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รายงาน Freedom on the Net 2022 ชีว้�า เสรภีาพทางอนิเทอร�เนต็ในไทยยงัคงตกอยู�ในอนัตราย สาํหรบัภาพ
รวมทัว่โลก เสรภีาพทางอนิเทอร�เนต็ลงลดเป�นป�ที ่12 ตดิต�อกนั โดยพบว�าสถานการณ�ถดถอยใน 28 ประเทศ ใน
ขณะทีอ่กี 26 ประเทศเปลีย่นแปลงไปในทศิทางดขีึน้
 
จากรายงาน Freedom on the Net 2022: Countering an Authoritarian Overhaul of the Internet ซึง่เป�นการ
ประเมนิเสรภีาพทางอนิเทอร�เนต็รายประเทศประจาํป� เผยแพร�เมือ่วนัที ่18 ตลุาคม พ.ศ. 2565 โดย Freedom
House พบว�า เสรภีาพทางอนิเทอร�เนต็ทัว่โลกลดลงเป�นป�ที ่12 ตดิต�อกนั เนือ่งจากหลายรฐับาลใช�เครือ่งมอืทาง
ดจิทิลัป�ดกัน้ความเหน็ต�างและสอดส�องผู�ใช�งานอนิเทอร�เนต็ โดยรายงานให�ข�อมลูว�า 3 ใน 4 ของผู�ใช�งาน
อนิเทอร�เนต็ทัว่โลกอาศยัอยู�ในประเทศทีเ่จ�าหน�าทีร่ฐัลงโทษประชาชนด�วยสาเหตเุพราะใช�สทิธใินการแสดงออกใน
โลกออนไลน� นอกจากนี ้ยงัชีว้�าเสรภีาพทางอนิเทอร�เนต็ในไทยยงัคงตกอยู�ในอนัตราย
 
“อนิเทอร�เนต็ทั่วโลกในขณะนีข้าดความเช่ือมต�อมากกว�ายคุไหนๆ” แอลลี ่ฟ�งก� ผู�อาํนวยการวจิยัด�าน
เทคโนโลยแีละประชาธปิไตย และหนึง่ในผู�เขยีนรายงาน Freedom on the Net 2022 กล�าว “รฐับาลจาํนวนมาก
ขึน้กาํลงัป�ดกั้นการเข�าถงึเวบ็ไซต�ต�างประเทศ เกบ็สะสมข�อมลูส�วนตวั และรวบโครงสร�างพืน้ฐานทางเทคนคิ
ของประเทศให�อยู�ศนูย�กลาง เพือ่ทีร่ฐัจะสามารถควบคมุสิ่งทีค่นเหน็และเผยแพร�ในโลกออนไลน�ได� การคํา้จนุ
อนิเทอร�เนต็ทีเ่สรแีละเป�ดกว�างจาํเป�นต�อการต�อสู�กบัระบอบเผดจ็การทั่วโลก ผู�นาํระบอบประชาธปิไตยควรให�
คาํมั่นและทุ�มเทจรงิจงัในการรกัษาเสรภีาพทางอนิเทอร�เนต็อกีครั้ง ซึง่รวมไปถงึการบงัคบัใช�มาตราการ
ใหม�ๆ  ทีจ่ะคุ�มครองสทิธมินษุยชนในโลกออนไลน� เพิ่มความร�วมมอืแบบพหภุาคใีนด�านนโยบายเทคโนโลยทีั่ว
โลก และลงทนุกบัองค�กรภาคประชาสงัคมทีท่าํหน�าทีเ่ป�นแนวหน�าในการต�อต�านการกดขีใ่นพืน้ทีด่จิทิลัเสมอ
มา” 
 
จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน ประเทศทีม่คีะแนนลดลงมากทีส่ดุได�แก� รสัเซยี (-7) เมยีนมา (-5) ซดูาน (-4) และลเิบยี
(-4) หลงัรสัเซยียกกองกาํลงัทหารบกุยเูครนและสร�างความเสยีหายอย�างหนกั รฐับาลของรสัเซยีได�เพิม่ความ
พยายามอย�างต�อเนือ่งในการปราบปรามความคดิเหน็ทีแ่ตกต�างในประเทศ และสัง่ป�ดหรอืเนรเทศสือ่อสิระใน
ประเทศทีย่งัเหลอือยู�อย�างรวดเรว็ ส�วนเมยีนมากลายเป�นประเทศทีพ่ืน้ทีอ่อนไลน�เป�นปฏปิ�กษ�ต�อสทิธมินษุยชน
มากทีส่ดุเป�นอนัดบัสองของโลก รองจากจนีเพยีงประเทศเดยีว ตัง้แต�การรฐัประหารเมือ่ป� 2564 รฐับาล
เผดจ็การทหารได�จดัตัง้ระบบอนิทราเนต็ภายในประเทศเพือ่ช�วยในการป�ดปากฝ�ายต�อต�านการปฏวิตั ิและส�งเสรมิ
อาํนาจในการปกครองให�เข�มแข็งยิง่ขึน้
 
แม�ภาพรวมของสถานการณ�ทัว่โลกจะถดถอย แต�รายงานนีเ้ผยถงึความก�าวหน�าของเสรภีาพทางอนิเทอร�เนต็ที่
สาํคญัจาํนวนหนึง่ ซึง่เป�นผลจากทาํงานอย�างไม�ย�อท�อของนกัเคลือ่นไหวภาคประชาสงัคม กลุ�มสือ่ และนกั
ปกป�องสทิธมินษุยชน โดยตวัเลขระบวุ�าป�นี ้26 มเีสรภีาพทางอนิเทอร�เนต็ทีเ่พิม่มากขึน้

ข�าวประชาสมัพนัธ�ร�วม
รายงานใหม�: อนิเทอร�เน็ตในประเทศไทย
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ในประเทศไทยเอง อนิเทอร�เนต็ถกูจาํกดัอย�างรนุแรง รฐับาลทหารใช�สารพดัวธิใีนการดาํเนนิการปราบปราม
การแสดงออกในพืน้ทีอ่อนไลน� เพือ่ตอบโต�การชมุนมุประท�วงเพือ่เรยีกร�องประชาธปิไตยตัง้แต�เดอืนกรกฎาคม
ป�พ.ศ. 2563 และยงักระทาํการเช�นนีต้�อเนือ่งตลอดช�วงการเกบ็ข�อมลูของรายงานนี ้อกีทัง้เจ�าหน�าทีร่ฐัยงัใช�
กฎหมายหมิน่พระบรมเดชานภุาพ และข�อหายงุยงปลกุป��นในการดาํเนนิคดแีละจาํคกุประชาชนด�วยเหตเุกีย่วกบั
การแสดงออกในพืน้ทีอ่อนไลน�เพิม่มากขึน้อย�างมนียัยะสาํคญั นกัเคลือ่นไหวเพือ่ประชาธปิไตยยงัต�องเจอกบั
โทษจาํคกุทีย่าวนานและรนุแรง
 
“เป�าหมายของรฐับาลคอืการกาํจดัขบวนการเคลือ่นไหวเพือ่ประชาธปิไตย โดยทาํให�นกัเคลือ่นไหวหมดกาํลงั
ทั้งทางกายและทางใจ เพือ่ให�ระบอบเผดจ็การยงัอยู�ในอาํนาจต�อไปได�” เอมลิี ่ประดจิติร ผู�ก�อตัง้และผู�อาํนวย
การมลูนธิมิานษุยะ และหนึง่ในผู�เขยีนรายงาน Freedom on the Net ประเทศไทย กล�าว “เวลานีค้อืเวลาทีส่าํคญั
ทีส่ดุ เราจาํเป�นจะต�องขบัเคลือ่นและร�วมมอืกนัในการต�อต�านเผดจ็การดจิทิลัในประเทศไทย และรบัประกนัว�า
นกัเคลือ่นไหวเพือ่ประชาธปิไตยจะยงัคงแข็งแกร�งและกล�าหาญ และสามารถดแูลตวัเองได�เป�นสาํคญั”
 
รฐับาลไทยขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ�ฉกุเฉนิเพือ่รบัมอืกบัการแพร�ระบาดของโควดิ-19 หลายต�อ
หลายครัง้ ซึง่เป�นประกาศทีถ่กูใช�เพือ่ควบคมุประชาชนและจาํกดัสทิธเิสรภีาพพืน้ฐาน แม�ศาลจะตดัสนิว�า
มาตรการบางประการขดัต�อรฐัธรรมนญูกต็าม
 
นอกจากนี ้บรษิทัเทคฯ กม็สี�วนสาํคญัในการทวคีวามรนุแรงของเผดจ็การดจิทิลั “บรษัิทเทคฯ อนญุาตให�การ
คกุคามและข�มขู�นกัเคลือ่นไหวเตบิโตในพืน้ทีอ่อนไลน�” เลทเิซยี วซิาน เจ�าหน�าทีว่จิยัและสนบัสนนุสทิธมินษุยชน
มลูนธิมินษุยะ และหนึง่ในผู�เขยีนรายงาน Freedom on the Net ประเทศไทย กล�าว “บรษัิทเทคฯ ขนาดใหญ�เหล�า
นีค้วรนกึถงึประโยชน�ของประชาชนก�อนเป�นอนัดบัแรก และยนืยนัว�าความก�าวหน�าทางเทคโนโลยจีะต�องไม�
กร�อนทาํลายสทิธมินษุยชน”

เสรภีาพทางอนิเทอร�เน็ตทัว่โลกลดลงต�อเนื่องเป�นป�ที ่12 ประเทศทีม่คีะแนนลดลงมากทีส่ดุจากคะแนนเตม็
100 คะแนน คอืรสัเซยี (-7) เมยีนมา (-5) ซดูาน (-4) และลเิบยี (-4) หลงัจากการบกุโจมตยีเูครนอย�างรนุแรง
ของกองทพัรสัเซยี รฐับาลของรสัเซยีได�เพิม่ความพยายามอย�างต�อเนือ่งในการปราบปรามความคดิเหน็ที่
แตกต�างในประเทศ และสัง่ป�ดหรอืเนรเทศสือ่อสิระในประเทศทีย่งัเหลอือยู�อย�างรวดเรว็ ผู�ใช�อนิเทอร�เนต็ใน
อย�างน�อย 53 ประเทศต�องเผชญิกบัผลกระทบทางกฎหมายจากการแสดงความเหน็ทางออนไลน� ซึง่มกันาํ
ไปสู�โทษจาํคกุทีโ่หดร�ายรนุแรง
รฐับาลกาํลงัทลายอนิเทอร�เน็ตทัว่โลกให�ขาดความเชื่อมต�อซึง่กนัและกนั เพือ่สร�างโลกออนไลน�ให�เป�น
พืน้ทีท่ีก่าํกบัควบคมุได�มากขึน้ รฐับาลระดบัชาตจิาํนวนสงูสดุเป�นประวตักิารณ�ได�ทาํการป�ดกัน้เวบ็ไซต�ทีม่ี
เนือ้หาทางการเมอืง สงัคม หรอืศาสนาทีไ่ม�รนุแรง ซึง่ลดิรอนสทิธใินการแสดงออกและการเข�าถงึข�อมลู
อย�างเสร ีโดยส�วนใหญ�แล�วการป�ดกัน้การเข�าถงึเหล�านีพุ้�งเป�าไปยงัแหล�งข�อมลูทีอ่ยู�นอกประเทศ นอกจากนี้
กฎหมายระดบัชาตใิหม�ๆ  หลายฉบบัอาจขดัขวางการเผยแพร�ข�อมลูอย�างเสรเีพิม่ขึน้อกีระดบั โดยการรวม
โครงสร�างพืน้ฐานทางเทคนคิไว�ทีศ่นูย�กลาง และบงัคบัใช�กฎระเบยีบทีม่ขี�อบกพร�องบนแพลตฟอร�มโซเชยีลมี
เดยีและการจดัการข�อมลูของผู�ใช�

สรปุผลศึกษาทีส่าํคัญทัว่โลก
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เสรภีาพทางอนิเทอร�เน็ตใน 26 ประเทศมีพฒันาการในทางทีด่ขีึน้ ความก�าวหน�าสาํคญัสองกรณมีใีห�เหน็
ในประเทศแกมเบยี (+3) และซมิบบัเว (+3) แม�ว�าสถานการณ�โดยรวมทัว่โลกจะถดถอย แต�องค�กรภาคประชา
สงัคมในหลายประเทศได�ร�วมมอืกนัทาํงานเพือ่ปรบัปรงุกฎหมาย พฒันาความแข็งแกร�งของสือ่ และผลกัดนั
ให�บรษิทัเทคโนโลยมีคีวามรบัผดิชอบ ซึง่การต�อต�านการตดัสญัญาณอนิเทอร�เนต็ทีป่ระสบความสาํเรจ็จาก
การร�วมมอืกนัจะเป�นแนวทางให�การแก�ป�ญหาอืน่ๆ ต�อไปในอนาคต เช�น ป�ญหาเรือ่งสปายแวร�เชงิพาณชิย�
สทิธิมนุษยชนตกอยู�ในความไม�แน�นอน ท�ามกลางการแข�งขนัเพือ่ควบคุมเวบ็ รฐัเผดจ็การกาํลงัแข�งขนักนั
โฆษณาชวนเชือ่แบบแผนในการควบคมุพืน้ทีด่จิทิลัในระดบันานาชาต ิเพือ่เป�นการตอบโต� กลุ�มพนัธมติร
รฐับาลประชาธปิไตยได�มกีารเพิม่การส�งเสรมิสทิธมินษุยชนในพืน้ทีอ่อนไลน�ผ�านประชมุพหภุาค ีและเผยวสิยั
ทศัน�เกีย่วกบัอนิเทอร�เนต็ทีเ่ป�ดกว�างและเสร ีอย�างไรกต็าม รฐับาลเหล�านีย้งัไม�ก�าวหน�าอย�างเตม็ที ่เพราะ
แนวปฏบิตัดิ�านเสรภีาพทางอนิเทอร�เนต็บางประการในประเทศของตนเองยงัคงมปี�ญหาอยู� 

เมือ่เดอืนพฤษจกิายนป� 2564 มีการประกาศควบรวมกจิการของผู�ให�บรกิารโทรศัพท� TRUE-DTAC
(Total Communication Access) ซึง่อาจนาํไปสู�ความน�ากงัวลในด�านราคาของบรกิาร อย�างไรกด็ ีหน�วย
งานควบคมุการสือ่สารโทรคมนาคมชีว้�าอาจไม�มอีาํนาจในการตรวจสอบการควบรวมนี ้
เจ�าหน�าทีร่ฐัพยายามจํากดัการเข�าถงึเนื้อหาทีว่พิากษ�วจิารณ�รฐับาล รวมถงึบลอ็กเวบ็ไซต�ทีร่ะดมกาํลงั
สนบัสนนุการยกเลกิกฎหมายหมิน่พระบรมเดชานภุาพในป� 2565
ศาลรฐัธรรมนูญตดัสนิเมื่อเดอืนพฤษจิกายนป� 2564 ว�าการปราศัยเรยีกร�องการปฏริปูสถาบันพระมหา
กษัตรยิ�นับเป�นความพยายามล�มล�างการปกครองอนัมีพระมหากษัตรยิ�ทรงเป�นประมุข ซึง่ส�งผลกระทบ
ต�อการแสดงออกในพืน้ทีอ่อนไลน�
ผู�ใช�อนิเทอร�เน็ตถกูจับกมุตวัและดาํเนินคดทีีเ่กีย่วข�องกบัข�อความเรยีกร�องการปฏริปูรฐับาล โดยในช�วง
เกบ็ข�อมลูของรายงานนี ้รฐัตดัสนิจาํคกุนกัเคลือ่นไหวคนหนึง่เป�นเวลา 6 ป�จากข�อความทีเ่ผยแพร�ผ�า
นทางเฟซบุ�ก แต�ไม�มกีารตดัสนิจาํคกุทีย่าวนานเป�นเวลาหลายทศวรรษเหมอืนกบัช�วงเกบ็ข�อมลูของรายงาน
ป�ทีแ่ล�ว
จากรายงานหนึง่ เผยแพร�เมือ่เดอืนกรกฎาคมป� 2565 มีความเป�นไปได�ว�ารฐับาลไทยใช�สปายแวร�สอดแนม
นกัเคลือ่นไหวประชาธปิไตย นกัวจิยั และนกัการเมอืงฝ�ายค�าน
ไม�มกีารรายงานการกระทาํความรนุแรงทางร�างกายทีเ่ป�นผลจากการแสดงออกในพืน้ทีอ่อนไลน� แต�การ
ข�มขู�ทีอ่ยู�นอกเหนือกฎหมาย การคุกคามออนไลน� และการสบืและเผยแพร�ข�อมูลส�วนตวัของนัก
เคลือ่นไหวประชาธิปไตยและผู�ทีว่พิากษ�วจิารณ�สถาบันกษัตรยิ�ยงัคงมีให�เห็นอยู�

สรปุผลการศึกษาสาํคัญของประเทศไทย

Freedom on the Net 2022 คอืรายงานทีป่ระเมนิเสรภีาพทางอนิเทอร�เนต็ใน 70 ประเทศ ซึง่คดิเป�นร�อยละ 89 ของผู�ใช�
อนิเทอร�เนต็ทั่วโลก ในรายงานฉบบัที ่ 12 นีว้เิคราะห�ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ระหว�างเดอืนมถินุายน พ.ศ. 2564 ถงึ
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยผลการวจิยัทั่วโลก รายงานฉบบัละเอยีดของแต�ละประเทศ ข�อมลูเกีย่วกบัตวับ�งชีเ้สรภีาพทาง
อนิเทอร�เนต็ทั้ง 21 แบบ คาํแนะนาํด�านนโยบาย และรายชือ่คณะผู�จดัทาํรายงาน สามารถดไูด�ที ่ freedomonthenet.org
หรอือ�านรายงานของประเทศไทยได�ทีน่ี่
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เอมลิี ่ ประดจิติร ผู�ก�อตัง้และผู�อาํนวยการมลูนธิมิานษุยะและหนึง่ในผู�เขยีนรายงาน Freedom on the Net: Thailand
Country Report ทาง Twitter @EmiliePradichit หรอื emilie@manushyafoundation.org
แอลลี ่ ฟ�งก� ผู�อาํนวยการวจิยัด�านเทคโนโลยแีละประชาธปิไตยของ Freedom House และหนึง่ในผู�เขยีนร�วม Freedom
on the Net 2022 ทางTwitter @alfunk หรอื Funk@freedomhouse.org

สาํหรบัสือ่มวลชน ตดิต�อได�ที:่

https://freedomhouse.org/country/gambia/freedom-net/2022
https://freedomhouse.org/country/gambia/freedom-net/2022
https://freedomhouse.org/country/zimbabwe/freedom-net/2022
https://freedomhouse.org/country/zimbabwe/freedom-net/2022
https://freedomonthenet.org/
https://freedomhouse.org/country/thailand/freedom-net/2022
mailto:emilie@manushyafoundation.org
mailto:Funk@freedomhouse.org


เกีย่วกบัมูลนิธิมานุษยะ
มลูนธิมิานษุยะก�อตัง้ขึน้เมือ่ป�พ.ศ. 2560 ด�วยวสิยัทศัน�ทีมุ่�งมัน่สร�างขบวนการของ

“มนษุย�ทีเ่ท�าเทยีมกนั” #WeAreManushyan มานษุยะเป�นองค�กรด�านสทิธมินษุยชนทีย่ดึ
แนวคดิเฟมนิสิต�แบบตระหนกัถงึอตัลกัษณ�ทบัซ�อน เราเสรมิพลงัของมนษุย�ทกุคน รวม

ถงึผู�หญงิ นกัปกป�องสทิธมินษุยชน ชนเผ�าพืน้เมอืง ชมุชนทีอ่าศยัและพึง่พาป�า นกั
ปกป�องสิง่แวดล�อม กลุ�มความหลากหลายทางเพศ และเยาวชน เพือ่ให�พวกเขาเหล�านี้

ได�อยู�ศนูย�กลางกระบวนการตดัสนิใจในประเดน็ทีเ่กีย่วข�องกบัพวกเขาโดยตรง และ
สามารถพูดความจรงิกบัผู�มอีาํนาจในการต�อสู�เพือ่สทิธมินษุยชน ความเท�าเทยีม ความ

เป�นธรรมในสงัคม และเสรภีาพของพวกเขา การทาํงานของเราคอืการสร�างกลุ�ม
พนัธมติร เสรมิทกัษะและความสามารถชมุชน ผลติงานวจิยัทีน่าํโดยชมุชน จดัทาํ

แคมเปญและผลกัดนันโยบาย และให�ทนุกบัองค�กรอืน่ๆ ด�วยกจิกรรมเหล�านี ้ชมุชนใน
พืน้ทีจ่ะก�าวขึน้มาเป�นผู�สร�างความเปลีย่นแปลง และสามารถยนืหยดัเพือ่สทิธขิองพวก

เขา เสนอทางออกเพือ่พฒันาชวีติและความเป�นอยู�ของตนเอง และต�อต�านรฐับาล
เผดจ็การและบรษิทัทีเ่อารดัเอาเปรยีบ มานษุยะปกป�องชมุชนท�องถิน่และเรยีกร�องความ

เป�นธรรมให�กบัพวกเขาต�อองค�การสหประชาชาต ิโดยเน�นประเดน็เรือ่งสทิธผิู�หญงิ
ความเท�าเทยีมทางเพศ สทิธดิจิทิลั ความเป�นธรรมทางสภาพภมูอิากาศและสิง่แวดล�อม

และความรบัผดิชอบของบรษิทัเอกชนทัว่เอเชยี 
 

อ�านข�อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบังานของมลูนธิมิานษุยะได�ที่
https://www.manushyafoundation.org/

https://www.manushyafoundation.org/

