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ค�ำน�ำ
จากสถาบันนโยบายศึกษา
โลกเปลีย่ นไปรวดเร็วพร้อมๆ กับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสือ่ สาร
รวดเร็วในโลกที่ไร้พรมแดนด้วยอินเทอร์เน็ต แม้ว่าแต่ละประเทศจะยังมี
เขตแดนกันอยู่ แต่การสื่อสารสมัยใหม่ไร้พรมแดนไปแล้ว เมื่อคนติดต่อ
สื่อสารกันได้รวดเร็วร่นระยะเวลาในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ และในเรื่อง
การเมืองประชาธิปไตยก็เช่นเดียวกัน สื่อสมัยใหม่สร้างโอกาสการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นผ่าน
อินเทอร์เน็ตทีท่ กุ คนมีสมาร์ทโฟน การใช้เสรีภาพของบุคคลจึงมีอย่างกว้างขวาง
ในการแสดงออกซึง่ ความคิดเห็นทางการเมือง และการเข้าร่วมทางการเมือง
โซเชียลมีเดีย หรือ สื่อสังคม จึงเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้นใน
ช่วง 10 ปีเศษที่ผ่านมาในสังคมไทย ทั้งผู้สนใจการเมืองและนักการเมือง
ต่างใช้เครื่องมือนี้สื่อสารทางการเมืองอย่างเข้มข้น ตลอดปีที่ผ่านมาก็ได้ใช้
สื่อสังคมนี้ในการรณรงค์และรวมตัวกันชุมนุมจัด “ม็อบการเมือง” ตามที่
ต่างๆ ผ่านเครือ่ งมือสือ่ สารนี้ ทำ�ให้การระดมคน ระดมความคิด ได้รวดเร็ว
และเป็นไปในทิศทางทีกำ่ �กับได้เป็นอย่างดี เรียกได้ว่าเป็น “สังคมการเมือง
ออนไลน์” เต็มรูปแบบในการขับเคลื่อนเรียกร้องประชาธิปไตย
อย่างไรก็ตาม การใช้สื่อสังคมใหม่ที่เรียกว่าสื่อออนไลน์นี้ ไม่ใช่จะ
มีด้านที่เป็นประโยชน์เท่านั้น แต่ด้านที่เป็นความเสี่ยงก็มีปรากฏอยู่เนืองๆ
เนือ่ งจากทุกคนสามารถใช้สอื่ แบบใหม่นไี้ ด้ดว้ ยตัวเอง และเป็น “สือ่ ” เสียเอง
อีกด้วย จึงทำ�ให้ “ความเป็นสื่อ” ไม่มีมาตรฐานตามหลักการของสื่อที่ต้อง
รับผิดชอบต่อสังคมไปด้วย คือ การแสดงออกผ่านสื่อออนไลน์โดยทั่วไป
ไม่ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้อื่น เมื่อมีการเสนอสื่อที่ไม่ครบถ้วน
รอบด้านและผิดเพี้ยนไปจากข้อเท็จจริง นอกจากนี้ยังอาจกระทบต่อความ
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มั่นคงสาธารณะ และความมั่นคงสงบสุขโดยรวมของรัฐได้ด้วย จึงจะเห็น
ได้ว่ามีกฎหมายออกมาควบคุมกรณีการกระทำ�ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ดังนั้น แม้สังคม
ประชาธิปไตยจะส่งเสริมเสรีภาพการแสดงออกของปัจเจกและการสนับสนุน
การใช้สิทธิทางการเมืองของพลเมือง แต่พลเมืองผู้ใช้สิทธิดังกล่าวก็พึง
ต้ อ งตระหนั ก ถึ ง ภั ย คุ ก คามจากการใช้ เ สรี ภ าพที่ มี ต ่ อ ผู ้ อื่ น ซึ่ ง หลั ก การ
ประชาธิปไตย ก็ได้ให้ขอบเขตไว้เรื่องการใช้เสรีภาพเท่าที่ไม่ไปละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของผูอ้ น
ื่ อยูแ่ ล้ว ทัง้ นี้ ก็เพือ่ จะคงรักษาไว้ซงึ่ คุณค่าและศักดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์ของทุกคน ซึง่ เสมอหน้ากันในความเป็นมนุษย์นน
ั่ เอง เพราะ
สังคมประชาธิปไตยต้องการผู้ใช้สื่อสังคมที่เป็นนักประชาธิปไตย
ขอขอบคุณผูว้ จิ ยั ทัง้ คุณภัทระ คำ�พิทกั ษ์ และคุณณศักต์ อัจจิมาธร
ซึ่งมีผลงานการทำ�งานด้านสื่อมาอย่างต่อเนื่อง ที่ได้ร่วมศึกษาวิจัยออกมา
เป็ น ผลงานชิ้ น นี้ การศึ ก ษาวิ จั ย ในหั ว ข้ อ นี้ จ ะทำ�ให้ ผู ้ อ ่ า นได้ ต ระหนั ก
มากขึ้นกับการใช้สื่อสมัยใหม่ที่ไม่ให้เป็นอุปสรรคกับการพัฒนาการเมือง
และประชาธิปไตยในระยะยาว
ขอขอบคุณมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ที่สนับสนุนการวิจัยและ
การพิมพ์ในครั้งนี้

ทิพย์พาพร ตันติสุนทร
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ผูอำ้ �นวยการ สถาบันนโยบายศึกษา
ธันวาคม 2563
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ค�ำน�ำ
จากผู้เขียน
นับถึงพอศอนีค้ นไทยทีพ
่ อใช้สมาร์ทโฟนได้ไม่มใี ครทีไ่ ม่รจู้ กั social
media หรือสื่อสังคมออนไลน์ ที่มาเปลี่ยนโลกการสื่อสาร ทำ�ให้โลกใบนี้
แคบลงไปถนัดใจ แต่สื่อสังคมออนไลน์ก็มีทั้งแง่บวกและแง่ลบ ดังนั้นการ
รับรู้เรื่องราวต่างๆ จากสื่อออนไลน์จึงจำ�เป็นต้องมีการคิดวิเคราะห์ ใช้
วิจารณญาณ ยิง่ กับการสือ่ สารทางการเมืองด้วยแล้ว ต้องแยกแยะระหว่าง
วาทกรรมหรือการโฆษณาชวนเชื่อหรือเป็นการให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
มีหลายคนทีใ่ ช้สอ่ื สังคมออนไลน์ไปเพือ่ ความบันเทิง หรือใช้เพือ่ การ
สื่อสารระหว่างกลุ่ม ในขณะที่นักการตลาด หรือนักการเมืองใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อประโยชน์เฉพาะกิจการของธุรกิจหรือกิจกรรมทางการเมือง
ดังนั้น การคิดวิเคราะห์อย่างเข้าใจในสารที่ได้รับซึ่งเรียกว่า “ความรอบรู้
(literacy)” จึงเป็นปัจจัยที่สำ�คัญที่จะทำ�ให้การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
ชาญฉลาด
การเมืองเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรไปให้ประชาชนอย่าง
เป็นธรรม และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ดีก็ต้องเป็นการทำ�ให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และรู้เท่าทันกระบวนการทางการเมืองหรือการ
บริหารประเทศของรัฐ ผูว้ จิ ยั หวังว่างานศึกษาชิน
้ นีจ้ ะทำ�ให้เห็นภาพการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ที่ชัดเจนขึ้น เพื่อนำ�ไปสู่การยกระดับการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมต่อไป
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อาเดนาวร์ ทีใ่ ห้โอกาสได้นำ�เสนอการศึกษาวิจยั นี้ และคุณณศักต์ อัจจิมาธร
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หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ผู้วิจัยขอน้อมรับคำ�ชี้แนะด้วยความยินดี
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บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร

				
สื่อสังคมออนไลน์ในยุคดิจิทัลที่การสื่อสารผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต มีทั้งความรวดเร็ว และหลากหลายมิติ กล่าวคือ มี
ทัง้ ข้อความ ภาพ และเสียง ทำ�ให้โลกในยุคปัจจุบน
ั กลายเป็นโลก
ไร้ พ รมแดนอย่ า งแท้ จ ริ ง การติ ด ต่ อ สื่ อ สารโดยผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ต ทำ�ให้ระยะทางไม่เป็นอุปสรรคในการสื่อสารติดต่อ
กันแต่อย่างใด และด้วยความหลากหลายของแพลตฟอร์มต่างๆ
จึงมีการนำ�สื่อสังคมออนไลน์มาใช้อย่างมากมายทั้งบนโทรศัพท์
มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และโน้ตบุ๊ค ไม่ว่าจะเป็น
Facebook, Twitter, Instagram, Line, WhatsApp, WeChat
เป็นต้น
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ปั จ จุบันอินเทอร์เน็ต เป็นหนึ่งในช่ องทางสำ�คั ญ ในการ
เผยแพร่ ส่งต่อข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเป็นช่องทางในการติดต่อ
สื่ อ สารของผู ้ ค น ตลอดจนเป็ น ช่ อ งทางในการมี ส ่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรมทางสังคมของประชาชนไทย และมิได้จำ�กัดอยู่เฉพาะ
การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลทางสังคม หรือภายในครัวเรือน
เท่านั้น แต่ยังนำ�ไปใช้ในกิจการต่างๆ อาทิ การพาณิชยกรรม
การศึกษา การสาธารณสุข และการเมือง ฯลฯ
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ในช่วงที่มีวิกฤติโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19
ระบาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่เดือนมกราคม 2563
เป็นต้นมา ในประเทศไทยมีการระบาดอย่างหนักในเดือนมีนาคม
2563 ทำ�ให้มกี ารควบคุมการเดินทางตัง้ แต่เดือนเมษายน 2563
ส่งผลให้มีการขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้าน ทำ�ให้มี
การใช้ ป ระโยชน์ จ ากสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ใ นการทำ�การตลาด
ออนไลน์มากขึน
้ การติดต่อสือ่ สารระหว่างบุคคลหรือส่งข่าวสาร
ในแพลตฟอร์มต่างๆ มากขึ้น
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เมื่อกล่าวถึงสื่อสังคมออนไลน์กับระบอบประชาธิปไตย
ในมิตขิ องการสือ่ สารทางการเมือง (Political Communication)
เป็ น กระบวนการทางการเมือ งที่เกี่ย วข้อ งต่ อการแลกเปลี่ ย น
ข้อเท็จจริง ทัศนะ และความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์
ทางการเมืองระหว่างบุคคล เป็นกระบวนการพิเศษที่ก่อให้เกิด
การปฏิสม
ั พันธ์ระหว่างสมาชิกของสังคมการเมือง มีลกั ษณะเป็น
ระบบของการแพร่ ข ่ า วสารทางการเมื อ งไปยั ง สมาชิ ก ของ
การเมื อ ง การสื่ อ สารทางการเมื อ งจึ ง เป็ น แบบแผน หรื อ
กระบวนการแพร่ขา่ วทางการเมืองระหว่างสมาชิกกับหน่วยต่างๆ
ในระบบการเมือง หรือมีบทบาทเป็นตัวกลางระหว่างประชาชน
กับรัฐบาล โดยเป็นช่องทางในการเสนอข่าวสารข้อมูลทางการ
เมืองต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ และนโยบายของรัฐบาลให้
ประชาชนได้รบ
ั รู้ ขณะเดียวกัน ก็เป็นกระบวนการในการนำ�เอา
ข้อเรียกร้องและความต้องการของประชาชนไปสู่รัฐบาล ที่จะ
กำ�หนดนโยบายและตัดสินใจให้สอดคล้อง และสนองตอบความ
ต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น
ในทางการเมืองทีม
่ กี ารปกครองแบบประชาธิปไตยมีการ
คำ�นึงถึงสิทธิเสรีภาพ สิทธิการเมืองและสิทธิพลเมือง ก็จะเปิด
ให้มีเสรีภาพในการสื่อสาร โดยจะปรากฏให้เห็นทั้งในสื่อสังคม
ออนไลน์ ในการดำ�เนินชีวติ ประจำ�วัน การบริหารราชการแผ่น
สื่อ สังคมกับประชาธิปไตย

ดิน การให้การศึกษาทางการเมือง หรือในช่วงที่มีการเลือกตั้งก็
จะใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ เพื่ อ การรณรงค์ ห าเสี ย งเลื อ กตั้ ง ของ
พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากการสื่อสาร
ทางการเมืองมีทงั้ ในช่วงก่อนวันเลือกตัง้ วันเลือกตัง้ และหลังวัน
เลือกตั้ง
	สำ�หรั บ ประเทศไทยการสื่ อ สารถื อ ว่ า เป็ น การใช้ สิ ท ธิ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ โดยปรากฏในหมวด 3 มาตรา 26 ซึ่ง
บัญญัติไว้ว่า “การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจำ�กัดสิทธิหรือ
เสรี ภ าพของบุ คค ลต้ อ งเป็ น ไปตามเงื่ อ นไขที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
รัฐธรรมนูญ ในกรณีทรี่ ฐั ธรรมนูญมิได้บญ
ั ญัตเิ งือ่ นไขไว้ กฎหมาย
ดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจำ�กัดสิทธิ
หรื อ เสรี ภ าพของบุ คค ลเกิ น สมควรแก่ เหตุ แ ละจะกระทบต่ อ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผล
ความจำ�เป็นในการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย
กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป
ไม่มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใดกรณีหนึง่ หรือแก่บคค
ุ ลใดบุคคล
หนึ่งเป็นการเจาะจง” และมาตรา 36 “บุคคลย่อมมีเสรีภาพใน
การติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าในทางใดๆ การตรวจ การกัก หรือ
การเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน รวมทั้งการกระทำ�ด้วย
ประการใดๆ เพือ่ ให้ลว่ งรูห
้ รือได้มาซึง่ ข้อมูลทีบ
่ คค
ุ ลสือ่ สารถึงกัน
จะกระทำ�มิได้ เว้นแต่มคำ
ี �สัง่ หรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่าง
อืน
่ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัต”ิ ซึง่ จะเห็นได้วา่ รัฐธรรมนูญได้ให้หลัก
ประกันเสรีภาพในการสื่อสาร ยกเว้นแต่จะเป็นไปตามคำ�สั่งศาล
หรือมีกฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น
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การติดต่อสื่อสารถึงกันผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
เกิดขึ้นตามเทคโนโลยีการสื่อสารซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และต่อเนือ่ ง ในระยะแรกของการเกิดขึน
้ ของการสือ่ สารช่องทาง
นีเ้ ป็นไปอย่างเสรี ผู้ใช้สอื่ สังคมออนไลน์สามารถใช้ได้โดยไม่มีข้อ
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จำ�กัดเรื่องเสรีภาพ ต่อมารัฐได้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นครั้งแรก
และเป็นช่วงทีผ่ ใู้ ช้สอื่ สังคมออนไลน์ได้ใช้เครือ่ งมือนีใ้ นการสือ่ สาร
เนือ้ หาทีเ่ ป็นการแสดงออกถึงความคิดเห็นและมีสว่ นร่วมทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดระยะเวลาหนึง่ ทศวรรษของการบังคับ
ใช้กฎหมายฉบับนี้ จนกระทั่งมีการแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์เมือ่ ปี พ.ศ. 2560 การ
กำ�กับดูแลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ยังอยู่บนฐานของกฎหมาย
ฉบับเดียว
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แม้วา่ จะมีการปรับปรุงกฎหมาย แนวคิด โครงสร้างการ
บริหารจัดการสือ่ สังคมออนไลน์ หรือ Social media เป็นการใหญ่
ในรอบ - ปีทผี่ า่ นมา แต่ไม่วา่ จะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรแกนหลัก
ยังถูกตรึงอยูด่ ว้ ยหลักการในรัฐธรรมนูญซึง่ บัญญัตมิ าเช่นเดียวกัน
นีเ้ กือบทุกฉบับ นัน
่ คือ “การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยข้อมูล
ทีบ
่ คค
ุ ลสือ่ สารถึงกัน รวมทัง้ การกระทำ�ด้วยประการใดๆ เพือ่ ให้
ล่วงรูห้ รือได้มาซึง่ ข้อมูลทีบ่ คค
ุ ลสือ่ สารถึงกันจะกระทำ�มิได้ เว้นแต่
มี คำ�สั่ ง หรื อ หมายของศาลหรื อ มี เหตุ อ ย่ า งอื่ น ตามที่ ก ฎหมาย
บัญญัติ” อย่างไรก็ตาม การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการกระทำ�
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เมื่อปี พ.ศ. 2560 ได้มีการขยาย
ฐานความผิ ด กรณี นำ�เข้ า สู ่ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง ข้ อ มู ล
คอมพิวเตอร์อน
ั เป็นเท็จทีน
่ า่ จะเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม ซึง่
เดิมกำ�หนดไว้แต่เพียงสองประการ คือ การรักษาความมั่นคง
ของประเทศ และก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนนั้น มี
การขยายความขึ้นให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้นอีก 4 ประเด็น คือ 1)
ความปลอดภัยของประเทศ 2) ความปลอดภัยสาธารณะ 3)
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ และ 4) โครงสร้าง
พืน
้ ฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ ซึง่ การขยายฐาน
ความผิดนี้แม้จะมีเหตุผลในเรื่องการนำ�เข้าข้อมูลอันเป็นเท็จจะ
ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของประเทศในด้านความมั่นคงในมิติ

สื่อ สังคมกับประชาธิปไตย

สำ�คัญๆ ต่างๆ แต่อกี ด้านหนึง่ ก็จะกระทบต่อการใช้สท
ิ ธิเสรีภาพ
ของพลเมืองผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ไปด้วย
การยกระดับการใช้สอื่ สังคมออนไลน์ของพลเมืองไทยนัน
้
ในยุคแรกๆ จะเป็นไปด้วยการร่วมมือกันของหลายฝ่ายในการ
กำ�กับดูแล แต่ผลทีป่ รากฏก็ยงั พบว่า การใช้สอื่ สังคมออนไลน์กย็ งั
ต้องการคุณภาพและความรับผิดชอบคู่ไปกับเสรีภาพมากกว่านี้
ลำ�พังการปรับตัวครัง้ ใหญ่ของรัฐอาจจะมีผลอยูบ
่ า้ ง การบังคับใช้
กฎหมายและการฟ้องร้องอาจจะเป็นทางเลือกหนึง่ ทีจ่ ะถูกหยิบยก
มาใช้อย่างเข้มข้นขึน
้ จากทุกฝ่ายในฐานะผูเ้ สียหายหรือผูถ้ กู กระทำ�
อาจจะมีความกังวลว่าเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันตาม
รัฐธรรมนูญอาจจะถูกละเมิดด้วยข้อยกเว้นในกฎหมายอื่น แต่
การจะยกระดับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสังคมไทยนั้น จำ�ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยมาตรการทีเ่ ข้มข้นและจริงจัง
มากกว่านี้
ข้อค้นพบในการศึกษาพบว่า เมือ่ พิจารณาเชิงเปรียบเทียบ
การใช้สอื่ สังคมออนไลน์ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของ
ไทยกับประเทศต่างๆ ทั้งในแถบเอเชีย ยุโรปและอเมริกา การใช้
เพื่ อ การสื่ อ สารทางการเมื อ งในแง่ ข องการสร้ า งทั ศ นคติ ท าง
การเมือง สร้างความรู้และความเข้าใจทางการเมือง และสร้าง
บทบาททางการเมือง ยังคงมีน้อย ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางด้าน
การรณรงค์เลือกตั้ง ซึ่งเป็นการสื่อสารทางการเมืองในแง่การ
สร้างความสนใจทางการเมือง เน้นประโยชน์ส่วนตนหรือกลุ่ม
การเมืองเป็นสำ�คัญ หรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ไปในทางโจมตี
กันทางการเมือง บางกรณีถึงกับสร้าง “ข่าวปลอม” เพื่อช่วงชิง
ความได้ เปรี ย บทางการเมื อ ง หรื อ สร้ า งคะแนนนิ ย มในหมู ่
ประชาชน แต่หากเป็นการบริหารการพัฒนาประเทศก็มักจะ
เป็นการสร้างการโฆษณาชวนเชือ่ ผสมผสานในการสือ่ สารเพือ่ ผล
สัมฤทธิ์ทางการเมืองให้ได้รับคะแนนนิยมทั้งการเมืองระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น

11

Social Media and Democracy

12

การศึกษาครัง้ นีม
้ ขี อ้ เสนอแนะในการใช้สอื่ สังคมออนไลน์
ในการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ การมีทัศนคติหรือ
ค่านิยมต่อการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เพือ่
ให้ประเทศมีความเป็นประชาธิปไตยทัง้ ในรูปแบบและเนือ้ หาสาระ
ที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ่ อ กั น ในสั ง คม และหากสามารถนำ�สื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ ม าใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการกล่ อ มเกลาทางสั ง คม
(Socialization) ในการปลูกฝังให้ประชาชนมีลักษณะ “พลเมือง
เข้มแข็ง” ก็จะทำ�ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
การตัดสินใจเรือ่ งทีม
่ ผี ลกระทบต่อชุมชนท้องถิน
่ อาทิ การจัดทำ�
โครงการพัฒนาทั้งหลาย ซึ่งทั้งรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องเปิดเวทีให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม ทั้งนี้
ไม่วา่ จะเป็นปัญหาสิง่ แวดล้อม พลังงาน การประกอบอาชีพ การ
ศึกษา การสาธารณสุข หรือโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น โดย
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ก็คือ สำ�นักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง สถาบันพระปกเกล้า สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
โดยมีสำ�นักงานเลขาธิการ กสทช. ไทยพีบีเอส กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานสนับสนุน
มุมมองจากนี้ไปสู่อนาคต จะเห็นได้ว่าสภาพการณ์การ
ใช้สอื่ สังคมออนไลน์ของพลเมืองไทยน่าจะมีการเปลีย่ นแปลงครัง้
ใหญ่ดว้ ยปัจจัยทีเ่ อือ้ อำ�นวยหลายประการ เช่น การขยายโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตของรัฐบาลให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ และ
การพัฒนาเทคโนโลยีทกำี่ �ลังเคลือ่ นจาก 4G เป็น 5G รวมทัง้ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ฯลฯ ทั้ ง ในส่ ว นของการนำ�ไปใช้ ป ระโยชน์ ก็ อ าจจะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไป อันเป็นผลกระทบโดยตรงจากวิกฤติโควิด-19
อาทิ การค้าขายผ่านระบบออนไลน์มากขึน
้ ทำ�ให้จะมีการพัฒนา
แพลตฟอร์มใหม่ๆ ทีต่ อบสนองความต้องการใช้งาน การใช้ระบบ
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สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ม าแทนที่ ก ารทำ�ธุ ร กรรมทางการเงิ น ที่ เป็ น
เงิ น สด การออกเสี ย งประชามติ การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ใน
โครงการของรัฐหรือท้องถิ่น หรือการพัฒนากฎหมายที่ต้องการ
ความเห็นจากผูเ้ กีย่ วข้อง รวมทัง้ การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้
ก็มีการดำ�เนินการผ่านระบบสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น อย่างไร
ก็ดี ในสังคมประชาธิปไตยที่ให้เสรีภาพในการเข้าถึงสื่อสังคม
ออนไลน์ ซึ่งสิ่งที่ได้รับจากสื่ออาจมีทั้งคุณประโยชน์และโทษ
ดังนัน
้ สิง่ ทีค่ วรสนใจในการอยูร่ อดในยุคดิจทิ ลั ก็คอื ความรอบรูส้ อื่
(Media Literacy) เพราะความรอบรู้สื่อจะทำ�ให้เรามีความ
สามารถในการเข้าถึง วิเคราะห์และผลิตสื่อต่างๆ เพื่อถ่ายทอด
ความคิดของเราได้ รวมทั้งความตระหนักรู้ผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นตามมาได้หากใช้สื่อแบบผิดวิธี ดังนั้น พลเมืองจึงต้อง
เข้าใจประเด็นทางกฎหมาย ศีลธรรมและจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การเข้าถึงและการใช้สื่อ ตลอดจนต้องมีทักษะความเข้าใจใน
การนำ�เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เช่น คอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน, แอปพลิเคชัน มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ทั้งการสื่อสาร การทำ�งานร่วมกัน หรือพัฒนา
กระบวนการทำ�งานในองค์กร
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Social media in the digital age is fast and
multidimensional, the latter of which includes messages,
images, and sound. Thus, the world in this digital age has
become truly borderless. Distance does not represent itself
as a barrier because of the help of internet connection which
provides several social media platforms on mobile phones
and computers. Such platforms include Facebook, Twitter,
Instagram, Line, Whatsapp, and Wechat.
Nowadays, the internet has become one of the
important means of broadcasting, forwarding information and
communicating between people. The Internet has also
become a platform for the Thai citizens’ engagement and
participation in political activities. The Internet is not limited
to be used only for communicating between people in a
society or among members of a family, but the internet is
also utilized in different affairs such as commerce, education,
public health, and politics.
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Since the outbreak of the Coronavirus disease or
COVID-19 in the Republic of China in January 2020, Thailand
has faced a severe outbreak of the COVID-19 pandemic in
March 2020. As a result, the people were asked to stay inside
their accommodation. This has given rise to the role of social
media where there has been an increase of online business,
online communication between people, and information
sharing on different online platforms.

Social Media and Democracy

When talking about social media and democracy in
the political communication dimension, it talks about political
processes, involving interpersonal exchanges of facts, views,
opinions, and political experiences. This is a special process
that produces interactions between members of political
society. This process involves disseminating political information
to the political society’s members. Thus, political communication
is a pattern or process of disseminating political information
among members of the political system’s different units.
Political communication can also serve as a mediator between
people and their government by being a channel for presenting
political news and information about the government’s
decisions or policies to the people. At the same time, political
communication is a process that brings the people’s calls
and needs to the government to formulate policies and make
decisions, meeting with people’s needs.
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In a democratic regime, where people’s rights and
freedoms are respected, freedom of communication in social
media has been regarded as political and civil rights. Social
media has been used in everyday life, in the affairs of
government administration and political education. During
the elections’ campaigns, social media has been used by
political parties and their candidates before elections, on
the day of the elections, and after the elections.
For Thailand, communication is a constitutional
exercise of rights and liberty of Thai people. It appears in
the Constitution’s Chapter 3, Section 26, stating that “the
enactment of a law that restricts a person’s rights or freedoms
must be in accordance with the conditions provided for in
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the Constitution. In the event that the Constitution does not
provide conditions, such law must not contradict the rule of
laws; does not add to the burden or limit the rights or freedoms
of a person unreasonably; will not affect the human dignity
of a person; and must include reasons for the need to restrict
rights and freedoms. The law under paragraph one shall be
of general application and shall not be intended to apply to
any particular case or person” and Section 36 stating that
“a person shall enjoy the liberty of communication by lawful
means. Censorship, detention or disclosure of communication
between persons including any other act which discloses the
content of a communication between persons shall not be
made except there is an order or a warrant of the court or
there are other grounds as provided by law.” This demonstrates
that the Constitution has guaranteed freedom of communication
to Thai people unless there is a court order or other grounds
as provided by law.
Communication through social media platforms follows
communication technology that has rapidly and continuously
changed. At the first phase of the emergence of social media
communication, social media users could use this communication
without any restrictions. Then in 2007, the Thai government
issued the first Computer Crime Act B.E. 2550 (2007). This
was the time when social media users had utilized social media
to communicate contents, expressing opinions and engagements
in politics, economics and society. This law had been enforced
throughout a decade until 2017 when the Thai government
passed an amendment to the Computer Crimes Act B.E. 2560
(2017).
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Though for the past 3-4 years of grand revisions of
laws, concepts, and management structures on social media,
the core principle in all revisions is still stemmed from the
country’s Constitution, stating that “censorship, detention
or disclosure of communication between persons including any
other act which discloses the content of a communication
between persons shall not be made except there is an order
or a warrant of the court or there are other grounds as
provided by law”. The amendment to the Computer Crime Act
in 2017 has expanded to include a criminal act of importing
false computer data into the computer system that has
tendency to cause damage to the public. Such damage was
originally defined by only two issues: to maintain national
security and to cause panic to the people. Under the
Computer Crime Act in 2017 the damage has expanded to
include other four issues: 1) safety of the country, 2) public
safety, 3) national economic stability, and 4) public benefit
infrastructure. It is seen that this expansion of a criminal act
by importing false computer data into the computer system
under the Computer Crime Act in 2017 concerns the country’s
infrastructure in key security dimensions. In another aspect,
the amendment affects the exercise of civil rights of citizens
who are social media users.
In the early stage of enhancing the use of social
media among Thai citizens there is a need for cooperation
from different sectors. However, it was found that the use
of social media still needs to be more with both quality and
responsibility than in the current state. The adjustment from
the government may yield some results. The enforcement
of law and prosecution may be an option, intensely taken
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by all parties as victims. There is a concern that freedom of
communication as stated in the Constitution may be violated
with the exception of other laws. Thus, there must be more
intense and serious measures in order to enhance the use
of social media in the Thai society.  
The study found that when comparing the use of
social media in Thailand with other countries of democratic
systems in Asian, European and American continents, Thai
social media users employ lesser political communication for the
purposes of building political attitudes, knowledge, and
understanding, as well as political engagement. Political
communication in Thailand is focused more for elections’
campaigns. The communication is for the purpose of attracting
political interests with the emphasis on individuals or political
groups. Social media is also often used as political attacks
with the use of “fake news” in order to usurp political
advantage or increase popularity among the people. For the
national development administration, social media is often
used to build propaganda in the communication for political
achievement to gain popularity at both national and local
politics.
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The study gave a recommendation that the social
media has to be used for truly enhancing knowledge and
understanding and promoting democratic attitudes or values.
This is to move the country forward to a democratic system in both
form and content. When using social media as a socialization
tool to cultivate people to have characteristics of “strong
citizens”, it will allow Thai people to participate in political
decision-making, affecting the local community. An example
is seen in different development projects that the government
Social Media and Democracy

and local government organizations must provide platforms
for the people in the local community to take part in. This
also includes other issues such as environment, energy,
occupation, education, public health and infrastructure. The main
agencies responsible for these issues are the Office of
Election Commission, King Prajadhipok’s Institute, the
Secretariat of the House of Representatives, Department of
Local Administration of the Ministry of Internal Affairs, and
are supported by the Office of the National Broadcasting and
Telecommunications Commission, Thai PBS, and the Ministry of
Digital Economy and Society.
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For the future perspective, the situation of the use
of social media among Thai citizens is likely to change
dramatically with a number of enabling factors such as the
expansion of the government’s internet network to cover all
villages nationwide, the technological development from 4G
to 5G, and the constant changes of information technology.
The use of social media has changed as a result of the
COVID-19 pandemic outbreak, stimulating an increase in
online trade. New platforms will be further developed in
order to respond to the needs of users. Social media system
has been increasingly used for cash financial transactions,
referendums, listening to opinions on projects of government
or local governments, receiving feedback on law developments
from stakeholders, and voting. Nevertheless, social media in
a democratic society provides both benefits and losses. To
survive in this digital age is to have media literacy which
provides us an ability to access, analyse and produce media
that can convey our thoughts as well as realization of the
negative consequences from misuse of social media. Citizens
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must understand legal, moral, and ethical issues, relevant
to the access and the use of social media. Citizens must also
have understanding and skills in using such existing digital
tools, equipment and technologies as computers, smartphones,
applications for maximum benefits in communication, working
or developing work processes in an organization.
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บทที่ 1
โซเชียลมีเดีย กับ การเมืองไทย
ปัจจุบันคนไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 9 ชั่วโมง
1 นาที ขณะทีก่ จิ กรรมออนไลน์ยอดนิยมอันดับ 1 ของคนไทยคือ
การใช้ ง านสื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social media) โดยมี ผู ้ ใ ช้
อินเทอร์เน็ตในไทย 91.2% ใช้งานโซเชียลมีเดียเป็นประจำ� และ
ถือเป็นกิจกรรมอันดับ 1 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทยมาอย่างต่อ
เนื่องจากการสำ�รวจตลอด 7 ปีที่ผ่านมา (ผลส�ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตปี 2562 : ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์)
รายงาน Digital Thailand 2020 ของ We Are Social
ระบุว่า ในเดือนมกราคม 2563 ประเทศไทยมีผู้ใช้งานโซเชียลมี
เดียทุกแพลตฟอร์มจำ�นวน 52 ล้านราย เพิ่มขึ้น 2.3 ล้านราย
หรื อ ร้ อ ยละ 4.7 จากเดื อ นเมษายน 2562 โดยผู ้ ใ ช้ ง าน
อินเทอร์เน็ต 1 ราย จะมีบัญชีใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
มากกว่า 1 บัญชี
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	คนไทยใช้ ง านเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ เ ฉลี่ ย วั น ละ
2 ชั่วโมง 55 นาที โดยร้อยละ 99 ของผู้ใช้งานจะเข้าใช้งาน
ผ่านโทรศัพท์มือถือ
กลุ่มประชาชนที่ใช้งานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
อันดับ 1 กลุม
่ อายุระหว่าง 25-34 ปี อันดับ 2 กลุม
่ อายุระหว่าง
18-24 ปี อันดับ 3 กลุ่มอายุ 35-44 ปี อันดับ 4 กลุ่มอายุ
45-54 ปี และ อันดับ 5 กลุ่มอายุ 55-64 ปี โดยทุกกลุ่มช่วง
อายุมีสัดส่วนของผู้ชายและผู้หญิงใกล้เคียงกัน
Social Media and Democracy

โซเชียลมีเดียทีค่ นไทยนิยมใช้มากทีส่ ดุ คือ อันดับ 1 เฟซบุก๊
(Facebook) ที่มีผู้ใช้ 47 ล้านบัญชี ส่วนแพลตฟอร์มอื่นที่ได้รับ
ความนิยมจากประชาชนรองลงมา 4 อันดับ ได้แก่ อันดับ 2 ยูทปู
(YouTube) อันดับ 3 ไลน์ (LINE) อันดับ 4 อินสตาแกรม
(Instagram) และ อันดับ 5 ทวิตเตอร์ (Twitter)

พลัง “สื่อ” ในมือพลเมือง
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โซเชียลมีเดีย มีคุณลักษณะสำ�คัญคือเป็นลักษณะการ
สื่อสารแบบสองทางผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้งานเป็น
ผู้ส่งสารและผู้รับสารได้ด้วยตัวเอง กล่าวคือ ผู้ใช้งานสามารถ
เป็ น ผู ้ ส ร้ า งข้ อ มู ล ข่ า วสารและส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล ข่ า วสารออกไปสู ่
สาธารณะได้ในทันที แตกต่างจากในอดีตที่ช่องทางการสื่อสาร
และเผยแพร่ข่าวสารจะจำ�กัดอยู่เฉพาะของรัฐบาลและเอกชนที่
เป็นเจ้าของสื่อ
ขณะเดียวกัน ผูใ้ ช้โซเชียลมีเดียยังเป็นผูร้ บ
ั ข้อมูลข่าวสาร
ทีถ่ กู สร้างขึน
้ โดยผูใ้ ช้คนอืน
่ ๆ และสามารถกระจายข้อมูลข่าวสาร
นั้นต่อไปยังผู้ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันได้อีกด้วย รวมทั้งผู้ใช้ยัง
สามารถสือ่ สารตอบโต้ระหว่างกันแบบเรียลไทม์ทงั้ ในแบบบุคคล
ต่อบุคคล และ บุคคลต่อมวลชนจำ�นวนมาก
ด้วยคุณลักษณะดังกล่าวทำ�ให้โซเชียลมีเดียกลายเป็นหนึง่
ในช่องทางสือ่ สารทีไ่ ด้รบ
ั ความนิยมจากคนไทยทัง้ ในรูปแบบการ
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สื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคล เช่น การสื่อสารระหว่างผู้ที่เป็น
เพื่อนกันในเครือข่าย Social media เดียวกัน และรูปแบบของ
การสื่อสารระหว่างบุคคล องค์กร ต่อมวลชนจำ�นวนมาก เช่น
การสื่อสารระหว่างผู้มีชื่อเสียงหรือเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด
บนสือ่ โซเชียล (Influencer) กับมวลชนทีต่ ดิ ตาม หรือการสือ่ สาร
ของกลุ่มองค์กรกับสาธารณชน
โซเชียลมีเดีย ยังเปิดโอกาสให้ผใู้ ช้งานสร้างแหล่งรวมของ
ผู้คนที่มีความชื่นชอบเหมือนกัน เช่น เฟซบุ๊กเปิดให้ผู้ใช้งาน
สามารถสร้าง เฟซบุก๊ แฟนเพจ (Facebook Fan page) ทีเ่ ปรียบ
เสมือนการสร้างหน้าเว็บไซต์ ไว้บนเฟซบุ๊กในนามของแบรนด์,
ผลิตภัณฑ์, กลุ่มองค์กร หรือผู้มีชื่อเสียง เพื่อใช้ในการโปรโมท
พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแบรนด์กับกลุ่มผู้ใช้งาน
นอกจากนี้ เฟซบุ๊กยังเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถตั้งกลุ่ม
ออนไลน์ที่เรียกว่า เฟซบุ๊กกรุ๊ป (Facebook Group) เพื่อเป็น
แหล่งรวบรวมสมาชิกเฟซบุ๊กที่มีความสนใจ ความชอบในเรื่อง
เดียวกัน โดยภายในกลุม
่ จะมีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น รวมทัง้
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มได้อย่าง
อิสระ
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ขณะที่ ทวิตเตอร์ ที่มีผู้ใช้งานในไทย 6.55 ล้านคน เปิด
ให้ผใู้ ช้งานสามารถติดแฮชแท็ค หรือ “#” หน้าข้อความทีเ่ กีย่ วกับ
ประเด็นที่กำ�ลังเป็นที่สนใจ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นเหล่านั้นให้อยู่หน้าเพจเดียวกัน ซึ่งหลายครั้ง แฮชแท็ค
เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยได้ติดอันดับยอดนิยม
ต้นๆ ของโลก เนื่องจากมีผู้ร่วมติดแฮชแท็ค และรีทวีตข้อความ
เป็นจำ�นวนมาก
แม้ปัจจุบัน โซเชียลมีเดียจะช่วยให้พลเมืองมีเสรีภาพ
ในการสื่อสารมากขึ้น ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการกำ�หนด
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ประเด็นที่สาธารณะให้ความสนใจทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม แต่อีกด้านหนึ่ง พฤติกรรมของผู้ใช้งานจำ�นวนมากก็
ก่อให้เกิดความเสียหายและปัญหาสังคมตามมา เช่น เกิดการ
ลอกเลียนแบบพฤติกรรมทีไ่ ม่ด,ี พฤติกรรมการกลัน
่ แกล้งบนโลก
ออนไลน์ (Cyberbullying), พฤติกรรมชอบสร้างตัวตนปลอม
ขึ้นมาเพื่อโพสต์ข้อความหรือคอมเม้นต์ เรียกยอดไลค์จากคน
แปลกหน้า, พฤติกรรมการชอบแชร์ขา่ วสารหรือข้อมูลต่างๆ โดย
ไม่ ต รวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง , พฤติ ก รรมการโพสต์ รู ป ภาพหรื อ
ข้อความที่ไม่เหมาะสมเพื่อเรียกยอดไลค์, พฤติกรรมการโพสต์
บอกข้อมูลส่วนตัวลงพื้นที่สาธารณะ, พฤติกรรมหมกมุ่นและใช้
เวลากับโลกออนไลน์มากเกินไปจนไม่ยอมทำ�กิจกรรมอย่างอื่น,
พฤติกรรมการใช้ภาษาไทยทีผ่ ดิ จนเกิดเป็นภาษาวิบตั ิ (8 พฤติกรรม
ในการใช้โซเชียลมีเดียทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเกิดปัญหาสังคม : Airatore)
การเมืองไทยและการมีส่วนร่วมของพลเมือง
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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ก่อนที่โซเชียลมีเดียจะเป็นช่องทางการสื่อสารที่ได้รับ
ความนิ ย มของพลเมือ งไทย การมีส่วนร่ว มทางการเมื องบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของคนไทย ได้ปรากฏอยู่ในรูปแบบของ
กระดานสนทนาออนไลน์ หรือ เว็บบอร์ด (Webboard) ที่เป็น
ลักษณะของการที่ผู้ใช้รายหนึ่งเข้าไปตั้งกระทู้เกี่ยวกับประเด็นใด
ประเด็นหนึ่ง จากนั้นก็จะมีสมาชิกเว็บบอร์ดเข้ามาร่วมแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนั้น
ตัวอย่าง เว็บบอร์ดที่มีผู้ใช้งานในไทยร่วมแสดงความคิด
เห็นเป็นจำ�นวนมากเกีย่ วกับประเด็นทางการเมือง เช่น เว็บบอร์ด
ของเว็ บ ไซต์ ผู ้ จั ด การออนไลน์ (Manager Online) ห้ อ ง
ราชดำ�เนิน เว็บไซต์พน
ั ทิป (Pantip) เว็บบอร์ดเสรีไทย (Serithai)
เว็บไซต์ประชาไท (Prachatai)
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เนือ้ หาส่วนใหญ่มกั เป็นลักษณะการตัง้ ประเด็นเพือ่ วิพากษ์
วิจารณ์สถานการณ์ทางการเมือง, นักการเมือง และบุคคลใน
แวดวงการเมือง รวมถึงการให้ตั้งประเด็นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระบอบการเมือ งการปกครอง, ประวัติศ าสตร์ ก ารเมื องการ
ปกครอง, ประวัตินักการเมือง, บุคคลสำ�คัญในวงการการเมือง
นอกจากนี้ เ นื้ อ หายั ง มี ลั ก ษณะของการรายงาน
สถานการณ์ ก ารเมื อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศ, การเคลื่ อ นไหว
ทางการเมืองรวมถึงการระดมมวลชนของกลุ่มการเมืองต่างๆ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในการเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งของกลุ ่ ม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในช่วงปี 2548-2553 ซึ่ง
อยู่ในยุครัฐบาลของนายทักษิณ ชินวัตร
การศึกษาของ อาทิตย์ สุรยิ ะวงศ์กลุ (การเมืองบนเฟซบุก๊ :
วัฒนธรรม-การเมืองบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ไทย พ.ศ. 2553-2555) ระบุว่า
การรณรงค์ทางการเมืองที่นำ�โดยกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยแห่งชาติ (พธม.) เพื่อขับไล่นายทักษิณ ชินวัตร
ออกจากตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นขบวนการการเมืองระดับ
ชาติ ข บวนการแรกที่ ว างอิ น เทอร์ เน็ ต ไว้ ในตำ�แหน่ ง หลั ก ของ
กลยุทธ์การใช้สื่อ
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นอกจากเว็บบอร์ดแล้ว ยังมีเว็บบล็อก (Weblog) หรือ
บล็อก (Blog) ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลของผู้เขียนบล็อก
หรือ บล็อกเกอร์ ( Blogger) สามารถเผยแพร่เนื้อหาที่สร้างขึ้น
ได้อย่างอิสระ ตั้งแต่ปี 2548 บล็อกกลายเป็นช่องทางหลักช่อง
ทางหนึ่งสำ�หรับการเผยแพร่ความคิดและเชื่อมโยงผู้คนที่สนใจ
การเมื อ งบนอิ น เทอร์ เน็ ต เพิ่ ม เติ ม จากเว็ บ บอร์ ด (การเมืองบน
เฟซบุ๊ก : วัฒนธรรม-การเมืองบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ไทย พ.ศ. 2553-2555
โดย อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล)
ในยุ ค นั้ น บุ คค ลที่ มี ชื่ อ เสี ย งในสั ง คมไม่ ว ่ า นั ก วิ ช าการ
สื่อมวลชน นักการเมือง นักศึกษา ต่างใช้เว็บบล็อกเป็นพื้นที่
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ในการแสดงความคิ ด เห็ น และวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ก ารเมื อ งไทย
รวมทั้งเป็นพื้นที่ในการรายงานเหตุการณ์ความเป็นไปทางการ
เมืองสำ�คัญๆ
เว็บบอร์ดและเว็บบล็อกมีบทบาทสำ�คัญอย่างยิ่งในการ
รายงานเหตุการณ์รฐั ประหาร 19 กันยายน 2549 และการชุมนุม
ของกลุม
่ พันธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตยเพือ่ ต่อต้านรัฐบาล
พรรคพลังประชาชน และขับไล่นายทักษิณ ชินวัตร, นายสมัคร
สุนทรเวช, นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ออกจากตำ�แหน่งนายก
รัฐมนตรี ในช่วงวิกฤติการเมืองไทยปี พ.ศ. 2548-2553 รวมทัง้
ยังมีบทบาทในการระดมมวลชนออกมาเคลือ่ นไหวชุมนุมประท้วง
อีกด้วย
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นอกจากนี้ ในยุคก่อนที่โซเชียลมีเดียจะได้รับความนิยม
จากพลเมืองไทย การแสดงความเห็น วิพากษ์วจิ ารณ์ แลกเปลีย่ น
ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองของคนไทยบนอินเทอร์เน็ต
ยังปรากฏอยู่ในโปรแกรมระบบส่งข้อความทันที หรือ ไอเอ็ม
(Instant messaging : IM) ซึง่ เป็นระบบการส่งข้อความระหว่าง
สองคน หรือกลุ่มคนผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น โปรแกรม MSN ของ
ไมโครซอฟท์
หากการชุมนุมของประชาชนในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ
ปี พ.ศ. 2535 ได้รบ
ั อิทธิพลจากเทคโนโลยีโทรศัพท์มอื ถือยุค 2G
ที่มวลชนใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ก็อาจกล่าวได้ว่า ช่องทาง
สื่อสารในรูปแบบต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เข้ามาทำ�
หน้าที่ดังกล่าวแทนโทรศัพท์มือถือยุค 2G แล้ว ในเหตุการณ์
การเมือง ปี พ.ศ. 2548-2553
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จาก ไฮไฟฟ์ เบ่งบานสู่ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์
ในปี พ.ศ. 2546 เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ภายใต้
ชือ่ “ไฮไฟฟ์” (Hi5) ได้เปิดสูส่ าธารณะ และเป็นเว็บไซต์เครือข่าย
สังคมออนไลน์เว็บไซต์แรกที่ได้รับความนิยมจากพลเมืองไทย
อย่างกว้างขวาง โดยผู้ใช้ส่วนใหญ่จะใช้ไฮไฟฟ์ในการติดต่อ
สือ่ สารกับกลุม
่ เพือ่ น แลกเปลีย่ นประสบการณ์ แชร์รป
ู ภาพ จาก
การสำ�รวจข้อมูลของคนไทยที่ใช้ไฮไฟฟ์ ในช่วงเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2550 พบว่า ช่วงอายุที่มีการเล่นมากที่สุดอยู่ที่ 18-24 ปี
เป็ น สั ด ส่ ว นถึ ง 42.19% (หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 6 ธันวาคม
พ.ศ. 2550)
ในยุคนัน
้ มีนกั การเมืองบางรายได้เริม
่ ทดลองใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ประเภทนี้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์และหาเสียงกับ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ เช่น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งขณะนั้นดำ�รง
ตำ�แหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
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ขณะทีภ่ าคประชาชนยังไม่นยิ มใช้ไฮไฟฟ์มาเป็นเครือ่ งมือ
ในการมีสว่ นร่วมทางการเมือง เพราะส่วนใหญ่ผใู้ ช้งานจะเน้นใช้
เพื่อความบันเทิงส่วนตัวเป็นหลัก
กระทั่ ง ปี พ.ศ. 2549 เฟซบุ ๊ ก ได้ เปิ ด ให้ บ ริ ก ารต่ อ
สาธารณะเป็นครั้งแรก และทวิตเตอร์ได้เปิดให้บริการตามมาใน
ปี พ.ศ. 2550 พลเมืองไทยก็เริม
่ หันมาใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
2 ช่องทางนี้ เพือ่ สือ่ สารระหว่างกัน รวมทัง้ ใช้เป็นช่องทางในการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองในลักษณะต่างๆ เช่น การสร้างเนื้อหา
เผยแพร่ออกสู่สาธารณะ การตั้งเฟซบุ๊ก แฟนเพจ, เฟซบุ๊ก กรุ๊ป
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สำ�หรับผู้ที่มีความคิดทางการเมือง อุดมการณ์ทางการเมืองใน
ทิศทางเดียวกัน ผู้ที่ชื่นชอบพรรคการเมืองหรือนักการเมือง
เดียวกัน, การติดแฮชแท็ค (#) ในข้อความบนทวิตเตอร์ ซึ่งเป็น
ข้อความทีเ่ กีย่ วกับประเด็นทีไ่ ด้รบ
ั ความสนใจในสังคมในช่วงเวลา
ขณะนั้น
ขณะเดียวกัน นักการเมืองและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในแวดวง
การเมืองของไทยก็ได้เปิดบัญชีทั้งเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ เพื่อใช้
สือ่ สารกับประชาชนโดยตรง เช่น นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายก
รัฐมนตรี นายอภิสท
ิ ธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ซึง่ ทัง้ สอง
คนนับว่าเป็นนักการเมืองคนแรกๆ ที่ใช้โซเชียลมีเดียทั้งสอง
แพลตฟอร์ ม สื่ อ สารกั บ ประชาชนและได้ รั บ ความนิ ย มจาก
ประชาชนที่เข้ามาร่วมติดตามจำ�นวนมาก
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ต่อมา ในปี พ.ศ. 2553 ได้มกี ารชุมนุมของกลุม
่ แนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เพื่อเรียกร้องให้
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประกาศยุบสภา และ
จัดการเลือกตั้งใหม่ ประชาชนได้มีการใช้โซเชียลมีเดียในการ
รายงานเหตุการณ์ชุมนุมในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งการสลายการ
ชุมนุมที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2553
โดยมีการรายงานทัง้ ในลักษณะข้อความ ภาพถ่าย และคลิปวิดโี อ
นอกจากนีย้ งั มีการใช้โซเชียลมีเดียในการแจ้งข่าว นัดหมาย
ระดมมวลชนออกมาร่วมชุมนุมในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในและนอก
ประเทศอีกด้วย เช่น การชุมนุมของกลุ่มเสื้อหลากสีในช่วงเดือน
เมษายน พ.ศ. 2553 ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อเรียกร้องให้
นายอภิสท
ิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในขณะนัน
้ อยูใ่ นตำ�แหน่ง
ต่อไป และเรียกร้องให้กลุ่ม นปช. คืนพื้นที่สาธารณะให้กับ
ประชาชนทีอ่ าศัยในกรุงเทพฯ หลังจากทีไ่ ด้ปกั หลักชุมนุมยึดพืน
้ ที่
แยกราชประสงค์ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2553 ส่งผลให้
ต้องปิดถนนไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
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กลุม
่ เสือ้ หลากสีใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครือ่ งมือในการระดม
มวลชนออกมาร่วมชุมนุมผ่านเฟซบุ๊ก “เพจมั่นใจว่าคนไทยเกิน
1 ล้าน ต่อต้านการยุบสภา” โดยมีการนัดรวมตัวชุมนุมหลาย
ครั้งในช่วงเวลา 1 เดือน กระทั่งเกิดเหตุการณ์สลายการชุมนุม
กลุ่ม นปช. ที่บริเวณแยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม
พ.ศ. 2553 กลุ่มเสื้อหลากสีจึงได้ยุติการนัดรวมตัว ถือว่าเป็น
กลุ่มการเมืองแรกๆ ที่ใช้โซเชียลมีเดียนัดชุมนุมทางการเมืองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ถ้าหากจำ�แนกการใช้เครื่องมือสื่อสารทางการเมืองจะ
พบว่า กลุ่ม นปช. จะใช้วิทยุชุมชนและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
เป็นเครื่องมือหลักในการสื่อสารทางการเมือง ขณะที่กลุ่มเสื้อ
หลากสี ใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือ
หลังจากนัน
้ ในปี พ.ศ. 2554 มีการจัดการเลือกตัง้ ทัว่ ไป
ครั้งที่ 26 ช่วงนั้นแม้โซเชียลมีเดียจะมีบทบาทมากขึ้นในการ
สื่อสารทางการเมือง แต่ก็ยังไม่แสดงอิทธิพลอย่างเต็มที่ ดังจะ
เห็นได้จาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่ได้กำ�หนด
ระเบียบในการใช้โซเชียลมีเดียในการหาเสียง แต่กลับเปิดให้มกี าร
หาเสียงทางโซเชียลมีเดียอย่างเต็มที่ โดยให้เหตุผลว่า กฎหมาย
ไม่ ไ ด้ กำ�หนดไว้ ถึ ง เรื่ อ งการใช้ โ ซเชี ย ลมี เ ดี ย ในการหาเสี ย ง
(นายสมชัย จึงประเสริฐ กกต. ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน : สยามรัฐ 2554)
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พรรคการเมืองหลายพรรคจึงได้ใช้โซเชียลมีเดียเผยแพร่
นโยบาย และให้ขอ้ มูลผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ในนามพรรคเพือ่ รณรงค์
หาเสียงในการเลือกตั้งครั้งดังกล่าว
หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 26 สิ้นสุดลงไม่นาน
การใช้โซเชียลมีเดียได้เริ่มเบ่งบานจนเป็นช่องทางในการแสดง
ความคิดเห็น วิพากษ์วจิ ารณ์ เรียกร้อง ในประเด็นทางการเมือง
ของพลเมืองไทย รวมทั้งการเปิดประเด็นโดยภาคประชาชนเพื่อ
ให้เกิดการตรวจสอบการทำ�งานของรัฐบาล นักการเมือง และ
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หน่วยงานรัฐบาล ในรูปแบบการเข้าชื่อเพื่อแสดงจุดยืนหรือข้อ
เรียกร้องทางการเมืองในประเด็นต่างๆ และการรวมตัวกันเป็น
เครือข่ายเพื่อตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน
เครื่องมือแย่งชิงพื้นที่ทางการเมือง

32

ในยุครัฐบาลนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร (9 สิงหาคม พ.ศ.
2554 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) ทั้งรัฐบาล, ฝ่ายค้าน,
พรรคการเมือง และกลุ่มประชาชนที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง
แตกต่างกัน ต่างหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือหลัก
ในการสื่อสารต่อสาธารณะและวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายตรงข้ามเพื่อ
แย่งชิงพืน
้ ทีท
่ างการเมือง รวมไปถึงการนัดชุมนุมเพือ่ เรียกร้องใน
ประเด็นต่างๆ อย่างจริงจัง เช่น กรณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
บนโซเชียลมีเดีย ระหว่างฝ่ายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี กับฝ่ายค้าน ที่นำ�โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในประเด็นการรับจำ�นำ�ข้าวของ
รั ฐ บาล นายอภิสิท ธิ์ ได้นำ�ข้อ มูลและภาพถ่ า ยระหว่ า งการ
อภิปรายมาโพสต์ในเฟซบุก๊ ส่วนตัว พร้อมวิพากษ์วจิ ารณ์ถงึ ความ
เสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น จากนโยบายการรั บ จำ�นำ�ข้ า ว ขณะที่ ฝ ่ า ย
นางสาวยิง่ ลักษณ์ ก็ได้นำ�ข้อมูลเกือบทัง้ หมดทีม
่ กี ารชีแ้ จงในการ
อภิปรายมาโพสต์ไว้ในเฟซบุก๊ ส่วนตัวของนางสาวยิง่ ลักษณ์ พร้อม
ภาพถ่ายระหว่างการอภิปราย ขณะที่ประชาชนที่ติดตามเฟซบุ๊ก
ของทั้งสองฝ่าย ต่างร่วมวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นที่นายอภิสิทธิ์
และนางสาวยิ่งลักษณ์ นำ�มาโพสต์ไว้บนเฟซบุ๊กส่วนตัวอย่าง
กว้างขวาง
กรณีการชุมนุมของกลุม่ คณะกรรมการประชาชนเพือ่ การ
เปลีย่ นแปลงปฏิรป
ู ประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยทีส่ มบูรณ์แบบ
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ที่มีนายสุเทพ
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เทื อ กสุ บ รรณ เป็ น แกนนำ� เพื่ อ กดดั น ให้ น างสาวยิ่ ง ลั ก ษณ์
ชินวัตร นายกรัฐมนตรีลาออกจากความเป็นหัวหน้ารัฐบาล ซึ่ง
ได้มกี ารโพสต์ขอ้ ความเชิญชวนประชาชนออกมาร่วมชุมนุมผ่าน
เฟซบุ๊กของนายสุเทพ ด้วยการมุ่งเน้นใช้ข้อความที่เป็นประโยค
สร้างความฮึกเหิม โดนใจ รวมทั้งยังทำ�ให้เกิดการแชร์ข้อความ
ต่อเป็นวงกว้าง จนกระทั่งสามารถเรียกผู้ชุมนุมทั้งหมดกว่า 2
ล้านคน ผ่านการปลุกระดมมวลชนด้วยช่องทางเฟซบุ๊ก
ปรากฏการณ์ ข องการระดมมวลชนผ่ า นเฟซบุ ๊ ก ของ
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่การ
สื่อสารรูปแบบใหม่ที่สามารถปลุกระดมคนให้เข้ามาร่วมชุมนุม
เป็นจำ�นวนมาก กลายเป็นสื่อหลักที่ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ (การสื่อสารทางการเมืองไทยผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา เฟซบุ๊ก SUTHEP THAUGSUBAN ช่วงเวลา 31
ตุลาคม 2556 ถึง 22 พฤษภาคม 2557 ชัยนัท สุขไชยะ, ชาญชัย จิวจินดา)
หลังจากนั้นบทบาทของโซเชียลมีเดียกลายเป็นช่องทาง
หลักในการติดต่อสื่อสารของผู้คนในวงกว้าง ไม่ว่าจะในประเทศ
หรือระดับโลก และเข้าไปมีบทบาทในการสือ่ สารในระดับและมิติ
ต่างๆ แทนสื่อกระแสหลักเดิม เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ
อย่างที่ประจักษ์อยู่ในปัจจุบัน
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กล่ า วสำ�หรั บ ประเทศไทยแล้ ว เมื่ อ ศึ ก ษาลึ ก ลงไปใน
รายละเอียดของการใช้งานกลับพบว่า คนไทยยังคงใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์เพื่อความบันเทิงมากกว่าการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
หรือการใช้ขอ้ มูลเพือ่ การดำ�เนินชีวติ ตามวิถป
ี ระชาธิปไตย แม้วา่
หลายแพลตฟอร์ม เช่น Facebook หรือ Twitter จะมีนักการ
เมืองหรือผูท
้ เี่ กีย่ วข้องกับการเมืองนำ�ไปใช้เพือ่ การสือ่ สารทางการ
เมืองทัง้ ในช่วงทีม
่ ห
ี รือไม่มกี ารเลือกตัง้ ก็ตาม อีกทัง้ ยังถูกนำ�ไปใช้
เป็นช่องทางสำ�คัญในการแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์
เรียกร้อง ในประเด็นทางการเมืองของผูค้ นในสังคมไทย ซึง่ หลายครัง้
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การแสดงความเห็นและตั้งคำ�ถามต่อประเด็นทางการเมืองของ
คนไทยใน Social Media ได้เป็นพลังสำ�คัญที่กดดันให้เกิดผล
ตามมา ตลอดจนการสร้างกระบวนการผลักดันให้เกิดนโยบาย
สาธารณะ (public policy advocacy process) ทั้งที่เป็นการ
สร้างนโยบายในการหาเสียงของพรรคการเมือง หรือภาคประชา
สั ง คมที่ ใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ร วมพลั ง จั ด ทำ�ข้ อ เสนอนโยบาย
สาธารณะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาทิ กรณีร่างกฎหมายป่าชุมชน
ร่างกฎหมายคู่ชีวิต ฯลฯ เป็นต้น
ในแง่ข องการพัฒนาการเมืองไทยโดยพิจารณาจาก
รัฐธรรมนูญ จะพบว่า ได้มค
ี วามพยายามขยายสิทธิเสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทยเพิม
่ มากขึน
้ โดยมีเสรีภาพในการฟัง พูด อ่านและ
เขียน เป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ส�ำคัญของระบอบประชาธิปไตย
ดังนั้น การใช้ Social Media ของประชาชนในสังคมไทย ก็เป็น
34

ช่องทางในการแสดงสิทธิ รวมทัง้ การก่อประชามติ ซึง่ เป็นกลไก
ส�ำคัญของระบอบประชาธิปไตย
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ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์
ทั้งหลายต้องตระหนัก
ว่า ถ้าตนเองเผยแพร่
หรื อ แม้ แ ต่ แ ชร์ ข ้ อ มู ล
คอมพิวเตอร์ทบ
ี่ ด
ิ เบือน
หรือปลอม ไม่วา่ ทัง้ หมด
หรือบางส่วน หรือข้อมูล
คอมพิ ว เตอร์ อั น เป็ น
36
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เท็จนั้นย่อมมีความผิด

บทที่ 2
โซเชียลมีเดีย กับ กฎหมายไทย

เสรีภาพในการใช้โซเชียลมีเดียในฐานะทีเ่ ป็นทัง้ เครือ่ งมือ
และช่ อ งทางในการสื่ อ สาร เป็ น เสรี ภ าพที่ ถู ก รองรั บ ไว้ ใ น
รัฐธรรมนูญ
หากพิจารณาช่วงเวลาของการเติบโตของเทคโนโลยีการ
สื่อสารในประเทศไทย จะพบว่า ช่วงปี พ.ศ. 2547 เป็นช่วง
รุ่งอรุณแห่งการเติบโตของโซเซียลมีเดีย กล่าวคือ ช่วงเวลา
ดังกล่าวเป็นช่วงทีช่ ม
ุ ชนไซเบอร์ของไทยเริม
่ สร้างบล็อกขึน
้ มาและ
การสือ่ สารทางบล็อกก็เป็นช่องทางในการสือ่ สารตอบโต้สองทาง
มิใช่การสือ่ สารทางเดียวผ่านช่องทางต่างๆ อย่างทีเ่ ป็นมาในอดีต
อีกต่อไป ดังปรากฏในงานเรื่องกระแส Blog กับบทบาทในฐานะ
สื่อพลเมืองในประเทศไทย โดยพรรษาสิริ กุหลาบ ภาควิชา
สารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ว่า
“ปลายปี พ.ศ. 2547 เมื่อแนวความคิดบล็อกเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น
ในชุมชนไซเบอร์เมืองไทย คนเขียนก็เริ่มสร้างบล็อกแทนไดอารี่
ออนไลน์ และขยายเนื้อหามากกว่าแต่เพียงเขียนบันทึกเรื่อง
ส่วนตัวและโพสต์รูปถ่าย โดยเพิ่มการแสดงความเห็น วิพากษ์
วิจารณ์เรื่องต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษาและศิลปะ
เช่น ภาพยนตร์ ดนตรีและหนังสือ เป็นต้น ความนิยมผลิตบล็อก
ที่เพิ่มขึ้น ทำ�ให้เว็บไซต์และเว็บท่าเปิดพื้นที่ให้ผู้ใช้สร้างบล็อกโดย
ไม่เสียค่าใช้จา่ ยมากขึน
้ เว็บบอร์ดยอดนิยม pantip.com ได้เปิดตัว
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www.bloggang.com ให้พื้นที่ไม่จำ�กัดในการสร้างบล็อก และ
กลายเป็นศูนย์รวมบล็อกที่ใหญ่ที่สุดในไทย และในเดือนเมษายน
2550 เว็บไซต์แห่งนี้มีจำ�นวนบล็อกมากกว่า 242,000 เว็บไซต์
หลังจากนัน
้ ก็มเี ว็บไซต์เปิดพืน
้ ทีใ่ ห้สำ�หรับบันทึกออนไลน์มากกว่า
10 แห่ง เว็บไซต์ทรูฮิตส์ (Truehits) ของสำ�นักบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) รายงานว่า ในแต่ละวันที่คนคลิก
เข้าไปชมและใช้ไดอารีออนไลน์และบล็อกกว่า 80,000 ไอพี
นิตยสาร Positioning ประมาณไว้ว่า ในเดือนมีนาคม 2549 มี
จำ�นวนนักท่องบล็อกกว่า 100,000 ไอพีต่อวัน”
ในช่วงนั้น เสรีภาพในการติดต่อสื่อสารกันอยู่ภายใต้
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 มาตรา 37 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วย
กฎหมาย
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การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยสิง่ ทีส่ อื่ สารทีบ
่ คค
ุ ลมี
ติดต่อถึงกัน รวมทัง้ การกระทำ�ด้วยประการอืน
่ ใดเพือ่ ให้ลว่ งรูถ้ งึ
ข้อความในสิ่งที่สื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อถึงกันจะกระทำ�
มิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำ�นาจตามบัญญัตแิ ห่งกฎหมายเฉพาะเพือ่
รักษาความมั่นคงของรัฐหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน”
บล็อกได้ทำ�ให้พลเมืองชาวเน็ต (netizen) ก้าวกระโดด
จากการเปลี่ยนเรื่องส่วนตัวมาสู่การถกเถียงอภิปรายกันในพื้นที่
สาธารณะยิ่งขึ้น อาจจะเพราะเป็นช่องทางการสื่อสารแบบใหม่
และเป็นช่วงแห่งการเปลีย่ นแปลงเนือ้ หาการสือ่ สารซึง่ เกิดขึน
้ โดย
ไม่มกี ารกลัน
่ กรองหรือควบคุมเนือ้ หา เพราะผูด้ แู ลเว็บจะตักเตือน
เฉพาะการใช้คำ�หยาบหรือไม่สุภาพ บล็อกเกอร์จึงมีเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
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“บล็อกบางแห่งกลายเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารในยามทีส่ อื่
กระแสหลักถูกจำ�กัดการนำ�เสนอ เช่น เมื่อครั้งเกิดเหตุการณ์
รัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 สื่อวิทยุและ
โทรทัศน์ไม่สามารถรายงานข้อมูลได้ ขณะที่ทหารบุกเข้ายึด
สถานที่สำ�คัญๆ ในกรุงเทพมหานคร ประชาชนใช้บล็อกและ
เว็บบอร์ดทำ�หน้าที่พยานในเหตุการณ์ โดยโพสต์ข้อมูลและภาพ
เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กลายเป็นทางออกในการรายงาน
ข้อมูลข่าวสารของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นั้นนาทีต่อนาที”
หลังการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549
มี ก ารประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย ฉบั บ
ชั่วคราว 2549 ระหว่างนั้นเอง สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ตรา
พระราชบั ญ ญั ติ สำ�คั ญ ขึ้ น มาฉบั บ หนึ่ ง ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การใช้ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ติดต่อสือ่ สารกันจนถึงปัจจุบน
ั นัน
่ คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ร่ า งกฎหมายฉบั บ นี้ เ สนอโดยรั ฐ บาลพลเอกสุ ร ยุ ท ธ์
จุลานนท์ ตราขึ้นใช้บังคับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและ
ลงโทษผู ้ ก ระทำ�ความผิ ด ที่ ใช้ อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ห รื อ ระบบ
คอมพิวเตอร์เป็นเครือ่ งมือในการกระทำ�ความผิด เพราะขณะนัน
้
กฎหมายอาญาไม่ครอบคลุมถึงการประกอบอาชญากรรมใหม่ๆ
ที่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ
ในการกระทำ�ความผิด เช่น การเข้าถึงโดยมิชอบ เป็นต้น การ
ตรากฎหมายฉบั บ นี้ จึ ง ครอบคลุ ม ถึ ง การกระทำ�ความผิ ด ใน
ลักษณะดังกล่าวแล้วยังว่าด้วยแนวทางในการใช้หลักฐานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การรับฟังพยานทางอิเล็กทรอนิกส์ เขตอำ�นาจ
ศาลในการพิจารณาคดี ฯลฯ ซึง่ เป็นเรือ่ งมิตใิ หม่ในเรือ่ งคดีอาญา
โดยต้นร่างนั้นศูนย์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาติเป็นผู้
ยกร่างขึน
้ มาโดยใช้ Convention on Cybercrime ของสภายุโรป
เป็นแม่แบบ (จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน ข้อมูลเท็จ การฟ้องหมิ่นประมาทกับ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550)
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กฎหมายฉบับนี้ได้กลายเป็นกฎหมายหลักในการจำ�กัด
ขอบเขตการใช้สิทธิเสรีภาพของผู้ใช้โซเซียลมีเดียในเวลาต่อมา
เพราะมีการนำ�แนวความคิดเรื่องข้อมูลปลอมและข้อมูลเท็จมา
บัญญัติไว้รวมกันในมาตรา 14 ซึ่งเกิดจากแนวคิดที่ว่า เพื่อ
ป้องกันบุคคลที่สามหรือประชาชนทั่วไปจะเกิดคความเข้าใจผิด
นำ�ไปสูค
่ วามเสียหาย รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลเท็จจะทำ�ให้เกิด
ความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงของรัฐตลอดจน
ความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน มาขยายความ
ครอบคลุมถึงความผิดฐานหมิน
่ ประมาทบนอินเทอร์เน็ตดังความ
ในมาตราดังกล่าวว่า
“มาตรา 14 ผู้ใดกระทำ�ความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้อง
ระวางโทษจำ�คุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจำ�ทั้งปรับ”
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(1) นำ�เข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ซงึ่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม
ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อน
ั เป็น
เท็ จ โดยประการที่ น ่ า จะเกิ ด ความเสี ย หายแก่ ผู ้ อื่ น หรื อ
ประชาชน
(2) นำ�เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อัน
เป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความ
มั่ น คงของประเทศหรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความตื่ น ตระหนกแก่
ประชาชน
(3) นำ�เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ
อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
หรือความผิดเกีย่ วกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมาย
อาญา
(4) นำ�เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ
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ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชน
ทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(5) เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่า
เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 36 ของรัฐธรรมนูญฉบับนั้นได้บัญญัติเรื่อง
เสรีภาพในการสือ่ สารขึน
้ มาเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช
2540 กล่าวคือ
“มาตรา 36 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกัน
โดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย
การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมี
ติดต่อถึงกัน รวมทั้ง การกระทำ�ด้วยประการอื่นใดเพื่อให้ล่วงรู้
ถึงข้อความในสิง่ สือ่ สารทัง้ หลายทีบ
่ คค
ุ ลมีตดิ ต่อถึงกัน จะกระทำ�
มิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ
เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”
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นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติเพิ่มเติมเพื่อรับรองเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชนไว้ในมาตรา 45
ด้วยว่า
“มาตรา 45 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิด
เห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสือ่ ความ
หมายโดยวิธีอื่น
การจำ�กัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำ�มิได้ เว้นแต่
โดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษา
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ความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อ
เสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือเพือ่ ป้องกันหรือระงับความเสือ่ มทรามทางจิตใจหรือสุขภาพ
ของประชาชน
การสั่ ง ปิ ด กิ จ การหนั ง สื อ พิ ม พ์ ห รื อ สื่ อ มวลชนอื่ น เพื่ อ
ลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทำ�มิได้
การห้ามหนังสือพิมพ์หรือสือ่ มวลชนอืน
่ เสนอข่าวสารหรือ
แสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการแทรกแซงด้วย
วิธกี ารใดๆ เพือ่ ลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทำ�มิได้ เว้นแต่
โดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตาม
วรรคสอง
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การให้นำ�ข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนำ�
ไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสือ่ มวลชนอืน
่ จะกระทำ�มิได้ เว้นแต่
จะกระทำ�ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม แต่ทั้งนี้
จะต้องกระทำ�โดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายซึง่ ได้
ตราขึ้นตามวรรคสอง
เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็น
บุคคลสัญชาติไทย
การให้เงินหรือทรัพย์สน
ิ อืน
่ เพือ่ อุดหนุนกิจกาหนังสือพิมพ์
หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชนรัฐจะกระทำ�มิได้”
ช่วงหนึ่งทศวรรษระหว่าง พ.ศ. 2550-2560 เสรีภาพ
ในการติดต่อสื่อสารกันอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่
กล่าวมาข้างต้น และเป็นช่วงทีโ่ ซเซียลมีเดียในประเทศไทยเติบโต
อย่างมากในประเทศไทย และระหว่างนัน
้ มีการเลือกตัง้ เกิดขึน
้ 3
ครั้ง การรัฐประหาร 1 ครั้ง คือ การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23
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ธันวาคม พ.ศ. 2550 การเลือกตัง้ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
และการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งครั้งหลัง
สุดนีเ้ กิดความวุน
่ วายจนทีส่ ดุ ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า ให้เป็นการ
โมฆะเพราะถือว่า ไม่ได้เป็นการจัดการเลือกตั้งวันเดียวทั่วราชอาณาจักร และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็ถือว่า
เสมือนไม่ได้มีการเลือกตั้ง และการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ในระหว่างนั้นมีการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นช่วงที่การใช้โซเซียลมีเดียของคน
ไทยเป็นที่นิยมแพร่หลายกันทั่วไปแล้วนั้น ได้มีข้อเรียกร้องให้มี
การบัญญัตวิ า่ ห้ามปิดกัน
้ การอินเทอร์เน็ตไว้ในรัฐธรรมนูญ ดังที่
มีอยู่ในรัฐธรรมนูญบางประเทศ อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญไทย
หลายฉบับได้บัญญัติข้อความเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งสิ ท ธิ ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารไว้ ค ล้ า ยๆ กั น
ตลอดมาว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่
ว่าในทางใดๆ” ถ้อยคำ�นี้มีความหมายลึกซึ้งและครอบคลุมถึง
อินเทอร์เน็ตหรือการติดต่อสือ่ สารใดๆ ทีเ่ ป็นอยู่ มีอยู่ ในปัจจุบน
ั
หรือในอนาคตทัง้ หมดแล้ว ดังนัน
้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้บญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 36 แต่เพียงว่า
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“มาตรา 36 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร
ถึงกันไม่ว่าในทางใดๆ
การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยข้อมูลทีบ
่ คค
ุ ลสือ่ สาร
ถึงกัน รวมทัง้ การกระทำ�ด้วยประการใดๆ เพือ่ ให้ลว่ งรูห
้ รือได้มา
ซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันจะกระทำ�มิได้ เว้นแต่มีคำ�สั่งหรือ
หมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ”
แม้ถอ้ ยคำ�นีจ้ ะเป็นไปในทำ�นองเดียวกับรัฐธรรมนูญหลาย
ฉบับก่อนหน้านี้ แต่น่าสังเกตว่า หลังประโยคความว่า “บุคคล
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ย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าในทางใดๆ” ไม่มี
คำ�ว่ า “โดยทางที่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย” เหมื อ นรั ฐ ธรรมนู ญ
สองฉบับก่อนหน้านี้
ในปีเดียวกันนั้นเอง สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณา
ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 โดยสาระสำ�คัญของร่างส่วนหนึง่ กำ�หนดให้เจ้าหน้าที่
สามารถปิดกั้นข้อมูลบางส่วนที่เป็นข้อมูลที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
รวมทั้ ง ให้ ก ารเชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เน็ ต ผ่ า นประตู บ านเดี ย วหรื อ
Single Gate Way ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตั้งระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการ
แต่ละราย โดยให้เจ้าหน้าทีร่ ะงับหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้เอง
นั่น เป็นผลให้เกิดการเคลื่อนไหวต่อต้านและเรียกร้องให้
มีการแก้ไขจากพลเมืองอินเทอร์เน็ต นิสิตนักศึกษา ประชาชน
ซึ่งมีการเข้าชื่อกันกว่า 300,000 คน มีการตั้งเพจหรือกลุ่ม
ในนามต่างๆ อาทิ พลเมืองต่อต้าน Single Gate Way กลุ่ม
Free Internet Society of Thailand ฯลฯ ขึ้นมาเคลื่อนไหว
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รูปแบบการเคลื่อนไหวคัดค้านนั้นมีทั้งการให้ข้อมูล การ
กระจายข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การชุมนุม การเข้าชื่อคัดค้าน
ผ่าน change.org ฯลฯ ตลอดจนนัดหมายผูใ้ ช้โซเชียลมีเดียเข้าไป
ก่อกวนเว็บไซต์ของรัฐสภาจนไม่สามารถให้บริการตามปกติได้
เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบโดยมีการแก้ไขให้
ประกาศใช้เป็นกฎหมายด้วยคะแนนเสียง 168 เสียง งดออกเสียง
5 เสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้าน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559
แล้ ว ก็ มี ก ารโจมตี เ ว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานราชการจนล่ ม ไป
หลายแห่ง นับว่าเป็นการแสดงออกของผูใ้ ช้สอื่ สังคมออนไลน์ทม
ี่ ี
ต่อกระบวนการออกกฎหมายด้านนี้โดยตรงในรูปแบบที่ไม่เคย
เกิดขึ้นมาก่อนเป็นครั้งแรก

สื่อ สังคมกับประชาธิปไตย

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยให้มีผลบังคับใช้หลังจากนั้น
120 วัน หรือปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา
แม้จะไม่มีเรื่อง Single Gate Way แต่ก็มีการปรับปรุง
ในสาระสำ�คัญหลายประการ เช่น ให้ยกเลิกความในมาตรา 14
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการกระทำ�ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 14 ผู้ใดกระทำ�ความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้อง
ระวางโทษจำ�คุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท หรือทัง้
จำ�ทั้งปรับ
(1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำ�เข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดย
ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่
การกระทำ�ความผิ ด ฐานหมิ่ น ประมาทตามประมวล
กฎหมายอาญา
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(2) นำ�เข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ซงึ่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์อน
ั เป็น
เท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษา
ความมัน
่ คงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้าง
พืน
้ ฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้
เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(3) นำ�เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ
อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
หรือความผิดเกีย่ วกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมาย
อาญา
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(4) นำ�เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ
ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชน
ทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้ว
ว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)
ถ้าการกระทำ�ความผิดตามวรรคหนึง่ (1) มิได้กระทำ�ต่อ
ประชาชน แต่เป็นการกระทำ�ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้กระทำ� ผู้
เผยแพร่ ห รื อ ส่ ง ต่ อ ซึ่ ง ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ดั ง กล่ า วต้ อ งระวาง
โทษจำ�คุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำ�
ทั้งปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้”
หรือ

46

“มาตรา 20 ในกรณีที่มีการทำ�ให้แพร่หลายซึ่งข้อมูล
คอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับความเห็น
ชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นคำ�ร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อ
ศาลทีม
่ เี ขตอำ�นาจขอให้มคำ
ี �สัง่ ระงับการทำ�ให้แพร่หลายหรือลบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้
(1) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทเี่ ป็นความผิดตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้
(2) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความ
มัน
่ คงแห่งราชอาณาจักรตามทีกำ่ �หนดไว้ในภาค 2 ลักษณะ
1 หรือลักษณะ 1/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
(3) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมาย
เกี่ ย วกั บ ทรัพ ย์สินทางปัญ ญาหรือ กฎหมายอื่ น ซึ่ ง ข้ อมู ล
คอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนและเจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมายนัน
้
หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาได้ร้องขอ

สื่อ สังคมกับประชาธิปไตย

ในกรณีที่มีการทำ�ให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มี
ลั ก ษณะขั ด ต่ อ ความสงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข อง
ประชาชน รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์จะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่น
คำ�ร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอำ�นาจขอให้มี
คำ�สั่งระงับการทำ�ให้แพร่หลายหรือลบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น
ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ ทัง้ นี้ ให้นำ�บทบัญญัตวิ า่ ด้วยคณะ
กรรมการที่ มี อำ�นาจดำ�เนิ น การพิ จ ารณาทางปกครองตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธป
ี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองมาใช้บงั คับกับการ
ประชุ ม ของคณะกรรมการกลั่ น กรองข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ โ ดย
อนุโลม
ให้ รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรองข้ อ มู ล
คอมพิวเตอร์ตามวรรคสองขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ แต่ละ
คณะให้มีกรรมการจำ�นวนเก้าคนซึ่งสามในเก้าคนต้องมาจาก
ผู้แทนภาคเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสื่อสารมวลชน ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้กรรมการ
ได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำ�หนดโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

47

การดำ�เนินการของศาลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้
นำ�ประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญามาใช้ บั งคั บ โดย
อนุโลม
ในกรณีทศ
ี่ าลมีคำ�สัง่ ให้ระงับการทำ�ให้แพร่หลายหรือลบ
ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ต ามวรรคหนึ่ ง หรื อ วรรคสอง พนั ก งาน
เจ้ า หน้ า ที่ จ ะทำ�การระงั บ การทำ�ให้ แพร่ ห ลายหรื อ ลบข้ อ มู ล
คอมพิวเตอร์นั้นเองหรือจะสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทำ�ให้แพร่
หลายหรื อ ลบข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ นั้ น ก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ ให้ รั ฐ มนตรี
ประกาศกำ�หนดหลักเกณฑ์ ระยะเวลา และวิธกี ารปฏิบต
ั สำิ �หรับ
การระงับการทำ�ให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ
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พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
โดยคำ�นึงถึงพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่
ศาลจะมีคำ�สั่งเป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่มีเหตุจำ�เป็นเร่งด่วน พนักงานเจ้าหน้าที่จะยื่น
คำ�ร้ อ งตามวรรคหนึ่ ง ไปก่ อ นที่ จ ะได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
รัฐมนตรี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์จะยื่นคำ�ร้องตามวรรค
สองไปก่อนที่รัฐมนตรีจะมอบหมายก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องรายงานให้
รัฐมนตรีทราบโดยเร็ว” เป็นต้น
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จะเห็นได้ว่า การแก้ไขมาตรา 14 นั้น ในส่วน (1) ได้เน้น
ให้เห็นเจตนาเป็นหลัก กล่าวคือ ถ้านำ�เข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ซงึ่
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบาง
ส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ “โดยทุจริต หรือโดย
หลอกลวง” แล้วน่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ถือว่าเป็น
ความผิด อีกทั้งแยกประเด็นปัญหาเดิมที่มีการนำ�ไปตีความเรื่อง
หมิ่นประมาทให้ชัดเจนขึ้น คือ ถ้าทำ�สิ่งเหล่านี้แล้วถือว่ามีความ
ผิดตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ถ้าเป็นการกระทำ�ความผิดฐาน
หมิน
่ ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาก็ยงั จะดำ�เนินการตาม
ประมวลกฎหมายอาญาได้ด้วย
ส่วน (2) เป็นเรือ่ งการนำ�เข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ซงึ่ ข้อมูล
คอมพิวเตอร์อน
ั เป็นเท็จ ทีน
่ า่ จะเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม ซึง่
เดิมกำ�หนดไว้แต่สองประการ คือ 1. การรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ และ 2. ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน ได้มี
การขยายความขึ้นให้ค รอบคลุม เพิ่ม ขึ้นอีก 4 ประเด็ น คื อ
1. ความปลอดภัยของประเทศ 2. ความปลอดภัยสาธารณะ
3. ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ และ 4. โครงสร้าง
พื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ
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น่ า สั ง เกตว่ า การบั ญ ญั ติ ข ้ อ ความใหม่ นี้ ไ ด้ ม องถึ ง
ผลกระทบอั น เนื่ อ งจากการนำ�เข้ า ข้ อ มู ล อั น เป็ น เท็ จ ซึ่ ง จะส่ ง
ผลกระทบต่อโครงสร้างของประเทศในด้านความมั่นคงในมิติ
สำ�คัญๆ ต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างมีความหมาย
ส่วน (3) ประเด็นเรื่องการนำ�เข้าข้อมูลที่เกี่ยวกับความ
ผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับ
การก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา และ (4) นำ�เข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ซงึ่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ทีม่ ลี กั ษณะอันลามก
และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้นั้น ไม่มี
การเปลี่ ย นแปลง รวมทั้ ง (5) เผยแพร่ ห รื อ แชร์ ซึ่ ง ข้ อ มู ล
คอมพิวเตอร์ทั้ง 4 ข้อความข้างต้นนั้น ถือว่าเป็นความผิดก็เป็น
ไปตามหลักการของร่างเดิมที่ใช้บังคับกันมา
อย่างไรก็ตาม โดยนัยแห่งเนื้อหานี้แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้
สือ่ สังคมออนไลน์ทงั้ หลายต้องตระหนักว่า ถ้าตนเองเผยแพร่หรือ
แม้แต่แชร์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนั้น ย่อมมี
ความผิด ความในข้อนีอ้ าจจะช่วยเรือ่ งป้องกันการหลอกลวง การ
ละเมิด ฯลฯ ได้ แต่การขยายฐานการกระทำ�ที่ถือว่าเป็นความ
ผิดตามความที่บัญญัติไว้ใน (2) ใหม่นั้น เป็นขอบเขตการจำ�กัด
การใช้เสรีภาพที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมมากเพราะหากเกิดขึ้นจะเป็น
ความเสียหายต่อประเทศ สังคม สาธารณะ

49

ส่วนการแก้ไขมาตรา 20 เป็นการปรับกระบวนการการ
มีคำ�สั่งระงับการทำ�ให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น
ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ โดยให้ศาลเป็นผู้สั่ง ซึ่งหลักการนี้
เป็นไปตามที่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 36 แต่
กระบวนการร้องขอต่อศาลนั้นให้เป็นอำ�นาจและการรับรู้ของ
รั ฐ มนตรี แ ละให้ มี ค ณะกรรมการซึ่ ง มี อ งค์ ป ระกอบที่ มิ ใช่ มี แ ต่
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เจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้สั่งการได้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อความความยืดหยุ่น
และรวดเร็วที่จะระงับความเสียหาย
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หากพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่าง เสรีภาพในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญกับเนื้อหา
สาระของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารกระทำ�ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ที่มีการปรับปรุงล่าสุด จะพบว่า สภานิติบัญญัติ
แห่ ง ชาติ ไ ด้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ก ารกระทำ�ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิ ว เตอร์ ขึ้ น และประกาศลงในราชกิ จ จานุ เบกษาก่ อ น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แต่มีผล
บังคับใช้หลังรัฐธรรมนูญฉบับนีป
้ ระมาณหนึง่ เดือน จนถึงปัจจุบน
ั
ยังไม่มผี ใู้ ดส่งเรือ่ งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า เนือ้ หาสาระของ
กฎหมายฉบับนีม
้ คี วามใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้ เข้าใจ
ว่าอาจจะเนื่องมาจากมาตรา 36 มีข้อความยกเว้นการใช้สิทธิ
เสรีภาพติดต่อสือ่ สารถึงกันไว้วา่ การตรวจ การกัก หรือการเปิด
เผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน รวมทั้งการกระทำ�ด้วยประการ
ใดๆ เพือ่ ให้ลว่ งรูห
้ รือได้มาซึง่ ข้อมูลทีบ
่ คค
ุ ลสือ่ สารถึงกันจะกระทำ�
มิได้ “เว้นแต่มีคำ�สั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติ”
ในขณะทีค่ นไทยนิยมใช้สอื่ สังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง
และเป็นประเทศที่มีจำ�นวนการใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ยอด
นิยมหลายช่องทางเป็นอันดับต้นๆ ของโลกนั้น รัฐไทยก็ได้มีการ
ปรั บ ตั ว อี ก หลายประการ นอกจากรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติการ
กระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นแกนของกติกาของ
การใช้กำ�กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์แล้ว ในปี พ.ศ. 2560 ยัง
มี ก ารออกกฎหมายเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศอี ก เช่ น
พ.ร.บ.คุม
้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.การบริหาร
งานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

สื่อ สังคมกับประชาธิปไตย

กฎหมายเหล่านี้ได้เกิดกฎเกณฑ์กติกาใหม่ในสังคมหลาย
อย่าง บางส่วนเป็นเรือ่ งการกำ�หนดอำ�นาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือกระบวนการจัดการของรัฐ ฯลฯ แต่บาง
อย่างเกีย่ วพันกับการจำ�กัดสิทธิและกำ�หนดความรับผิดชอบของ
ประชาชนทีผ่ ใู้ ช้สอื่ สังคมออนไลน์ตอ้ งทราบและตระหนักด้วย เช่น
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้กำ�หนดเรื่องการเก็บ การใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ว่า ห้ามเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชือ่ ในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา
พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสหภาพแรงงาน
และข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ฯลฯ ถ้าจะ
ทำ�ต้องได้รับการยินยอมอย่างชัดแจ้งและเป็นไปตามข้อยกเว้น
ตามทีก่ ฎหมายบัญญัตเิ ท่านัน
้ การใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลก็มเี งือ่ นไข
ข้อจำ�กัดตามที่กฎหมายกำ�หนด ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นเงื่อนไข
ข้อจำ�กัด ตลอดจนความรับผิดชอบตามกฎหมายใหม่ที่มีผลต่อ
การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเสรีทั้งสิ้น แต่เข้าใจว่า เนื่องจาก
รัฐบาลได้ประกาศเลือ่ นการใช้บงั คับพระราชบัญญัตฉ
ิ บับนีเ้ พราะ
ต้ อ งการให้ ห น่ ว ยงานและภาคเอกชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
กฎหมายได้ปรับตัวและจัดระบบการใช้ข้อมูลให้สอดคล้องกับ
กระบวนการทีกำ่ �หนด จึงยังไม่มขี อ้ มูลเรือ่ งผลกระทบในเรือ่ งการ
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและการตระหนักต่อกรณีการละเมิดทาง
ออนไลน์
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	สำ�หรับ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พ.ศ. 2562 นั้น ได้นิยามคำ�ว่า “ไซเบอร์” ว่า “หมายความ
รวมถึง ข้อมูลและการสื่อสารที่เกิดจากการให้บริการหรือการ
ประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต หรือโครง
ข่ายโทรคมนาคม รวมทัง้ การให้บริการโดยปกติของดาวเทียมและ
ระบบเครือข่ายทีค
่ ล้ายคลึงกัน ที่เชื่อมต่อกันเป็นการทั่วไป”
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ใน พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.
2562 ได้กำ�หนดโครงสร้างการบริหารจัดการการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ โดยบูรณาการหน่วยงานต่างๆ
มาอยู่ภายใต้คณะกรรมการ “คณะกรรมการการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ” โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานกรรมการ
กรรมการชุดนี้มีหน้าที่และอำ�นาจที่สำ�คัญ เช่น เสนอ
นโยบายและแผน ตลอดจนทำ�แผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต่อคณะรัฐมนตรี กำ�หนดนโยบาย
การบริ ห ารจั ด การที่ เ กี่ ย วกั บ การรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย
ไซเบอร์สำ�หรับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพืน
้ ฐาน
สำ�คัญทางสารสนเทศ ออกข้อกำ�หนด วัตถุประสงค์ หน้าที่และ
อำ�นาจ และกรอบการดำ�เนินการด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ให้หน่วยงานควบคุมหรือการกับดูแล หน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานโครงสร้างพืน
้ ฐานสำ�คัญทางสารสนเทศ ฯลฯ
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เมื่อมีคณะกรรมการระดับนโยบายแล้วยังกำ�หนดให้มี
คณะกรรมการการกั บ ดู แ ลด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์
เป็นเสมือนคณะทำ�งาน ชุดนี้มีหน้าทีสำ่ �คัญหลายประการ อาทิ
กำ�หนดระดับของภัยคุกคามทางไซเบอร์ พร้อมทั้งรายละเอียด
ของมาตรการป้องกัน รับมือ ประเมิน ปราบปราม และระงับภัย
คุ ก คามทางไซเบอร์ ใ นแต่ ล ะระดั บ เสนอต่ อ คณะกรรมการ
วิเคราะห์สถานการณ์ และประเมินผลกระทบจากภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาสั่งการ กำ�หนด
ประมวลแนวทางปฏิบตั แิ ละกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความ
มัน
่ คงปลอดภัยไซเบอร์อน
ั เป็นข้อกำ�หนดขัน
้ ต�ำ่ ทีห
่ น่วยงานของรัฐ
และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำ�คัญทางสารสนเทศต้องทำ�
รวมทัง้ กำ�หนดมาตรการในการประเมินความเสีย่ ง การตอบสนอง
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และรั บ มื อ กั บ ภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์ เมื่ อ มี ภั ย คุ ก คามทาง
ไซเบอร์หรือเหตุการณ์ทสี่ ง่ ผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบ
หรือความเสียหายอย่างมีนัยสำ�คัญหรืออย่างร้ายแรงต่อระบบ
สารสนเทศของประเทศ เพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
กรณีทเี่ กิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ซงึ่ อยู่
ในระดับร้ายแรง กรรมการชุดนี้จะดำ�เนินการป้องกัน รับมือ
และลดความเสีย่ งจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และดำ�เนินมาตรการ
ที่จำ�เป็น สั่งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความ
มัน
่ คงปลอดภัยไซเบอร์ให้กระทำ�การหรือระงับการดำ�เนินการใดๆ
เพื่อป้องกัน รับมือและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งร่วมกันบูรณาการ
ในการควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลที่เกิดจากภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์นั้นได้อย่างทันท่วงที
กรณี เ กิ ด ภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์ ใ นระดั บ ร้ า ยแรง
กรรมการชุ ด นี้ มี อำ�นาจออกคำ�สั่ ง เฉพาะเท่ า ที่ จำ�เป็ น เพื่ อ
ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้บุคคลผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ผูค้ รอบครอง ผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือผูด้ แู ล
ระบบคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง มี เหตุ อั น เชื่ อ ได้ ว ่ า เป็ น ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ดำ�เนินการ 5 ประการ คือ
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1.เฝ้าระวังคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ในช่วงระยะ
เวลาใดระยะเวลาหนึ่ง
2.ตรวจสอบคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์เพือ่ หาข้อ
บกพร่องทีก่ ระทบต่อการรักษาความมัน
่ คงปลอดภัยไซเบอร์
วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ และประเมิ น ผลกระทบจากภั ย
คุกคามทางไซเบอร์
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3.ดำ�เนินมาตรการแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์เพือ่ จัดการ
ข้อบกพร่องหรือกำ�จัดชุดคำ�สั่งไม่พึงประสงค์ หรือระงับ
บรรเทาภัยคุกคามทางไซเบอร์ทดำ
ี่ �เนินการอยู่
4.รักษาสถานะของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์
ด้วยวิธีการใดๆ เพื่อดำ�เนินการทางนิติวิทยาศาสตร์ทาง
คอมพิวเตอร์
5.เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือ
ข้อมูลอืน
่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ทเี่ กีย่ วข้องเฉพาะ
เท่าที่จำ�เป็น เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
ในกรณีมีเหตุจำ�เป็นที่ต้องเข้าถึงข้อมูล ก็ให้ยื่นคำ�ร้องต่อ
ศาลทีม
่ เี ขตอำ�นาจเพือ่ มีคำ�สัง่ ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผูค
้ รอบครอง
ผู ้ ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ ห รื อ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ ผู ้ ดู แ ลระบบ
คอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่งดำ�เนินการตามคำ�ร้อง
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นอกจากนี้ ในด้านการบังคับใช้กฎหมาย คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เห็นชอบให้ปรับ
โครงสร้ า งสำ�นั ก งานตำ�รวจแห่ ง ชาติ ใ หม่ โดยกำ�หนดให้ มี
กองบัญชาการตำ�รวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
(บช.สอท.) มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีทวั่ ราชอาณาจักร ปฏิบตั งิ านตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยการกระทำ�ผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมัน
่ คงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและความผิดทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง ดำ�เนินการ
สืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือ่ งมือพิเศษ ดำ�เนินการเกีย่ วกับการ
รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำ�ความผิดทาง
เทคโนโลยี ดำ�เนินการเกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล การ
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ตรวจสถานที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนของหน่วยงานต่างๆ
ประสานความร่วมมือหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอืน
่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ งานป้ อ งกั น และปราบปรามและงานสื บ สวนสอบสวน
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อีกทั้งยังปรับเปลี่ยนภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติใหม่อีกหลายหน่วยงาน อาทิ เพิ่มเติม
อำ�นาจหน้าทีข่ องกองบังคับการปราบปรามการกระทำ�ความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของกอง
บัญชาการสอบสวนกลาง ให้รวมถึงการถวายความปลอดภัย
สำ�หรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผูสำ้ �เร็จ
ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์
พระราชอาคันตุกะ รวมทัง้ รักษาความปลอดภัยของบุคคลสำ�คัญ
อื่ น ๆ รวมทั้ ง รัก ษาความสงบเรีย บร้อ ย ป้ องกั น ปราบปราม
อาชญากรรมตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์และความผิดที่เกี่ยวเนื่อง (มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
29 กรกฎาคม 2563)
นอกจากการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในโครงสร้างข้างต้นแล้ว
ในรอบไม่กป
ี่ ม
ี านีห
้ น่วยงานทางด้านความมัน
่ คงต่างๆ ก็ให้ความ
สำ�คัญเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในระบบไซเบอร์มากขึ้น
จึงได้สร้างหน่วยงานหรือกำ�หนดภาระงานที่ชัดเจนขึ้นเพื่อทำ�
หน้ า ที่ ดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย ในเรื่ อ งนี้ ซึ่ ง มั ก จะมี ภ ารกิ จ
ครอบคลุมไปถึงเรื่องการเฝ้าระวังการนำ�เข้าเนื้อหาเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ด้วย เช่น กองทัพบกได้เปิดศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเฝ้าระวัง
แจ้งเตือน ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการคุกคามด้าน
ไซเบอร์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ กำ�กับ ติดตามดูแลการ
ปฏิบัติของหน่วยตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย รวม
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ทั้งปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพบกและหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดย
ทำ�หน้าที่เฝ้าระวัง แจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารบนไซเบอร์ที่ส่งผล
กระทบต่อสถาบันและความั่นคงของชาติ รวบรวม วิเคราะห์
ทิศทาง แนวโน้ม โครงข่ายความสัมพันธ์ของข้อมูลประเภทสื่อ
และกลุม
่ เป้าหมาย ติดตาม สืบค้น แหล่งทีม
่ าและเป้าหมาย และ
กำ�หนดมาตรการป้องปราม ตอบโต้ สกัดกั้น ฯลฯ
ทัง้ นี้ กองทัพบกได้กำ�หนดระดับภัยคุกคามทางไซเบอร์ไว้
4 ด้าน คือ 1. ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของ
ประเทศ ผู้ที่ก่อภัยคุกคามอาจใช้วิธีนำ�ข่าวสารลงเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ประเทศตนเองเพือ่ แพร่มาสูป
่ ระเทศไทย ส่งผลกระทบต่อ
ความมัน
่ คงภายในประเทศ และทำ�ให้เกิดความได้เปรียบทางด้าน
การเมืองหรือด้านความมัน
่ คง ฯลฯ 2. ภัยคุกคามทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อ
สถาบันหลักของชาติ 4. ภัยคุกคามทีส่ ง่ ผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ของกองทัพบก (เอกสารวิชาการ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
ส�ำนักวิชาการ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)
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การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง หมดเท่ า ที่ ย กมาเป็ น ตั ว อย่ า งนี้
สะท้อนให้เห็นทัง้ สาระส�ำคัญของกฎหมายทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป รวมทัง้
การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ กระบวนการการบังคับใช้
กฎหมาย ฯลฯ อันส่งผลให้เกิดโครงสร้างด้านนโยบาย ผู้ปฏิบัติ
วิธก
ี ารปฏิบต
ั ิ ทัง้ ฝัง่ บริหาร ฝัง่ บังคับใช้กฎหมาย นับว่าเป็นการ
ปรับตัวครัง้ ใหญ่ของรัฐในรอบสิบปี ท่ามกลางความเบ่งบานของ
ความนิยมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนที่ก้าวกระโดด
จากการน�ำเสนอเนื้อหาในยุคแรกๆ มาเป็นการวิพากษ์วิจารณ์
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ และใช้สื่อสังคมออนไลน์มาเป็น
เครื่องมือในการเคลื่อนไหวทางสังคมอย่างเข้มข้น
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บทที่ 3
เครื่องมือทางการเมืองใหม่
ของสังคมไทย

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553-2563) โซเชียล
มีเดียมีบทบาทอย่างมากด้านกิจกรรมการเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย เนือ่ งจากปัจจัยสำ�คัญด้าน
การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของจำ�นวนผูใ้ ช้งาน ในปี พ.ศ. 2556
ประเทศไทยมีผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก อยู่ที่ 24 ล้านบัญชี และ Twitter
ที่ 1.3 ล้านบัญชี (Thailand social media stats : Tech in
Asia) ขณะที่ในปี พ.ศ. 2563 ไทยมีผู้ใช้งาน เฟซบุ๊ก 47 ล้าน
บัญชี มากที่สุดเป็นอันดับ 8 ของโลก และ ทวิตเตอร์ มีผู้ใช้งาน
6,545,000 บัญชี มากเป็นอันดับ 15 ของโลก
นอกจากพลเมืองไทยจะใช้โซเชียลมีเดียสื่อสารในเรื่อง
ทั่วไปแล้ว ยังใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางการเมืองของ
พลเมือง และนักการเมืองก็ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อ
ประกอบกิจการทางการเมือง โดยมีเหตุการณ์สำ�คัญดังต่อไปนี้
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พลังมวลชนผ่าน “โซเชียลมีเดีย” ล้มเลือกตัง้ รัฐบาลยิง่ ลักษณ์
ประชาชนทีร่ วมกลุม่ กันในนาม กปปส. เป็นกลุม่ การเมือง
ทีใ่ ช้โซเชียลมีเดียเป็นเครือ่ งมือในการนัดเคลือ่ นไหวทางการเมือง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นครั้งแรก
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ในเหตุการณ์ชว่ งวิกฤติการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2556–
2557 กลุ่ม กปปส. มีการนัดชุมนุมเคลื่อนไหวรณรงค์ด้วย
ยุทธศาสตร์ดาวกระจาย เพือ่ กดดันให้รฐั บาล นางสาวยิง่ ลักษณ์
ชินวัตร ยุบสภา และรัฐบาลรักษาการลาออกจากตำ�แหน่ง โดย
มีข้อเสนอหลักเรื่อง ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง
กลุม
่ กปปส. ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพือ่ รณรงค์เรือ่ ง
การปฏิรป
ู ก่อนเลือกตัง้ และกดดันให้รฐั บาลลาออกอย่างต่อเนือ่ ง
ผ่านเฟซบุ๊กเพจ “สุเทพ เทือกสุบรรณ” ซึ่งเป็นของนายสุเทพ
เทือกสุบรรณ แกนนำ� กปปส. รวมทั้งเพจเฟซบุ๊กของแกนนำ�คน
อื่นๆ และโซเชียลมีเดียของแนวร่วมกลุ่ม กปปส. เช่น กลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตย กลุม
่ นักเคลือ่ นไหวทางการ
เมือง นักศึกษา สหภาพแรงงานของรัฐ และกลุม่ นิยมทหาร (Aim,
Sinpeng (30 November 2013). “Who’s who in Thailand’s
anti-government forces?”. New Mandala. Australian National
University)
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กลุ่ม กปปส. ใช้โซเชียลมีเดียในหลากหลายรูปแบบ เช่น
การนัดหมายชุมนุม การให้ข้อมูลการทุจริตของรัฐบาล การนำ�
นโยบายที่ผิดพลาดมาโจมตีรัฐบาล การให้ข้อมูลเพื่อตอบโต้
รัฐบาลทั้งในประเทศและรัฐบาลต่างประเทศ การนำ�เสนอความ
เห็นนักวิชาการ บุคคลที่มีชื่อเสียงมาสนับสนุนความชอบธรรม
ของการชุมนุม โดยข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกนำ�ไปแชร์ต่ออย่างกว้าง
ขวาง ทำ�ให้สามารถก่อเกิดประชามติร่วมของกลุ่มจนสามารถ
ระดมมวลชนออกมาร่วมได้จำ�นวนมาก
ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่ม กปปส. ได้จัด
ชุมนุมทีส่ นามม้านางเลิง้ และทำ�เนียบรัฐบาล สือ่ มวลชนรายงาน
ข่าวก่อนวันชุมนุมเมือ่ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ว่า มีมวลชน
ประกาศนัดรวมตัวผ่านโซเชียลมีเดียกว่า 60 กลุ่ม เพื่อออกมา
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เคลื่อนไหวร่วมกับ กปปส. แบ่งออกเป็นกลุ่มสถาบันการศึกษา
ตั้งแต่ระดับมัธยม วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ กลุม
่ นักธุรกิจ และกลุม
่ องค์กรอิสระ ทัง้ ในกรุงเทพฯ
และต่างจังหวัด
มวลชนกลุม่ ใหญ่ทสี่ ดุ ทีอ่ อกมาขับเคลือ่ นแสดงเจตนารมณ์
ผ่านโซเชียลมีเดียในครัง้ นีค้ อื กลุม
่ สถาบันการศึกษา โดยนิสติ เก่า
และนิ สิ ต ปั จ จุ บั น รวมทั้ ง คณาจารย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ โดย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ออก
มานัดหมายแสดงเจตนารมณ์ในเรื่องดังกล่าว (ไทยรัฐ : ธันวาคม
2556)
การนัดหมายเพือ่ ออกมาชุมนุมใหญ่ในแต่ละครัง้ ของกลุม
่
กปปส. จะมี ก ารส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า นทางสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อาทิ
แอปพลิเคชันไลน์ เฟซบุ๊ก หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ ซึ่งการติดต่อ
สือ่ สารระหว่างผูเ้ ข้าร่วมชุมนุมในลักษณะนีจ้ ะปรากฏมากในกลุม
่
คนรุ่นใหม่ เยาวชน รวมถึงผู้ชุมนุมที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ (ศาสตรินตร์
ตันสุน : การศึกษาการเคลือ่ นไหวทางสังคมของกลุม่ ผูช้ มุ นุม “กปปส.” ด้วยแนวคิด
พื้นที่สาธารณะและภาคประชาสังคม)
การใช้พลังโซเชียลมีเดียมาเคลื่อนไหวทางการเมืองของ
กลุม
่ กปปส. ได้กอ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองไทยอย่าง
ใหญ่หลวงขึ้นประการหนึ่ง คือ ทำ�ให้การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 กลายเป็นโมฆะ
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เหตุการณ์นเ้ี กิดขึน
้ เมือ่ มีการเคลือ่ นไหวทางการเมืองนอก
สภาจนกระทัง่ นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ได้ตดั สินใจหาทางออก
ทางการเมืองด้วยการประกาศยุบสภาในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.
2556 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำ�หนดการเลือกตั้งใน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 กลุ่ม กปปส. จึงได้แก้เกมด้วย
การรณรงค์ต่อต้านการเลือกตั้ง โดยใช้เหตุผลว่า ต้องการให้มี
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การปฏิ รู ป การเมื อ งก่ อ นการเลื อ กตั้ ง มี ก ารใช้ โซเชี ย ลมี เ ดี ย
เผยแพร่ข้อความชักชวนประชาชนไม่ให้ไปลงคะแนนเลือกตั้ง
รวมทั้งให้ออกมาร่วมชุมนุมขัดขวางเส้นทางไปยังหน่วยเลือกตั้ง
ส่งผลให้หน่วยเลือกตั้งในบางท้องที่ของกรุงเทพมหานครและ
ภาคใต้ไม่สามารถเปิดให้ลงคะแนนได้ ทำ�ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งไม่สามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการใน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึง
เตรียมจัดให้มีการเลือกตั้งชดเชยในเขตที่เลือกตั้งไม่ได้
ต่อมาเมือ่ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557 ผูต้ รวจการแผ่นดิน
ได้รอ้ งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า พระราชกฤษฎีกายุบสภา
ผูแ้ ทนราษฎรไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ในทีส่ ดุ ศาลรัฐธรรมนูญได้
วินจิ ฉัยเมือ่ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557 ว่า เมือ่ พระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแ้ ทนราษฎรกำ�หนดให้มกี ารเลือกตัง้ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2557 แต่การเลือกตั้งไม่สามารถแล้วเสร็จทั่วประเทศ
ภายในวันดังกล่าวได้ พระราชกฤษฎีกาจึงขัดต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา 108 วรรคสอง ทีกำ่ �หนดให้การเลือกตัง้ ต้องเป็นวันเดียวกัน
ทั่วประเทศ ทำ�ให้การเลือกตั้งมีผลโมฆะ
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วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ผู้บัญชาการทหารบก ประกาศกฎอัยการศึกในรูปของประกาศ
กองทัพบก พร้อมตั้งกองอำ�นวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
(กอ.รส.) และมีความพยายามที่จะควบคุมการใช้งานโซเชียล
มีเดียของกลุ่ม กปปส. และประชาชนที่ใช้สื่อสารทางการเมือง
โดยมีการตั้งคณะทำ�งานเฉพาะกิจตรวจพิจารณาเนื้อหาข้อมูล
บนอินเทอร์เน็ตและสั่งให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายงานต่อ
กอ.รส. เพื่อควบคุมเนื้อหาที่ปรากฏบนออนไลน์
ในการศึกษาของ ชัยนัท สุขไชยะ และ ชาญชัย จิวจินดา
พบว่า ในช่วงการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม
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พ.ศ. 2556 จนถึง 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 สื่อได้ถูกควบคุม
การนำ�เสนอข้อมูลข่าวสารตามนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น
ทำ�ให้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเฟซบุ๊กเพจ สุเทพ
เทือกสุบรรณ เป็นทางเลือกสำ�คัญของกลุ่ม กปปส. ในการส่ง
ข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มประชาชนเป้าหมายโดยเฉพาะประเด็น
ตอบโต้รัฐบาลในเรื่องต่างๆ (การสื่อสารทางการเมืองไทยผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ กรณีศึกษา เฟซบุ๊กเพจ SUTHEP THAUGSUBAN (สุเทพ
เทือกสุบรรณ) ช่วงเวลา 31 ตุลาคม 2556 ถึง 22 พฤษภาคม 2557)
ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับคำ�ให้สัมภาษณ์ของ
นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษก กปปส. ทีก่ ล่าวถึงการใช้โซเชียล
มีเดียของกลุม่ กปปส. ว่า คลิปบรรยากาศการชุมนุมทีถ่ กู อัพโหลด
ผ่านยูทูปนั้น มีประชาชนที่หวังดีเป็นผู้ทำ�ให้ ทั้งจากการเก็บ
บรรยากาศจริงจากพืน
้ ทีช่ ม
ุ นุมและนำ�ข่าวจากสือ่ กระแสหลักมา
บางส่วน สิ่งที่ กปปส. ทำ�เพียงช่วยกันเผยแพร่ผ่านช่องทางที่
สามารถทำ�ได้เท่านั้น ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็น
อย่างดี
ส่ ว นการอั พ เดทความเคลื่ อ นไหวผ่ า นเฟซบุ ๊ ก ส่ ว นตั ว
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ จะมีความถีม
่ ากกว่าก่อนหน้าทีจ่ ะมีการ
ประกาศกฎอัยการศึก และจะมีการใส่คำ�ปราศรัยของนายสุเทพ
ในทุกวันอย่างละเอียดทุกคำ�พูด เพือ่ ให้ประชาชนได้ตดิ ตามอย่าง
ใกล้ชิด (เดลินิวส์ : พฤษภาคม 2557)
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ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2560
สนามประลองโซเชียลมีเดียการเมือง
หลังการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2557 โซเชียลมีเดียเป็น
สือ่ หลัก และเป็นเครื่องมือสำ�คัญของประชาชนในการตอบโต้กับ
รัฐบาลทหาร ซึง่ โซเชียลมีเดียได้มบ
ี ทบาทตัง้ แต่เริม
่ แรก คือ การ
เข้ามาทำ�หน้าทีบ
่ อกข่าวแก่ประชาชนในเรือ่ งของการรัฐประหาร
เหตุการณ์รัฐประหารเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
พ.ศ. 2557 ในวั น ดั ง กล่ า วพลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
ผูบ
้ ญ
ั ชาการทหารบกในขณะนัน
้ ได้เชิญแกนนำ�ทางการเมืองกลุม
่
ต่างๆ มาหารือเพื่อหาทางออกให้กับประเทศ แต่ตกลงกันไม่ได้
จึงได้ยึดอำ�นาจและควบคุมตัวคนเหล่านั้น เหตุการณ์เกิดขึ้นใน
เวลา 16.40 น. ก่อนที่พลเอกประยุทธ์ จะแถลงผ่านสถานี
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจให้รับรู้กันทั่วไปในเวลา 17.07 น. แต่
ในช่วงเวลาดังกล่าวผูค้ นจำ�นวนมากได้รบ
ั รูว้ า่ เกิดการรัฐประหาร
ขึ้นแล้ว ผ่านการบอกกล่าวและส่งต่อข้อมูลทางโซเชียลมี เ ดี ย
จากต้นตอคือผู้สื่อข่าวที่อยู่ในเหตุการณ์
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ตลอด 4 ปี ในการบริหารประเทศของรัฐบาล คสช. นั้น
โซเชี ย ลมี เ ดี ย ยั ง คงมี บ าทสำ�คั ญ ในการเป็ น ช่ อ งทางในการ
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทหาร โดยเริ่มตั้งแต่หลังการรัฐประหาร
วันแรก มีกลุ่มนักวิชาการและผู้ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารได้
ใช้โซเชียลมีเดียนัดหมายออกมาแสดงตัวที่หอศิลปวัฒนธรรม
กรุงเทพ หลังจากนั้นมาก็มีการใช้โซเชียลมีเดียวิพากษ์วิจารณ์
รัฐบาลทหารเกิดเพจเฟซบุ๊กที่นำ�เสนอเนื้อหาทางการเมืองเพื่อ
จูงใจให้สนับสนุนและต่อต้านรัฐบาลทหาร แม้กระทั่งพลเอก
ประยุทธ์ เอง ก็ใช้โซเชียลมีเดียผ่านช่องทางเฟซบุก๊ และทวิตเตอร์
ภายใต้ชื่อ “ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha” เพื่อ
สื่อสารกับประชาชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของพลเอก

สื่อ สังคมกับประชาธิปไตย

ประยุทธ์ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ใช้การออกวิทยุและโทรทัศน์รวมการ
เฉพาะกิจในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
ในช่วงต้นของรัฐบาลทหารนัน
้ ได้ประกาศขอความร่วมมือ
สื่อต่างๆ รวมทั้งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ให้สอดส่องเนื้อหาการ
สื่อสารเพื่อไม่ต้องการให้เกิดการปลุกระดม ซึ่งน่าสังเกตว่า ไม่
เป็นการปิดกั้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ใช้มาตรการอื่น เช่น การเชิญ
ตัวผู้ที่แสดงความคิดเห็นในเชิงต่อต้านไปปรับทัศนคติ
การออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559
เป็ น เหตุ ก ารณ์ สำ�คั ญ อย่ า งหนึ่ ง ที่ สั ง คมไทยได้ ใช้ โซเชี ย ลมี เ ดี ย
ในการสือ่ สารทางการเมือง เริม
่ ตัง้ แต่คณะกรรมการการเลือกตัง้
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการทำ�ประชามติ ได้ใช้โซเชียลมีเดีย
ให้ความรูแ้ ละชีแ้ จงข้อมูลเกีย่ วกับการทำ�ประชามติให้กบั ประชาชน
มีการจัดทำ�แคมเปญรณรงค์โดยใช้คำ�ขวัญว่า “7 สิงหา ประชามติ
ร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง” เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กและยูทูปของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
นอกจากนี้ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ยั ง เปิ ด ตั ว
แอปพลิเคชัน “ฉลาดรู้ประชามติ” ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญ ที่
ผู้ใช้งานสามารถแชร์เนื้อหาไปยังเฟซบุ๊กและโซเชียลมีเดียอื่นๆ
ได้ รวมทั้งจัดทำ�แอปพลิเคชัน “ดาวเหนือ” เพื่ออำ�นวยความ
สะดวกประชาชนในการค้นหาหน่วยลงคะแนน
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ขณะที่ประชาชนและกลุ่มการเมืองต่างๆ ได้ใช้โซเชียล
มี เ ดี ย ในการเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งเพื่ อ ช่ ว งชิ ง การกำ�หนด
ประชามติอย่างแพร่หลายไม่ว่าฝ่ายสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญ
หรือ ฝ่ายต่อต้าน
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ในเดือนมิถน
ุ ายน พ.ศ. 2559 กลุม่ นปช. ได้จดั ตัง้ “ศูนย์
ปราบโกงประชามติ” เพือ่ รณรงค์ในการตรวจสอบทุจริตการออก
เสียงประชามติ แต่ต่อมาในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559
การจัดตัง้ ศูนย์ปราบโกงฯ ต้องยุตลิ ง เพราะเจ้าหน้าทีร่ ฐั ขัดขวาง
แต่ยังคงดำ�เนินการต่อบนเพจเฟซบุ๊ก
นายจตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำ� นปช. ได้ประกาศให้ผู้
สนับสนุนติดตาม เฟซบุก๊ “ศูนย์ปราบโกงประชามติ” เพราะเป็น
ช่องทางการเคลื่อนไหวหลักของทางกลุ่ม เหตุผลที่ใช้ช่องทางนี้
เพราะเป็นช่องทางที่เปิดกว้างและเข้าถึงประชาชนได้รวดเร็ว
ยากที่จะเข้าไปควบคุมได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด (โพสต์ทูเดย์ :
มิถุนายน 2559)
นอกจากนีย้ งั มีกลุม
่ นักศึกษาในนาม กลุม
่ “ประชาธิปไตย
ใหม่” (เอ็นดีเอ็ม) ได้รณรงค์ติดแฮชแท็ก “โหวตไม่รับกับอนาคต
ที่ไม่ได้เลือก” บนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ เพื่อรณรงค์ไม่รับร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึง่ ได้รบ
ั การแชร์ตอ่ จากประชาชนทีม
่ แี นวคิด
เดียวกันเป็นจำ�นวนมาก
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แม้คณะกรรมการการเลือกตั้งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการออกเสียงประชามติ จะหันมาใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่อง
ทางในการสือ่ สารข้อมูลให้ประชาชนได้รบ
ั ทราบ แต่ก็ถกู วิพากษ์
วิจารณว่า ยังเข้าไม่ถึงกลุ่มคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่เป็นหนึ่งใน
ผู้มีสิทธิลงประชามติ
นายสุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม
สังคม มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ผู้มีสิทธิลงประชามติที่เป็น
คนหนุ่มสาวอายุ 18 ปีขึ้นไป กลับเป็นกลุ่มคนที่ยังไม่เข้าใจและ
ไม่รู้ว่ามีประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 คนกลุ่มนี้เข้าถึงสื่อ
ออนไลน์ ห รื อ โซเชี ย ลมี เ ดี ย มาก แต่ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ข อง
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กับ กกต. ยังใช้ประโยชน์จากสื่อ
โซเชียลมีเดียน้อยเกินไป (ไทยรัฐ : กรกฎาคม 2559)
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ในช่วงนีโ้ ซเชียลมีเดียได้มผี ลต่อการออกเสียงของผูม
้ สี ท
ิ ธิ
เลือกตัง้ ได้ถกู ยอมรับว่าจะมีอท
ิ ธิพลต่อการออกเสียงของผูม
้ สี ท
ิ ธิ
เลือกตัง้ อย่างเต็มที่ เห็นได้จากเนือ้ หาใน “พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วย
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559” มาตรา
61(7) ที่ระบุว่า
“ผู้ใดดําเนินการเผยแพร่ข้อความ ภาพ เสียง ในสื่อ
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือในช่องทาง
อื่นใด ที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือมีลักษณะรุนแรง ก้าวร้าว
หยาบคาย ปลุกระดม หรือข่มขู่ โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้มีสิทธิ
ออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือไม่ออกเสียง ให้ถือว่าผู้น้ันกระทําการก่อความวุ่นวายเพื่อ
ให้การออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีอัตราโทษจำ�คุก
ไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท และศาลอาจสัง่ เพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีกำ�หนดไม่เกิน 5 ปี”
นัน
่ เป็นครัง้ แรกทีม
่ กี ารกำ�หนดเรือ่ งการเผยแพร่ขอ้ ความ
ภาพและเสี ย งในสื่อ อิเล็ก ทรอนิก ส์ไว้ในกฎหมายเกี่ ย วกั บการ
ออกเสียงลงคะแนนของผูม
้ สี ท
ิ ธิลงคะแนนเลือกตัง้ ในประเทศไทย
แม้โซเชียลมีเดียจะเข้ามามีบทบาทสำ�คัญในการออกเสียง
ประชามติในครั้งนี้ แต่อีกด้านหนึ่งก็กลายเป็นช่องทางสำ�คัญ
ในการเผยแพร่ขอ้ มูลเท็จจนทำ�ให้สงั คมเข้าใจผิดเป็นวงกว้าง เช่น
ข้อความชีนำ
้ �ให้รบั ร่างรัฐธรรมนูญทีม่ เี นือ้ หาบิดเบือน, การเผยแพร่
คลิปและเอกสารบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญ, ร่างรัฐธรรมนูญปลอม
ที่มีเนื้อหาไม่ตรงกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับจริง , การแชร์ภาพ
การบิดเบือนผลประชามติร่างรัฐธรรมนูญโดยแอบอ้างเว็บไซต์
ของสำ�นักข่าวแห่งหนึ่ง
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หลังจากนั้น ข้อมูลปลอมที่ถูกเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย
เพื่อมุ่งหมายโจมตีผู้เห็นต่างทางการเมือง ได้เพิ่มจำ�นวนขึ้นและ
ถูกใช้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
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เลือกตั้งครั้งที่ 28 ปักหมุดมาตรฐานหาเสียงออนไลน์
พระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการออกเสี ย งประชามติ ร ่ า ง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ได้ปักหมุดสถานะความสำ�คัญของ
โซเชียลมีเดียของผูม้ สี ทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้ เป็นครัง้ แรก แต่บทบาท
นี้ได้ปรากฏชัดเต็มตัวในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 28 ของไทย
การเลือกตัง้ ทัว่ ไปครัง้ ที่ 28 มีขน
ึ้ ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.
2562 ภายใต้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 70 ทีบ
่ ญ
ั ญัตวิ า่
มาตรา 70 การหาเสียงเลือกตัง้ จะกระทําโดยวิธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะ
กรรมการกําหนด แต่ห้ามมิให้ผู้ใดหาเสียงเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็น
คุณหรือเป็นโทษ แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดนับตั้งแต่เวลา
18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตัง้ หนึง่ วันจนสิน
้ สุดวันเลือกตัง้
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ในการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามวรรค
หนึง่ ให้คณะกรรมการหารือกับพรรคการเมือง และผูท
้ เี่ กีย่ วข้อง
กับวิชาชีพสื่อมวลชนทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย
ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการว่าผู้ใดกระทํา
การตามวรรคหนึง่ โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธกี าร หรือ
ฝ่าฝืนเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึง่ คณะกรรมการ
มีอํานาจสัง่ ให้แก้ไขเปลีย่ นแปลง หรือลบข้อมูลภายในเวลาทีค่ ณะ
กรรมการกําหนด
ให้นำ�ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรานี้ ไปรวมคํานวณเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมืองด้วย
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มาตรา 71 การหาเสียงเลือกตัง้ ด้วยวิธกี ารอืน
่ ใดนอกจาก
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 69 มาตรา 70 มาตรา 81 และมาตรา
83 คณะกรรมการจะกำ�หนดให้ต้องทำ�ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการกำ�หนดก็ได้ โดยคำ�นึงถึงความ
เท่าเทียม ความเสมอภาค และความเที่ยงธรรมของผู้สมัครและ
พรรคการเมือง
รวมทัง้ พระราชบัญญัตป
ิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ซึ่งนำ�มาสู่ระเบียบคณะ
กรรมการการเลือกตัง้ ว่าด้วยวิธกี ารหาเสียงและลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ที่
บัญญัติว่า
ในการเลือกตั้งครั้งนี้ กกต. ได้ควบคุมการหาเสียงผ่าน
โซเชียลมีเดียและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างเข้มข้น ผ่านการออก
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและ
ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
พ.ศ. 2561 ทีกำ่ �หนดไว้ว่า
ในการหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผู ้ ส มั ค ร
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พรรคการเมืองหรือผูใ้ ด แล้วแต่กรณีสามารถใช้วธิ ก
ี ารหาเสียง
เลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง หรือมอบหรือว่าจ้าง
บุคคลหรือนิติบุคคล ด�ำเนินการแทนได้ด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้
1. เว็บไซต์ 2. โซเซียลมีเดีย 3. ยูทูป 4. แอปพลิเคชัน 5. อีเมล์
6. เอสเอ็มเอส 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท
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มี ก ารกำ�หนดข้ อ ปฏิ บั ติ ใ นการใช้ สื่ อ หาเสี ย งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่างชัดเจน คือ “สามารถระบุชื่อ รูปถ่าย
หมายเลขประจำ�ของตัวผูส้ มัคร ชือ่ ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์
ของพรรคการเมือง นโยบายของพรรคการเมือง คติพจน์ คำ�ขวัญ
หรือข้อมูลประวัตเิ ฉพาะทีเ่ กีย่ วกับตัวผูส้ มัคร หรือพรรคการเมือง
พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำ�นวน และ
วันเดือนปีที่ผลิตไว้อย่างชัดเจนที่ด้านหน้าด้วย”
นอกจากนีย้ งั กำ�หนดให้ผสู้ มัครรับเลือกตัง้ ต้องแจ้งวิธกี าร
รายละเอียด ช่องทาง ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผอำู้ �นวยการสำ�นักงานคณะกรรมการการเลือก
ตั้งประจำ�จังหวัดทราบตั้งแต่วันสมัครรับเลือกตั้งเป็นต้นไป หรือ
ก่อนดำ�เนินการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
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เมื่อกฎหมายเปิดทาง ทุกพรรคการเมืองก็ได้ใช้โซเชียล
มีเดียเป็นเครื่องมือในทุกรูปแบบอย่างเต็มที่ ตั้งแต่พรรการเมือง
ส่วนใหญ่มีการเปิดเฟซบุ๊กเพจเป็นช่องทางการสื่อสารนโยบาย
หาเสียงของพรรค แนะนำ�ผู้สมัคร รวมทั้งสื่อสารทางการเมือง
กั บ สื่ อ มวลชน ขณะที่ ผู ้ ส มั ค รเองได้ ใช้ เฟซบุ ๊ ก และทวิ ต เตอร์
ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่หาเสียง
จากการศึ ก ษาของ พงษ์ ม นั ส ดี อ ด (พฤติกรรมหาเสียง
ของพรรคการเมื อ งบนสื่ อ สั ง คมออนไลน์ : Facebook, 2562) พบว่ า
พรรคการเมื อ งมี ก ารโพสต์ ข ้ อ ความผ่ า นเฟซบุ ๊ ก เพื่ อ รณรงค์
หาเสียงประมาณ 5 โพสต์ตอ่ วัน โดยพรรคการเมืองส่วนใหญ่จะ
เน้นเนือ้ หาในด้านการให้ขอ้ มูลหรือข่าวสารแก่ประชาชนทีต่ ดิ ตาม
ด้วยเนื้อหาประเภทรูปภาพ วิดีโอ และข้อความ
นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีถ่ายทอดสดผ่านโซเชียล
มีเดีย (Social Media Live Stream) ผ่านเฟซบุ๊ก และยูทูปของ
พรรคการเมือง โดยมีแกนนำ�พรรคการเมือง และผูส้ มัครรับเลือกตัง้
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มาร่ ว มให้ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วนโยบายหาเสี ย ง เรี ย กได้ ว ่ า เป็ น การ
เปลีย่ นแปลงวิธกี ารปราศรัยหาเสียงของพรรคการเมือง จากการ
จัดเวทีปราศรัยในพืน
้ ทีต่ า่ งๆ มาเป็นการถ่ายทอดสดผ่านโซเชียล
มีเดีย โดยที่ผู้ใช้งานสามารถเข้ารับชมได้จากทั่วโลก ขณะที่
สื่อมวลชนเองก็ได้จัดเวทีดีเบตนโยบายของพรรคการเมือง โดย
เชิญตัวแทนของพรรคเข้ามาร่วม และใช้วิธีการถ่ายทอดสดผ่าน
โซเชียลมีเดียทำ�ให้เข้าถึงผู้ชมได้จำ�นวนมาก
พรรคการเมือ งยัง ใช้ก ารสื่อ สารผ่ า นไลน์ ก ลุ ่ ม (LINE
Group) เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารของพรรคให้กับสื่อมวลชน โดยมี
การเชิญผูส้ อื่ ข่าวมารวมตัวอยูใ่ นไลน์กลุม
่ ของพรรคและมีการส่ง
ข่าวพร้อมภาพกิจกรรมต่างๆ ของพรรคให้ ขณะที่สื่อมวลชน
หลายสำ�นักได้นำ�ข่าวและภาพเหล่านั้นไปนำ�เสนอทันที ส่งผลให้
พรรคการเมืองสามารถช่วงชิงพื้นที่สื่อได้จำ�นวนหนึ่งจากการใช้
ประโยชน์จากช่องทางโซเชียลมีเดียในการสื่อสาร
การใช้โซเชียมีเดียของพรรคการเมืองสือ่ สารกับสือ่ มวลชน
นี้ เกิ ด ขึ้ น ในสถานการณ์ ที่ สื่ อ ทั้ ง หลายกำ�ลั ง เผชิ ญ วิ ก ฤติ ก าร
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ Digital Disruption (ดิจิทัล
ดิสรัปชัน) ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กรสื่อทั้งในเรื่องของผู้สื่อข่าว
และคุณภาพของการรายงานข่าว เรื่องนี้น่าจะมีผลต่อการลง
คะแนนเลือกตัง้ ของประชาชนทีร่ บ
ั ข่าวสารผ่านสือ่ มวลชนอยูบ
่ า้ ง
แต่ยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจน แม้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมาก
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สิ่ ง ที่ ส ะท้ อ นการมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนที่ มี ต ่ อ การ
เลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 ผ่านโซเชียลมีเดีย ได้อย่างชัดเจน ก็
คือ การทีป
่ ระชาชนร่วมกันติด “แฮชแท็ก” อันเป็นคำ�ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเลือกตั้ง ในเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ เช่น #เลือกตั้ง62,
#ThailandElection2019, #เลื อ กตั้ ง ล่ ว งหน้ า นอกจากนี้
แฮชแท็กยังเป็นพื้นที่แสดงจุดยืนและรวบรวมความเห็นที่แสดง
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ความหลากหลาย รวมทัง้ การสอดส่องความผิดปกติทางการเมือง
เช่น #ฟ้ารักพ่อ, #ยุบให้ตายก็ไม่เลือกลุง, #กกต.โป๊ะแตก ซึ่ง
หลายครัง้ บางแฮชแท็กได้กลายเป็นประเด็นการเมืองทีถ่ กู สือ่ หลัก
นำ�ไปเสนอต่อจนสร้างการรับรู้ในวงกว้าง (Mango Zero:2562)
รวมถึงมีการตั้งโพลสำ�รวจความนิยมในตัวนักการเมืองของเพจ
เฟซบุก๊ สำ�นักข่าวต่างๆ ทีม
่ ป
ี ระชาชนเข้าร่วมแสดงความเห็นเป็น
จำ�นวนมาก
บทบาทของโซเชี ย ลมี เ ดี ย ที่ ถู ก รองรั บ ไว้ ใ นกฎหมาย
เกีย่ วกับการออกเสียงของผูม
้ สี ท
ิ ธิเลือกตัง้ ทีเ่ ริม
่ ขึน
้ ในการเลือกตัง้
ทั่วไปครั้งที่ 28 นี้ จะเป็นจุดเริ่มที่มีความสำ�คัญยิ่งขึ้นต่อการ
เลือกตั้งต่อไปในอนาคตอีก

เวทีตรวจสอบรัฐบาล
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ช่วงหลังการเลือกตัง้ ทัว่ ไปครัง้ ที่ 28 ทีม
่ ี พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี มีเหตุการณ์สำ�คัญทีแ่ สดงถึงกรณี
ทีป
่ ระชาชนใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครือ่ งมือในการตรวจสอบรัฐบาล
อย่างมีนยั สำ�คัญ นัน
่ คือการตรวจสอบประวัตแิ ละพฤติกรรมของ
รัฐมนตรีอย่างน้อย 2 คน คือ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพลเอก
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จนกลายเป็นกระแส
ความสนใจในสังคมอย่างกว้างขวาง
มีประชาชนใช้โซเชียลมีเดียร่วมวิพากษ์วิจารณ์ ร่วม
ค้นคว้าหาข้อมูล ช่วยกันนำ�เสนอต่อสาธารณะเป็นจำ�นวนมาก
จนกลายเป็ น การตรวจสอบจากประชาชนอั น ทรงพลั ง โดยใช้
โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมืออย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
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เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 เฟซบุ๊กเพจ “CSI LA”
ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาของ ร้อยเอกธรรมนัส ที่ระบุ
ในเว็บไซต์สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่า สำ�เร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย แต่เมื่อ
ค้นหลักฐานแล้วพบว่า แท้จริงแล้วร้อยเอกธรรมนัส สำ�เร็จการ
ศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย นานาชาติ ค าลามั ส ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ใน
มหาวิทยาลัยที่ถูกขึ้นบัญชีดำ� และไม่ได้รับการยอมรับวุฒิการ
ศึกษาในหลายประเทศ ต่อมา ร้อยเอกธรรมนัส ได้นำ�หลักฐาน
มาแสดงเพื่อตอบโต้ แต่ก็ยังมีผู้แสดงความเห็นในเชิงกังขาว่า
ร้อยเอกธรรมนัส สำ�เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยใดกันแน่
นอกจากนี้ สือ่ มวลชนและผู้ใช้โซเชียลมีเดียบางส่วนตั้งข้อสังเกต
ว่าเว็บไซต์ทเี่ ผยแพร่วท
ิ ยานิพนธ์ของร้อยเอกธรรมนัส เป็นสำ�นัก
พิมพ์ทเี่ ปิดเพือ่ แสวงหาประโยชน์โดยการเก็บค่าตีพม
ิ พ์จากผูเ้ ขียน
และไม่ได้ให้บริการตามหลักของวารสารวิชาการที่ถูกต้องทาง
กฎหมาย รวมทัง้ เนือ้ หาของวิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าว อาจเข้าข่าย
การลักลอกงานวิชาการ (BBC: 2562)
กรณีการตรวจสอบแหวนเพชรและนาฬิกาของพลเอก
ประวิตร วงษ์สวุ รรณ รองนายกรัฐมนตรี ทีเ่ ริม่ ต้นจากสือ่ มวลชน
เผยแพร่ภาพถ่ายพลเอกประวิตร ขณะยกมือขึน
้ บังใบหน้าในการ
ถ่ายภาพหมูค
่ ณะรัฐมนตรี ซึ่งเผยให้เห็นนาฬิกาข้อมือและแหวน
เพชรที่สวมใส่อยู่ ต่อมาผู้ใช้เฟซบุ๊กจำ�นวนหนึ่งได้เริ่มตั้งคำ�ถาม
ถึงมูลค่าของนาฬิกาและแหวนเพชร ผ่านโซเชียลมีเดีย โดยมีการ
ร่วมกันหาข้อมูลจนพบว่านาฬิกาดังกล่าวเป็นแบรนด์ชื่อดังมี
ราคาเรือนละหลายล้านบาท นำ�ไปสู่การร้องต่อคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ตรวจสอบ
การครอบครองนาฬิกาของพลเอกประวิตร ที่ไม่ปรากฏในบัญชี
แสดงรายการทรัพ ย์สินและหนี้สินในช่วงเข้ า รั บตำ�แหน่ ง รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
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หากพิจารณานิยามคำ�ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน
กินความไปถึงการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่ง
จะส่งผลลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนด้วย
แล้ว ก็มีประเด็นที่น่าสนใจว่า รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ที่มาจาก
การเลือกตั้งนี้ เป็นรัฐบาลแรกที่ใช้โซเชียลมีเดียในการกระจาย
ทรัพยากรให้กับประชาชนเป็นรายบุคคลผ่านโครงการกระตุ้น
เศรษฐกิจหลายโครงการ ยกตัวอย่างเช่น โครงการลงทะเบียน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, โครงการชิมช้อปใช้, โครงการเราเที่ยว
ด้วยกัน ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม วิธกี ารเหล่านีก้ ถ็ กู วิพากษ์วจิ ารณ์วา่ มีชอ่ ง
โหว่เพราะมีประชาชนทีย่ งั เข้าไม่ถงึ อินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดีย
ทำ�ให้เสียสิทธิที่จะพึงได้รับจากรัฐ
ในปี 2563 เกิดการชุมนุมทางการเมืองขึ้นอีกครั้ง โดย
มีกลุม
่ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตัง้ แต่ระดับชัน
้ มัธยม ไปจนถึง
มหาวิทยาลัย เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมหลัก มีจุดประสงค์ในการต่อต้าน
การสืบทอดอำ�นาจของรัฐบาลเผด็จการ
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การชุมนุมประท้วงของกลุ่มเยาวชนในครั้งนี้ มีการใช้
โซเชี ย ลมี เ ดี ย เข้ า มาเป็ น เครื่ อ งมื อ หลั ก ในการนั ด หมายระดม
มวลชน รณรงค์ข้อเรียกร้อง การประท้วงในระยะแรกช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 เกิดขึน
้ ภายในสถานศึกษาหลายแห่งทัว่ ประเทศ
ต่อมา วันที่ 24 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย มีการใช้โซเชียลมีเดีย
จัดประท้วงออนไลน์ ผ่านการเชิญชวนของเฟซบุ๊ก “เพจสหภาพ
นักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย” ให้ผู้ร่วมประท้วง
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ถ่ายรูปขณะถือป้ายข้อความแสดงความรูส้ กึ ต่อรัฐบาลและโพสต์
ลงในโซเชียลมีเดียพร้อมติด แฮชแท็ก #MobFromHome โดยมี
ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำ�นวนมากทำ�ให้แฮชแท็กดังกล่าวกลายเป็น
เทรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ในทวิตเตอร์ประเทศไทย เมื่อวันที่ 25
เมษายน พ.ศ. 2563
ต่อมาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 กลุม
่ ประชาชนภาย
ใต้ ชื่ อ เยาวชนปลดแอก จั ด ชุ ม นุ ม ประท้ ว งที่ อ นุ ส าวรี ย ์
ประชาธิปไตย มีการใช้เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และโซเชียลมีเดีย
แพลตฟอร์มอื่นๆ ระดมมวลชนและแจ้งข่าวสาร จนต่อมาเกิด
การก่อตั้ง “กลุ่มราษฎร” ที่เป็นการรวมตัวของแกนนำ�จากกลุ่ม
ผูม
้ อี ดุ มการณ์ทางการเมืองคล้ายกันทีส่ ว่ นใหญ่เป็นเยาวชน และ
ได้จัดชุมนุมในลักษณะแฟลชม็อบหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
บทบาทของโซเชียลมีเดียต่อการชุมนุมทางการเมืองครั้ง
นีก้ ว้างขวางและลึกซึง้ กว่าทีผ่ า่ นมาเพราะแสดงให้เห็นถึงอิทธิพล
ของโซเชียลมีเดียที่ไม่ได้เป็นแต่เครื่องมือสื่อสารในทางการเมือง
เฉพาะกรณีชุมนุมทางการเมืองเท่านั้น แต่ยังเป็นปรากฏการณ์
ของอิทธิพลของโซเชียลมีเดียที่หล่อหลอม ทัศนคติของผู้เสพ
ข่าวสารจากโซเชียลมีเดียเป็นหลักด้วย
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บทที่ 4
โลกทัศน์ที่แตกต่างและอนาคตที่ยังมองไม่เห็น

	คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการ
สื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นกลไก
ของรัฐที่ศึกษาการใช้สื่อโซเซียลมีเดียเป็นระบบที่สุดในรอบ 3-4
ปีนี้ ได้ระบุไว้ในรายงาน “ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะการ
ปฏิรป
ู การใช้สอื่ โซเชียลมีเดีย (Social Media)” เมือ่ เดือนมิถน
ุ ายน
2560 ถึงสภาพปัญหา “สือ่ โซเชียลมีเดีย” ของสังคมไทยว่า การ
ใช้สื่อออนไลน์กลายเป็นปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศแล้ว
ในขณะนี้
รายงานดังกล่าวเป็นการศึกษาโดยถือหลักว่า การใช้
“สือ่ ออนไลน์” กับ “สือ่ โซเชียลมีเดีย” เป็นแบบเดียวกัน มิได้แบ่ง
แยกว่า สื่อออนไลน์เป็นคำ�รวม และ “สื่อโซเชียลมีเดีย” เป็นคำ�
เฉพาะในเรื่องการติดต่อสื่อสารกันด้วยซอฟต์แวร์ที่มีการใช้งาน
กันอยู่
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รายงานดังกล่าวให้ภาพหลายๆ สาเหตุ
ที่ประกอบกันเป็นปัญหาความมั่นคง ดังนี้
เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน เทคโนโลยีสมัยใหม่เอื้อ
ให้เกิดสื่อที่ผู้ใช้สื่อเป็นผู้ผลิตและสร้างสรรค์ขึ้นเอง เผยแพร่ต่อ
สาธารณะผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ ออนไลน์ การใช้ สื่ อ ออนไลน์ เพื่ อ
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เผยแพร่ขอ้ มูล ภาพ คลิปเสียง ต่อสาธารณชน เป็นปรากฏการณ์
ใหม่ของวิถชี วี ติ สังคมไทย ซึง่ เปลีย่ นจากสภาพสังคมปกปิดไปเป็น
สภาพการกล้าเปิดเผยแบบสังคมตะวันตก และยึดถือสือ่ ออนไลน์
ในการดำ�เนินชีวิตอย่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
เด็กและเยาวชนไทยได้ใช้สอื่ ออนไลน์ตดิ ตามกระแสอย่าง
เอาจริงเอาจังมากขึ้นและให้เวลาในการใช้สื่อออนไลน์มากกว่า
ในการทำ�กิจกรรมอื่น จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และถูก
หล่อหลอมทั้งในทางที่ถูกและผิดอย่างต่อเนื่อง โดยครอบครัวไม่
อาจดูแลได้อย่างทั่วถึง กล่าวได้ว่า สื่อโซเชียลมีเดียและสื่อ
ออนไลน์ มี อิ ท ธิ พ ลที่ ทำ�ให้ พ ฤติ ก รรมของเด็ ก และเยาวชน
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก
สิ่งที่น่าวิตกอย่างยิ่งก็คือการที่คนในวัยดังกล่าว
มีโลกส่วนตัวอยู่บนสื่อออนไลน์อย่างแนบแน่น
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ในขณะทีก่ ลุม
่ นักศึกษา และผูท
้ อี่ ยูใ่ นวัยทำ�งานต่างใช้สอื่
ออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษา และประกอบอาชีพของตน
แม้แต่ในกลุ่มผู้สูงวัยก็เห็นว่าสื่อออนไลน์เป็นสิ่งจำ�เป็นในการ
ดำ�เนินชีวิตในสภาพสังคมปัจจุบัน
ผูใ้ ช้งานทีร่ ไู้ ม่ทน
ั หรือขาดการไตร่ตรอง ตรวจสอบข้อมูล
อาจตกเป็นเหยื่อได้โดยง่าย เช่น การคลิกเพื่อเชื่อมต่อไปยังลิงค์
ที่มีไวรัส หรือนำ�ไปสู่การกระทำ�ความผิดด้านอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีมผ
ี ใู้ ช้สอื่ ออนไลน์จำ�นวนมากในทุกวัยและทุกสถานะที่
ให้ความเชื่อถือต่อข้อมูลข่าวสาร ภาพ และคลิปเสียงที่เผยแพร่
ทางสือ่ ออนไลน์ แล้วนำ�ไปเผยแพร่ตอ่ โดยขาดการตรวจสอบจาก
แหล่งข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือได้ ทัง้ นี้ เพราะขาดความตระหนักรู้ ขาดความ
เข้าใจ ทั้งจากเนื้อหาสาระและข้อกฎหมาย ทั้งที่เป็นเรื่องที่ไม่
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เหมาะสมหรือเป็นข้อมูลเท็จ ส่งผลให้เกิดกระแสความหลงเชื่อ
ในทางทีผ่ ดิ แพร่กระจายอย่างกว้างขวาง ผูท
้ ตี่ กเป็นเหยือ่ ของการ
เผยแพร่ ดั ง กล่ า วได้ รั บ ความเสี ย หายในด้ า นชื่ อ เสี ย งและ
ภาพลักษณ์ โดยไม่สามารถแก้ตัวได้ทัน
สื่อออนไลน์กลายเป็นเครื่องมือของผู้ที่ต้องการทำ�ธุรกิจ
อย่างกว้างขวาง เพราะได้รบ
ั การส่งเสริมจากนโยบายของรัฐ แต่
มีการใช้ส่ือออนไลน์ในการโฆษณาชวนเชื่อที่เกินความเป็นจริง
โดยไม่มกี ารเข้ามาตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐอย่างทันท่วงที
มีผู้ไม่หวังดี หรือที่มีเจตนาหลอกลวงใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อ
เข้าถึงผูใ้ ช้สอื่ ออนไลน์ มีการโฆษณาเพือ่ ชักชวนให้รว่ มลงทุนทาง
ออนไลน์และให้ผลกำ�ไรเป็นดอกผลสูงสุดอย่างเปิดเผย ทั้งที่การ
ดำ�เนินธุรกิจตามปกติไม่อาจให้ผลตอบแทนสูงดังกล่าวได้ ส่งผล
ให้เกิดคดีหลอกลวงเพื่อเอาทรัพย์หรือฉ้อโกงจำ�นวนมากขึ้น
มี ก ารเผยแพร่ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สื่ อ ลามกอนาจารอย่ า ง
เปิดเผยและกว้างขวาง และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้าถึง
ข้อมูลดังกล่าวได้อย่างง่ายดาย ส่งผลให้เกิดการหลอกลวงเด็ก
และเยาวชนไปในทางทีผ่ ดิ หรือนำ�ไปสูป
่ ญ
ั หาการขายบริการทาง
เพศทางสือ่ ออนไลน์ โดยมีการจัดทำ�เว็บไซต์ เพจ และใช้ชอ่ งทาง
สื่อออนไลน์หลายประเภท เช่น ไลน์แชท หรือเฟซบุ๊ก เพื่อทำ�
ธุรกิจค้ามนุษย์ดังกล่าวจำ�นวนมาก
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นอกจากนี้ ยังมีการใช้สื่อออนไลน์ทำ�ผิดกฎหมายหลาย
อย่างเพิ่มมากขึ้น และปัญหาเหล่านั้นกำ�ลังสร้างปัญหาให้กับ
สังคมไทย เช่น การพนันออนไลน์ซึ่งมีการขยายตัวอย่างมาก
ที่น่าวิตกคือ การที่สื่อกระแสหลักได้ใช้สื่อออนไลน์มาใช้
แข่งขันในการนำ�เสนอข่าวจนลืมนึกถึงการกำ�หนดวาระทางสังคม
เช่น เกิดเหตุการณ์ “ฆ่าหั่นศพ” ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560
ซึ่ ง ได้ รั บ ความสนใจจากสั ง คมอย่ า งมาก สื่ อ กระแสหลั ก ได้
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นำ�เสนอข้อมูลทำ�ให้เกิดกระแส “Glorification of Violence”
กล่าวคือ การทำ�ให้การก่ออาชญากรรมเป็นเรื่องน่าชื่นชมยินดี
และผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ มีผู้ใช้สื่อออนไลน์จำ�นวนหนึ่งอาจ
หลงใหลไปกับพฤติกรรมของฆาตกรจนถึงขึ้นการจัดทำ�เพจใน
ระบบเฟซบุก๊ แสดงความเห็นใจกับฆาตกร จนเกิดกระแสปฏิกริ ยิ า
จากสังคมที่เรียกร้องให้สื่อกระแสหลักทบทวนหลักการนำ�เสนอ
ข่าว เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดลัทธิเลียนแบบ
มีการแสดงความคิดเห็นโดยไร้ขอบเขต ผู้ใช้สื่อออนไลน์
ใช้การตัดสินใจด้วยตัวเองหรือเป็นไปตามกระแส ด้วยการแสดง
ความคิดเห็นในลักษณะสร้างอารมณ์ร่วมให้สังคมลงโทษบุคคล
ชักชวนโน้มน้าวให้ประณาม ยั่วยุ คุกคาม หรือขู่อาฆาต ซึ่ง
เป็นการกระทำ�ที่เกินขอบเขตของกฎหมาย หรือล่วงละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลจนเกินไป
ปัญหาเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย
อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
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สื่อออนไลน์ยังถูกนำ�ไปใช้ในทางการเมือง มีการปล่อย
ข้อมูลข่าวสารในลักษณะเพื่อสร้างความวุ่นวาย เพื่อให้เกิดผล
กระทบทางเศรษฐกิจและการบริหารราชการของรัฐบาล หรือต่อ
สถาบันหลักของประเทศ ทำ�ให้การใช้สื่อออนไลน์ในลักษณะ
ดังกล่าวกลายเป็นปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศในขณะนี้
ในเรือ่ งทางการเมืองนัน
้ คณะกรรมาธิการขับเคลือ่ นการ
ปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ชุดนี้ ยังได้ระบุชัดในรายงานอีกฉบับหนึ่งว่า ในด้าน
การเมืองนั้น ผลจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในปี
2549 ทำ�ให้เกิดการใช้โซเซียลมีเดียในการแสดงความคิดเห็นใน
ลักษณะทางลบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นเครื่องมือ
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ในการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อลดความน่าเชื่อถือต่อรัฐบาล การ
เผยแพร่ข้อมูลความคิดเห็นแตกแยกเป็นขั้วพรรคการเมืองอย่าง
เห็นได้ชัดเจน มีการใช้ถ้อยคำ�โจมตี ให้ร้ายอย่างรุนแรง โดยไม่
เกรงกลัวเพราะผูใ้ ช้สอื่ ออนไลน์สามารถปกปิดสถานะทีแ่ ท้จริงได้
จนกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติอย่าง
รุนแรงโดยมีแนวโน้มขยายตัวมากยิง่ ขึน
้ แม้ผม
ู้ สี ว่ นรับผิดชอบทัง้
ภาครัฐและภาคประชาชนจะพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว แต่ยงั ไม่สามารถทำ�ให้ปญ
ั หาดังกล่าวลดลงได้ เนือ่ งจาก
สื่อออนไลน์ที่ใช้งานส่วนใหญ่นั้น เป็นสื่อที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่ง
อยู่นอกเขตอำ�นาจของกฎหมายไทยในการบังคับใช้อำ�นาจตาม
กฎหมายเพื่อขอข้อมูลต่างๆ ในปัจจุบันสื่อออนไลน์ยังสามารถ
สร้างกระแสความเชือ่ ถือต่อบุคคลต่างๆ ได้โดยง่าย หากผูร้ บ
ั สือ่
ไม่ ไ ด้ ศึ ก ษาหรื อ ตรึ ก ตรองความเป็ น เหตุ เป็ น ผลก่ อ น (รายงาน
“ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์และแนวทางขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์”คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ วันที่ 27 กุมภาพันธ์
2560)
	คณะกรรมาธิการฯ ชุดนี้ มีข้อเสนอแนะหลายประการ
เพื่อนำ�ไปสู่การปฏิรูปการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย แม้หลายเรื่องยัง
ไม่ได้ถูกหยิบยกไปดำ�เนินการแต่ที่ฝ่ายบริหารนำ�ไปดำ�เนินการ
แล้วก็มห
ี ลายประการ เช่น การเข้มงวดการลงทะเบียนหมายเลข
โทรศัพท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การปรับโครงสร้าง
การบังคับใช้กฎหมายของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติเกี่ยวกับการ
กระทำ�ผิดทางคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และไม่วา่ จะเกีย่ วพันกันหรือไม่
ก็ตาม ที่ชัดเจนคือ ในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมา รัฐไทยโดยฝ่าย
นิติบัญญัติและฝ่ายบริหารได้ร่วมกันปรับโครงสร้างการจัดการ
ตลอดจนออกกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ในเรือ่ งนี้ ดังปรากฏรายละเอียดใน
บทที่แล้ว
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ไม่วา่ การใช้สอื่ ออนไลน์กลายเป็นปัญหาด้านความมัน
่ คง
ของประเทศ ดังข้อสรุปข้างต้น หรือสภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ยังเป็นปัญหาสำ�คัญที่ยังหาทางออกไม่ได้และเป็นประจักษ์และ
ยอมรั บ ของทุ ก ฝ่ า ยก็ ต าม ข้ อ เท็ จ จริ ง หนึ่ ง ที่ ป ฏิ เ สธไม่ ไ ด้ คื อ
ภูมศิ าสตร์การสือ่ สารสมัยใหม่ยงั ไม่อยูใ่ นภาวะคงสภาพ ยังมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยีการสื่อสารอยู่
ตลอดเวลา ดังนั้นแนวความคิดที่จะติดตามการใช้สื่อใหม่ซึ่งมุ่ง
หมายไปทีส่ อื่ สังคมออนไลน์กย็ งั คงอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ งจนถึงปัจจุบน
ั
ดังเห็นได้จากงานศึกษาต่อเนื่องในภาควิชาการ การปรับตัวของ
สื่อมวลชนและการปรับตัวผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ หรือการศึกษา
ติดตามจากภาครัฐ
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หลังการรัฐประหารเมื่อ พ.ศ. 2549 สภาขับเคลื่อนการ
ปฏิ รู ป ประเทศ ได้ ตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป
ประเทศด้านการสื่อสารมวลชน และหลังจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีผลใช้บังคับก็เกิด
กฎหมายว่าด้วยแผนขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นผลให้เกิด
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ รวมทั้งด้านสื่อมวลชน
ด้วย และในการดำ�เนินการของกลไกเหล่านี้จะปรากฏประเด็น
เรื่องสื่อสังคมออนไลน์อยู่ทุกครั้ง
อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอหลังๆ ในการปฏิรูปประเทศด้าน
สื่อสารมวลชน โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์นั้น มักจะเป็นไปใน
ลั ก ษณะส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ เป็ น ไปอย่ า ง
สร้างสรรค์ แม้จะตระหนักว่า มีการใช้สื่อโซเซียลมีเดียอย่างไม่
เหมาะสมอย่างต่อเนือ่ งส่งผลกระทบต่อความมัน
่ คงของชาติอย่าง
รุนแรงก็ตาม ทัง้ นี้ อาจจะเพราะตระหนักว่าเทคโนโลยีทำ�ให้การ
ปิดกั้นไม่ได้ผลและสภาพการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ก็ได้แพร่สะพัด
ไปทั่วแล้ว ดังเห็นได้จากข้อเสนอการปฏิรูปสื่อโซเซียลมีเดียใน
ระยะยาว 5 ประการของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป

สื่อ สังคมกับประชาธิปไตย

ประเทศด้านการสือ่ สารมวลชน สภาขับเคลือ่ นการปฏิรป
ู ประเทศ
คือ 1. การเสริมสร้างปลูกจิตสำ�นึกที่ดีมีจริยธรรมในการใช้สื่อ
ออนไลน์ 2. การให้ความรูท
้ างด้านเทคโนโลยี การสร้างภูมคิ ม
ุ้ กัน
และความตระหนักรู้ 3. การใช้มาตรการทางกฎหมาย ควรมี
กฎหมายทีจ่ ะปกป้องคุม
้ ครองกลุม
่ เด็กและเยาวชนเป็นการเฉพาะ
ซึง่ มีลกั ษณะเหมือนกับกฎหมาย COPPA ในประเทศสหรัฐอเมริกา
4. ใช้นโยบายและมาตรการภาครัฐ สนับสนุนภาคประชาชนให้
ใช้สอื่ ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ 5. การมีกระบวนการตรวจสอบ
และประเมินผล เช่น กำ�หนดให้การจัดทาโครงการ หรือกิจกรรม
ที่ส่งเสริมจริยธรรมให้มีการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ และที่เป็น
ประโยชน์กับการพัฒนาประเทศ เป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานภาค
รัฐ ฯลฯ หรือ ข้อเสนอล่าสุดของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านสื่อสารมวลชน เรื่องการผลักดันให้กระทรวงอุดมศึกษาฯ
บรรจุหลักสูตรเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ เป็นต้น
ส่วนข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปการใช้โซเชียลมีเดียในระยะ
เร่งด่วนของคณะกรรมการปฏิรปู ประเทศด้านสือ่ สารมวลชน สภา
ขับเคลือ่ นการปฏิรป
ู ประเทศ ประกอบด้วย เรือ่ งการจัดระบบการ
เข้ า ถึ ง สื่ อ ออนไลน์ เช่ น การเพิ่ ม มาตรการจั ด ระเบี ย บการ
ลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะระบบเติมเงิน ใช้ลายนิ้วมือ
ใบหน้ า ควบคู ่ กั บ การลงทะเบี ย นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ด้ ว ยบั ต ร
ประชาชน จัดตั้งศูนย์กลางบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์
มือถือ จำ�กัดจำ�นวนการลงทะเบียนการใช้งานของแต่ละบุคคลที่
เหมาะสม กำ�หนดช่วงเวลาสำ�หรับการลงทะเบียนรอบใหม่ เปิดเผย
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ครอบครองโทรศัพท์มือถือ กำ�หนดให้ระบบ
จัดเก็บข้อมูลของบริการ CDN (Content Delivery Network)
และ Caching Server ของสื่อออนไลน์ต่างประเทศ และเจรจา
กับผูใ้ ห้บริการสือ่ ออนไลน์ตา่ งประเทศเพือ่ ให้มกี ารลงทะเบียนการ
ใช้งานโดยใช้ข้อมูลทางราชการเพื่อการยืนยันตัวบุคคล รวมทั้ง
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ให้มีศูนย์กลางเฝ้าระวัง เหล่านี้ยังไม่ถูกนำ�ไปกำ�หนดเป็นโยบาย
เว้ น แต่ เ รื่ อ งเร่ ง รั ด ให้ ใ ช้ ม าตรการทางภาษี กั บ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร
สื่อออนไลน์ต่างประเทศซึ่งเป็นนโยบายตอนหาเสียงเลือกตั้งของ
พรรคประชาธิ ป ั ต ย์ ใ นการร่ ว มกั บ รั ฐ บาลพลเอกประยุ ท ธ์
จันทร์โอชา เท่านัน
้ ทีก่ ระทรวงการคลังอยูใ่ นระหว่างดำ�เนินการ
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ด้วยสภาพปัญหาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นนี้
อาจจะกล่าวได้ว่า สภาพการณ์ของสื่อสังคมออนไลน์ของไทย
ไม่ว่าจะในบริบทการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเมือง
ปกครอง ความมั่นคง การเลือกตั้ง ฯลฯ หรืออื่นๆ ก็ดี อยู่ใน
สภาพหัวเลีย้ วหัวต่อทีสำ่ �คัญ กำ�ลังจะเกิดการเปลีย่ นแปลงทัง้ จาก
ฝั่งผู้ใช้ คือ ประชาชน และฝั่งผู้กำ�หนดกฎเกณฑ์ คือ รัฐ และ
ผลของการเข้ามีบาทบาทของสือ่ สังคมออนไลน์ในสังคมไทยแทบ
จะทุกมิติ ได้มอี ท
ิ ธิพลทำ�ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงความรูส้ กึ นึกคิด
ทัศนคติจินตภาพเกี่ยวกับชีวิต ประชาธิปไตย ฯลฯ อย่างลึกซึ้ง
ซึ่งคาดเดาได้ยากว่าจะเกิดผลให้มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่อย่างไร
อีกในอนาคต แต่จุดยืนที่แตกต่างระหว่างคนต้องการใช้เสรีภาพ
อย่างไม่มีข้อจำ�กัดและอ่อนไหวกับการออกมาตรการกำ�กับดูแล
กับผู้ดูแลความมั่นคงของรัฐนั้น เป็นสภาพที่อาจเรียกได้ว่า เป็น
“โลกทัศน์ที่แตกต่างและอนาคตที่ยังมองไม่เห็น”
“ โลกทัศน์ที่แตกต่าง และอนาคตที่ยังมองไม่เห็น ”
นั้น อาจจ�ำแนกเป็นภาพใหญ่ๆ ได้ดังนี้
•

โลกทัศน์ที่แตกต่าง หนึ่ง : เสรีภาพและความรับผิดชอบ สมดุลที่ยัง
หาไม่เจอ

เทคโนโลยีทางการสือ่ สารได้พลิกเปลีย่ นวิถชี วี ต
ิ ของผูค
้ น
การค้าการขาย การเมืองปกปกครอง ฯลฯ ตลอดจนความคิด
และจิ ต สำ�นึ ก ของผู ้ ค นอย่ า งลึ ก ซึ้ ง และใหญ่ ห ลวงในเวลา
สื่อ สังคมกับประชาธิปไตย

อันรวดเร็ว ประเทศไทยก็คงเหมือนกับอีกหลายประเทศที่ตั้งรับ
การเปลีย่ นแปลงนีช้ า้ และมักจะวิง่ ตามสภาพการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง
ไปมากกว่าจะจัดระบบหรือเตรียมตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง
ให้ได้บ้างในระดับหนึ่ง ดังจะเห็นได้จากเนื้อหารัฐธรรมนูญแห่ง
่ า้ มการถือครองข้ามสือ่
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ทีห
แต่หลังจากรัฐธรรมนูญฉบับนั้นใช้มาได้ไม่นานก็พบว่า แนวคิด
และบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ความเป็ น จริ ง เพราะ
ผู ้ ป ระกอบการด้ า นสื่ อ และสื่ อ มวลชนจำ�เป็ น ต้ อ งใช้ สื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ เป็ น ช่ อ งทางในการสื่ อ สารเพิ่ ม ขึ้ น จากช่ อ งทางการ
สื่อสารแบบเดิม
ยิ่งถ้านำ�ระยะเวลาการปรับตัวของรัฐมาเทียบกับการ
เติบโตของสือ่ สังคมออนไลน์ชว่ งประกาศใช้ พ.ร.บ. ว่าด้วยการ
กระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 10
กรกฎาคม พ.ศ. 2550 จนถึงการแก้ไขปรับปรุงเป็นฉบับที่ 2
ในปี พ.ศ. 2560 หรือกระทั่งปัจจุบันก็ตาม ก็จะพบชัดเจนว่า
เป็ น การวิ่ ง ตามปั ญ หาอั น เนื่ อ งจากการเติ บ โตของสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์อยู่ดี
เมื่อเป็นการวิ่งตาม การจะกำ�หนดกฎเกณฑ์อะไรก็เป็น
เรื่องที่ยากจะได้ดำ�เนินการได้ พิจารณาได้จากการเสนอร่าง
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ฉบับแรก
นั้น เกิดขึ้นในช่วงที่การสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นที่
นิยมกันมาพักหนึง่ แล้ว และเป็นสือ่ ใหม่ทไี่ ม่มกี ฎหมายใดๆ มากำ�กับ
ดู แ ล นายสิ ท ธิ ไชย โภไคยอุ ด ม รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ในรัฐบาล พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
จึงได้เสนอ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ขึน
้ ใช้บงั คับ แต่รา่ งของรัฐบาลก็ถกู โจมตีวา่ มีเนือ้ หา
วางอยูบ
่ นหลักคิดของการควบคุม แทรกแซง มากกว่า การกำ�กับ
ดูแลและการส่งเสริม ในที่สุดต้องเปลี่ยนแปลงหลักการจากที่ยก
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ร่างมาในหลายประการ โดยกลุ่มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและ
องค์กรผูป
้ ระกอบการเกีย่ วกับอินเทอร์เน็ต เช่น สมาคมผูด้ แู ลเว็บ
ไทย ได้มีบทบาทในการปรับแก้เนื้อหาคราวนั้นด้วย
การแก้ไข พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 ก็เป็นคล้ายๆ กันแต่ประสบกับการต่อต้าน
ที่รุนแรงกว่าครั้งแรกเสียด้วยซ�้ำ เพราะหากมองในมุมกลับก็
นับว่าการกำ�หนดกฎเกณฑ์ กติกาในการสื่อสารในยุคแรกก็เป็น
การผสมผสาน ประนีประนอมแนวคิดระหว่างทางการ เอกชน
ตลอดจนประชาชนอยู่พอควร แม้ว่าจะเป็นการตรากฎหมายใน
ช่วงการรัฐประหารและรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็ตาม

86

อาจจะกล่าวได้ว่า การกำ�กับดูแล “เนื้อหา” ที่สื่อสาร
กันผ่านอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนัน
้ ในยุคแรกๆ เป็นการกำ�กับ
ดูแลจาก 4 เส้า คือ กำ�กับดูแลโดยภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม
อินเทอร์เน็ต นักวิชาการ และประชาสังคม รวมทั้งภาควิชาการ
และการศึกษา (การกับกับดูแลเนือ้ หาสือ่ , พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์) กล่าว
คือ ในการกำ�กับดูแลจากภาครัฐนั้น มีหน่วยงาน 3 หน่วยงาน
หลั ก คื อ กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ศู น ย์ เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ
ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
การกำ�กั บ ดู แ ลของภาคอุ ต สาหกรรมอิ น เทอร์ เ น็ ต
ประกอบด้วยหลายส่วน เช่น องค์กรหรือสมาคมวิชาชีพ อาทิ
สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ฯลฯ ผู้ให้บริการเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ต
(Internet Content Provider) ผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet
Service Provider) ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network Provider)
รูปแบบการกำ�กับของกลุ่มนี้ เช่น ออกจรรยาบรรณสำ�หรับเว็บ
มาสเตอร์ ส่งเสริมเรื่อง Clean net กลั่นกรองเนื้อหาใน Server
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ของร้ า นบริ ก ารอิ น เทอร์ เน็ ต ที่ ร วมกลุ ่ ม กั น เป็ น เครื อ ข่ า ยร้ า น
อิ น เทอร์ เน็ ต ที่ ป ลอดภั ย พั ฒ นากลไกลกลั่ น กรองเนื้ อ หาเพื่ อ
คัดกรองถ้อยคำ�ที่ไม่เหมาะสมออกจาการค้นหา กระทั่งปิดกั้น
เว็บไซต์ที่ Proxy Server ตามที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงาน
ของรัฐ ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองเพื่อดูแลการใช้อินเทอร์เน็ตของลูกหลาน ฯลฯ
ส่วนการกำ�กับดูแลจากนักวิชาการและภาคประชาสังคม
ตลอดจนนักวิชาการและภาคการศึกษานั้น จะเป็นไปในรูปแบบ
คล้ายๆ กัน คือ สร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมการ
ใช้อินเทอร์เน็ตแบบมีจรรยาบรรณ ฯลฯ
อาจจะกล่าวได้ว่า ทั้งหมดนั้นเป็นการกำ�กับดูแลแบบ
หลวมๆ ดังที่ผู้ศึกษาก็ได้ระบุว่า การปิดกั้นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
นั้น ในเชิงเทคนิคไม่สามารถปิดกั้นได้ เพราะเจ้าของเว็บไซต์
สามารถหลี ก เลี่ย งโดยจดโดเมนเนมใหม่ หรื อเปลี่ ย นบริ ก าร
Hosting ได้ ขณะที่การปิดกั้นยังต้องรวบรวมรายชื่อและต้องมี
การปรับปรุงข้อมูลใหม่อยู่ตลอดเวลา และการกำ�กับดูแลกันเอง
ก็ อ ยู ่ ในขอบเขตจำ�กั ด แค่ ผู ้ ดู แ ลเว็ บ ไซต์ ในประเทศและเป็ น แต่
เฉพาะผูล้ งนามรับร่างจริยธรรมทีบ
่ ญ
ั ญัตขิ น
ึ้ เท่านัน
้ จำ�นวนร้าน
อินเทอร์เน็ตให้รวมกันเป็นเครือข่าย ก็มีจำ�นวนน้อย กฎหมายมี
ขอบเขตจำ�กัดและการพัฒนากฎหมายให้รองรับการพัฒนาอย่าง
ก้าวกระโดดของเทคโนโลยีเป็นเรื่องยาก ผู้ศึกษาจึงเสนอแนะให้
สร้างวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบร่วมกัน และไม่ควรใช้หลัก
ด้ า นปิ ด กั้ น เพราะเทคโนโลยี ทำ�ให้ ก ารปิ ด กั้ น ไม่ ไ ด้ ผ ล อี ก ทั้ ง
เป็นการละเมิดเสรีภาพในการรับรู้ การปิดกัน
้ ควรใช้เฉพาะกรณี
ผิดกฎหมายเท่านั้น
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ช่วงเวลานัน
้ การใช้สอื่ สังคมออนไลน์ของไทยเติบโตอย่าง
ก้าวกระโดด ก่อคุณูปการจำ�นวนมากแต่ก็ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ
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อี ก ไม่ น ้ อ ย ดั ง ของคณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นสื่ อ สาร
มวลชน สภาขับเคลือ่ นการปฏิรป
ู ประเทศ ข้างต้น ตลอดเวลานัน
้
มีการสัง่ ปิดเว็บไซต์ไปจำ�นวนมาก มีการฟ้องร้องการละเมิด การ
ทำ�ผิดกฎหมาย ขณะที่ฟากประชากรชาวเน็ตและภาคประชา
สังคมมีความเห็นว่า ถ้อยคำ�บางประการใน พ.ร.บ. ว่าด้วยการ
กระทำ�ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะฐานความผิดใน
มาตรา 14 นั้น เป็นการให้ดุลยพินิจกับเจ้าหน้าที่รัฐมากเกินไป
ในการตั ด สิ น ใจว่ า ข้ อ ความแบบใดที่ ก ระทบต่ อ ความมั่ น คง
ของรัฐ ความปลอดภัยของสาธารณะ หรือมาตราอื่นที่เกี่ยวกับ
การบังคับให้ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติตามคำ�สั่งให้ปิดกั้นหรือลบ
ข้อมูล
อาจจะกล่าวได้วา่ การกำ�กับดูแลตามกลไกทีว่ า่ มาข้างต้น
นั้น แม้อาจจะมีผลอยู่บ้างแต่ก็เป็นแต่เพียงเล็กน้อยจนแทบไม่มี
ผลถึงขนาดก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบร่วมกันได้
ผิดกับหลายประเทศที่มีกระบวนการร่วมตั้งแต่ระดับครอบครัว
จนไปถึงกฎหมายและอื่นๆ ในสังคม
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การกำ�กับดูแลอย่างไรจึงจะเหมาะสม โดยใคร อย่างไรบ้าง
จึงจะมีประสิทธิภาพและได้ผลอย่างสร้างสรรค์ ยังจะเป็นคำ�ตอบ
ทีห
่ าคนรับผิดชอบร่วมกันยากในสังคมไทยเพราะเสรีภาพทีค่ วบคู่
ไปกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบนั้ น น่ า จะมากั บ ประชาธิ ป ไตยที่ มี ส าระ
มากกว่าการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว
ในระหว่ า งที่ ก ลไกอื่ น ต้ อ งใช้ เ วลาในการพั ฒ นานั้ น
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
รวมถึ ง ผู ้ ให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เน็ ต (ไอเอสพี ) ได้ ร ่ ว มกั น สร้ า ง
กระบวนการตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นคำ�ร้อง
ต่อศาล เพือ่ ให้ศาลมีคำ�สัง่ ปิดหรือลบข้อมูลในเว็บไซต์ผดิ กฎหมาย
ไปแล้วจำ�นวนมาก เฉพาะ 7 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 (ข้อมูล
ณ วันที่ 23 กรกฎาคม) ศาลมีคำ�สั่งปิดหรือลบข้อมูลในเว็บไซต์
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ผิดกฎหมายไปแล้ว 7,164 ยูอาร์แอล จากทั้งหมดที่ได้รับแจ้ง
ทั้งสิ้น 8,715 ยูอาร์แอล แต่ยื่นให้ศาลพิจารณา 7,164 ยูอาร์
แอล (ข่าว นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม แถลงเมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 จากเฟซบุก๊ กองบังคับการปราบปราม
การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3 บก.ปอท.)
•

โลกทัศน์ที่แตกต่าง สอง : เจอกันที่ศาล สุดทางของความอดกลั้น

เมื่อปี พ.ศ. 2562 ศาลฎีกาได้มีคำ�พิพากษาเรื่องการส่ง
ข้อความหมิน
่ ประมาทผูอ้ น
ื่ ผ่านช่องทางสือ่ สังคมออนไลน์ประเภท
“ไลน์” ว่า เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
326 มิใช่เป็นการกระทำ�ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 328 คือ เป็นการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามโดย
ประการทีน
่ า่ จะทำ�ให้ผอู้ น
ื่ เสียชือ่ เสียง ถูกดูหมิน
่ หรือถูกเกลียดชัง
ที่มีลักษณะเป็นเพียงเจตนาการแจ้งข่าวหรือไขข่าวไปยังกลุ่ม
เฉพาะบุคคลซึ่งอยู่ในกลุ่มไลน์เท่านั้น ยังไม่เป็นการกระจายข่าว
สู่สาธารณชนหรือประชาชนทั่วไป ซึ่งกำ�หนดโทษไว้ต่างกันคือ
ผูทำ
้ �ผิดฐานหมิน
่ ประมาทตามมาตรา 326 ต้องระวางโทษไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำ�ทั้งปรับ ขณะที่ถ้า
ผิดตามมาตรา 328 ต้องระวางโทษไม่เกินสองปีและปรับไม่เกิน
สองแสนบาท
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คำ�พิพากษานี้สำ�คัญเพราะเป็นการวางบรรทัดฐานเรื่อง
การส่งข้อความหมิน
่ ประมาทผูอ้ น
ื่ ผ่านช่องทางสือ่ สังคมออนไลน์
ประเภท “ไลน์” เป็นครั้งแรก ซึ่งจะมีผลต่อการกระทำ�ผิดฐาน
ละเมิดผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน
จากข้อมูลจนถึงเดือนตุลาคม 2556 ยังไม่มกี ารรวบรวม
ตัวเลขคดีการกระทำ�ความผิดฐานมาตรา 14 พ.ร.บ.ว่าด้วยการ
กระทำ�ความผิ ด ทางคอมพิ ว เตอร์ ฉ บั บ ที่ ส อง รวมถึ ง คดี ห มิ่ น
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ประมาทผ่านช่องทางโซเซียลมีเดีย แต่เป็นที่ปรากฏชัดว่า เมื่อมี
การใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเคลื่ อ นไหวทาง
การเมืองและสือ่ สารทางการเมืองในช่วงเดือนตุลาคม 2560 รัฐ
และผู้เสียหายได้เลือกใช้วิธีแจ้งความดำ�เนินคดีเพื่อยับยั้งการ
กระทำ�ดังกล่าว
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ในกรณีความผิดต่อรัฐนั้น นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แถลง
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ระบุเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560
ว่า เคารพสิทธิประชาชนและไม่ปิดกั้นการแสดงความผิดเห็น
ทางกระทรวงได้ตรวจสอบว่า มีการทำ�ผิดกฎหมายทางโซเซียล
มีเดียโดยพาดพิงหมิ่นสถาบันหลักของประเทศ ยุยง ปลุกปั่น
ทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมือง จากการชุมนุมทางการเมือง
ที่ผ่านมากว่า 1,000 รายได้แจ้งความเอาผิด 5 ราย 3 รายเป็น
แกนนำ�ผู้ชุมนุมและเป็นคนนำ�ข้อมูลที่ผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบ
คอมพิ ว เตอร์ค นแรก และยั ง พบผู ้ ก ระทำ�ความผิ ด ชุ ด ใหม่ อี ก
3,097 ราย ซึ่งมีเรื่องหมิ่นสถาบัน, ลามก, การพนัน, ยาเสพติด
และลิขสิทธิ์ ซึ่งทางกระทรวงจะดำ�เนินการเอาผิดตั้งแต่เจ้าของ
แพลตฟอร์ม บริษัทแม่และส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (อ้างแล้วข่าว
นายพุ ท ธิ พ งษ์ ปุ ณ ณกั น ต์ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ
และสังคม แถลงเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560)
กรณีบุคคลนั้น ผู้มีชื่อเสียงและมีสถานะในทางสังคม
หลายคน รวมทัง้ บุตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐนตรี
ก็เลือกใช้มาตรการทางกฎหมายแจ้งความดำ�เนินคดีกับผู้ใช้การ
สื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ ที่ได้วิพากษ์วิจารณ์ตนเองในทางที่
เสียหาย เป็นต้น
เป็นที่น่าสังเกตว่า การดำ�เนินคดีเช่นนี้ ดูเหมือนจะเกิด
ขึน
้ ในช่วงการเมืองตึงเครียดซึง่ มักจะมีการใช้และให้ขอ้ มูลทางสือ่
สังคมออนไลน์เพือ่ ชิงความได้เปรียบทางการเมืองโดยไม่คำ�นึงถึง

สื่อ สังคมกับประชาธิปไตย

หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย มาตรการทางกฎหมายนี้น่าจะเข้มข้น
ขึ้นเพราะเป็นวิธีการสื่อสารทางการเมืองและการระงับการแพร่
ระบาดของข้อมูลข่าสารที่ไม่พึงประสงค์ที่ได้ผลที่สุดในเวลาที่
รวดเร็วที่สุดของผู้ที่ไม่สามารถอดกลั้นต่อการถูกละเมิด
•

โลกทัศน์ทแี่ ตกต่าง สาม : ในห้องแห่งเสียงสะท้อน เราต่างฟ้า ต่างฝัน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต คณะ
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการวิจัย
เรื่อง “ห้องแห่งเสียงสะท้อนออนไลน์กับผู้ออกเสียงเลือกตั้งครั้ง
แรกในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562” ได้เปิดเผยผลการวิจัย
ดังกล่าวว่า Echo Chamber คือ ปรากฏการณ์ทางการสื่อสาร
ที่ผู้คนเลือกรับเฉพาะสิ่งที่ตรงตามความชอบของตนเองโดยมี
อัลกอริทึมของสื่อสังคมออนไลน์คอยคัดสรรข้อมูลที่น่าจะชอบ
มาให้ ขณะเดียวกันผู้ใช้ออนไลน์ก็สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อ
หลีกเลีย่ งทีจ่ ะฟังความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกับตนจนอาจจะไปสูก่ าร
รวมกลุม่ บางขัว้ ของคนทีค่ ดิ และชอบเหมือนๆ กัน โดยเฉพาะเรือ่ ง
การเมือง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในแง่การขาดความหลากหลาย
ทางความคิด พร้อมๆ การสร้างความสุดโต่งและไม่อดทนต่อ
ความคิ ด เห็ น ต่ า งในสั ง คม ทำ�ให้ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การพั ฒ นา
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ
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	คณะวิจยั เก็บข้อมูลด้วยการสอบถามกลุม
่ ผูม
้ สี ท
ิ ธิเลือกตัง้
ครั้งแรกรวม 3,286 คนจัดการสนทนากลุ่ม 8 พื้นที่ครอบคลุม
ทุกภูมภิ าค ติดตามและมีปฏิสมั พันธ์กบ
ั เพจเฟซบุก๊ เพือ่ ศึกษาภาวะ
ฟองสบู่ ตัวกรองทางการเมือง และวิเคราะห์บกิ๊ ดาต้า และเครือข่าย
สังคมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกบนทวิตเตอร์ 1,500 บัญชี
ที่สุ่มเลือกมาจากการคัดกรองโดยใช้แฮชแท็กยอดนิยมในช่วง
เลือกตั้ง
Social Media and Democracy

ผลการวิ จั ย พบว่ า มี อ งค์ ป ระกอบของห้ อ งแห่ ง เสี ย ง
สะท้อนในการสื่อสารทางการเมืองผ่านทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กใน
ช่วงเวลาหาเสียงเลือกตั้งทั่วไป 2562 ซึ่งพบได้จากหลายวิธีวิจัย
แต่ไม่ได้เป็นห้องแห่งเสียงสะท้อนที่ปิดโดยสิ้นเชิง และไม่ได้อยู่ใน
ระดับทีเ่ ป็นอันตราย คนรุน
่ ใหม่ทเี่ ป็นผูอ้ อกเสียงเลือกตัง้ ครัง้ แรก
มีการเปิดรับสือ่ หลากหลาย ใช้พน
ื้ ทีอ่ อนไลน์เรียนรูแ้ ละสร้างการ
มีสว่ นร่วมทางการเมืองทีม
่ ลี กั ษณะแนวระนาบและมีจดุ มุง่ หมาย
อย่ า งชั ด เจน ขณะเดี ย วกั น ก็ กำ�ลั ง ปรั บ เปลี่ ย นนิ ย ามของ
ประชาธิปไตยในรูปแบบใหม่เพื่อแสดงออกถึงอัตลักษณ์ค่านิยม
ร่วมของกลุ่ม และตำ�แหน่งแห่งที่ในพื้นที่สาธารณะแบบต่อต้าน
อั น สะท้ อ นบทบาทของคนรุ ่ น ใหม่ ใ นฐานะผู ้ ก ระทำ�การทาง
การเมืองและเป็นพหุสังคมที่เพิ่มขึ้น
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รายงานวิจัยยังพบปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะห้องแห่งเสียง
สะท้อนมาจากอัลกอริทม
ึ ของโซเซียลมีเดีย ทัศนคติทางการเมือง
ตามบริบทแบบแบ่งขั้ว สถานการณ์แวดล้อมที่สร้างกระแส/
วิวาทะในโลกออนไลน์ พฤติกรรมการสือ่ สารการเมืองทีเ่ ลือกสรร
เฉพาะสิ่งที่ตอกย�้ำความคิดความเชื่อเดิม ตลอดจนวิถีชีวิตที่
ผูกพันกับภูมิทัศน์ของสื่อออนไลน์ของคนรุ่นใหม่
นอกจากนี้ยังมีข้อค้นพบที่น่าสนใจอื่นๆ อีกดังนี้

ผู้ออกเสียงเลือกตั้งครั้งแรกส่วนใหญ่มีทัศนคติแนวโน้ม
เอียงไปแนวคิดแบบเสรีนิยม มีศรัทธาต�่ำในระบบการเมืองเชิง
สถาบันที่ขับเคลื่อนโดยนักการเมืองและพรรคการเมืองแต่ยัง
ยึดมั่นแนวคิดแบบประชาธิปไตยและเชื่อในบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของคนรุน
่ ใหม่ทจี่ ะสร้างความเปลีย่ นแปลงทางการเมือง
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พฤติกรรมการสือ่ สารและการมีส่วนร่วมของผู้ออกเสียง
เลือกตั้งครั้งแรกในพื้นที่ออนไลน์จะแตกต่างกันไปตามประเภท
เครือข่ายทีต่ นเป็นสมาชิกร่วมอยู่ เช่น เครือข่ายความสัมพันธ์ฉน
ั
ญาติมติ ร เครือข่ายในชุมชนหรือสังคมในชีวติ จริง และเครือข่าย
ตามประเด็นความสนใจ เป็นต้น
อัลกอริทึมของเฟซบุ๊กสร้างสภาพแวดล้อมทีนำ
่ �ให้เนื้อหา
ข่ า วสารทางการเมื อ งมี ลั ก ษณะเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ
ทัศนคติทางการเมืองของผู้ใช้ กล่าวคือ มีความสอดคล้องกับฝั่ง
ผูใ้ ช้เลือกติดตามและมีปฏิสมั พันธ์ดว้ ย อีกทัง้ มีความเข้มข้นมากขึน
้
ตามประสบการณ์ของผู้ใช้ซึ่งส่งผลให้มีบ่อรวมของข้อมูลและ
ข้อถกเถียงทีจำ่ �กัดในกลุ่มแบ่งขั้วหรือเครือข่ายแบบแบ่งขั้ว
ผลการวิ เ คราะห์ เ ครื อ ข่ า ยสั ง คมบนทวิ ต เตอร์ แ สดง
ให้เห็นการจับตัวเป็นกลุ่มก้อนเครือข่ายของคนที่มีความคิดเห็น
เหมือนกัน มีความเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้ที่มีขั้วความคิดเดียวกัน
เช่น อนุรักษ์นิยม-อนุรักษ์นิยม หรือ เสรีนิยม-เสรีนิยม ปรากฏ
ชัดเจนว่า ที่มีขั้วความคิดต่างกัน เช่น อนุรักษ์นิยม-เสรีนิยม
หรือ เสรีนยิ ม-กลางๆ กล่าวคือ ผลสะท้อนให้เห็นเครือข่ายความ
สัมพันธ์ที่เกิดการเลือกปฏิสัมพันธ์กับคนที่คิดหรือมีทัศนคติแบบ
เดียวกันมากกว่าจะเป็นเวทีเปิดที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างความ
คิดเห็นที่หลากหลาย
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ทีมวิจัยได้เสนอแนะให้ลดความเสี่ยงจากห้องแห่งเสียงสะท้อนดังนี้

1. ส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบของห้องแห่งเสียง
สะท้ อ นต่ อ ประชาธิ ป ไตยแบบปรึ ก ษาหารื อ และเรื่ อ งระบบ
อัลกอริทึมของสื่อสังคมออนไลน์
2. จัดกระบวนการต่อรองให้ผบ
ู้ ริการสือ่ สังคมออนไลน์ในประเด็น
ผลกระทบของห้องแห่งเสียงสะท้อน
Social Media and Democracy

3. สร้างเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาชีพและทางการ
เชือ่ มโยงกับสังคมให้กบ
ั สือ่ ทัง้ ทางแนวราบและแนวดิง่ เพือ่ สร้าง
พื้ น ที่ ต รงกลางโดยยึ ด ถื อ ประโยชน์ ส าธารณะที่ เ คารพความ
แตกต่างหลากหลายและมุ่งสร้างความเข้าใจเชิงพหุสังคม
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการศึกษาพฤติกรรมการสื่อสาร
ในยุคดิจท
ิ ลั ด้วยรูปแบบพหุวจิ ยั เพือ่ ทำ�ความเข้าใจปรากฏการณ์
อันซับซ้อนให้รอบด้านและลุ่มลึกมากขึ้น (รายงานผลการวิจัย ห้อง
แห่งเสียงสะท้อนออนไลน์กับผู้ออกเสียงเลือกตั้งครั้งแรก ในการเลือกตั้งทั่วไป
พ.ศ. 2562 มติชนออนไลน์ 28 กรกฎาคม 2563)
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ผลการวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นความแตกต่างทางความคิด
ของคนระหว่างรุ่นและน่าจะเป็นคำ�อธิบายปรากฏการณ์เรื่อง
คณะราษฎร 2563 ได้เป็นอย่างดี ผลของการเสพและใช้สอื่ สังคม
ออนไลน์ของคนไทยไม่วา่ จะเป็นช่วงวัยใด โดยนำ�ตัวเองเข้าไปอยู่
ในห้องแห่งเสียงสะท้อนหรือไม่รท
ู้ น
ั ระบบอัลกอริทมึ หรือรูจ้ กั ปรับ
ระบบนิเวศแห่งการใช้โซเซียลมีเดียของตนเอง กำ�ลังมีผลกระทบ
อย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนาประชาธิปไตยไทย แน่นอนว่ามัน
นำ�มาซึ่งความแตกร้าวระหว่างความคิดของผู้คนและความหวั่น
วิตกต่ออนาคตที่ยังมองไม่เห็นว่าจะนำ�ไปสู่จุดใด
•

อนาคตที่มองไม่เห็น หนึ่ง : โครงสร้างใหม่ที่ยังต้องพิสูจน์ทดลองใช้

การแก้ไข พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ก็ดี หรือการออกกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 พ.ร.บ.การบริหารงาน
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจทิ ลั พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.การ
รักษาความปลอดภัยมัน
่ คงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ฯลฯ รวมทัง้ ปรับ
โครงสร้างความรับผิดชอบของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติและ

สื่อ สังคมกับประชาธิปไตย

อืน
่ ๆ นัน
้ เป็นการปรับโครงสร้างของการจัดการในระดับนโยบาย
มาจนถึงการปฏิบัติ ครอบคลุมการบังคับใช้กฎหมาย การวาง
กฎเกณฑ์ใหม่ในสังคมและกระบวนการอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง แต่จะได้
ผลเพี ย งไรยั ง ต้ อ งผ่ า นการพิ สู จ น์ ท ดลองใช้ เ พื่ อ ประเมิ น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไปอีกระยะหนึ่ง
น่าสังเกตว่า เมือ่ มีการชุมนุมทางการเมืองของกลุม่ ทีเ่ รียก
ตนเองว่า คณะราษฎร 2563 ซึ่งมีการนัดหมายการชุมนุมผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ และใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือ
ในการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนการเคลื่อนไหว พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ใช้อำ�นาจออกประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินทีม
่ ีความร้ายแรงในเขตท้องทีก่ รุงเทพมหานคร กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีหนังสือถึง กสทช. ให้ลบหรือ
ระงับการแพร่ข้อมูลของ 4 สำ�นักข่าวและ 1 เพจ ซึ่งต่อมา นาย
พุ ท ธิ พ งษ์ ปุ ณ ณกั น ต์ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคมยอมรับว่ามีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ตำ�รวจ กสทช. จริง ว่าจะมีนักข่าวที่เข้าข่ายความผิดหรือไม่
ส่วนถึงขั้นปิดหรือไม่ อยู่ที่คำ�สั่งศาล ซึ่งต่อมา พลเอกประยุทธ์
ได้สั่งให้ระงับการดำ�เนินการในเรื่องนี้
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การดำ�เนินการดังกล่าวบอกถึงขั้นตอนตามที่กำ�หนดไว้
ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย อย่างไรก็ดี ปรากฏการณ์ดังกล่าว
ได้มีการเสนอให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ และน่าจะ
มีการเคลื่อนไหวบางอย่างที่เป็นการเข้าข่ายฐานความผิดตามที่
กำ�หนดไว้ในกฎหมาย แต่ทงั้ ๆ ทีเ่ ป็นการเคลือ่ นไหวทางการเมือง
ทีใ่ ช้โซเซียลมีเดียเป็นช่องทางการสือ่ สารการเมืองทีก่ า้ วหน้าทีส่ ดุ
และท้าทายกฎหมายมากทีส่ ดุ แต่ยงั ไม่พบว่ามีการใช้กระบวนการ
ตามกฎหมายเหล่ า นี้ อ ย่ า งเต็ ม รู ป แบบใดหรื อ ไม่ และได้
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอย่างไรหรือไม่
เนื่องจากระหว่างที่ผู้เขียนได้เขียนรายงานชิ้นนี้การเคลื่อนไหว
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ทางการเมืองดังกล่าวยังไม่เป็นทีย่ ตุ ิ ข้อนีจ้ งึ เป็นประเด็นที่ มีความ
ชัดเจนขึ้นในอนาคต
•

อนาคตที่มองไม่เห็น สอง : การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตกับผลการ
เลือกตั้งในอนาคต ความสัมพันธ์ที่คาดเดาไม่ได้

ใน พ.ศ. 2559 รัฐบาลได้ดำ�เนินนโยบายไทยแลนด์ 4.0
โดยขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะไปทั่วประเทศ รวมทั้ง
ในชนบท เพือ่ ให้ประชาชนทัว่ ประเทศเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยหวังว่า
นโยบายนี้และเน็ตประชารัฐจะทำ�คุณภาพการศึกษา คุณภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากดีและเข้มแข็งขึ้น ส่งผลให้ขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลกเพิม
่ ขึน
้ ประมาณว่า
ผลจากการติดตัง้ เน็ตประชารัฐครบ 24,700 หมูบ
่ า้ น และยังผล
ให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุม 74,987 หมู่บ้าน ทำ�ให้
ประชาชนราว 29 ล้านคนหรือร้อยละ 43 เข้าถึงอินเทอร์เน็ต
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กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระบุว่า รัฐบาล
ไม่ได้แต่ยกระดับโครงสร้างพืน
้ ฐานโทรคมนาคมของประเทศด้วย
การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสือ่ สัญญาณสาย
เคเบิลใยแก้วนำ�แสงให้ครอบคลุมทุกหมูบ
่ า้ นเท่านัน
้ ทางกระทรวง
ยั ง ได้ อ บรมเพื่ อ ให้ ชุ ม ชนและประชาชนเข้ า ใจถึ ง วิ ธี ก ารใช้ สื่ อ
โซเซียลมีเดีย นำ�มาใช้ประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา
และสุขภาพด้วย (ข่าว ดีอี เร่งขายเครือข่ายเน็ตประชารัฐ พร้อมอบรมชาวบ้าน
ใช้เน็ตสร้างรายได้ ผูจ้ ดั การออนไลน์ สัมภาษณ์ พิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 10 ธันวาคม 2560)
การดำ�เนินการดังกล่าว กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาฯ กระทรวงมหาดไทย
และสำ�นักนายกรัฐมนตรี จัดอบรมวิทยากรแกนนำ�ครูการศึกษา
นอกโรงเรียน 5 รุ่นจำ�นวน 1,033 คน และผู้นำ�ชุมชนและ
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หมู่บ้านอีกจำ�นวน 100,000 คน ใช้กลไกขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับ
จังหวัด อำ�เภอ จนถึงตำ�บลเพื่อให้ประชาชนมีทักษะทางด้าน
ดิจิทัลและรู้เท่าทันการใช้สื่อสังคมออนไลน์
มีการเก็บข้อมูลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมในบางช่วงว่า จังหวัดที่มีประชาชนลงทะเบียนเข้าใช้งาน
มากสุดอยูใ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ บุรรี มั ย์ อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุดรธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สกลนคร และ
กาฬสินธุ์ ช่วงเวลาที่มีคนใช้งานมากสุด คือ 16.00 24.00 น.
คิดเป็นร้อยละ 79.6 ช่วงเวลาใช้งานต�ำ่ สุดคือ 24.00 04.00 น.
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5.05 (ข่าวความส�ำเร็จโครงการเน็ตประชารัฐ sanook.com
22 พฤษภาคม 2561)

อย่างไรก็ตาม เมือ่ ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์เน็ตประชารัฐ
ที่ npcr.netpracharat.com แล้วไม่พบผลการสำ�รวจประเมิน
ว่าการดำ�เนินโครงการนี้ให้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งไว้อย่างไรหรือไม่
ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ประชาชนคงได้รับความสะดวกมากขึ้น
และถือว่ารัฐบาลได้ดำ�เนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 56 ที่
บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นวรรคแรกว่ า “รั ฐ ต้ อ งจั ด หรื อ ดำ�เนิ น การให้ มี
สาธารณูปโภคขัน
้ พืน
้ ฐานทีจำ่ �เป็นต่อการดำ�รงชีวติ ของประชาชน
อย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน” แต่ในอีกด้านหนึ่ง
ก็ น่ าสนใจว่ า การที่ป ระชาชนเข้าถึง อินเทอร์ เน็ ตและใช้ ก าร
สื่ อ สารทางสั ง คมออนไลน์ เป็ น ช่ อ งทางในการสื่ อ สารมากขึ้ น
ย่อมจะมีผลต่อทัศนคติทางการเมือง ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง และจะส่งผลต่อการก่อประชามติและการเลือกตัง้
ที่จะมีต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน แต่จะเป็นอย่างไร แบบไหน
อาจจะต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาในรายละเอี ย ดต่ อ ไปและขึ้ น อยู ่ กั บ ว่ า
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะเปลี่ยนแปลงกฎกติกาในเรื่องนี้
อย่างไรหรือไม่ด้วย
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•

อนาคตที่ ม องไม่ เ ห็ น สาม : เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร เจ้ า แห่ ง การ
เปลี่ยนแปลง

	สำ�นักงานสถิตติแห่งชาติได้สำ�รวจการมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารในครัวเรือนเป็นประจำ�ทุกปี เพือ่ ใช้ใน
การนำ�เสนอและเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างประเทศต่างๆ และ
เป็นตัวชี้วัด ความก้าวหน้าด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT ของ
ประเทศ ในรายงานล่าสุด คือ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 4) ระบุว่า
ในเขตเทศบาล เพศชายจะใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 71.6 เพศหญิง
ใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต ร้ อ ยละ 68.4 นอกเขตเทศบาล เพศชายใช้
อินเทอร์เน็ตร้อยละ 54.3 เพศหญิงใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 52.4
และเป็นการใช้ผา่ นโทรศัพท์มอื ถือร้อยละ 93.1 กลุม
่ ทีใ่ ช้งานมาก
ที่สุดคือ กลุ่มอายุ 25-74 ปี เมื่อสอบถามกิจกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตในแต่ละอาชีพในรอบ 12 เดือน พบว่าทุกอาชีพ
ส่วนใหญ่ใช้ Social Network (เช่น เฟซบุ๊ก, กูเกิลพลัส, ไลน์,
อินสตาแกรม) สูงสุดคือประมาณร้อยละ 99.4-98.2 (รายงานตัว
ชี้วัด ITU โครงการส�ำรวจ ICT ครัวเรือน 2561 (ไตรมาส 4) ส�ำนักงานสถิติแห่ง
ชาติ www.nso.go.th)
98

ผลการสำ�รวจก่อนหน้านี้ก็บ่งชี้ไปในลักษณะเดียวกับผล
การสำ�รวจล่าสุดนี้ คือ เมือ่ สอบถามกิจกรรมการใช้อน
ิ เทอร์เน็ต
ในแต่ละอาชีพในรอบ 12 เดือน พบว่าทุกอาชีพส่วนใหญ่ใช้โซเชียล
มีเดียเป็นหลัก ขณะทีเ่ ทคโนโลยีสำ�หรับโทรศัพท์เคลือ่ นทีกำ่ �ลังจะ
เคลื่อนเข้าสู่ยุค 5G ซึ่งจะสามารถรองรับการรับส่งข้อมูลที่เชื่อม
ต่อระบบจำ�นวนมหาศาล ทำ�ให้ส่งข้อมูลได้รวดเร็วและแม่นยำ�
ซึ่ ง จะมี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต ของผู ้ ค นอย่ า ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้
ในรายงานเรื่อง 5G : คลื่นและเทคโนโลยี ซึ่งจัดทำ�โดย
สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโททัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ระบุถึงศักยภาพของ

สื่อ สังคมกับประชาธิปไตย

เทคโนโลยี 5G ไว้ว่า ระบบ 5G จะมีอัตราการส่งข้อมูลสูงสุด
(Peak data rate) เพิ่มขึ้น 20 เท่า, อัตราการส่งข้อมูลที่ผู้ใช้ได้
รับ (User experienced data rate) เพิม่ ขึน
้ 10 เท่า, ความหน่วง
ของระบบ (Latency) ลดลง 10 เท่า, ความสามารถในการรับ
ข้ อ มู ล ในขณะเคลื่ อ นที่ (Mobility) โดยสามารถรองรั บ การ
เคลื่อนที่มีความเร็วเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า, ความหนาแน่นในการเชื่อม
ต่อ (Connection density) ซึ่งหมายถึงจำ�นวนอุปกรณ์ที่ระบบ
สามารถรองรับได้ เพิม
่ ขึน
้ 10 เท่า, ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ของโครงข่ า ย (Energy efficiency) เพิ่ ม ขึ้ น 100 เท่ า ,
ประสิทธิภาพการใช้คลื่นความถี่ (Spectrum efficiency) เพิ่ม
ขึ้น 3 เท่า และอัตราการส่งข้อมูลสูงสุดต่อพื้นที่ (Area traffic
capacity) เพิ่มขึ้น 100 เท่า
“ระบบ 5G จะส่งผลให้โลกของเราก้าวสูย่ ค
ุ ที่ 4 ของการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นยุคของการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล
อย่างเต็มตัว แนวโน้มอุตสาหกรรมจะมีการเชื่อมต่อระหว่าง
อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ หรือที่เรียกว่า Internet of things
(IoT) เทคโนโลยีสื่อสารจะไม่เป็นเพียงแค่ส่วนประกอบหนึ่งในวิถี
ชีวิตของเราอีกต่อไป แต่จะเป็นสิ่งจำ�เป็นที่เราขาดไม่ได้ในชีวิต
ประจำ�วัน รวมทั้งจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการรวบรวมข้อมูล
และองค์ความรูข้ นาดใหญ่ และข้อมูลเหล่านีจ้ ะเป็นกุญแจสำ�คัญ
ในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตของมนุษย์
ไม่ว่าจะในด้านเศรษฐกิจหรือสังคม” (http://www.nbtc.go.th/
getattachment/Services/quarter2560)
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	ลำ�พังการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี 4G ไปยัง 5G ยังน่าจะ
มีการเปลีย่ นแปลงใหญ่ถงึ เพียงนี้ ยังไม่นบ
ั ว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง
อย่างต่อเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศอีกจำ�นวนมากที่จะเกิด
จากภาคต่างๆ อีก การเปลี่ยนแปลงนี้จะนำ�ไปสู่อะไรบ้างยังยาก
ที่จะระบุได้ชัดเจนในวันนี้
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บทที่ 5
สรุปและข้อเสนอแนะ
เสรีภาพในการติดต่อสือ่ สารถึงกันของประชาชนชาวไทย
ถูกรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 36 ว่า “บุคคล
ย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าในทางใดๆ การ
ตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน รวม
ทั้งการกระทำ�ด้วยประการใดๆ เพื่อให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่
บุคคลสื่อสารถึงกันจะกระทำ�มิได้ เว้นแต่มีคำ�สั่งหรือหมายของ
ศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ” เสรีภาพในการ
ติดต่อสื่อสารถึงกันโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ก็เป็นเสรีภาพที่ถูก
รับรองไว้ในมาตรานี้
การติดต่อสื่อสารถึงกันผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
เกิดขึ้นตามเทคโนโลยีการสื่อสารซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และต่อเนือ่ ง ในระยะแรกของการเกิดขึน
้ ของการสือ่ สารช่องทาง
นี้เป็นไปอย่างเสรี ผู้ใช้ๆ โดยไม่มีข้อจำ�กัดเรื่องเสรีภาพ ต่อมารัฐ
ได้ อ อกพระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการกระทำ�ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ เมื่อปี พ.ศ. 2550 เป็นครั้งแรก และเป็นช่วงที่ผู้
ใช้ได้ใช้เครื่องมือนี้ในการสื่อสารเนื้อหาที่เป็นการแสดงออกถึง
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ตลอดระยะเวลาหนึ่งทศวรรษของการบังคับใช้กฎหมายฉบับนั้น
มาจนถึงการแก้ไข พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์เมื่อปี พ.ศ. 2560 การกำ�กับดูแลการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ยงั อยูบ่ นฐานของกฎหมายฉบับเดียว แม้จะมีกลไกในภาค
ประชาสังคม ตลอดจนผูป
้ ระกอบการทีจ่ ะร่วมกันสร้างมาตรฐาน
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จริยธรรมและมาตรการทางบวกในการกำ�กับการใช้เพือ่ ยกระดับ
การใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ข องพลเมื อ งไทยให้ เ ป็ น ไปอย่ า ง
สร้างสรรค์และไม่ผิดกฎหมาย แต่ปรากฏว่า พลังนั้นไม่มากพอ
เมือ่ การใช้สอื่ สังคมออนไลน์กลายเป็นพฤติกรรมทีม
่ บ
ี ทบาทอย่าง
สูงในการใช้ชีวิตประจำ�วันของคนไทย มีบทบาทในการติดต่อ
สื่อสาร การศึกษา การพาณิชย์ ฯลฯ ตลอดจนถึงการกำ�หนด
ความรูส้ กึ นึกคิดของผูค้ น พร้อมกันนัน
้ ก็ได้กอ่ ให้เกิดปัญหาตาม
มาอีกมาก รวมทั้งอาชญากรรมทางออนไลน์
พลเมืองไทยได้ใช้การสือ่ สารทางสังคมออนไลน์เป็นเครือ่ ง
มือสำ�คัญในการสือ่ สารทางการเมืองของพลเมืองในรูปแบบต่างๆ
ไม่ว่าการให้ความรู้ทางการเมือง การเคลื่อนไหวทางการเมือง
การก่อประชามติ ฯลฯ โดยนับวันการใช้สื่อสังคมออนไลน์ยิ่งจะ
มีบทบาทสูงขึน
้ ในการดำ�เนินกิจกรรมทางการเมืองและบทบาทนี้
น่าจะทวีความสำ�คัญที่โดดเด่นขึ้นอีกดังปรากฏการณ์ห้องแห่ง
เสียงสะท้อนที่มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารและความรู้สึกนึกคิดของ
คนรุ่นใหม่ต่อการเมือง ปรากฏการณ์ทางการเมืองโดยคณะ
ราษฎร 2563 น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของอิทธิพลดังกล่าว
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ขณะที่รัฐไทยได้ปรับปรุงกฎหมาย แนวคิด โครงสร้าง
การบริหารจัดการ ฯลฯ เรื่องโซเซียลมีเดียใหม่เป็นการใหญ่ใน
รอบ 3 4 ปีทผี่ า่ นมา แต่ไม่วา่ จะปรับอย่างไรแกนหลักยังถูกตรึง
อยู่ด้วยหลักการในรัฐธรรมนูญซึ่งบัญญัติมาเช่นเดียวกันนี้เกือบ
ทุกฉบับ นั่นคือ “การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยข้อมูลที่
บุคคลสื่อสารถึงกัน รวมทั้งการกระทำ�ด้วยประการใดๆ เพื่อให้
ล่วงรูห้ รือได้มาซึง่ ข้อมูลทีบ่ คค
ุ ลสือ่ สารถึงกันจะกระทำ�มิได้ เว้นแต่
มี คำ�สั่ ง หรื อ หมายของศาลหรื อ มี เหตุ อ ย่ า งอื่ น ตามที่ ก ฎหมาย
บัญญัต”ิ อย่างไรก็ตาม การแก้ไข พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำ�ความ
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เมื่อปี พ.ศ. 2560 ได้มีการขยายฐาน
ความผิดกรณีนำ�เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
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อันเป็นเท็จ ที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อส่วนรวมซึ่งเดิมกำ�หนด
ไว้แต่เพียงสองประการ คือ การรักษาความมั่นคงของประเทศ
หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนนั้น มีการขยาย
ความขึ้นให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้นอีก 4 ประเด็น คือ ความปลอดภัย
ของประเทศ ความปลอดภั ย สาธารณะ ความมั่ น คงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์
สาธารณะของประเทศ ซึง่ การขยายฐานความผิดนีแ้ ม้จะมีเหตุผล
ในเรือ่ งการนำ�เข้าข้อมูลอันเป็นเท็จจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
ของประเทศในด้านความมั่นคงในมิติสำ�คัญๆ ต่างๆ แต่อีกด้าน
หนึ่งก็จะกระทบต่อการใช้สิทธิเสรีภาพของพลเมืองผู้ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์
ในทางการเมืองทีม
่ กี ารปกครองแบบประชาธิปไตยมีการ
คำ�นึงถึงสิทธิ เสรีภาพ สิทธิการเมืองและสิทธิพลเมือง ก็จะเปิด
ให้มีเสรีภาพในการสื่อสาร โดยจะปรากฏให้เห็นทั้งในการสื่อ
สังคมออนไลน์ในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน การบริหารราชการ
แผ่นดิน การให้การศึกษาทางการเมือง หรือในช่วงที่มีการเลือก
ตั้งก็จะใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของ
พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากการสื่อสาร
ทางการเมืองมีทงั้ ในช่วงก่อนวันเลือกตัง้ วันเลือกตัง้ และหลังวัน
เลือกตั้ง
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ขณะนี้ยังเร็วไปที่จะสรุปว่า กระบวนการปรับตัวของรัฐ
เหล่านั้นจะส่งผลในเรื่องของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือ
ปัญหาอย่างไรหรือไม่ อย่างไรก็ตาม สภาพการณ์การใช้สอื่ สังคม
ออนไลน์ของพลเมืองไทยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีก
ด้วยปัจจัยที่เอื้ออำ�นวยหลายประการ เช่น การขยายโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตของรัฐบาลไปครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ และ
การพัฒนาเทคโนโลยีที่กำ�ลังเคลื่อนจาก 4G เป็น 5G รวมทั้ง
การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศซึง่ เกิดขึน
้ อย่างต่อเนือ่ ง
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ฯลฯ ทั้ ง ในส่ ว นของการนำ�ไปใช้ ป ระโยชน์ ก็ อ าจจะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไป อันเป็นผลกระทบโดยตรงจากวิกฤติโควิด-19
อาทิ การค้าขายผ่านระบบออนไลน์มากขึน
้ ทำ�ให้จะมีการพัฒนา
แพลตฟอร์มใหม่ๆ ทีต่ อบสนองความต้องการใช้งาน การใช้ระบบ
สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ม าแทนที่ ก ารทำ�ธุ ร กรรมทางการเงิ น ที่ เป็ น
เงิ น สด การออกเสี ย งประชามติ การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ใน
โครงการของรัฐหรือท้องถิ่น หรือการพัฒนากฎหมายที่ต้องการ
ความเห็นจากผูเ้ กีย่ วข้อง รวมทัง้ การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้
จะมีการดำ�เนินการผ่านระบบสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น อย่างไร
ก็ดี ในสังคมประชาธิปไตยที่ให้เสรีภาพในการเข้าถึงสื่อสังคม
ออนไลน์ ซึ่งสิ่งที่ได้รับจากสื่ออาจมีทั้งคุณประโยชน์และโทษ
ดังนัน
้ สิง่ ทีค่ วรสนใจในการอยูร่ อดในยุคดิจท
ิ ลั ก็คอื ความรอบรู้
สื่อ (Media Literacy) เพราะความรอบรู้สื่อจะทำ�ให้เรามีความ
สามารถในการเข้าถึง วิเคราะห์ และผลิตสื่อต่างๆ เพื่อถ่ายทอด
ความคิดของเราได้ รวมทัง้ ความตระหนักรูถ้ งึ ผลกระทบทีอ่ าจจะ
เกิดขึ้นและตามมาได้หากใช้สื่อสังคมออนไลน์แบบผิดวิธี
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การยกระดับการใช้สอื่ สังคมออนไลน์ของพลเมืองไทยนัน
้
ในยุคแรกๆ จะเป็นไปด้วยการร่วมมือกันของหลายฝ่ายในการ
กำ�กับดูแล แต่ผลที่ปรากฏก็ยังพบว่า การใช้สื่อสังคมออนไลน์ก็
ยังต้องการคุณภาพและความรับผิดชอบคูไ่ ปกับเสรีภาพมากกว่า
นี้ ลำ�พังการปรับตัวครัง้ ใหญ่ของรัฐอาจจะมีผลอยูบ
่ า้ ง การบังคับ
ใช้กฎหมายและการฟ้องร้องอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะถูก
หยิบยกมาใช้อย่างเข้มข้นขึ้นจากทุกฝ่ายในฐานะผู้เสียหายหรือผู้
ถูกกกระทำ� อาจจะมีความกังวลว่า เสรีภาพในการติดต่อสือ่ สาร
ถึงกันตามรัฐธรรมนูญอาจจะถูกละเมิดด้วยข้อยกเว้นในกฎหมาย
อื่น แต่การจะยกระดับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสังคมไทยนั้น
จำ�ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยมาตรการทีเ่ ข้มข้นและ
จริงจังมากกว่านี้
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ข้อค้นพบในการศึกษาพบว่า เมือ่ พิจารณาเชิงเปรียบเทียบการใช้
สือ่ สังคมออนไลน์ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยกับ
ประเทศต่างๆ ทัง้ ในแถบเอเชียยุโรป และอเมริกา การใช้เพือ่ การ
สื่อสารทางการเมือง ในแง่ของการสร้างทัศนคติทางการเมือง
สร้างความรูค้ วามเข้าใจทางการเมือง และสร้างบทบาททางการ
เมือง ยังคงมีน้อย ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางด้านการรณรงค์เลือก
ตั้ง ซึ่งเป็นการสื่อสารทางการเมืองในแง่การสร้างความสนใจ
ทางการเมือง เน้นประโยชน์สว่ นตนหรือกลุม
่ การเมืองเป็นสำ�คัญ
หรือการใช้สอื่ สังคมออนไลน์ไปในทางโจมตีกน
ั ทางการเมือง บาง
กรณีถึงกับมีการสร้าง “ข่าวปลอม” เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบ
ทางการเมือง หรือสร้างคะแนนนิยมในหมู่ประชาชน แต่หาก
เป็ น การบริ ห ารการพั ฒ นาประเทศก็ มั ก จะเป็ น การสร้ า งการ
โฆษณาชวนเชื่ อ ผสมผสานในการสื่ อ สารเพื่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การเมืองให้ได้รับคะแนนนิยมทั้งการเมืองระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น
การศึกษาครัง้ นีม
้ ขี อ้ เสนอแนะในการใช้สอื่ สังคมออนไลน์
ในการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ การมีทัศนคติหรือ
ค่านิยมต่อการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
เพื่อให้ประเทศมีความเป็นประชาธิปไตยทั้งในรูปแบบและเนื้อหา
สาระที่มีการปฏิบัติต่อกันในสังคม และหากสามารถนำ�สื่อสังคม
ออนไลน์ ม าใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการกล่ อ มเกลาทางสั ง คม
(Socialization) ในการปลูกฝังให้ประชาชนมีลักษณะ “พลเมือง
เข้มแข็ง” ก็จะทำ�ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
การตัดสินใจเรือ่ งทีม
่ ผี ลกระทบต่อชุมชนท้องถิน
่ อาทิ การจัดทำ�
โครงการพัฒนาทัง้ หลาย ซึง่ ทัง้ รัฐบาล และองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ต้ อ งเปิ ด เวที ให้ ป ระชาชนในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น มี ส ่ ว นร่ ว ม
ทัง้ นี้ ไม่วา่ จะเป็นปัญหาสิง่ แวดล้อม พลังงาน การประกอบอาชีพ
การศึกษา การสาธารณสุข หรือโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น
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โดยหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบก็คือ สำ�นักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง สถาบันพระปกเกล้า สำ�นักงานเลขาธิการสภา
ผู ้ แทนราษฎร กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น กระทรวง
มหาดไทย โดยมี สำ�นั ก งานเลขาธิ ก าร กสทช. ไทยพี บี เ อส
กระทรวงดิจท
ิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานสนับสนุน
แม้ว่าสื่อสังคมออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทมากทั้งในแง่
ของการสืบค้นเกี่ยวกับข่าวสาร ความรู้ด้านต่างๆ การใช้เพื่อ
ความบันเทิง หรือการเผยแพร่กิจกรรมในชีวิตประจำ�วัน การ
ประกอบอาชีพหารายได้โดยมีสื่อสังคมออนไลน์เป็นกลไกสำ�คัญ
แต่โดยที่ข้อมูลที่มีการแพร่ไปในทุกแพลตฟอร์มของสื่อสังคม
ออนไลน์มไิ ด้ลบเลือนไปตามกาลเวลา ข้อมูลเหล่านัน
้ จะยังคงอยู่
ตราบเท่ า ที่ ยั ง ไม่ มี คำ�สั่ ง ให้ ล บของศาลหรื อ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบใน
แพลตฟอร์มนั้นจะลบออกไปเอง ดังนั้น การโพสต์หรือเผยแพร่
ข้ อ มู ล ใดๆ แม้ ในระบอบประชาธิ ป ไตยจะยอมรั บ ในเสรี ภ าพ
ของบุคคล แต่ก็ต้องระลึกไว้ว่า อาจสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลหรืออาจจะทำ�ให้เกิดภยันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของบุคคลใดบุคลหนึ่งได้
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ก�าเนิด
สถาบันนโยบายศึกษาก่อก�าเนิดในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2528 โดยมี
จุดเริ่มต้นจากโครงการศึกษานโยบายสาธารณะภายใต้สมาคมสังคมศาสตร์
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เป็นผูอ้ า� นวยการร่วม หลังจากนัน้ สถาบันฯ มี ศ.ดร.สมศักดิ์ ชูโต เป็นประธาน
และมีผู้บริหารร่วมสองคน คือ นางยศวดี บุณยเกียรติ และ นางทิพย์พาพร
ตันติสนุ ทร ปัจจุบนั สถาบันนโยบายศึกษามี รศ.ตระกูล มีชยั เป็นประธาน
นางทิพย์พาพร ตันติสุนทร เป็นผู้อ�านวยการ และ นายสมชาติ เจศรีชัย เป็น
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สถาบั น นโยบายศึ ก ษาเป็ น องค์ ก รเอกชนที่ ด� า เนิ น กิ จ กรรมโดย
ไม่มุ่งหวังผลก�าไร มีวัตถุประสงค์ที่จะด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
สาธารณะ โดยมีการท�ากิจกรรมในรูปแบบของการสัมมนา การวิจัย ผลิตสื่อ
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และสิ่งพิมพ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ตาม
วัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจการเมื อ งระบอบ
ประชาธิปไตย
2. เพือ่ ให้การศึกษาและเผยแพร่ขา่ วสารกิจการนโยบายสาธารณะ และ
สนับสนุนการศึกษาทางการเมืองให้พลเมืองได้มีส่วนร่วมในการก�าหนด
นโยบายสาธารณะที่ส�าคัญต่อสังคมส่วนรวม
3. เพือ่ สร้างพลเมืองให้มคี วามสามารถทีจ่ ะใช้เสรีภาพบนพืน้ ฐาน ของ
ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม
4. เพื่อสนับสนุนการเสวนา สัมมนาและฝึกอบรม วิจัย ผลิตสิ่งพิมพ์
และสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการเมืองและการกระจาย
อ�านาจโดยให้พลเมืองมีส่วนร่วมในทุกระดับของสังคม

กิจกรรม
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สถาบั น นโยบายศึ ก ษา มี ก ารด� า เนิ น งานในรู ป การจั ด กิ จ กรรม
4 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ
1. การจัดเสวนา สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
แสดงความคิ ด เห็ น และถกเถี ย งระหว่ า งกลุ ่ ม ตั ว แทนต่ า งๆ ของสั ง คม
ต่อประเด็นนโยบายสาธารณะที่ส�าคัญๆ เพื่อเสนอต่อสาธารณะและรัฐบาล
อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น เวที ใ นการน� า เสนอข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ส� า คั ญ จากหน่ ว ยงาน
ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ ประชาชน เพื่ อ ท� าหน้ า ที่ ใ นการให้
ความรู้และทักษะทางการเมืองและสังคม
2. วิจัย โดยให้การสนับสนุนการศึกษาและวิจัยในเรื่องต่างๆ ที่จะมี
ผลกระทบต่อสาธารณชน ผลงานส�าคัญๆ ที่ผ่านมา อาทิเช่น การกระจาย

สื่อ สังคมกับประชาธิปไตย

สถาบันนโยบายศึกษา

อ�านาจการปกครองส่วนท้องถิน่ การปฏิรปู การเมือง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ
ซึง่ ผลของงานวิจยั ดังกล่าวได้มสี ว่ นส�าคัญยิง่ ในการเปลีย่ นแปลงและการพัฒนา
ทางการเมืองของประเทศ
3. สิ่ ง พิ ม พ์ จั ด ท� า จดหมายข่ า วรายเดื อ นเป็ น ประจ� า ตั้ ง แต่
“ผู้แทนราษฎร” ในปี พ.ศ. 2529 ซึ่งในต้นปี พ.ศ. 2533 ได้เปลี่ยนเป็น
“จดหมายข่าวปฏิรูปการเมือง” และปัจจุบัน คือ จดหมายข่าว “ปฏิรูป
การเมือง-กระจายอ�านาจ” เนื้อหาสาระของจดหมายข่าวของสถาบันฯ คือ
การติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ งของ
ประเทศ นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังจัดพิมพ์หนังสือ เอกสารนโยบาย เอกสาร
ข้อมูล เอกสารวิจัย เอกสารสัมมนาต่างๆ เป็นประจ�าทุกปี
4. สื่ อ การศึ ก ษา จั ด ท� า สื่ อ ในหลายรู ป แบบเพื่ อ เป็ น สื่ อ ให้ ค วามรู ้
ทางการเมืองแก่ประชาชนได้มากขึ้น อาทิ
87
ธนาคารเสียง (Digital Voice Bank) เป็นการรวบรวมข้อมูลเสียง
ของบุคคลต่างๆ ในระดับผูต้ ดั สินนโยบายของประเทศ รวมทัง้ นักวิชาการ และ
นักธุรกิจ ในหัวข้อที่น่าสนใจไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการค้นคว้า อ้างอิง โดย
จัดท�าเป็นซีดี ที่ประกอบด้วยภาพและเสียงที่ได้รวบรวมจากรายการวิทยุของ
โครงการ “ศึกษานโยบายสาธารณะทางวิทยุ” ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุ
กระจายเสียง อสมท. เอเอ็ม 1494 เป็นประจ�าทุกวันเสาร์ ด�าเนินรายการโดย
ศ.ดร.สมศักดิ์ ชูโต ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์
ที่จะเป็นประโยชน์ยิ่งในการก่อตั้งห้องสมุดเสียง เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
ต่อไป
ปฏิ ทิ น ประวั ติ ศ าสตร์ ท างการเมื อ งและเกมการเมื อ ง เช่ น
เกมวงเวี ย นประชาธิ ป ไตย ไพ่ ก ารเมื อ ง ปฏิ ทิ น รั ฐ ธรรมนู ญ ไทย และ
เกมเลือกตั้ง เป็นการสร้างสรรค์มิติใหม่ในการให้ความรู้ทางการเมืองแก่
เยาวชนและบุคคลทั่วไป
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เว็บไซต์ของสถาบันนโยบายศึกษา เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีทั้ง
ภาษาไทยและอังกฤษ ซึ่งท่านผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าชมได้โดยผ่าน
เว็บไซต์ http://www.fpps.or.th ซึ่งจะน�าเสนอ:- จดหมายข่าวรายเดือน “ปฏิรูปการเมือง-กระจายอ�านาจ”
- บทความ
- หนังสือทางวิชาการ
- กิจกรรมของสถาบันฯ
- e-library โดยน�าหนังสือที่สถาบันฯ จัดพิมพ์ ขึ้นเผยแพร่ให้
ผู้ที่สนใจได้หาความรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
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สื่อ สังคมกับประชาธิปไตย

สถาบันนโยบายศึกษา

สิ่งพิมพ์สถาบันนโยบายศึกษา
Policies of Thai Political Parties in the 1995 General Election
(1995)
Kiratipong Naewmalee, Nattaya Kuanrak,
Prachak Kongkirati, Win Phromphaet
(Translated and edited by Santhad Atthaseree,
David Peters, Parichart Chotiya)
Thai Constitutions in Brief (1997)
Parichart Siwaraksa, Chaowana Traimas,
Ratha Vayagool
เปรียบเทียบนโยบาย 4 รัฐบาล (พิมพ์ครั้งที่ 2) (2541)
ปาริชาต ศิวะรักษ์
กรอบนโยบายแม่บทของพรรคการเมืองไทยยุคใหม่ (2541)
เชาวนะ ไตรมาศ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส :
ข้อคิดเพื่อการปรับปรุงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไทย (2541)
นันทวัฒน์ บรมานันท์
บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมือง (2541)
นันทวัฒน์ บรมานันท์
ปฏิรูปประเทศไทย…จากวิกฤตสู่สหสวรรษใหม่ (2541)
วุฒิพงษ์ เพรียบจริิยวัฒน์
มาตรการทางกฎหมายในการเสริมสร้างเสถียรภาพรัฐบาล (2541)
มานิตย์ จุมปา
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ทฤษฎีใหม่ : มิติที่ยิ่งใหญ่ทางความคิด (2541)
ชัยอนันต์ สมุทวณิช
ข้อมูลพื้นฐาน 66 ปี ประชาธิปไตยไทย (2541)
เชาวนะ ไตรมาศ
ศักยภาพทางการคลังของ อบต. (2541)
จรัส สุวรรณมาลา
Portfolio Government and Multiple Legislative Processes
ข้อเสนอในการออกแบบระบบการเมือง และการบริหารใหม่ (2542)
ชัยอนันต์ สมุทวณิช
การเลือกตั้งและพรรคการเมือง : บทเรียนจากเยอรมัน (2542)
บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
การเลือกตั้งแบบใหม่ : ท�าไมคนไทยต้องไปเลือกตั้ง (2542)
เชาวนะ ไตรมาศ
บทบาทใหม่ของข้าราชการไทย : ในบริบทของรัฐธรรมนูญปัจจุบัน (2542)
เชาวนะ ไตรมาศ
องค์กรชี้ขาดอ�านาจหน้าที่ระหว่างศาล (2542)
นันทวัฒน์ บรมานันท์
ความเข้าใจเรื่องการปกครองท้องถิ่น (พิมพ์ครั้งที่ 2, 2543)
สนิท จรอนันต์
กับดักของสงครามความเปลี่ยนแปลง : ทางเลือกและทางรอดของสังคม
การเมืองไทยในสหัสวรรษใหม่ (2543)
เชาวนะ ไตรมาศ
เลือกตั้งอย่างไร : คนไทยและประเทศจึงไม่เสียโอกาส (2543)
เชาวนะ ไตรมาศ

สื่อ สังคมกับประชาธิปไตย

สถาบันนโยบายศึกษา

การใช้กลไกรัฐธรรมนูญส�าหรับประชาชน (2545)
เชาวนะ ไตรมาศ
Thailand: State-Building, Democracy and Globalization (2002)
Chai-Anan Samudavanija
รัฐบาลท�างานอย่างไร (พิมพ์ครั้งที่ 2, 2546)
สนิท จรอนันต์
นิติรัฐกับประชาสังคม (2546)
นันทวัฒน์ บรมานันท์
สิ่งแวดล้อมกับความมั่นคง :
ความมั่นคงของรัฐกับความไม่มั่นคงของราษฎร (2546)
ชัยอนันต์ สมุทวณิช
กุสุมา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
91
อนาคตที่ไล่ล่าประเทศไทย : แนวโน้มของโลก สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
กับอนาคตของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546)
ถิรพัฒน์ วิลัยทอง, ชัยอนันต์ สมุทวณิช และคณะ
คู่มือสิทธิมนุษยชน ฉบับพลเมือง (เล่ม 1) (2546)
จรัล ดิษฐาอภิชัย
ประชารัฐกับการเปลี่ยนแปลง (พิมพ์ครั้งที่ 3, 2547)
ชัยอนันต์ สมุทวณิช
การปฏิรูประบบราชการ : เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน (2547)
สถาบันนโยบายศึกษา
ฅนไทยกับการเมือง : ปีติฤาวิปโยค (2547)
อภิญญา รัตนมงคลมาศ
วิวัฒน์ คติธรรมนิตย์
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วัฒนธรรมการเมืองและการปฏิรูป (พิมพ์ครั้งที่ 2, 2547)
วิชัย ตันศิริ
นโยบายพรรคการเมืองไทย (2547)
เชาวนะ ไตรมาศ
…กว่าจะเป็นพลเมือง (2547)
สถาบันนโยบายศึกษา
คู่มือสิทธิมนุษยชน ฉบับพลเมือง (เล่ม 2) (2548)
จรัล ดิษฐาอภิชัย
ความเข้าใจเรื่องการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง) (2548)
สนิท จรอนันต์
Thai Political Parties in the Age of Reform (2006)
Siripan Nogsuan Sawasdee
บนหนทางสิทธิมนุษยชน (2549)
จรัล ดิษฐาอภิชัย
ข้อมูลพื้นฐาน 75 ปี ประชาธิปไตยไทย (2550)
เชาวนะ ไตรมาศ
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมกับเศรษฐกิจไทย (2550)
เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์
โพลเลือกตั้งกับการเมืองไทย (ในมิติกฎหมาย) (2550)
ณรงค์เดช สรุโฆษิต
วัฒนธรรมพลเมือง (2551)
วิชัย ตันศิริ
การจัดการศึกษาในท้องถิ่น (2551)
สนิท จรอนันต์

สื่อ สังคมกับประชาธิปไตย

สถาบันนโยบายศึกษา

การเมืองในรัฐธรรมนูญ (2551)
เชาวนะ ไตรมาศ
รัฐ (2551)
ชัยอนันต์ สมุทวณิช
วิทยุชุมชน : กฎหมายและการพัฒนา (2552)
ธนาวัชณ์ แก้วพงศ์พันธุ์
ไปดู Civic Education ที่เยอรมัน (2553)
ทิพย์พาพร ตันติสุนทร
100 ปีแห่งการปฏิรูประบบราชการ :
วิวัฒนาการของอ�านาจรัฐและอ�านาจการเมือง (พิมพ์ครั้งที่ 4, 2554)
ชัยอนันต์ สมุทวณิช
รัฐกับสังคม :
ไตรลักษณรัฐไทยในพหุสังคมสยาม (พิมพ์ครั้งที่ 2, 2554)
ชัยอนันต์ สมุทวณิช
การชุมนุมสาธารณะ (2554)
โสพล จริงจิตร
ทิพย์พาพร ตันติสุนทร
ประชาธิปไตยนอกห้องเรียน :
เรียนให้เพลิน - LEARN ด้วยโครงงาน (2555)
ยศวดี บุณยเกียรติ
ข้อมูลพื้นฐาน 80 ปีประชาธิปไตยไทย (2556)
เชาวนะ ไตรมาศ
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จาก 100 ปี ร.ศ. 130 ถึง 80 ปี ประชาธิปไตย (2556)
สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
ทิพย์พาพร ตันติสุนทร
แนวทางการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
(Civic Education) (2557)
วิชัย ตันศิริ
ชัยอนันต์ สมุทวณิช
Canan Atilgan
ทิพย์พาพร ตันติสุนทร
ศาสตร์การสอนความเป็นนักประชาธิปไตย (2557)
วิชัย ตันศิริ
กฎแห่งความช้า (2557)
ชัยอนันต์ สมุทวณิช
พลเมือง สิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตย (2558)
ทิพย์พาพร ตันติสุนทร
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (พิมพ์ครั้งที่ 4, 2558)
ทิพย์พาพร ตันติสุนทร
คุณธรรมเพื่อความเป็นพลเมือง:
เรียนให้ “เพลิน” Learn ด้วย “นิทาน” (2558)
ยศวดี บุณยเกียรติ
ภูมิอากาศเปลี่ยน : ทางออกและข้อเสนอ (2558)
สถาบันนโยบายศึกษา
การเมือง - การเลือกตั้งไทยและประเทศในอาเซียน (2559)
สมชาติ เจศรีชัย
ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม (2560)
คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม
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สถาบันนโยบายศึกษา

การพัฒนาการเมืองที่ยั่งยืน (2560)
วิชัย ตันศิริ
การศึกษาเพื่อสร้างผู้น�าสู่สังคมธรรมาธิปไตย (2561)
วิชัย ตันศิริ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับสังคมไทย (2563)
Personal Data Protection for Thai Society
นคร เสรีรักษ์
อนุสิษฐ คุณากร
คณาธิป ทองรวีวงศ์ ภัทระ ค�าพิทักษ์
ชวน หวังสุนทรชัย
พลเมืองกับรัฐธรรมนญ (2563)
The Citizen and Constitution
เชาวนะ ไตรมาศ
สื่อสังคมกับประชาธิปไตย (2563)
Social Media and Democracy
ภัทระ ค�าพิทักษ์
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พลเมืองกับรัฐธรรมนูญ I The Citizen and Constitution

สื่อความรู้ทางการเมือง
ของสถาบันนโยบายศึกษา
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วงเวียนประชาธิปไตย
แผนที่เส้นทางประชาชน-ถนนประชาธิปไตย
Road of Democracy Map
ไพ่การเมือง
เกมการเมือง (Political Monopoly)
เกมเลือกตั้ง
ปฏิทินรัฐธรรมนูญไทย 2475-2545
ธนาคารเสียง (Digital Voice Bank)
การ์ตูนอนิเมชั่น “การพัฒนาที่ยั่งยืน”
(Sustainable Development)
การ์ตูนอนิเมชั่น “การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองส�าหรับประเทศไทย”
(Civic Education : A Thai Model)
สนใจกรุณาติดต่อ : สถาบันโยบายศึกษา
อาคาร เดอะ แพลทินั่ม เพลส เลขที่ 21/1 ห้อง 2B-10
ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0 2086 9127
e-mail: ipps_fpp@yahoo.com
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ประวัติ
นายภั ท ระ ค�ำพิทักษ์
การศึกษา
•
•

•

ปัจจุบัน
•
•
•
•

ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย สำ�หรับนักบริหารระดับสูง
รุ่นที่ 11 (ปปร.11)
หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 16 (วตท.16)

กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการปฏิรูปกฎหมาย
กรรมการกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา
กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำ�งาน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
ผูอำ้ �นวยการฝ่ายบริหาร บริษัท โพสต์ นิวส์ จำ�กัด
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ริเริ่มและก่อตั้งศูนย์ข่าวอิศรา
ร่วมก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2549
กรรมการองค์การสะพานปลา
กรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
อาจารย์พิเศษบรรยายคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัย
หอการค้า ฯลฯ
ประธานมูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทย
กรรมการมูลนิธิโกมลคีมทอง
กรรมการมูลนิธิส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผู้วิจัยเรื่อง “สิทธิความเป็นส่วนตัวบทบาทของสื่อและความรับผิดชอบใน
การสร้างความตระหนักต่อสังคม” (Rights to Privacy / Media Roles and
Responsibility in Strengthening Public Awareness.) ภายหลังตีพิมพ์ใน
หนังสือ “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับสังคมไทย” โดยสถาบันนโยบายศึกษา
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