


แถลงการณเพื่อแสดงจุดยืนรวม

ประเทศไทย: ยกเลิกคำส่ังใหมท่ีมุงควบคุมการแสดงความเห็นบนโลกออนไลน

5 มกราคม 2566

พวกเรา มูลนิธิมานุษยะ, ALTSEAN-Burma, Cambodian Center for Human Rights, ELSAM,

Foundation for Media Alternatives, Free Expression Myanmar, ILGA Asia, SAFEnet, The 88 Project

และ Women’s Peace Network ในนามของ ASEAN Regional Coalition to #StopDigitalDictatorship

(พันธมิตรภูมิภาคอาเซียนเพ่ือหยุดเผด็จการทางดิจิทัล) ขอสนับสนุนจุดยืนสนับสนุนพลเมืองชาวเน็ต ภาคประชา

สังคม และผูใหบริการในประเทศไทย และเรียกรองใหยกเลิก ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

เร่ือง ข้ันตอนการแจงเตือน การระงับการทำใหแพรหลายของขอมูลคอมพิวเตอร และการนำขอมูล

คอมพิวเตอรออกจากระบบคอมพิวเตอร พ.ศ. 25651 นับจากน้ีเรียก “ประกาศกระทรวงฯ” ซ่ึงมีผลบังคับใชเม่ือ

วันท่ี 25 ธันวาคม 2565 เราขอประณามระบอบเผด็จการทางดิจิทัลอยางตอเน่ืองของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี

ประยุทธ จันทรโอชา ซ่ึงคุกคามตอเสรีภาพทางออนไลน และสงผลใหพลเมืองชาวเน็ตหลายลานคนไมสามารถ

แสดงความเห็นเก่ียวกับผูมีอำนาจ และไมสามารถเปดโปงความจริงเก่ียวกับ #WhatsHappeningInThailand2

ประกาศกระทรวงฯ ฉบับน้ีถือเปนความเส่ียงรายแรงดานสิทธิมนุษยชน เน่ืองจาก

1. กำหนดใหผูใหบริการ (ส่ือกลาง, แพลตฟอรมส่ือสังคมออนไลน) ตองปฏิบัติหนาท่ีในเวลาอันจำกัดอยางย่ิง

ต้ังแตเพียง 24 ช่ัวโมงถึงไมก่ีวัน ในการนำเน้ือหาออกจากระบบคอมพิวเตอร เม่ือไดรับคำส่ังจาก

สาธารณะและผูใชงาน โดยมีเปาหมายเพ่ือควบคุมพ้ืนท่ีออนไลนใหแคบลง

2
แฮชแท็ก #WhatsHappeningInThailand หมายถึงสถานการณดานสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในประเทศ ซึ่งนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตย ภาคประชาสังคม และผูทำงานดานสิทธิมนุษยชนได

นำมาใช เพื่อเผยแพรใหโลกทราบถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการโจมตีประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลไทยที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทัพ

1
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ขั้นตอนการแจงเตือน การระงับการทำใหแพรหลายของขอมูลคอมพิวเตอร และการนำขอมูลคอมพิวเตอรออกจากระบบคอมพิวเตอร พ.ศ. 2565

จาก: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/254/T_0057.PDF
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https://www.manushyafoundation.org/stop-digital-dictatorship-campaign
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/254/T_0057.PDF


2. ตองดำเนินงานตามขอบทท่ีมีการนิยามแบบคลุมเครือ ภายใตพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิด

ทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 และแทบไมเปดโอกาสใหมีการควบคุมกำกับอยางเปนอิสระ หรือการตรวจ

สอบถวงดุล ซ่ึงอาจสงผลใหมีการเอาผิดทางอาญาจนเกินกวาเหตุตอผูใหบริการ และการนำขอมูลออก

จากระบบคอมพิวเตอรอยางไมไดสัดสวน

3. อางอิงเน้ือหาตามมาตรา 14 ของพรบ.คอมพิวเตอรฯ เปนกรอบท่ีระบุถึงประเภทของเน้ือหา ท่ีจะตองถูก

นำออกจากระบบ ซ่ึงทำใหเกิดปญหา เน่ืองจากเปนขอบทท่ีกำหนดความผิดอยางคลุมเครือและเกินกวา

เหตุ

4. กำหนดใหผูใหบริการตองปฏิบัติตามขอรองเรียนบางสวนหรือท้ังหมดท่ีไดรับมา โดยไมคำนึงถึงหลักการวา

ดวยความจำเปนหรือไดสัดสวน

เราเรียกรองรัฐบาลไทยใหเคารพมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศวาดวยสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพ

ดานการแสดงออก และขอมูล ตามขอ 19 ของ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (UDHR) และตามขอ 19 ของ

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ซ่ึงขอตกลงท้ังสองฉบับคุมครองสิทธิท่ีจะ

มีเสรีภาพดานการแสดงออกของบุคคล รวมท้ังสิทธิในการแสวงหา ไดรับ และเผยแพรขอมูล รวมท้ังขอมูลออนไลน

เรายังกระตุนรัฐบาลใหคุมครองสิทธิมนุษยชน สอดคลองกับ หลักการช้ีนำแหงสหประชาชาติวาดวยธุรกิจและ

สิทธิมนุษยชน

เราขอประณามรัฐบาลท่ีลมเหลวในหลายดาน ไมสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีดานสิทธิมนุษยชนระหวาง

ประเทศ3 และใชอำนาจตามระเบียบ คำส่ัง และกฎหมายจำกัดสิทธิท่ีไมเปนประชาธิปไตย4 ท่ีนากังวลอยางย่ิงคือ

4
โปรดดู เชน มูลนิธิมานุษยะ, Thailand’s Third UPR Cycle Factsheet: Digital Rights, (9 กันยายน 2564), จาก:

https://www.manushyafoundation.org/thailand-third-upr-cycle-factsheet-digital-rights; มูลนิธิมานุษยะ, Thailand’s Third Universal Periodic Review Cycle: Everything You Need

to Know about #WhatsHappeningInThailand, (15 ตุลาคม 2564), จาก: https://www.manushyafoundation.org/thailand-third-upr-cycle-factsheets; มูลนิธิมานุษยะ, Joint

Statement - Thailand: Stop Weaponizing 'COVID-19' to Censor Information “Causing Fear” and Crack Down on Media and Internet Service Providers, (4 สิงหาคม 2564), จาก:

https://www.manushyafoundation.org/joint-statement-stop-weaponizing-covid19-to-censor-information; มูลนิธิมานุษยะ, Joint Solidarity Statement - Thailand: Stop Digital

Dictatorship Over Online Freedom #StopDigitalDictatorship #WhatsHappeningInThailand, (25 ตุลาคม 2563), จาก:

https://www.manushyafoundation.org/statement-th-onlinefreedom-protests

3 ขอ 19 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ใหสัตยาบันรับรองโดยประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2539); คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ, รายงานคณะ

ทำงานกระบวนการทบทวนสิทธิมนุษยชนตามวาระรอบสาม (UPR), (21 ธันวาคม 2564), จาก:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/383/31/PDF/G2138331.pdf?OpenElement (ประเทศไทยยอมรับขอเสนอแนะ 8 ขอวาดวยเสรีภาพดานการแสดงออก); ขอ 19 ของ

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน; หลักการชี้นำแหงสหประชาชาติวาดวยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน; คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ, การสงเสริม คุมครอง และการเขาถึงสิทธิมนุษยชนใน

ระบบอินเทอรเน็ต, UN Doc. A/HRC/38/L.10/Rev.1, (4 กรกฎาคม 2561), จาก: https://www.osce.org/fom/78309?download=true (“สิทธิแบบเดียวกันที่ประชาชนไดรับในโลกออฟไลน ตองได

รับการคุมครองเชนเดียวกับสิทธิทางออนไลน โดยเฉพาะเสรีภาพดานการแสดงออก ซึ่งมีผลบังคับใชโดยไมมีพรมแดน และไมวาเปนการสงขอมูลผานสื่อใด ๆ ที่ตนเลือก”)
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https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
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https://www.manushyafoundation.org/statement-th-onlinefreedom-protests
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/383/31/PDF/G2138331.pdf?OpenElement
https://www.osce.org/fom/78309?download=true


พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร และกฎหมายหม่ินพระมหากษัตริย รวมท้ังขอหายุยง

ปลุกปนตาม ประมวลกฎหมายอาญาของไทย5 ซ่ึงใหอำนาจอยางกวางขวางกับทางการในการควบคุมการแสดง

ความเห็นทางออนไลนและการเขาถึงขอมูลทางออนไลน

ประกาศกระทรวงฯ ฉบับน้ีเปนอันตรายรายแรง และสะทอนถึงความพยายามลาสุดของประเทศไทยท่ี

จะเพ่ิมการเซ็นเซอรทางออนไลน โดยการควบคุมผูใหบริการ เม่ือป 2560 ทางการไดออกประกาศกระทรวงอีก

ฉบับหน่ึงท่ีมีเน้ือหาคลายคลึงกัน เพ่ือกำหนดข้ันตอนการแจงเตือนใหนำขอมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร ท่ี

เปนการขอความรวมมือจากท้ังผูใชงานแพลตฟอรมและทางการไทย (นับจากน้ีเรียก “ประกาศกระทรวง พ.ศ.

2560”)6 หลังมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม ประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหมน้ี จะถูกนำมาใชแทนประกาศกระ

ทรวง พ.ศ. 2560 โดยประกาศกระทรวงฯ ใหมน้ีกำหนดวาเน้ือหาใดท่ีผูใชงานแพลตฟอรมหรือสาธารณะเห็น

วา ละเมิดตอมาตรา 14 ของพรบ.คอมพิวเตอรฯ7 จะตองถูกนำออกจากระบบโดยผูใหบริการภายใน 24

ช่ัวโมง หลังไดรับขอรองเรียน สำหรับการแจงเตือนใหนำขอมูลออกจากระบบคอมพิวเตอรซ่ึงเปนคำส่ังของ

เจาหนาท่ีดีอีเอส ประกาศกระทรวงฯ ฉบับน้ีกำหนดระยะเวลาท่ีจะตองนำขอมูลออกจากระบบแตกตางกันไป

เล็กนอย กลาวคือ เน้ือหาท่ีถือวาละเมิดตอมาตรา 14(1) วาดวยขอมูลเท็จอันนาจะทำใหเกิดความเสียหาย “แก

ประชาชนและสาธารณะ” ตองถูกนำออกจากระบบภายในเจ็ดวัน สวนเน้ือหาท่ีเปนความผิดตามมาตรา 14(2)

และ (3) เก่ียวของกับความม่ันคงแหงราชอาณาจักร และความผิดตอราชอาณาจักร จะตองถูกนำออกจากระบบ

ภายใน 24 ช่ัวโมง

นอกจากน้ัน ประกาศกระทรวงฯ ยังขยายอำนาจของเจาหนาท่ีดีอีเอส ใหอำนาจกับเจาหนาท่ีในการออก

คำส่ังตอผูใหบริการ โดยไมตองขอคำส่ังจากศาล หรือไมตองรอการตรวจสอบจากศาล

7
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560: https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/010/24.PDF

6
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ขั้นตอนการแจงเตือน การระงับการทำใหแพรหลายของขอมูลคอมพิวเตอร และการนำขอมูลคอมพิวเตอรออกจากระบบคอมพิวเตอร พ.ศ.

2560, จาก https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/188/6.PDF; และโปรดดู Freedom House, Freedom on the Net Thailand 2022: Thailand, (2022), จาก:

https://freedomhouse.org/country/thailand/freedom-net/2022

5
มาตรา 112 หรือกฎหมายหมิ่นพระมหากษัตริย กำหนดโทษจำคุกไมเกิน 15 ปตอบุคคลที่ “หมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดรายพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือผูสำเร็จ

ราชการแทนพระองค”; มาตรา 116 หรือกฎหมายยุยงปลุกปน หมายถึงการกระทำที่มุงยุยงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอกฎหมายและรัฐธรรมนูญ “โดยใชกำลังขมขืนใจหรือใชกำลังประทุษราย” “เพื่อให

เกิดความปนปวนหรือกระดางกระเดื่องในหมูประชาชน” หรือเพื่อใหประชาชนลวงละเมิดกฎหมาย ตองระวางโทษจำคุกไมเกินเจ็ดป จาก

https://www.parliament.go.th/aseanrelated_law/files/file_20170817114308_0.pdf

3

http://web.krisdika.go.th/data//document/ext809/809777_0001.pdf
https://library.siam-legal.com/thai-criminal-code/
https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/010/24.PDF
https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/188/6.PDF
https://freedomhouse.org/country/thailand/freedom-net/2022
https://www.parliament.go.th/aseanrelated_law/files/file_20170817114308_0.pdf


ท่ีผานมา มาตรา 14 ของพรบ.คอมพิวเตอรฯ มักถูกใชเพ่ือจำกัดการแสดงออกทางออนไลน ทำใหเกิด

ปญหาอยางรุนแรง และกำหนดฐานความผิดท่ีนิยามอยางคลุมเครือหลายประการ เน้ือหาท่ีถือวาไมชอบดวย

กฎหมาย รวมถึงขอมูลท่ีสรางความเสียหายตอสาธารณะ กอใหเกิดความต่ืนตระหนกแกประชาชน สรางความ

เสียหายตอโครงสรางพ้ืนฐาน ความม่ันคงแหงราชอาณาจักร ความม่ันคงของสาธารณะ หรือความม่ันคงทาง

เศรษฐกิจ หรือมีลักษณะลามก

มาตรา 14 ของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560

“ผูใดกระทำความผิดที่ระบุไวดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่บิดเบือน หรือปลอมไมวาทั้งหมดหรือบาง

สวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกประชาชน อันมิใชการกระทำความผิดฐาน

หมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา

(2) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสรางพื้นฐานอันเปนประโยชน

สาธารณะของประเทศ หรือกอใหเกิดความตื่นตระหนกแกประชาชน

(3) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ อันเปนความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักรหรือความผิด

เกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา

(4) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและขอมูลคอมพิวเตอรนั้นประชาชนทั่วไปอาจ

เขาถึงได

(5) เผยแพรหรือสงตอซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนขอมูลคอมพิวเตอรตาม (1) (2) (3) หรือ (4)

พรบ.คอมพิวเตอรฯ เปนประเด็นอ้ือฉาว เพราะถูกใชเปนเคร่ืองมือเพ่ือปราบปรามผูแสดงความเห็น

ตางทางออนไลน8 โดยมีผูถูกดำเนินคดีกวา 154 คนตามพรบ.คอมพิวเตอรฯ ใน 174 คดี นับแตเร่ิมมีการประทวง

ทางการเมืองเม่ือเดือนกรกฎาคม 2563 จนถึงเดือนตุลาคม 25659

ประกาศกระทรวงฯ ไมกำหนดชองทางท่ีเจาของเน้ือหาหรือผูมีสวนไดสวนเสียหลักสามารถโตแยงตอ

ขอรองเรียนได เม่ือผูใชหรือประชาชนท่ัวไปแจงเตือนใหนำขอมูลออกจากระบบ กรณีท่ีเปนคำส่ังใหนำขอมูลออก

9
ศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน (TLHR), ตุลาคม 65: จำนวนผูถูกดำเนินคดีทางการเมืองยอดรวม 1,864 คน ใน 1,145 คดี (3 พฤศจิกายน 2022), จาก: https://tlhr2014.com/archives/50215

8
Engage Media, Thailand Computer Crime Act: Restricting Digital Rights, Silencing Online Critics, (8 มิถุนายน 2565), จาก:

https://engagemedia.org/projects/thailand-freedom-expression/; มูลนิธิมานุษยะ, Digital Rights in Thailand: Thailand's Third Universal Periodic Review Cycle, (9 กันยายน 2564),

จาก: https://www.manushyafoundation.org/thailand-third-upr-cycle-factsheet-digital-rights; Freedom House, Freedom on the Net 2022: Thailand, (2565), จาก:

https://freedomhouse.org/country/thailand/freedom-net/2022
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จากระบบโดยเจาหนาท่ีดีอีเอส เจาของเน้ือหาและผูมีสวนไดสวนเสียอาจโตแยงคำวินิจฉัยได โดยการย่ืนอุทธรณ

ตอปลัดกระทรวงดิจิทัล หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมาย ในกรณีเชนน้ัน จะเปนการพิจารณาคำอุทธรณโดยกระทรวง

เดียวกันท่ีมีการออกคำส่ังในเบ้ืองตน ปดก้ันโอกาสท่ีจะมีการควบคุมกำกับอยางเปนอิสระ ขอกังวลอีกประการหน่ึง

ตามประกาศกระทรวงน้ีไดแก ไมมีขอกำหนดใหผูใหบริการตองแจงใหเจาของเน้ือหาทราบ เม่ือมีการแจงเตือนให

นำขอมูลออกจากระบบ ไมวาจะเปนคำส่ังของใคร

ผูใหบริการถูกกดดันใหตองปฏิบัติตามกอน จากน้ันจึงประเมินสถานการณ ซ่ึงยอมความเส่ียงของการ

เซ็นเซอรทางออนไลน การกำหนดใหผูใหบริการตองปฏิบัติตามขอรองเรียนใด ๆ ท่ีไดรับ ไมวาดวยเหตุผลใด ไม

วามีความจำเปนหรือไดสัดสวนอยางไร เทากับวารัฐบาลไทยปลอยใหผูใหบริการตกอยูใตแรงกดดันมหาศาลท่ีจะ

ตองนำขอมูลออกจากระบบ ซ่ึงยอมสงผลใหผูใหบริการเรงรีบนำขอมูลออกจากระบบ เพ่ือหลีกเล่ียงไมใหถูกลงโทษ

และยอมสงผลกระทบตอสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพดานการแสดงออกและขอมูลของประชาชน

ผูใหบริการจะถูกเอาผิดทางอาญา หากเช่ือวามีการไมปฏิบัติตาม กรณีท่ีผูใหบริการไมปฏิบัติตาม

คำรองขอใหนำขอมูลออกจากระบบ ใหสันนิษฐานวาผูใหบริการใหความรวมมือ สนับสนุน หรือยินยอมใหมีการก

ระทำความผิดตามมาตรา 15 ของพรบ.คอมพิวเตอรฯ ซ่ึงยอมสงผลใหถูกดำเนินคดี และอาจไดรับโทษจำคุกไมเกิน

หาป และปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ การเอาผิดทางอาญากับผูใหบริการทันที หลังเช่ือวามีการ

ไมปฏิบัติตาม หมายถึงวาผูใหบริการท่ีถูกดำเนินคดี จะตองนำหลักฐานมาพิสูจนความบริสุทธ์ิของตนเอง การผลัก

ภาระพิสูจนใหกับผูใหบริการท่ีถูกกลาวหา ทำใหเกิดปญหาอยางย่ิง และไมสอดคลองกับหลักการตามกฎหมายท่ี

ถือวา บุคคลท่ีถูกกลาวหาวากระทำผิดอาญา จะตองไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธ์ิ จนกวาจะมีการพิสูจน

ความผิด ในขณะท่ีในกรณีท่ัวไป ผูกลาวหาซ่ึงเปนผูรองทุกขกลาวโทษ มีหนาท่ีตองนำพยานหลักฐานมาแสดงเพ่ือ

สนับสนุนขอกลาวหาของตน

เราขอช่ืนชมและยืนหยัดเคียงขางกับประชาชนทุกคนท่ีกลาพูดความจริงกับผูมีอำนาจ ตอตานระบอบ

เผด็จการ และตอสูเพ่ือประชาธิปไตยท่ีแทจริงในประเทศไทย เรากระตุนรัฐบาลไทยใหปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีจะ

ตองประกันใหมีการเขาถึงสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพดานความเห็นและการแสดงออก รวมท้ังสิทธิท่ีจะไดรับและเผยแพร

ขอมูลและความคิด โดยตองดำเนินการท้ังปวงท่ีจำเปนเพ่ือคุมครองสิทธิดังกลาว รวมท้ังงดเวนจากการกดดันผูให

บริการใหสนับสนุนการเซ็นเซอรโดยผานระเบียบคำส่ังแบบพลการเชนน้ี ประกาศกระทรวงฯ ลาสุดฉบับน้ี
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ดูเหมือนจะเปนเคร่ืองมืออีกประการหน่ึง เพ่ือทำใหทางการสามารถควบคุมและปดปากผูเห็นตางและผู

วิพากษวิจารณ และสะทอนถึงระบอบเผด็จการทางดิจิทัลในประเทศไทย

จากขอกังวลดังกลาว ASEAN Regional Coalition to #StopDigitalDictatorship ขอเรียกรองรัฐบาลไทยให:

● ยกเลิกประกาศกระทรวงฯ ฉบับน้ี และงดเวนจากการควบคุมเสรีภาพดานการแสดงออกและขอมูล

โดยการบังคับผูใหบริการใหทำหนาท่ีเปนตัวแทนของรัฐในการเซ็นเซอรเน้ือหาออนไลน

● ยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายและระเบียบท่ีจำกัดเสรีภาพดานการแสดงออก และส่ืออิสระ รวมท้ัง

กฎหมายหม่ินประมาททางอาญา, กฎหมายหม่ินพระมหากษัตริย และกฎหมายยุยงปลุกปนตาม

ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร โดยปรับปรุง

ใหมีเน้ือหาสอดคลองกับขอ 19 ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และกติการะหวางประเทศวา

ดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

● ประกันวากฎหมายและนโยบายท่ีใหนำขอมูลออกจากระบบ จะบังคับใชกับเน้ือหาท่ีเปนไปตามคำ

วินิจฉัยของศาลเทาน้ัน โดยสอดคลองตามหลักเกณฑท่ีชัดเจนและไมคลุมเครือ และสอดคลองอยาง

เต็มท่ีกับกระบวนการอันควรตามกฎหมาย ตามท่ีระบุไวในหลักการมะนิลาวาดวยความรับผิดของส่ือ

ตัวกลาง

● ยุติการดำเนินงานใด ๆ เพ่ือกดดันหรือเอาผิดทางอาญากับผูใหบริการอินเตอรเน็ต บริษัทเทคโนโลยี

และบริษัทโทรคมนาคม เพ่ือใหนำเน้ือหาออนไลนออกจากระบบ ในขณะท่ียังไมมีการกำหนด

หลักเกณฑท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพดานการแสดงออก และสิทธิดานขอมูลและ

ความเปนสวนตัว

● ดำเนินการอยางเขมแข็งเพ่ือประกันวา นโยบายและกฎหมายดานความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอรใด ๆ

สนับสนุนใหบริษัทเทคโนโลยี ผูใหบริการอินเตอรเน็ต และบริษัทโทรคมนาคม ปฏิบัติหนาท่ีดานสิทธิ

มนุษยชนของตน สอดคลองกับหลักการช้ีนำแหงสหประชาชาติวาดวยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

(UNGPs) และ
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● ยุติการดำเนินคดีใด ๆ ตอบุคคลท่ีถูกสอบสวน ถูกแจงขอหา หรือถูกส่ังฟองโดยรัฐ อันเปนผลมาจาก

การปฏิบัติหนาท่ีโดยชอบและไดรับความคุมครองตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ

สอดคลองกับหลักการช้ีนำแหงสหประชาชาติวาดวยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เราเรียกรองใหผูใหบริการอินเต

อรเน็ตท่ีเก่ียวของตอตานการใชประกาศกระทรวงฯ น้ี และงดเวนจากการนำเน้ือหาออนไลนออกจากระบบ หรือ

การควบคุมใด ๆ ซ่ึงขัดแยงกับสิทธิดานการแสดงออกและการเขาถึงขอมูลอยางเสรี

ประการสุดทาย เราเรียกรองหนวยงานไมแสวงหาผลกำไร และองคกรนอกภาครัฐ ใหรวมมือกับเรา ในการ

รณรงคเพ่ือคุมครองประชาธิปไตยทางออนไลน และใหแสดงจุดยืนอยางเขมแข็งเพ่ือสนับสนุนใหมีการยกเลิก

ประกาศกระทรวงฯ ฉบับน้ีโดยทันที และใหมีการตรวจสอบรัฐบาลไทยหากมีการใชอำนาจอยางมิชอบในการ

กำกับดูแลพ้ืนท่ีออนไลน

––––––––––––

สำหรับขอมูลเพ่ิมเติมในการเขารวมโครงการรณรงคระดับภูมิภาคเพ่ือ #StopDigitalDictatorship in Southeast

Asia, และการสนับสนุนงานของเราเพ่ือฟนฟูประชาธิปไตยดานดิจิทัลในภูมิภาค โปรดดูการรณรงคออนไลนของ

เราท่ี: https://www.manushyafoundation.org/stop-digital-dictatorship-campaign

ขอมูลการติดตอสำหรับส่ือมวลชน:

● Emilie Pradichit ผูกอต้ังและผูอำนวยการ มูลนิธิมานุษยะ: emilie@manushyafoundation.org

● Debbie Stothard ผูกอต้ังและผูประสานงาน ALTSEAN-Burma: debbie.stot@gmail.com
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● Damar Juniarto ผูอำนวยการ Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet):

damar@safenet.or.id

● Wahyudi Djafar ผูอำนวยการ Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM):

wahyudi@elsam.or.id

● Wai Wai Nu ผูกอต้ังและผูอำนวยการ Women’s Peace Network:

waiwainu@womenspeacenetwork.org

● Chak Sopheap ผูอำนวยการ CCHR Cambodia: chaksopheap@cchrcambodia.org

● Henry Koh ผูอำนวยการ ILGA Asia: henry@ilgaasia.org

● Yin Yadanar ผูอำนวยการ Free Expression Myanmar: yin@freeexpressionmyanmar.org

● Ben Swanton ผูอำนวยการรวม The 88 Project: ben@the88project.org

● Lisa Garcia ผูอำนวยการ Foundation for Media Alternatives: lgarcia@fma.ph
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