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ตารางเสรีภาพการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย	

*0 = เสรีมากที่สุด 100 = เสรีน้อยที่สุด

เหตุการณ์ส�าคัญที่เกิดขึ้นตั้งแต่ มิถุนายน 2557 - พฤกษภาคม 2558

ในปี พ.ศ. 2558 ศาลทหารตัดสินจ�าคุกกรณีดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ผ่าน 

ช่องทางออนไลน์สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยลงโทษจ�าคุก 56 ปี และ 60 ปี  

ลดโทษเหลือ 28 ปี และ 30 ปี เนื่องจากจ�าเลยรับสารภาพ (โปรดพิจารณา 

การด�าเนินคดีและการคุมขังกรณีกิจกรรมออนไลน์)

คสช. เรยีกประชาชน 400 คน มารายงานตวัเเละซกัถามตามพืน้ทีท่หารต่างๆ 

เเละบ่อยคร้ังการมอบรหัสผ่านบัญชีสื่อสังคมออนไลน์เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการ

ปล่อยตัว (โปรดพิจารณา การคุกคามและความรุนแรง) 

“กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล” ที่ร่างขึ้นในช่วงที่จัดท�ารายงานฉบับนี้จะลดทอน

ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เเละเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นออนไลน์ 

(โปรดพิจารณา หน่วยงานก�ากับดูแล และสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย)

 2557 2558

เสรีภาพในการใช้

อินเทอร์เน็ต
ไม่เสรี ไม่เสรี

อุปสรรคการเข้าถึง 

(0-25)
11 9

การจ�ากัดเนื้อหา 

(0-35)
21 22

การละเมิดสิทธิ

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 

(0-40)
30 32

รวม 62 63

ประชากร: 66.4 ล้านคน

อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (2557): ร้อยละ 35

การปิดกั้นโซเซียลมีเดีย/แอปพลิเคชัน: ไม่มี

การปิดกั้นเนื้อหาทางการเมือง/สังคม: มี

การจับกุมบล็อกเกอร์/ผู้ใช้ไอซีที : มี

สถานะเสรีภาพของสื่อมวลชน: ไม่เสรี
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บทน�ำ

ในช่วงระยะเวลาท่ีจัดท�ารายงานนี ้ผู้ใช้อนิเทอร์เนต็ไทยถกูคกุคามและถกูจบักมุ

เพ่ิมสูงขึน้กว่าทีเ่คยเป็นมาก่อนการเกดิรฐัประหารในปี พ.ศ. 2557 พล.อ. ประยทุธ์ 

จนัทร์โอชา ผูบั้ญชาการทหารบก ประกาศกฎอยัการศกึเมือ่วนัที ่20 พฤษภาคม 

2557 จากนั้นอีกสองวันต่อมา ด้วยสถานะของหัวหน้าคณะรัฐประหารที่เรียก

ตนเองว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พล.อ. ประยุทธ์ ฉีกรัฐธรรมนูญ 

ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร และประกาศว่ารัฐบาลทหารจะปกครองประเทศ

เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี 5 เดอืน ก่อนจะจดัให้มกีารเลือกตัง้ทัว่ไป การรฐัประหาร

ได้รับการประกาศผ่านทางสื่อทั้งหมด รวมทั้งเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์1

หลายสัปดาห์ต่อจากนัน้ รัฐบาลทหารออกค�าส่ังห้ามสือ่มวลชนทีม่อียูอ่อกอากาศ 

มีการตรวจสอบเนื้อหาข่าวออนไลน์ ตลอดจนสอดส่องหรือจับกุมนักวิจารณ์

หลายร้อยคน โดยอ้างความชอบธรรมของหลายมาตรการเหล่านีว่้าเป็นส่วนหนึง่

ของโครงการ “คืนความสุขให้คนไทย” และให้เหตุผลว่าจ�าเป็นต้องควบคุม

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในขณะที่สถานการณ์ยังคง “ไม่ปกติ” แต่

แผนการของรัฐบาลทหารซ่ึงรวมไปถึงการแก้ไขและเร่งรัดการตรากฎหมายใหม่

ที่มีความส�าคัญหลายฉบับจะมีผลกระทบยาวนาน2 มีความพยายามออก 

ชุดกฎหมาย “เศรษฐกิจดิจิทัล” ที่มีขอบเขตกว้างขวาง รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับ

ความมั่นคงออนไลน์ฉบับแรกของประเทศและกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล  

ร่างกฎหมายเหล่านี้มาพร้อมกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากนักวิชาการ

เเละนักกิจกรรมเสรีภาพอินเทอร์เน็ตว่าจะส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัว 

จ�ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และขัดขวางการเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งตรงข้ามกับชื่อกฎหมายโดยสิ้นเชิง

1 Aim Sinpeng. “Thailand’s cybercoup”, The Washington Post, May 27, 2014, 

http://wapo.st/1EQNeM2.

2 “NCPO orders ministries to have speedy overhaul of regulations”,  

The Nation, June 4, 2014, http://bit.ly/1L4Xzow.
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ตั้งแต่เกิดรัฐประหาร มีการสอดส่องนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวอย่างโจ่งแจ้ง 

ประชาชนกว่า 400 คนถูกเรียกตัวมาซักถามในพื้นที่ทหารหลายแห่งทั่ว

ประเทศไทย หลายคนถกูบงัคบัให้แจ้งรหสัผ่านอเีมลและเฟซบุก๊เพือ่ให้เจ้าหน้าที่

สามารถตรวจสอบการสื่อสารได้

รัฐใช้หลากหลายวิธีการในการละเมิดเสรีภาพผู้ใช้บริการออนไลน์ผ่านการ 

ด�าเนินการในรูปของกฎหมายอาชญากรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งตราขึ้นหลัง

การท�ารัฐประหาร พ.ศ. 2549 ควบคู่กับการด�าเนินคดีหมิ่นประมาททางอาญา 

รวมทัง้ใช้บทบญัญัตขิองกฎหมายหมิน่พระบรมเดชานภุาพตามประมวลกฎหมาย

อาญาลงโทษการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์อันพึงเป็นที่เคารพ 

สักการะ ภายใต้กฎหมายเหล่านี้ รัฐบาลได้ด�าเนินการปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์

และหน้าสื่อสังคมออนไลน์นับหมื่นหน้า และจ�าคุกบุคคลจ�านวนมากที่เผยแพร่

ข้อมูลและความคิดเห็นออนไลน์หรือผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทุกคนสามารถ

กล่าวโทษเนื้อหาออนไลน์ใดๆ ในประเทศไทยว่ากระท�าการหมิ่นประมาทหรือ

หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ซึ่งเป็นการเปิดช่องให้บุคคลต่างๆ มีบทบาทในการ

ฟ้องคดกีบัฝ่ายตรงข้ามทางการเมอืง หรอืเพือ่กดีกนัการเคลือ่นไหวของพลเมอืง

ในสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่มีการแบ่งขั้วอย่างรุนแรง ภายใต้การปกครอง

ของรัฐบาลทหาร จ�าเลยในคดีเหล่านี้จะถูกด�าเนินคดีในศาลทหาร ซึ่งลงโทษ 

สงูกว่าอย่างมีนยัส�าคัญเเละไม่สามารถอทุธรณ์ได้ เมือ่ พ.ศ. 2558 มกีารพพิากษา

ลงโทษจ�าคุกมากกว่า 50 ปีอย่างน้อย 2 ครั้งในคดีหม่ินพระบรมเดชานุภาพ 

ผ่านการเเสดงความคิดเห็นออนไลน์ แต่ทั้งสองคดีศาลพิพากษาให้ลดโทษลง 

กึ่งหนึ่งเนื่องจากจ�าเลยรับสารภาพ
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อุปสรรคในกำรเข้ำถึง

อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างสม�่าเสมอในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา  

ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากโครงการของรัฐบาลที่เปิดโอกาสให้อินเทอร์เน็ตมีราคา 

ที่เข้าถึงได้ แม้การใช้อินเทอร์เน็ตจะกระจุกตัวเข้มข้นในกรุงเทพมหานครเเละ

เมอืงศูนย์กลางอ่ืนๆ รวมทัง้ความเรว็และคณุภาพบรกิารอนิเทอร์เนต็จะยังแตก

ต่างกนักต็าม หลังการรัฐประหารเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 เจ้าหน้าทีป่ระกาศ

ความตั้งใจที่จะใช้ซิงเกิลเกตเวย์กับอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ ซึ่งอาจจะช่วย

ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมหรือแม้กระทั่งปิดกั้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศได้

ความพร้อมในการใช้งานเเละความยากง่ายในการเข้าถึง
อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2557 อยู่ที่ร้อยละ 29 เพิ่มขึ้นจาก 

ร้อยละ 26 ในปี พ.ศ. 2556 และในช่วงเดียวกันนี้เอง อัตราการเข้าถึงผ่าน

โทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 140 เป็นร้อยละ 1443 ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

ไทยส่วนใหญ่และผูใ้ช้สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่อยูใ่นกรุงเทพมหานคร ปรมิณฑล และ

ภาคใต้ ซึง่มรีายได้เฉลีย่ต่อครัวเรอืนเฉล่ียสงู อตัราการเข้าถึงอนิเทอร์เนต็ทีต่�า่สุด

ในประเทศคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนหนึ่งเนื่องจากขาดแคลนบริการ4  

ในช่วงเวลาทีจ่ดัท�ารายงานฉบบันี ้รฐับาลทหารอนมุตังิบประมาณ 1,980 ล้านบาท 

ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขยายการให้บริการไฟฟ้าสู่พื้นที่ห่างไกล5 ภายใต ้

โครงการ “คืนความสุขให้คนไทย” คสช. ยังด�าเนินโครงการไอซีทีฟรีไวไฟ (ICT 

Free WiFi) ที่รัฐบาลก่อนหน้าริเร่ิมไว้ต่อ โครงการนี้ได้รับทุนจากกองทุนวิจัย 

และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  

 

3 International Telecommunication Union, “Percentage of Individuals Using the 

Internet, 2000-2014”, http://bit.ly/1cblxxY

4 Telecommunications Data and Research Center, “Report on the Survey  

of Thai People’s Telecom Behavior 2012-2013”, National Broadcasting and  

Telecommunication Commission, http://www.nbtc.go.th/wps/PA_WCMLocalRendering/jsp/

html/ NTC/download/NBTC-SurveyReport2556.pdf.

5 คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด�าเนินการตามนโยบายรัฐบาล, “ผลงานรัฐบาล

รอบ ๖ เดือน (12 กันยายน 2557 – 10 มีนาคม 2558) ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา”,  

มีนาคม 2558, http://bit.ly/1J0UoZd.
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เพือ่ประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ให้บรกิารเช่ือมต่อไร้สายในอาคารรฐับาลและ

อาคารเอกชนต่างๆ สามารถรองรับผู้ใช้บริการ 15 ราย ที่ใช้เลขประจ�าตัว

ประชาชนลงทะเบยีนพร้อมกันเพ่ือใช้งานฟรคีรัง้ละ 20 นาท ีรวมทัง้หมดไม่เกนิ 

2 ชัว่โมงต่อวนั ในปี พ.ศ. 2557 โครงการฟรีไวไฟตดิต้ังจดุเช่ือมต่อ 120,000 จดุ 

ทัว่ประเทศ ภายใต้ความร่วมมอืกบัผูใ้ห้บรกิารอนิเทอร์เนต็ทีไ่ด้รบัคดัเลือก และ

มีเป้าหมายที่จะติดตั้งจุดเชื่อมต่อเพิ่มอีก 130,000 จุด ภายในปี พ.ศ. 255867

ผลส่วนหนึ่งจากความพยายามดังกล่าว ท�าให้ตัวเลขทางการในปี พ.ศ. 2556 

ระบุว่าประชากรไทยร้อยละ 39 เข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ 

อีกร้อยละ 23 เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 200 บาทต่อเดือน8 โดยมีรายงานว่าการ 

เชือ่มต่อมีความเร็วประมาณ 12 Mbps9 และมเีสถยีรภาพในการใช้งานมากทีส่ดุ

ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

การจ�ากัดการเชื่อมต่อ
ที่ผ่านมา รัฐบาลไม่เคยด�าเนินการปิดกั้นหรือบีบการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย

เหตุผลทางด้านการเมืองและความมั่นคง ทว่า ภายในอาทิตย์เดียวของการ

รฐัประหารเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร (ไอซีท)ี เปิดเผยว่า จะน�าเสนอโครงการ “อนิเทอร์เนต็

ดิจิตอลเกตเวย์แห่งชาติ” ส�าหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เพื่อใช้ในการ

เชื่อมต่อกับต่างประเทศ ความคิดริเริ่มนี้จะเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท  

ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)  

สองผู้ประกอบการโทรคมนาคมของรัฐที่มีเกตเวย์ของตัวเองและผู้ให้บริการ 

6 บรรณาธิการเอเอสวี “ลุยตั้ง “ICT Free Wi-Fi” เพิ่ม 1.5 แสนจุดปี 2557”, CyberBiz, 

11 สิงหาคม 2556, http://bit.ly/1KHjPq0.

7 “ICT Free Wi-Fi 130,000 จุดท่ัวประเทศ ให้บริการได้ภายในเดือนเมษายน 2558”, ICT 

Free Wi-Fi, 27 ธันวาคม 2557, http://bit.ly/1EQNURK.

8 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, “ส�ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัว

เรือน พ.ศ. 2556”, http://goo.gl/5uIHCZ

9 “Download Index”, Net Index, accessed June 21, 2012, http://www.netindex.

com/download/2,23/Thailand/.
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อินเทอร์เน็ตอื่นๆ อีก 6 ราย รัฐมนตรีช่วยฯ กล่าวว่า โครงการนี้จะช่วยให้

กระทรวงไอซีทขีดัขวางการเข้าถงึได้โดยตรงโดยง่าย10 แม้ไม่มกีารประกาศพฒันา

โครงการดงักล่าวต่อในช่วงทีจ่ดัท�ารายงานฉบบันี ้ แต่มีรายงานข่าวในช่วงปลายปี 

พ.ศ. 2558 ว่า หน่วยงานภาครัฐก�าลังส�ารวจพื้นฐานทางกฎหมายส�าหรับ

โครงการซิงเกิลเกตเวย์อยู่ปริมาณการใช้แบนด์วิดท์ระหว่างประเทศของไทยอยู่

ที่ 1,563 Gbps เม่ือเดือนพฤษภาคม 2558 และการใช้แบนด์วิดท์ภายใน

ประเทศอยู่ที่ 2,323 bps เพิ่มขึ้นร้อยละ 195 และร้อยละ 132 ตามล�าดับเมื่อ

เทียบกับปีที่ผ่านมา11

ตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
พ.ศ. 2557 จ�านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ลดลง ใน 

ขณะที่จ�านวนผู้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ข้อมูล ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีจ�านวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

97.10 ล้านเลขหมาย หรือเฉลี่ย 1.4 เลขหมายต่อคน ประชาชนไทยใช้จ่าย 

ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่เฉลี่ย 192 บาทต่อเดือน12

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยังคงกระจุกตัวในมือผู้ให้บริการรายใหญ่ ตามสถิติที ่

ตีพิมพ์เม่ือ พ.ศ. 2557 ทรูอินเทอร์เน็ตยังคงเป็นผู้น�าตลาด โดยมีส่วนแบ่ง 

การตลาดร้อยละ 37 ตามมาด้วยทีโอที ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 31 และ 

3BB ร้อยละ 29 ขณะที่ผู้ให้บริการรายอื่นๆ รวมกันมีส่วนแบ่งตลาดเพียง 

ร้อยละ 4 เท่านั้น13

10  เครือข่ายพลเมืองเน็ต, “ย้อนไทม์ LINE ความพยายามสอดแนมการสื่อสารของรัฐไทย”, 

7 มกราคม 2558, http://bit.ly/1JYknSF

11 Internet Information Research Network Technology Lab, “Internet  

Bandwidth, National Electronics and Computer Technology Center”, http://bit.ly/ 

1F3cbEd.

12 NBTC, “Telecommunications industry: 2014 Q3 summary overview”  

(The National Broadcasting and Telecommunications Commission, September 2014)

13 NBTC, “Thailand Telecommunication Indicators Yearbook: 2013-2014”  

(Bangkok, Thailand: NBTC, 2014).
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หน่วยงานก�ากับดูแล
ตั้งแต่รัฐประหาร 22 พฤษภาคม มีข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของแผนการและ

นโยบายที่กระทรวงไอซีทีประกาศก่อนหน้านี้น้อยมาก ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงเพราะ

รัฐบาลทหารมีอ�านาจรวมศูนย์ แต่เนื่องจากกระทรวงไอซีทีเองอยู่ท่ามกลาง 

การเปล่ียนผ่านท่ีมีแนวโน้มจะน�าไปสูก่ารสบัเปลีย่นอ�านาจด้วย ในเดอืนธนัวาคม 

พ.ศ. 2557 และมกราคม พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างกฎหมายจัดตั้ง

กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม และคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ (ยังไม่ทราบชื่อย่อทางการ) เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อกระทรวงไอซีทีเป็นกระทรวงดิจิทัล 

เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม รวมทัง้การปรบัโครงสร้างให้สอดคล้องกบัคณะกรรมการ

ชดุย่อยทีร่ะบไุว้ในร่างกฎหมายการส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจทิลั ทัง้โครงสร้างพืน้ฐาน

ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการ สังคมดิจิทัล 

ทรัพยากรความรู้ และการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล แต่กระบวนการกลับชะงัก

ท่ามกลางความขดัแย้งทีเ่กิดข้ึนในการวางต�าแหน่งค�าว่า “ดจิทิลั” ในชือ่กระทรวง 

และสถานะของกระทรวงทีย่งัไม่ชดัเจนในตอนท้ายของช่วงเวลาทีจ่ดัท�ารายงาน

ฉบับนี้14

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

แห่งชาติ (กสทช.) ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการ 11 คน เป็นหน่วยงานก�ากับดูแล

อิสระที่ถือว่ามีความเป็นธรรมระดับหน่ึง15 ยังคงท�าหน้าที่จัดการอุตสาหกรรม

โทรคมนาคม ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 แต่บทบาทของ กสทช. ก็ตกอยู่

ภายใต้การคุกคาม การแก้ไข พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก�ากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

(พ.ร.บ.กสทช.) จะเปลี่ยนสภาพ กสทช. จากหน่วยงานก�ากับดูแลอิสระเป็น

หน่วยงานของรฐัภายใต้อ�านาจของคณะกรรมการดิจทิลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อ�านวยการ ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) ในฐานะหัวหน้าคณะท�างานร่าง 

14 “Deputy ICT Minister prepares for digital ministry”, Than News, January 23, 

2015.

15 Komsan Tortermvasana, “NBTC approves spectrum, broadcasting master plans”, 

Bangkok Post, March 22, 2012, http://bit.ly/1XQUw8A.
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ชุดกฎหมายดิจิทัลกล่าวว่า กสทช. จะยังคงเป็นอิสระภายใต้กฎหมายฉบับ

ปรบัปรงุใหม่ แต่รฐัจะเป็นผู้ดูแลนโยบาย โดยคณะกรรมการดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติจะมีอ�านาจลงโทษหน่วยงานภาครัฐบาลหรือเอกชนที่ไม่

ปฏิบัติตามกฎ และจะท�าหน้าที่ควบคุมการจัดสรรคลื่นความถ่ีเพื่อการใช้งาน

ของรัฐและเพื่อประโยชน์สาธารณะ ส่วน กสทช. มีหน้าที่จัดสรรคล่ืนความถ่ี

เพื่อการพาณิชย์เท่านั้น16 นักวิเคราะห์หลายคนเช่ือว่า การเปล่ียนแปลงนี ้

จะเป็นอุปสรรคต่อการจัดสรรคลื่นความถี่ของไทย

การออกกฎหมายต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ “เศรษฐกิจดิจิทัล”  

ที่รัฐบาลกล่าวว่าจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ ในช่วงท้ายของระยะเวลาการจัดท�า

รายงานนี้ มีกฎหมายใหม่ทั้งหมด 10 ฉบับหรือกฎหมายฉบับแก้ไขก�าลังอยู่

ระหว่างรอการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนที่จะส่งต่อไปยังสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหาร กฎหมายทุกฉบับ

ล้วนมีเรื่องที่น่ากังวลอยู่17 ภาคประชาสังคมและผู้มีบทบาทภาคเอกชนมองว่า

กฎหมายเหล่านี้จะเป็นอุปสรรค และยังวิพากษ์วิจารณ์การมุ่งเน้นสร้างหน่วย

งานใหม่ที่มีอ�านาจอย่างกว้างขวาง ร่างกฎหมายนี้ยังโอนทรัพย์สินของ กทปส.  

ภายใต้ พ.ร.บ.กสทช. ที่ใช้อยู่มาอยู่ภายใต้ “กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม” ที่ตั้งขึ้นมาใหม่ ขณะที่ กทปส. ด�าเนินงานเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

แต่กองทนุพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมมีเป้าหมายเพือ่สนบัสนนุทางการ

เงินแก่ภาครัฐหรือเอกชนที่เป็น “ผู้ประกอบการเศรษฐกิจดิทัล” ซึ่งอาจท�าให้ 

เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน18

16 เครอืข่ายพลเมอืงเนต็,“เสยีงสะท้อนในรอบสปัดาห์หลงัครม.เหน็ชอบร่างกฎหมายเศรษฐกจิ

ดิจิทัล -มั่นคงไซเบอร ์  10 ฉบับ”, 11 มกราคม 2558 ht tp://tha inet izen.org/ 

2015/01/digital-economy-cyber-security-bills-comments/.

17 “ครม.ไฟเขียวยกเครื่อง ‘กสทช.’ ยุบเหลือบอร์ดเดียว-ลดบทบาทคุมความถี่-ริบเงิน 

เข้ากองทุน ‘ดิจิทัล’”, ประชาชาติธุรกิจ, 6 มกราคม 2558, http://www.prachachat.net/news_ 

detail.php?newsid=1420548804. 

18 เครือข่ายพลเมืองเน็ต, “ยัน ‘ความมั่นคง’ ในร่างมั่นคงไซเบอร์ฯคือความมั่นคงสารสนเทศ 

ไม่ใช ่ ‘ความมั่นคงทางทหาร’”, 3 กุมภาพันธ์ 2558, http://thainetizen.org/2015/ 

02/seminar-nbtc-surangkana-somkiat/.
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นอกจากนี ้ร่างกฎหมายยังก�าหนดว่าผู้แทนจากหน่วยงานที่รัฐเป็นเจ้าของ เช่น  

บริษทัทีโอท ีและบรษิทั กสท โทรคมนาคม ซึง่เป็นผูใ้ห้บรกิารสือ่สารโทรคมนาคม

ที่ด�าเนินงานภายใต้ใบอนุญาตจาก กสทช. จะได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

ในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย ในทางปฏิบัติจะ

ท�าให้บริษัทในการก�ากับดูแลมีอ�านาจเหนือผู้ก�ากับดูแล เป็นการบ่อนท�าลาย

หลักการของการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม19

เดอืนกรกฎาคม 2557 คสช. ออกค�าส่ังให้ชะลอการประมลูคล่ืนความถ่ี 4G ไป

อกีหนึง่ปี 20 นายสมเกียรติ ต้ังกจิวานชิย์ ประธานสถาบนัวิจยัเพือ่การพฒันาแห่ง

ประเทศไทย (ทดีอีาร์ไอ) กล่าวว่า ความล่าช้าอาจเป็นไปเพ่ือให้กฎหมายใหม่ให้

อ�านาจควบคมุแก่คณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตมิากขึน้21 

คาดว่าการประมลูไม่น่าจะเกดิขึน้ใน พ.ศ. 2558 เนือ่งจากขาดการเตรยีมการ22

ข้อจ�ำกัดด้ำนเน้ือหำ

นับตั้งแต่การรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ทั้ง คสช. และรัฐบาลที่

คณะรัฐประหารแต่งตั้งได้ออกค�าส่ังและประกาศจ�านวนมากเพื่อปิดกั้นเนื้อหา

ออนไลน์โดยตรงหากพบว่าเนื้อหานั้นเกี่ยวข้องกับการวิพากษ์วิจารณ์สถาบัน

พระมหากษัตริย์ไทย คสช. หรือรัฐบาล รูปแบบของการเซ็นเซอร์เปลี่ยนแปลง

จากการด�าเนินการปิดก้ันหลังได้รับค�าสั่งศาลตามกฎหมายไทยว่าด้วยการ 

กระท�าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์มาเป็นการร้องขอ “ความร่วมมอื” ด้วยวาจา 

แม้จะมีการเซ็นเซอร์ที่แพร่หลายมากขึ้นและมีแรงกดดันจากเจ้าหน้าที่ แต่พื้นที ่

19 เครือข่ายพลเมืองเน็ต, “อยากได้เศรษฐกิจ+มั่นคงดิจิทัลของแท้ สนช.ต้องไม่รับร่างกม. 

‘เศรษฐกิจดิจิทัล’ ทั้งชุด”, 15 กุมภาพันธ์ 2558, http://thainetizen.org/2015/02/seminar- 

cyberspace-law-security-privacy/.

20 Komsan Tortermvasana, “Regulator confirms delay in 4G auctions”,  

Bangkok Post, February 25, 2015, http://bit.ly/17VjGgf.

21 “แฉ ‘บิ๊ก ป.’ สั่งประมูล 4G ปีหน้า”, Cyber Biz, เข้าถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558, 

http://bit.ly/1QGZboZ.

22 ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี, “ปริศนาประมูลคล่ืน 4G ท�าให้ช้าก็ถือเป็นคอร์รัปชันได้?” ไทยรัฐ, 

27 กุมภาพันธ์ 2558, http://bit.ly/1KStM3O.
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ออนไลน์ยังคงเป็นที่รวมตัวที่ง่ายที่สุดส�าหรับนักกิจกรรมเเละผู้เห็นต่าง

การสกัดกั้นและการกรองเน้ือหา
แม้ประเทศไทยจะมีการเซ็นเซอร์เว็บไซต์อย่างหนักเป็นเวลานาน แต่หลัง

รัฐประหารกระบวนการเซ็นเซอร์ก็ยิ่งง่ายและเร็วขึ้น ในช่วงระยะเวลาการจัดท�า

รายงานชิ้นนี้ คสช. ออกค�าสั่งเเละประกาศหลายฉบับมาควบคุมเนื้อหา ดังนี้

 • ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 18/2557 ห้าม 

   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็นภยัต่อความมัน่คงของชาต,ิ ความสงบ  

   และความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 • ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 12/2557 ขอให ้

   ผู้ใช้และผู้ประกอบการสื่อสังคมออนไลน์ป้องกันเนื้อหาที่ย่ัวยุให้ 

   เกิดความรุนแรง กระตุ้นให้เกิดการประท้วง หรือต่อต้านการ 

   ปกครองของ คสช. 

 • ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 17/2557 ให ้

   ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเฝ้าระวังและป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลที่ 

   บิดเบือนข้อเท็จจริงใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบ หรือม ี

   ผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

 • ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 26/2557 ให ้

   ตวัแทนของกองทพัเฝ้าระวงัและสอดส่องส่ือสังคมออนไลน์ 23 นอก 

   เหนือจากค�าสั่งเหล่านี้ กสทช. ในฐานะผู้ก�ากับดูแล ยังขอให้ผู้ให ้

   บริการอินเทอร์เน็ตเฝ้าระวังและเซ็นเซอร์เนื้อหาออนไลน์ที่อาจ 

   ท�าให้เกดิความขดัแย้งและขดัขวางความความสงบเรยีบร้อยด้วย 24

23 ไอลอว์, “เก็บตกเหตุการณ์ก่อน-หลังรัฐประหาร การเซ็นเซอร์ตัวเอง การปิดกั้นสื่อออนไลน์ 

การปิดวิทยุชุมชน และอื่นๆ”, 6 มกราคม 2558, http://freedom.ilaw.or.th/blog/Other2014

24 เครือข่ายพลเมืองเน็ต, “ย้อนไทม์ LINE ความพยายามสอดแนมการสื่อสารของรัฐไทย”, 

7 มกราคม 2558, http://bit.ly/1JYknSF
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ก่อนการรฐัประหาร พ.ศ. 2557 แม้ไม่ค่อยมคีวามโปร่งใส แต่ขัน้ตอนการปิดกัน้

เวบ็ไซต์กเ็ป็นไปอย่างเข้มงวด เจ้าพนกังานตามกฎหมายของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงไอซีที) จะต้องได้รับหมายศาลหลังจากได้

รบัอนุมตัจิากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ เพือ่ปิดกัน้เวบ็ไซต์ตามกฎหมายว่าด้วย

การกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หลังรัฐประหาร ข้าราชการระดับ 

ใดกต็าม รวมทัง้พนกังานผูใ้ห้บรกิารอนิเทอร์เนต็ มอี�านาจในการปิดกัน้เว็บไซต์

โดยตรงด้วยวิจารณญาณของตนเอง โดยใช้อ�านาจภายใต้ค�าส่ัง คสช. ข้างต้น

รองรับ เป็นผลให้ไม่มีสถิติการเซ็นเซอร์อย่างเป็นทางการอีก

เน้ือหาท่ีถูกเซ็นเซอร์มากที่สุดหลังการท�ารัฐประหารแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก 

คือ การวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และการวิจารณ์ คสช. หรือ

รัฐบาลที่คณะรัฐประหารแต่งตั้ง เว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นนั้นรวมถึงเว็บไซต์ข่าวต่าง

ประเทศ เช่น รอยเตอร์ และหนังสือพิมพ์เดลิเมลจากสหราชอาณาจักร เว็บไซต์

ข่าวในประเทศ เช่น ประชาธรรม เว็บไซต์ของกลุ่มสิทธิมนุษยชน เช่น องค์กร 

ฮวิแมนไรท์วอทช์ เวบ็ไซต์ทางวชิาการ เช่น มหาวิทยาลัยเทีย่งคนืและนิตริาษฎร์ 

เว็บไซต์ส่วนบุคคลของบล็อกเกอร์และนักเคลื่อนไหวทางการเมือง เฟซบุ๊ก และ

หน้าเว็บของยูทูบที่มีเนื้อหาต่อต้านรัฐประหาร25

การน�าเนื้อหาออกจากระบบ
หลงัรฐัประหาร การร้องขอให้น�าเนือ้หาออกจากระบบมลีกัษณะเช่นเดยีวกบัการ

ปิดกัน้การเข้าถงึ เป็นกระบวนการทีเ่ร่งรัดเเละกระจายอ�านาจออกจากศูนย์กลาง 

กระบวนการใหม่ไม่เป็นระบบ และขาดการประสานงานจนแทบจะเป็นการ

ด�าเนินการตามอ�าเภอใจ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ซีเอส ล็อกซอินโฟ  

(CS Loxinfo) ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เรียกผู้ดูแลเว็บไซต์ของส�านักข่าว

สถาบันอศิรามาแจ้งให้น�าบทความข่าวเปิดเผยสินทรพัย์ของน้องชายผูน้�ารฐับาล

ทหารออกจากเว็บไซต์ ซีเอส ล็อกซอินโฟ บอกว่าบทความนี้เป็นการสร้างความ

แตกแยก แต่เมื่อผู้ด�าเนินการเว็บไซต์ติดต่อกระทรวงไอซีที กระทรวงกลับ 

 

25 iLaw, “The report on online media suspension after the 22 May 2014  

coup d’etat”, 2014, http://freedom.ilaw.or.th/node/131.
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ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของค�าขอให้น�าเนื้อหาออกจากระบบได้26 

คสช. ยังคุกคามบุคคลเพื่อให้ลบเนื้อหาจากหน้าส่ือสังคม ในช่วงกลางปี  

พ.ศ. 2557 นายธนาพล อิ๋วสกุล ส�านักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ผู้พิมพ์นิตยสาร 

ฟ้าเดยีวกนั เป็นหนึง่ในบคุคลจ�านวนมากที ่ คสช. ควบคุมตวัในระยะเวลาส้ันๆ 

เเละบงัคบัให้ลงชือ่ในเงือ่นไขการปล่อยตวัว่าจะไม่วพิากษ์วิจารณ์การรฐัประหาร

ต่อสาธารณะ กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ธนาพลเผยแพร่ความคิดเห็นของตน 

เกีย่วกบั คสช. และนโยบายของรฐับาลในบญัชเีฟซบุ๊กส่วนตวั เจ้าหน้าทีท่หาร

โทรศพัท์สัง่ให้ธนาพลลบเนือ้หาออก โดยให้เหตผุลว่าเขาจะต้องไม่โพสต์เนือ้หา

ทางการเมืองที่อาจสร้างความเข้าใจผิดหรือ “ทัศนคติที่ไม่ดี” ต่อรัฐประหาร  

ธนาพลจึงลบเนื้อหานั้น แต่เปลี่ยนเป็นการบันทึกการสนทนาบนเฟซบุ๊กแทน27  

ในเดอืนตลุาคม พ.ศ. 2557 เพจฟ้าเดยีวกนับนเฟซบุก๊โพสต์เรือ่งเจ้าหน้าทีท่หาร

รบกวนกจิกรรมในงานมหกรรมหนงัสอืทีม่นีกัเขยีนและนกัวิชาการด้านการเมอืง 

เจ้าหน้าทีท่หารสัง่ให้ธนาพลลบเน้ือหาโดยอ้างว่าท�าให้รูสึ้กไม่สบายใจ28

มกีารสัง่ให้นกักจิกรรมหยดุใช้เฟซบุก๊เพือ่การสือ่สาร ดังเช่น กฤษฎากร ศิลารกัษ์ 

(Krisdakorn Silalaksa) ได้รับค�าสั่งจากทหารให้ยุติกิจกรรมบนเฟซบุ๊กเมื่อ 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 กฤษฎากรเป็นผู้สนับสนุนส�าคัญที่เรียกร้องให้รัฐ

เปิดประตูระบายน�้าเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการถาวร เพื่อให ้

ชาวบ้านท�าประมงได้ (เขือ่นปากมูลเป็นประเดน็ระหว่างเครอืข่ายนกัเคลือ่นไหว

ระดับรากหญ้าและรัฐบาลไทยมาทุกยุคทุกสมัย) และกองทัพยังขอให้เขาปิด 

เฟซบุ๊กส่วนตัวของตนเนื่องจากมีความคิดเห็นที่ “ไม่เหมาะสม” ด้วย29

26 “‘ซีเอสล็อกซอินโฟ’ อ้าง คสช. สั่งให้ ‘อิศรา’ บล็อกข่าวน้องชายประยุทธ์”, ส�านักข่าว 

อิศรา, 9 กุมภาพันธ์ 2558, http://bit.ly/1F3bjzg.

27 “คสช.ขอความร่วมมือ ‘ธนาพล - บก.ฟ้าเดียวกัน’ อย่าโพสต์ข้อความที่อาจท�าให ้

คนเข้าใจผิด”, มติชนออนไลน์, 4 กรกฎาคม 2557, http://bit.ly/1ii6qI4.

28 “ทหารไม่สบายใจ ขอ บก.ฟ้าเดียวกันลบสเตตัสเฟซบุ ๊ก เก็บตกพบ ‘ประจักษ์’”,  

Prachatai, 19 ตุลาคม 2557, http://prachatai.com/node/56088.

29 ไอลอว์, “เก็บตกเหตุการณ์ก่อน-หลังรัฐประหาร การเซ็นเซอร์ตัวเอง การปิดกั้นสื่อออนไลน์ 

การปิดวิทยุชุมชน และอื่นๆ”.



FREEDOM
ON THE NET
2015

16

เฟซบุ๊กลบเนื้อหาที่พิจารณาได้ว่าเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 30 ครั้ง 

ในช่วงครึ่งหลังปี พ.ศ. 2557  การลบเนื้อหามาจากค�าร้องขอของกระทรวงการ

ต่างประเทศ หรอืศนูย์ประสานการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยระบบคอมพวิเตอร์

ประเทศไทย (ไทยเซร์ิต) นีแ่สดงให้เหน็ว่าอตัราการขอให้ลบเนือ้หาเพิม่ขึน้อย่าง

รวดเรว็เม่ือเทยีบกับในช่วงคร่ึงปีแรกของ พ.ศ. 2557 ทีม่คี�าขอให้ลบ 5 ครัง้ เเละ

เมื่อช่วงปลาย พ.ศ. 2556 ซึ่งไม่มีการลบเนื้อหา30

สื่อ ความหลากหลาย และการจัดการเนื้อหา
ค�าสั่งควบคุมเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน ท�าให้เกิดการเซ็นเซอร์ตัวเองและ

ท�าลายความหลากหลายของข้อมูลที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 

ประกาศ คสช. ฉบบัที ่14/2557 ห้ามสือ่สัมภาษณ์ผูม้บีทบาททางการเมอืงใดๆ 

ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือน กระนั้น ผู้น�ารัฐบาลทหารที่แต่งตั้งตัวเองเป็น 

นายกรัฐมนตรีเฉพาะกาลสามารถเเสดงมุมมองของตัวเองทั่วประเทศทาง 

โทรทศัน์ในช่วงไพรม์ไทม์สัปดาห์ละหลายครั้ง ผู้สื่อข่าวที่พยายามข้ามข้อจ�ากัด

จะถูกต�าหนิ นางสาววาสนา นาน่วม หนึ่งในผู้สื่อข่าวสายทหารที่มีชื่อเสียงที่สุด

ของประเทศไทย เล่าชีวิตประจ�าวันอดีตนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  

ชินวัตร ที่ถูกยึดอ�านาจ ลงในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ในรูปของการบรรยาย

โดยหลีกเลี่ยงรูปแบบการสัมภาษณ์ วาสนาถูก คสช. ต�าหนิวาสนาอย่างรุนแรง

และเธอต้องขอโทษ คสช. ต่อสาธารณชน บทความนี้ถูกลบออกจากเว็บไซต์ 

บางกอกโพสต์31

สื่อหลายเจ้าเลือกที่จะเซ็นเซอร์ตนเองในบรรยากาศที่กดขี่ เช่น รายการเจาะ 

ข่าวตื้น ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์เชิงเสียดสียอดนิยมทางอินเทอร์เน็ต งดออก 

อากาศชั่วคราวหลังจากการท�ารัฐประหารจนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 255732  

นายภญิโญ ไตรสรุยิธรรมา พธิกีรรายการโทรทศัน์ ประกาศเมือ่วันที ่9 มถินุายน 

30 James Martin, “Thailand: Facebook content removal requests rise sharply  

after junta”, Asian Correspondent, March 16, 2015, http://bit.ly/1BrC2MW.

31  วาสนา นาน่วม, “‘วาสนา’ แจงข้อเขียน เรื่องชีวิต ‘ยิ่งลักษณ์’ หลังรัฐประหาร”, โพสต ์

บน Facebook, 24 พฤศจิกายน 2557, http://on.fb.me/1YdnEat

32 iLaw, “The report on online media suspension after the 22 May 2014  

coup d’etat”.
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พ.ศ. 2557 ว่าตดัสินใจยติุรายการท่ีออกอากาศทางรายการ อมัรนิทร์ นิวส์ไนท์ ที่

ออกอากาศทางโทรทศัน์ดจิทัิลช่องใหม่ช่องหน่ึง เพือ่รกัษาหลกัการตามวชิาชีพ33

ไม่มเีอกสารปรากฏต่อสาธารณะว่ามผีูใ้ดได้รบัเงินตอบแทนการบิดเบือนเนือ้หา

ทางการเมอืงบนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ในรอบปีท่ีรายงาน แม้เจ้าหน้าทีส่นบัสนนุ

ประชาชนให้ตรวจสอบเนือ้หาออนไลน์ของผู้อ่ืน (โปรดพจิารณาส่วนการสอดแนม 

ความเป็นส่วนตัว และการไม่อาจระบุตัวตนบนอินเทอร์เน็ต) และยังมีกลุ่ม 

ทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่ข่มขูค่กุคามฝ่ายตรงข้ามกบัรฐับาลทหารด้วย (โปรดพิจารณาส่วน 

การข่มขูแ่ละความรนุแรง)

กิจกรรมการเคลื่อนไหวดิจิทัล
แม้จะมีจ�านวนการข่มเหงและการจับกุมเพ่ิมมากขึ้นตั้งแต่รัฐประหาร พื้นที่

ออนไลน์ยงัคงเป็นช่องทางแสดงความคดิเหน็ทีท่รงพลังให้บคุคลหลากหลายกลุม่

ใช้ในการสื่อสารและจัดกิจกรรมทางการเมือง ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

มลูนิธิเพือ่อินเทอร์เนต็และวฒันธรรมพลเมอืง ซึง่เป็นทีรู่จ้กัแพร่หลายภายใต้ชือ่

เดิมว่า “เครือข่ายพลเมืองเน็ต” รวบรวมรายชื่อ 20,000 รายชื่อเพื่อคัดค้าน

กฎหมายดิจิทัลของรัฐบาลทหาร 10 ฉบับ ด้วยเหตุผลว่าเป็นการจ�ากัดเสรีภาพ

ในการแสดงความเห็นและละเมิดความเป็นส่วนตัว ทั้งการยกร่างกฎหมาย 

ยังขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนจากการประท้วง ฝ่ายยกร่างกฎหมายของ

รัฐบาลกล่าวว่าจะฟังความคิดเห็นของประชาชน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคณะ

กรรมการกฤษฎีกาจะจัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะขึ้นต่อร่างกฎหมาย 

เหล่านี้ฉบับหนึ่งในภายหลัง แต่กระบวนการก็ยังคงเป็นความลับเช่นเคย34

33 Pravit Rojanaphuk, “‘Amarin Newsnight’ Ends under Climate of Coup”,  

The Nation, June 11, 2014, http://bit.ly/1McDoUw.

34 “21,000 oppose new cyber laws”, Bangkok Post, February 3, 2015,  

http://www.bangkokpost.com/news/general/465262; เครือข ่ายพลเมืองเน็ต,  

“4  องค์กรประชาสังคมยื่น กมธ.รัฐธรรมนูญ สนช. สปช. ทบทวนชุดกฎหมาย ‘ความมั่นคงดิจิทัล’”, 

3 กุมภาพันธ์ 2558, http://thainetizen.org/2015/02/civil-society-groups-submit-letters- 

legislators-cybersecurity-concerns/.
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นักกิจกรรมและนักวิชาการผู้ตรงไปตรงมาจ�านวนไม่น้อยหลบหนีออกนอก 

ประเทศหลงัรัฐประหารแต่ยังคงเคลือ่นไหวโดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น สมศกัด์ิ 

เจียมธีรสกุล นักประวัติศาสตร์ที่โดดเด่น และอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ผู้ต้องย้ายไปต่างประเทศแต่ยงัคงเผยแพร่ข้อคดิเหน็และบทวเิคราะห์

ทางการเมืองผ่านเฟซบุ๊ก การที่ตัวอยู่นอกประเทศช่วยให้คนเหล่านี้แสดงความ

คิดเห็นได้ตรงไปตรงมามากขึ้น

กำรละเมิดสิทธิผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

จ�านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต บล็อกเกอร์ นักข่าวพลเมือง และสื่ออิสระที่ถูกคุกคาม 

พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 ปรากฏขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน นอกเหนือจาก 

การใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างรุนแรง เช่น กฎหมายการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์และกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ คสช. ยังด�าเนินการภายใต้

กฎอัยการศึก รวมทั้งออกกฎหมายและค�าสั่งที่ละเมิดสิทธิออนไลน์อย่างรุนแรง

จ�านวนมาก นอกจากนี้ยังมีชุดร่างกฎหมายดิจิทัล 10 ฉบับที่คณะรัฐมนตรี 

ผลักดันในช่วงปลายปี พ.ศ. 2557 และต้นปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมี

ผลกระทบในระยะยาวต่อชุมชนออนไลน์ของไทยหากกฎหมายเหล่านั้นมีผล

บังคับใช้ เพราะท�าให้รัฐบาลมีอ�านาจเฝ้าระวังและเซ็นเซอร์อย่างกว้างขวาง

สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย 
มาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประกันเสรีภาพ

ในการแสดงความคิดเห็นในวงกว้าง แต่เมื่อถูกแทนที่ด้วยรัฐธรรมนูญฉบับ

ชั่วคราว พ.ศ. 2557 หลังรัฐประหาร แม้ว่าจะมีการรับรองสิทธิลักษณะเดียวกัน 

แต่ประเทศไทยยังคงอยู่ภายใต้กฎอัยการศึก ซึ่งห้ามบุคคลและส่ือจัดกิจกรรม

ทางการเมืองใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ

ขณะที่รอบปีที่ผ่านมา เครื่องมือทางกฎหมายหลักที่ใช้ตั้งข้อหาผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

ยงัคงเป็นข้อหาเรือ่งการ “ละเมดิความมัน่คงแห่งชาต”ิ ภายใต้กฎหมายสองฉบบั 

คือ มาตรา 14 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ (พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ) ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อ 
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ความมั่นคงของชาติ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ว่าด้วยกฎหมาย 

หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ รวมเอาการเเสดงความคิดเห็น

ออนไลน์เหล่านี้เป็นอาชญากรรมแบบเดียวกับการเจาะระบบหรือการเผยแพร่

สื่อลามกอนาจาร และ คสช. ยังออกกฎหมายและค�าสั่งอ่ืนๆ อีกหลายฉบับ 

ที่เป็นการลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

การบงัคับใช้กฎหมายทีมี่อยูแ่ละค�าสัง่ คสช. รุนแรงมากขึน้หลังจากการประกาศ

ค�าสั่ง คสช. ฉบับที่ 37/2557 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 ซึ่งระบุว่าพลเมือง

ที่ประกอบกิจกรรมทางการเมืองจะได้รับการไต่สวนในศาลทหาร ศาลทหารที่

ไต่สวนคดีเหล่านี้เป็นศาลที่มีอ�านาจเบ็ดเสร็จโดยไม่มีขั้นตอนการอุทธรณ์หรือ

ศาลชั้นที่สูงขึ้นไปอีก ในหลายคดีที่มีการตัดสินลงโทษผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต  

ศาลทหารตัดสินลงโทษที่รุนแรงกว่า ในกรณีของคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

ระหว่างปี 2553-2557 (ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่จ�านวนของคดีที่ถูกฟ้องร้องเพิ่มขึ้น

อย่างชดัเจน) ศาลพลเรอืนมคี�าตดัสนิลงโทษจ�าคกุโดยเฉล่ียอยู่ที ่4.4 ปีจากอตัรา

โทษระหว่าง 3-15 ปี แต่หลังจากรัฐประหารปี 2557 เป็นต้นมา ศาลทหาร

ตัดสินลงโทษจ�าคกุโดยเฉลีย่ 10 ปี และลดโทษเหลือ 5 ปีหลังจากรบัสารภาพ35

คณะรักษาความสงบแห่งชาติก�าลังผลักดันนโยบาย “เศรษฐกิจดิจิทัล” ผ่าน 

ร่างกฎหมาย 10 ฉบับที่จะแก้ไขกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, กฎหมายว่า

ด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, กฎหมายองค์กรจัดสรรคล่ืน

ความถีแ่ละก�ากับการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ และกจิการ

โทรคมนาคม และกฎหมายส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และจะ

เกิดกฎหมายใหม่ส�าหรับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์, กฎหมาย

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, กองทุนพัฒนาดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม, คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม36

35 ไอลอว์, “2557 สรุปสถานการณ์ปี 2557 2/5: คดีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ เดิน

หน้าหนึ่งก้าวก่อนถอยหลังสามก้าว”, ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ, 21 เมษายน 2557, 

http://bit.ly/1LyRwV5

36 เครือข่ายพลเมืองเน็ต, “Thailand’s Digital Economy-Cyber Security Bills”,  

15 มกราคม 2558, http://bit.ly/1yfb4qg
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การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใต้ชื่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมจะเป็นศูนย์กลางของนโยบาย และจะมหีน้าทีร่บัผดิชอบการออกแบบ

ข้อบังคับในทุกด้านส�าหรับเรื่องเทคโนโลยีและดิจิทัล นายสิทธิชัย โภไคยอุดม  

ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี อธิบายการให้อ�านาจอย่างกว้างขวางต่อคณะ

กรรมการชุดนี้ว่าเป็นความพยายามที่จะพัฒนาความล้มเหลวของยุทธศาสตร์

การท�าให้เกิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในอดีต แม้นโยบายน้ีจะดูเหมือนเป็นการ

เปิดทางให้มกีารควบคมุออนไลน์มากขึน้ ร่างกฎหมายคณะกรรมการดิจทิลัเพือ่

เศรษฐกิจและสังคมก�าหนดให้คณะกรรมการฯ มีอ�านาจเหนือกระทรวงและ

หน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ ทั้งหมด รวมถึงอ�านาจในการด�าเนินการทางวินัยต่อเจ้า

หน้าทีร่ฐัหรือพลเมืองทีไ่ม่ปฏิบตัติามค�าส่ังของคณะกรรมการฯ37 กฎหมายเหล่า

นี้ยังให้อ�านาจเจ้าหน้าที่รัฐในการตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง

ตามกฎหมายโดยไม่จ�าเป็นต้องมีหมายและข้ึนอยู่กับส่ิงที่คาดว่าจะเป็น  

“ภัยคุกคาม” ซึ่งไม่ได้มีการให้ค�าจ�ากัดความอย่างเหมาะสมไว้ในร่างพระราช

บัญญัติว่าด้วยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์

การเสนอแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่แม้จะไม่ได้

รวมอยู่กับชุดกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัลแต่อยู่ในระหว่างรอการพิจารณาจาก 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก็ได้ให้อ�านาจเจ้าหน้าที่ต�ารวจในการดักจับข้อมูลการ

ส่ือสารของประชาชนภายใต้การอนุมัติของผู้บังคับการและศาล ร่างกฎหมายนี้

ก�าหนดขอบเขตของประเภทการกระท�าความผิดที่จะท�าให้การดักจับข้อมูล 

ถูกต้องตามกฎหมายไว้อย่างกว้างขวาง นอกเหนือจากการกระท�าความผิดที่

เก่ียวข้องกับความมั่นคงของรัฐและการกระท�าผิดที่เป็นองค์กรอาชญากรรม  

ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้รวมหมวดการกระท�าผิดที่กว้างขวาง เช่น อาชญากรรม

ที่ “ยุ่งยากซับซ้อน”38

37 เครือข่ายพลเมืองเน็ต, “สิทธิชัย โภไคยอุดม: ขอให้หมดห่วง กม.มั่นคงดิจิทัลเอามาจาก

กม. Homeland Security หน่วยงานรัฐไม่ท�าตามค�าสั่งคณะกรรมการดิจิทัลฯ มีความผิด”,  

6 กุมภาพันธ์ 2558, http://bit.ly/1ix4bkH.

38 ไอลอว์, “ร่างแก้ไขวิ.อาญาฯ: เพิ่มอ�านาจดักฟังโทรศัพท์ ใครใช้สิทธิไม่ให้การให้สันนิษฐาน

ว่าผิด”, 17 มกราคม 2558, http://ilaw.or.th/node/3400.
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ภายใต้ร่างกฎหมายอีกฉบับส�าหรับ “ป้องกันและปราบปรามส่ิงย่ัวยุพฤติกรรม

อันตราย” เจ้าพนักงานจะต้องขอหมายในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีเหตุ 

อันควรสงสัยว่าจะยั่วยุพฤติกรรมการกระท�าวิปริตทางเพศ, ความสัมพันธ์หรือ

การกระท�าทางเพศกับเด็ก, การฆ่าตัวตายของเด็ก, การกระท�าทารุณกรรม 

ต่อเดก็, การอตัวินิบาตกรรมหมู,่ การใช้สารเสพตดิ, การก่อการร้าย, การโจรกรรม,  

การฆาตกรรม หรือการกระท�าอันทารุณ ภายใต้ร่างกฎหมายน้ี ผู้ผลิตและ 

ผู้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต้องระวางโทษจ�าคุก 1 ถึง 7 ปีและมีโทษปรับสูงสุด 

700,000 บาท ยิง่ไปกว่านัน้ ผูใ้ห้บรกิาร (ตามกฎหมายว่าด้วยการกระท�าความ

ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์) ที่รู ้ว่ามีการกระท�าความผิดดังกล่าวอยู่ในระบบ

คอมพวิเตอร์ทีต่นควบคมุและไม่ได้ท�าการเอาข้อมลูเหล่านัน้ออก จะต้องระวาง

โทษจ�าคกุสงูสดุ 5 ปีและปรบัสงูสุด 500,000 บาทเช่นกัน39

นอกเหนือจากเนื้อหาที่มีปัญหาในร่างกฎหมายเหล่านี้ นักวิเคราะห์มองว่า 

ขัน้ตอนการออกกฎหมายซ่ึงขาดการมีส่วนร่วมจากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีเ่กีย่วข้อง

หรอืการประชาพจิารณ์นัน้มลีกัษณะรบีร้อนและซ่อนเร้น ผู้อ�านวยการส�านักงาน

พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมร่างกฎหมายอ้างว่า

กระบวนการร่างกฎหมายแบบบนลงล่าง (top-down) นั้นเป็นผลมาจากความ 

เร่งรีบในการก�าหนดนโยบายภายใต้รัฐบาลเฉพาะกาล40 แต่รฐับาลนัน้กย็งัละเมดิ 

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและภาคประชาสังคมที่แสดงออกถึงความกังวลที่มีต่อร่าง

กฎหมายเหล่าน้ี ในวนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2558 เมือ่กลุม่นกัศกึษาได้จดังานเสวนา

ในประเด็นสิทธิเสรีภาพภายใต้ร่างกฎหมายชุดน้ี เจ้าหน้าที่ทหารนายหนึ่งได้ 

ข่มขูก่ลุ่มผูจ้ดังานเร่ืองการไม่ได้ขออนญุาตล่วงหน้าส�าหรบัการจดังานและเข้ามา

39 เครือข่ายพลเมืองเน็ต, “กฎหมายไอซีทียุค สนช: ดักฟัง 4 ฉบับไม่เฉพาะ ‘มั่นคงไซเบอร์’ 

นักวิชาการสื่อย�้า ‘คลื่นความถี่เป็นของเราทุกคน’”, 25 มกราคม 2558, http://thainetizen.

org/2015/01/seminar-ict-laws-nbtc-nida; ไอลอว์, “ร่าง พ.ร.บ.ปราบปรามสิ่งยั่วยุ: ปกป้อง 

เด็กหรือละเมิดสิทธิ?”, 10 กุมภาพันธ์ 2558, http://ilaw.or.th/node/3485.

40 เครือข่ายพลเมืองเน็ต, “ยัน “ความมั่นคง” ในร่างมั่นคงไซเบอร์ฯคือความมั่นคงสารสนเทศ 

ไม่ใช่ “ความมั่นคงทางทหาร”, 3 กุมภาพันธ์ 2558, http://thainetizen.org/2015/02/ 

seminar-nbtc-surangkana-somkiat/.
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เป็นหนึ่งในผู้อภิปรายโดยไม่ได้รับเชิญ41 ต่อมาในเดือนเดียวกัน ภายใต้การ 

ต่ืนตัวของการประท้วงออนไลน์ เจ้าหน้าที่รัฐยอมรับว่ารัฐบาลอาจจะน�าข้อ

กฎหมายบางข้อที่สร้างความกังวลออกไปจากตัวร่างฯ, ควบรวมร่างกฎหมาย

บางฉบับให้เป็นกฎหมายใหม่ และจัดประชุมวงปิดเพื่อรับฟังเสียงวิจารณ์ก่อน

จะน�าเสนอตัวร่างฯ ที่ปรับแก้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อออกเสียงรับรอง 

อย่างไรก็ตาม กระบวนการที่กล่าวมานี้ยังคงคลุมเครือไม่ชัดเจน42

การด�าเนินคดีและการคุมขังกรณีกิจกรรมออนไลน์
หลังจากการรัฐประหาร คสช. ได้เรียกประชาชนจ�านวนหลายร้อยคนเข้ารายงาน

ตัวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปราบปราบผู้ที่อาจจะมีความเห็นต่าง และจับกุม

ประชาชนที่ขับเคลื่อนให้มีการประท้วงในที่สาธารณะ ผู้ถูกจับกุมส่วนใหญ ่

ถกูควบคมุตวัเป็นเวลา 7 วนั ซึง่เป็นช่วงเวลาสงูสดุทีก่ระท�าได้ตามกฎอยัการศกึ 

สมบตั ิบญุงามอนงค์ หนึง่ในนกักจิกรรมต้านรฐัประหารทีโ่ดดเด่นตัง้แต่รฐัประหาร

ในปี 2549 เป็นหนึง่ในรายชือ่ที ่คสช. เรยีกตวัทนัทหีลงัรฐัประหาร อย่างไรกต็าม 

สมบัติปฏิเสธที่จะเข้ารายงานตัวโดยให้เหตุผลว่าอ�านาจของ คสช. ไม่มีความ 

ชอบธรรม และยังคงโพสต์ข้อความต่อต้านรัฐประหารบนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ 

ในเดือนมิถุนายน 2557 ส�านักข่าวกรองแห่งชาติแกะรอยตามหมายเลขไอพีที่

สมบัติใช้งานไปยังที่พักของเขา สมบัติถูกตั้ง 3 ข้อหา คือ ไม่ตอบสนองต่อค�าสั่ง

เรียกรายงานตัวของ คสช., สร้างความกระด้างกระเดื่อง และน�าข้อมูลที่กระทบ

ต่อความม่ันคงของชาติเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์43 สมบัติถูกปล่อยตัวช่ัวคราว 

แต่คดีของเขายังคงอยู่ในศาลทหาร44

41 “ทหารนั่งประกบ วงเสวนา ‘สิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้ร่าง พ.ร.บ.ความมั่นคง

ไซเบอร์’, ประชาไท, 1 กุมภาพันธ์ 2558, http://bit.ly/1UXfgg3.

42 “สุรางคณาเผยรับข้อท้วงติงแก้ชุดร่างกม.เศรษฐกิจดิจิทัล เปิดวิจารณ์วงปิดอาทิตย์หน้า”, 

ประชาไท, 25 กุมภาพันธ์ 2558, http://prachatai.com/node/58092.

43 “การน�าข้อมูลข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์” คือ อาชญากรรม

ไซเบอร์ที่มักจะถูกน�าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์กับเนื้อหาในการด�าเนินคดีหมิ่นประมาท

44 ไอลอว์, “สมบัติ บุญงามอนงค์: 116”, คดี, เข้าถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558, http://

freedom.ilaw.or.th/en/case/604#detail.
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เจ้าหน้าทีมุ่ง่เป้าไปยงัช่องทางข่าวอิสระซ่ึงด�าเนนิการออนไลน์โดยปกปิดสถานที่

เพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษจากรัฐบาลทหาร ณัฐ รุ่งวงษ์ (นามแฝง) บรรณาธิการ

ของบล็อกและเว็บไซต์รวบรวมข่าวสาร ไทยอีนิวส์ (Thai E-News) ซึ่งด�าเนิน

การมาตั้งแต่รัฐประหารปี พ.ศ. 2549 ถูกจับกุมเนื่องจากการเผยแพร่บทความ 

ที่มีเนือ้หาละเมิดกฎหมายหมิน่พระบรมเดชานุภาพ แม้ว่าบทความจะเขียนโดย

นักเขียนคนอื่นที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ45 คดีของณัฐถูกตัดสินโดยศาลทหาร

ในเดอืนพฤศจิกายน 2557 ซึง่ลงโทษจ�าคกุเขา 9 ปี และลดโทษเหลอื 4 ปีครึง่46 

หลังรับสารภาพในเดือนมิถุนายน 2557 คฑาวุธ (นามแฝง) นักจัดรายการวิทยุ

ออนไลน์ถูกตั้งข้อหากระจายเสียงเนื้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ศาลทหาร

ลงโทษจ�าคุก 10 ปีด้วยการพิจารณาคดีลับ และลดโทษเหลือ 5 ปีเนื่องจาก

คฑาวุธให้การรับสารภาพ47 ในอีกกรณีหนึ่ง บรรพต (นามแฝง) นักจัดรายการ

วิทยุอีกรายถูกต้ังข้อหาการใช้สื่อออนไลน์ในการยุยงให้เกิดความเกลียดชังและ

เผยแพร่เน้ือหาหมิน่พระบรมเดชานภุาพ ในเดอืนมกราคม 2558 กองทพัจบักมุ 

บุคคลอย่างน้อย 6 คนที่เชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับบรรพต ทั้งหมดถูกตั้งข้อหา

หมิน่พระบรมเดชานภุาพ จ�าเลยทัง้หกถกูคมุขงั เครือ่งมอือเิลก็ทรอนกิส์ทัง้หมด

ถูกยึด และทุกคนถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูลช่ือผู ้ใช้และรหัสผ่านเฟซบุ ๊ก  

ทั้งหกคนถูกกล่าวหาว่าใช้เฟซบุ๊กและยูทูบเพื่อเผยแพร่ค�าพูด, ภาพถ่าย และ

คลิปวิดีโอที่มีเน้ือหาหม่ินพระบรมเดชานุภาพ48 ผู้คนทั่วไปไม่ทราบตัวตน 

ของบุคคลต่างๆ เบื้องหลังไทยอีนิวส์, บรรพต หรือคฑาวุธ แต่ทั้งหมดมีกลุ่ม 

ผู้ติดตามจ�านวนมาก

45 Associated Press, “Thai news website editor jailed for ‘defaming king,’ 

” The Guardian, November 24, 2014, http://gu.com/ p/43hy2/stw 

46 “Web editor jailed for lèse majesté”, Bangkok Post, November 25, 2014, http://

bit.ly/1ii4sXX.

47 คฑาวุธ, ไอลอว์ (ศาลทหาร 2557).

48 “ความคืบหน้า 6 ผู ้ต้องหาคดี 112 ‘เครือข่ายบรรพต’ บนเฟซบุ ๊ก”, ประชาไท, 

4 กุมภาพันธ์ 2015, http://bit. ly/1MrNh3o; กวี, ไอลอว์ (ศาลทหาร 2557).
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นอกเหนือจากสื่อและนักข่าวพลเมืองแล้ว คสช. ยังได้ด�าเนินการทางกฎหมาย

กับกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตท่ัวไปที่เผยแพร่เนื้อหาทางการเมือง:

 • อัครเดช นักศึกษามหาวิทยาลัย ถูกจับจากข้อความที่โพสต์ใน 

   เฟซบุ๊กในเดือนมิถุนายน 2557 และถูกตั้งข้อหาหมิ่นพระบรม 

   เดชานุภาพ ศาลตัดสินลงโทษจ�าคุกอัครเดช 5 ปี และลดโทษ 

   กึ่งหนึ่งเหลือ 2 ปีครึ่งหลังรับสารภาพ49

 • ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชื่อว่า เฉลียว ถูกกล่าวหาว่าน�าคลิปเสียงจาก 

   รายการวิทยุของบรรพตซึ่งมีเน้ือหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 

   เข้าสู่เว็บไซต์ 4shared เฉลียวถูก คสช. เรียกตัวในเดือนมิถุนายน  

   2557 และถกูคมุขงัตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา เฉลยีวให้การรบัสารภาพ 

   ต่อข้อกล่าวหา ในเดือนสิงหาคม 2558 ศาลอาญาตัดสินจ�าคุก 

   เฉลียว 3 ปี โดยให้รอลงอาญาไว้ 2 ปี50

 • สริภพ ถกูกล่าวหาว่าเป็นนกัเขยีนและกวทีีใ่ช้นามแฝงว่า “รุง่ศลิา”  

   ถูกตั้งข้อหาเนื่องจากโพสต์บทกวี 3 ช้ินที่มีเนื้อหาหมิ่นพระบรม 

   เดชานภุาพในเวบ็ไซต์ประชาไท เจ้าหน้าท่ีทหาร 5 คนจบักุมสริภพ 

   ระหว่างที่เขาก�าลังเดินทางในเดือนกรกฎาคม 2557 คดีของ 

   สิรภพก�าลังถูกพิจารณาลับในศาลทหาร51

49 ไอลอว์, “อัครเดช: นักศึกษาเทคโนโลยีมหานคร”, คดี, http://freedom.ilaw.or.th/en/

case/577

50 ไอลอว์, “รายงานการปรากฏตัวของคดีหม่ินประมาทกษัตริย์ หลังรัฐประหาร 2557”,  

16 กรกฎาคม 2557, http://bit.ly/1Ny677I.

51 ไอลอว์, “สริภพ: มาตรา 112 (หมิน่ประมาทพระมหากษตัริย์)”, คดี,

http://freedom.ilaw.or.th/en/case/622.
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 • ธเนศ (นามแฝง) ถูกกล่าวหาว่าส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง 

   เชื่อมโยงกับเนื้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในปี 2553 ธเนศ 

   ถูกควบคุมตัวตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 คดีของธเนศก�าลังถูก 

   พิจารณาลับในศาลทหาร52

 • จารุวรรณ พนักงานโรงงานในจังหวัดราชบุรี ถูกกล่าวหาว่าโพสต ์

   เนือ้หาหมิน่พระบรมเดชานภุาพในเฟซบุก๊ จารวุรรณให้การปฏเิสธ 

   ว่าไม่ได้โพสต์เนื้อหาดังกล่าวลงในเฟซบุ๊กและกล่าวว่าเธอถูก 

   จัดฉาก ศาลทหารคุมขังจารุวรรณตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557  

   ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 255853

 • ปิยะ (นามแฝง) ถกูกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของบญัชเีฟซบุก๊แต่ปฏเิสธ  

   ธันวาคม 2557 เจ้าหน้าทีต่ัง้ข้อหาปิยะเรือ่งการเผยแพร่เนือ้หาหมิน่ 

   พระบรมเดชานภุาพในเฟซบุก๊ คดขีองปิยะยงัคงรอค�าตัดสนิของศาล54

สถิติโทษจ�าคุกที่ยาวนานที่สุดในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเกิดขึ้นในเดือน

สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากที่จัดท�ารายงานฉบับนี้ขึ้น ศศิวิมล  

วัย 29 ปี ถูกตัดสินจ�าคุก 56 ปี และลดเหลือ 28 ปีหลังให้การรับสารภาพจาก

กรณีเน้ือหาเฟซบุ๊ก 7 โพสต์ถูกพิจารณาว่าเป็นข้อความหมิ่นฯ ในอีกคดีหนึ่ง 

พงษ์ศกัดิ ์ ศรบีญุเพง็ ถกูตดัสนิจ�าคกุ 60 ปี และลดโทษกึง่หน่ึงเหลือ 30 ปี55

หลังให้การรับสารภาพจากกรณีโพสต์ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ในเฟซบุ๊ก 

นอกเหนือจากการจับกุมผู้ใช้เฟซบุ๊กหลายคนแล้ว ต�ารวจยังใช้โปรแกรมส่ง 

ข้อความในเฟซบุก๊เป็น “เหยือ่ล่อ” ให้ผู้ใช้เฟซบุก๊เปิดเผยความรูส้กึทีม่ต่ีอสถาบนั

52 ไอลอว์, “ธเนศ”, คดี, http://freedom.ilaw.or.th/en/case/614.

53 ไอลอว์, “จารุวรรณ: โพสต์ข้อความหมิ่นพระบรมเดชานุภาพบนเฟซบุ๊ก”, คดี,

http://freedom.ilaw.or.th/en/case/641. 

54 ไอลอว์, “ปิยะ”, คดี, http://freedom.ilaw.or.th/en/case/645#detail.

55 ไอลอว์, “ศศิวิมล: โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก”, คดี, http://freedom.ilaw.or.th/en/

case/681; Aubrey Belford and Pairat Temphairojana, “Thai courts hand down  

record sentences for royal insults”, Reuters, August 7, 2015, http://www.reuters.com/ 

article/2015/08/07/us-thailand-lesemajeste-idUSKCN0QC1D620150807.
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พระมหากษัตริย์56 ยกตัวอย่างเช่น กรณีผู้ใช้รายหนึ่ง ชื่อพงษ์ศักดิ์ (นามแฝง) 

ถกูเชญิให้เข้าร่วมการพูดคุยในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัสถาบนักษตัริย์ในโปรแกรม

ส่งข้อความในเฟซบุ๊ก รวมทั้งถูกชักชวนให้เดินทางไปยังอีกจังหวัดหนึ่ง ซึ่งเขา 

ถูกจบักุมทันทีที่ไปถึง ต่อมา ต�ารวจได้จบักมุ ชโย (นามแฝง) ด้วยข้อหาเดยีวกัน

หลังจากบทสนทนาระหว่างพงษ์ศักด์ิและชโยในโปรแกรมส่งข้อความของ 

เฟซบุก๊ทีถ่กูบนัทกึไว้แสดงให้เห็นว่าชโยส่งข้อความและรูปภาพที่มีเนื้อหาหมิ่นฯ 

ผ่านโปรแกรม57 เนื้อหาด้านวัฒนธรรมก็ถูกตรวจสอบอย่างละเอียดมากขึ้นด้วย 

ประเด็นนี้สะท้อนออกมาในค�าตัดสินของศาลกรณีละครเวทีเชิงเสียดสีเรื่อง  

“เจ้าสาวหมาป่า” ที่มีการจัดแสดง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในเดือนตุลาคม 

2556 นักกิจกรรม 2 คนที่ร่วมแสดงในละครเวทีเรื่องนี้ถูกด�าเนินคดีในเวลา 

ต่อมาและศาลตดัสนิให้ทัง้สองมคีวามผิดในคดีหมิน่พระบรมเดชานภุาพ ทัง้สอง

คนได้รับโทษจ�าคุก 2 ปี 6 เดือน โดยทั่วไปแล้ว ศาลมักจะตัดสินให้รอลงอาญา

ส�าหรับจ�าเลยที่ไม่เคยกระท�าความผิดมาก่อน แต่ศาลปฏิเสธที่จะรอลงอาญา 

ในคดีนี้ โดยให้เหตุผลว่าละครเวทีเรื่องนี้ได้ถูกเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต และถูก

มองว่าเป็น “พฤติการณ์อันเลวร้าย”58 ส่วนจักราวุธ อาชีพนักดนตรี ถูกกล่าวหา

ว่าเป็นผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊ก 3 บัญชี ซึ่งโพสต์ข้อความหมิ่นฯ 9 ข้อความในช่วง 

ปี 2554 ถึง 2557 จักราวุธถูก คสช. เรียกรายงานตัวในเดือนกรกฎาคม 2557 

และถูกไต่สวนคดีโดยศาลอาญาจังหวัดอุบลราชธานี ในเดือนกรกฎาคม 2557  

จักราวุธถูกตัดสินจ�าคุก 30 ปี และลดเหลือ 15 ปีหลังรับสารภาพ59

เช่นเดียวกับบรรยากาศออนไลน์อื่นๆ อินเทอร์เน็ตไทยเต็มไปด้วยการให้ข้อมูล

ที่ผิดพลาด การบิดเบือนข้อมูล ข่าวเท็จ และข่าวลือ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะได้รับ

56 Agence France-Presse, “Man jailed for 30 years in Thailand for insulting  

the monarchy on Facebook”, The Guardian, August 7, 2015, http://gu.com/p/ 

4bbaa/stw.

57  ไอลอว์, “ความเคลื่อนไหวสถานการณ์เสรีภาพการแสดงออก เดือนมกราคม 2558”,  

4 กุมภาพันธ์ 2558, http://freedom.ilaw.or.th/blog/FOEBulletinJan2015.

58 Achara Ashayagachat, “Charged scenes as dramatist pair jailed for  

lèse majesté”, Bangkok Post, February 24, 2015, http:// bit.ly/1iPTdXt. 

59 ไอลอว์, “จักราวุธ: นักดนตรีในอุบลราชธานี”, คดี, http://freedom.ilaw.or.th/en
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การเปิดเผยและแก้ไขโดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายอ่ืน ข้อมูลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับ

สถาบันกษัตริย์ได้กลายเป็นสาเหตุของการด�าเนินคดีกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

ในช่วงหลังรัฐประหาร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ประกาศของส�านักพระราชวัง

ฉบบัเทจ็เกีย่วกบัพระพลานามัยของพระมหากษตัรย์ิถกูโพสต์และเผยแพร่อย่าง

กว้างขวางในโลกออนไลน์ ต�ารวจจบักมุผูใ้ช้รายหนึง่ซึง่ต�ารวจอ้างว่าเป็นผูโ้พสต์

รายแรก เช่นเดยีวกบับรรณาธกิารของเอเอสทวี ีเวบ็ไซต์ข่าวกระแสหลกัซึง่โพสต์

ประกาศฉบับเท็จและบทความที่เกี่ยวข้อง60

นอกจากกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและข้อความทางการเมืองแล้ว  

การหมิ่นประมาทเป็นอีกปัญหาที่มีมายาวนานในประเทศไทย มาตรา 14(1) 

ของกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ปัจจุบันถือว่า “การน�าข้อมูลอันเป็นเท็จ 

เข้าสู่ระบบ” นั้นมีโทษทางอาญา แม้ว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและ 

การหมิน่ประมาทจะเป็นสิง่ทีแ่ตกต่างกนัอย่างสิน้เชิงในทางกฎหมาย แต่การฟ้อง

ประชาชนด้วยกฎหมายทั้งสองฉบับในเวลาเดียวกันได้กลายเป็นบรรทัดฐาน 

ที่เกิดขึ้น 

อัยการและผู้พิพากษาแสดงให้เห็นว่าขาดความเข้าใจในความแตกต่างระหว่าง

กฎหมายทัง้สอง และข้อเทจ็จรงิทีว่่า “ข้อมลูคอมพิวเตอร์อนัเป็นเทจ็” ในส�านวน

ของอาชญากรรมไซเบอร์นั้นหมายถึงอาชญากรรมในทางเทคนิค เช่น การเจาะ 

เข้าโปรแกรมหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่ความซื่อตรงของเสรีภาพออนไลน์ 

โจทก์ส่วนใหญ่ในคดีเหล่านี้คือเจ้าหน้าที่รัฐ

ตัวอย่างคดีของการใช้กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และกฎหมายหมิ่น

ประมาทในปี 2557 และ 2558 ได้แก่:

60 “Police to charge ASTV Manager webmaster for disseminating fake royal 

announcement”, Thai PBS, February 7, 2015, http://bit.ly/1FNz0Gz.
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 • กระทรวงพลังงานยื่นฟ้องหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี  

   นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน จากการโพสต์ข้อความในบัญช ี

   เฟชบุ๊กว่าน�้ามันดีเซลบางส่วนจากประเทศไทยถูกส่งไปจ�าหน่าย 

   ทีล่าวในราคาต�า่กว่าราคาน�า้มนัในประเทศ คดนีีย้งัคงอยูใ่นชัน้ศาล61

 • กองทัพเรือฟ้องร้องเว็บไซต์ภูเก็ตหวานต่อการตีพิมพ์บทความที่ 

   ได้รับรางวัลพูลิตเซอร์จากส�านักข่าวรอยเตอร์ซึ่งกล่าวหาว่า 

   เจ้าหน้าทีข่องกองทพัเรือได้รบัผลประโยชน์จากการลกัลอบน�าเข้า 

   ผู้ลีภ้ยัโรฮงิญาจากประเทศพม่า กองทพัเรอืปฏเิสธการให้สัมภาษณ์ 

   กับสื่อที่ประจ�าอยู่ในจังหวัดภูเก็ตและสั่งห้ามไม่ให้ผู้สื่อข่าวจาก 

   ภูเก็ตหวานเข้ามาที่ฐานทัพ คดีนี้ยังอยู่ในชั้นศาลในช่วงเวลา 

   ที่มีการจัดท�ารายงาน62

 • เนเชอรัลฟรุต บริษัทผลไม้กระป๋อง ฟ้องร้องนักกิจกรรมแรงงาน 

   ข้ามชาติ แอนดี ฮอลล์ (Andy Hall) จากการเผยแพร่รายงานวิจัย 

   ที่กล่าวอ้างว่ามีการละเมิดสิทธิแรงงานในกระบวนการผลิตของ 

   บริษัท บริษัทก�าลังฟ้องร้องแอนดี ฮอลล์ ใน 3 คดี หนึ่งในนั้น 

   เป็นการใช้กฎหมายอาชญากรรมคอมพวิเตอร์ เนือ่งจากมกีารเผย 

   แพร่ตัวรายงานผ่านสื่อออนไลน์ คดียังคงอยู่ในชั้นศาล63

ในช่วงเวลาเดียวกัน ข้อหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ต่อนักข่าวหรือการ 

หมิ่นประมาทบุคคลสาธารณะจ�านวนหน่ึงจบลงที่โจทก์ตัดสินใจไม่ฟ้องคดีหรือ

ศาลสั่งยกฟ้อง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าเป็นการฟ้องร้องที่ไม่อยู ่บนพื้นฐานของ 

ข้อเท็จจริง แต่เป็นการคุกคามผู้ถูกกล่าวหา กรณีตัวอย่างกรณีหนึ่งในเดือน

สิงหาคม 2557 เลขาธิการส�านักงานศาลปกครองได้ย่ืนฟ้องมูลนิธิพัฒนา

61 ไอลอว์, “กระทรวงพลังงาน vs ม.ล.กรกสิวัฒน์”, คดี, http://freedom.ilaw.or.th/en/

case/629.

62 ไอลอว์, “กองทัพเรือ vs ส�านักข่าวภูเก็ตหวาน”, คดี, http://freedom.ilaw.or.th/en/

case/554.

63 ไอลอว์, “แอนดี้ ฮอลล์ : คดีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ”, คดี, http://freedom.ilaw.or.th/en/

case/469.
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สื่อมวลชนแห่งประเทศไทยและสถาบันอิศรา กรณีน�าเสนอข่าวเลขาธิการ

ส�านักงานศาลปกครองมีบันทึกส่วนตัวขอให้ผู ้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ

สนับสนุนการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ต�ารวจนายหนึ่ง ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 

2557 ศาลอาญามีค�าสั่งยกฟ้องโดยให้เหตุผลว่าโจทก์เป็นบุคคลสาธารณะจึง

จ�าเป็นต้องยอมรับการตรวจสอบ และจ�าเลยได้แสดงความคิดเห็นโดยสุจริต64 

ในอีกกรณีหน่ึงจากเดือนกันยายน 2557 สถานีโทรทัศน์ช่องสามได้ยื่นฟ้อง  

สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. จากความเห็นในการให้สัมภาษณ์และ

ทวีตประเด็นความขัดแย้งภายในของช่องในการเปล่ียนผ่านมาสู่ระบบดิจิทัล  

ในเดือนธันวาคม 2557 สถานีโทรทัศน์ช่องสามได้ยื่นขอถอนฟ้อง65

การสอดแนม ความเป็นส่วนตัว และการไม่อาจระบุตัวตน 
บนอินเทอร์เน็ต
ในหลายกรณทีีป่ระชาชนถกูเรยีกตวัหรอืถกูจบักมุ เจ้าหน้าทีไ่ด้ท�าการยึดสมาร์ท

โฟนเพือ่ส�ารวจข้อมลูส่วนตวัและรูปภาพ หรือตรวจสอบความเป็นไปได้ทีจ่ะเชือ่ม 

โยงไปสู่บุคคลอื่นๆ ก่อนจะปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหา

คสช. ประกาศนโยบายชัดเจนในเรื่องการสอดแนมการส่ือสารของผู ้ใช ้

อินเทอร์เน็ต กฎหมายและค�าสั่ง คสช. จ�านวนหนึ่งได้ให้อ�านาจการสอดแนม

ข้อมูลทางส่ือออนไลน์ไว้โดยเฉพาะ ในวนัที ่23 มถินุายน 2557 สมยศ พุม่พนัธุ์

ม่วง ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ ประกาศให้ประชาชนไทย “ช่วยกันเป็นหูเป็น

ตา” ให้กับรัฐ สมยศสนับสนุนให้ประชาชนถ่ายภาพใครก็ตามที่แสดงสัญลักษณ์

ต่อต้านการรัฐประหารในที่สาธารณะและพ้ืนที่ออนไลน์แล้วส่งรูปภาพเหล่านั้น

ให้ต�ารวจ หากต�ารวจจบักมุและด�าเนนิคดบีคุคลในภาพได้ จะมรีางวัลให้เป็นเงนิ 

500 บาทต่อหนึง่รปูภาพ สมยศยงัสนบัสนนุให้ประชาชนแจ้งข้อมลูให้กบัต�ารวจ 

64 “เปิดค�าพิพากษายกฟ้อง ‘ดิเรกฤทธ์ิ’ ฟ้อง ‘อิศรา’ กรณีจม.น้อย”, ส�านักข่าวอิศรา,  

4 ธันวาคม 2557, http://bit.ly/1Qisuxk.

65  ไอลอว์, “สุภิญญา กลางณรงค์: หมิ่นประมาทช่องสาม”, คดี, http://freedom.ilaw.or.th/

en/case/635.
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ผ่านเพจเฟซบุ๊กจ่าฮกู66 กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมกัจะให้

สัมภาษณ์ว่ารัฐบาลไทยก�าลงัตดิตามการสือ่สารส่วนตวัเช่น การใช้แอปพลิเคชนั

ไลน์67 

หน่วยงานเดียวกันยังกล่าวมากกว่าหนึ่งครั้งว่า จะส่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

ไปยังส�านักงานของสื่อโซเชียลที่ได้รับความนิยมอย่างเฟซบุ๊ก กูเกิล และไลน์  

เพ่ือขอความร่วมมือในการระงับการใช้บัญชีของผู้ใช้งานจ�านวนหน่ึง ไม่มีการ

ยืนยันจนปัจจุบันว่าบริษัทเหล่านี้ให้ความยินยอมหรือไม่68 

หลังจากมีการจัดประชุมระหว่าง คสช. กูเกิล และเฟซบุ๊ก ขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์

ในเดือนพฤษภาคม 255769 ประกาศ คสช. ฉบับที่ 26/2557 ได้ให้อ�านาจกับ 

หน่วยงานทหารในการสอดแนมและตรวจสอบการใช้ส่ือโซเชียล70 ในเดือน

กนัยายน 2557 มรีายงานข่าวว่ากระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ได้มคี�าสัง่ให้ผูบ้รกิารอนิเทอร์เนต็ทกุรายตดิตัง้เครือ่งมอืสอดแนมไว้ทีศ่นูย์ข้อมลู

ของผู้ให้บริการ โดยทดลองน�ามาใช้งานตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 255771  

66 เครือข่ายพลเมืองเน็ต, “ย้อนไทม์ LINE ความพยายามสอดแนมการสื่อสารของรัฐไทย”; 

Charlie Campbell, “Rewards for Photos of Anticoup Activity”, TIME, June 24, 2015,  

http://ti.me/1mgM4xK.

67 Jon Russel, “Thailand’s Government Claims It Can Monitor The Country’s  

30M Line Users”, TechCrunch, December 23, 2014, http://tcrn.ch/1CugzZK.

68 เครือข่ายพลเมืองเน็ต, “ย้อนไทม์ LINE ความพยายามสอดแนมการสื่อสารของรัฐไทย”; 

 Darrel Etherington, “Thai Police Request Access to Line’s Messaging Records For  

Criminal Investigations”, TechCrunch, August 13, 2013, http://on.tcrn.ch/l/MIdy;  

ThaweepornKummetha, “Thai authorities reportedly to conduct mass surveillance of  

Thai internet users, targeting lèse majesté”, Prachatai, September 10, 2014,  

http://bit.ly/1FNypol.

69 Newley Purnell and Nopparat Chaichalearmmongkol, “Thai Junta Says  

Facebook, Google Meetings Called Off”, The Wall Street Journal, June 2, 2014,  

http://on.wsj.com/1ii0rTr.

70 ไอลอว์, “เก็บตกเหตุการณ์ก่อน-หลังรัฐประหาร: การเซ็นเซอร์ตัวเอง, การปิดกั้นสื่อ

ออนไลน์, การปิดวิทยุชุมชน และอื่นๆ”, 6 มกราคม 2558, http://bit.ly/1DYAs95.

71 “Thai Authorities Reportedly to Conduct Mass Surveillance of Thai Internet Users, 

Targeting Lèse Majesté”, Prachatai, September 10, 2014, http://prachatai.org/english/

node/4331. 
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ผู้ใช้บางรายคาดเดาว่าจะใช้เครื่องมือนี้กับเว็บไซต์ยอดนิยมอย่างกูเกิลและยาฮู

ในรูปแบบการโจมตีจากคนกลาง (man-in-the-middle attack) โดยการ 

สร้างเว็บไซต์ปลอมที่ไม่ปกป้องข้อมูลของผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานใส่ช่ือผู้ใช้และ

รหัสผ่านก่อนท่ีจะไปถึงชั้นของการเข้ารหัสท่ีปกป้องข้อมูลของผู้ใช้งานใน 

หน้าเพจจริง72

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ผู้ใช้โทรศัพท์แบบช�าระเงิน

ล่วงหน้าและผู้ใช้สัญญาณไวไฟฟรีทั่วประเทศต้องลงทะเบียนก่อนวันที่ 31 

กรกฎาคม 255873

โครงการลูกเสือไซเบอร์ที่ริเริ่มขึ้นมาในปี 2554 ยังคงด�าเนินต่อไป เป็นความ

ร่วมมือระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและกระทรวง

ศึกษาธิการ ฝึกอบรมนักเรียนให้สอดส่องและรายงานพฤติกรรมออนไลน์ที่อาจ

จะเป็นภยัต่อความมัน่คงของชาต ิปัจจบุนัมลีกูเสอืไซเบอร์มากกว่า 120,000 คน

จาก 88 โรงเรยีนทัว่ประเทศ หลกัสตูรลกูเสอืไซเบอร์เน้นไปทีก่ารหาสมาชกิใหม่

และอบรมผู้น�าไซเบอร์74

การคุกคามและความรุนแรง
หลายกรณทีีเ่กดิขึน้ในการเรยีกตวัของ คสช. แสดงให้เหน็ว่าแม้กระทัง่ผูท้ีใ่ห้ความ

ร่วมมอืกถ็กูกดดนัจาก คสช. หลายคนจ�าเป็นต้องเซ็นข้อตกลงทีจ่ะไม่แสดงความ

คิดเห็นทางการเมืองหรือวิจารณ์ คสช. ในขณะที่จ�านวนหนึ่งถูกขอรหัสผ่าน 

72  เครือข่ายพลเมืองเน็ต, “STARTTLS is not presented in SMTP server 

within Thailand”, กลุ่มสนทนาในเฟซบุ๊ก, 8 กันยายน 2014, http://on.fb.me/1KnBcWu;  

“Google, Yahoo SMTP Email Severs Hit in Thailand”, Telecom Asia, September 12, 2014, 

http://bit. ly/1u17zau.

73 “Cabinet Approves Mandatory SIM Card Registration”, Khaosod English,  

February 20, 2015, accessed February 28, 2015,http://bit.ly/1grHdJM.

74  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, “ICT Ministry continues expanding 

Cyber Scout network to help online society กระทรวงไอซีทีสร้างเครือข่ายลูกเสือไซเบอร์  

ดูแลสังคมออนไลน์”, 26 พฤษภาคม 2558, http://bit.ly/1Mczefe; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร, “กระทรวงไอซีที จับมือสถานศึกษาจ�านวน 88 แห่ง เดินหน้าขยายเครือข่ายลูกเสือ

ไซเบอร์ร่วมดูแลสังคมออนไลน์สีขาว”, 6 มีนาคม 2558, http://bit.ly/1iwT0si.



FREEDOM
ON THE NET
2015

32

เฟซบุก๊ผ่านกระบวนการคกุคามทางจติวทิยาและได้รบัการบอกเล่าจากเจ้าหน้าที่ 

ทหารว่าบทสนทนาออนไลน์ส่วนตัวจะถูกสอดส่องเป็นระยะ75

ในหลายกรณ ี ทหารได้ขอให้นกักจิกรรมโพสต์ข้อความบนบญัชเีฟซบุก๊ของตัวเอง 

ข้อความที่ถูกบังคับให้เขียนเหล่านี้มีเนื้อหาว่าทหาร ต�ารวจ และเจ้าหน้าที่รัฐ  

ได้ปฏิบัติต่อนักกิจกรรมเหล่านี้อย่างดี และพวกเขาจะหยุดการด�าเนินกิจกรรม

ทางการเมอืงทกุประเภทเพือ่ให้ความร่วมมอืและสนบัสนนุความพยายามในการ

ปฏิรูปประเทศของรัฐบาล76

แม้ว่าเผด็จการทหารมักจะอ้างว่ารัฐประหารครั้งนี้เป็นไปเพื่อแก้ปัญหาที่ฝังราก

ลกึในสงัคมไทยและเพือ่ “คนืความสุข” ให้กบัประชาชน แต่กรณกีารคกุคามใหม่ๆ  

ยงัคงเกดิขึน้ในสภาพแวดล้อมทางสงัคมและการเมอืงทีถ่กูออกแบบโดยเผดจ็การ

ทหาร ส่วนใหญ่เป็นการอ้างว่ามีการละเมิดความมั่นคงของรัฐหรือกฎหมาย 

หมิน่พระบรมเดชานภุาพ ซ่ึงพร้อมจะกลายเป็นคดีโดยกลุม่ผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็ด้วย

กนัทนัทอีย่างไม่ต่างจากรัฐ กลุม่ผู้สนับสนนุสถาบนัพระมหากษตัรย์ิมกีารจดัตัง้

ออนไลน์เพื่อรายงานและฟ้องคดีอาญาต่อผู้มีความคิดเห็นแตกต่าง “องค์กร 

เก็บขยะแผ่นดิน” ซึ่งอ้างตนเป็นกลุ่มศาลเตี้ยได้ฟ้องร้องผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหลาย

คนด้วยข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ รวมถึงสุรชัย แซ่ด่าน นักกิจกรรมที่ถูก 

องค์กรเก็บขยะแผ่นดินกล่าวหาว่าจัดรายการวิทยุออนไลน์ที่มีเนื้อหาหมิ่น 

พระบรมเดชานุภาพ77 ธานัท ธนวัชรนนท์ อดีตนักแสดงซ่ึงเป็นที่รู้จักในช่ือ 

ทอม ดนัด ีถกูฟ้องร้องด้วยข้อหาหมิน่พระบรมเดชานภุาพโดย “เครอืข่ายราษฎร

อาสาปกป้องสถาบัน” จากการกล่าวปราศรยัทางการเมอืงบนเวทชีมุนมุเสือ้แดง 

ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ซ่ึงมีผู ้บันทึกเอาไว้และเผยแพร่ไปบนยูทูบ 

75 ไอลอว์, “สรุปสถานการณ์ปี 2557 1/5 : การเรียกบุคคลไปรายงานตัว การจับกุมและ

การควบคุมตัวตามกฎอัยการศึก” 6 มกราคม 2558, http://bit.ly/1grFRir.

76 “ทหารเรียก 17 นักกิจกรรมรายงานตัว-คุมโพสต์เฟซบุ ๊กร่วมปฏิรูป”, ประชาไท,  

8 พฤศจิกายน 2557, http:// prachatai.com/node/56405.

77 ไอลอว์, “ความเคลื่อนไหวสถานการณ์เสรีภาพการแสดงออก เดือนมกราคม 2558”, 

http://freedom.ilaw.or.th/en.
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ในเดือนมิถุนายน 2557 เขาถูกจับในเดือนเดียวกัน78

การใช้งานส่วนที่เรียกว่า “รายงาน” (report) ในเฟซบุ๊กซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้แจ้ง 

เรือ่งเนือ้หาทีล่ะเมิดข้อตกลงการใช้เวบ็ไซต์กลายเป็นอกีหนึง่เครือ่งมอืใช้รงัควาน

และคุกคาม หลงัจากข่าวลอืว่า ตัง้ อาชีวะ (นามแฝง) นกักจิกรรมเส้ือแดง ได้รบั

สถานะผู้ล้ีภัยทางการเมืองในนิวซีแลนด์แพร่สะพัดออกไป หน้าเฟซบุ๊กของ

ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติก็ถูกโจมตีด้วยค�าประณาม 

จนส�านักงานยกเลิกหน้าเพจชั่วคราว79

การโจมตีทางเทคนิค
ที่ผ่านมามีรายงานเรื่องการโจมตีด้วยการเจาะข้อมูลของเว็บไซต์ข่าวออนไลน์

เป็นครั้งคราว แต่ไม่มีการรายงานถึงการโจมตีทางเทคนิคดังกล่าวในช่วงเวลาที่

จัดท�ารายงานฉบับนี้ แม้ว่านักเจาะระบบได้มุ่งเป้าไปที่เว็บไซต์ของรัฐบาล

78 ไอลอว์, “ทอม ดันดี: ปราศรัยหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ”, คดี, http://freedom.ilaw.

or.th/en/case/585

79 Prachachai English, “Thai royalists condemn UNHCR as ‘ungrateful to  

Thailand’ after it grants refugee status to lèse majesté suspect”, Prachatai, January 12, 

2015, http://prachatai.org/english/node/4673.
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เกี่ยวกับฟรีดอมเฮำส์

ฟรีดอมเฮาส์ (Freedom House) เป็นองค์กรอิสระในสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้น

เมื่อปี 1941 มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนเสรีภาพและประชาธิปไตย ฟรีดอม

เฮาส์จับตาและวเิคราะห์สถานการณ์เสรภีาพทัว่โลก รวมทัง้รณรงค์และสนบัสนนุ

นักกิจกรรมปกป้องสิทธิมนุษยชน

รายงานเสรีภาพบนอินเทอร์เน็ต (Freedom on the Net Report) เป็นรายงาน

ประจ�าปีทีฟ่รดีอมเฮาส์จดัท�ามาตัง้แต่ปี 2011 เพือ่เป็นข้อมลูให้กบันกักจิกรรม 

ส่ือมวลชน นักออกแบบนโยบาย ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในการ

รณรงค์เพ่ืออินเทอร์เน็ตที่มีเสรีภาพ เปิดกว้าง และปลอดภัย รายงานฉบับปี 

2015 นี้ คณะท�างานของฟรีดอมเฮาส์ร่วมมือกับนักวิจัยจาก 65 ประเทศ 

ทั่วโลกจัดท�าขึ้น โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนจาก 1) อุปสรรคในการเข้าถึง  

2) การจ�ากัดเนื้อหา และ 3) การละเมิดสิทธิผู้ใช้

รายงานฉบับนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์, 

ส�านักงานประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ

สหรัฐอเมริกา, กูเกิล, และยาฮู 

 ท�าความรู้จักฟรีดอมส์เฮาส์ได้ที่ https://freedomhouse.org
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เกี่ยวกับมูลนิธิเพ่ืออินเทอร์เน็ต 
และวัฒนธรรมพลเมือง
 

มูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง (Foundation for Internet and 

Civic Culture) เป็นองค์กรไม่แสวงก�าไร ด�าเนินงานเพื่อคุ้มครองสิทธิพลเมือง

ในสังคมสารสนเทศ

มูลนิธิเริ่มก่อตั้งในชื่อ เครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Netizen Network) เมื่อ 

เดือนธันวาคม 2008 โดยด�าเนินงานภายใต้หลักสิทธิ 5 ประการคือ 1) สิทธ ิ

ในการเข้าถึงข้อมูล 2) สิทธิในการคิดและการแสดงออก 3) สิทธิในความเป็น

ส่วนตัว 4) สิทธิในการร่วมออกแบบนโยบาย และ 5) สิทธิในการเป็นเจ้าของ

และใช้ทรัพยากร

เครอืข่ายพลเมอืงเนต็จดทะเบยีนจดัตัง้เป็นมลูนธิสิ�าเรจ็เมือ่วันที ่28 พฤษภาคม 

2014 โดยมีวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยี 

สังคม และวัฒนธรรม ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การสร้างความรู้ การมี

ส่วนร่วมของพลเมอืง และส่งเสริมและคุ้มครองสทิธิเสรภีาพของประชาชน ตลอด

ระยะเวลาที่ผ่านมา คณะท�างานของทั้งเครือข่ายและมูลนิธิได้ร่วมกับประชาชน

ที่สนใจและองค์กรทั้งในและระหว่างประเทศ ด�าเนินกิจกรรมหลากหลายตาม

สถานการณ์ ทั้งติดตามการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เข้าร่วม

ในกระบวนการด้านกฎหมายและนโยบาย จัดสัมมนาวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติ

การ และพบปะอย่างไม่เป็นทางการกับชุมชนผู้ใช้เน็ต ให้ค�าปรึกษากับองค์กร

ประชาสังคมและนักกฎหมายสิทธิ อีกทั้งจัดท�าและเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิเป็นสมาชิกของ Association for Progressive Communication (APC) 

 ท�าความรู้จักเราได้ที่ https://thainetizen.org

     https://www.facebook.com/thainetizen
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