The Junta Digital Agenda: 60 Days Later
Changes and trends in Thailand’s national information and communications policy after the 2014
coup – a 60 days observation

วาระดิจทิ ัลของคสช.: สองเดือนแรก
ความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มด้านนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลังการรัฐประหาร 22
พฤษภาคม 2557 – มีอะไรเปลี่ยนไปใน 60 วัน

อาทิตย์ สุรยิ ะวงศ์กุล และ วิภาวี พงษ์ปิ่น – เครือข่ายพลเมืองเน็ต
รายงานฉบับนี้แบ่งเป็นสองส่วนหลัก ส่วนแรกเป็นรายงานสถานการณ์การควบคุมสื่ออินเทอร์เน็ตและ
การละเมิดสิทธิิเสรีภาพที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่สองเป็นการรายงานความเปลี่ยนแปลงในนโยบายสื่อ
อินเทอร์เน็ตและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รายชื่อหน้าเว็บที่ถูกปิดกั้นและประกาศและคำา
สั่งคสช.ที่เกี่ยวข้องจะอยู่ในภาคผนวก การเก็บข้อมูลเริ่มตั้งแต่การประกาศกฎอัยการศึกเมื่อ 20 พ.ค.
2557 เก็บข้อมูลประกาศและคำาสั่งคสช.ถึงวันที่ 22 ก.ค. 2557 (ครบรอบสองเดือน) และเก็บข้อมูล
ปฏิิกริยาจากภาคส่วนอื่นๆ ต่อถึงวันที่ 28 ก.ค. 2557
1. การควบคุมสื่อออนไลน์
• การปิดกั้นการเข้าถึง
• การสอดส่องพฤติกรรม
• การควบคุมการแสดงออก
2. การละเมิดสิทธิิทางดิจทิ ัลต่อบุคคล
• การยึดค้นอุปกรณ์สื่อสาร คอมพิวเตอร์ และบัญชีสื่อสังคม
• การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ถูกควบคุมตัว
3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายสื่อและโทรคมนาคมระดับโครงสร้าง
• องค์กรและการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อกำากับดูแลสื่อ-สื่อออนไลน์
• นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดสรรทรัพยากร
4. สรุปประกาศและคำาสั่งคสช.ที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์
5. ปฏิิกริยาและการตอบรับจากประชาสังคมและองค์กรอื่นๆ
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1. การควบคุมสื่อออนไลน์
1.1 การปิดกั้นการเข้าถึง
1.1.1 ขอผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศตรวจสอบและปิดกั้นสื่อออนไลน์
เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2557 กอ.รส. มีการเรียกประชุมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายที่ได้รบั อนุญาต
จาก กสทช. เพื่อขอความร่วมมือในการตรวจสอบ และปิดกั้นเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง และ
อาจส่งผลต่อความสงบเรียบร้อย ตามคำาสัสั่ ่ ง กอ.รส. ฉบับั บที่ 8/25571
ในสมัย คสช. ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้บการชี้แจงแนวทางปฏิิบัติให้อยู่ภายใต้คำาสั่งของ คสช.
ทั้งจาก กสทช. และกระทรวงไอซีที โดยผูใ้ ห้บริการต้องดำาเนินการปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ตามยูอาร์
แอลที่ คสช.ส่งรายชื่อให้ภายใน 1 ชั่วโมง2
ตัวอย่างการขอความร่วมมือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในการปิดกัน้ เว็บไซต์ : เฟซบุ๊กถูกปิดกั้น
ชั่วคราว
28 พ.ค. 2557 นับแต่เวลาประมาณ 15.40 น. เว็บไซต์เฟซบุ๊กไม่สามารถเข้าถึงได้จากผู้ใช้
บริการอินเทอร์เน็ตทั่วไป จนกระทั่งเวลาประมาณ 16.20 น. จึงสามารถกลับมาใช้ได้อีกครัง้ หลัง
สถานการณ์ดังกล่าว กระทรวงไอซีทีออกมาชี้แจงต่อคนในประเทศว่า การที่เว็บไซต์เฟซบุ๊กล่มนั้น มมี
ปัญหาในการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเฟซบุ๊กที่ต่างประเทศ (อินเทอร์เน็ตเกตเวย์) ซึ่งคาดว่าน่าจะ
เกิดจากมีผู้ใช้จำานวนมาก ทำาให้ระบบล่ม”3 ขัดแย้งกับการทีส่ ำานักข่าวรอยเตอร์นำาเสนอข่าวในวันเกิด
เหตุ ถึงการออกมายอมรับของกระทรวงไอซีทีในการสั่งปิดกั้นเฟซบุ๊กเป็นการชัว่ คราวว่า เป็นการ
ป้องกันการวิพากษ์วจิ ารณ์รัฐประหาร4
1

กสทช. ขอความร่วมมือ ISP ตรวจสอบ-ปิดกั้นข้อความที่ส่งผลต่อความขัดแย้งตามประกาศ กอ.รส. (URL:
https://www.blognone.com/node/56514 เข้าถึงเมื่อ 21 พ.ค. 2557)
กสทช. ปิดห้องประชุมกับ 50 ผู้ให้บริการเน็ต ชีแ้ จงการทำางานภายใต้กฎอัยการศึก (URL:
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1400657563 เข้ถึงเมื่อ 21 พ.ค. 2557)
และ กสทช. ร่วมมือ กอ.รส. มอนิเตอร์เว็บไซต์ เตือน ISP พบความผิดปิดภายใน 1 ชม. (URL:
http://www.adslthailand.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD-%E0%B8%A3%E0%B8%AA-%E0%B8%A1%E0%B8%AD
%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95 เข้าถึงเมื่อ 21 พ.ค. 2557)
2
3 ประสาน ICT-กสทช.-ISP บล็อกเว็บนอกแถวตามสั่ง "คสช." (URL: http://www.prachachat.net/news_detail.php?
newsid=1401686984 เข้าถึงเมื่อ 3 ก.ค. 2557)
3
ไอซีทีแจงเฟซบุ๊กล่มในไทยเพราะมีผู้ใช้งานมากกว่าปกติ… (URL: http://bit.ly/1mpIzlM เข้าถึงเมื่อ 28 พ.ค. 2557)
4
ปัจจุบันหน้าข่าวนี้ ถูกปิดกั้นโดยกระทรวงไอซีทีไปเรียบร้อยแล้ว มThai ministry sparks alarm with brief block of Facebook”
(URL: http://in.reuters.com/article/2014/05/28/thailand-politics-facebook-idINKBN0E80U520140528 เข้าถึงเมื่อ 28

2

ต่อมา เทเลนอร์ เอเชีย บริษัทแม่ของดีแทค ซึ่งเป็นสมาชิกของ Telecommunications
Industry Dialogue ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทโทรคมนาคมที่ปกป้องสิทธิิมนุษยชน5 ได้ออกมากล่าวว่า การ
จำากัดให้ไม่สามารถเข้าถึงเฟซบุ๊กได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อลูกค้าดีแทคกว่า 10 ล้านคน
พร้อมเปิดเผยต่อสาธิารณะว่า "กลุ่มเทเลนอร์สามารถยืนยันได้ว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่าน
มาดีแทคได้รับการแจ้งจาก กสทช. เมื่อเวลา 15.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ให้ปิดกั้นการเข้าถึงเฟซบุ๊
กชัว่ คราว” มถ้าดีแทคได้รับคำาขอ ผู้ประกอบการรายอื่นก็น่าจะได้ดว้ ย”6
หลังการเปิดเผยของเทเลนอร์ต่อกรณีดงั กล่าว คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค.
ได้ออกมาปฏิิเสธิการปิดกั้นเฟซบุ๊กอีกครั้ง ขณะเดียวกัน ก็มีข่าวว่า กทค. เตรียมพิจารณาลงโทษดี
แทค โดยอาจตัดสิทธิิการเข้าประมูลคลื่นความถี่สำาหรับเครือข่าย 4G/LTE7 ต่อมาภายหลัง เทเลนอร์
จึงได้ออกมากล่าวแสดงความเสียใจต่อรัฐบาลทหาร กรณีทำาลายภาพลักษณ์สาธิารณะของทั้งรัฐบาล
ทหาร และกระทรวงไอซีที8

1.1.2 ขอผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต่างประเทศตรวจสอบและปิดกั้นสื่อออนไลน์
29 พ.ค. 2557 พล.ต.ต.พิสิษฐ์ เปาอินทร์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงไอซีที หัวหน้าคณะทำางาน
ตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์เผยว่า เตรียมส่งเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงของไอซีทีไปที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อ
เจรจากับเฟซบุ๊กและกูเกิล และอีกทีมไปที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันแชต
ไลน์ (Line) เพื่อขอความร่วมมือ ระงับการใช้เฟซบุ๊กและไลน์เป็นรายบุคคล หากพบเนื้อหาหมิ่นเบื้อง
สูง ยุยงปลุกปั่นเพื่อให้แตกความสามัคคีของคนในประเทศ9 โดยเน้นว่าจะมีการขอให้ปิดบัญชีการใช้
พ.ค. 2557) ปัจจุบัน ลิงก์นี้ถูกบล็อคโดยกระทรวงไอซีทีแล้ว
และ RPT-Thai ministry says blocks Facebook to stem anti-coup criticism (URL:
http://www.reuters.com/article/2014/05/28/thailand-politics-facebook-idUSL3N0O91GU20140528 เข้าถึงเมื่อ 28 พ.ค.
2557)
5
Telecommunications Industry Dialogue :Guiding Principles (URL:
http://telecomindustrydialogue.org/content/guiding-principles เข้าถึงเมื่อ 3 ก.ค. 2557)
6
Telenor says Thailand’s recent Facebook outage was ordered by the government (URL:
http://thenextweb.com/asia/2014/06/09/operator-dtac-says-thailands-government-forced-shut-access-facebook/
เข้าถึงเมื่อ 9 มิ.ย. 2557)
7
กทค. เตรียมพิจารณาลงดาบ DTAC อาจหมดสิทธิิเข้าประมูล 4G/LTE, ปฏิิเสธิไม่ได้สั่งปิดกั้น Facebook (URL:
https://www.blognone.com/node/57231 เข้าถึงเมื่อ 11 มิ.ย. 2557)
และ กทค. อาจตัดสิทธิิดีแทคในการประมูล 4G/LTE ด้วยกฎ Spectrum Cap - พร้อมแก้เงื่อนไขหากมีผู้ประมูลเพียง 2 ราย (URL:
https://www.blognone.com/node/57311 เข้าถึงเมื่อ 13 มิ.ย. 2557)
8
Telenor apologises to Thailand military junta (URL: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/d2ce78ec-f5fa-11e3-83d300144feabdc0.html เข้าถึงเมื่อ 10 ก.ค. 2557)
9
ICT คุยเฟซบุ๊ก-ไลน์บล็อกคนทำาผิดประกาศคสช (URL: http://bit.ly/1hgcjUM เข้าถึงเมื่อ 29 พ.ค. 2557)
และ ไอซีทีเตรียมบินเจรจาญี่ปุ่นขอสอบ′ไลน์คนไทย′เน้นกลุ่มขัดประกาศ คสช. (URL:
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1401358552&grpid=03&catid=03 เข้าถึงเมื่อ 29 พ.ค. 2557)
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งานของผู้ที่ฝ่าฝืนคำาสั่งของ คสช. เป็นรายบุคคล ไม่ได้ปิดการให้บริการทั้งหมด10 แต่ตอ่ มายกเลิกแผน
เข้าพบเมื่อ 3 มิ.ย. 255711

1.1.3 จำานวนหน้าเว็บท่่ถูกปิดกั้นจำาแนกตามประเภท
27 พฤษภาคม 2557 นายสุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ไอซีที) ดำาเนินการปิดเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม หมิ่นประมาท และเป็นภัยต่อความ
มั่นคงตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำานวน 219 เว็บไซต์12
29 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แจ้งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศและผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตทุกราย ตรวจสอบ และระงับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่อาจกระทบต่อความมั่นคง
จำานวน 120 รายการ ตามที่ คสช. แจ้งมาทันที พร้อมให้รายงานการดำาเนินการต่อสำานักงาน กสทช.
ด้วย13
1 ก.ค. 2557 เพจในเฟซบุ๊ก Police TV สถานีทีวีเพื่อประชาชนและเครือข่ายโทรทัศน์สาย
ตรวจประชาชนในเฟซบุ๊กโพสต์เสนอข่าว พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. แกนนำาการปราบ
ปรามผูพ้ นันฟุตบอลโลก เผยว่า มีการตรวจสอบ และปิดเว็บไซต์ โดยตรวจพบ 1,501 เว็บไซต์ ดำาเนิน
การปิดแล้ว 995 เว็บไซต์ และอยู่ระหว่างดำาเนินการ 506 เว็บไซต์14 รวมทั้งเพจ Cyberpatrol หรือ
เพจ มจ่าฮูก” ซึ่งมีช่องทางให้ประชาชนช่วยติดต่อแจ้งเหตุ ผ่านทั้งเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อีเมล และไลน์
ทั้งจ่าฮูกยังคงไล่ค้นหา และไล่ปิดเรื่อยๆ15 หากแต่การแจ้งยอดปิดเว็บไซต์โดยทางการนั้น ไม่ได้มีการ
ชี้แจงยูอาร์แอลที่ถูกปิดกั้นทั้งหมดอย่างแน่ชัด
อย่างไรก็ตาม นับแต่มีการปิดกั้นเว็บไซต์ภายหลังจากเกิดรัฐประหารนั้น ทางเครือข่ายพลเมือง
เน็ตได้รับแจ้งเหตุว่ามียูอาร์แอลที่ไม่สามารถเข้าถึงจำานวน 49 ยูอาร์แอล จึงนำามารวมกับอีก 51 ยูอาร์
แอลที่ไม่ซ้ำากันของงานวิจัยการควบคุมข้อมูลข่าวสารในประเทศไทยนับแต่รัฐประหาร 2557
10

3 ประสาน ICT-กสทช.-ISP บล็อกเว็บนอกแถวตามสั่ง "คสช." (URL: http://www.prachachat.net/news_detail.php?
newsid=1401686984 เข้าถึงเมื่อ 3 ก.ค. 2557)
11
ICT no longer intervene in social media (URL: http://www.bangkokpost.com/business/news/413231/ict-ministrywill-no-longer-intervene-in-social-media เข้าถึงเมื่อ 2 ก.ค. 2557)
12
ประสาน FB-ไลน์-ยูทปู ระงับเนื้อหาขัดประกาศคสช. (URL: http://bit.ly/1h8oaEC เข้าถึงเมื่อ 2 ก.ค. 2557)
13
กสทช. สั่งบล็อกแล้ว 120 เว็บตามคำาสั่ง คสช. (URL: http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1401368691
เข้าถึงเมื่อ 2 ก.ค. 2557)
14
Police TV สถานีทีวีเพื่อประชาชน (URL: https://www.facebook.com/policetv.tv/posts/656773671071950 เข้าถึงเมื่อ 2
ก.ค. 2557) และเครือข่ายโทรทัศน์สายตรวจประชาชน (URL:
https://www.facebook.com/472346006179049/photos/pcb.659951184085196/659951154085199/ เข้าถึงเมื่อ 2 ก.ค.
2557)
15
เพจ Cyberpatrol (https://www.facebook.com/jahooktcsd/posts/782549338463042 เข้าถึงเมื่อ 2 ก.ค. 2557)
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(Information controls during Thailand’s 2014 Coup)” ที่จดั ทำาโดย Citizen Lab
มหาวิทยาลัยโตรอนโต แคนาดา 16 ปรากฎให้เห็นประเภทเนื้อหาของเว็บที่ถูกปิดจากยูอาร์แอลเท่าที่
ทราบได้ของทั้ง 2 องค์กรรวมกัน ตามตาราง ดังนี้
ลำาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม

ประเภทเว็บ
ต่อต้านรัฐประหาร-ต่อต้าน คสช.
ปลุกระดม สร้างความแตกแยก
มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์
เว็บไซต์สื่อ-ประชาสังคม
กีฬาหรือการพนัน
เว็บโป๊
เว็บผิดลิขสิทธิิ์
เพจเฟซบุ๊กปลอม
อื่นๆ
โปรแกรมการปิดบังและการหลบเลี่ยงตัวตน

รวม
20
18
4
13
15
15
7
1
6
3
102

การปิดกัน้ เว็บไซต์นั้นไม่เพียงสร้างผลกระทบให้กับประชาชนเพียงแค่ด้านการจำากัดสิทธิิ
เสรีภาพในการแสดงความเห็น หรือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการเมืองเท่านั้น ยกตัวอย่าง เมื่อวันที่
17 มิ.ย.2557 พบว่าเป็นเว็บไซต์ทางการของการแข่งขันเทนนิสเอทีพีเวิลด์ทวั ร์
http://www.atpworldtour.com/ ถูกปิดกั้นโดยกองบัญชาการตำารวจสอบสวนกลาง สำานักงาน
ตำารวจแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งก่อนหน้านี้ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.
ที่ผ่านมา เว็บรายงานข่าวกีฬาอย่างฟุตบอล เช่น เว็บไซต์ www.soccersuck.com และ
www.livescore.com ถูกปิดกั้นด้วยเช่นกัน มีผลทำาให้แฟนๆ กีฬาได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า
เว็บ http://www.dailymail.co.uk/ เว็บไซต์ข่าวต่างประเทศที่ถูกปิดลงโดยกระทรวงไอซีทีก็
มีผลให้คนที่ตดิ ตามข่าวสารด้านต่างๆ จากต่างประเทศไม่สามารถเข้าถึงได้
เว็บไซต์อ่านออนไลน์ http://www.scribd.com/ ซึ่งมีหนังสือนานาประเภทอย่างเช่น
วรรณกรรมโรแมนติก กีฬาผจญภัย นิยายอิงประวัติศาสตร์ นวนิยายวิทยาศาสตร์ ตลอดจน
วรรณกรรมสำาหรับเด็กก็ไม่อาจเข้าถึงได้ตามไปด้วย

16

Information controls during Thailand’s 2014 Coup ( URL: https://citizenlab.org/2014/07/information-controlsthailand-2014-coup/ เข้าถึงเมื่อ 15 ก.ค. 2557)
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1.2 การสอดส่องพฤติกรรม
1.2.1 สนับสนุนให้ภาคประชาชนสอดแนมและช่้เป้ากันเอง
จากทีก่ ฎหมายห้ามมิให้ชุมนุมในทางการเมือง ตัง้ แต่ 5 คนขึ้นไป ฝ่าฝืนมีโทษจำาคุกไม่เกิน 2 ป
หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ 18 มิ.ย. 2557 ทีก่ องบัญชาการตำารวจนครบาล
พล.ต.ต.อำานวย นิ่มมะโน รอง ผบช.ศ.ช่วยราชการ บช.น. กล่าวว่า การที่มีผู้ส่งข้อความทางเฟซบุ๊ก
หรือไลน์ นัดชุมนุมทางการเมือง แสดงออกเชิงสัญลักษณ์เช่น ชูสามนิ้วหรือทำาเครื่องหมายใดๆ เพื่อ
แสดงออกทางการเมือง จึงเป็นการกระทำาให้ปรากฏิแก่ประชาชนด้วยวิธิีการใดๆ เพื่อให้ประชาชน
ล่วงละเมิดกฎหมายของแผ่นดินต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 7 ปตามประมวลอาญามาตรา 116 (3)
หากมีผู้รบั ข้อความเฟซบุ๊กหรือไลน์ จากนั้นส่งต่อไปยังประชาชน ก็เป็นการกระทำาผิดระวางโทษเช่น
เดียวกัน17 ตลอดจนการกดไลก์ในเฟซบุ๊ก ชุมนุมต้าน คสช. ก็ถือว่ามีความผิด18
โดยการชูสามนิว้ ตามสัญลักษณ์ภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Games เสมือนเป็นสัญลักษณ์
การต่อต้านรัฐประหาร ตำารวจสามารถเข้าควบคุมตัวได้ พร้อมประสานให้ฝ่ายทหารจัดอบรมเปลี่ยน
ทัศนคติ19
นอกจากนั้น 23 มิ.ย. 2557 ปรากฎข่าวตำารวจมีการขอความร่วมมือจากประชาชนทัว่ ไปให้
ช่วยเป็นหูเป็นตาให้รัฐ มีการตั้งรางวัลนำาจับผู้แสดงสัญลักษณ์ต้านคสช.ในพื้นที่สาธิารณะและพื้นที่
ออนไลน์ โดยผูท้ ี่บันทึกภาพและส่งมายังสำานักงานตำารวจแห่งชาติ จะได้รางวัลนำาจับภาพละ 500

17

โดนคุกแน่! หากแสดงสัญลักษณ์ทางการเมือง (URL:
http://www.dailynews.co.th/Content/crime/246076/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%
B8%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88!+%E0%B8%AB
%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AA
%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C
%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87 เข้าถึงเมื่อ
2 ก.ค. 2557)
18
อำานวยชี้ มกดไลค์” ชุมนุมต้าน คสช. ถือว่าผิด (URL: http://www.dailynews.co.th/Content/crime/243779/_%E0%B8%AD
%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2_%E0%B8%8A
%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C
%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%8A
%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8
%99+%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%8A.%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD
%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94 เข้าถึงเมื่อ 3 ก.ค. 2557)
19
ข้อความดังกล่าวปรากฎอยู่ในจดหมายข่าวในราชการตำารวจภูธิรจังหวัดเชียงใหม่ (URL:
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=1408937722727398&set=a.1400074940280343.1073741827.100008335516889 เข้าถึงเมื่อ 3 ก.ค. 2557)
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บาท หากข้อมูลนั้นำาไปสู่การจับกุมและดำาเนินคดีกับบุคคลในภาพเหล่านั้นได้20 และมีการเชิญชวนให้
ประชาชนแจ้งเบาะแสที่เพจ มจ่าฮูก” ในเฟซบุ๊ก21 เพื่อ มช่วยให้สังคมออนไลน์ใสสะอาดขึ้น”22

1.2.2 ใช้แอปพลิเคชันบนเฟซบุ๊กเพื่อเก็บข้อมูลผู้ใช้เฟซบุ๊ก
ปลัดไอซีทีเตรียมเพิ่มมาตรการคุมไลน์ โดยการเพิ่มเพื่อน23 นอกจากนั้น ยังมีการโผล่แอป
ตำารวจตรวจเฟซบุ๊ก เพื่อบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เฟซบุ๊ก โดยเชื่อมโยงจากปุ่ม มclose” ในหน้า
tcsd.info ที่แสดงแทนหน้าเว็บที่ถูกบล็อค ซึ่งหากประชาชนคนใดกดยอมรับการแชร์ข้อมูล ข้อมูล
ส่วนตัวของผู้ใช้เฟซบุ๊กคนดังกล่าวก็จะสามารถถูกเข้าถึงไบด้โดยเจ้าหน้าที่รัฐโดยทันที24

1.2.3 คสช.ติดตามตรวจสอบผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
1.2.3.1) การติดตามการแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมของบรรณาธิการนิตยสารฟ้าเดียวกัน
สืบเนื่องจากนายธินาพล อิ๋วสกุล ถูกเรียกไปรายงานตัวตามคำาสั่ง คสช. ที่ 5/2557 และได้รบั
การปล่อยตัวเมื่อ 30 พ.ค. 2557 ที่ผา่ นมา โดยต้องลงนามในเงื่อนไขท้ายประกาศรักษาความสงบที่
39/2557 เพื่อให้ได้รับการปล่อยตัว
ต่อมา 4 ก.ค. 2557 ธินาพลโพสต์ข้อความบนสถานะตนเองความว่า คสช. มีการแจ้งเตือนให้
จำากัดเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านสื่อเฟซบุ๊ก25 ความว่า

20

ตร.ตั้งรางวัลนำาจับผู้แสดงสัญลักษณ์ต้าน คสช. รวมภาพในเฟซบุ๊กด้วย ควักจ่าย 500 บาท/ภาพ (URL:
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1403497376 เข้าถึงเมื่อ 2 ก.ค. 2557)
และตำารวจ รับมือม็อบหน้าสถานทูตสหรัฐฯ ถ่ายรูป -จ่ายรางวัลภาพละ 500 บาท (URL:
fhttp://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1404630224
21
https://www.facebook.com/jahooktcsd
22
http://tcsd.info/ (URL: http://www.tcsd.in.th/news/detail/232 เข้าถึงเมื่อ 2 ก.ค. 2557)
23
ปลัดไอซีทีเตรียมเพิ่มมาตรการคุมไลน์ โดยการเพิ่มเพื่อน (URL: http://www.matichon.co.th/news_detail.php?
newsid=1401360142 เข้าถึงเมื่อ 30 พ.ค. 2557)
24
พบแอปตำารวจเก็บข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้เฟซบุ๊ก เตือนผู้ใช้เลี่ยงปุ่มกด close ในหน้า tcsd.info ทีแ่ สดงแทนหน้าเว็บที่ถูกบล็อค (URL:
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10152515714413130&set=a.10150109699603130.289409.116319678129 เข้าถึงเมื่อ 19 มิ.ย. 2557)
25
WITH THE MILITARY JUNTA MONITORING FACEBOOK, A POLITICAL MESSAGE THERE CAN PUT A JOURNALIST
BEHIND BARS (URL: http://en.rsf.org/thailand-with-the-military-junta-monitoring-09-07-2014,46609.html เข้าถึงเมื่อ 10
ก.ค. 2557)
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ต่อมาธินาพลได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าทีท่ หารนัดหมายให้ไปพบในวันที่ 5 ก.ค. 2557 ณ
ร้านกาแฟแห่งหนึ่งย่านซอยอารีย์ เพือ่ พูดคุยกรณีทธิี่ นาพลโพสต์เฟซบุ๊กวิจารณ์ คสช. อันเข้าข่ายยั่วยุ
ปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยก ธินาพลจึงถูกควบคุมตัวเป็นครั้งที่ 2 เนื่องจากธินาพลได้กระทำาผิดที่ยัง
เคลื่อนไหวทางการเมืองหลังได้รับการปล่อยตัวในครั้งแรก จนกระทั่ง 9 ก.ค. 2557 ธินาพลได้รับการ
ปล่อยตัวเป็นครั้งที่ 2 โดยต้องเซ็นเงื่อนไขการปล่อยตัว ซึ่งระบุว่าห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองอีก26
1.2.3.2) การแสดงการคุกคามบนเพจสมัชชาคนจน
9 ก.ค. 2557 สมัชชาคนจนจับภาพโพสต์ซึ่งเชื่อว่าเป็นทหาร 2 นายเข้ามาแสดงความเห็นใน
เชิงข่มขู่ โดยจากการทีส่ มัชาคนจนรายงานสถานการณ์เจ้าหน้าทีท่ หารและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทั้งในและ
นอกเครื่องแบบพร้อมอาวุธิเข้ามาหาชาวบ้านในพื้นที่ โดยเพจสมัชชาคนจนได้ถ่ายภาพลงบันทึกไว้
และเขียนหัวอธิิบายภาพว่า มชะตากรรมของชาวบ้านเก้าบาตร อำาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ภาย
ใต้เงื้อมมือทหารหาญ ระหว่างวันที่ 7–8 กรกฎาคม 2557”27 จากนั้นในส่วนแสดงความคิดเห็น 2
ความเห็นแรก ซึ่งเจ้าของเพจเชื่อว่าเป็นทหาร 2 นาย (โดยพิจารณาจากโปรไฟล์ของคนที่เข้ามาให้
ความเห็น28) ข่มขู่ตามข้อความว่า มกูรูแระมึงได้รูปมาจากใคร 55555” ส่วนอีกคนแสดงความเห็นว่า

26

ข้อมูลจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิิมนุษยชน เผยแพร่เมื่อ 9 ก.ค. 2557
รายละเอียดที่ URL:
https://www.facebook.com/220615904722575/photos/pcb.584194305031398/584194238364738/ เข้าถึงเมื่อ 11 ก.ค.
2557)
28
รายละเอียดที่ URL :
https://www.facebook.com/220615904722575/photos/a.584358788348283.1073741837.220615904722575/584358
771681618/ เข้าถึงเมื่อ 18 ก.ค. 2557)
27
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มมุมนี้จำาได้ชดั พรุ่งนี้เจอกัน”29 10 ก.ค. 2557 และวันต่อๆ มา ในหน้าเพจสมัชชาคนจนมีการ
รายงานสถานการณ์การเข้าถึงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ทหารและตรวจค้นบ้านชาวบ้าน

1.3 การควบคุมการแสดงออก
1.3.1 ลดพื้นท่่การแสดงออก
1.3.1.1) กองทัพบกเตือนให้นักข่าวบางกอกโพสต์ปิดส่วนความเห็นในเฟซบุ๊ก
27 พ.ค. 2557 กองทัพบกขอความร่วมมือ วาสนา นาน่วม ไม่ให้บุคคลเข้ามาแสดงความเห็น
ในเฟซบุ๊กเพราะทำาให้เกิดความขัดแย้ง30 ต่อมาวาสนาโพสต์ข้อความผ่านสถานะความว่า31

1.3.2 กำาหนดโทษการแสดงสัญลักษณ์์ทางการเมืองบนสื่อสังคม
คสช.ให้ผู้ถูกควบคุมตัวลงลายมือชือ่ ในสัญญาก่อนปล่อยตัว ว่าจะไม่แสดงออกทางการเมือง
รายงานสถานการณ์สทิ ธิิมนุษยชนไทย 1 เดือน หลังรัฐประหาร 2557 ระบุว่า ก่อนปล่อยตัวผู้
ถูกควบคุมตัวจะถูกบังคับให้เซ็นเอกสารยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ทีท่ หารเป็นฝ่ายกำาหนด เช่น จะยุติ
กิจกรรมหรือการแสดงออกทางการเมือง ยกตัวอย่าง กรณีธินาพล บก.ฟ้าเดียวกัน เองก็ต้องลงนาม

29

เพจสมัชชาคนจน มโปรดพิจารณา” (URL: https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=584355395015289&id=220615904722575 เข้าถึงเมื่อ 11 ก.ค. 2557)
30
ทบ.เตือนวาสนา ′เฟซบุ๊ก′ มีคอมเม้นท์สร้างความแตกแยก นักข่าวสาววอนเพื่อนๆ งดแสดงความเห็นสุ่มเสี่ยง (URL :
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1401242965 เข้าถึงเมื่อ 10 ก.ค. 2557) รัฐประหารกับสื่อโซเชียลมี
เดีย (URL: http://news.thaipbs.or.th/content/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B
%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A
%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%8A
%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8
%A2 เข้าถึงเมื่อ 10 ก.ค. 2557)
31
'วาสนา' วอนงดคอมเมนต์บนเฟซบุ๊กหลังทบ.เตือน (URL: http://news.voicetv.co.th/democracycrisis/106648.html เข้าถึง
เมื่อ 10 ก.ค. 2557)
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2. การละเมิดสิทธิทางดิจิทัลต่อบุคคล
2.1 การยึดค้นอุปกรณ์์สอื่ สาร คอมพิวเตอร์ และบัญช่สื่อสังคม
2.1.1 กรณ์่ผเู้ ข้ารายงานตัวหรือผู้ถูกจับกุมถูกยึดมือถือ ถูกขอให้เข้าสื่อสังคมให้ดู หรือ
ขอรหัสผ่าน
รายงานสถานการณ์สทิ ธิิมนุษยชนไทย 1 เดือน หลังรัฐประหาร 2557 ระบุว่า กรณีถูกจับกุม
หรือถูกควบคุมตัว32 พฤติการระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ ระหว่างอยู่ที่กองบังคับการปราบ

ปรามและสถานีตำารวจ เจ้าหน้าที่อาจดำาเนินคดีขยายผลต่อจากข้อมูลที่เจ้าหน้าที่มีอยู่แล้ว หรือข้อมูล
ที่ได้มาจากเฟซบุ๊ก หรืออีเมล์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ขอรหัสผ่านไประหว่างการควบคุมตัว
นอกจากนั้น ในรายงานฯ ยังระบุถึงขั้นตอนการสอบสวนไว้วา่ เจ้าหน้าทีจ่ ะยึดอุปกรณ์สอื่ สาร
เช่น โทรศัพท์มือถือ เพื่อนำาไปตรวจสอบว่ามีการกระทำาอะไรที่อาจผิดกฎหมาย (โดยเฉพาะมาตรา
112) หรือขัดต่อประกาศ คสช. หรือไม่ ซึ่งก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่เจ้าหน้าที่อาจนำาไปพิจารณาในการ
ดำาเนินคดีตอ่ 33
32

มักมาจากลักษณะสำาคัญ 3 ประการ 1) ควบคุมผู้ใช้เสรีภาพแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ตามพื้นที่สาธิารณะ ตลอดจนสื่อ
ออนไลน์ 2) การจับหรือควบคุมผู้ไปร่วมชุมนุมคัดค้านรัฐประหาร และ 3) ควบคุมผู้ไม่ไปรายงานตัวตามคำาสั่ง คสช.
33
รายงานสถานการณ์สิทธิิมนุษยชนไทย 1 เดือน หลังรัฐประหาร 2557 (URL : https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=681297575253433&set=pcb.681297988586725&type=1&theater เข้าถึงเมื่อ 10 ก.ค. 2557)
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2.1.2 กรณ์่ถูกบุกค้นบ้าน ยึดคอมพิวเตอร์ และไม่ได้คืนแม้ถูกปล่อยตัวแล้ว
25 พ.ค. 2557 เวลาประมาณ 15.00 น. เจ้าหน้าที่ทหารเข้าตรวจค้นบ้านของนายสมยศ
พฤกษาเกษมสุข จำาเลยคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และอดีตบรรณาธิิการนิตยสารว๊อยส์ ออฟ
ทักษิณ และได้จับกุมนางสุกัญญา พฤกษาเกษมสุข ภรรยานายสมยศ และนายปณิธิาน พฤกษาเกษม
สุข ลูกชายนายสมชายไปด้วย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ยึดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสองเครื่องจากบ้าน
นายสมยศไปด้วย34
นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่ตำารวจบุกยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ยกตัวอย่าง 27 พ.ค. 2557
ทหารบุกค้นโรงแรมโรสแกรนด์ พาเลซ ที่ตงั้ สถานีวิทยุของกลุ่มคนรักเชียงใหม่ 51 ได้ยดึ กล้องวิดโี อ
และกล้องถ่ายรูป และโน๊ตบุ๊ก 5 เครื่อง35 29 พ.ค. 2557 ทหาร ตำารวจ และฝ่ายปกครองเข้าบุกค้น
บ้านของประดิษฐ์ จังหวัดสุโขทัย ตรวจยึดวิทยุสื่อสาร 2 เครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง36 และ
20 มิ.ย. 2557 ทหารบุกค้นสำานักงานเรดไซเบอร์ ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลลาดพร้าว ยึดเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์37
นอกจากนั้น ยังพบกรณการจับกุมที่ไม่ได้ถูกแจ้งข้อหาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หากแต่ก็
ถูกยึดอุปกรณ์การสือ่ สาร มีกรณีบุกค้นบ้านจับพ่อและยึดอุปกรณ์สื่อสารของลูก (แม้ลูกไม่ได้ถูกเรียก
ตัว/ตั้งข้อหา/ถูกจับไปด้วย) เป็นต้น

2.2 การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ถูกควบคุมตัว
2.2.1 ข้อมูลส่วนตัวในโทรศัพท์มือถือของผู้ชมุ นุมถูกเผยแพร่ขณ์ะถูกควบคุมตัว
กรณี อภิชาติ (สงวนนามสกุล) อายุ 25 ป นักศึกษาบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัย
ธิรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่คณะกรรมการปฏิิรูปกฎหมาย (คปก.) เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2557 อภิชาติถูก
เจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวขณะชูป้ายต่อต้านรัฐประหาร บริเวณหน้าหอศิลปวัฒนธิรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร หลังจากควบคุมตัวครบ 7 วัน จึงถูกนำาตัวไปฝากขังที่เรือนจำาพิเศษ ถูกจำาแนกไป
แดน 3 และถูกปฏิิเสธิการขอยื่นประกันตัว
34

ทหารค้นบ้าน สมยศ พฤกษาเกษมสุข, จับตัวภรรยาและลูก (URL: http://prachatai.org/journal/2014/05/53517 เข้าถึงเมื่อ 10
ก.ค. 2557)
35
ข้อมูลการบุกบ้านหรือสถานที่ของเอกชนโดยกองทัพหลังรัฐประหาร 2014 โดย iLaw (URL : http://ilaw.or.th/node/3141 เข้า
ถึงเมื่อ 10 ก.ค. 2557)
36
ข้อมูลการบุกบ้านหรือสถานที่ของเอกชนโดยกองทัพหลังรัฐประหาร 2014 โดย iLaw (URL : http://ilaw.or.th/node/3141 เข้า
ถึงเมื่อ 10 ก.ค. 2557)
37
ข้อมูลการบุกบ้านหรือสถานที่ของเอกชนโดยกองทัพหลังรัฐประหาร 2014 โดย iLaw (URL : http://ilaw.or.th/node/3141 เข้า
ถึงเมื่อ 10 ก.ค. 2557)
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อย่างไรก็ตาม 26 พ.ค. 2557 ขณะที่อภิชาตยังอยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ และ
ถูกยึดมือถืออยู่นั้น ในอินเทอร์เน็ตกลับปรากฏิภาพของอภิชาติที่ถ่ายกับกับแกนนำาคนกลุ่มคนเสื้อแดง
บางคน เช่น จตุพร พรหมพรรณ ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เนติวิทย์ โชติภทั ร์ไพศาล สมศักดิ์ เจียมธิีรสกุล
ศรัณย์ ฉุยฉาย (อั้ม เนโกะ) และวรเจตน์ ภาคีรตั น์ ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ข่าวเจ้าพระยานิวส์38 และเฟ
ซบุ๊กเพจคนละหมัด เดอะซีรีย์39 ซึ่งมีการรื้อโพสต์สถานะเก่าๆ และภาพกิจกรรมการเมืองในอดีต ทาง
เฟซบุ๊กของผู้ถูกจับกุมมาเผยแพร่อีกเป็นจำานวนมาก40
29 พ.ค. 2557 เว็บไซต์สำานักข่าวอิศราอ้างข้อความว่า มขณะเดียวกันทหารที่เข้าค้นบ้านได้กู้
file จำานวนมากออกมา พบว่ามีการโพสต์ข้อความจำานวนมากที่หมิ่นเหม่ต่อการผิดกฎหมาย41” หาก
แต่ไม่ได้นำาเสนอหลักฐานอย่างเป็นรูปธิรรม ว่ามีการบุกค้นบ้านและพบไฟล์ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม อภิชาติถูกแจ้งข้อกล่าวหา มาตรา 112, 215, 216 และมาตรา 14 อนุ 3
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 โดยผู้ใกล้ชดิ อภิชาติซึ่งเป็นพยาน
ขณะตำารวจสอบปากคำาอภิชาติระบุว่า ข้อหาตามมาตรา 112 นั้นสืบเนื่องมาจากมีผู้นำาส่งหลักฐานที่
อ้างว่าเป็นข้อความในเฟซบุ๊กของอภิชาตให้เจ้าหน้าที่ทหาร42

38

โลกไซเบอร์แฉ หนุ่มจุดเทียน อดีตปธิ.สภาเด็กฯ หมิ่นสถาบันฯ (URL:
http://www.chaoprayanews.com/2014/05/26/242468/ เข้าถึงเมื่อ 10 ก.ค. 2557)
39
เพจคนละหมัด เดอะซีรีย์ เผยแพร่ภาพอภิชาติเมื่อ 26 พ.ค. 2557 (URL: https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=699193020141250&set=a.130124063714818.20148.129555123771712
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=699179913475894&set=pcb.699180090142543
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=699179936809225&set=pcb.699180090142543
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=699179933475892&set=pcb.699180090142543
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=699179940142558&set=pcb.699180090142543
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=699179923475893&set=pcb.699180090142543
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=699180000142552&set=pcb.699180090142543 เข้าถึงเมื่อ 10 ก.ค.
2557)
40
แฉสันดาน(พวกหมิ่น)ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิิการด้านเด็กและเยาวชน วุฒิสภา จากเพจคนละหมัด เดอะซีรีย์ (URL:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.337488492978373.77062.129555123771712 เข้าถึงเมื่อ 10 ก.ค. 2557)
41
นิติฯ มธิ.ตั้งกก.กฎหมายดูแลบุคลากรถูก คสช.ดำาเนินคดี (URL: http://www.isranews.org/isranews-news/item/29982tu2905572.html เข้าถึงเมื่อ 10 ก.ค. 2557)
42
ศาลอุทธิรณ์ไม่ให้ประกัน 112 ‘อภิชาติ’ นศ.มธิ.ชุมนุมหน้าหอศิลป์ (URL:
http://www.prachatai.com/journal/2014/06/53894 เข้าถึงเมื่อ 10 ก.ค. 2557)
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3. การเปล่ย่ นแปลงนโยบายสื่อและโทรคมนาคมระดับ
โครงสร้าง
3.1 องค์กรและการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อกำากับดูแลสื่อ-สื่อ
ออนไลน์
ตามประกาศการจัดส่วนงานและการปรับโครงสร้างการจัดของคสช. (ประกาศฉบับที่
22/2557 และ 34/2557) ได้จดั ส่วนงานเป็นสองส่วนใหญ่คือ ส่วนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย
(สรส.) และส่วนงานการบริหารราชการ (สบร.)
• ส่วนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย มีหน่วยที่เกี่ยวกับงานด้านสื่ออย่างน้อยสองหน่วยคือ
คณะทำางาน IO/ปชส. และคณะทำางานติดตามสื่อ
• ส่วนงานการบริหารราชการ มีกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการกำากับดูแลสื่อ 2 กลุ่มงาน คือ กลุ่ม
งานความมั่นคง และกลุ่มงานกิจการพิเศษ
กลุม่ งานความมั่นคง มีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับกระทรวง
กลาโหม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่มงานกิจการพิเศษ ดูแลคณะกรรมการเพื่อติดตามการเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธิารณะ ซึ่งมี
คณะทำางานเพื่อติดตามการเผยแพร่ข่าวต่อสาธิารณะอีก 5 คณะ
1. คณะทำางานติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสื่อวิทยุ มีเลขาธิิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นประธิาน
2. คณะทำางานติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสื่อโทรทัศน์ มีเลขาธิิการกสทช. เป็นประธิาน
3. คณะทำางานติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสือ่ สิ่งพิมพ์ มีผู้บัญชาการตำารวจสันติบาลเป็น
ประธิาน
4. คณะทำางานติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สื่อสังคมออนไลน์ โซเชียลมีเดีย มีปลัด
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเป็นประธิาน
5. คณะทำางานติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่างประเทศ มีปลัดกระทรวงการต่าง
ประเทศเป็นประธิาน
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นอกจากนี้ มาตรา 17 ของร่างธิรรมนูญการปกครองชั่วคราว จะกำาหนดให้ คสช.มีอำานาจเทียบ
เท่าหรือเหนือรัฐบาลใหม่43 วางอำานาจหัวหน้าคสช.คู่ขนานกับ อำานาจของนายกรัฐมนตรี และ
คสช.สามารถพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และปลดรัฐมนตรีออกจากตำาแหน่งได้44 ทำาให้โครงสร้างของ
ส่วนงานบริหารราชการของ คสช. นั้นจะยังคง มครอบ” โครงสร้างของรัฐบาลใหม่อยู่ต่อไป

3.1.1 คณ์ะทำางานกำากับดูแลการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์45
2 มิถุนายน 2557 สุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ
กระทรวงไอซีที ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำางานกำากับดูแลการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ มีเป้า

43

เปิดหัวใจร่างรัฐธิรรมนูญฉบับใหม่!! สภาปฏิิรูปชี้ขาด-ไม่ทำาประชามติ (URL: http://www.naewna.com/politic/111003 เข้าถึง
เมื่อ 13 ก.ค. 2557)
44
เจาะลึกเนื้อหาสำาคัญร่างรัฐธิรรมนูญฉบับชั่วคราว - ตรวจเข้มการเว้นโทษคณะรัฐประหาร (URL:
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRRd05EUTFNemswTUE9PQ==&sectionid= เข้าถึงเมื่อ 8
ก.ค. 2557)
45
3 ประสาน ICT-กสทช.-ISP บล็อกเว็บนอกแถวตามสั่ง "คสช." (URL: http://www.prachachat.net/news_detail.php?
newsid=1401686984 เข้าถึงเมื่อ 8 ก.ค. 2557)
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หมายเพื่อดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เผยถึงการแบ่งคณะทำางานดังกล่าว ออกเป็น 3
ส่วน ได้แก่
1) คณะทำางานด้านอำานวยการ รับผิดชอบด้านงานธิุรการเพื่อสนับสนุนการปฏิิบัติงาน มีผู้ช่วย
ปลัดกระทรวงไอซีที เป็นหัวหน้า
2) คณะทำางานด้านการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล มี พล.ต.ต.พิสิษฐ์ เปาอินทร์ ที่ปรึกษา
ปลัดไอซีที เป็นหัวหน้าคณะ มีอำานาจตรวจสอบและสั่งระงับข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เป็นการ
กระทำาผิดตามประกาศ คสช. พร้อมรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งต่อให้คณะที่ 3
3) คณะทำางานด้านสืบสวนสอบสวนและปราบปรามดำาเนินคดีต่อไป โดยมีผู้บังคับการปราบ
ปรามการกระทำาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำานักงานตำารวจแห่งชาติ เป็นหัวหน้า
คณะ
“เวลานี้มีคณะทำางานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสื่อออนไลน์ 3 หน่วยงานคอยมอนิเตอร์ตลอด
24 ชัว่ โมง ได้แก่ คณะทำางานของ คสช.ทีก่ องทัพบกเป็นผู้ดำาเนินการ วอร์รูมของ กสทช.และของไอซี
ที ซึ่งทั้งหมดจะทำางานประสานกัน โดยวอร์รูมของคสช.จะดำาเนินการเจาะจงเป็นรายบุคคลที่ต้องมี
การเฝ้าระวัง ส่วน กสทช.กับไอซีทีจะกำากับดูแลการใช้งานให้เป็นไปตามกรอบของ คสช.เป็นหลัก ซึ่ง
จะเข้มข้นกว่า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เพราะถ้าฝ่าฝืนจะต้องถูกดำาเนินคดีโดยขึ้นศาลทหาร มีโทษจำาคุก
2 ป หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ” สุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงไอซีที กล่าว46

3.1.2 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014
เนื่องจากความเข้มข้นของกระแสบอลโลก ป 2014 ทำาให้สำานักงานตำารวจแห่งชาติมีมาตรการ
เพิ่มความเข้มงวดในการระมัดระวังเรื่องทายผลพนันมากยิ่งขึ้น
9 มิ.ย. 2557 ที่สำานักงานตำารวจแห่งชาติ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รองผบ.ตร. เปิด มศูนย์
ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014” ครอบคลุมการลักลอบ
เล่นพนันทางอินเทอร์เน็ต โต๊ะบอล โทรศัพท์ ตามร้านอาหาร-ร้านประกอบการ ตลอดจนการทายผล
ทาง SMS
พล.ต.ต.พิสิษฐ์ เปาอินทร์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงไอซีที ระบุว่า สถิติการเล่นพนันฟุตบอลใน
ประเทศไทยมีเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 มีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้น มไอซีทีและตำารวจ จะร่วม
การกวดขันอย่างเข้มงวด หากพบเว็บไซต์ใดมีการลักลอบหรือปล่อยให้มีการเล่นพนัน จะดำาเนินการ

46

3 ประสาน ICT-กสทช.-ISP บล็อกเว็บนอกแถวตามสั่ง "คสช." (URL: http://www.prachachat.net/news_detail.php?
newsid=1401686984 เข้าถึงเมื่อ 8 ก.ค. 2557)
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ปิดเว็บไซต์นั้นทันที โดยอาศัยอำานาจตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่องการ
ควบคุมการพนัน รวมถึงจะรวบรวมพยานหลักฐานพิสูจน์ทราบตัวบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง”47

3.2 นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดสรรทรัพยากร
3.2.1 แผนงานโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลย่ท่เอื้อต่อการควบคุมมากขึ้น
3.2.1.1) อินเทอร์เน็ตเกตเวย์แห่งชาติ
กระทรวงไอซีทีเตรียมเสนอ คสช. เดินหน้าตั้ง "อินเทอร์เน็ตเกตเวย์แห่งชาติ" ให้ผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต (ISP) ใช้ออกต่างประเทศร่วมกัน48 โดยจะเป็นความร่วมมือระหว่าง ISP ที่มีเกตเวย์เป็น
ของตนเอง อาทิ บมจ.ทีโอที บมจ. กสท โทรคมนาคม และ ISP อื่นๆ อีก 6 ราย ซึ่งจะช่วยให้
กระทรวงไอซีทีเข้ามควบคุมการบล็อคเว็บไซต์ได้ง่าย และทำาได้ในทางตรงมากขึ้น นอกจากนั้น ยังมี
แผนการสร้าง มไทยแลนด์โซเชียลเน็ตเวิร์ก” ให้คนไทยใช้งาน คาดว่าจะเห็นความชัดเจนเป็นรูปธิรรม
ได้ภายใน 1-2 เดือนนี้49
3.2.1.2) บังคับล็อกอินอินเทอร์เน็ตด้วยบัตรประชาชน
มีรายงานจากแหล่งข่าวในภาคอุตสาหกรรม ว่ามีการดำาเนินการสอบถามถึงการจัดซื้ออุปกรณ์
ในโครงการล็อกอินเข้าอินเทอร์เน็ตด้วยบัตรประชาชนสมาร์ตการ์ด50

3.2.2 นโยบายการจัดสรรทรัพยากรท่่รวมศูนย์เข้ารัฐหรือกลุ่มทุนในประเทศมากขึ้น
3.2.2.1) ปรับโครงสร้างกสทช. และการบริหารจัดการเงิน กทปส.
สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสนอ คสช.ให้ปรับโครงสร้างของ กสทช. รวมถึงคุณสมบัติและ
ที่มาของกรรมการ กสทช. เช่น คุณสมบัติเรื่องอายุที่ปัจจุบัน กสทช. กำาหนดที่ไม่ต่ำากว่า 35 ป ซึ่ง
สตง.เห็นว่าน้อยเกินไป เมื่อเทียบกับองค์กรตามรัฐธิรรมนูญอื่นที่กำาหนดที่ 45 ป51 ต่อมา คสช. เตรียม
โอนเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อ
47

สตช.ขึงขังตั้งศูนย์ปราบพนันบอลโลก ฟันโทษหนัก ตร.เกียร์ว่าง (URL: http://www.thairath.co.th/content/428303 เข้าถึงเมื่อ
8 ก.ค. 2557)
48
"ไอซีที"ผุดไอเดียมดิจิทัลอินเทอร์เน็ตเกตเวย์แห่งชาติ”บริหารเน็ตทั่วประเทศ-ควบรวม"ทีโอที-กสท" (URL:
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1401184718 เข้าถึงเมื่อ 27 พ.ค. 2557)
และ ICT plans national gateway to curb abuse of internet (URL:
http://www.bangkokpost.com/news/politics/412124/ict-plans-national-gateway-to-curb-abuse-of-internet เข้าถึงเมื่อ
28 พ.ค. 2557)
49
3 ประสาน ICT-กสทช.-ISP บล็อกเว็บนอกแถวตามสั่ง "คสช." (URL: http://www.prachachat.net/news_detail.php?
newsid=1401686984 เข้าถึงเมื่อ 3 ก.ค. 2557)
50
Thai junta holding the mother of all garage sales (URL: http://www.telecomasia.net/blog/content/thai-juntaholding-mother-all-garage-sales เข้าถึงเมื่อ 2 ก.ค. 2557)
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ประโยชน์สาธิารณะ (กทปส.) 50,000 ล้านบาท เข้าคลัง52 นอกจากนั้น ประกาศฉบับที่ 80/2557 มี
การแก้ไขพระราชบัญญัติ องค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มีผลให้เงินรายได้จากการประมูลกิจการกระจาย
เสียง และกิจการโทรทัศน์ ทั้งทีวีดิจติ อล และวิทยุดิจติ อลในอนาคต เป็นเงินรายได้ของแผ่นดิน 53
3.2.2.2) คสช. สั่ง กสทช. ชะลอ 4 โครงการใหญ่โทรคมนาคมพื้นฐาน-เปลี่ยนผ่านดิจิทัล
17 มิ.ย. 2557 นายฐากร ตัณฑสิทธิิ์ เลขาธิิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิิการ กสทช.) แถลงข่าวว่าได้รับหนังสือจากคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ ชะลอ การดำาเนินโครงการใหญ่ 4 โครงการไว้เป็นการชัว่ คราว54
1. โครงการจัดประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz
2. โครงการจัดประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 900 MHz
3. โครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพือ่ สังคม (USO)
4. โครงการสนับสนุนช่วยเหลือการเปลี่ยนผ่านทีวีจากระบบแอนาล็อกเป็นดิจิตอลด้วยการแจก
คูปองแก่ประชาชน
3.2.2.3) ทีโอที-กสท เสนอ กสทช. คืนค่าสัมปทาน และให้ใช้คลื่นต่อโดยไม่ต้องประมูล-ไม่มีวัน
หมดอายุ
ฐากร ตัณฑสิทธิิ์ เลขาธิิการกสทช. เปิดเผยผลการหารือแนวทางฝ่าวิกฤติของบริษัท ทีโอที
จำากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) หลังมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูง
ของทั้งสองบริษัทไปหาข้อสรุป เพื่อให้ กสทช.นำามาประมวลและเสนอต่อ คสช.55
ซึ่งต่อมาทีโอทียื่นข้อเสนอ 3 ข้อ คือ
51

หนังสือ สตง.ฉบับเต็ม! ชง "ประยุทธิ์" รื้อ "อำานาจ-ทีม่ า" กสทช.ทั้งระบบ (URL: http://www.isranews.org/
%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%AA
%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8
%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2/item/30394-eyyrrrrr.html เข้าถึงเมื่อ 3 ก.ค. 2557)
52
NCPO seeks fund transfer from NBTC (URL: http://www.bangkokpost.com/most-recent/415680/ncpo-seekstransfer-of-funds-from-nbtc เข้าถึงเมื่อ 3 ก.ค. 2557)
53
ประกาศคสช.ฉ.80 ให้ค่าใบอนุญาต'ใช้คลื่นความถี่'เป็นรายได้แผ่นดิน (URL: http://www.thairath.co.th/content/435315 เข้า
ถึงเมื่อ 10 ก.ค. 2557)
54
คสช. สั่ง กสทช. ชะลอ 4 โครงการ: ประมูลคลื่น 1800/900, คูปองทีวีดิจิตอล, เงินกองทุน USO (URL:
https://www.blognone.com/node/57433 เข้าถึงเมื่อ 3 ก.ค.557)
55
ทีโอที-กสท ยื่นข้อเสนอ กสทช. ขอคืนค่าสัมปทาน ไม่ต้องจ่ายเงินเข้าแผ่นดิน และใช้คลื่นต่อโดยไม่ต้องประมูล-ไม่มีวันหมดอายุ
(URL: https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10152558380418130&set=a.10150109699603130.289409.116319678129 เข้าถึงเมื่อ 8 ก.ค. 2557)
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1) ให้ยกเลิกมาตรา 84 บทเฉพาะกาลใน พ.ร.บ.กสทช. จากเดิมที่ทีโอทีต้องนำารายได้จาก
สัญญาสัมปทานทั้งหมด เป็นรายได้แผ่นดินนับแต่ปลายป 2556 โดยทีโอทีแจ้งว่าการนำาส่งรายได้ดัง
กล่าว กระทบต่อฐานะการเงินของทีโอที
2) ขอคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ไว้ใช้งานต่อ ถือเป็นสมบัติของทีโอที ไม่มีวันหมดอายุ
หรือขอเวลาใช้คลื่นออกไปอีก 15 ป จากเดิมจะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในป 2558 และ
3) ขอใช้คลื่นย่าน 2.3 เมกะเฮิรตซ์ ต่อไปโดยไม่ตอ้ งประมูล
ส่วนกสท ขอให้ กสทช. อนุมัตใิ ห้กสทได้สิทธิิ์ใช้ชว่ งคลื่นความถี่ 1800 MHz ที่ไม่มกี ารใช้งาน
จำานวน 25 MHz เพื่อนำาไปใช้กับทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากสัญญาสัมปทาน

4. สรุปประกาศและคำาสัง่ คสช. ท่่เก่่ยวกับอินเทอร์เน็ตและ
สื่อออนไลน์
วันที่
20 พ.ค.
2557

ประกาศ/คำาสั่ง
เรื่อง
คำาสั่ง กอ.รส. ฉบับ ขอความร่วมมือจากสื่อสังคม
ที่ 8/2557
ออนไลน์

22 พ.ค.
2557

ประกาศ ฉบับที่
12/2557

ขอความร่วมมือจากสื่อสังคม
ออนไลน์

ประกาศ ฉบับที่
14/2557

ห้ามสร้างความขัดแย้งหรือต่อ
ต้านการปฏิิบัติงานของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ
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สรุปเนื้อหา
• อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 11 แห่ง
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธิศักราช
2457 ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์
ระงับการให้บริการในการส่งข้อความเชิง
ปลุกระดม ยั่วยุ สร้างความรุนแรง ความไม่
น่าเชื่อถือและไม่เคารพกฎหมาย ตลอดจน
ต่อต้านการปฏิิบัติงานของ กอ.รส. ทั้งนี้
หากยังคงมีการดำาเนินการอยู่ กอ.รส. จะ
ระงับการให้บริการ และดำาเนินคดีตาม
กฎหมาย
• ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ระงับ
การให้บริการในการส่งข้อความเชิงปลุก
ระดม ยั่วยุ สร้างความรุนแรง ความไม่น่า
เชื่อถือ และไม่เคารพกฎหมาย ตลอดจน
การต่อต้านการปฏิิบัติงาน คสช.
• ห้ามสัมภาษณ์นักวิชาการ ข้าราชการ อดีต
ศาลและองค์กรอิสระ
• ให้สื่องดวิพากษ์วิจารณ์คสช.หรือแพร่ความ

ลับราชการ ฝ่าฝืนโดนระงับและดำาเนินคดี
ทันที
• สั่งผู้ว่าและตำารวจระงับการชุมนุมต่อต้าน
คสช.
ประกาศ ฉบับที่
17/2557

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ช่องทางอินเทอร์เน็ต

• ขอความร่วมมือให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ทุกรายติดตาม ตรวจสอบ และระงับยับยั้ง
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีการบิดเบือน
ยุยง ปลุกปั่น อันจะก่อให้เกิดความไม่สงบ
เรียบร้อย และกระทบต่อความั่นคงของรัฐ
• ให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายเข้า
รายงานตัว

ประกาศ ฉบับที่
18/2557

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ
สาธิารณะ

• ให้สื่อทุกประเภท งดการนำาเสนอข้อมูล
ข่าวสาร 7 ลักษณะ (ข้อความเท็จ / ภัยต่อ
ความมั่นคงของชาติ / วิพากษ์วิจารณ์คสช.
/ ความลับราชการ / ข่าวสารยั่วยุ ปลุกปั่น
/ ชักชวนให้ตอ่ ต้านคสช. / ขู่สร้างความ
หวาดกลัว)

23 พ.ค.
2557

ประกาศ ฉบับที่
22/2557

การจัดส่วนงาน การกำาหนด
อำานาจหน้าที่และความรับผิด
ชอบของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ

• ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เป็นส่วนราชการในความรับผิด
ชอบของฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับกระทรวง
กลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
การต่างประเทศ

24 พ.ค.
2557

ประกาศ ฉบับที่
26/2557

การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์

23 พ.ค.
2557

ประกาศฉบับที่
22/2557

29 พ.ค.
2557

ประกาศ ฉบับที่
34/2557

การจัดส่วนงาน การกำาหนด
อำานาจหน้าที่และความรับผิด
ชอบของ คสช.
การปรับปรงโครงสร้างการจัด
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

• ให้ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะทำางาน
ด้านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อตรวจสอบ
ระงับ และดำาเนินการที่แพร่ในเชิงปลุก
ระดม ยั่วยุ สร้างความรุนแรง ความไม่น่า
เชื่อถือและไม่เคารพกฎหมาย ตลอดจนต่อ
ต้านการปฏิิบัติงานของคสช.
• กำาหนดให้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร อยู่ใต้การกำากับดูแลของ
ฝ่ายความมั่นคง
• ให้ปรับปรุงโครงสร้างการจัดส่วนงานของ
สำานักเลขาธิิการ คณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ (สลธิ.คสช.)
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27 มิ.ย.
2557
9 ก.ค.
2557

ประกาศ ฉบับที่
74/2557
ประกาศ ฉบับที่
80/2557

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

17 ก.ค.
2557

คำาสั่ง ฉบับที่
94/2557

การระงับการดำาเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่ และกำากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม

18 ก.ค.
2557

ประกาศ ฉบับที่
97/2557

การให้ความร่วมมือต่อการปฏิิบัติ
งานของคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติและการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่อสาธิารณะ

การแก้ไขเพิ่มเติมกฏิหมายว่าด้วย
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กำากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม
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• ให้ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นส่วนราชการที่ขึ้นตรง
กับหัวหน้าคสช.
• การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม
เงื่อนไขที่ระบุ
• แก้ไข มาตรา 42 ค่าธิรรมเนียมใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วให้
นำาส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน
• เพิ่มความใน มาตรา 52 ให้กระทรวงการ
คลังสามารถยืมเงินกองทุน เพื่อนำาไปใช้ใน
กิจการของรัฐอันเป็นประโยชน์สาธิารณะ
• แก้ไข มาตรา 54 ปรับโครงสร้างคณะ
กรรมการบริหารกองทุน
◦ เพิ่ม ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
กรรมการโดยตำาแหน่ง
◦ ยกเลิกกรรมผู้ทรงคุณวุฒิที่ระบุสาขา
ความรู้และประสบการณ์ 5 คน
◦ ให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ระบุ
สาขาความรู้แลและประสบการณ์ 2
คน
• ให้ กสทช.ชะลอการดำาเนินการเกี่ยวกับ
การประมูลคลื่นความถี่เพื่อกิจการ
โทรคมนาคมออกไปเป็นระยะเวลา 1 ป
(คลื่นที่ถูกชะลอคือคลื่น 1800 MHz และ
900 MHz)
• ให้กสทช.ดำาเนินการให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมาย ออกหรือยกเลิกกฎ ระเบียบ
ประกาศ หรือคำาสั่งที่เกี่ยวข้อง ให้
สอดคล้องกับแนวนโยบายการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของรัฐ
• รวมประกาศฉบับที่ 14/2557 และ
18/2557 เข้าด้วยกัน
• ขยายการห้ามให้ครอบคลุมถึงบุคคลทั่วไป
ด้วย จากเดิมห้ามเฉพาะสื่อมวลชนเท่านั้น
• ห้ามสัมภาษณ์นักวิชาการ ข้าราชการ อดีต
ศาลและองค์กรอิสระ
• ให้บุคคล รวมถึงสื่อ งดวิพากษ์วิจารณ์คสช.

•
•
21 ก.ค.
2557

ประกาศ ฉบับที่
103/2557

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคสช. ฉบับ
ที่ 97/2557

•

•

แพร่ความลับราชการ
เดิมไม่มีบทกำาหนดโทษ ประกาศใหม่ ถ้า
ฝ่าฝืนโดนปิด ระงับ และดำาเนินคดีได้ทันที
สั่งผู้ว่าและตำารวจระงับการชุมนุมต่อต้าน
คสช.
แก้ไขเรื่องข้อมูลข่าวสารที่ให้งดเว้น ข้อ 3
(3) จาก มการวิพากษ์ วิจารณ์การปฎิบัติ
งานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เจ้า
หน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง” เป็น มการวิพากษ์
วิจารณ์การปฏิิบัติงานของคสช.โดยมี
เจตนาไม่สุจริตเพื่อทำาลายความน่าเชื่อถือ
ของคสช.ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ”
แก้ไขข้อ 5 กรณีที่พบว่าฝ่าฝืน จาก มให้
ระงับการจำาหน่าย จ่าย แจก หรือเผยแพร่
สื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งการออกอากาศของ
รายการดังกล่าวโดยทันที และให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่กำาหนดความผิด
ฐานนั้นดำาเนินการตามกฎหมาย” เป็น
มพนักงานเจ้าหน้าที่อาจส่งเรื่องให้องค์การ
วิชาชีพที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกดำาเนินการ
สอบสวนทางจริยธิรรมแห่งการประกอบ
วิชาชีพ”

5. ปฏิกริยาและการตอบรับจากประชาสังคมและองค์กร
อื่นๆ (ส่วนหนึง่ )
• 16 มิ.ย. 2557 เครือข่ายพลเมืองเน็ตออกแถลงการณ์ มสนับสนุนผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่ปกป้องสิทธิิของผู้บริโภค”56

56

เครือข่ายพลเมืองเน็ต: สนับสนุนผู้ประกอบการที่ปกป้องสิทธิิของผู้บริโภค (URL: https://thainetizen.org/2014/06/statementsupport-business-that-protect-consumer-human-rights/ เข้าถึงเมื่อ 2 ก.ค. 2557)
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• 19 มิ.ย. 2557 63 กลุ่มประชาสังคม เรียกร้องให้สหประชาชาติปกป้องการแสดงออกอย่าง
เสรีบนพื้นที่ออนไลน์ - ประณามการปิดโซเชียลมีเดียในหลายประเทศ ไม่เห็นด้วยกับการ
กักขังนักกิจกรรมสันติวิธิขี องไทย57
• 23 มิ.ย. 2557 ศูนย์ทนายความเพือ่ สิทธิิมนุษยชน รายงานสถานการณ์สทิ ธิิมนุษยชนไทย 1
เดือนหลังรัฐประหาร 2557 หนึ่งจากหลายข้อเสนอของศูนย์ฯ ข้อหนึ่งระบุว่า ให้ยกเลิก
มาตรการปิดกั้นและควบคุมสื่อทุกชนิด58
• 27 มิ.ย. 2557 องค์กรวิชาชีพสื่อยื่นหนังสือต่อ คสช.แสดงความกังวลคำาสั่งติดตามการเผย
แพร่ข้อมูลข่าวสาร59
• 6 ก.ค. 2557 ศูนย์ทนายความเพือ่ สิทธิิมนุษยชน ออกแถลงการณ์ กรณีการควบคุมตัวนาย
ธินาพล อิว๋ สกุล ซ้ำาเป็นครั้งที่ 2 ตามข้ออ้างข้อความออนไลน์ขัดเงื่อนไขการปล่อยตัว60
• 19 ก.ค. 2557 นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แสดงความกังวล
ห่วงใย ต่อเนื้อหาในประกาศคสช. ฉบับที่ 97/2557 อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิิการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน ไม่เข้าใจในวิธิกี ารทำางานของสื่อมวลชน61
• 22 ก.ค. 2557 ประธิานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติระบุว่า ประกาศฉบับที่ 103/2557 ที่
เป็นการแก้ไขประกาศฉบับที่ 97/2557 มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากที่สมาคมสื่อหารือกับ
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อ่านเพิ่มเติมที่ หน้าเฟซบุ๊กเครือข่ายพลเมืองเน็ต (URL: https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10152515617518130&set=a.10150109699603130.289409.116319678129 เข้าถึงเมื่อ 2 ก.ค. 2557)
แถลงการณ์ณ์ ฉบับั บเต็มที่ Article 19 “63 civil society groups call on UN to protect free expression online” (URL:
http://www.article19.org/resources.php/resource/37593/en/63-civil-society-groups-call-on-un-to-protect-freeexpression-online เข้าถึงเมื่อ 2 ก.ค. 2557)
58
รายงานสถานการณ์สิทธิิมนุษยชนไทย 1 เดือน หลังรัฐประหาร 2557 (URL : https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=681297575253433&set=pcb.681297988586725 เข้าถึงเมื่อ 10 ก.ค. 2557)
59
ตัวแทนวิชาชีพสื่อฯ ยื่นหนังสือต่อ คสช. (URL: http://news.thaipbs.or.th/content/
%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8
%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
%E0%B8%AF-%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AB
%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%8A เข้าถึงเมื่อ 2 ก.ค. 2557)
60
แถลงการณ์ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิิมนุษยชน กรณีการควบคุมตัวนายธินาพล อิ๋วสกุล เผยแพร่วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 (URL:
https://www.facebook.com/lawyercenter2014 เข้าถึงเมื่อ 8 ก.ค. 2557)
61
สมาคมนักข่าวฯ ห่วง คสช.97 ปิดกั้นสิทธิิปชช.รับรู้ข้อมูลข่าวสาร (URL: http://www.tja.or.th/index.php?
option=com_content&view=article&id=3553:-97-&catid=5:professional-media-organizations-andmovements&Itemid=8 เข้าถึงเมื่อ 22 ก.ค. 2557)
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คสช. เนื่องจากโดยลักษณะขององค์การวิชาชีพ จะไม่สามารถก้าวล่วงการกำากับดูแลในส่วนที่
เกี่ยวกับกฎหมายได้ ทำาได้เพียงส่วนจริยธิรรมเท่านั้น62

62

ชี้ 'แก้ไข ฉ.97' องค์กรวิชาชีพไม่ก้าวล่วง ปมความผิดทางกฎหมาย (URL: http://www.thairath.co.th/content/438176 เข้าถึง
เมื่อ 17 ส.ค. 2557)
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