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ในปี 2004 ตอนที่ผมบอกกับเพื่อนว่าท�ำอะไรในฐานะเป็นสมาชิกของกลุ่มปฏิบัติก ารการอภิบาล
อินเทอร์เน็ต (Working Group on Internet Governance - WGIG) พวกเขามักเรียกผมให้ไปซ่อมเครื่อง
ปริ๊นต์หรือให้ไปช่วยติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ พวกเขามองว่าผมคงท�ำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
นั่นเอง ผมจ�ำได้ว่าเคยลองหยั่งเสียงเล็กน้อยกับเพื่อนสมาชิกใน WGIG โดยถามพวกเขาว่าจะอธิบาย
สิ่งที่ตัวเองท�ำให้กับเพื่อน คู่ชีวิต และลูกของตัวเองฟังอย่างไร เช่นเดียวกับผม พวกเขาก็มีปัญหาในการ
อธิบาย เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ท�ำให้ผมเริ่มออกแบบและจัดเตรียมต้นฉบับในเบื้องต้นส�ำหรับ Diplo
รวมทั้งภาพวาดต่างๆ เกี่ยวกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ต
ทุกวันนี้ ผ่านไป 10 ปี คนที่เคยเรียกผมไปช่วยติดตั้งเครื่องปริ๊นต์กลับมาหาผมพร้อมค�ำถามว่า
จะรักษาความเป็นเจ้าของข้อมูลในเฟซบุ๊ก (Facebook) ได้อย่างไร หรือท�ำอย่างไรลูกๆ จะสามารถท่อง
อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย พวกเขากังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการท�ำสงครามทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ความเสี่ยงในโลกอินเทอร์เน็ต พอๆ กับเรื่องปริมาณน�้ำ โรงไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญส�ำหรับ
เมืองและประเทศของตนเอง คิดดูสิว่าเรามาไกลเพียงใด!
การอภิบาลอินเทอร์เน็ตเริ่มเป็นที่รับรู้ของสาธารณชนมากขึ้นเรื่อยๆ สังคมสมัยใหม่ต้องพึ่งพา
อินเทอร์เน็ต และยิง่ ท�ำให้ตอ้ งสนใจการอภิบาลอินเทอร์เน็ตมากขึน้ จากทีแ่ ต่เดิมให้ประโยชน์แต่คนจ�ำนวน
น้อย การอภิบาลอินเทอร์เน็ตเริ่มเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนไม่มากก็น้อย ไม่ว่าเราจะเป็นหนึ่งใน 2.9
พันล้านคนที่ใช้อนิ เทอร์เน็ต หรือผูท้ ี่ไม่ใช้อนิ เทอร์เน็ตแต่ยงั ต้องพึง่ พาบริการต่างๆ ซึง่ อินเทอร์เน็ตอ�ำนวย
ประโยชน์ให้
การอภิบาลอินเทอร์เน็ตเกี่ยวข้องกับผู้ที่อยู่ในโลกอิเล็กทรอนิกส์อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการท�ำ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-business) หรือการสร้างเครือข่ายผ่านเฟซบุ๊ก แต่กระนั้นก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องที่
กว้างกว่านั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทหาร นักกฎหมาย นักการทูต และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในแง่การให้
บริการสาธารณะ หรือการรักษาความปลอดภัย ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้น การอภิบาลอินเทอร์เน็ตและ
โดยเฉพาะการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและสิทธิมนุษยชนยังเป็นจุดเน้นในการท�ำงานของบรรดา
นักกิจกรรมภาคประชาสังคมและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ ส�ำหรับนักวิชาการและผู้ผลิตนวัตกรรมทั่วโลก การ
อภิบาลอินเทอร์เน็ตต้องรับประกันว่าระบบอินเทอร์เน็ตจะเปิดกว้างต่อการพัฒนาและนวัตกรรม
นักประดิษฐ์ส�ำหรับโลกอนาคตอย่างกูเกิล (Google) สไกป์ (Skype) เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ (Twitter)
เปิดตัวขึน้ มาแล้ว และก�ำลังท่องเน็ต ความคิดสร้างสรรค์และความริเริม่ ของพวกเขาไม่ควรถูกปิดกัน้ หาก
ควรได้รับการส่งเสริมเพื่อค้นหาวิธีการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตแบบใหม่และสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น
6

ผมหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะให้ข้อมูลเบื้องต้นที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับการอภิบาล
อินเทอร์เน็ต ส�ำหรับบางท่าน นี่อาจเป็นครั้งแรกที่ได้สัมผัสหัวข้อนี้ ส�ำหรับท่านอื่นๆ หนังสือเล่มนี้อาจ
ช่วยย�้ำเตือนสิ่งที่ท่านท�ำอยู่ในแวดวงเฉพาะด้านของท่าน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์
การค้าอิเล็กทรอนิกส์ การอภิบาลอิเล็กทรอนิกส์ และงานในเชิงอิเล็กทรอนิกส์อนื่ ใด ซึง่ ล้วนเป็นส่วนหนึง่
ของประเด็นการอภิบาลอินเทอร์เน็ต
วัตถุประสงค์เบือ้ งหลังแนวทางหลากหลายดังกล่าวคือความพยายามทีจ่ ะรักษาอินเทอร์เน็ตให้เป็น
ช่องทางบูรณาการอันเปีย่ มความสามารถส�ำหรับประชาชนหลายพันล้านคนทัว่ โลก อย่างน้อยสุด ผมหวัง
ว่าหนังสือเล่มนีจ้ ะช่วยตอบสนองความอยากรูแ้ ละกระตุน้ ให้ทา่ นศึกษาเพิม่ เติมเกีย่ วกับประเด็นส�ำคัญและ
มีอิทธิพลนี้ ก้าวให้ทันปัจจุบันเข้าไว้ และติดตามพัฒนาการใหม่ๆ ได้ที่ http://www.diplomacy.edu/
capacity/IG

โจวาน เคอร์บาลิจา

ผู้อ�ำนวยการ DiploFoundation
หัวหน้าเวทีอินเทอร์เน็ตเจนีวา (Geneva Internet Platform)
กันยายน 2014
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ชีวติ ในสังคมสารสนเทศทุกวันนี้ เราทุกคนล้วนเกีย่ วข้องกับอินเทอร์เน็ตในทางใดทางหนึง่ แม้เราจะไม่ใช่
“ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต” โดยตรงก็ตาม
ข่าวทางโทรทัศน์ทเี่ รารับชมส่วนหนึง่ ถูกส่งผ่านส�ำนักข่าวต่างประเทศมาทางอินเทอร์เน็ต อีกส่วน
หนึ่งถูกคัดเลือกจากบทสนทนาบนสื่อสังคมออนไลน์ สินค้าที่เราจับจ่ายในตลาด จ�ำนวนหนึ่งถูกสั่งซื้อมา
จากประเทศอื่น โดยใช้อีเมลเป็นตัวกลางเชื่อมคู่ค้าข้ามพรมแดน เช่นเดียวกับการประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน (ซึง่ อาจก�ำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างทีจ่ ะกระทบกับตัวเรา) ทีก่ ารประชุมแบบเห็นหน้าด้วยเว็บ
แคมหรือส่งเอกสารผ่านโปรแกรมแชตกลายเป็นเรื่องปกติ
ทีผ่ า่ นมาประเทศไทย ก็เช่นเดียวกับประเทศอืน่ ๆ ทีม่ คี วามพยายามจะจัดการหรือก�ำกับกิจกรรม
ออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การบริหารชื่อโดเมนของไทยทั้งในอักษรละตินและอักษรไทย การเตรียม
ความพร้อมสูก่ ารใช้หมายเลขไอพีรนุ่ ใหม่ การออกตราสัญลักษณ์รบั รองความปลอดภัยในการท�ำธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับร้านค้า การศึกษาเพื่อจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส�ำหรับผู้บริโภคสินค้าและบริการ
ออนไลน์ การส่งเสริมการสร้างเนือ้ หาทีเ่ ข้าถึงได้โดยทุกคน (จะใช้ตาดูอย่างเดียวก็ได้ หรือจะใช้หฟู งั อย่าง
เดียวก็ได้แล้วแต่สะดวก เป็นต้น) การจ�ำกัดการแสดงออกออนไลน์ที่รัฐบาลมองว่าอาจขัดศีลธรรมและ
เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ การจัดระดับเนื้อหาและใช้ซอฟต์แวร์คัดกรองในระบบเครือข่ายของ
โรงเรียนเพือ่ ป้องกันเด็กและเยาวชนจากเนือ้ หาไม่เหมาะสมกับวัย หรือการทีผ่ เู้ ขียนกระทูแ้ จ้งเตือนผูอ้ า่ น
ว่ากระทู้รีวิวหนังของตัวเอง “เปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของภาพยนตร์”
จะเห็นได้ว่า ประเด็นของการก�ำกับหรือจัดการนี้ มีหลากหลาย หลายประเด็นไม่ได้เกี่ยวกับตัว
อินเทอร์เน็ตในเชิงเทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยงั คาบเกีย่ วกับประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และวัฒนธรรมอีกด้วย อาจกล่าวได้วา่ ประเด็นเหล่านีว้ างซ้อนกันเป็นชัน้ ๆ ทับกันอยูบ่ นพืน้ ทีอ่ นิ เทอร์เน็ต
เดียวกัน นอกจากนี้ ด้วยความซับซ้อน-และทับซ้อน-ของประเด็น ก็ท�ำให้ในแต่ละประเด็นอาจมีผู้เข้ามา
เกี่ยวข้องทั้งประชาชนทั่วไป ภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่จ�ำเป็นหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะ
ต้องร่วมกันหารือเพื่อหาทางออก
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ด้วยเหตุนี้ ทิศทางของการจัดการกับอินเทอร์เน็ตในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา จึงมีแนวโน้มจะเป็นการ
ท�ำงานร่วมกันของหลายศาสตร์ ผ่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) จากหลายภาคส่วนที่ท�ำงานกัน
ในหลายระดับ อย่างที่เรียกกันว่า “multistakeholder governance model” หรือการอภิบาลด้วยผู้มีส่วน
ได้สว่ นเสียทีห่ ลากหลาย ผ่านการปรึกษาหารือ การท�ำประชาพิจารณ์ ซึง่ ในบางครัง้ (แต่ไม่จำ� เป็น) ก็อาจ
จะน�ำไปสูก่ ารสร้างระเบียบข้อบังคับหลวมๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงได้ทนั สถานการณ์เพือ่ ใช้กำ� กับประเด็นเฉพาะ
ด้านร่วมกัน
แต่โดยล�ำพังความซับซ้อนและความใหม่ของประเด็นอินเทอร์เน็ตก็มากพออยูแ่ ล้ว เมือ่ มาพบกับ
ความต้องการอันหลากหลายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ต้องการการมีส่วนร่วมมากขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับ
อินเทอร์เน็ตที่ทุกคนรู้สึกว่าเป็นเจ้าของร่วมกัน ความปวดหัวก็ดูจะยิ่งทวีมากขึ้น เพราะหลายเรื่องหลาย
ค�ำดูเป็นเรือ่ งใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน หรือเป็นเรือ่ งเก่าทีบ่ ริบทสังคมเรียกร้องให้เราท�ำความเข้าใจกับมัน
ใหม่
การริเริ่มแปลหนังสือ An Introduction to Internet Governance เล่มนี้ จึงเป็นความพยายามอัน
หนึ่ง ที่จะเปิดประตูให้คนไทยได้เข้าใจ “การอภิบาลอินเทอร์เน็ต” มากขึ้น เพื่อจะได้สามารถเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการแลกเปลีย่ นพูดคุยประเด็นต่างๆ ได้อย่างมัน่ ใจขึน้ ทัง้ ในเวทีระดับท้องถิน่ ระดับชาติ และระดับ
ระหว่างประเทศ เพราะการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายของเครือข่ายสารสนเทศข้ามพรมแดนนี้ ไม่
ว่าจะโดยใครหรือที่ไหน สุดท้ายก็จะส่งผลกับชีวิตของเราอยู่ดี

เราจะอยู่เฉยๆ รอให้คนอื่นมาตัดสินชะตาชีวิตของเรา หรือจะลุกขึ้นส่งเสียง
แสดงข้อเท็จจริงจากพื้นที่ของเราให้คนอื่นๆ ได้รู้ เอ่ยความคิดเห็นของเราว่า
อินเทอร์เน็ตควรท�ำงานอย่างไร -- ถ้าเลือกอย่างหลัง เราหวังว่าหนังสือเล่มนี้
จะเป็นก้าวแรกให้กับทุกคนได้
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คณะผูจ้ ดั ท�ำหนังสือเล่มนีข้ อขอบคุณ องค์กรร่วมจัดเวทีระดับชาติวา่ ด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ต
ของไทยครั้งที่ 1 (Thailand Internet Governance Forum) อันได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศไทย, สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ศูนย์ขอ้ มูลนโยบายสาธารณะเพือ่ ลดปัญหาจาก
การพนัน, ศูนย์ทนายความเพือ่ สิทธิมนุษยชน, คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร,ี คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ศูนย์ศกึ ษานโยบายสือ่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, มูลนิธศิ นู ย์สารสนเทศเครือข่ายไทย, โครงการอินเทอร์เน็ตเพือ่ กฎหมายประชาชน (iLaw),
และสมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAPA) ที่ได้ร่วมลองผิดลองถูกในเรื่องที่
พวกเรายังไม่เคยท�ำกันมาก่อน และเปิดโอกาสให้หนังสือเล่มนี้ได้มีเวทีเผยแพร่เป็นที่แรก
คณะผู้จัดท�ำยังขอขอบคุณพิภพ อุดมอิทธิพงศ์ ผู้แปล ภูมิ น�้ำวล บรรณาธิการแปล และ
วศิน ปฐมหยก ผู้รับเหมาออกแบบปก จัดหน้า ท�ำโปสเตอร์ ฯลฯ ทั้งสามท่านที่ท�ำงานในเวลาอันจ�ำกัด
และฐิตริ ตั น์ ทิพย์สมั ฤทธิก์ ลุ ส�ำหรับข้อเสนอแนะค�ำแปลบางส่วน ขอบคุณ มูลนิธเิ อเชีย, มูลนิธสิ าธารณสุข
แห่งชาติ, สถาบันเชนจ์ฟวิ ชัน, มูลนิธอิ นิ เทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย, สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย, สมาคมผู้ผลิต
ข่าวออนไลน์, ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจโฮสติ้ง, สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย, สมาคมการค้าเพื่อ
ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรายใหม่, มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, มูลนิธสิ อื่ เพือ่ การศึกษาของชุมชน,
มูลนิธไิ ฮน์รคิ เบิลล์ ส�ำนักงานภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย,
วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ID-CONFIG อินโดนีเซีย, Internet Society, FORUMASIA, Bytes for All, Privacy International, Internews, Association for Progressive Communications,
DiploFoundation, และ Swedish International Development Cooperation ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมหรือวงพบปะหารือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในช่วงสองสามปีทผี่ า่ นมา จนน�ำมาสูก่ าร
จัดท�ำหนังสือเล่มนีแ้ ละการจัดเวทีระดับชาติฯ ดังกล่าวข้างต้น
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เพื่ออินเทอร์เน็ตของทุกคน
ลลิตา รังสรรค์วิวัฒน์
และ
อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล

เครือข่ายพลเมืองเน็ต
มูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง
มิถุนายน 2015
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บทที่ 1

อารัมภบท
แม้ว่าการอภิบาลอินเทอร์เน็ตจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับโลกดิจิทัล และการอภิบาลอาจเป็นเรื่องที่จัดการได้
โดยใช้หลักเหตุผลแบบเลขฐานสอง กล่าวคือการแบ่งแยกสิง่ ต่างๆ เป็นขัว้ ถูก/ผิดหรือดี/ชัว่ แต่การอภิบาล
อินเทอร์เน็ตมีความซับซ้อน ความหมาย และการรับรูท้ แี่ ตกต่างกันหลายระดับ จึงจ�ำเป็นต้องใช้วธิ กี ารแบบ
อนาล็อกเพือ่ ให้ครอบคลุมถึงทางเลือกและการประนีประนอมที่ต่อเนื่องกัน
ด้วยเหตุดังกล่าว หนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามให้นิยามที่สมบูรณ์เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ของการ
อภิบาลอินเทอร์เน็ต แต่มีเป้าหมายที่จะเสนอกรอบเชิงปฏิบัติเพื่อการวิเคราะห์ การอภิปราย และการหา
ทางออกให้กับปัญหาส�ำคัญในแวดวงนี้
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อารัมภบท
ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ตมักเริ่มตั้งแต่การให้นิยาม เพราะไม่ได้เป็นเพียงแค่ถ้อยค�ำ
โก้หรูทางภาษา ค�ำนิยามเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตสะท้อนมุมมอง แนวทาง และประโยชน์เชิงนโยบายที่
หลากหลาย โดยทั่วไป ผู้ช�ำนาญการโทรคมนาคมมักมองการอภิบาลอินเทอร์เน็ตว่าเกี่ยวเนื่องกับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเชิงเทคนิค ผู้ช�ำนาญการด้านคอมพิวเตอร์จะให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
มาตรฐานและแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน เช่น ภาษา XML (eXtensible Markup Language) หรือ Java
ผูช้ ำ� นาญการสือ่ สารจะให้ความส�ำคัญกับการสนับสนุนการสือ่ สาร นักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนก็จะมอง
การอภิบาลอินเทอร์เน็ตผ่านมุมมองเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออก ความเป็นส่วนตัว และสิทธิ
มนุ ษ ยชนขั้ น พื้ น ฐานอื่ น ๆ นั ก กฎหมายจะเน้ น เรื่ อ งเขตอ� ำ นาจศาลและกลไกไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท
นักการเมืองทัว่ โลกมักเน้นประเด็นซึง่ อยู่ในความสนใจของผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ในเขตของตน เช่น การพูดถึง
เทคโนโลยีเพือ่ ให้ความหวัง (มีคอมพิวเตอร์มากขึน้ = มีการศึกษามากขึน้ ) และภัยคุกคาม (ความปลอดภัย
ทางอินเทอร์เน็ต การคุม้ ครองเด็ก) ส่วนนักการทูตมักสนใจกระบวนการและการคุม้ ครองผลประโยชน์ของ
ประเทศ เราอาจพูดถึงความเห็นของมืออาชีพที่ขัดแย้งกันในแง่ของการอภิบาลอินเทอร์เน็ตได้อีกหลาย
ประการ

การอภิบาลอินเทอร์เน็ตหมายถึงอะไร?
การประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยสังคมข้อมูลข่าวสาร (World Summit on the Information Society - WSIS)1
ให้นิยามการอภิบาลอินเทอร์เน็ตว่าดังนี้
การอภิบาลอินเทอร์เน็ต หมายถึง การทีร่ ฐั บาล ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม พัฒนา
และประยุกต์ใช้หลักการ บรรทัดฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการตัดสินใจ และโครงการร่วม
กั น ตามบทบาทของตน เพื่ อ ก�ำหนดลั ก ษณะวิ วั ฒ นาการและการใช้ ป ระโยชน์ ข อง
อินเทอร์เน็ต2
นิยามที่ค่อนข้างกว้างนี้ไม่ได้ช่วยตอบค�ำถามอันเกิดจากการตีความค�ำศัพท์หลัก 2 ค�ำ ได้แก่
“อินเทอร์เน็ต” และ “การอภิบาล” อย่างแตกต่างหลากหลายแต่อย่างใด
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‘I’nternet หรือ ‘i’nternet และการส่งสัญญาณเชิงการทูต
ย้อนกลับไปปี 2003 นิตยสาร The Economist เริ่มเขียนค�ำว่าอินเทอร์เน็ตโดยใช้ตัว “i” ตัวเล็ก การ
เปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายด้านบรรณาธิการครั้งนี้ได้รับอิทธิพลมาจากการที่อินเทอร์เน็ตกลายเป็น
ส่วนหนึง่ ของชีวติ ประจ�ำวัน ไม่ได้สำ� คัญและพิเศษถึงขนาดต้องขึน้ ต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ ค�ำว่า “Internet”
จึงมีพัฒนาการแบบเดียวกับ (t)elegraph, (t)elephone, (r)adio และ (t)elevison รวมทั้งนวัตกรรมอื่นๆ
ค�ำถามว่าจะเขียน “Internet/internet” โดยใช้ตัว “i” ตัวใหญ่หรือตัวเล็กดี เริ่มมีขึ้นระหว่างการประชุม
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union - ITU) ณ กรุงอันตัลยา
(พฤศจิกายน 2006) โดยมีการพิจารณาในเชิงการเมืองเมือ่ ค�ำว่า “อินเทอร์เน็ต” เป็นส่วนหนึง่ ของมติ ITU
เกี่ยวกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการเขียนโดยใช้ตัว “i” ตัวเล็ก แทนที่จะเป็นตัวใหญ่แบบที่ใช้กัน
เป็นประจ�ำ เดวิด กรอสส์ (David Gross) เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลการอภิบาลอินเทอร์เน็ต
แสดงข้อกังวลว่าการที่ ITU เลือกใช้ตวั อักษรตัวเล็กเป็นการส่งสัญญาณทีจ่ ะปฏิบตั ริ าวกับอินเทอร์เน็ตเป็น
เสมือนระบบโทรคมนาคมอื่นๆ ที่อยู่ใต้การก�ำกับดูแลระหว่างประเทศของ ITU บางส่วนตีความว่าเป็น
สัญญาณเชิงการทูตของ ITU ที่จะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในเชิงการอภิบาลอินเทอร์เน็ต3

อินเทอร์เน็ต
ค�ำว่า “อินเทอร์เน็ต” ไม่ได้ครอบคลุมทุกมุมมองเกีย่ วกับการพัฒนาเชิงดิจทิ ลั ระดับโลก อีก 2 ค�ำทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้แก่ สังคมข้อมูลข่าวสาร (information society) และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (information
and communication technology - ICT) มักได้รับการเสนอว่ามีความหมายรอบด้านมากกว่า ทั้งนี้โดย
ครอบคลุมพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ นอกเหนือจากอินเทอร์เน็ต รวมทัง้ ในแง่ของโทรศัพท์เคลือ่ นที่ แต่กม็ กี ระแสทีเ่ สนอ
ให้ใช้คำ� ว่า “อินเทอร์เน็ต” ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากการเปลีย่ นผ่านอย่างรวดเร็วของการสือ่ สารระดับโลก
โดยผ่านอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (Internet protocol - IP) ซึ่งเป็นมาตรฐานส�ำคัญในทางเทคนิคด้าน
การสื่อสาร อินเทอร์เน็ตที่แพร่หลายอยู่แล้วจึงยิ่งขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่เฉพาะในแง่จ�ำนวน
ผู้ใช้งาน แต่ยังรวมถึงบริการด้านต่างๆ โดยเฉพาะบริการวอยซ์โอเวอร์อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (voice
-over Internet protocol - VoIP) ซึ่งเข้ามาแทนระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิม

15

บทที่ 1 อารัมภบท

การอภิบาล
การถกเถียงเกีย่ วกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะในยุคต้นของการประชุม WSIS เมือ่ ปี 2003 ท�ำให้
เกิดประเด็นโต้แย้งเกีย่ วกับค�ำว่า “การอภิบาล” และมีการตีความแตกต่างหลากหลายกันไป จากการตีความ
แบบหนึ่ง การอภิบาลมีความหมายเดียวกับรัฐบาล ตัวแทนจากหลายประเทศมีความเข้าใจเช่นนี้ใน
เบื้องต้น ส่งผลให้มีการตีความว่าการอภิบาลอินเทอร์เน็ตควรเป็นธุระของรัฐบาล และต่อมากลายเป็น
ประเด็นที่พูดคุยกันเฉพาะที่ประชุมระหว่างรัฐบาลโดยแทบไม่มีหน่วยงานอื่นที่ ไม่ ใช่ของรัฐเข้ามา
เกี่ยวข้อง4 การตีความเช่นนี้ขัดแย้งกับความหมายแบบกว้างของค�ำว่า “การอภิบาล” ซึ่งครอบคลุมทั้งแง่
ของการก�ำกับดูแลกิจการของสถาบัน ซึ่งรวมถึงสถาบันที่ไม่ได้เป็นของรัฐบาลด้วย
นิยามเช่นนี้เริ่มเป็นที่ยอมรับในชุมชนอินเทอร์เน็ต เนื่องจากสามารถอธิบายแนวทางการก�ำกับ
ดูแลอินเทอร์เน็ตที่เป็นมาตั้งแต่ต้น
ความสับสนในด้านค�ำศัพท์ยิ่งซับซ้อนขึ้นภายหลังมีการแปลค�ำว่า “การอภิบาล” (governance)
ไปในภาษาอื่นๆ ในภาษาสเปน ค�ำค�ำนี้มักหมายถึงกิจกรรมของสาธารณะหรือรัฐบาล (gestión pública,
gestión del sector público และ función de gobierno) ค�ำศัพท์ที่สื่อถึงกิจกรรมของสาธารณะหรือ
รัฐบาลยังปรากฏในภาษาฝรัง่ เศส (gestion des affaires publiques, e cacité de l’administration, qualité
de l’administration และ mode de gouvernement) ในภาษาโปรตุเกสก็มีลักษณะที่พาดพิงถึงภาค
สาธารณะและรัฐบาลเช่นกัน (gestão pública และ administração pública)

วิวัฒนาการของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต
การอภิบาลอินเทอร์เน็ตยุคแรก (ทศวรรษ 1970-1994)
อินเทอร์เน็ตเริ่มพัฒนาในฐานะโครงการของรัฐบาล ในช่วงปลายทศวรรษ 1960 รัฐบาลสหรัฐฯ ให้ทุน
สนับสนุนการจัดท�ำเครือข่ายหน่วยงานของโครงการวิจัยเพื่อการป้องกันประเทศระดับสูง (Defense
Advanced Research Project Agency Network - DARPA Net) ซึ่งเป็นทรัพยากรการสื่อสารที่ยังมี
บทบาทอยู่ พอถึงกลางทศวรรษ 1970 ก็มีการคิดค้นทรานสมิชชันคอนโทรลโปรโตคอล/อินเทอร์เน็ต
โปรโตคอล หรือ ทีซีพี/ไอพี (Transmission Control Protocol/Internet Protocol - TCP/IP) ซึ่งเป็นเครือ
ข่ายทีพ่ ฒ
ั นามาเป็นระบบอินเทอร์เน็ตอย่างเรารูจ้ กั กันในทุกวันนี้ หนึง่ ในหลักการส�ำคัญของอินเทอร์เน็ต
คือลักษณะทีก่ ระจายตัว โดยกลุม่ ข้อมูลสามารถเคลือ่ นตัวไปยังทิศทางต่างๆ ผ่านเครือข่าย สามารถหลีก
เลี่ยงอุปสรรคแบบเดิมและกลไกควบคุม หลักการเชิงเทคโนโลยีเช่นนี้สอดคล้องกับแนวทางที่คล้ายคลึง
กันในการก�ำกับดูแลอินเทอร์เน็ตในยุคแรกเริ่ม กล่าวคือคณะท�ำงานเฉพาะกิจด้านวิศวกรรมอินเทอร์เน็ต
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(Internet Engineering Task Force - IETF) ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1986 และช่วยพัฒนาอินเทอร์เน็ตโดยผ่าน
กระบวนการตัดสินใจแบบร่วมมือกันและใช้มติทเี่ ป็นเอกฉันท์ ซึง่ เกีย่ วข้องกับบุคคลหลากหลาย ทัง้ นี้โดย
ไม่มีการควบคุมจากส่วนกลาง ไม่มีการวางแผนจากส่วนกลาง และไม่มีการออกแบบในเชิงพื้นฐานใดๆ
เรือ่ งนีผ้ ลให้คนจ�ำนวนมากคิดว่าอินเทอร์เน็ตมีลกั ษณะโดดเด่นและอาจเป็นแนวทางทีเ่ ข้าทดแทน
การเมืองส�ำหรับโลกสมัยใหม่ ดังเนื้อหาที่ปรากฏใน ปฏิญญาประกาศเอกราชของไซเบอร์สเปซ
(Declaration of the Independence of Cyberspace) ที่มีชื่อเสียงของจอห์น เพอร์รี บาร์โลว์ (John Perry
Barlow) ที่ว่า
[อินเทอร์เน็ต] โดยตัวของมันเองไปพ้นความเป็นชาติ โดยตัวมันเองต่อต้านอ�ำนาจ
อธิปไตย และอ�ำนาจอธิปไตย [ของรัฐ] ไม่อาจบังคับใช้กับเราได้ เรามีหน้าที่หาทางแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเอง5
สงคราม DNS (1994-1998)
แนวทางการกระจายอ�ำนาจของการอภิบาลอินเทอร์เน็ตเริ่มเปลี่ยนแปลง เนื่องจากภาครัฐบาลและภาค
ธุรกิจตระหนักถึงความส�ำคัญของเครือข่ายระดับโลก ในปี 1994 มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National
Science Foundation) ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารโครงข่ายพื้นฐานของอินเทอร์เน็ต ตัดสินใจกระจาย
อ�ำนาจการบริหารระบบชื่อโดเมน (domain name system - DNS) ให้กับบริษัทเอกชนของสหรัฐฯ ชื่อ
บริษทั เน็ตเวิรก์ โซลูชนั ส์ (Network Solutions Inc. - NSI) ซึง่ เป็นเรือ่ งทีช่ มุ ชนอินเทอร์เน็ตไม่ยอมรับ และ
เป็นเหตุให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสงคราม DNS
สงครามดังกล่าวท�ำให้มีผู้เล่นใหม่ๆ เกิดขึ้น ได้แก่ องค์กรระหว่างประเทศและรัฐชาติต่างๆ
สงครามดังกล่าวยุติลงในปี 1998 พร้อมกับการก่อตั้งหน่วยงานแห่งใหม่ นั่นคือองค์กรความร่วมมือด้าน
การจัดสรรชือ่ และหมายเลขทางอินเทอร์เน็ต (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
- ICANN) ซึ่งกลายเป็นศูนย์รวมของข้อถกเถียงส่วนใหญ่เกี่ยวกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้
การประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยสังคมข้อมูลข่าวสาร (2003-2005)
การประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยสังคมข้อมูลข่าวสาร (World Summit on the Information Society - WSIS)
ซึ่งมีขึ้นที่กรุงเจนีวา (2003) และตูนิส (2005) ท�ำให้เกิดค�ำถามต่อการอภิบาลอินเทอร์เน็ตในเชิงการทูต
จุดเน้นของการประชุมสุดยอดที่เจนีวา ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการประชุมของคณะกรรมการเตรียมการ
(Preparatory Committees - PrepComs) และการประชุมระดับภูมิภาคหลายครั้ง มีลักษณะค่อนข้าง
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กว้าง โดยกล่าวถึงปัญหาที่หลากหลายเกี่ยวกับข้อมูลและการสื่อสารตามที่ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอ อันที่
จริงระหว่างการประชุมเตรียมการและการประชุมระดับภูมภิ าคครัง้ แรก ยังไม่มกี ารใช้คำ� ว่า “อินเทอร์เน็ต”
เลยด้วยซ�้ำ ไม่ต้องพูดถึง “การอภิบาลอินเทอร์เน็ต”6 มีการน�ำค�ำว่าการอภิบาลอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ใน
กระบวนการของที่ประชุม WSIS ตอนที่มีการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันตกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์
2003 ภายหลังการประชุมสุดยอดที่เจนีวา จากนั้นค�ำดังกล่าวก็กลายเป็นประเด็นส�ำคัญในการเจรจาของ
ที่ประชุม WSIS
ภายหลังการเจรจายืดเยื้อและการเตรียมการขั้นสุดท้าย ที่ประชุม WSIS ณ กรุงเจนีวา (ธันวาคม
2003) เห็นชอบให้จัดตั้งคณะท�ำงานว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ต (Working Group on Internet
Governance - WGIG) ซึ่งมีหน้าที่จัดเตรียมรายงานส�ำหรับใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจาในการประชุม
WSIS ครั้งที่ 2 ณ กรุงตูนิส (พฤศจิกายน 2005) วาระสังคมข้อมูลข่าวสารแห่งที่ประชุม WSIS
ณ กรุงตูนิส (WSIS Tunis Agenda for the Information Society) อธิบายถึงค�ำถามเกี่ยวกับการอภิบาล
อินเทอร์เน็ต รวมทั้งการก�ำหนดนิยามและจ�ำแนกประเด็นเกี่ยวกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ต รวมทั้ง
การก่อตั้งเวทีหารือว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ต (Internet Governance Forum - IGF) ซึ่งเป็น
หน่วยงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายระดับตามข้อเสนอของเลขาธิการสหประชาชาติ
พัฒนาการในปี 2006
หลังการประชุมสุดยอดทีต่ นู สิ มีพฒ
ั นาการและเหตุการณ์สำ� คัญ 3 ประการทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อถกเถียงด้าน
การอภิบาลอินเทอร์เน็ตในปี 2006 ประการแรก บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding
- MoU) ก�ำลังหมดอายุลงและมีการก่อตัง้ หน่วยงานใหม่โดย ICANN ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ
บางคนมีความหวังว่าเหตุการณ์นี้จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่าง ICANN กับรัฐบาลสหรัฐฯ และ
ICANN จะกลายเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศแบบใหม่ขึ้นมา อย่างไรก็ดี แม้ว่าตามบันทึกความเข้าใจ
ฉบับใหม่จะท�ำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง ICANN กับรัฐบาลสหรัฐฯ แคบลง แต่ก็ยังท�ำให้เกิดโอกาสที่
ICANN จะมีสถานะเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศในท้ายที่สุด
ประการที่ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2006 คือการก่อตั้งเวทีหารือว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ต
ณ กรุงเอเธนส์ ซึ่งเป็นเวทีแห่งแรกและนับว่าเป็นการทดลองในเชิงการทูตแบบทวิภาคี
IGF เป็นกิจกรรมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลายภาคส่วนอย่างแท้จริง โดยมีผเู้ ข้าร่วมมาจากประเทศ
ต่างๆ ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมประชุมอย่างเท่าเทียมกัน ทั้ง IGF ยังมีโครงสร้างองค์กร
ทีน่ า่ สนใจในแง่การจัดกิจกรรมและการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร ผูส้ อื่ ข่าวเป็นผูด้ ำ� เนินการอภิปราย เป็นเหตุ
ให้ IGF มีลักษณะแตกต่างจากรูปแบบการประชุมขององค์การสหประชาชาติทั่วไป อย่างไรก็ดี บางคน
วิจารณ์ว่า IGF เป็นเพียงรายการทอล์กโชว์ที่ไม่มีแก่นสารทั้งในแง่ของเอกสารหรือแผนปฏิบัติการของที่
ประชุมแต่อย่างใด
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ประการที่ 3 พัฒนาการส�ำคัญในปี 2006 ได้แก่ การประชุมผู้มีอ�ำนาจเต็มของ ITU ซึ่งจัดขึ้นที่
กรุงอันตัลยา ประเทศตุรกี เดือนพฤศจิกายน และมีการเลือกตั้งเลขาธิการคนใหม่ของ ITU นั่นคือ
ดร. อามาดูน ตูเร (Dr Hamadoun Touré) เขาประกาศจุดเน้นในเรื่องความมั่นคงไซเบอร์และความช่วย
เหลือด้านการพัฒนา ทั้งยังคาดหวังว่าจะน�ำแนวทางใหม่ๆ มาใช้ในเวทีของ ITU ในแง่ของการอภิบาล
อินเทอร์เน็ต
พัฒนาการในปี 2007
ในปี 2007 การอภิปรายในแวดวง ICANN ให้ความส�ำคัญกับชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วย .xxx (ส�ำหรับเว็บที่
มีเนื้อหาของผู้ใหญ่) เปิดให้มีการถกเถียงอีกครั้งเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ด้านธรรมาภิบาล ไม่ว่าจะเป็น
ข้อเสนอให้ ICANN รับผิดชอบเฉพาะปัญหาเชิงเทคนิค รวมทั้งการให้ความส�ำคัญกับนโยบายสาธารณะ7
การแทรกแซงของรัฐบาลสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ เกี่ยวกับชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วย .xxx ท�ำให้เกิดการ
ตั้งค�ำถามว่ารัฐบาลประเทศต่างๆ ควรเข้ามาเกี่ยวข้องกับการพิจารณาของ ICANN หรือไม่ ในเวที IGF
ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน ณ กรุงริโอเดอจาเนโร พัฒนาการส�ำคัญคือการเพิ่มทรัพยากร
ส�ำคัญทางอินเทอร์เน็ต (ชื่อและหมายเลข) เข้าไปในวาระการประชุมของ IGF
พัฒนาการในปี 2008
พัฒนาการส�ำคัญในปี 2008 ซึ่งยังคงมีอิทธิพลต่อการอภิบาลอินเทอร์เน็ต รวมทั้งนโยบายอื่นๆ ได้แก่
การเลือกตั้งนายบารัค โอบามา เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระหว่างการรณรงค์หาเสียง ประธานาธิบดี
โอบามาใช้ประโยชน์อย่างมากจากอินเทอร์เน็ตและเว็บ 2.0 บางคนบอกว่าเครื่องมือดังกล่าวเป็นปัจจัยที่
ท�ำให้เขาประสบความส�ำเร็จ ที่ปรึกษาของเขาซึ่งหลายคนมาจากอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตประกอบด้วย
ซีอโี อของกูเกิล นอกจากการตระหนักถึงความส�ำคัญของเทคโนโลยีแล้ว ประธานาธิบดีโอบามายังสนับสนุน
รูปแบบพหุภาคีซึ่งน่าจะมีอิทธิพลต่อการอภิปรายเพื่อยกสถานะของ ICANN ให้เป็นหน่วยงานระหว่าง
ประเทศ และการพัฒนาระบอบการอภิบาลอินเทอร์เน็ต
ในปี 2008 ความเป็นกลางของเครือข่าย (network neutrality)8 เริ่มกลายเป็นประเด็นส�ำคัญอีก
ประเด็นหนึง่ ของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต โดยเป็นประเด็นทีเ่ ป็นเป้าหมายการอภิปรายส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ
ของสองค่ายใหญ่ ทัง้ ยังเป็นส่วนหนึง่ ของการหาเสียงเลือกตัง้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยได้รบั การสนับสนุน
จากประธานาธิบดีโอบามา ความเป็นกลางของเครือข่ายมักได้รับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรม
อินเทอร์เน็ต รวมทั้งบริษัทอย่างเช่นกูเกิล ยาฮู! และเฟซบุ๊ก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรม
ของอินเทอร์เน็ตในลักษณะที่ละเมิดหลักความเป็นกลางของเครือข่าย จะส่งผลคุกคามต่อธุรกิจของ
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ดูบทที่ 2 ส�ำหรับการอภิปรายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับความเป็นกลางของเครือข่าย

พวกเขา ในอี ก ด้ า นหนึ่ ง เป็ น กลุ ่ ม บริ ษั ท โทรคมนาคม
อย่างเช่นเวอไรซอน (Verizon) และ เอทีแอนด์ที (AT&T)
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet service providers - ISP)
และอุ ต สาหกรรมมั ล ติ มี เ ดี ย ด้ ว ยเหตุ ผ ลที่ แ ตกต่ า งกั น
อุตสาหกรรมเหล่านี้ต้องการให้เกิดช่องทางการเดินทางที่
แตกต่างกันของข้อมูลในอินเทอร์เน็ต

พัฒนาการส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือการเติบโตอย่างรวดเร็วของเฟซบุ๊กและเครือข่ายสังคม
โดยเฉพาะในประเด็นการอภิบาลอินเทอร์เน็ต เครื่องมือเว็บ 2.0 ที่ได้รับการใช้ประโยชน์มากขึ้นเช่นนี้
ยิ่งท�ำให้เกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลของเฟซบุ๊กและบริการที่
คล้ายคลึงกัน
พัฒนาการในปี 2009
ช่วงครึ่งแรกของปี 2009 แวดวงการเมืองระดับชาติของสหรัฐพยายามคาดการณ์ผลกระทบและทิศทาง
ในอนาคตของนโยบายด้านอินเทอร์เน็ตของประธานาธิบดีโอบามา การแต่งตั้งบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
ส�ำคัญเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของเขาไม่ได้สร้างความประหลาดใจมากนัก ทุกคนสนับสนุนแนวคิด
อินเทอร์เน็ตที่เปิดกว้างของเขา ทีมงานของโอบามายังผลักดันการปฏิบัติตามหลักการความเป็นกลาง
ของเครือข่ายซึ่งสอดคล้องกับค�ำมั่นสัญญาที่เขาให้ไว้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง
สิ่งที่น่าสนใจในปี 2009 คือการบรรลุความตกลงเชิงพันธกิจ (Affirmation of Commitments)
ระหว่าง ICANN กับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ซึ่งจะท�ำให้ ICANN เป็นหน่วยงานอิสระมากขึ้น แม้ว่า
มาตรการเช่นนีช้ ว่ ยแก้ปญั หาหนึง่ เกีย่ วกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ต ในแง่บทบาทของ ICANN ในการก�ำกับ
ดูแลในสหรัฐฯ แต่ก็ท�ำให้เกิดปัญหาใหม่ๆ เช่น จุดยืนระหว่างประเทศของ ICANN และการก�ำกับดูแล
กิจกรรมของ ICANN เอง ความตกลงเชิงพันธกิจก�ำหนดแนวปฏิบัติแต่ยังคงทิ้งอีกหลายปัญหาที่จะต้อง
ได้รับการแก้ไขในอีกหลายปีต่อมา
ในเดือนพฤศจิกายน 2009 มีการประชุมเวที IGF ครั้งที่ 4 ณ กรุงชาร์มเอลชีค ประเทศอียิปต์
โดยมีประเด็นหลักเกีย่ วกับอนาคตของ IGF ซึง่ เป็นผลมาจากการทบทวนอ�ำนาจหน้าทีข่ องหน่วยงานเมือ่
ปี 2010 ในบรรดาความเห็นที่เสนอ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างให้ความเห็นหลากหลายเกี่ยวกับอนาคตของ
IGF แม้ส่วนใหญ่เห็นชอบว่าควรมีการจัดเวทีเช่นนี้ต่อไป แต่ก็มีความแตกต่างที่ส�ำคัญของความเห็น
เกี่ยวกับการจัดการอนาคตของ IGF จีนและประเทศก�ำลังพัฒนาหลายแห่งเห็นว่า IGF ควรมีโครงสร้าง
ผูกพันกับระบบขององค์การสหประชาชาติมากขึ้น ซึ่งย่อมท�ำให้ทางหน่วยงานมีบทบาทส�ำคัญมากขึ้น
ต่อรัฐบาลประเทศต่างๆ ในขณะทีส่ หรัฐฯ ประเทศก�ำลังพัฒนาส่วนใหญ่ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม
เห็นว่าควรรักษารูปแบบของ IGF ในปัจจุบันเอาไว้
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พัฒนาการในปี 2010
พัฒนาการส�ำคัญในปี 2010 คือผลกระทบของการเติบโตอย่างรวดเร็วของเครือข่ายสังคมที่มีต่อข้อถก
เถียงเกีย่ วกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ต รวมทัง้ ในแง่การคุม้ ครองความเป็นส่วนตัวของผูใ้ ช้งานในเวทีสงั คม
ออนไลน์อย่างเช่นเฟซบุ๊ก พัฒนาการส�ำคัญของภูมิศาสตร์การเมืองของอินเทอร์เน็ต ในปี 2010 ได้แก่
ค�ำปราศรัยของ ฮิลลารี คลินตัน (Hillary Clinton) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกทางอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศ
จีน9 กูเกิลและทางการจีนขัดแย้งกันเนื่องจากมีการจ�ำกัดการเข้าถึงบริการค้นหาของกูเกิลในจีน ความ
ขัดแย้งดังกล่าวส่งผลให้กูเกิลตัดสินใจปิดการให้บริการค้นหาในจีนไปเลย
มีพฒ
ั นาการส�ำคัญ 2 ประการในโลกของ ICANN ประการแรก มีการเริม่ ใช้ชอื่ โดเมนที่ไม่ได้เขียน
ด้วยรหัส ASCII ส�ำหรับภาษาอาหรับและจีน การแก้ปัญหาชื่อโดเมนในภาษาอื่น ท�ำให้ ICANN สามารถ
ลดความเสี่ยงจากการล่มสลายของระบบ DNS ประการที่ 2 คือการที่ ICANN อนุมัติให้ใช้โดเมนที่ลงท้าย
ด้วย .xxx (เนื้อหาส�ำหรับผู้ใหญ่) การตัดสินใจดังกล่าวท�ำให้ ICANN ก้าวข้ามพ้นขีดจ�ำกัดอย่างเป็น
ทางการ เนือ่ งจากเป็นมติทเี่ กีย่ วข้องอย่างมากกับนโยบายสาธารณะของอินเทอร์เน็ต ก่อนหน้านี้ ICANN
มักอ้างว่าหน่วยงานของตนท�ำหน้าที่ตัดสินใจเฉพาะเชิงเทคนิคเท่านั้น
กระบวนการทบทวนในเวที IGF เริ่มขึ้นเมื่อปี 2010 พร้อมกับการที่คณะกรรมาธิการด้าน
วิทยาศาสตร์และการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UN Commission on Science and Development)
รับรองมติให้มีเวทีดังกล่าวต่อไป ซึ่งหมายถึงการต่ออายุไปอีก 5 ปี โดยมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย
ทั้งในแง่ขององค์กรและโครงสร้าง ในเดือนกรกฎาคม 2010 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
สหประชาชาติ (UN Economic and Social Council - ECOSOC) เห็นชอบต่อมติดังกล่าว และสมัชชา
ใหญ่แห่งสหประชาชาติมมี ติเมือ่ ฤดูใบไม้รว่ งปี 2010 ให้เดินหน้าเวที IGF ต่อไปอีก 5 ปี (2011-2015)
พัฒนาการในปี 2011
ในปี 2011 พัฒนาการส่วนใหญ่เกีย่ วข้องกับบทบาททีเ่ พิม่ ขึน้ ของการอภิบาลอินเทอร์เน็ตในแง่ทเี่ ป็นวาระ
การเมืองระดับโลก การอภิบาลอินเทอร์เน็ตเริ่มมีบทบาทใกล้ชิดกับประเด็นในเชิงการทูตอย่างเช่น การ
เปลีย่ นแปลงของสภาวะภูมอิ ากาศ การอพยพ และความมัน่ คงด้านอาหาร ผลกระทบอีกประการหนึง่ ของ
การที่อินเทอร์เน็ตมีบทบาทมากขึ้นในเชิงการเมืองคือการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ของบทบาทเกี่ยวกับ
การอภิบาลอินเทอร์เน็ตจากแวดวงเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม) ไปยังบรรดากลไก
ทางการเมือง (เจ้าหน้าที่การทูต คณะรัฐมนตรี) ในขณะเดียวกัน สื่อมวลชนขนาดใหญ่ของโลก (เช่น The
Economist, IHT, อัลจาซีรา, BBC) เริ่มติดตามการพัฒนาการอภิบาลอินเทอร์เน็ตอย่างใกล้ชิดมากขึ้น
แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
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การอภิบาลอินเทอร์เน็ตได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์อาหรับสปริง (Arab Spring) แม้จะมี
ความเห็นแตกต่างกันไปเกี่ยวกับผลกระทบของอินเทอร์เน็ตที่มีต่อปรากฏการณ์อาหรับสปริง (ตั้งแต่
บทบาทเพียงเล็กน้อยไปจนถึงส�ำคัญมาก) แต่ผลลัพธ์ที่ชัดเจนอย่างหนึ่งคือ โซเชียลเน็ตเวิร์กถูกมองว่า
เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในชีวติ การเมืองสมัยใหม่ เป็นเหตุให้อนิ เทอร์เน็ตและการอภิบาลกลายเป็นประเด็นที่
น่าสนใจทางการเมืองทั่วโลกในปีนี้
ในวันที่ 27 มกราคม ทางการอียิปต์ตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยหวังว่าจะหยุดยั้งการประท้วง
ทางการเมือง แต่ก็ไม่ส�ำเร็จ เป็นตัวอย่างครั้งแรกที่รัฐบาลสั่งการให้ตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั้งประเทศ
ก่อนหน้านี้แม้ในช่วงที่มีความขัดแย้งทางทหาร (อดีตยูโกสลาเวีย อิรัก) แต่ไม่เคยมีการตัดสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตอย่างสิ้นเชิงแบบนี้มาก่อน
ข้อเสนอเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกทางอินเทอร์เน็ตของฮิลลารี คลินตัน เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2010 ได้รับการตอกย�้ำเมื่อปี 2011 โดยมีการจัดประชุมครั้งส�ำคัญ 2 ครั้งในประเด็นนี้ ได้แก่
การประชุมกรุงเวียนนาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและอินเทอร์เน็ต และการประชุมกรุงเฮกว่าด้วยอินเทอร์เน็ต
และเสรีภาพ
ในปี 2011 ICANN ยังคงค้นหาแนวทางส�ำหรับพัฒนาการที่ส�ำคัญเหล่านี้ต่อไป
• การด�ำเนินงานให้เกิดการปฏิรูปเชิงการบริหาร
•	การจัดเตรียมนโยบายขั้นสุดท้ายเพื่อเปิดตัวโดเมนสามัญชนิดใหม่ (generic top-level
domains - gTLDs)
• การลาออกของซีอีโอ ICANN และการหาคนใหม่มาแทนที่
ปี 2011 ยังเป็นปีที่ส�ำคัญมากเกี่ยวกับหลักการการอภิบาลอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้รับการเสนอโดย
องค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and
Development - OECD) สภายุโรป (Council of Europe - CoE) สหภาพยุโรป บราซิล และหน่วยงา
นอื่นๆ เมื่อน�ำหลักการเหล่านี้มาผสานกันจะท�ำให้เกิดพื้นฐานที่น�ำไปสู่การจัดท�ำปฏิญญาอินเทอร์เน็ต
ระดับโลกหรือเอกสารที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นกรอบการพัฒนาการอภิบาลอินเทอร์เน็ตได้
พัฒนาการในปี 2012
มีเหตุการณ์ใหญ่ๆ 2 เหตุการณ์เกิดขึ้นในปี 2012 และจะส่งผลกระทบส�ำคัญต่อมาอีกหลายปี กล่าวคือ มี
การเปลี่ยนแปลงผู้น�ำองค์กรของ ICANN และการเปลี่ยนแปลงระเบียบโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
(International Telecommunication Regulations - ITRs) ของ ITU
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เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากกับ ICANN ในปี 2012 หลังจากมีการน�ำระบบโดเมนใหม่หรือ
โดเมนสากลไม่ระบุสัญชาติ (generic Top Level Domains - gTLDs) มาใช้ แม้จะมีปัญหาอยู่บ้าง
เกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนซอฟต์แวร์ ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการเชิงนโยบาย แต่ก็มีการสมัคร
ใช้งานระบบ gTLD แบบใหม่กว่า 1,900 ครั้ง และมีการประเมินใบสมัคร นอกจากนั้น ฟาดี เชฮาเด (Fadi
Chehadé) ซีอีโอคนใหม่ของ ICANN ยังใช้วิธีบริหารจัดการแบบใหม่ส�ำหรับนโยบายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลายภาคส่วนของ ICANN ในการปราศรัยกับภาคประชาสังคมในที่ประชุม ICANN 45 เขาระบุถึง
พัฒนาการที่ดูมีความหวัง ทั้งการพัฒนาระบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วนอย่างมีความรับผิดชอบ
การยอมรับอย่างตรงไปตรงมาถึงปัญหา การรับฟังอย่างตั้งใจ การให้แนวปฏิบัติอย่างเข้าอกเข้าใจ การ
ค้นหาแนวทางประนีประนอม ฯลฯ
มีการจัดการประชุมระดับโลกว่าด้วยโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (World Conference on
International Telecoms - WCIT) ขึ้นที่ดูไบเมื่อเดือนธันวาคม 2012 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกนับแต่ปี 1988 ท�ำให้เกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับผลกระทบของ
ระเบียบใหม่ทมี่ ตี อ่ อนาคตของอินเทอร์เน็ต ภายหลังการประชุมอย่างจริงจังเป็นเวลา 2 สัปดาห์ การเจรจา
จบลงด้วยความวุ่นวาย ผู้เข้าประชุมไม่สามารถบรรลุมติเอกฉันท์เกี่ยวกับเนื้อหาที่ต้องการแก้ไข ปล่อย
ทิง้ ให้เป็นประเด็นส�ำหรับการถกเถียงต่อไปในการประชุมครัง้ หน้า ประเด็นทีข่ ดั แย้งกันอย่างมากได้แก่มติ
ที่ไม่มีผลผูกพันซึ่งจะส่งเสริมบทบาทของ ITU ในแง่การอภิบาลอินเทอร์เน็ต ซึ่งท�ำให้รัฐที่เข้าร่วมแตก
ออกเป็นสองค่ายใหญ่ ได้แก่ ประเทศตะวันตกที่สนับสนุนรูปแบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วน
(multistakeholder) ทีเ่ ป็นอยูแ่ ล้ว ในขณะทีป่ ระเทศอืน่ ๆ ซึง่ สนับสนุนมตินอี้ ย่างเช่น จีน รัสเซีย และกลุม่
ประเทศอาหรับ ต่างมีแนวโน้มสนับสนุนรูปแบบที่หน่วยงานระหว่างรัฐบาลดูแลด้านการอภิบาล
พัฒนาการส�ำคัญอื่นๆ เกิดขึ้นในส่วนของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวคือบรรดาผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตต่างระดมพลประท้วงขัดขวางไม่ให้มีการน�ำระเบียบทั้งในระดับประเทศ [รัฐบัญญัติหยุดยั้ง
การละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ (Stop Online Piracy Act - SOPA) ของสหรัฐฯ] และระหว่างประเทศ [ข้อ
ตกลงต่อต้านการค้าสินค้าปลอมแปลง (Anti-Counterfeiting Trade Agreement - ACTA)] มาใช้ เนือ่ งจาก
ส่งผลกระทบต่อสิทธิอันชอบธรรมของเหล่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
พัฒนาการในปี 2013
พัฒนาการส�ำคัญของการเมืองดิจิทัลระดับโลก ได้แก่ การเปิดโปงข้อมูลโดยเอ็ดเวิร์ด สโนวเดน (Edward
Snowden) เกีย่ วกับโครงการสอดแนมในหลายส่วนของหน่วยงานความมัน่ คงแห่งชาติ (National Security
Agency - NSA) ของสหรัฐฯ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ การเปิดโปงของสโนวเดนท�ำให้สาธารณชนทั่วโลก
สนใจประเด็ น การก� ำ กั บ ดู แ ลอิ น เทอร์ เ น็ ต โดยเฉพาะค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ การคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล และ
สิทธิในความเป็นส่วนตัว
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ค�ำถามเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวได้รับการตอบสนองจากผู้น�ำหลายส่วนในทีป่ ระชุม
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ซึง่ มีมติให้กำ� หนดกระบวนการด้านนโยบายใหม่เกีย่ วกับความเป็นส่วนตัว
ในโลกออนไลน์ และให้มีการอภิปรายประเด็นนี้เพิ่มเติมในปี 2014 ในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ (UN Human Rights Council)
ในเดือนตุลาคม 2013 ประธานาธิบดีดิลมา รุสเซฟฟ์ (Dilma Rousseff) แห่งบราซิล และฟาดี
เชฮาเด ประธาน ICANN เปิดตัวกระบวนการเน็ตมันไดอัล (NETmundial) ซึง่ ท�ำให้การอภิบาลอินเทอร์เน็ต
กลายเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของการประชุมวิชาการและการท�ำวิจัยของส�ำนักคิดทั่วโลก
ค�ำเสริม: e- / virtual / cyber / digital / net
มีการใช้ค�ำเสริม อี- (e-) / เสมือน (virtual) / ไซเบอร์ (cyber) / ดิจิทัล (digital) / เน็ต (net) เพื่ออธิบาย
พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/อินเทอร์เน็ตหลายประการ และสามารถใช้ทดแทน
กันได้ “ค�ำเสริม” หรือ “อุปสรรค” (prefixes) แต่ละตัวอธิบายถึงปรากฏการณ์ของอินเทอร์เน็ต
แต่กระนั้นก็มีแนวโน้มว่าเรามักใช้ “อี-” ข้างหน้าค�ำว่า “คอมเมิร์ซ” และเติมค�ำว่า “ไซเบอร์” ต่อท้าย
ค�ำว่า “อาชญากรรม” และ “ความมั่นคง” เติมค�ำว่า “ดิจิทัล” ต่อท้าย “ช่องว่างด้านการพัฒนา” และเติม
ค�ำว่า “เสมือน” ต่อท้าย “สกุลเงิน” ในกรณีที่เป็นเงินออนไลน์อย่างเช่น บิตคอยน์ (Bitcoin) เริ่มมีแนวทาง
การใช้ค�ำเหล่านี้เป็นมาตรฐานมากขึ้น และคนทั่วไปได้เลือกใช้ค�ำน�ำหน้านามเหล่านี้จนกลายเป็นเรื่อง
ปรกติทั้งค�ำว่า อี- / เสมือน / ไซเบอร์ / ดิจิทัล / เน็ต ในแง่การเมืองอินเทอร์เน็ต การใช้ค�ำน�ำหน้านาม
เหล่านี้เริ่มท�ำให้คนเกิดความใส่ใจต่อความหมายและความส�ำคัญของค�ำเหล่านี้มากขึ้น
ลองพิจารณาคร่าวๆ ในเชิงนิรุกติศาสตร์เกี่ยวกับค�ำศัพท์เหล่านี้ และการน�ำมาใช้ในทางการเมือง
อินเทอร์เน็ต
ในแง่นิรุกติศาสตร์ ค�ำว่า “ไซเบอร์” สามารถสืบย้อนกลับไปถึงสมัยกรีกโบราณโดยมีความหมายว่า “การ
ปกครอง” ค�ำว่าไซเบอร์ในยุคของเรามีที่มาจากหนังสือของนอร์เบิร์ต ไวเนอร์ (Norbert Weiner) ชื่อ
Cybernetics ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอภิบาลบนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศ ในปี 1984 วิลเลียม กิบสัน
(William Gibson) เป็นผู้คิดค้นค�ำว่า “ไซเบอร์สเปซ” (cyberspace) ในนวนิยายวิทยาศาสตร์ชื่อ
Neuromancer เป็นเหตุให้มีการใช้ค�ำว่าไซเบอร์เพิ่มมากขึ้นพร้อมๆ กับการเติบโตของอินเทอร์เน็ต ช่วง
ปลายทศวรรษ 1990 ค�ำไหนทีเ่ กีย่ วข้องกับอินเทอร์เน็ตมักถูกเติมค�ำว่าไซเบอร์นำ� หน้า เช่น ชุมชนไซเบอร์
(cybercommunity), กฎหมายไซเบอร์ (cyberlaw), ไซเบอร์เซ็กส์ (cybersex), อาชญากรรมไซเบอร์
(cybercrime), วัฒนธรรมไซเบอร์ (cyberculture) ฯลฯ เวลาพูดถึงอะไรที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต ก็มัก
จะมีค�ำว่าไซเบอร์ติดมาด้วย ช่วงต้นทศวรรษ 2000 ค�ำว่าไซเบอร์ค่อยๆ หายไปจากการใช้ในวงกว้าง
เหลืออยู่เฉพาะในค�ำศัพท์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเท่านั้น
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ในปี 2001 มีการน�ำค�ำว่าไซเบอร์มาใส่ในชื่ออนุสัญญาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ของสภายุโรป (Council
of Europe Cybercrime Convention) ซึ่งยังคงเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพียงฉบับเดียวที่มีอยู่ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต ในปัจจุบันสหรัฐฯ ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ส�ำหรับ
โลกออนไลน์ (Cyberspace Strategy) วาระว่าด้วยความมั่นคงไซเบอร์ระดับโลก (Global Cybersecurity
Agenda) ของ ITU นโยบายป้องกันไซเบอร์ (Cyber defense policy) ของ NATO ศูนย์เพื่อความเป็น
เลิศด้านการป้องกันไซเบอร์ (Cyber Defence Center of Excellence) ของเอสโตเนีย
บรูซ สเตอร์ลิง (Bruce Sterling) นักเขียนแนวไซเบอร์พังก์ (cyberpunk) และคอลัมนิสต์นิตยสาร Wired
กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
ผมคิดว่าผมรู้ว่าท�ำไมทหารถึงเรียกมันว่า “ไซเบอร์” เพราะค�ำอุปมาถึงการปกป้อง “พื้นที่สู้รบ”
(battlespace) ซึ่งประกอบด้วย “ไซเบอร์สเปซ” ท�ำให้บริษัทที่ต้องการท�ำสัญญากับกระทรวงกลาโหม
สามารถขอทุนได้ง่าย แต่ถ้าเราไปเรียก “ไซเบอร์สเปซ” ด้วยค�ำในกระบวนทัศน์อื่น เช่น “เครือข่าย
(networks), สาย (wires), ท่อ (tubes) และเคเบิล (cables)’ ก็เปล่าประโยชน์ เพราะพวกนี้เป็นของ NSA
มา 50 ปีแล้ว และทางกองทัพไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องได้10
“อี” เป็นอักษรย่อของค�ำว่า “อิเล็กทรอนิก” (electronic) และมีการใช้เป็นครั้งแรกและครั้งส�ำคัญสุดผ่าน
ค�ำว่า “อีคอมเมิร์ซ” (e-commerce) ซึ่งหมายถึงกระบวนการพาณิชยกรรมทางอินเทอร์เน็ตในยุคแรก
ตามวาระลิสบอน (Lisbon Agenda) ปี 2000 ของสหภาพยุโรป มักใช้ อี- เป็นค�ำน�ำหน้านาม
รวมทั้งการใช้ อี- เป็นค�ำหน้านามหลักในปฏิญญาของ WSIS (เจนีวา 2003; ตูนิส 2005) แนวทางปฏิบัติ
ต่อมาของ WSIS ก็มักเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ e-government, e-business, e-learning, e-health,
e-employment, e-agriculture และ e-science อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน อี- ไม่ได้เป็นค�ำน�ำหน้านามที่
แพร่หลายเหมือนที่เคยเป็น แม้แต่สหภาพยุโรปก็ยุติการใช้ค�ำว่า อี- เมื่อไม่นานมานี้เอง ทั้งนี้เพื่อปลีก
ตัวออกจากความล้มเหลวของวาระลิสบอน
ปัจจุบันสหภาพยุโรปจัดท�ำวาระดิจิทัลส�ำหรับยุโรป (Digital Agenda for Europe)11 ค�ำว่า ดิจิทัล
หมายถึงตัวเลข “1” และ “0” ซึ่งเป็นตัวเลขฐานสองที่เป็นพื้นฐานของโลกอินเทอร์เน็ตทั้งหมด เป็น
พื้นฐานให้เกิดซอฟต์แวร์และโปรแกรมทั้งหมดในโลก ในอดีต ในแวดวงการพัฒนาเรามักใช้ค�ำว่า ดิจิทัล
เพื่อสะท้อนช่องว่างทางเทคโนโลยีหรือที่เรียกว่าช่องว่างดิจิทัล (digital divide) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ค�ำว่า ดิจทิ ลั เริม่ มีพนื้ ที่ในทางภาษาศาสตร์ของอินเทอร์เน็ตมากขึน้ และจะยังคงเป็นค�ำน�ำหน้านามหลัก
ในโลกอินเทอร์เน็ต เจ-ซี จังเกอร์ (J-C Junker) ประธานที่มาจากการเลือกตั้งของคณะกรรมาธิการยุโรป
(European Commission) ใช้ค�ำว่า “ดิจิทัล” เป็นค�ำน�ำหน้านาม 10 ครั้งในการปราศรัยต่อสภายุโรป ซึ่ง
เป็นการเสนอแผนเชิงนโยบายส�ำหรับระยะ 5 ปีข้างหน้า นอกจากสหภาพยุโรปแล้ว ในปัจจุบันอังกฤษยัง
ก�ำหนดให้มีการทูตแบบดิจิทัลเช่นกัน
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ค�ำว่า เสมือน สะท้อนสภาพทีจ่ บั ต้องไม่ได้ของอินเทอร์เน็ต ทัง้ ยังท�ำให้เกิดความคลุมเครือในแง่ที่เป็นสิง่
จับต้องไม่ได้และอาจไม่มีอยู่จริง ความจริง เสมือน (virtual reality) จึงอาจหมายถึงความจริงที่ไม่เป็นรูป
ธรรม (สิ่ งที่ จั บต้ องไม่ได้) และความจริงที่ ไม่ได้มีอยู่จ ริง (ความจริงแบบลวง) นักวิชาการและ
ผู้บุกเบิกโลกอินเทอร์เน็ตใช้ค�ำว่า เสมือน เพื่อเน้นถึงความเป็นของแปลกใหม่ของอินเทอร์เน็ต และการ
ถือก�ำเนิดขึ้นของ “โลกใบใหม่ที่กล้าหาญ” (a brave new world) เนื่องจากค�ำว่า เสมือน มีความหมาย
ก�ำกวม คนจึงมักไม่ใช้ในการเขียนนโยบายและในเอกสารระหว่างประเทศ
ในปั จ จุ บั น มี การยุ ติ ศึ ก เกี่ ย วกั บ การใช้ ค� ำ เสริ ม โดยค� ำ เสริ ม แต่ ล ะค� ำ จะมี พื้ น ที่ ห ลั ก ของตนเอง
ไม่ได้มีค�ำใดค�ำหนึ่งถูกใช้ในทุกพื้นที่แบบเดียวกับค�ำว่า ไซเบอร์ ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ทุกวันนี้
ไซเบอร์ ยังเป็นค�ำที่มักใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ในขณะที่ค�ำว่า อี- มักใช้น�ำหน้า
ค�ำในวงการธุรกิจ การใช้ค�ำว่า ดิจิทัล แพร่หลายออกไปจากวงการพัฒนาโดยมีรัฐบาลเป็นผู้น�ำไปใช้
ในวงกว้าง ส่วนค�ำว่า เสมือน แทบจะถูกทอดทิ้งไปเลย
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ทักษะการท�ำความเข้าใจการอภิบาล
อินเทอร์เน็ต
เราจะยอมรับว่าเรื่องหนึ่งเป็นความจริงลึกซึ้งก็ต่อเมื่อเรื่องที่
ตรงกันข้ามก็เป็นความจริงลึกซึง้ เช่นกัน ในทางกลับกัน เรือ่ งใด
เป็นเรื่องปลีกย่อย เรื่องที่ตรงกันข้ามกับเรื่องนั้นจะเป็นเรื่อง
เพ้อเจ้ออย่างเห็นได้ชัด
นีลส์ บอร์ (Niels Bohr, 1885-1962) นักฟิสิกส์อะตอม
ชุดเครื่องมือท�ำความเข้าใจการอภิบาลอินเทอร์เน็ต (Internet Governance Cognitive Toolkit) หมายถึง
ชุดเครือ่ งมือเพือ่ พัฒนาเหตุผลและท�ำความเข้าใจการก�ำหนดนโยบาย แก่นสารของชุดเครือ่ งมือดังกล่าว
ได้แก่ กรอบอ้างอิงซึ่งประกอบด้วยการรับรู้ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล รูปแบบการใช้เหตุผล คุณค่า
ศัพท์บญั ญัติ ตลอดจนภาษาเฉพาะวงการ กรอบอ้างอิงดังกล่าวเกีย่ วข้องอย่างมากกับชีวติ การเมือง เป็น
ตัวก�ำหนดการมองประเด็นต่างๆ และการปฏิบัติที่จ�ำเป็น
ในหลายกรณี กรอบอ้างอิงพื้นฐานได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเชิงอาชีพบางประการ (แบบแผน
องค์ความรู้และพฤติกรรมของผู้ที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกัน) การมีกรอบดังกล่าวช่วยให้การสื่อสารและการ
ท�ำความเข้าใจง่ายขึน้ ทัง้ ยังสามารถใช้เพือ่ ปกป้องพืน้ ทีว่ ชิ าชีพของตน และป้องกันอิทธิพลจากภายนอก
เหมือนกับทีเ่ จฟฟรีย์ ไมเรล (Jeffrey Mirel) นักภาษาศาสตร์ชาวอเมริกนั กล่าวไว้วา่ “ภาษาวิชาชีพทัง้ หมด
เป็นภาษาเฉพาะพื้นที่ของตน”12
ระบอบการอภิบาลอินเทอร์เน็ตมีความซับซ้อน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับประเด็น บุคคล กลไก
ขั้นตอนปฏิบัติและเครื่องมือที่หลากหลาย ภาพประกอบ 1 ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก เอ็มซี เอเชอร์
(M.C. Escher) ศิลปินชาวดัตช์ สะท้อนให้เห็นมุมมองย้อนแย้งที่เกี่ยวข้องกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ต
ทักษะดังกล่าวสะท้อนลักษณะของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต หรือทีม่ กั เรียกว่าเป็นพืน้ ทีน่ โยบายอัน
ชั่วร้าย เนื่องจากเป็นเรื่องท้าทายในการก�ำหนดเหตุผลเป็นการเฉพาะเพื่อสนับสนุนการจัดท�ำนโยบาย
บางอย่าง ในหลายกรณี ทุกปัญหาสะท้อนอาการของปัญหาอีกอย่างหนึ่ง และบางครั้งก่อให้เกิดวงจร
อุบาทว์ ทักษะการท�ำความเข้าใจบางประการ เช่น การคิดแบบเส้นตรง การคิดแบบมีเหตุปจั จัยเดียว และ
การคิดแบบถ้าไม่ใช่เช่นนี้ก็เป็นเช่นนั้น มีประโยชน์จ�ำกัดมากในแง่ที่น�ำมาใช้กับการอภิบาลอินเทอร์เน็ต
เพราะการอภิบาลอินเทอร์เน็ตซับซ้อนเกินกว่าจะถูกบรรจุอยู่ในกรอบความสม�่ำเสมอและการไม่ขัดแย้ง
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อย่างเป็นเอกภาพ ส�ำหรับโลกอินเทอร์เน็ต ความยืดหยุ่นและการเปิดใจพร้อมรับสิ่งที่ไม่คาดหมายอาจ
เป็นลักษณะที่ดีกว่า13
เช่นเดียวกับกระบวนการการอภิบาลอินเทอร์เน็ต ทักษะเช่นนี้มีลักษณะผสม แนวทาง แบบแผน
และการเปรียบเทียบจะเกิดขึ้นและหายไป ขึ้นอยู่กับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการก�ำหนดนโยบายใน
ปัจจุบันอย่างไร เป็นเหตุผลที่สนับสนุนชุดความคิดในการก�ำหนดนโยบายเฉพาะด้านส�ำหรับการถกเถียง
ในประเด็นการอภิบาลอินเทอร์เน็ต

ภาพประกอบ 1

แนวทางและแบบแผน
แนวทางและแบบแผนหลายประการเริ่มปรากฏขึน้ สะท้อนมุมมองทีส่ ามารถจ�ำแนกจุดยืนในการเจรจาที่
แตกต่างกัน ทั้งในส่วนของวัฒนธรรมแบบวิชาชีพและวัฒนธรรมระดับชาติ การจ�ำแนกแนวทางและ
แบบแผนขั้นพื้นฐานอาจลดความซับซ้อนของการเจรจา และท�ำให้สามารถก�ำหนดกรอบอ้างอิง
ขั้นพื้นฐานขึ้นมาได้
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แนวทางแคบกับแนวทางกว้าง
แนวทางแคบเน้ น เฉพาะโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางอิ น เทอร์ เ น็ ต (DNS, หมายเลขไอพี และ
รูตเซิร์ฟเวอร์) และจุดยืนของ ICANN ในฐานะเป็นผู้เล่นหลักในพื้นที่ดังกล่าว แต่ตามแนวทางกว้าง การ
เจรจาเกี่ยวกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ตควรไปไกลกว่าโครงสร้างพื้นฐาน และตอบสนองต่อประเด็นอื่นๆ
ทัง้ ด้านกฎหมาย เศรษฐกิจ การพัฒนา และสังคม-วัฒนธรรม แนวทางอย่างหลังได้ถกู น�ำมาใช้ในรายงาน
ของ WGIG และเอกสารสรุปของ WSIS ทั้งยังใช้เป็นหลักการพื้นฐานของสถาปัตยกรรมของเวที IGF
ความเป็นเอกภาพเชิงเทคนิคและนโยบาย
ปัญหาท้าทายส�ำคัญส�ำหรับกระบวนการการอภิบาลอินเทอร์เน็ตคือ การผสมผสานระหว่างแง่มุมทาง
เทคนิคและนโยบาย และเป็นเรื่องยากที่จะแยกแยะให้เห็นความแตกต่างชัดเจนระหว่างทั้งสองเรื่อง
แนวทางแก้ปัญหาเชิงเทคนิคไม่ได้มีความเป็นกลาง สุดท้ายแล้ว แนวทาง/ทางเลือกในการแก้ปัญหาเชิง
เทคนิคแต่ละอย่างจะตอบสนองผลประโยชน์บางประการ ท�ำให้บางกลุม่ เข้มแข็ง และส่งผลกระทบต่อชีวติ
ทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจในบางระดับ ในส่วนของอินเทอร์เน็ต นานมาแล้วทีแ่ ง่มมุ ทัง้ ด้านเทคนิค
และนโยบายถูกก�ำกับดูแลด้วยกลุ่มสังคมเพียงกลุ่มเดียว นั่นคือชุมชนอินเทอร์เน็ตที่มีมาแต่เดิม
ขณะทีอ่ นิ เทอร์เน็ตเติบโตขึน้ และมีผเู้ ข้ามาเกีย่ วข้องกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ตรายใหม่ โดยเฉพาะ
ภาคธุรกิจและรัฐบาล ท�ำให้ชุมชนอินเทอร์เน็ตประสบปัญหาในการดูแลให้เกิดการผสมผสานระหว่าง
ประเด็นเชิงเทคนิคและนโยบาย การปฏิรูปในเวลาต่อมา รวมทั้งการก่อตั้ง ICANN เป็นความพยายาม
ฟื้นฟูความเป็นเอกภาพระหว่างแง่มุมด้านเทคนิคและนโยบาย แต่ก็ยังเป็นประเด็นเปิด และได้กลายเป็น
ข้อถกเถียงส�ำคัญประการหนึ่งส�ำหรับอนาคตของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต ดังที่มีผู้คาดการณ์ ไว้
แนวทางระหว่าง “เก่า-จริง” กับ “ใหม่-ไซเบอร์”
เราสามารถใช้แนวทาง 2 แนวในการพิจารณาประเด็นต่างๆ แทบทุกประเด็นเกี่ยวกับการอภิบาล
อินเทอร์เน็ต (ภาพประกอบ 2) ตามแนวทางแบบ “เก่า-จริง” (old-real) ถือว่าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ท�ำให้เกิด
สิ่งใหม่ใดๆ ต่อประเด็นการอภิบาล ทว่าเป็นเพียงเครื่องมือใหม่อีกชนิดจากมุมมองของการอภิบาล
ไม่แตกต่างจากเครื่องมือที่เคยมีมา อย่างเช่น ภาพถ่าย โทรศัพท์ และวิทยุ
ยกตัวอย่างเช่น ในการอภิปรายเกี่ยวกับกฎหมาย ตามแนวทางนี้ถือว่ากฎหมายที่มีอยู่สามารถ
น�ำมาใช้กับอินเทอร์เน็ตได้โดยปรับปรุงเนื้อหาเพียงเล็กน้อย ในแง่เศรษฐกิจ แนวทางดังกล่าวถือว่าไม่มี
ความแตกต่างระหว่างพาณิชยกรรมทัว่ ไปกับพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเหตุให้ไม่จำ� เป็นต้องก�ำหนด
ระเบียบเป็นการเฉพาะส�ำหรับพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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ภาพประกอบ 2

แนวทาง “ใหม่-ไซเบอร์” (new-cyber) แย้งว่าอินเทอร์เน็ต
เป็นระบบสือ่ สารซึง่ แตกต่างจากระบบทีเ่ คยมีมาทัง้ หมด แนวคิด
พื้นฐานของแนวทางไซเบอร์คืออินเทอร์เน็ตลดความเชื่อมโยง
ระหว่างความจริงทางสังคมกับการเมืองออกจากรัฐอธิปไตย
(ที่แยกจากกันในเชิงภูมิศาสตร์) ไซเบอร์สเปซแตกต่างจาก
พื้นที่จริง และจ�ำเป็นต้องมีรูปแบบการก�ำกับดูแลที่แตกต่างไป
ในแง่กฎหมาย ส�ำนักคิดในแนวไซเบอร์เห็นว่ากฎหมายเดิมที่มี
อยูเ่ กีย่ วกับเขตอ�ำนาจศาล อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และสัญญา
ต่างๆ ไม่สามารถน�ำมาใช้กบั อินเทอร์เน็ต และต้องมีการก�ำหนด
กฎหมายขึน้ มาใหม่ ขณะทีแ่ นวทางเก่า-จริงเริม่ มีความส�ำคัญขึน้
เรื่อยๆ ทั้งในส่วนของงานก�ำกับดูแลและก�ำหนดนโยบาย

โครงสร้างการอภิบาลอินเทอร์เน็ตระหว่างแบบกระจายอ�ำนาจ
กับแบบรวมศูนย์
จากมุมองแบบกระจายอ�ำนาจ การอภิบาลอินเทอร์เน็ตควรสะท้อนธรรมชาติของอินเทอร์เน็ตที่เป็น
เครือข่ายของเครือข่าย ตามแนวคิดนี้ถือว่าอินเทอร์เน็ตซับซ้อนมาก และไม่สามารถจัดให้อยู่ใต้ร่ม
การอภิบาลเพียงหนึ่งเดียว อย่างเช่น การก�ำกับดูแลของหน่วยงานระหว่างรัฐบาล และการอภิบาลแบบ
กระจายอ�ำนาจเป็นหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยให้อินเทอร์เน็ตเติบโตอย่างรวดเร็ว แนวคิดเช่นนี้ได้รับการ
สนับสนุนจากชุมชนของผู้ช�ำนาญการและประเทศพัฒนาแล้วเป็นส่วนใหญ่
ในทางตรงกันข้าม แนวทางแบบรวมศูนย์เห็นว่าจ�ำเป็นต้องมีหน่วยงานระหว่างรัฐบาลแห่งหนึ่ง
คอยก�ำกับดูแลอินเทอร์เน็ต บางประเทศมีแนวโน้มสนับสนุนแนวทางดังกล่าว เนือ่ งจากมีทรัพยากรบุคคล
และเงินที่จ�ำกัด ไม่สามารถปฏิบัติตามกระบวนการการอภิบาลอินเทอร์เน็ตที่กระจายอ�ำนาจสูงและต้อง
อาศัยการท�ำงานของหลายสถาบันได้ ประเทศเหล่านั้นไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมกับศูนย์กลาง
การทูตที่ส�ำคัญ (เจนีวา นิวยอร์ก) และไม่สามารถติดตามการด�ำเนินงานของสถาบันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ICANN, W3C (World Wide Web Consortium) และ IETF ประเทศก�ำลังพัฒนาเหล่านี้เห็นชอบที่จะให้
มีศูนย์ครบวงจร ซึ่งควรอยู่ภายใต้กรอบที่เป็นหน่วยงานระหว่างรัฐบาล
การปกป้องประโยชน์สาธารณะจากอินเทอร์เน็ต
หนึง่ ในจุดแข็งส�ำคัญของอินเทอร์เน็ตคือลักษณะทีเ่ ปิดกว้างต่อสาธารณะ ซึง่ ท�ำให้มนั สามารถเติบโตอย่าง
30

บทที่ 1 อารัมภบท

รวดเร็ว ทัง้ ยังสนับสนุนความริเริม่ สร้างสรรค์และการมีสว่ นร่วม ท�ำอย่างไรจึงจะรักษาคุณลักษณะดังกล่าว
ของอินเทอร์เน็ตไว้ได้ นับเป็นปัญหาท้าทายอย่างหนึ่งของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต ปัญหานี้ซับซ้อนเป็น
อย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาว่าโครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่กระดูกสันหลังของเครือข่าย
หรือแบ็กโบน (backbone) ระหว่างทวีปไปจนถึงเครือข่ายในท้องถิ่น ล้วนเป็นสมบัติของเอกชน เราจะ
ร้องขอให้หน่วยงานเอกชนเหล่านีบ้ ริหารทรัพย์สนิ ของตนเพือ่ ตอบสนองผลประโยชน์สาธารณะได้หรือไม่
และจะถือว่าส่วนไหนของอินเทอร์เน็ตเป็นสมบัติสาธารณะของโลก ถือเป็นค�ำถามซึ่งยากจะหาค�ำตอบ
ค�ำถามเกี่ยวกับลักษณะที่เปิดกว้างต่อสาธารณะของอินเทอร์เน็ตเริ่มเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเกิด
ข้อถกเถียงเกี่ยวกับความเป็นกลางของเครือข่าย
ดูบทที่ 2 ส�ำหรับการอภิปรายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับความเป็นกลางของเครือข่าย
ภูมิศาสตร์และอินเทอร์เน็ต
หนึ่งในข้อสมมติฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตคือ อินเทอร์เน็ตก้าวข้ามพรมแดนของประเทศต่างๆ
และได้ท�ำลายหลักการความเป็นอธิปไตย ในขณะที่การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถเดินทางข้าม
พรมแดนประเทศอย่างง่ายดาย และผูใ้ ช้งานที่ไม่ตอ้ งเปิดเผยชือ่ สามารถแทรกตัวอยู่ในโครงสร้างพืน้ ฐาน
ของอินเทอร์เน็ต สะท้อนถึงหลักการที่ปรากฏอยู่ใน ปฏิญญาประกาศเอกราชของไซเบอร์สเปซ5 กล่าว
คือรัฐบาล “ไม่มีสิทธิธรรมที่จะปกครองเรา (ผู้ใช้งาน)” หรือ “ไม่มีเครื่องมือเพื่อการบังคับใช้ใดๆ ที่ท�ำให้
เรากลัวโดยแท้จริง” อย่างไรก็ดี พัฒนาการด้านเทคโนโลยีในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่สามารถ
จ�ำแนกต�ำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ทันสมัยมากขึ้น ท�ำให้เกิดความท้าทายต่อแนวคิดที่มองว่าในยุค
อินเทอร์เน็ต ความเป็นภูมิศาสตร์ไม่ได้ส�ำคัญอีกต่อไป
ในปัจจุบนั เราอาจไม่สามารถจ�ำแนกได้แน่ชดั ว่าใครอยูเ่ บือ้ งหลัง แต่สามารถจ�ำแนกต�ำแหน่งทีต่ งั้
ทางภูมิศาสตร์ของบุคคลดังกล่าวได้ไม่ยาก ยิ่งอินเทอร์เน็ตผูกกับต�ำแหน่งทางภูมิศาสตร์มากเท่าไร
การก�ำกับดูแลก็จะมีลักษณะเฉพาะน้อยลง ยกตัวอย่างเช่น ศักยภาพที่สามารถจ�ำแนกต�ำแหน่งทาง
ภูมศิ าสตร์ของผูใ้ ช้งานและธุรกรรม ท�ำให้เราสามารถใช้กฎหมายทีม่ อี ยูเ่ พือ่ ตอบค�ำถามซับซ้อนในประเด็น
เขตอ�ำนาจศาล
ความไม่แน่นอนด้านนโยบาย
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตพัฒนาไปรวดเร็วมาก มีการเสนอบริการใหม่ๆ แทบทุกวัน ส่งผลให้เกิดความ
ยุ่งยากในการจัดการกับข้อถกเถียงด้านการอภิบาลอินเทอร์เน็ต ยกตัวอย่างเช่น ในเดือนพฤศจิกายน
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2005 ตอนที่มีการเจรจาเกี่ยวกับโครงสร้างการอภิบาลอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันระหว่างการประชุม WSIS
ที่ตูนิเซีย14 ตอนนั้นยังไม่มีทวิตเตอร์ แต่ในปัจจุบันทวิตเตอร์กระตุ้นให้เกิดค�ำถามส�ำคัญเกี่ยวกับการ
อภิบาลอินเทอร์เน็ต ทั้งในแง่การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เสรีภาพในการแสดงออก และการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา
อีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วคือบทบาทของสแปม
(spam) ย้อนกลับไปในปี 2005 ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาหลักในแง่การก�ำกับดูแล ในปัจจุบัน เนื่องจาก
ความก้าวหน้าอย่างมากของตัวกรองข้อมูลในทางเทคนิค ท�ำให้สแปมกลายเป็นปัญหาที่มีความส�ำคัญ
น้อยลงต่อการอภิบาลอินเทอร์เน็ต
ปฏิบัติการเพื่อสร้างสมดุลทางนโยบาย
ความสมดุลน่าจะเป็นแนวทางเหมาะสมมากสุดในการพิจารณาข้อถกเถียงด้านการอภิบาลอินเทอร์เน็ต
และนโยบาย ในแง่ของปัญหาหลายประการเกีย่ วกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ต เราจ�ำเป็นต้องท�ำให้เกิดความ
สมดุลระหว่างผลประโยชน์กับแนวทางที่แตกต่างกัน การสร้างความสมดุลมักเป็นพื้นฐานน�ำไปสู่การ
ประนีประนอม พื้นที่ที่ควรเป็นเป้าหมายการสร้างความสมดุลทางนโยบายได้แก่
•	เสรีภาพในการแสดงออกกับการคุ้มครองความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ: เป็นข้อถกเถียง
ที่รู้จักกันดีระหว่างข้อ 19 (เสรีภาพในการแสดงออก) กับข้อ 27 (การคุ้มครองความสงบ
เรียบร้อยของสาธารณะ) ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration
on Human Rights) ซึ่งขยายตัวเข้ามาในโลกอินเทอร์เน็ต โดยมักมีการอภิปรายในบริบท
เกี่ยวกับการควบคุมและการเซ็นเซอร์เนื้อหาในอินเทอร์เน็ต
•	ความมัน่ คงไซเบอร์กบั ความเป็นส่วนตัว: เช่นเดียวกับความปลอดภัยในชีวติ จริง ความมัน่ คง
ไซเบอร์อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนบางประการ รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนตัว ความ
สมดุลระหว่างความมัน่ คงไซเบอร์กบั ความเป็นส่วนตัวเป็นกระแสทีก่ อ่ ให้เกิดการถกเถียงอย่าง
สม�่ำเสมอ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเมืองระดับโลกโดยทั่วไป ภายหลังเหตุการณ์ 9/11
เนื่องจากการรักษาความปลอดภัยกลายเป็นประเด็นระดับโลกขึ้นมา ท�ำให้ความสมดุลเอน
เอียงไปทางความมั่นคงไซเบอร์
ดูบทที่ 2 ส�ำหรับการอภิปรายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับความมั่นคงไซเบอร์
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หลายคนวิจารณ์ว่า “คู่เพื่อสร้างความสมดุล” ข้างต้นเป็นความขัดแย้งแบบลวง ตัวอย่างเช่น
มีความเชื่ออย่างมากว่าอันที่จริงแล้ว การสนับสนุนให้มีความมั่นคงไซเบอร์มากขึ้นไม่จ�ำเป็นต้องท�ำให้
ความเป็นส่วนตัวมีน้อยลง เนื่องจากมีแนวทางที่
สามารถสนับสนุนทั้งความมั่นคงไซเบอร์และ
ดูบทที่ 3 ส�ำหรับการอภิปรายเพิ่มเติม
ความเป็นส่วนตัวไปพร้อมกัน แม้จะมีความเชื่อ
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
เช่นนีอ้ ย่างหนักแน่น แต่ในความเป็นจริง นโยบาย
ด้านการอภิบาลอินเทอร์เน็ตมักถูกก�ำหนดจาก
ทางเลือกเชิงนโยบาย “ที่เป็นคู่กัน” แบบข้างต้น
ไม่จ�ำเป็นต้องสร้างกงล้อใหม่
มาตรการใดๆ เกี่ยวกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ตควรเริ่มจากการก�ำกับดูแลที่มีอยู่แล้ว ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น
3 ประเภทใหญ่
• มาตรการที่จัดท�ำขึ้นเพื่ออินเทอร์เน็ต (เช่น ICANN)
•	มาตรการทีจ่ ำ� เป็นต้องได้รบั การแก้ไขอย่างมากเพือ่ แก้ปญั หาทีเ่ กีย่ วข้องกับอินเทอร์เน็ต (เช่น
เครื่องหมายการค้า การคุ้มครอง ภาษีอากรแบบอิเล็กทรอนิกส์)
•	มาตรการที่ปรับใช้กับอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องมีการดัดแปลงมากนัก (เช่น การคุ้มครอง
เสรีภาพในการแสดงออก)
การพัฒนาจากระเบียบที่มีอยู่เดิมจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพในแง่กฎหมายและลดความซับซ้อนใน
การพัฒนาระบอบการอภิบาลอินเทอร์เน็ต
ถ้ายังไม่พังก็ไม่ต้องซ่อม
การอภิบาลอินเทอร์เน็ตต้องเป็นไปเพื่อช่วยให้อินเทอร์เน็ตสามารถท�ำหน้าที่อย่างเข้มแข็งเหมือนใน
ปัจจุบัน แต่ก็ต้องยืดหยุ่นมากพอที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพื่อให้ท�ำหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นและมี
ความชอบธรรมมากขึน้ เป็นทีย่ อมรับกันทัว่ ไปว่าเสถียรภาพและศักยภาพในการท�ำหน้าทีข่ องอินเทอร์เน็ต
ควรเป็นหนึ่งในแนวปฏิบัติของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต
เสถียรภาพของอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ควรรักษาไว้โดยการใช้แนวทาง “รันนิงโค้ด” (running code)
ที่เกิดจากการน�ำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคที่ผ่านการทดสอบแล้วมาใช้มากขึ้นอย่าง
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ช้าๆ อย่างไรก็ดี ผู้เกี่ยวข้องบางส่วนกังวลว่าการปฏิบัติงานตามค�ำขวัญที่ว่า “ถ้ายังไม่พังก็ไม่ต้องซ่อม”
จะกลายเป็นภูมิคุ้มกันแบบเหวี่ยงแหป้องกันไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการอภิบาลอินเทอร์เน็ตที่
เป็นอยู่ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค ทางออก
อย่างหนึง่ คือการใช้หลักการนีเ้ ป็นเกณฑ์ประเมินการตัดสินใจเกีย่ วกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ต (เช่น การน�ำ
ระเบียบปฏิบัติใหม่และกลไกตัดสินใจแบบใหม่มาใช้)
การส่งเสริมแนวทางที่เป็นองค์รวมและการเรียงล�ำดับความ
ส�ำคัญ
แนวทางที่เป็นองค์รวมไม่ควรมีส่วนช่วยพัฒนาอินเทอร์เน็ตเฉพาะในเชิงเทคนิค แต่ควรรวมถึงในเชิง
กฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนา แนวทางดังกล่าวควรตั้งอยู่บนพื้นฐานความตระหนักว่า
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการซ้อนทับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งการเคลื่อนย้ายบริการโทรคมนาคมไปยังผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตมากขึ้น
แม้ว่าการใช้แนวทางที่เป็นองค์รวมในการเจรจาเกี่ยวกับ
การอภิบาลอินเทอร์เน็ต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรสามารถ
จ�ำแนกประเด็นที่มีความเร่งด่วน ซึ่งขึ้นอยู่กับประโยชน์ของ
กลุ่มตน แต่ในปัจจุบัน ทั้งประเทศพัฒนาแล้วและก�ำลัง
พัฒนายังไม่ได้เป็นกลุ่มที่มีความคิดแบบเดียวกัน
ในบรรดาประเทศก�ำลังพัฒนาต่างมีการก�ำหนดปัญหา
เร่ ง ด่ ว นแตกต่ า งกั น ไป มี ความแตกต่ า งในเรื่ อ งระดั บ
การพัฒนาและความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่น
ระหว่างประเทศทีม่ คี วามก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร อย่างเช่น อินเดีย จีน และบราซิล กับประเทศ
ด้อยพัฒนาในทวีปแอฟริกาใต้ทะเลทรายสะฮาราลงมา)
แนวทางที่เป็นองค์รวมและการเรียงล�ำดับความส�ำคัญ
ของวาระของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต ควรช่วยให้ผมู้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียจากทัง้ ประเทศพัฒนาแล้วและก�ำลังพัฒนา สามารถ
เน้นพิจารณาชุดของประเด็นเป็นการเฉพาะได้ ซึง่ น่าจะท�ำให้
การเจรจาเข้าถึงเนือ้ หาสาระและมีความเป็นการเมืองน้อยลง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะรวมตัวกันตามประเด็นปัญหา แทนที่
ภาพประกอบ 3
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จะรวมตัวโดยยึดเส้นแบ่งทางการเมืองแบบเดิม (เช่น กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและก�ำลังพัฒนา รัฐบาล
หรือภาคประชาสังคม)
หลักการความเป็นกลางด้านเทคโนโลยี
ตามหลักการความเป็นกลางด้านเทคโนโลยี (technological neutrality) ไม่ควรมีการก�ำหนดนโยบายเพื่อ
ตอบสนองเครือ่ งมือทางเทคโนโลยีหรือทางเทคนิคใดๆ เป็นการเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ระเบียบเพือ่ คุม้ ครอง
ความเป็นส่วนตัวควรจ�ำแนกว่าข้อมูลใดที่ควรคุ้มครอง (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล บันทึกเกี่ยวกับสุขภาพ)
แต่ไม่ควรระบุว่าจะคุ้มครองอย่างไร (เช่น การเข้าถึงฐานข้อมูล การคุ้มครองโดยการเข้ารหัส) การใช้
หลักการความเป็นกลางด้านเทคโนโลยีน�ำไปสู่การพัฒนากลไกเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูล
บางประการ เช่น แนวปฏิบัติ OECD ที่มีมาตั้งแต่ปี 1980 และยังคงมีความส�ำคัญกับปัจจุบันเช่นเดียว
กับเมื่อก่อน
ความเป็นกลางด้านเทคโนโลยีทำ� ให้เกิดข้อได้เปรียบในเชิงการก�ำกับดูแลหลายประการ ท�ำให้การ
อภิบาลยังคงมีบทบาท ไม่วา่ จะมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีในอนาคตอย่างไรก็ตาม และไม่วา่ จะมีการผสม
ผสานของเทคโนโลยีหลักอย่างไรก็ตาม (โทรคมนาคม สื่อ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ) ความเป็นกลางด้าน
เทคโนโลยีแตกต่างจากความเป็นกลางของเครือข่าย อย่างแรกสะท้อนถึงนโยบายที่เป็นอิสระจาก
เทคโนโลยีซึ่งอยู่ใต้การก�ำกับดูแล อย่างหลังจะเน้นที่ความเป็นกลางของจราจรในอินเทอร์เน็ต
ดูบทที่ 2 ส�ำหรับการอภิปรายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับความเป็นกลางของเครือข่าย
ท�ำให้ทางออกทางเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังกลายเป็นหลักการ
ทางนโยบายที่ชัดเจน
มีความเห็นร่วมกันในชุมชนอินเทอร์เน็ตว่า มีคุณค่าทางสังคมบางประการ อย่างเช่น การสื่อสารอย่าง
เสรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากลักษณะการออกแบบด้านเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ต ยกตัวอย่างเช่น
หลักการความเป็นกลางของเครือข่ายซึง่ ก�ำหนดให้มกี ารส่งข้อมูลระหว่างปลายสองข้างของเครือข่ายโดย
ไม่มีตัวกลาง มักถือว่าเป็นหลักประกันเพื่อคุ้มครองเสรีภาพในการพูดทางอินเทอร์เน็ต ทัศนะเช่นนี้อาจ
น�ำไปสูข่ อ้ สรุปส�ำคัญว่า ทางออกทางเทคโนโลยีมคี ณุ สมบัตมิ ากเพียงพอในการส่งเสริมและคุม้ ครองคุณค่า
ทางสังคมอยู่แล้ว พัฒนาการล่าสุดของอินเทอร์เน็ต อย่างเช่น การใช้เทคโนโลยีไฟร์วอลล์ (firewall) เพื่อ
จ�ำกัดการไหลของข้อมูล แสดงให้เห็นว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยีที่ให้ผลในเชิงตรงข้ามได้หลายประการ
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หากเป็นไปได้ควรมีการประกาศอย่างชัดเจนในระดับนโยบายถึงหลักการต่างๆ อย่างเช่น การสือ่ สารอย่าง
เสรี ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหลักการทีส่ มมติวา่ มีในทางเทคนิค ทางออกด้านเทคโนโลยีควรสนับสนุนหลักการ
เชิงนโยบาย แต่ไม่ควรเป็นวิธีการเดียวที่ใช้เพื่อส่งเสริมหลักการเหล่านั้น
หลี ก เลี่ ย งความเสี่ ย งจากการใช้ โ ค้ ด ของโปรแกรมเมอร์ เ พื่ อ
จัดการสังคม
ลอว์เรนซ์ เลสสิก (Lawrence Lessig) เป็นผู้จ�ำแนกให้เห็นคุณลักษณะส�ำคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง
เทคโนโลยีกับนโยบาย โดยเขาสังเกตเห็นว่าในภาวะที่มีการพึ่งพาอินเทอร์เน็ตมากขึ้น สังคมสมัยใหม่มี
แนวโน้มจะถูกก�ำกับดูแลด้วยโค้ดของซอฟต์แวร์มากกว่าหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย สุดท้ายแล้ว บริษัท
คอมพิวเตอร์และผูพ้ ฒ
ั นาซอฟต์แวร์อาจเข้ามาท�ำหน้าทีบ่ างส่วนในทางนิตบิ ญั ญัตแิ ทนรัฐสภาและรัฐบาล
ก็ได้ จากการใช้ประโยชน์จากทัง้ ซอฟต์แวร์และการแก้ปญั หาทางเทคนิค พวกเขาจะสามารถสร้างอิทธิพล
ต่อวิถีชีวิตในสังคมที่ต้องพึ่งพากับอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อยๆ ในกรณีที่สังคมถูกปกครองด้วยโค้ดแบบ
ซอฟต์แวร์แทนทีจ่ ะเป็นหลักกฎหมาย ย่อมท�ำให้เกิดการท้าทายอย่างมากต่อองคาพยพทางการเมืองและ
กฎหมายของสังคมสมัยใหม่

การเทียบเคียง
แม้ว่าการเทียบเคียงมักท�ำให้เข้าใจผิด
แต่ก็เป็นสิ่งที่ท�ำให้เกิดความเข้าใจผิดน้อยสุด
แซมวล บัตเลอร์ (Samuel Butler, 1835-1902) กวีชาวอังกฤษ
การเทียบเคียงช่วยให้เราเข้าใจพัฒนาการใหม่ ๆ โดยการอ้างอิงกลับไปถึงสิง่ ทีม่ อี ยูเ่ ดิม การจ�ำแนกความ
คล้ายคลึงระหว่างตัวอย่างเก่ากับตัวอย่างใหม่ แม้จะมีความเสีย่ ง แต่กเ็ ป็นกระบวนการคิดทีส่ ำ� คัญในทาง
กฎหมายและการเมือง คดีส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตมักได้รับการคลี่คลายโดยผ่านการ
เทียบเคียง โดยเฉพาะในระบบกฎหมายแบบแองโกล-แซกซอน การใช้ประโยชน์จากการเทียบเคียงในการ
อภิบาลอินเทอร์เน็ตมีข้อจ�ำกัดส�ำคัญบางประการ
ประการแรก “อินเทอร์เน็ต” เป็นค�ำที่มีความหมายกว้าง ครอบคลุมบริการหลากหลาย ทั้งอีเมล
(เทียบเคียงได้กับโทรศัพท์) บริการด้านเว็บไซต์ (เทียบเคียงได้กับการแพร่ภาพและเสียง เช่น โทรทัศน์)
และฐานข้อมูล (เทียบเคียงได้กับห้องสมุด) การเทียบเคียงคุณลักษณะบางประการของอินเทอร์เน็ตอาจ
ท�ำให้เกิดความเข้าใจที่ผิวเผินมากเกินไปต่ออินเทอร์เน็ต
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ประการที่ 2 เมื่อบริการโทรคมนาคมและสื่อมีความทับซ้อนกันมากขึ้น ความแตกต่างแบบเดิม
ระหว่างบริการเหล่านี้จึงเริ่มเลือนรางไป ยกตัวอย่างเช่น การน�ำระบบ VoIP มาใช้ท�ำให้ยากที่จะแยกแยะ
ชัดเจนระหว่างอินเทอร์เน็ตกับโทรศัพท์ แม้จะมีปจั จัยทีเ่ ป็นข้อจ�ำกัด แต่การเทียบเคียงก็ยงั เป็นเครือ่ งมือ
ที่มีพลัง และเป็นทักษะส�ำคัญในการคลี่คลายคดีและการพัฒนาระบอบการอภิบาลอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต - ระบบโทรศัพท์

ความเหมือน: ในยุคต้นของอินเทอร์เน็ต ข้อเทียบเคียงจะอยู่ที่ว่ามีการใช้โทรศัพท์เพื่อหมุนหมายเลข

ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต นอกจากนัน้ ยังมีการเทียบเคียงในเชิงการท�ำงานระหว่างโทรศัพท์กบั อินเทอร์เน็ต
(อีเมลและแช็ต) ซึ่งทั้งสองวิธีต่างเป็นช่องทางการสื่อสารทางตรงและการสื่อสารระหว่างบุคคล

ความแตกต่าง: อินเทอร์เน็ตใช้กลุ่มข้อมูลแทนที่จะเป็นวงจรไฟฟ้า (โทรศัพท์) ที่ต่างจากโทรศัพท์ก็คือ

อินเทอร์เน็ตไม่สามารถประกันให้มีบริการ แต่สามารถประกันว่าเป็น “ความพยายามที่ดีสุด” การ
เทียบเคียงเช่นนี้เน้นให้เห็นเพียงแง่มุมหนึ่งของอินเทอร์เน็ต กล่าวคือการสื่อสารผ่านอีเมลหรือแช็ต การ
ใช้ประโยชน์ที่ส�ำคัญอย่างอื่นของอินเทอร์เน็ต อย่างเช่น บริการ World Wide Web บริการที่มีปฏิสัมพันธ์
2 ทาง ฯลฯ ล้วนเป็นคุณลักษณะที่แตกต่างไปจากโทรศัพท์
ระบบไปรษณีย์และ ICANN
พอล ทโวมี (Paul Twomy) อดีตซีอีโอ ICANN ใช้การเทียบเคียงต่อไปนี้เพื่อเปรียบเทียบระหว่างระบบ
ไปรษณีย์กับการท�ำหน้าที่ของ ICANN “หากเราจ�ำลองภาพอินเทอร์เน็ตว่าเป็นเหมือนที่ท�ำการไปรษณีย์
หรือระบบไปรษณีย์ ชื่อโดเมนและหมายเลขไอพีก็มีความจ�ำเป็นเหมือนการจ่าหน้าที่อยู่บนซอง
จดหมาย ไม่ส�ำคัญว่าคุณใส่อะไรเข้าไปในซองจดหมาย ไม่ส�ำคัญว่าใครเป็นคนส่งซองจดหมาย หรือ
ใครได้รับอนุญาตให้อ่านจดหมาย หรือจะต้องใช้เวลานานเพียงใดกว่าจดหมายจะไปถึงปลายทาง ไม่
ส�ำคัญว่าจดหมายจะมีราคาเท่าไร ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ส�ำคัญต่อการท�ำหน้าที่ของ
ICANN เลย ICANN ท�ำหน้าที่เพียงเฉพาะดูแลให้มีการจ่าหน้าซองอย่างถูกต้อง”

ใช้โดย: การเทียบเคียงเช่นนี้ได้ถูกใช้โดยผู้ที่ต่อต้านความพยายามควบคุมเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ต (โดย

เฉพาะในสหรัฐฯ) หากเทียบเคียงอินเทอร์เน็ตเข้ากับโทรศัพท์ เนื้อหาการสื่อสารในอินเทอร์เน็ตย่อมไม่
ควรถูกควบคุมในทางกฎหมายได้ ซึ่งต่างจากเนื้อหาการแพร่ภาพและเสียง เป็นต้น ทั้งยังเป็นเหตุผล
ส�ำหรับผูท้ มี่ องว่าอินเทอร์เน็ตควรถูกก�ำกับดูแลเช่นเดียวกับระบบการสือ่ สารอืน่ ๆ (เช่น โทรศัพท์ ไปรษณีย)์
โดยมีหน่วยงานระดับชาติท�ำหน้าที่ประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ อย่างเช่น ITU ตามลักษณะ
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การเทียบเคียงเช่นนี้ ควรมีการจัดระเบียบและบริหาร DNS ในลักษณะเดียวกับการจัดระบบหมายเลขของ
โทรศัพท์15
จุดพลิกผันใหม่ในการเทียบเคียงทีซ่ บั ซ้อนเช่นนีเ้ กิดขึน้ เมือ่ มีการให้บริการ VoIP (เช่น สไกป์) ซึง่
ท�ำหน้าที่เหมือนโทรศัพท์ แต่ในขณะเดียวกันก็ใช้อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล ความเป็นคู่ตรงข้ามท�ำให้เกิด
ข้อถกเถียงเชิงนโยบายในการประชุมระดับโลกว่าด้วยโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (WCIT) เมื่อปี 2012
ที่ดูไบ ทัศนะในปัจจุบันที่มองว่า VoIP เป็นบริการอินเทอร์เน็ต ถูกท้าทายโดยผู้ที่มองว่าบริการดังกล่าว
ควรได้รับการควบคุมทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศเช่นเดียวกับบริการโทรศัพท์ โดยให้ ITU มี
บทบาทมากขึ้นในการควบคุม
อินเทอร์เน็ต - ไปรษณีย์

ความเหมือน: เป็นการเทียบเคียงในแง่การท�ำงาน กล่าวคือการส่งข้อความ และ “อีเมล” ซึง่ เป็นชือ่ เรียก

ก็แสดงถึงความคล้ายคลึงกัน

ความแตกต่าง: การเทียบเคียงแบบนี้ครอบคลุมเฉพาะบริการอินเทอร์เน็ต กล่าวคืออีเมล นอกจากนั้น

บริการไปรษณียม์ โี ครงสร้างความเป็นสือ่ กลางทีซ่ บั ซ้อนกว่าระหว่างผูส้ ง่ กับผูร้ บั เมือ่ เปรียบเทียบกับระบบ
อีเมล ซึ่งในกรณีหลังหน้าที่การเป็นสื่อกลางส่วนใหญ่ตกเป็นของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการ
อีเมล อย่างเช่น ยาฮู! (Yahoo!) หรือฮอตเมล (Hotmail)

ใช้โดย: อนุสัญญาไปรษณีย์สากล (Universal Postal Convention) เทียบเคียงระหว่างจดหมายกับอีเมล

ดังนี้ “อีเมลเป็นบริการไปรษณีย์ซึ่งใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อจัดส่งข้อความ” การเทียบเคียงนี้อาจ
เกี่ยวข้องเฉพาะในแง่การส่งเอกสารอย่างเป็นทางการ ยกตัวอย่างเช่น การได้รับค�ำตัดสินของศาลผ่าน
อีเมลย่อมถือเป็นการจัดส่งอย่างเป็นทางการอย่างหนึ่ง
ครอบครัวของทหารสหรัฐฯ ซึ่งเสียชีวิตในอิรัก พยายามใช้ประโยชน์จากการเทียบเคียงระหว่าง
ไปรษณีย์ (จดหมาย) กับอีเมล ทั้งนี้เพื่อใช้สิทธิเข้าถึงอีเมลและบล็อกส่วนบุคคลของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว
พวกเขาอ้างว่าควรได้รบั อนุญาตให้ได้รบั ข้อความทางอีเมลและบล็อกจากผูต้ าย เสมือนกับว่าเป็นจดหมาย
และไดอารีของผู้ตาย ในขณะที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมักพบความยุ่งยากในการจัดการกับปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก และแทนที่จะใช้วิธีเทียบเคียงระหว่างจดหมายกับอีเมล ผู้ให้บริการ
ส่วนใหญ่กลับปฏิเสธไม่ให้ญาติเข้าถึงอีเมลเหล่านี้โดยอ้างว่ามีความตกลงในแง่ความเป็นส่วนตัวที่
พวกเขาท�ำไว้กับผู้ใช้บริการของตน
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อินเทอร์เน็ต - โทรทัศน์

ความเหมือน: การเทียบเคียงในเบื้องต้นเกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพที่คล้ายคลึงกันระหว่างจอ

คอมพิวเตอร์และจอโทรทัศน์ ส่วนการเทียบเคียงที่ซับซ้อนกว่าเกี่ยวข้องกับการเป็นสื่อส�ำหรับแพร่ภาพ
และเสียง ทั้งในส่วนของเว็บไซต์และโทรทัศน์

ความแตกต่าง: อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่มีความหลากหลายกว่าโทรทัศน์ นอกจากความคล้ายคลึงในแง่ที่

เป็นจอคอมพิวเตอร์และจอโทรทัศน์แล้ว มีความแตกต่างเชิงโครงสร้างที่ส�ำคัญระหว่างสื่อทั้งสองอย่าง
กล่าวคือ โทรทัศน์เป็นสื่อกระจายภาพและเสียงจากจุดหนึ่งไปยังอีกหลายจุดซึ่งเป็นผู้ชม ในขณะที่
อินเทอร์เน็ตช่วยให้เกิดการสื่อสารรูปแบบต่างๆ (ระหว่างหนึ่งต่อหนึ่ง หนึ่งต่อหลายคน และหลายคนต่อ
หลายคน)

ใช้โดย: การเทียบเคียงแบบนีถ้ กู ใช้ประโยชน์โดยผูท้ ตี่ อ้ งการก�ำหนดการควบคุมทีเ่ ข้มงวดมากขึน้ ต่อการ

รับชมเนื้อหาในอินเทอร์เน็ต เนื่องจากอินเทอร์เน็ตมีอ�ำนาจในแง่ที่เป็นเครื่องมือการสื่อสารมวลชน
คล้ายคลึงกับโทรทัศน์ พวกเขาเห็นว่าควรมีการควบคุมอินเทอร์เน็ตอย่างเข้มงวด รัฐบาลสหรัฐฯ พยายาม
ใช้ประโยชน์จากการเทียบเคียงแบบนี้ในคดีสำ� คัญระหว่างเรโนกับสหภาพเสรีภาพพลเมืองอเมริกนั (Reno
vs ACLU) เป็นคดีทเี่ กิดขึน้ หลังจากรัฐสภาผ่านรัฐบัญญัตคิ วามเหมาะสมด้านการสือ่ สาร (Communication
Decency Act) ซึ่งก�ำหนดการควบคุมที่เข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ ให้เด็กรับชมสื่อลามกอนาจารผ่าน
อินเทอร์เน็ต แต่ศาลปฏิเสธไม่ยอมรับหลักการเทียบเคียงกับโทรทัศน์
อินเทอร์เน็ต - ห้องสมุด

ความเหมือน: ในบางกรณี มีการมองว่าอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งสะสมข้อมูลขนาดใหญ่ และมักมีการน�ำ

ค�ำว่า “ห้องสมุด” มาใช้เพือ่ อธิบายคุณลักษณะดังกล่าว อย่างเช่นการใช้คำ� ว่า “ห้องสมุดดิจทิ ลั ขนาดใหญ่”
“ห้องสมุดไซเบอร์” “ห้องสมุดอเลกซานเดรียส�ำหรับศตวรรษที่ 21” ฯลฯ

ความแตกต่าง: การเก็บข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลดิบเป็นเพียงคุณลักษณะหนึ่งของอินเทอร์เน็ต
ในขณะที่มีความแตกต่างส�ำคัญหลายประการระหว่างห้องสมุดกับอินเทอร์เน็ต

•	ห้องสมุดทั่วไปมีเป้าหมายให้บริการบุคคลซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่เฉพาะ (เมือง ประเทศ ฯลฯ)
ขณะที่อินเทอร์เน็ตมีพื้นที่ระดับโลก
•	หนังสือ บทความ และวารสารได้รับการตีพิมพ์โดยมีการควบคุมคุณภาพ (มีบรรณาธิการ)
ขณะที่เนื้อหาในอินเทอร์เน็ตอาจไม่มีบรรณาธิการดูแล
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•	ห้องสมุดมีการจัดหมวดหมู่ตามแบบแผนการแบ่งประเภทบางประการ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้
ผู้ใช้งานสามารถค้นหาหนังสือจากที่จัดเก็บไว้ได้ ขณะที่ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตไม่ได้รับการ
จ�ำแนกหมวดหมู่ในลักษณะเช่นนั้น
•	นอกจากบัญชีค้นค�ำหลัก ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหา (ของหนังสือและบทความ) ใน
ห้องสมุดได้จนกว่าจะมีการยืมหนังสือหรือวารสารนั้นออกไปจากห้องสมุด ขณะที่ผู้ใช้งาน
สามารถเข้าถึงเนื้อหาของอินเทอร์เน็ตได้ทันทีผ่านเสิร์ชเอนจินต่างๆ
ใช้โดย: การเทียบเคียงแบบนีถ้ กู ใช้งานโดยโครงการต่างๆ ทีม่ เี ป้าหมายเพือ่ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
และองค์ความรู้เฉพาะทางอย่างรอบด้าน (พอร์ทัล, ฐานข้อมูล ฯลฯ) การเทียบเคียงแบบห้องสมุดถูกใช้
ประโยชน์ในโครงการหนังสือของกูเกิลโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ แปลงหนังสือเล่มให้เป็นหนังสือดิจทิ ลั ทัง้ หมด
ทางหลวงและอินเทอร์เน็ต
อามาดูน ตูเร เลขาธิการ ITU ได้เทียบเคียงระหว่างทางหลวงกับอินเทอร์เน็ต โดยเปรียบเทียบว่าทางหลวง
เป็นเหมือนเส้นทางโทรคมนาคม และจราจรในอินเทอร์เน็ตเป็นเหมือนรถบรรทุกหรือรถยนต์ “ผมแค่ให้
ตัวอย่างง่ายๆ ลองเปรียบเทียบอินเทอร์เน็ตกับเส้นทางโทรคมนาคมกับรถบรรทุกหรือรถยนต์และ
ทางหลวงดูสิ การเป็นเจ้าของทางหลวงไม่ได้หมายความว่าเราเป็นเจ้าของรถบรรทุกหรือรถยนต์
ทุกคันที่วิ่งอยู่ในเส้นทาง และไม่ใช่เจ้าของสินค้าที่มีการขนส่งอย่างแน่นอน เป็นการเทียบเคียงแบบง่าย
แต่เพื่อช่วยให้การจราจรเป็นไปอย่างราบรื่น ในการสร้างถนน คุณต้องรู้ว่ารถบรรทุกเหล่านี้มีความกว้าง
ความสูง และความเร็วมากน้อยเพียงใด เพื่อให้สามารถสร้างสะพานที่เหมาะสม ไม่เช่นนั้นแล้วระบบ
ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้งานได้ ส�ำหรับผมแล้ว นัน่ หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างอินเทอร์เน็ตกับโลกแห่ง
โทรคมนาคม ทั้งสองอย่างถูกก�ำหนดให้ต้องท�ำงานร่วมกัน”16
อินเทอร์เน็ต - เครื่องบันทึกเทปวิดีโอ เครื่องถ่ายเอกสาร

ความเหมือน: การเทียบเคียงแบบนี้เน้นที่การผลิตเพิ่มเติมและการแพร่กระจายเนื้อหา (เช่น ข้อความ

และหนังสือ) คอมพิวเตอร์ท�ำให้การผลิตเพิ่มเติมง่ายลงโดยผ่านกระบวนการ “คัดลอกแล้วแปะ” (copy
and paste) ซึ่งก็ท�ำให้การแพร่กระจายข้อมูลสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่ท�ำได้ง่ายเช่นกัน

ความแตกต่าง: คอมพิวเตอร์มีประโยชน์ในการใช้งานมากกว่าแค่การท�ำส�ำเนา แม้ว่าการท�ำส�ำเนาเป็น
ขั้นตอนในอินเทอร์เน็ตที่เรียบง่ายกว่าเครื่องบันทึกเทปวิดีโอหรือเครื่องถ่ายเอกสาร
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ใช้โดย: มีการใช้การเทียบเคียงแบบนี้ในบริบทของรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์ดิจิทัลแห่งสหัสวรรษ (Digital
Millennium Copyrights Act - DMCA) ของสหรัฐฯ ซึ่งก�ำหนดบทลงโทษส�ำหรับหน่วยงานที่สนับสนุน
การละเมิดลิขสิทธิ์ (การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีลักษณะละเมิดการคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์ ฯลฯ) ข้อโต้แย้งใน
กรณีนี้คือ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ก็ท�ำหน้าที่เหมือนผู้ผลิตเครื่องบันทึกเทปวิดีโอและเครื่องถ่ายเอกสาร พวก
เขาไม่สามารถพยากรณ์ ได้ว่าจะมีผู้น�ำสินค้าของตนไปใช้อย่างชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

มีการใช้การเทียบเคียงแบบนีก้ บั การฟ้องคดีตอ่ ผูพ้ ฒ
ั นาซอฟต์แวร์ทมี่ ลี กั ษณะคล้ายกับแนปสเตอร์
(Napster) ซึง่ เป็นการแชร์ขอ้ มูลแบบเพียร์ทเู พียร์ (peer-to-peer - P2P) อย่างเช่น กรอกสเตอร์ (Grokster)
และสตรีมคาสต์ (StreamCast)
อินเทอร์เน็ต - ทางหลวง

ความเหมือน: ขณะที่ทางหลวงมีประโยชน์ต่อการขนส่งในโลกที่เป็นจริง อินเทอร์เน็ตก็มีประโยชน์ต่อ

การสื่อสารในโลกเสมือน

ความแตกต่าง: นอกจากคุณลักษณะเพื่อการขนส่งของอินเทอร์เน็ต ไม่มีความเหมือนอย่างอื่นระหว่าง

อินเทอร์เน็ตกับทางหลวง อินเทอร์เน็ตเป็นการเคลื่อนย้ายสิ่งที่จับต้องไม่ได้ (ข้อมูลดิบ) ขณะที่ทางหลวง
ช่วยให้เกิดการขนส่งสินค้าและผู้คน

ใช้โดย: มีการใช้การเทียบเคียงอินเทอร์เน็ตกับทางหลวงอย่างกว้างขวางในช่วงกลางทศวรรษ 1990 หลัง

จากทีม่ กี ารระบุวา่ อัล กอร์ (Al Gore) เป็นผูค้ ดิ ค�ำว่า “ทางหลวงสารสนเทศ” (information superhighway)
ในขณะที่รัฐบาลเยอรมนียังใช้ค�ำว่า “ทางหลวง” เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการน�ำกฎหมายควบคุม
เนื้อหาอินเทอร์เน็ตอย่างเข้มงวดมาใช้เมื่อเดือนมิถุนายน 1997
เป็นกฎหมายเสรีนิยมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเซ็นเซอร์ แต่ก็ก�ำหนดเงื่อนไขอย่างชัดเจนว่า
ผู้ให้บริการสามารถท�ำและไม่สามารถท�ำสิ่งใด อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการขนส่งและ
การกระจายความรู้....เช่นเดียวกับทางหลวง ท�ำให้จ�ำเป็นต้องมีการก�ำหนดแนวปฏิบัติ
ส�ำหรับการจราจรในทั้งสองรูปแบบ17
อินเทอร์เน็ต - ทะเลหลวง

ความเหมือน: ในเบื้องต้น การเทียบเคียงแบบนี้เกิดขึ้นเนื่องจากลักษณะอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพื้นที่
นอกเหนือเขตอ�ำนาจศาลของประเทศเช่นเดียวกับทะเลหลวง
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ความแตกต่าง: ในปัจจุบัน เป็นที่ชัดเจนว่าอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่อยู่ใต้เขตอ�ำนาจศาลบางประการของ

ประเทศต่างๆ กล่าวคือโครงสร้างพืน้ ฐานในเชิงเทคนิคซึง่ เป็นช่องทางส�ำหรับจราจรในอินเทอร์เน็ตอยู่ใต้
กรรมสิทธิ์ของภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคม การ
เปรียบเทียบที่ใกล้เคียงสุดในกรณีของอินเทอร์เน็ตในแง่ของกฎหมายพาณิชย์นาวีกค็ อื เรือเดินสมุทรทีเ่ ป็น
ของบริษัทเดินเรือ
ในแง่ข้อกฎหมาย อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (Convention on the Law of
the Sea) ก�ำกับดูแลกิจกรรมนอกเหนือจากเขตอ�ำนาจศาลของประเทศ เช่นกรณีที่เป็นทะเลหลวง ซึ่งใน
กรณีของโทรคมนาคมแบบอินเทอร์เน็ตนั้นไม่มีสิ่งใดที่เปรียบเทียบได้เลย

ใช้โดย: มีการใช้การเทียบเคียงแบบนี้โดยผู้ที่อ้างว่าควรมีการก�ำกับดูแลอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ

กล่าวอย่างเป็นรูปธรรม การเทียบเคียงแบบนี้มีลักษณะที่เสนอให้ใช้แนวคิดกฎหมายโรมันโบราณ res
communis omnium (เช่น พืน้ ทีซ่ งึ่ เป็นสมบัตกิ ลางส�ำหรับมนุษยชาติทที่ กุ ชาติจะต้องก�ำกับดูแลและจัดหา
ทรัพยากร) กับอินเทอร์เน็ตในลักษณะเดียวกับการก�ำกับดูแลทะเลหลวง

การจัดหมวดหมู่ปัญหาของการอภิบาล
อินเทอร์เน็ต
การอภิบาลอินเทอร์เน็ตเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ซับซ้อน จ�ำเป็นต้องอาศัยการสร้างแผนที่และการจัด
หมวดหมู่ในเชิงแนวคิด ความซับซ้อนดังกล่าวเป็นผลมาจากลักษณะที่เป็นสหวิทยา ครอบคลุมแง่มุม
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี เศรษฐกิจ-สังคม การพัฒนา กฎหมาย และการเมือง
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมของการจัดหมวดหมู่เห็นได้ชัดเจนจากกระบวนการที่เกิดขึ้นที่ WSIS
ในขั้นตอนแรก ช่วงก่อนจะมีการประชุมสุดยอดที่เจนีวา (2003) ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย รวมทั้งบรรดารัฐ
ชาติ ต่างประสบปัญหาในการท�ำความเข้าใจความซับซ้อนของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต การสร้างแผนที่
เชิงแนวคิดที่ได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการและรายงานของ WGIG ส่งผลให้เกิดการเจรจาอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ในบริบทของกระบวนการ WSIS โดยในรายงาน WGIG (2004) จ�ำแนกประเด็นหลัก
4 ประการ ได้แก่
• ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการทรัพยากรอินเทอร์เน็ตที่ส�ำคัญ
•	ปัญหาเกีย่ วกับการใช้อนิ เทอร์เน็ต เช่น สแปม ความปลอดภัยของเครือข่าย และอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์
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•	ปัญหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตแต่ส่งผลกว้างกว่าวงการอินเทอร์เน็ต และหน่วยงานที่มีอยู่ต้องมี
ส่วนรับผิดชอบ เช่น สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual property rights - IPR) หรือ
การค้าระหว่างประเทศ
•	ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการอภิบาลอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะการสร้างศักยภาพในประเทศ
ก�ำลังพัฒนา
วาระแรกในที่ประชุม IGF ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเอเธนส์ (2006) เกี่ยวข้องกับประเด็นหลัก ได้แก่ การ
เข้าถึงความปลอดภัย ความหลากหลาย และความเปิดกว้าง ในที่ประชุม IGF ครั้งที่ 2 ณ กรุงริโอเดอ
จาเนโร (2007) มีการเพิม่ ประเด็นหลักข้อที่ 5 เข้ามา นัน่ คือ การจัดการทรัพยากรส�ำคัญของอินเทอร์เน็ต
ประเด็นหลักทั้งห้ามีอิทธิพลต่อการก�ำหนดวาระในที่ประชุมล�ำดับต่อมาของ IGF

ภาพประกอบ 4
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แม้วา่ การจัดหมวดหมูจ่ ะเปลีย่ นแปลงไป การอภิบาลอินเทอร์เน็ตยังคงเกีย่ วข้องกับชุดของประเด็น
ปัญหาที่คล้ายคลึงกัน 40-50 เรื่อง โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ยกตัวอย่างเช่น แม้ว่า
สแปมจะยังคงเป็นประเด็นหลักในการจัดหมวดหมูข่ อง WGIG เมือ่ ปี 2004 แต่ความส�ำคัญในเชิงนโยบาย
ได้ลดน้อยลงในที่ประชุม IGF โดยกลายเป็นประเด็นหลักที่มีความส�ำคัญน้อยลงในกรอบการพูดคุย
เกี่ยวกับความปลอดภัย การจัดหมวดหมู่การอภิบาลอินเทอร์เน็ตของดิโพลแยกเป็น 40-50 เรื่อง ถูกแบ่ง
ออกเป็นตะกร้าหลัก 5 ใบ ดังนี้
• โครงสร้างพื้นฐานและการก�ำหนดมาตรฐาน
• กฎหมาย
• เศรษฐกิจ
• การพัฒนา
• สังคม-วัฒนธรรม
การจัดหมวดหมู่ดังนี้ (ภาพประกอบ 4) สะท้อนแนวทางเชิงนโยบายทั้งสองประการที่กล่าวถึงไป
แล้ว (WGIG, IGF) รวมทั้งงานวิจัยเชิงวิชาการในประเด็นนี้ มีการพัฒนาการจัดหมวดหมู่มากขึ้นเมื่อ
ปี 1997 ทัง้ นีเ้ ป็นผลมาจากเสียงสะท้อนของบรรดานักศึกษา (ศิษย์เก่าจ�ำนวน 1,542 คนนับจนถึงปี 2013)
เป็นผลมาจากข้อค้นพบในงานวิจัยและองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในกระบวนการนโยบาย18

44

บทที่ 1 อารัมภบท

อ้างอิง

1.

มติที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ 56/183 (21 ธันวาคม 2001) เห็นชอบให้จัดการ
ประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยสังคมข้อมูลข่าวสาร (WSIS) เป็น 2 ระยะ ระยะแรกจัดขึ้น ณ กรุง
เจนีวา ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2003 และระยะที่ 2 ที่กรุงตูนิส ระหว่างวันที่ 16-18
พฤศจิกายน 2005 วัตถุประสงค์การประชุมในระยะแรกคือการพัฒนาและการจัดท�ำถ้อยแถลงที่
ชัดเจนเกี่ยวกับเจตจ�ำนงทางการเมือง และการปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้าง
พื้นฐานให้เกิดสังคมสารเทศส�ำหรับทุกคน ซึ่งสะท้อนให้เห็นผลประโยชน์ต่างๆ นานาซึ่งล้วนเป็น
ประเด็นน่าสนใจ ผู้เข้าร่วมกว่า 19,000 คนจาก 174 ประเทศเข้าร่วมการประชุมสุดยอดครั้งนี้
รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มา: http://www.itu.int/wsis/basic/about.html [accessed
21 January 2014].

2.

นิยามที่ใช้ใน WGIG เกิดขึ้นจากแบบแผนของนิยามซึ่งมักใช้ในทฤษฎีระบอบ (regime theory)
สตีเฟน ดี. คราสเนอร์ (Stephen D. Krasner) ผู้คิดค้นทฤษฎีระบอบมีข้อสังเกตว่าระบอบอาจ
หมายถึงชุดของหลักการ บรรทัดฐาน หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการตัดสินใจ ทั้งที่เห็นได้ชัดเจน
และเห็นไม่ชัด ซึ่งท�ำให้เกิดความสอดคล้องของความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
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ตะกร้าโครงสร้างพืน
้ ฐานและการก�ำหนด
มาตรฐาน
ตะกร้าโครงสร้างพื้นฐานและการก�ำหนดมาตรฐานประกอบด้วยปัญหาพื้นฐานในการบริหารงาน
อินเทอร์เน็ต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องทางเทคนิค หลักเกณฑ์ส�ำคัญในการจ�ำแนกประเด็นให้อยู่ในตะกร้านี้
เกี่ยวข้องกับการท�ำงานขั้นพื้นฐานของอินเทอร์เน็ต โดยสามารถแบ่งปัญหาออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มแรกประกอบด้วยประเด็นที่จ�ำเป็นซึ่งหากไม่พิจารณาจะท�ำให้อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ ไวด์เว็บ
(World Wide Web - www) ไม่สามารถด�ำรงอยู่ได้1

ภาพประกอบ 5
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1 โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมซึ่งเป็นช่องทางการจราจรทุกสายในอินเทอร์เน็ต
2	มาตรฐานเชิงเทคนิคและบริการทางอินเทอร์เน็ต กล่าวคือโครงสร้างพื้นฐานซึ่งท�ำให้
อินเทอร์เน็ตท�ำงานได้ (เช่น ทรานสมิชชันคอนโทรลโปรโตคอล/อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล - TCP/
IP) ระบบชื่อโดเมน (DNS) ซีเคียวร์ซ็อกเก็ตเลเยอร์ (secure sockets layer - SSL)
3	มาตรฐานเกีย่ วกับเนือ้ หาและการประยุกต์ใช้งาน (application) (เช่น ภาษา HTML - HyperText
Markup Language ภาษา XML - eXtensible Markup Language)
กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยประเด็นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานทาง
อินเทอร์เน็ตที่มั่นคงและเสถียร รวมทั้งความมั่นคงไซเบอร์ การเข้ารหัส และสแปม

โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม2
สภาพการณ์ปัจจุบัน
ข้อมูลอินเทอร์เน็ตสามารถเดินทางผ่านสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย ทั้งสายโทรศัพท์ เคเบิลใยแก้ว ดาวเทียม
สัญญาณไมโครเวฟ และจุดเชือ่ มต่อสัญญาณไร้สาย แม้แต่ระบบสายไฟทัว่ ไปก็สามารถใช้เพือ่ ส่งสัญญาณ
จราจรในอินเทอร์เน็ต โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสายไฟฟ้า3
ลักษณะการควบคุมโทรคมนาคมส่งผลกระทบต่อการอภิบาลอินเทอร์เน็ตโดยตรง ในปัจจุบนั มีการ
ควบคุมโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีหน่วยงานทั้ง
ของรัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องมากมาย องค์กรระหว่างประเทศทีส่ ำ� คัญในการควบคุมโทรคมนาคมประกอบ
ด้วยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ซึง่ เป็นผูก้ ำ� หนดหลักเกณฑ์การประสานงานระหว่างระบบ
โทรคมนาคมระดับประเทศ จัดสรรแถบคลื่นวิทยุ และบริหารจัดการต�ำแหน่งดาวเทียม และองค์การ
การค้าโลก (World Trade Organization - WTO) ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญในการเปิดเสรีตลาดโทรคมนาคม
ทั่วโลก4
ระเบียบโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITRs) ของ ITU
ระเบียบโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Regulations - ITRs) ค.ศ.
1988 ของ ITU ช่วยกระตุ้นให้มีการเปิดเสรีระหว่างประเทศด้านการก�ำหนดราคาและบริการ และเปิด
โอกาสให้มีการใช้บริการอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานในรูปแบบใหม่มากขึ้น อย่างเช่น บริการอินเทอร์เน็ต
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ความเร็วสูงผ่านวงจรคูส่ ายเช่าระหว่างประเทศ (leased lines) เป็นตัวก�ำหนดโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับ
การเติบโตอย่างรวดเร็วของอินเทอร์เน็ตในช่วงทศวรรษ 1990 ระเบียบโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
ได้รับการแก้ไขเมื่อเดือนธันวาคม 2012 ระหว่างการประชุม WCIT-12 ที่ดูไบ โดยมีรัฐ 89 แห่ง ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นประเทศก�ำลังพัฒนา ร่วมลงนามรับรองระเบียบโทรคมนาคมระหว่างประเทศที่ได้รับการแก้ไข
ส่วนรัฐอีก 55 แห่งรวมทั้งสหรัฐฯ และหลายประเทศในยุโรปไม่ลงนาม5
บทบาทของ ITU และองค์การการค้าโลกแตกต่างกันอย่างมาก ITU เป็นผู้ก�ำหนดมาตรฐานเชิง
เทคนิคและการก�ำกับดูแลโทรคมนาคมเฉพาะด้านระหว่างประเทศ โดยมีรปู แบบสมัครใจและให้ความช่วย
เหลือกับประเทศก�ำลังพัฒนา6 ส่วนองค์การการค้าโลกเป็นผู้ก�ำหนดกรอบส�ำหรับหลักเกณฑ์ของระบบ
ตลาดโดยทั่วไป7
ภายหลังการเปิดเสรี อ�ำนาจผูกขาดเกือบเบ็ดเสร็จของ ITU ในการเป็นหน่วยงานก�ำหนดมาตรฐาน
หลักเพื่อการโทรคมนาคมถูกท�ำลายทีละน้อยโดยหน่วยงานและองค์กรอาชีพหลายแห่ง ในเวลาเดียวกัน
บรรษัทโทรคมนาคมขนาดใหญ่ เช่น AT&T, Cable and Wireless, France Telecom, Sprint และ
WorldCom ต่างได้รับโอกาสขยายส่วนแบ่งการตลาดไปทั่วโลก เนื่องจากจราจรส่วนใหญ่ในอินเทอร์เน็ต
เกิดขึ้นผ่านโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมของบรรษัทเหล่านี้ พวกเขาจึงมีอิทธิพลส�ำคัญต่อการ
พัฒนาอินเทอร์เน็ต
ปัญหา

ลูปท้องถิ่น - ไมล์สุดท้าย
“ลูปท้องถิน่ ” (local loop) [หรือ “ไมล์สดุ ท้าย” (last mile)] เป็นค�ำใช้เรียกความเชือ่ มโยงระหว่างผูใ้ ห้บริการ
อินเทอร์เน็ตกับผู้ใช้บริการแต่ละคน ปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับลูปท้องถิ่นเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของ
การใช้อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะในประเทศก�ำลังพัฒนาส่วนใหญ่ การสื่อสารแบบไร้สายเป็นทางออกอย่าง
หนึ่งที่ท�ำได้และมีต้นทุนต�่ำเพื่อแก้ปัญหาในลูปท้องถิ่น8 นอกจากการพัฒนาทางเลือกเชิงเทคโนโลยีให้
มากขึ้นแล้ว ทางออกต่อปัญหาในลูปท้องถิ่นจึงขึ้นอยู่กับการเปิดเสรีของภาคส่วนตลาดโทรคมนาคม

การเปิดเสรีตลาดโทรคมนาคม
หลายประเทศเปิดเสรีตลาดโทรคมนาคมโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบริการการสื่อสารใหม่ๆ
ช่วยให้มีการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน (ที่เป็นของรัฐ) มากขึ้น อย่างไรก็ดี ประเทศก�ำลังพัฒนาหลายแห่ง
เผชิญกับการตัดสินใจที่ยากล�ำบาก กล่าวคือจะเปิดเสรีและท�ำให้ตลาดโทรคมนาคมใหญ่ขึ้นและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น หรือจะรักษารายได้ที่ส�ำคัญที่มาจากการผูกขาดด้านโทรคมนาคมที่เป็นอยู่ เป็น

52

บทที่ 2 ตะกร้าโครงสร้างพื้นฐานและการก�ำหนดมาตรฐาน

ค�ำถามทีม่ กี ารอภิปรายในระหว่างการประชุมโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (WCIT-12) โดยประเทศก�ำลัง
พัฒนาบางแห่งตั้งค�ำถามเกี่ยวกับการกระจายรายได้ของบริการการสื่อสารอินเทอร์เน็ต9

การก�ำหนดมาตรฐานเชิงเทคนิคของโครงสร้างพื้นฐาน
การก�ำหนดมาตรฐานเชิงเทคนิคตกอยู่ ใต้การควบคุมของสถาบันเอกชนและอาชีพมากขึ้นเรื่อยๆ
ยกตัวอย่างเช่น มาตรฐานไวไฟ (WiFi standard) IEEE 802.11b ได้รบั การพัฒนาขึน้ มาโดยสถาบันวิศวกร
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Institute of Electrical and Electronic Engineers - IEEE) ส่วนการรับรอง
มาตรฐานของอุปกรณ์ไวไฟตกอยู่ใต้การควบคุมของสมาพันธ์ไวไฟ (WiFi Alliance)10 การเข้ามามีบทบาท
อย่างมากในการก�ำหนดหรือบังคับใช้มาตรฐานในตลาดที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้สถาบัน
เหล่านี้มีอิทธิพลค่อนข้างมาก

ใครเป็นเจ้าของแถบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า?
ระบอบการจัดการแถบคลื่นในปัจจุบันอยู่บนสมมติฐานที่ว่าแถบคลื่นเป็นทรัพยากรจ�ำกัด ซึ่งต้องบริหาร
จัดการโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานระดับภูมภิ าค [เช่น คณะกรรมการแถบคลืน่ วิทยุ (Radio Spectrum
Committee - RSC) ของสหภาพยุโรป และกลุ่มนโยบายแถบคลื่นวิทยุ (Radio Spectrum Policy Group
- RSPG)] และ ITU การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้แถบคลื่นอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ส่งผล
ให้ ภ าพของแถบคลื่ น ในฐานะทรั พ ยากรจ� ำ กั ด มี น ้ อ ยลง สุ ด ท้ า ยปริ ม าณและการจ� ำ กั ด การใช้
แถบคลืน่ จะขึน้ อยูก่ บั พัฒนาการทางเทคโนโลยี แนวทางนีม้ องว่าควรทดแทนระเบียบของรัฐบาลในปัจจุบนั
ด้วยระเบียบ “แถบคลื่นแบบเปิด” (open spectrum) เช่น การเปิดให้ทุกคนเข้าถึงแถบคลื่นอย่างเสรี
ทัศนะเช่นนี้อาจท�ำให้เกิดปัญหา 2 ประการ ประการแรกในเชิงปฏิบัติและเกี่ยวข้องกับเงินลงทุน
มหาศาล ซึง่ มาจากบรรษัทโทรคมนาคมโดยเฉพาะในยุโรป พวกเขาต้องใช้เงินจ�ำนวนมากเพือ่ ซือ้ สิทธิใน
การบริหารจัดการเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีย่ คุ ที่ 311 อีกประการคือต่อให้แถบคลืน่ เปิดเสรีสำ� หรับทุกคน
ก็ไม่ได้หมายความว่าคนจ�ำนวนมากจะได้ใช้ประโยชน์และมันจะกลายเป็นสาธารณประโยชน์ไปได้ ในทาง
ตรงกันข้าม คนที่ใช้ประโยชน์ ได้ต้องมีความสามารถเชิงเทคนิคที่จะรู้จักการใช้ประโยชน์จากแถบคลื่น
“ฟรี” นั้น
การพัฒนาบริการสื่อสารสมัยใหม่โดยใช้ประโยชน์จากแถบคลื่นวิทยุ โดยเฉพาะบรอดแบนด์
ไร้สายและการสื่อสารแบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่งผลให้ความต้องการคลื่นความถี่วิทยุสูงขึ้น กระตุ้นให้
รัฐบาลทัว่ โลกต้องหาทางออกเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากแถบคลื่นสูงสุด การน�ำระบบโทรทัศน์ดิจิทลั
มาทดแทนการกระจายภาพและเสียงแบบอนาล็อกท�ำให้มแี ถบคลืน่ วิทยุเหลือจ�ำนวนมาก และสามารถน�ำ
ไปจัดสรรให้กับบริการอื่นๆ ได้ หรือที่เรียกว่าคลื่นความถี่ที่เหลือจากการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (digital
dividend) สหภาพยุโรปจัดท�ำโครงการก�ำกับดูแลการจัดการแถบคลืน่ วิทยุอย่างรอบด้าน12 ขณะทีส่ หรัฐฯ
ใช้กลไกตลาดเป็นตัวน�ำและจัดสรรคลื่นความถี่โดยผ่านการประมูล
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ทรานสมิชชันคอนโทรลโปรโตคอล/
อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (TCP/IP)
สภาพการณ์ปัจจุบัน
TCP/IP เป็นมาตรฐานเชิงเทคนิคหลักของอินเทอร์เน็ต โดยอยู่บนหลักการ 3 ประการ ได้แก่
การส่งข้อมูลเป็นหน่วยแพ็กเก็ต หรือ แพ็กเก็ตสวิตชิง (packet-switching) การเชือ่ มต่อจากปลายสูป่ ลาย
(end-to-end networking) และความทนทาน (robustness) การอภิบาลอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ TCP/IP จึง
มีคุณลักษณะส�ำคัญ 2 ประการ
• การน�ำมาตรฐานใหม่มาใช้
• การกระจายหมายเลขไอพี
มาตรฐาน TCP/IP ถูกก�ำหนดโดยคณะท�ำงานเฉพาะกิจด้านวิศวกรรมอินเทอร์เน็ต (IETF)
เนื่องจากเป็นโปรโตคอลหลักของอินเทอร์เน็ต จึงอยู่ในการคุ้มครองที่เข้มงวดของ IETF การเปลี่ยนแป
ลงใดๆ ที่กระท�ำต่อ TCP/IP ต้องผ่านการอภิปรายล่วงหน้าอย่างรอบด้าน และต้องมีข้อพิสูจน์ว่าเป็น
ข้อเสนอที่ใช้ได้ผล (เช่น หลักการ “รันนิงโค้ด”)
หมายเลขไอพีเป็นหมายเลขที่อยู่ซึ่งจะไม่ซ�้ำกัน และคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตต้องมี คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตไม่สามารถมีหมายเลขไอพีซ�้ำกันได้ เป็นเหตุ
ให้หมายเลขไอพีอาจเป็นทรัพยากรจ�ำกัด ระบบการกระจายหมายเลขไอพีอยู่ใต้โครงสร้างการบริหารแบบ
ลดหลั่น โดยหน่วยงานส่วนบนสุดได้แก่ IANA (Internet Assigned Numbers Authority หรือหน่วยงาน
จัดสรรหมายเลขทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยของ ICANN) ซึ่งจะกระจายกลุ่มของหมายเลข
ไอพีตามระบบทะเบียนอินเทอร์เน็ตภูมิภาค (regional Internet registries - RIRs) ทั้ง 5 แห่ง13 RIRs จะ
กระจายหมายเลขไอพีไปยังระบบทะเบียนอินเทอร์เน็ตท้องถิ่น (local Internet registries - LIRs) และ
ระบบทะเบียนอินเทอร์เน็ตระดับประเทศ (national Internet registries - NTRs) ซึ่งจะกระจายหมายเลข
ไอพีไปยังบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายย่อย บริษัททั่วไป และปัจเจกบุคคลในล�ำดับถัดๆ ไป
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ปัญหา

จะจัดการกับหมายเลขไอพีทจี่ ำ� กัดได้อย่างไร (เปลีย่ นไปใช้หมายเลข IPv6)
พูลของหมายเลขไอพีในระบบ IPv4 (อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล รุ่น 4) ประกอบด้วยตัวเลขประมาณ 4 พัน
ล้านตัว ซึ่งที่ผ่านมาทาง IANA จัดสรรให้กับ RIRs ทั้ง 5 แห่งจนหมดแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2011
การลดลงของจ�ำนวนหมายเลข IPv4 เป็นปัญหาเพิ่มขึ้นเนื่องจากการน�ำอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ใหม่ๆ มาใช้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา (เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ ออแกไนเซอร์ส่วนบุคคล เกมคอนโซล และ
อุปกรณ์ ไฟฟ้าในบ้าน) รวมทั้งการเพิ่มการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั่วโลก ความกังวลว่าหมายเลขไอพีจะมี
ไม่เพียงพอและสุดท้ายจะขัดขวางการพัฒนาอินเทอร์เน็ต เป็นเหตุให้ชุมชนด้านเทคนิคต้องด�ำเนินการ
ครั้งส�ำคัญ 3 ประการ ได้แก่
•	จัดสรรหลักการใช้พูลของหมายเลขไอพีแบบเดิม โดยน�ำระบบการแปลที่อยู่เครือข่าย
(Network Address Translation - NAT) มาใช้
•	แก้ปัญหาอัลกอริธึมที่ท�ำให้เกิดการสูญเปล่าของที่อยู่ในระดับ RIRs โดยการน�ำระบบ การจัด
เส้นทางระหว่างโดเมนแบบไร้กลุ่ม (Classless Inter-Domain Routing - CIDR) มาใช้
•	การน�ำโปรโตคอล TCP/IP รุ่นใหม่หรือ IPv6 มาใช้ ท�ำให้มีกลุ่มหมายเลขไอพีเพิ่มขึ้นมาก
(มากกว่า 340,000,000,000,000,000,000)
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แนวทางแก้ปญั หาของชุมชนเทคนิคทางอินเทอร์เน็ตต่อการขาดแคลนหมายเลขไอพี เป็นตัวอย่าง
ของการบริหารจัดการโดยทันทีและเป็นเชิงรุก แม้ว่าทั้งระบบ NAT และ CIDR จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว แต่ในระยะยาวก็จ�ำเป็นต้องหาทางเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ IPv6 แม้ว่าจะเริ่มมีการน�ำ IPv6 มาใช้
ตั้งแต่ปี 1996 แต่การพัฒนาที่ผ่านมาเป็นไปอย่างเชื่องช้า สืบเนื่องจากการไม่ตระหนักถึงความส�ำคัญที่
จะต้องมีการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ รวมทั้งการมีเงินลงทุนจ�ำกัดในการซื้อหาอุปกรณ์รุ่นใหม่ส�ำหรับประเทศ
ก�ำลังพัฒนา
ปัญหาท้าทายอย่างหนึง่ ส�ำหรับการน�ำ IPv6 มาใช้คอื ปัญหาการไม่รองรับหมายเลขไอพีแบบเดิม
(backward compatibility) ที่เป็น IPv4 เครือข่ายที่ใช้ IPv6 จะไม่สามารถสื่อสารโดยตรงกับเครือข่าย
ส่วนใหญ่ในปัจจุบันซึง่ ยังคงใช้หมายเลขไอพีแบบ IPv4 มีแนวโน้มว่าเครือข่ายที่ใช้หมายเลขไอพีทงั้ แบบ
IPv4 และ IPv6 จะมีคลื่นทั้ง 2 แบบ เราจึงจ�ำเป็นต้องดูแลไม่ให้เครือข่ายที่ใช้ IPv6 กระจุกตัวอยู่เพียง
ที่ใดที่หนึ่ง การแก้ปัญหาในเชิงเทคนิคได้แก่ การท�ำให้เกิดการเชื่อมต่อเป็นพิเศษระหว่างเครือข่ายทั้ง 2
แบบ ซึ่งจะยิ่งท�ำให้เส้นทางของอินเทอร์เน็ตซับซ้อนมากขึ้น และอาจท�ำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา
สืบเนือ่ งจากความซับซ้อนของการเปลีย่ นผ่านไปสูร่ ะบบ IPv6 ประเทศก�ำลังพัฒนาจะได้ประโยชน์
จากการชะลอระบบนี้ออกไป และเป็นการเริ่มต้นใช้เครือข่ายที่อยู่บนพื้นฐาน IPv6 ใหม่ทั้งระบบ ตาม
กระบวนการนี้ ประเทศก�ำลังพัฒนาต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิค14
นอกจากปัญหาเรื่องการเปลี่ยนผ่าน การก�ำหนดกรอบนโยบายเพื่อกระจายหมายเลข IPv6
ยังต้องอาศัยการกระจายหมายเลขไอพีอย่างเหมาะสม โดยต้องมีการน�ำกลไกแบบเปิดและมีการแข่งขัน
มาใช้เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการขัน้ สุดท้ายให้เกิดประโยชน์มากสุด แม้จะมีการน�ำระบบ
IPv6 มาใช้ แต่ปัญหาการขาดแคลนหมายเลขไอพี “แบบเทียม” ก็ยังอาจเกิดขึ้น หากหน่วยงานที่
รับผิดชอบจัดสรรหมายเลขเหล่านี้ในระดับพืน้ ทีอ่ ย่างเช่นบรรดาผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตใช้อำ� นาจและการ
เชื่อมต่ออย่างมิชอบในแง่การจัดสรรหมายเลข อาทิ ใช้วิธีซื้อบริการของคนอื่น ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อ
จ�ำนวนและราคาของหมายเลขไอพี

การเปลี่ยนแปลงของ TCP/IP และความมั่นคงไซเบอร์
ความปลอดภัยไม่ได้เป็นปัญหาหลักในช่วงที่มีการพัฒนาอินเทอร์เน็ตในเบื้องต้น เนื่องจากในช่วงเวลา
ดังกล่าว อินเทอร์เน็ตยังคงเป็นเครือข่ายแบบปิดของสถาบันวิจัย เมื่ออินเทอร์เน็ตขยายตัวครอบคลุม
ผู้ใช้งาน 2 พันล้านคนทั่วโลก และเมื่ออินเทอร์เน็ตกลายเป็นเครื่องมือเชิงพาณิชย์ที่ส�ำคัญมากยิ่งขึ้น
ค�ำถามเกีย่ วกับความปลอดภัยเริม่ เป็นประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญในล�ำดับปัญหาของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต
เนื่องจากการออกแบบสถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ตในเบื้องต้นไม่ได้ค�ำนึงถึงความปลอดภัย การ
เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยเข้ามาจ�ำเป็นต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในขั้นพื้นฐานของ
อินเทอร์เน็ต ได้แก่ TCP/IP โดยตัวโปรโตคอลใหม่ (IPv6) จะมีระดับความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น แต่ก็ยัง
ไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างรอบด้าน การป้องกันจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการปรับปรุง TCP/IP อย่างมาก15
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เทคโนโลยี มาตรฐาน และการเมือง
การก�ำหนดมาตรฐานอาจกลายเป็นปัญหาการเมืองได้เช่นกัน มาตรฐานเชิงเทคนิคอาจส่งผลกระทบที่
กว้างขวางในเชิงเศรษฐกิจและสังคม อาจท�ำให้เกิดประโยชน์เฉพาะด้าน และอาจเปลีย่ นแปลงสมดุลอ�ำนาจ
ระหว่างธุรกิจทีแ่ ข่งขันกันและ/หรือผลประโยชน์ของประเทศ แต่มาตรฐานเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นต่ออินเทอร์เน็ต
จากการก�ำหนดมาตรฐานและการออกแบบซอฟต์แวร์ ผูพ้ ฒ
ั นาอินเทอร์เน็ตสามารถก�ำหนดแนวทางการ
ใช้และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้ (เช่น เสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร ความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครอง
ข้อมูล)
ความพยายามจัดท�ำมาตรฐานอย่างเป็นทางการท�ำให้สาธารณะเกิดความสนใจต่อการตัดสินใจ
เชิงเทคนิคของบรรดาผู้พัฒนาระบบ การต่อสู้ด้านมาตรฐานจึงท�ำให้เห็นข้อสมมติฐานและความทับซ้อน
ด้านผลประโยชน์ที่อยู่เบื้องหลัง ความกระตือรือร้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการมีส่วนร่วมก�ำหนด
มาตรฐานควรกระตุ้นให้เราตระหนักถึงความส�ำคัญของโครงข่ายในระดับลึกเหล่านี้

การเปลี่ยนแปลงของ TCP/IP กับปัญหาของแบนด์วิธที่ถูกจ�ำกัด
เพื่อสนับสนุนการแพร่กระจายสื่อมัลติมีเดีย [เช่น อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ หรือวิดีโอตามสั่ง (video on
demand)] เราจ�ำเป็นต้องมีระบบคุณภาพของการให้บริการ (quality of service - QoS) ซึง่ สามารถประกัน
ประสิทธิภาพการท�ำงานขั้นต�่ำได้ QoS ส�ำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการใช้งานที่อ่อนไหวต่อการส่งข้อมูล
ล่าช้า (การประยุกต์ใช้งานทีอ่ อ่ นไหวต่อความล่าช้าของข้อมูล - delay-sensitive applications) อย่างเช่น
การถ่ายทอดสด และเป็นสิ่งที่มักท�ำได้ยากเนื่องจากข้อจ�ำกัดของแบนด์วิธ การน�ำ QoS มาใช้อาจท�ำให้
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขไอพี และอาจส่งผลกระทบต่อหลักการความเป็นกลางของเครือข่าย

ระบบชื่อโดเมน
สภาพการณ์ปัจจุบัน
ระบบชื่อโดเมน (Domain Name System - DNS) เป็นตัวจัดการที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ต (อย่างเช่น www.
google.com) โดยแปลงที่อยู่เหล่านี้ให้เป็นหมายเลขไอพี (ตามการน�ำเสนอขั้นตอนอย่างง่ายๆ ในภาพ
ประกอบ 8) ระบบชื่อโดเมนประกอบด้วยรูตเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์ของโดเมนระดับบนสุด (top-level
domain - TLD) และหมายเลขของเซิร์ฟเวอร์ DNS จ�ำนวนมากที่ถูกก�ำหนดในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก16
DNS ประกอบด้วยโดเมนระดับบนสุด 3 แบบ ได้แก่ ชือ่ โดเมนระดับบนสุดทัว่ ไป (generic, gTLD)
โดเมนระดับบนสุดตามอักษรย่อของแต่ละประเทศ (country code, ccTLD) และชื่อโดเมนแบบ
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มีสปอนเซอร์ (sponsored, sTLD) gTLD ประกอบด้วยชื่อโดเมนซึ่งเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถใช้งานได้
(.com, .info, .net และ.org) ตั้งแต่ปี 2014 เริ่มมีการเพิ่ม gTLD ใหม่ๆ เข้ามา ซึ่งรวมถึง .pub, .باز ار
(bazaar), .rentals, .ngo, หรือ .游戏 (เกม) sTLD ถูกจ�ำกัดเฉพาะบางกลุ่ม ตัวอย่างเช่น “.aero” เป็น
sTLD ที่เปิดให้ใช้เฉพาะอุตสาหกรรมขนส่งทางอากาศ ส่วน ccTLD ถูกใช้เฉพาะในประเทศหรือดินแดน
บางแห่ง (.uk, .cn, .in)
gTLD แต่ละตัวจะมีรีจิสทรี (registry) แตกต่างกันเพือ่ จัดการกับรายการทีอ่ ยู่ ยกตัวอย่างเช่น ชือ่
โดเมน .com ที่เป็น gTLD จะจัดการโดยบริษัทเวริไซน์ (VeriSign) โดยมีรีจิสทรา (registra) ท�ำหน้าที่
เหมือนพนักงานขาย ICANN จะท�ำหน้าที่ประสานงานในภาพรวมของระบบชื่อโดเมน โดยมีการ
จัดท�ำความตกลงและรับรองรีจิสทรีและรีจิสทรา องค์ประกอบส�ำคัญของการบริหารจัดการ DNS ได้แก่
การให้ความคุม้ ครองเครือ่ งหมายการค้าและการแก้ไขข้อพิพาท หลักการจัดสรรชือ่ โดเมนแบบใครมาก่อน
ได้ก่อนถูกใช้ในอินเทอร์เน็ตยุคต้นๆ และส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการใช้เครื่องหมายการค้า
ผูอ้ นื่ เป็นชือ่ โดเมน (cybersquatting) กล่าวคือการจดทะเบียนชือ่ โดเมนเพือ่ เอาไว้ขายต่อในภายหลัง ทาง
ICANN และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization) จึงพัฒนา
นโยบายระงับข้อพิพาทสากล (Uniform Domain-Name
ดูบทที่ 3 ส�ำหรับการอภิปรายเพิ่มเติม Dispute Resolution Policy - UDRP) เพื่อเป็นกลไกช่วย
ลดปัญหาการใช้เครื่องหมายการค้าผู้อื่นเป็นชื่อโดเมนลงไป
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
ได้มาก

ภาพประกอบ 8
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องค์ประกอบส�ำคัญอีกประการหนึ่งในการส�ำรวจการอภิบาลของการจัดการ DNS ในปัจจุบันคือ
การบริหารจัดการโดเมนระดับบนสุดตามอักษรย่อของแต่ละประเทศ หรือ ccTLD ในปัจจุบันตัวย่อของ
บางประเทศยังถูกจัดการโดยสถาบันหรือบุคคลที่แตกต่างกัน ซึ่งได้รับการรับรองตั้งแต่ยุคที่เพิ่งเริ่มมี
อินเทอร์เน็ต ซึ่งในขณะนั้นรัฐบาลบางแห่งไม่ได้สนใจในปัญหานี้
ปัญหา

การสร้างชื่อโดเมนระดับบนสุดหมวดทั่วไปใหม่ๆ
ในทางเทคนิคแล้ว การสร้างชือ่ โดเมนระดับบนสุดใหม่ๆ ท�ำได้โดยไม่มขี อ้ จ�ำกัด อย่างไรก็ดี การน�ำโดเมน
ระดับบนสุดทั่วไปแบบใหม่มาใช้ เป็นไปอย่างเชื่องช้าและมีการถกเถียงกันมาก17 ภายหลังการปรึกษา
หารือและการจัดท�ำนโยบายใหม่เป็นเวลา 6 ปี ICANN เริ่มน�ำโครงการโดเมนระดับบนสุดทั่วไปแบบใหม่
มาใช้เมื่อปี 2012 ตามโครงการใหม่นี้ หน่วยงานใดในโลกก็สามารถขอรีจิสทรีใหม่ส�ำหรับโดเมนระดับ
บนสุดทัว่ ไปได้ รวมทัง้ ที่ไม่ใช่ตวั อักษรละติน ท�ำให้เกิดแรงต่อต้านการจัดท�ำโดเมนระดับบนสุดทัว่ ไปแบบ
ใหม่ ซึ่งมาจากกลุ่มล็อบบี้เครื่องหมายการค้าที่กังวลเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในบริบทที่
จ�ำนวนชื่อโดเมนเพิ่มขึ้น และการใช้เครื่องหมายการค้าผู้อื่นเป็นชื่อโดเมนเพิ่มขึ้นเช่นกัน แม้ว่าข้อ
ถกเถียงเกี่ยวกับการน�ำโดเมนระดับบนสุดทั่วไปแบบใหม่มาใช้จะด�ำเนินต่อไป แต่โครงการใหม่ที่เกิดขึ้น
ก็ยังด�ำเนินต่อไปเช่นกัน
แรงกดดันทีเ่ กิดจากการน�ำโดเมนระดับบนสุดทัว่ ไปแบบใหม่มาใช้เป็นเหตุให้ ICANN จัดให้มกี าร
ปรึกษาหารือเพื่อออกแบบนโยบายใหม่ในประเด็นนี้ ทั้งนี้เพื่อแก้ไขข้อพิพาทกรณีที่มีการแย่งสิทธิการใช้
โดเมนระดับบนสุดทัว่ ไป ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการใช้เครือ่ งหมายการค้าผูอ้ นื่ เป็นชือ่ โดเมน ค�ำถามเกีย่ วกับ
ศีลธรรมทางสังคม และค่าจดทะเบียน เป็นต้น
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาไม่ได้เป็นข้อกังวลเพียงอย่างเดียวในกระบวนการนี้ ปัญหาทีช่ ดั เจนเกีย่ วข้อง
กับการเสนอให้มีการน�ำโดเมนที่ลงท้ายด้วย .xxx ที่เป็นเนื้อหาส�ำหรับผู้ใหญ่มาใช้18 เป็นข้อเสนอที่มีครั้ง
แรกในปี 2000 และมีการเสนออีกครั้งในปี 2004 แต่ทางคณะกรรมการ ICANN มีมติคัดค้านเมื่อเดือน
มีนาคม 2007 ข้อวิพากษ์วิจารณ์หลักต่อมติของ ICANN กล่าวว่า ICANN ตกอยู่ใต้แรงกดดันของรัฐบาล
สหรัฐฯ ซึ่งไม่เห็นด้วยอย่างมากต่อการน�ำชื่อโดเมนดังกล่าวมาใช้19 ความพยายามของรัฐบาลสหรัฐฯ
ท�ำให้เกิดปฏิกิริยาที่หลากหลาย โดยมีผู้ตั้งข้อสงสัยว่าชื่อโดเมน .xxx คงไม่เป็นที่น่าสนใจของธุรกิจทาง
เพศในอินเทอร์เน็ต เพราะถ้าน�ำมาใช้ก็เสี่ยงจะถูกคัดกรองอย่างเข้มงวด มีการพิจารณาปัญหานี้ใหม่อีก
ครั้งในเดือนมิถุนายน 2010 หลังจากมีการยื่นข้อเสนอเข้าไปใหม่ ทางคณะกรรมการ ICANN พิจารณา
ให้ความเห็นในเชิงบวกต่อการใช้โดเมนที่ลงท้ายด้วย .xxx และต่อมามีมติรับรองเป็นขั้นสุดท้ายให้ใช้เป็น
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ชื่อโดเมนแบบ sTLD เมื่อปี 2011 มติดังกล่าวท�ำให้เกิดการอภิปรายอีกครั้งเกี่ยวกับบทบาทของ ICANN
ในประเด็นที่เป็นนโยบายสาธารณะ
ข้อถกเถียงอื่นๆ อาจเกิดขึ้นต่อไปในส่วนที่เป็นโดเมนระดับบนสุดทั่วไปส�ำหรับชุมชนทาง
วัฒนธรรมและภาษา ในปี 2003 ICANN น�ำชื่อโดเมน .cat มาใช้ส�ำหรับภาษาคาตาลัน ซึ่งนับเป็นชื่อ
โดเมนแรกในด้านภาษา20 มติดงั กล่าวได้รบั การคัดค้านจากรัฐบาลสเปน และอาจมีกรณีทชี่ มุ ชนด้านภาษา
และวัฒนธรรมร้องขอชื่อโดเมนในลักษณะเดียวกัน ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการที่จะมีอัตลักษณ์ของชาติ
ตนเอง และอาจส่งผลกระทบในแง่เป็นข้อถกเถียงและความขัดแย้งกับรัฐชาติที่เป็นอยู่
การคุ้มครองข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (geographical indicators) ดูเหมือนจะเป็นปัญหาร้อนอีก
อย่างหนึง่ ICANN ยุตกิ ระบวนการจัดสรรชือ่ โดเมน .amazon ให้กบั เว็บไซต์แอมะซอน (Amazon - เว็บไซต์
ค้าปลีกออนไลน์) ภายหลังมีเสียงประท้วงจากบรรดาประเทศละตินอเมริกา โดยผ่านคณะกรรมการที่
ปรึกษาของรัฐบาล (Government Advisory Committee - GAC) การจัดสรรชื่อโดเมน .wine/.vin ก็ได้
รับการคัดค้านอย่างเข้มแข็งจากสวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และอีกหลายประเทศ ตอนที่ ICANN จัดสรร
ชื่อโดเมน .Africa ให้กับองค์กรที่น�ำโดยคณะกรรมาธิการสหภาพแอฟริกา (African Union Commission)
มติดังกล่าวก็ถูกคัดค้านโดยบริษัทเอกชน21

การบริหารจัดการโดเมนประเทศ22
การบริหารจัดการโดเมนประเทศ (ccTLD) ท�ำให้เกิดปัญหาส�ำคัญ 3 ประการ ประการแรกเกี่ยวข้องกับ
มติที่มีข้อถกเถียงด้านการเมือง กล่าวคือ ควรมีการจดทะเบียนรหัสประเทศแบบใด กรณีที่เป็นประเทศ
และองค์กรซึ่งไม่ได้มีสถานภาพระหว่างประเทศที่ชัดเจนหรือยังมีข้อโต้แย้งอยู่ (เช่น ประเทศที่เพิ่งได้รับ
เอกราช ขบวนการปลดแอก) ข้อถกเถียงอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจากกรณีการจัดสรรชื่อโดเมนให้กับหน่วยงาน
ปกครองปาเลสไตน์ (Palestinian Authority) ทาง IANA ซึ่งเป็นผู้จัดสรรชื่อโดเมน .ps ซึ่งเป็นโดเมน
ระดับบนสุด ให้เหตุผลสนับสนุนว่าเป็นการเน้นย�้ำหลักการการจัดสรรชื่อโดเมนที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ISO 3166 ส�ำหรับรหัสย่อของประเทศ และเป็นไปตามข้อเสนอของจอน พอสเทล (Jon Postel) หนึ่งใน
บิดาผู้ก่อตั้งอินเทอร์เน็ต23
ปัญหาประการที่ 2 เกี่ยวกับค�ำถามว่า ใครควรเป็นผู้บริหารจัดการโดเมนประเทศ หลายประเทศ
พยายามเข้าไปควบคุมโดเมนประเทศตนเอง โดยถือว่าเป็นทรัพยากรในประเทศ รัฐบาลประเทศต่างๆ ใช้
แนวทางนโยบายทีแ่ ตกต่างกัน24 การผ่องถ่าย (การจัดสรรสิทธิใหม่) ให้กบั สถาบันใหม่เป็นผูบ้ ริหารจัดการ
โดเมนประเทศ (ในฐานะตัวแทน) ของแต่ละประเทศ จะได้รับการอนุมัติจาก ICANN เฉพาะกรณีที่ไม่มี
เสียงคัดค้านจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ในประเทศนั้น สืบเนื่องจากความส�ำคัญของปัญหาดังกล่าวและ
แนวทางแก้ปัญหาที่หลากหลาย ท�ำให้เกิดมาตรการส�ำคัญ 2 ประการในระดับสากลเพื่อให้เกิดแนวทาง
ร่วมกันบางประการ ประการแรกคือหลักการ GAC (GAC Principles)25 ซึ่งได้รับการรับรองจาก GAC
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ของ ICANN โดยมีการเสนอนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติเพื่อการจัดสรรใหม่ของอ�ำนาจการบริหารโดเมน
ประเทศ ประการที่ 2 คือแนวปฏิบัติที่ดีที่ดีสุด (ฺBest Practices) ตามข้อเสนอของพันธมิตรระดับโลกเพื่อ
โดเมนระดับบนสุด (World Wide Alliance of Top-Level Domains) (มิถุนายน 2001)
ปัญหาประการที่ 3 เกีย่ วข้องกับการทีผ่ บู้ ริหารโดเมนประเทศหลายแห่งไม่ประสงค์จะเป็นส่วนหนึง่
ของระบบ ICANN จนถึงปัจจุบัน ICANN ยังไม่สามารถจัดการรวบรวมผู้บริหารโดเมนประเทศเหล่านี้ให้
อยู่ใต้อาณัตขิ องตนทัง้ หมด ผูบ้ ริหารโดเมนประเทศมีการจัดตัง้ เป็นกลุม่ ระดับภูมภิ าค (เช่น ยุโรป - CENTR
แอฟริกา - AFTLD เอเชีย - APTLD อเมริกาเหนือ - NATLD และอเมริกาใต้ - LACTLD) ICANN อยู่
ระหว่างการจัดท�ำกรอบความรับผิด (Accountability Frameworks) ซึ่งเป็นวิธีการอย่างเป็นทางการน้อย
กว่าในการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้บริหารโดเมนประเทศ

ชื่อโดเมนที่เป็นสากล
แต่เดิมนั้น อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก แต่จากการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
อินเทอร์เน็ตกลายเป็นเครือ่ งมือการสือ่ สารระดับโลกทีม่ ผี ใู้ ช้งานที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเพิม่ ขึน้ โครงสร้าง
พื้นฐานทางอินเทอร์เน็ตที่ขาดคุณลักษณะด้านภาษาที่หลากหลายเป็นข้อจ�ำกัดส�ำคัญอย่างหนึ่งของการ
พัฒนาในอนาคต
ในเดือนพฤษภาคม 2010 ภายหลังการทดลองเป็นเวลานานและความไร้เสถียรภาพทางการเมือง
ICANN เริ่มอนุมัติโดเมนระดับบนสุดที่เขียนด้วยตัวอักษรที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอักษรจีน อาหรับ
และซิริลลิก การน�ำชื่อโดเมนที่เป็นสากล (internationalised domain name - IDN) มาใช้ถือว่าเป็น
ความส�ำเร็จครั้งส�ำคัญของระบบการอภิบาลอินเทอร์เน็ต

รูตเซิร์ฟเวอร์
ในโครงสร้างสถาปัตยกรรมทีเ่ ป็นโดเมนระดับบนสุด รูตเซิรฟ์ เวอร์ (root server) เป็นประเด็นที่ได้รบั ความ
สนใจอย่างมาก ท�ำให้เกิดการถกเถียงทั้งในส่วนของผู้ก�ำหนดนโยบายและนักวิชาการในแง่ปัญหาของ
การอภิบาลอินเทอร์เน็ต
สภาพการณ์ปัจจุบัน
การท�ำหน้าที่และความทนทานของระบบชื่อโดเมน สะท้อนให้เห็นจากการวิเคราะห์ข้อกังวลที่ว่า
อินเทอร์เน็ตจะล่มหากมีการปิดรูตเซิร์ฟเวอร์ ประการแรก เป็นเพราะมีรูตเซิร์ฟเวอร์ 13 แห่งกระจายอยู่
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ทั่วโลก ซึ่งเป็นจ�ำนวนมากสุดเท่าที่เป็นไปได้ในทางเทคนิค โดยรูตเซิร์ฟเวอร์ 10 แห่งอยู่ในสหรัฐฯ และ
อย่างละหนึ่งแห่งอยู่ในสวีเดน เนเธอร์แลนด์ และญี่ปุ่น ส�ำหรับรูตเซิร์ฟเวอร์ 10 แห่งในสหรัฐฯ มีหลาย
แห่งที่อยู่ใต้การบริหารของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ กรณีที่เซิร์ฟเวอร์แห่งหนึ่งล่ม รูตเซิร์ฟเวอร์ที่เหลือ
อีก 12 แห่งจะท�ำหน้าที่ต่อ ถึงแม้ว่ารูตเซิร์ฟเวอร์ทั้ง 13 แห่งจะล่มพร้อมกัน การแปลงชื่อโดเมนให้เป็น
ที่อยู่ไอพี (ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของรูตเซิร์ฟเวอร์) ก็จะยังเกิดขึ้นต่อไปในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ชื่อโดเมนที่
กระจายอยู่ในล�ำดับถัดมาทั่วโครงข่ายอินเทอร์เน็ต26
ด้วยเหตุดังกล่าว เซิร์ฟเวอร์ชื่อโดเมนหลายร้อยแห่งจึงมีส�ำเนาข้อมูลของไฟล์รูตโซน (root zone
file) ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ระบบอินเทอร์เน็ตล่มฉับพลันและสร้างความเสียหาย ต้องใช้เวลาสักช่วงหนึ่ง
ก่อนทีจ่ ะท�ำให้สงั เกตเห็นผลกระทบร้ายแรงในแง่การท�ำงาน ซึง่ ในช่วงเวลาดังกล่าวเราจะสามารถหาทาง
กู้ระบบเซิร์ฟเวอร์บนสุดหรือสร้างเซิร์ฟเวอร์ใหม่ขึ้นมาได้
ระบบรูตเซิร์ฟเวอร์ ได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็งขึ้นมากจากการใช้แผนเอนีคาสต์ (Anycast
scheme)27 ซึง่ ท�ำให้สามารถจ�ำลองรูตเซิรฟ์ เวอร์ได้ทวั่ โลก ท�ำให้เกิดข้อได้เปรียบหลายประการโดยท�ำให้
เกิดระบบชื่อโดเมนที่เข้มแข็ง และท�ำให้สามารถแปลงที่อยู่ไอพีได้เร็วขึ้น (กรณีที่มีการใช้แผนเอนีคาสต์
ท�ำให้เซิร์ฟเวอร์ที่แปลงที่อยู่ไอพีอยู่ใกล้กับผู้ใช้งานขั้นสุดท้ายมากขึ้น)
รูตเซิร์ฟเวอร์ 13 แห่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของหน่วยงานที่หลากหลาย28 ทั้งที่เป็นสถาบัน
วิชาการ/หน่วยงานสาธารณะ (6) บริษัทเอกชน (4) และหน่วยงานรัฐบาล (3) หน่วยงานที่บริหารงาน
รูตเซิรฟ์ เวอร์จะได้รบั ไฟล์รตู โซนจาก IANA (ICANN) และได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐบาลสหรัฐฯ (กระทรวง
พาณิชย์) เมื่อได้รับอนุมัติด้านเนื้อหาจากกระทรวงพาณิชย์แล้ว จะมีการน�ำไปใส่ไว้ในรูตเซิร์ฟเวอร์หลัก
ที่บริหารงานโดยบริษัทเวริไซน์ โดยมีสัญญาที่ท�ำกับกระทรวงคอยก�ำกับ29
ไฟล์ที่อยู่ในรูตเซิร์ฟเวอร์หลักจะถูกจ�ำลองโดยอัตโนมัติไปเก็บไว้ในรูตเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ทั้งหมด
ในทางทฤษฎีแล้ว รัฐบาลสหรัฐฯ จึงไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในระบบ DNS ทั้งหมดได้เพียง
ฝ่ายเดียว แต่ก็ท�ำให้เกิดข้อกังวลกับรัฐบาลหลายแห่ง
ปัญหา

การก�ำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศของการควบคุมรูตเซิร์ฟเวอร์
หลายประเทศแสดงข้อกังวลเกีย่ วกับรูปแบบในปัจจุบนั ซึง่ ท�ำให้ความรับผิดชอบหลักในการตัดสินใจเกีย่ ว
กับการจัดการเนื้อหาของรูตเซิร์ฟเวอร์ตกอยู่กับประเทศเดียว (สหรัฐฯ) มีข้อเสนอหลายประการในแง่
กระบวนการการอภิบาลอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการรับรองอนุสัญญารูต (Root Convention) ซึ่งจะท�ำให้
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ประชาคมนานาชาติมบี ทบาทก�ำกับดูแลนโยบายเกีย่ วกับรูตเซิรฟ์ เวอร์ หรืออย่างน้อยเปิดโอกาสให้รฐั ชาติ
อื่นๆ มีสิทธิเหนือชื่อโดเมนประเทศของตนเอง
โอกาสในการแก้ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลสหรัฐฯ (NTIA) ประกาศจะละวางการก�ำกับดูแล IANA
โดยผ่องถ่ายอ�ำนาจให้กับกลไก/หน่วยงานใหม่ คาดว่ากระบวนการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจะสมบูรณ์ภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2015 โดยจะเป็นไปตามหลักการดังต่อไปนี้30
• สนับสนุนและส่งเสริมรูปแบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วน
• รักษาความปลอดภัย เสถียรภาพ และความยืดหยุ่นของระบบชื่อโดเมน
•	ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภคระดับโลกและพันธมิตรของบริการ
IANA
• รักษาความเปิดกว้างของระบบอินเทอร์เน็ตเอาไว้

รูตเซิร์ฟเวอร์ทางเลือก - ความเป็นไปได้และความเสี่ยง
การจัดท�ำรูตเซิรฟ์ เวอร์ทางเลือกในทางเทคนิคแล้วสามารถท�ำได้ ค�ำถามหลักคือจะมีผใู้ ช้งานรูตเซิรฟ์ เวอร์
ทางเลือกมากน้อยเพียงใด หรือพูดอีกอย่างหนึง่ จะมีคอมพิวเตอร์กเี่ ครือ่ งในโครงข่ายอินเทอร์เน็ตทีช่ ี้ไป
ยังเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว เมื่อมีการขอให้แปลงค่าชื่อโดเมน ถ้าไม่มีผู้ใช้งาน DNS ทางเลือกเหล่านั้นก็จะ
เปล่าประโยชน์ มีความพยายามอยู่บ้างที่จะจัดท�ำ DNS ทางเลือก ทั้งในรูปที่เป็น Open NIC, New.net
และ Name.space แต่ส่วนใหญ่ไม่ประสบความส�ำเร็จ โดยมีผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ตเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์

การอภิปรายเชิงแนวคิด: ระบบรูตเซิร์ฟเวอร์แบบเดี่ยวหรือทางเลือก
เป็นเวลานานมาแล้วที่ถือกันว่าการมีรูตเซิร์ฟเวอร์แบบเดี่ยวเป็นหลักการส�ำคัญสุดของอินเทอร์เน็ต และ
เป็นข้อบัญญัติที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องหรือแม้แต่จะวิพากษ์วิจารณ์ มีการเสนอเหตุผลหลายประการเพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ระบบรูตเซิร์ฟเวอร์ทางเลือกแทนที่จะเป็นแบบเดี่ยว เหตุผล
อย่างหนึง่ ได้แก่ ระบบ (รูตเซิรฟ์ เวอร์แบบเดีย่ ว) ในปัจจุบนั ช่วยป้องกันความเสีย่ งจากการเซ็นเซอร์ระบบ
ชื่อโดเมนของรัฐบาลบางประเทศ31 อย่างไรก็ดี เหตุผลเกี่ยวกับการเซ็นเซอร์ที่ ใช้เพื่อคัดค้านการ
เปลี่ยนแปลงนโยบาย DNS เริ่มอ่อนแอลงในแง่การใช้งาน เนื่องจากรัฐบาลยังสามารถเซ็นเซอร์ได้โดย
ไม่จ�ำเป็นต้องควบคุมระบบชื่อโดเมนหรือต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับไฟล์รูตโซน พวกเขามีเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพมากกว่าอยู่แล้วโดยเฉพาะเทคนิคการกรองจราจรในอินเทอร์เน็ต
เหตุผลส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ การมีรูตเซิร์ฟเวอร์ทางเลือกอาจท�ำให้โครงข่ายอินเทอร์เน็ต
แตกแยกเป็นส่วนๆ หรืออาจถึงขั้นล่มไปเลย โดยเฉพาะการพังทลายของระบบที่รุนแรง การแตกเป็น
ส่วนๆ ของอินเทอร์เน็ตอาจส่งผลกระทบต่อหน้าทีห่ ลักอย่างหนึง่ ของระบบ กล่าวคือ การเป็นระบบสือ่ สาร
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ระดับโลกที่เป็นเอกภาพ อันตรายเช่นนี้มีทางเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด? วิตโตริโอ แบร์โตลา (Vittorio
Bertola) วิเคราะห์ประเด็นปัญหานี้ไว้อย่างรอบด้าน32

บทบาทของสหรัฐฯ ในการบริหารจัดการรูตเซิร์ฟเวอร์ - ความขัดแย้งใน
เชิงอ�ำนาจ
โอกาสทีจ่ ะลบชือ่ โดเมนของประเทศอืน่ ออกจากอินเทอร์เน็ตเป็นประเด็นที่ได้รบั การอภิปรายในแง่ทสี่ หรัฐฯ
มีบทบาทส�ำคัญในการบริหารจัดการรูตเซิร์ฟเวอร์ อ�ำนาจในการลบประเทศใดประเทศหนึ่งออกจาก
อินเทอร์เน็ต (โดยการลบชือ่ โดเมนของประเทศนัน้ ) อาจไม่ถอื เป็นอ�ำนาจ เนือ่ งจากไม่ได้มผี ลในเชิงปฏิบตั ิ
เพียงแต่เป็นอ�ำนาจในลักษณะทีส่ ามารถบังคับให้อกี ฝ่ายหนึง่ ปฏิบตั ติ ามทีผ่ มู้ อี ำ� นาจต้องการ การใช้อำ� นาจ
ของสหรัฐฯ อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดหมาย กล่าวคือประเทศและภูมิภาคอื่นๆ อาจก่อตั้งระบบ
อินเทอร์เน็ตของตนเองก็ได้ ในสภาพการณ์เช่นนั้น อินเทอร์เน็ตจะแตกเป็นเสี่ยงๆ และสหรัฐฯ ก็อาจได้
รับผลกระทบในแง่ท่ีเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของตน (คุณค่าแบบสหรัฐฯ ซึ่งแพร่หลายในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในอินเทอร์เน็ต บทบาทส�ำคัญของบริษทั ซึง่ ตัง้ อยู่ในสหรัฐฯ
ในแง่ของบริการอีคอมเมิร์ซและอินเทอร์เน็ต) แต่ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการใช้อ�ำนาจการควบคุม
รูตเซิร์ฟเวอร์เลย แม้ในกรณีที่สหรัฐฯ ท�ำสงครามกับประเทศอื่น ๆ (เช่น ยูโกสลาเวีย อิรัก ลิเบีย)

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต: ผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต
เนื่องจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นผู้เชื่อมต่อผู้ใช้กับอินเทอร์เน็ต พวกเขาจึงมีบทบาทในการบังคับใช้
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายของอินเทอร์เน็ตโดยตรงและชัดเจนมากสุด เป็นเหตุให้หลายประเทศเริ่มใส่ใจ
การบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ปัญหา

การผูกขาดด้านโทรคมนาคมและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
การผูกขาดด้านโทรคมนาคมเป็นสิง่ ทีม่ กั เกิดขึน้ ในหลายประเทศ และการผูกขาดเหล่านีม้ สี ว่ นช่วยในการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ต การผูกขาดกีดกันไม่ให้ผใู้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตรายอืน่ เข้าสูต่ ลาดและจ�ำกัดการแข่งขัน
ส่งผลให้การให้บริการมีราคาสูงขึ้นแต่มักมีคุณภาพต�่ำลง ทั้งยังไม่สามารถลดช่องว่างทางดิจิทัล ในบาง
กรณี แม้จะมีการผูกขาดด้านโทรคมนาคม แต่ก็มีการเปิดพื้นที่ให้กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายอื่นอยู่
บ้าง และมีการแทรกแซงในระดับปฏิบัติการ (เช่น การปล่อยแบนด์วิธที่แคบกว่าให้ หรือการแทรกแซง
การให้บริการ)
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ความรับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ตามหลักกฎหมายทั่วไป ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของตน
กรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ หากพิสูจน์ ได้ว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ทราบว่ามีการละเมิดเช่นนั้นอยู่
ความแตกต่างส�ำคัญอยู่ที่หากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้รับแจ้งว่าในเซิร์ฟเวอร์ของตนมีเนื้อหาที่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ ก็อาจถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมายได้
กฎหมายสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปใช้กระบวนค�ำสั่งแจ้งเตือนและเอาออก (Notice-Take-Down
procedure) ซึง่ ก�ำหนดให้ผใู้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตต้องลบเนือ้ หาดังกล่าวเพือ่ ไม่ให้ถกู ด�ำเนินคดี กฎหมาย
ญี่ปุ่นใช้แนวทางที่สมดุลกว่า นั่นคือกระบวนค�ำสั่งแจ้งเตือนการแจ้งเตือนและเอาออก (Notice-NoticeTake-Down procedure) นอกจากการใช้หลักการแจ้งลบข้อความผิดกฎหมายแล้ว ยังเปิดโอกาสให้
ผู้ใช้งานมีสิทธิร้องเรียนเพื่อขอให้ลบเนื้อหาดังกล่าวด้วย
แนวนิติศาสตร์ทั่วไปมักสนับสนุนแนวทางที่ก�ำหนดความรับผิดอย่างจ�ำกัดให้กับผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต กรณีที่ส�ำคัญมากซึ่งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตปลอดจากความรับผิดชอบเมื่อเนื้อหาใน
เซิร์ฟเวอร์ของตนละเมิดลิขสิทธิ์ ได้แก่ คดี Scientology (เนเธอร์แลนด์)33 RIAA vs Verizon (สหรัฐฯ)34
SOCAN vs CAIP (แคนาดา)35 และคดี Scarlet vs SABAM (เบลเยียม) เมื่อไม่นานมานี36้
อย่างไรก็ดี หลายปีที่ผ่านมาเราเห็นแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่จะต้องแก้
ปัญหาเกีย่ วกับลิขสิทธิ์ เนือ่ งจากท�ำหน้าทีเ่ ป็นเหมือนผูค้ วบคุมประตูระหว่างผูใ้ ช้งานขัน้ สุดท้ายกับเนือ้ หา
อินเทอร์เน็ต พวกเขาจึงอยู่ในต�ำแหน่งที่ดีสุดในการควบคุมการเข้าถึง เหตุผลดังกล่าวเป็นการสนับสนุน
ให้มีกฎหมายอย่างเช่นกฎหมายอาโดปี (Hadopi Law) ในฝรั่งเศส ซึ่งบังคับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตให้
ต้องแทรกแซงกรณีที่สงสัยว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์

บทบาทของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตด้านนโยบายเกี่ยวกับเนือ้ หา
เนื่องจากแรงกดดันอย่างเป็นทางการที่เพิ่มขึ้น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจึงเริ่มมีบทบาทเกี่ยวข้องกับ
นโยบายเกี่ยวกับเนื้อหามากขึ้น แม้จะไม่ตั้งใจก็ตาม (เช่น เนื้อหาในเชิงหมิ่นประมาทหรือหลอกลวง) ซึ่ง
อาจท�ำได้ใน 2 แนวทาง แนวทางแรกคือการบังคับใช้ระเบียบของรัฐบาล แนวทางที่ 2 คือการก�ำกับดูแล
ตนเอง กล่าวคือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าเนื้อหาใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
ท�ำให้เกิดความเสี่ยงที่ภาคเอกชนจะเข้าไปมีอ�ำนาจควบคุมเนื้อหา กล่าวคือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะ
เข้าไปท�ำหน้าที่แทนรัฐบาล
ดูบทที่ 3 ส�ำหรับการอภิปรายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
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บทบาทของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านสแปม
เรามักมองว่าผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นหน่วยงานหลักทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตรการต่อต้านสแปม โดยทัว่ ไป
แล้ว ผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตจะมีมาตรการในการลดสแปมของตนเองอยูแ่ ล้ว ทัง้ การติดตัง้ ระบบคัดกรอง
และการน�ำนโยบายต่อต้านสแปมมาใช้ รายงานของ ITU เกี่ยวกับสแปมระบุว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ควรมีส่วนรับผิดชอบต่อสแปมและเสนอให้มีหลักจรรยาบรรณเพื่อต่อต้านสแปม โดยควรประกอบด้วย
เนื้อหลัก 2 ส่วน ได้แก่
•	ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องห้ามไม่ให้ผู้ใช้บริการส่งสแปม
•	ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องไม่ร่วมมือกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอื่นๆ ที่ไม่ยอมปฏิบัติตาม
หลักจรรยาบรรณที่คล้ายคลึงกัน37
ปัญหาเกี่ยวกับสแปมท�ำให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเผชิญกับความยุ่งยากใหม่ๆ ยกตัวอย่างเช่น
ระบบคัดกรองสแปมของเวอไรซอนท�ำให้เกิดการฟ้องคดีในชั้นศาล เนื่องจากไปปิดกั้นข้อความที่มีความ
เหมาะสม สร้างความร�ำคาญให้กับผู้ใช้งานซึ่งไม่ได้รับอีเมลที่ถูกต้องของตน38

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต: ผู้ให้บริการแบนด์วิธ
สถาปัตยกรรมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีระดับชั้นหรือเทียร์ (tier) สามระดับ โดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่
เชือ่ มต่อกับผูใ้ ช้งานขัน้ สุดท้ายเรียกว่าอยู่ในระดับเทียร์ 3 ส่วนระดับเทียร์ 1 และ 2 เป็นผูใ้ ห้บริการแบนด์วธิ
(Internet bandwidth provider - IBP) โดยผู้ให้บริการซึ่งอยู่ในเทียร์ 1 ถือเป็นผู้ให้บริการแบนด์วิธราย
ใหญ่ ซึ่งมักจะมีการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการรายอื่น (peering)39 กล่าวคือมีการสัมพันธ์กับผู้ให้บริการ
แบนด์วิธในระดับเทียร์ 1 รายอื่นด้วย ข้อแตกต่างส�ำคัญระหว่างผู้ให้บริการแบนด์วิธในระดับเทียร์ 1 และ
เทียร์ 2 คือผู้ให้บริการแบนด์วิธเทียร์ 1 สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลจราจรกับผู้ให้บริการในระดับเดียวกัน
ขณะที่ผู้ให้บริการแบนด์วิธเทียร์ 2 ต้องจ่ายค่าเข้าใช้บริการให้กับผู้ให้บริการในระดับเทียร์ 140 ใน
ระดับเทียร์ 1 ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ เช่น เอทีแอนด์ที, เวอไรซอน, เลเวลธรีคอมมิวนิเคชันส์
(Level 3 Communications), สปรินต์ (Sprint) และ เอ็นทีทีคอมมิวนิเคชันส์ (NTT Communications)
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ปัญหา

ควรถือว่าโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ตเป็นบริการสาธารณะหรือไม่?
ข้อมูลอินเทอร์เน็ตสามารถไหลผ่านช่องทางโทรคมนาคมใดๆ ก็ได้ ในทางปฏิบตั แิ ล้ว โครงข่ายอย่างเช่น
แบ็กโบนระดับเทียร์ 1 (เช่น ช่องทางข้อมูลหลักระหว่างเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงในเชิงยุทธศาสตร์
และที่เป็นเราเตอร์หลักของอินเทอร์เน็ต) มักเป็นโครงข่ายผ่านสายเคเบิลใยแก้วหรือดาวเทียม ซึ่งเป็น
องค์ประกอบส�ำคัญมากต่อการท�ำงานของระบบอินเทอร์เน็ต ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ส่งผลให้เจ้าของต�ำแหน่งมีอ�ำนาจทางการตลาดที่จะก�ำหนดราคาและเงื่อนไขการให้บริการ41 สุดท้ายแล้ว
การท�ำงานของอินเทอร์เน็ต ยังต้องพึ่งพาการตัดสินใจของเจ้าขององค์ประกอบที่เป็นแบ็กโบนหลัก
เหล่านี้
สามารถประกันความพึ่งพาได้หรือไม่?
ชุมชนอินเทอร์เน็ตระดับโลกจะสามารถขอให้บริษัทอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่และผู้บริหารโครงข่าย
โทรคมนาคมให้หลักประกันและความมัน่ ใจว่า โครงสร้างพืน้ ฐานทางอินเทอร์เน็ตทีส่ ำ� คัญจะสามารถท�ำงาน
ได้เป็นอย่างดีหรือไม่? การอภิปรายในประเด็นนี้มักมีแนวโน้มเสนอให้เอกชนเจ้าของโครงสร้างพื้นฐาน
ทางอินเทอร์เน็ตต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดบางประการ

ผู้ให้บริการแบนด์วิธและโครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญ
ช่วงต้นปี 2008 เกิดความขัดข้องในสายเคเบิลหลักในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใกล้กับอียิปต์ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นวงกว้าง ไกลไปถึงอินเดีย เหตุการณ์ที่คล้ายๆ กันเกิดขึ้นอีก 2 ครั้ง
ในปี 2007 (สายเคเบิลใกล้กบั ไต้หวันและสายเมนซึง่ อยู่ในปากีสถาน) ซึง่ แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างพืน้ ฐาน
ทางอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึง่ ของโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญทัง้ ในระดับประเทศและระดับโลก การขัดข้อง
ของบริการอินเทอร์เน็ตอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมและชีวิตทางสังคมในภูมิภาค โอกาสที่จะ
เกิดความขัดข้องเช่นนี้ท�ำให้เกิดค�ำถามหลายประการ
• ที่ผ่านมามีการคุ้มครองดูแลสายเมนอย่างเหมาะสมหรือไม่?
•	รัฐบาลของแต่ละประเทศ หน่วยงานระหว่างประเทศ และบริษัทเอกชนมีบทบาทอย่างไรใน
การคุ้มครองสายเคเบิลอินเทอร์เน็ต?
• เราจะจัดการกับความเสี่ยงเนื่องจากความขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นกับสายเมนได้อย่างไร?
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การเปิดเสรีด้านโทรคมนาคมและบทบาทของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตกับ
ผู้ให้บริการแบนด์วิธ
มีความเห็นทีข่ ดั แย้งกันเกีย่ วกับการทีผ่ ใู้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตและผูใ้ ห้บริการแบนด์วธิ ต้องปฏิบตั ติ ามหลัก
กฎหมายระหว่างประเทศ ประเทศพัฒนาแล้วอ้างว่าหลักการเปิดเสรีทางการค้าขององค์การการค้าโลกใน
ส่วนของผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคมควรครอบคลุมถึงผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตด้วย แต่การตีความอย่างจ�ำกัด
เน้นให้เห็นว่าระเบียบด้านโทรคมนาคมขององค์การการค้าโลกมีผลเฉพาะตลาดโทรคมนาคมเท่านั้น
ถ้าจะก�ำกับดูแลผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต องค์การการค้าโลกจ�ำเป็นต้องออกหลักเกณฑ์ใหม่

ความเป็นกลางของเครือข่าย
ความส�ำเร็จของอินเทอร์เน็ตขึน้ อยูก่ บั ลักษณะการออกแบบ ซึง่ อยูบ่ นพืน้ ฐานของหลักการความเป็นกลาง
ของเครือข่าย ในระดับพื้นฐานแล้ว การไหลเวียนของเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะมาจากบริษัทขนาด
เล็กหรือใหญ่จะได้รับการปฏิบัติแบบเดียวกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ บริษัทใหม่และผู้ที่เพิ่งเข้าตลาด
ไม่จำ� เป็นต้องขออนุญาตหรือต้องมีอำ� นาจในทางการตลาดเพือ่ จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ในอินเทอร์เน็ต
ความเป็นกลางของเครือข่ายเป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ระบบอินเทอร์เน็ตประสบความส�ำเร็จ
ข้อถกเถียงนี้มีอิทธิพลต่อผู้เกี่ยวข้องหลายคน ตั้งแต่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไปจนถึงนักเคลื่อนไหวด้าน
สิทธิมนุษยชนระดับรากหญ้า การปฏิบตั ิในแง่หลักความเป็นกลางของเครือข่ายจะมีอทิ ธิพลต่อพัฒนาการ
ในอนาคตของอินเทอร์เน็ต
สภาพการณ์ปัจจุบัน
อาจดูย้อนแย้ง แต่ที่ผ่านมาเรามีระบบบริหารจัดการจราจรเครือข่ายมาตลอด ช่องว่างระหว่างแบนด์วิธ
กับความต้องการด้านแบนด์วิธของผู้ใช้มีมานับตั้งแต่อินเทอร์เน็ตในยุคที่เป็นโมเดมแบบหมุนโทรศัพท์
(dial-up modem) เพือ่ แก้ปญั หาดังกล่าวและเพือ่ ให้บริการอย่างมีคณ
ุ ภาพ ผูด้ ำ� เนินงานด้านอินเทอร์เน็ต
(บริษัทโทรคมนาคมและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) ซึ่งโดยทั่วไปมักเรียกว่าผู้ขนส่ง (carrier) ได้ใช้เทคนิค
หลายประการในการบริหารจัดการจราจรและมีการจัดล�ำดับความส�ำคัญของเส้นทางข้อมูลบางประเภท
ยกตัวอย่างเช่น จราจรในอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการด้านเสียงสนทนาอย่างบริการ VoIP (เช่น สไกป์) ควรมี
ล�ำดับความส�ำคัญมากกว่าข้อมูลที่เป็นอีเมลแบบทั่วไป เนื่องจากการดีเลย์ของข้อมูลระหว่างการพูดคุย
ด้วยสไกป์เป็นสิง่ ทีส่ งั เกตได้งา่ ยกว่ากรณีทมี่ กี ารหน่วงเพียงเล็กน้อยจากการรับส่งอีเมล การบริหารจัดการ
เส้นทางจราจรของข้อมูลยิง่ มีความจ�ำเป็นอย่างมากในปัจจุบนั เนือ่ งจากความต้องการแบนด์วธิ สูงได้ขยาย
ตัวออกไปมาก กล่าวคือในปัจจุบันมีผู้ใช้งานจ�ำนวนมากขึ้นที่ใช้บริการสนทนาผ่านเสียงและวิดีโอใน
อินเทอร์เน็ต (สไกป์ กูเกิลแฮงเอาต์ การประชุมทางไกล) การเล่นเกมออนไลน์ หรือการดูรายการทีวีและ
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ภาพยนตร์ในระบบคมชัดสูง (high definition - HD) [เช่น บริการอย่างฮูลู (Hulu) หรือเน็ตฟลิกซ์ (Netflix)]
การบริหารจัดการเส้นทางจราจรของข้อมูลมีความส�ำคัญต่อการสื่อสารแบบไร้สาย เนื่องจากในแง่หนึ่งมี
การใช้เครื่องมือสื่อสารแบบเคลื่อนที่มากขึ้น และในอีกแง่หนึ่งแถบคลื่นแบบไร้สายมีข้อจ�ำกัดในทาง
เทคนิค42 บริษัทซิสโก (Cisco) พยากรณ์ว่าภายในปี 2020 จะมีอุปกรณ์ 5 หมื่นล้านเครื่องเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ต ตามแนวคิดที่แพร่หลายมากขึ้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)43
การบริหารจัดการเส้นทางจราจรของข้อมูลได้รับการพัฒนามากขึ้น ท�ำให้สามารถจัดเส้นทาง
จราจรให้เกิดประโยชน์มากสุด ท�ำให้เกิดบริการที่มีคุณภาพ ป้องกันความหนาแน่น และขจัดความล่าช้า
หรือการพร่าไหวของสัญญาณ ข้อขัดแย้งแรกในแง่การตีความหลักการความเป็นกลางของเครือข่าย
เริ่มจากแนวคิดที่ว่าจ�ำเป็นต้องมีการบริหารจัดการเส้นทางจราจรของข้อมูลหรือไม่ ฝ่ายที่เน้นความ
เป็นกลางของเครือข่ายอย่างสุดโต่งแย้งว่า “ข้อมูลทุกบิตล้วนเท่าเทียมกัน” เป็นเหตุให้ตอ้ งปฏิบตั กิ บั จราจร
ในอินเทอร์เน็ตทุกส่วนอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนบริษัทโทรคมนาคมและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแย้งว่าผู้ใช้
บริการต่างหากที่ควรมีโอกาสเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจะท�ำให้จราจร
ในอินเทอร์เน็ตได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันเอง ถ้าสัญญาณของวิดีโอและอีเมลได้รับการปฏิบัติ
เท่าเทียมกันจะท�ำให้การรับสัญญาณวิดีโอของผู้ใช้งานไม่ดีนัก ในขณะที่ถ้ามีการดีเลย์เพียงไม่กี่วินาทีใน
การรับอีเมล ผูใ้ ช้บริการคงไม่สงั เกตเห็น กระทัง่ ฝ่ายทีเ่ น้นความเป็นกลางของเครือข่ายอย่างสุดโต่งยังไม่
โต้แย้งกับการให้เหตุผลครั้งนี้
ปัญหา
ในแง่ข้อถกเถียงเรื่องความเป็นกลางของเครือข่าย มีความเห็นที่เป็นเอกฉันท์ว่าจ�ำเป็นต้องมีการบริหาร
จัดการเส้นทางจราจรของข้อมูลอย่างเหมาะสม ค�ำถามส�ำคัญก็คือจะตีความค�ำว่า “เหมาะสม” อย่างไร
และนอกจากข้อกังวลเชิงเทคนิคแล้ว ยังมีอีก 2 ประเด็นที่เกี่ยวข้องคือด้านเศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชน
ซึง่ ท�ำให้เกิดการถกเถียงอย่างเผ็ดร้อนทัง้ ในส่วนของการบริหารจัดการเส้นทางจราจรของข้อมูลและความ
เป็นกลางของเครือข่าย

ประเด็นด้านเศรษฐกิจ
ในช่วงไม่กที่ ศวรรษทีผ่ า่ นมา ผูใ้ ห้บริการโครงข่ายทีส่ ำ� คัญหลายแห่ง ทัง้ บริษทั โทรคมนาคมและผูใ้ ห้บริการ
อินเทอร์เน็ต ได้เปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจของตน นอกจากให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกับครัวเรือนและ
ธุรกิจแล้ว พวกเขายังให้บริการ VoIP (โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต) หรือ IPTV (โทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต)
วิดีโอตามสั่ง (คล้ายกับการให้เช่าหนัง) เว็บไซต์ดาวน์โหลดเพลงหรือวิดีโอ ฯลฯ ในปัจจุบันพวกเขา
ไม่เพียงแข่งขันกับธุรกิจทีค่ ล้ายคลึงกันเพือ่ ให้บริการเชือ่ มต่อทีร่ าคาถูก เร็วขึน้ และมีคณ
ุ ภาพดีขนึ้ เท่านัน้
แต่ยังต้องแข่งขันกับผู้ให้บริการเสริม (over-the-top - OTT) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเนื้อหาและบริการต่างๆ
อย่างกูเกิล เฟซบุ๊ก เน็ตฟลิกซ์ และสไกป์
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การบริหารจัดการเส้นทางจราจรของข้อมูลอาจเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการแข่งขันการให้บริการ
และเนื้อหา โดยการจัดล�ำดับความส�ำคัญของแพ็กเกจตามปัจจัยทางธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการ
อาจตัดสินใจชะลอหรือปิดกั้นข้อมูลที่มาจากบริษัทคู่แข่ง [เช่น สไกป์ หรือกูเกิลวอยซ์ (Google Voice)]
ที่ไหลผ่านโครงข่ายของตน แต่ให้ความส�ำคัญเป็นอันดับแรกกับข้อมูลทีเ่ ป็นบริการของบริษทั ตนเอง (เช่น
โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ตที่เป็นบริการให้กับลูกค้าของตนเอง)44
ในเวลาเดียวกัน ผูใ้ ห้บริการแย้งว่าการขยายแบนด์วธิ ส่งผลให้ตอ้ งมีการลงทุนเพิม่ ขึน้ ในโครงสร้าง
พื้นฐาน เนื่องจากผู้ให้บริการเสริมเป็นผู้ที่มีบทบาทลงทุนมากสุดเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น
และได้รับประโยชน์มากสุดจากโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้น พวกเขาจึงเสนอแม่แบบนโยบายเครือข่ายแบบ
มัลติเทียร์ (multi-tiered) ซึ่งก�ำหนดให้ผู้ให้บริการระดับบนต้องจ่ายค่าบริการหากต้องการเข้าถึงลูกค้า
(ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตขั้นสุดท้าย) หากพวกเขาต้องการได้รับการประกันคุณภาพของบริการ ในกรณี
เช่นนี้ การบริหารจัดการเส้นทางจราจรของข้อมูลจะถูกน�ำมาใช้ด้วยเหตุผลด้านเศรษฐกิจมากกว่าด้าน
เทคนิค เพื่อหาทางเพิ่มรายได้ บริษัทโทรคมนาคมจึงได้พัฒนาข้อเสนอใหม่ขึ้นมา การที่ผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เก็บค่าบริการในอัตราศูนย์ (zero rating tariffs) ส�ำหรับลูกค้ากรณีที่เป็นการใช้งาน
เฟซบุ๊กหรือวิกิพีเดีย ซึ่งในแง่หนึ่งอาจให้ประโยชน์ต่อลูกค้าในทางการเงิน แต่ก็ถือว่าเป็นการจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของบริการบางอย่างให้เหนือกว่าบริการอย่างอื่น นอกจากนั้นบริษัทโทรคมนาคมยังระบุถึง
“บริการพิเศษ” อื่นๆ อย่างเช่น การส่งสัญญาณวิดีโอแบบ HD ซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้แบนด์วิธสูง หรือการ
ประยุกต์ใช้ในส่วนของบริการด้านสุขภาพ ซึง่ อาจเป็นบริการส�ำหรับอนาคต และต้องมีคณ
ุ ภาพสูง จึงต้อง
ได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษ
ข้อเสนอเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตแบบมัลติเทียร์เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยในแง่ของความ
เป็นกลางของเครือข่ายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในส่วนของธุรกิจมีการเสนอในรูปของ “บริการออนไลน์
เพิ่มเติม” ของเวอไรซอนและกูเกิลที่ประกาศไว้ในกรอบข้อเสนอเชิงกฎหมายเพื่ออินเทอร์เน็ตแบบเปิด
(Legislative Framework Proposal for an Open Internet)45 ในปี 2010 ผู้เสนอให้เหตุผลว่าการท�ำ
เช่นนี้จะท�ำให้มีทางเลือกด้านบริการมากขึ้นส�ำหรับผู้ใช้งาน และส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ส่วนฝ่ายที่คัดค้านกลัวว่าจะส่งผลกระทบต่อเครือข่ายและอาจท�ำให้เครือข่ายหายไปในที่สุด เนื่องจาก
ผู้ใช้งานในเทียร์ของเศรษฐกิจและธุรกิจจะใช้ “ท่อ” เดียวกัน (เช่น แถบคลื่นแบบไร้สายและเคเบิล)
ในเวลาเดียวกัน ระบบตลาดท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการท�ำงานของอินเทอร์เน็ต เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายและเวลาในการขนส่ง ผู้ให้บริการเนื้อหาได้เข้ามาใกล้กับผู้ใช้งานมากขึ้น โดยการตั้งเซิร์ฟเวอร์
เก็บแคชข้อมูล (Content Delivery Networks - CDNs) โดยให้อยู่ใกล้กับส่วนที่เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยน
ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Exchange Point - IXP) ในภูมิภาค หรืออยู่ในบริษัทโทรคมนาคมภูมิภาค
รายใหญ่ ซึง่ ท�ำให้การท�ำงานและต้นทุนด้านเครือข่ายพัฒนาขึน้ มาก แต่ทงั้ นีก้ เ็ ป็นประโยชน์เฉพาะบริษทั
ผู้ให้บริการเสริม ซึ่งมีเงินมากพอที่จะจัดท�ำหรือเช่าเซิร์ฟเวอร์ CDN และยังต้องจ่ายค่าวางเซิร์ฟเวอร์ให้
กับบริษัทโทรคมนาคมอีก46
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อินเทอร์เน็ตแบบมัลติเทียร์
การจัดส่งจราจรในอินเทอร์เน็ตปัจจุบันเป็นไปในลักษณะที่เป็น “ความพยายามที่ดีที่สุด” (best effort)
หมายถึงไม่มีการรับประกันคุณภาพของการให้บริการ ความเร็วในการใช้งานจริง หรือระยะเวลาในการ
ส่งมอบแพ็กเกจข้อมูล โดยผู้ใช้งานต้องไปแชร์แบนด์วิธที่มีอยู่เอง และอาจได้ใช้ความเร็วที่แตกต่าง
กันไปขึน้ อยูก่ บั โหลดจราจรในเครือข่ายขณะนัน้ 47 การบริหารจัดการเส้นทางจราจรของข้อมูลจึงมีบทบาท
ส�ำคัญที่ดูแลให้เกิดคุณภาพของการให้บริการที่ดีส�ำหรับผู้ใช้งานขั้นสุดท้าย
แนวคิดอินเทอร์เน็ตแบบมัลติเทียร์หมายถึงการน�ำ “เทียร์แบบธุรกิจ” มาใช้งานในอินเทอร์เน็ต เช่น บริการ
พิเศษที่มีการรับประกันคุณภาพของการให้บริการที่สูงกว่าความพยายามที่ดีที่สุด ผู้สนับสนุนแนวคิดนี้
อธิบายว่าเทียร์แบบธุรกิจจะด�ำเนินควบคู่ไปกับ “เทียร์แบบเศรษฐกิจ”(หมายถึงระบบอินเทอร์เน็ตอย่างที่
เป็นอยู)่ กล่าวคือยังอยูบ่ นพืน้ ฐานความพยายามทีด่ ที สี่ ดุ พวกเขายังกล่าวว่าผูใ้ ห้บริการเสริมยังคงสามารถ
ตัดสินใจที่จะให้บริการผ่านโครงข่ายที่มีความพยายามที่ดีที่สุดต่อไปโดยไม่เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ประเด็นสิทธิมนุษยชน
การละเมิดความเป็นกลางของเครือข่ายส่งผลกระทบไม่เพียงด้านเศรษฐกิจ อินเทอร์เน็ตกลายเป็น
ช่องทางที่ส�ำคัญขึ้นไม่เพียงด้านเศรษฐกิจ หากยังเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของสังคมสมัยใหม่ที่เชื่อมโยง
กับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ทั้งการเข้าถึงข้อมูล เสรีภาพในการแสดงออก สิทธิด้านสุขภาพและการ
ศึกษา รูปแบบที่เน้นผลก�ำไรล้วนๆ (ซึ่งแม้จะท�ำให้เกิดนวัตกรรมและการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน) อาจ
ท�ำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน กล่าวคือคนรวยจะมีโอกาสใช้บริการออนไลน์ที่มีคุณภาพสูง
อย่างไม่จ�ำกัด ส่วนคนจนอาจได้รับบริการแบบที่ใช้ความพยายามที่ดีที่สุดและเปล่าประโยชน์ หรืออาจ
ได้รับบริการที่ได้รับการจัดล�ำดับความส�ำคัญ โดยผู้ที่ก�ำหนดล�ำดับความส�ำคัญจะเป็นผู้ให้บริการด้าน
โทรคมนาคมซึง่ ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจเป็นหลัก ความเปิดกว้างของอินเทอร์เน็ตทีถ่ กู คุกคาม
จึงย่อมส่งผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน
นอกจากนั้นความสามารถในการบริหารจัดการจราจรเครือข่ายโดยค�ำนึงถึงต้นตอหรือเป้าหมาย
ปลายทาง หรือค�ำนึงถึงบริการหรือเนื้อหา ย่อมท�ำให้ทางการมีโอกาสคัดกรองจราจรในอินเทอร์เน็ต
โดยเฉพาะเนื้อหาที่อาจถูกโต้แย้งหรือมีความอ่อนไหวซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณค่าทางการเมือง อุดมการณ์
ศาสนา วัฒนธรรม ฯลฯ และย่อมเปิดโอกาสให้มกี ารเซ็นเซอร์ดว้ ยเหตุผลทางการเมืองโดยผ่านการบริหาร
จัดการจราจรในอินเทอร์เน็ต
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ผู้ใช้งานหรือลูกค้า?
ข้อถกเถียงเรื่องความเป็นกลางของเครือข่ายกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงในเชิงภาษา ผู้สนับสนุนความ
เป็นกลางของเครือข่ายเน้นที่ตัว “ผู้ใช้งาน” อินเทอร์เน็ต ส่วนคนอื่นให้ความส�ำคัญกับหน่วยงานเชิง
พาณิชย์ และเรียกพวกเขาว่าเป็น “ลูกค้า” ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นเพียงลูกค้าธรรมดา ค�ำว่า
“ผูใ้ ช้งาน” มีความหมายรวมถึงการมีสว่ นร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนาอินเทอร์เน็ตผ่านโซเชียลเน็ตเวิรก์
การท�ำบล็อก และเครือ่ งมืออืน่ ๆ รวมทัง้ บทบาทส�ำคัญของพวกเขาในการก�ำหนดอนาคตของอินเทอร์เน็ต
แต่ในอีกด้านหนึ่ง ลูกค้าก็เป็นเช่นเดียวกับลูกค้าคนอื่นๆ ซึ่งสามารถตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อบริการที่
มีการเสนอ สถานภาพของพวกเขาในโลกอินเทอร์เน็ตจึงขึน้ อยูก่ บั สัญญาทีท่ ำ� ไว้กบั ผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต
และหลักเกณฑ์การคุ้มครองลูกค้า นอกเหนือจากนี้แล้ว ลูกค้าก็ไม่ควรมีบทบาทอย่างอื่นในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการอินเทอร์เน็ต

ใครเป็นผูเ้ ล่นหลักและพวกเขามีเหตุผลอย่างไร?
ต�ำแหน่งของผู้เล่นหลักมีลักษณะเลื่อนไหลตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น ข้อเสนอกูเกิล-เวอไรซอน 2010
(Google-Verizon 2010 proposal) เพื่อให้มีทางสายกลางส�ำหรับความเป็นกลางของเครือข่าย
เปลี่ยนแปลงจุดยืนของผู้เล่นหลัก48 ถือได้ว่ากูเกิลเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักเรื่องความเป็นกลางของ
เครือข่าย ส่วนคนอื่นๆ ทั้งผู้สนับสนุน ลูกค้า บริษัทออนไลน์ และบริษัทเทคโนโลยีบางแห่ง บริษัทผู้ผลิต
แอปพลิเคชันทางอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ รวมทั้งบริษัทยาฮู!, โวเนจ (Vonage), อีเบย์ (ebay), แอมะซอน,
เอิร์ธลิงก์ (EarthLink) และบริษัทซอฟต์แวร์อย่างไมโครซอฟท์
ผู้ต่อต้านหลักความเป็นกลางของเครือข่ายประกอบด้วยบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ ผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต ผู้ผลิตอุปกรณ์และฮาร์ดแวร์เครือข่าย และผู้ผลิตวิดีโอและสื่อมัลติมีเดีย เหตุผลที่คัดค้าน
มาจากกลไกตลาดเป็นหลัก เริม่ จากความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเสนอสิง่ ทีล่ กู ค้าต้องการ ตรงกันข้ามกับแนวโน้ม
ที่ผู้ประกอบการโทรคมนาคมจะต่อต้านมาตรการควบคุมเพื่อความเป็นกลางของเครือข่าย ทาง ETNO
มีข้อเสนอต่อที่ประชุม WCIT-12 ให้มีการก�ำกับดูแลระหว่างประเทศ เป็นมาตรการป้องกันที่หนุนเสริม
การก�ำกับดูแลระดับประเทศเพื่อคุ้มครองความเป็นกลางของเครือข่าย แต่บริษัทอื่นๆ ในสหรัฐฯ อย่าง
เช่น เวอไรซอน ต่อต้านข้อเสนอของ ETNO49
มีข้อเสนอส�ำคัญ 4 ประการในข้อถกเถียงเรื่องความเป็นกลางของเครือข่าย (ตาราง 1)
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เหตุส�ำคัญ 4 ประการในข้อถกเถียงเรื่องความเป็นกลางของ
เครือข่าย (ตารางที่ 1)

ข้อถกเถียง

ผูส้ นับสนุนความเป็นกลาง
ของเครือข่าย

ผู้คัดค้านความเป็นกลาง
ของเครือข่าย

ข้อถกเถียงใน
อดีต/ปัจจุบัน

บริษัทอินเทอร์เน็ตใหม่ๆ เกิดขึ้นได้
เพราะสถาปัตยกรรมที่เปิดกว้างของ
อินเทอร์เน็ต และผู้ใช้งานขั้นสุดท้าย
ได้รบั ประโยชน์จากนวัตกรรมและความ
หลากหลายด้านบริการ ซึ่งเป็นผลมา
จากความเป็นกลางของเครือข่าย ความ
เป็นกลางของเครือข่ายจะช่วยปกป้อง
สถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ต และช่วย
ให้การพัฒนาอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและสร้างสรรค์

การบริหารจัดการเส้นทางจราจรของ
ข้อมูลเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ความ
เป็นกลางไม่เคยมีอยู่จริง นอกจากนั้น
ปัจจุบนั มีบริการซึง่ ไม่มคี วามเป็นกลาง
อยูแ่ ล้ว เช่น เครือข่ายส่วนบุคคลเสมือน
(virtual private network - VPN) หาก
ไม่มขี อ้ จ�ำกัดทีต่ อ้ งรักษาความเป็นกลาง
ของเครือข่าย บริษัทอินเทอร์เน็ตจะ
สามารถพัฒนาบริการใหม่ๆ ซึ่งเป็นที่
สนใจของลู ก ค้ า และมี การประกั น
คุณภาพของการให้บริการ

ข้อถกเถียง
ทางเศรษฐกิจ

หากไม่มีความเป็นกลางของเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจะมีลักษณะเหมือนเคเบิล
ทีวี กล่าวคือบริษัทใหญ่ๆ เพียงไม่กี่
แห่งจะควบคุมการเข้าถึงและการกระ
จายเนื้อหา เป็นผู้ตัดสินใจว่าผู้ใช้งาน
ควรได้ รั บ ชมเนื้ อ หาใด และเป็ น ผู ้
ก�ำหนดราคา ผู้ประกอบรายใหม่และ
ธุรกิจรายย่อยจะไม่มโี อกาสเติบโต โดย
เฉพาะในประเทศก�ำลังพัฒนา

หากไม่มีข้อจ�ำกัดที่ต้องรักษาความ
เป็ น กลางของความตกลงในเชิ ง
พาณิชย์เกีย่ วกับเนือ้ หาและผูใ้ ห้บริการ
บริษทั โทรคมนาคมจะสามารถระดมทุน
ช่วยให้มคี วามสนใจทีจ่ ะลงทุนปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน เมื่อโครงสร้างพื้น
ฐานดีขึ้นจะกระตุ้นให้เกิดบริการและ
นวัตกรรมใหม่ซึ่งตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าได้ดขี นึ้ ท�ำให้ทกุ คน
มีรายได้เพิ่มขึ้น ผู้ให้บริการเสริมทาง
ทีวียังจะพบคุณค่าที่เกิดขึ้นจากบริการ
ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพของการให้บริการ
ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการ
ไม่ถูกจ�ำกัดด้วยหลักความเป็นกลาง
ของเครือข่าย

ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารเสริ ม ทางที วี ไ ด้ จ ่ า ยค่ า
บริการให้กับบริษัทโทรคมนาคมเพื่อ
การเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว
และมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
เช่น เซิร์ฟเวอร์ที่เก็บแคช
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ข้อถกเถียง

ผูส้ นับสนุนความเป็นกลาง
ของเครือข่าย

ผู้คัดค้านความเป็นกลาง
ของเครือข่าย

ข้อถกเถียง
ทางจริยธรรม

อินเทอร์เน็ตเป็นผลจากการพัฒนาของ
อาสาสมัครจ�ำนวนมากในช่วงหลาย
ทศวรรษที่ผ่านมา พวกเขาเสียเวลา
และใช้ความสร้างสรรค์พฒ
ั นาทุกอย่าง
เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ทั้งการก�ำหนด
โปรโตคอลเชิงเทคนิคไปจนถึงเนื้อหา
อินเทอร์เน็ตจึงไม่ได้เป็นเพียงธุรกิจ
หากเป็นมรดกของมนุษยชาติ จึงไม่
ชอบธรรมหากจะปล่อยให้ผลจากการ
ลงทุนเวลาและความริเริม่ สร้างสรรค์อนั
มหาศาลถูกเก็บเกีย่ วโดยบริษทั เพียงไม่
กีแ่ ห่งซึง่ จะท�ำให้อนิ เทอร์เน็ตกลายเป็น
แม่แบบทางธุรกิจที่มีขอบเขตจ�ำกัด
เป็ น การท� ำ ลายความเป็ น กลางของ
เครือข่าย และเปลี่ยนให้ความริเริ่ม
สร้างสรรค์ของหลายคนกลายเป็นผล
ก�ำไรส�ำหรับคนไม่กี่คน

ในแง่จริยธรรม ความเป็นกลางของ
เครือข่ายอาจถูกตั้งค�ำถามได้ เพราะ
ผู้ประกอบการต้องลงทุนในการบ�ำรุง
รักษาและขยายโครงสร้างพื้นฐานของ
อินเทอร์เน็ต ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้เกิด
บริการใหม่ๆ ซึ่งผู้ได้รับผลประโยชน์
มากสุ ด คื อ บริ ษั ท ผลิ ต เนื้ อ หาทาง
อินเทอร์เน็ต อย่างเช่น กูเกิล เฟซบุ๊ก
และแอมะซอน

ข้อถกเถียงใน
แง่การก�ำกับ
ดูแล

รัฐบาลมีหน้าที่บังคับให้เกิดความเป็น
กลางของเครือข่าย ทั้งนี้เพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์สาธารณะ การปล่อยให้มี
การก�ำกับดูแลด้วยตนเองจะเปิดโอกาส
ให้ผู้ประกอบการละเมิดหลักความเป็น
กลางของเครือข่าย ตลาดแบบเปิดไม่
ได้เป็นกลไกที่ดีพอ เนื่องจากบริษัท
โทรคมนาคมรายใหญ่ ข องโลกเป็ น
องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ ของโครงสร้ า ง
พืน้ ฐานทางอินเทอร์เน็ต แม้จะมีโอกาส
ได้เลือก แต่ก็อาจไม่เป็นจริงทุกกรณี
เนื่องจากผู้ใช้งานจ�ำเป็นต้องมีความรู้
ด้านเทคนิคและความรู้ด้านกฎหมาย
เกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นจากทางเลือก
แบบต่างๆ ที่มีอยู่

การพัฒนาของอินเทอร์เน็ตที่ผ่านมา
เป็ น ผลมาจากการมี การก� ำ กั บ ดู แ ล
น้อยหรือไม่มีเลย การเข้ามาควบคุม
อย่ า งเข้ ม งวดของรั ฐ บาลจะปิ ด กั้ น
ความริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาการ
ของอินเทอร์เน็ตในอนาคต
ระบบตลาดแบบเปิดอยูบ่ นพืน้ ฐานของ
การเลือก และผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยน
ผู้ให้บริการได้เสมอหากไม่พอใจกับ
เงื่อนไขที่เขาเสนอ การเลือกของผู้ใช้
งานและระบบตลาดจะท�ำให้ข้อเสนอที่
ไม่ดีหายไปเอง และท�ำให้เหลือแต่ข้อ
เสนอที่ดีๆ
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หลักการพื้นฐาน
ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา การถกเถียงเชิงนโยบายและการควบคุมความเป็นกลางของเครือข่ายส่งผลให้เกิด
การพัฒนาหลักการส�ำคัญบางประการเกี่ยวกับความเป็นกลางของเครือข่ายดังนี50้
•	ความโปร่งใส: ผู้ประกอบการต้องแจ้งข้อมูลอย่างสมบูรณ์และถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการ
บริหารจัดการเครือข่าย ศักยภาพและคุณภาพของบริการที่ให้กับลูกค้า โดยเป็นข้อมูลที่
ผู้ใช้งานทั่วไปเข้าใจได้
•	การเข้าถึง: ผู้ใช้งานควรสามารถเข้าถึง [โดยไม่มีข้อจ�ำกัด] กรณีที่เป็นเนื้อหา บริการ หรือ
แอปพลิเคชัน [ที่ถูกกฎหมาย] [โดยมีการประกันคุณภาพของบริการในขั้นต�่ำเพื่อให้ใช้งานได้
อย่างจริงจัง และเป็นไปตามข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแล] หรือสามารถน�ำฮาร์ดแวร์
เข้ามาต่อกับเครือข่าย โดยไม่ท�ำให้เกิดอันตรายกับเครือข่าย
•	การ(ไม่)เลือกปฏิบัติ: ผู้ประกอบการต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อจราจรทางอินเทอร์เน็ต [หรือไม่
เลือกปฏิบัติแบบที่ชอบด้วยเหตุผล] ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
		 • ต้นทางที่เป็นผู้ส่งหรือผู้รับ
		 •	ประเภทของเนื้อหา ประเภทของแอปพลิเคชันและบริการ [โดยมีการแข่งขันที่เป็นธรรม
ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อคู่แข่งซึ่งไม่เป็นที่ประสงค์ หรือผู้ให้บริการเสริม]
		 •	“ความชอบด้วยเหตุผล” ในแง่ของการปฏิบัติใดๆ เพื่อประโยชน์สาธารณะ (การประกัน
คุณภาพของบริการ ความปลอดภัยและความยืดหยุ่นของเครือข่าย นวัตกรรมและการ
ลงทุนเพิ่มเติม การลดต้นทุน ฯลฯ) และต้องไม่ใช่เพื่อข้อได้เปรียบของธุรกิจเท่านั้น
หลักการอื่นๆ ซึ่งมักมีการถกเถียงในเวทีระหว่างประเทศ อย่างเช่น การประชุม IGF และเวที
อภิปราย EuroDIG ประกอบด้วย
•	การรักษาเสรีภาพในการแสดงออก การเข้าถึงข้อมูลและทางเลือก
•	การก�ำหนดให้มหี ลักประกันขัน้ ต�ำ่ ของคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยกับความยัง่ ยืน
ของเครือข่าย
• การคุ้มครองให้มีแรงกระตุ้นเพื่อการลงทุน
•	การท�ำให้เกิดโอกาสของนวัตกรรมใหม่ (เช่น โอกาสที่แม่แบบธุรกิจใหม่และธุรกิจแบบ
สร้างสรรค์จะเติบโตขึ้นได้ เช่น ทางเข้าแบบใหม่)
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•	การจ�ำแนกความหมายของสิทธิ บทบาท และความรับผิดชอบทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง (ผูใ้ ห้บริการ
หน่วยงานก�ำกับดูแล ผู้ใช้งาน) รวมทั้งสิทธิที่จะสามารถอุทธรณ์คดีและขอรับการเยียวยา
• การป้องกันการปฏิบัติที่ขัดขวางการแข่งขัน
•	การสร้างสิ่งแวดล้อมทางการตลาดที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกอย่างง่ายดายและเปลี่ยนผู้ให้
บริการได้
•	การคุ้มครองประโยชน์ของผู้เสียเปรียบ ทั้งผู้พิการและผู้ใช้งานหรือธุรกิจในประเทศก�ำลัง
พัฒนา
• การรักษาความหลากหลายของเนื้อหาและบริการ

แนวทางด้านนโยบาย
จากข้อถกเถียงเรื่องความเป็นกลางของเครือข่าย ท�ำให้เกิดค�ำถามอีกประการหนึ่ง กล่าวคือ สมาชิกสภา
นิติบัญญัติและหน่วยงานก�ำกับดูแลมีบทบาทอย่างไรเกี่ยวกับนโยบายบรอดแบนด์และการปฏิบัติของผู้
ประกอบการ? หนึ่งในปัญหาท้าทายส�ำคัญของหน่วยงานก�ำกับดูแลคือ ควรท�ำหน้าที่ในเชิงป้องปราม
(ex-ante) เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดหลักความเป็นกลางของเครือข่ายที่อาจเกิดขึ้น หรือเพียงตอบสนอง
ไปตามกรณีก่อนหน้า (ex-post) เมื่อ (และถ้า) เกิดการละเมิดขึ้น ความท้าทายส�ำหรับสมาชิกสภา
นิติบัญญัติและผู้ก�ำหนดนโยบายคือ ควรแก้ปัญหาโดยใช้ “กฎหมายแท้” (hard law) โดยบัญญัติเนื้อหา
ของหลักการไว้ในกฎหมาย หรือเพียงแต่ใช้ “กฎหมายอ่อน” (soft law) (แนวปฏิบัติและนโยบาย) ก็เพียง
พอแล้ว51

ประเทศพัฒนาแล้ว
สืบเนือ่ งจากคดีกบั บริษทั คอมคาสต์ (Comcast) คณะกรรมาธิการกลางด้านการสือ่ สารแห่งสหรัฐอเมริกา
(US Federal Communications Commission - FCC) จึงน�ำแนวปฏิบัติว่าด้วยความเป็นกลางของ
เครือข่ายมาใช้เพิม่ เติมส�ำหรับข้อบัญญัตเิ ชิงนโยบายในปี 200552 ซึง่ สะท้อนถึงความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการ
เข้าถึงและทางเลือกเกี่ยวกับเนื้อหาและอุปกรณ์ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและความโปร่งใส
ในเวลาเดียวกัน มติของ FCC ทีส่ นับสนุนความเป็นกลางของเครือข่ายได้ถกู เพิกถอนเมือ่ ต้นปี 2014 โดย
ค�ำสั่งของศาลอุทธรณ์สหรัฐฯ ซึ่งอ้างว่า FCC มีอ�ำนาจหน้าที่ที่จ�ำกัด เป็นเหตุให้ FCC ต้องพิจารณา
อนุญาตให้บริษัทโทรคมนาคมสามารถ “เลือกจ่ายเพื่อรับอภิสิทธิ์” หรือต้องจัดระดับบรอดแบนด์ใหม่ใน
ฐานะสาธารณูปการ ทั้งนี้เพื่อให้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้หลักความเป็นกลางของเครือข่าย กรอบ
ก�ำกับดูแลด้านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ของสหภาพยุโรปเน้นการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออก
ทางเลือกของผูใ้ ช้งานและสิทธิการเข้าถึง รวมทัง้ หลักความโปร่งใส แต่ในขณะเดียวกันก็เน้นความจ�ำเป็น
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ที่จะต้องมีการลงทุน การแข่งขันที่เป็นธรรมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติและโอกาสส�ำหรับแม่แบบธุรกิจใหม่
รวมทั้งธุรกิจในเชิงนวัตกรรม53 ในปี 2014 สภายุโรปมีมติรับรองระเบียบว่าด้วยตลาดโทรคมนาคมเดี่ยว
(Regulation on the Single Telecoms Market) ซึ่งมีข้อบัญญัติหนักแน่นเกี่ยวกับความเป็นกลางของ
เครือข่าย [รวมทั้งค�ำนิยามที่เข้มแข็งและกรอบที่หนักแน่นเกี่ยวกับ “บริการเฉพาะทาง” (specialised
services)]54 บราซิล55 ชิลี56 สโลวีเนีย และเนเธอร์แลนด์ ต่างคุ้มครองความเป็นกลางของเครือข่ายโดย
ใช้กฎหมายระดับประเทศเช่นกัน

ประเทศก�ำลังพัฒนา
สืบเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานและแบนด์วิธที่จ�ำกัด หน่วยงานก�ำกับดูแลในประเทศก�ำลังพัฒนาให้ความ
ส�ำคัญกับนโยบายการใช้ประโยชน์ท่ีเป็นธรรม ได้แก่ การก�ำหนดราคาที่เหมาะสมและการเข้าถึงที่เป็น
ธรรมส�ำหรับทุกคน บางคนแสดงข้อกังวลเกีย่ วกับการไม่เลือกปฏิบตั ขิ า้ มพรมแดน โดยระบุวา่ การจราจร
ข้อมูลจากทุกประเทศควรได้รับการปฏิบัติแบบเดียวกัน โดยไม่มีการใช้อิทธิพลเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการ
ยกเลิกสัญญา นอกจากนั้น บางประเทศยังอ่อนไหวกับประเด็นด้านวัฒนธรรม การเมือง หรือจริยธรรม
ภายในประเทศ และใช้เหตุผล การบริหารจัดการ และ “การใช้อย่างไม่เหมาะสม” เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ
ที่แตกต่างกัน ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับแม่แบบใหม่ในโลกที่พัฒนาแล้วซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดของ
ประเทศก�ำลังพัฒนา โดยการให้ความส�ำคัญกับบริการของบริษัทอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่มากกว่าธุรกิจที่
เพิง่ เริม่ ต้น ส่งผลให้การแข่งขันมีนอ้ ยลง เป็นการคุกคามการผลิตนวัตกรรม เนือ้ หาและบริการในประเทศ
และความหลากหลายของสือ่ แต่อย่างไรก็ดที ผี่ า่ นมามีนโยบายอย่างเป็นทางการและกรอบการก�ำกับดูแล
ด้านความเป็นกลางของเครือข่ายไม่มากนักที่ถูกเสนอจากประเทศก�ำลังพัฒนา ข้อเสนออื่นอาจประกอบ
ด้วยการเลียนแบบแม่แบบทีก่ ำ� ลังเกิดขึน้ ในสหรัฐฯ การอนุญาตให้หน่วยงานโทรคมนาคมแห่งชาติสามารถ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อให้สิทธิพิเศษกับผู้ให้บริการเสริม ท�ำให้เกิดรายได้มากขึ้นกับหน่วยงาน
โทรคมนาคม หรือในทางตรงข้ามอาจบังคับใช้ให้เกิดความเป็นกลางของเครือข่ายในระดับชาติ ทั้งนี้เพื่อ
ดึงดูดใจผู้ให้บริการเสริมซึ่งมาจากนอกสหรัฐฯ

หน่วยงานระหว่างประเทศและเอ็นจีโอ
หน่วยงานระหว่างประเทศและกลุ่มผู้ใช้งานจ�ำนวนมากยังได้จัดท�ำจุดยืนเชิงนโยบายเกี่ยวกับความ
เป็นกลางของเครือข่าย สภายุโรป (CoE) ในปฏิญญาคณะกรรมการรัฐมนตรีสภายุโรปว่าด้วยความ
เป็นกลางของเครือข่าย (Declaration of the Committee of Ministers on network neutrality) ปี 2010
ย�ำ้ ถึงสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีจ่ ะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร57 ประชาคมอินเทอร์เน็ต
(Internet Society - ISOC) ส่งเสริมแนวทางที่ให้ผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึง
ทางเลือกและความโปร่งใสโดยผ่านข้อถกเถียงเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายแบบเปิด (Open
Inter-networking) มากกว่าจะเน้นประเด็นความเป็นกลางของเครือข่าย58 หน่วยงาน กลุ่มผู้บริโภค
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สหรัฐฯ-ยุโรป (Trans Atlantic Consumer Dialogue - TACD) เวทีขององค์กรผู้บริโภคของสหรัฐฯ และ
สหภาพยุโรป ย�้ำเช่นกันถึงข้อเรียกร้องให้มีพฤติกรรมที่ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ให้บริการโทรคมนาคม โดย
เรียกร้องทั้งสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปให้มีหน่วยงานก�ำกับดูแลซึ่งท�ำหน้าที่คุ้มครองสิทธิของผู้ใช้งาน59
ความเป็นกลางของเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตแบบมัลติเทียร์เป็นประเด็นที่ได้รบั การอภิปรายอย่างเข้มข้น
ในกระบวนการ WCIT-12 แต่ในเอกสารฉบับสุดท้ายของกระบวนการเน็ตมันไดอัล ในปี 2014 ไม่รวม
ประเด็นความเป็นกลางของเครือข่ายในหลักการที่ให้ความเห็นชอบ หากเชื้อเชิญให้มีการอภิปรายใน
ประเด็นนี้เพิ่มเติม โดยเฉพาะการอภิปรายในเวที IGF ช่วง IGF 2014
เอ็นจีโอหลายแห่งกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับอนาคตของเนื้อหาและบริการที่ไม่ใช่เรื่องพาณิชย์และ
ไม่มีการแข่งขัน และเรียกร้องให้มีการถ่ายทอดเนื้อหาเหล่านี้ผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการโทรคมนาคม
ในลักษณะที่เท่าเทียมกับเนื้อหาและบริการในเชิงพาณิชย์ ทั้งยังย�้ำถึงสิทธิของกลุ่มชายขอบ โดยเฉพาะ
ผู้พิการ ที่จะสามารถใช้เนื้อหา บริการ และแอปพลิเคชัน (รวมทั้งแอปพลิเคชันที่ใช้แบนด์วิธสูง) เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตนโดยไม่มีข้อจ�ำกัดแต่อย่างใด

ประเด็นเปิด
ยังคงมีประเด็นที่เปิดส�ำหรับข้อถกเถียงเรื่องความเป็นกลางของเครือข่ายดังนี้
•	ความสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะของอินเทอร์เน็ตกับสิทธิของผู้ใช้งาน (และสิทธิ
มนุษยชน) กับสิทธิของผู้ให้บริการที่จะพัฒนาบริการใหม่ๆ ในเครือข่ายที่ตนเป็นเจ้าของ
อยู่ที่ใด?
•	ตลาดทีป่ ราศจากการก�ำกับดูแลและมีการแข่งขันแบบเปิด ซึง่ เป็นข้อเสนอที่ได้รบั การผลักดัน
จากผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคม จะท�ำให้เกิดทางเลือกที่ไม่จำ� กัด (หรือเพียงพอ) ส�ำหรับผูใ้ ช้งาน
จริงหรือ? และผูใ้ ช้งานจะสามารถมีสว่ นร่วมตัดสินใจได้อย่างจริงจังหรือไม่?60 หรือหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลควรได้รับอ�ำนาจในฐานะเป็นผู้คุ้มครองสิทธิ และถ้าเป็นเช่นนั้นควรมีอ�ำนาจใน
ลักษณะใด?
•	แนวทางด้านกฎหมายและการก�ำกับดูแลที่แตกต่างกันจะส่งผลกระทบต่อตลาดบรอดแบนด์
และการลงทุนเพิ่มเติมกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างไร?
•	ความ(ไม่)เป็นกลางของเครือข่ายจะส่งผลกระทบต่อประเทศก�ำลังพัฒนาอย่างไร?
•	อินเทอร์เน็ตที่แบ่งเป็นเทียร์ต่างๆ จะส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน นวัตกรรม การลงทุน และ
สิทธิมนุษยชนอย่างไร?
•	การเก็บค่าบริการแบบศูนย์ในการพัฒนา CDNs ควรถือว่ามีลักษณะเป็น “อินเทอร์เน็ตที่แบ่ง
เป็นเทียร์ต่างๆ” หรือไม่?
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•	ผู้ให้บริการเสริมรายใหญ่ทั้งในส่วนของผู้ผลิตเนื้อหาและบริการ จะมองว่าอินเทอร์เน็ตที่แบ่ง
เป็นเทียร์ต่างๆ และบริการใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นแม่แบบทางธุรกิจที่ให้ผลก�ำไรหรือไม่? ในกรณี
เช่นนั้น พวกเขาจะสามารถปรับตัวและยอมให้ผู้ใช้งานจากประเทศก�ำลังพัฒนาเข้ามามี
ส่วนร่วม หรือจะกันคนเหล่านี้ออกไป?
•	ผู้ประกอบการโทรคมนาคมจะสามารถพัฒนาแม่แบบธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายได้โดยไม่ต้อง
ละเมิดความเป็นกลางของเครือข่ายได้หรือไม่ [หลังจากมีตวั อย่างทีป่ ระสบความส�ำเร็จในกรณี
ของไอทูนส์ (iTunes) กูเกิล และผู้ให้บริการเสริมรายอื่นๆ และโอกาสที่จะมีความร่วมมือ
ระหว่างผู้ให้บริการเสริมกับผู้ประกอบการ61) หรือไม่?
•	ความจ�ำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการเส้นทางจราจรของข้อมูลเนื่องจากเหตุผล (ด้าน
คุณภาพ) เชิงเทคนิค จะล้าสมัยในอนาคตเนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของผู้ให้
บริการโทรคมนาคมหรือไม่?
•	การพึ่งพาระบบเคลาด์ (cloud) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งมากขึ้น จะมีอิทธิพลต่อข้อ
ถกเถียงเกี่ยวกับความเป็นกลางของเครือข่าย ตลอดจนในทิศทางกลับกันอย่างไรบ้าง?
•	ข้อถกเถียงควรครอบคลุมตั้งแต่การบริหารจัดการเส้นทางจราจรของข้อมูลจากระดับผู้ให้
บริการโทรคมนาคม ไปจนถึงการบริหารจัดการเนื้อหาและแอปพลิเคชันในระดับของผู้ให้
บริการเนื้อหาและแอปพลิเคชัน อย่างเช่น กูเกิล แอปเปิล หรือเฟซบุ๊ก หรือไม่?
•	การคุ้มครองผู้บริโภคจะยังคงมีความเชื่อมโยงในขั้นพื้นฐานกับความเป็นกลางของเครือข่าย
หรือไม่?
•	ถ้าหลักความเป็นกลางของเครือข่ายถูก “ท�ำลาย” จะมีหลักการอืน่ ใดทีส่ นับสนุนการคุม้ ครอง
ผู้บริโภคในอนาคต?

มาตรฐานเว็บไซต์
จนถึงปลายทศวรรษ 1980 การต่อสูเ้ กีย่ วกับมาตรฐานเครือข่ายจบลง TCP/IP ค่อยๆ กลายเป็นโปรโตคอล
หลักของเครือข่าย และมาตรฐานอื่นๆ ค่อยๆ ลดบทบาทลง ไม่ว่าจะเป็น X-25 ซึ่งได้รับการสนับสนุน
จาก ITU [ส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อระบบเปิด (Open Systems Interconnection - OSI)]
และมาตรฐานอื่นๆ ที่เป็นของบริษัทต่างๆ เช่น SNA ของไอบีเอ็ม ในขณะที่อินเทอร์เน็ตช่วยให้เกิดการ
สือ่ สารทีเ่ ป็นปรกติระหว่างเครือข่ายต่างๆ ผ่าน TCP/IP แต่ระบบก็ยงั ขาดมาตรฐานแอปพลิเคชันกลาง
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ทิม เบอร์เนอร์ส-ลี (Tim Berners-Lee) และเพื่อนร่วมงานที่ CERN (หน่วยงานเพื่อการวิจัย
นิวเคลียร์แห่งยุโรป - European Organization for Nuclear Research) ที่เจนีวาเป็นผู้คิดค้นทางออกโดย
พัฒนามาตรฐานใหม่ส�ำหรับการแชร์ข้อมูลผ่านเครือข่ายโดยใช้ภาษา HTML (HyperText Markup
Language ซึง่ ความจริงคือการท�ำให้ภาษาที่ใช้อยูแ่ ต่เดิมอย่าง Standard Generalized Markup Language
หรือ SGML ตามมาตรฐาน ISO ง่ายลง) เนื้อหาอินเทอร์เน็ตที่แสดงในช่วงแรกเป็นไปตามมาตรฐาน
HTML ซึ่งได้กลายเป็นพื้นฐานของเวิลด์ไวด์เว็บ และเป็นเหตุให้อินเทอร์เน็ตเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมาก
จากเวอร์ชันแรก ภาษา HTML ได้รับการปรับปรุงและเพิ่มคุณลักษณะใหม่ๆ สม�่ำเสมอ บทบาท
ที่ส�ำคัญมากขึ้นของอินเทอร์เน็ตท�ำให้มีความสนใจต่อค�ำถามเกี่ยวกับการก�ำหนดมาตรฐาน HTML
โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดสงครามเบราเซอร์ (Browser Wars) ระหว่างค่ายเน็ตสเคป (Netscape) กับค่าย
ไมโครซอฟท์ โดยแต่ละบริษัทต่างพยายามรักษาตลาดโดยการสร้างอิทธิพลต่อมาตรฐาน HTML แม้ว่า
โดยพื้นฐานภาษา HTML จะสามารถจัดการกับข้อความและภาพได้ แต่แอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ต
สมัยใหม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อจัดการกับฐานข้อมูล วิดีโอ และภาพเคลื่อนไหว
แอปพลิเคชันที่หลากหลายเหล่านี้ต้องพึ่งพาความพยายามอย่างมากในการก�ำหนดมาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อ
ประกันว่าเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะสามารถแสดงเนื้อหาอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องเหมาะสม
แอปพลิเคชันที่ใช้ในการก�ำหนดมาตรฐานเข้าสู่ยุคใหม่เมื่อเริ่มมีการน�ำภาษา XML (eXtended
Markup Language) มาใช้ ซึ่งท�ำให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้นในการก�ำหนดมาตรฐานส�ำหรับเนื้อหา
อินเทอร์เน็ต ทั้งยังมีการน�ำชุดมาตรฐาน XML ใหม่มาใช้ ยกตัวอย่างเช่น มาตรฐานที่ใช้กับการ
แพร่กระจายเนื้อหาผ่านสัญญาณไร้สายหรือที่เรียกว่า Wireless Markup Language (WML) การก�ำหนด
มาตรฐานแอปพลิเคชันมักเป็นไปตามกรอบที่สอดคล้องกับ W3C ซึ่งน�ำโดย ทิม เบอร์เนิร์ส-ลี โปรด
สังเกตว่าแม้กรอบดังกล่าวจะมีบทบาทสูงในอินเทอร์เน็ต แต่ W3C กลับไม่ได้เป็นประเด็นทีม่ กี ารถกเถียง
มากนักในแง่ของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต

คลาวด์คอมพิวติง
คลาวด์คอมพิวติง (cloud computing) หมายถึง การเคลื่อนย้ายข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์ของ
เราไปไว้ในเซิร์ฟเวอร์ในคลาวด์ (เช่น ที่จัดเก็บเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่) โดยคลื่นลูกแรกของคลาวด์คอมพิว
ติงเริ่มจากการเก็บข้อมูลอีเมลในเซิร์ฟเวอร์ (จีเมล ยาฮู!) แอปพลิเคชันเครือข่ายสังคม (เฟซบุ๊ก ทวิต
เตอร์) และแอปพลิเคชันออนไลน์อื่นๆ (วิกิ บล็อก กูเกิลด็อก) นอกจากแอปพลิเคชันที่ใช้ประจ�ำวันแล้ว
ยังมีการใช้งานคลาวด์คอมพิวติงอย่างแพร่หลายส�ำหรับซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ ในปัจจุบัน ข้อมูลดิจิทัล
จ� ำ นวนมากขึ้ น เริ่ ม เคลื่ อ นย้ า ยจากฮาร์ ด ดิ ส ก์ ข องเราไปที่ ค ลาวด์ บริ ษั ท ที่ มี บ ทบาทหลั ก ใน
คลาวด์คอมพิวติง ได้แก่ กูเกิล ไมโครซอฟท์ แอปเปิล แอมะซอน และเฟซบุ๊ก ซึ่งล้วนแต่พัฒนาหรือมี
แผนที่จะพัฒนาแหล่งเก็บเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่
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ในยุคแรกของคอมพิวเตอร์ เราใช้คอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรมทีท่ รงพลัง ในขณะที่ใช้คอมพิวเตอร์
ลูกข่ายแบบ “ใบ้” หมายถึงอ�ำนาจจะอยู่ที่ศูนย์กลาง แต่ผ่านมาเป็นเวลานาน ทุกวันนี้เมื่อมีการพัฒนา
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและแอปพลิเคชันในวินโดวส์ ท�ำให้อ�ำนาจในคอมพิวเตอร์เคลื่อนย้ายมายัง
คอมพิวเตอร์ที่เป็นลูกข่ายมากขึ้น คลาวด์คอมพิวติงจะท�ำให้วงจรนี้สมบูรณ์ขึ้นหรือไม่? เราจะยังมี
รูปแบบของคอมพิวเตอร์ศนู ย์กลาง/แหล่งรวมเซิรฟ์ เวอร์เพียงไม่กแี่ ห่ง และมีคอมพิวเตอร์แบบใบ้อกี เป็น
พันล้านเครื่องทั้งในส่วนที่เป็นโน้ตบุ๊ก จอภาพ และโทรศัพท์มือถือหรือไม่? คงต้องใช้เวลาในการตอบ
ค�ำถามนี้ แต่ในปัจจุบัน เราสามารถจ�ำแนกปัญหาของการอภิบาลอินเทอร์เน็ตบางประการ ซึ่งน่าจะเป็น
ผลที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาคลาวด์คอมพิวติง
•	เมือ่ มีการให้บริการต่างๆ มากขึน้ ผ่านระบบออนไลน์ สังคมสมัยใหม่จะพึง่ พาอินเทอร์เน็ตมาก
ขึ้น ในอดีต ถ้าอินเทอร์เน็ตล่ม เราก็แค่ส่งอีเมลไม่ได้หรือไม่สามารถท่องเน็ต แต่ในยุค
คลาวด์คอมพิวติง เราจะไม่สามารถแม้แต่เขียนข้อความหรือค�ำนวณ การพึ่งพาอินเทอร์เน็ต
มากขึ้นจะท�ำให้เกิดแรงกดดันมากขึ้นต่อความเข้มแข็งและความพึ่งพาได้ของระบบ
•	ในขณะที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกจัดเก็บในคลาวด์มากขึ้น ค�ำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและ
การคุ้มครองข้อมูลจะเริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้น เราจะสามารถควบคุมไฟล์ข้อความ อีเมล และ
ข้อมูลอืน่ ๆ ของเราเองได้หรือไม่? ผูด้ แู ลคลาวด์จะเอาข้อมูลของเราไปใช้โดยไม่ได้รบั อนุญาต
หรือไม่? ใครจะเป็นผู้เข้าถึงข้อมูลของเรา?
•	ในขณะที่ข้อมูลถูกเปลี่ยนเป็นดิจิทัลในปริมาณมากขึ้น หลายประเทศเริ่มไม่สบายใจที่ข้อมูล
ในประเทศของตนแพร่ไปไกลเกินกว่า “พรมแดน” ประเทศ พวกเขาอาจพยายามท�ำระบบ
คลาวด์ในประเทศหรือภูมภิ าคของตน และหาทางท�ำให้ระบบคลาวด์ทเี่ ป็นอยู่ในปัจจุบนั ได้รบั
การบริหารจัดการและการก�ำกับดูแลในระดับสากล การพัฒนาระบบคลาวด์ในประเทศอาจ
เกิดได้เร็วขึน้ เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการหลักทัง้ หมดในบริการดังกล่าวตัง้ อยู่ในสหรัฐฯ อาจมีคน
แย้งว่าข้อถกเถียงซึ่งเน้นที่บทบาทของ ICANN ในปัจจุบันจะเปลี่ยนไปเป็นการตั้งค�ำถาม
เกี่ยวกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ตในส่วนที่เป็นการก�ำกับดูแลคลาวด์คอมพิวติง
•	เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการคลาวด์คอมพิวติงมีความหลากหลาย ค�ำถามเกีย่ วกับมาตรฐานจึงเริม่
ส�ำคัญขึน้ การน�ำมาตรฐานกลางมาใช้จะช่วยให้การส่งข้อมูลระหว่างคลาวด์ตา่ งๆ เป็นไปอย่าง
ราบรื่น (เช่น การแชร์ข้อมูลระหว่างกูเกิลกับแอปเปิล) ทางออกอย่างหนึ่งที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาคือการน�ำมาตรฐานแบบเปิดมาใช้โดยผูม้ บี ทบาทหลักในคลาวด์คอมพิวติง
การอภิบาลอินเทอร์เน็ตของคลาวด์คอมพิวติงน่าจะเป็นประเด็นส�ำคัญขึน้ มาเนือ่ งจากปฏิสมั พันธ์
ระหว่างผูเ้ ล่นและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหลายฝ่าย ยกตัวอย่างเช่น สหภาพยุโรปกังวลในประเด็นความเป็น
ส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล และข้อตกลงท่าเรือปลอดภัย (Safe Harbour Agreement) ซึ่งคาดว่าจะ
ช่วยแก้ปัญหาระบบรักษาความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกันระหว่างสหรัฐฯ กับสหภาพยุโรป กลับท�ำงาน
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ไม่ได้ผลมากนัก เนือ่ งจากมีการส่งถ่ายข้อมูลดิจทิ ลั ผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกมากขึน้ สหภาพยุโรปและ
สหรัฐฯ คงต้องตอบค�ำถามในส่วนของการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวตามระเบียบของสหภาพยุโรป
เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการคลาวด์คอมพิวติงส่วนใหญ่เป็นบริษทั จากสหรัฐฯ ประเด็นนีย้ งิ่ เป็นทีส่ นใจมากขึน้
ภายหลังการเปิดโปงการสอดแนมครั้งใหญ่โดยสโนวเดน ในแง่ของมาตรฐาน เชื่อว่าบริษัทขนาดใหญ่คง
ต้องหาทางตกลงกันเอง กูเกิลได้เริ่มผลักดันอย่างเต็มที่เพื่อให้มีการใช้มาตรฐานแบบเปิด ทั้งนี้โดยการ
ก่อตั้งแนวหน้าปลดปล่อยข้อมูล (Data Liberation Front) และมีเป้าหมายเพื่อประกันให้มีการเปลี่ยนผ่าน
ข้อมูลทีร่ าบรืน่ ระหว่างคลาวด์ระบบต่างๆ ปัญหาเหล่านีเ้ ป็นอิฐก้อนแรกๆ ทีต่ อ้ งได้รบั การแก้ไข ในแง่ของ
การอภิบาลอินเทอร์เน็ตของคลาวด์คอมพิวติง ส่วนค�ำถามอืน่ ๆ น่าจะเกีย่ วกับทางออกส�ำหรับปัญหาด้าน
นโยบายทีเ่ ป็นรูปธรรม

การหลอมรวมสือ
่ : อินเทอร์เน็ต โทรคมนาคม
มัลติมเี ดีย
ในประวัตศิ าสตร์ทผี่ า่ นมา โทรคมนาคม การกระจายภาพและเสียง และบริการอืน่ ๆ เป็นกลุม่ อุตสาหกรรมทีแ่ ยก
จากกัน เนือ่ งจากมีการใช้เทคโนโลยีแตกต่างกันและอยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลทีแ่ ตกต่างกัน การใช้งานอินเทอร์เน็ต
อย่างแพร่หลายและการมีบทบาทส�ำคัญของอินเทอร์เน็ตมีสว่ นสนับสนุนให้เกิดการหลอมรวมสือ่ (convergence)
ของเทคโนโลยีทมี่ ชี อ่ งทางแตกต่างกันทัง้ ในส่วนของโทรคมนาคม การกระจายภาพและเสียง และการส่งข้อมูล
ในปัจจุบนั เราสามารถโทรศัพท์ ดูโทรทัศน์ และแชร์เพลงในคอมพิวเตอร์ผา่ นอินเทอร์เน็ต เมือ่ ไม่กปี่ ที แี่ ล้ว บริการ
เหล่านีจ้ ะใช้ระบบเทคโนโลยีทแี่ ยกจากกัน
ในส่วนของโทรคมนาคมแบบเดิม องค์ประกอบส�ำคัญของการหลอมรวมสือ่ คือบริการ VoIP ระบบ VoIP
ทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากขึน้ เรือ่ ยๆ อย่างเช่น สไกป์ เป็นผลมาจากราคาทีถ่ กู ลง และความสามารถในการเชือ่ มต่อ
การสือ่ สารผ่านข้อมูลและเสียง และการใช้เครือ่ งมือทีเ่ ป็นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลือ่ นทีท่ ที่ นั สมัยมากขึน้
เมือ่ มียทู บู (YouTube) และบริการขนาดเล็กอืน่ ๆ ท�ำให้มกี ารหลอมรวมอินเทอร์เน็ตกับมัลติมเี ดียแบบดัง้ เดิม
และบริการด้านบันเทิง แม้วา่ การหลอมรวมสือ่ ในเชิงเทคนิคจะเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว แต่เรายังต้องใช้เวลาใน
การสังเกตผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและกฎหมาย
ปัญหา

ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของการหลอมรวมสือ่
ในแง่เศรษฐกิจ การหลอมรวมสือ่ ได้เปลีย่ นรูปแบบของตลาดแบบเดิม ท�ำให้บริษทั ทีเ่ คยมีสว่ นแบ่งการตลาดแยก
จากกันต้องเข้ามาแข่งขันกันโดยตรง บริษทั จึงต้องใช้ยทุ ธศาสตร์ทแี่ ตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่มกั ใช้วธิ คี วบรวม
และซือ้ กิจการ
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ภาพประกอบ 9
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ความจ�ำเป็นของกรอบกฎหมาย
ระบบกฎหมายปรับตัวช้าสุดต่อการเปลีย่ นแปลงเนือ่ งจากการหลอมรวมด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ โดยแต่ละ
ภาคส่วน ทัง้ โทรคมนาคม การกระจายภาพและเสียง และการส่งข้อมูล ต่างมีกรอบก�ำกับดูแลเฉพาะของตนเอง
การหลอมรวมสือ่ จึงท�ำให้เกิดค�ำถามหลายประการเกีย่ วกับการอภิบาลและการก�ำกับดูแล
•	จะเกิดอะไรขึน้ กับระบบก�ำกับดูแลทีเ่ ป็นอยูท่ ง้ั ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ในส่วนของ
โทรศัพท์และการกระจายภาพและเสียง?
• ระบบใหม่จะได้รบั การพัฒนาโดยให้ความส�ำคัญต่ออินเทอร์เน็ตเป็นการเฉพาะหรือไม่?
•	การก�ำกับดูแลการหลอมรวมสือ่ ควรเป็นหน้าทีข่ องหน่วยงานสาธารณะ (รัฐและหน่วยงานระหว่าง
ประเทศ) หรือควรปล่อยให้ควบคุมดูแลตนเอง?
ในบางประเทศ อย่างเช่น มาเลเซียและสวิตเซอร์แลนด์ รวมทัง้ สหภาพยุโรป เริม่ มีการตอบค�ำถาม
ดังกล่าว มาเลเซียผ่านรัฐบัญญัตกิ ารสือ่ สารและมัลติมเี ดีย (Communications and Multimedia Act) ในปี 1998
เพือ่ ก�ำหนดกรอบพืน้ ฐานของการก�ำกับดูแลการหลอมรวมสือ่ กรอบการก�ำกับดูแลของสหภาพยุโรปในส่วนของ
การสือ่ สารอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ มีการน�ำเนือ้ หาไปไว้ในกฎหมายระดับประเทศ เป็นอีกก้าวย่างหนึง่ ในทิศทางนี้
เช่นเดียวกับกฎหมายและระเบียบด้านโทรคมนาคมของสวิตเซอร์แลนด์

ความเสีย่ งของการหลอมรวมสือ่ : การหลอมรวมระหว่างผูป้ ระกอบการเคเบิลกับ
ผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต
ในหลายประเทศ อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ถกู น�ำมาใช้ผา่ นโครงข่ายสายเคเบิล โดยเฉพาะกรณีของสหรัฐฯ ซึง่
อินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิลเป็นทีแ่ พร่หลายมากกว่า ADSL (asymmetric digital subscriber line - สายผูเ้ ช่า
ดิจทิ ลั แบบอสมมาตร) ซึง่ ก็เป็นอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์อกี รูปแบบหนึง่ จะมีความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากการ
หลอมรวมสือ่ อย่างไร?
มีบางกลุม่ แย้งว่าผูป้ ระกอบการเคเบิลซึง่ เป็นพืน้ ทีก่ นั ชนระหว่างผูใ้ ช้งานกับอินเทอร์เน็ตอาจท�ำให้เกิด
ปัญหาท้าทายต่อหลักความเป็นกลางของเครือข่าย
ความแตกต่างส�ำคัญระหว่าง ADSL กับอินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิลได้แก่ บริการอย่างหลังไม่ถกู ก�ำกับ
ดูแลโดยสิง่ ทีเ่ รียกว่าหลักเกณฑ์ผขู้ นส่งทัว่ ไป (common carrier rules) ซึง่ มีผลบังคับใช้ตอ่ ระบบโทรศัพท์ และ
ก�ำหนดว่าการเข้าถึงต้องมีลกั ษณะไม่เลือกปฏิบตั ิ ในขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการเคเบิลไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์นี้
ท�ำให้พวกเขาสามารถควบคุมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผูส้ มัครใช้งานได้อย่างเต็มที่ กล่าวคือพวกเขาสามารถ
ปิดกัน้ แอปพลิเคชันบางตัวและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลบางส่วน นอกจากนี้ อินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิลยังเปิด
โอกาสให้มกี ารสอดแนมและโอกาสทีจ่ ะละเมิดความเป็นส่วนตัวมากขึน้ เนือ่ งจากการเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตถูก
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ควบคุมด้วยระบบทีค่ ล้ายกับเครือข่ายพืน้ ทีท่ อ้ งถิน่ (local area networks - LANs) ซึง่ ผูใ้ ห้บริการมีสว่ นควบคุม
โดยตรงต่อการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผูใ้ ช้งาน
ในบทความเกีย่ วกับประเด็นนี้ สหภาพเสรีภาพพลเมืองอเมริกนั (American Civil Liberties Union)
ยกตัวอย่างความเสีย่ งของการผูกขาดอินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิลว่า “เหมือนการอนุญาตให้บริษทั โทรศัพท์เป็น
เจ้าของร้านอาหารได้ และบริษทั จะให้บริการทีด่ แี ละเชือ่ มต่อสัญญาณทีช่ ดั เจนให้กบั ลูกค้าผูโ้ ทรศัพท์มาทีร่ า้ น
โดมิโนพิซซ่า ส่วนลูกค้าซึง่ โทรมาทีพ่ ซิ ซ่าฮัทมักได้รบั ช่องสัญญาณทีไ่ ม่ชดั เจน สัญญาณหลุด หรือมีคลืน่ แทรก”62
ปัญหาการหลอมรวมสือ่ อาจได้รบั การแก้ไขหากมีการวินจิ ฉัยว่าอินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิลเป็น “บริการ
ข้อมูล” หรือ “บริการโทรคมนาคม” กันแน่ ถ้าเป็นแบบหลังก็ตอ้ งมีการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ผขู้ นส่งทัว่ ไป

ความมั่นคงไซเบอร์
สภาพการณ์ปัจจุบัน
แต่เดิมอินเทอร์เน็ตถูกออกแบบให้ใช้เฉพาะในแวดวงจ�ำกัดของบรรดานักวิชาการเป็นส่วนใหญ่ เป็นการ
สื่อสารแบบเปิด และในตอนนั้นยังไม่มีข้อกังวลเรื่องความปลอดภัย
ความมัน่ คงไซเบอร์เริม่ เป็นทีส่ นใจมากขึน้ เมือ่ มีการขยายตัวของอินเทอร์เน็ตออกไปนอกแวดวง
ผู้ใช้งานดั้งเดิม อินเทอร์เน็ตเป็นภาพสะท้อนของภาษิตโบราณที่ว่าเทคโนโลยีอาจมีทั้งคุณและโทษ อะไร
ที่ใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ก็อาจถูกใช้งานในเชิงที่เป็นโทษได้เช่นกัน
อาจแบ่งปัญหาความมั่นคงไซเบอร์อาจได้ตามหลักเกณฑ์สามข้อดังต่อไปนี้
•	จ�ำแนกตามปฏิบัติการ การจ�ำแนกตามปฏิบัติการอาจรวมถึงการดักจับข้อมูล การแทรกแซง
ข้อมูล การเข้าถึงอย่างผิดกฎหมาย สปายแวร์ การท�ำให้ข้อมูลเพี้ยน (data corruption) การ
ก่อวินาศกรรม การขัดขวางบริการ (denial-of-service) และการโจรกรรมอัตลักษณ์ (identity
theft)
•	จ� ำ แนกตามคนร้ า ย คนร้ า ยในกรณี นี้ มั ก ประกอบด้ ว ยแฮกเกอร์ อาชญากรไซเบอร์
(cybercriminals) นักรบไซเบอร์ (cyberwarriors) และผู้ก่อการร้ายไซเบอร์ (cyberterrorists)
•	จ�ำแนกตามเป้าหมาย เป้าหมายอาจมีความหลากหลาย ตั้งแต่ที่เป็นปัจเจกบุคคล บริษัท
เอกชน และหน่วยงานสาธารณะ ไปจนถึงโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญ รัฐบาล และทรัพย์สนิ ของ
กองทัพ
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กรอบเพือ่ ความมัน่ คงไซเบอร์ประกอบด้วยหลักนโยบาย กฎหมาย และหน่วยงานในการแก้ปญั หา
ความมั่นคงไซเบอร์ ซึ่งเป็นชุดของแนวคิดที่ครอบคลุมหลายประเด็น ได้แก่
•	การคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่ส�ำคัญ (Critical information infrastructure
protection - CIIP) เป็นประเด็นที่ส�ำคัญอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานที่
ส�ำคัญในระดับโลกล้วนต้องพึง่ พาอินเทอร์เน็ต องค์ประกอบหลักของสังคมโลกทัง้ ในส่วนของ
พลังงาน น�้ำ และการเงิน ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตและโครงข่ายคอมพิวเตอร์อื่นๆ รวมทั้ง
โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลอย่างมาก ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับอุปกรณ์และ
จุดเชื่อมโยง แต่ยังรวมถึงโปรโตคอล ศูนย์ข้อมูล และทรัพยากรอินเทอร์เน็ตที่ส�ำคัญ (critical
Internet resources - CIR) ความอ่อนแอของอินเทอร์เน็ตก็เป็นความอ่อนแอของสังคม
สมัยใหม่ด้วย
•	อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Cybercrime) เป็นอาชญากรรมที่ท�ำผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและ
คอมพิวเตอร์ อาจเป็นอาชญากรรมในรูปแบบเดิมซึ่งท�ำผ่านโลกไซเบอร์ (เช่น กรณีฉ้อโกง
ต่างๆ) และอาจเป็นอาชญากรรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ตามเทคโนโลยี (เช่น การโกงโดยผ่านบัตรเครดิต
และการปฏิบตั มิ ชิ อบต่อเด็ก) อาชญากรรมใหม่ๆ ทีพ่ ฒ
ั นาไปพร้อมกับอินเทอร์เน็ต (เช่น การ
โจมตีแบบการขัดขวางบริการ และการหลอกให้คลิกแบนเนอร์โฆษณาหรือ pay-per-click
frauds) และการใช้เครื่องมืออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ประกอบกับอาชญากรรมอื่นๆ [เช่น
บ็อตเน็ต (botnets)] ความร่วมมือระหว่างประเทศมีความก้าวหน้ามากสุดในส่วนของการ
ต่อต้านการเผยแพร่ภาพลามกอนาจารของเด็ก แต่ยังไม่มีความร่วมมือที่ชัดเจนในแง่การ
ปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ระดับโลกที่เกิดขึ้นในตลาดมืด ซึ่งมีการโฆษณาบริการ
ประกอบอาชญากรรมและการใช้อาวุธดิจิทัลที่ใช้ได้ง่าย (เช่น การปล่อยไวรัสและบ็อตเน็ต)
ซึ่งใครก็สามารถเข้าถึงได้
•	ความขัดแย้งในโลกไซเบอร์ (Cyberconflicts) ซึง่ มักเรียกว่าเป็นสงครามไซเบอร์ เป็นเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน แต่ยังไม่มีนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากนัก เราอาจกล่าวถึง
ความขัดแย้งในโลกไซเบอร์ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การท�ำให้เกิดความขัดแย้งในโลกไซเบอร์
[เช่น กฎหมายที่มีอยู่ โดยเฉพาะอนุสัญญากรุงเฮก (Hague Conventions) สามารถน�ำมาใช้
กับโลกออนไลน์ ได้หรือไม่ ถ้าไม่ จะมีข้อกฎหมายใหม่ที่จัดท�ำขึ้นมาหรือไม่?] อาวุธและการ
ลดก�ำลังอาวุธ (เช่น จะน�ำอาวุธแบบไซเบอร์มาใช้ในกระบวนการลดก�ำลังอาวุธอย่างไร) และ
กฎหมายมนุษยธรรม [เช่น จะน�ำอนุสัญญาเจนีวา (Geneva Conventions) มาใช้กับความ
ขัดแย้งในโลกไซเบอร์ ได้อย่างไร]
เช่นเดียวกับนโยบายเกีย่ วกับพืน้ ที่ ความมัน่ คงไซเบอร์เป็นประเด็นทีเ่ พิง่ เริม่ ต้น ยังมีความสับสน
ในเชิงแนวคิดและค�ำศัพท์อยู่บ้าง ค�ำศัพท์บางค�ำถูกใช้อภิปรายโดยยังไม่มีความชัดเจนในเชิงนโยบาย
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ไม่วา่ จะเป็นการจลาจลไซเบอร์ (cyber-riots) การก่อการร้ายไซเบอร์ (cyberterrorism) การก่อวินาศกรรม
ไซเบอร์ (cybersabotage) ฯลฯ โดยเฉพาะการก่อการร้ายไซเบอร์เป็นที่สนใจมากขึ้นภายหลังเหตุการณ์
9/11 เมื่อมีรายงานการโจมตีของผู้ก่อการร้ายไซเบอร์มากขึ้น ผู้ก่อการร้ายไซเบอร์มักใช้เครื่องมือ
แบบเดียวกับอาชญากรไซเบอร์ แต่มีเป้าหมายแตกต่างกัน ในขณะที่อาชญากรไซเบอร์มีแรงจูงใจเป็น
ผลประโยชน์ด้านการเงิน ผู้ก่อการร้ายไซเบอร์มักมีเป้าหมายที่จะสร้างความปั่นป่วนและวุ่นวายครั้งใหญ่
ในที่สาธารณะ
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงไซเบอร์
มาตรการหลายประการระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก เน้นที่ความมั่นคงไซเบอร์ ในระดับประเทศ
มีกฎหมายและแนวนิติศาสตร์จ�ำนวนมากขึ้นที่ใช้จัดการกับประเด็นความมั่นคงไซเบอร์ โดยเน้นการ
ปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และมีการคุม้ ครองมากขึน้ ต่อโครงสร้างพืน้ ฐานด้านข้อมูลทีส่ ำ� คัญ
ให้ปลอดพ้นจากการก่อวินาศกรรมและการโจมตี ซึง่ เป็นผลมาจากการก่อการร้ายหรือสงคราม ในประเทศ
พัฒนาแล้วส่วนใหญ่มักจะมีมาตรการที่เน้นความมั่นคงไซเบอร์ทั้งสิ้น
ในระดับสากล ITU เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทมากสุดในเรื่องนี้ โดยที่ผ่านมาได้ก�ำหนดกรอบ
สถาปัตยกรรมและมาตรฐานด้านความปลอดภัยหลายประการ รวมทั้ง X.509 ซึ่งเป็นพื้นฐานของการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกุญแจสาธารณะ (public key infrastructure - PKI) ยกตัวอย่างเช่น การใช้
ภาษา HTML แบบที่มีความปลอดภัยหรือ HTTP(S) [HyperText Transfer Protocol (Secure)] ITU
ก้าวข้ามพ้นเงือ่ นไขในเชิงเทคนิค และได้เปิดตัววาระความมัน่ คงไซเบอร์ระดับโลก (Global Cybersecurity
Agenda)63 มาตรการดังกล่าวประกอบด้วยข้อกฎหมาย ความร่วมมือเชิงนโยบาย และการเสริมสร้าง
ศักยภาพ นอกจากนั้นในที่ประชุม WCIT-12 ยังมีการเพิ่มเติมเนื้อหาของระเบียบโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศให้ครอบคลุมเรื่องความปลอดภัยและความเข้มแข็งของเครือข่าย และการแอบส่งข้อมูลสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ในปริมาณมาก (หรือที่มักเรียกว่าสแปม)64
องค์การริเริม่ ด้านอาชญากรรมไซเบอร์ในกลุม่ ประเทศเครือจักรภพ (Commonwealth Cybercrime
Initiative - CCI) ได้รับมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่จากประมุขของกลุ่มประเทศเครือจักรภพในปี 2011 ให้
ปรับปรุงกฎหมายและอบรมรัฐภาคีในการจัดการกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์65 ภาคีหลายสิบแห่งที่
เกี่ยวข้องกับ CCI ให้ความช่วยเหลือกับประเทศที่สนใจในแง่การประเมินสถานการณ์ โครงการสร้างเสริม
ศักยภาพ และการสร้างกรอบส�ำหรับแม่แบบกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และ
ความมั่นคงไซเบอร์โดยทั่วไป
กลุ่มประเทศ G8 มีมาตรการบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงไซเบอร์ ซึ่งได้ถูกออกแบบเพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย โดยมีการก่อตั้งกลุ่มย่อยเพื่อปราบปราม
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อาชญากรรมไฮเทค (Subgroup on High Tech Crime) เพื่อให้เกิดการสื่อสารตลอด 24 ชั่วโมงระหว่าง
ศูนย์ความมั่นคงไซเบอร์ในรัฐภาคี ไปจนถึงการจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ และการปรับปรุงระบบกฎหมาย
ของประเทศ เพื่อให้สามารถปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ทีป่ ระชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติรบั รองมติรายปีหลายฉบับว่าด้วย “พัฒนาการของแวดวง
ข้อมูลสารสนเทศและโทรคมนาคมในบริบทของความมั่นคงระหว่างประเทศ” โดยเฉพาะมติที่ 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 ในโอกาสต่อมามีเนื้อหาคล้ายคลึงกันโดยไม่มีการปรับปรุงมากนักนอกจาก
มติทอี่ อกมาเป็นประจ�ำแล้ว ความส�ำเร็จครัง้ ส�ำคัญเกิดขึน้ เมือ่ มีการรับรองชุดข้อเสนอแนะเพือ่ การเจรจา
เกี่ยวกับสนธิสัญญาความมั่นคงไซเบอร์ และมีการเสนอต่อเลขาธิการสหประชาชาติโดยรัฐภาคี 15 แห่ง
รวมทั้งเสนอต่อสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ข้อกฎหมายระหว่างประเทศที่ส�ำคัญและเกี่ยวข้องกับความมั่นคงไซเบอร์ ได้แก่ อนุสัญญา
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ของสภายุโรป66 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2004 บางประเทศ
ยังมีความตกลงระดับทวิภาคี โดยสหรัฐฯ มีความตกลงทวิภาคีเกีย่ วกับความร่วมมือด้านกฎหมายในเรือ่ ง
ทางอาญากับประเทศอื่นๆ กว่า 20 แห่ง (สัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความร่วมมือในเรื่องทางอาญา
- Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Treaties - MLATs) ความตกลงเหล่านี้น�ำมาใช้กับคดี
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ด้วย
ความขัดแย้งไซเบอร์ยังคงเป็นประเด็นที่มีความก้าวหน้าน้อยสุดในแง่ของการก�ำหนดนโยบาย
ในเวลาเดียวกัน มีรัฐจ�ำนวนมากขึน้ ทีพ่ ัฒนาเครื่องมือไซเบอร์ที่ใช้ทำ� สงครามและเก็บข้อมูล ตามทีม่ กี าร
เสนอในรายงานองค์การสหประชาชาติเมื่อปี 201067 ในปี 2013 ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศด้านการป้องกัน
ทางไซเบอร์ (Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence - CCDCOE) ของนาโต้ จัดท�ำคู่มือ
ทาลนิน (Tallinn Manual) ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศใน
กรณีที่เข้าสู่สงครามและมีการท�ำสงคราม (jus ad bellum และ jus in bello) ในโลกไซเบอร์68
สิ่งที่นักวิชาการและหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐพยายามท�ำคือการจัดท�ำความตกลงระหว่างประเทศใน
ส่วนของร่างอนุสญั ญาสแตนฟอร์ดเพือ่ คุม้ ครองให้ปลอดจากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และการก่อการ
ร้าย (Stanford Draft Convention on Protection from Cyber Crime and Terrorism)69 ซึ่งมีข้อเสนอ
แนะให้จัดตั้งหน่วยงานระหว่างประเทศที่ชื่อว่าหน่วยงานเพื่อการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล
(Agency for Information Infrastructure Protection - AIIP)
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ปัญหา

อิทธิพลของสถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ตที่มีต่อความมั่นคงไซเบอร์
โครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของตัวมันเอง เราจะยังคงใช้แนวทาง
ปัจจุบันเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ไม่ปลอดภัยมาแต่เดิม หรือควรมีการปรับรื้อ
โครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตดี? การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะของ
อินเทอร์เน็ตอย่างไร โดยเฉพาะในแง่ความเปิดกว้างและความโปร่งใส? การพัฒนามาตรฐานอินเทอร์เน็ต
ที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานหรือเพื่อรองรับแอปพลิเคชันใหม่ๆ
โดยไม่ได้ให้ความส�ำคัญในเบือ้ งต้นกับความปลอดภัย ไม่เป็นทีช่ ดั เจนว่า IETF จะสามารถเปลีย่ นมาตรฐาน
อีเมลให้มีการตรวจสอบผู้เป็นเจ้าของอย่างเหมาะสม และจะช่วยลดการใช้ประโยชน์อย่างมิชอบของ
อินเทอร์เน็ต (เช่น สแปม อาชญากรรมคอมพิวเตอร์) เมื่อค�ำนึงถึงปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานขั้นพื้นฐานของอินเทอร์เน็ต เชื่อได้ว่าการปรับปรุงด้านความปลอดภัยของโปรโตคอลขั้น
พืน้ ฐานของอินเทอร์เน็ตจะเป็นไปอย่างช้าๆ แต่ทผี่ า่ นมาเริม่ มีกา้ วย่างส�ำคัญในทิศทางนี้ โดยเฉพาะกรณี
การก่อตั้งคณะท�ำงานภาคขยายด้านความมั่นคงระบบชื่อโดเมน (Domain Name System Security
Extensions - DNSSEC)70 ภายหลังการวิจัย การลองผิดลองถูก และการถกเถียงในชุมชนของผู้ท�ำงาน
ด้านเทคนิคเกือบ 12 ปี เริม่ มีการน�ำระบบ DNSSEC มาใช้กบั โดเมนประเทศบางแห่ง และนับจากปี 2010
ยังมีการน�ำมาใช้ในระดับของรูตเซิรฟ์ เวอร์ อย่างไรก็ดี ปัญหาท้าทายเพิม่ เติมอยูท่ วี่ า่ จะมีการน�ำมาตรฐาน
ความปลอดภัยแบบใหม่เหล่านี้ไปใช้ในวงกว้าง โดยเฉพาะในบรรดารีจสิ ทรา ผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต และ
เจ้าของเว็บไซต์หรือไม่71
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การปรับปรุงด้านความปลอดภัยครัง้ ส�ำคัญจะเกิดขึน้ ได้กต็ อ่ เมือ่ มีการปรับปรุงโครงสร้างของโหนด
หลักของโครงข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งระบบเซิร์ฟเวอร์ชื่อโดเมนที่กระจายอยู่ทั่วโลก เหตุการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึน้ อย่างเช่น สงครามไซเบอร์ของเอกชนเมือ่ ปี 2013 เป็นการท�ำสงครามระหว่างบริษทั 2 แห่ง ได้แก่
ไซเบอร์บังเกอร์ (CyberBunker) กับสแปมเฮาส์ (Spamhaus) ซึ่งส่งผลให้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตระดับโลก
เกิดการติดขัดชัว่ คราว เป็นสิง่ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้โดยเป็นผลมาจากการตัง้ ค่าไม่ถกู ต้องให้กบั เซิรฟ์ เวอร์ระบบ
ชื่อโดเมนหลายสิบล้านเครื่อง เซิร์ฟเวอร์ประเภทนี้เป็นที่รู้จักในชื่อรีโซลเวอร์เปิด (open resolvers)72
นอกจากนั้นการก�ำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยตั้งแต่ในขั้นการออกแบบ (security-by-design)
ให้กบั เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และโปรโตคอลใหม่ๆ ทุกชนิด จะยิง่ ท�ำให้เกิดระดับความปลอดภัย
มากขึ้นอีกชั้นหนึ่ง

อนาคตของอีคอมเมิร์ซต้องพึ่งพาความมั่นคงไซเบอร์ในระดับสูง
มักกล่าวกันว่าความมั่นคงไซเบอร์เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นอย่างหนึ่งส�ำหรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของ
อีคอมเมิร์ซ หากปราศจากอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ลูกค้าคงลังเลที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวใน
ระบบออนไลน์ อย่างเช่น หมายเลขบัตรเครดิต ในท�ำนองเดียวกับการใช้บริการธนาคารอินเทอร์เน็ตและ
การใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ (อีมันนี - electronic money) ที่ผ่านมามีอาชญากรไซเบอร์ประสบความส�ำเร็จ
กันมากขึ้นในการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลและหมายเลขบัตรเครดิตของลูกค้าจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท
อย่างเช่นกรณีที่แก๊งชาวรัสเซียสามารถขโมยยูสเซอร์
เนมและพาสเวิร์ดกว่า 1.2 พันล้านชื่อ และยังขโมย
อีเมลกว่า 500 ล้านอีเมลเมื่อปี 201473 สิ่งเหล่านี้
ท�ำลายความเชือ่ มัน่ ของผูใ้ ช้งานทีม่ ตี อ่ บริการออนไลน์
โดยทัว่ ไปแล้ว การพัฒนาด้านความมัน่ คงไซเบอร์เป็น
ไปอย่ า งเชื่ อ งช้ า (และขาดมาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง)
เชือ่ ว่าภาคธุรกิจจะต้องผลักดันให้เกิดพัฒนาการอย่าง
รวดเร็วด้านความมั่นคงไซเบอร์ ซึ่งอาจท�ำให้เกิด
ปัญหาท้าทายเพิ่มขึ้นในแง่หลักความเป็นกลางของ
เครือข่าย และการพัฒนา “อินเทอร์เน็ตแบบใหม่ๆ”
ซึ่งน่าจะท�ำให้การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น
ภาพประกอบ 11
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การสอดแนมและการจารกรรมข้อมูล
การเปิดโปงข้อมูลของเอดเวิร์ด สโนว์เดน ลูกจ้างของ NSA เมื่อปี 2013 ยืนยันอีกครั้งว่ารัฐต่างๆ
รวมทั้งสหรัฐฯ ยังคงใช้จุดอ่อนของอินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ของตนเอง โครงการปริซึม (PRISM) ของ
NSA ใช้ประโยชน์จากศักยภาพในการสอดแนมด้วยการเข้าถึงโครงข่ายเคเบิล เราเตอร์ และบริการ
คลาวด์ของบริษัทอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่ (บริษัทโทรคมนาคม ผู้ให้บริการและจัดท�ำเนื้อหาอินเทอร์เน็ต
ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐฯ) เป็นเหตุให้ประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และ BRICS เริ่ม
พิจารณายุทธวิธลี ดผลกระทบ รวมทัง้ การวางสายเคเบิลใต้นำ�้ ข้ามทวีปของตนเอง เพือ่ หลีกเลีย่ งการเชือ่ ม
ต่อกับโหนดของสหรัฐฯ74 การก�ำหนดให้บริษัทอินเทอร์เน็ตเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองของตนไว้
ในศูนย์ข้อมูลที่อยู่ในเขตอ�ำนาจศาลของตน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาบริการและเนื้อหาในประเทศ
ในปี 2013 แมนไดอันต์ (Mandiant) ซึ่งเป็นบริษัทด้านความปลอดภัยในสหรัฐฯ เผยแพร่รายงาน
เกีย่ วกับโครงการรณรงค์ของจีนเพือ่ ต่อต้านการจารกรรมข้อมูลทางไซเบอร์ของสหรัฐฯ75 หลังจากสหรัฐฯ
ตั้งข้อหาชาวจีน 5 คนว่าเป็น “ทหารแฮกเกอร์” จีนก็กล่าวหาสหรัฐฯ ว่าจารกรรมข้อมูลทางไซเบอร์
ส่งผลให้มีการชะลอความร่วมมือของคณะท�ำงานด้านไซเบอร์ระหว่างจีน-สหรัฐฯ76
การเพิม่ บทบาทของทหารในโลกไซเบอร์โดยรัฐต่างๆ ใช้เครือ่ งมือเพือ่ แสวงหาประโยชน์และแฮ็ก
ข้อมูล ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดทางการเมือง และความตึงเครียดดังกล่าวกระตุน้ ให้เกิดความพยายาม
ทั่วโลกเพื่อหาทางป้องกันการสะสมอาวุธไซเบอร์

ความมั่นคงไซเบอร์และสิทธิมนุษยชน
ความเชื่อมโยงระหว่างความมั่นคงไซเบอร์และสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นส�ำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของ
อินเทอร์เน็ต จนถึงปัจจุบันยังมีการแก้ปัญหาในทั้งสองประเด็นแยกกัน อย่างไรก็ดี จากประสบการณ์ที่
ผ่านมา (SOPA, ACTA, PRISM/NSA) แสดงให้เห็นว่าการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ความเป็นส่วนตัว
เสรีภาพในการแสดงออก การเข้าถึง) ไม่ได้เป็นเพียงประเด็นเชิงคุณค่าที่มีล�ำดับความส�ำคัญสูง หากยัง
เป็นเครื่องมือในทางปฏิบัติเพื่อประกันว่าอินเทอร์เน็ตจะเป็นระบบเปิดและปลอดภัย สิทธิมนุษยชนเป็น
เรื่องเกี่ยวกับ realpolitik (การเมืองบนพื้นฐานความจริง เช่น ผลประโยชน์และอ�ำนาจ ไม่ใช่เรื่องของ
อุดมการณ์) ของโลกไซเบอร์
ผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตแต่ละคนต่างเป็นเสาหลักของความมัน่ คงไซเบอร์ แต่พวกเขาก็มกั กลายเป็น
“จุดอ่อน” ในแง่การคุ้มครองให้รอดพ้นจากการโจมตีทางไซเบอร์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของเราถูกใช้
เป็นฐานการโจมตีทางไซเบอร์ (โดยผ่านการใช้บ็อตเน็ต) และการแพร่ไวรัสกับมัลแวร์ การเข้าถึง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยไม่มีการป้องกันเป็นการเปิดประตูหลังให้บุคคลอื่นสามารถเข้าถึง
ฐานข้อมูลของบริษัทหรือหน่วยงาน และท�ำให้คอมพิวเตอร์จ�ำนวนมากเกิดความเสี่ยง
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อย่างไรก็ดี ผู้ใช้งานขั้นสุดท้ายมักไม่กังวลเกี่ยวกับความเสียหายในวงกว้าง (ส่วนใหญ่เป็นเพราะ
ไม่ตระหนักถึงปัญหา) ซึง่ เป็นผลมาจากคอมพิวเตอร์ของตนเองทีถ่ ูกเจาะระบบ แต่มักสนใจการคุ้มครอง
ข้อมูลของตนเองและความมั่นคง ความเป็นส่วนตัว และสิทธิโดยทั่วไปของตนเอง การพูดคุยในยุคหลัง
ก่อตั้งโครงการปริซึมเน้นที่การท�ำให้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล “ปลอดภัยจากการสอดแนม” มากขึ้น
รวมทั้งการเข้ารหัสข้อมูล การลงแพตช์และการอัพเดตเป็นระยะๆ การใช้ IPSec และโปรโตคอล VPN77
ซึง่ เป็นมาตรการสร้างจิตส�ำนึกทีจ่ ะช่วยหลีกเลีย่ งการเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยขาดการป้องกัน และสนับสนุน
ให้เกิดความมั่นคงไซเบอร์โดยทั่วไปมากขึ้น
ความมัน่ คงไซเบอร์ระดับโลกต้องพึง่ พาบทบาทส�ำคัญของผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตแต่ละคน และต้อง
ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นแกนกลาง การตระหนักถึงความเชือ่ มโยงนีเ้ ริม่ ปรากฏมากขึน้ ในเอกสารด้าน
นโยบาย ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงไซเบอร์ของสหภาพยุโรป เสนอให้มีการรักษาพื้นที่
ไซเบอร์ให้เปิดเสรีและปลอดภัย ทั้งนี้โดยการสนับสนุนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยถือ
เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลัก 5 ประการ78
ปัญหาท้าทายหลักที่จะเกิดขึ้นคือ การเอาชนะแนวคิดหลักในยุคหลังเหตุการณ์ 9/11 ที่มองว่า
ต้องมีผู้ชนะและผู้แพ้ หรือการมองว่าถ้าจะให้ปลอดภัยมากขึ้นก็ต้องค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนน้อยลง และ
ในทางกลับกัน ทัง้ ๆ ทีย่ งั คงมียทุ ธศาสตร์ซงึ่ ช่วยให้ทงั้ สองฝ่ายเป็นผูช้ นะ โดยการสร้างความเข้มแข็งและ
คุ้มครองบุคคลซึ่งถือว่าเป็นเสาหลักของระบบความมั่นคงไซเบอร์ (การเข้าถึงข้อมูล การคุ้มครองความ
เป็นส่วนตัว) ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรได้รับความส�ำคัญในเบื้องต้น

การเข้ารหัส
ในปัจจุบัน การเข้ารหัส (encryption) หมายถึงการสับเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารและการ
สื่อสารให้อยู่ในรูปที่ไม่สามารถอ่านได้ โดยจะอ่านได้เฉพาะเมื่อใช้ซอฟต์แวร์เพื่อถอดรหัส โดยทั่วไปแล้ว
รัฐบาลเป็นหน่วยงานเดียวที่มีอ�ำนาจและทักษะในการพัฒนาและการใช้งานการเข้ารหัสการสื่อสารด้าน
การทหารและการทูต ซอฟต์แวร์อย่างเช่น Pretty Good Privacy (PGP) ท�ำให้การเข้ารหัสเป็นวิธีการที่
ไม่สนิ้ เปลืองค่าใช้จา่ ยส�ำหรับผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตทุกคน รวมทัง้ คนทีเ่ ป็นอาชญากรและผูก้ อ่ การร้าย และ
กระตุน้ ให้เกิดปัญหาเกีย่ วกับการอภิบาล เราจึงจ�ำเป็นต้องหาสมดุลทีถ่ กู ต้องระหว่างความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้อง
เคารพความเป็นส่วนตัวด้านการสื่อสารของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต กับความจ�ำเป็นที่รัฐบาลจะต้องติดตาม
ตรวจสอบการสื่อสารบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับความมัน่ คงของประเทศ (ปฏิบัติการของอาชญากรและผู้
ก่อการร้ายซึ่งยังคงเป็นปัญหา)
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แง่มุมระหว่างประเทศของนโยบายการเข้ารหัสเป็นประเด็นการอภิบาลอินเทอร์เน็ตที่ต้องได้รับ
การพูดคุย ในท�ำนองเดียวกับการก�ำกับดูแลการเข้ารหัสซึง่ ควรเป็นภารกิจระดับโลก หรืออย่างน้อยประเทศ
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเครื่องมือเข้ารหัสต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
ยกตัวอย่างเช่น นโยบายของสหรัฐฯ เกีย่ วกับการควบคุมการส่งออกซอฟต์แวร์เข้ารหัส ไม่ประสบ
ความส�ำเร็จมากนักเนือ่ งจากไม่สามารถควบคุมการซือ้ ขายซอฟต์แวร์ในระดับสากล บริษทั ซอฟต์แวร์จาก
สหรัฐฯ จึงท�ำการล็อบบีอ้ ย่างหนัก โดยให้เหตุผลว่าการควบคุมการส่งออกไม่ได้ทำ� ให้ความปลอดภัยของ
ประเทศเพิ่มขึ้น หากเป็นการขัดแย้งต่อผลประโยชน์ด้านธุรกิจของสหรัฐฯ เอง

กรอบระหว่างประเทศส�ำหรับเครื่องมือเข้ารหัส
เรามักพิจารณาการเข้ารหัสใน 2 บริบท ได้แก่ ข้อตกลงวัสเซนาร์ (Wassenaar Arrangement) และ
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and
Development - OECD) ข้อตกลงวัสเซนนาร์เป็นระบบระหว่างประเทศที่ผ่านการรับรองจาก 41 ประเทศ
เพื่อควบคุมการส่งออกอาวุธทั่วไป และการใช้เทคโนโลยี “แบบสองทาง” กับประเทศที่ก�ำลังมีสงคราม
หรือมีลักษณะที่เป็น “รัฐนอกคอก” (pariah states)79 ข้อตกลงดังกล่าวก�ำหนดให้มีส�ำนักเลขาธิการที่กรุง
เวียนนา ฝ่ายนักล็อบบี้ของสหรัฐฯ ซึ่งอยู่ในกลุ่มวัสเซนาร์ (Wassenaar Group) มีเป้าหมายที่จะขยาย
Clipper Approach80 ในระดับสากล กล่าวคือการควบคุมซอฟต์แวร์เข้ารหัสโดยใช้ระบบคีย์เอสโครว์ (key
escrow) หรือการเก็บกุญแจเข้ารหัสไว้ในทีก่ ลาง ซึง่ เป็นข้อเสนอทีห่ ลายประเทศคัดค้าน โดยเฉพาะญีป่ นุ่
และกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย
เกิดการประนีประนอมจนส�ำเร็จเมื่อปี 1998 โดยการน�ำแนวปฏิบัติการเข้ารหัส (cryptography
guidelines) มาใช้ ประกอบด้วยการเข้ารหัสด้วยฮาร์ดแวร์แบบรายการควบคุมสองทาง (dual-use control
list) และซอฟต์แวร์เข้ารหัสในระดับทีส่ งู กว่า 56 บิต โดยมีการใช้งานครอบคลุมเครือ่ งมือทางอินเทอร์เน็ต
ต่างๆ ทั้งเว็บเบราว์เซอร์และอีเมล เป็นที่สังเกตว่าข้อตกลงดังกล่าวไม่ครอบคลุมการส่งข้อมูล “ที่จับต้อง
ไม่ได้” อย่างเช่น การดาวน์โหลด เนื่องจากไม่สามารถเผยแพร่การใช้งานของซอฟต์แวร์ Clipper ที่เป็น
เวอร์ชันสากลได้ เป็นเหตุให้สหรัฐฯ ถอนตัวจากข้อเสนอนี้ เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง
ประเด็นภายในและระหว่างประเทศ กล่าวคือการพัฒนาในระดับระหว่างประเทศส่งผลกระทบส�ำคัญต่อ
การพัฒนาภายในประเทศ
OECD เป็นอีกเวทีหนึ่งของความร่วมมือระหว่างประเทศในแง่การเข้ารหัส แม้ว่า OECD ไม่ได้
จัดท�ำเอกสารที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย แต่แนวปฏิบัติในหลายประเด็นเป็นสิ่งที่ควรเคารพอย่างยิ่ง
เนือ่ งจากสะท้อนให้เห็นแนวทางการท�ำงานของผูช้ ำ� นาญการและการใช้กระบวนการตัดสินใจโดยเสียงเป็น
เอกฉันท์ แนวปฏิบัติส่วนใหญ่จะได้รับการผนวกเป็นเนื้อหาของกฎหมายในประเทศในภายหลัง ค�ำถาม
เกี่ยวกับการเข้ารหัสเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงอย่างเผ็ดร้อนในระหว่างการด�ำเนินงานของ OECD โดย
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เริ่มเมื่อปี 1996 ในขณะที่สหรัฐฯ มีข้อเสนอให้รับรองระบบคีย์เอสโครว์ให้เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ
ในท�ำนองเดียวกับข้อตกลงวัสเซนาร์ การเจรจาตามข้อเสนอของสหรัฐฯ ให้รับรองระบบคีย์เอสโครว์เพื่อ
เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศถูกต่อต้านอย่างหนักโดยญีป่ นุ่ และกลุม่ ประเทศสแกนดิเนเวีย ส่งผลให้ตอ้ ง
มีการประนีประนอมเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านนโยบายหลักของการเข้ารหัส
มีความพยายามอยู่บ้างที่จะพัฒนาระบบการเข้ารหัสที่เป็นสากล ส่วนใหญ่เป็นไปตามโครงสร้าง
ของข้อตกลงวัสเซนาร์ แต่ไม่ได้ท�ำให้เกิดการพัฒนาระบบที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ ถึงอย่างไรเรา
ก็ยังสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์เข้ารหัสที่ดีในระบบอินเทอร์เน็ตได้

สแปม
สภาพการณ์ปัจจุบัน
สแปมมักหมายถึงอีเมลทีส่ ง่ มาโดยไม่มกี ารร้องขอ เป็นการส่งข้อความให้กบั ผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตจ�ำนวน
มาก สแปมมักเป็นเครื่องมือที่ใช้ส่งเสริมการค้า นอกจากนี้ยังมีการน�ำมาใช้เพื่อการรณรงค์ด้านสังคม
การรณรงค์ทางการเมือง และการเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร ถือได้ว่าสแปมเป็นส่วนหนึ่งของตะกร้า
โครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการท�ำงานที่ถูกต้องของอินเทอร์เน็ต ส่งผลกระทบต่อ
แอปพลิเคชันหลัก และอีเมลในระบบอินเทอร์เน็ต และเป็นปัญหาของการอภิบาลอินเทอร์เน็ตอย่างหนึ่ง
ซึง่ ส่งผลกระทบไปยังเกือบทุกคนทีเ่ ชือ่ มต่อกับอินเทอร์เน็ต ตามสถิตเิ มือ่ ปี 2014 อีเมล 66% เป็นสแปม81
นอกจากน่าร�ำคาญแล้ว สแปมยังก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากทางเศรษฐกิจ ทั้งในแง่ของการใช้
แบนด์วิธและการเสียเวลามานั่งตรวจ/ลบสแปมเหล่านี้
เราสามารถใช้ทั้งเครื่องมือทางเทคนิคและกฎหมายเพื่อปราบปรามการ
ส่งสแปม ในแง่เทคนิค มีแอปพลิเคชันหลายตัวส�ำหรับกรองข้อความและ
ตรวจจับหาสแปม ปัญหาหลักของระบบการคัดกรองดังกล่าวคือท�ำให้
ข้อความที่ ไม่ได้เป็นสแปมพลอยโดนลบไปด้วย อุตสาหกรรมต่อต้าน
สแปมมีการเติบโต และสามารถท�ำแอปพลิเคชันทีท่ นั สมัยซึง่ ซ่อนความเป็น
สแปมเอาไว้จากข้อความที่ส่งทั่วไป วิธีการแบบเดิมสร้างผลกระทบไม่มาก
นักและจ�ำเป็นต้องได้รับการหนุนเสริมจากมาตรการด้านกฎหมายที่เป็นอยู่
ในแง่กฎหมาย รัฐหลายแห่งมีปฏิกริ ยิ าโดยการน�ำกฎหมายต่อต้านสแปม
ใหม่ๆ มาใช้ กฎหมายแคน-สแปม (Can-Spam Law) ในสหรัฐฯ อยู่บนฐาน
ความสมดุลที่เปราะบางระหว่างการปล่อยให้มีการส่งอีเมลส่งเสริมการขาย
และการป้องกันสแปม82 แม้ว่ากฎหมายดังกล่าวก�ำหนดบทลงโทษส�ำหรับ
ภาพประกอบ 12
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การเผยแพร่สแปมโดยมีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี แต่นักวิจารณ์มองว่ามีข้อก�ำหนดบางประการที่อนุญาต
หรือถึงกับสนับสนุนให้มกี ารส่งสแปม โดยกฎหมายถือเป็นหลักการพืน้ ฐานว่าสามารถส่งสแปมได้จนกว่า
ผู้รับสแปมจะบอกว่า “หยุด” [โดยก�ำหนดให้มีเงื่อนไขที่สามารถหยุดรับข้อความได้ (opt-out clause)]
สแปมและ “แฟชั่นของนโยบาย”
สแปมเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของแนวโน้มและแฟชั่นเกี่ยวกับนโยบายระดับโลก ในปี 2005 สแปมเคยเป็น
ประเด็นส�ำคัญเกี่ยวกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ต โดยถือเป็นประเด็นส�ำคัญด้านการอภิบาลอินเทอร์เน็ต
ตามรายงานของ WGIG และในการประชุม WSIS ณ กรุงตูนิสก็มีการอภิปรายถึงปัญหาสแปม รวมทั้ง
ในทีป่ ระชุมระหว่างประเทศหลายครัง้ และยังเป็นปัญหาทีม่ กี ารรายงานข่าวอย่างกว้างขวางในสือ่ มวลชน
นับแต่ปี 2005 ปริมาณของสแปมเพิ่มขึ้น 3 เท่า จากการประเมินในขั้นต�่ำ (2005: 3 หมื่นล้านข้อความ
ต่อวัน; 2008: 1 แสนล้านข้อความต่อวัน; 2010: 2 แสนล้านข้อความต่อวัน) แต่ความส�ำคัญในแง่นโยบาย
ของสแปมกลับไม่ได้เพิม่ ในลักษณะเดียวกัน ปัจจุบนั กระบวนการก�ำหนดนโยบายระดับโลกให้ความส�ำคัญ
กับปัญหาสแปมน้อยมาก
ในเดือนกรกฎาคม 2003 สหภาพยุโรปน�ำกฎหมายต่อต้านสแปมของตนมาใช้ โดยถือเป็นข้อ
บัญญัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายของสหภาพยุโรปส่งเสริมให้มี
การก�ำกับดูแลตนเอง และให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการลดสแปม83
ในเดือนพฤศจิกายน 2006 คณะกรรมาธิการยุโรปรับรองข้อบัญญัติเพื่อต่อต้านสแปม สปายแวร์
และซอฟต์แวร์ที่คุกคามคอมพิวเตอร์ (Communication on Fighting Spam, Spyware and Malicious
Software) โดยข้อบัญญัตดิ งั กล่าวจ�ำแนกการปฏิบตั ทิ จี่ ะส่งเสริมให้มกี ารปฏิบตั ติ ามและบังคับใช้กฎหมาย
ที่มีอยู่ตามที่ระบุข้างต้น เนื่องจากมองว่าปัญหาหลักเกิดจากการขาดการบังคับใช้กฎหมาย

ปฏิกิริยาของนานาชาติ
ทั้งกฎหมายต่อต้านสแปมที่รับรองในสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปต่างมีจุดอ่อนอย่างหนึ่ง กล่าวคือ ไม่มีข้อ
บัญญัติเพื่อป้องกันสแปมที่ส่งข้ามพรมแดน ลูเชียนน์ โรบีญาร์ (Lucienne Robillard) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมของแคนาดาระบุว่าปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการแยกเป็นปัญหา “ในแต่ละ
ประเทศ”84 รายงานศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายต่อต้านสแปมของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นของสถาบันกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยอัมสเตอรดัม ให้ขอ้ สรุปในลักษณะเดียวกัน เนือ่ งจากสแปมส่วนใหญ่มตี น้ ตอ
มาจากนอกสหภาพยุโรป ท�ำให้กฎหมายควบคุมของสหภาพยุโรปมีประสิทธิภาพอย่างจ�ำกัดมาก85 จ�ำเป็น
ต้องมีการแก้ปญั หาระดับโลก และมีการบังคับใช้ผา่ นสนธิสญั ญาระหว่างประเทศหรือกลไกทีค่ ล้ายคลึงกัน
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บันทึกความเข้าใจ (MoU) ทีล่ งนามโดยออสเตรเลีย เกาหลีใต้ และสหราชอาณาจักร เป็นตัวอย่าง
หนึ่งของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรณรงค์ต่อต้านสแปม
OECD จัดตั้งคณะท�ำงานด้านสแปมและยังจัดท�ำคู่มือเพื่อต่อต้านสแปม ITU ก็มีบทบาทเชิงรุก
ในการจัดการประชุมประเด็นหลักว่าด้วยการรับมือกับสแปม (Thematic Meeting on Countering Spam,
2004) ทั้งนี้เพื่อเสนอทางออกรวมทั้งการท�ำบันทึกความเข้าใจระดับโลกว่าด้วยการต่อต้านสแปม
(Memorandum of Understanding on Combating Spam)86 ในระดับภูมิภาค สหภาพยุโรปได้ก่อตั้ง
เครือข่ายหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่อต้านสแปม (Network of Anti-Spam Enforcement Agencies)
และ APEC ได้จัดท�ำแนวปฏิบัติส�ำหรับผู้บริโภค
แนวทางการต่อต้านสแปมอีกประการหนึ่งเป็นความริเริ่มของบริษัทอินเทอร์เน็ตชั้นน�ำ ซึ่งมี
เซิร์ฟเวอร์ของอีเมล ได้แก่ อเมริกาออนไลน์ บริติชเทเลคอม คอมคาสต์ เอิร์ธลิงก์ ไมโครซอฟท์ และ
ยาฮู! พวกเขารวมตัวกันเป็นพันธมิตรทางเทคนิคเพื่อต่อต้านสแปม (Anti-Spam Technical Alliance ASTA) ในปี 2003 โดยมีภารกิจหลักเพือ่ ประสานงานในเชิงเทคนิคและจัดท�ำนโยบายเกีย่ วกับการต่อต้านสแปม
ปัญหา

นิยามที่แตกต่างกันของสแปม
ความเข้าใจทีแ่ ตกต่างกันเกีย่ วกับสแปมส่งผลกระทบต่อการรณรงค์ตอ่ ต้านสแปม ในสหรัฐฯ ข้อกังวลโดย
ทัว่ ไปเกีย่ วกับการคุม้ ครองเสรีภาพในการพูดและสิทธิตามการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญครัง้ ทีห่ นึง่ (First
Amendment) ส่งผลกระทบต่อการรณรงค์ต่อต้านสแปมเช่นกัน สมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐฯ มี
ความเห็นว่าสแปมหมายถึงเฉพาะ “อีเมลในเชิงพาณิชย์ที่ถูกส่งมาทั้งๆ ที่ไม่มีการร้องขอ” แต่มองข้าม
สแปมในรูปแบบอื่นไป รวมทั้งสแปมเพื่อรณรงค์ทางการเมืองและสื่อลามกอนาจาร แต่ในประเทศ
ส่วนใหญ่ สแปมถูกมองว่าเป็น “อีเมลที่ถูกส่งมาเป็นจ�ำนวนมากโดยไม่มีการร้องขอมาก่อน” ไม่ว่าจะมี
เนื้อหาแบบใดก็ตาม เนื่องจากสแปมส่วนใหญ่มีต้นตอมาจากสหรัฐฯ ความแตกต่างเกี่ยวกับค�ำนิยาม
ส่งผลให้เกิดข้อจ�ำกัดร้ายแรงต่อการน�ำกลไกต่อต้านสแปมระหว่างประเทศมาใช้ให้เกิดประสิทธิผล

สแปมและการตรวจสอบชื่อผู้ใช้อีเมล
หนึง่ ในปัจจัยเชิงโครงสร้างทีส่ นับสนุนสแปมคือความสามารถในการส่งอีเมลโดยใช้ทอี่ ยูผ่ สู้ ง่ ปลอม ในทาง
เทคนิค เราสามารถแก้ปัญหานี้ได้ กล่าวคือการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ใช้กับอีเมลที่เป็นอยู่ IETF
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาเปลีย่ นแปลงโปรโตคอลของอีเมลเพือ่ ก�ำหนดให้ตอ้ งมีการตรวจสอบชือ่ ผูใ้ ช้อเี มล
เป็นตัวอย่างหนึ่งของปัญหาในเชิงเทคนิค (มาตรฐาน) ที่อาจส่งผลกระทบด้านนโยบาย การน�ำระบบ
ตรวจสอบชื่อผู้ใช้อีเมลมาใช้งานย่อมจะเป็นการจ�ำกัดการปกปิดอัตลักษณ์ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ต้องแลกกัน
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ความจ�ำเป็นที่จะต้องมีปฏิบัติการระดับโลก
สแปมส่วนใหญ่มักมาจากนอกประเทศ จึงกลายเป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องมีทางออกระดับโลกเช่นกัน มี
มาตรการหลายอย่างทีอ่ าจช่วยสนับสนุนความร่วมมือระดับโลก อย่างเช่น การท�ำบันทึกความเข้าใจระดับ
ทวิภาคีแบบที่กล่าวถึงไปแล้ว หรือการสร้างศักยภาพและการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทางออกที่รอบด้าน
กว่านี้จ�ำเป็นต้องอาศัยกฎหมายต่อต้านสแปมระดับโลก ทว่าจนถึงปัจจุบัน ประเทศพัฒนาแล้วมักเลือก
จะแก้ไขให้กฎหมายในประเทศของตนให้เข้มงวดขึ้น พร้อมๆ กับรณรงค์ต่อต้านสแปมที่ท�ำแบบทวิภาคี
หรือระดับภูมิภาคมากกว่า เนื่องจากมีสถานะที่เสียเปรียบเพราะกลายเป็นประเทศที่รับ “ความเลวร้าย
ระดับโลก” ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศก�ำลังพัฒนาส่วนใหญ่จึงสนใจที่จะสนับสนุน
มาตรการระดับโลกเพื่อแก้ปัญหาสแปมมากกว่า
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1.

ค�ำว่า “อินเทอร์เน็ต” และ “www” บางครั้งใช้แทนกันได้ อย่างไรก็ดี ทั้งสองค�ำต่างกัน กล่าวคือ
อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายของเครือข่ายที่เชื่อมโยงโดย TCP/IP แต่ในบางครั้งเราใช้ค�ำว่า
อินเทอร์เน็ตเพื่อสื่อความถึงทุกอย่าง รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน แอปพลิเคชัน (อีเมล, ftp, Web)
และเนื้อหา ส่วน www เป็นเพียงหนึ่งในแอปพลิเคชันของอินเทอร์เน็ต เป็นระบบของเอกสารที่
เชื่อมโยงกันโดยผ่านภาษา HyperText Transfer Protocol (HTTP)

2.

ผลจากนโยบายความเป็นกลางด้านเทคโนโลยี สหภาพยุโรปจึงใช้คำ� ว่า “การสือ่ สารอิเล็กทรอนิกส์”
แทนค�ำว่า “โทรคมนาคม” ซึ่งครอบคลุมถึงจราจรในอินเทอร์เน็ตที่สื่อสารผ่านโครงข่าย
อิเล็กทรอนิกส์และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม เป็นต้น

3.

การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตผ่านสายไฟเรียกว่า Power Line Communication (PLC) การใช้
ประโยชน์จากโครงข่ายสายไฟฟ้าท�ำให้ผู้ใช้จ�ำนวนมากเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น ส�ำหรับการ
วิเคราะห์ในเชิงเทคนิคและโครงสร้างของวิธีการนี้ 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.

การเปิดเสรีตลาดโทรคมนาคมของสมาชิกองค์การการค้าโลก เกิดขึน้ อย่างเป็นทางการเมือ่ ปี 1998
ตามข้อตกลงโทรคมนาคมขั้นพื้นฐาน (Basic Telecommunication Agreement - BTA) ภายหลัง
การรับรองความตกลง BTA กว่า 100 ประเทศได้เริ่มกระบวนการเปิดเสรี โดยการแปรรูปกิจการ
ผูกขาดโทรคมนาคมแห่งชาติ ให้เป็นของเอกชน การน�ำระบบแข่งขันมาใช้ และการจัดตั้ง
คณะกรรมการก�ำกับดูแลระดับชาติ ความตกลงดังกล่าวมีช่ือเรียกอย่างเป็นทางการว่า พิธีสาร
เพิ่มเติมฉบับที่ 4 ของข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (The Fourth Protocol to
the General Agreement on Trade in Services) (รับรองเมื่อวันที่ 30 เมษายน 1996 และมีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 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 เจตนาของ ITU ที่จะเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นใน
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กระบวนการการอภิบาลอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะในส่วนของโดเมนทีอ่ ยู่ใต้การควบคุมของ ICANN
ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับนโยบายอินเทอร์เน็ตของ ITU โปรดดู http://www.itu.int/osg/csd/
intgov/ [accessed 13 February 2014].
7.

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทขององค์การการค้าโลกในงานด้านโทรคมนาคม โปรดดู
http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/telecom_e/telecom_e.htm [accessed 13
February 2014].

8.

ลัตเวียและมอลโดวาเป็นตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของโครงสร้างพื้นฐานทาง
โทรคมนาคม โดยการน�ำการสื่อสารแบบไร้สายมาใช้งาน 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 มีชื่อเรียกว่า Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA)
ชื่อปัจจุบันตั้งขึ้นเมื่อปี 2002 เป็นการก่อตั้งของผู้พัฒนาอุปกรณ์โทรคมนาคมชั้นน�ำ อย่างเช่น
3Com, Cisco, Intersil, Agere และ Nokia

11.

ประมาณว่ามีเม็ดเงินลงทุนจ�ำนวน 109,000 ล้านปอนด์ ตามข้อมูลของ The Economist (2003)
Beyond the Bubble Survey: Telecoms. Available at http://www.economist.com/
node/2098913 [accessed 13 February 2014].

12.

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายแถบคลื่นวิทยุของสหภาพยุโรป 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
และตะวันออกกลาง) และ AFRINIC (African Network Information Centre) ค�ำอธิบายอย่าง
ละเอียดเกี่ยวกับระบบ RIR มาจาก http://www.ripe.net/internet-coordination/internetgovernance/internet-technical-community/the-rir-system [accessed 13 February 2014].

14.

ส�ำหรับการอภิปรายอย่างละเอียดในเรื่อง IPv6 โปรดดู โครงการวิจัย IP Allocation and IPv6
ของ Jean Philémon Kissangou, Marsha Guthrie และ Mwende Njiraini ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการส่งเสริมศักยภาพการอภิบาลอินเทอร์เน็ต ปี 2005 Available at http://archive1.
diplomacy.edu/poolbin.asp?IDPool=130 [accessed 13 February 2014].
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15.

ส�ำหรับการส�ำรวจความปลอดภัยของ TCP/IP อย่างละเอียดและในเชิงเทคนิคมาก 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.

หนึ่งในเอกสารอ้างอิงไม่กี่ฉบับเกี่ยวกับระบบชื่อโดเมน (DNS) ได้แก่ RFC 1591 (มีนาคม 1994)
ซึ่งอธิบายถึงโครงสร้างการก�ำกับดูแลของ DNS. Available at http://www.ietf.org/rfc/rfc1591.
txt [accessed 13 February 2014].

17.

ดูภาพรวมของ gTLD และลิงก์ที่ให้รายละเอียดของ TLD ทั้งหมดได้ที่ http://www.icann.org/en/
resources/registries/about [accessed 13 February 2014].

18.

ดูรายละเอียดของข้อเสนอโครงการได้ที่ http://archive.icann.org/en/tlds/stld-apps-19mar04/
xxx.htm; ดูความเป็นมาของการใช้ .XXX ภายหลังจากการประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2007
ซึง่ ทางคณะกรรมการบริหารของ ICANN ปฏิเสธทีจ่ ะใช้ชอื่ โดเมนนี้ ได้ที่ https://www.icann.org/
resources/board-material/resolutions-2007-03-30-en [accessed 13 February 2014].

19.

รัฐบาลสหรัฐฯ ไม่ได้ใช้ขนั้ ตอนปฏิบตั ขิ อง ICANN แต่ใช้อำ� นาจทางพฤตินยั โดยกระทรวงพาณิชย์
ของสหรัฐฯ ส่งจดหมายไปถึงประธาน ICANN

20.

แบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อขอใช้ชื่อโดเมน .cat: http://archive.icann.org/en/tlds/stld-apps19mar04/cat.htm [accessed 13 February 2014].

21.

Summary report ICANN 50. Geneva Internet Platform. Available at http://www.giplatform.
org/resources/gip-summary-report-icann-50 [accessed 9 August 2014].

22.

เว็บไซต์ของ ITU มีบรรณานุกรมของเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชื่อโดเมน
ประเทศ โดยเอกสารส่วนใหญ่มาจากการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารของ ITU ว่าด้วยการบริหารจัดการ
ชือ่ โดเมนประเทศ ซึง่ จัดขึน้ ทีก่ รุงกัวลาลัมเปอร์ Available at http://www.itu.int/ITU-T/worksem/
cctld/kualalumpur0704/contributions/index.html [accessed 13 February 2014].

23.

ดูรายงาน IANA เกี่ยวกับชื่อโดเมนประเทศระดับบนสุดส�ำหรับปาเลสไตน์ได้ที่ http://www.iana.
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24.
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โดยหน่วยงานระดับชาติที่ดูแลชื่อโดเมนของบราซิลจะเปิดรับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
ทุกส่วน ทัง้ หน่วยงานของรัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม การเปลีย่ นอ�ำนาจการบริหารจัดการ
ชือ่ โดเมนประเทศจากเอ็นจีโอให้เป็นของรัฐบาลกัมพูชา มักถือกันว่าเป็นตัวอย่างการเปลีย่ นผ่าน
ที่ไม่ประสบความส�ำเร็จ รัฐบาลลดคุณภาพของบริการและเรียกเก็บค่าใช้งานราคาสูงขึ้น ส่งผล
ให้การจดทะเบียนชื่อโดเมนในกัมพูชามีปัญหามากขึ้น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู: Alfonso ,
C. (2004) BR: CCTLD An asset of the commons, in MacLean D (ed.) Internet Governance:
A Grand Collaboration. New York: UN ICT Task Force, p. 291-299; Klien, N. (2004) Internet
Governance: Perspectives from Cambodia, in MacLean D (ed.) Internet Governance: A
Grand Collaboration. New York: UN ICT Task Force, p. 227-237. Excerpts available at
https://books.google.com/books?id=pEFAypES4t0C [accessed 13 February 2014].
25.
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Domains. Available at http://archive.icann.org/en/committees/gac/gac-cctldprinciples23feb00.htm [accessed 13 February 2014].

26.

ดูรายชือ่ เซอร์เวอร์รตู โซน โหนดและทีต่ งั้ ของเซอร์เวอร์เหล่านี้ และหน่วยงานบริหารจัดการต่างๆ
ได้ที่ http://www.root-servers.org/ [accessed 13 February 2014].

27.

ISC Inc. (2003) Hierarchical Anycast for Global Distribution. Available at http://ftp.isc.org/
isc/pubs/tn/isc-tn-2003-1.html [accessed 13 February 2014].

28.

IANA root servers. Available at http://www.iana.org/domains/root/servers [accessed 9
August 2014].

29.

ไฟล์รูตโซนเผยแพร่สาธารณะที่ http://www.iana.org/domains/root/files [accessed 9 August
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30.
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Available at http://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announces-intent-transitionkey-internet-domain-name-functions [accessed 9 August 2014].

31.

เจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ แย้งว่าอินเทอร์เน็ตมีคุณค่าเกินกว่าจะปล่อยปละหรือมอบหมายให้
หน่วยงานระหว่างประเทศอย่างองค์การสหประชาชาติดูแล “ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นคือการท�ำให้
อินเทอร์เน็ตและนวัตกรรมกลายเป็นระบบราชการ” ไมเคิล กัลลาเกอร์ (Michael Gallagher)
เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ผู้ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลสหรัฐฯ กับ ICANN กล่าว นาย
กัลลาเกอร์และผูส้ นับสุนน ICANN คนอืน่ ๆ ยังชีว้ า่ ประเทศอืน่ ๆ ทีส่ ง่ เสียงเรียกร้องให้อนิ เทอร์เน็ต
เป็นสากลล้วนแต่เป็นรัฐบาลที่ไม่เป็นประชาธิปไตยทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นจีน ลิเบีย ซีเรีย หรือคิวบา
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พวกเขากล่าวว่าการปล่อยให้ประเทศเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการท�ำงานของอินเทอร์เน็ตย่อมเป็น
อุปสรรคต่อเสรีภาพในการพูด (ที่มา Rhoads, C. (2006) Endangered Domain: In Threat to
Internet’s Clout, Some Are Starting Alternatives. The Wall Street Journal, 19 January
2006; p. A1).
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ตะกร้ากฎหมาย
เกือบทุกแง่มุมของการอภิบาลอินเทอร์เน็ตเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบด้านกฎหมาย แต่การจัดท�ำกรอบ
กฎหมายเพือ่ รองรับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอินเทอร์เน็ตยังอยู่ในขัน้ เริม่ ต้นเท่านัน้ โดยมีแนวทางหลัก
2 แนวทาง ดังนี้
•	แนวทางที่ใช้กฎหมายจริง กล่าวคืออินเทอร์เน็ตถูกปฏิบัติไม่แตกต่างจากเทคโนโลยีโทรคม
นาคมอื่นๆ ที่มีพัฒนาการยาวไกล ตั้งแต่การใช้ควันส่งสัญญาณจนมาถึงระบบโทรศัพท์ จาก
การสือ่ สารทีร่ วดเร็วและครอบคลุมมากขึน้ อินเทอร์เน็ตท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของสังคม
สมัยใหม่ไม่เพียงในเชิงปริมาณ แต่ในเชิงคุณภาพด้วย ด้วยเหตุดังกล่าว ระเบียบกฎหมาย
ที่เป็นอยู่ย่อมสามารถน�ำมาใช้กับอินเทอร์เน็ต1
•	แนวทางที่ใช้กฎหมายไซเบอร์เป็นการเฉพาะ ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าอินเทอร์เน็ตท�ำให้เกิด
ความสัมพันธ์ดา้ นสังคมแบบใหม่ในโลกไซเบอร์ ด้วยเหตุดงั กล่าว เราจ�ำเป็นต้องตรากฎหมาย
ไซเบอร์ขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้เพื่อควบคุมพื้นที่ในโลกไซเบอร์ เหตุผลสนับสนุนแนวทางนี้คือ การ
ขยายตัวทั้งในเชิงปริมาณและความเร็วของอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นผลมาจากการสื่อสารข้าม
พรมแดนท�ำให้เกิดอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นอยู่
แนวทางที่ใช้กฎหมายจริงเริ่มมีบทบาทมากขึ้น โดยกฎหมายที่มีอยู่จ�ำนวนมากสามารถน�ำมาใช้
กับอินเทอร์เน็ตได้ แต่ในบางประเด็นอย่างเช่นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ จ�ำเป็นต้องมีการปรับใช้กฎหมาย
จริงเพื่อให้สามารถใช้งานได้กับโลกไซเบอร์
ข้อกฎหมาย
ปัจจุบันมีข้อกฎหมายจ�ำนวนมากที่ถูกน�ำมาประยุกต์ ใช้ หรืออาจน�ำมาประยุกต์ ใช้กับการอภิบาล
อินเทอร์เน็ตได้
หมายเหตุ
เหตุผลที่มักใช้อ้างเพื่อสนับสนุนให้มีการก�ำหนดระเบียบใหม่ๆ ส�ำหรับโลกไซเบอร์คือ ระเบียบเดิมที่มีอยู่
(เช่น ความผิดทางอาญา ภาษีอากร) ไม่มีประสิทธิภาพมากพอ แต่เราต้องระลึกไว้ว่า กฎหมายเพียง
สามารถลงโทษพฤติกรรมบางอย่าง แต่ไม่สามารถห้ามพฤติกรรมนั้นอย่างสิ้นเชิง
112

บทที่ 3 ตะกร้ากฎหมาย

ข้อกฎหมายระดับชุมชนและระดับชาติ

กฎหมาย
การเคลื่อนไหวด้านกฎหมายในโลกอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นกับประเทศ
ในสหภาพยุโรปและ OECD ซึ่งมีการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย และมีผลกระทบอย่างมากต่อ
ความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจและสังคม จนถึงปัจจุบัน กฎหมายอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ประเด็น
ความเป็นส่วนตัว การคุ้มครองข้อมูล ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษีอากร และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
แต่ความสัมพันธ์เชิงสังคมเป็นสิ่งที่ซับซ้อนเกินกว่าการควบคุมของบรรดาผู้ก�ำหนดกฎหมาย
สังคมมีความเป็นพลวัต และกฎหมายมักตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน
ซึง่ การพัฒนาเทคโนโลยีได้เปลีย่ นแปลงองคาพยพทางสังคมอย่างรวดเร็วเกินกว่าทีบ่ รรดาผูต้ รากฎหมาย
จะตามทัน ในบางครั้ง ระเบียบที่มีอยู่ล้าสมัยตั้งแต่ยังไม่ทันประกาศใช้ ความเสี่ยงที่จะมีกฎหมายล้าสมัย
เป็นข้อพิจารณาที่ส�ำคัญในแง่การก�ำกับดูแลอินเทอร์เน็ต

บรรทัดฐานทางสังคม (จารีตประเพณี)
เช่นเดียวกับกฎหมาย บรรทัดฐานทางสังคมห้ามพฤติกรรมบางอย่าง แต่ที่แตกต่างจากกฎหมายคือรัฐ
ไม่สามารถใช้อำ� นาจบังคับให้มกี ารปฏิบตั ติ ามบรรทัดฐานทางสังคมได้ แต่เป็นการบังคับใช้โดยชุมชนผ่าน
การกดดันในคนกลุ่มเดียวกัน ในช่วงที่เริ่มมีอินเทอร์เน็ต บรรทัดฐานทางสังคมได้ถูกน�ำมาใช้ในลักษณะ
ที่เรียกว่าเป็น “มารยาททางอินเทอร์เน็ต” (netiquette) กล่าวคือการลงโทษหลักมักมาจากคนในกลุ่ม
เดียวกันที่สร้างแรงกดดันหรือกีดกันใครบางคนออกไป ในช่วงที่อินเทอร์เน็ตยังถูกใช้งานโดยกลุ่มคนที่
จ�ำกัดอย่างนักวิชาการ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางสังคมยังมีอยู่มาก แต่การเติบโตของอินเทอร์เน็ต
ท�ำให้หลักเกณฑ์เหล่านี้ไม่มีประสิทธิภาพ ถึงอย่างนั้นเราคงยังสามารถใช้หลักเกณฑ์ควบคุมเหล่านี้ได้
เฉพาะกับบางกลุ่มและบางชุมชนที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น ยกตัวอย่างเช่น ในชุมชนวิกิพีเดียจะใช้
บรรทัดฐานทางสังคมเพื่อการก�ำกับดูแลทั้งในแง่ของการบรรณาธิการบทความที่ลงในวิกิพีเดีย และการ
แก้ไขความขัดแย้งเกี่ยวกับบทความที่จะลงพิมพ์ จากการก�ำหนดเป็นคู่มือปฏิบัติขึ้นมา ท�ำให้หลักเกณฑ์
ของวิกิพีเดียค่อยๆ พัฒนาจนกลายเป็นหลักในการก�ำกับดูแลตนเอง

การก�ำกับดูแลตนเอง
ในเอกสารทางการว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ต (White Paper on Internet Governance)2 ของรัฐบาล
สหรัฐฯ เมื่อปี1998 ซึ่งน�ำไปสู่การก่อตั้ง ICANN มีการเสนอการก�ำกับดูแลตนเองเป็นกลไกก�ำกับดูแล
อินเทอร์เน็ตที่ส�ำคัญ การก�ำกับดูแลตนเองมีองค์ประกอบคล้ายคลึงกับบรรทัดฐานทางสังคมที่เพิ่งกล่าว
ถึง ข้อแตกต่างหลักคือขณะทีบ่ รรทัดฐานทางสังคมมักเกีย่ วข้องกับหลักเกณฑ์ทอี่ ยูเ่ บือ้ งหลังและคลุมเครือ
การก�ำกับดูแลตนเองตั้งอยู่บนพื้นฐานชุดของหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและเป็นระบบ หลักเกณฑ์ในการก�ำกับ
ดูแลตนเองมักปรากฏเป็นเนื้อหาของชุดหลักเกณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม หรือเป็นการก�ำหนดแนวปฏิบัติ
ที่ดี
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แนวโน้มที่มุ่งไปสู่การก�ำกับดูแลตนเองเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในบรรดาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ในหลายประเทศ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตถูกหน่วยงานของรัฐบาลกดดันมากขึ้นเรื่อยๆ ให้ต้องบังคับใช้
หลักเกณฑ์ด้านนโยบายเกี่ยวกับเนื้อหา ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตพยายามตอบสนองต่อแรงกดดันนี้ด้วย
การก�ำกับดูแลตนเอง และมีการบังคับใช้มาตรฐานด้านพฤติกรรมบางประการกับลูกค้าของตน
แม้วา่ การก�ำกับดูแลตนเองจะเป็นเทคนิคการก�ำกับดูแลทีม่ ปี ระโยชน์อย่างหนึง่ แต่กม็ คี วามเสีย่ ง
เมื่อน�ำมาใช้ควบคุมพื้นที่ของผลประโยชน์สาธารณะที่ส�ำคัญ อย่างเช่น นโยบายเกี่ยวกับเนื้อหา เสรีภาพ
ในการแสดงออกและการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว พวกเขาจะสามารถตัดสินใจแทนหน่วยงานกฎหมาย
ได้หรือไม่? ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะสามารถตัดสินด้วยตนเองหรือไม่ว่าเนื้อหาแบบใดเป็นสิ่งที่ยอมรับ
ได้?

แนวนิติศาสตร์
แนวนิติศาสตร์ (ค�ำตัดสินของศาล) เป็นองค์ประกอบหลักของระบบกฎหมายของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นประเทศ
แรกที่สนใจปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายอินเทอร์เน็ต ในระบบดังกล่าว กฎหมายจะเกิดจากค�ำตัดสินของศาล
โดยเฉพาะในคดีเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลในประเด็นใหม่ๆ อย่างเช่น อินเทอร์เน็ต ผูพ้ พิ ากษาต้องตัดสินคดี
แม้จะไม่มีเครื่องมือที่จ�ำเป็น รวมทั้งหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
เครื่องมือทางกฎหมายอย่างแรกที่ผู้พิพากษามีคือการเทียบเคียงในเชิงกฎหมาย กล่าวคือการ
หาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่กับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว การตัดสินคดีเกี่ยวกับ
อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จึงมักต้องอาศัยการเทียบเคียง
เครื่องมือทางกฎหมายระหว่างประเทศ

ความแตกต่างระหว่างกฎหมายเอกชนระหว่างประเทศและกฎหมายมหาชน
ระหว่างประเทศ
กิจกรรมด้านอินเทอร์เน็ตมักมีลักษณะข้ามพรมแดน ท�ำให้จ�ำเป็นต้องมีเครื่องมือทางกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ในการอภิปรายเกีย่ วกับกฎหมายระหว่างประเทศ เราจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงความสับสนของค�ำศัพท์
ทีอ่ าจท�ำให้เกิดผลลัพธ์สำ� คัญ ค�ำว่า กฎหมายระหว่างประเทศ มักเป็นค�ำที่ใช้แทนค�ำว่า กฎหมายมหาชน
ระหว่างประเทศ (หรือ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง) ซึ่งถูกก�ำหนดขึ้นโดยรัฐชาติต่างๆ ทั้งนี้
ในรูปของสนธิสัญญาและอนุสัญญา กฎหมายมหาชนระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตในหลาย
ด้าน ทัง้ ในแง่ของโทรคมนาคม สิทธิมนุษยชน และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น อย่างไรก็ดี กฎหมาย
เอกชนระหว่างประเทศ (หรือ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล) มีบทบาทเท่าเทียมกันและอาจ
จะส�ำคัญมากกว่าในแง่ของปัญหาทางอินเทอร์เน็ต เนื่องจากคดีเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะเป็น
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ประเด็นเกีย่ วกับสัญญา การละเมิด และความรับผิดชอบทางแพ่ง หลักเกณฑ์ของกฎหมายเอกชนระหว่าง
ประเทศก�ำหนดเงื่อนไขส�ำหรับการประกาศเขตอ�ำนาจศาลและกฎหมายที่ใช้ในคดีที่เกี่ยวข้องกับต่าง
ประเทศ (เช่น ความสัมพันธ์เชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 2 แห่งหรือกว่านั้นในหลายประเทศ)
ยกตั ว อย่ า งเช่ น ใครเป็ น ผู ้ มี เ ขตอ� ำ นาจศาลเหนื อ คดี ร ะหว่ า งบริ ษั ท อิ น เทอร์ เ น็ ต (เช่ น
เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์) กับผู้ใช้งานซึ่งกระจายอยู่ทุกที่ในโลก หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเขตอ�ำนาจศาลครอบคลุม
ถึ ง ความเชื่ อ มโยงระหว่ า งบุ ค คลกั บ เขตอ� ำ นาจศาลของรั ฐ (เช่ น สั ญ ชาติ ที่ พ� ำ นั ก อาศั ย ) หรื อ
ความเชื่อมโยงระหว่างธุรกรรมบางอย่างกับเขตอ�ำนาจศาลของประเทศ (เช่น มีการตกลงท�ำสัญญาที่ใด
มีการแลกเปลี่ยนสินค้าที่ใด)

กฎหมายเอกชนระหว่างประเทศ
เนือ่ งจากอินเทอร์เน็ตมีลกั ษณะครอบคลุมระดับโลก ข้อพิพาทด้านกฎหมายจึงมักเกีย่ วข้องกับบุคคลและ
หน่วยงานที่มาจากหลายเขตอ�ำนาจศาล อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมามักไม่มีการน�ำกฎหมายเอกชนระหว่าง
ประเทศมาใช้ในการคลี่คลายคดีเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจเป็นเพราะมีขั้นตอนปฏิบัติที่ซับซ้อน
เชื่องช้า และมีราคาแพง กลไกหลักของกฎหมายเอกชนระหว่างประเทศได้รับการพัฒนาขึ้นในช่วงที่การ
ปฏิสัมพันธ์ข้ามประเทศยังไม่แพร่หลายมากนัก และมักไม่มีคดีเกี่ยวกับบุคคลและหน่วยงานซึ่งมาจาก
เขตอ�ำนาจศาลที่แตกต่างกัน

กฎหมายมหาชนระหว่างประเทศ
กฎหมายมหาชนระหว่างประเทศก�ำกับดูแลความสัมพันธ์ระหว่างรัฐชาติต่างๆ กฎหมายมหาชนระหว่าง
ประเทศบางฉบับเกี่ยวข้องในประเด็นการอภิบาลอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว (เช่น ระเบียบเกี่ยวกับโทรคมนาคม
อนุสญั ญาสิทธิมนุษยชน สนธิสญั ญาการค้าระหว่างประเทศ) ในบทนีจ้ ะเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
กฎหมายมหาชนระหว่างประเทศทีส่ ามารถน�ำมาใช้กบั การอภิบาลอินเทอร์เน็ต ทัง้ ในส่วนของสนธิสญั ญา
และอนุสัญญา จารีตประเพณี กฎหมายอ่อน และ ius cogens (กฎหมายเด็ดขาดซึ่งละเมิดมิได้ - แนว
ปฏิบัติในเชิงป้องกัน)

อนุสัญญาระหว่างประเทศ
อนุสัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตได้รับการรับรองโดย ITU ประกอบด้วยระเบียบโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายหลักและมีความส�ำคัญมากสุดในการจัดท�ำกรอบนโยบายด้าน
โทรคมนาคมเพือ่ รองรับการพัฒนาอินเทอร์เน็ตในเวลาต่อมา ระเบียบโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (1998)
ฉบับปัจจุบันได้รับการแก้ไขในที่ประชุม WCIT-12 นอกจากอนุสัญญาของ ITU แล้ว มีอนุสัญญาอีกเพียง
ฉบับเดียวที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต ได้แก่ อนุสัญญาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ของสภายุโรป
อย่างไรก็ดี กฎหมายระหว่างประเทศอีกหลายฉบับเกี่ยวข้องกับแง่มุมต่างๆ ของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต
เช่น สิทธิมนุษยชน การค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
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กฎหมายจารีตระหว่างประเทศ
การพัฒนาหลักจารีตประเพณีมีองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่ แนวปฏิบัติทั่วไป (consuetudo) และการ
ยอมรับว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย (opinio juris) ซึ่งมักต้องใช้ระยะเวลายาวนาน
กว่าจะเป็นที่ยอมรับให้เป็นแนวปฏิบัติสากลได้
องค์ประกอบบางส่วนของกฎหมายจารีตประเพณีทเี่ กิดขึน้ สะท้อนให้เห็นจากแนวทางการใช้อำ� นาจ
ในการก�ำกับดูแลอินเทอร์เน็ตรูตของรัฐบาลสหรัฐฯ กล่าวคือเป็นแนวปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอที่จะไม่เข้าไป
แทรกแซงในแง่การบริหารจัดการโดเมนประเทศ (เช่น .ch, .uk., .ge) แนวปฏิบัติสากลเป็นองค์ประกอบ
แรกในการจ�ำแนกกฎหมายจารีตประเพณี ยังเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาต่อไปว่าแนวปฏิบัติสากลดังกล่าว
เกิดขึ้นจากการตระหนักถึงการบริหารโดเมนประเทศของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งสอดคล้องกับหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศ (การยอมรับใน opinio iuris หรือยอมรับว่าแนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย)
ซึง่ ถ้าเป็นเช่นนัน้ เราก็อาจจ�ำแนกกฎหมายจารีตระหว่างประเทศที่ใช้เพือ่ บริหารจัดการระบบรูตเซิรฟ์ เวอร์
ของอินเทอร์เน็ตได้บางส่วน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับโดเมนประเทศ แต่คงเป็นเรื่องยุ่งยากในการใช้เหตุผล
ดังกล่าวกับสถานะกฎหมายของโดเมนระดับบนสุดทั่วไป (.com, .org, .edu, .net) เพราะไม่เกี่ยวข้องกับ
ประเทศอื่นๆ

กฎหมายอ่อน
กฎหมายอ่อนมักถูกอ้างถึงในแง่การถกเถียงเกี่ยวกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ต นิยามของกฎหมายอ่อน
ส่วนใหญ่มกั เกีย่ วข้องกับสิง่ ทีม่ นั ไม่ได้เป็น กล่าวคือเป็นข้อบัญญัตทิ ี่ไม่ได้มผี ลบังคับใช้ตามกฎหมาย โดย
ทัว่ ไป กฎหมายอ่อนมักประกอบด้วยหลักการและบรรทัดฐานมากกว่าจะมีเนือ้ หาอย่างเฉพาะเจาะจงแบบ
ที่ปรากฏในสัญญาระหว่างประเทศ เช่น ปฏิญญาและมติในที่ประชุม เนื่องจากไม่มีผลบังคับใช้ทาง
กฎหมาย จึงไม่อาจน�ำมาบังคับใช้ผ่านศาลระหว่างประเทศหรือกลไกระงับข้อพิพาทได้
เอกสารหลักของ WSIS ประกอบด้วยปฏิญญาฉบับสมบูรณ์ (Final Declaration) แผนปฏิบัติการ
(Plan of Action) และปฏิญญาระดับภูมิภาค (Regional Declarations) ซึ่งสามารถน�ำไปปรับใช้เพื่อ
จัดท�ำเป็นบรรทัดฐานของกฎหมายอ่อนบางข้อได้ เนื่องจากไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย เอกสาร
เหล่านี้จึงมักเป็นผลมาจากการเจรจาอย่างยืดเยื้อและเป็นการยอมรับของรัฐชาติต่างๆ พันธกิจที่รัฐชาติ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงให้เห็นในระหว่างการเจรจากฎหมายอ่อน และการบรรลุความเห็นที่เป็น
เอกฉันท์ เป็นองค์ประกอบส�ำคัญทีท่ ำ� ให้มองได้วา่ เอกสารเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่ปฏิญญาทางการเมืองแบบ
ทั่วไป
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กฎหมายอ่อนให้ประโยชน์บางประการในการแก้ปัญหาของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต ประการแรก
เป็นแนวทางที่เป็นทางการน้อยกว่า รัฐต่างๆ ไม่จ�ำเป็นต้องให้สัตยาบันรับรอง ท�ำให้ไม่ต้องมีการเจรจา
ยืดเยือ้ ประการที่ 2 มีเนือ้ หายืดหยุน่ ซึง่ เปิดโอกาสให้มกี ารทดลองใช้แนวทางและการดัดแปลงใหม่ๆ เพือ่
ตอบสนองกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต ประการที่ 3 กฎหมายอ่อนเปิดโอกาส
อย่างมากให้ใช้แนวทางผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลายภาคส่วน ซึง่ ดีกว่าการใช้แนวทางกฎหมายระหว่างประเทศ
ซึ่งจ�ำกัดการใช้เฉพาะรัฐและหน่วยงานระหว่างประเทศเท่านั้น

กฎหมายบังคับ (ius cogens)
ius cogens ตามค�ำอธิบายในอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา (Vienna Convention on the
Law of Treaties)3 ข้อ 53 หมายถึง “บรรทัดฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับและรับรู้ของประชาคมของรัฐนานาชาติ
โดยรวม ไม่เปิดให้มกี ารงดเว้นการใช้ และสามารถดัดแปลงแก้ไขเฉพาะเมือ่ มีการก�ำหนดบรรทัดฐานใหม่
ในลักษณะที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่มีคุณลักษณะแบบเดียวกัน” ศาสตราจารย์บราวน์ลาย (Ian
Brownlie) ยกตัวอย่างหลักเกณฑ์ที่เป็น ius cogens ดังนี้
• การห้ามใช้ก�ำลัง
• กฎหมายเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
• หลักการไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
• อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
• หลักเกณฑ์ห้ามการค้าทาสและการกระท�ำอันเป็นโจรสลัด (piracy)4
ในแง่ของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต เราอาจน�ำหลัก ius cogens มาใช้กับกิจกรรมที่ส่งเสริม
หลักเกณฑ์บางอย่างได้ (เช่น การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ การเอาคนลงเป็นทาส)
เขตอ�ำนาจศาล
เขตอ�ำนาจศาล (jurisdiction) หมายถึง อ�ำนาจของศาลและหน่วยงานของรัฐในการวินจิ ฉัยคดีตามกฎหมาย
ความสัมพันธ์ระหว่างเขตอ�ำนาจศาลและอินเทอร์เน็ตมักมีความคลุมเครือ เนื่องจากเขตอ�ำนาจศาลมัก
เกีย่ วข้องกับการแบ่งเขตแดนของประเทศในเชิงภูมศิ าสตร์ รัฐแต่ละแห่งมีสทิ ธิของตนเองทีจ่ ะประกาศใช้
เขตอ�ำนาจศาลเหนือดินแดนของตน อย่างไรก็ดี อินเทอร์เน็ตเป็นพื้นฐานให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้าม
พรมแดนอย่างมาก ท�ำให้ยากแก่การตรวจสอบโดยใช้กลไกของรัฐแบบเดิม (แม้จะไม่ถงึ ขัน้ ท�ำไม่ได้กต็ าม)
ค�ำถามเกี่ยวกับเขตอ�ำนาจศาลในด้านอินเทอร์เน็ตเน้นให้เห็นข้อถกเถียงส�ำคัญเกี่ยวกับการอภิบาล
อินเทอร์เน็ต กล่าวคือเราจะสามารถ “ทอดสมอ” ให้อินเทอร์เน็ตอยู่ติดกับต�ำแหน่งทางกฎหมายและ
การเมืองได้อย่างไร?5
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เขตอ�ำนาจศาล - เทคนิคพื้นฐาน
ในการวินิจฉัยเขตอ�ำนาจศาล มีประเด็นส�ำคัญที่ต้องพิจารณาดังนี้
• ศาลหรือหน่วยงานของรัฐใดที่มีอ�ำนาจเกี่ยวข้อง? (เขตอ�ำนาจศาลในเชิงขั้นตอนปฏิบัติ)
• จะน�ำหลักเกณฑ์ใดมาใช้? (เขตอ�ำนาจศาลในเชิงสารบัญญัติ)
• จะบังคับคดีตามค�ำสั่งศาลอย่างไร? (การบังคับใช้เขตอ�ำนาจศาล)
หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ช่วยในการก�ำหนดเขตอ�ำนาจศาลในบางกรณี
•	หลักเกณฑ์เชิงเขตแดน (Territorial Principle) - สิทธิของรัฐในการปกครองบุคคลและทรัพย์สนิ
ที่อยู่ในเขตแดนของตน
•	หลักเกณฑ์เชิงบุคคล (Personality Principle) - สิทธิของรัฐในการปกครองพลเมืองของตน
ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด (หลักการที่อิงกับสัญชาติ)
•	หลักการเชิงผลลัพธ์ (Effects Principle) - สิทธิของรัฐในการปกครองผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
และกฎหมายในเขตแดนของตน โดยเป็นผลจากการกระท�ำที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
หลักการส�ำคัญอีกประการหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ พร้อมกับกฎหมายระหว่างประเทศสมัยใหม่คอื เขตอ�ำนาจ
ศาลสากล (universal jurisdiction)6 “แนวคิดเกี่ยวกับเขตอ�ำนาจศาลสากล กล่าวโดยรวมๆ แล้วหมายถึง
อ�ำนาจของรัฐที่จะลงโทษความผิดทางอาญาบางประการ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ใดและไม่ว่าใครเป็นผู้กระท�ำ
ทัง้ นี้โดยไม่ตอ้ งค�ำนึงถึงความเชือ่ มโยงในแง่เขตแดน สัญชาติ หรือผลประโยชน์เฉพาะของรัฐ”7 เขตอ�ำนาจ
ศาลสากลครอบคลุมความผิดทางอาญา อย่างเช่น การกระท�ำอันเป็นโจรสลัด อาชญากรรมสงคราม และ
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

ความขัดแย้งของเขตอ�ำนาจศาล
ความขัดแย้งของเขตอ�ำนาจศาลเกิดขึ้นเมื่อรัฐเกินกว่าหนึ่งแห่งอ้างว่าตนมีเขตอ�ำนาจศาลในคดีบางคดี
โดยมักเกิดขึน้ ในคดีทเี่ กีย่ วข้องกับองค์ประกอบนอกเหนือจากเขตแดน (เช่น เกีย่ วข้องกับบุคคลทีม่ าจาก
รั ฐ ต่ า งๆ หรื อ ธุ ร กรรมระหว่ า งประเทศ) เขตอ� ำ นาจศาลที่ เ กี่ ย วข้ อ งเกิ ด ขึ้ น ตามองค์ ป ระกอบ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้: เขตแดน สัญชาติ หรือผลลัพธ์ของการกระท�ำ เวลาที่เราโพสต์เนื้อหาหรือมี
ปฏิสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต เป็นเรื่องยากที่จะทราบว่ามีการละเมิดกฎหมายระดับประเทศของใคร
ในบริบทดังกล่าว กิจกรรมแทบทุกอย่างในอินเทอร์เน็ตมีลักษณะเป็นสากล และอาจท�ำให้เกิดเขตอ�ำนาจ
ศาลที่ทับซ้อนกัน หรือที่เรียกกันว่าปรากฏการณ์ล้นทะลัก (spill-over effect)8
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กรณีตั้งแต่ยุคแรกๆ และมีการอ้างอิงถึงที่สะท้อนปัญหาของเขตอ�ำนาจศาลที่ทับซ้อนกัน ได้แก่
คดีของยาฮู! ในฝรั่งเศสเมื่อปี 20019 เป็นคดีที่เกิดจากการละเมิดกฎหมายฝรั่งเศสซึ่งห้ามการจัดแสดง
และการขายวัตถุเกีย่ วกับนาซี แม้วา่ เว็บไซต์ทขี่ ายสินค้าเหล่านี้ ซึง่ ในกรณีนี้คอื เว็บไซต์ทเี่ ปิดประมูลของ
Yahoo.com ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐฯ จะอนุญาตให้มีการจัดแสดงสินค้าเหล่านั้นและถือเป็นเรื่องถูกกฎหมาย
คดีนี้ได้รบั การคลีค่ ลายโดยการใช้ทางออกเชิงเทคนิค (โดยการใช้ซอฟต์แวร์คดั กรองต�ำแหน่งของผูใ้ ช้งาน
เว็บไซต์ หรือ geo-location and filtering of access) ยาฮู! ถูกบังคับให้ต้องระบุตัวผู้ใช้งานจากฝรั่งเศส
ซึ่งเข้าไปยังเว็บไซต์ และปิดกั้นไม่ให้พวกเขาสามารถเข้าชมหน้าเว็บที่มีสินค้าเกี่ยวกับนาซี10
นอกจากการแก้ปัญหาเชิงเทคนิค (การใช้ซอฟต์แวร์คัดกรองต�ำแหน่งของผู้ใช้งานเว็บไซต์) เรา
ยังสามารถใช้แนวทางอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งของเขตอ�ำนาจศาล รวมทั้งการท�ำให้กฎหมาย
ระดับประเทศมีเนื้อหาแบบเดียวกันและการใช้อนุญาโตตุลาการ

การท�ำให้กฎหมายระดับประเทศมีเนือ้ หาแบบเดียวกัน
การท�ำให้กฎหมายระดับประเทศมีเนื้อหาแบบเดียวกันอาจน�ำไปสู่การก�ำหนดชุดของหลักเกณฑ์ที่
เหมือนกันในระดับโลก เมื่อมีหลักเกณฑ์เดียวกัน ค�ำถามเกี่ยวกับเขตอ�ำนาจศาลย่อมลดความส�ำคัญลง
การท�ำให้กฎหมายมีเนือ้ หาเดียวกันอาจเกิดขึน้ ได้ในประเด็นทีม่ คี วามเห็นระดับโลกเป็นเอกฉันท์คอ่ นข้าง
สูง ยกตัวอย่างเช่น กรณีสอื่ ลามกอนาจารของเด็ก การกระท�ำอันเป็นโจรสลัด การเอาคนลงเป็นทาส และ
การก่อการร้าย รวมทั้งโลกยังมีความเห็นคล้ายกันในประเด็นอื่นๆ อย่างเช่นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
อย่างไรก็ดี ในบางประเด็น เช่น นโยบายเกีย่ วกับเนือ้ หา ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรือ่ งง่ายทีจ่ ะมีมติเป็นเอกฉันท์
ในระดับโลกเพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์พื้นฐานเดียวกัน เนื่องจากมีการปะทะกันระหว่างความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมในโลกออนไลน์อย่างชัดเจนมากยิง่ กว่าในโลกออฟไลน์11 การขาดเนือ้ หากฎหมายแบบเดียวกัน
ยังส่งผลกระทบในแง่การกระตุ้นให้ผู้จัดท�ำเว็บเลือกเสนอเนื้อหาของเว็บในประเทศที่มีระดับการควบคุม
ทางอินเทอร์เน็ตต�่ำกว่า เมื่อใช้วิธีเทียบเคียงกับ
กฎหมายทะเล บางประเทศจะส่ง “สัญญาณที่เปิด
ดูบทที่ 2 ส�ำหรับการอภิปรายเพิ่มเติม
กว้าง” หรือกลายเป็นศูนย์กลาง “นอกชายฝั่ง” ที่
เกี่ยวกับความมั่นคงไซเบอร์และสแปม
ดีกว่าส�ำหรับโลกอินเทอร์เน็ต

อนุญาโตตุลาการ
อนุญาโตตุลาการ (arbitration) เป็นกลไกระงับข้อพิพาทในประเทศที่มีระบบศาลทั่วไป ในระบบ
อนุญาโตตุลาการ ผู้วินิจฉัยจะเป็นบุคคลที่เป็นกลาง 1 คนหรือกว่านั้นซึ่งคัดเลือกมาจากคู่กรณี
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเป็นแนวปฏิบตั ทิ มี่ มี ายาวนานในแวดวงธุรกิจ โดยมักมีการระบุถงึ กลไก
อนุญาโตตุลาการในการท�ำสัญญาระหว่างเอกชน ทั้งนี้เพื่อเป็นกลไกระงับข้อพิพาทในอนาคต สัญญา
อนุญาโตตุลาการก็มักมีหลายแบบ ซึ่งให้รายละเอียดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งของอนุญาโตตุลาการ
ขั้นตอนการวินิจฉัย และกฎหมายที่ใช้ส�ำหรับการวินิจฉัย
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ตาราง 2 เสนอภาพรวมเกี่ยวกับความแตกต่างส�ำคัญระหว่างระบบศาลทั่วไปกับอนุญาโตตุลาการ

องค์ประกอบ

เขตอ�ำนาจศาล

อนุญาโตตุลาการ

องค์กร

ก�ำหนดโดยกฎหมาย/สนธิสัญญา
- มีผลถาวร

ก�ำหนดโดยคูก่ รณี (มีผลชัว่ คราว, เฉพาะกิจ)
ก�ำหนดโดยข้อตกลง (มีผลถาวร)

กฎหมายในชั้นศาล (ผู้พิพากษาเป็นผู้ คู่กรณีเลือกข้อกฎหมายได้ ถ้าไม่เลือกก็ให้
กฎหมายที่
น�ำมาประยุกต์ใช้ได้ ตัดสินใจว่าจะประยุกต์ใช้กฎหมายข้อใด) ใช้ ข ้ อ กฎหมายตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญา
หากไม่มีการระบุไว้ก็ ให้ใช้กฎหมายของ
ประธานอนุญาโตตุลาการ

วิธีพิจารณาความ วิธีพิจารณาความในชั้นศาลก�ำหนดโดย ก�ำหนดโดยคูก่ รณี (มีผลชัว่ คราว, เฉพาะกิจ)
กฎหมาย/สนธิสัญญา

อนุญาโตตุลาการ (มีผลถาวร)

อ�ำนาจหน้าที่
/เป้าหมายของ
ข้อพิพาท

ก� ำ หนดโดยกฎหมาย/สนธิ สั ญ ญาที่ ก�ำหนดโดยคู่กรณี
เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของข้อพิพาท

การตัดสินใจ

มีผลผูกมัด

มีผลผูกมัด

เมื่อเปรียบเทียบกับศาลแบบทั่วไป อนุญาโตตุลาการมีข้อได้เปรียบหลายประการ รวมทั้งมีความ
ยืดหยุ่นมากกว่า ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า เร็วกว่า มีข้อได้เปรียบเกี่ยวกับการเลือกเขตอ�ำนาจศาล และมีการ
บังคับคดีให้จ่ายค่าชดเชยได้ง่ายกว่าหากเป็นอนุญาโตตุลาการในต่างประเทศ ข้อได้เปรียบส�ำคัญอย่าง
หนึ่งของอนุญาโตตุลาการคือช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งของเขตอ�ำนาจศาล อนุญาโตตุลาการมีข้อ
ได้เปรียบในประเด็นทีม่ คี วามยุง่ ยากมากสุดส�ำหรับคดีเกีย่ วกับอินเทอร์เน็ต นัน่ คือการบังคับคดี (การจ่าย
ค่าชดเชย) อนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับและการใช้บังคับค�ำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการต่างประเทศฉบับ
นิวยอร์ก (The New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral
Awards)12 เป็นตัวบทที่ก�ำกับดูแลการบังคับค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ตามอนุสัญญาดังกล่าว ศาล
ในประเทศมีหน้าทีบ่ งั คับค�ำชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการในการจ่ายค่าชดเชย ปกติแล้ว การบังคับค�ำชีข้ าด
ของอนุญาโตตุลาการในต่างประเทศโดยใช้อำ� นาจตามอนุสญั ญานครนิวยอร์กมักท�ำได้งา่ ยกว่าการบังคับ
ค�ำสั่งของศาลต่างประเทศ
ข้อจ�ำกัดหลักของอนุญาโตตุลาการคือ ไม่สามารถน�ำมาใช้กับคดีที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
สาธารณะในระดับสูง เช่น การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ซึง่ จ�ำเป็นต้องมีการแทรกแซงผ่านระบบศาลของรัฐ
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อนุญาโตตุลาการเป็นกลไกที่ใช้อย่างแพร่หลายส�ำหรับข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ และมีระบบที่จัดท�ำ
เป็นอย่างดีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และหน่วยงานซึ่งท�ำหน้าที่ระงับข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ โดยข้อบทระหว่าง
ประเทศที่ส�ำคัญคือ กฎหมายแม่แบบว่าด้วยอนุญาโตตุลาการเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศ (Model Law
on International Commercial Arbitration) ค.ศ. 1985 ของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติวา่ ด้วยกฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศ (United Nations Commission on International Trade Law - UNCITRAL)13
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศชั้นน�ำมักมีส่วนเชื่อมโยงกับหอการค้า

อนุญาโตตุลาการและอินเทอร์เน็ต
อนุญาโตตุลาการและระบบการระงับข้อพิพาททางเลือกถูกใช้งานอย่างแพร่หลายเพื่ออุดช่องว่าง
ในกรณีที่ไม่มกี ฎหมายเอกชนระหว่างประเทศส�ำหรับคดีเกีย่ วกับอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างทีช่ ดั เจนของการน�ำ
กลไกระงับข้อพิพาทแบบทางเลือกมาใช้กบั คดีเกีย่ วกับอินเทอร์เน็ตคือ นโยบายสากลเพือ่ ระงับข้อพิพาท
เกี่ยวกับชื่อโดเมน (Universal Domain-Name Dispute-Resolution Policy - UDRP) ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดย
องค์การทรัพย์สนิ ทางปัญญาโลก (WIPO) และบังคับใช้โดย ICANN โดยถือเป็นขัน้ ตอนการระงับข้อพิพาท
หลัก นับแต่เริ่มท�ำงานภายใต้ UDRP ในเดือนธันวาคม 1999 อนุญาโตตุลาการ องค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลก และศูนย์ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Mediation Center) พิจารณากว่า 22,500 คดี และเมื่อมีการน�ำ
โดเมนระดับบนสุดทั่วไปแบบใหม่มาใช้เพิ่มเติม คาดว่าจะท�ำให้เกิดปัญหาความท้าทายใหม่ๆ มากขึ้น13
UDRP ถือว่าเป็นกลไกระงับข้อพิพาทเบือ้ งต้นส�ำหรับการท�ำสัญญาทุกประเภททีเ่ กีย่ วข้องกับการ
จดทะเบียนโดเมนระดับบนสุดทั่วไป (เช่น .com, .edu, .org, .net) รวมทั้งกรณีที่เป็นโดเมนประเทศ
บางชื่อ ซึ่งมีจุดเด่นเนื่องจากการบังคับค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการสามารถท�ำได้โดยตรงผ่านการ
เปลี่ยนแปลงระบบชื่อโดเมน โดยไม่ต้องบังคับคดีผ่านศาลในประเทศ
อนุญาโตตุลาการเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่เร็วกว่า ง่ายกว่า และราคาถูกกว่า อย่างไรก็ดี การ
ใช้อนุญาโตตุลาการเป็นกลไกระงับข้อพิพาทหลักทางอินเทอร์เน็ตมีข้อจ�ำกัดร้ายแรงบางประการ ได้แก่
•	ประการแรก อนุญาโตตุลาการมักเป็นกลไกที่ก�ำหนดไว้ตั้งแต่ตอนท�ำสัญญา โดยอาจไม่
ครอบคลุมอีกหลายประเด็นนอกเหนือจากรายละเอียดในข้อสัญญา เพราะเป็นการก�ำหนดไว้
ล่วงหน้า (อาจไม่ครอบคลุมกรณีหมิ่นประมาท ความรับผิดชอบรูปแบบต่าง ๆ อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์)
•	ประการที่ 2 หลายฝ่ายมองว่าการก�ำหนดเงื่อนไขให้ใช้อนุญาโตตุลาการในสัญญามาตรฐาน
ท�ำให้เกิดความเสียเปรียบกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีอ�ำนาจน้อยกว่า (เช่น กรณีที่เป็นสัญญา
ระหว่างผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือลูกค้าในระบบอีคอมเมิร์ซ)
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•	ประการที่ 3 มีข้อกังวลว่าระบบอนุญาโตตุลาการเป็นการส่งเสริมการใช้กฎหมายตาม
ค�ำพิพากษา (ระบบกฎหมายแบบสหรัฐฯ/สหราชอาณาจักร) ในระดับโลก และจะค่อยๆ เข้าไป
ทดแทนระบบกฎหมายประเทศอื่น ในกรณีที่เป็นอีคอมเมิร์ซอาจเป็นเรื่องที่ยอมรับได้
เนื่องจากหลักเกณฑ์ของกฎหมายพาณิชย์ที่เป็นสารบัญญัติมีความคล้ายคลึงกันค่อนข้าง
สูงอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี การขยายตัวของระบบกฎหมายตาม
ดูบทที่ 1 ส�ำหรับการอภิปรายเพิ่มเติม ค�ำพิพากษาเป็นประเด็นทีเ่ ปราะบางในเชิงสังคม-วัฒนธรรม
เกี่ยวกับ DNS
โดยเฉพาะกรณี ที่ เ ป็ น เนื้ อ หาในอิ น เทอร์ เ น็ ต ซึ่ ง ระบบ
กฎหมายของประเทศจะสะท้อนบริบททางวัฒนธรรมได้ดกี ว่า
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ความรู้และความคิดเป็นทรัพยากรส�ำคัญในเศรษฐกิจโลก การคุ้มครองความรู้และความคิดผ่านระบบ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญากลายเป็นประเด็นส�ำคัญอย่างหนึง่ ส�ำหรับการถกเถียงในเรือ่ งการอภิบาลอินเทอร์เน็ต
และมีองค์ประกอบส�ำคัญเกี่ยวข้องกับการพัฒนา ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับผลกระทบจากการพัฒนา
อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะในแง่การเปลี่ยนความรู้และข้อมูลเป็นรูปดิจิทัล รวมทั้งการน�ำไปดัดแปลงใน
รู ป แบบใหม่ ๆ หลายรู ป แบบ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ แ ก่ ลิ ข สิ ท ธิ์
เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอื่นประกอบด้วยการออกแบบ สิทธิบัตรใน
เชิงอรรถประโยชน์ (utility models) ความลับทางการค้า ตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และพันธุ์พืช

ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์คุ้มครองเฉพาะการแสดงออกของความคิดอย่างเป็นรูปธรรมในหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นหนังสือ
ซีดี หรือไฟล์คอมพิวเตอร์ ความคิดโดยตัวของมันเองไม่ได้ถูกคุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์ ในทางปฏิบัติแล้ว
เรามักประสบปัญหาในการแยกแยะให้ชัดเจนระหว่างความคิดกับการแสดงออกซึ่งความคิด
ระบอบลิขสิทธิ์พัฒนาไปตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ทุกชิ้นทั้งในแง่การพิมพ์
วิทยุ โทรทัศน์ และเครื่องบันทึกเทปวิดีโอ ต่างส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์
ลิขสิทธิ์ ในทางอินเทอร์เน็ตก็เช่นกัน ทีผ่ า่ นมามีความพยายามต่อต้านแนวคิดเกีย่ วกับลิขสิทธิแ์ บบดัง้ เดิม
ตั้งแต่ในรูปแบบง่ายๆ ของ “การตัดแปะ” (cutting and pasting) ข้อความจากเว็บไปจนถึงกิจกรรมที่
ซับซ้อนกว่า เช่น การเอาเพลงและวิดีโอไปปล่อยเป็นจ�ำนวนมากในอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ตยังท�ำให้เกิดประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื ลิขสิทธิ์ ท�ำให้พวกเขามีเครือ่ งมือทางเทคนิคทีท่ รงพลัง
มากขึ้นในการคุ้มครองและตรวจสอบการใช้งานลิขสิทธิ์ พัฒนาการเหล่านี้เป็นอันตรายต่อความสมดุลที่
เปราะบางระหว่างสิทธิของผู้แต่งกับประโยชน์สาธารณะ ซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำคัญของกฎหมายลิขสิทธิ์
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จนถึงปัจจุบัน ผู้ถือลิขสิทธิ์ซึ่งมักเป็นบริษัทเจ้าของสื่อและมัลติมีเดียรายใหญ่ต่างมีบทบาทอย่าง
เข้มแข็งในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ท�ำให้มีการมองว่าประโยชน์สาธารณะไม่ได้รับการยอมรับ
อย่างดีพอ และไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างจริงจัง อย่างไรก็ดี สภาพการณ์นี้เริ่มเปลี่ยนไป ซึ่งเป็นผล
มาจากความพยายามระดับโลกหลายประการที่ผลักดันให้มีการเข้าถึงความรู้และข้อมูลแบบเปิด [เช่น
ครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)]
สภาพการณ์ปัจจุบัน

การคุ้มครองลิขสิทธิ์ทเี่ ข้มงวดมากขึน้ ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
อุ ต สาหกรรมแผ่ น เสี ย งและบั น เทิ ง ต่ า งล็ อ บบี้ อ ย่ า งหนั ก ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและระหว่ า งประเทศ
เพื่อให้มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่เข้มงวดมากขึ้น ในสหรัฐฯ การคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่เข้มงวดมากขึ้นเป็นผล
มาจากการบังคับใช้รัฐบัญญัติลิขสิทธิ์สหัสวรรษดิจิทัล (US Digital Millennium Copyright Act - DMCA)
ค.ศ. 1998 ในระดับสากล การคุม้ ครองผลงานดิจทิ ลั เกิดขึน้ ผ่านสนธิสญั ญาลิขสิทธิข์ ององค์การทรัพย์สนิ
ทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty) (1996) สนธิสัญญาดังกล่าวยังมีข้อบัญญัติที่ท�ำให้ระบบการ
คุ้มครองลิขสิทธิ์เข้มงวดมากขึ้น อย่างเช่น การก�ำหนดให้เป็นเอกสิทธิ์ของผู้ประพันธ์ การห้ามการ
หลีกเลี่ยงมาตรการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในเชิงเทคนิค และมาตรการอื่นๆ
มีการออกระเบียบหลายฉบับทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อบังคับ
สื่ออินเทอร์เน็ตให้ต้องคัดกรองหรือตรวจสอบการเผยแพร่เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ กระตุ้นให้เกิดการประท้วง
จากสาธารณะเพื่อไม่ให้น�ำระเบียบเหล่านี้มาใช้ ในปี 2011 มีการสนับสนุนร่ารัฐบัญญัติ 2 ฉบับในสหรัฐฯ
ได้แก่ รัฐบัญญัติหยุดยั้งการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ (SOPA)15 และรัฐบัญญัติคุ้มครองไอพี (PROTECT
IP Act - PIPA)16 ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ในการต่อต้านโจรสลัดออนไลน์ มีทั้งการปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์
ทีล่ ะเมิดลิขสิทธิ์ และการห้ามไม่ให้เสิรช์ เอนจินแสดงผลการค้นหาเป็นลิงก์ไปยังเว็บไซต์ดงั กล่าว ในระดับ
สากล ข้อตกลงต่อต้านการค้าสินค้าปลอมแปลง (ACTA)17 เป็นความพยายามแก้ปัญหาการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งอาจเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน (บริษัท) สามารถบังคับใช้กฎหมายและตรวจสอบ
การกระท�ำผิดด้วยตนเอง ภายหลังการประท้วงอย่างเข้มแข็งในยุโรป รัฐสภายุโรปจึงลงมติคดั ค้าน ACTA
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ภาพประกอบ 13
ความพยายามจัดท�ำระเบียบเหล่านีถ้ กู วิจารณ์อย่างหนักจากนักวิชาการและกลุม่ สิทธิพลเมืองซึง่
อ้างเหตุผลด้านสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตแต่ละคนได้เข้าร่วมการประท้วงเหล่านี้
ทั้งในโลกออนไลน์และโลกออฟไลน์18

124

บทที่ 3 ตะกร้ากฎหมาย

ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์
เครื่องมือที่ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ใช้มักถูกใช้โดยผู้ท�ำหน้าที่คุ้มครองสิทธิเช่นกัน โดยทั่วไปแล้ว ทางการ
และภาคธุรกิจมักใช้กลไกทางกฎหมายเพื่อท�ำหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนเอง อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา
ภาคธุรกิจได้ใช้เครื่องมือที่เป็นซอฟต์แวร์เพื่อปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์มากขึ้น
บทความใน New York Times ระบุยุทธวิธีการใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัทแผ่นเสียง/บันเทิงเพื่อ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ของตนเอง ดังนี้
•	การใช้ไวรัสประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ระหว่างการดาวน์โหลดเพลงละเมิดลิขสิทธิ์
เพื่อน�ำผู้ใช้งานไปยังเว็บไซต์ที่ขายเพลงอย่างถูกกฎหมาย
•	การใช้ซอฟต์แวร์เพือ่ ให้คอมพิวเตอร์แฮงก์ชวั่ ขณะ จากนัน้ ก็ขนึ้ โชว์คำ� เตือนในจอเกีย่ วกับการ
ดาวน์โหลดเพลงเถื่อน
•	การโจมตีด้วยความเงียบ (Silence) เป็นการเข้าไปสแกนฮาร์ดดิสก์ ก่อนจะพยายามลบไฟล์
ละเมิดลิขสิทธิ์ออกไป
•	การใช้ค�ำสั่งห้าม (Interdiction) เป็นการปิดกั้นมิให้ผู้พยายามดาวน์โหลดเพลงเถื่อนเชื่อมต่อ
กับเน็ตได้
ศาสตราจารย์ลอว์เรนซ์ เลสสิก แห่งคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ด เตือนว่ามาตรการ
เหล่านีอ้ าจผิดกฎหมาย19 บริษทั ทีน่ ำ� มาตรการปกป้องตนเองเหล่านีม้ าใช้กำ� ลังละเมิดกฎหมายหรือเปล่า?

เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิทธิดิจิทัล
เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวและเป็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ภาคธุรกิจได้น�ำเทคโนโลยีหลายรูปแบบ
มาใช้เพื่อจัดการการเข้าถึงสื่อที่ได้รับการคุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์ ไมโครซอฟท์ ได้น�ำระบบซอฟต์แวร์เพื่อ
จัดการสิทธิดิจิทัลมาใช้กรณีที่มีการดาวน์โหลดไฟล์เสียง ภาพยนตร์ และงานลิขสิทธิ์อื่นๆ ในขณะที่ทาง
บริษัท Xerox (ContentGuard), Philips และ Sony (InterTrust) ก็ก�ำลังพัฒนาระบบที่คล้ายคลึงกัน
การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเพื่อการคุ้มครองลิขสิทธิ์ต้ังอยู่บนพื้นฐานทางกฎหมายตาม
สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกและ DMCA นอกจากนั้น DMCA ยังเอาผิดกับ
ความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจจับทางเทคโนโลยีเพื่อการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์

125

บทที่ 3 ตะกร้ากฎหมาย
ปัญหา

แก้ไขหรือพัฒนากลไกลิขสิทธิ์ใหม่ๆ
ท�ำอย่างไรกลไกลิขสิทธิ์จึงจะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงลึกซึ้งอันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต? ค�ำตอบอย่างหนึ่งของรัฐบาลสหรัฐฯ อยู่ในเอกสารทางการ
ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลระดับประเทศ (White Paper on Intellectual
Property and National Information Infrastructure)20 กล่าวคือจ�ำเป็นต้องมีการแก้ไขเล็กน้อยต่อระเบียบ
ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ทัง้ นี้โดยใช้แนวคิด “การลดความเป็นวัตถุ” (dematerialising) ของลิขสิทธิ์ กล่าวคือหลัก “การ
มีรูปร่างปรากฏ” (fixation) “การเผยแพร่” (distribution) “การส่งต่อ” (transmission) และ “การตีพิมพ์”
(publication) แนวทางดังกล่าวเป็นไปตามสนธิสัญญาด้านลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศฉบับส�ำคัญๆ ซึ่งรวม
ถึงข้อตกลงเรือ่ งสิทธิบตั รในทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีเ่ กีย่ วกับการค้า (Agreement on Trade-Related aspects
of Intellectual Property Rights - TRIPS) และอนุสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
อย่างไรก็ดี มีผู้เห็นต่างโดยมองว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายในระดับลึกซึ้ง เนื่องจาก
ลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลไม่ได้หมายถึงเฉพาะ “สิทธิที่จะป้องกันการท�ำส�ำเนา” เท่านั้น แต่ยังหมายถึง “สิทธิที่
จะป้องกันการเข้าถึง” ด้วย สุดท้ายแล้วยิ่งมีทางเลือกในทางเทคนิคเพื่อจ�ำกัดการเข้าถึงสื่อดิจิทัลมากขึ้น
เท่าไร เราคงต้องตัง้ ค�ำถามว่าการคุม้ ครองลิขสิทธิย์ งั จ�ำเป็นหรือไม่ และยังเป็นค�ำถามว่าจะมีการคุม้ ครอง
ประโยชน์สาธารณะซึ่งเป็นองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งของสมการลิขสิทธิ์อย่างไร

การคุม้ ครองประโยชน์สาธารณะ - การน�ำงานมีลขิ สิทธิไ์ ป “ใช้อย่างเป็นธรรม”
ในเบื้องต้นระบบลิขสิทธิ์ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์และการประดิษฐ์ จึงประกอบ
ด้วยส่วนส�ำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ การคุ้มครองสิทธิของผู้ประพันธ์ และการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
ค�ำถามส�ำคัญคือสาธารณชนจะสามารถเข้าถึงงานลิขสิทธิ์ได้อย่างไรเพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์
เกิดองค์ความรูใ้ หม่ และเป็นไปเพือ่ สวัสดิภาพระดับโลก กล่าวในทางปฏิบตั ิ เราสามารถคุม้ ครองประโยชน์
สาธารณะผ่านแนวคิดของการน�ำงานลิขสิทธิ์ไป “ใช้อย่างเป็นธรรม” (fair use)21

ลิขสิทธิ์และการพัฒนา
ความพยายามที่จะจ�ำกัดการใช้งานลิขสิทธิ์อย่างเป็นธรรมจะยิ่งท�ำให้ประเทศก�ำลังพัฒนาเสียเปรียบ
อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังของนักวิจัย นักศึกษา และบุคคลอื่นๆ จากประเทศก�ำลังพัฒนาใน
การเข้าไปมีส่วนร่วมกับการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ระดับโลก ระบอบลิขสิทธิ์ที่
เข้มงวดอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อการสร้างศักยภาพของประเทศก�ำลังพัฒนา ปรากฏการณ์อกี ด้านหนึง่
คือการแปลงข้อมูลของวัตถุทมี่ คี า่ ทางวัฒนธรรมและศิลปะจากประเทศก�ำลังพัฒนาอยู่ในรูปสือ่ ดิจทิ ลั ซึง่
สุดท้ายแล้วประเทศก�ำลังพัฒนาอาจต้องจ่ายเงินเพือ่ รับชมมรดกทางวัฒนธรรมและศิลปกรรมของตนเอง
ที่ถูกแปลงเป็นสื่อดิจิทัล ท�ำแพ็กเกจใหม่ และตกเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทบันเทิงและสื่อต่างชาติ
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องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกและ TRIPS
ระบอบคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ส�ำคัญของโลกมี 2 ระบอบ องค์การทรัพย์สินทางปัญญา
โลกเป็นผูบ้ ริหารจัดการระบบทรัพย์สนิ ทางปัญญาโดยใช้พนื้ ฐานของอนุสญั ญากรุงเบิรน์ และอนุสญั ญากรุง
ปารีส อีกระบอบหนึง่ ทีอ่ ยู่ใต้การด�ำเนินงานขององค์การการค้าโลกตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของข้อตกลง TRIPS
การเปลี่ยนผ่านอ�ำนาจประสานงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศจากองค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลกไปยังองค์การการค้าโลก เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้เข้มแข็งขึ้น
โดยเฉพาะในแง่การบังคับใช้ ซึ่งนับเป็นประโยชน์ส�ำคัญอย่างหนึ่งส�ำหรับประเทศพัฒนาแล้วในช่วงที่มี
การเจรจารอบอุรุกวัยขององค์การการค้าโลก
ประเทศก�ำลังพัฒนาหลายแห่งต่างกังวลกับทิศทางดังกล่าว เพราะกลไกบังคับใช้ที่เข้มงวดขึ้น
ขององค์การการค้าโลกย่อมท�ำให้ประเทศก�ำลังพัฒนามีพื้นที่ในการด�ำเนินงานน้อยลง และกระทบต่อ
ความสมดุลระหว่างความต้องการทีจ่ ะพัฒนากับการคุม้ ครองสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาระหว่างประเทศ
จนถึงปัจจุบัน องค์การการค้าโลกและข้อตกลง TRIPS ต่างให้ความส�ำคัญกับการตีความทรัพย์สินทาง
ปัญญาส�ำหรับผลิตภัณฑ์ยา เชื่อว่าในอนาคตจะมีการพูดคุยในประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาและ
อินเทอร์เน็ตมากขึ้น

ความรับผิดต่อการละเมิดลิขสิทธิ์
กลไกบังคับใช้ในด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศมีความเข้มงวดมากขึ้น โดยก�ำหนดให้ผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ตต้องมีส่วนรับผิดต่อการปล่อยให้มีงานละเมิดลิขสิทธิ์ในเซิร์ฟเวอร์ของตนในกรณีที่
ได้รับแจ้งให้ลบงานดังกล่าวแต่ไม่มีการลบ เป็นเหตุให้ระบอบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เคยแลดู
คลุมเครือกลายเป็นเงื่อนไขบังคับใช้โดยตรงกับแวดวงอินเทอร์เน็ต
ตามแนวทางของ DMCA ของสหรัฐฯ และระเบียบของสหภาพยุโรป22 จะมีการยกเว้นความ
รับผิดให้กับผู้ให้บริการ กรณีที่มีการส่งหรือเก็บข้อมูลตามค�ำสั่งของผู้ใช้งาน และเรียกร้องให้ผู้ให้บริการ
ต้องด�ำเนินการตามกระบวนค�ำสั่ง “แจ้งเตือนและเอาออก”23 ทางออกดังกล่าวช่วยให้ผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตมีความสบายใจระดับหนึ่ง เนื่องจากไม่ต้องรับโทษทางกฎหมาย แต่ก็อาจท�ำให้พวกเขาต้อง
ท�ำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาตัดสินเนื้อหาด้วยตนเอง24 และอาจช่วยแก้ปัญหาได้เพียงบางส่วน เนื่องจาก
เนื้อหาที่มีปัญหาอาจถูกโพสต์จากอีกเว็บไซต์หนึ่งซึ่งอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอีกเจ้า
คดีที่เกี่ยวข้องในประเด็นอนาคตของลิขสิทธิ์ต่ออินเทอร์เน็ต ได้แก่ คดีที่มีการฟ้องร้องต่อบริษัท
กรอกสเตอร์และสตรีมคาสต์ ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตซอฟต์แวร์สำ� หรับการแชร์ไฟล์แบบ P2P สมาคมอุตสาหกรรม
แผ่นเสียงแห่งอเมริกา (Recording Industry Association of America - RIAA) อ้างข้อก�ำหนดของ DMCA
เพือ่ ขอให้ทงั้ สองบริษทั หลีกเลีย่ งการพัฒนาเทคโนโลยีการแชร์ไฟล์ซงึ่ สนับสนุนให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์
ในเบือ้ งต้น ศาลสหรัฐฯ ตัดสินให้บริษทั ซอฟต์แวร์อย่างกรอกสเตอร์และสตรีมคาสต์ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อ
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การละเมิดลิขสิทธิ์ที่อาจเกิดขึ้นหากมีเหตุผลที่เหมาะสม อย่างไรก็ดี ในเดือนมิถุนายน 2005 ศาลสูงสุด
ของสหรัฐฯ มีค�ำวินิจฉัยว่าผู้พัฒนาซอฟต์แวร์มีส่วนรับผิดชอบต่อการใช้ซอฟต์แวร์ในทางมิชอบ ขณะที่
มูลนิธิ Electronic Frontier Foundation (EFF) ตั้งข้อสังเกตว่าคดีนี้จะน�ำไปสู่การฟ้องร้องคดีมากมายใน
ช่วงอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเพื่อเอาผิดกับบุคคลและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งคิดเป็นจ�ำนวนมากกว่า 3 หมื่น
คดีถา้ นับจนถึงปี 200825 แม้วา่ ทาง RIAA ได้ยตุ กิ ารฟ้องร้องคดีของตน แต่การฟ้องคดีเกีย่ วกับการละเมิด
ลิขสิทธิ์ยังคงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเข้มข้นและหลากหลายในลักษณะเดียวกับพัฒนาการทาง
เทคโนโลยี26
เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายการค้า (trademarks) เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตในแง่ของการจดทะเบียนชื่อโดเมน ในช่วงที่
เริ่มมีการพัฒนาอินเทอร์เน็ต การจดทะเบียนชื่อโดเมนเป็นไปตามหลักการใครมาก่อนได้ก่อน ซึ่งส่งผล
ให้เกิดปัญหาการใช้เครื่องหมายการค้าผู้อื่นเป็นชื่อโดเมน (cybersquatting) กล่าวคือการเอาชื่อบริษัท
อื่นไปจดทะเบียนแล้วน�ำชื่อโดเมนนั้นกลับมาขายในราคาสูงขึ้น
สถานการณ์ดงั กล่าวกดดันให้ภาคธุรกิจตัง้ ค�ำถามเกีย่ วกับการคุม้ ครองเครือ่ งหมายการค้าในแง่ที่
เกีย่ วกับการปฏิรปู การอภิบาลอินเทอร์เน็ต และส่งผลให้มกี ารก่อตัง้ ICANN ในปี 1998 ในเอกสารทางการ
ว่าด้วยการก่อตั้ง ICANN รัฐบาลสหรัฐฯ เรียกร้องให้ ICANN พัฒนากลไกและน�ำกลไกนั้นมาใช้เพื่อการ
คุ้มครองเครื่องหมายการค้าในส่วนที่เป็นชื่อโดเมน ไม่นานหลังจากก่อตั้ง ICANN ได้น�ำกระบวนค�ำสั่ง
ระงับข้อพิพาทสากล (Universal Dispute Resolution Procedure - UDRP) ซึ่งองค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลกพัฒนาขึ้นมาใช้27
สิทธิบัตร
แต่เดิมสิทธิบัตรคุ้มครองกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ ใหม่ในแง่องค์ประกอบทางเทคนิคหรือการผลิต
เป็นหลัก แต่เมื่อไม่นานมานี้เริ่มมีการให้สิทธิบัตรกับซอฟต์แวร์ การจดทะเบียนสิทธิบัตรในเวลาต่อมา
ส่งผลให้มกี ารฟ้องคดีตอ่ ศาลโดยเฉพาะในบรรดาบริษทั ซอฟต์แวร์ของสหรัฐฯ ซึง่ เกีย่ วข้องกับเงินจ�ำนวน
มหาศาล มีการออกสิทธิบตั รบางฉบับให้กระบวนการด้านธุรกิจ และบางฉบับกลายเป็นปัญหาอือ้ ฉาวมาก
อย่างเช่นกรณีทบี่ ริษทั บริตชิ เทเลคอม (British Telecom) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสิทธิบตั รจากลิงก์ขอ้ ความ
หลายมิติ (hypertext) ซึ่งตนจดทะเบียนไว้เมื่อทศวรรษ 1980 ในเดือนสิงหาคม 2002 ศาลยกฟ้องคดี
ดังกล่าว28 ถ้าบริติชเทเลคอมชนะคดีนั้น ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตก็อาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับลิงก์
ข้อความหลายมิติแต่ละอันที่ถูกสร้างหรือถูกใช้งาน จ�ำเป็นต้องย�้ำว่าการให้สิทธิบัตรกับซอฟต์แวร์และ
ขั้นตอนเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตไม่เป็นที่ยอมรับในยุโรปและภูมิภาคอื่นๆ29
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อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ความเป็นคู่ตรงข้ามระหว่างกฎหมายจริงกับกฎหมายไซเบอร์ปรากฏอยู่ ในการอภิปรายเกี่ยวกับ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ตามแนวทางกฎหมายจริงจะมองว่าอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกับ
อาชญากรรมออฟไลน์ท่ัวไป เพียงแต่เป็นการกระท�ำโดยมีการใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ซึ่งมัก
เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต พวกเขามองว่าเป็นอาชญากรรมแบบเดียวกันเพียงแต่ใช้เครื่องมือต่างกัน
ขณะที่แนวทางกฎหมายไซเบอร์เน้นความแตกต่างของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมี
การก�ำหนดแนวทางปฏิบัติเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในแง่การบังคับใช้และการป้องกัน
ผู้จัดท�ำร่างอนุสัญญาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ของสภายุโรป30 มีแนวโน้มจะยึดตามแนวทาง
กฎหมายจริง โดยเน้นว่าลักษณะส�ำคัญเพียงประการเดียวของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์คือการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเป็นช่องทางในการประกอบอาชญากรรม อนุสัญญาดังกล่าวซึ่ง
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2004 กลายเป็นกฎบัตรระหว่างประเทศที่ส�ำคัญเพียงฉบับเดียวใน
ประเด็นนี้
อย่างไรก็ดี ความส�ำคัญของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ท�ำให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่มีการ
อภิปรายในหน่วยงานระหว่างประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่นอีกหลายแห่ง เนื่องจากเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย ในลักษณะที่เกี่ยวกับหรือโดยการใช้ประโยชน์จากระบบเชื่อมต่อเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์31 มาตรการล่าสุดทีค่ วรตัง้ ข้อสังเกตคือ มาตรการปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ใน
เครือจักรภพ (Commonwealth Cybercrime Initiative)32 ซึ่งเป็นผลจากการประชุมเวทีหารือว่าด้วยการ
อภิบาลอินเทอร์เน็ตในเครือจักรภพ (Commonwealth Internet Governance Forum - CIGF) ภาคธุรกิจ
เองก็ตระหนักถึงความส�ำคัญของการแก้ปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และเริ่มมาตรการของเอกชน
ที่จะสนับสนุนการรณรงค์และการปรับปรุงข้อกฎหมาย33
ปัญหา

นิยามของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
นิยามของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์มีความส�ำคัญในเชิงปฏิบัติและมีผลกระทบในเชิงกฎหมาย ถ้าเน้นที่
การกระท�ำผิดต่อระบบคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์อาจครอบคลุมถึงการเข้าสู่ระบบโดย
ไม่ได้รับอนุญาต ความเสียหายต่อข้อมูลหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วินาศกรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ท�ำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย การดักจับข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งในช่วงปลายทาง
ต้นทาง หรือระหว่างทางของระบบหรือเครือข่าย รวมทัง้ การจารกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ แต่ถา้ เป็นนิยาม
ของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นการกระท�ำผิดทุกประเภทที่กระท�ำผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและ
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คอมพิวเตอร์ ก็อาจมีความหมายครอบคลุมอาชญากรรมที่กว้างกว่านั้น รวมทั้งความผิดที่ระบุไว้ใน
อนุสัญญาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การฉ้อโกงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การละเมิดลิขสิทธิ์ ภาพลามก
อนาจารของเด็ก และความปลอดภัยของเครือข่าย

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
อนุสัญญาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ท�ำให้เกิดการอภิปรายมากขึ้นเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างความ
ปลอดภัยกับสิทธิมนุษยชน มีการแสดงข้อกังวลมากมายโดยเฉพาะจากภาคประชาสังคมว่าอนุสัญญา
ดังกล่าวให้อ�ำนาจมากเกินไปกับทางการ รวมทั้งสิทธิที่จะเข้าไปตรวจค้นคอมพิวเตอร์ของแฮกเกอร์ การ
สอดแนมการสื่อสาร และอื่นๆ อ�ำนาจที่กว้างขวางเช่นนี้ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนบางประการ
โดยเฉพาะความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพในการแสดงออก34 อนุสญั ญาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ผา่ นการ
รับรองของสภายุโรป ซึง่ เป็นหน่วยงานทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยอาจท�ำให้มกี าร
สร้างความสมดุลระหว่างการปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

การเก็บรวบรวมและรักษาข้อมูลพยานหลักฐาน
ปัญหาท้าทายส�ำคัญอย่างหนึ่งในการปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์คือ การรวบรวมพยาน
หลักฐานเพื่อใช้ในชั้นศาล ความรวดเร็วของการสื่อสารในปัจจุบัน ท�ำให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้อง
มีการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างรวดเร็วเช่นกัน แนวทางการรักษาพยานหลักฐานอย่างหนึง่ คือการเก็บบันทึกการ
ใช้งานของเครือข่าย (network logs) ซึ่งให้ข้อมูลว่าใครเป็นผู้เข้าถึงทรัพยากรอินเทอร์เน็ต และเข้าถึง
เมื่อไร อนุสัญญาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ก�ำหนดเป็นพันธกรณีที่จะต้องมีขั้นตอนเก็บรักษาข้อมูล
เกี่ยวกับจราจรในอินเทอร์เน็ต จากแรงกดดันที่มีมากขึ้นเนื่องจากภัยคุกคามไซเบอร์และการก่อการร้าย
สสหภาพยุโรปจึงด�ำเนินการอีกขั้นตอนหนึ่งโดยการรับรองระเบียบการเก็บรักษาข้อมูล (Data Retention
Directive)35 ซึง่ ก�ำหนดให้ผใู้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตต้องเก็บรักษาข้อมูลเกีย่ วกับการจราจรและต�ำแหน่งของ
ข้อมูล “เพื่อประโยชน์ในการสอบสวน การสืบค้น และการฟ้องร้องด�ำเนินคดีร้ายแรง และเป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดในกฎหมายระดับประเทศของรัฐภาคีแต่ละแห่ง” (ข้อ 1) ข้อบัญญัติดังกล่าวท�ำให้เกิดเสียง
วิพากษ์วิจารณ์รุนแรงในแง่ความเป็นส่วนตัว และรัฐหลายแห่งไม่ได้แก้กฎหมายในประเทศให้สอดคล้อง
กับระเบียบดังกล่าว หรือไม่ได้ประกาศว่ากฎหมายเช่นนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญ36
ในเดือนธันวาคม 2013 อัยการสูงสุดของศาลยุติธรรมสหภาพยุโรป (European Court of Justice
Advocate General) ประกาศว่าระเบียบดังกล่าวมีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับธรรมนูญเพื่อสิทธิขั้นพื้นฐาน
(Charter of Fundamental Rights)
กฎหมายแรงงาน
มักมีการกล่าวว่าอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนแปลงวิธีการท�ำงานของเรา แม้ต้องมีการอธิบายเพิ่มเติม แต่
ปรากฏการณ์ต่อไปนี้สะท้อนให้เห็นผลกระทบโดยตรงของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต
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•	อินเทอร์เน็ตท�ำให้เกิดผู้ท�ำงานแบบชั่วคราวและระยะสั้นจ�ำนวนมาก โดยมีการบัญญัติค�ำว่า
“ชั่วคราวถาวร” (permatemp) เพื่อใช้กับลูกจ้างที่ท�ำงานเป็นเวลานานแต่ต้องท�ำสัญญาจ้าง
ระยะสั้น และต้องมีการต่อสัญญาเป็นประจ�ำ เป็นเหตุให้มีการคุ้มครองด้านสังคมน้อยใน
ระหว่างการท�ำงาน
•	การท�ำงานทางไกลกลายเป็นปรากฏการณ์ที่มีมากขึ้นควบคู่กับการพัฒนาด้านโทรคมนาคม
โดยเฉพาะการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
•	การจ้างแรงงานจากภายนอก (outsourcing) รวมทั้งแรงงานจากประเทศอื่นเพื่อให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างเช่น การให้เป็นเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์และเป็น
หน่วยประมวลผลข้อมูล เป็นปรากฏการณ์ที่มีมากขึ้น ลักษณะการจ้างแรงงานจากภายนอก
เกิดขึ้นมากโดยเฉพาะในประเทศที่แรงงานมีราคาถูก อย่างเช่น ประเทศในเอเชียและละติน
อเมริกา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท�ำให้เส้นแบ่งระหว่างช่วงเวลาการท�ำงาน พักผ่อน และ
นอนหลับ (8+8+8 ชัว่ โมง) คลุมเครือ โดยเฉพาะในบรรยากาศการท�ำงานกับบริษทั ข้ามชาติ ท�ำให้พนักงาน
ประสบปัญหาในการจ�ำแนกว่างานเริ่มต้นที่ใดและจบลงที่ใด การเปลี่ยนแปลงแบบแผนการท�ำงานเช่นนี้
อาจเป็นเหตุให้ตอ้ งมีกฎหมายแรงงานแบบใหม่มากขึน้ เพือ่ แก้ปญั หาต่างๆ อย่างเช่น เวลาในการท�ำงาน
การคุ้มครองประโยชน์ของแรงงาน และค่าตอบแทน
ในแง่ของกฎหมายแรงงาน องค์ประกอบหลักอย่างหนึ่ง
คือค�ำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในที่ท�ำงาน เช่น นายจ้างมี
สิทธิจับตามองการใช้งานอินเทอร์เน็ตของลูกจ้าง (รวมทั้งการ
เข้าไปดูเนื้อหาของอีเมลหรือการเข้าถึงเว็บไซต์) หรือไม่? เริ่ม
มีการพัฒนาแนวนิติศาสตร์ ในประเด็นเหล่านี้ และมีการเสนอ
ทางออกแบบใหม่ๆ
ในฝรั่งเศส โปรตุเกส และอังกฤษ แนวปฏิบัติด้าน
กฎหมายและคดีต่างๆ มีแนวโน้มจ�ำกัดสิทธิในการสอดแนม
ภาพประกอบ 14
36
อีเมลของลูกจ้าง โดยนายจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าหากจะมีการ
ตรวจสอบเรือ่ งนี้ ในเดนมาร์ก ศาลพิจารณาคดีทลี่ กู จ้างโดนไล่ออกเพราะส่งอีเมลส่วนบุคคลและการเข้าไป
ในเว็บไซต์ที่มีการพูดคุยเรื่องทางเพศ ศาลพิพากษาว่าเป็นการปลดพนักงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
เนื่องจากนายจ้างไม่ได้ก�ำหนดนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตและไม่ได้ห้ามการใช้อินเทอร์เน็ตแบบไม่เป็น
ทางการ อีกเหตุผลหนึง่ ทีศ่ าลเดนมาร์กใช้คอื การใช้อนิ เทอร์เน็ตของลูกจ้างไม่ได้กระทบประสิทธิภาพใน
การท�ำงานของเขา
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ประเด็นทีเ่ ป็นข้อกังวลอีกอย่างหนึง่ เกีย่ วข้องกับการใช้โซเชียลเน็ตเวิรก์ มากขึน้ ซึง่ ท�ำให้เส้นแบ่ง
ระหว่างชีวติ ส่วนตัวกับชีวติ การท�ำงานแคบลง คดีทเี่ กิดขึน้ เมือ่ ไม่นานมานี38้ แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมและ
การแสดงความเห็นผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กของลูกจ้างอาจส่งผลกระทบในหลายกรณี ตั้งแต่ในที่ท�ำงาน
ไปจนถึงเพื่อนร่วมงานและยุทธศาสตร์และผลิตภัณฑ์ของนายจ้าง ซึ่งแม้จะถือเป็นความเห็นส่วนบุคคล
(และเป็นเรื่องส่วนตัว) แต่ก็อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทและ
เพื่อนร่วมงาน
กฎหมายแรงงานมักเป็นประเด็นปัญหาในระดับประเทศ อย่างไรก็ดี ผลจากโลกาภิวัตน์และ
อินเทอร์เน็ตเป็นเหตุให้ปัญหาแรงงานเป็นเรื่องระหว่างประเทศมากขึ้น ในขณะที่มีบุคคลจ�ำนวนมากขึ้น
ท�ำงานให้กบั หน่วยงานต่างชาติและต้องมีปฏิสมั พันธ์กบั ทีมงานในระดับโลก ท�ำให้จำ� เป็นต้องมีกลไกก�ำกับ
ดูแลระหว่างประเทศที่เหมาะสม ซึ่งเป็นปัญหาที่มีการยอมรับในปฏิญญาของ WSIS ในย่อหน้าที่ 47 ซึ่ง
เรียกร้องให้มีการเคารพบรรทัดฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในส่วนของตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล39
ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลเป็นปัญหาของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต 2 อย่างที่เชื่อมโยงกัน
การคุ้มครองข้อมูลเป็นกลไกทางกฎหมายเพื่อประกันความเป็นส่วนตัว ว่าแต่ความเป็นส่วนตัวคืออะไร?
เรามักนิยามมันว่าหมายถึงสิทธิของพลเรือนในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและการตัดสินใจว่าจะมีการ
เปิดเผยข้อมูลหรือไม่ ความเป็นส่วนตัวเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ปรากฏอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights - UDHR)40 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR)41 และ
ในอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและภูมิภาคอีกหลายฉบับ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาติมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติในแง่ความเป็นส่วนตัว แม้จะเป็นประเด็น
ที่ส�ำคัญส�ำหรับสังคมตะวันตก แต่ประเด็นนี้อาจมีความส�ำคัญน้อยลงในวัฒนธรรมอื่น แนวทางสมัยใหม่
เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวมักให้ความส�ำคัญกับการสื่อสารที่เป็นส่วนตัว (ห้ามไม่ให้มีการสอดแนม
การสื่อสาร) และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (ห้ามไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่น) ปัญหา
ความเป็นส่วนตัวเดิมเกีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ แต่ปจั จุบนั เริม่ มีการตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของภาคธุรกิจด้วย42
ปัญหา
เราอาจวิเคราะห์ปัญหาส�ำคัญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวได้ในลักษณะเป็นสามเหลี่ยมระหว่างบุคคล รัฐ
และธุรกิจ ดังปรากฎในภาพประกอบ 15
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บุคคลและรัฐ
ข้อมูลเป็นเครือ่ งมือทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับรัฐในการใช้อำ� นาจเหนือเขตแดนและประชากรของตนเองเสมอ รัฐบาล
เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจ�ำนวนมาก (ข้อมูลการเกิดและสมรส หมายเลขประกันสังคม การลงทะเบียนเป็น
ผูม้ สี ทิ ธิออกเสียง ประวัตอิ าชญากรรม ข้อมูลด้านภาษี ทะเบียนบ้าน ทะเบียนรถยนต์ ฯลฯ) ปัจเจกบุคคล
ไม่สามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลนอกจากต้องอพยพไปอยู่ประเทศอื่น ซึ่งก็อาจต้องเผชิญกับ
ปัญหาแบบเดียวกันอยู่ดี เทคโนโลยีด้านข้อมูลอย่างการท�ำเหมืองข้อมูล (data mining)43 ช่วยในการเก็บ
รวบรวมและค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้มาจากระบบเฉพาะทางต่างๆ (เช่น ภาษีอากร ทะเบียน
บ้าน ทะเบียนรถยนต์) และมีการน�ำข้อมูลมาผ่านการวิเคราะห์อย่างซับซ้อน เพื่อค้นหาแบบแผนและ
ความไม่สม�ำ่ เสมอทีม่ กั เกิดขึน้ และไม่เกิดขึน้ ปัญหาท้าทายอย่างหนึง่ ส�ำหรับแนวคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(e-government) คือการประกันให้เกิดความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการพัฒนาการท�ำงานของรัฐบาล
ทีท่ นั สมัยกับการประกันสิทธิความเป็นส่วนตัวของพลเมือง รวมทัง้ การจ�ำกัดการเก็บข้อมูลเฉพาะทีจ่ ำ� เป็น
เพือ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องรัฐบาลหรือบริการสาธารณะ อย่างไรก็ดี ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา เราได้เห็นความ
กระตือรือร้นมากขึ้นของรัฐบาลที่จะเก็บรวบรวมและหาจุดเชื่อมโยงของข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้น ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ในการจ�ำแนกตัวตน [อย่างเช่น ข้อมูลชีวมาตร (biometric data)]
ภายหลังเหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 ในสหรัฐฯ รัฐบัญญัติความรักปิตุภูมิของสหรัฐฯ (US
Patriot Act)44 และกฎหมายที่มีลักษณะเดียวกันในประเทศอื่น เพิ่มอ�ำนาจของรัฐบาลในการเก็บข้อมูล
เปิดโอกาสให้มกี ารดักจับข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย แนวคิดการดักจับข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมายเพือ่
รวบรวมพยานหลักฐานยังปรากฏอยู่ในอนุสญั ญาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ของสภายุโรป45 (ข้อที่ 20 และ
21) นอกจากนั้นสหภาพยุโรปยังขอให้แต่ละประเทศก�ำหนดกฎหมายอนุญาตให้มีการเก็บรักษาข้อมูลที่
จ�ำเป็นเพื่อจ�ำแนกตัวผู้ใช้งานเป็นระยะเวลา 6-24 เดือน

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว: บุคคลและธุรกิจ
จากภาพสามเหลี่ยมความเป็นส่วนตัว ความสัมพันธ์ในล�ำดับที่ 2 ซึ่งมีความส�ำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ คือ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับภาคธุรกิจ บุคคลต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเมื่อเปิดบัญชีกับธนาคาร จอง
ตั๋วเครื่องบิน หรือจองโรงแรม จ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต หรือแม้แต่ท่องเว็บหรือค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
กิจกรรมเหล่านี้มักทิ้งร่องรอยทับซ้อนหลายประการให้ตรวจค้นได้
ความส�ำเร็จและความยัง่ ยืนของอีคอมเมิรซ์ ทัง้ ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้าและธุรกิจ
กับธุรกิจด้วยกันเอง ขึ้นอยู่กับการสร้างความไว้วางใจในแง่นโยบายความเป็นส่วนตัวของธุรกิจและ
มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไม่ให้โดนขโมยและถูกใช้ในทาง
มิชอบ46 ในขณะที่มีการขยายตัวของเครือข่ายสังคม (เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์) มีความกังวลมากขึ้น
เกี่ยวกับการน�ำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางมิชอบ ไม่ใช่เฉพาะด้วยการกระท�ำของเจ้าของหรือผู้ดูแล
ระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุคคลอื่นที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วย47
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ในระบบเศรษฐกิจข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลเกีย่ วกับลูกค้าทัง้ ในแง่รสนิยมและลักษณะการซือ้ สินค้า
เริ่มกลายเป็นสินค้าทางการตลาดที่ส�ำคัญ ส�ำหรับบริษัทอย่างเช่น เฟซบุ๊ก กูเกิล และแอมะซอน ข้อมูล
เกีย่ วกับรสนิยมของลูกค้าเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของแม่แบบการท�ำธุรกิจ โดยพืน้ ฐานแล้ว ส�ำหรับบริการ
ที่จัดว่า “ฟรี” ความจริงแล้วลูกค้าต้องจ่ายด้วยการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในรูปของข้อมูลที่เก็บโดย
คุกกี้ที่อยู่ในเบราว์เซอร์ ซึ่งสะท้อนพฤติกรรมออนไลน์และข้อมูลเฉพาะด้านซึ่งกรอกในแบบฟอร์มในเว็บ
หรือในระหว่างการช�ำระเงิน และยิ่งผู้ใช้งานเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตนเองมากขึ้นเท่าไร การละเมิดความ
เป็นส่วนตัวก็อาจเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งมากขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้นเท่านั้น48

ภาพประกอบ 15

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว: รัฐและธุรกิจ
ด้านที่ 3 ของสามเหลี่ยมความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นสิ่งที่รับรู้กันน้อยสุดแต่อาจเป็นประเด็นส�ำคัญสุดคือ
ความเป็นส่วนตัว ทั้งรัฐและธุรกิจต่างเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลจ�ำนวนมาก ทั้งยังน�ำข้อมูลบางส่วนไป
แลกเปลีย่ นกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทัง้ นีเ้ พือ่ ต่อต้านการก่อการร้าย อย่างไรก็ดี ในบางสถานการณ์
อย่างเช่นกรณีที่ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป (European Directive on Data
Protection) มีส่วนเกี่ยวข้อง รัฐมีหน้าที่ก�ำกับดูแลและคุ้มครองข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ในการครอบ
ครองของธุรกิจต่างๆ
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การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว: ระหว่างบุคคลกับบุคคล
แง่มุมสุดท้ายเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ซึ่งไม่ได้อยู่ในสามเหลี่ยมความเป็นส่วนตัว คือ
ความเสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวที่เป็นผลมาจากบุคคลอื่น ในปัจจุบัน ใครที่มีเงินมากพอก็สามารถ
ครอบครองเครื่องมือการสอดแนมที่มีพลัง แม้แต่โทรศัพท์มือถือทั่วไปที่มีกล้องถ่ายรูปก็อาจถูกใช้เป็น
เครื่องมืออย่างหนึ่งได้ เทคโนโลยี “ท�ำให้เกิดประชาธิปไตยของการสอดแนม” แบบที่กล่าวถึงใน The
Economist49 ท�ำให้มกี ารรุกรานความเป็นส่วนตัวเกิดขึน้ ตัง้ แต่รปู แบบของการถ�ำ้ มองไปจนถึงการใช้กล้อง
ที่มีความซับซ้อนเพื่อเก็บข้อมูลบัตรเครดิตในธนาคารและเพื่อการจารกรรมข้อมูลในทางเศรษฐกิจ
ปัญหาส�ำคัญส�ำหรับการป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดความเป็นส่วนตัวเช่นนีค้ อื กฎหมายส่วนใหญ่
ให้ความส�ำคัญกับความเสี่ยงที่กระทบความเป็นส่วนตัวเนื่องจากการกระท�ำของรัฐ แต่จากสภาพการณ์
ใหม่ที่เป็นอยู่ ท�ำให้รัฐบาลบางแห่งเริ่มด�ำเนินการในเบื้องต้น รัฐสภาสหรัฐฯ ได้รับรองรัฐบัญญัติป้องกัน
การแอบถ่ายภาพ (Video Voyeurism Prevention Act)50 ซึ่งห้ามการถ่ายภาพของบุคคลขณะเปลือยกาย
โดยไม่ได้รับอนุญาต เยอรมนีและอีกบางประเทศน�ำกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่คล้ายคลึงกันมาใช้เพื่อ
ป้องกันการสอดแนมปัจเจกบุคคล
การก�ำกับดูแลระหว่างประเทศในแง่ความเป็นส่วนตัวและการ
คุ้มครองข้อมูล
กฎบัตรระหว่างประเทศที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลคืออนุสัญญา
เพื่อการคุ้มครองบุคคลจากการน�ำข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผลโดยอัตโนมัติของสภายุโรป (CoE
Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal
Data)51 ค.ศ. 1981 แม้ว่าจะเป็นที่รับรองของหน่วยงานระดับภูมิภาค (CoE) แต่ก็เปิดให้รัฐนอกยุโรป
สามารถให้ภาคยานุวัติ (accession) เนื่องจากอนุสัญญานี้มีจุดยืนที่เป็นกลางเกี่ยวกับเทคโนโลยี ท�ำให้
ยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
ระเบียบว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลของสหภาพยุโรป52 (Directive 45/46/EC) ก�ำหนดกรอบกฎหมาย
ส�ำคัญเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในสหภาพยุโรปและมีผลกระทบอย่างมากต่อการจัดท�ำ
กฎหมายระดับประเทศ ไม่เฉพาะในยุโรปทว่าทั่วทั้งโลก ระเบียบดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปเพื่อให้
สามารถรับมือกับการพัฒนาใหม่ๆ และเพือ่ ประกันให้เกิดการคุม้ ครองความเป็นส่วนตัวทีเ่ ป็นผลในบริบท
ของเทคโนโลยีในปัจจุบัน53
หลักเกณฑ์สากลทีส่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ เกีย่ วกับความเป็นส่วนตัวและการคุม้ ครองข้อมูลซึง่ ไม่มี
ผลบังคับใช้ตามกฎหมายคือ แนวปฏิบตั วิ า่ ด้วยการคุม้ ครองความเป็นส่วนตัวและการเผยแพร่ขอ้ มูลส่วน
บุคคลข้ามพรมแดน (Guidelines on Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data)54
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ของ OECD ค.ศ. 1980 แนวปฏิบัติดังกล่าวและระเบียบของ OECD ในเวลาต่อมามีอิทธิพลต่อ
หลักเกณฑ์ก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลอีกมากมายทั้งในระดับระหว่าง
ประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ในปัจจุบัน เกือบทุกประเทศใน OECD มีการออกกฎหมาย
ความเป็นส่วนตัวและให้อ�ำนาจเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเหล่านั้น
แม้หลักการตามแนวปฏิบัติ OECD จะเป็นที่ยอมรับกว้างขวาง แต่มีข้อแตกต่างส�ำคัญในแง่การ
บังคับใช้โดยเฉพาะระหว่างแนวทางของสหภาพยุโรปกับสหรัฐฯ ในยุโรปจะมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่
รอบด้าน ส่วนในสหรัฐฯ จะมีระเบียบเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในแต่ละภาคส่วนของเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ความเป็นส่วนตัวด้านการเงิน [รัฐบัญญัติแกรมม์-ลีช-ไบลลีย์ (Gramm-Leach-Bliley Act)55] ความเป็น
ส่วนตัวของเด็ก [รัฐบัญญัตคิ มุ้ ครองความเป็นส่วนตัวของเด็กในทางออนไลน์ (Children’s Online Privacy
Protection Act)56] และความเป็นส่วนตัวทางการแพทย์ [รัฐบัญญัติหลักประกันสุขภาพที่ติดตัวคนงาน
และการรับผิดทางการแพทย์ (Health Insurance Portability and Accountability Act)57]
ความแตกต่างส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ กฎหมายความเป็นส่วนตัวในยุโรปจะถูกบังคับใช้โดย
หน่วยงานของรัฐ ส่วนในสหรัฐฯ จะเป็นภาคเอกชนและการก�ำกับดูแลตนเอง ภาคธุรกิจจะก�ำหนดนโยบาย
ความเป็นส่วนตัว และบริษัทรวมทั้งปัจเจกบุคคลจะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวด้วย
ตนเอง ข้อวิจารณ์หลักต่อแนวทางแบบสหรัฐฯ ได้แก่ บุคคลทัว่ ไปมักมีสถานะอ่อนแอกว่า ไม่คอ่ ยตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของทางเลือกตามนโยบายความเป็นส่วนตัว และมักเห็นชอบโดยปราศจากความรู้

ข้อตกลงท่าเรือปลอดภัยระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป
สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปใช้แนวทางคุ้มครองความเป็นส่วนตัว 2 แนวทางซึ่งเริ่มขัดแย้งกัน ปัญหาหลัก
เกิดจากการที่บริษัทธุรกิจน�ำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ ท�ำอย่างไรสหภาพยุโรปจะมั่นใจได้ว่าข้อมูล
เกี่ยวกับพลเมืองของตนเองได้รับการคุ้มครองตามแนวทางการคุ้มครองข้อมูลของตน? จะมีการเลือกใช้
หลักเกณฑ์ของใคร (สหภาพยุโรป หรือสหรัฐฯ) ส�ำหรับข้อมูลที่มีการส่งผ่านเครือข่ายของบริษัทจาก
สหภาพยุโรปไปสหรัฐฯ? สหภาพยุโรปขูจ่ ะปิดกัน้ การส่งข้อมูลไปยังประเทศใดๆ กรณีที่ไม่สามารถประกัน
การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในระดับเดียวกับที่ก�ำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของตนได้ ข้อเรียกร้อง
เช่นนี้ย่อมส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับแนวทางการก�ำกับดูแลตนเองเพื่อการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
ของสหรัฐฯ
ความแตกต่างในระดับรากฐานดังกล่าวท�ำให้ยากจะบรรลุขอ้ ตกลง นอกจากนัน้ การปรับกฎหมาย
สหรัฐฯ ให้เข้ากับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรปแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เนื่องจากต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงหลักการส�ำคัญอีกหลายประการในระบบกฎหมายของสหรัฐฯ เริ่มมีทางออกอยู่บ้างเมื่อ
เอกอัครราชทูตอารอน (David Aaron) ของสหรัฐฯ เสนอให้มีการจัดท�ำสูตร “ท่าเรือปลอดภัย” (Safe
Harbour) เมื่อปี 1998 เป็นการเปลี่ยนกรอบการมองประเด็นทั้งหมด และน่าจะช่วยให้เกิดทางออกผ่าน
การเจรจา
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เป็นทางออกทีท่ ำ� ให้สามารถน�ำหลักเกณฑ์กำ� กับดูแลของสหภาพยุโรปมาปรับใช้กบั สหรัฐฯ ภายใน
ขอบเขตของ “ท่าเรือปลอดภัย” ตามกฎหมาย กล่าวคือบริษัทจากสหรัฐฯ ที่ต้องจัดการกับข้อมูลของ
พลเมืองจากสหภาพยุโรปสามารถลงนามอย่างสมัครใจที่จะปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเพื่อการคุ้มครอง
ความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรป หลังจากลงนามแล้ว บริษัทเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามกลไกบังคับใช้
อย่างเป็นทางการตามข้อตกลงระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ
ตอนที่มีการลงนามเมื่อปี 2000 ข้อตกลงท่าเรือปลอดภัยสร้างความหวังอย่างมากในฐานะเป็น
เครื่องมือทางกฎหมายที่อาจช่วยแก้ปัญหาซึ่งคล้ายคลึงกับประเทศอื่นๆ อย่างไรก็ดี สถิติที่ผ่านมาไม่น่า
ประทับใจมากนัก และถูกรัฐสภายุโรปวิจารณ์วา่ ไม่ได้ชว่ ยคุม้ ครองความเป็นส่วนตัวให้พลเมืองของสหภาพ
ยุโรปมากพอ บริษัทจากสหรัฐฯ ก็ไม่ได้กระตือรือร้นสนใจกับแนวทางนี้มากนัก จากการวิจัยของบริษัท
กาเลกเซีย (Galexia) จากบริษัท 1,597 แห่งที่จดทะเบียนตามกรอบความคิดท่าเรือปลอดภัย (Safe
Harbour Framework) มีเพียง 348 แห่งที่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดขั้นพื้นฐาน (เช่น นโยบายความเป็น
ส่วนตัว)58 เนื่องจากความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลเป็นประเด็นส�ำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์
ระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป โดยเฉพาะภายหลังการเปิดโปงข้อมูลของสโนวเดน คาดว่าจะเกิดแรง
กดดันมากขึ้นให้ต้องหาทางออกให้กับปัญหาของข้อตกลงท่าเรือปลอดภัยซึ่งใช้ไม่ได้ผล ในการแถลง
นโยบายต่อรัฐสภายุโรป ฌอง-คลอด จังเกอร์ (Jean-Claude Junker) ประธานจากการเลือกตั้งคนใหม่
ของคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวถึงข้อตกลง “ท่าเรือปลอดภัย” ว่าเป็นทางออกหนึ่งในการแก้ปัญหา
การคุ้มครองข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ
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ตะกร้าเศรษฐกิจ
เรารู้วิธีจัดสรรเส้นทางแพ็กเกตข้อมูล ที่เราไม่รู้คือการจัดสรร
เส้นทางเงิน
เดวิด คลาร์ก (David Clark)
เป็นค�ำพูดของเดวิด คลาร์ก หัวหน้าสถาปนิกอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล ซึ่งสะท้อนถึงจิตวิญญาณ
ของประชาคมอินเทอร์เน็ตในยุคแรก โครงการอินเทอร์เน็ตที่ไม่แสวงหาก�ำไรในช่วงนัน้ ส่วนใหญ่ได้รบั การ
สนับสนุนจากเงินทุนวิจยั ของสหรัฐฯ แต่ในช่วงทศวรรษ 1990 และต้นทศวรรษ 2000 แม่แบบธุรกิจใหม่ๆ
ของ “การจัดสรรเส้นทางเงิน” เริ่มต้นที่ซิลิคอนวัลเลย์ โดยเฉพาะรายได้จากการโฆษณา
ประเด็ น ด้ า นเศรษฐกิ จ ของการอภิ บ าลอิ น เทอร์ เ น็ ต มั ก เกี่ ย วกั บ วิ วั ฒ นาการจากโครงการ
อินเทอร์เน็ตแบบไม่แสวงหาก�ำไรมาเป็นหน่วยงานธุรกิจส�ำคัญ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของสังคมสมัยใหม่ กระแสความคิดและความริเริ่มสร้างสรรค์ของอินเทอร์เน็ตในยุคแรกได้รับ
การผลักดัน และเริ่มมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนกระแสการหลั่งไหลของเงิน เงินที่เพิ่มขึ้นยิ่งท�ำให้เกิด
ธุรกิจที่เป็นรูปธรรมและผลประโยชน์ด้านนโยบายมากขึ้น “ข้อจ�ำกัดอยู่เพียงท้องฟ้าสีคราม” ซึ่งเป็น
แนวทางทีส่ ร้างสรรค์ของประชาคมอินเทอร์เน็ตยุคแรก เริม่ ผสมผสานกับ “ตัวเลขผลรวม” ซึง่ เป็นตรรกะ
ส�ำคัญของประชาคมธุรกิจ
ระบบเศรษฐกิจของอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันถือว่ามีประสิทธิภาพ เนื่องจากการขับเคลื่อนที่ราบรื่น
ของอินเทอร์เน็ต และโดยเฉพาะต้นทุนที่ต�่ำ ข้อวิจารณ์ส�ำคัญต่อเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันคือ
ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการผูกขาดของบริษทั อินเทอร์เน็ตและบริษทั โทรคมนาคมรายใหญ่ ซึง่ อาจน�ำไปสูก่ าร
บิดเบือนตลาด
เหงียน (Thuy T. T. Nguyen) และอาร์มิทาจ (Grenville J. Armitrage) แย้งว่าอินเทอร์เน็ตควร
มีจุดสมดุลที่เหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุดระหว่างองค์ประกอบ 3 อย่าง ได้แก่ ความมีประสิทธิภาพ
ด้านเทคนิค ความมีประสิทธิภาพด้านเศรษฐกิจ และผลกระทบด้านสังคม1 ส่วนผูเ้ ขียนคนอืน่ ๆ เน้นปัญหา
ท้าทายของโครงสร้างการก�ำหนดราคาที่เรียบง่ายและมีอัตราคงที่ ซึ่งก�ำลังถูกทดแทนด้วยโครงสร้างการ
ก�ำหนดราคาที่ซับซ้อนมากขึ้น อย่างเช่น การคิดค่าบริการตามปริมาณแพ็กเกตข้อมูล2 ในแง่การ
เปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติ มีผู้เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของนโยบายเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันอาจ
เป็นเหมือนการเปิดกล่องแพนดอรา
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สุดท้ายแล้วการวิเคราะห์การอภิบาลจึงมักกลายเป็นการวิเคราะห์กระแสการไหลของเงิน3 จาก
ค�ำถามง่ายๆ ที่ว่าใครเป็นผู้จ่ายอินเทอร์เน็ตเริ่มกลายเป็นค�ำถามที่ซับซ้อนมากขึ้น เพราะมีธุรกรรมทั้งที่
เป็นการเงินและไม่ใช่การเงินเกิดขึ้นมากมายระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจแบ่ง
ได้เป็น 4 ด้าน ดังนี้
• อีคอมเมิร์ซ: พาณิชยกรรมแบบทั่วไปที่กระท�ำผ่านอินเทอร์เน็ต
•	เศรษฐกิจของเนื้อหาในอินเทอร์เน็ต: การโฆษณารูปแบบใหม่ที่มีพื้นฐานมาจากแม่แบบทาง
ธุรกิจ
• เศรษฐกิจของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต: อุตสาหกรรมโทรคมนาคมในยุคอินเทอร์เน็ต
• อีเพย์เมนต์ (e-payment) และเงินตราไซเบอร์ (cybercurrency)
นอกจากนั้นเราจะวิเคราะห์ประเด็นเชิงนโยบายของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น การคุ้มครอง
ผู้บริโภค ภาษีอากร และลายเซ็นดิจิทัล

อีคอมเมิร์ซ
อีคอมเมิร์ซกลายเป็นเครื่องจักรกลส�ำคัญในการผลักดันการเติบโตของอินเทอร์เน็ตในช่วงกว่า 15 ปี
ทีผ่ า่ นมา ความส�ำคัญของอีคอมเมิรซ์ สะท้อนให้เห็นจากชือ่ ของเอกสารในช่วงทีม่ กี ารเริม่ ปฏิรปู การอภิบาล
อินเทอร์เน็ต และเกิดจากการผลักดันของ ICANN กล่าวคือ “กรอบเพือ่ อีคอมเมิรซ์ ระดับโลก” (Framework
for Global Electronic Commerce)4 ซึ่งระบุว่า “ภาคเอกชนควรเป็นผู้น�ำ” กระบวนการการอภิบาล
อินเทอร์เน็ต และการอภิบาลดังกล่าวมีหน้าทีห่ ลักเพือ่ “บังคับให้ปฏิบตั ติ ามโครงสร้างเชิงพาณิชย์ทมี่ กี าร
จัดการน้อยสุด สม�ำ่ เสมอ และเรียบง่าย” ซึง่ หลักการดังกล่าวเป็นพืน้ ฐานของระบบการอภิบาลอินเทอร์เน็ต
ของ ICANN
นิยาม
การเลือกใช้นยิ ามของอีคอมเมิรซ์ มีนยั หลายประการทัง้ ในเชิงปฏิบตั แิ ละกฎหมาย เพราะธุรกิจกรรมแต่ละ
อย่างที่จัดว่าเป็นอีคอมเมิร์ซจะอยู่ใต้หลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน รวมทั้งหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการก�ำกับดูแล
ภาษีและศุลกากร
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ส�ำหรับรัฐบาลสหรัฐฯ องค์ประกอบส�ำคัญที่ท�ำให้พาณิชยกรรมทั่วไปต่างจากอีคอมเมิร์ซได้แก่
การแสดงเจตจ�ำนงทีจ่ ะขายสินค้าหรือบริการผ่านอินเทอร์เน็ต ซึง่ หมายถึงว่าการตกลงการค้าใดๆ ทีก่ ระท�ำ
ผ่านอินเทอร์เน็ตควรถือเป็นธุรกรรมด้านอีคอมเมิร์ซอย่างหนึ่ง แม้ว่าข้อตกลงจะส�ำเร็จได้เมื่อมีการ
ส่งมอบสินค้าอย่างเป็นรูปธรรมก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น การซื้อหนังสือผ่าน Amazon.com ถือว่าเป็น
ธุรกรรมแบบอีคอมเมิร์ซ แม้ว่าการส่งหนังสือมักท�ำผ่านระบบไปรษณีย์แบบเดิม องค์การการค้าโลกให้
นิยามอย่างเฉพาะเจาะจงกับอีคอมเมิร์ซว่าเป็น “การผลิต การกระจาย การตลาด การขาย และการ
ส่งมอบสินค้าและบริการโดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์”5 สหภาพยุโรปถือว่าอีคอมเมิร์ซเป็นช่องทาง
จัดการกับ “บริการสังคมข้อมูลสารสนเทศ” ซึ่งครอบคลุม “บริการใดๆ ที่มักกระท�ำเมื่อมีการตอบแทน
เกิดขึ้นจากระยะไกล เป็นการประมวลผลผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (รวมทั้งการบีบอัดข้อมูลดิจิทัล)
และการจัดเก็บข้อมูลและเป็นไปตามค�ำร้องขอของบุคคลซึ่งเป็นผู้รับบริการ”6
อีคอมเมิร์ซอาจเกิดขึ้นได้ในหลายลักษณะ
•	ธุรกิจกับลูกค้า (Business-to-consumer - B2C) - เป็นรูปแบบอีคอมเมิร์ซซึ่งเป็นที่คุ้นเคย
กันมากสุด (เช่น Amazon.com)
•	ธุรกิจกับธุรกิจ (Business-to-business - B2B) - ในแง่เศรษฐกิจถือว่าแพร่หลายมากสุด
คิดเป็น 90% ของธุรกรรมของอีคอมเมิร์ซทั้งหมด7
•	ธุรกิจกับรัฐบาล (Business-to-government - B2G) - ส�ำคัญอย่างมากโดยเฉพาะในแง่
นโยบายการจัดซื้อ
• ลูกค้ากับลูกค้า (Consumer-to-consumer - C2C) - ยกตัวอย่างเช่น การประมูลของในอีเบย์
หลายประเทศจัดท�ำโครงสร้างเพื่อก�ำกับดูแลอีคอมเมิร์ซ มีการน�ำกฎหมายมาใช้ในหลายด้าน
ทั้งลายเซ็นดิจิทัล การระงับข้อพิพาท อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การคุ้มครองผู้บริโภค และภาษีอากร
ในระดับสากล มีการจัดท�ำชุดมาตรการและหลักเกณฑ์หลายประการทีเ่ กีย่ วข้องกับอีคอมเมิรซ์ เช่นกัน
องค์การการค้าโลกและอีคอมเมิรซ
์
ในฐานะหน่วยงานด้านนโยบายส�ำหรับการค้าโลกสมัยใหม่ องค์การการค้าโลกได้พฒ
ั นาระบบความตกลง
เพือ่ ก�ำกับดูแลการค้าระหว่างประเทศ โดยมีสนธิสญั ญาหลักคือ ข้อตกลงทัว่ ไปว่าด้วยภาษีศลุ กากรและ
การค้า (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT)8 ซึง่ เกีย่ วข้องกับการซือ้ ขายสินค้า ข้อตกลง
ทัว่ ไปว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement on Trade in Services - GATS) และข้อตกลงเรือ่ งสิทธิ
บัตรในทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีเ่ กีย่ วกับการค้า (Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual
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Property Rights - TRIPS)9 ภายใต้กรอบดังกล่าว องค์การการค้าโลกจะก�ำกับดูแลประเด็นส�ำคัญเกีย่ วกับ
อีคอมเมิรซ์ รวมทัง้ โทรคมนาคม การเปิดเสรี ทรัพย์สนิ ทางปัญญา และบางส่วนของการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร อีคอมเมิรซ์ ปรากฏในกิจกรรมและมาตรการขององค์การการค้าโลกดังนี้
•	ข้อตกลงชัว่ คราวเพือ่ ยุตศิ ลุ กากรทีจ่ ดั เก็บกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เริม่ ใช้งานเมือ่ ปี 1998
ส่งผลให้ธรุ กรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทกุ ประเภทปลอดภาษีศลุ กากร
•	การจัดท�ำโครงการท�ำงานเพือ่ อีคอมเมิรซ์ ขององค์การการค้าโลก (WTO Work Programme for
Electronic Commerce) เพือ่ ส่งเสริมการพูดคุยเกีย่ วกับอีคอมเมิรซ์ 10
•	กลไกระงับข้อพิพาท อีคอมเมิร์ซมีบทบาทส�ำคัญในคดีการพนันออนไลน์ระหว่างสหรัฐฯ/
อานติกา (USA/Antigua Online Gambling)11
แม้ว่าอีคอมเมิร์ซได้กลายเป็นแรงผลักดันเชิงการทูตขององค์การการค้าโลก แต่มาตรการหลาย
ประการได้เกิดขึน้ และมีการจ�ำแนกประเด็นปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องหลายประเด็น โดยมีประเด็นหลัก 2 ประเด็น
ดังนี้

ควรจัดให้ธรุ กรรมของอีคอมเมิรซ์ เป็นประเภทของบริการ (ภายใต้ขอ้ ตกลง
GATS) หรือเป็นสินค้า (ภายใต้ขอ้ ตกลง GATT)?
การจัดประเภทของเพลงให้เป็นสินค้าหรือบริการจะเปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยู่กับว่าเป็นการส่งมอบผ่านซีดี
(จับต้องได้) หรืออินเทอร์เน็ต (จับต้องไม่ได้)? สุดท้ายแล้ว เพลงเดียวกันอาจมีสถานะการค้าแตกต่างกัน
(และถูกควบคุมภายใต้ระบบภาษีและศุลกากรทีแ่ ตกต่างกัน) ขึน้ อยูก่ บั สือ่ ที่ใช้จดั ส่งเพลงนัน้ ประเด็นเกีย่ ว
กับการแยกประเภทมีนยั ส�ำคัญ เนือ่ งจากมีกลไกดูแลแตกต่างกันระหว่างสิง่ ทีเ่ ป็นสินค้าและบริการ

ความเชือ่ มโยงระหว่างข้อตกลง TRIPS และการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ในอินเทอร์เน็ตควรเป็นอย่างไร?
เนือ่ งจากข้อตกลง TRIPS ขององค์การการค้าโลกมีกลไกบังคับใช้ทเี่ ข้มงวดมากกว่ากรณีทเี่ ป็นทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญา ประเทศพัฒนาแล้วจึงพยายามขยายข้อตกลง TRIPS ให้ครอบคลุมอีคอมเมิรซ์ และอินเทอร์เน็ต
โดยผ่านแนวทาง 2 แนว แนวทางแรก โดยการอ้างหลักการ “ความเป็นกลางด้านเทคโนโลยี” พวกเขา
อ้างว่าเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์อนื่ ๆ ขององค์การการค้าโลก ข้อตกลง TRIPS ควรขยายออกไปควบคุม
สือ่ กลางโทรคมนาคมใดๆ รวมทัง้ อินเทอร์เน็ต แนวทางที่ 2 ประเทศพัฒนาแล้วบางแห่งขอให้มกี ารผนวก
“สนธิสญั ญาเกีย่ วกับดิจทิ ลั ต่างๆ” ขององค์การทรัพย์สนิ ทางปัญญาโลก ให้เป็นส่วนหนึง่ ของเนือ้ หาสัญญา
ในระบบข้อตกลง TRIPS มากขึน้ ข้อตกลง TRIPS มีกลไกบังคับใช้ทเ่ี ข้มแข็งมากกว่าอนุสญั ญาขององค์การ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาโลก ทัง้ สองแนวทางยังคงเปิดกว้าง และจะมีความส�ำคัญมากขึน้ เรือ่ ยๆ ต่ออนาคตของ
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หลักเกณฑ์ทมี่ าจากองค์การการค้าโลก ในรอบการเจรจาการค้าในปัจจุบนั ยังไม่มแี นวโน้มว่าอีคอมเมิรซ์ จะ
กลายเป็นประเด็นส�ำคัญขององค์การการค้าโลก การขาดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับอีคอมเมิรซ์ ระดับโลกจะได้รบั
การทดแทนบางส่วนด้วยการก�ำหนดมาตรการเป็นการเฉพาะ (เช่น ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับสัญญาและลายเซ็น)
และข้อตกลงระดับภูมภิ าคหลายฉบับ โดยเฉพาะในสหภาพยุโรปและเอเชียแปซิฟกิ
มาตรการระหว่างประเทศอืน
่ ๆ เกีย
่ วกับอีคอมเมิรซ
์
หนึง่ ในมาตรการระหว่างประเทศเกีย่ วกับอีคอมเมิรซ์ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จและได้รบั การสนับสนุนมากสุด
ได้แก่ กฎหมายแม่แบบว่าด้วยอีคอมเมิรซ์ (Model Law on Electronic Commerce)12 ของคณะกรรมาธิการ
สหประชาชาติวา่ ด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (United Nations Commission on International Trade
Law - UNCITRAL)13 จุดเน้นของกฎหมายแม่แบบดังกล่าวคือกลไกผนวกรวมอีคอมเมิรซ์ ให้เป็นส่วนหนึง่
ของกฎหมายพาณิชย์ทั่วไป (เช่น การยอมรับความสมบูรณ์ตามกฎหมายของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์)
กฎหมายแม่แบบดังกล่าวถูกใช้เป็นพืน้ ฐานการก�ำกับดูแลอีคอมเมิรซ์ ในหลายประเทศ มาตรการอีกประการ
หนึง่ ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ พัฒนาอีคอมเมิรซ์ ได้แก่ การใช้ระบบ e-business XML (ebXML)14 ของศูนย์สง่ เสริม
การค้าและธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งสหประชาชาติ (United Nations Centre for Trade Facilitation and
Electronic Business - UN/CEFACT) ซึง่ เป็นชุดของมาตรฐาน XML มาตรฐานเหล่านีย้ งั อยูร่ ะหว่างการ
จัดท�ำเป็นฉบับใหม่ และมีชดุ มาตรฐานเดิมคือระบบแลกเปลีย่ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data
Interchange - EDI) ทีม่ กี ารน�ำมาใช้งานแล้วอย่างแพร่หลาย ต้องจับตามองต่อไปว่าจะมีการน�ำมาดัดแปลง
เพือ่ จัดการกับแนวโน้มใหม่และการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างไร15
OECD มีการด�ำเนินงานหลายด้านเกีย่ วกับอีคอมเมิรซ์ รวมทัง้ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและลายเซ็น
ดิจทิ ลั OECD เน้นการส่งเสริมและการวิจยั เกีย่ วกับอีคอมเมิรซ์ โดยผ่านข้อเสนอแนะและแนวปฏิบตั ขิ องตน
UNCTAD มีบทบาทเข้มแข็งในการท�ำงานวิจัยและส่งเสริมศักยภาพ เน้นที่ความส�ำคัญของ
อีคอมเมิรซ์ ทีม่ ตี อ่ การพัฒนา ทุกปีจะมีการติดตามการพัฒนาเศรษฐกิจข้อมูลสนเทศและจัดท�ำรายงานเพือ่
ประเมินบทบาทของเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการค้าและการพัฒนา16 ในภาคธุรกิจ หน่วยงานระหว่างประเทศที่
มีบทบาทมากที่สุดคือ หอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce)17 ซึ่งจัดท�ำ
ข้อเสนอแนะทีห่ ลากหลายและวิเคราะห์ธรุ กิจของอีคอมเมิรซ์ และหน่วยงานสานเสวนาธุรกิจโลก (Global
Business Dialogue)18 ซึง่ ท�ำหน้าทีส่ ง่ เสริมอีคอมเมิรซ์ ทัง้ ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
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มาตรการระดับภูมิภาค
สหภาพยุโรปจัดท�ำยุทธศาสตร์ด้านอีคอมเมิร์ซในระหว่างที่ประชุมสุดยอด Dot Com Summit ของผู้น�ำ
สหภาพยุโรปที่กรุงลิสบอน (มีนาคม 2000) แม้ว่าจะเป็นการน�ำแนวทางที่เน้นภาคเอกชนและการตลาด
มาใช้กับอีคอมเมิร์ซ แต่สหภาพยุโรปก็ได้เสนอมาตรการแก้ไขบางส่วน ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์
สาธารณะและสังคม (การส่งเสริมการเข้าถึงอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม นโยบายแข่งขันโดยค�ำนึงถึงประโยชน์
สาธารณะ และการจ�ำกัดการค้าเนื้อหาที่เป็นอันตราย) สหภาพยุโรปได้รับรองระเบียบว่าด้วยพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (Directive on Electronic Commerce)19 รวมทั้งชุดของกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ การคุม้ ครองข้อมูล และธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์์
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก องค์ประกอบความร่วมมือหลักด้านอีคอมเมิร์ซคือ ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟกิ (Asia-Pacific Economic Co-operation - APEC) APEC ได้กอ่ ตัง้ กลุม่ ประสาน
งานอีคอมเมิรซ์ ซึง่ ดูแลปัญหาต่างๆ เกีย่ วกับอีคอมเมิรซ์ ทัง้ ในส่วนของการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค การคุม้ ครอง
ข้อมูล สแปม และความมั่นคงไซเบอร์ มาตรการส�ำคัญสุดของ APEC คือ แผนปฏิบัติการรายสมาชิก
เกี่ยวกับการค้าไร้กระดาษ (Paperless Trading Individual Action Plan)20 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
ระบบการค้าข้ามพรมแดนที่ไม่ต้องใช้กระดาษ

เศรษฐกิจของเนื้อหาอินเทอร์เน็ต
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แม่ แ บบธุ ร กิ จ ใหม่ ข องอุ ต สาหกรรมอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาโดยบริ ษั ท ต่ า งๆ ที่ ตั้ ง อยู ่ ใ น
ซิลคิ อนวัลเลย์เริม่ ปรากฏขึน้ ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 และเป็นรูปร่างอย่างจริงจังในช่วงทศวรรษ 2010
การเติบโตของอินเทอร์เน็ตในทศวรรษ 1990 ไม่ได้เกิดขึ้นจากเงินทุนของภาครัฐแบบเดิม แต่จ�ำเป็นต้อง
อาศัยแม่แบบทางธุรกิจทีเ่ ข้มแข็งมากขึน้ มีความพยายามอยูบ่ า้ งทีจ่ ะเก็บค่าบริการการเข้าถึงบริการและ
เนื้อหาในอินเทอร์เน็ต แต่แล้วก็ล้มเหลว แม่แบบธุรกิจอินเทอร์เน็ตอย่างใหม่จะไม่เก็บค่าบริการจากผู้ใช้
งานที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต แต่จะมีรายได้จากระบบการโฆษณาอันซับซ้อน
ผู้ใช้งาน “จ่าย” ให้กับบริการต่างๆ ในรูปการเปิดเผยข้อมูลของตนเอง รวมทั้งข้อมูลที่พวกเขา
ท�ำให้เกิดขึ้น หรือที่เรียกว่าเป็น “รอยเท้าอิเล็กทรอนิกส์” (electronic footprint) ในระหว่างการค้นข้อมูล
และการท่องอินเทอร์เน็ต บริษัทอินเทอร์เน็ตจะวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน ทั้งนี้เพื่อจ�ำแนกข้อมูลที่
บ่งบอกถึงความนิยม รสนิยม และนิสัย ทั้งยังท�ำเหมืองข้อมูลเพื่อสกัดข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม อย่างเช่น
พฤติกรรมของวัยรุน่ ในเมืองหรือภูมภิ าคบางแห่ง บริษทั อินเทอร์เน็ตจะสามารถท�ำนายด้วยความแม่นย�ำ
ค่อนข้างสูงว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าแบบใด หรือมีการปฏิบัติแบบใด ชุดข้อมูลที่มีค่า
เกี่ยวกับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจะมีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แตกต่างกันไป โดยหลักๆ แล้วจะมีผู้รับซื้อเพื่อ
ไปใช้ในกิจกรรมด้านการตลาดของตน ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2013 ร้อยละ 90 ของรายได้ของกูเกิลจ�ำนวน
55,000 ล้านเหรียญต่อปีมาจากการโฆษณาและบริการที่เกี่ยวข้อง21
ปัญหา

การคุ้มครองผู้ใช้งานและความโปร่งใส
กล่าวอย่างเป็นทางการ การคลิก “ข้าพเจ้าเห็นชอบ” (I agree) ต่อสัญญาที่มีความยาวและเขียนอย่าง
ละเอียด เท่ากับผู้ใช้งานยอมรับเงื่อนไขของบริการนั้น ค�ำถามก็คือผู้ใช้งานตัดสินใจโดยได้รับข้อมูล
หรือไม่ โดยเฉพาะในแง่ทวี่ า่ อาจมีการน�ำข้อมูลของตนไปใช้ในเชิงพาณิชย์ มีความเป็นไปได้สงู ว่าในหลาย
กรณี ผู้ใช้งานยอมรับ “ข้อตกลง” ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลของตนกับบริการด้านอินเทอร์เน็ตที่มีค่า
ยิ่งเงื่อนไขการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีความโปร่งใสและเข้าใจได้ง่ายมากเพียงใดก็จะยิ่งเป็นประโยชน์
ไม่เฉพาะกับผู้ใช้งาน แต่ยังรวมถึงบริษัทอินเทอร์เน็ตซึ่งจะเป็นแม่แบบธุรกิจที่มีความยั่งยืนมากขึ้น

ความเสี่ยงของการผูกขาดตลาด
อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มน�ำไปสูก่ ารผูกขาดตลาด (เช่น กูเกิลมีสว่ นแบ่งการค้นหาอินเทอร์เน็ต
ในยุโรปกว่า 80%) นอกจากนั้นในปัจจุบันยังไม่มีระบบนโยบายต่อต้านการผูกขาดระดับโลกซึ่งอาจช่วย
แก้ปญั หาการผูกขาดตลาดโลกของอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตได้ ฮัสตัน (Geoff Huston) อ้างว่าการผูกขาด
ตลาดและการสูญเสียความหลากหลายของตลาดในแง่ทรัพยากรอินเทอร์เน็ต จะส่งผลกระทบต่อราคาและ
คุณภาพของบริการอินเทอร์เน็ตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้22
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ในปัจจุบนั สหภาพยุโรปเป็นหน่วยงานเดียวทีม่ บี ทบาทเข้มแข็งมากสุดในการต่อต้านการผูกขาด
ระดับโลก เนื่องจากเป็นตลาดที่มีประชากร 500 ล้านคน สหภาพยุโรปสามารถบังคับบริษัทอินเทอร์เน็ต
ให้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านการตลาด และป้องกันการผูกขาดได้ สหภาพยุโรปมีมาตรการต่อต้านการ
ผูกขาดทีน่ ำ� มาใช้กบั กูเกิล โดยเฉพาะในส่วนของทีต่ งั้ ของโฆษณาทีอ่ ยู่ในรายการผลลัพธ์การค้นหาข้อมูล
ประเทศอื่นๆ ที่มีตลาดอินเทอร์เน็ตเล็กกว่าและมีอ�ำนาจต่อรองทางนโยบายน้อยกว่า มักจะปฏิบัติตาม
แนวทางที่มีการเจรจาระหว่างสหภาพยุโรปและบริษัทอินเทอร์เน็ต

เศรษฐกิจของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ผูใ้ ช้งานและบริษทั อินเทอร์เน็ตจ่ายค่าบริการให้กบั ผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตเพือ่ ให้สามารถเข้าถึงและได้รบั
บริการอินเทอร์เน็ต โดยทั่วไปแล้วผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะมีรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
• ค่าการสือ่ สารโทรคมนาคมและแบนด์วธิ อินเทอร์เน็ตในการเชือ่ มต่อกับฮับอินเทอร์เน็ตรายใหญ่
•	ค่าที่อยู่ไอพีที่ได้รับจากระบบทะเบียนอินเทอร์เน็ตระดับภูมิภาค (RIRs) หรือระบบทะเบียน
อินเทอร์เน็ตท้องถิ่น (LIRs) ที่อยู่ไอพีจ�ำเป็นส�ำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
• ค่าอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และการบ�ำรุงรักษาการติดตั้ง
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ธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตมีความซับซ้อนมากขึน้ เนือ่ งจากมีขอ้ ก�ำหนดการควบคุมดูแลของรัฐบาล
อย่างเช่นการเก็บรัักษาข้อมูล (data-retention) ยิ่งมีข้อก�ำหนดมากเท่าไร ยิ่งท�ำให้เกิดค่าใช้จ่ายมากขึ้น
เท่านั้น ซึ่งต้องมีการผลักภาระให้กับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านการให้สมัครใช้บริการ หรือถูกหักจากก�ำไร
ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ปัญหา

การกระจายรายได้ระหว่างบริษัทโทรคมนาคมและบริษัทอินเทอร์เน็ต
ผู้ประกอบการโทรคมนาคมก�ำลังตั้งค�ำถามเกี่ยวกับการกระจายรายได้ที่เกิดจากอินเทอร์เน็ต พวกเขา
พยายามเพิ่ม “ส่วนแบ่งรายได้” จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของอินเทอร์เน็ต จนถึงปัจจุบัน ผู้ได้รับ
ประโยชน์ทางธุรกิจมากสุดจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของอินเทอร์เน็ตคือบริษทั ผลิตเนือ้ หาอินเทอร์เน็ต
เนื่องจากมีแม่แบบทางธุรกิจใหม่ที่ใช้ประโยชน์จากการโฆษณาออนไลน์ บริษัทโทรคมนาคมมีข้อโต้แย้ง
หลัก กล่าวคือ พวกเขา เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงเนื้อหาในอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้โดยผ่านสายเคเบิล
และโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม ของพวกเขาเอง
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมมักอ้างว่าจ�ำเป็นต้องมีรายได้มากขึ้นจากธุรกิจอินเทอร์เน็ต เนื่องจาก
ต้องลงทุนในการอัพเกรดโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม ส่วนบริษัทผลิตเนื้อหาก็อ้างว่าผู้ให้บริการ
การเชื่อมต่อเก็บค่าใช้บริการจากผู้ใช้งานขั้นสุดท้ายอยู่แล้ว และเหตุผลส�ำคัญที่บริษัทโทรคมนาคมมี
รายได้นอ้ ยลงเนือ่ งจากยังใช้แม่แบบธุรกิจทีล่ า้ สมัย (เก็บค่าบริการแบบ “all-you-can-eat” อย่างเช่น การ
เก็บค่าบริการแบบคงทีห่ รือ flat rates) ผูป้ ระกอบการโทรคมนาคมในยุโรปรวมตัวกันเป็นเครือข่ายสมาคม
ผูป้ ระกอบการโทรคมนาคมแห่งยุโรป (European Telecommunications Network Operators’ Association
- ETNO) ท�ำให้เกิดคลื่นต่างๆ ในช่วงการเตรียมประชุม WCIT-12 ที่ดูไบ โดยมีการจัดท�ำข้อเสนออย่าง
เป็นรูปธรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงแม่แบบของรายได้ในปัจจุบัน และเสนอให้กับบรรดาผู้ผลิตเนื้อหา (เช่น
เฟซบุ๊ก กูเกิล) ต้องจ่ายเพื่อการเข้าถึงบริการของตน
ข้อเสนอดังกล่าวไม่ได้รับความสนับสนุนในช่วงการเตรียมประชุม WCIT-12 แต่จะยังคงเป็น
ประเด็นเปิดในการเจรจาเกี่ยวกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ตในอนาคต การอภิปรายเกี่ยวกับการกระจาย
รายได้ในอินเทอร์เน็ตถือเป็นประเด็นขั้นพื้นฐานของข้อถกเถียงเรื่องความเป็นกลางของเครือข่าย
ยกตัวอย่างเช่น ควรถือว่าจราจรในอินเทอร์เน็ตทุกประเภทมีสถานะเท่าเทียมกันแบบในปัจจุบนั หรือควร
มีการแบ่งประเภทของอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับคุณภาพของบริการ การช�ำระเงิน และความพึ่งพาได้ (เช่น
การแบ่งเป็นอินเทอร์เน็ตส�ำหรับวีไอพี และอินเทอร์เน็ตส�ำหรับคนจน เป็นต้น)
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การแบ่งรายได้จากโทรคมนาคมให้กับประเทศก�ำลังพัฒนา
ประเทศก�ำลังพัฒนาจ�ำนวนมากร้องเรียนเกี่ยวกับเงื่อนไขเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมในแง่ของเศรษฐกิจ
อินเทอร์เน็ต เมื่อเปรียบเทียบกับระบบโทรศัพท์แบบเดิม ซึ่งประเทศ 2 แห่งที่เชื่อมต่อโทรศัพท์กันจะ
แบ่งกันแบกรับต้นทุนการจัดท�ำระบบ แต่แม่แบบอินเทอร์เน็ตจะผลักภาระทั้งหมดให้เพียงฝ่ายเดียว
กล่าวคือประเทศก�ำลังพัฒนาต้องหาเงินมาสนับสนุนการเชือ่ มต่อกับเครือข่ายหลักของระบบอินเทอร์เน็ต
ซึ่งมักจะตั้งอยู่ ในประเทศพัฒนาแล้ว ส่งผลให้กลายเป็นว่าประเทศที่เล็กและยากจนต้องหาเงินมา
สนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ตในประเทศพัฒนาแล้ว
ปัญหาการแบ่งรายได้เป็นเรื่องส�ำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับบรรดาประเทศที่ยากจนสุด ซึ่งต้อง
พึ่งพารายได้จากการโทรคมนาคมระหว่างประเทศเป็นรายได้หลักของงบประมาณประเทศ สถานการณ์
ซับซ้อนมากขึน้ เมือ่ มีการน�ำระบบ VoIP หรือโทรศัพท์อนิ เทอร์เน็ตมาใช้ ท�ำให้จราจรด้านโทรศัพท์เปลีย่ น
จากผู้ประกอบการโทรคมนาคมในประเทศไปเป็นผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต
ประเทศก�ำลังพัฒนาก�ำลังตัง้ ค�ำถามเกีย่ วกับแม่แบบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทีเ่ ป็นธรรมมากขึน้ ใน
ระหว่างการประชุม WSIS คณะท�ำงานของ ITU และเมื่อไม่นานมานี้ในการประชุม WCIT-12 ที่ดูไบ

อีแบงกิง อีมันนี และเงินตราเสมือน
เงินสดดิจทิ ลั เป็นภัยคุกคามต่อทุกรัฐบาลในโลกทีต่ อ้ งการบริหาร
จัดการเงินตราของตนเอง
เดวิก แซกส์โตนี (David Saxtoni)23
อีแบงกิง (e-banking) เกีย่ วข้องกับการใช้อนิ เทอร์เน็ตเพือ่ ท�ำธุรกรรมกับธนาคาร อย่างเช่น การช�ำระเงิน
ผ่านบัตรหรือการโอนเงิน จุดทีถ่ อื ว่าเป็นนวัตกรรมคือตัวสือ่ กลาง ในขณะทีบ่ ริการทางธนาคารยังเป็นแบบ
เดิม อีแบงกิงให้ประโยชน์กับลูกค้าเนื่องจากเสนอบริการใหม่ๆ และลดค่าใช้จ่ายในการท�ำธุรกรรม
ยกตัวอย่างเช่น มีการประมาณว่าในการท�ำธุรกรรมซึง่ ตามระบบธนาคารแบบเดิมจะมีคา่ ใช้จา่ ย 4 เหรียญ
แต่ถ้าใช้อีแบงกิงค่าใช้จ่ายจะเหลือเพียง 0.17 เหรียญ24
ธนาคารเพื่อการช�ำระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank for International Settlements - BIS) ให้นิยาม
อีมนั นี (e-money) ว่าหมายถึง “การเก็บรักษาคุณค่าหรือกลไกการช�ำระเงินล่วงหน้า ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้สามารถ
ช�ำระเงินระหว่างจุดการขาย 2 จุด เป็นการโอนเงินโดยตรงระหว่างอุปกรณ์ 2 ชิ้น หรือผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์แบบเปิด เช่น อินเทอร์เน็ต”25 อีมันนีมักเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าสมาร์ตการ์ด (smart card)
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ซึ่งออกโดยบริษัทต่างๆ เช่น มันเด็กซ์ (Mondex) และวีซ่าแคช (Visa Cash) อีมันนีจะผูกอยู่กับระบบ
ธนาคารและการเงินแบบเดิม (เป็นสิ่งที่ช�ำระหนี้ได้ตามกฎหมาย)
ต่างจากอีมันนี เงินตราเสมือนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินของประเทศ การออกเงินตรา
เสมือนก็เหมือนการพิมพ์ธนบัตรใหม่โดยไม่ได้อยู่ใต้การควบคุมดูแลของธนาคารกลาง บิตคอยน์ (Bitcoin)
เป็นเงินตราเสมือนที่เป็นที่รู้จักมากสุด และในบางครั้งยังเรียกว่าเป็นเงินตราเข้ารหัส (cryptocurrency)
เนื่องจากผลิตขึ้นจากกระบวนการเข้ารหัส26
ปัญหา

การเปลี่ยนแปลงของระบบธนาคารระดับโลก
การใช้อีแบงกิงและอีมันนีต่อไปอาจท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบธนาคารทั่วโลก ท�ำให้ลูกค้ามีทาง
เลือกใหม่ๆ พร้อมกับลดค่าบริการธนาคารลงในเวลาเดียวกัน ระบบธนาคารแบบเดิมจะถูกท้าทายอย่าง
มากจากระบบอีแบงกิงที่คุ้มทุนกว่า27 โปรดสังเกตว่าในปัจจุบัน ธนาคารทั่วไปเริ่มน�ำอีแบงกิงมาใช้ ในปื
2002 มีอีแบงก์เพียง 30 แห่งในสหรัฐฯ แต่ในปัจจุบันแทบไม่มีธนาคารใดไม่มีบริการอีแบงกิง
โมบายคอมเมิร์ซ (Mobile commerce)
ปัจจุบนั อีเพย์เมนต์และอีมนั นีมกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
และอุปกรณ์ การใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ช�ำระเงินพัฒนาไปไกลกว่าการส่ง SMS เพื่อสั่งช�ำระเงิน เนื่องจาก
โทรศัพท์เคลื่อนทีม่ กี ารพัฒนาให้ทนั สมัยและ “ฉลาด” ขึ้น (เช่น สมาร์ตโฟนและไอโฟน) จึงท�ำให้สามารถ
ใช้แอปพลิเคชันที่หลากหลาย รวมทั้งโมบายคอมเมิร์ซ28 หรือการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์
มือถือ

ความมั่นคงไซเบอร์
ความมั่นคงไซเบอร์เป็นความท้าทายส�ำคัญในแง่ของการน�ำระบบอีเพย์เมนต์มาใช้ในวงกว้าง ท�ำอย่างไร
จะเกิดความปลอดภัยต่อการท�ำธุรกรรมการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต? ความมั่นคงไซเบอร์เป็นประเด็นที่เรา
พูดถึงไปแล้ว สิ่งส�ำคัญคือการเน้นความรับผิดชอบของธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อรักษาความ
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ปลอดภัยในการท�ำธุรกรรมออนไลน์ พัฒนาการส�ำคัญในแง่นี้คือการประกาศใช้รัฐบัญญัติซาร์เบนส์ออกซ์ลีย์ (Sarbanes-Oxley Act - SOXA)29 ของรัฐสภาสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผลมาจากกรณีอื้อฉาวด้าน
การเงินของบริษัทเอนรอน (Enron), อาร์เธอร์ แอนเดอร์เซน (Arthur Andersen) และเวิลด์คอม
(WorldCom) กฎหมายดังกล่าวควบคุมการเงินอย่างเข้มงวด และเพิ่มความรับผิดชอบของสถาบัน
การเงิ น ในการรั ก ษาความปลอดภั ย ของการท� ำ
ดูบทที่ 2 ส�ำหรับการอภิปรายเพิ่มเติม
ธุรกรรมการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งยังแบ่งความ
เกี่ยวกับความมั่นคงไซเบอร์
รับผิดชอบด้านความปลอดภัยระหว่างตัวลูกค้า ซึ่ง
ต้องแสดงความรอบคอบระดับหนึ่ง กับสถาบันการ
เงินต่างๆ30

การขาดแคลนวิธีช�ำระเงิน
การขาดแคลนวิธีช�ำระเงินมักถูกมองว่าเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อพัฒนาการที่รวดเร็วของอีคอมเมิร์ซ
ในปัจจุบัน การช�ำระเงินส�ำหรับอีคอมเมิร์ซมักกระท�ำผ่านบัตรเครดิต ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากส�ำหรับ
ประเทศก�ำลังพัฒนาทีี่ยังไม่มีการพัฒนาตลาดบัตรเครดิตมากนัก รัฐบาลในประเทศเหล่านั้นจ�ำเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายเพื่อเร่งให้มีการช�ำระเงินด้วยบัตรเครดิตเร็วขึ้น

มาตรการระดับประเทศ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอีคอมเมิร์ซ รัฐบาลทั่วโลกจ�ำเป็นต้องสนับสนุนรูปแบบการช�ำระเงินโดยไม่ใช้
เงินสดทุกรูปแบบ ทั้งที่เป็นการใช้บัตรเครดิตและอีมันนี ยิ่งมีการน�ำระบบอีมันนีมาใช้เร็วเท่าไร ก็ยิ่งต้อง
มีการก�ำกับดูแลของรัฐบาลมากเท่านั้น ต่อจากฮ่องกง สหภาพยุโรปเป็นภูมิภาคแรกที่น�ำกฎหมาย
อีมนั นีแบบรอบด้านมาใช้ โดยการรับรองระเบียบเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Money Directive)31 เมือ่
ปี 2000 (มีการแก้ไขในปี 2009) ต่างจากกรณีอีมันนี ในสหภาพยุโรปยังไม่มีมาตรการก�ำกับดูแลเงินตรา
เสมือน ในปัจจุบัน รัฐภาคีต้องก�ำกับดูแลเงินตราเสมือนอย่างเช่นบิตคอยน์ด้วยตนเอง เยอรมนีรับรอง
ว่าบิตคอยน์เป็น “เงินส่วนบุคคล” ที่ใช้แลกเปลี่ยนระหว่างคน 2 คนหรือหน่วยงาน 2 หน่วยงานได้ ใน
สหราชอาณาจักรถือว่าบิตคอยน์เป็นช่องทางแลกเปลี่ยนแต่ไม่ถือว่าเป็นเงิน ประเทศส่วนใหญ่เลือกใช้
แนวทางเฝ้ารอสถานการณ์ ในปัจจุบัน บิตคอยน์ยังไม่ท�ำให้เกิดความเสี่ยงที่ส�ำคัญต่อระบบการเงินในรูป
ของการน�ำไปใช้อย่างมิชอบ (การฟอกเงิน การลักทรัพย์ ฯลฯ) อย่างไรก็ดี ในบางประเทศอย่างเช่น
รัสเซียและไทย มีการออกมาตรการรุนแรงเพื่อห้ามการใช้บิตคอยน์

การแก้ปัญหาในระดับสากล
สืบเนื่องจากคุณลักษณะของอินเทอร์เน็ต อีมันนีและเงินตราเสมือนน่าจะเป็นปรากฏการณ์ระดับโลก จึง
จ�ำเป็นต้องมีแนวทางแก้ปัญหาระดับสากล โดยหน่วยงานที่น่าจะมีบทบาทในส่วนของอีแบงกิงคือ กลุ่ม
อีแบงกิงของคณะกรรมการบาเซิล (Basel Committee E-Banking Group) กลุ่มดังกล่าวเริ่มแก้ปัญหา
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ในแง่ของการก�ำหนดให้ใส่ชื่อผู้ใช้งาน (authorisation) มาตรฐานการก�ำกับดูแล ความโปร่งใส ความเป็น
ส่วนตัว การฟอกเงิน และการก�ำกับดูแลข้ามพรมแดน ซึ่งเป็นปัญหาหลักของการน�ำอีมันนีมาใช้32
ในส่วนของเงินตราเสมือน มาตรการระหว่างประเทศที่ส�ำคัญที่มีการน�ำมาใช้คือ คณะท�ำงาน
เฉพาะกิจเพื่อด�ำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force - FATF) ซึ่งรับมือกับปัญหา
การฟอกเงินและการสนับสนุนด้านการเงินแก่กลุม่ ผูก้ อ่ การร้าย33 สหรัฐฯ เริม่ เจรจากับ FATF ในแง่การน�ำ
หลักเกณฑ์ต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนด้านการเงินแก่กลุ่มผู้ก่อการร้ายมาใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับ
เงินตราเสมือน

จุดเชื่อมต่อการบังคับใช้กฎหมาย
ในปี 2002 ส�ำนักงานอัยการสูงสุดรัฐนิวยอร์กขอให้เพย์พาล (Pay-Pal) และซิตี้แบงก์ (Citibank) ไม่สั่ง
จ่ายเงินให้กับคาสิโนทางอินเทอร์เน็ต ถือเป็นการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างอีเพย์เมนต์กับการบังคับใช้
กฎหมาย34 แม้วา่ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะไม่สามารถใช้กลไกกฎหมายโดยตรง แต่พวกเขาก็สามารถ
ใช้วิธีควบคุมการสั่งจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้

ความเป็นส่วนตัว
การใช้ระบบอีเพย์เมนต์จะทิ้งร่องรอยการท�ำธุรกรรมไว้ทุกครั้ง และข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้โดยผู้ผลิต
เครื่องมือส�ำหรับใช้บริการอีเพย์เมนต์ (เช่น บริษัทบัตรเครดิต ธนาคาร) แม้ว่าการเก็บรักษาข้อมูล
เหล่านี้เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นและมีเหตุผลเพื่อใช้ในการช�ำระบัญชีและเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน แต่การสะสม
ข้อมูลเช่นนี้อาจส่งผลคุกคามต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน กรณีที่มีการน�ำไปท�ำเหมืองข้อมูลเพื่อ
ติดตามพฤติกรรมการซื้อและการใช้จ่าย หรือเพื่อการโฆษณาบริการการเงินให้กับลูกค้าในอนาคต35

ความเสี่ยงและการน�ำเงินตราเสมือนไปใช้ในทางมิชอบ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินตราเสมือนเป็นประเด็นที่ชัดเจนภายหลังการสั่งปิดเมาต์ก็อกซ์ (Mt. Gox) ซึ่งเป็น
หนึง่ ในบริษทั บิตคอยน์รายใหญ่ทสี่ ดุ เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ 201436 เป็นเหตุให้นกั ลงทุนจ�ำนวนมากขาดทุน
เกือบ 500 ล้านเหรียญ
มีค�ำเตือนมากมายว่าเงินตราเสมือนอาจถูกใช้ในทางมิชอบส�ำหรับการซื้อสินค้าและบริการที่ผิด
กฎหมาย ส�ำหรับการฉ้อโกงและการฟอกเงิน ธุรกรรมของบิตคอยน์ที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อของผู้ใช้บริการ
ท�ำให้เสี่ยงที่จะถูกใช้ในทางมิชอบ จนถึงปัจจุบัน มีรายงานการใช้ในทางมิชอบเพียงไม่กี่กรณี FBI สั่งปิด
เว็บไซต์ซิลก์โรด (Silk Road) ที่มีการค้าขายข้อมูลบัตรเครดิตที่ถูกขโมยมา ค้าขายยาเสพติด และสิ่งผิด
กฎหมายอื่นๆ เว็บไซต์ดังกล่าวใช้บิตคอยน์เป็นช่องทางการช�ำระเงิน
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การคุ้มครองผู้บริโภค
ความไว้วางใจของผู้บริโภคเป็นเงื่อนไขส�ำคัญที่ท�ำให้อีคอมเมิร์ซประสบความส�ำเร็จ อีคอมเมิร์ซยังเป็น
เรื่องใหม่ และผู้บริโภคอาจยังไม่มั่นใจเท่ากับการซื้อขายในโลกจริง การคุ้มครองผู้บริโภคจึงเป็นช่องทาง
ตามกฎหมายทีส่ ำ� คัญเพือ่ ช่วยให้เกิดความไว้วางใจต่ออีคอมเมิรซ์ และหลักเกณฑ์เกีย่ วกับอีคอมเมิรซ์ จะ
ช่วยคุ้มครองลูกค้าในหลายด้าน ได้แก่
• การใช้ประโยชน์จากข้อมูลการช�ำระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์
• การโฆษณาที่หลอกลวง
• การส่งสินค้ามีต�ำหนิ
ลักษณะเฉพาะของอีคอมเมิร์ซที่เริ่มปรากฏคือการคุ้มครองผู้บริโภคที่ขยายตัวไปสู่สากล ซึ่งต่าง
อย่างมากจากพาณิชย์แบบเดิม ในอดีต ผูบ้ ริโภคมักไม่จำ� เป็นต้องได้รบั การคุม้ ครองระดับสากล พวกเขา
สามารถซื้อสินค้าในประเทศของตน และจ�ำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองในประเทศอยู่แล้ว แต่เมื่อมี
อีคอมเมิร์ซ จะเกิดธุรกรรมข้ามพรมแดนเพิ่มขึ้น
เขตอ�ำนาจศาลเป็นประเด็นส�ำคัญทีเ่ กี่ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ซึง่ มีแนวทางหลักทีส่ ำ� คัญ
2 ประการ แนวทางแรกเป็นประโยชน์กับผู้ขาย (ธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์) และเป็นแนวทางที่ก�ำหนดใน
ประเทศต้นทาง/ก�ำหนดโดยผูข้ าย ในสภาพการณ์เช่นนี้ บริษทั อีคอมเมิรซ์ จะได้เปรียบเพราะสามารถเลือก
ใช้เงื่อนไขทางกฎหมายที่พยากรณ์ ได้และเป็นที่รู้จักกันดี ส่วนอีกแนวทางหนึ่งเน้นที่ประโยชน์ของผู้ซื้อ
เป็นแนวทางที่พึ่งพากฎหมายในประเทศปลายทาง
ข้อเสียเปรียบของบริษัทอีคอมเมิร์ซคืออาจต้องท�ำงานกับเขตอ�ำนาจศาลที่แตกต่างกัน ทางออก
อย่างหนึ่งต่อปัญหานี้คือการท�ำให้หลักเกณฑ์คุ้มครองผู้บริโภคมีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน ซึ่งจะท�ำให้ค�ำถาม
เกี่ยวกับเขตอ�ำนาจศาลลดความส�ำคัญลง เช่นเดียวกับปัญหาอีคอมเมิร์ซอื่นๆ OECD ได้เป็นผู้น�ำในการ
ออกแนวปฏิบตั เิ พือ่ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในบริบทของอีคอมเมิรซ์ (Guidelines for Consumer Protection
in the Context of E-commerce) เมื่อปี 199937 และแนวปฏิบัติเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากการฉ้อโกงและ
การพาณิชย์แบบหลอกลวงข้ามพรมแดน (Guidelines for Protecting Consumers from Fraudulent and
Deceptive Commercial Practices Across Borders) ในปี 200338 หลักการส�ำคัญที่ OECD ก�ำหนดขึ้น
ยังคงใช้งานได้ และมีการน�ำไปใช้โดยสมาคมธุรกิจต่างๆ รวมทั้งหอการค้านานาชาติและสภาส�ำนักงาน
เพื่อธุรกิจที่ดีขึ้น (Council of Better Business Bureaus)39
สหภาพยุโรปให้การคุม้ ครองระดับสูงต่อผูบ้ ริโภคในอีคอมเมิรซ์ และมีโครงการรณรงค์สร้างความ
ตระหนักรู้เรื่องการซื้อของออนไลน์ ปัญหาเรื่องเขตอ�ำนาจศาลได้รับการแก้ไขผ่าน ระเบียบบรัสเซลส์ 1
(Brussels I Regulation)40 ซึง่ ก�ำหนดให้ผบู้ ริโภคมีชอ่ งทางร้องเรียนตามกฎหมายในประเทศเพือ่ คุม้ ครอง
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ตนเองเสมอ ระเบียบบรัสเซลส์ 1 ที่ได้รับการปรับปรุง41และจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2015 จะยิ่ง
ท�ำให้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเขตอ�ำนาจศาลมีความคล้ายคลึงกันมากขึ้น ทั้งนี้โดยการก�ำหนดให้บุคคลผู้
ไม่ได้มีถิ่นพ�ำนักในสหภาพยุโรปอาจถูกฟ้องโดยผู้บริโภคต่อศาลในรัฐภาคีของสหภาพยุโรปได้
เกินครึ่งหนึ่งของผู้บริโภคใน EU (53%) ซื้อสินค้าออนไลน์อย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วง 12 เดือน
ก่อนถึงเดือนกันยายน 2012 ซึ่งเพิ่มขึ้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2006 แต่มีเพียง 15% ที่ซื้อสินค้าออนไลน์
ผ่านผู้ขายที่อยู่นอกประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นระดับความไว้วางใจ แม้ว่า 53% คุ้นเคยกับการซื้อสินค้า
ออนไลน์ในประเทศ แต่มีเพียง 36% ที่สบายใจจะซื้อสินค้าออนไลน์จากประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรป42
ในระดับโลก ยังไม่มีการตรากฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องนี้ขึ้นมา หนึ่งในข้อกฎหมายที่
สอดคล้องได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยสัญญาการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศของสหประชาชาติ (UN
Convention on Contracts for the International Sale of Goods) ปี 198043 ซึ่งไม่ครอบคลุมสัญญา
ผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภค
สมาคมเอกชนและเอ็นจีโอหลายแห่งท�ำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคกับอีคอมเมิร์ซ รวมทั้ง
องค์กรผู้บริโภคสากล (Consumers International), เครือข่ายเพื่อการคุ้มครองและการบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับผู้บริโภคสากล (International Consumer Protection and Enforcement Network) และคอนซู
เมอร์รีพอร์ตส์เว็บวอตช์ (Consumer Reports WebWatch)
การพัฒนาของอีคอมเมิร์ซในอนาคตจ�ำเป็นต้องอาศัยการท�ำให้กฎหมายระดับประเทศมีเนื้อหา
แบบเดียวกัน หรือต้องมีระบบกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคกับอีคอมเมิร์ซ

ภาษีอากร
หลังจากฟาราเดย์ (Michael Faraday) ค้นพบหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าเมื่อปี 1831 (การเหนี่ยวน�ำ
แม่เหล็กไฟฟ้า) นักการเมืองขีส้ งสัยถามเขาเกีย่ วกับจุดประสงค์ของสิง่ ประดิษฐ์ของเขา ฟาราเดย์ตอบว่า
“ท่านครับ ผมเองก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมีประโยชน์อะไร แต่ที่ผมรู้แน่นอนคือสักวันหนึ่งพวกท่านก็จะเก็บภาษี
จากสิ่งประดิษฐ์ของผม”44
ขณะที่อินเทอร์เน็ตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสมัยใหม่ ค�ำถามเกี่ยวกับภาษีอากรเริ่มเป็นที่
สนใจมากขึ้น และกลายเป็นประเด็นส�ำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะภายหลังวิกฤตการเงินเมื่อปี 2008 รัฐบาล
หลายประเทศพยายามหารายได้เข้ารัฐเพื่อลดจ�ำนวนหนี้สาธารณะ รายงานอย่างละเอียดเกี่ยวกับภาษี
อินเทอร์เน็ตได้รบั การเสนอโดยกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินของฝรัง่ เศสเมือ่ เดือนมกราคม 201345 การ
เก็บภาษีกิจกรรมด้านเศรษฐกิจที่ท�ำในอินเทอร์เน็ตเป็นหนึ่งในโอกาสส�ำคัญที่พวกเขาจะเพิ่มรายได้เข้า
คลัง
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ข้อถกเถียงด้านการอภิบาลอินเทอร์เน็ตที่ว่าเราควรปฏิบัติต่อโลกออนไลน์แตกต่างจากโลกจริง
หรือไม่ เป็นสิง่ ทีส่ ะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจากค�ำถามเกีย่ วกับภาษีอากร46 นับแต่ยคุ แรก สหรัฐฯ พยายาม
ประกาศว่าอินเทอร์เน็ตเป็นเขตปลอดภาษี ในปี 1998 รัฐสภาสหรัฐฯ ผ่านรัฐบัญญัติเสรีภาพด้านภาษี
อินเทอร์เน็ต (Internet Tax Freedom Act)47 และมีการขยายการบังคับใช้อีก 3 ปีในเดือนธันวาคม 2004
ในเดือนตุลาคม 2007 มีการขยายการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้อีกจนถึงปี 2014 แม้มีความกลัวว่าอาจ
ท�ำให้รัฐสูญเสียรายได้จ�ำนวนมาก48
OECD และสหภาพยุโรปกลับมีความเห็นในทางตรงข้าม โดยมองว่าอินเทอร์เน็ตไม่ควรได้รับ
สิทธิพิเศษด้านภาษี หลักการออตตาวา (Ottawa Principles) ของ OECD ก�ำหนดว่าภาษีอากรส�ำหรับ
อีคอมเมิรซ์ ไม่ควรใช้หลักการเดียวกับภาษีของพาณิชยกรรมทัว่ ไป49 การน�ำหลักการนีม้ าใช้ทำ� ให้สหภาพ
ยุโรปประกาศใช้ระเบียบเมื่อปี 2003 ก�ำหนดให้บริษัทอีคอมเมิร์ซนอกสหภาพยุโรปต้องจ่ายภาษีมูลค่า
เพิม่ (VAT) กรณีทขี่ ายสินค้าภายในสหภาพยุโรป เหตุผลส�ำคัญส�ำหรับการตัดสินใจเช่นนัน้ คือบริษทั นอก
สหภาพยุโรป (ส่วนใหญ่มาจากสหรัฐฯ) มีข้อได้เปรียบเหนือบริษัทจากยุโรปซึ่งต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม
ส�ำหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้ง
ปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-taxation) อีกประการหนึ่งระหว่างสหภาพยุโรปกับ
สหรัฐฯ ซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขคือ ค�ำถามเกี่ยวกับที่ตั้งของภาษี หลักการออตตาวาใช้หลักการเก็บภาษี
จากต�ำแหน่ง “ปลายทาง” แทนที่จะเป็น “ต้นทาง” รัฐบาลสหรัฐฯ แสดงเจตจ�ำนงที่จะให้เก็บภาษีโดยคิด
จากธุรกรรมที่ต้นทาง เนื่องจากบริษัทอีคอมเมิร์ซส่วนใหญ่มีที่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ แต่ในทางตรงกันข้าม
สหภาพยุโรปพยายามผลักดันให้เก็บภาษี “ปลายทาง” เนื่องจากว่าสหภาพยุโรปมีลูกค้าผู้ใช้บริการ
อีคอมเมิร์ซมากกว่าผู้ขาย

ลายเซ็นดิจิทัล
กล่าวโดยรวมลายเซ็นดิจิทัล (digital signatures) เกี่ยวข้องกับการตรวจรายชื่อบุคคลที่เข้าใช้งาน
อินเทอร์เน็ต ซึง่ ส่งผลกระทบในหลายด้าน ทัง้ เขตอ�ำนาจศาล อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และอีคอมเมิรซ์
การใช้ลายเซ็นดิจิทัลควรสนับสนุนให้เกิดความไว้วางใจต่ออินเทอร์เน็ตมากขึ้น การตรวจชื่อแบบดิจิทัล
(Digital authentication) โดยทั่วไปเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการค้าอีคอมเมิร์ซ ซึ่งควรมีส่วนสนับสนุน
ธุรกรรมของอีคอมเมิร์ซ โดยเฉพาะการจัดท�ำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ ยกตัวอย่างเช่นข้อตกลงใดๆ จะ
สมบูรณ์และมีผลบังคับใช้ถา้ มีการกรอกข้อมูลผ่านอีเมลหรือเว็บไซต์หรือไม่? ในหลายประเทศ กฎหมาย
ก�ำหนดให้สัญญาต้องจัดท�ำ “เป็นข้อเขียน” หรือ “มีการลงนาม” ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างในแง่ของ
อินเทอร์เน็ต? สืบเนื่องจากข้อขัดแย้งเหล่านี้และแรงกดดันจากการท�ำให้โครงสร้างเอื้ออ�ำนวยต่อ
อีคอมเมิร์ซ รัฐบาลหลายประเทศจึงเริ่มออกกฎหมายว่าด้วยลายเซ็นดิจิทัล
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ในแง่ของลายเซ็นดิจิทัล ปัญหาท้าทายหลักคือรัฐบาลไม่ได้ก�ำกับดูแลปัญหาที่เป็นอยู่ อย่างเช่น
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ แต่กลับออกระเบียบใหม่ๆ ทัง้ ๆ ที่ไม่เคยมีประสบการณ์
มาก่อน ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการหาทางออกหลายประการและเกิดความคลุมเครือในแง่ข้อบัญญัติเกี่ยวกับ
ลายเซ็นดิจิทัล ท�ำให้มีการก�ำหนดแนวทางหลักในการก�ำกับดูแลลายเซ็นดิจิทัลขึ้นมา 3 แนวทาง50
แนวทางแรกคือแนวทางก�ำกับน้อยสุด ซึ่งก�ำหนดไม่ให้ปฏิเสธลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพียงเพราะ
ว่าเป็นการจัดท�ำทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางนี้ก�ำหนดการใช้ประโยชน์ของลายเซ็นดิจิทัลอย่าง
กว้างๆ และเป็นที่ยอมรับในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณีอย่างสหรัฐฯ แคนาดา นิวซีแลนด์
และออสเตรเลีย
แนวทางที่ 2 คือแนวทางก�ำกับมากสุด ก�ำหนดกรอบและขั้นตอนปฏิบัติอย่างละเอียดส�ำหรับ
ลายเซ็นดิจิทัล ทั้งการเข้ารหัสและการใช้ตัวจ�ำแนกกุญแจสาธารณะ (public key identifiers) แนวทางนี้
มักน�ำไปสู่หน่วยงานรับรองสถานภาพ ซึ่งจะเป็นผู้รับจดทะเบียนผู้ใช้งานลายเซ็นดิจิทัลในอนาคต เป็น
แนวทางที่แพร่หลายในกฎหมายของประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น เยอรมนีและอิตาลี
แนวทางที่ 3 ซึ่งมีการใช้กันในสหภาพยุโรปตามระเบียบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (EU Electronic
Signatures Directive)51 เป็นการผสมผสาน 2 แนวทางแรก โดยประกอบด้วยทั้งแนวทางก�ำกับน้อยสุด
กล่าวคือการยอมรับลายเซ็นที่ส่งมาทางอิเล็กทรอนิกส์ และแนวทางก�ำกับมากสุด กล่าวคือการยอมรับ
ว่า “ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง” จะมีน้�ำหนักในทางกฎหมายเมื่อน�ำมาใช้เป็นพยานหลักฐานใน
กระบวนการยุติธรรม (เช่น สามารถน�ำไปยืนยันว่าเป็นลายเซ็นง่ายกว่าเมื่อต้องขึ้นศาล) ระเบียบเกี่ยวกับ
ลายเซ็นดิจทิ ลั ของสหภาพยุโรปเป็นสิง่ ทีน่ ำ� ไปใช้ในระดับพหุภาคี แม้จะมีการน�ำไปใช้ในรัฐภาคีของสหภาพ
ยุโรปทุกประเทศ แต่ก็ยังมีความแตกต่างในแง่สถานะทางกฎหมายของลายเซ็นดิจิทัลอยู่ดี52
ในระดับโลก เมื่อปี 2001 UNCITRAL รับรองกฎหมายแม่แบบว่าด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
(Model Law on Electronic Signatures)53 เป็นการรับรองสถานะของลายเซ็นดิจิทัลว่าเท่ากับลายเซ็นที่
เซ็นด้วยมือ กรณีที่เป็นไปตามข้อก�ำหนดเชิงเทคนิคบางประการ หอการค้านานาชาติ (International
Chamber of Commerce - ICC) ได้ออกแนวทางทั่วไปในการใช้งานพาณิชย์แบบดิจิทัลระหว่างประเทศ
(General Usage in International Digitally Ensured Commerce - GUIDEC) ซึ่งมีการส�ำรวจปัญหา
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ระเบียบ และมาตรฐานการรับรอง54
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านกุญแจสาธารณะ (public key infrastructure - PKI) เป็นมาตรการทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยตรงกับลายเซ็นดิจทิ ลั ซึง่ สองหน่วยงานอย่าง ITU และ IETF มีสว่ นเกีย่ วข้องกับการก�ำหนดมาตรฐาน
PKI
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ปัญหา

ความเป็นส่วนตัวและลายเซ็นดิจิทัล
ลายเซ็นดิจิทัลเป็นประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นส่วนตัวและการตรวจสอบ
ชื่อผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ลายเซ็นดิจิทัลเป็นเทคนิคส�ำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้จ�ำแนกบุคคลที่อยู่ในระบบ
อินเทอร์เน็ต55 ยกตัวอย่างเช่น ในบางประเทศซึง่ ยังไม่มกี ารก�ำหนดกฎหมายลายเซ็นดิจทิ ลั หรือมาตรฐาน
และขั้นตอนปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ธนาคารมักใช้วิธีตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลผ่าน SMS ทางโทรศัพท์มือถือ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของลูกค้าที่ใช้ธุรกรรมออนไลน์

ความจ�ำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างละเอียด
แม้ว่าประเทศพัฒนาแล้วหลายแห่งได้น�ำกฎหมายลายเซ็นดิจิทัลโดยรวมมาใช้ แต่ยังขาดรายละเอียด
เกี่ยวกับการบังคับใช้ตามมาตรฐานและขั้นตอนปฏิบัติ สืบเนื่องจากเป็นปัญหาใหม่ หลายประเทศ
จึงยังรอดูสถานการณ์ว่าจะมีการจัดท�ำมาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร การก�ำหนดมาตรฐาน
เกิ ด ขึ้ น ในหลายระดั บ ทั้ ง ที่ เ ป็ น ของหน่ ว ยงานระหว่ า งประเทศ (ITU) หน่ ว ยงานระดั บ ภู มิ ภาค
[คณะกรรมการก�ำหนดมาตรฐานแห่งยุโรป (European Committee for Standardization - CEN)] และ
หน่วยงานสาขาอาชีพ (IETF)

ความเสี่ยงของการไม่เข้ากัน
สืบเนื่องจากแนวทางและมาตรฐานที่หลากหลายของลายเซ็นดิจิทัล จึงอาจท�ำให้เกิดความไม่เข้ากัน
ของระบบในประเทศต่างๆ การแก้ปัญหาเป็นครั้งคราวอาจเป็นข้อจ�ำกัดต่อการพัฒนาอีคอมเมิร์ซใน
ระดับโลก จ�ำเป็นต้องมีการปรับเนื้อหาของกฎหมายให้มีความคล้ายคลึงกันโดยผ่านหน่วยงานระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก
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เทคโนโลยีไม่เคยเป็นกลาง เห็นได้จากประวัตศิ าสตร์สงั คมมนุษย์ในหลายตัวอย่าง ซึง่ เทคโนโลยีชว่ ยเพิม่
พลังให้บุคคลบางคน บางกลุ่ม หรือบางประเทศ แต่กีดกันกลุ่มอื่นๆ ในแง่นี้อินเทอร์เน็ตก็ไม่ต่างกัน จาก
ระดับบุคคลจนถึงระดับโลก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในแง่ของการกระจายความมั่งคั่งและอ�ำนาจ
ผลกระทบของอินเทอร์เน็ตที่มีต่อการกระจายอ�ำนาจและการพัฒนาท�ำให้เกิดค�ำถามหลายประการ เช่น
• อินเทอร์เน็ตจะช่วยลดหรือเพิ่มช่องว่างระหว่างโลกที่พัฒนาแล้วกับก�ำลังพัฒนา?
•	ประเทศก�ำลังพัฒนาจะไปถึงระดับการพัฒนาทางดิจิทัลเช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมแล้วได้อย่างไร และเมื่อไร?
ค�ำตอบส�ำหรับค�ำถามเหล่านี้ต้องอาศัยการวิเคราะห์บทบาทของการพัฒนาที่มีต่อการอภิบาล
อินเทอร์เน็ต และในเกือบทุกประเด็นเกีย่ วกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ตล้วนมีมติ ขิ องการพัฒนามาเกีย่ วข้อง
•	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึง ซึ่งเป็นเงื่อนไขแรก
ของการแก้ปัญหาช่องว่างทางดิจิทัล
•	แม่แบบเศรษฐกิจในปัจจุบันส�ำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ท�ำให้เกิดภาระที่ไม่ได้สัดส่วนต่อ
ประเทศก�ำลังพัฒนา เนื่องจากประเทศเหล่านี้ต้องแบกรับภาระการเงินเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลักในประเทศพัฒนาแล้ว
การก�ำกับดูแลสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในระดับโลก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนา
เนื่องจากท�ำให้ประเทศก�ำลังพัฒนามีโอกาสน้อยลงในการเข้าถึงความรู้และข้อมูลออนไลน์
แง่มุมเกี่ยวกับการพัฒนาในการประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยสังคมข้อมูลข่าวสาร (WSIS) เป็นสิ่งที่
ได้รับการตอกย�้ำอยู่บ่อยครั้ง เริ่มตั้งแต่มติฉบับแรกของที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับ
การประชุม WSIS ซึ่งย�้ำว่าการประชุม WSIS ควร “สนับสนุนการพัฒนา โดยเฉพาะในแง่การเข้าถึงและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี”1 ปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเจนีวา (Geneva Declaration and Plan of Action)
ของทีป่ ระชุม WSIS ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาเป็นเบือ้ งต้น และยังเชือ่ มโยงเข้ากับปฏิญญาสหัสวรรษ
แห่งสหประชาชาติ (UN Millennium Declaration)2 รวมทั้งการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ และ
เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาของทุกประเทศ ด้วยความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ (millennium development goals - MDGs)3 การประชุมสุดยอด WSIS จึงมีจุดยืนอย่างฅ
เข้มแข็งในบริบทการพัฒนา
ข้อกังวลหลักยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในเวที IGF ซึ่งยังให้ความส�ำคัญกับประเด็นการพัฒนา
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นับแต่การประชุมครั้งแรก ณ กรุงเอเธนส์ (2006) และต่อมายังมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและจัด
ให้เป็นวาระพิเศษในการประชุม ณ กรุงวิลนิอุส (2010) โดยข้อกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาเป็น 1 ใน 5
ประเด็นที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดในด้านการถกเถียงอย่างต่อเนื่องในเวทีของ IGF โดยเฉพาะการ
สนับสนุนการเข้าร่วมของประเทศก�ำลังพัฒนาและการเพิ่มล�ำดับความส�ำคัญให้กับการพัฒนา4
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
่ สารส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
สังคมอย่างไร?
ข้อขัดแย้งหลักเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการพัฒนาได้รับการสรุปไว้ในบทความ
ของ The Economist5 ซึ่งให้เหตุผลทั้งที่สนับสนุนและคัดค้านแนวคิดที่ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สนับสนุนการพัฒนา

175

บทที่ 5 ตะกร้าการพัฒนา

ตารางที่ 3

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไม่กระตุ้นการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระตุ้นการพัฒนา

“การผลักภาระของการพัฒนาเครือข่าย” ท�ำให้เกิด เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารลดค่าแรง
สถานะผู ้ ไ ด้ เ ปรี ย บ กล่ า วคื อ เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ท�ำให้การลงทุนในประเทศก�ำลังพัฒนามีต้นทุน
บริษัทยักษ์ใหญ่จากอเมริกา ท�ำให้บริษัทที่มาจาก ถูกกว่า
เศรษฐกิ จ ซึ่ ง เริ่ ม พั ฒ นาถู ก กี ด กั น ออกจาก
อีคอมเมิร์ซ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเริ่ ม แพร่
กระจายอย่างรวดเร็วข้ามพรมแดนเมือ่ เปรียบเทียบ
อ�ำนาจที่ถูกย้ายจากผู้ซื้อไปยังผู้ขาย (สุดท้ายแล้ว กับเทคโนโลยีในยุคก่อน (เช่น รางรถไฟและไฟฟ้า)
อินเทอร์เน็ตท�ำให้เกิด “ผู้ผลิตวัตถุดิบทางเลือกซึ่ง ใช้เวลาหลายทศวรรษกว่าจะแพร่ไปยังประเทศก�ำลัง
หาได้ไม่ยาก แค่เพียงคลิกเมาส์”) ซึ่งส่งผลกระทบ พั ฒ นา ในขณะที่ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
ต่อประเทศยากจน ส่งผลกระทบต่อผูผ้ ลิตโภคภัณฑ์ การสื่อสารพัฒนาไปแบบก้าวกระโดด
ซึ่งมาจากประเทศก�ำลังพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปิดโอกาสให้
ความสนใจต่ ออุ ต สาหกรรมไฮเทคในประเทศที่ มีการก้าวกระโดดจากเทคโนโลยีเดิม โดยไม่ต้อง
ร�่ำรวย ท�ำให้ความสนใจที่จะลงทุนในประเทศก�ำลัง ผ่านการพัฒนาในขัน้ กลาง อย่างเช่น การติดตัง้ สาย
พัฒนามีน้อยลง
ทองแดงและโทรศัพท์แบบอนาล็อก และยังกระตุ้น
การพัฒนา
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ช่ ว ยลดขนาดที่ ไ ด้ ดุ ล ยภาพของบริ ษั ท ใน
อุ ต สาหกรรมส่ ว นใหญ่ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของประเทศก�ำลังพัฒนามากกว่า
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ช่องว่างดิจิทัล
ช่องว่างดิจิทัล (digital divide) อาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างผู้มีความรู้ทางเทคนิค การเมือง สังคม
หรือเศรษฐกิจ ซึง่ สามารถเข้าถึงและมีศกั ยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร/อินเทอร์เน็ต
กับผู้ไม่มีศักยภาพดังกล่าว มีความเห็นหลายประการเกี่ยวกับขนาดและความส�ำคัญของช่องว่างดิจิทัล
ซึ่งเกิดขึ้นในหลายระดับ ทั้งที่เกิดขึ้นภายในประเทศและระหว่างประเทศ ระหว่างประชากรในชนบทกับ
ในเมือง ระหว่างผู้สูงอายุกับคนวัยเยาว์ รวมทั้งระหว่างชายกับหญิง OECD ให้ความหมายของช่องว่าง
ดิจิทัลว่าหมายถึง “ช่องว่างระหว่างบุคคล ครัวเรือน ธุรกิจ และพื้นที่ในระดับสังคม-เศรษฐกิจที่แตกต่าง
กัน ทั้งในแง่ของโอกาสการเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสาร และการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประกอบ
กิจกรรมต่างๆ”6
ช่องว่างทางดิจิทัลไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นลอยๆ แต่สะท้อนความไม่เท่าเทียมในเชิงสังคมเศรษฐกิจในแง่การศึกษา สาธารณสุข เงินทุน ที่พักอาศัย การจ้างงาน น�้ำสะอาด และอาหาร ได้รับการ
ระบุไว้อย่างชัดเจนโดยคณะท�ำงานเพื่อโอกาสทางดิจิทัลของกลุ่มประเทศ G8 (G8 Digital Opportunity
Task Force - DOT Force) “ไม่มีข้อขัดแย้งระหว่างช่องว่างดิจิทัลกับช่องว่างทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่ง
เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยกระบวนการพัฒนา เราจ�ำเป็นต้องท�ำความเข้าใจช่องว่างดิจิทัลและหาทาง
แก้ไขโดยค�ำนึงถึงบริบทของช่องว่างโดยรวม”7
ช่องว่างดิจิทัลกว้างขึ้นหรือไม่?
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/การพัฒนาอินเทอร์เน็ตท�ำให้ประเทศก�ำลังพัฒนาล้าหลังมากกว่าที่
จะก้าวหน้าในหลายด้าน (เช่น เทคโนโลยีการเกษตรหรือการแพทย์) และในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วมี
เครือ่ งมือทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจนประสบความส�ำเร็จ ดูเหมือนว่าช่องว่างดิจทิ ลั จะ
กว้างออกอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว สิ่งนี้มักเป็นความเห็นที่ปรากฏในเอกสารซึ่งเป็นที่ยอมรับแพร่หลาย
รวมทัง้ รายงานการพัฒนามนุษย์ (Human Development Reports) ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Development Programme - UNDP) และรายงานแนวโน้มการจ้างงาน (Global
Employment Trends) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization - ILO)
มีความเห็นที่แย้งว่าสถิติเกี่ยวกับช่องว่างดิจิทัลมักไม่เป็นความจริง และอันที่จริงช่องว่างดิจิทัล
ไม่ได้กว้างออกอย่างทีเ่ ชือ่ กัน ตามความเห็นดังกล่าว การให้ความส�ำคัญกับจ�ำนวนคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์
หรือขนาดของแบนด์วิธ ควรเปลี่ยนไปเป็นการให้ความส�ำคัญกับผลกระทบโดยรวมของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร/อินเทอร์เน็ตที่มีต่อสังคมในประเทศก�ำลังพัฒนา บ่อยครั้งที่เรามักยกตัวอย่าง
ความส�ำเร็จทางดิจิทัลของบราซิล อินเดีย และจีน อย่างไรก็ดี หลักเกณฑ์เพื่อการประเมินช่องว่างดิจิทัล

177

บทที่ 5 ตะกร้าการพัฒนา

เปลี่ยนแปลงไปและซับซ้อนมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการพัฒนา การประเมินใน
ปัจจุบันจะค�ำนึงถึงแง่มุมต่างๆ อย่างเช่น ความพร้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
ผลกระทบโดยรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อสังคม เวทีเศรษฐกิจโลก (World
Economic Forum) ได้จัดท�ำดัชนีวัดความพร้อมด้านเครือข่าย (Networked Readiness Index - NRI)
เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการประเมินระดับการพัฒนาด้านอินเทอร์เน็ตของประเทศต่างๆ ทั่วโลก8 ทั้งยัง
ให้มุมมองใหม่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาช่องว่างดิจิทัล
การเข้าถึงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
นอกจากช่องว่างดิจิทัล อีกแนวคิดหนึ่งที่มักกล่าวถึงในข้อถกเถียงเกี่ยวกับการพัฒนาคือการเข้าถึงอย่าง
ทัว่ ถึงและเท่าเทียม (access for all) แม้วา่ สิง่ นีค้ วรถือเป็นองค์ประกอบหลักของนโยบายการพัฒนาดิจทิ ลั
ใดๆ แต่กม็ กี ารมองและแนวคิดทีแ่ ตกต่างกันเกีย่ วกับคุณลักษณะและขอบเขตของนโยบายการเข้าถึงอย่าง
ทัว่ ถึงและเท่าเทียม ค�ำถามเกีย่ วกับการเข้าถึงอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียมในระดับโลก ยังคงเป็นประเด็นเปิด
เสียส่วนใหญ่ สุดท้ายแล้วจึงขึ้นอยู่กับความพร้อมของประเทศพัฒนาแล้วที่จะลงทุนให้บรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว
ต่างจากการเข้าถึงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในระดับโลก ในบางประเทศมีแนวคิดในเชิงเศรษฐกิจ
และกฎหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเข้าถึงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สหรัฐฯ ถือเป็นนโยบายด้าน
โทรคมนาคมขั้นพื้นฐานที่จะต้องสนับสนุนให้พลเมืองทุกคนเข้าถึงบริการโทรคมนาคม เป็นเหตุให้มี
นโยบายและกลไกการเงินเพื่อพัฒนาระบบเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อหาทางสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุน
การเข้าถึงส�ำหรับพืน้ ทีห่ า่ งไกลและภูมภิ าคทีม่ ตี น้ ทุนการเชือ่ มต่อสูง การอุดหนุนค่าใช้จา่ ยเช่นนีเ้ ป็นภาระ
ของภูมิภาคที่มีต้นทุนการเชื่อมต่อต�่ำ โดยเฉพาะคนในเมืองใหญ่ สหภาพยุโรปได้ใช้มาตรการที่เป็น
รูปธรรมต่างๆ มากมายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งนี้โดยการส่งเสริม
นโยบายที่ประกันให้พลเมืองทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสื่อสารขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตและมีการออกระเบียบการก�ำกับดูแลที่เหมาะสม9
ยุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาช่องว่างดิจิทัล
ทฤษฎีการพัฒนาทีเ่ น้นเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลาง ซึง่ มีบทบาทส�ำคัญในแวดวงของนโยบายนักวิชาการกว่า
50 ปีที่ผ่านมา เป็นฝ่ายที่เห็นว่าการพัฒนาจะขึ้นอยู่กับระดับเทคโนโลยีที่มีอยู่ ยิ่งมีเทคโนโลยีก้าวหน้า
มากเพียงใด ก็ยิ่งมีการพัฒนามากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ดี แนวทางดังกล่าวประสบความล้มเหลวในหลาย
ประเทศ (โดยเฉพาะอดีตประเทศสังคมนิยม) ซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าการพัฒนาสังคมเป็นกระบวนการที่
ซับซ้อนมากกว่า เทคโนโลยีเป็นเงื่อนไขที่จ�ำเป็นแต่ยังไม่เพียงพอส�ำหรับการพัฒนา ต้องอาศัย
องค์ประกอบอื่นๆ ทั้งกรอบการก�ำกับดูแล การสนับสนุนทางการเงิน ทรัพยากรมนุษย์ และเงื่อนไขทาง
สังคม-วัฒนธรรมอื่นๆ แม้จะมีองค์ประกอบครบทุกส่วน การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญจะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับ
ว่ามีการน�ำทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้ ผสมผสาน และเชื่อมโยงกันอย่างไร ตลอดจนเมื่อไร
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การพัฒนาโทรคมนาคมและโครงสร้างพืน
้ ฐาน
ทางอินเทอร์เน็ต
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาท้าทายที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งของการแก้ปัญหาช่องว่างดิจิทัล อัตราการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตในปี 2012 ของแอฟริกาอยู่ที่ 16.6% เปรียบเทียบกับ 78.6% ในอเมริกาเหนือหรือ
63.2% ในยุโรป แต่กถ็ อื ว่ามีการเติบโตสูงสุดในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา10 การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในประเทศ
ก�ำลังพัฒนามีแง่มุมส�ำคัญ 2 ประการ ประการแรกคือการเข้าถึงเครือข่ายหลักระหว่างประเทศของระบบ
อินเทอร์เน็ต ประการที่ 2 คือการเชื่อมต่อภายในประเทศก�ำลังพัฒนา
การเข้าถึงเครือข่ายหลักระหว่างประเทศของระบบอินเทอร์เน็ตต้องพึ่งพาการติดตั้งสายไฟเบอร์
ออปติกใต้น�้ำเป็นหลัก นานมาแล้วที่ในเขตแอฟริกาตะวันตกและใต้มีสายเคเบิลใต้น�้ำที่เชื่อมต่อเพียง
สายเดียวคือ SAT-3 ส่วนแอฟริกาตะวันออกมีการเข้าถึงทีเ่ ร็วกว่าเนือ่ งจากมีระบบสายเคเบิลใต้นำ�้ แอฟริกา
ตะวันออก (East African Submarine Cable System - EASSy) ซึ่งเริ่มเปิดใช้งานเมื่อเดือนกรกฎาคม
2010 ท�ำให้เกิดวงแหวนดิจิทัลรอบทวีปแอฟริกา รวมทั้งท�ำให้เกิดแบนด์วิธเพิ่มขึ้นมากส�ำหรับแอฟริกา
ประเทศเกาะขนาดเล็ ก และห่ า งไกลประสบปั ญ หาท้ า ทายที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น ในแง่ การเข้ า ถึ ง
อินเทอร์เน็ต เนื่องจากมักต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมที่มีราคาแพง ก�ำลังมีความพยายามหา
ทางออกในการเชื่อมต่อกับพื้นที่เหล่านี้โดยมีประสิทธิภาพมากสุด11
ทางออกอีกประการหนึ่งเพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อคือการน�ำระบบจุดแลกเปลี่ยนอินเทอร์เน็ต
(internet exchange points - IXPs) มาใช้เพื่อแยกให้จราจรในประเทศอยู่แต่ในประเทศ และลดการใช้
และต้นทุนการเชื่อมต่อกับแบนด์วิธระหว่างประเทศ IXPs เป็นโครงสร้างทางเทคนิคที่ช่วยให้ผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตค่ายต่างๆ สามารถแลกเปลี่ยนจราจรในอินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการรายอื่น
(โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) IXPs เป็นระบบที่มักท�ำขึ้นเพื่อแยกจราจรในอินเทอร์เน็ตให้อยู่ภายในชุมชนขนาด
เล็ก (เช่น เมือง ภูมิภาค ประเทศ) หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางเชื่อมต่อไปยังจุดที่ห่างไกลซึ่งไม่จ�ำเป็น IXPs
ยังอาจมีบทบาทส�ำคัญที่ช่วยลดช่องว่างดิจิทัล แต่ประเทศก�ำลังพัฒนาจ�ำนวนมากไม่มีระบบ IXPs
เป็นเหตุให้ยงั มีการส่งจราจรข้อมูลจากผูใ้ ช้งานในประเทศผ่านไปยังประเทศอืน่ ก่อนจะกลับเข้ามาประเทศ
ตนเอง ท�ำให้ปริมาณข้อมูลที่ส่งออกทางไกลมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น และท�ำให้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น
เช่นกัน มีความพยายามหลายส่วนที่จะพัฒนาระบบ IXPs ในประเทศก�ำลังพัฒนา12 ตัวอย่างที่ประสบ
ความส�ำเร็จอย่างมากคือสมาคมผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตแห่งแอฟริกา (African Internet Service Provider
Association) ซึ่งจัดท�ำเครือข่าย IXPs หลายจุดในทวีป
การเชือ่ มต่อภายในประเทศก�ำลังพัฒนาเป็นปัญหาท้าทายทีส่ ำ� คัญ ผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่
กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ ส่วนพื้นที่ชนบทมักไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนไป
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พร้อมกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการสือ่ สารผ่านโทรศัพท์มอื ถือและการสือ่ สารแบบไร้สาย การสือ่ สาร
แบบไร้สายอาจเป็นทางออกให้กับปัญหาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารของประเทศก�ำลัง
พัฒนาแบบเดิม (การวางสายเคเบิลเป็นระยะทางยาวไกลผ่านประเทศเอเชียและแอฟริกาหลายแห่ง)
ในบริบทดังกล่าว นโยบายเกีย่ วกับแถบคลืน่ วิทยุจงึ มีความส�ำคัญอย่างมาก ทัง้ นีเ้ พือ่ ประกันให้มแี ถบคลืน่
มากพอและท�ำให้เกิดเงื่อนไขของอินเทอร์เน็ตไร้สายแบบเปิด ซึ่งสามารถแบ่งกันใช้ระหว่างผู้ใช้งาน
วิธีการนี้จะช่วยแก้ปัญหาของการเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่นที่มีระยะทางยาวไกล และเคยเป็นอุปสรรค
ส�ำคัญต่อการพัฒนาอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว แต่เดิมนัน้ การแก้ปญั หาเชิงโครงสร้างพืน้ ฐานของช่องว่าง
ดิจทิ ลั เป็นประเด็นที่ ITU ท�ำงานผ่านภาคส่วนการพัฒนาโทรคมนาคม (Telecommunication Development
Sector - ITU-D)
ใครควรแบกรับต้นทุนการเชือ
่ มต่อระหว่างประเทศก�ำลังพัฒนา
และประเทศพัฒนาแล้ว?
เมื่อผู้ใช้งานขั้นสุดท้ายในแอฟริกาส่งอีเมลไปให้ผู้รับในยุโรปหรือสหรัฐฯ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตใน
แอฟริกาจะเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อระหว่างประเทศจากแอฟริกาไปสหรัฐฯ ในทาง
ตรงกันข้าม เมื่อผู้ใช้งานขั้นสุดท้ายจากยุโรปส่งอีเมลไปแอฟริกา ก็ยังคงเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตใน
แอฟริกาที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อระหว่างประเทศอยู่ดี และสุดท้ายแล้ว ผู้ใช้งานขั้นสุดท้าย
ในแอฟริกานั่นเองที่ต้องได้รับผลกระทบเนื่องจากต้องจ่ายค่าบริการในราคาแพงขึ้น
เหตุผลส�ำคัญที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระบบการเก็บค่าบริการอินเทอร์เน็ตใน
ปัจจุบนั มักอาศัยการเทียบเคียงกับระบบค่าบริการของโทรศัพท์ ซึง่ เป็นการแชร์ตน้ ทุนและรายได้ระหว่าง
การสื่อสารทั้ง 2 จุด อย่างไรก็ดี เจฟฟ์ ฮัสตัน แย้งว่าการเทียบเคียงแบบนี้ไม่มีความยั่งยืน ในระบบ
โทรศัพท์ สินค้าที่จ�ำแนกได้อย่างชัดเจน13คือการโทรศัพท์เพื่อให้เกิดการสนทนาระหว่างมนุษย์ผ่าน
โทรศัพท์ 2 เครือ่ ง ซึง่ ต้องมีคา่ ใช้จา่ ย แต่อนิ เทอร์เน็ตไม่ได้เป็นสินค้าชิน้ เดียวและไม่สามารถเปรียบเทียบ
กันได้ แต่มีการส่งแพ็กเกตข้อมูลผ่านเส้นทางที่แตกต่างกันของเครือข่าย ความแตกต่างขั้นพื้นฐาน
ดังกล่าวท�ำให้การเทียบเคียงแบบนี้ไม่เหมาะสม ทั้งยังเป็นเหตุผลส�ำคัญที่ไม่ควรน�ำรูปแบบค่าบริการ
โทรศัพท์มาใช้กับอินเทอร์เน็ต
ITU เริ่มการพูดคุยเพื่อปรับปรุงระบบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันให้ดีขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพือ่ ให้มกี ารกระจายต้นทุนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างสมดุลมากขึน้ เพราะเสียงคัดค้าน
ของประเทศพั ฒ นาแล้ ว และผู ้ ป ระกอบการโทรคมนาคม ข้ อ เสนอแนะ D.50 ของ ITU (ITU
Recommendation D. 50) จึงไม่มีผลในทางปฏิบัต14ิ มีความพยายามที่จะเสนอประเด็นนี้เข้าสู่การเจรจา
ขององค์การการค้าโลก แต่ไม่ประสบความส�ำเร็จ ความจ�ำเป็นที่จะต้องแก้ไขการเก็บค่าบริการเชื่อมต่อ
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ระหว่างประเทศยังเป็นประเด็นที่ได้รบั การตอกย�ำ้ ในเอกสารขัน้ สุดท้ายของการประชุมสุดยอดโลกว่าด้วย
สังคมข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งในรายงานของ WGIG

การสนับสนุนทางการเงิน
ในกระบวนการของการประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยสังคมข้อมูลข่าวสาร มีการยอมรับอย่างชัดเจนถึง
ความส�ำคัญที่จะต้องสนับสนุนด้านการเงินเพื่ออุดช่องว่างดิจิทัล แนวคิดหนึ่งซึ่งมีผู้เสนอในที่ประชุมคือ
การก่อตั้งกองทุนเอกภาพดิจิทัล (Digital Solidarity Fund) ที่บริหารงานโดยองค์การสหประชาชาติ ทั้งนี้
เพื่อสนับสนุนประเทศที่ด้อยเทคโนโลยีในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม อย่างไรก็ดี
ข้อเสนอในการก่อตัง้ กองทุนเอกภาพดิจทิ ลั ไม่ได้รบั การสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากประเทศพัฒนาแล้ว
ซึ่งเห็นว่าควรใช้การลงทุนทางตรงแทนที่จะก่อตั้งกองทุนกลางเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศก�ำลังพัฒนาได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนผ่านหลายช่องทาง รวมทั้งหน่วยงานพัฒนา
ระดับทวิภาคีหรือพหุภาคี อย่างเช่น UNDP หรือธนาคารโลก รวมทั้งมาตรการพัฒนาระดับภูมิภาคและ
ธนาคารต่างๆ ในขณะที่มีการเปิดเสรีของตลาดโทรคมนาคมมากขึ้น โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม
มีแนวโน้มจะได้รบั การพัฒนาจากเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศมากขึน้ เนือ่ งจากตลาดโทรคมนาคม
ของประเทศพัฒนาแล้วอิม่ ตัว บริษทั โทรคมนาคมระหว่างประเทศหลายแห่งจึงมองหาโอกาสในตลาดของ
ประเทศก�ำลังพัฒนา ซึ่งถือว่ายังเติบโตต่อไปได้อีก

แง่มุมด้านสังคม-วัฒนธรรม
แง่มุมด้านสังคม-วัฒนธรรมของช่องว่างดิจิทัลครอบคลุมประเด็นต่างๆ ทั้งความเท่าทันทางเทคโนโลยี
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การอบรม การศึกษา และการคุ้มครองด้านภาษา
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านการสือ่ สารทีม่ อี ยูจ่ ะเปล่าประโยชน์ หากประชาชนขาดช่องทาง (เครือ่ งมือ)
และความรู้ (ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เพื่อเข้าถึงและได้รับประโยชน์จาก
อินเทอร์เน็ต โครงการและหน่วยงานระหว่างประเทศ อย่างเช่น โครงการหนึ่งแล็ปท็อปต่อเด็กหนึ่งคน
(One Laptop per Child) หรือโครงการช่วยเหลือคอมพิวเตอร์นานาชาติ (Computer Aid International)
มีเป้าหมายจัดหาอุปกรณ์เก่าทีผ่ า่ นการปรับปรุงให้ใช้งานได้และมีตน้ ทุนต�ำ่ เพือ่ ส่งมอบให้กบั ชุมชนทีข่ ดั สน
ในประเทศก�ำลังพัฒนา โครงการระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในราคาที่เหมาะสมเริ่ม
พัฒนาไปเป็นอย่างดี แต่ยังคงมีปัญหาท้าทายในแง่ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน15
ส�ำหรับประเทศก�ำลังพัฒนา ปัญหาหลักอย่างหนึง่ คือปัญหาสมองไหล กล่าวคือแรงงานทีม่ ที กั ษะ
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สูงจากประเทศก�ำลังพัฒนาหลั่งไหลไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว ผลจากปัญหาสมองไหลท�ำให้ประเทศก�ำลัง
พัฒนาเสียเปรียบหลายด้าน โดยเฉพาะในแง่ของแรงงานที่มีทักษะ ประเทศก�ำลังพัฒนายังสูญเสีย
เงินลงทุนด้านการอบรมและการศึกษาเนื่องจากแรงงานที่มีทักษะอพยพไปประเทศอื่น
มีแนวโน้มว่าปัญหาสมองไหลจะด�ำรงอยู่ต่อไป เนื่องจากในสหรัฐฯ และประเทศพัฒนาแล้วได้
จัดท�ำโครงการจ้างงาน/น�ำเข้าแรงงานมากมายเพือ่ ดึงดูดแรงงานทีม่ ที กั ษะ โดยเฉพาะแรงงานทีผ่ า่ นการ
ฝึกฝนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การพัฒนาที่อาจช่วยหยุดยั้งหรือช่วยกลับทิศทางของปัญหาสมองไหล ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของ
การจ้างแรงงานจากภายนอก (outsourcing) ในส่วนของงานเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ในประเทศก�ำลังพัฒนา ตัวอย่างที่ประสบความส�ำเร็จมากสุดอย่างหนึ่งคือการพัฒนาอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ในอินเดีย อย่างเช่นในบังกาลอร์และไฮเดอราบัด
ในระดับโลก เครือข่ายคนพลัดถิ่นทางดิจิทัล (Digital Diaspora Networks) ที่ก่อตั้งโดยองค์การ
สหประชาชาติมุ่งส่งเสริมการพัฒนาโดยการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี การเป็นเจ้าของกิจการ และ
ทักษะการท�ำงานแบบมืออาชีพ รวมทั้งทรัพยากรอื่นๆ ของบรรดาแรงงานพลัดถิ่นในธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

แง่มุมด้านนโยบายและสถาบัน
ประเด็นเกีย่ วกับนโยบายด้านโทรคมนาคมมีความเชือ่ มโยงอย่างใกล้ชดิ กับการแก้ปญั หาช่องว่างดิจทิ ลั ใน
หลายแง่มุม
•	ทัง้ นักลงทุนเอกชนและประเทศทีบ่ ริจาคเงินช่วยเหลือเริม่ ไม่พร้อมทีจ่ ะลงทุนในประเทศที่ไม่มี
สภาพแวดล้อมในเชิงสถาบันและกฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาอินเทอร์เน็ต
•	การพัฒนาภาคส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับชาติต้องพึ่งพาการพัฒนา
กรอบการก�ำกับดูแลที่จ�ำเป็น
•	นโยบายด้านโทรคมนาคมควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาตลาดโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ
มีการแข่งขันมากขึ้น ต้นทุนต�่ำลง และมีบริการหลากหลายรูปแบบ
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยต่อการพัฒนาเป็นภารกิจที่ส�ำคัญ โดยต้องเริ่มจากการค่อยๆ ลดการ
ผูกขาดของตลาดโทรคมนาคม การน�ำกฎหมายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต (ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลิขสิทธิ์
ความเป็นส่วนตัว อีคอมเมิร์ซ ฯลฯ) มาใช้งาน และการอนุญาตให้กลุ่มต่างๆ ทั้งการเมืองและศาสนา
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่มีข้อจ�ำกัด
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ในแง่สถาบัน ก้าวย่างแรกที่ส�ำคัญคือการก่อตั้งหน่วยงานก�ำกับดูแลการโทรคมนาคมที่เป็นอิสระ
และเป็นมืออาชีพ ประสบการณ์จากประเทศพัฒนาแล้วแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานก�ำกับดูแลทีเ่ ข้มแข็งเป็น
เงือ่ นไขเบือ้ งต้นซึง่ น�ำไปสูก่ ารเติบโตอย่างรวดเร็วของโครงสร้างพืน้ ฐานทางโทรคมนาคม ในประเทศก�ำลัง
พัฒนา การส่งเสริมให้มหี น่วยงานก�ำกับดูแลเป็นภารกิจเบือ้ งต้น เนือ่ งจากหน่วยงานก�ำกับดูแลทีม่ อี ยูม่ กั
อ่อนแอ ขาดความเป็นอิสระ และมักเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่รัฐเป็นเจ้าของและเป็นผู้ประกอบการ
โทรคมนาคม ทั้งยังมีอิทธิพลต่อกระบวนการก�ำกับดูแลและการเมือง
ปัญหาท้าทายส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือการเปิดเสรีตลาดโทรคมนาคม อินเดียและบราซิลมัก
ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นประเทศก�ำลังพัฒนาที่มีการเปิดเสรี ซึ่งเอื้อให้เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วของ
อินเทอร์เน็ตกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และท�ำให้เกิดประโยชน์ต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ
โดยรวม ประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศที่มีการพัฒนาด้อยสุด มองว่าการเปิดเสรีตลาดโทรคมนาคม
เป็นปัญหาท้าทายส�ำคัญ เนื่องจากถ้ารัฐบาลสูญเสียการผูกขาดด้านโทรคมนาคม จะท�ำให้สูญเสียแหล่ง
รายได้สำ� คัญของประเทศ การมีงบประมาณลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อภาคส่วนอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นชีวติ ทางสังคม
และเศรษฐกิจ ในบางกรณี แม้จะต้องสูญเสียรายได้จากโทรคมนาคม แต่ประเทศเหล่านี้กลับไม่ได้รับ
ผลประโยชน์จากการเปิดเสรีทั้งในแง่ต้นทุนที่ต�่ำลงและบริการโทรคมนาคมที่ดีขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการ
แปรรูปบริษทั โทรคมนาคมไม่ได้รบั การสนับสนุนจากการพัฒนาให้เกิดตลาดและการแข่งขันทีเ่ ป็นผล การ
ปฏิบัติเช่นนี้ส่งผลให้ธนาคารโลกต้องย�้ำว่าประเทศต่างๆ ควรเปิดตลาดที่ส�ำคัญเพื่อให้มีการแข่งขัน
ล่วงหน้า หรือในเวลาเดียวกับที่มีการแปรรูปกิจการของรัฐให้เป็นของเอกชน การท�ำเช่นนี้จะช่วยให้
สามารถลดต้นทุนรวดเร็วกว่าประเทศที่แปรรูปก่อน และส่งเสริมให้มีการแข่งขันภายหลัง
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ตะกร้าสังคม-วัฒนธรรม
อินเทอร์เน็ตสร้างผลกระทบอย่างมากต่อโครงสร้างเชิงสังคมและวัฒนธรรมของสังคมสมัยใหม่ ยากที่จะ
บอกได้วา่ มีแง่มมุ ของชีวติ สังคมใดทีย่ งั ไม่ได้รบั ผลกระทบจากอินเทอร์เน็ต ท�ำให้เกิดแบบแผนการสือ่ สาร
ทางสังคมใหม่ๆ ช่วยให้เอาชนะอุปสรรคด้านภาษา และช่วยให้เกิดรูปแบบใหม่ของการแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นตัวอย่างผลกระทบเพียงเล็กน้อย ในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม
เช่นเดียวกับเป็นปรากฏการณ์ทางเทคโนโลยี

สิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนเกีย่ วกับอินเทอร์เน็ตในขัน้ พืน้ ฐานประกอบด้วย ความเป็นส่วนตัว เสรีภาพในการแสดงออก
สิทธิในการรับข้อมูล สิทธิต่างๆ เพื่อคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา และความเป็น
ชนกลุม่ น้อย และสิทธิทจี่ ะได้รบั การศึกษา ไม่นา่ ประหลาดใจทีป่ ระเด็นเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนมักต้องผ่าน
การอภิปรายอย่างเผ็ดร้อน ทัง้ ในกระบวนการ WSIS และ IGF แม้วา่ จะมีการพูดถึงสิทธิมนุษยชนโดยตรง
แต่ปัญหาสิทธิมนุษยชนก็เกี่ยวข้องกับประเด็นอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับความเป็นกลาง
ของเครือข่าย (สิทธิในการเข้าถึง เสรีภาพในการแสดงออก การปกปิดอัตลักษณ์ของตนเอง) ความมั่นคง
ไซเบอร์ (การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนพร้อมกับการรักษาความมั่นคงไซเบอร์ และการคุ้มครอง
กิจกรรมต่างๆ) การควบคุมเนือ้ หา ฯลฯ การเปิดโปงของสโนวเดนเกีย่ วกับการสอดแนมในวงกว้าง กระตุน้
ให้เกิดกระบวนการในทางการทูตเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์ ซึ่งมีการอภิปรายในที่ประชุม
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ และคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
สิทธิมนุษยชนออนไลน์ vs ออฟไลน์
หลักการทีว่ า่ สิทธิมนุษยชนใดทีบ่ คุ คลได้รบั ในโลกออฟไลน์กต็ อ้ งได้รบั การคุม้ ครองในโลกออนไลน์เช่นกัน
เป็นหลักการที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ตามมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและ
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมาคมเพื่อการสื่อสารที่ก้าวหน้า (Association for
Progressive Communications - APC) ในธรรมนูญสิทธิอินเทอร์เน็ต (Internet Rights Charter) สิทธิ
มนุษยชนเกีย่ วกับอินเทอร์เน็ตได้เป็นองค์ประกอบหลักของระบบสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ
โดยมีพื้นฐานอยู่บนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) และกฎบัตรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ1 ลักษณะ
เฉพาะของสิทธิมนุษยชนทางอินเทอร์เน็ตเห็นได้จากการน�ำหลักดังกล่าวไปปฏิบัติ
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สิทธิในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
เอสโตเนียเป็นประเทศแรกที่มีกฎหมายประกันสิทธิการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยก�ำหนดเป็นกฎหมายให้
บริการสากล2 ในเดือนกรกฎาคม 2010 พลเมืองทุกคนในฟินแลนด์มีสิทธิในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
บรอดแบนด์ที่ขนาด 1 เมกะบิต3 แต่มีการแย้งว่าสิทธิการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีความเชื่อมโยงกับเสรีภาพ
ในการแสดงออกและการได้รับข้อมูลมากกว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แท้จริง และมีความเห็นที่ยังคง
แตกต่างกันบ้างเกี่ยวกับการยอมรับในระดับโลกว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่ง
เนื่องจากการเข้าถึงต้องเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่างๆ ตั้งแต่การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงการ
เข้าถึงเนื้อหา ตามที่รายงานของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติระบุไว้4
ถึงอย่างนั้น ก็ยังมีผู้ที่ไม่อยากสนับสนุนว่าการเชื่อมต่อกับบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเป็นสิทธิ
มนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน ในขณะทีป่ ระชาชนยังต้องต่อสูเ้ พือ่ ให้ดมื่ น�ำ้ สะอาด ให้ได้รับการดูแลทางการแพทย์
และอาหาร การท�ำเช่นนั้นจะแย่งทรัพยากรไปจากการท�ำงานเพื่อแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนในขั้นพื้นฐาน
กว่าหรือไม่?
กิจกรรมของสภายุโรปเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและอินเทอร์เน็ต
หนึง่ ในผูม้ บี ทบาทส�ำคัญในส่วนของสิทธิมนุษยชนและอินเทอร์เน็ตคือสภายุโรป ซึง่ เป็นสถาบันหลักทีด่ แู ล
ปัญหาสิทธิมนุษยชนทัว่ ยุโรป และมีอนุสญั ญาคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน (Convention
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms)5 เป็นกฎบัตรส�ำคัญ นับแต่ปี 2003
สภายุโรปรับรองปฏิญญาหลายฉบับที่เน้นความส�ำคัญของสิทธิมนุษยชนที่มีต่ออินเทอร์เน็ต6 สภายุโรป
ยังเป็นหน่วยงานจัดการเกี่ยวกับอนุสัญญาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์7 ซึ่งเป็นกฎบัตรส�ำคัญระดับโลกใน
เรื่องนี้ ท�ำให้เป็นหน่วยงานหลักแห่งหนึ่งที่มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิมนุษยชนและความมั่นคง
ไซเบอร์ในแง่ของการพัฒนาอินเทอร์เน็ตในอนาคต
เสรี ภ าพในการแสดงออกและสิ ท ธิ ใ นการแสวงหา รั บ และ
เผยแพร่ข้อมูล
เสรีภาพในการแสดงออกในโลกออนไลน์เป็นประเด็นเชิงการทูตทีส่ ำ� คัญในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา เป็นวาระ
การพิจารณาของคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เสรีภาพในการแสดงออกในอินเทอร์เน็ตยัง
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ได้รบั การอภิปรายอย่างกว้างขวางในทีป่ ระชุมระดับสากล การอภิปรายเกีย่ วกับเสรีภาพในการแสดงออก
ในโลกออนไลน์ทำ� ให้เกิดการถกเถียงด้านนโยบาย โดยถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานอย่างหนึง่ ทีม่ กั
น�ำไปสู่การถกเถียงในประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมเนื้อหาและการเซ็นเซอร์ ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนของสหประชาชาติ8 เสรีภาพในการแสดงออก (ข้อ 19) เป็นการถ่วงดุลกับสิทธิของรัฐที่จะจ�ำกัด
เสรีภาพในการแสดงออกเพื่อรักษาศีลธรรมอันดี ความสงบเรียบร้อย และสวัสดิภาพของสังคม (ข้อ 29)
การอภิปรายและการน�ำหลักการตามข้อ 19 ไปใช้จึงต้องอยู่ในบริบทที่มีความสมดุลระหว่างความจ�ำเป็น
ทั้ง 2 ด้าน สถานการณ์ที่คลุมเครือเช่นนี้ย่อมเปิดโอกาสให้มีการตีความบรรทัดฐานอย่างหลากหลายและ
น�ำไปสู่การปฏิบัติที่แตกต่างกัน ข้อถกเถียงเกี่ยวกับสมดุลที่ถูกต้องระหว่างข้อ 19 และ 29 ในโลกจริง
สะท้อนให้เห็นจากการอภิปรายเกี่ยวกับการบรรลุความสมดุลดังกล่าวในโลกอินเทอร์เน็ต
เสรีภาพในการแสดงออกเป็นประเด็นสิทธิมนุษยชนทีเ่ อ็นจีโอให้ความสนใจ รวมทัง้ องค์การนิรโทษ
กรรมสากล (Amnesty International) และองค์กรฟรีดอมเฮาส์ (Freedom House) โดยองค์กรฟรีดอม
เฮาส์เป็นผู้ประเมินระดับของเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ส�ำหรับผู้ใช้งานโดยทั่วไปใน
ประเทศกลุม่ ตัวอย่างทัว่ โลก การศึกษาล่าสุดท�ำให้เห็นว่าเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตทัว่ โลกเริม่ ถดถอย โดย
ประเทศ 34 จาก 60 ประเทศมีปัญหาแนวโน้มที่ถดถอย ซึ่งเป็นผลมาจากการสอดแนมอย่างกว้างขวาง
มีการออกกฎหมายใหม่ๆ เพื่อควบคุมเนื้อหาอินเทอร์เน็ตและการจับกุมผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ดี การศึกษาชิ้นดังกล่าวยังตั้งข้อสังเกตว่านักเคลื่อนไหวมีบทบาทมากขึ้นในการรณรงค์ให้เกิด
การรับรูต้ อ่ ภัยคุกคามทีก่ ำ� ลังเกิดขึน้ และในหลายกรณียงั ช่วยหยุดยัง้ ไม่ให้มกี ารน�ำมาตรการควบคุมสิทธิ
มาใช้9

สิทธิของผู้พิการ10
จากการประมาณขององค์การสหประชาชาติ มีประชากรประมาณ 1 พันล้านคนทั่วโลกที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย11 ปัจจัยที่ท�ำให้จ�ำนวนประชากรของผู้พิการเพิ่มขึ้น ได้แก่ สงครามและผลกระทบจาก
ธรรมชาติ รวมทัง้ สาเหตุทมี่ าจากมนุษย์ อย่างเช่น ความยากจนและสภาพชีวติ ทีข่ าดสุขอนามัย หรือการ
ขาดความรู้เกี่ยวกับความพิการ ตลอดจนสาเหตุ การป้องกัน และการรักษา
อินเทอร์เน็ตช่วยให้เกิดโอกาสใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้พิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในการใช้
ประโยชน์ทางเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนผู้พิการให้มากที่สุด เราจ�ำเป็นต้องพัฒนากรอบนโยบายและการ
อภิบาลอินเทอร์เน็ตทีจ่ ำ� เป็น กฎบัตรระหว่างประเทศทีส่ ำ� คัญในประเด็นนีค้ อื อนุสญั ญาว่าด้วยสิทธิผพู้ กิ าร
(Convention on the Rights of Persons with Disabilities)12 ซึ่งองค์การสหประชาชาติรับรองเมื่อปี 2006
และมีการลงนามโดยประเทศ 159 ประเทศ (เมษายน 2014) โดยก�ำหนดเป็นสิทธิซงึ่ อยูร่ ะหว่างกระบวนการ
ที่ผนวกเข้าเป็นเนื้อหาของกฎหมายระดับประเทศเพื่อให้มีผลบังคับใช้
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เกิดความตระหนักมากขึน้ ถึงความจ�ำเป็นในการใช้เทคโนโลยีเพือ่ ช่วยให้ผพู้ กิ ารเป็นส่วนหนึง่ ของ
สังคม พร้อมกับการท�ำงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ความรู้และสนับสนุนชุมชนผู้พิการ อย่างเช่น
พันธมิตรที่มีพลวัตเพื่อการเข้าถึงและความบกพร่องทางร่างกายของ IGF (IGF Dynamic Coalition on
Accessibility and Disability)13 ประชาคมอินเทอร์เน็ตสาขาพิการและผู้มีความต้องการพิเศษ (Internet
Society Disability and Special Needs Chapter)14 และศูนย์ทรัพยากรทางอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
เพื่อความบกพร่องทางร่างกาย (International Center for Disability Resources on Internet)15
การขาดแคลนการเข้าถึงเป็นผลมาจากช่องว่างของความสามารถที่จ�ำเป็นในการใช้ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งความสามารถที่มีอยู่ของผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย
เพื่อลดช่องว่างดังกล่าว มีการเสนอการปฏิบัติเชิงนโยบายในแนวทาง 2 แนวทาง ได้แก่
•	ก�ำหนดให้มมี าตรฐานการเข้าถึง (accessibility standards) ในการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์
ซอฟต์แวร์และเนื้อหา
•	สนับสนุนให้มอี ปุ กรณ์สว่ นควบทัง้ ทีเ่ ป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ซึง่ สามารถเพิม่ ความสามารถ
หรือทดแทนความสามารถของบุคคลที่มีความบกพร่อง
ในแง่ของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต เรามักให้ความส�ำคัญกับเนือ้ หาของเว็บ เนือ่ งจากมีการพัฒนา
อย่างรวดเร็วและถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานอย่างหนึ่ง เว็บแอปพลิเคชันหลายตัวไม่ได้ถูกออกแบบให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเข้าถึง เนือ่ งจากการขาดความตระหนักรูห้ รือการรับรูค้ วามซับซ้อน และปัญหา
เรื่องต้นทุนที่สูง (ซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน) มาตรฐานเพื่อการเข้าถึงเว็บในระดับสากล
ก�ำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาของ W3C ภายใต้ชื่อโครงการริเริ่มการเข้าถึงเว็บไซต์ (Web Accessibility
Initiative)16

นโยบายเกี่ยวกับเนื้อหา
ประเด็นหลักด้านสังคม-วัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับนโยบายเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งมักเป็นการมองจากมุมของ
สิทธิมนุษยชน (เสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิในการสื่อสาร) รัฐบาล (การควบคุมเนื้อหา) และ
เทคโนโลยี (เครื่องมือเพื่อการควบคุมเนื้อหา) การอภิปรายมักเน้นในกลุ่มเนื้อหาหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่
•	เนื้อหาที่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ระดับโลกว่าควรมีการควบคุม รวมทั้งในส่วนของสื่อลามก
อนาจารเกี่ยวกับเด็ก17 การให้เหตุผลสนับสนุนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และการกระตุ้นหรือ
สนับสนุนการก่อการร้าย
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•	เนือ้ หาทีเ่ ป็นเรือ่ งอ่อนไหวส�ำหรับบางประเทศ บางภูมภิ าค หรือบางกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ซึง่ มีคณ
ุ ค่า
ทางศาสนาและวัฒนธรรมของตนเอง การสือ่ สารออนไลน์ในระดับโลกท�ำให้เกิดปัญหาท้าทาย
ต่อคุณค่าในท้องถิน่ คุณค่าทางวัฒนธรรม และศาสนาในหลายสังคม รัฐมักให้เหตุผลสนับสนุน
การควบคุมเนื้อหาส่วนใหญ่ในตะวันออกกลางและเอเชียว่าต้องการคุ้มครองคุณค่าทาง
วัฒนธรรมบางอย่าง และมักน�ำไปสูก่ ารปิดกัน้ การเข้าถึงเว็บไซต์ลามกอนาจารและการพนัน18
•	การเซ็นเซอร์เนื้อหาทางการเมืองในอินเทอร์เน็ต องค์กรนักข่าวไร้พรมแดน (Reporters
without Borders) เผยแพร่รายงานประจ�ำปีว่าด้วยเสรีภาพด้านข่าวสารในอินเทอร์เน็ต
นับจนถึงรายงานปี 2012 จะมีการจัดอันดับประเทศที่ใช้การเซ็นเซอร์และการสอดแนม แต่
รายงานปี 2014 จะเน้นที่สถาบันที่เป็นผู้ท�ำการเซ็นเซอร์และสอดแนม19
นโยบายเกี่ยวกับเนื้อหาได้รับการปฏิบัติอย่างไร?
เมนูอาหารตามสั่งส�ำหรับนโยบายเกี่ยวกับเนื้อหาประกอบด้วยทางเลือกในเชิงกฎหมายและเทคนิค ซึ่ง
อาจน�ำมาใช้ผสมผสานกันได้หลายรูปแบบ

การคัดกรองเนือ้ หาโดยรัฐบาล
รัฐบาลที่คัดกรองการเข้าถึงเนื้อหามักใช้วิธีการจัดท�ำดัชนีอินเทอร์เน็ต (Internet Index) เพื่อปิดกั้นการ
เข้าถึงของพลเมืองตนเอง ในเชิงเทคนิค การคัดกรองจ�ำเป็นต้องอาศัยการปิดกั้นโดยดูจากหมายเลข
ไอพี การปิดกั้นที่เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี (proxy servers) และการเปลี่ยนทางที่ DNS (DNS redirection)20
การคัดกรองเนื้อหาเกิดขึ้นในหลายประเทศ นอกจากประเทศที่ท�ำบ่อยๆ อย่างเช่น จีน ซาอุดีอาระเบีย
และสิงคโปร์แล้ว ประเทศอื่นๆ ได้น�ำวิธีการนี้มาใช้มากขึ้น

การจัดระดับเนือ้ หาและระบบคัดกรองของเอกชน
เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะท�ำให้โครงสร้างอินเทอร์เน็ตแตกเป็นเสี่ยงๆ เพราะแต่ละประเทศมีมาตรการ
ขัดขวางการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน (ระบบคัดกรอง) W3C และสถาบันที่มีความเห็นคล้ายกันจึง
หาทางแก้ไขโดยเสนอให้มีระบบการจัดระดับเนื้อหา (rating) และการคัดกรองโดยผู้ใช้งาน21 ในระบบนี้
กลไกการคัดกรองจะถูกสัง่ การจากซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล หรือในระดับเซิรฟ์ เวอร์ทคี่ วบคุม
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต22
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การคัดกรองเนือ้ หาโดยใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับต�ำแหน่งทางภูมิศาสตร์
ทางออกในเชิงเทคนิคอีกอย่างหนึ่งในด้านเนื้อหาคือการใช้ซอฟต์แวร์จ�ำแนกต�ำแหน่ง (geo-location
software) ซึง่ จะคัดกรองการเข้าถึงเนือ้ หาเว็บไซต์บางแห่ง โดยดูจากต�ำแหน่งทางภูมศิ าสตร์หรือสัญชาติ
ของผู้ใช้งาน กรณีของยาฮู! มีความส�ำคัญในเรื่องนี้ เนื่องจากกลุ่มผู้ช�ำนาญการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งวินต์
เซิร์ฟ (Vint Cerf) ระบุว่ายาฮู! สามารถจ�ำแนกได้ประมาณ 70-90% ว่าส่วนใดของเว็บไซต์ต่างๆ ของ
ตนเองมีเนื้อหาที่เป็นการร�ำลึกถึงนาซีถูกเข้าถึงจากผู้ใช้งานในฝรั่งเศส23 การประเมินเช่นนี้ช่วยให้ศาล
สามารถวินิจฉัยได้ และสั่งให้ยาฮู! ปิดกั้นการเข้าถึงเนื้อหาเกี่ยวกับนาซีของผู้ใช้งานซึ่งมาจากฝรั่งเศส
นับแต่เกิดคดีของยาฮู! เมือ่ ปี 2000 ความแม่นย�ำในการจ�ำแนกต�ำแหน่งทางภูมศิ าสตร์กม็ มี ากขึน้ เนือ่ งจาก
การพัฒนาซอฟต์แวร์จ�ำแนกต�ำแหน่งที่ทันสมัยขึ้น

การควบคุมเนือ้ หาผ่านเครื่องมือค้นหา
สะพานทีเ่ ชือ่ มต่อระหว่างผูใ้ ช้งานขัน้ สุดท้ายกับเนือ้ หาในเว็บมักได้แก่เสิรช์ เอนจิน การคัดกรองเนือ้ หาใน
การค้นหามักเป็นต้นตอให้เกิดความตึงเครียดระหว่างกูเกิลกับทางการจีน24 ซึ่งสุดท้ายส่งผลให้กูเกิล
ตัดสินใจเมื่อเดือนมกราคม 2010 ที่จะเปลี่ยนทาง (redirect) การค้นหาข้อมูลใน Google.cn ไปยัง
เซิร์ฟเวอร์ซึ่งตั้งอยู่ในฮ่องกง อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายปีนั้นกูเกิลได้เปลี่ยนการตัดสินใจตามแรงกดดัน
เนื่องจากรัฐบาลจีนปฏิเสธที่จะต่อใบอนุญาตในฐานะผู้จัดท�ำเนื้อหาในอินเทอร์เน็ต (Internet Content
Provider) ให้กับกูเกิล25
ความเสีย่ งทีจ่ ะมีการคัดกรองผลการค้นหาข้อมูลไม่ได้มาจากการปฏิบตั ขิ องรัฐบาลเท่านัน้ แต่ยงั
อาจเป็นผลจากการแทรกแซงเพื่อประโยชน์ ในทางพาณิชย์เช่นกัน และมักเกิดขึ้นค่อนข้างชัดเจนหรือ
กว้างขวาง ผู้วิจารณ์เริ่มตั้งค�ำถามกับบทบาทของเสิร์ชเอนจิน (โดยเฉพาะกูเกิลเนื่องจากมีบทบาทส�ำคัญ
ในแง่ทเี่ ป็นตัวเลือกอันดับต้นของผู้ใช้งาน) ในการเป็นสื่อกลางเพื่อการเข้าถึงข้อมูล และเพื่อเตือนให้เห็น
อิทธิพลของกูเกิลที่มีต่อความรู้และรสนิยมการเลือกของผู้ใช้งาน26

ปัญหาท้าทายของเว็บ 2.0: ผู้ใช้งานในฐานะผู้ร่วมก�ำหนดเนือ้ หา
จากการพัฒนาแพลตฟอร์มเว็บ 2.0 ทั้งในรูปของบล็อก เว็บไซต์แชร์เอกสาร กระดานสนทนา (forum)
และโลกเสมือน (virtual world) ท�ำให้ความแตกต่างระหว่างการเป็นผูใ้ ช้งานกับผูส้ ร้างเนือ้ หาเริม่ คลุมเครือ
เนื่องจากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถสร้างเนื้อหาจ�ำนวนมากในเว็บ ทั้งการโพสต์ในบล็อก การโพสต์
วิดีโอ และการท�ำแกลเลอรีรูปถ่าย การจ�ำแนก การคัดกรอง และการติดป้ายว่าเว็บไซต์ใด “ไม่เหมาะสม”
กลายเป็นสิ่งที่ซับซ้อนมากขึ้น แม้ว่าเทคนิคการคัดกรองข้อความโดยอัตโนมัติได้รับการพัฒนาเป็นอย่าง
ดี แต่การจ�ำแนก คัดกรอง และติดป้ายเนื้อหาส่วนที่เป็นภาพโดยอัตโนมัติยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น27
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แนวทางหนึ่งที่มีการน�ำมาใช้อยู่บ้างในประเทศโมร็อกโก ปากีสถาน ตุรกี และตูนิเซีย คือการ
ปิดกั้นการเข้าถึงยูทูบและทวิตเตอร์ทั่วประเทศ แต่แนวทางควบคุมในวงกว้างเช่นนี้ส่งผลให้มีการปิดกั้น
เนื้อหาแบบทั่วไป รวมทั้งที่เป็นเรื่องของการศึกษาด้วย ในช่วงปรากฏการณ์อาหรับสปริง รัฐบาลใช้
มาตรการเข้มงวดด้วยการตัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้เพื่อขัดขวางการสื่อสารผ่าน
แพลตฟอร์มของโซเชียลเน็ตเวิร์ก28

ความจ�ำเป็นที่จะต้องมีกรอบกฎหมายที่เหมาะสม
สุญญากาศในเชิงกฎหมายด้านนโยบายเกี่ยวกับเนื้อหา เป็นเหตุให้รัฐบาลสามารถใช้ดุลพินิจอย่างมาก
เพื่อตัดสินใจว่าควรมีการปิดกั้นเนื้อหาเว็บแบบใด เนื่องจากนโยบายเกี่ยวกับเนื้อหาเป็นประเด็นอ่อนไหว
ส�ำหรับทุกสังคม จึงจ�ำเป็นต้องมีการน�ำข้อกฎหมายมาใช้ การก�ำหนดให้มีกฎหมายระดับประเทศในส่วน
ของนโยบายเกี่ยวกับเนื้อหาอาจสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้มากขึ้น และสามารถคลี่คลาย
ปั ญ หาความคลุ ม เครื อ ของบทบาทผู ้ ใ ห้ บ ริ การอิ น เทอร์ เ น็ ต หน่ ว ยงานบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย และ
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายประเทศจึงออกกฎหมายก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับเนื้อหา

มาตรการระหว่างประเทศ
ในระดับสากล มาตรการส�ำคัญเกิดขึ้นในประเทศในทวีปยุโรป ซึ่งมีกฎหมายที่เข้มแข็งเกี่ยวกับค�ำพูดที่
สร้างความเกลียดชัง (hate speech) ทั้งที่มีลักษณะต่อต้านเชื้อชาติและต่อต้านคนยิว สถาบันภูมิภาคใน
ยุโรปพยายามบังคับใช้หลักเกณฑ์เหล่านี้ในพื้นที่อินเทอร์เน็ต กฎหมายส�ำคัญในประเด็นเนื้อหาเว็บคือ
พิธีสารเพิ่มเติมของอนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Additional Protocol to the Convention
on Cybercrime) ของสภายุโรป29 ที่มีการเอาผิดทางอาญาต่อการกระท�ำที่เป็นการเหยียดผิวและรังเกียจ
เชื้อชาติผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (2003) ในแง่ปฏิบัติ สหภาพยุโรปได้จัดท�ำโครงการความปลอดภัยทาง
อินเทอร์เน็ตของสหภาพยุโรป (EU Safer Internet) ซึ่งมีองค์ประกอบส�ำคัญดังต่อไปนี้
• การจัดตั้งเครือข่ายสายด่วนในยุโรปเพื่อรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาผิดกฎหมาย
• การส่งเสริมให้มีการก�ำกับดูแลตนเอง
•	การพัฒนาการจัดระดับ การคัดกรอง และการคัดกรองเปรียบเทียบ (benchmark filtering) เนือ้ หา
• การพัฒนาซอฟต์แวร์และบริการ
• การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยมากขึ้น30
องค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (OSCE) มีบทบาทส�ำคัญในเรื่องนี้เช่นกัน
นับแต่ปี 2003 มีการจัดประชุมและสัมมนาหลายครั้ง โดยเฉพาะที่เน้นประเด็นเสรีภาพในการแสดงออก
และความเสี่ยงที่จะใช้อินเทอร์เน็ตในทางมิชอบ (เช่น เพื่อโฆษณาชวนเชื่อให้เหยียดเชื้อชาติ รังเกียจชาว
ต่างชาติ และต่อต้านชาวยิว)
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การควบคุมเนือ้ หา vs เสรีภาพในการแสดงออก
ในแง่ของการควบคุมเนื้อหา อีกด้านหนึ่งของเหรียญมักได้แก่การจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งเป็น
ประเด็นส�ำคัญมากโดยเฉพาะกับสหรัฐฯ ซึ่งตามการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งที่หนึ่ง (First
Amendment) ประกันเสรีภาพในการแสดงออกอย่างกว้างขวาง รวมทั้งสิทธิที่จะตีพิมพ์เนื้อหาเกี่ยวกับ
นาซีและเนื้อหาแบบเดียวกัน
เสรีภาพในการแสดงออกเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ก�ำหนดจุดยืนของสหรัฐฯ ในข้อถกเถียงระดับสากล
เกี่ยวกับเนื้อหาในอินเทอร์เน็ต ยกตัวอย่างเช่น แม้ว่าสหรัฐฯ จะลงนามในอนุสัญญาอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ แต่ก็ไม่สามารถลงนามในพิธสี ารเพิม่ เติมซึง่ มีมาตรการจัดการกับการแสดงความเห็นทีท่ ำ� ให้
เกิดความเกลียดชังและการควบคุมเนื้อหา ค�ำถามเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกยังกลายเป็นประเด็น
เมื่อพิจารณาถึงคดีกับยาฮู! ในชั้นศาล ในระดับสากล สหรัฐฯ ยังคงรักษาจุดยืนที่จะไม่คุกคามเสรีภาพใน
การแสดงออกตามที่ก�ำหนดไว้ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งที่หนึ่ง

ถ้าผิดกฎหมายในโลกออฟไลน์ ก็ผิดกฎหมายในโลกออนไลน์ด้วย
เช่นเดียวกับเรือ่ งสิทธิมนุษยชน มีความเห็นทัว่ ไปว่าหลักเกณฑ์ที่ใช้กบั โลกออฟไลน์กค็ วรน�ำมาใช้กบั โลก
อินเทอร์เน็ตด้วย โดยเฉพาะในส่วนของนโยบายเกี่ยวกับเนื้อหา
เหตุผลอย่างหนึ่งที่สนับสนุนการน�ำมาตรการเฉพาะของโลกไซเบอร์มาก�ำกับดูแลอินเทอร์เน็ต
ได้แก่ ปริมาณ (ความเข้มข้นของการสื่อสาร จ�ำนวนข้อความ) ท�ำให้เกิดความแตกต่างในเชิงคุณภาพ
ตามความเห็นดังกล่าว ปัญหาเกี่ยวกับการแสดงความเห็นที่ท�ำให้เกิดความเกลียดชังไม่ใช่เป็นเพราะยัง
ไม่มีการออกกฎหมายก�ำกับดูแลในเรื่องนี้ แต่เป็นเพราะการน�ำข้อความนี้ไปแชร์และเผยแพร่ผ่าน
อินเทอร์เน็ตท�ำให้เกิดปัญหาทางกฎหมายแบบใหม่ขึ้นมา ท�ำให้มีบุคคลเข้ามารู้เห็นมากขึ้น และท�ำให้
ยากที่จะบังคับใช้หลักเกณฑ์ที่มีอยู่ ด้วยเหตุดังกล่าว อินเทอร์เน็ตท�ำให้ปัญหาแตกต่างไป โดยเฉพาะ
ในแง่ของการบังคับใช้หลักเกณฑ์ โดยที่ปัญหาไม่ได้มาจากตัวหลักเกณฑ์เอง

ประสิทธิภาพของการควบคุมเนือ้ หา
ในการอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายด้านอินเทอร์เน็ต ข้อถกเถียงส�ำคัญอย่างหนึ่งคือ คุณลักษณะที่กระจาย
อ�ำนาจของอินเทอร์เน็ตจะช่วยให้เราหลบเลี่ยงการเซ็นเซอร์ได้ ในประเทศที่รัฐบาลเข้ามาควบคุมเนื้อหา
เว็บโดยตรง ผู้ใช้งานที่มีความรู้ทางเทคนิคย่อมพบวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงการควบคุมดังกล่าว อย่างไรก็ดี
การควบคุมเนื้อหาดังกล่าวไม่ได้มีเป้าหมายเฉพาะกลุ่มผู้ใช้งานขนาดเล็กที่มีความสามารถทางเทคนิค
เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง เลสสิกแสดงความเห็นที่กระชับเกี่ยวกับปัญหานี้ว่า
“มาตรการก�ำกับดูแลอาจไม่จ�ำเป็นต้องมีประสิทธิภาพโดยสมบูรณ์ แต่ต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอ”31
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ใครควรเป็นผู้รับผิดชอบนโยบายเกี่ยวกับเนือ้ หา?
ผูม้ บี ทบาทหลักในการควบคุมเนือ้ หามักเป็นรัฐสภาและรัฐบาล พวกเขาเป็นผูก้ ำ� หนดว่าควรมีการควบคุม
เนื้อหาแบบใด และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในฐานะช่องทางเข้าสู่อินเทอร์เน็ตควรต้องรับผิดชอบต่อการ
คัดกรองเนื้อหาอย่างไร โดยอาจเป็นการปฏิบัติตามค�ำสั่งของรัฐบาลหรือเป็นการก�ำกับดูแลตนเอง
(อย่างน้อยในประเด็นทีม่ คี วามเห็นเป็นเอกฉันท์ อย่างกรณีภาพลามกอนาจารของเด็ก) ผูใ้ ช้งานบางกลุม่
อย่างเช่น พ่อแม่ ต้องการให้น�ำนโยบายเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมาใช้เพื่อคุ้มครองลูกๆ
ของตน มาตรการจัดระดับเนื้อหาในหลายรูปแบบช่วยให้พ่อแม่ค้นพบเนื้อหาเว็บที่เป็นมิตรกับเด็ก
เบราว์เซอร์อนิ เทอร์เน็ตรุน่ ใหม่ๆ ก็มกั มีตวั เลือกการคัดกรองทีห่ ลากหลาย บริษทั เอกชนและมหาวิทยาลัย
ก็มีบทบาทในการควบคุมเนื้อหา ในบางกรณีมีการควบคุมเนื้อหาผ่านชุดของซอฟต์แวร์ต่างๆ ตัวอย่าง
เช่น กรณีของลัทธิไซเอนโทโลจี ซึง่ เผยแพร่ซอฟต์แวร์ไซโนซิตเตอร์ (Scienositter) ให้สมาชิกเพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้มีการเข้าถึงเว็บไซต์ที่วิพากษ์วิจารณ์ลัทธิไซเอนโทโลจี32

การศึกษา
อินเทอร์เน็ตท�ำให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ด้านการศึกษา มีการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง (e-learning) ห้องเรียน
ออนไลน์ และการเรียนทางไกลหลายแบบ ทั้งนี้โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางการ
ถ่ายทอดเนื้อหาของหลักสูตร แม้จะไม่สามารถเข้ามาทดแทนการเรียนการสอนแบบเดิม แต่ห้องเรียน
ออนไลน์กเ็ ป็นโอกาสใหม่ๆ ของการเรียนรู้ โดยเฉพาะกรณีทชี่ ว่ งเวลาและพืน้ ทีก่ ลายเป็นอุปสรรคของการ
เข้าเรียนในห้องเรียนแบบเดิม
โดยทัว่ ไปแล้ว การศึกษาเป็นงานของสถาบันระดับชาติ การรับรองวิทยฐานะของสถาบันการศึกษา
การรับรองคุณสมบัติ และการประกันคุณภาพ ล้วนเป็นสิง่ ทีก่ ำ� หนดมาจากส่วนกลาง อย่างไรก็ดี ส�ำหรับ
การศึกษาข้ามพรมแดนจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบการอภิบาลใหม่ๆ ขึน้ มา มาตรการระหว่างประเทศ
หลายอย่างมีเป้าหมายเพือ่ อุดช่องว่างด้านการอภิบาล โดยเฉพาะในประเด็นเกีย่ วกับการประกันคุณภาพ
และการรับรองวุฒิการศึกษา
ปัญหา

องค์การการค้าโลกกับการศึกษา
ประเด็นที่มีการถกเถียงกันระหว่างการเจรจาขององค์การการค้าโลกคือการตีความข้อ I (3)(b) และ 3(c)
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ของข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (GATS)33 ซึ่งก�ำหนดข้อยกเว้นของระบบการค้าเสรีกรณีที่เป็น
บริการทีจ่ ดั ให้โดยรัฐ ตามทัศนะอย่างหนึง่ ที่ได้รบั การสนับสนุนโดยเฉพาะจากสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร
ควรมีการก�ำหนดข้อยกเว้นดังกล่าวอย่างแคบๆ ทั้งนี้เพื่อให้มีการเปิดเสรีการค้า ในทางปฏิบัติ ส�ำหรับ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ความเห็นนี้มุ่งตอบสนองผลประโยชน์ของภาคการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นหลัก ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้สามารถเจาะตลาดการศึกษาในระดับโลก อย่างไรก็ดี ความเห็นดังกล่าว
ถูกหลายประเทศต่อต้านอย่างมาก34
ข้อถกเถียงที่น่าจะเกิดขึ้นระหว่างองค์การการค้าโลกและหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นๆ คงเน้น
ที่ความขัดแย้งของการศึกษาในแง่ที่เป็นสินค้าหรือสมบัติสาธารณะ ถ้าถือว่าการศึกษาเป็นสินค้าอย่าง
หนึง่ ก็ตอ้ งน�ำหลักเกณฑ์การค้าเสรีขององค์การการค้าโลกมาปรับใช้ดว้ ย แต่ถา้ ถือว่าเป็นสมบัตสิ าธารณะ
เราก็ควรรักษารูปแบบการศึกษาในปัจจุบันต่อไป กล่าวคือมหาวิทยาลัยของรัฐจะมีสถานะพิเศษในฐานะ
สถาบันที่มีความส�ำคัญต่อวัฒนธรรมประจ�ำชาติ

การประกันคุณภาพ
ความแพร่หลายของห้องเรียนออนไลน์และการเข้าถึงได้ง่ายของตลาดดังกล่าวท�ำให้เกิดค�ำถามเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพ การให้ความส�ำคัญต่อการถ่ายทอดเนื้อหาในทางออนไลน์อาจท�ำให้คนมองข้าม
ความส�ำคัญของคุณภาพเกี่ยวกับเอกสารหรือวัสดุประกอบการเรียนการสอนและปรัชญาการศึกษา
อุปสรรคหลายประการอาจส่งผลคุกคามต่อคุณภาพด้านการศึกษา อย่างเช่น การเข้าสู่ตลาดได้ง่ายอาจ
ท�ำให้มีสถาบันการศึกษาที่แสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าเป็นหลักเข้ามาให้บริการทั้งๆ ที่ไม่มีความ
สามารถในเชิงวิชาการและปรัชญาการศึกษาที่จ�ำเป็น ปัญหาอีกประการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพคือ
การเปลีย่ นจากระบบการเรียนการสอนที่ใช้กระดาษมาเป็นการใช้สอื่ ออนไลน์ ไม่ได้เป็นการใช้ขอ้ ได้เปรียบ
ในเชิงปรัชญาการศึกษาของสื่อใหม่แต่อย่างใด ประเด็นดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานด้านการศึกษาเริ่ม
พัฒนามาตรฐานและก�ำหนดแนวปฏิบัติเพื่อประเมินการออกแบบและเนื้อหาของการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์35

การรับรองวุฒิการศึกษาและการโอนหน่วยกิต
การรับรองวุฒกิ ารศึกษาเป็นประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องอย่างยิง่ กับการศึกษาออนไลน์ ปัญหาส�ำคัญก็คอื จะมีการ
รับรองวุฒิการศึกษานอกเหนือจากบริบทในระดับภูมิภาคและในระดับโลกอย่างไร?
สหภาพยุโรปได้จัดท�ำกรอบการก�ำกับดูแลผ่านระบบการโอนและสะสมหน่วยกิตแห่งยุโรป
(European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS)36 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็ได้น�ำ
แม่แบบในภูมภิ าคมาใช้สำ� หรับนักศึกษาแลกเปลีย่ นและระบบหน่วยกิตทีเ่ กีย่ วข้องโดยการจัดท�ำโครงการ
มหาวิทยาลัยเคลื่อนที่แห่งเอเชียแปซิฟิก (University Mobility in Asia and Pacific - UMAP)37
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การก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาออนไลน์
การศึกษาออนไลน์ในยุคแรกพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีสอื่ การสอนทีห่ ลากหลายมาก ทัง้ ในแง่ของแนว
คิดิ พืน้ ฐาน เนือ้ หา และปรัชญาการศึกษา อย่างไรก็ดี จ�ำเป็นต้องมีการพัฒนามาตรฐานสากลเพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกในการแลกเปลีย่ นหลักสูตรการศึกษาออนไลน์และการน�ำมาตรฐานเพือ่ ประกันคุณภาพมาใช้
การก�ำหนดมาตรฐานในสหรัฐฯ ส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของสถาบันเอกชนและสถาบันวิชาชีพ ส่วน
มาตรการอื่นๆ รวมทั้งมาตรการระหว่างประเทศยังมีการท�ำในแวดวงที่จ�ำกัด

ความปลอดภัยของเด็กในโลกออนไลน์38
เด็กมักตกเป็นเหยือ่ ได้งา่ ย ปัญหาส่วนใหญ่เกีย่ วกับความปลอดภัยในอินเทอร์เน็ตมักเกีย่ วข้องกับเยาวชน
โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ อย่างไรก็ดี เส้นแบ่งที่คลุมเครือมักมีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อค�ำนึงถึง
ความปลอดภัยของเด็ก เนื้อหาที่มักถูกมองว่าไม่เหมาะสมอย่างชัดเจนประกอบด้วยสื่อที่หลากหลาย
รวมทัง้ ทีเ่ ป็นสือ่ ลามกอนาจาร สือ่ สร้างความเกลียดชังและมีเนือ้ หารุนแรง และสือ่ ทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อย่างเช่น ค�ำแนะน�ำให้ฆ่าตัวตาย โรคคลั่งผอม (anorexia) และสื่อที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ปัญหา

การกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์ (Cyber-bullying)
การคุกคามเป็นปัญหาท้าทายอย่างมากเมือ่ ผูเ้ ยาว์ตกเป็นเป้าหมาย การใช้เครือ่ งมือสื่อสารทีห่ ลากหลาย
ท�ำให้ผู้เยาว์มักตกเป็นเหยื่อได้ง่าย ทั้งการส่งข้อความ การแชต หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ก เด็กมักตกเป็น
เหยือ่ ของการกลัน่ แกล้งในโลกไซเบอร์ (cyber-bullying) ได้งา่ ย ส่วนใหญ่ผกู้ ระท�ำจะเป็นคนในวัยเดียวกัน
ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เครื่องมือของพวกเขามีทั้งกล้องในโทรศัพท์มือถือ ระบบการ
แชร์ ไฟล์ และระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ก

การปฏิบัติมิชอบและการเอาเปรียบทางเพศ
พฤติกรรมอันตรายที่มีเป้าหมายเป็นผู้เยาว์ส่งผลกระทบอย่างมากเมื่อผู้กระท�ำเป็นผู้ใหญ่ ผู้ที่ชอบมีเพศ
สัมพันธ์กบั เด็กมักใช้วธิ ปี กปิดตัวตนทีแ่ ท้จริงโดยการปลอมตัวเป็นคนในวัยเดียวกัน คนเหล่านีจ้ ะเก็บข้อมูล
และจะค่อยๆ ท�ำความสนิทสนมกับเด็กเพือ่ ให้เด็กเกิดความไว้วางใจ ทัง้ นี้โดยหวังว่าจะนัดพบกันภายหลัง
จากการพบกันในโลกเสมือนจึงเปลีย่ นมาเป็นการติดต่อกันในโลกจริง และอาจเลยเถิดไปถึงขัน้ การปฏิบตั ิ
มิชอบและการเอาเปรียบต่อเด็ก มีการชักชวนผู้เยาว์ให้ประกอบกิจกรรมทางเพศ หรือแม้แต่การที่เด็ก
ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
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เกมรุนแรง
ทีผ่ า่ นมามีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางเกีย่ วกับผลกระทบของเกมรุนแรงทีม่ ตี อ่ พฤติกรรมของเด็ก เกม
ที่มีชื่อเสียงมักเกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธทันสมัย (ซึ่งมีลักษณะคล้ายอาวุธจริงและ/หรือมีลักษณะในเชิง
จินตนาการอื่นๆ) มีการหลั่งเลือด และมีการติดป้ายว่าเป็นเกมเพื่อ “ลดความเครียด” เกมขายดีสุด 10
อันดับแรกส�ำหรับเครื่องเล่นทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น Microsoft Xbox, Nintendo DS, Nintendo Wii, PC,
Playstation ล้วนแต่เป็นเกมรุนแรง/แอ็กชันเป็นส่วนใหญ่39

การรับมือกับความท้าทาย
ปัญหาท้าทายที่ส�ำคัญส�ำหรับนักการศึกษาและพ่อแม่ในแง่ของการคุ้มครองเด็กในโลกออนไลน์คือ “เด็ก
วัยดิจิทัล” (digital natives) มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากกว่าพ่อแม่ของ
ตนเอง แต่มคี วามเข้าใจน้อยกว่า ความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ ระหว่างเพือ่ น พ่อแม่ นักการศึกษา และชุมชน
มีความส�ำคัญมากต่อการจัดท�ำโครงการคุม้ ครองเด็กซึง่ อยู่ในสภาพแวดล้อมทีม่ คี อมพิวเตอร์เป็นสือ่ กลาง
ในการรณรงค์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมาธิการยุโรปได้เริ่มโครงการอินเซฟ (InSafe
project)40 โดยเป็นเครือข่ายของยุโรปเพื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัยในโลกอินเทอร์เน็ต ส่งเสริมให้
พ่อแม่และนักการศึกษาเข้าใจสื่อต่างๆ โดยจัดท�ำข้อมูลเป็นหลายภาษาและเปิดให้มีการดาวน์โหลดและ
เผยแพร่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โครงการรณรงค์กับสื่อในโปแลนด์เกี่ยวกับประเด็นการกลั่นแกล้งในโลก
ไซเบอร์สง่ ผลให้มกี ารเผยแพร่วดิ โี อคลิปและการจัดหลักสูตรอีเลิรน์ นิงเกีย่ วกับความปลอดภัยของเด็กใน
โลกอินเทอร์เน็ต องค์กรเน็ตเซฟ (NetSafe) ในนิวซีแลนด์ก่อตั้งเมื่อปี 1998 และเป็นหนึ่งในมาตรการ
ระดับประเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลัก รวมทั้งบรรดารัฐมนตรี ภาคธุรกิจ และสื่อมวลชน
สิง่ ทีจ่ ำ� เป็นอย่างยิง่ นอกเหนือจากการรณรงค์และการอบรมเยาวชน พ่อแม่ และนักการศึกษา คือ
การส่งเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ทั้งที่เป็น
ผู้ก�ำหนดนโยบาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานธุรกิจ สื่อมวลชน สถาบันวิชาการ ส�ำนักคิด และเอ็นจีโอ
หน่วยงานระหว่างประเทศหลายแห่งอยู่ระหว่างการพูดคุยถึงแม่แบบความร่วมมือในการท�ำโครงการ
เหล่านี้ รวมทั้งการพูดคุยของสภายุโรป, ITU, CPI และมูลนิธิดิโพล
ส�ำหรับในระยะยาว ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาโดยให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
ความปลอดภั ย ของอิ น เทอร์ เ น็ ต ทั้ ง ในเรื่ อ งการคุ ้ ม ครองความเป็ น ส่ ว นตั ว และความปลอดภั ย
การระมัดระวังต่อชื่อเสียงของตนเองและบุคคลอื่น หลักจริยธรรม การร้องเรียนเมื่อเกิดการปฏิบัติมิชอบ
การน�ำหลักศีลธรรมและทักษะในชีวิตจริงไปใช้ในโลกออนไลน์ ฯลฯ มาตรการเหล่านี้เกิดขึ้นอย่าง
หลากหลายทั่วโลก เช่น Cyber Smart!41 iKeepSafe42 i-Safe43 และ NetSmartz44
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การสังเคราะห์กลไกกฎหมายและนโยบายระดับประเทศและระหว่างประเทศให้มีเนื้อหาเดียวกัน
เป็นองค์ประกอบทีข่ าดไม่ได้เช่นกัน ตัวอย่างหนึง่ คือการประกาศใช้ปฏิญญากรุงปรากเพือ่ ความปลอดภัย
ในอินเทอร์เน็ตของเด็ก (Prague Declaration for a Safer Internet for Children) ซึ่งมีการรับรองในที่
ประชุมของรัฐมนตรี (ปราก เมษายน 2009)45 วาระความมั่นคงไซเบอร์ระดับโลก (Global Cybersecurity
Agenda - GCA) ของ ITU46 ก�ำหนดให้มโี ครงการคุม้ ครองเด็กออนไลน์ (Child Online Protection - COP)
โดยถือเป็นส่วนหนึง่ ขององค์กร มีเวทีระหว่างประเทศหลายแห่งทีม่ กี ารถกเถียงเกีย่ วกับการคุม้ ครองเด็ก
และถือเป็นวาระเร่งด่วน รวมทั้ง IGF และพันธมิตรที่มีพลวัตเพื่อความปลอดภัยของเด็กในโลกออนไลน์
(Dynamic Coalition on Child Online Safety)
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่ การคุม้ ครองเด็กประสบความส�ำเร็จมาเป็นเวลานานในแง่บริการ
ฉุกเฉินและสายด่วนระหว่างประเทศ ตัวอย่างความส�ำเร็จเหล่านี้ ได้แก่
•	ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ โครงการสือ่ อินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสมส�ำหรับเด็ก (COSPOL
Internet Related Child Abusive Material Project - CIRCAMP) ของหน่วยงานต�ำรวจแห่ง
ยุโรป (European Chief of Police Task Force)
•	ความร่วมมือระหว่างเอ็นจีโอกับรัฐบาล เช่น มูลนิธิเฝ้าระวังอินเทอร์เน็ต (Internet Watch
Foundation), มูลนิธิป้องกันความยุติธรรมบิดเบือน (Perverted Justice Foundation), ศูนย์
เด็กหายและเด็กถูกเอาเปรียบนานาชาติ (International Centre for Missing & Exploited
Children), เครือข่ายนานาชาติเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT
International), กองทุนช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) และศูนย์ป้องกันการละเมิดทาง
เพศต่อเด็กออนไลน์ (Child Exploitation and Online Protection Centre)
•	ภาคีระหว่างภาครัฐกับเอกชน เช่น ความร่วมมือระหว่างบริษัทนอร์เวย์เทเลคอม (Norway
Telecom) กับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งนอร์เวย์

ความหลากหลายด้านภาษาและวัฒนธรรม
นับแต่ยุคแรก ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักที่ใช้ในอินเทอร์เน็ต ตามสถิติจากบางแหล่ง ประมาณว่า 56%
ของเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตเป็นภาษาอังกฤษ47 ในขณะที่ประชากรโลก 75% ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ48 เป็น
สถานการณ์ทกี่ ระตุน้ ให้หลายประเทศด�ำเนินการอย่างพร้อมเพรียงกันเพือ่ สนับสนุนความหลากหลายด้าน
ภาษาและการคุม้ ครองความหลากหลายทางวัฒนธรรม การส่งเสริมความหลากหลายด้านภาษาไม่ได้เป็น
เพียงประเด็นทางวัฒนธรรม แต่ยังเกี่ยวข้องกับความจ�ำเป็นเพื่อการพัฒนาอินเทอร์เน็ตในอนาคตด้วย49
ถ้าจะให้ประชาชนส่วนใหญ่มีโอกาสได้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยไม่จ�ำกัดอยู่เฉพาะชนชั้นน�ำบางส่วน ต้องมีการ
จัดท�ำเนื้อหาเป็นภาษาอื่นๆ เพื่อให้เอื้อต่อการเข้าถึงของคนส่วนใหญ่
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ตัวอักษรที่ไม่ใช่อักษรโรมัน
การส่งเสริมความหลากหลายด้านภาษาต้องอาศัยมาตรฐานเชิงเทคนิคทีส่ นับสนุนการใช้ตวั อักษรที่ไม่ใช่
อักษรโรมัน หนึ่งในมาตรการในยุคแรกเกี่ยวกับความหลากหลายด้านภาษาในการใช้คอมพิวเตอร์เป็น
ภารกิจของยูนโิ ค้ดคอนซอร์เทียม (Unicode Consortium) สถาบันไม่แสวงหาก�ำไรทีพ่ ฒ
ั นามาตรฐานเพือ่
50
สนับสนุนการใช้งานของตัวอักษรในภาษาต่างๆ ในส่วนของ ICANN และ IETF มีการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ
เพื่อสนับสนุนชื่อโดเมนที่เป็นสากล (Internationalised Domain Names - IDN) ทั้งนี้เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้มีการใช้ชื่อโดเมนที่เขียนเป็นตัวอักษรจีน อาหรับ และอักษรอื่นๆ ที่ไม่ใช่อักษรละติน

การแปลด้วยเครื่อง
ที่ผ่านมามีความพยายามหลายครั้งที่จะปรับปรุงการแปลด้วยเครื่อง (machine translation) เนื่องจาก
นโยบายการแปลข้อมูลกิจกรรมอย่างเป็นทางการให้เป็นภาษาต่างๆ ของรัฐภาคี สหภาพยุโรปจึงสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มีการแปลด้วยเครื่อง แม้จะมีความส�ำเร็จที่ส�ำคัญอยู่บ้าง แต่ก็ยังมีข้อจ�ำกัดอยู่

กรอบการอภิบาลที่เหมาะสม
การส่งเสริมความหลากหลายด้านภาษาจ�ำเป็นต้องอาศัยกรอบการอภิบาลที่เหมาะสม องค์ประกอบแรก
ของการอภิบาลปรากฏตามข้อเสนอของหน่วยงาน อย่างเช่น องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO)
ซึ่งริเริ่มโครงการมากมายที่เน้นความหลากหลายด้านภาษา รวมทั้งการรับรองเอกสารที่ส�ำคัญ อย่างเช่น
อนุสัญญาสากลว่าด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Universal Declaration of Cultural Diversity)51
ผู้มีบทบาทสนับสนุนความหลากหลายด้านภาษาที่ส�ำคัญอีกหน่วยงานหนึ่งคือสหภาพยุโรป เนื่องจาก
ก�ำหนดให้ความหลากหลายด้านภาษาเป็นองค์ประกอบของหลักการทางการเมืองและการท�ำงานในขั้น
พื้นฐาน52
การพัฒนาและความแพร่หลายของการใช้เครื่องมือท�ำเว็บแบบ Web 2.0 เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งาน
ทัว่ ไปมีสว่ นเป็นผูเ้ ขียนเนือ้ หา และผูพ้ ฒ
ั นาเนือ้ หาได้เปิดโอกาสให้มเี นือ้ หาจากท้องถิน่ มากขึน้ โดยปรากฏ
เป็นหลากหลายภาษา อย่างไรก็ดี หากไม่มีกรอบเพื่อส่งเสริมความหลากหลายด้านภาษาโดยรวม ก็
เป็นไปได้วา่ อาจเกิดช่องว่างมากขึน้ เนือ่ งจากผูใ้ ช้งานจะรูส้ กึ กดดันทีต่ อ้ งใช้ภาษากลางเพือ่ เข้าถึงกลุม่ ผูร้ บั
ข้อมูลในวงกว้างขึ้น
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สมบัติสาธารณะระดับโลก
แนวคิดเกีย่ วกับสมบัตสิ าธารณะระดับโลก (global public goods) อาจเชือ่ มโยงในหลายด้านกับการอภิบาล
อินเทอร์เน็ต ความเชือ่ มโยงโดยตรงปรากฏในส่วนของการเข้าถึงโครงสร้างพืน้ ฐานทางอินเทอร์เน็ต การ
คุ้มครองความรู้ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต การคุ้มครองมาตรฐานเชิงเทคนิคสาธารณะ และ
การเข้าถึงการศึกษาออนไลน์
บริษทั เอกชนมีบทบาทส�ำคัญในการบริหารจัดการโครงสร้างพืน้ ฐานทางอินเทอร์เน็ต หนึง่ ในปัญหา
ท้าทายคือการพัฒนารูปแบบกรรมสิทธิ์ของเอกชนที่มีต่อโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้ง
สถานภาพของอินเทอร์เน็ต ให้มีคุณลักษณะเป็นสมบัติสาธารณะระดับโลก กฎหมายระดับประเทศเป็น
ช่องทางให้กรรมสิทธิ์ของเอกชนถูกควบคุมจ�ำกัดด้วยข้อก�ำหนดของสาธารณะบางประการ รวมทั้งการ
ก�ำหนดสิทธิเท่าเทียมกันส�ำหรับผู้ใช้งานทุกคน และการไม่แทรกแซงเนื้อหาที่ถูกน�ำเข้า
หนึง่ ในคุณลักษณะส�ำคัญของอินเทอร์เน็ตคือการผลิตองค์ความรูแ้ ละข้อมูลใหม่ๆ จากปฏิสมั พันธ์
ของผู้ใช้งานทั่วโลก ที่ผ่านมามีความรู้มากมายเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนในกลุ่มอีเมล เครือข่ายสังคม
และบล็อก ถ้าไม่นับแนวทางของครีเอทีฟคอมมอนส์53ก็ไม่มีกลไกอื่นใดที่สนับสนุนให้น�ำความรู้เหล่านั้น
ไปใช้อย่างถูกกฎหมาย เนื่องจากความไม่ชัดเจนด้านกฎหมาย ท�ำให้มีการน�ำไปดัดแปลงและใช้งานใน
เชิงพาณิชย์ และมีความเสี่ยงว่าความรู้สาธารณะเหล่านั้นซึ่งเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของความริเริ่ม
สร้างสรรค์อาจลดน้อยลงไป ยิ่งมีการน�ำเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตไปใช้ในเชิงพาณิชย์มากเพียงใด การแลก
เปลีย่ นอย่างเป็นธรรมชาติยงิ่ เกิดขึน้ ได้นอ้ ยลง และอาจส่งผลให้มปี ฏิสมั พันธ์ในเชิงสร้างสรรค์นอ้ ยลงเช่น
กัน
แนวคิดเกีย่ วกับสมบัตสิ าธารณะระดับโลกประกอบกับโครงการอย่างเช่นครีเอทีฟคอมมอนส์ อาจ
เป็นทางออกทั้งในแง่การคุ้มครองสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์ส�ำหรับอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน และรักษา
องค์ความรู้ที่เกิดจากอินเทอร์เน็ตไว้ให้คนในรุ่นถัดไป
ในแง่ของการก�ำหนดมาตรฐาน มีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะน�ำมาตรฐานของเอกชนและ
บริษัทมาใช้แทนมาตรฐานสาธารณะ อย่างเช่น กรณีของบริษัทไมโครซอฟต์ (โดยผ่านเบราว์เซอร์และ
ASP) และบริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ (Sun Microsystems) (โดยผ่านภาษา Java) มาตรฐานอินเทอร์เน็ต
(โดยเฉพาะ TCP/IP) เป็นมาตรฐานแบบเปิดและเป็นของสาธารณะ ระบบการอภิบาลอินเทอร์เน็ตจึงควร
ประกันให้มีการคุ้มครองมาตรฐานอินเทอร์เน็ตหลักในฐานะที่เป็นสมบัติสาธารณะระดับโลก
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ความสมดุลระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์สาธารณะ
หนึง่ ในปัญหาท้าทายของการพัฒนาอินเทอร์เน็ตในอนาคตคือการท�ำให้เกิดสมดุลระหว่างประโยชน์เอกชน
กับประโยชน์สาธารณะ ท�ำอย่างไรจึงจะสร้างเงื่อนไขเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสมกับภาคเอกชน พร้อมๆ กับ
การพัฒนาให้อนิ เทอร์เน็ตเป็นสมบัตสิ าธารณะระดับโลก ในหลายกรณี สถานการณ์ไม่ได้มลี กั ษณะแพ้หรือ
ชนะข้างใดข้างหนึ่ง แต่สามารถชนะด้วยกันทั้งสองฝ่าย กูเกิลและบริษัทผู้ผลิตเว็บแบบเว็บ 2.0 หลาย
แห่งพยายามพัฒนาแม่แบบธุรกิจที่ทั้งสร้างรายได้และท�ำให้เกิดการพัฒนาอินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์

การคุ้มครองอินเทอร์เน็ตในฐานะสมบัติสาธารณะระดับโลก54
เราอาจพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาโดยอาศัยแนวคิดทางเศรษฐกิจและกฎหมายที่เป็นอยู่ ยกตัวอย่างเช่น
ทฤษฎีทางเศรษฐกิจประกอบด้วยแนวคิดเรือ่ งสมบัตสิ าธารณะที่ได้รบั การพัฒนามาเป็นอย่างดี และมีการ
ขยายไปใช้ในระดับสากลหรือทีเ่ รียกว่าสมบัตสิ าธารณะระดับโลก สมบัตสิ าธารณะมีองค์ประกอบส�ำคัญ 2
ประการ ได้แก่ การบริโภคแบบไม่แข่งขัน และการไม่กีดกัน หลักการแรกหมายถึงการบริโภคของบุคคล
หนึ่งไม่เป็นการปิดกั้นโอกาสของอีกบุคคลหนึ่ง ส่วนหลักการหลังซึ่งเป็นเรื่องที่ท�ำได้ยากแต่ไม่ถึงกับ
เป็นไปไม่ได้ คือการไม่กีดกันบุคคลในการได้รับประโยชน์ การเข้าถึงทรัพยากรในเว็บและบริการ
อินเทอร์เน็ตต่างๆ ล้วนตอบสนองหลักเกณฑ์ทั้ง 2 ข้อ
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ผู้มีบทบาทในการอภิบาลอินเทอร์เน็ต
ในปัจจุบัน การอภิบาลอินเทอร์เน็ตเกี่ยวข้องกับผู้มีบทบาทหรือที่มักเรียกกันว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลาย
ภาคส่วน ผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตประกอบด้วยรัฐบาล หน่วยงานระหว่างประเทศ ภาคธุรกิจ
ภาคประชาสังคม และประชาคมที่มีความรู้ด้านเทคนิค [ตามที่ระบุไว้ในข้อ 49 ของปฏิญญาการ
ประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยสังคมข้อมูลข่าวสาร ณ กรุงตูนิส (Tunis WSIS Declaration)] ในปี 2005 แม้
ตามหลักการจะน�ำแนวทางผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลายภาคส่วนมาใช้ แต่กม็ ขี อ้ ถกเถียงส�ำคัญเกีย่ วกับบทบาท
ของผู้เกี่ยวข้องแต่ละราย โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างผู้เกี่ยวข้องที่เป็นรัฐกับผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่รัฐ
ความแตกต่างระหว่างการอภิบาลอินเทอร์เน็ตกับกระบวนการ
เชิงนโยบายระดับโลกอื่นๆ เป็นอย่างไร?
ในแง่การอภิบาลอินเทอร์เน็ต รัฐบาลต้องเข้าสูร่ ะบบทีม่ หี น่วยงานเอกชนเป็นผูจ้ ดั การ ตัง้ แต่ IETF, ISOC
และ ICANN ในส่วนของนโยบายอื่นๆ (เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ การค้า การอพยพ) กลับ
ตรงกันข้าม การเจรจาระหว่างภาครัฐด้วยกันเองจ�ำเป็นต้องเปิดรับบทบาทของหน่วยงานเอกชนมากขึ้น
เรื่อยๆ นับตั้งแต่การประชุม WSIS ปี 2003 เราใช้เวลาและพลังส่วนใหญ่ในการท�ำงานด้านการอภิบาล
อินเทอร์เน็ตเพื่อการหลอมรวมสื่อของระบบที่เป็นภาคเอกชนและการทูตแบบเดิม การหลอมรวมสื่อ
เช่นนี้ยังเป็นต้นตอของข้อถกเถียงที่ส�ำคัญ
รัฐบาลในช่วงทศวรรษที่แล้วนับตั้งแต่มีการน�ำหลักการอภิบาลอินเทอร์เน็ตมาก�ำหนดเป็นวาระการทูต
ระหว่างประเทศเมื่อปี 2003 ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ส�ำหรับรัฐบาลหลายประเทศ แม้กระทั่งกับประเทศ
ขนาดใหญ่และร�ำ่ รวย การแก้ปัญหาของการอภิบาลอินเทอร์เน็ตท�ำให้พบกับข้อท้าทายหลายประการ ทัง้
การบริหารจัดการการอภิบาลอินเทอร์เน็ตซึง่ มีลกั ษณะเกีย่ วข้องกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลายภาคส่วน (เช่น
ในแง่ของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม) และการเข้ามาเกี่ยวข้องของบุคคลหลายฝ่าย รัฐบาลหลาย
ประเทศจ�ำเป็นต้องฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อท�ำหน้าที่พัฒนานโยบายและเข้าร่วมในการประชุมด้าน
อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศครั้งต่างๆ
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การประสานงานระดับประเทศ
ในปี 2003 ช่วงที่เริ่มมีกระบวนการของ WSIS ประเทศส่วนใหญ่แก้ปัญหาการอภิบาลอินเทอร์เน็ตผ่าน
กลไกของกระทรวงโทรคมนาคม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ติดต่อกับ ITU เมื่อพวกเขาเริ่ม
ตระหนักว่าการอภิบาลอินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นแค่เรื่อง “สายและเคเบิล” รัฐบาลจึงเริ่มน�ำเจ้าหน้าที่จาก
กระทรวงอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศ วัฒนธรรม สื่อ และยุติธรรม
ข้อท้าทายส�ำคัญส�ำหรับรัฐบาลหลายประเทศคือ การพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อรวบรวมและ
ประสานงานความสนับสนุนของบรรดาหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐ อย่างเช่น มหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน และ
เอ็นจีโอ ซึ่งล้วนแต่มีความเชี่ยวชาญที่จ�ำเป็นในการแก้ปัญหาของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต ภายหลังการ
ประชุม WSIS ปี 2003 ประเทศอุตสาหกรรม G20 ทีม่ ขี นาดใหญ่และกลางเริม่ พัฒนาศักยภาพเชิงสถาบัน
ให้เพียงพอเพือ่ การเจรจาเกีย่ วกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ตในระดับโลก บางประเทศ อย่างเช่น บราซิล ได้
พัฒนาโครงสร้างระดับประเทศแบบใหม่เพื่อคอยติดตามข้อถกเถียงเกี่ยวกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ต
เป็นการเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงโทรคมนาคมต่างๆ บริการเชิงการทูต ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม
และนักวิชาการ1
ความเป็นเอกภาพเชิงนโยบาย
เนื่องจากธรรมชาติที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วนของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต และผู้เกี่ยวข้องที่
หลากหลายรวมทั้งเวทีเชิงนโยบาย จึงเป็นเรื่องท้าทายที่ต้องพัฒนาให้เกิดนโยบายที่เป็นเอกภาพ
ยกตัวอย่างเช่น ค�ำถามเกีย่ วกับการคุม้ ครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวได้รบั การแก้ไขจากมุมมองในเชิง
สิทธิมนุษยชน การค้า การก�ำหนดมาตรฐาน และความปลอดภัย การท�ำให้เกิดความเป็นเอกภาพส�ำหรับ
นโยบายในเชิงการอภิบาลอินเทอร์เน็ต จ�ำเป็นต้องอาศัยการประสานงานเชิงนโยบาย รวมทั้งการสื่อสาร
ในแนวนอนระหว่างกระทรวงต่างๆ ภาคธุรกิจ และหน่วยงานอื่นๆ
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ภูมิยุทธศาสตร์ของสายเคเบิลและความ(ไม่)เป็นเอกภาพเชิง
นโยบาย
หน่วยงานเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศส (Anglo-French Entente)2 ก่อตั้งเมื่อปี 1904
โดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเยอรมนี อย่างไรก็ดี กระทรวงโทรเลขของฝรั่งเศสไม่ได้ปฏิบัติตาม
นโยบายต่างประเทศของประเทศตนเอง เหตุผลส�ำคัญทีก่ อ่ ตัง้ หน่วยงานดังกล่าวคือเพราะต้องการลดการ
ครอบง�ำของอังกฤษทีม่ ตี อ่ ภูมยิ ทุ ธศาสตร์สายเคเบิล (cable geo-strategy) ในระดับโลก ฝรัง่ เศสประกาศ
วางสายโทรเลขเส้นใหม่โดยร่วมมือกับเยอรมนี ชาร์ลส์ เลอซาจ (Charles Lesage) นักประวัตศิ าสตร์ชาว
ฝรัง่ เศส ให้ความเห็นต่อนโยบายที(่ ไม่)เป็นเอกภาพดังต่อไปนี้ “ผมเชือ่ ว่าความไม่เป็นเอกภาพอันยืดเยือ้
ระหว่างหลักการทั่วไปของการทูตฝรั่งเศสกับขั้นตอนปฏิบัติในเชิงนโยบายโทรเลข เป็นผลมาจากแต่ละ
กระทรวงในประเทศนี้ล้วนมีนโยบายต่างประเทศของตนเอง กระทรวงการต่างประเทศมีนโยบายของตน
กระทรวงการคลังก็มีนโยบายของตัวเอง...ในขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงไปรษณีย์และโทรเลขก็มีนโยบาย
ต่างประเทศตามที่ปรากฏในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้โดยไม่ได้แสดงความเป็นปรปักษ์อย่างสิ้นเชิงกับ
อังกฤษ แต่ก็แสดงให้เห็นความโน้มเอียไปทางเยอรมนีงอย่างชัดเจน”3
นอกจากความท้าทายในเชิงการจัดการแล้ว ความเป็นเอกภาพเชิงนโยบายมักมีขอบเขตจ�ำกัด
เนือ่ งจากมีผลประโยชน์เชิงนโยบายทีข่ ดั กัน โดยเฉพาะกรณีของประเทศทีม่ เี ศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตทีพ่ ฒ
ั นา
มาเป็นอย่างดีและหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น ความเป็นกลางของเครือข่ายเป็นหนึ่งในปัญหาที่รัฐบาล
สหรัฐฯ เข้ามาเกีย่ วข้องโดยใช้วธิ สี ร้างสมดุลทีบ่ อบบางกับอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต (กูเกิล เฟซบุก๊ ยาฮู!)
ซึง่ สนับสนุนความเป็นกลางของเครือข่าย กับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม/บันเทิง (นักล็อบบีจ้ ากเวอไรซอน
เอทีแอนด์ที ฮอลลีวูด) ซึ่งมองว่าความเป็นกลางของเครือ
ดูบทที่ 2 ส�ำหรับการอภิปรายเพิ่มเติม ข่ายเป็นอุปสรรคในการพัฒนาแม่แบบธุรกิจใหม่ที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของอินเทอร์เน็ตที่เร็วขึ้น เพื่อประโยชน์ ในการส่ง
เกี่ยวกับความเป็นกลางของเครือข่าย
เนื้อหาของมัลติมีเดีย

ความส�ำคัญของตัวแทนการทูตถาวรที่เจนีวา
ส�ำหรับรัฐบาลหลายประเทศ การมีตัวแทนการทูตถาวรที่เจนีวาเป็นเรื่องส�ำคัญ หรือเผลอๆ อาจจ�ำเป็น
อย่างยิ่งยวด เพราะมีบทบาทใน WSIS และกระบวนการการอภิบาลอินเทอร์เน็ต กิจกรรมส่วนใหญ่มีขึ้น
ที่เจนีวา ที่ตั้งของ ITU ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหลักในกระบวนการของ WSIS การประชุม WSIS
ครั้งแรกเกิดขึ้นที่เจนีวาเมื่อปี 2003 รวมทั้งการประชุมเตรียมการก่อนหน้านั้นที่มีเพียงครั้งเดียว การมี
ตัวแทนการทูตถาวรที่นั่นจึงเป็นเรื่องส�ำคัญ ในปัจจุบัน ส�ำนักเลขาธิการของ IGF ตั้งอยู่ที่เจนีวา และ
การประชุมเตรียมการของ IGF ส่วนใหญ่จัดที่เมืองแห่งนี้
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ส�ำหรับประเทศพัฒนาแล้วที่มีขนาดใหญ่ ตัวแทนการทูตถาวรเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายของ
สถาบันและบุคคลในการประสานงานกับ WSIS และกระบวนการการอภิบาลอินเทอร์เน็ต แต่ส�ำหรับ
ประเทศก�ำลังพัฒนาที่มีขนาดเล็ก ตัวแทนการทูตถาวรมีความส�ำคัญ และในบางกรณีอาจเป็นหน่วยงาน
เดียวที่มีบทบาทในกระบวนการเกี่ยวกับปัญหาของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต ซึ่งท�ำให้เกิดภาระงาน
ค่อนข้างมากส�ำหรับตัวแทนการทูตที่มักมีขนาดเล็กส�ำหรับประเทศก�ำลังพัฒนา ในหลายกรณี ทูตคน
ดังกล่าวต้องแบกรับงานที่เกี่ยวข้องกับ WSIS รวมทั้งประเด็นอื่นๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน สุขภาพ
การค้า และแรงงาน

จุดยืนของรัฐบาล
สหรัฐฯ
อินเทอร์เน็ตได้รบั การพัฒนาขึน้ โดยเป็นส่วนหนึง่ ของโครงการวิทยาศาสตร์ที่ได้รบั ทุนสนับสนุนจากรัฐบาล
สหรัฐฯ นับแต่เริ่มมีอินเทอร์เน็ตจนถึงปัจจุบัน รัฐบาลสหรัฐฯ มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการอภิบาล
อินเทอร์เน็ตผ่านหน่วยงานและกระทรวงในหลายส่วน โดยเฉพาะกระทรวงกลาโหม ต่อมาคือมูลนิธิ
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National Science Foundation) และล่าสุดคือกระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมาธิการ
กลางด้านการสื่อสาร (FCC) ก็มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดกรอบการก�ำกับดูแลด้านอินเทอร์เน็ต
รัฐบาลสหรัฐฯ มักใช้แนวทางไม่ยงุ่ เกี่ยวเป็นส่วนใหญ่ ซึง่ มักเรียกกันว่าการท�ำหน้าทีแ่ บบ “ผูด้ ูแล
อยู่ห่างๆ” มีการก�ำหนดกรอบที่ปล่อยให้การอภิบาลอินเทอร์เน็ตกลายเป็นภารกิจโดยตรงของประชาคม
ที่มีความรู้ด้านเทคนิคเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ดี รัฐบาลสหรัฐฯ เริ่มเข้ามาแทรกแซงโดยตรงมากขึ้นใน
บางโอกาส อย่างเช่นในช่วงกลางทศวรรษ 1990 เมื่อโครงการ CORE อาจเป็นเหตุให้มีการเคลื่อนย้าย
รูตเซิร์ฟเวอร์และการจัดการโครงสร้างพื้นฐานหลักทางอินเทอร์เน็ตจากสหรัฐฯ ไปเจนีวา กระบวนการ
ดังกล่าวต้องยุติลงเมื่อมีการส่งจดหมายทางการทูตที่มีชื่อเสียงมาก (อย่างน้อยในประวัติศาสตร์
อินเทอร์เน็ต) จากแมเดอลีน อัลไบรท์ (Madeleine Albright) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ของสหรัฐฯ ไปถึงเลขาธิการของITU4 รัฐบาลสหรัฐฯ ริเริ่มให้มีการปรึกษาหารือและส่งผลให้มีการจัดตั้ง
ICANN ควบคู่ไปกับการยุติแผนการของโครงการ CORE ดังกล่าว
ในปี 2009 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้ออกค�ำรับรองฉันทามติ (Affirmation of Commitments)5
ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อถอนตัวจากการท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล ICANN ขั้นตอนต่อมาเริ่มขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม
2014 เมือ่ NTIA เริม่ กระบวนการทบทวนความสัมพันธ์พเิ ศษระหว่างกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ กับ ICANN6
องค์ประกอบทีเ่ ป็นความสัมพันธ์หลัก โดยเฉพาะการก�ำกับดูแลการท�ำหน้าทีข่ อง IANA ควรมีการเปลีย่ น
ผ่านจากรัฐบาลสหรัฐฯ ไปยังหน่วยงานระดับโลกอื่นๆ ภายในวันที่ 31 กันยายน 2015 การประกาศของ
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NTIA มีข้อก�ำหนดไม่ให้การก�ำกับดูแลการท�ำงานของ IANA ตกอยู่ใต้หน่วยงานระหว่างรัฐบาล ผลลัพธ์
ของกระบวนการนี้จะมีอิทธิพลต่อบทบาทในอนาคตของสหรัฐฯ ในการอภิบาลอินเทอร์เน็ตระดับโลก

สหภาพยุโรป
สหภาพยุโรปใช้ทงั้ อ�ำนาจทางดิจทิ ลั แบบแข็งและอ่อนผสมกันเพือ่ ให้เกิดการประนีประนอมด้านการอภิบาล
อินเทอร์เน็ตในอนาคต อ�ำนาจดิจิทัลแบบแข็ง (hard digital power) ของสหภาพยุโรปอยู่บนพื้นฐานของ
ตลาดทีม่ ปี ระชากรร�ำ่ รวยถึง 500 ล้านคนซึง่ เป็นทีน่ า่ ดึงดูดใจและมีอตั ราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูง (73%)7
การกระจุกตัวของนักล็อบบี้อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตในบรัสเซลแสดงให้เห็นลักษณะอ�ำนาจแข็งแบบนี้
กรณีที่กูเกิลและเฟซบุ๊กเจรจากับสหภาพยุโรปเกี่ยวกับประเด็นการต่อต้านการผูกขาดและการคุ้มครอง
ข้อมูล เท่ากับเป็นการเจรจากับประเทศอื่นๆ ในโลกด้วย (โครงสร้างความตกลงในสหภาพยุโรปมักมี
อิทธิพลต่อประเทศและภูมิภาคอื่นที่มักจะปฏิบัติตาม) ยกตัวอย่างในสถานการณ์ที่กูเกิลมีส่วนแบ่ง 90%
ในตลาดเสิร์ชเอนจินของสหภาพยุโรป สหภาพยุโรปจึงเป็นสถาบันระหว่างประเทศเพียงแห่งเดียวที่
สามารถแก้ไขไม่ให้เกิดการผูกขาดตลาดของกูเกิล8
อ�ำนาจดิจิทัลแบบอ่อน (soft digital power) ของสหภาพยุโรปอยู่บนพื้นฐานการทูตดิจิทัลแบบ
ไอคิโด (aikido) นั่นคือการเปลี่ยนสิ่งที่อ่อนให้กลายเป็นแข็ง กล่าวคือสหภาพยุโรปไม่ได้มีบริษัท
อินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่ เนือ่ งจากสไกป์ถกู ไมโครซอฟต์ซอื้ ไปแล้ว ทีน่ า่ ประหลาดใจก็คอื ความอ่อนแอเช่น
นี้อาจถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นความเข้มแข็งในเชิงการอภิบาลอินเทอร์เน็ตได้
เมือ่ ไม่มคี วามจ�ำเป็นต้องคุม้ ครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต สหภาพ
ยุโรปจึงมีเสรีภาพมากกว่าในการสนับสนุนและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ (สิทธิของผู้ใช้งาน การมี
ส่วนร่วม ความเป็นกลางของเครือข่าย) ด้วยเหตุดังกล่าว สหภาพยุโรปจึงท�ำหน้าที่เป็นผู้คุ้มครอง “ผู้ใช้
งานอินเทอร์เน็ต” และเป็นผูส้ ง่ เสริมสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ อ�ำนวยต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต
ในสหภาพยุโรป (และในโลก) สหภาพยุโรปจึงบรรลุทงั้ เป้าหมายในเชิงจริยธรรมและยุทธศาสตร์ ซึง่ มักไม่
ค่อยเกิดขึ้นในการเมืองระหว่างประเทศ
แนวทางของสหภาพยุโรปในการพัฒนาพันธมิตรตามประเด็นต่างๆ เริม่ ปรากฏขึน้ ในการประชุม
WCIT-12 ยุโรปสนับสนุนสหรัฐฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาเกี่ยวกับสถานภาพของ ICANN สหภาพยุโรป
มักสร้างความเป็นพันธมิตรกับกลุม่ ประเทศ BRICS และประเทศก�ำลังพัฒนาในแง่ของการคุม้ ครองข้อมูล
และความเป็นส่วนตัว สหภาพยุโรปมีจดุ ยืนใกล้เคียงกับประเทศละตินอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์และนอร์เวย์
มีจุดยืนใกล้เคียงกับสหภาพยุโรปในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่
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บราซิล
บราซิลมักเป็นประเทศทีม่ บี ทบาทมากทีส่ ดุ ในการเมืองดิจทิ ลั โลก ในฐานะประเทศก�ำลังพัฒนาและประเทศ
ประชาธิปไตยที่มีพื้นที่ดิจิทัลเข้มแข็ง บราซิลจึงมีอิทธิพลในการก�ำกับให้เกิดการประนีประนอมระหว่าง
สองค่ายในแง่ของข้อถกเถียงเกี่ยวกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ต (ระหว่างองค์กรระหว่างรัฐบาลกับองค์กร
เอกชน) บทบาทดังกล่าวเห็นได้ชัดหลังเหตุการณ์เปิดโปงข้อมูลของสโนวเดน บราซิลแสดงจุดยืนทาง
การทูตที่เข้มแข็ง ในค�ำปราศรัยวาระที่ 68 ของที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ดิลมา รุสเซฟฟ์
ประธานาธิบดีบราซิล มีค�ำขอร้องดังนี้ “องค์การสหประชาชาติต้องมีบาทน�ำในการก�ำกับดูแลพฤติกรรม
ของรัฐในส่วนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี” นอกจากนั้นเธอยังนิยามว่าการสอดแนมเป็น “การละเมิดกฎหมาย
ระหว่างประเทศ” และ “เป็นการแสดงความไม่เคารพต่ออธิปไตยแห่งชาติ” ของบราซิล9 ในตอนแรก
ดูเหมือนว่าบราซิลยืนยันจะใช้แนวทางการก�ำกับดูแลโดยหน่วยงานระหว่างรัฐบาล แต่ประธานาธิบดี
รุสเซฟฟ์กลับถอยมาอยูต่ รงกลางในเชิงนโยบาย ด้วยการเสนอทีจ่ ะร่วมจัดตัง้ เน็ตมันไดอัล (NETmundial)
โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้เกิดการอภิบาลอินเทอร์เน็ตแบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วน บราซิล
จึงมีบทบาทซับซ้อนเนื่องจากมีเป้าหมายหลักเพื่อให้การประชุมประสบความส�ำเร็จ
ในแง่ของสารัตถะ บราซิลไม่ได้มีส่วนท�ำให้เกิดการใช้ภาษาที่แรงขึ้น เมื่อมีการจัดท�ำแถลงการณ์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วนของเน็ตมันไดอัล (NETmundial Multistakeholder Statement)10
ว่าด้วยความเป็นกลางของเครือข่ายและการสอดแนมในวงกว้าง ซึง่ เป็นประเด็นเชิงการทูตอินเทอร์เน็ตที่
บราซิลให้ความสนใจ นอกจากนัน้ บราซิลยังเผชิญกับการถอยห่างของรัฐภาคีหลักบางส่วนในกลุม่ ประเทศ
BRICS รัสเซียประกาศคัดค้านแถลงการณ์ของเน็ตมันไดอัลอย่างเปิดเผย อินเดียแสดงข้อกังวลอย่าง
จริงจังและชะลอการรับรองแถลงการณ์ดังกล่าว ส่วนจีนและแอฟริกาใต้เลือกที่จะเงียบ จึงต้องดูต่อไปว่า
ความสามารถในการสร้างเอกภาพของบราซิลจะท�ำให้เกิดพื้นที่กลางในระหว่างการเจรจาเกี่ยวกับ
การอภิบาลอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงหลังการประชุมเน็ตมันไดอัลหรือไม่

จีน
เนือ่ งจากมีจำ� นวนผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตมากสุด จีนจึงเป็นผูเ้ ล่นทีส่ ำ� คัญในส่วนของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต
ทีผ่ ่านมามีการสร้างสมดุลของการเมืองทีด่ ิจิทลั ระหว่างการสื่อสารเสรีซงึ่ ขับเคลื่อนโดยเศรษฐกิจ ซึง่ เป็น
แนวทางของประเทศส่วนใหญ่ในโลก กับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตซึ่งถูกผลักดันและคัดกรองทางการเมือง
ส�ำหรับผู้ใช้งานในประเทศจีน การคุ้มครองอธิปไตยเป็นองค์ประกอบหลักของนโยบายต่างประเทศของ
จีน และสะท้อนให้เห็นในพื้นที่ของโลกไซเบอร์ อดัม เซกัล (Adam Segal) ผู้รายงานค�ำปราศรัยของหลู่
เหว่ย ประธานส�ำนักข้อมูลสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตของจีน ระหว่างการประชุมโต๊ะกลมด้านอินเทอร์เน็ต
ครั้งที่ 2 ของจีน-เกาหลีใต้ อ้างว่าเหว่ยพูดว่า “เช่นเดียวกับในศตวรรษที่ 17 ซึ่งมีการขยายอธิปไตยของ
ประเทศเหนือพื้นที่ทางทะเล และในศตวรรษที่ 20 เหนือพื้นที่ทางอากาศ ปัจจุบันอธิปไตยของชาติได้
ขยายเข้าไปในพื้นที่โลกไซเบอร์ […] แต่พื้นที่โลกไซเบอร์ไม่สามารถด�ำรงอยู่ได้หากไม่มีอธิปไตย”11
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จีนประสบความส�ำเร็จอย่างมากในแง่อธิปไตยทางดิจิทัล โดยสามารถห้ามและ/หรือจ�ำกัดไม่ให้
บริษทั อินเทอร์เน็ตจากต่างชาติ (เฟซบุ๊ก กูเกิล ทวิตเตอร์) เข้าถึงตลาดของจีน และสามารถพัฒนาบริษทั
โซเชียลมีเดียของจีนเอง อย่างเช่น เหรินเหริน (RenRen) และ ไซน่า เหวยโบ่ (Sina Weibo) ข้อมูล
ส่วนใหญ่ของประชาชนและหน่วยงานในจีนจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ ในจีน ในแง่การเมืองดิจิทัล
ต่างประเทศ จีนสนับสนุนแนวทางก�ำกับดูแลโดยหน่วยงานระหว่างรัฐบาล อย่างไรก็ดี จีนมักท�ำตัวเงียบๆ
และปล่อยให้รัสเซียและประเทศอื่นเป็นผู้แสดงความเห็นสนับสนุนแนวทางของหน่วยงานระหว่างรัฐบาล
ในเวทีโลก

อินเดีย
อินเดียเป็นประเทศหนึ่งซึ่งแกว่งไปแกว่งมาในแง่ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ต โดยมีการ
แสดงจุดยืนที่หลากหลาย และบางครั้งก็ขัดแย้งกันเอง นโยบายการอภิบาลอินเทอร์เน็ตที่ซับซ้อนของ
อินเดียสะท้อนให้เห็นความซับซ้อนของการก�ำหนดนโยบายดิจทิ ลั ระดับชาติ อินเดียมีภาคประชาสังคมที่
หลากหลายและมีบทบาทเข้มแข็งมากสุดในพื้นที่การอภิบาลอินเทอร์เน็ตระดับโลก อินเดียแสดงท่าที
โน้มเอียงสนับสนุนแนวทางก�ำกับดูแลการอภิบาลอินเทอร์เน็ตโดยหน่วยงานระหว่างรัฐบาล ในขณะที่
ภาคธุรกิจของอินเดียมีแนวโน้มสนับสนุนให้หน่วยงานเอกชนเป็นผู้ก�ำกับดูแลการอภิบาลอินเทอร์เน็ต
ความขัดแย้งเช่นนีท้ ำ� ให้เกิดท่าทีนา่ ประหลาดใจ ยกตัวอย่างเช่น อินเดียเสนอให้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการ
นโยบายอินเทอร์เน็ตแห่งสหประชาชาติ (UN Committee for Internet-Related Policies - CIRP) ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นหน่วยงานระหว่างรัฐบาลที่ก�ำกับดูแลทรัพยากรอินเทอร์เน็ตที่ส�ำคัญ แต่ต่อมาก็เปลี่ยนจุดยืน
ด้านนโยบายอินเทอร์เน็ตไปอีกข้างหนึง่ โดยการสนับสนุนสหรัฐฯ และประเทศพัฒนาแล้วในเวที WCIT-12
อินเดียไม่ได้ลงนามในระเบียบโทรคมนาคมระหว่างประเทศที่ได้รบั การแก้ไขแล้ว อีกทัง้ ไม่ได้แสดงจุดยืน
ร่วมกับกลุ่มประเทศ G77 การแสดงท่าทีน่าประหลาดใจนี้อาจเป็นผลมาจากอิทธิพลการล็อบบี้ของ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอินเดีย

รัสเซีย
รัสเซียเป็นผู้สนับสนุนส�ำคัญและต่อเนื่องของการให้หน่วยงานระหว่างประเทศก�ำกับดูแลการอภิบาล
อินเทอร์เน็ต ในการประชุม WCIT-12 รัสเซียพยายามผลักดันให้อินเทอร์เน็ตเป็นงานส่วนหนึ่งของ ITU
โดยการแก้ไขระเบียบโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และยังให้ความส�ำคัญอย่างมากต่อความมัน่ คงไซเบอร์
ทั้งนี้โดยการท�ำงานผ่านคณะกรรมการที่ 1 ของที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
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รัฐขนาดเล็ก
ความซับซ้อนของปัญหาและพลวัตของกิจกรรมท�ำให้ประเทศก�ำลังพัฒนาขนาดเล็กหลายแห่งประสบ
ปัญหาในการติดตามกระบวนการก�ำหนดนโยบายด้านการอภิบาลอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้รัฐขนาดเล็ก
สนับสนุนโครงสร้างการแก้ปญั หาของการอภิบาลอินเทอร์เน็ตแบบครบวงจร (one-stop-shop structure)12
ความยุ่งยากของประเด็นและศักยภาพเชิงนโยบายที่จ�ำกัดของประเทศก�ำลังพัฒนาทั้งในประเทศตนเอง
และตัวแทนการทูตของตน เป็นอุปสรรคส�ำคัญที่ขัดขวางการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในกระบวนการนี้
ความจ�ำเป็นที่จะต้องสร้างศักยภาพในด้านการอภิบาลอินเทอร์เน็ตและนโยบายได้รับการยอมรับว่าเป็น
วาระเร่งด่วนอย่างหนึ่งในวาระตูนิสเพื่อสังคมสารสนเทศของ WSIS (WSIS Tunis Agenda for the
Information Society)
การอภิบาลอินเทอร์เน็ต - แนวทางเรขาคณิตแบบผกผัน
การอภิบาลอินเทอร์เน็ตจ�ำเป็นต้องอาศัยการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียซึง่ อาจมีความแตกต่างกัน
หลายด้าน ทั้งในแง่ศักยภาพด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ผลประโยชน์โดยเฉพาะในแง่ของการอภิบาล
อินเทอร์เน็ต และความช�ำนาญการทีม่ อี ยู่ เราอาจจัดการความหลากหลายเช่นนี้โดยใช้แนวทางเรขาคณิต
ผกผัน ซึ่งปรากฏในข้อ 49 ของปฏิญญา WSIS13 ซึ่งก�ำหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักมีบทบาทต่อไปนี้
•	รัฐ - “หน่วยงานด้านนโยบายเกี่ยวกับประเด็นเชิงนโยบายสาธารณะของอินเทอร์เน็ต”
(รวมทั้งแง่มุมระหว่างประเทศ)
• ภาคเอกชน - “การพัฒนาอินเทอร์เน็ตทั้งในเชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์”
• ภาคประชาสังคม - “บทบาทส�ำคัญเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะในระดับชุมชน”
•	หน่วยงานระหว่างรัฐบาล - “การประสานงานในประเด็นนโยบายสาธารณะของอินเทอร์เน็ต”
•	หน่วยงานระหว่างประเทศ - “การพัฒนามาตรฐานเชิงเทคนิคและนโยบายที่เกี่ยวข้องของ
อินเทอร์เน็ต”
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ภาคธุรกิจ14
ตอนที่ก่อตั้ง ICANN ขึ้นมาเมื่อปี 1998 ข้อกังวลหลักอย่างหนึ่งของภาคธุรกิจคือการคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้า หลายบริษัทประสบปัญหาการใช้เครื่องหมายการค้าผู้อื่นเป็นชื่อโดเมนและการน�ำ
เครื่องหมายการค้าไปใช้ในทางมิชอบโดยบุคคลที่ไวพอจดทะเบียนได้เป็นคนแรก ในกระบวนการก่อตั้ง
ICANN ภาคธุรกิจจึงให้ความส�ำคัญกับการคุม้ ครองเครือ่ งหมายการค้าเป็นเรือ่ งเร่งด่วน และเป็นประเด็น
ที่มีการปรึกษาหารือทันทีเมื่อก่อตั้ง ICANN เสร็จแล้ว และน�ำไปสู่การจัดท�ำขั้นตอนการระงับข้อพิพาท
สากล (Universal Dispute Resolution Procedures - UDRP)
หอการค้านานาชาติ
หอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce - ICC) เป็นที่รู้จักในฐานะหน่วยงานหลัก
ซึ่งเป็นตัวแทนของธุรกิจทุกภาคส่วนและทุกพรมแดน มีจุดยืนในฐานะเป็นตัวแทนหลักของภาคธุรกิจใน
กระบวนการการอภิบาลอินเทอร์เน็ตระดับโลก หอการค้านานาชาติมบี ทบาทเข้มแข็งในการเจรจาช่วงแรก
ของ WGIG และ WSIS และยังคงมีบทบาทส�ำคัญในกระบวนการ IGF ในปัจจุบัน’
ทุกวันนี้ ผลจากการเติบโตของอินเทอร์เน็ตท�ำให้ภาคธุรกิจมีความสนใจกว้างขวางและหลากหลาย
ในประเด็นการอภิบาลอินเทอร์เน็ต โดยมีกลุ่มส�ำคัญของบริษัทธุรกิจที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท
ชื่อโดเมน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต บริษัทโทรคมนาคม และบริษัทผลิตเนื้อหาอินเทอร์เน็ต
บริษัทชื่อโดเมน
บริษทั ชือ่ โดเมน (domain-name companies) หมายความรวมถึงรีจสิ ทราและรีจริ ทรีผขู้ ายชือ่ โดเมน (เช่น
.com และ .net) ส่วนที่มีบทบาทหลัก ได้แก่ บริษัทเวริไซน์ และบริษัทเอฟิลิอัส (Affilias) ซึ่งเป็นธุรกิจที่
ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากการตัดสินใจเชิงนโยบายของ ICANN ในประเด็นเกี่ยวกับการก�ำหนดชื่อโดเมน
ใหม่และการระงับข้อพิพาท และกลายเป็นผูม้ บี ทบาทส�ำคัญสุดในกระบวนการก�ำหนดนโยบายของ ICANN
พวกเขายังมีสว่ นเกีย่ วข้องกับกระบวนการนโยบายการอภิบาลอินเทอร์เน็ตโดยรวม (WSIS, WGIG, IGF)
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดความเสี่ยงที่หน่วยงานระหว่างรัฐบาลจะเข้ามาเป็นผู้ก�ำกับดูแล ICANN

220

บทที่ 7 ผู้มีบทบาทในการอภิบาลอินเทอร์เน็ต
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
เนื่องจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางออนไลน์ที่ส�ำคัญ จึงมีบทบาทส�ำคัญต่อการอภิบาล
อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะบทบาทหลักในระดับประเทศที่เกี่ยวกับการท�ำงานกับรัฐบาลและหน่วยงานด้าน
กฎหมายในระดับโลก ผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตบางแห่งโดยเฉพาะทีม่ าจากสหรัฐฯ และยุโรป จะมีสว่ นร่วม
อย่างเข้มแข็งในกระบวนการ WSIS/WGIG/IGF เป็นการส่วนตัว นอกจากนั้นยังประสานงานกับองค์กร
ธุรกิจระดับประเทศและภูมิภาคหรือในบางภาคส่วน อย่างเช่น สมาคมเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศแห่ง
อเมริกา (Information Technology Association of America - ITAA) และอื่นๆ
บริษัทโทรคมนาคม
บริษัทเหล่านี้อ�ำนวยความสะดวกให้เกิดจราจรในอินเทอร์เน็ตและเป็นผู้บริหารโครงสร้างพื้นฐานทาง
อินเทอร์เน็ต ผู้มีบทบาทหลักได้แก่บริษัทต่างๆ เช่น เวอไรซอน และเอทีแอนด์อี ในช่วงที่ผ่านมา บริษัท
โทรคมนาคมมีส่วนร่วมในการจัดท�ำนโยบายด้านโทรคมนาคมระหว่างประเทศโดยผ่าน ITU ต่อมา
มีบทบาทมากขึ้นในการท�ำกิจกรรมกับ ICANN และ IGF พวกเขามีความสนใจหลักในแง่ของการอภิบาล
อินเทอร์เน็ต กล่าวคือการดูแลให้สภาพแวดล้อมระดับโลกเป็นมิตรกับธุรกิจ เหมาะกับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางโทรคมนาคมของอินเทอร์เน็ต ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ETNO ก�ำหนดจุดยืนในฐานะผู้เล่นที่
มีบทบาท โดยเฉพาะการตั้งค�ำถามเกี่ยวกับความเป็นกลางของเครือข่าย15
บริษัทผลิตเนื้อหาอินเทอร์เน็ต
กูเกิล เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ มีบทบาทมากขึ้นในแง่การอภิบาลอินเทอร์เน็ต แม่แบบธุรกิจหลักของ
พวกเขาอาจได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากโครงสร้างทีก่ ำ� หนดโดยรัฐบาล ทัง้ ในส่วนของการคุม้ ครองข้อมูล
และความเป็นส่วนตัว ผู้ผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ อย่างเช่น ดิสนีย์ เป็นผู้เล่นรายส�ำคัญเช่นกัน พวกเขา
สนใจการรักษาส่วนแบ่งในตลาดโลกและความนิยมในผลิตภัณฑ์กับแม่แบบการพัฒนาเนื้อหาในท้องถิ่น
ของพวกเขา รวมทั้งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ระดับโลก
วัตถุประสงค์สำ� คัญของบริษทั เหล่านีเ้ กีย่ วข้องอย่าง
ดูบทที่ 2 ส�ำหรับการอภิปรายเพิ่มเติม
ใกล้ชดิ กับปัญหาของการอภิบาลอินเทอร์เน็ตหลาย
เกี่ยวกับความมั่นคงไซเบอร์และความ
ประการ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วน
เป็นกลางของเครือข่าย และดูบทที่ 3
ตัว ความมั่นคงไซเบอร์ และความเป็นกลางของ
ส�ำหรับการอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เครือข่าย บทบาทของพวกเขาเริ่มปรากฏชัดเจน
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและความ
มากขึ้นในกระบวนการการอภิบาลอินเทอร์เน็ต
เป็นส่วนตัว
ระดับโลก รวมทัง้ การให้ทนุ สนับสนุนเวทีผมู้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียหลายภาคส่วน อย่างเช่น IGF
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ภาคประชาสังคม
ภาคประชาสังคมเป็นผู้สนับสนุนที่เข้มแข็งและมีบทบาทมากที่สุดของแนวทางผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลาย
ภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการอภิบาลอินเทอร์เน็ต ข้อวิจารณ์ โดยทั่วไปเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคมในเวทีพหุภาคีมักเกี่ยวข้องกับการขาดการประสานงานและการมีส่วนร่วมมากเกินไป ซึ่ง
บ่อยครัง้ ท�ำให้ความเห็นไม่ตรงกัน อย่างไรก็ดี ในกระบวนการ WSIS ตัวแทนภาคประชาสังคมได้พยายาม
ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติที่ซับซ้อนและหลากหลายเช่นนี้ โดยผ่านรูปแบบการจัดองค์กรต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นส�ำนักงานภาคประชาสังคม (Civil Society Bureau), องค์กรสุดยอดประชาสังคม (Civil Society
Plenary), และกลุ่มเนื้อหาและรูปแบบ (Content and Themes Group) เนื่องจากมีโอกาสที่จ�ำกัดในการ
กดดันกระบวนการอย่างเป็นทางการ กลุ่มภาคประชาสังคมจึงก�ำหนดแนวทางการท�ำงานแบบคู่ขนาน
โดยยังคงมีบทบาทในกระบวนการอย่างเป็นทางการ เป็นการใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมในเวทีและ
การล็อบบี้รัฐบาล ในเวลาเดียวกัน พวกเขาได้จัดท�ำปฏิญญาภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นปฏิญญาที่แสดง
วิสัยทัศน์ทางเลือกคู่กับปฏิญญาที่มีการรับรองในการประชุม WSIS ที่เจนีวา16
เอ็นจีโอและ WSIS
การมีสว่ นร่วมของเอ็นจีโอในทีป่ ระชุม WSIS ค่อนข้างต�ำ่ จากจ�ำนวนเอ็นจีโอเกือบ 3,000 แห่งซึง่ มีสถานะ
เป็นที่ปรึกษาของ UN ECOSOC มีเพียง 300 แห่งที่เข้าร่วมการประชุม WSIS
เนื่องจากกระบวนการของกลุ่มปฏิบัติการการอภิบาลอินเทอร์เน็ต (WGIG) มีลักษณะเป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วน ภาคประชาสังคมจึงมีส่วนร่วมมากกว่า โดยมีกลุ่มต่างๆ ของภาค
ประชาสังคมที่เสนอชื่อบุคคลเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มปฏิบัติการ WGIG และได้รับการแต่งตั้งโดย
เลขาธิการสหประชาชาติในการประชุมรอบตูนิส (รอบที่ 2 ของการประชุม WSIS หลังการประชุมที่
เจนีวา) บทบาทหลักในเชิงนโยบายของหน่วยงานภาคประชาสังคมเปลี่ยนไปอยู่ที่ WGIG เนื่องจากเป็น
กระบวนการที่พวกเขามีบทบาทน�ำไปสู่ข้อสรุปหลายประการ รวมทั้งการมีมติให้ผลักดันเวที IGF ให้มี
พื้นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วนเพื่ออภิปรายปัญหาของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต
ภาคประชาสังคมยังคงมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งกับกิจกรรมของเวที IGF บทบาทที่โดดเด่นอย่าง
หนึง่ ของตัวแทนภาคประชาสังคมในกระบวนการการอภิบาลอินเทอร์เน็ตคือ การรวมตัวเป็นคณะเพือ่ การ
อภิบาลอินเทอร์เน็ต (Internet Governance Caucus - IGC) ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่สนใจแลกเปลี่ยน
ความเห็นทางเลือกด้านนโยบายและความช�ำนาญเกี่ยวกับปัญหาของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต โดยมีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนกันในรูปแบบเมลลิงลิสต์ (mailing list)
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หน่วยงานภาคประชาสังคมมีบทบาทเข้มแข็งในแทบทุกประเด็นเกีย่ วกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านแม่แบบเศรษฐกิจไปจนถึงประเด็นสิทธิและเสรีภาพ โดยเน้นการ
คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หลายหน่วยงานว่าจ้างผู้ช�ำนาญการและนักวิชาการที่มีองค์ความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะพิเศษของอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี ท�ำให้สามารถแสดงความเห็นที่เป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อกระบวนการที่ก�ำหนดการตัดสินใจ
เมื่อเร็วๆ นี้ได้เกิดความแตกต่างด้านความคิดในบรรดาหน่วยงานภาคประชาสังคมในแง่การ
คุ้มครองประโยชน์สาธารณะระดับโลก ภาคประชาสังคมบางหน่วยงานโดยเฉพาะที่มาจากประเทศก�ำลัง
พัฒนามองว่าการมีบทบาทมากขึน้ ของรัฐบาลจะช่วยถ่วงดุลอ�ำนาจทีย่ งิ่ ใหญ่ของอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต
ในขณะที่ภาคประชาสังคมจากประเทศพัฒนาแล้วมักมีความเห็นเข้าข้างอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตและ
ประชาคมที่มีความรู้ด้านเทคนิค โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการไหลของข้อมูลอย่างเสรี

หน่วยงานระหว่างประเทศ
ITU เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศที่ส�ำคัญในกระบวนการ WSIS โดยเป็นที่ตั้งของส�ำนักเลขาธิการของ
WSIS และให้ความเห็นเชิงนโยบายในประเด็นที่ส�ำคัญ ITU มีส่วนร่วมในกระบวนการ WSIS ในแง่ของ
การก�ำหนดและสนับสนุนจุดยืนใหม่ของหน่วยงานเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
โทรคมนาคมโลก ซึ่งเป็นผลมาจากอินเทอร์เน็ต บทบาทของ ITU ยังถูกท้าทายในหลายด้าน รวมทั้งการ
สูญเสียบทบาทส�ำคัญเชิงนโยบาย อันเป็นผลมาจากการเปิดเสรีตลาดโทรคมนาคมโลกที่น�ำโดยองค์การ
การค้าโลก รวมทัง้ แนวโน้มล่าสุดทีจ่ ะเปลีย่ นจราจรทางโทรศัพท์ทเี่ ป็นโทรคมนาคมแบบเดิมให้เป็นระบบ
อินเทอร์เน็ต (โดยผ่าน VoIP) ซึง่ จะยิง่ ท�ำให้บทบาทเชิงก�ำกับดูแลของ ITU ลดลงในส่วนของโทรคมนาคม
โลก
ความเป็นไปได้ที่ ITU อาจกลายเป็นโครงสร้างของอินเทอร์เน็ตหลักในทางพฤตินัยเมื่อผ่าน
กระบวนการ WSIS ท�ำให้เกิดข้อกังวลกับสหรัฐฯ และประเทศพัฒนาแล้วบางแห่ง แต่กลับได้รับการ
สนับสนุนจากประเทศก�ำลังพัฒนาตลอดกระบวนการ WSIS สภาพการณ์เช่นนี้ท�ำให้เกิดความตึงเครียด
เชิงนโยบาย ซึง่ เห็นได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในส่วนของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต ความตึงเครียดระหว่าง
ICANN และ ITU มีขึ้นตั้งแต่เริ่มมีการก่อตั้ง ICANN เมื่อปี 1998 การประชุม WSIS ไม่ได้ช่วยลดความ
ตึงเครียดกังกล่าว ยิ่งมีการหลอมรวมของเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ มากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งมีแนวโน้มว่าจะ
เกิดค�ำถามต่อบทบาทที่เข้มแข็งมากขึ้นของ ITU ในส่วนของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะเป็นวาระการ
อภิปรายเชิงนโยบายระดับโลกต่อไป รวมทัง้ ITU ยังมีบทบาทอย่างเข้มแข็งในประเด็นความมัน่ คงไซเบอร์
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ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องอีกประการหนึง่ คือการผลักดันให้การประชุม WSIS ทีป่ ระกอบด้วยผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียหลายภาคส่วน กลายเป็นวาระของบรรดาหน่วยงานเฉพาะด้านขององค์การสหประชาชาติ
ปัจจุบนั ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการสือ่ สารและเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตในส่วนที่ไม่ใช่เรือ่ งเทคนิค อย่างเช่น
ประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องหน่วยงานองค์การสหประชาชาติอนื่ ๆ
อยู่แล้ว โดยเฉพาะ UNESCO ซึ่งท�ำงานในประเด็นพหุนิยมทางภาษา ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
สังคมแห่งความรู้ และการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความสมดุลระหว่าง ITU กับหน่วยงานองค์การสหประชา
ชาติอื่นๆ เป็นเรื่องที่ต้องมีการจัดการอย่างระมัดระวัง กระบวนการภายหลังที่ประชุม WSIS สะท้อน
ความสมดุลดังกล่าว โดยผู้มีบทบาทหลักประกอบด้วย ITU, UNESCO และ UNDP

ประชาคมที่มีความรู้ด้านเทคนิค
ประชาคมทีม่ คี วามรูด้ า้ นเทคนิค (technical community) ประกอบด้วยสถาบันและบุคคลซึง่ มีสว่ นพัฒนา
และส่งเสริมอินเทอร์เน็ตตั้งแต่เริ่มต้น เท่าที่ผ่านมา สมาชิกของประชาคมที่มีความรู้ด้านเทคนิคมัก
เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ และมีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนามาตรฐานเชิงเทคนิคและก�ำหนด
หน้าที่ในขัน้ พืน้ ฐานของอินเทอร์เน็ต ประชาคมทีม่ คี วามรูด้ า้ นเทคนิคยังมีสว่ นในการก�ำหนดเจตนารมณ์
เบื้องต้นของอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้โดยอยู่บนหลักการการแลกเปลี่ยนทรัพยากร การเข้าถึงแบบเปิด การ
ต่อต้านบทบาทของรัฐบาลในการก�ำกับดูแลอินเทอร์เน็ต นับแต่เริ่มต้น สมาชิกของประชาคมช่วยกัน
ปกป้องแนวคิดพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตให้ปลอดพ้นจากการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเข้มข้นและ
อิทธิพลกว้างขวางของรัฐบาล
ค�ำศัพท์
มีการใช้ค�ำศัพท์อื่นๆ แทนค�ำว่า “ประชาคมที่มีความรู้ด้านเทคนิค” เช่น ประชาคมอินเทอร์เน็ต (Internet
community) นักพัฒนาอินเทอร์เน็ต (Internet developers) ผู้ก่อตั้งอินเทอร์เน็ต (Internet founders)
บิดาแห่งอินเทอร์เน็ต (Internet fathers) และนักเทคโนโลยีนิยม (technologists) ค�ำว่า “ประชาคมที่มี
ความรู้ด้านเทคนิค” ถูกใช้ในปฏิญญาของ WSIS และเอกสารเชิงนโยบายอื่นๆ
ในบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประชาคมที่มีความรู้ด้านเทคนิคอาจเรียกได้ว่าเป็น
ประชาคมแห่งความรู้ (epistemic community)17 ประชาคมที่มีความรู้ด้านเทคนิคในยุคแรกเป็นการ
ประสานงานโดยใช้หลักเกณฑ์ซงึ่ เป็นทีร่ บั รูก้ นั โดยทัว่ ไป โดยมีกระบวนการอย่างเป็นทางการกระบวนการ
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เดียวคือ การเรียกร้องขอข้อคิดเห็น (Request for Comments - RFC) มาตรฐานอินเทอร์เน็ตที่ส�ำคัญ
และเป็นขัน้ พืน้ ฐานจะถูกอธิบายโดยผ่านกระบวนการ RFCs แม้จะไม่มขี อ้ ก�ำหนดเคร่งครัดหรือกลไกอย่าง
เป็นทางการ แต่ชุมชนอินเทอร์เน็ตในยุคแรกบริหารด้วยหลักจารีตประเพณีและอิทธิพลของคนระดับ
เดียวกัน ผูเ้ ข้าร่วมส่วนใหญ่ในกระบวนการนีม้ กั มีคา่ นิยม ระบบการให้คณ
ุ ค่า และทัศนคติทคี่ ล้ายคลึงกัน
การบริหารงานอินเทอร์เน็ตในยุคแรกของประชาคมที่มีความรู้ด้านเทคนิคถูกท้าทายเมื่อกลาง
ทศวรรษ 1990 หลังจากอินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทางสังคมและเศรษฐกิจของโลก การ
เติบโตของอินเทอร์เน็ตท�ำให้เกิดกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียใหม่ๆ รวมทัง้ ภาคธุรกิจ ซึง่ มีวฒ
ั นธรรมตามอาชีพ
และความเข้าใจเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและการอภิบาลที่แตกต่างไป ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดมากขึ้น
ยกตัวอย่างเช่นในช่วงทศวรรษ 1990 ชุมชนอินเทอร์เน็ตและบริษัทเน็ตเวิร์กโซลูชันส์18มีส่วนร่วมใน
เหตุการณ์ที่เรียกว่าสงคราม DNS เป็นความขัดแย้งเนื่องจากการแย่งชิงการควบคุมรูตเซิร์ฟเวอร์และ
ระบบชื่อโดเมน
ประชาคมอินเทอร์เน็ตเป็นหนึง่ ในตัวแทนหลักของประชาคมทีม่ คี วามรูด้ า้ นเทคนิค เป็นทีต่ งั้ ของ
IETF ซึ่งสนับสนุนอินเทอร์เน็ตแบบเปิดและมีบทบาทที่เข้มแข็งในการสร้างเสริมศักยภาพ
ประชาคมที่มีความรู้ด้านเทคนิคมีบทบาทส�ำคัญในกระบวนการทั้งการก่อตั้งและบริหารงาน
ICANN วินต์ เซิร์ฟ เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งอินเทอร์เน็ตและเป็นประธานของคณะกรรมการบริหาร ICANN
ตั้งแต่ปี 2000 - 2007 สมาชิกของประชาคมที่มีความรู้ด้านเทคนิคจึงมีต�ำแหน่งส�ำคัญในหน่วยงานที่มี
อ�ำนาจตัดสินใจหลายแห่งของ ICANN
ปัจจุบัน จ�ำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเกือบ 3 พันล้านคน ท�ำให้เกินขอบเขตการก�ำหนดกรอบ
นโยบายของ ICANN ซึ่งที่ผ่านมาเป็นภารกิจหลักของประชาคมที่มีความรู้ด้านเทคนิค ในขณะที่เส้นแบ่ง
ระหว่างพลเมืองกับผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตเริม่ ไม่ชดั เจน รัฐบาลจ�ำเป็นต้องมีบทบาทมากขึน้ และจ�ำเป็นต้อง
มีโครงสร้างอื่นๆ เพื่อเป็นตัวแทนของพลเมือง แทนที่จะเป็นตัวแทนเฉพาะของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่ง
เรามักเรียกว่าเป็นประชาคมที่มีความรู้ด้านเทคนิค ผู้ที่เห็นว่ารัฐบาลควรมีบทบาทมากขึ้นในการอภิบาล
อินเทอร์เน็ตใช้แนวทางนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดตัวแทนของพลเมือง แทนที่จะเป็นตัวแทนของผู้ใช้งานและ
ประชาคมอินเทอร์เน็ต
ประชาคมที่มีความรู้ด้านเทคนิคมักสนับสนุนจุดยืนพิเศษของตนในด้านการอภิบาลอินเทอร์เน็ต
โดยอ้างความช�ำนาญในเชิงเทคนิคของตน พวกเขาเห็นว่า ICANN เป็นหน่วยงานด้านเทคนิคเป็นหลัก
จึงควรมีบุคคลที่มีความรู้เชิงเทคนิคเข้าไปบริหารงาน แต่จากปัญหาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากความพยายาม
รักษาให้ ICANN เป็นองค์กรด้านเทคนิคอย่างเดียว เหตุผลที่สนับสนุนบทบาทพิเศษของประชาคมที่มี
ความรูด้ า้ นเทคนิคจึงถูกท้าทายมากขึน้ มีแนวโน้มว่าสมาชิกของประชาคมทีม่ คี วามรูด้ า้ นเทคนิคจะค่อยๆ
สลายตัวกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก โดยเฉพาะภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ และ
นักวิชาการ ทั้งยังรวมถึงรัฐบาลด้วย
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องค์กรความร่วมมือด้านการจัดสรรชื่อและ
หมายเลขทางอินเทอร์เน็ต (ICANN)
ICANN เป็นสถาบันหลักในเชิงการอภิบาลอินเทอร์เน็ต รับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงสร้างพืน้ ฐาน
หลักทางอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยที่อยู่ไอพี (IP address) ชื่อโดเมน (domain name) และรูตเซิร์ฟเวอร์
(root server) ความสนใจมากขึ้นที่มีต่อบทบาทของ ICANN มีขึ้นพร้อมกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของ
อินเทอร์เน็ตในช่วงต้นทศวรรษ 2000 และ ICANN เริ่มเป็นที่สนใจในแง่ของนโยบายระดับโลกในช่วงที่มี
กระบวนการ WSIS (2002-2005)
แม้ว่า ICANN จะเป็นหนึ่งในผู้มีบทบาทด้านการอภิบาลอินเทอร์เน็ต แต่ไม่ได้เป็นผู้ก�ำกับดูแล
ทุกแง่มุมของอินเทอร์เน็ต จึงไม่ถูกต้องที่มักเรียกว่า ICANN เป็นรัฐบาลอินเทอร์เน็ต ICANN บริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ต แต่ไม่มีอ�ำนาจโดยตรงในการแก้ปัญหาของการอภิบาล
อินเทอร์เน็ต เช่น ความมั่นคงไซเบอร์ นโยบายเกี่ยวกับเนื้อหา การคุ้มครองลิขสิทธิ์ การคุ้มครอง
ความเป็นส่วนตัว การรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม หรือการอุดช่องว่างดิจิทัล
ICANN เป็นสถาบันแบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วนซึ่งท�ำงานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่
หลากหลายในหลายรูปแบบ โดยอาจแบ่งเป็นกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการได้ 4 กลุ่ม
•	หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ICANN ประกอบด้วย ประชาคมที่มีความรู้ด้าน
เทคนิค ภาคธุรกิจ และรัฐบาลสหรัฐฯ
•	หน่วยงานระหว่างประเทศ โดย ICANN เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทมากสุดในการท�ำงานกับ
ITU และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
•	รัฐบาลของประเทศต่างๆ ซึ่งมีความสนใจมากขึ้นต่อบทบาทที่ใหญ่ขึ้นของ ICANN นับตั้งแต่
เริ่มกระบวนการ WSIS
• ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (ประชาคมในวงกว้าง)
ICANN ได้ทดลองใช้หลายวิธีการเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ในยุคแรก
พวกเขาพยายามกระตุน้ การมีสว่ นร่วมของผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตโดยให้มกี ารเลือกตัง้ โดยตรงส�ำหรับตัวแทน
ทีจ่ ะเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารของ ICANN เป็นความพยายามทีจ่ ะรักษาความชอบธรรมของ ICANN
แต่เนื่องจากมีผู้ลงคะแนนเสียงน้อย และมีการใช้ประโยชน์จากกระบวนการอย่างมิชอบ การลงคะแนน
เสียงโดยตรงจึงไม่ประสบความส�ำเร็จ ไม่ท�ำให้เกิดตัวแทนที่แท้จริงของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต เมื่อ
ไม่นานมานี้ ICANN พยายามส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตโดยผ่านโครงสร้างการอภิบาล
แบบ “วงกว้าง” (at-large) การทดลองในเชิงโครงสร้างเช่นนี้มีความจ�ำเป็นต่อการรักษาความชอบธรรม
ของ ICANN19
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กระบวนการตัดสินใจของ ICANN ได้รบั อิทธิพลจากกระบวนการการอภิบาลอินเทอร์เน็ตในยุคต้น
มีลักษณะจากล่างสู่บน โปร่งใส เปิดกว้าง และมีส่วนร่วม ความแตกต่างส�ำคัญระหว่างประชาคมที่มี
ความรู้ด้านเทคนิคในทศวรรษ 1980 กับบริบทการตัดสินใจของ ICANN ในปัจจุบัน คือ ระดับของ “ทุน
ทางสังคม” (social capital) ในอดีต ประชาคมทีม่ คี วามรูด้ า้ นเทคนิคมีความไว้วางใจซึง่ กันและกันสูง และ
มีเอกภาพในแง่ของการตัดสินใจ อีกทั้งการระงับข้อพิพาทก็มีขั้นตอนเรียบง่ายกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
การเติบโตของอินเทอร์เน็ตซึ่งครอบคลุมผู้ใช้งานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใหม่อีกหลายล้านคน ท�ำให้เกิน
ความสามารถของประชาคมที่มีความรู้ด้านเทคนิคในยุคต้น
ในเวลาต่อมา การเติบโตอย่างรวดเร็วของอินเทอร์เน็ตท�ำให้ทุนทางสังคมที่เคยมีอยู่ในยุคต้น
ลดลง ด้วยเหตุดังกล่าว ข้อเสนอของประชาคมที่มีความรู้ด้านเทคนิคที่ต้องการรักษากระบวนการ
ตัดสินใจแบบไม่เป็นทางการในยุคต้นเอาไว้จงึ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง หากปราศจากทุนทางสังคม
วิธีการส�ำคัญที่จะประกันให้มีกระบวนการตัดสินใจที่ท�ำงานได้เต็มที่คือ การก�ำหนดกระบวนการตัดสินใจ
อย่างเป็นทางการ และพัฒนากลไกตรวจสอบและถ่วงดุลที่หลากหลายขึ้นมา
ทีผ่ า่ นมามีการแก้ไขขัน้ ตอนการตัดสินใจบางส่วนเพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง
ไป การแก้ไขครั้งส�ำคัญเกิดขึ้นในเวที ICANN เมื่อปี 2002 ซึ่งประกอบด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
คณะกรรมการที่ปรึกษาของรัฐบาล (Governmental Advisory Committee - GAC) และการยกเลิกระบบ
เลือกตั้งโดยตรง
ปัญหา

การจัดการเชิงเทคนิค vs เชิงนโยบาย
ความขัดแย้งระหว่างการจัดการเชิงเทคนิคกับเชิงนโยบาย ท�ำให้เกิดความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องในการ
ด�ำเนินงานของ ICANN โดย ICANN มักเสนอภาพตนเองว่าเป็นหน่วยงานประสานงานในเชิงเทคนิคของ
อินเทอร์เน็ต และมุ่งจัดการในประเด็นทางเทคนิคเท่านั้น ทว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะของ
อินเทอร์เน็ต เจ้าหน้าที่ของ ICANN มองว่าลักษณะการท�ำงานเชิงเทคนิคเช่นนี้เป็นเหตุผลส�ำคัญในเชิง
แนวคิดทีจ่ ะปกป้องสถานภาพพิเศษของหน่วยงานและโครงสร้างขององค์กรเอาไว้ เอสเธอร์ ไดสัน (Esther
Dyson) ประธานคนแรกของ ICANN ย�้ำว่า “ICANN ไม่ได้ ‘ปรารถนาจะแก้’ ปัญหาของการอภิบาลอิน
เทอร์เน็ตใดๆ ในทางปฏิบัติแล้ว หน่วยงานก�ำกับดูแลเฉพาะระบบท่อ ไม่ใช่ประชาชน ทั้งยังมีอ�ำนาจ
หน้าทีท่ ี่จ�ำกัดในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ต (ส่วนใหญ่ในเชิงเทคนิค) และระบบ
ชื่อโดเมนเท่านั้น”20
ผู้วิจารณ์ความเห็นนี้มักมองว่าการแก้ปัญหาเชิงเทคนิคอย่างเป็นกลางไม่มีอยู่จริง สุดท้ายแล้ว
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การแก้ปญั หาเชิงเทคนิคหรือการตัดสินใจเชิงเทคนิคทุกประการย่อมสนับสนุนผลประโยชน์บางอย่าง ท�ำให้
บางกลุ่มเข้มแข็งขึ้น และส่งผลกระทบต่อชีวิตทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ข้อถกเถียงในประเด็น
ต่างๆ อย่างเช่น ชื่อโดเมน .xxx (เนื้อหาส�ำหรับผู้ใหญ่) สะท้อนอย่างชัดเจนว่า ICANN จ�ำเป็นต้องท�ำงาน
เกีย่ วกับนโยบายสาธารณะในส่วนทีเ่ ป็นประเด็นเชิงเทคนิคด้วย ถ้อยแถลงทีส่ มบูรณ์ของทีป่ ระชุมเน็ตมัน
ไดอัลมีข้อเสนอแนะให้อภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ICANN และ IANA ทั้งนี้เพื่อท�ำความเข้าใจถึง “ความ
สัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างแง่มุมทางนโยบายกับปฏิบัติการ”10 การเข้ามาท�ำงานเกี่ยวกับโดเมนระดับ
บนสุดทั่วไปที่ก�ำหนดขึ้นมาใหม่จะท�ำให้ ICANN ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านนโยบายสาธารณะ
มากขึ้น

สถานะระหว่างประเทศของ ICANN
ความสัมพันธ์พิเศษระหว่าง ICANN กับรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก
และมักเกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ ลักษณะแรกเกี่ยวกับการตรวจสอบได้ในระดับโลกของ ICANN และในส่วน
ของการทบทวนในแง่หลักการ เน้นถึงองค์ประกอบส�ำคัญของโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ตโลก ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อทุกประเทศ แต่ถูกก�ำกับดูแลโดยประเทศเดียว เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจนในกระบวนการ WSIS และยิ่งเข้มข้นมากขึ้นเนื่องจากความระแวงต่อนโยบายต่างประเทศของ
สหรัฐฯ ภายหลังการแทรกแซงด้านทหารในอิรัก ส่วนข้อโต้แย้งโดยทั่วไปตั้งอยู่บนพื้นฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่ว่าอินเทอร์เน็ตสร้างขึ้นในสหรัฐฯ และสร้างด้วยเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ ตาม
เหตุผลดังกล่าว รัฐบาลสหรัฐฯ ย่อมมีความชอบธรรมทางศีลธรรมที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบและ
ความเร็วของกระบวนการโลกาภิวตั น์เกีย่ วกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ต เป็นแนวทางซึง่ มีอทิ ธิพลต่อรัฐสภา
สหรัฐฯ ซึง่ ต่อต้านกระบวนการโลกาภิวตั จน์ดงั กล่าว และโดยเฉพาะบทบาทหลักจากรัฐบาลอืน่ ๆ [แม่แบบ
ที่มักเรียกว่าการแปรรูปให้เป็นของนานาชาติ (internationalisation) ของฝ่ายสนับสนุนแนวทางพหุภาคี)
ข้อวิจารณ์ลกั ษณะที่ 2 เกีย่ วกับความสัมพันธ์พเิ ศษระหว่าง ICANN-สหรัฐฯ ซึง่ อยูบ่ นพืน้ ฐานการ
พิจารณาแง่มุมเชิงปฏิบัติและเชิงกฎหมาย เนื่องจาก ICANN เป็นหน่วยงานนิติบุคคลตามกฎหมายใน
สหรัฐฯ จึงจ�ำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายสหรัฐฯ และกฎหมายเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลในระดับโลกของ ICANN ผู้วิจารณ์บทบาทของสหรัฐฯ มักอ้างตัวอย่างของการคว�่ำบาตร หาก
สถาบันตุลาการของสหรัฐฯ เข้ามามีบทบาทและสนับสนุนให้มมี าตรการคว�ำ่ บาตรต่อรัฐบาลประเทศต่างๆ
อย่างเช่น อิหร่านและคิวบา สถาบันตุลาการก็อาจบังคับให้ ICANN ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนของสหรัฐฯ
สามารถลบโดเมนประเทศของทั้งสองประเทศออกไปจากระบบอินเทอร์เน็ต ตามเหตุผลดังกล่าว หาก
ICANN พยายามรักษาชื่อโดเมนของอิหร่านและคิวบาไว้ เท่ากับกระท�ำการที่ฝ่าฝืนกฎหมายคว�่ำบาตร
ของสหรัฐฯ แม้ที่ผ่านมายังไม่เคยเกิดเหตุการณ์ลบชื่อโดเมนของประเทศใด แต่ก็เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้
เมื่อพิจารณาจากสถานะทางกฎหมายของ ICANN
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ขั้นตอนต่อไป
สถานะใหม่ของ ICANN ได้รับการเสนอจากการประกาศของ NTIA เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2014 โดยการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของ ICANN อาจท�ำให้สามารถแก้ปัญหาหลักทั้ง 2 ประการ ทั้งในส่วนของนโยบาย
สาธารณะและโลกาภิวัตน์ และท�ำให้มีความคลุมเครือน้อยลง และท�ำให้ภารกิจของ ICANN ชัดเจน
มากขึ้น อนาคตของการพัฒนา ICANN ต้องอยู่บนแนวทางแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ รวมทั้งการผลักดันให้
ICANN มีสถานะทางกฎหมายเป็นพิเศษ (sui generis) ในโครงสร้างระดับโลก ซึ่งจะช่วยรักษาความ
ได้เปรียบทั้งปวงของโครงสร้างในปัจจุบันของ ICANN เอาไว้ และช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ โดยเฉพาะ
ปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบได้และความชอบธรรมระหว่างประเทศ ผู้สนับสนุนแนวทางแก้ปัญหาที่
สร้างสรรค์เช่นนัน้ ประกอบด้วยขบวนการกาชาดและเสีย้ ววงเดือนแดงนานาชาติ (International Red Cross
and Red Crescent Movement) ซึ่งมีกลไกช่วยสนับสนุนการมีบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกรอบ
นโยบายที่ชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ ท�ำให้เกิดสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะและการด�ำเนิน
งานของภาคเอกชน
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และมีอทิ ธิพลต่อความสัมพันธ์ มีการทดสอบความจริงก่อนจะยอมรับ และมีคณุ ค่าร่วมกัน สมาชิก
ในกลุ่มมีความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาและทางออกของตนเอง” Haas, P. (1990) Saving
the Mediterranean: the politics of international environmental co-operation. New York:
Columbia University Press, p. 55
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18.

เน็ตเวิร์กโซลูชันส์ www.networksolutions.com เป็นบริษัทเทคโนโลยีซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 1979 และ
มีธุรกิจหลักคือการจดทะเบียนชื่อโดเมนด้านธุรกิจ นอกจากนั้นยังเพิ่มสายงานออกเป็นบริการ
ด้านเว็บไซต์ส�ำหรับธุรกิจขนาดเล็กด้วย

19.

ICANN (no date) ALAC. Available at http://atlarge.icann.org/alac [accessed 15 August
2014].

20.

Esther Dyson’s response to Ralph Nader’s Questions (15 June 1999). Available at
http://www.icann.org/en/correspondence/dyson-response-to-nader-15jun99.htm
[accessed14 August 2014].
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เส้นทางของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต

แผนที่นี้จัดท�ำขึ้นจากงานวิจัยของดิโพลและแนวทางการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ต ที่มีการพัฒนาระหว่างปี 1998-2010
แผนที่เดิมเป็นการจัดท�ำโดยสเตฟาโน บาลดิ, เอดูอาร์โด เกลบ์สไตน์ และโจวาน เคอร์บาลิจา
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บทที่ 8 ภาคผนวก

ลูกบาศก์การอภิบาลอินเทอร์เน็ต

ลูกบาศก์การอภิบาลอินเทอร์เน็ตแสดงภาพของกระบวนการการอภิบาลอินเทอร์เน็ต
แกน อะไร (WHAT) ประกอบด้วยปัญหาของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต (เช่น โครงสร้างพื้นฐาน
ลิขสิทธิ์ และความเป็นส่วนตัว) เน้นลักษณะที่เป็นสหสาขาวิชา (multidisciplinary) ของปัญหาของการ
อภิบาลอินเทอร์เน็ต
แกน ใคร (WHO) ของลูกบาศก์เน้นที่ผู้บีบทบาทส�ำคัญ (รัฐ หน่วยงานระหว่างประเทศ ภาค
ประชาสังคม ภาคเอกชน) สะท้อนให้เห็นแง่มมุ ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลายภาคส่วน (multistakeholder)
แกน ที่ไหน (WHERE) ของลูกบาศก์สะท้อนถึงกรอบในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต (การ
ก�ำกับดูแลตนเอง ระดับท้องถิน่ ระดับประเทศ ระดับภูมภิ าค และระดับโลก) เป็นแนวทางของการอภิบาล
อินเทอร์เน็ตในหลายระดับ (multileveled)
เมือ่ เราหมุนชิน้ ส่วนต่างๆ ในลูกบาศก์การอภิบาลอินเทอร์เน็ต เราจะมองเห็นด้าน อย่างไร (HOW)
ซึง่ เป็นส่วนของลูกบาศก์ทชี่ ว่ ยให้เราเห็นว่าควรมีการก�ำกับดูแลประเด็นต่างๆ อย่างไร ทัง้ ในแง่ของเทคนิค
การท�ำความเข้าใจประเด็น (เช่น การเทียบเคียง) และในแง่ของข้อกฎหมาย (เช่น กฎหมายอ่อน
สนธิสัญญา และปฏิญญา) ยกตัวอย่างเช่น หากมองที่ด้านหนึ่งจะท�ำให้เราเห็นว่าประเด็นความเป็น
ส่วนตัว (อะไร) ควรได้รับการจัดการ (อย่างไร) โดยรัฐบาล ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม (ใคร) ใน
ระดับภูมิภาค (ที่ไหน)
องค์ประกอบที่ห้าซึ่งแยกจากลูกบาศก์การอภิบาลอินเทอร์เน็ต ได้แก่– เมื่อไร (WHEN)
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มูลนิธิดิโพล (DiploFoundation) เป็นหน่วยงานไม่แสวงหาก�ำไรซึ่งท�ำงานเพื่อให้
เกิดการทูตแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิผล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2002 โดยรัฐบาล
มอลตาและสวิตเซอร์แลนด์ กิจกรรมของดิโพลเกี่ยวข้องและสนับสนุนการศึกษา
การอบรม และการสร้างเสริมศักยภาพ
•	หลักสูตร: เรามีหลักสูตรการศึกษาระดับหลังปริญญาตรีและการฝึก
อบรมในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการทูตส�ำหรับนักการทูต ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ประจ�ำหน่วยงานระหว่างประเทศและเอ็นจีโอ และผู้ศึกษา
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักสูตรของเรามีทงั้ แบบออนไลน์
และเป็นการเรียนผสม
•	การสร้างศักยภาพ: ด้วยความสนับสนุนจากแหล่งทุนและหน่วยงาน
พันธมิตร เราจัดโครงการสร้างศักยภาพให้กับผู้เข้าอบรมที่มาจาก
ประเทศก�ำลังพัฒนาในประเด็นต่างๆ อาทิ การอภิบาลอินเทอร์เน็ต
สิทธิมนุษยชน การทูตสาธารณะและการรณรงค์ และการทูตด้าน
สุขภาพ
•	งานวิจัย: จากการท�ำงานวิจัยและการประชุม เราศึกษาประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการทูต การอภิบาลอินเทอร์เน็ต และห้องเรียนออนไลน์
•	งานตีพิมพ์: สิ่งพิมพ์ของเราเป็นปริทัศน์ของการพัฒนาด้านการทูต
ร่วมสมัย รวมถึงการวิเคราะห์ใหม่ๆ เกี่ยวกับแง่มุมแบบเดิมของการ
ทูต
•	การพัฒนาซอฟต์แวร์: เราได้จดั ท�ำซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันทีอ่ อกแบบ
เพื่อนักการทูตและผู้ท�ำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรายัง
เป็นผู้น�ำในการพัฒนาแพลตฟอร์มของห้องเรียนออนไลน์ด้วย
ดิโพลมีส�ำนักงานใหญ่ที่มอลตา และมีสาขาที่เจนีวากับเบลเกรด
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดิโพล โปรดดู http://www.diplomacy.edu
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Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) หรือสมาคมเครือข่ายสื่อมวลชน
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีปา้ ) เป็นองค์กรเอกชนไม่แสวงก�ำไรทีท่ ำ� งานรณรงค์
เพือ่ เสรีภาพสือ่ ทีแ่ ท้จริงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตัง้ ในกรุงเทพมหานครเมือ่
พฤศจิกายน 1998 ซีป้าตั้งใจที่จะรวมกลุ่มนักข่าวอิสระและองค์กรสื่อในภูมิภาค
เพื่อเป็นพลังในการสนับสนุนและการคุ้มครองซึ่งกันและกัน
ซีป้ามีเป้าหมายที่จะท�ำให้เกิดเวทีเพื่อการปกป้องเสรีภาพสื่อ ให้ความ
คุ้มครองกับนักข่าว และฟูมฟักสภาพแวดล้อมที่อนุญาตให้วัฒนธรรมแห่งการ
แสดงออกอย่างเสรี ความโปร่งใส พหุนิยม และความรับผิดชอบของสื่อได้เติบโต
สมาชิกในความร่วมมือของซีป้านี้เปิดกว้างให้กับองค์กรรณรงค์เพื่อ
สื่ออิสระที่มีประวัติ ในการท�ำงานเพื่อเสรีภาพสื่อ สมาชิกก่อตั้งของซีป้าจาก
อินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ และไทย ล้วนเป็นองค์กรทีท่ ำ� งานเพือ่ สือ่ ทีม่ ปี ระวัตลิ งหลัก
ปักฐานเป็นอย่างดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การท�ำงานของเหล่าสมาชิกดังกล่าว
ได้น�ำมุมมองใหม่ๆ ในระดับภูมิภาค มาสู่การปฏิบัติงานข่าว และน�ำมาซึ่ง
วิสยั ทัศน์ทจี่ ะน�ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปสูภ่ มู ภิ าคทีส่ อื่ มีเสรีภาพและมีชวี ติ ชีวา
http://www.seapa.org/
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มูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง (Foundation for Internet and
Civic Culture) เป็นองค์กรไม่แสวงก�ำไร ด�ำเนินงานเพื่อคุ้มครองสิทธิพลเมืองใน
สังคมสารสนเทศ
มูลนิธิเริ่มก่อตั้งในชื่อ เครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Netizen Network)
เมื่อเดือนธันวาคม 2008 โดยเป็นการรวมกลุ่มของพลเมืองที่มีความเป็นห่วงถึง
การคุกคามเสรีภาพการแสดงออก ในสภาพแวดล้อมหลังการรัฐประหารเมื่อปี
2006 ทีร่ ฐั เริม่ เข้มงวดมากขึน้ กับการควบคุมการแสดงความคิดเห็นออนไลน์ โดย
เฉพาะการบังคับใช้พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กับ
เนือ้ หาบนอินเทอร์เน็ต เครือข่ายด�ำเนินงานภายใต้หลักสิทธิ 5 ประการคือ 1) สิทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูล 2) สิทธิในการคิดและการแสดงออก 3) สิทธิในความเป็น
ส่วนตัว 4) สิทธิในการร่วมออกแบบนโยบาย และ 5) สิทธิในการเป็นเจ้าของและ
ใช้ทรัพยากร
เครือข่ายพลเมืองเน็ตจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิส�ำเร็จเมื่อวันที่ 28
พฤษภาคม 2014 โดยมีวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัย
ด้านเทคโนโลยี สังคม และวัฒนธรรม ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การสร้าง
ความรู้ และการมีสว่ นร่วมของพลเมือง และส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะท�ำงานของทั้งเครือข่ายและมูลนิธิได้ร่วม
กับประชาชนทีส่ นใจและองค์กรทัง้ ในและระหว่างประเทศ ด�ำเนินกิจกรรมหลากหลาย
ตามสถานการณ์ ทั้งติดตามการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เข้า
ร่วมในกระบวนการด้านกฎหมายและนโยบาย จัดสัมมนาวิชาการ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ และพบปะอย่างไม่เป็นทางการกับชุมชนผู้ใช้เน็ต ให้ค�ำปรึกษากับ
องค์กรประชาสังคมและนักกฎหมายสิทธิ อีกทั้งจัดท�ำและเผยแพร่เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
มูลนิธิเป็นสมาชิกของ Association for Progressive Communication (APC)
https://thainetizen.org
https://www.facebook.com/thainetizen
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เกี่ยวกับผู้เขียน
โจวาน เคอร์บาลิจา (Jovan Kurbalija) เป็นผู้อ�ำนวยการและ
ผู้ก่อตั้งมูลนิธิดิโพล และเป็นประธานของเวทีอินเทอร์เน็ต
เจนีวา (Geneva Internet Platform) เคยเป็นนักการทูตผู้มี
ประสบการณ์ทั้งทางวิชาชีพและทางวิชาการในด้านกฎหมาย
ระหว่างประเทศ การทูต และเทคโนโลยีข้อมูลสนเทศ ในปี
1992 เขาได้กอ่ ตัง้ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการทูต (Unit
for Information Technology and Diplomacy) ขึ้นที่สถาบัน
การทูตศึกษาเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean Academy of
Diplomatic Studies) ในมอลตา หลังจากให้การอบรม ท�ำวิจัย
และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานกว่าสิบปี ในปี 2002 ทางหน่วยงาน
ได้พัฒนาขึ้นเป็นมูลนิธิดิโพล
นับแต่ปี 1994 ดร. เคอร์บาลิจาสอนหนังสือเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร/อินเทอร์เน็ตที่มีต่อการทูต และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/การอภิบาลอินเทอร์เน็ต
ปัจจุบัน เขาเป็นอาจารย์พิเศษที่วิทยาลัยยุโรป (College of Europe) ในบรูจส์ และที่มหาวิทยาลัยเซนต์
กัลเลน (University of St Gallen) เขายังบรรยายทีส่ ถาบันการทูตศึกษาเมดิเตอร์เรเนียนในมอลตา สถาบัน
การทูตเวียนนา (Vienna Diplomatic Academy) สถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดัตช์ (Dutch
Institute of International Relations) หรือคลิงเงนดาล (Clingendael), สถาบันบัณฑิตศึกษาด้านวิเทศ
ศึกษาและการพัฒนา (Graduate Institute of International and Development Studies) ทีเ่ จนีวา วิทยาลัย
เจ้าหน้าที่สหประชาชาติ (UN Staff College) และมหาวิทยาลัยเซาเธิร์นแคลิฟอร์เนีย (University of
Southern California) อีกทั้งเป็นผู้วางรากฐานแนวคิดและบริหารงานโครงการสร้างศักยภาพด้านการ
อภิบาลอินเทอร์เน็ตของมูลนิธดิ โิ พล (2005–2014) ดร. เคอร์บาลิจาสนใจท�ำงานวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนา
ระบบการใช้อินเทอร์เน็ตในแง่การทูตและการเจรจาสมัยใหม่ และผลกระทบของอินเทอร์เน็ตต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโลกสมัยใหม่
ดร. เคอร์บาลิจา มีผลงานตีพิมพ์และเป็นบรรณาธิการหนังสือ บทความ และบทย่อยของหนังสือ
ต่างๆ มาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 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 เขา
ร่วมมือกับสเตฟาโน บาลดิ และเอดูอาร์โด เกลบ์สไตน์ ในการเขียนหนังสือชุด Information Society Library
ซึง่ เป็นชุดหนังสือขนาดเล็กจ�ำนวน 8 เล่ม เนือ้ หาครอบคลุมแง่มมุ ต่างๆ เกีย่ วกับการพัฒนาอินเทอร์เน็ต
jovank@diplomacy.edu
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เกี่ยวกับผู้แปล
พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ ปัจจุบันเป็นนักแปล/นักเขียนอิสระ
ก่อนหน้านัน้ มีประสบการณ์ทำ� งานองค์กรพัฒนาเอกชนในและ
ระหว่างประเทศ 15 ปี พิภพสนใจประเด็นสิทธิที่จะมีเสรีภาพ
ในการแสดงออก ซึ่งเขาเห็นว่าเป็นพื้นฐานของการพัฒนา
ประชาธิปไตย
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