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ประเทศไทยปิดกัน้อนิเทอรเ์น็ตสงูมาก 
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ในชว่ง 3 เดอืน [ก.ย.-
พ.ย. 2554] รัฐบาลปิด
กัน้ขอ้ความไมเ่หมาะสม
แลว้กวา่ 60,000 ยอูาร์
แอล จากทีรั่ฐบาลชดุที่
แลว้ ด าเนนิการตลอด 3 
ปี ได ้73,000 ยอูาร์
แอล แสดงใหเ้ห็นวา่ 
รัฐบาลชดุนีเ้อาจรงิเอา
จัง และสามารถปิดกัน้
ได ้ไมว่า่จะเป็นเว็บไซต์
ทีเ่ปิดขึน้ในเมอืงไทย 
และตา่งประเทศ 

“เสรภีาพสือ่”  
อนัดบัที ่137 จาก 179 ประเทศ น.อ.อนุดษิฐ ์นาครทรรพ  

รมว.เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 



 

 

การปิดกัน้อนิเทอรเ์น็ตมรีาคา หรอืตน้ทนุ 
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 ตน้ทนุ 
ทางสงัคม 

 คา่ตอบแทน 
บคุลากร 

 ตน้ทนุ 
ทางออ้ม 

 ตน้ทนุ 
ทางตรง 

 คา่ซือ้อปุกรณ์ 
(hardware) 

 คา่ซือ้โปรแกรม 
(software) 

 คา่ใชจ้า่ยในการ 
ปิดกัน้ 

 ความเสยีหาย 
จากความเร็วลดลง 

 นวตักรรม/ 
บรกิารใหม่ๆ  ไมเ่กดิ 

 ความเสยีหาย 
ทางเศรษฐกจิ 

บัน่ทอน “ภมูคิุม้กนั 
ตนเอง” ของสงัคม 

 ลดิรอนเสรภีาพ 
ในการเขา้ถงึขอ้มลู 



 

นโยบาย/มาตรการเกีย่วกบัการปิดกัน้ 
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1. ปี 2551-2552 : โครงการศนูยป์ฏบิตักิารเฝ้าระวงัภยั

คกุคามดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยกระทรวงไอซทีไีด ้

วา่จา้งบรษัิท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ตดิตัง้ระบบและอปุกรณ์ที่

ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 

2. ปี 2552-2554 : ศนูยค์วามปลอดภยัทางอนิเทอรเ์น็ต 

(Internet Security Operation Center: ISOC) หรอื

ไอซ็อก ตดิตามเฝ้าระวงัเว็บไซตท์ีม่กีารเผยแพรข่อ้มลูทีไ่ม่

เหมาะสม รวมถงึประสานความรว่มมอืระหวา่งกระทรวงไอซทีกีบั

หน่วยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเปิดสายดว่น 1212 และอเีมล 

1212@mict.mail.go.th เป็นชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน 



 

นโยบาย/มาตรการเกีย่วกบัการปิดกัน้ (ตอ่) 
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3.    ปี 2553-ปจัจบุนั : โครงการสรา้งลกูเสอืบนเครอืขา่ย

อนิเทอรเ์น็ต (Cyber Scout) เว็บไซต ์

http://www.cyberscout.in.th/ ด าเนนิการสว่นหนึง่ผา่น

โครงการศนูยไ์อซทีชีมุชน 

4.    ปี 2554-ปจัจบุนั : ศนูยป์ฏบิตักิารความม ัน่คงปลอดภยั

ทางไซเบอร ์(Cyber Security Operation Center: 

CSOC)  หรอืซซ็ีอก ปรับเปลีย่นมาจากศนูยค์วามปลอดภัยทาง

อนิเทอรเ์น็ต (ไอซอ็ก) เดมิ โดยตัง้อยูท่ีห่อ้งปฏบิตักิารความ

มัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร ์ส านักงานใหญบ่รษัิท ทโีอท ีจ ากดั 

(มหาชน) เปิดท าการ 24 ชัว่โมง ดว้ยบคุลากร 20 คน 

http://www.cyberscout.in.th/


 

นโยบาย/มาตรการเกีย่วกบัการปิดกัน้ (ตอ่) 
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5.    ปี 2554-ปจัจบุนั : ศนูยต์ดิตามและเฝ้าระวงัการน าเสนอ

ขอ้มลูขา่วสารทีผ่ดิกฎหมายหรอืไมเ่หมาะสมผา่นระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ จัดตัง้โดยคณะกรรมการอ านวยการ

ก าหนดนโยบายการป้องกนัและปราบปรามการน าเสนอขอ้มลู

ขา่วสารทีผ่ดิกฎหมายหรอืไมเ่หมาะสมผา่นระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร คณะกรรมการม ี22 คน โดย ร.ต.อ.

เฉลมิ อยูบ่ ารงุ รองนายกรัฐมนตร ีเป็นประธานกรรมการ 

หน่วยงานดงักลา่วบรูณาการเจา้หนา้ทีจ่ากหลายหน่วยงาน รวม

ประมาณ 28 คน เพือ่ตดิตามตรวจสอบเนือ้หาในอนิเทอรเ์น็ต

ตลอด 24 ชัว่โมง 



 

  ประเมนิคา่ใชจ้า่ยของกระทรวงไอซที ี

7 ทีม่า: เอกสารงบประมาณ, รายงานการจัดซือ้จัดจา้ง, รายงานเปรยีบเทยีบผลการค านวนตน้ทนุผลผลติระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ 
2553 และ ปีงบประมาณ พ.ศ 2554, และการค านวณของผูว้จัิย 

• กระทรวงไอซทีไีมเ่ปิดเผยงบประมาณทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปิดกัน้ 

แตจ่ากงบประมาณและเอกสารตา่งๆ บนเว็บไซต ์คา่ใชจ้า่ยที่

เกีย่วขอ้งกบัการปิดกัน้เน็ตน่าจะไมต่ า่กวา่ 139 ลา้นบาทตอ่ปี 

 
         (       )          

                 CSOC (20                 15,000    )                           3.60  2555 
                                                              15.26  2553 
                                                                      15.26  2553 
                                                                  15.26  2553 
                                                                   15.26  2553 
                                     . . .                                      9.50  2555 
                                      . . .                                    19.00  2555 
                        Cyber Scout                         17.00  2554 
5%                                                     28.90  2553 
                                                                                     139.04  

 
 



 

  การส ารวจตน้ทนุของผูใ้หบ้รกิาร 
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• ผูว้จัิยใชว้ธิอีอกแบบแบบสอบถามออนไลน ์สง่ลงิก์

แบบสอบถามทางอเีมลไปยัง ISP และเจา้ของเว็บไซต ์

2,000 แหง่ทีม่ยีอดผูม้าเยอืนสงูสดุในประเทศไทย ณ 

15 มถินุายน 2555 ตามการจัดอันดบัของ 

Truehits.net 

• ผลการด าเนนิการสอบถามในชว่งระยะเวลา 20 วัน 

เดอืนกรกฎาคม 2555 มผีูต้อบแบบสอบถาม 38 ราย 

  - ไอเอสพ ี1 ราย  

         - ผูใ้หบ้รกิารและเจา้ของเว็บไซต ์36 ราย  

         - เจา้ของ Facebook Page 1 ราย  



 

วธิปิีดกัน้เนือ้หาของผูใ้หบ้รกิาร 
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ประเภทเนือ้หาทีปิ่ดกัน้ 
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คา่ใชจ้า่ยในการปิดกัน้ของผูใ้หบ้รกิาร 
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• ผูป้ระกอบการทีร่ะบคุา่ใชจ้า่ยโดยตรงสว่นใหญม่คีา่ใชจ้า่ยไมม่าก

นัก ถา้ใชค้า่กลาง ประเมนิไดว้า่ผูป้ระกอบการทัง้หมดมคีา่ใชจ้า่ย

ไมต่ า่กวา่ 1 ลา้นบาทตอ่ปี หรอื 26,000 บาทตอ่รายตอ่ปี 



 

 

จ านวนชัว่โมงทีใ่ชใ้นการปิดกัน้บางวธิ ี
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• เนือ่งจากการปิดกัน้บางวธิ ีเชน่ การเขยีนสครปิทก์รองค า และ

การใชบ้คุลากรคอยตรวจสอบเนือ้หา อาจประเมนิคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็น

ตวัเงนิโดยตรงยาก ผูว้จิยัจงึสอบถามจ านวนชัว่โมงทีใ่ชไ้ปกบัวธิี

ดงักลา่วประกอบดว้ย 

                        :      6          55                 
                                                               2,657  22 
                16,045  27 
                                             12,919  20 

 
              31,621  

 
 



 

ประเมนิตน้ทนุของการปิดกัน้ 
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• เมือ่ใชฐ้านเงนิเดอืนตัง้ตน้ของโปรแกรมเมอรใ์นอตุสาหกรรมไอท ี

และเงนิเดอืนตัง้ตน้ของพนักงานทัว่ไป ผูว้จัิยพบวา่คา่ใชจ้า่ยทัง้ปี

ในกรณีเขยีนสครปิท ์ใหค้นตรวจสอบ และผูใ้ชแ้จง้เนือ้หา อาจสงู

ถงึ 4.1 ลา้นบาทตอ่ปี ส าหรับผูใ้หบ้รกิาร 20-22 ราย 

• การใหค้นคอยตรวจสอบและใหผู้ใ้ชแ้จง้เนือ้หามคีา่ใชจ้า่ย

ประมาณ 74,000-80,000 บาทตอ่รายตอ่ปี คอ่นขา้งสงูเมือ่เทยีบ

กบัคา่เซริฟ์เวอรป์ระมาณ 30,000 บาทตอ่ปี 

    6                                                          ฉ           

                                      2,657  22               15,000              498,188  22,645 

                     16,045  27               10,000            2,005,625 74,282 

                                    12,919  20               10,000            1,614,875  80,744 

         31,621                    4,118,688     



 

  ขอ้จ ากดัและชว่งตอ่ไปของงานวจัิย 
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• ตวัเลขประเมนิตน้ทนุทางตรงของภาครัฐประเมนิเฉพาะกระทรวง

ไอซที ีไมร่วมหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปิดกัน้อนิเทอรเ์น็ต 

อาท ิกระทรวงยตุธิรรม ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิกระทรวง

วฒันธรรม เป็นตน้ 

• ตวัเลขประเมนิตน้ทนุทางตรงของผูป้ระกอบการนับเฉพาะการปิด

กัน้ดว้ยตวัเอง (self-censorship) ไมร่วมตน้ทนุการ “ใหค้วาม

รว่มมอื” กบักระทรวงไอซทีแีละต ารวจ หรอืตน้ทนุอืน่ในการ

ปฏบิตัติาม พ.ร.บ. คอมพวิเตอร ์เชน่ คา่ใชจ้า่ยดา้นคดคีวาม 

• ผูว้จิัยจะขยายวงแบบสอบถาม ประเมนิตน้ทนุทางตรงของ

หน่วยงานราชการอืน่ และประเมนิตน้ทนุทางออ้มในล าดบัตอ่ไป 


