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บทสรุปผูบ้ริหาร
 ภายใตส้ถานการณก์ารเลือกตัง้ทั่ วไปท่ีกำาลงัจะเกิดขึน้ประเทศไทย องคก์รเอ็นเกจ มีเดีย เอเชีย 
เซ็นเตอร ์ และสถาบนันโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เสนอวาระสิทธิทางดิจิทลั 4 ประการท่ีจะ
ต้องได้ร ับการแก้ ไขเพ่ือให้กลไกด้านประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถทำาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงวาระเหล่านี้สามารถทำาไดผ่้านทางการแก้ไขกฎหมายและการยุติแนวปฏิบติัท่ีขดัขวางการ
ใชสิ้ทธิขัน้พืน้ฐานของประชาชน

 ประเด็นท่ี 1 ส่งเสริมและปกป้องเสรีภาพในการแสดงออก แมจ้ะมีการรบัรองสิทธิตามรฐัธรรมนูญ 
แต่เสรีภาพในการแสดงออกกลบัถูกจำากดัอย่างเขม้งวดในประเทศไทย กฎหมายท่ีมีความคลุมเครือ เช่น พระ
ราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทำาความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์และมาตรา 112 และ 116 ของประมวลกฎหมาย
อาญา ถูกนำามาใชเ้พ่ือดำาเนินคดีกบัผู้เห็นต่าง นกัข่าว นกัเคล่ือนไหวเพ่ือสิทธิมนุษยชน และนกัวิชาการ ท่ี
วิพากษวิ์จารณก์ารทำางานของรฐั การปราบปรามนี้ส่งผลโดยตรงต่อเสรีภาพในการแสดงออกในประเทศไทย
และก่อให้เกิดวฒันธรรมการเซ็นเซอรต์วัเองของส่ือและพลเมือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงบนพืน้ท่ีออนไลน ์

 ประเด็นท่ี 2 สิทธิในการเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสาร เพ่ือทำาให้เกิดความโปร่งใส และการสำารวจตรวจสอบ
การทำางานของรฐับาล ประชาชนตอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลสาธารณะไดอ้ย่างทั่ วถึง ถึงแมป้ระเทศไทยจะมี
พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ (พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารฯ) แต่รฐับาลก็ไดท้ำาการปฏิเสธคำาขอเพ่ือ
เปิดเผยขอ้มูลภาครฐัอย่างต่อเน่ืองโดยอา้งความสงบเรียบรอ้ยและความมั่ นคง อีกทัง้ยงัไดย่ื้นคำารอ้งต่อผู้
ให้บริการอินเทอรเ์น็ตและบริษัทแพลตฟอรม์ส่ือโซเชียลมีเดียให้ลบเนื้อหาท่ีรฐัเห็นว่าเป็นประเด็นละเอียด
อ่อน

 ประเด็นท่ี 3 เคารพและปกป้องสิทธิในความเป็นส่วนตวั พรรคการเมืองควรให้ความสำาคญักบั
นโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนจากการถูกจัดเก็บหรือส่งต่อโดยไม่
ไดร้บัความยินยอมหรือผิดไปจากวตัถุประสงคเ์ดิม นอกจากนี้ความมั่ นคงของชาติไม่ควรถูกนำามาเป็นขอ้
อา้งในการสอดแนมและสอดส่องการส่ือสารหรือกิจกรรมของประชาชน รวมถึงการใชสิ้ทธิขัน้พืน้ฐานตาม
รฐัธรรมนูญ

 ประเด็นท่ี 4 จดัการกบัปัญหาข่าวปลอม การจดัการกบัข่าวปลอมและขอ้มูลท่ีเป็นเท็จบน
พืน้ท่ีออนไลนถื์อเป็นกุญแจสำาคญัท่ีทำาให้ประชาชนไดร้บัข่าวสารท่ีถูกตอ้ง และมั่ นใจว่ากลไกในระบอบ
ประชาธิปไตยสามารถทำางานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทลั ถึงแมว่้ารฐับาลจะจดัตัง้กลไกในตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริงเพ่ือแก้ไขปัญหาข่าวปลอม หน่วยงานดงักล่าวไม่ไดด้ำาเนินการตามมาตรฐานสากลและมกัถูกใช้
เพ่ือปกป้องจุดยืนของรฐับาล ดว้ยเหตุนี้ การปฏิรูปจึงตอ้งเกิดขึน้เพ่ือเรียกความเช่ือมั่ นของประชาชนต่อ
ความเป็นกลางของหน่วยงานของรฐักลบัมา

 พรรคการเมืองในประเทศไทยควรให้ความสำาคญัและควบรวมประเด็นเหล่านี้ให้เป็นส่วนหน่ึงของ
นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนของพรรค รวมทัง้ผลกัดนัการแก้ไขกฎหมายและแนวปฏิบติัท่ีกระทบต่อการใช้
เสรีภาพในการแสดงออก สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูล และสิทธิความเป็นส่วนตวัของประชาชน
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ส่งเสริมและปกป้องเสรีภาพในการแสดงออกส่งเสริมและปกป้องเสรีภาพในการแสดงออก

I.
ส่งเสริมและปกป้อง
เสรีภาพในการแสดงออก
 เสรีภาพในการแสดงออกยงัคงถูกปิดกัน้อย่างรุนแรงในประเทศไทย ไม่ถึงปีหลงัจากการ

เลือกตัง้ทั่ วไปในปี พ.ศ. 2562 รฐับาลไดก้ลบัมาใชก้ฎหมายท่ีมีคำาจำากดัความท่ีคลุมเครือ อาทิ 

พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทำาความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์ พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.คอมฯ) 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 (ความผิดฐานหม่ินพระบรมเดชานุภาพ) และมาตรา 

116 (ความผิดฐานยุยงปลุกป่ัน) มาดำาเนินคดีกบัประชาชน นกัข่าว นกัสิทธิมนุษยชน 

นัก วิ ชา ก า ร แ ล ะ นัก ศึ ก ษ า ท่ี วิ พ า ก ษ์วิ จ า ร ณ์ก า ร ทำ า ง า น ข อ ง รัฐ บ า ล แ ล ะ เจ้า ห น้า ท่ี ข อ ง รัฐ 

 ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 รฐับาลไดต้ัง้ขอ้หากบั

ประชาชนท่ีใชเ้สรีภาพในการแสดงออกอย่างน้อย 1,886 คน ในจำานวนนี้มีเยาวชนถึง 283 คน ท่ีมีอายุ

น้อยกว่า 18 ปี1 การดำาเนินคดีเป็นไปอย่างต่อเน่ืองเพ่ือปราบปรามเสียงวิพากษวิ์จารณร์ะลอกใหม่ รวม

ถึงการเรียกรอ้งให้มีการปฏิรูปสถาบนั นอกจากนี้ ประชาชนบางคนยงัถูกตัง้ขอ้หามากกว่าหน่ึงคดี 

เช่น นกัเคล่ือนไหวทางการเมือง พริษฐ ์ชิวารกัษ ์ถูกตัง้ขอ้หาหม่ินพระบรมเดชานุภาพ รวมทัง้สิน้ถึง 

23 คดี ในปี พ.ศ. 25642 การปราบปรามนี้ส่งผลโดยตรงต่อเสรีภาพในการแสดงออกในประเทศไทย

และวฒันธรรมการเซ็นเซอรต์วัเองของส่ือและประชาชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงบนโลกออนไลน ์

 

1 “November 2022: The total number of politically charged persons is 1,886 in 1,159 cases.” 2022. Thai Lawyers for Human  

	 Rights	(TLHR).	December	4,	2022.	https://tlhr2014.com/archives/51251.

2	 “Parit	Was	Accused	of	Article	112	in	a	Total	of	23	Cases	While	in	Prison	for	Defending	a	Youth	Who	Was	Forced	to	Pay	 

	 Respect	to	the	Image	of	Rama	10.”	2021.	Voice	TV.	December	17,	2021.	https://voicetv.co.th/read/Or2noZvnb.

https://tlhr2014.com/archives/51251
https://voicetv.co.th/read/Or2noZvnb
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ส่งเสริมและปกป้องเสรีภาพในการแสดงออก

 การระบาดของโควิด-19 ไดปู้ทางให้การปิดกัน้เสรีภาพในการแสดงออกโดยรฐับาลเป็น

เร่ืองปกติ ดว้ยการใชพ้ระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุ์กเฉินและขอ้กำาหนดอ่ืน  

ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะขอ้กำาหนดฉบบัท่ี  1 และ ขอ้กำาหนดฉบบัท่ี  29  ท่ีระบุว่า ผู้ใดเผยแพร่ขอ้มูล

ท่ีเป็นเท็จซ่ึงทำาให้ประชาชนเกิดความหวาดกลวั หรือเขา้ใจผิดเก่ียวกบัสถานการณฉุ์กเฉิน อาจ

ถูกดำาเนินคดีทางกฎหมายได ้ ผู้วิพากษวิ์จารณร์ฐับาลในช่วงการระบาดของโควิด-19 ท่ีตกเป็น

เป้าหมายในการปิดกัน้การแสดงออก ผ่านการใชพ้.ร.บ.คอมฯ  และประมวลกฎหมายอาญา ไดแ้ก่ 

นกัการเมือง-ฝ่ายคา้น ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ ดนุภา คณาธีรกุล หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ ‘มิลลิ’ 

ศิลปินนกัรอ้งชาวไทย ซ่ึงไดอ้อกมาตัง้คำาถามถึงการบริหารจดัการภาวะฉุกเฉินดา้นสาธารณสุขท่ี

ลม้เหลวของรฐับาล

 ถึงแมว่้ารฐับาลจะทำาการยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินไปแลว้ในวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

หลงัจากท่ีขยายระยะเวลาไปถึง 19 ครัง้ ผลตกคา้งจากมาตรการท่ีไม่เป็นประชาธิปไตยยงัคง

หลงเหลืออยู่ ยกตวัอย่างเช่น ในเดือนตุลาคมท่ีผ่านมา กลุ่มสนับสนุนรฐับาลพยายามท่ีจะฟ้อง 

นกัแสดงตลก อุดม แตพ้านิช จากการลอ้เลียนนายกรฐัมนตรี และการวิพากษวิ์จารณค์วามลม้

เหลวในการบริหารงานของรฐับาล และในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 อมรตัน ์ โชคปมิตตกุ์ล 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคกา้วไกล   ท่ีถูกตกัเตือนโดยประธานรฐัสภาจากการอภิปรายเก่ียวกบั

ผู้ถูกดำาเนินคดี และกระบวนการยุติธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1123 

ขอ้เสนอแนะจากองคก์รเอ็นเกจ มีเดีย

• แก้ไขมาตรา 25 ของรฐัธรรมนูญ เพ่ือระบุให้ชดัเจนว่าการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิขัน้

 พืน้ฐานตามหมวด 3 (สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย) ครอบคลุมไปถึงการใช้่ สิทธิดงั 

 กล่าวบนพืน้ท่ีออนไลนด์ว้ย

• แก้ไขมาตรา 34, 35 และ 36 ของรฐัธรรมนูญและลบคำาจำากดัความท่ีกำากวมออก เพ่ือส่งเสริม

และคุม้ครองเสรีภาพขัน้พืน้ฐานให้ดีย่ิงขึน้ 

•  ควรกำาหนดให้มีการประเมินสามขัน้ตอน ไดแ้ก่ หลกัประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

หลกัความจำาเป็น และหลกัความไดส้ดัส่วน เม่ือตอ้งมีการจำากดัสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน 

• ยกเลิกมาตรา 112 (ความผิดฐานหม่ินพระบรมเดชานุภาพ) และมาตรา 116 (ความผิดฐานยุยง

ปลุกป่ัน)  ในประมวลกฎหมายอาญา 

3	 MP	“Amarat”	had	her	microphone	cut	off	during	the	discussion	related	to	the	institution	by	“Chuan”,	who	cited	the	need		

	 to	uphold	rules	and	regulations.	(2022,	November	2).	The	Momentum.	https://themomentum.co/report-chuan-mic/

https://themomentum.co/report-chuan-mic/
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ส่งเสริมและปกป้องเสรีภาพในการแสดงออก

• ทบทวนและแก้ไขมาตรา 14	(2) ของพ.ร.บ.คอมฯ โดยไม่ใชถ้อ้ยคำาท่ีกำากวมและเพ่ิมคำาจำากดั

ความเฉพาะ หรือเง่ือนไขขอ้กำาหนดต่าง ๆ เพ่ือหลีกเล่ียงการตีความอย่างกวา้งขวาง 

• ยกเลิกมาตรา 14	(3) ของพ.ร.บ.คอมฯ ท่ีมีความทบัซอ้นกบัประมวลกฎหมายอาญามาตรา 

112 และมาตรา 116
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II.
สิทธิในการเขา้ถงึ
ขอ้มูลข่าวสาร
 การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ ได้อย่างทั่ วถึงจะทำาให้เกิดความโปร่งใสและการกำากับดูแล

ภาครฐัตามระบอบประชาธิปไตยเป็นไปอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยงัทำาให้ประชาชนตรวจสอบ

การทำางานของรฐับาลได ้ รฐัธรรมนูญของประเทศไทย (พ.ศ. 2560) ไดร้บัรองสิทธิในการเขา้ถึง

ขอ้มูลตามมาตรา 41 เช่นเดียวกบัพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ (พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าว- 

สารฯ) ท่ีไดก้ำาหนดกระบวนการและขัน้ตอนเพ่ือให้ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลสาธารณะไดอ้ย่างทั่ วถึง

 ถึงแมจ้ะมีขอ้กฎหมายมารองรบั รฐับาลไทยในปัจจุบนัไดป้ฏิเสธคำารอ้งขอเพ่ือเปิดเผยขอ้มูล

ภาครฐัอย่างต่อเน่ือง โดยอา้งเหตุผลดา้นความมั่ นคงของประเทศ และยงัไดย่ื้นคำารอ้งต่อผู้ให้บริการ

อินเทอรเ์น็ตและบริษทัแพลตฟอรม์ส่ือโซเชียลมีเดียให้ลบเนื้อหาท่ีรฐัเห็นว่าไม่เหมาะสม พฤติกรรม

ดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นความพยายามของรฐับาลและเจา้หนา้ท่ีของรฐั ท่ีตอ้งการปิดกัน้การเขา้ถึง

ขอ้มูลข่าวสาร ดงัจะเห็นไดจ้ากความพยายามในการแก้ไข พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารฯ รวมถึงจำานวน

คำาขอลบเนื้อหาบนส่ือโซเชียลมีเดียท่ี ได้ส่งไปยงัผู้ ให้บริการอินเทอรเ์น็ตและบริษัทโทรคมนาคม

 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 คณะรฐัมนตรีไดมี้มติเห็นชอบร่างแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. ขอ้มูล-  

ข่าวสารฯ  ซ่ึงจำากดัการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะใด ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์

การป้องกนัประเทศ และความมั่ นคง นอกจากนี้ ขอ้ยกเวน้สำาหรบัคำาขอเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะ 
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ยงัขยายไปถึงขอ้มูลเก่ียวกบัข่าวกรองทางทหาร ท่ีตัง้ทางทหาร และอาวุธยุทโธปกรณ ์ซ่ึงหลายฝ่าย

มองว่าน่ีอาจเป็นความพยายามของกองทพัในการหลบเล่ียงการตรวจสอบการจดัซื ้อ-จดัจา้งอาวุธ

ยุทโธปกรณก์บัต่างประเทศ4

 ขอ้สงัเกตท่ีน่าสนใจในร่างแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารฯ คือ การให้อำานาจแก่

เจ้าหน้าท่ี รัฐในการใช้ดุลยพินิจเพ่ื อพิจารณาปฏิเสธคำาขอเพ่ื อเปิดเผยข้อมูลหากเจ้าหน้าท่ี

พิจารณาว่าคำาขอดงักล่าวจะรบกวนการดำาเนินงานของรฐับาล5 แคาเพียงช่วงครึ่งปีแรกของ

ปี พ.ศ. 2565 กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม (กระทรวงดิจิทลัฯ) ไดข้ออำานาจศาล

และความร่วมมือจากบริษทัแพลตฟอรม์โซเชียลมีเดียเพ่ือปิดกัน้เว็บไซตถ์ึง 2,630 เว็บไซต ์ โดย

เป็นเว็บไซตท่ี์ถูกปิดฐานดูหม่ินสถาบนัพระมหากษตัริยม์ากกว่ารอ้ยละ 476 ในทำานองเดียวกนั 

ขอ้มูลจาก Meta’s Transparency Center เปิดเผยว่าในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 25657 Facebook ไดท้ำาการจำากดัการเขา้ถึงคอนเทนทถ์ึง 2,240 รายการในประเทศไทย 

นอกจากนี้ ขอ้มูลจากรายงานของ Google Transparency Report ในช่วงเวลาเดียวกนั เปิดเผยว่า

รฐับาลไทยไดส่้งคำารอ้งขอให้ลบเนื้อหาท่ีวิพากษวิ์จารณร์ฐับาลออกจาก YouTube มากถึง 419 ครัง้8

 ผู ้ให้บริการส่วนใหญ่ปฏิบติัตามคำาขอของรฐัเพ่ือหลีกเล่ียงความผิดภายใตม้าตรา 15 และ 20 

ของพ.ร.บ.คอมฯ9 สถานการณ์ในขา้งตน้ไม่มีแนวโน้มท่ีจะลดลงโดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือมีการบงัคบั

ใชป้ระกาศ กระทรวงดิจิทลัฯ เร่ืองขัน้ตอนการแจง้เตือน การระงบัการทำาให้แพร่หลายของขอ้มูล-

คอมพิวเตอร ์และการนำาขอ้มูลคอมพิวเตอรอ์อกจากระบบคอมพิวเตอร ์เม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 

ท่ีผ่านมา โดยประกาศกระทรวงฯ ดงักล่าว ไดเ้ร่งกระบวนการในการนำาขอ้มูลคอมพิวเตอรอ์อกจาก

ระบบคอมพิวเตอร ์ให้เร็วขึน้เป็นภายใน 24 ชั่ วโมงเม่ือมีการรอ้งเรียน โดยไม่ตอ้งมีคำาสั่ งศาล 

4 Matichon.	2021.	“‘Rome’	Criticized	the	Draft	Official	Information	Act	as	a	Threat	to	the	People,	Opening	the	Way	for	the		

	 State	to	Not	Disclose	Military	Budget.,”	March	25,	2021.	https://www.matichon.co.th/politics/news_2641726.

5	 The	Internet	Law	Reform	Dialogue	(iLaw).	n.d.	“New	Information	Act	Draft:	Public	Information	Confidentiality	License.”		

 Https://Ilaw.or.Th/. https://ilaw.or.th/node/5874.

6	 “Chaiyawut	Admires	YouTube	and	Tiktok	for	Cooperating	to	Combat	Fake	News,	Revealing	Concern	for	Social		

	 Media,	Which	Causes	Social	Division.”	2022.	Royal	Thai	Government.	June	2022.	https://www.thaigov.go.th/news/

 contents/details/55666.

7	 “Content	Restrictions	Based	on	Local	Law:	Thailand”	Transparency	Center,	Meta

 https://transparency.fb.com/data/content-restrictions/country/TH/

8	 “Government	requests	to	remove	content,”	Transparency	Report,	Thailand,	Google,	https://transparencyreport.

 google.com/government-removals/overview

9	 Asia	Centre	and	Destination	Justice.	2022.	“Internet	Freedom	in	Thailand:	August	2022.”	p.18.	https://asiacentre.org/ 

 wp-content/uploads/Internet-Freedoms-in-Thailand-2022.pdf.

https://www.matichon.co.th/politics/news_2641726
https://ilaw.or.th/node/5874
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/55666
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/55666
https://transparency.fb.com/data/content-restrictions/country/TH/
https://transparencyreport.google.com/government-removals/overview
https://transparencyreport.google.com/government-removals/overview
https://asiacentre.org/wp-content/uploads/Internet-Freedoms-in-Thailand-2022.pdf
https://asiacentre.org/wp-content/uploads/Internet-Freedoms-in-Thailand-2022.pdf


11

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

 อีกประเด็นหน่ึงท่ีอาจส่งผลต่อความสามารถในการเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ตของคนไทย คือ การ

ควบรวมกิจการของผู้ให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระหว่างบริษทั ทรู คอรป์อเรชั่ น จำากดั (มหาชน) 

และบริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่ น จำากดั (มหาชน) ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 การควบรวม

กิจการจะก่อให้เกิดการผูกขาดโดยผู้ขายสองราย (duopoly) ในภาคโทรคมนาคมในประเทศไทย 

โดยแบบจำาลองทางเศรษฐกิจท่ีจดัทำาโดยศูนยข์อ้มูลนโยบายสาธารณะเพ่ือการเปล่ียนแปลง เผยให้

เห็นว่าค่าบริการมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ถึงรอ้ยละ 10	-	20 โดยเฉล่ีย และรอ้ยละ 66	-	120 ในกรณีท่ีเลวรา้ย

ท่ีสุด10 ดงันัน้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(กสทช.) ในฐานะหน่วยงานกำากบัดูแล จึงถูกวิพากษวิ์จารณอ์ย่างหนกัถึงความลม้เหลวในการกำากบั-

ดูแลการควบรวมกิจการอย่างเหมาะสมเพ่ือรกัษาผลประโยชนส์าธารณะ

ขอ้เสนอแนะจากองคก์รเอ็นเกจ มีเดีย

• ถอนร่างแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารฯ

• แก้ไขมาตรา 15 และมาตรา 20 ของพ.ร.บ.คอมฯ เพ่ือป้องกนัไม่ให้ผู ้ให้บริการตอ้งรบัผิดเกิน

สดัส่วนในฐานะผู้ร่วมกระทำาความผิด

• ยกเลิกประกาศกระทรวงดิจิทลัฯ เร่ืองขัน้ตอนการแจง้เตือน การระงบัการทำาให้แพร่หลาย

ของขอ้มูลคอมพิวเตอร ์และการนำาขอ้มูลคอมพิวเตอรอ์อกจากระบบคอมพิวเตอร ์

 (ตุลาคม พ.ศ. 2565)

• คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ             

(กสทช.) ควรทำาหนา้ท่ีในการกำากบัดูแลให้กิจการโทรคมนาคมดำาเนินการและแข่งขนัอย่าง

เสรี เป็นธรรม และเป็นอิสระ

10	 Kamsaeng,	Chatra.	2022.	“5	Rumors	vs	5	True	Stories:	True	+	DTAC	Merger	Deal	and	the	Role	of	the	NBTC.”	The 101 

 World, May 6, 2022. https://www.the101.world/5-narratives-vs-5-facts-about-dtac-true-merger/.

https://www.the101.world/5-narratives-vs-5-facts-about-dtac-true-merger/
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III.
เคารพและปกป้องสิทธิใน
ความเป็นส่วนตวั

 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 รฐับาลไดป้ระกาศบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูล-    

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ถึงแมว่้าพระราชบญัญติันี้ จะเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีในการปกป้องและรกัษาสิทธิ

ในความเป็นส่วนตวั มาตรา 4(2) ของพระราชบญัญติัดงักล่าวยงัมีถอ้ยคำาท่ีคลุมเครือ ซ่ึงให้เอกสิทธิ ์

แก่เจา้หนา้ท่ีของรฐั หากการละเมิดขอ้กฎหมายดงักล่าวเป็นไปในนามของความมั่ นคง  ขอ้ยกเวน้   

ดงักล่าวทำาให้หลายฝ่ายกงัวลว่าเจา้หนา้ท่ีจะใชอ้ำานาจดุลยพินิจโดยมิชอบ เน่ืองจากคำานิยามของ

ความมั่ นคงและสาธารณประโยชนถู์กทำาให้กวา้งและครอบคลุมตัง้แต่ขอ้มูลดา้นการศึกษาไปจนถึง

ขอ้มูลดา้นสาธารณสุข

 ขอ้กงัขาดงักล่าวเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจากในช่วงสถานการณ์

ไวรสัโควิด-19 ระบาด รฐับาลไดน้ำาแอปพลิเคชนัติดตามผู้สมัผสัมาใช ้เช่น หมอชนะและไทยชนะ เพ่ือ

ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชนัเหล่านี้ไดร้บัการจดัอนัดบัให้

เป็นแอปฯ ท่ีละเมิดความเป็นส่วนตวัของผู้ใชม้ากท่ีสุด เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-

ตะวนัออกเฉียงใต1้1  นอกจากนี้ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 กระทรวงกลาโหมยอมรบัว่าไดมี้คำาสั่ ง

ขอขอ้มูลตำาแหน่งท่ีอยู่ของผู้สมัผสัใกลชิ้ดกบัผู้ป่วยโควิด-19 จากกรมควบคุมโรคและผู้ให้บริการ

แอปพลิเคชนั 

11	 Pichayada	Promchertchoo,	Channel	News	Asia,	February	2021.	https://www.channelnewsasia.com/asia/transparency-	

 thailand-covid19-contact-tracing-app-mor-chana-297901

https://www.channelnewsasia.com/asia/transparency-thailand-covid19-contact-tracing-app-mor-chana-297901
https://www.channelnewsasia.com/asia/transparency-thailand-covid19-contact-tracing-app-mor-chana-297901
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 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเจ้าหน้าท่ีของรฐัเก็บรวบรวมยงัอาจถูกนำาไปใช้เป็นอาวุธในการปิดปาก      

ผู ้เห็นต่างผ่านการจงใจเผยแพร่ขอ้มูลส่วนบุคคลให้เส่ือมเสียช่ือเสียงในท่ีสาธารณะ (doxxing) เช่น 

กรณีการเผยแพร่ขอ้มูลประวติัการฉีดวคัซีนของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ก่อตัง้คณะกา้วหนา้     

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 256512 เพ่ือทำาลายภาพลกัษณแ์ละความน่าเช่ือถือ หลงัจากการตัง้คำาถาม

ต่อการบริหารจดัการวคัซีนท่ีลม้เหลวของรฐับาล โดยขอ้มูลเวชระเบียนดงักล่าวถูกเผยแพร่จาก

แอปพลิเคชนัหมอพรอ้ม ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชั่ นติดตามการฉีดวคัซีนของภาครฐั

 ประเด็นการละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัวท่ีสำาคัญอีกประการหน่ึงในประเทศ ไทยคือ    

การสอดแนมสอดส่องโดยรฐั โดยพระราชบญัญติัข่าวกรองแห่งชาติท่ีมีผลบงัคบัใช้ในปีพ.ศ. 2562 

ได้เปิดช่องทางกฎหมายให้รฐัทำาการสอดส่องข้อมูลทางดิจิทลัของนักกิจกรรมทางการเมืองและ

ผู้วิจารณร์ฐับาล อีกทัง้ยงัให้อำานาจกบัเจา้หนา้ท่ีรฐัในการเขา้ถึงขอ้มูลและดกัฟังการส่ือสารท่ีอาจ

คุกคามความมั่ นคงของชาติและกิจการภายในประเทศ13  หลกัฐานการจดัซือ้ซอฟตแ์วรส์อดแนม

ยงัชี ้ให้เห็นอีกว่ารฐับาลไดเ้พ่ิมความพยายามในการสอดส่องการส่ือสารและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ์

ของนกักิจกรรมการเมืองโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564  พบว่ากองทพับกไทยอาจเป็นลูกคา้ของเทคโนโลยี 

‘Circles’ ท่ีสามารถนำาไปใชเ้พ่ือเขา้ถึงขอ้มูลจากอีเมลและโทรศพัทข์องประชาชน14 นอกจากนี  ้

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นกัเคล่ือนไหวดา้นสิทธิมนุษยชนและนกักิจกรรมอย่างน้อย 17 คน

ไดร้บัการแจง้เตือนจาก Apple ว่าอุปกรณข์องพวกเขาอาจตกเป็นเป้าหมายการโจมตีท่ีไดร้บัการ

สนับสนุนจากภาครฐั15 โดยทางรฐับาลไดอ้อกมายอมรบัในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ว่าได้ใช้

ซอฟตแ์วรส์อดแนมเพ่ือ “ดกัฟังหรือเขา้ถึงโทรศพัทมื์อถือเพ่ือดูหนา้จอและสอดส่องการสนทนา

และขอ้ความ” ในกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมั่ นคง16

12	 “Thanathorn	Confirms	Legitimate	Vaccination,	Accuses	Government	of	Discrediting	Him	with	Personal	Information		

	 Release”.	(2022,	January	10).	Daily	News	Online.	https://www.dailynews.co.th/news/654362/

13	 	Sombatpoonsiri,	Janjira.	“Digital	Surveillance	in	Thailand:	When	Pegasus	Takes	Flight.”Fulcrum.	February	2022.	

 https://fulcrum.sg/digital-surveillance-in-thailand-when-pegasus-takes-flight

14	 Marczak,	Bill.	2021.	“Running	in	Circles:	Uncovering	the	Clients	of	Cyberespionage	Firm	Circles.”	The	Citizen	Lab.	June	

 29, 2021. https://citizenlab.ca/2020/12/running-in-circles-uncovering-the-clients-of-cyberespionage-firm-circles/.

15	 A	joint	collaboration	between	local	CSO	iLaw	and	Canadian-based	think	tank	Citizen	Lab	later	revealed	that	the	

	 software	involved	was	Pegasus	Spyware,	which	was	developed	by	Israeli	NSO	group	and	sold	only	to	foreign	

 governments, see https://plus.thairath.co.th/topic/speak/101820

16	 Reuters.	2022.	“Govt	Admits	Using	Phone	Spyware,	Cites	‘National	Security.’”	Bangkok	Post.	July	20,	2022.	https://www.

 bangkokpost.com/thailand/general/2350068/govt-admits-using-phone-spyware-cites-national-security.

https://fulcrum.sg/digital-surveillance-in-thailand-when-pegasus-takes-flight
https://citizenlab.ca/2020/12/running-in-circles-uncovering-the-clients-of-cyberespionage-firm-circles/
https://plus.thairath.co.th/topic/speak/101820
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2350068/govt-admits-using-phone-spyware-cites-national-security
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2350068/govt-admits-using-phone-spyware-cites-national-security
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 ในทำานองเดียวกนั ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ก่อนการประชุมผู้นำาเขตเศรษฐกิจ-

เอเปคท่ีกรุงเทพฯ นกัปกป้องสิทธิมนุษยชนและผู้ลีภ้ยัจำานวนไม่น้อยกว่า 44 คนไดร้บัการแจง้เตือน

ว่าบญัชี Facebook อาจถูก “โจมตีจากระบบท่ีไดร้บัการสนับสนุนจากรฐับาลหรือจากระบบคุกคาม

ขัน้สูง”17  สืบเน่ืองมาจากการท่ีหลายฝ่ายคาดการณว่์าจะมีการประทว้งในระหว่างการประชุมนี้

ขอ้เสนอแนะจากองคก์รเอ็นเกจ มีเดีย

• แก้ไขมาตรา 18 ของพ.ร.บ. คอมฯ โดยกำาหนดให้การรอ้งขอการเขา้ถึงขอ้มูลใด ๆ ของ

 เจา้หนา้ท่ีตอ้งไดร้บัการอนุญาตจากศาลก่อน

• แก้ไขมาตรา 4 ของพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพ่ือยกเลิก

 เอกสิทธิท์างกฎหมายของเจา้หนา้ท่ีรฐั ภายใตว้ตัถุประสงคด์า้นความมั่ นคงท่ีมากเกินความ 

 จำาเป็น18

• ยุติการเผยแพร่ขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือให้เส่ือมเสียช่ือเสียงในท่ีสาธารณะ (doxxing) 

 การสอดแนมขอ้มูลและการส่ือสารท่ีต่อผู้วิพากษวิ์จารณร์ฐับาล สมาชิกพรรคฝ่ายคา้น และ 

 นกัปกป้องสิทธิมนุษยชน และการนำาเทคโนโลยีและระบบสอดแนมขัน้สูงมาใช้ในทางท่ีผิด 

17	 “44	activists-NGOs	found	warned	of	possible	government-sponsored	attacks	on	Facebook	accounts.”	n.d.	Freedom	of		

	 Expression	Documentation	Center.	The		Internet	Law	Reform	Dialogue	(iLaw).		https://freedom.ilaw.or.th/node/1158.

18	 Manushya	Foundation,	Access	Now,	Article	19,	and	the	ASEAN	Regional	Coalition	to	#StopDigitalDictatorship,	Joint	

	 UPR	Submission:	Digital	Rights	in	Thailand,	for	the	UN	Universal	Periodic	Review	of	Thailand	(3rd	UPR	Cycle),	39th	

	 Session	of	the	UPR	Working	Group,	March	2021,	p.9

https://freedom.ilaw.or.th/node/1158
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ตรวจสอบกลไกการตรวจสอบข่าวปลอมและจัดการกับปัญหาข่าวปลอมตรวจสอบกลไกการตรวจสอบข่าวปลอมและจัดการกับปัญหาข่าวปลอม

IV.
ตรวจสอบกลไกการตรวจ
สอบข่าวปลอมและจดัการกบั
ปัญหาข่าวปลอม

 ในปี พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทลัฯ ไดท้ำาการจดัตัง้ศูนยป์ระสานงานและแก้ไขปัญหา

ข่าวปลอม (Anti	 Fake	 News	 Center:	 AFNC) เพ่ือต่อสู้กบัข่าวปลอมและขอ้มูลท่ีเป็นเท็จบน

โซเชียลมีเดียซ่ึงนอกจากจะระบุเนื้อหาท่ี เห็นว่าเป็นข่าวลวงหรือเป็นอันตรายต่อช่ือเสียงของ

ประเทศแลว้ ศูนยฯ์ AFNC	 ยงัทำาการเผยแพร่ส่ิงท่ีตนพิจารณาว่าเป็น “ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง” อีกดว้ย 

อย่างไรก็ตาม กระบวนการตรวจสอบขอ้เท็จจริงดงักล่าวไม่ไดด้ำาเนินการตามมาตรฐานสากล เช่น 

หลกัปฏิบติัของเครือข่ายตรวจสอบขอ้เท็จจริงนานาชาติ  (International				Fact-Checking			Network	–	IFCN)  

 ถึงแมว่้าศูนยฯ์ AFNC จะอา้งว่ามีความเป็นกลางและตรวจสอบขอ้มูลจากทุกฝ่าย แต่ขอ้มูล

บ่งชีว่้ากระบวนการตรวจสอบขอ้เท็จจริงมีความไม่สมส่วนในหมวดนโยบายของรฐับาล โดยโพสต์

แกข่้าวปลอมมากกว่ารอ้ยละ 80 ท่ีเผยแพร่โดยศูนยฯ์ AFNC มีใจความสำาคญัในการปกป้องจุดยืน

ของรฐับาล19 ซ่ึงทำาให้ส่ือหรือเนื้อหาท่ีวิจารณห์รือตัง้คำาถามเก่ียวกบันโยบายภาครฐั กลายเป็น

ข่าวปลอมและ/หรือขอ้มูลบิดเบือนไปโดยปริยาย ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564 

19	 Schuldt,	L.	(2021).	Official	Truths	in	a	War	on	Fake	News:	Governmental	Fact-Checking	in	Malaysia,	Singapore,	and	

	 Thailand.	Journal	of	Current	Southeast	Asian	Affairs,	40(2),	340-371.
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การทำางานร่วมกนัอย่างใกลชิ้ดระหว่างศูนยฯ์ AFNC และสำานกังานตำารวจแห่งชาติ ส่งผลให้มีการ

รายงานเคสข่าวปลอมถึง 293 กรณี และมีผู้ถูกดำาเนินคดีถึง 116 คน20

 นอกจากนี้ รฐับาลก็ยงัเป็นผู้เผยแพร่ขอ้มูลบิดเบือนเสียเอง ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 ถึง 

พ.ศ. 2565 เอกสารลบัท่ีหลุดออกมาเปิดเผยว่ากองทพัไทยไดเ้กณฑบุ์คลากรมากถึง 17,000 คน 

ในการเผยแพร่ขอ้มูลเท็จบนโลกออนไลนเ์พ่ือสรา้งความนิยมต่อรฐับาลหรือโฆษณาชวนเช่ือ ในขณะ

เดียวกนั ก็โจมตีผู้วิพากษวิ์จารณร์ฐับาลและนกัปกป้องสิทธิมนุษยชนเพ่ือทำาลายความน่าเช่ือถือ21 

นกัเคล่ือนไหวดา้นสิทธิท่ีตกเป็นเป้าหมายของปฏิบติัการขอ้มูลข่าวสาร (Information	 Operation:	

IO) ไดแ้ก่ องัคณา นีละไพจิตร และอญัชนา หีมมิหน๊ะ ซ่ึงไดท้ำาการวิพากษวิ์จารณก์ารปฏิบติัท่ีไม่เป็น

ธรรมต่อชาวมุสลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย22

 ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารท่ีดำาเนินการอย่างเป็นระบบนี้ได้ทำาให้ผู ้ ให้บริการแพลตฟอรม์

โซเชียลมีเดียต่าง ๆ ดำาเนินการระงบับญัชีผู้ใชท่ี้มีความเช่ือมโยงกบักองทพัไทย ในเดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2563 Twitter ไดปิ้ดบญัชีท่ีตอ้งสงสยั ไปถึง 926 บญัชี23  ไม่นานหลงัจากนัน้ Facebook ก็ได้

ระงบับญัชีจำานวน 185 บญัชี ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 256424

ขอ้เสนอแนะจากองคก์รเอ็นเกจ มีเดีย

• ลดความเป็นราชการและเพ่ิมความเป็นกลางของศูนยป์ระสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม 

ดว้ยการโอนยา้ยหน่วยงานไปอยู่ภายใตอ้งคก์รสาธารณะท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษในดา้นส่ือ

และขอ้มูลข่าวสาร เช่น กองทุนพฒันาส่ือปลอดภยัและสรา้งสรรค ์ ซ่ึงเน้นเร่ืองการพฒันา

ทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือ

20	 MCOT.	“The	Ministry	of	Digital	Economy	and	Society	Reveals	the	Number	of	Fake	News	Prosecution	Cases	in	2020-21.”	

	 December	9,	2022.	https://www.mcot.net/view/u5iAuRrB.

21	 	Prachatai	English.	n.d.	“PM	Involvement	in	‘Information	Operations’	Raised	in	No-Confidence.”	

 https://prachatai.com/english/node/9435.

22	 “[Thailand]	Angkhana	Neelapaijit	and	Anchana	Heemmina	File	Civil	Case	against	PM’s	Office	and	Royal	Thai	Army	

	 for	Their	Involvement	in	a	Disinformation	and	Smear	Campaign”,	Protection	International,	November	16,	2020,	https://

 www.protectioninternational.org/en/news/thailand-angkhana-neelapaijit-and-anchana-heemmina-file-civil-case-

 against-pms-office-and-royal

23	 Twitter.	n.d.	“Disclosing	Networks	to	Our	State-Linked	Information	Operations	Archive.”	https://blog.twitter.com/en_us/

 topics/company/2020/disclosing-removed-networks-to-our-archive-of-state-linked-information.

24	 “185	Accounts	Related	to	Thai	Military	Information	Operation	Removed.”	n.d.	Prachatai	English.	

 https://prachatai.com/english/node/9101.

https://www.mcot.net/view/u5iAuRrB
https://prachatai.com/english/node/9435
https://www.protectioninternational.org/en/news/thailand-angkhana-neelapaijit-and-anchana-heemmina-file-civil-case-against-pms-office-and-royal
https://www.protectioninternational.org/en/news/thailand-angkhana-neelapaijit-and-anchana-heemmina-file-civil-case-against-pms-office-and-royal
https://www.protectioninternational.org/en/news/thailand-angkhana-neelapaijit-and-anchana-heemmina-file-civil-case-against-pms-office-and-royal
https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/disclosing-removed-networks-to-our-archive-of-state-linked-information
https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/disclosing-removed-networks-to-our-archive-of-state-linked-information
https://prachatai.com/english/node/9101
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• นำ าหลักปฏิ บัติ สากลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมาปรับใช้ก ับศู นย ์ประสานงานและ

แก้ไขปัญหาข่าวปลอม อาทิ หลกัปฏิบติัของเครือข่ายตรวจสอบขอ้เท็จจริงนานาชาติ  

(International	 Fact-Checking	Network	 –	 IFCN)  หรือ มาตรฐานสำาหรบัองคก์รตรวจสอบ

ขอ้เท็จจริงอิสระของยุโรป (European	Code	of	Standards	for	Independent	Fact-Checking	

Organisations.) 

• ให้ความสำาคญัต่อการกำาจดัเนื้อหาท่ีเป็นเท็จ การเผยแพร่ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และการออก

แถลงการณต่์อสาธารณะ มากกว่าท่ีจะมุ่งเน้นไปท่ีการดำาเนินคดีทางอาญาในการแก้ไข

ปัญหาข่าวปลอม

• ยุติปฏิบติัการการดา้นขอ้มูลข่าวสารโดยรฐัต่อผู้เห็นต่างทางการเมือง นกักิจกรรมทางสงัคม 

และนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน
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