
 

 
 

งานสัมมนาวชิาการเร่ือง “First Digital Democracy Conference Bangkok” 
จดัโดย 

ศนูย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ร่วมกบั                 

Siam Intelligence Unit (สนบัสนนุโดย สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ, สสส.),                    

เครือขา่ยพลเมืองเน็ต และ Noviscape Consulting Group 

วนัองัคารท่ี 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09:00-16:00 น. 

ณ ห้องประชมุ 310 (ภาคเช้า) และ ห้องประชมุ 815 (ภาคบา่ย) 

ตกึมหาจกัรีสริินธร คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

อินเทอร์เน็ตได้ปฏิวตัวิิธีการสื่อสารและกลายเป็นเครือขา่ยเช่ือมโยงผู้คนในทัว่โลก การยกระดบั

ความเช่ือมโยงและการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีมีคอมพวิเตอร์เป็นตวักลางไมเ่พียงแตจ่ะเปล่ียนแปลงสํานกึ

ของพลเมืองเน็ตอยา่งช้าๆ ทัง้ในแงข่องการเข้าถงึการส่ือสารและประเดน็ความเป็นสว่นตวัเทา่นัน้ แตย่งัได้

เพิ่มสํานกึทางการเมืองและการมีสว่นร่วมของประชาชนในประเดน็ทางการเมือง ยิง่ไปกวา่นัน้อินเทอร์เน็ต

กลายมาเป็นชอ่งทางใหมสํ่าหรับการเรียกร้องของพลเมือง ซึง่ทําให้เกิดพลงัทางการเมืองใหมใ่นรูปแบบ

ตา่งๆ อีกด้วย และในไมช้่าตวัอินเทอร์เน็ตเองอาจกลายเป็นประเดน็ใหญ่ทางการเมืองได้ 

หลักการและเหตุผล 

การจดัประชมุในครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือพจิารณาองค์ประกอบของ Digital Democracy จาก

มมุมองทางวิชาการและทางปฏิบตัท่ีิหลากหลาย รวมทัง้ต้องการจะริเร่ิมสาขาการวจิยัในรูปแบบสหวทิยา- 

การ (Multidisciplinary Research) เพ่ือศกึษาประเดน็ตา่งๆท่ีจะเกิดตามมากบั Digital Democracy ใน

อนาคตโดยเฉพาะในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ นอกจากนีเ้ราต้องการจะเช่ือมตอ่ระหวา่งผู้ กําหนด

นโยบายและผู้ เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้มีการส่ือสารระหวา่งทัง้สองกลุม่มากขึน้ 



โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ข้อมลูและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ

บริหารจดัการและกระบวนการทางการเมือง 

การประชมุครัง้นีแ้บง่เป็นสองช่วง โดยในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายซึง่เปิดให้บคุคลทัว่ไปหรือผู้ ท่ี

สนใจเข้าร่วมการประชมุโดยจะมีหวัข้อในการนําเสนอ 6 ประเดน็และใช้เวลาประเดน็ละ 20 นาที โดย

วิทยากรจะมานําเสนอมมุมองท่ีหลากหลายเก่ียวกบั Digital Democracy สว่นในช่วงบา่ยจะเป็นการ

เสวนาโต๊ะกลมสําหรับผู้ ท่ีได้รับเชิญเพ่ือระดมสมองสําหรับการสร้างให้เกิดสาขาการวิจยัใหมว่า่ด้วย

ประเดน็ประชาธิปไตยและโลกออนไลน์ 

การประชมุครัง้นีมี้เป้าหมายท่ีจะระดมความคดิเพ่ือการริเร่ิมหวัข้อวจิยัใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั Digital 

Democracy โดยเฉพาะงานวจิยัแบบสหวทิยาการเพ่ือสร้างฐานความรู้ในด้านเทคโนโลยีดจิิตอลและ

ประชาธิปไตยตอ่ไป โดยงานดงักลา่วหวงัวา่จะเป็นก้าวแรกในการเป็นเวทีแลกเปลีย่น ถกเถียง และค้นคว้า

ข้อมลูด้าน Digital Democracy ในด้านวิชาการและมีเป้าหมายจะจดัเป็นกิจกรรมตอ่เน่ืองและอาจขยาย

เป็นเวทีระดบัภมูภิาคในอนาคต  

วัตถุประสงค์ 

− ระดมความคดิเพ่ือการริเร่ิมหวัข้อวิจยัใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั Digital Democracy ให้เป็นสาขาวิชาในการ

ศกึษาวจิยัและสร้างองค์ความรู้ใหมใ่นระดบัอดุมศกึษาและหนว่ยงานวิจยัตา่งๆ 

− เพ่ือสร้างกลุม่ความร่วมมือของนกัวิจยัและนกัปฏิบตัจิากสาขาวิจยัตา่งๆ เพ่ือการสร้างองค์ความรู้และ

เผยแพร่ความรู้หรือประเดน็ตา่งๆ เก่ียวกบัการมีสว่นร่วมบนไซเบอร์สเปซ (cyberspace participation) 

การเมืองดจิิทลั (digital politics) สทิธิ และจริยธรรม การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและสงัคม 

รวมทัง้ประเดน็อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบั Digital Democracy ในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆในภมูภิาค

อาเซียน 

− เพ่ือสร้างพืน้ทางวิชาการท่ีมีคณุภาพและมีพลงัสําหรับความคดิใหม่ๆ  การเปิดกว้างทางความคดิและ

การยอมรับความคดิเห็นของผู้ อ่ืน โดยให้ประชากรไซเบอร์และสว่นอ่ืนๆได้เข้ามามีสว่นร่วม 

หวัข้อการประชมุมีดงัตอ่ไปนี ้

1. การขัดเกลาทางสังคมโดยเทคโนโลยดีจิทิลั 

ความสามารถในการเข้าถึง (accessibility) เทคโนโลยีดจิิทลัเป็นเง่ือนไขท่ีสําคญัของ Digital 

Demo-cracy (ยกตวัอยา่งเชน่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรไทยยงัอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 20 - 25 ของทัง้

ประเทศ) ชอ่งวา่งทางการเข้าถงึเทคโนโลยีไมไ่ด้เป็นเพียงประเดน็ด้านการเข้าถึงในเชิงกายภาพเทา่นัน้ 

(เช่นการขาดแคลนสิง่อํานวยความสะดวกเชิงกายภาพในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต) แตย่งัรวมไปถึงกลุม่ผู้

พิการและผู้สงูวยัอีกด้วย การใช้โซเชียลมีเดียและส่ือดจิิทลัในหนว่ยงานตา่งๆทัง้ของรัฐและเอกชนจําเป็น

จะต้องทําให้ใช้ได้อยา่งครอบคลมุ มิเชน่นัน้แล้วชอ่งวา่งดงักลา่วจะกลายเป็นสิง่กีดขวางท่ีทําให้พลเมือง



สว่นใหญ่ของประเทศไมไ่ด้มีสว่นร่วมในการบริหารจดัการบ้านเมืองในยคุดจิิตลัอยา่งแท้จริงประเดน็เหลา่นี ้

จะนําไปสูปั่ญหาเร่ืองความเสมอภาคและการมีสว่นร่วมอยา่งเทา่เทียมของพลเมืองท่ีอาจจะนําไปสูก่าร

แบง่แยกกลุม่พลเมืองก่อให้เกิดพลเมืองขัน้สองซึง่หมายถึงกลุม่คนท่ีไมส่ามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ 

2. นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี และพืน้ที่ทางการเมือง 

รัฐบาลท่ีเปิดเผย (Open government) เป็นวิธีการกํากบัดแูลของรัฐท่ีหมายรวมถงึหลกัการ

เก่ียวกบั“ความโปร่งใสของข้อมลู ข้อตกลงสาธารณะและความรับผิดชอบ” อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลท่ีเปิดเผย

ยงัต้องการแนวทางแบบองค์รวมของการจดัทํานโยบาย กฎหมายและกรอบการกํากบัดแูล โครงสร้างเชิง

สถาบนัและกระบวนการจดัการตา่งๆ นอกจากนีค้วรจะมีการวางยทุธศาสตร์และแนวทางตา่งๆ ในการใช้

งานโซเชียลมีเดีย ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัหนว่ยงาน ไมเ่ช่นนัน้แล้วอาจจะก่อให้เกิดความสบัสนแก่

เจ้าหน้าท่ีและประชาชนได้ ยกตวัอยา่งเชน่ ข้อมลูตา่งๆ ของหนว่ยงานควรได้รับการจดัหมวดหมูแ่ละ

คํานงึถึงช่องทางในการส่ือสาร ไมว่า่จะเป็นเว็บไซต์หลกัของหนว่ยงานหรือจะเป็นโซเชียลมีเดียตา่งๆ 

รวมถึงการวางตวัผู้ รับผิด-ชอบตอ่ช่องทางการส่ือสารนัน้ๆ 

3. พืน้ที่บนโลกดจิทิลั และรูปแบบการส่ือสาร 

ส่ือใหมแ่ละถ้อยคําท่ีแสดงความเกลียดชงั: การแสดงความคดิเห็นทางการเมืองดเูหมือนจะมีความ

ร้อนแรงในโลกออนไลน์มากกวา่ปกต ิ เราจะโต้ตอบถ้อยคําท่ีแสดงถงึความเกลียดชงัหรือจะระบวุา่เนือ้หา

ใดๆนัน้จดัเป็นถ้อยคําท่ีแสดงความเกลียดชงัได้อยา่งไร นอกจากนีเ้ราจะช่วยพฒันาการอภิปรายอยา่ง

สร้างสรรค์ในโลกออนไลน์ได้อยา่งไรบ้าง 

การเซน็เซอร์บนโลกดจิิทลัและการเซน็เซอร์ตวัเอง:

4. กระบวนการขัดเกลาสถาบันโดยการเมืองดจิทิลั 

 ขอบเขตของการเซน็เซอร์บนอินเทอร์เน็ต

(Internet Censorship) มีความแตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศ/ภมูิภาค ในบางประเทศก็มีระดบัการ

เซน็เซอร์บนอินเทอร์เน็ตเพียงเลก็น้อย ในขณะท่ีบางประเทศมีระดบัการเซน็เซอร์บนอินเทอร์เน็ตท่ีสงูจนถงึ

ขัน้การจํากดัการเข้าถงึข้อมลูขา่วสารหรือการปราบปรามการอภิปรายระหวา่งพลเมืองเน็ต การเซน็เซอร์บน

อินเทอร์เน็ตท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นผลเน่ืองมาจากเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมเชน่ การเลือกตัง้ การประท้วง 

และเหตจุลาจล รัฐบาลในภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เองก็มีระดบัในการเซน็เซอร์บนอินเทอร์เน็ตท่ี

แตกตา่งกนัไป การตรวจสอบของภาครัฐในการใช้อินเทอร์เน็ตและการปิดกนัการเข้าถึงเว็บไซต์ตา่งประเทศ

จะเห็นได้ในพมา่ กมัพชูา ฟิลปิปินส์ ไทย และเวียดนาม (Doherty, 2010) เป็นไปได้วา่ระดบัการเซน็เซอร์

จากรัฐจะเพิ่มสงูขึน้ ซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์อาหรับสปริง เหตกุารณ์ความวุน่วายในไทย และความไม่

สงบทางการเมืองในพมา่ 

ออนไลน์-ออฟไลน์: เส้นแบง่ของการมีสว่นร่วมทางการเมืองในโลกออนไลน์และออฟไลน์คอ่ยๆ

หายไปทีละน้อย เราจะสามารถผลกัดนักิจกรรมทางการเมืองตา่งๆ ท่ีอยูใ่นโลกออนไลน์ไปสูก่ารปฏิบตัใิน



โลกจริงได้อยา่งไร เราจะสามารถสรุปบทเรียนจากการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย หรือการสรรหาบนช่องทาง

ออนไลน์เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางการเมืองในประเทศไทยได้อยา่งไร และเราจะสามารถเรียนรู้อะไรได้จากจาก

มาเลเซยีท่ีมีการเคล่ือนไหวทางการเมืองแบบดจิิทลัท่ีก้าวหน้าท่ีสดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ได้บ้าง 

พรรคการเมืองและไซเบอร์สเปซ:

5. ความม่ันคงกับโลกดจิทิลั 

 เราจะทําอยา่งไรท่ีจะก่อให้เกิด Digital Democracy ขึน้มาอยา่ง

แท้จริง จําเป็นไหมท่ีจะต้องตัง้เป็นพรรคการเมือง และการตัง้พรรคการเมืองสามารถทําให้เกิดการ

เคล่ือนไหวภาคประชาชนหรือสํานกึทางการเมืองได้จริงหรือไม ่ (เช่นการเคล่ือนไหวภาคประชาชนในโครง- 

การ BIG Tree และโครงการ Bangkok Bicycle Campaign ไมต้่องมีพรรคการเมืองมาผลกัดนั) อะไรจะ

เป็นจดุเร่ิมต้นท่ีทําให้เกิดการเคล่ือนไหวภาคประชาชน (เช่นการทําให้เป็นกระแสหลกั, การแบง่ปันข้อมลูท่ี

เหมาะสม เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยงา่ย) 

ความมั่นคงเป็นประเดน็ท่ีหน่วยงานรัฐให้ความสนใจเป็นอยา่งมากในขณะนี ้ นอกเหนือไปจาก

ความมัน่คงแบบเดมิท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องกนัประเทศและการทตูระหวา่งประเทศแล้ว ประเดน็เร่ืองความ

มัน่คงในเร่ือง “ความท้าทายใหม่ๆ ” อยา่งเช่น ภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิ การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี การ

เกิดขึน้ของโรคหรือการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ และภยัคกุคามใหม่ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวติประ- 

จําวนัมากขึน้ เทคโนโลยีดจิิทลัมีแตจ่ะเร่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคมท่ีเร็วขึน้ ซึง่กระบวนการความ

มัน่คงของประเทศจะต้องปรับตามให้ทนั ดงันัน้ความมัน่คงในโลกดจิิทลัจงึเป็นเหมือนสะพานเช่ือมระหวา่ง

ปัญหาความมัน่คงแบบดัง้เดมิและแบบใหมแ่ละจะทําให้กรอบความคดิเก่ียวกบัการจําแนกประเภทของ

สถาบนัทางสงัคมและการรักษาความมัน่คงท่ีมีอยูเ่ดมิคอ่ยๆเลือนหายไป 

6. ยุทธศาสตร์และความเป็นสากลของการเมืองดจิทิลั 

Digital Democracy ในภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้: เม่ือพิจารณาถึงประเดน็การมีสว่นร่วม

ทางการเมืองในรูปแบบดจิิทลัของภมูิภาคอาเซียน จะพบวา่ไมค่อ่ยมีการพฒันาเทา่ท่ีควร (ยกเว้นสงิคโปร์) 

ยกตวัอยา่งเชน่ ในปี 2012 ประเทศมาเลเซียและบรูไน เป็นประเทศท่ีอยูใ่นอนัดบั 20 ประเทศแรกของการ

จดัอนัดบัการมีสว่นร่วมทางการเมืองในรูปแบบดจิิทลั (e-Participation) ในขณะท่ีไทย อินโดนิเซยี 

ฟิลปิปินส์ และเวียดนามถกูจดัอนัดบัให้อยูใ่นชว่ง 30 ประเทศแรก และในขณะเดียวกนัก็ไมมี่ข้อมลูการจดั

อนัดบัในพมา่ กมัพชูาและลาว หน่วยงานภาครัฐในประเทศเหลา่นีไ้มไ่ด้ใช้ประโยชน์จากส่ือดจิิทลัและ

โซเชียลมีเดียเพ่ือการเข้าถึงประชาชน รัฐในอาเซยีนและโดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเทศไทย ยงัไมส่ามารถท่ีจะ

ใช้ประโยชน์จากโซเชียลเน็ตเวิร์กได้อยา่งเตม็ท่ี ทัง้ท่ีเห็นได้ชดัวา่ประชาชนในแตล่ะประเทศใช้โซเชียลมีเดีย

กนัอยา่งกว้างขวาง เราจะใช้ส่ือดจิิทลัในประเดน็ทางการเมืองในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อยา่งไร 

และเราจะสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศอ่ืนๆ ได้อยา่งไรบ้าง 

 



 
ช่วงเช้า: ห้องประชุม 310 ตกึมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
9:00 - 9:30  ลงทะเบียน 

กาํหนดการการประชุม 

9:30 - 9:45  กลา่วแนะนําเก่ียวกบัการประชมุ 

จิตตพิร ฉายแสงมงคล 

วิทยากรบรรยาย ดาํเนินรายการโดย อาทติย์ สุริยะวงศ์กุล 

9:50 - 10:10   ปัญหาช่องวา่งทางการเข้าถงึเทคโนโลยีสารสนเทศของการปรับตวัสูย่คุดจิิทลั 

กษมา กองสมคัร (สวทช.)  

10:10 - 10:30  ความเป็นกลางในการให้บริการอินเทอร์เน็ต 

ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ (จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

10:30 - 10:50  ความมัน่คงกบัโลกดจิิทลั  

พ.อ. ดร.ธีรนนัท์ นนัขว้าง (กองบญัชาการกองทพัไทย) 

10:50 - 11:10  ความเป็นสว่นตวับนโลกออนไลน์: ความตระหนกัรู้ของประชาชน 

โสภาค พาณิชพาพิบลู (มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย) 

11:10 - 11:30  ตอบโต้ Hate Speech โดยใช้ Wikipedia?  

ชาญชยั ชยัสขุโกศล (มหาวทิยาลยัมหิดล) 

11:30 - 11:50   การก่อตวัของสถาบนัของการเมืองในโลกดจิิทลั: บทบาทของส่ือใหมใ่นการมีสว่นร่วม 

ทางการเมืองของประชาชน  

สมบตั ิบญุงามอนงค์ (มลูนิธิกระจกเงา)  

11:50 - 12:00  สรุปและกลา่วปิดงานช่วงเช้า 

12:00 -13:00  พกักลางวนั 

 

ช่วงบ่าย: ห้องประชุม 815 ตกึมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

13:00 - 14:30  เสวนาแบบโต๊ะกลม รอบท่ี 1 ดําเนินรายการโดย พิเชฐ ยิ่งเกียรตคิณุ 

14:30 – 14:45  พกัทานอาหารวา่ง 

14:45 – 15:45  เสวนาแบบโต๊ะกลม รอบท่ี 2 ดําเนินรายการโดย พิเชฐ ยิ่งเกียรตคิณุ 

15:45 – 16:00 สรุปและปิดการประชมุ โดย ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ 

 

 



บทคัดย่องานสัมมนาวชิาการเร่ือง “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. 

 

ความเป็นส่วนตวับนโลกออนไลน์: ความตระหนักรู้ของประชาชน 

โสภาค พาณิชพาพิบลู มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 สทิธิความเป็นสว่นตวั (privacy) ถือวา่เป็นสทิธิขึน้พืน้ฐานประการหนึง่ในระบอบประชาธิปไตย 

และยงัเป็นสทิธิท่ีชว่ยทําให้การใช้สทิธิอ่ืนๆ เป็นไปได้อยา่งเตม็ท่ี นอกจากนัน้ยงัได้รับการรับรองทัง้ใน

กฎหมายระหวา่งประเทศ เช่น ปฏิญญาสากลวา่ด้วยสทิธิมนษุยชน 1945 และในรัฐธรรมนญูของประเทศ

ไทย ในปัจจบุนัมติขิองความเป็นสว่นตวั ท่ีถกูให้ความสําคญัมากคือมิตด้ิานความเป็นสว่นตวัเชิงข้อมลู

ขา่วสาร (information privacy) ซึง่เป็นท่ีมาข้อหลกัการในการออกแนวทางปฏิบตัแิละกฎหมายในการ

คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลในหลายประเทศ 

 การเกิดขึน้ของสงัคมสารสนเทศ (information society) และเครือขา่ยอินเตอร์เน็ททําให้ความเป็น

สว่นตวัถกูละเมิดได้อยา่ง่ายดาย ในขณะท่ีการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลเป็นไปได้ยากมากขึน้ ประเทศไทย

จงึมีความจําเป็นท่ีจะต้องมีกฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล เพ่ือปกป้องการละเมดิความเป็นสว่นตวั  

 การเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล ซึง่ถือวา่เป็นการละเมิดความเป็นสว่นตวั ได้ถกูนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือ

ในการโจมตีผู้ ท่ีมีความเห็นแตกตา่งทางการเมือง ดงัเชน่ท่ีเกิดขึน้หลายครัง้ในสงัคมไทย อยา่งไรก็ตาม 

ข้อมลูจากการวิจยัเชิงสํารวจพบวา่ คนไทยมีระดบัของความตระหนกัตอ่การถกูละเมดิความเป็นสว่นตวัอยู่

ในระดบัปานกลาง ซึง่เป็นพืน้ฐานท่ีดีในการผลกัดนัในมีกฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลขึน้ในประเทศ

ไทย 


