังสร้างปัญหาให้กับสังคมไทย เช่น การพนันออนไลน์
เป็นปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งที่มีการขยายตัวอย่างมาก ประชาชนสามารถเล่นการพนันโดยปราศจาก  
การควบคุม การเข้าถึงปัญหาการขายสินค้าที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด อาวุธปืน เป็นต้น 

สิ่งที่น่าวิตกในปัจจุบันก็คือ การที่สื่อกระแสหลักได้ใช้สื่อออนไลน์มาใช้แข่งขันในการน าเสนอข่าว
จนเกินไป จนลืมนึกถึงการก าหนดวาระทางสังคม (หมายถึง วิธีการที่สื่อมวลชนใช้ในการจัดการกับข่าวเพ่ือท าให้
วาระข่าวสารของสื่อกลายเป็นวาระข่าวสารของสาธารณะ ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจเลือกว่าอะไรบ้างที่จะเป็นข่าว
และอะไรบ้างที่จะถูกตัดทิ้งไป) จนเกิดกระแสในสังคมในทางลบ เช่น กรณีที่เกิดเหตุการณ์ "ฆ่าหั่ นศพ" ในช่วง 
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับความสนใจจากสังคมอย่างมาก เนื่องจากผู้ เป็นฆาตกรเป็นผู้หญิง และสื่อกระแสหลัก 
ได้น าเสนอข้อมูลทั้งด้านการติดตามจับกุมตัวและเรื่องส่วนตัวของฆาตกร ท าให้เกิดกระแส "Glorification  
of Violence" กล่าวคือ การท าให้ การก่ออาชญากรรมเป็นเรื่องน่าชื่นชมยินดี  และผลกระทบที่ เกิดขึ้น 
คือ มีผู้ใช้สื่อออนไลน์จ านวนหนึ่งอาจหลงใหลไปกับพฤติกรรมของฆาตกรจนถึงขึ้นการจัดท าเพจในระบบเฟสบุ๊ค 
แสดงความเห็นใจกับฆาตกร จนเกิดกระแสปฏิกิริยาจากสังคมที่เรียกร้องให้สื่อกระแสหลักทบทวนหลักการ
น าเสนอข่าว เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดลัทธิเลียนแบบได้ 

แม้จะเกิดสัญญาณท่ีดีในเรื่องการก ากับดูแลกันเองของกลุ่มผู้ใช้สื่อออนไลน์ ดังจะเห็นได้จากมีการน าภาพ 
คลิปวิดีโอต่าง ๆ มาเผยแพร่ต่อสาธารณะ เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือการกระท าที่ไม่เหมาะสม และขัดต่อศีลธรรมอันดี
หรือวัฒนธรรมของสังคมไทย รวมทั้งเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่เข้ามาจัดการปัญหา แต่การเปิด
โอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวดังกล่าวโดยไร้ขอบเขตการก ากับดูแล ท าให้ผู้ใช้สื่อออนไลน์ 
ใช้การตัดสินใจด้วยตัวเองหรือเป็นไปตามกระแส ด้วยการแสดงความคิดเห็นในลักษณะสร้างอารมณ์ร่วม  
ให้สังคมลงโทษบุคคลที่กระท าความผิด การชักชวนโน้มน้าวให้ประณาม ยั่วยุ คุกคาม หรือขู่อาฆาต ซึ่งเป็น 
การกระท าที่เกินขอบเขตของกฎหมาย หรือล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลจนเกินไป ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น
เนื่องจากขาดการเชื่อมต่อของหน่วยงานภาครัฐในการร่วมแก้ปัญหา  

ปัญหาข้างต้นเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หากไม่ได้รับการแก้ไข 
ก็จะส่งผลกระทบในด้านอ่ืน ๆ ตามมา โดยเฉพาะเมื่อสื่อออนไลน์ได้ถูกน าไปใช้ในทางการเมือง มีการปล่อยข้อมูล
ข่าวสารในลักษณะเพ่ือสร้างความวุ่นวาย เพ่ือให้ เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและการบริหารราชการ  
ของรัฐบาล หรือต่อสถาบันหลักของประเทศ ท าให้การใช้สื่อออนไลน์ในลักษณะดังกล่าวกลายเป็นปัญหา  
ด้านความมั่นคงของประเทศในขณะนี้  

แนวทางปฏิรูป 
มีปัจจัยหลายอย่างที่ท าให้เกิดปัญหาการใช้สื่อออนไลน์ ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ จะน ามาใช้เป็นประเด็น 

ในการศึกษาเพ่ือพิจารณาเป็นแนวทางปฏิรูปการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ได้แก่ 
๑.  ผู้ใช้สื่อออนไลน์สามารถปกปิดสถานะที่แท้จริงได้ และเชื่อว่าไม่สามารถถูกตรวจสอบได้โดยง่าย 

เนื่องจากผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลผู้ใช้งานโดยอ้างว่า
เป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญของประเทศเหล่านั้น 

๒. กลไกภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแลขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถชี้แจงท าความเข้าใจ
ในทางที่ถูกต้องอย่างทันท่วงที เพราะขาดระบบการเฝ้าระวังที่สามารถทราบถึงสถานการณ์การเผยแพร่ของข้อมูล
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ดังกล่าวได้อย่างทันต่อสถานการณ์ ขาดเครื่องมือเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาที่ทันสมัย และขาดการบูรณาการ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ 
 ๓. ประชาชนผู้ใช้งานขาดความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี ขาดความตระหนักรู้ด้านการใช้สื่อออนไลน์ 
และด้านกฎหมาย เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจตกเป็นเหยื่อและยึดติดกับการใช้สื่อออนไลน์มากกว่า 
กลุม่อ่ืน จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนโดยเฉพาะด้านกฎหมายมาเป็นเครื่องมือในการปกป้องและแก้ปัญหา 
 ๔. ขาดการสร้างจิตส านึก หรือปลูกฝังการใช้สื่อออนไลน์ที่ดี ที่เหมาะสม มีจริยธรรม และอย่างสร้างสรรค์ 
ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นไป รวมทั้งขาดการเสริมสร้างจิตส านึกเพ่ือการพัฒนาต่อเนื่อง 
 ๕. ขาดการส่งเสริมให้ เกิดความร่วมมือในลักษณะประชารัฐ ประชาสังคม และการมีส่วนร่วม 
ของภาคประชาชนในการร่วมกันก ากับดูแล และการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม 

๒. วิธีการปฏิรูป 
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน ได้มอบหมายให้คณะอนุ

กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสื่อออนไลน์จัดตั้งคณะท างานเพ่ือท าการศึกษา วิเคราะห์แนวทางและวิธีการ
เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ดังนี้ 

๒.๑ ศึกษาจากพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง อาทิ  
 ๒.๑.๑ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
 ๒.๑.๒ พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๓ ว่าด้วยการจัดตั้ งศูนย์เฝ้าระวัง 
ทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา และคู่มือการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา (พิมพ์ครั้งที่  ๒)  
ของกระทรวงวัฒนธรรม ในเรื่อง "สถานการณ์เก่ียวกับเด็กและเยาวชนและผลกระทบที่เกิดข้ึน" 
 ๒.๑.๓ พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เกี่ยวกับอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์   

๒.๒ ศึกษาจากนโยบายของรัฐบาล ในข้อ ๔.๑๐ มีนโยบายด้านการปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 
รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพ่ือเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออก  
อย่างสร้างสรรค์ 

๒.๓ ศึกษาจากร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ของคณะกรรมการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ ซึ่งได้วางกรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ในข้อที่  ๓  เกี่ยวกับการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ พึ งประสงค์  
และด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมในข้อ ๕ เกี่ยวกับพัฒนาการสื่อสารมวลชน 
ให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๔  การเชิญผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับสื่อ Social Media ภาคธุรกิจด้านการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตมาให้ข้อมูลกับคณะกรรมาธิการฯ เช่น กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวัฒนธรรม 
กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บริษัท แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)  บริษัท โทเทิ่ล แอ็ดเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน)   
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๒.๕ การจัดสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นจากตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ส่วนกลางและภูมิภาค เช่น 
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

๒.๖  การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายด้านการปฏิบัติ และการด าเนินการในระดับกระทรวง โดยการ
ประชุมร่วมกับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (รายละเอียด 
ตามภาคผนวก ก) และการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน 
๒๕๖๐ (รายละเอียดตามภาคผนวก ข) 

๒.๗ ศึกษาจากเอกสารรายงานทางวิชาการและกรณี ตัวอย่างจากต่างประเทศ โดยเฉพาะ   
เรื่อง “การพัฒนากฎหมายปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในสื่อออนไลน์” ของอาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ 
(รายละเอียดตามภาคผนวก ค) 

๒.๘ ศึกษาจากเอกสารรายงานทางวิชาการ เรื่อง “รูปแบบของการสื่อสารในสื่อดิจิทัลที่ส่งผลกระทบ 
ในแง่ลบต่อเด็กและเยาวชน และแนวทางการดูแล ป้องกัน และเสริมสร้างความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลส าหรับเด็กและ
เยาวชน : กรณีศึกษาจากประเทศไทยและต่างประเทศ” โดย ผศ.ดร. วรัชญ์ ครุจิต (รายละเอียดตามภาคผนวก ง) 

๓. ก าหนดระยะเวลาในการปฏิรูป 
๓.๑ ระยะที่  ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๐ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) เป็นการศึกษาและจัดท ารายงาน  

"ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิรูปการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)" เพ่ือเสนอสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการ 

๓.๒ ระยะที่ ๒  ด าเนินการปฏิรูปเป็นระยะเร่งด่วน และระยะยาวตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี คือ  
 ๓.๒.๑ ระยะเร่งด่วน ภายในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ เร่งรัดให้เกิดการด าเนินการปฏิรูปให้เกิดขึ้น  

เพ่ือน าไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามผลการศึกษาในข้อ ๖.๒ 
 ๓.๒.๒ การปฏิรูปตามห้วงเวลาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 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. ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
๕. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑. กระทรวงกลาโหม 
๒. กระทรวงการต่างประเทศ 
๓. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๔. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
๕. กระทรวงมหาดไทย 
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๖. กระทรวงวัฒนธรรม 
๗. กระทรวงศึกษาธิการ 
๘. กรมประชาสัมพันธ์ 
๙. ส านักงบประมาณ 
๑๐. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๑๑  ส านักข่าวกรองแห่งชาติ  
๑๒. สภาความมั่นคงแห่งชาติ 
๑๓. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
๑๔. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
๑๕. กรมการศาสนา 
๑๖. ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
๑๗. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

๖.  ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิรูปการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  
๖.๑ รูปแบบปัญหาจากการใช้โซเชียลมีเดีย 
 จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้งานสื่อออนไลน์ต้องเผชิญกับปัญหาหลากหลายทั้งที่เป็นปัญหาที่เคยรับรู้

จากการเตือนภัยมาก่อน และไม่เคยรับรู้มาก่อน มีแนวโน้มว่าจะเกิดความรุนแรง ซึ่งรูปแบบปัญหาในการใช้สื่อ 
จ าแนกได้ดังนี้  

 ๑) การเข้าถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์  (Social media, Social network) ยังไม่มีกฎหมาย
คุ้มครองป้องกันหรือยังไม่มีข้อบังคับก ากับควบคุมให้เป็นไปอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน  
 ๒) ขาดมาตรการส่งเสริมการตระหนักรู้ ขาดภูมิคุ้มกันการรู้เท่าทันสื่อและฐานข้อมูลประชากร 
การใช้สื่อ Social media ของเด็กและเยาวชน 

   ๓) ผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการขาดจริยธรรม เนื่องจากสภาพการแข่งขันที่เน้นความเป็นที่นิยม 
จนขาดการควบคุมกันเองทางจริยธรรม 

  ๔) ผู้ เสพสื่ อขาดความระมัดระวัง ขาดความรู้และแนวทางการใช้สื่ ออย่ างสร้างสรรค์  
ภาคประชาชนไม่เข้มแข็งในการตรวจสอบ ไม่มีอ านาจต่อรองเพียงพอ 

  ๕) ขาดองค์ความรู้ที่ต้องส่งเสริมในสถานศึกษาเพ่ือการปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็วของสื่อ Social Media  

  ๖) ขาดเจ้าภาพหลักที่ต้องดูแลและเฝ้าติดตามปัญหา ปัจจุบันจึงเป็นเพียงการแก้ไขตามปัญหา 
ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า 

 ๗) เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และส่วนมากมาจากต่างประเทศ ต้องใช้องค์ความรู้ 
ที่ทันต่อเหตุการณ์จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะติดตามได้ ดังนั้น ท าให้มีผู้ไม่หวังดีใช้เทคโนโลยีดังกล่าวมาเป็นเครื่องมือ 
หาประโยชน์จากผู้ที่ขาดความรู้ได้ง่าย 

 ๘) จากงานวิจัยของ ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ได้พบว่า มีรูปแบบผลกระทบในด้านลบต่อการใช้  
สื่อออนไลน์ที่ เกิดขึ้นจ านวน ๓๑ ประเภท โดยแยกตามลักษณะของการกระท า เนื้อหา อารมณ์  ความรู้สึก  
การกระท าผิดกฎหมาย ดังนี้ 
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 ๑. การล่อลวง 
  ๑.๑ การล่อลวงทางเพศ 
  ๑.๒ การล่อลวงเพ่ือฉ้อโกงธุรกรรมทางการเงิน 
  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 การยั่วยุให้เกิดความไม่พอใจเพ่ือแอบดักถ่ายคลิป (Cyber Baiting) 
 ๔. การก่อให้เกิดความไม่พอใจ 
  ๔.๑ การก่อให้เกิดความซึมเศร้าหรืออิจฉาริษยาคนอ่ืน 
  ๔.๒  การน าไปสู่ความรุนแรง 
 ๕.  การก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
  ๕.๑ การหลอกลวงหรือเข้าใจผิดจากการใช้ภาพ 
  ๕.๒ การหลอกลวงหรือเข้าใจผิดจากข้อมูล 
 ๖. การใช้เวลาในทางที่ไม่สร้างสรรค์ 
  ๖.๑ การลดเวลาที่ใช้ในการอ่านหนังสือ หรือท ากิจกรรมอ่ืน เพ่ือหันมาเล่นเกมออนไลน์ 
  ๖.๒ การเกิดการเสพติด เล่นเกม เกิดปัญหาทางสุขภาพ 
 ๗. การกระท าผิดกฎหมาย 
  ๗.๑  การกระท าตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๗.๒  การกระท าผิดกฎหมายอาญา เช่น การหมิ่นประมาท 
  ๗.๓  การกระท าผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎหมายอื่นๆ 
 ๘. การก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
  ๘.๑ การถ่ายภาพตัวเอง (Selfie) อย่างไม่เหมาะสม 
  ๘.๒ การโชว์ภาพตนเองที่ไม่เหมาะสมทางออนไลน์ 
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  ๘.๓ การท้าทะเลาะวิวาทออนไลน์ 
  ๘.๔ การแฉความลับหรือข้อมูลส่วนตัว 
  ๘.๕ การปล่อยภาพหรือคลิปส่วนตัวเพ่ือแก้แค้น (Revenge Porn) 
  ๘.๖ การส่งต่อเนื้อหาลามกอนาจาร (Sexting) หรือภาพตัดต่อ 

๖.๒ จากผลการศึกษาปัญหาการใช้โซเชียลมีเดียข้างต้น คณะกรรมาธิการฯ จึงมีข้อเสนอแนะ 
การปฏิรูปการใช้โซเชียลมีเดีย โดยด าเนินการเป็นสองระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ๒ แนวทาง และระยะยาว 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็น ๕ แนวทาง รวมทั้งหมด ๗ แนวทาง ดังนี้ 
  ๖.๒.๑ การปฏิรูปในระยะเร่งด่วน เป็นการปฏิรูปการใช้โซเชียลมีเดียที่หวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ได้อย่างชัดเจน (quick win) เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของประชาชนและให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปประเทศในวาระส าคัญและเร่งด่วน ๒๗ วาระ ที่จะมีการด าเนินการในช่วงเวลา
ต่อไป การปฏิรูปในระยะเร่งด่วนนี้ควรด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ซ่ึงมี ๒ แนวทาง คือ 
 ๖.๒.๑.๑ การจัดระบบการเข้าถึงสื่อออนไลน์ 
 แม้จะมีการด าเนินมาตรการจากหน่วยงานภาครัฐเพ่ือจัดการกับปัญหาการใช้สื่อออนไลน์
แล้วก็ตาม แต่ส่วนใหญ่เป็นมาตรการในด้านการก ากับดูแลเกี่ยวกับเนื้อหา (Content) ที่มีการเผยแพร่เท่านั้น  
เมื่อเทคโนโลยีพัฒนามากขึ้น ท าให้การใช้งานบนสื่อออนไลน์มีความเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การใช้งานที่จะต้อง  
มีความสะดวกใช้และพกพาไปได้ในทุกพ้ืนที่ ท าให้การใช้งานบนโทรศัพท์มือถือมีเพ่ิมมากขึ้น และจากสถิติ 
ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทั่วประเทศประมาณ ๙๐ ล้านเครื่อง มีมากกว่า ๕๐ ล้านเครื่องที่มีการใช้งานสื่อออนไลน์ เช่น  
มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือลงทะเบียนใช้งานระบบเฟสบุ๊คมากกว่า ๓๐ ล้านเลขหมาย และตามปกติระบบเฟสบุ๊ค 
จะมีการตั้งค่าให้มีการปกปิดข้อมูลโทรศัพท์มือถือไว้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดปัญหาการใช้สื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม 
และผิดกฎหมาย ควรมีการเสริมมาตรการในด้านเทคนิคและด้านอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือในการใช้มาตรการก ากับดูแล 
สื่อออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วทันท่วงทีมากข้ึน ดังนี้ 
  ๑) การเพิ่มมาตรการจัดระเบียบการลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะ
ระบบเติมเงิน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสื่อออนไลน์ต่างประเทศทุกประเภทได้ก าหนดให้ใช้
โทรศัพท์มือถือเป็นหลักในการสมัครเป็นสมาชิกเพ่ือใช้บริการ และเพ่ือใช้แสดงความเป็นตัวตนและความเป็น
เจ้าของในการใช้งาน ดังนั้น หากสามารถท าให้การลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือระบุตัวตนได้อย่างถูกต้องแล้ว จะเป็น
มาตรการทางจิตวิทยาที่จะช่วยลดปัญหาการใช้สื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายได้อย่างมาก เพราะ
ผู้ใช้งานสื่อออนไลน์จะเกิดความตระหนักและเกรงกลัวว่าสามารถถูกตรวจสอบได้ อย่างไรก็ ดี แม้ว่า กสทช.  
จะประสบความส าเร็จในการด าเนินการลงทะเบียนการใช้โทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงิน และท าให้ผู้ ใช้
โทรศัพท์มือถือทุกค่ายจะต้องลงทะเบียนแสดงความเป็นเจ้าของแล้วก็ตาม แต่ยังคงเกิดปัญหาหลายประการ  
เช่น ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินสามารถจดทะเบียนได้หลายหมายเลขเพราะไม่มีข้อห้ามไว้ ดังนั้น  
อาจมีบุคคลอ่ืนน าไปใช้แทนได้ แนวทางการปฏิรูป คือ กสทช. ควรมีมาตรการเสริมการจัดระเบียบการลงทะเบียน
โทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงิน เพ่ิมเติม ดังนี้ 

 (๑) การที่  กสทช. มีแผนที่ จะใช้ลายนิ้ วมือ ใบหน้า ควบคู่กับการ
ลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือด้วยบัตรประชาชน โดยจะเริ่มใช้บังคับในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเหตุการณ์ความ
ขัดแย้งรุนแรงภายในปี ๒๕๖๐ นั้น ควรปรับเปลี่ยนเป็นการใช้บังคับทั่วประเทศ หรือเริ่มทุกจังหวัดยกเว้นในพ้ืนที่
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จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากนั้นจึงค่อยมาใช้บังคับในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากเป็นผลทางจิตวิทยา
เพราะในปัจจุบันประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้สึกว่าถูกตรวจสอบและก ากับดูแลสูงกว่า  
พ้ืนที่อ่ืน ซึ่งท าให้เกิดแรงต่อต้านต่อภาครัฐ จึงจะเป็นผลดีต่อการวางแผนในด้านการรักษาความปลอดภัยทุกพ้ืนที่ 
ทั่วประเทศให้เข้มข้นมากขึ้นด้วย  การด าเนินการของ กสทช. ควรประสานความร่วมมือกับส านักบริหาร 
การทะเบียนของกรมการปกครองที่ก ากับดูแลข้อมูลประชาชนในการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว ในกรณีที่ 
ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับระบบของกรมการปกครองได้ กสทช. ควรออกหลักเกณฑ์ให้บริษัท Operator หาวิธีการ
จัดเก็บรูปภาพของผู้ลงทะเบียนซิมในช่วงการลงทะเบียนไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน 

 (๒) ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรมีมาตรการเสริมในการจ ากัด
ขอบเขตการใช้งานโทรศัพท์มือถือเฉพาะพื้นที่ กล่าวคือ กสทช. ควรก าหนดหลักเกณฑ์ทางเทคนิค เพ่ือให้บริษัท 
ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ประสานงานและร่วมมือกันในการก าหนดหมายเลข
โทรศัพท์  หรือ MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number) หมายเลข
อุปกรณ์โทรศัพท์ หรือ IMEI (International Mobile Equipment Identity) และหมายเลขประจ า SIM Card 
หรือ IMSI ที่ใช้งานเฉพาะในแต่ละจังหวัด หากผู้ใช้งานได้ข้ามเขตพ้ืนที่ควรมีระบบแจ้งเตือน (alert) ให้ทราบว่า 
ได้ใช้งานข้ามเขตและต้องแสดงตัวตนในการรับทราบ เพ่ือยอมรับการเข้าใช้งานอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ 
ในการวางแผนการรักษาความปลอดภัยที่มีความเข้มงวด หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการใช้อ านาจในพ้ืนที่ดังกล่าว  
อาจจ าเป็นต้องออกประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับเสริมเพ่ิมจากประกาศของ กสทช. เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการวางมาตรการรักษาความปลอดภัย หรือการตรวจสอบหาพยานหลักฐาน  
เมื่อเกิดเหตุได้โดยง่ายยิ่งขึ้น ที่ส าคัญคือจะท าให้การระบุตัวตนจริง พ้ืนที่การใช้งาน มีความถูกต้องแม่นย า 
มากยิ่งขึ้น หากการด าเนินการของ กสทช. ประสบความส าเร็จ ก็สมควรขยายพ้ืนที่การใช้งานทั่วประเทศในช่วง
ระยะเวลาปฏิรูปต่อไป 

 (๓) จัดตั้งศูนย์กลางบริหารจัดการข้อมูลผู้ ใช้โทรศัพท์ มือถือ เพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ เนื่องจากปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ในความครอบครองของ 
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ (Operator) และมีลักษณะต่างคนต่างจัดเก็บ เพราะยังไม่มีกฎหมายที่บังคับให้มีหน่วยงาน
กลางในการก ากับดูแลเหมือนเช่นกรณีของบัตรเครดิต ทั้งที่การพัฒนาเทคโนโลยีได้ก้าวไกลไปถึงขั้นตอนการน า
ระบบโทรศัพท์มือถือมาใช้ในการท าธุรกิจทางการเงินมาระยะหนึ่งแล้ว ไม่เพียงผู้ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถใช้  
ในการซื้อขายออนไลน์เพ่ือหักบัญชีทางธนาคาร แต่ยังสามารถใช้ในการโอนเงินให้กันและกันได้ด้วย ดังนั้น กสทช.  
ควรจะต้องจัดตั้งศูนย์กลางบริหารข้อมูลโทรศัพท์เป็นของตนเอง โดยต้องปรับแก้หลักเกณฑ์การให้สัมปทาน 
กับบริษัทที่ให้บริการโทรศัพท์มือถือต้องด าเนินการส่งข้อมูลให้กับศูนย์กลางบริหารข้อมูลโทรศัพท์มือถือทุกครั้ง 
ที่มีการจดทะเบียนและยกเลิกการใช้งาน เพื่อให้ศูนย์กลางบริหารข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ เป็นที่รวมข้อมูลการใช้
งานจากทุก Operator โดยสมควรที่จะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลทางเทคนิคควบคู่ไปด้วย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ  IMEI 
และ IMSI  

 ศูนย์กลางบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์ จะต้องมีการปรับข้อมูลให้
ทันสมัยอยู่เสมอ และต้องเอ้ือประโยชน์หรือเปิดโอกาสให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พนักงานสืบสวน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญา ตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลาและจากทุกพ้ืนที่ ทั้ งนี้ โดยมีระบบในการ
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ควบคุมและรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน รวมถึงการตรวจสอบเพื่อมิให้น าไปใช้ในทางส่วนตัว โดยก าหนดให้มี
การรายงานผลการใช้งานให้กับผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นได้รับทราบ รวมทั้งจะต้องไม่น าไปเปิดเผยให้
บุคคลภายนอกได้รับรู้โดยใช้เกณฑ์เดียวกับกฎหมายต่าง ๆ ที่มีข้อบังคับและบทก าหนดโทษไว้ 
 (๔) การจ ากัดจ านวนการลงทะเบียนการใช้งานของแต่ละบุคคล 
ที่เหมาะสม จากกรณีที่มีการกว้านซื้อซิมโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงิน เพ่ือประกอบอาชีพในการสร้างจ านวน
ไลค์ในระบบโซเชียลมีเดีย ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามีจุดอ่อนในการลงทะเบียนซิมโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงิน เนื่องจาก
การก าหนดหลักเกณฑ์การจ าหน่ายซิมโทรศัพท์มือถือที่เน้นเชิงพาณิชย์จนเกินไป ท าให้ผู้ค้ารายย่อยยอมที่จะ
ลงทะเบียนซิมโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินด้วยตัวเอง และลงทะเบียนเป็นจ านวนมากนับพันหมายเลข  
โดยบุคคลคนเดียว ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกติในการใช้งาน ดังนั้น กสทช. ควรก าหนดหลักเกณฑ์ให้บุคคลแต่ละคน
สามารถลงทะเบียนการใช้งานโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินของบุคคลได้จ านวนเท่าใดตามที่เหมาะสม ดังนั้น 
การจัดตั้ง "ศูนย์กลางบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ" จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะจะสามารถ
ควบคุมและตรวจสอบได้ว่าบุคคลใดได้ลงทะเบียนซิมโทรศัพท์มือถือจ านวนเท่าใด นอกจากนี้ควรก าหนด
บทลงโทษส าหรับบริษัท Operator ผู้เป็นเจ้าของคลื่นความถี่และเจ้าของหมายเลขซิมโทรศัพท์มือถือประเภท
เติมเงินหากมีการละเมิดกฎเกณฑ์ดังกล่าว โดยไม่ผลักภาระให้เฉพาะผู้ค้ารายย่อยต้องรับผิดชอบฝ่ายเดียว 
 (๕) การก าหนดช่วงเวลาส าหรับการลงทะเบียนรอบใหม่ แม้ว่าการ
ลงทะเบียนซิมโทรศัพท์มือถือจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยุ่งยากหรืออาจส่งผลต่อการท าธุรกิจประเภทนี้ แต่เมื่อ
สังคมไทยได้แปรเปลี่ยนเป็นยุคสังคมธุรกิจออนไลน์ ท าให้หมายเลขโทรศัพท์มีความส าคัญอย่างยิ่งในการท า
ธุรกรรมออนไลน์ ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจในการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานแล้ว กสทช.  ควรมีกฎเกณฑ์ให้มี
การลงทะเบียนรอบใหม่โดยการก าหนดช่วงเวลาให้ชัดเจน เพราะไม่เพียงแต่จะท าให้ได้ทราบว่าเครื่องโทรศัพท์
ดังกล่าวยังมีผู้ใช้งานจริงคนเดียวหรือไม่แล้ว ยังส่งผลทางด้านจิตวิทยาที่จะท าให้ผู้ไม่หวังดีไม่กล้ากระท าผิด  
 ๒) การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานของผู้ครอบครองโทรศัพท์มือถือ เป็นวิธีการ
ปฏิบัติอีกทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาการใช้สื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมหรือที่ผิดกฎหมาย เพราะหากประชาชน  
มีสิทธิและสามารถตรวจสอบผู้ครอบครองโทรศัพท์มือถือได้อย่างเปิดเผยภายใต้ขอบเขตและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
นอกจากเป็นผลด้านจิตวิทยาแล้ว ยังเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ ใช้สื่อออนไลน์กล้ากระท าผิดหรือแสดงออก  
อย่างไม่เหมาะสมเพราะสื่อออนไลน์ส่วนใหญ่ได้บังคับให้ใช้โทรศัพท์มือถือในการยืนยันตัวตนจริง   กสทช. จะต้อง
ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย ชื่อบุคคลผู้ลงทะเบียนใช้โทรศัพ ท์ 
ทุกประเภทและหมายเลขโทรศัพท์โดยจัดให้มีระบบตรวจสอบเพ่ือให้บุคคลทั่วไปที่ต้องการตรวจสอบสามารถมี
หนังสือสอบถามไปยัง กสทช. พร้อมทั้งหลักฐานการแสดงตัวตนของตนเองหรือหลักฐานการเกิดเหตุทางคดี หรือ
จัดให้มีการตรวจสอบทางออนไลน์โดยมีระบบตรวจสอบที่ต้องระบุความเป็นตัวตนของผู้ตรวจสอบ ทั้งนี้  ข้อมูล
พ้ืนฐานดังกล่าวควรจะต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของผู้ครอบครองด้วย 
 ๓) การก าหนดให้ระบบจัดเก็บข้อมูลของบริการ CDN (Content Delivery 
Network) และ Caching Server ของสื่อออนไลน์ต่างประเทศ ที่ติดตั้งในประเทศต้องขึ้นทะเบียนการให้บริการกับ 
กสทช. และต้องก าหนดให้มีการจัดเก็บ log เพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนทางคดี โดย กสทช. ควรประสาน
กับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในส่วนการบังคับให้ผู้ให้บริการจะต้องจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานไว้  
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ต้องแก้ไขในประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมเติมหรือระบุให้ชัดเจนว่าจะต้องจัดเก็บอย่างไร 
 ๔) การเร่งรัดให้ใช้มาตรการทางภาษีกับผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ต่างประเทศ
โดยเร็ว เพ่ือใช้ควบคู่กับการท าให้การบังคับใช้มาตรการการเก็บภาษีผู้บริโภค (VAT) กับการใช้โฆษณาหรือการซื้อ
ขายผ่านสื่อออนไลน์ให้เป็นจริง โดยกรมสรรพากรเป็นเจ้ าภาพหลักในการด าเนินการเรื่องดังกล่าว ด้วยการ
ปรับปรุงกฎหมายประมวลรัษฎากร  โดยให้ถือว่าการประกอบธุรกิจออนไลน์ในไทยของต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์
ต้องเสียภาษี เนื่องจากผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ ได้ยืนยันผลการศึกษาแล้วว่า ผู้ให้บริการสื่อออนไลน์
ต่างประเทศหลายแห่งได้ติดตั้งระบบ CDN หรือ Caching Server ในประเทศไทย โดยสภาพทางด้านเทคนิคพบว่า
เนื้อหา ภาพ และคลิปเสียงที่ใช้ในการโฆษณา หรือเผยแพร่ในระบบถูกบันทึกอยู่ในระบบดังกล่าวอย่างถาวร มีการ
ก าหนดหมายเลข IP Address ประเภท static ไว้ โดยไม่จ าเป็นต้องดึงข้อมูลจากระบบในต่างประเทศ นอกจากนี้
กรมสรรพากรควรพิจารณาว่า การที่เนื้อหาและภาพโฆษณาเป็นภาษาไทยเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคเป็น  
คนไทยเท่านั้น ในกรณีที่ไม่สามารถเก็บภาษี VAT จากผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ จะต้องด าเนินการเรียกเก็บจาก
ผู้บริโภคโดยตรง เพราะในปัจจุบันการซื้อสินค้าผ่านผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ต่างประเทศผูกติดกับบริษัท Operator 
ทุกค่าย  ดังนั้น กสทช. จะต้องมีมาตรการมาบังคับใช้กับบริษัท Operator ให้แสดงข้อมูลดังกล่าว 
 ๕) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย และ กสทช.  
ควรเจรจากับผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ต่างประเทศ เพ่ือให้มีการลงทะเบียนการใช้งานโดยใช้ข้อมูลทางราชการ  
เพ่ือการยืนยันตัวบุคคล เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ต่างประเทศหลายราย เช่น บริษัทเฟสบุ๊ค  
ที่พยายามจะให้สมาชิกต้องระบุความเป็นตัวตนจริงในการใช้งานอยู่แล้ว แต่ยังไม่ประสบความส าเร็จ  
หากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะเป็นผู้ประสานงานอย่างเป็นทางการ เสนอให้ผู้ให้บริการ 
สื่อออนไลน์เหล่านั้นก าหนดให้ผู้ใช้งานลงทะเบียนโดยเพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขประจ าตัวประชาชน และเปิด
โอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันแล้วจะเป็นการสร้างผลทางจิตวิทยาที่ท าให้ผู้ที่ไม่หวังดีไม่กล้า 
ใช้สื่อออนไลน์ในการกระท าผิดกฎหมาย ขณะเดียวกัน การแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวจะเป็นผลดีในด้านการท าธุรกิจ
ออนไลน์ที่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้มากกว่าอาศัยเครื่องมืออื่น 
 ๖.๒.๑.๒ การจัดตั้งศูนย์กลางเฝ้าระวัง  เป็นการปฏิรูปในระยะเร่งด่วนอีกแนวทางหนึ่ง 
นับตั้งแต่สื่อออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตของคนในสังคมไทย ได้เกิดปัญหาด้านการใช้สื่อที่ไม่เหมาะสม  
และผิดกฎหมายมาตามล าดับ โดยหลังจากปี ๒๕๔๙ ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ทวีความรุนแรง 
มากยิ่งขึ้น ท าให้หน่วยงานภาครัฐหลายแห่งได้จัดตั้งส่วนงานหรือองค์กรเพ่ือท าภารกิจการติดตามและตรวจสอบ
การใช้สื่อออนไลน์ เพ่ือถือว่าเป็นมาตรการแรกในการที่จะท าให้รับรู้ปัญหาและน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เช่น 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security 
Operation Center หรือ CSOC) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานด้านความมั่นคงได้เข้าร่วมปฏิบัติการด้วย แต่ศูนย์
ดังกล่าวด าเนินการไม่ต่อเนื่อง ต่อมาจึงจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
(Cyber Security Coordination Center - CSCC เมื่ อปี  ๒๕๖๐ เพ่ือท าหน้าที่ เป็นศูนย์กลางข้อมูลและ 
การประสานงานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่อการกระท าความผิดทางเทคโนโลยี ท าหน้าที่ 
เฝ้าระวังตลอด ๒๔ ชั่วโมงทุกวัน ในขณะที่กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิด เกี่ยวกับอาชญากรรม 
ทางเทคโนโลยี หรือ บก.ปอท. ได้จัดหน่วยชุดเฝ้าตรวจทางอินเทอร์เน็ตในลักษณะเป็นหน่วยเฝ้าระวัง รวมถึง 
สร้างความร่วมมือกับภาคประชาชน เพ่ือช่วยกันแก้ปัญหาการใช้สื่ อออนไลน์  แต่การด าเนินการดังกล่าว 
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ขาดความต่อเนื่องทั้งด้านงบประมาณ ขาดแคลนบุคลากร และขาดการน าเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้  
 จากการที่  บก.ปอท. จะมีการปรับขยายโครงสร้าง ภารกิจ ตามแนวทาง 
การปฏิรูปด้านกลไกบังคับใช้กฎหมายที่ทางคณะกรรมาธิการฯ ได้เคยเสนอไว้นั้น จึงสมควรที่จะมีการปรับภารกิจ
เฉพาะงานเฝ้าระวังของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ให้กับ บก.ปอท. เป็นผู้ด าเนินการแทน เพราะใน
ปัจจุบัน บก.ปอท. ได้จัดตั้ง "ศูนย์เฝ้าระวังสื่อสังคมออนไลน์" อยู่แล้ว หากมีการปรับโครงสร้างของ บก.ปอท. 
จะมีบุคลากรเพ่ิมขึ้นจาก ๑๗๐ อัตรา เป็นมากกว่า ๓๐๐ อัตรา ในช่วงแรก (เต็มอัตรา ๗๐๐ ต าแหน่ง) ทั้งนี้  
การจัดท าภารกิจเป็นศูนย์กลางด้านการเฝ้าระวังทางสื่อออนไลน์ ควรมีลักษณะเป็นงานบูรณาการด้านปฏิบัติการ
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง และมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการท างานตามภารกิจ 
โดยมีเครือข่ายภาคประชาชนให้การสนับสนุน 
 ศูนย์กลางเฝ้าระวัง  นอกจากต้องใช้บุคคลากรจ านวนหนึ่ง เพ่ือให้สามารถ
ติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลาแล้ว ควรมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการติดตามเนื้อหา เรื่องราว  
ความเคลื่อนไหวของบุคคลต่าง ๆ ในโลกสื่อโซเชียลมีเดีย มีการปฏิบัติการเฝ้าตรวจในลักษณะบูรณาการทั้งด้าน
การข่าวและด้านการสืบสวนโดยการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง  ๆ ด้านความมั่นคงและที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชน นอกจากนี้ควรจะมีการปฏิบัติการให้ครบวงจร ตั้งแต่การเฝ้าตรวจเพ่ือหาข้อมูล 
เบาะแส ร่องรอย ไปจนถึงการใช้มาตรการปราบปรามด้วยการจับกุมด าเนินคดี เพ่ือยุติพฤติกรรมของผู้ที่ใช้  
สื่อออนไลน์ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจต่อสาธารณชนให้ทันเวลา 
ดังนี้ 
  ๑) ควรน าเทคโนโลยีการติดตามและตรวจสอบข้อความ รูปภาพ คลิปเสียง 
ในสื่อออนไลน์ทุกประเภท โดยเฉพาะในระบบเฟสบุ๊ค และยูทูป เพ่ือให้สามารถติดตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว 
และน าไปสู่การตรวจสอบเพ่ือแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาได้อย่างทันท่วงที ระบบเทคโนโลยีที่น ามาใช้เพ่ือหา
บุคคลที่ปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดียมีหลายด้าน เช่น  
    (๑.๑) ด้านการตรวจสอบใบหน้าบุคคล (Face Scanning) โดยน าเทคโนโลยี
ด้านการรู้จ าใบหน้า (Face Recognition) มาใช้ ด้วยการเปรียบเทียบกับใบหน้าจากรูปภาพทั้งจากภาพวิดีโอ  
หรือภาพถ่าย ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล หรือในสื่อออนไลน์  ทั้งนี้  ในปัจจุบันมีหลายประเทศที่น าระบบนี้มาใช้งาน  
เช่น ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไต้หวัน โดยคณะกรรมาธิการฯ เคยเชิญผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ATLANTEX 
GORILLA ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารจัดการระบบการเฝ้าตรวจในประเทศไต้หวัน มาสาธิตขีดความสามารถ 
ของผลิตภัณฑ์พบว่า ระบบดังกล่าวสามารถตรวจสอบใบหน้าของบุคคล รถยนต์ เพ่ือน าไปเปรียบเทียบจาก  
ภาพวิดีโอ หรือ CCTV ได้ หรือการน าภาพไปเปรียบเทียบในโซเชียลมีเดีย เช่น ระบบเฟสบุ๊ค เพ่ือติดตามบุคคล 
หรือรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ 
   (๑.๒) ด้านการตรวจค้นเรื่องราวหรือเนื้อหาในสื่อออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยี 
Web Crawler หรือ DATA ANALYTICS หรือด้านการตรวจจับถ้อยค าเพ่ือแสดงเนื้อหาที่ต้องการเมื่อมีการ
เผยแพร่เนื้อหา ข้อความในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ในไทยที่สามารถท างาน
ได้ตามต้องการได้หลายแห่ง แม้ว่าเป้าหมายหลักของผลิตภัณฑ์จะท าหน้าที่ในลักษณะ Online Marketing tools   
ก็ตาม แต่สามารถปรับสภาพให้เข้ากับงานตามภารกิจได้ เช่น ผลิตภัณฑ์แสนรู้ (Zanroo) ซึ่งมีช่องทางติดต่อ 
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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 จ ากัด เป็นต้น 
   (๑.๓) บุคลากรที่ท าหน้าที่ในการใช้เครื่องมือหรือใช้เทคโนโลยีข้างต้น 
จ าเป็นต้องมีความรอบรู้และความช านาญทางด้านการใช้งานในโซเชียลมีเดีย มีประสบการณ์ในงานด้านการ
สืบสวน ด้านกฎหมาย ด้านการข่าว เพื่อจะท าหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นผลผลิตจากเครื่องมือหรือจากการ
ใช้เทคโนโลยีในการเฝ้าตรวจหรือเฝ้าระวังการเผยแพร่เนื้อหาบนสื่อออนไลน์  
  ๒) ควรก าหนดภารกิจให้ชัดเจนระหว่างศูนย์ CSCC ของกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กับศูนย์ Cyber Security Operation Center - CSOC และศูนย์เฝ้าระวังของแต่ละ
หน่วยงาน โดยอาจก าหนดภารกิจในระดับอ านวยการ การตัดสินใจปัญหาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน การสั่งการ 
ไปยังผู้ปฏิบัติ ทั้ งนี้  ศูนย์ CSCC ควรท าหน้าที่ ในระดับการอ านวยการ ประสานงานระหว่างศูนย์ CSOC  
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ในเครือข่าย เพ่ือให้ศูนย์ CSCC ลงไปปฏิบัติการในแต่ละปัญหา ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้เกิดการ
ซ้ าซ้อนในการแก้ปัญหา และการสั่งการเมื่อเกิดสถานการณ์รุนแรงหรือวิกฤต 
  ๓) การบูรณาการในการปฏิบัติการในงานเฝ้าระวัง ควรจัดตั้ งหน่วยงานที่ท า
หน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเฝ้าระวังการเผยแพร่เนื้อหาทางสื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย อย่างเป็น
ทางการ โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ควรเป็นเจ้าภาพหลักของการด าเนินการ เพ่ือให้เป็น
หน่วยงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมอบหมายภารกิจให้กับ บก.ปอท. เป็นผู้ด าเนินการ ในฐานะผู้ปฏิบัติการ 
เนื่องจาก บก.ปอท. มีความพร้อม และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการปฏิบัติการในด้านนี้
จ าเป็นต้องอาศัยความช านาญหรือประสบการณ์ เป็นส าคัญ เนื่องจากการเฝ้าตรวจต้องใช้ความอดทนสูง  
นอกจากนี้หน่วยงานดังกล่าวควรเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการของทุกหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในลักษณะ
เดียวกัน เพ่ือเกิดการอ านวยการด้านการปฏิบัติการในทางเดียวกัน มิให้เกิดความซ้ าซ้อน รวมถึงการตัดสินใจ 
ในการแก้ไขสถานการณ์ และการออกปฏิบัติการเพ่ือน าไปสู่การด าเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมด้วย  
โดยศูนย์กลางในการเฝ้าตรวจ ควรมีช่องทางการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจหรือมีการจัดตั้ง
หน่วยงานเพ่ือการเฝ้าระวังในปัญหาของตนเอง เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการติดตามการเผยแพร่เนื้อหาทาง 
สื่อออนไลน์ที่จะส่งผลกระทบปัญหาของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศาสนา การทหาร และการเมืองของ
ประเทศ เพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อนในปัญหาหรือประเด็นการเฝ้าตรวจ ทั้งนี้ โดยอาจใช้รูปแบบ 
   (๓.๑) การจัดตั้งเป็นคณะท างานเพ่ือบริหารศูนย์กลางเฝ้าตรวจ โดยมี
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือ บก.ปอท. เป็นผู้บริหารจัดการและอ านวยการ โดยอาจใช้การ
ติดต่อสื่อสารมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการแทนการประชุมบนโต๊ะ 
   (๓.๒) มีการปฏิบัติการด้ านการวิ เคราะห์ทางการข่าว เพ่ือประเมิน
สถานการณ์ของเนื้อหาที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย ที่จะส่งผลกระทบในทุกมิติ เพื่อจัดท าสรุปเป็นรายงานเป็นประจ า 
หรือเป็นเฉพาะกรณี ให้กับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือเพ่ือหน่วยงานด้านการปฏิบัติ เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ 
  ๔) ควรจัดให้มีส่วนงานด้านการประชาสัมพันธ์อยู่ในศูนย์เฝ้าระวัง เพื่อท าหน้าที่
ชี้แจงท าความเข้าใจถึงข้อมูลที่ถูกต้องหรือเชื่อถือได้ให้กับประชาชนได้รับรู้รับทราบได้อย่างทันเวลา ทั้งนี้  เพ่ือเป็น
การระงับยับยั้งมิให้เกิดการหลงเชื่อข้อมูลเท็จ หรือตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดีขยายไปในวงกว้าง โดยมีการ
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ประสานกับศูนย์ CSCC หรือศูนย์ประสานรับเรื่องราวร้องทุกข์ในข้อ (๗) ในส่วนของการตอบโต้หรือการท าความ
เข้าใจในเรื่องการใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่ยังไม่เป็นการกระท าผิดกฎหมาย แต่เป็นเรื่องผิดศีลธรรมอันดีและวัฒนธรรมไทย 
หรือเป็นเรื่องราวที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพสังคมไทยในอนาคต เช่น กรณีที่มีเยาวชนซึ่งรู้จักกันในนาม 
"Baitoey supattra" เข้าไปเที่ยวในผับและมีการเต้นในลักษณะที่ไม่เหมาะสมกับสังคมไทย และมีผู้กดไลค์จ านวนมาก 
แต่กลับได้รับการชื่นชมจากสื่อกระแสหลัก แล้วน ามาเผยแพร่ต่อในสื่อโซเชียลมีเดีย หรือกรณีมีนักร้องหญิงบางคน 
ได้แสดงท่าเต้นและการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม ซึ่งได้รับการวิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในสื่อโซเชียลมีเดีย และอาจ
เกิดการเลียนแบบจากกลุ่มเด็กและเยาวชนได้ 
  ๕) ร่วมมือและให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ หรืออุปกรณ์กับภาคประชาชน 
โดยเฉพาะองค์กรที่มีการจัดตั้งโดยไม่หวังผลก าไรที่มีโครงการหรือด าเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและการตรวจสอบ 
การใช้สื่อออนไลน์ เช่น มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เพ่ือให้เกิดการท ากิจกรรมหรือโครงการในลักษณะ  
"ประชารัฐ" อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันในด้านข้อมูลจากการปฏิบัติการ 
  ๖) จัดท าโครงการเครือข่ายน้ าดีไล่น้ าเสีย ด้วยการสร้างเนื้อหาที่มีสาระ 
และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม ในการผลิตเนื้อหาและให้เกิดการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ศูนย์กลางเฝ้าระวังโดยกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ บก.ปอท. ควรจัดท าโครงการหรือจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการในเรื่องนี้อย่าง
เป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง การสนับสนุนกับเครือข่ายภาคประชาสังคม ควรเน้นในเรื่องบประมาณ อุปกรณ์ 
องค์ความรู้ เพ่ือสร้างแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการประสานงานระหว่างกันที่เป็นระบบ 
  ๗) เพ่ื อ ให้ มี ม าต รก าร เส ริ ม ก ารป ฏิ บั ติ ก ารขอ งศู น ย์ ก ล าง เฝ้ า ระวั ง  
ส านักนายกรัฐมนตรีควรจัดตั้งศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียนการใช้สื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย 
เป็นการเฉพาะ เพราะการรับเรื่องร้องเรียนจ าเป็นต้องมีผู้รับเรื่องที่มีประสบการณ์และความช านาญด้านการใช้ 
สื่อออนไลน์หรือด้านเทคนิค  โดยการร้องเรียนกระท าผ่านทั้งทางโทรศัพท์ และออนไลน์ โดยสามารถส่งหลักฐาน
ทางออนไลน์ได้ทันทีเพ่ือให้มีการตรวจสอบ และลงโทษได้  นอกจากนี้ ส านักนายกรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่มี
ภารกิจเกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง ต้องมีการบูรณาการกันเพ่ือให้มีการชี้แจงข้อร้องเรียนอย่างทันท่วงที  

 ๖.๒.๒ การปฏิรูปในระยะยาว ทีค่วรด าเนินการให้สอดคล้องกับช่วงเวลาของแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี มี ๕ แนวทาง ดังนี้ 
  ๖.๒.๒.๑ การเสริมสร้างปลูกจิตส านึกที่ดีมีจริยธรรมในการใช้สื่อออนไลน์ 
 (๑) การสร้างจิตส านึกด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม เป็นหัวใจส าคัญ
ยิ่งในการที่จะท าให้เกิดการหล่อหลอมทางความคิดในทางที่ดีให้กับผู้ใช้สื่อออนไลน์ เพราะเป็นเรื่องที่จะต้องจูงใจ
หรือชักน าให้คน กลุ่มคน ประชาชนหรือพลเมืองให้กระท าการในสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรืองดเว้นกระท าการในสิ่งหนึ่งสิ่งใด  
การปลูกฝังอุดมการณ์ชีวิต การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ในสังคม เพ่ือให้ได้สังคมดีมีสันติสุข จ าเป็นอย่างยิ่ง  
ที่จะต้องสร้างจิตส านึกให้เกิดขึ้นก่อน  กลไกภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงวัฒนธรรม และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรมีบทบาทส าคัญในการสร้างและปลูกฝังจิตส านึก
ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ในการใช้สื่อออนไลน์ โดยควรมีการจัดท าโครงการในระยะยาว และให้
สอดคล้องกับระดับการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงอุดมศึกษา  เมื่อมีการจัดท าโครงการเสร็จสิ้นควรน ามา
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เผยแพร่เป็นองค์ความรู้ หรือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาของคนในสังคม เพราะการสร้างจิตส านึกไม่ ใช่การ
ด าเนินการเป็นครั้งคราว หรือในระยะสั้น ๆ แต่ต้องเป็นเรื่องแผนระยะยาว 
 (๒)  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส านักนายกรัฐมนตรี และ กสทช. 
ควรบูรณาการในการเผยแพร่ หรือส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่เนื้อหาเชิงบวกในสื่อออนไลน์ อย่างจริงจังและเป็น
รูปธรรม ต่อเนื่อง เป็นแผนระยะยาว โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้มีการจัดช่วงเวลา "สิ่งที่มีสาระ ประโยชน์  
หรือคุณค่าต่อสังคม" ออกอากาศผ่านทางกลไกในสังกัดในแต่ละวัน เพ่ือเป็นการสร้างความคิดหรือจิตส านึกให้ผู้ใช้
สื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยควรพิจารณาถึงช่วงเวลาการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเข้าถึงของทั้งกลุ่มเด็ก และกลุ่มผู้
สูงวัย โดย กสทช. อาจออกเป็นข้อบังคับให้มีสัดส่วนการออกอากาศเป็นรายการหรือสปอร์ตเพ่ือส่งเสริมความรู้
เรื่องสื่อโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ 
 (๓) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ควรมีโครงการจัดอบรมให้กับ
บุคลากรภาครัฐในการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่ งเสริมให้ภาคเอกชน โดยเฉพาะสื่อมวลชน กลุ่มผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือบริการโทรศัพท์ กลุ่มธุรกิจโฆษณา ได้เข้ามามีส่วนในการจัดการศึกษาอบรมดังกล่าว 
 (๔) กระทรวงวัฒนธรรม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักจุฬาราชมนตรี 
หรือองค์กรทางศาสนา ควรมีการบูรณาการในการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมฝึกอบรมให้กับพระภิกษุ สามเณร 
นักพรต นักบวช ผู้ที่อยู่ในด้านการศาสนา เพ่ือให้เป็น "ต้นแบบ" ในการช่วยการเผยแพร่การใช้สื่อออนไลน์ในทาง  
ที่เหมาะสมและเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการสอดแทรกเนื้อหาและแนวคิดด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการ 
ใช้งาน เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยยึดโยงกับสาระส าคัญของแต่ละศาสนา โดยควรจะต้องด าเนินการตาม
โครงการดังกล่าวในระยะยาวอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
 (๕) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมควรเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดการประกวดโครงการ จัดท าโครงการต้นแบบ มอบรางวัลระดับชาติ ให้กับหน่วยงาน องค์กร เครือข่าย  
กลุ่มบุคคล หรือบุคคล เพ่ือให้เป็นต้นแบบแก่สังคมในการน าสื่อสร้างสรรค์ไปใช้งานและเผยแพร่สู่สาธารณะ 
ในวงกว้าง เช่น ต้นแบบเยาวชน net idol ต้นแบบเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันออนไลน์ ต้นแบบเครือข่ายเฝ้าระวัง
การกระท าความผิดของภาครัฐและเอกชน หรือให้การสนับสนุนต้นแบบเยาวชนที่มีอยู่แล้วในแต่ละช่วงเวลา 
เพ่ือให้เข้ามาร่วมสนับสนุนงานตามภารกิจนี้ของกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 (๖) ในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ผลิตและผู้ ใช้สื่อออนไลน์  
ควรด าเนินการเป็นการจัดท าโครงการระยะยาว โดยเริ่มตั้งแต่สามารถใช้สื่อออนไลน์ในทุกระดับ ดังนั้น หน่วยงาน
ภาครัฐจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อ การปลูกฝังค่านิยม หลักคิด 
จริยธรรมของเยาวชน โดยเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา และส านักงบประมาณควรมีบทบาท 
ในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้มีการจัดโครงการเหล่านี้ให้มีความต่อเนื่อง หรือก าหนดหน่วยงานที่มี
หน้าที่ในเรื่องนี้เป็นผู้ด าเนินการหลักเท่านั้น 
 ๖.๒.๒.๒ การให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี การสร้างภูมิคุ้มกัน และความตระหนักรู้ 
  รัฐบาลซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความส าคัญใน
การก าหนดแนวทางการบริหารประเทศในเรื่องโซเชียลมีเดีย ไว้ ๒ ข้อ คือ การสร้าง "ภูมิคุ้มกัน" ในการเสพสื่อและ
การใช้โซเชียลมีเดียอย่างรู้เท่าทันและมีวิจารณญาณกับการท าให้สื่อมวลชน ผู้ผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย และคนไท ย 
ทุกคนมีความตระหนักรู้ เข้าใจผลกระทบในการเสนอข่าว รวมถึงประชาชนควรมีหลักคิดที่ถูกต้องในการใช้  



๑๖ 
 

สื่อออนไลน์ ไม่ใช้สิทธิเสรีภาพจนเกินขอบเขต ในขณะที่ ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้แสดงความเห็นว่า การศึกษาเรื่อง Social Media ต้องพิจารณาแบบ Clustering  
และใช้ E-government มาเป็นตัวช่วยวิเคราะห์ และหาช่องทาง หรือวิธีเข้าถึงคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและ
เยาวชน เพ่ือทราบตัวตนที่แท้จริง และรู้ทันความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ว่าเป็นอย่างไร ซึ่งปัจจุบันถือเป็นรอยต่อ
ระหว่างคนสองยุค แต่กลับยังไม่มีงานวิจัยใด ๆ ที่สนับสนุน บ่งชี้พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ได้อย่างแท้จริงและ
ชัดเจน ดังนั้น สถาบันการศึกษาต้องตระหนักและให้ความส าคัญกับการท างานวิจัยเพ่ือเป็นตัวชี้วัดให้ทราบถึง
พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่อย่างชัดเจน รวมถึงการจัดระเบียบสื่อให้ท างานอย่างเป็นระบบและเคารพสิทธิซึ่งกันและ
กัน  คณะกรรมาธิการฯ  เห็นว่า ในการปฏิรูปการใช้สื่อโซเชียลมีเดียควรที่จะมีการด าเนินการให้สอดคล้องกับ
แนวทางของรัฐบาล ดังนี้ 
  ๑) การท าให้ผู้ใช้สื่อออนไลน์สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร การใช้อุปกรณ์ 
ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะ smart phone และไม่ตกเป็นเหยื่อของเทคโนโลยี หรือข้อมูลข่าวสารเท็จ 
จ าเป็นที่กลไกภาครัฐจะต้องหาวิธีการที่จะท าให้ผู้เสพสื่อทั้งสื่อกระแสหลัก หรือสื่อออนไลน์ เข้าใจในหลายมิติ  
อันได้แก่ การรู้เท่าทันสื่อ และการรู้เท่าทันสื่อดิจิตอลหรือสื่อออนไลน์ รวมถึงมีความรู้ในการใช้งานให้ทันต่อ 
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ตลอดจนความรู้ในด้านกฎหมาย เพ่ือให้การใช้งานมีขอบเขต
จ ากัดที่จะไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นหรือละเมิดกฎหมาย   
  "การรู้ เท่าทันสื่อ" (Media Literacy) มีค านิยามหลากหลาย แต่ค านิยาม 
ที่ยอมรับกันหมายถึง ความสามารถในการเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมิน และผลิตสื่อได้ในหลากหลายรูปแบบ หรือ
หมายถึง ความเข้าใจสื่อมวลชนอย่างรอบด้านในเชิงวิจารณญาณ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบรูปแบบวิธีการน าเสนอ 
เทคโนโลยีที่ใช้ และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการกระบวนการผลิตสื่อ โดยสามารถวิเคราะห์และวิจารณ์เนื้อหาของสื่อ 
และเข้าใจบทบาทของผู้รับสารในการสร้างความหมายจากเนื้อหาเหล่านั้น  ส่วน "การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล  
หรือสื่อออนไลน์" (Digital Literacy) เป็นเรื่องเฉพาะในเรื่องการรับรู้ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ เผยแพร่ทาง 
สื่อออนไลน์ โดยในประเทศสหรัฐอเมริกา มีองค์กร Common Sense ซึ่งเป็นองค์กรไม่หวังผลก าไร ได้แบ่งทักษะ
ที่ส าคัญส าหรับความรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ที่เยาวชนควรจะต้องเรียนรู้ ๘ ด้าน ดังนี้ 
 (๑) การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย (Internet Safety) เยาวชนจ าเป็น
จะต้องเรียนรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย เช่น การแยกแยะระหว่างเพ่ือนที่รู้จักกันทางออนไลน์ที่มี
ความน่าเชื่อถือหรือบุคคลที่ควรระวัง หน่วยงานหลักที่ควรท าหน้าที่ในเรื่องนี้ ควรมีการบูรณาการระหว่าง
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ในการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องดังกล่าว หรืออาจจะมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพราะเด็กหรือเยาวชนย่อมมีวิจารณญาณที่ต่ ากว่าวัยอ่ืน ขณะเดียวกันระบบ
สังคมในครอบครัวควรมีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นเตือนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลให้เข้าใจในเรื่องเหล่านี้ 
 (๒) การปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูล (Privacy & Security) คือ
ทักษะการจัดการข้อมูลส่วนตัวของตนเองในสื่อออนไลน์ให้มีความปลอดภัยจากความเสี่ยงในการใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ 
เช่น การขโมยตัวตน การล่อลวงต่าง ๆ เช่น ต้องสามารถตั้งรหัสผ่านที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการถูกล่อลวง และการ
เข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ต่าง ๆ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ควรด าเนินการในการ



๑๗ 
 

ก าหนดหลักเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ ในเรื่องการปกป้องข้อมูลของเด็กและเยาวชน ซึ่งอาจจ าเป็นต้องใช้มาตรการ
ทางกฎหมาย 
 (๓) การรักษาความสัมพันธ์และการสื่อสาร (Relationships & Communication) 
คือ ทักษะในการมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนเพ่ือสร้างการสื่อสารในเชิงบวกและการเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกชุมชน
ออนไลน์ที่ดี เช่น การเรียนรู้เรื่องของหน้าที่และจริยธรรมในการใช้สื่อออนไลน์ รวมถึงมารยาทในการใช้ 
สื่อออนไลน์ และตระหนักถึงพฤติกรรมของตนเองและสะท้อนให้ผู้ อ่ืนรู้ได้ว่าเป็นอย่างไร  กระทรวงดิจิทัล  
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงศึกษาธิการ ควรบูรณาการในเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีการ
ก าหนดเรื่องนี้ไว้ด้วย 
 (๔) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์ (Cyber-
Bullying) เยาวชนจ าเป็นต้องเรียนรู้ว่า หากตกอยู่ในสถานการณ์ถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์ เรียนรู้ว่า บทบาททั้ง
ด้านบวกและลบของการใช้สื่อออนไลน์ที่เกิดขึ้นจะเกิดผลกระทบอย่างไรกับทั้งตัวเอง เพ่ือน  และสังคมชุมชน
ออนไลน์ เพ่ือที่จะไม่มีพฤติกรรมในทางลบ และสามารถแก้ไขปัญหาในทางบวกหากตกเป็นเหยื่อหรือเข้าไป
เกี่ยวข้อง  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  และ บก.ปอท. ควรมีบทบาทหลักในการให้ความรู้และการ
เตือนสติกับผู้ตกเป็นเหยื่อ โดยเฉพาะไม่แสดงความโกรธแค้นหรือการแสดงตอบโต้กลับด้วยความรุนแรง อันอาจ
ท าให้เกิดการละเมิดทางด้านกฎหมาย 
 (๕)  การปกป้องข้อมูลและชื่อเสียงทางออนไลน์ (Digital Footprint & 
Reputation) คือ เรียนรู้ที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวและเคารพข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เรียนรู้ว่าข้อมูลในโลกออนไลน์
นั้นจะคงอยู่ตลอดไป การโพสต์แต่ละครั้งจะทิ้ง "ร่องรอยทางดิจิทัล" (Digital Footprint) เอาไว้ในโลกออนไลน์  
ซึ่งอาจจะมีผลกระทบในอนาคต ทั้งการเรียน การงาน หรือเรื่องส่วนตัว จึงจ าเป็นต้อง "ไตร่ตรองก่อนเปิดเผย
ตัวตน" (Sefl-Reflect before Self-Reveal) เนื่องจากเนื้อหาออนไลน์ที่สร้างขึ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ แชร์ 
หรือกดไลค์ สามารถสร้างผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืนได้ทั้งสิ้น  กลไกภาครัฐ โดยเฉพาะ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม และ บก.ปอท. ควรบูรณาการในการด าเนินการเรื่องนี้ การจัดท าโครงการเตือนสติก่อนแชร์ 
กดไลค์ ที่ บก.ปอท. ได้เผยแพร่ทางออนไลน์นั้น อาจยังไม่ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ หรือเป็นโครงการที่มุ่งให้ความรู้
กับคนทุกวัยจนเกินไป จึงอาจต้องก าหนดให้เจาะจงในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งรูปแบบการน าเสนอจะต้องสร้าง
ความสนใจจากกลุ่มคนวัยดังกล่าวที่ควรแตกต่างจากวัยอื่น  การเน้นในเรื่องความผิดทางกฎหมายอาจกลายเป็นสิ่ง
น่ากลัวของกลุ่มเด็กและเยาวชนจนอาจส่งผลเสียที่จะกล้าใช้สื่อออนไลน์เชิงบวกได้ 
 (๖) การสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัวในโลกออนไลน์  (Self-Image & Identity) 
เยาวชนจ าเป็นต้องตระหนักรู้ว่า อัตลักษณ์ที่ตนเองสร้างขึ้นในโลกออนไลน์คืออะไร และแตกต่างกับตัวตนในโลก
จริง (offline) หรือไม่ อย่างไร และความแตกต่างนั้น มีผลกระทบและความเสี่ยงอย่างไรต่อการมองตัวเอง  
ความเคารพนับถือตัวเอง รวมทั้งการได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน และความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในโลกจริง รวมทั้งการใช้
สื่อออนไลน์อย่างมีสมดุลกับกิจกรรมอ่ืน 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) การใช้ข้อมูลออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน 
(Creative Credit & Copyright) ปัจจุบันนี้เป็นวัฒนธรรมการ "ลอกแล้วแปะ" (copy and paste) ท าให้เกิด
ค่านิยมว่า ข้อมูลออนไลน์เป็นสิ่งที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย เยาวชนโดยเฉพาะในวัยเรียน จึงจ าเป็นที่
จะต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบและสิทธิของผู้สร้างสรรค์เนื้อหาในโลกออนไลน์ มีความเข้าใจในเรื่องลิขสิทธิ์ 
ทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดลิขสิทธิ์ (piracy)  การอ้างอิงข้อมูลเนื้อหาอย่างเหมาะสมเมื่อน าไปเผยแพร่ต่อ 
เพ่ือไม่ให้เป็นการแอบอ้างความเป็นเจ้าของ (Plagiarism) 
 ๒) นอกจากเด็กและเยาวชนควรได้รับการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ "การรู้เท่าทัน
สื่อ" ข้างต้นแล้ว ในส่วนของคนในสังคมไทยกลุ่มอ่ืน ๆ โดยเฉพาะผู้สูงวัย ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ  หรือแม่บ้าน 
ควรได้รับข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อกระแสหลัก เพ่ือให้ "รู้เท่า ทันสื่อ" เพราะคนกลุ่มนี้อาจถูกชี้น าหรือ 
โน้มน้าวให้หลงเชื่อได้ง่ายเช่นเดียวกัน กระทรวงดิจทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ควรร่วมกับส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี บูรณาการในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือท าความเข้าใจอย่างถูกต้องกับเนื้อหา
จากเฟสบุ๊คและแอปพลิเคชั่นไลน์ในประเด็นเรื่องสุขภาพ โรคภัย หรือข่าวสารที่เป็นเท็จอย่างทันท่วงที และน ามา
เผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นการสร้างความตระหนักรู้และรู้เท่าทันเรื่องดังกล่าว 
 ๓) การรู้เท่าทันด้านเทคโนโลยีเป็นสิ่งจ าเป็นในการใช้งานสื่อออนไลน์ เพราะเมื่อ
เทคโนโลยีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หากไม่มีการเรียนรู้และเข้าใจแล้ว ผู้ใช้งานอาจตกเป็นเหยื่อ
ได้ เพราะในปัจจุบัน มีผู้ไม่หวังดีที่พยายามใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือที่จะหลอกลวงเหยื่อเพ่ือขโมยข้อมูล 
อันน าไปสู่การขโมยทรัพย์สินของเหยื่อ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ บก.ปอท. ควรเป็นเจ้าภาพ
หลักในการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องนี้สู่สาธารณชน นอกจากนี้ กสทช. อาจต้องก าหนดหลักเกณฑ์หรือประกาศ 
บังคับให้ผู้จ าหน่ายโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์สื่อสารออนไลน์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดท าคู่มือการใช้งานเป็น
ภาษาไทย เผยแพร่ต่อสาธารณชนทางออนไลน์ โดยเปิดโอกาสให้เข้าถึงได้ทุกเวลาและทุกพ้ืนที่ รวมถึงไม่จ ากัดการ
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่จ าเป็นส าหรับการติดตั้งแต่ละอุปกรณ์ (driver) เพ่ือให้ผู้ใช้เครื่องมือดังกล่าว สามารถใช้
งานได้คุ้มค่าโดยไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่อยู่เสมอ  นอกจากนี้ ควรมีการจัดท าคู่มือการใช้ซอฟต์แวร์
ส าหรับการปกป้องและคุ้มครองการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และเปิดโอกาสให้ดาวน์ โหลดได้โดยเสีย
ค่าใช้จ่ายต่ าหรือไม่เสียค่าใช้จ่าย  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ควรที่จะผลิตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
หรือซอฟต์แวร์ประสงคร์้าย (malware) ขึ้นเองแทนที่จะพ่ึงพาจากต่างประเทศ 
 ๔) กระทรวงศึกษาธิการ ควรก าหนดให้มีการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การใช้สื่อออนไลน์ อย่าง
สร้างสรรค ์โดยก าหนดให้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
 ๕) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการ
ศาสนา ส านักงานเอกลักษณ์ของชาติ กรมประชาสัมพันธ์ จะต้องด าเนินการผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือให้ประชาชน  
มีความตระหนักทางด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย และความตระหนักรู้ทางด้านการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างถูกต้อง 
โดยให้มีกิจกรรมและโครงการเผยแพร่อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และ กสทช. ควรเพ่ิมหลักเกณฑ์การก ากับดูแล
ส าหรับผู้ ให้บริการสื่อต่ าง ๆ เช่น สถานีวิทยุ โทรทัศน์  เคเบิ้ ลทีวี  ให้มีการจัดรายการหรือน าผลผลิต  
ของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปเผยแพร่ตามห้วงเวลาที่เหมาะสม 
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 ๖) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
วัฒนธรรม ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ กสทช. ควรบูรณาการกันจัดท าคู่มือ
เผยแพร่การใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อใช้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม และแจกจ่ายในการจัดอบรม
ให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมภาคประชาสังคมให้เกิดสังคม “การรู้เท่าทันสื่อ (Media 
Literacy)” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อออนไลน์ด้วยการตระหนักรู้การใช้สื่ออย่างมีจริยธรรมในทุกระดับชั้น 
 ๖.๒.๒.๓ การใช้มาตรการทางกฎหมาย   

 ปัจจุบัน ไทยมีกฎหมายที่ใช้ในการก ากับดูแลการใช้สื่อออนไลน์ที่ให้การคุ้มครอง
ผู้ใช้สื่อ หรือผู้ตกเป็นเหยื่อ โดยตรงเพียงฉบับเดียวคือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งแม้จะมีการปรับแก้ไขมาเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 
และยังมีกฎหมายอาญาเพ่ือใช้ลงโทษผู้กระท าผิดก็ตาม แต่ยังจ าเป็นที่จะต้องให้มีกฎหมายในด้านอ่ืนด้วย 
โดยเฉพาะกฎหมายที่ปกป้องคุ้มครองเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กหรือ
เพ่ิมกฎระเบียบที่ให้อ านาจหรืออ านวยความสะดวกให้กับกลไกภาครัฐที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาได้มากข้ึน โดยเรื่องนี้
สมควรเป็นการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องและให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ดังนี้ 

 ๑) ควรมีกฎหมายที่จะปกป้องคุ้มครองกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นการโดยเฉพาะ 
ซ่ึงมีลักษณะเหมือนกับกฎหมาย COPPA ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
อาจเป็นเจ้าภาพหลัก โดยมีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมบูรณาการในการจัดท ากฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ 
ภายใต้กฎหมายนี้อย่างน้อยควรมีสาระส าคัญ ครอบคลุมดังนี้ 

 (๑) ควรก าหนดขอบเขตของกฎหมายที่จะใช้บังคับขึ้นตามอายุของกลุ่มเด็ก
และเยาวชน ให้มีความชัดเจน และให้สอดคล้องกับกฎหมายอ่ืน ๆ รวมถึงให้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมและ
พ้ืนที่ ทั้งนี้ เพราะหลายประเทศได้ก าหนดหลักการให้ความคุ้มครองกับกลุ่มเด็กและเยาวชนในแต่ละประเภท
ปัญหาที่มีความแตกต่างกัน เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความคุ้มครองเด็กในเรื่องลามกอนาจารตั้งแต่อายุ 
๑๘ ปีลงไป แต่ให้ความคุ้มครองในกรณีทั่วไปของกลุ่มเด็กและเยาวชนตั้งแต่อายุ ๑๓ ปี ส่วนในสังคมไทยอาจ
ก าหนดอายุให้แตกต่างกันโดยใช้ระดับการศึกษาเป็นตัวก าหนด เช่น ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
หรือระดับสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น 

 (๒) ควรก าหนดประเภทของสิ่งที่จะให้ความคุ้มครองกับกลุ่มเด็กและ
เยาวชนเป็นการโดยเฉพาะ เช่น สิ่งลามกอนาจาร  หรือการเอาเปรียบในการหาประโยชน์จากการท าธุรกิจออนไลน์ 
เป็นต้น ทั้งนี้ เพราะการแยกประเภทจะท าให้สามารถก าหนดขอบเขตของการให้ความคุ้มครองได้อย่างชัดเจน
ยิ่งขึ้น เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการออกกฎหมายเพ่ือป้องกันและดูแลสวัสดิภาพของเด็กมีหลายฉบับ  
เช่น Child’s Online Protection Act 1998 (COPA) Child’s Internet Protection Act 2000 (CIPA) เป็นต้น 

 (๓) วัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้ เพ่ือคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการ
ใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งควรจะต้องก าหนดอายุให้ชัดเจน เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา ก าหนดไว้ต่ ากว่า ๑๓ ปี  
ทั้งนี้ เพ่ือให้เด็กมีความปลอดภัยในการใช้งาน และป้องกันไม่ให้หาประโยชน์ทางการค้ากับเด็ก ซึ่งถือว่ายังเป็นผู้ที่
มีวิจารณญาณและประสบการณ์น้อย และยังมีความคิดหรือตัดสินใจไม่เท่าทันผู้ใหญ่ กฎหมายฉบับนี้จึงเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าเป็นหลัก ทั้งนี ้โดยมีผู้เกี่ยวข้อง ๓ ส่วน ได้แก่ 



๒๐ 
 

  (๓.๑) เด็กหรือเยาวชน (child) เป็นผู้ที่กฎหมายก าหนดให้ความ
คุ้มครอง จึงควรก าหนดอายุให้ชัดเจน เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา ก าหนดไว้ต่ ากว่า ๑๓ ปี  

   (๓.๒)  ผู้ให้บริการ (บริษัท ISP และบริษัท Operator) เป็นผู้ที่กฎหมาย
ก าหนดให้จะต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง เพ่ือให้เกิดการคุ้มครองกับเด็กหรือเยาวชน อาทิ การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ของเด็กและเยาวชน การจ ากัดการเข้าถึงของกลุ่มเด็กและเยาวชนในด้านเนื้อหาที่มีความรุนแรง เป็นต้น  
   (๓.๓)  พ่อแม่ (parent) ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ใช้อ านาจในการปกครองเด็ก  
(บุตรบุญธรรม) หรือบุคคลในครอบครัว ซึ่งควรมีก าหนดไว้ในกฎหมายว่า พ่อแม่ของเด็กและเยาวชนจะต้อง 
มีส่วนรับผิดชอบ หากเด็กและเยาวชนได้ใช้งานในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือกระท าผิดกฎหมาย ดังเช่น  
การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก ซึ่งใช้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  
พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๖ ที่ให้เอาผิดกับบิดามารดาด้วย 
 จากรายงานเรื่อง “การพัฒนากฎหมายปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ในสื่อออนไลน์” ของอาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ พบว่า ประเทศไทย เด็กและเยาวชนใช้เวลาอยู่กับสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้นจนขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง รวมถึงมีแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีไปในทางที่ไม่เหมาะสม
เพ่ิมมากขึ้น ปัญหาที่เกิดตามมาในกลุ่มเด็กและเยาวชน มีการใช้อินเทอร์เน็ตที่มากเกินไปจนท าให้เกิดผลกระทบ  
ต่อการเรียน สภาพสังคม ท าให้เสียเวลา เสียสุขภาพ ขาดสัมพันธภาพที่ดีกับคนในครอบครัว เพ่ือนฝูง และหน้าที่
การงาน บางคนมีอาการหนักเช่นเดียวกับติดยาเสพติด เรียกว่า ภาวะติดอินเทอร์เน็ต ( Internet Addiction 
Disorder หรือ IAD) ซึ่งเป็นปัญหาทางพฤติกรรมและจิตใจ และจากข้อมูลรายงานผลการส ารวจพฤติกรรม 
การใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ซึ่งเปรียบเทียบจากหลายหน่วยงานที่จัดท าไว้ เช่น ส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA พบว่า ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียของ
คนไทยมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ อันดับ ๑ ได้แก่ การใช้
บริการโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น เฟสบุ๊ค ซึ่งมีผู้ใช้ประมาณ ๓๕ ล้านบัญชี และที่ใช้ใกล้เคียงกันคือ โปรแกรมไลน์ ซึ่งมี
จ านวนผู้ใช้มีพอ ๆ กันและมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นกว่าเฟสบุ๊ค เนื่องจากผู้ใช้งานครอบคลุมทุกวัยกว้างขวางขึ้น 
 (๔ )  ส าหรับแนวทางปฏิ รูปด้ านกฎหมายเพ่ือให้ เกิดการคุ้ มครอง  
ควรพิจารณาแนวทางด าเนินการ ดังนี้  

  (๔.๑) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมควรเป็นเจ้าภาพ 
ในการบูรณาการหน่วยงานราชการเพ่ือผลักดันให้มีการตรากฎหมายเพ่ือการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ดิจิทัล และออนไลน์ ที่ใช้ก ากับกับทุกประเภทที่กระท าธุรกรรมกับเด็กขึ้นมาเป็นการเฉพาะ 
และให้กฎหมายฉบับนี้ขึ้นตรงต่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

  (๔.๒) เพ่ือให้เกิดผลสอดคล้องกับการปฏิรูปในวาระเร่งด่วน ควรมีการ
ปรับแก้ไข พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ .ศ. ๒๕๔๖ ในส่วนของมาตราที่ค านึงถึงสิทธิ ข้อมูล และความเป็น
ส่วนตัวของเด็ก ให้มีค านิยาม และมาตราที่พูดถึงการปกป้องคุ้มครองเด็กจากสื่อให้ครอบคลุมทั้งสื่อมวลชนและ  
สื่ออินเทอร์เน็ต  สื่อออนไลน์ 

  (๔.๓) รัฐบาลควรสนับสนุนภาคประชาชน อาทิ สมาคมสื่อ มูลนิธิ 
ชมรม ผู้ประกอบการธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต เช่น สมาคมผู้ผลิตและพัฒนาเว็บไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์   
ออก “แนวปฏิบัติและมาตรฐาน” ในการผลิตพัฒนาเว็บไซต์ที่ค านึงถึงหลักเกณฑ์การปกป้องคุ้มครอง 
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ความเป็นส่วนตัวของเด็ก เพ่ือเป็นต้นแบบของการพัฒนาโปรแกรม ผลิตภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจะเห็นได้
ว่า ในต่างประเทศ จากกฎหมาย COPPA ท าให้สื่อออนไลน์ต่างประเทศต้องพัฒนาโปรแกรมให้สอดคล้องกับ
มาตรการ คุ้มครองเด็ก เช่น กรณีเฟสบุ๊คที่ไม่ยินยอมให้เด็กที่อายุต่ ากว่า ๑๓ ปีเข้าใช้งาน และโปรแกรมยังฉลาด 
ในระดับหนึ่งที่สามารถวิเคราะห์ได้ว่า แม้เด็กจะการปลอมแปลงอายุตนเองในขณะสมัคร ก็ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ 
ในขณะที่ เปรียบเทียบของโปรแกรมที่ พัฒนาโดยคนไทยยังไม่มีการค านึงถึงการคุ้มครองหรือป้องกัน 
ไม่ให้เด็กเข้าใช้งานแต่อย่างใด 

  (๔.๔) ควรก าหนดให้ผู้ประกอบการวางกรอบมาตรฐาน “ขั้นต่ าส าหรับ 
การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และให้บริการ” ต้องค านึงถึงหลักการเก็บรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัว หลักการ
อนุญาต ยินยอม หลักการเยียวยา และรับผิดชอบลบข้อมูลส่วนตัว และให้กฎหมายมีลักษณะฟ้องเรียกร้อง
ค่าเสียหายได้ 
 ๒) ก าหนดให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น กสทช. และผู้ให้บริการออกระเบียบ
ข้อก าหนด ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าถึงสื่อ Social Media เพ่ือส่งเสริมการตระหนักรู้เท่าทันสื่อแก่เด็กและเยาวชน 
อย่างเหมาะสม โดยอาจมีการก าหนดให้โอเปอเรเตอร์ออกผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นทางเลือกส าหรับพ่อแม่
ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นเด็กเยาวชน เช่น 
 (๑) กสทช. ควรเป็นหน่วยงานหลักในการประสานหารือกับหน่วยงานอื่น ๆ 
ก าหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ออกผลิตภัณฑ์ “ซิมโทรศัทพ์มือถือส าหรับเด็กและเยาวชน (ที่ต่ ากว่า  
๑๓ ปี)” และออกแพ็คเกจค่าบริการราคาประหยัดและปลอดภัย (save and secure package) ในกรณีที่พ่อแม่
ผู้ปกครองเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดย กสทช. อาจมีส่วนสนับสนุนด้านงบประมาณหรือก าหนดมาตรการเพ่ือให้
เกิดการลดภาระทางภาษี โดยการประสานหารือกับกรมสรรพากร 
 (๒) กสทช. ควรเป็นหน่วยงานหลักในการประสานหารือกับหน่วยงานอื่น ๆ 
ก าหนดให้ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จัดท า “แอพลิเคชั่นคู่มือและเตือนภัยการใช้งาน หรือ ระบบ Parental 
System” ที่เชื่อมลิ้งก์มือถือของเด็กและเยาวชน เข้ากับมือถือและบัญชีของผู้ปกครอง และเสนอเป็นทางเลือก
สมัครใจใช้บริการแก่ผู้ปกครองที่สนใจสมัครใช้บริการ 
 (๓)  กสทช. ควรเป็นหน่วยงานหลักในการประสานหารือกับหน่วยงานอื่น ๆ 
ก าหนดเงื่อนไขส าหรับผู้รับใบอนุญาตประเภท “โปรแกรมประยุกต์” (software license) ที่ให้บริการส าหรับ
กิจการวิทยุ กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม ต้อง “ปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขการออกแบบที่
ปลอดภัยส าหรับเด็กและเยาวชน” และมาตรฐานทางอุตสาหกรรมสากล ในด้านความปลอดภัยของผู้ใช้และข้อมูล
ความเปน็ส่วนตัว  

 (๔) กสทช. ควรเป็นหน่วยงานหลักในการประสานหารือกับหน่วยงานอื่น ๆ  
ก าหนดให้ ผู้ผลิตหรือน าเข้าเครื่องโทรศัพท์มือถือให้ติดตั้งซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมประยุกต์ ประจ าเครื่อง
โทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อ เพ่ือใช้เป็นทางเลือกส าหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการการใช้สื่อออนไลน์แบบ 
มีคุณภาพให้กับบุตรและลูกหลานที่เป็นเด็กและเยาวชน 
 ๓) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ควรร่วมกับส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ โดย บก.ปอท. ในการพิจารณาหามาตรการการลงโทษปรับเจ้าของสื่อออนไลน์ต่างประเทศ ที่ได้ปล่อยให้
มีการเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ถูกละเมิดด้วยความรุนแรง หรือปล่อยให้มีการเผยแพร่เนื้อหา 
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ที่มีลักษณะชักชวนหรือโน้มน้าวให้น าไปสู่การกระท าที่รุนแรง หวาดกลัวอย่างมากกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ เพ่ือให้
เจ้าของสื่อออนไลน์ต่างประเทศ เช่น เฟสบุ๊ค ยูทูป มีส่วนร่วมรับผิดชอบในฐานะเป็นเจ้าของพ้ืนที่ที่ท าให้เกิดการ
แพร่หลายของเนื้อหาดังกล่าว 
  ในปัจจุบันรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการกิจการภายในของสภาล่าง  
ได้จัดท ารายงานการศึกษาประเด็นเรื่องความรุนแรงและการกลั่นแกล้งกัน hate crime และ abuse เผยแพร่ 
ต่อสาธารณชน (รายงานเรื่อง Hate crime: abuse, hate and extremism online) เนื่องจากที่ผ่านมาปล่อย 
ให้มีการเปิดด าเนินการกันอย่างเสรีและไร้การก ากับดูแลจากภาครัฐ รายงานฉบับนี้มีเนื้อหาที่เข้มข้นและ  
ได้รับความสนใจจากประชาชนและสื่อมวลชนเป็นจ านวนมาก เนื่องจากรายงานฉบับนี้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาของ 
ความรุนแรง และการสร้างความเกลียดชัง รวมทั้งการกลั่นแกล้งกันทางสังคมผ่านสื่อออนไลน์ ทาง Youtube, 
Facebook, Twitter จึงมีการเสนอให้มีการทบทวน และปรับปรุงกฎหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการก ากับดูแล
และลดปัญหาทางสังคม โดยในรายงานฉบับนี้เสนอให้มีค่าปรับบริษัทสื่อออนไลน์ต่างประเทศในกรณีที่ไม่ลบ
ข้อความหรือเนื้อหาซึ่งขัดกับกฎหมาย และส่อไปในทางของการใช้ความรุนแรง และการสร้างความเกลียดชัง 
ขณะเดียวกันก็มีรายงานข่าวว่า ทางรัฐบาลเยอรมันก็เสนอกฎหมายในลักษณะเดียวกันนี้  และมีการเสนอให้มี
ค่าปรับบริษัทสื่อออนไลน์ต่างประเทศที่ไม่สามารถลบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายและสร้างความรุนแรงในวงเงินสูงถึง 
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ยูโร 
 ๖.๒.๒.๔ มาตรการและแนวนโยบายของรัฐ 

 ควรมีการก าหนดแนวนโยบายด้านการสนับสนุนภาคประชาชนจากหน่วยงาน
ภาครัฐอย่างจริงจัง ในการด าเนินนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ รัฐควรมีบทบาทเพ่ิมในด้านการอ านวยความสะดวก
ให้กับภาคธุรกิจและภาคประชาชน  และควรมุ่งก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติการตามระเบียบและกฎหมาย 
ให้สอดคล้องกับแนวทางการแก้ปัญหาการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของรัฐบาล  และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมที่
ต่อเนื่องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเพ่ิมประสิทธิภาพการประสานความร่วมมือกับผู้ให้บริการสื่อออนไลน์
ต่างประเทศ ดังนี้ 

 ๑) มีการส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องสนับสนุนงบประมาณในเรื่อง
การจัดท าโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ด้วยการสร้างสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน 
ในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างถูกต้องและมีวิจารณญาณ การตระหนักรู้เท่าทันสื่อ โดยจะต้องเป็นโครงการที่มีลักษณะ 
ของความต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และเข้าถึงทุกกลุ่มวัย อาชีพ ทั้งนี้  เจ้าภาพหลักในการด าเนินการ คือ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยสนับสนุนต่าง ๆ อาทิ กรมประชาสัมพันธ์ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 ๒) กลไกภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง
วัฒนธรรม ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ควรจะต้องมีกระบวนการ แนวทาง หรือโครงการเพ่ือสนับสนุน
ภาคเอกชน โดยเฉพาะที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับด้านอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ หรือธุรกิจการโฆษณา ที่มีการจัดท า
โครงการให้ความรู้หรือสร้างจิตส านึกการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ กลไกภาครัฐดังกล่าวจะควรมีการพิจารณาถึง
แนวทางในการช่วยเหลือภาคธุรกิจเหล่านั้น ให้สามารถจัดท าโครงการให้ความรู้หรือสร้างจิตส านึกที่ดีในการใช้ 
สื่อออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน ด้วยการหามาตรการช่วยเหลือทางภาษี หรือช่วยอ านวยความสะดวกให้สื่อ  
ในสังกัดคิดค่าใช้จ่ายให้ต่ าเป็นกรณีพิเศษ หรือหางบประมาณสนับสนุนภาคธุรกิจในเรื่องดังกล่าว 



๒๓ 
 

 ๓) กระทรวงศึกษาธิการควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือการรู้เท่าทัน
สื่อเป็นหมวดวิชาภาคบังคับ และใช้เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับอุดมศึกษา หรือก าหนดให้
การเรียนในแต่ละชั่วโมงมีการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อหรือเรียนรู้ด้านการปลูกจิตส านึกการใช้  
สื่อออนไลน์อย่างมีคุณภาพ มีจริยธรรม และในเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดการสั่งสมด้านนิสัยที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดถึงการท าโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์เพ่ือเด็กและเยาวชน 

 ๔)  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นการ
ส่งเสริมและขยายตัวด้านดิจิทัล ทั้งการใช้งานและภาคธุรกิจ ด้านการศึกษา และด้านสังคมทั่วไป ตามแนวนโยบาย 
ไทยแลนด์  ๔.๐ ส่งผลให้ เกิดการใช้ อินเทอร์เน็ตชุมชน และครอบคลุมทั่ วประเทศ แต่ยังขาดนโยบาย  
ด้านการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ที่มากขึ้น ดังนั้น กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะ  
ผู้ด าเนินนโยบายดังกล่าวจะต้องเพ่ิมนโยบายด้านการป้องกันผลกระทบจากการใช้อย่างเป็นรูปธรรม  
และมีความชัดเจนให้มากขึ้น ด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าโครงการวิจัยในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง 
ก าหนดกลไกภาคปฏิบัติการเพ่ือรองรับเหตุการณ์ หรือผลกระทบจากการใช้งาน ให้สามารถแก้ ไขสถานการณ์ 
หรือผลกระทบได้อย่างทันท่วงที และมีการสรุปผลและรายงานต่อสาธารณชนให้ได้รับรู้ด้วย 

 ๕) ควรมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการก ากับดูแลเพ่ือให้การใช้สื่อ 
Social Media เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดถึงแนวทางการรวมกลุ่มเพ่ือการใช้สื่ออย่างสร้างส รรค์ 
โดยในส่วนของสื่อออนไลน์ต่างประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในฐานะผู้ประสานงานอย่างเป็น
ทางการของประเทศกับสื่อเหล่านั้น จะต้องมีบทบาทที่เข้มข้นและด าเนินงานในเชิงรุกกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
โดยการเจรจากับสื่อออนไลน์ต่างประเทศให้เข้ามามีส่วนร่วมในการก ากับดูแล และถือเป็นนโยบายการปฏิบัติ
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา หากสื่อออนไลน์ต่างประเทศไม่ให้ความร่วมมือ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ควรประสานกับหน่วยงานอ่ืนในการใช้มาตรการกดดัน เพ่ือให้สื่อออนไลน์ต่างประเทศหันมาให้ความร่วมมือ  
มากขึ้น ดังเช่นกรณกีารข้ึนทะเบียนระบบ CDN ที่ให้บริการในประเทศไทย เป็นต้น 

 ๖) ควรมีนโยบายด้านการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเพ่ือรองรับการปฏิบัติภารกิจด้านการก ากับดูแล การเฝ้าตรวจ ด้านเทคนิค ให้กับ
กลไกภาครัฐอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง ควรมีการส่งเสริม
ให้มีหน่วยงานที่สามารถออกใบรับรองคุณวุฒิหรือความช านาญแต่ละด้านของไทย  (Local Certificate) เช่น  
การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ จะเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรในวงการ  
ทันต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมากขึ้น 

 ๗) กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากร ควรก าหนดนโยบายช่วยเหลือแก่
องค์กรธุรกิจภาคเอกชน ที่สนับสนุนการผลิตสื่อ หรือจัดโครงการเกี่ยวกับการใช้สื่อที่สร้างสรรค์สามารถน า
ค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษีได้เป็นกรณีพิเศษจากยอดที่น ามาเป็นรายจ่ายปกติ หรือให้มีการประกาศรางวัล
ระดับประเทศที่ได้จากการผลิตเนื้อหาเพื่อสังคม มาเป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษี 

 ๘) รัฐบาลควรมีนโยบายส่งเสริมการผลิตซอฟต์แวร์ที่ใช้งานในสื่อโซเชียลมีเดีย
เป็นของตัวเอง เพราะการที่ต้องพ่ึงพาระบบสื่อโซเชียลมีเดียต่างประเทศ จะท าให้เกิดความสูญเสียทางด้านการ
ก ากับดูแลที่กฎหมายไทยไม่ครอบคลุมถึง และยังไม่สามารถจัดการกับปัญหาการใช้สื่อได้โดยง่าย รวมถึงรัฐต้อง
สูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น นอกจากการมีระบบสื่อโซเชียลมีเดียของไทยใช้ในประเทศแล้ว 



๒๔ 
 

ควรมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาให้เป็นซอฟต์แวร์ระดับ Global ที่มีการส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย  
ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีหน่วยงานในสังกัดที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาและผลิต
ซอฟต์แวร์ดังกล่าว เช่น โปรแกรม G-chat ที่น่าจะผลักดันให้มีการใช้งานไม่เฉพาะในกลุ่มข้าราชการ แต่ควรเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามาใช้งานด้วย นอกจากนี้ในปัจจุบันมีบริษัทเอกชนหลายแห่งที่มีขีดความสามารถในการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโปรแกรมไลน์ แต่ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ 
 ๖.๒.๒.๕ การมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผล 
  ในการที่จะให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการใช้สื่อ Social Media เกิดผลเป็น
รูปธรรม และเป็นจริงขึ้นได้นั้น จ าเป็นต้องมีกลไกในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลอย่างเป็นระบบ  
โดยจะต้องมีกระบวนการในการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน มีรูปแบบ และวิธีการที่เป็นมาตรฐาน เพื่อน ามาบังคับ
ใช้กับกลไกบริหารจัดการและก ากับดูแลของหน่วยภาครัฐ กับกลไกก ากับดูแลกันเองของผู้ใช้สื่อออนไลน์ที่ร่วมเป็น
เครือข่ายในการช่วยเหลือภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ  เช่น ภารกิจเฝ้าระวัง ภารกิจโครงการน้ าดีไล่น้ าเสีย 
โครงการหรือกิจกรรมการเสริมสร้างการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ อย่างน้อยควรจะมี ๔ รูปแบบ ดังนี้ 
  ๑) การก าหนดให้การจัดท าโครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรมให้มีการ
ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ และที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาประเทศ เป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานภาครัฐ โดยส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ .ร.) ควรก าหนดให้การจัดโครงการ หรือกิจกรรมการใช้สื่ออย่าง
สร้างสรรค์เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้  โดยอาจให้กลไกการบริหารจัดการและก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ  
เป็นผู้ด าเนินการออกแบบหรือประสานกับ ก.พ.ร. ในการก าหนดรายละเอียดของรูปแบบของโครงการหรือกิจกรรม  
  ๒) ก าหนดกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบ การประเมินผลให้ชัดเจนและ
สอดคล้องกับการท าหน้าที่ของกลไกบริหารจัดการและก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ และกลไกก ากับดูแลกันเอง 
ของผู้ใช้สื่อออนไลน์ที่ร่วมเป็นเครือข่าย เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึงช่วงเวลาที่จะต้องถูกตรวจสอบ 
และประเมินผลที่แน่นอน โดยหน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงานดังกล่าว ควรมีบทบาทในเรื่องดังกล่าว  
และควรให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้ามาตรวจสอบอีกทางหนึ่ง 
  ๓) ก าหนดให้มีการรายงานจากกลไกการบริหารจัดการและก ากับดูแลของ
หน่วยงานภาครัฐ กับกลไกก ากับดูแลกันเองของผู้ใช้สื่อออนไลน์ที่ร่วมเป็นเครือข่าย ให้มีความชัดแจน และมีกรอบ
เวลาก าหนดไว้ โดยหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนกลไกก ากับดูแลกันเองของผู้ใช้สื่อออนไลน์ที่ร่วมเป็น
เครือข่ายจะต้องก าหนดหลักเกณฑ์ในการรายงานให้มีความชัดเจน 
  ๔) ก าหนดให้มีการแสดงแนวความคิดหรือวิสัยทัศน์เกี่ยวกับกิจกรรม โครงการ 
ที่วางแผนจะจัดท าต่อในอนาคต เพ่ือให้กลไกบริหารจัดการและก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้ให้การ
สนับสนุนต่อผู้ใช้สื่อออนไลน์ที่ร่วมเป็นเครือข่าย ได้รับทราบถึงแนวความคิดและวิสัยทัศน์ในอนาคต เพ่ือใช้ใน 
การวางแผนงานในอนาคต ท าให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ และได้ทราบถึงแนวโน้ม ทิศทาง และการ
ปฏิบัติงานที่จะเกดิขึ้นและสามารถประเมินผลได้อย่างคุ้มค่า  

 ทั้งนี้ ในการด าเนินการของหน่วยงานทุกภาคส่วน ซึ่งนอกจากจะต้องด าเนินการตามข้อเสนอ 
แนวทางการปฏิรูปการใช้โซเชียลมีเดียของคณะกรรมาธิการฯ แล้ว ยังต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม 
แผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และนโยบายเกี่ยวกับการรณรงค์ส่งเสริมการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ภายใต้การ
ก ากับดูแล และการประสานงานของ "คณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์" อีกด้วย 





 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรปูด้านสื่อออนไลน์ 
ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏริูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ครั้งที่ ๙๕ 

วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

























 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรปูด้านสื่อออนไลน์ 
ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏริูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ครั้งที่ ๙๓ 

วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ณ กระทรวงศึกษาธิการ 

















 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ข้อเสนอเรื่อง 

“การพัฒนากฎหมายปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในสื่อออนไลน์” 
(Children Online Privacy and Protection Act : Coppa Acts) 

โดย 
นายธาม  เชื้อสถาปนศิร ิ

 













































 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
ผลงานวิจัยเรื่อง 

“รูปแบบของการสื่อสารในสื่อดิจทิัลทีส่่งผลกระทบในแงล่บต่อเด็กและ
เยาวชนและแนวทางการดูแลป้องกัน และเสริมสร้างความรู้เท่าทันสือ่ดิจิทัล

ส าหรับเด็กและเยาวชน:  
กรณีศึกษาจากประเทศไทยและต่างประเทศ” 

โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัชญ์  ครุจิต 
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