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อินเทอร์ เน็ตได้ ปฏิวตั วิ ิธีการสื่อสารและกลายเป็ นเครื อข่ายเชื่อมโยงผู้คนในทัว่ โลก การยกระดับ
ความเชื่อมโยงและการปฏิสมั พันธ์ทางสังคมที่มีคอมพิวเตอร์ เป็ นตัวกลางไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนแปลงสํานึก
ของพลเมืองเน็ตอย่างช้ าๆ ทังในแง่
้
ของการเข้ าถึงการสือ่ สารและประเด็นความเป็ นส่วนตัวเท่านัน้ แต่ยงั ได้
เพิ่มสํานึกทางการเมืองและการมีสว่ นร่วมของประชาชนในประเด็นทางการเมือง ยิง่ ไปกว่านันอิ
้ นเทอร์ เน็ต
กลายมาเป็ นช่องทางใหม่สําหรับการเรี ยกร้ องของพลเมือง ซึง่ ทําให้ เกิดพลังทางการเมืองใหม่ในรูปแบบ
ต่างๆ อีกด้ วย และในไม่ช้าตัวอินเทอร์ เน็ตเองอาจกลายเป็ นประเด็นใหญ่ทางการเมืองได้
การจัดประชุมในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพิจารณาองค์ประกอบของ Digital Democracy จาก
มุมมองทางวิชาการและทางปฏิบตั ทิ ี่หลากหลาย รวมทังต้
้ องการจะริเริ่มสาขาการวิจยั ในรูปแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary Research) เพื่อศึกษาประเด็นต่างๆที่จะเกิดตามมากับ Digital Democracy ใน
อนาคตโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี ้เราต้ องการจะเชื่อมต่อระหว่างผู้กําหนด
นโยบายและผู้เชี่ยวชาญทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ มีการสื่อสารระหว่างทังสองกลุ
้
ม่ มากขึ ้น

โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
บริหารจัดการและกระบวนการทางการเมือง
การประชุมครัง้ นี ้แบ่งเป็ นสองช่วง โดยในช่วงเช้ าจะเป็ นการบรรยายซึง่ เปิ ดให้ บคุ คลทัว่ ไปหรื อผู้ที่
สนใจเข้ าร่วมการประชุมโดยจะมีหวั ข้ อในการนําเสนอ 6 ประเด็นและใช้ เวลาประเด็นละ 20 นาที โดย
วิทยากรจะมานําเสนอมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับ Digital Democracy ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็ นการ
เสวนาโต๊ ะกลมสําหรับผู้ที่ได้ รับเชิญเพื่อระดมสมองสําหรับการสร้ างให้ เกิดสาขาการวิจยั ใหม่วา่ ด้ วย
ประเด็นประชาธิปไตยและโลกออนไลน์
วัตถุประสงค์
การประชุมครัง้ นี ้มีเป้าหมายที่จะระดมความคิดเพื่อการริเริ่มหัวข้ อวิจยั ใหม่ๆที่เกี่ยวข้ องกับ Digital
Democracy
โดยเฉพาะงานวิจยั แบบสหวิทยาการเพื่อสร้ างฐานความรู้ในด้ านเทคโนโลยีดจิ ิตอลและ
ประชาธิปไตยต่อไป โดยงานดังกล่าวหวังว่าจะเป็ นก้ าวแรกในการเป็ นเวทีแลกเปลีย่ น ถกเถียง และค้ นคว้ า
ข้ อมูลด้ าน Digital Democracy ในด้ านวิชาการและมีเป้าหมายจะจัดเป็ นกิจกรรมต่อเนื่องและอาจขยาย
เป็ นเวทีระดับภูมภิ าคในอนาคต
− ระดมความคิดเพื่อการริ เริ่ มหัวข้ อวิจยั ใหม่ๆที่เกี่ยวข้ องกับ Digital Democracy ให้ เป็ นสาขาวิชาในการ
ศึกษาวิจยั และสร้ างองค์ความรู้ใหม่ในระดับอุดมศึกษาและหน่วยงานวิจยั ต่างๆ
− เพื่อสร้ างกลุม่ ความร่วมมือของนักวิจยั และนักปฏิบตั จิ ากสาขาวิจยั ต่างๆ เพื่อการสร้ างองค์ความรู้และ
เผยแพร่ความรู้หรื อประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการมีสว่ นร่วมบนไซเบอร์ สเปซ (cyberspace participation)
การเมืองดิจิทลั (digital politics) สิทธิ และจริยธรรม การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีและสังคม
รวมทังประเด็
้
นอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับ Digital Democracy ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆในภูมภิ าค
อาเซียน
− เพื่อสร้ างพื ้นทางวิชาการที่มีคณ
ุ ภาพและมีพลังสําหรับความคิดใหม่ๆ การเปิ ดกว้ างทางความคิดและ
การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น โดยให้ ประชากรไซเบอร์ และส่วนอื่นๆได้ เข้ ามามีสว่ นร่วม
หัวข้ อการประชุมมีดงั ต่อไปนี ้
1. การขัดเกลาทางสังคมโดยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ความสามารถในการเข้ าถึง (accessibility) เทคโนโลยีดจิ ิทลั เป็ นเงื่อนไขที่สาํ คัญของ Digital
Demo-cracy (ยกตัวอย่างเช่นการเข้ าถึงอินเทอร์ เน็ตของประชากรไทยยังอยูท่ ี่ระดับร้ อยละ 20 - 25 ของทัง้
ประเทศ)
ช่องว่างทางการเข้ าถึงเทคโนโลยีไม่ได้ เป็ นเพียงประเด็นด้ านการเข้ าถึงในเชิงกายภาพเท่านัน้
(เช่นการขาดแคลนสิง่ อํานวยความสะดวกเชิงกายภาพในการเข้ าถึงอินเทอร์ เน็ต) แต่ยงั รวมไปถึงกลุม่ ผู้
พิการและผู้สงู วัยอีกด้ วย การใช้ โซเชียลมีเดียและสื่อดิจิทลั ในหน่วยงานต่างๆทังของรั
้
ฐและเอกชนจําเป็ น
จะต้ องทําให้ ใช้ ได้ อย่างครอบคลุม มิเช่นนันแล้
้ วช่องว่างดังกล่าวจะกลายเป็ นสิง่ กีดขวางที่ทําให้ พลเมือง

ส่วนใหญ่ของประเทศไม่ได้ มีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการบ้ านเมืองในยุคดิจิตลั อย่างแท้ จริงประเด็นเหล่านี ้
จะนําไปสูป่ ั ญหาเรื่ องความเสมอภาคและการมีสว่ นร่วมอย่างเท่าเทียมของพลเมืองที่อาจจะนําไปสูก่ าร
แบ่งแยกกลุม่ พลเมืองก่อให้ เกิดพลเมืองขันสองซึ
้
ง่ หมายถึงกลุม่ คนที่ไม่สามารถเข้ าถึงอินเทอร์ เน็ตได้
2. นวัตกรรมทางด้ านเทคโนโลยี และพืน้ ที่ทางการเมือง
รัฐบาลที่เปิ ดเผย (Open government) เป็ นวิธีการกํากับดูแลของรัฐที่หมายรวมถึงหลักการ
เกี่ยวกับ“ความโปร่งใสของข้ อมูล ข้ อตกลงสาธารณะและความรับผิดชอบ” อย่างไรก็ตาม รัฐบาลที่เปิ ดเผย
ยังต้ องการแนวทางแบบองค์รวมของการจัดทํานโยบาย กฎหมายและกรอบการกํากับดูแล โครงสร้ างเชิง
สถาบันและกระบวนการจัดการต่างๆ นอกจากนี ้ควรจะมีการวางยุทธศาสตร์ และแนวทางต่างๆ ในการใช้
งานโซเชียลมีเดีย ทังในระดั
้
บชาติและระดับหน่วยงาน ไม่เช่นนันแล้
้ วอาจจะก่อให้ เกิดความสับสนแก่
เจ้ าหน้ าที่และประชาชนได้ ยกตัวอย่างเช่น ข้ อมูลต่างๆ ของหน่วยงานควรได้ รับการจัดหมวดหมูแ่ ละ
คํานึงถึงช่องทางในการสื่อสาร
ไม่วา่ จะเป็ นเว็บไซต์หลักของหน่วยงานหรื อจะเป็ นโซเชียลมีเดียต่างๆ
รวมถึงการวางตัวผู้รับผิด-ชอบต่อช่องทางการสื่อสารนันๆ
้
3. พืน้ ที่บนโลกดิจทิ ลั และรู ปแบบการสื่อสาร
สื่อใหม่และถ้ อยคําที่แสดงความเกลียดชัง: การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองดูเหมือนจะมีความ
ร้ อนแรงในโลกออนไลน์มากกว่าปกติ เราจะโต้ ตอบถ้ อยคําที่แสดงถึงความเกลียดชังหรื อจะระบุวา่ เนื ้อหา
ใดๆนันจั
้ ดเป็ นถ้ อยคําที่แสดงความเกลียดชังได้ อย่างไร
นอกจากนี ้เราจะช่วยพัฒนาการอภิปรายอย่าง
สร้ างสรรค์ในโลกออนไลน์ได้ อย่างไรบ้ าง
ขอบเขตของการเซ็นเซอร์ บนอินเทอร์ เน็ต
การเซ็นเซอร์ บนโลกดิจิทลั และการเซ็นเซอร์ ตวั เอง:
(Internet Censorship) มีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค ในบางประเทศก็มีระดับการ
เซ็นเซอร์ บนอินเทอร์ เน็ตเพียงเล็กน้ อย ในขณะที่บางประเทศมีระดับการเซ็นเซอร์ บนอินเทอร์ เน็ตที่สงู จนถึง
ขันการจํ
้
ากัดการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารหรื อการปราบปรามการอภิปรายระหว่างพลเมืองเน็ต การเซ็นเซอร์ บน
อินเทอร์ เน็ตที่เกิดขึ ้นนันเป็
้ นผลเนื่องมาจากเหตุการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นในสังคมเช่น การเลือกตัง้ การประท้ วง
และเหตุจลาจล รัฐบาลในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เองก็มรี ะดับในการเซ็นเซอร์ บนอินเทอร์ เน็ตที่
แตกต่างกันไป การตรวจสอบของภาครัฐในการใช้ อนิ เทอร์ เน็ตและการปิ ดกันการเข้ าถึงเว็บไซต์ตา่ งประเทศ
จะเห็นได้ ในพม่า กัมพูชา ฟิ ลปิ ปิ นส์ ไทย และเวียดนาม (Doherty, 2010) เป็ นไปได้ วา่ ระดับการเซ็นเซอร์
จากรัฐจะเพิ่มสูงขึ ้น ซึง่ เป็ นผลมาจากเหตุการณ์อาหรับสปริง เหตุการณ์ความวุน่ วายในไทย และความไม่
สงบทางการเมืองในพม่า
4. กระบวนการขัดเกลาสถาบันโดยการเมืองดิจทิ ลั
ออนไลน์-ออฟไลน์: เส้ นแบ่งของการมีสว่ นร่วมทางการเมืองในโลกออนไลน์และออฟไลน์คอ่ ยๆ
หายไปทีละน้ อย เราจะสามารถผลักดันกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ที่อยูใ่ นโลกออนไลน์ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ น

โลกจริงได้ อย่างไร เราจะสามารถสรุปบทเรี ยนจากการเข้ าชื่อเสนอกฎหมาย หรือการสรรหาบนช่องทาง
ออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองในประเทศไทยได้ อย่างไร และเราจะสามารถเรี ยนรู้อะไรได้ จากจาก
มาเลเซียที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบดิจิทลั ที่ก้าวหน้ าที่สดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ บ้าง
พรรคการเมืองและไซเบอร์ สเปซ: เราจะทําอย่างไรที่จะก่อให้ เกิด Digital Democracy ขึ ้นมาอย่าง
แท้ จริง จําเป็ นไหมที่จะต้ องตังเป็
้ นพรรคการเมือง และการตังพรรคการเมื
้
องสามารถทําให้ เกิดการ
เคลื่อนไหวภาคประชาชนหรื อสํานึกทางการเมืองได้ จริงหรื อไม่ (เช่นการเคลือ่ นไหวภาคประชาชนในโครงการ BIG Tree และโครงการ Bangkok Bicycle Campaign ไม่ต้องมีพรรคการเมืองมาผลักดัน) อะไรจะ
เป็ นจุดเริ่มต้ นที่ทําให้ เกิดการเคลื่อนไหวภาคประชาชน (เช่นการทําให้ เป็ นกระแสหลัก, การแบ่งปั นข้ อมูลที่
เหมาะสม เพื่อให้ ประชาชนเข้ าถึงได้ โดยง่าย)
5. ความมั่นคงกับโลกดิจทิ ลั
ความมั่นคงเป็ นประเด็นที่หน่วยงานรัฐให้ ความสนใจเป็ นอย่างมากในขณะนี ้ นอกเหนือไปจาก
ความมัน่ คงแบบเดิมที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันประเทศและการทูตระหว่างประเทศแล้ ว ประเด็นเรื่ องความ
มัน่ คงในเรื่ อง “ความท้ าทายใหม่ๆ” อย่างเช่น ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การ
เกิดขึ ้นของโรคหรื อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยคุกคามใหม่ๆได้ เข้ ามามีบทบาทในชีวติ ประจําวันมากขึ ้น เทคโนโลยีดจิ ิทลั มีแต่จะเร่งให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เร็วขึ ้น ซึง่ กระบวนการความ
มัน่ คงของประเทศจะต้ องปรับตามให้ ทนั ดังนันความมั
้
น่ คงในโลกดิจทิ ลั จึงเป็ นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่าง
ปั ญหาความมัน่ คงแบบดังเดิ
้ มและแบบใหม่และจะทําให้ กรอบความคิดเกี่ยวกับการจําแนกประเภทของ
สถาบันทางสังคมและการรักษาความมัน่ คงที่มีอยูเ่ ดิมค่อยๆเลือนหายไป
6. ยุทธศาสตร์ และความเป็ นสากลของการเมืองดิจทิ ลั
Digital Democracy ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : เมื่อพิจารณาถึงประเด็นการมีสว่ นร่วม
ทางการเมืองในรูปแบบดิจิทลั ของภูมิภาคอาเซียน จะพบว่าไม่คอ่ ยมีการพัฒนาเท่าที่ควร (ยกเว้ นสิงคโปร์ )
ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2012 ประเทศมาเลเซียและบรูไน เป็ นประเทศที่อยูใ่ นอันดับ 20 ประเทศแรกของการ
จัดอันดับการมีสว่ นร่วมทางการเมืองในรูปแบบดิจิทลั (e-Participation) ในขณะที่ไทย อินโดนิเซีย
ฟิ ลิปปิ นส์ และเวียดนามถูกจัดอันดับให้ อยูใ่ นช่วง 30 ประเทศแรก และในขณะเดียวกันก็ไม่มีข้อมูลการจัด
อันดับในพม่า กัมพูชาและลาว หน่วยงานภาครัฐในประเทศเหล่านี ้ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์จากสื่อดิจิทลั และ
โซเชียลมีเดียเพื่อการเข้ าถึงประชาชน รัฐในอาเซียนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย ยังไม่สามารถที่จะ
ใช้ ประโยชน์จากโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ อย่างเต็มที่ ทังที
้ ่เห็นได้ ชดั ว่าประชาชนในแต่ละประเทศใช้ โซเชียลมีเดีย
กันอย่างกว้ างขวาง เราจะใช้ สื่อดิจิทลั ในประเด็นทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไร
และเราจะสามารถเรี ยนรู้จากประสบการณ์ของประเทศอื่นๆ ได้ อย่างไรบ้ าง

กําหนดการการประชุม
ช่ วงเช้ า: ห้ องประชุม 310 ตึกมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
9:00 - 9:30 ลงทะเบียน
9:30 - 9:45 กล่าวแนะนําเกี่ยวกับการประชุม
จิตติพร ฉายแสงมงคล
วิทยากรบรรยาย ดําเนินรายการโดย อาทิตย์ สุริยะวงศ์ กุล
9:50 - 10:10 ปั ญหาช่องว่างทางการเข้ าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของการปรับตัวสูย่ คุ ดิจิทลั
กษมา กองสมัคร (สวทช.)
10:10 - 10:30 ความเป็ นกลางในการให้ บริการอินเทอร์ เน็ต
ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
10:30 - 10:50 ความมัน่ คงกับโลกดิจิทลั
พ.อ. ดร.ธีรนันท์ นันขว้ าง (กองบัญชาการกองทัพไทย)
10:50 - 11:10 ความเป็ นส่วนตัวบนโลกออนไลน์: ความตระหนักรู้ของประชาชน
โสภาค พาณิชพาพิบลู (มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย)
11:10 - 11:30 ตอบโต้ Hate Speech โดยใช้ Wikipedia?
ชาญชัย ชัยสุขโกศล (มหาวิทยาลัยมหิดล)
11:30 - 11:50 การก่อตัวของสถาบันของการเมืองในโลกดิจิทลั : บทบาทของสือ่ ใหม่ในการมีสว่ นร่วม
ทางการเมืองของประชาชน
สมบัติ บุญงามอนงค์ (มูลนิธิกระจกเงา)
11:50 - 12:00 สรุปและกล่าวปิ ดงานช่วงเช้ า
12:00 -13:00 พักกลางวัน
ช่ วงบ่ าย: ห้ องประชุม 815 ตึกมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
13:00 - 14:30 เสวนาแบบโต๊ ะกลม รอบที่ 1 ดําเนินรายการโดย พิเชฐ ยิ่งเกียรติคณ
ุ
14:30 – 14:45 พักทานอาหารว่าง
14:45 – 15:45 เสวนาแบบโต๊ ะกลม รอบที่ 2 ดําเนินรายการโดย พิเชฐ ยิ่งเกียรติคณ
ุ
15:45 – 16:00 สรุปและปิ ดการประชุม โดย ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

บทคัดย่ องานสัมมนาวิชาการเรื่อง “First Digital Democracy Conference Bangkok”
Net Neutrality and the Future of the Internet
Soraj Hongladarom, Department of Philosophy, Chulalongkorn University
I will focus in this talk on introducing the principle of net neutrality and then speculate on
the future of the internet. Net neutrality is the principle that the content of what passes on
in the network should be free, and the service providers should not make any discrimination
as to what kind of content is being passed on in their networks. This has had profound
implications for the internet and in fact the future of the internet itself crucially depends on
it. I will also talk about how this principle is compromised especially in the Thai context. Net
neutrality has the potential of creating huge disruptions in the political structure, but it also
could be a tool for the authorities to create their version of reality. However, it is always
better to err on the side of having more freedom than openness than the other way round
because, as John Stuart Mill says, having freedom and free flow of information creates a
“marketplace of ideas” where bad ideas tend to be crowded out by good ones. Things so far
have proved Mill to be right, and they should be kept that way.

ความเป็ นส่ วนตัวบนโลกออนไลน์ : ความตระหนักรู้ ของประชาชน
โสภาค พาณิชพาพิบลู มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
สิทธิความเป็ นส่วนตัว (privacy) ถือว่าเป็ นสิทธิขึ ้นพื ้นฐานประการหนึง่ ในระบอบประชาธิปไตย
และยังเป็ นสิทธิที่ชว่ ยทําให้ การใช้ สทิ ธิอื่นๆ เป็ นไปได้ อย่างเต็มที่ นอกจากนันยั
้ งได้ รับการรับรองทังใน
้
กฎหมายระหว่างประเทศ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน 1945 และในรัฐธรรมนูญของประเทศ
ไทย ในปั จจุบนั มิตขิ องความเป็ นส่วนตัว ที่ถกู ให้ ความสําคัญมากคือมิตดิ ้ านความเป็ นส่วนตัวเชิงข้ อมูล
ข่าวสาร (information privacy) ซึง่ เป็ นที่มาข้ อหลักการในการออกแนวทางปฏิบตั แิ ละกฎหมายในการ
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลในหลายประเทศ
การเกิดขึ ้นของสังคมสารสนเทศ (information society) และเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ททําให้ ความเป็ น
ส่วนตัวถูกละเมิดได้ อย่าง่ายดาย ในขณะที่การคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นไปได้ ยากมากขึ ้น ประเทศไทย
จึงมีความจําเป็ นที่จะต้ องมีกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล เพื่อปกป้องการละเมิดความเป็ นส่วนตัว
การเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล ซึง่ ถือว่าเป็ นการละเมิดความเป็ นส่วนตัว ได้ ถกู นํามาใช้ เป็ นเครื่ องมือ
ในการโจมตีผ้ ทู ี่มีความเห็นแตกต่างทางการเมือง ดังเช่นที่เกิดขึ ้นหลายครัง้ ในสังคมไทย อย่างไรก็ตาม
ข้ อมูลจากการวิจยั เชิงสํารวจพบว่า คนไทยมีระดับของความตระหนักต่อการถูกละเมิดความเป็ นส่วนตัวอยู่
ในระดับปานกลาง ซึง่ เป็ นพื ้นฐานที่ดีในการผลักดันในมีกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลขึ ้นในประเทศ
ไทย

