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ความรับผิดของคนกลาง: การคุมครอง
แพลตฟอรมตางๆ บนอินเทอรเน็ต เพื่อการ
แสดงออก และ การสรางนวัตกรรม 
 
เมษายน 2553 
 
รายงานฉบับน้ีพิจารณาผลกระทบท่ีเกิดจากความรับผิดของ

คนกลางตอการแสดงออกอยางเสรี ในเร่ืองความเปนสวนตัว และการสราง
นวัตกรรม ความรับผิดของคนกลางถูกยกเปนประเด็นเมื่อรัฐบาลหรือเอกชน
สามารถฟองรองเอาผิดทางกฎหมายกับคนกลางท่ีใหบริการดานเทคโนโลยี 
เชน ไอเอสพี (ISPs – ผูใหบริการอินเทอรเน็ต) และเว็บไซต ใหตองรับผิด
ตอเน้ือหาท่ีไมชอบดวยกฎหมาย หรือสรางความเสียหายตอผูฟองรอง ซ่ึง
ถูกสรางข้ึนโดยผูใชบริการ ความเส่ียงจากความรับผิดน้ีทําใหคนกลางไม
เต็มใจท่ีจะเปนโฮสตใหกับ เน้ือหาท่ีสรางโดยผูใชบริการ ความเส่ียงท่ีตอง
รับผิดทําใหคนกลางปดก้ันแมแตเน้ือหาท่ีถูกกฎหมาย และเปนอุปสรรคตอ
การสรางนวัตกรรม ผูใชบริการแตละคนควรจะรับผิดตอการกระทําท่ีไมถูก
กฎหมายของตนเอง แตหากความเส่ียงท่ีตองรับผิดไมสงเสริมใหคนกลางท่ี
ใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet intermediaries) เปดใหผูใชบริการส่ือสาร
กันต้ังแตแรกแลว ก็จะทําใหโอกาสในการแสดงออกท่ีถูกกฎหมายถูกตัด
ทอนลง และศักยภาพของเทคโนโลยีเครือขายก็จะลดลงไปดวย  การ
คุมครองคนกลางจากความรับผิดตอการกระทําของบุคคลภายนอกจะขยาย
พ้ืนท่ีสําหรับการแสดงออกบนส่ือออนไลน สนับสนุนการสรางนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนาบริการใหมๆ และ เปดโอกาสใหกับเน้ือหาท่ีสรางข้ึนในทองถ่ิน
มากข้ึน ซ่ึงเปนการสงเสริมการพัฒนาสังคมสารสนเทศ (information 
society) ผูใหการสนับสนุนอินเทอรเน็ตท่ัวโลกควรกระตุนใหรัฐบาลใช
นโยบายการคุมครองคนกลาง เน่ืองจากเปนแพลตฟอรมท่ีสําคัญในการสราง
นวัตกรรม และการแสดงออกทางวัฒนธรรมและการแสดงความคิดเห็นของ
พลเมือง 
 

อินเทอรเน็ตทั่วโลกไดกลายเปนแพลตฟอรมที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา
และมีความจําเปนกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในการพัฒนามนุษย และการมี
สวนรวมของพลเมือง (civic engagement) ทุกๆ วัน ส่ือมวลชน นัก
การศึกษา นักเรียน นักธุรกิจ นักวิทยาศาสตร ขาราชการ นักการเมือง และ
ประชาชนทั่วไปหลายลานคนใชส่ือออนไลนในการพูดคุย การเขาถึงขอมูล 
และการมีสวนรวมในทุก  ๆดานของชีวิตสวนตัวและสาธารณะ ผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต (Internet Service Providers: ISPs – ไอเอสพี)1  
 

1 เราใชคําวา “ผูใหบริการอินเทอรเน็ต” โดยหมายถึงผูใหบริการการเช่ือมตอ
อินเทอรเน็ต 
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ผูใหบริการโทรคมนาคม เว็บไซต บริการส่ือออนไลน และคนกลางท่ีใหบริการ
เทคโนโลยีอ่ืนๆ  มีบทบาทสําคัญในการรับสงขอมูลและความคิดจากมุมหน่ึงไปยังอีก
มุมหน่ึงของโลกออนไลน2  คนกลางเหลานี้มอบเวทีที่มีคุณคาในการแสดงออก 
ตั้งแตเรื่องการเมืองไปจนถึงเรื่องธรรมดาท่ัวไป เปนเวทีที่เปดกวางใหกับทุกคน ดวย
ความรวดเร็วและไมมีคาใชจาย 
 
แนนอนวา ดวยการเปดกวางของอินเทอรเน็ตนั้นผูใชบริการบางรายอาจจะโพสต 
เน้ือหาหรือเขารวมในกิจกรรมท่ีไมถูกกฎหมายหรือไมพึงประสงค   การตองรับผิดตอ
เน้ือหาบนโลกออนไลนสามารถเกิดขึ้นไดในหลาย  ๆสถานการณ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
กฎหมายที่ใชในแตละประเทศ สถานการณเหลานั้นมีท้ังท่ีเปนไปตามกฎหมาย และ
เปนเร่ืองทางการเมือง รวมถึงการหม่ินประมาท การทําอนาจาร การละเมิดความเปน
สวนตัว การละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือเนื้อหานั้นเปนการวิพากษวิจารณรัฐบาล 
ขอเท็จจริงน้ีทําใหเกิดคําถามดานนโยบายที่สําคัญ ซึ่งมีผลกระทบตอการเติบโตของ
สภาพแวดลอมทางออนไลน โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นที่วาคนกลางผูใหบริการ
เทคโนโลยี เชน ไอเอสพี จะตองรับผิดตอเน้ือหาที่สรางโดยผูใชบริการของตนหรือ
บุคคลภายนอกหรือไม 
 
รายงานฉบับนี้พิจารณาถึงผลกระทบจากความรับผิดของคนกลางตอการสรางนวัต-
กรรม การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสิทธิมนุษยชน ซึ่งสรุปไดวา ในขณะที่ผูใชบริการ
ควรรับผิดตอการกระทําใดๆ ของตนที่ไมถูกกฎหมายบนโลกออนไลน นโยบายการ
คุมครองคนกลาง จากการตองรับผิดตอเน้ือหาท่ีโพสตโดยบุคคลภายนอก จะเพิ่ม
พ้ืนท่ีในการแสดงออก การสรางนวัตกรรม และสงเสริมการใชอินเทอรเน็ต เพื่อเปน
แพลตฟอรมในการทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนอยางกวางขวางมากย่ิงขึ้น แตในทาง
กลับกัน หากคนกลางที่เปนเอกชนไมไดรับการสงเสริมในการเปดใหผูใชบริการโพสต
เน้ือหาได อันเน่ืองจากความกังวลตอความรับผิดแลว โอกาสในการแสดงออกก็จะ
ลดลงอยางมาก และสังคมสารสนเทศก็จะไมไดรับประโยชนอยาง
เต็มท่ี  ประวัติศาสตรของอินเทอรเน็ตนับจากอดีตจนถึงปจจุบัน แสดงใหเห็นวาการ
ใหการคุมครองคนกลางตอความรับผิดเปนส่ิงจําเปนตออนาคตของอินเทอรเน็ต 
 
 
 
 
 
2 บนโลกอออนไลน ยังมีคนกลางอีกหลากหลายประเภท เชน บริษัทเครดิตการดถูกมองวาเปน “คน
กลางทางการเงิน” การวิเคราะหของเรามุงไปท่ีคนกลางท่ีใหบริการเทคโนโลยี เชน ไอเอสพี เว็บ
โฮสต (webhosts) และแพลตฟอรมท่ีใชในการเผยแพรเน้ือหา (content platforms) 
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ขอ 1. บทบาทของคนกลางและที่มาของความรับผิด 
 
อินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีบนอุปกรณเคลื่อนท่ีไดเพิ่มความสามารถของแตละบุคคล
ในการพูดและการเขาถึงขอมูลขาวสาร ดวยชองทางที่ไมเคยมีมากอน และเปนจริง
อยางยิ่งในยุค Web 2.0 ซึ่งเปนแพลตฟอรมท่ีผูใชบริการเปนผูสรางเนื้อหาเอง เปด
ใหใครก็ไดท่ีมีความรูทางเทคนิคหรืองบประมาณเพียงเล็กนอยสามารถสราง ทําซ้ํา 
เผยแพร และตอบสนองตอเน้ือหาในรูปแบบตางๆ กับผูใชท่ัวโลกได3 

 
ลองพิจารณาตัวอยางตอไปน้ี 
 

• ผูส่ือขาวเช่ือมตอเว็บไซตของสํานักพิมพของเธอผานไอเอสพี เพ่ืออัพโหลด
ขอมูลขาวภัยธรรมชาติ และประชาชนในทองถิ่นก็ไดเขียนแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติม บนเว็บไซตของหนังสือพิมพ 

 
• คุณหมอทานหน่ึงจัดทําวีดีโอพรอมบทสนทนาท่ีเปนภาษาทองถ่ินดวย
โทรศัพทมือถือ แลวโพสตวีดีโอบนยูทูป จากนั้นสงลิงคของวีดีโอนั้น ผานทาง
ขอความส้ัน (SMS) ไปยังคลินิกอีกแหงหนึ่งท่ีผูปวยรอดูวีดีโอนั้นอยู 
 

• ผูประกอบการทองถิ่นบางคน สมัครขอใชวงเงินสินเช่ือผานแอพพลิเคช่ัน
ธนาคารทางโทรศัพทมือถือ (mobile banking) บางคนขายอุปกรณในการ
ประกอบธุรกิจท่ีเหลือใช ผานเว็บไซตประมูลออนไลน หรือบางคนอาจใช
อินเทอรเน็ตจากคอมพิวเตอรพกพา (laptop) ของพวกเขาหาขอมูลเพื่อการ
เขาซื้อกิจการธุรกิจที่มีศักยภาพดี 
 

• ผูรับเหมาสรางบานเช่ือมตอเขาเว็บไซตการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของชุมชน 
เพ่ือรองเรียนเก่ียวกับบริการของธุรกิจทองถิ่นแหงหนึ่ง 
 

• ในแตละวัน ประชาชนหลายรอยลานคนเช่ือมตอเขาเว็บไซตเครือขายสังคม
ออนไลนหลากหลายเว็บไซตเพ่ือแบงปน (share) รูปถายที่เก่ียวกับความ
เปนไปในการดําเนินชีวิตของพวกเขา และติดตอส่ือสารกับญาติพ่ีนองหรือ
เพ่ือนที่อยูหางไกล 
 
 

 
3 เว็บ 2.0 - แพลตฟอรมท่ีเน้ือหาสรางโดยผูใชบริการ มักจะถูกเรียกอีกอยางวา “เว็บไซตแบบมี
สวนรวม” (participative web) “ระบบปฏิบัติการเครือขายแบบมีสวนรวม” (participative 
networked platforms)” และ “ส่ือท่ีเปดใหมีการปฏิสัมพันธ” (interactive media) 
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มีคนกลางท่ีใหบริการดานตางๆ อีกมากมายท่ีเก่ียวของกับตัวอยางเหลานี้ เชน 
 

• ผูใหบริการเครือขายและผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ เปนผูสราง
โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคนิคและอุปกรณเพื่อสงผานขอมูล 
 

• ผูใหบริการเช่ือมตอ/ไอเอสพี  ทําใหผูใชบริการสามารถเช่ือมตอ
อินเทอรเน็ตได 
 

• บริษัทที่เปนโฮสติ้งใหกับเว็บไซต เปดใหผูใชบริการเชาพื้นที่ในการสราง
หนาเว็บ (web pages) รวมถึงสรางกระดานสนทนา (interactive forums)  
 

• ผูใหบริการทางออนไลน: 
o แพลตฟอรมสําหรับบล็อก (blog) ท่ีใหบริการบันทึกขอมูลสวนตัว  
o ผูใหบริการอีเมล 
o เว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน 
o เว็บไซตท่ีใหบริการรับฝากวีดีโอ และ ภาพถาย 

 
• เคร่ืองมือคนหา (search engine: เสิรชเอ็นจิ้น) บนอินเทอรเน็ต และ 
เว็บทา (พอรทอล / portals)  
 

• แพลตฟอรมสําหรับการประกอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (อี-คอมเมิรซ: 
E-Commerce) และตลาดออนไลนในการซื้อขายสินคา (market 
places) เชน อี-เบย และ อเมซอน  
 

• กลาวโดยรวมคือเว็บไซตใดๆ ท่ีโฮสต ส่ิงที่ผูใชสรางเนื้อหาขึ้นเองหรือมี
การส่ือสารระหวางผูใชกับผูใชดวยกันเอง ตัวอยางเชน ส่ือส่ิงพิมพดั้งเดิม
อยางหนังสือพิมพมีเว็บไซต ซึ่งอนุญาตใหผูใชแสดงความเห็นได  

 
ที่มาของความรับผิดของคนกลาง การกํากับดูแลโดยตรง และความเส่ียงตอ
การถูกดําเนินคดีทางแพง 
 
อินเทอรเน็ตไดถูกพัฒนาและเปนท่ีนิยมอยางแพรหลาย เปนผลมาจากกรอบนโยบาย
ของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปในชวงเริ่มตน ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของการ
แขงขัน  การเปดกวาง  การสรางนวัตกรรม และความเช่ือถือได กรอบน้ีไมไดให
อํานาจกับผูดูแลจากศูนยกลาง แตใหอํานาจกับผูใชบริการและผูสรางนวัตกรรมท่ีอยู
อีกดานของเครือขาย ที่สําคัญ วิธีน้ีเปนการคุมครองอยางกวางๆ ใหกับไอเอสพี เว็บ
โฮสต และผูใหบริการเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่เปนคนกลาง จากความรับผิดตอเน้ือหา 
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ซึ่งผิดกฎหมายที่ถูกสงผานหรือฝากไวโดยบุคคลที่สาม (เชน ผูใชบริการ) ผาน
บริการของพวกเขา 
 
อยางไรก็ตาม นโยบายนี้ไดถูกริดรอนลงไปเร่ือยๆ เพราะรัฐบาลท้ังประชาธิปไตยและ
เผด็จการ พยายามที่จะระบุวา เน้ือหาออนไลนน้ันผิดกฎหมาย เปนอันตราย หรือไม
เปนท่ีพึงปรารถนาของสังคมหรือการเมือง เปนขอความที่ลามกอนาจาร หม่ินประมาท 
คําพูดดูถูกเหยียดหยาม การละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือ (ซึ่งมีเปนปญหามาก) 
คําพูดที่ไมเปนท่ีนิยม และคําพูดที่เปนการวิพากษวิจารณรัฐบาล  
 
สําหรับรัฐบาลแลว คนกลางแตละประเภทในตัวอยางขางตน แสดงใหเห็นถึงความ
เปนไปไดที่จะเขาไปควบคุมเนื้อหา หรือพฤติกรรมท่ีผิดตามกฎหมาย  เนื่องจาก
อินเทอรเน็ตที่มีอยูในปจจุบัน ผูโพสตขอความสามารถที่จะใชนามปากกาหรือไม
เปดเผยตัวได จึงเปนการยากและใชเวลามากในการระบุถึงตัวผูใชบริการที่โพสต
เน้ือหาท่ีผิดกฎหมายหรือไมพึงประสงคเหลานั้น และอํานาจของรัฐบาลอาจจะเขาไม
ถึงตัวผูกระทําผิดได ในทางกลับกันเปนการงายกวามากในการระบุตัวคนกลางเชิง
พาณิชยท่ีใหบริการรับฝากหรือสงผานเนื้อหา ซึ่งตองจดทะเบียนหรือมีใบอนุญาต แต
ก็ยังมีบางรัฐบาลท่ีบังคับใหคนกลางตองมีความรับผิดทางกฎหมายซึ่งเปนหนึ่ง 
ในวิธีควบคุมเน้ือหาหรือจัดการปญหาพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค บนโลกออนไลน 
โดยสาระสําคัญแลว นโยบายเหลานี้เปนการผลักหนาท่ีการตรวจสอบเน้ือหา ไปให
คนกลางที่เปนเอกชน หากคนกลางเผชิญกับความรับผิดทางกฎหมายตอเน้ือหาท่ี
ปรากฏ ท่ีสงผาน หรือเผยแพรบนบริการออนไลนของตน ก็จะถูกบังคับใหตรวจสอบ
อยางละเอียด และจํากัดเนื้อหาของผูใชบริการ 
 
ภาคเอกชนก็สามารถแสดงการคุกคามตอการแสดงออก และการสรางนวัตกรรมบน
โลกออนไลนไดเชนกัน หากพวกเขาสามารถดําเนินคดีแพงกับคนกลางที่ใหบริการรับ
ฝาก หรือเผยแพรเนื้อหาซึ่งภาคเอกชนนั้นไมตองการเปดเผย ดังนั้น ส่ิงสําคัญในการ
พิจารณากฎหมายความรับผิดทางแพง คือ การใหคําจํากัดความถึงเนื้อหาท่ีบุคคลอ่ืน
ไดโพสตไว แลวผูฟองรองสามารถเรียกรองความเสียหายสวนบุคคลที่เกิดจากเนื้อหา
นั้นกับคนกลางได (เชน การหม่ินประมาทหรือการกระทําสวนบุคคล) คนกลางมีความ
เส่ียงตอการถูกกระทําเปนอยางมาก เพราะคนกลางไมเพียงแตระบุตัวตนและเขาถึง
ไดงายกวาผูใชบริการทั่วไปแลว ยังมักจะมีความสามารถในการจายคาเสียหายได
มากกวาผูสรางเนื้อหาจริงๆ หากกฎหมายเปดใหคนกลางตองรับผิดทางแพง คน
กลางก็จะถูกบังคับใหตองตรวจสอบและจํากัดเน้ือหาของผูใชบริการ ไมตางจากกรณี
ท่ีเปนการกระทําของรัฐบาล 
 
กลาวใหชัดเจน ก็คือ  เหตุผลท่ีสนับสนุนการคุมครองคนกลางจากการตองรับผิดน้ัน
อยูบนพื้นฐานท่ีวาคนกลางไมไดเปนผูสรางเน้ือหาท่ีผิดกฎหมายน้ัน  
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ซึ่งจะกลาวถึงในรายละเอียดตอไป บางประเทศใหการคุมครองอยางกวางๆ กับคน
กลางที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนด อยางไรก็ตาม ขอกําหนดเหลานี้ก็กอใหเกิดปญหา
ในตัวมันเอง และจะตองพิจารณาอยางระมัดระวัง 
 
ขอ 2. ผลกระทบจากความรับผิดของคนกลาง ตอสิทธิมนุษยชน และ การ
สรางนวัตกรรม 
 
เสรีภาพของการแสดงออกและสิทธิอ่ืนๆ 
 
เม่ือคนกลางตองรับผิดตอเน้ือหาที่สรางโดยบุคคลอ่ืน พวกเขาก็จะพยายามลดความ
เส่ียงเหลาน้ัน และการกระทําเชนน้ัน คนกลางมักจะปองกันตนเองมากจนเกินไป  
จนยับยั้งแมกระทั่งขอความท่ีถูกตองตามกฎหมาย โดยวิธีน้ี ความรับผิดดังกลาวของ
คนกลางจะบ่ันทอนการแสดงออกบนโลกออนไลน และเปลี่ยนคนกลางดาน
เทคโนโลยีไปเปนเพียงผูเก็บเน้ือหา จากการตรวจสอบวิธีปฏิบัติในหลายๆ ประเทศท่ี
คนกลางตองรับผิด แสดงใหเห็นวาวิธีการควบคุมทางออมเชนนี้ เปนอันตรายตอการ
แสดงออกอยางเสรี และสิทธิอ่ืนๆ ท่ีไมตางจากการตรวจสอบโดยตรงจากรัฐบาล 
 
ประการแรก การท่ีใหคนกลางตองรับผิดตอเน้ือหาของผูใชบริการ ทําใหคนกลางไม
เต็มใจในการเปดเผยเนื้อหาใดๆ ที่สรางโดยบุคคลอ่ืน ความรับผิดเปนแรงจูงใจที่
สําคัญใหคนกลางทําการตรวจสอบเนื้อหากอนนําไปโพสตออนไลน  และยังเปนการ
ควบคุมทางออมตอคําพูด และสงผลใหการสรางเนื้อหาโดยผูใชบริการโดยรวมลดลง
อยางหลีกเล่ียงไมได ในบางสถานการณแพลตฟอรม เพื่อการแสดงออกท้ังหมด ไม
สามารถคงอยูไดเน่ืองจากเน้ือหาท่ีสรางโดยผูใชบริการนั้นมีเปนจํานวนมาก ไมคุมคา
หรือเปนไปไมไดท่ีบริษัทจะตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมด ขอยกตัวอยางเพื่อใหเห็นภาพท่ี
ชัดขึ้น มีผูใชบริการโพสต วีดีโอที่มีความยาวมากกวา 24 ช่ัวโมงบน ยูทูป อยู
ตลอดเวลา4 หากคํานึงถึงความรับผิดแลว ยูทูป ตองตรวจสอบวีดีโอทุกรายการกอน
โพสต ออนไลน ซึ่ง ยูทูป จะไมสามารถดําเนินการในรูปแบบพ้ืนท่ีเปดเพ่ือการ
แสดงออก ของผูใชบริการไดอีกตอไป  เชนเดียวกับพื้นที่หรือเว็บไซตสวนบุคคลอ่ืนๆ 
(blog) จํานวนมากที่ผูใชบริการนับรอยนับพันมีการแสดงความคิดเห็นกันอยู
ตลอดเวลา 
 
 
 
4  “YouTube has 24 hours of video uploaded every minute,” Reuters MediaFile, March 
17, 2010, http://blogs.reuters.com/mediafile/2010/03/17/youtube-has-24-hours-of-
video-uploaded-every-minute/; YouTube Fact Sheet, 
http://www.youtube.com/t/fact_sheet. 
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ในยุค Web2.0 ความรับผิดของคนกลางจะมีผลกระทบอยางรุนแรงตอการแสดงออก 
แพลตฟอรมที่เปดใหมีการปฏิสัมพันธ อยาง ยูทูป (YouTube) กระดานขาว และ
เครือขายสังคมออนไลน ไมพียงแตความสําคัญตอการมีสวนรวมอยางเสมอภาค 
(democratic) เทานั้น แตยังมีความสําคัญตอความสามารถของผูใชบริการในการ
หลอหลอมชุมชน การเขาถึงขอมูลโดยทันที และการอภิปรายประเด็นท่ีอยูในความ
สนใจของบุคคลและสาธารณะชนดวย สิทธิในการแสดงออกอยางเสรีเปนสิทธิที่ชวย
ใหเกิดการใชสิทธิในดานอ่ืนๆ ซึ่งเปนแกนหลักในการบรรลุเปาหมายสวนบุคคล การ
ถามเชิงวิทยาศาสตร (scientific inquiry) และการมีสวนรวมในการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและชุมชน กลาวโดยสรุป ดวยการสรางชองทางการส่ือสารที่หลากหลาย 
แพลตฟอรมที่เปดใหมีการปฏิสัมพันธ ไดเพิ่มความสามารถใหกับแตละบุคคล ในการ
เขารวมอยางเต็มท่ีในทุกๆ ดานของสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ความรับผิดของคน
กลางเปนภัยคุกคามตอศักยภาพเหลาน้ี 
 
ความรับผิดของคนกลางยังไดสรางแรงจูงใจท่ีเปนปญหาอีกประการหน่ึง คือ คน
กลางมีแนวโนมที่จะปดก้ันเน้ือหามากเกินไป หรือทําการตรวจสอบดวยตนเอง (self-
censor) โดยเฉพาะเม่ือคําจํากัดความของเน้ือหาท่ีผิดกฎหมายน้ันคลุมเครือ และ
กวางเกินไป เม่ือตองเผชิญกับการคุกคามจากความรับผิด  คนกลางจะกลัวการ
ตัดสินใจพลาดวาเนื้อหาอะไรที่โพสตได ในทํานองเดียวกัน เม่ือเจาหนาที่ของรัฐหรือ
คูความท่ีเปนเอกชนเรียกรองใหลบเนื้อหาออก คนกลางมักจะไมโตแยงและปฏิบัติ
ตามขอเรียกรองแตโดยดี มากกวาท่ีจะทาทายหรือคัดคานคําส่ังศาล แรงจูงใจจะมี
มากเปนพิเศษ (และสามารถที่จะสรางความเสียหายที่รุนแรงได) เม่ือคนกลางไม
สามารถช้ีชัดไดโดยงายวาเน้ือหาท่ีปรากฏนั้นผิดตามกฎหมายหรือไม5 นอกจากน้ัน
คนกลางยังไมมีแรงจูงใจมากเพียงพอ ในการโตแยงคําส่ังใหลบเนื้อหาออก ความรับ
ผิดของคนกลางมักจะถูกนํามาใชในทางท่ีผิด เม่ือรัฐหรือคูความเอกชนตองการใหลบ
เน้ือหาออกดวยเหตุผลท่ีไมชอบธรรม6 ตนทุนที่คนกลางจะเสียในการไมปฏิบัติ
ตามน้ันมักจะสูงกวาตนทุนในการลบเน้ือหาออกแทบจะทุกคร้ัง 
 
 
5 ตัวอยางเชน ขณะท่ีเอกชนอาจจะกลาวหาวาเน้ือหาบางสวนเปนการหม่ินประมาทหรือละเมิด
ลิขสิทธ์ิ การตัดสินเชนน้ันมักจะทําโดยผูพิพากษา และสามารถสอบถามขอเท็จจริงจากทุกฝายท่ี
เก่ียวของและช่ังนํ้าหนักผลประโยชนและขอเท็จจริงอยางระมัดระวังได ไอเอสพี และผูใหบริการส่ือ
ออนไลนไมอยูในฐานะท่ีดีพอท่ีจะตัดสินได 
 
6 ดู Nart Villeneuve, “Evasion Tactics: Global online censorship is growing, but so are the 
means to challenge it and protect privacy,” Index on Censorship, Vol. 36, Issue 4 (Nov. 
2007), หนา 74-76 (อธิบายกรณีศึกษาหลากหลายท่ีระบบการแจงและลบออก ถูกนํามาใชเพ่ือทํา
ใหการวิพากษวิจารณเงียบลง)  http://www.nartv.org/mirror/evasiontactics-
indexoncensorship.pdf. 
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ในที่สุด ความเส่ียงตอการรับผิด คือส่ิงที่สรางแรงจูงใจใหกับคนกลางในการติดตาม
ผูใชบริการอยางละเอียดมากขึ้น ซึ่งสรางความกังวลใจเรื่องความเปนสวนตัวหลาย
ประการ เพื่อที่จะควบคุมเครือขายของตน คนกลางอาจเช่ือวามีความจําเปนที่จะตอง
เก็บรายละเอียดขอมูลที่สามารถใชระบุตัวตนของผูใชบริการมากข้ึน และเก็บไวเปน
ระยะเวลานานกวาท่ีควรจะตองทํา คนกลางอยางไอเอสพี อาจตัดสินใจตรวจสอบการ
ใชอินเทอรเน็ตของผูใชบริการของตน การเก็บขอมูลและเก็บพฤติกรรมการใช
ออนไลนของลูกคาที่มากขึ้นของไอเอสพี ไดสรางความกังวลเรื่องความเปนสวน
ตัวอยางมาก เน่ืองจากขอมูลเหลาน้ันอาจจะตกอยูในมือรัฐบาล หรือคูความเอกชน 
หรือถูกนําไปใชในทางที่ผิดได 
 
นวัตกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
ความรับผิดของคนกลางยังเปนเหตุใหเกิดความทอใจในการสรางนวัตกรรมดาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ไอซีที)  เม่ือปราศจากการคุมครองจากความ
รับผิดแลว บริษัทมีแนวโนมท่ีจะไมพัฒนาผลิตภัณฑและบริการดานไอซีทีใหมๆ  
ภัยคุกคามจากการตองรับผิดนี้มีแนวโนมท่ีจะปดโอกาสการเขาสูตลาดของบริษัท 
เปดใหมท้ังหลาย ซึ่งมักจะไมสามารถจายคาจางราคาแพง ใหกับพนักงานตรวจสอบ
ได ภัยคุกคามจากการตองรับผิดอาจปกปองผูเลนเจาเดิมๆ ในตลาด ซึ่งไมคอยจะมี
แรงจูงใจในการสรางนวัตกรรมหรือปรับปรุงรูปแบบธุรกิจที่เปนอยูใหดีขึ้น ธุรกิจ
จํานวนมากอาจเลือกท่ีจะดําเนินการอยูแตภายในประเทศ ซึ่งคนกลางดานไอซีที
ไดรับการคุมครองจากการรับผิดอยางครอบคลุม สงผลใหการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศในประเทศที่ยังไมมีการคุมครองความ 
รับผิดของคนกลางลดนอยลง 
 
ในทางกลับกัน อันตรายท่ีมีตอการสรางนวัตกรรมนี้ ยังเปนอุปสรรคตอการพัฒนาและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม ประสิทธิภาพและผลิตผลของตลาดน้ันพ่ึงพาการ
แลกเปล่ียนขอมูลทางเศรษฐกิจอยางเสรีของธุรกิจและผูบริโภค คนกลางท่ีใหบริการ
อินเทอรเน็ตมีสวนชวยโดยตรง กับการเติบโตของเศรษฐกิจในหลายๆ ดานดวยกัน7 
อินเทอรเน็ตไดเพิ่มปริมาณขอมูลทางเศรษฐกิจใหกับท้ังธุรกิจและผูบริโภค และยัง
ลดตนทุนในการเขาถึงขอมูล ตลาดซื้อขายสินคา (marketplaces) ทางออนไลน 
อยาง อเมซอน หรือ อี-เบย ชวยลดคาใชจายในการทําธุรกรรม สรางชองทางการจัด
จําหนายใหมๆ เพิ่มการแขงขัน ราคาลดต่ําลง และชวยเช่ือมโยงกับตลาดอ่ืนๆ 
 
 
7 ดู Organization for Economic Co-operation and Development, The Economic and Social 
Role of Internet Intermediaries, DSTI/ICCP(2009)9/FINAL (released April 2010), หนา 
37–40, http://www.oecd.org/dataoecd/49/4/44949023.pdf.  
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ท่ัวโลก ความรับผิดของคนกลางมีแนวโนมท่ีจะเปนอุปสรรคตอการแลกเปล่ียนขอมูล
ขาวสาร และขัดขวางประโยชนท่ีจะไดรับจากตลาดเหลาน้ี นอกจากนี้ การพัฒนา
ไอซีที มีบทบาทสําคัญในความพยายามท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจ ตัวอยางเชน ในการ
ปรับปรุงการเขาถึงบริการของธนาคารและสินเช่ือ การเช่ือมโยงประเทศกําลังพัฒนา 
กับตลาดโลก และการเพ่ิมชองทางการเขาถึงแหลงความรู8 การขัดขวางการพัฒนา
ไอซีที หรือการนํามาใชจะจํากัดประโยชนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมอยางมากมาย
เหลานี้9 
 
 
 
 
 
8 รายงานฉบับหน่ึงของธนาคารโลกท่ีตีพิมพในป 2549 ไดช้ีหลักฐานเชิงประจักษ ถึง บทบาท
สําคัญของไอซีที ในการสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และลดความยากจน รายงานฉบับน้ีอาง
ความเห็นของผูเช่ียวชาญ ท่ีมองวาไอซีทีมีความสําคัญตอการผสานรวมกันระดับโลก ประสิทธิผล
ของภาครัฐ และความเช่ือมโยงเชิงบวกระหวางไอทีซีกับการลงทุน Information and 
Communications for Development 2006: Global Trends and Policies, xi, หนา 4, The 
World Bank (นอกจากน้ียังอางถึง “การสํารวจเม่ือไมนานมาน้ีในประเทศพัฒนาแลวและกําลัง
พัฒนา 56 ประเทศ พบวามีความเช่ือมโยงอยางเปนนัยสําคัญระหวางการเขาถึงอินเทอรเน็ตกับการ
เติบโตทางการคา”), http://info.worldbank.org/etools/docs/library 
/240327/Information%20and%20communications%20for%20development%202006%2
0%20global%20trends%20and%20policies.pdf. ดูประกอบ Information and 
Communications for Development 2009: Extending Reach and Increasing Impact, หนา 
14, The World Bank (July 2009) (สรุปวาบรอดแบนด “สงผลกระทบสําคัญตอการเติบโตและ
ควรมีบทบาทเปนศูนยกลาง” ในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา), http://web.worldbank.org 
/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLO
GIES/EXTIC4D/0,,contentMDK:22229759~menuPK:5870649~pagePK:64168445~piPK:6
4168309~theSitePK:5870636,00.html, and World Development Report: Building 
Institutions for Markets, หนา 193, The World Bank (2002), 
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2001/10/0
5/000094946_01092204010635/Rendered /PDF/multi0page.pdf (ดูขอมูลท่ัวไปใน บทท่ี 10 
“The Media,” หนา 181-193). 
 

9  ประเทศท่ีกีดกันการเขาถึงอินเทอรเน็ต อาจถูกฟองรองไดวาการกีดกันอินเทอรเน็ตน้ันละเมิด
ขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ ตัวอยางเชน สภายุโรปเรียกรองใหใชขอตกลงทางการคา
ข้ึนมาทาทายการจํากัดเสรีภาพในการแสดงออกบนอินเทอรเน็ต European Parliament 
resolution of 19 February 2008 on the EU's Strategy to deliver market access for 
European companies (2007/2185(INI)), http://www.europarl.europa.eu/ 
sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20080219+ITEMS+DOC+XML+V0 
//EN&language=EN#sdocta18. ขณะท่ีวิธีน้ีนาจะใชตอสูกับการเซ็นเซอรทางตรง วันหน่ึงมันก็
อาจนําไปใชกับการปดกั้นการแสดงออกทางออมได  
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ขอ 3. การจัดการกับความรับผิดของคนกลาง 
 
คําถามท่ีวา ใครตองเปนผูรับผิดตอเนื้อหาที่เปนสรางความเสียหายหรือผิดกฎหมายท่ี
เกิดข้ึน ในหลายๆ ประเทศท่ีมีการใชอินเทอรเน็ตอยางแพรหลาย เม่ือพิจารณาถึงการ
ปฏิบัติในหลายๆ ประเทศและหลายๆ ภูมิภาคแลว เราสามารถสังเกตเห็นแนวการ
ปฏิบัติโดยท่ัวไป คือ รัฐบาลที่ตองการเติบโตดานไอซีที อยางสูงสุด มักจะจํากัด
ความรับผิดทางแพงและทางอาญาของคนกลางผูใหบริการเทคโนโลยี ในทาง
กลับกัน รัฐบาลในประเทศที่มีขอจํากัดในการใชอินเทอรเน็ตสูงสุดมักจะใหคนกลาง
ตองรับผิดตอเน้ือหาท่ีผิดกฎหมายท่ีโพสตโดยผูใชบริการ และ บังคับใหคนกลาง
กลายเปนเพียงผูตรวจสอบเน้ือหา และขัดขวางการสรางนวัตกรรม 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ในสหรัฐอเมริกามีกฎหมาย 2 ฉบับท่ีเก่ียวของกับนโยบายความรับผิดของคนกลาง 
คือ มาตรา 230 ของกฎหมายการติดตอส่ือสาร (the Communications Act) และ 
มาตรา 512 ของกฎหมายลิขสิทธิ์10 (the Copyright Act) 
 
รัฐสภาสหรัฐอเมริกา (the U.S. Congress) ใชกฎหมายท่ีเปนที่รูจักกันท่ัวไปวา 
“มาตรา 230” โดยมีเปาหมายดานนโยบาย 3 ประการ คือ 1) เพ่ือสงเสริมให
อินเทอรเน็ตและส่ือที่เปดใหมีการการปฏิสัมพันธอ่ืนๆ  (interactive media) ไดรับ
การพัฒนาอยางตอเน่ือง รวดเร็ว และสรางสรรค 2) เพ่ือขจัดอุปสรรค (disincentive) 
ท่ีขัดขวางผูใหบริการทําการตรวจสอบเนื้อหาดวยความสมัครใจ 3) เพื่อสงเสริมการ
พัฒนาเครื่องมือตางๆ  (เชน ตัวคัดกรอง/ฟลเตอร) เพื่อใหผูใชบริการไดประโยชน
สูงสุดจากการใชควบคุมขอมูลท่ีไดรับบนส่ือออนไลน11 และเพ่ือบรรลุเปาหมายขอ
แรก  
 
 
 
 
10 นอกเหนือจากบทบัญญัติทางกฎหมายดังกลาว การคุมครองคนกลางอาจนําบทบัญญัติวาดวย
การคุมครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในรัฐธรรมนูญมาปรับใช นอกจากน้ี ศาลในสหรัฐอเมริกา
ก็ไดสราง “พ้ืนท่ีปลอดภัย” จากภาระความรับผิดกรณีละเมิดลิขสิทธ์ิ สําหรับผูผลิตและผูเผยแพร
ผลิตภัณฑเทคโนโลยีในกรณีตอไปน้ี – 1) การใชผลิตภัณฑดังกลาวตองไมละเมดิลิขสิทธ์ิใน
สาระสําคัญ (น่ันคือ ไมผิดกฏหมาย) และ 2) ผูเผยแพรผลิตภัณฑดังกลาวมิไดสนับสนุนให
ผูบริโภคใชผลิตภัณฑน้ันในทางท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ ดู Sony v.Universal Studios, 464 U.S. 417 
(1984); Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd., 125 S. Ct. 2764 (2005).  
 
11 47 U.S.C. § 230, http://www.law.cornell.edu/uscode/47/230.html.  
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มาตรา 230 ใหการคุมครองคนกลาง12 อยางรัดกุมจากการรับผิดตอเนื้อหาท่ีสรางโดย
บุคคลอ่ืน13 บริการออนไลนท่ีเปดใหมีการปฏิสัมพันธ (interactive online services) 
ใชมาตรา 230 ในการปองกันตัวเองจากขอกลาวหาที่หลากหลาย รวมถึงความ
ประมาทเลินเลอ การฉอฉล การละเมิดกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวกับสิทธิพลเมือง 
(federal civil rights laws) และการหม่ินประมาท14 ซึ่งเปนท่ีชัดเจนวาความคุมครอง
เหลานี้นําไปสูการเติบโตอยางรวดเร็วของเครือขายสังคมออนไลน และเว็บไซตท่ีเปด
ใหมีการปฏิสัมพันธอ่ืนๆ เว็บไซตที่เนื้อหาสรางโดยผูใชบริการเหลาน้ีกลายเปน
แพลตฟอรมที่มีพลังในการแสดงออกของคนในสหรัฐอเมริกา และท่ัวโลก หาก
ปราศจากมาตรา 230 แลว อุปสรรคในการเขาสูตลาดของผูใหบริการอินเทอรเน็ตและ
แอพพลิเคช่ันรายใหมที่เปดรับเน้ือหาท่ีสรางโดยผูใชบริการจะเพ่ิมสูงมากกวานี้ และ
คงจะยับยั้งการพัฒนานวัตกรรม ที่ปรากกฎใหเห็นบนส่ือท่ีเปดใหมีการปฏิสัมพันธ 
กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกามีการปฏิบัติท่ีแตกตางไปเล็กนอย แตยังจํากัด
ขอบเขตของความรับผิดตอการละเมิดลิขสิทธิ์ของคนกลางบางประเภท มาตรา 512 
ของกฎหมายลิขสิทธิ์ Digital Millennium Copyright Act (DMCA) กําหนด“พ้ืนท่ี
ปลอดภัย” (safe harbor) ใหกับผูใหบริการออนไลน จากการกลาวหาท่ีเก่ียวกับการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ท่ีเกิดจากการกระทําของลูกคาแตตองเปนกรณีที่ผูใหบริการปฏิบัติตาม
เกณฑท่ีกําหนดเทานั้น15 

 
 
12 มาตรา 230 เรียกตัวกลางเหลาน้ีวา “บริการคอมพิวเตอรท่ีเปดใหมีการปฏิสัมพันธ” (interactive 
computer services) 47 U.S.C. 230(c)(1).  
 
13 มาตราน้ีระบุวา “ผูใหบริการหรือผูใชบริการคอมพิวเตอรท่ีเปดใหมีการปฏิสัมพันธจะตองไมถูกใช
เสมือนหน่ึงวาเปนผูประกาศหรือผูกลาวขอมูลใดก็ตามท่ีมาจากผูสรางเน้ือหารายอื่น” 47 U.S.C. 
230(c)(1).  
 
14 ดูตัวอยางใน Center for Democracy & Technology, “CDT Joins Briefs Urging Courts to 
Properly Apply § 230 of the CDA,” Policy Post 14.4, March 31, 2008, 
http://www.cdt.org/policy/cdt-joins-briefs-urging-courts-properly-applysection- 230-cda. 
ดูประกอบใน Electronic Frontier Foundation, “Section 230 Protections,” Bloggers! Legal 
Guide, http://www.eff.org/issues/bloggers/legal/liability/230.   
 
15 17 U.S.C. 512, http://www4.law.cornell.edu/uscode/17/512.html. เพ่ือเห็นภาพรวม
เก่ียวกับ DMCA  ดู คําถามและคําตอบท่ีพบบอยเกี่ยวกับพ้ืนท่ีปลอดภัย, 
http://www.chillingeffects.org/dmca512/faq.cgi. ยกตัวอยางเชน ผูรับฝากเน้ือหาจะตองนํา
เน้ือหาท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิออกจากเว็บไซตเมื่อไดรับการติดตอจากเจาของลิขสิทธ์ิ ตองไมรูวาเกิดการ
ละเมิด (หรือตองเอาเน้ือหาน้ันออกเม่ือรับรูวาละเมิด) และตองไมไดรับผลประโยชนทางการเงิน
จากการละเมิดลิขสิทธ์ิดังกลาวในกรณีท่ีผูใหบริการสามารถควบคุมกิจกรรมน้ันได 17 U.S.C. 
512(c).  
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ผูใหบริการจํานวนมากไดรับประโยชนจากพื้นที่ปลอดภัยน้ี รวมท้ังไอเอสพี เสิรชเอ็น
จ้ิน และการบริการโฮสติ้ง16 เกณฑคุณสมบัติที่ผูใหบริการจะตองมีเพ่ือใชพ้ืนท่ี
ปลอดภัยนั้น แตกตางกันไปข้ึนอยูกับประเภทของผูใหบริการ ตัวอยางเชน ลบเนื้อหา
ท่ีเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบเม่ือไดรับการบอกกลาวจากเจาของลิขสิทธ์ิ17 
หากผูใหบริการสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดที่เก่ียวของได มีเพียงลูกคาท่ีทําการ
ละเมิดลิขสิทธิ์เทานั้นที่จะตองรับผิด แตผูใหบริการจะเสียพ้ืนท่ีปลอดภัยหากไม
สามารถปฏิบัติตามขอกําหนดได18  การใหพื้นที่ปลอดภัยของกฎหมาย DMCA ไมได
เปนเง่ือนไขเพื่อใหผูใหบริการไปติดตามหรือตรวจสอบกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายบน
เครือขายออนไลนของตนเอง19 ดังนั้น ผูกําหนดนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกาจึง
พยายามสรางสมดุลระหวางการคุมครองสิทธ์ิของเจาของลิขสิทธ์ิและการสงเสริมการ
สรางนวัตกรรมเก่ียวกับไอซีที ท้ังดานอุปกรณและการบริการ 
 

- มาตรา 230 และ มาตรา 512 ของกฎหมายลิขสิทธิ์ DMCA แสดงใหเห็นถึง    
  แนวทางปฏิบัติ 2 แนวทาง เก่ียวกับการคุมครองความรับผิดของคนกลางที่มี 
  ความแตกตางอยางชัดเจน  

 
- มาตรา 230 ใหการคุมครองซึ่งครอบคลุมขอกลาวหาที่หลากหลายโดยไมมี 
  เง่ือนไขใหคนกลางใชระบบการลบเน้ือหาท่ีละเมิดกฎหมายออกทันทีเม่ือ 
  ไดรับการบอกกลาวใหทราบเก่ียวกับการละเมิดสิทธิ์ดังกลาว (“แจงและลบ 
  ออก”) เพ่ือท่ีจะไดรับการคุมครอง 

 
ในทางตรงกันขาม มาตรา 512 ของกฎหมายลิขสิทธิ์ DMCA ใหความคุมครองกับขอ
กลาวหาที่เก่ียวกับเรื่องลิขสิทธิ์เทานั้น และกําหนดใหผูใหบริการบางรายตองใชระบบ
แจงและลบออกเพ่ือจะไดรับการคุมครอง20 

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
16 17 U.S.C. 512(a) – (d). 
17  วิธีน้ีเรียกวา “แจงและลบออก” 
18 อยางไรก็ตาม การสูญเสียพ้ืนท่ีปลอดภัยภายใตกฎหมาย DMCA ไมจําเปนตองหมายความวาคน
กลางตองรับผิดตอเน้ือหาของบุคคลอ่ืนโดยอัตโนมัติ เจาของลิขสิทธ์ิยังตองพิสูจนความรับผิดอีก
คร้ังในศาล 
19 17 U.S.C. 512(m). 
20 สหภาพยุโรปใชวิธีคลายกันในการกําหนดใหคนกลางใชระบบ “แจงและลบออก” เพ่ือท่ีจะไดรับ
สิทธ์ิคุมครองจากการกลาวหา ดูการอภิปรายในสวนถัดไป 
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การกําหนดใหคนกลางใชระบบแจงและลบออก เปนวิธีหน่ึงท่ีจะใหแนใจวาคนกลาง
ไมมีสวนเก่ียวของหรือสนับสนุนใหเกิดพฤติกรรมที่ละเมิดกฎหมาย ภายใตการ
ใหบริการของตน อยางไรก็ตามการปฏิบัติแบบน้ีก็ทําใหเกิดประเด็นตางๆ ดังน้ี 
 

• ระบบแจงและลบออกมีความเส่ียงสูงท่ีจะถูกนําไปใชในทางท่ีผิด ทั้งโดย
ภาครัฐและเอกชน ซึ่งอาจจะออกคําเตือนปลอมหรือดวยเจตนาไมบริสุทธิ์ เพื่อ
ลดการวิพากษวิจารณ หรือเพ่ือวัตถุประสงคท่ีไมชอบธรรมอ่ืนๆ ผูใชบริการที่
ไดรับแจงจากผูใหบริการวาเนื้อหาของผูใชบริการเขาขายผิดกฎหมายมักจะไม
คอยมีที่พ่ึงพาหรือมีขอมูลนอยมากที่จะโตแยงการลบเน้ือหาออกและหาทาง
นําเน้ือหานั้นกลับมาโพสตใหมอีกครั้ง21 
 

• คนกลางมีแรงจูงใจเพียงเล็กนอยหรือไมมีเลยในการโตแยงคําส่ังใหลบเนื้อหา
ออก ถึงแมจะสงสัยวาระบบแจงและลบออกน้ันกําลังถูกใชในทางที่ผิด คําถาม
ท่ีวาเนื้อหาน้ันผิดกฎหมายจริงหรือไม อาจเก่ียวของกับการไตสวนขอเท็จจริง 
การระมัดระวังในการใหนํ้าหนักกับผูมีสวนไดเสียและการพิจารณาขอโตแยง 
แทนท่ีจะตองใชวิธีการเหลาน้ี โดยปกติแลวคนกลางมักจะไมเส่ียงตอการตอง
รับผิด ดังนั้น คนกลางจะลบเนื้อหาออกทันทีที่ไดรับแจง 
 

ผูสนับสนุนไดบันทึกวาขอบกพรองเหลาน้ีสามารถปดก้ันการแสดงออกอยางเสรีได
อยางไรบาง22 แมวากฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาจะกําหนดบทลงโทษบาง
ประการ ในการใชกระบวนการแจงและลบออกไปในทางท่ีผิด แตการโตแยงคําส่ัง
ศาลมีตนทุนที่สูง ทําใหผูใชบริการเลือกท่ีจะไมทําเชนนั้น การลงโทษผูใชบริการ
ระบบแจงและลบออกในทางที่ผิดจึงไดผลนอยลง23  
 
 
21 ดู Villeneuve, ล.ด., note 6, หนา 74–76. มาตรา 512 ใหโอกาสผูใชบริการโตแยงการลบ
เน้ือหาออกดวยการสง “คําคัดคาน” (counter-notice) กระบวนการน้ีผูใชบริการตองเปดเผยขอมูล
สวนตัวและยอมรับการตัดสินของศาล 17 U.S.C. 512(g). 
 

22 ดู Electronic Frontier Foundation, “Takedown Hall of Shame,” 
http://www.eff.org/takedowns (บันทึกการใชกฎหมายเครื่องหมายการคาและกฎหมายลิขสิทธ์ิ
ในทางท่ีผิดเพ่ือปดปากผูวิพากษวิจารณหรือศัตรูทางการเมือง) และ Chilling Effects 
Clearinghouse, http://www.chillingeffects.org/index.cgi. 
 
2317 U.S.C. 512(f). ดู Eric Goldman, “Rare Ruling on Damages for Sending Bogus 
Copyright Takedown Notice –Lenz v. Universal,” Technology & Marketing Law Blog, 
February 26, 2010, http://blog.ericgoldman.org/archives/2010/02/standards_for_5.htm 
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ในอีกดานหนึ่ง การปฏิบัติตามมาตรา 230 ก็ไมสนับสนุนผูใหบริการใหเฝาระวังมาก
จนเกินไป ผูใหบริการไมมีขอผูกมัดวาตองลบเนื้อหาออก ดังน้ัน ไมมีความจําเปนที่
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายอยางเขมงวด จนอาจจะปดก้ันการแสดงออกที่ถูกตองตาม
กฎหมาย ที่กลาวเชนน้ีไมไดหมายความวามาตรา 230 ไมมีเหตุจูงใจใหผูใหบริการ
ลบเน้ือหาท่ีมีปญหาออกจากเครือขายและระบบของตน จริง  ๆแลว ประโยชนท่ีมักจะ
ถูกมองขามในการปฏิบัติตามมาตรา 230 คือ มาตรา 230 มีประโยชนอยางมากในการ
ลดอาชญากรรมออนไลน และจํากัดการแพรกระจายของเน้ือหาท่ีไมพึงประสงค 
ตามท่ีไดกลาวไวขางตน มาตรา 230 ไมเพียงแตคุมครองคนกลางจากความรับผิดตอ
เน้ือหาท่ีโพสต โดยผูใชบริการ มาตรานี้ยังชวยคุมครองคนกลางจากความรับผิด เม่ือ
คนกลางสกัดก้ันหรือลบเน้ือหาท่ีเห็นวาไมเหมาะสมนั้นออก กฎขอท่ีสองนี้ยัง
สนับสนุนความพยายามของไอเอสพี ในการใชโปรแกรมปองกันสแปม และ 
cybersecurity ซึ่งชวยในการสกัดก้ันสแปมหรือรหัส (code) ที่เปนอันตราย ตราบ
เทาท่ีคนกลางน้ันกระทําไปดวยเจตนาบริสุทธ์ิ  
 
ในทํานองเดียวกัน เครือขายสังคมออนไลนระดับแนวหนา มีขอกําหนดท่ีตอตาน
เน้ือหาท่ีเขาขายอนาจารอยางเปดเผยและลบออกเปนประจํา แมวาเนื้อหาน้ันจะถูก
กฎหมายแตเนื่องจากไดละเมิดขอกําหนดในการใชบริการ ที่สําคัญ การคุมครองตอ
ความรับผิดยังปองกันคนกลาง ในความพยายามที่จะระบุตัวตน สกัดก้ัน และลบภาพ
ลามกอนาจารเด็กออก (ภาพเด็กถูกทําราย) ภายใตกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา 
กิจกรรมท่ีมีการกํากับดูแลกันเองเหลานี้กระทําโดยไมมีคําส่ังจากรัฐบาล (และใน
หลายๆ กรณีก็ไมเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แมจะเปนคําส่ังจากรัฐบาล) 
กิจกรรมเหลาน้ีแสดงใหเปนวา นโยบายการคุมครองคนกลางจากการรับผิด 
สอดคลองกับและกระทั่งสามารถชวยประโยชนดานอ่ืนๆ ของสังคม เชน การปกปอง
เด็ก 
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สหภาพยุโรป 
 
สหภาพยุโรปไดสรางภูมิคุมกันท่ีสําคัญใหกับไอเอสพี ภายใตประกาศการพาณิชย
อีเล็กทรอนิกส (E-Commerce Directive ตอไปจะเรียกวา “ประกาศฯ”)24  ผูกําหนด
นโยบายของสหภาพยุโรปพิจารณาวาบทบัญญัติเหลาน้ีมีความจําเปนตอการปกปอง
การไหลเวียนของขอมูลขาวสารอยางอิสระ (free information flow) เปนการ
สงเสริมการพัฒนาการพาณิชยอีเล็กทรอนิกส และสงเสริมการใชไอซีที ใหแพรหลาย
มากข้ึน ประกาศฯ จะปองกันคนกลางในดานตางๆ จากความรับผิดตอเน้ือหาท่ีสราง
ขึ้นหรือสงผานโดยบุคคลอ่ืน 
 

• “ทอสงผานขอมูล” (Mere conduits)25 ประกาศฯ ปองกันไอเอสพี จากความ
รับผิดตอขอมูลที่สงผานระบบ ตราบเทาท่ีไอเอสพีไมไดเปนผูเริ่มการสงผาน 
หรือเลือกผูรับ หรือเลือกหรือปรับแกขอมูลที่ถูกสง นอกจากน้ี ไอเอสพีตองไม
เก็บขอมูลไวนานเกินกวาที่จําเปนอยางสมเหตุสมผลสําหรับการสงผาน 
 

•  “การเก็บขอมูล” (Caching)26 ประกาศฯ ปองกันผูใหบริการในการเก็บรักษา
เน้ือหาแบบอัตโนมัติ เปนตัวกลาง และช่ัวคราว เพียงเพ่ือใหการสงผานมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 

• การบริการโฮสต้ิง27 ประกาศฯ ปกปองผูใหบริการโฮสต้ิงซึ่งผูใชบริการสามารถ
นําเน้ือหามาโพสตได โดยไอเอสพีที่ไมรูวาการกระทําน้ันผิดกฎหมาย และเม่ือ
ไอเอสพีไดรับแจงถึงการกระทําดังกลาวไอเอสพีจะตองลบเน้ือหาที่ไมถูกตอง
นั้นออกโดยทันที28  

 
24 E-Commerce Directive, 2000/31/EC, http://ec.europa.eu/internal_market/e-
commerce/index_en.htm. ดูประกอบOpenNet Initiative, Europe - Regional Overview 
(2009), http://opennet.net/research/regions/europe.  
25 Art. 12, E-Commerce Directive, 2000/31/EC.  
26 Art. 13, E-Commerce Directive, 2000/31/EC. 
27 Art. 14, E-Commerce Directive, 2000/31/EC. 
28 ประกาศคําส่ังสงเสริมอยางชัดเจนใหอุตสาหกรรมกํากับดูแลกันเอง (แทนท่ีจะอยูภายใต
ขอบังคับ) ในการกําหนดข้ันตอนการแจงและลบออกท่ีเหมาะสม ดวยเหตุผลหลายประการไดแก 1) 
เปนเร่ืองยากท่ีกฎหมายซ่ึงมีลักษณะตายตัวจะตามทันการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของ
อุตสาหกรรมไอซีที และ 2) เพ่ือเปดโอกาสใหไอเอสพีพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสมเพ่ือสรางสมดุล
ระหวางผลประโยชนท่ีชอบธรรมของผูใชบริการ บุคคลภายนอก และการแสดงออกอยางเสรี 
Recital 40, E-Commerce Directive, 2000/31/EC. ดูประกอบ First Report on the application 
of Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 
on the Directive on Electronic Commerce ท่ีหนา 14–16, 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0702:FIN:EN:PDF. 
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สังเกตวามีประเด็นซึ่งขัดกับกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา29  นั่นคือ ประกาศฯ ไม
ขยายการคุมครองไปถึงเสิรชเอ็นจ้ิน (search engines) หรือ เว็บทา (portal: 
พอรทัล) ซึ่งเช่ือมโยงไปสูเน้ือหา อยางไรก็ตาม สมาชิกสหภาพยุโรปหลายประเทศ
ไดขยายการคุมครองไปยังผูใหบริการเหลาน้ันเน่ืองจากมีความสําคัญตอการทํางาน
ของอินเทอรเน็ต30  
 
ประการสุดทาย ประกาศฯ ระบุวารัฐบาลไมสามารถบังคับวาเปนหนาที่ของคนกลาง 
ในการติดตามเน้ือหาท่ีปรากฏหรือสงผานบริการของคนกลาง หรือบังคับวาเปนหนาท่ี
ของคนกลางที่ตองตรวจสอบอยางจริงจังถึงความเปนไปไดท่ีจะเกิดการกระทําที่ผิด
กฎหมาย31 ระดับของความรับผิดท่ีไดกําหนดไวนั้น มีเปาหมายใหครอบคลุมท้ังความ
รับผิดทางแพงและทางอาญาสําหรับความผิดทุกประเภทท่ีกระทําโดยบุคคลอ่ืน32 
แนนอนวาผูริเริ่มเน้ือหาท่ีผิดกฎหมายจะตองรับผิด และประกาศฯ ไมไดหามรัฐบาล
จากการเรียกรองใหผูใหบริการหยุดการใหบริการ หรือ ปองกันการกระทําผิดกฎหมาย
ท่ีระบุได และเพ่ือท่ีจะไดรับการคุมครอง คนกลางตองไมมีสวนรูเห็นในการกระทําที่
ผิดกฎหมายเหลาน้ัน33   
 
เห็นไดชัดวาผูกําหนดนโยบายของสหภาพยุโรปตั้งใจใหบทบัญญัติเหลาน้ันใชกับ
การใหบริการกับเน้ือหาท่ีสรางโดยผูใชบริการ34 อยางไรก็ตาม ประกาศฯ ไดผานการ
พิจารณากอนการเกิดข้ึนของยุคเว็บ 2.0 และเพียงไมก่ีปมานี้เองที่ศาลไดพิจารณา
คดีที่เก่ียวของกับการใชบทบัญญัติความรับผิดของคนกลางท่ีใหบริการเว็บไซตท่ี
เน้ือหาสรางโดยผูใชบริการ เทาที่ผานมา ศาลระดับประเทศหลายแหงยังใชประกาศฯ 
นี้อยางสับสนอยู ศาลบางแหงตัดสินใหเว็บไซตท่ีเน้ือหาสรางโดยผูใชบริการเปนผูรับ
ฝากภายใตประกาศฯ (ดังนั้นจึงไดรับการคุมครองตามประกาศฯ)  แตทวาศาลแหง
เดียวกันน้ีก็มักจะยกขึ้นอางวาผูใหบริการทราบถึงการกระทําท่ีผิดกฎหมาย จึงใหผูให
บริการสูญเสียสิทธ์ิการคุมครองตามประกาศฯ ในกรณีอ่ืน  ๆเว็บไซตท่ีเน้ือหาสรางโดย
ผูใชบริการตองรับผิดในฐานะผูตีพิมพไมใชผูรับฝาก เน่ืองจากเว็บไซตน้ันไดรวม
เน้ือหาของผูใชบริการเขากับเนื้อหาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกัน ซึ่งเปนการสรางโครงสราง
โดยรวมใหกับเน้ือหาของผูใชบริการ 
 
29 47 U.S.C. 512(d). 30 First Report on the application of Directive 2000/31/EC, หนา 13 
31 Art. 15, E-Commerce Directive, 2000/31/EC. 
32 First Report on the application of Directive 2000/31/EC, หนา 12 
33 มาตรา 44 ของประกาศคําส่ังระบุวา “ผูใหบริการท่ีจงใจสมรูรวมคิดกับผูรับบริการของเขาเพ่ือกระทํา
การท่ีผิดกฎหมาย ไปไกลกวากิจกรรมท่ีเปน “ทอสงผานขอมูล” (mere conduit) หรือ “การเก็บขอมูล” 
(caching) และเปนผลใหไมไดรับการยกเวนจากความรับผิดท่ีกําหนดไวสําหรับกิจกรรมเหลาน้ีได" 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:EN:NOT 
34 First Report on the application of Directive 2000/31/EC, note 64. 
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(เปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ หนา MySpace), หรือมีกําไรจากการ
โฆษณา35  
 
ประเทศจีน 
 
รัฐบาลจีนไดสรางระบบของการควบคุมขอมูลขาวสารออนไลนที่ซับซอนมากข้ึน 
นอกจากการคัดกรองทางเทคนิคในระดับเครือขายหลักของระบบอินเทอรเน็ตและผู
ใหบริการแลว รัฐบาลยังบังคับใหรับผิดชอบตอเน้ือหาท่ีละเมิดกฎหมายในทุกๆ ระดับ
ของการเขาใช ตั้งแตไอเอสพี ไปถึงผูใหบริการออนไลน เว็บไซต และบริษัทท่ี
ใหบริการโฮสต้ิง36 หากคนกลางคนใดตีพิมพหรือเผยแพรเนื้อหาที่ทางผูกํากับดูแล
เห็นวาเปนภัย หรือไมสามารถติดตามตรวจสอบการใชบริการไดอยางเพียงพอ การลบ
เน้ือหาออก หรือรายงานการละเมิดกฎหมาย ผูใหบริการอาจถูกปรับ ตองรับผิดทาง
อาญา และถูกเรียกคืนในอนุญาตในการประกอบธุรกิจหรือกิจการดานส่ือ นอกจากนี้ 
ประเภทของเนื้อหาที่ผูกํากับดูแลพิจารณาวาผิดกฎหมาย ก็ถูกกําหนดไวอยางกวาง  ๆ
และคลุมเครือ (เชน เน้ือหาท่ี “เปนภัยตอผลประโยชนของชาติ” ถือวาผิดกฎหมาย)37 

การบังคับใชกฎหมายจริงก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และเจาหนาท่ีรัฐมักจะไม
ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ไดกําหนดไวเม่ือออกคําส่ังใหคัดกรองเน้ือหาหรือลบเนื้อหาออก 
ในชวงไมก่ีปมานี้ การฟองหม่ินประมาทถูกใชมากข้ึน โดยธุรกิจทองถิ่นหรือเจาหนาท่ี
รัฐเพ่ือใหการวิพากษวิจารณออนไลนเงียบลง ระบบกฎหมายเชนนี้เปนแรงจูงใจอยาง
ดีใหคนกลางสกัดก้ันเนื้อหาและติดตามกิจกรรมของผูใชบริการในหลายๆ ระดับ และ
ยังเปนการสนับสนุนใหผูใชบริการ 
 
35 ดู ตัวอยางเชน ILO, “Web 2.0: Aggregator Website Held Liable as Publisher,” June 26, 
2008,  
http://www.internationallawoffice.com/newsletters/detail.aspx?g=4b014ec1-b334-4204-
9fbd-00e05bf6db95  and Crowell & Moring, “Recent French and German case-law 
tightens the liability regime for Web 2.0 platform operators,” July 9, 2008, 
http://www.crowell.com/NewsEvents/Newsletter.aspx?id=951#mediaisp2  
 
36 OpenNet Initiative, China Country Profile (2009), 
http://opennet.net/research/profiles/china. See also, Rebecca MacKinnon, 
“Commentary: Are China’s Demands for Internet "Self-Discipline’ spreading to the 
West?”, McClatchy Washington Bureau, January 18, 2010, 
http://www.mcclatchydc.com/opinion/story/82469.html.  
 
37 Congressional-Executive Commission on China, Freedom of Expression – Laws and 
Regulations, http://www.cecc.gov/pages/virtualAcad/exp/explaws.php#vaguelaws.  
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ตรวจสอบตนเองกันเอง ท้ังหมดไดถูกออกแบบในการจัดการและควบคุมการ
แสดงออกท่ีเปนภัยคุกคามตอการควบคุมของรัฐหรือเปนความเส่ียงตอกลุม
ผลประโยชนเชิงพาณิชยที่มีอํานาจ38 
 
มองไปขางหนา : แนวโนม 
 
ในชวงไมก่ีปที่ผานมา ผูสนับสนุนนโยบายอินเทอรเน็ตและสิทธิมนุษยชนเฝาสังเกตุ
แรงกดดันท่ีเพิ่มขึ้น ตอการเปลี่ยนแปลงบทบาทของคนกลางที่ใหบริการดาน
เทคโนโลยีดวยความกังวล ขณะที่รัฐบาลหลายประเทศตอสูกับความทาทายเก่ียวกับ
นโยบายที่ซับซอน ในหลายๆ ดาน ตั้งแตการคุมครองเด็ก ไปถึงความม่ันคงของชาติ 
และการบังคับใชกฎหมายลิขสิทธิ์ บางประเทศไดเสนอหรือแกปญหาโดยการบังคับ
ใหคนกลางท่ีใหบริการดานเทคโนโลยีทําหนาท่ีดูแลและตรวจสอบเนื้อหาแทน 
 
แนวโนมนี้ไมไดจํากัดที่ประเทศที่เปนเผด็จการหรือ “ควบคุมการใชอินเทอรเน็ตอยาง
เขมงวด” เทาน้ัน ในประเทศประชาธิปไตยก็กําลังประสบปญหาอยางมาก ในการ
พยายามทําระบบความรับผิดใหรัดกุมย่ิงข้ึน อยางท่ีไดกลาวไวขางตน ศาล
ระดับประเทศบางแหงในยุโรปไดตีความกฎหมายประกาศคําส่ังการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (the E-Commerce Directive) สําหรับเว็บไซตท่ีเนื้อหาสรางโดย
ผูใชบริการ ตางไปจากจุดมุงหมายเดิมที่เปนการใหการคุมครองคนกลางอยาง
ครอบคลุม นอกจากน้ีในเดือนกุมภาพันธ 2553 ศาลประเทศอิตาลีตัดสินวาผูบริหาร
ของกูเกิล (Google) สามคนมีความผิดเน่ืองจากวีดีโอซึ่งผลิตโดยผูใชบริการและ
โพสตบน Google Video (ขณะนี้ไดปดไปแลว) แมวาวีดีโอไดถูกลบออกไปภายใน
ไมก่ีช่ัวโมงหลังจากไดรับแจงจาก  
 
 
 
 
 
38 ยกตัวอยางเชน การใสคําวา “ฆาตกรรมหมูเทียนอันเหมิน 天安門屠!” เขาไปในเคร่ืองมือการ
คนหารูปภาพในประเทศจีนจะแสดงผลลัพธเปนรูปนักทองเท่ียวยืนย้ิมอยูในจัตุรัสเทียนอันเหมิน แต
ไมมีคนยืนเผชิญหนารถถังจากป ค.ศ. 1989 อันเปนสัญลักษณของเหตุการณน้ัน ดูผลการทดลองท่ี
ไดรวบรวมไวใน Rebecca MacKinnon, “China censorship: Yahoo, Google and Microsoft 
compared,” RConversation, June 16, 2006, 
http://rconversation.blogs.com/rconversation/2006/06/china_censorshi.html. ในเดือน
มีนาคม 2010 กูเกิลประกาศวาจะเลิกปดกั้นผลการคนหาบนเว็บไซต Google.cn ซ่ึงเปนบริการใน
ประเทศจีน David Drummond, “A New Approach to China: an Update,” Official Google 
Blog, March 22, 2010, http://googleblog.blogspot.com/2010/03/new-approach-tochina-
update.html.  
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เจาหนาท่ีบังคับใชกฎหมายของอิตาลี39 ก็ตาม นอกจากนี้ มีขอเสนอจากประเทศ
อิตาลี ท่ีอาจจะบังคับใชกฎระเบียบใหมเก่ียวกับรูปแบบการเผยแพรบนเว็บไซตที่รับ
ฝาก วิดีโอ (video hosting sites) รวมถึงระบบความรับผิดที่อาจจะนํามาใช แนนอน
วา เปนคําส่ังประเภทท่ีจะทําใหเว็บไซตรับฝากวิดีโอไมสามารถดําเนินการได40  
 
ในที่สุด ความกังวลที่เพิ่มมากข้ึนเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน ไดเพ่ิมความ
กดดันในการเปลี่ยนบทบาทของไอเอสพีจากผูใหบริการ ไปเปนผูบังคับใชกฎหมาย
ลิขสิทธิ์41 เม่ือเร็วๆ นี้ ประเทศฝรั่งเศสไดผานกฎหมาย HADOPI  
 
39 “Google bosses convicted in Italy,” BBC News, February 24, 2010, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/8533695.stm.  ดูประกอบใน Leslie Harris, “Deep Impact: 
Italy’s Conviction of Google Execs Threatens Global Internet Freedom,” Huffington Post, 
February 24, 2010, http://www.huffingtonpost.com/leslie-harris/deep-impact-italys-
convic_b_474648.html; Arthur Bright, “Will Italy’s Conviction of Google Execs Stick?”, 
Citizen Media Law Project, March 2, 2010, http://www.citmedialaw.org/blog/2010/will-
italys-conviction-google-execs-stick. คดีท่ีกูเกิลถูกฟองในอิตาลีเผยใหเห็นความสัมพันธท่ีตึง
เครียดและไรทางออกอยางเห็นไดชัดระหวางประกาศคําส่ังของสหภาพยุโรปส่ีฉบับ ไดแก ประกาศ
คําส่ังการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงดูเหมือนใหการยกเวนความรับผิดอยางกวางๆ ใหกับคนกลาง, 
ประกาศคําส่ังการคุมครองขอมูล 95/46/EC และ 97/66/EC และ ประกาศคําส่ังบริการส่ือเสียงและ
ภาพ 2007/65/EC. ประกาศคําส่ังการคาอิเล็กทรอนิกสระบุในมาตรา 1.5(b) วา ประกาศคําส่ังฉบับ
น้ีไมใชกับ “คําถามเก่ียวกับบริการดานสังคมขอมูลท่ีครอบคลุมในประกาศ 95/46/EC และ 
97/66/EC.” ประเด็นท่ีปรากฏในคดีกูเกิลจะตองมีการศึกษาวิจัยและรณรงคตอไป ดูประกอบใน 
Frank Jordans, “Privacy battle looms for Facebook, Google,” Associated Press (via 
MSNBC.com), March 24, 2010, http://www.msnbc.msn.com/id/36017434/. 
 
40 Colleen Barry, “Berlusconi moves to impose Internet regulation,” AP (via Yahoo! 
news), January 22, 2010, 
http://news.yahoo.com/s/ap/20100122/ap_on_hi_te/eu_italy_google_censorship. 
Daniel Flynn, “Internet companies voice alarm over Italian law,” Reuters (via 
Washington Post), January 26, 
2010,http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2010/01/26/AR20100126
01622.html.  ดูประกอบใน Vera Franz, “Italy’s Alarming New Proposed Internet Laws,” 
Open Society Blog, March 26, 2010, http://blog.soros.org/2010/03/how-the-italian-
government-istrying-to-turn-the-internet-into-television/.  
 

41 EDRi, “ACTA revealed, European ISPs might have a big problem,” EDRi-gram, No. 7.21, 
November 11, 2009, http://www.edri.org/edrigram/number7.21/acta-revealed-isp-
europe. 
See also Michael Geist, “The ACTA Internet Chapter: Putting the Pieces Together,” 
November 3, 2009, http://www.michaelgeist.ca/content/view/4510/125/ 
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ซึ่งมุงไปที่การแบงปนไฟลท่ีผิดกฎหมายบนอินเทอรเน็ต โดยไดรวมผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต (ไอเอสพี) ไวในการบังคับใชกฎหมายลิขสิทธิ์ดวย42 นอกจากนี้ ใน
หลายๆ ประเทศ (รวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป) ก็อยู
ในระหวางการเจรจาขอตกลงทางการคาวาดวยการตอตานการคาสินคาปลอมแปลง 
(the Anti-Counterfeiting Trade Agreement: ACTA) ซึ่งเปนขอตกลงทางการคา
พหุภาคีท่ีนาจะสนับสนุนใหหลายๆ ประเทศกําหนดใหคนกลางตองรับผิดโดยปราศจาก
การคุมครองที่เทาเทียมกัน หรืออาจนําไปสูการติดตามที่เพ่ิมข้ึนโดยไอเอสพี43 
 
ในขณะท่ีหนวยงานอยางไอเอสพี มีบทบาทในการบรรลุเปาหมายทางนโยบายที่ชอบ
ดวยกฎหมาย แตการพัฒนาใหมๆ บางอยางเหลานี้ไดคุกคาม และทําลายกรอบ
นโยบายดั้งเดิม ซึ่งชวยใหเว็บ 2.0 เติบโตอยางในปจจุบัน ในความเปนจริง แนวโนมใน
การกําหนดใหคนกลางรับผิดมากข้ึน ท่ีเกิดขึ้นนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  นั้น เปน
อันตรายตอแมแบบ (model) การสรางเนื้อหาโดยผูใชบริการ และนวัตกรรมของ
แอพพลิเคช่ันจํานวนมาก ที่ใชในเว็บ 2.0 ผลงานวิจัยเม่ือเร็วๆ นี้พบวา แม
แอพพลิเคช่ันเว็บ 2.0 จะถูกใชโดยคนในยุโรปจํานวนมากพอๆ กับ ผูใชบริการใน
สหรัฐอเมริกา และเอเชีย แตบริษัทของสหรัฐอเมริกากลับเปนผูครองตลาดทางดาน
นวัตกรรม ประมาณสองในสามของแอพพลิเคช่ันหลัก  ๆในเว็บ 2.0 เปนของบริษัทใน
สหรัฐอเมริกา โดยประเทศในยุโรปยังตามหลังอีกมากท้ังในดานรายไดและนวัตกรรม44  
 
ประเทศประชาธิปไตยตองคํานึงถึงวานโยบายที่มีเจตนาท่ีดีนั้นจะถูกเขาใจอยางไร การ
บังคับคนกลางใหมีบทบาทในการติดตาม และควบคุมเนื้อหาท่ีเก่ียวกับการคุมครอง
ลิขสิทธิ์เปนตัวอยางท่ีไมดีอยางมาก เน่ืองจากระบบเผด็จการจะใชการกระทําดังกลาว 
 
42 HADOPI กําหนดใหไอเอสพียกเลิกบัญชีผูใชบริการท่ีทําการละเมิดซํ้า Nate Anderson, “France 
passes harsh anti-P2P three-strikes law (again),” Ars Technica, September 15, 2009, 
http://arstechnica.com/techpolicy/news/2009/09/france-passes-harsh-anti-p2p-three-
strikes-law-again.ars.  
43 คูเจรจาเผยแพรรางกอนการตัดสินใจของ ACTA ในเดือนเมษายน 2010 สําหรับบทวิเคราะหราง
ฉบับน้ี ดู David Sohn, Cloak of secrecy lifted as ACTA text goes public,” Policy Beta, April 
21, 2010, http://www.cdt.org/blogs/davidsohn/cloak-secrecy-lifted-acta-text-goes-
public.  See also Michael Geist, “ACTA draft text released: (nearly) same as it ever was,” 
Michael Geist Blog, April 21, 2010, 
http://www.michaelgeist.ca/content/view/4972/125/,  และ “EU Data Protection supervisor 
warns against ACTA, calls 3 strikes disproportionate,” Michael Geist Blog, February 22, 
2010, http://www.michaelgeist.ca/content/view/4809/125/. 
44 Sven Lindmark, Web 2.0: Where does Europe stand?, Joint Research Centre, Institute 
for Prospective Technological Studies, European Commission (2009), p. 12, 
http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC53035.pdf. ยุโรปมีสวนแบงรายไดและดัชนีดานนวัตกรรม (เชน 
ธุรกิจรวมทุน และคาใชจายการวิจัยและพัฒนา) ประมาณรอยละ 10 ในตลาดเว็บ 2.0 Id. 
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เปนเหตุผลสนับสนุนนโยบายการควบคุมท่ีเขมขนของตน ยิ่งหากคนกลางสามารถ
พัฒนาเทคโนโลยีท่ีใชในการตรวจสอบเครือขายของตนเองเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธิ์
ได เทคโนโลยีเหลาน้ันก็จะสามารถใชในการตรวจสอบเครือขายความขัดแยงทาง
การเมืองที่ถูกมองวา “ผิดกฎหมาย”ไดเชนกัน 
 
ขอ 4. การกลาวถึงความกังวลที่อาจเกิดข้ึนได 
 
การใหความคุมครองอยางกวางๆ กับคนกลาง แสดงใหเห็นถึงความกังวลท่ีอาจเกิดข้ึน
ได  ที่ควรจะไดรับการระบุไวในนโยบายและกฎหมาย 
 
เน้ือหาที่เปนอันตรายและไมเหมาะสม 
 
บางทีความกังวลท่ีชัดเจนที่สุด คือการคุมครองน้ันจะเปดใหมีการโพสตเนื้อหาที่เปน
อันตรายหรือไมพึงปรารถนา บนส่ือออนไลน เพราะคนกลางจะขาดแรงจูงใจ ท่ีจะ
ยับยั้งการแสดงออกท่ีนารังเกียจนั้นบนเครือขายหรือระบบของตน 
 
อยางไรก็ตาม รัฐบาลสามารถท่ีจะกลาวถึงการแสดงออกท่ีไมเหมาะสมได พรอม  ๆ
กับลดผลกระทบขางเคียงที่จะเกิดกับการแสดงออกที่ถูกกฎหมาย และการสราง
นวัตกรรมโดยการใหอํานาจผูใชบริการ ในการควบคุมเน้ือหาท่ีจะปรากฏบนหนา
จอคอมพิวเตอร (screen) มีเคร่ืองมือมากมายที่ใหอํานาจกับผูใชบริการ45 เคร่ืองมือ
การควบคุมโดยผูใชบริการเองเหลานี้ รวมถึงซอฟตแวรที่ใชในการคัดกรองเนื้อหา ซึ่ง
สามารถชวยผูใชบริการสกัดก้ัน (block) เนื้อหาหลากหลายประเภทท่ีไมพึงประสงค 
(เชน เนื้อหาภาพลามกอนาจาร) จากหลากหลายแอพพลิเคช่ัน จากหลากหลาย
แพลตฟอรม รวมท้ังจากเว็บไซต อีเมล กระดานสนทนา (chat) และอุปกรณไรสาย
อ่ืนๆไอเอสพี หลายรายเสนอเครื่องมือเหลาน้ันใหกับลูกคา โดยไมคิดคาใชจายหรือ
ในราคาถูก รัฐบาลสามารถสงเสริมใหผูใชบริการใชเคร่ืองมือเหลานั้นดวยความสมัคร
ใจ และอุดหนุนการซื้อเครื่องมือเหลาน้ันผานคูปอง 
 
 
 
 
 
 
 
45 Adam Thierer, Parental Controls & Online Child Protection: A Survey of Tools and 
Methods, http://www.pff.org/parentalcontrols.  See also GetNetWise, Tools for Families, 
http://kids.getnetwise.org/tools/.  
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ลักษณะเดนของแนวปฏิบัติแบบนี้ คือการควบคุมผูใชบริการ โดยใหอํานาจผูใชบริการ
เลือกใชและปรับแตงเครื่องมือเพ่ือใชควบคุมส่ิงท่ีผูใชบริการรับชม โดยรัฐบาลไม
จําเปนตองเขาไปเก่ียวของ เครื่องมือท่ีกําหนดโดยรัฐบาล (แมวาจะดวยเจตนาที่ดีก็
ตาม) ทายสุดแลวก็จะมีประสิทธิภาพนอยกวา46 รุกลํ้าอิสรภาพสวนบุคคลและเกิดขอ
สงสัยวาการจํากัดเนื้อหาน้ัน มีประเด็นเรื่องความโปรงใส และแรงจูงใจทางการเมืองแฝง
อยู47 
 
ตามท่ีไดอธิบายไวขางตน ในสวนท่ีกลาวถึงกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและ
สหภาพยุโรป บางประเทศจัดการกับความกังวลเรื่องเน้ือหาที่ไมถูกตองโดยบังคับใหไอ
เอสพี ใชระบบลบเนื้อหาท่ีผิดกฎหมายออกเม่ือไดรับแจง เพื่อที่จะไดรับการคุมครอง
ตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม อยางท่ีไดอธิบายมาแลว ระบบแจงและลบออกก็เส่ียงท่ีจะ
ถูกนําไปใชในทางที่ผิด ซึ่งสามารถขัดขวาง การแสดงออกโดยอิสระ คําถามคือ 
ประโยชนที่ไดจากระบบแจงและลบออก ในการจัดการเนื้อหาที่เปนอันตราย มีน้ําหนัก
มากกวาการคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับการแสดงออกหรือไม คําตอบอาจข้ึนอยูกับหลายๆ 
ปจจัยที่เก่ียวเน่ืองกับเนื้อหาท่ีเปนปญหาน้ัน รวมถึง 
 

• ความมีประสิทธิภาพของทางเลือกตางๆ ท่ีควบคุมโดยผูใชบริการในการในการ
จัดการกับเน้ือหาท่ีเปนอันตราย 
 

• โอกาสท่ีระบบการแจงและลบออกจะถูกนําไปใชในทางที่ผิด และผลกระทบ
จากการลดการแสดงออกที่อาจเกิดขึ้นตามมา  
 
 
 
 

 
46 ไอซีทีและรูปแบบธุรกิจส่ือแบบใหมๆ พัฒนาไปดวยความเร็วสูงอยางไมเคยปรากฏมากอน การ
พัฒนาเคร่ืองมือท่ีใหอํานาจกับผูใชอยางมีประสิทธิผลไมนาจะตามทันการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีท่ีรวดเร็วน้ี เวนเสียแตวาจะมีตลาดท่ีเปดและมีการแขงขันการพัฒนาเคร่ืองมือเหลาน้ีให
ผูใชบริการไดเลือกใช ซ่ึงจะผลักดันการสรางนวัตกรรมและการพัฒนาเคร่ืองมือเหลาน้ีอยาง
ตอเน่ือง 
 

47 แนวคิดโครงการ Green Dam/Youth Escortซ่ึงริเร่ิมในประเทศจีนเม่ือปท่ีผานมาสะทอนขอ
กังวลเหลาน้ี ดู Cynthia Wong, “Ethics v. Opportunity: Google Reopens the China 
Debate,” Index on Censorship, January 14, 2010, 
http://www.indexoncensorship.org/2010/01/google-china-censorship-free-speech/ and 
Rebecca MacKinnon, “Green Dam is breached…. Now what?”, Conversation, July 2, 
2009, http://rconversation.blogs.com/rconversation/2009/07/green-dam-is-
breachednow-what.html 
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ตัวอยางเชน ในการจัดการกับเน้ือหาลามกอนาจาร ระบบแจงและลบออกอาจไม
จําเปนหรือไมเปนท่ีนิยม เนื่องจากเครื่องมือท่ีควบคุมโดยผูใชบริการ เชน การคัด
กรอง สามารถปองกันผูใชบริการจากเน้ือหาท่ีไมตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
ไมมีผลกับการแสดงออก กระนั้นก็ตาม สําหรับเน้ือหาท่ีมีลิขสิทธ์ิ เครื่องมือในการ
ควบคุมโดยผูใชบริการแบบอ่ืนๆ ยังไมมีประสิทธิภาพแบบเดียวกัน ในการปองกันการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจากผูใชบริการมักจะเปนผูท่ีตองการเนื้อหาท่ีไมถูกกฎหมายเสีย
เอง อยางท่ีกลาวไวขางตน ในอีกดานหนึ่ง มีความเส่ียงอยางมากที่ระบบการแจงและ
ลบออกถูกนําไปใชในทางที่ผิด เพราะผูใหบริการโฮสต ซึ่งเผชิญความยากลําบากใน
การตรวจสอบขอกลาวหาการละเมิดลิขสิทธิ์ มีแนวโนมที่จะปฏิบัติตามแมแตคํา
รองเรียนที่ไมนาเช่ือถือในการใหลบเน้ือหาออก 
 
ระบบแจงและลบออก จะมีโอกาสบ่ันทอนการแสดงออกท่ีถูกกฎหมายมากที่สุด ถา
เปนกรณีเนื้อหาเขาขายหม่ินประมาท ซึ่งคนกลางไมสามารถบอกไดวา เนื้อหานั้นเปน
การหม่ินประมาทหรือไม (ดังนั้นจึงเปนเหตุจูงใจที่ดีที่จะปฏิบัติตามคําส่ังใหลบเน้ือหา
ออก) ตอไปนี้เปนตัวอยางสมมติฐานท่ีแสดงถึงปญหาดังกลาว 
 

• ประชาชนเขียนบล็อก (blog) ระบุวาเจาหนาท่ีรัฐบาลทองถ่ินไดทําการยักยอก
เงินจากคลังรัฐบาล 
 

• เจาหนาท่ีออกคําส่ังใหลบเน้ือหาออก โดยอางวาเน้ือหาท่ีโพสตในบล็อก 
(blog) เปนการหม่ินประมาท 
 

• ผูใหบริการใหเชาพ้ืนท่ีบล็อกไมมีทางรูไดวาการกลาวหาท่ีโพสตนั้น เปนความ
เท็จ (ในกรณีท่ีเนื้อหาที่โพสตอาจเปนการหม่ินประมาท) หรือ เปนความจริง 
(ในกรณีท่ีประชาชนเรียกรองใหรัฐบาลรับผิดชอบ) 
 

• เน่ืองจากผูใหบริการใหเชาบล็อกเส่ียงตอความรับผิด เม่ือยังคงปลอยใหมีการ
โพสตเน้ือหาดังกลาว ผูใหบริการจึงลบเน้ือหานั้นออก 

 
ยิ่งกวานั้น กรณีหม่ินประมาทแตกตางจากกรณีการละเมิดลิขสิทธ์ิ เน่ืองจากเจาหนาท่ี
มีแรงจูงใจอยางมากในการกลาวอางวาเปนการหม่ินประมาท แมวาเน้ือหาท่ีตีพิมพนั้น
จะเปนความจริง ถึงแมเครื่องมือคัดกรองท่ีควบคุมโดยผูใชบริการจะไมมีประสิทธิภาพ
อยูแลว ในการสกัดเน้ือหาที่นาจะเปนการหม่ินประมาท หรือรับมือกับภัยของการหม่ิน
ประมาท ความเปนไปไดอยางมากท่ีระบบแจงและลบออกจะถูกใชไปในทางท่ีผิด 
อาจจะสงผลใหเปนการไมเหมาะสมยิ่งขึ้นไปอีก ที่จะนําระบบนี้มาใชกับเนื้อหาซึ่ง
เก่ียวกับการหม่ินประมาท 
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ในทายสุดน้ี นโยบายท่ีใหความคุมครองกับคนกลาง สามารถถูกออกแบบในทางท่ี
สงเสริมใหเกิดความสมัครใจ และรับผิดชอบตอการกระทําโดยคนกลางที่เปนเอกชน 
เพ่ือปกปองผูใชบริการ กฎหมายสหรัฐอเมริกาปฏิบัติในแนวทางน้ีภายใตมาตรา 230 
ซึ่งใหการคุมครองคนกลางสําหรับการกระทําใดๆ ท่ีกระทําดวยเจตนาบริสุทธิ์ เพื่อ
จํากัดเนื้อหาที่ผูใหบริการไมเห็นดวย (เชน เน้ือหาท่ีนารังเกียจ ลามกอนาจาร หรือมี
ความรุนแรง)48 วิธีการนี้ทําใหเว็บไซตอยางยูทูป ทดลองใชวิธีใหผูใชบริการระบุและ
ลบเน้ือหาท่ีละเมิดตอแนวปฏิบัติของประชาคมยูทูปไดเอง โดยปราศจากความกลัววา
การทําเชนน้ันอาจจะทําให You Tube ตองเส่ียงตอความรับผิดจากการใหบริการ49  
อยางไรก็ตาม วิธีปฏิบัติภายใตมาตรา 230 น้ี ไดเปดประเด็นเร่ืองความโปรงใส และ
ความรับผิดชอบของคนกลางที่เปนเอกชน เร่ืองวิธีการนําการปฏิบัติโดยสมัครใจน้ัน
มาใช ในตลาดท่ีมีการแขงขันของผูใหบริการอินเทอรเน็ตมาก ผูใชบริการสามารถ 
เปลี่ยนไปใชบริการของผูใหบริการรายอ่ืนที่ช่ืนชอบและสามารถชวยในการตรวจสอบ
การใชอํานาจในทางท่ีผิดได อยางไรก็ตาม ตลาดท่ีผูใชบริการมีทางเลือกไมมากนัก 
เชน มีไอเอสพีนอยราย วิธีการน้ีอาจสรางประเด็นปญหามากพอๆ กับปญหาที่ตองแก
เลยทีเดียว50  
 
 การบังคับใชกฎหมายและการใหความชวยเหลือกับผูเสียหาย 
 
เจาหนาท่ีบังคับใชกฎหมายตองสามารถไตสวน และดําเนินคดีกับผูกระทําผิดทาง
อาญาได และผูเสียหายตองสามารถดําเนินการฟองรองอยางชอบธรรมตอผูสราง
เน้ือหาท่ีเปนสาเหตุแหงความเสียหายตัวจริงได 
 
48 สหรัฐอเมริกาใชแนวทางน้ีในมาตรา 230 โดยเปนสวนหน่ึงของนโยบายท่ีจะ “กําจัดส่ิงไมจูงใจ
ในการพัฒนาและใชเทคโนโลยีการสกัดก้ันและคัดกรองท่ีทําใหผูปกครองมีอํานาจปองกันไมให
บุตรหลานของตนเขาถึงเน้ือหาออนไลนท่ีไมสมควรหรือไมเหมาะสม” 47 U.S.C. § 230(b)(4) 
and (c)(2)(A), http://www.law.cornell.edu/uscode/47/230.html.  
49 ดู YouTube Community Guidelines, YouTube – Broadcast Yourself, 
http://www.youtube.com/t/community_guidelines 
50 การยกเวนความรับผิดเมื่อบริษัทกระทําการโดยสมัครใจและโดยสุจริตน้ัน มีความหมายท่ี
แตกตางอยางมากจากแนวปฏิบัติท่ีเปนปญหากวามาก น่ันคือ การสนับสนุนใหบริษัทลงนามใน
สัญญาวาจะกํากับดูแลตัวเอง “โดยสมัครใจ” ซ่ึงเปนเร่ืองปกติในบางประเทศเพ่ือเอาใจรัฐบาล คํา
สัญญาทํานองน้ีมักจะไมสมัครใจอยางแทจริง หรือไมไดทําดวยความจริงใจตอประโยชนของ
ผูใชบริการและสิทธิมนุษยชน ดูตัวอยางเชน จีนใชวลีน้ีซํ้าๆ หลายครั้งมากใน “คําม่ันสัญญาตอ
สาธารณะเร่ืองวินัยในตนเองของอุตสาหกรรมอินเทอรเน็ตจีน” อธิบายใน Human Rights Watch, 
Race to the Bottom: Corporate Complicity in Chinese Internet Censorship (August 
2006), หนา 12, 
http://www.hrw.org/en/node/11259/section/6, and by Rebecca MacKinnon, “Chinese 
Bloggers Thumb Their Noses at Self Discipline,’” RConversation, August 28, 2007, 
http://rconversation.blogs.com/rconversation/2007/08/chineseblogg-1.html. 



 
 

25 
 

ภายใตกรอบภาระความรับผิดของคนกลางที่มีอยู การคุมครองเปนการใหความ
คุมครองคนกลางเทาน้ัน ไมรวมถึงบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนผูสรางหรือเผยแพรเนื้อหาที่ไม
ถูกกฎหมาย กฎหมายนี้ไมไดปองกันหนวยงานบังคับใชกฎหมาย หรือผูเสียหายจาก
การดําเนินคดีกับผูสรางเน้ือหาท่ีผิดกฎหมาย การไมเปดเผยช่ือบนส่ือออนไลนไม
สามารถทําไดอยางสมบูรณ และหลายๆ กิจกรรมไดทิ้งรองรอยดิจิตอลไว บทบาทที่
เหมาะสมอยางหน่ึงของคนกลาง คือใหความรวมมือในการบังคับใชกฎหมาย ซึ่ง
เปนไปตามคําส่ังอันชอบธรรมของศาลกับผูใชบริการ ซึ่งรวมถึงผูใชบริการท่ีไม
เปดเผยช่ือหรือใชนามแฝงดวย โดยตองมีกระบวนการท่ีปกปองความเปนสวนตัว และ
สิทธิเบ้ืองตนในการไมเปดเผยช่ือ51  แนนอนวาในบางประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่
กฎหมายออนแอ เจาหนาที่รัฐหรือศาลจะไมใสใจกับการรักษาสมดุลระหวาง ความ
เปนสวนตัว การไมเปดเผยช่ือ และการอํานวยความสะดวกในการสืบสวนทางอาญา 
หรือการกระทําของเอกชน 
 
 
บทสรุป 
 
การคุมครองคนกลางจากความรับผิดทางกฎหมาย เปนหัวใจสําคัญในการปกปอง
อินเทอรเน็ตใหเปนพื้นที่ในการแสดงออกอยางเสรี และการเขาถึงขอมูลขาวสาร และ
ยังเปนการสงเสริมเปาหมายการพัฒนานวัตกรรมและเศรษฐกิจ เว็บไซตที่มีเนื้อหาที่
สรางโดยผูใชบริการ ไดกลายมาเปนเวทีสําคัญในการแสดงออกทุกรูปแบบ ตั้งแตการ
เขารวมทางเศรษฐกิจและการเมือง จนถึงการสรางชุมชนใหมและการส่ือสารระหวาง
กันของครอบครัวและเพื่อนๆ หากความกังวลในภาระความรับผิดของคนกลางท่ีเปน
เอกชนบีบบังคับใหเวทีตางๆ เหลาน้ีตองปดลง ศักยภาพของเทคโนโลยีไอซีทีตอ
การแสดงออกและพัฒนาเศรษฐกิจ ก็จะถูกบ่ันทอนลงดวย รัฐบาลทุกแหง ควร
เลือกใชนโยบายท่ีคุมครองคนกลาง ซึ่งเปนบุคคลสําคัญในการสงเสริมนวัตกรรม 
ความคิดสรางสรรค และการพัฒนามนุษย 
 
 
 
 
 
 
51 ผูฟองคดีแพงสามารถใชกลไกทางกฎหมายในการระบุตัวผูพูดออนไลน และศาลก็สามารถวาง
กระบวนการปองกันบางอยางได เชน ในสหรัฐอเมริกาโดยปกติกอนท่ีจะละเมิดการคุมครองการไม
เปดเผยตัว ศาลจะเรียกใหโจทกพิสูจนใหไดวาคดีมีนํ้าหนัก  และ ความจําเปนท่ีตองเปดเผยตัวมี
นํ้าหนักไมนอยไปกวาสิทธิในการพูดโดยไมแสดงตัวซ่ึงคุมครองโดยรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา 
ดูตัวอยางใน Dendrite Int’l v. Doe, 775 A.2d 756 (N.J. App. Div. 2001).     
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เก่ียวกับศูนยเพื่อประชาธิปไตยและเทคโนโลยี // www.cdt.org 
 
ศูนยเพื่อประชาธิปไตยและเทคโนโลยี (The Center for Democracy & 
Technology: CDT) เปนองคกรเพ่ือประโยชนของสาธารณะท่ีไมแสวงหากําไร โดย
มุงรักษาใหอินเทอรเน็ตเปนพ้ืนท่ีเปดกวาง สงเสริมนวัตกรรมและไมมีคาใชจาย ดวย
ความเช่ียวชาญดานกฎหมาย เทคโนโลยี และนโยบาย CDT แสวงหาทางแกไข
ปญหาท่ีสามารถทําได เพ่ือสงเสริมการแสดงออกอยางเสรี และความเปนสวนตัวใน
เทคโนโยลีเพื่อการส่ือสาร CDT มุงม่ันที่จะใหเกิดความเห็นรวมกันในทุกกลุมท่ีมีสวน
ไดเสีย กับอนาคตของอินเทอรเน็ต และส่ือโทรคมนาคมใหมๆ 
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