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ทุกวนัน้ี เม่ือเราตอ้งการทราบเก่ียวกบัความเคล่ือนไหวของกลุ่มต่อตา้นรัฐบาลหน่ึงๆ เราก็จะเปิดโปรแกรม
อินเทอร์เน็ตบราวเซอร์ข้ึน แลว้ไปท่ี google.com (หรือ search engine ตระกลูอ่ืนๆ) เพียงใส่คาํวา่ “กลุ่มต่อตา้นรัฐบาล” 
หรือคาํสาํคญัท่ีมีความอ่อนไหวทางการเมืองอ่ืนๆ เขา้ไป ก็จะปรากฏผลการสืบคน้หนา้เวบ็มากมายทัว่โลกท่ีเก่ียวกบั
คาํๆน้ีปรากฏข้ึนให้เขาไปเสพรับขอ้มูลข่าวสารต่อไปไดอี้กมากมาย ทั้งท่ีเป็นเน้ือหาประเภทเวบ็ไซต ์เวบ็บอร์ด เวบ็
บลอ็ค วทิยอุอนไลน์ หรือโทรทศัน์ออนไลน์ เพียงแค่นัง่อยูห่นา้จอคอมพิวเตอร์ปลายทาง (เปรียบไดด้งัภาพดา้นล่าง) 1 

 
 

การกระทาํในลกัษณะดงักล่าวแทบจะกลายเป็นการปฏิบติัศาสนกิจของคนยคุน้ีไปแลว้ แต่เราจะแน่ใจไดว้า่
อยา่งไร วา่ผลการสืบค้นจาก search engine น้ันๆ จะเป็นผลท้ังหมดท่ีสามารถค้นพบได้? กล่าวอีกนยัหน่ึง มีข้อมูล
บางส่วนถกูกลัน่กรองออกไปบ้างหรือไม่? คาํถามน้ีนาํเราไปสู่การตั้งคาํถามต่อระบบเทคโนโลยอีีกหลายคาํถาม เช่น 

1. ศาสนกิจยคุใหม่ดงักล่าวน้ี เป็นไปได ้เพราะมีอะไรรองรับอยูบ่า้ง? 
2. มีเทคโนโลยชีนิดใดบา้งและมีกลุ่มองคก์รใดบา้งเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจน้ี? 
3. เทคโนโลยีนานาชนิด กลุ่มองค์กรต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง และผูใ้ช้ ในฐานะผูบ้ริโภคเน้ือหาอินเทอร์เน็ต

สัมพนัธ์กนัอยา่งไรเพื่อใหศ้าสนกิจแห่งการสืบคน้และบริโภคขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวเป็นไปได?้  
4. การทาํงานร่วมกนัน้ีกลายมาเป็นแบบแผนความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจอยา่งไร?  
5. อาํนาจเหล่าน้ีปิดกั้นหรือส่งเสริมเสรีภาพของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในเครือข่ายผูก้ระทาํการเหล่าน้ีอยา่งไรบา้ง?  
6. มีใคร/องค์กรใดบ้างเป็นเจ้าของหรือมีอาํนาจควบคุมกิจกรรมอินเทอร์เน็ตของคนไทย (ผ่านการ

แทรกแซงและควบคุมระบบอุปกรณ์/เทคโนโลยเีหล่าน้ี)?   
 

*     *     *     *     *     *     *     *      
 

ในทุกยุคทุกสมัย เทคโนโลยีมีความขอ้งเก่ียวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจาํวนัของคนในสังคมทั้ งส้ิน 
เทคโนโลยีแต่ละชนิดลว้นไม่ไดป้ราศจากมิติทางการเมืองและอาํนาจ ดงัท่ีนกัวิชาการคนหน่ึงในวงการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยศึีกษา (Science and Technology Studies : STS) เคยชวนคิดผา่นช่ือบทความคลาสสิคช้ินหน่ึง วา่ “Do 
artefacts have politics?” (ส่ิงประดิษฐ์มีประเดน็การเมืองหรือไม่?) (Winner, 1986) อาํนาจท่ีแฝงฝังอยูใ่นโครงสร้าง
ของระบบเทคโนโลยมีีผลในการกาํหนดรูปลกัษณ์กิจกรรมของมนุษยท์ั้งส้ิน โดยเฉพาะกิจกรรมทางการเมือง กระนั้น 
งานวจิยัทางสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ของไทยท่ีศึกษาเร่ืองวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีีอยูน่อ้ยมากเช่นกนั   

งานวิจัยช้ินน้ีจึงเป็นความพยายามอย่างหน่ึงท่ีจะพารัฐศาสตร์ไปยงัดินแดนของเทคโนโลยี และชกัชวน
วิศวกรรมศาสตร์มาท่องเท่ียวในดินแดนการศึกษาเร่ืองอาํนาจ เพื่อกา้วให้พน้การศึกษากระแสหลกัของสังคมไทยท่ี

                                                                 
1 บทความวิจยัช้ินน้ี ปรับปรุงมาจากเน้ือหาส่วนหน่ึงในวิทยานิพนธ์รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ของขา้พเจา้ ซ่ึงศึกษา
เหตุการณ์ทางการเมืองช่วงขบัไล่รัฐบาลทกัษิณ จนถึงเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กนัยายน 2549 (ดูเพิ่มเติมไดใ้น ชาญชยั ชยัสุขโกศล 
(2552)) เหตุการณ์หลงัจากนั้นจึงไม่ปรากฏอยู่ในท่ีน้ีมากเท่าท่ีควรจะเป็น จึงนบัเป็นจุดอ่อนประการหน่ึงของบทความน้ี  ขอขอบคุณ
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) สาํหรับเงินทุนสนบัสนุนการศึกษา 
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เนน้สาขาวชิาเป็นท่ีตั้ง (discipline-based) ไปสู่ประเดน็ปัญหาใหม่ๆท่ีแตกต่างออกไป  จากพื้นภูมิการศึกษาของขา้พเจา้
ท่ีรํ่ าเรียนมาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีท่ีขา้พเจ้าพอจะมีพ้ืนความรู้อยู่บา้ง แม้จะไม่
เช่ียวชาญมากนัก ในงานวิจัยน้ี ขา้พเจ้าจึงเลือกหยิบเทคโนโลยีการส่ือสารชนิดน้ีข้ึนมาศึกษามิติทางอาํนาจและ
การเมืองภายในตวัระบบเทคโนโลยี  ในท่ีน้ี จะหยิบยืมกรอบการวิเคราะห์มาจากแวดวงวิชาการในสาขาวิชายอ่ยท่ี
เรียกวา่ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยศึีกษา” (Science and Technology Studies : STS) หรือบางคร้ังเรียกวา่ “สังคม
ศึกษาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” (Social Studies of Science & Technology) ซ่ึงเป็นวิชาประเภทขา้มสาขา 
(trans-discipline) ท่ีลงหลกัปักฐานในแวดวงวิชาการตะวนัตกมากวา่ 30 ปีแลว้ แต่ยงัแทบไม่ปรากฏมีอยูใ่นแวดวงการ

วชิาการไทยเลยกว็า่ได้2 

บทความนีพ้ยายามจะตอบชุดคําถามข้างต้น เพือ่ขยายขอบเขตความรับรู้ทางเทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ตของเรา
ให้ขยายออกจากเพียงการสัมพนัธ์กับจอคอมพวิเตอร์ (ดงัแสดงในภาพดา้นบน ในหนา้ท่ีแลว้) กลายเป็นภาพกว้างเชิง
ระบบ (ดังแสดงในตารางที่ 1 ซ่ึงเป็นผลการสังเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยช้ินน้ี) ทั้ งน้ี งานช้ินน้ีจะจาํกัดขอบเขต
การศึกษาอยูท่ี่ช่วงก่อนรัฐประหาร 2549 เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตไทยมีความเปล่ียนแปลงไปอีกมากภายหลงัจากนั้น และ
จาํเป็นตอ้งศึกษาแยกเป็นงานอีกช้ินหน่ึง  งานช้ินน้ีจะพิจารณาอาํนาจเชิงโครงสร้างภายในระบบอินเทอร์เน็ตไทยโดย
ใช ้“เมทริกซ์เทคโนโลยกีบัอาํนาจ” ดงัตารางขา้งล่าง 

 
 มิติเชิงโครงสร้างเทคโนโลย ี มิติการเป็นเจา้ของ/การเขา้ถึง มิติเชิงสถาบนั 

ชั้นโครงข่ายพื้นฐาน    
ชั้นช่องทางเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต    
ชั้นเน้ือหาอินเทอร์เน็ต    
 

ในแง่เทคโนโลยี เมทริกซ์น้ีแบ่งอินเทอร์เน็ตเป็น  3 ชั้ น  ดังน้ี  (1) ช้ันโครงข่ายพื้นฐาน  (Network 
Infrastructure) ได้แก่ โครงข่ายโทรคมนาคม, วงจรเช่า (leased line / circuit), สายส่งสัญญาณ/สายโทรคมนาคม 
(transmission / telecommunication line), เกตเวยอิ์นเทอร์เน็ตระหวา่งประเทศ (International Internet Gateway: IIG) 
ทาํหนา้ท่ีคลา้ยชุมสายโทรศพัท ์(สาํหรับการส่ือสารแบบโทรศพัท)์ สาํหรับโทรออกต่างประเทศ, ชุมสายแลกเปล่ียน
ขอ้มูลอินเทอร์เน็ตในประเทศ (National Internet Exchange: NIX) (2) ช้ันช่องทางเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Internet 
Access) ประกอบดว้ยบริการหลกัๆท่ีเก่ียวขอ้ง 3 ประเภท ผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต (ISPs), บริการเวบ็โฮสต้ิง (web-
hosting) หรือรับฝากเวบ็ไซต ์และศูนยข์อ้มูล (Data Center) ซ่ึงให้บริการรับฝากเคร่ืองเวบ็เซิร์ฟเวอร์ และ (3) ช้ัน
เนือ้หาอนิเทอร์เน็ต (Internet Content) ซ่ึงประกอบดว้ยเวบ็ไซต,์ เวบ็บอร์ด, เวบ็บลอ็ก (weblog), ทีวีออนไลน์, วิทยุ
ออนไลน์, เวบ็เครือข่ายสังคม (social network site) ฯลฯ  

                                                                 
2 ดูบทความท่ีให้ภาพรวมแนวการวิเคราะห์มิติทางสังคมของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไดใ้นบทความสั้นๆเร่ือง “The Story-lines of 
Technological Change: Innovation, Construction and Appropriation.” (Jamison and Hård 2003) หรือ Handbook of Science and 
Technology Studies” (Hackett, et al. 2007) งานช้ินใหญ่หนา 1,080 หนา้ ท่ีสามารถแสดงสถานะความรู้วิชาการในสาขาน้ีไดร้ะดบัหน่ึง 
หรืองานท่ีไดรั้บแปลภาษาไทยแลว้ เร่ือง “เปิดมิติวิทยาศาสตร์” (Introducing Science) (ซาร์ดาร์, เซียอุดดิน. 2552) สาํหรับงานวิชาการ

ไทยเท่าท่ีพอจะพบเห็น โปรดพิจารณางานวจิยัเร่ือง “วทิยาศาสตร์ในสังคมและวฒันธรรมไทย” (โสรัจจ ์หงศล์ดารมภ,์ 2545) 
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ในแง่อาํนาจ เมทริกซ์น้ีแบ่งอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีออกเป็น 3 มิติ ไดแ้ก่ (1) มิติเชิงโครงสร้าง โดย
ศึกษาว่าโครงสร้างเทคโนโลยี หรือในความหมายรูปธรรม คือ การเช่ือมต่อระหว่างอุปกรณ์หรือแอพพลิเคชัน่ต่างๆ
กลายเป็นระบบเทคโนโลย ีมีระดบัความเขม้ขน้ระหวา่งการรวมศนูยก์บัการกระจายศนูยอ์าํนาจอยา่งไร  (2) มติเิชิงการเป็น
เจ้าของ/การเข้าถึง โดยศึกษาวา่เทคโนโลยีนั้น มีลกัษณะเป็นระบบปิด/เปิดต่อกลุ่มทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งมากนอ้ยเพียงใด 
หรือ อีกนยัหน่ึง มีกลุ่ม/องคก์รมากนอ้ยเพียงใดท่ีสามารถเขา้ไปขอ้งเก่ียวจดัการกบัเทคโนโลยนีั้นๆได ้  (3) มิติเชิงสถาบัน 
“สถาบนั” หมายถึง แบบแผนความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม/องคก์รต่างๆ ซ่ึงถูกกาํกบัไวด้ว้ยกฎหมายหรือกฎกติกาแบบไม่
เป็นทางการ ในท่ีน้ี สนใจวา่ แบบแผนเชิงสถาบนัท่ีเกิดข้ึนนั้น เอ้ือต่อการควบคุมหรือเอ้ือต่อการส่งเสริมเสรีภาพอยา่งไร  

 

1. โครงสร้างเทคโนโลย ี
การท่ีเราสามารถเขา้ถึงเน้ือหาอินเทอร์เน็ตหน่ึงๆ (เช่น เวบ็ไซตแ์ห่งหน่ึง) ไดน้ั้น จาํเป็นตอ้งอาศยัเทคโนโลยี

ชนิดต่างๆมากมายมหาศาล ท่ีเช่ือมต่อกนัเป็นระบบเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตขนาดใหญ่ และทาํงานร่วมกนัในการรับส่ง
ขอ้มูลระหวา่งอุปกรณ์ต่างๆ ดงัน้ี (ดูตารางท่ี 1 หนา้ถดัไป ประกอบ) 

(1) เราเองจะตอ้งเช่ือมต่อกบัระบบอินเทอร์เน็ต โดยลอ็กอินผา่นระบบการใหบ้ริการช่องทางการอินเทอร์เน็ต 
(ISPs) รายหน่ึง จากนั้นจึงส่งขอ้มูลคาํสั่ง วา่ตอ้งการเปิดเวบ็ใดไปยงัเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ของผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต (ใน
ท่ีน้ีจะเรียกวา่ “บิต” (bit) ซ่ึงเป็นเลขฐานสอง อนัเป็นรูปแบบพื้นฐานท่ีสุดของภาษาคอมพิวเตอร์) (2) บิตคาํสั่งดงักล่าว
จะถูกส่งผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมพื้นฐานเช่ือมต่อภายในประเทศทั้งท่ีเป็นแบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) 
หรือระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วตํ่า (PSTN) รวมทั้งระบบโครงข่ายเอทีเอม็หรือสายเช่า (lease line) ประเภทต่างๆ เพื่อ
เรียกขอ้มูลจาก (3) คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นเวบ็โฮสต้ิง ซ่ึงถา้เป็นเวบ็ใหญ่ก็จะตั้งอยูท่ี่ (4) ศูนยข์อ้มูล 
(Data Center) ซ่ึงให้บริการรับฝากเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ดว้ย ถา้ขอ้มูลเน้ือหาอินเทอร์เน็ตไม่ไดอ้ยู่ท่ีระบบให้บริการ
อินเทอร์เน็ตนั้นๆ บิตคาํสั่งขอขอ้มูลดงักล่าวก็จะตอ้งวิ่งข้ึนไปท่ีอ่ืน กรณีเวบ็นั้นๆอยูภ่ายในประเทศ (เช่น pantip.com 
เป็นตน้) บิตคาํสั่งจะวิ่งไปท่ี (5) ชุมสายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ เพื่อวกกลบัลงมาสู่ (6) ระบบให้บริการ
อินเทอร์เน็ตของรายอ่ืน ซ่ึงเช่ือมต่อกบั (7) เวบ็โฮสต้ิงเคร่ืองท่ีเก็บขอ้มูลของ (8) เวบ็ไซตต์วัท่ีตอ้งการเขา้ถึง แต่ถา้
เวบ็ไซตน์ั้นๆอยูต่่างประเทศ (เช่น youtube.com เป็นตน้) คาํสั่งขอขอ้มูลกจ็าํเป็นจะตอ้งวิ่งไปท่ี (9) เกตเวยอิ์นเทอร์เน็ต
เขา้/ออกระหวา่งประเทศ เพื่อวิ่งต่อโดยผา่น (10) สายใยแกว้นาํแสงภาคพื้นดินไปท่ี (11) สถานีรับส่งดาวเทียม หรือ 
(12) ท่ีจุดเช่ือมต่อสายเคเบิลใตน้ํ้า เพื่อออกสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโลกต่อไป เม่ือไดพ้บเซิร์ฟเวอร์ท่ีตั้งของเวบ็ไซต์
นั้นๆแลว้ บิตขอ้มูลเน้ือหาของเวบ็ไซตน์ั้นๆกจ็ะถูกส่งใหว้ิ่งยอ้นกลบัยงัเครือข่ายอุปกรณ์ต่างๆตามท่ีวิ่งมา (กรณีน้ีเป็น
เพียงตวัอย่างพื้นฐาน กรณีจริง จะมีเทคนิคอีกมากมาย เพื่อลดความล่าช้าของการวิ่งหาขอ้มูล เช่น ระบบพร็อกซ่ี
เซิร์ฟเวอร์ท่ีติดตั้งไวต้ามอุปกรณ์ต่างๆ เป็นตน้) 

พิจารณาในมิติเชิงโครงสร้างเทคโนโลยีแลว้ อุปกรณ์แต่ละช้ินท่ีเรียงรายอยูใ่นแต่ละชั้นทางเทคโนโลยีของ
อินเทอร์เน็ต จะมีราคาและประสิทธิภาพแตกต่างกนัไป  ราคาของอุปกรณ์เหล่าน้ีจะเป็นตวัพิจารณาภาวะการผกูขาด
ของระบบเทคโนโลยีในแต่ละชั้นไดร้ะดบัหน่ึง  กล่าวคือ ในช้ันเนื้อหาอินเทอร์เน็ต ตวัเทคโนโลยี (หรือเรียกว่า 
“แอพพลิเคชัน่” จะถูกตอ้งกวา่) ท่ีใชก้ารผลิตเน้ือหาอินเทอร์เน็ตอยา่งเวบ็ไซตห์รือเวบ็บอร์ดนั้น นบัวา่มีราคาถูกท่ีสุด 
ทาํใหช้ั้นน้ีเป็นชั้นท่ีมีลกัษณะการรวมศนูยข์องระบบนอ้ยท่ีสุด  การสร้างเน้ือหาอินเทอร์เน็ตกไ็ม่ใช่เร่ืองยากจนเกินไป 
ดงัท่ีเห็นในปัจจุบนัวา่มีเวบ็ไซตแ์ละเน้ือหาอินเทอร์เน็ตประเภทอ่ืนๆอยูอ่ยา่งมหาศาล  



มิติเชิงโครงสร้างเทคโนโลย ี มิติเชิงการเป็นเจา้ของ/เขา้ถึง มิติเชิงสถาบนั 
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ผูใ้หบ้ริการสถานีเชื่อมต่อเคเบิลใตน้ํ้ า   
& สถานีดาวเทียม(1 ราย) => กสท.  

ผูใ้หบ้ริการเกตเวยต์่างประเทศ (1 ราย) 
 => IIG ของ กสท.;  

ผูใ้หบ้ริการชุมสายภายในประเทศ  
(เสมือน 1 เดียว)=>NIX ของ กสท.  
& PIE/IIR ของ เนคเทค (ใชน้อ้ยมาก) 
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ผูใ้หบ้ริการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต (ISPs)  
=>AsiaInfoNet (เครือทรู), CSLoxinfo (เครือชินวตัร), 
JI-Net (เครือจัสมนิ), และบริษทัอื่นๆรวม 18 ราย 

ผูใ้หบ้ริการรับฝากเครื่องเซิร์เวอร์ (Data Center) : กสท. และ
รายอื่นๆ 

ผูใ้หบ้ริการเวบ็โฮสติ้งเซิร์ฟเวอร์ => จาํนวนมาก 
 

ผูใ้หบ้รกิารโครงขา่ยในประเทศ (PSTN, ADSL, Lease 
Line, ATM network ฯลฯ) 4 ราย => กสท., ทศท., 
ทร,ู ททีแีอนท ี(เครอืจสัมนิ) 

กทช. 

ผูใ้หบ้ริการเนื้อหาอินเทอร์เน็ต (เวบ็ไซต ์เวบ็บอร์ด 
เวบ็บลอ็ค วทิยอุอนไลน์ ทีวอีอนไลน์)   
=> นบัหมื่นนบัแสนราย 

กระทรวงไอซีที,  
ตาํรวจไซเบอร์,  

กรมประชาสมัพนัธ์ 

ตารางที่ 1 : เมทริกซ์โครงสร้างของระบบเทคโนโลยอีินเทอร์เน็ตไทย (ปี 2548) กบัอาํนาจเชิงโครงสร้าง

ชัน้โครงขา่ยพืน้ฐาน
เชือ่มตอ่ภายนอกประเทศ 
& ระดับประเทศ 

ชัน้ชอ่งทางเขา้ถงึ
อนิเทอรเ์น็ต 

ชัน้โครงขา่ยพืน้ฐานภายในประเทศ
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สาํหรับอินเทอร์เนต็ช้ันให้บริการช่องทางเข้าถึงอินเทอร์เนต็ ซ่ึงประกอบไปดว้ยระบบอุปกรณ์ 3 ชนิด 
คือ ระบบเวบ็โฮสต้ิง ระบบบริการช่องทางเขา้ถึง (ISPs) และศนูยรั์บฝากเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์  ในส่วนท่ีเป็นระบบเวบ็
โฮสติ้งนั้ น ก็นับว่ามีผูเ้ป็นเจ้าของได้มากเช่นกัน เพราะผูท่ี้ประสงค์จะให้บริการเว็บโฮสต้ิงนั้ น เพียงแค่มี
คอมพิวเตอร์หน่ึงเคร่ืองทาํเป็นเซิร์ฟเวอร์ ก็สามารถประกาศให้บริการเวบ็โฮสต้ิงไดแ้ลว้เช่นกนั (ภูมิจิต ศิระวงศ์
ประเสริฐ, สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2552)  แต่ในส่วนท่ีเป็นระบบบริการช่องทางเข้าถึง (ISPs) และศูนย์ข้อมูลรับ
ฝากเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์นั้น เป็นระบบท่ีต้องอาศยัเครือข่ายอุปกรณ์ต่างๆมากข้ึน และต้องการเสถียรภาพและ
ประสิทธิภาพของระบบมากขึ้น ทาํใหต้อ้งลงทุนเพิ่มข้ึน ระบบบริการช่องทางเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตจึงมีลกัษณะรวม
ศนูยม์ากข้ึนกวา่ระบบเวบ็โฮสต้ิง  

กระนั้นก็ตาม เทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตในชั้นท่ี 2 น้ี ก็ยงัมีลกัษณะผกูขาดรวมศูนยน์อ้ยกวา่อินเทอร์เนต็
ในช้ันโครงข่ายพืน้ฐาน โครงข่ายโทรคมนาคมส่ือสารเช่ือมต่อภายในประเทศ (เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
ตํ่า, ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง, โครงข่ายเอทีเอม็ หรือสายเช่า) นบัไดว้า่มีลกัษณะท่ีกระจายศูนยค์่อนขา้งมาก 
เพราะตวัเทคโนโลยีเอง ถูกออกแบบมาให้มีลกัษณะเป็นระบบเครือข่าย เพื่อป้องกนักรณีท่ีโหนดใดโหนดหน่ึง
หรือเส้นทางใดเส้นทางหน่ึงของระบบถูกทาํลายหรือมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ ก็สามารถใช้โหนดหรือ
เส้นทางอ่ืนๆได ้  อยา่งไรก็ตาม สําหรับโครงข่ายพื้นฐานเช่ือมต่อภายนอกประเทศและระดบัชาติ ซ่ึงไดแ้ก่ 
อุปกรณ์ท่ีเป็นเกตเวยอิ์นเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ รวมทั้งส่วนท่ีเป็นสถานีรับส่งดาวเทียมและสถานีเช่ือมต่อ
เคเบิลใตน้ํ้ า และชุมสายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศนั้น  เน่ืองจากตอ้งอาศยัการลงทุนค่อนขา้งสูงมาก ทาํให้
อุปกรณ์เทคโนโลยใีนส่วนน้ี มีลกัษณะรวมศูนยค์่อนขา้งมาก ทั้งน้ีหากประเทศหน่ึงๆ สามารถจดัตั้งให้มีอุปกรณ์
และสถานีเหล่าน้ีไดห้ลายแห่ง กจ็ะทาํใหร้ะบบมีลกัษณะของการกระจายศนูยม์ากข้ึน  

 

2. การเป็นเจ้าของ/การเข้าถึง 

แมร้าคาค่าใชจ่้ายในการเขา้ถึงหรือเป็นเจา้ของอุปกรณ์ยอ่ยๆแต่ละชนิดของระบบอินเทอร์เน็ตจะเป็น
ตวักาํหนดลกัษณะการกระจายศูนยห์รือรวมศูนยข์องตวัระบบอยูร่ะดบัหน่ึงกต็าม แต่ในแง่การเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต
แลว้ ปัจจยัท่ีทาํให้ระบบอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยในแต่ละชั้นมีลกัษณะเปิดหรือปิดต่อการเขา้ไปขอ้งเก่ียว
ของกลุ่ม/องคก์ร/บริษทัมากนอ้ยแตกต่างกนัไปนั้น เป็นเร่ืองเก่ียวกบัส่ิงท่ีขอเรียกวา่ “เศรษฐกิจการเมืองเร่ืองการ
พฒันาเทคโนโลยี” (political economy of technological development)  ในช้ันเนือ้หาอินเทอร์เนต็ และในช้ัน
ช่องทางเข้าถึงอินเทอร์เนต็ ส่วนท่ีเป็นเวบ็โฮสติง้นั้น กล่าวไดว้า่ เปิดกวา้งต่อกลุ่มองคก์รต่างๆใหเ้ขา้ถึงหรือเขา้มา
สร้างเน้ือหา หรือเปิดใหบ้ริการไดม้ากท่ีสุด กลุ่มองคก์รใดอยากสร้างเวบ็ของตนเอง หรือเปิดใหบ้ริการเวบ็โฮสต้ิง
ข้ึนมากไ็ม่เป็นการยากเกินไป ทั้งในเชิงเทคนิคและค่าใชจ่้าย ในทั้ง 2 ส่วนน้ี นบัเป็นการแข่งขนักนัอยา่งค่อนขา้ง
เสรีท่ีสุด เม่ือเทียบกบัส่วนอ่ืนๆของระบบอินเทอร์เน็ตไทย 

อย่างไรก็ตาม ความเปิดกวา้งต่อกลุ่มองค์กรต่างๆ เร่ิมมีน้อยลง เม่ือพิจารณาระบบให้บริการช่องทาง
เข้าถึงอินเทอร์เนต็ (ISPs) และศูนย์ข้อมูลรับฝากเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ รวมทั้งในช้ันโครงข่ายพืน้ฐาน ซ่ึงมีความเป็น
การเมืองของการพฒันาระบบเทคโนโลยอียูอ่ยา่งชดัเจน ทั้งท่ีการต่อสู้แข่งขนัในชั้นเดียวกนัและแบบผสมผสาน
เทคโนโลยทีั้งสองชั้นเขา้มาอยูใ่นระนาบเดียวกนั กลุ่มองคก์รท่ีเขา้ร่วมนั้น มีมากหนา้หลายตา กลุ่มท่ีมีอาํนาจและ
บทบาทสําคญัมีอยู่ไม่ก่ีราย เช่น (1) องค์กรซ่ึงบุกเบิกการพฒันาอินเทอร์เน็ตไทยอย่างศูนยอิ์เล็คทรอนิคส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค (NECTEC)  (2) องค์กรท่ีมีสิทธิโดยชอบธรรมตามกฎหมายอย่าง
การส่ือสารแห่งประเทศไทย (กสท.) (ก่อนมีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)) (3) บริษทั
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เจา้ของโครงข่ายพื้นฐานภายในประเทศอยา่งทรูคอร์ปและทีทีแอนที และเจา้ของดาวเทียมส่ือสารระหวา่งประเทศ
อยา่งเครือชินคอร์ป  รวมทั้ง (4) บริษทัผูใ้หบ้ริการช่องทางเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะท่ีเป็นรายใหญ่ เช่น ซีเอส 
ลอ็กซอินโฟ (เครือชินคอร์ป) เอเชียอินโฟเน็ต (เครือทรูคอร์ป) บริษทัเจไอเน็ต (เครือจสัมิน) เป็นตน้  

แต่ละองคก์รและบริษทัลว้นใชก้ลยทุธ์และเทคนิควิธีต่างๆเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความเป็นเจา้ตลาด สิทธิอาํนาจ
ในการกาํกบัดูแล รวมทั้งการพฒันาอินเทอร์เน็ตไทย ตั้งแต่ (1) การใชข้อ้ไดเ้ปรียบเชิงระยะทางของไอเน็ต (INET) 
(หรือ “อินเทอร์เน็ตไทยแลนด”์ เดิม) ในการลดราคาค่าบริการเพื่อเพิ่มยอดปริมาณลูกคา้  (กานต ์ ยืนยง และคณะ 
2548: 28 และกานต ์ยนืยง, สัมภาษณ์, 24 ก.พ.2552)  (2) การอาศยัขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเป็นเจา้ของโครงข่ายมาจดัทาํเป็น
แพค็เกจการใชบ้ริการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตควบคู่กนัไปของซีเอสลอ็กซอินโฟและทรูคอร์ป  (สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย,์ 
2544 : 19-20)   (3) การขยายปริมาณแบนดว์ิธระหวา่งประเทศของผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ในช่วงเดือน
มิถุนายน 2543 – เดือนมิถุนายน 2544 เพื่อการประหยดัขนาดการผลิต ส่งผลให้เกิดการผกูขาดปริมาณแบนด์วิธ
ระหวา่งประเทศของอินเทอร์เน็ตไทยอยูใ่นมือบริษทัไม่ก่ีราย เช่น ซีเอสคอมมิวนิเคชัน่, ลอ็กซอินโฟ  และเอเชียอิน
โฟเน็ต เป็นตน้ ช่วงปี 2544 อินเทอร์เน็ตไทยมีผูใ้ห้บริการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตอยูเ่พียง 18 ราย การขยายแบนด์วิธ
ระหว่างประเทศคร้ังน้ี ทาํให้มีผูใ้ห้บริการรายใหญ่อยู ่6 รายท่ีเป็นเจา้ของแบนดว์ิธระหว่างประเทศรวมกนัมากถึง 
91% (นบัเฉพาะถึงเดือนมิถุนายน 2544) (สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย,์ 2544 : 17-19) (ดูแผนภาพท่ี 1 และแผนภาพท่ี 2)   

 
CS Com
0.125Mbps, 0.8%

Loxinfo
4Mbps, 24.3%

KSC, 0.5Mbps, 3.0%

Internet Thailand
4 Mbps, 24.3%Asia InfoNet

2.5Mbps, 15.2%

A-Net
1 Mbps, 

6.1%

Samart
2 Mbps, 24.3%

WorldNet
0.625 Mbps, 

3.8%

Idea Net
0.5 Mbps, 3.0%

AsiaAccess
1 Mbps, 

6.1%

 
Thailand total international bandwidth: 16.4 Mbps 

CS Com 
83Mbps, 20.8%

Loxinfo
69Mbps, 17.3%

KSC
58Mbps, 14.5%

Internet Thailand
55Mbps, 13.8%

Asia InfoNet
54Mbps, 13.5%

A-Net
45Mbps, 11.3%

ISP อืน่ๆ
35Mbps, 8.9%

 
Thailand total international bandwidth: 399.38 Mbps 

แผนภาพท่ี 1 : แบนดว์ธิระหวา่งประเทศของ ISPs (ส.ค.2540) 
ท่ีมา : คาํนวณจาก NECTEC (ntl.nectec.or.th/internet/)  

อา้งใน สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย ์(2544: 17) 

แผนภาพท่ี 2 : แบนดว์ธิระหวา่งประเทศของ ISPs (มิ.ย.2544) 
ท่ีมา : คาํนวณจาก NECTEC (ntl.nectec.or.th/internet/)  

อา้งใน สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย ์(2544: 17) 
 
วิธีการครองอาํนาจเหนืออินเทอร์เน็ตไทยท่ีค่อนขา้งกา้วร้าวมากท่ีสุด คือ (4) การใชอ้าํนาจสั่งยา้ยการ

เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชยภ์ายในประเทศของไทยทั้งหมดซ่ึงต่ออยูก่บั IIR (Internet Information Research) 
ของเนคเทค มาท่ีชุมสาย NIX (National Internet Exchange) ของกสท. เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2544 (กานต ์ยนืยงและ
คณะ, 2548 : 29-30) ชุมสายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศของไทยเดิมมีอยู ่2 แห่ง คือ IIR ของเนคเทค กบั NIXของ 
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กสท. (ในแผนภาพท่ี 3 แสดงโครงสร้างอินเทอร์ไทยทั้งหมดในปี 2543 ก่อนการสั่งยา้ย  จะเห็น “วงรีแนวนอน” ซ่ึง
เป็นสัญลกัษณ์แทนชุมสายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศไทย มีอยูเ่พียง 2 วงเท่านั้น)   

ทวีศกัด์ิ กออนนัตกลู ซ่ึงมีส่วนผลกัดนัให้การเกิด  IIR กล่าวถึงกระบวนการสั่งยา้ยดงักล่าววา่ ในช่วง
นั้น กสท.ถึงขนาด “มีหนงัสือมาขู่” ใหท้วีศกัด์ิและทีมผูพ้ฒันาระบบหยดุดาํเนินการทาํงานของ IIR ดว้ยเหตุผลวา่
ผิดกฎหมาย ทางฝ่ายผูดู้แล IIR แยง้กลบัไปวา่ IIR ไม่ผิดกฎหมาย เพราะวา่ไม่ไดมี้การคา้ขายอะไรเกิดข้ึน เป็น
เพียงการรวมตัวของบริษัทผูใ้ห้บริการทุกองค์กร เพื่อให้เกิดการประหยดัค่าใช้จ่ายเท่านั้ น  เม่ือมาตรการ
ดาํเนินการทางดา้น IIR และทีมงานของทวีศกัด์ิใชไ้ม่ไดผ้ล ทวีศกัด์ิเล่าว่า กสท.จึงเปล่ียนไปใชว้ิธีขู่บริษทัผู ้
ใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตแต่ละรายวา่ละเมิดเง่ือนไขของใบอนุญาต (licence) ดาํเนินการบริการดา้นอินเทอร์เน็ต ซ่ึง
ออกใหโ้ดย กสท.  แมท้วีศกัด์ิจะเห็นวา่อนัท่ีจริง บรรดาผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตเหล่าน้ีไม่ไดล้ะเมิดใบอนุญาตแต่
อยา่งใด แต่เน่ืองจากเป็นคาํขู่ของผูท่ี้มีอาํนาจในการอนุมติัหรือยกเลิกการให้ใบอนุญาต ในท่ีสุด เหล่าผูใ้หบ้ริการ
อินเทอร์เน็ตจึงตอ้งยนิยอมยา้ยการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตภายในประเทศจาก IIR ไปท่ี NIX (สัมภาษณ์, 3 สิงหาคม 
2552)  การสั่งยา้ยคร้ังน้ีทาํใหท้ั้งผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและอาํนาจการควบคุมอินเทอร์เน็ตไทยโดยเฉพาะในทาง
เทคนิคกลบัมาอยู่ในมือกสท.ชนิดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาถึงว่ากสท.ยงัเป็นเจา้ของเกตเวย์
อินเทอร์เน็ตระหวา่งประเทศ (IIG – International Internet Gateway) (ดู “วงรีแนวตั้ง” ในแผนภาพท่ี 3 ซ่ึงมีเพียงวง
เดียวของ กสท. (CAT) เท่านั้น) และโครงข่ายพื้นฐานอินเทอร์เน็ตในส่วนท่ีต่อกบัต่างประเทศ (สถานีดาวเทียม และ
สถานีเช่ือมต่อเคเบิลใตน้ํ้า) อีกดว้ย  

 

 
แผนภาพที่ 3 : โครงสร้างอินเทอร์เน็ตไทย ในแง่ความสัมพนัธ์

ระหวา่ง ISPs, NIX, IIG;   
ทีม่า : Primas Taechashong, et al. (2000) 
คําอธบิาย :      1 : เกตเวยอ์นิเทอรเ์น็ตตา่งประเทศ (IIG)   

2 : ชมุสายอนิเทอรเ์น็ตภายในประเทศ (NIX) 
3 : บรษัิทผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต (ISPs) ไทย    
4 : บรษัิทผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตตา่งประเทศ 

2 2 1 3 

3 

3 

4 
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หลงัจากท่ีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ถูกแต่งตั้งข้ึนมาอย่างเป็นกิจลกัษณะใน

เดือนตุลาคม 2547 กทช.ไดมี้ประกาศสืบเน่ืองจาํนวนหน่ึงเพื่อลดการผูกขาด และส่งเสริมการแข่งขนัเสรี3 

โดยเฉพาะประกาศ “การขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เนต็เกตเวย์ระหว่างประเทศและบริการชุมสาย
อินเทอร์เนต็” เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2549 ซ่ึงระบุให้เปิดเสรีการให้บริการชุมสายอินเทอร์เน็ตระหวา่งประเทศ 
(IIG) และชุมสายอินเทอร์เน็ภายในประเทศ (NIX) ในกลุ่มผูข้อใบอนุญาตบริการอินเทอร์เน็ตแบบท่ีสองและสาม  
รวมทั้งกาํหนดระเบียบวธีิการและประเภทของผูท่ี้ตอ้งการใหบ้ริการ IIG และ NIX  ประกาศต่างๆของ กทช.ทาํให้
อาํนาจผกูขาดอินเทอร์เน็ตไทยของ กสท.หมดลงไป และมีคู่แข่งการให้บริการเกตเวยอิ์นเทอร์เน็ตระหวา่งประเทศ
และชุมสายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศมากขึ้น (ซ่ึงไม่แน่ว่าจะเกิดผลดีเสมอไป ดงัจะอภิปรายต่อไปขา้งหน้า) 
กระนั้น อาํนาจท่ีหมดลงไปนั้นเป็นเพียงในทางกฎหมายและเชิงสถาบนัเท่านั้น  ในเชิงเทคโนโลยีกายภาพแลว้ 
กสท.ยงัคงผกูขาดโครงข่ายพื้นฐานไดต่้อไป ในฐานะท่ีตนเองเป็นเจา้ของ โดยเฉพาะส่วนท่ีเป็นชุมสายอินเทอร์เน็ต
ภายในและระหวา่งประเทศ ในเดือนมกราคม 2552 กสท.กินส่วนแบ่งแบนดว์ิธระหวา่งประเทศของอินเทอร์เน็ต 
เป็นสัดส่วนถึง 30.1% (16.7 Gbps) ของผูใ้หบ้ริการฯทั้งหมด 6 แห่ง (55.473 Gbps) (ดูแผนภาพท่ี 4 ซา้ย)  

 

CAT-IIG
16.7 Gbps

30.1%

TOT-IIG
12.6 Gbps

22.7%

True-IIG
13.6 Gbps

24.5%

TTGN-IIG
8.2 Gbps

14.7%

CSL-IIG
4 Gbps 7.2%

ADC-IIG
0.465 Gbps

0.8%

 
 IIR-PIE

3.2 Gbps (1%)

CSL-NIX
2 Gbps (1%)

ADC-NIX
3 Gbps (1%)

TTGN-NIX
53 Gbps (19%)

TOT-NIX
48 Gbps (17%)

TIG-NIX
22.1 Gbps ( 8%)

CAT-NIX
143.96 Gbps

53%

 
แผนภาพท่ี 4 : สัดส่วนแบนวธิท่ี ISPs ไทยเช่ือมต่อกบั IIG (ซา้ย) และ NIX (ขวา) แต่ละแห่ง  

(ขอ้มูลเดือนมกราคม 2552) ท่ีมา : Phusit Roongroj (2009) 
 

สาํหรับชุมสายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศนั้น  (ดูแผนภาพท่ี 4 ขวา)  ชุมสาย IIR (หรือ PIE (Public 
Internet Exchange) ซ่ึงเป็นช่ือเดิมของ IIR) กถ็ูก “ทาํใหฝ่้อ” ลงไปดว้ยคาํสั่งของ กสท.ท่ีใหผู้ใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต
เชิงพาณิชยทุ์กราย ยา้ยการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตภายในประเทศไปท่ี NIX เรียบร้อยแลว้ดงักล่าวขา้งตน้  ปริมาณผูใ้ช ้
โดยวดัจากความเร็วแบนด์วิธท่ีเช่ือมต่อระหว่างผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตกบั IIR-PIE นั้น ไม่มีการเพิ่มข้ึนอีก

                                                                 
3 เช่น ประกาศ 3 ฉบบัเม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2548 อนัไดแ้ก่ 1) “หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เนต็” 
โดยใชห้ลกัทฤษฎีการแยกกาํกบัแบบเดียวกบักิจการโทรคมนาคมอื่นๆดว้ย (2) ประกาศ “ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการให้บริการ
อินเทอร์เน็ต” ตามสัดส่วนรายไดท่ี้ไดรั้บของกิจการแต่ละประเทศ และ (3) “หลักเกณฑ์และวิธีการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมสาํหรับผู้ รับใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เนต็”  
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นบัตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2545 (คือ รวมการเช่ือมต่อทั้งจากผูใ้ห้บริการเชิงพาณิชยแ์ละผูใ้หบ้ริการภาครัฐและภาค
การศึกษา ทั้งส้ิน 497.625 Mbps) (Chatchai Chan-in, Kittiya Sringamphong and Thaweesak Koanantakool, 2002) 
ในขณะท่ีแบนดว์ิธท่ีผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตไทยเช่ือมต่อกบั NIX ของ กสท.นั้นเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ในเดือน
มกราคม 2552 แมจ้ะมีผูใ้หบ้ริการชุมสายอินเทอร์เน็ตทั้งภายในและระหวา่งประเทศมากขึ้นเป็น 7 รายแลว้ก็ตาม 
(จากประกาศต่างๆของ กทช.) แต่สัดส่วนแบนดว์ิธท่ีผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตไทยเช่ือมต่อมากบั NIX ของ กสท.
ยงัคงมีมากถึง 52.3% (143.96 Gbps) ของผูใ้หบ้ริการฯทั้งหมด 7 แห่ง (275.26 Gbps) ในขณะท่ีสัดส่วนแบนดว์ิธท่ีผู ้
ใหบ้ริการฯเช่ือมต่อกบั IIR-PIE มีเพียง 1.16% (3.2 Gbps) อีกทั้งยงัเป็นการเช่ือมต่อเฉพาะจากผูใ้หบ้ริการในภาค
การศึกษาและภาครัฐเท่านั้น จึงกล่าวไดว้า่สาํหรับผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตแลกเปล่ียนขอ้มูลภายในประเทศท่ีใชบ้ริการของ
ผูใ้หบ้ริการเชิงพาณิชยน์ั้น ขอ้มูลลว้นแต่ตอ้งไหลผา่น NIX ของ กสท.ทั้งส้ิน 

หลงัจากถูกโอนอาํนาจไปอยูใ่นมือของ กทช.แลว้ กสท.ซ่ึงเป็นเจา้ของโครงข่ายพื้นฐานดา้นอินเทอร์เน็ต
มากมาย ทั้งโครงข่ายเอทีเอ็ม, โครงข่ายสายเช่าต่างๆ, ชุมสายอินเทอร์เน็ตในประเทศ, เกตเวยอิ์นเทอร์เน็ตระหว่าง
ประเทศ, สถานีรับส่งดาวเทียม, และสถานีเช่ือมต่อเคเบิลใตน้ํ้ า กห็นัมาเปิดใหบ้ริการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต (ISPs)  ดว้ย 
นบัเป็นการรุกเขา้ควบคุมอินเทอร์เน็ตไทยอีกกา้วหน่ึงเช่นกนั 

ขอ้สําคญัท่ีแสดงให้เห็นภาวะการผกูขาดและปิดต่อองคก์รไม่ก่ีรายมากข้ึนไปอีก คือ ในกลุ่มผูใ้ห้บริการ
รายใหญ่นั้น หลายรายเป็นบริษทัในเครือเดียวกบัผูใ้หบ้ริการโครงข่ายพื้นฐานอินเทอร์เน็ต และหลงัจากกทช.อนุญาต
ใหข้ยายผูแ้ข่งขนับริการเกตเวยอิ์นเทอร์เน็ตระหวา่งประเทศและชุมสายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ บริษทัเหล่าน้ีกล็ง
สนามในตลาดเหล่าน้ีทนัทีเช่นกนั ตวัอยา่งเช่น (1) ซีเอสคอมมิวนิเคชัน่ ภายหลงัรวมกบัลอ็กซอินโฟ กลายเป็นบริษทั
ซีเอสลอ็กซอินโฟ และบริษทัเอดีซี (ADC) เปิดใหบ้ริการ CSL-IIG, CLS-NIX, ADC-IIG และ ADC-NIX  บริษทัทั้ง
สองน้ีอยู่ในเครือชินคอร์ป ซ่ึงเป็นเจา้ของดาวเทียมไทยคม บริษทัดาวเทียมเพียงแห่งเดียวของประเทศไทย   (2)   
เอเชียอินโฟเน็ต (ปัจจุบนัคือ True Online) และเคเอสซี อยูใ่นเครือทรูคอร์ป ซ่ึงเป็นเจา้ของโครงข่ายโทรศพัทพ้ื์นฐาน
ในพื้นท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล กเ็ปิดใหบ้ริการ True-IIG และ TIG –NIX  (3) เจไอเน็ต (Ji-Net) ในเครือจสัมิน ซ่ึงมี
บริษทัทีทีแอนที เจา้ของโครงข่ายโทรศพัท์พ้ืนฐานในพื้นท่ีต่างจงัหวดั อยูใ่นเครือจสัมินดว้ยเช่นกนั ก็เปิดบริการ 
TTGN-IIG และ TTGN-NIX  เช่นกนั เป็นตน้   

ลกัษณะการเป็นเจ้าของอุปกรณ์และระบบต่างๆทั้ งภายในชั้นและขา้มชั้น ระหว่างชั้นช่องทางเขา้ถึง
อินเทอร์เน็ตและชั้นโครงข่ายพื้นฐานดงักล่าวน้ี แสดงให้เห็นอยา่งชดัเจน วา่ระบบอินเทอร์เน็ตไทยในทั้งสองชั้นน้ี 
ถกูผกูขาดอยูภ่ายใตก้ารควบคุมขององคก์รไม่ก่ีแห่งเท่านั้น 

 

3. มติเิชิงสถาบัน 

แมช้ั้นเน้ือหาอินเทอร์เน็ต จะเป็นชั้นท่ีมีความเป็นการเมืองของการพฒันาระบบเทคโนโลยีน้อยท่ีสุด
และมีการแข่งขนักนัอยา่งเสรีท่ีสุด แต่ในมิติเชิงสถาบนัแลว้ ชั้นเน้ือหาอินเทอร์เน็ตถูกอาํนาจทางการเมืองอีกชนิด
หน่ึงควบคุมกาํกบั รวมทั้งแทรกแซงและถึงขั้นปิดกั้นการเขา้ถึงมากน้อยแตกต่างกนัไป การแทรกแซงปิดกั้น
เน้ือหาอินเทอร์เน็ตน้ี เกิดข้ึนมาพร้อมกบักระแสการควบคุมกาํกบัเน้ือหาอินเทอร์เน็ต ในแง่ของความห่วงใยต่อ
การเขา้ถึงเน้ือหาอินเทอร์เน็ตในส่วนท่ีลามกอนาจารของเยาวชน แลว้ขยายประเด็นไปสู่เร่ืองการพนนัและการ
ขายของผิดกฎหมายบนอินเทอร์เน็ต กระทัง่เร่ืองท่ีมีความอ่อนไหวทางการเมืองสูง คือ ขอ้หาเป็นเวบ็ไซตท่ี์ “มี
เน้ือหาเป็นภยัต่อความมัน่คงของชาติ” และเป็นเวบ็ท่ี “หม่ินพระบรมเดชานุภาพ”  เม่ือมาถึงประเดน็ขอ้หาทั้งสอง
ประการดงักล่าว อินเทอร์เน็ตในชั้นการใหบ้ริการเน้ือหาจึงกลายเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเป็นการเมืองและการต่อสู้เชิง
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อาํนาจสูงมากเช่นกนั  องคก์รสําคญัท่ีมีบทบาทดงักล่าว ไดแ้ก่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “กระทรวงไอซีที”) และตาํรวจไซเบอร์ พร้อมกบัคาํสั่งต่อเน่ืองถึง กสท.ในฐานะท่ีรวมศูนย์
ควบคุมอินเทอร์เน็ตไทยทั้งในเชิงการเขา้ถึงและเชิงโครงสร้างเทคโนโลยไีวอ้ยา่งสาํคญั 

แต่เดิมมา การติดตามควบคุมกาํกบัเน้ือหาอินเทอร์เน็ตมีปรากฏอยูบ่า้งบางส่วน โดยสํานกังานตาํรวจ
แห่งชาติ ซ่ึงมีศูนยข์อ้มูลขอ้สนเทศทาํหนา้ท่ีติดตามตรวจสอบเน้ือหาของเวบ็ไซตท่ี์ไม่เหมาะสม เช่น เวบ็ขายซีดี
ลามก เวบ็ภาพอนาจาร และโดยเฉพาะเวบ็หม่ินพระบรมเดชานุภาพ เป็นตน้ และอาศยัประชาชนให้ความร่วมมือ
ช่วยแจง้เบาะแสต่างๆผา่นทางเวบ็ไซต ์www.police.go.th ซ่ึงก่อตั้งโดย พตอ.ญาณพล ย ัง่ยนื รองผูอ้าํนวยการศูนย์
ขอ้มูลขอ้สนเทศ (ขณะนั้น) เม่ือไดเ้บาะแสแลว้ ทีมงานจะสืบสวนหาหมายเลขไอพีของผูส้ร้างเน้ือหานั้นๆ แลว้
ประสานไปยงัผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นเจา้ของหมายเลขไอพีนั้น เพื่อขอขอ้มูลหมายเลขโทรศพัท์ (caller 
ID) ของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตรายนั้นๆ (ซ่ึงกลายเป็น "ผูต้อ้งสงสัย" ไปแลว้ในขั้นน้ี) ท่ีทาํการเช่ือมต่อเขา้มา แลว้จึง
ประสานกบัตาํรวจในทอ้งท่ีของหมายเลขโทรศพัทน์ั้นๆเพื่อเขา้จบักุมผูต้อ้งสงสัยมาทาํแผนและส่งฟ้องศาลต่อไป  
นอกจากน้ี ศูนยข์อ้มูลขอ้สนเทศยงัมี “มือปราบ” ประจาํศูนยจ์าํนวน 3 คนคอยตรวจสอบเวบ็ไซตต่์างๆอยูเ่ป็น
ประจาํ โดยร่วมมือกบัแฮ็กเกอร์บา้งบางคร้ังสาํหรับกรณีท่ีตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญพิเศษ (พิรงรอง รามสูต และนิธิ
มา คณานิธินนัท,์ 2547 : 49-51) 

ต่อมา เม่ือมีการตั้งกระทรวงไอซีทีข้ึนในปี 2545 ตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการของพตท.ทกัษิณ4 

กระทรวงไอซีทียงัไม่มีหน่วยงานเฉพาะท่ีรับผดิชอบดา้นการดูแลเน้ือหาอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ จึงไดต้ั้งตาํรวจไซ
เบอร์ (Cyber Inspector) หรือ “คณะกรรมการสืบสวน ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์” ข้ึนเม่ือ
กลางปี 2546 โดยมีพตอ.ญาณพล ย ัง่ยืน เป็นหน่ึงในคณะกรรมการตาํรวจไซเบอร์ มีหนา้ท่ีควบคุมกาํกบัดูแล
เน้ือหาท่ีไม่เหมาะสมในอินเทอร์เน็ต เช่น เวบ็ลามก เวบ็หม่ินพระบรมเดชานุภาพ หรือเวบ็ท่ี “เป็นภยัต่อความ
มัน่คงของชาติ” (พิรงรอง รามสูต และนิธิมา คณานิธินนัท,์ 2547 : 49-51) 

กระบวนการปิดกั้นเน้ือหาเวบ็ไซตท่ี์ไม่เหมาะสมของตาํรวจไซเบอร์นั้น ประกอบดว้ย 2 ส่วน ส่วนแรก 
คือ การปิดกั้นโดยคณะกรรมการผูพิ้จารณาซ่ึงมาจากหน่วยงาน 9 แห่ง ไดแ้ก่ กระทรวงไอซีที, กระทรวง
วฒันธรรม, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงยุติธรรม, สํานกัข่าวกรองแห่งชาติ, สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ, 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), การส่ือสารแห่งประเทศไทย  (กสท .), 
องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย (ทศท.) ใชว้ิธีการลงคะแนนผา่นทางลอ็คอินในเวบ็ไซตข์องกระทรวงไอซีที 
โดยตอ้งมีอยา่งนอ้ย 6 เสียงจากทั้งหมด 9 เสียง จากเม่ือมีมติใหว้า่เวบ็ไซตน์ั้นๆสมควรถูกปิดกั้น คณะทาํงานฝ่าย
เทคนิค ซ่ึงเป็นทีมเจา้หนา้ท่ีของกสท.จาํนวน 3 คนจะส่งช่ือเวบ็ไซตด์งักล่าวไปใหก้บัผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตทั้ง
ในส่วนท่ีเป็นเชิงพาณิชยแ์ละส่วนท่ีเป็นภาคการศึกษา (ตามมหาวิทยาลยัและโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ) ทั้งหลาย เพื่อใหท้าํการปิดกั้น ส่วนท่ีสอง การปิดกั้นโดยคณะทาํงานฝ่ายเทคนิคชุด 3 คนดงักล่าวขา้งตน้ 
ซ่ึงคอยตรวจสอบคน้หาเวบ็ไซตท่ี์มีเน้ือหาไม่เหมาะสมอยูเ่ป็นประจาํ คณะทาํงานชุดน้ีมีอาํนาจเตม็ในการปิดกั้น

                                                                 
4 ในแง่พลวตัทางการเมือง อาจกล่าวถึงท่ีมาของกระทรวงไอซีทีไดเ้ช่นนั้น แต่อนัท่ีจริง กระทรวงไอซีทีไดรั้บการออกแบบและ
พฒันาทางความคิดมาก่อนหน้านั้นระยะหน่ึงแลว้ โดยเป็นผลงานเชิงนโยบายของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ 
(กทสช.) ซ่ึงมีเนคเทคเป็นเลขาธิการ ทวศีกัด์ิ กออนนัตกลู กล่าววา่ถึงการเกิดข้ึนของกระทรวงน้ีวา่ “ก่อนถึงปี 2545 น้ัน กรรมการชุด
นี ้[กทสช.] มีผลงานค่อนข้างมาก ผลงานสาํคัญคือการจัดตั้งกระทรวงไอซีที เราคิดว่าเป็นผลงานท่ีย่ิงใหญ่มากท่ีจะ launch ให้เรา 
take off เข้าสู่ยคุไอซีทีของประเทศไทย” (ทวีศกัด์ิ กออนนัตกลู, สัมภาษณ์, 3 สิงหาคม 2552) แต่ดูเหมือนวา่จะมีปัญหาเชิงการเมือง
ระหวา่งองคก์รเลก็นอ้ย จึงทาํใหบ้ทบาทและการดาํเนินงานของกระทรวงไอซีทีไม่เป็นไปตามท่ี กทสช.และทวศีกัด์ิคาดหวงัเอาไว ้ 
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เวบ็ไซตบ์างแห่งไดใ้นกรณีเร่งด่วน (เช่น ภาพอนาจารเด็ก) โดยไม่ตอ้งผา่นคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา 9 
คนดงักล่าวขา้งตน้ หลงัจากถูกปิดกั้นแลว้ หากเวบ็ไซตน์ั้นๆปรับปรุงเน้ือหาของตนเองแลว้ ก็สามารถร้องขอให้
คณะทาํงานฝ่ายเทคนิคยกเลิกการปิดกั้นไดเ้ช่นกนั (พิรงรอง รามสูต และนิธิมา คณานิธินนัท,์ 2547 : 49-51) 

สาํหรับกระทรวงไอซีทีเองนั้น ไดท้าํงานดา้นการกาํกบัดูแลเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสมในอินเทอร์เน็ตอยูบ่า้ง 
โดยเฉพาะปัญหากรณีเกมส์ช่ือแร็คนาร็อค (Ragnarok) ซ่ึงแทบจะเรียกไดว้่าเป็นงานรูปธรรมช้ินแรกของ
กระทรวงเลยทีเดียว  แร็คนาร็อคเป็นเกมส์ออนไลน์แบบผูเ้ล่นหลายคนเขา้ไปเล่นเกมส์ดว้ยกนัผา่นอินเทอร์เน็ต 
เกมส์น้ีพฒันาข้ึนโดยบริษทัเกมส์ในประเทศเกาหลีใต ้และเป็นท่ีนิยมทัว่โลก มีผูเ้ล่นราว 4 ลา้นคน เกมส์น้ีเขา้มา
ในเมืองไทยคร้ังแรกเม่ือพ.ศ.2545 โดยบริษทั เอเชียซอฟท ์จาํกดั (Asia Soft Co.Ltd.) เป็นผูใ้หบ้ริการเซิร์ฟเวอร์ 
ก่อให้เกิดกระแสการ “ติดเกมส์” ในหมู่นักเรียนนักศึกษาจาํนวนมาก จนกระทรวงไอซีทีตอ้งประชุมและ
ประสานงานกบับริษทั เชียซอฟท ์เพื่อออกมาตรการควบคุมต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง จนถึงขั้นปิดกั้น เช่น ข้ึนทะเบียน
ผูเ้ล่นเกมส์และรับรหัสก่อนล็อคอินเขา้เล่นเกมส์ เพื่อให้มีขอ้มูลผูเ้ล่นและระยะเวลาในการเล่น, ขอให้ร้านคา้
อินเทอร์เน็ตไม่รับเด็กในชุดนกัเรียนเขา้ใชบ้ริการในระหวา่งเวลาเรียน และห้ามเดก็อายตุ ํ่ากวา่ 18 ปีเขา้ร้านหลงั 
22.00 น. กระทัง่ สั่งปิดเซิร์ฟเวอร์เกมส์แร็คนาร็อคเป็นเวลา 1 เดือน และใหร้้านคา้อินเทอร์เน็ตปิดบริการช่วง 
22.00-6.00 น. และในท่ีสุด กระทรวงไอซีทีก ็“จดัระเบียบ” เกมส์แร็คนาร็อคดว้ยการกาํหนดใหเ้ฉพาะผูท่ี้มีอายุ
มากกว่า 18 ปีข้ึนไปเท่านั้นท่ีเล่นได ้โดยตอ้งนาํบตัรประชาชนมาขอล็อคอินและรหัสผ่านท่ีท่ีทาํการไปรษณีย ์
พร้อมเสียค่าเล่นคร้ังละ 30 บาท เป็นตน้ (พิรงรอง รามสูต และนิธิมา คณานิธินนัท,์ 2547 : 48) กระนั้นกต็าม 
เกมส์แร็คนาร็อคออนไลน์ก็ยงัคงเป็นท่ีนิยมในหมู่คนไทยอยู่ไม่น้อย ทั้ งเวบ็ไซต์ www.ragnarok.in.th และ
เวบ็ไซต ์www.asiasoft.co.th ซ่ึงเป็นบริษทันาํเขา้เกมส์น้ี ยงัคงมีสถิติผูเ้ยีย่มชมติดอนัดบัหน่ึงในยีสิ่บอยา่งต่อเน่ือง
ตั้งแต่ปี 2546-2550  

นอกจากมาตรการดงักล่าวน้ี กระทรวงไอซีทียงัทาํการควบคุมกาํกบัเน้ือหาเวบ็ไซตท่ี์ไม่เหมาะสมดว้ย
วิธีอ่ืนๆอีก เช่น การรับสมคัรนักเรียนนักศึกษามาเป็นอาสาสมคัร เพื่อทาํงานร่วมกบัตาํรวจไซเบอร์คน้หาและ
ตรวจสอบเวบ็ไซตไ์ม่เหมาะสม รวมทั้งทุกๆคร่ึงเดือน อาสาสมคัรเหล่าน้ีจะคอยติดตามตรวจสอบวา่ผูใ้ห้บริการ
อินเทอร์เน็ตรายต่างๆไดท้าํการปิดกั้นเวบ็ไม่เหมาะสมตามรายช่ือของตาํรวจไซเบอร์แลว้หรือไม่ รวมทั้งการ
วางแผนร่วมกบักระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยแ์ละกระทรวงวฒันธรรมเพื่อจดัทาํ "เวบ็ไซตถ์งั
ดาํ" ซ่ึงรวบรวมรายช่ือเวบ็ไซตไ์ม่เหมาะสม โดยมีอาสาสมคัรจากทั้งสามกระทรวงช่วยแจง้เบาะแส และสร้าง 
“โปรแกรมถงัดาํ” สาํหรับใหผู้ป้กครองดาวน์โหลดไปติดตั้งไวท่ี้คอมพิวเตอร์ เพื่อบลอ็กการเขา้ถึงเวบ็ไซตต่์างๆท่ี
มีรายช่ืออยูใ่นเวบ็ไซตถ์งัดาํ (พิรงรอง รามสูต และนิธิมา คณานิธินนัท,์ 2547 : 53) 

อย่างไรก็ตาม ขณะนั้นประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายเฉพาะท่ีรองรับเร่ืองการปิดกั้นเว็บไซต์โดยตรง 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงร่างโดยคณะกรรมการเทคโนโลยกีารส่ือสารแห่งชาติ (กทสช.) หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ ท่ี
ผลกัดนัโดยเนคเทคนั้น มีอยู ่ 2 ฉบบั ไดแ้ก่ ร่างพรบ.วา่ดว้ยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (computer crime) และ
ร่างพรบ.วา่ดว้ยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (data protection) ซ่ึงไดเ้สนอเขา้ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีไปตั้งแต่เม่ือปี 
2545  กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นั้น ยงัไม่สามารถออกเป็นกฎหมายไดจ้นกระทัง่เม่ือเดือนมิถุนายน 
2550 จึงผ่านสภานิติบญัญติัแห่งชาติท่ีตั้งข้ึนโดยคณะรัฐประหาร ออกมาเป็นพรบ.การกระทาํความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2550 และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
โครงสร้างการควบคุมกาํกับอินเทอร์เน็ตไทยอย่างใหญ่หลวง และเต็มไปด้วยมิติทางการเมืองของการผ่าน
กฎหมายและการใชก้ฎหมาย  ส่วนกฎหมายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น ยงัไม่สามารถผา่นสภาออกมาเป็น
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กฎหมายไดจ้นกระทัง่ปัจจุบนั  
ดงันั้น ในช่วงก่อนท่ีจะมีพรบ.การกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ประกาศใช ้ตาํรวจหรือแมแ้ต่ศาลจึง

ไม่มีอาํนาจการสั่งปิดเวบ็ไซต์ ทาํไดเ้พียงการขอขอ้มูลเก่ียวกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ตเท่านั้น ดงัท่ีคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเคยมีบนัทึกถึงสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ (คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2549) เพื่อตอบขอ้สงสัยในเร่ือง
ขอบเขตอาํนาจของตาํรวจ ซ่ึงอา้งถึงกรณีมีเวบ็ไซตท่ี์มีการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต โดยใชบ้ริการ
เขา้ถึงอินเทอร์เน็ตของบริษทั เอเชียอินโฟเน็ต จาํกดั วา่ การสั่งปิดเวบ็ไซตท่ี์เผยแพร่ภาพลามกอนาจารหรือทาํผิด
กฎหมายอ่ืนนั้น เจา้พนกังานตาํรวจไม่อาจทาํไดเ้อง และไม่อาจขอใหศ้าลสั่งปิดไดเ้ช่นกนั เพราะไม่มีกฎหมายใด
ระบุไวเ้ป็นการเฉพาะ ทั้งน้ีแมมี้กฎหมายท่ีใกลเ้คียง คือ พรบ.การพิมพ ์พ.ศ.2484 มาตรา 9 แต่กเ็นน้ไปท่ีส่ิงพิมพ ์
ไม่ไดร้ะบุถึงเวบ็ไซต์ อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีเจา้พนักงานตาํรวจอาจกระทาํได ้คือ การแจง้ให้ กทช.ดาํเนินการเพิก
ถอนใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตได  ้ การออกหมายเรียกเอกสารหรือพยานบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผู ้
ให้บริการอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ เพื่อให้เขา้ถึงขอ้มูลทางโทรคมนาคมหรือขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต เช่น ช่ือ ท่ีอยู ่
หมายเลขโทรศพัท์ท่ีใชเ้ช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต รายละเอียดการเช่ือมต่อท่ีระบุระยะเวลาล็อกอิน (login) และล็อก
เอาท์ (logout) ของผูใ้ชฯ้ท่ีเปิดเวบ็ไซต์ไม่เหมาะสม เป็นตน้ นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่า พนักงาน
สอบสวนสามารถกระทาํได ้ไม่ขดัต่อมาตรา 37 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ปี 2540 แต่อยา่งใด เพราะไม่ใช่

ขอ้ความในส่ิงส่ือสารท่ีบุคคลติดต่อกนั ซ่ึงตอ้งหา้มตามมาตรา 37 แห่งรัฐธรรมนูญ ปี 2540 5 

แมจ้ะไม่มีอาํนาจกฎหมายรองรับอย่างชดัเจน แต่การปิดกั้น ควบคุม จดัเรตต้ิงเวบ็ไซต์โดยสํานักงาน
ตาํรวจแห่งชาติ กระทรวงไอซีที และกสท. รวมทั้งผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตบางราย ก็มีพฒันาการเร่ือยๆมาและมี
สถิติเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยมีสาเหตุของการปิดกั้นหลากหลาย ดงัไดก้ล่าวมาแลว้  

 
ในแง่ของปฏิบติัการทางการเมืองแลว้ เน้ือหาอินเทอร์เน็ตหรือเวบ็ไซตน์ั้น สามารถส่งผลกระทบทาง

การเมืองได้อย่างสูงมาก ดังนั้ น เน้ือหาอินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นปลายยอดท่ีสําคัญของระบบเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตท่ีทาํให้กระบวนการแทรกแซงและปิดกั้นเว็บไซต์นั้ น ต้องมีอาํนาจครอบคลุมยอ้นกลับไปถึง
อินเทอร์เน็ตในชั้นโครงข่ายพื้นฐานและชั้นใหบ้ริการการเขา้ถึงอีกดว้ย เพราะการสั่งบลอ็กเวบ็ไซตแ์ต่ละคร้ังหรือ
แต่ละแห่งนั้น หมายถึงการมีขอ้วินิจฉัยบางประการต่อเน้ือหาอินเทอร์เน็ต แลว้ส่งผลยอ้นกลับไปจัดการท่ี
เทคโนโลยีทั้งสองชั้นน้ีเป็นสําคญั  ความเป็นการเมืองของกระบวนการดงักล่าวน้ี ยิ่งซับซ้อนข้ึนไปอีกเม่ือ
พิจารณาถึงผูใ้ห้บริการเน้ือหาอินเทอร์เน็ตในลกัษณะท่ีให้ผูใ้ชส้ามารถสร้างเน้ือหาได ้(เช่น เวบ็บอร์ด เป็นตน้) 
เพราะกลายเป็นผูค้วบคุมกาํกบัเน้ือหาท่ีอยูต่รงกลางระหวา่งผูใ้ชท้ัว่ไปกบัองคก์รภาครัฐท่ีมีผกูขาดอาํนาจควบคุม
กาํกับอีกทอดหน่ึง ความพยายามของทีมงานเว็บไซต์พนัทิปดอทคอมสร้างกลไกการควบคุมกาํกับเน้ือหา
อินเทอร์เน็ต โดยการตั้ง “กฎ กติกา มารยาท” และมีพฒันากระบวนการพิจารณาข้ึนมาอยา่งเป็นขั้นเป็นตอนใน
กรณีท่ีตอ้งแทรกแซงเน้ือหาอินเทอร์เน็ตนั้น นบัเป็นตวัอยา่งสาํคญัของความซบัซอ้นดงักล่าว 

หว้งเวลาก่อนเหตุการณ์รัฐประหาร 2549 เวบ็ไซตท่ี์มีบทบาททางการเมืองช่วงขบัไล่รัฐบาลทกัษิณอยา่ง
แข็งขันก็ถูกปิดกั้นด้วยสาเหตุท่ีอ่อนไหวทางการเมือง ทั้ งท่ีเป็นเว็บไซต์ฝ่ายขับไล่รัฐบาล อย่างเว็บไซต ์
FM9225.net, เวบ็ไซตไ์ทยอินไซเดอร์ (นพพร ชูเกียรติศิริชยั, 2548) และเวบ็ไซต ์corruptionwatch.net  (Ron, pen 

                                                                 
5 มาตรา 37 แห่งรัฐธรรมนูญ ปี 2540 ระบุวา่ “...การตรวจ การกกั หรือการเปิดเผยส่ิงส่ือสารท่ีบุคคลมีติดต่อถึงกนั รวมทั้งการกระทาํ
ดว้ยประการอ่ืนใดเพื่อให้ล่วงรู้ถึงขอ้ความในส่ิงส่ือสารทั้งหลายท่ีบุคคลมีติดต่อถึงกนั จะกระทาํมิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน” 
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name, 2007) ซ่ึงถือเป็นพนัธมิตรใกลชิ้ดของเวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการออนไลน์ รวมทั้งตวัเวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการฯเองกถ็ูกปิดกั้น
อยูช่่วงหน่ึง (ปัญจภทัร องัคสุวรรณ, 2549) และฝ่ายท่ีทั้งไม่ไดข้บัไล่รัฐบาลสุดกู่หรือสนบัสนุนรัฐบาลสุดใจอยา่ง
เวบ็ไซต์มหาวิทยาลยัเท่ียงคืนก็ถูกปิดกั้นเวบ็บอร์ดไม่ให้ใชเ้ขียน/อ่าน การแทรกแซงอินเทอร์เน็ตท่ีกล่าวไดว้่า
เป็นไปโดยถกูกฎหมาย (ตามการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาดงักล่าวขา้งตน้) ในช่วงการเคล่ือนไหวขบัไล่
รัฐบาลทกัษิณนั้น ปรากฏเพียงคร้ังเดียว คือ กรณีท่ีการขอขอ้มูลผูท่ี้โพสตข์อ้ความหม่ินศาลลงในเวบ็พนัทิปฯซ่ึง
สืบเน่ืองจากคาํตดัสินจาํคุกคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)   

มิติเชิงสถาบนัในท่ีน้ีนั้น มิไดห้มายถึง เฉพาะตวัสถาบนัท่ีเป็นองค์กรเท่านั้น แต่หมายถึง แบบแผน
ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม/องค์กรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอินเทอร์เน็ตทั้งระบบ ซ่ึงถูกกาํกบัไวด้ว้ยกฎหมายหรือ
กติกาแบบไม่เป็นทางการ  กล่าวโดยภาพรวมแลว้ ระบบอินเทอร์เน็ตของไทยในเชิงสถาบนัสามารถพิจารณาได้
เป็น 2 ระบบ ระบบแรก (เป็นส่วนหลกั) คือ ส่วนท่ีเป็น “องค์กรผู้ควบคุมกํากับตามกฎหมาย (และกฎกติกา)” 
ประกอบดว้ย องคก์รต่างๆ 4-5 องคก์ร โดยท่ี 3-4 องคก์รแรกเป็นหน่วยงานภาครัฐ และองคก์รประเภทสุดทา้ย 
เป็นผูดู้แลระบบท่ีอยูใ่นดงัน้ี 

(1) กทช. มีหน้าท่ีกาํกบักติกาและให้ใบอนุญาต ผู้ประกอบการโครงข่ายพืน้ฐานอินเทอร์เน็ตและผู้
ให้บริการเข้าถึงอนิเทอร์เน็ตประเภทต่างๆ เพื่อป้องกนัการผกูขาดการคา้และเพื่อส่งเสริมการแข่งขนัเสรีอยา่งเป็น
ธรรม โดยใช ้พรบ.การประกอบกจิการโทรคมนาคม พ.ศ.2544  (แต่ก่อนหนา้ท่ีจะมี กทช. นั้น กสท.ยงัคงสามารถ
มีอิทธิพลในการควบคุมกาํกบัผู้ให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไดอ้ยู่พอสมควร) อย่างไรก็ตาม การให้บริการ
อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะในชั้นโครงข่ายพื้นฐานและชั้นช่องทางเขา้ถึง ก็ยงัอยูภ่ายใตอ้าํนาจการควบคุมบริษทัราย
ใหญ่ๆไม่ก่ีรายเท่านั้น ดงัแสดงใหห้วัขอ้ท่ีแลว้  

(2) กระทรวงไอซีที และตํารวจไซเบอร์ ในฐานะผูดู้แลเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสมในอินเทอร์เน็ตทุกชนิด 
โดยมีอาํนาจสั่งการต่อ ผู้ดําเนินการเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/วิทยุออนไลน์/โทรทัศน์ออนไลน์ ผู้ให้บริการเว็บโฮสติง้ ผู้
ให้บริการเข้าถึงอนิเทอร์เน็ต ใหท้าํการปิดกั้นเวบ็ไซตไ์ม่เหมาะสมได ้

(3) กรมประชาสัมพันธ์ มีอาํนาจกาํกบัเน้ือหาวิทยแุละโทรทศัน์ของไทย ตาม พรบ.วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2498 ซ่ึงสามารถตีความไดว้่ามีอาํนาจกาํกบั ผู้ให้บริการวิทยุออนไลน์และโทรทัศน์
ออนไลน์ ไดด้ว้ยเช่นกนั  

(4) เวบ็มาสเตอร์ ของเวบ็ไซตห์รือเวบ็บอร์ดต่างๆ มีอาํนาจในการกาํกบัพฤติกรรม รวมทั้งปิดกั้นหรือ
ลบเน้ือหาบางส่วนของผู้ใช้บริการเวบ็ไซตห์รือเวบ็บอร์ด โดยผ่าน “กฎกติกามารยาท” ในการใชเ้วบ็ท่ีตั้งกนั
ข้ึนมา 

บทบาทขององคก์รภาครัฐในฐานะเป็นผูก้าํกบัเชิงนโยบายอยา่งกระทรวงไอซีทีและกทช.นั้น มีประเด็น
ปัญหาความเป็นการเมืองอยูสู่ง ดงัท่ีทวีศกัด์ิเคยใหส้ัมภาษณ์ไวว้า่ “คาํว่า yes กับ no กับ maybe มันเป็นเงินเป็นทอง 
ทาํให้กล้าแสดงเงิน [บางคร้ังบอก] no เอาไว้ก่อน เดียวค่อย yes กไ็ด้ คือได้เงินแล้วก ็yes เร็ว ๆ กไ็ด้” (ทวีศกัด์ิ 
กออนนัตกลู, สัมภาษณ์, 3 สิงหาคม 2552) การเปล่ียนแปลงอาํนาจการกาํกบัอินเทอร์เน็ตไทยจากกสท.ไปอยูใ่นมือ
ของกทช. การปรับโครงสร้างการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการอินเทอร์เน็ตเป็น 3 ประเภท  เพื่อป้องกนัการใชข้อ้
ไดเ้ปรียบในการเป็นเจ้าของโครงข่ายมาใช้เพิ่มส่วนแบ่งตลาด (ดูเพิ่มเติม อายุทธ์ จิรชัยประวิตร 2550) รวมทั้ ง
กฎหมายและประกาศกทช.ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงออกมาอยา่งต่อเน่ือง นโยบายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงราคาถูกของกระทรวง
ไอซีที ลว้นมีผลต่อการเคล่ือนยา้ยฐานอาํนาจการควบคุมอินเทอร์เน็ตว่าจะไปอยูใ่นมือใคร หรือจะกระจายอาํนาจ
ออกไปไดม้ากนอ้ยเพียงใดเช่นกนั 



 14

นอกจากน้ี แบบแผนความสัมพนัธ์ขององคก์รต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งตามระบบแรก (คือ การท่ีคนกลุ่มหน่ึงเป็น
ตดัสินว่าเร่ืองใดพูดได)้ นั้น มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งมากท่ีจะเกิดการละเมิดเสรีภาพของผูใ้ชบ้ริการทั้งท่ีเป็นผู ้
ให้บริการท่ีตอ้งใชบ้ริการเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานลงไป (เช่น ISPs ตอ้งใชบ้ริการของผูใ้ห้บริการโครงข่าย เป็นตน้) 
และผูใ้ชป้ลายสุด (end users) คือ ผูอ้่านเน้ือหาอินเทอร์เน็ต เพราะผูต้ดัสินนั้น มีอาํนาจค่อนขา้งมาก แมจ้ะมี
กฎหมายและกฎกติกาคอยกาํกบัอยู่ก็ตาม เพราะบางคร้ังองค์กรเหล่าน้ี แสดงบทบาทค่อนขา้งเป็นไปในทางการ
ควบคุมรักษาความสงบเรียบร้อยบนอินเทอร์เน็ต มากกวา่การใหเ้สรีภาพในการแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะความ
คิดเห็นทางการเมือง และส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองสถาบนักษตัริยแ์ละความมัน่คงของชาติ ซ่ึงเป็นประเด็นท่ียงัคง
ถกเถียงกนัไม่ลงตวั (controversial issue) เพราะเป็นประเด็นท่ีมีความยืดหยุน่ในการตีความค่อนขา้งสูงและแต่ละ
ฝ่ายลว้นตีความกนัไปในแต่ละแบบของตนเอง   

ในทางปฏิบติั อินเทอร์เน็ตไทยมีระบบชนิดท่ีสองรองรับอยูด่ว้ย ซ่ึงอาจเรียกไดว้่าเป็น “ระบบถ่วงดุล
ผ่านกระบวนการยุติธรรม” แบบแผนความสัมพนัธ์ระบบน้ีไม่ค่อยไดรั้บความสนใจในแวดวงเกี่ยวกบัการพฒันา
ระบบเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตไทยมากนกั แต่มีผลอยา่งมากในทางการดาํเนินธุรกิจ และโดยเฉพาะในหว้งเวลาท่ีมี

การใชอิ้นเทอร์เน็ตในการเคล่ือนไหวทางการเมืองและถกูปิดกั้นเซ็นเซอร์โดยองคก์รภาครัฐ6  ไดแ้ก่  

(1) ศาลแพ่ง : ผูป้ระกอบการอินเทอร์เน็ตในชั้นต่างๆ (ผูใ้ห้บริการเน้ือหาอินเทอร์เน็ต, เวบ็โฮสต้ิง, 
ISPs, ชุมสายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ, เกตเวยเ์ขา้/ออกต่างประเทศ, โครงข่ายภายในประเทศ, โครงข่ายเขา้/
ออกต่างประเทศ) สามารถฟ้องร้องต่อศาลแพ่งได ้หากผูใ้ห้บริการหน่ึงๆละเมิดสัญญาการคา้บริการท่ีทาํกนัไว้
ตาม พรบ.ธุรกรรมอเิลก็ทรอนิคส์ (2544) อนัเป็นกฎหมายกาํกบัการทางธุรกิจระหวา่งผูใ้หบ้ริการในชั้นต่างๆของ
ระบบเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ต 

(2) ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ : ผูป้ระกอบการอินเทอร์เน็ตในชั้นต่างๆ (ดงักล่าวในขอ้ (1)) 
สามารถฟ้องร้องต่อศาลปกครองหรือศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีองคก์รภาครัฐท่ีทาํหนา้ท่ีควบคุมกาํกบั (กรม
ประชาสัมพนัธ์, กระทรวงไอซีที, ตาํรวจไซเบอร์, กทช.) มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยอา้งอิงสิทธิในรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.2540 (เช่น มาตรา 37, 39 หรือ 40 เป็นตน้) เพื่อขอใหช่้วยยบัย ั้งหรือยกเลิกคาํสั่งหรือการใชอ้าํนาจในทางมิ
ชอบไดเ้ช่นกนั 

 

4. สรุป 

ระบบเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตไทย ตามท่ีพิจารณาผา่นเมทริกซ์เทคโนโลยกีบัอาํนาจดงัท่ีกล่าวมาน้ี  หาก
พิจารณาเฉพาะในมิติเชิงโครงสร้างเทคโนโลยลีว้นๆแลว้ จะมองไม่เห็นอะไรมากนกั แต่หากพิจารณาผา่นมิติเชิง
การเป็นเจา้ของ/การเขา้ถึงและเชิงสถาบนัแลว้ จะทาํใหเ้ราเห็นถึงอาํนาจเชิงโครงสร้างท่ีแฝงฝังอยูม่ากมายภายใน
ระบบอินเทอร์เน็ตของไทย ทั้งอาํนาจในฐานะท่ีเป็นเจา้ของหรือในส่วนท่ีเป็นผูค้วบคุมทางเทคนิคของอุปกรณ์
ทางเทคโนโลยีในชั้นต่างๆของอินเทอร์เน็ต  และอาํนาจในฐานะท่ีเป็นผูก้าํกบัดูแลแบบแผนความสัมพนัธ์ของ
กลุ่มองคก์รต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํใหร้ะบบอินเทอร์เน็ตไทยทาํงานไดเ้ป็นปกติและมีเสถียรภาพ  

ดว้ยเหตุน้ี เม่ือมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตเคล่ือนไหวทางการเมืองเกิดข้ึนคร้ังหน่ึงๆ อาํนาจเชิงโครงสร้างของ
อินเทอร์เน็ตไทยท่ีซ่อนเร้นอยูใ่นระบบมากมาย จึงแสดงตวัออกมาในแง่ท่ีส่งผลในการเอ้ืออาํนวยหรือเป็นอุปสรรค

                                                                 
6 ดูเพิ่มเติมกรณีการฟ้องศาลเพื่อขอความคุม้ครองชัว่คราวของเครือผูจ้ดัการเม่ือตน้ปี 2549 ใน ศาลปกครองกลาง (2549) 
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ต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อส่ือสารทางการเมืองอีกดว้ย กลุ่มเคล่ือนไหวทางการเมืองผ่านเวบ็ไซต์แต่ละแห่งนั้น 
นอกจากจะตอ้งต่อสู้ทางความคิดกบัฝ่ายอ่ืนแลว้ ยงัตอ้งทั้งต่อสู้และ/หรือร่วมมือกบักลุ่มองคก์รอ่ืนๆท่ียึดกุมอาํนาจ
เชิงโครงสร้างในแต่ละส่วนแต่ละชั้นของอินเทอร์เน็ตไทย เพื่อใหส้ามารถสร้างเน้ือหาทางการเมืองตามประสงคข์อง
ตนและเผยแพร่เน้ือหาเหล่าน้ี ผ่านโครงสร้างเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ไปถึงมวลชนผูอ้่าน/ใช้บริการ กลายเป็น
ปฏิบติัการทางการเมืองอนัทรงพลงัมากเพียงพอท่ีจะกระทบโครงสร้างอาํนาจทางการเมืองในระดบัภาพรวมตาม

ทิศทางท่ีตนเองประสงคไ์ดอี้กทอดหน่ึงดว้ย7 

หลงัเหตุการณ์รัฐประหารปี 2549 โครงสร้างทางเทคโนโลยีของระบบอินเทอร์เน็ตไทย เกิดความ
เปล่ียนแปลงสําคญัอย่างนอ้ย 3 ประการ ไดแ้ก่ (1) การเพิ่มข้ึนอย่างมากมายของการควบคุมกาํกบั กระทัง่
เซ็นเซอร์ ปิดกั้น และจับกุมคุมขัง จากภาครัฐ โดยเฉพาะท่ีเป็นผลมาจาก พ.ร.บ.การกระทําความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ืออ่ืนๆข้ึนมาแทน อาทิเช่น หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัคุณสมบติัของ
พนักงานเจา้หน้าท่ี ตามพรบ.ฉบบัน้ี (ประกาศโดยกระทรวงไอซีที ในราชกิจจาฯ เม่ือ 23 สิงหาคม 2550) ซ่ึง
กล่าวถึงแขนงวิชาใหม่ท่ีเรียกวา่ “ความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ” (information security) และการ
พิสูจน์หลกัฐานทางคอมพิวเตอร์ (computer forensics)  รวมทั้ งปรากฏการณ์ไล่ล่า “เว็บหม่ิน” และจับกุม
ผูเ้ก่ียวขอ้งในช่วงปี 2551-2552 อีกดว้ย  (2) การโจมตีทางเทคนิคของกลุ่มต่างๆในขั้วขดัแยง้ และการออกแบบ
โครงสร้างทางเทคโนโลยกีารส่ือสารเพื่อรับมือกบัการโจมตี (รวมถึงการเซ็นเซอร์ปิดกั้น) ดงักล่าว และ (3) การ
ต่อสู้ของกลุ่มต่อตา้นการเซ็นเซอร์ อาทิกลุ่มเสรีภาพต่อตา้นการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย (Freedom Against 
Censorship Thailand : FACT) กลุ่มพลเมืองเน็ตไทย (Thai Netizen) รวมถึงกลุ่มต่อตา้นรัฐประหาร 2549 ต่างๆอีก
ดว้ย 

ปรากฏการณ์เหล่าน้ีเผยใหเ้ห็นไดอ้ยา่งดีถึงปฐมบทของความขดัแยง้และการต่อสู้เชิงอาํนาจในโครงสร้าง
ระบบเทคโนโลยส่ืีอใหม่ของไทย ทั้งในเชิงโครงสร้างเทคโนโลย ีเชิงการเขา้ถึง และเชิงสถาบนั ฯลฯ ท่ีขอ้งเก่ียวกบั
ตวัแสดงหลากหลายในระดบัต่างๆ เช่น ผูใ้ชเ้วบ็บอร์ด, บลอ็กเกอร์, เวบ็มาสเตอร์, ผูใ้หบ้ริการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต, ผู ้
ใหบ้ริการโครงข่ายพื้นฐาน ฯลฯ และจะยิง่ทวีความซบัซอ้นข้ึนไปอีกในอนาคต พร้อมกบัพฒันาการทางเทคโนโลยี
ท่ีนบัวนัยิ่งซับซ้อนและซอกซอนมากขึ้นอยา่งไม่หยดุย ั้ง ซ่ึงเป็นประเด็นขอ้จาํกดัของบทความวิจยัช้ินน้ี  และเป็น
โจทยว์จิยัท่ีสมควรคน้ควา้เพิ่มเติมต่อไป 

บทความวิจยัช้ินน้ี เป็นความพยายามหน่ึงในการเช่ือมโยงองคค์วามรู้วิชาการระหวา่งสาขาเทคโนโลยี
กบัสาขารัฐศาสตร์ เท่าท่ีผูเ้ขียนพอจะมีประสบการณ์ในสาขาวิชาทั้งสอง ในวงวิชาการไทยยงัไม่ปรากฏมีงาน
วิชาการท่ีพยายามสังเคราะห์ความรู้ว่าดว้ยอาํนาจเชิงโครงสร้างของระบบเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตไทยโดย

ภาพรวม8 งานช้ินน้ีจึงถือเป็นความพยายามสังเคราะห์ตวัแบบข้ึนหน่ึงตวัแบบ ตวัแบบดงักล่าวอาจยงัมีจุดอ่อนทั้ง

ในแง่มุมเชิงเทคนิค/เทคโนโลยีและอาจยงัไม่ครอบคลุมมิติเชิงอาํนาจทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูจ่ริง แต่ขา้พเจา้หวงัไวว้่า
ตวัแบบท่ีสังเคราะห์ข้ึนน้ี น่าจะเพียงพอสาํหรับการเปิดประเด็นสู่การถกเถียงโตแ้ยง้กนัในหมู่ผูมี้ความรู้เก่ียวกบั
เทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตและนกัวิชาการทางสังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์ เพื่อทาํความเขา้ใจมิติเชิงอาํนาจในโครงสร้าง
ระบบอินเทอร์เน็ตไทย โดยการใชค้วามรู้วชิาการแบบขา้มสาขาวชิา ใหม้ากข้ึนต่อไป 
 

                                                                 
7 พิจารณาตวัอยา่งของกระบวนการต่อสู้ภายในโครงสร้างอินเทอร์เน็ตไทยผา่นกรณีเวบ็ไซตต่์อตา้นรัฐบาลทกัษิณไดใ้น Chanchai (2010) 
8 ท่ีปรากฏใหเ้ห็นเป็นเอกสาร เห็นจะไดแ้ก่ บทสมัภาษณ์ของ อาทิตย ์สุริยะวงศก์ุล นกัพฒันาระบบ บริษทั Open Dream และสมาชิก
ของกลุ่ม Thai Netizen ปัจจุบนั(ดูเพิ่มเติมใน อาทิตย ์สุริยะวงศก์ลุ 2550) 
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