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ค�าน�า

ในปี 2004 ตอนท่ีผมบอกกับเพื่อนว่ำท�ำอะไรในฐำนะเป็นสมำชิกของกลุ่มปฏิบัติกำรกำรอภิบำล

อินเทอร์เน็ต (Working Group on Internet Governance - WGIG) พวกเขำมักเรียกผมให้ไปซ่อมเครื่อง

ปริ๊นต์หรือให้ไปช่วยติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ พวกเขำมองว่ำผมคงท�ำอะไรบำงอย่ำงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

นั่นเอง ผมจ�ำได้ว่ำเคยลองหยั่งเสียงเล็กน้อยกับเพื่อนสมำชิกใน WGIG โดยถำมพวกเขำว่ำจะอธิบำย 

สิ่งที่ตัวเองท�ำให้กับเพื่อน คู่ชีวิต และลูกของตัวเองฟังอย่ำงไร เช่นเดียวกับผม พวกเขำก็มีปัญหำในกำร

อธิบำย เป็นเหตุผลอย่ำงหนึ่งท่ีท�ำให้ผมเริ่มออกแบบและจัดเตรียมต้นฉบับในเบ้ืองต้นส�ำหรับ Diplo  

รวมทั้งภำพวำดต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต

 ทุกวันนี้ ผ่ำนไป 10 ปี คนที่เคยเรียกผมไปช่วยติดตั้งเครื่องปริ๊นต์กลับมำหำผมพร้อมค�ำถำมว่ำ

จะรักษำควำมเป็นเจ้ำของข้อมูลในเฟซบุ๊ก (Facebook) ได้อย่ำงไร หรือท�ำอย่ำงไรลูกๆ จะสำมำรถท่อง

อินเทอร์เน็ตอย่ำงปลอดภัย พวกเขำกังวลมำกขึ้นเกี่ยวกับกำรท�ำสงครำมทำงเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และ

ควำมเสี่ยงในโลกอินเทอร์เน็ต พอๆ กับเรื่องปริมำณน�้ำ โรงไฟฟ้ำ และโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ส�ำคัญส�ำหรับ

เมืองและประเทศของตนเอง คิดดูสิว่ำเรำมำไกลเพียงใด!

 กำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตเริ่มเป็นท่ีรับรู้ของสำธำรณชนมำกข้ึนเรื่อยๆ สังคมสมัยใหม่ต้องพึ่งพำ

อินเทอร์เนต็ และยิง่ท�ำให้ต้องสนใจกำรอภบิำลอนิเทอร์เนต็มำกข้ึน จำกท่ีแต่เดมิให้ประโยชน์แต่คนจ�ำนวน

น้อย กำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตเริ่มเกี่ยวข้องกับพวกเรำทุกคนไม่มำกก็น้อย ไม่ว่ำเรำจะเป็นหนึ่งใน 2.9  

พนัล้ำนคนท่ีใช้อินเทอร์เนต็ หรือผูท่ี้ไม่ใช้อินเทอร์เนต็แต่ยังต้องพึง่พำบรกิำรต่ำงๆ ซ่ึงอนิเทอร์เนต็อ�ำนวย

ประโยชน์ให้

 กำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตเกี่ยวข้องกับผู้ที่อยู่ในโลกอิเล็กทรอนิกส์อย่ำงชัดเจน ไม่ว่ำจะเป็นกำรท�ำ

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-business) หรือกำรสร้ำงเครือข่ำยผ่ำนเฟซบุ๊ก แต่กระนั้นก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องที่

กว้ำงกว่ำนั้น เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ทหำร นักกฎหมำย นักกำรทูต และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในแง่กำรให้

บริกำรสำธำรณะ หรือกำรรักษำควำมปลอดภัย ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้น กำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตและ

โดยเฉพำะกำรคุ้มครองควำมเป็นส่วนตัวและสิทธิมนุษยชนยังเป็นจุดเน้นในกำรท�ำงำนของบรรดำ 

นักกิจกรรมภำคประชำสังคมและองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ ส�ำหรับนักวิชำกำรและผู้ผลิตนวัตกรรมท่ัวโลก กำร

อภิบำลอินเทอร์เน็ตต้องรับประกันว่ำระบบอินเทอร์เน็ตจะเปิดกว้ำงต่อกำรพัฒนำและนวัตกรรม  

นักประดิษฐ์ส�ำหรับโลกอนำคตอย่ำงกูเกิล (Google) สไกป์ (Skype) เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ (Twitter)  

เปิดตวัขึน้มำแล้ว และก�ำลงัท่องเนต็ ควำมคดิสร้ำงสรรค์และควำมรเิริม่ของพวกเขำไม่ควรถกูปิดกัน้ หำก

ควรได้รับกำรส่งเสริมเพื่อค้นหำวิธีกำรใช้ประโยชน์จำกอินเทอร์เน็ตแบบใหม่และสร้ำงสรรค์ยิ่งขึ้น
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โจวาน เคอร์บาลิจา 
ผู้อ�ำนวยกำร DiploFoundation 

หัวหน้ำเวทีอินเทอร์เน็ตเจนีวำ (Geneva Internet Platform)

กันยำยน 2014

 ผมหวังว่ำหนังสือเล่มนี้จะให้ข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีชัดเจนและเข้ำใจได้ง่ำยเกี่ยวกับกำรอภิบำล

อินเทอร์เน็ต ส�ำหรับบำงท่ำน นี่อำจเป็นครั้งแรกที่ได้สัมผัสหัวข้อนี้ ส�ำหรับท่ำนอื่นๆ หนังสือเล่มนี้อำจ

ช่วยย�้ำเตือนสิ่งท่ีท่ำนท�ำอยู่ในแวดวงเฉพำะด้ำนของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นงำนด้ำนสุขภำพอิเล็กทรอนิกส์  

กำรค้ำอิเลก็ทรอนกิส์ กำรอภบิำลอิเลก็ทรอนกิส์ และงำนในเชิงอิเลก็ทรอนกิส์อ่ืนใด ซ่ึงล้วนเป็นส่วนหนึง่

ของประเด็นกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต

 วัตถปุระสงค์เบ้ืองหลงัแนวทำงหลำกหลำยดงักล่ำวคอืควำมพยำยำมท่ีจะรกัษำอินเทอร์เนต็ให้เป็น

ช่องทำงบูรณำกำรอันเป่ียมควำมสำมำรถส�ำหรบัประชำชนหลำยพนัล้ำนคนท่ัวโลก อย่ำงน้อยสดุ ผมหวงั

ว่ำหนงัสอืเล่มนีจ้ะช่วยตอบสนองควำมอยำกรู้และกระตุน้ให้ท่ำนศกึษำเพิม่เตมิเกีย่วกบัประเดน็ส�ำคญัและ

มีอิทธิพลนี้ ก้ำวให้ทันปัจจุบันเข้ำไว้ และติดตำมพัฒนำกำรใหม่ๆ ได้ท่ี http://www.diplomacy.edu/

capacity/IG
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ค�าน�าฉบับภาษาไทย

ชีวิตในสงัคมสำรสนเทศทุกวันนี ้เรำทุกคนล้วนเกีย่วข้องกบัอินเทอร์เนต็ในทำงใดทำงหนึง่ แม้เรำจะไม่ใช่ 

“ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต” โดยตรงก็ตำม 

 ข่ำวทำงโทรทัศน์ท่ีเรำรับชมส่วนหนึง่ถกูส่งผ่ำนส�ำนกัข่ำวต่ำงประเทศมำทำงอนิเทอร์เนต็ อกีส่วน

หนึ่งถูกคัดเลือกจำกบทสนทนำบนสื่อสังคมออนไลน์ สินค้ำที่เรำจับจ่ำยในตลำด จ�ำนวนหนึ่งถูกสั่งซื้อมำ

จำกประเทศอ่ืน โดยใช้อีเมลเป็นตัวกลำงเช่ือมคู่ค้ำข้ำมพรมแดน เช่นเดียวกับกำรประสำนงำนระหว่ำง

หนว่ยงำน (ซึง่อำจก�ำลังตดัสินใจอะไรบำงอย่ำงทีจ่ะกระทบกับตวัเรำ) ทีก่ำรประชมุแบบเหน็หน้ำด้วยเวบ็

แคมหรือส่งเอกสำรผ่ำนโปรแกรมแชตกลำยเป็นเรื่องปกติ

 ทีผ่่ำนมำประเทศไทย ก็เช่นเดยีวกบัประเทศอืน่ๆ ทีม่คีวำมพยำยำมจะจัดกำรหรอืก�ำกับกจิกรรม

ออนไลน์ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรบริหำรชื่อโดเมนของไทยทั้งในอักษรละตินและอักษรไทย กำรเตรียม

ควำมพร้อมสูก่ำรใช้หมำยเลขไอพรีุน่ใหม่ กำรออกตรำสญัลกัษณ์รบัรองควำมปลอดภยัในกำรท�ำธรุกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ให้กับร้ำนค้ำ กำรศึกษำเพื่อจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส�ำหรับผู้บริโภคสินค้ำและบริกำร

ออนไลน์ กำรส่งเสรมิกำรสร้ำงเนือ้หำท่ีเข้ำถงึได้โดยทุกคน (จะใช้ตำดอูย่ำงเดยีวก็ได้ หรอืจะใช้หูฟังอย่ำง

เดียวก็ได้แล้วแต่สะดวก เป็นต้น) กำรจ�ำกัดกำรแสดงออกออนไลน์ท่ีรัฐบำลมองว่ำอำจขัดศีลธรรมและ

เป็นภัยต่อควำมม่ันคงของชำติ กำรจัดระดับเนื้อหำและใช้ซอฟต์แวร์คัดกรองในระบบเครือข่ำยของ

โรงเรยีนเพือ่ป้องกนัเดก็และเยำวชนจำกเนือ้หำไม่เหมำะสมกบัวยั หรอืกำรท่ีผูเ้ขียนกระทู้แจ้งเตอืนผูอ่้ำน

ว่ำกระทู้รีวิวหนังของตัวเอง “เปิดเผยเนื้อหำบำงส่วนของภำพยนตร์”

 จะเห็นได้ว่ำ ประเด็นของกำรก�ำกับหรือจัดกำรนี้ มีหลำกหลำย หลำยประเด็นไม่ได้เกี่ยวกับตัว

อินเทอร์เนต็ในเชงิเทคโนโลยีแต่เพียงอย่ำงเดยีว แต่ยงัคำบเกีย่วกบัประเดน็ทำงสงัคม เศรษฐกจิ กำรเมอืง 

และวฒันธรรมอีกด้วย อำจกล่ำวได้ว่ำประเดน็เหล่ำนีว้ำงซ้อนกนัเป็นช้ันๆ ทับกนัอยู่บนพ้ืนท่ีอินเทอร์เนต็

เดียวกัน นอกจำกนี้ ด้วยควำมซับซ้อน-และทับซ้อน-ของประเด็น ก็ท�ำให้ในแต่ละประเด็นอำจมีผู้เข้ำมำ

เกี่ยวข้องทั้งประชำชนทั่วไป ภำคประชำสังคม ภำครัฐ และภำคเอกชน ที่จ�ำเป็นหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะ

ต้องร่วมกันหำรือเพื่อหำทำงออก
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 ด้วยเหตนุี ้ทิศทำงของกำรจดักำรกบัอินเทอร์เนต็ในช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำ จงึมีแนวโน้มจะเป็นกำร

ท�ำงำนร่วมกันของหลำยศำสตร์ ผ่ำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) จำกหลำยภำคส่วนที่ท�ำงำนกัน

ในหลำยระดับ อย่ำงที่เรียกกันว่ำ “multistakeholder governance model” หรือกำรอภิบำลด้วยผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสยีท่ีหลำกหลำย ผ่ำนกำรปรกึษำหำรอื กำรท�ำประชำพจิำรณ์ ซ่ึงในบำงครัง้ (แต่ไม่จ�ำเป็น) กอ็ำจ

จะน�ำไปสูก่ำรสร้ำงระเบียบข้อบังคบัหลวมๆ ท่ีเปลีย่นแปลงได้ทันสถำนกำรณ์เพือ่ใช้ก�ำกบัประเดน็เฉพำะ

ด้ำนร่วมกัน

 แต่โดยล�ำพงัควำมซับซ้อนและควำมใหม่ของประเดน็อินเทอร์เนต็กม็ำกพออยู่แล้ว เม่ือมำพบกบั

ควำมต้องกำรอันหลำกหลำยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีต้องกำรกำรมีส่วนร่วมมำกข้ึนในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ

อินเทอร์เน็ตที่ทุกคนรู้สึกว่ำเป็นเจ้ำของร่วมกัน ควำมปวดหัวก็ดูจะยิ่งทวีมำกขึ้น เพรำะหลำยเรื่องหลำย

ค�ำดเูป็นเรือ่งใหม่ท่ีไม่เคยเห็นมำก่อน หรือเป็นเรือ่งเก่ำท่ีบรบิทสงัคมเรยีกร้องให้เรำท�ำควำมเข้ำใจกบัมนั

ใหม่

 กำรริเริ่มแปลหนังสือ An Introduction to Internet Governance เล่มนี้ จึงเป็นควำมพยำยำมอัน

หนึ่ง ที่จะเปิดประตูให้คนไทยได้เข้ำใจ “กำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต” มำกขึ้น เพื่อจะได้สำมำรถเข้ำไปมีส่วน

ร่วมในกำรแลกเปลีย่นพูดคยุประเดน็ต่ำงๆ ได้อย่ำงม่ันใจข้ึน ท้ังในเวทีระดบัท้องถิน่ ระดบัชำต ิและระดบั

ระหว่ำงประเทศ เพรำะกำรตัดสินใจต่ำงๆ เกี่ยวกับนโยบำยของเครือข่ำยสำรสนเทศข้ำมพรมแดนนี้ ไม่

ว่ำจะโดยใครหรือที่ไหน สุดท้ำยก็จะส่งผลกับชีวิตของเรำอยู่ดี

เราจะอยู่เฉยๆ รอให้คนอ่ืนมาตัดสินชะตาชีวิตของเรา หรือจะลุกข้ึนส่งเสียง

แสดงข้อเท็จจริงจากพื้นที่ของเราให้คนอื่นๆ ได้รู้ เอ่ยความคิดเห็นของเราว่า

อินเทอร์เน็ตควรท�างานอย่างไร -- ถ้าเลือกอย่างหลัง เราหวังว่าหนังสือเล่มนี้

จะเป็นก้าวแรกให้กับทุกคนได้
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 คณะผูจั้ดท�ำหนงัสอืเล่มนีข้อขอบคณุ องค์กรร่วมจดัเวทีระดบัชำตว่ิำด้วยกำรอภบิำลอินเทอร์เนต็

ของไทยครั้งที่ 1 (Thailand Internet Governance Forum) อันได้แก่ สมำคมอุตสำหกรรมเทคโนโลยี

สำรสนเทศไทย, สภำคนพกิำรทุกประเภทแห่งประเทศไทย, ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสยีง 

กจิกำรโทรทัศน์ และกจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิ(กสทช.), ส�ำนกังำนพฒันำธรุกรรมทำงอเิลก็ทรอนกิส์, 

ศนูย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำต,ิ ศนูย์ข้อมูลนโยบำยสำธำรณะเพือ่ลดปัญหำจำก

กำรพนนั, ศนูย์ทนำยควำมเพ่ือสทิธมินษุยชน, คณะนติศิำสตร์ มหำวทิยำลยักรงุเทพธนบุร,ี คณะนติศิำสตร์ 

มหำวทิยำลยัเซนต์จอห์น, คณะนติศิำสตร์ มหำวทิยำลยัหอกำรค้ำไทย, ศนูย์ศกึษำนโยบำยสือ่ จฬุำลงกรณ์

มหำวทิยำลยั, มูลนธิศินูย์สำรสนเทศเครอืข่ำยไทย, โครงกำรอนิเทอร์เนต็เพือ่กฎหมำยประชำชน (iLaw), 

และสมำคมเครือข่ำยสื่อมวลชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAPA) ท่ีได้ร่วมลองผิดลองถูกในเรื่องท่ี

พวกเรำยังไม่เคยท�ำกันมำก่อน และเปิดโอกำสให้หนังสือเล่มนี้ได้มีเวทีเผยแพร่เป็นที่แรก

 คณะผู้จัดท�ำยังขอขอบคุณพิภพ อุดมอิทธิพงศ์ ผู้แปล ภูมิ น�้ำวล บรรณำธิกำรแปล และ 

วศิน ปฐมหยก ผู้รับเหมำออกแบบปก จัดหน้ำ ท�ำโปสเตอร์ ฯลฯ ทั้งสำมท่ำนที่ท�ำงำนในเวลำอันจ�ำกัด 

และฐิติรตัน์ ทิพย์สมัฤทธิก์ลุ ส�ำหรับข้อเสนอแนะค�ำแปลบำงส่วน ขอบคณุ มลูนธิเิอเชีย, มลูนธิสิำธำรณสขุ

แห่งชำต,ิ สถำบันเชนจ์ฟิวชัน, มลูนธิอินิเทอร์เนต็ร่วมพฒันำไทย, สมำคมผู้ดูแลเว็บไทย, สมำคมผู้ผลิต

ข่ำวออนไลน์, ชมรมผู้ประกอบกำรธุรกิจโฮสติ้ง, สมำคมผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตไทย, สมำคมกำรค้ำเพื่อ

ส่งเสริมผู้ประกอบกำรธุรกิจเทคโนโลยีรำยใหม่, มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, มลูนธิสิือ่เพือ่กำรศกึษำของชุมชน, 

มูลนธิิไฮน์รคิ เบิลล์ ส�ำนกังำนภมิูภำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้, แอมเนสตี ้อินเตอร์เนช่ันแนล ประเทศไทย, 

วิทยำลัยปกครองท้องถิ่น มหำวิทยำลัยขอนแก่น, คณะเศรษฐศำสตร์ คณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ 

และคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, ID-CONFIG อินโดนีเซีย, Internet Society, FORUM-

ASIA, Bytes for All, Privacy International, Internews, Association for Progressive Communications, 

DiploFoundation, และ Swedish International Development Cooperation ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

กิจกรรมหรือวงพบปะหำรือท้ังท่ีเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรในช่วงสองสำมปีท่ีผ่ำนมำ จนน�ำมำสูก่ำร

จดัท�ำหนงัสอืเล่มนีแ้ละกำรจดัเวทีระดบัชำตฯิ ดังกลำ่วข้ำงต้น
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เพื่ออินเทอร์เน็ตของทุกคน

ลลิตำ รังสรรค์วิวัฒน์

และ

อำทิตย์ สุริยะวงศ์กุล

เครือข่ายพลเมืองเน็ต 
มูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง

มิถุนำยน 2015
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บทที่ 1 
อารัมภบท

แม้ว่ำกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับโลกดิจิทัล และกำรอภิบำลอำจเป็นเรื่องที่จัดกำรได้

โดยใช้หลกัเหตผุลแบบเลขฐำนสอง กล่ำวคอืกำรแบ่งแยกสิง่ต่ำงๆ เป็นข้ัวถกู/ผดิหรอืด/ีช่ัว แต่กำรอภิบำล

อินเทอร์เน็ตมคีวำมซับซ้อน ควำมหมำย และกำรรบัรูท่ี้แตกต่ำงกนัหลำยระดบั จงึจ�ำเป็นต้องใช้วธิกีำรแบบ

อนาลอ็กเพือ่ให้ครอบคลุมถึงทำงเลือกและกำรประนีประนอมที่ต่อเนื่องกัน

 ด้วยเหตุดังกล่ำว หนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยำยำมให้นิยำมที่สมบูรณ์เกี่ยวกับประเด็นต่ำงๆ ของกำร

อภิบำลอินเทอร์เน็ต แต่มีเป้ำหมำยท่ีจะเสนอกรอบเชิงปฏิบัติเพื่อกำรวิเครำะห์ กำรอภิปรำย และกำรหำ

ทำงออกให้กับปัญหำส�ำคัญในแวดวงนี้
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อารัมภบท

ข้อถกเถียงเกี่ยวกับกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตมักเริ่มตั้งแต่กำรให้นิยำม เพรำะไม่ได้เป็นเพียงแค่ถ้อยค�ำ 

โก้หรูทำงภำษำ ค�ำนิยำมเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตสะท้อนมุมมอง แนวทำง และประโยชน์เชิงนโยบำยท่ี 

หลำกหลำย โดยท่ัวไป ผู้ช�ำนำญกำรโทรคมนำคมมักมองกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตว่ำเกี่ยวเนื่องกับกำร

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนในเชิงเทคนิค ผู้ช�ำนำญกำรด้ำนคอมพิวเตอร์จะให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำ

มำตรฐำนและแอปพลิเคชันที่แตกต่ำงกัน เช่น ภำษำ XML (eXtensible Markup Language) หรือ Java 

ผูช้�ำนำญกำรสือ่สำรจะให้ควำมส�ำคญักบักำรสนบัสนนุกำรสือ่สำร นกักจิกรรมด้ำนสทิธมินษุยชนกจ็ะมอง

กำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตผ่ำนมุมมองเกี่ยวกับเสรีภำพในกำรแสดงออก ควำมเป็นส่วนตัว และสิทธิ 

มนุษยชนข้ันพื้นฐำนอ่ืนๆ นักกฎหมำยจะเน้นเรื่องเขตอ�ำนำจศำลและกลไกไกล่เกลี่ยข้อพิพำท  

นกักำรเมืองท่ัวโลกมกัเน้นประเดน็ซ่ึงอยู่ในควำมสนใจของผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในเขตของตน เช่น กำรพดูถงึ

เทคโนโลยีเพือ่ให้ควำมหวัง (มคีอมพิวเตอร์มำกข้ึน = มีกำรศกึษำมำกข้ึน) และภยัคกุคำม (ควำมปลอดภยั

ทำงอินเทอร์เนต็ กำรคุม้ครองเดก็) ส่วนนกักำรทูตมักสนใจกระบวนกำรและกำรคุม้ครองผลประโยชน์ของ

ประเทศ เรำอำจพูดถึงควำมเห็นของมืออำชีพที่ขัดแย้งกันในแง่ของกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตได้อีกหลำย

ประกำร

การอภิบาลอินเทอร์เน็ตหมายถึงอะไร?
กำรประชุมสดุยอดโลกว่ำด้วยสงัคมข้อมลูข่ำวสำร (World Summit on the Information Society - WSIS)1 

ให้นิยำมกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตว่ำดังนี้

การอภบิาลอินเทอร์เนต็ หมายถงึ การท่ีรัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม พฒันา

และประยุกต์ใช้หลักการ บรรทัดฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการตัดสินใจ และโครงการร่วม

กันตามบทบาทของตน เพื่อก�าหนดลักษณะวิวัฒนาการและการใช้ประโยชน์ของ

อินเทอร์เน็ต2

 นิยำมท่ีค่อนข้ำงกว้ำงนี้ไม่ได้ช่วยตอบค�ำถำมอันเกิดจำกกำรตีควำมค�ำศัพท์หลัก 2 ค�ำ ได้แก ่

“อินเทอร์เน็ต” และ “กำรอภิบำล” อย่ำงแตกต่ำงหลำกหลำยแต่อย่ำงใด
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บทที่ 1 อำรัมภบท

‘I’nternet หรือ ‘i’nternet และการส่งสัญญาณเชิงการทูต
ย้อนกลับไปปี 2003 นิตยสำร The Economist เริ่มเขียนค�ำว่ำอินเทอร์เน็ตโดยใช้ตัว “i” ตัวเล็ก กำร

เปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบำยด้ำนบรรณำธิกำรคร้ังนี้ได้รับอิทธิพลมำจำกกำรท่ีอินเทอร์เน็ตกลำยเป็น 

ส่วนหนึง่ของชวีติประจ�ำวนั ไม่ได้ส�ำคญัและพเิศษถงึขนำดต้องขึน้ต้นด้วยอกัษรตวัใหญ่ ค�ำว่ำ “Internet” 

จึงมีพัฒนำกำรแบบเดียวกับ (t)elegraph, (t)elephone, (r)adio และ (t)elevison รวมทั้งนวัตกรรมอื่นๆ

ค�ำถำมว่ำจะเขียน “Internet/internet” โดยใช้ตัว “i” ตัวใหญ่หรือตัวเล็กดี เริ่มมีขึ้นระหว่ำงกำรประชุม

สหภำพโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ (International Telecommunication Union - ITU) ณ กรงุอันตลัยำ 

(พฤศจกิำยน 2006) โดยมีกำรพจิำรณำในเชิงกำรเมอืงเมือ่ค�ำว่ำ “อนิเทอร์เนต็” เป็นส่วนหนึง่ของมต ิITU 

เกี่ยวกับกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นกำรเขียนโดยใช้ตัว “i” ตัวเล็ก แทนที่จะเป็นตัวใหญ่แบบที่ใช้กัน

เป็นประจ�ำ เดวิด กรอสส์ (David Gross) เอกอัครรำชทูตสหรัฐฯ ซึ่งมีหน้ำที่ดูแลกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต 

แสดงข้อกงัวลว่ำกำรท่ี ITU เลอืกใช้ตวัอักษรตวัเลก็เป็นกำรส่งสญัญำณท่ีจะปฏบัิตริำวกบัอินเทอร์เนต็เป็น

เสมือนระบบโทรคมนำคมอื่นๆ ท่ีอยู่ใต้กำรก�ำกับดูแลระหว่ำงประเทศของ ITU บำงส่วนตีควำมว่ำเป็น

สัญญำณเชิงกำรทูตของ ITU ที่จะเริ่มมีบทบำทมำกขึ้นในเชิงกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต3

อินเทอร์เน็ต
ค�ำว่ำ “อินเทอร์เนต็” ไม่ได้ครอบคลมุทุกมมุมองเกีย่วกบักำรพฒันำเชงิดจิทัิลระดบัโลก อีก 2 ค�ำท่ีเกีย่วข้อง

ได้แก่ สงัคมข้อมูลข่ำวสำร (information society) และเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร (information 

and communication technology - ICT) มักได้รับกำรเสนอว่ำมีควำมหมำยรอบด้ำนมำกกว่ำ ทั้งนี้โดย

ครอบคลมุพืน้ท่ีอ่ืนๆ นอกเหนอืจำกอินเทอร์เนต็ รวมท้ังในแง่ของโทรศพัท์เคลือ่นท่ี แต่กม็กีระแสท่ีเสนอ

ให้ใช้ค�ำว่ำ “อินเทอร์เนต็” ซ่ึงได้รับกำรสนบัสนนุจำกกำรเปลีย่นผ่ำนอย่ำงรวดเรว็ของกำรสือ่สำรระดบัโลก

โดยผ่ำนอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (Internet protocol - IP) ซ่ึงเป็นมำตรฐำนส�ำคัญในทำงเทคนิคด้ำน 

กำรสื่อสำร อินเทอร์เน็ตที่แพร่หลำยอยู่แล้วจึงยิ่งขยำยตัวออกไปอย่ำงรวดเร็ว ไม่ใช่เฉพำะในแง่จ�ำนวน

ผู้ใช้งำน แต่ยังรวมถึงบริกำรด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะบริกำรวอยซ์โอเวอร์อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (voice 

-over Internet protocol - VoIP) ซึ่งเข้ำมำแทนระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิม
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การอภิบาล

กำรถกเถยีงเกีย่วกบักำรอภบิำลอนิเทอร์เนต็โดยเฉพำะในยคุต้นของกำรประชมุ WSIS เม่ือปี 2003 ท�ำให้

เกดิประเดน็โต้แย้งเกีย่วกบัค�ำว่ำ “กำรอภบิำล” และมกีำรตคีวำมแตกต่ำงหลำกหลำยกนัไป จำกกำรตคีวำม

แบบหนึ่ง กำรอภิบำลมีควำมหมำยเดียวกับรัฐบำล ตัวแทนจำกหลำยประเทศมีควำมเข้ำใจเช่นนี้ใน 

เบ้ืองต้น ส่งผลให้มีกำรตีควำมว่ำกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตควรเป็นธุระของรัฐบำล และต่อมำกลำยเป็น

ประเด็นท่ีพูดคุยกันเฉพำะท่ีประชุมระหว่ำงรัฐบำลโดยแทบไม่มีหน่วยงำนอ่ืนท่ีไม่ใช่ของรัฐเข้ำมำ

เกี่ยวข้อง4 กำรตีควำมเช่นนี้ขัดแย้งกับควำมหมำยแบบกว้ำงของค�ำว่ำ “กำรอภิบำล” ซึ่งครอบคลุมทั้งแง่

ของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของสถำบัน ซึ่งรวมถึงสถำบันที่ไม่ได้เป็นของรัฐบำลด้วย

 นิยำมเช่นนี้เริ่มเป็นท่ียอมรับในชุมชนอินเทอร์เน็ต เนื่องจำกสำมำรถอธิบำยแนวทำงกำรก�ำกับ

ดูแลอินเทอร์เน็ตที่เป็นมำตั้งแต่ต้น

 ควำมสับสนในด้ำนค�ำศัพท์ยิ่งซับซ้อนขึ้นภำยหลังมีกำรแปลค�ำว่ำ “กำรอภิบำล” (governance) 

ไปในภำษำอื่นๆ ในภำษำสเปน ค�ำค�ำนี้มักหมำยถึงกิจกรรมของสำธำรณะหรือรัฐบำล (gestión pública, 

gestión del sector público และ función de gobierno) ค�ำศัพท์ที่สื่อถึงกิจกรรมของสำธำรณะหรือ

รฐับำลยังปรำกฏในภำษำฝรัง่เศส (gestion des affaires publiques, e cacité de l’administration, qualité 

de l’administration และ mode de gouvernement) ในภำษำโปรตุเกสก็มีลักษณะท่ีพำดพิงถึงภำค

สำธำรณะและรัฐบำลเช่นกัน (gestão pública และ administração pública)

วิวัฒนาการของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต
การอภิบาลอินเทอร์เน็ตยุคแรก (ทศวรรษ 1970-1994)
อินเทอร์เน็ตเริ่มพัฒนำในฐำนะโครงกำรของรัฐบำล ในช่วงปลำยทศวรรษ 1960 รัฐบำลสหรัฐฯ ให้ทุน

สนับสนุนกำรจัดท�ำเครือข่ำยหน่วยงำนของโครงกำรวิจัยเพื่อกำรป้องกันประเทศระดับสูง (Defense 

Advanced Research Project Agency Network - DARPA Net) ซึ่งเป็นทรัพยำกรกำรสื่อสำรที่ยังมี

บทบำทอยู่ พอถึงกลำงทศวรรษ 1970 ก็มีกำรคิดค้นทรำนสมิชชันคอนโทรลโปรโตคอล/อินเทอร์เน็ต

โปรโตคอล หรือ ทีซีพี/ไอพี (Transmission Control Protocol/Internet Protocol - TCP/IP) ซึ่งเป็นเครือ

ข่ำยท่ีพฒันำมำเป็นระบบอนิเทอร์เนต็อย่ำงเรำรูจ้กักนัในทุกวนันี ้หนึง่ในหลกักำรส�ำคญัของอนิเทอร์เนต็

คอืลกัษณะท่ีกระจำยตวั โดยกลุม่ข้อมลูสำมำรถเคลือ่นตวัไปยังทิศทำงต่ำงๆ ผ่ำนเครอืข่ำย สำมำรถหลกี

เลี่ยงอุปสรรคแบบเดิมและกลไกควบคุม หลักกำรเชิงเทคโนโลยีเช่นนี้สอดคล้องกับแนวทำงท่ีคล้ำยคลึง

กันในกำรก�ำกับดูแลอินเทอร์เน็ตในยุคแรกเริ่ม กล่ำวคือคณะท�ำงำนเฉพำะกิจด้ำนวิศวกรรมอินเทอร์เน็ต 
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(Internet Engineering Task Force - IETF) ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1986 และช่วยพัฒนำอินเทอร์เน็ตโดยผ่ำน

กระบวนกำรตดัสนิใจแบบร่วมมือกนัและใช้มตท่ีิเป็นเอกฉันท์ ซ่ึงเกีย่วข้องกบับุคคลหลำกหลำย ท้ังนี้โดย

ไม่มีกำรควบคุมจำกส่วนกลำง ไม่มีกำรวำงแผนจำกส่วนกลำง และไม่มีกำรออกแบบในเชิงพื้นฐำนใดๆ

 เรือ่งนีผ้ลให้คนจ�ำนวนมำกคดิว่ำอินเทอร์เนต็มีลกัษณะโดดเด่นและอำจเป็นแนวทำงท่ีเข้ำทดแทน

กำรเมืองส�ำหรับโลกสมัยใหม่ ดังเนื้อหำท่ีปรำกฏใน ปฏิญญาประกาศเอกราชของไซเบอร์สเปซ 

(Declaration of the Independence of Cyberspace) ที่มีชื่อเสียงของจอห์น เพอร์รี บำร์โลว์ (John Perry 

Barlow) ที่ว่ำ

[อินเทอร์เน็ต] โดยตัวของมันเองไปพ้นความเป็นชาติ โดยตัวมันเองต่อต้านอ�านาจ

อธิปไตย และอ�านาจอธิปไตย [ของรัฐ] ไม่อาจบังคับใช้กับเราได้ เรามีหน้าที่หาทางแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเอง5

สงคราม DNS (1994-1998)
แนวทำงกำรกระจำยอ�ำนำจของกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตเริ่มเปลี่ยนแปลง เนื่องจำกภำครัฐบำลและภำค

ธุรกิจตระหนักถึงควำมส�ำคัญของเครือข่ำยระดับโลก ในปี 1994 มูลนิธิวิทยำศำสตร์แห่งชำติ (National 

Science Foundation) ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้บริหำรโครงข่ำยพื้นฐำนของอินเทอร์เน็ต ตัดสินใจกระจำย

อ�ำนำจกำรบริหำรระบบชื่อโดเมน (domain name system - DNS) ให้กับบริษัทเอกชนของสหรัฐฯ ชื่อ

บรษัิทเนต็เวร์ิกโซลชูนัส์ (Network Solutions Inc. - NSI) ซ่ึงเป็นเรือ่งท่ีชุมชนอินเทอร์เนต็ไม่ยอมรบั และ

เป็นเหตุให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ำสงครำม DNS

 สงครำมดังกล่ำวท�ำให้มีผู้เล่นใหม่ๆ เกิดขึ้น ได้แก่ องค์กรระหว่ำงประเทศและรัฐชำติต่ำงๆ 

สงครำมดังกล่ำวยุติลงในปี 1998 พร้อมกับกำรก่อตั้งหน่วยงำนแห่งใหม่ นั่นคือองค์กรควำมร่วมมือด้ำน

กำรจดัสรรช่ือและหมำยเลขทำงอินเทอร์เนต็ (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 

- ICANN) ซึ่งกลำยเป็นศูนย์รวมของข้อถกเถียงส่วนใหญ่เกี่ยวกับกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้

การประชมุสดุยอดโลกว่าด้วยสงัคมข้อมลูข่าวสาร (2003-2005)
กำรประชุมสุดยอดโลกว่ำด้วยสังคมข้อมูลข่ำวสำร (World Summit on the Information Society - WSIS) 

ซึ่งมีขึ้นที่กรุงเจนีวำ (2003) และตูนิส (2005) ท�ำให้เกิดค�ำถำมต่อกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตในเชิงกำรทูต 

จุดเน้นของกำรประชุมสุดยอดท่ีเจนีวำ ซ่ึงเกิดข้ึนภำยหลังกำรประชุมของคณะกรรมกำรเตรียมกำร 

(Preparatory Committees - PrepComs) และกำรประชุมระดับภูมิภำคหลำยครั้ง มีลักษณะค่อนข้ำง

บทที่ 1 อำรัมภบท



18

กว้ำง โดยกล่ำวถึงปัญหำท่ีหลำกหลำยเกี่ยวกับข้อมูลและกำรสื่อสำรตำมท่ีผู้เข้ำร่วมประชุมเสนอ อันท่ี

จรงิระหว่ำงกำรประชุมเตรียมกำรและกำรประชุมระดบัภมิูภำคครัง้แรก ยงัไม่มกีำรใช้ค�ำว่ำ “อินเทอร์เนต็” 

เลยด้วยซ�้ำ ไม่ต้องพูดถึง “กำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต”6 มีกำรน�ำค�ำว่ำกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตเข้ำมำใช้ใน

กระบวนกำรของท่ีประชุม WSIS ตอนท่ีมีกำรประชุมระดับภูมิภำคเอเชียตะวันตกเมื่อเดือนกุมภำพันธ์ 

2003 ภำยหลังกำรประชุมสุดยอดที่เจนีวำ จำกนั้นค�ำดังกล่ำวก็กลำยเป็นประเด็นส�ำคัญในกำรเจรจำของ

ที่ประชุม WSIS

 ภำยหลังกำรเจรจำยืดเยื้อและกำรเตรียมกำรขั้นสุดท้ำย ที่ประชุม WSIS ณ กรุงเจนีวำ (ธันวำคม 

2003) เห็นชอบให้จัดตั้งคณะท�ำงำนว่ำด้วยกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต (Working Group on Internet 

Governance - WGIG) ซ่ึงมีหน้ำท่ีจัดเตรียมรำยงำนส�ำหรับใช้เป็นพ้ืนฐำนในกำรเจรจำในกำรประชุม 

WSIS ครั้งท่ี 2 ณ กรุงตูนิส (พฤศจิกำยน 2005) วำระสังคมข้อมูลข่ำวสำรแห่งท่ีประชุม WSIS  

ณ กรุงตูนิส (WSIS Tunis Agenda for the Information Society) อธิบำยถึงค�ำถำมเกี่ยวกับกำรอภิบำล

อินเทอร์เน็ต รวมท้ังกำรก�ำหนดนิยำมและจ�ำแนกประเด็นเกี่ยวกับกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต รวมท้ัง 

กำรก่อตั้งเวทีหำรือว่ำด้วยกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต (Internet Governance Forum - IGF) ซ่ึงเป็น 

หน่วยงำนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลำยระดับตำมข้อเสนอของเลขำธิกำรสหประชำชำติ

พัฒนาการในปี 2006
หลังกำรประชมุสุดยอดทีต่นูสิ มพีฒันำกำรและเหตกุำรณ์ส�ำคญั 3 ประกำรทีเ่กีย่วข้องกบัข้อถกเถยีงด้ำน

กำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตในปี 2006 ประกำรแรก บันทึกควำมเข้ำใจ (Memorandum of Understanding 

- MoU) ก�ำลงัหมดอำยุลงและมีกำรก่อตัง้หน่วยงำนใหม่โดย ICANN ร่วมกบักระทรวงพำณชิย์ของสหรฐัฯ 

บำงคนมีควำมหวังว่ำเหตุกำรณ์นี้จะเปลี่ยนแปลงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง ICANN กับรัฐบำลสหรัฐฯ และ 

ICANN จะกลำยเป็นหน่วยงำนระหว่ำงประเทศแบบใหม่ขึ้นมำ อย่ำงไรก็ดี แม้ว่ำตำมบันทึกควำมเข้ำใจ

ฉบับใหม่จะท�ำให้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง ICANN กับรัฐบำลสหรัฐฯ แคบลง แต่ก็ยังท�ำให้เกิดโอกำสท่ี 

ICANN จะมีสถำนะเป็นหน่วยงำนระหว่ำงประเทศในท้ำยที่สุด

 ประกำรที่ 2 เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2006 คือกำรก่อตั้งเวทีหำรือว่ำด้วยกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต 

ณ กรุงเอเธนส์ ซึ่งเป็นเวทีแห่งแรกและนับว่ำเป็นกำรทดลองในเชิงกำรทูตแบบทวิภำคี

 IGF เป็นกจิกรรมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีหลำยภำคส่วนอย่ำงแท้จรงิ โดยมีผูเ้ข้ำร่วมมำจำกประเทศ

ต่ำงๆ ภำคธุรกิจและภำคประชำสังคมที่เข้ำร่วมประชุมอย่ำงเท่ำเทียมกัน ทั้ง IGF ยังมีโครงสร้ำงองค์กร

ท่ีน่ำสนใจในแง่กำรจดักจิกรรมและกำรสมัมนำเชิงปฏบัิตกิำร ผูส้ือ่ข่ำวเป็นผูด้�ำเนนิกำรอภปิรำย เป็นเหตุ

ให้ IGF มีลักษณะแตกต่ำงจำกรูปแบบกำรประชุมขององค์กำรสหประชำชำติทั่วไป อย่ำงไรก็ดี บำงคน

วิจำรณ์ว่ำ IGF เป็นเพียงรำยกำรทอล์กโชว์ที่ไม่มีแก่นสำรทั้งในแง่ของเอกสำรหรือแผนปฏิบัติกำรของที่

ประชุมแต่อย่ำงใด

บทที่ 1 อำรัมภบท
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 ประกำรที่ 3 พัฒนำกำรส�ำคัญในปี 2006 ได้แก่ กำรประชุมผู้มีอ�ำนำจเต็มของ ITU ซึ่งจัดขึ้นที่

กรุงอันตัลยำ ประเทศตุรกี เดือนพฤศจิกำยน และมีกำรเลือกตั้งเลขำธิกำรคนใหม่ของ ITU นั่นคือ  

ดร. อำมำดูน ตูเร (Dr Hamadoun Touré) เขำประกำศจุดเน้นในเรื่องควำมมั่นคงไซเบอร์และควำมช่วย

เหลือด้ำนกำรพัฒนำ ทั้งยังคำดหวังว่ำจะน�ำแนวทำงใหม่ๆ มำใช้ในเวทีของ ITU ในแง่ของกำรอภิบำล

อินเทอร์เน็ต

พัฒนาการในปี 2007
ในปี 2007 กำรอภิปรำยในแวดวง ICANN ให้ควำมส�ำคัญกับชื่อโดเมนที่ลงท้ำยด้วย .xxx (ส�ำหรับเว็บที่

มีเนื้อหำของผู้ใหญ่) เปิดให้มีกำรถกเถียงอีกครั้งเกี่ยวกับประเด็นตำ่งๆ ด้ำนธรรมำภิบำล ไม่ว่ำจะเป็น 

ข้อเสนอให้ ICANN รับผิดชอบเฉพำะปัญหำเชิงเทคนิค รวมทั้งกำรให้ควำมส�ำคัญกับนโยบำยสำธำรณะ7 

กำรแทรกแซงของรัฐบำลสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ เกี่ยวกับชื่อโดเมนที่ลงท้ำยด้วย .xxx ท�ำให้เกิดกำร 

ตั้งค�ำถำมว่ำรัฐบำลประเทศต่ำงๆ ควรเข้ำมำเกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำของ ICANN หรือไม่ ในเวที IGF 

ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกำยน ณ กรุงริโอเดอจำเนโร พัฒนำกำรส�ำคัญคือกำรเพิ่มทรัพยำกร

ส�ำคัญทำงอินเทอร์เน็ต (ชื่อและหมำยเลข) เข้ำไปในวำระกำรประชุมของ IGF

พัฒนาการในปี 2008
พัฒนำกำรส�ำคัญในปี 2008 ซึ่งยังคงมีอิทธิพลต่อกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต รวมทั้งนโยบำยอื่นๆ ได้แก่ 

กำรเลือกตั้งนำยบำรัค โอบำมำ เป็นประธำนำธิบดีสหรัฐฯ ระหว่ำงกำรรณรงค์หำเสียง ประธำนำธิบดี 

โอบำมำใช้ประโยชน์อย่ำงมำกจำกอินเทอร์เน็ตและเว็บ 2.0 บำงคนบอกว่ำเครื่องมือดังกล่ำวเป็นปัจจัยที่

ท�ำให้เขำประสบควำมส�ำเร็จ ที่ปรึกษำของเขำซึ่งหลำยคนมำจำกอุตสำหกรรมอินเทอร์เน็ตประกอบด้วย

ซีอีโอของกเูกลิ นอกจำกกำรตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของเทคโนโลยีแล้ว ประธำนำธบิดโีอบำมำยังสนบัสนนุ

รูปแบบพหุภำคีซ่ึงน่ำจะมีอิทธิพลต่อกำรอภิปรำยเพื่อยกสถำนะของ ICANN ให้เป็นหน่วยงำนระหว่ำง

ประเทศ และกำรพัฒนำระบอบกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต

 ในปี 2008 ควำมเป็นกลำงของเครือข่ำย (network neutrality)8 เริ่มกลำยเป็นประเด็นส�ำคัญอีก

ประเด็นหนึง่ของกำรอภบิำลอินเทอร์เนต็ โดยเป็นประเดน็ท่ีเป็นเป้ำหมำยกำรอภปิรำยส่วนใหญ่ในสหรฐัฯ 

ของสองค่ำยใหญ่ ท้ังยังเป็นส่วนหนึง่ของกำรหำเสยีงเลอืกตัง้ประธำนำธบิดสีหรฐัฯ โดยได้รบักำรสนบัสนนุ

จำกประธำนำธิบดีโอบำมำ ควำมเป็นกลำงของเครือข่ำยมักได้รับกำรสนับสนุนจำกอุตสำหกรรม

อินเทอร์เน็ต รวมทั้งบริษัทอย่ำงเช่นกูเกิล ยำฮู! และเฟซบุ๊ก เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงสถำปัตยกรรม

ของอินเทอร์เน็ตในลักษณะท่ีละเมิดหลักควำมเป็นกลำงของเครือข่ำย จะส่งผลคุกคำมต่อธุรกิจของ 

บทที่ 1 อำรัมภบท
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พวกเขำ ในอีกด้ำนหนึ่งเป็นกลุ ่มบริษัทโทรคมนำคม 

อย่ำงเช่นเวอไรซอน (Verizon) และ เอทีแอนด์ที (AT&T)  

ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต (Internet service providers - ISP) 

และอุตสำหกรรมมัลติมีเดีย ด้วยเหตุผลท่ีแตกต่ำงกัน 

อุตสำหกรรมเหล่ำนี้ต้องกำรให้เกิดช่องทำงกำรเดินทำงท่ี

แตกต่ำงกันของข้อมูลในอินเทอร์เน็ต

 พัฒนำกำรส�ำคัญอีกประกำรหนึ่งคือกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วของเฟซบุ๊กและเครือข่ำยสังคม  

โดยเฉพำะในประเด็นกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต เครื่องมือเว็บ 2.0 ท่ีได้รับกำรใช้ประโยชน์มำกขึ้นเช่นนี้  

ย่ิงท�ำให้เกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัวและกำรคุ้มครองข้อมูลของเฟซบุ๊กและบริกำรท่ี 

คล้ำยคลึงกัน

พัฒนาการในปี 2009
ช่วงครึ่งแรกของปี 2009 แวดวงกำรเมืองระดับชำติของสหรัฐพยำยำมคำดกำรณ์ผลกระทบและทิศทำง

ในอนำคตของนโยบำยด้ำนอินเทอร์เน็ตของประธำนำธิบดีโอบำมำ กำรแต่งตั้งบุคคลเข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง

ส�ำคัญเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของเขำไม่ได้สร้ำงควำมประหลำดใจมำกนัก ทุกคนสนับสนุนแนวคิด

อินเทอร์เน็ตท่ีเปิดกว้ำงของเขำ ทีมงำนของโอบำมำยังผลักดันกำรปฏิบัติตำมหลักกำรควำมเป็นกลำง

ของเครือข่ำยซึ่งสอดคล้องกับค�ำมั่นสัญญำที่เขำให้ไว้ในช่วงหำเสียงเลือกตั้ง

 สิ่งท่ีน่ำสนใจในปี 2009 คือกำรบรรลุควำมตกลงเชิงพันธกิจ (Affirmation of Commitments) 

ระหว่ำง ICANN กับกระทรวงพำณิชย์สหรัฐฯ ซึ่งจะท�ำให้ ICANN เป็นหน่วยงำนอิสระมำกขึ้น แม้ว่ำ

มำตรกำรเช่นนีช่้วยแก้ปัญหำหน่ึงเกีย่วกบักำรอภบิำลอินเทอร์เนต็ ในแง่บทบำทของ ICANN ในกำรก�ำกบั

ดูแลในสหรัฐฯ แต่ก็ท�ำให้เกิดปัญหำใหม่ๆ เช่น จุดยืนระหว่ำงประเทศของ ICANN และกำรก�ำกับดูแล

กิจกรรมของ ICANN เอง ควำมตกลงเชิงพันธกิจก�ำหนดแนวปฏิบัติแต่ยังคงทิ้งอีกหลำยปัญหำที่จะต้อง

ได้รับกำรแก้ไขในอีกหลำยปีต่อมำ

 ในเดือนพฤศจิกำยน 2009 มีกำรประชุมเวที IGF ครั้งที่ 4 ณ กรุงชำร์มเอลชีค ประเทศอียิปต์ 

โดยมีประเดน็หลกัเกีย่วกบัอนำคตของ IGF ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทบทวนอ�ำนำจหน้ำท่ีของหน่วยงำนเม่ือ

ปี 2010 ในบรรดำควำมเห็นที่เสนอ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่ำงให้ควำมเห็นหลำกหลำยเกี่ยวกับอนำคตของ 

IGF แม้ส่วนใหญ่เห็นชอบว่ำควรมีกำรจัดเวทีเช่นนี้ต่อไป แต่ก็มีควำมแตกต่ำงท่ีส�ำคัญของควำมเห็น 

เกี่ยวกับกำรจัดกำรอนำคตของ IGF จีนและประเทศก�ำลังพัฒนำหลำยแห่งเห็นว่ำ IGF ควรมีโครงสร้ำง

ผูกพันกับระบบขององค์กำรสหประชำชำติมำกขึ้น ซ่ึงย่อมท�ำให้ทำงหน่วยงำนมีบทบำทส�ำคัญมำกข้ึน

ต่อรฐับำลประเทศต่ำงๆ ในขณะท่ีสหรฐัฯ ประเทศก�ำลงัพฒันำส่วนใหญ่ ภำคธรุกจิ และภำคประชำสงัคม 

เห็นว่ำควรรักษำรูปแบบของ IGF ในปัจจุบันเอำไว้

บทที่ 1 อำรัมภบท
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พัฒนาการในปี 2010
พัฒนำกำรส�ำคัญในปี 2010 คือผลกระทบของกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วของเครือข่ำยสังคมท่ีมีต่อข้อถก

เถยีงเกีย่วกบักำรอภบิำลอินเทอร์เนต็ รวมท้ังในแง่กำรคุม้ครองควำมเป็นส่วนตวัของผูใ้ช้งำนในเวทีสงัคม

ออนไลน์อย่ำงเช่นเฟซบุ๊ก พัฒนำกำรส�ำคัญของภูมิศำสตร์กำรเมืองของอินเทอร์เน็ต ในปี 2010 ได้แก่ 

ค�ำปรำศรัยของ ฮิลลำรี คลินตัน (Hillary Clinton) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศของ

สหรัฐอเมริกำ เกี่ยวกับเสรีภำพในกำรแสดงออกทำงอินเทอร์เน็ต โดยเฉพำะส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศ

จีน9 กูเกิลและทำงกำรจีนขัดแย้งกันเนื่องจำกมีกำรจ�ำกัดกำรเข้ำถึงบริกำรค้นหำของกูเกิลในจีน ควำม 

ขัดแย้งดังกล่ำวส่งผลให้กูเกิลตัดสินใจปิดกำรให้บริกำรค้นหำในจีนไปเลย

 มพีฒันำกำรส�ำคญั 2 ประกำรในโลกของ ICANN ประกำรแรก มกีำรเริม่ใช้ช่ือโดเมนท่ีไม่ได้เขียน

ด้วยรหัส ASCII ส�ำหรับภำษำอำหรับและจีน กำรแก้ปัญหำชื่อโดเมนในภำษำอื่น ท�ำให้ ICANN สำมำรถ

ลดควำมเสี่ยงจำกกำรล่มสลำยของระบบ DNS ประกำรที่ 2 คือกำรที่ ICANN อนุมัติให้ใช้โดเมนที่ลงท้ำย

ด้วย .xxx (เนื้อหำส�ำหรับผู้ใหญ่) กำรตัดสินใจดังกล่ำวท�ำให้ ICANN ก้ำวข้ำมพ้นขีดจ�ำกัดอย่ำงเป็น

ทำงกำร เนือ่งจำกเป็นมตท่ีิเกีย่วข้องอย่ำงมำกกบันโยบำยสำธำรณะของอินเทอร์เนต็ ก่อนหน้ำนี ้ICANN 

มักอ้ำงว่ำหน่วยงำนของตนท�ำหน้ำที่ตัดสินใจเฉพำะเชิงเทคนิคเท่ำนั้น

 กระบวนกำรทบทวนในเวที IGF เร่ิมข้ึนเมื่อปี 2010 พร้อมกับกำรท่ีคณะกรรมำธิกำรด้ำน

วิทยำศำสตร์และกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ (UN Commission on Science and Development) 

รับรองมติให้มีเวทีดังกล่ำวต่อไป ซึ่งหมำยถึงกำรต่ออำยุไปอีก 5 ปี โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย

ท้ังในแง่ขององค์กรและโครงสร้ำง ในเดือนกรกฎำคม 2010 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

สหประชำชำติ (UN Economic and Social Council - ECOSOC) เห็นชอบต่อมติดังกล่ำว และสมชัชำ

ใหญ่แห่งสหประชำชำตมิมีตเิมือ่ฤดูใบไม้ร่วงปี 2010 ให้เดนิหน้ำเวที IGF ต่อไปอีก 5 ปี (2011-2015)

พัฒนาการในปี 2011
ในปี 2011 พฒันำกำรส่วนใหญ่เกีย่วข้องกบับทบำทท่ีเพิม่ข้ึนของกำรอภบิำลอินเทอร์เนต็ในแง่ท่ีเป็นวำระ

กำรเมืองระดับโลก กำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตเริ่มมีบทบำทใกล้ชิดกับประเด็นในเชิงกำรทูตอย่ำงเช่น กำร

เปลีย่นแปลงของสภำวะภมูอิำกำศ กำรอพยพ และควำมมัน่คงด้ำนอำหำร ผลกระทบอีกประกำรหนึง่ของ

กำรท่ีอินเทอร์เน็ตมีบทบำทมำกข้ึนในเชิงกำรเมืองคือกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงช้ำๆ ของบทบำทเกี่ยวกับ

กำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตจำกแวดวงเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสำรสนเทศ โทรคมนำคม) ไปยังบรรดำกลไก

ทำงกำรเมือง (เจ้ำหน้ำที่กำรทูต คณะรัฐมนตรี) ในขณะเดียวกัน สื่อมวลชนขนำดใหญ่ของโลก (เช่น The 

Economist, IHT, อัลจำซีรำ, BBC) เริ่มติดตำมกำรพัฒนำกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตอย่ำงใกล้ชิดมำกขึ้น

แบบที่ไม่เคยเป็นมำก่อน
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 กำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตได้รับผลกระทบจำกปรำกฏกำรณ์อำหรับสปริง (Arab Spring) แม้จะมี 

ควำมเห็นแตกต่ำงกันไปเกี่ยวกับผลกระทบของอินเทอร์เน็ตท่ีมีต่อปรำกฏกำรณ์อำหรับสปริง (ตั้งแต่

บทบำทเพียงเล็กน้อยไปจนถึงส�ำคัญมำก) แต่ผลลัพธ์ที่ชัดเจนอย่ำงหนึ่งคือ โซเชียลเน็ตเวิร์กถูกมองว่ำ

เป็นเครือ่งมอืส�ำคญัในชีวติกำรเมืองสมยัใหม่ เป็นเหตใุห้อนิเทอร์เนต็และกำรอภบิำลกลำยเป็นประเดน็ท่ี

น่ำสนใจทำงกำรเมืองทั่วโลกในปีนี้

 ในวันที่ 27 มกรำคม ทำงกำรอียิปต์ตัดสัญญำณอินเทอร์เน็ต โดยหวังว่ำจะหยุดยั้งกำรประท้วง

ทำงกำรเมือง แต่ก็ไม่ส�ำเร็จ เป็นตัวอย่ำงครั้งแรกที่รัฐบำลสั่งกำรให้ตัดสัญญำณอินเทอร์เน็ตทั้งประเทศ 

ก่อนหน้ำนี้แม้ในช่วงท่ีมีควำมขัดแย้งทำงทหำร (อดีตยูโกสลำเวีย อิรัก) แต่ไม่เคยมีกำรตัดสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตอย่ำงสิ้นเชิงแบบนี้มำก่อน

 ข้อเสนอเกี่ยวกับเสรีภำพในกำรแสดงออกทำงอินเทอร์เน็ตของฮิลลำรี คลินตัน เมื่อเดือน

กุมภำพันธ์ 2010 ได้รับกำรตอกย�้ำเมื่อปี 2011 โดยมีกำรจัดประชุมครั้งส�ำคัญ 2 ครั้งในประเด็นนี้ ได้แก่ 

กำรประชุมกรงุเวียนนำว่ำด้วยสทิธมินษุยชนและอินเทอร์เนต็ และกำรประชุมกรงุเฮกว่ำด้วยอินเทอร์เนต็

และเสรีภำพ

 ในปี 2011 ICANN ยังคงค้นหำแนวทำงส�ำหรับพัฒนำกำรที่ส�ำคัญเหล่ำนี้ต่อไป

 • กำรด�ำเนินงำนให้เกิดกำรปฏิรูปเชิงกำรบริหำร

 •  กำรจัดเตรียมนโยบำยข้ันสุดท้ำยเพ่ือเปิดตัวโดเมนสำมัญชนิดใหม่ (generic top-level 

domains - gTLDs)

 • กำรลำออกของซีอีโอ ICANN และกำรหำคนใหม่มำแทนที่

 ปี 2011 ยังเป็นปีท่ีส�ำคัญมำกเกี่ยวกับหลักกำรกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต ซ่ึงได้รับกำรเสนอโดย

องค์กรควำมร่วมมือและพัฒนำทำงเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and 

Development - OECD) สภำยุโรป (Council of Europe - CoE) สหภำพยุโรป บรำซิล และหน่วยงำ

นอื่นๆ เม่ือน�ำหลักกำรเหล่ำนี้มำผสำนกันจะท�ำให้เกิดพื้นฐำนท่ีน�ำไปสู่กำรจัดท�ำปฏิญญำอินเทอร์เน็ต

ระดับโลกหรือเอกสำรที่คล้ำยคลึงกัน ซึ่งท�ำหน้ำที่เป็นกรอบกำรพัฒนำกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตได้

พัฒนาการในปี 2012
มีเหตุกำรณ์ใหญ่ๆ 2 เหตุกำรณ์เกิดขึ้นในปี 2012 และจะส่งผลกระทบส�ำคัญต่อมำอีกหลำยปี กล่ำวคือ มี

กำรเปลี่ยนแปลงผู้น�ำองค์กรของ ICANN และกำรเปลี่ยนแปลงระเบียบโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ 

(International Telecommunication Regulations - ITRs) ของ ITU
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 เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมำกกับ ICANN ในปี 2012 หลังจำกมีกำรน�ำระบบโดเมนใหม่หรือ

โดเมนสำกลไม่ระบุสัญชำติ (generic Top Level Domains - gTLDs) มำใช้ แม้จะมีปัญหำอยู่บ้ำง 

เกี่ยวกับข้ันตอนกำรลงทะเบียนซอฟต์แวร์ ปัญหำเกี่ยวกับกระบวนกำรเชิงนโยบำย แต่ก็มีกำรสมัคร 

ใช้งำนระบบ gTLD แบบใหม่กว่ำ 1,900 ครั้ง และมีกำรประเมินใบสมัคร นอกจำกนั้น ฟำดี เชฮำเด (Fadi 

Chehadé) ซีอีโอคนใหม่ของ ICANN ยังใช้วิธีบริหำรจัดกำรแบบใหม่ส�ำหรับนโยบำยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลำยภำคส่วนของ ICANN ในกำรปรำศรัยกับภำคประชำสังคมในท่ีประชุม ICANN 45 เขำระบุถึง

พัฒนำกำรที่ดูมีควำมหวัง ทั้งกำรพัฒนำระบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลำยภำคส่วนอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ 

กำรยอมรับอย่ำงตรงไปตรงมำถึงปัญหำ กำรรับฟังอย่ำงตั้งใจ กำรให้แนวปฏิบัติอย่ำงเข้ำอกเข้ำใจ กำร

ค้นหำแนวทำงประนีประนอม ฯลฯ

 มีกำรจัดกำรประชุมระดับโลกว่ำด้วยโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ (World Conference on 

International Telecoms - WCIT) ข้ึนท่ีดูไบเม่ือเดือนธันวำคม 2012 เพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ

โทรคมนำคมระหว่ำงประเทศเป็นครั้งแรกนับแต่ปี 1988 ท�ำให้เกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับผลกระทบของ

ระเบียบใหม่ท่ีมีต่ออนำคตของอินเทอร์เน็ต ภำยหลงักำรประชุมอย่ำงจรงิจงัเป็นเวลำ 2 สปัดำห์ กำรเจรจำ

จบลงด้วยควำมวุ่นวำย ผู้เข้ำประชุมไม่สำมำรถบรรลุมติเอกฉันท์เกี่ยวกับเนื้อหำที่ต้องกำรแก้ไข ปล่อย

ท้ิงให้เป็นประเดน็ส�ำหรบักำรถกเถยีงต่อไปในกำรประชุมครัง้หน้ำ ประเดน็ท่ีขดัแย้งกนัอย่ำงมำกได้แก่มติ

ที่ไม่มีผลผูกพันซึ่งจะส่งเสริมบทบำทของ ITU ในแง่กำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต ซึ่งท�ำให้รัฐที่เข้ำร่วมแตก

ออกเป็นสองค่ำยใหญ่ ได้แก่ ประเทศตะวันตกท่ีสนับสนุนรูปแบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลำยภำคส่วน 

(multistakeholder) ท่ีเป็นอยู่แล้ว ในขณะท่ีประเทศอืน่ๆ ซ่ึงสนบัสนนุมตนิีอ้ย่ำงเช่น จนี รสัเซีย และกลุม่

ประเทศอำหรับ ต่ำงมีแนวโน้มสนับสนุนรูปแบบที่หน่วยงำนระหว่ำงรัฐบำลดูแลด้ำนกำรอภิบำล

 พัฒนำกำรส�ำคัญอ่ืนๆ เกิดข้ึนในส่วนของสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ กล่ำวคือบรรดำผู้ใช้

อินเทอร์เน็ตต่ำงระดมพลประท้วงขัดขวำงไม่ให้มีกำรน�ำระเบียบท้ังในระดับประเทศ [รัฐบัญญัติหยุดย้ัง

กำรละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ (Stop Online Piracy Act - SOPA) ของสหรัฐฯ] และระหว่ำงประเทศ [ข้อ

ตกลงต่อต้ำนกำรค้ำสนิค้ำปลอมแปลง (Anti-Counterfeiting Trade Agreement - ACTA)] มำใช้ เนือ่งจำก

ส่งผลกระทบต่อสิทธิอันชอบธรรมของเหล่ำผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

พัฒนาการในปี 2013
พัฒนำกำรส�ำคัญของกำรเมืองดิจิทัลระดับโลก ได้แก่ กำรเปิดโปงข้อมูลโดยเอ็ดเวิร์ด สโนวเดน (Edward 

Snowden) เกีย่วกบัโครงกำรสอดแนมในหลำยส่วนของหน่วยงำนควำมม่ันคงแห่งชำต ิ(National Security 

Agency - NSA) ของสหรัฐฯ รวมทั้งหน่วยงำนอื่นๆ กำรเปิดโปงของสโนวเดนท�ำให้สำธำรณชนทั่วโลก

สนใจประเด็นกำรก�ำกับดูแลอินเทอร์เน็ต โดยเฉพำะค�ำถำมเกี่ยวกับกำรคุ ้มครองข้อมูลและ 

สิทธิในควำมเป็นส่วนตัว
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 ค�ำถำมเกี่ยวกับกำรคุ้มครองควำมเป็นส่วนตัวได้รับกำรตอบสนองจำกผู้น�ำหลำยส่วนในทีป่ระชุม

สมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำต ิซ่ึงมมีติให้ก�ำหนดกระบวนกำรด้ำนนโยบำยใหม่เกีย่วกบัควำมเป็นส่วนตวั

ในโลกออนไลน์ และให้มีกำรอภิปรำยประเด็นนี้เพิ่มเติมในปี 2014 ในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชำชำติ (UN Human Rights Council)

 ในเดือนตุลำคม 2013 ประธำนำธิบดีดิลมำ รุสเซฟฟ์ (Dilma Rousseff) แห่งบรำซิล และฟำดี 

เชฮำเด ประธำน ICANN เปิดตวักระบวนกำรเนต็มันไดอลั (NETmundial) ซ่ึงท�ำให้กำรอภบิำลอนิเทอร์เนต็

กลำยเป็นประเด็นที่อยู่ในควำมสนใจของกำรประชุมวิชำกำรและกำรท�ำวิจัยของส�ำนักคิดทั่วโลก

ค�าเสริม: e- / virtual / cyber / digital / net
มีกำรใช้ค�ำเสริม อี- (e-) / เสมือน (virtual) / ไซเบอร์ (cyber) / ดิจิทัล (digital) / เน็ต (net) เพื่ออธิบำย

พัฒนำกำรของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร/อินเทอร์เน็ตหลำยประกำร และสำมำรถใช้ทดแทน

กันได้ “ค�ำเสริม” หรือ “อุปสรรค” (prefixes) แต่ละตัวอธิบำยถึงปรำกฏกำรณ์ของอินเทอร์เน็ต

แต่กระนั้นก็มีแนวโน้มวำ่เรำมักใช้ “อี-” ข้ำงหน้ำค�ำว่ำ “คอมเมิร์ซ” และเติมค�ำว่ำ “ไซเบอร์” ต่อท้ำย 

ค�ำว่ำ “อำชญำกรรม” และ “ควำมมั่นคง” เติมค�ำว่ำ “ดิจิทัล” ต่อท้ำย “ช่องว่ำงด้ำนกำรพัฒนำ” และเติม

ค�ำว่ำ “เสมือน” ต่อท้ำย “สกุลเงิน” ในกรณีที่เป็นเงินออนไลน์อย่ำงเช่น บิตคอยน์ (Bitcoin) เริ่มมีแนวทำง

กำรใช้ค�ำเหล่ำนี้เป็นมำตรฐำนมำกข้ึน และคนท่ัวไปได้เลือกใช้ค�ำน�ำหน้ำนำมเหล่ำนี้จนกลำยเป็นเรื่อง

ปรกติทั้งค�ำว่ำ อี- / เสมือน / ไซเบอร์ / ดิจิทัล / เน็ต ในแง่กำรเมืองอินเทอร์เน็ต กำรใช้ค�ำน�ำหน้ำนำม

เหล่ำนี้เริ่มท�ำให้คนเกิดควำมใส่ใจต่อควำมหมำยและควำมส�ำคัญของค�ำเหล่ำนี้มำกขึ้น

ลองพิจำรณำคร่ำวๆ ในเชิงนิรุกติศำสตร์เกี่ยวกับค�ำศัพท์เหล่ำนี้ และกำรน�ำมำใช้ในทำงกำรเมือง

อินเทอร์เน็ต

ในแง่นิรุกติศำสตร์ ค�ำว่ำ “ไซเบอร์” สำมำรถสืบย้อนกลับไปถึงสมัยกรีกโบรำณโดยมีควำมหมำยว่ำ “กำร

ปกครอง” ค�ำว่ำไซเบอร์ในยุคของเรำมีท่ีมำจำกหนังสือของนอร์เบิร์ต ไวเนอร์ (Norbert Weiner) ช่ือ 

Cybernetics ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรอภิบำลบนพื้นฐำนของข้อมูลสำรสนเทศ ในปี 1984 วิลเลียม กิบสัน 

(William Gibson) เป็นผู้คิดค้นค�ำว่ำ “ไซเบอร์สเปซ” (cyberspace) ในนวนิยำยวิทยำศำสตร์ช่ือ 

Neuromancer เป็นเหตุให้มีกำรใช้ค�ำว่ำไซเบอร์เพิ่มมำกขึ้นพร้อมๆ กับกำรเติบโตของอินเทอร์เน็ต ช่วง

ปลำยทศวรรษ 1990 ค�ำไหนท่ีเกีย่วข้องกบัอนิเทอร์เนต็มักถกูเตมิค�ำว่ำไซเบอร์น�ำหน้ำ เช่น ชุมชนไซเบอร์ 

(cybercommunity), กฎหมำยไซเบอร์ (cyberlaw), ไซเบอร์เซ็กส์ (cybersex), อำชญำกรรมไซเบอร์ 

(cybercrime), วัฒนธรรมไซเบอร์ (cyberculture) ฯลฯ เวลำพูดถึงอะไรที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต ก็มัก

จะมีค�ำว่ำไซเบอร์ติดมำด้วย ช่วงต้นทศวรรษ 2000 ค�ำว่ำไซเบอร์ค่อยๆ หำยไปจำกกำรใช้ในวงกว้ำง 

เหลืออยู่เฉพำะในค�ำศัพท์เกี่ยวกับกำรรักษำควำมปลอดภัยเท่ำนั้น

บทที่ 1 อำรัมภบท

24



ในปี 2001 มีกำรน�ำค�ำว่ำไซเบอร์มำใส่ในชื่ออนุสัญญำอำชญำกรรมคอมพิวเตอร์ของสภำยุโรป (Council 

of Europe Cybercrime Convention) ซึ่งยังคงเป็นสนธิสัญญำระหว่ำงประเทศเพียงฉบับเดียวที่มีอยู่ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับกำรรักษำควำมปลอดภัยทำงอินเทอร์เน็ต ในปัจจุบันสหรัฐฯ ได้ก�ำหนดยุทธศำสตร์ส�ำหรับ

โลกออนไลน์ (Cyberspace Strategy) วำระว่ำด้วยควำมมั่นคงไซเบอร์ระดับโลก (Global Cybersecurity 

Agenda) ของ ITU นโยบำยป้องกันไซเบอร์ (Cyber defense policy) ของ NATO ศูนย์เพื่อควำมเป็น

เลิศด้ำนกำรป้องกันไซเบอร์ (Cyber Defence Center of Excellence) ของเอสโตเนีย

บรูซ สเตอร์ลิง (Bruce Sterling) นักเขียนแนวไซเบอร์พังก์ (cyberpunk) และคอลัมนิสต์นิตยสำร Wired 

กล่ำวถึงเรื่องนี้ว่ำ

ผมคิดว่าผมรู ้ว่าท�าไมทหารถึงเรียกมันว่า “ไซเบอร์” เพราะค�าอุปมาถึงการปกป้อง “พื้นท่ีสู ้รบ” 

(battlespace) ซ่ึงประกอบด้วย “ไซเบอร์สเปซ” ท�าให้บริษัทท่ีต้องการท�าสัญญากับกระทรวงกลาโหม

สามารถขอทุนได้ง่าย แต่ถ้าเราไปเรียก “ไซเบอร์สเปซ” ด้วยค�าในกระบวนทัศน์อ่ืน เช่น “เครือข่าย 

(networks), สาย (wires), ท่อ (tubes) และเคเบิล (cables)’ ก็เปล่าประโยชน์ เพราะพวกนี้เป็นของ NSA 

มา 50 ปีแล้ว และทางกองทัพไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องได้10

“อี” เป็นอักษรย่อของค�ำว่ำ “อิเล็กทรอนิก” (electronic) และมีกำรใช้เป็นครั้งแรกและครั้งส�ำคัญสุดผ่ำน

ค�ำว่ำ “อีคอมเมิร์ซ” (e-commerce) ซ่ึงหมำยถึงกระบวนกำรพำณิชยกรรมทำงอินเทอร์เน็ตในยุคแรก 

ตำมวำระลิสบอน (Lisbon Agenda) ปี 2000 ของสหภำพยุโรป มักใช้ อี- เป็นค�ำน�ำหน้ำนำม  

รวมทั้งกำรใช้ อี- เป็นค�ำหน้ำนำมหลักในปฏิญญำของ WSIS (เจนีวำ 2003; ตูนิส 2005) แนวทำงปฏิบัติ

ต่อมำของ WSIS ก็มักเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ e-government, e-business, e-learning, e-health, 

e-employment, e-agriculture และ e-science อย่ำงไรก็ดี ในปัจจุบัน อี- ไม่ได้เป็นค�ำน�ำหน้ำนำมที่

แพร่หลำยเหมือนที่เคยเป็น แม้แต่สหภำพยุโรปก็ยุติกำรใช้ค�ำว่ำ อี- เมื่อไม่นำนมำนี้เอง ทั้งนี้เพื่อปลีก

ตัวออกจำกควำมล้มเหลวของวำระลิสบอน

ปัจจุบันสหภำพยุโรปจัดท�ำวำระดิจิทัลส�ำหรับยุโรป (Digital Agenda for Europe)11 ค�ำว่ำ ดิจิทัล  

หมำยถึงตัวเลข “1” และ “0” ซ่ึงเป็นตัวเลขฐำนสองท่ีเป็นพื้นฐำนของโลกอินเทอร์เน็ตท้ังหมด เป็น 

พื้นฐำนให้เกิดซอฟต์แวร์และโปรแกรมทั้งหมดในโลก ในอดีต ในแวดวงกำรพัฒนำเรำมักใช้ค�ำว่ำ ดิจิทัล

เพื่อสะท้อนช่องว่ำงทำงเทคโนโลยีหรือที่เรียกว่ำช่องว่ำงดิจิทัล (digital divide) ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ 

ค�ำว่ำ ดจิทัิล เริม่มีพืน้ท่ีในทำงภำษำศำสตร์ของอินเทอร์เนต็มำกขึน้ และจะยังคงเป็นค�ำน�ำหน้ำนำมหลกั

ในโลกอินเทอร์เน็ต เจ-ซี จังเกอร์ (J-C Junker) ประธำนที่มำจำกกำรเลือกตั้งของคณะกรรมำธิกำรยุโรป 

(European Commission) ใช้ค�ำว่ำ “ดิจิทัล” เป็นค�ำน�ำหน้ำนำม 10 ครั้งในกำรปรำศรัยต่อสภำยุโรป ซึ่ง

เป็นกำรเสนอแผนเชิงนโยบำยส�ำหรับระยะ 5 ปีข้ำงหน้ำ นอกจำกสหภำพยุโรปแล้ว ในปัจจุบันอังกฤษยัง

ก�ำหนดให้มีกำรทูตแบบดิจิทัลเช่นกัน
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ค�ำว่ำ เสมอืน สะท้อนสภำพทีจ่บัตอ้งไม่ไดข้องอนิเทอรเ์น็ต ทัง้ยงัท�ำให้เกดิควำมคลุมเครือในแงท่ี่เป็นสิง่

จับต้องไม่ได้และอำจไม่มีอยู่จริง ควำมจริง เสมือน (virtual reality) จึงอำจหมำยถึงควำมจริงที่ไม่เป็นรูป

ธรรม (สิ่งท่ีจับต้องไม่ได้) และควำมจริงท่ีไม่ได้มีอยู่จริง (ควำมจริงแบบลวง) นักวิชำกำรและ 

ผู้บุกเบิกโลกอินเทอร์เน็ตใช้ค�ำว่ำ เสมือน เพื่อเน้นถึงควำมเป็นของแปลกใหม่ของอินเทอร์เน็ต และกำร

ถือก�ำเนิดขึ้นของ “โลกใบใหม่ที่กล้ำหำญ” (a brave new world) เนื่องจำกค�ำว่ำ เสมือน มีควำมหมำย

ก�ำกวม คนจึงมักไม่ใช้ในกำรเขียนนโยบำยและในเอกสำรระหว่ำงประเทศ 

ในปัจจุบัน มีกำรยุติศึกเกี่ยวกับกำรใช้ค�ำเสริม โดยค�ำเสริมแต่ละค�ำจะมีพื้นท่ีหลักของตนเอง  

ไม่ได้มีค�ำใดค�ำหนึ่งถูกใช้ในทุกพื้นท่ีแบบเดียวกับค�ำว่ำ ไซเบอร์ ในช่วงปลำยทศวรรษ 1990 ทุกวันนี้ 

ไซเบอร์ ยังเป็นค�ำท่ีมักใช้ในส่วนท่ีเกี่ยวกับกำรรักษำควำมปลอดภัย ในขณะท่ีค�ำว่ำ อี- มักใช้น�ำหน้ำ 

ค�ำในวงกำรธุรกิจ กำรใช้ค�ำว่ำ ดิจิทัล แพร่หลำยออกไปจำกวงกำรพัฒนำโดยมีรัฐบำลเป็นผู้น�ำไปใช้ 

ในวงกว้ำง ส่วนค�ำว่ำ เสมือน แทบจะถูกทอดทิ้งไปเลย
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ทักษะการท�าความเข้าใจการอภิบาล
อินเทอร์เน็ต

เราจะยอมรับว่าเรื่องหนึ่งเป็นความจริงลึกซ้ึงก็ต่อเมื่อเรื่องท่ี 
ตรงกนัข้ามกเ็ป็นความจรงิลกึซ้ึงเช่นกนั ในทางกลบักนั เรือ่งใด
เป็นเรื่องปลีกย่อย เรื่องท่ีตรงกันข้ามกับเรื่องนั้นจะเป็นเรื่อง 
เพ้อเจ้ออย่างเห็นได้ชัด

นีลส์ บอร์ (Niels Bohr, 1885-1962) นักฟิสิกส์อะตอม

ชุดเครื่องมือท�ำควำมเข้ำใจกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต (Internet Governance Cognitive Toolkit) หมำยถึง

ชุดเครือ่งมอืเพือ่พฒันำเหตผุลและท�ำควำมเข้ำใจกำรก�ำหนดนโยบำย แก่นสำรของชุดเครือ่งมอืดงักล่ำว

ได้แก่ กรอบอ้ำงอิงซึ่งประกอบด้วยกำรรับรู้ควำมสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล รูปแบบกำรใช้เหตุผล คุณค่ำ 

ศพัท์บัญญตั ิตลอดจนภำษำเฉพำะวงกำร กรอบอ้ำงองิดงักล่ำวเกีย่วข้องอย่ำงมำกกบัชวีติกำรเมือง เป็น

ตัวก�ำหนดกำรมองประเด็นต่ำงๆ และกำรปฏิบัติที่จ�ำเป็น

 ในหลำยกรณี กรอบอ้ำงอิงพื้นฐำนได้รับอิทธิพลจำกวัฒนธรรมเชิงอำชีพบำงประกำร (แบบแผน

องค์ควำมรู้และพฤติกรรมของผู้ท่ีอยู่ในวิชำชีพเดียวกัน) กำรมีกรอบดังกล่ำวช่วยให้กำรสื่อสำรและกำร

ท�ำควำมเข้ำใจง่ำยข้ึน ท้ังยงัสำมำรถใช้เพือ่ปกป้องพืน้ท่ีวชิำชีพของตน และป้องกนัอิทธพิลจำกภำยนอก

เหมือนกบัท่ีเจฟฟรย์ี ไมเรล (Jeffrey Mirel) นกัภำษำศำสตร์ชำวอเมรกินักล่ำวไว้ว่ำ “ภำษำวชิำชีพท้ังหมด

เป็นภำษำเฉพำะพื้นที่ของตน”12

 ระบอบกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตมีควำมซับซ้อน เนื่องจำกเกี่ยวข้องกับประเด็น บุคคล กลไก  

ข้ันตอนปฏิบัติและเครื่องมือท่ีหลำกหลำย ภำพประกอบ 1 ซ่ึงได้รับแรงบันดำลใจจำก เอ็มซี เอเชอร ์

(M.C. Escher) ศิลปินชำวดัตช์ สะท้อนให้เห็นมุมมองย้อนแย้งที่เกี่ยวข้องกับกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต

 ทักษะดงักล่ำวสะท้อนลกัษณะของกำรอภบิำลอนิเทอร์เนต็ หรอืท่ีมักเรยีกว่ำเป็นพืน้ท่ีนโยบำยอนั

ช่ัวร้ำย เนื่องจำกเป็นเรื่องท้ำทำยในกำรก�ำหนดเหตุผลเป็นกำรเฉพำะเพื่อสนับสนุนกำรจัดท�ำนโยบำย 

บำงอย่ำง ในหลำยกรณี ทุกปัญหำสะท้อนอำกำรของปัญหำอีกอย่ำงหนึ่ง และบำงครั้งก่อให้เกิดวงจร

อุบำทว์ ทักษะกำรท�ำควำมเข้ำใจบำงประกำร เช่น กำรคดิแบบเส้นตรง กำรคดิแบบมเีหตปัุจจยัเดยีว และ

กำรคิดแบบถ้ำไม่ใช่เช่นนี้ก็เป็นเช่นนั้น มีประโยชน์จ�ำกัดมำกในแง่ที่น�ำมำใช้กับกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต 

เพรำะกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตซับซ้อนเกินกว่ำจะถูกบรรจุอยู่ในกรอบควำมสม�่ำเสมอและกำรไม่ขัดแย้ง
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อย่ำงเป็นเอกภำพ ส�ำหรับโลกอินเทอร์เน็ต ควำมยืดหยุ่นและกำรเปิดใจพร้อมรับสิ่งที่ไม่คำดหมำยอำจ

เป็นลักษณะที่ดีกว่ำ13

 เช่นเดียวกับกระบวนกำรกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต ทักษะเช่นนี้มีลักษณะผสม แนวทำง แบบแผน 

และกำรเปรียบเทียบจะเกิดขึ้นและหำยไป ขึ้นอยู่กับว่ำมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรก�ำหนดนโยบำยใน

ปัจจุบันอย่ำงไร เป็นเหตุผลที่สนับสนุนชุดควำมคิดในกำรก�ำหนดนโยบำยเฉพำะด้ำนส�ำหรับกำรถกเถียง

ในประเด็นกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต

แนวทางและแบบแผน
แนวทำงและแบบแผนหลำยประกำรเริ่มปรำกฏขึน้ สะท้อนมมุมองทีส่ำมำรถจ�ำแนกจุดยนืในกำรเจรจำที่

แตกต่ำงกัน ท้ังในส่วนของวัฒนธรรมแบบวิชำชีพและวัฒนธรรมระดับชำติ กำรจ�ำแนกแนวทำงและ

แบบแผนข้ันพื้นฐำนอำจลดควำมซับซ้อนของกำรเจรจำ และท�ำให้สำมำรถก�ำหนดกรอบอ้ำงอิง 

ขั้นพื้นฐำนขึ้นมำได้
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แนวทางแคบกับแนวทางกว้าง
แนวทำงแคบเน ้นเฉพำะโครงสร ้ำงพื้นฐำนทำงอินเทอร ์ เ น็ต (DNS, หมำยเลขไอพี และ 

รูตเซิร์ฟเวอร์) และจุดยืนของ ICANN ในฐำนะเป็นผู้เล่นหลักในพื้นที่ดังกล่ำว แต่ตำมแนวทำงกว้ำง กำร

เจรจำเกี่ยวกับกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตควรไปไกลกว่ำโครงสร้ำงพื้นฐำน และตอบสนองต่อประเด็นอ่ืนๆ 

ท้ังด้ำนกฎหมำย เศรษฐกจิ กำรพัฒนำ และสงัคม-วฒันธรรม แนวทำงอย่ำงหลงัได้ถกูน�ำมำใช้ในรำยงำน

ของ WGIG และเอกสำรสรุปของ WSIS ทั้งยังใช้เป็นหลักกำรพื้นฐำนของสถำปัตยกรรมของเวที IGF

ความเป็นเอกภาพเชิงเทคนิคและนโยบาย
ปัญหำท้ำทำยส�ำคัญส�ำหรับกระบวนกำรกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตคือ กำรผสมผสำนระหว่ำงแง่มุมทำง

เทคนิคและนโยบำย และเป็นเร่ืองยำกท่ีจะแยกแยะให้เห็นควำมแตกต่ำงชัดเจนระหว่ำงท้ังสองเรื่อง 

แนวทำงแก้ปัญหำเชิงเทคนิคไม่ได้มีควำมเป็นกลำง สุดท้ำยแล้ว แนวทำง/ทำงเลือกในกำรแก้ปัญหำเชิง

เทคนคิแต่ละอย่ำงจะตอบสนองผลประโยชน์บำงประกำร ท�ำให้บำงกลุม่เข้มแขง็ และส่งผลกระทบต่อชีวติ

ทำงสงัคม กำรเมือง และเศรษฐกจิในบำงระดบั ในส่วนของอินเทอร์เนต็ นำนมำแล้วท่ีแง่มุมท้ังด้ำนเทคนคิ

และนโยบำยถูกก�ำกับดูแลด้วยกลุ่มสังคมเพียงกลุ่มเดียว นั่นคือชุมชนอินเทอร์เน็ตที่มีมำแต่เดิม

 ขณะท่ีอินเทอร์เนต็เตบิโตข้ึนและมผีูเ้ข้ำมำเกีย่วข้องกบักำรอภบิำลอินเทอร์เนต็รำยใหม่ โดยเฉพำะ

ภำคธุรกิจและรัฐบำล ท�ำให้ชุมชนอินเทอร์เน็ตประสบปัญหำในกำรดูแลให้เกิดกำรผสมผสำนระหว่ำง

ประเด็นเชิงเทคนิคและนโยบำย กำรปฏิรูปในเวลำต่อมำ รวมทั้งกำรก่อตั้ง ICANN เป็นควำมพยำยำม

ฟื้นฟูควำมเป็นเอกภำพระหว่ำงแง่มุมด้ำนเทคนิคและนโยบำย แต่ก็ยังเป็นประเด็นเปิด และได้กลำยเป็น

ข้อถกเถียงส�ำคัญประกำรหนึ่งส�ำหรับอนำคตของกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต ดังที่มีผู้คำดกำรณ์ไว้

แนวทางระหว่าง “เก่า-จริง” กับ “ใหม่-ไซเบอร์”
เรำสำมำรถใช้แนวทำง 2 แนวในกำรพิจำรณำประเด็นต่ำงๆ แทบทุกประเด็นเกี่ยวกับกำรอภิบำล

อินเทอร์เน็ต (ภำพประกอบ 2) ตำมแนวทำงแบบ “เก่ำ-จริง” (old-real) ถือว่ำอินเทอร์เน็ตไม่ได้ท�ำให้เกิด

สิ่งใหม่ใดๆ ต่อประเด็นกำรอภิบำล ทว่ำเป็นเพียงเครื่องมือใหม่อีกชนิดจำกมุมมองของกำรอภิบำล  

ไม่แตกต่ำงจำกเครื่องมือที่เคยมีมำ อย่ำงเช่น ภำพถ่ำย โทรศัพท์ และวิทยุ

 ยกตัวอย่ำงเช่น ในกำรอภิปรำยเกี่ยวกับกฎหมำย ตำมแนวทำงนี้ถือว่ำกฎหมำยท่ีมีอยู่สำมำรถ

น�ำมำใช้กับอินเทอร์เน็ตได้โดยปรับปรุงเนื้อหำเพียงเล็กน้อย ในแง่เศรษฐกิจ แนวทำงดังกล่ำวถือว่ำไม่มี

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงพำณชิยกรรมท่ัวไปกบัพำณชิยกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ เป็นเหตใุห้ไม่จ�ำเป็นต้องก�ำหนด

ระเบียบเป็นกำรเฉพำะส�ำหรับพำณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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 แนวทำง “ใหม่-ไซเบอร์” (new-cyber) แย้งว่ำอินเทอร์เน็ต

เป็นระบบสือ่สำรซ่ึงแตกต่ำงจำกระบบท่ีเคยมมีำท้ังหมด แนวคดิ

พื้นฐำนของแนวทำงไซเบอร์คืออินเทอร์เน็ตลดควำมเช่ือมโยง

ระหว่ำงควำมจริงทำงสังคมกับกำรเมืองออกจำกรัฐอธิปไตย  

(ท่ีแยกจำกกันในเชิงภูมิศำสตร์) ไซเบอร์สเปซแตกต่ำงจำก 

พื้นท่ีจริง และจ�ำเป็นต้องมีรูปแบบกำรก�ำกับดูแลท่ีแตกต่ำงไป 

ในแง่กฎหมำย ส�ำนักคิดในแนวไซเบอร์เห็นว่ำกฎหมำยเดิมที่มี

อยูเ่กีย่วกบัเขตอ�ำนำจศำล อำชญำกรรมคอมพวิเตอร์ และสญัญำ

ต่ำงๆ ไม่สำมำรถน�ำมำใช้กบัอินเทอร์เนต็ และต้องมีกำรก�ำหนด

กฎหมำยข้ึนมำใหม่ ขณะท่ีแนวทำงเก่ำ-จรงิเริม่มีควำมส�ำคญัข้ึน

เรื่อยๆ ทั้งในส่วนของงำนก�ำกับดูแลและก�ำหนดนโยบำย

โครงสร้างการอภิบาลอินเทอร์เน็ตระหว่างแบบกระจายอ�านาจ
กับแบบรวมศูนย์
จำกมุมองแบบกระจำยอ�ำนำจ กำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตควรสะท้อนธรรมชำติของอินเทอร์เน็ตท่ีเป็น 

เครือข่ำยของเครือข่ำย ตำมแนวคิดนี้ถือว่ำอินเทอร์เน็ตซับซ้อนมำก และไม่สำมำรถจัดให้อยู่ใต้ร่ม 

กำรอภิบำลเพียงหนึ่งเดียว อย่ำงเช่น กำรก�ำกับดูแลของหน่วยงำนระหว่ำงรัฐบำล และกำรอภิบำลแบบ

กระจำยอ�ำนำจเป็นหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญท่ีช่วยให้อินเทอร์เน็ตเติบโตอย่ำงรวดเร็ว แนวคิดเช่นน้ีได้รับกำร

สนับสนุนจำกชุมชนของผู้ช�ำนำญกำรและประเทศพัฒนำแล้วเป็นส่วนใหญ่

 ในทำงตรงกันข้ำม แนวทำงแบบรวมศูนย์เห็นว่ำจ�ำเป็นต้องมีหน่วยงำนระหว่ำงรัฐบำลแห่งหนึ่ง

คอยก�ำกบัดูแลอินเทอร์เนต็ บำงประเทศมแีนวโน้มสนบัสนนุแนวทำงดงักล่ำว เนือ่งจำกมีทรพัยำกรบุคคล

และเงินท่ีจ�ำกัด ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมกระบวนกำรกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตท่ีกระจำยอ�ำนำจสูงและต้อง

อำศัยกำรท�ำงำนของหลำยสถำบันได้ ประเทศเหล่ำนั้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมกับศูนย์กลำง 

กำรทูตที่ส�ำคัญ (เจนีวำ นิวยอร์ก) และไม่สำมำรถติดตำมกำรด�ำเนินงำนของสถำบันต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น 

ICANN, W3C (World Wide Web Consortium) และ IETF ประเทศก�ำลังพัฒนำเหล่ำนี้เห็นชอบที่จะให้

มีศูนย์ครบวงจร ซึ่งควรอยู่ภำยใต้กรอบที่เป็นหน่วยงำนระหว่ำงรัฐบำล

การปกป้องประโยชน์สาธารณะจากอินเทอร์เน็ต
หนึง่ในจดุแขง็ส�ำคัญของอินเทอร์เนต็คอืลกัษณะท่ีเปิดกว้ำงต่อสำธำรณะ ซ่ึงท�ำให้มนัสำมำรถเตบิโตอย่ำง
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รวดเรว็ ท้ังยังสนบัสนนุควำมรเิริม่สร้ำงสรรค์และกำรมส่ีวนร่วม ท�ำอย่ำงไรจงึจะรกัษำคณุลกัษณะดงักล่ำว

ของอินเทอร์เน็ตไว้ได้ นับเป็นปัญหำท้ำทำยอย่ำงหนึ่งของกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต ปัญหำนี้ซับซ้อนเป็น

อย่ำงยิ่ง เม่ือพิจำรณำว่ำโครงสรำ้งพื้นฐำนท่ีส�ำคัญทำงอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่กระดูกสันหลังของเครือขำ่ย

หรือแบ็กโบน (backbone) ระหว่ำงทวีปไปจนถึงเครือข่ำยในท้องถิ่น ล้วนเป็นสมบัติของเอกชน เรำจะ

ร้องขอให้หน่วยงำนเอกชนเหล่ำนีบ้รหิำรทรพัย์สนิของตนเพือ่ตอบสนองผลประโยชน์สำธำรณะได้หรอืไม่ 

และจะถือว่ำส่วนไหนของอินเทอร์เน็ตเป็นสมบัติสำธำรณะของโลก ถือเป็นค�ำถำมซ่ึงยำกจะหำค�ำตอบ 

ค�ำถำมเกี่ยวกับลักษณะท่ีเปิดกว้ำงต่อสำธำรณะของอินเทอร์เน็ตเริ่มเป็นประเด็นข้ึนมำอีกครั้งเมื่อเกิด 

ข้อถกเถียงเกี่ยวกับควำมเป็นกลำงของเครือข่ำย

ภูมิศาสตร์และอินเทอร์เน็ต
หนึ่งในข้อสมมติฐำนเบ้ืองต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตคือ อินเทอร์เน็ตก้ำวข้ำมพรมแดนของประเทศต่ำงๆ 

และได้ท�ำลำยหลักกำรควำมเป็นอธิปไตย ในขณะท่ีกำรสื่อสำรผ่ำนอินเทอร์เน็ตสำมำรถเดินทำงข้ำม

พรมแดนประเทศอย่ำงง่ำยดำย และผูใ้ช้งำนท่ีไม่ต้องเปิดเผยช่ือสำมำรถแทรกตวัอยู่ในโครงสร้ำงพืน้ฐำน

ของอินเทอร์เน็ต สะท้อนถึงหลักกำรที่ปรำกฏอยู่ใน ปฏิญญาประกาศเอกราชของไซเบอร์สเปซ5 กล่ำว

คือรัฐบำล “ไม่มีสิทธิธรรมที่จะปกครองเรำ (ผู้ใช้งำน)” หรือ “ไม่มีเครื่องมือเพื่อกำรบังคับใช้ใดๆ ที่ท�ำให้

เรำกลัวโดยแท้จริง” อย่ำงไรก็ดี พัฒนำกำรด้ำนเทคโนโลยีในช่วงที่ผ่ำนมำ รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่สำมำรถ

จ�ำแนกต�ำแหน่งทำงภูมิศำสตร์ท่ีทันสมัยมำกข้ึน ท�ำให้เกิดควำมท้ำทำยต่อแนวคิดท่ีมองว่ำในยุค

อินเทอร์เน็ต ควำมเป็นภูมิศำสตร์ไม่ได้ส�ำคัญอีกต่อไป

 ในปัจจบัุน เรำอำจไม่สำมำรถจ�ำแนกได้แน่ชัดว่ำใครอยูเ่บ้ืองหลงั แต่สำมำรถจ�ำแนกต�ำแหน่งท่ีตัง้

ทำงภูมิศำสตร์ของบุคคลดังกล่ำวได้ไม่ยำก ย่ิงอินเทอร์เน็ตผูกกับต�ำแหน่งทำงภูมิศำสตร์มำกเท่ำไร  

กำรก�ำกับดูแลก็จะมีลักษณะเฉพำะน้อยลง ยกตัวอย่ำงเช่น ศักยภำพท่ีสำมำรถจ�ำแนกต�ำแหน่งทำง

ภมูศิำสตร์ของผูใ้ช้งำนและธรุกรรม ท�ำให้เรำสำมำรถใช้กฎหมำยท่ีมอียู่เพือ่ตอบค�ำถำมซับซ้อนในประเดน็

เขตอ�ำนำจศำล

ความไม่แน่นอนด้านนโยบาย
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตพัฒนำไปรวดเร็วมำก มีกำรเสนอบริกำรใหม่ๆ แทบทุกวัน ส่งผลให้เกิดควำม 

ยุ่งยำกในกำรจัดกำรกับข้อถกเถียงด้ำนกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต ยกตัวอย่ำงเช่น ในเดือนพฤศจิกำยน 

บทที่ 1 อำรัมภบท

ดูบทที่ 2 ส�ำหรับกำรอภิปรำยเพิ่มเติม

เกี่ยวกับควำมเป็นกลำงของเครือข่ำย
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2005 ตอนที่มีกำรเจรจำเกี่ยวกับโครงสร้ำงกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันระหว่ำงกำรประชุม WSIS 

ที่ตูนิเซีย14 ตอนนั้นยังไม่มีทวิตเตอร์ แต่ในปัจจุบันทวิตเตอร์กระตุ้นให้เกิดค�ำถำมส�ำคัญเกี่ยวกับกำร

อภิบำลอินเทอร์เน็ต ทั้งในแง่กำรคุ้มครองควำมเป็นส่วนตัว เสรีภำพในกำรแสดงออก และกำรคุ้มครอง

ทรัพย์สินทำงปัญญำ

 อีกตัวอย่ำงหนึ่งซ่ึงสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็วคือบทบำทของสแปม 

(spam) ย้อนกลับไปในปี 2005 ปัญหำดังกล่ำวเป็นปัญหำหลักในแง่กำรก�ำกับดูแล ในปัจจุบัน เนื่องจำก

ควำมก้ำวหน้ำอย่ำงมำกของตัวกรองข้อมูลในทำงเทคนิค ท�ำให้สแปมกลำยเป็นปัญหำท่ีมีควำมส�ำคัญ

น้อยลงต่อกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต

ปฏิบัติการเพื่อสร้างสมดุลทางนโยบาย
ควำมสมดุลน่ำจะเป็นแนวทำงเหมำะสมมำกสุดในกำรพิจำรณำข้อถกเถียงด้ำนกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต

และนโยบำย ในแง่ของปัญหำหลำยประกำรเกีย่วกบักำรอภบิำลอินเทอร์เนต็ เรำจ�ำเป็นต้องท�ำให้เกดิควำม

สมดุลระหว่ำงผลประโยชน์กับแนวทำงท่ีแตกต่ำงกัน กำรสร้ำงควำมสมดุลมักเป็นพ้ืนฐำนน�ำไปสู่กำร

ประนีประนอม พื้นที่ที่ควรเป็นเป้ำหมำยกำรสร้ำงควำมสมดุลทำงนโยบำยได้แก่

 •  เสรีภำพในกำรแสดงออกกับกำรคุ้มครองควำมสงบเรียบร้อยของสำธำรณะ: เป็นข้อถกเถียง

ท่ีรู้จักกันดีระหว่ำงข้อ 19 (เสรีภำพในกำรแสดงออก) กับข้อ 27 (กำรคุ้มครองควำมสงบ

เรียบร้อยของสำธำรณะ) ของปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration 

on Human Rights) ซ่ึงขยำยตัวเข้ำมำในโลกอินเทอร์เน็ต โดยมักมีกำรอภิปรำยในบริบท

เกี่ยวกับกำรควบคุมและกำรเซ็นเซอร์เนื้อหำในอินเทอร์เน็ต

 •  ควำมม่ันคงไซเบอร์กบัควำมเป็นส่วนตวั: เช่นเดยีวกบัควำมปลอดภยัในชวีติจรงิ ควำมม่ันคง

ไซเบอร์อำจส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนบำงประกำร รวมทั้งสิทธิควำมเป็นส่วนตัว ควำม

สมดลุระหว่ำงควำมม่ันคงไซเบอร์กบัควำมเป็นส่วนตวัเป็นกระแสท่ีก่อให้เกดิกำรถกเถยีงอย่ำง

สม�่ำเสมอ ข้ึนอยู่กับสถำนกำรณ์กำรเมืองระดับโลกโดยท่ัวไป ภำยหลังเหตุกำรณ์ 9/11 

เนื่องจำกกำรรักษำควำมปลอดภัยกลำยเป็นประเด็นระดับโลกข้ึนมำ ท�ำให้ควำมสมดุลเอน

เอียงไปทำงควำมมั่นคงไซเบอร์

 •  ทรัพย์สินทำงปัญญำ - กำรคุ้มครองผู้แต่งกับกำรใช้

ประโยชน์จำกข้อมลูอย่ำงเป็นธรรม: ควำมขัดแย้งใน

เชิงกฎหมำย “ท่ีเป็นจริง” อีกประกำรซ่ึงท�ำให้เกิด 

มุมมองใหม่ในโลกออนไลน์

บทที่ 1 อำรัมภบท

ดูบทที่ 2 ส�าหรับการอภิปรายเพิ่มเติม

เกี่ยวกับความมั่นคงไซเบอร์
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ดูบทที่ 3 ส�าหรับการอภิปรายเพิ่มเติม

เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

 หลำยคนวิจำรณ์ว่ำ “คู่เพื่อสร้ำงควำมสมดุล” ข้ำงต้นเป็นควำมขัดแย้งแบบลวง ตัวอย่ำงเช่น  

มีควำมเช่ืออย่ำงมำกว่ำอันท่ีจริงแล้ว กำรสนับสนุนให้มีควำมม่ันคงไซเบอร์มำกข้ึนไม่จ�ำเป็นต้องท�ำให ้

ควำมเป็นส่วนตัวมีน้อยลง เนื่องจำกมีแนวทำงที่

สำมำรถสนับสนุนท้ังควำมมั่นคงไซเบอร์และ

ควำมเป็นส่วนตัวไปพร้อมกัน แม้จะมีควำมเช่ือ

เช่นนีอ้ย่ำงหนกัแน่น แต่ในควำมเป็นจรงิ นโยบำย

ด้ำนกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตมักถูกก�ำหนดจำก

ทำงเลือกเชิงนโยบำย “ที่เป็นคู่กัน” แบบข้ำงต้น

ไม่จ�าเป็นต้องสร้างกงล้อใหม่
มำตรกำรใดๆ เกี่ยวกับกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตควรเริ่มจำกกำรก�ำกับดูแลที่มีอยู่แล้ว ซึ่งอำจแบ่งได้เป็น 

3 ประเภทใหญ่

 • มำตรกำรที่จัดท�ำขึ้นเพื่ออินเทอร์เน็ต (เช่น ICANN)

 •  มำตรกำรท่ีจ�ำเป็นต้องได้รับกำรแก้ไขอย่ำงมำกเพือ่แก้ปัญหำท่ีเกีย่วข้องกบัอินเทอร์เนต็ (เช่น 

เครื่องหมำยกำรค้ำ กำรคุ้มครอง ภำษีอำกรแบบอิเล็กทรอนิกส์)

 •  มำตรกำรท่ีปรับใช้กับอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องมีกำรดัดแปลงมำกนัก (เช่น กำรคุ้มครอง

เสรีภำพในกำรแสดงออก)

 กำรพัฒนำจำกระเบียบท่ีมีอยู่เดิมจะช่วยเพิ่มเสถียรภำพในแง่กฎหมำยและลดควำมซับซ้อนใน

กำรพัฒนำระบอบกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต

ถ้ายังไม่พังก็ไม่ต้องซ่อม
กำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตต้องเป็นไปเพื่อช่วยให้อินเทอร์เน็ตสำมำรถท�ำหน้ำท่ีอย่ำงเข้มแข็งเหมือนใน

ปัจจุบัน แต่ก็ต้องยืดหยุ่นมำกพอที่จะรับมือกับควำมเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพื่อให้ท�ำหน้ำที่ได้ดียิ่งขึ้นและมี

ควำมชอบธรรมมำกข้ึน เป็นท่ียอมรับกนัท่ัวไปว่ำเสถยีรภำพและศกัยภำพในกำรท�ำหน้ำท่ีของอินเทอร์เนต็

ควรเป็นหนึ่งในแนวปฏิบัติของกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต

 เสถียรภำพของอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ควรรักษำไว้โดยกำรใช้แนวทำง “รันนิงโค้ด” (running code) 

ที่เกิดจำกกำรน�ำกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเทคนิคที่ผ่ำนกำรทดสอบแล้วมำใช้มำกขึ้นอย่ำง

บทที่ 1 อำรัมภบท
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ภำพประกอบ 3

ช้ำๆ อย่ำงไรก็ดี ผู้เกี่ยวข้องบำงส่วนกังวลว่ำกำรปฏิบัติงำนตำมค�ำขวัญที่ว่ำ “ถ้ำยังไม่พังก็ไม่ต้องซ่อม” 

จะกลำยเป็นภูมิคุ้มกันแบบเหว่ียงแหป้องกันไม่ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตท่ี 

เป็นอยู่ ซ่ึงรวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนท่ีอำจไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเทคนิค ทำงออก

อย่ำงหนึง่คอืกำรใช้หลกักำรนีเ้ป็นเกณฑ์ประเมินกำรตดัสนิใจเกีย่วกบักำรอภบิำลอินเทอร์เนต็ (เช่น กำรน�ำ

ระเบียบปฏิบัติใหม่และกลไกตัดสินใจแบบใหม่มำใช้)

การส่งเสริมแนวทางที่เป็นองค์รวมและการเรียงล�าดับความ
ส�าคัญ
แนวทำงท่ีเป็นองค์รวมไม่ควรมีส่วนช่วยพัฒนำอินเทอร์เน็ตเฉพำะในเชิงเทคนิค แต่ควรรวมถึงในเชิง

กฎหมำย สังคม เศรษฐกิจ และกำรพัฒนำ แนวทำงดังกล่ำวควรตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนควำมตระหนักว่ำ 

เทคโนโลยีดิจิทัลมีกำรซ้อนทับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งกำรเคลื่อนย้ำยบริกำรโทรคมนำคมไปยังผู้ให้บริกำร

อินเทอร์เน็ตมำกขึ้น

 แม้ว่ำกำรใช้แนวทำงที่เป็นองค์รวมในกำรเจรจำเกี่ยวกับ

กำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรสำมำรถ

จ�ำแนกประเด็นที่มีควำมเร่งด่วน ซึ่งขึ้นอยู่กับประโยชน์ของ

กลุ่มตน แต่ในปัจจุบัน ท้ังประเทศพัฒนำแล้วและก�ำลัง

พัฒนำยังไม่ได้เป็นกลุ่มที่มีควำมคิดแบบเดียวกัน

 ในบรรดำประเทศก�ำลังพัฒนำต่ำงมีกำรก�ำหนดปัญหำ 

เร่งด่วนแตกต่ำงกันไป มีควำมแตกต่ำงในเรื่องระดับ 

กำรพัฒนำและควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (เช่น 

ระหว่ำงประเทศท่ีมีควำมก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

และกำรสือ่สำร อย่ำงเช่น อินเดยี จนี และบรำซิล กบัประเทศ

ด้อยพัฒนำในทวีปแอฟริกำใต้ทะเลทรำยสะฮำรำลงมำ)

 แนวทำงท่ีเป็นองค์รวมและกำรเรียงล�ำดับควำมส�ำคัญ

ของวำระของกำรอภบิำลอนิเทอร์เนต็ ควรช่วยให้ผูม้ส่ีวนได้

ส่วนเสยีจำกท้ังประเทศพฒันำแล้วและก�ำลงัพฒันำ สำมำรถ

เน้นพิจำรณำชุดของประเดน็เป็นกำรเฉพำะได้ ซ่ึงน่ำจะท�ำให้

กำรเจรจำเข้ำถงึเนือ้หำสำระและมีควำมเป็นกำรเมืองน้อยลง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะรวมตัวกันตำมประเด็นปัญหำ แทนท่ี

บทที่ 1 อำรัมภบท
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จะรวมตัวโดยยึดเส้นแบ่งทำงกำรเมืองแบบเดิม (เช่น กลุ่มประเทศพัฒนำแล้วและก�ำลังพัฒนำ รัฐบำล 

หรือภำคประชำสังคม)

หลักการความเป็นกลางด้านเทคโนโลยี
ตำมหลักกำรควำมเป็นกลำงด้ำนเทคโนโลยี (technological neutrality) ไม่ควรมีกำรก�ำหนดนโยบำยเพื่อ

ตอบสนองเครือ่งมือทำงเทคโนโลยีหรอืทำงเทคนคิใดๆ เป็นกำรเฉพำะ ตวัอย่ำงเช่น ระเบียบเพือ่คุม้ครอง

ควำมเป็นส่วนตัวควรจ�ำแนกว่ำข้อมูลใดที่ควรคุ้มครอง (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล บันทึกเกี่ยวกับสุขภำพ) 

แต่ไม่ควรระบุว่ำจะคุ้มครองอย่ำงไร (เช่น กำรเข้ำถึงฐำนข้อมูล กำรคุ้มครองโดยกำรเข้ำรหัส) กำรใช ้

หลักกำรควำมเป็นกลำงด้ำนเทคโนโลยีน�ำไปสู่กำรพัฒนำกลไกเพื่อคุ้มครองควำมเป็นส่วนตัวและข้อมูล

บำงประกำร เช่น แนวปฏิบัติ OECD ที่มีมำตั้งแต่ปี 1980 และยังคงมีควำมส�ำคัญกับปัจจุบันเช่นเดียว

กับเมื่อก่อน

 ควำมเป็นกลำงด้ำนเทคโนโลยีท�ำให้เกดิข้อได้เปรยีบในเชิงกำรก�ำกบัดแูลหลำยประกำร ท�ำให้กำร

อภบิำลยังคงมีบทบำท ไม่ว่ำจะมีกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยีในอนำคตอย่ำงไรกต็ำม และไม่ว่ำจะมีกำรผสม

ผสำนของเทคโนโลยีหลักอย่ำงไรก็ตำม (โทรคมนำคม สื่อ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ) ควำมเป็นกลำงด้ำน

เทคโนโลยีแตกต่ำงจำกควำมเป็นกลำงของเครือข่ำย อย่ำงแรกสะท้อนถึงนโยบำยท่ีเป็นอิสระจำก

เทคโนโลยีซึ่งอยู่ใต้กำรก�ำกับดูแล อย่ำงหลังจะเน้นที่ควำมเป็นกลำงของจรำจรในอินเทอร์เน็ต

ท�าให้ทางออกทางเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังกลายเป็นหลักการ
ทางนโยบายที่ชัดเจน
มีควำมเห็นร่วมกันในชุมชนอินเทอร์เน็ตว่ำ มีคุณค่ำทำงสังคมบำงประกำร อย่ำงเช่น กำรสื่อสำรอย่ำง

เสรี ซ่ึงได้รับกำรสนับสนุนจำกลักษณะกำรออกแบบด้ำนเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ต ยกตัวอย่ำงเช่น  

หลกักำรควำมเป็นกลำงของเครือข่ำยซ่ึงก�ำหนดให้มกีำรส่งข้อมูลระหว่ำงปลำยสองข้ำงของเครอืข่ำยโดย

ไม่มีตัวกลำง มักถือว่ำเป็นหลักประกันเพื่อคุ้มครองเสรีภำพในกำรพูดทำงอินเทอร์เน็ต ทัศนะเช่นนี้อำจ

น�ำไปสูข้่อสรปุส�ำคญัว่ำ ทำงออกทำงเทคโนโลยีมคีณุสมบัตมิำกเพยีงพอในกำรส่งเสรมิและคุม้ครองคณุค่ำ

ทำงสังคมอยู่แล้ว พัฒนำกำรล่ำสุดของอินเทอร์เน็ต อย่ำงเช่น กำรใช้เทคโนโลยีไฟร์วอลล์ (firewall) เพื่อ

จ�ำกัดกำรไหลของข้อมูล แสดงให้เห็นว่ำเรำสำมำรถใช้เทคโนโลยีที่ให้ผลในเชิงตรงข้ำมได้หลำยประกำร 

บทที่ 1 อำรัมภบท
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หำกเป็นไปได้ควรมีกำรประกำศอย่ำงชัดเจนในระดบันโยบำยถงึหลกักำรต่ำงๆ อย่ำงเช่น กำรสือ่สำรอย่ำง

เสร ีไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหลกักำรท่ีสมมตว่ิำมีในทำงเทคนคิ ทำงออกด้ำนเทคโนโลยีควรสนบัสนนุหลกักำร

เชิงนโยบำย แต่ไม่ควรเป็นวิธีกำรเดียวที่ใช้เพื่อส่งเสริมหลักกำรเหล่ำนั้น

หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการใช้โค้ดของโปรแกรมเมอร์เพื่อ
จัดการสังคม
ลอว์เรนซ์ เลสสิก (Lawrence Lessig) เป็นผู้จ�ำแนกให้เห็นคุณลักษณะส�ำคัญของควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

เทคโนโลยีกับนโยบำย โดยเขำสังเกตเห็นว่ำในภำวะที่มีกำรพึ่งพำอินเทอร์เน็ตมำกขึ้น สังคมสมัยใหม่มี

แนวโน้มจะถูกก�ำกับดูแลด้วยโค้ดของซอฟต์แวร์มำกกว่ำหลักเกณฑ์ตำมกฎหมำย สุดท้ำยแล้ว บริษัท

คอมพวิเตอร์และผูพั้ฒนำซอฟต์แวร์อำจเข้ำมำท�ำหน้ำท่ีบำงส่วนในทำงนติบัิญญัตแิทนรฐัสภำและรฐับำล

ก็ได้ จำกกำรใช้ประโยชน์จำกท้ังซอฟต์แวร์และกำรแก้ปัญหำทำงเทคนคิ พวกเขำจะสำมำรถสร้ำงอิทธพิล

ต่อวิถีชีวิตในสังคมท่ีต้องพึ่งพำกับอินเทอร์เน็ตมำกข้ึนเรื่อยๆ ในกรณีท่ีสังคมถูกปกครองด้วยโค้ดแบบ

ซอฟต์แวร์แทนท่ีจะเป็นหลกักฎหมำย ย่อมท�ำให้เกดิกำรท้ำทำยอย่ำงมำกต่อองคำพยพทำงกำรเมืองและ

กฎหมำยของสังคมสมัยใหม่

การเทียบเคียง
แม้ว่าการเทียบเคียงมักท�าให้เข้าใจผิด  
แต่ก็เป็นสิ่งที่ท�าให้เกิดความเข้าใจผิดน้อยสุด

แซมวล บัตเลอร์ (Samuel Butler, 1835-1902) กวีชาวอังกฤษ

กำรเทียบเคยีงช่วยให้เรำเข้ำใจพัฒนำกำรใหม่ ๆ  โดยกำรอ้ำงอิงกลบัไปถงึสิง่ท่ีมอียูเ่ดมิ กำรจ�ำแนกควำม

คล้ำยคลงึระหว่ำงตวัอย่ำงเก่ำกบัตวัอย่ำงใหม่ แม้จะมีควำมเสีย่ง แต่กเ็ป็นกระบวนกำรคดิท่ีส�ำคญัในทำง

กฎหมำยและกำรเมือง คดีส่วนใหญ่ท่ีเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตมักได้รับกำรคลี่คลำยโดยผ่ำนกำร 

เทียบเคียง โดยเฉพำะในระบบกฎหมำยแบบแองโกล-แซกซอน กำรใช้ประโยชน์จำกกำรเทียบเคยีงในกำร

อภิบำลอินเทอร์เน็ตมีข้อจ�ำกัดส�ำคัญบำงประกำร

 ประกำรแรก “อินเทอร์เน็ต” เป็นค�ำที่มีควำมหมำยกว้ำง ครอบคลุมบริกำรหลำกหลำย ทั้งอีเมล 

(เทียบเคียงได้กับโทรศัพท์) บริกำรด้ำนเว็บไซต์ (เทียบเคียงได้กับกำรแพร่ภำพและเสียง เช่น โทรทัศน์) 

และฐำนข้อมูล (เทียบเคียงได้กับห้องสมุด) กำรเทียบเคียงคุณลักษณะบำงประกำรของอินเทอร์เน็ตอำจ

ท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจที่ผิวเผินมำกเกินไปต่ออินเทอร์เน็ต

บทที่ 1 อำรัมภบท
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 ประกำรที่ 2 เมื่อบริกำรโทรคมนำคมและสื่อมีควำมทับซ้อนกันมำกขึ้น ควำมแตกต่ำงแบบเดิม

ระหว่ำงบริกำรเหล่ำนี้จึงเริ่มเลือนรำงไป ยกตัวอย่ำงเช่น กำรน�ำระบบ VoIP มำใช้ท�ำให้ยำกที่จะแยกแยะ

ชัดเจนระหว่ำงอินเทอร์เนต็กบัโทรศพัท์ แม้จะมปัีจจยัท่ีเป็นข้อจ�ำกดั แต่กำรเทียบเคยีงกยั็งเป็นเครือ่งมือ

ที่มีพลัง และเป็นทักษะส�ำคัญในกำรคลี่คลำยคดีและกำรพัฒนำระบอบกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต - ระบบโทรศัพท์
ความเหมือน: ในยุคต้นของอินเทอร์เน็ต ข้อเทียบเคียงจะอยู่ที่ว่ำมีกำรใช้โทรศัพท์เพื่อหมุนหมำยเลข

ในกำรเข้ำถงึอินเทอร์เน็ต นอกจำกนัน้ยังมกีำรเทียบเคยีงในเชิงกำรท�ำงำนระหว่ำงโทรศพัท์กบัอินเทอร์เนต็ 

(อีเมลและแช็ต) ซึ่งทั้งสองวิธีต่ำงเป็นช่องทำงกำรสื่อสำรทำงตรงและกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล

ความแตกต่าง: อินเทอร์เน็ตใช้กลุ่มข้อมูลแทนที่จะเป็นวงจรไฟฟ้ำ (โทรศัพท์) ที่ต่ำงจำกโทรศัพท์ก็คือ 

อินเทอร์เน็ตไม่สำมำรถประกันให้มีบริกำร แต่สำมำรถประกันว่ำเป็น “ควำมพยำยำมท่ีดีสุด” กำร 

เทียบเคียงเช่นนี้เน้นให้เห็นเพียงแง่มุมหนึ่งของอินเทอร์เน็ต กล่ำวคือกำรสื่อสำรผ่ำนอีเมลหรือแช็ต กำร

ใช้ประโยชน์ที่ส�ำคัญอย่ำงอื่นของอินเทอร์เน็ต อย่ำงเช่น บริกำร World Wide Web บริกำรที่มีปฏิสัมพันธ์ 

2 ทำง ฯลฯ ล้วนเป็นคุณลักษณะที่แตกต่ำงไปจำกโทรศัพท์

ระบบไปรษณีย์และ ICANN
พอล ทโวมี (Paul Twomy) อดีตซีอีโอ ICANN ใช้กำรเทียบเคียงต่อไปนี้เพื่อเปรียบเทียบระหว่ำงระบบ

ไปรษณีย์กับกำรท�ำหน้ำที่ของ ICANN “หำกเรำจ�ำลองภำพอินเทอร์เน็ตว่ำเป็นเหมือนที่ท�ำกำรไปรษณีย์

หรือระบบไปรษณีย์ ชื่อโดเมนและหมำยเลขไอพีก็มีควำมจ�ำเป็นเหมือนกำรจ่ำหน้ำที่อยู่บนซอง

จดหมำย ไม่ส�ำคัญว่ำคุณใส่อะไรเข้ำไปในซองจดหมำย ไม่ส�ำคัญว่ำใครเป็นคนส่งซองจดหมำย หรือ

ใครได้รับอนุญำตให้อ่ำนจดหมำย หรือจะต้องใช้เวลำนำนเพียงใดกว่ำจดหมำยจะไปถึงปลำยทำง ไม่

ส�ำคัญว่ำจดหมำยจะมีรำคำเท่ำไร ประเด็นต่ำงๆ เหล่ำนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ส�ำคัญต่อกำรท�ำหน้ำที่ของ 

ICANN เลย ICANN ท�ำหน้ำที่เพียงเฉพำะดูแลให้มีกำรจ่ำหน้ำซองอย่ำงถูกต้อง”

ใช้โดย: กำรเทียบเคียงเช่นนี้ได้ถูกใช้โดยผู้ที่ต่อต้ำนควำมพยำยำมควบคุมเนื้อหำทำงอินเทอร์เน็ต (โดย

เฉพำะในสหรัฐฯ) หำกเทียบเคียงอินเทอร์เน็ตเข้ำกับโทรศัพท์ เนื้อหำกำรสื่อสำรในอินเทอร์เน็ตย่อมไม่

ควรถูกควบคุมในทำงกฎหมำยได้ ซ่ึงต่ำงจำกเนื้อหำกำรแพร่ภำพและเสียง เป็นต้น ท้ังยังเป็นเหตุผล

ส�ำหรบัผูท่ี้มองว่ำอินเทอร์เนต็ควรถกูก�ำกบัดแูลเช่นเดยีวกบัระบบกำรสือ่สำรอืน่ๆ (เช่น โทรศพัท์ ไปรษณย์ี) 

โดยมีหน่วยงำนระดับชำติท�ำหน้ำที่ประสำนงำนกับองค์กรระหว่ำงประเทศ อย่ำงเช่น ITU ตำมลักษณะ

บทที่ 1 อำรัมภบท
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กำรเทียบเคยีงเช่นนี ้ควรมีกำรจดัระเบียบและบริหำร DNS ในลกัษณะเดยีวกบักำรจดัระบบหมำยเลขของ

โทรศัพท์15

 จดุพลกิผนัใหม่ในกำรเทียบเคยีงท่ีซับซ้อนเช่นนีเ้กดิข้ึนเมือ่มีกำรให้บรกิำร VoIP (เช่น สไกป์) ซ่ึง

ท�ำหน้ำที่เหมือนโทรศัพท์ แต่ในขณะเดียวกันก็ใช้อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล ควำมเป็นคู่ตรงข้ำมท�ำให้เกิด

ข้อถกเถียงเชิงนโยบำยในกำรประชุมระดับโลกว่ำด้วยโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ (WCIT) เมื่อปี 2012 

ที่ดูไบ ทัศนะในปัจจุบันที่มองว่ำ VoIP เป็นบริกำรอินเทอร์เน็ต ถูกท้ำทำยโดยผู้ที่มองว่ำบริกำรดังกล่ำว

ควรได้รับกำรควบคุมทั้งในระดับประเทศและระหว่ำงประเทศเช่นเดียวกับบริกำรโทรศัพท์ โดยให้ ITU มี

บทบำทมำกขึ้นในกำรควบคุม

อินเทอร์เน็ต - ไปรษณีย์
ความเหมอืน: เป็นกำรเทียบเคยีงในแง่กำรท�ำงำน กล่ำวคอืกำรส่งข้อควำม และ “อเีมล” ซ่ึงเป็นช่ือเรยีก

ก็แสดงถึงควำมคล้ำยคลึงกัน

ความแตกต่าง: กำรเทียบเคียงแบบนี้ครอบคลุมเฉพำะบริกำรอินเทอร์เน็ต กล่ำวคืออีเมล นอกจำกนั้น 

บรกิำรไปรษณีย์มโีครงสร้ำงควำมเป็นสือ่กลำงท่ีซับซ้อนกว่ำระหว่ำงผูส่้งกบัผูร้บัเม่ือเปรยีบเทียบกบัระบบ

อีเมล ซึ่งในกรณีหลังหน้ำที่กำรเป็นสื่อกลำงส่วนใหญ่ตกเป็นของผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริกำร

อีเมล อย่ำงเช่น ยำฮู! (Yahoo!) หรือฮอตเมล (Hotmail)

ใช้โดย: อนุสัญญำไปรษณีย์สำกล (Universal Postal Convention) เทียบเคียงระหว่ำงจดหมำยกับอีเมล

ดังนี้ “อีเมลเป็นบริกำรไปรษณีย์ซ่ึงใช้โครงข่ำยโทรคมนำคมเพ่ือจัดส่งข้อควำม” กำรเทียบเคียงนี้อำจ

เกี่ยวข้องเฉพำะในแง่กำรส่งเอกสำรอย่ำงเป็นทำงกำร ยกตัวอย่ำงเช่น กำรได้รับค�ำตัดสินของศำลผ่ำน

อีเมลย่อมถือเป็นกำรจัดส่งอย่ำงเป็นทำงกำรอย่ำงหนึ่ง

 ครอบครัวของทหำรสหรัฐฯ ซึ่งเสียชีวิตในอิรัก พยำยำมใช้ประโยชน์จำกกำรเทียบเคียงระหว่ำง

ไปรษณีย์ (จดหมำย) กับอีเมล ทั้งนี้เพื่อใช้สิทธิเข้ำถึงอีเมลและบล็อกส่วนบุคคลของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว 

พวกเขำอ้ำงว่ำควรได้รับอนญุำตให้ได้รบัข้อควำมทำงอีเมลและบลอ็กจำกผูต้ำย เสมือนกบัว่ำเป็นจดหมำย

และไดอำรีของผู้ตำย ในขณะท่ีผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตมักพบควำมยุ่งยำกในกำรจัดกำรกับปัญหำท่ี

เกี่ยวข้องกับอำรมณ์ควำมรู้สึก และแทนท่ีจะใช้วิธีเทียบเคียงระหว่ำงจดหมำยกับอีเมล ผู้ให้บริกำร 

ส่วนใหญ่กลับปฏิเสธไม่ให้ญำติเข้ำถึงอีเมลเหล่ำนี้โดยอ้ำงว่ำมีควำมตกลงในแง่ควำมเป็นส่วนตัวท่ี 

พวกเขำท�ำไว้กับผู้ใช้บริกำรของตน

บทที่ 1 อำรัมภบท



39

อินเทอร์เน็ต - โทรทัศน์
ความเหมือน: กำรเทียบเคียงในเบ้ืองต้นเกี่ยวข้องกับลักษณะทำงกำยภำพท่ีคล้ำยคลึงกันระหว่ำงจอ

คอมพิวเตอร์และจอโทรทัศน์ ส่วนกำรเทียบเคียงท่ีซับซ้อนกว่ำเก่ียวข้องกับกำรเป็นสื่อส�ำหรับแพร่ภำพ

และเสียง ทั้งในส่วนของเว็บไซต์และโทรทัศน์

ความแตกต่าง: อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่มีควำมหลำกหลำยกว่ำโทรทัศน์ นอกจำกควำมคล้ำยคลึงในแง่ที่

เป็นจอคอมพิวเตอร์และจอโทรทัศน์แล้ว มีควำมแตกต่ำงเชิงโครงสร้ำงท่ีส�ำคัญระหว่ำงสื่อท้ังสองอย่ำง 

กล่ำวคือ โทรทัศน์เป็นสื่อกระจำยภำพและเสียงจำกจุดหนึ่งไปยังอีกหลำยจุดซ่ึงเป็นผู้ชม ในขณะท่ี

อินเทอร์เน็ตช่วยให้เกิดกำรสื่อสำรรูปแบบต่ำงๆ (ระหว่ำงหนึ่งต่อหนึ่ง หนึ่งต่อหลำยคน และหลำยคนต่อ

หลำยคน)

ใช้โดย: กำรเทียบเคยีงแบบนีถ้กูใช้ประโยชน์โดยผูท่ี้ต้องกำรก�ำหนดกำรควบคมุท่ีเข้มงวดมำกข้ึนต่อกำร

รับชมเนื้อหำในอินเทอร์เน็ต เนื่องจำกอินเทอร์เน็ตมีอ�ำนำจในแง่ท่ีเป็นเครื่องมือกำรสื่อสำรมวลชน

คล้ำยคลงึกบัโทรทัศน์ พวกเขำเห็นว่ำควรมกีำรควบคมุอนิเทอร์เนต็อย่ำงเข้มงวด รฐับำลสหรฐัฯ พยำยำม

ใช้ประโยชน์จำกกำรเทียบเคยีงแบบนี้ในคดสี�ำคญัระหว่ำงเรโนกบัสหภำพเสรภีำพพลเมอืงอเมรกินั (Reno 

vs ACLU) เป็นคดท่ีีเกดิข้ึนหลงัจำกรัฐสภำผ่ำนรฐับัญญัตคิวำมเหมำะสมด้ำนกำรสือ่สำร (Communication 

Decency Act) ซ่ึงก�ำหนดกำรควบคุมท่ีเข้มงวดเพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กรับชมสื่อลำมกอนำจำรผ่ำน

อินเทอร์เน็ต แต่ศำลปฏิเสธไม่ยอมรับหลักกำรเทียบเคียงกับโทรทัศน์

อินเทอร์เน็ต - ห้องสมุด
ความเหมือน: ในบำงกรณี มีกำรมองว่ำอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งสะสมข้อมูลขนำดใหญ่ และมักมีกำรน�ำ

ค�ำว่ำ “ห้องสมดุ” มำใช้เพือ่อธบิำยคณุลกัษณะดงักล่ำว อย่ำงเช่นกำรใช้ค�ำว่ำ “ห้องสมดุดจิทัิลขนำดใหญ่” 

“ห้องสมุดไซเบอร์” “ห้องสมุดอเลกซำนเดรียส�ำหรับศตวรรษที่ 21” ฯลฯ

ความแตกต่าง: กำรเก็บข้อมูลสำรสนเทศและข้อมูลดิบเป็นเพียงคุณลักษณะหนึ่งของอินเทอร์เน็ต  

ในขณะที่มีควำมแตกต่ำงส�ำคัญหลำยประกำรระหว่ำงห้องสมุดกับอินเทอร์เน็ต

 •  ห้องสมุดทั่วไปมีเป้ำหมำยให้บริกำรบุคคลซึ่งอำศัยอยู่ในพื้นที่เฉพำะ (เมือง ประเทศ ฯลฯ) 

ขณะที่อินเทอร์เน็ตมีพื้นที่ระดับโลก

 •  หนังสือ บทควำม และวำรสำรได้รับกำรตีพิมพ์โดยมีกำรควบคุมคุณภำพ (มีบรรณำธิกำร) 

ขณะที่เนื้อหำในอินเทอร์เน็ตอำจไม่มีบรรณำธิกำรดูแล
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 •  ห้องสมุดมีกำรจัดหมวดหมู่ตำมแบบแผนกำรแบ่งประเภทบำงประกำร ท้ังนี้เพื่อช่วยให ้

ผู้ใช้งำนสำมำรถค้นหำหนังสือจำกท่ีจัดเก็บไว้ได้ ขณะท่ีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตไม่ได้รับกำร

จ�ำแนกหมวดหมู่ในลักษณะเช่นนั้น

 •  นอกจำกบัญชีค้นค�ำหลัก ผู้ใช้งำนจะไม่สำมำรถเข้ำถึงเนื้อหำ (ของหนังสือและบทควำม) ใน

ห้องสมุดได้จนกว่ำจะมีกำรยืมหนังสือหรือวำรสำรนั้นออกไปจำกห้องสมุด ขณะท่ีผู้ใช้งำน

สำมำรถเข้ำถึงเนื้อหำของอินเทอร์เน็ตได้ทันทีผ่ำนเสิร์ชเอนจินต่ำงๆ

ใช้โดย: กำรเทียบเคยีงแบบนีถ้กูใช้งำนโดยโครงกำรต่ำงๆ ท่ีมีเป้ำหมำยเพือ่พฒันำระบบข้อมูลสำรสนเทศ

และองค์ควำมรู้เฉพำะทำงอย่ำงรอบด้ำน (พอร์ทัล, ฐำนข้อมูล ฯลฯ) กำรเทียบเคียงแบบห้องสมุดถูกใช้

ประโยชน์ในโครงกำรหนงัสอืของกเูกลิโดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่แปลงหนงัสอืเล่มให้เป็นหนงัสอืดจิทัิลท้ังหมด

ทางหลวงและอินเทอร์เน็ต
อำมำดนู ตเูร เลขำธกิำร ITU ได้เทียบเคยีงระหว่ำงทำงหลวงกบัอินเทอร์เนต็ โดยเปรยีบเทียบว่ำทำงหลวง

เป็นเหมือนเส้นทำงโทรคมนำคม และจรำจรในอินเทอร์เน็ตเป็นเหมือนรถบรรทุกหรือรถยนต์ “ผมแค่ให้

ตัวอย่ำงง่ำยๆ ลองเปรียบเทียบอินเทอร์เน็ตกับเส้นทำงโทรคมนำคมกับรถบรรทุกหรือรถยนต์และ

ทำงหลวงดูสิ กำรเป็นเจ้ำของทำงหลวงไม่ได้หมำยควำมว่ำเรำเป็นเจ้ำของรถบรรทุกหรือรถยนต์ 

ทุกคันที่วิ่งอยู่ในเส้นทำง และไม่ใช่เจ้ำของสินค้ำที่มีกำรขนส่งอย่ำงแน่นอน เป็นกำรเทียบเคียงแบบง่ำย 

แต่เพื่อช่วยให้กำรจรำจรเป็นไปอย่ำงรำบรื่น ในกำรสร้ำงถนน คุณต้องรู้ว่ำรถบรรทุกเหล่ำนี้มีควำมกว้ำง 

ควำมสูง และควำมเร็วมำกน้อยเพียงใด เพื่อให้สำมำรถสร้ำงสะพำนท่ีเหมำะสม ไม่เช่นนั้นแล้วระบบ 

ดงักล่ำวจะไม่สำมำรถใช้งำนได้ ส�ำหรบัผมแล้ว น่ันหมำยถงึควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงอินเทอร์เนต็กบัโลกแห่ง

โทรคมนำคม ทั้งสองอย่ำงถูกก�ำหนดให้ต้องท�ำงำนร่วมกัน”16

อินเทอร์เน็ต - เครื่องบันทึกเทปวิดีโอ เครื่องถ่ายเอกสาร
ความเหมือน: กำรเทียบเคียงแบบนี้เน้นที่กำรผลิตเพิ่มเติมและกำรแพร่กระจำยเนื้อหำ (เช่น ข้อควำม

และหนังสือ) คอมพิวเตอร์ท�ำให้กำรผลิตเพิ่มเติมง่ำยลงโดยผ่ำนกระบวนกำร “คัดลอกแล้วแปะ” (copy 

and paste) ซึ่งก็ท�ำให้กำรแพร่กระจำยข้อมูลสนเทศผ่ำนอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่ท�ำได้ง่ำยเช่นกัน

ความแตกต่าง: คอมพิวเตอร์มีประโยชน์ในกำรใช้งำนมำกกว่ำแค่กำรท�ำส�ำเนำ แม้ว่ำกำรท�ำส�ำเนำเป็น

ขั้นตอนในอินเทอร์เน็ตที่เรียบง่ำยกว่ำเครื่องบันทึกเทปวิดีโอหรือเครื่องถ่ำยเอกสำร
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ใช้โดย: มีกำรใช้กำรเทียบเคียงแบบน้ีในบริบทของรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์ดิจิทัลแห่งสหัสวรรษ (Digital 

Millennium Copyrights Act - DMCA) ของสหรัฐฯ ซึ่งก�ำหนดบทลงโทษส�ำหรับหน่วยงำนที่สนับสนุน

กำรละเมิดลิขสิทธิ์ (กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ที่มีลักษณะละเมิดกำรคุ้มครองด้ำนลิขสิทธิ์ ฯลฯ) ข้อโต้แย้งใน

กรณีนี้คือ ผู้พัฒนำซอฟต์แวร์ก็ท�ำหน้ำที่เหมอืนผู้ผลิตเครื่องบนัทึกเทปวิดีโอและเครื่องถ่ำยเอกสำร พวก

เขำไม่สำมำรถพยำกรณ์ได้ว่ำจะมีผู้น�ำสินค้ำของตนไปใช้อย่ำงชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่

 มกีำรใช้กำรเทียบเคยีงแบบนีก้บักำรฟ้องคดต่ีอผูพ้ฒันำซอฟต์แวร์ท่ีมีลกัษณะคล้ำยกบัแนปสเตอร์ 

(Napster) ซ่ึงเป็นกำรแชร์ข้อมูลแบบเพียร์ทูเพียร์ (peer-to-peer - P2P) อย่ำงเช่น กรอกสเตอร์ (Grokster) 

และสตรีมคำสต์ (StreamCast)

อินเทอร์เน็ต - ทางหลวง
ความเหมือน: ขณะที่ทำงหลวงมีประโยชน์ต่อกำรขนส่งในโลกที่เป็นจริง อินเทอร์เน็ตก็มีประโยชน์ต่อ

กำรสื่อสำรในโลกเสมือน

ความแตกต่าง: นอกจำกคุณลักษณะเพื่อกำรขนส่งของอินเทอร์เน็ต ไม่มีควำมเหมือนอย่ำงอื่นระหว่ำง

อินเทอร์เน็ตกับทำงหลวง อินเทอร์เน็ตเป็นกำรเคลื่อนย้ำยสิ่งที่จับต้องไม่ได้ (ข้อมูลดิบ) ขณะที่ทำงหลวง

ช่วยให้เกิดกำรขนส่งสินค้ำและผู้คน

ใช้โดย: มกีำรใช้กำรเทียบเคยีงอินเทอร์เนต็กบัทำงหลวงอย่ำงกว้ำงขวำงในช่วงกลำงทศวรรษ 1990 หลงั

จำกท่ีมีกำรระบุว่ำอัล กอร์ (Al Gore) เป็นผูค้ดิค�ำว่ำ “ทำงหลวงสำรสนเทศ” (information superhighway) 

ในขณะที่รัฐบำลเยอรมนียังใช้ค�ำว่ำ “ทำงหลวง” เพื่อสร้ำงควำมชอบธรรมให้กับกำรน�ำกฎหมำยควบคุม

เนื้อหำอินเทอร์เน็ตอย่ำงเข้มงวดมำใช้เมื่อเดือนมิถุนำยน 1997

เป็นกฎหมายเสรีนิยมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเซ็นเซอร์ แต่ก็ก�าหนดเงื่อนไขอย่างชัดเจนว่า

ผู้ให้บริการสามารถท�าและไม่สามารถท�าสิ่งใด อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการขนส่งและ

การกระจายความรู้....เช่นเดียวกับทางหลวง ท�าให้จ�าเป็นต้องมีการก�าหนดแนวปฏิบัติ

ส�าหรับการจราจรในทั้งสองรูปแบบ17

อินเทอร์เน็ต - ทะเลหลวง
ความเหมือน: ในเบ้ืองต้น กำรเทียบเคียงแบบนี้เกิดข้ึนเนื่องจำกลักษณะอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพ้ืนท่ี

นอกเหนือเขตอ�ำนำจศำลของประเทศเช่นเดียวกับทะเลหลวง
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ความแตกต่าง: ในปัจจุบัน เป็นที่ชัดเจนว่ำอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่อยู่ใต้เขตอ�ำนำจศำลบำงประกำรของ

ประเทศต่ำงๆ กล่ำวคอืโครงสร้ำงพืน้ฐำนในเชิงเทคนคิซ่ึงเป็นช่องทำงส�ำหรบัจรำจรในอินเทอร์เนต็อยู่ใต้

กรรมสิทธิ์ของภำคเอกชนและหน่วยงำนของรัฐ ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ให้บริกำรโทรคมนำคม กำร 

เปรยีบเทียบท่ีใกล้เคยีงสดุในกรณขีองอนิเทอร์เนต็ในแง่ของกฎหมำยพำณชิย์นำวกีค็อืเรอืเดนิสมุทรท่ีเป็น

ของบริษัทเดินเรือ

 ในแง่ข้อกฎหมำย อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล (Convention on the Law of 

the Sea) ก�ำกับดูแลกิจกรรมนอกเหนือจำกเขตอ�ำนำจศำลของประเทศ เช่นกรณีที่เป็นทะเลหลวง ซึ่งใน

กรณีของโทรคมนำคมแบบอินเทอร์เน็ตนั้นไม่มีสิ่งใดที่เปรียบเทียบได้เลย

ใช้โดย: มีกำรใช้กำรเทียบเคียงแบบนี้โดยผู้ท่ีอ้ำงว่ำควรมีกำรก�ำกับดูแลอินเทอร์เน็ตระหว่ำงประเทศ 

กล่ำวอย่ำงเป็นรูปธรรม กำรเทียบเคียงแบบนี้มีลักษณะท่ีเสนอให้ใช้แนวคิดกฎหมำยโรมันโบรำณ res 

communis omnium (เช่น พ้ืนท่ีซ่ึงเป็นสมบัตกิลำงส�ำหรับมนษุยชำตท่ีิทุกชำตจิะต้องก�ำกบัดแูลและจดัหำ

ทรัพยำกร) กับอินเทอร์เน็ตในลักษณะเดียวกับกำรก�ำกับดูแลทะเลหลวง

การจัดหมวดหมู่ปัญหาของการอภิบาล
อินเทอร์เน็ต
กำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ท่ีซับซ้อน จ�ำเป็นต้องอำศัยกำรสร้ำงแผนท่ีและกำรจัด 

หมวดหมู่ในเชิงแนวคิด ควำมซับซ้อนดังกล่ำวเป็นผลมำจำกลักษณะท่ีเป็นสหวิทยำ ครอบคลุมแง่มุม

ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นเทคโนโลยี เศรษฐกิจ-สังคม กำรพัฒนำ กฎหมำย และกำรเมือง

 ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรมของกำรจัดหมวดหมู่เห็นได้ชัดเจนจำกกระบวนกำรที่เกิดขึ้นที่ WSIS 

ในขั้นตอนแรก ช่วงก่อนจะมีกำรประชุมสุดยอดที่เจนีวำ (2003) ผู้เกี่ยวข้องหลำยฝ่ำย รวมทั้งบรรดำรัฐ

ชำติ ต่ำงประสบปัญหำในกำรท�ำควำมเข้ำใจควำมซับซ้อนของกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต กำรสร้ำงแผนที่

เชิงแนวคิดท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำกนักวิชำกำรและรำยงำนของ WGIG ส่งผลให้เกิดกำรเจรจำอย่ำงมี

ประสทิธภิำพมำกขึน้ในบรบิทของกระบวนกำร WSIS โดยในรำยงำน WGIG (2004) จ�ำแนกประเดน็หลกั 

4 ประกำร ได้แก่

 • ปัญหำเกี่ยวกับโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรอินเทอร์เน็ตที่ส�ำคัญ

 •  ปัญหำเกีย่วกบักำรใช้อนิเทอร์เนต็ เช่น สแปม ควำมปลอดภยัของเครอืข่ำย และอำชญำกรรม

คอมพิวเตอร์
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 •  ปัญหำเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตแต่ส่งผลกว้ำงกว่ำวงกำรอินเทอร์เน็ต และหน่วยงำนที่มีอยู่ต้องมี

ส่วนรับผิดชอบ เช่น สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ (intellectual property rights - IPR) หรือ

กำรค้ำระหว่ำงประเทศ

 •  ปัญหำเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต โดยเฉพำะกำรสร้ำงศักยภำพในประเทศ

ก�ำลังพัฒนำ

 วำระแรกในที่ประชุม IGF ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเอเธนส์ (2006) เกี่ยวข้องกับประเด็นหลัก ได้แก่ กำร

เข้ำถึงควำมปลอดภัย ควำมหลำกหลำย และควำมเปิดกว้ำง ในที่ประชุม IGF ครั้งที่ 2 ณ กรุงริโอเดอ 

จำเนโร (2007) มกีำรเพ่ิมประเดน็หลกัข้อท่ี 5 เข้ำมำ นัน่คอื กำรจดักำรทรพัยำกรส�ำคญัของอินเทอร์เนต็ 

ประเด็นหลักทั้งห้ำมีอิทธิพลต่อกำรก�ำหนดวำระในที่ประชุมล�ำดับต่อมำของ IGF

ภำพประกอบ 4
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 แม้ว่ำกำรจดัหมวดหมู่จะเปลีย่นแปลงไป กำรอภบิำลอินเทอร์เนต็ยังคงเกีย่วข้องกบัชดุของประเดน็

ปัญหำที่คล้ำยคลึงกัน 40-50 เรื่อง โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงไปบ้ำง ยกตัวอย่ำงเช่น แม้ว่ำ

สแปมจะยงัคงเป็นประเดน็หลกัในกำรจดัหมวดหมูข่อง WGIG เมือ่ปี 2004 แต่ควำมส�ำคญัในเชิงนโยบำย

ได้ลดน้อยลงในท่ีประชุม IGF โดยกลำยเป็นประเด็นหลักท่ีมีควำมส�ำคัญน้อยลงในกรอบกำรพูดคุย 

เกี่ยวกับควำมปลอดภัย กำรจัดหมวดหมู่กำรอภิบำลอนิเทอร์เน็ตของดิโพลแยกเป็น 40-50 เรื่อง ถูกแบ่ง

ออกเป็นตะกร้ำหลัก 5 ใบ ดังนี้

 • โครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรก�ำหนดมำตรฐำน

 • กฎหมำย

 • เศรษฐกิจ

 • กำรพัฒนำ

 • สังคม-วัฒนธรรม

 กำรจัดหมวดหมู่ดังนี้ (ภำพประกอบ 4) สะท้อนแนวทำงเชิงนโยบำยทั้งสองประกำรที่กล่ำวถึงไป

แล้ว (WGIG, IGF) รวมท้ังงำนวิจัยเชิงวิชำกำรในประเด็นนี้ มีกำรพัฒนำกำรจัดหมวดหมู่มำกข้ึนเมื่อ 

ปี 1997 ท้ังนีเ้ป็นผลมำจำกเสยีงสะท้อนของบรรดำนกัศกึษำ (ศษิย์เก่ำจ�ำนวน 1,542 คนนบัจนถงึปี 2013) 

เป็นผลมำจำกข้อค้นพบในงำนวิจัยและองค์ควำมรู้ที่เกิดขึ้นในกระบวนกำรนโยบำย18
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1. มติท่ีประชุมสมัชชำใหญ่สหประชำชำติ 56/183 (21 ธันวำคม 2001) เห็นชอบให้จัดกำร

ประชุมสุดยอดโลกว่ำด้วยสังคมข้อมูลข่ำวสำร (WSIS) เป็น 2 ระยะ ระยะแรกจัดขึ้น ณ กรุง 

เจนีวำ ระหว่ำงวันท่ี 10-12 ธันวำคม 2003 และระยะท่ี 2 ท่ีกรุงตูนิส ระหว่ำงวันท่ี 16-18 

พฤศจิกำยน 2005 วัตถุประสงค์กำรประชุมในระยะแรกคือกำรพัฒนำและกำรจัดท�ำถ้อยแถลงที่

ชัดเจนเก่ียวกับเจตจ�ำนงทำงกำรเมือง และกำรปฏิบัติตำมขั้นตอนอย่ำงเป็นรูปธรรมเพ่ือสร้ำง 

พื้นฐำนให้เกิดสังคมสำรเทศส�ำหรับทุกคน ซึ่งสะท้อนให้เห็นผลประโยชน์ต่ำงๆ นำนำซึ่งล้วนเป็น

ประเด็นน่ำสนใจ ผู้เข้ำร่วมกว่ำ 19,000 คนจำก 174 ประเทศเข้ำร่วมกำรประชุมสุดยอดครั้งนี้

รวมถึงเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มำ: http://www.itu.int/wsis/basic/about.html [accessed 

21 January 2014].

2. นิยำมที่ใช้ใน WGIG เกิดขึ้นจำกแบบแผนของนิยำมซึ่งมักใช้ในทฤษฎีระบอบ (regime theory) 

สตีเฟน ดี. ครำสเนอร์ (Stephen D. Krasner) ผู้คิดค้นทฤษฎีระบอบมีข้อสังเกตว่ำระบอบอำจ

หมำยถึงชุดของหลักกำร บรรทัดฐำน หลักเกณฑ์ และขั้นตอนกำรตัดสินใจ ทั้งที่เห็นได้ชัดเจน
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in International Regimes. Krasner SD (ed.), Cornell University Press: Ithaca, NY, USA.

อ้างอิง
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บทที่ 2 ตะกร้าโครงสร้างพื้นฐานและการก�าหนดมาตรฐาน

ตะกร้าโครงสร้างพืน้ฐานและการก�าหนด
มาตรฐาน

ตะกร้ำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรก�ำหนดมำตรฐำนประกอบด้วยปัญหำพ้ืนฐำนในกำรบริหำรงำน

อินเทอร์เน็ต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องทำงเทคนิค หลักเกณฑ์ส�ำคัญในกำรจ�ำแนกประเด็นให้อยู่ในตะกร้ำนี้

เกี่ยวข้องกับกำรท�ำงำนขั้นพื้นฐำนของอินเทอร์เน็ต โดยสำมำรถแบ่งปัญหำออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 กลุ่มแรกประกอบด้วยประเด็นท่ีจ�ำเป็นซ่ึงหำกไม่พิจำรณำจะท�ำให้อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ 

(World Wide Web - www) ไม่สำมำรถด�ำรงอยู่ได้1

ภำพประกอบ 5



บทที่ 2 ตะกร้าโครงสร้างพื้นฐานและการก�าหนดมาตรฐาน

 1 โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงโทรคมนำคมซึ่งเป็นช่องทำงกำรจรำจรทุกสำยในอินเทอร์เน็ต

 2  มำตรฐำนเชิงเทคนิคและบริกำรทำงอินเทอร์เน็ต กล่ำวคือโครงสร้ำงพ้ืนฐำนซ่ึงท�ำให้

อินเทอร์เนต็ท�ำงำนได้ (เช่น ทรำนสมชิชันคอนโทรลโปรโตคอล/อินเทอร์เนต็โปรโตคอล - TCP/

IP) ระบบชื่อโดเมน (DNS) ซีเคียวร์ซ็อกเก็ตเลเยอร์ (secure sockets layer - SSL)

 3  มำตรฐำนเกีย่วกบัเนือ้หำและกำรประยุกต์ใช้งำน (application) (เช่น ภำษำ HTML - HyperText 

Markup Language ภำษำ XML - eXtensible Markup Language)

 กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยประเด็นเกี่ยวกับกำรรักษำควำมปลอดภัยเพื่อให้เกิดโครงสร้ำงพื้นฐำนทำง

อินเทอร์เน็ตที่มั่นคงและเสถียร รวมทั้งควำมมั่นคงไซเบอร์ กำรเข้ำรหัส และสแปม

โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม2

สภาพการณ์ปัจจุบัน
ข้อมูลอินเทอร์เน็ตสำมำรถเดินทำงผ่ำนสื่อต่ำงๆ ที่หลำกหลำย ทั้งสำยโทรศัพท์ เคเบิลใยแก้ว ดำวเทียม 

สญัญำณไมโครเวฟ และจดุเช่ือมต่อสญัญำณไร้สำย แม้แต่ระบบสำยไฟท่ัวไปกส็ำมำรถใช้เพือ่ส่งสญัญำณ

จรำจรในอินเทอร์เน็ต โดยใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสำยไฟฟ้ำ3

 ลกัษณะกำรควบคมุโทรคมนำคมส่งผลกระทบต่อกำรอภบิำลอนิเทอร์เนต็โดยตรง ในปัจจบัุนมีกำร

ควบคุมโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงโทรคมนำคมท้ังในระดับประเทศและระหว่ำงประเทศ โดยมีหน่วยงำนท้ัง

ของรฐัและเอกชนท่ีเกีย่วข้องมำกมำย องค์กรระหว่ำงประเทศท่ีส�ำคญัในกำรควบคมุโทรคมนำคมประกอบ

ด้วยสหภำพโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ (ITU) ซ่ึงเป็นผูก้�ำหนดหลกัเกณฑ์กำรประสำนงำนระหว่ำงระบบ

โทรคมนำคมระดับประเทศ จัดสรรแถบคลื่นวิทยุ และบริหำรจัดกำรต�ำแหน่งดำวเทียม และองค์กำร 

กำรค้ำโลก (World Trade Organization - WTO) ซึ่งมีบทบำทส�ำคัญในกำรเปิดเสรีตลำดโทรคมนำคม

ทั่วโลก4

ระเบียบโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITRs) ของ ITU
ระเบียบโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ (International Telecommunication Regulations - ITRs) ค.ศ.

1988 ของ ITU ช่วยกระตุ้นให้มีกำรเปิดเสรีระหว่ำงประเทศด้ำนกำรก�ำหนดรำคำและบริกำร และเปิด 

โอกำสให้มีกำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตข้ันพื้นฐำนในรูปแบบใหม่มำกข้ึน อย่ำงเช่น บริกำรอินเทอร์เน็ต
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ควำมเรว็สงูผ่ำนวงจรคูส่ำยเช่ำระหว่ำงประเทศ (leased lines) เป็นตวัก�ำหนดโครงสร้ำงพืน้ฐำนเพือ่รองรบั

กำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วของอินเทอร์เน็ตในช่วงทศวรรษ 1990 ระเบียบโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ 

ได้รับกำรแก้ไขเมื่อเดือนธันวำคม 2012 ระหว่ำงกำรประชุม WCIT-12 ที่ดูไบ โดยมีรัฐ 89 แห่ง ซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นประเทศก�ำลังพัฒนำ ร่วมลงนำมรับรองระเบียบโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศท่ีได้รับกำรแก้ไข 

ส่วนรัฐอีก 55 แห่งรวมทั้งสหรัฐฯ และหลำยประเทศในยุโรปไม่ลงนำม5

 บทบำทของ ITU และองค์กำรกำรค้ำโลกแตกต่ำงกันอย่ำงมำก ITU เป็นผู้ก�ำหนดมำตรฐำนเชิง

เทคนคิและกำรก�ำกบัดแูลโทรคมนำคมเฉพำะด้ำนระหว่ำงประเทศ โดยมีรปูแบบสมัครใจและให้ควำมช่วย

เหลือกับประเทศก�ำลังพัฒนำ6 ส่วนองค์กำรกำรค้ำโลกเป็นผู้ก�ำหนดกรอบส�ำหรับหลักเกณฑ์ของระบบ

ตลำดโดยทั่วไป7

 ภำยหลงักำรเปิดเสรี อ�ำนำจผกูขำดเกอืบเบ็ดเสรจ็ของ ITU ในกำรเป็นหน่วยงำนก�ำหนดมำตรฐำน

หลักเพื่อกำรโทรคมนำคมถูกท�ำลำยทีละน้อยโดยหน่วยงำนและองค์กรอำชีพหลำยแห่ง ในเวลำเดียวกัน 

บรรษัทโทรคมนำคมขนำดใหญ่ เช่น AT&T, Cable and Wireless, France Telecom, Sprint และ 

WorldCom ต่ำงได้รับโอกำสขยำยส่วนแบ่งกำรตลำดไปทั่วโลก เนื่องจำกจรำจรส่วนใหญ่ในอินเทอร์เน็ต

เกิดข้ึนผ่ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงโทรคมนำคมของบรรษัทเหล่ำนี้ พวกเขำจึงมีอิทธิพลส�ำคัญต่อกำร

พัฒนำอินเทอร์เน็ต

ปัญหา

ลูปท้องถิ่น - ไมล์สุดท้าย

“ลปูท้องถิน่” (local loop) [หรือ “ไมล์สดุท้ำย” (last mile)] เป็นค�ำใช้เรยีกควำมเช่ือมโยงระหว่ำงผูใ้ห้บรกิำร

อินเทอร์เน็ตกับผู้ใช้บริกำรแต่ละคน ปัญหำที่เกิดขึ้นในระดับลูปท้องถิ่นเป็นอุปสรรคต่อกำรขยำยตัวของ

กำรใช้อินเทอร์เน็ต โดยเฉพำะในประเทศก�ำลังพัฒนำส่วนใหญ่ กำรสื่อสำรแบบไร้สำยเป็นทำงออกอย่ำง

หนึ่งท่ีท�ำได้และมีต้นทุนต�่ำเพื่อแก้ปัญหำในลูปท้องถิ่น8 นอกจำกกำรพัฒนำทำงเลือกเชิงเทคโนโลยีให้

มำกขึ้นแล้ว ทำงออกต่อปัญหำในลูปท้องถิ่นจึงขึ้นอยู่กับกำรเปิดเสรีของภำคส่วนตลำดโทรคมนำคม

การเปิดเสรีตลาดโทรคมนาคม

หลำยประเทศเปิดเสรีตลำดโทรคมนำคมโดยมีเป้ำหมำยเพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำบริกำรกำรสื่อสำรใหม่ๆ 

ช่วยให้มีกำรเข้ำถึงโครงสร้ำงพื้นฐำน (ที่เป็นของรัฐ) มำกขึ้น อย่ำงไรก็ดี ประเทศก�ำลังพัฒนำหลำยแห่ง

เผชิญกับกำรตัดสินใจท่ียำกล�ำบำก กล่ำวคือจะเปิดเสรีและท�ำให้ตลำดโทรคมนำคมใหญ่ข้ึนและมี

ประสิทธิภำพมำกข้ึน หรือจะรักษำรำยได้ท่ีส�ำคัญท่ีมำจำกกำรผูกขำดด้ำนโทรคมนำคมท่ีเป็นอยู่ เป็น
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ค�ำถำมท่ีมีกำรอภปิรำยในระหว่ำงกำรประชุมโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ (WCIT-12) โดยประเทศก�ำลงั

พัฒนำบำงแห่งตั้งค�ำถำมเกี่ยวกับกำรกระจำยรำยได้ของบริกำรกำรสื่อสำรอินเทอร์เน็ต9

การก�าหนดมาตรฐานเชิงเทคนิคของโครงสร้างพื้นฐาน

กำรก�ำหนดมำตรฐำนเชิงเทคนิคตกอยู่ใต้กำรควบคุมของสถำบันเอกชนและอำชีพมำกขึ้นเรื่อยๆ  

ยกตวัอย่ำงเช่น มำตรฐำนไวไฟ (WiFi standard) IEEE 802.11b ได้รบักำรพฒันำข้ึนมำโดยสถำบันวศิวกร

ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ (Institute of Electrical and Electronic Engineers - IEEE) ส่วนกำรรับรอง

มำตรฐำนของอุปกรณ์ไวไฟตกอยู่ใต้กำรควบคมุของสมำพนัธ์ไวไฟ (WiFi Alliance)10 กำรเข้ำมำมบีทบำท

อย่ำงมำกในกำรก�ำหนดหรือบังคับใช้มำตรฐำนในตลำดท่ีมีกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็วเป็นเหตุให้สถำบัน 

เหล่ำนี้มีอิทธิพลค่อนข้ำงมำก

ใครเป็นเจ้าของแถบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า?

ระบอบกำรจัดกำรแถบคลื่นในปัจจุบันอยู่บนสมมติฐำนที่ว่ำแถบคลื่นเป็นทรัพยำกรจ�ำกัด ซึ่งต้องบริหำร

จดักำรโดยหน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนระดบัภมูภิำค [เช่น คณะกรรมกำรแถบคลืน่วทิยุ (Radio Spectrum 

Committee - RSC) ของสหภำพยุโรป และกลุ่มนโยบำยแถบคลื่นวิทยุ (Radio Spectrum Policy Group 

- RSPG)] และ ITU กำรพัฒนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้แถบคลื่นอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกกว่ำเดิม ส่งผล

ให้ภำพของแถบคลื่นในฐำนะทรัพยำกรจ�ำกัดมีน้อยลง สุดท้ำยปริมำณและกำรจ�ำกัดกำรใช  ้

แถบคลืน่จะข้ึนอยูก่บัพฒันำกำรทำงเทคโนโลยี แนวทำงนีม้องว่ำควรทดแทนระเบียบของรฐับำลในปัจจบัุน

ด้วยระเบียบ “แถบคลื่นแบบเปิด” (open spectrum) เช่น กำรเปิดให้ทุกคนเข้ำถึงแถบคลื่นอย่ำงเสรี

 ทัศนะเช่นนี้อำจท�ำให้เกิดปัญหำ 2 ประกำร ประกำรแรกในเชิงปฏิบัติและเกี่ยวข้องกับเงินลงทุน

มหำศำล ซ่ึงมำจำกบรรษัทโทรคมนำคมโดยเฉพำะในยุโรป พวกเขำต้องใช้เงนิจ�ำนวนมำกเพือ่ซ้ือสทิธิใน

กำรบรหิำรจดักำรเครอืข่ำยโทรศพัท์เคลือ่นท่ียุคท่ี 311 อกีประกำรคอืต่อให้แถบคลืน่เปิดเสรสี�ำหรบัทุกคน 

ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำคนจ�ำนวนมำกจะได้ใช้ประโยชน์และมันจะกลำยเป็นสำธำรณประโยชน์ไปได้ ในทำง

ตรงกันข้ำม คนท่ีใช้ประโยชน์ได้ต้องมีควำมสำมำรถเชิงเทคนิคท่ีจะรู้จักกำรใช้ประโยชน์จำกแถบคลื่น 

“ฟรี” นั้น

 กำรพัฒนำบริกำรสื่อสำรสมัยใหม่โดยใช้ประโยชน์จำกแถบคลื่นวิทยุ โดยเฉพำะบรอดแบนด ์

ไร้สำยและกำรสื่อสำรแบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ส่งผลให้ควำมต้องกำรคลื่นควำมถ่ีวิทยุสูงข้ึน กระตุ้นให้

รัฐบำลทัว่โลกต้องหำทำงออกเพื่อให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกแถบคลื่นสูงสุด กำรน�ำระบบโทรทัศน์ดิจิทลั

มำทดแทนกำรกระจำยภำพและเสยีงแบบอนำลอ็กท�ำให้มีแถบคลืน่วทิยุเหลอืจ�ำนวนมำก และสำมำรถน�ำ

ไปจัดสรรให้กับบริกำรอื่นๆ ได้ หรือท่ีเรียกว่ำคลื่นควำมถี่ท่ีเหลือจำกกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่ดิจิทัล (digital 

dividend) สหภำพยโุรปจดัท�ำโครงกำรก�ำกบัดแูลกำรจดักำรแถบคลืน่วทิยุอย่ำงรอบด้ำน12 ขณะท่ีสหรฐัฯ 

ใช้กลไกตลำดเป็นตัวน�ำและจัดสรรคลื่นควำมถี่โดยผ่ำนกำรประมูล
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ทรานสมิชชันคอนโทรลโปรโตคอล/
อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (TCP/IP)
สภาพการณ์ปัจจุบัน
TCP/IP เป็นมำตรฐำนเชิงเทคนิคหลักของอินเทอร์เน็ต โดยอยู่บนหลักกำร 3 ประกำร ได้แก่  

กำรส่งข้อมลูเป็นหน่วยแพ็กเกต็ หรือ แพก็เกต็สวิตชิง (packet-switching) กำรเชือ่มต่อจำกปลำยสูป่ลำย 

(end-to-end networking) และควำมทนทำน (robustness) กำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ TCP/IP จึง

มีคุณลักษณะส�ำคัญ 2 ประกำร

 • กำรน�ำมำตรฐำนใหม่มำใช้

 • กำรกระจำยหมำยเลขไอพี

 มำตรฐำน TCP/IP ถูกก�ำหนดโดยคณะท�ำงำนเฉพำะกิจด้ำนวิศวกรรมอินเทอร์เน็ต (IETF) 

เนื่องจำกเป็นโปรโตคอลหลักของอินเทอร์เน็ต จึงอยู่ในกำรคุ้มครองที่เข้มงวดของ IETF กำรเปลี่ยนแป

ลงใดๆ ท่ีกระท�ำต่อ TCP/IP ต้องผ่ำนกำรอภิปรำยล่วงหน้ำอย่ำงรอบด้ำน และต้องมีข้อพิสูจน์ว่ำเป็น 

ข้อเสนอที่ใช้ได้ผล (เช่น หลักกำร “รันนิงโค้ด”)

 หมำยเลขไอพีเป็นหมำยเลขท่ีอยู่ซ่ึงจะไม่ซ�้ำกัน และคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องท่ีเชื่อมต่อกับ

อินเทอร์เน็ตต้องมี คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตไม่สำมำรถมีหมำยเลขไอพีซ�้ำกันได้ เป็นเหตุ

ให้หมำยเลขไอพอีำจเป็นทรพัยำกรจ�ำกดั ระบบกำรกระจำยหมำยเลขไอพอียู่ใต้โครงสร้ำงกำรบรหิำรแบบ

ลดหลั่น โดยหน่วยงำนส่วนบนสุดได้แก่ IANA (Internet Assigned Numbers Authority หรือหน่วยงำน

จัดสรรหมำยเลขทำงอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นหน่วยงำนย่อยของ ICANN) ซึ่งจะกระจำยกลุ่มของหมำยเลข

ไอพีตำมระบบทะเบียนอินเทอร์เน็ตภูมิภำค (regional Internet registries - RIRs) ทั้ง 5 แห่ง13 RIRs จะ

กระจำยหมำยเลขไอพีไปยังระบบทะเบียนอินเทอร์เน็ตท้องถิ่น (local Internet registries - LIRs) และ

ระบบทะเบียนอินเทอร์เน็ตระดับประเทศ (national Internet registries - NTRs) ซึ่งจะกระจำยหมำยเลข

ไอพีไปยังบริษัทผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยย่อย บริษัททั่วไป และปัจเจกบุคคลในล�ำดับถัดๆ ไป

ภำพประกอบ 6
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ปัญหา

จะจดัการกบัหมายเลขไอพท่ีีจ�ากดัได้อย่างไร (เปลีย่นไปใช้หมายเลข IPv6)

พูลของหมำยเลขไอพีในระบบ IPv4 (อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล รุ่น 4) ประกอบด้วยตัวเลขประมำณ 4 พัน

ล้ำนตัว ซึ่งที่ผ่ำนมำทำง IANA จัดสรรให้กับ RIRs ทั้ง 5 แห่งจนหมดแล้วเมื่อเดือนกุมภำพันธ์ 2011 

กำรลดลงของจ�ำนวนหมำยเลข IPv4 เป็นปัญหำเพิ่มขึ้นเนื่องจำกกำรน�ำอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ใหม่ๆ มำใช้ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ (เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ ออแกไนเซอร์ส่วนบุคคล เกมคอนโซล และ

อุปกรณ์ไฟฟ้ำในบ้ำน) รวมทั้งกำรเพิ่มกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั่วโลก ควำมกังวลว่ำหมำยเลขไอพีจะมี

ไม่เพียงพอและสุดท้ำยจะขัดขวำงกำรพัฒนำอินเทอร์เน็ต เป็นเหตุให้ชุมชนด้ำนเทคนิคต้องด�ำเนินกำร

ครั้งส�ำคัญ 3 ประกำร ได้แก่

 •  จัดสรรหลักกำรใช้พูลของหมำยเลขไอพีแบบเดิม โดยน�ำระบบกำรแปลท่ีอยู่เครือข่ำย 

(Network Address Translation - NAT) มำใช้

 •  แก้ปัญหำอัลกอริธึมที่ท�ำให้เกิดกำรสูญเปล่ำของที่อยู่ในระดับ RIRs โดยกำรน�ำระบบ กำรจัด

เส้นทำงระหว่ำงโดเมนแบบไร้กลุ่ม (Classless Inter-Domain Routing - CIDR) มำใช้

 •  กำรน�ำโปรโตคอล TCP/IP รุ่นใหม่หรือ IPv6 มำใช้ ท�ำให้มีกลุ่มหมำยเลขไอพีเพิ่มขึ้นมำก 

(มำกกว่ำ 340,000,000,000,000,000,000)

ภำพประกอบ 7
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 แนวทำงแก้ปัญหำของชุมชนเทคนคิทำงอินเทอร์เนต็ต่อกำรขำดแคลนหมำยเลขไอพ ีเป็นตวัอย่ำง

ของกำรบริหำรจัดกำรโดยทันทีและเป็นเชิงรุก แม้ว่ำทั้งระบบ NAT และ CIDR จะช่วยแก้ปัญหำได้อย่ำง

รวดเร็ว แต่ในระยะยำวก็จ�ำเป็นต้องหำทำงเปลี่ยนผ่ำนไปสู่กำรใช้ IPv6 แม้ว่ำจะเริ่มมีกำรน�ำ IPv6 มำใช้

ตั้งแต่ปี 1996 แต่กำรพัฒนำที่ผ่ำนมำเป็นไปอย่ำงเชื่องช้ำ สืบเนื่องจำกกำรไม่ตระหนักถึงควำมส�ำคัญที่

จะต้องมีกำรเปลี่ยนผ่ำนครั้งนี้ รวมท้ังกำรมีเงินลงทุนจ�ำกัดในกำรซ้ือหำอุปกรณ์รุ่นใหม่ส�ำหรับประเทศ

ก�ำลังพัฒนำ

 ปัญหำท้ำทำยอย่ำงหนึง่ส�ำหรับกำรน�ำ IPv6 มำใช้คอื ปัญหำกำรไม่รองรบัหมำยเลขไอพแีบบเดมิ 

(backward compatibility) ที่เป็น IPv4 เครือข่ำยที่ใช้ IPv6 จะไม่สำมำรถสื่อสำรโดยตรงกับเครือข่ำย 

ส่วนใหญ่ในปัจจุบันซึง่ยงัคงใช้หมำยเลขไอพีแบบ IPv4 มีแนวโน้มว่ำเครือข่ำยที่ใช้หมำยเลขไอพีทัง้แบบ 

IPv4 และ IPv6 จะมีคลื่นทั้ง 2 แบบ เรำจึงจ�ำเป็นต้องดูแลไม่ให้เครือข่ำยที่ใช้ IPv6 กระจุกตัวอยู่เพียง 

ที่ใดที่หนึ่ง กำรแก้ปัญหำในเชิงเทคนิคได้แก่ กำรท�ำให้เกิดกำรเชื่อมต่อเป็นพิเศษระหว่ำงเครือข่ำยทั้ง 2 

แบบ ซึ่งจะยิ่งท�ำให้เส้นทำงของอินเทอร์เน็ตซับซ้อนมำกขึ้น และอำจท�ำให้เกิดปัญหำอย่ำงอื่นตำมมำ

 สบืเนือ่งจำกควำมซับซ้อนของกำรเปลีย่นผ่ำนไปสูร่ะบบ IPv6 ประเทศก�ำลงัพฒันำจะได้ประโยชน์

จำกกำรชะลอระบบนี้ออกไป และเป็นกำรเริ่มต้นใช้เครือข่ำยท่ีอยู่บนพ้ืนฐำน IPv6 ใหม่ท้ังระบบ ตำม

กระบวนกำรนี้ ประเทศก�ำลังพัฒนำต้องกำรควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิค14

 นอกจำกปัญหำเร่ืองกำรเปลี่ยนผ่ำน กำรก�ำหนดกรอบนโยบำยเพื่อกระจำยหมำยเลข IPv6  

ยังต้องอำศัยกำรกระจำยหมำยเลขไอพีอย่ำงเหมำะสม โดยต้องมีกำรน�ำกลไกแบบเปิดและมีกำรแข่งขัน

มำใช้เพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรของผูใ้ช้บรกิำรข้ันสดุท้ำยให้เกดิประโยชน์มำกสดุ แม้จะมีกำรน�ำระบบ 

IPv6 มำใช้ แต่ปัญหำกำรขำดแคลนหมำยเลขไอพี “แบบเทียม” ก็ยังอำจเกิดข้ึน หำกหน่วยงำนท่ี 

รบัผดิชอบจดัสรรหมำยเลขเหล่ำนี้ในระดบัพืน้ท่ีอย่ำงเช่นบรรดำผูใ้ห้บรกิำรอินเทอร์เนต็ใช้อ�ำนำจและกำร

เชื่อมต่ออย่ำงมิชอบในแง่กำรจัดสรรหมำยเลข อำทิ ใช้วิธีซื้อบริกำรของคนอื่น ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อ

จ�ำนวนและรำคำของหมำยเลขไอพี

การเปลี่ยนแปลงของ TCP/IP และความมั่นคงไซเบอร์

ควำมปลอดภัยไม่ได้เป็นปัญหำหลักในช่วงท่ีมีกำรพัฒนำอินเทอร์เน็ตในเบ้ืองต้น เนื่องจำกในช่วงเวลำ 

ดังกล่ำว อินเทอร์เน็ตยังคงเป็นเครือข่ำยแบบปิดของสถำบันวิจัย เมื่ออินเทอร์เน็ตขยำยตัวครอบคลุม 

ผู้ใช้งำน 2 พันล้ำนคนท่ัวโลก และเม่ืออินเทอร์เน็ตกลำยเป็นเครื่องมือเชิงพำณิชย์ท่ีส�ำคัญมำกยิ่งข้ึน 

ค�ำถำมเกีย่วกบัควำมปลอดภยัเริม่เป็นประเดน็ท่ีมคีวำมส�ำคญัในล�ำดบัปัญหำของกำรอภบิำลอนิเทอร์เนต็

 เนื่องจำกกำรออกแบบสถำปัตยกรรมอินเทอร์เน็ตในเบ้ืองต้นไม่ได้ค�ำนึงถึงควำมปลอดภัย กำร

เพิ่มระบบรักษำควำมปลอดภัยเข้ำมำจ�ำเป็นต้องอำศัยกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงในข้ันพ้ืนฐำนของ

อินเทอร์เน็ต ได้แก่ TCP/IP โดยตัวโปรโตคอลใหม่ (IPv6) จะมีระดับควำมปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น แต่ก็ยัง 

ไม่ใช่กำรแก้ปัญหำอย่ำงรอบด้ำน กำรป้องกันจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีกำรปรับปรุง TCP/IP อย่ำงมำก15
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เทคโนโลยี มาตรฐาน และการเมือง
กำรก�ำหนดมำตรฐำนอำจกลำยเป็นปัญหำกำรเมืองได้เช่นกัน มำตรฐำนเชิงเทคนิคอำจส่งผลกระทบท่ี

กว้ำงขวำงในเชิงเศรษฐกจิและสงัคม อำจท�ำให้เกดิประโยชน์เฉพำะด้ำน และอำจเปลีย่นแปลงสมดลุอ�ำนำจ

ระหว่ำงธรุกจิท่ีแข่งขันกนัและ/หรอืผลประโยชน์ของประเทศ แต่มำตรฐำนเป็นสิง่ท่ีจ�ำเป็นต่ออนิเทอร์เนต็ 

จำกกำรก�ำหนดมำตรฐำนและกำรออกแบบซอฟต์แวร์ ผูพ้ฒันำอินเทอร์เนต็สำมำรถก�ำหนดแนวทำงกำร

ใช้และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้ (เช่น เสรีภำพด้ำนข้อมูลข่ำวสำร ควำมเป็นส่วนตัว และกำรคุ้มครอง

ข้อมูล)

 ควำมพยำยำมจัดท�ำมำตรฐำนอย่ำงเป็นทำงกำรท�ำให้สำธำรณะเกิดควำมสนใจต่อกำรตัดสินใจ

เชิงเทคนิคของบรรดำผู้พัฒนำระบบ กำรต่อสู้ด้ำนมำตรฐำนจึงท�ำให้เหน็ข้อสมมติฐำนและควำมทบัซ้อน

ด้ำนผลประโยชน์ท่ีอยู่เบ้ืองหลัง ควำมกระตือรือร้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรมีส่วนร่วมก�ำหนด

มำตรฐำนควรกระตุ้นให้เรำตระหนักถึงควำมส�ำคัญของโครงข่ำยในระดับลึกเหล่ำนี้

การเปลี่ยนแปลงของ TCP/IP กับปัญหาของแบนด์วิธที่ถูกจ�ากัด

เพื่อสนับสนุนกำรแพร่กระจำยสื่อมัลติมีเดีย [เช่น อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ หรือวิดีโอตำมสั่ง (video on 

demand)] เรำจ�ำเป็นต้องมรีะบบคณุภำพของกำรให้บริกำร (quality of service - QoS) ซ่ึงสำมำรถประกนั

ประสิทธิภำพกำรท�ำงำนขั้นต�่ำได้ QoS ส�ำคัญอย่ำงยิ่งโดยเฉพำะกำรใช้งำนท่ีอ่อนไหวต่อกำรส่งข้อมูล

ล่ำช้ำ (กำรประยกุต์ใช้งำนท่ีอ่อนไหวต่อควำมล่ำช้ำของข้อมลู - delay-sensitive applications) อย่ำงเช่น 

กำรถ่ำยทอดสด และเป็นสิ่งที่มักท�ำได้ยำกเนื่องจำกข้อจ�ำกัดของแบนด์วิธ กำรน�ำ QoS มำใช้อำจท�ำให้

ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงหมำยเลขไอพี และอำจส่งผลกระทบต่อหลักกำรควำมเป็นกลำงของเครือข่ำย

ระบบชื่อโดเมน
สภาพการณ์ปัจจุบัน
ระบบชื่อโดเมน (Domain Name System - DNS) เป็นตัวจัดกำรที่อยู่ทำงอินเทอร์เน็ต (อย่ำงเช่น www.

google.com) โดยแปลงที่อยู่เหล่ำนี้ให้เป็นหมำยเลขไอพี (ตำมกำรน�ำเสนอขั้นตอนอย่ำงง่ำยๆ ในภำพ

ประกอบ 8) ระบบช่ือโดเมนประกอบด้วยรูตเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์ของโดเมนระดับบนสุด (top-level 

domain - TLD) และหมำยเลขของเซิร์ฟเวอร์ DNS จ�ำนวนมำกที่ถูกก�ำหนดในพื้นที่ต่ำงๆ ทั่วโลก16

 DNS ประกอบด้วยโดเมนระดบับนสดุ 3 แบบ ได้แก่ ชือ่โดเมนระดบับนสดุท่ัวไป (generic, gTLD) 

โดเมนระดับบนสุดตำมอักษรย่อของแต่ละประเทศ (country code, ccTLD) และช่ือโดเมนแบบ 
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มีสปอนเซอร์ (sponsored, sTLD) gTLD ประกอบด้วยชื่อโดเมนซึ่งเปิดให้บุคคลทั่วไปสำมำรถใช้งำนได้ 

(.com, .info, .net และ.org) ตั้งแต่ปี 2014 เริ่มมีกำรเพิ่ม gTLD ใหม่ๆ เข้ำมำ ซึ่งรวมถึง .pub, .باز ار 
(bazaar), .rentals, .ngo, หรือ .游戏 (เกม) sTLD ถูกจ�ำกัดเฉพำะบำงกลุ่ม ตัวอย่ำงเช่น “.aero” เป็น 

sTLD ที่เปิดให้ใช้เฉพำะอุตสำหกรรมขนส่งทำงอำกำศ ส่วน ccTLD ถูกใช้เฉพำะในประเทศหรือดินแดน

บำงแห่ง (.uk, .cn, .in)

 gTLD แตล่ะตัวจะมรีีจิสทร ี(registry) แตกตำ่งกันเพือ่จัดกำรกับรำยกำรทีอ่ยู ่ยกตัวอย่ำงเช่น ชือ่

โดเมน .com ที่เป็น gTLD จะจัดกำรโดยบริษัทเวริไซน์ (VeriSign) โดยมีรีจิสทรำ (registra) ท�ำหน้ำที่

เหมือนพนักงำนขำย ICANN จะท�ำหน้ำท่ีประสำนงำนในภำพรวมของระบบชื่อโดเมน โดยมีกำร 

จัดท�ำควำมตกลงและรับรองรีจิสทรีและรีจิสทรำ องค์ประกอบส�ำคัญของกำรบริหำรจัดกำร DNS ได้แก่ 

กำรให้ควำมคุ้มครองเคร่ืองหมำยกำรค้ำและกำรแก้ไขข้อพพิำท หลกักำรจดัสรรช่ือโดเมนแบบใครมำก่อน

ได้ก่อนถูกใช้ในอินเทอร์เน็ตยุคต้นๆ และส่งผลให้เกิดปรำกฏกำรณ์ท่ีเรียกว่ำกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ 

ผูอ่ื้นเป็นช่ือโดเมน (cybersquatting) กล่ำวคอืกำรจดทะเบียนช่ือโดเมนเพือ่เอำไว้ขำยต่อในภำยหลงั ทำง 

ICANN และองค์กำรทรัพย์สินทำงปัญญำโลก (World Intellectual Property Organization) จึงพัฒนำ

นโยบำยระงับข้อพิพำทสำกล (Uniform Domain-Name 

Dispute Resolution Policy - UDRP) เพื่อเป็นกลไกช่วย 

ลดปัญหำกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำผู้อ่ืนเป็นชื่อโดเมนลงไป

ได้มำก

ดูบทที่ 3 ส�าหรับการอภิปรายเพิ่มเติม

เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

ภำพประกอบ 8
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 องค์ประกอบส�ำคัญอีกประกำรหนึ่งในกำรส�ำรวจกำรอภิบำลของกำรจัดกำร DNS ในปัจจุบันคือ

กำรบริหำรจัดกำรโดเมนระดับบนสุดตำมอักษรย่อของแต่ละประเทศ หรือ ccTLD ในปัจจุบันตัวย่อของ

บำงประเทศยังถูกจัดกำรโดยสถำบันหรือบุคคลท่ีแตกต่ำงกัน ซ่ึงได้รับกำรรับรองตั้งแต่ยุคท่ีเพ่ิงเริ่มมี

อินเทอร์เน็ต ซึ่งในขณะนั้นรัฐบำลบำงแห่งไม่ได้สนใจในปัญหำนี้

ปัญหา

การสร้างชื่อโดเมนระดับบนสุดหมวดทั่วไปใหม่ๆ

ในทำงเทคนคิแล้ว กำรสร้ำงช่ือโดเมนระดบับนสดุใหม่ๆ ท�ำได้โดยไม่มีข้อจ�ำกดั อย่ำงไรกด็ ีกำรน�ำโดเมน

ระดับบนสุดท่ัวไปแบบใหม่มำใช้ เป็นไปอย่ำงเช่ืองช้ำและมีกำรถกเถียงกันมำก17 ภำยหลังกำรปรึกษำ

หำรือและกำรจัดท�ำนโยบำยใหม่เป็นเวลำ 6 ปี ICANN เริ่มน�ำโครงกำรโดเมนระดับบนสุดทั่วไปแบบใหม่

มำใช้เมื่อปี 2012 ตำมโครงกำรใหม่นี้ หน่วยงำนใดในโลกก็สำมำรถขอรีจิสทรีใหม่ส�ำหรับโดเมนระดับ 

บนสดุท่ัวไปได้ รวมท้ังท่ีไม่ใช่ตวัอักษรละตนิ ท�ำให้เกดิแรงต่อต้ำนกำรจดัท�ำโดเมนระดบับนสดุท่ัวไปแบบ

ใหม่ ซึ่งมำจำกกลุ่มล็อบบี้เครื่องหมำยกำรค้ำที่กังวลเกี่ยวกับกำรคุ้มครองเครื่องหมำยกำรค้ำในบริบทที่

จ�ำนวนชื่อโดเมนเพ่ิมข้ึน และกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำผู้อ่ืนเป็นชื่อโดเมนเพิ่มข้ึนเช่นกัน แม้ว่ำข้อ 

ถกเถียงเกี่ยวกับกำรน�ำโดเมนระดับบนสุดทั่วไปแบบใหม่มำใช้จะด�ำเนินต่อไป แต่โครงกำรใหม่ที่เกิดขึ้น

ก็ยังด�ำเนินต่อไปเช่นกัน

 แรงกดดนัท่ีเกดิจำกกำรน�ำโดเมนระดบับนสดุท่ัวไปแบบใหม่มำใช้เป็นเหตใุห้ ICANN จดัให้มกีำร

ปรึกษำหำรือเพื่อออกแบบนโยบำยใหม่ในประเด็นนี้ ทั้งนี้เพื่อแก้ไขข้อพิพำทกรณีที่มีกำรแย่งสิทธิกำรใช้

โดเมนระดบับนสดุท่ัวไป ควำมเสีย่งท่ีจะเกดิกำรใช้เครือ่งหมำยกำรค้ำผูอ้ืน่เป็นชือ่โดเมน ค�ำถำมเกีย่วกบั

ศีลธรรมทำงสังคม และค่ำจดทะเบียน เป็นต้น

 ทรพัย์สนิทำงปัญญำไม่ได้เป็นข้อกงัวลเพียงอย่ำงเดยีวในกระบวนกำรนี ้ปัญหำท่ีชดัเจนเกีย่วข้อง

กับกำรเสนอให้มีกำรน�ำโดเมนที่ลงท้ำยด้วย .xxx ที่เป็นเนื้อหำส�ำหรับผู้ใหญ่มำใช้18 เป็นข้อเสนอที่มีครั้ง

แรกในปี 2000 และมีกำรเสนออีกครั้งในปี 2004 แต่ทำงคณะกรรมกำร ICANN มีมติคัดค้ำนเมื่อเดือน

มีนำคม 2007 ข้อวิพำกษ์วิจำรณ์หลักต่อมติของ ICANN กล่ำวว่ำ ICANN ตกอยู่ใต้แรงกดดันของรัฐบำล

สหรัฐฯ ซ่ึงไม่เห็นด้วยอย่ำงมำกต่อกำรน�ำช่ือโดเมนดังกล่ำวมำใช้19 ควำมพยำยำมของรัฐบำลสหรัฐฯ 

ท�ำให้เกิดปฏิกิริยำที่หลำกหลำย โดยมีผู้ตั้งข้อสงสัยว่ำชื่อโดเมน .xxx คงไม่เป็นที่น่ำสนใจของธุรกิจทำง

เพศในอินเทอร์เน็ต เพรำะถ้ำน�ำมำใช้ก็เสี่ยงจะถูกคัดกรองอย่ำงเข้มงวด มีกำรพิจำรณำปัญหำนี้ใหม่อีก

ครั้งในเดือนมิถุนำยน 2010 หลังจำกมีกำรยื่นข้อเสนอเข้ำไปใหม่ ทำงคณะกรรมกำร ICANN พิจำรณำ

ให้ควำมเห็นในเชิงบวกต่อกำรใช้โดเมนที่ลงท้ำยด้วย .xxx และต่อมำมีมติรับรองเป็นขั้นสุดท้ำยให้ใช้เป็น
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ชื่อโดเมนแบบ sTLD เมื่อปี 2011 มติดังกล่ำวท�ำให้เกิดกำรอภิปรำยอีกครั้งเกี่ยวกับบทบำทของ ICANN 

ในประเด็นที่เป็นนโยบำยสำธำรณะ

 ข้อถกเถียงอ่ืนๆ อำจเกิดข้ึนต่อไปในส่วนท่ีเป็นโดเมนระดับบนสุดท่ัวไปส�ำหรับชุมชนทำง

วัฒนธรรมและภำษำ ในปี 2003 ICANN น�ำชื่อโดเมน .cat มำใช้ส�ำหรับภำษำคำตำลัน ซึ่งนับเป็นชื่อ

โดเมนแรกในด้ำนภำษำ20 มตดิงักล่ำวได้รบักำรคดัค้ำนจำกรฐับำลสเปน และอำจมกีรณท่ีีชมุชนด้ำนภำษำ

และวัฒนธรรมร้องขอช่ือโดเมนในลักษณะเดียวกัน ซ่ึงสะท้อนถึงควำมต้องกำรท่ีจะมีอัตลักษณ์ของชำติ

ตนเอง และอำจส่งผลกระทบในแง่เป็นข้อถกเถียงและควำมขัดแย้งกับรัฐชำติที่เป็นอยู่

 กำรคุ้มครองข้อบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ (geographical indicators) ดูเหมือนจะเป็นปัญหำร้อนอีก

อย่ำงหนึง่ ICANN ยุตกิระบวนกำรจดัสรรช่ือโดเมน .amazon ให้กบัเวบ็ไซต์แอมะซอน (Amazon - เวบ็ไซต์

ค้ำปลีกออนไลน์) ภำยหลังมีเสียงประท้วงจำกบรรดำประเทศละตินอเมริกำ โดยผ่ำนคณะกรรมกำรท่ี

ปรึกษำของรัฐบำล (Government Advisory Committee - GAC) กำรจัดสรรชื่อโดเมน .wine/.vin ก็ได้

รับกำรคัดค้ำนอย่ำงเข้มแข็งจำกสวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และอีกหลำยประเทศ ตอนที่ ICANN จัดสรร

ชื่อโดเมน .Africa ให้กับองค์กรที่น�ำโดยคณะกรรมำธิกำรสหภำพแอฟริกำ (African Union Commission) 

มติดังกล่ำวก็ถูกคัดค้ำนโดยบริษัทเอกชน21

การบริหารจัดการโดเมนประเทศ22

กำรบริหำรจัดกำรโดเมนประเทศ (ccTLD) ท�ำให้เกิดปัญหำส�ำคัญ 3 ประกำร ประกำรแรกเกี่ยวข้องกับ

มติที่มีข้อถกเถียงด้ำนกำรเมือง กล่ำวคือ ควรมีกำรจดทะเบียนรหัสประเทศแบบใด กรณีที่เป็นประเทศ

และองค์กรซึ่งไม่ได้มีสถำนภำพระหว่ำงประเทศที่ชัดเจนหรือยังมีข้อโต้แย้งอยู่ (เช่น ประเทศที่เพิ่งได้รับ

เอกรำช ขบวนกำรปลดแอก) ข้อถกเถียงอย่ำงหนึ่งเกิดขึ้นจำกกรณีกำรจัดสรรชื่อโดเมนให้กับหน่วยงำน

ปกครองปำเลสไตน์ (Palestinian Authority) ทำง IANA ซึ่งเป็นผู้จัดสรรชื่อโดเมน .ps ซึ่งเป็นโดเมน

ระดับบนสุด ให้เหตุผลสนับสนุนว่ำเป็นกำรเน้นย�้ำหลักกำรกำรจัดสรรชื่อโดเมนที่สอดคล้องกับมำตรฐำน 

ISO 3166 ส�ำหรับรหัสย่อของประเทศ และเป็นไปตำมข้อเสนอของจอน พอสเทล (Jon Postel) หนึ่งใน

บิดำผู้ก่อตั้งอินเทอร์เน็ต23

 ปัญหำประกำรที่ 2 เกี่ยวกับค�ำถำมว่ำ ใครควรเป็นผู้บริหำรจัดกำรโดเมนประเทศ หลำยประเทศ

พยำยำมเข้ำไปควบคมุโดเมนประเทศตนเอง โดยถอืว่ำเป็นทรพัยำกรในประเทศ รฐับำลประเทศต่ำงๆ ใช้

แนวทำงนโยบำยท่ีแตกต่ำงกนั24 กำรผ่องถ่ำย (กำรจดัสรรสทิธิใหม่) ให้กบัสถำบันใหม่เป็นผูบ้รหิำรจดักำร

โดเมนประเทศ (ในฐำนะตัวแทน) ของแต่ละประเทศ จะได้รับกำรอนุมัติจำก ICANN เฉพำะกรณีที่ไม่มี

เสียงคัดค้ำนจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ในประเทศนั้น สืบเนื่องจำกควำมส�ำคัญของปัญหำดังกล่ำวและ

แนวทำงแก้ปัญหำที่หลำกหลำย ท�ำให้เกิดมำตรกำรส�ำคัญ 2 ประกำรในระดับสำกลเพื่อให้เกิดแนวทำง

ร่วมกันบำงประกำร ประกำรแรกคือหลักกำร GAC (GAC Principles)25 ซึ่งได้รับกำรรับรองจำก GAC 
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ของ ICANN โดยมีกำรเสนอนโยบำยและขั้นตอนปฏิบัติเพื่อกำรจัดสรรใหม่ของอ�ำนำจกำรบริหำรโดเมน

ประเทศ ประกำรที่ 2 คือแนวปฏิบัติที่ดีที่ดีสุด (ฺBest Practices) ตำมข้อเสนอของพันธมิตรระดับโลกเพื่อ

โดเมนระดับบนสุด (World Wide Alliance of Top-Level Domains) (มิถุนำยน 2001)

 ปัญหำประกำรท่ี 3 เกีย่วข้องกบักำรท่ีผูบ้รหิำรโดเมนประเทศหลำยแห่งไม่ประสงค์จะเป็นส่วนหนึง่

ของระบบ ICANN จนถึงปัจจุบัน ICANN ยังไม่สำมำรถจัดกำรรวบรวมผู้บริหำรโดเมนประเทศเหล่ำนี้ให้

อยู่ใต้อำณตัขิองตนท้ังหมด ผูบ้ริหำรโดเมนประเทศมีกำรจัดตัง้เป็นกลุม่ระดบัภมิูภำค (เช่น ยโุรป - CENTR 

แอฟริกำ - AFTLD เอเชีย - APTLD อเมริกำเหนือ - NATLD และอเมริกำใต้ - LACTLD) ICANN อยู่

ระหว่ำงกำรจัดท�ำกรอบควำมรับผิด (Accountability Frameworks) ซึ่งเป็นวิธีกำรอย่ำงเป็นทำงกำรน้อย

กว่ำในกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์กับผู้บริหำรโดเมนประเทศ

ชื่อโดเมนที่เป็นสากล

แต่เดิมนั้น อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลำงท่ีใช้ภำษำอังกฤษเป็นหลัก แต่จำกกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว 

อินเทอร์เนต็กลำยเป็นเครือ่งมอืกำรสือ่สำรระดบัโลกท่ีมผีูใ้ช้งำนท่ีไม่ได้ใช้ภำษำองักฤษเพิม่ข้ึน โครงสร้ำง

พื้นฐำนทำงอินเทอร์เน็ตท่ีขำดคุณลักษณะด้ำนภำษำท่ีหลำกหลำยเป็นข้อจ�ำกัดส�ำคัญอย่ำงหนึ่งของกำร

พัฒนำในอนำคต

 ในเดอืนพฤษภำคม 2010 ภำยหลงักำรทดลองเป็นเวลำนำนและควำมไร้เสถยีรภำพทำงกำรเมือง 

ICANN เริ่มอนุมัติโดเมนระดับบนสุดท่ีเขียนด้วยตัวอักษรท่ีหลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็นอักษรจีน อำหรับ 

และซิริลลิก กำรน�ำช่ือโดเมนท่ีเป็นสำกล (internationalised domain name - IDN) มำใช้ถือว่ำเป็น 

ควำมส�ำเร็จครั้งส�ำคัญของระบบกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต

รูตเซิร์ฟเวอร์
ในโครงสร้ำงสถำปัตยกรรมท่ีเป็นโดเมนระดบับนสดุ รตูเซิร์ฟเวอร์ (root server) เป็นประเดน็ท่ีได้รบัควำม

สนใจอย่ำงมำก ท�ำให้เกิดกำรถกเถียงท้ังในส่วนของผู้ก�ำหนดนโยบำยและนักวิชำกำรในแง่ปัญหำของ 

กำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต

สภาพการณ์ปัจจุบัน
กำรท�ำหน้ำท่ีและควำมทนทำนของระบบช่ือโดเมน สะท้อนให้เห็นจำกกำรวิเครำะห์ข้อกังวลท่ีว่ำ

อินเทอร์เน็ตจะล่มหำกมีกำรปิดรูตเซิร์ฟเวอร์ ประกำรแรก เป็นเพรำะมีรูตเซิร์ฟเวอร์ 13 แห่งกระจำยอยู่
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ทั่วโลก ซึ่งเป็นจ�ำนวนมำกสุดเท่ำที่เป็นไปได้ในทำงเทคนิค โดยรูตเซิร์ฟเวอร์ 10 แห่งอยู่ในสหรัฐฯ และ

อย่ำงละหนึ่งแห่งอยู่ในสวีเดน เนเธอร์แลนด์ และญี่ปุ่น ส�ำหรับรูตเซิร์ฟเวอร์ 10 แห่งในสหรัฐฯ มีหลำย

แห่งที่อยู่ใต้กำรบริหำรของหน่วยงำนรัฐบำลสหรัฐฯ กรณีที่เซิร์ฟเวอร์แห่งหนึ่งล่ม รูตเซิร์ฟเวอร์ที่เหลือ

อีก 12 แห่งจะท�ำหน้ำที่ต่อ ถึงแม้ว่ำรูตเซิร์ฟเวอร์ทั้ง 13 แห่งจะล่มพร้อมกัน กำรแปลงชื่อโดเมนให้เป็น

ท่ีอยู่ไอพี (ซึ่งเป็นหน้ำท่ีหลักของรูตเซิร์ฟเวอร์) ก็จะยังเกิดข้ึนต่อไปในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ช่ือโดเมนท่ี

กระจำยอยู่ในล�ำดับถัดมำทั่วโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต26

 ด้วยเหตุดังกล่ำว เซิร์ฟเวอร์ชื่อโดเมนหลำยร้อยแห่งจึงมีส�ำเนำข้อมูลของไฟล์รูตโซน (root zone 

file) ซ่ึงช่วยป้องกันไม่ให้ระบบอินเทอร์เน็ตล่มฉับพลันและสร้ำงควำมเสียหำย ต้องใช้เวลำสักช่วงหนึ่ง

ก่อนท่ีจะท�ำให้สงัเกตเห็นผลกระทบร้ำยแรงในแง่กำรท�ำงำน ซ่ึงในช่วงเวลำดงักล่ำวเรำจะสำมำรถหำทำง

กู้ระบบเซิร์ฟเวอร์บนสุดหรือสร้ำงเซิร์ฟเวอร์ใหม่ขึ้นมำได้

 ระบบรูตเซิร์ฟเวอร์ได้รับกำรพัฒนำให้เข้มแข็งขึ้นมำกจำกกำรใช้แผนเอนีคำสต์ (Anycast 

scheme)27 ซ่ึงท�ำให้สำมำรถจ�ำลองรตูเซิร์ฟเวอร์ได้ท่ัวโลก ท�ำให้เกดิข้อได้เปรยีบหลำยประกำรโดยท�ำให้

เกิดระบบชื่อโดเมนที่เข้มแข็ง และท�ำให้สำมำรถแปลงที่อยู่ไอพีได้เร็วขึ้น (กรณีที่มีกำรใช้แผนเอนีคำสต์

ท�ำให้เซิร์ฟเวอร์ที่แปลงที่อยู่ไอพีอยู่ใกล้กับผู้ใช้งำนขั้นสุดท้ำยมำกขึ้น)

 รูตเซิร์ฟเวอร์ 13 แห่งอยู่ภำยใต้กำรบริหำรงำนของหน่วยงำนท่ีหลำกหลำย28 ท้ังท่ีเป็นสถำบัน

วิชำกำร/หน่วยงำนสำธำรณะ (6) บริษัทเอกชน (4) และหน่วยงำนรัฐบำล (3) หน่วยงำนที่บริหำรงำน 

รตูเซิร์ฟเวอร์จะได้รบัไฟล์รตูโซนจำก IANA (ICANN) และได้รบัควำมเห็นชอบจำกรฐับำลสหรฐัฯ (กระทรวง

พำณิชย์) เมื่อได้รับอนุมัติด้ำนเนื้อหำจำกกระทรวงพำณิชย์แล้ว จะมีกำรน�ำไปใส่ไว้ในรูตเซิร์ฟเวอร์หลัก

ที่บริหำรงำนโดยบริษัทเวริไซน์ โดยมีสัญญำที่ท�ำกับกระทรวงคอยก�ำกับ29

 ไฟล์ท่ีอยู่ในรูตเซิร์ฟเวอร์หลักจะถูกจ�ำลองโดยอัตโนมัติไปเก็บไว้ในรูตเซิร์ฟเวอร์อ่ืนๆ ท้ังหมด  

ในทำงทฤษฎีแล้ว รัฐบำลสหรัฐฯ จึงไม่สำมำรถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหำในระบบ DNS ทั้งหมดได้เพียง

ฝ่ำยเดียว แต่ก็ท�ำให้เกิดข้อกังวลกับรัฐบำลหลำยแห่ง

ปัญหา

การก�าหนดมาตรฐานระหว่างประเทศของการควบคุมรูตเซิร์ฟเวอร์

หลำยประเทศแสดงข้อกงัวลเกีย่วกบัรูปแบบในปัจจบัุน ซ่ึงท�ำให้ควำมรบัผดิชอบหลกัในกำรตดัสนิใจเกีย่ว

กับกำรจัดกำรเนื้อหำของรูตเซิร์ฟเวอร์ตกอยู่กับประเทศเดียว (สหรัฐฯ) มีข้อเสนอหลำยประกำรในแง่

กระบวนกำรกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต รวมท้ังกำรรับรองอนุสัญญำรูต (Root Convention) ซ่ึงจะท�ำให้



63

บทที่ 2 ตะกร้าโครงสร้างพื้นฐานและการก�าหนดมาตรฐาน

ประชำคมนำนำชำติมีบทบำทก�ำกบัดแูลนโยบำยเกีย่วกบัรตูเซิร์ฟเวอร์ หรอือย่ำงน้อยเปิดโอกำสให้รฐัชำต ิ

อื่นๆ มีสิทธิเหนือชื่อโดเมนประเทศของตนเอง

 โอกำสในกำรแก้ปัญหำเกิดขึ้นเมื่อรัฐบำลสหรัฐฯ (NTIA) ประกำศจะละวำงกำรก�ำกับดูแล IANA 

โดยผ่องถ่ำยอ�ำนำจให้กับกลไก/หน่วยงำนใหม่ คำดว่ำกระบวนกำรเปลี่ยนผ่ำนดังกล่ำวจะสมบูรณ์ภำยใน

วันที่ 30 กันยำยน 2015 โดยจะเป็นไปตำมหลักกำรดังต่อไปนี้30

 • สนับสนุนและส่งเสริมรูปแบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลำยภำคส่วน

 • รักษำควำมปลอดภัย เสถียรภำพ และควำมยืดหยุ่นของระบบชื่อโดเมน

 •  ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้บริโภคระดับโลกและพันธมิตรของบริกำร 

IANA

 • รักษำควำมเปิดกว้ำงของระบบอินเทอร์เน็ตเอำไว้

รูตเซิร์ฟเวอร์ทางเลือก - ความเป็นไปได้และความเสี่ยง

กำรจดัท�ำรตูเซิร์ฟเวอร์ทำงเลอืกในทำงเทคนคิแล้วสำมำรถท�ำได้ ค�ำถำมหลกัคอืจะมผีูใ้ช้งำนรตูเซิร์ฟเวอร์

ทำงเลอืกมำกน้อยเพียงใด หรอืพูดอีกอย่ำงหนึง่ จะมคีอมพวิเตอร์กีเ่ครือ่งในโครงข่ำยอินเทอร์เนต็ท่ีช้ีไป

ยังเซิร์ฟเวอร์ดังกล่ำว เมื่อมีกำรขอให้แปลงค่ำชื่อโดเมน ถ้ำไม่มีผู้ใช้งำน DNS ทำงเลือกเหล่ำนั้นก็จะ

เปล่ำประโยชน์ มีควำมพยำยำมอยู่บ้ำงที่จะจัดท�ำ DNS ทำงเลือก ทั้งในรูปที่เป็น Open NIC, New.net 

และ Name.space แต่ส่วนใหญ่ไม่ประสบควำมส�ำเร็จ โดยมีผู้ใช้งำนในอินเทอร์เน็ตเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์

การอภิปรายเชิงแนวคิด: ระบบรูตเซิร์ฟเวอร์แบบเดี่ยวหรือทางเลือก

เป็นเวลำนำนมำแล้วที่ถือกันว่ำกำรมีรูตเซิร์ฟเวอร์แบบเดี่ยวเป็นหลักกำรส�ำคัญสุดของอินเทอร์เน็ต และ

เป็นข้อบัญญัติท่ีไม่มีใครกล้ำแตะต้องหรือแม้แต่จะวิพำกษ์วิจำรณ์ มีกำรเสนอเหตุผลหลำยประกำรเพื่อ

ป้องกันไม่ให้มีกำรอภิปรำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบรูตเซิร์ฟเวอร์ทำงเลือกแทนท่ีจะเป็นแบบเดี่ยว เหตุผล

อย่ำงหนึง่ได้แก่ ระบบ (รูตเซิร์ฟเวอร์แบบเดีย่ว) ในปัจจบัุน ช่วยป้องกนัควำมเสีย่งจำกกำรเซ็นเซอร์ระบบ

ช่ือโดเมนของรัฐบำลบำงประเทศ31 อย่ำงไรก็ดี เหตุผลเกี่ยวกับกำรเซ็นเซอร์ท่ีใช้เพื่อคัดค้ำนกำร

เปลี่ยนแปลงนโยบำย DNS เริ่มอ่อนแอลงในแง่กำรใช้งำน เนื่องจำกรัฐบำลยังสำมำรถเซ็นเซอร์ได้โดย 

ไม่จ�ำเป็นต้องควบคุมระบบช่ือโดเมนหรือต้องเข้ำไปเก่ียวข้องกับไฟล์รูตโซน พวกเขำมีเครื่องมือท่ีมี

ประสิทธิภำพมำกกว่ำอยู่แล้วโดยเฉพำะเทคนิคกำรกรองจรำจรในอินเทอร์เน็ต

 เหตุผลส�ำคัญอีกประกำรหนึ่งคือ กำรมีรูตเซิร์ฟเวอร์ทำงเลือกอำจท�ำให้โครงข่ำยอินเทอร์เน็ต

แตกแยกเป็นส่วนๆ หรืออำจถึงข้ันล่มไปเลย โดยเฉพำะกำรพังทลำยของระบบท่ีรุนแรง กำรแตกเป็น

ส่วนๆ ของอินเทอร์เนต็อำจส่งผลกระทบต่อหน้ำท่ีหลกัอย่ำงหนึง่ของระบบ กล่ำวคอื กำรเป็นระบบสือ่สำร
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ระดับโลกที่เป็นเอกภำพ อันตรำยเช่นนี้มีทำงเป็นไปได้มำกน้อยเพียงใด? วิตโตริโอ แบร์โตลำ (Vittorio 

Bertola) วิเครำะห์ประเด็นปัญหำนี้ไว้อย่ำงรอบด้ำน32

บทบาทของสหรัฐฯ ในการบริหารจัดการรูตเซิร์ฟเวอร์ - ความขัดแย้งใน
เชิงอ�านาจ

โอกำสท่ีจะลบช่ือโดเมนของประเทศอืน่ออกจำกอินเทอร์เนต็เป็นประเดน็ท่ีได้รบักำรอภปิรำยในแง่ท่ีสหรฐัฯ 

มีบทบำทส�ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรรูตเซิร์ฟเวอร์ อ�ำนำจในกำรลบประเทศใดประเทศหนึ่งออกจำก

อินเทอร์เนต็ (โดยกำรลบช่ือโดเมนของประเทศนัน้) อำจไม่ถอืเป็นอ�ำนำจ เนือ่งจำกไม่ได้มีผลในเชิงปฏบัิติ 

เพยีงแต่เป็นอ�ำนำจในลกัษณะท่ีสำมำรถบังคบัให้อกีฝ่ำยหนึง่ปฏบัิตติำมท่ีผูมี้อ�ำนำจต้องกำร กำรใช้อ�ำนำจ

ของสหรัฐฯ อำจก่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีไม่คำดหมำย กล่ำวคือประเทศและภูมิภำคอ่ืนๆ อำจก่อตั้งระบบ

อินเทอร์เน็ตของตนเองก็ได้ ในสภำพกำรณ์เช่นนั้น อินเทอร์เน็ตจะแตกเป็นเสี่ยงๆ และสหรัฐฯ ก็อำจได้

รับผลกระทบในแง่ท่ีเป็นอันตรำยต่อผลประโยชน์ของตน (คุณค่ำแบบสหรัฐฯ ซ่ึงแพร่หลำยในเครือข่ำย

อินเทอร์เนต็ กำรใช้ภำษำองักฤษเป็นภำษำหลกัในอนิเทอร์เนต็ บทบำทส�ำคญัของบรษัิทซ่ึงตัง้อยู่ในสหรฐัฯ 

ในแง่ของบริกำรอีคอมเมิร์ซและอินเทอร์เน็ต) แต่ท่ีผ่ำนมำยังไม่เคยมีกำรใช้อ�ำนำจกำรควบคุม 

รูตเซิร์ฟเวอร์เลย แม้ในกรณีที่สหรัฐฯ ท�ำสงครำมกับประเทศอื่น ๆ (เช่น ยูโกสลำเวีย อิรัก ลิเบีย)

การเข้าถงึอนิเทอร์เนต็: ผูใ้ห้บรกิารอนิเทอร์เน็ต
เนื่องจำกผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตเป็นผู้เชื่อมต่อผู้ใช้กับอินเทอร์เน็ต พวกเขำจึงมีบทบำทในกำรบังคับใช้

หลักเกณฑ์ทำงกฎหมำยของอินเทอร์เน็ตโดยตรงและชัดเจนมำกสุด เป็นเหตุให้หลำยประเทศเริ่มใส่ใจ

กำรบังคับใช้กฎหมำยกับผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต

ปัญหา

การผูกขาดด้านโทรคมนาคมและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

กำรผกูขำดด้ำนโทรคมนำคมเป็นสิง่ท่ีมกัเกดิข้ึนในหลำยประเทศ และกำรผกูขำดเหล่ำนีม้ส่ีวนช่วยในกำร

เข้ำถงึอินเทอร์เนต็ กำรผกูขำดกดีกนัไม่ให้ผูใ้ห้บริกำรอนิเทอร์เนต็รำยอืน่เข้ำสูต่ลำดและจ�ำกดักำรแข่งขัน 

ส่งผลให้กำรให้บริกำรมีรำคำสูงขึ้นแต่มักมีคุณภำพต�่ำลง ทั้งยังไม่สำมำรถลดช่องว่ำงทำงดิจิทัล ในบำง

กรณี แม้จะมีกำรผูกขำดด้ำนโทรคมนำคม แต่ก็มีกำรเปิดพื้นท่ีให้กับผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยอื่นอยู่

บ้ำง และมีกำรแทรกแซงในระดับปฏิบัติกำร (เช่น กำรปล่อยแบนด์วิธที่แคบกว่ำให้ หรือกำรแทรกแซง

กำรให้บริกำร)
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ความรับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

ตำมหลักกฎหมำยท่ัวไป ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหำท่ีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของตน 

กรณีท่ีมีกำรละเมิดลิขสิทธิ์ หำกพิสูจน์ได้ว่ำผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตไม่ทรำบว่ำมีกำรละเมิดเช่นนั้นอยู่ 

ควำมแตกต่ำงส�ำคัญอยู่ท่ีหำกผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตได้รับแจ้งว่ำในเซิร์ฟเวอร์ของตนมีเนื้อหำท่ีละเมิด

ลิขสิทธิ์ ก็อำจถูกด�ำเนินคดีตำมกฎหมำยได้

 กฎหมำยสหรัฐฯ และสหภำพยุโรปใช้กระบวนค�ำสั่งแจ้งเตือนและเอำออก (Notice-Take-Down 

procedure) ซ่ึงก�ำหนดให้ผูใ้ห้บรกิำรอินเทอร์เนต็ต้องลบเนือ้หำดงักล่ำวเพือ่ไม่ให้ถกูด�ำเนนิคด ีกฎหมำย

ญี่ปุ่นใช้แนวทำงที่สมดุลกว่ำ นั่นคือกระบวนค�ำสั่งแจ้งเตือนกำรแจ้งเตือนและเอำออก (Notice-Notice-

Take-Down procedure) นอกจำกกำรใช้หลักกำรแจ้งลบข้อควำมผิดกฎหมำยแล้ว ยังเปิดโอกำสให้ 

ผู้ใช้งำนมีสิทธิร้องเรียนเพื่อขอให้ลบเนื้อหำดังกล่ำวด้วย

 แนวนิติศำสตร์ท่ัวไปมักสนับสนุนแนวทำงท่ีก�ำหนดควำมรับผิดอย่ำงจ�ำกัดให้กับผู้ให้บริกำร

อินเทอร์เน็ต กรณีท่ีส�ำคัญมำกซ่ึงผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตปลอดจำกควำมรับผิดชอบเมื่อเนื้อหำใน

เซิร์ฟเวอร์ของตนละเมิดลิขสิทธิ์ ได้แก่ คดี Scientology (เนเธอร์แลนด์)33 RIAA vs Verizon (สหรัฐฯ)34 

SOCAN vs CAIP (แคนำดำ)35 และคดี Scarlet vs SABAM (เบลเยียม) เมื่อไม่นำนมำนี้36

 อย่ำงไรก็ดี หลำยปีท่ีผ่ำนมำเรำเห็นแรงกดดันท่ีเพิ่มข้ึนต่อผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตท่ีจะต้องแก้

ปัญหำเกีย่วกบัลขิสทิธิ ์เนือ่งจำกท�ำหน้ำท่ีเป็นเหมอืนผูค้วบคมุประตรูะหว่ำงผูใ้ช้งำนข้ันสดุท้ำยกบัเนือ้หำ

อินเทอร์เน็ต พวกเขำจึงอยู่ในต�ำแหน่งที่ดีสุดในกำรควบคุมกำรเข้ำถึง เหตุผลดังกล่ำวเป็นกำรสนับสนุน

ให้มีกฎหมำยอย่ำงเช่นกฎหมำยอำโดปี (Hadopi Law) ในฝรั่งเศส ซึ่งบังคับผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตให้

ต้องแทรกแซงกรณีที่สงสัยว่ำมีกำรละเมิดลิขสิทธิ์

บทบาทของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตด้านนโยบายเกี่ยวกับเนือ้หา

เนื่องจำกแรงกดดันอย่ำงเป็นทำงกำรท่ีเพ่ิมข้ึน ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตจึงเริ่มมีบทบำทเกี่ยวข้องกับ

นโยบำยเกี่ยวกับเนื้อหำมำกขึ้น แม้จะไม่ตั้งใจก็ตำม (เช่น เนื้อหำในเชิงหมิ่นประมำทหรือหลอกลวง) ซึ่ง

อำจท�ำได้ใน 2 แนวทำง แนวทำงแรกคือกำรบังคับใช้ระเบียบของรัฐบำล แนวทำงที่ 2 คือกำรก�ำกับดูแล

ตนเอง กล่ำวคือผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองว่ำเนื้อหำใดเหมำะสมหรือไม่เหมำะสม 

ท�ำให้เกิดควำมเสี่ยงท่ีภำคเอกชนจะเข้ำไปมีอ�ำนำจควบคุมเนื้อหำ กล่ำวคือผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตจะ

เข้ำไปท�ำหน้ำที่แทนรัฐบำล

ดูบทที่ 3 ส�าหรับการอภิปรายเพิ่มเติม

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
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บทบาทของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านสแปม

เรำมักมองว่ำผูใ้ห้บรกิำรอนิเทอร์เนต็เป็นหน่วยงำนหลกัท่ีเกีย่วข้องกบัมำตรกำรต่อต้ำนสแปม โดยท่ัวไป

แล้ว ผูใ้ห้บรกิำรอินเทอร์เนต็จะมมีำตรกำรในกำรลดสแปมของตนเองอยู่แล้ว ท้ังกำรตดิตัง้ระบบคดักรอง

และกำรน�ำนโยบำยต่อต้ำนสแปมมำใช้ รำยงำนของ ITU เกี่ยวกับสแปมระบุว่ำผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต

ควรมีส่วนรับผิดชอบต่อสแปมและเสนอให้มีหลักจรรยำบรรณเพ่ือต่อต้ำนสแปม โดยควรประกอบด้วย

เนื้อหลัก 2 ส่วน ได้แก่

 •  ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตต้องห้ำมไม่ให้ผู้ใช้บริกำรส่งสแปม

 •  ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตต้องไม่ร่วมมือกับผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตอ่ืนๆ ท่ีไม่ยอมปฏิบัติตำม

หลักจรรยำบรรณที่คล้ำยคลึงกัน37

 ปัญหำเกี่ยวกับสแปมท�ำให้ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตเผชิญกับควำมยุ่งยำกใหม่ๆ ยกตัวอย่ำงเช่น 

ระบบคัดกรองสแปมของเวอไรซอนท�ำให้เกิดกำรฟ้องคดีในชั้นศำล เนื่องจำกไปปิดกั้นข้อควำมที่มีควำม

เหมำะสม สร้ำงควำมร�ำคำญให้กับผู้ใช้งำนซึ่งไม่ได้รับอีเมลที่ถูกต้องของตน38

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต: ผู้ให้บริการแบนด์วิธ
สถำปัตยกรรมกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตมีระดับชั้นหรือเทียร์ (tier) สำมระดับ โดยผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตที่

เช่ือมต่อกบัผูใ้ช้งำนข้ันสดุท้ำยเรียกว่ำอยู่ในระดบัเทียร์ 3 ส่วนระดบัเทียร์ 1 และ 2 เป็นผูใ้ห้บรกิำรแบนด์วธิ 

(Internet bandwidth provider - IBP) โดยผู้ให้บริกำรซึ่งอยู่ในเทียร์ 1 ถือเป็นผู้ให้บริกำรแบนด์วิธรำย

ใหญ่ ซ่ึงมักจะมีกำรเช่ือมต่อกับผู้ให้บริกำรรำยอื่น (peering)39 กล่ำวคือมีกำรสัมพันธ์กับผู้ให้บริกำร

แบนด์วิธในระดับเทียร์ 1 รำยอื่นด้วย ข้อแตกต่ำงส�ำคัญระหว่ำงผู้ให้บริกำรแบนด์วิธในระดับเทียร์ 1 และ

เทียร์ 2 คือผู้ให้บริกำรแบนด์วิธเทียร์ 1 สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูลจรำจรกับผู้ให้บริกำรในระดับเดียวกัน 

ขณะท่ีผู้ให้บริกำรแบนด์วิธเทียร์ 2 ต้องจ่ำยค่ำเข้ำใช้บริกำรให้กับผู้ให้บริกำรในระดับเทียร์ 140 ใน 

ระดับเทียร์ 1 ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทขนำดใหญ่ เช่น เอทีแอนด์ที, เวอไรซอน, เลเวลธรีคอมมิวนิเคชันส์ 

(Level 3 Communications), สปรินต์ (Sprint) และ เอ็นทีทีคอมมิวนิเคชันส์ (NTT Communications)
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ปัญหา

ควรถือว่าโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ตเป็นบริการสาธารณะหรือไม่?

ข้อมลูอนิเทอรเ์น็ตสำมำรถไหลผ่ำนช่องทำงโทรคมนำคมใดๆ ก็ได ้ในทำงปฏิบตัแิลว้ โครงข่ำยอย่ำงเช่น 

แบ็กโบนระดับเทียร์ 1 (เช่น ช่องทำงข้อมูลหลักระหว่ำงเครือข่ำยขนำดใหญ่ที่เชื่อมโยงในเชิงยุทธศำสตร์

และท่ีเป็นเรำเตอร์หลักของอินเทอร์เน็ต) มักเป็นโครงข่ำยผ่ำนสำยเคเบิลใยแก้วหรือดำวเทียม ซ่ึงเป็น

องค์ประกอบส�ำคัญมำกต่อกำรท�ำงำนของระบบอินเทอร์เน็ต ต�ำแหน่งท่ีส�ำคัญในเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต

ส่งผลให้เจ้ำของต�ำแหน่งมีอ�ำนำจทำงกำรตลำดที่จะก�ำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรให้บริกำร41 สุดท้ำยแล้ว 

กำรท�ำงำนของอินเทอร์เน็ต ยังต้องพ่ึงพำกำรตัดสินใจของเจ้ำขององค์ประกอบท่ีเป็นแบ็กโบนหลัก 

เหล่ำนี้

สามารถประกันความพึ่งพาได้หรือไม่?
ชุมชนอินเทอร์เน็ตระดับโลกจะสำมำรถขอให้บริษัทอินเทอร์เน็ตขนำดใหญ่และผู้บริหำรโครงข่ำย

โทรคมนำคมให้หลกัประกนัและควำมมัน่ใจว่ำ โครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงอนิเทอร์เนต็ท่ีส�ำคญัจะสำมำรถท�ำงำน

ได้เป็นอย่ำงดีหรือไม่? กำรอภิปรำยในประเด็นนี้มักมีแนวโน้มเสนอให้เอกชนเจ้ำของโครงสร้ำงพื้นฐำน

ทำงอินเทอร์เน็ตต้องปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดบำงประกำร

ผู้ให้บริการแบนด์วิธและโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ

ช่วงต้นปี 2008 เกิดควำมขัดข้องในสำยเคเบิลหลักในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใกล้กับอียิปต์ ซ่ึงส่งผล 

กระทบต่อกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตเป็นวงกว้ำง ไกลไปถึงอินเดีย เหตุกำรณ์ที่คล้ำยๆ กันเกิดขึ้นอีก 2 ครั้ง

ในปี 2007 (สำยเคเบิลใกล้กบัไต้หวนัและสำยเมนซ่ึงอยู่ในปำกสีถำน) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำโครงสร้ำงพืน้ฐำน

ทำงอินเทอร์เนต็เป็นส่วนหนึง่ของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ีส�ำคญัท้ังในระดบัประเทศและระดบัโลก กำรขัดข้อง

ของบริกำรอินเทอร์เน็ตอำจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมและชีวิตทำงสังคมในภูมิภำค โอกำสท่ีจะ

เกิดควำมขัดข้องเช่นนี้ท�ำให้เกิดค�ำถำมหลำยประกำร

 • ที่ผ่ำนมำมีกำรคุ้มครองดูแลสำยเมนอย่ำงเหมำะสมหรือไม่?

 •  รัฐบำลของแต่ละประเทศ หน่วยงำนระหว่ำงประเทศ และบริษัทเอกชนมีบทบำทอย่ำงไรใน

กำรคุ้มครองสำยเคเบิลอินเทอร์เน็ต?

 • เรำจะจัดกำรกับควำมเสี่ยงเนื่องจำกควำมขัดข้องที่อำจเกิดขึ้นกับสำยเมนได้อย่ำงไร?
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การเปิดเสรีด้านโทรคมนาคมและบทบาทของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตกับ 
ผู้ให้บริการแบนด์วิธ

มคีวำมเห็นท่ีขดัแย้งกนัเกีย่วกบักำรท่ีผูใ้ห้บริกำรอินเทอร์เนต็และผูใ้ห้บรกิำรแบนด์วธิต้องปฏบัิตติำมหลกั

กฎหมำยระหว่ำงประเทศ ประเทศพัฒนำแล้วอ้ำงว่ำหลกักำรเปิดเสรทีำงกำรค้ำขององค์กำรกำรค้ำโลกใน

ส่วนของผูใ้ห้บรกิำรโทรคมนำคมควรครอบคลมุถงึผูใ้ห้บรกิำรอินเทอร์เนต็ด้วย แต่กำรตคีวำมอย่ำงจ�ำกดั

เน้นให้เห็นว่ำระเบียบด้ำนโทรคมนำคมขององค์กำรกำรค้ำโลกมีผลเฉพำะตลำดโทรคมนำคมเท่ำนั้น  

ถ้ำจะก�ำกับดูแลผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต องค์กำรกำรค้ำโลกจ�ำเป็นต้องออกหลักเกณฑ์ใหม่

ความเป็นกลางของเครือข่าย
ควำมส�ำเรจ็ของอินเทอร์เนต็ข้ึนอยู่กบัลกัษณะกำรออกแบบ ซ่ึงอยูบ่นพืน้ฐำนของหลกักำรควำมเป็นกลำง

ของเครือข่ำย ในระดับพื้นฐำนแล้ว กำรไหลเวียนของเนื้อหำในอินเทอร์เน็ตไม่ว่ำจะมำจำกบริษัทขนำด

เล็กหรือใหญ่จะได้รับกำรปฏิบัติแบบเดียวกัน ไม่มีกำรเลือกปฏิบัติ บริษัทใหม่และผู้ท่ีเพ่ิงเข้ำตลำด 

ไม่จ�ำเป็นต้องขออนญุำตหรือต้องมีอ�ำนำจในทำงกำรตลำดเพือ่จะสร้ำงสรรค์ผลติภณัฑ์ใหม่ในอินเทอร์เนต็

 ควำมเป็นกลำงของเครือข่ำยเป็นสำเหตุส�ำคัญท่ีท�ำให้ระบบอินเทอร์เน็ตประสบควำมส�ำเร็จ  

ข้อถกเถียงนี้มีอิทธิพลต่อผู้เกี่ยวข้องหลำยคน ตั้งแต่ประธำนำธิบดีสหรัฐฯ ไปจนถึงนักเคลื่อนไหวด้ำน

สทิธมินษุยชนระดบัรำกหญ้ำ กำรปฏบัิติในแง่หลกัควำมเป็นกลำงของเครอืข่ำยจะมีอทิธพิลต่อพัฒนำกำร

ในอนำคตของอินเทอร์เน็ต

สภาพการณ์ปัจจุบัน
อำจดูย้อนแย้ง แต่ที่ผ่ำนมำเรำมีระบบบริหำรจัดกำรจรำจรเครือข่ำยมำตลอด ช่องว่ำงระหว่ำงแบนด์วิธ

กับควำมต้องกำรด้ำนแบนด์วิธของผู้ใช้มีมำนับตั้งแต่อินเทอร์เน็ตในยุคท่ีเป็นโมเดมแบบหมุนโทรศัพท์ 

(dial-up modem) เพือ่แก้ปัญหำดงักล่ำวและเพือ่ให้บรกิำรอย่ำงมีคณุภำพ ผูด้�ำเนนิงำนด้ำนอินเทอร์เนต็ 

(บริษัทโทรคมนำคมและผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต) ซึ่งโดยทั่วไปมักเรียกว่ำผู้ขนส่ง (carrier) ได้ใช้เทคนิค

หลำยประกำรในกำรบริหำรจัดกำรจรำจรและมีกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของเส้นทำงข้อมูลบำงประเภท 

ยกตัวอย่ำงเช่น จรำจรในอินเทอร์เน็ตที่ให้บริกำรด้ำนเสียงสนทนำอย่ำงบริกำร VoIP (เช่น สไกป์) ควรมี

ล�ำดับควำมส�ำคัญมำกกว่ำข้อมูลท่ีเป็นอีเมลแบบท่ัวไป เนื่องจำกกำรดีเลย์ของข้อมูลระหว่ำงกำรพูดคุย

ด้วยสไกป์เป็นสิง่ท่ีสงัเกตได้ง่ำยกว่ำกรณท่ีีมกีำรหน่วงเพยีงเลก็น้อยจำกกำรรบัส่งอีเมล กำรบรหิำรจดักำร

เส้นทำงจรำจรของข้อมลูย่ิงมคีวำมจ�ำเป็นอย่ำงมำกในปัจจบัุน เนือ่งจำกควำมต้องกำรแบนด์วธิสงูได้ขยำย

ตัวออกไปมำก กล่ำวคือในปัจจุบันมีผู้ใช้งำนจ�ำนวนมำกขึ้นท่ีใช้บริกำรสนทนำผ่ำนเสียงและวิดีโอใน

อินเทอร์เน็ต (สไกป์ กูเกิลแฮงเอำต์ กำรประชุมทำงไกล) กำรเล่นเกมออนไลน์ หรือกำรดูรำยกำรทีวีและ
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ภำพยนตร์ในระบบคมชัดสูง (high definition - HD) [เช่น บริกำรอย่ำงฮูลู (Hulu) หรือเน็ตฟลิกซ์ (Netflix)] 

กำรบริหำรจัดกำรเส้นทำงจรำจรของข้อมูลมีควำมส�ำคัญต่อกำรสื่อสำรแบบไร้สำย เนื่องจำกในแง่หนึ่งมี

กำรใช้เครื่องมือสื่อสำรแบบเคลื่อนท่ีมำกข้ึน และในอีกแง่หนึ่งแถบคลื่นแบบไร้สำยมีข้อจ�ำกัดในทำง

เทคนิค42 บริษัทซิสโก (Cisco) พยำกรณ์ว่ำภำยในปี 2020 จะมีอุปกรณ์ 5 หมื่นล้ำนเครื่องเชื่อมต่อกับ

อินเทอร์เน็ต ตำมแนวคิดที่แพร่หลำยมำกขึ้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)43

 กำรบริหำรจัดกำรเส้นทำงจรำจรของข้อมูลได้รับกำรพัฒนำมำกขึ้น ท�ำให้สำมำรถจัดเส้นทำง

จรำจรให้เกิดประโยชน์มำกสุด ท�ำให้เกิดบริกำรที่มีคุณภำพ ป้องกันควำมหนำแน่น และขจัดควำมล่ำช้ำ

หรือกำรพร่ำไหวของสัญญำณ ข้อขัดแย้งแรกในแง่กำรตีควำมหลักกำรควำมเป็นกลำงของเครือข่ำย 

เริ่มจำกแนวคิดท่ีว่ำจ�ำเป็นต้องมีกำรบริหำรจัดกำรเส้นทำงจรำจรของข้อมูลหรือไม่ ฝ่ำยท่ีเน้นควำม 

เป็นกลำงของเครอืข่ำยอย่ำงสดุโต่งแย้งว่ำ “ข้อมูลทุกบิตล้วนเท่ำเทียมกนั” เป็นเหตใุห้ต้องปฏบัิตกิบัจรำจร

ในอินเทอร์เน็ตทุกส่วนอย่ำงเท่ำเทียมกัน ส่วนบริษัทโทรคมนำคมและผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแย้งว่ำผู้ใช้

บริกำรต่ำงหำกที่ควรมีโอกำสเท่ำเทียมในกำรเข้ำถึงบริกำรอินเทอร์เน็ต ซึ่งถ้ำเป็นเช่นนั้นจะท�ำให้จรำจร

ในอินเทอร์เน็ตได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกันเอง ถ้ำสัญญำณของวิดีโอและอีเมลได้รับกำรปฏิบัติ 

เท่ำเทียมกันจะท�ำให้กำรรับสัญญำณวิดีโอของผู้ใช้งำนไม่ดีนัก ในขณะที่ถ้ำมีกำรดีเลย์เพียงไม่กี่วินำทีใน

กำรรบัอีเมล ผูใ้ช้บรกิำรคงไม่สงัเกตเห็น กระท่ังฝ่ำยท่ีเน้นควำมเป็นกลำงของเครอืข่ำยอย่ำงสดุโต่งยังไม่

โต้แย้งกับกำรให้เหตุผลครั้งนี้

ปัญหา
ในแง่ข้อถกเถียงเรื่องควำมเป็นกลำงของเครือข่ำย มีควำมเห็นที่เป็นเอกฉันท์ว่ำจ�ำเป็นต้องมีกำรบริหำร

จัดกำรเส้นทำงจรำจรของข้อมูลอย่ำงเหมำะสม ค�ำถำมส�ำคัญก็คือจะตีควำมค�ำว่ำ “เหมำะสม” อย่ำงไร 

และนอกจำกข้อกังวลเชิงเทคนิคแล้ว ยังมีอีก 2 ประเด็นที่เกี่ยวข้องคือด้ำนเศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชน 

ซ่ึงท�ำให้เกดิกำรถกเถยีงอย่ำงเผด็ร้อนท้ังในส่วนของกำรบรหิำรจดักำรเส้นทำงจรำจรของข้อมูลและควำม

เป็นกลำงของเครือข่ำย

ประเด็นด้านเศรษฐกิจ

ในช่วงไม่กีท่ศวรรษท่ีผ่ำนมำ ผูใ้ห้บรกิำรโครงข่ำยท่ีส�ำคญัหลำยแห่ง ท้ังบรษัิทโทรคมนำคมและผูใ้ห้บรกิำร

อินเทอร์เน็ต ได้เปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจของตน นอกจำกให้บริกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตกับครัวเรือนและ

ธุรกิจแล้ว พวกเขำยังให้บริกำร VoIP (โทรศัพท์ผ่ำนอินเทอร์เน็ต) หรือ IPTV (โทรทัศน์ผ่ำนอินเทอร์เน็ต) 

วิดีโอตำมสั่ง (คล้ำยกับกำรให้เช่ำหนัง) เว็บไซต์ดำวน์โหลดเพลงหรือวิดีโอ ฯลฯ ในปัจจุบันพวกเขำ 

ไม่เพยีงแข่งขันกบัธรุกจิท่ีคล้ำยคลงึกนัเพ่ือให้บรกิำรเชือ่มต่อท่ีรำคำถกู เรว็ข้ึน และมคีณุภำพดข้ึีนเท่ำนัน้ 

แต่ยังต้องแข่งขันกับผู้ให้บริกำรเสริม (over-the-top - OTT) ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรเนื้อหำและบริกำรต่ำงๆ 

อย่ำงกูเกิล เฟซบุ๊ก เน็ตฟลิกซ์ และสไกป์
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 กำรบริหำรจัดกำรเส้นทำงจรำจรของข้อมูลอำจเป็นเครื่องมือส�ำคัญในกำรแข่งขันกำรให้บริกำร

และเนื้อหำ โดยกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของแพ็กเกจตำมปัจจัยทำงธุรกิจ ยกตัวอย่ำงเช่น ผู้ให้บริกำร

อำจตัดสินใจชะลอหรือปิดกั้นข้อมูลที่มำจำกบริษัทคู่แข่ง [เช่น สไกป์ หรือกูเกิลวอยซ์ (Google Voice)] 

ท่ีไหลผ่ำนโครงข่ำยของตน แต่ให้ควำมส�ำคญัเป็นอันดบัแรกกบัข้อมลูท่ีเป็นบรกิำรของบรษัิทตนเอง (เช่น 

โทรศัพท์ผ่ำนอินเทอร์เน็ต หรือโทรทัศน์ผ่ำนอินเทอร์เน็ตที่เป็นบริกำรให้กับลูกค้ำของตนเอง)44

 ในเวลำเดียวกนั ผูใ้ห้บรกิำรแย้งว่ำกำรขยำยแบนด์วธิส่งผลให้ต้องมีกำรลงทุนเพิม่ขึน้ในโครงสร้ำง

พื้นฐำน เนื่องจำกผู้ให้บริกำรเสริมเป็นผู้ท่ีมีบทบำทลงทุนมำกสุดเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรท่ีเพิ่มข้ึน

และได้รับประโยชน์มำกสุดจำกโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ดีขึ้น พวกเขำจึงเสนอแม่แบบนโยบำยเครือข่ำยแบบ

มัลติเทียร์ (multi-tiered) ซ่ึงก�ำหนดให้ผู้ให้บริกำรระดับบนต้องจ่ำยค่ำบริกำรหำกต้องกำรเข้ำถึงลูกค้ำ  

(ผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตขั้นสุดท้ำย) หำกพวกเขำต้องกำรได้รับกำรประกันคุณภำพของบริกำร ในกรณ ี

เช่นนี้ กำรบริหำรจัดกำรเส้นทำงจรำจรของข้อมูลจะถูกน�ำมำใช้ด้วยเหตุผลด้ำนเศรษฐกิจมำกกว่ำด้ำน

เทคนิค เพื่อหำทำงเพิ่มรำยได้ บริษัทโทรคมนำคมจึงได้พัฒนำข้อเสนอใหม่ข้ึนมำ กำรท่ีผู้ให้บริกำร

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีเก็บค่ำบริกำรในอัตรำศูนย์ (zero rating tariffs) ส�ำหรับลูกค้ำกรณีท่ีเป็นกำรใช้งำน 

เฟซบุ๊กหรือวิกิพีเดีย ซ่ึงในแง่หนึ่งอำจให้ประโยชน์ต่อลูกค้ำในทำงกำรเงิน แต่ก็ถือว่ำเป็นกำรจัดล�ำดับ

ควำมส�ำคัญของบริกำรบำงอย่ำงให้เหนือกว่ำบริกำรอย่ำงอื่น นอกจำกนั้นบริษัทโทรคมนำคมยังระบุถึง 

“บริกำรพิเศษ” อื่นๆ อย่ำงเช่น กำรส่งสัญญำณวิดีโอแบบ HD ซ่ึงจ�ำเป็นต้องใช้แบนด์วิธสูง หรือกำร

ประยุกต์ใช้ในส่วนของบรกิำรด้ำนสขุภำพ ซ่ึงอำจเป็นบรกิำรส�ำหรบัอนำคต และต้องมีคณุภำพสงู จงึต้อง

ได้รับกำรปฏิบัติเป็นพิเศษ

 ข้อเสนอเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตแบบมัลติเทียร์เป็นประเด็นท่ีมีกำรพูดคุยในแง่ของควำม 

เป็นกลำงของเครือข่ำยในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ ในส่วนของธุรกิจมีกำรเสนอในรูปของ “บริกำรออนไลน์

เพิ่มเติม” ของเวอไรซอนและกูเกิลท่ีประกำศไว้ในกรอบข้อเสนอเชิงกฎหมำยเพ่ืออินเทอร์เน็ตแบบเปิด 

(Legislative Framework Proposal for an Open Internet)45 ในปี 2010 ผู้เสนอให้เหตุผลว่ำกำรท�ำ 

เช่นนี้จะท�ำให้มีทำงเลือกด้ำนบริกำรมำกข้ึนส�ำหรับผู้ใช้งำน และส่งเสริมกำรลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

ส่วนฝ่ำยท่ีคัดค้ำนกลัวว่ำจะส่งผลกระทบต่อเครือข่ำยและอำจท�ำให้เครือข่ำยหำยไปในท่ีสุด เนื่องจำก 

ผู้ใช้งำนในเทียร์ของเศรษฐกิจและธุรกิจจะใช้ “ท่อ” เดียวกัน (เช่น แถบคลื่นแบบไร้สำยและเคเบิล)

 ในเวลำเดียวกัน ระบบตลำดท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของกำรท�ำงำนของอินเทอร์เน็ต เพื่อลด

ค่ำใช้จ่ำยและเวลำในกำรขนส่ง ผู้ให้บริกำรเนื้อหำได้เข้ำมำใกล้กับผู้ใช้งำนมำกขึ้น โดยกำรตั้งเซิร์ฟเวอร์

เก็บแคชข้อมูล (Content Delivery Networks - CDNs) โดยให้อยู่ใกล้กับส่วนที่เป็นศูนย์กลำงแลกเปลี่ยน

ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Exchange Point - IXP) ในภูมิภำค หรืออยู่ในบริษัทโทรคมนำคมภูมิภำค

รำยใหญ่ ซ่ึงท�ำให้กำรท�ำงำนและต้นทุนด้ำนเครอืข่ำยพัฒนำข้ึนมำก แต่ท้ังนีก้เ็ป็นประโยชน์เฉพำะบรษัิท

ผู้ให้บริกำรเสริม ซึ่งมีเงินมำกพอที่จะจัดท�ำหรือเช่ำเซิร์ฟเวอร์ CDN และยังต้องจ่ำยค่ำวำงเซิร์ฟเวอร์ให้

กับบริษัทโทรคมนำคมอีก46
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อินเทอร์เน็ตแบบมัลติเทียร์
กำรจัดส่งจรำจรในอินเทอร์เน็ตปัจจุบันเป็นไปในลักษณะท่ีเป็น “ควำมพยำยำมท่ีดีท่ีสุด” (best effort) 

หมำยถึงไม่มีกำรรับประกันคุณภำพของกำรให้บริกำร ควำมเร็วในกำรใช้งำนจริง หรือระยะเวลำในกำร 

ส่งมอบแพ็กเกจข้อมูล โดยผู้ใช้งำนต้องไปแชร์แบนด์วิธท่ีมีอยู่เอง และอำจได้ใช้ควำมเร็วท่ีแตกต่ำง 

กนัไปขึน้อยู่กบัโหลดจรำจรในเครือข่ำยขณะนัน้47 กำรบริหำรจดักำรเส้นทำงจรำจรของข้อมูลจงึมบีทบำท

ส�ำคัญที่ดูแลให้เกิดคุณภำพของกำรให้บริกำรที่ดีส�ำหรับผู้ใช้งำนขั้นสุดท้ำย

แนวคดิอินเทอร์เนต็แบบมัลตเิทียร์หมำยถงึกำรน�ำ “เทียร์แบบธรุกจิ” มำใช้งำนในอินเทอร์เนต็ เช่น บรกิำร

พิเศษท่ีมีกำรรับประกันคุณภำพของกำรให้บริกำรท่ีสูงกว่ำควำมพยำยำมท่ีดีท่ีสุด ผู้สนับสนุนแนวคิดนี้

อธิบำยว่ำเทียร์แบบธุรกิจจะด�ำเนินควบคู่ไปกับ “เทียร์แบบเศรษฐกิจ”(หมำยถึงระบบอินเทอร์เน็ตอย่ำงที่

เป็นอยู่) กล่ำวคอืยังอยู่บนพืน้ฐำนควำมพยำยำมท่ีดท่ีีสดุ พวกเขำยังกล่ำวว่ำผูใ้ห้บรกิำรเสรมิยงัคงสำมำรถ

ตัดสินใจที่จะให้บริกำรผ่ำนโครงข่ำยที่มีควำมพยำยำมที่ดีที่สุดต่อไปโดยไม่เกิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม

ประเด็นสิทธิมนุษยชน

กำรละเมิดควำมเป็นกลำงของเครือข่ำยส่งผลกระทบไม่เพียงด้ำนเศรษฐกิจ อินเทอร์เน็ตกลำยเป็น 

ช่องทำงที่ส�ำคัญขึ้นไม่เพียงด้ำนเศรษฐกิจ หำกยังเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของสังคมสมัยใหม่ที่เชื่อมโยง

กับสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐำน ท้ังกำรเข้ำถึงข้อมูล เสรีภำพในกำรแสดงออก สิทธิด้ำนสุขภำพและกำร

ศึกษำ รูปแบบที่เน้นผลก�ำไรล้วนๆ (ซึ่งแม้จะท�ำให้เกิดนวัตกรรมและกำรลงทุนเพิ่มขึ้นอย่ำงชัดเจน) อำจ

ท�ำให้เกิดช่องว่ำงระหว่ำงคนรวยกับคนจน กล่ำวคือคนรวยจะมีโอกำสใช้บริกำรออนไลน์ท่ีมีคุณภำพสูง

อย่ำงไม่จ�ำกัด ส่วนคนจนอำจได้รับบริกำรแบบท่ีใช้ควำมพยำยำมท่ีดีท่ีสุดและเปล่ำประโยชน์ หรืออำจ 

ได้รับบริกำรท่ีได้รับกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ โดยผู้ท่ีก�ำหนดล�ำดับควำมส�ำคัญจะเป็นผู้ให้บริกำรด้ำน

โทรคมนำคมซ่ึงค�ำนงึถงึผลประโยชน์ด้ำนเศรษฐกจิเป็นหลกั ควำมเปิดกว้ำงของอนิเทอร์เนต็ท่ีถกูคกุคำม 

จึงย่อมส่งผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐำน

 นอกจำกนั้นควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรจรำจรเครือข่ำยโดยค�ำนึงถึงต้นตอหรือเป้ำหมำย

ปลำยทำง หรือค�ำนึงถึงบริกำรหรือเนื้อหำ ย่อมท�ำให้ทำงกำรมีโอกำสคัดกรองจรำจรในอินเทอร์เน็ต  

โดยเฉพำะเนื้อหำท่ีอำจถูกโต้แย้งหรือมีควำมอ่อนไหวซ่ึงเกี่ยวข้องกับคุณค่ำทำงกำรเมือง อุดมกำรณ์ 

ศำสนำ วฒันธรรม ฯลฯ และย่อมเปิดโอกำสให้มีกำรเซ็นเซอร์ด้วยเหตผุลทำงกำรเมอืงโดยผ่ำนกำรบรหิำร

จัดกำรจรำจรในอินเทอร์เน็ต
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ผู้ใช้งานหรือลูกค้า?
ข้อถกเถียงเรื่องควำมเป็นกลำงของเครือข่ำยกระตุ้นให้เกิดกำรถกเถียงในเชิงภำษำ ผู้สนับสนุนควำม 

เป็นกลำงของเครือข่ำยเน้นท่ีตัว “ผู้ใช้งำน” อินเทอร์เน็ต ส่วนคนอ่ืนให้ควำมส�ำคัญกับหน่วยงำนเชิง

พำณิชย์ และเรียกพวกเขำว่ำเป็น “ลูกค้ำ” ผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นเพียงลูกค้ำธรรมดำ ค�ำว่ำ  

“ผูใ้ช้งำน” มคีวำมหมำยรวมถงึกำรมีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขนัในกำรพัฒนำอินเทอร์เนต็ผ่ำนโซเชียลเนต็เวร์ิก 

กำรท�ำบลอ็ก และเครือ่งมอือ่ืนๆ รวมท้ังบทบำทส�ำคญัของพวกเขำในกำรก�ำหนดอนำคตของอินเทอร์เนต็ 

แต่ในอีกด้ำนหนึ่ง ลูกค้ำก็เป็นเช่นเดียวกับลูกค้ำคนอื่นๆ ซึ่งสำมำรถตัดสินใจว่ำจะซื้อหรือไม่ซื้อบริกำรที่

มีกำรเสนอ สถำนภำพของพวกเขำในโลกอินเทอร์เนต็จงึข้ึนอยูก่บัสญัญำท่ีท�ำไว้กบัผูใ้ห้บรกิำรอินเทอร์เนต็

และหลักเกณฑ์กำรคุ้มครองลูกค้ำ นอกเหนือจำกนี้แล้ว ลูกค้ำก็ไม่ควรมีบทบำทอย่ำงอื่นในกำรตัดสินใจ

เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรอินเทอร์เน็ต

ใครเป็นผูเ้ล่นหลักและพวกเขามเีหตผุลอย่างไร?
ต�ำแหน่งของผู้เล่นหลักมีลักษณะเลื่อนไหลตลอดเวลำ ยกตัวอย่ำงเช่น ข้อเสนอกูเกิล-เวอไรซอน 2010 

(Google-Verizon 2010 proposal) เพื่อให้มีทำงสำยกลำงส�ำหรับควำมเป็นกลำงของเครือข่ำย 

เปลี่ยนแปลงจุดยืนของผู้เล่นหลัก48 ถือได้ว่ำกูเกิลเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักเรื่องควำมเป็นกลำงของ 

เครือข่ำย ส่วนคนอื่นๆ ทั้งผู้สนับสนุน ลูกค้ำ บริษัทออนไลน์ และบริษัทเทคโนโลยีบำงแห่ง บริษัทผู้ผลิต

แอปพลิเคชันทำงอินเทอร์เน็ตรำยใหญ่ รวมทั้งบริษัทยำฮู!, โวเนจ (Vonage), อีเบย์ (ebay), แอมะซอน, 

เอิร์ธลิงก์ (EarthLink) และบริษัทซอฟต์แวร์อย่ำงไมโครซอฟท์

 ผู้ต่อต้ำนหลักควำมเป็นกลำงของเครือข่ำยประกอบด้วยบริษัทโทรคมนำคมรำยใหญ่ ผู้ให้บริกำร

อินเทอร์เน็ต ผู้ผลิตอุปกรณ์และฮำร์ดแวร์เครือข่ำย และผู้ผลิตวิดีโอและสื่อมัลติมีเดีย เหตุผลที่คัดค้ำน 

มำจำกกลไกตลำดเป็นหลกั เร่ิมจำกควำมจ�ำเป็นท่ีจะต้องเสนอสิง่ท่ีลกูค้ำต้องกำร ตรงกนัข้ำมกบัแนวโน้ม

ท่ีผู้ประกอบกำรโทรคมนำคมจะต่อต้ำนมำตรกำรควบคุมเพ่ือควำมเป็นกลำงของเครือข่ำย ทำง ETNO 

มีข้อเสนอต่อที่ประชุม WCIT-12 ให้มีกำรก�ำกับดูแลระหว่ำงประเทศ เป็นมำตรกำรป้องกันที่หนุนเสริม

กำรก�ำกับดูแลระดับประเทศเพื่อคุ้มครองควำมเป็นกลำงของเครือข่ำย แต่บริษัทอื่นๆ ในสหรัฐฯ อย่ำง

เช่น  เวอไรซอน ต่อต้ำนข้อเสนอของ ETNO49

 มีข้อเสนอส�ำคัญ 4 ประกำรในข้อถกเถียงเรื่องควำมเป็นกลำงของเครือข่ำย (ตำรำง 1)
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เหตุส�าคัญ 4 ประการในข้อถกเถียงเรื่องความเป็นกลางของ
เครือข่าย (ตารางที่ 1)

ข้อถกเถียงใน
อดีต/ปัจจุบัน

ข้อถกเถียง

ข้อถกเถียง
ทางเศรษฐกิจ

บริษัทอินเทอร์เน็ตใหม่ๆ เกิดข้ึนได้

เพรำะสถำปัตยกรรมท่ีเปิดกว้ำงของ

อินเทอร์เน็ต และผู้ใช้งำนข้ันสุดท้ำย 

ได้รบัประโยชน์จำกนวัตกรรมและควำม

หลำกหลำยด้ำนบริกำร ซ่ึงเป็นผลมำ

จำกควำมเป็นกลำงของเครอืข่ำย ควำม

เป็นกลำงของเครือข่ำยจะช่วยปกป้อง

สถำปัตยกรรมอินเทอร์เน็ต และช่วย

ให้กำรพัฒนำอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่ำง

รวดเร็วและสร้ำงสรรค์

ผูส้นบัสนนุความเป็นกลาง
ของเครอืข่าย

หำกไม่มีควำมเป็นกลำงของเครือข่ำย 

อินเทอร์เน็ตจะมีลักษณะเหมือนเคเบิล

ทีวี กล่ำวคือบริษัทใหญ่ๆ เพียงไม่กี่

แห่งจะควบคุมกำรเข้ำถึงและกำรกระ

จำยเนื้อหำ เป็นผู้ตัดสินใจว่ำผู้ใช้งำน

ควรได้รับชมเนื้อหำใด และเป็นผู ้

ก�ำหนดรำคำ ผู้ประกอบรำยใหม่และ

ธรุกจิรำยย่อยจะไม่มีโอกำสเตบิโต โดย

เฉพำะในประเทศก�ำลังพัฒนำ

ผู ้ ให ้บริกำรเสริมทำงทีวีได ้จ ่ำยค่ำ

บริกำรให้กับบริษัทโทรคมนำคมเพื่อ

กำรเช่ือมต่อทำงอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว 

และมีกำรลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

เช่น เซิร์ฟเวอร์ที่เก็บแคช

กำรบริหำรจัดกำรเส้นทำงจรำจรของ

ข้อมูลเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควำม

เป็นกลำงไม่เคยมีอยู่จริง นอกจำกนั้น 

ปัจจบัุนมบีรกิำรซ่ึงไม่มีควำมเป็นกลำง

อยู่แล้ว เช่น เครอืข่ำยส่วนบุคคลเสมือน 

(virtual private network - VPN) หำก

ไม่มข้ีอจ�ำกดัท่ีต้องรกัษำควำมเป็นกลำง

ของเครือข่ำย บริษัทอินเทอร์เน็ตจะ

สำมำรถพัฒนำบริกำรใหม่ๆ ซ่ึงเป็นท่ี

สนใจของลูกค้ำ และมีกำรประกัน

คุณภำพของกำรให้บริกำร

ผู้คัดค้านความเป็นกลาง
ของเครือข่าย

หำกไม่มีข้อจ�ำกัดท่ีต้องรักษำควำม 

เป ็นกลำงของควำมตกลงในเ ชิง

พำณชิย์เกีย่วกบัเนือ้หำและผูใ้ห้บรกิำร 

บรษัิทโทรคมนำคมจะสำมำรถระดมทุน 

ช่วยให้มคีวำมสนใจท่ีจะลงทุนปรบัปรงุ

โครงสร้ำงพ้ืนฐำน เม่ือโครงสร้ำงพ้ืน

ฐำนดีข้ึนจะกระตุ้นให้เกิดบริกำรและ

นวัตกรรมใหม่ซ่ึงตอบสนองต่อควำม

ต้องกำรของลกูค้ำได้ดข้ึีน ท�ำให้ทุกคน

มีรำยได้เพ่ิมข้ึน ผู้ให้บริกำรเสริมทำง

ทีวียังจะพบคุณค่ำท่ีเกิดข้ึนจำกบริกำร

ใหม่ๆ ท่ีมีคุณภำพของกำรให้บริกำร 

ซ่ึงจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อผู้ประกอบกำร

ไม่ถูกจ�ำกัดด้วยหลักควำมเป็นกลำง

ของเครือข่ำย
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ข้อถกเถียง
ทางจริยธรรม

ข้อถกเถียงใน
แง่การก�ากับ
ดูแล

อินเทอร์เนต็เป็นผลจำกกำรพัฒนำของ

อำสำสมัครจ�ำนวนมำกในช่วงหลำย

ทศวรรษท่ีผ่ำนมำ พวกเขำเสียเวลำ

และใช้ควำมสร้ำงสรรค์พฒันำทุกอย่ำง

เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ท้ังกำรก�ำหนด

โปรโตคอลเชิงเทคนิคไปจนถึงเนื้อหำ 

อินเทอร์เน็ตจึงไม่ได้เป็นเพียงธุรกิจ 

หำกเป็นมรดกของมนุษยชำติ จึงไม่

ชอบธรรมหำกจะปล่อยให้ผลจำกกำร

ลงทุนเวลำและควำมรเิริม่สร้ำงสรรค์อัน

มหำศำลถกูเกบ็เกีย่วโดยบริษัทเพยีงไม่

กีแ่ห่งซ่ึงจะท�ำให้อินเทอร์เนต็กลำยเป็น

แม่แบบทำงธุรกิจท่ีมีขอบเขตจ�ำกัด 

เป็นกำรท�ำลำยควำมเป็นกลำงของ

เครือข่ำย และเปลี่ยนให้ควำมริเร่ิม

สร้ำงสรรค์ของหลำยคนกลำยเป็นผล

ก�ำไรส�ำหรับคนไม่กี่คน

รัฐบำลมีหน้ำท่ีบังคับให้เกิดควำมเป็น 

กลำงของเครือข่ำย ท้ังนี้เพื่อปกป้อง 

ผลประโยชน์สำธำรณะ กำรปล่อยให้มี

กำรก�ำกบัดแูลด้วยตนเองจะเปิดโอกำส

ให้ผู้ประกอบกำรละเมิดหลักควำมเป็น 

กลำงของเครือข่ำย ตลำดแบบเปิดไม่

ได้เป็นกลไกท่ีดีพอ เนื่องจำกบริษัท

โทรคมนำคมรำยใหญ่ของโลกเป็น 

องค์ประกอบส�ำคัญของโครงสร้ำง 

พ้ืนฐำนทำงอินเทอร์เนต็ แม้จะมโีอกำส

ได้เลือก แต่ก็อำจไม่เป็นจริงทุกกรณี

เนื่องจำกผู้ใช้งำนจ�ำเป็นต้องมีควำมรู้

ด้ำนเทคนิคและควำมรู้ด้ำนกฎหมำย

เกี่ยวกับผลท่ีจะเกิดข้ึนจำกทำงเลือก

แบบต่ำงๆ ที่มีอยู่

ในแง่จริยธรรม ควำมเป็นกลำงของ 

เครือข่ำยอำจถูกตั้งค�ำถำมได้ เพรำะ 

ผู้ประกอบกำรต้องลงทุนในกำรบ�ำรุง

รักษำและขยำยโครงสร้ำงพื้นฐำนของ

อินเทอร์เน็ต ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้เกิด

บริกำรใหม่ๆ ซึ่งผู้ได้รับผลประโยชน์

มำกสุดคือบริ ษัทผลิตเนื้อหำทำง

อินเทอร์เน็ต อย่ำงเช่น กูเกิล เฟซบุ๊ก 

และแอมะซอน

กำรพัฒนำของอินเทอร์เน็ตท่ีผ่ำนมำ

เป็นผลมำจำกกำรมีกำรก�ำกับดูแล

น้อยหรือไม่มีเลย กำรเข้ำมำควบคุม

อย่ำงเข้มงวดของรัฐบำลจะปิดกั้น

ควำมริเริ่มสร้ำงสรรค์และพัฒนำกำร

ของอินเทอร์เน็ตในอนำคต

ระบบตลำดแบบเปิดอยู่บนพืน้ฐำนของ

กำรเลือก และผู้ใช้งำนสำมำรถเปลี่ยน 

ผู้ให้บริกำรได้เสมอหำกไม่พอใจกับ

เงื่อนไขท่ีเขำเสนอ กำรเลือกของผู้ใช้

งำนและระบบตลำดจะท�ำให้ข้อเสนอท่ี

ไม่ดีหำยไปเอง และท�ำให้เหลือแต่ข้อ

เสนอที่ดีๆ

ข้อถกเถียง ผูส้นบัสนนุความเป็นกลาง
ของเครอืข่าย

ผู้คัดค้านความเป็นกลาง
ของเครือข่าย
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หลักการพื้นฐาน

ในช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำ กำรถกเถยีงเชิงนโยบำยและกำรควบคมุควำมเป็นกลำงของเครอืข่ำยส่งผลให้เกดิ

กำรพัฒนำหลักกำรส�ำคัญบำงประกำรเกี่ยวกับควำมเป็นกลำงของเครือข่ำยดังนี้50

 •  ควำมโปร่งใส: ผู้ประกอบกำรต้องแจ้งข้อมูลอย่ำงสมบูรณ์และถูกต้องเกี่ยวกับแนวทำงกำร

บริหำรจัดกำรเครือข่ำย ศักยภำพและคุณภำพของบริกำรท่ีให้กับลูกค้ำ โดยเป็นข้อมูลท่ี 

ผู้ใช้งำนทั่วไปเข้ำใจได้

 •  กำรเข้ำถึง: ผู้ใช้งำนควรสำมำรถเข้ำถึง [โดยไม่มีข้อจ�ำกัด] กรณีที่เป็นเนื้อหำ บริกำร หรือ

แอปพลิเคชัน [ที่ถูกกฎหมำย] [โดยมีกำรประกันคุณภำพของบริกำรในขั้นต�่ำเพื่อให้ใช้งำนได้

อย่ำงจริงจัง และเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของหน่วยงำนก�ำกับดูแล] หรือสำมำรถน�ำฮำร์ดแวร์

เข้ำมำต่อกับเครือข่ำย โดยไม่ท�ำให้เกิดอันตรำยกับเครือข่ำย

 •  กำร(ไม่)เลือกปฏิบัติ: ผู้ประกอบกำรต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อจรำจรทำงอินเทอร์เน็ต [หรือไม่

เลือกปฏิบัติแบบที่ชอบด้วยเหตุผล] ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

  • ต้นทำงที่เป็นผู้ส่งหรือผู้รับ

  •  ประเภทของเนื้อหำ ประเภทของแอปพลิเคชันและบริกำร [โดยมีกำรแข่งขันที่เป็นธรรม 

ไม่มีกำรเลือกปฏิบัติต่อคู่แข่งซึ่งไม่เป็นที่ประสงค์ หรือผู้ให้บริกำรเสริม]

  •  “ควำมชอบด้วยเหตุผล” ในแง่ของกำรปฏิบัติใดๆ เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ (กำรประกัน

คุณภำพของบริกำร ควำมปลอดภัยและควำมยืดหยุ่นของเครือข่ำย นวัตกรรมและกำร

ลงทุนเพิ่มเติม กำรลดต้นทุน ฯลฯ) และต้องไม่ใช่เพื่อข้อได้เปรียบของธุรกิจเท่ำนั้น

 หลักกำรอื่นๆ ซึ่งมักมีกำรถกเถียงในเวทีระหว่ำงประเทศ อย่ำงเช่น กำรประชุม IGF และเวที

อภิปรำย EuroDIG ประกอบด้วย

 •  กำรรักษำเสรีภำพในกำรแสดงออก กำรเข้ำถึงข้อมูลและทำงเลือก

 •  กำรก�ำหนดให้มีหลกัประกนัข้ันต�ำ่ของคณุภำพกำรให้บรกิำรและควำมปลอดภยักบัควำมย่ังยืน

ของเครือข่ำย

 • กำรคุ้มครองให้มีแรงกระตุ้นเพื่อกำรลงทุน

 •  กำรท�ำให้เกิดโอกำสของนวัตกรรมใหม่ (เช่น โอกำสท่ีแม่แบบธุรกิจใหม่และธุรกิจแบบ

สร้ำงสรรค์จะเติบโตขึ้นได้ เช่น ทำงเข้ำแบบใหม่)



76

บทที่ 2 ตะกร้าโครงสร้างพื้นฐานและการก�าหนดมาตรฐาน

 •  กำรจ�ำแนกควำมหมำยของสทิธ ิบทบำท และควำมรบัผดิชอบทุกฝ่ำยท่ีเกีย่วข้อง (ผูใ้ห้บรกิำร 

หน่วยงำนก�ำกับดูแล ผู้ใช้งำน) รวมทั้งสิทธิที่จะสำมำรถอุทธรณ์คดีและขอรับกำรเยียวยำ

 • กำรป้องกันกำรปฏิบัติที่ขัดขวำงกำรแข่งขัน

 •  กำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมทำงกำรตลำดท่ีช่วยให้ผู้ใช้สำมำรถเลือกอย่ำงง่ำยดำยและเปลี่ยนผู้ให้

บริกำรได้

 •  กำรคุ้มครองประโยชน์ของผู้เสียเปรียบ ท้ังผู้พิกำรและผู้ใช้งำนหรือธุรกิจในประเทศก�ำลัง

พัฒนำ

 • กำรรักษำควำมหลำกหลำยของเนื้อหำและบริกำร

แนวทางด้านนโยบาย

จำกข้อถกเถียงเรื่องควำมเป็นกลำงของเครือข่ำย ท�ำให้เกิดค�ำถำมอกีประกำรหนึ่ง กล่ำวคือ สมำชิกสภำ

นิติบัญญัติและหน่วยงำนก�ำกับดูแลมีบทบำทอย่ำงไรเกี่ยวกับนโยบำยบรอดแบนด์และกำรปฏิบัติของผู้

ประกอบกำร? หนึ่งในปัญหำท้ำทำยส�ำคัญของหน่วยงำนก�ำกับดูแลคือ ควรท�ำหน้ำท่ีในเชิงป้องปรำม 

(ex-ante) เพื่อหลีกเลี่ยงกำรละเมิดหลักควำมเป็นกลำงของเครือข่ำยที่อำจเกิดขึ้น หรือเพียงตอบสนอง

ไปตำมกรณีก่อนหน้ำ (ex-post) เม่ือ (และถ้ำ) เกิดกำรละเมิดข้ึน ควำมท้ำทำยส�ำหรับสมำชิกสภำ

นิติบัญญัติและผู้ก�ำหนดนโยบำยคือ ควรแก้ปัญหำโดยใช้ “กฎหมำยแท้” (hard law) โดยบัญญัติเนื้อหำ

ของหลักกำรไว้ในกฎหมำย หรือเพียงแต่ใช้ “กฎหมำยอ่อน” (soft law) (แนวปฏิบัติและนโยบำย) ก็เพียง

พอแล้ว51

ประเทศพัฒนาแล้ว

สบืเนือ่งจำกคดกีบับรษัิทคอมคำสต์ (Comcast) คณะกรรมำธกิำรกลำงด้ำนกำรสือ่สำรแห่งสหรฐัอเมรกิำ 

(US Federal Communications Commission - FCC) จึงน�ำแนวปฏิบัติว่ำด้วยควำมเป็นกลำงของ 

เครอืข่ำยมำใช้เพิม่เตมิส�ำหรับข้อบัญญัตเิชงินโยบำยในปี 200552 ซ่ึงสะท้อนถงึควำมจ�ำเป็นท่ีจะต้องมกีำร

เข้ำถึงและทำงเลือกเกี่ยวกับเนื้อหำและอุปกรณ์ และแก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติและควำมโปร่งใส 

ในเวลำเดยีวกนั มตขิอง FCC ท่ีสนบัสนนุควำมเป็นกลำงของเครอืข่ำยได้ถกูเพกิถอนเมือ่ต้นปี 2014 โดย

ค�ำสั่งของศำลอุทธรณ์สหรัฐฯ ซึ่งอ้ำงว่ำ FCC มีอ�ำนำจหน้ำที่ที่จ�ำกัด เป็นเหตุให้ FCC ต้องพิจำรณำ

อนุญำตให้บริษัทโทรคมนำคมสำมำรถ “เลือกจ่ำยเพื่อรับอภิสิทธิ์” หรือต้องจัดระดับบรอดแบนด์ใหม่ใน

ฐำนะสำธำรณูปกำร ทั้งนี้เพื่อให้มีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรบังคับใช้หลักควำมเป็นกลำงของเครือข่ำย กรอบ

ก�ำกับดูแลด้ำนกำรสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ของสหภำพยุโรปเน้นกำรคุ้มครองเสรีภำพในกำรแสดงออก  

ทำงเลอืกของผูใ้ช้งำนและสทิธกิำรเข้ำถงึ รวมท้ังหลกัควำมโปร่งใส แต่ในขณะเดยีวกนักเ็น้นควำมจ�ำเป็น
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ที่จะต้องมีกำรลงทุน กำรแข่งขันที่เป็นธรรมโดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติและโอกำสส�ำหรับแม่แบบธุรกิจใหม่

รวมทั้งธุรกิจในเชิงนวัตกรรม53 ในปี 2014 สภำยุโรปมีมติรับรองระเบียบว่ำด้วยตลำดโทรคมนำคมเดี่ยว 

(Regulation on the Single Telecoms Market) ซึ่งมีข้อบัญญัติหนักแน่นเกี่ยวกับควำมเป็นกลำงของ

เครือข่ำย [รวมท้ังค�ำนิยำมท่ีเข้มแข็งและกรอบท่ีหนักแน่นเกี่ยวกับ “บริกำรเฉพำะทำง” (specialised 

services)]54 บรำซิล55 ชิลี56 สโลวีเนีย และเนเธอร์แลนด์ ต่ำงคุ้มครองควำมเป็นกลำงของเครือข่ำยโดย

ใช้กฎหมำยระดับประเทศเช่นกัน

ประเทศก�าลังพัฒนา

สืบเนื่องจำกโครงสร้ำงพื้นฐำนและแบนด์วิธที่จ�ำกัด หน่วยงำนก�ำกับดูแลในประเทศก�ำลังพัฒนำให้ควำม

ส�ำคัญกับนโยบำยกำรใช้ประโยชน์ท่ีเป็นธรรม ได้แก่ กำรก�ำหนดรำคำท่ีเหมำะสมและกำรเข้ำถึงท่ีเป็น

ธรรมส�ำหรบัทุกคน บำงคนแสดงข้อกงัวลเกีย่วกบักำรไม่เลอืกปฏบิตัข้ิำมพรมแดน โดยระบุว่ำกำรจรำจร

ข้อมูลจำกทุกประเทศควรได้รับกำรปฏิบัติแบบเดียวกัน โดยไม่มีกำรใช้อิทธิพลเนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยในกำร

ยกเลิกสัญญำ นอกจำกนั้น บำงประเทศยังอ่อนไหวกับประเด็นด้ำนวัฒนธรรม กำรเมือง หรือจริยธรรม

ภำยในประเทศ และใช้เหตุผล กำรบริหำรจัดกำร และ “กำรใช้อย่ำงไม่เหมำะสม” เพื่อให้เกิดกำรปฏิบัติ

ท่ีแตกต่ำงกัน ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับแม่แบบใหม่ในโลกท่ีพัฒนำแล้วซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อตลำดของ

ประเทศก�ำลังพัฒนำ โดยกำรให้ควำมส�ำคัญกับบริกำรของบริษัทอินเทอร์เน็ตขนำดใหญ่มำกกว่ำธุรกิจที่

เพิง่เริม่ต้น ส่งผลให้กำรแข่งขนัมีน้อยลง เป็นกำรคกุคำมกำรผลตินวตักรรม เนือ้หำและบรกิำรในประเทศ 

และควำมหลำกหลำยของสือ่ แต่อย่ำงไรกด็ท่ีีผ่ำนมำมนีโยบำยอย่ำงเป็นทำงกำรและกรอบกำรก�ำกบัดแูล

ด้ำนควำมเป็นกลำงของเครือข่ำยไม่มำกนักที่ถูกเสนอจำกประเทศก�ำลังพัฒนำ ข้อเสนออื่นอำจประกอบ

ด้วยกำรเลยีนแบบแม่แบบท่ีก�ำลงัเกดิข้ึนในสหรัฐฯ กำรอนญุำตให้หน่วยงำนโทรคมนำคมแห่งชำตสิำมำรถ

เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมเพ่ือให้สิทธิพิเศษกับผู้ให้บริกำรเสริม ท�ำให้เกิดรำยได้มำกข้ึนกับหน่วยงำน

โทรคมนำคม หรือในทำงตรงข้ำมอำจบังคับใช้ให้เกิดควำมเป็นกลำงของเครือข่ำยในระดับชำติ ทั้งนี้เพื่อ

ดึงดูดใจผู้ให้บริกำรเสริมซึ่งมำจำกนอกสหรัฐฯ

หน่วยงานระหว่างประเทศและเอ็นจีโอ

หน่วยงำนระหว่ำงประเทศและกลุ่มผู้ใช้งำนจ�ำนวนมำกยังได้จัดท�ำจุดยืนเชิงนโยบำยเกี่ยวกับควำม 

เป็นกลำงของเครือข่ำย สภำยุโรป (CoE) ในปฏิญญำคณะกรรมกำรรัฐมนตรีสภำยุโรปว่ำด้วยควำม 

เป็นกลำงของเครือข่ำย (Declaration of the Committee of Ministers on network neutrality) ปี 2010 

ย�ำ้ถงึสทิธข้ัินพืน้ฐำนท่ีจะมีเสรภีำพในกำรแสดงออกและกำรเข้ำถงึข้อมูลข่ำวสำร57 ประชำคมอนิเทอร์เนต็ 

(Internet Society - ISOC) ส่งเสริมแนวทำงที่ให้ผู้ใช้งำนเป็นศูนย์กลำง ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหำกำรเข้ำถึง 

ทำงเลือกและควำมโปร่งใสโดยผ่ำนข้อถกเถียงเกี่ยวกับกำรเช่ือมต่อระหว่ำงเครือข่ำยแบบเปิด (Open 

Inter-networking) มำกกว่ำจะเน้นประเด็นควำมเป็นกลำงของเครือข่ำย58 หน่วยงำน กลุ่มผู้บริโภค
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สหรัฐฯ-ยุโรป (Trans Atlantic Consumer Dialogue - TACD) เวทีขององค์กรผู้บริโภคของสหรัฐฯ และ

สหภำพยุโรป ย�้ำเช่นกันถึงข้อเรียกร้องให้มีพฤติกรรมท่ีไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ให้บริกำรโทรคมนำคม โดย

เรียกร้องท้ังสหรัฐฯ และสหภำพยุโรปให้มีหน่วยงำนก�ำกับดูแลซ่ึงท�ำหน้ำท่ีคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้งำน59 

ควำมเป็นกลำงของเครือข่ำยและอินเทอร์เน็ตแบบมลัตเิทียร์เป็นประเดน็ท่ีได้รบักำรอภปิรำยอย่ำงเข้มข้น

ในกระบวนกำร WCIT-12 แต่ในเอกสำรฉบับสุดท้ำยของกระบวนกำรเน็ตมันไดอัล ในปี 2014 ไม่รวม

ประเด็นควำมเป็นกลำงของเครือข่ำยในหลักกำรท่ีให้ควำมเห็นชอบ หำกเช้ือเชิญให้มีกำรอภิปรำยใน

ประเด็นนี้เพิ่มเติม โดยเฉพำะกำรอภิปรำยในเวที IGF ช่วง IGF 2014

 เอ็นจีโอหลำยแห่งกังวลอย่ำงย่ิงเกี่ยวกับอนำคตของเนื้อหำและบริกำรท่ีไม่ใช่เรื่องพำณิชย์และ

ไม่มีกำรแข่งขัน และเรียกร้องให้มีกำรถ่ำยทอดเนื้อหำเหล่ำนี้ผ่ำนเครือข่ำยของผู้ให้บริกำรโทรคมนำคม

ในลักษณะที่เท่ำเทียมกับเนื้อหำและบริกำรในเชิงพำณิชย์ ทั้งยังย�้ำถึงสิทธิของกลุ่มชำยขอบ โดยเฉพำะ

ผู้พิกำร ที่จะสำมำรถใช้เนื้อหำ บริกำร และแอปพลิเคชัน (รวมทั้งแอปพลิเคชันที่ใช้แบนด์วิธสูง) เพื่อ 

ตอบสนองควำมต้องกำรของตนโดยไม่มีข้อจ�ำกัดแต่อย่ำงใด

ประเด็นเปิด

ยังคงมีประเด็นที่เปิดส�ำหรับข้อถกเถียงเรื่องควำมเป็นกลำงของเครือข่ำยดังนี้

 •  ควำมสมดุลระหว่ำงประโยชน์สำธำรณะของอินเทอร์เน็ตกับสิทธิของผู้ใช้งำน (และสิทธ ิ

มนุษยชน) กับสิทธิของผู้ให้บริกำรท่ีจะพัฒนำบริกำรใหม่ๆ ในเครือข่ำยท่ีตนเป็นเจ้ำของ 

อยู่ที่ใด?

 •  ตลำดท่ีปรำศจำกกำรก�ำกบัดแูลและมกีำรแข่งขันแบบเปิด ซ่ึงเป็นข้อเสนอท่ีได้รบักำรผลกัดนั

จำกผูใ้ห้บรกิำรโทรคมนำคม จะท�ำให้เกดิทำงเลอืกท่ีไม่จ�ำกดั (หรอืเพยีงพอ) ส�ำหรบัผูใ้ช้งำน

จรงิหรอื? และผูใ้ช้งำนจะสำมำรถมส่ีวนร่วมตดัสนิใจได้อย่ำงจรงิจงัหรอืไม่?60 หรอืหน่วยงำน

ก�ำกับดูแลควรได้รับอ�ำนำจในฐำนะเป็นผู้คุ้มครองสิทธิ และถ้ำเป็นเช่นนั้นควรมีอ�ำนำจใน

ลักษณะใด?

 •  แนวทำงด้ำนกฎหมำยและกำรก�ำกับดูแลท่ีแตกต่ำงกันจะส่งผลกระทบต่อตลำดบรอดแบนด์

และกำรลงทุนเพิ่มเติมกับกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมอย่ำงไร?

 •  ควำม(ไม่)เป็นกลำงของเครือข่ำยจะส่งผลกระทบต่อประเทศก�ำลังพัฒนำอย่ำงไร?

 •  อินเทอร์เน็ตที่แบ่งเป็นเทียร์ต่ำงๆ จะส่งผลกระทบต่อกำรแข่งขัน นวัตกรรม กำรลงทุน และ

สิทธิมนุษยชนอย่ำงไร?

 •  กำรเก็บค่ำบริกำรแบบศูนย์ในกำรพัฒนำ CDNs ควรถือว่ำมีลักษณะเป็น “อินเทอร์เน็ตที่แบ่ง

เป็นเทียร์ต่ำงๆ” หรือไม่?
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 •  ผู้ให้บริกำรเสริมรำยใหญ่ทั้งในส่วนของผู้ผลิตเนื้อหำและบริกำร จะมองว่ำอินเทอร์เน็ตที่แบ่ง

เป็นเทียร์ต่ำงๆ และบริกำรใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นแม่แบบทำงธุรกิจที่ให้ผลก�ำไรหรือไม่? ในกรณี

เช่นนั้น พวกเขำจะสำมำรถปรับตัวและยอมให้ผู้ใช้งำนจำกประเทศก�ำลังพัฒนำเข้ำมำม ี

ส่วนร่วม หรือจะกันคนเหล่ำนี้ออกไป?

 •  ผู้ประกอบกำรโทรคมนำคมจะสำมำรถพัฒนำแม่แบบธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรำยได้โดยไม่ต้อง

ละเมิดควำมเป็นกลำงของเครอืข่ำยได้หรอืไม่ [หลงัจำกมตีวัอย่ำงท่ีประสบควำมส�ำเรจ็ในกรณี

ของไอทูนส์ (iTunes) กูเกิล และผู้ให้บริกำรเสริมรำยอ่ืนๆ และโอกำสท่ีจะมีควำมร่วมมือ

ระหว่ำงผู้ให้บริกำรเสริมกับผู้ประกอบกำร61) หรือไม่?

 •  ควำมจ�ำเป็นท่ีจะต้องมีกำรบริหำรจัดกำรเส้นทำงจรำจรของข้อมูลเนื่องจำกเหตุผล (ด้ำน

คุณภำพ) เชิงเทคนิค จะล้ำสมัยในอนำคตเนื่องจำกควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีของผู้ให้

บริกำรโทรคมนำคมหรือไม่?

 •  กำรพึ่งพำระบบเคลำด์ (cloud) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งมำกข้ึน จะมีอิทธิพลต่อข้อ 

ถกเถียงเกี่ยวกับควำมเป็นกลำงของเครือข่ำย ตลอดจนในทิศทำงกลับกันอย่ำงไรบ้ำง?

 •  ข้อถกเถียงควรครอบคลุมตั้งแต่กำรบริหำรจัดกำรเส้นทำงจรำจรของข้อมูลจำกระดับผู้ให้

บริกำรโทรคมนำคม ไปจนถึงกำรบริหำรจัดกำรเนื้อหำและแอปพลิเคชันในระดับของผู้ให้

บริกำรเนื้อหำและแอปพลิเคชัน อย่ำงเช่น กูเกิล แอปเปิล หรือเฟซบุ๊ก หรือไม่?

 •  กำรคุ้มครองผู้บริโภคจะยังคงมีควำมเช่ือมโยงในข้ันพื้นฐำนกับควำมเป็นกลำงของเครือข่ำย

หรือไม่?

 •  ถ้ำหลกัควำมเป็นกลำงของเครอืข่ำยถกู “ท�ำลำย” จะมหีลกักำรอืน่ใดท่ีสนบัสนนุกำรคุม้ครอง

ผู้บริโภคในอนำคต?

มาตรฐานเว็บไซต์
จนถงึปลำยทศวรรษ 1980 กำรต่อสูเ้กีย่วกบัมำตรฐำนเครอืข่ำยจบลง TCP/IP ค่อยๆ กลำยเป็นโปรโตคอล

หลักของเครือข่ำย และมำตรฐำนอื่นๆ ค่อยๆ ลดบทบำทลง ไม่ว่ำจะเป็น X-25 ซึ่งได้รับกำรสนับสนุน

จำก ITU [ส่วนหนึ่งของสถำปัตยกรรมกำรเชื่อมต่อระบบเปิด (Open Systems Interconnection - OSI)] 

และมำตรฐำนอื่นๆ ที่เป็นของบริษัทต่ำงๆ เช่น SNA ของไอบีเอ็ม ในขณะที่อินเทอร์เน็ตช่วยให้เกิดกำร

สือ่สำรท่ีเป็นปรกตริะหว่ำงเครอืข่ำยต่ำงๆ ผ่ำน TCP/IP แต่ระบบกยั็งขำดมำตรฐำนแอปพลเิคชนักลำง
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 ทิม เบอร์เนอร์ส-ลี (Tim Berners-Lee) และเพื่อนร่วมงำนที่ CERN (หน่วยงำนเพื่อกำรวิจัย

นิวเคลียร์แห่งยุโรป - European Organization for Nuclear Research) ที่เจนีวำเป็นผู้คิดค้นทำงออกโดย

พัฒนำมำตรฐำนใหม่ส�ำหรับกำรแชร์ข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยโดยใช้ภำษำ HTML (HyperText Markup 

Language ซ่ึงควำมจริงคอืกำรท�ำให้ภำษำท่ีใช้อยู่แต่เดมิอย่ำง Standard Generalized Markup Language 

หรือ SGML ตำมมำตรฐำน ISO ง่ำยลง) เนื้อหำอินเทอร์เน็ตที่แสดงในช่วงแรกเป็นไปตำมมำตรฐำน 

HTML ซึ่งได้กลำยเป็นพื้นฐำนของเวิลด์ไวด์เว็บ และเป็นเหตุให้อินเทอร์เน็ตเติบโตขึ้นอย่ำงรวดเร็วมำก

 จำกเวอร์ชันแรก ภำษำ HTML ได้รับกำรปรับปรุงและเพิ่มคุณลักษณะใหม่ๆ สม�่ำเสมอ บทบำท

ท่ีส�ำคัญมำกข้ึนของอินเทอร์เน็ตท�ำให้มีควำมสนใจต่อค�ำถำมเกี่ยวกับกำรก�ำหนดมำตรฐำน HTML  

โดยเฉพำะในช่วงที่เกิดสงครำมเบรำเซอร์ (Browser Wars) ระหว่ำงค่ำยเน็ตสเคป (Netscape) กับค่ำย

ไมโครซอฟท์ โดยแต่ละบริษัทต่ำงพยำยำมรักษำตลำดโดยกำรสร้ำงอิทธิพลต่อมำตรฐำน HTML แม้ว่ำ

โดยพ้ืนฐำนภำษำ HTML จะสำมำรถจัดกำรกับข้อควำมและภำพได้ แต่แอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ต 

สมัยใหม่ต้องพึ่งพำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมำกข้ึนเพื่อจัดกำรกับฐำนข้อมูล วิดีโอ และภำพเคลื่อนไหว  

แอปพลิเคชันท่ีหลำกหลำยเหล่ำนี้ต้องพึ่งพำควำมพยำยำมอย่ำงมำกในกำรก�ำหนดมำตรฐำน ท้ังน้ีเพ่ือ

ประกันว่ำเบรำว์เซอร์ส่วนใหญ่จะสำมำรถแสดงเนื้อหำอินเทอร์เน็ตอย่ำงถูกต้องเหมำะสม

 แอปพลิเคชันท่ีใช้ในกำรก�ำหนดมำตรฐำนเข้ำสู่ยุคใหม่เมื่อเริ่มมีกำรน�ำภำษำ XML (eXtended 

Markup Language) มำใช้ ซ่ึงท�ำให้เกิดควำมยืดหยุ่นมำกขึ้นในกำรก�ำหนดมำตรฐำนส�ำหรับเน้ือหำ

อินเทอร์เน็ต ท้ังยังมีกำรน�ำชุดมำตรฐำน XML ใหม่มำใช้ ยกตัวอย่ำงเช่น มำตรฐำนท่ีใช้กับกำร 

แพร่กระจำยเนื้อหำผ่ำนสัญญำณไร้สำยหรือที่เรียกว่ำ Wireless Markup Language (WML) กำรก�ำหนด

มำตรฐำนแอปพลิเคชันมักเป็นไปตำมกรอบท่ีสอดคล้องกับ W3C ซ่ึงน�ำโดย ทิม เบอร์เนิร์ส-ลี โปรด

สงัเกตว่ำแม้กรอบดงักล่ำวจะมีบทบำทสงูในอินเทอร์เนต็ แต่ W3C กลบัไม่ได้เป็นประเดน็ท่ีมีกำรถกเถยีง

มำกนักในแง่ของกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต

คลาวด์คอมพิวติง
คลำวด์คอมพิวติง (cloud computing) หมำยถึง กำรเคลื่อนย้ำยข้อมูลจำกฮำร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์ของ

เรำไปไว้ในเซิร์ฟเวอร์ในคลำวด์ (เช่น ที่จัดเก็บเซิร์ฟเวอร์ขนำดใหญ่) โดยคลื่นลูกแรกของคลำวด์คอมพิว

ติงเริ่มจำกกำรเก็บข้อมูลอีเมลในเซิร์ฟเวอร์ (จีเมล ยำฮู!) แอปพลิเคชันเครือข่ำยสังคม (เฟซบุ๊ก ทวิต

เตอร์) และแอปพลิเคชันออนไลน์อื่นๆ (วิกิ บล็อก กูเกิลด็อก) นอกจำกแอปพลิเคชันที่ใช้ประจ�ำวันแล้ว 

ยังมีกำรใช้งำนคลำวด์คอมพิวติงอย่ำงแพร่หลำยส�ำหรับซอฟต์แวร์ทำงธุรกิจ ในปัจจุบัน ข้อมูลดิจิทัล

จ�ำนวนมำกข้ึนเริ่มเคลื่อนย ้ำยจำกฮำร ์ดดิสก ์ของเรำไปท่ีคลำวด ์ บริษัทท่ีมีบทบำทหลักใน 

คลำวด์คอมพิวติง ได้แก่ กูเกิล ไมโครซอฟท์ แอปเปิล แอมะซอน และเฟซบุ๊ก ซึ่งล้วนแต่พัฒนำหรือมี

แผนที่จะพัฒนำแหล่งเก็บเซิร์ฟเวอร์ขนำดใหญ่
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 ในยุคแรกของคอมพวิเตอร์ เรำใช้คอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรมท่ีทรงพลงั ในขณะท่ีใช้คอมพวิเตอร์

ลูกข่ำยแบบ “ใบ้” หมำยถึงอ�ำนำจจะอยู่ที่ศูนย์กลำง แต่ผ่ำนมำเป็นเวลำนำน ทุกวันนี้เมื่อมีกำรพัฒนำ

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและแอปพลิเคชันในวินโดวส์ ท�ำให้อ�ำนำจในคอมพิวเตอร์เคลื่อนย้ำยมำยัง

คอมพิวเตอร์ท่ีเป็นลูกข่ำยมำกข้ึน คลำวด์คอมพิวติงจะท�ำให้วงจรนี้สมบูรณ์ขึ้นหรือไม่? เรำจะยังมี 

รปูแบบของคอมพวิเตอร์ศนูย์กลำง/แหล่งรวมเซิร์ฟเวอร์เพยีงไม่กีแ่ห่ง และมีคอมพวิเตอร์แบบใบ้อกีเป็น

พันล้ำนเครื่องท้ังในส่วนท่ีเป็นโน้ตบุ๊ก จอภำพ และโทรศัพท์มือถือหรือไม่? คงต้องใช้เวลำในกำรตอบ

ค�ำถำมนี้ แต่ในปัจจุบัน เรำสำมำรถจ�ำแนกปัญหำของกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตบำงประกำร ซึ่งน่ำจะเป็น

ผลที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับกำรพัฒนำคลำวด์คอมพิวติง

 •  เม่ือมีกำรให้บรกิำรต่ำงๆ มำกข้ึนผ่ำนระบบออนไลน์ สงัคมสมยัใหม่จะพึง่พำอินเทอร์เนต็มำก

ข้ึน ในอดีต ถ้ำอินเทอร์เน็ตล่ม เรำก็แค่ส่งอีเมลไม่ได้หรือไม่สำมำรถท่องเน็ต แต่ในยุค 

คลำวด์คอมพิวติง เรำจะไม่สำมำรถแม้แต่เขียนข้อควำมหรือค�ำนวณ กำรพึ่งพำอินเทอร์เน็ต

มำกขึ้นจะท�ำให้เกิดแรงกดดันมำกขึ้นต่อควำมเข้มแข็งและควำมพึ่งพำได้ของระบบ

 •  ในขณะที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกจัดเก็บในคลำวด์มำกขึ้น ค�ำถำมเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัวและ

กำรคุ้มครองข้อมูลจะเริ่มเป็นที่สนใจมำกขึ้น เรำจะสำมำรถควบคุมไฟล์ข้อควำม อีเมล และ

ข้อมูลอ่ืนๆ ของเรำเองได้หรือไม่? ผูด้แูลคลำวด์จะเอำข้อมูลของเรำไปใช้โดยไม่ได้รบัอนญุำต

หรือไม่? ใครจะเป็นผู้เข้ำถึงข้อมูลของเรำ?

 •  ในขณะที่ข้อมูลถูกเปลี่ยนเป็นดิจิทัลในปริมำณมำกขึ้น หลำยประเทศเริ่มไม่สบำยใจที่ข้อมูล

ในประเทศของตนแพร่ไปไกลเกินกว่ำ “พรมแดน” ประเทศ พวกเขำอำจพยำยำมท�ำระบบ

คลำวด์ในประเทศหรือภมูภิำคของตน และหำทำงท�ำให้ระบบคลำวด์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนัได้รบั

กำรบริหำรจัดกำรและกำรก�ำกับดูแลในระดับสำกล กำรพัฒนำระบบคลำวด์ในประเทศอำจ

เกดิได้เร็วข้ึนเนือ่งจำกผูป้ระกอบกำรหลกัท้ังหมดในบรกิำรดงักล่ำวตัง้อยู่ในสหรฐัฯ อำจมคีน

แย้งว่ำข้อถกเถียงซ่ึงเน้นท่ีบทบำทของ ICANN ในปัจจุบันจะเปลี่ยนไปเป็นกำรตั้งค�ำถำม 

เกี่ยวกับกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตในส่วนที่เป็นกำรก�ำกับดูแลคลำวด์คอมพิวติง

 •  เนือ่งจำกผูป้ระกอบกำรคลำวด์คอมพวิตงิมคีวำมหลำกหลำย ค�ำถำมเกีย่วกบัมำตรฐำนจงึเริม่

ส�ำคญัข้ึน กำรน�ำมำตรฐำนกลำงมำใช้จะช่วยให้กำรส่งข้อมลูระหว่ำงคลำวด์ต่ำงๆ เป็นไปอย่ำง

รำบรื่น (เช่น กำรแชร์ข้อมูลระหว่ำงกูเกิลกับแอปเปิล) ทำงออกอย่ำงหนึ่งท่ีอยู่ระหว่ำงกำร

พจิำรณำคอืกำรน�ำมำตรฐำนแบบเปิดมำใช้โดยผูม้บีทบำทหลกัในคลำวด์คอมพิวตงิ

 กำรอภบิำลอินเทอร์เนต็ของคลำวด์คอมพวิตงิน่ำจะเป็นประเดน็ส�ำคญัข้ึนมำเนือ่งจำกปฏสิมัพนัธ์

ระหว่ำงผูเ้ล่นและหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้องหลำยฝ่ำย ยกตวัอย่ำงเช่น สหภำพยุโรปกงัวลในประเดน็ควำมเป็น

ส่วนตัวและกำรคุ้มครองข้อมูล และข้อตกลงท่ำเรือปลอดภัย (Safe Harbour Agreement) ซึ่งคำดว่ำจะ

ช่วยแก้ปัญหำระบบรักษำควำมเป็นส่วนตัวท่ีแตกต่ำงกันระหว่ำงสหรัฐฯ กับสหภำพยุโรป กลับท�ำงำน 
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ไม่ได้ผลมำกนกั เนือ่งจำกมกีำรส่งถ่ำยข้อมลูดจิทัิลผ่ำนมหำสมุทรแอตแลนตกิมำกข้ึน สหภำพยโุรปและ

สหรัฐฯ คงต้องตอบค�ำถำมในส่วนของกำรคุ้มครองควำมเป็นส่วนตัวตำมระเบียบของสหภำพยุโรป 

เนือ่งจำกผูป้ระกอบกำรคลำวด์คอมพิวตงิส่วนใหญ่เป็นบรษัิทจำกสหรฐัฯ ประเดน็นีย่ิ้งเป็นท่ีสนใจมำกขึน้

ภำยหลังกำรเปิดโปงกำรสอดแนมครั้งใหญ่โดยสโนวเดน ในแง่ของมำตรฐำน เชื่อว่ำบริษัทขนำดใหญ่คง

ต้องหำทำงตกลงกันเอง กูเกิลได้เริ่มผลักดันอย่ำงเต็มที่เพื่อให้มีกำรใช้มำตรฐำนแบบเปิด ทั้งนี้โดยกำร

ก่อตั้งแนวหน้ำปลดปล่อยข้อมูล (Data Liberation Front) และมีเป้ำหมำยเพื่อประกันให้มีกำรเปลี่ยนผ่ำน

ข้อมลูท่ีรำบรืน่ระหว่ำงคลำวด์ระบบต่ำงๆ ปัญหำเหล่ำนีเ้ป็นอิฐก้อนแรกๆ ท่ีต้องได้รบักำรแก้ไข ในแง่ของ

กำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตของคลำวด์คอมพวิตงิ ส่วนค�ำถำมอ่ืนๆ น่ำจะเกีย่วกบัทำงออกส�ำหรบัปัญหำด้ำน

นโยบำยท่ีเป็นรปูธรรม

การหลอมรวมส่ือ: อนิเทอร์เนต็ โทรคมนาคม 
มลัตมิเีดยี
ในประวตัศิำสตร์ท่ีผ่ำนมำ โทรคมนำคม กำรกระจำยภำพและเสยีง และบรกิำรอ่ืนๆ เป็นกลุม่อุตสำหกรรมท่ีแยก

จำกกนั เนือ่งจำกมกีำรใช้เทคโนโลยแีตกต่ำงกนัและอยูภ่ำยใต้กำรก�ำกบัดแูลท่ีแตกต่ำงกนั กำรใช้งำนอินเทอร์เนต็

อย่ำงแพร่หลำยและกำรมีบทบำทส�ำคญัของอนิเทอร์เนต็มส่ีวนสนบัสนนุให้เกดิกำรหลอมรวมสือ่ (convergence) 

ของเทคโนโลยีท่ีมช่ีองทำงแตกต่ำงกนัท้ังในส่วนของโทรคมนำคม กำรกระจำยภำพและเสยีง และกำรส่งข้อมูล 

ในปัจจบัุนเรำสำมำรถโทรศพัท์ ดโูทรทัศน์ และแชร์เพลงในคอมพวิเตอร์ผ่ำนอินเทอร์เนต็ เมือ่ไม่กีปี่ท่ีแล้ว บรกิำร

เหล่ำนีจ้ะใช้ระบบเทคโนโลยีท่ีแยกจำกกนั

 ในส่วนของโทรคมนำคมแบบเดมิ องค์ประกอบส�ำคญัของกำรหลอมรวมสือ่คอืบรกิำร VoIP ระบบ VoIP 

ท่ีได้รบัควำมนยิมมำกขึน้เรือ่ยๆ อย่ำงเช่น สไกป์ เป็นผลมำจำกรำคำท่ีถกูลง และควำมสำมำรถในกำรเช่ือมต่อ

กำรสือ่สำรผ่ำนข้อมลูและเสยีง และกำรใช้เครือ่งมอืท่ีเป็นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลือ่นท่ีท่ีทันสมัยมำกข้ึน 

เมือ่มยูีทูบ (YouTube) และบรกิำรขนำดเลก็อืน่ๆ ท�ำให้มกีำรหลอมรวมอินเทอร์เนต็กับมลัตมีิเดยีแบบดัง้เดมิ

และบรกิำรด้ำนบันเทิง แม้ว่ำกำรหลอมรวมสือ่ในเชิงเทคนคิจะเดนิหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว แต่เรำยังต้องใช้เวลำใน

กำรสงัเกตผลกระทบในเชงิเศรษฐกจิและกฎหมำย

ปัญหา

ผลกระทบเชิงเศรษฐกจิของการหลอมรวมสือ่

ในแง่เศรษฐกจิ กำรหลอมรวมสือ่ได้เปลีย่นรปูแบบของตลำดแบบเดมิ ท�ำให้บริษัทท่ีเคยมีส่วนแบ่งกำรตลำดแยก

จำกกนัต้องเข้ำมำแข่งขันกนัโดยตรง บรษัิทจงึต้องใช้ยุทธศำสตร์ท่ีแตกต่ำงกนั โดยส่วนใหญ่มักใช้วธิคีวบรวม

และซ้ือกจิกำร
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ภำพประกอบ 9
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ความจ�าเป็นของกรอบกฎหมาย

ระบบกฎหมำยปรบัตวัช้ำสดุต่อกำรเปลีย่นแปลงเนือ่งจำกกำรหลอมรวมด้ำนเทคโนโลยีและเศรษฐกจิ โดยแต่ละ

ภำคส่วน ท้ังโทรคมนำคม กำรกระจำยภำพและเสยีง และกำรส่งข้อมูล ต่ำงมกีรอบก�ำกบัดแูลเฉพำะของตนเอง 

กำรหลอมรวมสือ่จงึท�ำให้เกดิค�ำถำมหลำยประกำรเกีย่วกบักำรอภบิำลและกำรก�ำกบัดแูล

 •  จะเกดิอะไรข้ึนกบัระบบก�ำกบัดแูลท่ีเป็นอยู่ท้ังในระดบัประเทศและระหว่ำงประเทศ ในส่วนของ

โทรศพัท์และกำรกระจำยภำพและเสยีง?

 • ระบบใหม่จะได้รบักำรพฒันำโดยให้ควำมส�ำคญัต่ออินเทอร์เนต็เป็นกำรเฉพำะหรือไม่?

 •  กำรก�ำกบัดแูลกำรหลอมรวมสือ่ควรเป็นหน้ำท่ีของหน่วยงำนสำธำรณะ (รฐัและหน่วยงำนระหว่ำง

ประเทศ) หรอืควรปล่อยให้ควบคมุดแูลตนเอง?

 ในบำงประเทศ อย่ำงเช่น มำเลเซียและสวติเซอร์แลนด์ รวมท้ังสหภำพยโุรป เริม่มกีำรตอบค�ำถำม 

ดงักล่ำว มำเลเซียผ่ำนรฐับัญญัตกิำรสือ่สำรและมลัตมีิเดยี (Communications and Multimedia Act) ในปี 1998 

เพือ่ก�ำหนดกรอบพืน้ฐำนของกำรก�ำกบัดแูลกำรหลอมรวมสือ่ กรอบกำรก�ำกบัดูแลของสหภำพยุโรปในส่วนของ

กำรสือ่สำรอิเลก็ทรอนกิส์ ซ่ึงมีกำรน�ำเนือ้หำไปไว้ในกฎหมำยระดบัประเทศ เป็นอกีก้ำวย่ำงหนึง่ในทิศทำงนี้  

เช่นเดยีวกบักฎหมำยและระเบียบด้ำนโทรคมนำคมของสวติเซอร์แลนด์

ความเสีย่งของการหลอมรวมสือ่: การหลอมรวมระหว่างผูป้ระกอบการเคเบิลกบั
ผู้ให้บรกิารอนิเทอร์เนต็

ในหลำยประเทศ อินเทอร์เนต็บรอดแบนด์ถกูน�ำมำใช้ผ่ำนโครงข่ำยสำยเคเบิล โดยเฉพำะกรณขีองสหรฐัฯ ซ่ึง

อินเทอร์เนต็ผ่ำนสำยเคเบิลเป็นท่ีแพร่หลำยมำกกว่ำ ADSL (asymmetric digital subscriber line - สำยผูเ้ช่ำ

ดจิทัิลแบบอสมมำตร) ซ่ึงกเ็ป็นอนิเทอร์เนต็บรอดแบนด์อีกรูปแบบหนึง่ จะมคีวำมเสีย่งท่ีเกดิขึน้เนือ่งจำกกำร

หลอมรวมสือ่อย่ำงไร?

 มบีำงกลุม่แย้งว่ำผูป้ระกอบกำรเคเบิลซ่ึงเป็นพืน้ท่ีกนัชนระหว่ำงผูใ้ช้งำนกบัอินเทอร์เนต็อำจท�ำให้เกดิ

ปัญหำท้ำทำยต่อหลกัควำมเป็นกลำงของเครอืข่ำย

 ควำมแตกต่ำงส�ำคญัระหว่ำง ADSL กบัอนิเทอร์เนต็ผ่ำนสำยเคเบิลได้แก่ บริกำรอย่ำงหลงัไม่ถกูก�ำกบั

ดแูลโดยสิง่ท่ีเรยีกว่ำหลกัเกณฑ์ผูข้นส่งท่ัวไป (common carrier rules) ซ่ึงมผีลบังคบัใช้ต่อระบบโทรศพัท์ และ

ก�ำหนดว่ำกำรเข้ำถงึต้องมีลกัษณะไม่เลอืกปฏบัิต ิในขณะท่ีผูป้ระกอบกำรเคเบิลไม่ต้องปฏบัิตติำมหลกัเกณฑ์นี้ 

ท�ำให้พวกเขำสำมำรถควบคมุกำรเข้ำถงึอินเทอร์เนต็ของผูส้มัครใช้งำนได้อย่ำงเตม็ท่ี กล่ำวคอืพวกเขำสำมำรถ

ปิดกัน้แอปพลเิคชนับำงตวัและควบคมุกำรเข้ำถงึข้อมลูบำงส่วน นอกจำกนี ้อินเทอร์เนต็ผ่ำนสำยเคเบิลยังเปิด

โอกำสให้มีกำรสอดแนมและโอกำสท่ีจะละเมดิควำมเป็นส่วนตวัมำกข้ึน เนือ่งจำกกำรเช่ือมต่ออนิเทอร์เนต็ถกู
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ควบคมุด้วยระบบท่ีคล้ำยกบัเครอืข่ำยพืน้ท่ีท้องถิน่ (local area networks - LANs) ซ่ึงผูใ้ห้บริกำรมีส่วนควบคมุ

โดยตรงต่อกำรเข้ำถงึอินเทอร์เนต็ของผูใ้ช้งำน

 ในบทควำมเกีย่วกบัประเดน็นี ้ สหภำพเสรภีำพพลเมืองอเมรกินั (American Civil Liberties Union)  

ยกตวัอย่ำงควำมเสีย่งของกำรผกูขำดอินเทอร์เนต็ผ่ำนสำยเคเบิลว่ำ “เหมอืนกำรอนญุำตให้บรษัิทโทรศพัท์เป็น

เจ้ำของร้ำนอำหำรได้ และบรษัิทจะให้บรกิำรท่ีดแีละเชือ่มต่อสญัญำณท่ีชัดเจนให้กบัลกูค้ำผูโ้ทรศพัท์มำท่ีร้ำน

โดมิโนพซิซ่ำ ส่วนลกูค้ำซ่ึงโทรมำท่ีพิซซ่ำฮัทมกัได้รบัช่องสญัญำณท่ีไม่ชัดเจน สญัญำณหลดุ หรอืมคีลืน่แทรก”62

 ปัญหำกำรหลอมรวมสือ่อำจได้รบักำรแก้ไขหำกมีกำรวนิจิฉัยว่ำอินเทอร์เนต็ผ่ำนสำยเคเบิลเป็น “บรกิำร

ข้อมูล” หรอื “บรกิำรโทรคมนำคม” กนัแน่ ถ้ำเป็นแบบหลงักต้็องมกีำรปฏบัิตติำมหลกัเกณฑ์ผูข้นส่งท่ัวไป

ความมั่นคงไซเบอร์
สภาพการณ์ปัจจุบัน
แต่เดิมอินเทอร์เน็ตถูกออกแบบให้ใช้เฉพำะในแวดวงจ�ำกัดของบรรดำนักวิชำกำรเป็นส่วนใหญ่ เป็นกำร

สื่อสำรแบบเปิด และในตอนนั้นยังไม่มีข้อกังวลเรื่องควำมปลอดภัย

 ควำมม่ันคงไซเบอร์เริม่เป็นท่ีสนใจมำกข้ึนเมือ่มกีำรขยำยตวัของอินเทอร์เนต็ออกไปนอกแวดวง

ผู้ใช้งำนดั้งเดิม อินเทอร์เน็ตเป็นภำพสะท้อนของภำษิตโบรำณที่ว่ำเทคโนโลยีอำจมีทั้งคุณและโทษ อะไร

ที่ใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ก็อำจถูกใช้งำนในเชิงที่เป็นโทษได้เช่นกัน

 อำจแบ่งปัญหำควำมมั่นคงไซเบอร์อำจได้ตำมหลักเกณฑ์สำมข้อดังต่อไปนี้

 •  จ�ำแนกตำมปฏิบัติกำร กำรจ�ำแนกตำมปฏิบัติกำรอำจรวมถึงกำรดักจับข้อมูล กำรแทรกแซง

ข้อมูล กำรเข้ำถึงอย่ำงผิดกฎหมำย สปำยแวร์ กำรท�ำให้ข้อมูลเพี้ยน (data corruption) กำร

ก่อวินำศกรรม กำรขัดขวำงบริกำร (denial-of-service) และกำรโจรกรรมอัตลักษณ์ (identity 

theft)

 •  จ�ำแนกตำมคนร้ำย คนร้ำยในกรณีนี้มักประกอบด้วยแฮกเกอร์ อำชญำกรไซเบอร์ 

(cybercriminals) นักรบไซเบอร์ (cyberwarriors) และผู้ก่อกำรร้ำยไซเบอร์ (cyberterrorists)

 •  จ�ำแนกตำมเป้ำหมำย เป้ำหมำยอำจมีควำมหลำกหลำย ตั้งแต่ท่ีเป็นปัจเจกบุคคล บริษัท

เอกชน และหน่วยงำนสำธำรณะ ไปจนถงึโครงสร้ำงพืน้ฐำนท่ีส�ำคญั รฐับำล และทรพัย์สนิของ 

กองทัพ
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 กรอบเพือ่ควำมมัน่คงไซเบอร์ประกอบด้วยหลกันโยบำย กฎหมำย และหน่วยงำนในกำรแก้ปัญหำ

ควำมมั่นคงไซเบอร์ ซึ่งเป็นชุดของแนวคิดที่ครอบคลุมหลำยประเด็น ได้แก่

 •  กำรคุ้มครองโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนข้อมูลท่ีส�ำคัญ (Critical information infrastructure 

protection - CIIP) เป็นประเด็นที่ส�ำคัญอย่ำงมำกในปัจจุบัน เนื่องจำกโครงสร้ำงพื้นฐำนที่

ส�ำคญัในระดบัโลกล้วนต้องพึง่พำอินเทอร์เนต็ องค์ประกอบหลกัของสงัคมโลกท้ังในส่วนของ

พลังงำน น�้ำ และกำรเงิน ต้องพึ่งพำอินเทอร์เน็ตและโครงข่ำยคอมพิวเตอร์อื่นๆ รวมท้ัง

โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนข้อมูลอย่ำงมำก ซ่ึงไม่ใช่เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องเฉพำะกับอุปกรณ์และ 

จุดเชื่อมโยง แต่ยังรวมถึงโปรโตคอล ศูนย์ข้อมูล และทรัพยำกรอินเทอร์เน็ตที่ส�ำคัญ (critical 

Internet resources - CIR) ควำมอ่อนแอของอินเทอร์เน็ตก็เป็นควำมอ่อนแอของสังคม 

สมัยใหม่ด้วย

 •  อำชญำกรรมคอมพิวเตอร์ (Cybercrime) เป็นอำชญำกรรมที่ท�ำผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตและ

คอมพิวเตอร์ อำจเป็นอำชญำกรรมในรูปแบบเดิมซึ่งท�ำผ่ำนโลกไซเบอร์ (เช่น กรณีฉ้อโกง

ต่ำงๆ) และอำจเป็นอำชญำกรรมท่ีพฒันำข้ึนตำมเทคโนโลยี (เช่น กำรโกงโดยผ่ำนบตัรเครดติ

และกำรปฏบัิตมิิชอบต่อเดก็) อำชญำกรรมใหม่ๆ ท่ีพฒันำไปพร้อมกบัอนิเทอร์เนต็ (เช่น กำร

โจมตีแบบกำรขัดขวำงบริกำร และกำรหลอกให้คลิกแบนเนอร์โฆษณำหรือ pay-per-click 

frauds) และกำรใช้เครื่องมืออำชญำกรรมคอมพิวเตอร์ประกอบกับอำชญำกรรมอื่นๆ [เช่น 

บ็อตเน็ต (botnets)] ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศมีควำมก้ำวหน้ำมำกสุดในส่วนของกำร 

ต่อต้ำนกำรเผยแพร่ภำพลำมกอนำจำรของเด็ก แต่ยังไม่มีควำมร่วมมือท่ีชัดเจนในแง่กำร

ปรำบปรำมอำชญำกรรมคอมพิวเตอร์ระดับโลกที่เกิดขึ้นในตลำดมืด ซึ่งมีกำรโฆษณำบริกำร

ประกอบอำชญำกรรมและกำรใช้อำวุธดิจิทัลท่ีใช้ได้ง่ำย (เช่น กำรปล่อยไวรัสและบ็อตเน็ต) 

ซึ่งใครก็สำมำรถเข้ำถึงได้

 •  ควำมขัดแย้งในโลกไซเบอร์ (Cyberconflicts) ซ่ึงมกัเรยีกว่ำเป็นสงครำมไซเบอร์ เป็นเหตกุำรณ์

ท่ีเกิดข้ึนอย่ำงชัดเจน แต่ยังไม่มีนโยบำยและกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องมำกนัก เรำอำจกล่ำวถึง

ควำมขัดแย้งในโลกไซเบอร์ใน 3 ประเดน็หลกั ได้แก่ กำรท�ำให้เกดิควำมขัดแย้งในโลกไซเบอร์ 

[เช่น กฎหมำยที่มีอยู่ โดยเฉพำะอนุสัญญำกรุงเฮก (Hague Conventions) สำมำรถน�ำมำใช้

กับโลกออนไลน์ได้หรือไม่ ถ้ำไม่ จะมีข้อกฎหมำยใหม่ที่จัดท�ำขึ้นมำหรือไม่?] อำวุธและกำร

ลดก�ำลังอำวุธ (เช่น จะน�ำอำวุธแบบไซเบอร์มำใช้ในกระบวนกำรลดก�ำลังอำวุธอย่ำงไร) และ

กฎหมำยมนุษยธรรม [เช่น จะน�ำอนุสัญญำเจนีวำ (Geneva Conventions) มำใช้กับควำม

ขัดแย้งในโลกไซเบอร์ได้อย่ำงไร]

 เช่นเดยีวกบันโยบำยเกีย่วกบัพ้ืนท่ี ควำมมัน่คงไซเบอร์เป็นประเดน็ท่ีเพิง่เริม่ต้น ยงัมีควำมสบัสน

ในเชิงแนวคิดและค�ำศัพท์อยู่บ้ำง ค�ำศัพท์บำงค�ำถูกใช้อภิปรำยโดยยังไม่มีควำมชัดเจนในเชิงนโยบำย  
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ไม่ว่ำจะเป็นกำรจลำจลไซเบอร์ (cyber-riots) กำรก่อกำรร้ำยไซเบอร์ (cyberterrorism) กำรก่อวนิำศกรรม

ไซเบอร์ (cybersabotage) ฯลฯ โดยเฉพำะกำรก่อกำรร้ำยไซเบอร์เป็นที่สนใจมำกขึ้นภำยหลังเหตุกำรณ์ 

9/11 เมื่อมีรำยงำนกำรโจมตีของผู้ก่อกำรร้ำยไซเบอร์มำกข้ึน ผู้ก่อกำรร้ำยไซเบอร์มักใช้เครื่องมือ 

แบบเดียวกับอำชญำกรไซเบอร์ แต่มีเป้ำหมำยแตกต่ำงกัน ในขณะท่ีอำชญำกรไซเบอร์มีแรงจูงใจเป็น 

ผลประโยชน์ด้ำนกำรเงิน ผู้ก่อกำรร้ำยไซเบอร์มักมีเป้ำหมำยที่จะสร้ำงควำมปั่นป่วนและวุ่นวำยครั้งใหญ่

ในที่สำธำรณะ

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงไซเบอร์
มำตรกำรหลำยประกำรระดับประเทศ ภูมิภำค และโลก เน้นท่ีควำมม่ันคงไซเบอร์ ในระดับประเทศ  

มีกฎหมำยและแนวนิติศำสตร์จ�ำนวนมำกข้ึนท่ีใช้จัดกำรกับประเด็นควำมมั่นคงไซเบอร์ โดยเน้นกำร 

ปรำบปรำมอำชญำกรรมคอมพวิเตอร์ และมีกำรคุม้ครองมำกข้ึนต่อโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนข้อมลูท่ีส�ำคญั 

ให้ปลอดพ้นจำกกำรก่อวนิำศกรรมและกำรโจมต ีซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรก่อกำรร้ำยหรอืสงครำม ในประเทศ

พัฒนำแล้วส่วนใหญ่มักจะมีมำตรกำรที่เน้นควำมมั่นคงไซเบอร์ทั้งสิ้น

 ในระดับสำกล ITU เป็นหน่วยงำนท่ีมีบทบำทมำกสุดในเรื่องนี้ โดยท่ีผ่ำนมำได้ก�ำหนดกรอบ 

สถำปัตยกรรมและมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยหลำยประกำร รวมท้ัง X.509 ซ่ึงเป็นพ้ืนฐำนของกำร

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกุญแจสำธำรณะ (public key infrastructure - PKI) ยกตัวอย่ำงเช่น กำรใช้

ภำษำ HTML แบบที่มีควำมปลอดภัยหรือ HTTP(S) [HyperText Transfer Protocol (Secure)] ITU  

ก้ำวข้ำมพ้นเงือ่นไขในเชงิเทคนิค และได้เปิดตวัวำระควำมมัน่คงไซเบอร์ระดบัโลก (Global Cybersecurity 

Agenda)63 มำตรกำรดังกล่ำวประกอบด้วยข้อกฎหมำย ควำมร่วมมือเชิงนโยบำย และกำรเสริมสร้ำง

ศักยภำพ นอกจำกนั้นในที่ประชุม WCIT-12 ยังมีกำรเพิ่มเติมเนื้อหำของระเบียบโทรคมนำคมระหว่ำง

ประเทศให้ครอบคลุมเรื่องควำมปลอดภัยและควำมเข้มแข็งของเครือข่ำย และกำรแอบส่งข้อมูลสื่อสำร 

อิเล็กทรอนิกส์ในปริมำณมำก (หรือที่มักเรียกว่ำสแปม)64

 องค์กำรรเิริม่ด้ำนอำชญำกรรมไซเบอร์ในกลุม่ประเทศเครอืจกัรภพ (Commonwealth Cybercrime 

Initiative - CCI) ได้รับมอบหมำยอ�ำนำจหน้ำที่จำกประมุขของกลุ่มประเทศเครือจักรภพในปี 2011 ให้

ปรบัปรงุกฎหมำยและอบรมรฐัภำคีในกำรจดักำรกบัอำชญำกรรมทำงคอมพิวเตอร์65 ภำคหีลำยสบิแห่งท่ี

เกี่ยวข้องกับ CCI ให้ควำมช่วยเหลือกับประเทศที่สนใจในแง่กำรประเมินสถำนกำรณ์ โครงกำรสร้ำงเสริม

ศักยภำพ และกำรสร้ำงกรอบส�ำหรับแม่แบบกฎหมำยในส่วนท่ีเกี่ยวกับอำชญำกรรมคอมพิวเตอร์และ

ควำมมั่นคงไซเบอร์โดยทั่วไป

 กลุ่มประเทศ G8 มีมำตรกำรบำงอย่ำงที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงไซเบอร์ ซึ่งได้ถูกออกแบบเพื่อ

ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำย โดยมีกำรก่อตั้งกลุ่มย่อยเพื่อปรำบปรำม
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อำชญำกรรมไฮเทค (Subgroup on High Tech Crime) เพื่อให้เกิดกำรสื่อสำรตลอด 24 ชั่วโมงระหว่ำง

ศูนย์ควำมมั่นคงไซเบอร์ในรัฐภำคี ไปจนถึงกำรจัดอบรมให้เจ้ำหน้ำท่ี และกำรปรับปรุงระบบกฎหมำย

ของประเทศ เพื่อให้สำมำรถปรำบปรำมอำชญำกรรมคอมพิวเตอร์และส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำง

อุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรกับหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำย

 ท่ีประชุมสมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำตรัิบรองมตริำยปีหลำยฉบับว่ำด้วย “พฒันำกำรของแวดวง

ข้อมูลสำรสนเทศและโทรคมนำคมในบริบทของควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศ” โดยเฉพำะมติที่ 53/70 ใน

ปี 1998, 54/49 ในปี 1999, 55/28 ในปี 2000, 56/19 ในปี 2001, 57/239 ในปี 2002 และ 58/199 ในปี 

2003 นับแต่ปี 1998 มติอื่นๆ ในโอกำสต่อมำมีเนื้อหำคล้ำยคลึงกันโดยไม่มีกำรปรับปรุงมำกนักนอกจำก

มตท่ีิออกมำเป็นประจ�ำแล้ว ควำมส�ำเรจ็ครัง้ส�ำคญัเกดิข้ึนเมือ่มกีำรรบัรองชุดข้อเสนอแนะเพือ่กำรเจรจำ

เกี่ยวกับสนธิสัญญำควำมมั่นคงไซเบอร์ และมีกำรเสนอต่อเลขำธิกำรสหประชำชำติโดยรัฐภำคี 15 แห่ง 

รวมทั้งเสนอต่อสมำชิกถำวรของคณะมนตรีควำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติ

 ข้อกฎหมำยระหว่ำงประเทศท่ีส�ำคัญและเกี่ยวข้องกับควำมม่ันคงไซเบอร์ ได้แก่ อนุสัญญำ

อำชญำกรรมคอมพิวเตอร์ของสภำยุโรป66 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2004 บำงประเทศ

ยังมีควำมตกลงระดบัทวิภำค ีโดยสหรัฐฯ มคีวำมตกลงทวภิำคเีกีย่วกบัควำมร่วมมือด้ำนกฎหมำยในเรือ่ง

ทำงอำญำกับประเทศอื่นๆ กว่ำ 20 แห่ง (สัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยควำมร่วมมือในเรื่องทำงอำญำ 

- Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Treaties - MLATs) ควำมตกลงเหล่ำนี้น�ำมำใช้กับคดี

อำชญำกรรมคอมพิวเตอร์ด้วย

 ควำมขัดแย้งไซเบอร์ยังคงเป็นประเด็นท่ีมีควำมก้ำวหน้ำน้อยสุดในแง่ของกำรก�ำหนดนโยบำย  

ในเวลำเดียวกัน มรีัฐจ�ำนวนมำกขึน้ทีพ่ัฒนำเครื่องมือไซเบอร์ที่ใช้ท�ำสงครำมและเก็บข้อมลู ตำมทีม่กีำร

เสนอในรำยงำนองค์กำรสหประชำชำติเมื่อปี 201067 ในปี 2013 ศูนย์เพื่อควำมเป็นเลิศด้ำนกำรป้องกัน

ทำงไซเบอร์ (Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence - CCDCOE) ของนำโต้ จัดท�ำคู่มือ

ทำลนิน (Tallinn Manual) ซ่ึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยมนุษยธรรมระหว่ำงประเทศใน

กรณีที่เข้ำสู่สงครำมและมีกำรท�ำสงครำม (jus ad bellum และ jus in bello) ในโลกไซเบอร์68

 สิ่งท่ีนักวิชำกำรและหน่วยงำนท่ีไม่ใช่รัฐพยำยำมท�ำคือกำรจัดท�ำควำมตกลงระหว่ำงประเทศใน

ส่วนของร่ำงอนสุญัญำสแตนฟอร์ดเพ่ือคุม้ครองให้ปลอดจำกอำชญำกรรมทำงคอมพวิเตอร์และกำรก่อกำร

ร้ำย (Stanford Draft Convention on Protection from Cyber Crime and Terrorism)69 ซึ่งมีข้อเสนอ

แนะให้จัดตั้งหน่วยงำนระหว่ำงประเทศท่ีชื่อว่ำหน่วยงำนเพื่อกำรคุ้มครองโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนข้อมูล 

(Agency for Information Infrastructure Protection - AIIP)
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ปัญหา

อิทธิพลของสถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ตที่มีต่อความมั่นคงไซเบอร์

โครงสร้ำงพื้นฐำนของอินเทอร์เน็ตส่งผลกระทบต่อควำมปลอดภัยของตัวมันเอง เรำจะยังคงใช้แนวทำง

ปัจจุบันเพื่อปรับปรุงควำมปลอดภัยท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐำนท่ีไม่ปลอดภัยมำแต่เดิม หรือควรมีกำรปรับร้ือ

โครงสร้ำงพื้นฐำนของอินเทอร์เน็ตดี? กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะของ

อินเทอร์เนต็อย่ำงไร โดยเฉพำะในแง่ควำมเปิดกว้ำงและควำมโปร่งใส? กำรพฒันำมำตรฐำนอินเทอร์เนต็

ท่ีผ่ำนมำส่วนใหญ่มีเป้ำหมำยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท�ำงำนหรือเพ่ือรองรับแอปพลิเคชันใหม่ๆ 

โดยไม่ได้ให้ควำมส�ำคญัในเบ้ืองต้นกบัควำมปลอดภยั ไม่เป็นท่ีชดัเจนว่ำ IETF จะสำมำรถเปลีย่นมำตรฐำน

อีเมลให้มีกำรตรวจสอบผู้เป็นเจ้ำของอย่ำงเหมำะสม และจะช่วยลดกำรใช้ประโยชน์อย่ำงมิชอบของ

อินเทอร์เน็ต (เช่น สแปม อำชญำกรรมคอมพิวเตอร์) เม่ือค�ำนึงถึงปัญหำท่ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง

มำตรฐำนข้ันพื้นฐำนของอินเทอร์เน็ต เช่ือได้ว่ำกำรปรับปรุงด้ำนควำมปลอดภัยของโปรโตคอลข้ัน 

พืน้ฐำนของอนิเทอร์เนต็จะเป็นไปอย่ำงช้ำๆ แต่ท่ีผ่ำนมำเริม่มก้ีำวย่ำงส�ำคญัในทิศทำงนี ้โดยเฉพำะกรณี

กำรก่อตั้งคณะท�ำงำนภำคขยำยด้ำนควำมม่ันคงระบบชื่อโดเมน (Domain Name System Security 

Extensions - DNSSEC)70 ภำยหลังกำรวิจัย กำรลองผิดลองถูก และกำรถกเถียงในชุมชนของผู้ท�ำงำน

ด้ำนเทคนคิเกอืบ 12 ปี เริม่มีกำรน�ำระบบ DNSSEC มำใช้กบัโดเมนประเทศบำงแห่ง และนบัจำกปี 2010 

ยังมีกำรน�ำมำใช้ในระดบัของรูตเซิร์ฟเวอร์ อย่ำงไรกด็ ีปัญหำท้ำทำยเพิม่เตมิอยู่ท่ีว่ำจะมีกำรน�ำมำตรฐำน

ควำมปลอดภยัแบบใหม่เหล่ำนี้ไปใช้ในวงกว้ำง โดยเฉพำะในบรรดำรจีสิทรำ ผูใ้ห้บรกิำรอนิเทอร์เนต็ และ

เจ้ำของเว็บไซต์หรือไม่71

ภำพประกอบ 10
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 กำรปรบัปรงุด้ำนควำมปลอดภยัครัง้ส�ำคญัจะเกดิข้ึนได้กต่็อเม่ือมกีำรปรบัปรงุโครงสร้ำงของโหนด

หลักของโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต รวมทั้งระบบเซิร์ฟเวอร์ชื่อโดเมนที่กระจำยอยู่ทั่วโลก เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่

เกดิข้ึน อย่ำงเช่น สงครำมไซเบอร์ของเอกชนเมือ่ปี 2013 เป็นกำรท�ำสงครำมระหว่ำงบรษัิท 2 แห่ง ได้แก่ 

ไซเบอร์บังเกอร์ (CyberBunker) กับสแปมเฮำส์ (Spamhaus) ซึ่งส่งผลให้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตระดับโลก

เกดิกำรติดขัดช่ัวครำว เป็นสิง่ท่ีอำจเกดิข้ึนได้โดยเป็นผลมำจำกกำรตัง้ค่ำไม่ถกูต้องให้กบัเซิร์ฟเวอร์ระบบ

ช่ือโดเมนหลำยสิบล้ำนเครื่อง เซิร์ฟเวอร์ประเภทนี้เป็นท่ีรู้จักในช่ือรีโซลเวอร์เปิด (open resolvers)72 

นอกจำกนั้นกำรก�ำหนดคุณลักษณะดำ้นควำมปลอดภัยตั้งแต่ในข้ันกำรออกแบบ (security-by-design) 

ให้กบัเทคโนโลย ีซอฟต์แวร์ ฮำร์ดแวร์ และโปรโตคอลใหม่ๆ ทุกชนดิ จะย่ิงท�ำให้เกดิระดบัควำมปลอดภยั

มำกขึ้นอีกชั้นหนึ่ง

อนาคตของอีคอมเมิร์ซต้องพึ่งพาความมั่นคงไซเบอร์ในระดับสูง

มักกล่ำวกันว่ำควำมม่ันคงไซเบอร์เป็นเงื่อนไขเบ้ืองต้นอย่ำงหนึ่งส�ำหรับกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วของ

อีคอมเมิร์ซ หำกปรำศจำกอินเทอร์เน็ตท่ีปลอดภัยและเช่ือถือได้ ลูกค้ำคงลังเลท่ีจะให้ข้อมูลส่วนตัวใน

ระบบออนไลน์ อย่ำงเช่น หมำยเลขบัตรเครดิต ในท�ำนองเดียวกับกำรใช้บริกำรธนำคำรอินเทอร์เน็ตและ

กำรใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ (อีมันนี - electronic money) ที่ผ่ำนมำมีอำชญำกรไซเบอร์ประสบควำมส�ำเร็จ

กันมำกข้ึนในกำรขโมยข้อมูลส่วนบุคคลและหมำยเลขบัตรเครดิตของลูกค้ำจำกเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท  

อย่ำงเช่นกรณีท่ีแก๊งชำวรัสเซียสำมำรถขโมยยูสเซอร์

เนมและพำสเวิร์ดกว่ำ 1.2 พันล้ำนช่ือ และยังขโมย

อีเมลกว่ำ 500 ล้ำนอีเมลเม่ือปี 201473 สิ่งเหล่ำนี้

ท�ำลำยควำมเช่ือม่ันของผูใ้ช้งำนท่ีมีต่อบรกิำรออนไลน์ 

โดยท่ัวไปแล้ว กำรพฒันำด้ำนควำมมัน่คงไซเบอร์เป็น

ไปอย่ำงเช่ืองช้ำ (และขำดมำตรฐำนท่ีเกี่ยวข้อง)  

เช่ือว่ำภำคธรุกจิจะต้องผลกัดนัให้เกดิพฒันำกำรอย่ำง

รวดเร็วด้ำนควำมมั่นคงไซเบอร์ ซ่ึงอำจท�ำให้เกิด

ปัญหำท้ำทำยเพิ่มข้ึนในแง่หลักควำมเป็นกลำงของ

เครือข่ำย และกำรพัฒนำ “อินเทอร์เน็ตแบบใหม่ๆ”  

ซ่ึงน่ำจะท�ำให้กำรสื่อสำรผ่ำนอินเทอร์เน็ตมีควำม

ปลอดภัยมำกขึ้น
ภำพประกอบ 11
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การสอดแนมและการจารกรรมข้อมูล

กำรเปิดโปงข้อมูลของเอดเวิร์ด สโนว์เดน ลูกจ้ำงของ NSA เมื่อปี 2013 ยืนยันอีกครั้งว่ำรัฐต่ำงๆ  

รวมทั้งสหรัฐฯ ยังคงใช้จุดอ่อนของอินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ของตนเอง โครงกำรปริซึม (PRISM) ของ 

NSA ใช้ประโยชน์จำกศักยภำพในกำรสอดแนมด้วยกำรเข้ำถึงโครงข่ำยเคเบิล เรำเตอร์ และบริกำร 

คลำวด์ของบริษัทอินเทอร์เน็ตขนำดใหญ่ (บริษัทโทรคมนำคม ผู้ให้บริกำรและจัดท�ำเนื้อหำอินเทอร์เน็ต

ซ่ึงตั้งอยู่ในสหรัฐฯ) เป็นเหตุให้ประเทศอื่นๆ โดยเฉพำะกลุ่มประเทศสหภำพยุโรป และ BRICS เร่ิม

พจิำรณำยุทธวธีิลดผลกระทบ รวมท้ังกำรวำงสำยเคเบิลใต้น�ำ้ข้ำมทวปีของตนเอง เพือ่หลกีเลีย่งกำรเช่ือม

ต่อกับโหนดของสหรัฐฯ74 กำรก�ำหนดให้บริษัทอินเทอร์เน็ตเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองของตนไว้

ในศูนย์ข้อมูลที่อยู่ในเขตอ�ำนำจศำลของตน และส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำบริกำรและเนื้อหำในประเทศ

 ในปี 2013 แมนไดอันต์ (Mandiant) ซึ่งเป็นบริษัทด้ำนควำมปลอดภัยในสหรัฐฯ เผยแพร่รำยงำน

เกีย่วกบัโครงกำรรณรงค์ของจนีเพ่ือต่อต้ำนกำรจำรกรรมข้อมลูทำงไซเบอร์ของสหรฐัฯ75 หลงัจำกสหรฐัฯ 

ต้ังข้อหำชำวจีน 5 คนว่ำเป็น “ทหำรแฮกเกอร์” จีนก็กล่ำวหำสหรัฐฯ ว่ำจำรกรรมข้อมูลทำงไซเบอร์  

ส่งผลให้มีกำรชะลอควำมร่วมมือของคณะท�ำงำนด้ำนไซเบอร์ระหว่ำงจีน-สหรัฐฯ76

 กำรเพ่ิมบทบำทของทหำรในโลกไซเบอร์โดยรฐัต่ำงๆ ใช้เครือ่งมือเพือ่แสวงหำประโยชน์และแฮก็

ข้อมลู ส่งผลให้เกดิควำมตงึเครยีดทำงกำรเมอืง และควำมตงึเครยีดดงักล่ำวกระตุน้ให้เกดิควำมพยำยำม

ทั่วโลกเพื่อหำทำงป้องกันกำรสะสมอำวุธไซเบอร์

ความมั่นคงไซเบอร์และสิทธิมนุษยชน

ควำมเช่ือมโยงระหว่ำงควำมมั่นคงไซเบอร์และสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นส�ำคัญอย่ำงย่ิงต่ออนำคตของ

อินเทอร์เน็ต จนถึงปัจจุบันยังมีกำรแก้ปัญหำในทั้งสองประเด็นแยกกัน อย่ำงไรก็ดี จำกประสบกำรณ์ที่

ผ่ำนมำ (SOPA, ACTA, PRISM/NSA) แสดงให้เห็นว่ำกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ควำมเป็นส่วนตัว 

เสรีภำพในกำรแสดงออก กำรเข้ำถึง) ไม่ได้เป็นเพียงประเด็นเชิงคุณค่ำท่ีมีล�ำดับควำมส�ำคัญสูง หำกยัง

เป็นเครื่องมือในทำงปฏิบัติเพื่อประกันว่ำอินเทอร์เน็ตจะเป็นระบบเปิดและปลอดภัย สิทธิมนุษยชนเป็น

เรื่องเกี่ยวกับ realpolitik (กำรเมืองบนพื้นฐำนควำมจริง เช่น ผลประโยชน์และอ�ำนำจ ไม่ใช่เร่ืองของ

อุดมกำรณ์) ของโลกไซเบอร์

 ผูใ้ช้งำนอินเทอร์เนต็แต่ละคนต่ำงเป็นเสำหลกัของควำมมัน่คงไซเบอร์ แต่พวกเขำกม็กักลำยเป็น 

“จุดอ่อน” ในแง่กำรคุ้มครองให้รอดพ้นจำกกำรโจมตีทำงไซเบอร์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของเรำถูกใช้

เป็นฐำนกำรโจมตีทำงไซเบอร์ (โดยผ่ำนกำรใช้บ็อตเน็ต) และกำรแพร่ไวรัสกับมัลแวร์ กำรเข้ำถึง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนท่ีโดยไม่มีกำรป้องกันเป็นกำรเปิดประตูหลังให้บุคคลอ่ืนสำมำรถเข้ำถึง

ฐำนข้อมูลของบริษัทหรือหน่วยงำน และท�ำให้คอมพิวเตอร์จ�ำนวนมำกเกิดควำมเสี่ยง
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 อย่ำงไรก็ดี ผู้ใช้งำนขั้นสุดท้ำยมักไม่กังวลเกี่ยวกับควำมเสียหำยในวงกว้ำง (ส่วนใหญ่เป็นเพรำะ

ไม่ตระหนักถึงปัญหำ) ซึง่เป็นผลมำจำกคอมพิวเตอร์ของตนเองทีถู่กเจำะระบบ แต่มักสนใจกำรคุ้มครอง

ข้อมูลของตนเองและควำมมั่นคง ควำมเป็นส่วนตัว และสิทธิโดยทั่วไปของตนเอง กำรพูดคุยในยุคหลัง

ก่อตั้งโครงกำรปริซึมเน้นท่ีกำรท�ำให้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล “ปลอดภัยจำกกำรสอดแนม” มำกข้ึน  

รวมทั้งกำรเข้ำรหัสข้อมูล กำรลงแพตช์และกำรอัพเดตเป็นระยะๆ กำรใช้ IPSec และโปรโตคอล VPN77 

ซ่ึงเป็นมำตรกำรสร้ำงจติส�ำนึกท่ีจะช่วยหลกีเลีย่งกำรเข้ำถงึคอมพวิเตอร์โดยขำดกำรป้องกนั และสนบัสนนุ

ให้เกิดควำมมั่นคงไซเบอร์โดยทั่วไปมำกขึ้น

 ควำมม่ันคงไซเบอร์ระดบัโลกต้องพ่ึงพำบทบำทส�ำคญัของผูใ้ช้งำนอินเทอร์เนต็แต่ละคน และต้อง

ยึดถอืหลกัสทิธิมนษุยชนเป็นแกนกลำง กำรตระหนกัถงึควำมเช่ือมโยงนีเ้ริม่ปรำกฏมำกขึน้ในเอกสำรด้ำน

นโยบำย ยกตัวอย่ำงเช่น ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคงไซเบอร์ของสหภำพยุโรป เสนอให้มีกำรรักษำพื้นที่

ไซเบอร์ให้เปิดเสรีและปลอดภัย ทั้งนี้โดยกำรสนับสนุนกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐำน โดยถือ

เป็นหนึ่งในยุทธศำสตร์หลัก 5 ประกำร78

 ปัญหำท้ำทำยหลักท่ีจะเกิดข้ึนคือ กำรเอำชนะแนวคิดหลักในยุคหลังเหตุกำรณ์ 9/11 ท่ีมองว่ำ

ต้องมีผู้ชนะและผู้แพ้ หรือกำรมองว่ำถ้ำจะให้ปลอดภัยมำกขึ้นก็ต้องค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนน้อยลง และ

ในทำงกลบักนั ท้ังๆ ท่ียงัคงมยุีทธศำสตร์ซ่ึงช่วยให้ท้ังสองฝ่ำยเป็นผูช้นะ โดยกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็และ

คุ้มครองบุคคลซึ่งถือว่ำเป็นเสำหลักของระบบควำมมั่นคงไซเบอร์ (กำรเข้ำถึงข้อมูล กำรคุ้มครองควำม

เป็นส่วนตัว) ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรได้รับควำมส�ำคัญในเบื้องต้น

การเข้ารหัส
ในปัจจุบัน กำรเข้ำรหัส (encryption) หมำยถึงกำรสับเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสำรและกำร

สื่อสำรให้อยู่ในรูปที่ไม่สำมำรถอ่ำนได้ โดยจะอ่ำนได้เฉพำะเมื่อใช้ซอฟต์แวร์เพื่อถอดรหัส โดยทั่วไปแล้ว

รัฐบำลเป็นหน่วยงำนเดียวท่ีมีอ�ำนำจและทักษะในกำรพัฒนำและกำรใช้งำนกำรเข้ำรหัสกำรสื่อสำรด้ำน

กำรทหำรและกำรทูต ซอฟต์แวร์อย่ำงเช่น Pretty Good Privacy (PGP) ท�ำให้กำรเข้ำรหัสเป็นวิธีกำรที่

ไม่สิน้เปลอืงค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับผูใ้ช้งำนอินเทอร์เนต็ทุกคน รวมท้ังคนท่ีเป็นอำชญำกรและผูก่้อกำรร้ำย และ

กระตุน้ให้เกดิปัญหำเกีย่วกบักำรอภบิำล เรำจงึจ�ำเป็นต้องหำสมดลุท่ีถกูต้องระหว่ำงควำมจ�ำเป็นท่ีจะต้อง

เคำรพควำมเป็นส่วนตัวด้ำนกำรสื่อสำรของผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ต กับควำมจ�ำเป็นที่รัฐบำลจะต้องติดตำม

ตรวจสอบกำรสื่อสำรบำงประเภทที่เกี่ยวข้องกับควำมมัน่คงของประเทศ (ปฏิบัติกำรของอำชญำกรและผู้

ก่อกำรร้ำยซึ่งยังคงเป็นปัญหำ)



93

บทที่ 2 ตะกร้าโครงสร้างพื้นฐานและการก�าหนดมาตรฐาน

 แง่มุมระหว่ำงประเทศของนโยบำยกำรเข้ำรหัสเป็นประเด็นกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตท่ีต้องได้รับ

กำรพดูคยุ ในท�ำนองเดยีวกบักำรก�ำกบัดแูลกำรเข้ำรหัสซ่ึงควรเป็นภำรกจิระดบัโลก หรอือย่ำงน้อยประเทศ

ที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำเครื่องมือเข้ำรหัสต้องเข้ำมำมีส่วนเกี่ยวข้อง

 ยกตวัอย่ำงเช่น นโยบำยของสหรฐัฯ เกีย่วกบักำรควบคมุกำรส่งออกซอฟต์แวร์เข้ำรหัส ไม่ประสบ

ควำมส�ำเรจ็มำกนกัเนือ่งจำกไม่สำมำรถควบคมุกำรซ้ือขำยซอฟต์แวร์ในระดบัสำกล บรษัิทซอฟต์แวร์จำก

สหรฐัฯ จึงท�ำกำรลอ็บบ้ีอย่ำงหนกั โดยให้เหตผุลว่ำกำรควบคมุกำรส่งออกไม่ได้ท�ำให้ควำมปลอดภยัของ

ประเทศเพิ่มขึ้น หำกเป็นกำรขัดแย้งต่อผลประโยชน์ด้ำนธุรกิจของสหรัฐฯ เอง

กรอบระหว่างประเทศส�าหรับเครื่องมือเข้ารหัส

เรำมักพิจำรณำกำรเข้ำรหัสใน 2 บริบท ได้แก่ ข้อตกลงวัสเซนำร์ (Wassenaar Arrangement) และ

องค์กำรเพื่อควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ (Organisation for Economic Co-operation and 

Development - OECD) ข้อตกลงวัสเซนนำร์เป็นระบบระหว่ำงประเทศที่ผ่ำนกำรรับรองจำก 41 ประเทศ 

เพื่อควบคุมกำรส่งออกอำวุธท่ัวไป และกำรใช้เทคโนโลยี “แบบสองทำง” กับประเทศท่ีก�ำลังมีสงครำม

หรือมีลักษณะที่เป็น “รัฐนอกคอก” (pariah states)79 ข้อตกลงดังกล่ำวก�ำหนดให้มีส�ำนักเลขำธิกำรที่กรุง

เวียนนำ ฝ่ำยนักล็อบบี้ของสหรัฐฯ ซึ่งอยู่ในกลุ่มวัสเซนำร์ (Wassenaar Group) มีเป้ำหมำยที่จะขยำย 

Clipper Approach80 ในระดับสำกล กล่ำวคือกำรควบคุมซอฟต์แวร์เข้ำรหัสโดยใช้ระบบคีย์เอสโครว์ (key 

escrow) หรอืกำรเกบ็กญุแจเข้ำรหัสไว้ในท่ีกลำง ซ่ึงเป็นข้อเสนอท่ีหลำยประเทศคดัค้ำน โดยเฉพำะญ่ีปุ่น

และกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย

 เกิดกำรประนีประนอมจนส�ำเร็จเมื่อปี 1998 โดยกำรน�ำแนวปฏิบัติกำรเข้ำรหัส (cryptography 

guidelines) มำใช้ ประกอบด้วยกำรเข้ำรหัสด้วยฮำร์ดแวร์แบบรำยกำรควบคมุสองทำง (dual-use control 

list) และซอฟต์แวร์เข้ำรหัสในระดบัท่ีสงูกว่ำ 56 บิต โดยมีกำรใช้งำนครอบคลมุเครือ่งมือทำงอนิเทอร์เนต็

ต่ำงๆ ทั้งเว็บเบรำว์เซอร์และอีเมล เป็นที่สังเกตว่ำข้อตกลงดังกล่ำวไม่ครอบคลุมกำรส่งข้อมูล “ที่จับต้อง

ไม่ได้” อย่ำงเช่น กำรดำวน์โหลด เนื่องจำกไม่สำมำรถเผยแพร่กำรใช้งำนของซอฟต์แวร์ Clipper ที่เป็น

เวอร์ชันสำกลได้ เป็นเหตุให้สหรัฐฯ ถอนตัวจำกข้อเสนอนี้ เป็นตัวอย่ำงที่ชี้ให้เห็นควำมเชื่อมโยงระหว่ำง

ประเด็นภำยในและระหว่ำงประเทศ กล่ำวคือกำรพัฒนำในระดับระหว่ำงประเทศส่งผลกระทบส�ำคัญต่อ

กำรพัฒนำภำยในประเทศ

 OECD เป็นอีกเวทีหนึ่งของควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในแง่กำรเข้ำรหัส แม้ว่ำ OECD ไม่ได้

จัดท�ำเอกสำรท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย แต่แนวปฏิบัติในหลำยประเด็นเป็นสิ่งท่ีควรเคำรพอย่ำงย่ิง 

เนือ่งจำกสะท้อนให้เห็นแนวทำงกำรท�ำงำนของผูช้�ำนำญกำรและกำรใช้กระบวนกำรตดัสนิใจโดยเสยีงเป็น

เอกฉันท์ แนวปฏิบัติส่วนใหญ่จะได้รับกำรผนวกเป็นเนื้อหำของกฎหมำยในประเทศในภำยหลัง ค�ำถำม

เกี่ยวกับกำรเข้ำรหัสเป็นประเด็นที่มีกำรถกเถียงอย่ำงเผ็ดร้อนในระหว่ำงกำรด�ำเนินงำนของ OECD โดย
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เริ่มเมื่อปี 1996 ในขณะที่สหรัฐฯ มีข้อเสนอให้รับรองระบบคีย์เอสโครว์ให้เป็นมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ

ในท�ำนองเดียวกับข้อตกลงวัสเซนำร์ กำรเจรจำตำมข้อเสนอของสหรัฐฯ ให้รับรองระบบคีย์เอสโครว์เพื่อ

เป็นมำตรฐำนระหว่ำงประเทศถกูต่อต้ำนอย่ำงหนกัโดยญ่ีปุ่นและกลุม่ประเทศสแกนดเินเวยี ส่งผลให้ต้อง

มีกำรประนีประนอมเกี่ยวกับองค์ประกอบด้ำนนโยบำยหลักของกำรเข้ำรหัส

 มีควำมพยำยำมอยู่บ้ำงที่จะพัฒนำระบบกำรเข้ำรหัสที่เป็นสำกล ส่วนใหญ่เป็นไปตำมโครงสร้ำง

ของข้อตกลงวัสเซนำร์ แต่ไม่ได้ท�ำให้เกิดกำรพัฒนำระบบที่เป็นสำกลและมีประสิทธิภำพ ถึงอย่ำงไรเรำ

ก็ยังสำมำรถเข้ำถึงซอฟต์แวร์เข้ำรหัสที่ดีในระบบอินเทอร์เน็ตได้

สแปม
สภาพการณ์ปัจจุบัน
สแปมมักหมำยถงึอเีมลท่ีส่งมำโดยไม่มกีำรร้องขอ เป็นกำรส่งข้อควำมให้กบัผูใ้ช้งำนอินเทอร์เนต็จ�ำนวน

มำก สแปมมักเป็นเครื่องมือท่ีใช้ส่งเสริมกำรค้ำ นอกจำกนี้ยังมีกำรน�ำมำใช้เพื่อกำรรณรงค์ด้ำนสังคม 

กำรรณรงค์ทำงกำรเมือง และกำรเผยแพร่สื่อลำมกอนำจำร ถือได้ว่ำสแปมเป็นส่วนหนึ่งของตะกร้ำ

โครงสร้ำงพื้นฐำน เนื่องจำกส่งผลกระทบต่อกำรท�ำงำนท่ีถูกต้องของอินเทอร์เน็ต ส่งผลกระทบต่อ 

แอปพลิเคชันหลัก และอีเมลในระบบอินเทอร์เน็ต และเป็นปัญหำของกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตอย่ำงหนึ่ง 

ซ่ึงส่งผลกระทบไปยังเกอืบทุกคนท่ีเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เนต็ ตำมสถติเิมือ่ปี 2014 อเีมล 66% เป็นสแปม81 

นอกจำกน่ำร�ำคำญแล้ว สแปมยังก่อให้เกิดควำมสูญเสียอย่ำงมำกทำงเศรษฐกิจ ท้ังในแง่ของกำรใช้

แบนด์วิธและกำรเสียเวลำมำนั่งตรวจ/ลบสแปมเหล่ำนี้

 เรำสำมำรถใช้ท้ังเครื่องมือทำงเทคนิคและกฎหมำยเพ่ือปรำบปรำมกำร

ส่งสแปม ในแง่เทคนิค มีแอปพลิเคชันหลำยตัวส�ำหรับกรองข้อควำมและ

ตรวจจับหำสแปม ปัญหำหลักของระบบกำรคัดกรองดังกล่ำวคือท�ำให้

ข้อควำมท่ีไม่ได้เป็นสแปมพลอยโดนลบไปด้วย อุตสำหกรรมต่อต้ำน 

สแปมมกีำรเตบิโต และสำมำรถท�ำแอปพลเิคชนัท่ีทันสมยัซ่ึงซ่อนควำมเป็น

สแปมเอำไว้จำกข้อควำมที่ส่งทั่วไป วิธีกำรแบบเดิมสร้ำงผลกระทบไม่มำก

นักและจ�ำเป็นต้องได้รับกำรหนุนเสริมจำกมำตรกำรด้ำนกฎหมำยที่เป็นอยู่

 ในแง่กฎหมำย รัฐหลำยแห่งมปีฏกิริยิำโดยกำรน�ำกฎหมำยต่อต้ำนสแปม

ใหม่ๆ มำใช้ กฎหมำยแคน-สแปม (Can-Spam Law) ในสหรัฐฯ อยู่บนฐำน

ควำมสมดุลท่ีเปรำะบำงระหว่ำงกำรปล่อยให้มีกำรส่งอีเมลส่งเสริมกำรขำย

และกำรป้องกันสแปม82 แม้ว่ำกฎหมำยดังกล่ำวก�ำหนดบทลงโทษส�ำหรับ

ภำพประกอบ 12
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กำรเผยแพร่สแปมโดยมีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี แต่นักวิจำรณ์มองว่ำมีข้อก�ำหนดบำงประกำรท่ีอนุญำต

หรอืถงึกบัสนบัสนนุให้มกีำรส่งสแปม โดยกฎหมำยถอืเป็นหลกักำรพืน้ฐำนว่ำสำมำรถส่งสแปมได้จนกว่ำ

ผู้รับสแปมจะบอกว่ำ “หยุด” [โดยก�ำหนดให้มีเงื่อนไขที่สำมำรถหยุดรับข้อควำมได้ (opt-out clause)]

สแปมและ “แฟชั่นของนโยบาย”
สแปมเป็นตัวอย่ำงที่ชัดเจนของแนวโน้มและแฟชั่นเกี่ยวกับนโยบำยระดับโลก ในปี 2005 สแปมเคยเป็น

ประเด็นส�ำคัญเกี่ยวกับกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต โดยถือเป็นประเด็นส�ำคัญด้ำนกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต

ตำมรำยงำนของ WGIG และในกำรประชุม WSIS ณ กรุงตูนิสก็มีกำรอภิปรำยถึงปัญหำสแปม รวมทั้ง

ในท่ีประชุมระหว่ำงประเทศหลำยครัง้ และยงัเป็นปัญหำท่ีมกีำรรำยงำนข่ำวอย่ำงกว้ำงขวำงในสือ่มวลชน

นับแต่ปี 2005 ปริมำณของสแปมเพิ่มขึ้น 3 เท่ำ จำกกำรประเมินในขั้นต�่ำ (2005: 3 หมื่นล้ำนข้อควำม

ต่อวัน; 2008: 1 แสนล้ำนข้อควำมต่อวัน; 2010: 2 แสนล้ำนข้อควำมต่อวัน) แต่ควำมส�ำคัญในแง่นโยบำย

ของสแปมกลบัไม่ได้เพิม่ในลกัษณะเดยีวกนั ปัจจบัุน กระบวนกำรก�ำหนดนโยบำยระดบัโลกให้ควำมส�ำคญั

กับปัญหำสแปมน้อยมำก

 ในเดือนกรกฎำคม 2003 สหภำพยุโรปน�ำกฎหมำยต่อต้ำนสแปมของตนมำใช้ โดยถือเป็นข้อ

บัญญัติเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัวและกำรสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมำยของสหภำพยุโรปส่งเสริมให้มี

กำรก�ำกับดูแลตนเอง และให้ภำคเอกชนมีบทบำทในกำรลดสแปม83

 ในเดือนพฤศจิกำยน 2006 คณะกรรมำธิกำรยุโรปรับรองข้อบัญญัติเพื่อต่อต้ำนสแปม สปำยแวร์ 

และซอฟต์แวร์ที่คุกคำมคอมพิวเตอร์ (Communication on Fighting Spam, Spyware and Malicious 

Software) โดยข้อบัญญตัดิงักล่ำวจ�ำแนกกำรปฏบัิตท่ีิจะส่งเสรมิให้มีกำรปฏบัิตติำมและบังคบัใช้กฎหมำย

ที่มีอยู่ตำมที่ระบุข้ำงต้น เนื่องจำกมองว่ำปัญหำหลักเกิดจำกกำรขำดกำรบังคับใช้กฎหมำย

ปฏิกิริยาของนานาชาติ

ทั้งกฎหมำยต่อต้ำนสแปมที่รับรองในสหรัฐฯ และสหภำพยุโรปต่ำงมีจุดอ่อนอย่ำงหนึ่ง กล่ำวคือ ไม่มีข้อ

บัญญัติเพื่อป้องกันสแปมที่ส่งข้ำมพรมแดน ลูเชียนน์ โรบีญำร์ (Lucienne Robillard) รัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงอุตสำหกรรมของแคนำดำระบุว่ำปัญหำนี้ไม่สำมำรถแก้ไขได้ด้วยกำรแยกเป็นปัญหำ “ในแต่ละ

ประเทศ”84 รำยงำนศึกษำเกี่ยวกับกฎหมำยต่อต้ำนสแปมของสหภำพยุโรปซ่ึงเป็นของสถำบันกฎหมำย

ข้อมลูข่ำวสำร มหำวทิยำลยัอัมสเตอรดมั ให้ข้อสรุปในลกัษณะเดยีวกนั เนือ่งจำกสแปมส่วนใหญ่มต้ีนตอ

มำจำกนอกสหภำพยโุรป ท�ำให้กฎหมำยควบคมุของสหภำพยโุรปมปีระสทิธภิำพอย่ำงจ�ำกดัมำก85 จ�ำเป็น

ต้องมกีำรแก้ปัญหำระดบัโลก และมีกำรบังคบัใช้ผ่ำนสนธสิญัญำระหว่ำงประเทศหรอืกลไกท่ีคล้ำยคลงึกนั
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 บันทึกควำมเข้ำใจ (MoU) ท่ีลงนำมโดยออสเตรเลยี เกำหลีใต้ และสหรำชอำณำจกัร เป็นตวัอย่ำง

หนึ่งของควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรรณรงค์ต่อต้ำนสแปม

 OECD จัดตั้งคณะท�ำงำนด้ำนสแปมและยังจัดท�ำคู่มือเพื่อต่อต้ำนสแปม ITU ก็มีบทบำทเชิงรุก

ในกำรจัดกำรประชุมประเด็นหลักว่ำด้วยกำรรับมือกับสแปม (Thematic Meeting on Countering Spam, 

2004) ท้ังนี้เพื่อเสนอทำงออกรวมท้ังกำรท�ำบันทึกควำมเข้ำใจระดับโลกว่ำด้วยกำรต่อต้ำนสแปม 

(Memorandum of Understanding on Combating Spam)86 ในระดับภูมิภำค สหภำพยุโรปได้ก่อตั้ง 

เครือข่ำยหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยต่อต้ำนสแปม (Network of Anti-Spam Enforcement Agencies) 

และ APEC ได้จัดท�ำแนวปฏิบัติส�ำหรับผู้บริโภค

 แนวทำงกำรต่อต้ำนสแปมอีกประกำรหนึ่งเป็นควำมริเริ่มของบริษัทอินเทอร์เน็ตช้ันน�ำ ซ่ึงมี

เซิร์ฟเวอร์ของอีเมล ได้แก่ อเมริกำออนไลน์ บริติชเทเลคอม คอมคำสต์ เอิร์ธลิงก์ ไมโครซอฟท์ และ

ยำฮู! พวกเขำรวมตัวกันเป็นพันธมิตรทำงเทคนิคเพื่อต่อต้ำนสแปม (Anti-Spam Technical Alliance - 

ASTA) ในปี 2003 โดยมภีำรกจิหลกัเพ่ือประสำนงำนในเชิงเทคนคิและจดัท�ำนโยบำยเกีย่วกบักำรต่อต้ำนสแปม

ปัญหา

นิยามที่แตกต่างกันของสแปม

ควำมเข้ำใจท่ีแตกต่ำงกนัเกีย่วกบัสแปมส่งผลกระทบต่อกำรรณรงค์ต่อต้ำนสแปม ในสหรฐัฯ ข้อกงัวลโดย

ท่ัวไปเกีย่วกบักำรคุม้ครองเสรภีำพในกำรพดูและสทิธติำมกำรแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูครัง้ท่ีหนึง่ (First 

Amendment) ส่งผลกระทบต่อกำรรณรงค์ต่อต้ำนสแปมเช่นกัน สมำชิกสภำนิติบัญญัติของสหรัฐฯ มี

ควำมเห็นว่ำสแปมหมำยถึงเฉพำะ “อีเมลในเชิงพำณิชย์ที่ถูกส่งมำทั้งๆ ที่ไม่มีกำรร้องขอ” แต่มองข้ำม

สแปมในรูปแบบอ่ืนไป รวมท้ังสแปมเพื่อรณรงค์ทำงกำรเมืองและสื่อลำมกอนำจำร แต่ในประเทศ 

ส่วนใหญ่ สแปมถูกมองว่ำเป็น “อีเมลที่ถูกส่งมำเป็นจ�ำนวนมำกโดยไม่มีกำรร้องขอมำก่อน” ไม่ว่ำจะมี

เนื้อหำแบบใดก็ตำม เนื่องจำกสแปมส่วนใหญ่มีต้นตอมำจำกสหรัฐฯ ควำมแตกต่ำงเกี่ยวกับค�ำนิยำม 

ส่งผลให้เกิดข้อจ�ำกัดร้ำยแรงต่อกำรน�ำกลไกต่อต้ำนสแปมระหว่ำงประเทศมำใช้ให้เกิดประสิทธิผล

สแปมและการตรวจสอบชื่อผู้ใช้อีเมล

หนึง่ในปัจจัยเชิงโครงสร้ำงท่ีสนบัสนนุสแปมคอืควำมสำมำรถในกำรส่งอเีมลโดยใช้ท่ีอยู่ผูส่้งปลอม ในทำง

เทคนิค เรำสำมำรถแก้ปัญหำนี้ได้ กล่ำวคือกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนท่ีใช้กับอีเมลท่ีเป็นอยู่ IETF  

อยูร่ะหว่ำงกำรพจิำรณำเปลีย่นแปลงโปรโตคอลของอีเมลเพือ่ก�ำหนดให้ต้องมีกำรตรวจสอบช่ือผูใ้ช้อีเมล 

เป็นตัวอย่ำงหนึ่งของปัญหำในเชิงเทคนิค (มำตรฐำน) ท่ีอำจส่งผลกระทบด้ำนนโยบำย กำรน�ำระบบ 

ตรวจสอบช่ือผู้ใช้อีเมลมำใช้งำนย่อมจะเป็นกำรจ�ำกัดกำรปกปิดอัตลักษณ์ของผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ต ซ่ึง

เป็นสิ่งที่ต้องแลกกัน
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ความจ�าเป็นที่จะต้องมีปฏิบัติการระดับโลก

สแปมส่วนใหญ่มักมำจำกนอกประเทศ จึงกลำยเป็นปัญหำระดับโลกที่ต้องมีทำงออกระดับโลกเช่นกัน มี

มำตรกำรหลำยอย่ำงท่ีอำจช่วยสนบัสนนุควำมร่วมมอืระดบัโลก อย่ำงเช่น กำรท�ำบันทึกควำมเข้ำใจระดบั

ทวิภำคีแบบท่ีกล่ำวถึงไปแล้ว หรือกำรสร้ำงศักยภำพและกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล ทำงออกท่ีรอบด้ำน 

กว่ำนี้จ�ำเป็นต้องอำศัยกฎหมำยต่อต้ำนสแปมระดับโลก ทว่ำจนถึงปัจจุบัน ประเทศพัฒนำแล้วมักเลือก

จะแก้ไขให้กฎหมำยในประเทศของตนให้เข้มงวดขึ้น พร้อมๆ กับรณรงค์ต่อต้ำนสแปมที่ท�ำแบบทวิภำคี

หรือระดับภูมิภำคมำกกว่ำ เนื่องจำกมีสถำนะท่ีเสียเปรียบเพรำะกลำยเป็นประเทศท่ีรับ “ควำมเลวร้ำย

ระดับโลก” ซ่ึงส่วนใหญ่มำจำกประเทศพัฒนำแล้ว ประเทศก�ำลังพัฒนำส่วนใหญ่จึงสนใจท่ีจะสนับสนุน

มำตรกำรระดับโลกเพื่อแก้ปัญหำสแปมมำกกว่ำ
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1. ค�ำว่ำ “อินเทอร์เน็ต” และ “www” บำงครั้งใช้แทนกันได้ อย่ำงไรก็ดี ทั้งสองค�ำต่ำงกัน กล่ำวคือ

อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ำยของเครือข่ำยท่ีเช่ือมโยงโดย TCP/IP แต่ในบำงครั้งเรำใช้ค�ำว่ำ 

อินเทอร์เน็ตเพื่อสื่อควำมถึงทุกอย่ำง รวมทั้งโครงสร้ำงพื้นฐำน แอปพลิเคชัน (อีเมล, ftp, Web) 

และเนื้อหำ ส่วน www เป็นเพียงหนึ่งในแอปพลิเคชันของอินเทอร์เน็ต เป็นระบบของเอกสำรที่

เชื่อมโยงกันโดยผ่ำนภำษำ HyperText Transfer Protocol (HTTP)

2. ผลจำกนโยบำยควำมเป็นกลำงด้ำนเทคโนโลยี สหภำพยโุรปจงึใช้ค�ำว่ำ “กำรสือ่สำรอิเลก็ทรอนกิส์” 

แทนค�ำว่ำ “โทรคมนำคม” ซ่ึงครอบคลุมถึงจรำจรในอินเทอร์เน็ตท่ีสื่อสำรผ่ำนโครงข่ำย

อิเล็กทรอนิกส์และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงโทรคมนำคม เป็นต้น

3. กำรส่งข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ตผ่ำนสำยไฟเรียกว่ำ Power Line Communication (PLC) กำรใช้

ประโยชน์จำกโครงข่ำยสำยไฟฟ้ำท�ำให้ผู้ใช้จ�ำนวนมำกเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตได้มำกขึ้น ส�ำหรับกำร

วิเครำะห์ในเชิงเทคนิคและโครงสร้ำงของวิธีกำรนี้ โปรดดู Palet, J. (2003) Addressing Digital 

Divide with IPv6-enabled Broadband Power Line Communication, Internet Society, ISOC 

Member Briefing No. 13. Available at http://www.isoc.org/briefings/013 [accessed 13 

February 2014].

4. กำรเปิดเสรตีลำดโทรคมนำคมของสมำชิกองค์กำรกำรค้ำโลก เกดิข้ึนอย่ำงเป็นทำงกำรเมือ่ปี 1998 

ตำมข้อตกลงโทรคมนำคมขั้นพื้นฐำน (Basic Telecommunication Agreement - BTA) ภำยหลัง

กำรรับรองควำมตกลง BTA กว่ำ 100 ประเทศได้เริ่มกระบวนกำรเปิดเสรี โดยกำรแปรรูปกิจกำร

ผูกขำดโทรคมนำคมแห่งชำติให้เป็นของเอกชน กำรน�ำระบบแข่งขันมำใช้ และกำรจัดตั้ง 

คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลระดับชำติ ควำมตกลงดังกล่ำวมีชื่อเรียกอย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ พิธีสาร

เพิ่มเติมฉบับที่ 4 ของข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (The Fourth Protocol to 

the General Agreement on Trade in Services) (รับรองเมื่อวันที่ 30 เมษำยน 1996 และมีผล

บังคับใช้เม่ือวันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 1998) Available at http://www.wto.org/english/tratop_e/

serv_e/4prote_e.htm [accessed 13 February 2014].

5. ITU (no date) Signatories of the Final Acts - WCIT-12. Available at http://www.itu.int/osg/

wcit-12/highlights/signatories.html [accessed 11 August 2014].

6. หนึ่งในประเด็นที่ถกเถียงกันในเวที WSIS คือ เจตนำของ ITU ที่จะเข้ำไปมีบทบำทมำกขึ้นใน

อ้างอิง
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กระบวนกำรกำรอภบิำลอินเทอร์เนต็ โดยเฉพำะในส่วนของโดเมนท่ีอยู่ใต้กำรควบคมุของ ICANN 

ส�ำหรบัข้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบันโยบำยอินเทอร์เนต็ของ ITU โปรดด ูhttp://www.itu.int/osg/csd/

intgov/ [accessed 13 February 2014].

7. ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบำทขององค์กำรกำรค้ำโลกในงำนด้ำนโทรคมนำคม โปรดดู 

http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/telecom_e/telecom_e.htm [accessed 13 

February 2014].

8. ลัตเวียและมอลโดวำเป็นตัวอย่ำงท่ีดีของกำรพัฒนำแบบก้ำวกระโดดของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำง

โทรคมนำคม โดยกำรน�ำกำรสื่อสำรแบบไร้สำยมำใช้งำน โปรดดู http://www.isoc.org/isoc/

conferences/inet/99/proceedings/4d/4d_2.htm [accessed 13 February 2014].

9. Nothias, J-C. (2012) The hypocrisy threatening the future of Internet. The Global Journal.

Available at http://theglobaljournal.net/article/view/904/ [accessed 10 August 2014].

10. ในเบื้องต้น Wi-Fi Alliance มีชื่อเรียกว่ำ Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA) 

ชื่อปัจจุบันตั้งขึ้นเมื่อปี 2002 เป็นกำรก่อตั้งของผู้พัฒนำอุปกรณ์โทรคมนำคมชั้นน�ำ อย่ำงเช่น 

3Com, Cisco, Intersil, Agere และ Nokia

11. ประมำณว่ำมีเม็ดเงินลงทุนจ�ำนวน 109,000 ล้ำนปอนด์ ตำมข้อมูลของ The Economist (2003) 

Beyond the Bubble Survey: Telecoms. Available at http://www.economist.com/

node/2098913 [accessed 13 February 2014].

12. ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบำยแถบคลื่นวิทยขุองสหภำพยโุรป โปรดดู http://ec.europa.

eu/digital-agenda/en/what-radio-spectrum-policy [accessed 13 February 2014].

13. RIRs ในปัจจุบันได้แก่ ARIN (American Registry for Internet Numbers), APNIC (Asia Pacific 

Network Information Centre), LACNIC (Latin American and Caribbean IP Address Regional 

Registry), RIPE NCC (Reseaux IP Européens Network Coordination Centre - ส�ำหรับยุโรป

และตะวันออกกลำง) และ AFRINIC (African Network Information Centre) ค�ำอธิบำยอย่ำง

ละเอียดเกี่ยวกับระบบ RIR มำจำก http://www.ripe.net/internet-coordination/internet-

governance/internet-technical-community/the-rir-system [accessed 13 February 2014].

14. ส�ำหรับกำรอภิปรำยอย่ำงละเอียดในเรื่อง IPv6 โปรดดู โครงกำรวิจัย IP Allocation and IPv6 

ของ Jean Philémon Kissangou, Marsha Guthrie และ Mwende Njiraini ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

โครงกำรส่งเสริมศักยภำพกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต ปี 2005 Available at http://archive1.

diplomacy.edu/poolbin.asp?IDPool=130 [accessed 13 February 2014].



100

บทที่ 2 ตะกร้าโครงสร้างพื้นฐานและการก�าหนดมาตรฐาน

15. ส�ำหรับกำรส�ำรวจควำมปลอดภัยของ TCP/IP อย่ำงละเอียดและในเชิงเทคนิคมำก โปรดดู 

Chambers, C., Dolske, J. and Iyer, J., TCP/IP Security, Department of Computer and 

Information Science, Ohio State University. Available at http://www.linuxsecurity.com/

resource_files/documentation/tcpip-security.html [accessed 13 February 2014].

16. หนึ่งในเอกสำรอ้ำงอิงไม่กี่ฉบับเกี่ยวกับระบบชื่อโดเมน (DNS) ได้แก่ RFC 1591 (มีนำคม 1994) 

ซึ่งอธิบำยถึงโครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลของ DNS. Available at http://www.ietf.org/rfc/rfc1591.

txt [accessed 13 February 2014].

17. ดูภำพรวมของ gTLD และลิงก์ที่ให้รำยละเอียดของ TLD ทั้งหมดได้ที่ http://www.icann.org/en/

resources/registries/about [accessed 13 February 2014].

18. ดูรำยละเอียดของข้อเสนอโครงกำรได้ที่ http://archive.icann.org/en/tlds/stld-apps-19mar04/

xxx.htm; ดูควำมเป็นมำของกำรใช้ .XXX ภำยหลังจำกกำรประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2007 

ซ่ึงทำงคณะกรรมกำรบรหิำรของ ICANN ปฏเิสธท่ีจะใช้ช่ือโดเมนนี ้ได้ท่ี https://www.icann.org/

resources/board-material/resolutions-2007-03-30-en [accessed 13 February 2014].

19. รฐับำลสหรฐัฯ ไม่ได้ใช้ข้ันตอนปฏบัิตขิอง ICANN แต่ใช้อ�ำนำจทำงพฤตนิยัโดยกระทรวงพำณชิย์

ของสหรัฐฯ ส่งจดหมำยไปถึงประธำน ICANN

20. แบบฟอร์มกำรลงทะเบยีนเพื่อขอใช้ชื่อโดเมน .cat: http://archive.icann.org/en/tlds/stld-apps-

19mar04/cat.htm [accessed 13 February 2014].
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จัดกำรรณรงค์อย่ำงเข้มแข็งเพื่อต่อต้ำนแฟลชแบ็ก ซึ่งเท่ำกับสร้ำงแรงกดดันแก่ Air2Net ผู้ให้

บริกำรอินเทอร์เน็ตของแฟลชแบ็ก และ MCI/WorldCom ซ่ึงเป็นผู้ประกอบกำรเครือข่ำยหลัก 

แรงกดดนัจำกกำรรณรงค์ส่งผลให้ MCI/WorldCom ตดัสนิใจตดักำรเชือ่มต่อกบัแฟลชแบ็กแม้จะ

ไม่มีข้อกฎหมำยบังคับให้ท�ำ แฟลชแบ็กพยำยำมหำเซิร์ฟเวอร์อ่ืนแต่ไม่ประสบควำมส�ำเร็จ 

เนื่องจำกเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่เชื่อมต่อกับโครงข่ำยแบ็กโบนของ MCI/WorldCom คดีที่ 2 เกิดขึ้น

ในเนเธอร์แลนด์ Xtended Internet ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยย่อยถูกผู้ให้บริกำรในสหรัฐฯ ตัด
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ตะกร้ากฎหมาย

เกือบทุกแง่มุมของกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบด้ำนกฎหมำย แต่กำรจัดท�ำกรอบ

กฎหมำยเพ่ือรองรบักำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็วของอินเทอร์เนต็ยังอยู่ในข้ันเริม่ต้นเท่ำนัน้ โดยมีแนวทำงหลกั 

2 แนวทำง ดังนี้

 •  แนวทำงท่ีใช้กฎหมำยจริง กล่ำวคืออินเทอร์เน็ตถูกปฏิบัติไม่แตกต่ำงจำกเทคโนโลยีโทรคม

นำคมอื่นๆ ที่มีพัฒนำกำรยำวไกล ตั้งแต่กำรใช้ควันส่งสัญญำณจนมำถึงระบบโทรศัพท์ จำก

กำรสือ่สำรท่ีรวดเรว็และครอบคลมุมำกขึน้ อินเทอร์เนต็ท�ำให้เกดิกำรเปลีย่นแปลงของสงัคม

สมัยใหม่ไม่เพียงในเชิงปริมำณ แต่ในเชิงคุณภำพด้วย ด้วยเหตุดังกล่ำว ระเบียบกฎหมำย 

ที่เป็นอยู่ย่อมสำมำรถน�ำมำใช้กับอินเทอร์เน็ต1

 •  แนวทำงที่ใช้กฎหมำยไซเบอร์เป็นกำรเฉพำะ ตั้งอยู่บนสมมติฐำนที่ว่ำอินเทอร์เน็ตท�ำให้เกิด

ควำมสมัพนัธ์ด้ำนสงัคมแบบใหม่ในโลกไซเบอร์ ด้วยเหตดุงักล่ำว เรำจ�ำเป็นต้องตรำกฎหมำย

ไซเบอร์ขึ้นมำใหม่ ทั้งนี้เพื่อควบคุมพื้นที่ในโลกไซเบอร์ เหตุผลสนับสนุนแนวทำงนี้คือ กำร

ขยำยตัวท้ังในเชิงปริมำณและควำมเร็วของอินเทอร์เน็ตซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรสื่อสำรข้ำม

พรมแดนท�ำให้เกิดอุปสรรคในกำรบังคับใช้กฎหมำยที่เป็นอยู่

 แนวทำงที่ใช้กฎหมำยจริงเริ่มมีบทบำทมำกขึ้น โดยกฎหมำยที่มีอยู่จ�ำนวนมำกสำมำรถน�ำมำใช้

กบัอนิเทอร์เนต็ได้ แต่ในบำงประเดน็อย่ำงเช่นอำชญำกรรมคอมพวิเตอร์ จ�ำเป็นต้องมีกำรปรบัใช้กฎหมำย

จริงเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้กับโลกไซเบอร์

ข้อกฎหมาย
ปัจจุบันมีข้อกฎหมำยจ�ำนวนมำกท่ีถูกน�ำมำประยุกต์ใช้ หรืออำจน�ำมำประยุกต์ใช้กับกำรอภิบำล

อินเทอร์เน็ตได้

หมายเหตุ
เหตุผลที่มักใช้อ้ำงเพื่อสนับสนุนให้มีกำรก�ำหนดระเบียบใหม่ๆ ส�ำหรับโลกไซเบอร์คือ ระเบียบเดิมที่มีอยู่ 

(เช่น ควำมผิดทำงอำญำ ภำษีอำกร) ไม่มีประสิทธิภำพมำกพอ แต่เรำต้องระลึกไว้ว่ำ กฎหมำยเพียง

สำมำรถลงโทษพฤติกรรมบำงอย่ำง แต่ไม่สำมำรถห้ำมพฤติกรรมนั้นอย่ำงสิ้นเชิง

112



113

บทที่ 3 ตะกร้ากฎหมาย

ข้อกฎหมายระดับชุมชนและระดับชาติ

กฎหมาย

กำรเคลื่อนไหวด้ำนกฎหมำยในโลกอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่ำงคึกคัก โดยเฉพำะกรณีท่ีเกิดข้ึนกับประเทศ

ในสหภำพยุโรปและ OECD ซ่ึงมีกำรใช้อินเทอร์เน็ตอย่ำงแพร่หลำย และมีผลกระทบอย่ำงมำกต่อ 

ควำมสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจและสังคม จนถึงปัจจุบัน กฎหมำยอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ประเด็น

ควำมเป็นส่วนตัว กำรคุ้มครองข้อมูล ทรัพย์สินทำงปัญญำ ภำษีอำกร และอำชญำกรรมคอมพิวเตอร์

 แต่ควำมสัมพันธ์เชิงสังคมเป็นสิ่งท่ีซับซ้อนเกินกว่ำกำรควบคุมของบรรดำผู้ก�ำหนดกฎหมำย 

สังคมมีควำมเป็นพลวัต และกฎหมำยมักตำมไม่ทันกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม โดยเฉพำะในยุคปัจจุบัน

ซ่ึงกำรพฒันำเทคโนโลยีได้เปลีย่นแปลงองคำพยพทำงสงัคมอย่ำงรวดเรว็เกนิกว่ำท่ีบรรดำผูต้รำกฎหมำย

จะตำมทัน ในบำงครั้ง ระเบียบที่มีอยู่ล้ำสมัยตั้งแต่ยังไม่ทันประกำศใช้ ควำมเสี่ยงที่จะมีกฎหมำยล้ำสมัย

เป็นข้อพิจำรณำที่ส�ำคัญในแง่กำรก�ำกับดูแลอินเทอร์เน็ต

บรรทัดฐานทางสังคม (จารีตประเพณี)

เช่นเดียวกับกฎหมำย บรรทัดฐำนทำงสังคมห้ำมพฤติกรรมบำงอย่ำง แต่ที่แตกต่ำงจำกกฎหมำยคือรัฐ

ไม่สำมำรถใช้อ�ำนำจบังคบัให้มีกำรปฏบัิตติำมบรรทัดฐำนทำงสงัคมได้ แต่เป็นกำรบังคบัใช้โดยชุมชนผ่ำน

กำรกดดันในคนกลุ่มเดียวกัน ในช่วงที่เริ่มมีอินเทอร์เน็ต บรรทัดฐำนทำงสังคมได้ถูกน�ำมำใช้ในลักษณะ

ท่ีเรียกว่ำเป็น “มำรยำททำงอินเทอร์เน็ต” (netiquette) กล่ำวคือกำรลงโทษหลักมักมำจำกคนในกลุ่ม

เดียวกันท่ีสร้ำงแรงกดดันหรือกีดกันใครบำงคนออกไป ในช่วงท่ีอินเทอร์เน็ตยังถูกใช้งำนโดยกลุ่มคนท่ี

จ�ำกัดอย่ำงนักวิชำกำร กำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ทำงสังคมยังมีอยู่มำก แต่กำรเติบโตของอินเทอร์เน็ต

ท�ำให้หลักเกณฑ์เหล่ำนี้ไม่มีประสิทธิภำพ ถึงอย่ำงนั้นเรำคงยังสำมำรถใช้หลักเกณฑ์ควบคุมเหล่ำนี้ได้ 

เฉพำะกับบำงกลุ่มและบำงชุมชนท่ีมีควำมสัมพันธ์แน่นแฟ้น ยกตัวอย่ำงเช่น ในชุมชนวิกิพีเดียจะใช้

บรรทัดฐำนทำงสังคมเพื่อกำรก�ำกับดูแลท้ังในแง่ของกำรบรรณำธิกำรบทควำมท่ีลงในวิกิพีเดีย และกำร

แก้ไขควำมขัดแย้งเกี่ยวกับบทควำมที่จะลงพิมพ์ จำกกำรก�ำหนดเป็นคู่มือปฏิบัติขึ้นมำ ท�ำให้หลักเกณฑ์

ของวิกิพีเดียค่อยๆ พัฒนำจนกลำยเป็นหลักในกำรก�ำกับดูแลตนเอง

การก�ากับดูแลตนเอง

ในเอกสำรทำงกำรว่ำด้วยกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต (White Paper on Internet Governance)2 ของรัฐบำล

สหรัฐฯ เมื่อปี1998 ซึ่งน�ำไปสู่กำรก่อตั้ง ICANN มีกำรเสนอกำรก�ำกับดูแลตนเองเป็นกลไกก�ำกับดูแล

อินเทอร์เน็ตที่ส�ำคัญ กำรก�ำกับดูแลตนเองมีองค์ประกอบคล้ำยคลึงกับบรรทัดฐำนทำงสังคมที่เพิ่งกล่ำว

ถงึ ข้อแตกต่ำงหลกัคอืขณะท่ีบรรทัดฐำนทำงสงัคมมกัเกีย่วข้องกบัหลกัเกณฑ์ท่ีอยู่เบ้ืองหลงัและคลมุเครอื 

กำรก�ำกับดูแลตนเองตั้งอยู่บนพื้นฐำนชุดของหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและเป็นระบบ หลักเกณฑ์ในกำรก�ำกับ

ดูแลตนเองมักปรำกฏเป็นเนื้อหำของชุดหลักเกณฑ์อย่ำงเป็นรูปธรรม หรือเป็นกำรก�ำหนดแนวปฏิบัต ิ

ที่ดี
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 แนวโน้มท่ีมุ่งไปสู่กำรก�ำกับดูแลตนเองเป็นสิ่งท่ีเห็นได้ชัดเจนในบรรดำผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต  

ในหลำยประเทศ ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตถูกหน่วยงำนของรัฐบำลกดดันมำกข้ึนเร่ือยๆ ให้ต้องบังคับใช้

หลักเกณฑ์ด้ำนนโยบำยเกี่ยวกับเนื้อหำ ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตพยำยำมตอบสนองต่อแรงกดดันนี้ด้วย

กำรก�ำกับดูแลตนเอง และมีกำรบังคับใช้มำตรฐำนด้ำนพฤติกรรมบำงประกำรกับลูกค้ำของตน

 แม้ว่ำกำรก�ำกบัดแูลตนเองจะเป็นเทคนคิกำรก�ำกบัดแูลท่ีมปีระโยชน์อย่ำงหนึง่ แต่กมี็ควำมเสีย่ง

เมื่อน�ำมำใช้ควบคุมพื้นที่ของผลประโยชน์สำธำรณะที่ส�ำคัญ อย่ำงเช่น นโยบำยเกี่ยวกับเนื้อหำ เสรีภำพ

ในกำรแสดงออกและกำรคุ้มครองควำมเป็นส่วนตัว พวกเขำจะสำมำรถตัดสินใจแทนหน่วยงำนกฎหมำย

ได้หรือไม่? ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตจะสำมำรถตัดสินด้วยตนเองหรือไม่ว่ำเนื้อหำแบบใดเป็นสิ่งที่ยอมรับ

ได้?

แนวนิติศาสตร์

แนวนิติศำสตร์ (ค�ำตัดสินของศำล) เป็นองค์ประกอบหลักของระบบกฎหมำยของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นประเทศ

แรกที่สนใจปัญหำเกี่ยวกับกฎหมำยอินเทอร์เน็ต ในระบบดังกล่ำว กฎหมำยจะเกิดจำกค�ำตัดสินของศำล 

โดยเฉพำะในคดเีกีย่วกบักำรก�ำกบัดแูลในประเดน็ใหม่ๆ อย่ำงเช่น อนิเทอร์เนต็ ผูพ้พิำกษำต้องตดัสนิคดี

แม้จะไม่มีเครื่องมือที่จ�ำเป็น รวมทั้งหลักเกณฑ์ทำงกฎหมำย

 เครื่องมือทำงกฎหมำยอย่ำงแรกท่ีผู้พิพำกษำมีคือกำรเทียบเคียงในเชิงกฎหมำย กล่ำวคือกำร

หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนใหม่กับสิ่งท่ีเคยเกิดข้ึนมำแล้ว กำรตัดสินคดีเกี่ยวกับ

อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จึงมักต้องอำศัยกำรเทียบเคียง

เครื่องมือทางกฎหมายระหว่างประเทศ

ความแตกต่างระหว่างกฎหมายเอกชนระหว่างประเทศและกฎหมายมหาชน
ระหว่างประเทศ

กิจกรรมด้ำนอินเทอร์เน็ตมักมีลักษณะข้ำมพรมแดน ท�ำให้จ�ำเป็นต้องมีเคร่ืองมือทำงกฎหมำยระหว่ำง

ประเทศ ในกำรอภปิรำยเกีย่วกบักฎหมำยระหว่ำงประเทศ เรำจ�ำเป็นต้องค�ำนงึถงึควำมสบัสนของค�ำศพัท์

ท่ีอำจท�ำให้เกดิผลลพัธ์ส�ำคญั ค�ำว่ำ กฎหมายระหว่างประเทศ มกัเป็นค�ำท่ีใช้แทนค�ำว่ำ กฎหมายมหาชน

ระหว่างประเทศ (หรือ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง) ซึ่งถูกก�ำหนดขึ้นโดยรัฐชำติต่ำงๆ ทั้งนี้

ในรูปของสนธิสัญญำและอนุสัญญำ กฎหมำยมหำชนระหว่ำงประเทศเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตในหลำย

ด้ำน ท้ังในแง่ของโทรคมนำคม สทิธิมนษุยชน และอำชญำกรรมคอมพวิเตอร์ เป็นต้น อย่ำงไรกด็ ีกฎหมาย

เอกชนระหว่างประเทศ (หรือ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล) มีบทบำทเท่ำเทียมกันและอำจ

จะส�ำคัญมำกกว่ำในแง่ของปัญหำทำงอินเทอร์เน็ต เนื่องจำกคดีเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะเป็น
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ประเด็นเกีย่วกบัสญัญำ กำรละเมดิ และควำมรับผดิชอบทำงแพ่ง หลกัเกณฑ์ของกฎหมำยเอกชนระหว่ำง

ประเทศก�ำหนดเงื่อนไขส�ำหรับกำรประกำศเขตอ�ำนำจศำลและกฎหมำยท่ีใช้ในคดีท่ีเกี่ยวข้องกับต่ำง

ประเทศ (เช่น ควำมสัมพันธ์เชิงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำน 2 แห่งหรือกว่ำนั้นในหลำยประเทศ) 

ยกตัวอย ่ำงเช ่น ใครเป ็นผู ้ มี เขตอ�ำนำจศำลเหนือคดีระหว ่ำงบริ ษัทอินเทอร ์ เน็ต ( เช ่น 

เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์) กับผู้ใช้งำนซึ่งกระจำยอยู่ทุกที่ในโลก หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเขตอ�ำนำจศำลครอบคลุม

ถึงควำมเช่ือมโยงระหว่ำงบุคคลกับเขตอ�ำนำจศำลของรัฐ (เช่น สัญชำติ ท่ีพ�ำนักอำศัย) หรือ 

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงธุรกรรมบำงอย่ำงกับเขตอ�ำนำจศำลของประเทศ (เช่น มีกำรตกลงท�ำสัญญำที่ใด 

มีกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำที่ใด)

กฎหมายเอกชนระหว่างประเทศ

เนือ่งจำกอินเทอร์เนต็มีลกัษณะครอบคลมุระดบัโลก ข้อพพิำทด้ำนกฎหมำยจงึมักเกีย่วข้องกบับุคคลและ

หน่วยงำนท่ีมำจำกหลำยเขตอ�ำนำจศำล อย่ำงไรก็ดี ท่ีผ่ำนมำมักไม่มีกำรน�ำกฎหมำยเอกชนระหว่ำง

ประเทศมำใช้ในกำรคลี่คลำยคดีเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ซ่ึงอำจเป็นเพรำะมีข้ันตอนปฏิบัติท่ีซับซ้อน  

เชื่องช้ำ และมีรำคำแพง กลไกหลักของกฎหมำยเอกชนระหว่ำงประเทศได้รับกำรพัฒนำขึ้นในช่วงที่กำร

ปฏิสัมพันธ์ข้ำมประเทศยังไม่แพร่หลำยมำกนัก และมักไม่มีคดีเกี่ยวกับบุคคลและหน่วยงำนซ่ึงมำจำก

เขตอ�ำนำจศำลที่แตกต่ำงกัน

กฎหมายมหาชนระหว่างประเทศ

กฎหมำยมหำชนระหว่ำงประเทศก�ำกับดูแลควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐชำติต่ำงๆ กฎหมำยมหำชนระหว่ำง

ประเทศบำงฉบับเกี่ยวข้องในประเด็นกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว (เช่น ระเบียบเกี่ยวกับโทรคมนำคม 

อนสุญัญำสทิธมินษุยชน สนธสิญัญำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ) ในบทนีจ้ะเป็นกำรวเิครำะห์องค์ประกอบของ

กฎหมำยมหำชนระหว่ำงประเทศท่ีสำมำรถน�ำมำใช้กบักำรอภบิำลอนิเทอร์เนต็ ท้ังในส่วนของสนธสิญัญำ

และอนุสัญญำ จำรีตประเพณี กฎหมำยอ่อน และ ius cogens (กฎหมำยเด็ดขำดซึ่งละเมิดมิได้ - แนว

ปฏิบัติในเชิงป้องกัน)

อนุสัญญาระหว่างประเทศ

อนุสัญญำหลักท่ีเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตได้รับกำรรับรองโดย ITU ประกอบด้วยระเบียบโทรคมนำคม

ระหว่ำงประเทศ ซ่ึงถือว่ำเป็นกฎหมำยหลักและมีควำมส�ำคัญมำกสุดในกำรจัดท�ำกรอบนโยบำยด้ำน

โทรคมนำคมเพือ่รองรับกำรพัฒนำอนิเทอร์เนต็ในเวลำต่อมำ ระเบียบโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ (1998) 

ฉบับปัจจุบันได้รับกำรแก้ไขในที่ประชุม WCIT-12 นอกจำกอนุสัญญำของ ITU แล้ว มีอนุสัญญำอีกเพียง

ฉบับเดียวที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต ได้แก่ อนุสัญญำอำชญำกรรมคอมพิวเตอร์ ของสภำยุโรป 

อย่ำงไรก็ดี กฎหมำยระหว่ำงประเทศอีกหลำยฉบับเกี่ยวข้องกับแง่มุมต่ำงๆ ของกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต 

เช่น สิทธิมนุษยชน กำรค้ำ และสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ
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กฎหมายจารีตระหว่างประเทศ

กำรพัฒนำหลักจำรีตประเพณีมีองค์ประกอบ 2 ประกำร ได้แก่ แนวปฏิบัติทั่วไป (consuetudo) และกำร

ยอมรับว่ำแนวปฏิบัติดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย (opinio juris) ซึ่งมักต้องใช้ระยะเวลำยำวนำน

กว่ำจะเป็นที่ยอมรับให้เป็นแนวปฏิบัติสำกลได้

 องค์ประกอบบำงส่วนของกฎหมำยจำรตีประเพณท่ีีเกดิข้ึนสะท้อนให้เห็นจำกแนวทำงกำรใช้อ�ำนำจ

ในกำรก�ำกับดูแลอินเทอร์เน็ตรูตของรัฐบำลสหรัฐฯ กล่ำวคือเป็นแนวปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอที่จะไม่เข้ำไป

แทรกแซงในแง่กำรบริหำรจัดกำรโดเมนประเทศ (เช่น .ch, .uk., .ge) แนวปฏิบัติสำกลเป็นองค์ประกอบ

แรกในกำรจ�ำแนกกฎหมำยจำรีตประเพณี ยังเป็นเรื่องท่ีต้องศึกษำต่อไปว่ำแนวปฏิบัติสำกลดังกล่ำว 

เกิดข้ึนจำกกำรตระหนักถึงกำรบริหำรโดเมนประเทศของรัฐบำลสหรัฐฯ ซ่ึงสอดคล้องกับหลักกฎหมำย

ระหว่ำงประเทศ (กำรยอมรับใน opinio iuris หรือยอมรับว่ำแนวปฏบัิตดิงักล่ำวมีผลบังคบัใช้ตำมกฎหมำย) 

ซ่ึงถ้ำเป็นเช่นนัน้ เรำกอ็ำจจ�ำแนกกฎหมำยจำรีตระหว่ำงประเทศท่ีใช้เพือ่บรหิำรจดักำรระบบรตูเซิร์ฟเวอร์

ของอินเทอร์เน็ตได้บำงส่วน โดยเฉพำะที่เกี่ยวกับโดเมนประเทศ แต่คงเป็นเรื่องยุ่งยำกในกำรใช้เหตุผล 

ดังกล่ำวกับสถำนะกฎหมำยของโดเมนระดับบนสุดทั่วไป (.com, .org, .edu, .net) เพรำะไม่เกี่ยวข้องกับ

ประเทศอื่นๆ

กฎหมายอ่อน

กฎหมำยอ่อนมักถูกอ้ำงถึงในแง่กำรถกเถียงเกี่ยวกับกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต นิยำมของกฎหมำยอ่อน

ส่วนใหญ่มกัเกีย่วข้องกบัสิง่ท่ีมนัไม่ได้เป็น กล่ำวคอืเป็นข้อบัญญัตท่ีิไม่ได้มีผลบังคบัใช้ตำมกฎหมำย โดย

ท่ัวไป กฎหมำยอ่อนมักประกอบด้วยหลกักำรและบรรทัดฐำนมำกกว่ำจะมเีนือ้หำอย่ำงเฉพำะเจำะจงแบบ

ท่ีปรำกฏในสัญญำระหว่ำงประเทศ เช่น ปฏิญญำและมติในท่ีประชุม เนื่องจำกไม่มีผลบังคับใช้ทำง

กฎหมำย จึงไม่อำจน�ำมำบังคับใช้ผ่ำนศำลระหว่ำงประเทศหรือกลไกระงับข้อพิพำทได้

 เอกสำรหลักของ WSIS ประกอบด้วยปฏิญญำฉบับสมบูรณ์ (Final Declaration) แผนปฏิบัติกำร 

(Plan of Action) และปฏิญญำระดับภูมิภำค (Regional Declarations) ซ่ึงสำมำรถน�ำไปปรับใช้เพื่อ 

จัดท�ำเป็นบรรทัดฐำนของกฎหมำยอ่อนบำงข้อได้ เนื่องจำกไม่มีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย เอกสำร 

เหล่ำนี้จึงมักเป็นผลมำจำกกำรเจรจำอย่ำงยืดเยื้อและเป็นกำรยอมรับของรัฐชำติต่ำงๆ พันธกิจที่รัฐชำติ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงให้เห็นในระหว่ำงกำรเจรจำกฎหมำยอ่อน และกำรบรรลุควำมเห็นท่ีเป็น

เอกฉันท์ เป็นองค์ประกอบส�ำคญัท่ีท�ำให้มองได้ว่ำเอกสำรเหล่ำนี้ไม่ได้เป็นแค่ปฏญิญำทำงกำรเมืองแบบ

ทั่วไป
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 กฎหมำยอ่อนให้ประโยชน์บำงประกำรในกำรแก้ปัญหำของกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต ประกำรแรก 

เป็นแนวทำงที่เป็นทำงกำรน้อยกว่ำ รัฐต่ำงๆ ไม่จ�ำเป็นต้องให้สัตยำบันรับรอง ท�ำให้ไม่ต้องมีกำรเจรจำ

ยืดเย้ือ ประกำรท่ี 2 มเีนือ้หำยืดหยุน่ซ่ึงเปิดโอกำสให้มีกำรทดลองใช้แนวทำงและกำรดดัแปลงใหม่ๆ เพือ่

ตอบสนองกับกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็วของกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต ประกำรที่ 3 กฎหมำยอ่อนเปิดโอกำส

อย่ำงมำกให้ใช้แนวทำงผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีหลำยภำคส่วน ซ่ึงดกีว่ำกำรใช้แนวทำงกฎหมำยระหว่ำงประเทศ

ซึ่งจ�ำกัดกำรใช้เฉพำะรัฐและหน่วยงำนระหว่ำงประเทศเท่ำนั้น

กฎหมายบังคับ (ius cogens)

ius cogens ตำมค�ำอธิบำยในอนุสัญญำเวียนนำว่ำด้วยกฎหมำยสนธิสัญญำ (Vienna Convention on the 

Law of Treaties)3 ข้อ 53 หมำยถึง “บรรทัดฐำนซึ่งเป็นที่ยอมรับและรับรู้ของประชำคมของรัฐนำนำชำติ

โดยรวม ไม่เปิดให้มกีำรงดเว้นกำรใช้ และสำมำรถดดัแปลงแก้ไขเฉพำะเม่ือมีกำรก�ำหนดบรรทัดฐำนใหม่

ในลักษณะท่ีเป็นกฎหมำยระหว่ำงประเทศท่ีมีคุณลักษณะแบบเดียวกัน” ศำสตรำจำรย์บรำวน์ลำย (Ian 

Brownlie) ยกตัวอย่ำงหลักเกณฑ์ที่เป็น ius cogens ดังนี้

 • กำรห้ำมใช้ก�ำลัง

 • กฎหมำยเกี่ยวกับกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์

 • หลักกำรไม่เลือกปฏิบัติทำงเชื้อชำติ

 • อำชญำกรรมต่อมนุษยชำติ

 • หลักเกณฑ์ห้ำมกำรค้ำทำสและกำรกระท�ำอันเป็นโจรสลัด (piracy)4

 ในแง่ของกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต เรำอำจน�ำหลัก ius cogens มำใช้กับกิจกรรมท่ีส่งเสริม 

หลักเกณฑ์บำงอย่ำงได้ (เช่น กำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ กำรเลือกปฏิบัติทำงเชื้อชำติ กำรเอำคนลงเป็นทำส)

เขตอ�านาจศาล
เขตอ�ำนำจศำล (jurisdiction) หมำยถงึ อ�ำนำจของศำลและหน่วยงำนของรฐัในกำรวนิจิฉัยคดตีำมกฎหมำย 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเขตอ�ำนำจศำลและอินเทอร์เน็ตมักมีควำมคลุมเครือ เนื่องจำกเขตอ�ำนำจศำลมัก

เกีย่วข้องกบักำรแบ่งเขตแดนของประเทศในเชิงภมิูศำสตร์ รฐัแต่ละแห่งมีสทิธขิองตนเองท่ีจะประกำศใช้

เขตอ�ำนำจศำลเหนือดินแดนของตน อย่ำงไรก็ดี อินเทอร์เน็ตเป็นพ้ืนฐำนให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้ำม

พรมแดนอย่ำงมำก ท�ำให้ยำกแก่กำรตรวจสอบโดยใช้กลไกของรฐัแบบเดมิ (แม้จะไม่ถงึข้ันท�ำไม่ได้กต็ำม) 

ค�ำถำมเกี่ยวกับเขตอ�ำนำจศำลในด้ำนอินเทอร์เน็ตเน้นให้เห็นข้อถกเถียงส�ำคัญเกี่ยวกับกำรอภิบำล

อินเทอร์เน็ต กล่ำวคือเรำจะสำมำรถ “ทอดสมอ” ให้อินเทอร์เน็ตอยู่ติดกับต�ำแหน่งทำงกฎหมำยและ

กำรเมืองได้อย่ำงไร?5
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เขตอ�านาจศาล - เทคนิคพื้นฐาน

ในกำรวินิจฉัยเขตอ�ำนำจศำล มีประเด็นส�ำคัญที่ต้องพิจำรณำดังนี้

 • ศำลหรือหน่วยงำนของรัฐใดที่มีอ�ำนำจเกี่ยวข้อง? (เขตอ�ำนำจศำลในเชิงขั้นตอนปฏิบัติ)

 • จะน�ำหลักเกณฑ์ใดมำใช้? (เขตอ�ำนำจศำลในเชิงสำรบัญญัติ)

 • จะบังคับคดีตำมค�ำสั่งศำลอย่ำงไร? (กำรบังคับใช้เขตอ�ำนำจศำล)

 หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ช่วยในกำรก�ำหนดเขตอ�ำนำจศำลในบำงกรณี

 •  หลกัเกณฑ์เชิงเขตแดน (Territorial Principle) - สทิธขิองรฐัในกำรปกครองบุคคลและทรพัย์สนิ

ที่อยู่ในเขตแดนของตน

 •  หลักเกณฑ์เชิงบุคคล (Personality Principle) - สิทธิของรัฐในกำรปกครองพลเมืองของตน

ไม่ว่ำจะอยู่ที่ใด (หลักกำรที่อิงกับสัญชำติ)

 •  หลักกำรเชิงผลลัพธ์ (Effects Principle) - สิทธิของรัฐในกำรปกครองผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

และกฎหมำยในเขตแดนของตน โดยเป็นผลจำกกำรกระท�ำที่เกิดขึ้นในต่ำงประเทศ

 หลกักำรส�ำคญัอีกประกำรหนึง่ท่ีเกดิข้ึนพร้อมกบักฎหมำยระหว่ำงประเทศสมยัใหม่คอื เขตอ�ำนำจ

ศำลสำกล (universal jurisdiction)6 “แนวคิดเกี่ยวกับเขตอ�ำนำจศำลสำกล กล่ำวโดยรวมๆ แล้วหมำยถึง

อ�ำนำจของรัฐท่ีจะลงโทษควำมผิดทำงอำญำบำงประกำร ไม่ว่ำจะเกิดข้ึนท่ีใดและไม่ว่ำใครเป็นผู้กระท�ำ 

ท้ังนี้โดยไม่ต้องค�ำนงึถงึควำมเช่ือมโยงในแง่เขตแดน สญัชำต ิหรอืผลประโยชน์เฉพำะของรฐั”7 เขตอ�ำนำจ

ศำลสำกลครอบคลุมควำมผดิทำงอำญำ อย่ำงเช่น กำรกระท�ำอนัเป็นโจรสลัด อำชญำกรรมสงครำม และ

กำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์

ความขัดแย้งของเขตอ�านาจศาล

ควำมขัดแย้งของเขตอ�ำนำจศำลเกิดข้ึนเม่ือรัฐเกินกว่ำหนึ่งแห่งอ้ำงว่ำตนมีเขตอ�ำนำจศำลในคดีบำงคดี 

โดยมักเกดิขึน้ในคดท่ีีเกีย่วข้องกบัองค์ประกอบนอกเหนอืจำกเขตแดน (เช่น เกีย่วข้องกบับุคคลท่ีมำจำก

รัฐต่ำงๆ หรือธุรกรรมระหว่ำงประเทศ) เขตอ�ำนำจศำลท่ีเกี่ยวข้องเกิดข้ึนตำมองค์ประกอบ 

อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี้: เขตแดน สัญชำติ หรือผลลัพธ์ของกำรกระท�ำ เวลำท่ีเรำโพสต์เนื้อหำหรือมี

ปฏิสัมพันธ์ทำงอินเทอร์เน็ต เป็นเรื่องยำกท่ีจะทรำบว่ำมีกำรละเมิดกฎหมำยระดับประเทศของใคร  

ในบริบทดังกล่ำว กิจกรรมแทบทุกอย่ำงในอินเทอร์เน็ตมีลักษณะเป็นสำกล และอำจท�ำให้เกิดเขตอ�ำนำจ

ศำลที่ทับซ้อนกัน หรือที่เรียกกันว่ำปรำกฏกำรณ์ล้นทะลัก (spill-over effect)8
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 กรณีตั้งแต่ยุคแรกๆ และมีกำรอ้ำงอิงถึงที่สะท้อนปัญหำของเขตอ�ำนำจศำลที่ทับซ้อนกัน ได้แก่ 

คดีของยำฮู! ในฝรั่งเศสเมื่อปี 20019 เป็นคดีที่เกิดจำกกำรละเมิดกฎหมำยฝรั่งเศสซึ่งห้ำมกำรจัดแสดง

และกำรขำยวตัถุเกีย่วกบันำซ ีแม้ว่ำเวบ็ไซต์ทีข่ำยสินค้ำเหลำ่นี้ ซึง่ในกรณีนี้คอืเวบ็ไซต์ทีเ่ปิดประมลูของ 

Yahoo.com ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐฯ จะอนุญำตให้มีกำรจัดแสดงสินค้ำเหล่ำนั้นและถือเป็นเรื่องถูกกฎหมำย 

คดนีี้ได้รบักำรคลีค่ลำยโดยกำรใช้ทำงออกเชิงเทคนคิ (โดยกำรใช้ซอฟต์แวร์คดักรองต�ำแหน่งของผูใ้ช้งำน

เว็บไซต์ หรือ geo-location and filtering of access) ยำฮู! ถูกบังคับให้ต้องระบุตัวผู้ใช้งำนจำกฝรั่งเศส

ซึ่งเข้ำไปยังเว็บไซต์ และปิดกั้นไม่ให้พวกเขำสำมำรถเข้ำชมหน้ำเว็บที่มีสินค้ำเกี่ยวกับนำซี10

 นอกจำกกำรแก้ปัญหำเชิงเทคนิค (กำรใช้ซอฟต์แวร์คัดกรองต�ำแหน่งของผู้ใช้งำนเว็บไซต์) เรำ

ยังสำมำรถใช้แนวทำงอื่นๆ เพ่ือแก้ปัญหำควำมขัดแย้งของเขตอ�ำนำจศำล รวมท้ังกำรท�ำให้กฎหมำย

ระดับประเทศมีเนื้อหำแบบเดียวกันและกำรใช้อนุญำโตตุลำกำร

การท�าให้กฎหมายระดับประเทศมีเนือ้หาแบบเดียวกัน

กำรท�ำให้กฎหมำยระดับประเทศมีเนื้อหำแบบเดียวกันอำจน�ำไปสู่กำรก�ำหนดชุดของหลักเกณฑ์ท่ี 

เหมือนกันในระดับโลก เมื่อมีหลักเกณฑ์เดียวกัน ค�ำถำมเกี่ยวกับเขตอ�ำนำจศำลย่อมลดควำมส�ำคัญลง 

กำรท�ำให้กฎหมำยมเีนือ้หำเดยีวกนัอำจเกดิข้ึนได้ในประเดน็ท่ีมีควำมเห็นระดบัโลกเป็นเอกฉันท์ค่อนข้ำง

สงู ยกตวัอย่ำงเช่น กรณสีือ่ลำมกอนำจำรของเดก็ กำรกระท�ำอนัเป็นโจรสลดั กำรเอำคนลงเป็นทำส และ

กำรก่อกำรร้ำย รวมท้ังโลกยังมีควำมเห็นคล้ำยกันในประเด็นอ่ืนๆ อย่ำงเช่นอำชญำกรรมคอมพิวเตอร์ 

อย่ำงไรกด็ ีในบำงประเดน็ เช่น นโยบำยเกีย่วกบัเนือ้หำ ดเูหมือนว่ำจะไม่ใช่เรือ่งง่ำยท่ีจะมมีตเิป็นเอกฉันท์

ในระดับโลกเพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์พื้นฐำนเดียวกัน เนื่องจำกมีกำรปะทะกันระหว่ำงควำมแตกต่ำงทำง

วฒันธรรมในโลกออนไลน์อย่ำงชัดเจนมำกย่ิงกว่ำในโลกออฟไลน์11 กำรขำดเนือ้หำกฎหมำยแบบเดยีวกนั

ยังส่งผลกระทบในแง่กำรกระตุ้นให้ผู้จัดท�ำเว็บเลือกเสนอเน้ือหำของเว็บในประเทศท่ีมีระดับกำรควบคุม

ทำงอินเทอร์เน็ตต�่ำกว่ำ เมื่อใช้วิธีเทียบเคียงกับ

กฎหมำยทะเล บำงประเทศจะส่ง “สัญญำณที่เปิด

กว้ำง” หรือกลำยเป็นศูนย์กลำง “นอกชำยฝั่ง” ที่

ดีกว่ำส�ำหรับโลกอินเทอร์เน็ต

อนุญาโตตุลาการ

 อนุญำโตตุลำกำร (arbitration) เป็นกลไกระงับข้อพิพำทในประเทศที่มีระบบศำลทั่วไป ในระบบ

อนุญำโตตุลำกำร ผู ้วินิจฉัยจะเป็นบุคคลท่ีเป็นกลำง 1 คนหรือกว่ำนั้นซ่ึงคัดเลือกมำจำกคู่กรณี 

อนญุำโตตลุำกำรระหว่ำงประเทศเป็นแนวปฏบัิตท่ีิมีมำยำวนำนในแวดวงธรุกจิ โดยมกัมีกำรระบุถงึกลไก

อนุญำโตตุลำกำรในกำรท�ำสัญญำระหว่ำงเอกชน ท้ังนี้เพื่อเป็นกลไกระงับข้อพิพำทในอนำคต สัญญำ

อนุญำโตตุลำกำรก็มักมีหลำยแบบ ซ่ึงให้รำยละเอียดต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นท่ีตั้งของอนุญำโตตุลำกำร  

ขั้นตอนกำรวินิจฉัย และกฎหมำยที่ใช้ส�ำหรับกำรวินิจฉัย

ดูบทที่ 2 ส�าหรับการอภิปรายเพิ่มเติม

เกี่ยวกับความมั่นคงไซเบอร์และสแปม
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ตำรำง 2 เสนอภำพรวมเกี่ยวกับควำมแตกต่ำงส�ำคัญระหว่ำงระบบศำลทั่วไปกับอนุญำโตตุลำกำร

 เมื่อเปรียบเทียบกับศำลแบบทั่วไป อนุญำโตตุลำกำรมีข้อได้เปรียบหลำยประกำร รวมทั้งมีควำม

ยืดหยุ่นมำกกว่ำ ค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำ เร็วกว่ำ มีข้อได้เปรียบเกี่ยวกับกำรเลือกเขตอ�ำนำจศำล และมีกำร

บังคับคดีให้จ่ำยค่ำชดเชยได้ง่ำยกว่ำหำกเป็นอนุญำโตตุลำกำรในต่ำงประเทศ ข้อได้เปรียบส�ำคัญอย่ำง

หนึ่งของอนุญำโตตุลำกำรคือช่วยแก้ปัญหำควำมขัดแย้งของเขตอ�ำนำจศำล อนุญำโตตุลำกำรมีข้อ 

ได้เปรยีบในประเดน็ท่ีมคีวำมยุ่งยำกมำกสดุส�ำหรับคดเีกีย่วกบัอินเทอร์เนต็ นัน่คอืกำรบังคบัคด ี(กำรจ่ำย

ค่ำชดเชย) อนุสัญญำว่ำด้วยกำรยอมรับและกำรใช้บังคับค�ำชี้ขำดอนุญำโตตุลำกำรต่ำงประเทศฉบับ

นิวยอร์ก (The New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral 

Awards)12 เป็นตัวบทที่ก�ำกับดูแลกำรบังคับค�ำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำร ตำมอนุสัญญำดังกล่ำว ศำล

ในประเทศมีหน้ำท่ีบังคบัค�ำช้ีขำดของอนญุำโตตลุำกำรในกำรจ่ำยค่ำชดเชย ปกตแิล้ว กำรบังคบัค�ำช้ีขำด

ของอนญุำโตตลุำกำรในต่ำงประเทศโดยใช้อ�ำนำจตำมอนสุญัญำนครนวิยอร์กมกัท�ำได้ง่ำยกว่ำกำรบังคบั

ค�ำสั่งของศำลต่ำงประเทศ

 ข้อจ�ำกัดหลักของอนุญำโตตุลำกำรคือ ไม่สำมำรถน�ำมำใช้กับคดีท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์

สำธำรณะในระดบัสงู เช่น กำรคุม้ครองสทิธมินษุยชน ซ่ึงจ�ำเป็นต้องมีกำรแทรกแซงผ่ำนระบบศำลของรฐั

องค์ประกอบ เขตอ�านาจศาล

องค์กร ก�ำหนดโดยกฎหมำย/สนธิสัญญำ 
- มีผลถำวร

ก�ำหนดโดยคูก่รณ ี(มีผลช่ัวครำว, เฉพำะกจิ)
ก�ำหนดโดยข้อตกลง (มีผลถำวร)

กฎหมายที่ 
น�ามาประยุกต์ใช้ได้

กฎหมำยในช้ันศำล (ผู ้พิพำกษำเป็นผู้
ตัดสินใจว่ำจะประยุกต์ใช้กฎหมำยข้อใด)

คู่กรณีเลือกข้อกฎหมำยได้ ถ้ำไม่เลือกก็ให้
ใช ้ข ้อกฎหมำยตำมท่ีระบุไว ้ ในสัญญำ  
หำกไม่มีกำรระบุไว้ก็ให้ใช้กฎหมำยของ
ประธำนอนุญำโตตุลำกำร

อ�านาจหน้าที่ 
/เป้าหมายของ 
ข้อพิพาท

ก�ำหนดโดยกฎหมำย/สนธิสัญญำท่ี
เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยของข้อพิพำท

ก�ำหนดโดยคู่กรณี

การตัดสินใจ มีผลผูกมัด มีผลผูกมัด

อนุญาโตตุลาการ

วิธีพิจำรณำควำมในช้ันศำลก�ำหนดโดย
กฎหมำย/สนธิสัญญำ

ก�ำหนดโดยคูก่รณ ี(มีผลช่ัวครำว, เฉพำะกจิ)
อนุญำโตตุลำกำร (มีผลถำวร)

วิธีพิจารณาความ
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 อนุญำโตตุลำกำรเป็นกลไกที่ใช้อย่ำงแพร่หลำยส�ำหรับข้อพิพำทเชิงพำณิชย์ และมีระบบที่จัดท�ำ

เป็นอยำ่งดีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และหน่วยงำนซ่ึงท�ำหนำ้ท่ีระงับข้อพิพำทเชิงพำณิชย์ โดยข้อบทระหว่ำง

ประเทศที่ส�ำคัญคือ กฎหมำยแม่แบบว่ำด้วยอนุญำโตตุลำกำรเชิงพำณิชย์ระหว่ำงประเทศ (Model Law 

on International Commercial Arbitration) ค.ศ. 1985 ของคณะกรรมำธกิำรสหประชำชำตว่ิำด้วยกฎหมำย

กำรค้ำระหว่ำงประเทศ (United Nations Commission on International Trade Law - UNCITRAL)13 

อนุญำโตตุลำกำรระหว่ำงประเทศชั้นน�ำมักมีส่วนเชื่อมโยงกับหอกำรค้ำ

อนุญาโตตุลาการและอินเทอร์เน็ต

อนุญำโตตุลำกำรและระบบกำรระงับข้อพิพำททำงเลือกถูกใช้งำนอย่ำงแพร่หลำยเพื่ออุดช่องว่ำง 

ในกรณท่ีีไม่มีกฎหมำยเอกชนระหว่ำงประเทศส�ำหรบัคดเีกีย่วกบัอินเทอร์เนต็ ตวัอย่ำงท่ีชดัเจนของกำรน�ำ

กลไกระงบัข้อพพิำทแบบทำงเลอืกมำใช้กบัคดเีกีย่วกบัอินเทอร์เนต็คอื นโยบำยสำกลเพือ่ระงบัข้อพิพำท

เกี่ยวกับชื่อโดเมน (Universal Domain-Name Dispute-Resolution Policy - UDRP) ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดย 

องค์กำรทรพัย์สนิทำงปัญญำโลก (WIPO) และบังคบัใช้โดย ICANN โดยถอืเป็นข้ันตอนกำรระงบัข้อพพิำท

หลัก นับแต่เริ่มท�ำงำนภำยใต้ UDRP ในเดือนธันวำคม 1999 อนุญำโตตุลำกำร องค์กำรทรัพย์สินทำง

ปัญญำโลก และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำท (Mediation Center) พิจำรณำกว่ำ 22,500 คดี และเมื่อมีกำรน�ำ

โดเมนระดับบนสุดทั่วไปแบบใหม่มำใช้เพิ่มเติม คำดว่ำจะท�ำให้เกิดปัญหำควำมท้ำทำยใหม่ๆ มำกขึ้น13

 UDRP ถอืว่ำเป็นกลไกระงบัข้อพิพำทเบ้ืองต้นส�ำหรบักำรท�ำสญัญำทุกประเภทท่ีเกีย่วข้องกบักำร

จดทะเบียนโดเมนระดับบนสุดท่ัวไป (เช่น .com, .edu, .org, .net) รวมท้ังกรณีท่ีเป็นโดเมนประเทศ 

บำงช่ือ ซ่ึงมีจุดเด่นเนื่องจำกกำรบังคับค�ำช้ีขำดของอนุญำโตตุลำกำรสำมำรถท�ำได้โดยตรงผ่ำนกำร

เปลี่ยนแปลงระบบชื่อโดเมน โดยไม่ต้องบังคับคดีผ่ำนศำลในประเทศ

 อนุญำโตตุลำกำรเป็นวิธีกำรระงับข้อพิพำทที่เร็วกว่ำ ง่ำยกว่ำ และรำคำถูกกว่ำ อย่ำงไรก็ดี กำร

ใช้อนุญำโตตุลำกำรเป็นกลไกระงับข้อพิพำทหลักทำงอินเทอร์เน็ตมีข้อจ�ำกัดร้ำยแรงบำงประกำร ได้แก่

 •  ประการแรก อนุญำโตตุลำกำรมักเป็นกลไกท่ีก�ำหนดไว้ตั้งแต่ตอนท�ำสัญญำ โดยอำจไม่

ครอบคลุมอีกหลำยประเด็นนอกเหนือจำกรำยละเอียดในข้อสัญญำ เพรำะเป็นกำรก�ำหนดไว้

ล่วงหน้ำ (อำจไม่ครอบคลุมกรณีหมิ่นประมำท ควำมรับผิดชอบรูปแบบต่ำง ๆ อำชญำกรรม

คอมพิวเตอร์)

 •  ประการที่ 2 หลำยฝ่ำยมองว่ำกำรก�ำหนดเงื่อนไขให้ใช้อนุญำโตตุลำกำรในสัญญำมำตรฐำน

ท�ำให้เกิดควำมเสียเปรียบกรณีที่คู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งมีอ�ำนำจน้อยกว่ำ (เช่น กรณีที่เป็นสัญญำ

ระหว่ำงผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ต หรือลูกค้ำในระบบอีคอมเมิร์ซ)
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 •  ประการท่ี 3 มีข้อกังวลว่ำระบบอนุญำโตตุลำกำรเป็นกำรส่งเสริมกำรใช้กฎหมำยตำม 

ค�ำพพิำกษำ (ระบบกฎหมำยแบบสหรฐัฯ/สหรำชอำณำจกัร) ในระดบัโลก และจะค่อยๆ เข้ำไป

ทดแทนระบบกฎหมำยประเทศอื่น ในกรณีท่ีเป็นอีคอมเมิร์ซอำจเป็นเรื่องท่ียอมรับได้ 

เนื่องจำกหลักเกณฑ์ของกฎหมำยพำณิชย์ท่ีเป็นสำรบัญญัติมีควำมคล้ำยคลึงกันค่อนข้ำง 

สูงอยู่แล้ว อย่ำงไรก็ดี กำรขยำยตัวของระบบกฎหมำยตำม

ค�ำพิพำกษำเป็นประเดน็ท่ีเปรำะบำงในเชิงสงัคม-วฒันธรรม 

โดยเฉพำะกรณีท่ีเป็นเนื้อหำในอินเทอร์เน็ต ซ่ึงระบบ

กฎหมำยของประเทศจะสะท้อนบรบิททำงวฒันธรรมได้ดกีว่ำ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ควำมรู้และควำมคิดเป็นทรัพยำกรส�ำคัญในเศรษฐกิจโลก กำรคุ้มครองควำมรู้และควำมคิดผ่ำนระบบ

ทรัพย์สนิทำงปัญญำกลำยเป็นประเดน็ส�ำคญัอย่ำงหนึง่ส�ำหรบักำรถกเถยีงในเรือ่งกำรอภบิำลอินเทอร์เนต็ 

และมีองค์ประกอบส�ำคัญเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ ทรัพย์สินทำงปัญญำได้รับผลกระทบจำกกำรพัฒนำ

อินเทอร์เน็ต โดยเฉพำะในแง่กำรเปลี่ยนควำมรู้และข้อมูลเป็นรูปดิจิทัล รวมท้ังกำรน�ำไปดัดแปลงใน 

รูปแบบใหม่ๆ หลำยรูปแบบ ทรัพย์สินทำงปัญญำท่ีเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ลิขสิทธิ์ 

เครื่องหมำยกำรค้ำ และสิทธิบัตร ทรัพย์สินทำงปัญญำรูปแบบอื่นประกอบด้วยกำรออกแบบ สิทธิบัตรใน

เชิงอรรถประโยชน์ (utility models) ควำมลับทำงกำรค้ำ ตัวบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ และพันธุ์พืช

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์คุ้มครองเฉพำะกำรแสดงออกของควำมคิดอย่ำงเป็นรูปธรรมในหลำยรูปแบบ ท้ังท่ีเป็นหนังสือ 

ซีดี หรือไฟล์คอมพิวเตอร์ ควำมคิดโดยตัวของมันเองไม่ได้ถูกคุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์ ในทำงปฏิบัติแล้ว 

เรำมักประสบปัญหำในกำรแยกแยะให้ชัดเจนระหว่ำงควำมคิดกับกำรแสดงออกซึ่งควำมคิด

 ระบอบลิขสิทธิ์พัฒนำไปตำมวิวัฒนำกำรทำงเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ทุกช้ินท้ังในแง่กำรพิมพ์ 

วิทยุ โทรทัศน์ และเครื่องบันทึกเทปวิดีโอ ต่ำงส่งผลกระทบต่อรูปแบบและกำรประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์

ลขิสทิธิ ์ในทำงอินเทอร์เนต็กเ็ช่นกนั ท่ีผ่ำนมำมีควำมพยำยำมต่อต้ำนแนวคดิเกีย่วกบัลขิสทิธิแ์บบดัง้เดมิ 

ตั้งแต่ในรูปแบบง่ำยๆ ของ “กำรตัดแปะ” (cutting and pasting) ข้อควำมจำกเว็บไปจนถึงกิจกรรมที่ 

ซับซ้อนกว่ำ เช่น กำรเอำเพลงและวิดีโอไปปล่อยเป็นจ�ำนวนมำกในอินเทอร์เน็ต

 อินเทอร์เนต็ยังท�ำให้เกดิประโยชน์ต่อผูถ้อืลขิสทิธิ ์ท�ำให้พวกเขำมีเครือ่งมอืทำงเทคนคิท่ีทรงพลงั

มำกขึ้นในกำรคุ้มครองและตรวจสอบกำรใช้งำนลิขสิทธิ์ พัฒนำกำรเหล่ำนี้เป็นอันตรำยต่อควำมสมดุลที่

เปรำะบำงระหว่ำงสิทธิของผู้แต่งกับประโยชน์สำธำรณะ ซึ่งเป็นพื้นฐำนส�ำคัญของกฎหมำยลิขสิทธิ์

ดูบทที่ 1 ส�าหรับการอภิปรายเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ DNS
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 จนถึงปัจจุบัน ผู้ถือลิขสิทธิ์ซึ่งมักเป็นบริษัทเจ้ำของสื่อและมัลติมีเดียรำยใหญ่ต่ำงมีบทบำทอย่ำง

เข้มแข็งในกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ ท�ำให้มีกำรมองว่ำประโยชน์สำธำรณะไม่ได้รับกำรยอมรับ

อย่ำงดีพอ และไม่ได้รับกำรคุ้มครองอย่ำงจริงจัง อย่ำงไรก็ดี สภำพกำรณ์นี้เร่ิมเปลี่ยนไป ซ่ึงเป็นผล 

มำจำกควำมพยำยำมระดับโลกหลำยประกำรท่ีผลักดันให้มีกำรเข้ำถึงควำมรู้และข้อมูลแบบเปิด [เช่น 

ครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)]

สภาพการณ์ปัจจุบัน

การคุ้มครองลิขสิทธิ์ทีเ่ข้มงวดมากขึน้ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

อุตสำหกรรมแผ่นเสียงและบันเทิงต่ำงล็อบบ้ีอย่ำงหนักท้ังในระดับประเทศและระหว่ำงประเทศ  

เพื่อให้มีกำรคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่เข้มงวดมำกขึ้น ในสหรัฐฯ กำรคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่เข้มงวดมำกขึ้นเป็นผล

มำจำกกำรบังคับใช้รัฐบัญญัติลิขสิทธิ์สหัสวรรษดิจิทัล (US Digital Millennium Copyright Act - DMCA) 

ค.ศ. 1998 ในระดบัสำกล กำรคุม้ครองผลงำนดจิทัิลเกดิข้ึนผ่ำนสนธสิญัญำลขิสทิธิข์ององค์กำรทรพัย์สนิ

ทำงปัญญำโลก (WIPO Copyright Treaty) (1996) สนธิสัญญำดังกล่ำวยังมีข้อบัญญัติที่ท�ำให้ระบบกำร

คุ้มครองลิขสิทธิ์เข้มงวดมำกขึ้น อย่ำงเช่น กำรก�ำหนดให้เป็นเอกสิทธิ์ของผู้ประพันธ์ กำรห้ำมกำร 

หลีกเลี่ยงมำตรกำรคุ้มครองลิขสิทธิ์ในเชิงเทคนิค และมำตรกำรอื่นๆ

 มีกำรออกระเบียบหลำยฉบับท้ังในระดับประเทศและระหวำ่งประเทศ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อบังคับ

สื่ออินเทอร์เน็ตให้ต้องคัดกรองหรือตรวจสอบกำรเผยแพร่เนื้อหำท่ีมีลิขสิทธิ์ กระตุ้นให้เกิดกำรประท้วง

จำกสำธำรณะเพื่อไม่ให้น�ำระเบียบเหล่ำนี้มำใช้ ในปี 2011 มีกำรสนับสนุนร่ำรัฐบัญญัติ 2 ฉบับในสหรัฐฯ 

ได้แก่ รัฐบัญญัติหยุดยั้งกำรละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ (SOPA)15 และรัฐบัญญัติคุ้มครองไอพี (PROTECT 

IP Act - PIPA)16 ซึ่งเป็นช่องทำงใหม่ในกำรต่อต้ำนโจรสลัดออนไลน์ มีทั้งกำรปิดกั้นกำรเข้ำถึงเว็บไซต์

ท่ีละเมิดลขิสทิธ์ิ และกำรห้ำมไม่ให้เสร์ิชเอนจนิแสดงผลกำรค้นหำเป็นลงิก์ไปยงัเวบ็ไซต์ดงักล่ำว ในระดบั

สำกล ข้อตกลงต่อต้ำนกำรค้ำสินค้ำปลอมแปลง (ACTA)17 เป็นควำมพยำยำมแก้ปัญหำกำรละเมิด

ทรัพย์สินทำงปัญญำซ่ึงอำจเปิดโอกำสให้ภำคเอกชน (บริษัท) สำมำรถบังคับใช้กฎหมำยและตรวจสอบ

กำรกระท�ำผดิด้วยตนเอง ภำยหลงักำรประท้วงอย่ำงเข้มแขง็ในยุโรป รฐัสภำยโุรปจงึลงมตคิดัค้ำน ACTA
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 ควำมพยำยำมจดัท�ำระเบียบเหล่ำนีถ้กูวิจำรณ์อย่ำงหนกัจำกนกัวชิำกำรและกลุม่สทิธพิลเมอืงซ่ึง

อ้ำงเหตุผลด้ำนสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพ ผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตแต่ละคนได้เขำ้ร่วมกำรประท้วงเหล่ำนี้

ทั้งในโลกออนไลน์และโลกออฟไลน์18

ภำพประกอบ 13
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ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์

เครื่องมือท่ีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ใช้มักถูกใช้โดยผู้ท�ำหน้ำท่ีคุ้มครองสิทธิเช่นกัน โดยท่ัวไปแล้ว ทำงกำร 

และภำคธุรกิจมักใช้กลไกทำงกฎหมำยเพื่อท�ำหน้ำที่ในควำมรับผิดชอบของตนเอง อย่ำงไรก็ดี ที่ผ่ำนมำ

ภำคธุรกิจได้ใช้เครื่องมือที่เป็นซอฟต์แวร์เพื่อปรำบปรำมกำรละเมิดลิขสิทธิ์มำกขึ้น

 บทควำมใน New York Times ระบุยุทธวิธีกำรใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัทแผ่นเสียง/บันเทิงเพื่อ

คุ้มครองลิขสิทธิ์ของตนเอง ดังนี้

 •  กำรใช้ไวรัสประเภทม้ำโทรจัน (Trojan Horse) ระหว่ำงกำรดำวน์โหลดเพลงละเมิดลิขสิทธิ์ 

เพื่อน�ำผู้ใช้งำนไปยังเว็บไซต์ที่ขำยเพลงอย่ำงถูกกฎหมำย

 •  กำรใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือให้คอมพิวเตอร์แฮงก์ช่ัวขณะ จำกนัน้กข้ึ็นโชว์ค�ำเตอืนในจอเกีย่วกบักำร

ดำวน์โหลดเพลงเถื่อน

 •  กำรโจมตีด้วยควำมเงียบ (Silence) เป็นกำรเข้ำไปสแกนฮำร์ดดิสก์ ก่อนจะพยำยำมลบไฟล์

ละเมิดลิขสิทธิ์ออกไป

 •  กำรใช้ค�ำสั่งห้ำม (Interdiction) เป็นกำรปิดกั้นมิให้ผู้พยำยำมดำวน์โหลดเพลงเถื่อนเชื่อมต่อ

กับเน็ตได้

 ศำสตรำจำรย์ลอว์เรนซ์ เลสสกิ แห่งคณะนติศิำสตร์ มหำวทิยำลยัสแตนด์ฟอร์ด เตอืนว่ำมำตรกำร

เหล่ำนีอ้ำจผดิกฎหมำย19 บริษัทท่ีน�ำมำตรกำรปกป้องตนเองเหล่ำนีม้ำใช้ก�ำลงัละเมดิกฎหมำยหรอืเปล่ำ?

เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิทธิดิจิทัล

เพื่อแก้ปัญหำในระยะยำวและเป็นกำรแก้ปัญหำเชิงโครงสร้ำง ภำคธุรกิจได้น�ำเทคโนโลยีหลำยรูปแบบ 

มำใช้เพื่อจัดกำรกำรเข้ำถึงสื่อท่ีได้รับกำรคุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์ ไมโครซอฟท์ได้น�ำระบบซอฟต์แวร์เพื่อ

จัดกำรสิทธิดิจิทัลมำใช้กรณีที่มีกำรดำวน์โหลดไฟล์เสียง ภำพยนตร์ และงำนลิขสิทธิ์อื่นๆ ในขณะที่ทำง

บริษัท Xerox (ContentGuard), Philips และ Sony (InterTrust) ก็ก�ำลังพัฒนำระบบที่คล้ำยคลึงกัน

 กำรใช้เครื่องมือทำงเทคโนโลยีเพ่ือกำรคุ้มครองลิขสิทธิ์ตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนทำงกฎหมำยตำม 

สนธิสัญญำลิขสิทธิ์ขององค์กำรทรัพย์สินทำงปัญญำโลกและ DMCA นอกจำกนั้น DMCA ยังเอำผิดกับ

ควำมพยำยำมที่จะหลีกเลี่ยงกำรตรวจจับทำงเทคโนโลยีเพื่อกำรคุ้มครองงำนลิขสิทธิ์
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ปัญหา

แก้ไขหรือพัฒนากลไกลิขสิทธิ์ใหม่ๆ

ท�ำอย่ำงไรกลไกลิขสิทธิ์จึงจะสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงลึกซ้ึงอันเป็นผลมำจำกกำรพัฒนำเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำรและอินเทอร์เน็ต? ค�ำตอบอย่ำงหนึ่งของรัฐบำลสหรัฐฯ อยู่ในเอกสำรทำงกำร

ว่ำด้วยทรัพย์สินทำงปัญญำและโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนข้อมูลระดับประเทศ (White Paper on Intellectual 

Property and National Information Infrastructure)20 กล่ำวคอืจ�ำเป็นต้องมีกำรแก้ไขเลก็น้อยต่อระเบียบ

ท่ีมอียูแ่ล้ว ท้ังนี้โดยใช้แนวคดิ “กำรลดควำมเป็นวตัถ”ุ (dematerialising) ของลขิสทิธิ ์กล่ำวคอืหลกั “กำร

มีรูปร่ำงปรำกฏ” (fixation) “กำรเผยแพร่” (distribution) “กำรส่งต่อ” (transmission) และ “กำรตีพิมพ์” 

(publication) แนวทำงดังกล่ำวเป็นไปตำมสนธิสัญญำด้ำนลิขสิทธิ์ระหว่ำงประเทศฉบับส�ำคัญๆ ซึ่งรวม

ถงึข้อตกลงเรือ่งสทิธบัิตรในทรัพย์สนิทำงปัญญำท่ีเกีย่วกบักำรค้ำ (Agreement on Trade-Related aspects 

of Intellectual Property Rights - TRIPS) และอนุสัญญำลิขสิทธิ์ขององค์กำรทรัพย์สินทำงปัญญำโลก

 อย่ำงไรก็ดี มีผู้เห็นต่ำงโดยมองว่ำต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมำยในระดับลึกซึ้ง เนื่องจำก

ลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลไม่ได้หมำยถึงเฉพำะ “สิทธิที่จะป้องกันกำรท�ำส�ำเนำ” เท่ำนั้น แต่ยังหมำยถึง “สิทธิที่

จะป้องกันกำรเข้ำถึง” ด้วย สุดท้ำยแล้วยิ่งมีทำงเลือกในทำงเทคนิคเพื่อจ�ำกัดกำรเข้ำถึงสื่อดิจิทัลมำกขึ้น

เท่ำไร เรำคงต้องตัง้ค�ำถำมว่ำกำรคุม้ครองลขิสทิธิยั์งจ�ำเป็นหรอืไม่ และยังเป็นค�ำถำมว่ำจะมกีำรคุม้ครอง

ประโยชน์สำธำรณะซึ่งเป็นองค์ประกอบอีกอย่ำงหนึ่งของสมกำรลิขสิทธิ์อย่ำงไร

การคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ - การน�างานมีลขิสทิธิไ์ป “ใช้อย่างเป็นธรรม”

ในเบ้ืองต้นระบบลิขสิทธิ์ได้รับกำรออกแบบข้ึนเพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์และกำรประดิษฐ์ จึงประกอบ

ด้วยส่วนส�ำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ กำรคุ้มครองสิทธิของผู้ประพันธ์ และกำรคุ้มครองประโยชน์สำธำรณะ 

ค�ำถำมส�ำคัญคือสำธำรณชนจะสำมำรถเข้ำถึงงำนลิขสิทธิ์ได้อย่ำงไรเพ่ือสนับสนุนให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์ 

เกดิองค์ควำมรูใ้หม่ และเป็นไปเพ่ือสวสัดภิำพระดบัโลก กล่ำวในทำงปฏิบัต ิเรำสำมำรถคุม้ครองประโยชน์

สำธำรณะผ่ำนแนวคิดของกำรน�ำงำนลิขสิทธิ์ไป “ใช้อย่ำงเป็นธรรม” (fair use)21

ลิขสิทธิ์และการพัฒนา

ควำมพยำยำมท่ีจะจ�ำกัดกำรใช้งำนลิขสิทธิ์อย่ำงเป็นธรรมจะย่ิงท�ำให้ประเทศก�ำลังพัฒนำเสียเปรียบ 

อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังของนักวิจัย นักศึกษำ และบุคคลอื่นๆ จำกประเทศก�ำลังพัฒนำใน

กำรเข้ำไปมีส่วนร่วมกับกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำนวิชำกำรและวิทยำศำสตร์ระดับโลก ระบอบลิขสิทธิ์ท่ี 

เข้มงวดอำจส่งผลกระทบด้ำนลบต่อกำรสร้ำงศกัยภำพของประเทศก�ำลงัพัฒนำ ปรำกฏกำรณ์อีกด้ำนหนึง่

คือกำรแปลงข้อมลูของวัตถท่ีุมีค่ำทำงวัฒนธรรมและศลิปะจำกประเทศก�ำลงัพฒันำอยู่ในรปูสือ่ดจิทัิล ซ่ึง

สดุท้ำยแล้วประเทศก�ำลงัพฒันำอำจต้องจ่ำยเงนิเพ่ือรบัชมมรดกทำงวัฒนธรรมและศลิปกรรมของตนเอง

ที่ถูกแปลงเป็นสื่อดิจิทัล ท�ำแพ็กเกจใหม่ และตกเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทบันเทิงและสื่อต่ำงชำติ
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องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกและ TRIPS

ระบอบคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำท่ีส�ำคัญของโลกมี 2 ระบอบ องค์กำรทรัพย์สินทำงปัญญำ

โลกเป็นผูบ้รหิำรจดักำรระบบทรัพย์สนิทำงปัญญำโดยใช้พืน้ฐำนของอนสุญัญำกรงุเบิร์นและอนสุญัญำกรงุ

ปำรสี อีกระบอบหนึง่ท่ีอยู่ใต้กำรด�ำเนนิงำนขององค์กำรกำรค้ำโลกตัง้อยู่บนพ้ืนฐำนของข้อตกลง TRIPS 

กำรเปลี่ยนผ่ำนอ�ำนำจประสำนงำนด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำระหว่ำงประเทศจำกองค์กำรทรัพย์สินทำง

ปัญญำโลกไปยังองค์กำรกำรค้ำโลก เกิดข้ึนเพื่อส่งเสริมกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำให้เข้มแข็งข้ึน 

โดยเฉพำะในแง่กำรบังคับใช้ ซ่ึงนับเป็นประโยชน์ส�ำคัญอย่ำงหนึ่งส�ำหรับประเทศพัฒนำแล้วในช่วงท่ีมี

กำรเจรจำรอบอุรุกวัยขององค์กำรกำรค้ำโลก

 ประเทศก�ำลังพัฒนำหลำยแห่งต่ำงกังวลกับทิศทำงดังกล่ำว เพรำะกลไกบังคับใช้ท่ีเข้มงวดข้ึน

ขององค์กำรกำรค้ำโลกย่อมท�ำให้ประเทศก�ำลังพัฒนำมีพ้ืนท่ีในกำรด�ำเนินงำนน้อยลง และกระทบต่อ

ควำมสมดลุระหว่ำงควำมต้องกำรท่ีจะพัฒนำกบักำรคุม้ครองสทิธิในทรพัย์สนิทำงปัญญำระหว่ำงประเทศ 

จนถึงปัจจุบัน องค์กำรกำรค้ำโลกและข้อตกลง TRIPS ต่ำงให้ควำมส�ำคัญกับกำรตีควำมทรัพย์สินทำง

ปัญญำส�ำหรับผลิตภัณฑ์ยำ เช่ือว่ำในอนำคตจะมีกำรพูดคุยในประเด็นทรัพย์สินทำงปัญญำและ

อินเทอร์เน็ตมำกขึ้น

ความรับผิดต่อการละเมิดลิขสิทธิ์

กลไกบังคับใช้ในด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำระหว่ำงประเทศมีควำมเข้มงวดมำกข้ึน โดยก�ำหนดให้ผู้ให้

บริกำรอินเทอร์เน็ตต้องมีส่วนรับผิดต่อกำรปล่อยให้มีงำนละเมิดลิขสิทธิ์ในเซิร์ฟเวอร์ของตนในกรณีท่ี 

ได้รับแจ้งให้ลบงำนดังกล่ำวแต่ไม่มีกำรลบ เป็นเหตุให้ระบอบคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำท่ีเคยแลดู

คลุมเครือกลำยเป็นเงื่อนไขบังคับใช้โดยตรงกับแวดวงอินเทอร์เน็ต

 ตำมแนวทำงของ DMCA ของสหรัฐฯ และระเบียบของสหภำพยุโรป22 จะมีกำรยกเว้นควำม 

รับผิดให้กับผู้ให้บริกำร กรณีที่มีกำรส่งหรือเก็บข้อมูลตำมค�ำสั่งของผู้ใช้งำน และเรียกร้องให้ผู้ให้บริกำร

ต้องด�ำเนินกำรตำมกระบวนค�ำสั่ง “แจ้งเตือนและเอำออก”23 ทำงออกดังกล่ำวช่วยให้ผู ้ให้บริกำร

อินเทอร์เน็ตมีควำมสบำยใจระดับหนึ่ง เนื่องจำกไม่ต้องรับโทษทำงกฎหมำย แต่ก็อำจท�ำให้พวกเขำต้อง

ท�ำหน้ำท่ีเป็นผู้พิพำกษำตัดสินเนื้อหำด้วยตนเอง24 และอำจช่วยแก้ปัญหำได้เพียงบำงส่วน เนื่องจำก

เนื้อหำที่มีปัญหำอำจถูกโพสต์จำกอีกเว็บไซต์หนึ่งซึ่งอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตอีกเจ้ำ

 คดีที่เกี่ยวข้องในประเด็นอนำคตของลิขสิทธิ์ต่ออินเทอร์เน็ต ได้แก่ คดีที่มีกำรฟ้องร้องต่อบริษัท

กรอกสเตอร์และสตรมีคำสต์ ซ่ึงเป็นผูผ้ลติซอฟต์แวร์ส�ำหรบักำรแชร์ไฟล์แบบ P2P สมำคมอตุสำหกรรม

แผ่นเสยีงแห่งอเมรกิำ (Recording Industry Association of America - RIAA) อ้ำงข้อก�ำหนดของ DMCA 

เพือ่ขอให้ท้ังสองบรษัิทหลกีเลีย่งกำรพฒันำเทคโนโลยีกำรแชร์ไฟล์ซ่ึงสนบัสนนุให้เกดิกำรละเมิดลขิสทิธิ์ 

ในเบ้ืองต้น ศำลสหรฐัฯ ตดัสนิให้บรษัิทซอฟต์แวร์อย่ำงกรอกสเตอร์และสตรมีคำสต์ไม่ต้องรบัผดิชอบต่อ
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กำรละเมิดลิขสิทธิ์ที่อำจเกิดขึ้นหำกมีเหตุผลที่เหมำะสม อย่ำงไรก็ดี ในเดือนมิถุนำยน 2005 ศำลสูงสุด

ของสหรัฐฯ มีค�ำวินิจฉัยว่ำผู้พัฒนำซอฟต์แวร์มีส่วนรับผิดชอบต่อกำรใช้ซอฟต์แวร์ในทำงมิชอบ ขณะที่

มูลนิธิ Electronic Frontier Foundation (EFF) ตั้งข้อสังเกตว่ำคดีนี้จะน�ำไปสู่กำรฟ้องร้องคดีมำกมำยใน

ช่วงอีกไม่กี่ปีข้ำงหน้ำเพื่อเอำผิดกับบุคคลและผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต ซึ่งคิดเป็นจ�ำนวนมำกกว่ำ 3 หมื่น

คดถ้ีำนบัจนถงึปี 200825 แม้ว่ำทำง RIAA ได้ยุตกิำรฟ้องร้องคดขีองตน แต่กำรฟ้องคดเีกีย่วกบักำรละเมิด

ลิขสิทธิ์ยังคงเป็นปรำกฏกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่ำงเข้มข้นและหลำกหลำยในลักษณะเดียวกับพัฒนำกำรทำง

เทคโนโลยี26

เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมำยกำรค้ำ (trademarks) เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตในแง่ของกำรจดทะเบียนชื่อโดเมน ในช่วงที่

เริ่มมีกำรพัฒนำอินเทอร์เน็ต กำรจดทะเบียนชื่อโดเมนเป็นไปตำมหลักกำรใครมำก่อนได้ก่อน ซึ่งส่งผล

ให้เกิดปัญหำกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำผู้อื่นเป็นช่ือโดเมน (cybersquatting) กล่ำวคือกำรเอำช่ือบริษัท

อื่นไปจดทะเบียนแล้วน�ำชื่อโดเมนนั้นกลับมำขำยในรำคำสูงขึ้น

 สถำนกำรณ์ดงักล่ำวกดดนัให้ภำคธรุกจิตัง้ค�ำถำมเกีย่วกบักำรคุม้ครองเครือ่งหมำยกำรค้ำในแง่ท่ี

เกีย่วกบักำรปฏริปูกำรอภบิำลอนิเทอร์เนต็ และส่งผลให้มีกำรก่อตัง้ ICANN ในปี 1998 ในเอกสำรทำงกำร

ว่ำด้วยกำรก่อตั้ง ICANN รัฐบำลสหรัฐฯ เรียกร้องให้ ICANN พัฒนำกลไกและน�ำกลไกนั้นมำใช้เพื่อกำร

คุ้มครองเครื่องหมำยกำรค้ำในส่วนท่ีเป็นช่ือโดเมน ไม่นำนหลังจำกก่อต้ัง ICANN ได้น�ำกระบวนค�ำสั่ง

ระงับข้อพิพำทสำกล (Universal Dispute Resolution Procedure - UDRP) ซึ่งองค์กำรทรัพย์สินทำง

ปัญญำโลกพัฒนำขึ้นมำใช้27

สิทธิบัตร
แต่เดิมสิทธิบัตรคุ้มครองกระบวนกำรหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ในแง่องค์ประกอบทำงเทคนิคหรือกำรผลิต 

เป็นหลัก แต่เมื่อไม่นำนมำนี้เริ่มมีกำรให้สิทธิบัตรกับซอฟต์แวร์ กำรจดทะเบียนสิทธิบัตรในเวลำต่อมำ 

ส่งผลให้มกีำรฟ้องคดต่ีอศำลโดยเฉพำะในบรรดำบรษัิทซอฟต์แวร์ของสหรฐัฯ ซ่ึงเกีย่วข้องกบัเงนิจ�ำนวน

มหำศำล มกีำรออกสทิธบัิตรบำงฉบับให้กระบวนกำรด้ำนธรุกจิ และบำงฉบับกลำยเป็นปัญหำอ้ือฉำวมำก 

อย่ำงเช่นกรณท่ีีบรษัิทบรติชิเทเลคอม (British Telecom) เรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนยีมสทิธบัิตรจำกลงิก์ข้อควำม

หลำยมิติ (hypertext) ซึ่งตนจดทะเบียนไว้เมื่อทศวรรษ 1980 ในเดือนสิงหำคม 2002 ศำลยกฟ้องคดี 

ดังกล่ำว28 ถ้ำบริติชเทเลคอมชนะคดีนั้น ผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตก็อำจต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมให้กับลิงก์

ข้อควำมหลำยมิติแต่ละอันท่ีถูกสร้ำงหรือถูกใช้งำน จ�ำเป็นต้องย�้ำว่ำกำรให้สิทธิบัตรกับซอฟต์แวร์และ 

ขั้นตอนเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตไม่เป็นที่ยอมรับในยุโรปและภูมิภำคอื่นๆ29



129

บทที่ 3 ตะกร้ากฎหมาย

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ควำมเป็นคู ่ตรงข้ำมระหว่ำงกฎหมำยจริงกับกฎหมำยไซเบอร์ปรำกฏอยู่ในกำรอภิปรำยเก่ียวกับ

อำชญำกรรมคอมพิวเตอร์ ตำมแนวทำงกฎหมำยจริงจะมองว่ำอำชญำกรรมคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกับ

อำชญำกรรมออฟไลน์ท่ัวไป เพียงแต่เป็นกำรกระท�ำโดยมีกำรใช้ประโยชน์จำกคอมพิวเตอร์ซ่ึงมัก 

เช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต พวกเขำมองว่ำเป็นอำชญำกรรมแบบเดียวกันเพียงแต่ใช้เครื่องมือต่ำงกัน  

ขณะท่ีแนวทำงกฎหมำยไซเบอร์เน้นควำมแตกต่ำงของอำชญำกรรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นเหตุให้ต้องมี

กำรก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติเป็นพิเศษ โดยเฉพำะในแง่กำรบังคับใช้และกำรป้องกัน

 ผู้จัดท�ำร่ำงอนุสัญญำอำชญำกรรมคอมพิวเตอร์ของสภำยุโรป30 มีแนวโน้มจะยึดตำมแนวทำง

กฎหมำยจริง โดยเน้นว่ำลักษณะส�ำคัญเพียงประกำรเดียวของอำชญำกรรมคอมพิวเตอร์คือกำรใช้

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อเป็นช่องทำงในกำรประกอบอำชญำกรรม อนุสัญญำดังกล่ำวซึ่ง

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2004 กลำยเป็นกฎบัตรระหว่ำงประเทศที่ส�ำคัญเพียงฉบับเดียวใน

ประเด็นนี้

 อย่ำงไรก็ดี ควำมส�ำคัญของอำชญำกรรมคอมพิวเตอร์ท�ำให้เรื่องนี้กลำยเป็นประเด็นท่ีมีกำร

อภิปรำยในหน่วยงำนระหว่ำงประเทศ ภูมิภำค และท้องถิ่นอีกหลำยแห่ง เนื่องจำกเป็นปัญหำที่เกิดขึ้น

อย่ำงต่อเนื่องและหลำกหลำย ในลักษณะที่เกี่ยวกับหรือโดยกำรใช้ประโยชน์จำกระบบเชื่อมต่อเครือข่ำย 

อิเลก็ทรอนกิส์31 มำตรกำรล่ำสดุท่ีควรตัง้ข้อสงัเกตคอื มำตรกำรปรำบปรำมอำชญำกรรมคอมพวิเตอร์ใน

เครือจักรภพ (Commonwealth Cybercrime Initiative)32 ซึ่งเป็นผลจำกกำรประชุมเวทีหำรือว่ำด้วยกำร

อภิบำลอินเทอร์เน็ตในเครือจักรภพ (Commonwealth Internet Governance Forum - CIGF) ภำคธุรกิจ

เองก็ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรแก้ปัญหำอำชญำกรรมคอมพิวเตอร์ และเริ่มมำตรกำรของเอกชน 

ที่จะสนับสนุนกำรรณรงค์และกำรปรับปรุงข้อกฎหมำย33

ปัญหา

นิยามของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

นิยำมของอำชญำกรรมคอมพิวเตอร์มีควำมส�ำคัญในเชิงปฏิบัติและมีผลกระทบในเชิงกฎหมำย ถ้ำเน้นที่

กำรกระท�ำผิดต่อระบบคอมพิวเตอร์ อำชญำกรรมคอมพิวเตอร์อำจครอบคลุมถึงกำรเข้ำสู่ระบบโดย 

ไม่ได้รับอนุญำต ควำมเสียหำยต่อข้อมูลหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วินำศกรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อกำร

ท�ำงำนของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ำย กำรดักจับข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญำตท้ังในช่วงปลำยทำง 

ต้นทำง หรอืระหว่ำงทำงของระบบหรือเครือข่ำย รวมท้ังกำรจำรกรรมข้อมลูคอมพิวเตอร์ แต่ถ้ำเป็นนยิำม

ของอำชญำกรรมคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นกำรกระท�ำผิดทุกประเภทท่ีกระท�ำผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตและ
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คอมพิวเตอร์ ก็อำจมีควำมหมำยครอบคลุมอำชญำกรรมท่ีกว้ำงกว่ำนั้น รวมท้ังควำมผิดท่ีระบุไว้ใน

อนุสัญญำอำชญำกรรมคอมพิวเตอร์ กำรฉ้อโกงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กำรละเมิดลิขสิทธิ์ ภำพลำมก

อนำจำรของเด็ก และควำมปลอดภัยของเครือข่ำย

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

อนุสัญญำอำชญำกรรมคอมพิวเตอร์ท�ำให้เกิดกำรอภิปรำยมำกข้ึนเกี่ยวกับควำมสมดุลระหว่ำงควำม

ปลอดภัยกับสิทธิมนุษยชน มีกำรแสดงข้อกังวลมำกมำยโดยเฉพำะจำกภำคประชำสังคมว่ำอนุสัญญำ 

ดังกล่ำวให้อ�ำนำจมำกเกินไปกับทำงกำร รวมทั้งสิทธิที่จะเข้ำไปตรวจค้นคอมพิวเตอร์ของแฮกเกอร์ กำร

สอดแนมกำรสื่อสำร และอ่ืนๆ อ�ำนำจท่ีกว้ำงขวำงเช่นนี้ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนบำงประกำร  

โดยเฉพำะควำมเป็นส่วนตวัและเสรภีำพในกำรแสดงออก34 อนสุญัญำอำชญำกรรมคอมพวิเตอร์ผ่ำนกำร

รบัรองของสภำยุโรป ซ่ึงเป็นหน่วยงำนท่ีมบีทบำทส�ำคญัในกำรส่งเสรมิสทิธมินษุยชน โดยอำจท�ำให้มีกำร

สร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรปรำบปรำมอำชญำกรรมคอมพิวเตอร์และกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

การเก็บรวบรวมและรักษาข้อมูลพยานหลักฐาน

ปัญหำท้ำทำยส�ำคัญอย่ำงหนึ่งในกำรปรำบปรำมอำชญำกรรมคอมพิวเตอร์คือ กำรรวบรวมพยำน 

หลักฐำนเพื่อใช้ในชั้นศำล ควำมรวดเร็วของกำรสื่อสำรในปัจจุบัน ท�ำให้หน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยต้อง

มกีำรปฏบัิตหิน้ำท่ีอย่ำงรวดเรว็เช่นกนั แนวทำงกำรรกัษำพยำนหลกัฐำนอย่ำงหนึง่คอืกำรเกบ็บันทึกกำร

ใช้งำนของเครือข่ำย (network logs) ซึ่งให้ข้อมูลว่ำใครเป็นผู้เข้ำถึงทรัพยำกรอินเทอร์เน็ต และเข้ำถึง

เม่ือไร อนุสัญญำอำชญำกรรมคอมพิวเตอร์ก�ำหนดเป็นพันธกรณีท่ีจะต้องมีข้ันตอนเก็บรักษำข้อมูล 

เกี่ยวกับจรำจรในอินเทอร์เน็ต จำกแรงกดดันที่มีมำกขึ้นเนื่องจำกภัยคุกคำมไซเบอร์และกำรก่อกำรร้ำย 

สสหภำพยุโรปจึงด�ำเนินกำรอีกขั้นตอนหนึ่งโดยกำรรับรองระเบียบกำรเก็บรักษำข้อมูล (Data Retention 

Directive)35 ซ่ึงก�ำหนดให้ผูใ้ห้บริกำรอนิเทอร์เนต็ต้องเกบ็รกัษำข้อมูลเกีย่วกบักำรจรำจรและต�ำแหน่งของ

ข้อมูล “เพื่อประโยชน์ในกำรสอบสวน กำรสืบค้น และกำรฟ้องร้องด�ำเนินคดีร้ำยแรง และเป็นไปตำม 

ข้อก�ำหนดในกฎหมำยระดับประเทศของรัฐภำคีแต่ละแห่ง” (ข้อ 1) ข้อบัญญัติดังกล่ำวท�ำให้เกิดเสียง

วิพำกษ์วิจำรณ์รุนแรงในแง่ควำมเป็นส่วนตัว และรัฐหลำยแห่งไม่ได้แก้กฎหมำยในประเทศให้สอดคล้อง

กับระเบียบดังกล่ำว หรือไม่ได้ประกำศว่ำกฎหมำยเช่นนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญ36

 ในเดือนธันวำคม 2013 อัยกำรสูงสุดของศำลยุติธรรมสหภำพยุโรป (European Court of Justice 

Advocate General) ประกำศว่ำระเบียบดังกล่ำวมีเนื้อหำไม่สอดคล้องกับธรรมนูญเพ่ือสิทธิข้ันพ้ืนฐำน 

(Charter of Fundamental Rights)

กฎหมายแรงงาน
มักมีกำรกล่ำวว่ำอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนแปลงวิธีกำรท�ำงำนของเรำ แม้ต้องมีกำรอธิบำยเพิ่มเติม แต่

ปรำกฏกำรณ์ต่อไปนี้สะท้อนให้เห็นผลกระทบโดยตรงของกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต
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 •  อินเทอร์เน็ตท�ำให้เกิดผู้ท�ำงำนแบบช่ัวครำวและระยะสั้นจ�ำนวนมำก โดยมีกำรบัญญัติค�ำว่ำ 

“ชั่วครำวถำวร” (permatemp) เพื่อใช้กับลูกจ้ำงที่ท�ำงำนเป็นเวลำนำนแต่ต้องท�ำสัญญำจ้ำง

ระยะสั้น และต้องมีกำรต่อสัญญำเป็นประจ�ำ เป็นเหตุให้มีกำรคุ้มครองด้ำนสังคมน้อยใน

ระหว่ำงกำรท�ำงำน

 •  กำรท�ำงำนทำงไกลกลำยเป็นปรำกฏกำรณ์ท่ีมีมำกขึ้นควบคู่กับกำรพัฒนำด้ำนโทรคมนำคม 

โดยเฉพำะกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์

 •  กำรจ้ำงแรงงำนจำกภำยนอก (outsourcing) รวมท้ังแรงงำนจำกประเทศอื่นเพ่ือให้บริกำร

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร อย่ำงเช่น กำรให้เป็นเจ้ำหน้ำท่ีรับโทรศัพท์และเป็น

หน่วยประมวลผลข้อมูล เป็นปรำกฏกำรณ์ที่มีมำกขึ้น ลักษณะกำรจ้ำงแรงงำนจำกภำยนอก

เกิดขึ้นมำกโดยเฉพำะในประเทศที่แรงงำนมีรำคำถูก อย่ำงเช่น ประเทศในเอเชียและละติน

อเมริกำ

 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรท�ำให้เส้นแบ่งระหว่ำงช่วงเวลำกำรท�ำงำน พักผ่อน และ 

นอนหลบั (8+8+8 ชัว่โมง) คลมุเครอื โดยเฉพำะในบรรยำกำศกำรท�ำงำนกบับรษัิทข้ำมชำต ิท�ำให้พนกังำน

ประสบปัญหำในกำรจ�ำแนกว่ำงำนเริ่มต้นที่ใดและจบลงที่ใด กำรเปลี่ยนแปลงแบบแผนกำรท�ำงำนเช่นนี้

อำจเป็นเหตใุห้ต้องมกีฎหมำยแรงงำนแบบใหม่มำกขึน้ เพือ่แก้ปัญหำต่ำงๆ อย่ำงเช่น เวลำในกำรท�ำงำน 

กำรคุ้มครองประโยชน์ของแรงงำน และค่ำตอบแทน

 ในแง่ของกฎหมำยแรงงำน องค์ประกอบหลักอย่ำงหนึ่ง

คือค�ำถำมเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัวในที่ท�ำงำน เช่น นำยจ้ำงมี

สิทธิจับตำมองกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตของลูกจ้ำง (รวมท้ังกำร

เข้ำไปดูเนื้อหำของอีเมลหรือกำรเข้ำถึงเว็บไซต์) หรือไม่? เริ่ม 

มีกำรพัฒนำแนวนิติศำสตร์ในประเด็นเหล่ำนี้ และมีกำรเสนอ

ทำงออกแบบใหม่ๆ

 ในฝรั่งเศส โปรตุเกส และอังกฤษ แนวปฏิบัติด้ำน

กฎหมำยและคดีต่ำงๆ มีแนวโน้มจ�ำกัดสิทธิในกำรสอดแนม 

อีเมลของลูกจ้ำง36 โดยนำยจ้ำงต้องแจ้งล่วงหน้ำหำกจะมีกำร 

ตรวจสอบเรือ่งนี ้ในเดนมำร์ก ศำลพิจำรณำคดท่ีีลกูจ้ำงโดนไล่ออกเพรำะส่งอีเมลส่วนบุคคลและกำรเข้ำไป

ในเว็บไซต์ท่ีมีกำรพูดคุยเรื่องทำงเพศ ศำลพิพำกษำว่ำเป็นกำรปลดพนักงำนโดยมิชอบด้วยกฎหมำย 

เนื่องจำกนำยจ้ำงไม่ได้ก�ำหนดนโยบำยกำรใช้อินเทอร์เน็ตและไม่ได้ห้ำมกำรใช้อินเทอร์เน็ตแบบไม่เป็น

ทำงกำร อีกเหตผุลหนึง่ท่ีศำลเดนมำร์กใช้คอื กำรใช้อนิเทอร์เนต็ของลกูจ้ำงไม่ได้กระทบประสทิธภิำพใน

กำรท�ำงำนของเขำ

ภำพประกอบ 14
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 ประเดน็ท่ีเป็นข้อกงัวลอีกอย่ำงหนึง่เกีย่วข้องกบักำรใช้โซเชียลเนต็เวร์ิกมำกข้ึน ซ่ึงท�ำให้เส้นแบ่ง

ระหว่ำงชวีติส่วนตวักบัชีวิตกำรท�ำงำนแคบลง คดท่ีีเกดิข้ึนเม่ือไม่นำนมำนี้38แสดงให้เห็นว่ำพฤตกิรรมและ

กำรแสดงควำมเห็นผ่ำนโซเชียลเน็ตเวิร์กของลูกจ้ำงอำจส่งผลกระทบในหลำยกรณี ตั้งแต่ในท่ีท�ำงำน 

ไปจนถึงเพื่อนร่วมงำนและยุทธศำสตร์และผลิตภัณฑ์ของนำยจ้ำง ซ่ึงแม้จะถือเป็นควำมเห็นส่วนบุคคล 

(และเป็นเรื่องส่วนตัว) แต่ก็อำจส่งผลกระทบอย่ำงมำกต่อภำพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทและ 

เพื่อนร่วมงำน

 กฎหมำยแรงงำนมักเป็นประเด็นปัญหำในระดับประเทศ อย่ำงไรก็ดี ผลจำกโลกำภิวัตน์และ

อินเทอร์เน็ตเป็นเหตุให้ปัญหำแรงงำนเป็นเรื่องระหว่ำงประเทศมำกขึ้น ในขณะที่มีบุคคลจ�ำนวนมำกขึ้น

ท�ำงำนให้กบัหน่วยงำนต่ำงชำตแิละต้องมปีฏสิมัพนัธ์กบัทีมงำนในระดบัโลก ท�ำให้จ�ำเป็นต้องมกีลไกก�ำกบั

ดูแลระหว่ำงประเทศที่เหมำะสม ซึ่งเป็นปัญหำที่มีกำรยอมรับในปฏิญญำของ WSIS ในย่อหน้ำที่ 47 ซึ่ง

เรียกร้องให้มีกำรเคำรพบรรทัดฐำนระหว่ำงประเทศท่ีเกี่ยวข้องในส่วนของตลำดแรงงำนด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร

ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล39

ควำมเป็นส่วนตัวและกำรคุ้มครองข้อมูลเป็นปัญหำของกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต 2 อย่ำงท่ีเช่ือมโยงกัน 

กำรคุ้มครองข้อมูลเป็นกลไกทำงกฎหมำยเพื่อประกันควำมเป็นส่วนตัว ว่ำแต่ควำมเป็นส่วนตัวคืออะไร? 

เรำมักนิยำมมันว่ำหมำยถึงสิทธิของพลเรือนในกำรควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและกำรตัดสินใจว่ำจะมีกำร

เปิดเผยข้อมูลหรือไม่ ควำมเป็นส่วนตัวเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำน ปรำกฏอยู่ในปฏิญญำสำกลว่ำด้วย

สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights - UDHR)40 กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR)41 และ

ในอนุสัญญำสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศและภูมิภำคอีกหลำยฉบับ

 วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชำติมีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติในแง่ควำมเป็นส่วนตัว แม้จะเป็นประเด็น

ที่ส�ำคัญส�ำหรับสังคมตะวันตก แต่ประเด็นนี้อำจมีควำมส�ำคัญน้อยลงในวัฒนธรรมอื่น แนวทำงสมัยใหม่

เกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัวมักให้ควำมส�ำคัญกับกำรสื่อสำรท่ีเป็นส่วนตัว (ห้ำมไม่ให้มีกำรสอดแนม 

กำรสื่อสำร) และควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูล (ห้ำมไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่น) ปัญหำ

ควำมเป็นส่วนตวัเดมิเกีย่วข้องกบักำรปฏบัิตหิน้ำท่ีของรัฐบำลเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจบัุนเริม่มกีำรตระหนกั

ถึงควำมส�ำคัญของภำคธุรกิจด้วย42

ปัญหา
เรำอำจวิเครำะห์ปัญหำส�ำคัญเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัวได้ในลักษณะเป็นสำมเหลี่ยมระหว่ำงบุคคล รัฐ 

และธุรกิจ ดังปรำกฎในภำพประกอบ 15
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บุคคลและรัฐ

ข้อมูลเป็นเครือ่งมือท่ีจ�ำเป็นส�ำหรบัรัฐในกำรใช้อ�ำนำจเหนอืเขตแดนและประชำกรของตนเองเสมอ รฐับำล

เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจ�ำนวนมำก (ข้อมูลกำรเกิดและสมรส หมำยเลขประกันสังคม กำรลงทะเบียนเป็น 

ผูมี้สทิธอิอกเสยีง ประวตัอิำชญำกรรม ข้อมลูด้ำนภำษี ทะเบียนบ้ำน ทะเบียนรถยนต์ ฯลฯ) ปัจเจกบุคคล 

ไม่สำมำรถปฏิเสธท่ีจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลนอกจำกต้องอพยพไปอยู่ประเทศอ่ืน ซ่ึงก็อำจต้องเผชิญกับ

ปัญหำแบบเดียวกันอยู่ดี เทคโนโลยีด้ำนข้อมูลอย่ำงกำรท�ำเหมืองข้อมูล (data mining)43 ช่วยในกำรเก็บ

รวบรวมและค้นหำควำมสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้มำจำกระบบเฉพำะทำงต่ำงๆ (เช่น ภำษีอำกร ทะเบียน

บ้ำน ทะเบียนรถยนต์) และมีกำรน�ำข้อมูลมำผ่ำนกำรวิเครำะห์อย่ำงซับซ้อน เพ่ือค้นหำแบบแผนและ

ควำมไม่สม�ำ่เสมอท่ีมกัเกดิข้ึนและไม่เกดิข้ึน ปัญหำท้ำทำยอย่ำงหนึง่ส�ำหรบัแนวคดิรฐับำลอิเลก็ทรอนกิส์ 

(e-government) คือกำรประกันให้เกิดควำมสมดุลที่เหมำะสมระหว่ำงกำรพัฒนำกำรท�ำงำนของรัฐบำล

ท่ีทันสมัยกบักำรประกนัสทิธคิวำมเป็นส่วนตวัของพลเมอืง รวมท้ังกำรจ�ำกดักำรเกบ็ข้อมลูเฉพำะท่ีจ�ำเป็น

เพือ่กำรปฏบัิตหิน้ำท่ีของรฐับำลหรือบริกำรสำธำรณะ อย่ำงไรกด็ ีในช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำ เรำได้เห็นควำม

กระตือรือร้นมำกข้ึนของรัฐบำลท่ีจะเก็บรวบรวมและหำจุดเช่ือมโยงของข้อมูลส่วนบุคคลมำกข้ึน ท้ังนี้

เพื่อประโยชน์ในกำรจ�ำแนกตัวตน [อย่ำงเช่น ข้อมูลชีวมำตร (biometric data)]

 ภำยหลังเหตุกำรณ์ 11 กันยำยน 2001 ในสหรัฐฯ รัฐบัญญัติควำมรักปิตุภูมิของสหรัฐฯ (US 

Patriot Act)44 และกฎหมำยที่มีลักษณะเดียวกันในประเทศอื่น เพิ่มอ�ำนำจของรัฐบำลในกำรเก็บข้อมูล 

เปิดโอกำสให้มกีำรดกัจบัข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมำย แนวคดิกำรดกัจบัข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมำยเพือ่

รวบรวมพยำนหลกัฐำนยังปรำกฏอยู่ในอนสุญัญำอำชญำกรรมคอมพวิเตอร์ของสภำยุโรป45 (ข้อท่ี 20 และ 

21) นอกจำกนั้นสหภำพยุโรปยังขอให้แต่ละประเทศก�ำหนดกฎหมำยอนุญำตให้มีกำรเก็บรักษำข้อมูลท่ี

จ�ำเป็นเพื่อจ�ำแนกตัวผู้ใช้งำนเป็นระยะเวลำ 6-24 เดือน

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว: บุคคลและธุรกิจ

จำกภำพสำมเหลี่ยมควำมเป็นส่วนตัว ควำมสัมพันธ์ในล�ำดับท่ี 2 ซ่ึงมีควำมส�ำคัญมำกขึ้นเร่ือยๆ คือ 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลกับภำคธุรกิจ บุคคลต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเมื่อเปิดบัญชีกับธนำคำร จอง

ตั๋วเครื่องบิน หรือจองโรงแรม จ่ำยเงินผ่ำนบัตรเครดิต หรือแม้แต่ท่องเว็บหรือค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต 

กิจกรรมเหล่ำนี้มักทิ้งร่องรอยทับซ้อนหลำยประกำรให้ตรวจค้นได้

 ควำมส�ำเรจ็และควำมย่ังยืนของอคีอมเมร์ิซท้ังในแง่ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงธรุกจิกบัลกูค้ำและธรุกจิ

กับธุรกิจด้วยกันเอง ข้ึนอยู่กับกำรสร้ำงควำมไว้วำงใจในแง่นโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของธุรกิจและ

มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยเพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ำไม่ให้โดนขโมยและถูกใช้ในทำง 

มิชอบ46 ในขณะท่ีมีกำรขยำยตัวของเครือข่ำยสังคม (เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์) มีควำมกังวลมำกขึ้น 

เกี่ยวกับกำรน�ำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทำงมิชอบ ไม่ใช่เฉพำะด้วยกำรกระท�ำของเจ้ำของหรือผู้ดูแล

ระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กเท่ำนั้น แต่ยังรวมถึงบุคคลอื่นที่เข้ำมำมีส่วนร่วมด้วย47
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 ในระบบเศรษฐกจิข้อมูลสำรสนเทศ ข้อมลูเกีย่วกบัลกูค้ำท้ังในแง่รสนยิมและลกัษณะกำรซ้ือสนิค้ำ 

เริ่มกลำยเป็นสินค้ำทำงกำรตลำดที่ส�ำคัญ ส�ำหรับบริษัทอย่ำงเช่น เฟซบุ๊ก กูเกิล และแอมะซอน ข้อมูล

เกีย่วกบัรสนยิมของลกูค้ำเป็นองค์ประกอบส�ำคญัของแม่แบบกำรท�ำธรุกจิ โดยพืน้ฐำนแล้ว ส�ำหรบับรกิำร

ที่จัดว่ำ “ฟรี” ควำมจริงแล้วลูกค้ำต้องจ่ำยด้วยกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในรูปของข้อมูลที่เก็บโดย

คุกกี้ที่อยู่ในเบรำว์เซอร์ ซึ่งสะท้อนพฤติกรรมออนไลน์และข้อมูลเฉพำะด้ำนซึ่งกรอกในแบบฟอร์มในเว็บ

หรือในระหว่ำงกำรช�ำระเงิน และยิ่งผู้ใช้งำนเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตนเองมำกขึ้นเท่ำไร กำรละเมิดควำม

เป็นส่วนตัวก็อำจเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งมำกขึ้นและมีควำมซับซ้อนมำกขึ้นเท่ำนั้น48

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว: รัฐและธุรกิจ

ด้ำนท่ี 3 ของสำมเหลี่ยมควำมเป็นส่วนตัวซ่ึงเป็นสิ่งท่ีรับรู้กันน้อยสุดแต่อำจเป็นประเด็นส�ำคัญสุดคือ 

ควำมเป็นส่วนตัว ท้ังรัฐและธุรกิจต่ำงเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลจ�ำนวนมำก ท้ังยังน�ำข้อมูลบำงส่วนไป 

แลกเปลีย่นกบัหน่วยงำนของรฐัและเอกชน ท้ังนีเ้พ่ือต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย อย่ำงไรกด็ ีในบำงสถำนกำรณ์

อย่ำงเช่นกรณีท่ีระเบียบว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลของสหภำพยุโรป (European Directive on Data 

Protection) มีส่วนเกี่ยวข้อง รัฐมีหน้ำท่ีก�ำกับดูแลและคุ้มครองข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลท่ีอยู่ในกำรครอบ

ครองของธุรกิจต่ำงๆ

ภำพประกอบ 15
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การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว: ระหว่างบุคคลกับบุคคล

แง่มุมสุดท้ำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองควำมเป็นส่วนตัว ซ่ึงไม่ได้อยู่ในสำมเหลี่ยมควำมเป็นส่วนตัว คือ 

ควำมเสี่ยงต่อควำมเป็นส่วนตัวท่ีเป็นผลมำจำกบุคคลอ่ืน ในปัจจุบัน ใครท่ีมีเงินมำกพอก็สำมำรถ 

ครอบครองเครื่องมือกำรสอดแนมท่ีมีพลัง แม้แต่โทรศัพท์มือถือท่ัวไปท่ีมีกล้องถ่ำยรูปก็อำจถูกใช้เป็น

เครื่องมืออย่ำงหนึ่งได้ เทคโนโลยี “ท�ำให้เกิดประชำธิปไตยของกำรสอดแนม” แบบท่ีกล่ำวถึงใน The 

Economist49 ท�ำให้มีกำรรกุรำนควำมเป็นส่วนตวัเกดิข้ึนตัง้แต่รปูแบบของกำรถ�ำ้มองไปจนถงึกำรใช้กล้อง

ที่มีควำมซับซ้อนเพื่อเก็บข้อมูลบัตรเครดิตในธนำคำรและเพื่อกำรจำรกรรมข้อมูลในทำงเศรษฐกิจ

 ปัญหำส�ำคญัส�ำหรบักำรป้องกนัไม่ให้เกดิกำรละเมิดควำมเป็นส่วนตวัเช่นนีค้อื กฎหมำยส่วนใหญ่

ให้ควำมส�ำคัญกับควำมเสี่ยงท่ีกระทบควำมเป็นส่วนตัวเนื่องจำกกำรกระท�ำของรัฐ แต่จำกสภำพกำรณ์

ใหม่ที่เป็นอยู่ ท�ำให้รัฐบำลบำงแห่งเริ่มด�ำเนินกำรในเบื้องต้น รัฐสภำสหรัฐฯ ได้รับรองรัฐบัญญัติป้องกัน

กำรแอบถ่ำยภำพ (Video Voyeurism Prevention Act)50 ซึ่งห้ำมกำรถ่ำยภำพของบุคคลขณะเปลือยกำย

โดยไม่ได้รับอนุญำต เยอรมนีและอีกบำงประเทศน�ำกฎหมำยควำมเป็นส่วนตัวท่ีคล้ำยคลึงกันมำใช้เพ่ือ

ป้องกันกำรสอดแนมปัจเจกบุคคล

การก�ากับดูแลระหว่างประเทศในแง่ความเป็นส่วนตัวและการ
คุ้มครองข้อมูล
กฎบัตรระหว่ำงประเทศท่ีส�ำคัญอย่ำงหนึ่งเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัวและกำรคุ้มครองข้อมูลคืออนุสัญญำ

เพ่ือกำรคุ้มครองบุคคลจำกกำรน�ำข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผลโดยอัตโนมัติของสภำยุโรป (CoE 

Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal 

Data)51 ค.ศ. 1981 แม้ว่ำจะเป็นท่ีรับรองของหน่วยงำนระดับภูมิภำค (CoE) แต่ก็เปิดให้รัฐนอกยุโรป

สำมำรถให้ภำคยำนุวัติ (accession) เนื่องจำกอนุสัญญำนี้มีจุดยืนที่เป็นกลำงเกี่ยวกับเทคโนโลยี ท�ำให้

ยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน

 ระเบียบว่ำด้วยกำรคุม้ครองข้อมลูของสหภำพยโุรป52 (Directive 45/46/EC) ก�ำหนดกรอบกฎหมำย

ส�ำคัญเกี่ยวกับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในสหภำพยุโรปและมีผลกระทบอย่ำงมำกต่อกำรจัดท�ำ

กฎหมำยระดับประเทศ ไม่เฉพำะในยุโรปทว่ำทั่วทั้งโลก ระเบียบดังกล่ำวเข้ำสู่กระบวนกำรปฏิรูปเพื่อให้

สำมำรถรบัมือกบักำรพัฒนำใหม่ๆ และเพ่ือประกนัให้เกดิกำรคุม้ครองควำมเป็นส่วนตวัท่ีเป็นผลในบรบิท

ของเทคโนโลยีในปัจจุบัน53

 หลกัเกณฑ์สำกลท่ีส�ำคญัอีกประกำรหนึง่เกีย่วกบัควำมเป็นส่วนตวัและกำรคุม้ครองข้อมูลซ่ึงไม่มี

ผลบังคบัใช้ตำมกฎหมำยคอื แนวปฏบัิตว่ิำด้วยกำรคุม้ครองควำมเป็นส่วนตวัและกำรเผยแพร่ข้อมลูส่วน

บุคคลข้ำมพรมแดน (Guidelines on Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data)54 
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ของ OECD ค.ศ. 1980 แนวปฏิบัติดังกล่ำวและระเบียบของ OECD ในเวลำต่อมำมีอิทธิพลต่อ 

หลักเกณฑ์ก�ำกับดูแลเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัวและกำรคุ้มครองข้อมูลอีกมำกมำยท้ังในระดับระหว่ำง

ประเทศ ระดับภูมิภำค และระดับประเทศ ในปัจจุบัน เกือบทุกประเทศใน OECD มีกำรออกกฎหมำย

ควำมเป็นส่วนตัวและให้อ�ำนำจเจ้ำหน้ำที่ในกำรบังคับใช้กฎหมำยเหล่ำนั้น

 แม้หลักกำรตำมแนวปฏิบัติ OECD จะเป็นที่ยอมรับกว้ำงขวำง แต่มีข้อแตกต่ำงส�ำคัญในแง่กำร

บังคับใช้โดยเฉพำะระหว่ำงแนวทำงของสหภำพยุโรปกับสหรัฐฯ ในยุโรปจะมีกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลท่ี

รอบด้ำน ส่วนในสหรัฐฯ จะมีระเบียบเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัวในแต่ละภำคส่วนของเศรษฐกิจ รวมทั้ง

ควำมเป็นส่วนตัวด้ำนกำรเงิน [รัฐบัญญัติแกรมม์-ลีช-ไบลลีย์ (Gramm-Leach-Bliley Act)55] ควำมเป็น

ส่วนตวัของเดก็ [รฐับัญญัตคิุม้ครองควำมเป็นส่วนตวัของเดก็ในทำงออนไลน์ (Children’s Online Privacy 

Protection Act)56] และควำมเป็นส่วนตัวทำงกำรแพทย์ [รัฐบัญญัติหลักประกันสุขภำพท่ีติดตัวคนงำน

และกำรรับผิดทำงกำรแพทย์ (Health Insurance Portability and Accountability Act)57]

 ควำมแตกต่ำงส�ำคัญอีกประกำรหนึ่งคือ กฎหมำยควำมเป็นส่วนตัวในยุโรปจะถูกบังคับใช้โดย

หน่วยงำนของรฐั ส่วนในสหรัฐฯ จะเป็นภำคเอกชนและกำรก�ำกบัดแูลตนเอง ภำคธรุกจิจะก�ำหนดนโยบำย

ควำมเป็นส่วนตัว และบริษัทรวมทั้งปัจเจกบุคคลจะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวด้วย

ตนเอง ข้อวจิำรณ์หลกัต่อแนวทำงแบบสหรัฐฯ ได้แก่ บุคคลท่ัวไปมกัมีสถำนะอ่อนแอกว่ำ ไม่ค่อยตระหนกั

ถึงควำมส�ำคัญของทำงเลือกตำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตัว และมักเห็นชอบโดยปรำศจำกควำมรู้

ข้อตกลงท่าเรือปลอดภัยระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป

สหรัฐฯ และสหภำพยุโรปใช้แนวทำงคุ้มครองควำมเป็นส่วนตัว 2 แนวทำงซึ่งเริ่มขัดแย้งกัน ปัญหำหลัก

เกิดจำกกำรท่ีบริษัทธุรกิจน�ำข้อมูลส่วนบุคคลมำใช้ ท�ำอย่ำงไรสหภำพยุโรปจะม่ันใจได้ว่ำข้อมูล 

เกี่ยวกับพลเมืองของตนเองได้รับกำรคุ้มครองตำมแนวทำงกำรคุ้มครองข้อมูลของตน? จะมีกำรเลือกใช้

หลักเกณฑ์ของใคร (สหภำพยุโรป หรือสหรัฐฯ) ส�ำหรับข้อมูลท่ีมีกำรส่งผ่ำนเครือข่ำยของบริษัทจำก

สหภำพยโุรปไปสหรฐัฯ? สหภำพยโุรปขู่จะปิดกัน้กำรส่งข้อมูลไปยงัประเทศใดๆ กรณท่ีีไม่สำมำรถประกนั

กำรคุ้มครองควำมเป็นส่วนตัวในระดับเดียวกับท่ีก�ำหนดไว้ในแนวทำงปฏิบัติของตนได้ ข้อเรียกร้อง 

เช่นนี้ย่อมส่งผลให้เกิดควำมขัดแย้งกับแนวทำงกำรก�ำกับดูแลตนเองเพ่ือกำรคุ้มครองควำมเป็นส่วนตัว

ของสหรัฐฯ

 ควำมแตกต่ำงในระดบัรำกฐำนดงักล่ำวท�ำให้ยำกจะบรรลขุ้อตกลง นอกจำกนัน้กำรปรบักฎหมำย

สหรัฐฯ ให้เข้ำกับกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลของสหภำพยุโรปแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เนื่องจำกต้องมีกำร

เปลี่ยนแปลงหลักกำรส�ำคัญอีกหลำยประกำรในระบบกฎหมำยของสหรัฐฯ เริ่มมีทำงออกอยู่บ้ำงเมื่อ

เอกอัครรำชทูตอำรอน (David Aaron) ของสหรัฐฯ เสนอให้มีกำรจัดท�ำสูตร “ท่ำเรือปลอดภัย” (Safe 

Harbour) เมื่อปี 1998 เป็นกำรเปลี่ยนกรอบกำรมองประเด็นทั้งหมด และน่ำจะช่วยให้เกิดทำงออกผ่ำน

กำรเจรจำ
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 เป็นทำงออกท่ีท�ำให้สำมำรถน�ำหลกัเกณฑ์ก�ำกบัดแูลของสหภำพยุโรปมำปรบัใช้กบัสหรฐัฯ ภำยใน

ขอบเขตของ “ท่ำเรือปลอดภัย” ตำมกฎหมำย กล่ำวคือบริษัทจำกสหรัฐฯ ท่ีต้องจัดกำรกับข้อมูลของ

พลเมืองจำกสหภำพยุโรปสำมำรถลงนำมอย่ำงสมัครใจท่ีจะปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเพื่อกำรคุ้มครอง 

ควำมเป็นส่วนตัวของสหภำพยุโรป หลังจำกลงนำมแล้ว บริษัทเหล่ำนั้นต้องปฏิบัติตำมกลไกบังคับใช ้

อย่ำงเป็นทำงกำรตำมข้อตกลงระหว่ำงสหภำพยุโรปและสหรัฐฯ

 ตอนท่ีมีกำรลงนำมเม่ือปี 2000 ข้อตกลงท่ำเรือปลอดภัยสร้ำงควำมหวังอย่ำงมำกในฐำนะเป็น

เครื่องมือทำงกฎหมำยที่อำจช่วยแก้ปัญหำซึ่งคล้ำยคลึงกับประเทศอื่นๆ อย่ำงไรก็ดี สถิติที่ผ่ำนมำไม่น่ำ

ประทับใจมำกนกั และถกูรฐัสภำยโุรปวจิำรณ์ว่ำไม่ได้ช่วยคุม้ครองควำมเป็นส่วนตวัให้พลเมืองของสหภำพ

ยุโรปมำกพอ บริษัทจำกสหรัฐฯ ก็ไม่ได้กระตือรือร้นสนใจกับแนวทำงนี้มำกนัก จำกกำรวิจัยของบริษัท

กำเลกเซีย (Galexia) จำกบริษัท 1,597 แห่งท่ีจดทะเบียนตำมกรอบควำมคิดท่ำเรือปลอดภัย (Safe 

Harbour Framework) มีเพียง 348 แห่งท่ีปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดข้ันพ้ืนฐำน (เช่น นโยบำยควำมเป็น 

ส่วนตัว)58 เนื่องจำกควำมเป็นส่วนตัวและกำรคุ้มครองข้อมูลเป็นประเด็นส�ำคัญอย่ำงยิ่งต่อควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงสหรัฐฯ และสหภำพยุโรป โดยเฉพำะภำยหลังกำรเปิดโปงข้อมูลของสโนวเดน คำดว่ำจะเกิดแรง

กดดันมำกข้ึนให้ต้องหำทำงออกให้กับปัญหำของข้อตกลงท่ำเรือปลอดภัยซ่ึงใช้ไม่ได้ผล ในกำรแถลง

นโยบำยต่อรัฐสภำยุโรป ฌอง-คลอด จังเกอร์ (Jean-Claude Junker) ประธำนจำกกำรเลือกตั้งคนใหม่

ของคณะกรรมำธิกำรยุโรปกล่ำวถึงข้อตกลง “ท่ำเรือปลอดภัย” ว่ำเป็นทำงออกหนึ่งในกำรแก้ปัญหำ 

กำรคุ้มครองข้อมูลระหว่ำงสหภำพยุโรปและสหรัฐฯ
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ตะกร้าเศรษฐกิจ

เรารู้วิธีจัดสรรเส้นทางแพ็กเกตข้อมูล ท่ีเราไม่รู้คือการจัดสรร
เส้นทางเงิน

เดวิด คลาร์ก (David Clark)

 เป็นค�ำพูดของเดวิด คลำร์ก หัวหน้ำสถำปนิกอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล ซึ่งสะท้อนถึงจิตวิญญำณ

ของประชำคมอินเทอร์เนต็ในยคุแรก โครงกำรอินเทอร์เนต็ท่ีไม่แสวงหำก�ำไรในช่วงนัน้ส่วนใหญ่ได้รบักำร

สนบัสนนุจำกเงนิทุนวจิยัของสหรฐัฯ แต่ในช่วงทศวรรษ 1990 และต้นทศวรรษ 2000 แม่แบบธรุกจิใหม่ๆ 

ของ “กำรจัดสรรเส้นทำงเงิน” เริ่มต้นที่ซิลิคอนวัลเลย์ โดยเฉพำะรำยได้จำกกำรโฆษณำ

 ประเด็นด้ำนเศรษฐกิจของกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตมักเกี่ยวกับวิวัฒนำกำรจำกโครงกำร

อินเทอร์เน็ตแบบไม่แสวงหำก�ำไรมำเป็นหน่วยงำนธุรกิจส�ำคัญ และเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรเติบโตทำง

เศรษฐกิจของสังคมสมัยใหม่ กระแสควำมคิดและควำมริเร่ิมสร้ำงสรรค์ของอินเทอร์เน็ตในยุคแรกได้รับ

กำรผลักดัน และเริ่มมีจุดมุ่งหมำยเพื่อสนับสนุนกระแสกำรหลั่งไหลของเงิน เงินท่ีเพิ่มข้ึนย่ิงท�ำให้เกิด

ธุรกิจท่ีเป็นรูปธรรมและผลประโยชน์ด้ำนนโยบำยมำกข้ึน “ข้อจ�ำกัดอยู่เพียงท้องฟ้ำสีครำม” ซ่ึงเป็น

แนวทำงท่ีสร้ำงสรรค์ของประชำคมอนิเทอร์เนต็ยุคแรก เริม่ผสมผสำนกบั “ตวัเลขผลรวม” ซ่ึงเป็นตรรกะ

ส�ำคัญของประชำคมธุรกิจ

 ระบบเศรษฐกิจของอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันถือว่ำมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกกำรขับเคลื่อนที่รำบรื่น

ของอินเทอร์เน็ต และโดยเฉพำะต้นทุนท่ีต�่ำ ข้อวิจำรณ์ส�ำคัญต่อเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันคือ 

ควำมเสีย่งท่ีจะเกดิกำรผกูขำดของบรษัิทอนิเทอร์เนต็และบรษัิทโทรคมนำคมรำยใหญ่ ซ่ึงอำจน�ำไปสูก่ำร

บิดเบือนตลำด

 เหงียน (Thuy T. T. Nguyen) และอำร์มิทำจ (Grenville J. Armitrage) แย้งว่ำอินเทอร์เน็ตควร

มีจุดสมดุลที่เหมำะสมและได้ประโยชน์สูงสุดระหว่ำงองค์ประกอบ 3 อย่ำง ได้แก่ ควำมมีประสิทธิภำพ

ด้ำนเทคนคิ ควำมมีประสทิธภิำพด้ำนเศรษฐกจิ และผลกระทบด้ำนสงัคม1 ส่วนผูเ้ขยีนคนอ่ืนๆ เน้นปัญหำ

ท้ำทำยของโครงสร้ำงกำรก�ำหนดรำคำที่เรียบง่ำยและมีอัตรำคงที่ ซึ่งก�ำลังถูกทดแทนด้วยโครงสร้ำงกำร

ก�ำหนดรำคำท่ีซับซ้อนมำกข้ึน อย่ำงเช่น กำรคิดค่ำบริกำรตำมปริมำณแพ็กเกตข้อมูล2 ในแง่กำร

เปลี่ยนแปลงในทำงปฏิบัติ มีผู้เช่ือว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของนโยบำยเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันอำจ

เป็นเหมือนกำรเปิดกล่องแพนดอรำ
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 สุดท้ำยแล้วกำรวิเครำะห์กำรอภิบำลจึงมักกลำยเป็นกำรวิเครำะห์กระแสกำรไหลของเงิน3 จำก

ค�ำถำมง่ำยๆ ที่ว่ำใครเป็นผู้จ่ำยอินเทอร์เน็ตเริ่มกลำยเป็นค�ำถำมที่ซับซ้อนมำกขึ้น เพรำะมีธุรกรรมทั้งที่

เป็นกำรเงินและไม่ใช่กำรเงินเกิดข้ึนมำกมำยระหว่ำงฝ่ำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอินเทอร์เน็ต ซ่ึงอำจแบ่ง

ได้เป็น 4 ด้ำน ดังนี้

 • อีคอมเมิร์ซ: พำณิชยกรรมแบบทั่วไปที่กระท�ำผ่ำนอินเทอร์เน็ต

 •  เศรษฐกิจของเนื้อหำในอินเทอร์เน็ต: กำรโฆษณำรูปแบบใหม่ที่มีพื้นฐำนมำจำกแม่แบบทำง

ธุรกิจ

 • เศรษฐกิจของกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต: อุตสำหกรรมโทรคมนำคมในยุคอินเทอร์เน็ต

 • อีเพย์เมนต์ (e-payment) และเงินตรำไซเบอร์ (cybercurrency)

 นอกจำกนั้นเรำจะวิเครำะห์ประเด็นเชิงนโยบำยของเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กำรคุ้มครอง 

ผู้บริโภค ภำษีอำกร และลำยเซ็นดิจิทัล

อีคอมเมิร์ซ
อีคอมเมิร์ซกลำยเป็นเครื่องจักรกลส�ำคัญในกำรผลักดันกำรเติบโตของอินเทอร์เน็ตในช่วงกว่ำ 15 ป ี

ท่ีผ่ำนมำ ควำมส�ำคญัของอีคอมเมร์ิซสะท้อนให้เห็นจำกช่ือของเอกสำรในช่วงท่ีมีกำรเริม่ปฏริปูกำรอภบิำล

อินเทอร์เนต็ และเกดิจำกกำรผลกัดนัของ ICANN กล่ำวคอื “กรอบเพ่ืออีคอมเมิร์ซระดบัโลก” (Framework 

for Global Electronic Commerce)4 ซ่ึงระบุว่ำ “ภำคเอกชนควรเป็นผู้น�ำ” กระบวนกำรกำรอภิบำล

อินเทอร์เนต็ และกำรอภบิำลดงักล่ำวมหีน้ำท่ีหลกัเพือ่ “บังคบัให้ปฏบัิตติำมโครงสร้ำงเชิงพำณชิย์ท่ีมีกำร

จดักำรน้อยสดุ สม�ำ่เสมอ และเรียบง่ำย” ซ่ึงหลกักำรดงักล่ำวเป็นพืน้ฐำนของระบบกำรอภิบำลอินเทอร์เนต็

ของ ICANN

นิยาม
กำรเลอืกใช้นยิำมของอีคอมเมิร์ซมนียัหลำยประกำรท้ังในเชิงปฏบัิตแิละกฎหมำย เพรำะธรุกจิกรรมแต่ละ

อย่ำงท่ีจัดว่ำเป็นอีคอมเมิร์ซจะอยู่ใต้หลักเกณฑ์ท่ีแตกต่ำงกัน รวมท้ังหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในกำรก�ำกับดูแล

ภำษีและศุลกำกร
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 ส�ำหรับรัฐบำลสหรัฐฯ องค์ประกอบส�ำคัญท่ีท�ำให้พำณิชยกรรมท่ัวไปต่ำงจำกอีคอมเมิร์ซได้แก่ 

กำรแสดงเจตจ�ำนงท่ีจะขำยสนิค้ำหรอืบริกำรผ่ำนอนิเทอร์เนต็ ซ่ึงหมำยถงึว่ำกำรตกลงกำรค้ำใดๆ ท่ีกระท�ำ

ผ่ำนอินเทอร์เน็ตควรถือเป็นธุรกรรมด้ำนอีคอมเมิร์ซอย่ำงหนึ่ง แม้ว่ำข้อตกลงจะส�ำเร็จได้เม่ือมีกำร 

ส่งมอบสินค้ำอย่ำงเป็นรูปธรรมก็ตำม ยกตัวอย่ำงเช่น กำรซ้ือหนังสือผ่ำน Amazon.com ถือว่ำเป็น

ธุรกรรมแบบอีคอมเมิร์ซ แม้ว่ำกำรส่งหนังสือมักท�ำผ่ำนระบบไปรษณีย์แบบเดิม องค์กำรกำรค้ำโลกให้

นิยำมอย่ำงเฉพำะเจำะจงกับอีคอมเมิร์ซว่ำเป็น “กำรผลิต กำรกระจำย กำรตลำด กำรขำย และกำร 

ส่งมอบสินค้ำและบริกำรโดยผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์”5 สหภำพยุโรปถือว่ำอีคอมเมิร์ซเป็นช่องทำง

จัดกำรกับ “บริกำรสังคมข้อมูลสำรสนเทศ” ซึ่งครอบคลุม “บริกำรใดๆ ที่มักกระท�ำเมื่อมีกำรตอบแทน 

เกิดข้ึนจำกระยะไกล เป็นกำรประมวลผลผ่ำนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (รวมท้ังกำรบีบอัดข้อมูลดิจิทัล) 

และกำรจัดเก็บข้อมูลและเป็นไปตำมค�ำร้องขอของบุคคลซึ่งเป็นผู้รับบริกำร”6

 อีคอมเมิร์ซอำจเกิดขึ้นได้ในหลำยลักษณะ

 •  ธุรกิจกับลูกค้ำ (Business-to-consumer - B2C) - เป็นรูปแบบอีคอมเมิร์ซซึ่งเป็นที่คุ้นเคย

กันมำกสุด (เช่น Amazon.com)

 •  ธุรกิจกับธุรกิจ (Business-to-business - B2B) - ในแง่เศรษฐกิจถือว่ำแพร่หลำยมำกสุด  

คิดเป็น 90% ของธุรกรรมของอีคอมเมิร์ซทั้งหมด7

 •  ธุรกิจกับรัฐบำล (Business-to-government - B2G) - ส�ำคัญอย่ำงมำกโดยเฉพำะในแง ่

นโยบำยกำรจัดซื้อ

 • ลกูค้ำกบัลกูค้ำ (Consumer-to-consumer - C2C) - ยกตวัอย่ำงเช่น กำรประมูลของในอีเบย์

 หลำยประเทศจัดท�ำโครงสร้ำงเพื่อก�ำกับดูแลอีคอมเมิร์ซ มีกำรน�ำกฎหมำยมำใช้ในหลำยด้ำน 

ทั้งลำยเซ็นดิจิทัล กำรระงับข้อพิพำท อำชญำกรรมคอมพิวเตอร์ กำรคุ้มครองผู้บริโภค และภำษีอำกร 

ในระดบัสำกล มีกำรจดัท�ำชุดมำตรกำรและหลกัเกณฑ์หลำยประกำรท่ีเกีย่วข้องกบัอีคอมเมิร์ซเช่นกนั

องค์การการค้าโลกและอีคอมเมร์ิซ
ในฐำนะหน่วยงำนด้ำนนโยบำยส�ำหรบักำรค้ำโลกสมยัใหม่ องค์กำรกำรค้ำโลกได้พฒันำระบบควำมตกลง

เพือ่ก�ำกบัดแูลกำรค้ำระหว่ำงประเทศ โดยมีสนธสิญัญำหลกัคอื ข้อตกลงท่ัวไปว่ำด้วยภำษีศลุกำกรและ 

กำรค้ำ (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT)8 ซ่ึงเกีย่วข้องกบักำรซ้ือขำยสนิค้ำ ข้อตกลง

ท่ัวไปว่ำด้วยกำรค้ำบริกำร (General Agreement on Trade in Services - GATS) และข้อตกลงเรือ่งสทิธิ

บัตรในทรพัย์สนิทำงปัญญำท่ีเกีย่วกบักำรค้ำ (Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual 
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Property Rights - TRIPS)9 ภำยใต้กรอบดงักล่ำว องค์กำรกำรค้ำโลกจะก�ำกบัดแูลประเดน็ส�ำคญัเกีย่วกบั

อีคอมเมร์ิซ รวมท้ังโทรคมนำคม กำรเปิดเสร ีทรัพย์สนิทำงปัญญำ และบำงส่วนของกำรพฒันำเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสือ่สำร อีคอมเมร์ิซปรำกฏในกจิกรรมและมำตรกำรขององค์กำรกำรค้ำโลกดงันี้

 •  ข้อตกลงช่ัวครำวเพ่ือยุตศิลุกำกรท่ีจดัเกบ็กบัธรุกรรมทำงอิเลก็ทรอนกิส์ เริม่ใช้งำนเมือ่ปี 1998 

ส่งผลให้ธรุกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์ทุกประเภทปลอดภำษีศลุกำกร

 •  กำรจดัท�ำโครงกำรท�ำงำนเพือ่อีคอมเมร์ิซขององค์กำรกำรค้ำโลก (WTO Work Programme for 

Electronic Commerce) เพือ่ส่งเสรมิกำรพูดคยุเกีย่วกบัอีคอมเมร์ิซ10

 •  กลไกระงับข้อพิพำท อีคอมเมิร์ซมีบทบำทส�ำคัญในคดีกำรพนันออนไลน์ระหว่ำงสหรัฐฯ/ 

อำนตกิำ (USA/Antigua Online Gambling)11

 แม้ว่ำอีคอมเมิร์ซได้กลำยเป็นแรงผลักดันเชิงกำรทูตขององค์กำรกำรค้ำโลก แต่มำตรกำรหลำย

ประกำรได้เกดิข้ึน และมีกำรจ�ำแนกประเดน็ปัญหำท่ีเกีย่วข้องหลำยประเดน็ โดยมีประเดน็หลกั 2 ประเดน็ 

ดงันี้

ควรจดัให้ธรุกรรมของอีคอมเมิร์ซเป็นประเภทของบรกิาร (ภายใต้ข้อตกลง 
GATS) หรอืเป็นสนิค้า (ภายใต้ข้อตกลง GATT)?

กำรจัดประเภทของเพลงให้เป็นสินค้ำหรือบริกำรจะเปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยู่กับว่ำเป็นกำรส่งมอบผ่ำนซีดี  

(จบัต้องได้) หรอือนิเทอร์เนต็ (จบัต้องไม่ได้)? สดุท้ำยแล้ว เพลงเดยีวกนัอำจมีสถำนะกำรค้ำแตกต่ำงกนั 

(และถกูควบคมุภำยใต้ระบบภำษีและศลุกำกรท่ีแตกต่ำงกนั) ข้ึนอยู่กบัสือ่ท่ีใช้จดัส่งเพลงนัน้ ประเดน็เกีย่ว

กบักำรแยกประเภทมีนยัส�ำคญั เนือ่งจำกมีกลไกดแูลแตกต่ำงกนัระหว่ำงสิง่ท่ีเป็นสนิค้ำและบรกิำร

ความเช่ือมโยงระหว่างข้อตกลง TRIPS และการคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญา
ในอินเทอร์เนต็ควรเป็นอย่างไร?

เนือ่งจำกข้อตกลง TRIPS ขององค์กำรกำรค้ำโลกมีกลไกบังคบัใช้ท่ีเข้มงวดมำกกว่ำกรณท่ีีเป็นทรพัย์สนิทำง

ปัญญำ ประเทศพฒันำแล้วจงึพยำยำมขยำยข้อตกลง TRIPS ให้ครอบคลมุอีคอมเมิร์ซและอนิเทอร์เนต็ 

โดยผ่ำนแนวทำง 2 แนว แนวทำงแรก โดยกำรอ้ำงหลกักำร “ควำมเป็นกลำงด้ำนเทคโนโลยี” พวกเขำ 

อ้ำงว่ำเช่นเดยีวกบัหลกัเกณฑ์อืน่ๆ ขององค์กำรกำรค้ำโลก ข้อตกลง TRIPS ควรขยำยออกไปควบคมุ 

สือ่กลำงโทรคมนำคมใดๆ รวมท้ังอนิเทอร์เนต็ แนวทำงท่ี 2 ประเทศพฒันำแล้วบำงแห่งขอให้มีกำรผนวก 

“สนธสิญัญำเกีย่วกบัดจิทัิลต่ำงๆ” ขององค์กำรทรพัย์สนิทำงปัญญำโลก ให้เป็นส่วนหนึง่ของเนือ้หำสญัญำ

ในระบบข้อตกลง TRIPS มำกข้ึน ข้อตกลง TRIPS มีกลไกบังคบัใช้ท่ีเข้มแข็งมำกกว่ำอนสุญัญำขององค์กำร

ทรพัย์สนิทำงปัญญำโลก ท้ังสองแนวทำงยังคงเปิดกว้ำง และจะมีควำมส�ำคญัมำกขึน้เรือ่ยๆ ต่ออนำคตของ
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หลกัเกณฑ์ท่ีมำจำกองค์กำรกำรค้ำโลก ในรอบกำรเจรจำกำรค้ำในปัจจบัุน ยังไม่มแีนวโน้มว่ำอีคอมเมร์ิซจะ

กลำยเป็นประเดน็ส�ำคญัขององค์กำรกำรค้ำโลก กำรขำดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัอีคอมเมิร์ซระดบัโลกจะได้รบั

กำรทดแทนบำงส่วนด้วยกำรก�ำหนดมำตรกำรเป็นกำรเฉพำะ (เช่น ในส่วนท่ีเกีย่วกบัสญัญำและลำยเซ็น) 

และข้อตกลงระดบัภมิูภำคหลำยฉบับ โดยเฉพำะในสหภำพยุโรปและเอเชียแปซิฟิก

มาตรการระหว่างประเทศอ่ืนๆ เก่ียวกบัอคีอมเมร์ิซ
หนึง่ในมำตรกำรระหว่ำงประเทศเกีย่วกบัอีคอมเมร์ิซท่ีประสบควำมส�ำเรจ็และได้รบักำรสนบัสนนุมำกสดุ 

ได้แก่ กฎหมำยแม่แบบว่ำด้วยอีคอมเมิร์ซ (Model Law on Electronic Commerce)12 ของคณะกรรมำธกิำร

สหประชำชำตว่ิำด้วยกฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (United Nations Commission on International Trade 

Law - UNCITRAL)13 จดุเน้นของกฎหมำยแม่แบบดงักล่ำวคอืกลไกผนวกรวมอีคอมเมิร์ซให้เป็นส่วนหนึง่

ของกฎหมำยพำณิชย์ท่ัวไป (เช่น กำรยอมรับควำมสมบูรณ์ตำมกฎหมำยของเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์) 

กฎหมำยแม่แบบดงักล่ำวถกูใช้เป็นพืน้ฐำนกำรก�ำกบัดแูลอีคอมเมร์ิซในหลำยประเทศ มำตรกำรอีกประกำร

หนึง่ท่ีจดัท�ำข้ึนเพือ่พฒันำอคีอมเมิร์ซ ได้แก่ กำรใช้ระบบ e-business XML (ebXML)14 ของศนูย์ส่งเสรมิ

กำรค้ำและธรุกจิทำงอิเลก็ทรอนิกส์แห่งสหประชำชำต ิ(United Nations Centre for Trade Facilitation and 

Electronic Business - UN/CEFACT) ซ่ึงเป็นชุดของมำตรฐำน XML มำตรฐำนเหล่ำนียั้งอยู่ระหว่ำงกำร

จดัท�ำเป็นฉบับใหม่ และมชุีดมำตรฐำนเดมิคอืระบบแลกเปลีย่นข้อมูลอเิลก็ทรอนกิส์ (Electronic Data 

Interchange - EDI) ท่ีมีกำรน�ำมำใช้งำนแล้วอย่ำงแพร่หลำย ต้องจบัตำมองต่อไปว่ำจะมีกำรน�ำมำดดัแปลง

เพือ่จดักำรกบัแนวโน้มใหม่และกำรพฒันำทำงเทคโนโลยีอย่ำงไร15

 OECD มกีำรด�ำเนนิงำนหลำยด้ำนเกีย่วกบัอีคอมเมร์ิซ รวมท้ังกำรคุม้ครองผูบ้รโิภคและลำยเซ็น

ดจิทัิล OECD เน้นกำรส่งเสริมและกำรวิจยัเกีย่วกบัอคีอมเมิร์ซโดยผ่ำนข้อเสนอแนะและแนวปฏบัิตขิองตน

 UNCTAD มีบทบำทเข้มแข็งในกำรท�ำงำนวิจัยและส่งเสริมศักยภำพ เน้นท่ีควำมส�ำคัญของ

อีคอมเมิร์ซท่ีมต่ีอกำรพฒันำ ทุกปีจะมีกำรตดิตำมกำรพฒันำเศรษฐกจิข้อมูลสนเทศและจดัท�ำรำยงำนเพือ่

ประเมนิบทบำทของเทคโนโลยีใหม่ๆ ในกำรค้ำและกำรพฒันำ16 ในภำคธรุกจิ หน่วยงำนระหว่ำงประเทศท่ี

มีบทบำทมำกท่ีสุดคือ หอกำรค้ำนำนำชำติ (International Chamber of Commerce)17 ซ่ึงจัดท�ำ 

ข้อเสนอแนะท่ีหลำกหลำยและวิเครำะห์ธุรกจิของอีคอมเมิร์ซ และหน่วยงำนสำนเสวนำธรุกจิโลก (Global 

Business Dialogue)18 ซ่ึงท�ำหน้ำท่ีส่งเสรมิอคีอมเมิร์ซท้ังในระดบัประเทศและระหว่ำงประเทศ
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มาตรการระดับภูมิภาค
สหภำพยุโรปจัดท�ำยุทธศำสตร์ด้ำนอีคอมเมิร์ซในระหว่ำงที่ประชุมสุดยอด Dot Com Summit ของผู้น�ำ

สหภำพยุโรปที่กรุงลิสบอน (มีนำคม 2000) แม้ว่ำจะเป็นกำรน�ำแนวทำงที่เน้นภำคเอกชนและกำรตลำด

มำใช้กับอีคอมเมิร์ซ แต่สหภำพยุโรปก็ได้เสนอมำตรกำรแก้ไขบำงส่วน ท้ังนี้เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์

สำธำรณะและสงัคม (กำรส่งเสริมกำรเข้ำถงึอย่ำงท่ัวถงึและเท่ำเทียม นโยบำยแข่งขันโดยค�ำนงึถงึประโยชน์

สำธำรณะ และกำรจ�ำกัดกำรค้ำเนื้อหำท่ีเป็นอันตรำย) สหภำพยุโรปได้รับรองระเบียบว่ำด้วยพำณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ (Directive on Electronic Commerce)19 รวมทั้งชุดของกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ลำยเซ็นอเิลก็ทรอนกิส์ กำรคุม้ครองข้อมูล และธรุกรรมกำรเงนิทำงอิเลก็ทรอนกิส์์

 ในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก องค์ประกอบควำมร่วมมือหลักด้ำนอีคอมเมิร์ซคือ ควำมร่วมมือทำง

เศรษฐกจิเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Co-operation - APEC) APEC ได้ก่อตัง้กลุม่ประสำน

งำนอคีอมเมิร์ซ ซ่ึงดแูลปัญหำต่ำงๆ เกีย่วกบัอคีอมเมิร์ซ ท้ังในส่วนของกำรคุม้ครองผูบ้รโิภค กำรคุม้ครอง

ข้อมูล สแปม และควำมมั่นคงไซเบอร์ มำตรกำรส�ำคัญสุดของ APEC คือ แผนปฏิบัติกำรรำยสมำชิก

เกี่ยวกับกำรค้ำไร้กระดำษ (Paperless Trading Individual Action Plan)20 โดยมีเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำ

ระบบกำรค้ำข้ำมพรมแดนที่ไม่ต้องใช้กระดำษ

เศรษฐกิจของเนื้อหาอินเทอร์เน็ต

ภำพประกอบ 16
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แม่แบบธุรกิจใหม่ของอุตสำหกรรมอินเทอร์เน็ตท่ีได้รับกำรพัฒนำโดยบริษัทต่ำงๆ ท่ีตั้งอยู ่ใน 

ซิลคิอนวัลเลย์เริม่ปรำกฏข้ึนในช่วงปลำยทศวรรษ 1990 และเป็นรปูร่ำงอย่ำงจรงิจงัในช่วงทศวรรษ 2010 

กำรเติบโตของอินเทอร์เน็ตในทศวรรษ 1990 ไม่ได้เกิดขึ้นจำกเงินทุนของภำครัฐแบบเดิม แต่จ�ำเป็นต้อง

อำศยัแม่แบบทำงธุรกจิท่ีเข้มแข็งมำกขึน้ มคีวำมพยำยำมอยูบ้่ำงท่ีจะเกบ็ค่ำบรกิำรกำรเข้ำถงึบรกิำรและ

เนื้อหำในอินเทอร์เน็ต แต่แล้วก็ล้มเหลว แม่แบบธุรกิจอินเทอร์เน็ตอย่ำงใหม่จะไม่เก็บค่ำบริกำรจำกผู้ใช้

งำนที่ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต แต่จะมีรำยได้จำกระบบกำรโฆษณำอันซับซ้อน

 ผู้ใช้งำน “จ่ำย” ให้กับบริกำรต่ำงๆ ในรูปกำรเปิดเผยข้อมูลของตนเอง รวมทั้งข้อมูลที่พวกเขำ

ท�ำให้เกิดขึ้น หรือที่เรียกว่ำเป็น “รอยเท้ำอิเล็กทรอนิกส์” (electronic footprint) ในระหว่ำงกำรค้นข้อมูล

และกำรท่องอินเทอร์เน็ต บริษัทอินเทอร์เน็ตจะวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งำน ทั้งนี้เพื่อจ�ำแนกข้อมูลที่

บ่งบอกถึงควำมนิยม รสนิยม และนิสัย ท้ังยังท�ำเหมืองข้อมูลเพื่อสกัดข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม อย่ำงเช่น 

พฤตกิรรมของวยัรุน่ในเมืองหรอืภมูภิำคบำงแห่ง บรษัิทอนิเทอร์เนต็จะสำมำรถท�ำนำยด้วยควำมแม่นย�ำ

ค่อนข้ำงสูงว่ำบุคคลดังกล่ำวมีพฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำแบบใด หรือมีกำรปฏิบัติแบบใด ชุดข้อมูลที่มีค่ำ

เกี่ยวกับผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตจะมีประโยชน์ในเชิงพำณิชย์แตกต่ำงกันไป โดยหลักๆ แล้วจะมีผู้รับซื้อเพื่อ

ไปใช้ในกจิกรรมด้ำนกำรตลำดของตน ยกตวัอย่ำงเช่น ในปี 2013 ร้อยละ 90 ของรำยได้ของกเูกลิจ�ำนวน 

55,000 ล้ำนเหรียญต่อปีมำจำกกำรโฆษณำและบริกำรที่เกี่ยวข้อง21

ปัญหา

การคุ้มครองผู้ใช้งานและความโปร่งใส

กล่ำวอย่ำงเป็นทำงกำร กำรคลิก “ข้ำพเจ้ำเห็นชอบ” (I agree) ต่อสัญญำที่มีควำมยำวและเขียนอย่ำง

ละเอียด เท่ำกับผู้ใช้งำนยอมรับเงื่อนไขของบริกำรนั้น ค�ำถำมก็คือผู้ใช้งำนตัดสินใจโดยได้รับข้อมูล 

หรอืไม่ โดยเฉพำะในแง่ท่ีว่ำอำจมีกำรน�ำข้อมูลของตนไปใช้ในเชิงพำณชิย์ มีควำมเป็นไปได้สงูว่ำในหลำย

กรณี ผู้ใช้งำนยอมรับ “ข้อตกลง” ซึ่งเป็นกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลของตนกับบริกำรด้ำนอินเทอร์เน็ตที่มีค่ำ 

ย่ิงเงื่อนไขกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตมีควำมโปร่งใสและเข้ำใจได้ง่ำยมำกเพียงใดก็จะย่ิงเป็นประโยชน์  

ไม่เฉพำะกับผู้ใช้งำน แต่ยังรวมถึงบริษัทอินเทอร์เน็ตซึ่งจะเป็นแม่แบบธุรกิจที่มีควำมยั่งยืนมำกขึ้น

ความเสี่ยงของการผูกขาดตลาด

อุตสำหกรรมอินเทอร์เนต็มีแนวโน้มน�ำไปสูก่ำรผกูขำดตลำด (เช่น กเูกลิมีส่วนแบ่งกำรค้นหำอนิเทอร์เนต็

ในยุโรปกว่ำ 80%) นอกจำกนั้นในปัจจุบันยังไม่มีระบบนโยบำยต่อต้ำนกำรผูกขำดระดับโลกซึ่งอำจช่วย

แก้ปัญหำกำรผกูขำดตลำดโลกของอุตสำหกรรมอนิเทอร์เนต็ได้ ฮัสตนั (Geoff Huston) อ้ำงว่ำกำรผกูขำด

ตลำดและกำรสญูเสยีควำมหลำกหลำยของตลำดในแง่ทรพัยำกรอนิเทอร์เนต็ จะส่งผลกระทบต่อรำคำและ

คุณภำพของบริกำรอินเทอร์เน็ตอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้22



155

บทที่ 4 ตะกร้าเศรษฐกิจ

 ในปัจจบัุน สหภำพยุโรปเป็นหน่วยงำนเดยีวท่ีมบีทบำทเข้มแข็งมำกสดุในกำรต่อต้ำนกำรผกูขำด

ระดับโลก เนื่องจำกเป็นตลำดที่มีประชำกร 500 ล้ำนคน สหภำพยุโรปสำมำรถบังคับบริษัทอินเทอร์เน็ต

ให้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดดำ้นกำรตลำด และป้องกันกำรผูกขำดได้ สหภำพยุโรปมีมำตรกำรต่อตำ้นกำร

ผกูขำดท่ีน�ำมำใช้กบักเูกลิ โดยเฉพำะในส่วนของท่ีตัง้ของโฆษณำท่ีอยู่ในรำยกำรผลลพัธ์กำรค้นหำข้อมลู 

ประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีตลำดอินเทอร์เน็ตเล็กกว่ำและมีอ�ำนำจต่อรองทำงนโยบำยน้อยกว่ำ มักจะปฏิบัติตำม

แนวทำงที่มีกำรเจรจำระหว่ำงสหภำพยุโรปและบริษัทอินเทอร์เน็ต

เศรษฐกิจของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ผูใ้ช้งำนและบรษัิทอินเทอร์เนต็จ่ำยค่ำบริกำรให้กบัผูใ้ห้บรกิำรอินเทอร์เนต็เพือ่ให้สำมำรถเข้ำถงึและได้รบั

บริกำรอินเทอร์เน็ต โดยทั่วไปแล้วผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตจะมีรำยได้เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยดังต่อไปนี้

 • ค่ำกำรสือ่สำรโทรคมนำคมและแบนด์วธิอินเทอร์เนต็ในกำรเช่ือมต่อกบัฮับอินเทอร์เนต็รำยใหญ่

 •  ค่ำที่อยู่ไอพีที่ได้รับจำกระบบทะเบียนอินเทอร์เน็ตระดับภูมิภำค (RIRs) หรือระบบทะเบียน

อินเทอร์เน็ตท้องถิ่น (LIRs) ที่อยู่ไอพีจ�ำเป็นส�ำหรับกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ำกับอินเทอร์เน็ต

 • ค่ำอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และกำรบ�ำรุงรักษำกำรติดตั้ง

ภำพประกอบ 17
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 ธรุกจิบรกิำรอินเทอร์เนต็มคีวำมซับซ้อนมำกข้ึนเนือ่งจำกมข้ีอก�ำหนดกำรควบคมุดแูลของรฐับำล 

อย่ำงเช่นกำรเก็บรัักษำข้อมูล (data-retention) ยิ่งมีข้อก�ำหนดมำกเท่ำไร ยิ่งท�ำให้เกิดค่ำใช้จ่ำยมำกขึ้น 

เท่ำนั้น ซึ่งต้องมีกำรผลักภำระให้กับผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตผ่ำนกำรให้สมัครใช้บริกำร หรือถูกหักจำกก�ำไร

ของผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต

ปัญหา

การกระจายรายได้ระหว่างบริษัทโทรคมนาคมและบริษัทอินเทอร์เน็ต

ผู้ประกอบกำรโทรคมนำคมก�ำลังตั้งค�ำถำมเกี่ยวกับกำรกระจำยรำยได้ท่ีเกิดจำกอินเทอร์เน็ต พวกเขำ

พยำยำมเพิ่ม “ส่วนแบ่งรำยได้” จำกกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วของอินเทอร์เน็ต จนถึงปัจจุบัน ผู้ได้รับ

ประโยชน์ทำงธรุกจิมำกสดุจำกกำรเตบิโตอย่ำงรวดเรว็ของอินเทอร์เนต็คอืบรษัิทผลติเนือ้หำอนิเทอร์เนต็ 

เนื่องจำกมีแม่แบบทำงธุรกิจใหม่ที่ใช้ประโยชน์จำกกำรโฆษณำออนไลน์ บริษัทโทรคมนำคมมีข้อโต้แย้ง

หลัก กล่ำวคือ พวกเขา เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดกำรเข้ำถึงเนื้อหำในอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้โดยผ่ำนสำยเคเบิล

และโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงโทรคมนำคม ของพวกเขาเอง

 อุตสำหกรรมโทรคมนำคมมักอ้ำงว่ำจ�ำเป็นต้องมีรำยได้มำกขึ้นจำกธุรกิจอินเทอร์เน็ต เนื่องจำก

ต้องลงทุนในกำรอัพเกรดโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงโทรคมนำคม ส่วนบริษัทผลิตเนื้อหำก็อ้ำงว่ำผู้ให้บริกำร

กำรเช่ือมต่อเก็บค่ำใช้บริกำรจำกผู้ใช้งำนข้ันสุดท้ำยอยู่แล้ว และเหตุผลส�ำคัญท่ีบริษัทโทรคมนำคมมี 

รำยได้น้อยลงเนือ่งจำกยังใช้แม่แบบธรุกจิท่ีล้ำสมัย (เกบ็ค่ำบรกิำรแบบ “all-you-can-eat” อย่ำงเช่น กำร

เกบ็ค่ำบรกิำรแบบคงท่ีหรือ flat rates) ผูป้ระกอบกำรโทรคมนำคมในยุโรปรวมตวักนัเป็นเครอืข่ำยสมำคม

ผูป้ระกอบกำรโทรคมนำคมแห่งยุโรป (European Telecommunications Network Operators’ Association 

- ETNO) ท�ำให้เกิดคลื่นต่ำงๆ ในช่วงกำรเตรียมประชุม WCIT-12 ที่ดูไบ โดยมีกำรจัดท�ำข้อเสนออย่ำง

เป็นรูปธรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงแม่แบบของรำยได้ในปัจจุบัน และเสนอให้กับบรรดำผู้ผลิตเนื้อหำ (เช่น  

เฟซบุ๊ก กูเกิล) ต้องจ่ำยเพื่อกำรเข้ำถึงบริกำรของตน

 ข้อเสนอดังกล่ำวไม่ได้รับควำมสนับสนุนในช่วงกำรเตรียมประชุม WCIT-12 แต่จะยังคงเป็น

ประเด็นเปิดในกำรเจรจำเกี่ยวกับกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตในอนำคต กำรอภิปรำยเกี่ยวกับกำรกระจำย 

รำยได้ในอินเทอร์เน็ตถือเป็นประเด็นข้ันพื้นฐำนของข้อถกเถียงเรื่องควำมเป็นกลำงของเครือข่ำย  

ยกตวัอย่ำงเช่น ควรถอืว่ำจรำจรในอนิเทอร์เนต็ทุกประเภทมสีถำนะเท่ำเทียมกนัแบบในปัจจบัุน หรอืควร

มีกำรแบ่งประเภทของอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับคุณภำพของบริกำร กำรช�ำระเงิน และควำมพึ่งพำได้ (เช่น 

กำรแบ่งเป็นอินเทอร์เน็ตส�ำหรับวีไอพี และอินเทอร์เน็ตส�ำหรับคนจน เป็นต้น)
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การแบ่งรายได้จากโทรคมนาคมให้กับประเทศก�าลังพัฒนา

ประเทศก�ำลังพัฒนำจ�ำนวนมำกร้องเรียนเกี่ยวกับเงื่อนไขเศรษฐกิจท่ีไม่เป็นธรรมในแง่ของเศรษฐกิจ

อินเทอร์เน็ต เม่ือเปรียบเทียบกับระบบโทรศัพท์แบบเดิม ซ่ึงประเทศ 2 แห่งท่ีเช่ือมต่อโทรศัพท์กันจะ 

แบ่งกันแบกรับต้นทุนกำรจัดท�ำระบบ แต่แม่แบบอินเทอร์เน็ตจะผลักภำระท้ังหมดให้เพียงฝ่ำยเดียว  

กล่ำวคอืประเทศก�ำลงัพฒันำต้องหำเงนิมำสนบัสนนุกำรเช่ือมต่อกบัเครอืข่ำยหลกัของระบบอินเทอร์เนต็

ซ่ึงมักจะต้ังอยู่ในประเทศพัฒนำแล้ว ส่งผลให้กลำยเป็นว่ำประเทศท่ีเล็กและยำกจนต้องหำเงินมำ 

สนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ตในประเทศพัฒนำแล้ว

 ปัญหำกำรแบ่งรำยได้เป็นเรื่องส�ำคัญอย่ำงยิ่งโดยเฉพำะกับบรรดำประเทศท่ียำกจนสุด ซ่ึงต้อง

พึ่งพำรำยได้จำกกำรโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศเป็นรำยได้หลักของงบประมำณประเทศ สถำนกำรณ์

ซับซ้อนมำกข้ึนเมือ่มีกำรน�ำระบบ VoIP หรือโทรศพัท์อินเทอร์เนต็มำใช้ ท�ำให้จรำจรด้ำนโทรศพัท์เปลีย่น

จำกผู้ประกอบกำรโทรคมนำคมในประเทศไปเป็นผู้ประกอบกำรอินเทอร์เน็ต

 ประเทศก�ำลงัพฒันำก�ำลงัตัง้ค�ำถำมเกีย่วกบัแม่แบบกำรเข้ำถงึอนิเทอร์เนต็ท่ีเป็นธรรมมำกข้ึนใน

ระหว่ำงกำรประชุม WSIS คณะท�ำงำนของ ITU และเมื่อไม่นำนมำนี้ในกำรประชุม WCIT-12 ที่ดูไบ

อีแบงกิง อีมันนี และเงินตราเสมือน
เงนิสดดจิทัิลเป็นภยัคกุคามต่อทุกรฐับาลในโลกท่ีต้องการบรหิาร
จัดการเงินตราของตนเอง

เดวิก แซกส์โตนี (David Saxtoni)23

อีแบงกงิ (e-banking) เกีย่วข้องกบักำรใช้อินเทอร์เนต็เพือ่ท�ำธรุกรรมกบัธนำคำร อย่ำงเช่น กำรช�ำระเงนิ

ผ่ำนบัตรหรอืกำรโอนเงนิ จดุท่ีถอืว่ำเป็นนวตักรรมคอืตวัสือ่กลำง ในขณะท่ีบรกิำรทำงธนำคำรยังเป็นแบบ

เดิม อีแบงกิงให้ประโยชน์กับลูกค้ำเนื่องจำกเสนอบริกำรใหม่ๆ และลดค่ำใช้จ่ำยในกำรท�ำธุรกรรม  

ยกตวัอย่ำงเช่น มีกำรประมำณว่ำในกำรท�ำธรุกรรมซ่ึงตำมระบบธนำคำรแบบเดมิจะมค่ีำใช้จ่ำย 4 เหรยีญ 

แต่ถ้ำใช้อีแบงกิงค่ำใช้จ่ำยจะเหลือเพียง 0.17 เหรียญ24

 ธนำคำรเพื่อกำรช�ำระหนี้ระหว่ำงประเทศ (Bank for International Settlements - BIS) ให้นิยำม

อีมนัน ี(e-money) ว่ำหมำยถงึ “กำรเกบ็รกัษำคณุค่ำหรอืกลไกกำรช�ำระเงนิล่วงหน้ำ ท้ังนีเ้พือ่ให้สำมำรถ

ช�ำระเงินระหว่ำงจุดกำรขำย 2 จุด เป็นกำรโอนเงินโดยตรงระหว่ำงอุปกรณ์ 2 ชิ้น หรือผ่ำนเครือข่ำย

คอมพิวเตอร์แบบเปิด เช่น อินเทอร์เน็ต”25 อีมันนีมักเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่ำสมำร์ตกำร์ด (smart card) 
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ซึ่งออกโดยบริษัทต่ำงๆ เช่น มันเด็กซ์ (Mondex) และวีซ่ำแคช (Visa Cash) อีมันนีจะผูกอยู่กับระบบ

ธนำคำรและกำรเงินแบบเดิม (เป็นสิ่งที่ช�ำระหนี้ได้ตำมกฎหมำย)

 ต่ำงจำกอีมันนี เงินตรำเสมือนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบกำรเงินของประเทศ กำรออกเงินตรำ

เสมือนกเ็หมือนกำรพมิพ์ธนบัตรใหม่โดยไม่ได้อยู่ใต้กำรควบคมุดแูลของธนำคำรกลำง บิตคอยน์ (Bitcoin)  

เป็นเงินตรำเสมือนที่เป็นที่รู้จักมำกสุด และในบำงครั้งยังเรียกว่ำเป็นเงินตรำเข้ำรหัส (cryptocurrency) 

เนื่องจำกผลิตขึ้นจำกกระบวนกำรเข้ำรหัส26

ปัญหา

การเปลี่ยนแปลงของระบบธนาคารระดับโลก

กำรใช้อีแบงกิงและอีมันนีต่อไปอำจท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อระบบธนำคำรทั่วโลก ท�ำให้ลูกค้ำมีทำง

เลือกใหม่ๆ พร้อมกับลดค่ำบริกำรธนำคำรลงในเวลำเดียวกัน ระบบธนำคำรแบบเดิมจะถูกท้ำทำยอย่ำง

มำกจำกระบบอีแบงกิงที่คุ้มทุนกว่ำ27 โปรดสังเกตว่ำในปัจจุบัน ธนำคำรทั่วไปเริ่มน�ำอีแบงกิงมำใช้ ในปื 

2002 มีอีแบงก์เพียง 30 แห่งในสหรัฐฯ แต่ในปัจจุบันแทบไม่มีธนำคำรใดไม่มีบริกำรอีแบงกิง

โมบายคอมเมิร์ซ (Mobile commerce)
ปัจจบัุน อีเพย์เมนต์และอีมันนมีีกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็เช่นเดยีวกบักำรเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี

และอุปกรณ์ กำรใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ช�ำระเงินพัฒนำไปไกลกว่ำกำรส่ง SMS เพื่อสั่งช�ำระเงิน เนื่องจำก

โทรศัพท์เคลื่อนทีม่กีำรพฒันำให้ทนัสมัยและ “ฉลำด” ขึ้น (เช่น สมำรต์โฟนและไอโฟน) จึงท�ำให้สำมำรถ

ใช้แอปพลิเคชันที่หลำกหลำย รวมทั้งโมบำยคอมเมิร์ซ28 หรือกำรซื้อขำยสินค้ำและบริกำรผ่ำนโทรศัพท์

มือถือ

ความมั่นคงไซเบอร์

ควำมมั่นคงไซเบอร์เป็นควำมท้ำทำยส�ำคัญในแง่ของกำรน�ำระบบอีเพย์เมนต์มำใช้ในวงกว้ำง ท�ำอย่ำงไร

จะเกิดควำมปลอดภัยต่อกำรท�ำธุรกรรมกำรเงินผ่ำนอินเทอร์เน็ต? ควำมมั่นคงไซเบอร์เป็นประเด็นที่เรำ

พูดถึงไปแล้ว สิ่งส�ำคัญคือกำรเน้นควำมรับผิดชอบของธนำคำรและสถำบันกำรเงินเพื่อรักษำควำม
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ปลอดภัยในกำรท�ำธุรกรรมออนไลน์ พัฒนำกำรส�ำคัญในแง่นี้คือกำรประกำศใช้รัฐบัญญัติซำร์เบนส์- 

ออกซ์ลีย์ (Sarbanes-Oxley Act - SOXA)29 ของรัฐสภำสหรัฐฯ ซ่ึงเป็นผลมำจำกกรณีอ้ือฉำวด้ำน 

กำรเงินของบริษัทเอนรอน (Enron), อำร์เธอร์ แอนเดอร์เซน (Arthur Andersen) และเวิลด์คอม 

(WorldCom) กฎหมำยดังกล่ำวควบคุมกำรเงินอย่ำงเข้มงวด และเพิ่มควำมรับผิดชอบของสถำบัน 

กำรเงินในกำรรักษำควำมปลอดภัยของกำรท�ำ

ธุรกรรมกำรเงินผ่ำนอินเทอร์เน็ต ท้ังยังแบ่งควำม 

รับผิดชอบด้ำนควำมปลอดภัยระหว่ำงตัวลูกค้ำ ซึ่ง

ต้องแสดงควำมรอบคอบระดับหนึ่ง กับสถำบันกำร

เงินต่ำงๆ30

การขาดแคลนวิธีช�าระเงิน

กำรขำดแคลนวิธีช�ำระเงินมักถูกมองว่ำเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อพัฒนำกำรท่ีรวดเร็วของอีคอมเมิร์ซ  

ในปัจจุบัน กำรช�ำระเงินส�ำหรับอีคอมเมิร์ซมักกระท�ำผ่ำนบัตรเครดิต ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่ำงมำกส�ำหรับ

ประเทศก�ำลังพัฒนำทีี่ยังไม่มีกำรพัฒนำตลำดบัตรเครดิตมำกนัก รัฐบำลในประเทศเหล่ำนั้นจ�ำเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลงข้อกฎหมำยเพื่อเร่งให้มีกำรช�ำระเงินด้วยบัตรเครดิตเร็วขึ้น

มาตรการระดับประเทศ

เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำอีคอมเมิร์ซ รัฐบำลท่ัวโลกจ�ำเป็นต้องสนับสนุนรูปแบบกำรช�ำระเงินโดยไม่ใช้

เงินสดทุกรูปแบบ ทั้งที่เป็นกำรใช้บัตรเครดิตและอีมันนี ยิ่งมีกำรน�ำระบบอีมันนีมำใช้เร็วเท่ำไร ก็ยิ่งต้อง

มีกำรก�ำกับดูแลของรัฐบำลมำกเท่ำนั้น ต่อจำกฮ่องกง สหภำพยุโรปเป็นภูมิภำคแรกท่ีน�ำกฎหมำย 

อีมันนแีบบรอบด้ำนมำใช้ โดยกำรรบัรองระเบียบเงนิอิเลก็ทรอนกิส์ (Electronic Money Directive)31 เมือ่

ปี 2000 (มีกำรแก้ไขในปี 2009) ต่ำงจำกกรณีอีมันนี ในสหภำพยุโรปยังไม่มีมำตรกำรก�ำกับดูแลเงินตรำ

เสมือน ในปัจจุบัน รัฐภำคีต้องก�ำกับดูแลเงินตรำเสมือนอย่ำงเช่นบิตคอยน์ด้วยตนเอง เยอรมนีรับรอง

ว่ำบิตคอยน์เป็น “เงินส่วนบุคคล” ที่ใช้แลกเปลี่ยนระหว่ำงคน 2 คนหรือหน่วยงำน 2 หน่วยงำนได้ ใน 

สหรำชอำณำจักรถือว่ำบิตคอยน์เป็นช่องทำงแลกเปลี่ยนแต่ไม่ถือว่ำเป็นเงิน ประเทศส่วนใหญ่เลือกใช้

แนวทำงเฝ้ำรอสถำนกำรณ์ ในปัจจุบัน บิตคอยน์ยังไม่ท�ำให้เกิดควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญต่อระบบกำรเงินในรูป

ของกำรน�ำไปใช้อย่ำงมิชอบ (กำรฟอกเงิน กำรลักทรัพย์ ฯลฯ) อย่ำงไรก็ดี ในบำงประเทศอย่ำงเช่น 

รัสเซียและไทย มีกำรออกมำตรกำรรุนแรงเพื่อห้ำมกำรใช้บิตคอยน์

การแก้ปัญหาในระดับสากล

สืบเนื่องจำกคุณลักษณะของอินเทอร์เน็ต อีมันนีและเงินตรำเสมือนน่ำจะเป็นปรำกฏกำรณ์ระดับโลก จึง

จ�ำเป็นต้องมีแนวทำงแก้ปัญหำระดับสำกล โดยหน่วยงำนที่น่ำจะมีบทบำทในส่วนของอีแบงกิงคือ กลุ่ม

อีแบงกิงของคณะกรรมกำรบำเซิล (Basel Committee E-Banking Group) กลุ่มดังกล่ำวเริ่มแก้ปัญหำ

ดูบทที่ 2 ส�าหรับการอภิปรายเพิ่มเติม

เกี่ยวกับความมั่นคงไซเบอร์
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ในแง่ของกำรก�ำหนดให้ใส่ชื่อผู้ใช้งำน (authorisation) มำตรฐำนกำรก�ำกับดูแล ควำมโปร่งใส ควำมเป็น

ส่วนตัว กำรฟอกเงิน และกำรก�ำกับดูแลข้ำมพรมแดน ซึ่งเป็นปัญหำหลักของกำรน�ำอีมันนีมำใช้32

 ในส่วนของเงินตรำเสมือน มำตรกำรระหว่ำงประเทศท่ีส�ำคัญท่ีมีกำรน�ำมำใช้คือ คณะท�ำงำน

เฉพำะกิจเพื่อด�ำเนินมำตรกำรทำงกำรเงิน (Financial Action Task Force - FATF) ซึ่งรับมือกับปัญหำ

กำรฟอกเงนิและกำรสนบัสนนุด้ำนกำรเงนิแก่กลุม่ผูก่้อกำรร้ำย33 สหรฐัฯ เริม่เจรจำกบั FATF ในแง่กำรน�ำ

หลักเกณฑ์ต่อต้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินแก่กลุ่มผู้ก่อกำรร้ำยมำใช้ในส่วนท่ีเกี่ยวกับ

เงินตรำเสมือน

จุดเชื่อมต่อการบังคับใช้กฎหมาย

ในปี 2002 ส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุดรัฐนิวยอร์กขอให้เพย์พำล (Pay-Pal) และซิตี้แบงก์ (Citibank) ไม่สั่ง

จ่ำยเงินให้กับคำสิโนทำงอินเทอร์เน็ต ถือเป็นกำรเชื่อมต่อโดยตรงระหว่ำงอีเพย์เมนต์กับกำรบังคับใช้

กฎหมำย34 แม้ว่ำหน่วยงำนบังคบัใช้กฎหมำยจะไม่สำมำรถใช้กลไกกฎหมำยโดยตรง แต่พวกเขำกส็ำมำรถ

ใช้วิธีควบคุมกำรสั่งจ่ำยเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้

ความเป็นส่วนตัว

กำรใช้ระบบอีเพย์เมนต์จะท้ิงร่องรอยกำรท�ำธุรกรรมไว้ทุกคร้ัง และข้อมูลเหล่ำนี้จะถูกเก็บไว้โดยผู้ผลิต

เครื่องมือส�ำหรับใช้บริกำรอีเพย์เมนต์ (เช่น บริษัทบัตรเครดิต ธนำคำร) แม้ว่ำกำรเก็บรักษำข้อมูล 

เหล่ำนี้เป็นสิ่งท่ีจ�ำเป็นและมีเหตุผลเพื่อใช้ในกำรช�ำระบัญชีและเป็นหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน แต่กำรสะสม

ข้อมูลเช่นนี้อำจส่งผลคุกคำมต่อควำมเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งำน กรณีท่ีมีกำรน�ำไปท�ำเหมืองข้อมูลเพ่ือ

ติดตำมพฤติกรรมกำรซื้อและกำรใช้จ่ำย หรือเพื่อกำรโฆษณำบริกำรกำรเงินให้กับลูกค้ำในอนำคต35

ความเสี่ยงและการน�าเงินตราเสมือนไปใช้ในทางมิชอบ

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับเงินตรำเสมือนเป็นประเด็นที่ชัดเจนภำยหลังกำรสั่งปิดเมำต์ก็อกซ์ (Mt. Gox) ซึ่งเป็น

หนึง่ในบรษัิทบิตคอยน์รำยใหญ่ท่ีสดุ เมือ่เดอืนกมุภำพนัธ์ 201436 เป็นเหตใุห้นกัลงทุนจ�ำนวนมำกขำดทุน

เกือบ 500 ล้ำนเหรียญ

 มีค�ำเตือนมำกมำยว่ำเงินตรำเสมือนอำจถูกใช้ในทำงมิชอบส�ำหรับกำรซ้ือสินค้ำและบริกำรท่ีผิด

กฎหมำย ส�ำหรับกำรฉ้อโกงและกำรฟอกเงิน ธุรกรรมของบิตคอยน์ที่ไม่มีกำรเปิดเผยชื่อของผู้ใช้บริกำร

ท�ำให้เสี่ยงที่จะถูกใช้ในทำงมิชอบ จนถึงปัจจุบัน มีรำยงำนกำรใช้ในทำงมิชอบเพียงไม่กี่กรณี FBI สั่งปิด

เว็บไซต์ซิลก์โรด (Silk Road) ที่มีกำรค้ำขำยข้อมูลบัตรเครดิตที่ถูกขโมยมำ ค้ำขำยยำเสพติด และสิ่งผิด

กฎหมำยอื่นๆ เว็บไซต์ดังกล่ำวใช้บิตคอยน์เป็นช่องทำงกำรช�ำระเงิน
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การคุ้มครองผู้บริโภค
ควำมไว้วำงใจของผู้บริโภคเป็นเงื่อนไขส�ำคัญท่ีท�ำให้อีคอมเมิร์ซประสบควำมส�ำเร็จ อีคอมเมิร์ซยังเป็น

เรื่องใหม่ และผู้บริโภคอำจยังไม่มั่นใจเท่ำกับกำรซื้อขำยในโลกจริง กำรคุ้มครองผู้บริโภคจึงเป็นช่องทำง

ตำมกฎหมำยท่ีส�ำคญัเพือ่ช่วยให้เกดิควำมไว้วำงใจต่ออคีอมเมร์ิซ และหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัอีคอมเมิร์ซจะ

ช่วยคุ้มครองลูกค้ำในหลำยด้ำน ได้แก่

 • กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลกำรช�ำระเงินผ่ำนบัตรเครดิตออนไลน์

 • กำรโฆษณำที่หลอกลวง

 • กำรส่งสินค้ำมีต�ำหนิ

 ลักษณะเฉพำะของอีคอมเมิร์ซที่เริ่มปรำกฏคือกำรคุ้มครองผู้บริโภคที่ขยำยตัวไปสู่สำกล ซึ่งต่ำง

อย่ำงมำกจำกพำณชิย์แบบเดมิ ในอดตี ผูบ้รโิภคมกัไม่จ�ำเป็นต้องได้รบักำรคุม้ครองระดบัสำกล พวกเขำ

สำมำรถซ้ือสินค้ำในประเทศของตน และจ�ำเป็นต้องได้รับกำรคุ้มครองในประเทศอยู่แล้ว แต่เม่ือมี

อีคอมเมิร์ซ จะเกิดธุรกรรมข้ำมพรมแดนเพิ่มขึ้น

 เขตอ�ำนำจศำลเป็นประเดน็ส�ำคญัทีเ่กี่ยวข้องกบักำรคุม้ครองผูบ้รโิภค ซึง่มแีนวทำงหลักทีส่�ำคัญ 

2 ประกำร แนวทำงแรกเป็นประโยชน์กับผู้ขำย (ธุรกิจทำงอิเล็กทรอนิกส์) และเป็นแนวทำงที่ก�ำหนดใน

ประเทศต้นทำง/ก�ำหนดโดยผูข้ำย ในสภำพกำรณ์เช่นนี ้บรษัิทอีคอมเมร์ิซจะได้เปรยีบเพรำะสำมำรถเลอืก

ใช้เงื่อนไขทำงกฎหมำยท่ีพยำกรณ์ได้และเป็นท่ีรู้จักกันดี ส่วนอีกแนวทำงหนึ่งเน้นท่ีประโยชน์ของผู้ซ้ือ 

เป็นแนวทำงที่พึ่งพำกฎหมำยในประเทศปลำยทำง

 ข้อเสียเปรียบของบริษัทอีคอมเมิร์ซคืออำจต้องท�ำงำนกับเขตอ�ำนำจศำลที่แตกต่ำงกัน ทำงออก

อย่ำงหนึ่งต่อปัญหำนี้คือกำรท�ำให้หลักเกณฑ์คุ้มครองผู้บริโภคมีเนื้อหำคล้ำยคลึงกัน ซึ่งจะท�ำให้ค�ำถำม

เกี่ยวกับเขตอ�ำนำจศำลลดควำมส�ำคัญลง เช่นเดียวกับปัญหำอีคอมเมิร์ซอื่นๆ OECD ได้เป็นผู้น�ำในกำร

ออกแนวปฏบัิตเิพ่ือกำรคุม้ครองผูบ้รโิภคในบรบิทของอีคอมเมร์ิซ (Guidelines for Consumer Protection 

in the Context of E-commerce) เมื่อปี 199937 และแนวปฏิบัติเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจำกกำรฉ้อโกงและ

กำรพำณิชย์แบบหลอกลวงข้ำมพรมแดน (Guidelines for Protecting Consumers from Fraudulent and 

Deceptive Commercial Practices Across Borders) ในปี 200338 หลักกำรส�ำคัญที่ OECD ก�ำหนดขึ้น

ยังคงใช้งำนได้ และมีกำรน�ำไปใช้โดยสมำคมธุรกิจต่ำงๆ รวมทั้งหอกำรค้ำนำนำชำติและสภำส�ำนักงำน

เพื่อธุรกิจที่ดีขึ้น (Council of Better Business Bureaus)39

 สหภำพยุโรปให้กำรคุม้ครองระดบัสงูต่อผูบ้รโิภคในอคีอมเมร์ิซ และมีโครงกำรรณรงค์สร้ำงควำม

ตระหนักรู้เรื่องกำรซื้อของออนไลน์ ปัญหำเรื่องเขตอ�ำนำจศำลได้รับกำรแก้ไขผ่ำน ระเบียบบรัสเซลส์ 1 

(Brussels I Regulation)40 ซ่ึงก�ำหนดให้ผูบ้รโิภคมช่ีองทำงร้องเรยีนตำมกฎหมำยในประเทศเพือ่คุม้ครอง
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ตนเองเสมอ ระเบียบบรัสเซลส์ 1 ที่ได้รับกำรปรับปรุง41และจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกรำคม 2015 จะยิ่ง

ท�ำให้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเขตอ�ำนำจศำลมีควำมคล้ำยคลึงกันมำกขึ้น ท้ังนี้โดยกำรก�ำหนดให้บุคคลผู้ 

ไม่ได้มีถิ่นพ�ำนักในสหภำพยุโรปอำจถูกฟ้องโดยผู้บริโภคต่อศำลในรัฐภำคีของสหภำพยุโรปได้

 เกินครึ่งหนึ่งของผู้บริโภคใน EU (53%) ซื้อสินค้ำออนไลน์อย่ำงน้อยหนึ่งครั้งในช่วง 12 เดือน

ก่อนถึงเดือนกันยำยน 2012 ซึ่งเพิ่มขึ้น 2 เท่ำเมื่อเทียบกับปี 2006 แต่มีเพียง 15% ที่ซื้อสินค้ำออนไลน์

ผ่ำนผู้ขำยที่อยู่นอกประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นระดับควำมไว้วำงใจ แม้ว่ำ 53% คุ้นเคยกับกำรซื้อสินค้ำ

ออนไลน์ในประเทศ แต่มีเพียง 36% ที่สบำยใจจะซื้อสินค้ำออนไลน์จำกประเทศอื่นๆ ในสหภำพยุโรป42

 ในระดับโลก ยังไม่มีกำรตรำกฎหมำยระหว่ำงประเทศในเรื่องนี้ข้ึนมำ หนึ่งในข้อกฎหมำยท่ี

สอดคล้องได้แก่ อนุสัญญำว่ำด้วยสัญญำกำรซ้ือขำยสินค้ำระหว่ำงประเทศของสหประชำชำติ (UN 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods) ปี 198043 ซึ่งไม่ครอบคลุมสัญญำ 

ผู้บริโภคและกำรคุ้มครองผู้บริโภค

 สมำคมเอกชนและเอ็นจีโอหลำยแห่งท�ำงำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคกับอีคอมเมิร์ซ รวมท้ัง

องค์กรผู้บริโภคสำกล (Consumers International), เครือข่ำยเพื่อกำรคุ้มครองและกำรบังคับใช้กฎหมำย

เกี่ยวกับผู้บริโภคสำกล (International Consumer Protection and Enforcement Network) และคอนซู

เมอร์รีพอร์ตส์เว็บวอตช์ (Consumer Reports WebWatch)

 กำรพัฒนำของอีคอมเมิร์ซในอนำคตจ�ำเป็นต้องอำศัยกำรท�ำให้กฎหมำยระดับประเทศมีเนื้อหำ

แบบเดียวกัน หรือต้องมีระบบกฎหมำยระหว่ำงประเทศเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคกับอีคอมเมิร์ซ

ภาษีอากร
หลังจำกฟำรำเดย์ (Michael Faraday) ค้นพบหลักกำรพื้นฐำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำเมื่อปี 1831 (กำรเหนี่ยวน�ำ

แม่เหลก็ไฟฟ้ำ) นกักำรเมืองขีส้งสยัถำมเขำเกีย่วกบัจดุประสงค์ของสิง่ประดษิฐ์ของเขำ ฟำรำเดย์ตอบว่ำ 

“ท่ำนครับ ผมเองก็ยังไม่รู้ว่ำมันจะมีประโยชน์อะไร แต่ที่ผมรู้แน่นอนคือสักวันหนึ่งพวกท่ำนก็จะเก็บภำษี

จำกสิ่งประดิษฐ์ของผม”44

 ขณะท่ีอินเทอร์เน็ตเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสมัยใหม่ ค�ำถำมเกี่ยวกับภำษีอำกรเริ่มเป็นท่ี

สนใจมำกขึ้น และกลำยเป็นประเด็นส�ำคัญอย่ำงยิ่งโดยเฉพำะภำยหลังวิกฤตกำรเงินเมื่อปี 2008 รัฐบำล

หลำยประเทศพยำยำมหำรำยได้เข้ำรัฐเพื่อลดจ�ำนวนหนี้สำธำรณะ รำยงำนอย่ำงละเอียดเกี่ยวกับภำษี

อินเทอร์เนต็ได้รบักำรเสนอโดยกระทรวงเศรษฐกจิและกำรเงนิของฝรัง่เศสเมือ่เดอืนมกรำคม 201345 กำร

เก็บภำษีกิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจท่ีท�ำในอินเทอร์เน็ตเป็นหนึ่งในโอกำสส�ำคัญท่ีพวกเขำจะเพ่ิมรำยได้เข้ำ

คลัง
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 ข้อถกเถียงด้ำนกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตท่ีว่ำเรำควรปฏิบัติต่อโลกออนไลน์แตกต่ำงจำกโลกจริง

หรอืไม่ เป็นสิง่ท่ีสะท้อนให้เห็นอย่ำงชัดเจนจำกค�ำถำมเกีย่วกบัภำษีอำกร46 นบัแต่ยุคแรก สหรฐัฯ พยำยำม

ประกำศว่ำอินเทอร์เน็ตเป็นเขตปลอดภำษี ในปี 1998 รัฐสภำสหรัฐฯ ผ่ำนรัฐบัญญัติเสรีภำพด้ำนภำษี

อินเทอร์เน็ต (Internet Tax Freedom Act)47 และมีกำรขยำยกำรบังคับใช้อีก 3 ปีในเดือนธันวำคม 2004 

ในเดือนตุลำคม 2007 มีกำรขยำยกำรบังคับใช้กฎหมำยฉบับนี้อีกจนถึงปี 2014 แม้มีควำมกลัวว่ำอำจ

ท�ำให้รัฐสูญเสียรำยได้จ�ำนวนมำก48

 OECD และสหภำพยุโรปกลับมีควำมเห็นในทำงตรงข้ำม โดยมองว่ำอินเทอร์เน็ตไม่ควรได้รับ

สิทธิพิเศษด้ำนภำษี หลักกำรออตตำวำ (Ottawa Principles) ของ OECD ก�ำหนดว่ำภำษีอำกรส�ำหรับ

อีคอมเมิร์ซไม่ควรใช้หลกักำรเดยีวกบัภำษีของพำณชิยกรรมท่ัวไป49 กำรน�ำหลกักำรนีม้ำใช้ท�ำให้สหภำพ

ยุโรปประกำศใช้ระเบียบเม่ือปี 2003 ก�ำหนดให้บริษัทอีคอมเมิร์ซนอกสหภำพยุโรปต้องจ่ำยภำษีมูลค่ำ

เพิม่ (VAT) กรณท่ีีขำยสนิค้ำภำยในสหภำพยโุรป เหตผุลส�ำคญัส�ำหรบักำรตดัสนิใจเช่นนัน้คอืบรษัิทนอก

สหภำพยุโรป (ส่วนใหญ่มำจำกสหรัฐฯ) มีข้อได้เปรียบเหนือบริษัทจำกยุโรปซ่ึงต้องจ่ำยภำษีมูลค่ำเพ่ิม

ส�ำหรับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้ง

 ปัญหำเกี่ยวกับกำรจ่ำยภำษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-taxation) อีกประกำรหนึ่งระหว่ำงสหภำพยุโรปกับ

สหรัฐฯ ซึ่งยังไม่ได้รับกำรแก้ไขคือ ค�ำถำมเกี่ยวกับที่ตั้งของภำษี หลักกำรออตตำวำใช้หลักกำรเก็บภำษี

จำกต�ำแหน่ง “ปลำยทำง” แทนที่จะเป็น “ต้นทำง” รัฐบำลสหรัฐฯ แสดงเจตจ�ำนงที่จะให้เก็บภำษีโดยคิด

จำกธุรกรรมท่ีต้นทำง เนื่องจำกบริษัทอีคอมเมิร์ซส่วนใหญ่มีท่ีตั้งอยู่ในสหรัฐฯ แต่ในทำงตรงกันข้ำม 

สหภำพยุโรปพยำยำมผลักดันให้เก็บภำษี “ปลำยทำง” เนื่องจำกว่ำสหภำพยุโรปมีลูกค้ำผู้ใช้บริกำร

อีคอมเมิร์ซมำกกว่ำผู้ขำย

ลายเซ็นดิจิทัล
กล่ำวโดยรวมลำยเซ็นดิจิทัล (digital signatures) เกี่ยวข้องกับกำรตรวจรำยชื่อบุคคลท่ีเข้ำใช้งำน

อินเทอร์เนต็ ซ่ึงส่งผลกระทบในหลำยด้ำน ท้ังเขตอ�ำนำจศำล อำชญำกรรมคอมพวิเตอร์ และอคีอมเมิร์ซ 

กำรใช้ลำยเซ็นดิจิทัลควรสนับสนุนให้เกิดควำมไว้วำงใจต่ออินเทอร์เน็ตมำกข้ึน กำรตรวจช่ือแบบดิจิทัล 

(Digital authentication) โดยท่ัวไปเป็นส่วนหนึ่งของกรอบกำรค้ำอีคอมเมิร์ซ ซ่ึงควรมีส่วนสนับสนุน

ธุรกรรมของอีคอมเมิร์ซ โดยเฉพำะกำรจัดท�ำสัญญำอิเล็กทรอนิกส์ ยกตัวอย่ำงเช่นข้อตกลงใดๆ จะ

สมบูรณ์และมผีลบังคบัใช้ถ้ำมกีำรกรอกข้อมูลผ่ำนอีเมลหรอืเวบ็ไซต์หรอืไม่? ในหลำยประเทศ กฎหมำย

ก�ำหนดให้สัญญำต้องจัดท�ำ “เป็นข้อเขียน” หรือ “มีกำรลงนำม” ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่ำงไรบ้ำงในแง่ของ

อินเทอร์เน็ต? สืบเนื่องจำกข้อขัดแย้งเหล่ำนี้และแรงกดดันจำกกำรท�ำให้โครงสร้ำงเอื้ออ�ำนวยต่อ

อีคอมเมิร์ซ รัฐบำลหลำยประเทศจึงเริ่มออกกฎหมำยว่ำด้วยลำยเซ็นดิจิทัล
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 ในแง่ของลำยเซ็นดิจิทัล ปัญหำท้ำทำยหลักคือรัฐบำลไม่ได้ก�ำกับดูแลปัญหำที่เป็นอยู่ อย่ำงเช่น 

อำชญำกรรมคอมพิวเตอร์หรอืกำรละเมิดลขิสทิธิ ์แต่กลบัออกระเบียบใหม่ๆ ท้ังๆ ท่ีไม่เคยมีประสบกำรณ์

มำก่อน ซ่ึงส่งผลให้ต้องมีกำรหำทำงออกหลำยประกำรและเกิดควำมคลุมเครือในแง่ข้อบัญญัติเก่ียวกับ

ลำยเซ็นดิจิทัล ท�ำให้มีกำรก�ำหนดแนวทำงหลักในกำรก�ำกับดูแลลำยเซ็นดิจิทัลขึ้นมำ 3 แนวทำง50

 แนวทำงแรกคือแนวทำงก�ำกับน้อยสุด ซึ่งก�ำหนดไม่ให้ปฏิเสธลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพียงเพรำะ

ว่ำเป็นกำรจัดท�ำทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ แนวทำงนี้ก�ำหนดกำรใช้ประโยชน์ของลำยเซ็นดิจิทัลอย่ำง 

กว้ำงๆ และเป็นที่ยอมรับในประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมำยจำรีตประเพณีอย่ำงสหรัฐฯ แคนำดำ นิวซีแลนด์ 

และออสเตรเลีย

 แนวทำงท่ี 2 คือแนวทำงก�ำกับมำกสุด ก�ำหนดกรอบและขั้นตอนปฏิบัติอย่ำงละเอียดส�ำหรับ 

ลำยเซ็นดิจิทัล ทั้งกำรเข้ำรหัสและกำรใช้ตัวจ�ำแนกกุญแจสำธำรณะ (public key identifiers) แนวทำงนี้

มักน�ำไปสู่หน่วยงำนรับรองสถำนภำพ ซ่ึงจะเป็นผู้รับจดทะเบียนผู้ใช้งำนลำยเซ็นดิจิทัลในอนำคต เป็น

แนวทำงที่แพร่หลำยในกฎหมำยของประเทศต่ำงๆ ในยุโรป เช่น เยอรมนีและอิตำลี

 แนวทำงที่ 3 ซึ่งมีกำรใช้กันในสหภำพยุโรปตำมระเบียบลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (EU Electronic 

Signatures Directive)51 เป็นกำรผสมผสำน 2 แนวทำงแรก โดยประกอบด้วยทั้งแนวทำงก�ำกับน้อยสุด

กล่ำวคือกำรยอมรับลำยเซ็นท่ีส่งมำทำงอิเล็กทรอนิกส์ และแนวทำงก�ำกับมำกสุด กลำ่วคือกำรยอมรับ

ว่ำ “ลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ข้ันสูง” จะมีน�้ำหนักในทำงกฎหมำยเม่ือน�ำมำใช้เป็นพยำนหลักฐำนใน

กระบวนกำรยุติธรรม (เช่น สำมำรถน�ำไปยืนยันว่ำเป็นลำยเซ็นง่ำยกว่ำเมื่อต้องขึ้นศำล) ระเบียบเกี่ยวกับ

ลำยเซ็นดจิทัิลของสหภำพยโุรปเป็นสิง่ท่ีน�ำไปใช้ในระดบัพหุภำค ีแม้จะมกีำรน�ำไปใช้ในรฐัภำคขีองสหภำพ

ยุโรปทุกประเทศ แต่ก็ยังมีควำมแตกต่ำงในแง่สถำนะทำงกฎหมำยของลำยเซ็นดิจิทัลอยู่ดี52

 ในระดับโลก เม่ือปี 2001 UNCITRAL รับรองกฎหมำยแม่แบบว่ำด้วยลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 

(Model Law on Electronic Signatures)53 เป็นกำรรับรองสถำนะของลำยเซ็นดิจิทัลว่ำเท่ำกับลำยเซ็นที่

เซ็นด้วยมือ กรณีท่ีเป็นไปตำมข้อก�ำหนดเชิงเทคนิคบำงประกำร หอกำรค้ำนำนำชำติ (International 

Chamber of Commerce - ICC) ได้ออกแนวทำงทั่วไปในกำรใช้งำนพำณิชย์แบบดิจิทัลระหว่ำงประเทศ 

(General Usage in International Digitally Ensured Commerce - GUIDEC) ซึ่งมีกำรส�ำรวจปัญหำ

เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ระเบียบ และมำตรฐำนกำรรับรอง54

 โครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนกญุแจสำธำรณะ (public key infrastructure - PKI) เป็นมำตรกำรท่ีเกีย่วข้อง

โดยตรงกบัลำยเซ็นดจิทัิล ซ่ึงสองหน่วยงำนอย่ำง ITU และ IETF มีส่วนเกีย่วข้องกบักำรก�ำหนดมำตรฐำน 

PKI
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ปัญหา

ความเป็นส่วนตัวและลายเซ็นดิจิทัล

ลำยเซ็นดิจิทัลเป็นประเด็นท่ีใช้ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเป็นส่วนตัวและกำรตรวจสอบ

ช่ือผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ต ลำยเซ็นดิจิทัลเป็นเทคนิคส�ำคัญอย่ำงหนึ่งท่ีใช้จ�ำแนกบุคคลท่ีอยู่ในระบบ

อินเทอร์เนต็55 ยกตวัอย่ำงเช่น ในบำงประเทศซ่ึงยังไม่มกีำรก�ำหนดกฎหมำยลำยเซ็นดจิทัิลหรอืมำตรฐำน

และขั้นตอนปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ธนำคำรมักใช้วิธีตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลผ่ำน SMS ทำงโทรศัพท์มือถือ

เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของลูกค้ำที่ใช้ธุรกรรมออนไลน์

ความจ�าเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างละเอียด

แม้ว่ำประเทศพัฒนำแล้วหลำยแห่งได้น�ำกฎหมำยลำยเซ็นดิจิทัลโดยรวมมำใช้ แต่ยังขำดรำยละเอียด 

เกี่ยวกับกำรบังคับใช้ตำมมำตรฐำนและข้ันตอนปฏิบัติ สืบเนื่องจำกเป็นปัญหำใหม่ หลำยประเทศ 

จึงยังรอดูสถำนกำรณ์ว่ำจะมีกำรจัดท�ำมำตรฐำนอย่ำงเป็นรูปธรรมอย่ำงไร กำรก�ำหนดมำตรฐำน 

เกิดข้ึนในหลำยระดับ ท้ังท่ีเป็นของหน่วยงำนระหว่ำงประเทศ (ITU) หน่วยงำนระดับภูมิภำค  

[คณะกรรมกำรก�ำหนดมำตรฐำนแห่งยุโรป (European Committee for Standardization - CEN)] และ

หน่วยงำนสำขำอำชีพ (IETF)

ความเสี่ยงของการไม่เข้ากัน

สืบเนื่องจำกแนวทำงและมำตรฐำนท่ีหลำกหลำยของลำยเซ็นดิจิทัล จึงอำจท�ำให้เกิดควำมไม่เข้ำกัน 

ของระบบในประเทศต่ำงๆ กำรแก้ปัญหำเป็นครั้งครำวอำจเป็นข้อจ�ำกัดต่อกำรพัฒนำอีคอมเมิร์ซใน 

ระดับโลก จ�ำเป็นต้องมีกำรปรับเนื้อหำของกฎหมำยให้มีควำมคล้ำยคลึงกันโดยผ่ำนหน่วยงำนระดับ

ภูมิภำคและระดับโลก
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เทคโนโลยีไม่เคยเป็นกลำง เห็นได้จำกประวตัศิำสตร์สงัคมมนษุย์ในหลำยตวัอย่ำง ซ่ึงเทคโนโลยช่ีวยเพิม่

พลังให้บุคคลบำงคน บำงกลุ่ม หรือบำงประเทศ แต่กีดกันกลุ่มอื่นๆ ในแง่นี้อินเทอร์เน็ตก็ไม่ต่ำงกัน จำก

ระดับบุคคลจนถึงระดับโลก มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงลึกซ้ึงในแง่ของกำรกระจำยควำมมั่งคั่งและอ�ำนำจ 

ผลกระทบของอินเทอร์เน็ตที่มีต่อกำรกระจำยอ�ำนำจและกำรพัฒนำท�ำให้เกิดค�ำถำมหลำยประกำร เช่น

 • อินเทอร์เน็ตจะช่วยลดหรือเพิ่มช่องว่ำงระหว่ำงโลกที่พัฒนำแล้วกับก�ำลังพัฒนำ?

 •  ประเทศก�ำลังพัฒนำจะไปถึงระดับกำรพัฒนำทำงดิจิทัลเช่นเดียวกับประเทศท่ีพัฒนำด้ำน

อุตสำหกรรมแล้วได้อย่ำงไร และเมื่อไร?

 ค�ำตอบส�ำหรับค�ำถำมเหล่ำนี้ต้องอำศัยกำรวิเครำะห์บทบำทของกำรพัฒนำท่ีมีต่อกำรอภิบำล

อินเทอร์เนต็ และในเกอืบทุกประเดน็เกีย่วกบักำรอภบิำลอินเทอร์เนต็ล้วนมีมิตขิองกำรพฒันำมำเกีย่วข้อง

 •  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงโทรคมนำคมส่งเสริมให้เกิดกำรเข้ำถึง ซ่ึงเป็นเงื่อนไขแรก

ของกำรแก้ปัญหำช่องว่ำงทำงดิจิทัล

 •  แม่แบบเศรษฐกิจในปัจจุบันส�ำหรับกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต ท�ำให้เกิดภำระที่ไม่ได้สัดส่วนต่อ

ประเทศก�ำลังพัฒนำ เนื่องจำกประเทศเหล่ำนี้ต้องแบกรับภำระกำรเงินเพื่อสนับสนุนกำร

พัฒนำเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตหลักในประเทศพัฒนำแล้ว

 กำรก�ำกับดูแลสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำในระดับโลก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรพัฒนำ 

เนื่องจำกท�ำให้ประเทศก�ำลังพัฒนำมีโอกำสน้อยลงในกำรเข้ำถึงควำมรู้และข้อมูลออนไลน์

 แง่มุมเกี่ยวกับกำรพัฒนำในกำรประชุมสุดยอดโลกว่ำด้วยสังคมข้อมูลข่ำวสำร (WSIS) เป็นสิ่งที่

ได้รับกำรตอกย�้ำอยู่บ่อยครั้ง เริ่มตั้งแต่มติฉบับแรกของที่ประชุมสมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติเกี่ยวกับ

กำรประชุม WSIS ซึ่งย�้ำว่ำกำรประชุม WSIS ควร “สนับสนุนกำรพัฒนำ โดยเฉพำะในแง่กำรเข้ำถึงและ

กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี”1 ปฏิญญำและแผนปฏิบัติกำรเจนีวำ (Geneva Declaration and Plan of Action) 

ของท่ีประชมุ WSIS ให้ควำมส�ำคญักบักำรพัฒนำเป็นเบ้ืองต้น และยังเช่ือมโยงเข้ำกบัปฏญิญำสหัสวรรษ

แห่งสหประชำชำติ (UN Millennium Declaration)2 รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงข้อมูล ควำมรู้ และ

เทคโนโลยีกำรสื่อสำรเพื่อกำรพัฒนำของทุกประเทศ ด้วยควำมเช่ือมโยงกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำแห่ง

สหัสวรรษ (millennium development goals - MDGs)3 กำรประชุมสุดยอด WSIS จึงมีจุดยืนอย่ำงฅ 

เข้มแข็งในบริบทกำรพัฒนำ

 ข้อกังวลหลักยังคงเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในเวที IGF ซ่ึงยังให้ควำมส�ำคัญกับประเด็นกำรพัฒนำ
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นับแต่กำรประชุมครั้งแรก ณ กรุงเอเธนส์ (2006) และต่อมำยังมีกำรจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรและจัด

ให้เป็นวำระพิเศษในกำรประชุม ณ กรุงวิลนิอุส (2010) โดยข้อกังวลเกี่ยวกับกำรพัฒนำเป็น 1 ใน 5 

ประเด็นท่ีได้รับกำรกล่ำวถึงมำกท่ีสุดในด้ำนกำรถกเถียงอย่ำงต่อเนื่องในเวทีของ IGF โดยเฉพำะกำร

สนับสนุนกำรเข้ำร่วมของประเทศก�ำลังพัฒนำและกำรเพิ่มล�ำดับควำมส�ำคัญให้กับกำรพัฒนำ4

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส่งผลกระทบต่อการพฒันา
สังคมอย่างไร?
ข้อขัดแย้งหลักเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและกำรพัฒนำได้รับกำรสรุปไว้ในบทควำม

ของ The Economist5 ซ่ึงให้เหตุผลท้ังท่ีสนับสนุนและคัดค้ำนแนวคิดท่ีว่ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 

กำรสื่อสำรเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สนับสนุนกำรพัฒนำ
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ตารางที่ 3

“กำรผลักภำระของกำรพัฒนำเครือข่ำย” ท�ำให้เกิด

สถำนะผู ้ได้เปรียบ กล่ำวคือเป็นประโยชน์ต่อ 

บริษัทยักษ์ใหญ่จำกอเมริกำ ท�ำให้บริษัทท่ีมำจำก

เศรษฐ กิจ ซ่ึ ง เ ริ่ ม พัฒนำถู กกี ดกั นออกจำก

อีคอมเมิร์ซ

อ�ำนำจท่ีถูกย้ำยจำกผู้ซ้ือไปยังผู้ขำย (สุดท้ำยแล้ว

อินเทอร์เน็ตท�ำให้เกิด “ผู้ผลิตวัตถุดิบทำงเลือกซ่ึง

หำได้ไม่ยำก แค่เพียงคลิกเมำส์”) ซึ่งส่งผลกระทบ

ต่อประเทศยำกจน ส่งผลกระทบต่อผูผ้ลติโภคภณัฑ์

ซึ่งมำจำกประเทศก�ำลังพัฒนำ

ควำมสนใจต่ออุตสำหกรรมไฮเทคในประเทศท่ี

ร�่ำรวย ท�ำให้ควำมสนใจที่จะลงทุนในประเทศก�ำลัง

พัฒนำมีน้อยลง

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรลดค่ำแรง 

ท�ำให้กำรลงทุนในประเทศก�ำลังพัฒนำมีต้นทุน 

ถูกกว่ำ

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเริ่มแพร่

กระจำยอย่ำงรวดเรว็ข้ำมพรมแดนเมือ่เปรยีบเทียบ

กับเทคโนโลยีในยุคก่อน (เช่น รำงรถไฟและไฟฟ้ำ) 

ใช้เวลำหลำยทศวรรษกว่ำจะแพร่ไปยังประเทศก�ำลงั

พัฒนำ ในขณะท่ีเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 

กำรสื่อสำรพัฒนำไปแบบก้ำวกระโดด

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเปิดโอกำสให้

มีกำรก้ำวกระโดดจำกเทคโนโลยีเดิม โดยไม่ต้อง

ผ่ำนกำรพฒันำในข้ันกลำง อย่ำงเช่น กำรตดิตัง้สำย

ทองแดงและโทรศัพท์แบบอนำล็อก และยังกระตุ้น

กำรพัฒนำ

แนวโน้มของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

ช ่ ว ยลดขนำด ท่ี ได ้ ดุ ลยภำพของบริ ษั ท ใน

อุตสำหกรรมส่วนใหญ่ ซ่ึงสอดคล้องกับควำม

ต้องกำรของประเทศก�ำลังพัฒนำมำกกว่ำ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ไม่กระตุ้นการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระตุ้นการพัฒนา
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ช่องว่างดิจิทัล
ช่องว่ำงดิจิทัล (digital divide) อำจหมำยถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงผู้มีควำมรู้ทำงเทคนิค กำรเมือง สังคม 

หรอืเศรษฐกจิ ซ่ึงสำมำรถเข้ำถงึและมีศกัยภำพในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร/อินเทอร์เนต็ 

กับผู้ไม่มีศักยภำพดังกล่ำว มีควำมเห็นหลำยประกำรเกี่ยวกับขนำดและควำมส�ำคัญของช่องว่ำงดิจิทัล 

ซึ่งเกิดขึ้นในหลำยระดับ ทั้งที่เกิดขึ้นภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ ระหว่ำงประชำกรในชนบทกับ

ในเมือง ระหว่ำงผู้สูงอำยุกับคนวัยเยำว์ รวมทั้งระหว่ำงชำยกับหญิง OECD ให้ควำมหมำยของช่องว่ำง

ดิจิทัลว่ำหมำยถึง “ช่องว่ำงระหว่ำงบุคคล ครัวเรือน ธุรกิจ และพื้นที่ในระดับสังคม-เศรษฐกิจที่แตกต่ำง

กัน ท้ังในแง่ของโอกำสกำรเข้ำถึงข้อมูลและเทคโนโลยีกำรสื่อสำร และกำรใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประกอบ

กิจกรรมต่ำงๆ”6

 ช่องว่ำงทำงดิจิทัลไม่ใช่ปรำกฏกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนลอยๆ แต่สะท้อนควำมไม่เท่ำเทียมในเชิงสังคม-

เศรษฐกิจในแง่กำรศึกษำ สำธำรณสุข เงินทุน ที่พักอำศัย กำรจ้ำงงำน น�้ำสะอำด และอำหำร ได้รับกำร

ระบุไว้อย่ำงชัดเจนโดยคณะท�ำงำนเพื่อโอกำสทำงดิจิทัลของกลุ่มประเทศ G8 (G8 Digital Opportunity 

Task Force - DOT Force) “ไม่มีข้อขัดแย้งระหว่ำงช่องว่ำงดิจิทัลกับช่องว่ำงทำงสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่ง

เป็นปัญหำท่ีต้องแก้ไขโดยกระบวนกำรพัฒนำ เรำจ�ำเป็นต้องท�ำควำมเข้ำใจช่องว่ำงดิจิทัลและหำทำง

แก้ไขโดยค�ำนึงถึงบริบทของช่องว่ำงโดยรวม”7

ช่องว่างดิจิทัลกว้างขึ้นหรือไม่?
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร/กำรพัฒนำอินเทอร์เน็ตท�ำให้ประเทศก�ำลังพัฒนำล้ำหลังมำกกว่ำที่

จะก้ำวหน้ำในหลำยด้ำน (เช่น เทคโนโลยีกำรเกษตรหรือกำรแพทย์) และในขณะที่ประเทศพัฒนำแล้วมี

เครือ่งมือท่ีจ�ำเป็นเพ่ือใช้ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีจนประสบควำมส�ำเรจ็ ดเูหมอืนว่ำช่องว่ำงดจิทัิลจะ

กว้ำงออกอย่ำงต่อเนื่องและรวดเร็ว สิ่งนี้มักเป็นควำมเห็นที่ปรำกฏในเอกสำรซึ่งเป็นที่ยอมรับแพร่หลำย 

รวมท้ังรำยงำนกำรพฒันำมนษุย์ (Human Development Reports) ของโครงกำรพฒันำแห่งสหประชำชำติ 

(United Nations Development Programme - UNDP) และรำยงำนแนวโน้มกำรจ้ำงงำน (Global 

Employment Trends) ขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (International Labour Organization - ILO)

 มีควำมเห็นท่ีแย้งว่ำสถิติเกี่ยวกับช่องว่ำงดิจิทัลมักไม่เป็นควำมจริง และอันท่ีจริงช่องว่ำงดิจิทัล

ไม่ได้กว้ำงออกอย่ำงท่ีเชือ่กนั ตำมควำมเห็นดงักล่ำว กำรให้ควำมส�ำคญักบัจ�ำนวนคอมพิวเตอร์ เวบ็ไซต์ 

หรือขนำดของแบนด์วิธ ควรเปลี่ยนไปเป็นกำรให้ควำมส�ำคัญกับผลกระทบโดยรวมของเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร/อินเทอร์เน็ตที่มีต่อสังคมในประเทศก�ำลังพัฒนำ บ่อยครั้งที่เรำมักยกตัวอย่ำง

ควำมส�ำเร็จทำงดิจิทัลของบรำซิล อินเดีย และจีน อย่ำงไรก็ดี หลักเกณฑ์เพื่อกำรประเมินช่องว่ำงดิจิทัล
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เปลี่ยนแปลงไปและซับซ้อนมำกข้ึน ท้ังนี้เพื่อให้สะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรพัฒนำ กำรประเมินใน

ปัจจุบันจะค�ำนึงถึงแง่มุมต่ำงๆ อย่ำงเช่น ควำมพร้อมทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และ 

ผลกระทบโดยรวมของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรท่ีมีต่อสังคม เวทีเศรษฐกิจโลก (World 

Economic Forum) ได้จัดท�ำดัชนีวัดควำมพร้อมด้ำนเครือข่ำย (Networked Readiness Index - NRI) 

เพ่ือเป็นแนวทำงใหม่ในกำรประเมินระดับกำรพัฒนำด้ำนอินเทอร์เน็ตของประเทศต่ำงๆ ท่ัวโลก8 ทั้งยัง

ให้มุมมองใหม่เกี่ยวกับกำรแก้ปัญหำช่องว่ำงดิจิทัล

การเข้าถึงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
นอกจำกช่องว่ำงดิจิทัล อีกแนวคิดหนึ่งที่มักกล่ำวถึงในข้อถกเถียงเกี่ยวกับกำรพัฒนำคือกำรเข้ำถึงอย่ำง

ท่ัวถงึและเท่ำเทียม (access for all) แม้ว่ำสิง่นีค้วรถอืเป็นองค์ประกอบหลกัของนโยบำยกำรพฒันำดจิทัิล

ใดๆ แต่กมี็กำรมองและแนวคดิท่ีแตกต่ำงกนัเกีย่วกบัคณุลกัษณะและขอบเขตของนโยบำยกำรเข้ำถงึอย่ำง

ท่ัวถงึและเท่ำเทียม ค�ำถำมเกีย่วกบักำรเข้ำถงึอย่ำงท่ัวถงึและเท่ำเทียมในระดบัโลก ยังคงเป็นประเดน็เปิด

เสียส่วนใหญ่ สุดท้ำยแล้วจึงขึ้นอยู่กับควำมพร้อมของประเทศพัฒนำแล้วท่ีจะลงทุนให้บรรลุเป้ำหมำย 

ดังกล่ำว

 ต่ำงจำกกำรเข้ำถึงอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียมในระดับโลก ในบำงประเทศมีแนวคิดในเชิงเศรษฐกิจ

และกฎหมำยท่ีชัดเจนเกี่ยวกับกำรเข้ำถึงอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียม สหรัฐฯ ถือเป็นนโยบำยด้ำน

โทรคมนำคมขั้นพื้นฐำนท่ีจะต้องสนับสนุนให้พลเมืองทุกคนเข้ำถึงบริกำรโทรคมนำคม เป็นเหตุให้มี 

นโยบำยและกลไกกำรเงินเพื่อพัฒนำระบบเป็นอย่ำงดี ทั้งนี้เพื่อหำทำงสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเพื่อลดต้นทุน

กำรเข้ำถงึส�ำหรบัพืน้ท่ีห่ำงไกลและภมูภิำคท่ีมีต้นทุนกำรเช่ือมต่อสงู กำรอุดหนนุค่ำใช้จ่ำยเช่นนีเ้ป็นภำระ

ของภูมิภำคท่ีมีต้นทุนกำรเช่ือมต่อต�่ำ โดยเฉพำะคนในเมืองใหญ่ สหภำพยุโรปได้ใช้มำตรกำรท่ีเป็น 

รูปธรรมต่ำงๆ มำกมำยเพื่อสนับสนุนให้เกิดกำรเข้ำถึงอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียม ท้ังนี้โดยกำรส่งเสริม

นโยบำยท่ีประกันให้พลเมืองทุกคนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสื่อสำรข้ันพ้ืนฐำน รวมท้ังกำรเช่ือมต่อ

อินเทอร์เน็ตและมีกำรออกระเบียบกำรก�ำกับดูแลที่เหมำะสม9

ยุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาช่องว่างดิจิทัล
ทฤษฎกีำรพัฒนำท่ีเน้นเทคโนโลยีเป็นศนูย์กลำง ซ่ึงมบีทบำทส�ำคญัในแวดวงของนโยบำยนกัวชิำกำรกว่ำ 

50 ปีที่ผ่ำนมำ เป็นฝ่ำยที่เห็นว่ำกำรพัฒนำจะขึ้นอยู่กับระดับเทคโนโลยีที่มีอยู่ ยิ่งมีเทคโนโลยีก้ำวหน้ำ

มำกเพียงใด ก็ยิ่งมีกำรพัฒนำมำกขึ้นเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ดี แนวทำงดังกล่ำวประสบควำมล้มเหลวในหลำย

ประเทศ (โดยเฉพำะอดีตประเทศสังคมนิยม) ซ่ึงเป็นท่ีชัดเจนว่ำกำรพัฒนำสังคมเป็นกระบวนกำรท่ี 

ซับซ้อนมำกกว่ำ เทคโนโลยีเป็นเงื่อนไขท่ีจ�ำเป็นแต่ยังไม่เพียงพอส�ำหรับกำรพัฒนำ ต้องอำศัย 

องค์ประกอบอื่นๆ ทั้งกรอบกำรก�ำกับดูแล กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน ทรัพยำกรมนุษย์ และเงื่อนไขทำง

สังคม-วัฒนธรรมอื่นๆ แม้จะมีองค์ประกอบครบทุกส่วน กำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญจะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับ

ว่ำมีกำรน�ำทรัพยำกรเหล่ำนั้นมำใช้  ผสมผสำน และเชื่อมโยงกันอย่ำงไร ตลอดจนเมื่อไร
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การพฒันาโทรคมนาคมและโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทางอินเทอร์เน็ต
กำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตเป็นปัญหำท้ำทำยท่ีส�ำคัญอย่ำงหนึ่งของกำรแก้ปัญหำช่องว่ำงดิจิทัล อัตรำกำร 

เข้ำถึงอินเทอร์เน็ตในปี 2012 ของแอฟริกำอยู่ที่ 16.6% เปรียบเทียบกับ 78.6% ในอเมริกำเหนือหรือ 

63.2% ในยุโรป แต่กถ็อืว่ำมีกำรเตบิโตสงูสดุในช่วงทศวรรษท่ีผ่ำนมำ10 กำรเข้ำถงึอนิเทอร์เนต็ในประเทศ

ก�ำลังพัฒนำมีแง่มุมส�ำคัญ 2 ประกำร ประกำรแรกคือกำรเข้ำถึงเครือข่ำยหลักระหว่ำงประเทศของระบบ

อินเทอร์เน็ต ประกำรที่ 2 คือกำรเชื่อมต่อภำยในประเทศก�ำลังพัฒนำ

 กำรเข้ำถึงเครือขำ่ยหลักระหว่ำงประเทศของระบบอินเทอร์เน็ตต้องพึ่งพำกำรติดตั้งสำยไฟเบอร์

ออปติกใต้น�้ำเป็นหลัก นำนมำแล้วท่ีในเขตแอฟริกำตะวันตกและใต้มีสำยเคเบิลใต้น�้ำท่ีเชื่อมต่อเพียง 

สำยเดยีวคอื SAT-3 ส่วนแอฟริกำตะวนัออกมกีำรเข้ำถงึท่ีเรว็กว่ำเนือ่งจำกมรีะบบสำยเคเบิลใต้น�ำ้แอฟรกิำ

ตะวันออก (East African Submarine Cable System - EASSy) ซึ่งเริ่มเปิดใช้งำนเมื่อเดือนกรกฎำคม 

2010 ท�ำให้เกิดวงแหวนดิจิทัลรอบทวีปแอฟริกำ รวมทั้งท�ำให้เกิดแบนด์วิธเพิ่มขึ้นมำกส�ำหรับแอฟริกำ

 ประเทศเกำะขนำดเล็กและห่ำงไกลประสบปัญหำท้ำทำยท่ีคล้ำยคลึงกันในแง่กำรเข้ำถึง

อินเทอร์เน็ต เนื่องจำกมักต้องพึ่งพำกำรเช่ือมต่อผ่ำนดำวเทียมท่ีมีรำคำแพง ก�ำลังมีควำมพยำยำมหำ

ทำงออกในกำรเชื่อมต่อกับพื้นที่เหล่ำนี้โดยมีประสิทธิภำพมำกสุด11

 ทำงออกอีกประกำรหนึ่งเพ่ือส่งเสริมกำรเช่ือมต่อคือกำรน�ำระบบจุดแลกเปลี่ยนอินเทอร์เน็ต 

(internet exchange points - IXPs) มำใช้เพื่อแยกให้จรำจรในประเทศอยู่แต่ในประเทศ และลดกำรใช้

และต้นทุนกำรเชื่อมต่อกับแบนด์วิธระหว่ำงประเทศ IXPs เป็นโครงสร้ำงทำงเทคนิคที่ช่วยให้ผู้ให้บริกำร

อินเทอร์เน็ตคำ่ยตำ่งๆ สำมำรถแลกเปลี่ยนจรำจรในอินเทอร์เน็ตผำ่นกำรเชื่อมต่อกับผู้ให้บริกำรรำยอ่ืน 

(โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย) IXPs เป็นระบบท่ีมักท�ำข้ึนเพ่ือแยกจรำจรในอินเทอร์เน็ตให้อยู่ภำยในชุมชนขนำด

เล็ก (เช่น เมือง ภูมิภำค ประเทศ) หลีกเลี่ยงกำรใช้เส้นทำงเชื่อมต่อไปยังจุดที่ห่ำงไกลซึ่งไม่จ�ำเป็น IXPs 

ยังอำจมีบทบำทส�ำคัญท่ีช่วยลดช่องว่ำงดิจิทัล แต่ประเทศก�ำลังพัฒนำจ�ำนวนมำกไม่มีระบบ IXPs  

เป็นเหตใุห้ยังมกีำรส่งจรำจรข้อมูลจำกผูใ้ช้งำนในประเทศผ่ำนไปยงัประเทศอืน่ก่อนจะกลบัเข้ำมำประเทศ

ตนเอง ท�ำให้ปริมำณข้อมูลท่ีส่งออกทำงไกลมีจ�ำนวนเพิ่มข้ึน และท�ำให้ค่ำบริกำรอินเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึน 

เช่นกัน มีควำมพยำยำมหลำยส่วนที่จะพัฒนำระบบ IXPs ในประเทศก�ำลังพัฒนำ12 ตัวอย่ำงที่ประสบ

ควำมส�ำเรจ็อย่ำงมำกคอืสมำคมผูใ้ห้บริกำรอินเทอร์เนต็แห่งแอฟรกิำ (African Internet Service Provider 

Association) ซึ่งจัดท�ำเครือข่ำย IXPs หลำยจุดในทวีป

 กำรเช่ือมต่อภำยในประเทศก�ำลงัพัฒนำเป็นปัญหำท้ำทำยท่ีส�ำคญั ผูใ้ช้งำนอินเทอร์เนต็ส่วนใหญ่

กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ ส่วนพื้นท่ีชนบทมักไม่สำมำรถเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต สถำนกำรณ์เริ่มเปลี่ยนไป
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พร้อมกบักำรเติบโตอย่ำงรวดเรว็ของกำรสือ่สำรผ่ำนโทรศพัท์มอืถอืและกำรสือ่สำรแบบไร้สำย กำรสือ่สำร

แบบไร้สำยอำจเป็นทำงออกให้กับปัญหำกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรสื่อสำรของประเทศก�ำลัง

พัฒนำแบบเดิม (กำรวำงสำยเคเบิลเป็นระยะทำงยำวไกลผ่ำนประเทศเอเชียและแอฟริกำหลำยแห่ง)  

ในบรบิทดงักล่ำว นโยบำยเกีย่วกบัแถบคลืน่วิทยุจงึมีควำมส�ำคญัอย่ำงมำก ท้ังนีเ้พ่ือประกนัให้มีแถบคลืน่

มำกพอและท�ำให้เกิดเงื่อนไขของอินเทอร์เน็ตไร้สำยแบบเปิด ซ่ึงสำมำรถแบ่งกันใช้ระหว่ำงผู้ใช้งำน  

วิธีกำรนี้จะช่วยแก้ปัญหำของกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยท้องถิ่นท่ีมีระยะทำงยำวไกล และเคยเป็นอุปสรรค

ส�ำคญัต่อกำรพฒันำอินเทอร์เนต็อย่ำงรวดเรว็ แต่เดมินัน้กำรแก้ปัญหำเชิงโครงสร้ำงพืน้ฐำนของช่องว่ำง

ดจิทัิลเป็นประเดน็ท่ี ITU ท�ำงำนผ่ำนภำคส่วนกำรพฒันำโทรคมนำคม (Telecommunication Development 

Sector - ITU-D)

ใครควรแบกรบัต้นทนุการเชือ่มต่อระหว่างประเทศก�าลงัพฒันา
และประเทศพัฒนาแล้ว?
เม่ือผู้ใช้งำนข้ันสุดท้ำยในแอฟริกำส่งอีเมลไปให้ผู้รับในยุโรปหรือสหรัฐฯ ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตใน

แอฟริกำจะเป็นผู้แบกรับค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ือมต่อระหว่ำงประเทศจำกแอฟริกำไปสหรัฐฯ ในทำง 

ตรงกันข้ำม เมื่อผู้ใช้งำนขั้นสุดท้ำยจำกยุโรปส่งอีเมลไปแอฟริกำ ก็ยังคงเป็นผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตใน

แอฟริกำที่ต้องแบกรับค่ำใช้จ่ำยในกำรเชื่อมต่อระหว่ำงประเทศอยู่ดี และสุดท้ำยแล้ว ผู้ใช้งำนขั้นสุดท้ำย

ในแอฟริกำนั่นเองที่ต้องได้รับผลกระทบเนื่องจำกต้องจ่ำยค่ำบริกำรในรำคำแพงขึ้น

 เหตุผลส�ำคัญท่ีมีกำรพูดคุยเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงของระบบกำรเก็บค่ำบริกำรอินเทอร์เน็ตใน

ปัจจบุนั มกัอำศยักำรเทียบเคยีงกบัระบบค่ำบริกำรของโทรศพัท์ ซ่ึงเป็นกำรแชร์ต้นทุนและรำยได้ระหว่ำง

กำรสื่อสำรทั้ง 2 จุด อย่ำงไรก็ดี เจฟฟ์ ฮัสตัน แย้งว่ำกำรเทียบเคียงแบบนี้ไม่มีควำมยั่งยืน ในระบบ

โทรศัพท์ สินค้ำท่ีจ�ำแนกได้อย่ำงชัดเจน13คือกำรโทรศัพท์เพื่อให้เกิดกำรสนทนำระหว่ำงมนุษย์ผ่ำน

โทรศพัท์ 2 เครือ่ง ซ่ึงต้องมีค่ำใช้จ่ำย แต่อินเทอร์เนต็ไม่ได้เป็นสนิค้ำช้ินเดยีวและไม่สำมำรถเปรยีบเทียบ

กันได้ แต่มีกำรส่งแพ็กเกตข้อมูลผ่ำนเส้นทำงท่ีแตกต่ำงกันของเครือข่ำย ควำมแตกต่ำงข้ันพื้นฐำน 

ดังกล่ำวท�ำให้กำรเทียบเคียงแบบนี้ไม่เหมำะสม ท้ังยังเป็นเหตุผลส�ำคัญท่ีไม่ควรน�ำรูปแบบค่ำบริกำร

โทรศัพท์มำใช้กับอินเทอร์เน็ต

 ITU เริ่มกำรพูดคุยเพ่ือปรับปรุงระบบค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันให้ดีข้ึน โดยมี

วตัถุประสงค์หลกัเพ่ือให้มีกำรกระจำยต้นทุนกำรเข้ำถงึอนิเทอร์เนต็อย่ำงสมดลุมำกข้ึน เพรำะเสยีงคดัค้ำน

ของประเทศพัฒนำแล้วและผู ้ประกอบกำรโทรคมนำคม ข้อเสนอแนะ D.50 ของ ITU (ITU 

Recommendation D. 50) จึงไม่มีผลในทำงปฏิบัติ14 มีควำมพยำยำมที่จะเสนอประเด็นนี้เข้ำสู่กำรเจรจำ

ขององค์กำรกำรค้ำโลก แต่ไม่ประสบควำมส�ำเร็จ ควำมจ�ำเป็นที่จะต้องแก้ไขกำรเก็บค่ำบริกำรเชื่อมต่อ



181

บทที่ 5 ตะกร้าการพัฒนา

ระหว่ำงประเทศยังเป็นประเดน็ท่ีได้รบักำรตอกย�ำ้ในเอกสำรขัน้สดุท้ำยของกำรประชุมสดุยอดโลกว่ำด้วย

สังคมข้อมูลข่ำวสำร รวมทั้งในรำยงำนของ WGIG

การสนับสนุนทางการเงิน
ในกระบวนกำรของกำรประชุมสุดยอดโลกว่ำด้วยสังคมข้อมูลข่ำวสำร มีกำรยอมรับอย่ำงชัดเจนถึง 

ควำมส�ำคัญท่ีจะต้องสนับสนุนดำ้นกำรเงินเพื่ออุดช่องว่ำงดิจิทัล แนวคิดหนึ่งซ่ึงมีผู้เสนอในท่ีประชุมคือ

กำรก่อตั้งกองทุนเอกภำพดิจิทัล (Digital Solidarity Fund) ที่บริหำรงำนโดยองค์กำรสหประชำชำติ ทั้งนี้

เพื่อสนับสนุนประเทศท่ีด้อยเทคโนโลยีในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงโทรคมนำคม อย่ำงไรก็ดี  

ข้อเสนอในกำรก่อตัง้กองทุนเอกภำพดจิทัิลไม่ได้รบักำรสนบัสนนุอย่ำงกว้ำงขวำงจำกประเทศพฒันำแล้ว 

ซึ่งเห็นว่ำควรใช้กำรลงทุนทำงตรงแทนที่จะก่อตั้งกองทุนกลำงเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำ

 ประเทศก�ำลังพัฒนำได้รับกำรสนับสนุนด้ำนเงินทุนผ่ำนหลำยช่องทำง รวมท้ังหน่วยงำนพัฒนำ

ระดับทวิภำคีหรือพหุภำคี อย่ำงเช่น UNDP หรือธนำคำรโลก รวมทั้งมำตรกำรพัฒนำระดับภูมิภำคและ

ธนำคำรต่ำงๆ ในขณะที่มีกำรเปิดเสรีของตลำดโทรคมนำคมมำกขึ้น โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงโทรคมนำคม

มแีนวโน้มจะได้รบักำรพัฒนำจำกเงนิลงทุนทำงตรงจำกต่ำงประเทศมำกข้ึน เนือ่งจำกตลำดโทรคมนำคม

ของประเทศพฒันำแล้วอิม่ตวั บริษัทโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศหลำยแห่งจงึมองหำโอกำสในตลำดของ

ประเทศก�ำลังพัฒนำ ซึ่งถือว่ำยังเติบโตต่อไปได้อีก

แง่มุมด้านสังคม-วัฒนธรรม
แง่มุมด้ำนสังคม-วัฒนธรรมของช่องว่ำงดิจิทัลครอบคลุมประเด็นต่ำงๆ ท้ังควำมเท่ำทันทำงเทคโนโลยี 

ทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กำรอบรม กำรศึกษำ และกำรคุ้มครองด้ำนภำษำ

 โครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนกำรสือ่สำรท่ีมอียู่จะเปล่ำประโยชน์ หำกประชำชนขำดช่องทำง (เครือ่งมือ) 

และควำมรู้ (ควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร) เพ่ือเข้ำถึงและได้รับประโยชน์จำก

อินเทอร์เน็ต โครงกำรและหน่วยงำนระหว่ำงประเทศ อย่ำงเช่น โครงกำรหนึ่งแล็ปท็อปต่อเด็กหนึ่งคน 

(One Laptop per Child) หรือโครงกำรช่วยเหลือคอมพิวเตอร์นำนำชำติ (Computer Aid International) 

มีเป้ำหมำยจดัหำอปุกรณ์เก่ำท่ีผ่ำนกำรปรับปรงุให้ใช้งำนได้และมต้ีนทุนต�ำ่เพ่ือส่งมอบให้กบัชุมชนท่ีขัดสน

ในประเทศก�ำลังพัฒนำ โครงกำรระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในรำคำที่เหมำะสมเริ่ม

พัฒนำไปเป็นอย่ำงดี แต่ยังคงมีปัญหำท้ำทำยในแง่ประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำน15

 ส�ำหรบัประเทศก�ำลงัพฒันำ ปัญหำหลกัอย่ำงหนึง่คอืปัญหำสมองไหล กล่ำวคอืแรงงำนท่ีมทัีกษะ
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สูงจำกประเทศก�ำลังพัฒนำหลั่งไหลไปสู่ประเทศพัฒนำแล้ว ผลจำกปัญหำสมองไหลท�ำให้ประเทศก�ำลัง

พัฒนำเสียเปรียบหลำยด้ำน โดยเฉพำะในแง่ของแรงงำนท่ีมีทักษะ ประเทศก�ำลังพัฒนำยังสูญเสีย 

เงินลงทุนด้ำนกำรอบรมและกำรศึกษำเนื่องจำกแรงงำนที่มีทักษะอพยพไปประเทศอื่น

 มีแนวโน้มว่ำปัญหำสมองไหลจะด�ำรงอยู่ต่อไป เนื่องจำกในสหรัฐฯ และประเทศพัฒนำแล้วได้ 

จดัท�ำโครงกำรจำ้งงำน/น�ำเข้ำแรงงำนมำกมำยเพือ่ดงึดดูแรงงำนทีม่ทีกัษะ โดยเฉพำะแรงงำนทีผ่่ำนกำร

ฝึกฝนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

 กำรพัฒนำท่ีอำจช่วยหยุดย้ังหรือช่วยกลับทิศทำงของปัญหำสมองไหล ได้แก่ กำรเพ่ิมข้ึนของ

กำรจ้ำงแรงงำนจำกภำยนอก (outsourcing) ในส่วนของงำนเกีย่วกบัเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร

ในประเทศก�ำลังพัฒนำ ตัวอย่ำงท่ีประสบควำมส�ำเร็จมำกสุดอย่ำงหนึ่งคือกำรพัฒนำอุตสำหกรรม

ซอฟต์แวร์ในอินเดีย อย่ำงเช่นในบังกำลอร์และไฮเดอรำบัด

 ในระดับโลก เครือข่ำยคนพลัดถิ่นทำงดิจิทัล (Digital Diaspora Networks) ที่ก่อตั้งโดยองค์กำร

สหประชำชำติมุ่งส่งเสริมกำรพัฒนำโดยกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี กำรเป็นเจ้ำของกิจกำร และ

ทักษะกำรท�ำงำนแบบมืออำชีพ รวมท้ังทรัพยำกรอ่ืนๆ ของบรรดำแรงงำนพลัดถิ่นในธุรกิจเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร

แง่มุมด้านนโยบายและสถาบัน
ประเดน็เกีย่วกบันโยบำยด้ำนโทรคมนำคมมีควำมเช่ือมโยงอย่ำงใกล้ชิดกบักำรแก้ปัญหำช่องว่ำงดจิทัิลใน

หลำยแง่มุม

 •  ท้ังนกัลงทุนเอกชนและประเทศท่ีบริจำคเงนิช่วยเหลอืเริม่ไม่พร้อมท่ีจะลงทุนในประเทศท่ีไม่มี

สภำพแวดล้อมในเชิงสถำบันและกฎหมำยที่เอื้อต่อกำรพัฒนำอินเทอร์เน็ต

 •  กำรพัฒนำภำคส่วนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรระดับชำติต้องพึ่งพำกำรพัฒนำ 

กรอบกำรก�ำกับดูแลที่จ�ำเป็น

 •  นโยบำยด้ำนโทรคมนำคมควรสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำตลำดโทรคมนำคมท่ีมีประสิทธิภำพ 

มีกำรแข่งขันมำกขึ้น ต้นทุนต�่ำลง และมีบริกำรหลำกหลำยรูปแบบ

 สภำพแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยต่อกำรพัฒนำเป็นภำรกิจที่ส�ำคัญ โดยต้องเริ่มจำกกำรค่อยๆ ลดกำร

ผูกขำดของตลำดโทรคมนำคม กำรน�ำกฎหมำยเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต (ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องลิขสิทธิ์  

ควำมเป็นส่วนตัว อีคอมเมิร์ซ ฯลฯ) มำใช้งำน และกำรอนุญำตให้กลุ่มต่ำงๆ ทั้งกำรเมืองและศำสนำ 

เข้ำถึงอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่มีข้อจ�ำกัด
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 ในแง่สถำบัน ก้ำวย่ำงแรกที่ส�ำคัญคือกำรก่อตั้งหน่วยงำนก�ำกับดูแลกำรโทรคมนำคมที่เป็นอิสระ

และเป็นมอือำชีพ ประสบกำรณ์จำกประเทศพฒันำแล้วแสดงให้เห็นว่ำหน่วยงำนก�ำกบัดแูลท่ีเข้มแขง็เป็น

เงือ่นไขเบ้ืองต้นซ่ึงน�ำไปสูก่ำรเตบิโตอย่ำงรวดเร็วของโครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงโทรคมนำคม ในประเทศก�ำลงั

พฒันำ กำรส่งเสรมิให้มีหน่วยงำนก�ำกบัดแูลเป็นภำรกจิเบ้ืองต้น เนือ่งจำกหน่วยงำนก�ำกบัดแูลท่ีมีอยู่มกั

อ่อนแอ ขำดควำมเป็นอิสระ และมักเป็นส่วนหนึ่งของระบบท่ีรัฐเป็นเจ้ำของและเป็นผู้ประกอบกำร

โทรคมนำคม ทั้งยังมีอิทธิพลต่อกระบวนกำรก�ำกับดูแลและกำรเมือง

 ปัญหำท้ำทำยส�ำคัญอีกประกำรหนึ่งคือกำรเปิดเสรีตลำดโทรคมนำคม อินเดียและบรำซิลมัก 

ได้รับกำรกล่ำวถึงว่ำเป็นประเทศก�ำลังพัฒนำท่ีมีกำรเปิดเสรี ซ่ึงเอ้ือให้เกิดกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วของ

อินเทอร์เน็ตกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และท�ำให้เกิดประโยชน์ต่อกำรเติบโตของเศรษฐกิจ

โดยรวม ประเทศอื่นๆ โดยเฉพำะประเทศที่มีกำรพัฒนำด้อยสุด มองว่ำกำรเปิดเสรีตลำดโทรคมนำคม

เป็นปัญหำท้ำทำยส�ำคัญ เนื่องจำกถ้ำรัฐบำลสูญเสียกำรผูกขำดด้ำนโทรคมนำคม จะท�ำให้สูญเสียแหล่ง

รำยได้ส�ำคญัของประเทศ กำรมีงบประมำณลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อภำคส่วนอืน่ๆ ท่ีเป็นชีวติทำงสงัคม

และเศรษฐกิจ ในบำงกรณี แม้จะต้องสูญเสียรำยได้จำกโทรคมนำคม แต่ประเทศเหล่ำนี้กลับไม่ได้รับ 

ผลประโยชน์จำกกำรเปิดเสรีทั้งในแง่ต้นทุนที่ต�่ำลงและบริกำรโทรคมนำคมที่ดีขึ้น ทั้งนี้เป็นเพรำะว่ำกำร

แปรรปูบรษัิทโทรคมนำคมไม่ได้รับกำรสนบัสนนุจำกกำรพฒันำให้เกดิตลำดและกำรแข่งขันท่ีเป็นผล กำร

ปฏิบัติเช่นนี้ส่งผลให้ธนำคำรโลกต้องย�้ำว่ำประเทศต่ำงๆ ควรเปิดตลำดท่ีส�ำคัญเพื่อให้มีกำรแข่งขัน 

ล่วงหน้ำ หรือในเวลำเดียวกับท่ีมีกำรแปรรูปกิจกำรของรัฐให้เป็นของเอกชน กำรท�ำเช่นนี้จะช่วยให้

สำมำรถลดต้นทุนรวดเร็วกว่ำประเทศที่แปรรูปก่อน และส่งเสริมให้มีกำรแข่งขันภำยหลัง
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ตะกร้าสังคม-วัฒนธรรม

อินเทอร์เน็ตสร้ำงผลกระทบอย่ำงมำกต่อโครงสร้ำงเชิงสังคมและวัฒนธรรมของสังคมสมัยใหม่ ยำกที่จะ

บอกได้ว่ำมีแง่มมุของชีวติสงัคมใดท่ียงัไม่ได้รับผลกระทบจำกอินเทอร์เนต็ ท�ำให้เกดิแบบแผนกำรสือ่สำร

ทำงสังคมใหม่ๆ ช่วยให้เอำชนะอุปสรรคด้ำนภำษำ และช่วยให้เกิดรูปแบบใหม่ของกำรแสดงออกอย่ำง

สร้ำงสรรค์ ซึ่งเป็นตัวอย่ำงผลกระทบเพียงเล็กน้อย ในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตเป็นปรำกฏกำรณ์ทำงสังคม

เช่นเดียวกับเป็นปรำกฏกำรณ์ทำงเทคโนโลยี

สิทธิมนุษยชน
สทิธมินษุยชนเกีย่วกบัอนิเทอร์เนต็ในข้ันพ้ืนฐำนประกอบด้วย ควำมเป็นส่วนตวั เสรภีำพในกำรแสดงออก 

สิทธิในกำรรับข้อมูล สิทธิต่ำงๆ เพื่อคุ้มครองควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม ภำษำ และควำมเป็น 

ชนกลุม่น้อย และสทิธท่ีิจะได้รบักำรศกึษำ ไม่น่ำประหลำดใจท่ีประเดน็เกีย่วกบัสทิธมินษุยชนมักต้องผ่ำน

กำรอภปิรำยอย่ำงเผด็ร้อน ท้ังในกระบวนกำร WSIS และ IGF แม้ว่ำจะมกีำรพดูถงึสทิธมินษุยชนโดยตรง 

แต่ปัญหำสิทธิมนุษยชนก็เกี่ยวข้องกับประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นเมื่อต้องแก้ปัญหำเกี่ยวกับควำมเป็นกลำง

ของเครือข่ำย (สิทธิในกำรเข้ำถึง เสรีภำพในกำรแสดงออก กำรปกปิดอัตลักษณ์ของตนเอง) ควำมมั่นคง

ไซเบอร์ (กำรปฏิบัติตำมหลักสิทธิมนุษยชนพร้อมกับกำรรักษำควำมมั่นคงไซเบอร์ และกำรคุ้มครอง

กจิกรรมต่ำงๆ) กำรควบคมุเนือ้หำ ฯลฯ กำรเปิดโปงของสโนวเดนเกีย่วกบักำรสอดแนมในวงกว้ำง กระตุน้

ให้เกิดกระบวนกำรในทำงกำรทูตเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์ ซึ่งมีกำรอภิปรำยในที่ประชุม

สมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติ และคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ

สิทธิมนุษยชนออนไลน์ vs ออฟไลน์
หลกักำรท่ีว่ำสทิธิมนษุยชนใดท่ีบุคคลได้รับในโลกออฟไลน์กต้็องได้รบักำรคุม้ครองในโลกออนไลน์เช่นกนั 

เป็นหลักกำรท่ีได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงเต็มท่ีตำมมติของท่ีประชุมสมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติและ 

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ สมำคมเพื่อกำรสื่อสำรท่ีก้ำวหน้ำ (Association for 

Progressive Communications - APC) ในธรรมนูญสิทธิอินเทอร์เน็ต (Internet Rights Charter) สิทธิ

มนษุยชนเกีย่วกบัอินเทอร์เนต็ได้เป็นองค์ประกอบหลกัของระบบสทิธมินษุยชนขององค์กำรสหประชำชำติ 

โดยมีพื้นฐำนอยู่บนปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) และกฎบัตรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ1 ลักษณะ

เฉพำะของสิทธิมนุษยชนทำงอินเทอร์เน็ตเห็นได้จำกกำรน�ำหลักดังกล่ำวไปปฏิบัติ
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สิทธิในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
เอสโตเนียเป็นประเทศแรกท่ีมีกฎหมำยประกันสิทธิกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต โดยก�ำหนดเป็นกฎหมำยให้

บริกำรสำกล2 ในเดือนกรกฎำคม 2010 พลเมืองทุกคนในฟินแลนด์มีสิทธิในกำรเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต

บรอดแบนด์ที่ขนำด 1 เมกะบิต3 แต่มีกำรแย้งว่ำสิทธิกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตมีควำมเชื่อมโยงกับเสรีภำพ

ในกำรแสดงออกและกำรได้รับข้อมูลมำกกว่ำควำมเร็วอินเทอร์เน็ตท่ีแท้จริง และมีควำมเห็นท่ียังคง 

แตกต่ำงกันบ้ำงเกี่ยวกับกำรยอมรับในระดับโลกว่ำกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตเป็นสิทธิมนุษยชนอย่ำงหนึ่ง 

เนื่องจำกกำรเข้ำถึงต้องเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่ำงๆ ตั้งแต่กำรเข้ำถึงโครงสร้ำงพื้นฐำนไปจนถึงกำร

เข้ำถึงเนื้อหำ ตำมที่รำยงำนของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติระบุไว้4

 ถึงอย่ำงนั้น ก็ยังมีผู้ท่ีไม่อยำกสนับสนุนว่ำกำรเช่ือมต่อกับบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเป็นสิทธิ 

มนุษยชนขัน้พืน้ฐำน ในขณะทีป่ระชำชนยงัต้องตอ่สูเ้พือ่ให้ดืม่น�ำ้สะอำด ให้ได้รับกำรดูแลทำงกำรแพทย์

และอำหำร กำรท�ำเช่นนั้นจะแย่งทรัพยำกรไปจำกกำรท�ำงำนเพื่อแก้ปัญหำสิทธิมนุษยชนในขั้นพื้นฐำน

กว่ำหรือไม่?

กิจกรรมของสภายุโรปเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและอินเทอร์เน็ต
หนึง่ในผู้มีบทบำทส�ำคญัในส่วนของสทิธมินษุยชนและอินเทอร์เนต็คอืสภำยุโรป ซ่ึงเป็นสถำบันหลกัท่ีดแูล

ปัญหำสทิธมินษุยชนท่ัวยุโรป และมอีนสุญัญำคุม้ครองสทิธมินษุยชนและเสรภีำพขัน้พืน้ฐำน (Convention 

for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms)5 เป็นกฎบัตรส�ำคัญ นับแต่ปี 2003 

สภำยุโรปรับรองปฏิญญำหลำยฉบับท่ีเน้นควำมส�ำคัญของสิทธิมนุษยชนท่ีมีต่ออินเทอร์เน็ต6 สภำยุโรป

ยังเป็นหน่วยงำนจัดกำรเกี่ยวกับอนุสัญญำอำชญำกรรมคอมพิวเตอร์7 ซึ่งเป็นกฎบัตรส�ำคัญระดับโลกใน

เรื่องนี้ ท�ำให้เป็นหน่วยงำนหลักแห่งหนึ่งท่ีมุ่งสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงสิทธิมนุษยชนและควำมม่ันคง

ไซเบอร์ในแง่ของกำรพฒันำอนิเทอร์เนต็ในอนำคต

เสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิในการแสวงหา รับ และ 
เผยแพร่ข้อมูล
เสรภีำพในกำรแสดงออกในโลกออนไลน์เป็นประเดน็เชิงกำรทูตท่ีส�ำคญัในช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำ เป็นวำระ

กำรพจิำรณำของคณะมนตรีสทิธมินษุยชนแห่งสหประชำชำต ิเสรภีำพในกำรแสดงออกในอนิเทอร์เนต็ยัง
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ได้รบักำรอภิปรำยอย่ำงกว้ำงขวำงในทีป่ระชมุระดับสำกล กำรอภิปรำยเกีย่วกบัเสรีภำพในกำรแสดงออก

ในโลกออนไลน์ท�ำให้เกดิกำรถกเถยีงด้ำนนโยบำย โดยถอืว่ำเป็นสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐำนอย่ำงหนึง่ท่ีมัก

น�ำไปสู่กำรถกเถียงในประเด็นเกี่ยวกับกำรควบคุมเนื้อหำและกำรเซ็นเซอร์ ในปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิ

มนุษยชนของสหประชำชำติ8 เสรีภำพในกำรแสดงออก (ข้อ 19) เป็นกำรถ่วงดุลกับสิทธิของรัฐที่จะจ�ำกัด

เสรีภำพในกำรแสดงออกเพื่อรักษำศีลธรรมอันดี ควำมสงบเรียบร้อย และสวัสดิภำพของสังคม (ข้อ 29) 

กำรอภิปรำยและกำรน�ำหลักกำรตำมข้อ 19 ไปใช้จึงต้องอยู่ในบริบทที่มีควำมสมดุลระหว่ำงควำมจ�ำเป็น

ทั้ง 2 ด้ำน สถำนกำรณ์ที่คลุมเครือเช่นนี้ย่อมเปิดโอกำสให้มีกำรตีควำมบรรทัดฐำนอย่ำงหลำกหลำยและ

น�ำไปสู่กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน ข้อถกเถียงเกี่ยวกับสมดุลที่ถูกต้องระหว่ำงข้อ 19 และ 29 ในโลกจริง

สะท้อนให้เห็นจำกกำรอภิปรำยเกี่ยวกับกำรบรรลุควำมสมดุลดังกล่ำวในโลกอินเทอร์เน็ต

 เสรภีำพในกำรแสดงออกเป็นประเดน็สทิธมินษุยชนท่ีเอน็จโีอให้ควำมสนใจ รวมท้ังองค์กำรนริโทษ

กรรมสำกล (Amnesty International) และองค์กรฟรีดอมเฮำส์ (Freedom House) โดยองค์กรฟรีดอม

เฮำส์เป็นผู้ประเมินระดับของเสรีภำพทำงอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนท่ีส�ำหรับผู้ใช้งำนโดยท่ัวไปใน

ประเทศกลุม่ตวัอย่ำงท่ัวโลก กำรศกึษำล่ำสดุท�ำให้เห็นว่ำเสรภีำพทำงอนิเทอร์เนต็ท่ัวโลกเริม่ถดถอย โดย

ประเทศ 34 จำก 60 ประเทศมีปัญหำแนวโน้มที่ถดถอย ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรสอดแนมอย่ำงกว้ำงขวำง 

มีกำรออกกฎหมำยใหม่ๆ เพื่อควบคุมเนื้อหำอินเทอร์เน็ตและกำรจับกุมผู้ใช้งำนโซเชียลมีเดียเพ่ิมข้ึน 

อย่ำงไรก็ดี กำรศึกษำชิ้นดังกล่ำวยังตั้งข้อสังเกตว่ำนักเคลื่อนไหวมีบทบำทมำกขึ้นในกำรรณรงค์ให้เกิด

กำรรบัรูต่้อภยัคกุคำมท่ีก�ำลงัเกดิข้ึน และในหลำยกรณยัีงช่วยหยุดย้ังไม่ให้มกีำรน�ำมำตรกำรควบคมุสทิธิ

มำใช้9

สิทธิของผู้พิการ10

จำกกำรประมำณขององค์กำรสหประชำชำติ มีประชำกรประมำณ 1 พันล้ำนคนทั่วโลกที่มีควำมบกพร่อง

ทำงร่ำงกำย11 ปัจจัยท่ีท�ำให้จ�ำนวนประชำกรของผู้พิกำรเพิ่มขึ้น ได้แก่ สงครำมและผลกระทบจำก

ธรรมชำต ิรวมท้ังสำเหตท่ีุมำจำกมนษุย์ อย่ำงเช่น ควำมยำกจนและสภำพชีวติท่ีขำดสขุอนำมยั หรอืกำร

ขำดควำมรู้เกี่ยวกับควำมพิกำร ตลอดจนสำเหตุ กำรป้องกัน และกำรรักษำ

 อินเทอร์เน็ตช่วยให้เกิดโอกำสใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้พิกำรเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในกำรใช้

ประโยชน์ทำงเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนผู้พิกำรให้มำกท่ีสุด เรำจ�ำเป็นต้องพัฒนำกรอบนโยบำยและกำร

อภบิำลอินเทอร์เนต็ท่ีจ�ำเป็น กฎบัตรระหว่ำงประเทศท่ีส�ำคญัในประเดน็นีค้อื อนสุญัญำว่ำด้วยสทิธผิูพ้กิำร 

(Convention on the Rights of Persons with Disabilities)12 ซึ่งองค์กำรสหประชำชำติรับรองเมื่อปี 2006 

และมกีำรลงนำมโดยประเทศ 159 ประเทศ (เมษำยน 2014) โดยก�ำหนดเป็นสทิธซ่ึิงอยู่ระหว่ำงกระบวนกำร

ที่ผนวกเข้ำเป็นเนื้อหำของกฎหมำยระดับประเทศเพื่อให้มีผลบังคับใช้
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 เกดิควำมตระหนกัมำกขึน้ถงึควำมจ�ำเป็นในกำรใช้เทคโนโลยเีพือ่ช่วยให้ผูพ้กิำรเป็นส่วนหนึง่ของ

สังคม พร้อมกับกำรท�ำงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อให้ควำมรู้และสนับสนุนชุมชนผู้พิกำร อย่ำงเช่น 

พันธมิตรที่มีพลวัตเพื่อกำรเข้ำถึงและควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยของ IGF (IGF Dynamic Coalition on 

Accessibility and Disability)13 ประชำคมอินเทอร์เน็ตสำขำพิกำรและผู้มีควำมต้องกำรพิเศษ (Internet 

Society Disability and Special Needs Chapter)14 และศูนย์ทรัพยำกรทำงอินเทอร์เน็ตระหว่ำงประเทศ

เพื่อควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย (International Center for Disability Resources on Internet)15

 กำรขำดแคลนกำรเข้ำถึงเป็นผลมำจำกช่องว่ำงของควำมสำมำรถท่ีจ�ำเป็นในกำรใช้ฮำร์ดแวร์ 

ซอฟต์แวร์ และเนื้อหำทำงอินเทอร์เน็ต รวมท้ังควำมสำมำรถท่ีมีอยู่ของผู้มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย 

เพื่อลดช่องว่ำงดังกล่ำว มีกำรเสนอกำรปฏิบัติเชิงนโยบำยในแนวทำง 2 แนวทำง ได้แก่

 •  ก�ำหนดให้มีมำตรฐำนกำรเข้ำถงึ (accessibility standards) ในกำรออกแบบและพฒันำอุปกรณ์ 

ซอฟต์แวร์และเนื้อหำ

 •  สนบัสนนุให้มอุีปกรณ์ส่วนควบท้ังท่ีเป็นฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ซ่ึงสำมำรถเพ่ิมควำมสำมำรถ

หรือทดแทนควำมสำมำรถของบุคคลที่มีควำมบกพร่อง

 ในแง่ของกำรอภบิำลอนิเทอร์เนต็ เรำมักให้ควำมส�ำคญักบัเนือ้หำของเวบ็ เนือ่งจำกมีกำรพฒันำ

อย่ำงรวดเร็วและถือว่ำเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนอย่ำงหนึ่ง เว็บแอปพลิเคชันหลำยตัวไม่ได้ถูกออกแบบให้

สอดคล้องกบัมำตรฐำนกำรเข้ำถงึ เนือ่งจำกกำรขำดควำมตระหนกัรูห้รอืกำรรบัรูค้วำมซับซ้อน และปัญหำ

เรื่องต้นทุนที่สูง (ซึ่งไม่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน) มำตรฐำนเพื่อกำรเข้ำถึงเว็บในระดับสำกล

ก�ำลังอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำของ W3C ภำยใต้ชื่อโครงกำรริเริ่มกำรเข้ำถึงเว็บไซต์ (Web Accessibility 

Initiative)16

นโยบายเกี่ยวกับเนื้อหา
ประเด็นหลักด้ำนสังคม-วัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับนโยบำยเกี่ยวกับเนื้อหำ ซ่ึงมักเป็นกำรมองจำกมุมของ

สิทธิมนุษยชน (เสรีภำพในกำรแสดงออกและสิทธิในกำรสื่อสำร) รัฐบำล (กำรควบคุมเนื้อหำ) และ

เทคโนโลยี (เครื่องมือเพื่อกำรควบคุมเนื้อหำ) กำรอภิปรำยมักเน้นในกลุ่มเนื้อหำหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่

 •  เนื้อหำท่ีมีควำมเห็นเป็นเอกฉันท์ระดับโลกว่ำควรมีกำรควบคุม รวมท้ังในส่วนของสื่อลำมก

อนำจำรเกี่ยวกับเด็ก17 กำรให้เหตุผลสนับสนุนกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ และกำรกระตุ้นหรือ

สนับสนุนกำรก่อกำรร้ำย
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 •  เนือ้หำท่ีเป็นเรือ่งอ่อนไหวส�ำหรบับำงประเทศ บำงภมูภิำค หรอืบำงกลุม่ชำตพินัธุ ์ซ่ึงมีคณุค่ำ

ทำงศำสนำและวัฒนธรรมของตนเอง กำรสือ่สำรออนไลน์ในระดบัโลกท�ำให้เกดิปัญหำท้ำทำย

ต่อคณุค่ำในท้องถิน่ คณุค่ำทำงวัฒนธรรม และศำสนำในหลำยสงัคม รฐัมกัให้เหตผุลสนบัสนนุ

กำรควบคุมเนื้อหำส่วนใหญ่ในตะวันออกกลำงและเอเชียว่ำต้องกำรคุ้มครองคุณค่ำทำง

วฒันธรรมบำงอย่ำง และมักน�ำไปสูก่ำรปิดกัน้กำรเข้ำถงึเวบ็ไซต์ลำมกอนำจำรและกำรพนนั18

 •  กำรเซ็นเซอร์เนื้อหำทำงกำรเมืองในอินเทอร์เน็ต องค์กรนักข่ำวไร้พรมแดน (Reporters 

without Borders) เผยแพร่รำยงำนประจ�ำปีว่ำด้วยเสรีภำพด้ำนข่ำวสำรในอินเทอร์เน็ต  

นับจนถึงรำยงำนปี 2012 จะมีกำรจัดอันดับประเทศที่ใช้กำรเซ็นเซอร์และกำรสอดแนม แต่

รำยงำนปี 2014 จะเน้นที่สถำบันที่เป็นผู้ท�ำกำรเซ็นเซอร์และสอดแนม19

นโยบายเกี่ยวกับเนื้อหาได้รับการปฏิบัติอย่างไร?
เมนูอำหำรตำมสั่งส�ำหรับนโยบำยเกี่ยวกับเนื้อหำประกอบด้วยทำงเลือกในเชิงกฎหมำยและเทคนิค ซ่ึง

อำจน�ำมำใช้ผสมผสำนกันได้หลำยรูปแบบ

การคัดกรองเนือ้หาโดยรัฐบาล

รัฐบำลที่คัดกรองกำรเข้ำถึงเนื้อหำมักใช้วิธีกำรจัดท�ำดัชนีอินเทอร์เน็ต (Internet Index) เพื่อปิดกั้นกำร

เข้ำถึงของพลเมืองตนเอง ในเชิงเทคนิค กำรคัดกรองจ�ำเป็นต้องอำศัยกำรปิดกั้นโดยดูจำกหมำยเลข 

ไอพี กำรปิดกั้นที่เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี (proxy servers) และกำรเปลี่ยนทำงที่ DNS (DNS redirection)20 

กำรคัดกรองเนื้อหำเกิดขึ้นในหลำยประเทศ นอกจำกประเทศที่ท�ำบ่อยๆ อย่ำงเช่น จีน ซำอุดีอำระเบีย

และสิงคโปร์แล้ว ประเทศอื่นๆ ได้น�ำวิธีกำรนี้มำใช้มำกขึ้น

การจัดระดับเนือ้หาและระบบคัดกรองของเอกชน

เนื่องจำกมีควำมเสี่ยงท่ีจะท�ำให้โครงสร้ำงอินเทอร์เน็ตแตกเป็นเสี่ยงๆ เพรำะแต่ละประเทศมีมำตรกำร 

ขัดขวำงกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตแตกต่ำงกัน (ระบบคัดกรอง) W3C และสถำบันที่มีควำมเห็นคล้ำยกันจึง

หำทำงแก้ไขโดยเสนอให้มีระบบกำรจัดระดับเนื้อหำ (rating) และกำรคัดกรองโดยผู้ใช้งำน21 ในระบบนี้ 

กลไกกำรคดักรองจะถกูสัง่กำรจำกซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรอืในระดบัเซิร์ฟเวอร์ท่ีควบคมุ

กำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต22
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การคัดกรองเนือ้หาโดยใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับต�าแหน่งทางภูมิศาสตร์

ทำงออกในเชิงเทคนิคอีกอย่ำงหนึ่งในด้ำนเนื้อหำคือกำรใช้ซอฟต์แวร์จ�ำแนกต�ำแหน่ง (geo-location 

software) ซึง่จะคดักรองกำรเข้ำถงึเนือ้หำเวบ็ไซต์บำงแห่ง โดยดจูำกต�ำแหน่งทำงภมูศิำสตร์หรอืสญัชำติ

ของผู้ใช้งำน กรณีของยำฮู! มีควำมส�ำคัญในเรื่องนี้ เนื่องจำกกลุ่มผู้ช�ำนำญกำรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งวินต์ 

เซิร์ฟ (Vint Cerf) ระบุว่ำยำฮู! สำมำรถจ�ำแนกได้ประมำณ 70-90% ว่ำส่วนใดของเว็บไซต์ต่ำงๆ ของ

ตนเองมีเนื้อหำท่ีเป็นกำรร�ำลึกถึงนำซีถูกเข้ำถึงจำกผู้ใช้งำนในฝรั่งเศส23 กำรประเมินเช่นนี้ช่วยให้ศำล

สำมำรถวินิจฉัยได้ และสั่งให้ยำฮู! ปิดกั้นกำรเข้ำถึงเนื้อหำเกี่ยวกับนำซีของผู้ใช้งำนซ่ึงมำจำกฝรั่งเศส  

นบัแต่เกดิคดขีองยำฮู! เม่ือปี 2000 ควำมแม่นย�ำในกำรจ�ำแนกต�ำแหน่งทำงภมูศิำสตร์กม็มีำกข้ึนเนือ่งจำก

กำรพัฒนำซอฟต์แวร์จ�ำแนกต�ำแหน่งที่ทันสมัยขึ้น

การควบคุมเนือ้หาผ่านเครื่องมือค้นหา

สะพำนท่ีเช่ือมต่อระหว่ำงผูใ้ช้งำนข้ันสดุท้ำยกบัเนือ้หำในเว็บมักได้แก่เสร์ิชเอนจนิ กำรคดักรองเนือ้หำใน

กำรค้นหำมักเป็นต้นตอให้เกิดควำมตึงเครียดระหว่ำงกูเกิลกับทำงกำรจีน24 ซ่ึงสุดท้ำยส่งผลให้กูเกิล 

ตัดสินใจเม่ือเดือนมกรำคม 2010 ท่ีจะเปลี่ยนทำง (redirect) กำรค้นหำข้อมูลใน Google.cn ไปยัง

เซิร์ฟเวอร์ซ่ึงตั้งอยู่ในฮ่องกง อย่ำงไรก็ดี ในช่วงปลำยปีน้ันกูเกิลได้เปลี่ยนกำรตัดสินใจตำมแรงกดดัน

เนื่องจำกรัฐบำลจีนปฏิเสธท่ีจะต่อใบอนุญำตในฐำนะผู้จัดท�ำเนื้อหำในอินเทอร์เน็ต (Internet Content 

Provider) ให้กับกูเกิล25

 ควำมเสีย่งท่ีจะมกีำรคดักรองผลกำรค้นหำข้อมูลไม่ได้มำจำกกำรปฏบัิตขิองรฐับำลเท่ำนัน้ แต่ยงั

อำจเป็นผลจำกกำรแทรกแซงเพื่อประโยชน์ในทำงพำณิชย์เช่นกัน และมักเกิดข้ึนค่อนข้ำงชัดเจนหรือ

กว้ำงขวำง ผู้วิจำรณ์เริ่มตั้งค�ำถำมกับบทบำทของเสิร์ชเอนจิน (โดยเฉพำะกูเกิลเนื่องจำกมีบทบำทส�ำคัญ

ในแง่ทีเ่ป็นตัวเลือกอันดับต้นของผู้ใช้งำน) ในกำรเป็นสื่อกลำงเพื่อกำรเข้ำถึงข้อมลู และเพื่อเตือนให้เหน็

อิทธิพลของกูเกิลที่มีต่อควำมรู้และรสนิยมกำรเลือกของผู้ใช้งำน26

ปัญหาท้าทายของเว็บ 2.0: ผู้ใช้งานในฐานะผู้ร่วมก�าหนดเนือ้หา

จำกกำรพัฒนำแพลตฟอร์มเว็บ 2.0 ทั้งในรูปของบล็อก เว็บไซต์แชร์เอกสำร กระดำนสนทนำ (forum) 

และโลกเสมือน (virtual world) ท�ำให้ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรเป็นผูใ้ช้งำนกบัผูส้ร้ำงเนือ้หำเริม่คลมุเครอื 

เนื่องจำกผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตสำมำรถสร้ำงเนื้อหำจ�ำนวนมำกในเว็บ ท้ังกำรโพสต์ในบล็อก กำรโพสต์

วิดีโอ และกำรท�ำแกลเลอรีรูปถ่ำย กำรจ�ำแนก กำรคัดกรอง และกำรติดป้ำยว่ำเว็บไซต์ใด “ไม่เหมำะสม” 

กลำยเป็นสิ่งที่ซับซ้อนมำกขึ้น แม้ว่ำเทคนิคกำรคัดกรองข้อควำมโดยอัตโนมัติได้รับกำรพัฒนำเป็นอย่ำง

ดี แต่กำรจ�ำแนก คัดกรอง และติดป้ำยเนื้อหำส่วนที่เป็นภำพโดยอัตโนมัติยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่ำนั้น27
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 แนวทำงหนึ่งท่ีมีกำรน�ำมำใช้อยู่บ้ำงในประเทศโมร็อกโก ปำกีสถำน ตุรกี และตูนิเซีย คือกำร 

ปิดกั้นกำรเข้ำถึงยูทูบและทวิตเตอร์ท่ัวประเทศ แต่แนวทำงควบคุมในวงกวำ้งเช่นน้ีส่งผลให้มีกำรปิดกั้น

เนื้อหำแบบท่ัวไป รวมท้ังท่ีเป็นเรื่องของกำรศึกษำด้วย ในช่วงปรำกฏกำรณ์อำหรับสปริง รัฐบำลใช้

มำตรกำรเข้มงวดด้วยกำรตัดกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตโดยสิ้นเชิง ท้ังนี้เพื่อขัดขวำงกำรสื่อสำรผ่ำน

แพลตฟอร์มของโซเชียลเน็ตเวิร์ก28

ความจ�าเป็นที่จะต้องมีกรอบกฎหมายที่เหมาะสม

สุญญำกำศในเชิงกฎหมำยด้ำนนโยบำยเกี่ยวกับเนื้อหำ เป็นเหตุให้รัฐบำลสำมำรถใช้ดุลพินิจอย่ำงมำก

เพื่อตัดสินใจว่ำควรมีกำรปิดกั้นเนื้อหำเว็บแบบใด เนื่องจำกนโยบำยเกี่ยวกับเนื้อหำเป็นประเด็นอ่อนไหว

ส�ำหรับทุกสังคม จึงจ�ำเป็นต้องมีกำรน�ำข้อกฎหมำยมำใช้ กำรก�ำหนดให้มีกฎหมำยระดับประเทศในส่วน

ของนโยบำยเกี่ยวกับเนื้อหำอำจสนับสนุนกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้มำกข้ึน และสำมำรถคลี่คลำย

ปัญหำควำมคลุมเครือของบทบำทผู ้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต หน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำย และ 

ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ หลำยประเทศจึงออกกฎหมำยก�ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับเนื้อหำ

มาตรการระหว่างประเทศ

ในระดับสำกล มำตรกำรส�ำคัญเกิดขึ้นในประเทศในทวีปยุโรป ซ่ึงมีกฎหมำยท่ีเข้มแข็งเกี่ยวกับค�ำพูดท่ี

สร้ำงควำมเกลียดชัง (hate speech) ทั้งที่มีลักษณะต่อต้ำนเชื้อชำติและต่อต้ำนคนยิว สถำบันภูมิภำคใน

ยุโรปพยำยำมบังคับใช้หลักเกณฑ์เหล่ำนี้ในพื้นท่ีอินเทอร์เน็ต กฎหมำยส�ำคัญในประเด็นเนื้อหำเว็บคือ 

พิธีสำรเพิ่มเติมของอนุสัญญำว่ำด้วยอำชญำกรรมคอมพิวเตอร์ (Additional Protocol to the Convention 

on Cybercrime) ของสภำยุโรป29 ที่มีกำรเอำผิดทำงอำญำต่อกำรกระท�ำที่เป็นกำรเหยียดผิวและรังเกียจ

เชื้อชำติผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์ (2003) ในแง่ปฏิบัติ สหภำพยุโรปได้จัดท�ำโครงกำรควำมปลอดภัยทำง

อินเทอร์เน็ตของสหภำพยุโรป (EU Safer Internet) ซึ่งมีองค์ประกอบส�ำคัญดังต่อไปนี้

 • กำรจัดตั้งเครือข่ำยสำยด่วนในยุโรปเพื่อรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหำผิดกฎหมำย

 • กำรส่งเสริมให้มีกำรก�ำกับดูแลตนเอง

 •  กำรพฒันำกำรจดัระดบั กำรคดักรอง และกำรคดักรองเปรยีบเทียบ (benchmark filtering) เนือ้หำ

 • กำรพัฒนำซอฟต์แวร์และบริกำร

 • กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยมำกขึ้น30

 องค์กำรเพื่อควำมม่ันคงและควำมร่วมมือในยุโรป (OSCE) มีบทบำทส�ำคัญในเรื่องนี้เช่นกัน  

นับแต่ปี 2003 มีกำรจัดประชุมและสัมมนำหลำยครั้ง โดยเฉพำะที่เน้นประเด็นเสรีภำพในกำรแสดงออก

และควำมเสี่ยงที่จะใช้อินเทอร์เน็ตในทำงมิชอบ (เช่น เพื่อโฆษณำชวนเชื่อให้เหยียดเชื้อชำติ รังเกียจชำว

ต่ำงชำติ และต่อต้ำนชำวยิว)
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ปัญหา

การควบคุมเนือ้หา vs เสรีภาพในการแสดงออก

ในแง่ของกำรควบคุมเนื้อหำ อีกด้ำนหนึ่งของเหรียญมักได้แก่กำรจ�ำกัดเสรีภำพในกำรแสดงออก ซึ่งเป็น

ประเด็นส�ำคัญมำกโดยเฉพำะกับสหรัฐฯ ซ่ึงตำมกำรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งท่ีหนึ่ง (First 

Amendment) ประกันเสรีภำพในกำรแสดงออกอย่ำงกว้ำงขวำง รวมท้ังสิทธิท่ีจะตีพิมพ์เนื้อหำเกี่ยวกับ

นำซีและเนื้อหำแบบเดียวกัน

 เสรีภำพในกำรแสดงออกเป็นปัจจัยส�ำคัญท่ีก�ำหนดจุดยืนของสหรัฐฯ ในข้อถกเถียงระดับสำกล

เกี่ยวกับเนื้อหำในอินเทอร์เน็ต ยกตัวอย่ำงเช่น แม้ว่ำสหรัฐฯ จะลงนำมในอนุสัญญำอำชญำกรรม

คอมพวิเตอร์ แต่ก็ไม่สำมำรถลงนำมในพิธสีำรเพิม่เตมิซ่ึงมมีำตรกำรจดักำรกบักำรแสดงควำมเห็นท่ีท�ำให้

เกิดควำมเกลียดชังและกำรควบคุมเนื้อหำ ค�ำถำมเกี่ยวกับเสรีภำพในกำรแสดงออกยังกลำยเป็นประเด็น

เมื่อพิจำรณำถึงคดีกับยำฮู! ในชั้นศำล ในระดับสำกล สหรัฐฯ ยังคงรักษำจุดยืนที่จะไม่คุกคำมเสรีภำพใน

กำรแสดงออกตำมที่ก�ำหนดไว้ในกำรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งที่หนึ่ง

ถ้าผิดกฎหมายในโลกออฟไลน์ ก็ผิดกฎหมายในโลกออนไลน์ด้วย

เช่นเดยีวกบัเรือ่งสทิธมินษุยชน มีควำมเห็นท่ัวไปว่ำหลกัเกณฑ์ท่ีใช้กบัโลกออฟไลน์กค็วรน�ำมำใช้กบัโลก

อินเทอร์เน็ตด้วย โดยเฉพำะในส่วนของนโยบำยเกี่ยวกับเนื้อหำ

 เหตุผลอย่ำงหนึ่งท่ีสนับสนุนกำรน�ำมำตรกำรเฉพำะของโลกไซเบอร์มำก�ำกับดูแลอินเทอร์เน็ต

ได้แก่ ปริมำณ (ควำมเข้มข้นของกำรสื่อสำร จ�ำนวนข้อควำม) ท�ำให้เกิดควำมแตกต่ำงในเชิงคุณภำพ 

ตำมควำมเห็นดังกลำ่ว ปัญหำเกี่ยวกับกำรแสดงควำมเห็นท่ีท�ำให้เกิดควำมเกลียดชังไม่ใช่เป็นเพรำะยัง

ไม่มีกำรออกกฎหมำยก�ำกับดูแลในเร่ืองนี้ แต่เป็นเพรำะกำรน�ำข้อควำมนี้ไปแชร์และเผยแพร่ผ่ำน

อินเทอร์เน็ตท�ำให้เกิดปัญหำทำงกฎหมำยแบบใหม่ข้ึนมำ ท�ำให้มีบุคคลเข้ำมำรู้เห็นมำกข้ึน และท�ำให้

ยำกท่ีจะบังคับใช้หลักเกณฑ์ท่ีมีอยู่ ด้วยเหตุดังกล่ำว อินเทอร์เน็ตท�ำให้ปัญหำแตกต่ำงไป โดยเฉพำะ 

ในแง่ของกำรบังคับใช้หลักเกณฑ์ โดยที่ปัญหำไม่ได้มำจำกตัวหลักเกณฑ์เอง

ประสิทธิภาพของการควบคุมเนือ้หา

ในกำรอภิปรำยเกี่ยวกับนโยบำยด้ำนอินเทอร์เน็ต ข้อถกเถียงส�ำคัญอย่ำงหนึ่งคือ คุณลักษณะที่กระจำย

อ�ำนำจของอินเทอร์เน็ตจะช่วยให้เรำหลบเลี่ยงกำรเซ็นเซอร์ได้ ในประเทศที่รัฐบำลเข้ำมำควบคุมเนื้อหำ

เว็บโดยตรง ผู้ใช้งำนที่มีควำมรู้ทำงเทคนิคย่อมพบวิธีกำรที่จะหลีกเลี่ยงกำรควบคุมดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี 

กำรควบคุมเนื้อหำดังกล่ำวไม่ได้มีเป้ำหมำยเฉพำะกลุ่มผู้ใช้งำนขนำดเล็กท่ีมีควำมสำมำรถทำงเทคนิค

เท่ำนั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อประชำชนในวงกว้ำง เลสสิกแสดงควำมเห็นท่ีกระชับเกี่ยวกับปัญหำนี้ว่ำ 

“มำตรกำรก�ำกับดูแลอำจไม่จ�ำเป็นต้องมีประสิทธิภำพโดยสมบูรณ์ แต่ต้องมีประสิทธิภำพเพียงพอ”31
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ใครควรเป็นผู้รับผิดชอบนโยบายเกี่ยวกับเนือ้หา?

ผูม้บีทบำทหลกัในกำรควบคมุเนือ้หำมักเป็นรัฐสภำและรฐับำล พวกเขำเป็นผูก้�ำหนดว่ำควรมกีำรควบคมุ

เนื้อหำแบบใด และผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตในฐำนะช่องทำงเข้ำสู่อินเทอร์เน็ตควรต้องรับผิดชอบต่อกำร

คัดกรองเนื้อหำอย่ำงไร โดยอำจเป็นกำรปฏิบัติตำมค�ำสั่งของรัฐบำลหรือเป็นกำรก�ำกับดูแลตนเอง  

(อย่ำงน้อยในประเดน็ท่ีมคีวำมเห็นเป็นเอกฉันท์ อย่ำงกรณภีำพลำมกอนำจำรของเดก็) ผูใ้ช้งำนบำงกลุม่

อย่ำงเช่น พ่อแม่ ต้องกำรให้น�ำนโยบำยเกี่ยวกับเนื้อหำท่ีมีประสิทธิภำพมำกข้ึนมำใช้เพ่ือคุ้มครองลูกๆ 

ของตน มำตรกำรจัดระดับเนื้อหำในหลำยรูปแบบช่วยให้พ่อแม่ค้นพบเนื้อหำเว็บท่ีเป็นมิตรกับเด็ก  

เบรำว์เซอร์อินเทอร์เนต็รุน่ใหม่ๆ กม็กัมตีวัเลอืกกำรคดักรองท่ีหลำกหลำย บรษัิทเอกชนและมหำวทิยำลยั

ก็มีบทบำทในกำรควบคุมเนื้อหำ ในบำงกรณีมีกำรควบคุมเนื้อหำผ่ำนชุดของซอฟต์แวร์ต่ำงๆ ตัวอย่ำง

เช่น กรณขีองลทัธิไซเอนโทโลจ ีซ่ึงเผยแพร่ซอฟต์แวร์ไซโนซิตเตอร์ (Scienositter) ให้สมำชิกเพือ่ป้องกนั

ไม่ให้มีกำรเข้ำถึงเว็บไซต์ที่วิพำกษ์วิจำรณ์ลัทธิไซเอนโทโลจี32

การศึกษา
อินเทอร์เน็ตท�ำให้เกิดโอกำสใหม่ๆ ด้ำนกำรศึกษำ มีกำรพัฒนำระบบอีเลิร์นนิง (e-learning) ห้องเรียน

ออนไลน์ และกำรเรียนทำงไกลหลำยแบบ ท้ังนี้โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลำงกำร

ถ่ำยทอดเนื้อหำของหลักสูตร แม้จะไม่สำมำรถเข้ำมำทดแทนกำรเรียนกำรสอนแบบเดิม แต่ห้องเรียน

ออนไลน์กเ็ป็นโอกำสใหม่ๆ ของกำรเรียนรู้ โดยเฉพำะกรณท่ีีช่วงเวลำและพืน้ท่ีกลำยเป็นอุปสรรคของกำร

เข้ำเรียนในห้องเรียนแบบเดิม

 โดยท่ัวไปแล้ว กำรศกึษำเป็นงำนของสถำบันระดบัชำต ิกำรรบัรองวิทยฐำนะของสถำบันกำรศกึษำ 

กำรรบัรองคณุสมบัต ิและกำรประกนัคณุภำพ  ล้วนเป็นสิง่ท่ีก�ำหนดมำจำกส่วนกลำง อย่ำงไรกด็ ีส�ำหรบั

กำรศกึษำข้ำมพรมแดนจ�ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำรปูแบบกำรอภบิำลใหม่ๆ ข้ึนมำ มำตรกำรระหว่ำงประเทศ

หลำยอย่ำงมเีป้ำหมำยเพ่ืออุดช่องว่ำงด้ำนกำรอภบิำล โดยเฉพำะในประเดน็เกีย่วกบักำรประกนัคณุภำพ

และกำรรับรองวุฒิกำรศึกษำ

ปัญหา

องค์การการค้าโลกกับการศึกษา

ประเด็นที่มีกำรถกเถียงกันระหว่ำงกำรเจรจำขององค์กำรกำรค้ำโลกคือกำรตีควำมข้อ I (3)(b) และ 3(c) 
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ของข้อตกลงท่ัวไปว่ำด้วยกำรค้ำบริกำร (GATS)33 ซ่ึงก�ำหนดข้อยกเว้นของระบบกำรค้ำเสรีกรณีท่ีเป็น

บรกิำรท่ีจดัให้โดยรฐั ตำมทัศนะอย่ำงหนึง่ท่ีได้รับกำรสนบัสนนุโดยเฉพำะจำกสหรฐัฯ และสหรำชอำณำจกัร 

ควรมีกำรก�ำหนดข้อยกเว้นดังกล่ำวอย่ำงแคบๆ ทั้งนี้เพื่อให้มีกำรเปิดเสรีกำรค้ำ ในทางปฏิบัติ ส�ำหรับ

กำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัย ควำมเห็นนี้มุ่งตอบสนองผลประโยชน์ของภำคกำรศึกษำที่ใช้ภำษำอังกฤษ

เป็นหลัก ซึ่งมีเป้ำหมำยเพื่อให้สำมำรถเจำะตลำดกำรศึกษำในระดับโลก อย่ำงไรก็ดี ควำมเห็นดังกล่ำว

ถูกหลำยประเทศต่อต้ำนอย่ำงมำก34

 ข้อถกเถียงที่น่ำจะเกิดขึ้นระหว่ำงองค์กำรกำรค้ำโลกและหน่วยงำนระหว่ำงประเทศอื่นๆ คงเน้น

ท่ีควำมขัดแย้งของกำรศึกษำในแง่ท่ีเป็นสินค้ำหรือสมบัติสำธำรณะ ถ้ำถือว่ำกำรศึกษำเป็นสินค้ำอย่ำง

หนึง่ กต้็องน�ำหลกัเกณฑ์กำรค้ำเสรีขององค์กำรกำรค้ำโลกมำปรบัใช้ด้วย แต่ถ้ำถอืว่ำเป็นสมบัตสิำธำรณะ 

เรำก็ควรรักษำรูปแบบกำรศึกษำในปัจจุบันต่อไป กล่ำวคือมหำวิทยำลัยของรัฐจะมีสถำนะพิเศษในฐำนะ

สถำบันที่มีควำมส�ำคัญต่อวัฒนธรรมประจ�ำชำติ

การประกันคุณภาพ

ควำมแพร่หลำยของห้องเรียนออนไลน์และกำรเข้ำถึงได้ง่ำยของตลำดดังกล่ำวท�ำให้เกิดค�ำถำมเกี่ยวกับ

กำรประกันคุณภำพ กำรให้ควำมส�ำคัญต่อกำรถ่ำยทอดเนื้อหำในทำงออนไลน์อำจท�ำให้คนมองข้ำม 

ควำมส�ำคัญของคุณภำพเกี่ยวกับเอกสำรหรือวัสดุประกอบกำรเรียนกำรสอนและปรัชญำกำรศึกษำ 

อุปสรรคหลำยประกำรอำจส่งผลคุกคำมต่อคุณภำพด้ำนกำรศึกษำ อย่ำงเช่น กำรเข้ำสู่ตลำดได้ง่ำยอำจ

ท�ำให้มีสถำบันกำรศึกษำท่ีแสวงหำผลประโยชน์ทำงกำรค้ำเป็นหลักเข้ำมำให้บริกำรท้ังๆ ท่ีไม่มีควำม

สำมำรถในเชิงวิชำกำรและปรัชญำกำรศึกษำท่ีจ�ำเป็น ปัญหำอีกประกำรเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพคือ 

กำรเปลีย่นจำกระบบกำรเรียนกำรสอนท่ีใช้กระดำษมำเป็นกำรใช้สือ่ออนไลน์ ไม่ได้เป็นกำรใช้ข้อได้เปรยีบ

ในเชิงปรัชญำกำรศึกษำของสื่อใหม่แต่อย่ำงใด ประเด็นดังกล่ำวส่งผลให้หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำเริ่ม

พัฒนำมำตรฐำนและก�ำหนดแนวปฏิบัติเพื่อประเมินกำรออกแบบและเนื้อหำของกำรเรียนกำรสอนแบบ

ออนไลน์35

การรับรองวุฒิการศึกษาและการโอนหน่วยกิต

กำรรบัรองวฒุกิำรศกึษำเป็นประเดน็ท่ีเกีย่วข้องอย่ำงย่ิงกบักำรศกึษำออนไลน์ ปัญหำส�ำคญักค็อืจะมกีำร

รับรองวุฒิกำรศึกษำนอกเหนือจำกบริบทในระดับภูมิภำคและในระดับโลกอย่ำงไร?

 สหภำพยุโรปได้จัดท�ำกรอบกำรก�ำกับดูแลผ่ำนระบบกำรโอนและสะสมหน่วยกิตแห่งยุโรป 

(European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS)36 ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกก็ได้น�ำ 

แม่แบบในภมูภิำคมำใช้ส�ำหรับนกัศกึษำแลกเปลีย่นและระบบหน่วยกติท่ีเกีย่วข้องโดยกำรจดัท�ำโครงกำร

มหำวิทยำลัยเคลื่อนที่แห่งเอเชียแปซิฟิก (University Mobility in Asia and Pacific - UMAP)37
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การก�าหนดมาตรฐานการศึกษาออนไลน์

กำรศกึษำออนไลน์ในยุคแรกพฒันำไปอย่ำงรวดเรว็และมสีือ่กำรสอนท่ีหลำกหลำยมำก ท้ังในแง่ของแนว

คิดิพืน้ฐำน เนือ้หำ และปรชัญำกำรศกึษำ อย่ำงไรกด็ ีจ�ำเป็นต้องมกีำรพฒันำมำตรฐำนสำกลเพือ่อ�ำนวย

ควำมสะดวกในกำรแลกเปลีย่นหลกัสตูรกำรศกึษำออนไลน์และกำรน�ำมำตรฐำนเพือ่ประกนัคณุภำพมำใช้

 กำรก�ำหนดมำตรฐำนในสหรัฐฯ ส่วนใหญ่เป็นหน้ำที่ของสถำบันเอกชนและสถำบันวิชำชีพ ส่วน

มำตรกำรอื่นๆ รวมทั้งมำตรกำรระหว่ำงประเทศยังมีกำรท�ำในแวดวงที่จ�ำกัด

ความปลอดภัยของเด็กในโลกออนไลน3์8

เดก็มักตกเป็นเหย่ือได้ง่ำย ปัญหำส่วนใหญ่เกีย่วกบัควำมปลอดภยัในอนิเทอร์เนต็มักเกีย่วข้องกบัเยำวชน 

โดยเฉพำะผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ อย่ำงไรก็ดี เส้นแบ่งที่คลุมเครือมักมีควำมชัดเจนมำกขึ้นเมื่อค�ำนึงถึง

ควำมปลอดภัยของเด็ก เนื้อหำท่ีมักถูกมองว่ำไม่เหมำะสมอย่ำงชัดเจนประกอบด้วยสื่อท่ีหลำกหลำย  

รวมท้ังท่ีเป็นสือ่ลำมกอนำจำร สือ่สร้ำงควำมเกลยีดชังและมเีนือ้หำรนุแรง และสือ่ท่ีเป็นอนัตรำยต่อสขุภำพ 

อย่ำงเช่น ค�ำแนะน�ำให้ฆ่ำตัวตำย โรคคลั่งผอม (anorexia) และสื่อที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน

ปัญหา

การกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์ (Cyber-bullying)

กำรคกุคำมเป็นปัญหำท้ำทำยอย่ำงมำกเมือ่ผูเ้ยำว์ตกเป็นเป้ำหมำย กำรใช้เครือ่งมอืสื่อสำรทีห่ลำกหลำย

ท�ำให้ผู้เยำว์มักตกเป็นเหย่ือได้ง่ำย ท้ังกำรส่งข้อควำม กำรแชต หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ก เด็กมักตกเป็น

เหย่ือของกำรกลัน่แกล้งในโลกไซเบอร์ (cyber-bullying) ได้ง่ำย ส่วนใหญ่ผูก้ระท�ำจะเป็นคนในวยัเดยีวกนั

ที่ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เครื่องมือของพวกเขำมีทั้งกล้องในโทรศัพท์มือถือ ระบบกำร

แชร์ไฟล์ และระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ก

การปฏิบัติมิชอบและการเอาเปรียบทางเพศ

พฤติกรรมอันตรำยที่มีเป้ำหมำยเป็นผู้เยำว์ส่งผลกระทบอย่ำงมำกเมื่อผู้กระท�ำเป็นผู้ใหญ่ ผู้ที่ชอบมีเพศ

สมัพนัธ์กบัเดก็มักใช้วธิปีกปิดตวัตนท่ีแท้จรงิโดยกำรปลอมตวัเป็นคนในวัยเดยีวกนั คนเหล่ำนีจ้ะเกบ็ข้อมลู

และจะค่อยๆ ท�ำควำมสนทิสนมกบัเดก็เพ่ือให้เดก็เกดิควำมไว้วำงใจ ท้ังนี้โดยหวงัว่ำจะนดัพบกนัภำยหลงั 

จำกกำรพบกนัในโลกเสมอืนจงึเปลีย่นมำเป็นกำรตดิต่อกนัในโลกจรงิ และอำจเลยเถดิไปถงึข้ันกำรปฏบัิติ

มิชอบและกำรเอำเปรียบต่อเด็ก มีกำรชักชวนผู้เยำว์ให้ประกอบกิจกรรมทำงเพศ หรือแม้แต่กำรท่ีเด็ก 

ตกเป็นเหยื่อกำรค้ำมนุษย์
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เกมรุนแรง

ท่ีผ่ำนมำมีกำรถกเถยีงกนัอย่ำงกว้ำงขวำงเกีย่วกบัผลกระทบของเกมรนุแรงท่ีมีต่อพฤตกิรรมของเดก็ เกม

ท่ีมีช่ือเสียงมักเก่ียวข้องกับกำรใช้อำวุธทันสมัย (ซ่ึงมีลักษณะคล้ำยอำวุธจริงและ/หรือมีลักษณะในเชิง

จินตนำกำรอื่นๆ) มีกำรหลั่งเลือด และมีกำรติดป้ำยว่ำเป็นเกมเพื่อ “ลดควำมเครียด” เกมขำยดีสุด 10 

อันดับแรกส�ำหรับเครื่องเล่นทุกประเภทไม่ว่ำจะเป็น Microsoft Xbox, Nintendo DS, Nintendo Wii, PC, 

Playstation ล้วนแต่เป็นเกมรุนแรง/แอ็กชันเป็นส่วนใหญ่39

การรับมือกับความท้าทาย

ปัญหำท้ำทำยที่ส�ำคัญส�ำหรับนักกำรศึกษำและพ่อแม่ในแง่ของกำรคุ้มครองเด็กในโลกออนไลน์คือ “เด็ก

วัยดิจิทัล” (digital natives) มีควำมรู้ในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำกกว่ำพ่อแม่ของ

ตนเอง แต่มคีวำมเข้ำใจน้อยกว่ำ ควำมร่วมมืออย่ำงใกล้ชิดระหว่ำงเพือ่น พ่อแม่ นกักำรศกึษำ และชมุชน 

มคีวำมส�ำคัญมำกต่อกำรจดัท�ำโครงกำรคุม้ครองเดก็ซ่ึงอยู่ในสภำพแวดล้อมท่ีมคีอมพวิเตอร์เป็นสือ่กลำง

 ในกำรรณรงค์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมำธิกำรยุโรปได้เริ่มโครงกำรอินเซฟ (InSafe 

project)40 โดยเป็นเครือข่ำยของยุโรปเพื่อรณรงค์ด้ำนควำมปลอดภัยในโลกอินเทอร์เน็ต ส่งเสริมให ้

พ่อแม่และนักกำรศึกษำเข้ำใจสื่อต่ำงๆ โดยจัดท�ำข้อมูลเป็นหลำยภำษำและเปิดให้มีกำรดำวน์โหลดและ

เผยแพร่โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย โครงกำรรณรงค์กับสื่อในโปแลนด์เกี่ยวกับประเด็นกำรกลั่นแกล้งในโลก

ไซเบอร์ส่งผลให้มีกำรเผยแพร่วิดโีอคลปิและกำรจดัหลกัสตูรอีเลร์ินนงิเกีย่วกบัควำมปลอดภยัของเดก็ใน

โลกอินเทอร์เน็ต องค์กรเน็ตเซฟ (NetSafe) ในนิวซีแลนด์ก่อตั้งเมื่อปี 1998 และเป็นหนึ่งในมำตรกำร

ระดับประเทศเกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลัก รวมทั้งบรรดำรัฐมนตรี ภำคธุรกิจ และสื่อมวลชน

 สิง่ท่ีจ�ำเป็นอย่ำงย่ิงนอกเหนอืจำกกำรรณรงค์และกำรอบรมเยำวชน พ่อแม่ และนกักำรศกึษำ คอื

กำรส่งเสริมศักยภำพด้ำนควำมปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยท่ีหลำกหลำย ท้ังท่ีเป็น 

ผู้ก�ำหนดนโยบำย เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนธุรกิจ สื่อมวลชน สถำบันวิชำกำร ส�ำนักคิด และเอ็นจีโอ 

หน่วยงำนระหว่ำงประเทศหลำยแห่งอยู่ระหว่ำงกำรพูดคุยถึงแม่แบบควำมร่วมมือในกำรท�ำโครงกำร 

เหล่ำนี้ รวมทั้งกำรพูดคุยของสภำยุโรป, ITU, CPI และมูลนิธิดิโพล

 ส�ำหรับในระยะยำว ควรมีกำรปรับปรุงหลักสูตรกำรศึกษำโดยให้มีกำรเรียนกำรสอนเกี่ยวกับ 

ควำมปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต ท้ังในเร่ืองกำรคุ ้มครองควำมเป็นส่วนตัวและควำมปลอดภัย  

กำรระมัดระวังต่อชื่อเสียงของตนเองและบุคคลอื่น หลักจริยธรรม กำรร้องเรียนเมื่อเกิดกำรปฏิบัติมิชอบ 

กำรน�ำหลักศีลธรรมและทักษะในชีวิตจริงไปใช้ในโลกออนไลน์ ฯลฯ มำตรกำรเหล่ำนี้เกิดข้ึนอย่ำง 

หลำกหลำยทั่วโลก เช่น Cyber Smart!41 iKeepSafe42 i-Safe43 และ NetSmartz44
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 กำรสังเครำะห์กลไกกฎหมำยและนโยบำยระดับประเทศและระหว่ำงประเทศให้มีเนื้อหำเดียวกัน 

เป็นองค์ประกอบท่ีขำดไม่ได้เช่นกนั ตวัอย่ำงหนึง่คอืกำรประกำศใช้ปฏญิญำกรงุปรำกเพือ่ควำมปลอดภยั

ในอินเทอร์เน็ตของเด็ก (Prague Declaration for a Safer Internet for Children) ซึ่งมีกำรรับรองในที่

ประชุมของรัฐมนตรี (ปรำก เมษำยน 2009)45 วำระควำมมั่นคงไซเบอร์ระดับโลก (Global Cybersecurity 

Agenda - GCA) ของ ITU46 ก�ำหนดให้มีโครงกำรคุม้ครองเดก็ออนไลน์ (Child Online Protection - COP) 

โดยถอืเป็นส่วนหนึง่ขององค์กร มเีวทีระหว่ำงประเทศหลำยแห่งท่ีมกีำรถกเถยีงเกีย่วกบักำรคุม้ครองเดก็

และถือเป็นวำระเร่งด่วน รวมทั้ง IGF และพันธมิตรที่มีพลวัตเพื่อควำมปลอดภัยของเด็กในโลกออนไลน์ 

(Dynamic Coalition on Child Online Safety)

 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรคุม้ครองเดก็ประสบควำมส�ำเรจ็มำเป็นเวลำนำนในแง่บรกิำร

ฉุกเฉินและสำยด่วนระหว่ำงประเทศ ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จเหล่ำนี้ ได้แก่

 •  ควำมร่วมมอือย่ำงเป็นทำงกำร โครงกำรสือ่อนิเทอร์เนต็ท่ีไม่เหมำะสมส�ำหรบัเดก็ (COSPOL 

Internet Related Child Abusive Material Project - CIRCAMP) ของหน่วยงำนต�ำรวจแห่ง

ยุโรป (European Chief of Police Task Force)

 •  ควำมร่วมมือระหว่ำงเอ็นจีโอกับรัฐบำล เช่น มูลนิธิเฝ้ำระวังอินเทอร์เน็ต (Internet Watch 

Foundation), มูลนิธิป้องกันควำมยุติธรรมบิดเบือน (Perverted Justice Foundation), ศูนย์ 

เด็กหำยและเด็กถูกเอำเปรียบนำนำชำติ (International Centre for Missing & Exploited 

Children), เครือข่ำยนำนำชำติเพื่อยุติกำรแสวงหำประโยชน์ทำงเพศจำกเด็ก (ECPAT 

International), กองทุนช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) และศูนย์ป้องกันกำรละเมิดทำง

เพศต่อเด็กออนไลน์ (Child Exploitation and Online Protection Centre)

 •  ภำคีระหว่ำงภำครัฐกับเอกชน เช่น ควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทนอร์เวย์เทเลคอม (Norway 

Telecom) กับส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งนอร์เวย์

ความหลากหลายด้านภาษาและวัฒนธรรม
นับแต่ยุคแรก ภำษำอังกฤษเป็นสื่อหลักท่ีใช้ในอินเทอร์เน็ต ตำมสถิติจำกบำงแหล่ง ประมำณว่ำ 56% 

ของเนื้อหำในอินเทอร์เน็ตเป็นภำษำอังกฤษ47 ในขณะที่ประชำกรโลก 75% ไม่ได้พูดภำษำอังกฤษ48 เป็น

สถำนกำรณ์ท่ีกระตุน้ให้หลำยประเทศด�ำเนินกำรอย่ำงพร้อมเพรยีงกนัเพือ่สนบัสนนุควำมหลำกหลำยด้ำน

ภำษำและกำรคุม้ครองควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม กำรส่งเสรมิควำมหลำกหลำยด้ำนภำษำไม่ได้เป็น

เพียงประเด็นทำงวัฒนธรรม แต่ยังเกี่ยวข้องกับควำมจ�ำเป็นเพื่อกำรพัฒนำอินเทอร์เน็ตในอนำคตด้วย49 

ถ้ำจะให้ประชำชนส่วนใหญ่มีโอกำสได้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยไม่จ�ำกัดอยู่เฉพำะชนชั้นน�ำบำงส่วน ต้องมีกำร

จัดท�ำเนื้อหำเป็นภำษำอื่นๆ เพื่อให้เอื้อต่อกำรเข้ำถึงของคนส่วนใหญ่



201

บทที่ 6 ตะกร้าสังคม-วัฒนธรรม

ปัญหา

ตัวอักษรที่ไม่ใช่อักษรโรมัน

กำรส่งเสรมิควำมหลำกหลำยด้ำนภำษำต้องอำศยัมำตรฐำนเชิงเทคนคิท่ีสนบัสนนุกำรใช้ตวัอักษรท่ีไม่ใช่

อักษรโรมัน หนึ่งในมำตรกำรในยุคแรกเกี่ยวกับควำมหลำกหลำยด้ำนภำษำในกำรใช้คอมพิวเตอร์เป็น

ภำรกจิของยูนโิค้ดคอนซอร์เทียม (Unicode Consortium) สถำบันไม่แสวงหำก�ำไรท่ีพฒันำมำตรฐำนเพือ่

สนบัสนนุกำรใช้งำนของตวัอักษรในภำษำต่ำงๆ50 ในส่วนของ ICANN และ IETF มกีำรด�ำเนนิงำนท่ีส�ำคญั

เพื่อสนับสนุนช่ือโดเมนท่ีเป็นสำกล (Internationalised Domain Names - IDN) ท้ังนี้เพื่ออ�ำนวย 

ควำมสะดวกให้มีกำรใช้ชื่อโดเมนที่เขียนเป็นตัวอักษรจีน อำหรับ และอักษรอื่นๆ ที่ไม่ใช่อักษรละติน

การแปลด้วยเครื่อง

ท่ีผ่ำนมำมีควำมพยำยำมหลำยครั้งท่ีจะปรับปรุงกำรแปลด้วยเครื่อง (machine translation) เนื่องจำก

นโยบำยกำรแปลข้อมลูกจิกรรมอย่ำงเป็นทำงกำรให้เป็นภำษำต่ำงๆ ของรฐัภำค ีสหภำพยุโรปจงึสนบัสนนุ

กิจกรรมต่ำงๆ เพื่อให้มีกำรแปลด้วยเครื่อง แม้จะมีควำมส�ำเร็จที่ส�ำคัญอยู่บ้ำง แต่ก็ยังมีข้อจ�ำกัดอยู่

กรอบการอภิบาลที่เหมาะสม

กำรส่งเสริมควำมหลำกหลำยด้ำนภำษำจ�ำเป็นต้องอำศัยกรอบกำรอภิบำลที่เหมำะสม องค์ประกอบแรก

ของกำรอภิบำลปรำกฏตำมข้อเสนอของหน่วยงำน อย่ำงเช่น องค์กำรเพื่อกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ และ

วัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ (UN Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) 

ซึ่งริเริ่มโครงกำรมำกมำยที่เน้นควำมหลำกหลำยด้ำนภำษำ รวมทั้งกำรรับรองเอกสำรที่ส�ำคัญ อย่ำงเช่น 

อนุสัญญำสำกลว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม (Universal Declaration of Cultural Diversity)51 

ผู้มีบทบำทสนับสนุนควำมหลำกหลำยด้ำนภำษำท่ีส�ำคัญอีกหน่วยงำนหนึ่งคือสหภำพยุโรป เนื่องจำก

ก�ำหนดให้ควำมหลำกหลำยด้ำนภำษำเป็นองค์ประกอบของหลักกำรทำงกำรเมืองและกำรท�ำงำนในขั้น

พื้นฐำน52

 กำรพัฒนำและควำมแพร่หลำยของกำรใช้เครื่องมือท�ำเว็บแบบ Web 2.0 เปิดโอกำสให้ผู้ใช้งำน

ท่ัวไปมีส่วนเป็นผู้เขียนเนือ้หำ และผูพั้ฒนำเนือ้หำได้เปิดโอกำสให้มีเนือ้หำจำกท้องถิน่มำกข้ึน โดยปรำกฏ

เป็นหลำกหลำยภำษำ อย่ำงไรก็ดี หำกไม่มีกรอบเพื่อส่งเสริมควำมหลำกหลำยด้ำนภำษำโดยรวม ก็ 

เป็นไปได้ว่ำอำจเกิดช่องว่ำงมำกข้ึนเนือ่งจำกผูใ้ช้งำนจะรู้สกึกดดนัท่ีต้องใช้ภำษำกลำงเพือ่เข้ำถงึกลุม่ผูร้บั

ข้อมูลในวงกว้ำงขึ้น
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สมบัติสาธารณะระดับโลก
แนวคดิเกีย่วกบัสมบัตสิำธำรณะระดบัโลก (global public goods) อำจเช่ือมโยงในหลำยด้ำนกบักำรอภบิำล

อินเทอร์เนต็ ควำมเชือ่มโยงโดยตรงปรำกฏในส่วนของกำรเข้ำถงึโครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงอนิเทอร์เนต็ กำร

คุ้มครองควำมรู้ที่เกิดจำกปฏิสัมพันธ์ทำงอินเทอร์เน็ต กำรคุ้มครองมำตรฐำนเชิงเทคนิคสำธำรณะ และ

กำรเข้ำถึงกำรศึกษำออนไลน์

 บรษัิทเอกชนมีบทบำทส�ำคญัในกำรบริหำรจดักำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงอินเทอร์เนต็ หนึง่ในปัญหำ

ท้ำทำยคือกำรพัฒนำรูปแบบกรรมสิทธ์ิของเอกชนท่ีมีต่อโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงอินเทอร์เน็ต รวมท้ัง

สถำนภำพของอินเทอร์เน็ต ให้มีคุณลักษณะเป็นสมบัติสำธำรณะระดับโลก กฎหมำยระดับประเทศเป็น

ช่องทำงให้กรรมสิทธิ์ของเอกชนถูกควบคุมจ�ำกัดด้วยข้อก�ำหนดของสำธำรณะบำงประกำร รวมท้ังกำร

ก�ำหนดสิทธิเท่ำเทียมกันส�ำหรับผู้ใช้งำนทุกคน และกำรไม่แทรกแซงเนื้อหำที่ถูกน�ำเข้ำ

 หนึง่ในคณุลกัษณะส�ำคญัของอินเทอร์เนต็คอืกำรผลติองค์ควำมรูแ้ละข้อมลูใหม่ๆ จำกปฏสิมัพนัธ์

ของผู้ใช้งำนทั่วโลก ที่ผ่ำนมำมีควำมรู้มำกมำยเกิดขึ้นจำกกำรแลกเปลี่ยนในกลุ่มอีเมล เครือข่ำยสังคม 

และบล็อก ถ้ำไม่นับแนวทำงของครีเอทีฟคอมมอนส์53ก็ไม่มีกลไกอื่นใดที่สนับสนุนให้น�ำควำมรู้เหล่ำนั้น

ไปใช้อย่ำงถูกกฎหมำย เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจนด้ำนกฎหมำย ท�ำให้มีกำรน�ำไปดัดแปลงและใช้งำนใน

เชิงพำณิชย์ และมีควำมเสี่ยงว่ำควำมรู้สำธำรณะเหล่ำนั้นซ่ึงเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของควำมริเริ่ม

สร้ำงสรรค์อำจลดน้อยลงไป ยิ่งมีกำรน�ำเนื้อหำในอินเทอร์เน็ตไปใช้ในเชิงพำณิชย์มำกเพียงใด กำรแลก

เปลีย่นอย่ำงเป็นธรรมชำตย่ิิงเกดิขึน้ได้น้อยลง และอำจส่งผลให้มปีฏสิมัพนัธ์ในเชงิสร้ำงสรรค์น้อยลงเช่น

กัน

 แนวคดิเกีย่วกบัสมบัตสิำธำรณะระดบัโลกประกอบกบัโครงกำรอย่ำงเช่นครเีอทีฟคอมมอนส์ อำจ

เป็นทำงออกท้ังในแง่กำรคุ้มครองสภำพแวดล้อมท่ีสร้ำงสรรค์ส�ำหรับอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน และรักษำ

องค์ควำมรู้ที่เกิดจำกอินเทอร์เน็ตไว้ให้คนในรุ่นถัดไป

 ในแง่ของกำรก�ำหนดมำตรฐำน มีควำมพยำยำมอย่ำงต่อเนื่องท่ีจะน�ำมำตรฐำนของเอกชนและ

บริษัทมำใช้แทนมำตรฐำนสำธำรณะ อย่ำงเช่น กรณีของบริษัทไมโครซอฟต์ (โดยผ่ำนเบรำว์เซอร์และ 

ASP) และบริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ (Sun Microsystems) (โดยผ่ำนภำษำ Java) มำตรฐำนอินเทอร์เน็ต 

(โดยเฉพำะ TCP/IP) เป็นมำตรฐำนแบบเปิดและเป็นของสำธำรณะ ระบบกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตจึงควร

ประกันให้มีกำรคุ้มครองมำตรฐำนอินเทอร์เน็ตหลักในฐำนะที่เป็นสมบัติสำธำรณะระดับโลก
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ปัญหา

ความสมดุลระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์สาธารณะ

หนึง่ในปัญหำท้ำทำยของกำรพฒันำอินเทอร์เนต็ในอนำคตคอืกำรท�ำให้เกดิสมดลุระหว่ำงประโยชน์เอกชน

กับประโยชน์สำธำรณะ ท�ำอย่ำงไรจึงจะสร้ำงเงื่อนไขเชิงพำณิชย์ที่เหมำะสมกับภำคเอกชน พร้อมๆ กับ

กำรพฒันำให้อินเทอร์เนต็เป็นสมบัตสิำธำรณะระดบัโลก ในหลำยกรณ ีสถำนกำรณ์ไม่ได้มีลกัษณะแพ้หรอื

ชนะข้ำงใดข้ำงหนึ่ง แต่สำมำรถชนะด้วยกันทั้งสองฝ่ำย กูเกิลและบริษัทผู้ผลิตเว็บแบบเว็บ 2.0 หลำย

แห่งพยำยำมพัฒนำแม่แบบธุรกิจที่ทั้งสร้ำงรำยได้และท�ำให้เกิดกำรพัฒนำอินเทอร์เน็ตอย่ำงสร้ำงสรรค์

การคุ้มครองอินเทอร์เน็ตในฐานะสมบัติสาธารณะระดับโลก54

เรำอำจพัฒนำแนวทำงแก้ปัญหำโดยอำศัยแนวคิดทำงเศรษฐกิจและกฎหมำยท่ีเป็นอยู่ ยกตัวอย่ำงเช่น 

ทฤษฎทีำงเศรษฐกจิประกอบด้วยแนวคดิเรือ่งสมบัตสิำธำรณะท่ีได้รบักำรพฒันำมำเป็นอย่ำงด ีและมีกำร

ขยำยไปใช้ในระดบัสำกลหรอืท่ีเรยีกว่ำสมบัตสิำธำรณะระดบัโลก สมบัตสิำธำรณะมีองค์ประกอบส�ำคญั 2 

ประกำร ได้แก่ กำรบริโภคแบบไม่แข่งขัน และกำรไม่กีดกัน หลักกำรแรกหมำยถึงกำรบริโภคของบุคคล

หนึ่งไม่เป็นกำรปิดกั้นโอกำสของอีกบุคคลหนึ่ง ส่วนหลักกำรหลังซ่ึงเป็นเรื่องท่ีท�ำได้ยำกแต่ไม่ถึงกับ 

เป็นไปไม่ได้ คือกำรไม่กีดกันบุคคลในกำรได้รับประโยชน์ กำรเข้ำถึงทรัพยำกรในเว็บและบริกำร

อินเทอร์เน็ตต่ำงๆ ล้วนตอบสนองหลักเกณฑ์ทั้ง 2 ข้อ
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ผู้มีบทบาทในการอภิบาลอินเทอร์เน็ต

ในปัจจุบัน กำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตเกี่ยวข้องกับผู้มีบทบำทหรือที่มักเรียกกันว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลำย

ภำคส่วน ผู้มีบทบำทเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตประกอบด้วยรัฐบำล หน่วยงำนระหว่ำงประเทศ ภำคธุรกิจ 

ภำคประชำสังคม และประชำคมท่ีมีควำมรู้ด้ำนเทคนิค [ตำมท่ีระบุไว้ในข้อ 49 ของปฏิญญำกำร

ประชุมสุดยอดโลกว่ำด้วยสังคมข้อมูลข่ำวสำร ณ กรุงตูนิส (Tunis WSIS Declaration)] ในปี 2005 แม้

ตำมหลกักำรจะน�ำแนวทำงผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีหลำยภำคส่วนมำใช้ แต่กม็ข้ีอถกเถยีงส�ำคญัเกีย่วกบับทบำท

ของผู้เกี่ยวข้องแต่ละรำย โดยเฉพำะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เกี่ยวข้องที่เป็นรัฐกับผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่รัฐ

ความแตกต่างระหว่างการอภิบาลอินเทอร์เน็ตกับกระบวนการ
เชิงนโยบายระดับโลกอื่นๆ เป็นอย่างไร?
ในแง่กำรอภบิำลอินเทอร์เนต็ รัฐบำลต้องเข้ำสูร่ะบบท่ีมีหน่วยงำนเอกชนเป็นผูจ้ดักำร ตัง้แต่ IETF, ISOC 

และ ICANN ในส่วนของนโยบำยอื่นๆ (เช่น กำรเปลี่ยนแปลงสภำวะภูมิอำกำศ กำรค้ำ กำรอพยพ) กลับ

ตรงกันข้ำม กำรเจรจำระหว่ำงภำครัฐด้วยกันเองจ�ำเป็นต้องเปิดรับบทบำทของหน่วยงำนเอกชนมำกขึ้น

เรื่อยๆ นับตั้งแต่กำรประชุม WSIS ปี 2003 เรำใช้เวลำและพลังส่วนใหญ่ในกำรท�ำงำนด้ำนกำรอภิบำล

อินเทอร์เน็ตเพื่อกำรหลอมรวมสื่อของระบบท่ีเป็นภำคเอกชนและกำรทูตแบบเดิม กำรหลอมรวมสื่อ 

เช่นนี้ยังเป็นต้นตอของข้อถกเถียงที่ส�ำคัญ

รัฐบำลในช่วงทศวรรษท่ีแล้วนับตั้งแต่มีกำรน�ำหลักกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตมำก�ำหนดเป็นวำระกำรทูต

ระหว่ำงประเทศเมื่อปี 2003 ได้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ส�ำหรับรัฐบำลหลำยประเทศ แม้กระทั่งกับประเทศ

ขนำดใหญ่และร�ำ่รวย กำรแกปั้ญหำของกำรอภิบำลอนิเทอรเ์น็ตท�ำให้พบกับข้อท้ำทำยหลำยประกำร ทัง้

กำรบรหิำรจดักำรกำรอภบิำลอินเทอร์เนต็ซ่ึงมีลกัษณะเกีย่วข้องกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีหลำยภำคส่วน (เช่น 

ในแง่ของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม) และกำรเข้ำมำเกี่ยวข้องของบุคคลหลำยฝ่ำย รัฐบำลหลำย

ประเทศจ�ำเป็นต้องฝึกอบรมเจ้ำหน้ำท่ีเพ่ือท�ำหน้ำท่ีพัฒนำนโยบำยและเข้ำร่วมในกำรประชุมด้ำน

อินเทอร์เน็ตระหว่ำงประเทศครั้งต่ำงๆ
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การประสานงานระดับประเทศ
ในปี 2003 ช่วงที่เริ่มมีกระบวนกำรของ WSIS ประเทศส่วนใหญ่แก้ปัญหำกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตผ่ำน

กลไกของกระทรวงโทรคมนำคม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ติดต่อกับ ITU เม่ือพวกเขำเริ่ม

ตระหนักว่ำกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นแค่เรื่อง “สำยและเคเบิล” รัฐบำลจึงเริ่มน�ำเจ้ำหน้ำท่ีจำก

กระทรวงอื่นเข้ำมำเกี่ยวข้อง รวมทั้งกระทรวงกำรต่ำงประเทศ วัฒนธรรม สื่อ และยุติธรรม

 ข้อท้ำทำยส�ำคัญส�ำหรับรัฐบำลหลำยประเทศคือ กำรพัฒนำยุทธศำสตร์เพ่ือรวบรวมและ 

ประสำนงำนควำมสนับสนุนของบรรดำหน่วยงำนที่ไม่ใช่รัฐ อย่ำงเช่น มหำวิทยำลัย บริษัทเอกชน และ

เอ็นจีโอ ซึ่งล้วนแต่มีควำมเชี่ยวชำญที่จ�ำเป็นในกำรแก้ปัญหำของกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต ภำยหลังกำร

ประชมุ WSIS ปี 2003 ประเทศอุตสำหกรรม G20 ท่ีมขีนำดใหญ่และกลำงเริม่พฒันำศกัยภำพเชิงสถำบัน

ให้เพยีงพอเพือ่กำรเจรจำเกีย่วกบักำรอภบิำลอินเทอร์เนต็ในระดบัโลก บำงประเทศ อย่ำงเช่น บรำซิล ได้

พัฒนำโครงสร้ำงระดับประเทศแบบใหม่เพ่ือคอยติดตำมข้อถกเถียงเกี่ยวกับกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต

เป็นกำรเฉพำะ ไม่ว่ำจะเป็นกระทรวงโทรคมนำคมต่ำงๆ บริกำรเชิงกำรทูต ภำคธุรกิจ ภำคประชำสังคม 

และนักวิชำกำร1

ความเป็นเอกภาพเชิงนโยบาย
เนื่องจำกธรรมชำติท่ีมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลำยภำคส่วนของกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต และผู้เกี่ยวข้องท่ี

หลำกหลำยรวมท้ังเวทีเชิงนโยบำย จึงเป็นเร่ืองท้ำทำยท่ีต้องพัฒนำให้เกิดนโยบำยท่ีเป็นเอกภำพ  

ยกตวัอย่ำงเช่น ค�ำถำมเกีย่วกบักำรคุม้ครองข้อมลูและควำมเป็นส่วนตวัได้รบักำรแก้ไขจำกมมุมองในเชิง

สิทธมินษุยชน กำรค้ำ กำรก�ำหนดมำตรฐำน และควำมปลอดภยั กำรท�ำให้เกิดควำมเป็นเอกภำพส�ำหรบั

นโยบำยในเชิงกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต จ�ำเป็นต้องอำศัยกำรประสำนงำนเชิงนโยบำย รวมทั้งกำรสื่อสำร

ในแนวนอนระหว่ำงกระทรวงต่ำงๆ ภำคธุรกิจ และหน่วยงำนอื่นๆ
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ภูมิยุทธศาสตร์ของสายเคเบิลและความ(ไม่)เป็นเอกภาพเชิง
นโยบาย
หน่วยงำนเพื่อควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงอังกฤษและฝรั่งเศส (Anglo-French Entente)2 ก่อตั้งเมื่อปี 1904 

โดยควำมร่วมมืออย่ำงใกล้ชิดกับเยอรมนี อย่ำงไรก็ดี กระทรวงโทรเลขของฝรั่งเศสไม่ได้ปฏิบัติตำม

นโยบำยต่ำงประเทศของประเทศตนเอง เหตผุลส�ำคญัท่ีก่อตัง้หน่วยงำนดงักล่ำวคอืเพรำะต้องกำรลดกำร

ครอบง�ำของอังกฤษท่ีมีต่อภมิูยุทธศำสตร์สำยเคเบิล (cable geo-strategy) ในระดบัโลก ฝรัง่เศสประกำศ

วำงสำยโทรเลขเส้นใหม่โดยร่วมมือกบัเยอรมน ีชำร์ลส์ เลอซำจ (Charles Lesage) นกัประวตัศิำสตร์ชำว

ฝรัง่เศส ให้ควำมเหน็ตอ่นโยบำยที(่ไม่)เป็นเอกภำพดังต่อไปนี้ “ผมเชือ่ว่ำควำมไม่เป็นเอกภำพอนัยดืเยือ้

ระหว่ำงหลักกำรท่ัวไปของกำรทูตฝรั่งเศสกับข้ันตอนปฏิบัติในเชิงนโยบำยโทรเลข เป็นผลมำจำกแต่ละ

กระทรวงในประเทศนี้ล้วนมีนโยบำยต่ำงประเทศของตนเอง กระทรวงกำรต่ำงประเทศมีนโยบำยของตน 

กระทรวงกำรคลังก็มีนโยบำยของตัวเอง...ในขณะท่ีรัฐมนตรีกระทรวงไปรษณีย์และโทรเลขก็มีนโยบำย

ต่ำงประเทศตำมท่ีปรำกฏในช่วงไม่กี่ปีท่ีผ่ำนมำ ท้ังนี้โดยไม่ได้แสดงควำมเป็นปรปักษ์อย่ำงสิ้นเชิงกับ

อังกฤษ แต่ก็แสดงให้เห็นควำมโน้มเอียไปทำงเยอรมนีงอย่ำงชัดเจน”3

 นอกจำกควำมท้ำทำยในเชิงกำรจัดกำรแล้ว ควำมเป็นเอกภำพเชิงนโยบำยมักมีขอบเขตจ�ำกัด 

เนือ่งจำกมีผลประโยชน์เชิงนโยบำยท่ีขัดกนั โดยเฉพำะกรณขีองประเทศท่ีมีเศรษฐกจิอินเทอร์เนต็ท่ีพฒันำ

มำเป็นอย่ำงดีและหลำกหลำย ยกตัวอย่ำงเช่น ควำมเป็นกลำงของเครือข่ำยเป็นหนึ่งในปัญหำที่รัฐบำล

สหรฐัฯ เข้ำมำเกีย่วข้องโดยใช้วธิสีร้ำงสมดลุท่ีบอบบำงกบัอตุสำหกรรมอินเทอร์เนต็ (กเูกลิ เฟซบุ๊ก ยำฮ!ู) 

ซ่ึงสนบัสนนุควำมเป็นกลำงของเครอืข่ำย กบัอตุสำหกรรมโทรคมนำคม/บันเทิง (นกัลอ็บบ้ีจำกเวอไรซอน 

เอทีแอนด์ที ฮอลลีวูด) ซ่ึงมองว่ำควำมเป็นกลำงของเครือ

ข่ำยเป็นอุปสรรคในกำรพัฒนำแม่แบบธุรกิจใหม่ท่ีตั้งอยู่บน

พื้นฐำนของอินเทอร์เน็ตท่ีเร็วขึ้น เพ่ือประโยชน์ในกำรส่ง

เนื้อหำของมัลติมีเดีย

ความส�าคัญของตัวแทนการทูตถาวรที่เจนีวา

ส�ำหรับรัฐบำลหลำยประเทศ กำรมีตัวแทนกำรทูตถำวรที่เจนีวำเป็นเรื่องส�ำคัญ หรือเผลอๆ อำจจ�ำเป็น

อย่ำงยิ่งยวด เพรำะมีบทบำทใน WSIS และกระบวนกำรกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต กิจกรรมส่วนใหญ่มีขึ้น

ที่เจนีวำ ที่ตั้งของ ITU ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีบทบำทหลักในกระบวนกำรของ WSIS กำรประชุม WSIS 

ครั้งแรกเกิดขึ้นที่เจนีวำเมื่อปี 2003 รวมทั้งกำรประชุมเตรียมกำรก่อนหน้ำนั้นที่มีเพียงครั้งเดียว กำรมี

ตัวแทนกำรทูตถำวรท่ีนั่นจึงเป็นเรื่องส�ำคัญ ในปัจจุบัน ส�ำนักเลขำธิกำรของ IGF ต้ังอยู่ท่ีเจนีวำ และ 

กำรประชุมเตรียมกำรของ IGF ส่วนใหญ่จัดที่เมืองแห่งนี้

ดูบทที่ 2 ส�ำหรับกำรอภิปรำยเพิ่มเติม

เกี่ยวกับควำมเป็นกลำงของเครือข่ำย
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 ส�ำหรับประเทศพัฒนำแล้วท่ีมีขนำดใหญ่ ตัวแทนกำรทูตถำวรเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ำยของ

สถำบันและบุคคลในกำรประสำนงำนกับ WSIS และกระบวนกำรกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต แต่ส�ำหรับ

ประเทศก�ำลังพัฒนำที่มีขนำดเล็ก ตัวแทนกำรทูตถำวรมีควำมส�ำคัญ และในบำงกรณีอำจเป็นหน่วยงำน

เดียวท่ีมีบทบำทในกระบวนกำรเกี่ยวกับปัญหำของกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต ซ่ึงท�ำให้เกิดภำระงำน 

ค่อนข้ำงมำกส�ำหรับตัวแทนกำรทูตท่ีมักมีขนำดเล็กส�ำหรับประเทศก�ำลังพัฒนำ ในหลำยกรณี ทูตคน 

ดังกล่ำวต้องแบกรับงำนท่ีเกี่ยวข้องกับ WSIS รวมท้ังประเด็นอ่ืนๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน สุขภำพ  

กำรค้ำ และแรงงำน

จุดยืนของรัฐบาล
สหรัฐฯ

อินเทอร์เนต็ได้รบักำรพัฒนำข้ึนโดยเป็นส่วนหน่ึงของโครงกำรวทิยำศำสตร์ท่ีได้รบัทุนสนบัสนนุจำกรฐับำล

สหรัฐฯ นับแต่เริ่มมีอินเทอร์เน็ตจนถึงปัจจุบัน รัฐบำลสหรัฐฯ มีบทบำทเกี่ยวข้องกับกำรอภิบำล

อินเทอร์เน็ตผ่ำนหน่วยงำนและกระทรวงในหลำยส่วน โดยเฉพำะกระทรวงกลำโหม ต่อมำคือมูลนิธิ

วิทยำศำสตร์แห่งชำติ (National Science Foundation) และล่ำสุดคือกระทรวงพำณิชย์ คณะกรรมำธิกำร

กลำงด้ำนกำรสื่อสำร (FCC) ก็มีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำหนดกรอบกำรก�ำกับดูแลด้ำนอินเทอร์เน็ต

 รฐับำลสหรฐัฯ มกัใช้แนวทำงไม่ยุง่เกี่ยวเป็นสว่นใหญ่ ซึง่มกัเรยีกกนัว่ำกำรท�ำหนำ้ทีแ่บบ “ผูดู้แล

อยู่ห่ำงๆ” มีกำรก�ำหนดกรอบที่ปล่อยให้กำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตกลำยเป็นภำรกิจโดยตรงของประชำคม

ที่มีควำมรู้ด้ำนเทคนิคเป็นส่วนใหญ่ อย่ำงไรก็ดี รัฐบำลสหรัฐฯ เริ่มเข้ำมำแทรกแซงโดยตรงมำกขึ้นใน

บำงโอกำส อย่ำงเช่นในช่วงกลำงทศวรรษ 1990 เมื่อโครงกำร CORE อำจเป็นเหตุให้มีกำรเคลื่อนย้ำย

รูตเซิร์ฟเวอร์และกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนหลักทำงอินเทอร์เน็ตจำกสหรัฐฯ ไปเจนีวำ กระบวนกำร 

ดังกล่ำวต้องยุติลงเมื่อมีกำรส่งจดหมำยทำงกำรทูตท่ีมีชื่อเสียงมำก (อย่ำงน้อยในประวัติศำสตร์

อินเทอร์เน็ต) จำกแมเดอลีน อัลไบรท์ (Madeleine Albright) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ

ของสหรัฐฯ ไปถึงเลขำธิกำรของITU4 รัฐบำลสหรัฐฯ ริเริ่มให้มีกำรปรึกษำหำรือและส่งผลให้มีกำรจัดตั้ง 

ICANN ควบคู่ไปกับกำรยุติแผนกำรของโครงกำร CORE ดังกล่ำว

  ในปี 2009 กระทรวงพำณชิย์สหรฐัฯ ได้ออกค�ำรบัรองฉนัทำมต ิ(Affirmation of Commitments)5 

ซึ่งมีเป้ำหมำยเพื่อถอนตัวจำกกำรท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแล ICANN ขั้นตอนต่อมำเริ่มขึ้นในวันที่ 14 มีนำคม 

2014 เมือ่ NTIA เริม่กระบวนกำรทบทวนควำมสมัพนัธ์พเิศษระหว่ำงกระทรวงพำณชิย์สหรฐัฯ กบั ICANN6 

องค์ประกอบท่ีเป็นควำมสมัพนัธ์หลกั โดยเฉพำะกำรก�ำกบัดแูลกำรท�ำหน้ำท่ีของ IANA ควรมกีำรเปลีย่น

ผ่ำนจำกรัฐบำลสหรัฐฯ ไปยังหน่วยงำนระดับโลกอื่นๆ ภำยในวันที่ 31 กันยำยน 2015 กำรประกำศของ 
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NTIA มีข้อก�ำหนดไม่ให้กำรก�ำกับดูแลกำรท�ำงำนของ IANA ตกอยู่ใต้หน่วยงำนระหว่ำงรัฐบำล ผลลัพธ์

ของกระบวนกำรนี้จะมีอิทธิพลต่อบทบำทในอนำคตของสหรัฐฯ ในกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตระดับโลก

สหภาพยุโรป

สหภำพยุโรปใช้ท้ังอ�ำนำจทำงดจิทัิลแบบแข็งและอ่อนผสมกนัเพือ่ให้เกดิกำรประนปีระนอมด้ำนกำรอภบิำล

อินเทอร์เน็ตในอนำคต อ�ำนำจดิจิทัลแบบแข็ง (hard digital power) ของสหภำพยุโรปอยู่บนพื้นฐำนของ

ตลำดท่ีมีประชำกรร�ำ่รวยถงึ 500 ล้ำนคนซ่ึงเป็นท่ีน่ำดงึดดูใจและมอัีตรำกำรเข้ำถงึอินเทอร์เนต็สงู (73%)7 

กำรกระจุกตัวของนักล็อบบ้ีอุตสำหกรรมอินเทอร์เน็ตในบรัสเซลแสดงให้เห็นลักษณะอ�ำนำจแข็งแบบนี้ 

กรณีท่ีกูเกิลและเฟซบุ๊กเจรจำกับสหภำพยุโรปเกี่ยวกับประเด็นกำรต่อต้ำนกำรผูกขำดและกำรคุ้มครอง

ข้อมูล เท่ำกับเป็นกำรเจรจำกับประเทศอ่ืนๆ ในโลกด้วย (โครงสร้ำงควำมตกลงในสหภำพยุโรปมักมี

อิทธิพลต่อประเทศและภูมิภำคอื่นที่มักจะปฏิบัติตำม) ยกตัวอย่ำงในสถำนกำรณ์ที่กูเกิลมีส่วนแบ่ง 90% 

ในตลำดเสิร์ชเอนจินของสหภำพยุโรป สหภำพยุโรปจึงเป็นสถำบันระหว่ำงประเทศเพียงแห่งเดียวท่ี

สำมำรถแก้ไขไม่ให้เกิดกำรผูกขำดตลำดของกูเกิล8

 อ�ำนำจดิจิทัลแบบอ่อน (soft digital power) ของสหภำพยุโรปอยู่บนพื้นฐำนกำรทูตดิจิทัลแบบ 

ไอคิโด (aikido) นั่นคือกำรเปลี่ยนสิ่งท่ีอ่อนให้กลำยเป็นแข็ง กล่ำวคือสหภำพยุโรปไม่ได้มีบริษัท

อินเทอร์เนต็ขนำดใหญ่ เนือ่งจำกสไกป์ถกูไมโครซอฟต์ซ้ือไปแล้ว ท่ีน่ำประหลำดใจกค็อืควำมอ่อนแอเช่น

นี้อำจถูกเปลี่ยนให้กลำยเป็นควำมเข้มแข็งในเชิงกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตได้

 เมือ่ไม่มีควำมจ�ำเป็นต้องคุม้ครองผลประโยชน์ทำงเศรษฐกจิของอุตสำหกรรมอินเทอร์เนต็ สหภำพ

ยุโรปจึงมีเสรีภำพมำกกว่ำในกำรสนับสนุนและคุ้มครองประโยชน์สำธำรณะ (สิทธิของผู้ใช้งำน กำรมี 

ส่วนร่วม ควำมเป็นกลำงของเครือข่ำย) ด้วยเหตุดังกล่ำว สหภำพยุโรปจึงท�ำหน้ำที่เป็นผู้คุ้มครอง “ผู้ใช้

งำนอนิเทอร์เนต็” และเป็นผูส่้งเสริมสภำพแวดล้อมท่ีเอ้ืออ�ำนวยต่อกำรเตบิโตของอุตสำหกรรมอินเทอร์เนต็

ในสหภำพยุโรป (และในโลก) สหภำพยุโรปจงึบรรลท้ัุงเป้ำหมำยในเชิงจรยิธรรมและยุทธศำสตร์ ซ่ึงมกัไม่

ค่อยเกิดขึ้นในกำรเมืองระหว่ำงประเทศ

 แนวทำงของสหภำพยโุรปในกำรพัฒนำพันธมติรตำมประเดน็ต่ำงๆ เริม่ปรำกฏข้ึน ในกำรประชุม 

WCIT-12 ยุโรปสนับสนุนสหรัฐฯ ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำเกี่ยวกับสถำนภำพของ ICANN สหภำพยุโรป

มกัสร้ำงควำมเป็นพนัธมติรกบักลุม่ประเทศ BRICS และประเทศก�ำลงัพฒันำในแง่ของกำรคุม้ครองข้อมลู

และควำมเป็นส่วนตวั สหภำพยุโรปมีจดุยืนใกล้เคยีงกบัประเทศละตนิอเมรกิำ สวติเซอร์แลนด์และนอร์เวย์

มีจุดยืนใกล้เคียงกับสหภำพยุโรปในประเด็นต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่
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บราซิล

บรำซิลมักเป็นประเทศท่ีมีบทบำทมำกท่ีสดุในกำรเมอืงดจิทัิลโลก ในฐำนะประเทศก�ำลงัพัฒนำและประเทศ

ประชำธิปไตยท่ีมีพื้นท่ีดิจิทัลเข้มแข็ง บรำซิลจึงมีอิทธิพลในกำรก�ำกับให้เกิดกำรประนีประนอมระหว่ำง

สองค่ำยในแง่ของข้อถกเถียงเกี่ยวกับกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต (ระหว่ำงองค์กรระหว่ำงรัฐบำลกับองค์กร

เอกชน) บทบำทดังกล่ำวเห็นได้ชัดหลังเหตุกำรณ์เปิดโปงข้อมูลของสโนวเดน บรำซิลแสดงจุดยืนทำง 

กำรทูตที่เข้มแข็ง ในค�ำปรำศรัยวำระที่ 68 ของที่ประชุมสมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติ ดิลมำ รุสเซฟฟ์ 

ประธำนำธิบดีบรำซิล มีค�ำขอร้องดังนี้ “องค์กำรสหประชำชำติต้องมีบำทน�ำในกำรก�ำกับดูแลพฤติกรรม

ของรัฐในส่วนท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยี” นอกจำกนั้นเธอยังนิยำมว่ำกำรสอดแนมเป็น “กำรละเมิดกฎหมำย

ระหว่ำงประเทศ” และ “เป็นกำรแสดงควำมไม่เคำรพต่ออธิปไตยแห่งชำติ” ของบรำซิล9 ในตอนแรก 

ดูเหมือนว่ำบรำซิลยืนยันจะใช้แนวทำงกำรก�ำกับดูแลโดยหน่วยงำนระหว่ำงรัฐบำล แต่ประธำนำธิบดี 

รสุเซฟฟ์กลบัถอยมำอยู่ตรงกลำงในเชิงนโยบำย ด้วยกำรเสนอท่ีจะร่วมจดัตัง้เนต็มนัไดอัล (NETmundial) 

โดยมีเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำให้เกิดกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตแบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลำยภำคส่วน บรำซิล

จึงมีบทบำทซับซ้อนเนื่องจำกมีเป้ำหมำยหลักเพื่อให้กำรประชุมประสบควำมส�ำเร็จ

 ในแง่ของสำรัตถะ บรำซิลไม่ได้มีส่วนท�ำให้เกิดกำรใช้ภำษำที่แรงขึ้น เมื่อมีกำรจัดท�ำแถลงกำรณ์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลำยภำคส่วนของเน็ตมันไดอัล (NETmundial Multistakeholder Statement)10  

ว่ำด้วยควำมเป็นกลำงของเครอืข่ำยและกำรสอดแนมในวงกว้ำง ซ่ึงเป็นประเดน็เชิงกำรทูตอนิเทอร์เนต็ท่ี

บรำซิลให้ควำมสนใจ นอกจำกนัน้บรำซิลยงัเผชิญกบักำรถอยห่ำงของรฐัภำคหีลกับำงส่วนในกลุม่ประเทศ 

BRICS รัสเซียประกำศคัดค้ำนแถลงกำรณ์ของเน็ตมันไดอัลอย่ำงเปิดเผย อินเดียแสดงข้อกังวลอย่ำง

จริงจังและชะลอกำรรับรองแถลงกำรณ์ดังกล่ำว ส่วนจีนและแอฟริกำใต้เลือกที่จะเงียบ จึงต้องดูต่อไปว่ำ

ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงเอกภำพของบรำซิลจะท�ำให้เกิดพื้นท่ีกลำงในระหว่ำงกำรเจรจำเกี่ยวกับ 

กำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงหลังกำรประชุมเน็ตมันไดอัลหรือไม่

จีน

เนือ่งจำกมีจ�ำนวนผูใ้ช้งำนอนิเทอร์เนต็มำกสดุ จนีจงึเป็นผูเ้ล่นท่ีส�ำคญัในส่วนของกำรอภบิำลอนิเทอร์เนต็ 

ทีผ่่ำนมำมกีำรสร้ำงสมดุลของกำรเมืองทีด่ิจิทลัระหว่ำงกำรสื่อสำรเสรีซึง่ขบัเคลื่อนโดยเศรษฐกิจ ซึง่เป็น

แนวทำงของประเทศส่วนใหญ่ในโลก กับกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตซึ่งถูกผลักดันและคัดกรองทำงกำรเมือง

ส�ำหรับผู้ใช้งำนในประเทศจีน กำรคุ้มครองอธิปไตยเป็นองค์ประกอบหลักของนโยบำยต่ำงประเทศของ

จีน และสะท้อนให้เห็นในพื้นที่ของโลกไซเบอร์ อดัม เซกัล (Adam Segal) ผู้รำยงำนค�ำปรำศรัยของหลู่ 

เหว่ย ประธำนส�ำนกัข้อมูลสำรสนเทศและอินเทอร์เนต็ของจนี ระหว่ำงกำรประชุมโต๊ะกลมด้ำนอินเทอร์เนต็

ครั้งที่ 2 ของจีน-เกำหลีใต้ อ้ำงว่ำเหว่ยพูดว่ำ “เช่นเดียวกับในศตวรรษที่ 17 ซึ่งมีกำรขยำยอธิปไตยของ

ประเทศเหนือพื้นที่ทำงทะเล และในศตวรรษที่ 20 เหนือพื้นที่ทำงอำกำศ ปัจจุบันอธิปไตยของชำติได้

ขยำยเข้ำไปในพื้นที่โลกไซเบอร์ [...] แต่พื้นที่โลกไซเบอร์ไม่สำมำรถด�ำรงอยู่ได้หำกไม่มีอธิปไตย”11
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 จีนประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงมำกในแง่อธิปไตยทำงดิจิทัล โดยสำมำรถห้ำมและ/หรือจ�ำกัดไม่ให้

บริษทัอนิเทอร์เน็ตจำกตำ่งชำติ (เฟซบุ๊ก กูเกิล ทวติเตอร)์ เข้ำถึงตลำดของจีน และสำมำรถพฒันำบริษทั

โซเชียลมีเดียของจีนเอง อย่ำงเช่น เหรินเหริน (RenRen) และ ไซน่ำ เหวยโบ่ (Sina Weibo) ข้อมูล 

ส่วนใหญ่ของประชำชนและหน่วยงำนในจีนจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ในจีน ในแง่กำรเมืองดิจิทัล 

ต่ำงประเทศ จนีสนบัสนนุแนวทำงก�ำกบัดแูลโดยหน่วยงำนระหว่ำงรฐับำล อย่ำงไรกด็ ีจนีมักท�ำตวัเงยีบๆ 

และปล่อยให้รัสเซียและประเทศอื่นเป็นผู้แสดงควำมเห็นสนับสนุนแนวทำงของหน่วยงำนระหว่ำงรัฐบำล

ในเวทีโลก

อินเดีย

อินเดียเป็นประเทศหนึ่งซ่ึงแกว่งไปแกว่งมำในแง่ข้อถกเถียงเกี่ยวกับกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต โดยมีกำร

แสดงจุดยืนท่ีหลำกหลำย และบำงครั้งก็ขัดแย้งกันเอง นโยบำยกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตท่ีซับซ้อนของ

อนิเดียสะท้อนให้เหน็ควำมซบัซ้อนของกำรก�ำหนดนโยบำยดจิทิลัระดับชำติ อนิเดียมภีำคประชำสังคมที่

หลำกหลำยและมีบทบำทเข้มแข็งมำกสุดในพื้นท่ีกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตระดับโลก อินเดียแสดงท่ำที 

โน้มเอียงสนับสนุนแนวทำงก�ำกับดูแลกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตโดยหน่วยงำนระหว่ำงรัฐบำล ในขณะท่ี 

ภำคธุรกิจของอินเดียมีแนวโน้มสนับสนุนให้หน่วยงำนเอกชนเป็นผู้ก�ำกับดูแลกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต 

ควำมขัดแย้งเช่นนีท้�ำให้เกดิท่ำทีน่ำประหลำดใจ ยกตวัอย่ำงเช่น อนิเดยีเสนอให้มกีำรจดัตัง้คณะกรรมกำร

นโยบำยอินเทอร์เน็ตแห่งสหประชำชำติ (UN Committee for Internet-Related Policies - CIRP) ทั้งนี้

เพื่อให้เป็นหน่วยงำนระหว่ำงรัฐบำลที่ก�ำกับดูแลทรัพยำกรอินเทอร์เน็ตที่ส�ำคัญ แต่ต่อมำก็เปลี่ยนจุดยืน

ด้ำนนโยบำยอินเทอร์เนต็ไปอีกข้ำงหน่ึงโดยกำรสนบัสนนุสหรฐัฯ และประเทศพฒันำแล้วในเวที WCIT-12 

อินเดยีไม่ได้ลงนำมในระเบียบโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศท่ีได้รบักำรแก้ไขแล้ว อกีท้ังไม่ได้แสดงจดุยืน

ร่วมกับกลุ่มประเทศ G77 กำรแสดงท่ำทีน่ำประหลำดใจนี้อำจเป็นผลมำจำกอิทธิพลกำรล็อบบ้ีของ

อุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในอินเดีย

รัสเซีย

รัสเซียเป็นผู้สนับสนุนส�ำคัญและต่อเนื่องของกำรให้หน่วยงำนระหว่ำงประเทศก�ำกับดูแลกำรอภิบำล

อินเทอร์เน็ต ในกำรประชุม WCIT-12 รัสเซียพยำยำมผลักดันให้อินเทอร์เน็ตเป็นงำนส่วนหนึ่งของ ITU 

โดยกำรแก้ไขระเบียบโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ และยังให้ควำมส�ำคญัอย่ำงมำกต่อควำมมัน่คงไซเบอร์ 

ทั้งนี้โดยกำรท�ำงำนผ่ำนคณะกรรมกำรที่ 1 ของที่ประชุมสมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติ
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รัฐขนาดเล็ก

ควำมซับซ้อนของปัญหำและพลวัตของกิจกรรมท�ำให้ประเทศก�ำลังพัฒนำขนำดเล็กหลำยแห่งประสบ

ปัญหำในกำรติดตำมกระบวนกำรก�ำหนดนโยบำยด้ำนกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้รัฐขนำดเล็ก

สนับสนนุโครงสร้ำงกำรแก้ปัญหำของกำรอภบิำลอินเทอร์เนต็แบบครบวงจร (one-stop-shop structure)12 

ควำมยุ่งยำกของประเด็นและศักยภำพเชิงนโยบำยท่ีจ�ำกัดของประเทศก�ำลังพัฒนำท้ังในประเทศตนเอง

และตัวแทนกำรทูตของตน เป็นอุปสรรคส�ำคัญท่ีขัดขวำงกำรมีส่วนร่วมอย่ำงเต็มท่ีในกระบวนกำรนี้  

ควำมจ�ำเป็นท่ีจะต้องสร้ำงศักยภำพในด้ำนกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ตและนโยบำยได้รับกำรยอมรับว่ำเป็น

วำระเร่งด่วนอย่ำงหนึ่งในวำระตูนิสเพื่อสังคมสำรสนเทศของ WSIS (WSIS Tunis Agenda for the 

Information Society)

การอภิบาลอินเทอร์เน็ต - แนวทางเรขาคณิตแบบผกผัน
กำรอภบิำลอินเทอร์เนต็จ�ำเป็นต้องอำศยักำรมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีซ่ึงอำจมคีวำมแตกต่ำงกนั

หลำยด้ำน ทั้งในแง่ศักยภำพด้ำนกฎหมำยระหว่ำงประเทศ ผลประโยชน์โดยเฉพำะในแง่ของกำรอภิบำล

อินเทอร์เนต็ และควำมช�ำนำญกำรท่ีมีอยู ่เรำอำจจดักำรควำมหลำกหลำยเช่นนี้โดยใช้แนวทำงเรขำคณติ

ผกผัน ซึ่งปรำกฏในข้อ 49 ของปฏิญญำ WSIS13 ซึ่งก�ำหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักมีบทบำทต่อไปนี้

 •  รัฐ - “หน่วยงำนด้ำนนโยบำยเกี่ยวกับประเด็นเชิงนโยบำยสำธำรณะของอินเทอร์เน็ต”  

(รวมทั้งแง่มุมระหว่ำงประเทศ)

 • ภำคเอกชน - “กำรพัฒนำอินเทอร์เน็ตทั้งในเชิงเทคนิคและเศรษฐศำสตร์”

 • ภำคประชำสังคม - “บทบำทส�ำคัญเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต โดยเฉพำะในระดับชุมชน”

 •  หน่วยงำนระหว่ำงรัฐบำล - “กำรประสำนงำนในประเด็นนโยบำยสำธำรณะของอินเทอร์เน็ต”

 •  หน่วยงำนระหว่ำงประเทศ - “กำรพัฒนำมำตรฐำนเชิงเทคนิคและนโยบำยท่ีเกี่ยวข้องของ

อินเทอร์เน็ต”



220

บทที่ 7 ผู้มีบทบาทในการอภิบาลอินเทอร์เน็ต

ภาคธุรกิจ14

ตอนท่ีก่อตั้ง ICANN ขึ้นมำเม่ือปี 1998 ข้อกังวลหลักอย่ำงหนึ่งของภำคธุรกิจคือกำรคุ้มครอง

เครื่องหมำยกำรค้ำ หลำยบริษัทประสบปัญหำกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำผู้อ่ืนเป็นช่ือโดเมนและกำรน�ำ

เครื่องหมำยกำรค้ำไปใช้ในทำงมิชอบโดยบุคคลท่ีไวพอจดทะเบียนได้เป็นคนแรก ในกระบวนกำรก่อตั้ง 

ICANN ภำคธรุกจิจงึให้ควำมส�ำคญักบักำรคุม้ครองเครือ่งหมำยกำรค้ำเป็นเรือ่งเร่งด่วน และเป็นประเดน็

ที่มีกำรปรึกษำหำรือทันทีเมื่อก่อตั้ง ICANN เสร็จแล้ว และน�ำไปสู่กำรจัดท�ำขั้นตอนกำรระงับข้อพิพำท

สำกล (Universal Dispute Resolution Procedures - UDRP)

หอการค้านานาชาติ 
หอกำรค้ำนำนำชำติ (International Chamber of Commerce - ICC) เป็นที่รู้จักในฐำนะหน่วยงำนหลัก

ซึ่งเป็นตัวแทนของธุรกิจทุกภำคส่วนและทุกพรมแดน มีจุดยืนในฐำนะเป็นตัวแทนหลักของภำคธุรกิจใน

กระบวนกำรกำรอภบิำลอนิเทอร์เนต็ระดบัโลก หอกำรค้ำนำนำชำตมีิบทบำทเข้มแขง็ในกำรเจรจำช่วงแรก

ของ WGIG และ WSIS และยังคงมีบทบำทส�ำคัญในกระบวนกำร IGF ในปัจจุบัน’

  ทุกวันนี ้ผลจำกกำรเตบิโตของอินเทอร์เนต็ท�ำให้ภำคธรุกจิมีควำมสนใจกว้ำงขวำงและหลำกหลำย

ในประเด็นกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต โดยมีกลุ่มส�ำคัญของบริษัทธุรกิจท่ีเข้ำมำเกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท 

ชื่อโดเมน ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต บริษัทโทรคมนำคม และบริษัทผลิตเนื้อหำอินเทอร์เน็ต

บริษัทชื่อโดเมน
บรษัิทช่ือโดเมน (domain-name companies) หมำยควำมรวมถงึรจีสิทรำและรจีริทรผีูข้ำยช่ือโดเมน (เช่น 

.com และ .net) ส่วนที่มีบทบำทหลัก ได้แก่ บริษัทเวริไซน์ และบริษัทเอฟิลิอัส (Affilias) ซึ่งเป็นธุรกิจที่

ได้รับอิทธิพลโดยตรงจำกกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยของ ICANN ในประเด็นเกี่ยวกับกำรก�ำหนดชื่อโดเมน

ใหม่และกำรระงบัข้อพิพำท และกลำยเป็นผูม้บีทบำทส�ำคญัสดุในกระบวนกำรก�ำหนดนโยบำยของ ICANN 

พวกเขำยังมีส่วนเกีย่วข้องกบักระบวนกำรนโยบำยกำรอภบิำลอินเทอร์เนต็โดยรวม (WSIS, WGIG, IGF) 

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดควำมเสี่ยงที่หน่วยงำนระหว่ำงรัฐบำลจะเข้ำมำเป็นผู้ก�ำกับดูแล ICANN
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ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
เนื่องจำกผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลำงออนไลน์ท่ีส�ำคัญ จึงมีบทบำทส�ำคัญต่อกำรอภิบำล

อินเทอร์เน็ต โดยเฉพำะบทบำทหลักในระดับประเทศที่เกี่ยวกับกำรท�ำงำนกับรัฐบำลและหน่วยงำนด้ำน

กฎหมำยในระดบัโลก ผูใ้ห้บรกิำรอินเทอร์เนต็บำงแห่งโดยเฉพำะท่ีมำจำกสหรฐัฯ และยุโรป จะมีส่วนร่วม

อย่ำงเข้มแข็งในกระบวนกำร WSIS/WGIG/IGF เป็นกำรส่วนตัว นอกจำกนั้นยังประสำนงำนกับองค์กร

ธุรกิจระดับประเทศและภูมิภำคหรือในบำงภำคส่วน อย่ำงเช่น สมำคมเทคโนโลยีข้อมูลสำรสนเทศแห่ง

อเมริกำ (Information Technology Association of America - ITAA) และอื่นๆ

บริษัทโทรคมนาคม
บริษัทเหล่ำนี้อ�ำนวยควำมสะดวกให้เกิดจรำจรในอินเทอร์เน็ตและเป็นผู้บริหำรโครงสร้ำงพื้นฐำนทำง

อินเทอร์เน็ต ผู้มีบทบำทหลักได้แก่บริษัทต่ำงๆ เช่น เวอไรซอน และเอทีแอนด์อี ในช่วงที่ผ่ำนมำ บริษัท

โทรคมนำคมมีส่วนร่วมในกำรจัดท�ำนโยบำยด้ำนโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศโดยผ่ำน ITU ต่อมำ 

มีบทบำทมำกขึ้นในกำรท�ำกิจกรรมกับ ICANN และ IGF พวกเขำมีควำมสนใจหลักในแง่ของกำรอภิบำล

อินเทอร์เนต็ กล่ำวคอืกำรดแูลให้สภำพแวดล้อมระดบัโลกเป็นมติรกบัธรุกจิ เหมำะกบักำรพฒันำโครงสร้ำง

พื้นฐำนทำงโทรคมนำคมของอินเทอร์เน็ต ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ ETNO ก�ำหนดจุดยืนในฐำนะผู้เล่นที่

มีบทบำท โดยเฉพำะกำรตั้งค�ำถำมเกี่ยวกับควำมเป็นกลำงของเครือข่ำย15

บริษัทผลิตเนื้อหาอินเทอร์เน็ต
กูเกิล เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ มีบทบำทมำกข้ึนในแง่กำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต แม่แบบธุรกิจหลักของ 

พวกเขำอำจได้รบัผลกระทบโดยตรงจำกโครงสร้ำงท่ีก�ำหนดโดยรฐับำล ท้ังในส่วนของกำรคุม้ครองข้อมูล

และควำมเป็นส่วนตัว ผู้ผลิตเนื้อหำที่มีคุณภำพ อย่ำงเช่น ดิสนีย์ เป็นผู้เล่นรำยส�ำคัญเช่นกัน พวกเขำ

สนใจกำรรักษำส่วนแบ่งในตลำดโลกและควำมนิยมในผลิตภัณฑ์กับแม่แบบกำรพัฒนำเนื้อหำในท้องถ่ิน 

ของพวกเขำ รวมทั้งกำรคุ้มครองลิขสิทธิ์ระดับโลก 

วตัถปุระสงค์ส�ำคญัของบริษัทเหล่ำนีเ้กีย่วข้องอย่ำง

ใกล้ชิดกบัปัญหำของกำรอภบิำลอนิเทอร์เนต็หลำย

ประกำร เช่น ทรัพย์สินทำงปัญญำ ควำมเป็นส่วน

ตัว ควำมมั่นคงไซเบอร์ และควำมเป็นกลำงของ

เครือข่ำย บทบำทของพวกเขำเริ่มปรำกฏชัดเจน

มำกขึ้นในกระบวนกำรกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต

ระดบัโลก รวมท้ังกำรให้ทุนสนบัสนนุเวทีผูม้ส่ีวนได้

ส่วนเสียหลำยภำคส่วน อย่ำงเช่น IGF

ดูบทที่ 2 ส�าหรับการอภิปรายเพิ่มเติม

เกี่ยวกับความมั่นคงไซเบอร์และความ

เป็นกลางของเครือข่าย และดูบทที่ 3 

ส�าหรับการอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและความ

เป็นส่วนตัว
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ภาคประชาสังคม
ภำคประชำสังคมเป็นผู้สนับสนุนท่ีเข้มแข็งและมีบทบำทมำกท่ีสุดของแนวทำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลำย

ภำคส่วนเพื่อสนับสนุนกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต ข้อวิจำรณ์โดยท่ัวไปเก่ียวกับกำรมีส่วนร่วมของภำค 

ประชำสังคมในเวทีพหุภำคีมักเกี่ยวข้องกับกำรขำดกำรประสำนงำนและกำรมีส่วนร่วมมำกเกินไป ซ่ึง 

บ่อยครัง้ท�ำให้ควำมเห็นไม่ตรงกนั อย่ำงไรกด็ ีในกระบวนกำร WSIS ตวัแทนภำคประชำสงัคมได้พยำยำม

ใช้ประโยชน์จำกธรรมชำติท่ีซับซ้อนและหลำกหลำยเช่นนี้ โดยผ่ำนรูปแบบกำรจัดองค์กรต่ำงๆ ไม่ว่ำ 

จะเป็นส�ำนักงำนภำคประชำสังคม (Civil Society Bureau), องค์กรสุดยอดประชำสังคม (Civil Society 

Plenary), และกลุ่มเนื้อหำและรูปแบบ (Content and Themes Group) เนื่องจำกมีโอกำสที่จ�ำกัดในกำร

กดดันกระบวนกำรอย่ำงเป็นทำงกำร กลุ่มภำคประชำสังคมจึงก�ำหนดแนวทำงกำรท�ำงำนแบบคู่ขนำน 

โดยยังคงมีบทบำทในกระบวนกำรอย่ำงเป็นทำงกำร เป็นกำรใช้ประโยชน์จำกกำรเข้ำร่วมในเวทีและ 

กำรล็อบบี้รัฐบำล ในเวลำเดียวกัน พวกเขำได้จัดท�ำปฏิญญำภำคประชำสังคม ซึ่งเป็นปฏิญญำที่แสดง

วิสัยทัศน์ทำงเลือกคู่กับปฏิญญำที่มีกำรรับรองในกำรประชุม WSIS ที่เจนีวำ16

เอ็นจีโอและ WSIS
กำรมีส่วนร่วมของเอ็นจโีอในท่ีประชุม WSIS ค่อนข้ำงต�ำ่ จำกจ�ำนวนเอ็นจโีอเกอืบ 3,000 แห่งซ่ึงมีสถำนะ

เป็นที่ปรึกษำของ UN ECOSOC มีเพียง 300 แห่งที่เข้ำร่วมกำรประชุม WSIS

 เนื่องจำกกระบวนกำรของกลุ่มปฏิบัติกำรกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต (WGIG) มีลักษณะเป็นผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียหลำยภำคส่วน ภำคประชำสังคมจึงมีส่วนร่วมมำกกว่ำ โดยมีกลุ่มต่ำงๆ ของภำค 

ประชำสังคมท่ีเสนอชื่อบุคคลเข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มปฏิบัติกำร WGIG และได้รับกำรแต่งตั้งโดย

เลขำธิกำรสหประชำชำติในกำรประชุมรอบตูนิส (รอบท่ี 2 ของกำรประชุม WSIS หลังกำรประชุมท่ี 

เจนีวำ) บทบำทหลักในเชิงนโยบำยของหน่วยงำนภำคประชำสังคมเปลี่ยนไปอยู่ที่ WGIG เนื่องจำกเป็น 

กระบวนกำรท่ีพวกเขำมีบทบำทน�ำไปสู่ข้อสรุปหลำยประกำร รวมท้ังกำรมีมติให้ผลักดันเวที IGF ให้มี

พื้นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลำยภำคส่วนเพื่ออภิปรำยปัญหำของกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต

 ภำคประชำสังคมยังคงมีส่วนร่วมอย่ำงเข้มแข็งกับกิจกรรมของเวที IGF บทบำทที่โดดเด่นอย่ำง

หนึง่ของตวัแทนภำคประชำสงัคมในกระบวนกำรกำรอภบิำลอนิเทอร์เนต็คอื กำรรวมตวัเป็นคณะเพือ่กำร

อภิบำลอินเทอร์เน็ต (Internet Governance Caucus - IGC) ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่สนใจแลกเปลี่ยน

ควำมเห็นทำงเลือกด้ำนนโยบำยและควำมช�ำนำญเกี่ยวกับปัญหำของกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต โดยมีกำร

อภิปรำยแลกเปลี่ยนกันในรูปแบบเมลลิงลิสต์ (mailing list)
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 หน่วยงำนภำคประชำสงัคมมีบทบำทเข้มแข็งในแทบทุกประเดน็เกีย่วกบักำรอภบิำลอนิเทอร์เนต็ 

ตั้งแต่กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนผ่ำนแม่แบบเศรษฐกิจไปจนถึงประเด็นสิทธิและเสรีภำพ โดยเน้นกำร

คุ้มครองประโยชน์สำธำรณะ หลำยหน่วยงำนว่ำจ้ำงผู้ช�ำนำญกำรและนักวิชำกำรท่ีมีองค์ควำมรู้และ 

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับลักษณะพิเศษของอินเทอร์เน็ตเป็นอย่ำงดี ท�ำให้สำมำรถแสดงควำมเห็นท่ีเป็น

ประโยชน์อย่ำงมำกต่อกระบวนกำรที่ก�ำหนดกำรตัดสินใจ

 เม่ือเร็วๆ นี้ได้เกิดควำมแตกต่ำงด้ำนควำมคิดในบรรดำหน่วยงำนภำคประชำสังคมในแง่กำร

คุ้มครองประโยชน์สำธำรณะระดับโลก ภำคประชำสังคมบำงหน่วยงำนโดยเฉพำะที่มำจำกประเทศก�ำลัง

พฒันำมองว่ำกำรมีบทบำทมำกข้ึนของรฐับำลจะช่วยถ่วงดลุอ�ำนำจท่ียิง่ใหญ่ของอตุสำหกรรมอนิเทอร์เนต็ 

ในขณะท่ีภำคประชำสังคมจำกประเทศพัฒนำแล้วมักมีควำมเห็นเข้ำข้ำงอุตสำหกรรมอินเทอร์เน็ตและ

ประชำคมที่มีควำมรู้ด้ำนเทคนิค โดยเฉพำะในประเด็นเกี่ยวกับกำรไหลของข้อมูลอย่ำงเสรี

หน่วยงานระหว่างประเทศ
ITU เป็นหน่วยงำนระหว่ำงประเทศท่ีส�ำคัญในกระบวนกำร WSIS โดยเป็นที่ตั้งของส�ำนักเลขำธิกำรของ 

WSIS และให้ควำมเห็นเชิงนโยบำยในประเด็นที่ส�ำคัญ ITU มีส่วนร่วมในกระบวนกำร WSIS ในแง่ของ

กำรก�ำหนดและสนับสนุนจุดยืนใหม่ของหน่วยงำนเพ่ือรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของ

โทรคมนำคมโลก ซึ่งเป็นผลมำจำกอินเทอร์เน็ต บทบำทของ ITU ยังถูกท้ำทำยในหลำยด้ำน รวมทั้งกำร

สูญเสียบทบำทส�ำคัญเชิงนโยบำย อันเป็นผลมำจำกกำรเปิดเสรีตลำดโทรคมนำคมโลกที่น�ำโดยองค์กำร

กำรค้ำโลก รวมท้ังแนวโน้มล่ำสดุท่ีจะเปลีย่นจรำจรทำงโทรศพัท์ท่ีเป็นโทรคมนำคมแบบเดมิให้เป็นระบบ

อินเทอร์เนต็ (โดยผ่ำน VoIP) ซ่ึงจะย่ิงท�ำให้บทบำทเชิงก�ำกบัดแูลของ ITU ลดลงในส่วนของโทรคมนำคม

โลก

 ควำมเป็นไปได้ท่ี ITU อำจกลำยเป็นโครงสร้ำงของอินเทอร์เน็ตหลักในทำงพฤตินัยเม่ือผ่ำน

กระบวนกำร WSIS ท�ำให้เกิดข้อกังวลกับสหรัฐฯ และประเทศพัฒนำแล้วบำงแห่ง แต่กลับได้รับกำร

สนับสนุนจำกประเทศก�ำลังพัฒนำตลอดกระบวนกำร WSIS สภำพกำรณ์เช่นนี้ท�ำให้เกิดควำมตึงเครียด

เชงินโยบำย ซ่ึงเห็นได้อย่ำงชัดเจนโดยเฉพำะในส่วนของกำรอภบิำลอนิเทอร์เนต็ ควำมตงึเครยีดระหว่ำง 

ICANN และ ITU มีขึ้นตั้งแต่เริ่มมีกำรก่อตั้ง ICANN เมื่อปี 1998 กำรประชุม WSIS ไม่ได้ช่วยลดควำม

ตึงเครียดกังกล่ำว ยิ่งมีกำรหลอมรวมของเทคโนโลยีกำรสื่อสำรต่ำงๆ มำกขึ้นเท่ำไร ก็ยิ่งมีแนวโน้มว่ำจะ

เกิดค�ำถำมต่อบทบำทที่เข้มแข็งมำกขึ้นของ ITU ในส่วนของกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะเป็นวำระกำร

อภปิรำยเชิงนโยบำยระดบัโลกต่อไป รวมท้ัง ITU ยงัมีบทบำทอย่ำงเข้มแข็งในประเดน็ควำมม่ันคงไซเบอร์
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 ประเดน็ท่ีเกีย่วข้องอีกประกำรหนึง่คอืกำรผลกัดนัให้กำรประชมุ WSIS ท่ีประกอบด้วยผูม้ส่ีวนได้

ส่วนเสียหลำยภำคส่วน กลำยเป็นวำระของบรรดำหน่วยงำนเฉพำะด้ำนขององค์กำรสหประชำชำติ  

ปัจจบัุนประเดน็ท่ีเกีย่วข้องกบักำรสือ่สำรและเทคโนโลยอีนิเทอร์เนต็ในส่วนท่ีไม่ใช่เรือ่งเทคนคิ อย่ำงเช่น 

ประเดน็ทำงสงัคม เศรษฐกจิ และวัฒนธรรม เป็นอ�ำนำจหน้ำท่ีของหน่วยงำนองค์กำรสหประชำชำตอ่ืินๆ 

อยู่แล้ว โดยเฉพำะ UNESCO ซึ่งท�ำงำนในประเด็นพหุนิยมทำงภำษำ ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 

สังคมแห่งควำมรู้ และกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล ควำมสมดุลระหว่ำง ITU กับหน่วยงำนองค์กำรสหประชำ

ชำติอ่ืนๆ เป็นเรื่องท่ีต้องมีกำรจัดกำรอย่ำงระมัดระวัง กระบวนกำรภำยหลังท่ีประชุม WSIS สะท้อน 

ควำมสมดุลดังกล่ำว โดยผู้มีบทบำทหลักประกอบด้วย ITU, UNESCO และ UNDP

ประชาคมที่มีความรู้ด้านเทคนิค
ประชำคมท่ีมคีวำมรูด้้ำนเทคนคิ (technical community) ประกอบด้วยสถำบันและบุคคลซ่ึงมส่ีวนพัฒนำ

และส่งเสริมอินเทอร์เน็ตตั้งแต่เริ่มต้น เท่ำท่ีผ่ำนมำ สมำชิกของประชำคมท่ีมีควำมรู้ด้ำนเทคนิคมัก 

เชื่อมโยงกับมหำวิทยำลัยในสหรัฐฯ และมีบทบำทส�ำคัญในกำรพัฒนำมำตรฐำนเชิงเทคนิคและก�ำหนด

หน้ำท่ีในขัน้พืน้ฐำนของอินเทอร์เนต็ ประชำคมท่ีมคีวำมรูด้้ำนเทคนคิยังมส่ีวนในกำรก�ำหนดเจตนำรมณ์

เบ้ืองต้นของอินเทอร์เน็ต ท้ังนี้โดยอยู่บนหลักกำรกำรแลกเปลี่ยนทรัพยำกร กำรเข้ำถึงแบบเปิด กำร 

ต่อต้ำนบทบำทของรัฐบำลในกำรก�ำกับดูแลอินเทอร์เน็ต นับแต่เริ่มต้น สมำชิกของประชำคมช่วยกัน

ปกป้องแนวคิดพื้นฐำนของอินเทอร์เน็ตให้ปลอดพ้นจำกกำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์อย่ำงเข้มข้นและ

อิทธิพลกว้ำงขวำงของรัฐบำล

ค�าศัพท์
มีกำรใช้ค�ำศัพท์อื่นๆ แทนค�ำว่ำ “ประชำคมที่มีควำมรู้ด้ำนเทคนิค” เช่น ประชำคมอินเทอร์เน็ต (Internet 

community) นักพัฒนำอินเทอร์เน็ต (Internet developers) ผู้ก่อตั้งอินเทอร์เน็ต (Internet founders) 

บิดำแห่งอินเทอร์เน็ต (Internet fathers) และนักเทคโนโลยีนิยม (technologists) ค�ำว่ำ “ประชำคมที่มี

ควำมรู้ด้ำนเทคนิค” ถูกใช้ในปฏิญญำของ WSIS และเอกสำรเชิงนโยบำยอื่นๆ

 ในบริบทของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ ประชำคมท่ีมีควำมรู้ด้ำนเทคนิคอำจเรียกได้ว่ำเป็น 

ประชำคมแห่งควำมรู้ (epistemic community)17 ประชำคมท่ีมีควำมรู้ด้ำนเทคนิคในยุคแรกเป็นกำร

ประสำนงำนโดยใช้หลกัเกณฑ์ซ่ึงเป็นท่ีรบัรูก้นัโดยท่ัวไป โดยมีกระบวนกำรอย่ำงเป็นทำงกำรกระบวนกำร



225

บทที่ 7 ผู้มีบทบาทในการอภิบาลอินเทอร์เน็ต

เดียวคือ กำรเรียกร้องขอข้อคิดเห็น (Request for Comments - RFC) มำตรฐำนอินเทอร์เน็ตที่ส�ำคัญ

และเป็นข้ันพ้ืนฐำนจะถกูอธบิำยโดยผ่ำนกระบวนกำร RFCs แม้จะไม่มข้ีอก�ำหนดเคร่งครดัหรอืกลไกอย่ำง

เป็นทำงกำร แต่ชุมชนอินเทอร์เน็ตในยุคแรกบริหำรด้วยหลักจำรีตประเพณีและอิทธิพลของคนระดับ

เดยีวกนั ผูเ้ข้ำร่วมส่วนใหญ่ในกระบวนกำรนีมั้กมค่ีำนยิม ระบบกำรให้คณุค่ำ และทัศนคตท่ีิคล้ำยคลงึกนั

 กำรบริหำรงำนอินเทอร์เน็ตในยุคแรกของประชำคมท่ีมีควำมรู้ด้ำนเทคนิคถูกท้ำทำยเมื่อกลำง

ทศวรรษ 1990 หลังจำกอินเทอร์เน็ตกลำยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทำงสังคมและเศรษฐกิจของโลก กำร

เตบิโตของอนิเทอร์เนต็ท�ำให้เกดิกลุม่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีใหม่ๆ รวมท้ังภำคธรุกจิ ซ่ึงมวีฒันธรรมตำมอำชีพ

และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและกำรอภิบำลท่ีแตกต่ำงไป ส่งผลให้เกิดควำมตึงเครียดมำกข้ึน  

ยกตัวอย่ำงเช่นในช่วงทศวรรษ 1990 ชุมชนอินเทอร์เน็ตและบริษัทเน็ตเวิร์กโซลูชันส์18มีส่วนร่วมใน

เหตุกำรณ์ท่ีเรียกว่ำสงครำม DNS เป็นควำมขัดแย้งเน่ืองจำกกำรแย่งชิงกำรควบคุมรูตเซิร์ฟเวอร์และ

ระบบชื่อโดเมน

 ประชำคมอินเทอร์เนต็เป็นหนึง่ในตวัแทนหลกัของประชำคมท่ีมคีวำมรูด้้ำนเทคนคิ เป็นท่ีตัง้ของ 

IETF ซึ่งสนับสนุนอินเทอร์เน็ตแบบเปิดและมีบทบำทที่เข้มแข็งในกำรสร้ำงเสริมศักยภำพ

 ประชำคมท่ีมีควำมรู้ด้ำนเทคนิคมีบทบำทส�ำคัญในกระบวนกำรท้ังกำรก่อตั้งและบริหำรงำน 

ICANN วินต์ เซิร์ฟ เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งอินเทอร์เน็ตและเป็นประธำนของคณะกรรมกำรบริหำร ICANN 

ตั้งแต่ปี 2000 - 2007 สมำชิกของประชำคมที่มีควำมรู้ด้ำนเทคนิคจึงมีต�ำแหน่งส�ำคัญในหน่วยงำนที่มี

อ�ำนำจตัดสินใจหลำยแห่งของ ICANN

 ปัจจุบัน จ�ำนวนผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตเกือบ 3 พันล้ำนคน ท�ำให้เกินขอบเขตกำรก�ำหนดกรอบ

นโยบำยของ ICANN ซึ่งที่ผ่ำนมำเป็นภำรกิจหลักของประชำคมที่มีควำมรู้ด้ำนเทคนิค ในขณะที่เส้นแบ่ง

ระหว่ำงพลเมอืงกบัผูใ้ช้งำนอนิเทอร์เนต็เริม่ไม่ชัดเจน รัฐบำลจ�ำเป็นต้องมบีทบำทมำกขึน้และจ�ำเป็นต้อง

มีโครงสร้ำงอื่นๆ เพื่อเป็นตัวแทนของพลเมือง แทนที่จะเป็นตัวแทนเฉพำะของผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ต ซึ่ง

เรำมักเรียกว่ำเป็นประชำคมที่มีควำมรู้ด้ำนเทคนิค ผู้ที่เห็นว่ำรัฐบำลควรมีบทบำทมำกขึ้นในกำรอภิบำล

อินเทอร์เน็ตใช้แนวทำงนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดตัวแทนของพลเมือง แทนท่ีจะเป็นตัวแทนของผู้ใช้งำนและ

ประชำคมอินเทอร์เน็ต

 ประชำคมท่ีมีควำมรู้ด้ำนเทคนิคมักสนับสนุนจุดยืนพิเศษของตนในด้ำนกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต 

โดยอ้ำงควำมช�ำนำญในเชิงเทคนิคของตน พวกเขำเห็นว่ำ ICANN เป็นหน่วยงำนด้ำนเทคนิคเป็นหลัก 

จึงควรมีบุคคลท่ีมีควำมรู้เชิงเทคนิคเข้ำไปบริหำรงำน แต่จำกปัญหำท่ีเพิ่มขึ้นเนื่องจำกควำมพยำยำม

รักษำให้ ICANN เป็นองค์กรด้ำนเทคนิคอย่ำงเดียว เหตุผลที่สนับสนุนบทบำทพิเศษของประชำคมที่มี

ควำมรูด้้ำนเทคนคิจึงถกูท้ำทำยมำกขึน้ มแีนวโน้มว่ำสมำชิกของประชำคมท่ีมคีวำมรูด้้ำนเทคนคิจะค่อยๆ 

สลำยตัวกลำยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก โดยเฉพำะภำคประชำสังคม ภำคธุรกิจ และ

นักวิชำกำร ทั้งยังรวมถึงรัฐบำลด้วย
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องค์กรความร่วมมือด้านการจัดสรรชื่อและ
หมายเลขทางอินเทอร์เน็ต (ICANN)
ICANN เป็นสถำบันหลกัในเชิงกำรอภบิำลอินเทอร์เนต็ รบัผดิชอบในกำรบรหิำรจดักำรโครงสร้ำงพืน้ฐำน

หลักทำงอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยท่ีอยู่ไอพี (IP address) ชื่อโดเมน (domain name) และรูตเซิร์ฟเวอร์ 

(root server) ควำมสนใจมำกขึ้นที่มีต่อบทบำทของ ICANN มีขึ้นพร้อมกับกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วของ

อินเทอร์เน็ตในช่วงต้นทศวรรษ 2000 และ ICANN เริ่มเป็นที่สนใจในแง่ของนโยบำยระดับโลกในช่วงที่มี

กระบวนกำร WSIS (2002-2005)

 แม้ว่ำ ICANN จะเป็นหนึ่งในผู้มีบทบำทด้ำนกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต แต่ไม่ได้เป็นผู้ก�ำกับดูแล

ทุกแง่มุมของอินเทอร์เน็ต จึงไม่ถูกต้องที่มักเรียกว่ำ ICANN เป็นรัฐบำลอินเทอร์เน็ต ICANN บริหำร

จัดกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงอินเทอร์เน็ต แต่ไม่มีอ�ำนำจโดยตรงในกำรแก้ปัญหำของกำรอภิบำล

อินเทอร์เน็ต เช่น ควำมมั่นคงไซเบอร์ นโยบำยเกี่ยวกับเนื้อหำ กำรคุ้มครองลิขสิทธิ์ กำรคุ้มครอง 

ควำมเป็นส่วนตัว กำรรักษำควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม หรือกำรอุดช่องว่ำงดิจิทัล

 ICANN เป็นสถำบันแบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลำยภำคส่วนซ่ึงท�ำงำนเกี่ยวข้องกับหน่วยงำนท่ี 

หลำกหลำยในหลำยรูปแบบ โดยอำจแบ่งเป็นกลุ่มอย่ำงไม่เป็นทำงกำรได้ 4 กลุ่ม

 •  หน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ICANN ประกอบด้วย ประชำคมที่มีควำมรู้ด้ำน

เทคนิค ภำคธุรกิจ และรัฐบำลสหรัฐฯ

 •  หน่วยงำนระหว่ำงประเทศ โดย ICANN เป็นหน่วยงำนที่มีบทบำทมำกสุดในกำรท�ำงำนกับ 

ITU และองค์กำรทรัพย์สินทำงปัญญำโลก

 •  รัฐบำลของประเทศต่ำงๆ ซึ่งมีควำมสนใจมำกขึ้นต่อบทบำทที่ใหญ่ขึ้นของ ICANN นับตั้งแต่

เริ่มกระบวนกำร WSIS

 • ผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ต (ประชำคมในวงกว้ำง)

 ICANN ได้ทดลองใช้หลำยวิธีกำรเพื่อกระตุ้นกำรมีส่วนร่วมของผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ต ในยุคแรก 

พวกเขำพยำยำมกระตุน้กำรมส่ีวนร่วมของผูใ้ช้งำนอินเทอร์เนต็โดยให้มีกำรเลอืกตัง้โดยตรงส�ำหรบัตวัแทน

ท่ีจะเข้ำมำเป็นคณะกรรมกำรบริหำรของ ICANN เป็นควำมพยำยำมท่ีจะรกัษำควำมชอบธรรมของ ICANN 

แต่เนื่องจำกมีผู้ลงคะแนนเสียงน้อย และมีกำรใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรอย่ำงมิชอบ กำรลงคะแนน

เสียงโดยตรงจึงไม่ประสบควำมส�ำเร็จ ไม่ท�ำให้เกิดตัวแทนท่ีแท้จริงของผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ต เมื่อ 

ไม่นำนมำนี ้ICANN พยำยำมส่งเสรมิกำรมส่ีวนร่วมของผูใ้ช้งำนอินเทอร์เนต็โดยผ่ำนโครงสร้ำงกำรอภิบำล

แบบ “วงกว้ำง” (at-large) กำรทดลองในเชิงโครงสร้ำงเช่นนี้มีควำมจ�ำเป็นต่อกำรรักษำควำมชอบธรรม

ของ ICANN19
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 กระบวนกำรตดัสนิใจของ ICANN ได้รับอิทธพิลจำกกระบวนกำรกำรอภบิำลอินเทอร์เนต็ในยุคต้น 

มีลักษณะจำกล่ำงสู่บน โปร่งใส เปิดกว้ำง และมีส่วนร่วม ควำมแตกต่ำงส�ำคัญระหว่ำงประชำคมท่ีมี 

ควำมรู้ด้ำนเทคนิคในทศวรรษ 1980 กับบริบทกำรตัดสินใจของ ICANN ในปัจจุบัน คือ ระดับของ “ทุน

ทำงสงัคม” (social capital) ในอดตี ประชำคมท่ีมคีวำมรู้ด้ำนเทคนคิมีควำมไว้วำงใจซ่ึงกนัและกนัสงู และ

มีเอกภำพในแง่ของกำรตัดสินใจ อีกท้ังกำรระงับข้อพิพำทก็มีข้ันตอนเรียบง่ำยกว่ำท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

กำรเติบโตของอินเทอร์เน็ตซ่ึงครอบคลุมผู้ใช้งำนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใหม่อีกหลำยล้ำนคน ท�ำให้เกิน

ควำมสำมำรถของประชำคมที่มีควำมรู้ด้ำนเทคนิคในยุคต้น

 ในเวลำต่อมำ กำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วของอินเทอร์เน็ตท�ำให้ทุนทำงสังคมท่ีเคยมีอยู่ในยุคต้น 

ลดลง ด้วยเหตุดังกล่ำว ข้อเสนอของประชำคมท่ีมีควำมรู้ด้ำนเทคนิคท่ีต้องกำรรักษำกระบวนกำร 

ตดัสนิใจแบบไม่เป็นทำงกำรในยุคต้นเอำไว้จงึไม่สอดคล้องกบัควำมเป็นจรงิ หำกปรำศจำกทุนทำงสงัคม 

วิธีกำรส�ำคัญที่จะประกันให้มีกระบวนกำรตัดสินใจที่ท�ำงำนได้เต็มที่คือ กำรก�ำหนดกระบวนกำรตัดสินใจ

อย่ำงเป็นทำงกำร และพัฒนำกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลที่หลำกหลำยขึ้นมำ

 ท่ีผ่ำนมำมกีำรแก้ไขข้ันตอนกำรตดัสนิใจบำงส่วนเพือ่ให้สอดคล้องกบัสภำพกำรณ์ท่ีเปลีย่นแปลง

ไป กำรแก้ไขครั้งส�ำคัญเกิดขึ้นในเวที ICANN เมื่อปี 2002 ซึ่งประกอบด้วยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำของรัฐบำล (Governmental Advisory Committee - GAC) และกำรยกเลิกระบบ

เลือกตั้งโดยตรง

ปัญหา

การจัดการเชิงเทคนิค vs เชิงนโยบาย

ควำมขัดแย้งระหว่ำงกำรจัดกำรเชิงเทคนิคกับเชิงนโยบำย ท�ำให้เกิดควำมตึงเครียดอย่ำงต่อเนื่องในกำร

ด�ำเนนิงำนของ ICANN โดย ICANN มกัเสนอภำพตนเองว่ำเป็นหน่วยงำนประสำนงำนในเชงิเทคนคิของ

อินเทอร์เน็ต และมุ่งจัดกำรในประเด็นทำงเทคนิคเท่ำนั้น ทว่ำไม่ยุ่งเกี่ยวกับนโยบำยสำธำรณะของ

อินเทอร์เน็ต เจ้ำหน้ำที่ของ ICANN มองว่ำลักษณะกำรท�ำงำนเชิงเทคนิคเช่นนี้เป็นเหตุผลส�ำคัญในเชิง

แนวคดิท่ีจะปกป้องสถำนภำพพิเศษของหน่วยงำนและโครงสร้ำงขององค์กรเอำไว้ เอสเธอร์ ไดสนั (Esther 

Dyson) ประธำนคนแรกของ ICANN ย�้ำว่ำ “ICANN ไม่ได้ ‘ปรำรถนำจะแก้’ ปัญหำของกำรอภิบำลอิน

เทอร์เน็ตใดๆ ในทำงปฏิบัติแล้ว หน่วยงำนก�ำกับดูแลเฉพำะระบบท่อ ไม่ใช่ประชำชน ท้ังยังมีอ�ำนำจ

หน้ำทีท่ี่จ�ำกัดในกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงอินเทอร์เน็ต (ส่วนใหญ่ในเชิงเทคนิค) และระบบ

ชื่อโดเมนเท่ำนั้น”20

 ผู้วิจำรณ์ควำมเห็นนี้มักมองว่ำกำรแก้ปัญหำเชิงเทคนิคอย่ำงเป็นกลำงไม่มีอยู่จริง สุดท้ำยแล้ว 
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กำรแก้ปัญหำเชงิเทคนคิหรือกำรตดัสนิใจเชิงเทคนคิทุกประกำรย่อมสนบัสนนุผลประโยชน์บำงอย่ำง ท�ำให้

บำงกลุ่มเข้มแข็งขึ้น และส่งผลกระทบต่อชีวิตทำงสังคม กำรเมือง และเศรษฐกิจ ข้อถกเถียงในประเด็น

ต่ำงๆ อย่ำงเช่น ชื่อโดเมน .xxx (เนื้อหำส�ำหรับผู้ใหญ่) สะท้อนอย่ำงชัดเจนว่ำ ICANN จ�ำเป็นต้องท�ำงำน

เกีย่วกบันโยบำยสำธำรณะในส่วนท่ีเป็นประเดน็เชิงเทคนคิด้วย ถ้อยแถลงท่ีสมบูรณ์ของท่ีประชมุเนต็มัน

ไดอัลมีข้อเสนอแนะให้อภิปรำยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ICANN และ IANA ทั้งนี้เพื่อท�ำควำมเข้ำใจถึง “ควำม

สัมพันธ์ท่ีเหมำะสมระหว่ำงแง่มุมทำงนโยบำยกับปฏิบัติกำร”10 กำรเข้ำมำท�ำงำนเกี่ยวกับโดเมนระดับ 

บนสุดทั่วไปที่ก�ำหนดขึ้นมำใหม่จะท�ำให้ ICANN ต้องเข้ำมำเกี่ยวข้องกับประเด็นด้ำนนโยบำยสำธำรณะ

มำกขึ้น

สถานะระหว่างประเทศของ ICANN

ควำมสัมพันธ์พิเศษระหว่ำง ICANN กับรัฐบำลสหรัฐฯ เป็นประเด็นท่ีถูกวิพำกษ์วิจำรณ์อย่ำงมำก  

และมักเกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ ลักษณะแรกเกี่ยวกับกำรตรวจสอบได้ในระดับโลกของ ICANN และในส่วน

ของกำรทบทวนในแง่หลักกำร เน้นถึงองค์ประกอบส�ำคัญของโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงอินเทอร์เน็ตโลก ซึ่ง

อำจส่งผลกระทบต่อทุกประเทศ แต่ถูกก�ำกับดูแลโดยประเทศเดียว เป็นกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ที่เห็นได้อย่ำง

ชัดเจนในกระบวนกำร WSIS และย่ิงเข้มข้นมำกข้ึนเนื่องจำกควำมระแวงต่อนโยบำยต่ำงประเทศของ

สหรัฐฯ ภำยหลังกำรแทรกแซงด้ำนทหำรในอิรัก ส่วนข้อโต้แย้งโดยท่ัวไปตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนทำง

ประวัติศำสตร์ที่ว่ำอินเทอร์เน็ตสร้ำงขึ้นในสหรัฐฯ และสร้ำงด้วยเงินทุนสนับสนุนจำกรัฐบำลสหรัฐฯ ตำม

เหตุผลดังกล่ำว รัฐบำลสหรัฐฯ ย่อมมีควำมชอบธรรมทำงศีลธรรมท่ีจะตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบและ

ควำมเรว็ของกระบวนกำรโลกำภวิตัน์เกีย่วกบักำรอภบิำลอนิเทอร์เนต็ เป็นแนวทำงซ่ึงมอิีทธพิลต่อรฐัสภำ

สหรฐัฯ ซ่ึงต่อต้ำนกระบวนกำรโลกำภวิตัจน์ดงักล่ำว และโดยเฉพำะบทบำทหลกัจำกรฐับำลอ่ืนๆ [แม่แบบ

ที่มักเรียกว่ำกำรแปรรูปให้เป็นของนำนำชำติ (internationalisation) ของฝ่ำยสนับสนุนแนวทำงพหุภำคี)

 ข้อวจิำรณ์ลกัษณะท่ี 2 เกีย่วกบัควำมสมัพนัธ์พิเศษระหว่ำง ICANN-สหรฐัฯ ซ่ึงอยู่บนพืน้ฐำนกำร

พิจำรณำแง่มุมเชิงปฏิบัติและเชิงกฎหมำย เนื่องจำก ICANN เป็นหน่วยงำนนิติบุคคลตำมกฎหมำยใน

สหรัฐฯ จึงจ�ำเป็นต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยสหรัฐฯ และกฎหมำยเหล่ำนี้อำจส่งผลกระทบต่อกำรท�ำหน้ำที่

ก�ำกับดูแลในระดับโลกของ ICANN ผู้วิจำรณ์บทบำทของสหรัฐฯ มักอ้ำงตัวอย่ำงของกำรคว�่ำบำตร หำก

สถำบันตลุำกำรของสหรัฐฯ เข้ำมำมบีทบำทและสนบัสนนุให้มีมำตรกำรคว�ำ่บำตรต่อรฐับำลประเทศต่ำงๆ 

อย่ำงเช่น อิหร่ำนและคิวบำ สถำบันตุลำกำรก็อำจบังคับให้ ICANN ซึ่งเป็นหน่วยงำนเอกชนของสหรัฐฯ 

สำมำรถลบโดเมนประเทศของท้ังสองประเทศออกไปจำกระบบอินเทอร์เน็ต ตำมเหตุผลดังกล่ำว หำก 

ICANN พยำยำมรักษำช่ือโดเมนของอิหร่ำนและคิวบำไว้ เท่ำกับกระท�ำกำรท่ีฝ่ำฝืนกฎหมำยคว�่ำบำตร

ของสหรัฐฯ แม้ที่ผ่ำนมำยังไม่เคยเกิดเหตุกำรณ์ลบชื่อโดเมนของประเทศใด แต่ก็เป็นสิ่งที่อำจเกิดขึ้นได้

เมื่อพิจำรณำจำกสถำนะทำงกฎหมำยของ ICANN
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ขั้นตอนต่อไป
สถำนะใหม่ของ ICANN ได้รับกำรเสนอจำกกำรประกำศของ NTIA เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2014 โดยกำร

เปลี่ยนแปลงสถำนะของ ICANN อำจท�ำให้สำมำรถแก้ปัญหำหลักทั้ง 2 ประกำร ทั้งในส่วนของนโยบำย

สำธำรณะและโลกำภิวัตน์ และท�ำให้มีควำมคลุมเครือน้อยลง และท�ำให้ภำรกิจของ ICANN ชัดเจน 

มำกขึ้น อนำคตของกำรพัฒนำ ICANN ต้องอยู่บนแนวทำงแก้ปัญหำที่สร้ำงสรรค์ รวมทั้งกำรผลักดันให้ 

ICANN มีสถำนะทำงกฎหมำยเป็นพิเศษ (sui generis) ในโครงสร้ำงระดับโลก ซ่ึงจะช่วยรักษำควำม 

ได้เปรียบทั้งปวงของโครงสร้ำงในปัจจุบันของ ICANN เอำไว้ และช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่ำงๆ โดยเฉพำะ

ปัญหำเกี่ยวกับกำรตรวจสอบได้และควำมชอบธรรมระหว่ำงประเทศ ผู้สนับสนุนแนวทำงแก้ปัญหำท่ี

สร้ำงสรรค์เช่นนัน้ประกอบด้วยขบวนกำรกำชำดและเสีย้ววงเดอืนแดงนำนำชำต ิ(International Red Cross 

and Red Crescent Movement) ซึ่งมีกลไกช่วยสนับสนุนกำรมีบทบำทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกรอบ

นโยบำยที่ชอบด้วยกฎหมำยระหว่ำงประเทศ ท�ำให้เกิดสมดุลระหว่ำงประโยชน์สำธำรณะและกำรด�ำเนิน

งำนของภำคเอกชน
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แผนท่ีนี้จัดท�ำขึ้นจำกงำนวิจัยของดิโพลและแนวทำงกำรอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

สื่อสำรกับกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต ที่มีกำรพัฒนำระหว่ำงปี 1998-2010

แผนที่เดิมเป็นกำรจัดท�ำโดยสเตฟำโน บำลดิ, เอดูอำร์โด เกลบ์สไตน์ และโจวำน เคอร์บำลิจำ

เส้นทางของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต
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ลูกบาศก์การอภิบาลอินเทอร์เน็ต

ลูกบาศก์การอภิบาลอินเทอร์เน็ตแสดงภาพของกระบวนการการอภิบาลอินเทอร์เน็ต

 แกน อะไร (WHAT) ประกอบด้วยปัญหำของกำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต (เช่น โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ลิขสิทธิ์ และควำมเป็นส่วนตัว) เน้นลักษณะที่เป็นสหสาขาวิชา (multidisciplinary) ของปัญหำของกำร

อภิบำลอินเทอร์เน็ต

 แกน ใคร (WHO) ของลูกบำศก์เน้นท่ีผู้บีบทบำทส�ำคัญ (รัฐ หน่วยงำนระหวำ่งประเทศ ภำค

ประชำสงัคม ภำคเอกชน) สะท้อนให้เห็นแง่มุมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีหลายภาคส่วน (multistakeholder)

 แกน ที่ไหน (WHERE) ของลูกบำศก์สะท้อนถึงกรอบในกำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต (กำร

ก�ำกบัดแูลตนเอง ระดบัท้องถิน่ ระดบัประเทศ ระดบัภมูภิำค และระดบัโลก) เป็นแนวทำงของกำรอภบิำล

อินเทอร์เน็ตในหลายระดับ (multileveled)

 เม่ือเรำหมุนช้ินส่วนต่ำงๆ ในลกูบำศก์กำรอภบิำลอินเทอร์เนต็ เรำจะมองเห็นด้ำน อย่ำงไร (HOW) 

ซ่ึงเป็นส่วนของลกูบำศก์ท่ีช่วยให้เรำเห็นว่ำควรมกีำรก�ำกบัดแูลประเดน็ต่ำงๆ อย่ำงไร ท้ังในแง่ของเทคนคิ

กำรท�ำควำมเข้ำใจประเด็น (เช่น กำรเทียบเคียง) และในแง่ของข้อกฎหมำย (เช่น กฎหมำยอ่อน  

สนธิสัญญำ และปฏิญญำ) ยกตัวอย่ำงเช่น หำกมองท่ีด้ำนหนึ่งจะท�ำให้เรำเห็นว่ำประเด็นควำมเป็น 

ส่วนตัว (อะไร) ควรได้รับกำรจัดกำร (อย่ำงไร) โดยรัฐบำล ภำคธุรกิจ และภำคประชำสังคม (ใคร) ใน

ระดับภูมิภำค (ที่ไหน)

 องค์ประกอบที่ห้ำซึ่งแยกจำกลูกบำศก์กำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต ได้แก่– เมื่อไร (WHEN)
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มูลนิธิดิโพล (DiploFoundation) เป็นหน่วยงำนไม่แสวงหำก�ำไรซึ่งท�ำงำนเพื่อให้

เกิดกำรทูตแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิผล ก่อตั้งข้ึนเมื่อปี 2002 โดยรัฐบำล

มอลตำและสวิตเซอร์แลนด์ กิจกรรมของดิโพลเกี่ยวข้องและสนับสนุนกำรศึกษำ 

กำรอบรม และกำรสร้ำงเสริมศักยภำพ

 •  หลักสูตร: เรำมีหลักสูตรกำรศึกษำระดับหลังปริญญำตรีและกำรฝึก

อบรมในประเด็นต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรทูตส�ำหรับนักกำรทูต ข้ำรำชกำร 

เจ้ำหน้ำท่ีประจ�ำหน่วยงำนระหว่ำงประเทศและเอ็นจีโอ และผู้ศึกษำ

ด้ำนควำมสมัพันธ์ระหว่ำงประเทศ หลกัสตูรของเรำมท้ัีงแบบออนไลน์

และเป็นกำรเรียนผสม

 •  การสร้างศักยภาพ: ด้วยควำมสนับสนุนจำกแหล่งทุนและหน่วยงำน

พันธมิตร เรำจัดโครงกำรสร้ำงศักยภำพให้กับผู้เข้ำอบรมท่ีมำจำก

ประเทศก�ำลังพัฒนำในประเด็นต่ำงๆ อำทิ กำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต 

สิทธิมนุษยชน กำรทูตสำธำรณะและกำรรณรงค์ และกำรทูตด้ำน

สุขภำพ

 •  งานวิจัย: จำกกำรท�ำงำนวิจัยและกำรประชุม เรำศึกษำประเด็นท่ี

เกี่ยวข้องกับกำรทูต กำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต และห้องเรียนออนไลน์

 •  งานตีพิมพ์: สิ่งพิมพ์ของเรำเป็นปริทัศน์ของกำรพัฒนำด้ำนกำรทูต

ร่วมสมัย รวมถึงกำรวิเครำะห์ใหม่ๆ เกี่ยวกับแง่มุมแบบเดิมของกำร

ทูต

 •  กำรพัฒนำซอฟต์แวร์: เรำได้จดัท�ำซอฟต์แวร์แอปพลเิคชันท่ีออกแบบ

เพื่อนักกำรทูตและผู้ท�ำงำนด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ เรำยัง

เป็นผู้น�ำในกำรพัฒนำแพลตฟอร์มของห้องเรียนออนไลน์ด้วย

ดิโพลมีส�ำนักงำนใหญ่ที่มอลตำ และมีสำขำที่เจนีวำกับเบลเกรด

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดิโพล โปรดดู http://www.diplomacy.edu
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Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) หรือสมาคมเครือข่ายสื่อมวลชน 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีป้า) เป็นองค์กรเอกชนไม่แสวงก�ำไรท่ีท�ำงำนรณรงค์

เพ่ือเสรภีำพสือ่ท่ีแท้จริงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ก่อตัง้ในกรงุเทพมหำนครเม่ือ

พฤศจิกำยน 1998 ซีป้ำตั้งใจที่จะรวมกลุ่มนักข่ำวอิสระและองค์กรสื่อในภูมิภำค 

เพื่อเป็นพลังในกำรสนับสนุนและกำรคุ้มครองซึ่งกันและกัน

 ซีป้ำมีเป้ำหมำยท่ีจะท�ำให้เกิดเวทีเพื่อกำรปกป้องเสรีภำพสื่อ ให้ควำม

คุ้มครองกับนักข่ำว และฟูมฟักสภำพแวดล้อมท่ีอนุญำตให้วัฒนธรรมแห่งกำร

แสดงออกอย่ำงเสรี ควำมโปร่งใส พหุนิยม และควำมรับผิดชอบของสื่อได้เติบโต

 สมำชิกในควำมร่วมมือของซีป้ำนี้เปิดกว้ำงให้กับองค์กรรณรงค์เพื่อ 

สื่ออิสระท่ีมีประวัติในกำรท�ำงำนเพื่อเสรีภำพสื่อ สมำชิกก่อตั้งของซีป้ำจำก

อินโดนเีซีย ฟิลปิปินส์ และไทย ล้วนเป็นองค์กรท่ีท�ำงำนเพือ่สือ่ท่ีมีประวัตลิงหลกั

ปักฐำนเป็นอย่ำงดีในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ กำรท�ำงำนของเหล่ำสมำชิกดงักล่ำว

ได้น�ำมุมมองใหม่ๆ ในระดับภูมิภำค มำสู่กำรปฏิบัติงำนข่ำว และน�ำมำซ่ึง 

วิสยัทัศน์ท่ีจะน�ำเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ไปสูภ่มูภิำคท่ีสือ่มีเสรภีำพและมชีีวติชวีำ

http://www.seapa.org/



244



245

มูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง (Foundation for Internet and 

Civic Culture) เป็นองค์กรไม่แสวงก�ำไร ด�ำเนินงำนเพื่อคุ้มครองสิทธิพลเมืองใน

สังคมสำรสนเทศ 

 มูลนิธิเริ่มก่อตั้งในชื่อ เครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Netizen Network) 

เมื่อเดือนธันวำคม 2008 โดยเป็นกำรรวมกลุ่มของพลเมืองที่มีควำมเป็นห่วงถึง

กำรคุกคำมเสรีภำพกำรแสดงออก ในสภำพแวดล้อมหลังกำรรัฐประหำรเม่ือปี 

2006 ท่ีรัฐเริม่เข้มงวดมำกข้ึนกบักำรควบคมุกำรแสดงควำมคดิเห็นออนไลน์ โดย

เฉพำะกำรบังคับใช้พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กับ

เนือ้หำบนอินเทอร์เนต็ เครอืข่ำยด�ำเนนิงำนภำยใต้หลกัสทิธ ิ5 ประกำรคอื 1) สทิธิ

ในกำรเข้ำถึงข้อมูล 2) สิทธิในกำรคิดและกำรแสดงออก 3) สิทธิในควำมเป็น 

ส่วนตัว 4) สิทธิในกำรร่วมออกแบบนโยบำย และ 5) สิทธิในกำรเป็นเจ้ำของและ

ใช้ทรัพยำกร

 เครือข่ำยพลเมืองเน็ตจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิส�ำเร็จเมื่อวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2014 โดยมีวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเพื่อส่งเสริมกำรศึกษำวิจัย 

ด้ำนเทคโนโลยี สังคม และวัฒนธรรม ส่งเสริมกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร กำรสร้ำง

ควำมรู ้และกำรมส่ีวนร่วมของพลเมอืง และส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธเิสรภีำพของ

ประชำชน

 ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ คณะท�ำงำนของทั้งเครือข่ำยและมูลนิธิได้ร่วม

กบัประชำชนท่ีสนใจและองค์กรท้ังในและระหว่ำงประเทศ ด�ำเนนิกจิกรรมหลำกหลำย

ตำมสถำนกำรณ์ ทั้งติดตำมกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เข้ำ

ร่วมในกระบวนกำรด้ำนกฎหมำยและนโยบำย จัดสัมมนำวิชำกำร อบรมเชิง 

ปฏิบัติกำร และพบปะอย่ำงไม่เป็นทำงกำรกับชุมชนผู้ใช้เน็ต ให้ค�ำปรึกษำกับ

องค์กรประชำสังคมและนักกฎหมำยสิทธิ อีกท้ังจัดท�ำและเผยแพร่เอกสำรท่ี

เกี่ยวข้อง

มูลนิธิเป็นสมำชิกของ Association for Progressive Communication (APC)

https://thainetizen.org

https://www.facebook.com/thainetizen
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เกี่ยวกับผู้เขียน

โจวำน เคอร์บำลิจำ (Jovan Kurbalija) เป็นผู้อ�ำนวยกำรและ 

ผู้ก่อต้ังมูลนิธิดิโพล และเป็นประธำนของเวทีอินเทอร์เน็ต 

เจนีวำ (Geneva Internet Platform) เคยเป็นนักกำรทูตผู้มี

ประสบกำรณ์ท้ังทำงวิชำชีพและทำงวิชำกำรในด้ำนกฎหมำย

ระหว่ำงประเทศ กำรทูต และเทคโนโลยีข้อมูลสนเทศ ในปี 

1992 เขำได้ก่อตัง้หน่วยเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรทูต (Unit 

for Information Technology and Diplomacy) ขึ้นที่สถำบัน

กำรทูตศึกษำเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean Academy of 

Diplomatic Studies) ในมอลตำ หลังจำกให้กำรอบรม ท�ำวิจัย 

และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนกว่ำสิบปี ในปี 2002 ทำงหน่วยงำน

ได้พัฒนำขึ้นเป็นมูลนิธิดิโพล

 นับแต่ปี 1994 ดร. เคอร์บำลิจำสอนหนังสือเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

สื่อสำร/อินเทอร์เน็ตท่ีมีต่อกำรทูต และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร/กำรอภิบำลอินเทอร์เน็ต 

ปัจจุบัน เขำเป็นอำจำรย์พิเศษที่วิทยำลัยยุโรป (College of Europe) ในบรูจส์ และที่มหำวิทยำลัยเซนต์

กลัเลน (University of St Gallen) เขำยังบรรยำยท่ีสถำบันกำรทูตศกึษำเมดเิตอร์เรเนยีนในมอลตำ สถำบัน

กำรทูตเวียนนำ (Vienna Diplomatic Academy) สถำบันควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศดัตช์ (Dutch 

Institute of International Relations) หรือคลิงเงนดำล (Clingendael), สถำบันบัณฑิตศึกษำด้ำนวิเทศ

ศกึษำและกำรพฒันำ (Graduate Institute of International and Development Studies) ท่ีเจนวีำ วทิยำลยั

เจ้ำหน้ำท่ีสหประชำชำติ (UN Staff College) และมหำวิทยำลัยเซำเธิร์นแคลิฟอร์เนีย (University of 

Southern California) อีกท้ังเป็นผู้วำงรำกฐำนแนวคิดและบริหำรงำนโครงกำรสร้ำงศักยภำพด้ำนกำร

อภบิำลอินเทอร์เนต็ของมลูนธิดิโิพล (2005–2014) ดร. เคอร์บำลจิำสนใจท�ำงำนวจิยัเกีย่วกบักำรพฒันำ

ระบบกำรใช้อินเทอร์เน็ตในแง่กำรทูตและกำรเจรจำสมัยใหม่ และผลกระทบของอินเทอร์เน็ตต่อ 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศในโลกสมัยใหม่

 ดร. เคอร์บำลิจำ มีผลงำนตีพิมพ์และเป็นบรรณำธิกำรหนังสือ บทควำม และบทย่อยของหนังสือ

ต่ำงๆ มำแล้วมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็น Internet Guide for Diplomats, Knowledge and Diplomacy, The 

Influence of IT on Diplomatic Practice, Information Technology and Diplomatic Services of 

DiploFoundation’s Developing Countries, Modern Diplomacy และ Language and Diplomacy เขำ

ร่วมมือกบัสเตฟำโน บำลด ิและเอดอูำร์โด เกลบ์สไตน์ ในกำรเขียนหนงัสอืชุด Information Society Library 

ซ่ึงเป็นชุดหนงัสอืขนำดเลก็จ�ำนวน 8 เล่ม เนือ้หำครอบคลมุแง่มุมต่ำงๆ เกีย่วกบักำรพฒันำอินเทอร์เนต็

jovank@diplomacy.edu
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เกี่ยวกับผู้แปล

พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ ปัจจุบันเป็นนักแปล/นักเขียนอิสระ  

ก่อนหน้ำนัน้มปีระสบกำรณ์ท�ำงำนองค์กรพัฒนำเอกชนในและ

ระหว่ำงประเทศ 15 ปี พิภพสนใจประเด็นสิทธิที่จะมีเสรีภำพ

ในกำรแสดงออก ซ่ึงเขำเห็นว่ำเป็นพ้ืนฐำนของกำรพัฒนำ

ประชำธิปไตย

ผลงานแปลบางส่วน

  ท�ำเมืองให้น่ำอยู่: วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์และควำมหวังส�ำหรับเมืองที่ยั่งยืน (1996)

 จำกทุนนิยมโลกสู่ชุมชนโลก (2002)

  ฝ่ำพำยุก่อกำรร้ำย: บทอภิปรำยและสัมภำษณ์หลังเหตุกำรณ์ 9/11 (2004)

  ถำมท้ำโลกำภิวัตน์ = Questioning globalization (2007)

 สำยเกินไปไหม? (2008)

  จดหมำยถึงวำเนสสำ: ในโลกแห่งมนตร์ขลังอันเปี่ยมด้วยรักและกำรตระหนักรู้ (2009)

  คู่มือกำรสังเกตกำรณ์กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ: แนวทำงเพื่อกำรปฏิบัติ ล�ำดับที่ 5 (2011)

แลกเปลี่ยน/ติดตำมควำมเห็นกับพิภพได้ที่  

https://www.facebook.com/pipob.udomittipong




