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Line of Argument
งานศึกษาการรับมือ Hate Speech : 

Legal Action vs  Political Action
Internet Studies : Online (Cyber Studies) 

                  vs On- & Off-line (Cross-Media Information)

โจทย ์: Political Respond to Hate Speech & Harmful Information
ทางเลือก#1 : ใช้ความรุนแรงทางกายภาพโต้ตอบ
           #2 : ตรวจจับและเซ็นเซอร์
           #3 : counter speech
           #4 : อารยะขัดขืนอิเล็คทรอนิคส์
           #5 : การป่วนทางวัฒนธรรรม



Hate Speech (1)
นิยามโดยคร่าว : พดู เขียน แสดงออกเชงิสัญลักษณ์ มุ่งโจมต ีประจาน สบ

ประมาท ขม่ขู่ อย่างร้ายแรงจนก่ออันตรายได ้แม้หยุดก่อนความรุนแรง
กายภาพ

--------------------------
กลุ่ม KKK (1969): “เราไม่ใช่องค์กรล้างแค้น แตห่ากประธานาธิบดีของเรา 

สภาคองเกรสของเรา ศาลฎีกาของเรา ยังคงปดิกั้นชนชาตคิอเคเซียนผิว
ขาวต่อไปอีก ก็เป็นไปได้ที่อาจจะต้องมีการล้างแค้นบางประการเกิดขึน้” 

รัฐอิลลนิอยส ์(1977) : กลุ่มนาซีใหม่เดนิขบวนผ่านหมู่บา้น Skokie



Hate Speech (2)
“จงตื่นขึน้มาอย่างเป็นนำ้าหน่ึงใจเดียวกัน" 

เพื่อปกป้องประเทศใน "สงครามครั้งสุดทา้ย" 
อันเปน็สงครามที่ "จะกำาจัดพวกตุ๊ดซ่ีใหห้มด
ไปจากโลกใบน้ี...ใหพ้วกมันสูญสิ้นไป
ในครั้งน้ีทั้งหมด” Rwanda Hate Radio (1994)

“[ขอพลเมืองจง] ตรวจค้นบา้นเรือนตา่งๆ เริ่มจากบ้านที่ถูกทิ้งร้างไว้ ค้นหา
ตามหนองบึงเพื่อให้แน่ใจว่า 'พวกแมลงสาบ' ไม่ไดพ้ลัดลืน่ตกลงไปซ่อนตัว
อยู่ ค้นให้หมดทั้งในบนบกและใตน้ำ้า” สารจากผู้ว่าการเมือง Kigali ผ่าน
วิทยุรวันดา (1994)

© BBC



Hate Speech Online/CyberHate (1)
I see you…there. 
I’m watching your every motion. 
... 
I see your hair 
flowing like waves on the Ocean. 
... 
I’m watching…you’re unaware. 
Skin spreading like pearl-satin lotion. 
White Girl, better take care… 
Black ‘Boa’’s gonna prove his 

devotion. 

Colorfast 
Cold Wash, Hot Rinse 
I turned my favorite blue jeans pink 
8 loads of laundry is not what I’d call a 

Saturday Night 
Wash your gentle fabric separate; keep 

The Dark from the Light 
Do your silks and satins in the sink 
Two dollars, Fifty Cents 
Done, at last. 
Oh!----I almost jumped out of my skin.
I didn’t see you come in. 

The Rape

ทีม่า : www.stormfront.org (ก่อต้ังปี 1995)ทีม่า : www.stormfront.org (ก่อต้ังปี 1995)



Hate Speech Online/CyberHate (2)

เกมส์ "Call of Duty 4: Modern Warfare”ของ Microsoft

Hate Directory 2010 : 170 หนา้
Website, weblog, ftp, 
mailing list,  newsgroups, chat room, 

Yahoo Club, mail group, 
Blog Provider, Web-hosting Provider, 

Online Radio, PodCast และ RSS Feeds 



ช่ือ: xx ช่ือทางเคมี: xx  
ลักษณะภายนอก: เหมือนเกลอืขาว  
ปริมาณใช้เพ่ือสังหาร: xx
ระยะเวลาก่อนตาย : 15 นาที 

(เร่ิมแสดอาการ เมื่อผ่านไป 13 นาที) 
คุณสมบัติ : ละลายสารนี้ xx กรัมในนำ้า...ฆ่าคนได้

ใน 2-4 ช่ัวโมง ใช้ได้กับนำ้าผลไม้ รสชาติคล้าย
นำ้ามะนาว กระต่ายท่ีรับสารนี้ xx กรัม 1 เดือนจะตายใน 9-13 นาที 
สารนีท้ำาลายระบบประสาท ทำาใหรู้้สกึเหมอืนร่างกายจะแตกเป็นเสีย่งๆ

วิธปีรุง: ผสม xx กับ xx แต่สารนี้มีขายท่ีร้านขายสารเคมีหรือแล็บท่ัวไป
ผลการทดลอง: (1) ผสมสารนี้ xx กรัมในนำ้า xx มลิลิลิตร ป้อนกระต่าย 

15 นาทีแรกไม่แสดงอาการใดๆ แต่ฉับพลนักระต่ายจะคลุ้มคลั่งและตาย...

ทีม่า : The Mujahideen Poison Handbook

Harmful Information



Surveillance

โปรแกรม Carnivore : ขอ้มูล e-mail address & ชื่อผูส้่ง, ทกุเครื่อง
เซิร์ฟเวอร,์ ทุกเว็บไซต,์ ทุกไฟล์ upload/download, ทุก IP address

โปรแกรม Magic Lantern : บันทึกข้อมูล keystroke เพื่อ
วิเคราะห ์password & ตดิตั้งลงเครื่องตอ้งสงสัย ผา่นเน็ต

Internet Wiretap System : 
● credit card, e-mail, e-booking, e-payment, on-line shopping, 

ATM, cell phone network, etc. => “Little Brother”
● เรียกร้องให้บริษทัเทคโนโลยีอนุญาตใหต้ิดตั้งชิ้นส่วนดักฟังลงในระบบ

จราจรอินเทอร์เน็ต



Censorship
1.  Regulations for the Protection of Computer Information Systems Safety (1994)
2.  Temporary Decree on Management of Computer Information Network 

International Connectivity (1996) & Implementation Measures of Enforcing the 
Temporary Decree... (1997)

3.  Computer Information Network and Internet Security, Protection and 
Management Regulation (1997)

4.  State Secrets Protection Regulations for Computer Information Systems on the 
Internet (2000)

5.  Internet Police (2000)
6.  Temporary Ordinance on the Management of Internet News Publishing (2000)
7.  Decree on Management of Internet News/Information Services (2005)



Censorship (1)
✗ ห้ามส่งความลับแห่งรัฐผ่าน e-mail, bulletin board, chat room
✗ ห้ามผลิตเน้ือหาที่อาจจะ “เป็นอันตราย” หรือบ่อนทำาลายรัฐ/หน่วยงานของรัฐ 
✗ ไม่อนุญาตให้เชือ่มอนิเทอร์เน็ตระหว่างประเทศโดยพลการ
✗ ISPs และ ICPs ต้องไดร้ับ Security Certification
✗ ICPs ตอ้งมี Operating Licenses, เผยแพร่ได้เฉพาะเน้ือหาที่อนุมัติแล้ว & 

ห้ามเผยแพร่หรือทำา link ไปแหล่งข่าวเว็บตา่งประเทศ โดยไม่ได้รับอนุญาต
\

✗ เว็บที่ใชเ้น้ือหาของคนอื่น ต้องได้รับอนุมัติก่อน; เว็บที่เผยแพรเ่น้ือหาของตนเอง 
ต้องลงทะเบยีนกับสำานักงานสารสนเทศในท้องที่

✗ ISPs, ICPs, Net Cafe ต้องมี Cybermanager ตรวจสอบพฤติกรรมลูกคา้ & 
เว็บไซต์ที่เข้าถึง & คอยลบเน้ือหาที่อาจเป็นอันตรายต่อรัฐ

1992-2005 : กฎหมาย 6 ฉบับ + 1 กฎกระทรวง



Censorship (2)

IP blocking, DNS filtering & redirection, 
URL filtering, Packet (keyword) filtering, 

connection reset, fake website



เกณฑ์วนิิจฉัยเซ็นเซอร์
Free Speech : ท้าทาย dogma & มีพื้นที่โต้แย้งถกเถยีงร่วมกัน => truth
Hate Speech : คุกคามศักดิศ์รีมนุษย์
John Stuart Mill : “จุดมุ่งหมายเพียงประการเดียวที่จะมีการใช้อำานาจเหนือ

สมาชิกของชุมชนผู้มีอารยะแล้วไดอ้ย่างชอบธรรม โดยสวนทางกับ
เจตจำานงของเขา คือ เพือ่ปอ้งกันไม่ใหค้นผู้น้ันก่อภยันตรายต่อผู้อ่ืน...” (On 
Liberty, 1869, chp 1, p.21)

เกณฑ์ 3 ขอ้ : 1) imminent lawless action (กำาลังจะเกิดขึ้นแลว้) 
2) likely to occure (มีทีท่าว่าจะเกิดขึ้นจริง)     3) intention (มีเจตนา)

ข้อสรุป : เซ็นเซอร์ Harmful Information, ไม่ปิดกัน้ Hate Speech



Counter Speech (1)

 Irving เป็น “โฆษกที่เป็นอันตรายที่สุดคนหน่ึงของกลุ่มคน
ที่ปฏิเสธการมีอยู่ของฮอโลคอสท์ (Holocaust Denial)” 

ยิ่งเวลาผ่านไป จำานวนคนเหล่าน้ียิ่งเพิม่ขึ้น...
ผมกำาลังจะตั้งสมาคมผู้รอดตายจากค่ายเอาซ์วิทซ์ 
ผู้รอดตายจากฮอโลคอสท์และเหล่าคนโกหกอื่นๆ 

(Association of Spurious Survivors 
of the Holocaust and Other Liars)

...ไ-อ-้ต-ูด (A-S-S-H-O-L-S)

Law against minimization of crimes committed by the Third Reich



Counter Speech (2)

© Khalil Bendib

Law against minimization 
of crimes committed by 
the Third Reich



อารยะขดัขืนอิเล็คทรอนิคส์
ด้วยความสมานฉนัทก์ับขบวนการเคลือ่นไหวซาปาติสตา 
เราขอต้อนรับ...เข้าสูก่ารน่ังประทว้งเสมอืน ซึ่งจะมขีึ้นใน
วันที ่29 มกราคม 1998 ระหว่างเวลา 16.00 น....จนถึง
เวลา 17.00 น. (ต่อเว็บไซต์ 5 แห่ง ซึ่งเป็นสญัลกัษณข์อง
เสรีนิยมใหม่ของเมก็ซิโก): http://www.bmv.com.mx  

http://www.bital.com.mx   
http://www.bancomer.com.mx  
http://www.banxico.org.mx  
http://www.banamex.com  

ข้อแนะนำาเชงิเทคนิค : ...กดปุม่ “รีโหลด” หลายๆครั้ง 
นาน 1 ชั่วโมง (โดยทิง้ช่วงห่างเพยีงไมก่ี่วินาทกีารกดแต่ละครั้ง)

ท่ีมา : Dominguez, 1998 อา้งใน Jordan and Taylor 2004 : 72

http://www.bmv.com.mx/
http://www.bital.com.mx/
http://www.bancomer.com.mx/
http://www.banxico.org.mx/
http://www.banamex.com/


การป่วนทางวฒันธรรม

ท่ีมา : http://www.laughitoff.co.za/category/tshirts/

Guerrilla Semiotics / Semiotic-version of Ju-Jitsu / Semiotic Disobedience



การป่วนทางวฒันธรรม

ท่ีมา : http://www.laughitoff.co.za/category/tshirts/



การป่วนทางวฒันธรรม

ท่ีมา : http://www.laughitoff.co.za/category/tshirts/



Princess Hijab (1)



Princess Hijab (2)



ส่ิงท้าทาย
ศาลชัน้ต้น/อุทธรณ/์ฎีกา : เป็น Hate Speech ใช้

เรือ่งสผีิวรณรงค์, unfair parody, ทำาลายชื่อเสยีง

ศาลรฐัธรรมนญู : ไมม่ีหลกัฐานความเสยีหาย, 
หัวเราะเยาะเท่านั้น ไม่ได้สรา้งความเกลยีดชงั
 “อารมณ์ขันเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่สำาคัญยิ่ง
ประการหนึง่ของประชาธิปไตย มนัอนญุาตให้
ความกำากวมและข้อขัดแย้งในชวีิตสาธารณะ
สามารถแสดงออกได้ในรูปแบบที่ไม่ใชค้วาม
รุนแรง”

ท่ีมา : http://www.laughitoff.co.za/category/tshirts/

AFRICA'S LUSTY, 
LIVELY EXPLOITATION SINCE 1652

NO REGARD GIVEN WORLDWIDE
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