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บทคัดยอ 
การกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ต 

 
การวิจัยเรื่องการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ตจัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอแนวคิด บทบาทของ

องคกร ตลอดจนกระบวนการตางๆ เกี่ยวกับการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ตในตางประเทศและ
ในประเทศไทย เพื่อนําไปใชวิเคราะหปญหาและนําเสนอแนวทางสําหรับผูบริหารนโยบาย ทั้งนี้
โดยใชการสัมภาษณผูเกี่ยวของ การสํารวจความคิดเห็นเฉพาะกลุม และการสํารวจเอกสาร เปนวิธี
การหลักในการวิจัย 

 

เมื่อพิจารณาจากกลไกหลักที่ใชในการกํากับดูและเนื้อหาอินเทอรเน็ต  อันประกอบดวย 
กฎหมาย มาตรการ บทลงโทษ ( Legal sanction )   การปดกั้นและกลั่นกรองเนื้อหา  ( Blocking 
and filtering system ) กฎ กติกา มารยาท ( Codes of conduct ) สายดวน (Hotlines) และการรู
เทาทันสื่อ ( Media literacy )  พบวาประเทศตางๆ ไดใชกลไกดังกลาวนี้ ผสมผสานกันในการ
กํากับดูแลในประเทศของตน  ตัวอยางเชน ประเทศสิงคโปรใชการบังคับดวยกฎหมาย และการปด
ก้ันเนื้อหาที่ไมพึงประสงคเปนแนวทางหลักโดยกระทําผาน Singapore Broadcasting Authority  
(SBA)  ประเทศสหรัฐอเมริกาใชแนวนโยบายที่เปดกวางและใหภาคเอกชนเปนผูนําในการกํากับ  
ดูแลกลุมของผูมีสวนไดสวนเสีย ( Stakeholders) เพื่อวางกฏหรือกติกากลางในการกํากับดูแลเนื้อ
หาและพฤติกรรมทางอินเทอรเน็ต  และในสวนของสหภาพยุโรป ( EU ) ไดมีการพัฒนาและรับรอง
แผนการสรางอินเทอรเน็ตที่ปลอดภัยกวาใน EU ( EU Safer Internet Action Plan) โดยเปนแนว
ทางของการสรางวัฒนธรรมแหงความรับผิดชอบรวมกันในการใชอินเทอรเน็ต 

 

สําหรับประสบการณของประเทศไทยนั้น การกํากับดูแลอินเทอรเน็ตอยางเปนทางการเปน
หนาที่ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยไดมีการจัดต้ังหนวยงานกํากับดูแล
ใหม ชื่อวา คณะกรรมการสืบสวน ปองกัน และปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร หรือ Cyber-
inspector  ซึ่งทําหนาที่ตรวจสอบดูแลเนื้อหาที่มีความเสี่ยงตางๆ บนอินเทอรเน็ต  และเปนผูตัด
สินใจวาจะปดกั้นเว็บไซตอะไรบาง  และ ในแงกฎหมายของไทย ยังไมมีกฎหมายใดควบคุมเนื้อหา
อินเทอรเน็ตโดยตรงออกมาบังคับใชจึงตองอาศัยกฎหมายที่มีอยูเดิมปรับใชเปนกรณีๆ ไป   ใน
ขณะเดียวกันก็เริ่มมีความพยายามในการกํากับดูแลตนเองของภาคอุตสาหกรรมอินเทอรเน็ตเพิ่ม
ขึ้นเรื่อยๆ  ตัวอยางเชน  สมาคมผูดูแลเว็บไทย  ไดรวมกันพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับ
สมาชิกสมาคมฯ  ผูใหบริการเว็บไซตแตละรายมีการกําหนดกลไกการตรวจสอบเนื้อหาภายใน
เว็บไซต  ชมรมผูประกอบการรานอินเทอรเน็ตคาเฟจัดทํา ”โครงการรานอินเทอรเน็ตที่ดี” รวมกับ
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กระทรวงไอซีที  ผูใหบริการอินเทอรเน็ตมีบริการ package ที่มีการปดกั้นเว็บไซตที่ไมเหมาะสม   
ในสวนของภาคประชาสังคม  องคกรพัฒนาเอกชน และเครือขายความรวมมือของนักกิจกรรม 
และนักวิชาการ  รวมไปถึงกลุมผูปกครองที่มีความหวงใยก็มีบทบาทสําคัญในการสรางความ
ตระหนักรู และความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มากับเนื้อหาบนอินเทอรเน็ต  ขณะเดียวกันโรง
เรียน มหาวิทยาลัย และเครือขายการศึกษาอ่ืนๆ ตางก็แสดงบทบาทของตนโดยเฉพาะในการสง
เสริมใหมีจรรยาบรรณในการใชอินเทอรเน็ต (etiquette) ในแตละบริบทที่เกี่ยวของของตน 

 

ในทายที่สุดรายงานฉบับนี้มีขอเสนอแนะวา รูปแบบการกํากับดูแลที่ควรไดรับการสงเสริม
ตอไปในอนาคตคือ การสรางวัฒนธรรมแหงความรับผิดชอบรวมกัน      การปดกั้นเว็บไซต และ
การใชกฎหมายเปนหลักไมนาเปนแนวทางที่เหมาะสมในระยะยาวเพราะคุณลักษณะเฉพาะทาง
เทคโนโลยีของอินเทอรเน็ต  ดังนั้นจึงควรปดกั้นเฉพาะเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย  และควรใชภายใต
หลักการ “แจงใหทราบแลวเอาออก” (notice and take – down) อยางไรก็ดี การกลั่นกรองเนื้อหา
ที่ไมผิดกฎหมายแตเปนอันตรายควรจะทําในระดับผูใชเทานั้น เพื่อไมเปนการไปละเมิดสิทธิเสรี
ภาพในการรับรู และการแสดงออกของผูอ่ืนในระบบ 
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 Abstract 
Content regulation on the Internet 

 
This study looks at the topic of content regulation on the Internet and seeks to 

find a model that is appropriate for Thailand.  It begins with a review of related 
theoretical perspectives and policy experiences in this area, both at international and 
national levels.  The experiences of Singapore, the US, and the European Union were 
cited as distinct exemplary models in the regulation of content on the Internet.  Then, 
a policy analysis of  the Thai context is attempted.  Various policy recommendations 
are given at the end as a synthesis from the prior findings and analyses. 
 
 Because of its many unique technological attributes, the Internet represents a 
new frontier in media regulation.  The model that is used for existing mass media is 
not viable to cope with the robustness and dynamism of the Internet, not to mention 
its decentralized structure, interactive nature, and transborder and transjurisdictional 
characteristics, among others.  Yet, the Internet is a highly penetrative medium that 
contains a diverse and relatively unfiltered content.  The access of children and youth 
to such varied content is thus a hefty concern for governments, schools, and parents.  
Thus, the regulation of the Internet ought to incorporate these new dimensions – self-
regulatory initiatives, international cooperation, integration of different interests 
represented by the diverse bodies of Internet use population, and a promotion of new 
culture of responsibility by all concerned parties.   
 
 Mechanisms that have been used and experimented with in the regulation of 
Internet in the overseas include the following: laws and regulations, blocking and 
filtering system, codes of conduct, hotlines, and media literacy.  Different countries 
have mixed and matched these mechanisms in their Internet regulation experiences, to 
varying degrees of success and public satisfaction.  Singapore has mainly 
experimented with legal sanction and blocking of objectionable websites, through the 
Singapore Broadcasting Authority (SBA) under which the regulation of Internet is 
assigned.  On the other hand, the US, which has been the breeding ground for the 
Internet, has been employing an open policy where the private sector leads the 
regulatory course.  The responsibility is relegated to a group of private stakeholders 
who come together to define rules and codes for the regulation in this new sphere.  As 
far as Internet content is concerned, at least three such alliances or collaboration are 
viable.  This includes: Internet Content Rating Association (ICRA) which focuses on 
classification and labelling of websites as well as developing filtering technology for 
illegal or harmful content; Worldwide Web Consortium (W3C) which develops the 
PICS (Platform for Internet Content Selection) software that supports rating and 
filtering technology; and Online Privacy Alliance which campaigns on promoting 
privacy awareness among Internet users and protection of privacy in personal 
information that flows in the Internet.  Meanwhile, the European Union, following its 
adoption of the “EU Safer Internet Action Plan,” has endorsed a memorandum in the 
regulation of Internet content that promotes the building of a culture of responsibility 
as a cornerstone of regulation.  By “culture of responsibility,” it means that a 
collaboration and common responsibility of all sides concerned, at both local and 
international levels, will be forged in these areas: 1) self-regulation of the Internet 
industry; 2) self-classification by Internet content providers (ICPs) and the use of 
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filtering system by users; 3) provision of hotlines for users; 4) law enforcement to 
support self-regulation; 5) promotion of media literacy especially Internet literacy. 
 
 In the Thai experience, formal regulation of Internet content is currently in the 
hands of the relatively new Ministry of Information and Communication Technology 
(ICTs).  Since 2002, the ICTs Ministry has replaced the National Electronic and 
Computer Technology Center (NECTEC) in overseeing Internet content.1  Quite 
recently, the ICTs Ministry has created a new regulatory body called the “Cyber-
inspector,” of which the board comprises a group of selected senior government 
officials and high-ranking corporate executives.  The task of the Cyber-inspector, 
which is sub-divided into five working groups, is mainly to oversee questionable 
materials, computer crimes and hacker problems as well as to make decisions on 
blocking of websites.  The Ministry operates a hotline, which is (theoretically) 
accessible through the Internet and telephones.  At present, the ICTs Ministry has 
about 1,300 websites on its blacklist (already blocked) out of about 10,000 websites 
that have been notified. 
 
 Alongside, the Office of National Police, which has been an active force in 
regulating Internet content from the outset, is cooperating closely with the ICTs 
Ministry and ISPs in filtering out illegal and harmful content as well as in tracking 
violators on the Net to prosecution.  The Office of National Police also has a hotline 
that receives notification about problematic content from the public.   
 
 Noticeably, the approach undertaken by the ICTs Ministry and the Office of 
National Police departs significantly from that of NECTEC in the past.  While 
NECTEC focuses more on promoting awareness about Internet risks through its 
research and public education activities, the ICTs Ministry-Office of National Police 
alliance are more keen on passing and enforcing regulatory measures and blocking of 
questionable content.   
 
 At present, there are no laws that deal specifically with the regulation of 
Internet content.  Two information draft laws – the Computer Crime draft act, and the 
Data Protection draft act -- which have been in the legislative pipeline for a number of 
years, both contain a section on regulation of electronic or online content.  For the 
time being, law enforcement agencies have to rely on existing laws that are applicable 
such as criminal laws under the section on obscene materials.  
 
 Meanwhile, self-regulatory initiatives are emerging in the Internet industry 
circle.  For instance, the so-called Thai Webmaster Association (TWA) has drafted 
codes of conduct for adoption by their members while the Webmaster Council of 
Thailand (WCT) is recently established to enforce those codes and to act as mediator 
when problems are reported.  As part of the WCT, a complaints-receiving committee 
will act as ombudsman to complaints and grievances about Internet content, using the 
adopted codes designed by the TWA as ethical guidelines.  It is worthy to note that 
                                                           
 1 NECTEC assumed a leading role in Internet regulation in the early days of Internet diffusion as it plays host to the 
National Information Technology Committee (NITC).  Since the bureaucratic reform in 2002, however, NECTEC’s role 
has been limited to only technological research. 
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the structure of the WCT and the TWA’s codes of conduct bear resemblance to the 
Press Council of Thailand and its codes.  This is because the same group of people 
played a key role in the development of both organizations. 
 
 In addition to the above efforts, major web portals and search engine operators 
like www.pantip.com or www.siamguru.com have also introduced filter mechanisms 
as a built-in feature within their systems to help users screen out unwanted content.  
Operators of Internet cafes have also joined together to set up a professional 
association known as the Internet Entrepreneur of Thailand and introduced a “Good 
Net” concept to promote safe Internet environment at the members’ locales.  This 
concept was jointly developed with the ICTs Ministry and participating will receive 
low cost copyrighted software as incentives. 
 
 As far as Internet Service Providers (ISPs) are concerned, their role in content 
regulation is mainly in responding to requests from the ICTs Ministry and the Office 
of National Police in blocking websites at their proxy servers.  Some ISPs also 
provide a special Internet kit known as “Cleannet” which is designed to enable 
younger kids to access only the already filtered Internet websites. 
 
 As for the civil society, NGOs, an alliance of activists and educators, and a 
coalition of concerned parents have played a prominent role in spreading awareness 
and understanding about risks in Internet content.  ECPAT International, 
www.Thailandkid.com, www.Thaiparents.net are good examples in this regard.  
Meanwhile, schools, universities, and educational networks have also played a role in 
promoting netiquettes in Internet use. 
 
 In the final analysis, the study recommends that the regulatory model of a 
culture of responsibility be pursued.  This is because it is built on joint efforts and 
common responsibility of all sides concerned, a trend which is already reflected in 
Thai society as evidenced in the findings of the report.  Blocking of websites and 
reliance on legal sanctions are not recommended as long-term solutions because of the 
constraints posed by the many unique characteristics of the Internet as 
aforementioned.   
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
การกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ต 

 
พิรงรอง รามสูต รณะนันทน และนิธิมา คณานิธินันท 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

การวิจัยนี้ศึกษา การกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ตและพยายามหารูปแบบที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทย รายงานการวิจัยเริ่มจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของและประสบการณการ
กํากับดูแลในตางประเทศ โดยมี 3 กรณีศึกษา คือ สิงคโปร สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป  ตอมา
เปนการวิเคราะหการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ตในบริบทของประเทศไทย ในสวนทายเปนการ
ใหขอเสนอ แนวทาง นโยบาย โดยจะเปนการสังเคราะหรวมจากผลการวิจัย และการวิเคราะห
นโยบายในชวงตน 
  

 เนื่องจากอินเทอรเน็ตมีลักษณะเฉพาะทางเทคโนโลยีหลายประการ อาทิ โครงสรางที่แพร
กระจายไมรวมศูนย ลักษณะปฏิสัมพันธ การขามพรมแดน และขอบเขตทางกฎหมาย และพลวัตร
การเปลี่ยนแปลงที่สูง ทําใหไมสามารถใชแนวทางหรือวิธีการควบคุมกํากับดูแลตามที่ใชในสื่อเกา
ได นอกจากนี้ อินเทอรเน็ตยังมีอํานาจการแทรกแซงเขาถึงผูใชไดสูง และมีเนื้อหาหลากหลาย ซึ่ง
อาจไมไดรับการกลั่นกรองเทาสื่อชนิดอ่ืน การเปดรับเนื้อหาอินเทอรเน็ตของเด็กและเยาวชน จึง
เปนประเด็นที่ผูปกครองและครูใหความสนใจและวิตกกังวล การกํากับดูแลอินเทอรเน็ตจําเปนตอง
เขาสูมิติใหม ซึ่งรวมถึงลักษณะดังตอไปนี้  
• การคิดริเริ่มที่จะกํากับดูแลตนเองของภาคตางๆ ที่เกี่ยวของ 
• การรวมมือกันในระดับนานาชาติ 
• การบูรณาการซึ่งผลประโยชนในทุกรูปแบบของกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ต 
• บทบาทใหมที่แสดงถึง “ความรับผิดชอบ“ รวมกันของผูใช 
 

สําหรับกลไกที่ใชในการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ต ประกอบดวย 
1. กฎหมาย มาตรการ บทลงโทษ ( Legal sanction ) 
2. การปดกั้นและกลั่นกรองเนื้อหา ( Blocking and filtering system ) 
3. กฎ กติกา มารยาท ( Codes of conduct ) 
4. สายดวน หรือ (Hotlines) 
5. การรูเทาทันสื่อ ( Media literacy ) 
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ประเทศตางๆ ไดใชกลไกดังกลาวเหลานี้ ผสมผสานกันในการกํากับดูแลในประเทศของ
ตน  ตัวอยางเชน ประเทศสิงคโปรใชการบังคับดวยกฎหมาย และการปดกั้นเนื้อหาที่ไมพึงประสงค
เปนแนวทางหลักโดยกระทําผาน Singapore Broadcasting Authority ( SBA) ขณะเดียวกัน
ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ใชแนวนโยบายที่เปดกวางและใหภาคเอกชนเปนผูนําในการกํากับดูแล 
กลุมของผูมีสวนไดสวนเสีย ( Stakeholders) ในภาคเอกชนในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับอินเทอร  
เน็ตจะมารวมตัวกันเพื่อวางกฎหรือกติกากลางในการกํากับดูแลเนื้อหาและพฤติกรรมทางอินเทอร
เน็ต ตัวอยางของกลุมในลักษณะดังกลาวก็เชน Internet Content Rating Association (ICRA) ซึ่ง
เปนองคกรที่พยายามจัดระเบียบเนื้อหาเว็บไซต ดวยการแบงประเภท (classification) ติดปาย 
(label) และการจัดทําเทคโนโลยีกลั่นกรองสําหรับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือเปนอันตราย ปจจุบัน
ระบบการแบงประเภทและใหเรทต้ิงเนื้อหาของ ICRA เปนที่ยอมรับและใชกันอยางกวางขวางทั่ว
โลกและ Online Privacy Alliance ซึ่งเปนองคกรที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุมอุตสาหกรรม 
และสมาคมตางๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ดวยจุดหมายรวมกันในการคุมครองดูแลความเปน
สวนตัวของผูใชอินเทอรเน็ต  มีการกําหนดนโยบายดานขอมูลสวนบุคคลของการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเพื่อใหสมาชิกแตละรายนําไปปรับใชตามความเหมาะสม   ทั้งสององคกรโดยเริ่มตน
เปนการรวมตัวกันขององคกรภาคเอกชนในสหรัฐอเมริกาแตตอมาไดขยายเครือขายสูระดับสากล 
 

 ในสวนของสหภาพยุโรป ( EU ) ไดมีการรับรองแผนการสรางอินเทอรเน็ตที่ปลอดภัยกวา
ใน EU ( EU Safer Internet Action Plan) โดยเปนแนวทางของการสรางวัฒนธรรมแหงความรับ
ผิดชอบรวมกันในการใชอินเทอรเน็ต ซึ่งหมายความวา ทุกๆ ฝายที่เกี่ยวของจะตองแสดงความรับ
ผิดชอบรวมกันในรูปแบบตางๆ ดังตอไปนี้  

1. การกํากับดูแลตนเองของภาคอุตสาหกรรมอินเทอรเน็ต 
2. การแบงประเภทของเนื้อหา (โดยผูผลิตเนื้อหาเอง) และการใชระบบการกลั่นกรอง  

เนื้อหา (โดยผูใช) 
3. การมีสายดวนใหผูใช 
4. การบังคับใชและดําเนินการตามกฎหมายเพื่อเสริมการกํากับดูแลตนเอง 
5. การสงเสริมความรูเทาทันสื่อ 
 

ในประสบการณของประเทศไทย การกํากับดูแลอินเทอรเน็ตอยางเปนทางการเปนหนาที่
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงไอซีที) โดยทางกระทรวงไอซีทีเปนผู
มารับผิดชอบตอจากศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ที่เคยดู
แลนโยบายดานอินเทอรเน็ตอยูกอนหนา พ.ศ. 2545 ที่มีการจัดต้ังกระทรวงไอซีทีขึ้นมา  เมื่อ
ประมาณกลางป พ.ศ. 2546 กระทรวงไอซีทีไดมีการจัดต้ังหนวยงานกํากับดูแลใหม ใชชื่อวา        
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คณะกรรมการสืบสวน ปองกัน และปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร หรือ Cyber-inspector  
ซึ่งทําหนาที่ตรวจสอบดูแลเนื้อหาที่มีความเสี่ยงตางๆ บนอินเทอรเน็ต  รวมไปถึงอาชญากรรมทาง
เน็ตตางๆ Cyber-inspector จะเปนผูตัดสินใจวาจะปดกั้นเว็บไซตอะไรบาง  สมาชิกของ Cyber-
inspector เปนเจาหนาที่ระดับสูงของหนวยงานราชการ และองคกรธุรกิจที่มีความสนใจ และ
ทักษะในการใชอินเทอรเน็ต 

 

นอกจากนี้ กระทรวงไอซีทียังมีสายดวนสําหรับรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาหรือ    
พฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเปนอันตรายบนอินเทอรเน็ต  โดยประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงสาย
ดวนดังกลาวไดทั้งทางโทรศัพท และทางเว็บไซต  ปจจุบันกระทรวงไอซีทีไดรวบรวมเว็บไซตที่มีเนื้อ
หาเปนอันตรายอยูในบัญชีดํา (มีการปดกั้นแลว) ประมาณ 1,300 เว็บไซต จากจํานวนประมาณ 
10,000 เว็บไซตที่ไดมีการแจงเขามา 

 

ทางสํานักงานตํารวจแหงชาติไดรวมมือกับทางกระทรวงไอซีที และผูใหบริการอินเทอรเน็ต 
(ISPs) อยางใกลชิดเพื่อกลั่นกรองเนื้อหาที่เปนปญหาตางๆ และในการสืบเสาะเอาผูที่กระทําการ
ละเมิดทางอินเทอรเน็ตมาลงโทษตามกฎหมาย ทางสํานักงานตํารวจแหงชาติเองก็มีสายดวน
สําหรับแจงเหตุทางอินเทอรเน็ตเชนกัน 

 

เปนที่นาสังเกตวา แนวทางการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ตจากอดีตสูปจจุบันไดเปลี่ยน
แปลงไปมากจากแนวทางของ NECTEC เดิมที่เนนการใหความรูและความตระหนักเกี่ยวกับอิน
เทอรเน็ตมากกวาการปดกั้น หรือใชมาตรการทางกฎหมายอยางที่เปนอยูในปจจุบัน 
 

ทุกวันนี้ยังไมมีกฎหมายไทยฉบับใดที่มีบทบัญญัติสําหรับกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ต
โดยตรง  มีรางกฎหมายดานสารสนเทศ 2 ฉบับ คือ รางกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร และ
รางกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเนื้อหาในรูปอิเล็กทรอนิกส หรือ
ออนไลน  แตก็ยังไมออกเปนกฎหมายและไมมีผลบังคับใช  หนวยงานดานบังคับใชกฎหมายจึง
ตองอาศัยกฎหมายที่มีอยูเดิมปรับใชเปนกรณีๆ ไป เชน  ประมวลกฎหมายอาญาในมาตราที่เกี่ยว
ของกับการเผยแพรเนื้อหา และวัตถุลามก เปนตน 

 

ในขณะเดียวกันก็เริ่มมีความพยายามในการกํากับดูแลตนเองของภาคอุตสาหกรรม      
อินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ตัวอยางเชน  สมาคมผูดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association) 
ซึ่งเปนการรวมตัวกันของ Webmaster จากทั่วประเทศ  ไดรางและรับรองจรรยาบรรณสําหรับ  
Webmaster ขึ้นมาและมอบใหสภาการผูดูแลเว็บไทย (Webmaster Council of Thailand ) เปนผู
บังคับใชในวงการ webmaster และผูผลิตเนื้อหาทั่วไป 
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ทางสภาการผูดูแลเว็บไทยมีหนวยที่รับเรื่องราวรองเรียนเกี่ยวกับเนื้อหา และพฤติกรรมบน
อินเทอรเน็ต  โดยกระบวนการตรวจสอบและพิจารณาเรื่องราวรองเรียนจะใชจรรยาบรรณที่ไดมี
การรับรองแลวประกอบกับธรรมนูญของ WCT เปนแนวทาง   ทั้งนี้จรรยาบรรณ และธรรมนูญดัง
กลาวมีความคลายคลึงกับจรรยาบรรณและธรรมนูญของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติเปนอยาง
มาก เนื่องจากกลุมบุคคลที่มีบทบาทสําคัญอยูในทั้งสององคกรเปนคนกลุมเดียวกัน 

 

นอกเหนือจากแนวทางการกํากับดูแลตนเองดังกลาวแลว  ผูใชบริการเว็บทา และเว็บสืบ
คนขอมูลรายสําคัญๆ อยาง www.pantip.com และ www.siamguru.com ก็ไดพัฒนากลไกการกลั่น
กรองเนื้อหาเปนสวนหนึ่งของระบบเพื่อชวยผูใชในการเลือกเนื้อหา  สวนทางผูประกอบการราน 
อินเทอรเน็ตก็มีการรวมตัวกันเปนสมาคมโดยใชชื่อวา  “ชมรมผูประกอบการรานอินเทอรเน็ต     
คาเฟ” (Internet Entrepreneur of Thailand) และไดนําเสนอแนวคิดใหมในการใหบริการภายใต
โครงการชื่อ “Goodnet” โดยเปนการรวมมือกันกับกระทรวงไอซีที  รานที่เปนสมาชิกโครงการ 
Goodnet จะตองทําตามรูปแบบตางๆ ที่ไดมีการกําหนดไวซึ่งรวมไปถึงการกลั่นกรองเนื้อหาใน
เครื่อง server ของราน  ทั้งนี้ก็เพื่อสงเสริมใหเยาวชนที่เปนลูกคาของรานมีการทองอินเทอรเน็ตที่
ปลอดภัย  ตามขอตกลงกับกระทรวงไอซีที  รานในโครงการ Goodnet จะไดใชซอฟทแวรลิขสิทธิ์
ในราคาถูกเปนแรงจูงใจตอบแทน 

 

ในสวนของ ISPs บทบาทหลักที่ปรากฏก็คือการปดกั้นเว็บไซตที่ proxy server ของตน
ตามที่มีการขอมาจากกระทรวงไอซีที และสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ISPs บางรายก็มีการจัดหา 
package อินเทอรเน็ตแบบที่เรียกวา “Cleannet” ซึ่งจะใหบริการการเขาถึงอินเทอรเน็ตที่มีการ 
กลั่นกรองเนื้อหาที่ไมพึงประสงคออกไปแลว  กลุมเปาหมายหลักของบริการ  Cleannet ก็คือ กลุม
ผูใชที่เปนเด็กและเยาวชน 

 

ในสวนของภาคประชาสังคม  องคกรพัฒนาเอกชน และเครือขายความรวมมือของนัก   
กิจกรรม และนักวิชาการ  รวมไปถึงกลุมผูปกครองที่มีความหวงใยก็มีบทบาทสําคัญในการสราง
ความตระหนักรู และความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มากับเนื้อหาบนอินเทอรเน็ต  ตัวอยางที่ดีก็
คือ  องคกร ECPAT International  เว็บไซต Thailandkid.com  และเว็บไซต Thaiparents.net ซึ่ง
ลวนแตผลิตเนื้อหาที่ใหความรูเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต และนําไปเผยแพรสูสาธารณชนผานชองทาง
ตางๆ  ขณะเดียวกันโรงเรียน มหาวิทยาลัย และเครือขายการศึกษาอ่ืนๆ ตางก็แสดงบทบาทของ
ตนโดยเฉพาะในการสงเสริมใหมีจรรยาบรรณในการใชอินเทอรเน็ต (etiquette) ในแตละบริบทที่
เกี่ยวของของตน 
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ในทายที่สุดรายงานฉบับนี้มีขอเสนอแนะวา รูปแบบการกํากับดูแลที่ควรจะไดรับการสง
เสริมตอไปในอนาคตคือ การสรางวัฒนธรรมแหงความรับผิดชอบรวมกัน  เนื่องจากเปนวิธีการที่
รวมกันทําเพื่อแสดงความรับผิดชอบของทุกฝายที่เกี่ยวของ และยังเปนแนวทางที่มีการสะทอนให
เห็นพลังในการปฏิบัติจริงของภาคตางๆ  การปดกั้นเว็บไซต และการใชกฎหมายเปนหลักไมนาจะ
เปนแนวทางที่เหมาะสมในระยะยาว เพราะคุณลักษณะเฉพาะทางเทคโนโลยีของอินเทอรเน็ตที่ทํา
ใหการปดกั้นไรประสิทธิภาพไปโดยปริยาย  การปดกั้นควรจะทําเฉพาะกับเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย  
และควรใชภายใตหลักการ “แจงใหทราบแลวเอาออก” (notice and take – down) ตามที่อธิบาย
ไวในรายงานเทานั้น  อยางไรก็ดี การกลั่นกรองเนื้อหาที่ไมผิดกฎหมายแตเปนอันตรายควรจะทํา
ในระดับผูใชเทานั้น เพื่อไมเปนการไปละเมิดสิทธิเสรีภาพในการรับรู และการแสดงออกของผูอ่ืนใน
ระบบ 
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บทท่ี 1 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 
การกํากับดูแลเนื้อหาบนอินเทอรเน็ตเปนประเด็นทางนโยบายที่รัฐบาลแทบทุกรัฐบาลทั่ว

โลกใหความสนใจ เชนเดียวกับภาคประชาสังคมและภาคอุตสาหกรรมที่เขามามีสวนรวมใน
กระบวนการกํากับดูแลเนื้อหาในอินเทอรเน็ตมากขึ้นเรื่อยๆ อยางไรก็ดีจากการที่อินเทอรเน็ตเปน
สื่อที่มีพลวัตสูงและมีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคโนโลยีหลายประการอันไมเอ้ืออํานวยตอการควบ
คุมก็ทําใหรูปแบบการกํากับดูแลเนื้อหาแบบที่เคยใชปฏิบัติกันมาในสื่อประเภทอ่ืนๆเชนหนังสือ
พิมพ วิทยุ และโทรทัศน  ไมสามารถนํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร หรือไมสามารถนํา
มาใชไดเลยในหลายๆ กรณี ตัวอยางเชน การเซ็นเซอรหรือตรวจสอบและตัดตอนเนื้อหากอนออก
อากาศ นับเปนสิ่งที่ไมสามารถปฏิบัติไดเลยสําหรับเนื้อหาทั่วไปบนอินเทอรเน็ต  เพราะผูจัดทําเนื้อ
หาจะเปนใครก็ได และสามารถนําเนื้อหาขึ้นบนเครือขายอินเทอรเน็ตไดดวยตนเอง โดยไมตองผาน
ตัวกลางอยางกองบรรณาธิการของสํานักพิมพ หรือสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน ย่ิงไปกวานั้น อิน
เทอรเน็ต ยังมีลักษณะอันขามชาติ ขามพรมแดน เนื้อหาที่ไหลเวียนอยูในเครือขายอินเทอรเน็ตไม
มีสัญชาติแนนอน จึงทําใหยากแกการควบคุมย่ิงขึ้นไปอีก 

 
กระนั้นก็ตาม ผูที่เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ตในเชิงนโยบายก็ยังมักที่จะใชกรอบในการกํากับ

ดูแลเนื้อหาของสื่อเกาในการพิจารณาอินเทอรเน็ตโดยมองวา อินเทอรเน็ตก็เปนสื่ออีกประเภทหนึ่ง
ที่มีผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง และเนื้อหาที่เปนอันตราย หรือมีความเสี่ยงบนอินเทอรเน็ตก็
สมควรที่จะไดรับการควบคุม โดยเฉพาะในสวนของการเปดรับจากเด็กและเยาวชน ทั้งนี้เพราะเด็ก
และเยาวชนอาจจะยังขาดซึ่งวุฒิภาวะและวิจารณญาณในการบริโภคเนื้อหาอันมีความหลาก
หลายสูงมากและมีการกลั่นกรองนอยมากเมื่อเทียบกับสื่อแขนงอ่ืนๆ ดังนั้นทางภาครัฐและภาค
เอกชนตลอดจนภาคประชาสังคมที่เกี่ยวของจึงควรที่จะทําหนาที่ในการรังสรรคใหเนื้อหาบนอิน
เทอรเน็ตเปนไปเพื่อประโยชนและการเรียนรูที่ดีของเด็กและเยาวชนใหมากที่สุด  

 
รายงานฉบับนี้จะไดนําเสนอแนวคิดตางๆ เกี่ยวกับการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ต รูป

แบบของนโยบายและการปฏิบัติที่ใชกันในประเทศตางๆ  บทบาทขององคกรตางๆ ที่เกี่ยวของใน
การกํากับดูแลเนื้อหาในอินเทอรเน็ตและกระบวนการในการกํากับดูแลทั้งในตางประเทศและใน
ประเทศไทย ตลอดจนปญหาตางๆ ที่ประสบ ในตอนทายจะเปนบทสรุปและขอเสนอแนะทาง
นโยบายเพื่อเปนขอคิดและแนวทางสําหรับผูบริหารนโยบายตอไป 
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บทท่ี 2 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 
 เนื่องจากอินเทอรเน็ตเปนสื่อใหมจึงจําเปนตองทําความเขาใจกับประวัติความเปนมาและ
พัฒนาการทางเทคโนโลยีพอประมาณ บทนี้จึงจะเริ่มตนดวยประวัติความเปนมาของอินเทอรเน็ต
กอนจะเขาสูแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของอ่ืนๆ เชน ลักษณะเฉพาะของอินเทอรเน็ตและมิติใหมใน
การกํากับดูแลเนื้อหาการปกครองอินเทอรเน็ต กลไกในการกํากับดูแลเนื้อหาตลอดจนแนวคิดวา
ดวยการกํากับดูแลดวยกฎ กติกา (code) ตามลําดับ 

อินเทอรเน็ต – ประวัติและที่มาโดยสังเขป 

 อินเทอรเน็ต คือ โครงสรางพื้นฐานทางขอมูลขาวสารอันประกอบขึ้นจากเครือขาย
คอมพิวเตอรที่มาเชื่อมตอกันเปนจํานวนมากจากทั่วโลก โดย “เครือขายแหงเครือขาย” (network 
of networks) ที่วานี้จะอาศัยภาษาคอมพิวเตอรกลางรวมกัน  มีมาตรฐานกลาง (standard 
protocol) ในการรับสงขอมูลรวมกัน ทําใหคอมพิวเตอรตางๆ ในเครือขายสามารถสื่อสารกันได จุด
เริ่ม ต น ของอิน เทอร เน็ ต คื อ  โค รงการ  ARPANet (Advanced Research Projects Agency 
Network) ของกระทรวงกลาโหมประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงปลายคริสตศตวรรษ 1960 ซึ่งเปน
โครงการทดลองเพื่อคนควาหาตนแบบของเครือขายทางคอมพิวเตอรที่สามารถจะรับสงขอมูลและ
สื่อสารกันตอไปได แมเครือขายบางสวนจะลมสลายหรือถูกทําลายจากการโจมตีทางการทหาร 
 

 หากใชเกณฑทางดานรูปแบบการใชประโยชนและกลุมผูใชเปนสําคัญ สามารถแบงยุค
ของอินเทอรเน็ตไดคราวๆ ดังนี้ 
 

1) ยุคแหงเครือขายทางการทหาร 
ในยุคแรก การใชอินเทอรเน็ตจะจํากัดอยูในวงการทหารโดยจะใชสําหรับการรับสงขอมูล
ขาวกรองและกิจการอ่ืนๆทางความมั่นคงโดยผานคอมพิวเตอรขนาดใหญ 
(supercomputer) ของกองทัพซึ่งเชื่อมตอกันและโยงใยติดตอกับ supercomputer ใน
มหาวิทยาลัยชั้นนําของสหรัฐเพียงไมก่ีแหงซึ่งรวมอยูกับโครงการ ARPANet เชน 
Massachusettes Institute of Technology (MIT) และ University of California at 
Berkeley เปนตน  ฐานของผูใชอินเทอรเน็ตในยุคนี้จึงคอนขางแคบและมีรูปแบบการใช
ประโยชน (application) จํากัด 
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2) ยุคแหงเครือขายทางการศึกษาวิจัยและพื้นที่การสื่อสารในอุดมคติ 
เริ่มต้ังแตคริสตทศวรรษที่ 1980 เปนตนมา มูลนิธิเพื่อวิทยาศาสตรแหงชาติของสหรัฐ
อเมริกา (National Science Foundation หรือ NSF) ไดลงทุนขยายเครือขายพื้นฐาน 
(backbone network) ของอินเทอรเน็ตตอไปเพื่อรองรับการใชประโยชนที่นอกเหนือจาก
การทหารที่ทําให อินเทอรเน็ตในยุคนี้ เปนที่ รูจักกันในนามวา NSFNET หลังจากที่ 
NSFNET ไดเปดใหมหาวิทยาลัยและศูนยคอมพิวเตอรที่มีศักยภาพใชเทคโนโลยีอินเทอร
เน็ตได ก็ปรากฎวามีเครือขายยอย ๆ ของสถาบันตาง ๆ ดังกลาวกวา 200 เครือขายเขามา
ขอเชื่อมตอกับเครือขายพื้นฐานของ NSFNET เมื่อการไหลเวียนของขอมูลหนาแนนขึ้น
มาก  สวนของเครือขายพื้นฐานที่เปนการใชงานทางการทหารก็ถูกแยกออกไป ขณะที่ 
NSF  ก็จะดูแลทางดานเครือขายพื้นฐานที่เปนของประชาชน (civilian) ตอไป ในยุคนี้อิน
เทอรเน็ตถูกมองวาเปนเสมือนพื้นที่การสื่อสารในอุดมคติ เนื่องจากผูใชอินเทอรเน็ต
สามารถสื่อสารเรื่องราวตาง ๆ และแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันไดอยางกวางขวางโดยใช
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) บริการกระดานขาว (Bulletin   Board  Service  หรือ 
BBS) และกลุมขาว (newsgroup)  ในสวนของกระดานขาวนั้นผูสนใจสามารถสงขอความ
มาไวที่กระดานกลางใหผูอ่ืนไดอานและแสดงความคิดเห็นได ขณะที่กลุมขาวผูใชจะสง
เนื้อหาที่เปนหัวขอสนใจรวมกัน เชน กีฬา ลัทธิความเชื่อ การรณรงคเคลื่อนไหวไปสูกลุมที่
เปนสมาชิกรวมกันทีละหลาย ๆคน  เนื้อหาที่ปรากฎบนอินเทอรเน็ตในชวงนี้จะมีความ
หลากหลายสูงและครอบคลุมทุกหัวขอความสนใจของมนุษยซึ่งผูผลิตเนื้อหาและผูใชอิน
เทอรเน็ตในยุคนี้สวนใหญจะเปนไปในลักษณะไมหวังกําไร (non-profit) มากกวาถึงแมจะ
มีผู ใหบริการอินเทอรเน็ต  (ISPs) เกิดขึ้นมาบางแลวเชน  Prodigy Compuserv และ 
America Online แตลักษณะการใชอินเทอรเน็ตก็ยังเปนไปเพื่อสันทนาการหรือตอบสนอง
ความสนใจเฉพาะอยางมากกวาเพื่อหาผลประโยชนทางการเงิน นอกจากนี้การนําเสนอ
เนื้อหาในยุคนี้จะเปนในรูปของตัวอักษรและตัวเลข (text) เทานั้นยังไมสามารถสงเสียง 
กราฟฟคส หรือภาพเคลื่อนไหวผานอินเทอรเน็ตได   
 

3) ยุคแหงเครือขายเพื่อการพาณิชย 
ถึงแมชื่ออินเทอรเน็ตจะเริ่มเปนที่ใชกันต้ังแตกลางคริสทศวรรษที่ 1980 แตก็ยังไมเปนที่รู
จักแพรหลายจนประมาณตนคริสตทศวรรษที่ 1980 ในปคศ. 1996 มีการประมาณการตัว
เลขผูใชอินเทอรเน็ตทั่วโลกวาสูงถึง 100 ลานคน ซึ่งผูใชสวนใหญในยุคนี้จะเปนธุรกิจหรือ
บริษัทตาง ๆ ที่ตองการประชาสัมพันธตนเองผานอินเทอรเน็ตหรือใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีสื่อใหมนี้ในเชิงพาณิชย  การใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตที่มุงเนนเชิงพาณิชย
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เปนผลจากการที่อินเทอรเน็จไดเขาสูรูปแบบใหมในการนําเสนอเนื้อหาสืบเนื่องจากการ
พัฒนาเทคโนโลยีไฮเปอรลิงค (hyperlink)2 ขึ้นที่หองปฏิบัติการเทคโนโลยีเครือขายแหง
หนึ่งในยุโรปและการพัฒนาเทคโนโลยีไฮเปอรเท็กซ (hypertext) 3หรือ graphic interface 
ที่มหาวิทยาลัยอิลินอยส การพัฒนาเทคโนโลยีทั้งสองรูปแบบทําใหเกิดโฉมใหมของอิน
เทอรเน็ตอยางที่เรารูจักกันในปจจุบันคือ เวิรล ไวด เว็บ (World Wide Web) และนําไปสู
ลักษณะความเปนสื่อประสม (multimedia) อยางแทจริง นอกจากนั้นในยุคนี้เองยังเปน
ยุคของการถือกําเนิดเว็บไซตประเภทเว็บทา (portals) มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตตางๆ 
โดยมีการจัดเนื้อหาและบริการใหเปนหมวดหมูและมีกลไกในการคนหาเว็บไซตภายใน
เว็บทาเหลานั้น 

                                                           
2 เทคโนโลยี hyperlink ทําใหสามารถเชื่อมโยงแหลงขอมูลและเนื้อหาซ่ึงอยูในที่ตาง ๆ เขาดวยกันอัตโนมัติ 
3 โปรโตคอล(protocol) ที่ใชในการเชื่อมตอขอมูลแบบ hyperlink 
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ลักษณะเฉพาะของอินเทอรเน็ตและมิติใหมแหงการกํากับดูแลเน้ือหา 

 อินเทอรเน็ตมีลักษณะพิเศษทางเทคโนโลยีหลายประการที่มีผลกระทบโดยตรงตอการ
กํากับดูแลเนื้อหา ตัวอยางเชน 

- การไหลเวียนของขอมูลขาวสารอันขามพรมแดนและขามอํานาจการควบคุมระดับ
ชาติ 

- การที่อํานาจในการควบคุมการเปดรับขอมูลขาวสารใดๆ อยูในมือของผูใช(มากที่สุด) 
- การที่ผูจัดทําเนื้อหาไมจําเปนตองอาศัยตัวกลาง(mediator) ในการนําเสนอเนื้อหาตอ

ผูรับในวงกวาง 
- ลักษณะปฏิสัมพันธ(interactivity) ในการสื่อสาร 
- การเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารมวลชนใหเปนการสื่อสารจากหนึ่งสูหลาย(one to 

many) เปน หลายสูหลาย (many to many) 
 

ในอดีตที่ผานมาการวางนโยบายสําหรับสื่อ (media policy) ในประเทศที่มีการปกครอง
แบบประชาธิปไตยมักมุงเนนที่จะบรรลุถึงความสมดุลในวัตถุประสงคสําคัญ 2 ประการคือ  

1) การปกปองเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่เปนอันตรายหรือมีความเสี่ยง 
(protection of minors from dangerous or harmful content) 

2) การรักษาและธํารงไวซึ่งเสรีภาพในการแสดงออก (safeguarding of freedom 
of expression) 

 

การหาสมดุลยภาพระหวางสองวัตถุประสงคดังกลาวเปนเรื่องที่ทําไดไมงายนักในทาง
ปฏิบัติ และมักเกิดประเด็นขัดแยงระหวางกลุมที่เปนอนุรักษนิยมกับกลุมเสรีนิยมในประเทศตางๆ 
เสมอเกี่ยวกับ “ความพอดี” ของเนื้อหาที่ปรากฎในสื่อ ในกรณีของอินเทอรเน็ต การวางนโยบาย
ดานการกํากับดูแลเนื้อหายังตองคํานึงถึงวัตถุประสงคอีกประการควบคูกันไปดวย นั่นก็คือ การสง
เสริมใหเกิดการพัฒนาและการแพรกระจายทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สาร (ICT) ในสังคมในวงกวาง เพราะฉะนั้นการเปดกวางทางดานเนื้อหา กลาวคือ การปลอยให
มีเนื้อหาจากทุกแหลงในโลกเขามาไหลเวียนในเครือขายอินเทอรเน็ตที่เขาถึงไดในระดับประเทศจึง
เปน”ภาวะจํายอม”อยางหนึ่งสําหรับหลายๆประเทศ ซึ่งอาจจะมีนโยบายคอนขางอนุรักษนิยมดาน
เนื้อหาในสื่อ  การปดกั้นในรูปแบบตางๆ ซึ่งอาจจะเปนวิถีที่ปฏิบัติกันมาในสื่อประเภทอ่ืนๆ ยอมไม
ใชแนวทางหากตองการพัฒนาสังคมเขาสูการเปนสังคมสารสนเทศตอไป 
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อยางไรก็ดี การแสวงหาสมดุลยภาพของวัตถุประสงคสําคัญ 3 ประการดังกลาว เปนเรื่อง
ที่ยากยิ่งขึ้นเปนทวีคูณ เพราะลักษณะจําเพาะทางเทคโนโลยีและการแพรกระจายอยางกวางขวาง
โดยเฉพาะในหมูเด็กและเยาวชนของสื่ออินเทอรเน็ต แนวทาง นโยบายสําหรับอินเทอรเน็ตซึ่งถือ
เปนสื่อระดับโลก (ดูแผนภาพที่ 1 ประกอบ) จึงจําเปนตองเขาสูมิติใหมในการกํากับดูแลโดยมี
ลักษณะสําคัญๆ ดังตอไปนี้ 

- การคิดริเริ่มที่จะกํากับดูแลตนเองของภาคตางๆ ที่เกี่ยวของ 
- การรวมมือกันในระดับนานาชาติ 
- การบูรณาการซึ่งผลประโยชนในทุกรูปแบบของกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ต 

เชน การเมือง ผูมีอํานาจสอดสองดูแล (regulation) อุตสาหกรรมอินเทอรเน็ต กลุม
รณรงคเพื่อสิทธิเสรีภาพ องคกรพิทักษสิทธิเด็ก หนวยงานบังคับใชกฎหมายอยาง
ตํารวจ 

- บทบาทใหมที่แสดงถึง”ความรับผิดชอบ”รวมกันของผูใช 4 

                                                           
4 Jens Watermann, Marcel Machill (eds) . (2000). Protecting our children on the Internet : towards a New Culture of 
Responsibility. Gutersloh : Bertelsman Foundation Publishers. 
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แผนภาพที่ 1 

 
ที่มา: Thomas Hardt, 2003, The Challenges of Regulating the Web: After ICANN, what? , powerpoint presentation,  

Rethinking Media Policy in the Internet Age Workshop, Singapore, 10-11 March 2003, Chart 2. 

ทําไมตองการกํากับดูแล? 
กํากับดูแลแบบไหน? 

การสนองตอบตอความตองการของวัฒนธรรมตางๆ 

มาตรการในการกํากับดูแลสําหรับสื่อระดับชาติ 
เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบในทางลบตอสังคม 

ความปลอดภัย, ความเฉพาะตัวของขอมูล 

ที่อยูเฉพาะ, การสามารถลําเลียงสงขอมูลได 
(routability) 

มาตรฐานโปรโตคอล, รูปแบบขอมูล 

ขอควรคํานึงในการกํากับดูแลอินเทอรเน็ต 

 

คอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกัน 2 ตัว (peer to peer) 

 

เครือขายคอมพิวเตอรหลายๆ ตัว 

 

เครือขายที่เปดกวางสําหรับทุกคน 

 

สื่อสารมวลชน 

 

สื่อระดับโลก 
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การปกครองอินเทอรเน็ต (Internet governance) 

 ในระดับสากล การกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ตถือเปนองคประกอบหลักอยางหนึ่งของ
การปกครองอินเทอรเน็ต (Internet governance) ซึ่งแบงเปน 2 เรื่อง ใหญๆ คือ เรื่องของโครง
สรางและเรื่องของเนื้อหา (ดูแผนภาพที่ 2 ประกอบ) อยางไรก็ดี การแสวงหาทางออกแกขอขัดแยง
ใดๆ (conflict resolution) ที่เกี่ยวกับโครงสรางและเนื้อหาก็จะใชแนวทางเดียวกันคือ การจัดต้ัง
สถาบันหรือกรอบทางนโยบายในระดับสากลที่สามารถจะประสานประโยชนในระดับภูมิภาค 
ระดับชาติ และระดับโลก ตลอดจนสามารถจะบูรณาการวัฒนธรรมตางๆ ที่มีความแตกตางใน
ลักษณะการปกครองและการตัดสินใจ แตในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะใหผูใชในระดับปจเจก
สามารถเขามามีสวนรวมไดดวย 
 

คงเปนสิ่งที่ปฏิเสธไมไดวา อินเทอรเน็ตเปนเครือขายเนื้อหาและการสื่อสารที่มีแนวโนมจะ
หลอมรวมสื่อรูปแบบตางๆ และเนื้อหาประเภทตางๆ มากขึ้นเรื่อยๆ ดวยเหตุนี้ แนวทางในการ
กํากับดูแลเนื้อหาของอินเทอรเน็ตในระดับสากลจึงตองอาศัยการแบงประเภทและอธิบายลักษณะ
เนื้อหาเปนวิธีการหลักวิธีการหนึ่งเพื่อจะชวยใหสามารถจัดการกับเนื้อหาประเภทตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ดูแผนภาพที่ 3 ประกอบ) ทั้งนี้ในการแบงประเภทและอธิบายลักษณะเนื้อหา 
สามารถแบงตามเกณฑตางๆ อาทิ การแบงแยกประเภทใหเห็นชัดเจนของเนื้อหาที่เปนปญหา 
(เชน เนื้อหาที่เปนอันตรายหรือลอแหลมสําหรับเด็ก) หรือ การแบงตามความนาเชื่อถือหรือคุณ
ภาพของขอมูล หรือการแบงตามลักษณะของภาษาที่ใชและรูปแบบความหมายหลักของเนื้อหา
นั้นๆ หลังจากแบงประเภทเนื้อหาแลวก็จะสามารถใชวิธีการตางๆ ในการจัดการกับเนื้อหา เชน 
การจัดโซนหรือรวมกลุมเนื้อหาประเภทเดียวกันหรือใกลเคียงกันไวดวยกัน (zoning) การกลั่นกรอง
เนื้อหา(filtering) โดยใชเทคโนโลยีชวยในรูปแบบตางๆ หรือโดยการสอดสองดูแลจากบุคคลที่เกี่ยว
ของ(อาศัยการแบงเนื้อหาดังกลาวเปนเกณฑ) เชน ผูปกครอง ครู ผูประกอบการอินเทอรเน็ต 
เปนตน หรือการปลอยเนื้อหาใหเปนไปโดยไมมีการกํากับดูแลควบคุมเลย (nano-regulation)  
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ขอบเขตของการกํากับดูแลอินเทอรเน็ต 

โครงสรางอินเทอรเน็ต เนื้อหา 

จัดตั้งมาตรฐาน 
ทางเทคนิค 
เพื่อใหเครือขายตางๆ  
สามารถทํางานรวมกันได  
(Interoperability) 
 

จัดสรรทรัพยากร 
 
เพื่อใหแนใจวาสามารถใช 
ทรัพยากรที่มีอยูจํากัด 
(คลื่นความถี่) ไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 

การวางรูปแบบ / แนวทาง 
ในการกํากับดูแล (รวมกัน) 
 
การแบงประเภทเนื้อหา 

1.การตัดสินใจ 

2.การแกปญหา/  
ความขัดแยง 

 
การจัดตั้งกรอบหรือโครงสรางระดับสถาบันที่ 
- การประสานผลประโยชนกันระหวาง กลุมในระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับโลก 
- การมีสวนรวมและการเปนตัวแทนของผูใชในระดับปจเจกบุคคล 
- การบูรณาการของการตัดสินใจและการกํากับดูแลจากหลายหลากวัฒนธรรม 

การแกปญหา/ความขัดแยง 

เพื่อสรางใหเกิดการเขาถึงเครือขายอินเทอรเน็ตที่โปรงใสและเชื่อถือไดตลอดจนความยั่งยืน
ของอินเทอรเน็ต 

 
ที่มา: Thomas Hardt, 2003, The Challenges of Regulating the Web: After ICANN, what? , powerpoint presentation,  

Rethinking Media Policy in the Internet Age Workshop, Singapore, 10-11 March 2003, Chart 3 

แผนภาพที่ 2 
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ที่มา: Thomas Hardt, 2003, The Challenges of Regulating the Web: After ICANN, what? , powerpoint presentation,  
Rethinking Media Policy in the Internet Age Workshop, Singapore, 10-11 March 2003, Chart 9

 
การจัดประเภทและอธิบายเนื้อ
หา 
 
- ในกรณีของเนื้อหาที่มีปญหา 
   (e.g. ละเมิดเด็ก) 
- ในกรณีของเนื้อหาที่ขาดคุณภาพ 
  หรือไมนาเชื่อถือ 
- ในกรณีความหมายของเนื้อหา 
 

 
วิธีการในการใชขอมูลและจัด
การกับเนื้อหาที่จัดประเภทแลว 
 
- การจัดพื้นที่ (Zoning) 
- การกลั่นกรอง (Filtering) 
- สภาวะปราศจากการกํากับดูแล 
  (nano-regulation) 

การกํากับดูแลเนื้อหา 

 
การจัดการกับสื่อระดับโลกที่มี
พลวัตสูง 
 
- เนื้อหาไมไดจํากัดอยูในพื้นที่ 
   ใดพื้นที่หนึ่ง 
- การบังคับใชตองอาศัยการขาม 
   พรมแดนทางภูมิศาสตร 
 

แผนภาพที่ 3 



 11 

อยางไรก็ดี ปญหาหลักในการปกครองอินเทอรเน็ตโดยเฉพาะดานเนื้อหา คือ การที่อิน
เทอรเน็ตมีลักษณะอันขามชาติ (cross-national) และมีพลวัตสูง (dynamic and robust) ทําใหไม
สามารถบังคับใชกฎหมายในระดับขามประเทศได กิจกรรมอันเกิดขึ้นบนอินเทอรเน็ตมักจะมี
ลักษณะอันขามอาณาเขตตามกฎหมาย (trans-jurisdictional) ตัวอยางเชน ในกรณีที่มีการดาวน
โหลดเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ผูดาวนโหลดซึ่งอาศัยอยูในประเทศหนึ่ง (ประเทศ ก.) อาจถูกดําเนิน
การตามกฎหมายได แตผูที่ใหบริการเนื้อหาอาจจดทะเบียนโดเมนเนมอยูในอีกประเทศหนึ่ง 
(ประเทศ ข.) ซึ่งเนื้อหาดังกลาวอาจจะไมผิดกฎหมาย ผูบังคับใชกฎหมายในประเทศ ก. จึงไมมี
สิทธิที่จะดําเนินการตามกฎหมายตอผูใหบริการเนื้อหานั้นแตอยางใด ผูศึกษาเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต
หลายคนมีความเห็นวาการบังคับใชกฎหมายกับอินเทอรเน็ตเปนเรื่องที่คอนขางไรสาระ เพราะถา
จะทําใหมีประสิทธิภาพจริงก็คือ สรางกรอบทางกฎหมายที่เปนสากลทั้งสาระและกลไกการบังคับ
ใชซึ่งเปนไปไมไดในทางปฏิบัติ 
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กลไกในการกํากับดูแลเน้ือหาอินเทอรเน็ต 

1. กฎหมาย มาตรการ บทลงโทษ (legal sanction)  
 

การบังคับใชกฎหมายเพื่อกํากับดูแลเนื้อหาบนอินเทอรเน็ตอาจจะอาศัยกฎหมายที่มีอยู
แลวและมีความเกี่ยวของซึ่งสามารถนํามาปรับใชกันได เชน กฎหมายสื่อสารมวลชน กฎหมายวา
ดวยการเผยแพรเนื้อหาที่เปนอันตราย (ภาพลามกอนาจาร) กฎหมายพิทักษคุมครองเด็ก เปนตน 
หรืออาจอาศัยการรางและออกกฎหมายฉบับใหมขึ้นโดยตรง เชน การออกฎหมาย 
Communication Decency Act หรือกฎหมายวาดวยการสื่อสารที่เหมาะสมในสหรัฐอเมริกาในป 
ค.ศ. 1996 เพื่อปกปองเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาออนไลนที่ไมเหมาะสมตางๆ5 หรือการพยายาม
รางกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอรในประเทศไทย ซึ่งมีสาระเกี่ยวกับ เนื้อหา ลามกอนาจาร ที่
เผยแพรผานเครือขายคอมพิวเตอรดวย 

 

นอกจากนี้ ทางภาครัฐอาจออกมาตรการตางๆ ในการกํากับดูแลเนื้อหาได เชน ในประเทศ
สิงคโปรมีการออกมาตรการไมใหสถานบริการอินเทอรเน็ต ใหบริการเกมสออนไลน หรือ บางครั้ง
มาตรการอาจเปนผลจากขอตกลงรวมในระดับภูมิภาคก็ได เชน ในสหภาพยุโรป (European 
Union หรือ EU) มีการรวมกันพัฒนาและลงนามในแผนการสงเสริมการใชอินเทอรเน็ตที่ปลอดภัย 
(Action plan for the promotion of the safer use of the internet) เพื่อใหสมาชิกทั้งหมดของ EU
นําไปเปนกรอบสําหรับพัฒนานโยบายและมาตรการตางๆ ในการใชอินเทอรเน็ตในระดับประเทศ 
ซึ่งมีผลตอทั้งภาครัฐ ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ตลอดจนองคกรและปจเจกชนที่ใชอินเทอรเน็ต 
สําหรับบทลงโทษในกรณีของการละเมิดกฎหมายและมาตรการเพื่อกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ต 
รายละเอียดจะแตกตางกันไปตามลักษณะของระบบกฎหมายในแตละประเทศ ตลอดจนทัศนคติ
ในสังคมหนึ่งๆ เกี่ยวกับความรุนแรงของเนื้อหาที่อยูในขายของการละเมิด ตัวอยางเชน ในเยอรมัน
มีกรณีที่ผูบริหารระดับประเทศของ Compuserv ซึ่งเปนผูใหบริการอินเทอรเน็ต ถูกศาลตัดสินจํา
คุกและปรับเปนจํานวนเงิน 50,000 ดอลลารสหรัฐ เนื่องจากผูใชบริการของ Compuserv ใน
เยอรมันคนหนึ่งไดดาวนโหลดเนื้อหาเกี่ยวกับลัทธินาซีใหม (Neo-Nazism) จากลิงค (link) ที่เชื่อม
ตอกับเว็บทาของ Compuserv ทั้งนี้กฎหมายเยอรมันมีขอหามและบทลงโทษที่รุนแรงสําหรับการ
เผยแพรเนื้อหาที่เกี่ยวกับลัทธินาซีไมวาจะผานสื่อประเภทใดแตหากกรณีดังกลาวเกิดขึ้นในสหรัฐ

                                                           
5 กฎหมายดังกลาว ปจจุบันลมเลิกไปแลวเนื่องจากทางสหภาพเสรีภาพพลเมืองแหงอเมริกา(American Civil Liberty Union) ได
ประทวงไปยังศาลฎีกาสหรัฐฯ วาเนื้อหาของกฎหมายดังกลาวขัดแยงกับบทแกไขรัฐธรรมนูญสหรัฐครั้งที่ 1 (The First 
Amendment) 
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อเมริกาที่ความตระหนักในเรื่องดังกลาวไมชัดเจนและลึกซึ้งเทา ก็คอนขางเปนที่แนนอนวาคงไมมี
ใครถูกลงโทษเหมือนในเยอรมัน  

 
2. การปดกั้นและกลั่นกรองเนื้อหา (blocking and filtering system) 

 

2.1 การปดกั้นโดยภาครัฐ 
 

การปดกั้นเนื้อหาในลักษณะนี้เปนวิธีที่ใชกันมากในประเทศที่มีลักษณะการปกครองแบบ
อํานาจนิยม และมีการควบคุมสื่อสารมวลชนอยางเขมขน การปดกั้นมักจะทําในระดับเครือขาย
ใหญ เชน ระดับ gateway หรือ node ของเครือขายอินเทอรเน็ตในประเทศ ซึ่งในลักษณะดังกลาว
มักจะเปนผลจากนโยบายหรือมาตรการของภาครัฐ เชน ในประเทศจีน เครือขายอินเทอรเน็ตจะถูก
ออกแบบใหมีลักษณะรวมศูนยโดยจะวางเครือขายโยงใยผาน gateway ในเมืองใหญๆ เพียงไมก่ี
แหง ทําใหสะดวกตอการปดกั้นเนื้อหาจากภายนอก6 ทั้งนี้รัฐบาลจีนจะใชเกณฑกวางๆ ในการ
เลือกปดกั้นเนื้อหาโดยพิจารณาจากเนื้อหาที่เขาขาย "ขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี" 
ในทํานองเดียวกัน ประเทศสิงคโปรควบคุมเนื้อหาบนอินเทอรเน็ตโดยใชเกณฑและหนวยงานใน
การกํากับดูแลเดียวกับหนวยงานที่ดูแลเนื้อหาในวิทยุและโทรทัศนคือ Singapore Broadcasting 
Authority (SBA)  

 

2.2 การปดกั้นแบบ notice and take-down 
 

นอกจากลักษณะการปดกั้นที่เปนมาตรการของภาครัฐโดยตรงแลว การปดกั้นอาจจะเกิด
ขึ้นโดยการแจงเหตุ(notice) จากผูใชอินเทอรเน็ตที่ประสบพบเห็นเนื้อหาที่ไมเหมาะสม โดยแจงเขา
ไปที่ผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) หรือที่หนวยงานที่เกี่ยวของของรัฐ เชน ตํารวจหรือ กระทรวงการ
สื่อสาร เปนตน ทั้งนี้เมื่อทาง ISP ไดรับการแจงเหตุแลวก็ควรที่จะตรวจสอบดูวาเนื้อหานั้นไม
เหมาะสมจริงหรือไม ในระดับใด หากเขาขายที่ผิดกฎหมาย ทาง ISP ก็ควรที่จะทําการปดกั้น 
(take-down) เพื่อเปนการแสดงความรับผิดชอบตอผูที่เปนสมาชิกของ ISP โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน อยางไรก็ดีในกรณีที่เปนเนื้อหาที่ไมผิดกฎหมายแตอาจมีอันตรายจากความไมเหมาะสม
ตางๆ ISP อาจไมทําการปดกั้นดวยตนเอง แตมอบใหอยูในวิจารณญาณของสมาชิกผูใชอินเทอร
เน็ตที่จะพิจารณาเองวาควรกลั่นกรองหรือไม โดยทั่วไปการปดกั้นแบบ notice and take-down จะ
ทํารวมกับการกลั่นกรองโดยผูใชและกลไกอื่นๆเชน จรรยาบรรณ กฎ กติกา มารยาท และสายดวน 
 

                                                           
6 Andrew L. Shapiro. (2001). The Control Revolution : How The Internet is Putting Individuals in Charge and Changing 
the World We Know. New York : Public Affairs.  
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2.3 การกลั่นกรองในระดับผูใช (user-oriented filter system) 
 

การกลั่นกรองในระดับผู ใช  จําเป นตองอาศัยการแบ งประเภทเนื้ อหา  (content 
classification) หรือการจัดอันดับหรือเรทติ้ง (rating) ประสิทธิภาพการกลั่นกรองจะสูงเพียงใดก็
ขึ้นกับประสิทธิภาพของระบบการแบงประเภทเนื้อหาซึ่งลักษณะทางเทคนิคที่มีความสําคัญมากก็
คือ ศัพทที่ใชและความเที่ยงตรงรัดกุมทางภาษาในการอธิบายเนื้อหา เกณฑและระดับชั้นทาง
เทคนิคในการกลั่นกรอง ระบบการกลั่นกรองที่ดีควรคํานึงถึงประโยชนและควรมีสวนรวมจากสาม
ฝายคือ ผูใช ISPs และผูใหบริการเนื้อหาเว็บไซต โดย ISPs และผูใหบริการเนื้อหาควรมีแรงจูงใจ
ในการ “เรท” (จัดอันดับและอธิบายเนื้อหา)ของตน ไมวาจะเปนเนื้อหาประเภทใดและผูใชก็ควรจะ
สามารถเขาถึงและมีความเชื่อถือเชื่อมั่นในระบบการกลั่นกรองนั้นๆดวย (ดูกลองขอความที่ 1)  

 

ทั้งนี้เนื้อหาอินเทอรเน็ตเปนสื่อระดับโลก ผูเกี่ยวของจึงควรที่จะพยายามหาศัพทในการก
ลั่นกรอง (ทั้งที่ใชในระบบเรทติ้งและโปรแกรมกลั่นกรอง) ที่เปนที่ยอมรับและเขาใจไดในระดับ
สากล เพื่อที่วาระบบการกลั่นกรองที่ตางกัน จะสามารถทํางานรวมกันและสื่อสารกันไดตอไปใน
อนาคต  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลองขอความที่ 1 
 
นอกจากนี้ระบบการกลั่นกรองจะตองคํานึงถึง เสรีภาพและความหลากหลายทางความ

คิดที่จะแตกตางกันไปตามบริบทของแตละประเทศ คานิยมตาง ๆ ซึ่งจะเปนตัวชี้วัดวาเนื้อหาใด
เหมาะสมหรือไมเหมาะสม ไมเพียงที่จะแตกตางกันไปในแตละประเทศ แตยังจะแตกตางกันในแต
ละกลุมชาติพันธุ เพศสภาพ และอายุในแตละสังคมอีกดวย  

 

ลักษณะของระบบการกลั่นกรองเนื้อหาท่ีดี 
1) ความเปนเอกเทศของผูใชปลายทาง (end-user autonomy) 
2) ความเคารพในเสรีภาพในการแสดงออก (respect for freedom of expression) 
3) ความหลากหลายของความเชื่อและคานิยม (diversity in beliefs and values) 
4) ความโปรงใส (transparency) 
5) ความเคารพในสิทธิความเปนสวนตัว (respect of privacy) 
6) การสามารถทํางานรวมกันและเขากันได (interoperability and compatibility) 
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ในแผนภาพที่ 4 แสดงใหเห็นถึงลักษณะของเนื้อหาทางอินเทอรเน็ตที่ไมผิดกฎหมายแต
อาจเปนอันตราย     จากการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของคนใน 3 ประเทศคือ เยอรมัน 
สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย พบวา มีทัศนะที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัดเกี่ยวกับประเด็น “เนื้อ
หาที่ไมเหมาะสมและควรจะถูกปดกั้นกลั่นกรอง” โดยกลุมตัวอยางคนเยอรมันจะเห็นวาขอความที่
เปนการดูถูกหเยียดหยามเผาพันธุควรจะถูกปดกั้นกลั่นกรองมากที่สุด (79 %) แตไมเห็นวาภาพโป
เปลือยควรจะถูกปดกั้นเทาใด(13%) ขณะที่กลุมตัวอยางคนอเมริกันจะมีความออนไหวมากกวา
เกี่ยวกับภาพโปเปลือย (43%) และกลุมตัวอยางของออสเตรเลียประมาณ 53% เห็นวาควรมีการ
ปดกั้นการทําถึงเนื้อหาลามกอนาจารและมีนัยยะทางเพศอยางโจงแจง 
 

ดวยเหตุนี้การออกแบบโปรแกรมกลั่นกรอง จึงควรที่จะเปดกวางใหผูใชสามารถเลือกได
ดวยตนเองวาจะปดกั้นหรือเปดรับเนื้อหาประเภทใด โดยมีการแบงประเภทเนื้อหาที่รัดกุม โปรงใส 
เปนแนวทางพื้นฐานสําหรับการตัดสินใจ 
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แผนภาพที่ 4 : เนื้อหาในอินเทอรเน็ตที่ควรปดกั้น 
 

 
 
ขอความที่เปนการ                                                                                            79 
ดูถูกเหยียดหยาม         
ทางเผาพันธุ                                                    
 
ขอความ/ภาพที่แสดง        61 
ใหเห็นความรุนแรง 
 
 
ขอความ/ภาพลามก     60  
อนาจารแสดงถึงนัยยะ      
ทางเพศอยางโจงแจง 
 
ความคิดเห็นที่สุดขั้ว 
ทางการเมือง(ซาย-ขวา) 
 
 
ภาษาหยาบคาย 
 
 
 
ภาพโปเปลือย 
 
 แผนภาพนี้แสดงผลของการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยางประชากรอายุ 18 ปขึ้นไปใน 3 ประเทศ คือ เยอรมัน 
สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย โดยเปนคําตอบตอคําถามตอไปนี้ 
“มีหลายสิ่งหลายอยางบนอินเทอรเน็ตที่คงจะไมผิดกฎหมาย แตหลายๆคนก็มองวาไมสมควรสําหรับตัวเขาเองหรือตอการรับรูของ
ลูกๆของเขา และนาที่จะถูกปดกั้นการเขาถึง ขณะเดียวกันหลายๆคนก็คิดเดาตางออกไปและอยากที่จะเขาถึงเนื้อหาพวกนี้ได ถา
คุณสามารถตัดสินใจเลือกได เนื้อหาประเภทใดที่คุณจะปดกั้นในทุกรูปแบบ (หากทําไดทางเทคนิค) เนื้อหาประเภทใดที่คุณจะปด
กั้นเปนบางกรณี และเนื้อหาประเภทใดที่คุณจะไมปดกั้นเลย” 
 

เยอรมัน                   สหรัฐอเมริกา                 ออสเตรเลีย 

63 
60 

39 
41 

59 
53 

60 

58 
26 

45 
41 
38 

13 
43 
26 
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2.3.1 ระบบการกลั่นกรองของ ICRA 
 

ระบบการกลั่นกรองเนื้อหาทางอินเทอรเน็ตที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางที่สุด ใน
ปจจุบันคือระบบที่พัฒนาขึ้นโดย ICRA หรือ Internet Content Rating Association ซึ่งเปนองคกร
อิสระเอกชนที่มีสํานักงานใหญอยูในสหรัฐอเมริกาและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องของการแบง
ประเภทและจัดอันดับเนื้อหาทางอินเทอรเน็ต ระบบของ ICRA ประกอบดวยขั้นตอนการกลั่นกรอง
เปนลําดับขั้นดังตอไปนี้  

 
 

ICRA คือ องคกรอิสระสากลที่ไมแสวงหากําไร 
มีสํานักงานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ 

ภารกิจหลักของ ICRA คือ การปกปองเด็กจากสิ่งอันตรายไปพรอม ๆ 
กับการปกปองเสรีภาพในการพูดการแสดงออกของผูผลิตเนื้อหาในอินเทอรเน็ต 

เงินทุนหลัก มาจากสมาชิก เงินสนับสนุน และเงินบริจาค 
 

ใครเปนสมาชิกของ ICRA บาง ? 
 
AOL 
BELL 
MICROSOFT 
YAHOO 
VERSIGN 
และบริษัทชั้นนําตาง ๆ ทั่วโลก 
 
 
ปจจุบัน ICRA มีเว็บไซตที่เขารวมลงทะเบียนมากกวา 90,000 เว็บไซต 
         และกวา 100,000 รายที่ดาวนโหลดตัวกลั่นกรองของ ICRA 

 
 

กลองขอความที่ 2 
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1) Self-Classification and labeling 
ระบบของ ICRA มีรากฐานอยูบนการจัดแบงประเภทดวยตนเองของผูใหบริการ

อินเทอรเน็ตโดยใชคําศัพท vocabulary ของ ICRA ซึ่งจะพยายามอธิบายเนื้อหาอยางไร
อัตวิสัย (Objectivity) ทั้งนี้ทางICRA จะออกแบบสอบถามใหผูใหบริการเนื้อหากรอกและ
ประเมินจากคาคะแนนที่ไดในแบบสอบถามวา เนื้อหาในเว็บไซตนั้นๆ ควรจะถูกอธิบาย
หรือติดปาย(label) วาอยางไร เชน sexual material (เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ)  violence 
(ความรุนแรง) chat (การคุย) การติดปายบอกเนื้อหาของผูใหบริการเนื้อหาสามารถ
เปรียบไดกับการที่ผูผลิตอาหารติดปายบอกสวนผสมของอาหารบนบรรจุภัณฑของอาหาร
นั้นๆ ทั้งนี้ “ปายอิเล็กทรอนิกส” ( electronic label) ของ ICRA สามารถจะอานไดโดย
โปรแกรม browser ใดๆ ก็ตามเวลาผูใชทองอินเทอรเน็ต ปจจุบันมีเว็บไซตมากกวา
90,000 เว็บไซตทั่วโลกที่ลงทะเบียนใชระบบการจัดประเภทและติดปายเนื้อหาของICRA 

 

2) Filter templates 
ผูใชระดับปจเจกหรือกลุมผูใชระดับองคกรสามารถปรับเปลี่ยนและออกแบบ 

template สําหรับกลั่นกรองเนื้อหา ซึ่งพัฒนาโดย  ICRA filter เปนโปรแกรม  Open 
source ซึ่งสามารถใชได กับเครื่อง  PCs และ  server ทั่วไป  การจัดหรือต้ังคา  (pre-
sets)บน template ทําใหผูใชสามารถเลือกไดวาจะปดกั้นเนื้อหาประเภทใดบาง ซึ่ง
สามารถตั้งไดตามอายุของผูรับดวย เชน เนื้อหาประเภทที่ติดปายไววา sexual material 
สามารถถูกปดกั้นสําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปเปนตน ทุกครั้งที่มีการทองอินเทอรเน็ต 
filter template จะอานปายเนื้อหาที่เปนผลมาจากขอ1) แลวเฉพาะเนื้อหาที่ไดมีการต้ังคา
ไวตาม template ใหผานเขาสูระบบได ก็จะปรากฏทางจอคอมพิวเตอรขณะที่เนื้อหาที่ถูก
กําหนดไวตาม template ใหถูกปดกั้นก็จะไมปรากฏ 

 

3) Negative and positive lists  
นอกเหนือจากการตั้งคาและกําหนดการปดกั้นกลั่นกรองตาม keyword ในปาย

เนื้อหาแลว ผูใชระบบของ ICRA Filter ยังสามารถเพิ่มเติมรายชื่อของเว็บไซตที่พึง
ประสงคและไมพึงประสงคเขาไปไดอีกดวย เชน หากผูใชรูจักชื่อหรือ URL address ของ
เว็บไซตที่มีเนื้อหาไมนาสงเสริม (เชน เว็บโปเปลือยหรือการพนัน) หรือที่นาสงเสริมการ
เปดรับ (เว็บไซตของนิตยสารหรือหนังสือพิมพที่มีคุณภาพ) ก็สามารถเพิ่มเติมเขาไปใน 
list การปดกั้นตางหากโดยจะไมเกี่ยวกับการปดกั้นกลั่นกรองในขอ 2) 
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ระบบการกลั่นกรองของ ICRA สามารถสรุปใหเห็นเปนภาพไดในแผนภาพที่ 5 ที่
จะแสดงถึงลําดับชั้นของการกลั่นกรองทั้ง 3 ระดับดังไดกลาวไปแลวขางตน 
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Template 

 
คําศัพทและการอธิบายเนื้อหาอยางรัดกุม 

(Vocabulary) 

 
Black lists / White lists 

ICP 

Users 

ติดปายบอกประเภท : การศึกษา, ความรุนแรง,
เซ็กซ,การพาณิชย 

Keywords : เซ็กซ,ความรุนแรง 

ที่อยูเว็บไซต (URL) 

แผนภาพที่ 5 : 3 ลําดับขั้นของการกลั่นกรองเนื้อหาในระบบของ ICRA 
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3. กฎ กติกา มารยาท (codes of conduct) 
 

 ไซเบอรสเปซหรือพื้นที่ที่ผูคนเขามาแลกเปลี่ยน สื่อสารและทํากิจกรรมรวมกันบนอินเทอร
เน็ตนั้น ประกอบขึ้นดวยพื้นที่หรือชุมชนยอย ๆ อีกมากมายซึ่งจะแตกตางไปตามวัตถุประสงครวม
ของการสื่อสารและกิจกรรมนั้น ๆ เชน เพื่อการพาณิชยหรือเพื่อสนองความพึงพอใจและความสน
ใจของผูใชตามหัวขอการสื่อสารตาง ๆ ในพื้นที่หรือชุมชนเหลานี้ทั้งในระดับยอยและระดับเครือ
ขายใหญจะมีคานิยมรวมกันที่จะเปนตัวกําหนดลักษณะการประพฤติปฏิบัติตอกันในพื้นที่นั้น ๆ วา
สิ่งใดควร สิ่งใดไมควร ”กฎ กติกา มารยาท” (codes of conduct) ซึ่งจะเปนกลไกการกํากับดูแล
พฤติกรรมและปฏิสัมพันธของผูใช อินเทอรเน็ตนี้จะมีทั้งที่ เปนธรรมเนียมปฏิบัติกันทั่วไป 
(customary) หรือที่เปนกฎอยางเปนทางการ (formal) กฏ กติกา มารยาทซึ่งเปนที่รูจักกันดีสําหรับ
ชาวผูใชอินเทอรเน็ตทั่วไปจะรูจักกันในนามของ “Netiquette” หรือจรรยาบรรณสําหรับผูใชอิน
เทอรเน็ต  จุดมุงหมายของ Netiquette คือเพื่อปลูกฝงวิธีการใชอินเทอรเน็ตและเพื่อตอกย้ําใหมี
การทําตามกฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่ไดมีการบัญญัติไวในพื้นที่ตาง ๆทางสังคม 
  

 ในหลาย ๆ ประเทศ โดยเพาะในประเทศอุตสาหกรรมกาวหนาในอเมริกาเหนือและยุโรป
ไดมีการบรรจุ Netiquette เขาไวในบทเรียนในโรงเรียน ทั้งนี้ทางสถาบันการศึกษามีความตั้งใจที่
จะใหเด็กนําเอา Netiquette ไปปรับใชกับสถานการณนอกบริบทโรงเรียนดวย บรรทัดฐานของ 
Netiquette จึงพัฒนาอยูบนความสมัครใจหรือการกํากับดูแลตนเองภายในชุมชนหรือพื้นที่ทางอิน
เทอรเน็ตหนึ่ง ๆ หรือกลุมทางสังคมหนึ่ง ๆ  
 

 ในแงเนื้อหาสาระแลว Netiquette จะกลาวถึง กฎ กติกา มารยาท หรือธรรมเนียมปฏิบัติที่
ไดทํากันมาจนเปนลักษณะสําคัญของชุมชนนั้นๆ ตัวอยางเชนในกรณีของ spamming หรือการสง
ประกาศโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการใดๆ ทางอินเทอรเน็ตเปนจํานวนทีละมากๆ ทางชุม
ชนผูใชอินเทอรเน็ตจะตอบโตดวยการรณรงคใหมีการรองเรียนทางออนไลนเกี่ยวกับกรณี 
spamming ดังกลาวในรูปแบบตางๆ ตลอดจนการริเริ่มใหมีการตอบโตอยางเปนกิจลักษณะใน
กลุมขาว (newsgroup) และเวทีการสนทนาตางๆ  
 

 ในบริบทของชุมชนหรือกลุมทางสังคมที่แยกยอยออกไป Netiquette จะถูกปรับใหมี
บรรทัดฐานอยูบนแนวทางที่พัฒนารวมกันของชุมชนหรือกลุมทางสังคมนั้นๆ ตัวอยางเชน 
Netiquette ในโรงเรียนจะเปนการวางกฎ กติกา มารยาทเกี่ยวกับการเขาถึงอินเทอรเน็ต ลักษณะ
เนื้อหาที่สามารถเขาถึงไดโดยกลุมนักเรียนที่จะแตกตางกันไปตามวัย การผนวกผูปกครองเขามา
เปนผูชวยกํากับดูแลการใชอินเทอรเน็ตของเด็ก ตลอดจนการปกปองสิทธิสวนบุคคล การปองกัน
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การละเมิดลิขสิทธิ์ การดาวนโหลดเนื้อหาตางๆ อยางมีความรับผิดชอบเพื่อไมใหเกิดการ 
overload เครือขายของโรงเรียน ตลอดจนวิธีการปองกันตัวเอง (เด็ก) จากภัยและความเสี่ยงตางๆ 
บนอินเทอรเน็ต 
 

4. สายดวนหรือ hotlines  
 

คือกลไกในการสื่อสารระหวางผูใชกับองคกรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ (เชน ISP หนวยงานของรัฐที่
สอดสองดูแลเรื่องเนื้อหาอินเทอรเน็ตและตํารวจเปนตน) ซึ่งสามารถเปนทั้งกลไกทางเทคโนโลยี 
(โทรศัพท โทรสาร e-mail เว็บไซต) หรือเปนกลไกทางองคกร (ในรูปของหนวยงานที่มีกําลังพล
เฉพาะและมีหนาที่รับผิดชอบชัดเจน) ก็ได จุดประสงคหลักของการมี hotlines ก็คือ เพื่อใหเกิด
ความแนใจวา (ในกรณีที่สามารถทําได) จะมีการพยายามเยียวยาแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับเนื้อ
หาอยางมีประสิทธิภาพ ถึงแมบทบาทหลักของ hotlines ที่เปนมาในอดีตคือชองทางการสื่อสาร
เกี่ยวกับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายจากผูใชตอหนวยงานบังคับใชกฎหมายและอุตสาหกรรมอินเทอรเน็ต 
แตจากประสบการณที่แวดลอมการแพรกระจายอยางรวดเร็วของอินเทอรเน็ตในประเทศตางๆทั่ว
โลก hotlines ไดขยายบทบาทครอบคลุมไปถึงการเปนตัวกลางทางขอมูลขาวสารระหวางผูใช ผูให
บริการเนื้อหา กลุมที่กํากับดูแลตนเอง องคกรที่ใหบริการดานการจัดอันดับและกลั่นกรองเนื้อหา 
และหนวยงานบังคับใชกฎหมาย 
 

 ทั้งนี้ hotlines สามารถจะดําเนินการโดยภาคอุตสาหกรรมเอกชน ภาครัฐ หรือ ภาค
ประชาสังคมก็ได แตไมวาจะเปนกรณีใดก็ตาม hotline จะตองมีอยู (available) และประชาชนควร
จะทราบถึงการมีอยูของ hotline ผานชองทางการสื่อสารทั้งอินเทอรเน็ตเองและสื่อสารมวลชน
ด้ังเดิม ที่สําคัญ hotline จะตองเปดใหเขาถึงไดตลอด 24 ชั่วโมง  
  

5. การรูเทาทันสื่อ (Media literacy) 
 

 ในการสงเสริมใหเกิดการกํากับดูแลตนเอง (self-regulation) ทางดานเนื้อหาของอินเทอร
เน็ต โดยเฉพาะในหมูผูใช มีความจําเปนตองสรางความสามารถหรืออํานาจในการเลือกและตัดสิน
ใจใหแกผูใช (user empowerment) ซึ่งความสามารถดังกลาวสวนหนึ่งก็จะขึ้นอยูกับความรูเทา
ทันสื่ออินเทอรเน็ตของผูใชแตละคนดวย ทั้งนี้การรูเทาทันสื่ออินเทอรเน็ต (Internet literacy) จะมี
องคประกอบดังตอไปนี7้ 

                                                           
7 Sonia Livingstone, User empowerment and media competence: combining protection and education 
http://www.lse.ac.uk/depts/media/people/slivingstone/index.html 
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1) ความสามารถเชิงวิเคราะห (Analytical competence) หมายถึง ความเขาใจในคุณ

ลักษณะตางๆ ของอินเทอรเน็ต (เชน การสรางเว็บไซต การทํางานของลิงค(link) ตางๆ 
ในเทคโนโลยีไฮเปอรเท็กซ (hypertext) ภาษา สัญลักษณที่เปนรหัสตางๆ ในเว็บ 
เปนตน) ซึ่งจะนําไปสูการใชสื่อใหมนี้อยางมีประสิทธิภาพ 

2) ความรูเกี่ยวกับบริบทแวดลอมตางๆ (Contextual knowledge) หมายถึงความเขาใจ
ในบริบททางดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองที่แวดลอมการผลิตและ
บริโภคสารสนเทศและเนื้อหาตางๆ ในอินเทอรเน็ต ความเขาใจดังกลาวจะทําใหผูใช
สามารถประเมินอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพและรูเทาทันขอดีขอเสียตางๆ  

3) กรอบความรูความเขาใจรวมในหมูผูใชเกี่ยวกับเว็บไซตที่ถือเปน “คลาสสิค” ในบรรดา
เว็บไซตทั้งหลาย (Canonical knowledge) โดยเฉพาะความเขาใจวาทําไมเว็บไซตดัง
กลาวจึงถือวาเปนเว็บไซตที่มีความสําคัญ นาเชื่อถือและมีประโยชน ตัวอยางเชน 
เว็บไซต www.google.com เปน search engine ที่มีชื่อเสียง หรือเว็บไซต 
www.cnn.com ที่เปนเว็บไซตขาวสารที่เปนที่นิยม 

4) ความสามารถในการผลิตเนื้อหา (Production competence) หมายถึง ความ
สามารถในการผลิตเนื้อหาบนอินเทอรเน็ต ตลอดจนความสามารถในการตีความ 
บริโภคและเพลิดเพลินกับอินเทอรเน็ต (รวมถึงการสรางเว็บเพจ การหาผลิตภัณฑ 
การเขารวมใน mailing list กลุมสนทนาและกลุมขาว) ซึ่งมีผลโดยตรงตอการแสดง
ออกถึงอัตลักษณของผูใชแตละคนผานทางการผลิตและการสื่อสารเนื้อหา 

 
การสรางการรูเทาทันอินเทอรเน็ตสามารถทําไดผานกระบวนการทางการศึกษาที่เปนทาง

การในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาตางๆ ตลอดจนกระบวนการทางนโยบายเพื่อสงเสริมใหเกิด 
“วัฒนธรรมในการใชอินเทอรเน็ต” ที่แพรกระจายกวางขวางที่สุด จากการศึกษาในสหราชอาณา
จักร (UK) เกี่ยวกับการรูเทาทันสื่ออินเทอรเน็ตของเยาวชนอังกฤษ พบวาเด็กๆ ยังมีความสามารถ
และความรูเทาทันเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตไมเทากับที่พวกเขาไดอวดอางไวโดยสิ่งที่พบสําคัญๆ คือ 

- ในแงของ “analytical competence” เด็กจํานวนมากยังขาดทักษะในการคนหา 
ประเมิน บูรณาการและเขาถึงแหลงขอมูลสารสนเทศจํานวนมหาศาลบนอินเทอรเน็ต 

- สวนใหญแลว การรูเทาทันสื่อของเด็กและเยาวชนในปจจุบันจะไมครอบคลุมถึงแงมุม
เกี่ยวกับ ความรูเกี่ยวกับบริบทแวดลอมของอินเทอรเน็ต หรือการประเมินอินเทอรเน็
ตอยางวิพากษวิจารณ 
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- กรอบความรูความเขาใจรวมเกี่ยวกับเว็บไซตที่เปนคลาสสิคก็ย่ิงจํากัดมาก เนื่องจาก
จะมุงเนนเฉพาะเว็บไซตที่เปนทางการคาและมีย่ีหอรูจักกันในระดับโลกตางๆ 

- ทักษะของเด็กทางดานการผลิตเนื้อหาจะเกี่ยวของอยูในวงการสื่อสารในกลุมเพื่อนๆ 
(peer-group communication) เทานั้น แตจะไมเกี่ยวกับการสรางเนื้อหาประเภทอื่น8 

 
ทั้งนี้ การเสริมสรางการรูเทาทันสื่อโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนจําเปนตองเพิ่มแงมุม

เกี่ยวกับความปลอดภัยออนไลน (online safety) เขาไปดวย เพื่อใหเด็กรูเทาทันภัยอันตรายและ
ความเสี่ยงที่จะมาจากอินเทอรเน็ต หนาที่ดังกลาวควรจะเปนพันธกิจรวมระหวางหลายๆ ฝาย นับ
แตครอบครัว(ผูปกครอง) ภาคการศึกษา ภาคนโยบาย และภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนภาคสื่อสาร
มวลชน โดยผานทางเครือขายที่พัฒนารวมกันและมีการสื่อสารถึงกันอยางสม่ําเสมอควบคูกับการ
รณรงคใหขอมูลความรูแกสาธารณชน 

                                                           
8 ibid 
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บทท่ี 3 
การกํากับดูแลเนื้อหาของสื่ออินเทอรเน็ตในตางประเทศ 

 
เนื้อหาในบทนี้จะเปนการประมวลภาพรวมและรายละเอียดโดยสังเขปของรูปแบบการ

กํากับดูแลเนื้อหาที่ใชปฏิบัติกันในตางประเทศ โดยเฉพาะตัวอยางกรณีการกํากับดูแลที่ใชใน 3 
ประเทศ/ภูมิภาค คือ สิงคโปร สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซึ่งแตกรณีจะมีลักษณะเดนและราย
ละเอียดที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัด 

การกํากับดูแลโดยการปดกั้น – สิงคโปร 

ถึงแมสิงคโปรจะมีแนวทางและพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ชัดเจนในการพัฒนาสูการเปน
สังคมสารสนเทศ แตนโยบายในการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ตกลับไมเปดกวางเทาใดนัก ทั้งนี้
เปนเพราะธรรมเนียมการควบคุมสื่อที่ไดทําสืบทอดกันมายาวนานตั้งแตในอดีต รัฐบาลสิงคโปรมี
ชื่อเสียงเปนที่รูจักกันดีในฐานะของรัฐบาลเผด็จการที่ควบคุมการแสดงออกทางการเมืองใดๆ ที่
เปนปรปกษกับรัฐบาล นักขาว นักเขียน และสมาชิก NGOs มักเปนกลุมที่ไดรับการเพงเล็งเปน
พิเศษ เนื้อหาประเภทอื่นๆ ที่นําเสนอผานสื่อที่นอกเหนือไปจากขาวสารก็ยังไดรับการกํากับดูแล
อยางเขมงวด ใหนําเสนอแตสิ่งที่เหมาะสมและไมขัดตอคานิยมอันดีของสังคมสิงคโปร ไมวาจะ
เปนภาพยนตร สารคดี หรือละครก็ตาม นับแตป ค.ศ.1996 รัฐบาลสิงคโปรไดเริ่มผนวกการกํากับดู
แลอินเทอรเน็ตเขาไวใตการวิทยุแลโทรทัศนแหงสิงคโปร (Singapore Broadcasting Authority 
หรือ SBA) ซึ่งต้ังขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1994 เพื่อกํากับดูแลกิจการการกระจายเสียงและแพรภาพทางวิทยุ
และโทรทัศน บทบาทของ SBA คือกํากับดูแล ISPs และ ICPs โดยอาศัยอํานาจตามที่บัญญัติไว
ในกฎหมายสองฉบับ คือ Internet Class License Scheme 9และ Internet Code of Practice 
 

                                                           
9 รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมาย Internet Class License Scheme สามารถหาอานไดที่
http://www.sba.gov.sg/netreg/govgaz/clnotif.htm 
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กฎหมายในการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ต 
 

กฎหมายฉบับแรก หรือ  Internet Class License Scheme จะกํากับดูแลในเรื่องของการ
ออกใบอนุญาตแก ISPs และ ICPs โดย ISPs และ ICPs ที่ใหบริการเนื้อหาเกี่ยวของกับการเมือง
หรือศาสนา จําเปนตองขอใบอนุญาตโดยลงทะเบียนกับ SBA เงื่อนไขของการรักษาไวหรือตอใบ
อนุญาตคือ ทาง ICPs จะตองไมนําเสนอ “เนื้อหาหรือการแลกเปลี่ยนโตเถียงใดๆ ที่มีความออน
ไหวทางการเมือง หรือเปนการวิพากษวิจารณรัฐบาลและศาสนารวมถึงภาพโปเปลือยดวย” ทั้งนี้
ทาง SBA จะมีเจาหนาที่ประจําที่ทําหนาที่ตรวจสอบดูแลเนื้อหาบนอินเทอรเน็ต และจะอาศัย
อํานาจตามกฎหมายฉบับที่สอง คือ กฎหมาย Internet Code of Practice ในการปดกั้นเนื้อหาที่
เขาขายตองหามดังกลาว 
 

ตามกฎหมาย Internet Code of Practice นี้ SBA จะพิจารณาอินเทอรเน็ตวาเปนเสมือน
สื่อวิทยุและโทรทัศน เพราะฉะนั้นจึงไมควรนําเสนอเนื้อหาใดๆ ที่ตองหามในวิทยุและโทรทัศน เชน 
เนื้อหาที่ “ขัดตอสาธารณประโยชนและความสงบเรียบรอย ความมั่นคงของชาติ ตลอดจนความ
เหมาะสมและรสนิยมอันดี”10 ISPs และ ICPs ที่ไดรับใบอนุญาตจาก SBA ตองปฏิบัติตามขอ
กําหนดในกฎหมายดังกลาว มิฉะนั้น SBA จะแทรกแซงหรือลงโทษโดยอาจกําหนดเปนคาปรับ 

 

นอกจากกฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาวแลว SBA ยังมีมาตรการที่เรียกวา Industry 
Guidelines on the Singapore Broadcasting Authority’s Internet Policy ที่เปนแนวทางสําหรับ
กํากับดูแล ISPs และ ICPs โดยตรง จากการประมวลจากกฎหมายทั้งสองฉบับ และ Industry 
Guidelines สามารถสรุปสาระสําคัญของการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ตไดดังนี้ 

 

1. การปดกั้นเว็บไซตและเนื้อหาบางประเภท 
ISPs มีหนาที่ตามกฎหมายที่จะปดกั้นการเขาถึงเว็บไซตที่ SBA ไดแจงมาวามีเนื้อหาที่
ตองหาม ทั้งนี้ ISPs ไมจําเปนตองคนหาเนื้อหาที่ตองหามเอง เพราะ SBA จะเปนผูคนหา
และสงรายชื่อเว็บไซตที่ตองหามมาใหตามวาระ ขณะเดียวกัน ทาง ICPs มีหนาที่ตาม
กฎหมายที่จะเลือกใหบริการประเภทหองสนทนาเฉพาะในหัวขอที่ไมไดหามตามกฎหมาย 
อยางไรก็ดี กฎหมายไมไดกําหนดให ICPs คอยสอดสองหรือเซ็นเซอรการสนทนาแลก
เปลี่ยนกัน แตกฎหมายก็สงเสริมใหมีการใชมาตรการที่เหมาะสมสําหรับผูที่ทําการละเมิด
ชองทางการสื่อสาร นอกจากนี้ กฎหมายยังกําหนดให ICPs นําเสนอเฉพาะเนื้อหาที่ไมขัด

                                                           
10 เนื้อหาโดยละเอียดของกฎหมาย Internet Code of Practice สามารถดูเพ่ิมเติมไดที่ 
http://www.sba.gov.sg/netreg/govgaz/code.htm 
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ตอกฎหมายอีกดวย ในกรณีของ mirror sites11 ในตางประเทศ หรือเว็บไซตตางชาติที่มี
การ link ตอเนื่องไปจากเว็บไซตที่มี domain name ในสิงคโปร ISPs และ ICPs มีหนาที่
ตองตรวจสอบดูกอนวามีเนื้อหาที่ตองหามหรือไม หากมีเนื้อหาดังกลาวปะปนอยู ISPs 
และ ICPs ก็มีหนาที่ตองปดกั้นการเขาถึงเนื้อหาดังกลาวในทันที สวนเนื้อหาที่มาจาก
บริการประเภท search engines เชน yahoo หรือ altavista ไมจําเปนตองเซ็นเซอร
เว็บไซตเพื่อทําตามกฎหมายสิงคโปร 
 

2. เนื้อหาตองหาม (prohibited material) 
ตามวรรคที่ 4 ใน Industry Guidelines กําหนดไววาเนื้อหาตองหาม หมายถึง เนื้อหาที่ไม
พึงประสงคในแงของสาธารณประโยชน ศีลธรรม ความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยและ
ความมั่นคงแหงชาติ ตลอดจนความสมานฉันทในประเทศ หรือเนื้อหาตามที่หามไวใน
กฎหมายที่เกี่ยวของอ่ืนๆ  
แนวทางในการพิจารณาเนื้อหาที่มีลักษณะตองหามตาม Industry Code คือดูวามี
ลักษณะตามขอตอไปนี้หรือไม 

1) แสดงรางกายที่โปเปลือยหรือเห็นอวัยวะเพศ หรือในลักษณะที่ชี้ชวนไปในทิศ
ทางนั้น 

2) สงเสริมความรุนแรงทางเพศ หรือกิจกรรมทางเพศที่แสดงถึงการบีบบังคับ 
หรือความไมสมัครใจในทุกรูปแบบ 

3) แสดงใหเห็นถึงการรวมเพศหรือกิจกรรมทางเพศอยางโจงแจง 
4) แสดงใหเห็นบุคคลที่อายุตํ่ากวา 16 ป ในกิจกรรมทางเพศหรือในลักษณะการ

แสดงออกทางเพศอยางโจงแจง 
5) แสดงใหเห็นหรือสงเสริมรักรวมเพศ(ทั้งชายกับชายและหญิงกับหญิง) การมี

เพศสัมพันธในครอบครัว การมีเซ็กสกับเด็ก 
6) แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมที่มีลักษณะรุนแรงหรือโหดเหี้ยมอยางมาก 
7) แสดงและบูชา ย่ัวยุ ตลอดจนสนับสนุนความเกลียดชัง ความไมอดทนตอ

ความแตกตางในชาติพันธุ เชื้อชาติ และศาสนา 
 

อยางไรก็ตาม ในการตัดสินวาเนื้อหาใดเปนเนื้อหาตองหามสมควรแกการปดกั้น 
ผูทําการพิจารณาจําเปนตองพิจารณาถึงคุณคาทางการแพทย วิทยาศาสตร ศิลปะและ
การศึกษาของเนื้อหานั้นๆ ประกอบดวย 

                                                           
11 เว็บไซตที่มีการคัดลอกไฟลขอมูลจากเว็บไซตตัวแมมาเหมือนเดิมทุกประการ เพ่ือประโยชนในการใหบริการแกผูใช 
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การบังคับใชกฎหมายและการกํากับดูแลในสถานการณจริง 
 

 ถึงแมสิงคโปรจะมีศักยภาพทางเทคโนโลยีสูงมาก แต SBA ก็ไมคอยประสบผลเทาใดนัก
ในการเซ็นเซอรอินเทอรเน็ต ISPs รายหลักๆ สามรายที่เปนพันธมิตรกับรัฐบาลทําหนาที่กลั่นกรอง
และปดกั้นการเขาถึงเว็บไซตที่มีเนื้อหาตองหามตามรายชื่อที่ SBA แจงมา โดยใชเทคโนโลยี 
proxy server แตก็ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ในป พ.ศ. 2541 SBA ไดประกาศวาจะปดกั้น
เว็บไซตประเภทโปเปลือยอยางรุนแรงประมาณ 100 เว็บไซต แตในขณะนั้นมีเว็บไซตประเภท 
Cyberporn นี้อยูประมาณ 28,000 เว็บไซตแลว สําหรับสถานการณในปจจุบันที่ธุรกิจ Cyberporn 
เติบโตอยางเต็มที่ การจะปดกั้นเว็บไซตประเภทนี้คงยิ่งทําไดยากยิ่งขึ้นอีก 
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 การกํากับดูแลตนเองโดยมีภาคเอกชนเปนผูนํา-สหรัฐอเมริกา 

 ในกรณีของนโยบายการกํากับดูแลเนื้อหาในอินเทอรเน็ตของสหรัฐฯ จะใชแนวทางเดียว
กับการจัดการโครงสรางอินเทอรเน็ต โดยมีหลักการสําคัญสองประการคือ ก)ใชแนวนโยบายที่เปด
กวาง (open policy) ที่เนนใหภาคเอกชนเปนผูนําในการวางกรอบนโยบาย และ ข)ใหตลาดเปนตัว
ผลักดันรูปแบบการกํากับดูแลที่เหมาะสมของสื่อใหม(market-driven medium) ทั้งนี้มีสาเหตุ
สําคัญหลายประการที่ทําใหสหรัฐอเมริกาใชแนวทางดังกลาว ถึงแมคอนขางขัดกับอุดมการณของ
พรรค Democrat ซึ่งเปนพรรคของผูนําประเทศคือ ประธานาธิบดี บิล คลินตัน ผูอยูในตําแหนงใน
ชวงของการกอรูปของเศรษฐกิจอินเทอรเน็ตในสหรัฐอเมริกา โดยพรรคDemocrat จะคอนขางเนน
บทบาทของรัฐในนโยบายหรือประเด็นสาธารณะตางๆ   สาเหตุที่อินเทอรเน็ตเปนขอยกเวนสําหรับ
แนวทางปฏิบัติดังกลาวก็เพราะ 
 

1) อินเทอรเน็ตเปนพลังผลักดันสําคัญสําหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ จากขอมูลของ Internet 
Content Summit (การประชุมสุดยอดวาดวยเนื้อหาอินเทอรเน็ต) ในปคศ.1999 มีการระบุ
วา การเจริญเติบโตอยางตอเนื่องของเศรษฐกิจสหรัฐฯในชวง 7-8 ปกอนหนานั้นเปนผล
โดยตรงจากการสรางและแพรกระจายของอินเทอรเน็ต โดย 40% ของตัวเลขการเจริญ
เติบโต(50%ถาบวก E-Commerce เขาไปดวย) เปนผลสืบเนื่องจากอินเทอรเน็ต12 เนื่อง
จากภาคเอกชนเปนหัวหอกในการพัฒนาธุรกิจขึ้นมาโดยปราศจากขอกําหนดใดๆของรัฐ
จึงควรสานตอในแงของการกํากับดูแลโดยตนเอง เพื่อจะไดไมทําใหเศรษฐกิจที่อยูบนราก
ฐานของอินเทอรเน็ตตองหยุดชะงักหรือดําเนินไปอยางไมราบรื่น 

 

2) ลักษณะโครงสรางของรัฐบาลในสหรัฐฯมีหลายระดับและซับซอน การจะออกกฎหมาย
หรือมาตรการใดๆยอมใชเวลานานและหากรัฐบาลทุกระดับออกกฎหมายเกี่ยวกับอินเทอร
เน็ตยอมทําใหเกิดความซับซอนและอาจเกิดความขัดแยงทางพื้นที่อาณาเขตตาม
กฎหมาย(jurisdictional conflict) ทําใหไมยืดหยุนและเสียเวลา 

 

3) การเปดกวางในการกํากับดูแลสื่อในสหรัฐฯเปนธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาจากบทบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมมาตรา 1 แหงรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา (The First Amendment )ซึ่ง
เปนบทกฎหมายที่ไดรับการอางถึงเสมอในเรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน  ในสวนนี้ทํา

                                                           
12  Ira Magaziner,2000,”The Role Governments Should Play in Internet Policy” in Jens Watermann ,Marcel 
Machill(eds.)Protecting Our Children On The Internet.Gütersloh:Bertelsmann Foundation Publishers. 
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ใหลักษณะของการกํากับดูแลตนเองในอินเทอรเน็ต ซึ่งเปนสื่อประเภทหนึ่งแทบจะไมแตก
ตางจากหลักการที่ใชกับสื่อสารมวลชนอยางหนังสือพิมพ โดยจะเนนสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงออกของผูผลิตเนื้อหาและการกําจัดบทบาทตลอดจนอํานาจหนาที่ของรัฐในการ
ควบคุมเนื้อหาใหมากที่สุด 

 

 สืบเนื่องจากสาเหตุตางๆดังกลาวไปแลว ประกอบลักษณะอันแพรกระจายไมรวม
ศูนย(decentralized) ของเครือขายอินเทอรเน็ตและภูมิหลังในการเปนเครือขายที่ไมหวังกําไร 
(non-profit) ทําใหรูปแบบการกํากับดูแลที่ใชในสหรัฐฯ เปนไปในลักษณะของการรวมกลุมกันของ
ภาคเอกชน ที่มีสวนไดสวนเสีย (private stakeholders) ในประเด็นตางๆที่เกี่ยวของกับอินเทอร
เน็ตเพื่อมากําหนดแนวทางและวิธีในการปกครองและดูแลประเด็นตางๆรวมกัน ตัวอยางเชน 
Internet Engineering Task Force (IETF) ซึ่งเปนการรวมตัวกันของบริษัทเอกชนที่ผลิตอุปกรณ
หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ต โดยจะมีการประชุมกันเปนวาระเพื่อหาขอตกลงและแนว
ทางรวมกันในการพัฒนามาตรฐานทางเทคนิคและ protocol ตางๆของอุปกรณที่จะผลิตและนําสู
ตลาดในอนาคต เพื่อใหสามารถใชรวมกันไดและมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับเสมอกัน  
 
 ในสวนที่เกี่ยวของกับเนื้อหา สหรัฐฯมีการรวมตัวกันของภาคเอกชนที่เกี่ยวของเพื่อหาแนว
ทางในการจัดการกับเนื้อหาในอินเทอรเน็ตดังปรากฏในรูปขององคกรดังตอไปนี้ 
1) Recreational Software Advisory Counsel (RSAC) ซึ่งเปนการรวมตัวกันของบริษัทเอกชนที่

ผลิตวีดีโอเกมสเพื่อมาจัดอันดับ(rating) ของวีดีโอเกมสตามเนื้อหาเดนๆที่ปรากฏเชน ความ
รุนแรง ภาษา เซ็กส และโปเปลือย เริ่มต้ังแตในปคศ.1996 RSAC ไดเริ่มพิจารณาเนื้อหาในอิน
เทอรเน็ตกอใหเกิดRSCAi (i=Internet) ขึ้นมา โดยระบบ rating ของ RSACi จะเปนความ
พยายามในการปรับใชระบบการเรทวีดีโอเกมสสําหรับเนื้อหาในอินเทอรเน็ต  ปจจุบัน RSACi 
ไดถูกรวมยุบเขากับ ICRA (Internet Content Rating Association) (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
ICRA ในตอนตนของบทนี้) 

 

2) World Wild Web Consortium(W3C) ซึ่งเปนองคกรที่ ต้ังขึ้นโดย Tim Burners-Lee ผูคิดคน 
World Wide Web ขึ้นมา โดย W3C ไดพัฒนาระบบซอฟทแวรสําหรับจัดการเนื้อหาชื่อวา 
Platform for Internet Content Selectionหรือ PICS ทั้งนี้ PICS เปนรูปแบบของซอฟทแวรที่
ทําใหสามารถสรางปาย(labels)บอกลักษณะเนื้อหาซึ่งจะเชื่อมโยงกับที่อยูของเว็บไซตบนอิน
เทอรเน็ต (URLs) และ IP address (ตัวเลขที่อยูของเครื่องคอมพิวเตอรหรือ server ที่เชื่อมตอ
กับอินเทอรเน็ต) RSACi (และICRA ภายหลัง) สรางรายการแบงประเภทและจัดอันดับเนื้อหา
อินเทอรเน็ตโดยใชฐานโปรแกรม(platform)ของPICS 



 31 

 
3 ) Online Privacy Alliance (OPA) 
เกิดจากการรวมตัวกันของกลุมอุตสาหกรรมและสมาคมตาง ๆ จากในสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศอื่น ๆ (ในภายหลัง) กวา 80 แหง  ดวยจุดมุงหมายรวมกันในการดูแลความเปนสวนตัว
ของผูใชอินเทอรเน็ต โดยการกําหนดนโยบายดานขอมูลสวนบุคคลของการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสและสนับสนุนใหเกิดความเคารพสิทธิความเปนสวนตัวของผูใชบริการ สมาชิก
ของ OPA คือองคกรหรือเว็บไซตที่มีการทําธุรกรรมแบบออนไลนหรือมีความเกี่ยวของกับการ
ใชขอมูลสวนบุคคล โดยทั่วไปแลว OPA มีนโยบายดานขอมูลสวนบุคคลสําหรับเปนพื้นฐานให
องคกรหรือเว็บไซตสมาชิกนําไปปรับใชเพิ่มเติมใหเหมาะสมสําหรับสมาชิกแตละราย นโยบาย
พื้นฐานดังกลาวนั้นมีสาระหลักดังตอไปนี้  

- องคกรที่เกี่ยวเนื่องกับการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสจะตองมีการรับนโยบายดานขอมูล
สวนบุคคลไปปรับใชใหเหมาะสม  
- นโยบายดานขอมูลสวนบุคคลจะตองสังเกตไดงายและเปดเผย กอนที่จะทําการรองขอ
ขอมูลสวนบุคคลจากลูกคาหรือผูใช โดยนโยบายดังกลาวตองระบุถึงจุดประสงคในการ
นําขอมูลสวนบุคคลนั้นๆ ไปใชอยางชัดเจน 
- เมื่อไดขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไปแลว มีการจัดเก็บและดูแลอยางไรใหขอมูลมีความ
ถูกตอง เจาของขอมูลจะสามารถเขามาแกไขเพิ่มเติมไดหรือไม และตองแนใจวาขอมูล
นั้นจะมีความปลอดภัยเพียงพอ ไมถูกนําไปใชในทางที่ไมเหมาะสม 

 
นอกจาก OPA ที่จัดต้ังขึ้นจากสมาชิกที่ดูแลกันเองภายในผูประกอบการแลว ยังมีลักษณะ

ขององคกรภายนอก (Third party) ที่เขามาดูแลจัดการเกี่ยวกับเรื่องขอมูลสวนบุคคลอีกหลายองค
กร องคกรหนึ่ งที่นับวามีบทบาทอยางมากไดแก  The Electric Privacy Information Centre 
(EPIC) ซึ่งจัดต้ังขึ้นในป ค.ศ.1992 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อทํางานสาธารณะในประเด็นที่เกี่ยวกับเสรี
ภาพของประชาชนและการคุมครองสวนบุคคล ตลอดจน constitutional values ในยุคขอมูลขาว
สาร  เปนศูนยการวิจัยเพื่อประโยชนสาธารณะ  ต้ังอยูที่  Washington D.C. EPIC ได รับทุน
สนับสนุนจากบุคคลทั่วไป มูลนิธิเอกชนและบริษัท EPIC เปนผูดูแลเว็บไซตที่มีชื่อเสียงอยางมาก
คือ www.epic.or.th  และออกวารสารออนไลนทุก ๆ 2 สัปดาหเนื้อหาสวนใหญเกี่ยวกับสิ่งที่สงผล
กระทบตอสิทธิของผูใชอินเทอรเน็ต   นอกจากนั้น EPIC ยังมีบทบาทอยางมากเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ
ส วน บุคคล  (PRIVACY) ทั้ ง ใน เรื่ อ ง  First Amendment  Freedom of Information Act อีกยั ง
ดําเนินการเพื่อสนับสนุนองคการพัฒนาเอกชนตาง ๆ ที่เกี่ยวของดวย  
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ลักษณะการดูแลจากองคกรภายนอกอีกรูปแบบหนึ่งคือ การ

ใหการรับรองมาตรฐาน  เชน the Better Business Bureau   ซึ่งเปน
หนวยงานภายนอกที่ ต้ังขึ้นเพื่อดูแลผูประกอบการดานพาณิชย  
อิเล็กทรอนิกสในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูใชอินเทอรเน็ตโดย
จัดทําโครงการ BBB ONLINE ขึ้นเพื่อออกเครื่องหมายรับรองแก
สมาชิกที่ปฏิ บัติตามมาตรฐานที่ทาง BBB ONLINE ได กําหนดไว  
ลักษณะขององคกรภายนอกที่เขามาดูแลและกําหนดมาตรฐานการรับ
รองหรือออกเครื่องหมายรับรองเรื่องการคุมครองขอมูลสวบุคคลแบบ
เดี ยวกั นนี้ ยั งมี อี กหลายองค ก ร  เช น  TRUSTE ESRB PRIVACY 
ONLINE และ CPA WEBTRUST   เปนตน 
 

 

 
 

 

 
 
นอกจากนี้บริษัทผูผลิตซอฟทแวรยักษใหญอยางไมโครซอฟทก็ไดสรางกลไกการกลั่นกรอง

เนื้อหาไวในโปรแกรมเบราเซอร(browser) ของตนคือ Internet Explorer(IE) เพื่อใหผูใชสามารถตั้ง
คาสําหรับกลั่นกรองเนื้อหาที่จะเขามาสูเครื่องคอมพิวเตอรของตนไดโดย ระบบของ IE จะใชการ
แบงประเภทเนื้อหาที่ควรถูกกลั่นกรองเปน 4 กลุม ตามระบบของRSACi (คือ violence language 
sex และ  nudity) ในแตละประเภทของเนื้อหาสามารถตั้งคาได 5 ระดับตามความรุนแรงของเนื้อ
หาที่ปรากฏ 
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การกํากับดูแลตนเองโดยการสรางวัฒนธรรมในการมีสวนรวม-สหภาพยุโรป(EU) 

รูปแบบการกํากับดูแลที่จะกลาวถึงตอไปนี้ไดมาจาก ”บันทึกขอตกลงวาดวยการกํากับดู
แลเนื้อหาบนอินเทอรเน็ต” ( Memorandum on the Regulation of Internet Content) ที่ประมวล
และรางขึ้นโดย ศูนยวิจัยสื่อของมูลนิธิเบอรเธลสแมน (Bertelsmann Foundation) ในประเทศ
เยอรมนี เพื่อเปนแนวทางสําหรับการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ตในเยอรมันและในระดับสากล 
ในเบ้ืองตนนี้ Memorandum เปนรูปแบบที่ไดรับการยอมรับใหใชในประเทศสมาชิกของ EUแลว 
โดยจะปรากฏสาระสําคัญของ Memorandum อยูใน “แผนการสรางอินเทอรเน็ตที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
ของ EU” (EU Safer Internet Action Plan) การราง Memorandum ดังกลาวเปนผลจากความ
รวมมือกันของผูเชี่ยวชาญจากนานาชาติในสาขาวิชาและความสนใจดานตางๆ อาทิ การเมือง 
เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมศาสตร จุดมุงหมายหลักคือ เพื่อหาทางปองกันเด็กและผูเยาวจาก
เนื้อหาที่เปนอันตรายบนอินเทอรเน็ตใหดีย่ิงขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้น ผูเชี่ยวชาญมีขอสรุปเบ้ืองตนรวมกันวา 
สําหรับสื่อระดับโลกอยางอินเทอรเน็ตแลว เราไมสามารถจะพึ่งพาเพียงภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
องคกรพัฒนาเอกชนฝายใดฝายหนึ่งเพื่อปกปองผูเยาวได ดวยเหตุนี้แนวทางที่ควรจะเปนคือ เปน
การประสานความรวมมือของหลายๆฝาย ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยอยูบนฐาน
ความรับผิดชอบรวมกันใน 5 ระดับ ดังตอไปนี้ (ดูแผนภาพที่ 6 ประกอบ) 

1. การกํากับดูแลตนเองของภาคอุตสาหกรรมอินเทอรเน็ต 
2. การแบงประเภทของเนื้อหา (โดยผูผลิตเนื้อหาเอง) และการใชระบบการกลั่นกรองเนื้อ
หา (โดยผูใช) 
3. การมีสายดวนใหผูใช 
4. การบังคับใชและดําเนินการตามกฎหมายเพื่อเสริมการกํากับดูแลตนเอง 
5. การสงเสริมความรูเทาทันสื่อ



 34 

แผนภาพที่ 6 

5. ความรูเทาทันสื่อ

1.อุตสาหกรรมอินเทอรเน็ต
• กฎ กติกา มารยาท 
• การสนับสนุนดานการเงินเพ่ือสรางสรรค

กิจกรรมการกํากับดูแลตนเอง เชน สายดวน 
การจัดอันดับเน้ือหาดวยตนเอง การกล่ันกรอง
เน้ือหา

• การใหการสนับสนุนผูใชบริการ

2. การจัดอันดับเนื้อหาดวยตนเอง /
การกลั่นกรองเนื้อหา

• การพัฒนาระบบการจัดอันดับสากล และ
ระบบการกล่ันกรองขอมูล

• ขอตกลงรวมกันดานความปลอดภัยขาม
วัฒนธรรม

4.การบังคับใชกฎหมาย
• การตอสูกับเน้ือหาท่ีผิดกฎหมาย
• ความรวมมือกับสายดวนแหงชาติ (และผู

ประกอบกิจการอุตสาหกรรมอินเทอรเน็ต )
• การสนับสนุนความพยายามในการออกกฎ

การกํากับดูแลกันเอง

3. สายดวน
• ขอมูลเก่ียวกับเน้ือหาท่ีผิดกฎหมายและ

เปนอันตราย   
• สงตอขอมูลใหประเทศที่เปนเจาของ

เน้ือหาท่ีไมเหมาะสม 
• ความรวมมือในการฟองรอง

เน้ือหาท่ีผิดกฎหมาย

เน้ือหาท่ีถูกกฎหมายแตเปนอันตราย

 ท่ีมา: Jens Watermann, Marcel Machill (eds) 2000. Protecting our children on the Internet : towards a 
New Culture of Responsibility, Gutersloh : Bertelsman Foundation Publishers, Figure 1 

 

1) การกํากับดูแลตนเองของภาคอุตสาหกรรมอินเทอรเน็ต 
 

ซึ่งทําไดโดยผานการพัฒนาและบังคับใชจรรยาบรรณหรือ กฎ กติกา มารยาท ที่มักเรียก
รวมๆ วา Code ในการใชอินเทอรเน็ต ในยุโรป สมาคมอุตสาหกรรมอินเทอรเน็ต ตลอดจนองคกรที่
เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ตที่ไดรวมกันราง Code ขึ้นมาและทางรัฐบาลก็มีการสนับสนุน(endorse) 
code ดังกลาว ใหมีผลบังคับในการใชกํากับดูแลเนื้อหา 

 

ตัวอยางที่เห็นเปนรูปธรรม ก็คือ แนวทางวาดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของสหภาพยุโรป 
(European Union’s Electronic Commerce Directive) ซึ่งกําหนดใหทุกประเทศสมาชิกของEU 
มีพันธกิจรวมกันในการสงเสริมใหภาคอุตสาหกรรมในประกาศของตน (ทั้งที่อยูในรูปของสมาคม
และองคกรธุรกิจ) รางและบังคับใช Codes 
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 ทั้งนี้สิ่งที่เปนขอคํานึงในการราง codes โดยภาคอุตสาหกรรมก็รวมไปถึง13 
- ความตองการที่แตกตางของภาคตางๆ เชน อุตสาหกรรมอินเทอรเน็ตเอง ภาคเอกชนอื่นๆ 

รัฐและประชาชน เปนตน 
- การแสวงหากฎและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการดูแลกันเองของภาคอุตสาหกรรม 

เพื่อจะไดเปนเกราะหรือภูมิคุมกันจากการออกกฎหมายมากํากับดูแล 
- ความยืดหยุนของ codes ตอพลวัตทางเทคโนโลยี การเคลื่อนไหวทางสังคม และพื้นฐาน

ของกลไกและภาพการกํากับดูแลที่แตกตางกันในแตละประเทศสมาชิก 
 

โดยสาระสําคัญ Codeของภาคอุตสาหกรรมอินเทอรเน็ต ที่มีการพัฒนาและบังคับใชกัน
ใน EU จะครอบคลุมถึงองคประกอบดังตอไปนี1้4 

- แงมุมดานจริยธรรม 
- กระบวนการที่ชวยใหเนื้อหาที่สามารถเขาถึงไดมีความปลอดภัย 
- มาตรการสําหรับการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม 
- วิธีการในการจัดการกับบริการเนื้อหาประเภทตางๆ เชน email web publishing 

ซึ่งรวมถึงประเด็นสําคัญๆ ตางๆ อยางการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ลิขสิทธิ์ในเนื้อหา 
และขอหามในการโฆษณาอินเทอรเน็ต (เชน หามใช spam mail) เปนตน 
 

นอกจากนี้ในระยะหลังๆ ไดเกิดความคิดและความพยายามที่จะใหการบังคับใช codes 
ครอบคลุมไปถึง ผูใหบริการกลไกหาขอมูล (search engine) ดวยเนื่องจากไดมีการศึกษาวิจัย           
โดยมูลนิธิเบอรเซลลแมน ซึ่งนําไปสูขอสรุปที่วา search engine มีบทบาทสําคัญในการตีกรอบใน
การรับรูของผูใชอินเทอรเน็ต จึงเปรียบเสมือนเปน “นายประตูขาวสาร” (gatekeeper) ของอินเทอร
เน็ต อยางไรก็ดี search engines ยังดูเหมือนขาดซึ่งความโปรงใสตอผูใช โดยเฉพาะในกระบวน
การที่หาหรือจัดอันดับการหาขอมูล บอยครั้งที่มีปรากฏเนื้อหาที่ไมเกี่ยวของกับการคนหาแถมยัง
เปนเนื้อหาที่อาจเปนอันตราย เพราะฉะนั้นจึงจําเปนที่จะตองสรางมาตรฐานบางประการแก 
search engine เพื่อใหมีความนาเชื่อถือและเพื่อชวยใหกระบวนการคนหาเนื้อหาเที่ยงตรงและถูก
ตอง อีกทั้งยังปกปองผูใชจากเนื้อหาที่ผิดกฎหมายและเปนอันตราย15 

 

2) การแบงประเภทและจัดอันดับเนื้อหาและการใชเทคโนโลยีกลั่นกรอง 
 

                                                           
13 Bertelsmann 1-6 
14 ibid 
15 Bertelsmann Foundation 
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ปจจุบัน EU ยอมรับและสงเสริมการใชระบบการแบงประเภทและจัดอันดับ (เรทต้ิง) เนื้อ
หาของ ICRA (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับระบบของ ICRA ไดในตอนตนของรายงานนี้) และมีการแปล
แบบสอบถามสําหรับการแบงประเภทและติดปายเนื้อหา (Labeling) ตลอดจนระบบการกลั่น
กรองที่พัฒนามาควบคูกันของ ICRA (ICRA filters) เปนภาษาตางๆ ที่ใชกันในประเทศสมาชิกEU 
มีการรณรงค(โดยพยายามผนวกใหเปน code ขอหนึ่ง) ให ICPs ทั้งที่เปนองคกรและปจเจกบุคคล 
มีการติดปายและจัดอันดับเนื้อหาของตนเองโดยสมัครใจ อยางไรก็ดี แนวทางดังกลาวยังไมไดรับ
การปฏิบัติอยางแพรหลายเทาใดนัก เพราะ ICPs ตางๆยังขาดซึ่งแรงจูงใจในการใหเรทต้ิงเว็บไซต
ของตนเอง 

  

ในขณะเดียวกัน การใหเรทต้ิงเนื้อหาเว็บไซตโดยบุคคลที่สาม( 3rd party rating) เชน โดย
ผูผลิตโปรแกรมกลั่นกรองเนื้อหา อยาง Netnanny หรือ Cyberpatrol ก็อาจจะคลาดเคลื่อนและ
ผิดไปจากวัตถุประสงคที่แทจริงของผูผลิตเนื้อหา และในหลายๆ กรณี ผูที่ศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ไดต้ัง
คําถามเกี่ยวกับความโปรงใสของเกณฑในการคัดเลือกเว็บไซตที่จะถูกปดกั้น กรณีศึกษาที่นาสน
ใจก็คือ กรณีของ Netnanny ที่พยายามจะสรางความโปรงใสใหเห็นโดยการตีพิมพหรือประกาศให
เห็นบนเว็บไซตของตนถึงรายชื่อของเว็บไซตที่ถูกปดกั้นโดยโปรแกรม Netnanny ซึ่งการกระทําดัง
กลาวสงผลรายอยางคาดไมถึงตอบริษัท Netnanny ถึงขั้นลมละลายทางธุรกิจ เนื่องจากถูกฟอง
รองจาก เจาของเว็บไซตบางเว็บไซตที่อยูในรายการถูกปดกั้น และขอมูลที่รวบรวมรายการเว็บไซต
ที่ถูกปดกั้น ถูกเอาไปใชโดยผูผลิตโปรแกรมกลั่นกรองรายอื่น 

 

นอกจากนี้ ในหลายๆประเทศสมาชิกEU ที่มีเสรีภาพสูงในการพูด เขียน และแสดงออก 
เชน อังกฤษ  ฝร่ังเศส ก็มีผูตอตานการกลั่นกรองเนื้อหา โดยมองวาเปนรูปแบบหนึ่งของการ
เซ็นเซอร   จากปญหาในสวนนี้ จึงมีการพยายามย้ําเนนในการราง code ตางๆ วา การกลั่นกรอง
เนื้อหาที่เปนอันตราย เปนสิ่งที่สมควรกระทําในระดับผูใชเทานั้น ISPs และ ICPs จึงควรหลีกเลี่ยง
ที่จะกลั่นกรองเนื้อหาที่เปนอันตรายทั้งมวล และมุงเนนมาตรการการปดกั้นไปเฉพาะเนื้อหาที่ผิด
กฎหมายเทานั้น16 

 

3) การมีสายดวน (hotline) ใหกับผูใช 
 

                                                           
16 ประมวลจากการแลกเปลี่ยนโตเถียง(discussion)กับของผูเช่ียวชาญ ผูปฏิบัติและผูวางนโยบายเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตที่การประชุม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “Rethinking Media Policy in the Internet Age” ซ่ึงจัดโดย Asia-Europe Foundation ที่ประเทศสิงคโปร 
ระหวางวันที่ 10-11 มีนาคม พ.ศ.2546 ผูวิจัยไดมีโอกาสไปเขารวมการประชุมนี้ดวย 
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สายดวนนับเปนกลไกในการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ตที่ใหมที่สุด และสายดวนสําหรับ
อินเทอรเน็ตสายแรก เกิดขึ้นในยุโรปในประเทศเนเธอรแลนดในเดือนมิถุนายน พ.ศ.253917 โดยมี
ชื่อวา “สายดวนอินเทอรเน็ตเพื่อตอตานภาพโปเปลือยของเด็ก” (Internet Hotline Against Child 
Pornography) และในเดือนกันยายน ปเดียวกัน ไดมีการจัดต้ัง Internet Watch Foundation ขึ้นที่
ประเทศอังกฤษ ซึ่งทําหนาที่เปนสายดวนสําหรับแจงเหตุทางอินเทอรเน็ต ในปตอๆ มาก็มีการจัด
ต้ัง hotline ขึ้นในประเทศตางๆเกือบทั่วยุโรป โดยโครงสรางการดําเนินงานและการสนับสนุนทาง
การเงินของแตละ hotline จะแตกตางกันไป และจะมีกระบวนการในการรับเรื่องรองเรียนตลอดจน
สืบสวนเรื่องที่ถูกรองเรียนซึ่งผิดแผกกันบางแลวแตกฎหมายในแตละประเทศ (ดูแผนภาพที่ 7 
ประกอบ) 

 
 

                                                           
17 ในสหรัฐอเมริกามี สายดวน ของ National Centre for Missing  and Exploited Children (NCMEC) สําหรับแจงเด็กหายหรือถูก
ลวงละเมิด ซ่ึงในภายหลังไดรวมถึงการรับแจงเนื้อหาหรือการละเมิดเด็กทางอินเทอรเน็ตเขาไปดวย อยางไรก็ดีสายดวนของ 
NCMEC ไมไดดูแลรับเร่ืองราวเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตมาตั้งแตตนจึงไมนับเปน Internet Hotline 
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 แผนภาพที่  7 : แสดงกระบวนการของ Hotline ของประเทศเนเธอรแลนด * 
 

 

 
 
 
 
                                         กรณีเนื้อหา / พฤติกรรมจากในประเทศผิดกฎหมาย 
             แจงตํารวจ และ ISPs 
             กรณีเนื้อหา / พฤติกรรมจากในประเทศไมผิดกฎหมาย 
             แจงผูรองเรียนและใหคําแนะนําเกี่ยวกับโปรแกรมกลั่นกรอง 
             ระดับผูใช 
             กรณีเนื้อหา / พฤติกรรมจากตางประเทศผิดกฎหมาย 
             แจง Hotline อื่นที่มีเครือขายรวมกันอยูใน INHOPE 
 
 
 

* หมายเหตุ : Hotline ในบางประเทศอาจมีกระบวนการในรายละเอียดที่แตกตางออกไป 
 

รับเรื่องรองเรียนผาน
ชองทางการสื่อสาร
ตาง ๆ  

Confirm การรับเรื่องกับ
ผูรองเรียนและใหหมาย
เลขสําหรับติดตามเรื่อง 

ตรวจสอบเรื่องที่
ถูกรองเรียน 

แบงประเภทและ
ประมวลเรื่องที่ถูก
รองเรียน 

แจงผูรองเรียนถึงผล
ของการตรวจสอบ + 
action ของ Hotline 
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ในปพ.ศ. 2542 ผูใหบริการสายดวนจํานวนหนึ่งในยุโรปไดรวมตัวกันจัดต้ังเปนสมาคมผู
ใหบ ริการสายดวนในยุ โรป (Associate of Internet Providers in Europe หรือ  INHOPE) เพื่ อ
ประสานงาน กิจกรรมและเครือขาย hotline ทั่วยุโรปโดยมีสมาชิกสมทบจากสหรัฐอเมริกา
และออสเตรเลียดวย ทั้งนี้ INHOPE มีสถานะเปนองคกรที่ไมหวังกําไร โดยมีวัตถุประสงคหลักใน
การชวยอํานวยความสะดวกใหสายดวนในยุโรป ในการรับเรื่องและดําเนินการกับเนื้อหาหรือพฤติ
กรรมที่ผิดกฎหมายหรือเปนอันตรายบนอินเทอรเน็ต แตตัว INHOPE เองจะไมทําหนาที่เปน 
Hotline เอง ทั้งนี้การจัดต้ัง INHOPE ขึ้นมาเปนสวนหนึ่งของ EU Safer Internet Action Plan 
ดวย เนื่องจากไดมีการพิจารณาในการประชุมอ่ืนๆของ EU แลววา ปญหาเกี่ยวกับเนื้อหาหรือกิจ
กรรมที่ผิดกฎหมายหรือเปนอันตรายบนอินเทอรเน็ตเปนเรื่องระดับโลกหรือระดับสากล การมีเพียง
สายดวนในระดับชาติจึงไมสามารถสรางประสิทธิผลไดเทากับกลุมเครือขายของสายดวน ที่มีวัตถุ
ประสงคสอดคลองกัน ในการนี้ INHOPE จึงทําหนาที่ เปนกลไกกลางใหสายดวนระดับชาติ
สามารถทํางานรวมกัน ตลอดจนสื่อสารแลกเปลี่ยนกันเพื่อใหเกิดความเขาใจในบรรยากาศทาง
การกํากับดูแลและทางวัฒนธรรมที่แตกตางกันไปในแตละประเทศ 
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ตารางที่ 1  รายชื่อสมาชิก  The Association of Internet Hotline Providers in Europe 

(INHOPE) 
 
ประเทศ สถานภาพ

สมาชิก 
ชื่อหนวยงาน เว็บไซต วันที่เขาเปน

สมาชิก 

ออสเตรเลีย สมาชิกสมทบ ABA www.aba.gov.au 1 พ.ย. 42 

ออสเตรีย สมาชิกถาวร Stopline www.stopline.at 1 พ.ย.42 

เบลเยี่ยม สมาชิกถาวร Child Focus www.childfocus-net-
alert.be 

13 ก.ย.44 

เดนมารค สมาชิกถาวร Red Barnet www.redbarnet.dk 1 มี.ค. 44 

ฟนแลนด สมาชิกถาวร Pelastakaa Lapset - Rädda 
Barnen 

www.pela.fi 19 ก.ย.45 

ฝร่ังเศส สมาชิกถาวร AFA www.pointdecontact.net 1 พ.ย.42 

เยอรมน ี สมาชิกถาวร Electronic Commerce Forum www.eco.de  1 พ.ย.42 

เยอรมน ี สมาชิกถาวร FSM www.fsm.de 1 พ.ย.42 

เยอรมน ี สมาชิกถาวร jugendschutz.net www.jugendschutz.net 1 พ.ย.42 

กรีก สมาชิกเฉพาะ
กิจ 

Safeline www.safeline.gr 5 ก.พ.47 

ไอซแลนด สมาชิกถาวร Barnaheill www.barnaheill.is 13 ก.ย.44 

ไอรแลนด สมาชิกถาวร ISPAI www.hotline.ie 1 พ.ย.42 

อิตาลี สมาชิกถาวร Save the Children Italy www.stop-it.org 22 ม.ค.46 

เนเธอรแลนด สมาชิกถาวร Meldpunt www.meldpunt.org 1 พ.ย.42 

เกาหลีใต สมาชิกสมทบ ICEC Internet119 www.internet119.or.kr 15 พ.ค. 46 

สเปน สมาชิกถาวร Protegeles www.protegeles.com 1 มี.ค. 44 

สวีเดน สมาชิกถาวร Rädda Barnen www.rb.se/hotline 23 พ.ย. 43 

สหราชอาณา
จักร 

สมาชิกถาวร Internet Watch Foundation www.iwf.org.uk 1 พ.ย.42 

สหรัฐอเมริกา สมาชิกถาวร Cybertipline (NCMEC) www.ncmec.org 1 พ.ย.42 

 
ท่ีมา : http://www.inhope.org 
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4) การบังคับใชและดําเนินการตามกฎหมาย 
 

ถึงแมการกํากับดูแลตนเองโดยวิธีการตางๆ จะมีขอดีมากมาย แตก็จําเปนที่จะตองมีการ
กํากับดูแลโดยใชกฎหมายควบคูไปดวยเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดและเนื่อง
จากเหตุผลดังตอไปนี้ 

1) การกํากับดูแลทางกฎหมาย เปนสิ่งที่พลเมืองทุกคนตองปฏิบัติตาม (binding for all 
citizens) ขณะที่การกํากับดูแลตนเองจะไมผูกมัดหรือคลอบคลุมทุกฝายใหปฏิบัติ
ตาม 

2) การกํากับดูแลทางกฎหมายมีผลในการบังคับใชอยางชัดเจน จากอํานาจที่ไดรับการ
มอบหมายจากประชาชนของรัฐ ขณะที่การกํากับดูแลตนเองขึ้นอยูกับอํานาจหรือ
ความพึงพอใจสวนตัวของแตละบุคคล 

3) เนื่องจากการกํากับดูแลทางกฎหมายตองผานกระบวนการทางนิติบัญญัติ ในระบอบ
ประชาธิปไตยจึงดูจะมีน้ําหนักทางศีลธรรม (moral authority) สูงกวาการกํากับดูแล
ตนเอง ซึ่งมักจะอาศัยหลักการที่สะทอนผลประโยชนในแตละภาคสังคมเทานั้น 

 

ในกรณีการกํากับดูแลเนื้อหาดวยกฎหมายใน EU มีการกําหนดกรอบชัดเจนในแงมุมทาง
เทคโนโลยี และความรับผิดชอบตามกฎหมายของผูที่ใหบริการในแตละระดับเครือขายของอินเทอร
เน็ต ซึ่งสามารถแบงไดเปน 

- ผูใหบริการเครือขาย (network providers) เชน บริษัทโทรศัพท หรือองคกรที่บริหารจัด
การโครงสรางพื้นฐานทางสารสนเทศตางๆ 

- ผูใหบริการการเขาถึงเครือขาย (providers of access to the network) เชน ISPs ตางๆ 
- ผูใหบริการเครื่องคอมพิวเตอร host หรือ server ที่ไมเพียงแตมีการสงขอมูล แตยังมีการ

เก็บขอมูลเอาไวดวย (providers of computer systems (servers) through which the 
data is not only transmitted but also stored) 
 

จากการศึกษาของคณะผูเชี่ยวชาญที่ถูกมอบหมายโดยคณะกรรมาธิการของสหภาพยุโรป
18 ไดขอสรุปวา แนวทางที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุดทางกฎหมายในการจัดการกับเนื้อ
หาที่ผิดกฎหมายบนเครือขายระดับโลกอยางอินเทอรเน็ต ควรจะมุงเนนไปที่ผูใหบริการในระดับ 
server ที่ไดมีการเก็บกักเนื้อหาที่ผิดกฎหมายมาอยูเปนระยะเวลาหนึ่ง จากการวิเคราะหทาง

                                                           
18 ดู http://www2.echo.lu/iap/position/de.html (as of : 22 March 2000) 
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เทคนิคพบวา ผูใหบริการระดับ server ไมสามารถควบคุมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพเพราะมีขอ
มูลอยูใน server มากมาย  อยางไรก็ตาม หากผูใหบริการ server ทราบวามีเนื้อหาที่ผิดกฎหมายก็
จะสามารถควบคุมและปดกั้นขอมูลเหลานั้นไดโดยงาย ในทางกฎหมาย แนวทางที่เรียกวา “แจง
ใหทราบแลวเอาออก” (notice and take down) นี้เปนกระบวนการที่สามารถทําไดและบังคับใช
ตามกฎหมายไดในระดับ server (ในกรณีของเนื้อหาผิดกฎหมาย) กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผูให
บริการระดับ server มีขอผูกมัดตามกฎหมายที่จะเอาเนื้อหาผิดกฎหมายออก (ไมวาจะโดยการลบ
ทิ้งหรือปดกั้น) เมื่อมีการแจงเขามาโดยผูใช สมาคม หรือกลุมตอสูทางสังคมตางๆ  การกําหนด
ตามกฎหมายใหผูใหบริการระดับ server มีความรับผิดชอบตอเนื้อหาใน server ของตน เปนสิ่งที่
งายกวาในทางปฏิบัติที่จะไปบังคับใชกฎดังกลาวกับผูใหบริการเครือขาย ซึ่งสวนใหญจะเปนผูให
บริการชองสัญญาณ หรือคลื่นความถี่ที่ไมเกี่ยวกับเนื้อหา หรือกับผูใหบริการการเขาถึงเครือขาย 
หรือ ISPs ที่สวนใหญเนื้อหาที่ผาน ISPs เขามาจะเปนอยูในรูปกระแสขอมูล (data flow) ที่ไหล
ผานไปมามากกวาจะเปนขอมูลที่มีการเก็บไวอยางเปนกิจจะลักษณะ19 

 

 นอกเหนือจากนั้น หนวยงานบังคับใชกฎหมายของแตละประเทศใน EU ก็ไดรับการให
ความสําคัญในแงของการพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยี เครือขายอยางอินเทอรเน็ต ตลอดจน
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเด็นปญหาตางๆของเนื้อหาในสื่อใหมนี้  
 
5) การสรางความรูเทาทันสื่อ (media literacy) 
 

 ในสหภาพยุโรป การสรางความรูเทาทันสื่อมีการสงเสริมและปฏิบัติกันอยูในหลายบริบท
ดวยกัน เชน ในโรงเรียน สถานที่ทํางาน และในมณฑลทางการเมือง โดยในทุกๆ บริบทนั้นมีการสง
เสริมการพัฒนาทักษะทั้งในเชิงเทคนิค(ความสามารถในการใชและนิเทศตนเองกับเทคโนโลยี) 
รวมไปถึงความรูความสามารถที่จะกลั่นกรอง ประเมินและสรางความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาว
สารที่ไดจากสื่อใหมนี้ ตัวอยางเชน เว็บทา (portal) ในประเทศเยอรมนีชื่อ “Internet-ABC” ซึ่งเปน
เว็บทาที่พัฒนามาเพื่อรองรับเด็กและผูปกครองที่ตองการการแนะนําและอบรมเบื้องตนเกี่ยวกับ
การใชอินเทอรเน็ต หลายๆ โรงเรียนในเยอรมนีใชเว็บทานี้เปนโฮมเพจสําหรับเขาถึงอินเทอรเน็ต 
 
 ในทํานองเดียวกัน ในอังกฤษไดมีการพัฒนาเครือขายเพื่อสงเสริมความรูและการใชอิน
เทอรเน็ตผานโครงการที่ชื่อวา “National Grid for Learning (NGfl)” ซึ่งมีเปาหมายในการเปน

                                                           
19 Ulrich Sieber,(2000), “Legal Regulation, Law Enforcement and Self-Regulation : A New Alliance for Preventing Illegal 
Content on the Internet” in Jens Waltermann 
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เครือขายแหงขอมูลขาวสารที่มีคุณภาพสําหรับการเรียนการสอนของนักเรียน ครู และครูใหญใน
โรงเรียน NGfl มีเว็บทาที่ผูสนใจสามารถจะเขาถึงได และเนื้อหาบนเว็บ NGfl ตลอดจน links ตางๆ 
ที่เชื่อมโยงกัน ไดมีการกลั่นกรองมาอยางดีวาจะไมมีเนื้อหาที่ผิดกฎหมายและเปนพิษเปนภัยกับ
เด็กปะปนอยู 
 

 นอกจากจะสงเสริมความรูเทาทันสื่อผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษาแลว ยัง
สามารถสรางความสามารถในลักษณะดังกลาวผานทางระบบการศึกษาโดยตรง โดยผนวกเขาไว
เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรและวิธีการสอน  ซึ่งนอกจากที่แตละโรงเรียนจะตองมี อุปกรณ
คอมพิวเตอรและโทรคมนาคมที่มีศักยภาพรองรับอยางเพียงพอแลว ยังตองมีครูที่มีความรูและ
ทักษะอยางเพียงพอที่จะนําเด็กเขาสู “วัฒนธรรมแหงการใชอินเทอรเน็ตอยางมีความรับผิดชอบ” 
ต้ังแตวัยเยาวอีกดวย ในสวนนี้ การฝกหัดครู (teacher training) จึงควรที่จะไดรวมความรูเกี่ยวกับ
สื่อไวอยางเขมขนดวย ในเมือง Gutersloh ของเยอรมนี มีโครงการชื่อ ESG ซึ่งเปนการพยายาม
สรางความรวมมือระหวางผูผลิตสื่อ (รวมถึงผูผลิตเนื้อหาทางอินเทอรเน็ตดวย) กับโรงเรียน ในการ
ฝกใหครูมีความรูเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสื่อประเภทตางๆ ตลอดจน โครงสรางในการผลิตสื่อแต
ละประเภท โครงการดังกลาวไดกลายมาเปนรูปแบบตัวอยาง (model) ของการสงเสริมการรูเทา
ทันสื่อในโรงเรียนในระดับสากล20 
 

 ขณะเดียวกัน ในบริบทของที่ทํางาน แมแตในภาคที่ไมเกี่ยวของกับเทคโนโลยี นายจาง
สามารถสงเสริมความรูและทักษะเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตเพิ่มเติมใหลูกจางหรือพนักงานไดโดยผาน
การอบรมภายใน (in-service training) มูลนิธิเบอรเธลสแมนนของเยอรมันและมูลนิธิไทม-วอร
เนอรของสหรัฐฯไดรวมกันพัฒนารูปแบบของการอบรมพนักงานเกี่ยวกับทักษะที่เกี่ยวกับอินเทอร
เน็ต ในลักษณะที่สามารถจะตอยอดเปนการเรียนรูตลอดชีวิต (lifelong learning) โดยเนื้อหาในกา
รอบรมจะครอบคลุมถึงความเชี่ยวชาญดานเทคนิคในการใชสื่อใหมและความเขาใจอยางรูเทาทัน
ประโยชนและโทษของมันดวย 
 

 ในระดับสากล ยุโรปมีองคกรที่ทําหนาที่สงเสริมเนื้อหาที่เปนประโยชนและมีคุณคาในการ
เรียนรู โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนอยูหลายองคกรดวยกัน ที่เปนที่ รูจักแพรหลายที่สุด คือ 
Childnet International21 ซึ่งต้ังขึ้นในปพ.ศ. 2538 โดยมีสถานะเปนองคกรการกุศลที่จดทะเบียน
กับรัฐบาลของอังกฤษ และมีวัตถุประสงคหลักที่จะรวมมือกับองคกรตางๆ ทั่วโลก เพื่อสรางอิน

                                                           
20 Ulrich Engelen. (2003). Panel discussion on “Expanding Horizon in Germany, Europe and Asia” at the Workshop on 
Rethinking Media Policy in the Internet Age. 
21 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Childnet International ไดเพ่ิมเติมที่ www.childnet-int.org 
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เทอรเน็ตให เปนสถานที่ที่ปลอดภัยและมีคุณคาสําหรับเด็ก  สําหรับผลงานของ  Childnet 
International ที่สงเสริมการรูเทาทันอินเทอรเน็ตของเด็กไดแก การจัดใหมีการประกวดกิจกรรม
ทางอินเทอรเน็ตสําหรับเด็กผานเว็บไซต www.childnetawards.org การรวบรวมรายชื่อเว็บไซตที่
ดีสําหรับเด็กใน www.launchsite.org และการออกเว็บไซตชื่อ www.chatdanger.com ในปพ.ศ. 
2543 เพื่อชี้ใหพอแม และผูใชโปรแกรม chatroom ที่เปนเด็กเห็นถึงประโยชนและความเสี่ยงจาก
การใช chatroom บนอินเทอรเน็ต 
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บทท่ี 4 
การกํากับดูแลเนื้อหาของสื่ออินเทอรเน็ตในประเทศไทย 

 
 “...หญิงคนหนึ่ง ที่อางวาเปนคนไทย ใชนามแฝงวา "แซมมี่" ไดเปดเว็บไซตขายประเวณี 
อยางโจงครึ่มขึ้นในประเทศอังกฤษ ในชื่อ "sammythaigirl.com/preview.htm" แถมยังมีการนํา
ภาพถายตัวเองขณะกําลังรวมประเวณีกับชาวตางชาติ พรอมบรรจุถอยคําเชิญชวนใหชาวตางชาติ
ที่สนใจในการเลนเซ็กซ ที่สําคัญมีการนําธงชาติไทยมาประกอบไวในเว็บไซตลามกนี้ดวย….”  

ไทยรัฐ  25 พฤศจิกายน 2546 
 

ปญหาเรื่องเนื้อหาที่ไมเหมาะสมทางอินเทอรเน็ตมักจะไดรับการนําเสนอเปนขาวระดับ
พาดหัวในหนังสือพิมพไทยอยูเนือง ๆ สะทอนใหเห็นความวิตกกังวลของสังคมเกี่ยวกับการที่สื่อ
ใหมสามารถนําพาเด็กและเยาวชนซึ่งเปนกลุมผูใชหลักกลุมหนึ่งไปสูเนื้อหาที่ผิดกฎหมายและเปน
อันตราย เชน ความรุนแรง การพนัน ภาพลามกอนาจาร ทั้งจากเว็บไซตของไทยและตางประเทศ  
 

 นอกจากปญหาที่เกิดกับเด็กและเยาวชนแลว เนื้อหาในอินเทอรเน็ตยังมีผลกระทบในวง
กวางตอบุคคลทั่วไปดวย เชน เว็บไซตหลอกลวงชักชวนทําธุรกิจทางอินเทอรเน็ต หรือการเผยแพร
ภาพตัดตออันเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลทางอินเทอรเน็ต  ตลอดจนการลอลวงทางเพศผานอิน
เทอรเน็ตซึ่งเปนกรณีที่ปรากฏเปนขาวอยูพอสมควร 
  
 “ลาเหยื่อสาวทาง"เน็ต" มีดจี้-ขยี้กาม-รูดทรัพย ผงะทํามานับไมถวน” 

มติชน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 
 

“จับไอหื่นลวงเด็กหญิง ม.3 ทางเน็ต พาเขารร.หวังขืนใจ!” 
     ขาวสด วันที่ 16 กรกฎาคม 2546 

 
  
 

ปญหาดานเนื้อหาเปนปญหาสําคัญระดับประเทศ รัฐเปนกลไกแรกที่ถูกผลักใหเขาไปวาง
มาตรการตาง ๆ ซึ่งจะมีทั้งที่เปนการปองกัน และเปนการรับมือกับสถานการณหรือปญหาเฉพาะ
หนา  
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 นอกจากมาตรการตาง ๆ ของภาครัฐแลว กลุมทางสังคมที่มีความเกี่ยวของกับกิจกรรม
ภายในโลกอินเทอรเน็ตก็เริ่มหันมาออกมาตรการและแนวทางตาง ๆ เพื่อชวยบรรเทาปญหาดาน
เนื้อหาอินเทอรเน็ต ตามบทบาทและขอบเขตที่ตนสามารถกระทําไดทั้งนี้บทบาทของภาครัฐ ภาค
อุตสาหกรรม ภาคประชาสังคม และภาคอื่น ๆ ที่เกี่ยวของสามารถประมวลไดในรายละเอียดดังตอ
ไปนี้  

1. การกํากับดูแลเน้ือหาส่ืออินเทอรเน็ตของภาครัฐ 

เมื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือกระทรวงไอซีทีจัดต้ังขึ้นในป พ.ศ. 
2545 นโยบาย ภารกิจ ตลอดจน หนวยงาน และบุคลากรบางสวนที่เกี่ยวของกับงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไดรับการโอนยายเขาสูกระทรวงฯ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ หรือเนคเทคซึ่งเปนหนวยงานกลางดานนโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร
สนเทศมากอนหนาไดรับการปรับเปลี่ยนบทบาทกลับไปดํารงสถานะผูผลิตงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
สถานะของผูกํากับดูแลเนื้อหาในสื่ออินเทอรเน็ตในยุคปจจุบันจึงไดรับการโอนใหเปนหนาที่ของ
กระทรวงไอซีที  ในขณะที่สํานักงานตํารวจแหงชาติที่มีบทบาทหลักเปนผูบังคับใชกฎหมายกรณี
การละเมิดตาง ๆ ดานเนื้อหาในอินเทอรเน็ตมาต้ังแตสมัยเริ่มตนการใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย
ก็ยังคงรักษาบทบาทเดิมตอไป ผานทางหนวยงานชื่อ ศูนยขอมูลขอสนเทศตอไป 
 

สวนดานการทําบันทึกประวัติผูทําเว็บไซตกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดเขามามีบทบาทใน
การจดทะเบียนเว็บไซตตาง ๆ ของไทยที่ประกอบธุรกรรมตาง ๆ ทั้งนี้เพื่อการตรวจสอบอางอิงถึง
ตัวบุคคลผูผลิตเว็บไซตสามารถทําได 
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1.1 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

กลไกและมาตรการกํากับดูแลเน้ือหาทางอินเทอรเน็ตของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 

ในการจัดการกับเนื้อหาที่ไมเหมาะสมทางอินเทอรเน็ต กระทรวงไอซีทีมีบทบาทหลักเปนผู
ริเริ่มและประสานงานสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของในสังคม  นัยวาเปนเจาภาพในการจัดใหมีกลไกการ
กํากับดูแลขึ้นอยางแทจริง โดยจะอาศัยความรวมมือจากผูเกี่ยวของทั้งภาคประชาสังคม และ
หนวยงานราชการที่มีอํานาจหนาที่เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนตน 

 

อยางไรก็ตามในระยะเริ่มตนที่ยังไมมีผูมีอํานาจรับผิดชอบชัดเจนในการจัดการดูแลเนื้อ
หาทางอินเทอรเน็ต  แตปญหาพิษภัยจากอินเทอรเน็ตไดเกิดขึ้นแลวและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ  
ทางกระทรวงจึงตองเขาไปจัดการดูแลแมวาในปจจุบันยังไมมีกฎหมายใด ๆ มารองรับก็ตาม กลไก
ที่กระทรวงไอซีทีนํามาใชในขณะนี้จึงเปนลักษณะการกําหนดมาตรการตาง ๆ เชน การแตงต้ังคณะ
กรรมการสืบสวน ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร (Cyber Inspector) ซึ่งถือเปน
กลไกและมาตรการหลักของกระทรวงไอซีทีในการกํากับดูแลเนื้อหาที่ไมเหมาะสมในอินเทอรเน็ต
โดยคณะทํางานดังกลาวไดรับการจัดต้ังขึ้นพรอม ๆ กับกรณีเกิดปญหาเกมสออนไลนแร็คนาร็อค  
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แร็คนาร็อค เปนเกมสออนไลนท่ีไดรับความนิยมเปนอยางมาก   มีผูเขาใชบริการกวา 4 ลานคนท่ัวโลก  
เกมแร็คนาร็อคเขามาในประเทศไทยครั้งแรกในปพ .ศ. 2545 โดยมีบริษัท เอเชีย ซอฟท จํากัด เปนผูใหบริการเซิรฟเวอร และ

ภายในเวลาไมกี่เดือนหลังจากน้ันแร็คนาร็อคกลายเปนเกมสุดฮิตสําหรับ เด็ก ๆ
 จนกลายเปนท่ีมาของมาตรการตาง ๆ มากมาย

มาตรการของกระทรวงไอซีทีตอปญหาเกมสออนไลน

กุมภาพันธ 2545 กระทรวงไอซีทีประชุมกับบริษัท เอเชีย ซอฟทเพ่ือผานมาตรการควบคุม
มีนาคม 2545 กระทรวงไอซีทีผานมาตรการควบคุมเกมสออนไลน 

- ใหลงทะเบียนเพ่ือรับเลขประจําตัวเพ่ือใชในการเขาเลนเกมส  เพ่ือใหมีขอมูลของผูใชและเวลา 
ในการเลน 
- เริ่มการศึกษาระบบการจัดอันดับเน้ือหาเกมส 
- ขอใหรานอินเทอรเน็ตคาเฟไมรับเด็กในชุดนักเรียนชวงระหวางเวลาเรียน และหามไมใหเด็ก
อายุตํ่ากวา 18 ปเขารานหลังสี่ทุมขึ้นไป

กรกฎาคม 2546 กระทรวงไอซีทีสั่งปดเซิรฟเวอรแร็คนาร็อค  และกําหนดใหรานอินเทอรเน็ตคาเฟปดบริการ
ชวงเวลา 10.00 น.- 6.00 น. ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวกระทรวงไอซีทีไดทดลองปดเซิรฟเวอรเกมสออนไลนทุก
ประเภทเปนการชั่วคราวต้ังแตเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2546
สิงหาคม 2546  กระทรวงไอซีทีมีมติใหผูมีอายุมากกวา 18 ปขึ้นไปเขาใชบริการเว็บไซตเกมสออนไลนได
ตลอดเวลา ต้ังแต 1 ตุลาคม 2546 เปนตนไป โดยผูประสงคจะใชบริการตองนําบัตรประชาชนไปยื่นขอ ID 
และ PASSWORD ณ ท่ีทําการไปรษณียโทรเลข และตองชําระคาธรรมเนียมในการเลนเกมสครั้งละ 30 บาท

 
 

 

กลองขอความที่ 3 
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คณะกรรมการสืบสวน ปองกัน และปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร  
(Cyber Inspector) 
 

คณะ Cyber Inspector ไดรับการจัดต้ังขึ้นขึ้นเพื่อดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม ปองกัน 
และสกัดกั้นการเขาชมเว็บไซตที่ไมเหมาะสม เชน เว็บไซตที่เผยแพรภาพหรือขอความลามก
อนาจาร  เว็บไซตที่เผยแพรภาพหรือขอความที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เว็บไซตที่เปนภัยตอความ
มั่นคงของชาติ เว็บไซตที่ขายสินคาผิดกฏหมาย เว็บไซตการพนัน ฯลฯ คณะทํางาน Cyber 
Inspector  แบงออกเปน 2 สวน สวนแรกคือ คณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังจํานวน 20 คน   มี
อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

- ติดตามสืบสวน การรุกรานของอาชญากรรมทางระบบเครือขายสารสนเทศและการ
สื่อสารในรูปแบบตาง ๆ  

- กําหนดมาตรการในการปองกัน ปราบปราม หรือระงับความพยายามในการกระทํา
อาชญากรรมทางระบบเครือขานสารสนเทศและการสื่อสาร 

- หาแนวรวมและพัฒนาอาสาสมัครจากประชาชนเพื่อปองกันและแจงภัยที่เกิดขึ้น 
- แตงต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการอ่ืนใดเพื่อลดอาชญากรรมทางระบบเครือขายสาร

สนเทศและการสื่อสาร 
- ดําเนินการในเรื่องอ่ืน ๆ ตามที่รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มอบหมาย 
 

และเพื่อใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสืบสวน ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
คอมพิวเตอรเปนไปตามที่ไดรับมอบหมาย คณะกรรมการฯ จึงไดแตงต้ังคณะทํางานเฉพาะกิจขึ้น
จํานวน 4 ชุด ไดแก คณะทํางานเฉพาะกิจปองกันและปราบปรามสิ่งลามก  คณะทํางานเฉพาะกิจ
ปองกันและปราบปรามการฉอโกงโดยสื่ออินเทอรเน็ต คณะทํางานเฉพาะกิจปองกันและปราบ
ปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร  คณะทํางานเฉพาะกิจปองกัน และปราบปราม Hacker Virus  
 

สวนที่สองเปนคณะทํางานเชิงเทคนิคจากกสท. จํานวน 3 คน 22 ซึ่งมีหนาที่วางระบบฐาน
ขอมูลคอมพิวเตอรและเครือขายเพื่อรองรับการทํางานของคณะ Cyber Inspector ทั้งหมด รวมทั้ง
มีหนาที่ในการติดตามสืบสวนเว็บไซตขายซีดีภาพลามกที่ผิดกฎหมายเพื่อสงมอบขอมูลหลักฐาน
ใหแกสํานักงานตํารวจแหงชาติไปดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

                                                           
22 แตกอนคณะทํางานเชิงเทคนิคมีบุคลากรทั้งสิ้น 5 คน แบงงานออกเปน 2สวนคือ ผูดูแลงานระบบ Cyber Inspector จํานวน 3 
คน และผูดูแลระบบ hotline จํานวน 2 คน  ภายหลังมีการยกเลิกระบบ hotline 1315 ผูดูและระบบ hotline จึงโอนยายกลับไป
สังกัดเดิม 
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แผนภาพที่ 8 : โครงสรางคณะ Cyber Inspector 

 

 
 
 

 
 

คณะกรรมการสืบสวน ปองกัน และปราบปราม 
อาชญากรรมคอมพิวเตอร (Cyber Inspector) 

คณะกรรมการ 

คณะทํางานยอยปองกันและปราบปราม
ส่ิงลามก อนาจาร 

คณะทํางานยอยปองกันและปราบปราม 
การฉอโกงโดยสื่ออินเทอรเน็ต 

คณะทํางานยอยปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมคอมพิวเตอร 

คณะทํางานยอยปองกันและปราบปราม 
Hacker Virus 

คณะทํางานดานเทคนิค 
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กระบวนการพิจารณาปดกั้นเว็บไซตที่มีเนื้อหาไมเหมาะสม 
 

เริ่มจากตัวแทนหนวยงานรัฐจํานวน 9 หนวยงานไดแก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม สํานักขาวกรองแหงชาติ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) การสื่อสาร
แหงประเทศไทย(กสท.)   บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 23จะทําการลงคะแนน (vote) 
เว็บไซตที่สมควรจะถูกปดกั้นจากรายชื่อเว็บไซตที่ไมเหมาะสมผานชองทางของกระทรวงไอซีที เชน 
จากเว็บไซต www.mict.go.th โดยคณะกรรมการชุดดังกลาวจะพิจารณาลงคะแนนเสียงผานการ
เขาสู (log in) เว็บไซตของกระทรวงไอซีที  ซึ่งคะแนนเสียงที่จะสงเว็บไซตตาง ๆ เขาไปในรายชื่อ
ของ Cyber Inspector เพื่อทําการปดกั้นนั้นจะตองมีคะแนนเสียง 2 ใน 3 ขึ้นไป นั่นคือคะแนน 6 
เสียงจาก 9 เสียงนั่นเอง   และเมื่อเว็บไซตใดมีมติเปนเอกฉันทใหถูกปด  ทางคณะทํางานเชิง
เทคนิคจะมีการสงรายชื่อใหกับผูใหบริการอินเทอรเน็ตทั้งสวนเพื่อการพาณิชยและสวนที่ไมแสวง
หากําไร เชน มหาวิทยาลัย ตาง ๆ เปนตน เพื่อทําการปดกั้น  
 

นอกจากเว็บไซตที่ถูกปดกั้นจากมติของตัวแทนหนวยงานรัฐทั้ง 9 หนวยงานแลว ทางคณะ
ทํางานเชิงเทคนิคยังคอยตรวจสอบคนหาเว็บไซตที่มีเนื้อหาไมเหมาะสมอยูเปนประจํา และมีบาง
กรณีที่เปนเว็บไซตที่ตองถูดปดกั้นอยางเรงดวน เชน ภาพอนาจารเด็ก คณะทํางานเชิงเทคนิคมี
อํานาจเต็มที่ ๆ จะปดกั้นเว็บไซตดังกลาวทันทีโดยไมตองผานคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
แตอยางใด  ซึ่งปจจุบันมีเว็บไซตที่ถูกปดกั้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,387 เว็บไซต 24  

 
อยางไรก็ตาม หากเว็บไซตที่ไดรับการพิจารณาวามีเนื้อหาไมเหมาะสมไดปรับปรุงเนื้อหา

ภายในเว็บไซตของตนแลวก็สามารถรองขอใหคณะทํางานฯ ตรวจสอบเพื่อยกเลิกการปดกั้น
เว็บไซตดังกลาวได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23 หนวยงานทั้ง 9 หนวยงานสวนใหญเปนหนวยงานเดียวกับคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจํานวน 20 คน 
24 ขอมูลลาสุดเม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2547  
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แผนภาพที่ 9 :กระบวนการพิจารณาปดกั้นเว็บไซตที่มีเนื้อหาไมเหมาะสม  
 
 

 

 
 

คณะกรรมการ
พิจารณามี มติ 2 ใน 3 
ใหปดกั้นเว็บไซต 

คณะทํางานเชิงเทคนิค
- ตรวจพบเอง 
-  ไดรับการรองขอ 

ผูใหบริการอินเทอรเน็ต 
สวนเพื่อการพาณิชย 

และสวนที่ไมแสวงหากําไร 
  สงรายชื่อ

่

เว็บไซตท่ีมี
เนื้อหาไม
เหมาะสม 

ปดกั้น 

รองขอใหตรวจสอบการปดกั้น 
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แนวทางนโยบายในอนาคตของกระทรวงไอซีที 
 

แผนการทํางานในอนาคตของ Cyber Inspector Team คือการปดกั้นอีเมล ซึ่งปจจุบันมี
การเก็บรายชื่อของสแปมเมล (spam mail) ทั้งหลายไวเรียบรอยแลว และในชวงปดภาคการศึกษา
ต้ังแตวันที่ 22 มีนาคม – 22 พฤษภาคม 2547 กระทรวงไอซีทีจะรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเพื่อ
ทํางานรวมกับคณะ Cyber Inspector  ในการคนหาและตรวจสอบเว็บไซตที่มีเนื้อหาไมเหมาะสม   
เว็บไซตเกมสออนไลนตาง ๆ  และสแปมเมล  ตลอดจนประสานงานกับคณะ Cyber Inspector ใน
การจัดกิจกรรมตางๆ เชนการจัดอบรมที่เกี่ยวของกับเว็บไซตที่ไมเหมาะสม  นอกจากนั้นทุกวันที่ 
15 และ 30 ของเดือนนักเรียนนักศึกษาเหลานี้จะมีหนาที่ตรวจสอบผูใหบริการอินเทอรเน็ต(ISPs) 
วาไดมีการปดกั้นเว็บไซตที่ไมเหมาะสมตามรายชื่อของคณะ Cyber Inspector หรือไม  25 

 

นอกจากนั้น  ทางกระทรวงไอซีทีไดวางแผนรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในการจัดทําเว็บไซตถังดําเพื่อเก็บรวบรวมรายชื่อเว็บไซตที่
มีเนื้อหาไมเหมาะสมไวภายในเว็บไซต  พรอมกันนั้นจะมีการจัดทําโปรแกรมปดกั้นชื่อโปรแกรมถัง
ดําใหผูปกครองไดดาวนโหลดลงในเครื่องคอมพิวเตอรที่บาน ซึ่งจะมีผลใหคอมพิวเตอรดังกลาวไม
สามารถเขาเว็บไซตที่มีรายชื่ออยูในบัญชีถังดําได     อีกทั้งสามกระทรวงยังจะรวมมือกันใชอาสา
สมัครของแตละกระทรวงใหชวยแจงเบาะแสเว็บไซตที่มีเนื้อหาไมเหมาะสมเขามายังกระทรวงไอซี
ที เพื่อนํารายชื่อมาบรรจุไวในเว็บไซตถังดํา โดยกระทรวงไอซีทีจะจัดทําคูมือและหลักสูตร รวมถึง
จัดวิทยากรไปอบรมใหความรูดานกฎหมาย และเทคโนโลยีแกอาสาสมัคร 26 
 

                                                           
25 ขอมูลจาก http://www.mict.go.th 
26ขอมูลจาก http://mthai.com/square/news/news57374.html 
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1.2 ศูนยขอมูลขอสนเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
 

ในฐานะผูบังคับใชกฎหมาย (law enforcement) ทางสํานักงานตํารวจแหงชาติมีอํานาจ
ในการจัดการกับอาชญากรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในอินเทอรเน็ต โดยหนวยงานเฉพาะของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติที่เขามากํากับดูแลเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตไดแกศูนยขอมูลขอสนเทศ  ซึ่งทางศูนยไดมี
การจัดทําเว็บไซต www.police.go.th เพื่อใชเปนสื่อกลางการสื่อสารระหวางตํารวจกับประชาชน
และรับแจงเว็บไซตที่มีเนื้อหาไมเหมาะสม 
 

กลไกและมาตรการการกํากับดูแลเน้ือหาทางอินเทอรเน็ตของศูนยขอมูลขอสนเทศ  
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 

 บทบาทในการใชกลไกและมาตรการตาง ๆ ของศูนยขอมูลขอสนเทศ  สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ในการกํากับดูแลเนื้อหาที่ไมเหมาะสมมีดังตอไปนี้ 
 

การจัดการกับผูผลิตเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย 
กอนหนากระทรวงไอซีทีจะถือกําเนิดขึ้นนั้น ทางศูนยขอมูลขอสนเทศรับหนาที่ในการสืบ

และนําจับเว็บไซตที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย เชน เว็บไซตขายซีดีลามกเถื่อน ดวยตนเอง ซึ่งบทบาทดัง
กลาวถือเปนบทบาทโดยตรงในฐานะผูบังคับใชกฎหมาย 

 
                           แผนภาพที่ 10 :กระบวนการดําเนินการกับผูผลิตเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย 
 

 
 

กระบวนการการดําเนินการกับผูกระทําผิดเริ่มจาก เมื่อทางศูนยฯ ไดรับแจงเบาะแสหรือ
ตรวจสอบพบเว็บไซตที่มีภาพโปเปลือยหรือขอความนัยยะทางเพศอยางชัดเจน ทางทีมงานจะเริ่ม
จากการสืบสวนเลขไอพีที่อยูในกระทูนั้นกอน ซึ่งเลขไอพีตัวนี้จะเปนตัวบอกใหรูวา กระทูหรือ
เว็บไซตนั้นถูกสงผานผูใหบริการอินเทอรเน็ตรายใด เมื่อทราบเลขไอพีเรียบรอยแลว เจาหนาที่จะ
ประสานงานไปยังผูใหบริการรายนั้น ในการสืบหาเลขหมายโทรศัพทที่เลขไอพีใชในการติดตอเขา
มาที่ผูใหบริการ เพราะวาทุกครั้งที่มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตผูใหบริการอินเทอรเน็ตจะเก็บหมาย
เลขโทรศัพทที่โทรเขามาหรือที่เรียกวา คอลเลอร ไอดี (caller ID)ทุกครั้ง เมื่อไดหมายเลยโทรศัพท
เรียบรอยแลว ก็จะทําใหรูวาผูตองสงสัยอยูที่ใด ในทายที่สุดเจาหนาที่ศูนยขอมูลสนเทศจะ

ไดรับแจง 
เบาะแส 

สืบสวนหา 
เลขที่ไอพี 

ประสานไปยังISP 
เพ่ือขอ Caller ID 

ประสานไปยังตํารวจทองที่
เพ่ือจับกุมผูกระทําความผิด
และดําเนินการฟองศาลตอ
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ประสานไปยังตํารวจทองที่ ในการนํากําลังเขาจับกุมผูตองสงสัย และหลังจากที่ไดมีการจับกุมแล
วจะมอบหมายใหเจาหนาที่ตํารวจในทองที่ทําแผนและสงฟองศาลตอไป  

 

การพิจารณาความผิดของเจาของเว็บไซตนั้นจําเปนตองพิจารณากอนวาเว็บไซตนั้นเปน
เว็บประเภทใด หากเปนเว็บไซตเกี่ยวกับเรื่องลามก หรือภาพอนาจารอยูแลว ก็มีแนวโนมวาเจา
ของเว็บไซตจะมีสวนรูเห็นในการกระทําความผิดดวย แตถาเปนเว็บไซตทั่วไปที่มีการใหต้ังกระทูได
โดยไมจํากัดหัวขอความสนใจ ก็ตองดูเจตนาของเจาของเว็บไซตกอนวามีสวนรูเห็นตอการต้ังกระทู
ที่มีเนื้อหาสอนัยยะทางเพศนั้นหรือไม 
 

โดยปกติ มือปราบประจําศูนยขอมูลขอสนเทศในขณะนั้น มีอยูดวยกัน 3 นาย ซึ่งจะคอย
ตรวจสอบเว็บไซตตางๆ อยูอยางสม่ําเสมอ และบางครั้งอาจตองอาศัยบุคคลภายนอกอยางเชน 
แฮคเกอร มาชวยในกรณีที่ทางตํารวจไมสามารถทําเองได และตองอาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษ  
 

การปดกั้นเว็บไซตที่มีเนื้อหาไมเหมาะสม 

ศูนยขอมูลขอสนเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติไดทําการปดกั้นเว็บไซตที่มีเนื้อหาไม
เหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งเนื้อหาเกี่ยวกับการหมิ่นสถาบันกษัตริย โดยศูนยขอมูลสนเทศจะทํา
การจัดสงรายชื่อเว็บไซตดังกลาวไปยังผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISPs) เพื่อทําการปดกั้นเว็บไซต
เหลานั้น     
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ตารางที่ 2 แสดงประเภทการรับแจงเว็บไซตที่มีเนื้อหาผิดกฎหมายของศูนยขอมูลขอสนเทศ สํานัก
งานตํารวจแหงชาติ 

ประเภทของเว็บไซตที่มีเนื้อหาไมเหมาะสม จํานวน 

เว็บลามก อนาจาร ( ภาษาไทย )    

เว็บลามก อนาจาร ( ภาษาตางประเทศ )    

เว็บลามก อนาจาร ( ภาพเด็ก )    

เว็บขาย วัตถุลามก อนาจาร ( ภาษาไทย )     

เว็บขาย วัตถุลามก อนาจาร ( ภาษาตางประเทศ )    

เว็บขาย สินคา ละเมิดลิขสิทธิ์  

เว็บขาย ส่ิงผิดกฎหมาย อ่ืน ๆ   

เว็บขาย บริการทางเพศ   

การพนัน ( ภาษาไทย )    

การพนัน ( ภาษาตางประเทศ )   

เว็บท่ีเปนภัยตอความมั่นคงของชาติ และสถาบัน   

37.17 % 

15.87 % 

6.82 % 

13.55 % 

1.32 % 

4.66 % 

8.2 % 

3.25 % 

1.61 % 

0.52 % 

7.03 % 

ที่มา : http://www.police.go.th/crimewebpost/report/sum.php 
 

การรณรงคใหความรูแกประชาชน 

ศูนยขอมูลขอสนเทศ ไดจัดทําเนื้อหาเกี่ยวกับภัยอันตรายตางๆ ที่เกิดขึ้นในโลกอินเทอร
เน็ตและนําเสนอทางเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมสําหรับเด็กผานทางเว็บไซต police.go.th 
 

การเปลี่ยนแปลงบทบาทการกํากับดูแลของ ศูนยขอมูลขอสนเทศ สํานักงานตํารวจแหง
ชาติ หลังการกอตั้งกระทรวงไอซีที 

 

เมื่อมีการต้ังกระทรวงไอซีทีขึ้นมาเทากับวามีผูรับผิดชอบใหมและโดยตรงกับกรณีปญหา
เนื้อหาอินเทอรเน็ต และยิ่งไปกวานั้นเมื่อมีการสรางคณะของ Cyber Inspector ก็นําไปสูกลไกอัน
เปนรูปธรรมที่จะเขามารับบทบาทหลักอยางเต็มที่ กระบวนการทํางานบางสวนของศูนยขอมูลขอ
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สนเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงไดรับการปรับเปลี่ยน  การพิจารณาการปดกั้นเว็บไซตที่มีเนื้อ
หาไมเหมาะสมไดกลายเปนหนาที่ของ Cyber Inspector Team โดยมี พ.ต.อ. ญาณพล ย่ังยืน 
รองผูอํานวยการศูนยขอมูลขอสนเทศ ผูกอต้ังเว็บไซต www.police.go.th และเปนผูดูแลปดกั้น
เว็บไซตที่มีเนื้อหาไมเหมาะสมเขารวมเปนหนึ่งในคณะกรรมการ Cyber Inspector คอยพิจารณา
ปดกั้นเว็บไซตที่ไมเหมาะสมดังที่กลาวมาแลวไปแลวขางตน  

 

สวนดานการสืบเพื่อนําจับของทางสํานักงานตํารวจแหงชาติ คณะทํางานเชิงเทคนิคของ
คณะ Cyber Inspector ไดเขามารับหนาที่ชวยเหลือในการแกะรอยผูกระทําผิดและสงขอมูลของผู
กระทําผิดใหทางสํานักงานตํารวจแหงชาติดําเนินการตามกฎหมาย    

 

ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา เมื่อกระทรวงไอซีทีถือกําเนิดขึ้น การกํากับดูแลเนื้อหาทางอิน
เทอรเน็ตของรัฐมีความเขมขนและมีประสิทธิภาพมากกวากอนเกา โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับการ
ปดกั้นเว็บไซตที่ไมเหมาะสม   
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1.3 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (National Electronics and 
Computer Technology Center : NECTEC ) 

 

เนคเทคกอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2529 ในระยะเริ่มตนมีสถานะเปนโครงการ
ภายใตศูนยถายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงาน 
ตอมาเนคเทคไดเปลี่ยนแปลงสถานะเปนศูนยแหงชาติเฉพาะทางและเปลี่ยนการจัดรูปแบบองคกร
ใหมตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2534  โดยรวมกับอีก  3 องคกร
ในขณะนั้น ไดแก คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and Technology 
Development Board : STDB หรือ กพวท.) ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ  เปนสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(National Science and Technology Development Agency : NSTDA หรือ สวทช.อยูภายใต
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  โดย สวทช. เปนหนวยงานของรัฐที่มิใชสวนราช
การ ระบบการบริหารและการกําหนดนโยบายไดรับการกําหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (กวทช.)    

 

ภารกิจหลักของการกอต้ังเนคเทคไดแกการดําเนินการวิจัยพัฒนาและการใหทุนสนับสนุน
การวิจัยในภาครัฐเพื่อเรงใหผลงานวิจัยเกิดผลจริงในภาคอุตสาหกรรม การใหบริการเพื่อสราง
ความแข็งแกรงใหแกอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร โทรคมนาคม และสารสนเทศ  โดย
แบงภารกิจออกเปน 4 ดานไดแก  การวิจัยออกแบบและพัฒนาวิศวกรรม  การถายทอดเทคโนโลยี 
การพัฒนาบุคลากร การวางนโยบายและโครงสรางพื้นฐาน  

 

ในสวนภารกิจดานการวางนโยบายและโครงสรางพื้นฐาน เกิดขึ้นจากการจัดต้ังคณะ
กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (National Information Technology Committee : NITC) 
ขึ้นในป พ.ศ. 2535 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสาร
สนเทศ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติเปนกรรมการและเลขานุการ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ ไดรับมอบหมายใหเปน "สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหง
ชาติ" (National Information Technology Committee Secretariat) มีภารกิจในการดําเนินงาน 
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน ของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ   
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วัตถุประสงคการดําเนินการหลักของสํานักเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
แหงชาติจึงเปนหนวยงานที่นําเสนอมาตรการนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสาร
สนเทศ   จากภารกิจดังกลาวนําไปสูการจัดต้ังเปนโครงการ 6 โครงการ และ 1 กลุมงาน ไดแก  

1. กลุมโครงการศึกษาวิจัยนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. กลุมโครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานของรัฐ  
3. กลุมโครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4. กลุมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประชาชน  
5. กลุมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  
6. กลุมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
7. งานความรวมมือระหวางประเทศดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ในสวนของกลุมโครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักเลขานุการคณะ

กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ไดดําเนินโครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยี สารสนเทศ 
ซึ่งประกอบดวยกฎหมาย 6 ฉบับ ไดแก กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  กฎหมาย
เกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส  กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศใหทั่ว
ถึงและเทาเทียมกัน กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล กฎหมายเกี่ยวกับอาชญา
กรรมทางคอมพิวเตอร และกฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสและเพื่อใหบรรลุวัตถุ
ประสงคหลักในการดําเนินงานของโครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการยกราง 
กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง 6 ฉบับขางตน คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ จึง
ไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการ เฉพาะกิจขึ้นมา 6 ชุด ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานตางๆ ที่ เกี่ยว
ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และผูทรงคุณวุฒิทั้งจาก สาขานิติศาสตร รัฐศาสตร วิศวกรรม
ศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอร การเงินการธนาคาร และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อทําหนาที่ใน การ
พิจารณายกรางกฎหมายโดยมี ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติเปนเลขานุ
การในการยกรางกฎหมาย ดังกลาว  
 

นโยบายและมาตรการของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
(NECTEC) ตอเนื้อหาทางอินเทอรเน็ต 

 

 แนวทางนโยบายตาง ๆ  ที่ เนคเทคใชในการกํากับดูแลเนื้อหาทางอินเทอรเน็ตในชวงเริ่ม
ตนมีดังตอไปนี้ 
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การวิจัยเพื่อใชเปนฐานขอมูล 
ในสวนของการวิจัยและผูมีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี ทางเนคเทคไดจัดทําฐานขอมูล

รวบรวมเว็บไซตหรือพฤติกรรมในทางที่ไมเหมาะสม เพื่อใชเปนขอมูลสนับสนุนในการทํางานของ
หนวยงานรัฐอ่ืน ๆ ในการปราบปราม 
 

เครือขายทางการศึกษา 
 กิจกรรมอีกสวนหนึ่งของเนคเทคที่เขาไปมีสวนในการกํากับดูแลเนื้อหาทางอินเทอรเน็ต

ของโรงเรียน ไดแก โครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย schoolnet เนื่องจากเปนอิน
เทอรเน็ตที่ใชกันภายในโรงเรียน ผูดูแลโครงการจึงไดทําการปดกั้น (proxy server) ในลักษณะการ
พิจารณาจากคําสําคัญ (keyword) เชน sex  อีกทั้งยังมีการจัดทําและการสงเสริมการเปดรับเนื้อ
หาที่เหมาะสมโดยการพัฒนาตนแบบหองสมุดดิจิทัล (Digital Library) ที่มีเนื้อหาสาระประกอบ
ดวยเอกสารขอมูลที่เปนความรู ภาพ เสียง สไลด สื่อชวยสอน วีดีโอ ครอบคลุมใน 7 หมวดวิชา
หลักสายวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดแก คอมพิวเตอร คณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา 
ฟสิกส สิ่งแวดลอมและพื้นฐานทางวิศวกรรม  และในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน 10 
หมวดวิชา ไดแก ความรูทั่วไป ศาสนา ภาษาศาสตร เทคโนโลยี วรรณคดี ปรัชญา สังคมศาสตร 
วิทยาศาสตร และประวัติศาสตร 
 

การนําเสนอนโยบายและกฎหมายการกํากับดูแลเนื้อหาสื่ออินเทอรเน็ต  
ในสถานะสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ เนคเทคได

เขาไปมีบทบาทในการรางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลเนื้อหาทางสื่ออินเทอรเน็ต 2 ฉบับ 
ไดแก  กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร (computer crime) และกฎหมายคุมครองขอมูล
สวนบุคคล (data protection) 

 

การรณรงคสรางความเทาทันสื่ออินเทอรเน็ต 
เนคเทคเองมีความตระหนักวาวิธีการที่ดีที่สุดในการแกไขปญหาเนื้อหาสื่อทางอินเทอร

เน็ต คือการใหความรูแกผูใชอินเทอรเน็ตของทั้งเด็ก เยาวชนและผูปกครอง27 ดังนั้นทางเนคเทคจึง
จัดทําโครงการรวมกับสวนงานอื่น ๆ เชน รวมกับเว็บไซต thaiparents.net จัดทําโครงการ พอแม
หนูรูอินเทอรเน็ต  เพื่อใหความรูแกผูปกครองและเด็กในการใชอินเทอรเน็ต  รวมกับบริษัท เทเล
คอมเอเซีย คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จัดทําโครงการครอบครัวทองอินเทอรเน็ต เพื่อใหเยาวชน
สามารถนําอินเทอรเน็ตมาใชประโยชนอยางถูกตองโดยมีผูปกครองใหการดูแลและเปนที่ปรึกษา
อยางใกลชิด เปนตน นอกจากนั้นทางเนคเทคยังไดใหทุนสนับสนุน thaiparents.net ในการจัดทํา
                                                           
27 สัมภาษณ ดร.ชฎามาศ ธุวเศรษฐกุล, รองผูอํานวยการศูนยเทคโนยีอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ, 7 พฤศจิกายน 2546. 
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เว็บไซตใหความรูแกผูปกครองเพื่อดูแลบุตรหลานของตนในการใชอินเทอรเน็ตไปในทางที่เหมาะ
สมอีกดวย  
 

การเปลี่ยนแปลงบทบาทการกํากับดูแลของเนคเทคหลังการกอตั้งกระทรวงไอซีที 
 

 แนวทางนโยบายและมาตราการตาง ๆ เหลานี้ยังกระทําตอเนื่องมาตลอด หากแตเมื่อ
กระทรวงไอซีทีถือกําเนิดขึ้นในปพ.ศ.2545  ทําใหเกิดการปรับตัวขนานใหญของเนคเทค ภารกิจ
ของเนคเทคบางสวนไดรับการโอนถายไปสูกระทรวงไอซีที เนคเทคจึงปรับสถานะของตนไปสูภาร
กิจการวิจัยอันเปนความตั้งใจในยุคเริ่มตน  อยางไรก็ตาม แมจะมีการโอนงานเขาสูกระทรวงไอซีที 
แตในแงความพรอมดานบุคลากรของกระทรวงไอซีทียังไมมีเพียงพอ กระทรวงไอซีทีจึงจําเปนตอง
ใชบุคลากรของเนคเทคที่มีความรูความเขาใจไปปฏิบัติงานในกระทรวงไอซีที  ทางเนคเทคจึงยังคง
ตองทําหนาที่ในฐานะเปนผูชวยในฐานะพี่เลี้ยงและสานตองานที่เคยทําครั้งเกาภายใตอํานาจของ
กระทรวงไอซีที      
 

ในสวนของกฎหมายที่ทางเนคเทคพัฒนามาและมีสวนเกี่ยวของกับเนื้อหาทางอินเทอร
เน็ตไดแก กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร (computer crime) และกฎหมายคุมครองขอ
มูลสวนบุคคล (data protection) ไดรับการสงผานเขาสูกระทรวงไอซีทีเชนกัน หนาที่ในการกํากับ
ดูแลเนื้อหาของเนคเทคในสวนนี้ปจจุบันจึงยุติลง จะมีเพียงหนาที่ในสวนเขาไปใหความรูและชี้แจง
ขอกฎหมายในฐานะเปนผูพัฒนากฎหมายตาง ๆ เหลานี้ขึ้นมา เชนเดียวกับโครงการเครือขายทาง
การศึกษาในสถานะผูวิจัยและพัฒนา เมื่อการทดลองพัฒนาเครือขายสิ้นสุดลง ทางเนคเทคไดสง
มอบโครงการดังกลาวแกกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําไปขยายโครงขายใหกวางขวางครอบคลุมทุก
โรงเรียนทั่วประเทศตอไป 
 

นอกจากนี้ เมื่อเนคเทคไดกลายสถานะกลับไปสูบทบาทด้ังเดิม กลาวคือเปนเปนหนวย
งานวิจัยและใหทุนเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการดานเนื้อหาที่เนคเทคยังคงดู
แลอยูจึงคอนขางสอดคลองกับบทบาทนั้น เชน โครงการใหความรูทางอินเทอรเน็ตและการจัดกิจ
กรรมคายอินเทอรเน็ตสําหรับผูปกครองหรือการสนับสนุนเว็บไซต thaiparents.net ที่ยังคงดําเนิน
การตอไป    
 

กลาวโดยสรุปแลว แนวโนมของมาตรการของเนคเทคจึงมุงไปสูแนวทางการใหความรูเพื่อ
สรางความเทาทันตอสื่ออินเทอรเน็ตและการทําการวิจัยเพื่อใชเปนฐานขอมูลในการกํากับดูแลเนื้อ
หาของรัฐใหเปนไปในทิศทางที่เหมาะสม    
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1.4 กฎหมายในการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ต 
 

กฎหมายที่ใหอํานาจตํารวจในการดําเนินคดีกับผูละเมิดเกี่ยวกับเนื้อหาอินเทอรเน็ตนั้น
ปจจุบันยังไมมี จึงจําเปนตองทําการอางอิงจากกฎหมายที่เกี่ยวของกับสื่อตางๆ ที่มีอยูเดิม เนื้อหา
ที่ไมเหมาะสมที่ปรากฎอยูในระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมักจะเปนในสวนของสื่อลามกอนาจาร
เปนสวนใหญ ซึ่งการพิจารณาในทางกฎหมายตองทําความเขาใจกอนวาสื่อลามกอนาจารคืออะไร 

 

เน้ือหาลามกอนาจาร – นิยามตามกฎหมาย 
 

 จากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 และการตีความตามแนวคําพิพากษาศาลฎีกา 
ไดใหความหมายของคําวา “ลามก” หมายถึงสิ่งที่ผูพบเห็นมีคามรูสึกซึ่งนาอุจาดบัดสี นาอับอาย 
ซึ่งสวนใหญจะแสดงออกในรูปของภาพเปลือยมนุษย ภาพอวัยวะเพศทั้งหญิงและชาย หรือภาพ
การรวมเพศ ที่มีจุดประสงคในเรื่องของความใครทางกามารมณ สวนคําวา “อนาจาร” หมายถึง
การประพฤตินอกแบบในลักษณะที่ไมสมควรทางเพศ การฝาฝนตอศีลธรรมอันดี การกระทําอัน
ควรขายหนาตอธารกํานัล รวมความของคําวา “สื่อลามกอนาจาร” จึงหมายความถึงสื่อในทุกรูป
แบบที่ปรากฎใหเขาใจในทางยั่วยุกามารมณ ทําใหคาของศีลธรรมอันดีลดลง ทั้งยังละเมิดศักด์ิศรี
ความเปนมนุษยในรูปแบบตางๆ ดวย  
  

ดังนั้น การนําเสนอเนื้อหาที่เปนสื่อลามกอนาจารจึงเปนการกระทําที่ผิดตอกฎหมายดัง
กลาว ตองระวางโทษจําคุกหรือปรับตามที่ระบุไวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 279 
287 
 

 นอกจากความผิดเรื่องสื่อลามกอนาจาร   สําหรับความผิดอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร
เนื้อหาที่ไมเหมาะสมประเภทตาง ๆ ก็ไดมีการนํากฎหมายที่มีอยูมาใชเพื่อพิจารณาความรับผิด
ของบุคคล เชน  การละเมิดลิขสิทธิ์ 28หมิ่นประมาท  การพนัน29 เปนตน 
 

 สวนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลเนื้อหาสื่ออินเทอรเน็ตและจะมีการบังคับใชใน
อนาคตนั้น  ไดแก รางกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร   และรางกฎหมายเกี่ยวกับ

                                                           
28 อางอิงตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ร.บ.เครื่องหมายทางการคา  
29 ตามพ.ร.บ.การพนันพ.ศ.2478 ไดระบุการพนันออกเปน 2 ประเภทคือ หามเลนโดยเด็ดขาด และอนุญาตใหเลนไดแตตองมีการ
ขออนุญาตจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ชวลิต อัตถศาสตร. (2544). กฎหมายกับอินเตอรเน็ต . 
กรุงเทพฯ : เนชั่นบุคส,หนา 76 
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การคุมครองขอมูลสวนบุคคล ซึ่งกฎหมายฉบับแรกมีเนื้อหาในมาตรา 14 ที่กําหนดฐานความผิด 
และเนื้อหาในการควบคุมสื่อลามกอนาจารในอินเทอรเน็ตไวดังนี้ 

          “มาตรา 14 ผูใดกระทําดวยประการใดๆ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหปรากฏแก
ประชาชนดวยการผลิต สงผาน จัดใหไดมา หรือทําใหแพรหลายซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนสิ่ง
ลามกอนาจารโดยใชระบบคอมพิวเตอร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่น
บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
          ถาสิ่งลามกอนาจารตามวรรคหนึ่งเกี่ยวกับบุคคลอายุไมเกินสิบแปดป ไมวาผูกระทําจะรู
หรือไมก็ตาม ผูกระทําตองระวาง โทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ” 
 

ในสวนของรางกฎหมายฉบับที่สองมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองการเก็บขอมูลโดยภาคเอก
ชน ซึ่งรายละเอียดเนื้อหากฎหมายจะครอบคลุมการเก็บรวบรวม เปดเผยหรือดําเนินการใดๆ เกี่ยว
กับขอมูล ขอมูลสวนบุคคลที่เปนขอเท็จจริงหรือเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล เชน ชื่อ รูปภาพ ลักษณะ
เฉพาะทางรางกาย น้ําเสียง และเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล เชน พฤติกรรมในการใชจายเงิน ประวัติ
สุขภาพ ความคิดความเชื่อทางศาสนาหรือการเมือง ประวัติการทํางาน ประวัติการประกันภัย 
ประวัติอาชญากรรม เปนตน  ซึ่งขอมูลดังกลาวจะตองสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไมวาทางตรง
หรือทางออม 30 
 

                                                           
30 บทความเร่ืองขอบเขตของรางพระราชบัญญัติวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... โดย สุรางคณา แกวจํานงค 
หัวหนาโครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ที่ 
http://www.ictlaw.thaigov.net/doc/dailynews-dp-130945.html 
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2. การกํากับดูแลเน้ือหาส่ืออินเทอรเน็ตของภาคอุตสาหกรรมอินเทอรเน็ต    

2.1 การกํากับดูแลเนื้อหาสื่ออินเทอรเน็ตโดยชมรมและสมาคมผูดูแลเว็บไซต (Webmaster) 
 

 ผูดูแลเว็บไซตจัดเปนกลุมคนที่มีผลอยางยิ่งในการกํากับดูแลเนื้อหาในอินเทอรเน็ต เนื่อง
จากเปนผูผลิตเนื้อหาโดยตรง รวมทั้งมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผูใชบริการมากที่สุด การรวมตัว
ของกลุมผูดูแลเว็บไซตที่เปนรูปเปนรางในปจจุบันมีอยูดวยกัน 2 องคกรคือ 
  

2.1.1 สมาคมผูดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association) : กระบวนการที่เขมแข็งและ
เปนรูปธรรม 
  

ชมรมผูดูแลเว็บไทยกอต้ังขึ้นในปพ.ศ.2542 และไดทําการพัฒนาจดทะเบียนเปนสมาคม
ในป 2545 โดยการรวมตัวเปนชมรมในครั้งแรกเริ่มมาจากโอกาสในการสื่อสารกันของกลุมผูดูแล
เว็บไซตผานกิจกรรมสังสรรคตาง ๆ และเครื่องมือออนไลนอยางเชน  การใชการสนทนาออนไลน 
(chat) เปนตน   
  

 สมาคมผูดูแลเว็บไทยเปนการรวมตัวกันในลักษณะสมาคมวิชาชีพ  วัตถุประสงคจึงเปนไป
เพื่อการยกระดับมาตรฐานทางดานวิชาชีพของผูอยูในวิชาชีพมากกวาที่จะเนนในแงผลประโยชน
ทางธุรกิจ   ซึ่งจะสังเกตเห็นไดจากวัตถุประสงคของสมาคม  6 ขอดังตอไปนี้ 

1. เปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ความคิดเห็น ระหวางสมาชิก และสง
เสริมการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการศึกษาและวัฒนธรรม 

2. ปกปองและคุมครองสมาชิกของสมาคมผูซึ่งปฏิบัติหนาที่โดยชอบ 
3. สงเสริมวิชาชีพผูดูแลและพัฒนาเว็บและยกระดับสมาชิกของสมาคมใหสูงขึ้น ทั้งดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานวิชาการ และจริยธรรม 
4. เปนคนกลางเพื่อประสานงานใหเกิดผลที่นําไปสูการแกไขปญหาของสังคมสารสนเทศ 

รวมทั้งคุมครองผูบริโภคดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ผดุงไวซึ่งมาตรฐานอันดีงามและบําเพ็ญตนของสมาชิกใหเปนไปตามจริยธรรมแหงวิชา

ชีพ 
6. สงเสริมความสามัคคี ภราดรภาพ และกิจกรรมสาธารณกุศลในหมูสมาชิก 

 

 องคประกอบหลักของสมาชิกในสมาคมผูดูแลเว็บไทย ไดแกผูดูแลเว็บไซตทั่วประเทศ โดย
มีการแบงประเภทของสมาชิกออกเปน 4 ประเภทไดแก 
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1. สมาชิกสามัญ ไดแก เจาของเว็บไซตหรือผูที่มีอํานาจสูงสุดในการกําหนดนโยบายและรูป
แบบเพื่อการจัดทําเว็บไซต ซึ่งไดจดทะเบียนโดเมนกับผูใหบริการจดทะเบียนโดเมนเนม
มาไมนอยกวา 6 เดือน และอีเมลที่สมัครตองไมใชฟรีอีเมล  ทั้งนี้ใหหมายรวมถึง ผูแทน
เว็บไซตที่เจาของเว็บไซตไดลงนามรับรองแลวและนักพัฒนาเว็บไซต  

2. สมาชิกวิสามัญไดแก  
2.1 ผูเคยมีคุณสมบัติตามขอ 1 และไดพน ตําแหนงหนาที่มาแลว โดยมิไดถูกลงโทษดวย
การภาคฑัณฑ ใหออก ปลดออกหรือไลออก หรือมีเหตุอันเชื่อไดวาประพฤติผิดจริยธรรม
แหงวิชาชีพ 
2.2 บุคคลทั่วไป รวมทั้งนิสิตนักศึกษาที่มีความ สนใจเขารวมกิจกรรมของสมาคม 
สมาชิกวิสามัญนี้มีนับรวมถึงบุคคลที่ทําเว็บไซตแตไมไดมีการจดโดเมนเนม  

3. สมาชิกองคกร ไดแก องคกรที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสนใจ
และประสงคจะเขารวมกิจกรรมของสมาคม ทั้งนี้ จะตองสงรายชื่อผูแทนขององคกรที่จะ
เขารวมกิจกรรมกับสมาคมไดไมเกินสมัยละ 3 คน 

4. สมาชิกกิตติมศักด์ิ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการบริหารสมาคม มีมติเชิญเปน
สมาชิกดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

  

การรวมตัวของผูดูแลเว็บไซตดังกลาว ทําใหเกิดกระบวนการในการจัดการพัฒนายกมาตร
ฐานผูผลิตเว็บไซตและเนื้อหาของเว็บไซตในประเทศไทย  อีกทั้งยังเปนจุดรวมที่ทําใหเกิดชองทาง
ใหมในการติดตอสื่อสารกับผูผลิตเว็บไซตภายในประเทศทําไดงายขึ้น 
 

2.1.1.1 กลไกและกระบวนการกํากับดูแลเนื้อหาสื่ออินเทอรเน็ตของสมาคมผูดูแลเว็บไทย 
 

สภาวิชาชีพผูดูแลเว็บ  (THE WEBMASTER COUNCIL OF THAILAND หรือมีชื่อยอวา WCT) 
กลไกในการกํากับดูแลเนื้อหาสื่ออินเทอรเน็ตในปจจุบันที่ทางสมาคมผูดูแลเว็บไทยไดรวม

กันสรางขึ้นมาตามที่ระบุไวในธรรมนูญสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บไทย พ.ศ.2546 คือสภาวิชาชีพผูดูแล
เว็บ ทําหนาที่ควบคุมการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกและผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บที่เปนสมาชิก
ของสภาใหเปนไปตามจริยธรรมแหงวิชาชีพผูดูแลเว็บไทย ตลอดจนทําการเผยแพร ประกาศ ราย
งานการประชุม งาน คําวินิจฉัย และคําสั่งของสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บตอสาธารณะ โดยสภาวิชาชีพ
ผูดูแลเว็บไทยประกอบดวย  

 

1. คณะกรรมการสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บไทย  มีหนาที่บริหารกิจการสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บ
ไทยและพิจารณาขอรองเรียนที่เกิดขึ้น  โดยคณะกรรมการประกอบดวยผูประกอบวิชาชีพผูดูแล
เว็บไมเกิน 8คน  กรรมการที่มาจากองคกรคุมครองผูบริโภคไมเกิน 3 คนและกรรมการผูทรงคุณ
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วุฒิในสาขาอาชีพตาง ๆ  ซึ่งจะตองไมเปนขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําขาราชการ
การเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น พนักงานทองถิ่นพนักงานหรือลูกจางของรัฐ  รัฐ
วิสาหกิจ หรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ ยกเวนขาราชการบํานาญ อีก 6 คน รวมทั้งสิ้นไมเกิน 17 คน  

 

กรรมการที่มาจากผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บถือเกณฑสัดสวนดังตอไปนี้ 
(1) เจาของเว็บไซตหรือผูที่มีอํานาจสูงสุดในการกําหนดนโยบายและรูปแบบเพื่อการจัดทํา 
เว็บไซต ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือ5คน 
(2) ผูแทนเว็บไซตและนักพัฒนาเว็บไซตที่เจาของเว็บไซตไดลงนามรับรองแลววาเปนตัวแทนจาก
เว็บไซตเลือกกันเองใหเหลือ3คน  

 
นอกจากนั้นใหกรรมการที่เปนเจาของเว็บไซตและผูแทนเว็บไซตมาจากกลุมผูประกอบ

การเว็บไซตไมเกินกลุมละ 1 คน   ทั้งนี้เพื่อมิใหสัดสวนของคณะกรรมการมีแตกลุมผูดูแลเว็บไซต
แตเพียงกลุมเดียวจึงใหกรรมการที่มาจากผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บเลือกผูทรงคุณวุฒิในสาขา
อาชีพตางๆ อีก 6 คนในจํานวนนี้ใหมีผูทรงคุณวุฒิที่มีอาวุโสและประสบการณสูงดานกฎหมายอิน
เทอรเน็ต อยางนอยหนึ่งคนและใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกกันเองเพื่อดํารงตําแหนงประธาน
สภาวิชาชีพผูดูแลเว็บคนหนึ่ง รองประธานสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บสองคน และเลขาธิการคนหนึ่งกับ
กรรมการตําแหนงอ่ืนตามความจําเปน 

 

2. คณะอนุกรรมการรับเรื่องราวรองทุกข  
มีหนาที่รับเรื่องราวรองทุกขและทําการวินิจฉัยรับหรือไมรับขอรองเรียน ซึ่งคณะคณะ

อนุกรรมการรับเรื่องราวรองทุกขของสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บก็คือ กรรมการควบคุมจริยธรรมของ
สมาคมผูดูแลเว็บไทยในปจจุบันนั่นเอง 

 

3. สมาชิกสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บไทย   
หมายถึงเจาของ เว็บไซตหรือผูที่มีอํานาจสูงสุดในการกําหนดนโยบายและรูปแบบเพื่อการ

จัดทําเว็บไซต ซึ่งไดจดทะเบียนโดเมนเนมกับผูใหบริการจดทะเบียนโดเมนเนม  รวมถึงผูแทน 
เว็บไซตและนักพัฒนาเว็บไซตที่เจาของเว็บไซตไดลงนามรับรองแลว สมชิกของสภามีหนาที่
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสงเสริมและควบคุมผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บใน
สังกัด ใหปฏิบัติตามจริยธรรมแหงวิชาชีพผูดูแลเว็บไทย อีกทั้งตองปฏิบัติตามจริยธรรมแหงวิชาชีพ
ผูดูแลเว็บไทยโดยเครงครัด สมาชิกหรือผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บฝาฝนจริยธรรมแหงวิชาชีพผูดู
แลเว็บ ถือวาประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพ   
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กระบวนการพิจารณารับเรื่องราวรองทุกข 
กระบวนการพิจารณาเรื่องรองเรียนเริ่มตนจาก เมื่อมีผูไดรับความเสียหายจากขอความ

หรือภาพที่ปรากฏในเว็บไซตที่เปนสมาชิกหรือจากพฤติกรรม ของผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บที่
สังกัดสมาชิกซึ่งผูเสียหายเห็นวาขัดตอจริยธรรมแหงวิชาชีพผูดูแลเว็บไทย ใหแจงเปนหนังสือพรอม
ดวยพยานหลักฐานตอเว็บไซตนั้นโดยตรงเพื่อใหเว็บไซตนั้นดําเนินการบรรเทาความเสียหายตาม
ควรแกกรณี หากเมื่อผูเสียหายรองเรียนตอเว็บไซตนั้นแลวแตถูกปฏิเสธหรือเพิกเฉยที่จะดําเนิน
การใด ๆ จากเว็บไซตซึ่งเปนมูลเหตุใหเกิดความเสียหายหรือเมื่อผูเสียหายเห็นวาการบรรเทาความ
เสียหายของเว็บไซตไมเปนที่พอใจจนเห็นไดชัดก็มีสิทธิ์รองเรียนเปนหนังสือพรอมดวยพยานหลัก
ฐานตอสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บผานคณะอนุกรรมการรับเรื่องราวรองทุกขไดภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน
นับแตวันที่เกิดความเสียหายนั้น  
 
 เมื่อคณะอนุกรรมการรับเรื่องราวรองทุกขไดรับเรื่องรองเรียนก็จะทําการวินิจฉัยวาสมควร
ที่จะรับขอรองเรียนนั้นไวหรือไม ในกรณีที่คณะอนุกรรมการพิจารณาไมรับขอรองเรียน ผูรองเรียน
สามารถยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายใน 30 วัน หากคณะกรรมการพิจารณาไมรับขอรอง
เรียนก็จะถือวาการรองเรียนนั้นสิ้นสุดแตหากพิจารณาขอรองเรียนก็จะเขาสูกระบวนการพิจารณา
ตอไป 

 
ในกรณีที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยรับเรื่องราวรองทุกขก็จะสงเรื่องพรอมความเห็นใหแก

คณะกรรมการพรอมทั้งแจงผลการวินิจฉัยใหผูรองเรียนทราบ  เมื่อคณะกรรมการรับขอรองเรียนไว
หรือเมื่อไดรับการอุทธรณแลวเห็นสมควรใหรองเรียนไดก็จะแจงใหผูกลาวหาทราบและนัดใหผูถูก
รองเรียนมาชี้แจงแกขอรองเรียนดวยวาจาหรือใหทําเปนหนังสือชี้แจงยื่นตอคณะกรรมการโดยเร็ว  

 
ขั้นตอนตอมา คณะกรรมการจะทําการพิจารณาพยานหลักฐานจากสํานวนการสอบสวน 

และวินิจฉัยวากรณีที่รองเรียนเกิดจาก การปฏิบัติฝาฝนจริยธรรมแหงวิชาชีพผูดูแลเว็บไทยหรือไม 
โดยคณะกรรมการอาจจะมีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการขึ้นมาสืบหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยาน
หลักฐานแทนก็ได ซึ่งกระบวนการพิจารณาจะตองทําใหแลวเสร็จอยางชาที่สุดภายในระยะเวลา 1 
ปนับจากคณะกรรมการไดรับขอรองเรียนมา   
  

เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยวาสมาชิกหรือผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บใน สังกัดสมาชิก
ละเมิดหรือประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพ  ทางคณะกรรมการจะไดกระทําการดังตอไปนี้คือ 
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1. แจงเปนหนังสือใหเว็บไซตที่ถูกรองเรียนลงประกาศคําวินิจฉัยอันเปนที่สุดของคณะ
กรรมการ ในตําแหนงและขนาดตัวอักษรที่เห็นไดชัดในหนาแรกของเว็บไซต ภายในเจ็ดวัน นับแต
วันที่ไดรับคําวินิจฉัยนั้นโดยสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บไมตองเสียคาใชจาย 

2. แจงเปนหนังสือใหเว็บไซตที่ถูกรองเรียนบรรเทาความเสียหายดวยการประกาศขอ
ความคํา ขอโทษตอผูเสียหายตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ โดยสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บไมตอง
เสียคาใชจาย 

3.ในกรณีผูประพฤติผิดเปนผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บใหสงคําวินิจฉัยไปยังเว็บไซตตน
สังกัดของผูนั้น เพื่อดําเนินการลงโทษแลวแจงผลใหสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บทราบโดยเร็ว 

4. ในกรณีที่เห็นสมควรสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บอาจเผยแพรคําวินิจฉัยนั้นตอสาธารณะได
ดวย 
 

ในสวนของการเผยแพรคําวินิจฉัย  จากการสัมภาษณสมาคมผูดูแลเว็บไทย ไดขยาย
ความถึงการเผยแพรคําวินิจฉัยไววาอาจจะทําการออกประกาศผานเครือขายตางๆ ของทาง
สมาคมวาหนวยงานหรือเว็บไซตดังกลาวไดกระทําผิดขอบังคับในลักษณะความผิดรูปแบบใด ๆ 
เชน การคัดลอกเนื้อความจากที่อ่ืนมาเปนตน   และการที่เผยแพรออกไปในวงกวางมากนอยแค
ไหนก็ขึ้นกับระดับความผิดที่เกิดขึ้นดวย31 
 

2.1.1.2 การพัฒนามาตรการและการวางแนวทางนโยบายของสมาคมผูดูแลเว็บไทย 
 

การกํากับดูแลเนื้อหาของชมรมผูดูแลเว็บไทยกอนใชรางจริยธรรม ฯ จะเปนไปในรูปการ
รับแจงจากเนื้อหาที่ไมเหมาะสมทางอีเมลและโทรศัพท  การพิจารณาไมไดมีกฎเกณฑแนนอน  แต
เมื่อมีการพัฒนารางจริยธรรมแหงวิชาชีพผูดูแลเว็บไทยและธรรมนูญสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บไทย 
พ.ศ.2546 จึงเกิดกลไกการพิจารณาที่ชัดเจนโดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บไทย และ
ภายใตกรอบแหงจริยธรรมวิชาชีพผูดูแลเว็บไทยนี่เองไดมีการกําหนดมาตรฐานที่เกี่ยวของกับเนื้อ
หาดังตอไปนี้ 32  
 

จริยธรรมของเว็บไซต  
1. เว็บไซตตองไมแตงเติมเนื้อหาสาระของขอมูลขาวสารจนคลาดเคลื่อนหรือเกินจากความ

เปนจริง 

                                                           
31 สัมภาษณ ศิวัตร เชาวรียวงศ, รองเลขาธิการสมาคมผูดูแลเว็บไทย, 28 ตุลาคม 2546. 
32 ดูเพ่ิมเติมภาคผนวก ก. รางจริยธรรมแหงวิชาชีพผูดูแลเว็บไทยฉบับแกไช ข. รางธรรมนูญสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บไทย พ.ศ.2546 
ฉบับแกไข 
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2. เมื่อมีการคัดลอกขอความ รูปภาพ หรือสัญลักษณที่สื่อความหมายใดๆจากเว็บไซต 
หนังสือพิมพ สิ่งพิมพ หรือแหลงขอมูลอ่ืน ๆเว็บไซตตองบอกที่มาของขอความ รูปภาพ 
หรือสัญลักษณที่สื่อความหมายนั้น ทั้งนี้ การคัดลอกดังกลาว จะตองเปนไปเพื่อประโยชน
ทางการศึกษาวิจัยอันมิใชการกระทําเพื่อแสวงหากําไร เวนแตจะมีขอตกลงเปนอยางอ่ืน
กับแหลงขอมูลนั้นๆ 

3. การเสนอขอมูลขาวสารที่มีการพาดพิงอันอาจเกิดความเสียหายแกบุคคลหรือองคกรใด ๆ 
ตองแสดงถึงความพยายามในการเปดโอกาสใหฝายที่ถูกกลาวหาแสดงขอเท็จจริงดวย 

4. ในกรณีที่มีการเสนอขอมูลขาวสารผิดพลาดเว็บไซตตองแกไขขอผิดพลาดดังกลาวโดยไม
ชักชา 

5. เว็บไซตตองไมเสนอขอมูลขาวสารโดยเลื่อนลอยปราศจากแหลงที่มาพึงระบุชื่อบุคคลที่ให
สัมภาษณ หรือใหขอมูลขาวสารอยางเปดเผยเวนแตจะมีเหตุอันควรปกปดเพื่อสวัสดิภาพ
และความปลอดภัยของ ผูใหขอมูลขาวสาร และตองเปนประโยชนตอสิทธิในการรับรูขาว
สารของสาธารณชน 

6. ในการนําเสนอขอมูลขาวสารหรือภาพใด ๆเว็บไซตตองคํานึงมิใหลวงละเมิดศักด์ิศรีความ
เปนมนุษย ของบุคคลที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่ง ตองใหความคุมครองอยางเครงครัด
ตอสิทธิมนุษยชนของเด็กสตรีและผูดอยโอกาส 

7. เว็บไซตตองไมเสนอภาพที่อุจาด ลามกอนาจาร หรือนาหวาดเสียวโดยไมคํานึง ถึงความรู
สึกของสาธารณชนอยางถี่ถวนเวนแตภาพที่นําเสนอในเว็บไซตนั้น จัดทําขึ้นเพื่อประโยชน
สาธารณะและไดมีการแจงเตือนตอผูเยี่ยมชมโดยชัดเจนแลว 

8. เว็บไซตตองไมเปนแหลงเผยแพรไวรัสคอมพิวเตอรหรือขอมูลอ่ืนใดที่เปนการทําลายหรือ
สรางความ เสียหายแกเครื่องคอมพิวเตอรหรือขอมูลบนเครื่องคอมพิวเตอรของผูเรียกดู 

9. เว็บไซตตองไมเผยแพรขอมูลหรือแหลงขอมูลที่นําเสนอวิธีการสรางความเสียหายแก
บุคคลอ่ืน 

10. ในการแสดงความคิดเห็นหรือการวิพากษวิจารณเว็บไซตตองใหความเที่ยงธรรมแกฝายที่
ถูกพาดพิงเสมอ 

11. หากเว็บไซตใดมีความประสงคในการนําขอมูลสวนบุคคลของผูเรียกดูไปใชเพื่อการใดการ
หนึ่ง เว็บไซตนั้นตองแสดงประกาศไวโดยชัดเจนถึงนโยบายเรื่องขอมูลสวนบุคคล  
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แนวปฏิบัติของเว็บไซตและผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บ 
1. การเสนอขอมูลขาวสารของเว็บไซตพึงตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลขาวสารตอสา

ธารณชนและ ไมนําเสนอขอมูลขาวสารในทํานองชวนเชื่อในเรื่องที่ไมเปนประโยชนตอ
สาธารณะ 

2. การไดมาซึ่งขอมูลขาวสารเว็บไซตพึงใชวิธีที่สุภาพและซื่อสัตย 
3. ในการแสดงความคิดเห็น เว็บไซตพึงกระทําโดยบริสุทธิ์ใจและไมมีพันธะกรณีอ่ืนใด นอก

จากมุงปฏิบัติหนาที่เพื่อสาธารณชนโดยไมยอมใหอิทธิพลอ่ืนใดมาครอบงําความคิดเห็น 
4. เว็บไซต พึงละเวนการลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคลเวนแตกรณีเพื่อประโยชนสาธารณะ 
5. เว็บไซตพึงใชความระมัดระวังอยางรอบคอบใหประกาศโฆษณาทั้งหลายอยูภายใน

ขอบเขต ของศีลธรรมและวัฒนธรรมเว็บไซตพึงระมัดระวังที่จะไมเปนเครื่องมือในการเผย
แพร ประกาศโฆษณาที่นาสงสัยวาจะเปนภัยแกสังคมหรือสาธารณชน 

6. ขอความที่เปนประกาศโฆษณาที่ปรากฏอยูในเว็บไซตควรแสดงใหเห็นวาเปนประกาศ
โฆษณา จะแอบแฝงเปนการเสนอขอมูลขาวสารหรือความคิดเห็นมิได 

7. เว็บไซตพึงหลีกเลี่ยงการเผยแพรประกาศโฆษณาที่มีเหตุใหนาเชื่อวาเจาของประกาศ
โฆษณานั้น เจตนาจะทําใหผูอานหลงเชื่อในสิ่งที่งมงาย 

8. เว็บไซตพึงระบุแหลงที่อยูของผูจัดทําหรือผูดูแลเว็บเสมอ 
9. ภาษาที่ใชในเว็บไซตพึงหลีกเลี่ยงคําที่ไมสุภาพหรือมีความหมายเหยียดหยาม 

  
แนวทางที่สําคัญอีกแนวทางหนึ่งของทางสมาคมผูดูแลเว็บไทยที่มีสวนชวยในการพัฒนา

เนื้อหาเว็บไซต คือการยกระดับมาตรฐานของผูประกอบวิชาชีพเว็บมาสเตอรในประเทศไทย เพื่อ
ใหผูประกอบการเว็บที่ไมเหมาะสมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหันมาทําเว็บไซตที่มีเนื้อหาเหมาะสม  
และมาตรการในการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสื่ออินเทอรเน็ต เชน การสัมมนาลิขสิทธิ์
และทรัพยสินทางปญญา  โครงการ thaicleannet.com เปนตน 
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เว็บไซตอินเทอรเน็ตสีขาวเพื่อเยาวชน thaicleannet.com 

 
 
เว็บไซต Thaicleannet.com เปนโครงการที่ทางสมาคมผูดูแลเว็บไซตไทยจัดทํารวม

กับสสส.(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ) ดวยเล็งเห็นวา  ปญหาที่เกี่ยวกับอิน
เทอรเน็ตในปจจุบันมีอยางกวางขวาง และตองการความเรงดวนในการปองกันไมใหปญหาลุกลาม
มากขึ้น  ตลอดจนการแกปญหาทําไดยากเพราะความที่อินเทอรเน็ตเปนเครือขายระดับโลกซึ่งไมมี
ใครเปนเจาของโดยรวม บางครั้งตนตอของปญหาที่มาถึงผูใช อาจเกิดในประเทศอื่นซึ่งอยูนอก
ขอบเขตอํานาจศาลของประเทศไทยก็ได ในขณะที่ ผูปกครองในปจจุบันคือ ตามลูกไมทัน เมื่อรูวา
อินเทอรเน็ตมีปญหา แตก็ขาดแหลงที่จะรวมขอมูลที่จะไดเขาไปศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบ
การณระหวางกัน รวมถึงกระแสภัยอินเทอรเน็ตที่มีมากขึ้นเรื่อยๆจากที่สื่อมวลชนรายงาน หลาย
ฝายพบวาปญหาระดับนี้ไมอาจจะพึ่งพาหนวยงานรัฐเพียงหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งใหดูแลได
อยางทั่วถึง สิ่งสําคัญคือการสรางภูมิคุมกันใหกับเยาวชนซึ่งถือวาเปนการแกปญหาเชิงรุก  ซึ่ง
เว็บไซต Thaicleannet จะเขาไปมีบทบาทในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ 33 

 

                                                           
33 อางอิงจากการสัมภาษณ ปรเมศวร มินศิริ อุปนายกสมาคมผูดูแลเว็บไทย ผูจัดการโครงการ
http://www.thaicleannet.com/modules.php?name=tcn_stories_view&sid=25 
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1.  เปนศูนยขอมูล (Resource Center) ดานภัยอินเทอรเน็ตและการใชอินเทอรเน็ตอยาง
ถูกวิธี 

2. สรางเครือขาย(Network) ระหวางผูที่มีสวนใกลชิดและมีอิทธิพลตอเยาวชน ไดแก ผูปก
ครอง ครู อาจารย นักสื่อสารมวลชน ศิลปน ดารา ดีเจ เว็บมาสเตอร ฯลฯ 

2. เปนศูนยกลางรวบรวม "ความรู" ที่จะชวยสรางความเขาใจใหกลุมเปาหมายนําไปใช
สรางภูมิคุมกันใหกับเยาวชนไดอยางถูกตอง และเว็บไซตบนอินเทอรเน็ตที่รวบรวมความรูไวได
อยางดี มีการจัดหมวดหมูและออกแบบหนาจอติดตอกับผูใช (User Interface) ที่ใชงาย จะทําให
การสืบคนความรูเปนไปไดอยางสะดวกรวดเร็วในที่เดียว (One Stop Shopping) ทําใหความรูนั้น
สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ และจากการที่กลุมเปาหมายไดรับความรูที่
ถูกตอง ก็จะนําไปสูการเชื่อมขั้วตางเพื่อสรางเครือขาย ขยายองคกรภาคีออกไปไดอยางสะดวกใน
อนาคต 

 
สําหรับแนวทางในอนาคตในการกํากับดูแลเนื้อหาของเว็บไซต ทางชมรมเว็บมาสเตอรได

มีการใหรางวัลตอบแทน คือการจัดทําสัญลักษณรับรอง (trust mark) สําหรับเว็บไซตที่มีการดูแล
เนื้อหาเว็บไซตเปนอยางดี และเมื่อมีเว็บไซตอยูในเครือขายมากเพียงพอ ก็จะมีการจัดทําทะเบียน
เว็บไซตที่ไดรับสัญลักษณ (trust mark)  เพื่อนําไปเผยแพรสูสาธารณชน เชนในงานสัมมนากลุมผู
ปกครองเปนตน   
 

 นอกจากนั้นสมาคมผูดูแลเว็บไทยยังไดวางแนวทางเพิ่มเติมเพื่อแกจุดบกพรองในเรื่อง
ขอบเขตของการกํากับดูแลเนื้อหาของสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บไทยที่จํากัดอยูแคเว็บไซตภายใน
ประเทศโดยการวางนโยบายในการสรางเครือขายกับองคกรผูดูแลเว็บไซตอ่ืน ๆ ทั่วโลกเมื่อทาง
สมาคมมีความเขมแข็งพอในอนาคตอีกดวย 34 
 

2.1.2 ชมรมเว็บมาสเตอรภูเก็ต-อันดามัน :กระบวนการกํากับดูแลในระดับทองถ่ิน 
 

 ชมรมเว็บมาสเตอรภูเก็ต-อันดามันถือกําเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2544 จากแนวคิด
ของกลุมเว็บมาสเตอรซึ่งสวนหนึ่งเปนสมาชิกของชมรมผูดูแลเว็บไทยแตมีปญหาเรื่องระยะทางทํา
ใหไมสามารถเขารวมกิจกรรมของทางชมรมผูดูแลเว็บไทยได  จึงไดคิดที่จะรวมตัวกันเพื่อแลก
เปลี่ยนความรูประสบการณและขอมูลขาวสารทางดานอินเทอรเน็ตภายในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัด
ใกลเคียง ไดแก จังหวัดตรัง กระบ่ี นครศรีธรรมราช พังงา ดวยกันเอง โดยอาศัยที่ทางสมาชิกมีราย

                                                           
34 สัมภาษณ ศิวัตร เชาวรียวงศ, รองเลขาธิการสมาคมผูดูแลเว็บไทย, 28 ตุลาคม 2546. 
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การวิทยุเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศอยู 2 สถานี การติดตอประชาสัมพันธชมรมฯ จึงทําไดโดย
งาย 
 

ชมรมเว็บมาสเตอรภูเก็ต-อันดามัน มีวัตถุประสงคบางประการในการจัดต้ังชมรมที่เกี่ยว
ของกับการจัดการดูแลเนื้อหาที่ไมเหมาะสมของเหลาสมาชิก ดังตอไปนี้ 

1. การสงเสริมวิชาชีพผูดูแลและพัฒนาเว็บและยกระดับสมาชิกของชมรมใหสูงขึ้น 
ทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานวิชาการ และ จริยธรรม 

2. ผดุงไวซึ่งมาตรฐานอันดีงามและการบําเพ็ญตนของสมาชิกใหเปนไปตามจริย
ธรรมแหงวิชาชีพ 

3. เปนศูนยกลางเพื่อประสานงานใหเกิดผลที่นําไปสูการแกไขปญหาของสังคมสาร
สนเทศรวมทั้งคุมครองผูบริโภคดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สงเสริมความสามัคคี 
และกิจกรรมสาธารณกุศลในหมูสมาชิก 

 

 ปจจุบันชมรมมีสมาชิกประมาณ 170 คน สมาชิกของชมรมแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
 
ก. สมาชิกสามัญ ไดแก เจาของเว็บไซตหรือผูที่มีอํานาจสูงสุดในการกําหนดนโยบายและรูปแบบ
เพื่อการจัดทําเว็บไซต ทั้งนี้ใหหมายรวมถึงผูแทนเว็บไซตที่เจาของเว็บไซตไดลงนามรับรองแลว
และนักพัฒนาเว็บไซต สามารถเปนคณะบริหารชมรมได  
 
ข. สมาชิกวิสามัญ ไดแก บุคคลทั่วไป รวมทั้งนิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจเขารวมกิจกรรมของ
ชมรม 
 
ค. สมาชิกกิตติมศักด์ิ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการบริหารชมรม มีมติเชิญเปนสมาชิกดวย
คะแนนเสียง   เปนเอกฉันท 
 

 แนวทางในการกํากับดูแลเนื้อหาทางอินเทอรเน็ตของชมรมที่ใชอยูในปจจุบัน คือการ
กํากับดูแลกันเองของผูดูแลเว็บไซตที่อยูในเขตพื้นที่ภูเก็ตและจังหวัดใกลเคียง โดยกรรมการ 7 คน 
จะทําหนาที่ในการสอดสองเว็บที่มีเนื้อหาที่ไมเหมาะสมหรือเมื่อไดรับแจงจากบุคคลตาง ๆ ก็จะทํา
การตักเตือนไปยังเว็บไซตที่มีเนื้อหาที่ไมเหมาะสมทางอีเมล   ซึ่งการควบคุมดังกลาวทําไดโดยงาย
เนื่องจากผูจัดทําเว็บไซตสวนใหญจะรูจักและอยูในวงการเดียวกัน  นอกจากนั้นชมรมมีตํารวจเปน
สมาชิกอยูดวย ดังนั้นหากมีปญหาเกิดขึ้นเมื่อไดรับการตักเตือนสวนใหญก็จะทําการแกไขโดยทันที  
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 นอกจากการแกไขปญหาเนื้อหาที่เกิดขึ้นแลวทางชมรมยังมีการรณรงคใหความรูและปลูก
ฝงการใชอินเทอรเน็ตอยางมีคุณคาในระดับครอบครัวจากแนวคิดพื้นฐานที่วาครอบครัวเปนพื้น
ฐานที่สําคัญ  แมแตตัวเว็บมาสเตอรที่ผลิตเว็บไซตที่มีเนื้อหาไมเหมาะสมก็เนื่องมาจากพื้นฐาน
ทางครอบครัวดวย  ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ ที่พัฒนามาจากแนวคิดนี้ ไดรับการสนับสนุนจากทั้งหนวย
งานเอกชนและภาครัฐ มีการจัดทําเว็บมาสเตอรสัญจรในเคยพื้นที่ใกลเคียง   และมีการนําแนวคิด
โครงการพอแมหนูรูอินเทอรเน็ตจากศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
(NECTEC) มาดําเนินการเอง โดยมุงหวังที่จะเรียกความเปนฮีโรของผูปกครองกลับคืนมา  
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2.2 การสรางกลไกการกํากับดูแลเนื้อหาผาน เว็บไซต 
 

 นอกจากการควบคุมเนื้อหาตาง ๆ ของเว็บไซตผานกระบวนการของชมรมเว็บมาสเตอร
ไทยแลว  ภายในตัวของเว็บไซตตาง ๆ ยังไดสรางกลไกในการตรวจสอบเนื้อหาขึ้นในเว็บของตน
เอง ซึ่งกลไกเหลานี้จะเปนกลไกที่สรางขึ้นจากเจาของเว็บไซตที่มีความเขาใจลักษณะการใช
ประโยชนของผูใชบริการมากที่สุด   
 

2.2.1 SiamGuru.com :กลไกของการจัดการเนื้อหา เว็บไซตสืบคน (search engine) ชื่อดัง
ของไทย 
 

 เว็บไซต siamguru.com เริ่มกอต้ังเมื่อตนป พ.ศ.2543 ในยุคที่ธุรกิจอินเทอรเน็ตเฟองฟู
มากในเมืองไทย และขณะนั้นยังไมมี search engine ที่ทําจริงจังมากนัก นอกจากตัว search 
แบบ directory ของ sanook.com เมื่อทาง siamguru.com เริ่มมีทีมงานที่มีความรูและความ
พรอม จึงไดเปดตัวเว็บ search engine เต็มรูปแบบแหงแรกของไทยขึ้น โดยใหบริการ search 
engine ทั้งในรูปแบบของ directory ที่ใชคนเก็บและจัดหมวดหมูเว็บไซตตางๆ และแบบ robot ที่
ใชตัวเทคโนโลยีในการจัดดัชนี (index) ของเว็บไซต จากนั้นจึงไดพัฒนาใหมีตัวคนหาภาพ 
(search image) เพิ่มเติมขึ้น และมีการนําเทคโนโลยี search engine นั้นมาใชประโยชนในเชิง
ธุรกิจโดยจําหนายใหแกลูกคาองคกรเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการใชงานภายในตัวเว็บไซต 
siamguru.com ตามปกติ 
 

เนื้อหาภายในเว็บไซต siamguru.com มีทีมเว็บมาสเตอรดูแลและคัดสรรอยูแลว ดังนั้นจึง
ไมมีเนื้อหาที่ไมเหมาะสมขึ้นหนาเว็บแตอยางใด แตในสวนของ search engine ที่แบงไดเปน 2 
สวนนั้นสวนแรกคือสวนของ directory ที่มีการจัดแบงหมวดหมูเว็บไซตตางๆ ไวอยูแลว ซึ่งในสวน
นี้ก็จะไมปรากฎรายการของเว็บไซตที่ไมเหมาะสมอยู เมื่อผูใชงานคน(browse)ก็จะไมเจอเว็บไซต
ที่มีเนื้อหาไมเหมาะสม เชน เว็บไซตที่มีเนื้อหาลามก อนาจารเปนตน แตในสวนที่สอง ที่เปนการ 
search ดวย robot นั้น จะยังคงสามารถ search พบเว็บไซตที่มีเนื้อหาไมเหมาะสมเหลานั้นไดอยู 
ไมไดมีการปดกั้นแตอยางใด  

 

ทาง siamguru.com มีทีมงานที่ดูแลเนื้อหาของเว็บ (content) อยู 4 คน ทําหนาที่เตรียม
เนื้อหาใหกับเว็บและคอยกลั่นกรอง (screen) เนื้อหาที่ไมเหมาะสม โดยมีเกณฑในการตัดเนื้อหาที่
ไมเหมาะสมออกคือ เนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริยหรือความมั่นคงของชาติ ซึ่งถือ
เปนเนื้อหาสําคัญที่ตองหามเปนอันดับแรกและจะถูกตัดออกแนนอน เนื้อหาในสวนที่เปนเรื่องเพศ
หรือความรุนแรงซึ่งมีความสําคัญรองลงมา ทางทีมงานก็จะใชวิจารณญานในการตัดสินใจวาควร



 76 

ตัดเนื้อหาเหลานั้นทิ้งไปหรือยังคงเนื้อหาไว บางครั้งการตัดสินใจทําไดลําบาก เชนกรณีการนํา
เสนอประเด็นขาวเว็บไซต thaisexstory ซึ่งอาจมองไดทั้งดานบวกและดานลบเปนตน ทางทีมงาน
จึงพยายามนําเสนอในระดับที่เหมาะสม ลงเนื้อหาเฉพาะในสวนที่เปนขอเท็จจริงเทานั้น นอกจาก
นี้ อาจมีการรองเรียนมาจากผูใชงานวาอยากใหตัดเนื้อหาบางอยางออกซึ่งทางทีมงานก็จะ
พิจารณาเปนกรณีไป 

 

ในปจจุบัน เมื่อรัฐเขามามีบทบาทในการวางมาตรฐานเว็บไซตที่ไมเหมาะสมจึงมีการพูด
คุยและขอความรวมมือมากับทาง siamguru.com ใหชวยดูแลเนื้อหาที่ไมเหมาะสมดวยเนื่องจาก
ทางรัฐมองวาผูใชงานอินเทอรเน็ตสวนใหญมักจะใชเว็บไซต search engine เปนตัวผานอันดับ
แรกในการคนหาขอมูล  
 

2.2.2 pantip.com : กลไกการจัดการเนื้อหาประเภทกระดานแสดงความคิดเห็น 
 

 เว็บไซต pantip.com ถือกําเนิดขึ้นจากผูกอต้ังคือคุณวันฉัตร ผดุงรัตน ในตอนแรกเว็บไซต 
pantip.com จัดทําเปนรูปแบบแมกกาซีนออนไลน (electronic magazine) เพื่อเผยแพรขอมูล
ดานคอมพิวเตอร แตไมไดรับความนิยม ผูพัฒนาเว็บไซตจึงไดทําการปรับปรุง เพิ่มความนาสนใจ
โดยนําระบบ interactive เขามาใช  จากนั้นเว็บไซตไดขยายตัวกลายเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยน
ความรูเรื่องคอมพิวเตอร และจากความรูเรื่องคอมพิวเตอรก็ขยายไปสูเรื่องการเมืองและเรื่องอ่ืนๆ 
ที่นาสนใจในการแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน จนกระทั่งกลายมาเปนเว็บบอรด pantip ที่บรรจุดวยเนื้อหา
ที่หลากหลาย เปนเวทีใหผูใชงานเขามาตั้งกระทูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางกวางขวางดังที่
เปนอยูในปจจุบัน  
 

เนื่องจาก pantip.com เปนเว็บไซตกระดานขาวจึงไมมีเนื้อหา (content) เปนของตนเอง
เทาใดนัก การดูแลหลักจึงตกอยูที่กระดานขาวซึ่งทางทีมงานเว็บไซต pantip.com มีกลไกการดูแล
เนื้อหาตางๆ ดังนี้ 

 

1.การใชโปรแกรมกลั่นกรอง  
ทาง pantip.com ใชโปรแกรมกลั่นกรอง โดยใชการกําหนด คําหรือกลุมคําที่ตองการปด

ก้ัน (key word)  เนนเฉพาะคําหยาบ คําที่มีนัยยะไมสุภาพหรือแสดงนัยทางเพศอยางโจงแจง การ
โพสตขอความใดๆ จึงจะถูกกลั่นกรองกอนขึ้นแสดงบนเว็บไซตอยูแลว แตการปองกันในลักษณะนี้
ก็ชวยไดในระดับเบ้ืองตนเทานั้น  เนื่องจากผูที่ตองการโพสตสามารถหลีกเลี่ยงไปใชคําที่ใกลเคียง
แทน และเนื้อหาที่ไมเหมาะสมนั้นก็ไมไดจํากัดอยูแคคําหยาบเทานั้น แตมักมาในรูปแบบของการ
วิพากษวิจารณบุคคล หรือเปนขอคิดเห็นที่มีเนื้อหารุนแรงมากกวา ทาง pantip.com จึงตองใชกล
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ไกอันดับตอมาคือ ทีมอาสาสมัครดูแลเนื้อหา ซึ่งกลุมอาสาสมัครนี้ก็มาจากผูใชงานกระดานขาว
นั้นเอง  
 

2. การตรวจสอบเนื้อหาภายในกระทูโดยอาสาสมัครและผูใชบริการ 
เมื่ออาสาสมัครเจอกระทูที่มีเนื้อหาหรือขอความที่ไมเหมาะสมก็สามารถแจงลบกระทูได

โดยกลุมอาสาสมัครที่เปนตัวแทนในการดูแลเนื้อหาก็คัดเลือกมาจากสังคมกระดานขาวนั้นๆ เอง 
ซึ่งในอนาคตอาจมีการคัดเลือกตัวแทนกลุมใหมทุกๆ ป เพื่อใหมาตรฐานมีความทันสมัยอยูเสมอ 
นอกจากนั้นทางเว็บไซต pantip.com ยังมีสวนใหสมาชิกหรือผูใชทั่วไปสามารถแจงลบกระทูที่ไม
เหมาะสมไดอีกดวย 
 

สําหรับเกณฑพื้นฐานในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาภายในเว็บบอรดนั้น ทาง 
อาสาสมัครไดใช กฎ กติกา มารยาท (code of conduct)35 ในการเขาใชกระดานขาวอันเปนหลัก
พื้นฐานขอตกลงทั่วไปในการใชเว็บบอรดของ pantip.com มาเปนเกณฑ ซึ่งผูใชกระดานขาวบาง
คนอาจเห็นวาเปนระเบียบที่เขมงวดเกินไป และบางคนอาจเห็นวาหยอนยานเกินไป  แตจากการ
สัมภาษณเจาของเว็บไซตกลาววาทาง pantip.com พยายามใหสิทธิเสรีภาพแกผูใชงานสูงสุดตาม
ที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ  

 
 
 
 
 
 

ในสวนของการดูแลในระยะยาว pantip.com พยายามสรางใหเกิดระบบการกํากับดูแล
กันเองภายในชุมชน  (self-regulation) อยางคอยเปนคอยไป ซึ่งการที่สมาชิกสามารถแจงลบ
กระทูไดก็นับเปนจุดเริ่มตนที่ใหผูใชงานมีบทบาทในการดูแลเนื้อหาและเมื่อบรรทัดฐานมีความแข็ง
แกรงขึ้นในที่สุดกระดานขาวก็จะสามารถดูแลตัวเองไดในระยะยาว   
 

3.การติดตามตัวตนของผูใชบริการ 
กลไกสุดทายนี้พัฒนามาจากแนวคิดของผูกอต้ังเว็บไซตที่มองวาปญหาที่เกิดขึ้นในการใช

งานกระดานขาวนั้นสวนใหญมีสาเหตุมาจากการไมรูตัวตนที่แทจริงของผูใชงาน แตเมื่อมีการติด
ตามตัวตนที่แทจริงไดเพื่อประโยชนในการตรวจสอบหรือเพื่อแสดงความรับผิดชอบขั้นพื้นฐาน เนื้อ

                                                           
35 ดูภาคผนวก ค กฎ กิติกา มารยาท ของผูใชบริการเว็บไซต pantip.com 

ดํา 

เกณฑของนาย ก เกณฑของนาย ข 
เกณฑเฉลี่ย (กฎ กติกา มารยาท) 

ขาว 



 78 

หาที่โพสตขึ้นกระดานขาวนั้นก็จะมีคุณภาพมากขึ้น ทั้งยังเปนการใหความเปนสวนตัว (privacy) 
กับผูใชงานมากขึ้นกลาวคือผูใชงานคนหนึ่งจะไมสามารถแอบอางชื่อของผูใชงานคนอื่นไป
โพสต(post)กระทูได 

 

ในกรณีที่ผูเขามาในเว็บไซต pantip.com ตองการจะพิมพขอความลงในเว็บบอรดบางเว็บ
บอรด(post) จะตองทําการลงทะเบียน(register) เสียกอน  โดยการลงทะเบียนมีทั้งแบบชั่วคราว
และถาวร  สําหรับแบบชั่วคราว ผูที่ตองการจะพิมพขอความลงในกระดานขาวตองทําการลง
ทะเบียนขอโพสต (post) ขอความชั่วคราวเสียกอน ซึ่งในการลงทะเบียนจะตองใหอีเมลที่ใชในการ
ติดตอไดจริงแกทาง pantip.com หลังจากนั้นทางเว็บไซต Pantip.com จะจัดสงชื่อ (username) 
และรหัสผาน (password) เพื่อใหผูใชบริการสามารถพิมพขอความลงในกระทูไดเปนการชั่วคราว 
สําหรับการลงทะเบียนแบบถาวรนั้น ผูที่ตองการลงทะเบียนประเภทนี้จะตองสมัครเปนสมาชิกของ
เว็บไซต pantip.com โดยตองทําการลงทะเบียนขออีเมลจาก khonthai.com เสียกอนเพื่อนํามาใช
สมัครสมาชิกประเภทถาวร ซึ่งการขออีเมลจาก khonthai.com นั้นจะตองใหรายละเอียด ประวัติ
สวนตัว อันเปนการชวยใหสามารถติดตามไดวาสมาชิกคนนั้นมีตัวตนที่ติดตามไดจริง  

 

อยางไรก็ตาม กลไกลลักษณะดังกลาวยังอยูในขั้นตอนของการทดลองใช  ในอนาคตผูกอ
ต้ังเว็บไซตจะไดพัฒนาขยายกลไกดังกลาวใหครอบคลุมเว็บไซตทั้งหมด โดยปลายทางอยูที่ผูที่
ตองการจะพิมพขอความลงในกระดานขาวจะตองสมัครเปนสมาชิกทั้งหมด   

 

สําหรับกรณีเกิดการฟองรองกระทูที่มีเนื้อหาไมเหมาะสมและมีการพาดพิงถึงตัวบุคคล 
ทาง pantip.com มีการวางขั้นตอนการดูแลสวนนี้ไวและหากทางราชการตองการขอขอมูลผูใช
บริการจะตองดําเนินการตามขั้นตอนที่ทาง pantip.com ไดวางไว 36  
 

                                                           
36 ดูภาคผนวก ง ขั้นตอนการขอขอมูลผูใชบริการเว็บไซต pantip.com 
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2.3  การกํากับดูแลเนื้อหาสื่ออินเทอรเน็ตโดยชมรมและสมาคมผูประกอบการราน 
อินเทอรเน็ตคาเฟ  
  

 อินเทอรเน็ตคาเฟเปนทางผานเขาสูโลกอินเทอรเน็ตที่สําคัญอีกแหงหนึ่งนอกจากบาน 
สถานการศึกษาและที่ทํางาน  เด็กๆ จํานวนมากใชอินเทอรเน็ตคาเฟเปนประตูสูอินเทอรเนตเพราะ
ไมมีการควบคุมและตรวจสอบเหมือนกับที่บานหรือโรงเรียน   อินเทอรเน็ตคาเฟจึงกลายเปนที่จับ
ตามองในฐานะเปนแหลงมั่วสุมและเขาถึงเนื้อหาที่ไมเหมาะสม  แนวทางการกํากับดูแลเนื้อหา
ของรานอินเทอรเน็ตคาเฟจึงมุงประเด็นไปในเรื่องของเด็กและเยาวชน ตลอดจนการจัดการดูแล
เนื้อหาที่ไมเหมาะสมที่รานใหบริการ 
  

การรวมตัวกันของผูประกอบการรานอินเทอรเน็ตคาเฟ เกิดขึ้นเมื่อประมาณป 2544 เนื่อง
จากเกิดปญหากรณีการตรวจจับรานอินเทอรเน็ตคาเฟกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัท Microsoft 
และ BM Media ในระหวางนั้นเองรานอินเทอรเน็ตหลาย ๆ รานไดมีการพูดคุยเพื่อชวยเหลือผาน
กันทางหองสนทนาจนในที่สุดเกิดการรวมตัวกันของรานอินเทอรเน็ตคาเฟผานทางเว็บไซต 
http://www.2poto.com และสมาชิกจากเว็บไซตนี้เองไดแยกตัวออกเปนชมรมผูประกอบการราน
อินเทอรเน็ตคาเฟ และสมาพันธผูประกอบการอินเทอรเน็ตแหงประเทศไทยโดยการแยกตัวออก
เปนชมรมฯและสมาพันธฯ ดังกลาวเนื่องจากมีแนวทางจัดการปญหาบางอยางไมสอดคลองกัน 
เชนในกรณีปญหาลิขสิทธิ์ ทางชมรมฯมีทัศนะวาควรจะใหทางรัฐเจรจากับทาง Microsoft แตทาง
สมาพันธฯและ http://www.2poto.com มีความคิดวาไมนามีการเจรจาตกลงกับ Microsoft ได
เปนตน   
 

 การรวมตัวกันของรานอินเทอรเน็ตเมื่อชวงประสบกับปญหาการตรวจจับลิขสิทธิ์ดังกลาว
จึงเปนโอกาสอันดีที่ทําใหรานอินเทอรเน็ตพัฒนาตัวเองในฐานะหนวยหนึ่งที่สามรถเอ้ือประโยชน
ตอสังคมไปพรอม ๆ กับการประกอบธุรกิจ  จากการสัมภาษณทั้งสวนของชมรมฯ และ เว็บไซต 
http://www.2poto.com ตางกลาวในลักษณะคลายคลึงกันวารานอินเทอรเน็ตคาเฟไมไดอยูอยาง
โดดเดี่ยว แตทุกรานอยูในชุมชน ภาพลักษณของรานเปนเรื่องสําคัญที่จะทําใหรานไดรับความไว
วางใจและอยูในชุมชนได  37 
 

ดังนั้นจากการสอบถามผูประกอบการรานอินเทอรเน็ตคาเฟไดกลาววารานอินเทอรเน็ตคา
เฟแตละรานก็ไดมีการดูแลเกี่ยวกับเนื้อหาและผูใชบริการภายในรานอยูแลวระดับหนึ่ง กอนหนาที่

                                                           
37 สัมภาษณ อํานาจ เวียงคํา, ผูดูแลเว็บไซตhttp://www.2poto.com, 28 พฤศจิกายน 2546 และ สัมภาษณ ปรีดา นันตธ
นะ  กรรมการชมรมผูประกอบการรานอินเทอรเน็ตแหงประเทศไทย,  8 พฤศจิกายน 2546 



 80 

จะมีการกําหนดคุณสมบัติรานที่ดีหรือโครงการ Good Net อินเทอรเน็ตคาเฟบางรานไดมีมาตร
การในการจัดการดูแลเนื้อหาที่ ไม เหมาะสมดวยโปรแกรมกลั่นกรอง เชน  การต้ังคา IE ใน 
Microsoft ใหทําการตรวจจับหาคําที่ผิดปกติ เชน คําวา sex gf girl  เมื่อผูใชบริการอินเทอรเน็ต
เขาเว็บไซตที่มีการพาดพิงถึงคําพวกนี้ก็จะขึ้นหนาจอถามรหัสผาน (Password) ของผูใช ซึ่งจะเปน
การกลั่นกรองเว็บไซตตาง ๆ ที่ไมเหมาะสมไดในระดับหนึ่ง และในบรรดารานอินเทอรเน็ตคาเฟมี
จรรยาบรรณอันเปนพื้นฐานของผูประกอบการรานอินเทอรเน็ตคาเฟรูกันโดยทั่วไปอยูแลว โดยเมื่อ
สังเกตเห็นลูกคาใชบริการเว็บไซตที่ไมเหมาะสมภายในรานก็จะขอรองใหงดใชบริการ 

 

รานเน็ตสีขาว (White net) 
เมื่อมีการนําเสนอขาวเกี่ยวกับความกังวลใจของผูปกครองเกี่ยวกับการใชเวลาของบุตร

หลานไปกับเกมสออนไลนในรานอินเทอรเน็ตคาเฟมากขึ้นเรื่อย ๆ ทําให รานอินเทอรเน็ต คาเฟ ใน
เว ล านั้ น จึ ง ถู ก สั ง ค ม ม อ ง ว า เป น แ ห ล งมั่ ว สุ ม  แ ล ะม อม เม า เย า วช น   ดั งนั้ น ท า ง 
http://www.2poto.com และสมาพันธผูประกอบการรานอินเทอรเน็ตจึงไดรวมกันพัฒนาแนวคิด
รานเน็ตสีขาวขึ้นมา (white net) โดยมีทางชมรมฯเขารวมโครงการนี้ดวย  โครงการดังกลาวมีความ
เชื่อพื้นฐานสวนหนึ่งวารานอินเทอรเน็ตคาเฟควรจัดการแกไขปญหาของรานดวยตนเองกอนที่จะ
ใหรัฐเขามาชวยเหลือ 
 

 อยางไรก็ตาม โครงการดังกลาวขาดผูสนับสนุนดานการเงิน  สุดทายโครงการจึงจบลงที่
การนําเสนอคุณสมบัติรานอินเทอรเน็ตที่ดีใหแกสมาชิกทาง http://www.2poto.com และสมา
พันธฯเพื่อนําไปใชเปนแนวทางตอไป   แมวาโครงการจะพัฒนาไปไดแคคุณสมบัติของรานอินเทอร
เน็ตคาเฟแตจากการสัมภาษณผูดูแลเว็บ http:///www.2poto.com ไดกลาววาหากมีผูสนับสนุนก็
ไมแนใจวารานอินเทอรเน็ตสีขาวจะออกมาในรูปแบบใด อาจตองมีผลประโยชนทางธุรกิจมาเกี่ยว
ของดวยก็เปนได 

 

คุณสมบัติของรานอินเทอรเน็ตสีขาวที่ไดทําการเผยแพรใหแกรานอินเทอรเน็ตคาเฟทั้ง
หลายที่สนใจเขาเปนสมาชิกไดรับทราบ มีดังนี้คือ 38 

1.ไมมีสิ่งเสพติดและอบายมุขในราน  
2.ไมมีสื่อลามกอนาจาร  
3.ไมสนับสนุนนักเรียนหนีเรียนมาใชบริการภายในราน  

                                                           
38 ขอสรุปจากการประชุมของสมาพันธ ชมรม และเว็บไซต 2poto.com เกี่ยวกับโครงการwhite net วันที่ 16 มีค. 46 ณ อาคารปยวร
รณ ทาวเวอร ช้ัน 6  
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4.ใหความรวมมือกับผูปกครองในทุกกรณี  
5.สนับสนุนโปรแกรมลิขสิทธิ์ 
 

 สวนทางชมรม ฯ ไดพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาภาพลักษณของรานอินเทอรเน็ต โดย
หลักการพื้นฐานที่แตกตางไปจากทางโครงการอินเทอรเน็ตสีขาวโดยอาศัยความรวมมือจากภาค
รัฐเพื่อพัฒนาแนวคิดรานอินเทอรเน็ตที่ดีซึ่งสุดทายไดพัฒนาไปสูโครงการ Good Net ที่มีชื่อเสียง
ในปจจุบัน 
  

 จากที่กลาวมาแลวเพื่อใหเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นจะขอกลาวไปในรายละเอียดขององค
กรผูประกอบการรานอินเทอรเน็ตคาเฟ ดังตอไปนี้คือ 
  

2.3.1 ชมรมผูประกอบการรานอินเทอรเน็ตคาเฟ (Internet Entrepreneur of Thailand  : 
Good Net รานเน็ตท่ีดี) 
 

ชมรมผูประกอบการรานอินเทอรเน็ตคาเฟถือกําเนิดขึ้นจากการรวมตัวกันเพื่อชวยเหลือ
สมาชิกในการตอรองเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟตแวร ใบอนุญาตฉายเทปวัสดุและโทรทัศน โดยมีการ
กําหนดวัตถุประสงคเพื่อ 

3.1 เปนตัวแทนของผูประกอบการรานอินเทอรเน็ต และ/หรือเกมสคอมพิวเตอรเพื่อรักษา
สิทธิประโยชนตาง ๆ ของสมาชิก  

3.2 สงเสริมใหมีรูปแบบรานอินเทอรเน็ตและเกมคอมพิวเตอรที่ถูกตองตามกฎหมาย 
3.3 สงเสริมใหมีกิจกรรมอันเปนประโยชนตอสมาชิกและเปนไปในแนวทางที่สรางสรรค

สังคม 
3.4 ใหความรูทางดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบ การรานอินเทอรเน็ต และเกม

คอมพิวเตอร แกสมาชิก และบุคคลทั่วไป 
3.5 เปนศูนยกลางระหวางสมาชิกกับองคอ่ืน ๆ ในกิจกรรมที่จะเปนประโยชนตอสมาชิก

และสังคม 
3.6 เปนแหลงขอมูลสนับสนุนในการพัฒนาความรูทางดาน เทคโนโลยีสารสนเทศใหกับ

ประชาชน 
3.7 เพื่อใหคําปรึกษาและแนะนําตางๆแกสมาชิก 
3.8 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร และความเห็นที่เปนประโยชนแกสมาชิก และผูที่สนใจ 

 
 สมาชิกของชมรมปจจุบันมีประมาณ 1,000 กวาคน ลักษณะของสมาชิกแบงออกเปน  3 
ประเภทไดแก 
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1. สมาชิกกิตติมศักด์ิ คือบุคคลที่คณะกรรมการชมรมมีมติใหรับเปนสมาชิกกิตติมศักด์ิ 
2. สมาชิกสามัญ คือสมาชิกที่ประกอบการในประเทศไทยมีหลักฐานเอกสารถูกตอง

ครบถวน ตามขอกําหนดของชมรมฯ 
3. สมาชิกวิสามัญ คือสมาชิกประเภทชมรมของจังหวัด หรือชมรมใด ๆ ที่ประสงคจะ

สมัครเขาเปนสมาชิก 
  

คณะผูบริหารงานของชมรมประกอบดวย 
1. ประธานชมรม 
2. คณะกรรมการชมรม  จํานวน 6 คน   
3. คณะบริหารชมรม ไดแก รองประธานชมรม เลขานุการชมรม เหรัญญิก  
4. ที่ปรึกษาชมรม  

 

แนวทางการมีสวนรวมในการกํากับดูแลเนื้อหาทางอินเทอรเน็ตของชมรมในปจจุบัน ไดแก
การเขาไปมีสวนรวมกับโครงการ Good Net ของกระทรวงไอซีที  โดยชมรมเขาไปมีสวนรวมคิด
และรวมบริหารโครงการ Good Net   
 

คณะกรรมการ Good Net ประกอบดวย 39 
1. ผูแทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)   
2. ผูแทนบริษัท ไปรษณียไทย  จํากัด (มหาชน)   
3. ผูแทน ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)   
4. ประธานชมรมผูประกอบการอินเทอรเน็ตแหงประเทศไทย   
5. ผูทรงคุณวุฒิซึ่งจะมีการแตงต้ังโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารและมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป   
 

คณะกรรมการ Good Net มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
1. พิจารณาคํารองเรียนเกี่ยวกับสมาชิกที่ไมปฏิบัติตามคูมือ 
2. ตอบรับการเปนสมาชิก และ เพิกถอนการเปนสมาชิก  
3. เสนอแนะการแกไขปรับปรุงคูมือตอคณะกรรมการ Good Net   
4. กําหนดหลักเกณฑ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ เพื่อใหเปนไปตามคูมือนี้ 
5. แตงต้ังคณะกรรมการ Good Net จังหวัด เพื่อทําหนาที่ตามที่คณะกรรมการ Good Net 
มอบหมาย 

                                                           
39 ดูรายละเอียดใน http://www.thainetclub.com  หัวขอคูมือ Good Net 
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6. ประกาศรายชื่อสมาชิก พรอมที่ต้ัง 
7. ประกาศกําหนดอัตราคาบริการ 
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โครงการGood Net มีหลักการสําคัญในการกําหนดลักษณะสถานที่ประกอบการ ดังนี้  

1. สามารถมองเห็นไดจากภายนอกชัดเจน สะดวก ทุกตําแหนงที่ต้ังของเครื่องคอมพิวเตอร 
2. มีแสงสวางเพียงพอ และเปนประโยชนในการอานหนังสือ 
3. บริเวณใหบริการตองเปนเขตปลอดบุหรี่ 
4. หากจะใชอุปกรณตกแตงแตกตางจากคูมือจนทําใหเสียภาพลักษณของ Good Net    ตอง

ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ Good Net 
5. มีอากาศถายเทไดสะดวก  
6. มีปายแสดงอัตราคาบริการชัดเจน 
7. ภายในสถานที่ใหบริการตองสะอาด ไมมีเสียงอ้ืออึงจนทําใหเปนที่เดือดรอนรําคาญ 
8. อุปกรณตกแตงสถานประกอบการ และเครื่องแบบพนักงาน 

 (1) ธงราว ที่คณะกรรมการ Good Net  กําหนด 
 (2) สติกเกอร ที่คณะกรรมการ Good Net  กําหนด 
 (3) เครื่องแบบ ที่คณะกรรมการ Good Net  กําหนด 

 
กลองขอความที่ 4 

 
 นอกจากนั้นยังมีการกําหนดเงื่อนไขการใหบริการ ดังนี้ 
1. ใหบริการเฉพาะซอฟตแวรที่ถูกตองตามกฎหมาย ไมขัดตอความสงบเรียบรอยและศีล

ธรรมอันดีของประชาชน 
2. ไมอนุญาตใหนักเรียนในเครื่องแบบตั้งแตระดับประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษา ใช

บริการกอนเวลา 14.00 นาฬิกา โดยไมมีผูปกครอง  ครู  อาจารย  รวมอยูดวย 
3. ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป ใชบริการหลังเวลา 22.00 นาฬิกา โดยไมมีผูปกครอง  

ครู  อาจารย  รวมอยูดวย 
4. ไมจําหนายบุหรี่ เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล และสารเสพติดทุกชนิด 
5. ไมอนุญาตใหสูบบุหรี่  ด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล และเสพสารเสพติดทุกชนิด ในบริเวณ

ที่ใหบริการ 
6. ไมใหบริการเลนเกมสที่ใชแผนซีดี 
7. ตองใหบริการอินเทอรเน็ต ตลอดเวลาที่เปดทําการ 
8. กําหนดอัตราคาบริการที่เปนธรรมและ ตามที่คณะกรรมการ Good Net กําหนด 
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9. สนับสนุนใหใชซอฟตแวรเพื่อการศึกษา 
10. ไมอนุญาตใหเด็กใชเครื่องคอมพิวเตอรนานเกินสมควร 
11. ไมอนุญาตใหนักเรียนใชเครื่องคอมพิวเตอรในระหวางชวงเวลาเรียน 

  

 จากการกําหนดลักษณะสถานประกอบการ (ดูกลองขอความที่ 4) จะทําใหรานอินเทอร
เน็ตคาเฟที่เขารวมโครงการเปนสถานที่มีความโปรงใสมากขึ้น ชวยลดปญหาการใชบริการเนื้อหาที่
ไมเหมาะสมของผูใชบริการเนื่องจากสามารถมองเห็นคอมพิวเตอรทุกตัวในรานไดอยางชัดเจน  
อีกทั้งในดานเงื่อนไขการบริการยังมีการควบคุมผูใชบริการที่เปนเด็กและเยาวชนไมใหเขาใชบริการ
นานหรือในเวลาที่ไมเหมาะสม  และมีการสนับสนุนการใชซอฟตแวรเพื่อการศึกษา40 อันเปนการ
ขยายทางเลือกในการใหบริการเนื้อหาที่เหมาะสมแกผูใชบริการ   
 

2.3.2 สมาพันธผูประกอบการอินเทอรเน็ตแหงประเทศไทย 
  

สมาพันธผูประกอบการอินเทอรเน็ตแหงประเทศไทยเกิดจากการรวมตัวกันของรานอิน
เทอรเน็ตคาเฟในป พ.ศ. 2544 เพื่อตอรองเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ สมาชิกหลักของสมาพันธจึง
ประกอบดวยรานอินเทอรเน็ตคาเฟ โดยแบงออกเปนรานที่ใหบริการอินเทอรเน็ตอยางเดียว รานที่
ใหบริการอินเทอรเน็ต และเกม และรานที่ใหบริการเกมอยางเดียว ในสวนของคณะกรรมการของ
สมาพันธไดรับการคัดเลือกมาจากสมาชิกแบงออกเปนภาคตาง ๆ ไดแก กรุงเทพฯ  ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต  มีหนาที่ชวยเหลือใหคําปรึกษาแกสมาชิกในภาคนั้น ๆ   

 

 แนวทางในการกํากับดูแลเนื้อหาสื่ออินเทอรเน็ตปจจุบันของสมาชิกสมาพันธ เปนไปใน
ลักษณะการชวยดูแลผูใชบริการโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและเยาวชน เชน ไมใหมีการเปดเว็บไซต
ลามกอนาจารภายในราน ไมใหเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปเขารานหลังจาก 22.00 น.   
 

ในดานความรวมมือกับโครงการ good net ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ทางสมาพันธไมไดมีการเขารวมโครงการแตทําหนาที่เสนอความเห็นรานอินเทอรเน็ตที่ดี
และสงผานขาวสารการสมัครโครงการ good net ใหสมาชิกทราบ   โดยเกณฑที่นําเสนอตอ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พัฒนามาจากความคิดเห็นของกรรมการสมาพันธ

                                                           
40 ซอฟทแวรการศึกษาไดรับการสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยในการรวบรวมบริษัทซอฟทแวรทางการศึกษาตาง 
ๆ เพ่ือใหรานในโครงการ Good Net ใชซอฟตแวรการศึกษาในราคาพิเศษ โดยผูประกอบการรานอินเทอรเน็ตในโครงการ Good 
Net ที่มีเครื่องคอมพิวเตอรมากกวา 20 เครื่อง ตองมีซอฟตแวรของสมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย 
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ทั้งในกรุงเทพภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต และนําเสนอตอสมาชิกผานทางเว็บไซตของสมาพันธ 
http://www.vrgodgame.com มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 41 

 
1.เวลาทําการ  

- ใหบริการสําหรับประชาชนทั่วไปได ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง (ไมกําหนดเวลาปด-เปด) 
- ใหบริการ สําหรับ ผูทีมีอายุไมเกิน 18 ป ไมเกินเวลา 22.00 น (ยกเวน จะไดรับการ
อนุญาต จากผูปกครอง เปนลายลักษณอักษร) 
- ใหบริการ สําหรับเด็กและเยาวชน มีอายุไมเกิน 15 ป ต้ังแตเวลา 13.00 น ถึงเวลา 
22.00 น. (ยกเวน วันหยุดเรียนของสถานศึกษา และ การใชบริการอินเทอรเน็ตเพื่อการ
ศึกษา) 
 
2.สถานที่ประกอบการ 

- สถานที่ ตองมีความสะอาด ไมแออัด มีแสงสวางเพียงพอ  
- มีความปลอดภัย โดยเฉพาะความปลอดภัยในดานกระแสไฟฟา 
- มีหองน้ําไวบริการ ตามความเหมาะสม 
- ปลอดจากมลภาวะทางเสียง  
 
3.คุณสมบัติอ่ืนๆ 

- ตองจดทะเบียนกับทางราชการอยางถูกตอง 
- ใหบริการ และใชโปรแกรมซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 
- ใหบริการ สําหรับดานการศึกษา เทียบเทา การใหบริการทางดานเกมสคอมพิวเตอร 
(กรณี ใหบริการทั้งสองประเภท) 
- ดูแล และสอดสอง ไมใหเด็กและ เยาวชน ใชบริการนานเกินสมควร 
- ไมสนับสนุน ใหเด็ก และเยาวชน ที่หนีเรียน มาใชบริการ ไมวาทางตรงหรือทางออม  
- ไมมีสิ่งเสพติด ของมึนเมา หรืออบายมุขใดๆอยูในสถานประกอบการ 
- ไมอนุญาตใหมีการสูบบุหรี่ ในสถานประกอบการ 
- ไมมีสื่อลามกอนาจารใดๆ ในสถานประกอบการ 
- ไมใหมีการพนัน เกิดขึ้น ในสถานประกอบการ 

                                                           
41 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน http://www.vrgodgame..com 
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- มีความสัมพันธอันดีกับชุมชน และใหความรวมมือกับ ผูปกครอง/โรงเรียน และเจาหนาที่
ฝายปกครอง 
- เปนแหลงสนับสนุนการศึกษา และคนควาหาความรูแกเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

  
2.3.3 เว็บไซต http://www.2poto.com : เว็บไซตโพโตกับวิสัยทัศนของคนรุนอินเทอรเน็ต 
วิถีชีวิตคนไซเบอร 
 

 เว็บไซต http://www.2poto.com ถือกําเนิดขึ้นในป พ.ศ. 2544 โดยผูดูแลเว็บไซต คือ คุณ
อํานาจ เวียงคํา  เพื่อเปนแหลงรวมผูประกอบการรานอินเทอรเน็ตคาเฟในการชวยเหลือและแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เว็บไซต http://www.2poto.com  โดยประเด็นหลักรอนแรงที่
เปนปจจัยหลักใหเกิดการรวมตัวกันขึ้นผานเว็บไซต ก็คือปญหาในเรื่องลิขสิทธิ์ตามที่ไดกลาวมา
แลวในขางตน  
 

 ในดานมาตรการการกํากับดูแลเนื้อหานั้น นอกจากมาตรการที่กลาวมาแลวในขั้นตนคือ
การจัดทําโครงการ white net แลว ทางเว็บไซตไดจัดใหมีสวนเว็บบอรดมุมมืดของไซเบอรเพื่อให
ความรูเกี่ยวกับภัยของอินเทอรเน็ตแกผูประกอบการรานอินเทอรเน็ตคาเฟเพื่อนําไปใชในการสอด
สองดูแลเด็กและเยาวชนที่เขามาใชบริการไดดีย่ิงขึ้น ซึ่งทางผูดูแลเว็บไซตกลาววา หากมีการพิมพ
เนื้อหาไปติดบนบอรดภายในรานก็จะเปนการชวยเผยแพรและสรางภาพลักษณที่ดีวารานอินเทอร
เน็ตคาเฟก็มีสวนในการระวังดูแลความปลอดภัยในเรื่องนี้ดวย 
 

 นอกจากนั้นทางเว็บไซตยังมีโปรแกรมที่ชวยควบคุมการทํางานของเครื่อง PC ใหดาวน
โหลดโดยไมเสียคาบริการใด ๆ อันไดแก โปรแกรม NetCost ซึ่งเปนโปรแกรมสําหรับตัวเซิรฟเวอร 
โดยทํางานรวมกับโปรแกรม NetClient ที่ติดต้ังในเครื่องลูกขาย ทําหนาที่ชวยนับชั่วโมงและคิด
ราคาลูกคาเปนหลัก แตโปรแกรมนี้ยังมีความสามารถในการตรวจสอบการใชงานในเครื่องลูกขาย 
ชวยปองกันการเลนเกมสได นอกจากนี้ยังมีโปรแกรม PcLock และ AppLock ที่ใชควบคุมการ
ทํางานของเครื่อง pc ปองกันการเรียกใชโปรแกรมที่ไมตองการได 
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2.4 การกํากับดูแลเนื้อหาสื่ออินเทอรเน็ตโดยผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider) 
 

 ปจจุบันประเทศไทยมีผูใหบริการอินเทอรเน็ตในเชิงพาณิชย (Internet Service Provider 
หรือISP) รวมทั้งสิ้น 19 ราย ไดแก 

1. บริษัท ริช คอมมูนิเคชั่นส เซอรวิสเซส ( ประเทศไทย ) 
2. บริษัท เคเอสซี คอมเมอรเชียล อินเทอรเน็ต จํากัด 
3. บริษัท อินโฟแอคเซส จํากัด 
4. บริษัท ชมะนันทน เวิลดเน็ต จํากัด 
5. บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด 42 
6. บริษัท ดาตาลายไทย จํากัด 
7. บริษัท ฟารอีสต อินเทอรเน็ต จํากัด 
8. บริษัท รอยเน็ต อินเทอรเนต จํากัด 
9. บริษัท ล็อกซเลย อินฟอรเมชั่น เซอรวิส จํากัด 
10. บริษัท เวิลดเน็ต แอนด เซอรวิส จํากัด 
11. บริษัท อินเตอรเนต เซอรวิส โพรวายเดอร จํากัด 
12. บริษัท สามารถอินโฟเน็ต จํากัด 
13. บริษัท อินเทอรเนต ประเทศไทย จํากัด 
14. บริษัท อีซีเน็ต จํากัด 
15. บริษัท เอเชียอินโฟเน็ต จํากัด 
16. บริษัท เอเน็ต จํากัด 
17. บริษัท ไอเดียเน็ต จํากัด 
18. บริษัท ไออีซี อินเทอรเน็ต ( ไอเน็ต ) จํากัด 
19.  Internet Services Center, กองสื่อสารขอมูลการสื่อสารแหงประเทศไทย 

 

 ลักษณะการใหบริการของผูใหบริการอินเทอรเน็ตในเชิงพาณิชย มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่ง
รองรับกับความตองการของผูใชที่แตกตางกัน มีทั้งรูปแบบสวนบุคคล ซึ่งจะใหบริการกับประชาชน
ทั่วไปที่ตองการใชงานอินเทอรเน็ต และบริการในรูปแบบขององคกร หรือบริษัท ซึ่งใหบริการกับ
บริษัทหางราน หรือองคกรตาง ๆ ที่ตองการใหพนักงานในองคกรไดใชงานเครือขายอินเทอรเน็ต   
 

                                                           
42 เกิดจาการรวมกันของซีเอสและล็อกซอินโฟ 
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 ผูใหบริการอินเทอรเน็ตทุกรายจะตองไดรับสิทธิการใหบริการจากกสท. ซึ่งเปนหนวยงาน
รัฐที่ทําการผูขาดการใหบริการวงจรอินเทอรเน็ตตางประเทศ และทุกรายตางมีกสท. เขาไปถือหุน
ดวยอยางนอยรอยละ 35 ซึ่งทําให กสท.มีอํานาจในการเขาไปกํากับดูแลผูใหบริการอินเทอรเน็ตได
โดยงายและตอกรณีการวางมาตรการในการกํากับดูแลเนื้อหาทางอินเทอรเน็ตก็เชนเดียวกัน 
 
 สําหรับการดําเนินการกํากับดูแลเนื้อหาทางอินเทอรเน็ตของผูใหบริการอินเทอรเน็ตทั้ง 19 
รายมีลักษณะสรุปโดยรวมดังตารางหนาถัดไป 
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ชื่อบริษัท 
การปดกั้นเว็บไซตตามรายชื่อ

ของกระทรวงไอซีที 

การปดกั้นเว็บไซตหรือกลั่น
กรองเพิ่มเติมจากรายชื่อ

กระทรวงไอซีที 

การใหบริการ hotline แจงเนื้อ
หาที่ไมเหมาะสม 

การระบุในสัญญากับลูกคาวา
ไมใหใชอินเทอรเน็ตไปใน

ทางที่ไมเหมาะสม 

 บุคคล องคกร บุคคล องคกร hotlineเฉพาะ ผานสวนรับ
แจงอื่น 

บุคคล องคกร 

บริษัท ริช คอมมูนิเคชั่นส เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ⌧ X ⌧ X X X X X 
บริษัท เคเอสซี คอมเมอรเชียล อินเทอรเน็ต จํากัด       X X 
บริษัท อินโฟร แอคเซส จํากัด       X X 
บริษัท ชมะนันทน เวิลดเน็ท จํากัด       X X 
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด   X    X X 
บริษัท ดาตาลายไทย จํากัด X X X X X X X X 
บริษัท ฟารอีสต อินเทอรเน็ต จํากัด       X X 
บริษัท รอยเน็ต อินเทอรเน็ต จํากัด         
บริษัท ล็อกซเลย อินฟอรเมชั่น เซอรวิส จํากัด       X X 
บริษัท เวิลดเน็ตแอนดเซอรวิส  จํากัด   X X   X X 
บริษัท อินเทอรเนต เซอรวิส โพรวายเดอร จํากัด       X X 
บริษัท สามารถอินโฟเน็ต จํากัด         
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด   X X X X X X 
บริษัท อีซีเน็ต จํากัด  ⌧  ⌧    ⌧ 
บริษัท เอเชียอินโฟเน็ต จํากัด   X X   X X 
บริษัท เอเน็ต จํากัด         
บริษัท ไอเดียเน็ต จํากัด       X X 
บริษัท ไออีซี อินเทอรเน็ต ( ไอเน็ต ) จํากัด         
Internet Services Center กองสื่อสารขอมูลการสื่อสาร       X X 

X  ไมมีขอมูล      มีการดําเนินการ              มีการดําเนินการบางสวน          เคยมีแตปจจุบันไมมีแลว     ไมมีการดําเนินการ       ⌧  ไมมีบริการอินเทอรเน็ตสําหรับบุคคลหรือองคกรอยางใดอยางหนึ่ง

ตารางที่ 3 แสดงมาตรการในการปดกั้นเว็บไซตที่ไมเหมาะสมของ ISPs 
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 จากการพิจารณาตามตารางที่ 3 แนวทางหลักในการกํากับดูแลเนื้อหาทางอินเทอรเน็ต
ของผูใหบริการอินเทอรเน็ต ปจจุบันคือการปดกั้นเว็บไซตที่มีเนื้อหาที่ไมเหมาะสมตามรายชื่อ
เว็บไซตของคณะ Cyber Inspector สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ซึ่งการ
ปดกั้นดังกลาวผูใหบริการอินเทอรเน็ตทุกรายจะตองปฏิบัติตามมิฉะนั้นทางกสท.จะดําเนินการเพิก
ถอนสัมปทานผูใชบริการที่ไมปฏิบัติตาม  และสวนใหญสําหรับกรณีบุคคลทั่วไปทางผูใหบริการอิน
เทอรเน็ตจะไมมีการปดกั้นเพิ่มเติมจากรายชื่อของคณะ Cyber Inspector นอกจากกรณีลูกคา
ประเภทองคกรที่แสดงความจํานงคขอจัดทําตัวปดกั้นเปนพิเศษ ทั้งนี้เนื่องจากอาจทําใหผูใช
บริการเปลี่ยนไปใชบริการของเจาอ่ืนที่ไมไดมีการปดกั้นแทน43 และทั้ง ๆ ที่แนวทางการปดกั้นดัง
กลาวมีผลบังคับใชสําหรับผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISPs) ทุกรายและเจาหนาที่บริการอินเทอรเน็ต
ทุกรายตางระบุวามีการปดกั้นเว็บไซตที่มีเนื้อหาไมเหมาะสมตามรายชื่อจากกระทรวงไอซีที หาก
แตยังมีการกลาวขานกันวามีผูใหบริการอินเทอรเน็ตบางรายยังเปดใหเขาใชบริการเว็บไซตที่มีเนื้อ
หาไมเหมาะสมไดเปนปกติ 44 รวมทั้งผูใชบริการยังสามารถหลบการปดกั้น proxy server ของทาง 
ISP ไดโดยการตั้งคา proxy ที่ไมมีการ ปดกั้น (block)  เว็บไซตได  
  

 นอกจากการปดกั้นเว็บไซตแลว กอนหนานั้นทางกสท.ยังกําหนดใหเติมขอความลงใน
สัญญาระหวางผูใหบริการอินเทอรเน็ตกับลูกคาทั้งที่เปนองคกรและบุคคลเพื่อระบุหนาที่รับผิด
ชอบของลูกคาในเรื่องของการใชอินเทอรเน็ตไปในทางที่ไมเหมาะสมในแนวทางเดียวกับขอความที่
ปรากฏอยูในสัญญาระหวางการสื่อสารแหงประเทศไทยกับผูใหบริการอินเทอรเน็ต  และสําหรับ
การเฝาระวัง ทางการสื่อสารแหงประเทศไทยกําหนดใหทุกผูใหบริการ (ISP) ตองต้ังเวลาใหตรงกัน
เพื่อจะไดทําการบันทึกขอมูลการเขาใชอินเทอรเน็ตของลูกคาเพื่อการสืบจับผูกระทําผิดจะสามารถ
ทําไดโดยงายอีกดวย  ซึ่งจากการสํารวจสวนใหญจะเนนการทําสัญญากับลูกคาที่เปนเอกชนมาก
กวาลูกคาบุคคล  
 

  นอกจากแนวทางที่รัฐกําหนดแลว ผูใหบริการอินเทอรเน็ต คือบริษัท กสท. โทรคมนาคม 
มีการใหบริการพิเศษชุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต (internet kit) cleannet สําหรับเด็กและเยาวชน โดย
ผูใชจะสามารถเขาไดเฉพาะเว็บไซตในประเทศไทยที่คัดเลือกมาแลววามีเนื้อหาเหมาะสมเทานั้น45  
และกรณีการรองเรียนเว็บไซตที่มีเนื้อหาไมเหมาะสมทางผูใหบริการอินเทอรเน็ตสวนใหญไมไดมี

                                                           
43 สัมภาษณ ตฤณ ตัณฑเศรษฐี, กรรมการผูจัดการบริษัทอินเทอรเน็ตประเทศไทยจํากัด, 13พฤศจิกายน 2546 . 
44 ความคิดเห็นจากการสรุปการเสวนาเรื่องธุรกิจนอกระบบอินเทอรเน็ต : ศึกษากรณีประกอบธุรกิจสื่อลามกบนอินเทอรเน็ต ของ
ศูนยวิจัย คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทางเว็บเพจ 
http://thailandkid.com/01_b/webboard/show.php?Category=&No=825 
45 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.cat.net.th/cleannet/ 
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ศูนยเฉพาะโดยตรงแตจะเปนการรับแจงผานฝายที่คอยตอบคําถามผูใชบริการอินเทอรเน็ตของ
บริษัท ซึ่งสวนใหญไดแกฝายบริการลูกคาทั่วไป (customer service) และฝายดูแลลูกคาเชิง
เทคนิค (technical support)   
  

แนวทางตอมาของผูใหบริการอินเทอรเน็ตที่ริเริ่มจัดทําคือการสรางความรูเทาทันสื่อใหแก
ผูใชอินเทอรเน็ต ตัวอยางแรกคือ  มูลนิธิอินเทอรเน็ตรวมพัฒนาไทย  ซึ่งมูลนิธิดังกลาวถือกําเนิด
จากแนวคิดของผูบริหาร Internet Thailand ที่ปรารถนาจะคืนกําไรใหแกสังคม โดยมูลนิธิฯ มีการ
เนนดานการอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในแงการใชประโยชนและโทษภัยของอินเทอรเน็ต
แกประชาชนทั่วไป โครงการที่เพิ่งจัดอบรมผานไปไดแก โครงการ กิจกรรมฝกอบรม ครอบครัวอิน
เทอรเน็ต หรือ Cyber Parents มีการอบรมความรูเรื่องอินเทอรเน็ตและการใชงาน      
 

 ผูบริหารมูลนิธิปจจุบันประกอบดวย  
4. ดร.ไพรัช  ธัชยพงศ   ผูอํานวยการสวทช. ทําหนาที่ประธานมูลนิธิฯ 
5. คุณตฤณ ตัณฑะเศรษฐี  กรรมการผูจัดการบริษัทอินเทอรเน็ตประเทศไทย ทํา

หนาที่ กรรมการมูลนิธิฯ 
6. ดร.ทวีศักด์ิ กออนันตกูล ผูอํานวยการเนคเทค ทําหนาที่กรรมการมูลนิธิฯ 

  
นอกจากนั้น  บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ  จํากัด (มหาชน) (CS LOXINFO) ยังไดจัดทํา 

โปสเตอร “กฎเหล็กปองกันภัยลอลวงออนไลน” เพื่อรวมรณรงคสนับสนุนโครงการอินเทอรเน็ตสี
ขาวเพื่อเยาวชนของสมาคมผูดูแลเว็บไทยที่มีความประสงคใหเยาวชนตระหนักถึงภัยจากการติด
ตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ตและรูจักแนวทางในการปองกันภัยที่จะเกิดขึ้น โดยนําเสนอในรูปแบบ
ของการตูน  “อาวัฒน” หรือนายวัฒนา เพ็ชรสุวรรณ นักเขียนการตูนชั้นนําของเมืองไทย  
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 อยางไรก็ดี  สําหรับจุดยืนของผูใหบริการอินเทอรเน็ตในการกํากับดูแลเนื้อหาทางอินเทอร
เน็ตนั้น  จากการสัมภาษณผูใหบริการรายหนึ่งมองวาผูใหบริการอินเทอรเน็ตเปนแคทางผานใน
การเชื่อมตอเขาสูอินเทอรเน็ตไมใชผูสรางเนื้อหาแตอยางใดดังนั้นผูใหบริการไมมีอํานาจตัดสินวา
เว็บไซตใดเหมาะสมหรือทําการปดกั้นเว็บไซตใด ๆ  
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2.5 การกํากับดูแลเนื้อหาสื่ออินเทอรเน็ตโดยผูใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ต (Network Provider)  
 บทบาทในดานมาตรการในการกํากับดูแลเนื้อหาทางอินเทอรเน็ตของผูใหบริการเครือขาย
อินเทอรเน็ตที่เห็นไดชัดเจนคือ บทบาทของหนวยงานกสท. โทรคมนาคม  และบริษัทเทเลคอม เอ
เชีย จํากัด (มหาชน) โดยบทบาทของกสท.ในฐานะอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงไอซีทีจึง
ตองทําการตอบสนองตอมาตรการตาง ๆ ของกระทรวงไอซีที เชนกรณีความรวมมือในการปดกั้น
เว็บไซตที่ไมเหมาะสมผานทาง ISPs  การใหความชวยเหลือดานเทคนิคแกคณะทํางาน Cyber 
Inspector  การออกชุดอินเทอรเน็ต Cleannet เปนตน  
 

 ในสวนของบริษัททีเอนั้นพบวา บริษัทไดมีแนวทางในการสนับสนุนดานการรณรงคตาง ๆ 
เกี่ยวกับอินเทอรเน็ต เชน การสนับสนุนดานเงินทุนแกโครงการพอแมหนูรูอินเทอรเน็ตของเนคเทค 
เปนตน 
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3. การกํากับดูแลเน้ือหาส่ืออินเทอรเน็ตโดยภาคประชาสังคม 

3.1 End Child Prostitution and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT)  : องค
กรพัฒนาเอกชนตางประเทศที่มีบทบาทในการกํากับดูแลเนื้อหาในสื่ออินเทอรเน็ต 
 

 
 

งานของ ECPAT เนนภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็กจากสื่อทางอินเทอรเน็ต ใน 4 ประเภท
ดังตอนี้ 

1.   เนื้อหาที่ไมเหมาะสมทางอินเทอรเน็ต เชนเนื้อหาที่มีความรุนแรง เนื้อหาลามกอนาจาร 
2.   การพบปะกับคนที่ไมเหมาะสมในหองสนทนาอันจะนําไปสูการถูกลอลวงไปในทางที่มิ

ชอบ 
3. การเผยแพรภาพลามกอนาจารของเด็กทางอินเทอรเน็ต 
4. การคาประเวณีเด็กโดยอาศัยอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือในการคา 
 

ในตางประเทศ ECPAT มีบทบาทในการกํากับดูแลเนื้อหาทางอินเทอรเน็ตอยู 4 แนวทาง
ไดแก 

1.การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ทาง ECPAT จะเขาไปมีสวนในการ lobby กฎหมายเกี่ยว
กับอินเทอรเน็ตใหขยายความคุมครองเด็กใหมากขึ้น 

2. รณรงคใหมีการจัดต้ังระบบของกรมตํารวจทีมีหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญดานอิน
เทอรเน็ตโดยเฉพาะและสามารถที่จะคอยติดตามคดีที่เกิดขึ้นบนอินเทอรเน็ตได  
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3. รณรงคให ISP มีการรางจรรยาบรรณ (code of conduct) เพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคม  

4. รณรงค ใหความรู ใหการศึกษา แกเด็ก และผูปกครอง 
 

สําหรับกิจกรรมของ ECPAT ในประเทศไทยจะอยูในขอบเขตที่แคบกวาแนวทางที่กลาวไป
ขางตน ดวยขอจํากัดทางกําลังคนและทรัพยากรอุดหนุนอ่ืน ๆ จึงไดมุงเปาหมายไปในแนวทางการ
รณรงคใหความรู ใหการศึกษาแกเด็กและผูปกครอง   โดยกิจกรรมที่ทาง ECPAT ทําจะเนนไปทาง
ดานการผลิตสื่อตาง ๆ เชน โปสเตอร หนังสือคูมือสําหรับครูในการจัดกิจกรรมฉายซีดีใหเด็กเล็ก  คู
มือปกปองนองนอยออนไลนที่มีการแปลจากตนฉบับภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและพิมพเผยแพร
ในชวงเดือน ก.พ. 2545   วีซีดี e-baby ที่นําเสนอวิธีการปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็กเวลาที่
เลนอินเทอรเน็ต  คูมือสถานศึกษาเพื่อการพัฒนา เพื่อใหโรงเรียนทําหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับอิน
เทอรเน็ต เปนตน  ซึ่งทาง ECPAT จะยังคงยึดแนวทางและมาตรการในการรณรงคใหความรู  แต
จะมีการขยายกิจกรรมใหกวางขวางมากขึ้น เชน   การทําเวิรคชอปกับผูปกครอง การรณรงคใหโรง
เรียนมีระบบอินเทอรเน็ตที่ปลอดภัย เปนตน 
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3.2 เครือขายความรวมมือระหวางองคกรพัฒนาเอกชนและกลุมนักวิชาการไทย 
 

องคกรพัฒนาเอกชนที่เขามามีบทบาทตอมาตรการดานเนื้อหาทางอินเทอรเน็ตปจจุบัน
สวนใหญเปนองคกรพัฒนาเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญหรือเกี่ยวของเปนพิเศษกับการใชงานอิน
เทอรเน็ต  องคกรพัฒนาเอกชนองคกรแรกที่มีบทบาทอยางมากตอมาตรการเนื้อหาทางอินเทอรเน็
ตองคกรแรก คือ กลุมศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา โดยมีคุณสมบัติ บุญงามอนงค เปนผูอํานวยการก
ลุม คุณสมบัติมีบทบาทอยางตอเนื่องในการวิพากษลักษณะบางอยางที่ไมเหมาะสมที่เกิดขึ้นใน
อินเทอรเน็ต เชนกรณีการรณรงคไมใชอินเทอรเน็ตของผูใหบริการอินเทอรเน็ตบริษัทสามารถอินโฟ
เน็ต จํากัด  เนื่องจากผูใหบริการอินเทอรเน็ต(ISP) ดังกลาว  มีเว็บไซตที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ
อยู เปนตน   

 

นอกจากนั้น คุณสมบัติ บุญงามอนงค ในนามกลุมศิลปวัฒนธรรมกระจกเงาไดเขาไปมี
สวนรวมจัดทําประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) กําหนดการจัดเรตติ้งของเนื้อหาสื่อทางเพศบน
อินเทอรเน็ต  รวมกับกองทุนศาสตราจารยคนึง ฦาไชย  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เพื่อทําเปนขอเสนอแกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ซึ่งเกณฑในการจัดแบง
ประเภทเนื้อหาสื่อทางเพศในการวิจัยดังกลาวไดรับการพัฒนามาจากงานวิทยานิพนธเรื่องความ
รับผิดชอบของผูประกอบการสื่อทางเพศบนเครือขายอินเทอรเน็ต ของอิทธิพล ปรีติประสงค นัก
วิจัยในโครงการศึกษาปญหาเรื่องพฤติกรรมนอกระบบของมนุษยในสังคมไทยบนอินเทอรเน็ต 46  
และงานวิจัยสัมมนาที่ทํารวมกับศูนยวิจัยคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในโครงการ
วิจัยเรื่องธุรกิจนอกระบบบนอินเทอรเน็ต : ศึกษาเฉพาะกรณีการประกอบธุรกิจสื่อลามกบนอินเท
อรเน็ต 

 

ผลจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการในเบื้องตนไดสรางเกณฑในการกําหนดระดับความรุนแรง
ของเนื้อหาทางเพศทางอินเทอรเน็ต โดยแบงประเภทเนื้อหาออกเปนเนื้อหาที่ยอมรับไดกับเนื้อหาที่
ยอมรับไมได  ซึ่งในสวนเนื้อหาที่ยอมรับได การเผยแพรจะขึ้นกับการพิจาณาเงื่อนไขเรื่องเพศ อายุ 
สําหรับสวนเนื้อหาที่ยอมรับไมได ตองมีมาตรการในการจัดการอยางจริงจังและเด็ดขาดไดแกเนื้อ
หา 5 ประเภท คือ 

1. ภาพหรือขอความที่เปนการรวมเพศระหวางคนกับสัตว 
2. ภาพหรือขอความที่เปนการรวมเพศแบบหมู (swinging) 
3. ภาพหรือขอความที่เปนการรวมเพศกับคนในครอบครัว (family incest) 

                                                           
46 โครงการดังกลาวจัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาสถานการณการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายบนอินเทอรเน็ตในสังคมไทย 
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4. สื่อลามกอนาจารเด็ก 
5. ภาพแอบถาย 
 

จากเกณฑดังกลาวจะไดมีการพัฒนาเพื่อนําเสนอมาตรการการจัดการอยางเปนรูปธรรม
ภายในป 2546 นี้ โดยจะมีการวางแนวทางโครงสรางวาใครควรจะเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการดูแล
จัดแบงประเภทเนื้อหา มีเกณฑที่แนชัด    มีการสรางเครือขายทางสังคมซึ่งในระยะแรกอาจจะตอง
อาศัยเครือขายความรวมมือของกลุมศิลปวัฒนธรรมกระจกเงาในโครงการ ICT ระดับรากหญา 
และเด็ก ๆ จากขบวนการตาสับปะรด เพื่อชวยกันตรวจสอบ จากนั้นจะทําการประชาสัมพันธโครง
การใหเปนที่รับรูและเขาใจในวงกวาง  
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เว็บไซต thailandkid.com :เครือขายเด็ก 

             
 

เว็บไซต thailandkid.com จัดทําขึ้นโดยกลุมเด็กและเยาวชน  มีวัตถุประสงคเพื่อขยาย
การจัดทําวิทยุบนอินเทอรเน็ต (radio on net) จากการจัดสื่อวิทยุในรูปแบบเดิม และใชพื้นที่
เว็บไซตเปนสื่อกลางในการใหความรูความเขาใจเรื่องอินเทอรเน็ตแกเด็กและเยาวชน  รวมทั้งนํา
เสนอทางเลือกกิจกรรมตาง ๆ ที่หลากหลายแกเด็กและเยาวชนเพื่อทดแทนการใชเวลาอยูกับอิน
เทอรเน็ตมากเกินไป      

 
ปจจุบัน thailandkid.com มีฐานสมาชิกกวา 3,000 คนในนามของ “ขบวนการตา

สับปะรด” เปนกลุมเด็กที่คอยสอดสองดูแลความเปนไปในชุมชนและเมื่อพบเห็นอะไรที่ไมชอบมา
พากลก็จะแจงผูที่เกี่ยวของผานทางเว็บไซต thailandkid.com   ซึ่งการสอดสองภัยอินเทอรเน็ตก็
ถือเปนภารกิจสวนหนึ่งของขบวนการตาสับปะรด   ขบวนการตาสับปะรดจึงกลายเปนเครือขายที่มี
บทบาทอยางมากในการเปนตัวแทนของเด็กที่จะบอกกลาวแกผูใหญวาเด็ก ๆ อยางพวกเขาคิด
อะไรบางเกี่ยวกับสื่อใหมนี้และจะเปนหูเปนตาใหกับผูใหญเมื่อเจอเรื่องราวที่ไมเหมาะสมในอิน
เทอรเน็ตไดเปนอยางดี   
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สําหรับองคกรพัฒนาเอกชนที่เขามามีบทบาทเกี่ยวกับการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ต
อีกองคกรหนึ่งคือ เครือขายองคกรพัฒนาเอกชน (ThaiNGOs) ซึ่งไดทําการเก็บรวบรวมรายชื่อ
เว็บไซตอันตรายไว   และในสวนของเว็บไซต archanwell.org ไดมีการจัดทําเนื้อหาที่มีทั้งงานวิจัย
และงานสัมมนาเกี่ยวกับภัยของอินเทอรเน็ตทั้งในสวนบทความทั่วไปบนหนาเว็บไซตและสวนหอง
สมุดเทคโนโลยีสารสนเทศภายในเว็บไซต archanwell.org 

4. การกํากับดูแลเน้ือหาท่ีไมเหมาะสมทางอินเทอรเน็ตสําหรับเด็กและเยาวชน 

 ผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยมีหลายกลุมอายุ แตกลุมที่สังคมเปนหวงที่สุดก็คือกลุมเด็ก
และเยาวชนซึ่งเปนกลุมที่ยังไมควรเขาถึงเนื้อหาบางประเภทที่ไมเหมาะสม หรืออาจถูกละเมิดผาน
ทางอินเทอรเน็ตดวยวัยที่ยังรูเทาไมถึงการณ   
 

จากการออกแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นของ ECPAT ในหัวขอการสํารวจเด็กไทย
กับภัยออนไลน 47 พบวาเด็กและเยาวชนมีการเขาถึงเนื้อหาที่ไมเหมาะสมในอินเทอรเน็ต ดังตาราง
ขางลางนี้

                                                           
47 เอคแพท อินเตอรเนช่ันแนล. (2546). ผลการสํารวจเด็กไทยกับภัยออนไลน กรณีศึกษาประเทศไทย. กรุงเทพฯ : เอคแพท อินเตอร
เนชั่นแนล,หนา 16-41. 
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ตารางที่ 4  การเขาถึงเนื้อหาที่ไมเหมาะสมทางอินเทอรเน็ตของเด็กและเยาวชน 
 

บริการเว็บไซต 
1.การเขาถึงเว็บไซตลามก 
- เขาอยางนอย 1 ครั้ง 
- บางครั้งหรือบอยครั้ง 

เด็กอายุ7-11 ป 
ไมมีขอมูล 
ไมมีขอมูล 

เด็กอายุ 12-18 ป 
58% 
38% 

เด็กอายุ 19-25 ป 
71% 
45% 

2. การเขาถึงเว็บไซตที่ทําให
ต่ืนเตนตกใจ 
- เคยเจอ 
- ภาพโปเปลือย 
- เนื้อหาเกี่ยวกับเพศ 
- เนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรง 
- ถูกชักจูงใหมีเพศสัมพันธ 
- ใชภาษาที่หยาบคาย 
- มีภาพนาเกลียด 

เด็กอายุ7-11 ป 
 

43% 
21% 
14% 
7% 
7% 
14% 
37% 

เด็กอายุ 12-18 ป 
 

64% 
28% 
17% 
6% 
8% 
6% 
34% 

เด็กอายุ 19-25 ป 
 

63% 
20% 
15% 
10% 
8% 
13% 
34% 

บริการสายแช็ต 
1. เรื่องเพศในสายแช็ต 
- เคยถูกชวนใหพูดคุยเรื่องนี้ 
2. สายแช็ตที่ทําใหตกใจ 
- เคยประสบ 

 
36% 

 
9% 

 
59% 

 
39% 

 
55% 

 
36% 

 

   ที่มา : ผลการสํารวจเด็กไทยออนไลนของ ECPAT International 
 

จากการพิจารณาตามตารางที่ 4 พบวาในการใชบริการอินเทอรเน็ตเด็กสวนใหญมีโอกาส
ในการรับรูเนื้อหาทางเพศ ไมวาจะเปนจากบริการเว็บไซต และบริการสายแช็ต  สําหรับกรณี
เว็บไซต  การสอบถามพบวาเด็กอายุ 12-18 ป จํานวน 58% มีโอกาสเขาถึงเว็บไซตลามกอยาง
นอย 1 ครั้งและในกลุมอายุเดียวกันมีเด็กจํานวนหนึ่งที่ตัดสินใจเขาเว็บลามกในครั้งตอ ๆ ไป 
จํานวน 38%   นอกจากนั้นจากสอบถามเกี่ยวกับเว็บที่ทําใหเด็กตกใจยังพบเพิ่มเติมอีกวาเด็กมี
โอกาสในการเขาถึงเว็บไซตที่มีเนื้อหา ภาพโปเปลือย เนื้อหาเกี่ยวกับเพศ เนื้อหาเกี่ยวกับความรุน
แรง ถูกชักจูงใหมีเพศสัมพันธ ใชภาษาที่หยาบคาย มีภาพนาเกลียด              สําหรับกรณีสาย
แช็ตในกลุมเด็กอายุ 7-11 ป จํานวน 36 % และเด็กอายุ 12-18 ป จํานวน 59 %  ตอบแบบ
สอบถามวาตนเคยถูกชวนใหพูดคุยในเรื่องนี้   
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 เมื่อเด็กและเยาวชนไดเขาสูเนื้อหาที่ไมเหมาะสม  ตามที่กลาวมาแลว พวกเขาบางสวน
เลือกที่จะเขาสูเนื้อหานั้นอีกครั้ง นอกจากนั้นจากการทําวิจัยของเอแบคโพลลเรื่องวันรุนไทยกับ
การใชหอสนทนาบนอินเทอรเน็ตเมื่อปพ.ศ. 2542 พบวา เด็กจํานวน 48 % เคยไปพบกับคูสนทนา
ที่คุยกันทางอินเทอรเน็ตมาแลว 48และจากการสํารวจของ ECPAT ในปพ.ศ.2545 พบวาเด็กอายุ 
7-11 ป จํานวน 24 % เคยพบเพื่อนทางเน็ตอยางนอย 1 ครั้ง และเด็กอายุ 12-18 ป จํานวน 29 % 
เคยพบ  อีกทั้งยังระบุอีกวาไมเคยแตอยากพบ ในกลุม อายุ 7-11 ป จํานวน 42 % และเด็กอายุ 
12-18 ป จํานวน 16 % 49 
 

กลไกและแนวทางกํากับดูแลเน้ือหาทางอินเทอรเน็ตของผูปกครอง 
 

 อยางไรก็ตาม แมเด็กและเยาวชนจะมีความเสี่ยงในการเขาถึงเนื้อหาที่ไมเหมาะสม  แต
เด็กและเยาวชนก็ยังมีเกราะปองกันดานแรกที่มีความใกลชิดกับเด็กมากที่สุดคือผูปกครอง  ดังนั้น
ผูปกครองควรจะตองมีหนาที่คอยดูแลสอดสอง ใหแนะนําการใชงานอินเทอรเน็ตอยางถูกวิธีใหกับ
บุตรหลาน แตจากการวิจัยโดยการใชแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นของผูปกครองที่มีบุตร
หลานใชอินเทอรเน็ตในป พ.ศ. 2543 พบวาผูปกครองขาดความรูความเขาใจและไมไดดูแลการใช
งานอินเทอรเน็ตของบุตรหลานเปนสัดสวนคอนขางสูง 50 และแมวาผูปกครองบางกลุมมีการเลือก
ใชโปรแกรมเลือกปดกั้นเว็บไซตที่ไมเหมาะสม  ซึ่งจากการสํารวจในปพ.ศ. 2543 ผูปกครองรอยละ 
15   มีการติดต้ังและใชงานซอฟตแวรในการกลั่นกรองเว็บไซตที่ไมเหมาะสมกอนใหบุตรหลานเขา
ใชงานอินเทอรเน็ต51 และจากงานวิจัยของ ECPAT ในปพ.ศ. 2545 พบวามีผูปกครองมีการติดต้ัง
ซอฟตแวรในการกลั่นกรองเว็บไซตที่ไมเหมาะสมรอยละ 28 52 โดยผูปกครองเหลานั้นตางยังมี
ความมั่นใจวาสามารถควบคุมบุตรหลานของตนได แตจากงานวิจัยชิ้นเดียวกันกลับพบวาเด็กอายุ 
7-11 ป จํานวน 50 % ตางระบุวาตนมีวิธีการจัดการนําตัวกลั่นกรองนั้นออกได  ซึ่งแสดงใหเห็นวา
ผูปกครองยังตามบุตรหลานไมทันในเรื่องของอินเทอรเน็ต 
 

                                                           
48 เอคแพท อินเตอรเนช่ันแนล. (2543).คูมือปกปองนองนอยจากภัยออนไลน .(กรุงเทพฯ : เอคแพท อินเตอรเนช่ันแนล),หนา43. 
49 เอคแพท อินเตอรเนช่ันแนล.(2546). ผลการสํารวจเด็กไทยกับภัยออนไลน กรณีศึกษาประเทศไทย .(กรุงเทพฯ : เอคแพท อินเตอร
เนชั่นแนล),หนา 33. 
50 ศรีดา ตันทะอธิพานิช.(2537). ทองอินเทอรเน็ตปลอดภัยและไดประโยชน.(กรุงเทพฯ : ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ, 2544),หนา 58. 
51 เร่ืองเดียวกัน 
52 เอคแพท อินเตอรเนช่ันแนล.(2546). ผลการสํารวจเด็กไทยกับภัยออนไลน กรณีศึกษาประเทศไทย .(กรุงเทพฯ : เอคแพท อินเตอร
เนชั่นแนล),หนา40. 
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 ทามกลางสภาพการขาดความรูความเขาใจเรื่องอินเทอรเน็ตของผูปกครอง คุณศรีดา  ตัน
ทะอธิพานิช   ในฐานะผูปกครองคนหนึ่งไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวนี้เปนอยางดี ภายหลังจา
กลาออกจากงานประจําที่เนคเทคจึงไดคิดริเริ่มจัดทําเว็บไซต Thaiparents.net ขึ้นมาเพื่อสราง
ความรูเทาทันสื่ออินเทอรเน็ตและสรางเครือขายผูปกครอง ตามรายละเอียดของเว็บไซตที่ปรากฏ
อยูในกรอบขางลางนี้ 
 

เว็บไซตสําหรับผูปกครอง thaiparents.net 

 
 

การกอต้ังเว็บไซต thaiparents.net เริ่มจากแรงบันดาลใจของผูกอต้ังคุณศรีดา ตันทะอธิ
พานิช ครั้งยังทํางาน ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)  ในสวน
ที่เกี่ยวของกับภัยของอินเทอรเน็ต และการจัดอบรมและสัมมนาผูปกครองที่ทําใหพบวาผูปกครอง
ยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตและยังตามเด็กไมทัน  ดังนั้นเมื่อออกจากงาน
ประจําที่ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)เมื่อป 2543 จึงริเริ่ม
สรางเว็บไซต thaiparents.net โดยมุงเนนในการใหความรูความเขาใจเรื่องการใชอินเทอรเน็ตอ
ยางปลอดภัย (Internet Safety) แกผูปกครอง   ในป 2545 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)ไดเขามาสนับสนุนและถือวาเว็บไซต thaiparents.net เปน
เว็บไซตของ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 
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การจัดทําเว็บไซต ThaiParents.net เริ่มตนดวยการสื่อสารลักษณะทางเดียวคือมีบท
ความที่ใหความรูใหผูปกครองไดอาน อาทิ การใหความรูเกี่ยวกับโปรแกรมในการกลั่นกรอง (filter) 
เว็บไซต ตอมาจึงเริ่มมีการรับสมัครสมาชิกและมีกระดานขาวใหกลุมผูปกครองไดมีสวนรวมในการ
เสนอความคิดเห็น มีการจัดอบรมสัมมนากลุมผูปกครอง จัดกิจกรรมคายตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อ
สรางใหเกิดเปนเครือขายผูปกครองขึ้น โดยคายที่จัดขึ้นเนนไปที่การใหผูปกครองและบุตรหลานได
มีกิจกรรมรวมกันเปนคายครอบครัว ในการอบรมจะมีการใหความรูกับผูปกครองและเด็กถึงสวนดี
และสวนไมดีของอินเทอรเน็ต โดยในดานสวนดีจะมีการใหความรูความเขาใจแกผูปกครองและเด็ก
วาสวนดีและประโยชนของอินเทอรเน็ตมีอะไรบาง มีการแนะนําเว็บไซตที่มีสาระประโยชนและมี
เนื้อหาสาระที่เหมาะแกการใชงานรวมกันทั้งครอบครัว สวนในสวนที่ไมดี กิจกรรมคายจะใหความรู
แกผูปกครองวาเนื้อหาแบบใดที่ควรระวังปองกันและผูปกครองจะดูแลบุตรหลานในการใชอินเทอร
เน็ตไดอยางไร   

 
ปจจุบันทางเว็บไซตมีสมาชิกรวมทั้งสิ้นประมาณ 500-600 คน โดยสวนใหญจะเปนผูปก

ครอง  และมีสมาชิกบางสวนเขามาชวยตอบกระทูขอคิดเห็นตางๆภายในกระดานความคิดเห็น
ของเว็บไซต ดังนั้นเพื่อเปนการกระจายความรูเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตไปในวงกวางยิ่งขึ้น ทางเว็บไซต
จึงไดมีการรวบรวม ขอมูลที่มีประโยชนที่เกิดจากการถามตอบในกลุมสมาชิก(FAQ) และจะจัด
พิมพเปนรูปเลมเผยแพรในอนาคตโดย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
(NECTEC)   
 

บทบาทสําคัญอีกสวนหนึ่งที่มีสวนเขาไปกํากับดูแลการใชอินเทอรเน็ตสําหรับเด็กและ
เยาวชน คือสถาบันการศึกษา ซึ่งเปนสถานที่ ๆ เด็กใชเวลาอยูเทาเทียมกับบาน  สถาบันการศึกษา
แบงเปนระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัย ซึ่งแตละสถาบันการศึกษาตางมีกลไกในการปกปองเด็กนัก
เรียน ตลอดจนนิสิตนักศึกษาในทิศทางที่แตกตางกันไปดังตอไปนี้ 
 

กลไกแลแนวทางกํากับดูแลเน้ือหาทางอินเทอรเน็ตในโรงเรียน  
 

ในอดีต แนวทางหรือวิธีที่นํามาใชในโรงเรียนจํานวน 4,860 โรงเรียนทั้งระดับประถม 
มัธยม และอาชีวศึกษา คือการปดกั้นการเขาถึงเว็บไซตที่มีเนื้อหาไมเหมาะสมจากทาง schoolnet  
ตอมาในปพ.ศ.2546 กระทรวงศึกษาธิการไดพัฒนาระบบเครือขายเพื่อการศึกษา (ED net) ขึ้นมา
เพื่อรองรับงานทางดานเครือขายการศึกษา โดยมีเปาหมายที่จะขยายเครือขายการใหบริการอิน
เทอรเน็ตแกโรงเรียนทั่วประเทศจํานวน 38,000 โรงเรียน  เนคเทคจึงไดดําเนินการสงมอบภารกิจ
ในการใหบริการอินเทอรเน็ตแกโรงเรียนแกกระทรวงศึกษาธิการใหทําหนาที่ในการดูแลรับผิดชอบ
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ตอไป  ซึ่งในขณะนี้อยูในชวงระหวางการรอกระทรวงศึกษาธิการ ติดต้ังระบบ leased line ใหกับ
โรงเรียนตาง ๆ  ดวยเหตุนี้การปดกั้นเว็บไซตที่มีเนื้อหาไมเหมาะสมจากสวนกลางที่ทําหนาที่คอย
ปดกั้นเฉกเชนที่เคยมีในโครงการ shoolnet จึงยังไมมีในปจจุบัน ดังนั้นจึงขึ้นกับมาตรการและ
นโยบายที่แตละโรงเรียนไดวางระบบไว 

 

จากการสอบถามครูผูดูแลระบบอินเทอรเน็ตของโรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัด เพชรบุรี ไดให
ขอมูลวาปจจุบันระบบปฏิบัติการ linux มีตัวกลั่นกรองปดกั้นเว็บไซตที่ไมเหมาะสมอยูแลว ใน
ระดับหนึ่ง สวนตอมาคือการดูแลจากครูภายในโรงเรียนและมีการจัดวางคอมพิวเตอรในตําแหนงที่
ครูสามารถเห็นไดโดยงานอันจะเปนการบังคับไปในตัวใหเด็กไมกลาเปดเว็บไซตที่มีเนื้อหาไม
เหมาะสม  นอกจากนั้นก็จะมีการควบคุมเรื่องเวลาคือใหเด็กใชอินเทอรเน็ตไดในเวลาทําการเทา
นั้น 
 

 สรุปโดยภาพรวมแนวทางหลักที่นํามาใชกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ตในแตละโรงเรียนที่
นํามาใช ไดแก 53 

1. ผูแนะนําและควบคุม สวนใหญจะเปนครูและหัวหนานักเรียนมีหนาที่สอดสองการใชอิน
เทอรเน็ตและใหคําแนะนําตาง ๆ แกเด็ก 

2. การจัดสถานที่  สวนใหญจะมีการจัดวางคอมพิวเตอรใหผูแนะนําและควบคุมการใชอิน
เทอรเน็ตสามารถมองเห็นไดงาย  

3. การจัดเวลา โรงเรียนตาง ๆ จะมีการกําหนดชวงวัน เวลาในการเลน ตลอดจน จํานวนชั่ว
โมงตอครั้งในการเลน  

4. การปดกั้นกลั่นกรองเว็บไซตที่ไมเหมาะสม  ซึ่งอาจจะทําจากการปดกั้นในระดับ proxy 
server หรือทําการติดต้ังภายในเครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่อง 

5. การสรางกฎ กติกา มารยาทในการใชอินเทอรเน็ต   (netiquette) โรงเรียนสวนใหญจะมี
การกําหนดกติกามารยาทในการใชอินเทอรเน็ตซึ่งเปนกติกาสากลพื้นฐานสําหรับผูใชอิน
เทอรเน็ต  และนํากฎ กติกา มารยาทเหลานั้นมาติดประกาศในที่ ๆ เห็นไดชัดเจนในโรง
เรียน เชน บอรดประกาศของโรงเรียน หรือขางฝาหองคอมพิวเตอร เปนตน  กฎกติกา
มารยาทในการใชอินเทอรเน็ตที่เปนที่นิยมและมีการรณรงครวมกันระหวางโรงเรียนและ
ECPAT คือ กฎของการทองเน็ตอยางปลอดภัย (NetSmart Rules) 10 ประการ54 ไดแก 

                                                           
53 Kids On-Line ,p. 246-248. 
54 เอคแพท อินเตอรเนช่ันแนล. (2543).คูมือปกปองนองนอยจากภัยออนไลน .(กรุงเทพฯ : เอคแพท อินเตอรเนช่ันแนล),หนา28. 
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- ไมใหที่อยูที่บาน เบอรโทรศัพท หรือชื่อโรงเรียนกับใคร กอนที่จะไดรับอนุญาต
จากพอแมหรือผูปกครอง 

- ไมสงรูปภาพ รายละเอียดของบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร หรือขอมูลอ่ืน ๆ โดย
ไมถามพอแมหรือผูปกครองกอน 

- ไมบอกรหัสผาน (password) ใหแกใครแมแตเพื่อนสนิทที่สุด 
- ไมนัดกับใครโดยไมขออนุญาตจากพอแมหรือผูปกครอง และพาพอแมไปดวยใน

การพบกันครั้งแรก ซึ่งควรเปนการนัดกันในสถานที่เปดเผย 
- ไมอยูในหองสนทนาหรือในการประชุมทางเน็ตที่มีคนพูดหรือเขียนในสิ่งที่ทําให

ตนรูสึกไมสบายใจหรือเปนกังวล และแจงใหพอแมรับทราบถึงเหตุการณเหลานั้น
เสมอ 

- ไมตอบโตอีเมลหรือพูดคุยในหองสนทนาที่มีลักษณะกาวราว 
- บอกพอแมหรือผูปกครองเสมอหากไปเจอภาษาที่ไมสุภาพหรือภาพที่ไมนาดู

ระหวางการใชอินเทอรเน็ต 
- เปนตัวของตัวเองและไมแกลงปลอมเปนคนอ่ืน 
- อยาเชื่อถามีคนเสนอใหอะไรที่ดูดีเกินจริง 

 

อยางไรก็ตามแมจะมีการกําหนดมาตรการตาง ๆ ในการควบคุมการใชอินเทอรเน็ต หาก
แตโรงเรียนจํานวนมากยังขาดการอบรมเกี่ยวกับภัยของอินเทอรเน็ตและการใชอินเทอรเน็ตไปใน
ทางที่เหมาะสม  จากการสํารวจโดยการสอบถามครูและนักเรียนของโรงเรียน 30 แหงในเขต
กรุงเทพมหานครที่เขารวมโครงการ Schoolnet พบวา การสอนวิชาคอมพิวเตอรไมไดมีการสอด
แทรกเนื้อหาเพื่อสรางความรูเทาทันในการใชอินเทอรเน็ต แตเปนการสอนที่เนนการสอนดาน
เทคโนโลยีเพียงอยางเดียว  55ดังนั้นจึงเปนไปไดวาเด็กนักเรียนอาจจะไมเขาสูเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
ภายในหองคอมพิวเตอรของโรงเรียนดวยขอกําหนดตาง ๆ ที่โรงเรียนไดวางไวแตไมไดมีความรู
ความเขาใจที่จะนําไปใชกับสถานการณอ่ืน ๆที่จะเกิดขึ้นนอกโรงเรียน  
 
กลไกและแนวทางกํากับดูแลเน้ือหาทางอินเทอรเน็ตในมหาวิทยาลัย 
 

 การกํากับดูแลระดับมหาวิทยาลัยมีมาตรการที่แตกตางจากโรงเรียนเนื่องจาก  
1. เครือขายอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยมีศูนยกลางการควบคุมการใชอินเทอรเน็ตทั้งหมด

ของมหาวิทยาลัย  
2. ผูใชบริการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย อาจารยและบุคลากร  

                                                           
55 ดูเพ่ิมเติมรายงานการสํารวจโดยการสัมภาษณ ผูบริหาร ครู และนักเรียน ใน Kids On-Line ,p. 249. 
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3. มหาวิทยาลัยมีภารกิจดานการวิจัย 
 

จากการสัมภาษณเจาหนาที่ฝายระบบเครือขาย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระบุวา ทีมฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศของทางจุฬา ฯ ดําเนินการปดกั้นเว็บไซตที่มีเนื้อหาไมเหมาะสมตาง ๆ เหลา
นั้นเอง โดยเนื้อหาสวนใหญที่เจาหนาที่จะทําการปดกั้นคือ เนื้อหาภาพลามก การกอการราย ลัทธิ
ที่มีความรุนแรง และ บางสวนที่ไดรับการรองขอมาเชน ชวง APEC มีการระบุใหทําการปดกั้น
เว็บไซตบางเว็บไซต สวนเว็บไซตเกมสนั้นไมไดมีการปดกั้น    
 

การพิจารณาปดกั้นของทีมฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําไดโดย 
1. เจาหนาที่จะสังเกตเว็บไซตที่มีผูเขาใชเขามากผิดปกติ  หากพบวามีเนื้อหาไมเหมาะสม เชน 
การ download ภาพลามกก็จะทําการปดกั้นทันที 
2. เจาหนาที่พิจาณาปดกั้นเว็บไซตที่มีคนรองเรียน  
3. เจาหนาที่พิจารณาปดกั้นเว็บไซตตามรายชื่อเว็บไซตที่มีเนื้อหาไมเหมาะสมของตางประเทศ 
 

 เมื่อพิจารณาปดกั้นแลว อาจมีการขอใหเปดเว็บไซตใชเพื่อการตางๆ เชนใชเพื่อการวิจัย 
ซึ่งทางเจาหนาที่จะไดพิจารณาและดําเนินการตอไป    
 

นอกจากมาตรการของแตละสถาบันการศึกษาแลว ผลพวงจากการรวมตัวกันของสถาบัน
การศึกษาเปนเครือขายตาง ๆยังกอใหเกิดมาตรการในการดูแลปดกั้นเว็บไซตที่มีเนื้อหาไมเหมาะ
สมเชนโครงการ Thai Smart Kids ซึ่งเกิดการรวมตัวกันของกลุมโรงเรียนแคทอลิกที่มีวิสัยทัศนรวม
กัน ในการนําเทคโนโลยีสื่อสาร สารสนเทศ (Information and Communication Technology หรือ 
ICT) มาใชพัฒนาการเรียนการสอน โดยใชหลักการการใชทรัพยากรรวมกัน ทั้งทรัพยากรในดาน
อุปกรณ (Hardware) ดานโปรแกรม (Software) และบุคลากร (Peopleware) การรวมกันใช
ทรัพยากรในระบบเครือขายที่จุดศูนยกลาง จะกอใหเกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้นดวยคาใชจายที่
ประหยัดมากขึ้น ThaiSmartKids จึงเปนการสรางชุมชนแหงองคความรูที่เขมแข็งบนโลกไซเบอรส
เปซ56 

โครงการดังกลาวมุงเนนการนําเทคโนโลยีเครือขายที่เปนมาตรฐานทันสมัย ไมวาจะเปน
การนําระบบเครือขายภายใน (Intranet หรือ LAN) ของสมาชิกมาเชื่อมตอกันภายในประเทศ 
(WAN) หรือการนําเครือขายภายในของสมาชิกเชื่อมตอเขากับระบบอินเทอรเน็ต โดยการรวมกัน
ใชทรัพยากรในระบบเครือขายที่จุดศูนยกลางอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประหยัดคาใชจายและเพื่อ

                                                           
56 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.thaismartkids.org/ 
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ใหไดประสิทธิผลสูงสุดทางดานการศึกษา   ขณะนี้ไดมีโรงเรียนเขารวมเปนสมาชิกประมาณ 10 
โรงเรียน ซึ่งระบบเครือขายกลางดังกลาวจะมีการปดกั้นเว็บไซตที่ไมเหมาะสมโดยการรวมรวมจาก
รายชื่อเว็บไซตที่มีเนื้อหาไมเหมาะสมทั้งภายในและภายนอกประเทศซึ่งปจจุบันมีอยูประมาณ 
10,000 เว็บไซต 

 
 นอกจากนั้น ในปจจุบันไดมีกลุมคนไทยพัฒนาเว็บเบราเซอรปลาวาฬ57ขึ้น เพื่อใชเปน

ทางผานเขาสูโลกอินเทอรเน็ต ภายใตคําขวัญ "ทองเน็ตปลอดภัย หวงใยเยาวชน"  โดยไดรับการ
สนับสนุนจาก 3 หนวยงานคือ กระทรวงไอซีที สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) สมาคมผูดูแลเว็บไทย      ลักษณะการใชงานทั่วไปของเบราเซอรปลาวาฬมีลักษณะเชน
เดียวกับเว็บเบราเซอรชั้นนําอ่ืนๆ อยาง Microsoft Internet Explorer Netscape Navigator และ 
Opera  และยังสามารถปดกั้น(block) เว็บไซตที่มีเนื้อหาไมเหมาะสม สําหรับเด็กและเยาวชนได
ดวยการตั้งคาในเมนูตัวเลือกของอินเทอรเน็ตในเมนูยอย Content  เพื่อใหผูใชสามารถกําหนดคา
ในการกรองเนื้อหาที่ไมเหมาะสมในเว็บไซตตาง ๆ ได 58 และเพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชน ในดาน
การเรียนรูการใชงานอินเทอรเน็ตอยางถูกวิธีและปลอดภัย ผูจัดทําเว็บเบราเซอร ปลาวาฬไดจัดทํา 
“โครงการชวนเพื่อนทองเว็บ” รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริษัท บัณฑิต เซ็น
เตอร จํากัด  เปดรับผูสมัครอายุระหวาง 6-18 ป สมัครเปนทีม ๆ ละไมเกิน 4 คนและตองมีผูใหญ
รวมเปนสมาชิกดวยทีมละ 1 คน  และเมื่อสมัครเขารวมกิจกรรมเรียบรอยแลวสมาชิกในทีมจะตอง
รวมกันคนหาและวิเคราะหวิจารณเว็บไซตตางๆ ที่ไดเขาไปชมวามีประโยชน และมีเนื้อหาเหมาะ
สมตอการรับรูและเรียนรูของประชาชนหรือไม แลวสงรายชื่อเว็บไซตที่มีประโยชน พรอมทั้งคํา
อธิบายบอกถึงประโยชนที่ไดรับจากเว็บไซตดังกลาวเพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบและใหคะแนน 
โดยเกณฑการคัดเลือกผูชนะจะคัดเลือกจากความถูกตองของเว็บไซต คําอธิบายตรงตามเนื้อหา
และสามารถบรรยายประโยชนของเว็บไซตที่สงเขามาไดอยางถูกตอง  โครงการดังกลาวเปนความ
พยายามใหเด็กและเยาวชนฝกฝนการใชวิจารณญาณในการวิเคราะหสื่อดวยตนเองได  
 

                                                           
57 สัญลักษณของโปรแกรม เปนรูปปลาวาฬตัวใหญใจดี ซ่ึงเปรียบไดกับ ผูปกครอง ที่คอยเอาใจใสดูแลและหวงใยเจาปลาวาฬวัย
เยาวตัวเล็กที่ประสบการณยังนอย วายน้ําไมเกงและจําตองมี หวงยาง สวมใสเพ่ือความปลอดภัย และแมจะเปนปลาวาฬตัวเล็ก
เยาววัยแตก็เต็มเปยมไปดวยความกระตือรือรนพรอมที่จะเรียนรูและเผชิญบนโลกมหาสมุทรอันกวางใหญไพศาล ซ่ึงก็เปรียบไดกับ
มหาเครือขายไซเบอรสเปซนั่นเอง 
58 ดูเพ่ิมเติมที่ http://www.plawan.com 
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หนวยงาน /  
กลุมผูมีบทบาท 

รูปแบบหลักในการกํากับดูแล กลไกในการกํากับดูแล ขอบเขตเนื้อหาที่กํากับดูแล ขอจํากัด 

Cyber Inspector  การปดกั้นและการกลั่นกรอง - Hotlines 
- การรวมมือกับ law enforcement 
- เทคโนโลยีกลั่นกรอง 

เนื้อหาลามกอนาจาร เนื้อหาฉอโกงโดย
สื่ออินเทอรเน็ต อาขญากรรม
คอมพิวเตอร  Hacker Virus 

- ดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาเนื้อหาอาจไมครอบคลุมและเปนตัวแทนของทุกกลุม
สังคม  
- ความรวมมือจาก ISPs บางราย 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ การปดกั้นและการกลั่นกรอง - Hotlines 
- Law enforcement 
- Media literacy 

เนื้อหาลามกอนาจาร การละเมิดลิขสิทธิ์ 
สิ่งผิดกฎหมาย ขายบริการทางเพศ การ
พนัน  เนื้อหาที่เปนภัยตอความมั่นคง
ของชาติและสถาบัน 

- พลวัตอันสูงของอินเทอรเน็ต 
- ความรวมมือจาก ISPs บางราย 

NECTEC การเปดกวางและสรางอํานาจในการเลือกใหผูใช - Media literacy เนื้อหาที่ไมเหมาะสมทุกประเภท - สถานภาพของ NECTEC ยังไมแนนอน 
สมาคมผูดูแลเว็บไซตไทย 
(TWA) 

การกํากับดูแลตนเอง  - Codes of conduct เนื้อหาที่ไมเหมาะสมทุกประเภท - การดูแลทําไดเฉพาะเว็บไซตในไทย 
- การดูแลทําไดเฉพาะผูลงนามรับรางจริยธรรม 

ชมรมผูดูแลเว็บภูเก็ตอันดามัน การกํากับดูแลตนเอง  - Codes of conduct เนื้อหาที่ไมเหมาะสมทุกประเภท - การดูแลทําไดในระดับทองถิ่น 
- การจํากัดเขตแดนของผูดูแลเว็บไซตทําไดยาก 

ผูประกอบการรานอินเทอรเน็ตคาเฟ การกํากับดูแลตนเองและการรวมมือกับภาครัฐ 
(สนองนโยบาย) 

- Codes of conduct เนื้อหาที่ไมเหมาะสมทุกประเภท - การดูแลทําไมไดโดยอิสรยังตองมีรัฐเขามาควบคุมอีกขั้นหนึ่ง 

ผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISPs) การปดกั้นและการกลั่นกรอง - เทคโนโลยีกลั่นกรอง 
- Media literacy 

เนื้อหาลามกอนาจาร เนื้อหาฉอโกงโดย
สื่ออินเทอรเน็ต อาขญากรรม
คอมพิวเตอร  Hacker Virus 

- การปดกั้นกระทําโดยการควบคุมของรัฐ ไมสามารถโตแยงได 
- การแขงขันทางการตลาดระหวาง ISPs ดวยกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชแนวทางใน
การจัดการกับเนื้อหาที่ไมเหมาะสม 

ECPAT การใหความรูและรณรงคในระดับสากล - การสงเสริมCodes of conduct 
- Media literacy 

เนื้อหาที่ไมเหมาะสมทุกประเภทที่เกี่ยว
ของกับเด็ก 

- ไมสามารถขยายบทบาทไดมากเทากับที่ทําในตางประเทศ 

NGO และนักวิชาการไทย การสรางเครือขายและนําเสนอนโยบายแกภาครัฐ - การสรางระบบ self -rating 
- Media literacy 

เนื้อหาทางเพศ - กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นยังอยูในชวงทดลอง 
- ตองอาศัยความรวมมือของรัฐบาลในการออกนโยบาย 

ผูปกครอง โรงเรียน มหาวิทยาลัย - การปดกั้นและการกลั่นกรอง 
- การใหความรูและรณรงคภายแกผูใช 
- การสรางเครือขายความรวมมือ 

- เทคโนโลยีกลั่นกรอง  
- Codes of conduct 
- Media literacy 

เนื้อหาที่ไมเหมาะสมทุกประเภทสําหรับ
เด็กและเยาวชน 

- ผูปกครองยังขาดความรูดานเทคโนโลยี 
-โรงเรียนขาดการอบรมเกี่ยวกับภัยของอินเทอรเน็ตและการใชอินเทอรเน็ตในทางที่เหมาะ
สม 
- ความสมดุลยระหวางการวิจัยการแสวงหาความรูกับการปดกั้นเว็บไซตืที่ไมเหมาะสม 

ตารางที่ 5  ตารางสรุปบทบาทของแตละกลุมที่เกี่ยวของในการกํากับดูแลเนื้อหาทางอินเทอรเน็ต 
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แผนภาพที่ 11 
 
1. อุตสาหกรรมอินเทอรเน็ต 2. การจัดอันดับเน้ือหาดวยตนเอง/การก

ล่ันกรอง 
TWA 
รางจริย
ธรรมผูดูแล
เว็บไซ.ต 

ISP 
ปดกั้น
เว็บไซตที่
ไมเหมาะ
สม 

INTER 
NET 
CAFÉ 
ดูแลผูใช 

TA 
สนับสนุน
ดานการ
เงิน 

MICT 
ปดกั้นเว็บไซตที่ไม
เหมาะสม  

NGO - นักวิชาการ
พัฒนาเกณฑการจัด
อันดับเว็บไซต 

      

 
3. ผูบังคับใชกฎหมาย 

 
4.สายดวน 

POLICE 
จับกุมผูกระทําผิดดานเนื้อหาในอินเทอรเน็ต 
รวมมือเปนเครือขายการแจงเว็บไซตที่ไมเหมาะ
สมแกกระทรวงไอซีที 
สนับสนุนความพยายามในการกํากับดูแลตนเอง
ของภาคเอกชน 

MICT POLICE 
 

CAT 

 
จากงานวิจัยกรณีการกํากับดูแลเนื้อหาทางอินเทอรเน็ต สามารถสรุปเปนประเด็นตาง ๆ 

ตามแผนภาพที่ 11 ไดดังนี้ 
 

1. อุตสาหกรรมอินเทอรเน็ต  แบงเปน  
ผูใหบริการเครือขาย (network provider)  บริษัท ทีเอ ซึ่งถือวาเปน network provider 

รายหนึ่งไดเขามามีบทบาทรวมในการสนับสนุนดานการเงิน (financing self regulation) เพื่อ
รณรงคใหผูใชอินเทอรเน็ตมีความรูความเขาใจในการใชอินเทอรเน็ตไปในทิศทางที่เหมาะสม นอก
จากนั้นกสท.โทรคมนาคมเองยังมีสายดวน (hotline) เพื่อแจงเว็บที่มีเนื้อหาไมเหมาะสมอีกดวย 

 
ผูใหบริการอินเทอรเน็ต (internet service provider)  ไดทําการปดกั้นในระดับ proxy 

server โดยรับรายชื่อจากกระทรวงไอซีทีเปนลักษณะของการ notice and take down 

NECTEC TWA  POLICE NGO 
 

5.ความรูเทาทันสื่อ 
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รานอินเทอรเน็ตคาเฟ (internet cafes)  เขามามีบทบาทดานความรวมมือ (co-

operation) กับรัฐในการจัดทําโครงการรานเน็ตที่ดี (good net) การจัดทําโครงการในลักษณะดัง
กลาวถือกําเนิดมาจากกลไกการสรางแรงจูงใจจากทางรัฐที่ทางผูประกอบการรานอินเทอรเน็ตคา
เฟจะไดรับการยอมรับจากชุมชนหากเขาสูโครงการ  นอกจากนั้นภายในกลุมของรานอินเทอรเน็ต
คาเฟยังมีความพยายามสรางมาตรฐานกลางในการเปนรานอินเทอรเน็ตคาเฟที่ดีเชนโครงการ 
white net ซึ่งถือวาเปนลักษณะหนึ่งของความพยายามในการกํากับดูแลตนเองของผูประกอบ
การ 

 
ผูดูแลเว็บไซต (internet content provider)  รูปแบบหลักที่ใชคือการกํากับดูแลตนเอง 

ซึ่งสมาคมผูดูแลเว็บไทยไดเขามามีบทบาทในรูปแบบนี้อยางเขมแข็ง ทางสมาคมมีการรางจริย
ธรรมผูดูแลเว็บไซต  อันเปน codes of conduct เพื่อใหผูดูแลเนื้อหาเว็บไซตในประเทศไทยปฏิบัติ
ตาม 

  
2. การจัดอันดับเนื้อหาดวยตนเองและการกลั่นกรอง 

ปจจุบันทางกระทรวงไอซีทีไดเขามารับบทบาทหลักในการปดกั้นเว็บไซตที่ไมเหมาะสม
ตาง ๆ  พรอม ๆ กับนั้นไดเกิดเครือขายNGOs และนักวิชาการเขามารวมมีบทบาทในการจัดต้ัง
เกณฑและระบบการกลั่นกรองเนื้อหาที่รัฐจะทําในอนาคต  

 

อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณบุคคลผูเกี่ยวของจากหลากหลายองคกรมีทัศนะตรงกัน
วารัฐควรมีบทบาทหลักในการกํากับดูแลเนื้อหาที่เปนปญหาในสังคม จึงไมนาแปลกใจที่แมวาการ
ปดกั้นเว็บไซตจะถือเปนการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานในการเขาถึงขาวสารแตคนหลาย ๆ กลุมใน
สังคมก็ยังยอมรับได  ดังนั้น หากพิจารณาวาเปนเนื้อหาที่ไมเหมาะสมสําหรับสังคมแลวการปดกั้น
สามารถทําไดโดยงายโดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนการปดกั้นโดยรัฐซึ่งถือวามีสิทธิอันชอบธรรมใน
การกําหนดแนวทางตาง ๆ สําหรับสังคมไทย  ขอควรคํานึงถึงจึงกลายเปนเรื่องความโปรงใสในการ
ปดกั้นหรือการทําหนาที่รัฐที่ดีมากกวาการนําเสนอกลไกการกํากับดูแลตนเองแตเพียงอยางเดียว 

 

3. ผูบังคับใชกฎหมาย 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ถือเปนผูมีหนาที่ตามกฎหมายในการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งตอ

กรณีเนื้อหาที่ไมเหมาะสมทางอินเทอรเน็ต ตํารวจมีหนาที่จับกุมผูกระทําผิดดานเนื้อหาในอินเทอร
เน็ต  นอกจากนั้นยังใหความรวมมือเปนเครือขายการแจงเว็บไซตที่ไมเหมาะสมแกกระทรวงไอซีที
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และสนับสนุนความพยายามในการกํากับดูแลตนเองของภาคเอกชนโดยเขาไปมีบทบาทเปน
ประธานสมาคมผูดูแลเว็บไทย 
   

4. สายดวน 
สําหรับกรณีประเทศไทยสายดวนสวนใหญเปนการจัดต้ังขึ้นโดยรัฐไมวาจะเปนสายดวน 

1315 ของกระทรวงไอซีที59และกสท.60 โดยสายดวนตาง ๆ มีหนาที่หลักในการรับแจงเว็บไซตที่ไม
เหมาะสมเปนหลักไมไดมีการแนะนําเพิ่มเติมเพื่อแกไขปญหาดังเชนสายดวนที่มีในตางประเทศ 
นอกจากนั้นยังมีความรวมมือระหวางกระทรวงตางๆ โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเปนตัวกลางใน
การบริการสายดวน childline 1387    ที่จัดทําขึ้นเพื่อรับปรึกษาปญหาเกี่ยวกับเด็กในทุก ๆ เรื่อง 
รวมถึงเนื้อหาในอินเทอรเน็ตที่อาจสงผลกระทบตอเด็ก 

 

5. การสรางความรูเทาทันสื่อ 
ดวยสื่ออินเทอรเน็ตเปนสื่อใหม ผูอินเทอรเน็ตในประเทศไทยจํานวนมากยังขาดความเขา

ใจถึงภัยของอินเทอรเน็ต  ดังนั้นผูที่มีบทบาทในการกํากับดูแลอินเทอรเน็ตในหลาย ๆ สวนจึง
พยายามที่จะสรางความรูความเขาใจเพื่อเปนเกราะปองกันตัวใหแกผูใชอินเทอรเน็ต  ผูที่มีบทบาท
สําคัญตอการใหความรูเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ตในเชิงสรางสรรค ไดแกเนคเทค  สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ สมาคมผูดูแลเว็บไทยซึ่งไดจัดทําเว็บไซตสีขาวเพื่อเยาวชนเพื่อดูแลเรื่องนี้ เปนการ
เฉพาะ นอกจากนั้นก็ยังมี NGO ตางประเทศอยาง ECPAT และเครือขายนักวิชาการและ NGO ใน
ไทยที่มีความพยายามในการสรางความรูเทาทันสื่อใหแกประชาชนเชนเดียวกัน 
 

 
 
 

                                                           
59 ปจจุบันยกเลิกบริการไปแลว และจะใชสายดวน 1111 แทนในอนาคต  
60 ในอดีตบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงไอซีทีไดเปดศูนยรับแจงเหตุ การเผยแพรสื่อ
ลามกอนาจารและขอมูลที่ไมเหมาะสมผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือปองกันผูไมหวังดีใชอินเทอรเน็ตในลักษณะที่ไมพึงประสงค  
โดยการแจงเรื่องรองเรียนทําไดดวยวิธีตาง ๆ ไดแก การแจงผานเว็บไซตของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) คือ 
http://www.cattelecom.co.th หรือ http://www.cat.net.th/watch-dog อีเมล watch-dog@cat.net.th หรือแจงผานทางโทรศัพท
ไดตลอด 24 ช่ัวโมง โดย เวลา 08.30 - 16.30 น. แจงไดที่ โทร. 0-26142514-5 โทรสาร 0-26142746 และเวลา 16.30 - 8.30 น. 
แจงไดที่ โทร. 0-22374301 โทรสาร 0-26142270 
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บทท่ี 5 
ปญหาในการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ต 

ปญหาท่ีพบจากเนื้อหาประเภทตาง ๆ ในประเทศไทย 

 ปญหาที่บุคคลในวงการอินเทอรเน็ตระบุวาเปนปญหาสําคัญดานเนื้อหาไดแก 
 

1. เนื้อหาที่ไมไดมีความไมเหมาะสมอยางโจงแจง เนื้อหาประเภทนี้ไดแกเนื้อหาที่หากไมไดมีการ
ใชวิจารณญาณจะไมสามารถลวงรูไดเลยวาเนื้อหาภายในเว็บไซตนั้นประกอบดวยเนื้อหาที่ไม
เหมาะสมและขอมูลที่ไมถูกตอง โดยทั่วไปแลวเนื้อหาบนอินเทอรเน็ตที่มีมากมายอาจมีเนื้อหาที่ไม
เหมาะสมอยางชัดเจน เชน เว็บไซตลามก อนาจาร เว็บไซตที่รุนแรง ขายอาวุธ เปนตน ซึ่งมีสัดสวน
อยูเพียงเล็กนอยเทานั้น หากแตเนื้อหาสวนใหญยังประกอบดวยเนื้อหาที่ไมเหมาะสม ขอมูลที่ไม
ถูกตองซอนอยูอีกมากมาย เว็บไซตเหลานี้มีความนากลัวกวาและยังไมมีมาตรการใดๆ มากํากับดู
แล ตางกับเว็บไซตจําพวกที่หลายๆ คน หลายๆ หนวยงานเนนการกํากับดูแล ดังรูป 
 

แผนภาพที่ 12 : สัดสวนของเนื้อหาในรูปแบบตาง ๆ บนอินเทอรเน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 7 
 

เนื้อหาที่ไม
เหมาะสม 

เนื้อหาที่ดี 

เนื้อหาที่หลอกลวง  
ขอมูลที่ไมถูกตอง 

 



 115 

เว็บไซตที่ไมไดมีเนื้อหาไมเหมาะสมอยางชัดเจนไดแก 
 1.1 เว็บไซตที่มีขอมูลเปนเท็จหรือไมถูกตอง ตัวอยางเชน เว็บไซตที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสุข
ภาพ ใหคําปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพ ทวาผูใชจะรูไดอยางไรวาขอมูลขาวสารนั้นเปนความจริง 
นําเสนอโดยผูที่เชี่ยวชาญมีความรูในดานนั้นๆ จริงหรือไม (ดูแผนภาพที่ 12 ประกอบ)61 
 1.2 เว็บไซตที่สอดแทรกเนื้อหาทางเพศ ไดแก เว็บไซตที่มีเรื่องราวทางเพศแบบแอบซอน 
เชนการเขาไปดูภาพผูหญิงหนาตาดีโดยตองเสียคาใชจายใหกับทางเว็บไซต เปนตน  
 

2. ปญหาเนื้อหาทางเพศแบบวิตถาร   เชน การมีเพศสัมพันธในครอบครัว ซึ่งเนื้อหาลักษณะดัง
กลาวอาจสรางใหเกิดการเลียนแบบโดยการทําใหผูเขาชมคลอยตามวาการปฏิบัติเชนนั้นเปนเรื่อง
ธรรมดาที่ใคร ๆ ก็ทํากัน 
 

3. ปญหาเนื้อหายุยงใหมีการเกลียดชังกัน เชน การยุยงใหศาสนาตอศาสนาเปนปรปกษกันเปนตน 

ปญหาและอุปสรรคในการกํากับดูแลเน้ือหาในประเทศไทย 

 อินเทอรเน็ตเปนสื่อสารสนเทศที่ทําการกํากับดูแลไดยากเนื่องจากเปนเครือขายที่ถูกออก
แบบมาใหมีลักษณะกระจายทั่วไป เครือขายไมกระจุกตัวในแนวดิ่งหรือกระจุกตัวรอบศูนยกลางที่
งายแกการควบคุม  รวมทั้งยังไมมีการจํากัดเรื่องพื้นที่และขอบเขตระดับชาติ ในขณะที่กฎหมายที่
ออกมาควบคุมอินเทอรเน็ตยังเปนการจําแนกภายใตเขตแดนที่จํากัดและเปนไปตามเกณฑกาย
ภาพ ลักษณะตาง ๆ เปนปญหาพื้นฐานกอใหเกิดปญหาตอกลไกการดูแลกํากับเนื้อหา 62   โดย
เฉพาะอยางยิ่งสําหรับประเทศไทยที่เพิ่งเริ่มที่จะตระหนักและเคลื่อนไหวในเรื่องนี้   ปญหาและ
อุปสรรคตาง ๆ ในการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ตในประเทศไทยสามารถประมวลไดคราว ๆ ดัง
นี้ 
 

1. การปดกั้น  (block) เว็บไซตที่ไมเหมาะสม 
ในเชิงเทคนิคไมสามารถปดกั้นเว็บไซตที่มีเนื้อหาไมเหมาะสมในเครือขายอินเทอรเน็ตได

ทั้งหมด เนื่องจากเจาของเว็บไซตสามารถหลีกเลี่ยงการปดกั้นโดยการจดชื่อโดเมนเนมใหมหรือ
เปลี่ยนบริการ hosting เพื่อหลบ IP Address ได  นอกจากนี้ การปดกั้นยังตองทําการรวบรวมราย
ชื่อ ซึ่งตองมีการปรับปรุงขอมูลใหมอยูตลอดเวลา และการปดกั้นดวย proxy server ดังที่ผูให
บริการอินเทอรเน็ต (ISP)ทําอยูในปจจุบันจะยิ่งมีปญหาหากจํานวนเว็บตองหามเพิ่มมากขึ้นจะสง

                                                           
61 สัมภาษณ วันฉัตร ผดุงรัตน, เจาของเว็บไซต pantip.com , พฤศจิกายน 2546 
62 เลอสรร ธนสุกาญจน.(2541). กฎหมายสําหรับบริการอินเตอรเนทในประเทศไทย . กรุงเทพฯ: สํานักพิมพนิติธรรม ,หนา100-101 



 116 

ผลใหตัว proxy server ใชเวลาในการตรวจสอบนานขึ้นทําใหผูใชบริการสิ้นเปลืองเวลาในการ
ตรวจสอบนานยิ่งขึ้น ซึ่งผลกระทบนี้จะเกิดขึ้นทั้งตอผูที่ตองการใชบริการเนื้อหาที่เหมาะสมและผู
ใชบริการเนื้อหาที่ไมเหมาะสม เทากับวาการปดกั้นไดเขาไปละเมิดสิทธิของผูใชบริการที่ดีไปโดย
ไมสามารถเลือกปฏิบัติได ซึ่งก็เปนประเด็นเดียวกับการที่การปดกั้นเขาไปสงผลกระทบตอผูคนทุก
กลุมโดยไมไดมีการคัดสรรตามความเหมาะสม เชนสิทธิในการเขาถึงเว็บโปที่ถูกจํากัดเนื่องจาก
การปดกั้นโดยไมเลือกหนา เปนตน 
 

2. การกํากับดูแลตนเอง (Self-Regulation) 
ปจจุบันไดมีความพยายามในการจัดการกํากับดูแลตนเองในดานเนื้อหาสื่ออินเทอรเน็ต

ของสมาคมผูดูแลเว็บไทย  อยางไรก็ตามการกํากับดูแลดังกลาวยังอยูในขอบเขตที่จํากัดเพียงผูดู
แลเว็บไซตในประเทศไทยและผูที่ลงนามรับรางจริยธรรมผูดูแลเว็บไทยเทานั้น  การขยายขอบเขต
ไปสูเว็บไซตตางประเทศจึงยังตองอาศัยเวลาในการสรางความเขมแข็งในการดูแลภายในสภาวิชา
ชีพผูดูแลเว็บไทยและขยายขอบเขตสภาวิชาชีพใหครอบคลุมผูดูแลเว็บไซตไทยใหไดหมดเสียกอน
จึงจะสามารประสานงานไปยังหนวยงานผูดูแลเว็บไซตในตางประเทศเพื่อสรางเครือขายการกํากับ
ดูแลเว็บไซตในระดับนานาชาติได  ซึ่งการกํากับดูแลในปจจุบันเปนเพียงการเริ่มตนยังตองดูแนว
โนมการกํากับดูแลที่จะเกิดขึ้นจริงเสียกอน 
    

3. โครงการ Good Net  
โครงการดังกลาวเปนความพยายามในการกํากับดูแลเนื้อหาผานรานอินเทอรเน็ตคาเฟทั่ว

ประเทศ  แตทวาจํานวนสมาชิกที่เขารวมโครงการมีเพียง 300 รานซึ่งยังไมครอบคลุมรานอินเทอร
เน็ตคาเฟทั่วประเทศ นอกจากนั้น โครงการดังกลาวยังมิไดมีการทดลองใชจริงจึงอาจจะเกิดปญหา
ที่ไมคาดคิดตามมา โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนโครงการของฝายธุรกิจเอกชนซึ่งอาจสงผลให
เกิดปญหาการจัดการที่ไมลงตัวทางธุรกิจและเปดโอกาสใหกลุมธุรกิจเขามามีอิทธิพลตอรานอิน
เทอรเน็ตคาเฟที่เขารวมโครงการ  อีกทั้งตามกฎเกณฑของราน Good Net ที่ทางกระทรวงไอซีทีได
กําหนดไวนั้นชมรมผูประกอบการรานอินเทอรเน็ตคาเฟไมไดเขาไปมีสวนกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ 
อยางเต็มที่ ซึ่งจะพิจารณาไดจากสัดสวนของคณะกรรมการที่มีสวนกําหนดรายละเอียดในโครง
การมาจากตัวแทนของรัฐเปนสวนใหญ คณะกรรมการที่มาจากชมรมผูประกอบการรานอินเทอร
เน็ตมีเพียงประธานชมรมเปนตัวแทนเพียงคนเดียวเทานั้น จึงไมอาจแนใจไดวาการผลักดัน
นโยบายตาง ๆ ของราน Good Net จะเปนไปตามหลักการการกํากับดูแลตนเองโดยภาคเอกชน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อรัฐคาดหวังให Good Net เปนชองทางในการติดตอถึงประชาชนรูปแบบ
หนึ่ง รัฐจึงตองเขาไปมีบทบาทในการกํากับดูแล 

 



 117 

4. การจัดอันดับเนื้อหาเว็บไซต  (rating) 
ในปจจุบันการจัดอันดับเนื้อหาเว็บไซตยังเปนปญหาที่เปนขอถกเถียงกันโดยทั่วไป วาใคร

ควรจะเปนผูจัดอันดับเนื้อหา การจัดอันดับเนื้อหานั้นจะจัดสําหรับใคร และควรมีเกณฑอยางไร   
นอกจากนั้นการจัดอันดับเนื้อหาในกรณีเปนเว็บตองหามไมสามารถยอมรับใหเผยแพรไดจะตอง
ทําควบคูไปกับการปดกั้นซึ่งจะกอใหเกิดปญหาในเชิงเทคนิคดังที่กลาวมาแลวขางตน  และแมวา
ในกรณีเว็บไซตที่ตองการควบคุมเด็กและเยาวชนไมใหเขาใช การจัดอันดับเนื้อหายังตองอาศัย
ความรวมมือจากผูดูแลเว็บไซตที่จะยอมจัดอันดับเนื้อหาเว็บไซตของตนเองตามนั้นซึ่งในทาง
ปฏิบัติจะเปนไปไดมากนอยเพียงไร นอกจากนี้ แนวทางการจัดเรทติ้งเนื้อหาที่พัฒนาโดยเครือขาย
ภายในประเทศอาจไมสอดคลองกับแนวทางที่ใชปฏิบัติกันในระดับสากล เชน ระบบของ ICRA จึง
จําเปนที่ผูรับผิดชอบในเรื่อง self – rating จะตองแสวงหาระบบ rating ที่เปนที่ยอมรับในระดับ
สากลและในขณะเดียวกันก็สะทอนความสนใจและปญหาที่ประสบในชุมชนอินเทอรเน็ตไทยดวย 

 
5.การสรางเครือขายผูปกครอง  
ปจจุบันมีความพยายามในการสรางเครือขายผูปกครองของทางเว็บไซตสีขาวตาง ๆ  และ

แมวาจะเกิดผลขึ้นจริงในปจจุบัน หากแตในเรื่องความเขมแข็ง การรวมตัวอยางตอเนื่อง และการ
เคลื่อนไหวตอกิจกรรมในโลกของความเปนจริงยังคงเปนปญหาที่คงตองมีการดูพัฒนาการกันใน
อนาคตตอไป 

 
6.กฎหมายในการกํากับดูแล 
ปจจุบันขอบเขตของกฎหมายอาชญากรรมทางอินเทอรเน็ตครอบคลุมเพียงภาพลามก

อนาจารตาง ๆ  สวนการลงโทษอื่น ๆ จะตองมีการนํากฎหมายมาปรับใช อยางไรก็ตามเปนเรื่อง
ยากที่จะทําใหกฎหมายสามารถพัฒนาอยางรวดเร็วเพื่อรองรับสภาพเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางกาวกระโดด นอกจากนั้นตอประเด็นออนไหวในเรื่องเด็กและเยาวชน ยังไมไดมีกฎหมายออก
มาแนนอนในการปกปองเด็กจากเนื้อหาที่ไมเหมาะสม 
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บทท่ี 6 
แนวทางและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ขอเสนอแนะทางนโยบาย 

ขอเสนอแนะในภาพรวม 
จากการศึกษารูปแบบการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ตที่ใชกันในประเทศตางๆ และ

ประสบการณการกํากับดูแลที่ผานมาในประเทศไทยทําใหไดขอสรุปวารูปแบบที่นาจะจัดการกับ
เนื้อหาอินเทอรเน็ตใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพที่สุดในประเทศไทยในระยะยาว  คือ รูปแบบของ
การกํากับดูแลรวมกันของทุกฝายโดยอยูบนพันธกิจแหงการสรางวัฒนธรรมแหงความรับผิดชอบ 
(culture of responsibility) ในการใชอินเทอรเน็ต  และมีความพยายามในการกํากับดูแลตนเอง 
(self-regulation initiative) ของแตละฝายเปนองคประกอบหลัก  ทั้งนี้ระบบแหงการรับผิดชอบ
รวมกันในการกํากับดูแลจะไมสามารถสรางไดในชั่วขามวันขามคืน  แตจะเปนระบบแหงการเรียนรู 
(learning system) ที่จะเปนโครงการระยะยาว  อยางไรก็ดี ทุกฝายที่เกี่ยวของโดยเฉพาะภาครัฐ
จะตองใหโอกาสและสรางสิ่งแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการเกิดขึ้นของระบบวัฒนธรรมใหมดังกลาว  
เพราะหากไมมีการสงเสริมจริงจัง  ความตั้งใจและความตระหนักของผูใชในหมูมากก็จะไมเกิดขึ้น  
และการกํากับดูแลก็ตองหันไปพึ่งรูปแบบเดิม คือ การปดกั้นซึ่งมีแตจะยุงยากและสิ้นเปลืองในทาง
ปฏิบัติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตํ่าลงเรื่อยๆ 

 
วัฒนธรรมแหงความรับผิดชอบรวมกันในการใชอินเทอรเน็ตมีองคประกอบและขั้นตอน

ตางๆพอสรุปไดดังตอไปนี้ 
1.) กฎ กติกา มารยาท (codes of conduct) ควรจะไดพัฒนาและนําไปใชอยางกวาง

ขวางโดย ICPs  และ ISPs เพื่อจะเปนตัวกํากับดูแลวาภาคอุตสาหกรรมอินเทอรเน็ตมี
การปฏิบัติตามกฎหมายและในแนวทางที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งนี้การ
พัฒนา codes of conduct ดังกลาวจะตองคํานึงถึงความตองการของภาคอุตสาห
กรรมและชุมชนตางๆ และสามารถทําหนาที่เปนระบบที่สรางความโปรงใส  โดยจะ
ชวยตรวจสอบระบบในเรื่องของความนาเชื่อถือและคุณภาพของขอมูลที่ไหลเวียนอยู
ในระบบอินเทอรเน็ต 

2.) เพื่อสรางให codes of conduct มีประสิทธิภาพอยางแทจริง การพัฒนา codes และ
การนําไปบังคับใชควรจะทําโดย หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสงเสริมการกํากับดูแล
ตน เอง โดยตรง  แนวทางของสมาคม เว็บมาส เตอร ไทย  (Thai Webmaster 
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Association) ที่ มี การพัฒ นาและรับรองจรรยาบรรณของผู ป ระกอบวิชาชีพ 
webmaster เปนตัวอยางที่ดีในทิศทางดังกลาว 

อยางไรก็ดี  องคกรที่ทําหนาที่สงเสริมและสนับสนุนการกํากับดูแลตนเอง (Self-
Regulation Agencies หรือ SRAs) นาจะไดมีการต้ังอยางถาวรมากกวาในลักษณะ
ของสมาคมเว็บมาสเตอรไทย (TWA) เนื่องจากสมาชิก TWA เองก็มีงานประจําและ
สามารถจะแบงเวลาใหกับสมาคมฯ ไดเพียงครั้งคราวเทานั้น  โดยตัวองคกร SRA ที่
ควรจะไดจัดต้ังขึ้นนี้นาจะมาจากความรวมมือในภาคอุตสาหกรรมอินเทอรเน็ตดวย
กันเอง เพื่อชวยเปนกลไกในการสรางและบังคับใชกฎ กติกา มารยาท  และมาตรฐาน
ทางเนื้อหา  องคประกอบของ SRAs นาจะมาจากทั้ง ICPs และ ISPs ตลอดจนผูให
บริการเครือขายโทรคมนาคม (telecommunication carriers) ในกรณีของประเทศ
ไทย SRAs จําเปนตองมีคณะกรรมการบริหารที่ชัดเจน  สามารถมีความเชื่อมโยงกับ
รัฐบาลในแงที่ปรึกษา (advisor) และผูใหขอมูล  ขณะเดียวกันก็ตองมีความมั่นคงทาง
องคกรและมีความเปนเอกเทศทางการเงินและการบริหารองคกร 

3.) เนื่องจากลักษณะอันขามชาติขามพรมแดนของอินเทอรเน็ต  การประสานงานกัน
ระหวางกิจกรรมของหนวยงานหรือกลุมที่สงเสริมกํากับดูแลตนเองจึงจําเปนตองทําใน
ระดับขามอาณาเขตทางกฎหมายของชาติ  การแสวงหาความรวมมือในลักษณะ
ดังกลาวตลอดจนความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการกํากับดูแลที่ปฏิบัติกันในตาง
ประเทศจึงเปนสิ่งจําเปน 

4.) การกํากับดูแลตนเองของแตละภาค แตละหนวยในสังคมอินเทอรเน็ตจะมีประสิทธิ
ภาพและประสิทธิผลไดจําเปนตองอาศัยกระบวนการทางกฎหมาย และการกํากับดู
แลที่สอดรับและชวยเพิ่มพลังใหแกกระบวนการกํากับดูแลตนเอง  การรางและออก
กฎหมายเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตในอนาคตจึงตองคํานึงถึงประเด็นดังกลาวดวย 

5.) ควรจะมีการสงเสริมการแพรกระจายของเทคโนโลยีหรือแนวทางในการจัดเรทติ้ง 
และกลั่นกรองเนื้อหาในวงกวาง  ในระดับประเทศควรจะไดมีการรณรงคให ICPs 
ติดปายอธิบายเนื้อหาของตนโดยสมัครใจ  ขณะเดียวกัน ISPs ควรจะไดจัดหา
โปรแกรมกลั่นกรองใหกับสมาชิกที่ตองการ (และกระทรวง ICTs จัดหาใหกับผูใชทั่ว
ไปที่ตองการ)  เพื่อที่ผูใชจะไดสามารถเลือกเปดรับเฉพาะเนื้อหาที่ตองการได 

6.) สายดวนเปนอีกปจจัยสําคัญหนึ่งที่จะชวยเสริมพลังใหแกระบบการดูแลตนเองรวม
กัน  เนื่องจากจะเปนตัวกลางในการรับคํารองเรียนจากผูใชและสงตอไปใหฝายอ่ืนๆที่
เกี่ยวของ 
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7.) ในระดับสังคมในวงกวาง  ควรจะไดมีการรณรงคและใหความรูแกผูใชอินเทอร
เน็ตเกี่ยวกับวิธีการในการกลั่นกรองและปดกั้นเนื้อหา  การรองเรียนเรื่องเนื้อหา  และ
ขอบเขตของกฎ กติกา มารยาทที่ทางอุตสาหกรรมอินเทอรเน็ตไดใหสัญญาไววาจะดู
แลใหเปนไปตามนั้น  การใหการศึกษาและความรูแกประชาชนในแงมุมดังกลาวจํา
เปนจะตองทําอยางตอเนื่องโดยภาครัฐและเอกชนเพื่อสรางความตระหนักรู 

8.) ควรจะมีวิธีการหรือเทคนิคที่ชวยวัดหรือประเมินวากลไกตางๆ ที่สรางขึ้นมาเพื่อสง
เสริมการกํากับดูแลรวม (อันมีการกํากับดูแลตนเองของแตละภาคเปนฐาน)  นั้นมีประ
สิทธิภาพเพียงใด  และเพื่อดูวาจําเปนตองใชมาตรการระดับชาติ  และระดับนานา
ชาติเพื่อทดแทนหรือชดเชยกับจุดออนของกลไกที่มีอยูหรือไม 

 

ขอเสนอแนะในแตละภาคและกลไกที่เกี่ยวของ 

ขอเสนอแนะสําหรับภาครัฐ 
- สงเสริมและใหแรงจูงใจแกภาคอุตสาหกรรมในการริเริ่มการกํากับดูแลตนเอง

ดานเนื้อหา  โดยใชกลไกที่มีประสิทธิภาพ  ยืดหยุน และคุมคาการลงทุน 
- พิจารณาใหมีการรับรอง (ratification) สําหรับ codes of conduct ที่พัฒนา

โดยภาคอุตสาหกรรม  หากเปนไปไดรับอาจพิจารณาที่จะสนับสนุนในแงของ
การบังคับใช 

- สรางความตระหนักแกผูใชโดยผานทางการศึกษาและการใหขอมูลสาธารณะ
เกี่ยวกับกลไกการกํากับดูแลตนเองตางๆ  ตลอดจนการรองเรียนแจงเบาะแส
และบทบาทที่เหมาะสมของผูเกี่ยวของ (พอแม  ครู โรงเรียน สถานบริการอิน
เทอรเน็ต)  ในการชวยกํากับดูแลการใชอินเทอรเน็ตของเด็กและเยาวชน 

- สงเสริมและสนับสนุนใหเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของทั้งในระดับนโยบายและ
ปฏิบัติการมีความรูเทาทันอินเทอรเน็ตและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกลไก
ตางๆ และสามารถดําเนินการตางๆ ไปในทิศทางที่สอดคลองกันในภาพรวม
ในการกํากับดูแลตนเองดานเนื้อหา  เพื่อจะไดมีทัศนคติที่ดีตอแนวทางดัง
กลาว 

- สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและโปรแกรมการกลั่นกรองเนื้อหา โดยใหแรง
จูงใจตางๆ เชน การลดหรือละเวนภาษี  เปนตน  ขณะเดียวกัน  รัฐไมควรใช
มาตรการทางอาญา หาก ICPs ไมไดเรทเว็บไซต  และควรละเวนจากการปด
ก้ันหรือกลั่นกรองเนื้อหาที่ไมผิดกฎหมาย 
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ขอเสนอแนะสําหรับภาคอุตสาหกรรมอินเทอรเน็ต 
- รณรงคให ICPs เรทและอธิบายเนื้อหาของตนเองโดยสมัครใจ 
- บริษัทหรือธุรกิจทางดานคอมพิวเตอรและในโทรคมนาคมควรสงเสริมระบบ

การกลั่นกรองแบบ 3 ชั้น ดังที่อธิบายไวในขางตน โดยพยายามผนวกระบบ
ดังกลาวเขาไวใน browser, search engine และเครื่องมือในการเขียนเว็บ
ตางๆ  

- ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ISPs ควรใหความรูแกผูบริโภความีระบบกลั่น
กรองเนื้อหาไวในกรณีที่ตองการ ตลอดจนควรสอนวิธีใชระบบดังกลาวแกผูที่
เกี่ยวของ เชน ผูปกครอง ครู และผูใหญที่มีความกังวลเกี่ยวกับการเขาถึงเนื้อ
หาทางอินเทอรเน็ตของเด็กและเยาวชน 

- ภาคธุรกิจซอฟทแวรควรที่จะสงเสริมการใชเทคโนโลยีกลั่นกรองเนื้อหาโดย
ออกแบบใหใชงายในรูปแบบ interface หรือ wizard เพื่อที่ผูใชจะสามารถติด
ต้ังโปรแกรมการกลั่นกรองหรือปรับเปลี่ยนเกณฑในการกลั่นกรองตลอดจน
เพิ่มรายการของเว็บไซตที่พึงประสงคและไมพึงประสงคไดโดยงาย ทั้งนี้เมนูที่
ใชสําหรับติดต้ังการกลั่นกรองเนื้อหาหรือเปลี่ยนเกณฑเพื่อการเลือกสรรกลั่น
กรองควรอยูที่แถบเครื่องมือของ browser เพื่อใหเห็นไดโดยงาย ไมใชซอนอยู
ในเมนูขางในลึกๆ 

 
ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานบังคับใชกฎหมาย 

- เจาหนาที่ในหนวยงานบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร
ควรจะมีความรูและทักษะทางเทคนิคที่เพียงพอและสามารถตามความ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใหมๆ ไดทัน ดวยเหตุนี้จึงควรมีการจัดการอบรม
ใหความรูใหมๆ อยูเสมอ 

- ในกรณีการดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย หนวยงาน
บังคับที่ใชกฎหมายควรมุงพยายามไปที่การติดตาม ICPs ที่ทําผิดกฎหมาย
มาดําเนินคดี และควรมองวา ISPs ตลอดจนหนวยงานตางๆ ที่สงเสริมการ
กํากับดูแลตนเองเปนพันธมิตรในการบรรลุวัตถุประสงค เพื่อกํากับดูแลเนื้อ
หาอินเทอรเน็ตใหเหมาะสม 

- ในการดําเนินการตามกฎหมาย ไมควรจะกําหนดโทษหรือความรับผิดชอบ
ตามกฎหมายใหแกผูใหบริการการเขาถึงเครือขาย (ISPs) และผูใหบริการ
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เครือขายในกรณีที่มีการสงตอขอมูลจากฝายบุคคลที่สามในเวลาจริง(real-
time) ผานเครือขายดังกลาว 

- ผูใหบริการระดับ server ซึ่งมีการเก็บขอมูลของฝายบุคคลที่ 3 ไวอาจจะ
สามารถถูกเอาผิดทางกฎหมาย (liable) ไดถาเขารูเกี่ยวกับเนื้อหาผิด
กฎหมายที่ไดมีเก็บไวใน server หรือถาสามารถจะเอาขอมูลออกจาก server 
ไดแตไมทํา ทั้งนี้กระบวนการ “notice and take down”  ควรจะมีการกําหนด
ใหชัดเจนวาจะมีการแจงไปยังผูใหบริการไดอยางไรบางใหเหมาะสม 

- ขอบเขตอํานาจของหนวยงานทางกฎหมายอยางตํารวจในการตรวจตราอิน
เทอรเน็ตหรือในการปลอมตัวสืบสวนตลอดจนในการมีสวนรวมในการ
สนทนาติดตอ (ผาน chatroom เปนตน) กับผูตองสงสัย ควรจะไดมีการ
กําหนดอยางชัดเจนและมีขอจํากัดไวเพื่อใหบังคับใชกฎหมายอยางมีประ
สิทธิผลและเพื่อรักษาสิทธิในความเปนสวนตัวของประชาชนพลเมือง 

- เนื้อหาประเภทที่ควรจะไดรับการจัดลําดับความสําคัญไวตนๆ คือเนื้อหาที่ผิด
กฎหมาย เชน ภาพโปเปลือยของเด็กหรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับอาชญกรรมทาง
คอมพิวเตอร ซึ่งการจัดการทางกฎหมายตอเนื้อหาประเภทดังกลาวจําเปน
ตองทําอยางครบวงจร เริ่มจากการปองกันการสืบหากรณีการละเมิดและการ
ดําเนินคดี ซึ่งทั้งหมดนี้ สามารถทําไดโดยหนวยผูปฏิบัติงานกลางที่สามารถ
ประสานงานกับหนวยที่เกี่ยวของอ่ืนๆ ได 

 
ขอเสนอแนะสําหรับผูใหบริการสายดวนทางอินเทอรเน็ต 

- สายดวนเปนสิ่งที่ตองจัดใหมี โดยสาธารณชนตองรับรูถึงการมีอยู 
(existence) ของสายดวนนั้นๆ ผูใหบริการจะตองประชาสัมพันธใหคนทั่วไปรู
วาจะเขาถึงสายดวนไดโดยชองทางใดบาง (ควรจะมีทั้งผานอินเทอรเน็ตเอง
และผานสื่อเกาดวย) 

-  โฮมเพจของเว็บทาและ ISPs ควรจะมีลิงคถึงระบบของสายดวน ควรจะมีสื่อ
ที่รองรับสายดวนอยางหลากหลาย เชน อีเมล ที่อยูไปรษณีย โทรศัพท โทร
สาร และควรจะจัดต้ังระบบที่สามารถจะตอบกลับผูรองเรียนไดภายใน 24 
ชม. หากใชระบบตอบกลับอัตโนมัติก็ควรจะมีทีมงานเสริมที่เปนตัวบุคคลอยู
ดวย 

- สายดวนตองมีความโปรงใส กลาวคือ ผูใชจะตองรูวาใครหรือองคกรใดเปนผู
บริหารจัดการสายดวน และตองมีการอธิบายกฎเกณฑตลอดจนกระบวนการ
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ตางๆ ในการรับเรื่องรองเรียนอยางละเอียดที่หนวยที่รับแจงขอรองเรียน นอก
จากนี้ ผูรองเรียนควรที่จะสามารถติดตามความคืบหนาของการรองเรียนของ
ตนได และควรจะมีชวงเวลา (timeframe) ที่เหมาะสม สําหรับการประมวล
หรือจัดการแตละขอรองเรียนที่เขามา ทายที่สุด ผูใหบริการสายดวนควรจะ
ตองมีการตีพิมพ หรือ เปดเผยตอสาธารณชนเปนวาระๆ ถึงสถิติของขอมูล
การรองเรียน ตลอดจนประสบการณที่ไดรับจากขอรองเรียน 

- สายดวนจะตองมีความนาเชื่อถือ และควรมีการประเมินหรือสอดสองดูแล
จากหนวยงานที่เปนอิสระอยางเปนระบบ นอกจากนี้ ระบบของสายดวนควร
จะตองมีมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมสําหรับบังคับใชเพื่อสรางหลัก
ประกันในแงความเปนสวนตัว (privacy) และความปลอดภัยของขอมูลผูใช 
(data security) 
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ภาคผนวก 
 
ก.รางจริยธรรมแหงวิชาชีพผูดูแลเว็บไทย  
 
โดยที่เจาของ ผูประกอบการ และผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บทั้งหลายไดพรอมใจกันสถาปนาสภา
วิชาชีพ ผูดูแลเว็บไทยใหเปนองคกรอิสระทําหนาที่ควบคุมกันเอง เพื่อสงเสริมเสรีภาพ ความรับผิด
ชอบ สถานภาพผูประกอบวิชาชีพและกิจการเว็บไทยตลอดจนสงเสริมสนับสนุนสิทธิการใชเว็บไซต 
เพื่อการรับรูขาวสารและการแสดงความคิดเห็นของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา
กษัตริยทรงเปนประมุขอีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหเว็บไซตทําหนาที่ใหการศึกษาแก ประชาชนรวม 
ทั้งยึดถือความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมเปนหลักในการประกอบวิชาชีพพวกขาพเจา ซึ่งเปน
บุคคลที่ลงนามทายจริยธรรมฉบับนี้เห็นชอบรวมใหตราจริยธรรมแหงวิชาชีพผูดูแลเว็บไทย ไวดัง
ตอไปนี้ 
 
หมวด 1 
หมวดทั่วไป 
ขอ 1 จริยธรรมนี้เรียกวา จริยธรรมแหงวิชาชีพผูดูแลเว็บไทย 
ขอ 2 จริยธรรมนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่ไดมีการลงนามตกลงรวมกันเปนตนไป 
ขอ 3 ในขอบังคับนี้ 
เว็บไซต หมายถึง แหลงขอมูลในระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสามารถเชื่อมโยงถึงกันได โดย
ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
ผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บ หมายถึง เจาของเว็บไซตหรือผูที่มีอํานาจสูงสุดในการกําหนด
นโยบายและ รูปแบบเพื่อการจัดทําเว็บไซต ซึ่งไดจดทะเบียนโดเมนเนมกับผูใหบริการจดทะเบียน
โดเมนเนม ทั้งนี้ให หมายรวมถึง ผูแทนเวบไซตและนักพัฒนาเวบไซตที่เจาของเวบไซตไดลงนาม
รับรองแลว  
กระดานขาว หมายถึง พื้นที่บนเว็บไซตที่ผูดูแลเว็บเปดโอกาสใหบุคคลอ่ืนใชใน การแสดงขอมูล
หรือความคิดเห็นเพื่อประโยชนของตนเอง บุคคลอ่ืน หรือเจาของเว็บไซตและใหถือวากระดานขาว
เปนสวนหนึ่งของเว็บไซตที่ผูดูแลเว็บจะตอง ระมัดระวังมิใหมีการกระทําใดๆ ที่เปนการละเมิดขอ
บังคับจริยธรรมฉบับนี้ 
 
หมวด 2 
จริยธรรมของเว็บไซต  
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ขอ 4 เว็บไซตตองไมแตงเติมเนื้อหาสาระของขอมูลขาวสารจนคลาดเคลื่อนหรือเกินจากความเปน
จริง 
ขอ 5 เมื่อมีการคัดลอกขอความ รูปภาพ หรือสัญลักษณที่สื่อความหมายใดๆจากเว็บไซต หนังสือ
พิมพ สิ่งพิมพ หรือแหลงขอมูลอ่ืน ๆเว็บไซตตองบอกที่มาของขอความ รูปภาพ หรือสัญลักษณที่
สื่อความหมายนั้น ทั้งนี้ การคัดลอกดังกลาว จะตองเปนไปเพื่อประโยชนทางการศึกษาวิจัยอันมิใช
การกระทําเพื่อแสวงหากําไร เวนแตจะมีขอตกลงเปนอยางอ่ืนกับแหลงขอมูลนั้นๆ 
ขอ 6 การเสนอขอมูลขาวสารที่มีการพาดพิงอันอาจเกิดความเสียหายแกบุคคลหรือองคกรใด ๆ 
ตองแสดงถึงความพยายามในการเปดโอกาสใหฝายที่ถูกกลาวหาแสดงขอเท็จจริงดวย 
ขอ 7 ในกรณีที่มีการเสนอขอมูลขาวสารผิดพลาดเว็บไซตตองแกไขขอผิดพลาดดังกลาวโดยไม
ชักชา 
ขอ 8เว็บไซตตองไมเสนอขอมูลขาวสารโดยเลื่อนลอยปราศจากแหลงที่มาพึงระบุชื่อบุคคลที่ให
สัมภาษณ หรือใหขอมูลขาวสารอยางเปดเผยเวนแตจะมีเหตุอันควรปกปดเพื่อสวัสดิภาพและ
ความปลอดภัยของ ผูใหขอมูลขาวสาร และตองเปนประโยชนตอสิทธิในการรับรูขาวสารของสา
ธารณชน 
ขอ 9 ในการนําเสนอขอมูลขาวสารหรือภาพใด ๆเว็บไซตตองคํานึงมิใหลวงละเมิดศักด์ิศรีความ
เปนมนุษย ของบุคคลที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่ง ตองใหความคุมครองอยางเครงครัดตอสิทธิ
มนุษยชนของเด็กสตรีและผูดอยโอกาส 
ขอ 10 เว็บไซตตองไมเสนอภาพที่อุจาด ลามกอนาจาร หรือนาหวาดเสียวโดยไมคํานึง ถึงความรู
สึกของสาธารณชนอยางถี่ถวนเวนแตภาพที่นําเสนอในเว็บไซตนั้น จัดทําขึ้นเพื่อประโยชน
สาธารณะและไดมีการแจงเตือนตอผูเยี่ยมชมโดยชัดเจนแลว 
ขอ 11 เว็บไซตตองไมเปนแหลงเผยแพรไวรัสคอมพิวเตอรหรือขอมูลอ่ืนใดที่เปนการทําลายหรือ
สรางความ เสียหายแกเครื่องคอมพิวเตอรหรือขอมูลบนเครื่องคอมพิวเตอรของผูเรียกดู 
ขอ 12 เว็บไซตตองไมเผยแพรขอมูลหรือแหลงขอมูลที่นําเสนอวิธีการสรางความเสียหายแกบุคคล
อ่ืน 
ขอ 13 ในการแสดงความคิดเห็นหรือการวิพากษวิจารณเว็บไซตตองใหความเที่ยงธรรมแกฝายที่
ถูกพาดพิงเสมอ 
ขอ 14 หากเว็บไซตใดมีความประสงคในการนําขอมูลสวนบุคคลของผูเรียกดูไปใชเพื่อการใดการ
หนึ่ง เว็บไซตนั้น ตองแสดงประกาศไวโดยชัดเจนถึงนโยบายเรื่องขอมูลสวนบุคคล 
 
หมวด 3 
จริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บ 



 128 

ขอ 15 ผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บ ตองไมประพฤติปฏิบัติการใดๆอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ 
ขอ 16 ผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บตองไมอวดอางหรืออาศัยตําแหนงหนาที่ เพื่อเรียกรองสิทธิหรือ
ผลประโยชนใด ๆที่ไมชอบธรรม 
ขอ 17 ผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บตองทํางานสอดคลองกับความสงบสุขความเปนอยูที่ดี และ
ความเปนระเบียบ เรียบรอยของสาธารณะ 
ขอ 18 ผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บตองหลีกเลี่ยงการใสรายปายสีเพื่อนรวมวิชาชีพ 
ขอ 19 ผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บตองใชวิจารณญาณในการรักษาสมดุลระหวางประโยชน
สาธารณะ ความตองการของผูวาจาง ความเปนวิชาชีพและตนเอง อยางสม่ําเสมอ 
 
หมวด 4 
แนวปฏิบัติของเว็บไซตและผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บ 
ขอ 20 การเสนอขอมูลขาวสารของเว็บไซตพึงตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลขาวสารตอสา
ธารณชนและ ไมนําเสนอขอมูลขาวสารในทํานองชวนเชื่อในเรื่องที่ไมเปนประโยชนตอสาธารณะ 
ขอ 21 การไดมาซึ่งขอมูลขาวสารเว็บไซตพึงใชวิธีที่สุภาพและซื่อสัตย 
ขอ 22 ในการแสดงความคิดเห็น เว็บไซตพึงกระทําโดยบริสุทธิ์ใจและไมมีพันธะกรณีอ่ืนใด นอก
จากมุงปฏิบัติหนาที่เพื่อสาธารณชนโดยไมยอมใหอิทธิพลอ่ืนใดมาครอบงําความคิดเห็น 
ขอ 23 เว็บไซต พึงละเวนการลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคลเวนแตกรณีเพื่อประโยชนสาธารณะ 
ขอ 24 เว็บไซตพึงใชความระมัดระวังอยางรอบคอบใหประกาศโฆษณาทั้งหลายอยูภายใน
ขอบเขต ของศีลธรรมและวัฒนธรรมเว็บไซตพึงระมัดระวังที่จะไมเปนเครื่องมือในการเผยแพร 
ประกาศโฆษณาที่นาสงสัยวาจะเปนภัยแกสังคมหรือสาธารณชน 
ขอ 25 ขอความที่เปนประกาศโฆษณาที่ปรากฎอยูในเว็บไซตควรแสดงใหเห็นวาเปนประกาศ
โฆษณา จะแอบแฝงเปนการเสนอขอมูลขาวสารหรือความคิดเห็นมิได 
ขอ 26 เว็บไซตพึงหลีกเลี่ยงการเผยแพรประกาศโฆษณาที่มีเหตุใหนาเชื่อวาเจาของประกาศ
โฆษณานั้น เจตนาจะทําใหผูอานหลงเชื่อในสิ่งที่งมงาย 
ขอ 27 เว็บไซตพึงระบุแหลงที่อยูของผูจัดทําหรือผูดูแลเว็บเสมอ 
ขอ 28 ภาษาที่ใชในเว็บไซตพึงหลีกเลี่ยงคําที่ไมสุภาพหรือมีความหมายเหยียดหยาม 
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ข. รางธรรมนูญสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บไทย พ.ศ.2546 
โดยที่เห็นเปนการสมควรใหจัดต้ังสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บไทยขึ้นในประเทศไทยใหเปน องค

กรอิสระทําหนาที่ ควบคุมกันเองในหมูผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บไทยเพื่อสงเสริมเสรีภาพ ความ
รับผิดชอบ สถานภาพผูประกอบวิชาชีพและกิจการเว็บไทยตลอดจนสงเสริมสนับสนุนสิทธิการใช
เว็บไซตเพื่อ การรับรูขาวสาร และการแสดงความคิดเห็นของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหเว็บไซตทําหนาที่ให การศึกษาแก
ประชาชนรวมทั้งยึดถือความยุติธรรม และความเที่ยงธรรมเปนหลักในการประกอบวิชาชีพเจาของ 
ผูประกอบการ และผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บทั้งหลาย ซึ่งไดลงทายธรรมนูญฉบับนี้ไดยินยอม
พรอมใจกันยึดถือและปฏิบัติตามธรรมนูญสภาวิชาชีพ ผูดูแลเว็บไทยทุกประการ จึงใหตราธรรม
นูญสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บไทยไว ดังตอไปนี้ 
 
หมวด ๑ ธรรมนูญทั่วไป 
ขอ ๑ ใหมีองคกรอิสระควบคุมกันเอง เรียกชื่อวาสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บไทย ชื่อยอวา ส.ผ.ว. ชื่อ
ภาษาอังกฤษวา The Webmaster Council of Thailand ชื่อยอวา WCT 
ขอ ๒ องคกรสมาชิกตามรายชื่อทายธรรมนูญนี้ซึ่งเปนสมาชิกของสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บไทยรวม 
ทั้งผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บในสังกัดองคกรสมาชิก ยอมรับ ผูกพันและปฏิบัติตามธรรมนูญฉบับ
นี้ 
ขอ ๓ ในธรรมนูญนี้ 
เว็บไซต หมายถึง ฐานขอมูลในระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสามารถเชื่อมโยงถึงกันได โดย
ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
สภาวิชาชีพผูดูแลเว็บ หมายถึงสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บไทย 
คณะกรรมการ หมายถึงคณะกรรมการสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บไทย 
กรรมการ หมายถึงกรรมการสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บไทย 
สมาชิก หมายถึงองคกรสมาชิกสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บไทยผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บ หมายถึงเจา
ของ เว็บไซตหรือผูที่มีอํานาจสูงสุดในการกําหนดนโยบายและรูปแบบเพื่อการจัดทําเว็บไซต ซึ่งได
จดทะเบียนโดเมนเนมกับผูใหบริการจดทะเบียนโดเมนเนมทั้งนี้ใหหมายรวมถึงผูแทน เว็บไซตและ
นักพัฒนาเว็บไซตที่เจาของเว็บไซตไดลงนามรับรองแลว 
ขอ ๔ สภาวิชาชีพผูดูแลเว็บมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(๑)สงเสริมผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บใหมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
แหงวิชาชีพ 
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(๒) สงเสริมเสรีภาพ และสนับสนุนสิทธิการรับรูขาวสาร การแสดงความคิดเห็นของพล
เมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๓) สงเสริมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพและกิจการเว็บไทย 
ขอ ๕ สภาวิชาชีพผูดูแลเว็บมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑)ควบคุมการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกและผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บในสังกัดสมาชิก 
ใหเปนไปตามจริยธรรมแหงวิชาชีพผูดูแลเว็บไทย ซึ่งตราขึ้นตามธรรมนูญนี้ 
(๒) เผยแพร ประกาศ รายงานการประชุม งาน คําวินิจฉัย และคําสั่งของสภาวิชาชีพผูดู
แลเว็บตอสาธารณะเปนประจํา 
(๓) ใหสมาคมผูดูเว็บไทยทําหนาที่เปนสํานักเลขาธิการของสภาวิชาชีพ 
 
หมวด ๒ สมาชิก 
ขอ ๖ สมาชิกมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
(๒)สงเสริมและควบคุมผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บในสังกัดใหปฏิบัติตามจริยธรรมแหง
วิชาชีพผูดูแลเว็บไทย 
ขอ ๗ สมาชิกและผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บตองปฎิบัติตามจริยธรรมแหงวิชาชีพผูดูแล
เว็บไทย โดย เครงครัดสมาชิกหรือผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บฝาฝนจริยธรรมแหงวิชาชีพ
ผูดูแลเว็บ ถือวาประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพและใหบังคับตามหมวด ๕ 
 
หมวด ๓ คณะกรรมการสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บ 
ขอ ๘ ใหสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บมีกรรมการคณะหนึ่งเรียกวาคณะกรรมการสภาวิชาชีพผูดู
แลเว็บไทย จํานวนไมเกินสิบเจ็ดคน ประกอบดวยกรรมการที่มาจากผูประกอบวิชาชีพผูดู
แลเว็บไมเกินแปดคน กรรมการที่มาจากองคกรคุมครองผูบริโภคไมเกินสามคนและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพตาง ๆ ทั้งนี้กรรมการจะตองไมเปนขาราชการที่มี
ตําแหนงหรือเงินเดือนประจําขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น 
พนักงานทองถิ่นพนักงานหรือลูกจางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ ยกเวน
ขาราชการบํานาญ อีกหกคนกรรมการที่มาจากผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บใหถือเกณฑ
สัดสวนดังตอไปนี้ 
(๑)เจาของเว็บไซตหรือผูที่มีอํานาจสูงสุดในการกําหนดนโยบายและรูปแบบเพื่อการจัดทํา 
เว็บไซต ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหาคน 
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(๒)ผูแทนเว็บไซตและนักพัฒนาเว็บไซตที่เจาของเว็บไซตไดลงนามรับรองแลวซึ่งเลือกกัน
เองให เหลือสามคนใหกรรมการตาม (๑) และ (๒)มาจากกลุมผูประกอบการเว็บไซตไม
เกินกลุมละหนึ่งคน ใหกรรมการที่มาจากผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บเลือกผูทรงคุณวุฒิใน
สาขาอาชีพตาง ๆ อีกหกคนในจํานวนนี้ใหมีผูทรงคุณวุฒิที่มีอาวุโสและประสบการณสูง
ดานกฎหมายอินเทอรเน็ต อยางนอยหนึ่งคนใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกกันเองเพื่อ
ดํารงตําแหนงประธานสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บคนหนึ่ง รองประธานสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บ
สองคน และเลขาธิการคนหนึ่งกับกรรมการตําแหนงอ่ืนตามความจําเปน และ เหมาะสม
วิธีการไดมาซึ่งกรรมการในวรรคสองใหเปนไปตามขอบังคับสภาสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บ 
ขอ ๙ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงสองปนับแตวันที่ไดรับการเลือกต้ังตามขอ ๙
วรรคสาม แตจะดํารงตําแหนงเกินกวาสองวาระติดตอกันไมได 
ขอ ๑๐ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๙ 
(๕) องคกรที่สังกัดหยุดดําเนินกิจการเฉพาะกรณีกรรมการที่มาจากขอ ๙ (๑) (๒) และ 
(๓) 
(๖) ประพฤติชั่วอยางรายแรงและคณะกรรมการมีมติใหพนจากตําแหนงดวยคะแนน เสียง
ไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
(๗) ถูกศาลสั่งใหเปนบุคคลลมละลาย 
(๘) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตความผิดอันเนื่องจากการปฏิบัติหนา
ที่ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๙) เปนผูไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถหรือเปนผูวิกลจริต จิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ 
ขอ ๑๑ กรณีที่มีกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระใหดําเนินการใหมีผูมาดํารง
ตําแหนงแทน ตามประเภทของกรรมการที่พนจากตําแหนงในขอ๙ เวนแตวาระที่เหลืออยู
ไมถึงหกสิบวันและใหกรรมการที่ไดรับเลือกใหมอยูในตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่ง
ตนแทน 
ขอ ๑๒ ใหมีการประชุมคณะกรรมการตามที่กรรมการบริหารสมาคมผูดูแลเว็บไทยรองขอ
และกรรมการ จะมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาประชุมแทนมิไดประธานสภาวิชาชีพผูดูแล
เว็บอาจเรียกประชุมเมื่อ มีเหตุผลสมควรหรือโดยคํารองขอของกรรมการไมนอยกวากึ่ง
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หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดก็ไดใน การประชุมคณะกรรมการทุกครั้งใหเชิญผูแทน
จากสมาคมผูดูเว็บไทยอยางนอย 1 คนเขารวมประชุมดวย การประชุมของคณะกรรมการ
ตองมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงถือเปนองคประชุมและให
ประธานสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บทําหนาที่ประธานการประชุม 
ขอ ๑๓ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) บริหารกิจการของสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บตามวัตถุประสงค 
(๒) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยทํากิจการหรือพิจารณาเรื่องที่ไดรับ
มอบ หมายตามวัตถุประสงคของสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บเวนแตกิจการที่มีลักษณะหรือ 
สภาพที่สภาวิชาชีพผูดูแลเว็บไมอาจมอบหมายใหกระทําแทนได 
(๓) ออกขอบังคับสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพผูดูแลเว็บและขอ
บังคับอ่ืน ตามที่กําหนดในธรรมนูญนี้ 
(๔) พิจารณาและวินิจฉัยปญหาและขอขัดแยงหรือปญหาใดที่มิไดตราไวในธรรมนูญนี้ 
หรือปญหาการบังคับใชธรรมนูญนี้คําวินิจฉัยดังกลาวใหเปนที่สุด 
 
หมวด ๔ การพิจารณาเร่ืองรองเรียน 
ขอ ๑๔ ผูไดรับความเสียหายจากขอความหรือภาพที่ปรากฎในเว็บไซตที่เปนสมาชิกหรือ
จากพฤติกรรม ของผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บที่สังกัดสมาชิกซึ่งผูเสียหายเห็นวาขัดตอจ
ริยธรรมแหงวิชาชีพผูดูแลเว็บไทย ใหแจงเปนหนังสือพรอมดวยพยานหลักฐานตอเว็บไซต
นั้นโดยตรงเสียกอนเพื่อใหเว็บไซตนั้น ดําเนินการบรรเทาความเสียหายตามควรแกกรณี 
ขอ ๑๕ เมื่อผูเสียหายไดดําเนินการตามขอ ๑๔ แลวถูกปฏิเสธหรือเพิกเฉยที่จะดําเนินการ
ใด ๆ จากเว็บไซตซึ่งเปนมูลเหตุใหเกิดความเสียหายหรือเมื่อผูเสียหายเห็นวาการบรรเทา
ความเสียหายของเว็บไซต ตามขอ ๑๔ ไมเปนที่พอใจจนเห็นไดชัดจึงมีสิทธิรองเรียนเปน
หนังสือพรอมดวยพยานหลักฐานตอสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บได ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับ
แตวันไดรับความเสียหายนั้นการยื่นเรื่องรองเรียนใหทําตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด 
ขอ ๑๖ ใหคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมของสมาคมผูดูแลเว็บไทยทําหนาที่เปนคณะ
อนุกรรม การรับเรื่องราวรองทุกขเพื่อรับเรื่องรองเรียนตามขอ๑๕ใหคณะอนุกรรมการตาม 
วรรคแรกมีอํานาจวินิจฉัยวาจะรับเรื่องรองเรียนนั้นไวพิจารณาหรือไม ภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับเรื่องรองเรียนในกรณีที่อนุกรรมการตามวรรคแรกวินิจฉัยไมรับ เรื่องรอง
เรียนตองแจงใหผูรองเรียนทราบโดยเร็วและผูรองเรียนมีสิทธิย่ืนอุทธรณตอ คณะกรรมการ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะอนุกรรมการดังกลาว กรณีที่คณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณแลว วินิจฉัยไมรับเรื่องรองเรียนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการให
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เปนที่สุด 
ขอ ๑๗ เมื่อคณะอนุกรรมการรับเรื่องราวรองทุกขไดรับเรื่องรองเรียนแลว พิจารณาเห็นวา
กรณีมีมูล ใหสงเรื่องพรอมความเห็นใหคณะกรรมการโดยไมชักชาและแจงผลการวินิจฉัย
ใหผูรองเรียนทราบ 
ขอ ๑๘ เมื่อคณะกรรมการไดรับสํานวนเรื่องรองเรียนจากคณะอนุกรรมการรับเรื่องราว
รองทุกขตามขอ ๑๗ หรือคําอุทธรณจากผูรองเรียนตามขอ ๑๖แลววินิจฉัยวาใหรับเรื่องที่
รองเรียน ไวพิจารณาใหคณะกรรมการแจงเรื่องใหผูถูกรองเรียนทราบ พรอมทั้งนัดใหผูถูก
รองเรียนมาชี้แจงแกขอรองเรียนดวยวาจาหรือใหทําเปน หนังสือชี้แจงแกขอรองเรียนยื่น
ตอคณะกรรมการโดยเร็ว 
ขอ ๑๙ ในการพิจารณาคํารองเรียน คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการรับเรื่องราวรอง
ทุกขอาจเรียก คูกรณีมาชี้แจงดวยวาจาหรือใหสงคําแกขอรองเรียนเปนลายลักษณอักษร
หรือใหสงพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ได การที่ผูถูกรองเรียนสละสิทธิไมชี้แจงยอมไมเปนเหตุ
ใหยุติการพิจารณาเรื่องรองเรียนนั้น 
ขอ ๒๐ ใหคณะกรรมการพิจารณาหาขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานของคูกรณีในการนี้ 
คณะกรรมการอาจ ต้ังคณะอนุกรรมการสืบหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานแทน
ก็ได ใหคณะกรรมการพิจารณาพยานหลักฐานจากสํานวนการสอบสวน และวินิจฉัยวา
กรณีที่รองเรียนเกิดจาก การปฏิบัติฝาฝนจริยธรรมแหงวิชาชีพผูดูแลเว็บไทยหรือไม 
ขอ ๒๑ คณะกรรมการตองพิจารณาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากคณะอนุกรรมการ รับเรื่อง
ราวรองทุกขตามขอ ๑๗ หรือคําอุทธรณตามขอ ๑๖ ในโอกาสแรกที่มีการประชุมและให
ดําเนินการวินิจฉัยเรื่องรองเรียนดังกลาว ใหเสร็จสิ้นโดยเร็วแตตองไมเกินหนึ่งป นับแตวัน
เริ่มดําเนินการตามขอ ๑๘ 
ขอ ๒๒ กรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยวาสมาชิกหรือผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บในสังกัด
สมาชิก ประพฤติผิดขอบังคับวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพตองใชคะแนนเสียงไมนอยกวา
ก่ึงหนึ่งของกรรมการทั้งหมดและ ใหเปนการประชุมลับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตาม
วรรคแรกใหทําเปนลายลักษณอักษรและใหดําเนินการตามขอ ๒๙ 
ขอ ๒๓ กรณีที่มีการรองเรียนหลายเรื่องเกิดจากการกระทําของผูถูกรองเรียนกรรมเดียว 
หรือหลายกรรมเกี่ยวเนื่องกันคณะกรรมการมีสิทธิรวมพิจารณาเปนเรื่องเดียวกันก็ได ขอ 
๒๔ เมื่อความปรากฎตอคณะกรรมการวาสมาชิกหรือผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บในสังกัด
สมาชิกละเมิด หรือประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพจนอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย 
เกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพผูดูแลเว็บคณะกรรมการจะดําเนินการตามขอ ๑๖ ขอ ๑๗ ขอ ๑๘ 
ขอ ๑๙ ขอ ๒๐ ขอ ๒๑ ขอ ๒๒และขอ ๒๓ โดยอนุโลมก็ได 



 134 

ขอ ๒๕ สภาวิชาชีพผูดูแลเว็บมีสิทธิไมรับเรื่องรองเรียนที่อยูในระหวางการดําเนินคดีตาม
กฎหมาย กรณีที่ปรากฎวาเรื่องรองเรียนใดซึ่งอยูระหวางการพิจารณาของสภาวิชาชีพผูดู
แลเว็บ ไดนําไปดําเนินคดีตามกฎหมายใหถือวาคํารองเรียนนั้นตกไป 
ขอ ๒๖ คําวินิจฉัย หรือคําสั่งของคณะกรรมการ ใหเปนที่สุด 
ขอ ๒๗ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการวินิจฉัยหรือวิธีการออกคําสั่งของคณะอนุกรรมการ 
และจํานวนอนุกรรมการตามธรรมนูญนี้ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 
หมวด ๕ ความรับผิดทางจริยธรรม 
ขอ ๒๘ เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยวาสมาชิกหรือผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บใน 
สังกัดสมาชิกละเมิดหรือประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพ ใหคณะกรรมการมีอํานาจดัง
ตอไปนี้ 
(๑) แจงเปนหนังสือใหเว็บไซตที่ถูกรองเรียนลงประกาศคําวินิจฉัยอันเปนที่สุดของคณะ
กรรมการ ในตําแหนงและขนาดตัวอักษรที่เห็นไดชัดในหนาแรกของเว็บไซต ภายในเจ็ดวัน 
นับแตวันที่ไดรับคําวินิจฉัยนั้นโดยสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บไมตองเสียคาใชจาย 
(๒) แจงเปนหนังสือใหเว็บไซตที่ถูกรองเรียนบรรเทาความเสียหายดวยการประกาศขอ
ความคํา ขอโทษตอผูเสียหายตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ โดยสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บ
ไมตองเสียคาใชจาย 
(๓) ในกรณีผูประพฤติผิดเปนผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บใหสงคําวินิจฉัยไปยังเว็บไซตตน
สังกัดของผูนั้น เพื่อดําเนินการลงโทษแลวแจงผลใหสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บทราบโดยเร็ว 
(๔) ในกรณีที่เห็นสมควรสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บอาจเผยแพรคําวินิจฉัยนั้นตอสาธารณะได
ดวย 
 
หมวด ๖ การแกไขเพ่ิมเติมธรรมนูญ 
ขอ ๒๙ การแกไขเพิ่มเติมธรรมนูญนี้จะกระทําไดจากการเสนอของกรรมการไมนอยกวา
ก่ึง หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดโดยทําเปนหนังสือเสนอตอคณะกรรมการกอนการ
ประชุมตามขอ ๑๓ วรรคสอง ไมนอยกวาสามสิบวัน มติใหแกไขเพิ่มเติมธรรมนูญนี้ตองใช
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
ขอ ๓๐ ธรรมนูญนี้ ใหใชบังคับถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 
บทเฉพาะกาล 
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ขอ ๓๑ ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการบริหารสมาคมผูดูแลเว็บไทย ปฏิบัติหนาที่คณะ
กรรมการชั่วคราวเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการใหมีคณะกรรมการตามขอ ๘ ภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศธรรมนูญ
นี้ 
(๒) ออกขอบังคับ ขอกําหนด หรือระเบียบอ่ืนที่จําเปนเพื่อใหการเปนไปตาม (๑) 
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ค.วัตถุประสงคหลักของชมรมภูเก็ต-อันดามัน 
1. บําเพ็ญสาธารณะประโยชน 
2. เปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ความคิดเห็น ระหวางสมาชิก และสง

เสริมการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการศึกษา สังคม และวัฒนธรรม 
3. ปกปองและคุมครองสมาชิกของชมรมผูซึ่งปฏิบัติหนาที่โดยชอบ 
4. สงเสริมวิชาชีพผูดูแลและพัฒนาเว็บและยกระดับสมาชิกของชมรมใหสูงขึ้น ทั้งดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานวิชาการ และ จริยธรรม 
5. เปนศูนยกลางเพื่อประสานงานใหเกิดผลที่นําไปสูการแกไขปญหาของสังคมสารสนเทศ 

รวมทั้งคุมครองผูบริโภคดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ผดุงไวซึ่งมาตรฐานอันดีงามและการบําเพ็ญตนของสมาชิกใหเปนไปตามจริยธรรมแหง

วิชาชีพ 
7. สงเสริมความสามัคคี และกิจกรรมสาธารณกุศลในหมูสมาชิก 
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ง. กฎ กติกา มรรยาทของเว็บไซต pantip.com 
เนื่องจาก Website แหงนี้ มีกิจกรรมใหผูเขาเยี่ยมชมไดรวมกันแสดงความคิดเห็นในกระทู
ตางๆ การแสดงความเห็นดังกลาว เปนการเสนอตอกลุมคนซึ่งอาจกลาวไดวาเปน
สาธารณะชน และผูบริหาร PANTIP.COM มีนโยบายที่จะเปดกวางตอการนําเสนอความ
เห็น โดยไมมีการปดกั้นใดๆ เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะสังคมบน Internet ซึ่งเนนความมี
เสรีภาพในการเสนอ  
ดังนั้น การเขารวมในกิจกรรมของ PANTIP.COM ไมวาจะเปนการตั้งกระทู หรือการรวม
แสดงความเห็นในกระทูตางๆ ใน PANTIP.COM จึงจําเปนตองกระทําดวยความระมัดระวัง 
เพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอสังคมสวนรวม การควบคุมและดูแลอาจไมสามารถทําได
อยางทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพขอความตางๆ เขามาไดโดยอิสระ ขึ้นอยูกับสํานึก 
และความรับผิดชอบตอสังคมของผูรวมกิจกรรม วาจะมีมากนอยเพียงไร ดังนั้นผูบริหาร 
PANTIP.COM จึงไมอาจรวมรับผิดชอบในขอความทุกขอความที่สงเขามา  
อีกประการหนึ่ง เนื่องจากเนื้อท่ีใน server ของ PANTIP.COM มีปริมาณจํากัด จึงไดให
ความสําคัญกับกิจกรรมที่มีสวนเกื้อหนุนจรรโลง และเปนประโยชนตอสังคมเปนอันดับตนๆ 
บางครั้งจึงจําเปนตองกําจัดขอความบางขอความ ท่ีไมมีสวนเอื้ออํานวยวัตถุประสงคดัง
กลาวออกไปกอนในกรณีท่ีจําเปน  
อยางไรก็ตาม เพื่อความสงบเรียบรอยตอสังคมสวนรวม และตอผูรวมกิจกรรมทุกคน 
PANTIP.COM จึงจําเปนตองกําหนดกติกาขึ้นมาเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ หรือหามปฏิบัติ 
ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี  

 
กติกาและมรรยาท 

คําแนะนําเพื่อเปนแนวทางในการเขารวมกิจกรรม  

1. ตรวจดูวามีกระทูท่ีมีเนื้อหาในทางเดียวกับท่ีกําลังจะตั้งกระทู เพื่อจะไดไมเปนการซ้ําซอน
กัน  

2. ใชขอความที่สุภาพ เพื่อเปนการแสดงความจริงใจในการเขารวมกิจกรรมตอสังคม  

3. ตั้งกระทูใหตรงกับเนื้อหาของแตละกลุมเพียงกระทูเดียวเทานั้น ดังนั้นจึงควรจะทําความเขา
ใจถึงลักษณะของแตละกลุมใหดีกอนตั้งกระทู  

4. เปดใจใหกวาง ยินดีรับฟงและเคารพในเสรีภาพของการเสนอความคิดเห็นของผูอ่ืน พึง
ตระหนักอยูเสมอวานี่เปนเสมือนสังคมหนึ่งที่เปดกวางตอสาธารณะ  

5. การเสนอความเห็นตอกระทูใดๆ พึงระลึกเสมอวา มีผูอานที่แตกตางกันทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ 
และวุฒิภาวะ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการใชขอความ เชน ขอความที่สอไปในทาง
อนาจารเกินกวาเหตุ หรือมีผลยั่วยุทางกามารมณ ขอความที่อาจกอใหเกิดความเขาใจผิด 
ซึ่งอาจนําไปสูการทะเลาะเบาะแวง ขอความที่มีเนื้อหาขัดตอกฏหมาย หรือศีลธรรมอันดี
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ของสังคม ขอความที่พาดพิงบุคคลที่สามในทางหมิ่นประมาท เปนตน  

6. พึงตระหนักอยูเสมอวา การเสนอคําถามหรือความเห็นตอสังคม ควรจะมีความรับผิดชอบ
ตอทุกขอความที่ไดเสนอไป เพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิด
บรรทัดฐานอันดีตอสังคมอินเตอรเนตสืบไป  

7. ไมใชเว็บไซทแหงนี้ เสนอขอความซึ่งเปนการใสรายผูอ่ืน ซึ่งไมใชบุคคลหรือนิติบุคคล
สาธารณะ อันขอความเหลานั้น แหลงขอมูลท่ีอางอิงที่ชัดเจน  

8. ไมใชนามแฝงของผูอ่ืนโดยเจตนา อันอาจทําใหผูอ่ืนเขาใจผิดในความเปนเจาของขอความ
น้ัน  

9. หากมีความผิดพลาดในการตั้งกระทู เชน ผิดพลาด ซ้ําซอน ขอความไมครบหรือคลาด

เคล่ือน ตั้งกระทูผิดกลุม เจาของกระทูสามารถแจงความขอถอนกระทูไดโดยคลิก ภาย
ในกระทู  

 

การรวมกิจกรรมแสดงความเห็นในกระทู ผูเขารวมพึงตองปฏิบัติดังตอไปน้ี  

1. หามเสนอขอความหรือเนื้อหาอันเปนการวิพากษวิจารณ หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย 
และราชวงศ เปนอันขาด  

2. หามเสนอขอความหรือเนื้อหาท่ีสอไปในทางหยาบคาย กาวราว เกินกวาที่บันทัดฐานของ
สังคมจะยอมรับได  

3. หามเสนอขอความหรือเนื้อหาท่ีสอไปในทางลามก อนาจาร  

4. หามเสนอขอความอันมีเจตนาใสความบุคคลอื่น ใหไดรับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น 
โดยไมมีแหลงที่มาของขอมูลอางอิงที่ชัดเจน  

5. หามเสนอขอความอันเปนการทาทาย ชักชวน โดยมีเจตนากอใหเกิดการทะเลาะวิวาท หรือ
กอใหเกิดความวุนวายขึ้น โดยมูลแหงความขัดแยงดังกลาว ไมใชการแสดงความคิดเห็น
โดยเสรีเชนวิญูชน พึงกระทํา  

6. หามเสนอขอความกลาวโจมตี หรือวิพากษวิจารณในทางเสียหายตอ ศาสนา หรือคําสอน
ของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา  

7. หามใชนามแฝงอันเปนชื่อจริงของผูอ่ืน โดยมีเจตนาทําใหสาธารณะชนเขาใจผิด และเจา
ของชื่อผูน้ันไดรับความเสียหาย หรือเส่ือมเสียชื่อเสียง  

8. หามเสนอขอความอันอาจเปนเหตุใหเกิดความขัดแยงขึ้นในระหวางสถาบันการศึกษา หรือ
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ระหวางสังคมใดๆ  

9. หามเสนอขอมูลสวนตัวของผูอ่ืน เชน เบอรเพจ, e-mail address หรือหมายเลขโทรศัพท 
โดยมีเจตนากลั่นแกลงใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอนรําคาญ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีเบอร
เพจหรือโทรศัพท เนื่องจากเปนขอมูลท่ีมีโอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อน และเปนส่ือท่ี
สามารถใชในการกล่ันแกลงไดงายกวาชนิดอื่น PANTIP.COM จึงไมมีวัตถุประสงคในการ
เปนส่ือกลางในการนําเสนอ  

10. หามเสนอขอความหรือเนื้อหาอันเปนส่ิงที่เกี่ยวของกับส่ิงผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของ
สังคม  

หากตรวจพบขอความใดเขาขายดังกลาวมาแลว ผูบริหาร PANTIP.COM ขอสงวนสิทธิ์ใน
การใช ดุลยพินิจท่ีจะลบกระทูเหลานั้นทั้งกระทู หรือขอความเห็นเหลานั้นออกไป โดยอาจ
แสดงเหตุผลหรือไมแสดงเหตุผลก็ตาม รวมถึงการขยายผลในการดําเนินการอื่นๆ เพื่อปก
ปองสิทธิของสาธารณชนตามสมควรจากผลแหงความผิด หรือผลแหงกิจกรรมนั้น  
ผูรวมกิจกรรมที่ปฏิบัติผิด กฏ กติกา ของเว็บไซทแหงนี้ พึงตระหนักวาจะตองรับผิดชอบตอ
ความผิดนั้นดวยตัวเอง และขอความหรือขอมูลท่ีเสนอดังกลาว อาจนํามาซึ่งการเปดเผยที่
มาและรายละเอียดสวนตัวของผูเสนอขอความนั้นได โดยไมถือวาเปนการละเมิดสิทธิสวน
บุคคล  
กรณีท่ีกิจกรรมใดที่ผูรวมกิจกรรมทําใหเกิดขึ้น เขาขายหรือเปนความผิดทางอาญา ผูบริหาร
เว็บไซทแหงนี้ถือวา ผูดําเนินกิจกรรมดังกลาวยินยอมให Internet Service Provider หรือผู
ใหบริการอินเทอรเน็ต ท่ีเปนแหลงที่มาของกิจกรรมดังกลาว เปดเผยขอมูลตอผูบริหารเว็บ
ไซทแหงนี้ โดยไมเปนการผิดมารยาท หรือจรรยาบรรณ ของ ISP น้ันๆ และทาง 
PANTIP.COM จะดําเนินการตามที่เห็นสมควรกับขอมูลท่ีไดรับน้ัน  
อน่ึง เพื่อเปนการใชเนื้อท่ีใหเปนประโยชนตอสวนรวมสูงสุด PANTIP.COM จึงจําเปนตอง
สงวนสิทธิ์ในการลบขอความหรือกระทู นอกเหนือจากขอปฎิบัติขางตน อันไดแก  

1. กระทูท่ีมีผูแจงความใหลบ โดยทีมงาน PANTIP.COM ขอสงวนสิทธิ์พิจารณา
กอนดําเนินการ และถือวาการตัดสินนั้นเปนอันส้ินสุด  

2. กระทูท่ีผูนําเสนอเจตนาใหมีซ้ําซอนในกลุมตางๆ หลายกลุมโดยไมจําเปน  

3. กระทูท่ีนําเสนอผิดกลุม หรือซ้ําซอนในกลุมเดียวกัน  

4. กระทูท่ีมีเจตนาในเชิงการคา ซึ่งควรจะอยูในกลุมท่ีจัดไวใหคือ Pantip 
Classifieds ท่ีไดเตรียมพื้นที่ไวใหแลวเทานั้น  

หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทุกๆ ทานที่รวมกิจกรรมดวยดี และใครขอ
ความรวมมือจากผูเขารวมกิจกรรมทุกทาน ชวยเปนหูเปนตาสอดสองกระทูท่ีเขาขายผิดกฎ 
กติกา มารยาทดังกลาว หากพบก็โปรดแจงไดภายในแตละกระทูไดในทันที โดยทีมงาน 
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PANTIP.COM จะพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป ขอบคุณครับ  
 

นอกจากนี้ ในแตละกลุม จะมีส่ิงที่จะขอความรวมมือจากผูเขารวมกิจกรรม ดังนี้  

• ศุภชลาศัย  

o พึงตระหนักอยูเสมอวา การชื่นชอบตอนักกีฬานั้นเปนความรูสึกสวน
บุคคล ซึ่งอาจลอแหลมตอการทะเลาะเบาะแวงได หากมีการใชขอ
ความที่สอไปในทางเยยหยัน เสียดสี ดูหมิ่นดูแคลน กาวราว หยาบคาย 
ตอบุคคลดังกลาว 

o PANTIP.COM ไมสนับสนุนใหการพนันทุกรูปแบบ เขามาเกี่ยวของกับ
กีฬาอยางเด็ดขาด  

• สวนลุมพินี  

o พึงตระหนักอยูเสมอวา อาจมีผูท่ียังไมบรรลุวุฒิภาวะอันควร เชน เด็ก
หรือเยาวชนเขามาอาน ดังนั้น การตั้งคําถามหรือตอบคําถามจึงควร
ระมัดระวังเปนพิเศษ ท้ังนี้เพื่อใหสามารถเปดเผยและใหความรูไดกับ
บุคคลทุกเพศและทุกวัย  

• ราชดําเนิน  

o พึงตระหนักอยูเสมอวา การเสนอคําถามหรือความเห็นตอสังคม ควรจะ
ตองมีความรับผิดชอบตอทุกขอความที่ไดเสนอไป เพื่อไมใหเกิดความ
เสียหายตอบุคคลที่เกี่ยวของ  

o พึงตระหนักอยูเสมอวา ความศรัทธาหรือความชื่นชมตอบุคคลทาง
สังคมหรือการเมือง ท้ังดานผลงานหรือตัวบุคคล เปนความคิดเห็นและ
สิทธิสวนบุคคล การเสนอความคิดเห็นที่พาดพิงตอความศรัทธาดัง
กลาว อาจลอแหลมตอการทะเลาะวิวาทไดโดยงาย หากมีการใชขอ
ความที่สอไปในทางเยยหยัน เสียดสี ดูหมิ่นดูแคลน กาวราว หยาบคาย 
ตอบุคคลหรือกลุมบุคคลดังกลาว  

• เฉลิมไทย  

o พึงตระหนักอยูเสมอวา การเสนอคําถามหรือความเห็นตอสังคม ควรจะ
มีความรับผิดชอบตอทุกขอความที่ไดเสนอไป เพื่อไมใหเกิดความเสีย
หายตอบุคคลที่เกี่ยวของ  

o พึงตระหนักอยูเสมอวา ความชื่นชอบตอศิลปน ท้ังดานผลงานหรือตัว
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บุคคล เปนความคิดเห็น เปนรสนิยม และสิทธิสวนบุคคล การเสนอ
ความคิดเห็นที่พาดพิงตอความชื่นชอบดังกลาว อาจลอแหลมตอการ
ทะเลาะวิวาทไดโดยงาย หากมีการใชขอความที่สอไปในทางเยยหยัน 
เสียดสี ดูหมิ่นดูแคลน กาวราว หยาบคาย ตอบุคคลดังกลาว  

• หองสมุด  

o พึงตระหนักอยูเสมอวา ความศรัทธาตอศาสนาของแตละบุคคล เปน
ความคิดเห็นและเปนสิทธิสวนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ การเสนอความ
คิดเห็นที่พาดพิงตอความศรัทธาดังกลาว อาจลอแหลมตอการทะเลาะ
วิวาทไดโดยงาย หากมีการใชขอความที่สอไปในทางเยยหยัน เสียดสี ดู
หมิ่นดูแคลน กาวราว หยาบคาย หรือวิพากษวิจารณตอศาสนาดังกลาว  

• ถนนนักเขียน  

o ในพื้นที่ "ถนนนักเขียน" ขอสงวนไวสําหรับเปนสนามสําหรับนําขอเขียน
ของทาน มาลงเผยแพรเทานั้น หากตองการสอบถาม หรือแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานเขียน การใชภาษา กรุณาตั้งกระทูในในโตะ
หองสมุด ตามกลุมยอยที่เหมาะสม  

o หากขอเขียนของทาน มีความยาวมาก การนําเสนอโดยการแยกเปน
หลายกระทูติดๆ กัน อาจสรางความเดือดรอนใหกับผูรวมกิจกรรมทาน
อ่ืนๆ ท้ังนี้เพราะกระทูของทาน อาจจะเบียดบังกระทูของผูอ่ืน ใหตกไป
เร็วกวาเวลาอันควร ดังนั้น จึงควรลงขอเขียนตอเนื่องไปในกระทูเดิม 
หรือเวนชวงเวลาที่พอเหมาะ แลวนํามาลงเปนตอนตอ ก็ยังจะสามารถ
สรางความตอเนื่องในการติดตามตอผูอานไดเชนกัน  

• BluePlanet  

o ในพื้นที่ "แกลเลอรี่" ขอสงวนไวสําหรับการนําภาพของทาน มาลงเผย
แพรเทานั้น หากตองการสอบถาม หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การถายภาพ กรุณาตั้งกระทูในในโตะ BluePlanet ตามกลุมยอยที่
เหมาะสม  
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จ. ขั้นตอนการขอขอมูลผูใชบริการเว็บไซต pantip.com 
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