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- โครงรา่งงานวจิยั - 

ความลีลบัของข้อมลูข่าวสาร :  
ความรนุแรงและการไม่ใช้ความรนุแรงทางการเมืองในศตวรรษท่ี 21 ของไทย 

(The Mystery of  Informatics : Political Violence and Nonviolence in 21th Century in Thailand) 
 

ชาญชยั ชยัสขุโกศล  
ศนูยศ์กึษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล 

1. ท่ีมาและความสาํคญั 
สงัคมไทยไดพ้ฒันาโครงสรา้งพื้นฐานของระบบเทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ตและเทคโนโลยสีื่อใหม่ (new 

media technologies) ขึน้มาอยา่งรวดเรว็ทัง้ในแงค่วามกวา้งขวางครอบคลุมและความซบัซอ้น และนับวนัจะมี
ลกัษณะขา้มสื่อ (cross-media) มากขึน้เรื่อยๆ เน้ือหาชุดเดยีวกนัถูกสือ่สารไปในสือ่หลากหลายชนิด ทําใหส้ื่อ
ทัง้หนังสอืพมิพ์ วทิยุ โทรทศัน์ อนิเทอร์เน็ต ดาวเทยีม การส่งขอ้ความ/ข่าวสาร/คลปิทางโทรศพัท์มอืถอื ถูก
ผสานเขา้เป็นปรมิณฑลขอ้มูลข่าวสารสบืเน่ืองเชื่อมต่อเป็นผนืแผ่นเดยีวกนั และเชื่อมโยงผูค้นทัง้ที่อยู่ในโลก
ออนไลน์และโลกออฟไลน์เขา้ดว้ยกนักลายเป็นชุมชนการสือ่สารขา้มสือ่ทีม่ขีนาดใหญ่มาก  

นอกจากนี้  ปรากฏการณ์ web 2.0 อยา่งเวบ็บอรด์, เวบ็บลอ็ก, YouTube, Wikipedia ฯลฯ ทีผู่บ้รโิภค
เน้ือหาเป็นผูผ้ลติเน้ือหาไปในขณะเดยีวกนั ซึง่เรยีกกนัวา่ “prosumer” (มาจาก  producer + consumer) และ
ใครๆกส็ามารถผลติเน้ือหาและสรา้งสือ่ (ทัง้ตวัอกัษร ภาพ คลปิเสยีง คลปิวดิโีอ) ของตวัเองไดไ้มย่ากอกีต่อไป 
ทาํใหก้ารสือ่สารในปรมิณฑลขอ้มลูขา่วสารดงักล่าวยิง่ไหลเวยีนเชีย่วกราก เขม้ขน้ และมปีรมิาณมหาศาลมาก
ขึน้ไปอกี จนบางครัง้เกดิสภาวะทีม่แีต่คนพูด ไม่มคีนฟงั   อาณาบรเิวณอนักวา้งขวางของการสื่อสารขา้มสื่อ
เหล่าน้ี ผนวกกบัความเรว็ของการสื่อสารทีส่ามารถสรา้งและส่งเน้ือหาไดต้ลอดทุกนาท ีทุกชัว่โมง และทุกวนั 
รวมถงึปรมิาณและความเขม้ขน้ในการผลติเน้ือหาโดยไม่ถูกจํากดัดว้ยเนื้อที่กระดาษ ทําใหเ้วลาในการตัง้สติ
ใครค่รวญไตรต่รองของผูบ้รโิภค ผูผ้ลติ หรอืผูส้ง่ต่อเน้ือหานัน้ เหลอืน้อยลงเรือ่ยๆ   

ในสภาวะดงักล่าวน้ี เมื่อสื่อใหม่เหล่าน้ีถูกใชไ้ปในสถานการณ์ความขดัแยง้ทางการเมอืง จงึก่อใหเ้กดิ
ผลกระทบอย่างมโหฬารเกินกว่าจะฉุดรัง้ได้ง่ายๆ กลายเป็น “ความขัดแย้งทางการเมืองความเร็วสูง” 
(movement of hi-speed political conflict) โดยเฉพาะเมือ่ถูกใชไ้ปในแงก่ารโหมกระพอือารมณ์โกรธแคน้และ
เกลยีดชงั การใหข้อ้มลูเทจ็หรอืความจรงิครึง่เดยีว (disinformation & misinformation) และการทาํงานผ่าน
ความรุนแรงเชงิวฒันธรรมชนิดอื่นๆ เพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิการใชค้วามรุนแรงต่อฝ่ายตรงขา้ม ที่สําคญั คอื การ
กระทําดงักล่าว สามารถเกดิขึน้มาไดท้ัง้จากฝา่ยภาครฐั และจากฝา่ยประชาชนกลุ่มต่างๆทัง้ทีอ่ยู่และไม่อยู่ใน
สองขา้งของขัว้ขดัแยง้กต็าม  สถานการณ์ดงักล่าวน้ียิง่ล่อแหลมและซบัซอ้นขึน้ไปอกีเมือ่อยูใ่นช่วงวกิฤตความ
ขดัแยง้ทีรุ่นแรงสบืเน่ืองและยดืเยือ้ 

ในขณะเดยีวกนั ในเชงิโครงสรา้งทางเทคโนโลยแีลว้ เกดิปรากฏการณ์สาํคญัอย่างน้อย 3 ประการ 
ไดแ้ก่ (1) การควบคุมกํากบั กระทัง่เซน็เซอร ์ปิดกัน้ และตรวจจบั จากภาครฐั ผา่นการออก พ.ร.บ.การกระทาํ
ความผดิทางคอมพวิเตอร ์พ.ศ.2550 อนันํามาซึ่งวชิา digital forensic และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสือ่อื่นๆ 
รวมทัง้ปรากฏการณ์ไล่ล่า “เวบ็หมิน่” และจบักุมผูเ้กี่ยวขอ้ง  (2) การโจมตทีางเทคนิคของกลุ่มต่างๆในขัว้
ขดัแยง้ และการออกแบบโครงสรา้งทางเทคโนโลยกีารสื่อสารเพื่อรบัมอืกบัการโจมต ี(รวมถงึการเซน็เซอรปิ์ด
กัน้) ดงักลา่ว และ (3) การต่อสูข้องกลุม่ต่อตา้นการเซน็เซอร ์รวมถงึกลุม่ต่อตา้นรฐัประหาร 2549 ต่างๆ 

ปรากฏการณ์เหล่าน้ีเผยให้เห็นได้อย่างดีถึงปฐมบทของความขัดแย้งและการต่อสู้เชิงอํานาจใน
โครงสร้างระบบเทคโนโลยสีื่อใหม่ของไทย ทัง้ในเชงิเทคนิค/เทคโนโลย ีเชงิกฎหมาย เชงิสถาบนั ฯลฯ ที่ขอ้ง
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เกีย่วกบัตวัแสดงหลากหลายในระดบัต่างๆ เช่น เวบ็มาสเตอร,์ Internet Service Providers, Telecommunication 
Carriers ฯลฯ) และจะยิง่ทวคีวามซบัซ้อนขึน้ไปอกีในอนาคต พรอ้มกบัพฒันาการทางเทคโนโลยทีีน่ับวนัยิง่
ซบัซอ้นและซอกซอนมากขึน้อยา่งไมห่ยดุยัง้ 
 

2. คาํถามวิจยัและผลงานท่ีจะเกิดขึนในแต่ละปี :  
สถานการณ์ความรุนแรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบเทคโนโลยสีื่อใหม่ดงัทีเ่กดิขึน้แลว้บา้ง และแนวโน้มทีจ่ะ

ยิง่ทวคีณูในอนาคต ดจูะทาํใหแ้นวทางการไมใ่ชค้วามรุนแรงในการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้นัน้ เหลอืทีท่างและ
ทางเลอืกน้อยลงทุกทีๆ  ในขณะทีอ่งคค์วามรูข้องไทยเกีย่วกบัสนัตวิธิเีพือ่รบัมอืสถานการณ์ใหมด่งักล่าว กย็งัไม่
ทนัสถานการณ์มากเพยีงพอ โจทย์สําคญัสําหรบังานวจิยัชิ้นน้ี ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ปี (ทัง้น้ี ในแต่ละปี จะได้
ทาํการคน้ควา้วจิยัและเขยีนบทความวชิาการเพือ่ตอบแต่ละคาํถามดงักลา่ว) ดงัน้ี 

(1) ปีที่หน่ึง : จากประสบการณ์ของประเทศอื่นๆทัว่โลก ท่ามกลางสงัคมที่ชุ่มโชกไปดว้ยขอ้มูล
ข่าวสารจากพฒันาการของเทคโนโลยสีื่อใหม่นัน้ ความรุนแรงทางการเมอืงปรากฏและเปลี่ยนรูปลกัษณ์ไป
อย่างไรบา้ง? การใชค้วามรุนแรงทางการเมอืงดงักล่าวสมัพนัธ์อย่างไรกบัระบบเทคโนโลยขีองประเทศนัน้ๆ? 
สงัคมการเมืองของประเทศนัน้ๆ มีวธิีเผชิญกับรูปลกัษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของความรุนแรงทางการเมือง
อย่างไร? และมกีารนําเทคโนโลยสีื่อใหม่มาใชใ้นทางสนัตวิธิบีา้งหรอืไม่ อย่างไร? (ตวัอย่างเช่น การทําอารยะ
ขดัขนือเิลค็ทรอนิคส ์(electronic civil disobedience) ของกลุม่ Zapatista เป็นตน้) 

(2) ปีทีส่อง : ในสงัคมการเมอืงไทย หลงัเหตุการณ์รฐัประหาร 2549 มานัน้ ระบบเทคโนโลยสีือ่ใหม่
ทัง้ในเชิงเทคนิคและในมิติเชิงสถาบัน/องค์กรกํากับดูแลเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง? ความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยสีือ่ใหม ่สง่ผลต่อรปูลกัษณ์ของความรุนแรงทางการเมอืงทีม่เีพิม่ขึน้อยา่งไร?  

(3) ปีทีส่าม : สงัคมไทยมวีธิเีผชญิกบัแนวโน้มความรุนแรงทวคีูณดงักล่าวไดอ้ย่างไร? มคีวาม
พยายามปรบัแกร้ะบบโครงสรา้งทางเทคโนโลยขีองสือ่ใหมใ่หล้ดทอนความรุนแรงทางการเมอืง และเอือ้ต่อการ
ไมใ่ชค้วามรุนแรงบา้งหรอืไม ่อยา่งไร? และจะมทีางเลอืกของการไมใ่ชค้วามรุนแรงในสงัคมลกัษณะดงักล่าวได้
อยา่งไรบา้ง?  

 

3. วิธีวิจยัโดยสงัเขป 
งานวจิยัชิ้นน้ีใชว้ธิวีจิยัเชงิคุณภาพ ร่วมกบัการใชข้อ้มูลเชงิปรมิาณ (แต่ไม่ใชว้ธิวีจิยัเชงิปรมิาณ) 

เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมของปรากฏการณ์  วิธีเข้าถึงข้อมูลมีทัง้ที่เป็นการสํารวจเอกสารชัน้ต้น ทัง้ของ
ต่างประเทศและของไทย เช่น พรบ.การกระทําความผดิทางคอมพวิเตอร์ พ.ศ.2550 และประกาศต่างๆที่
สบืเน่ืองจาก เป็นตน้  รวมทัง้คําสมัภาษณ์ของบุคคลสําคญัทางการเมอืงทีเ่กี่ยวขอ้ง และแถลงการณ์ของฝ่าย
ต่างๆ   ส่วนการสํารวจเอกสารชัน้รอง จะไดใ้ชเ้อกสารการวเิคราะหข์องนักวชิาการ นักคดิ และรายงานที่
เกีย่วขอ้งต่างๆ นอกจากนี้ งานวจิยัชิน้น้ีจะใชว้ธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึแบบกึง่โครงสรา้งต่อบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น 
แกนนําพนัธมติรประชาชนเพื่อประชาธปิไตย, แกนนําแนวร่วมประชาธปิไตยขบัไล่เผดจ็การแห่งชาต ิ(นปช.), 
พนักงานของเครอืผูจ้ดัการฯ, เจา้หน้าที่ภาครฐั เช่น ศูนย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาต ิ
(เนคเทค), การสือ่สารแห่งประเทศไทย (กสท.), กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร, ตํารวจไซเบอร ์
เป็นตน้ กลุ่มเสรภีาพ (Freedom Against Censorship Thailand : FACT), กลุ่มพลเมอืงเน็ตไทย (Thai 
Netizen) เป็นตน้  รวมทัง้ การลงพืน้ทีภ่าคสนามในโลกไซเบอร ์เพือ่ทาํการสงัเกตอยา่งไมม่สีว่นร่วมเกีย่วกบั
กจิกรรมที่กระทําผ่านอนิเทอร์เน็ตของแต่ละฝ่าย และเป็นการทดลองเขา้ถึงอนิเทอร์เน็ตและเวบ็ไซต์ที่ใช้ใน
ปฏบิตักิารทางการเมอืงอกีดว้ย 


