
 

   

 

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
 

โครงการศึกษาวิจัยการปฏิรูปส่ือ 
 

เล่มที่ 5 “การกํากับดูแลเน้ือหาของสื่อใหม่ (New Media)” 
 
 
 
 
 
 
 

 

เสนอ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ
 
 
โดย 
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย  
 
 
มีนาคม 2559



 
 
 

 
 



 

ก 

สารบญั 
 

หน้า 

บทนํา ....................................................................................................................................................... 1 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการกํากับดูแลเนื้อหาในอินเทอรเ์น็ต .......................................... 3 
1.1 แนวคิด/ทฤษฎีเก่ียวกับการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต ......................................................... 3 
1.2 แนวคิดเว็บ 2.0 และการกํากับดูแล 2.0................................................................................... 10 
1.3 แนวคิดเรื่องตัวกลางอินเทอร์เน็ตหรือตัวกลางออนไลน์ (Internet and Online 

Intermediaries) ...................................................................................................................... 13 
2. ประสบการณก์ารกํากับดูแลเน้ือหาในอินเทอร์เน็ตในทางปฏิบัติและบทเรียนในต่างประเทศ ...... 19 

2.1 ประสบการณ์การกํากับดูแลเนื้อหาของสหรัฐอเมริกา .............................................................. 19 
2.2 ประสบการณ์การกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตของสหภาพยุโรป ........................................... 24 
2.3 ประสบการณ์การกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษา สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) .................................... 27 
3. การศึกษาเก่ียวกับสถานภาพและปญัหาการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเ์น็ตในประเทศไทย .......... 33 

3.1 โครงสร้างและกระบวนการของการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตโดยภาครัฐมีองค์ประกอบ 
กระบวนการ และปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง .............................................................................. 34 

3.2 กรณีศึกษาของการกํากับดูแลเนื้อหาโดยตัวกลางอินเทอร์เน็ตประเภทต่างๆ สะท้อนถึงแนวทาง
ในการกํากับดูแลเนื้อหาที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ........................................................ 52 

3.3 ตัวกลางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมทีัศนะอย่างไรต่อระบบการรับผิดของตัวกลางตาม
กฎหมายในประเทศไทย และสะท้อนปัญหาอะไรบ้างเก่ียวกับการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต
 ................................................................................................................................................. 60 

4. ข้อเสนอแนะทางนโยบายและการออกแบบส่ือ ........................................................................... 93 
บรรณานุกรม .......................................................................................................................................... 99 

 
  



 

ข 

สารบญัตาราง 
 

หน้า 

ตารางที่ 1  รูปแบบการกํากับดูแลตนเองบนอินเทอร์เน็ต ลักษณะพ้ืนฐานของการกํากับดูแล ปัจจยัสู่
ความสําเร็จ และตัวอย่าง .............................................................................................................. 9 

ตารางที่ 2 สรุปประสบการณ์การกํากับดูแลจากต่างประเทศ ...................................................................... 32 
ตารางที่ 3  ประกาศและคาํสั่ง คสช. ที่เก่ียวกับอินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ ............................................... 42 
ตารางที่ 4  จํานวน URL ที่ถูกสั่งให้ปิดโดยคําสั่งศาลแยกตามประเภทเน้ือหาระหว่างปี พ.ศ. 2550-2557 . 49 
ตารางที่ 5  ร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต ....................................... 51 
ตารางที่ 6 รายละเอียดเว็บไซต์ตัวกลางอินเทอร์เน็ตที่ให้สัมภาษณ ์............................................................. 53 
ตารางที่ 7 ลักษณะเนื้อหาที่เว็บไซต์พันทิปและเว็บไซต์เด็กดีกําหนดไม่ให้เผยแพร่ในเว็บบอร์ด .................. 56 
ตารางที่ 8  แสดงทัศนะต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลเนือ้หาอินเทอร์เน็ต .................................................... 62 
ตารางที่ 9  แสดงทัศนะเกีย่วกับภาระรับผิดชอบของบุคลากรในการดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต ...................... 64 
ตารางที่ 10  แสดงทัศนะเกีย่วกับภาระรับผิดตามกฎหมายจากเนื้อหาอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในความดูแล ........... 66 
ตารางที่ 11  แสดงความถี่ในการปิดก้ันการเข้าถึงเว็บไซต์หรือการเอาเน้ือหาออกตามคําสั่งของศาลของผู้

ให้บริการอินเทอร์เน็ต ................................................................................................................. 71 
ตารางที่ 12  แสดงความถี่ทีผู่้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้รับแจ้งจากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือเจ้าหน้าที่หรือ

หน่วยงานรัฐ และได้ทําการปิดก้ันหรือนําเน้ือหาที่เป็นปัญหาแต่ไม่ผิดกฎหมายออก (โดยไม่มี
คําสั่งศาล) ................................................................................................................................... 72 

ตารางที่ 13  แสดงความถี่ปิดก้ันหรือกลั่นกรองเน้ือหาโดยไม่ได้มีการร้องขอของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ...... 74 
ตารางที่ 14  แสดงองค์กรที่มีข้อกําหนดการให้บริการ หากผู้ใช้ทําผิดกฎจะงดให้บริการ 

หรอืลบ ACCOUNT ออก ............................................................................................................... 77 
  



 

ค 

สารบญัแผนภูมิ 
 

หน้า 

แผนภูมิที ่1  จํานวนความผิด ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ แยกตามมาตราเปรียบเทียบก่อนรัฐประหาร (22 
มีนาคม พ.ศ. 2556 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) และหลังรัฐประหาร (22 พฤษภาคม พ.ศ. 
2557 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) โดยประมวลข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดี
เสรีภาพ .................................................................................................................................... 47 

แผนภูมิที ่2  จํานวนคดีที่ทําผิดควบคู่กับความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ แยกตามมาตราเปรียบเทียบ
ก่อนรัฐประหาร (22 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) และหลังรัฐประหาร 
(22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) โดยประมวลข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูล
กฎหมายและคดีเสรีภาพ .......................................................................................................... 48 

แผนภูมิที ่3  แสดงการรับรู้ของตัวกลางอินเทอร์เน็ตเก่ียวกับปริมาณภาระรับผิดตามกฎหมายจากเนื้อหา
อินเทอร์เน็ตที่อยู่ในความดูแล .................................................................................................. 67 

แผนภูมิที ่4  แสดงความถี่ในการปิดก้ันการเข้าถึงเว็บไซต์ตามคําสั่งของศาลของผู้ใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต ... 71 
แผนภูมิที ่5  กราฟแสดงความถี่ที่แสดงความถี่ที่ผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตได้รับแจ้งจากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต

หรือเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานรัฐ และได้ทําการปิดก้ันหรือนําเน้ือหาที่เป็นปัญหาแต่ไม่ผดิ
กฎหมายออก (โดยไม่มีคําสั่งศาล)............................................................................................ 73 

แผนภูมิที ่6  ความถี่ปิดก้ันหรือกลั่นกรองเน้ือหาโดยไม่ได้มีการร้องขอของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ............ 75 
แผนภูมิที ่7  แสดงองค์กรที่มีข้อกําหนดการให้บริการ หากผู้ใช้ทําผิดกฎจะงดให้บริการหรือลบ ACCOUNT 

ออก .......................................................................................................................................... 78 

 
  



 

ง 

สารบญัภาพ 
 

หน้า 

ภาพที่ 1  ประชาไท บล็อกกาซีน พ้ืนทีส่ําหรับบทความจากคอลัมนิสต์และบล็อกเกอร์ต่างๆ ...................... 54 
ภาพที่ 2  ภาพตัวอย่างกระทู้ในเว็บบอร์ดพันทิป : ภาพถังขยะบริเวณมุมบนด้านขวา ที่ผู้วิจัยทําวงกลมสีแดง

ไว้ คือ สัญลักษณ์ที่ผูใ้ช้เว็บบอร์ดสามารถแจ้งลบข้อความจากกระทู้ในเว็บบอร์ดได้ ..................... 58 
 
 



 

1 

บทนํา 

 
 

ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้กลายมาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตของคนในสังคมอย่างสมบูรณ์ จากข้อมูลของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติเก่ียวกับการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนในปี พ.ศ. 2557 
ที่สํารวจกับประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปประมาณ 62.3 ล้านคน ผลสํารวจพบว่ามีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจํานวน.21.7 
ล้านคนหรือ (ร้อยละ 34.9) (ไทยรัฐออนไลน์, 2557: ออนไลน์)1 และจากการสํารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 โดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือเอ็ทด้า (ETDA) 
ยังพบอีกว่า การใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียต่อสัปดาห์เพ่ิมสูงขึ้น 32.3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือใช้เวลาโดยประมาณ 
4.6 ช่ัวโมงต่อวัน ในปี พ.ศ. 2556 เพ่ิมขึ้นเป็น 50.4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือใช้เวลาโดยประมาณ 7.2 ช่ัวโมงต่อ
วัน น่ันหมายถึง คนหน่ึงคนใช้เวลาอยู่กับอินเทอร์เน็ตราว 1 ใน 3 ของวัน ซึ่งสถิติดังกล่าวเป็นหลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของอินเทอร์เน็ตที่มีต่อคนในสังคมได้เป็นอย่างดี (สํานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์, 2557: 18)2 

 
สื่ออินเทอร์เน็ต มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสื่อประเภทอ่ืนๆ เช่น การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร

ที่ข้ามพรมแดนและข้ามการควบคุมระดับชาติ การที่อํานาจในการควบคุมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ อยู่ใน
มือผู้ใช้ การที่ผู้จัดทําเน้ือหาไม่จําเป็นต้องอาศัยตัวกลาง (mediator) ในการนําเสนอเน้ือหาต่อผู้รับในวงกว้าง 
เป็นต้น (พิรงรอง รามสูต, 2557: 83)3 ลักษณะเฉพาะเหล่าน้ีทําให้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นพ้ืนที่ของการปะทะ
สังสรรค์ของข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นต่างๆ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นต่างๆ ที่
ไหลเวียนอยู่ในอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีเฉพาะสิ่งที่ดีและมีประโยชน์เท่าน้ัน แต่ยังมีเน้ือหาบางประเภทที่ผิด
กฎหมาย หรือเป็นเน้ือหาอันตรายต่อผู้ใช้ โดยเฉพาะผู้ใช้ที่เป็นเด็กและเยาวชน ทําให้หลายฝ่ายมีความกังวล
กับเน้ือหาเหล่าน้ี ด้วยเหตุน้ีเองทําให้การกํากับดูแลเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตเป็นประเด็นที่มีความสําคัญ  

 
การกํากับดูแลเนื้อหา (content regulation) ในที่น้ีหมายถึง การสร้างกรอบในเชิงนโยบายหรือเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์และขัดขวางพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการผลิตเน้ือหาส่ือทั้ง
ในช่วงก่อนการผลิตและเผยแพร่เน้ือหาจนถึงช่วงหลังการผลิตและการเผยแพร่เน้ือหาสู่ประชาชน 
                                           
1 ไทยรัฐออนไลน์. (2557). สถิติเผยปี 57 คนไทยมีพีซีใช้เพ่ิมขึ้น กทม.ครองแชมป์ใช้เน็ต-มือถือ. http://www.thairath.co.th/content/456551 
2 ส่วนงานดัชนีและสํารวจ สํานักยุทธศาสตร์ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร. (2557). รายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557: ส่วนงานดัชนีและสํารวจ สํานักยุทธศาสตร์ สํานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร. 
3 พิรงรอง รามสูต. (2557). การกํากับดูแลเน้ือหาอินเทอร์เน็ต. กรุงเทพมหานคร ศูนย์ศึกษานโยบายส่ือ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการกํากับดูแลเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องจําเป็น เพ่ือปกป้องผู้ใช้ที่อาจจะยัง
มีวุฒิภาวะไม่มากเพียงพอที่จะคัดกรองและควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตของตนเอง แต่การกํากับดูแลเน้ือหา
อินเทอร์เน็ตที่ขาดความเข้าใจอาจล้ําเส้นไปสู่การละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกของผู้ใช้ได้เช่นกัน ดังน้ัน จึง
ต้องสร้างสมดุลระหว่างการกํากับดูแลเน้ือหาและการรักษาเสรีภาพในการแสดงออกของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไป
พร้อมๆ กัน 

 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตในมิติต่างๆ ทั้งในเชิงแนวคิดและ

ทฤษฎี ประสบการณ์จากต่างประเทศ ตลอดจนสถานภาพและปัญหาการกํากับดูแลเน้ือหาในอินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทย  

 
ในส่วนของแนวคิด/ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง จะได้ทบทวนและนําเสนอเก่ียวกับ มิติที่แตกต่างของสื่อ

อินเทอร์เน็ตและนัยยะต่อการกํากับดูแล กลไกการกํากับดูแลอินเทอร์เน็ต การกํากับดูแลตนเองบน
อินเทอร์เน็ต เว็บ 2.04 และการกํากับดูแล 2.0 แนวคิดเก่ียวกับตัวกลางอินเทอร์เน็ตและบทบาทในการกํากับ
ดูแลเนื้อหา 

 
สําหรับประสบการณ์การกํากับดูแลในต่างประเทศ จะศึกษาจากกรณีศึกษาของ สหรัฐอเมริกา 

สหภาพยุโรป สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ซึ่งเป็นตัวแทน
ของรูปแบบการกํากับดูแลที่หลากหลายจากบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 

 
ในส่วนของการศึกษาเก่ียวกับสถานภาพและปัญหาการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 

การศึกษาน้ีจะมุ่งตอบคําถามวิจัยอันเก่ียวกับบทบาทของภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตในการ
กํากับดูแลเนื้อหา ดังน้ี 

1. โครงสร้างและกระบวนการของการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตโดยภาครัฐมีองค์ประกอบ 
กระบวนการ และปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง 

2. กรณีศึกษาของการกํากับดูแลเนื้อหาโดยตัวกลางอินเทอร์เน็ตประเภทต่างๆ สะท้อนถึงแนวทางใน
การกํากับดูแลที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  

3. ตัวกลางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีทัศนะอย่างไรต่อระบบการรับผิดของตัวกลางตามกฎหมาย
ในประเทศไทย และสะท้อนปัญหาอะไรบ้างเก่ียวกับการกํากับดูแลเนื้อหา 

                                           
4 เว็บ 2.0 เป็นคําศัพท์ที่อธิบายถึงการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเว็บไซต์ที่เน้นให้ผู้ใช้งานสามารถอ่านและเขียน เป็นผู้ผลิตเน้ือหาขึ้นบนเว็บไซต์ ต่าง
จากเว็บ 1.0 ที่เป็นเว็บที่ใช้อ่านเพียงอย่างเดียว 
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ในส่วนท้ายของงาน จะเป็นการนําเสนอข้อเสนอแนะทางนโยบาย ซึ่งจะเป็นการสังเคราะห์ประเด็น

จากงานวิจัยทั้งหมดเพ่ือจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่สําคัญสําหรับการปฏิรูปสื่อต่อไป 
 
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการกํากับดูแลเนื้อหาในอินเทอรเ์น็ต 
 

 ในส่วนของแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการกํากับดูแลเนื้อหาในอินเทอร์เน็ต ประกอบไปด้วย
เน้ือหา 3 ส่วน ดังน้ี 

1.1 แนวคิด/ทฤษฎีเก่ียวกับการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต  
1.2 แนวคิดเว็บ 2.0 และการกํากับดูแล 2.0 
1.3 แนวคิดเรื่องตัวกลางอินเทอร์เน็ตหรือตัวกลางออนไลน์ (Internet and Online Intermediaries) 

 
1.1 แนวคิด/ทฤษฎีเก่ียวกับการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต  
พิรงรอง รามสูต (2556)5 ได้ประมวลมิติสําคัญของการกํากับดูแลเน้ือหาอินเทอร์เน็ตไว้ โดย 

ลักษณะเฉพาะของอินเทอร์เน็ตและมิติใหม่แห่งการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตมีลักษณะเฉพาะทาง
เทคโนโลยีที่แตกต่างจากสื่ออ่ืนๆ เช่น  

 การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารที่ข้ามข้อจํากัดเรื่องเวลาและพ้ืนที่  
 การที่ผู้ใช้มีอํานาจในการควบคุมการเปิดรบัข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
 การท่ีผู้ผลิตเน้ือหาไม่จําเป็นต้องอาศัยตัวกลาง (mediator) ในการนําเสนอเน้ือหาต่อผู้รับในวง

กว้าง 
 ลักษณะปฏิสัมพันธ์ (interactivity) ในการสื่อสาร 
 การเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารมวลชนจากการส่ือสารแบบหน่ึงสู่หลาย (one to many) เป็น

หลายสู่หลาย (many to many) 
 

ลักษณะเฉพาะทางเทคโนโลยีข้างต้นส่งผลโดยตรงต่อการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต ซึ่งการกํากับ
ดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่ไม่ได้ทําได้โดยง่าย เพราะในแง่หน่ึงการกํากับดูแลเน้ือหาอินเทอร์เน็ตคือการ
ดูแลให้เน้ือหาในอินเทอร์เน็ตเป็นไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ โดยเฉพาะผู้ใช้ที่เป็นเด็ก
และเยาวชน แต่ในอีกแง่หน่ึงการกํากับดูแลที่มากเกินความจําเป็นอาจจะก้าวล่วงเป็นการละเมิดเสรีภาพใน
                                           
5 พิรงรอง รามสูต. (2557). การกํากับดูแลเน้ือหาอินเทอร์เน็ต. กรุงเทพมหานคร ศูนย์ศึกษานโยบายส่ือ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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การแสดงออกได้ ในการกํากับดูแลเนื้อหาจึงต้องพยายามปกป้องผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจากเน้ือหาที่เป็นอันตราย
หรือมีความเสี่ยง ขณะเดียวกันก็ต้องให้ความสําคัญกับการปกป้องเสรีภาพในการแสดงออก นอกจากน้ี ยังควร
ที่จะคํานึงถึงการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและการแพร่กระจายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ในลักษณะที่เปิดกว้าง โดยการเปิดกว้างในที่น้ีหมายถึง การเปิดให้มีเน้ือหาจากทุกแหล่งในโลกเข้ามา
ไหลเวียนในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ในระดับประเทศ การปิดก้ันการเข้าถึงเน้ือหาในรูปแบบที่หลายรัฐ
เคยใช้ได้กับสื่ออ่ืนๆ จึงไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสม หากต้องการพัฒนาสังคมเข้าสู่การเป็นสังคมสารสนเทศต่อไป 

 
จากลักษณะเฉพาะทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตข้างต้น จําเป็นที่จะต้องสร้างมิติใหม่ในการกํากับดูแล

เน้ือหาอินเทอร์เน็ตโดยมีลักษณะสําคัญ ดังน้ี 
- ความคิดริเริ่มที่จะกํากับดูแลตนเองของภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
- การร่วมมือกันในระดับนานาชาติ 
- การบูรณาการผลประโยชน์ในทุกรูปแบบของกลุ่มต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับอินเทอร์เน็ต เช่น กลุ่ม

การเมือง ผู้มีอํานาจกํากับดูแล อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต กลุ่มรณรงค์เพ่ือสิทธิเสรีภาพ องค์กร
พิทักษ์สิทธิเด็ก สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 

 
กลไกในการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต 
จากประสบการณ์การกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตของนานาประเทศ สามารถประมวลกลไกท่ีใช้ใน

การกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตได้ 5 ประเภท ดังน้ี 
 กฎหมาย มาตรการ บทลงโทษ (legal sanction) 

o กฎหมายที่ใช้ในการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต อาจอาศัยอํานาจตามกฎหมายที่มีอยู่ก่อน
แล้ว และมีความเก่ียวข้องกันมาใช้ในการกํากับดูแล เช่น กฎหมายสื่อสารมวลชน กฎหมาย
ว่าด้วยการเผยแพร่เน้ือหาที่เป็นอันตราย (ภาพลามกอนาจาร) กฎหมายพิทักษ์คุ้มครองเด็ก 
เป็นต้น หรืออาจจะมีการออกกฎหมายเพ่ือกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ เช่น การ
ออกกฎหมาย Communication Decency Act หรือกฎหมายว่าด้วยการสื่อสารที่เหมาะสม
ในสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1996 และกฎหมายคุ้มครองเด็กออนไลน์ (Child Online 
Protection Act) ในปี ค.ศ. 1998 หรือการออกกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
(Computer Crime) หรืออาชญากรรมไซเบอร์ (Cybercrime)  

o ในส่วนของมาตรการต่างๆ ที่ใช้ในการกํากับดูแลเน้ือหาอินเทอร์เน็ตน้ัน จะพบตัวอย่างใน
หลายประเทศที่ภาครัฐออกมาตรการต่างๆ เพ่ือการกํากับดูแลเน้ือหาอินเทอร์เน็ต เช่น 
ประเทศสิงคโปร์มีมาตรการไม่ให้สถานบริการอินเทอร์เน็ตให้บริการเกมออนไลน์ หรือ
ประเทศในสหภาพยุโรป (European Union หรือ EU) ได้เคยร่วมกันพัฒนาและลงนามใน
แผนการส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัย (Action plan for the promotion of the 
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safer use of the internet) เพ่ือให้สมาชิกทั้งหมดของ EU นําไปเป็นกรอบสําหรับพัฒนา
นโยบายและมาตรการต่างๆ ในการใช้อินเทอร์เน็ตในระดับประเทศ 

o บทลงโทษในกรณีที่มีการละเมิดกฎหมายและมาตรการในการกํากับดูแลเน้ือหาอินเทอร์เน็ต 
ก็มีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ทั้งน้ีขึ้นกับระบบกฎหมาย และทัศนคติในสังคม
หน่ึงๆ เก่ียวกับระดับความร้ายแรงของเน้ือหาที่อยู่ในข่ายของการละเมิด เช่น ในประเทศ
เยอรมนี เน้ือหาเก่ียวกับลัทธินาซีไม่ว่าจะถูกเผยแพร่ผ่านสื่อใด ล้วนเป็นเน้ือหาผิดกฎหมาย
ร้ายแรง บทลงโทษก็จะมีความรุนแรงตามไปด้วย ซึ่งเป็นผลมาจากประวัติศาสตร์ของ
ประเทศเยอรมนีที่มีความอ่อนไหวสูงในเรื่องลัทธินาซี 

 การปิดก้ันและกลั่นกรองเน้ือหา (blocking and filtering system) 
o การปิดก้ันโดยภาครัฐ (blocking by state) การปิดก้ันในรูปแบบน้ีมักจะเป็นการปิดก้ันใน

ระดับเครือข่ายใหญ่ เช่น ระดับเกตเวย์ (gateway) หรือจุดเช่ือมของเครือข่าย (node) ของ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศ ตัวอย่างประเทศที่ใช้การปิดก้ันรูปแบบน้ี เช่น ประเทศจีน 
ที่มีการออกแบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีลักษณะรวมศูนย์อยู่ที่รัฐ โดยจะวางเครือข่ายโยง
ใยผ่านเกตเวย์ในเมืองใหญ่ๆ เพียงไม่ก่ีแห่งเพ่ือให้สะดวกต่อการเลือกปิดก้ันเน้ือหาที่เข้าข่าย
ผิดกฎหมายหรือเป็นเน้ือหาต้องห้าม เกณฑ์ที่ใช้ในการปิดก้ันจะระบุไว้กว้างๆ ว่าเป็นเน้ือหาที่ 
“ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี” หรือในประเทศสิงคโปร์ก็มีการกําหนดให้ผู้ให้
บริการเน้ือหาเกี่ยวกับการเมืองและศาสนาจะต้องขึ้นทะเบียนพิเศษกับภาครัฐ เป็นต้น  

o การปิดก้ันแบบการแจ้งให้ทราบแล้วเอาออก (Notice and Take Down หรือ NTD) ซึ่งเป็น
การท่ีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแจ้งเข้ามายังหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องกับการกํากับดูแล หรือแจ้งต่อผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider หรือ ISP) ว่าพบเน้ือหาที่ไม่เหมาะสม 
เมื่อทาง ISP ได้รับการแจ้ง ก็จะดําเนินการตรวจสอบว่ามีความไม่เหมาะสมจริงหรือไม่ หาก
เป็นเน้ือหาที่ไม่เหมาะสมจริงดังที่ได้รับแจ้ง ทาง ISP ก็จะดําเนินการปิดก้ัน (take-down) 
หากเน้ือหาที่ได้รับการแจ้งจากผู้ใช้ไม่ใช่เน้ือหาที่ผิดกฎหมายแต่เป็นเน้ือหาที่อาจเป็น
อันตราย ISP อาจจะไม่ปิดก้ันด้วยตนเอง แต่มอบให้อยู่ในวิจารณญาณของสมาชิกผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตที่จะพิจารณาว่าควรกลั่นกรองหรือไม่ ซึ่งการปิดก้ันแบบการแจ้งให้ทราบแล้วเอา
ออกน้ีโดยมากจะใช้ร่วมกับการกลั่นกรองโดยผู้ใช้และกลไกอ่ืนๆ เช่น จรรยาบรรณ กฎ กติกา 
มารยาท และสายด่วน เป็นต้น 

o การกลั่นกรองในระดับผู้ใช้ (user-oriented filter system) ซึ่งต้องอาศัยการแบ่งประเภท
เน้ือหา (content classification) หรือการจัดอันดับหรือเรตต้ิง (rating) โดยระบบการ
กลั่นกรองที่ดีควรคํานึงถึงประโยชน์และควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วม 
ได้แก่ ผู้ใช้ ISPs และผู้ให้บริการเน้ือหาออนไลน์ โดย ISPs และผู้ให้บริการเน้ือหาควรมี
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แรงจูงใจในการ “เรต” หรือการจัดอันดับและอธิบายเน้ือหาของตนเอง และผู้ใช้ก็ควรจะ
สามารถเข้าถึงและมีความเช่ือมั่นในระบบการกลั่นกรองดังกล่าว 

 
 กฎ กติกา มารยาท และมาตรฐานทางจริยธรรม (codes of conduct) 

o กฎ กติกา มารยาทเป็นกรอบในการปฏิสัมพันธ์และกํากับดูแลพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
ซึ่งสามารถจะถูกกําหนดโดยกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งรวมตัวกันเป็นชุมชนผู้ใช้ในพ้ืนที่ออนไลน์
หน่ึงๆ หรือ อาจถูกกําหนดโดยผู้ให้บริการพ้ืนที่ออนไลน์ หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตใน
ลักษณะเง่ือนไขการให้บริการก็ได้ ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศในแถบอเมริกาเหนือ
และยุโรป ได้มีการประมวลและส่งเสริมจรรยาบรรณของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งรู้กันกันในนาม
ของว่า Netiquette6 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังวิธีการใช้อินเทอร์เน็ตที่พึงประสงค์และ
เพ่ือตอกยํ้าให้มีการทําตามกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่ได้มีการบัญญัติไว้ในพ้ืนที่ต่างๆ ทางสังคม ซึ่ง 
Netiquette จะถูกปรับให้มีความเหมาะสมกับบรรทัดฐานของแต่ละกลุ่มหรือแต่ละสังคม 

 สายด่วน (hotlines) 
o เป็นกลไกในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกับองค์กรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการกํากับดูแล

เน้ือหาอินเทอร์เน็ต วัตถุประสงค์ของสายด่วน คือ เพ่ือให้เกิดความแน่ใจว่าจะมีความ
พยายามในการเยียวยาแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับเน้ือหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

o สายด่วน สามารถดําเนินการโดยภาคเอกชน ภาครัฐ หรือภาคประชาสังคมก็ได้ แต่จะต้องทํา
ให้ประชาชนทราบถึงการมีอยู่ของสายด่วน และต้องเปิดให้เข้าถึงได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) 
o การรู้เท่าทันสื่อเป็นอีกหน่ึงกลไกในการกํากับดูแลเนื้อหา โดยเป็นการเสริมความสามารถหรือ

อํานาจในการเลือกและตัดสินใจให้กับผู้ใช้ (user empowerment)  
o องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ ได้แก่  
- การมีความสามารถในเชิงวิเคราะห์ (Analytical competence) 
- การมีความรู้เก่ียวกับบริบทแวดล้อมต่างๆ (Contextual knowledge) 
- การมีกรอบความรู้ความเข้าใจร่วมในหมู่ผู้ใช้เก่ียวกับเว็บไซต์ที่ถือเป็นเว็บไซต์คลาสิคใน

บรรดาเว็บไซต์ทั้งหลาย (Canonical knowledge) 
- การมีความสามารถในการผลิตเน้ือหาบนอินเทอร์เน็ต (Production competence) 

 
แนวคิดเก่ียวกับการกํากับดูแลตนเองบนอินเทอร์เน็ต (internet self-regulation) 

                                           
6 Netiquette เป็นการรวมคําสองคู่ คือ Network และ Etiquette กับ Internet กับ Etiquette 
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 เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่อาศัยผู้ใช้เป็นผู้สร้างและนําเน้ือหาเข้าสู่ระบบเป็นหลัก อีกทั้งยังมี
โครงสร้างที่แพร่กระจายไม่รวมศูนย์เหมือนสื่อสารมวลชนชนิดเดิมๆ รูปแบบการกํากับดูแลที่มักเห็นกันว่า
เหมาะกับอินเทอร์เน็ต คือ การกํากับดูแลตนเอง  ในบริบทเฉพาะของอินเทอร์เน็ตสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 
รูปแบบ คือ 

 การกํากับดูแลตนเองโดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (Self as User) 
รูปแบบการกํากับดูแลตนเองโดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ชัดเจนที่สุดเกิดขึ้นในช่วงปลาย

ทศวรรษที่ 1980 และต้นทศวรรษที่ 1990 ซึ่งถือเป็นยุคแรกที่มีอินเทอร์เน็ตใช้ ซึ่งการกํากับดูแล
ตนเองในรูปแบบดังกล่าวยังจํากัดอยู่ในแวดวงนักวิชาการและนักเรียนนักศึกษาตาม
สถาบันการศึกษาต่างๆ โดยในยุคแรกเริ่มของการใช้อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตยังไม่
ซับซ้อนและหลากหลายมากเท่าปัจจุบัน ในช่วงเวลาน้ันเน้ือหาในอินเทอร์เน็ตยังเป็นตัวอักษร 
(text-only mode) เท่าน้ัน แอพพลิเคช่ันที่ใช้มีจํากัด ได้แก่ อีเมล เครือข่ายที่สร้างโดยผู้ใช้ 
(Usenet) ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มข่าว (newsgroup) และกระดานข่าวสาร (bulletin board 
service) จะพบว่าในยุคแรกของการใช้อินเทอร์เน็ต ผู้ใช้จะมีสํานึกสูงมากในเรื่องการแบ่งที่ทาง
หรือวัตถุประสงค์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น หากมีการส่งอีเมลขายสินค้าในกลุ่มข่าวก็จะถูก
สมาชิกผู้ใช้อินเทอร์เน็ต “เฟลม (flame)” ซึ่งหมายถึงการตอบโต้ด้วยการประณามอย่างรุนแรง 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมีการพัฒนามากขึ้น แอพพลิเคช่ัน
บนอินเทอร์เน็ตได้รับการพัฒนามากขึ้น การกํากับดูแลตนเองโดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยังคงมีอยู่ แต่มี
อยู่ภายในกรอบที่ออกแบบมาโดยเจ้าของระบบน้ันๆ เช่น การให้ผู้ใช้แจ้งลบกระทู้ที่ทําผิดกฎของ
เว็บบอร์ด การเปิดให้ผู้ใช้รายงานความไม่เหมาะสมท่ีพบในเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ 

 การกํากับดูแลตนเองโดยชุมชนทางสังคม (Self as Social) 
การกํากับดูแลตนเองโดยชุมชนทางสังคมยังคงมีพ้ืนฐานมาจากการกํากับดูแลโดยผู้ใช้ 

แต่มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยผู้ใช้อาจกํากับดูแลตนเองโดยใช้กฎ กติกา มารยาท
แห่งเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือจรรยาบรรณสําหรับผู้ ใ ช้อินเทอร์เน็ตที่รู้จักกันในชื่อว่า 
“Netiquette” ตัวอย่างเช่น การเอาใจเขามาใส่ใจเรา การใช้มาตรฐานทางจริยธรรมเดียวกันทั้ง
เวลาอยู่บนอินเทอร์เน็ตและในชีวิตจริง การพิจารณาบริบทของการสื่อสารให้เหมาะสม ฯลฯ หรือ
เว็บบอร์ดยอดนิยมอย่างเว็บไซต์พันทิป ก็มีช่องทางให้ผู้ใช้เว็บบอร์ดรายงานต่อชุมชนผู้ใช้หากพบ
เน้ือหาที่ไม่เหมาะสม เช่น การให้อมย้ิมในเว็บบอร์ดพันทิป หมายถึง ช่ืนชอบ และมีสัญลักษณ์
แจ้งลบ เพ่ือรายงานเน้ือหาที่ไม่เหมาะสมหรือผิดระเบียบของชุมชนผู้ใช้  

อย่างไรก็ตามชุมชนออนไลน์ไม่สามารถตรวจสอบดูแลกันได้ตลอดเวลา อีกทั้งบาง
ประเด็นยังเป็นเร่ืองที่มีความอ่อนไหวสูงเกินกว่าที่ผู้ใช้ในชุมชนออนไลน์จะตรวจสอบดูแลกันเอง
ได้ หากเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนตรวจสอบดูแลกันเองอย่างเดียวอาจเป็นการเปิดช่องให้มี
การทําร้ายและทําลายกันได้ 
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 การกํากับดูแลตนเองโดยอินเทอร์เน็ต (Self as Internet) 

การกํากับดูแลตนเองโดยระบบอินเทอร์เน็ต สามารถทําได้โดยใช้กลไกทางเทคนิคหรือ
การออกแบบของระบบที่จะเป็นตัวสร้างข้อจํากัดหรือสร้างศักยภาพ กฎหรือมาตรฐานจะถูก
กําหนดขึ้นโดยองค์กรที่มีอํานาจหน้าที่หรือความเช่ียวชาญเฉพาะเกี่ยวกับระบบทางเทคโนโลยี
ของอินเทอร์เน็ต เช่น คณะทํางานเฉพาะทางด้านวิศวกรรมอินเทอร์เน็ต (Internet Engineering 
Task Force หรือ IETF) คือองค์กรที่รับรองมาตรฐานอุปกรณ์ทางเทคนิคที่ใช้กับอินเทอร์เน็ต 
คณะกรรมการสถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ต (Internet Architecture Board หรือ IAB) ซึ่งทํา
หน้าที่รับผิดชอบการออกแบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต องค์กรบริหารทรัพยากรโดเมนโลก 
(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers หรือ ICANN) องค์กรเหล่าน้ีมี
บทบาทในการสร้างสิ่งแวดล้อมทางเทคนิคของอินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการกํากับดูแลในทางใด
ทางหน่ึง  

 การกํากับดูแลตนเองโดยภาคอุตสาหกรรม (Self as Industry) 
การกํากับดูแลตนเองโดยภาคอุตสาหกรรมมีหลายรูปแบบ เช่น  
- การกํากับดูแลภายหลัง (ex post regulation) ตามแนวทางแจ้งให้ทราบแล้วเอา

ออก (Notice and Take down หรือ NTD) 
- การรวมตัวเป็นสมาคมหรือองค์กรวิชาชีพเพ่ือกํากับดูแลโดยอาศัยฐานของมาตรฐาน

ทางจริยธรรม   
- การสร้างระบบกลั่นกรองและสอดส่องเฝ้าระวังเน้ือหา 
- การเซนเซอร์หรือการกํากับดูแลก่อน (ex ante regulation) 

 
ทั้งน้ี การที่ผู้กํากับดูแลในภาคอุตสาหกรรมจะเลือกใช้การกํากับดูแลในรูปแบบใดนั้น 

ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติในกฎหมายเป็นสําคัญ กล่าวคือ หากกฎหมายกําหนดภาระการรับผิดของ
ตัวกลาง ซึ่งหมายถึง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISPs) ไว้สูง ก็มีแนวโน้มที่ ISPs จะเข้มงวดกับผู้ใช้
ในการให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยอาจใช้วิธีการเซ็นเซอร์หรือการกํากับดูแลก่อน (ex ante 
regulation) รวมถึงการสร้างระบบกลั่นกรองและสอดส่องเฝ้าระวังเน้ือหา แต่หากกฎหมายไม่ได้
กําหนดภาระการรับผิดของตัวกลางหรือกําหนดโทษไว้ตํ่า ก็มีแนวโน้มที่ ISPs จะปล่อยให้เกิดการ
ไหลเวียนข้อมูลข่าวสารอย่างอิสระมากขึ้น โดยอาจใช้วิธีการกํากับดูแลภายหลัง (ex post 
regulation) ตามแนวทางแจ้งให้ทราบแล้วเอาออก (Notice and Take down หรือ NTD) หรือ
รวมตัวเป็นสมาคมหรือองค์กรวิชาชีพเพ่ือกํากับดูแลโดยอาศัยฐานของมาตรฐานทางจริยธรรม   
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แม้ว่าผู้ประกอบการโดยท่ัวไปจะแสดงความต้องการท่ีจะทําให้ภาคอุตสาหกรรม
อินเทอร์เน็ตมีมาตรฐานจริยธรรมในการกํากับดูแลตนเอง แต่ยังมีผู้ประกอบการบางส่วนที่ไม่ได้
เห็นความสําคัญหรือต้องการสร้างและพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ซึ่งสะท้อนปัญหา
และอุปสรรคในการกํากับดูแลตนเองในภาคอุตสาหกรรมอย่างน้อย 3 ประการ 

1. การที่ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบใดๆ เพ่ิมเติมจากกฎหมาย ทําให้ต้นทุนการ
ประกอบกิจการสูงขึ้น กลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเช่นน้ีส่วนใหญ่
จะเป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น เจ้าของพ้ืนที่ทําบล็อก หรือเจ้าของเว็บไซต์ขาย
ของรายเล็กๆ 

2. กลุ่มหรือองค์กรที่ต้ังขึ้นเพ่ือกํากับดูแลอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถสร้างเอกภาพและ
สร้างสํานึกร่วมกันในเรื่องการกํากับดูแลตนเองได้มากเพียงพอ อันเน่ืองมาจากความ
หลากหลายของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต ที่หลายรายก้าวเข้า
มาดําเนินกิจการเพ่ือมุ่งหวังกําไรสูงสุดทางธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่คํานึงถึง
ประโยชน์สาธารณะ 

3. ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีแรงจูงใจในการสร้างและ
พัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมแบบเดียวกัน ในทางตรงกันข้ามแรงจูงใจในการ
ดําเนินการเร่ืองดังกล่าวมีหลากหลาย เช่น อาจเป็นไปเพ่ือต้องการเพ่ิมคุณภาพของ
สินค้าและบริการเพ่ือจะทําให้สามารถเพ่ิมราคาขึ้นได้ หรือเพ่ือเพ่ิมคุณภาพสินค้า
และบริการเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค หรือเพ่ือต้องการหลีกเลี่ยงภัยคุกคามจากการ
กํากับดูแลโดยภาครัฐ 

 
ตารางที่ 1 รปูแบบการกํากับดูแลตนเองบนอินเทอรเ์นต็ ลักษณะพืน้ฐานของการกํากับดูแล ปัจจัยสู่

ความสาํเร็จ และตัวอย่าง 
รูปแบบการกํากับ 

ดูแลตนเอง 
ลักษณะพ้ืนฐานของ 

การกํากับดูแล 
ปัจจัยสู่ความสําเร็จ ตัวอย่าง 

กํากับดูแลโดยปัจเจก
บุคคลท่ีเป็นผู้ใช้
อินเทอร์เน็ต 

หลักการสากลท่ีเป็นท่ียอมรับ 
หรือหลักการเฉพาะวัฒนธรรม
อินเทอร์เน็ต / ความสมัครใจ 

ความรู้เท่าทันสื่อของปัจเจก
บุคคล / การมีอยู่ของกลไกการ
ตรวจสอบสื่อในระดับสังคม 

การตรวจสอบกันเองของผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตในยุคแรก, การ
กลั่นกรองเนื้อหาในระดับผู้ใช้  
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รูปแบบการกํากับ 
ดูแลตนเอง 

ลักษณะพ้ืนฐานของ 
การกํากับดูแล 

ปัจจัยสู่ความสําเร็จ ตัวอย่าง 

กํากับดูแลโดยชุมชน
ทางสังคม 

มาตรฐานทางจริยธรรมท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในชุมชนออนไลน์ / 
ความสมัครใจและความร่วมมือ
ร่วมใจของผู้ใช้ 

ความเข้มแข็งของชุมชนในการ
ตรวจสอบสื่อและการใช้สื่อ / 
การมีอยู่ของกลไกการตรวจสอบ
สื่อในระดับสังคม 

จรรยาบรรณของผู้ใช้
อินเทอร์เน็ต (Netiquette), กฎ 
กติกา มารยาทในเว็บบอร์ดหรือ
บริการทางเนื้อหาท่ีเป็นชุมชน
ออนไลน์อ่ืนๆ, สายด่วนรับแจ้ง
เหตุหรือเร่ืองร้องเรียน 

กํากับดูแลโดย
อินเทอร์เน็ต 
(เทคโนโลยี) 

มาตรฐานทางเทคโนโลยีท่ีเปิด
กว้างและมีความสอดคล้องกัน
ของระบบต่างๆ ท่ีเชื่อมโยงกับ
อินเทอร์เน็ต 

องค์กรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านเทคโนโลยีและเป็นตัวแทน
ของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องใน
ภาคอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตใน
ด้านใดด้านหนึ่ง 

IETF, IAB, ICANN  

กํากับดูแลโดย
ภาคอุตสาหกรรม 

มาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ / ความ
สมัครใจ 

การให้คุณให้โทษ, กระบวนการ
รับเร่ืองราวร้องเรียนและ
คลี่คลายเยียวยาแก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

การแบ่งประเภทและจัดอันดับ
เนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต7, สาย
ด่วนอินเทอร์เน็ต 

ท่ีมา: หนังสือการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต โดย พิรงรอง รามสูต (2556)  หน้า 1068 
 

1.2 แนวคิดเว็บ 2.0 และการกํากับดูแล 2.0 
เว็บ 2.0 เริ่มเป็นที่รู้จักในปี ค.ศ.2004 จากงานประชุม “Web 2.0 Conference” ที่จัดโดยบริษัท 

O’Reilly Media ซึ่ง ทิม โอไรลี่ (Tim O’Reilly) ผู้บริหารใหญ่ของบริษัทได้ให้คําจํากัดความเว็บ 2.0 ไว้ว่า 
เป็นเว็บไซต์ที่มีลักษณะการสร้างโดยผู้ใช้ที่อิสระภายใต้ซอฟต์แวร์เดียวกัน โดยมีจุดเด่นในเรื่องความสามารถใน

                                           
7 การแบ่งประเภทและจัดอันดับเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต เป็นกลไกหน่ึงที่ใช้ในการกํากับดูแลเน้ือหาอินเทอร์เน็ต ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการ
รวมกลุ่มของภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับอินเทอร์เน็ต เช่น Internet Content Rating Association (ICRA) ซึ่งเป็นองค์กรท่ีพยายามจัดระเบียบ
เนื้อหาเว็บไซต์ด้วยการแบ่งประเภท (classification) ติดป้าย (label) และการจัดทําเทคโนโลยีกล่ันกรองสําหรับเนื้อหาท่ีผิดกฎหมายหรือเป็น
อันตราย (ที่มา : พิรงรอง รามสูต. (2557). การกํากับดูแลเน้ือหาอินเทอร์เน็ต. กรุงเทพมหานคร ศูนย์ศึกษานโยบายส่ือ คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
8 พิรงรอง รามสูต. (2557). การกํากับดูแลเน้ือหาอินเทอร์เน็ต. กรุงเทพมหานคร ศูนย์ศึกษานโยบายส่ือ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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การโต้ตอบกันระหว่างผู้ใช้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ทําได้ง่ายและรวดเร็ว ตลอดจนความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็น  

 
 เว็บ 2.0 มีความแตกต่างจากเว็บ 1.0 ในเร่ืองการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ กล่าวคือ เว็บ 1.0 จะเน้นให้เป็น
การใช้เว็บแบบอ่านอย่างเดียว และมีเพียงเว็บมาสเตอร์เป็นผู้ผลิตเน้ือหาหลัก ในขณะที่เว็บ 2.0 จะเน้นให้ผู้ใช้
สามารถเขียนและอ่านได้ สร้างสรรค์เน้ือหาด้วยตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเน้ือหา การปรับเปล่ียน แก้ไข
เพ่ิมเติมเน้ือหาที่สร้างโดยคนอ่ืนในพ้ืนที่บล็อกที่จัดให้มีการเข้าถึงร่วมกัน นอกจากน้ี เว็บไซต์ 2.0 ยังทําให้ผู้ใช้
สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย โดยสามารถเช่ือมต่อไปยังเว็บไซต์อ่ืนที่ผ่านการอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์
ที่มีผู้ใช้อ่ืนนํามาลงไว้ ทั้งน้ีสามารถสรุปสาระสําคัญของเว็บ 2.0 ได้ ดังน้ี 

- การผลิตเน้ือหาโดยผู้ ใช้ระดับปัจเจก และการนําเน้ือหาเข้าสู่ระบบโดยผู้ใช้ (Individual 
production and user generated content) 

- การสร้างสรรค์สิ่งใหม่จากพลังที่เช่ือมต่อกันของกลุ่มคนที่อยู่ในเครือข่าย (Harness the power 
of the crowd) 

- การเปิดกว้าง (Openness) 
- ข้อมูลที่ไหลเวียนในระบบในระดับมหาศาล (Data on an epic scale) 
- สถาปัตยกรรมแห่งการมีส่วนร่วม (Architecture of participation) 
- ผลกระทบแห่งพลังของเครือข่าย (Network effects) 

 
เว็บ 2.0 มีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันผ่านระบบเครือข่าย 

(P2P Sharing networks), เว็บแลกเปลี่ยนรูปภาพ (Photo-sharing sites), เว็บแลกเปลี่ยนวิดีโอ (Video-
sharing sites), เกมออนไลน์ (Online game), เว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์สาธารณะ (Public SNS), บล็อก 
และวิกิพีเดีย (Blogs and Wikis), เว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบต้องมีการเชิญเป็นสมาชิก (Executive 
SNS) 

 
ความโดดเด่นของเว็บ 2.0 สร้างประโยชน์มากมายให้แก่สังคม แต่ขณะเดียวกันก็ทําให้เกิดความสุ่ม

เสี่ยงมากขึ้นที่ความโดดเด่นและลักษณะเฉพาะต่างๆ ของเว็บ 2.0 จะถูกนํามาใช้ในทางท่ีผิด เช่น การละเมิด
ลิขสิทธ์ิ การหมิ่นประมาท การสร้างความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  
เป็นต้น จึงต้องมีแนวทางการกํากับดูแลที่เหมาะสม ซึ่งแนวทางการกํากับดูแลเว็บ 2.0 ที่มีประสิทธิภาพเป็นที่
รู้จักในช่ือว่า “การกํากับดูแล 2.0” 
 

การกํากับดูแล 2.0 (Regulation 2.0) มีลักษณะสําคัญ ดังน้ี 
 การกํากับดูแลแบบกํากับทีหลัง (ex post regulation)  
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คือการที่ผู้ดูแลเน้ือหาในเว็บไซต์จะดําเนินการใดๆ ด้านเนื้อหาก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งหรือ
ได้รับการร้องเรียนก่อน จะไม่มีการตรวจสอบเน้ือหาเพ่ือเซ็นเซอร์ก่อนเหมือนสื่อวิทยุโทรทัศน์ 
ตัวอย่างการกํากับดูแลแบบกํากับทีหลัง เช่น เว็บไซต์ยูทูบ จะนําวิดีโอออกหลังจากได้รับเร่ือง
ร้องเรียน และตรวจสอบแล้วว่าผิดกฎหมายหรือผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ยูทูบ 

 การกํากับดูแลแบบตอบสนองจริงๆ (really really responsive regulation) 
ผู้ให้บริการเน้ือหาจะต้องตอบสนองในทันทีหรือในเวลาอันสั้นเมื่อมีการแจ้งหรือร้องเรียน

เรื่องเน้ือหาเข้ามา  
 การกํากับดูแลโดยผู้ใช้ที่เป็นมวลชน (mass user self-regulation) 

เว็บ 2.0 จะมีผู้ใช้ร่วมกันสร้างสรรค์และผลิตเน้ือหา ซึ่งการสร้างสรรค์และผลิตเน้ือหา
โดยผู้ใช้น้ันกล่าวได้ว่าเป็นฐานของเว็บ 2.0 ดังน้ัน ในการกํากับดูแลเนื้อหา ผู้ใช้จะเป็นผู้ที่มีหน้าที่
สําคัญที่สุดในการกับกับดูแลกันเองและสอดส่องเฝ้าระวัง (self-policing) เน้ือหาที่ผิดกฎหมาย
และเน้ือหาที่ผิดกฎเกณฑ์ของเว็บ 2.0 น้ันๆ โดยผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือที่แต่ละเว็บ 2.0 ออกแบบ
ขึ้นในการกํากับดูแล เช่น การรายงานการละเมิด (report abuse) การยกธง (flag) ติดป้ายบอก
ความผิด เป็นต้น นอกจากน้ี เว็บ 2.0 ยังมีระบบสมาชิกและกฎสําหรับดูแลการใช้งาน ซึ่งอาจทํา
ให้ผู้ละเมิดได้รับบทลงโทษ เช่น ถูกให้พักการใช้งาน ถูกถอดถอนสิทธิการใช้งาน เป็นต้น 

 การกํากับดูแลผ่านการกําหนดภาระรับผิดของตัวกลางทางเน้ือหาออนไลน์ (liability of online 
content intermediaries) 

การกํากับดูแลผ่านการกําหนดภาระรับผิดของตัวกลางทางเนื้อหาออนไลน์น้ีสามารถ
แบ่งย่อยได้อีก 2 แนวทาง คือ 

1) แนวทางที่เน้นให้ตัวกลางมีภาระรับผิดอย่างชัดเจน (enforcing intermediary 
liability) 

2) แนวทางที่จํากัดภาระการรับผิดของตัวกลาง (limited liability for intermediaries) 
กล่าวคือ เป็นแนวทางที่ช่วยคุ้มครองตัวกลางทางเนื้อหา (protection of content 
intermediaries) 

 การกํากับดูแลที่อยู่บนฐานของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (self-
regulation under national and international law) 

กรอบที่เป็นตัวกําหนดเกณฑ์ที่สําคัญที่สุดในการช้ีลงไปว่าเน้ือหาใดมีความผิด คือ 
กฎหมาย ซึ่งเน้ือหาในอินเทอร์เน็ตก็จะต้องไม่ขัดกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในพ้ืนที่หน่ึงๆ 
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1.3 แนวคิดเรื่องตัวกลางอินเทอร์เน็ตหรือตัวกลางออนไลน์ (Internet and Online 
Intermediaries) 

บทความเรื่อง “NoC Online Intermediaries Research Project: Synthesis”9 อธิบายถึงตัวกลาง
อินเทอร์เน็ต หรือตัวกลางออนไลน์ (Online Intermediaries) ว่าหมายถึง ผู้ที่อยู่ระหว่างผู้ใช้งานออนไลน์กับ
เน้ือหาในปัจจุบัน ตัวกลางอินเทอร์เน็ต หรือตัวกลางออนไลน์ ได้ขยายบทบาทหน้าที่กว้างขวางกว่าการเป็น
เพียงผู้เช่ือมโยงหรือประสานระหว่างสองฝ่าย แต่ยังครอบคลุมไปถึงกิจกรรมดังต่อไปน้ี เช่น 

- การให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการได้เข้าถึง สร้างสรรค์ แบ่งปัน และ
จัดการข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต  

- การทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่มีบทบาทหลากหลายในกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจ  
- การทําหน้าที่รักษาสมดุลทางผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ผู้

ให้บริการเน้ือหา ผู้ซื้อ-ผู้ขายสินค้าออนไลน์ ผู้ลงโฆษณา และผู้กํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต 
ตลอดจนผลประโยชน์ของตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตเอง  

 
ตัวกลางอินเทอร์เน็ต หรือตัวกลางออนไลน์ มีได้หลายรูปแบบ เช่น 
- ผู้ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงผู้ประกอบกิจการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
- ผู้ให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Internet Access Provider) 
- แพลตฟอร์มที่ให้บริการเช่าพ้ืนที่บนอินเทอร์เน็ต (Third Party Hosting Platform) เช่น บริการ

คลาวด์คอมพิวต้ิงของ Amazon 
- โปรแกรมสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตหรือเสิร์ชเอนจิน เช่น Google Search และ Bing 
- แพลตฟอร์มสําหรับธุรกิจออนไลน์ (Third Party Platform for E-Commerce) เช่น eBay และ 

Amazon  
- ตัวกลางด้านธุรกรรมทางการเงิน เช่น Visa และ MasterCard 
- แพลตฟอร์มสําหรับการโต้ตอบหรือปฏิสัมพันธ์บนอินเทอร์เน็ต เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง 

Facebook และ LinkedIn 
- แพลตฟอร์มสําหรับเผยแพร่เน้ือหาที่สร้างโดยผู้ใช้ เช่น YouTube รวมถึงบล็อกขนาดเล็ก เช่น 

Twitter และ Tumblr 
- ผู้ให้บริการรวบรวมเน้ือหา เช่น Google News และ Yahoo! News 
- App Store ของ Apple และ Google Play ของ Androids 

                                           
9 Urs Gasser & Wolfgang Schulz. (cited 2015). NoC Online Intermediaries Research Project: Synthesis, 
https://publixphere.net/i/noc/page/NoC_Online_Intermediaries_Research_Project_Synthesis 
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- บล็อกและเว็บไซต์ข่าวที่มีช่องให้แสดงความคิดเห็น 
- ร้านอินเทอร์เน็ต 

 
จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันน้ี ตัวกลางอินเทอร์เน็ต หรือตัวกลางออนไลน์ ไม่ได้ทําหน้าที่เป็นเพียง “ท่อส่ง

ข้อมูล” แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังพัฒนาบทบาทหน้าที่สู่การเป็นผู้จัดการและจัดระเบียบเน้ือหาที่สร้างโดยผู้ใช้ 
(User-Generated Content) เรียงลําดับและจัดกลุ่มเน้ือหาอย่างมีความหมายเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้แก่เน้ือหาที่มี
อยู่ และยังสามารถท่ีจะต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ เช่น บริษัท Amazon ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นตลาดออนไลน์บน
อินเทอร์เน็ต ปัจจุบันบริษัท Amazon ไม่ได้เป็นเพียงพ้ืนที่ซื้อขายสินค้าออนไลน์เท่าน้ัน แต่ยังเป็นผู้ให้บริการ
ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆหรือคลาวด์คอมพิวต้ิง (Cloud Computing) และผู้ผลิตโทรศัพท์มือถืออีกด้วย 

 
ความสําคัญของตัวกลางอินเทอร์เน็ต หรือตัวกลางออนไลน์ มีมากย่ิงขึ้นในยุคสมัยที่สื่อรุ่นเก่าอย่าง

โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ขาดความเป็นอิสระภายใต้การควบคุมจากทั้งรัฐและทุน ทําให้ไม่สามารถ
นําเสนอเน้ือหาได้อย่างเสรี บางส่วนมุ่งเน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์กลุ่มทุนเจ้าของสื่อ หรือถูกรัฐบาลใช้เป็น
เครื่องมือในการผลิตซ้ําวาทกรรมบางประการ สื่ออย่างอินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มต่างๆ ที่ให้บริการโดย
ตัวกลางทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีลักษณะเฉพาะบางประการที่น่าจะช่วยให้ก้าวข้ามข้อจํากัดและจุดด้อยของสื่อ
เก่าประเภทอ่ืนๆ ได้ และสามารถที่จะเป็นพ้ืนที่ปะทะสังสรรค์ทางข้อมูลข่าวสารและความคิดความเห็นที่สําคัญ  

 
ในบทความดังกล่าวยังช้ีให้เห็นว่าการมีตัวกลางอินเทอร์เน็ต หรือตัวกลางออนไลน์ ส่งผลดีและผลเสีย

ต่อการไหลเวียนของข่าวสาร ในส่วนของผลดีมีด้วยกันอย่างน้อย 4 ประการ คือ  
1) ส่งเสริมการแสดงออกถึงตัวตนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเสรีภาพในการแสดงออก

เชิงวัฒนธรรมผสมผสาน เช่น เว็บไซต์ Wikipedia เว็บไซต์สารานุกรมออนไลน์ ที่เปิดโอกาสให้
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ เพ่ิมเติม และแก้ไขเน้ือหา หรือเว็บไซต์แลกเปลี่ยน
วิดีโอที่ให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดคลิปวิดีโอได้ด้วยตนเองอย่าง Youtube เป็นต้น  

2) มีส่วนส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย ตัวอย่างเช่น กรณีที่ผู้ใช้ Youtube จํานวนมากทําวิดีโอ
คลิปล้อเลียนการพูดบนเวทีของนักแสดงชายชาวอเมริกัน ช่ือ Clint Eastwood ในงานสัมมนา 
Republican National Convention เมื่อปี ค.ศ.2012 โดยคลิปเหล่าน้ีไม่เพียงแต่เป็นตัวอย่าง
ของการแสดงออกถึงตัวตนของปัจเจกบุคคลท่ัวไปเท่าน้ัน แต่ยังเป็นหลักฐานของการมีส่วนร่วม
ของสาธารณะ การวิพากษ์วิจารณ์ และการแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ทางการเมืองผ่าน
สื่อกลางอีกด้วย ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้รับการขนานนามว่า ปรากฏการณ์ Eastwooding 

3) เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ โดยช่วยลดต้นทุนของผู้บริโภค บริษัท และรัฐบาล ทั้งต้นทุนใน
การสืบค้นข้อมูล ต้นทุนในการทําธุรกรรม ต้นทุนด้านการสื่อสาร และต้นทุนด้านการบริหารและ
ลงทุน จากรายงานของสํานักเศรษฐศาสตร์ Copenhagen Economics ที่จัดทําขึ้นเพ่ือเสนอต่อ 
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European Digital Media Association (EDiMA) พบว่า ตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตมีส่วนอย่าง
มากต่อตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Production หรือ GDP) ของ 
27 ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU27) จากข้อมูลในปี ค.ศ.2009 คาดการณ์ว่าตัวกลาง
ทางอินเทอร์เน็ตมีส่วนโดยตรงต่อมูลค่า GDP ราวปีละ 160,000 ล้านเหรียญยูโร และโดยอ้อม
ผ่านประโยชน์ที่บริษัทและอุตสาหกรรมต่างๆ ได้รับจากตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตราวปีละ 
150,000 ล้านเหรียญยูโร โดยคาดว่าตัวเลขจะเพ่ิมสูงขึ้นในปี ค.ศ.201510 

4) ช่วยสร้างการยอมรับทางสังคมด้วยการเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้บริการส่ือสังคม
ออนไลน์ได้อย่างเท่าเทียมกัน แม้แต่ผู้ที่ถูกจํากัดสิทธิในการเข้าถึงวาทกรรมสาธารณะก็ยังมีสิทธิ
เข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยกฎหมายท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกาซึ่งปิดก้ันสิทธิในการเข้าถึงสื่อ
สังคมออนไลน์ของบุคคลที่เคยมีความผิดในคดีทางเพศท่ีไม่ได้อยู่ภายใต้การคุมขังหรือไม่ได้อยู่
ภายใต้เง่ือนไขการคุมประพฤติหลังปล่อยตัวถูกตัดสินว่าขัดกับรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ดี เพ่ือเป็น
การรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยบนเครือข่าย บริษัทสื่อออนไลน์บางแห่ง เช่น Facebook 
ได้มีการกําหนดเง่ือนไขการให้บริการ (Terms of Service) ที่ห้ามไม่ให้บุคคลที่เคยมีความผิด
เก่ียวกับคดีทางเพศเข้าใช้ ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นที่ถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์ว่าส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการฟ้ืนฟูผู้กระทําความผิดโดยการควบคุมสิทธิในการแสดงออกอย่างเสรีของคนกลุ่ม
ดังกล่าว 

 
ขณะที่ผลเสียของการมีตัวกลางทางอินเทอร์เน็ต ได้แก่  
1) การห้ามไม่ให้ผู้ใช้ปิดบังตัวตน การบังคับให้ผู้ใช้เปิดเผยตัวตนเช่นน้ี เป็นอุปสรรคต่อการ

เคลื่อนไหวเพ่ือเรียกร้องประชาธิปไตยภายใต้ระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จ  
2) กฎหมายเก่ียวกับภาระรับผิดของตัวกลางที่รุนแรงทําให้ตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตเซ็นเซอร์ตัวเอง 

โดยมีตัวอย่างจากหลายประเทศ เช่น ในประเทศเวียดนาม กฎหมายเกี่ยวกับการรับผิดของผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตมีความคลุมเครือ ทําให้บล็อกเกอร์และผู้ดูแลกระดานแสดงความคิดเห็น
เลือกที่จะเซ็นเซอร์ตนเองหรือลบความคิดเห็นที่สุ่มเสี่ยงล่วงหน้าเพ่ือป้องกันปัญหาและความ
รับผิดชอบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งตามกฎหมายของเวียดนาม ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอาจถูกยึด
ใบอนุญาตประกอบกิจการหากไม่ทําการปิดก้ันการเข้าถึงเน้ือหาหรือ URL ใดๆ ตามคําสั่งของ
รัฐบาล หรือในประเทศซาอุดิอาระเบีย ที่กฎหมายการใช้เทคโนโลยีกําหนดโทษจําคุก 10 ปีพร้อม
โทษปรับสําหรับเจ้าของเว็บไซต์ที่สนับสนุนหรือส่งเสริมการก่อการร้าย และโทษจําคุก 5 ปีพร้อม

                                           
10 Urs Gasser & Wolfgang Schulz. (cited 2015). NoC Online Intermediaries Research Project: Synthesis, 
https://publixphere.net/i/noc/page/NoC_Online_Intermediaries_Research_Project_Synthesis 
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โทษปรับสําหรับความผิดฐานเผยแพร่ภาพโป๊เปลือยและเน้ือหาอื่นๆ ที่ขัดกับกฎหมายมหาชน 
(Public Law) ค่านิยมทางศาสนา หรือมาตรฐานทางสังคม เป็นต้น 

3) บางประเทศมีการปิดก้ันและกลั่นกรองที่อาจจะละเมิดต่อเสรีภาพในการแสดงออก เช่น และใน
บางประเทศการกล่ันกรองเน้ือหาผ่านตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตมักมีเรื่องการใช้อํานาจทาง
การเมืองเข้ามาเก่ียวข้อง ซึ่งส่งผลเสยีต่อการไหลเวียนข้อมูลข่าวสาร 

 
อย่างไรก็ตาม ความพยายามที่จะทําให้อินเทอร์เน็ตเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่มีคุณภาพและทําให้เกิดการ

ไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารอย่างเสรียังไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงในทางปฏิบัติ เน่ืองจากอุปสรรคเรื่องการ
แทรกแซงจากรัฐ และความแตกต่างของกฎหมายในแต่ละพ้ืนที่  

 
อุปสรรคข้อแรกคือ การแทรกแซงของรัฐ ที่อาจมาในรูปแบบของการขอให้ตัวกลางทางอินเทอร์เน็ต

เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแก่เจ้าหน้าที่รัฐ อันเน่ืองมาจากบทบาทหน้าที่ของตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตที่ต้อง
เก่ียวข้องกับข้อมูลจํานวนมากของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล หรือเน้ือหาประเภทต่างๆ ที่มี
ผู้ใช้เผยแพร่บนเว็บไซต์ต่างๆ ส่งผลให้ภาครัฐเห็นโอกาสในการใช้ตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตเป็นสะพานทอดไป
ถึงข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น การสืบสวนคดี การจับกุมผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตที่เผยแพร่เน้ือหาที่เป็นภัยต่อความม่ันคง เป็นต้น ซึ่งในงานวิจัยช่ือ NOC Online Intermediaries 
case studies series: Intermediary liability in the United States โดย Adam Holland และคณะ 
(2015) วิเคราะห์ว่าการขอให้ตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ ทําให้ตัวกลางทางอินเทอร์เน็ต
ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลําบาก ที่ด้านหน่ึงต้องปฏิบัติตามคําขอร้องหรือกฎระเบียบของภาครัฐ อีกด้าน
หน่ึงตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตก็มีหน้าที่ร้บผิดชอบต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของตน หากผู้ใช้เกิดความกังวลหรือความ
ไม่เช่ือถือตัวกลางทางอินเทอร์เน็ต ก็จะทําให้ผู้ใช้ไม่กล้ามอบความรับผิดชอบให้ตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตน้ันๆ 
ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง แนวทางหน่ึงที่นํามาใช้เพ่ือสร้างให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเกิดความไว้วางใจและ
เช่ือถือตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตอีกคร้ัง คือ การรายงานความโปร่งใส (transparency report) ซึ่งเป็นรายงาน
ที่ตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตจะรายงานถึงจํานวน ตลอดจนข้อกฎหมายที่ใช้ในการบังคับให้ตัวกลางต้องเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม รายงานดังกล่าวยังไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ เน่ืองจากใน
รายงานความโปร่งใสไม่ได้กล่าวถึงแนวทางการดําเนินการใดๆ ของตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตต่อการขอข้อมูล
โดยหน่วยงานรัฐ สะท้อนให้เห็นว่าตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตไม่สามารถควบคุมใดๆ ได้ ทําได้เพียงยินยอมให้
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ข้อมูล หรืออาจจะเพ่ิมเติมการตรวจสอบว่าคําขอน้ันถูกกฎหมายหรือไม่เท่าน้ัน (Adam Holland และคณะ, 
2015: 58-64)11  

 
 อุปสรรคข้อต่อมา คือ ความแตกต่างของกฎหมายในแต่ละพ้ืนที่ จะพบว่า ตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตที่
ได้รับความนิยมจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกหลายรายเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกัน ซึ่งเมื่อตัวกลางทาง
อินเทอร์เน็ตเหล่าน้ีเข้าไปดําเนินกิจการนอกประเทศสหรัฐอเมริกา มีหลายกรณีที่พบว่าบรรทัดฐานทางสังคม
แบบอเมริกาขัดแย้งกับบรรทัดฐานทางสังคมของประเทศอ่ืนๆ เน่ืองจากในบางประเทศไม่ได้ให้ความสําคัญกับ
กระบวนการประชาธิปไตยหรือการปกป้องเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนมากเท่า จากบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันน้ีเอง ส่งผลต่อบทบาทหน้าที่ของตัวกลางทางอินเทอร์เน็ต เมื่อตัวกลางทาง
อินเทอร์เน็ตสัญชาติอเมริกันเข้าไปในประเทศที่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการปกป้องเสรีภาพในการแสดงออก
หรือกระบวนการประชาธิปไตย ค่านิยมแบบอเมริกันจึงอาจจะขัดแย้งกับค่านิยมท้องถิ่น เช่น ในกรณีของ 
ทวิตเตอร์ (Twitter) ที่แม้จะให้ความสําคัญกับเสรีภาพในการแสดงออก (Freedom of Expression) แต่ยัง
จําเป็นต้องตรวจตราและควบคุมการแสดงออกวาจาที่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) บน แพลตฟอร์ม
ของทวิตเตอร์ที่ให้บริการในประเทศฝรั่งเศสและเยอรมนี ซึ่งนโยบายและกฎเกณฑ์สําหรับกํากับดูแลระหว่าง
ประเทศเป็นปัจจัยที่มีส่วนอย่างมากในการกําหนดความหมายและหน้าที่ของตัวกลางทางอินเทอร์เน็ต12 
 อีกประเด็นหน่ึงที่มีการอภิปรายถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง คือ ประเด็นเรื่องภาระรับผิดของตัวกลาง 
(Internet intermediary liability) แม้จะมีแนวคิดที่ว่าตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตควรมีส่วนรับผิดชอบความผิด
ทางกฎหมายที่เกิดจากเน้ือหาที่ผลิตโดยบุคคลที่สาม แต่หลายประเทศในตะวันตกซึ่งให้ความสําคัญกับเสรีภาพ
ในการแสดงออก มีความคิดเห็นว่าควรมีการคุ้มครองตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตจากการรับผิดชอบดังกล่าวเพ่ือ
รักษาบทบาทของตัวกลางในฐานะที่เป็นช่องทางสําหรับการแสดงออกอย่างเสรี ตัวอย่างข้อกําหนดที่เก่ียวข้อง
กับการละเว้นการรับผิดชอบ หรือข้อตกลงยกเว้นความรับผิดชอบ (Safe Harbors) ได้แก่ มาตรา 230 ของ
กฎหมายว่าด้วยการสื่อสารที่เหมาะสม (CDA) ของสหรัฐอเมริกาที่ให้การคุ้มครองบริการคอมพิวเตอร์แบบ
โต้ตอบ (Interactive Computer Services) และมาตรา 512 ของกฎหมายลิขสิทธ์ิแห่งสหัสวรรษดิจิทัล 
(DMCA) ที่คุ้มครองตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตบางประเภทจากความผิดฐานละเมิดลิขสิทธ์ิ อย่างไรก็ตาม มี
ปัจจัยที่ทําให้มีความสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดเสรีภาพในการแสดงออก ได้แก่ การมีโทษในกฎหมายท้องถิ่นบาง
แห่งเกี่ยวกับภาระรับผิดของตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตที่มากเกินไป จะทําให้ตัวกลางหวาดกลัวและเซ็นเซอร์
ตัวเอง แทนที่จะทําหน้าที่ปกป้องเสรีภาพในการแสดงออกของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 

                                           
11 Adam Holland et al. (2015). NOC ONLINE INTERMEDIARIES CASE STUDIES SERIES: INTERMEDIARY LIABILITY IN THE UNITED 
STATES. 
12 Urs Gasser & Wolfgang Schulz. (cited 2015). NoC Online Intermediaries Research Project: Synthesis, 
https://publixphere.net/i/noc/page/NoC_Online_Intermediaries_Research_Project_Synthesi 
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 อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าการที่ตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตพ้นจากภาระรับผิดหรือการมี
กฎหมายคุ้มครองตัวกลางจะทําให้ข้อมูลข่าวสารไหลเวียนอย่างเสรีโดยสมบูรณ์ จากงานวิจัย Adam Holland 
และคณะ (2015)13 เรื่อง Intermediary liability in the United States พบว่า มีบางกรณีที่ตัวกลางทาง
อินเทอร์เน็ตที่ได้รับการคุ้มครองให้พ้นจากภาระรับผิดมีส่วนในการปิดก้ันการเข้าถึงเน้ือหา กรณีที่ว่าน้ีคือ กรณี
ของเว็บไซต์วิกิลีกส์ (Wikileaks) 
 
 เว็บไซต์วิกิลีกส์ เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ.2006 (พ.ศ. 2549) โดยมีผู้ก่อต้ังคือ จูเลียน 
อาสซานจ์ (Julian Assange) นักเคลื่อนไหวด้านอินเทอร์เน็ตชาวออสเตรเลีย วิกิลีกส์เป็นองค์กรไม่แสวงหา
กําไรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารลับที่เก่ียวข้องกับรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนองค์กร
เอกชนทั่วโลก โดยวิกิลีกส์อ้างเหตุผลในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวว่าเป็นไปเพ่ือทําให้เกิดความโปร่งใส  
 
 ในกรณีของสหรัฐอเมริกา ช่วงปี ค.ศ.2007 (พ.ศ. 2550) วิกิลีกส์ได้เริ่มต้นเปิดเผยข้อมูลและเอกสาร
ลับทางการทหารที่สําคัญจํานวนมากซึ่งเก่ียวโยงกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา แต่กรณีของวิกิลีกส์ที่เก่ียวข้องกับ
บทบาทของตัวกลางทางอินเทอร์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นในปี ค.ศ.2010 (พ.ศ. 2553) โดยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 
ค.ศ.2010 (พ.ศ. 2553) วิกิลีกส์ได้ร่วมกับสื่อที่เป็นพันธมิตรกับวิกิลีกส์เปิดเผยข้อความการสื่อสารภายใน
ระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับสถานฑูตต่างๆ ในช่วงปี ค.ศ. 1966-2010 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถือเป็นข้อมูลความลับ
ทางการฑูตที่สําคัญ ส่งผลให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาออกแถลงการณ์ตอบโต้วิกิลีกส์ และส่งสัญญาณถึงตัวกลาง
ทางอินเทอร์เน็ตที่เป็นช่องทางให้วิกิลีกส์เผยแพร่ข้อมูลลับต่างๆ ให้ยุติการให้บริการแก่วิกิลีกส์ 
 
 ในช่วงเวลาน้ันวิกิลีกส์ใช้บริการตัวกลางทางอินเทอร์หลายบริษัท ปฏิกิริยาหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐฯ 
ส่งสัญญาณถึงตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการแก่วิกิลีกส์ พบว่าตัวกลางเหล่าน้ันต่างตอบสนองต่อแรง
กดดันจากรัฐบาล โดยยุติการให้บริการแก่วิกิลีกส์ กล่าวได้ว่า แม้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีกฎหมายที่ทําให้
ตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตได้รับความคุ้มครองจากภาระรับผิดของตัวกลาง แต่ก็ยังพบว่ารัฐบาลสหรัฐฯ พยายาม
ที่จะใช้อํานาจที่อยู่นอกเหนือกฎหมายในการกดดันให้ตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตยุติการให้บริการแก่วิกิลีกส์ ซึ่ง
เท่ากับว่าเป็นการปิดก้ันการเข้าถึงเน้ือหาในเว็บไซต์วิกิลีกส์ไปโดยปริยาย 
 

                                           
13 Adam Holland et al. (2015). NOC ONLINE INTERMEDIARIES CASE STUDIES SERIES: INTERMEDIARY LIABILITY IN THE UNITED 
STATES. 
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 กล่าวโดยสรุป ตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตมีบทบาทสําคัญต่อระบบการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร 
อย่างไรก็ตาม การดําเนินงานของตัวกลางอินเทอร์เน็ตต้องพบกับอุปสรรคหลายประการ อุปสรรคที่สําคัญ
ได้แก่ การแทรกแซงจากรัฐบาล กฎหมายเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ที่ตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตเข้าไปดําเนินกิจการ 
ระบบอภิบาลอินเทอร์เน็ต และภาระรับผิดของตัวกลาง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเด็นสุดท้าย คือ ภาระรับผิด
ของตัวกลางนั้นส่งผลโดยตรงต่อระบบการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร เพราะยิ่งกฎหมายบัญญัติให้ตัวกลาง
ทางอินเทอร์เน็ตมีภาระรับผิดที่รุนแรงมากข้ึนเท่าใด ก็มีแนวโน้มที่ตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตซึ่งควรจะเป็น
ผู้รักษาสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต กลับทําตัวเป็นผู้ควบคุมและปิดก้ันเน้ือหาเสียเอง เพ่ือ
หลีกเลี่ยงความผิดที่จะเกิดแก่ตนเอง 
 
2. ประสบการณก์ารกํากับดูแลเน้ือหาในอินเทอร์เน็ตในทางปฏิบัติและบทเรียนในต่างประเทศ  
 

ในงานของ พิรงรอง รามสูต (2557)14 ได้ประมวลประสบการณ์การกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตใน
ต่างประเทศไว้ โดยจะพบว่าการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตของแต่ละประเทศน้ันมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับบริบททางสังคม การเมือง และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ซึ่งการเรียนรู้และทําความเข้าใจประสบการณ์
จากต่างประเทศน้ันเป็นเรื่องจําเป็น เพ่ือที่จะช่วยให้ประเทศไทยเห็นข้อเด่นข้อด้อยของแนวทางการกํากับดูแล
แบบต่างๆ และสามารถนําประสบการณ์ดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลอินเทอร์เน็ต
ของประเทศไทย 
 ในที่น้ีจะยกตัวอย่างประสบการณ์จากต่างประเทศ ได้แก่ ประสบการณ์จากสหรัฐอเมริกา สหภาพ
ยุโรป และภูมิภาคเอเชีย โดยจะนําเสนอกรณีตัวอย่างของสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ
สาธารณรัฐเกาหลี 
 

2.1 ประสบการณ์การกํากับดูแลเนื้อหาของสหรัฐอเมริกา  
 สหรัฐอเมริกามีหลักการสําคัญในการกํากับดูแลอินเทอร์เน็ตอยู่ 2 ประการด้วยกัน คือ  

1. ใช้แนวนโยบายที่เปิดกว้าง (open policy) ที่เน้นให้ภาคเอกชนเป็นผู้นําในการวางกรอบนโยบาย  
2. ให้ตลาดเป็นตัวผลักดันรูปแบบการกํากับดูแลที่เหมาะสมของสื่ออินเทอร์เน็ต (market-driven 

medium)  
 
 การที่สหรัฐอเมริกาเลือกใช้แนวทางดังกล่าว เป็นเพราะเหตุผล 3 ประการ คือ 

                                           
14 พิรงรอง รามสูต. (2557). การกํากับดูแลเน้ือหาอินเทอร์เน็ต. กรุงเทพมหานคร ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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1. อินเทอร์เน็ตเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญสําหรับสําหรับอเมริกา โดยจากข้อมูลของ Internet 
Content Summit หรือการประชุมสุดยอดว่าด้วยเน้ือหาอินเทอร์เน็ต ในปี ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) 
ช้ีให้เห็นว่า การเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาในช่วง 7-8 ปีก่อนหน้าน้ัน
เป็นผลโดยตรงจากการเกิดขึ้นและแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ต โดยพบว่า 40% ของตัวเลขการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาน้ัน เป็นผลมาจากอินเทอร์เน็ต และจากการที่ภาคเอกชน
เป็นผู้พัฒนาธุรกิจโดยปราศจากข้อกําหนดใดๆ จากภาครัฐ 

2. ลักษณะโครงสร้างของรัฐบาลในสหรัฐอเมริกามีหลายระดับและมีความซับซ้อน ส่งผลให้การออก
กฎหมายหรือมาตรการต่างๆ ใช้ระยะเวลานาน และหากรัฐบาลทุกระดับออกกฎหมายเกี่ยวกับ
อินเทอร์เน็ต อาจก่อให้เกิดความซ้บซ้อนและเกิดความขัดแย้งเก่ียวกับเขตในการบังคับใช้
กฎหมาย 

3. สหรัฐอเมริกามีค่านิยมที่ให้ความสําคัญในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งสะท้อนอยู่ใน
บทบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 1 ในรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา (The First Amendment of 
US Constitution) ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวถูกอ้างถึงเสมอเมื่อพูดถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพของ
สื่อมวลชน อินเทอร์เน็ตเองก็ถูกพิจารณาว่ามีสถานภาพเป็นสื่อสารมวลชนเช่นเดียวกัน จึงควรที่
จะได้รับการปกป้องสิทธิเสรีภาพในการผลิตและนําเสนอเน้ือหา ขณะเดียวกันรัฐก็ควรที่จะถูก
จํากัดอํานาจในการควบคุมเน้ือหา 

 
จากเหตุผลเหล่าน้ี ทําให้รูปแบบการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกา เป็นรูปแบบการ

กํากับดูแลตนเอง โดยการรวมกลุ่มกันของภาคเอกชนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (private stakeholders) ในประเด็น
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น คณะทํางานเฉพาะทางด้านวิศวกรรมอินเทอร์เน็ต (Internet 
Engineering Task Force หรือ IETF) องค์กรที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์เพ่ือสันทนาการ (Recreational 
Software Advisory Council หรือ RSAC) เวิลด์ ไวด์ เว็บ คอนซอร์เที่ยม (World Wide Web Consortium 
หรือ W3C) พันธมิตรเพ่ือสิทธิส่วนบุคคลออนไลน์ (Online Privacy Alliance หรือ OPA) เป็นต้น 

 
ในหลายกรณีจะพบว่า การเรียกร้องในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวกับการดูแลเน้ือหาเป็นผลมาจากการท่ี

แนวทางการกํากับดูแลเนื้อหาน้ันๆ ละเมิดค่านิยมหลักของสหรัฐอเมริกาในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก 
รวมถึงหลักการเร่ืองการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และยังเป็นผลมาจากการที่ผู้ประกอบการเก่ียวกับ
อินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาได้รับผลกระทบจากแนวทางการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตน้ันๆ จึง
รวมตัวกันเคลื่อนไหวคัดค้าน ซึ่งมีหลายคร้ังที่ฝ่ายผู้คัดค้านเป็นฝ่ายชนะ 

 
ตัวอย่างประเด็นการกํากับดูแลเน้ือหาอินเทอร์เน็ตที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าขัดต่อหลักการเรื่องสิทธิ

เสรีภาพในการแสดงออกของสหรัฐอเมริกา คือ การออกกฎหมายคุ้มครองเด็กออนไลน์ (Child Online 
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Protection Act หรือ COPA) ในปี ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) วัตถุประสงค์ของกฎหมายน้ีคือ เพ่ือป้องกันเด็ก
และเยาวชนจากเน้ือหาเก่ียวกับเร่ืองเพศซึ่งเป็นอันตรายบนอินเทอร์เน็ต โดย COPA ได้กําหนดให้ผู้เผยแพร่
ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ทางพาณิชย์ที่นําเสนอข้อมูลซึ่งเป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชนต้องทําการป้องกันไม่ให้เด็ก
และเยาวชนเข้าถึงเว็บไซต์ของตนเองได้ โดยนิยามของเน้ือหาที่เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน หมายถึง 
เน้ือหาที่พิจารณาโดยใช้มาตรฐานของชุมชนในปัจจุบันแล้วเห็นว่าดึงดูดให้เกิดความสนใจในเรื่องเพศ และ
เน้ือหาที่มีการแสดงหรือกระทํากริยาอาการท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องเพศ หรือภาพโป๊เปลือย (รวมถึงการเปลือย
หน้าอกของผู้หญิง) ซึ่งนิยามดังกล่าวถือได้ว่ามาตรฐานของ COPA มีขอบข่ายกว้างกว่าเน้ือหาลามกอนาจาร 
อย่างไรก็ตาม กฎหมายน้ีถูกศาลสูงสุดยกเลิกไป ด้วยเหตุผลว่าขัดกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเก่ียวกับการ
คุ้มครองเสรีภาพทางการแสดงออก   

 
ในส่วนของตัวอย่างการกํากับดูแลเนื้อหาที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ากระทบต่อหลักการการคุ้มครองสิทธิ

ส่วนบุคคลออนไลน์ คือ กรณีกฎหมายรักชาติของสหรัฐอเมริกา (USA PATRIOT Act) หรือช่ือเต็มว่า Uniting 
and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct 
Terrorism Act of 2001 ซึ่งมีสาระสําคัญที่มุ่งสร้างเอกภาพและความแข็งแกร่งให้สหรัฐอเมริกาด้วยการจัดให้
มีเครื่องมือที่เหมาะสมในการดักรับและขัดขวางการก่อการร้าย กฎหมายน้ีจะทําให้ภาครัฐของสหรัฐอเมริกามี
อํานาจและความสามารถเต็มที่ในการต่อสู้กับการก่อการร้าย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีของอาชญากรรมและ
การก่อการร้ายทางไซเบอร์ โดยมีการขยายและเพ่ิมโทษสําหรับอาชญากรรมซึ่งกระทําโดยการใช้คอมพิวเตอร์
เป็นเคร่ืองมือ รวมถึงมีบทบัญญัติเฉพาะที่ว่าด้วยการก่อการร้ายโดยทางอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้หน่วยงานความ
มั่นคงของสหรัฐอเมริกามีอํานาจและขัดความสามารถเพ่ิมความสามารถทางด้านการพิสูจน์หลักฐานคดีไซเบอร์ 
ซึ่งการออกบทบัญญัติดังกล่าวมีข้อดีคือ จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการสืบสวนอาชญากรรมและการก่อการร้าย
ทางไซเบอร์ ตลอดจนแก้ปัญหาเรื่องเขตอํานาจศาลและการดําเนินงานสืบสวนข้ามพรมแดน ขณะที่ข้อเสียที่
ถูกวิพากษ์วิจารณ์คือ กฎหมายน้ีได้สร้างเง่ือนไขให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องเข้ามาสอดแนมและละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จากข้อกําหนดที่ระบุให้ ISPs เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่เป็น
ผู้รับบริการโดยสมัครใจ หรือ หากมีการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เก่ียวข้องในการสืบสวนสอบสวน
คดีอาญา หรือในกรณีที่มีเหตุผลจะเชื่อได้ว่าจะเกิดเหตุด่วนอันเป็นภัยต่อชีวิตหรือนําไปสู่การบาดเจ็บอย่าง
ร้ายแรงของบุคคลใดๆ ซึ่งในกรณีหลัง ISPs สามารถเปิดเผยไปถึงเน้ือหาที่ติดต่อสื่อสารด้วยก็ได้ ทั้งน้ี จะต้อง
ทําโดยไม่ล่าช้า 

 
ในส่วนของประเด็นการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตที่ถูกคัดค้านจากผู้ประกอบการเก่ียวกับ

อินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา เช่น กรณีของร่างกฎหมาย SOPA และ PIPA และ กรณีของบิตทอร์เรนท์ 
(Bit Torrent)  
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กรณีของร่างกฎหมาย SOPA และ PIPA เริ่มต้นจากในเดือนตุลาคม ค.ศ.2011 (พ.ศ. 2554) ได้มีการ
เสนอร่างรัฐบัญญัติหยุดย้ังการละเมิดลิขสิทธ์ิออนไลน์ (Stop Online Privacy Act หรือ SOPA) ให้สภา 
คองเกรสของสหรัฐอเมริกาพิจารณา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายและผู้ถือลิขสิทธ์ิมี
อํานาจมากข้ึนในการต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและสินค้าที่ลอกเลียนแบบในอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็น
ที่ทราบกันดีว่าแท้จริงแล้วผู้ที่อยู่เบ้ืองหลังการเสนอร่างกฎหมายน้ีคือ ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตเน้ือหาสื่อราย
ใหญ่ๆ ในสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากผู้ประกอบการธุรกิจเหล่าน้ีต้องสูญเสียรายได้จากการถูกละเมิดลิขสิทธ์ิต่างๆ  

 
สาระสําคัญของ SOPA ได้ให้อํานาจกระทรวงยุติธรรม (Department of Justice) และผู้ถือลิขสิทธ์ิที่

จะขอให้ศาลสั่งปราบปรามเว็บไซต์ที่ถูกกล่าวหาว่าจัดให้มีหรือส่งเสริมการละเมิดลิขสิทธ์ิ และยังให้อํานาจศาล
สั่งการ ดังต่อไปน้ี  

- สั่งห้ามเว็บประเภทเอ้ืออํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บช่วยชําระ
หน้ีออนไลน์ต่างๆ  

- สั่งห้ามเว็บโฆษณาออนไลน์ที่เป็นแหล่งรายได้สําคัญทําธุรกิจเช่ือมโยงกับเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธ์ิ 
- สั่งห้ามโปรแกรมค้นหา (search engine) เช่ือมโยงไปถึงเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธ์ิ 
- ให้อํานาจศาลในการสั่งให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตปิดก้ันการเข้าถึงเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธ์ิ โดยร่าง

กฎหมาย SOPA กําหนดให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องปิดก้ันการเข้าถึงเว็บไซต์น้ันๆ เร็วที่สุด 
หรือภายใน 5 วัน หลังจากได้รับคําสั่งศาล หรือภายในเวลาที่ศาลกําหนด 

 
นอกจากน้ี ยังกําหนดให้การเข้าถึงข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธ์ิโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดอาญา 

สหรัฐอเมริกามีกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธ์ิของเน้ือหาในเว็บไซต์ที่บังคับใช้อยู่ คือ กฎหมายลิขสิทธ์ิดิจิทัลแห่ง
สหัสวรรษ ค.ศ. 1998 (Digital Millennium Copyright Act 1998 หรือ DMCA) โดยหากมีการแจ้งถึงการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิของเน้ือหาต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ทั้งที่เป็นการให้บริการการเข้าถึงเครือข่ายไอเอสพี (ISP 
หรือ Internet Service Provider) หรือบริษัทโฮสต้ิงเน้ือหาและเจ้าของเว็บไซต์ ผู้ให้บริการดังกล่าวมีหน้าที่
ต้องเอาเน้ือหาต้องสงสัยดังกล่าวออกจากระบบ โดย DMCA จะเน้นให้เอกชนใช้ทรัพยากรของตนเองในการ
ระงับการละเมิด และจะไม่มีการบล็อกเว็บไซต์แม้แต่ส่วนเดียว จนกว่าจะมีการฟ้องร้องและตัดสินใจในช้ันศาล 

 
เมื่อเปรียบเทียบวิธีการในการยับย้ังการละเมิดลิขสิทธ์ิออนไลน์ของร่างรัฐบัญญัติ SOPA และ 

กฎหมาย DMCA จะพบว่ามีความแตกต่างที่สําคัญ คือ SOPA จะเป็นการที่รัฐใช้ทรัพยากรของตน ซึ่งมาจาก
ภาษีของประชาชน ในการระงับการละเมิดลิขสิทธ์ิ โดยสามารถบล็อกเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพ่ือละเมิดลิขสิทธ์ิ 
หรือเว็บไซต์ที่สามารถอํานวยความสะดวกหรือเป็นท่อนํ้าเลี้ยงของเว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธ์ิ โดยไม่ต้องไปถึง
กระบวนการในช้ันศาล 
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นอกจาก SOPA แล้ว ยังมีร่างรัฐบัญญัติคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (Protection Intellectual 
Property Act หรือ PIPA) ซึ่งเป็นร่างที่มีขอบเขตแคบกว่า SOPA เพราะเน้นไปที่ผู้ให้บริการระบบโดเมนเนม 
(DNS) พวกบริษัททางการเงิน และเครือข่ายโฆษณาต่างๆ ไม่ได้เก่ียวกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 

 
ความคิดเห็นที่มีต่อร่างกฎหมาย SOPA และ PIPA แบ่งเป็น 2 ทิศทาง ทิศทางที่สนับสนุนร่าง

กฎหมายดังกล่าว อ้างถึงความจําเป็นในเรื่องการส่งเสริมความม่ังคั่ง ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างกิจการ และ
นวัตกรรม จึงจําเป็นที่จะต้องต่อสู้กับการละเมิดลิขสิทธ์ิและทรัพย์สินทางปัญญา ขณะที่ทิศทางความคิดเห็นที่
คัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าว ให้เหตุผลว่า ร่างกฎหมายทั้งสองฉบับมีบทบัญญัติที่สามารถสร้างผลเสียให้กับ
อินเทอร์เน็ตอย่างร้ายแรง เน่ืองจากเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่เปิดกว้างและเช่ือมโยงซึ่งเป็นหัวใจของ
อินเทอร์เน็ต รวมถึงเป็นการคุกคามเสรีภาพในการแสดงออกของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก ตลอดจนมีความสุ่ม
เสี่ยงที่เว็บไซต์ที่ถูกออกแบบมาให้เป็นแบบ Open Source จะตกอยู่ในข่ายของการละเมิดลิขสิทธ์ิและ
ทรัพย์สินทางปัญญาตามร่างกฎหมายน้ี 

 
ได้เกิดกระแสคัดค้านร่างกฎหมาย SOPA และ PIPA จากผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ราย

เล็ก-ใหญ่ ตลอดจนองค์กรและผู้ใช้จากภาคประชาสังคมจํานวนมากกว่า 1,000 เว็บไซต์ ซึ่งการประท้วงคร้ัง
ใหญ่เกิดขึ้นในวันที่ 18 มกราคม ค.ศ.2012 (พ.ศ. 2555) โดยผู้เข้าการประท้วงจะปิดเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์ของ
ตัวเอง 1 วัน ส่งผลให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์น้ันๆ ได้ วัตถุประสงค์ของการประท้วงดังกล่าวเป็นไปเพ่ือให้
ทั่วโลกเห็นถึงความเสี่ยงจากการถูกปิดก้ันการเข้าถึงเว็บไซต์ภายใต้อํานาจของร่างกฎหมายดังกล่าว ซึ่งจาก
การรวมตัวคัดค้านและการล็อบบ้ีทางนโยบายอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้ร่างกฎหมายทั้งสองฉบับถูกถอดถอนออก
จากวาระการพิจารณาของสภาคองเกรส 

อีกหน่ึงกรณีตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงแรงผลักดันจากฝั่งผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตที่มีต่อการกํากับ
ดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต คือ กรณีของบิตทอร์เรนต์ (Bit Torrent)15 ซึ่งพบว่ามีปัญหาสําคัญคือ ไฟล์ที่อยู่บน 
บิตทอร์เรนต์ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นไฟล์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีการใช้บิตทอร์เรนต์ทําซ้ําและเผยแพร่ข้อมูลที่
เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ เช่น ไฟล์ภาพยนตร์หรือเพลงต่างๆ ทําให้เกิดกระแสเรียกร้องจากบริษัทเจ้าของลิขสิทธ์ิ
ให้มีการแก้ไขปัญหาในเร่ืองดังกล่าว ซึ่งเว็บไซต์ที่ให้บริการรับฝากไฟล์และแชร์ไฟล์หลายแห่งก็ต้องเผชิญกับ
ปัญหาข้อกฎหมายเช่นเดียวกับบิตทอร์เรนต์ ส่งผลให้หลายเว็บไซต์งดให้บริการการแชร์ไฟล์เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
ถูกฟ้องร้องเรื่องการอนุญาตให้มีการแชร์ไฟล์ที่มีเน้ือหาละเมิดลิขสิทธ์ิ 
 

                                           
15 บิตทอร์เรนต์ (BitTorrent) เป็นโพรโทคอลรูปแบบเพียร์-ทู-เพียร์ (Peer-to-Peer หรือ P2P) สําหรับแลกเปล่ียนไฟล์ข้อมูลระหว่างเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ด้วยกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ เพลง ภาพถ่าย วิดีโอเกม และอ่ืนๆ  
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2.2 ประสบการณก์ารกํากับดูแลเน้ือหาอินเทอร์เน็ตของสหภาพยุโรป  
การกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตของสหภาพยุโรป จะไม่ได้เน้นเสรีภาพอย่างสุดขั้ว แม้ว่าประเทศ

ส่วนใหญ่ในสหภาพยุโรปจะเป็นประเทศเสรีนิยม แต่การกํากับดูแลเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตจะมุ่งปกป้องและ
สนับสนุนวัฒนธรรม เอกลักษณ์ และเศรษฐกิจของชาติ โดยสามารถประมวลภาพประสบการณ์การกํากับดูแล
อินเทอร์เน็ตได้เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงของการสร้างวัฒนธรรมของความรับผิดชอบร่วมกันในการกํากับดูแล (ค.ศ. 
1999-2004 หรือพ.ศ. 2542-2547) และช่วงของการกํากับดูแลร่วมกัน (co-regulation) (ค.ศ.2005-ปัจจุบัน 
หรือพ.ศ. 2548-ปัจจุบัน) 

 
 เริ่มต้นจากช่วงของการสร้างวัฒนธรรมของความรับผิดชอบร่วมกันในการกํากับดูแล (ค.ศ. 1999-
2004 หรือพ.ศ. 2542-2547) ในช่วงเวลาดังกล่าวรูปแบบการกํากับดูแลอินเทอร์เน็ตของประเทศในกลุ่ม
สหภาพยุโรปจะเป็นไปตาม “บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการกํากับดูแลเน้ือหาบนอินเทอร์เน็ต” (Memorandum 
on the Regulation of Internet Content) ที่ประมวลและร่างขึ้นโดยศูนย์วิจัยสื่อของมูลนิธิเบอร์เธลส์แมน 
(Bertelsmann Foundation) ในประเทศเยอรมนี ซึ่งประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปให้การยอมรับข้อตกลง
ดังกล่าว สะท้อนจากการที่สาระสําคัญของบันทึกข้อตกลงดังกล่าวปรากฏอยู่ใน “แผนการสร้างอินเทอร์เน็ตที่
ปลอดภัยย่ิงขึ้นของสหภาพยุโรป ปี ค.ศ. 1999-2004” (EU Safer Internet Action Plan 1999-2004) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือหาแนวทางในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่เป็นอันตรายบนอินเทอร์เน็ตให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
 ผู้เช่ียวชาญจากนานาชาติในสาขาวิชาและความสนใจด้านต่างๆ อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย 
และสังคมศาสตร์ ที่ร่วมกันร่าง“แผนการสร้างอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยย่ิงขึ้นของสหภาพยุโรป ปี ค.ศ. 1999-
2004” มีความคิดเห็นร่วมกันเบ้ืองต้นว่า อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อระดับโลก จึงไม่สามารถพ่ึงพาเฉพาะภาคส่วนใด
ภาคส่วนหน่ึงเพ่ือปกป้องคุ้มครองผู้ใช้ที่เป็นเด็กและเยาวชนได้ ดังน้ัน แนวทางที่ควรจะเป็นสําหรับการกํากับ
ดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต คือ การประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อีก
ทั้งควรที่จะแบ่งเน้ือหาให้ชัดเจนเป็น 2 ประเภท คือ เน้ือหาที่ผิดกฎหมาย และเน้ือหาที่เป็นอันตรายหรือมี
ความเสี่ยง เพ่ือให้การกํากับดูแลเนื้อหามีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น โดยอาศัยกลไกการกํากับดูแลที่หลากหลาย
ร่วมกัน ได้แก่ การกํากับดูแลตนเองของภาคอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต การแบ่งประเภท ติดป้ายและจัดอันดับ
ของเน้ือหา (โดยผู้ผลิตเน้ือหาเอง) และการใช้ระบบการกลั่นกรองเน้ือหา (โดยผู้ใช้) การมีสายด่วนให้ผู้ใช้ การ
บังคับใช้และดําเนินการตามกฎหมายเพ่ือเสริมการกํากับดูแลตนเอง และ การสร้างความรู้เท่าทันสื่อ 
 
 นอกจากน้ี สหภาพยุโรปยังได้ทบทวนการกํากับดูแลสื่อประเภทโสตและวีดิทัศน์ (audio-visual) ให้
ผนวกรวมอินเทอร์เน็ตเข้าไปด้วย โดยในช่วงปี ค.ศ.2003-2006 (พ.ศ. 2546-2549) คณะกรรมาธิการสหภาพ
ยุโรปได้แก้ไขระเบียบโทรทัศน์ไร้พรมแดน (Television Without Frontiers Directive หรือ TVWF Directive) 
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และเปลี่ยนช่ือเป็น ระเบียบการบริการสื่อโสตทัศน์ (Audiovisual Media Services Directive หรือ AVMSD) 
เน่ืองจากพบว่าเทคโนโลยีสื่อต่างๆ พัฒนาไปไกลมากขึ้น มีการหลอมรวมกันทําให้การกํากับดูแลเนื้อหามีความ
ซับซ้อนมากข้ึน และต่อมาได้ออกแผนการสร้างอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยย่ิงขึ้นของสหภาพยุโรปฉบับเพ่ิมเติม 
(EU Safer Internet Plus Program) ที่มีผลบังคับใช้ระหว่างปี ค.ศ.2004-2007 (พ.ศ. 2547-2550) เพ่ือ
ดําเนินกิจกรรมหลักๆ ดังต่อไปน้ี การต่อสู้กับเน้ือหาผิดกฎหมาย การจัดการกับเน้ือหาที่ไม่เป็นที่ต้องการและ
เป็นอันตราย และการส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้
ให้แก่ประชาชน  
 
 การกํากับดูแลเน้ือหาออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือเป็นอีกประเด็นหน่ึงที่สหภาพยุโรปให้ความสําคัญ 
โดยเป็นรูปแบบการกํากับดูแลตนเองของภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการพิทักษ์คุ้มครองเด็กและเยาวชนจาก
การใช้โทรศัพท์มือถือ โดยผู้ประกอบการธุรกิจโทรศัพท์มือถือระดับแนวหน้าของยุโรปได้ลงนามในข้อตกลงว่า
ด้วยเรื่องดังกล่าว ตามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป 
 
 ต่อมาการกํากับดูแลเน้ือหาอินเทอร์เน็ตของสหภาพยุโรปเข้าสู่ช่วงที่สอง คือ ช่วงของการกํากับดูแล
ร่วมกัน (co-regulation) (ค.ศ.2005-ปัจจุบัน หรือพ.ศ. 2548-ปัจจุบัน) จากปัจจัยเรื่องความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ทําให้แนวทางการกํากับดูแลอินเทอร์เน็ตที่เคยปฏิบัติมาอาจไม่ทันต่อยุคสมัย จึงได้มี
ความพยายามที่จะค้นหาแนวทางใหม่ในการกํากับดูแลเนื้อหา คณะกรรมาธิการแห่งยุโรปจึงเร่ิมนําเอาแนวคิด
เก่ียวกับการอภิบาล (governance)16 อินเทอร์เน็ตขึ้นมาพิจารณาแทนที่แนวคิดการปกครอง (government) 
และการสั่งการควบคุม (command and control) ซึ่งเน้นการดําเนินการตามกฎหมายและใช้กฎระเบียบ
ต่างๆ  
 
 แนวทางใหม่ในการกํากับดูแลเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตของสหภาพยุโรป จะเน้นไปที่การกํากับดูแล
ร่วมกัน ซึ่งถือได้ว่าแนวทางดังกล่าวเป็น “ทางสายกลาง” ระหว่างการกํากับดูแลโดยรัฐกับการกํากับดูแล
ตนเองของภาคอุตสาหกรรมและของผู้ใช้ ในการกํากับดูแลร่วมกันน้ีจะประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
หลายภาคส่วน ภาครัฐที่ร่วมอยู่ในโครงสร้างการกํากับดูแลร่วมกันน้ี จะใช้อํานาจทางกฎหมายเพ่ือยับย้ังหรือ
แทรกแซงตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อมาผนวกรวมกับการกํากับดูแลตนเองโดยภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภคท่ีเน้น
ไปในเรื่องจรรยาบรรณหรือมาตรฐานทางจริยธรรม จึงทําให้การกํากับดูแลโดยภาพรวมยืดหยุ่นและมี

                                           
16 แนวคิดการอภิบาลพัฒนามาจากวิชาการทางรัฐศาสตร์จึงแตกต่างแนวคิดการกํากับดูแลแบบปกครองควบคุมที่มาจากวิชาการทางกฎหมาย 
ภาพรวมของแนวคิดการอภิบาลเน้นการใช้เครือข่ายและการสร้างกฎและระเบียบโดยสถาบันที่ไม่เป็นทางการในลักษณะคล้ายๆ กับที่ปฏิบัติกันใน
องค์กรข้ามชาติ (multinational organizations) การอภิบาลจะทําได้โดยผ่านเครือข่ายความร่วมมือในการกํากับดูแล ซึ่งรวมถึง องค์กรภาครัฐ 
ผู้ประกอบการในภาคเอกชนที่มีรูปแบบความร่วมมือกัน และ ภาคประชาสังคม   
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ประสิทธิภาพมากขึ้น เน่ืองจากการท่ีรัฐมีอํานาจตามกฎหมายจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการ
ตอบสนองข้อร้องเรียนของผู้ใช้อย่างทันท่วงทีมากย่ิงขึ้น  
 

การกํากับดูแลร่วมกันในสหภาพยุโรป มีหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น สภามาตรฐานวีดิทัศน์ของ 
สหราชอาณาจักร ในการร่างจรรยาบรรณหรือมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นความริเริ่มจากภาคอุตสาหกรรมเอง
และมาจากสาธารณะ และการบังคับใช้มาตรฐานจริยธรรม/จรรยาบรรณดังกล่าวอยู่ในความดูแลของ
คณะกรรมการซึ่งแต่งต้ังโดยอุตสาหกรรมและมีส่วนร่วมจากสาธารณะ ในส่วนของการแทรกแซงหรือลงโทษ
ใดๆ จะเป็นการฟ้องร้องคดีแพ่ง 

 
 คณะกรรมการอิสระแห่งสหราชอาณาจักรเพ่ือมาตรฐานในกิจการโทรศัพท์และบริการสารสนเทศ มีผู้
ที่ร่างจรรยาบรรณคือ ภาคอุตสาหกรรมเท่าน้ัน แต่ภาคอุตสาหกรรมและสาธารณะจะร่วมกันดูแลเรื่องการ
บังคับใช้มาตรฐานจริยธรรม/จรรยาบรรณดังกล่าวในรูปของคณะกรรมการ โดยมีความเช่ือมโยงกับอํานาจของ
องค์กรกํากับดูแลของรัฐคือ Ofcom และการดําเนินการลงโทษจะใช้การปรับ และจะมีอํานาจลงโทษสํารอง
เสริมอยู่ที่ Ofcom ซึ่งเป็นผู้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริษัทโทรคมนาคม 
 
 ในส่วนของสมาคมผู้ประกอบการบริการอินเทอร์เน็ตของอิตาลี ผู้ต้องการหรือริเริ่มให้ร่างจรรยาบรรณ
หรือมาตรฐานทางจริยธรรมมาจากภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐร่วมกัน แต่ภาครัฐจะมีหน้าที่ในการร่าง
จรรยาบรรณแต่เพียงผู้เดียว ขณะที่ผู้บังคับใช้มาตรฐานจริยธรรม/จรรยาบรรณดังกล่าว และการลงโทษหรือ
แทรกแซงใดๆ ในกรณีละเมิด คือหน้าที่ของ ภาคอุตสาหกรรม แต่เพียงผู้เดียว 
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2.3 ประสบการณ์การกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 
 

 กรณีศึกษา สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีช่ือเสียงอย่างมากในเร่ืองของการปิดก้ันและควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ต 

เกือบทุกพ้ืนที่และทุกความเคลื่อนไหวบนอินเทอร์เน็ตของจีนถูกเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบจากทางการจีน
อย่างใกล้ชิด แนวทางสําคัญที่ทางการจีนใช้ในการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต คือ การควบคุมการเข้าถึง
ข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และการควบคุมเน้ือหาบนอินเทอร์เน็ต 

 
การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ทางการจีนได้ดําเนินมาตรการน้ีกับภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ 

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Providers หรือ ISPs) ผู้ให้บริการเน้ือหาอินเทอร์เน็ต (Internet 
Content Providers หรือ ICPs) ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการโฮสต้ิงหรือเซิร์ฟเวอร์ ผู้สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต 
(Internet subscribers) และผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ โดยบังคับให้ภาคส่วนต่างๆ ข้างต้นต้องได้รับ
ใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของทางราชการ และในการให้บริการของ ISPs และ ICPs ต้องมีการ
บันทึกข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการ รวมถึงเน้ือหาที่โพสต์ และต้องให้ความร่วมมือกับรัฐเมื่อรัฐขอข้อมูลดังกล่าว 
ตลอดจนต้องรับผิดชอบกับเน้ือหาท่ีมีการเผยแพร่ด้วย ทําให้ทั้ง ISPs และ ICPs สอดส่องเฝ้าระวังและ
เซ็นเซอร์ของตนเอง รวมถึงจํากัดการเข้าถึงข้อมูลอินเทอร์เน็ตของสมาชิกด้วย ในส่วนของผู้ใช้บริการต้องไปขึ้น
ทะเบียนที่สํานักงานตํารวจท้องถิ่นภายใน 30 วันนับจากสมัครใช้บริการกับ ISP และในส่วนของสถาน
ประกอบการท่ีจะให้บริการอินเทอร์เน็ต หรืออินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ก็มีข้อกําหนดหลายขั้นตอน มีความยุ่งยาก 
และเสียค่าใช้จ่ายสูง ในการขออนุญาตจัดต้ัง เช่น ภายในร้านต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัย มีวิธีการควบคุมการ
เข้าถึงข้อมูล รวมถึงมีผู้ดูแลทางเทคนิคและผู้ดูแลความปลอดภัยที่เหมาะสม และจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐ
ก่อนจึงจะสามารถเปิดบริการได้  

 
วิธีการอีกวิธีหน่ึงที่สาธารณรัฐประชาชนจีนใช้ในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลอินเทอร์เน็ต คือ 

มาตรการที่รู้จักกันในช่ือ “กําแพงไฟร์วอล” ของจีน (The Great Firewall) โดยมาตรการดังกล่าวจะจํากัด
ขอบเขตของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เป็นเพียงเครือข่ายภายในประเทศ (national intranet) ในส่วนของการ
เช่ือมต่อกับเครือข่ายระดับโลก (global internet) จะทําได้ผ่านช่องทางที่รัฐกําหนดไว้ให้เท่าน้ัน น่ันคือ ISPs 
รวมถึง ICPs ที่ต้องการจะเช่ือมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในระดับสากลเพ่ือบริการผู้ใช้ จําเป็นจะต้อง
ดําเนินการเช่ือมต่อผ่านผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Internet Access Providers หรือ IAPs) ซึ่งได้รับ
การอนุญาตจากรัฐบาล ซึ่งในปัจจุบันมี IAPs ที่ได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลจีนจํานวน 9 ราย โดยทั้งหมด
ขึ้นกับ MII 
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อีกหน่ึงแนวทางที่สําคัญคือการควบคุมเน้ือหาบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการควบคุมในระดับที่เข้มงวด
มาก โดยในมาตรา 15 ของมาตรการในการจัดการการให้บริการข้อมูลอินเทอร์เน็ต ค.ศ.2000 (Measure for 
Managing Internet Information Services, 2000) ได้ระบุประเภทของข้อมูลที่ห้ามผลิต ทําซ้ํา ประกาศ 
หรือเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นข้อมูลที่ 

1) ขัดต่อข้อกฎหมายต่างๆ ที่ตราไว้ในรัฐธรรมนูญ 
2) เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศ เปิดเผยความลับของประเทศ ทําลายล้างระบอบการ

ปกครอง และทําลายความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันภายในประเทศ 
3) ทําลายศักด์ิศรีและผลประโยชน์ของประเทศ 
4) ส่งเสริมให้เกิดความเกลียดชังหรือการแบ่งแยกระหว่างกลุ่มชาติพันธ์ุ ทําลายความเป็นหน่ึงเดียว

ของประเทศ 
5) ทําลายความเช่ือทางศาสนาของประเทศ เผยแพร่ลัทธิอันช่ัวร้ายหรือความเช่ือเรื่องระบบขุนนาง

หรือเรื่องผีสาง 
6) เป็นข่าวลือซึ่งรบกวนความสงบสุขหรือทําลายความมั่นคงของประเทศ 
7) เผยแพร่ภาพลามกอนาจารหรือเร่ืองทางเพศ สนับสนุนการพนัน ความรุนแรง การฆาตกรรม 

หรือการก่อการร้าย หรือย่ัวยุให้ก่ออาชญากรรม 
8) เป็นการดูถูกหรือหมิ่นประมาทผู้อ่ืน หรือละเมิดสิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายของผู้อ่ืน 
9) ประกอบด้วยเน้ือหาอ่ืนๆ ซึ่งถูกห้ามโดยกฎหมายหรือข้อบังคับทางการปกครอง 

 
จากบทบัญญัติดังกล่าวส่งผลให้หลายเว็บไซต์ถูกเซ็นเซอร์โดยรัฐบาลจีน เช่น เว็บไซต์เก่ียวกับลัทธิช่ีกง 

(Qigong) ของกลุ่มฟาหลุนกง (Falun Gong) เว็บไซต์เก่ียวกับองค์ดาไล ลามะ และขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือ
การปลดปล่อยทิเบต เว็บไซต์ที่นําเสนอประเด็นต้องห้าม เช่น การประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อ ค.ศ. 
1989 (พ.ศ. 2532) แนวคิดประชาธิปไตย หรือลัทธิมาร์กซิสต์ รวมถึงเว็บไซต์สื่อที่มีเน้ือหาที่ไม่ได้ผ่านการ
กํากับดูแล เช่น เว็บไซต์ยูทูบ และ เว็บไซต์วิกิพีเดีย 

 
แม้แต่เว็บไซต์สืบค้นข้อมูล (search engine) ทั้งในประเทศอย่าง Baidu และระดับนานาชาติ เช่น 

google.cn และ yahoo.cn ก็ไม่พ้นจากการควบคุมเน้ือหาเช่นกัน โดยทางการจีนจะปิดก้ันการแสดงผลการ
ค้นหาข้อมูลต้องห้ามต่างๆ หากผู้ใช้สืบค้นข้อมูลโดยใช้คําต้องห้ามต่างๆ ก็จะไม่มีการแสดงผลการสืบค้น หรือ
หากมีการแสดงผลก็จะอยู่ในลําดับท้ายๆ ของรายการ ในกรณีของ google.cn จะมีการข้ึนข้อความท่ีด้านล่าง
ของหน้าเว็บว่า “เน่ืองจากข้อบังคับทางกฎหมายของประเทศ จึงไม่สามารถแสดงผลการสืบค้นได้”  

 
รัฐบาลจีนไม่ได้จัดต้ังหน่วยงานเฉพาะเพื่อคอยเฝ้าระวังและติดตามห้องสนทนาหรือกระทู้ตามเว็บ

บอร์ดบนอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง แต่บทลงโทษสั่งปิดการดําเนินกิจการ ISPs ICPs และ สถานประกอบการ
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อินเทอร์เน็ต ที่ปล่อยให้สมาชิกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเผยแพร่เน้ือหาที่ไม่เหมาะสมหรือต้องห้ามก็เพียงพอที่จะทําให้
ผู้ประกอบการเหล่าน้ีเซ็นเซอร์ตัวเอง และตรวจสอบเฝ้าระวัง ตลอดจนลบความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมของ
สมาชิกผู้ใช้อย่างแข็งขัน 

 
นอกจากการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และการควบคุมเน้ือหาบนอินเทอร์เน็ตแล้ว 

รัฐบาลจีนยังเข้าไปกํากับดูแลเกมออนไลน์และเว็บบล็อกอย่างใกล้ชิด ในส่วนของเกมออนไลน์ รัฐบาลได้มุ่ง
ควบคุมเน้ือหาเกมท่ีไม่เหมาะสม สนับสนุนเกมที่สอดคล้องหรือส่งเสริมค่านิยมในแนวทางของรัฐบาลจีน 
แก้ปัญหาการเสพติดเกมออนไลน์ และในส่วนของเว็บบล็อก ซึ่งถูกมองว่าอาจเป็นพ้ืนที่ที่สร้างการท้าทาย
อํานาจของรัฐบาลจีน ผ่านการที่เว็บบล็อกเกอร์ทําหน้าที่เป็นนักข่าวพลเมือง (Citizen Journalist) รัฐบาลได้
ใช้รูปแบบการกํากับดูแลแบบผสมผสาน ทั้งวิธีการทางกฎหมาย การปิดก้ันด้วยเทคโนโลยี (block) และการ
กลั่นกรองเน้ือหา (filter) 
 

 กรณีศึกษา สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
สิงค์โปร์มีนโยบายชัดเจนในการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นสังคมสารสนเทศ แต่นโยบายเก่ียวกับ

อินเทอร์เน็ตยังไม่เปิดกว้างมากนัก แม้ว่ารัฐบาลสิงคโปร์ได้แสดงเจตจํานงในการควบคุมสื่ออินเทอร์เน็ตใน
ลักษณะแนวทางแบบหลวมๆ (light-touch approach) และนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดการกํากับดูแล
ตนเองของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติ รัฐบาลสิงคโปร์มีการควบคุมสื่อ
อินเทอร์เน็ตอย่างเข้มงวดกว่าเจตจํานงที่ได้วาง ผ่านการใช้อํานาจควบคุมตามกฎหมาย ซึ่งสิงคโปร์ เป็น
ประเทศเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่มีกฎหมายควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ต จากพ้ืนฐานความเช่ือที่ว่า ความ
คิดเห็นคัดค้านและแสดงความไม่เห็นด้วยต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต จะนําไปสู่การต่อต้านการควบคุมและการ
ปกครอง ตลอดจนการดําเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐในที่สุด 

 
องค์กรที่มีอํานาจหน้าที่ในการกํากับดูแลอินเทอร์เน็ตของสิงคโปร์ คือ องค์การพัฒนาสื่อแห่งสิงค์โปร์ 

(Media Development Authority หรือ MDA) ซึ่งมีที่มาจากการรวม 3 หน่วยงานด้านสื่อ ได้แก่ กิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งสิงคโปร์ (Singapore Broadcasting Authority หรือ SBA) กรม
ภาพยนตร์และการพิมพ์ (Films and Publications Department) และคณะกรรมาธิการภาพยนตร์แห่ง
สิงคโปร์ (Singapore Film Commission หรือ SFC) โดย MDA มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อ
ของประเทศสิงคโปร์ให้รุดหน้าย่ิงขึ้น 

 
กฎหมายและมาตรการเฉพาะที่ใช้ในการกํากับดูแลอินเทอร์เน็ตของสิงคโปร์ มี 3 ฉบับ ได้แก่  
1) แผนการออกใบอนุญาตอินเทอร์เน็ต (Internet Class License Scheme) ใช้สําหรับการกํากับ

ดูแลการออกใบอนุญาตแก่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ ISPs (Internet Service Providers) 
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และผู้ให้บริการเน้ือหาอินเทอร์เน็ต หรือ ICPs (Internet Content Providers) โดย ISPs และ 
ICPs ที่ให้บริการเน้ือหาเก่ียวข้องกับการเมืองหรือศาสนา ต้องขอใบอนุญาตโดยลงทะเบียนกับ 
MDA และจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเพ่ือให้คงสถานภาพการได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
เง่ือนไขดังกล่าวคือการที่ ICPs จะต้องไม่นําเสนอ “เนื้อหาหรือการแลกเปลี่ยนโต้เถียงใดๆ ที่มี
ความอ่อนไหวทางการเมือง หรือเป็นการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและศาสนารวมถึงภาพโป๊เปลือย
ด้วย”  

2) กฎ กติกา มารยาทและมาตรฐานการใช้อินเทอร์เน็ต (Internet Code of Practice) ให้อํานาจ
แก่เจ้าหน้าที่รัฐในการปิดก้ันเน้ือหาที่เข้าข่ายต้องห้าม เช่น เนื้อหาที่ “ขัดต่อสาธารณประโยชน์
และความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงของชาติ ตลอดจนความเหมาะสมและรสนิยมอันดี” ซึ่ง
สําหรับ MDA อินเทอร์เน็ตถูกพิจารณาให้มีสถานภาพเหมือนสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์ 

3) แนวทางสําหรับภาคอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต (Industry Guidelines) เป็นแนวทางสําหรับ
กํากับดูแล ISPs และ ICPs โดยเฉพาะ โดยภาพรวมของ Industry Guidelines จะมุ่งกํากับ ISPs 
ดําเนินการปิดก้ันเว็บไซต์ตามรายช่ือที่ MDA แจ้งมา ขณะที่ ICPs มีหน้าที่ให้บริการประเภทห้อง
สนทนาและเว็บบอร์ดเฉพาะในหัวข้อที่ไม่ได้ห้ามตามกฎหมายเท่าน้ัน นอกจากน้ี ใน Industry 
Guidelines ยังได้กําหนดลักษณะของเน้ือหาต้องห้าม ซึ่งจะเน้นไปที่เน้ือหาโป๊เปลือย กิจกรรม
ทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง การรักร่วมเพศ การมีเพศสัมพันธ์ในครอบครัว การมีเซ็กซ์กับเด็ก ความ
รุนแรง และเน้ือหาที่สร้างความเกลียดชัง โดยเฉพาะเร่ืองความแตกต่างในชาติพันธ์ุ เช้ือชาติ และ
ศาสนา 

 
นอกจากน้ี ยังมีการใช้กฎหมายอ่ืนๆ ร่วมด้วยในการกํากับดูแลอินเทอร์เน็ต เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการ

การปลุกระดมฝูงชนให้ก่อความไม่สงบต่อต้านรัฐบาล (Sedition Act) เป็นต้น กล่าวได้ว่า สิงคโปร์มีการกํากับ
ดูแลอินเทอร์เน็ตที่เข้มงวดโดยใช้ระบบการกลั่นกรองเน้ือหาประกอบกับมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุม
เน้ือหาบนอินเทอร์เน็ต โดยเน้นควบคุมเน้ือหาที่กระทบต่อประเด็นการเมือง ศาสนา และศีลธรรม 
 

 กรณีศึกษา สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 
รูปแบบการกํากับดูแลอินเทอร์เน็ตของเกาหลีใต้จะใช้การกํากับดูแลร่วมระหว่างภาครัฐและ

ภาคเอกชน ในส่วนของการกํากับดูแลโดยภาครัฐ รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ออกมาตรการทางกฎหมายและการ
ควบคุมทางเทคโนโลยี เพ่ือป้องกันการเข้าถึง รวมถึงการเผยแพร่เน้ือหาที่ไม่เหมาะสมบนอินเทอร์เน็ต เน้ือหา
ที่ไม่เหมาะสมท่ีว่าน้ัน จะเน้นไปที่เน้ือหาที่เป็นปรปักษ์ต่อรัฐบาล และเน้ือหาที่เป็นภัยต่อความม่ันคงทางการ
เมืองของประเทศ เช่น เน้ือหาที่แสดงความสนับสนุนเกาหลีเหนือ เป็นต้น 
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หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ในการกํากับดูแลอินเทอร์เน็ตของเกาหลีใต้ ได้แก่ กระทรวง
สารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตแห่งเกาหลีใต้ (Korean Internet 
Safety Commission หรือ KISCOM) ซึ่งมีอํานาจในการจัดว่าเน้ือหาใดเป็นเน้ือหาที่อันตราย และเว็บใดที่
ควรถูกปิดก้ัน ตลอดจนสร้างระบบเฝ้าระวังการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารที่ผิดกฎหมายและเป็นอันตรายบน
อินเทอร์เน็ต และ สํานักงานสร้างและส่งเสริมโอกาสทางดิจิทัล (Korea Agency for Digital Opportunity 
and Promotion หรือ KADO) ซึ่งมีบทบาทในการทําวิจัย ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการใช้อินเทอร์เน็ตและเกม
ออนไลน์ โดยมีกฎหมายหลักที่ใช้ในการกํากับดูแลอินเทอร์เน็ต คือ กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ (National 
Security Law หรือ NSL)  

 
ในส่วนของการกํากับดูแลร่วมโดยภาคเอกชน KISCOM จะส่งเสริมให้มีการจัดระดับเน้ือหาบน

อินเทอร์เน็ต (Internet Content Rating Service) ตามความสมัครใจ โดยเว็บไซต์ต่างๆ จะประเมินระดับ
ความเหมาะสมของเนื้อหาในเว็บไซต์ของตนสําหรับผู้ใช้ที่เป็นเด็ก รวมถึงจัดหาซอฟต์แวร์สําหรับกลั่นกรอง
เนื้อหาและเทคโนโลยีที่จําเป็นในการจัดระดับเน้ือหาให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองและโรงเรียน 

 
ผู้ประกอบการเว็บไซต์สืบค้นข้อมูล หรือ search engine ในเกาหลีใต้ ก็มีส่วนร่วมในการกํากับดูแล

อินเทอร์เน็ต ผ่านการติดต้ังระบบให้ผู้ที่ต้องการเข้าเว็บไซต์ที่มีภาพโป๊ หรือเน้ือหาเก่ียวกับเกย์และเลสเบี้ยน 
ต้องแจ้งอายุตามบัตรประจําตัวประชาชนก่อน โดยต้องมีอายุ 19 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถเข้าใช้บริการได้ 

 
นอกจากน้ี ISPs ยังถูกกําหนดให้ดําเนินการปิดก้ันเว็บไซต์ตามรายช่ือที่ KISCOM แจ้ง และยังมี

ข้อกําหนดไปถึงสถานให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีผู้ใช้ที่เป็นเด็ก เช่น อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ห้องสมุดสาธารณะ หรือ
โรงเรียน ต้องติดต้ังซอฟต์แวร์โปรแกรมสําหรับกลั่นกรองเน้ือหาบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งข้อกําหนดดังกล่าว
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและเยาวชน (Youth Protection Act) ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) ซึ่ง
กําหนดให้ ISPs ทําหน้าที่เป็นผู้คุ้มครองเด็กและเยาวชนด้วยการปิดก้ันการเข้าถึงเน้ือหาที่ไม่เหมาะสมผ่าน
เครือข่ายของตน 

 
ในส่วนของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ออกกฎหมายกําหนดให้ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต

ระบุตัวตนที่แท้จริงในการโพสต์เน้ือหาบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือป้องกันการเผยแพร่เน้ือหาที่ไม่เหมาะสม 
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ตารางที่ 2 สรุปประสบการณ์การกํากับดูแลจากต่างประเทศ 
แนวทางการ
กํากับดูแล 

สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ 

หลักการสําคัญใน
การกํากับดูแล
เนื้อหา 

- ใช้แนวนโยบายท่ี
เปิดกว้าง (open 
policy) โดยเน้นให้
ภาคเอกชนเป็น
ผู้นําในการวาง
กรอบนโยบาย 
- ให้ตลาดเป็นตัว
ผลักดันรูปแบบการ
กํากับดูแลท่ี
เหมาะสมของสื่อ
ใหม่ (market-
driven medium) 

- ปกป้องและ
สนับสนุน
วัฒนธรรม 
เอกลักษณ์ และ
เศรษฐกิจของชาติ 
- ป้องกันเด็กและ
เยาวชนจาก
เนื้อหาท่ีเป็น
อันตรายบน
อินเทอร์เน็ต 

- ป้องกันและ
ควบคุมการใช้
อินเทอร์เน็ต
ในทางท่ีอาจ
สั่นคลอนหรือเป็น
ภัยต่อความมั่นคง
ต่อการเมือง
ภายในประเทศ 

- ป้องกันและ
ควบคุมไม่ให้มี
เนื้อหา
อินเทอร์เน็ตท่ีจะ
นําไปสู่การต่อต้าน
การควบคุมและ
การปกครอง 
รวมถึงนโยบาย
ของรัฐ 

- การพิจารณาภาพ
การกํากับดูแล
อินเทอร์เน็ตแบบ
รอบด้านท้ังในแง่
โอกาสและปัญหา  
- ส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล 

แนวทางการ
กํากับดูแล 

การกํากับดูแล
ตนเองของ
ภาคเอกชน  

การกํากับดูแล
ร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดย
ใช้กลไกการกํากับ
ดูแลแบบ
ผสมผสาน 

การกํากับดูแลโดย
รัฐ โดยเน้นการปิด
กั้นและควบคุม
การเข้าถึงข้อมูล
ในอินเทอร์เน็ต
และการควบคุม
เนื้อหาบน
อินเทอร์เน็ต 

การกํากับดูแลโดย
รัฐ โดยใช้นโยบาย
รวมศูนย์ของรัฐ
ตํารวจ 

การกํากับดูแล
ร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดย
ภาครัฐจะเน้นการ
ปดิกั้น และส่งเสริม
ให้ภาคเอกชนกํากับ
ดูแลตนเองผ่านการ
จัดอันดับและติด
ป้ายเนื้อหา 

ตัวอย่างกฎหมาย
หรือมาตรฐานท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
กํากับดูแล 

- บทบัญญัติแก้ไข
เพ่ิมเติมมาตรา 1 
แห่งรัฐธรรมนูญ
แห่งสหรัฐอเมริกา 
(The First 
Amendment of 
the US 
Constitution) 
- กฎหมายลิขสิทธ์ิ
ดิจิทัลแห่ง
สหัสวรรษ ค.ศ. 
1998 (Digital 

- แผนการสร้าง
อินเทอร์เน็ตท่ี
ปลอดภัยย่ิงข้ึน
ของสหภาพยุโรป 
ปี ค.ศ. 1999-
2004 (EU Safer 
Internet Action 
Plan 1999-
2004) 
- ระเบียบว่าด้วย
พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

- มาตรการในการ
จัดการการ
ให้บริการข้อมูล
อินเทอร์เน็ต 
(Internet 
Information 
Services หรือ 
IIS) 
- มาตรการ 
“กําแพงไฟร์วอล” 
(The Great 
Firewall) 

- แผนการออก
ใบอนุญาต
อินเทอร์เน็ต 
(Internet Class 
License 
Scheme) 
- กฎ กติกา 
มารยาทและ
มาตรฐานการใช้
อินเทอร์เน็ต 
(Internet Code 
of Practice) 

- กฎหมายความ
ม่ันคงแห่งชาติ 
(National Security 
Law หรือ NSL) 
- กฎหมายสําหรับ
ธุรกิจสื่อสารและ
อิเล็กทรอนิกส์ (Law 
for Electronics 
and 
Communications 
Businesses) 
- กฎหมายธุรกิจ
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แนวทางการ
กํากับดูแล 

สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ 

Millennium 
Copyright Act 
1998 หรือ 
DMCA) 
- กฎหมายรักชาติ
ของสหรัฐอเมริกา 
(USA PATRIOT 
Act)  

(Electronic 
Commerce 
Directive หรือ 
ECD) 

- มาตรการในการ
จัดการการ
ให้บริการข้อมูล
อินเทอร์เน็ต 
ค.ศ.2000 
(Measure for 
Managing 
Internet 
Information 
Services, 2000) 

- แนวทางสําหรับ
ภาคอุตสาหกรรม
อินเทอร์เน็ต
(Industry 
Guidelines) 
- กฎหมายอ่ืนๆ 
เช่น กฎหมาย
เกี่ยวกับการการ
ปลุกระดมฝูงชน
ให้ก่อความไม่สงบ
ต่อต้านรัฐบาล 
(Sedition Act) 

โทรคมนาคม 
(Telecommunicat
ion Business Act) 
- กฤษฎีกาว่าด้วย
การกลั่นกรอง
เนื้อหาบน
อินเทอร์เน็ต 
ค.ศ.2001 
(Internet Content 
Filtering 
Ordinance 2001) 
- พระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็กและ
เยาวชน (Youth 
Protection Act) 
ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 
2540) 
- ร่างกฎหมาย
เกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนซ้ือขาย
โดยใช้เงินจริง (Real 
Money 
Transactions หรือ 
RMT) 

 
3. การศึกษาเก่ียวกับสถานภาพและปญัหาการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเ์น็ตในประเทศไทย  
 

ในส่วนน้ีจะประกอบไปด้วยเน้ือหา 3 ส่วน ดังน้ี 
3.1 โครงสร้างและกระบวนการของการกํากับดูแลเน้ือหาอินเทอร์เน็ตโดยภาครัฐมีองค์ประกอบ 

กระบวนการ และปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง 
3.2 กรณีศึกษาของการกํากับดูแลเนื้อหาโดยตัวกลางอินเทอร์เน็ตประเภทต่างๆ สะท้อนถึงแนวทาง

ในการกํากับดูแลที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  
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3.3 ตัวกลางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีทัศนะอย่างไรต่อระบบภาระรับผิดของตัวกลางตาม
กฎหมายในประเทศไทย และสะท้อนปัญหาอะไรบ้าง 

 
3.1 โครงสร้างและกระบวนการของการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตโดยภาครัฐมีองค์ประกอบ 

กระบวนการ และปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง 
โครงสร้างและปัญหาการกํากับดูแลเน้ือหาอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีความแตกต่างกันในแต่ละยุค

สมัย ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยจะพบว่า
โครงการสร้างของการกํากับดูแลอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันประกอบขึ้นจากนโยบาย 
ความคิดริเริ่ม และกิจกรรมจากภาคส่วนหลักๆ ในสังคมไทย คือ ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต และ
ภาคประชาสังคม อย่างไรก็ตามในงานน้ีจะเน้นเฉพาะการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตโดยภาครัฐ ในส่วนของ
การกํากับดูแลเน้ือหาโดยภาคอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตและภาคประชาสังคม จะมีการกล่าวถึงในรายงานอ่ืนๆ 
ต่อไป 

การกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตโดยรัฐไทยน้ัน สามารถแบ่งเป็นช่วงสําคัญ 4 ช่วงด้วยกัน ดังน้ี 
3.1.1 การกํากับดูแลเน้ือหาอินเทอร์เน็ตในยุคแห่งเสรีภาพจากการไร้โครงสร้างและกลไกที่ชัดเจน

ในการกํากับดูแล (พ.ศ. 2530-2542) 
3.1.2 การกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตโดยโครงสร้างและกลไกของภาครัฐผ่านกระทรวงไอซีที 

(พ.ศ. 2543-2550) 
3.1.3 การกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตด้วยกฎหมายผ่านพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (พ.ศ. 2550-2556) 
3.1.4 การกํากับดูแลเน้ือหาอินเทอร์เน็ตภายใต้อํานาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

(พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน) 
 

3.1.1 การกํากับดูแลเน้ือหาอินเทอร์เน็ตในยุคแห่งเสรีภาพจากการไร้โครงสร้างและกลไกที่
ชัดเจนในการกํากับดูแล (พ.ศ. 2530-2542) (พิรงรอง รามสูต, 2557)17 

ในยุคแรกเริ่มที่อินเทอร์เน็ตเริ่มเข้าสู่ประเทศไทย องค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการพัฒนาและให้
ใบอนุญาตการประกอบกิจการอินเทอร์เน็ต คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) สาเหตุเพราะข้อจํากัดทาง
กฎหมายในขณะน้ันที่กําหนดว่าหน่วยงานที่สามารถดําเนินกิจการด้านการสื่อสารได้ จะต้องเป็นหน่วยงานรัฐ

                                           
17 พิรงรอง รามสูต. (2557). การกํากับดูแลเน้ือหาอินเทอร์เน็ต. กรุงเทพมหานคร ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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หรือรัฐวิสาหกิจเท่าน้ัน โดยก่อนที่อินเทอร์เน็ตจะเข้าสู่ประเทศไทย กสท. ก็เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ผูกขาด
กิจการสื่อสารระหว่างประเทศ  

ในส่วนของการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตในยุคแรกเริ่ม ได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งชาติ (National Informal Technology Committee หรือ NITC) ในปี พ.ศ. 2535 ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานคณะกรรมการฯ และมีผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 
เป็นประธานและเลขานุการ ทําให้เนคเทคมีฐานะเป็น “สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งชาติ” โดยมีบทบาทในการวางนโยบายและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิจัยเพ่ือใช้ข้อมูลพ้ืนฐานในการกํากับดูแลเน้ือหาของรัฐให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม 
ตลอดจนการให้ความรู้และความตระหนักเก่ียวกับเน้ือหาที่เป็นอันตรายและการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต
อย่างปลอดภัยกบผู้ใช้ที่เป็นเด็กและเยาวชน 

 
ในยุคน้ีการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตยังไม่มีโครงสร้างการกํากับดูแลที่ชัดเจน กลไกการกํากับดูแล

ที่ใช้คือ การกํากับดูแลตัวเองผ่านการให้การศึกษา การเสริมทักษะ และการสร้างความรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ต 
โดยเน้นการทํางานกับเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียน เด็ก และเยาวชน ผ่านหลากหลายช่องทางและหลากหลาย
กิจกรรม ซึ่งเนคเทคในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการบุกเบิกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินงานกํากับดูแล  

 
ตัวอย่างกลไกการกํากับดูแลตัวเองในยุคน้ี เช่น การจัดทําเว็บไซต์ไทยพาเรนท์ดอทเน็ต 

(www.thaiparent.net) โดยวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ดังกล่าว คือ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ การถาม-ตอบ
ปัญหา การเผยแพร่ข้อมูล เอกสาร บทความเก่ียวกับอินเทอร์เน็ต และเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมต่อระหว่าง
เครือข่ายผู้ปกครอง การจัดทําเอกสารเผยแพร่เก่ียวกับการอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยและได้ประโยชน์ เพ่ือเป็น
ข้อมูลให้ผู้ปกครองใช้สําหรับดูแลการใช้อินเทอร์เน็ตของลูกหลาน 

 
กล่าวโดยสรุป การกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตในยุคน้ี ค่อนข้างอิสระ เน้นกลไกการให้การศึกษา 

และการสร้างการรู้เท่าทันสื่อสําหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต โดยมุ่งปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
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3.1.2 การกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตโดยโครงสร้างและกลไกของภาครัฐผ่านกระทรวงไอซีที 
(พ.ศ. 2543-2550) (พิรงรอง รามสูต, 2557)18 

นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา อินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตมากขึ้น ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ขยายวงกว้างมากกว่าในยุคแรกมากขึ้น และการใช้อินเทอร์เน็ตก็เป็นไปเพ่ือหลายวัตถุประสงค์มากขึ้น หลาย
ภาคส่วนในสังคมไทยเริ่มแสดงความกังวลต่อเน้ือหาบางประเภทที่ปรากฏในอินเทอร์เน็ตว่าจะส่งผลกระทบต่อ
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะผู้ใช้ที่เป็นเด็กและเยาวชน เช่น เว็บไซต์ลามกอนาจาร เว็บไซต์ขายของผิดกฎหมาย 
เกมออนไลน์ เป็นต้น   

 
เน่ืองจากยังไม่มีองค์กรที่ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลเนื้อหาโดยเฉพาะ ในปี พ.ศ. 2545 เมื่อได้มีการ

จัดต้ังกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือกระทรวงไอซีทีขึ้น หน่ึงในภารกิจและอํานาจหน้าที่
หลักของกระทรวงไอซีทีจึงเป็นเรื่องการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต ซึ่งกระทรวงไอซีทีเริ่มต้นทํางานภายใต้
ความคาดหวังของสังคมที่เริ่มมีความกังวลต่อเน้ือหาที่ไม่เหมาะสมและเน้ือหาที่อันตรายในอินเทอร์เน็ต 
สังคมไทยขณะน้ันฝากความคาดหวังไว้กับกระทรวงไอซีทีว่าจะสามารถจัดการกับเน้ือหาดังกล่าวที่อยู่ใน
อินเทอร์เน็ตได้ 

 
ในขณะนั้น ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะสําหรับการกํากับดูแลเน้ือหาอินเทอร์เน็ต กลไกทางกฎหมายที่

กระทรวงไอซีทีใช้ดําเนินการลงโทษผู้ละเมิดผ่านอินเทอร์เน็ตใช้การตีความจากกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น 
พระราชบัญญัติปรามการทําให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามก พ.ศ. 2471 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดี
พิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 21 พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 เป็นต้น 

 
ทิศทางการกํากับดูแลเน้ือหาอินเทอร์เน็ตในยุคน้ี กระทรวงไอซีทีได้เน้นบทบาทการปิดก้ันการเข้าถึง

เว็บไซต์ที่มีเน้ือหาไม่เหมาะสม โดยกระทรวงไอซีทีได้ต้ังคณะกรรมการสืบสวน ป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ หรือไซเบอร์อินสเปคเตอร์ (Cyber Inspector) เพ่ือทําหน้าที่ปิดก้ันเน้ือหาเว็บไซต์ที่
ไม่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ลามก เว็บไซต์ที่มีเน้ือหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ หรือเว็บไซต์ที่ถูกนิยามว่าเข้าข่าย
เป็นภัยต่อความม่ันคงของชาติ  

 
กระบวนการในการปิดก้ันเว็บไซต์จะมีตัวแทนจากหน่วยงานรัฐร่วมพิจารณา 9 หน่วยงานด้วยกัน 

ได้แก่ กระทรวงไอซีที กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 

                                           
18 พิรงรอง รามสูต. (2557). การกํากับดูแลเน้ือหาอินเทอร์เน็ต. กรุงเทพมหานคร ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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สํานักงานตํารวจแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) การสื่อสารแห่งประเทศไทย 
(กสท.) และองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) โดยคณะทํางานด้านเทคนิคของคณะกรรมการชุด
ดังกล่าวจะจัดทําระบบฐานข้อมูลรายช่ือเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมเพ่ือส่งต่อให้ตัวแทนจากทั้ง 9 หน่วยงานจะ
ลงคะแนนเว็บไซต์ที่สมควรจะถูกปิดก้ัน การลงคะแนนเสียงจะทําผ่านระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของ
กระทรวงไอซีที ซึ่งคะแนนเสียงที่จะส่งเว็บไซต์ต่างๆ เข้าไปในรายช่ือของไซเบอร์อินสเปคเตอร์เพ่ือทําการปิด
ก้ันน้ันจะต้องมีคะแนนเสียง 2 ใน 3 ขึ้นไป 

 
หากผลการลงคะแนนปิดก้ันเว็บไซต์ใดเป็นเอกฉันท์ คณะทํางานด้านเทคนิคจะส่งรายช่ือเว็บไซต์น้ันๆ 

ไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ทั้งที่เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพ่ือการพาณิชย์และในส่วนที่ไม่แสวงหากําไร 
เพ่ือให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตปิดก้ันเว็บไซต์น้ันๆ ตามมติ  

 
นอกจากน้ี คณะทํางานเชิงเทคนิคยังทําหน้าที่เฝ้าระวัง ค้นหาและตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีเน้ือหาไม่

เหมาะสมเป็นประจํา หากพบเว็บไซต์ใดที่มีเน้ือหาผิดกฎหมายชัดเจน เช่น มีภาพอนาจารเด็ก หรือเว็บไซต์ที่มี
เน้ือหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ คณะทํางานเชิงเทคนิคสามารถดําเนินการปิดเว็บไซต์ดังกล่าวได้ทันทีโดยไม่
ต้องผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม หากเว็บไซต์ที่ถูกปิดก้ันเนื้อหาได้ปรับปรุงเน้ือหาภายใน
เว็บไซต์ของตนก็สามารถร้องขอให้คณะทํางานด้านเทคนิคตรวจสอบอีกครั้งเพ่ือยกเลิกการปิดก้ันเว็บไซต์
ดังกล่าวได้ 

 
นอกจากจะกํากับดูแลเนื้อหาผ่านกลไกการทํางานของคณะกรรมการสืบสวน ป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ หรือไซเบอร์อินสเปคเตอร์ (Cyber Inspector) แล้ว ในสมัยรัฐบาลพันตํารวจโท
ทักษิณ ชินวัตร ได้ออกนโยบายเร่ืองการรณรงค์ปราบปรามสื่อลามกและสื่อมอมเมาเยาวชนทุกประเภท 
รวมถึงการควบคุมเน้ือหาที่ไม่เหมาะสมในอินเทอร์เน็ต โดยได้สร้างเว็บไซต์ www.thaicybercop.com เป็น
ช่องทางที่ให้ประชาชนร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่มีเน้ือหาไม่เหมาะสม หากเจ้าหน้าที่พบว่า
เว็บไซต์ที่มีการแจ้งเข้ามามีเน้ือหาไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายจริง จะส่งรายช่ือเว็บไซต์น้ันๆ ไปยังกระทรวง
ไอซีทีเพ่ือดําเนินการปิดก้ันตามกระบวนการต่อไป และพร้อมกันน้ันศูนย์ฯจะส่งจดหมายขอความร่วมมือไปยัง
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและเจ้าของเซิร์ฟเวอร์น้ันๆ ให้ปลดเว็บไซต์ภายใน 3 วัน หากไม่ดําเนินการตามท่ีศูนย์
แจ้ง จะดําเนินการกับเจ้าของเซิร์ฟเวอร์และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ตามมาตรา 287 ของประมวลกฎหมาย
อาญา โดยเว็บไซต์ที่ถูกปิดก้ันเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2545 คือ การปิดเซิร์ฟเวอร์เกม
แร็คนาร็อค (Ragnarok) ซึ่งเป็นเกมออนไลน์แรกๆ ที่แพร่หลายอย่างกว้างขวางในประเทศไทย ที่มาของการ
ดําเนินการปิดก้ันคือ การท่ีผู้เล่นเกมนําไอเท็มที่ขายในโลกออนไลน์มาซื้อขายในโลกจริงและเกิดการหักหลัง
ขัดแย้งกัน กระทั่งนํามาสู่การใช้ความรุนแรงต่อกัน 
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ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2547 ไซเบอร์อินสเปคเตอร์ได้เปิดตัวโครงการไซเบอร์คลีน 
(Cyber Clean) ขึ้น โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เพ่ือรับ
แจ้งการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายผ่านเว็บไซต์ 

 
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ในขณะนั้นยังไม่มีกฎหมายที่ให้อํานาจการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต

โดยเฉพาะ รวมถึงการดําเนินการปิดก้ันเว็บไซต์ก็ยังไม่มีกฎหมายให้อํานาจไว้เช่นกัน แม้ว่าจะมีความพยายาม
อาศัยกฎหมายอ่ืนๆ ที่เห็นว่ามีความใกล้เคียง เช่น พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 มาตรา 9 ก็ยังไม่
สามารถใช้อ้างอิงได้เน่ืองจากพระราชบัญญัติการพิมพ์เฉพาะเจาะจงไปที่สิ่งพิมพ์เท่าน้ัน สิ่งที่เจ้าหน้าที่ตํารวจ
พอจะสามารถดําเนินการได้ คือ การแจ้งให้ กทช. เพิกถอนใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ อย่างไรก็
ตามจากข้อมูลพบว่าการปิดก้ัน ควบคุม และจัดเรตต้ิงเว็บไซต์ที่ดําเนินการโดยหน่วยงานของรัฐต่างๆ ได้แก่ 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงไอซีที และ กทช. รวมถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบางรายมีสถิติเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงปี พ.ศ. 2548-2549 สถานการณ์ทางการเมืองไทยอยู่ในห้วงแห่งความ
ขัดแย้ง นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น คือ พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ถูกกระแสสังคมบางส่วนเคลื่อนไหวเพ่ือขับ
ไล่รัฐบาล ในช่วงเวลาน้ีเป็นช่วงที่รัฐบาลเข้มงวดกับการนําเสนอเน้ือหาของสื่อกระแสหลัก เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
เพ่ือไม่ให้มีเน้ือหาท่ีต่อต้านหรือเป็นภัยต่อความม่ันคงของรัฐบาล ประชาชนจึงหันไปพ่ึงพาข้อมูลข่าวสารจาก
สื่อใหม่ๆ ที่ไม่อยู่ในความควบคุมของรัฐ เช่น วิทยุชุมชน เคเบิลทีวีท้องถิ่น รวมถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น สมรภูมิ
การเคลื่อนไหวต่อต้าน คัดค้านและวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเป็นไปอย่างเข้มข้น ส่งผลให้รัฐบาลพยายาม
แทรกแซงเพ่ือเข้ามากํากับควบคุมเน้ือหาในอินเทอร์เน็ตที่จะกระทบต่อความม่ันคงและเสถียรภาพของรัฐบาล 

 
ในปี พ.ศ. 2548 รัฐบาลในขณะนั้น ภายใต้การนําของ พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ได้ผ่านพระราช

กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งในพระราชบัญญัติดังกล่าวมีบทบัญญัติที่เปิด
ให้รัฐแทรกแซงปิดก้ันข่าวสารและกํากับดูแลเนื้อหาในสื่อมวลชนอย่างเข้มข้น  

 
ในช่วงเวลาที่สถานการณ์ทางการเมืองเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ได้มี

กลุ่มทหาร นําโดย พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก ขณะนั้น ก่อการรัฐประหารขึ้นในนามของ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ซึ่งในมิติการ
กํากับดูแลเนื้อหาสื่อออนไลน์พบว่ามีการควบคุมอย่างเข้มข้น การปิดเว็บไซต์ทําได้โดยอัตโนมัติ โดยในคําสั่ง 
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ฉบับที่ 5 เมื่อ
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2549 ระบุว่า 
 

“…ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดําเนินการควบคุม ยับย้ัง 
สกัดก้ัน และทําลาย การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในระบบสารสนเทศผ่านระบบ เครือข่ายการ
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สื่อสารทั้งปวง ที่มีบทความ ข้อความ คําพูดหรืออ่ืนใด อันอาจจะส่งผลกระทบต่อการปฏิรูป
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข...” 

 
จากข้อมูลพบว่า หลังการรัฐประหารโดย คปค. มีเว็บไซต์ที่ถูกปิดประมาณ 2,500 เว็บไซต์ และมีการ

ปิดเว็บไซต์ประเภทกระดานแสดงความคิดเห็นหรือเว็บบอร์ด เช่น การปิดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน การ
ปิดตัวเองของห้องราชดําเนินในเว็บบอร์ดพันทิป ฯลฯ ซึ่งเว็บไซต์ที่ถูกปิดส่วนใหญ่มีเน้ือหาต่อต้านการ
รัฐประหาร นอกจากน้ี ยังพบว่ามีการแทรกแซงการเข้าสู่ข้อมูลผ่านพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ และหน้าที่ได้ถูกทด
บันทึกไว้ (หน้าแคช) ของเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลอย่างกูเก้ิล  
 

3.1.3 การกํากับดูแลเน้ือหาอินเทอร์เน็ตด้วยกฎหมายผ่านพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (พ.ศ. 2550-2556) (พิรงรอง รามสูต, 2557)19 

ภายใต้อํานาจการบริหารงานของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) พบว่า มีกระแสการเผยแพร่
เน้ือหาที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดยสถานการณ์ทางการเมืองหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 
การเมืองไทยแตกแยกเป็นสองขั้วหลัก ซึ่งขั้วหน่ึงถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
อีกขั้วหน่ึงอ้างตัวว่าเป็นผู้ที่จงรักภักดีและมุ่งปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
กระแสของ “เว็บหมิ่นฯ” ที่เกิดขึ้นทําให้มีการดําเนินการปิดก้ันเว็บไซต์อีกคร้ัง โดยกระทรวงไอซีทีได้

จัดให้มีคณะทํางานตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีเน้ือหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโดยเฉพาะ ต่อมาสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) ได้ผ่านพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ต่อไปจะ
เรียกว่า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ) เป็นกฎหมายโดยมีกระทรวงไอซีทีเป็นหน่วยงานหลักในการบังคับใช้กฎหมาย
และประสานความร่วมมือกับอีกหลายหน่วยงาน เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
นอกจากน้ี กลุ่มงานตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเดิมในกระทรวงไอซีที ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นสํานัก
กํากับการใช้เทคโนโลยีเพ่ือรองรับภารกิจตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 

 
วัตถุประสงค์แรกเริ่มของการออกพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เพ่ือกําหนดฐานความผิดและบทลงโทษ

สําหรับการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หรือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูล และระบบเครือข่าย
ในทางมิชอบ ซึ่งในอดีตที่ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะทําให้ภาครัฐไม่มีอํานาจและเคร่ืองมือที่จะใช้ในการดําเนินคดีที่
เก่ียวกับการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ 

                                           
19 พิรงรอง รามสูต. (2557). การกํากับดูแลเน้ือหาอินเทอร์เน็ต. กรุงเทพมหานคร ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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อย่างไรก็ตาม ทั้งในช่วงของการร่าง และภายหลังการออก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ได้ก่อให้เกิดกระแส

วิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายถึงความสุ่มเสี่ยงที่การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจะละเมิดเสรีภาพในการ
แสดงออกของประชาชน จากการวิเคราะห์ของผู้เช่ียวชาญท้ังในและต่างประเทศ สะท้อนให้เห็นว่าความผิด
ต่างๆ ที่ระบุใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มีผลทําให้จุดมุ่งหมายของกฎหมายผิดวัตถุประสงค์ไป เพราะมีความทับ
ซ้อนกับความผิดที่มีในกฎหมายฉบับอ่ืนที่มีมาก่อนหน้า และมีแนวโน้มจะเพ่ิมโทษในลักษณะเดียวกันให้มีความ
รุนแรงมากย่ิงขึ้น เช่น การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จที่ทําให้ผู้อื่นเสียหายเป็นคดีหมิ่นประมาทท่ียอมความกันได้ 
แต่เมื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์และมีการดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จะไม่
สามารถยอมความกันได้ แม้ว่าผู้เสียหายและผู้กระทําความผิดจะตกลงเจรจากันได้ก็ตาม 

 
นอกจากน้ี การที่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ กําหนดภาระรับผิดของตัวกลางไว้อย่างชัดเจนในมาตราที่ 15 

และกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจจะไม่ได้มีส่วนในการกระทําความผิดด้วย 
เช่น การเก็บข้อมูลจราจรที่ผ่านเครือข่ายหรือโครงข่ายของตนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน และตัวกลางทาง
อินเทอร์เน็ต เช่น ผู้ให้บริการเว็บไซต์ยังต้องมีหน้าที่ในการลบข้อมูลที่อาจเป็นความผิด เช่น ข้อมูลเท็จ ข้อมูลที่
สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ หากลบไม่ทัน ตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตอาจจะมีความผิดฐาน
สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวซึ่งมีความผิดเท่ากับผู้ที่ผลิตและเผยแพร่เน้ือหา ส่งผลให้ตัวกลางทาง
อินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มที่จะเซ็นเซอร์เน้ือหาไว้ก่อน เพ่ือความปลอดภัยของตนเอง ซึ่งวิธีการดังกล่าวไม่ส่งผลดี
ต่อเสรีภาพในการแสดงออกของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 

นอกจากน้ี ยังพบว่า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ทําให้การปิดก้ันการเข้าถึงเว็บไซต์เป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย 
จากเดิมที่ก่อนจะมี พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ รัฐไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ให้อํานาจหน้าที่เฉพาะในการปิดก้ันการ
เข้าถึงเว็บไซต์ เมื่อมี พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ซึ่งให้อํานาจรัฐเต็มที่ในการปิดก้ันเว็บไซต์ ส่งผลให้เว็บไซต์ที่ถูกปิด
ก้ันมีจํานวนเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

 
ภายหลังการประกาศใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงไอซีที ซึ่ง

เป็นหน่วยงานหลักที่บังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และกระทรวงวัฒนธรรม ได้
ตอบสนองอย่างแข็งขันสอดคล้องไปกับแนวทางของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ตัวอย่างการดําเนินการ เช่น 
กระทรวงไอซีที ได้เปิดสายด่วน 1212 และ อีเมล์ 1212@mict.mail.go.th เพ่ือรับแจ้งเว็บไซต์ที่มีเน้ือหาที่ขัด
ต่อความม่ันคง วัฒนธรรม ศีลธรรม ตลอด 24 ช่ัวโมง และมีการสนับสนุนการจัดทําโปรแกรม ICT Housekeeper 
แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ต้องการปิดก้ัน คัดกรองเว็บไซต์ และควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ต และดําเนิน
โครงการลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่ายอาสาสมัครช่วยสอดส่องดูแล
พฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความม่ันคงในพ้ืนที่ออนไลน์ เป็นต้น ในส่วนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็มีการริเริ่ม
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โครงการในลักษณะเดียวกัน และกระทรวงวัฒนธรรมได้เพ่ิมเติมการดําเนินงานเก่ียวกับการส่งเสริมการรู้เท่า
ทันสื่อและการแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม  

 
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมจะพบว่าในยุคดังกล่าว เน้ือหาใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มุ่งเน้นการกํากับ

ดูแลเน้ือหาแบบเข้มข้น กระทั่งอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
และหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องต่างมีแนวทางการกํากับดูแลเนื้อหาที่สอดรับไปกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ โดย
มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและเป็นภัยต่อความม่ันคงของชาติในพ้ืนที่ออนไลน์
เป็นสําคัญ 
 

3.1.4 การกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตภายใต้อํานาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
(พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน) 

ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2557 เป็นช่วงที่คณะกรรมการ
ประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข หรือ กปปส. ออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ ในสมัยรัฐบาล ย่ิง
ลักษณ์ ชินวัตร และประกาศที่จะขจัด “ระบอบทักษิณ” ออกจากการเมืองไทย ขณะที่ความขัดแย้งกําลังทวี
ความรุนแรงและมีแนวโน้มที่จะยืดเย้ือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกขณะนั้นได้
ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรต้ังแต่เวลา 3.00 น. ของวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดย
กองทัพบกได้ต้ังกองอํานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) และให้ยกเลิกศูนย์อํานวยการรักษาความ
สงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ต่อมาในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จึงได้ทําการรัฐประหาร ในนามของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  

 
การรัฐประหารในคร้ังน้ี ส่งผลสําคัญต่อสถานภาพการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต เน่ืองจาก คสช. 

เข้าควบคุมและปิดก้ันสื่อจํานวนมากที่เห็นว่าเป็นภัยต่อความม่ันคง จากรายงานเร่ือง วาระดิจิทัลของ คสช.: 
สองเดือนแรก (อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล และวิภาวี พงษ์ป่ิน, 2557: ออนไลน์)20 ได้ประมวลและวิเคราะห์
สถานการณ์การควบคุมสื่ออินเทอร์เน็ตและการละเมิดสิทธิเสรีภาพที่เก่ียวข้องในช่วงสองเดือนแรกหลังการ
รัฐประหารโดย คสช. ไว้ โดยจะพบว่าในช่วงเวลาดังกล่าว คสช. ใช้หลายวิธีการในการควบคุมสื่ออินเทอร์เน็ต 
โดยใช้ทั้งวิธีการตามกฎหมาย และการ “ขอความร่วมมือ” ไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต่างๆ ให้ดําเนินการ
ตามประกาศ คสช. นอกจากน้ี ยังพบการติดตามสอดส่องการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้เฟซบุ๊กที่มีมีแนวโน้ม

                                           
20 อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล และ วิภาวี พงษ์ปิ่น(2557). วาระดิจิทัลของคสช.: สองเดือนแรก https://thainetizen.org/2014/ 
08/the-junta-agenda/ 
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จะคัดค้านการรัฐประหาร รวมถึงการเชิญผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นปฏิปักษ์ต่อ คสช. เข้า “ปรับทัศนคติ” ซึ่งในช่วง
ที่ถูกควบคุมตัว มีรายงานว่าผู้ที่ถูกควบคุมตัวบางราย ถูกยึดมือถือ ถูกขอให้เข้าสื่อสังคมให้ดู หรือขอรหัสผ่าน 
นอกจากน้ี ยังมีรายงานว่ามีกรณีที่ถูกบุกค้นบ้าน และยึดคอมพิวเตอร์ และไม่ได้คืนแม้ถูกปล่อยตัวแล้ว  

 
ในช่วงที่ประเทศอยู่ภายใต้การบริหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทําให้มีการควบคุม

เรื่องการนําเสนอข้อมูลที่อาจจะกระทบต่อความม่ันคงและศีลธรรมอันดีอย่างเข้มงวด 
 

 นอกจากน้ี ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 หน่ึงวันหลังจากรัฐประหาร คสช. ได้มีการเรียกให้ผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ตเข้ารายงานตัว โดยต้องการให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายดําเนินการตามประกาศ คือ 
ติดตาม ตรวจสอบ และระงับยับย้ังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่มีการบิดเบือน ยุยงปลุกป่ัน อันจะ
ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในราชอาณาจักร หรือมีผลกระทบต่อความม่ันคงของรัฐ ศีลธรรมของ
ประชาชน โดยเครือข่ายพลเมืองเน็ตได้ประมวลประกาศ คสช. ที่เก่ียวข้องกับสื่ออินเทอร์เน็ตไว้ ดังตาราง
ต่อไปน้ี  
 

ตารางที่ 3 ประกาศและคาํสัง่ คสช. ที่เก่ียวกับอินเทอรเ์น็ตและสื่อออนไลน์ 
วันท่ี คําสั่ง/ประกาศ เรื่อง เนื้อหา 

20 พ.ค. 
2557 

คําสั่ง กอ.รส. 
ฉบับ ท่ี 8/2557 

ขอความร่วมมือจาก
สื่อสังคมออนไลน์ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 แห่ง พระราชบัญญัติกฎอัยการ
ศึกพุทธศักราช 2457 ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ระงับการให้บริการในการส่ง
ข้อความเชิงปลุกระดม ย่ัวยุ สร้างความรุนแรง ความไม่น่าเชื่อถือ
และไม่เคารพกฎหมาย ตลอดจนต่อต้านการปฏิบัติงานของ กอ.รส. 
ท้ังนี้ หากยังคงมีการดําเนินการอยู่ กอ.รส. จะระงับการให้บริการ 
และดําเนินคดีตามกฎหมาย 

22 พ.ค. 
2557 

ประกาศ ฉบับท่ี 
12/2557 

ขอความร่วมมือจาก
สื่อสังคมออนไลน์ 

ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสื่อสังคม
ออนไลน์ระงับการให้บริการในการส่งข้อความเชิงปลุกระดม ย่ัวยุ 
สร้างความรุนแรง ความไม่น่าเชื่อถือ และไม่เคารพกฎหมาย 
ตลอดจนการต่อต้านการปฏิบัติงาน คสช. 

 ประกาศ ฉบับท่ี 
14/2557 

ห้ามสร้างความ
ขัดแย้งหรือต่อ ต้าน
การปฏิฎบัติงานของ
คณะ รักษาความ
สงบแห่งชาติ 

ห้ามสัมภาษณ์นักวิชาการ ข้าราชการ อดีต ศาลและองค์กรอิสระ ให้
สื่องดวิพากษ์วิจารณ์ คสช. หรือแพร่ความลับราชการฝ่าฝืนโดน
ระงับและดําเนินคดีทันที และสั่งผู้ว่าและตํารวจระงับการชุมนุม
ต่อต้าน คสช. 

 ประกาศ ฉบับท่ี 
17/2557 

การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่าน 
ช่องทางอินเทอร์เน็ต

ขอความร่วมมือให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายติดตาม ตรวจสอบ
และระงับยับย้ังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีการบิดเบือน ยุยง 
ปลุกปั่น อันจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย และกระทบต่อควา
ม่ันคงของรัฐ  ให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายเข้ารายงานตัว 
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 ประกาศ ฉบับท่ี 
18/2557 

การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่อ 
สาธารณะ 

ให้สื่อทุกประเภทงดการนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร 7 ลักษณะ 
(ข้อความเท็จ/ภัยต่อ ความม่ันคงของชาติ/วิพากษ์วิจารณ์คสช./
ความลับราชการ/ข่าวสารย่ัวยุ ปลุกปั่น/ชักชวนให้ต่อต้าน คสช./ขู่
สร้างความหวาดกลัว) 

23 พ.ค. 
2557 

ประกาศ ฉบับท่ี 
22/2557 

การจัดส่วนงาน การ
กําหนดอํานาจ
หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของคณะ
รักษาความสงบ 
แห่งชาติ 

ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นส่วนราชการ
ในความรับผิดชอบของฝ่ายความม่ันคง ร่วมกับกระทรวงกลาโหม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ 

24 พ.ค. 
2557 

ประกาศฉบับท่ี 
26/2557 

การดูแลและ
สอดส่องการใช้สื่อ 
สังคมออนไลน์ 

ให้ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแต่งต้ังบุคคล
เป็นคณะทําางานด้านสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือตรวจสอบ ระงับ และ
ดําเนินการท่ีแพร่ในเชิงปลุก ระดม ย่ัวยุ สร้างความรุนแรง ความไม่
น่าเชื่อถือและไม่เคารพกฎหมาย ตลอดจนต่อต้านการปฏิบัติงาน
ของ คสช. 

23 พ.ค. 
2557 

ประกาศฉบับท่ี 
22/2557 

การจัดส่วนงาน การ
กําหนดอํานาจ
หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของ 
คสช. 

กําหนดให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ใต้การ
กํากับดูแลของฝ่ายความม่ันคง 

29 พ.ค. 
2557 

ประกาศฉบับท่ี 
34/2557 

การปรับปรุง
โครงสร้างการจัด 
ของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ 

ให้ปรับปรุงโครงสร้างการจัดส่วนงานของสํานักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (สลธ.คสช.) และให้ศูนย์อํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นส่วนราชการท่ีข้ึนตรงกับ
หัวหน้า คสช. 

27 มิ.ย. 
2557 

ประกาศฉบับท่ี 
74/2557 

การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขท่ีระบบ 

9 ก.ค. 2557 ประกาศฉบับท่ี 
80/2557 

การแก้ไขเพิ่มเติม
กฏหมายว่าด้วย 
องค์กรจัดสรรคลืน่
ความถ่ีและกํากับ
การประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และ 
กิจการโทรคมนาคม 

แก้ไข มาตรา 42 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เม่ือหัก
ค่าใช้จ่ายแล้วให้นําส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน และเพ่ิมความใน 
มาตรา 52 ให้กระทรวงการคลังสามารถยืมเงินกองทุน เพ่ือนําไปใช้
ในกิจการของรัฐอันเป็นประโยชน์สาธิารณะ ตลอดจนแก้ไข มาตรา 
54 ปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยเพ่ิม
ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และยกเลิกกรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีระบุสาขาความรู้และประสบการณ์ 5 คน รวมถึงให้มี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีไม่ระบุสาขาความรู้และประสบการณ์ 2 คน 

17 ก.ค. 
2557 

คําสั่งฉบับท่ี 
94/2557 

การระงับการดําา
เนินการตาม 
กฎหมายว่าด้วย
องค์กรจัดสรรคลืน่

ให้ กสทช. ชะลอการดําเนินการเกี่ยวกับการประมูลคลื่นความถี่เพ่ือ
กิจการโทรคมนาคมออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี (คลืน่ท่ีถูกชะลอคือ
คลื่น 1800 MHz และ 900 MHz) และให้กสทช.ดําเนินการให้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายออกหรือยกเลิกกฎ ระเบียบ ประกาศ หรือ
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ความถ่ี และกําากับ
การประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม 

คําสั่งท่ีเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของรัฐ 

18 ก.ค. 
2557 

ประกาศ ฉบับท่ี 
97/2557 

การให้ความร่วมมือ
ต่อการปฏิฎบัติงาน
ของคณะรักษาความ
สงบแห่ง ชาติและ
การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่อ
สาธารณะ 

รวมประกาศฉบับท่ี 14/2557 และ 18/2557 เข้าด้วยกันและขยาย
การห้ามให้ครอบคลุมถึงบุคคลท่ัวไปด้วย จากเดิมห้ามเฉพาะ
สื่อมวลชนเท่านั้นห้ามสัมภาษณ์นักวิชาการ ข้าราชการ อดีต ศาล
และองค์กรอิสระ และให้บุคคล รวมถึงสื่องดวิพากษ์วิจารณ์ คสช. 
20 แพร่ความลับราชการ 
 เดิมไม่มีบทกําหนดโทษ ประกาศใหม่ ถ้าฝ่าฝืนโดนปิด 
ระงับและดําเนินคดีได้ทันที  
 สั่งผู้ว่าและตํารวจระงับการชุมนมุต่อต้าน คสช. 

21 ก.ค. 
2557 

ประกาศฉบับท่ี 
103/2557 

แก้ไขเพิ่มเติม 
ประกาศคสช. ฉบับ 
ท่ี 97/2557 

แก้ไขเรื่องข้อมูลข่าวสารที่ให้งดเว้น ข้อ 3 (3) จากมีการวิพากษ์ 
วิจารณ์การปฎิบติังานของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติเจ้าหน้าท่ี
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง เป็น มีการ
วิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานของ คสช. โดยมีเจตนาไม่สุจริตเพ่ือ
ทําลายความน่าเชื่อถือของ คสช. ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ 
 แก้ไขข้อ 5 “กรณีท่ีพบว่าฝ่าฝืน จาก ให้ระงับการ
จําหน่าย จ่าย แจก หรือเผยแพร่ สื่อสิ่งพิมพ์ รวมท้ังการออกอากาศ
ของรายการดังกล่าวโดยทันทีและให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม
กฎหมายท่ีกําหนดความผิดฐานนั้นดําเนินการตามกฎหมาย” เป็น 
“ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีอาจส่งเร่ืองให้องค์การวิชาชีพท่ีผู้นั้นเป็น
สมาชิกดําเนินการสอบสวนทางจริยธิรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ” 

ท่ีมา: บทความ วาระดิจิทัลของคสช.: สองเดือนแรก โดย อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล และวิภาวี พงษ์ปิ่น - เครือข่ายพลเมืองเน็ต21 
 

จากงานวิจัยของ พิรงรอง รามสูต (2557) เรื่อง ตัวกลางอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยและวิธีปฏิบัติ
ด้านเน้ือหาในช่วงก่อนและหลังรัฐประหาร พ.ศ. 255722 ได้วิเคราะห์ผลของการรัฐประหารที่ส่งผลกระทบต่อผู้
ให้บริการเครือข่ายและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และ ผู้ให้บริการด้านเนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า ผู้ให้บริการ
เครือข่ายขนาดใหญ่มองว่าตนเองได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองน้อย เน่ืองจากพวกเขา
มองว่าผลกระทบท่ีใหญ่ที่สุดคือการปิดกั้นเว็บไซต์ที่เพ่ิมจํานวนขึ้น อย่างไรก็ตามการปิดก้ันเว็บไซต์คือการ
กระทําภายใต้แผนการที่มีอยู่แล้ว จึงอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้ 

                                           
21 อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล และ วิภาวี พงษ์ปิ่น(2557). วาระดิจิทัลของคสช.: สองเดือนแรก https://thainetizen.org/2014/ 
08/the-junta-agenda/ 
22 https://publixphere.net/i/noc/page/OI_Case_Study_Internet_Intermediary_Liability_in_Thailand 
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นอกจากน้ี ผู้ให้บริการด้านเครือข่ายที่เป็นรัฐวิสาหกิจเห็นว่าพวกเขาต้องสนับสนุนรัฐประหารเพ่ือ

ประโยชน์ของชาติ เช่นเดียวกับผู้ให้บริการของรัฐที่มีการเฝ้าระวังเน้ือหาและมีระบบกลั่นกรองของตัวเอง 
ตลอดจนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจตราและตรวจสอบเน้ือหาในพ้ืนที่ออนไลน์ที่ผิดกฎหมายหรือ
ผิดไปจากแนวทางของ คสช. ขณะที่ผู้ให้บริการเครือข่ายเอกชนมีความคิดเห็นว่าการรัฐประหารทําให้การ
ทํางานมีความยากและซับซ้อนมากขึ้น เน่ืองจากมีเน้ือหาจํานวนมากข้ึนที่เข้าข่ายไม่เหมาะสมและต้องถูกปิด
ก้ันตามประกาศ คสช. นอกจากน้ีผู้ให้บริการเครือข่ายยังต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลเครือข่ายตลอดเวลา 
ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับ คสช. และกระทรวงไอซีทีอยู่เสมอเพ่ือรับทราบนโยบายการดําเนินงาน 

 
ในส่วนของผู้ให้บริการด้านเน้ือหา โดยเฉพาะส่วนที่มีเน้ือหาเก่ียวกับการเมืองมาเก่ียวข้อง และส่วนที่

ผู้ใช้เป็นผู้ผลิตเน้ือหา จากงานวิจัยพบว่า ผู้ให้บริการเน้ือหาเหล่าน้ีถูกควบคุมอย่างเข็มงวด ส่งผลให้
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ และเว็บไซต์บางเว็บต้องปิดส่วนการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต รวมถึงต้อง
ใช้ระบบการกลั่นกรองที่ละเอียดมากย่ิงขึ้นก่อนที่จะเผยแพร่เน้ือหาใดๆ ออกสู่สาธารณะ บรรยากาศแห่งความ
กลัวภายหลังการรัฐประหาร ทําให้ผู้ให้บริการเน้ือหามีแนวโน้มที่จะเซ็นเซอร์ตัวเองสูง 

 
นอกจากนี้ จะพบว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่มีการจับกุมคนที่กระทําความผิดเก่ียวกับ พ.ร.บ.

คอมพิวเตอร์ฯ จํานวนมาก จากการรวมรวมคดีความผิดเก่ียวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ23 โดยนับต้ังแต่ที่ คสช. 
บริหารประเทศ (22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) พบว่า มีคดีที่ผิดกฎหมายตาม 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ24 ทั้งหมด 26 คดี จากหลายมาตรา แบ่งความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 
ในขณะที่ในระยะเวลาที่เท่ากันช่วงก่อน คสช. (22 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) บริหาร
ประเทศมีคดีที่ผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ทั้งหมด 9 คดี 

                                           
23 ประมวลข้อมูลจากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ (Freedom of Expression Documentation Center) ดําเนินงานโดย
โครงการอินเทอร์เน็ตเพ่ือสังคม หรือ iLaw 
24 มาตรา 14 ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปน้ี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 (1) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ อันเป็นเท็จโดยประการที่
น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน 
 (2) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือ
ก่อให้เกิดความต่ืนตระหนกแก่ประชาชน 
 (3) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเก่ียวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเก่ียวกับ
การก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 
 (4) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนท่ัวไปอาจเข้าถึงได้ 
 (5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4) 
 มาตรา 15 ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทําความผิดตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุม
ของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทําความผิดตามมาตรา 14 
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แผนภูมิที่ 1 จํานวนความผดิ25 ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ แยกตามมาตราเปรียบเทียบก่อนรัฐประหาร 
(22 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) และหลังรัฐประหาร (22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 

26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) โดยประมวลขอ้มูลจาก ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ 

 
 

  

                                           
25 บางข้อหามีความผิดมากกว่า 1 มาตรา 
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ทั้งน้ีความผิดต่างๆ เป็นความผิดที่ควบคู่กับข้อหาตามมาตราอ่ืนๆ26 ดังน้ี 
แผนภูมิที่ 2 จํานวนคดีที่ทาํผิดควบคู่กับความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ แยกตามมาตราเปรียบเทียบ

ก่อนรัฐประหาร (22 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) และหลังรัฐประหาร (22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) โดยประมวลข้อมูลจาก ศนูย์ข้อมูลกฎหมายและคดี

เสรีภาพ 

 
 

จะเห็นได้ว่าในระยะเวลาที่เท่ากันน้ัน (1 ปี 2 เดือน) ช่วงหลังจาก คสช. มีการทําผิดกฎหมายตาม 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มากกว่าช่วงก่อน คสช. อยู่ 19 คดี ข้อมูลดังกล่าวน้ีสะท้อนให้เห็นว่า คสช. เพ่ิมความ
เข้มงวดในการตรวจสอบเน้ือหาที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต และ/หรืออาจหมายถึงปัจเจกบุคคลเลือกใช้อินเทอร์เน็ต
เป็นพ้ืนที่ในการแสดงความคิดเห็นภายใต้ภาวะที่ถูกปิดก้ันเสรีภาพในการแสดงออก โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อ
ความผิดที่ปรากฏให้เห็นมากที่สุดคือความผิดตามมาตรา 14 (3) ว่าด้วยความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร  

 

                                           
26 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 : ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือ
ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่สามปีถึงสิบห้าปี 
 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 : ผู้ใดกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอ่ืนใด อันมิใช่เป็นการกระทําภายใน
ความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่แสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต 

(1) เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้กําลังข่มขืนใจ หรือใช้กําลังประทุษร้าย 
(2) เพ่ือให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเด่ืองในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่ก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือ 
(3) เพ่ือให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี 

 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 : ผู้ใดใส่ความผู้อ่ืนต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูก
เกลียดชัง ผู้นั้นกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 : ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทําโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี 
ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทําให้ปรากฏด้วยวิธีใดๆ แผ่นเสียง หรือส่ิงบันทึกเสียงบันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทําโดยการกระจายเสียง 
หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทําการป่าวประกาศด้วยวิธีอ่ืน ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท 
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 นอกจากน้ี คดีที่เป็นความผิดควบคู่กับมาตรา 112 น้ันมีจํานวนสูงมากซึ่งหน่ึงในการกวาดล้างคร้ัง
ใหญ่คือ กรณี “เครือข่ายบรรพต” ที่จัดทําคลิปเสียงวิจารณ์การเมือง โดยมีบุคคลที่เก่ียวข้องกับคดีน้ีถึงกว่า 16 
คน คลิปเสียงดังกล่าวน้ีมีการเผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตกว่า 400 ตอน ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 แต่เพ่ิงมีการ
จับกุมภายใต้การบริหารประเทศโดย คสช. 
 

สําหรับช่วงก่อน คสช. ความผิดส่วนใหญ่เป็นความผิดในเรื่องหม่ินประมาทบุคคลทั่วไป ทั้งน้ีการฟ้อง
หมิ่นประมาทมักฟ้องควบคู่กับมาตราที่ 14 (1) ทั้งที่เจตนาของกฎหมายมาตราน้ีมีเจตนาป้องกันการกระทํา
ความผิดที่ระบบคอมพิวเตอร์มากกว่าการจํากัดเน้ือหาบนระบบออนไลน์ แต่การฟ้องควบคู่กันไปนั้นส่งผลให้
จําเลยต้องรับภาระในการต่อสู้คดีรวมไปถึงอัตราโทษตามกฎหมายที่หนักขึ้น 

 
 ในช่วงเวลาเดียวกันน้ีเองมีเว็บไซต์จํานวนมากถูกสั่งปิดโดยคําสั่งศาล ดังน้ี 
 
ตารางที่ 4 จํานวน URL ที่ถูกสั่งให้ปิดโดยคําสั่งศาลแยกตามประเภทเนื้อหาระหว่างปี พ.ศ. 2550-2557 

 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

หม่ินประมาท
กษัตริย์ ราชินี 
หรือรัชทายาท 

0 1,937 16,525 39,115 3,213 16,813 4,815 60,790 

ลามกหรือ
อนาจาร 

0 96 11,6909 6,105 1,585 4,218 526 19,395 

ยาทําแท้ง 0 37 320 0 0 0 0 357 

สนับสนุนการ
พนัน 

0 0 246 0 0 0 0 246 

กระทบศาสนา 2 1 2 0 0 1 2 5 

อื่นๆ 0 0 3 137 289 216 26 420 

รวม 2 2,071 28,705 45,357 5,078 21,248 5,369 107,830 

ท่ีมา: เสรีภาพเน็ตไทยปี 2557: การจํากัดเนื้อหา (สรุป Freedom on the Net 2014 ตอนท่ี 3) โดย Thainetizen 
 

จากข้อมูลจํานวน URL ที่ถูกสั่งให้ปิดโดยคําสั่งศาลแสดงให้เห็นว่าในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นปีที่อยู่
ภายใต้การบริหารประเทศโดย คสช. น้ันมีการปิดก้ัน URL เป็นจํานวนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเว็บไซต์ที่มีเน้ือหาเก่ียวกับการหมิ่นประมาทกษัตริย์ ราชินี หรือรัชทายาท และเพียงระยะเวลาหน่ึง
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อาทิตย์แรกที่มีการทํารัฐประหารระหว่างวันที่ 20-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มีการปิดเว็บไซต์เป็นจํานวน 
219 เว็บไซต์27 

ตามบทกฎหมายกําหนดไว้ว่ากระทรวงไอซีทีเป็นหน่วยงานหลักที่ทําหน้าที่ปิดก้ันการเข้าถึงเว็บไซต์ 
ซึ่งกระทรวงไอซีทีมีระบบสายด่วนให้ประชาชนทั่วไปแจ้งเบาะแสเว็บไซต์ที่ขัดต่อความม่ันคง วัฒนธรรม และ
ศีลธรรม นอกจากน้ี ยังมีโครงการลูกเสือไซเบอร์ ที่จัดอบรมเยาวชนตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ให้เป็น
อาสสมัครช่วยกันเฝ้าระวังสอดส่องเนื้อหาไม่เหมาะสมออนไลน์ โดยมุ่งเน้นที่การตรวจตราเน้ือหาที่มีลักษณะ
การหมิ่นสถาบันเบ้ืองสูงด้วย28 

 
นอกจากประกาศ คสช. และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ที่เป็นกลไกทางกฎหมายที่สําคัญในการกํากับดูแล

เน้ือหาอินเทอร์แล้ว ยังมีชุดร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล และ พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
ที่จะส่งผลต่อการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตอย่างมีนัยสําคัญ 

 
เริ่มต้นจาก ชุดร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล ร่างกฎหมายใหม่ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมไอทีและ

อินเทอร์เน็ตจํานวน 10 ฉบับ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการไปแล้วเมื่อช่วงเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2558 
โดยร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต มีดังน้ี29 

 
  

                                           
27 ไอซีที ปิดเว็บยั่วยุขัดต่อประกาศคสช.ไปแล้ว 219 เว็บ, เดลินิวส์ออนไลน์, http://www.dailynews.co.th/it/240666 (27 พฤษภาคม 2557) 
28 Thainetizen, เสรีภาพเน็ตไทยปี 2557: การจํากัดเนื้อหา (สรุป Freedom on the Net 2014 ตอนท่ี 3) 
https://thainetizen.org/2014/12/freedom-net-2014-thailand-content/ (10 ธันวาคม 2557) 
29 ชําแหละร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล : สุดยอดการหมกเม็ด?,ไทยรัฐออนไลน์ , 23 มกราคม 2558 , http://www.thairath.co.th/ 
content/476553 
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ตารางที่ 5 รา่งกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต 

 
จะเห็นได้ว่า หากร่างกฎหมายดังกล่าวถูกบังคับใช้จริง จะส่งผลให้รัฐมีอํานาจอย่างกว้างขวางในการ

ควบคุมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตมากย่ิงขึ้น ซึ่งอํานาจที่กว้างขวางดังกล่าวอาจละเมิด
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ บนโลกออนไลน์ 

 
 และกฎหมายใหม่ที่เพ่ิงมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งส่งผลต่อ
การกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตเช่นกัน คือ “พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558” กฎหมาย

ชื่อร่างกฎหมาย ประเด็นถกเถียงต่อร่างกฎหมาย 
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

ร่างกฎหมายนี้เป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ ท่ีบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยเสนอแก้ไขมาตรา 
ต่อไปน้ี 
- มาตรา 18 โดย จากเดิมท่ีมีการกําหนดให้การเรียกดูข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์เป็นอํานาจของพนักงานเจา้หน้าท่ี
ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เท่านั้น และสามารถเรียกดูได้
เฉพาะความผิดท่ีเกิดจาก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เท่านั้น ได้ขอ
แก้ไขให้ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืนๆ สามารถใช้
อํานาจนี้ได้เช่นกัน อีกท้ังยังไม่จํากัดว่าต้องเป็นการกระทํา
ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ อีกด้วย 
- มาตรา 20 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ท่ีบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันให้
อํานาจเจ้าหน้าท่ีในการสั่งระงับการเผยแพร่
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้เฉพาะในกรณีท่ีมีการกระทําความผิด
เกี่ยวกับความมั่นคงเท่านั้น แต่ร่างกฎหมายใหม่นี้ได้เสนอ
แก้ไขให้ครอบคลุมความผิดตามกฎหมายอ่ืน ซ่ึงอาจรวมถึง
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ท่ีกระทบสิทธ์ิของเอกชนได้ 

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ 

ร่าง พ.ร.บ. นี้กําหนดให้มีคณะกรรมการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ หรือ กปช. ได้ให้อํานาจในการสั่ง
การกระทรวงและหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ ได้ โดยสามารถเอา
ผิดทางวินัยได้ หากหน่วยงานใดไม่ปฏิบัติตาม และในกรณี
ฉุกเฉินยังสามารถเข้าไปดําเนินการกับประชาชนทั่วไปได้อีก
ด้วย นอกจากน้ี ยังให้อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการ
เข้าถึงข้อมูลการติดต่อสื่อสารของประชาชนในทุกช่องทาง 
โดยไม่ต้องขอคําสั่งศาล 
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ลิขสิทธ์ิฉบับใหม่มีเน้ือหาที่ให้อํานาจในการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธ์ิทางอินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและเจ้าของเน้ือหาที่ตนเองเผยแพร่ลงในอินเทอร์เน็ตอย่างชัดเจน30 หาก
เผยแพร่เน้ือหาบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาและเจ้าของผลงานต้องรับโทษปรับ 10,000-
100,000 บาท และหากเป็นการกระทําเพ่ือการค้า จะมีโทษปรับต้ังแต่ 50,000-400,000 บาท31  
 
 นอกจากการใช้มาตรการลงโทษที่สูงแล้ว ประเด็นที่น่าสนใจอีกประการจากกฎหมายลิขสิทธ์ิฉบับใหม่ 
ซึ่งเก่ียวข้องกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) โดยตรง กล่าวคือ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เช่น เว็บไซต์ 
ยูทูบ จะพ้นจากภาระรับผิดของตัวกลางทางอินเทอร์เน็ต หากเจ้าของเว็บไซต์ดําเนินการตามคําสั่งศาล ในกรณี
ที่ศาลมีคําสั่งให้เอาไฟล์ละเมิดออกจากเว็บไซต์ ซึ่งตามลักษณะน้ีถือว่าเป็นการส่งต่อภาระในการเซ็นเซอร์
เน้ือหาที่มีปัญหาทางลิขสิทธ์ิให้แก่ตัวกลางหรือผู้ประกอบการที่ให้บริการเน้ือหาออนไลน์โดยตรง แม้กฎหมาย
จะยังไม่มีผลบังคับใช้ แต่ผลกระทบอย่างหน่ึงที่น่าจะพอประเมินได้ คือ การสร้างบรรยากาศแห่งความกดดัน
ให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นธุรกิจที่มีการลงทุน และย่อมจะไม่อยากต้องแบกรับภาระใดๆ ที่เป็น
ต้นทุนเพ่ิม จึงน่าจะยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม่บิดพลิ้วใดๆ หากการปฏิบัติตามกฎหมายก็อาจส่งผล
ต่อเสรีภาพในการแสดงออก และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะในกรณีที่เน้ือหา
อาจมีอรรถประโยชน์ในแง่มุมอ่ืน เช่น สุขภาพประวัติศาสตร์ การตรวจสอบธรรมาภิบาล หรือสุนทรียภาพ 
 

3.2 กรณีศึกษาของการกํากับดูแลเนื้อหาโดยตัวกลางอินเทอร์เน็ตประเภทต่างๆ สะท้อนถึง
แนวทางในการกํากับดูแลเนื้อหาท่ีเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

จากการสัมภาษณ์ตัวแทนของตัวกลางอินเทอร์เน็ต ในสามประเภทหลักของการส่ือสารออนไลน์ที่
ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในประเทศไทย ได้แก่  
 
  

                                           
30 "พรบ . ลิข สิทธิ์ ใหม่ "  แชร์ซี้ ซั้ ว . . . เจอคุก , โพสต์ทู เดย์ ,2 สิงหาคม  2558, http://www.posttoday.com/analysis/report/ 
379735 
31 รู้ยัง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ใหม่ ! ส่งภาพ ‘สวัสดี ตอนเช้า’ อาจโดนปรับ 1 แสน, ไทยรัฐออนไลน์, 4 สิงหาคม 2558, 
http://www.thairath.co.th/content/516167 
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ตารางที่ 6 รายละเอียดเว็บไซต์ตัวกลางอินเทอรเ์น็ตทีใ่ห้สัมภาษณ ์
เว็บไซต์ประชาไท • ให้บริการหนังสือพิมพ์ออนไลน์อิสระท่ีเน้นการนําเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาและเสรี 

• เนื้อหาข่าวสารเก่ียวกับสังคม การเมือง สิทธิมนุษยชนเป็นหลัก 
• ก่อต้ังเม่ือ พ.ศ. 2547  
• ประชาไทเคยให้บริการเว็บบอร์ดซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีสําหรับการแลกเปลี่ยนเรื่องสังคมและการเมืองท่ี

ได้รับความนิยมมาก แต่ปิดตัวไปเม่ือ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เนื่องจากมีการจับกมุผู้โพสต์
แสดงความคิดเห็นออนไลน์อย่างต่อเนื่อง 

 ปัจจุบันบล็อกกาซีนจึงเป็นพ้ืนท่ีเดียวท่ีเปิดโอกาสให้คอลัมนิสต์และบล็อกเกอร์ได้เขียน
บทความเผยแพร่เว็บไซต์ 

เว็บไซต์พันทิป • เว็บไซต์ท่ีให้บริการด้านเว็บบอร์ดเป็นหลักท่ีเปิดให้ผู้คนเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ประเด็นต่างๆ ต้ังแต่ บันเทิง หุ้น ความงาม ท่องเท่ียว รถยนต์ กีฬา โทรศัพท์มือถือ อาหาร 
การเมือง ครอบครัว บ้าน วิทยาศาสตร์ สุขภาพ ธุรกิจ  

• เว็บไซต์เปิดตัวต้ังแต่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2539 
• กลุ่มผู้ใช้ครอบคลุมบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกความสนใจ นอกจากนี้ ท่ีมีผู้เข้าชมจากประเทศไทย

มากเป็นอันดับท่ี 8 (19 กันยายน พ.ศ. 2557) จากการจัดอันดับโดยอะเล็กซา32  
• pantip.com ยังมีเว็บไซต์ในเครือ ดังนี้ 

PantipMarket.com - เว็บให้บริการลงประกาศขายสินค้าท้ังมือหนึ่งและมือสอง รวมถึง
ประกาศรับสมัครงาน    

BlogGang.com - เว็บให้บริการพ้ืนท่ีสําหรับเขียนบล็อก     
Pantown.com - บริการเว็บสําเร็จรูป ผู้ใช้สามารถสร้างเว็บบอร์ด ห้องสนทนา อัลบั้ม 

โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม 

เว็บไซต์เด็กดี • ผู้ให้บริการชุมชนออนไลน์ท่ีมีบริการท่ีโดดเด่นได้แก่ เว็บบอร์ด ชุมชนนักเขียนท่ีเปิดโอกาสให้
วัยรุ่นได้นําเสนอผลงานและงานเขียนของตนเองลงในเว็บไซต์ นอกจากนี้ ยังมีบริการ quiz ท่ี
ให้ผู้ใช้สร้างเกมคําถามข้ึนมาเองซ่ึงได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้ใช้หลากหลายช่วงวัย 

• เนื้อหาบนเว็บไซต์เป็นเนื้อหาเก่ียวกับไลฟ์สไตล์ ของวัยรุ่น การศึกษา และการเตรียมตัวสอบ
แอดมิชชั่น โดยจะได้รับความนิยมสูงมากเมื่อถึงช่วงสอบและหลังสอบการเข้ามหาวิทยาลัย 

• กลุ่มผู้ใช้หลักคือเด็กมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัย 
• เด็กดี.คอม เป็นเว็บไซต์ท่ีมีผู้เข้าชมจากประเทศไทยมากเป็นอันดับท่ี 26 (19 กันยายน พ.ศ. 

2557) จากการจดัอันดับโดยอะเล็กซา และเด็กดีเป็นเว็บไซต์ท่ีมีผู้เข้าชมสูงสุดในประเทศไทย
หากจําแนกตามช่วงอายุ 

 

                                           
32 เว็บไซต์ที่แสดงข้อมูลสถิติและจัดอันดับเว็บไซต์ที่คนนิยมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ amazon.com 
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พบว่า ความแตกต่างที่สําคัญประการหน่ึงในแง่การกํากับดูแลเน้ือหาของทั้ง 3 ตัวกลางออนไลน์
ดังกล่าว คือ การเปิดพ้ืนที่การปฏิสัมพันธ์สําหรับผู้ใช้งานออนไลน์ โดยตัวกลางที่มีพ้ืนที่ให้ผู้ใช้ปฏิสัมพันธ์กัน
น้อยที่สุดจากทั้ง 3 ตัวกลางที่สัมภาษณ์ คือ เว็บไซต์ประชาไท ในอดีตเว็บไซต์ประชาไทเคยมีส่วนเว็บบอร์ด แต่
ได้ปิดส่วนดังกล่าวไปหลังจากการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2549 หลังจากน้ัน ทางเว็บไซต์ยังคงเปิดพ้ืนที่ให้ผู้ใช้
สามารถแสดงความคิดเห็นท้ายข่าวและบทความได้ อย่างไรก็ตาม หลังจากการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2557 
ทางเว็บไซต์ประชาไทตัดสินใจที่จะปิดพ้ืนที่การแสดงความคิดเห็นท้ายข่าวและบทความด้วย เน่ืองจากกังวลกับ
ประกาศ คสช. หลายฉบับที่สามารถตีความได้อย่างครอบคลุมกว้างขวาง 
 

“เราก็ตัดสินใจปิดไปเพราะเห็นว่าคําสั่ง คสช. หลายอันตีความครอบคลุมกว้างขวาง 
เราก็คิดว่าไม่คุ้มที่จะไปเปิดช่องทางให้มีความเสี่ยงที่จะถูกหาเรื่อง ก็เลยยังไม่ได้เปิดให้มีการ
แสดงความเห็น”33 

 
ขณะท่ีในส่วนของ “บล็อกกาซีน” ซึ่งเป็นบล็อกที่นําเสนอบทวิเคราะห์ต่างๆ น้ัน ทางตัวแทนจาก

เว็บไซต์ประชาไทระบุว่าพ้ืนที่ในส่วนน้ีไม่ได้เป็นพ้ืนที่เปิดทั่วไป ผู้ที่ต้องการเขียนบล็อกจะต้องติดต่อเข้ามายัง
เว็บไซต์ประชาไทก่อน หรืออีกทางหน่ึงคือทางเว็บไซต์เป็นผู้ไปทาบทามบุคคลที่น่าสนใจมาเป็นผู้เขียนบล็อก  

 
ภาพท่ี 1 ประชาไท บล็อกกาซีน พืน้ทีส่ําหรับบทความจากคอลัมนิสต์และบล็อกเกอร์ต่างๆ 

 

                                           
33 สัมภาษณ์ จีรนุช เปรมชัยพร, ผู้อํานวยการเว็บไซต์ประชาไท, 27 กรกฎาคม 2558 
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“อย่างกรณีแรกคือพอเขาเห็นว่ามีพ้ืนที่บล็อกก็สนใจสมัครเข้ามา แต่ก็จะถามเขา

ก่อน คือเราอยากให้พ้ืนที่มันหลากหลาย ไม่ใช่เขียนเรื่องลักษณะเดียวกันหมด ดูความ
น่าสนใจของประเด็น แล้วก็ประเมินความเป็นไปได้ในความต่อเน่ืองที่เขาจะเขียน ไม่ใช่ขอ
เปิดบล็อกเขียนหน่ึงเรื่องแล้วหายไปเลย ก็จะสกรีนแค่ตอนต้น หลังจากน้ันก็เป็นสิทธิของเขา 
ก็คือตกลงในแง่ประเด็น”34  

 
ในส่วนของเว็บไซต์พันทิป เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบอร์ด ขณะที่เว็บไซต์เด็กดีจะเป็นพ้ืนที่ชุมชน

ออนไลน์ที่ผู้ใช้มีการปฏิสัมพันธ์กันสูง เช่น การแสดงความคิดเห็นบนเว็บบอร์ด การแต่งนิยายออนไลน์ การ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ (Quiz) เป็นต้น  

 
จากความแตกต่างในเรื่องการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้เว็บไซต์ ส่งผลต่อแนวทางการกํากับดูแลเนื้อหาของ

เว็บไซต์น้ันๆ ด้วย โดยเว็บไซต์ประชาไท ซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีพ้ืนที่ให้ผู้ใช้ทั่วไปปฏิสัมพันธ์หรือสร้างเน้ือหาด้วย
ตนเองมากนัก จึงไม่ได้มีการกําหนดกฎกติกามากมาย แต่จะใช้ข้อตกลงที่รับรู้ร่วมกันว่าพ้ืนที่บล็อกกาซีนเป็น
พ้ืนที่จะต้องเคารพซึ่งกันและกัน พ้ืนที่ส่วนน้ีเป็นพ้ืนที่ของบล็อกเกอร์ซึ่ง ทางกองบรรณาธิการจะไม่ได้ทําหน้าที่
ในการบรรณาธิกร เน้ือหาในบล็อกจะเป็นความคิดเห็นของบล็อกเกอร์ และบล็อกเกอร์บางคนได้เปิดให้ผู้อ่าน
แสดงความคิดเห็นได้ ซึ่งในส่วนน้ีก็ได้ตกลงที่จะรับผิดชอบร่วมกัน  

 
ในส่วนของเว็บไซต์พันทิปและเว็บไซต์เด็กดี ซึ่งเปิดพ้ืนที่ให้ผู้ใช้สามารถสร้างเน้ือหาและแสดงความ

คิดเห็นได้น้ัน พบว่า มีการใช้แนวทางการกํากับดูแลทั้งแบบ การกํากับดูแลก่อนการกํากับดูแลก่อน (ex-ante 
regulation) โดยการติดตามและเฝ้าระวังจากทีมผู้ดูแลเว็บไซต์ ร่วมกับการใช้ระบบกรองคําหยาบบนเว็บไซต์ 
เพ่ือกลั่นกรองเน้ือหา และการกํากับดูแลแบบกํากับทีหลัง (ex-post regulation) ตามแนวทางของ Notice 
and take down คือ การร้องเรียนโดยผู้ใช้ในชุมชนออนไลน์น้ันๆ ซึ่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ทั้งสอง
เว็บไซต์ค่อนข้างเข้มงวดกับเน้ือหาที่ผิดกฎหมายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หากทีมผู้ดูแลเว็บไซต์ตรวจพบ
เน้ือหาดังกล่าว หรือมีผู้ร้องเรียนเข้ามาทางเว็บไซต์ก็จะลบเนื้อหาดังกล่าวออกโดยเร็วที่สุด  
 

“เน้ือหาที่จะถูกคัดกรองออกโดยหลักๆ คือพวกเน้ือหาท่ีผิดกฎหมายและกติกา
เว็บไซต์ อย่างเช่น ภาพอนาจาร ยาเสพติด การพนัน หมิ่นประมาท รวมถึงพฤติกรรมสมาชิก
ที่ไม่เหมาะสมซึ่งทําให้เสียบรรยากาศการสนทนา เช่น ชวนทะเลาะ ก่อกวนสมาชิกอ่ืน 

                                           
34 สัมภาษณ์ จีรนุช เปรมชัยพร, ผู้อํานวยการเว็บไซต์ประชาไท, 27 กรกฎาคม 2558 
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นอกจากน้ัน จะมีระบบแบนคําอัตโนมัติ เป็นรูปอมย้ิมขึ้นมา ถ้ามีคําหยาบก็โดนแบนแล้ว 
ภาพโป๊ก็ลงไม่ได้ ภาพตัดต่อ ถ้าตัดต่อแล้วจะหมิ่นประมาท หรือว่าผิดตามมาตรา 16 ก็ลง
ไม่ได้ ส่วนใหญ่ถ้ามีคนแจ้งมา หรือว่าเว็บมาสเตอร์เห็นก็จะลบเลย”35 

 
เน้ือหาที่ทั้งสองที่ทั้งสองเว็บไซต์กําหนดห้ามเผยแพร่ในเว็บบอร์ด มีดังน้ี  

 
ตารางที่ 7 ลักษณะเน้ือหาท่ีเว็บไซต์พันทิปและเว็บไซต์เด็กดีกําหนดไม่ให้เผยแพรใ่นเว็บบอร์ด 

เว็บไซต์พันทิป36 เว็บไซต์เด็กดี37 
- เนื้อหาท่ีวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบัน

พระมหากษัตริย์และราชวงศ ์
- เนื้อหาท่ีส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าท่ี

บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้ 
- เนื้อหาท่ีส่อไปในทาง ลามก อนาจาร รุนแรง อุจาด 
- เนื้อหาท่ีเจตนาใส่ความบุคคลอ่ืน ให้ได้รับการดูหม่ิน

เกลียดชังจากบุคคลอ่ืน โดยไม่มีแหล่งท่ีมาของข้อมูล
อ้างอิงท่ีชัดเจน 

- เนื้อหาเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิด
การทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายข้ึน โดยมูล
แห่งความขัดแย้งดังกล่าว ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็น
โดยเสรีเช่นวิญญูชน พึงกระทํา 

- การกล่าวโจมตีหรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ 
ศาสนา หรือคําสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา 

- การใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อ่ืน โดยมีเจตนาทําให้
สาธารณชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความ
เสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง 

- ข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งข้ึนใน
ระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ 

- ข้อมูลส่วนตัวของผู้อ่ืน เช่น อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ 
โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อ่ืนได้รับความเดือดร้อน
รําคาญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณีเบอร์โทรศัพท์ 

- เนื้อหาท่ีใช้คําหยาบคาย 
- เนื้อหาท่ีพาดพิงผู้อ่ืนในทางเสียหาย โดยเฉพาะอย่างย่ิง

การพาดพิงท่ีไม่เป็นกลาง และไม่มีมูลความจริง 
- เนื้อหาท่ีไม่เหมาะสมกับวัย หรืออาจสร้างผลเสียให้แก่

บุคคลต่างวัย 
- เนื้อหาท่ีทําลายสุขภาพจิตผู้อ่ืน 
- เนื้อหาท่ีผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรม ผิดวัฒนธรรมและ

ประเพณีท่ีดี 
- เนื้อหาท่ีหม่ินต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ ท้ังทางตรงและทางอ้อม 
- เนื้อหาท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ 
- เนื้อหาท่ีเป็นไปเพ่ือการโฆษณาเชิงพาณิชย์ 

                                           
35 สัมภาษณ์ นภัสสร สีขาว, นิติกรเว็บไซต์พันทิป, 27 กรกฎาคม 2558 
36 กฎ กติกา และมารยาท ,เข้าถึงเมื่อ 6 สิงหาคม 2558, http://pantip.com/about/tos 
37 กติกาเว็บบอร์ด, เข้าถึงเมื่อ 6 สิงหาคม 2558, http://www.dek-d.com/guidebook/board_rules2012.php 
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เว็บไซต์พันทิป36 เว็บไซต์เด็กดี37 
- ข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งผิด

กฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม 
ความแตกต่างระหว่างเว็บไซต์พันทิปและเว็บไซต์เด็กดี คือ เว็บไซต์เด็กดีมีกลุ่มผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม

เด็กและเยาวชน ดังน้ัน ทางเว็บไซต์จะต้ังต้นนโยบายหรือแนวทางการกํากับดูแลบนพ้ืนฐานการมองว่าผู้ใช้ของ
ตนเป็นเด็กและเยาวชน ดังน้ัน ทางทีมงานเว็บไซต์จึงค่อนข้างเข้มงวดและพยายามป้องกันไม่ให้มีเน้ือหาที่จะ
เป็นแบบอย่างในทางที่ผิดให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งเน้ือหาที่ทางทีมงานเว็บไซต์ได้ทําการกลั่นกรอง ไม่ว่าจะ
เป็นการกรองคําหยาบบนเว็บไซต์ หรือการลบเน้ือหาออก จะเป็นเน้ือหาท่ีเด็กและเยาวชนให้ความสนใจ เช่น 
การโพสต์เน้ือหาต่อว่าสถาบันกวดวิชา การโพสต์เน้ือหาตอบโต้ระหว่างผู้ใช้เรื่องศิลปินดาราวัยรุ่นที่ตนเองช่ืน
ชอบ เป็นต้น ขณะที่เน้ือหาในเว็บไซต์พันทิปจะมีความหลากหลายมากกว่า ครอบคลุมหลายประเด็น เช่น 
ประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ เน่ืองจากกลุ่มผู้ใช้มีหลากหลายมากกว่าเพียงกลุ่มเด็กและเยาวชน 

 
ในกรณีของเว็บไซต์พันทิป เมื่อกระทู้หรือความคิดเห็นถูกลบออกแล้ว ผู้ดูแลเว็บไซต์จะแจ้งเตือนไปยัง

สมาชิกรายน้ันๆ โดยตรง ซึ่งการแจ้งเตือนจะเกิดขึ้นใน 2 กรณี คือ กรณีการแจ้งเตือนเพ่ือให้ทราบจํานวนคร้ัง
ที่ผู้ใช้ได้กระทําความผิด และกรณีที่แจ้งถึงเหตุผลที่ลบกระทู้ออก ซึ่งผู้ใช้อาจจะไม่ได้กระทําผิดโดยเจตนา แต่
ข้อมูลในกระทู้อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อ่ืนปรากฏอยู่ ซึ่งไม่สามารถเผยแพร่ได้ เป็นต้น 
 

“เวลาเราลบเสร็จ เราก็จะต้องแจ้งไปหาเจ้าของกระทู้ อาจจะแจ้งเพราะว่าต้องนับ
ครั้งว่าเขาทําอะไรผิดด้วย หรือว่าอาจจะแจ้งเพราะว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิด แต่เน้ือหาอาจจะมี
ข้อมูลส่วนบุคคล คือมีทั้งสองอย่าง 1.แจ้งเตือนเพราะนับคร้ังกระทําผิด 2.แจ้งเตือนเพราะ
เหตุผล อย่างนับครั้งน่ีเราไม่ได้บอกระบุชัดขนาดว่าน่ีครั้งที่หน่ึง จะเป็นลักษณะว่า เน้ือหาที่
คุณลงมีเน้ือหาการพนันนะ หรือว่าอย่านะ เราก็จะบอกเลขกระทู้ไปว่า เลขกระทู้คุณทําผิด
อะไร อันน้ีเราจะแจ้งในหน้าแอดมินแล้ว ซึ่งพอแจ้งในหน้าแอดมินเสร็จ จะส่งไปหาหลังไมค์
เขา เวลาเขาล็อกอินเข้ามา เขาจะเห็นข้อความท่ีเราแจ้งไป”38 

 
ในส่วนของเว็บไซต์เด็กดี การพิจารณาว่าจะลบกระทู้หรือข้อความในเว็บบอร์ดหรือไม่น้ัน ทางทีมดูแล

เว็บไซต์จะพิจารณาจากระดับความร้ายแรงของเน้ือหาเป็นสําคัญ กล่าวคือ หากเป็นเน้ือหาที่ผิดกฎหมายอย่าง
ชัดเจน ผิดศีลธรรม หยาบคาย ทีมงานจะลบทันทีโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งไปยังกลับไปยังเจ้าของกระทู้หรือ
เจ้าของข้อความ แต่หากเป็นข้อความท่ีความผิดยังไม่ชัดแจ้ง แต่ทีมงานเห็นว่ามีความสุ่มเสี่ยงที่จะละเมิดผู้อ่ืน 

                                           
38 สัมภาษณ์ นภัสสร สีขาว, นิติกรเว็บไซต์พันทิป, 27 กรกฎาคม 2558 



 

58 

หรือไม่เหมาะสมด้วยเหตุผลต่างๆ ทีมงานจะติดต่อไปยังเจ้าของเน้ือหา ผ่านทางกล่องข้อความลับ เพ่ือแจ้ง
เตือนถึงความไม่เหมาะสมดังกล่าว39 

 
นอกจากการติดตามและเฝ้าระวังโดยทีมผู้ดูแลเว็บไซต์แล้ว ยังได้เปิดช่องทางให้ผู้ใช้สามารถร้องเรียน

เข้ามาได้หากพบเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย หรือไม่เหมาะสม 
 
ในกรณีของเว็บไซต์ประชาไท ช่องทางการร้องเรียนไม่ได้ถูกจัดเป็นระบบมากนัก โดยผู้ใช้สามารถ

ร้องเรียนผ่านอีเมลหรือข้อความทางเฟซบุ๊ก ซึ่งจากการสัมภาษณ์ตัวแทนจากเว็บไซต์ประชาไท พบว่า เน้ือหาที่
มีผู้ใช้ร้องเข้ามา จะเป็นเรื่องของการแก้ไขคําผิดในเนื้อหาที่นําเสนอบนเว็บไซต์ ผู้ใช้ต้องการช้ีแจงข้อมูล
เพ่ิมเติมจากเนื้อข่าวที่ได้นําเสนอบนหน้าเว็บ เป็นต้น 

 
ในส่วนของเว็บไซต์พันทิปและเว็บไซต์เด็กดีจะมีช่องทางการร้องเรียนที่เป็นระบบมากกว่า โดย

เว็บไซต์พันทิป กําหนดให้ผู้ใช้สามารถแจ้งลบข้อความจากกระทู้ในเว็บบอร์ดได้โดยตรงผ่านการกดสัญลักษณ์
ถังขยะที่มุมขวาบนของโพสต์ 

 
ภาพท่ี 2 ภาพตัวอย่างกระทู้ในเว็บบอร์ดพนัทิป : ภาพถังขยะบริเวณมุมบนด้านขวา ที่ผู้วิจัยทําวงกลมสี

แดงไว้ คือ สัญลักษณ์ทีผู่้ใช้เว็บบอร์ดสามารถแจ้งลบขอ้ความจากกระทู้ในเว็บบอรด์ได้ 

 
 

                                           
39 สัมภาษณ์ เกียรติสุดา ใจกล้า, Chief of Community Master, เว็บไซต์เด็กดี, 22 กรกฎาคม 2558 
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หรือผู้ใช้สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านหัวข้อ “ปัญหางานการใช้เว็บบอร์ด” ได้ โดยระบบมีตัวเลือกให้ระบุ
เรื่องที่ต้องการสอบถาม ได้แก่  

• แจ้งปัญหาถูกพาดพิง กล่าวหา หมิ่นประมาท 
• แจ้งปัญหาพบการก่อกวน ป่วนกระทู้ 
• แจ้งปัญหาได้รับข้อความสแปมขายสินค้าหรือบริการทางหลังไมค์ 
• แจ้งปัญหาโพสต์ข้อความ่ไม่ขึ้น หรือโพสต์แล้วหาย 
• แจ้งลบกระทู้ / ติดตามเรื่องแจ้งลบกระทู้ 
• แจ้งสมาชิกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 

 
สําหรับเว็บไซต์เด็กดี ผู้ใช้ที่พบเน้ือหาผิดกฎหมาย อันตราย หรือไม่เหมาะสมสามารถท่ีจะร้องเรียน

มายังทีมงานที่ดูแลเว็บไซต์ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การโทร การแจ้งลบ การส่งอีเมลแจ้ง การใช้กล่องข้อความ
ลับ และการต้ังกระทู้ในบอร์ดแจ้งปัญหา 

 
เน้ือหาที่ทั้งเว็บไซต์พันทิปและเว็บไซต์เด็กดีจะกลั่นกรองออกมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เช่น เป็นการ

วิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เน้ือหาที่หยาบคาย ก้าวร้าว รุนแรง เน้ือหาลามก
อนาจาร เน้ือหาที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลผู้อ่ืน เน้ือหาที่หมิ่นประมาทบุคคลอ่ืน ตลอดจนเน้ือหาที่ผิดกฎหมาย
อ่ืนๆ 

 
ทางด้านผู้ใช้ที่ถูกลบเน้ือหาในอินเทอร์เน็ตก็สามารถย่ืนอุทรณ์หรือร้องเรียนมาทางเว็บไซต์ได้ โดย

เว็บไซต์พันทิปกําหนดว่าผู้ที่จะย่ืนอุทรณ์ได้จะต้องเป็นสมาชิกประเภทท่ีระบุตัวตนด้วยบัตรประชาชน 13 
หลัก40 ขณะที่เว็บไซต์เด็กดีจะมีขั้นตอนที่ยืดหยุ่นกว่าเน่ืองจากผู้ใช้ที่สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์เด็กดี ไม่ได้
ถูกกําหนดให้ระบุตัวตนอยู่แล้ว โดยผู้ใช้ที่ต้องการร้องเรียนเก่ียวกับกระทู้หรือเน้ือหาที่ถูกลบ สามารถใช้
ช่องทางเดียวกับผู้ที่ร้องเรียนได้  
 

                                           
40 เว็บไซต์พันทิปมีระบบให้ผู้ใช้ยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชน ซึ่งเป็นทางเลือกท่ีผู้ใช้จะทําหรือไม่ทําก็ได้ หากทําก็จะมีสิทธิในการใช้งานที่มากกว่า
ผู้ที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน ในขณะที่ผู้ใช้ที่ยืนยันตนผ่านอีเมลและผ่าน sms จะถูกจํากัดสิทธิในการใช้บางอย่าง เช่น การจํากัดจํานวน
กระทู้ที่สามารถโพสต์ได้ต่อวัน เป็นต้น ระบบสมาชิกของเว็บไซต์พันทิปมีขึ้นเพ่ือให้ผู้ใช้ยืนยันตัวตนเพ่ือป้องกันบุคคลอ่ืนนํานามแฝงไปใช้โดยมี
เจตนาเพ่ือสร้างความเสียหายให้กับบุคคลอ่ืน  
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3.3 ตัวกลางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีทัศนะอย่างไรต่อระบบการรับผิดของตัวกลางตาม
กฎหมายในประเทศไทย และสะท้อนปัญหาอะไรบ้างเก่ียวกับการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต 

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงทัศนะและแบบแผนในการกํากับดูแลเนื้อหาของตัวกลางอินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทย จากข้อกําหนดเร่ืองการรับผิดด้านเนื้อหาตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

 
ตาม มาตรา 1541 ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ผู้

ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ “ตัวกลางอินเทอร์เน็ต”ตามท่ีระบุในงานวิจัยน้ีได้ถูกกําหนดให้มีภาระรับผิดตาม
กฏหมายเท่ากับ ผู้กระทําความผิด หากมีการนําเนื้อหาที่เป็นความผิดตามมาตรา 14 ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ ในพ้ืนที่ที่อยู่ในขอบเขตอํานาจศาลของไทย 

จากการกําหนดการรับผิดในลักษณะดังกล่าว ทําให้มีการต้ังข้อสังเกตอย่างกว้างขวางทั้งในวงวิชาการ
และภาคประชาสังคม ทั้งจากในและต่างประเทศ ถึงผลกระทบของการกําหนดภาระรับผิดตามกฎหมายที่ว่า
ต่อทัศนคติและแบบแผนการกํากับดูแลเนื้อหาของตัวกลางออนไลน์ ตลอดจนผลกระทบต่อเสรีภาพในการ
แสดงออกและสิทธิในการรับรู้ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เน่ืองจากเป็นการสมเหตุสมผลที่จะสันนิษฐานว่า ผู้
ให้บริการที่เป็นตัวกลางย่อมไม่ต้องการเผชิญกับปัญหาทางกฎหมาย และน่าจะมีการปรับพฤติกรรมไปใน
ทิศทางของการป้องกันความเสียหาย ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบและกลั่นกรองเน้ือหาที่ผู้ใช้นําเข้าสู่ระบบ 
เพ่ือจะได้ไม่ต้องเสี่ยงมีภาระรับผิดตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
เหล่าน้ี จึงนําไปสู่ส่วนน้ีของการวิจัยเพ่ือสํารวจถึงทัศนะและแบบแผนในการกํากับดูแลเน้ือหาของ

ตัวกลางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย อันเป็นผลสืบเน่ืองจากข้อกําหนดเก่ียวกับภาระรับผิดด้านเน้ือหาตาม 
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยงานวิจัยขนาดเล็กน้ีอาศัยเก็บข้อมูล
จากผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทต่างๆ ในประเทศไทย ตามความหมายของคําว่า
ตัวกลางอินเทอร์เน็ตที่เคยระบุไปก่อนหน้านี้ ทั้งน้ี งานวิจัยน้ีจึงได้จัดแบ่งตัวกลางอินเทอร์เน็ตเป็นออก 3 กลุ่ม 
ตามระยะห่างของการปฏิบัติการของตัวกลางนั้นๆ ต่อเน้ือหาที่ไหลเวียนในระบบ42 โดยในแต่ละกลุ่มมีตัวแทน
ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ  

                                           
41 มาตรา 15 ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ระบุไว้ว่า ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทําความผิดตามมาตรา 14 ในระบบ
คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทําความผิดตามมาตรา 14 
42 ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) จะถือว่าอยู่ห่างจากเนื้อหาที่ไหลเวียนในระบบมากที่สุด ขณะที่ผู้ให้บริการการเข้าถึง (Access 
provider) จะอยู่ห่างในระดับตามมา และผู้ให้บริการเน้ือหาออนไลน์ (Online service provider) จะเป็นกลุ่มที่ปฏิบัติการอยู่ใกล้ชิดกับเนื้อหา
มากที่สุด 
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A. ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) และให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (access 
provider/ Internet Service Provider (ISP)) โดยมีโครงข่ายเป็นของตนเอง รวม 5 ราย 
ประกอบด้วย  

a) TOT (TOT Public Company Limited) 
b) CS loxinfo (CS loxinfo Public Company Limited) 
c) Symphony (Symphony Communication Public Company Limited) 
d) True internet43 (True Internet Co., Ltd.) 
e) CAT44 (CAT Telecom Public Company Limited) 

B. ผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access provider/ Internet Service Provider (ISP)) โดย
ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง รวม 3 ราย ประกอบด้วย 

a) DTAC (Total Access Communication Public Company Limited) 
b) Samart Infonet (Samart Infonet Co., Ltd) 
c) 3BB (3BB broadband Co., Ltd) 

 
C. ผู้ให้บริการด้านเน้ือหา (content provider) รวม 11 ราย ประกอบด้วย 

a) เว็บไซต์ข่าว ได้แก่ เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ (www.manager.co.th) เว็บไซต์มติชน 
(www.matichon.co.th) ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมอืง (www.TCIJthai.com) 
เว็บไซต์ไทยพับลิก้า (www.thaipublica.org) เว็บไซต์ประชาไท (www.prachatai.com) 

b) เว็บบอร์ด ได้แก่ เว็บไซต์พันทิป (www.pantip.com)  
c) เว็บบล็อก ได้แก่ เว็บไซต์โอเคเนช่ัน (www.oknation.net) 
d) เว็บไซต์ประกาศขายสินค้า ได้แก่ เว็บไซต์โอแอลเอ็กซ์ (www.olx.co.th) 
e) เว็บไซต์แบ่งตามประเภทผู้ใช้งาน ได้แก่ เว็บไซต์จีบันสําหรับผู้หญิง (www.jeban.com) 

เว็บไซต์เด็กดี สําหรับเด็ก-นักเรียน (www.dek-d.com) เว็บไซต์เอ็มไทย สําหรับทุกเพศ
ทุกวัย (www.mthai.com)  

 
ทั้งน้ี การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักและการประมวลผลจากข้อมูลการสัมภาษณ์ได้นําไปสู่คําตอบบาง

ประการเกี่ยวกับทัศนะและแบบแผนการกํากับดูแลเนื้อหาของตัวกลางอินเทอร์เน็ตต่อข้อกําหนดภาระรับผิด
                                           
43 True internet คือ องค์กรที่ให้บริการเครือข่าย (Network provider) และเป็นผู้ให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (access provider/ Internet 
Service Provider (ISP)) รวมถึงมีบทบาทในด้านบริการด้านเน้ือหา (content provider) ด้วย  
44 CAT หรือบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) คือ องค์กรท่ีให้บริการเครือข่าย (Network provider) และเป็นผู้ให้บริการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต (access provider/ Internet Service Provider (ISP)) รวมถึงมีบทบาทในด้านบริการด้านเน้ือหา (content provider) แต่การเก็บ
ข้อมูลในคร้ังนี้ ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ด้านการบริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (access provider) เท่านั้น  
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ด้านเน้ือหาตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในประเด็นสําคัญ
ดังต่อไปน้ี 
 

3.3.1 ทัศนะเก่ียวกับภาระอันเป็นผลจากข้อกําหนดเก่ียวกับการรับผิดด้านเนื้อหา 
การวิจัยได้ศึกษาสถานการณ์จาก 3 ประเด็น ตามความรับผิดชอบที่เก่ียวข้องกับการกํากับดูแลเนื้อหา

บนอินเทอร์เน็ต คือ เรื่องค่าใช้จ่าย ภาระรับผิดชอบของบุคลากร และภาระรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งในภาพรวม
ผู้ให้บริการส่วนใหญ่ที่ได้สัมภาษณ์ระบุว่ายังสามารถรับภาระน้ันได้ แต่ก็มีบางรายที่มีประเด็นเพ่ิมเติม ซึ่ง
สามารถแสดงให้เห็นผลในรายประเด็นได้ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1.1 ทัศนะเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต 
 

ตารางที่ 8 แสดงทัศนะต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลเน้ือหาอินเทอรเ์นต็ 
ข้อพิจารณา น้อย 

สามารถเพิ่มเติมได้อีก 
เหมาะสม 

เป็นท่ียอมรับได้ 
มากเกินไป 

น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงให้
ลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการดูแลเนื้อหา
อินเทอร์เน็ต 

Samart infonet (B) 
Prachatai (C) 

TOT (A) 
Symphony (A) 

True internet (A) 
CAT (A) 
DTAC (B) 

Manager (C) 
Matichon (C) 

TCIJ (C) 
ThaiPublica (C) 

Pantip (C) 
OKnation (C) 

CS loxinfo (A) 
3BB (B) 

Jeban (C) 
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ข้อพิจารณา น้อย 
สามารถเพิ่มเติมได้อีก 

เหมาะสม 
เป็นท่ียอมรับได้ 

มากเกินไป 
น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงให้

ลดลง 
OLX (C) 

Dek-D (C) 
Mthai (C) 

(A) แทนกลุ่มผู้ให้บริการประเภท ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider)  
(B) แทนกลุ่มผู้ให้บริการประเภท ผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access provider)  
(C) แทนกลุ่มผู้ให้บริการประเภท ผู้ให้บริการด้านเนื้อหา (Content provider) 
 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกประเภทส่วนใหญ่ (14 องค์กร) เห็นว่าค่าใช้จ่าย
ในขณะน้ีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมยอมรับได้ มีเพียง 3 องค์กรที่คิดเห็นว่าค่าใช้จ่ายอยู่ในเกณฑ์ที่มากเกินไป 
ได้แก่ CS loxinfo และ 3BB ด้วยเหตุผลว่าการดําเนินการปิดก้ันและเก็บข้อมูลจราจรมีค่าใช้จ่ายที่ต้องลงทุน
เพ่ิมเติม ผู้ให้บริการเป็นผู้รับภาระมากขึ้น โดยไม่มีการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงผู้ให้บริการเน้ือหา คือ 
เว็บไซต์ Jeban ที่ระบุว่า ขณะนี้มีค่าใช้จ่ายในการดูแลเนื้อหามาก แต่ก็ยังพร้อมลงทุนเพ่ิม 
 

“รัฐอาจจะสนับสนุนเครื่องมือให้ จะได้เป็นแนวทางเดียวกัน ... เครื่องมือที่ใช้ใน
บล็อกหรือการปิดก้ันเว็บไซต์จะมีราคาค่อนข้างแพง ... ตอนน้ีติดต่อเจ้าไหน มีนวัตกรรม
อย่างไรต่างคนต่างทําของตัวเอง” 

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก 3BB 
ผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access provider) 

อย่างไรก็ดีแม้ผู้ให้บริการเน้ือหาหลายรายจะให้คําตอบว่าค่าใช้จ่ายดูแลเน้ือหาอินเทอร์เน็ตยังอยู่ใน
เกณฑ์ที่เหมาะสม แต่บางรายก็ยอมรับว่าในบางช่วงก็มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นมาก ดังที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ 
OKnation กล่าวว่า 
 

“ถ้าปกติก็ไม่เยอะ แต่บางช่วงค่าดูแลจะเยอะมากอย่างช่วงรัฐประหาร โทรทัศน์ปิด
หมดคนหันมาใช้อินเทอร์เน็ต เราต้องหาเงินไปซื้อ server ... ปรับปรุงดูแลไม่ให้แฮ้งค์ ก็เป็น
ส่วนค่าดูแลรักษา” 

 
ส่วนองค์กรที่เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลเน้ือหาขณะน้ีอยู่ในเกณฑ์ตํ่าหรือน้อย ได้แก่ เว็บไซต์ 

Prachatai และ ผู้ให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access provider) บริษัท Samart infonet ที่ให้เหตุผลว่า 
หน้าที่ของผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตน้ันไม่ค่อยเก่ียวข้องกับเน้ือหา ส่วนหน้าที่หลักคือ ปิดก้ัน URL ซึ่ง
มีค่าใช้จ่ายไม่มาก 
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“เราไม่ได้มีหน้าที่ไปตรวจว่าลูกค้ามีเน้ือหาอะไรยังไง หน้าที่เราเป็นสื่อ (ช่องทาง-

เพ่ิมเติมโดยผู้เขียน) ไม่ได้เป็น กบว. (คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์-เพ่ิมเติมโดยผู้เขียน) ... นอกจากมีคําสั่งจากศาลว่าผิดให้เราบล็อก”  

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก Samart infonet 
ผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access provider) 

 
3.3.1.2 ทัศนะเกี่ยวกับภาระรับผิดชอบของบุคลากรในการดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต 

 
ตารางที่ 9 แสดงทัศนะเก่ียวกับภาระรับผดิชอบของบคุลากรในการดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต  

ข้อพิจารณา น้อย 
สามารถเพิ่มเติมได้อีก 

เหมาะสม 
เป็นท่ียอมรับได้ 

มากเกินไป 
น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงให้

ลดลง 
ภาระรับผิดชอบของ
บุคลากร 

Samart infonet (B) TOT (A) 
CAT (A) 

True internet (A) 
Symphony (A) 

DTAC (B) 
Manager (C) 

TCIJ (C) 
ThaiPublica (C) 

Pantip (C) 
OKnation (C) 

OLX (C) 
Dek-D (C) 
Mthai (C) 

3BB (B) 
CS loxinfo (A) 
Matichon (C) 

Jeban (C) 
Prachatai (C) 

(A) แทนกลุ่มผู้ให้บริการประเภท ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider)  
(B) แทนกลุ่มผู้ให้บริการประเภท ผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access provider)  
(C) แทนกลุ่มผู้ให้บริการประเภท ผู้ให้บริการด้านเนื้อหา (Content provider) 
 

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตส่วนมาก (13 องค์กร) เห็นว่าภาระรับผิดชอบของบุคลากรในการดูแลเนื้อหา
อินเทอร์เน็ตน้ันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมยอมรับได้ ด้วยหลายสาเหตุและแม้บางแห่งเห็นว่าภาระงานของ
บุคลากรจะมากแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ 
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“ทีมงานเราน้อยมาก คือใช้เท่าที่จําเป็น แต่มีบทบาทมากกว่าหน่ึงอย่าง เช่น 
บรรณาธิการด้านไอที ต้องเป็นเว็บมาสเตอร์ ดูคอลัมน์ในเว็บและดูเน้ือหาเฟชบุ๊กด้วย หรือ
นักข่าวต้องทํางานได้สําเร็จรูปทั้งเขียนและพาดหัว แม้แต่ตรวจสอบข้อมูล คัดเลือก 
สัมภาษณ์เอง ... มีนักข่าวแค่ 3 คนทํางานได้แบบน้ีก็ถือว่าพอใจ”  

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก ศูนย์ข้อมลู&ข่าวสืบสวนเพ่ือสิทธิพลเมือง TCIJ 
ผู้ให้บริการด้านเน้ือหา (Content provider) 

 
“สมัยก่อนจะหนักมาก ต้องการกําลังคนดูแล 24 ช่ัวโมง โดยเฉพาะเน้ือหาการเมือง 

แต่หลังจากเกิดเฟชบุ๊ก มันเหมือนมีการอพยพครั้งใหญ่ เน้ือหาการเมืองสุ่มเสี่ยงที่จะขัด 
พ.ร.บ.คอมฯ ก็เบาบางลง ตอนน้ันเราใช้เจ้าหน้าที่ 3 คน ตอนน้ีก็ 3 คนจึงสบายข้ึน ไม่
เหน่ือย เด๋ียวน้ีก็ไม่ค่อยมีเขียนอะไรท่ีเราต้องไปดูแลเข้ม” 

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก เว็บไซต์โอเคเนช่ัน 
ผู้ให้บริการด้านเน้ือหา (Content provider) 

 
ส่วนอีก 5 องค์กร ที่เห็นว่าภาระในขณะน้ีมากเกินไป แบ่งเป็นกลุ่มผู้ให้บริการเว็บไซต์ 3 องค์กร ได้แก่ 

Prachatai, Matichon และ Jeban โดย Matichon กล่าวว่าทางองค์กรของตนจําเป็นต้องมีการจัดนักข่าว
อาวุโสที่มีความเช่ียวชาญทางกฎหมายมารับผิดชอบเพ่ิมเติมในการดูแลเนื้อหา เน่ืองจากการพิจารณาว่าเน้ือหา
จากข่าวที่นําเสนอในลักษณะใดที่จะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 14 ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ น้ันไม่ใช่สิ่งที่
นักข่าวหรือแม้แต่บรรณาธิการทั่วไป (ที่ไม่ได้มีความรู้ทางกฏหมาย) จะทําได้ ทําให้ต้องมีการสํารองบุคลากร
เฉพาะทางไว้เพ่ิมเติม 

 
ส่วนผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) และผู้ให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access 

provider) มีอย่างละ 1 องค์กรที่เห็นว่าภาระงานของบุคลากรในขณะน้ีอยู่ในเกณฑ์ที่มาก เพราะต่างต้องเพ่ิม
บุคลากรขึ้นมาดูแล ได้แก่ CS loxinfo และ 3BB 
 

“เพราะว่าเราจะต้องมีวิศวกรดูแลเรื่องน้ี คือไม่ใช่เจ้าหน้าที่ธรรมดา ” 
ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก CS loxinfo 

ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) 
 

“ต้องมีบุคลากรมาดูแลปิดก้ัน มีทีมทําเรื่องน้ีโดยเฉพาะ ต้องสร้างเคร่ืองมือขึ้นมา 
สร้างคนภายในตรงน้ี” 

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก 3BB 
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ผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access provider) 
3.3.1.3 ทัศนะเกี่ยวกับการรับผิดตามกฎหมายจากเนื้อหาอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในความดูแล  

 
ตารางที่ 10 แสดงทศันะเก่ียวกับภาระรับผดิตามกฎหมายจากเน้ือหาอินเทอรเ์น็ตที่อยู่ในความดูแล 

ข้อพิจารณา น้อย 
สามารถเพิ่มเติมได้อีก 

เหมาะสม 
เป็นท่ียอมรับได้ 

มากเกินไป 
น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงให้

ลดลง 
การรับผิดตามกฎหมาย Samart infonet (B) TOT (A) 

CAT (A) 
True internet (A) 
Symphony (A) 
CS loxinfo (A) 
Manager (C) 

TCIJ (C) 
Pantip (C) 

OKnation (C) 
OLX (C) 

Dek-D (C) 
Mthai (C) 

DTAC (B) 
3BB (B) 

Matichon (C) 
Jeban (C) 

Prachatai (C) 
ThaiPublica (C) 

(A) แทนกลุ่มผู้ให้บริการประเภท ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider)  
(B) แทนกลุ่มผู้ให้บริการประเภท ผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access provider)  
(C) แทนกลุ่มผู้ให้บริการประเภท ผู้ให้บริการด้านเนื้อหา (Content provider) 
 

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตส่วนมาก (12 องค์กร) เห็นว่าภาระรับผิดตามกฎหมายจากเน้ือหาอินเทอร์เน็ต
ที่อยู่ในความดูแลน้ันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมยอมรับได้ โดยแบ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) 
ทั้งหมด 5 องค์กร และผู้บริการเน้ือหาอินเทอร์เน็ตอีก 7 องค์กร โดยบางรายที่เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายก็แสดง
ทัศนะว่าแม้มีกฎหมายออกมากก็ไม่ได้กระทบการทํางานแต่อย่างใด 
 

“กฎหมายหลายข้อบางทีเขาเขียนเผื่อไว้ ที่ไม่ได้เอาไปใช้ก็มีเยอะ แต่เขียนไว้เพ่ือ
ป้องปราม ... ถ้าเอาค้างไว้จะดูโอเคไหม หรือถ้าไม่มีมันจะย่ามใจ ... ถ้าเอาออกไปเลยไม่รู้จะ
เกิดอะไรข้ึน โลกไซเบอร์มันกว้าง มันไม่มีหลักยึด อย่างน้อยพวก ISP ต้องตรวจตราถ้าไม่มี
จะย่ิงโกลาหลว่าไหม ... ต้ังแต่กฎหมายออกมา 5-6 ปี TOT แทบไม่เห็น effect เราก็ทํางาน
ปกติ”   

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก TOT 
ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) 
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ส่วนกลุ่มผู้ให้บริการเน้ือหาอินเทอร์เน็ตที่เห็นว่าภาระรับผิดตามกฎหมายน้ันมากเกินไปมี 4 องค์กร 

ได้แก่ เว็บไซต์ Matichon, Jeban, Prachatai และ Thaipublica โดยเว็บไซต์ Matichon เห็นว่า หากจะทํา
ให้การบังคับใช้กฎหมายศักด์ิสิทธ์ิจริง ผู้ให้บริการต้องมีหน้าที่ดูตลอดเวลา แต่ในทางปฏิบัติบุคลากรไม่สามารถ
ดูแลได้ 24 ช่ัวโมง มีโอกาสท่ีจะเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นได้ ส่วน Jeban เห็นว่าข้อกฎหมายมีบทลงโทษหนัก และ 
Thaipublica มีความกังวลสูงต่อความผิด เน่ืองจากเว็บไซต์นําเสนอเน้ือหาเชิงลึก ข้อเท็จจริงที่อาจกระทบ
หลายฝ่ายจึงต้องเพ่ิมความระมัดระวัง ทําให้ภาระในส่วนน้ีเพ่ิมขึ้น 
 

“เป็นภาระรับผิดที่มาก เพราะมันติดคุก ปรับเงิน คือเราก็มีส่วนในฐานะmedia แต่
คิดในแง่ของความ fair (ยุติธรรม-เพ่ิมโดยผู้วิจัย) แล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน”   

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก เว็บไซต์ Jeban 
ผู้ให้บริการด้านเน้ือหา (Content provider) 

 
สรุปโดยภาพรวม ทัศนะของผู้ให้บริการต่อภาระอันเกิดขึ้นจากข้อกําหนดด้านภาระรับผิดของเน้ือหา

ตามพรบ.คอมพิวเตอร์ฯยังเป็นภาพที่ค่อนข้างผสมๆ ไม่ชัดเจนนักระหว่างรับได้ และ รู้สึกว่าเป็นภาระมาก
เกินไป แต่ภาพที่ค่อนช้างชัดเจนที่สุดน่าจะสะท้อนออกมาจากกลุ่มผู้ให้บริการเน้ือหาจํานวนหน่ึงที่มองว่าเป็น
ภาระมากเกินไป ดังแผนภูมิด้านล่าง 
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงการรับรู้ของตัวกลางอินเทอร์เน็ตเก่ียวกับปริมาณภาระรับผิดตามกฎหมายจากเน้ือหา

อินเทอรเ์น็ตทีอ่ยู่ในความดูแล 
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ผู้ให้บริการด้านเนื้อหา

ผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

ผู้ให้บริการเครือข่าย
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ภาระรับผิดตามกฎหมาย

มากเกินไป น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ลดลง เหมาะสม เป็นที่ยอมรับได้ น้อยเกินไป น่าจะต้องมีการเพิ่มเติม
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3.3.2 ความกังวลเก่ียวกับภาระรับผิดในเนื้อหาอินเทอร์เน็ตภายใต้การดูแลของผู้ให้บริการ 
จากผลการศึกษาในภาพรวมเก่ียวกับสถานการณ์ด้านค่าใช้จ่าย ภาระงาน และภาระรับผิดทาง

กฎหมายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ส่วนมากอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมยอมรับได้ จึงอาจมีส่วนทําให้ความกังวล
เก่ียวกับภาระรับผิดในเน้ือหาอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในกลุ่มผู้ให้บริการเครือข่าย (Network 
provider) จึงอยู่ในช่วงต้ังแต่ไม่มีความกังวลเลย ถึงความกังวลในระดับปานกลาง โดยองค์กรที่มีความกังวลใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ CS loxinfo และ True internet ตามด้วย TOT ที่มีความกังวลเล็กน้อย เพ่ือการ
พัฒนาการบริการและความไม่ประมาท ส่วนองค์กรที่ไม่รู้สึกถึงความน่ากังวล เพราะมองว่าเป็นการทําหน้าที่
ตามคําสั่งศาลที่ทําทุกคร้ัง ได้แก่ Symphony และ CAT 
 

“ความกังวลใจในแง่ของเว็บมาสเตอร์ก็มากที่สุด ... ส่วนของ ISP ก็อยู่กลางๆ ก็เป็น
ที่ยอมรับได้มากกว่า เพราะคนที่โดนจับไม่ใช่ ISP ลองไปดูการดําเนินคดี ISP ไม่เคยโดนจับมี
แต่เว็บมาสเตอร์ทั้งน้ัน” 

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก True internet 
ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) 
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“ไม่กังวล สั่งมาก็ปิดเลย กังวลว่าถ้าไม่ปิด หรือปิดไม่ทันมากกว่า เพราะไม่ปิดเราจะ
เดือดร้อนมากกว่า ปิดเว็บนึงไม่ถึง 5 นาที enter เดียว แต่คนที่มีผลกระทบคือ content 
provider ไง”  

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก CAT 
ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) 

 
สําหรับกลุ่มผู้ให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access provider) ที่มีความกังวลเล็กน้อยไปจนถึงระดับ

มาก ได้แก่ Samart infonet มีความกังวลเล็กน้อย เน่ืองจากมีผู้ให้บริการเครือข่ายที่ตนเป็นโฮสต์ให้ไม่มากนัก 
ส่วน 3BB มีความกังวลในระดับปานกลาง และ DTAC มีความกังวลในระดับมาก เพราะตัวกฎหมายได้
สันนิษฐานไว้แล้วว่าผู้ให้บริการไม่ระงับยับย้ังการกระทําความผิดทําให้เน้ือหาปรากฏในระบบ   
 

“ก็กังวล เพราะถ้าไม่ทําตามกฎหมายก็มีความผิด ก็ต้องกังวลเป็นพิเศษอยู่แล้ว ... 
ไม่รู้ใครทําอะไรผิด แต่เหมาเข่งก็ต้องระมัดระวังตัวเอง คือแต่ละเจ้าอาจจะกังวลไม่
เหมือนกัน”   

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก DTAC 
ผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access provider) 

 
ด้านกลุ่มผู้ให้บริการประเภทเน้ือหาบนอินเทอร์เน็ตน้ันมีความกังวลหลายระดับต้ังแต่ ไม่มีความกังวล

เลยกระทั่งถึงความกังวลมากต่อภาระรับผิด ซึ่งไล่เรียงตามลําดับ ดังน้ี 
 
กลุ่มผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่มีความกังวลมาก ได้แก่ Prachatai, Pantip, Matichon และ OLX โดย 

Matichon ยอมรับว่ามีความกังวลมากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะในช่วงที่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ส่วน OLX ให้เหตุผลว่าตัวกฎหมายครอบคลุมเน้ือหาที่เอาผิดอย่างกว้าง จึงมีความกังวลในระดับมาก “คือถ้า
อันที่ความผิดหนักๆ ส่งผลต่อความม่ันคงเลยมันก็โอเค แต่จะทุกเรื่องแล้วให้มารับผิดทั้งหมดก็ไม่ดี” ผู้ให้ข้อมูล
หลักในฐานะนิติกรจากเว็บไซต์ OLX กล่าว  

 
และผู้ให้สัมภาษณ์อีกรายจาก เว็บไซต์ OLX กล่าวเพ่ิมเติมว่า “ถ้าถามในระดับปฏิบัติงานก็กังวลอยู่

แล้ว ก็กลัวความผิด มองว่าคงต้องจํากัดและควบคุมบ้าง แต่เรื่องการเอาผิดก็ควรเอาผิดกับคนท่ีทํา ... เข้าใจว่า
ตัวกฎหมายที่ออกมาคือ ช่วยลดความรุนแรงด้วยการช่วยเป็นหูเป็นตาแบบน้ีมากกว่า” 

 
ผู้ให้บริการเน้ือหาที่มีความกังวลระดับปานกลาง ได้แก่ Thaipublica คือ มีความกังวลต่องานเขียนที่

จะเผยแพร่ แต่อย่างไรก็ตามได้อาศัยหลักจรรณยาบรรณวิชาชีพนักข่าวมากํากับอยู่แล้ว และ Manager ที่มี
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ความกังวลในระดับปานกลาง แต่ไม่ใช่ต่อตัวกฎหมาย สิ่งที่น่ากังวลมากกว่าคือ วิธี กระบวนการ หรือขั้นตอน
ปฏิบัติงานผู้มีอํานาจบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่ชัดเจน และอาจไม่โปร่งใส 
 

“มันอยู่กับผู้มีอํานาจว่าเขาใช้อํานาจอย่างไร ... การปฏิบัติต่อบุคคลที่ละเมิดน่ีเราไม่
กลัวเลยเพราะเราไม่ได้ประสงค์จะทําอะไรใคร ... เราเองก็รับผิดชอบระดับหน่ึง คือไม่ใช่ใคร
โพสต์อะไรก็ได้ เราดูแลนะ แต่ให้เวลาเราหน่อย เพราะคอมเมนต์ต่อวันเป็นหมื่นๆ คือต้องให้
เวลาเราทํางานหน่อย เราไม่มีเจตนาปล่อยขึ้น” 

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก เว็บไซต์ manager 
ผู้ให้บริการด้านเน้ือหา (Content provider) 

 
กลุ่มผู้ให้บริการที่มีความกังวลเล็กน้อย ได้แก่ Dek-D, OKnation, Jeban และ Mthai ซึ่งสาเหตุที่ 

Jeban กังวลไม่มาก เน่ืองจากโดยปกติมีความกังวลและระวังกฎหมายแพ่งและหมิ่นประมาทอยู่แล้ว แม้จะ
กังวลภาระรับผิดร่วมกับผู้โพสต์แต่จะเช่ือในเจตนาของผู้โพสต์มากกว่า ส่วน OKnation อธิบายเพ่ิมเติมว่า ใน
อดีตที่เฟชบุ๊กยังไม่ได้รับความนิยม การเผยแพร่เรื่องราวนิยมเสนอผ่าน blog ทําให้ต้องระมัดระวังอย่างมาก 
โอกาสผิดกฎหมายมีสูง แต่ในปัจจุบันเฟชบุ๊กเป็นที่นิยมและข้อมูลที่สุ่มเสี่ยงมักเผยแพร่ผ่านเฟชบุ๊ก ทําให้ความ
กังวลลดลง  

 
สําหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่ไม่มีความกังวลต่อภาระรับผิดในเน้ือหาอินเทอร์เน็ตภายใต้การดูแลเลย 

คือ TCIJ เน่ืองจากเน้ือหาในเว็บไซต์เป็นข่าวและบทความท่ีมีการบรรณาธิการดูแล กลั่นกรองแล้ว ยกเว้นแต่
บนหน้าเพจเฟชบุ๊กที่ต้องคอยเฝ้าระวังการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้งาน แต่ไม่ใช่ความกังวลต่อความผิดตาม
กฎหมายที่เกิดขึ้น แต่ไม่ต้องการให้มีการใช้พ้ืนที่ดังกล่าวโจมตีผู้อ่ืน  
 

3.3.3 การปิดก้ันการเข้าถึงหรือการเอาเนื้อหาออก 
สามารถแบ่งได่เป็น 3 รูปแบบดังน้ี คือ 

 
3.3.3.1 การปิดก้ันการเข้าถึงเว็บไซต์หรือการเอาเน้ือหาออกตามคําสั่งของศาล ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่

ถูกต้องตามกฎหมายตามมาตรา 20 ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 
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ตารางที่ 11 แสดงความถ่ีในการปิดก้ันการเข้าถึงเว็บไซต์หรือการเอาเน้ือหาออกตามคําสั่งของศาลของผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ต 

กิจกรรม 1 
น้อยมากหรือไม่

เคยเลย 

2 
เป็นบางครั้ง 

3 
ปานกลาง 

4 
ค่อนข้างบ่อย/ 

ประจํา 

5 
บ่อยมาก/  
ตลอดเวลา 

ปิดเว็บไซต์
ตามคําสั่ง
ของศาล 

TOT (A) 
Manager (C) 
Matichon (C) 

TCIJ (C) 
Thaipublica (C) 
OKnation (C) 

OLX (C) 
Jeban (C) 
Mthai (C) 
Dek-D (C) 
Pantip (C) 

 Symphony (A) 
3BB (B) 

Prachatai (C) 

CSloxinfo (A) 
DTAC (B) 

Samart Infonet 
(B) 

CAT (A) 
True internet (A)

(A) แทนกลุ่มผู้ให้บริการประเภท ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider)  
(B) แทนกลุ่มผู้ให้บริการประเภท ผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access provider)  
(C) แทนกลุ่มผู้ให้บริการประเภท ผู้ให้บริการด้านเนื้อหา (Content provider) 
 
แผนภูมิที่ 4 แสดงความถ่ีในการปิดก้ันการเข้าถึงเว็บไซต์ตามคําสั่งของศาลของผู้ให้บริการอินเทอรเ์น็ต 

 
 

ด้วยลักษณะและขอบเขตการให้บริการของแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกัน จึงพบว่า ความถี่ในการ
ปิดก้ันการเข้าถึงเว็บไซต์ตามคําสั่งศาลน้ัน มีปรากฏตั้งแต่ระดับไม่เคยเลยไปจนถึงระดับบ่อยมากหรือ
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1 น้อยมากหรอืไมเ่คยเลย 3 ปานกลาง 5 บอ่ยมาก/ตลอดเวลา

ความถ่ีในการปิดก้ันการเข้าถึงเว็บไซต์ตามคําสั่งของศาล
ของผู้ให้บริการอินเทอรเ์นต็

ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย

ผูใ้หบ้รกิารการเขา้ถงึ
อนิเทอรเ์น็ต

ผูใ้หบ้รกิารดา้นเนื้อหา
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ตลอดเวลา โดยพบว่า True internet และ CAT คือ ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) ที่มีการปิด
ก้ันการเข้าถึงเว็บไซต์ตามคําสั่งศาลอยู่ตลอดเวลา ระดับความถ่ีรองลงมา คือ มีการปิดค่อนข้างบ่อย ได้แก่ CS 
loxinfo, DTAC และ Samart infonet 
 

“คําสั่งศาลก็ทําอยู่แล้ว ไม่ปิดก็โดนคุก ก็ปิดเยอะ ตลอดเวลาเลย น่ียังดี ... น่ีคือ
ขนาดผ่านศาลยังเยอะขนาดน้ี ถ้าไม่ผ่านศาลโดยตรงคงจะอะไรไม่รู้” 

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก True internet 
ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) 

 
ตามมาด้วยความถี่ระดับปานกลาง ได้แก่ Symphony และ 3BB รวมถึงผู้ให้บริการด้านเน้ือหาอีก 1

องค์กร คือ Prachatai  
 

“ในสภาวะปกติจะนานๆ มาคร้ังนึง ไม่ใช่สภาวะปัจจุบันที่มี คสช. ถ้าสภาวะปกติก็
ปานกลางแต่ถ้าเป็นช่วงน้ีที่มี คสช. ก็บ่อยขึ้น” 

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก 3BB 
ผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access provider) 

 
ในขณะที่ TOT ในฐานะผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) ระบุว่า มีความถี่ในการปิดก้ัน

เกิดขึ้นน้อยมาก และผู้ให้บริการเน้ือหาอีก 10 องค์กร ระบุว่า ไม่เคยปิดก้ันเว็บไซต์ เน่ืองจากไม่เคยได้รับคําสั่ง
จากศาลซึ่งเป็นไปได้สูงว่าคําสั่งศาลมักจะเน้นไปที่ผู้ให้บริการเครือข่ายหรือ ISP มากกว่า  
 

3.3.3.2 การที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานรัฐ แจ้งให้ปิดก้ันหรือนําเน้ือหาออก
โดยไม่ผิดกฎหมายและไม่มีคําสั่งศาล 

 
ตารางที่ 12 แสดงความถ่ีที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้รบัแจ้งจากผู้ใชง้านอินเทอร์เน็ตหรือเจ้าหนา้ที่หรือ
หน่วยงานรัฐ และได้ทําการปิดก้ันหรือนําเนื้อหาท่ีเปน็ปญัหาแต่ไม่ผิดกฎหมายออก (โดยไม่มีคําสั่งศาล) 
กิจกรรม 1 

น้อยมากหรือไม่
เคยเลย 

2 
เป็นบางครั้ง 

3 
ปานกลาง 

4 
ค่อนข้างบ่อย/ 

ประจํา 

5 
บ่อยมาก/  
ตลอดเวลา 

ได้รับแจ้ง
จากผู้ใช้หรือ
เจ้าหน้าท่ี
หรือ
หน่วยงานรัฐ 

TOT (A) 
CAT (A) 

True internet (A) 
CSloxinfo (A) 

DTAC (B) 

Manager (C) 
Mthai (C) 

Prachatai (C) 
Dek-D (C) 
(เจ้าหน้าท่ี) 

Symphony (A) 
Matichon (C) 
OKnation (C) 

Dek-D (C) 
(ผู้ใช้) 

Pantip (C) 
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กิจกรรม 1 
น้อยมากหรือไม่

เคยเลย 

2 
เป็นบางครั้ง 

3 
ปานกลาง 

4 
ค่อนข้างบ่อย/ 

ประจํา 

5 
บ่อยมาก/  
ตลอดเวลา 

และนํา
เนื้อหาท่ีเป็น
ปัญหาออก 
แต่ไม่ผิด
กฎหมาย 
(โดยไม่มี
คําสั่งศาล) 

3BB (B) 
Samart infonet 

(B) 
TCIJ (C) 

Thaipublica (C) 
OLX (C) 

Jeban (C) 
(A) แทนกลุ่มผู้ให้บริการประเภท ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider)  
(B) แทนกลุ่มผู้ให้บริการประเภท ผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access provider)  
(C) แทนกลุ่มผู้ให้บริการประเภท ผู้ให้บริการด้านเนื้อหา (Content provider) 

 
แผนภูมิที่ 5 กราฟแสดงความถ่ีที่แสดงความถ่ีที่ผู้ใหบ้รกิารอินเทอร์เน็ตได้รับแจ้งจากผู้ใชง้านอินเทอร์เน็ต

หรือเจ้าหนา้ทีห่รือหน่วยงานรัฐ และได้ทาํการปิดก้ันหรอืนําเนื้อหาท่ีเป็นปญัหาแต่ไม่ผิดกฎหมายออก 
(โดยไม่มีคําสั่งศาล) 

(มีคําตอบจํานวนองค์กรผู้ให้ข้อมูลรวม 20 คําตอบ (จากปกติมีเพียง 19) เนื่องจากผู้ให้บริการด้านเนื้อหา (Content 
provider) 1 ราย คือ Dek-D แบ่งการปิดกั้นโดยไม่ผิดกฎหมายและไม่มีคําสั่งศาลเป็น 2 กรณี คือ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีอยู่

ในระดับ 2 (เป็นบางคร้ัง) และ ได้รับแจ้งจากผู้ใชอ้ยู่ในระดับ 4 (ค่อนข้างบ่อย/ประจํา)) 
 

 
 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access provider) ทั้งหมดไม่เคยเลยที่จะปิด
ก้ันหรือนําเน้ือหาออกโดยไม่ผิดกฎหมายและไม่มีคําสั่งศาล เช่นเดียวกับผู้ให้บริการเครือข่าย (Network 
provider) เกือบทุกราย ได้แก่ TOT, CAT, True internet และ CSloxinfo มีเพียง Symphony เท่าน้ันที่
ระบุว่าเคยปิดก้ันในระดับปานกลาง 
 

4

0

1

0 0

3

0 0 0 0

4 4

2 2

0
0

1

2

3

4

5

1 น้อยมากหรอืไมเ่คยเลย 3 ปานกลาง 5 บอ่ยมาก/ตลอดเวลา

ปิดก้ันการเข้าถึงหรือนําเนื้อหาที่เป็นปญัหาแต่ไม่ผิดกฎหมาย
ออก 

(โดยไม่มีคําสั่งศาล) ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย 

ผูใ้หบ้รกิารการเขา้ถงึ
อนิเทอรเ์น็ต 

ผูใ้หบ้รกิารดา้นเนื้อหา 
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“เราเป็นหน่วยงานภาครัฐ ถ้าไม่มีคําสั่งศาลแล้วให้เอาออกเราทําไม่ได้อยู่แล้ว ไม่ทํา
เด็ดขาด” 

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก TOT 
ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) 

 
“ก็มีการขอความร่วมมือจากไอซีทีและบุคคลที่สาม เช่น หมิ่นประมาท แต่เราไม่ปิด

ให้ ... คือคุณต้องไปแจ้งความร้องทุกข์ก่อน ... ก็แล้วแต่กรณี แต่ถ้าให้ตอบว่าระดับไหนตอบ
ไม่ได้ เพราะปกติเขาไม่ได้แจ้งมาทางฝ่ายกฎหมาย ปกติเขาแจ้งมาทางฝ่ายเทคนิค และเขา
ไม่ได้ตอบมาให้ ก็ไม่มีมั้ง”  

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก CS loxinfo 
ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) 

 
ส่วนผลสํารวจในกลุ่มผู้ให้บริการเน้ือหาน้ันมีความแตกต่างหลากหลาย อันเน่ืองมาจากคุณลักษณะ

ของการใช้งานเว็บและประเภทเนื้อหา ดังที่พบว่าเว็บไซต์ Dek-D จะได้รับแจ้งจากผู้ใช้งานและมีการปิดก้ัน
ค่อนข้างบ่อย เน่ืองจากเน้ือหาที่เป็นอันตรายต่อเด็กน้ันมีมาก และ Pantip ที่มีผู้ใช้งานและเข้ามาแสดง
ความเห็นหลากหลาย ส่วน Matichon และ OKnation น้ันมีการได้รับแจ้งจากผู้ใช้และเจ้าหน้าที่ให้ปิดก้ัน
เน้ือหาอยู่ในระดับปานกลาง   

รองลงมาคือผู้ให้บริการเน้ือหา 3 เว็บไซต์ ได้แก่ Manager, Mthai และ Prachatai ที่มีการได้รับแจ้ง
และปิดก้ันเป็นบางคร้ัง รวมถึงเว็บไซต์ Dek-D ที่ได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ 

ส่วนผู้ให้บริการเน้ือหาที่ไม่เคยได้รับการแจ้งให้ปิดก้ันเน้ือหาที่ไม่ผิดกฎหมาย ประกอบด้วย 4 เว็บไซต์ 
ได้แก่ TCIJ, ThaiPublica, OLX และ Jeban 
 

3.3.3.3 การปิดก้ันหรือกลั่นกรองเน้ือหาโดยไม่มีการร้องขอ 
 
ตารางที่ 13 แสดงความถ่ีปดิก้ันหรือกลัน่กรองเนื้อหาโดยไม่ได้มีการร้องขอของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
กิจกรรม 1 

น้อยมากหรือไม่
เคยเลย 

2 
เป็นบางครั้ง 

3 
ปานกลาง 

4 
ค่อนข้างบ่อย/ 

ประจํา 

5 
บ่อยมาก/  
ตลอดเวลา 

ปิดกั้นหรือ
กลั่นกรอง
เนื้อหาโดย
สมัครใจ โดย
ไม่มีการแจ้ง

CSloxinfo (A) 
Symphony (A) 

True internet (A) 
DTAC (B) 
3BB (B) 

TOT (A) 
OKnation (C) 
Matichon (C) 
(facebook) 

Prachatai (C) Thaipublica (C) 
Pantip (C) 

Manager (C) 
TCIJ (C) 
OLX (C) 

Jeban (C) 
Dek-D (C) 
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จากผู้ใช้หรือ
เจ้าหน้าท่ี
หรือ
หน่วยงานรัฐ 
กล่าวคือ ผู้
ให้บริการทํา
เอง 

Samart infonet 
(B) 

Matichon (C) 
(web) 

Mthai (C) 

(A) แทนกลุ่มผู้ให้บริการประเภท ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider)  
(B) แทนกลุ่มผู้ให้บริการประเภท ผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access provider)  
(C) แทนกลุ่มผู้ให้บริการประเภท ผู้ให้บริการด้านเนื้อหา (Content provider) 
 

แผนภูมิที่ 6 ความถ่ีปิดก้ันหรือกลั่นกรองเนื้อหาโดยไม่ได้มีการร้องขอของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 

 
 

มีจํานวนองค์กรผู้ให้ข้อมูลตอบ 19 คําตอบ โดยผู้ให้บริการด้านเน้ือหา (Content provider) 1 ราย 
คือ Matichon แบ่งการปิดก้ันโดยสมัครใจเป็น 2 กรณี คือ ปิดก้ันบนหน้าเว็บข่าวอยู่ในระดับ 1 (น้อยมาก
หรือไม่เคยเลย) และปิดก้ันบนหน้าเฟชบุ๊กอยู่ในระดับ 2 (เป็นบางคร้ัง) และมีผู้ให้บริการการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต (Access provider) 1 ราย คือ CAT ที่ไม่ให้คําตอบในข้อน้ี) 

 
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access provider) ทุกรายไม่เคยทําหน้าที่ปิด

ก้ันเน้ือหาใดๆ โดยการพิจารณาตัดสินใจด้วยตนเอง จะรอเพียงคําสั่งศาลเท่าน้ัน เน่ืองจากเห็นว่าไม่ใช่บทบาท
หน้าที่ในขอบเขตความรับผิดชอบพิจารณาเน้ือหาเอง เช่นเดียวกับผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) 
เกือบทั้งหมด ได้แก่ CS loxinfo, Symphony และ True internet มีเพียง TOT เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายราย
เดียวที่ระบุว่ามีการปิดก้ันเองเกิดขึ้นเป็นบางคร้ัง สําหรับ CAT มองว่าเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการเน้ือหาจึงไม่
ขอให้คําตอบในข้อน้ี 

3

1

0 0 0
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0 0 0 0
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2

1

2
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2

3
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8

1 น้อยมากหรอืไมเ่คยเลย 2 เป็นบางครัง้ 3 ปานกลาง 4 คอ่นขา้งบอ่ย/ประจาํ 5 บอ่ยมาก/ตลอดเวลา

ปิดก้ันหรือกลั่นกรองเนื้อหาโดยโดยไม่ได้มีการร้องขอ

ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย 

ผูใ้หบ้รกิารการเขา้ถงึ
อนิเทอรเ์น็ต 

ผูใ้หบ้รกิารดา้นเนื้อหา 
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“เราไม่ปิด แต่ถ้าถามแค่น้ีเหมือนเราไม่รับผิดชอบต่อสังคมเลย เหมือนว่าผู้
ให้บริการโดยปกติเราจะไม่ไปยุ่งกับเน้ือหา ... เราให้บริการถนน ระบบเช่ือมโยง ... เพราะ
จริงๆ การเข้าไปดูข้อมูลของคนอ่ืนก็ไม่ถูกต้อง”  

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก CS loxinfo 
ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) 

 
“คือเราทําเองได้ ถ้าเกิดเน้ือหามันไม่ดี มันขัดต่อกฎระเบียบเง่ือนไของค์กร ... เรา

กลั่นกรองของเราอยู่ ... อะไรที่กระทบองค์กร ทําให้เสียหาย เราปิดก้ันของเราอยู่แล้วไม่ต้อง
รอคําสั่งศาลก็ได้ ... แต่มันมีไม่มาก” 

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก TOT 
ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) 

 
ด้านผู้ให้บริการด้านเน้ือหาแต่ละองค์กร มีความถี่ในการปิดก้ันกลั่นกรองด้วยตนเองหลากหลายระดับ 

ซึ่งมีเว็บไซต์ที่มีการปิดก้ันกลั่นกรองเน้ือหาโดยสมัครใจอยู่ตลอดเวลา เป็นจํานวนมากที่สุด 6 เว็บไซต์ ส่วน
หน่ึงเป็นเว็บไซต์ข่าวที่ยึดกระบวนการบรรณาธิการข่าวมาพิจารณา ได้แก่ TCIJ และ Manager ซึ่ง Manager 
นอกจากการกลั่นกรองเน้ือหาข่าวแล้วยังมีการปิดก้ัน ลบคอมเมนต์ด้วย นอกจากน้ี ยังมีเว็บไซต์ประกาศขาย
สินค้า อย่าง OLX ที่ต้องระมัดระวังสินค้าผิดกฎหมาย และเว็บที่มีเน้ือหาแบ่งตามประเภทผู้ใช้งาน อย่าง 
Jeban, Dek-D และ Mthai  
 

“เราไม่ได้ให้เขาสมัครสมาชิกแล้วปล่อยให้ขึ้นไปแล้วค่อยกรองทีหลัง แต่ของเราลบ
ก่อนเลย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดู 24 ช่ัวโมง”  

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก เว็บไซต์ Manager 
ผู้ให้บริการด้านเน้ือหา (content provider) 

 
“เราทําตลอดเวลา เหมือนการดูแลจัดการสแปม” 

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก เว็บไซต์ Jeban 
ผู้ให้บริการด้านเน้ือหา (content provider) 

 
องค์กรที่มีระดับความถ่ีในการปิดก้ันรองลงมา คือ Thaipublica และ Pantip ซึ่งมีการปิดก้ันเอง

ค่อนข้างบ่อย ลําดับถัดมาเป็นระดับการปิดก้ันในขั้นปานกลาง ได้แก่ เว็บไซต์ Prachatai  
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“อันน้ีคล้ายกับการได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ใช้โดยไม่มีคําสั่งศาล ไม่ว่าจะเห็น
เองหรือว่ามีคนแจ้งมาถ้าผิดก็เอาออกหมดเลย” 

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก เว็บไซต์ pantip.com 
ผู้ให้บริการด้านเน้ือหา (content provider) 

 
ส่วนเว็บไซต์ข่าวที่เลือกตอบว่าไม่เคยมีการปิดก้ันกลั่นกรองเลย คือ Matichon ด้วยเหตุผลที่ว่า

เว็บไซต์ไม่ได้เปิดพ้ืนที่ให้ผู้อ่านแสดงความคิดเห็นหรือผลิตเน้ือหาได้ แต่ในส่วนของหน้าเพจเฟชบุ๊กขององค์กร
น้ันมีการกลั่นกรองปิดก้ันเน้ือหาเองเป็นบางคร้ัง เน่ืองจากผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็น หรือแบ่งปันเน้ือหา
ลงบนพ้ืนที่ดังกล่าวได้ เช่นเดียวกับเว็บบล็อกอย่าง OKnation ก็มีปิดก้ันกลั่นกรองเน้ือหาออกเองโดยสมัครใจ
เป็นบางคร้ังเช่นเดียวกัน 
 

3.3.4 การมีข้อกําหนดการให้บริการท่ีว่า หากผู้ใช้ทําผิดกฎจะงดให้บริการหรือลบ account 
ออก 
 
ตารางที่ 14 แสดงองค์กรที่มีข้อกําหนดการให้บริการ หากผู้ใชท้ําผิดกฎจะงดให้บริการหรือลบ ACCOUNT 

ออก 
กิจกรรม 1 

น้อยมากหรือไม่
เคยเลย 

2 
เป็นบางครั้ง 

3 
ปานกลาง 

4 
ค่อนข้างบ่อย/ 

ประจํา 

5 
บ่อยมาก/  
ตลอดเวลา 

หากผู้ใช้ใน
เครือข่ายหรือ
ผู้ใช้บริการทํา
ผิดกฎ ตาม
เงื่อนไขการ
ให้บริการ 3 คร้ัง
จะลบ account 
ออก 

Symphony (A) 
True internet (A) 

CSloxinfo (A) 
3BB (B) 

Samart infonet 
(B) 

Manager (C) 
Matichon (C) 

TCIJ (C) 
Thaipublica (C) 

OLX (C) 

OKnation (C) 
Prachatai (C) 

TOT (A) 
Dek-D (C) 

 Pantip (C) 
Jeban (C) 
Mthai (C) 

(A) แทนกลุ่มผู้ให้บริการประเภท ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider)  
(B) แทนกลุ่มผู้ให้บริการประเภท ผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access provider)  
(C) แทนกลุ่มผู้ให้บริการประเภท ผู้ให้บริการด้านเนื้อหา (Content provider) 
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แผนภูมิที่ 7 แสดงองค์กรที่มีข้อกําหนดการให้บริการ หากผู้ใชท้ําผิดกฎจะงดให้บริการหรือลบ ACCOUNT ออก 
(มีจํานวนองค์กรผู้ให้ข้อมูลตอบ 17 คําตอบ (จากปกติต้องเป็น 19) โดยผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access provider) 

2 ราย คือ CAT และ DTAC ท่ีไม่ให้คําตอบในข้อนี้) 

 
 

สําหรับองค์กรที่มีการสร้างข้อตกลงการลบ หรือระงับสิทธิผู้ใช้บริการน้ัน มีรายละเอียดแตกต่างกัน 
แต่ในกลุ่มผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) และผู้ให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access provider) 
มักไม่มีข้อกําหนดลักษณะน้ี หรือหากมีแต่จะไม่ชัดเจน เจาะจง ได้แก่ Symphony, True internet, 
CSloxinfo, 3BB และ Samart Infonet โดย Samart Infonet ระบุว่า โดยปกติจะกล่าวถึงกว้างๆ ไว้ใน
สัญญาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย แต่ไม่มีการระบุรายละเอียดหรือกําหนดว่าหากมีการกระทําผิดก่ีครั้งจะงด
ให้บริการ ซึ่งมี CAT และ DTAC ที่ไม่ขอให้คําตอบในข้อน้ี ดังที่ DTAC ให้เหตุเห็นผลว่าไม่เก่ียวข้องกับการ
ให้บริการขององค์กร  

 
ส่วน CSloxinfo กล่าวว่า “ถ้ามีเจ้าหน้าที่แจ้งมา มีคําสั่งศาลเราก็ปิด แม้ครั้งเดียวเราก็ปิด ไม่ได้มี

ระบบน่ังนับ 1 2 3 เพราะเราไม่ได้ดูเน้ือหาของลูกค้าอย่างที่บอก เพราะเราไม่สิทธิเข้าถึงข้อมูลลูกค้า” 
 
อย่างไรก็ตามมีเพียง TOT ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) รายเดียวที่ระบุว่ามีปาน

กลาง 
 

“เราจะรอให้เขาทําผิด 3 ครั้งทําไม ครั้งเดียวเราก็จะบอกให้เขาแก้ไข มันไม่ถึง 3 
ครั้งเขาก็เลิกแล้ว” 

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก TOT 
ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) 

3

0

1

0 0

2

0 0 0 0

5

2

1

0

3

0

1

3

4

5

6

1 น้อยมากหรอืไมเ่คยเลย 2 เป็นบางครัง้ 3 ปานกลาง 4 คอ่นขา้งบอ่ย/ประจาํ 5 บอ่ยมาก/ตลอดเวลา

องค์กรที่มีข้อกําหนดการให้บริการ 
หากผู้ใช้ทําผิดกฎจะงดให้บรกิารหรือลบ account ออก

ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย 

ผูใ้หบ้รกิารการเขา้ถงึ
อนิเทอรเ์น็ต 

ผูใ้หบ้รกิารดา้นเนื้อหา 
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ส่วนผู้ให้บริการเน้ือหาน้ัน ส่วนหน่ึง (4 องค์กร) ไม่มีข้อกําหนดดังกล่าวในการระงับ หรือลบ account 
ผู้ใช้งานออก เน่ืองจากบางเว็บไซต์มีเพียงผู้ให้บริการเท่าน้ันเป็นผู้สร้างเน้ือหาในระบบได้ อย่าง Matichon, 
TCIJ, ThaiPublica ส่วน Manager จะเป็นการลบการแสดงความคิดเห็นเท่าน้ัน  

 
อีกส่วนหน่ึงมีข้อตกลงดังกล่าวและมีการลบ account ออกแล้ว เป็นบางคร้ัง ได้แก่ OKnation และ

Prachatai ส่วนเว็บไซต์ Dek-D น้ันมีการลบ account ออกอยู่ในระดับปานกลาง 
 

“ตอนแรกๆ บ่อยมาก แต่เด๋ียวน้ีไม่บ่อย ... ปกติเราจะเตือนก่อนคล้ายๆ แจก
ใบเหลือง ... เราจะดูอารมณ์ผู้โพสต์ว่าเป็นความต้ังใจหรืออารมณ์พาไป เช่น ปกติเขาเขียน
เรื่องท่องเที่ยว แต่ว่าวันนึงเขาไปเขียนด่าคน ใช้ภาษารุนแรง ก็ต้องดูว่าเกิดอะไรข้ึนกับเขา ก็
จะบอกเขาว่าเขียนอย่างง้ีไม่ได้ ให้เอาออกก่อน ... เตือนหลังไมค์ … คือดูเจตนา ไม่ได้ยึดตาม
ระเบียบเป๊ะ” 

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก เว็บไซต์ OKnation 
ผู้ให้บริการด้านเน้ือหา (content provider) 

 
สําหรับเว็บไซต์ที่มีการลบ account ที่ทําผิดข้อตกลงออกบ่อยมากหรือตลอดเวลา คือ Pantip, 

Jeban และ Mthai ซึ่งมีข้อพิจารณาแตกต่างกันไปตามประเภทเน้ือหาที่ผู้ให้บริการแต่ละรายเฝ้าระวังเป็น
พิเศษ 
 

“มีการ ban account ถ้าทําผิด คือเราไม่สนับสนุนให้มีการโพสต์เชิงโฆษณาหา
รายได้ ก็ไม่เตือน ก็ลบไปเลย เราค่อนข้างระวัง ทําตลอดเวลา”  

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก เว็บไซต์ Jeban 
ผู้ให้บริการด้านเน้ือหา (content provider) 

 
“ข้อน้ีจริงๆ ไม่ถึง 3 ครั้ง มันอยู่ที่กรณี บางคร้ังไม่ต้องถึง 3 ครั้งหรอก ถ้าหมิ่นเบ้ือง

สูง เราเจอปุ๊บก็เอาออกเลย” 
ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก เว็บไซต์ mthai 

ผู้ให้บริการด้านเน้ือหา (content provider) 
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3.3.5 ระบบการกลั่นกรองเนื้อหาหรือการกํากับดูแลการให้บริการเนื้อหา 
เน่ืองจากการวิจัยน้ีได้แบ่งตัวกลางที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตออกเป็น 3 ประเภท ซึ่งมีบทบาทหน้าที่

แตกต่างกัน ทั้งเก่ียวข้องกับการผลิตหรือให้บริการพ้ืนที่สําหรับสร้างเนื้อหาโดยตรงอย่างบทบาทของผู้
ให้บริการเน้ือหา หรือการมีบทบาทเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีเพ่ือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่งบางรายอาจไม่
มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตเน้ือหาโดยตรง 

 
จากการวิจัย พบว่า ผู้ให้บริการด้านเน้ือหาประเว็บไซต์ส่วนมาก (7 องค์กร) ยึดความเป็นอิสระในการ

กํากับดูแลเนื้อหามากที่สุด โดยเฉพาะองค์กรด้านข่าวเกือบทั้งหมดจะยึดในหลักการน้ี ได้แก่ Manager, 
Matichon, TCIJ และ ThaiPublica มีเพียงเว็บไซต์ข่าว Prachatai เท่าน้ันที่เน้นใช้ระบบตักเตือนและแจ้งลบ
ข้อความตามคําสั่งศาล ส่วนเว็บไซต์อ่ืนๆ ที่เน้นความเป็นอิสระในการกํากับดูแลเนื้อหาคือ Jeban, OLX และ 
OKnation 

 
อย่างไรก็ตามองค์กรที่ยึดความเป็นอิสระเหล่าน้ี ก็ยังพร้อมทําตามคําสั่งศาลหากมีการแจ้งเข้ามา หรือ

เจ้าหน้าที่หากเน้ือหาน้ันผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมจริง  
 

“เรามีอํานาจ อิสระที่จะทําทุกอย่าง มีคณะกรรมการวินิจฉัยว่ามันผิดระเบียบของ
เราหรือเปล่า ดูระเบียบของเราเป็นตัวต้ัง ซึ่งกฎระเบียบก็คล้ายๆ กับของกระทรวงไอซีที...
แต่ถ้า คสช. สั่งมาเราก็ลบเหมือนถูกบังคับไปตามกฎหมาย...ทั้งที่เราดูแล้วก็ไม่มีอะไร แต่เรา
ก็ต้องลบ” 

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก เว็บไซต์ OKnation 
ผู้ให้บริการด้านเน้ือหา (content provider) 

 
ส่วนกลุ่มผู้ให้บริการการเข้าถึง (Access provider) และผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider)  

จะยึดการปิดก้ันตามที่กระทรวง ICT หรือหน่วยงานที่ทํามีอํานาจหน้าที่กําหนดแม้ไม่มีคําสั่งศาล คือ CAT และ
บางรายยึดระบบปิดก้ัน URL ตามคําสั่งศาลร่วมด้วย อย่าง True internet, DTAC และ Samart infonet 
ระบุว่าในสถานการณ์ปกติจะยึดการปิดก้ันตามคําสั่งศาล แต่ในสถานการณ์ไม่ปกติดังเช่นปัจจุบัน จะยึดคําสั่ง
จากหน่วยที่มีอํานาจแม้ไม่มีคําสั่งศาล กรณี คสช. เป็นต้น 
 

“จริงๆ จะตอบแค่ปิดก้ัน URL ตามคําสั่งศาล เพราะทุก ISP ต้องทําตามคําสั่งศาล 
แต่เราอยู่ใต้กระทรวงไอซีที ฉะน้ัน เขาสั่งอะไรมาเราต้องทําหมดเลย กสท. ทีโอที ไปรษณีย์ 
โดยหลักเราต้องทําตามนายจ้าง ศาลน้ันเป็นอีกอันหน่ึง”   

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก CAT 
ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) 
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“เราทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มีคําสั่งศาลก็คําสั่งศาล ถ้ากฎหมายบอกใครมีอํานาจ
ก็สั่งมา แต่มันมีหลายกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่มีอํานาจแต่มาบอกให้เราปิด...เราก็ไม่ทํา หลักเรา
คือยึดตามกฎที่ถูกต้อง มาสั่งเฉยๆ ไม่ได้” 

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก DTAC 
ผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access provider) 

 
ส่วน Symphony ได้ยึดระบบการปิดก้ันตามที่กระทรวง ICT หรือหน่วยงานท่ีทํามีอํานาจหน้าที่

กําหนดแม้ไม่มีคําสั่งศาล ส่วน CS loxinfo จะยึดระบบปิดก้ันตามคําสั่งศาลเพียงอย่างเดียว และ TOT ใช้
ระบบการตักเตือนและแจ้งลบตามคําสั่งศาลเท่าน้ัน ด้วยเหตุผลที่ว่าการปิดก้ัน URL ตามคําสั่งศาลทันทีน้ัน
เป็นวิธีที่เด็ดขาดเกินไป ควรให้ผู้ใช้บริการได้รับคําตักเตือนก่อนจึงลบ  
 

3.3.6 ลําดับประเภทเนื้อหาผิดกฎหมายท่ีมีการปิดก้ันมากที่สุด ตามความผิดใน พ.ร.บ.ว่าด้วย
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักจากทุกองค์กร ประเภทเน้ือหาที่เกือบทุกองค์กรให้ความสําคัญ แม้
บางองค์กรจะไม่เคยพบในระบบแต่ได้ระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือบางองค์กรที่เคยพบแล้วมีการปิดก้ันมากที่สุด
เป็นอันดับ 1 คือ ข้อมูลที่หม่ินพระบรมเดชานุภาพ ตามมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา คือ เข้าข่าย 
หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อพระมหากษัตริย์ พระราชินีและรัชทายาท 

 
อันดับที่ 2 คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเก่ียวกับความม่ันคงแห่งราชอาณาจักร  
และอันดับที่ 3 คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จที่น่าจะก่อให้เกิดความต่ืนตระหนกแก่ประชาชน 

ส่วนเน้ือหาที่ผู้ให้บริการส่วนมากตอบว่ามีการปิดก้ันในอันดับที่ 4 คือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะลามก
อนาจาร  
 

“บางอย่างยังไม่เคยมีปรากฏในกรณีของเรา อย่างเร่ืองสถาบันที่ผ่านไม่มี แต่ถ้ามีก็
ต้องกํากับดูแล...ที่เราไม่เห็นอาจเป็นเพราะระบบกลั่นกรองคําได้กรองออกไปแล้ว” 

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก เว็บไซต์ Jeban 
ผู้ให้บริการด้านเน้ือหา (content provider) 

 
ทั้งน้ี ภาพรวมของการปิดกั้นโดยกลุ่มผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) และผู้ให้บริการการ

เข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access provider) ส่วนมากเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือปิดก้ันเน้ือหาตามอันดับที่ 1-5 
ดังที่รายงานในเบ้ืองต้น โดยมี 2 องค์กรที่ไม่ได้จัดอันดับเน้ือหาที่ปิดก้ัน เน่ืองจากเห็นว่าการปิดก้ันที่เกิดขึ้น
เป็นไปตามคําสั่งศาล ได้แก่ Samart infonet และ CAT ที่ปิดตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้สั่งการ  
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“ขอให้เขาสั่งมา เพราะเราไม่ได้ดูเน้ือหา...แต่ถ้าอีกมุมหน่ึงจะเป็นกรณีว่ากระทรวง
ไอซีทีสั่งมาให้กรองข้อมูลบางอย่าง...เราก็จะแจ้งไอซีที...ไอซีทีก็ต้องสั่งการกลับลงมาอีก” 

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก CAT 
ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) 

 
สําหรับในส่วนของผู้ให้บริการเน้ือหาเกือบทั้งหมดมีการปิดก้ันและให้ความสําคัญกับข้อมูลที่หม่ินพระ

บรมเดชานุภาพ มาเป็นอันดับ 1 ยกเว้น Manager ที่มีการปิดก้ันเน้ือหาประเภทอ่ืนๆ มากที่สุดโดยยึดตาม
ความถี่ที่พบคือ คําหยาบคาย เช่นเดียวกับ Pantip ที่มีการปิดก้ันข้อความหรือคําพูดที่ทําให้ผู้อ่ืนเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงมากที่สุด เน่ืองจากพบมากที่สุด 

 
ในขณะที่เน้ือหาที่ผู้ให้บริการเน้ือหาปิดก้ันเป็นอันดับ 2 มากที่สุด ประกอบด้วยเน้ือหา 2 ประเภทคือ 

ภาพของผู้อ่ืนอันเกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติมหรือดัดแปลงที่น่าจะทําให้ผู้อ่ืนน้ัน เสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น ถูก
เกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย และการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น การนํางานเขียนของผู้อ่ืนมาทําเป็นของตัวเอง 
ซึ่งเป็นเน้ือหาที่หลายเว็บไซต์ระบุว่ามีการปิดก้ันในอันดับที่ 3 ด้วย รวมถึงข้อความหรือคําพูดที่ทําให้ผู้อ่ืนเสื่อม
เสียช่ือเสียง   

 
นอกจากนี้ ยังพบว่ามีเน้ือหาประเภทอ่ืนๆ เพ่ิมที่บางเว็บไซต์ให้ความสําคัญมากเป็นอันดับ 1 เช่นกัน 

ได้แก่ เว็บไซต์ Dek-D จะปิดก้ันหรือเอาเน้ือหาข้อมูลส่วนตัวของบุคคลออก ที่สามารถอ้างอิงได้ว่าบุคคล
ดังกล่าวอยู่ที่ใด และ เว็บไซต์ Jeban จะปิดกั้นและลบเนื้อหาประเภทโฆษณาแฝงออกทันที  

 
อย่างไรก็ดีการพิจารณาเกี่ยวกับเน้ือหาที่ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 น้ัน จากการสัมภาษณ์ พบว่า 

ผู้ให้บริการเน้ือหาแต่ละรายคือกลุ่มที่มีลําดับประเภทเน้ือหาที่กลั่นกรองออกอย่างชัดเจน เน่ืองจากมีความ
เก่ียวข้องหรือใกล้ชิดกับต้นตอผลิตเน้ือหามากที่สุด แตกต่างจากกลุ่มผู้ให้บริการเครือข่าย (Network 
provider) และกลุ่มผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access provider) ที่ไม่ได้มีบทบาทลงไปพิจารณา
กลั่นกรองเน้ือหาเอง เน่ืองจากเห็นว่าการพิจาณาปิดก้ันเป็นอํานาจหน้าที่ของศาลหรือเจ้าหน้าที่ บางรายจึงไม่
สามารถให้คําตอบเก่ียวกับประเภทเน้ือหาที่กลั่นกรองออกมากที่สุดได้  

 
ดังนั้น เมื่อมีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับเน้ือหาว่าผิดกฎหมายหรือไม่ ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network 

provider) ทุกรายรวมถึงผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access provider) เกือบทุกรายจะรอคําแนะนํา
จากทางศาลหรือปรึกษากระทรวง ICT มีเพียง 3BB เท่าน้ันที่ระบุว่าไม่ได้ทําอะไรเน่ืองจากการเห็นว่าการดูแล
เน้ือหาเป็นหน้าที่ของเจ้าของเว็บไซต์ ส่วนผู้ให้บริการเว็บไซต์เมื่อไม่แน่ใจว่าในระบบของตนมีเน้ือหาที่ผิด 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 หรือไม่ ส่วนมากจะเลือกปฏิบัติเหมือนกับเน้ือหาผิดกฎหมายทั่วๆ ไป คือ อาจจะ
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กลั่นกรอง ลบออกทันที หรือทําตามข้อตกลงการให้บริการของแต่ละเว็บไซต์ มีเพียงเว็บไซต์ Jeban และ 
Mthai ที่ระบุว่าจะปรึกษาผู้รู้ และฝ่ายกฎหมายของบริษัทตามลําดับ  
 

3.3.7 ลําดับประเภทเนื้อหาท่ีไม่ผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 แต่อาจเป็นอันตราย ที่ผู้ให้บริการเห็นสมควรปิดก้ันการเข้าถึงหรือควรเอาออกมากที่สุด  

นอกจากเน้ือหาที่เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องกลั่นกรองหรือ
ปิดก้ันแล้ว ในการกํากับดูแลการให้บริการ ยังต้องคํานึงถึงเน้ือหาประเภทอ่ืนๆ ที่เป็นอันตรายหรือไม่เหมาะสม
บนระบบด้วย ผลสรุปในภาพรวมพบว่าเน้ือหาเก่ียวกับการพนัน คือเน้ือหาที่ผู้ให้บริการส่วนใหญ่เลือกว่าควร
ปิดก้ันในอันดับ 1 มากที่สุด  

อันดับที่ 2 ที่ผู้ให้บริการส่วนใหญ่เลือกว่าควรปิดก้ันมากที่สุดคือเน้ือหาเกี่ยวกับ ความรุนแรง 
อันดับที่ 3 คือ เนื้อหาเก่ียวกับเพศ ที่ผู้ให้บริการส่วนใหญ่เลือกว่าควรปิดก้ันมากที่สุดในลําดับน้ี 
ในขณะข้อความประเภทประทุษวาจา (hate speech) เป็นเน้ือหาที่ผู้ให้บริการเกือบทุกรายนํามาจัด

อันดับเพ่ือปิดก้ันมากที่สุดเป็นอันดับที่ 4 
แต่มีผู้ให้บริการบางรายที่ไม่ได้จัด ประทุษวาจาให้อยู่ในอันดับเน้ือหาที่ต้องกลั่นกรอง อย่าง 

OKnation ด้วยเหตุผลว่า 
 

“hate speech แล้วแต่มุมมอง...บางทีเวลาทะเลาะกัน ผมพูดสบประมาท คนๆ 
น้ันบอก hate speech แต่ผมว่าสบประมาทธรรมดา ก็ยังตีความกันอยู่”  

 
อย่างไรก็ดี เมื่อแยกการวิเคราะห์ตามประเภทผู้ให้บริการ พบว่า ผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 

(Access provider) และผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) บางรายไม่แสดงความคิดเห็นต่อการปิด
ก้ันเน้ือหาในส่วนน้ี ได้แก่ CS loxinfo และ CAT ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาเน้ือหา และ 
Samart Infonet ที่อธิบายว่า ถ้าเน้ือหาไม่ผิดกฎหมายและศาลไม่สั่งทางองค์กรก็ไม่สามารถจัดการได้ 

 
ส่วนผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) ที่แสดง

ความเห็นต่อประเด็นน้ี ส่วนมากเห็นว่า เน้ือหาประเภทประทุษวาจา (hate speech) ควรปิดก้ันเป็นอันดับ 1 
และเน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรง คืออันดับที่ 2 ส่วนอันดับที่ 3 คือเน้ือหาเก่ียวกับเพศ ที่มีปริมาณการเลือก
เท่ากับเน้ือหาที่ใส่ร้ายหรือหม่ินประมาททางการเมือง 

 
สําหรับผู้ให้บริการเน้ือหา (Content provider) ส่วนใหญ่เห็นว่าเน้ือหาที่ควรปิดก้ันเป็นอันดับ 1 มาก

ที่สุดคือ เน้ือหาเก่ียวกับการพนัน และเน้ือหาที่ถูกเลือกให้ปิดก้ันมากที่สุดในอันดับที่ 2 คือ ประทุษวาจา 
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(hate speech) และเน้ือหาการใส่ร้ายหรือหม่ินประมาททางการเมือง ส่วนเน้ือหาเกี่ยวกับเพศถูกเลือกว่าเป็น
อันดับที่ 3 มากที่สุด   
 

3.3.8 ผลกระทบจาก การบังคับใช้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 ต่อนโยบายการกํากับดูแลการให้บริการอินเทอร์เน็ต  

ผู้ให้บริการส่วนมากได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยผู้ให้บริการแต่ละประเภทได้รับผลกระทบมาก-น้อยและมีลักษณะแตกต่างกัน คือ 
กลุ่มผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) ได้แก่ True internet และ CS loxinfo ที่ระบุว่ามีภาระใน
การปิดก้ันและต้องเพ่ิมหน่วยงานในการดูแลมากขึ้น ส่วน Symphony ได้รับผลในแง่ของการเพ่ิมความ
ระมัดระวังและมีส่วนตรวจสอบเน้ือหาอยู่บ้าง แตกต่างจาก TOT ที่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบเพ่ิมเติมใดๆ 
 

“เราปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ที่อยู่ 30 อย่างเคร่งครัด...ต้ังแต่ออกกฎหมายมา 5-6 ปี 
TOT แทบไม่เห็นผลกระทบเลย เราก็ทํางานปกติ TOT ก็อยู่ได้” 

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก TOT 
ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) 

 
ส่วนกลุ่มผู้ให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access provider) อย่าง DTAC ที่ได้รับผลกระทบ มองว่า

กฎหมายให้ตัวกลางมีความผิดหากไม่ปิดก้ัน หรือกลั่นกรองเน้ือหาตามกําหนด แต่กฎหมายกลับไม่ได้ให้อํานาจ
ผู้ให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access provider) ในการพิจารณาปิดก้ันเน้ือหาเอง อํานาจดังกล่าวขึ้นกับที่
ศาลสั่งมา  

 
ส่วน 3BB เห็นว่าเป็นภาระที่มากเกินไป กรณีที่ผู้ให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตต้องลงไปตรวจตราต้น

ตอผลิตเน้ือหาด้วย และใช้การลงทุนมาก ดังน้ัน หน้าที่น้ีควรอยู่ที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์มากกว่า   
 
สําหรับกลุ่มผู้ให้บริการเน้ือหาผลกระทบที่เกิดขึ้น นอกจากต้องเพ่ิมความเข้มงวดในการกรองเน้ือหา

แล้ว บางองค์กรยึดถือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 เป็นหลักปฏิบัติหรือกําหนดเป็นนโยบายได้แก่ Dek-D และ 
OLX ส่วน Mthai ต้องเพ่ิมการจัดอบรมพนักงานเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 และ 
OKnation แต่งต้ังตําแหน่ง blog editor เพ่ือมากลั่นกรองเน้ือหาโดยเฉพาะ เช่นเดียวกับ Matichon ในส่วน
ของเฟชบุ๊กต้องเพ่ิมให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด สําหรับเว็บไซต์ข่าวที่เคยเปิดให้ผู้อ่านแสดงความคิดเห็นได้ 
ต้องปิดบริการในส่วนดังกล่าวคือ เว็บไซต์ Prachatai   
 



 

85 

“ยึดเป็นหลักเลย คือทําดีขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจน มีทีมงานดูสม่ําเสมอตามเขา
กําหนด เจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลยังไงก็จัดทําระบบขึ้นมา” 

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก เว็บไซต์ Dek-d 
ผู้ให้บริการด้านเน้ือหา (content provider) 

 
“ทําให้เราต้องตระหนักถึงความสํานึกรับผิดชอบที่มีผลต่อสังคมในแงที่เราเป็นสื่อ

ออนไลน์ ...พนักงานต้องได้รับการอบรมให้มีความเข้าใจ ซึ่งเมื่อก่อนอาจจะมีแค่หัวหน้าที่
เข้าใจ” 

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก เว็บไซต์ Mthai 
ผู้ให้บริการด้านเน้ือหา (content provider) 

 
ด้านผู้ให้บริการท่ีไม่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ประกอบด้วยผู้

ให้บริการเครือข่าย (Network provider) คือ CAT เพราะมองว่าเป็นการปฏิบัติตามคําสั่งศาลตามปกติ และ 
Samart infonet ผู้ให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access provider) เห็นว่าข้อกฎหมายไม่เก่ียวข้องกับผู้ให้
บริการการเข้าถึงมากนัก  

 
ส่วนผู้ให้บริการเน้ือหาอีก 5 องค์กรที่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ คือ Manager เน่ืองจากความ

รับผิดชอบเก่ียวกับเน้ือหาเป็นหน้าที่ขององค์กรข่าวอยู่เดิมแล้ว ส่วน TCIJ โดยปกติได้ยึดกฎหมายอ่ืนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ อย่างกฎหมายหมิ่นประมาททางอาญา ก็ครอบคลุมความผิดที่เก่ียวข้องอยู่แล้ว ด้าน Pantip น้ัน
มีบรรทัดฐานในการสอดส่องดูแล และระมัดระวังทางกฎหมาย พร้อมกับมีระบบรายงานจากผู้ใช้ดูแลอยู่แล้ว 
การบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 จึงไม่ส่งผลกระทบเพ่ิมเติม เช่นเดียวกับ เว็บไซต์ Jeban ที่เช่ือใน
กระบวนการและบรรทัดฐานขององค์กร ดังน้ัน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 จึงไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินการ 

 
ส่วน Thaipublica เห็นว่ารูปแบบของการนําเสนอเน้ือหาบนเว็บไซต์ ไม่มีความเสี่ยงต่อความผิด 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 เน่ืองจากเน้ือหาสร้างขึ้นจากองค์กรโดยผ่านกระบวนการพิจารณาแล้ว ไม่เปิดให้มี
การแสดงความเห็นจากผู้อ่าน ดังน้ัน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 จึงไม่ได้สร้างผลกระทบใดๆ แก่องค์กร     
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3.3.9 ความคิดเห็นต่อการบังคับใช้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 และข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการคุ้มครองตัวกลาง 
 

3.3.9.1 ความเห็นต่อการบังคับใช้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 

ผลการวิจัย พบว่า จํานวนผู้เห็นด้วยกับการบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 มีจํานวนใกล้เคียง
กับผู้ไม่เห็นด้วย ซึ่งกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย ประกอบด้วย ตัวแทนผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) เกือบ
ทั้งหมด ได้แก่ CAT, True internet, Symphony, CS loxinfo เน่ืองจากบริการของผู้ให้บริการเครือข่าย 
(Network provider) เป็นเพียงผู้ให้บริการช่องทางการสื่อสาร และบางรายไม่เห็นด้วยกับแนวคิดการปิดก้ัน 
 

“ไม่เห็นด้วย เพราะเราเป็นแค่ท่อ เขาส่งอะไรเข้ามาเราก็ไม่รู้...เราต้องมาตรวจแทน
เหรอ...จริงๆ ควรเป็นหน้าที่ กสทช. เพราะเขาคือผู้กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม เราไม่ใช่ผู้
กํากับ” 

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก CAT 
ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) 

 
“การท่ีคุณบอกว่าเราจงใจสนับสนุนยินยอม อะไรคือยินยอม...เราไม่รู้เลย คือ

เหมือนให้คนมาเช่าบ้าน เราก็ไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรมาใส่ในบ้าน...เราจะเขียนแค่ว่าคุณต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบ...แค่น้ีพอหรือเปล่า ถ้าไม่บอถือว่าคุณยังสนับสนุน อันน้ีก็จะมากเกินไป” 

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก CS loxinfo 
ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) 

 
“ควรเป็นแบบสากลมากกว่า คือถ้าอยากปิดมากๆ ก็เอาอย่างประเทศจีนก็ได้ น่ีคือ

ปิดมากสุดแล้วแต่ก็ยังห่างไกลกับของไทย” 
ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก True internet 

ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) 
 

“ตามหน้าที่ Network provider ไม่เห็นด้วยเพราะ คิดว่าบริการของเรามีหน้าที่ส่ง
สาร...เหมือนบุรุษไปรษณีย์ส่งของไปถึงปลายทางโดยไม่รู้ว่าของข้างในคืออะไร” 

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก Symphony 
ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) 
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แตกต่างจาก TOT เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายรายเดียวที่มองว่าการมีอยู่และบังคับใช้กฎหมายมีความ
เหมาะสมดีแล้ว 
 

“ถ้าเอาออกไปไม่รู้จะเกิดอะไรข้ึน...ถ้ามีไว้อย่างน้อยพวก ISP ใครเอาอะไรมาใส่ต้อง
ตรวจตรา...คือในโลกไซเบอร์ที่จับๆ มา ส่วนใหญ่รอลงอาญา แต่ถ้าเป็น ISP มาตรา 15 ยังไม่
มีปรากฏนะ เหมาะสมดีแล้ว...คงไว้ก็ไม่เสียหายอะไร ดูแล้วก็มีประโยชน์ ดูจากสถิติก็ไม่
เดือดร้อนใคร” 

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก TOT 
ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) 

 
ด้านกลุ่มผู้ให้บริการเน้ือหาที่ไม่เห็นด้วยกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ได้แก่ เว็บไซต์ Thaipublica, 

เว็บไซต์ Prachatai ที่ผู้ให้สัมภาษณ์แสดงความเห็นว่า “เป็นการผลักภาระความรับผิดชอบทางกฎหมายให้ผู้ให้
บริการที่สูงเกินไป ส่งผลให้เกิดการปิดก้ันการมีส่วนร่วมจากผู้ใช้งาน” เช่นเดียวกับเว็บไซต์ OLX และเว็บไซต์ 
TCIJ เห็นว่าไม่ควรได้รับโทษเพราะทางองค์กรก็มีกระบวนการตรวจสอบเองด้วยแล้ว สอดคล้องกับ เว็บไซต์ 
Jeban ที่เห็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนเว็บไซต์ Matichon ที่เห็นว่าควรเอาผิดกับเฉพาะผู้โพสต์เท่าน้ัน   
 

“คือเราเป็นจําเลยที่ 1 ไปเลย ก็ไม่เห็นด้วย เราไม่ได้สมรู้ร่วมคิด คือเราไม่มีเจตนา...
ถ้าเขาเสียหายเรายินดีให้ตรวจสอบ คือเราเป็นคนกลางมากกว่า...เรายินดีเก็บ log ให้แต่ให้
เรารับผิดมันไม่ยุติธรรม” 

ผู้ให้ข้อมลูหลักจากเว็บไซต์ Jeban 
ผู้ให้บริการด้านเน้ือหา (content provider) 

 
ในทางตรงข้ามมีกลุ่มผู้ให้บริการเน้ือหา ซึ่งเห็นด้วยกับการบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ซึ่งมี

เหตุผลแตกต่างกัน ดังน้ี 
- Manager เห็นว่าควรมีบังคับใช้ และตัวกฎหมายไม่มีปัญหา แต่ต้องสร้างความเข้าใจแก่

ผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้ใช้กฎหมาย เน่ืองจากอํานาจหน้าที่และกระบวนการยังไม่ชัดเจน 
- OKnation เห็นว่าผู้ให้บริการมีรายได้จากการให้บริการเน้ือหา ดังน้ัน จึงเหมาะสมแล้วที่ พ.ร.บ.

คอมพิวเตอร์ฯ 2550 จะกําหนดให้ผู้ให้บริการมีส่วนรับผิดชอบร่วมกับผู้ใช้งาน ดังที่กล่าวว่า “จะ
ไม่รับผิดชอบไม่ได้...ต้องมีความรับผิดชอบในเน้ือหาด้วย อย่าลืมว่าคุณมีคนเขียน มีโฆษณา มี
รายได้จากเน้ือหาของเขา จะวางตัวลอยๆ ไม่ได้” 

- Dek-D เห็นว่าเจ้าของเว็บควรทําสิ่งที่ถูกกฎหมาย และมีการควบคุม หากไม่มีการควบคุมและ
ปล่อยให้เกิดความผิด ควรได้รับโทษเท่ากับผู้โพสต์  
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- Pantip เห็นด้วยกับการบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 มีการป้องปรามเพ่ือให้สังคมดีขึ้น 
อีกทั้งการเอาผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 มีหลักการเอาผิดคล้ายกับการเอาผิดหมิ่น
ประมาท กรณีที่นําคําหมิ่นประมาทไปเผยแพร่ต่อ ผู้เผยแพร่ก็ควรมีส่วนรับผิดเช่นเดียวกับผู้
ให้บริการเว็บไซต์ แต่กฎหมายควรขยายขอบเขตนิยามคําว่าจงใจให้แคบลงหรือชัดเจนขึ้น ดังที่
ผู้ให้สัมภาษณ์เปรียบเทียบว่า “มีคนมาพูดอะไรในบ้านเรา แล้วเรารู้ แล้วเราปล่อย ถ้าคิดว่า
สมควรรับผิดไหมก็คิดว่าสมควรเหมือนกัน” 

 
นอกจากน้ี ยังมีอีกส่วนหน่ึงคือกลุ่มผู้ให้บริการท่ีเห็นด้วยอย่างมีเง่ือนไขกับการบังคับใช้ พ.ร.บ.

คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ว่าควรมี แต่ต้องมีการปรับแก้ ได้แก่ ผู้ให้บริการเน้ือหา 1 รายคือ Mthai และผู้ให้บริการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access provider) ทั้งหมด คือ DTAC เห็นว่าควรมีไว้กํากับแต่ควรเขียนให้ชัดเจนมากข้ึน 
และผู้ให้บริการไม่ควรต้องรับผิดยกเว้นเป็นผู้เผยแพร่เอง และ Samart infonet เห็นว่าควรเพ่ิมข้อยกเว้นว่า
หากมีการแก้ไขแล้วก็ไม่ต้องรับผิดด้วย รวมถึง 3BB เห็นสมควรว่าควรต้องมีการร่วมตรวจตราสอดส่องดูแล แต่
บทบาทหน้าที่น้ีควรเป็นผู้ให้บริการเน้ือหาเว็บไซต์เป็นผู้รับผิดชอบ 
 

“เห็นด้วย แต่ไม่ทั้งหมด จริงๆ กฎหมายก็ครอบคลุมดี แต่เว็บเราแบ่งเป็น 2 ส่วน 
คือ content specialist กับพ้ืนที่สาธารณะ ...ที่มีการแสดงความคิดเห็น ซึ่งตรงน้ีคุมไม่ได้...
คือเราดูแลเต็มที่อยู่แล้ว...ย่ิงมีสื่อสังคมออนไลน์ เราคุมเว็บไซต์เราได้ แต่บางทีมีเอาไปแชร์
บนเฟชบุ๊ก...ทั้งที่เราเจตนาดี ปิดแล้ว แต่มีคนแชร์ต่อ” 

ผู้ให้ข้อมลูหลักจากเว็บไซต์ Mthai 
ผู้ให้บริการด้านเน้ือหา (Content provider) 

 
“ไม่ควรให้ผู้ให้บริการรับผิด ยกเว้นแต่คุณบริการเน้ือหาและทําการเผยแพร่เอง อัน

น้ีมีความผิดอยู่แล้ว...ฉะน้ัน ตัดคําว่าสนับสนุนทิ้ง ไม่มีปัญหาเลย และคําว่ายินยอม ต้อง
พิสูจน์กัน” 

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก DTAC 
ผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access provider) 

 
“คําว่าจงใจ หรือยินยอมมันกว้างไปหน่อย เราก็คือยอมให้ใช้ แต่ไม่ยินยอมให้มีการ

กระทําความผิด” 
ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก Samart infonet 

ผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access provider) 
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“ให้เจ้าของเว็บตรวจตราสอดส่องดูแล...เจ้าของเว็บเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เขาควร
จะต้องรับผิดชอบต่อสังคม...เพราะ ISP คงไม่สามารถไปตรวจสอบได้...เจ้าของเว็บไซต์ดูแล
ข้อมูลตัวเองก่อน ว่าสิ่งน้ันถูกต้องหรือละเมิดคนอ่ืน” 

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก 3BB 
ผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access provider) 

 
3.3.9.2 ข้อเสนอแนะแนวทางการคุ้มครองตัวกลาง 
ผู้ให้บริการเกือบทั้งหมดเห็นว่าควรมีกฎหมายที่คุ้มครองตัวกลาง มีเพียงผู้ให้บริการ 2 องค์กรที่เห็นว่า

จะอาจจะไม่ต้องมีก็ได้ อย่าง CSloxinfo ระบุว่า เน่ืองจากอยู่ที่การตีความกฎหมาย ที่ไม่กว้างขวางมาถึงผู้
ให้บริการเครือข่าย (Network provider) และ Manager ในฐานะผู้ให้บริการเน้ือหา ระบุว่าถ้าทําตาม
กฎหมาย ภายใต้กฎหมายก็ได้ให้ความคุ้มครองอยู่แล้ว คือให้มีเสรีภาพในระดับหน่ึง 
 

“ตอนน้ีคิดว่าโอเคอยู่ มาตรา 15 ไม่ได้ตีความว่าคุณให้บริการแล้วต้องดูทุกอย่าง...
เช่ือเถอะถ้าเมื่อไหร่ ศาลสั่งให้รับผิดด้วย เมื่อน้ันแหละวงการสะเทือน” 

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก CSloxinfo 
ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) 

 
ส่วนองค์กรที่เหลือทั้งหมด ได้แก่ CAT, True internet, Symphony, DTAC, Samart Infonet, 

3BB, Thaipublica, Jeban, Pantip, Prachatai, OKnation, OLX, Dek-d, Mthai, Matichon และ TCIJ 
เห็นว่าควรมีการคุ้มครองตัวกลาง โดยส่วนมากมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขมาตรา 15 มากกว่าการมี
กฎหมายเพ่ิมเติม ได้แก่ CAT, DTAC, Thaipublica, Prachatai, Matichon และ TCIJ ซึ่งมีผู้ให้บริการที่
เสนอแนะการปรับปรุงมาตรา 15 ดังน้ี   

CAT แสดงความเห็นว่าในมาตรา 15 ควรกําหนดให้ตัวกลางมีหน้าที่ในการป้องปราม แต่ไม่ควรได้รับ
ผิด ส่วน DTAC เสนอให้มีกรณียกเว้นว่าถ้าศาลสั่งมาแล้วไม่ทําตาม จึงมีความผิด เช่นเดียวกับ Samart 
infonet เห็นว่าควรมีกระบวนการพิสูจน์ว่าจงใจหรือไม่ หากจงใจและเพิกเฉยจึงควรได้รับโทษ และ Pantip 
เห็นว่าควรขยายความคําว่า “จงใจ” ให้ชัดเจน และคําว่า “ข้อมูลเท็จ” เน่ืองจากทับซ้อนกับกฎหมายหมิ่น
ประมาทมาตรา 14 ส่วน TCIJ คิดเห็นว่า “เป็นไปได้ควรแก้กฎหมาย เน้ือหาที่ขึ้นอัตโนมัติ ไม่ได้ผ่านการกรอง 
เราไม่ควรรับผิดด้วย ควรแก้กฎหมายมากกว่า เพราะต่อให้ต้ังองค์กรไกล่เกลี่ยสุดท้ายมันก็เข้าไปที่กฎหมายอยู่
ดี” 

ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการคุ้มครองตัวกลางนั้น OLX เห็นว่าอาจมีการจัดต้ังคณะคุ้มครอง 
แต่ต้องมีอํานาจเพียงพอในการต่อสู้คดี ส่วนเว็บไซต์ Matichon เห็นว่าการตีความเอาผิดควรพิจารณาจาก
เจตนา คุ้มครองเจตนาสุจริตของตัวกลาง เช่นเดียวกับ Symphony ที่ต้องการให้มีการคุ้มครองช่ัวคราว 
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เน่ืองจากการสืบสวนหาข้อเท็จจริงอาจต้องใช้เวลานาน ด้าน OKnation เห็นว่าควรมีการคุ้มครองตัวกลางใน
ฐานะพยาน  
 

“ถ้ามีก็ควรเป็นลักษณะไว้เป็นพยาน...ก็น่าเห็นใจดูแลไม่ทั่วถึงก็มี...แต่มันมีลักษณะ
หน่ึงของการปิดก้ันข้อมูลทั้งระบบ อันน้ีก็ไม่เห็นด้วย ถ้าอย่างน้ีต้องคุ้มครอง มันเหมือนว่า
ปลาเน่าอยู่ตัวหน่ึง ทําให้ปลาทั้งหมดเสียมันก็ไม่ใช่” 

ผู้ให้ข้อมลูหลักจากเว็บไซต์ OKnation 
ผู้ให้บริการด้านเน้ือหา (Content provider) 

 
และข้อเสนอแนวทางคุ้มครองอื่นๆ ได้แก่ True internet เห็นว่าควรนํา Digital millennium act 

มาใช้ และ 3BB เสนอแนะให้ ISP มาร่วมพิจารณา กําหนดกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมกันเอง หรือมีส่วนร่วมในการ
ออกกฎหมายความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
 

3.3.10 ผลกระทบในภาพรวมต่อบทบาทของตัวกลางต่อการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต หลัง
รัฐประหาร พ.ศ. 2557  

ผู้ให้บริการส่วนใหญ่ ระบุว่าการกํากับดูแลการให้บริการ ได้รับผลกระทบหลังจากประกาศกฎอัยการ
ศึกและรัฐประหารเมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 แบ่งได้ 2 กลุ่มคือ 
 

1) ผู้ให้บริการที่ได้รับผลกระทบ แต่ยังไม่สร้างปัญหาหรือความเปล่ียนแปลงในกระบวนการทํางาน
มากนัก ได้แก่ 

ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) คือ CS loxinfo, Symphony, True internet ได้รับ
ผลกระทบในแง่ของภาระงานการปิดก้ันเพ่ิมสูงขึ้น แต่กระบวนการทํางานยังเหมือนเดิม 

ผู้ให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access provider) ประกอบด้วย DTAC มีการใช้บุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือปิดก้ันรับตามคําสั่งที่เพ่ิมขึ้น, Samart infonet ที่ระบุว่ามีการเข้าร่วมประชุมหารือกับ
กระทรวง ICT และ กสทช. เก่ียวกับแนวทางปฏิบัติมากขึ้น แต่ก็มีขั้นตอนดําเนินการปิดตามคําสั่งเช่นเดียวกับ
ในภาวะปกติ และ 3BB ที่เพ่ิมเวลาการทํางานเป็นตลอดวัน ตลอดคืน  
 

“ก็ทํางานหนักขึ้นเพราะว่ากฎระเบียบเพ่ิมขึ้น เพราะก่อนหน้าเน้ือหาทางการเมือง
ไม่ผิดกฎหมาย แต่ตอนน้ีเน้ือหาทางการเมืองผิดกฎหมายแล้ว ฉะน้ัน ก็จะมีเว็บที่ต้องปิดมาก
ขึ้น”  

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก True internet 
ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) 



 

91 

“มีคําสั่งอะไรมาก็ทํา ปิด ก็ปิด ถึงแม้เราเห็นว่าไปปิดส่วนที่ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะ 
เราก็ต้องทํา คือไม่ได้อยู่ในฐานะท่ีจะไปขัดคําสั่งอะไรได้ ถึงแม้เห็นเป็นประจักว่าสิ่งที่เป็น
ธรรม มันไม่ผิดอะไรเลย” 

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก DTAC 
ผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access provider) 

 
2) ผู้ให้บริการที่รู้สึกว่าได้รับผลกระทบมาก หรือมีผลต่อการปรับเปลี่ยนการบริการจากภาวะปกติ

อย่างมาก ล้วนเป็นกลุ่มผู้ให้บริการเน้ือหา ได้แก่ 
- เว็บไซต์ Pantip ที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก มีการปิดก้ันและเอาเน้ือหาออกมากข้ึน โดยเฉพาะ

เรื่องการเมือง 
- เว็บไซต์ Prachatai ได้ทําการปิดบริการแสดงความคิดเห็นของผู้อ่าน 
- เว็บไซต์ Manager ได้ทําการปิดบริการแสดงความคิดเห็นของผู้อ่าน และเห็นว่าทําให้เสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็นมีลดลง 
- เว็บไซต์ Mthai ได้ทําการปิดบริการแสดงความคิดเห็นของผู้อ่าน งดโพสต์เรื่องการเมืองทันทีใน

ระยะแรก ส่วนระยะหลังเริ่มพิจารณาทีละหัวข้อ หากมีความล่อแหลมอาจทําให้เกิดความ
แตกแยกจึงลบออก 

- เว็บไซต์ Matichon ได้ทําการเพ่ิมการกลั่นกรองเน้ือหาอย่างละเอียดมากข้ึน เพราะมีความกังวล
หากองค์กรถูกปิดจะกระทบต่อบุคลากรอีกจํานวนมากในองค์กร เช่นเดียวกับในเฟชบุ๊กที่งดการ
แชร์เน้ือหาประเภทความคิดเห็นจากหลากหลายกลุ่ม   

 
“ได้รับผลกระทบมาก อย่างห้องราชดําเนินที่เป็นห้องพูดคุยการเมืองที่แต่ก่อน

สามารถพูดกันได้ แต่ตอนน้ีพูดไม่ได้ หรือพูดน้อยลง...วงที่สามารถคุยกันได้ก็จะบีบแคบลง 
แต่ก็อยากให้มีพ้ืนที่ที่ให้คนเขาสามารถคุยกันได้อยู่ เราก็เลยไม่คิดปิดห้องราชดําเนิน แต่
จํานวนกระทู้ก็ถูกเอาออกเยอะกว่าเดิมเยอะมาก”  

ผู้ให้ข้อมลูหลักจากเว็บไซต์ Pantip 
ผู้ให้บริการด้านเน้ือหา (Content provider) 
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“กระทบมากถึงมากที่สุด ต้องกรองบทความและข่าวอย่างละเอียดถี่ถ้วน ดูสิ่งที่
นําเสนอจะกระทบต่อ คสช. หรือสร้างความเสียหายให้ คสช. หรือไม่ เพราะหากเราพลาด
อาจถูกปิดได้...ไม่เปิดฉากวิพากษ์วิจารณ์ คสช. เราต้องเลือก Fact โดยปราศจากความเห็น 
เพราะมันสุ่มเสี่ยงมาก ต้องระวังเพราะอํานาจเขาเยอะ มันเหมือนการ censor ตัวเองอย่าง
หน่ึง” 

ผู้ให้ข้อมลูหลักจากเว็บไซต์ Matichon 
ผู้ให้บริการด้านเน้ือหา (Content provider) 

 
อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการอีกส่วนหน่ึง ให้ข้อมูลว่ารัฐประหารและประกาศฉบับต่างๆ ของ คสช. ไม่ส่งผล

กระทบต่อการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตและการให้บริการ เน่ืองจากตัวแทนผู้ให้บริการเครือข่าย 
(Network provider) ได้แก่ CAT และ TOT เห็นว่าเป็นการทําหน้าที่ตามคําสั่งศาลเหมือนภาวะปกติ  
 

“ก็ถือว่าปกติ ไม่มีข้อขัดแย้ง ขัดข้อง หรือติดตัดใดๆ ก็ทํางานปกติ ไม่มีปัญหาใดๆ 
เลย ทํางานย่ิงสั้นกระชับด้วยซ้ําไป เพราะว่าไม่มีอะไรท่ีมาสะดุด บอกมาว่าให้ทําอะไรก็ทํา
ตามน้ัน” 

ผู้ให้ข้อมลูหลักจาก TOT 
ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network provider) 

 
และผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่ไม่รับผลกระทบ ได้แก่ Thaipublica เน่ืองจากการทํางานและการนําเสนอ

ข่าวไม่แตกต่างจากภาวะปกติ เช่นเดียวกับ TCIJ ยังคงนําเสนอบทความและข่าวตามปกติ เน่ืองจากการ
นําเสนอข้อมูลเน้นที่ประโยชน์ต่อสังคม และ OKnation ที่เช่ือมั่นในการกลั่นกรอง เฝ้าระวังขององค์กรเองอยู่
แล้ว  
 

“ไม่มีอะไร เพราะเราเข้มกว่า คสช. อยู่แล้ว...แต่ก็ต้องทําหน้าที่จับตาเป็นพิเศษ แต่
ก็ไม่มีอะไรมากมาย...เขียนวิจารณ์การทํางานของ คสช. ผมยังปล่อยเลย ถ้าไม่ได้ก่อให้เกิด
การเช่ือมโยงไปสู่ความรุนแรง” 

ผู้ให้ข้อมลูหลักจากเว็บไซต์ OKnation 
ผู้ให้บริการด้านเน้ือหา (Content provider) 
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“ไม่มีประเด็นใดๆ ที่ต้องเลี่ยง เราก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดว่ามีรัฐประหารหรือไม่มี เราก็ทํา
ของเราแบบน้ี คสช. ทําอะไรอยู่บ้าง เราก็รายงาน...เราก็ทําหน้าที่ของสื่อ ไม่ได้รู้สึกว่าทหาร
มาแล้วนะ เราจะไม่แตะเขา ก็เลือกนําเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนธรรมดาทั่วไปเดินดินน่ี
แหละ” 

ผู้ให้ข้อมลูหลักจากเว็บไซต์ TCIJ 
ผู้ให้บริการด้านเน้ือหา (Content provider) 

 
ส่วน OLX และ Dek-d ต่างไม่มีประเด็นทางการเมืองในเน้ือหาที่ให้บริการ จึงไม่มีความเสี่ยงหรือ

ได้รับผลกระทบใดๆ เช่นเดียวกับ Jeban ที่ไม่มีเน้ือหาเก่ียวกับการเมือง แต่กลับสังเกตเห็นว่าในสถานการณ์
บ้านเมืองขณะนี้ ทําให้มีจํานวนผู้ใช้งานมากกว่าปกติ อาจเป็นเพราะผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนความสนใจหรือ
หัวข้อสนทนาจากการเมืองเป็นเรื่องอ่ืนแทน 
 
4. ข้อเสนอแนะทางนโยบายและการออกแบบส่ือ 

จากการประมวลภาพรวมในการกํากับดูแลเน้ือหาอินเทอร์เน็ต ทั้งจากมิติทางประวัติศาสตร์ มิติทาง
กฎหมายและ มิติจากประสบการณ์ของผู้เล่นที่เก่ียวข้องในปริมณฑลของการกํากับดูแล สามารถประมวล
ข้อเสนอแนะทางนโยบายได้ในประเด็นที่ผู้ วิจัยมองว่าสําคัญเร่งด่วนที่สุดตามบทบาทของผู้ที่เก่ียวช้อง
ดังต่อไปน้ี  

1) การกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่า (minimum standard) สําหรับการรับผิดของตัวกลาง 
2) การส่งเสริมสิทธิของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในฐานะผู้สร้างหรือโพสต์เน้ือหา ตามกระบวนการ/วิถึที่

ถูกต้องตามกฎหมาย (due process) 
3) การสร้างโมเดลท่ีชัดเจนย่ิงขึ้นสําหรับแนวทางกํากับดูแลแบบแจ้งให้ทราบแล้วเอาออก (Notice 

and take-down) 
 

การกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับการรับผิดของตัวกลาง 
 ในบริบทของเว็บ 2.0 เข้าสู่เว็บ 3.0 ตัวกลางออนไลน์นับว่ามีบทบาทอย่างชัดเจนในการจัดการกับ
เน้ือหาที่ไหลเวียนไปมาบนแพลตฟอร์มต่างๆ ของอินเทอร์เน็ตซึ่งผู้นําเข้าจะเป็นใครก็ได้ ประเด็นน้ีเป็นเรื่องที่มี
ความสําคัญอย่างมากต่อการกํากับดูแลเน้ือหาออนไลน์ที่เอ้ือให้ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดความเห็นสู่
สาธารณะได้อย่างเสรี แม้เราจะไม่สามารถปฏิเสธความสําคัญของเสรีภาพในการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต แต่
การดึงดันที่จะพิทักษ์เสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลโดยยกเว้นภาระรับผิดของตัวกลาง
ไปเลยก็อาจจะไม่ใช่ทางออกที่รัดกุมเสมอไป ในส่วนน้ีผู้วิจัยจึงจะได้พยายามแสวงหา “ทางสายกลาง” ด้วย
การประมวลหลักการสําคัญ และหลักปฏิบัติ เพ่ือเป็นมาตรฐานขั้นตํ่าที่พึงพิจารณาและปฏิบัติในการกําหนด
ภาระรับผิดของตัวกลางออนไลน์ ในประเทศไทย โดยเป็นการประมวลทั้งจากแนวทางที่ได้มีการถกเถียง



 

94 

อภิปรายอย่างกว้างขวางในเวทีทางวิชาการในด้านน้ีในต่างประเทศ ประกอบกับจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ
ทั้งในและต่างประเทศ และจากสังเคราะห์จากข้อมูลในงานวิจัยน้ีด้วย ทั้งน้ีถือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการวาง
นโยบายหรือการออกกฎหมายใดๆ ที่เก่ียวข้องกับตัวกลางออนไลน์ในกระบวนการของการกํากับดูแลเน้ือหา
อินเทอร์เน็ต  
 
 หลักการสําคัญที่ว่าด้วย การรับผิดของตัวกลาง มีดังน้ี  

1) หลักการเรื่อง พ้ืนฐานของความรับผิด 
ความรับผิดของตัวกลางควรต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการเป็นผู้ร่วมการกระทําออนไลน์ที่ไม่

ชอบด้วยกฎหมาย และจึงควรต้องมีองค์ประกอบของการได้รู้หรือมีส่วนรู้เห็นถึงการกระทําน้ัน 
การกําหนดเพียงกว้างๆ ตาม มาตรา 15 ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ว่า “จงใจสนับสนุนหรือ
ยินยอม” จึงไม่น่าจะเป็นเง่ือนไขที่เพียงพอในการรับผิด นอกเสียจากว่า มีการออกกฎกระทรวง
มาเพ่ือขยายนิยามว่า “จงใจสนับสนุน” และ “ยินยอม” ให้ชัดเจน หาไม่แล้วก็ควรจะละข้อความ
ตรงนี้ไปเลย เพราะสามารถตีความได้กว้างขวางเกินไป 

2) หลักการเรื่องหน้าที่ของตัวกลางในการกํากับดูแลเนื้อหา 
ตัวกลางไม่ควรต้องหรือถูกสร้างแรงจูงใจให้ต้องเฝ้าระวังบริการต่างๆ ของตนเพ่ือค้นหา

เน้ือหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของบุคคลที่สาม หรือต้องหรือถูกสร้างแรงจูงใจให้ต้องรับรู้ในเรื่อง
ดังกล่าว เพราะจะทําให้ตัวกลางกลายร่างมาเป็นผู้เซ็นเซอร์ซึ่งขาดความเป็นกลางหรือวัตถุวิสัย 
เนื่องจากตัวกลางมีแรงจูงใจตามธรรมชาติที่จะลบข้อความต่างๆ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาทาง
กฎหมายซึ่งส่งผลกับธุรกิจของตน ตัวกลางจึงไม่ควรมีบทบาทในการเป็นผู้ช้ีขาดตัดสิน และควร
ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของศาลเท่าน้ัน 

3) หลักการเรื่องข้อกําหนดขั้นตํ่าในการจํากัดความรับผิด 
การบังคับให้ตัวกลางต้องรับผิดตามกฎหมายในปัจจุบันหรือที่มีผลย้อนหลัง ควรมี

เง่ือนไขดังต่อไปน้ี (ก) มีการบอกกล่าวอย่างเหมาะสม (ข) เป็นเน้ือหาหรือการกระทําที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย (ค) ได้สัดส่วนกับการกระทําความผิดน้ัน (ง) กําหนดโดยศาล (จ) ตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ ซึ่งเง่ือนไขแต่ละข้อสามารถอธิบายให้เห็นโดยสังเขปดังน้ี 

• การได้รับการบอกกล่าวอย่างเหมาะสม ตัวกลางควรรับผิดต่อเมื่อยังคงนําเสนอหรือ
คงไว้ซึ่งหัวเร่ืองของเน้ือหาซึ่งได้รับการบอกล่าวโดยชัดแจ้งแล้วว่าเป็นเน้ือหาที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมายโดยผู้มีส่วนได้เสีย หรือได้รู้ในเรื่องดังกล่าวแล้ว 

• เน้ือหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เน้ือหาหรือการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของ
บุคคลที่สามที่บัญญัติในกฎหมายอย่างชัดแจ้งเท่าน้ันที่จะทําให้ตัวกลางต้องรับผิด  

• การได้สัดส่วน การที่ตัวกลางควรรับผิดเพียงใดควรได้สัดส่วนกับอันตรายท่ีเกิดจาก
เน้ือหาหรือการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประโยชน์สาธารณะของเน้ือหา และ
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การกระทําผิดของตัวกลาง และควรคํานึงถึงเง่ือนไขสําหรับอัตราส่วนโทษ เช่น
ข้อกําหนดเร่ืองอายุ เป็นต้น 

• การพิจารณาโดยฝ่ายตุลาการ ความรับผิดของตัวกลางในเน้ือหาหรือการกระทําที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมายโดยบุคคลท่ีสามควรตัดสินในขั้นสุดท้ายโดยศาลเสมอ คําสั่งให้
ต้องลบเน้ือหาที่จะมีผลบังคับควรมาจากศาลที่มีความเป็นอิสระเท่าน้ัน 

• ความชอบด้วยกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่จะบังคับให้ตัวกลางรับผิดควรบัญญัติไว้ใน
กฎหมายโดยชัดแจ้งและโปร่งใส 

 
ในส่วนของหลักปฏิบัติของตัวกลางเพ่ือจะได้เข้าสู่หลักเกณฑ์ “การท่ีไม่ต้องรับผิด” (safe harbors) 

มีดังต่อไปน้ี  
 
โดย (ก) กฎหมายที่ชัดแจ้งซึ่งตัวกลางเข้าเกณฑ์ได้ (ข) สามารถที่จะมีบทบาทเป็นเพียงคนกลางโดยไม่

ต้องเอาเน้ือหาใดๆ ลงก่อน (ค) ไม่ต้องคํานึงว่าเน้ือหานั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ในกรณีที่ต้องเอาเน้ือหาลง
ก่อนจึงจะเข้าเกณฑ์ได้ (ง) ควรให้นําเน้ือหากลับขึ้นใหม่ได้ และกฎเกณฑ์ยกเว้นความรับผิดน้ันควรถือได้เป็น 
(จ) ข้อต่อสู้ที่สมบูรณ์สําหรับความรับผิดของตัวกลาง 

1) หลักปฏิบัติเรื่องความชัดแจ้งของกฎหมาย การยกเว้นให้ตัวกลางไม่ต้องรับผิดและเง่ือนไขต่างๆ 
ในการไม่ต้องรับผิดควรบัญญติไว้ในกฎหมายโดยชัดแจ้ง 

2) หลักปฏิบัติเรื่องการบอกกล่าวไปมา ตัวกลางควรไม่ต้องรับผิดเมื่อได้แสดงบทบาทของการเป็น
ตัวกลางโดยสุจริต ในการบอกกล่าวจุดยืนของผู้ร้องที่ได้รับความเสียหายกับผู้โพสต์เน้ือหาไปมา
ระหว่างทั้งสองฝ่ายโดยไม่ชักช้าและถูกต้องโดยไม่ต้องเอาเน้ือหาลงก่อน 

3) หลักปฏิบัติเรื่องการไม่มีผู้ช้ีขาดตัดสิน หากตัวกลางถูกแจ้งให้เอาเน้ือหาออกโดยผู้ที่ได้รับความ
เสียหายจากเน้ือหา ทว่าปราศจากผู้ที่สามารถตัดสินช้ีขาดได้ถึงความผิดกฎหมายของเน้ือหา 
เง่ือนไขที่จะไม่ต้องรับผิดไม่ควรต้องขึ้นอยู่กับว่าเน้ือหาที่โพสต์น้ันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แต่อยู่
ที่การยินยอมเอาเน้ือหาออก 

4) หลักปฏิบัติเรื่องการนําเน้ือหากลับขึ้นมาใหม่ เง่ือนไขของการที่ไม่ต้องรับผิดที่ขึ้นอยู่กับการเอา
เน้ือหาลงก่อนตามคําบอกกล่าวของผู้ร้องที่ได้รับความเสียหายควรให้ต้องนําเน้ือหากลับขึ้นใหม่ได้ 
หากพิสูจน์ทราบได้ภายหลังว่าเน้ือหาไม่ได้ผิดกฎหมาย 

5) หลักปฏิบัติเรื่องข้อต่อสู้ที่สมบูรณ์ เมื่อตัวกลางได้ทําตามเง่ือนไขที่จะไม่ต้องรับผิดแล้ว การน้ัน
ควรเป็นข้อต่อสู้ที่สมบูรณ์สําหรับความรับผิดของตัวกลาง 
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การส่งเสริมสิทธิของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในฐานะผู้สร้างหรือโพสต์เนื้อหา ตามกระบวนการ/วิธีที่
ถูกต้องตามกฎหมาย (due process) 

การมีเสรีภาพในการพูดและการแสดงออกเคยเป็นส่วนหน่ึงของสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง
สําหรับสังคมไทย จนเข้าสู่ “ภาวะพิเศษ” ต้ังแต่เกิดเหตุการณ์รัฐประหาร เมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึ่ง
คาดหวังกันทั่วไปว่าหลังการปฏิรูปและได้มีการจัดการเลือกต้ังแล้ว “ภาวะพิเศษ” ดังกล่าวจะหมดไป 
ขณะเดียวกัน เส้นทางของการปฏิรูปซึ่งรวมถึงการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และการยกร่างกฎหมายใหม่ๆ 
เก่ียวกับเศรษฐกิจดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตก็กําลังปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการใช้
ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในมิติต่างๆ อย่างไรก็ดี เป็นเรื่องจําเป็นอย่างมากที่นักปฏิรูปจะต้องทําความเข้าใจว่า 
การมีพ้ืนที่หรือช่องทางในการพูดและแสดงความคิดเห็นเป็นพ้ืนฐานสําคัญของการใช้เสรีภาพในการแสดงออก
อย่างมีความหมาย การคุ้มครองแพลตฟอร์มในอินเทอร์เน็ตผ่านการคุ้มครองตัวกลาง จึงสําคัญและจําเป็น
สําหรับการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกด้วย 

 
 ทว่า ความสําคัญไม่ได้อยู่ที่การมุ่งคุ้มครองตัวกลางเพียงอย่างเดียว แต่ต้องคํานึงว่าโจทย์สําคัญที่
จะต้องคุ้มครองตัวกลางน้ันเพ่ืออะไร การมีหลักเกณฑ์และมาตรฐานขั้นตํ่าเพ่ือคุ้มครองตัวกลางทาง
อินเทอร์เน็ต ก็เพ่ือให้ผู้ใช้มีพ้ืนที่จะใช้เสรีภาพในการแสดงออกได้อย่างปลอดภัย นอกจากกฎหมายคุ้มครอง
ตัวกลางแล้ว เราจําเป็นที่จะต้องคํานึงถึงกฎหมายที่คุ้มครองผู้ใช้เองด้วย แม้การปฏิรูปการกํากับดูแลเน้ือหา
อินเทอร์เน็ตในระยะของ “ภาวะพิเศษ” น้ีจะทําได้ยาก แต่ก็ต้องพยายามเตรียมคนในสังคมให้พร้อม เพ่ือที่
เมื่อใดที่สังคมไทยหลุดพ้นจาก “สภาวะพิเศษ” ก็จะได้มีความพร้อมที่จะเดินต่อไปข้างหน้าได้ทันที  
 

นอกจากตัวกลางที่ควรได้รับการคุ้มครองสิทธิภายใต้การกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าแล้ว ผู้โพสต์หรือนํา
เน้ือหาเข้าสู่ระบบซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่บนอินเทอร์เน็ตก็ควรที่จะได้รับหลักประกันตามสิทธิที่พึงได้รับตาม
กระบวนการ/วิถึที่ถูกต้องตามกฎหมายในระบบอันเป็นสากล อย่างน้อยก็ในเรื่องต่อไปน้ี  

1) สิทธิในการได้หารือก่อน ผู้โพสต์ควรได้รับสิทธิที่จะได้รับการปรึกษาหารือเพ่ือจะได้รับโอกาสใน
การต่อสู้เพ่ือปกป้องการใช้เน้ือหาของตนในการดําเนินการใดๆ ที่จะนําไปสู่การปิดก้ันหรือลบ
เน้ือหา และรัฐควรออกกฎหมายเพ่ือคุ้มครองสิทธิ 

2) สิทธิในการบอกกล่าวต่อผู้โพสต์ ผู้โพสต์ควรได้รับการบอกกล่าวเมื่อมีคําร้องเก่ียวกับเน้ือหาท่ี
โพสต์ ไม่ว่าคําร้องน้ันจะย่ืนโดยบุคคลท่ัวไปหรือหน่วยงานของรัฐ และไม่ว่าการตัดสินใจของ
ตัวกลางต่อเน้ือหาจะเป็นอย่างไร หรือมีการช้ีขาดตัดสินโดยฝ่ายตุลาการหรือไม่  

3) สิทธิในความเป็นนิรนามของผู้โพสต์ ไม่ควรมีการเปิดเผยอัตลักษณ์ของผู้โพสต์ต่อผู้ใดแม้จะเป็นผู้
มีอํานาจในการสืบสวนก็ตาม เว้นแต่จะเป็นคําสั่งศาล และรัฐไม่ควรออกกฎหมายเพ่ือลิดรอนสิทธิ
ดังกล่าว 
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4) สิทธิที่จะได้รับความโปร่งใสในกระบวนการต่อเน้ือหา เน้ือหาควรถูกลบหรือปิดก้ันต่อเมื่อเป็นไป
ตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของการใช้บริการ ซึ่งต้องชัดแจ้งและโปร่งใสสําหรับผู้ให้บริการเน้ือหา 

 
การสร้างโมเดลท่ีชัดเจนยิ่งขึ้นสําหรับแนวทางการกํากับดูแลแบบแจ้งให้ทราบแล้วเอาออก 

(Notice and take-down) 
 แนวทางการแจ้งให้ทราบแล้วเอาออก  Notice and take down (NTD) เป็นแนวทางการกํากับดูแล
เน้ือหาที่ถูกพูดถึงมากในประเทศไทยสําหรับสื่ออินเทอร์เน็ต ทั้งน้ี เป็นแนวทางที่ประเทศไทยรับมาจาก
ประเทศตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ซึ่งมองว่าการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต ควรจะทําในลักษณะ
หลังจากเนื้อหาออกสู่สาธารณะไปแล้วและโดยมีเหตุอันควร คือ เน้ือหาผิดกฎหมายและมีการแจ้งหรือ
ร้องเรียนเข้ามายังตัวกลางอินเทอร์เน็ต ประเทศตะวันตกมองว่าแนวทางนี้ให้เสรีภาพในการแสดงออก 
มากกว่าจะเป็นการเซ็นเซอร์หรือกลั่นกรองเน้ือหาก่อนออกสู่สาธารณะ  
 

เป็นที่น่าสังเกตว่า ประเทศไทยนําแนวทางนี้มาใช้กับการกํากับดูแลเนื้อหาทุกประเภท ทั้งที่ในความ
เป็นจริง notice and take down สามารถใช้ได้กับเน้ือหาบางประเภทเท่าน้ันกล่าวคือ เน้ือหาที่ผิดกฎหมาย
หรือมีเหตุอันควรให้สงสัยว่าจะผิดกฎหมาย ส่วนใหญ่ NTD มักจะถูกใช้เฉพาะกับเน้ือหาที่ค่อนข้างจะตัดสินใจ
ได้ง่ายและเห็นได้ชัดว่ามีการละเมิด เช่น ในกรณีของทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดลิขสิทธ์ิ 

 
 ประเทศไทยใช้ NTD กับเน้ือหาอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตาม
กฎหมายอาญา มาตรา 112 การหมิ่นประมาท เน้ือหาท่ีเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ เน้ือหาท่ีผิด พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ ฯลฯ การทําเช่นน้ีถือเป็นการโยนภาระให้กับตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตมากเกินไป เพราะหาก
ตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตมีภาระเพียงว่า ถ้าได้รับคําร้องว่าให้นําเน้ือหาใดๆ ออกจากระบบ ตัวกลางทาง
อินเทอร์เน็ตก็จะพิจารณาคําร้องน้ัน ถ้าเห็นสมควรก็จะดําเนินการนําเน้ือหานั้นๆ ออกจากระบบไว้ก่อน ซึ่งถ้า
เป็นกรณีของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สามารถทําเช่นน้ันได้ และหากผู้ที่ถูกลบเน้ือหาออกจากระบบ
เห็นว่าไม่ถูกต้องก็สามารถย่ืนคําร้องกับตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตให้พิจารณาได้เช่นกัน แต่ถ้าเป็นเน้ือหา
เก่ียวกับความม่ันคง จะเป็นเรื่องยากที่จะตัดสิน ตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตก็มีแนวโน้มโดยอัตโนมัติที่จะไม่อยาก
ยุ่งยาก ต้องการท่ีจะป้องกันตัวเองไว้ก่อน กล่าวคือ เมื่อมีการ notice มา ก็จะ take down ทันที ซึ่งลักษณะ
น้ีไม่เป็นไปตามกลไก NTD ที่ปฏิบัติกันในระดับสากล และในแง่ของผู้ที่ถูกลบเน้ือหา ก็ยากที่จะย่ืนคําร้องให้
ตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตพิจารณาใหม่ เพราะการย่ืนคําร้องอาจจําเป็นที่ผู้ใช้คนดังกล่าวต้องเปิดเผยตัวตน ซึ่ง
หากเป็นประเด็นเรื่องความมั่นคง การเปิดเผยตัวตน อาจหมายถึงการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าถึงตัวและถูก
ลงโทษทางกฎหมายได้  
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งานวิจัยน้ี จึงขอนําเสนอโดยสรุปว่ากลไก notice and take down ควรใช้กับเน้ือหาบางประเภท
เท่าน้ัน โดยควรกําหนดเฉพาะเนื้อหาที่ตัดสินใจได้ง่ายว่าเป็นการละเมิด โดยมีเกณฑ์ทางกฎหมายที่ชัดแจ้ง 
และต้องคํานึงถึงกลไกการย่ืนคําร้องหลังจากที่นําเน้ือหาออกจากระบบแล้วด้วย  

 
ในแง่ความชัดแจ้งของกฎหมาย จําเป็นต้องอาศัยการขยายความในมาตรา 14 ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 

ให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น เช่น ในประเด็นของ ข้อมูลอันเป็นเท็จตามมาตรา 14 (1) ว่าหมายถึงอะไร เพ่ือไม่ให้
เกิดความซ้ําซ้อนกับกฎหมายอาญา โดยควรจะขยายความให้ชัดว่า ข้อมูลเท็จครอบคลุมถึงข้อมูลปลอมหรือไม่ 
และควรพิจารณาว่าเรื่องของหมิ่นประมาทกับข้อมูลเท็จด้วยว่าจะทับซ้อนกันหรือไม่ 

 
 อน่ึง  ประเทศไทยอาจพิจารณาปรับใช้โมเดล NTD ของประเทศแคนาดา ที่เรียกว่า กลไก Notice 
and Notice โดยตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตจะทําหน้าที่เป็นตัวกลางที่แท้จริง เมื่อได้รับคําร้อง (notice) ก็จะส่ง
ต่อคําร้องดังกล่าวไปยังผู้ที่เป็นผู้โพสต์เน้ือหา ผู้โพสต์เน้ือหาจะเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะนําเน้ือหาน้ันออกจาก
ระบบตามคําร้องหรือไม่ หากไม่นําออกจากระบบ ก็เป็นเรื่องที่จะเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องกันต่อไป กลไกน้ี
จะทําให้ความกดดันไม่อยู่ที่ตัวกลางทางอินเทอร์เน็ต นอกจากน้ี ตัวกลางยังทําหน้าที่เป็น proxy หรือตัวแทน
ตรงกลางด้วย คนที่ร้องเรียนเข้ามาจะไม่รู้ตัวตนของผู้โพสต์ ต่างจาก NTD ที่จะถูกนําไปใช้ในทางที่ผิดได้ง่าย 
เพราะมีช่องที่เปิดโอกาสให้ผู้ย่ืนคําร้องสามารถรู้ identity ของผู้โพสต์ได้ 
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