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บทน า 
พรรคคอมมวินสิตจ์นี (Chinese Communist Party (ซซีพี)ี) เขา้ใจเป็นอย่างดถีงึอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้

จากอนิเทอรเ์น็ต ซึง่เป็นพืน้ทีท่ ีย่ังคงเป็นประเด็นถกเถยีง ความหวงัวา่ไซเบอรส์เปซจะเป็นพลงัในการ

เผยแพรค่วามคดิและการออกเสยีงทีไ่รข้ดีจ ากดั เผชญิกบัการตอ่ตา้นอย่างยาวนานจากทางการจนี ซึง่

ไดก้ าหนดมาตรการควบคมุเนือ้หาทีพ่ลเมอืงสามารถเขา้ถงึไดม้าตัง้แตพ่.ศ. 2540 เพยีงสามปีให ้

หลงัจากทีส่าธารณรฐัประชาชนจนี (จนี) ไดรู้จ้กักบัอนิเทอรเ์น็ต1 

นับแตน่ัน้มา จนีไดพ้ฒันา ‘เกรทไฟรว์อลล’์ (Great Firewall) อนัทนัสมัยขึน้เพือ่ปิดกัน้การเขา้ถงึ

เว็บไซตต์า่งประเทศจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม เวบ็ไซตท์ีไ่ดร้บัอนุญาตก็ยังคงอยู่ภายใตร้ะบบการคดั

กรองและการตรวจตรา เดยีวกนักบัเว็บไซตแ์ละแอปภายในประเทศ รฐับาลสัง่ปิดกัน้เนือ้หาบน

แพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีของจนี แทรกแซงเครือ่งมอืคน้หาทางอนิเทอรเ์น็ต และเพิม่ประสทิธภิาพ

ระบบความปลอดภยัสาธารณะเพือ่ตดิตามตรวจสอบการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต อย่างไรก็ตาม แมว้า่จะ

อนัตราย แตจ่นีก็ไม่เคยพยายามทีจ่ะถอนตวัออกจากไซเบอรส์เปซ แตก่ลบักนั จนีพยายามทีจ่ะแปลง

โฉมไซเบอรส์เปซดว้ยการพฒันาไปสูก่ารเป็น 'มหาอ านาจดา้นไซเบอร'์ (网络强国) อนัทีจ่รงิ รฐับาล

จนี มองวา่ไซเบอรส์เปซ คอื เครือ่งมอืส าคญัในการปรบัโฉมวาทกรรมเพือ่ประโยชนข์องทางรฐับาล ทัง้

ในประเทศและระหวา่งประเทศ 

พรรคคอมมวินสิตจ์นีมวีสิยัทศันท์ีช่ดัเจนดา้นไซเบอรส์เปซ ทีจ่ะมุ่งสรา้ง ‘ประชาคมทีม่อีนาคตของไซ
เบอรส์เปซรว่มกนั’ (网络空间命运共同体)2 ซึง่นั่นไม่ไดเ้ป็นเพยีงค าขวญั แตเ่ป็นนโยบายทีต่อ้งอาศยั

การสรา้งฉันทามตเิกีย่วกบัผูท้ ีจ่ะก าหนดกฎเกณฑ ์ ธรรมเนยีมปฏบิัต ิ และคณุคา่ของอนิเทอรเ์น็ตใน
อนาคต ในฐานะทีเ่ป็น ผูน้ ากระบอกเสยีงในการจดัตัง้ระบบการก ากบัดแูลระหวา่งประเทศดา้นไซเบอร์
สเปซ พรรคคอมมวินสิตจ์นีหวงัวา่การก ากบัดแูลอนิเทอรเ์น็ตภายในประเทศของทางพรรคเองจะไดร้บั
การเอาเยีย่งอย่างโดยเขตการปกครองอืน่ๆ อกีหลายแห่ง และเพือ่ปรบัโฉมธรรมเนยีมปฏบิัตทิัว่โลก 
เพือ่ทีจ่ะท าเชน่นัน้ พรรคคอมมวินสิตจ์นีอนุญาตใหห้น่วยงานดา้นไซเบอรส์เปซสรา้งไซเบอรส์เปซทีอ่ยู่
ภายใตก้ารตรวจตราและอทิธพิลเชงิอดุมการณ ์

การประชมุอนิเทอรเ์น็ตโลก (世界互联网大会) ทีเ่มอืงอเูจิน้ ซึง่เร ิม่ข ึน้ในพ.ศ. 2557 เป็นเวทหีนึง่ซึง่

พรรคคอมมวินสิตจ์นีใชเ้ป็นสือ่ในการสง่เสรมิแนวคดิของพรรคเกีย่วกบัอธปิไตยทางอนิเทอรเ์น็ตและ
โลกาภบิาล การประชมุประจ าปีดงักลา่ว ซึง่จดัขึน้และเป็นเจา้ภาพโดยองคก์รทีส่ าคญัของระบบ
นโยบายดา้นไซเบอรข์องประเทศจนี (网络政策系统) คอื ความพยายามอย่างรอบคอบทีจ่ะสรา้ง

ยุทธศาสตรก์ารก ากบัดแูลรว่มกนั เพือ่อ านาจทีเ่พิม่ขึน้ในการควบคมุขอ้มูลออนไลนโ์ดยรฐัชาต ิและการ
รบัเอามาตรฐานและธรรมเนยีมปฏบิัตทิีพ่ัฒนาขึน้โดยพรรคคอมมวินสิตจ์นีมาใช ้

การสรา้งความยนิยอมและการควบรวมสมาชกิเป็นหัวใจส าคญัของกฎเกณฑข์องพรรคคอมมวินสิตจ์นี

มาชา้นาน เราจงึควรใหค้วามสนใจมากขึน้กบัผูท้ ีอ่ยู่ในประชาคมไซเบอรแ์ห่งนี ้รวมถงึวสิยัทศันท์ีพ่วก

เขามรีว่มกนัตอ่อนาคตของไซเบอรส์เปซ ประเทศทีข่าดกฎเกณฑด์า้นไซเบอรท์ีค่รอบคลมุควร

ระมัดระวงัเมือ่พูดคยุแลกเปลีย่นกบัพรรคคอมมวินสิตจ์นีเกีย่วกบัแนวคดิในการจดัตัง้ยทุธศาสตรก์าร

รว่มกนัก ากบัดแูลดา้นไซเบอรร์ะหวา่งประเทศ แมว้า่กจิกรรมตา่งๆ เชน่ การประชมุอนิเทอรเ์น็ตโลก  

ดเูหมอืนจดัโดยประชาคมนานาชาต ิแตค่วามจรงิแลว้ กจิกรรมเหลา่นัน้จดัขึน้โดยตรงภายใตส้ านักงาน

บรหิารไซเบอรส์เปซแห่งประเทศจนี ซึง่เป็นองคก์รทีเ่กดิขึน้จากอดตีส านักงานโฆษณาชวนเชือ่จาก

ตา่งประเทศ (Office of External Propaganda) ซึง่รบัผดิชอบในการจดัการขอ้มลูและเนือ้หาทาง

อนิเทอรเ์น็ตทัว่ทัง้ประเทศจนี3 
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นโยบายดา้นไซเบอรข์องประเทศจนี: วธิกีารเชงิระบบ 
เชน่เดยีวกบันโยบายทีส่ าคญัดา้นอืน่  ๆนโยบายดา้นไซเบอรใ์นประเทศจนี ไดร้บัการพัฒนาและน าไปใช ้
ภายในระบบนโยบายแห่งชาตทิีไ่ดร้บัการจดัการในระดบัสงู ซึง่บางครัง้ก็เรยีกวา่ ซีถ่ง่ (xitong หรอื 系统)4 
ไมม่รีะบบใดสมบูรณแ์บบ และจนีเผชญิกบัคอขวดทางสถาบัน การทบัซอ้นของเขตการปกครอง และ 
ความลม้เหลวในการน าไปใชท้ีใ่หผ้ลหายนะใหญ่หลวงในหลายๆ ดา้นของนโยบาย จากขอ้มูลทีผ่่านมา 
ขอบเขตและระบบตา่งๆ ของนโยบายสามารถด าเนนิการรว่มกนัโดยสถาบันตา่งๆ ของพรรคคอมมวินสิตจ์นี
และรฐั ซึง่แตล่ะหน่วยงานมขีอบเขตของอทิธพิลทีช่ดัเจน ในการสรา้งนโยบาย 

ภายใตก้ารน าของเลขาธกิารพรรคสจีิน้ผงิ พรรคคอมมวินสิตจ์นีถกูมองวา่ ‘บ่อนท าลาย’ ความรบัผดิชอบ
ตา่งๆ ทีเ่คยมอบหมายใหก้บัสถาบันของรฐั (党吃政)5 ผลของการปรบัศนูยก์ลางอ านาจใหม่ใหเ้ขา้สูท่าง
พรรค ก็คอื พรรคคอมมวินสิตจ์นีในปัจจบุันมสีว่นเกีย่วขอ้งโดยตรงมากขึน้อย่างยิง่กบัทกุขัน้ตอนของ
วงรอบนโยบายในระบบนโยบายทีส่ าคญั ซึง่รวมถงึกจิการตา่งประเทศ ความมัน่คงแหง่ชาต ิการเงนิและ
เศรษฐกจิ การเมอืงและกฎหมาย และประเด็นดา้นไซเบอร ์อนัเป็นสญัญาณทีบ่่งบอกวา่ คณะกรรมการ
กลางของพรรคคอมมวินสิตจ์นีสง่อทิธพิลตอ่ระบบบรหิารของรฐัในขอบเขตนโยบายบางสว่นเพิม่ขึน้
มากกวา่ทีเ่คยภายใตค้ณะบรหิารกอ่นหนา้นี ้การท าความเขา้ใจมมุมองและองคป์ระกอบของพรรคเป็นสิง่
ส าคญัตอ่การท าความเขา้ใจบรบิทของผลจากนโยบายดา้นไซเบอร ์

ส านักงานบรหิารไซเบอรส์เปซแห่งประเทศจนี (ซเีอซ)ี มตีน้ก าเนดิมาจากอดตีส านักงานโฆษณาชวนเชือ่ 
จากตา่งประเทศของพรรค ซึง่ด าเนนิงานภายใต ้'ป้ายชือ่'6 ของรฐั คอื ส านักงานสารนเิทศแห่งคณะมุข
มนตร ี(State Council Information Office; เอสซไีอโอ) กอ่นการปฏริปูของสจีิน้ผงิในพ.ศ. 2557 เอสซี

ไอโอไดก้อ่ตัง้ส านักงานสารนเิทศทางอนิเทอรเ์น็ตแห่งรฐั (State Internet Information Office หรอื 国

家互联网信息办公室; เอสไอไอโอ) ขึน้ เพือ่ท าหนา้ทีเ่ป็นกลุม่ย่อยดา้นการจดัการอนิเทอรเ์น็ตของเอส

ซไีอโอ อย่างไรก็ตาม หลงัจากการปฏริปูในพ.ศ. 2557 ส านักงานโฆษณาชวนเชือ่จากตา่งประเทศของ
พรรคไดร้บัการควบรวมโดยกรมโฆษณาชวนเชือ่กลาง (Central Propaganda Department) ของพรรค
คอมมวินสิตจ์นี เอสไอไอโอซึง่เคยอยูใ่ตบ้ังคบับญัชาของเอสซไีอโอ ไดก้ลายมาเป็นตน้สงักดัของ
ส านักงานพรรคของ กลุม่ผูน้ ากลางดา้นความปลอดภยัทางไซเบอรแ์ละสารสนเทศใหม่ (Central 
Cybersecurity and Informatisation Leading Small Group หรอื 中央网络安全和信息化领导小组 

ซึง่ตอ่มา ไดย้กระดบัเป็นคณะกรรมการกลางกจิการดา้นไซเบอรส์เปซ หรอื Central Cyberspace Affairs 
Commission) ส านักงานกลุม่ผูน้ านี ้ซึง่กอ่ตัง้ข ึน้ภายในเอสไอไอโอ ไดร้บัชือ่ภาษาองักฤษใหมค่อื 
ส านักงานบรหิารไซเบอรส์เปซแห่งประเทศจนี7 

หลงัจากพ.ศ. 2561 ซเีอซอียู่ภายใตอ้ านาจของคณะกรรมการกลางกจิการดา้นไซเบอรส์เปซแห่งพรรค

คอมมวินสิตจ์นีแตเ่พยีงผูเ้ดยีว โดยก าหนดเสน้แบ่งของอ านาจและความรบัผดิชอบโดยรวมของซเีอซทีี่

ชดัเจนยิง่ขึน้ในดา้นระบบนโยบายดา้นไซเบอรท์ัง้หมด8 ในความเป็นจรงิแลว้ การเปลีย่นแปลงนีท้ าใหซ้เีอซี

เป็นหน่วยงานก ากบัดแูลนโยบายดา้นไซเบอรข์องคณะกรรมการกลาง และไม่ไดเ้ป็นเพยีงผูต้รวจตราของรฐั

ประเภทหนึง่ดงัทีอ่าจอนมุานไดจ้ากชือ่ภาษาจนีทีใ่ชโ้ดยทัว่ไปคอื ส านกังานสารนเิทศทางอนิเทอรเ์น็ตแห่งรฐั 
 

สิง่ทีส่ะทอ้นในบทบาทของจวงหรงเหวนิกบัทางกรมโฆษณาชวนเชือ่ คอื การทีเ่อสไอไอโอไดร้บัการ

กอ่ตัง้ขึน้ภายในกลไกดา้นโฆษณาชวนเชือ่ของรฐัเพือ่ใชอ้ านาจควบคมุเนือ้หาทางออนไลนใ์หม้ากขึน้ 

ซเีอซมีอี านาจควบคมุบังคบัมากมาย ซึง่บางครัง้ก็คาบเกีย่วไปยังระบบนโยบายอืน่ๆ เชน่ โฆษณาชวน

เชือ่ หรอืเศรษฐกจิและการเงนิ11 ในฐานะองคก์รทีใ่นขณะนีอ้ยูใ่นแถวหนา้ของความพยายามทีจ่ะบรรลุ

วสิยัทศันข์องสจีิน้ผงิทีจ่ะเปลีย่นแปลงประเทศจนีใหเ้ป็นมหาอ านาจดา้นไซเบอร ์และเพือ่ใชอ้ านาจ

ดงักลา่วเพือ่ก าหนดวาทกรรมภายในประเทศและระหวา่งประเทศ ความสมัพันธอ์นัใกลช้ดิระหวา่งซเีอ

ซกีบักรมโฆษณาชวนเชือ่กลางกอ่ใหเ้กดิค าถามเชงิวพิากษ์วจิารณม์ากมายเกีย่วกบัวตัถปุระสงคข์อง

ทางองคก์ร เนือ่งจากความพยายามทีจ่ะเปลีย่นระบบการก ากบัดแูลดา้นไซเบอรข์องทางพรรคให ้

กลายเป็นตน้แบบส าหรบัหน่วยงานอืน่ๆ ในประชาคมนานาชาติ12 
 
 

 

4 สรุปนโยบาย: วสิัยทัศน์ดา้นไซเบอร์ของประเทศจีน: ส านักงานบรหิารไซเบอร์สเปซแห่งประเทศจีนก าลังสรา้งฉันทามตใิหมเ่กีย่วกับการก ากับดูแลอนิเทอร์เน็ตทั่วโลกอย่างไร 

จวงหรงเหวนิ (Zhuang Rongwen หรอื ; ดรูปูภาพที ่1) ไดเ้ผยถงึความเชือ่มโยงระหวา่งสถาบนั
เหลา่นี ้เนือ่งจากเขาก าลงัด ารงต าแหน่งรฐัมนตรชีว่ยวา่การกรมโฆษณาชวนเชือ่กลาง ผูอ้ านวยการ
คณะกรรมการกลางกจิการดา้นไซเบอรส์เปซ และผูอ้ านวยการเอสไอไอโอ9 จวงหรงเหวนิเคยรบั
บทบาทมากมายในส านักงานกจิการชาวจนีโพน้ทะเล (Overseas Chinese Affairs Office) ซึง่
ปัจจบุันอยู่ภายใตบ้ังคบับัญชาของฝ่ายการแนวรว่ม (United Front Work Department) ของ
คณะกรรมการกลางพรรคคอมมวินสิตจ์นี10 



รูปภาพที ่1: ระบบนโยบายดา้นไซเบอรข์องประเทศจนี 
 

ที่มา: ภาพประกอบของผูเ้ขียนในเอเอสพไีอ 
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คณะกรรมการกลางกจิการดา้นไซเบอรส์เปซ 

คณะกรรมการกลางกจิการดา้นไซเบอรส์เปซมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการสรา้งความมั่นใจถงึความ

ปลอดภยัและยกระดบัความสนใจของรัฐบาลจนี นอกเหนอืจากการเฝ้าสงัเกตการณ์ซเีอซ1ี3 ปัจจบุัน 

ระบบนโยบายดา้นไซเบอรข์องจนีฝังตวัอย่างแนบแน่นภายในหัวใจส าคญัของโครงสรา้งการก าหนด

นโยบายของพรรคคอมมวินสิตจ์นี โดยไดร้บัการยกระดบัจากกลุม่ผูน้ า14 (หน่วยงานประสานงานที่

จดัการกบัประเด็นดา้นนโยบายทีซ่บัซอ้นหรอืงานส าคญัทีเ่กีย่วกบัหลายสว่นของระบบบรหิาร) เป็น

คณะกรรมการ (กลุม่ผูน้ าทีไ่ดร้บัการจดัตัง้เป็นสถาบัน ซึง่ไดก้ลายมาเป็นศนูยก์ลางในการด าเนนิการ

ระบบทีท่างหน่วยงานไดร้บัการจดัตัง้ขึน้มาเพือ่จดัการ) ในการปรบัโครงสรา้งคณะกรรมการกลางครัง้

ใหญ่ในพ.ศ. 256115 คณะกรรมการดงักลา่วไดร้บัพจิารณาวา่เป็นหน่วยงานทีม่คีวามเป็นถาวรมากกวา่

และไดร้บัการจดัหาบุคลากรมาเป็นอย่างด ีซึง่ตา่งจากกลุม่ผูน้ าซึง่ท าหนา้ทีเ่ป็นหน่วยงาน

ประสานงานของสว่นราชการส าหรบัหลายกระทรวง การยกระดบักลุม่ผูน้ าขึน้เป็นคณะกรรมการบ่ง

บอกถงึการทีร่ฐับาลกลางใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัดา้นไซเบอรเ์ป็นล าดบัตน้ๆ ในนโยบายใน

อนาคตของทางคณะฯ16 

 

ส านกังานบรหิารไซเบอรส์เปซแหง่ประเทศจนี 

ซเีอซ ีซึง่เป็นหน่วยงานควบคมุบังคบัใหม่ทีเ่ชือ่มโยงอยู่กบัส านักงานสารนเิทศแห่งคณะมุขมนตร ีและ

อยู่ภายใตอ้ านาจในการสัง่การของทัง้กลุม่ผูน้ าและส านักงานคณะมุขมนตร ีหรอืเรยีกไดอ้กีอย่างวา่ 

‘คณะรฐัมนตร’ี ของจนี ไดร้บัการกอ่ตัง้ขึน้ในพ.ศ. 2556 ทางหน่วยงานไดร้บัหนา้ทีร่บัผดิชอบในการ

จดัการขอ้มูลและเนือ้หาทางอนิเทอรเ์น็ตทัว่ประเทศ และตรวจตรารวมถงึจดัการการบงัคบัใชก้ฎหมาย

ทีก่ ากบัดแูลเนือ้หานัน้ๆ17 

ในภาษาองักฤษ ‘ส านักงานบรหิารไซเบอรส์เปซแห่งประเทศจนี (ซเีอซ)ี’ คอื ตวัอย่างของหลกัการ 
‘หนึง่ระบบ สองป้ายชือ่’ (一个机构两块牌子) ซึง่บ่งบอกถงึลกัษณะของการท าลายเสน้แบ่งระหวา่ง

สถาบันของพรรคและสถาบันของรฐั ในภาษาจนี ‘ซเีอซ’ี คอื ส านักงาน 2 แห่งทีแ่ยกจากกนั โดยแห่ง
หนึง่เป็นของพรรคและอกีแห่งหนึง่ เป็นของรฐั ถงึแมว้า่ทัง้ 2 หนว่ยงานจะด าเนนิงานรว่มกนัภายใต ้
บุคคลเดยีวกนัในฐานะผูน้ าของทัง้ 2 สถาบัน 

 

สถาบนัก ึง่รฐั 

สถาบันกึง่รฐัทีส่ าคญัก็เป็นสว่นหนึง่ของระบบนโยบายกลางดา้นไซเบอร ์ในขณะทีไ่ดร้บัการจดัหมวดหมู่
เป็นสว่นหนึง่ของประชาสงัคม สถาบันตา่งๆ เชน่ สมาคมความปลอดภยัดา้นไซเบอรแ์ห่งประเทศจนี 
(Cybersecurity Association of China; 中国网络空间安全协会) และสงัคมอนิเทอรเ์น็ตแห่งประเทศ
จนี (Internet Society of China; 中国互联网协会) เป็นมากกวา่หน่วยงานพันธมติรหรอื องคก์ร
ตวัแทนส าหรบัผูด้ าเนนิการดา้นไซเบอรส์เปซรายส าคญั 

สมาคมความปลอดภยัดา้นไซเบอรแ์ห่งประเทศจนียอมรบั ‘ค าแนะน า การตรวจตรา และการจดัการทาง
วชิาชพี ของส านักงานสารนเิทศทางอนิเทอรเ์น็ตแห่งรฐั’ อย่างชดัแจง้ในกฎบัตรของสมาคม18  
ทัง้สมาคมและสงัคมอนิเทอรเ์น็ตแห่งประเทศจนีไดร้บัการจดทะเบยีนกบักระทรวงกจิการพลเรอืน 
(Ministry of Civil Affairs; 民政部) ซึง่เป็นสถาบันรฐัของจนีทีม่หีนา้ทีต่รวจตราและจดัการหน่วยงาน

ทางสงัคม 

ประธานสมาคมความปลอดภยัดา้นไซเบอรแ์ห่งประเทศจนี หวงัซวิจวนิ (王秀军) ก็เคยด ารงต าแหน่ง
รกัษาการผูอ้ านวยการของทัง้ส านักงานคณะกรรมการกลางกจิการดา้นไซเบอรส์เปซและส านักงาน
สารนเิทศทางอนิเทอรเ์น็ตแห่งรฐัเชน่เดยีวกนั ประธานสงัคมอนิเทอรเ์น็ตแห่งประเทศจนี ซัง่ ปิง (尚冰) 

เป็นอดตีประธานและเลขาธกิารใหญ่ของไชน่าโมบายล ์(China Mobile) ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย
โทรศพัทเ์คลือ่นทีท่ ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกตามตวัเลข ของผูส้มัครใชบ้รกิารรวม 
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หนึง่ในบทบาทส าคญัของสงัคมอนิเทอรเ์น็ตแห่งประเทศจนี คอื การท าหนา้ทีเ่ป็นผูค้วบคมุบังคบั

กฎหมายเนือ้หาทางอนิเทอรเ์น็ตของประเทศจนีอยา่งไม่เป็นทางการ องคก์รตา่งๆ ในประเทศจนีที่

ตอ้งการรบัใบอนุญาตเป็นผูใ้หบ้รกิารเนือ้หาทางอนิเทอรเ์น็ตของจนี (ขอ้ก าหนดในการรบัโดเมน .cn) 

ตอ้งลงนามใน ‘ค าปฏญิาณสาธารณะวา่ดว้ยวนิัยในตนเองส าหรบัอตุสาหกรรมอนิเทอรเ์น็ตในจนี’ (Public 

Pledge on Self‑Discipline for the Chinese Internet Industry; 中国互联网行业自律公约)19 

ผูล้งนามตอ้งสญัญาวา่จะตรวจสอบและตรวจตราขอ้มูลบนเว็บไซตท์ัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ซึง่

ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตสามารถเขา้ถงึได ้ปฏเิสธทีจ่ะอนญุาตการเขา้ถงึเว็บไซตท์ีเ่ผยแพรข่อ้มูลที ่'เป็น

อนัตราย' และลดผลกระทบทีเ่ป็นอนัตรายของขอ้มูลนัน้ทีม่ตีอ่ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตชาวจนี20 กฎเหลา่นีส้ง่ผล

ใหส้งัคมอนิเทอรเ์น็ตแห่งประเทศจนีเป็นผูค้วบคมุบังคบัภายในระบบนโยบายดา้นไซเบอร ์เนือ่งจาก

หน่วยงานตา่งๆ ภายในประเทศจนีตอ้งปฏบิัตติามค าปฏญิาณสาธารณะจงึจะด าเนนิกจิการอย่างถกู

กฎหมายได ้

ทัง้ 2 สถาบันไดร้บัขอ้บญัญตัใิหด้ าเนนิการแลกเปลีย่นและการรว่มมอืกนัระหวา่งประเทศ ตลอดจนเขา้

รว่มในกจิกรรมการก าหนดมาตรฐานระหวา่งประเทศอยา่งตอ่เนือ่ง โดยเป็นสว่นหนึง่ของขอบขา่ยธุรกจิ

อย่างเป็นทางการของทางสถาบนั21 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



อ านาจดา้นไซเบอรข์องประเทศจนีคอือะไร 
ความสามารถในการสรา้งสภาพแวดลอ้มของขอ้มูลท าใหอ้นิเทอรเ์น็ตเป็นพืน้ทีอ่นัเตม็ไปดว้ยทัง้อนัตราย

และโอกาสทีอ่าจเป็นไปไดส้ าหรบัพรรคคอมมวินสิตจ์นี ในสภาพแวดลอ้มใด  ๆก็ตามทีไ่มม่กีารควบคมุ

และบรหิารจดัการอย่างเขม้งวดของหน่วยงาน ความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิกระแสขอ้มูลอย่างอสิระเพือ่ลม้

ลา้งระบอบการปกครองแบบเผด็จการดงัเชน่รฐับาลจนีนัน้มมีากพอใหจ้ าเป็นตอ้งเขา้มาแทรกแซง

โดยตรง ความกลวัของพรรคคอมมวินสิตจ์นีทีม่ตีอ่ผลกระทบทางการเมอืงจากโซเชยีลมเีดยี ไม่ไดเ้ป็น

แคส่มมตฐิาน ระหวา่งเหตกุารณอ์าหรบัสปรงิและการประทว้งของฮอ่งกง โซเชยีลมเีดยีมบีทบาทส าคญั

ในการเคลือ่นไหวของผูป้ระทว้ง22 

ในค าปราศรยัทีง่านประชมุครัง้แรกของกลุม่ผูน้ ากลางดา้นความปลอดภยัทางไซเบอร ์(Central 
Leading Group for Cybersecurity) ในพ.ศ. 2557 ผงิกลา่ววา่ การทีจ่นีจะเป็น ‘มหาอ านาจดา้นไซ
เบอร’์ (网络强国) ไดอ้ย่างแทจ้รงิ จนีตอ้งมเีทคโนโลยเีป็นของตนเองในฐานะ แหลง่ทีม่าของอ านาจ
ดงักลา่ว23 ส าหรบัพรรคคอมมวินสิตจ์นีแลว้ ความมัน่คงปลอดภยัจากภยัคกุคามทีอ่าจเกดิขึน้เป็นสิง่
ส าคญัสงูสดุ ความมั่นคงปลอดภยัดงักลา่วสามารถเกดิขึน้ไดจ้ากอ านาจเหนอืพืน้ที ่ไม่วา่จะเป็นพืน้ที่
ทางกายภาพ เชน่ ดนิแดน หรอืทางความคดิ เชน่ ไซเบอรส์เปซ 

การเป็นมหาอ านาจดา้นไซเบอรต์อ้งอาศยัความสามารถในการปรบัเปลีย่นไซเบอรส์เปซ ก าหนด

กฎเกณฑ ์และก าหนดธรรมเนยีมปฏบิตั ิแตท่างพรรคคอมมวินสิตจ์นีเองก็ไดย้อมรบัวา่ ประเทศจนียังไม่

สามารถท าสิง่นัน้ไดอ้ย่างสมัครสมานสามัคค ีทีก่ารประชมุอนิเทอรเ์น็ตโลกในพ.ศ. 2558 ทีเ่มอืงอเูจิน้  

สจีิน้ผงิกลา่วเนน้ย ้าวา่ ‘จนีมุ่งทีจ่ะรว่มมอืกบัประเทศอืน่ๆ เพือ่สง่เสรมิการสนทนาและการแลกเปลีย่น 

จดัการกบัความแตกตา่งอยา่งมปีระสทิธภิาพ และสง่เสรมิการบัญญัตกิฎเกณฑร์ะหวา่งประเทศในไซ

เบอรส์เปซซึง่ไดร้บัการยอมรบัโดยทัว่ไปจากทกุฝ่าย’24 

ดว้ยเหตนุี ้อ านาจดา้นไซเบอรข์องประเทศจนีจงึเป็นทัง้เรือ่งของการชว่ยเหลอืตนเอง (การพัฒนาและใช ้

ประโยชนจ์ากขดีความสามารถดา้นเทคโนโลยขีองตนเองเพือ่บรรลกุารพึง่พาตนเอง) และการควบรวม

สมาชกิ (การประกอบสรา้งฉันทามตใินระดบันานาชาตเิกีย่วกบัความคดิของประเทศดา้นการก ากบัดแูล

อนิเทอรเ์น็ตทัว่โลก) 

 

ความม ัน่คงปลอดภยัของไซเบอรส์เปซและรฐัพรรคเดยีว 

เพือ่ทีจ่ะท าใหอ้นิเทอรเ์น็ตมคีวามปลอดภยัส าหรบัพรรคคอมมวินสิตจ์นีในมาตภุมู ิเป็นสิง่ส าคญัทีท่าง

พรรคตอ้งสรา้งระบบการก ากบัดแูลไซเบอรส์เปซนอกเหนอืไปจากภายในเขตแดนของจนี ไมม่ทีางเลยที่

จะพึง่พายุทธศาสตรห์รอืวตัถปุระสงคน์ีเ้พยีงอย่างเดยีว ธรรมชาตขิองไซเบอรส์เปซในฐานะปรากฏการณ์

ระดบัโลกหมายความวา่ พรรคคอมมวินสิตจ์นีไมส่ามารถพึง่พาเพยีงภาวะผูกขาดทางอ านาจ

ภายในประเทศของทางพรรคในการรกัษาผลประโยชนแ์ละสรา้งความมั่นคงปลอดภยั อย่างไรก็ตาม ใชว่า่

ทกุรฐัจะมคีวามชดัเจน หรอืด าเนนิการเชงิรกุเทา่กบัจนีในการแสดงออกและรกัษาไวซ้ึง่ไซเบอรส์เปซใน

แบบทีต่นเองตอ้งการและกฎหมายทีด่ที ีส่ดุในการก ากบัดแูล นอกจากนี ้ใชว่า่ทกุรฐัไดน้ านโยบายและ

แนวคดิไปปฏบิัตผิา่นการด าเนนิการทีไ่ดผ้ลจรงิ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การท างานและโครงสรา้งของไซเบอร์

สเปซและขอ้มูลภายในนัน้อยา่งทีป่ระเทศจนีไดท้ า 

แนวคดิดา้นนโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดแูลไซเบอรส์เปซถอืก าเนดิขึน้จากแกน่แทข้องฝ่ายบรหิารพรรค สี

จิน้ผงิเป็นผูน้ าของหน่วยงานประสานงานและใหค้ าปรกึษาดา้นนโยบายทีอ่ยู่เหนอืระบบบรหิารอนัทรงพลงั 

ซึง่อยู่ภายใตค้ณะกรรมการกลางพรรคคอมมวินสิตจ์นีโดยตรง มมุมองสว่นตวัของเขาทีม่ตีอ่นโยบายดา้น

ไซเบอร ์ซึง่ไดร้บัการเปิดเผย ในอดุมการณร์ฐัพรรคเดยีวอย่างเป็นทางการทีเ่รยีกวา่ 'ความคดิของสจีิ้

นผงิ' มคีวามส าคญัตอ่การก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละขอบขา่ยของการควบคมุบังคบัอนิเทอรเ์น็ตภายในจนี 

และดว้ยเหตนุีจ้งึยังขบัเคลือ่นแผนตา่งๆ ในการก ากบัดแูลอนิเทอรเ์น็ตทัว่โลกในอนาคตอกีดว้ย 

สจีิน้ผงิเขา้ใจวา่ ไซเบอรส์เปซทีไ่รก้ารควบคมุบังคบัเป็นกระบวนการทีก่อ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีไ่ม่

เคยเกดิขึน้มากอ่น ซึง่ท าใหเ้กดิภยัคกุคามทีเ่ป็นไปไดต้อ่เศรษฐกจิ โครงสรา้งทางสงัคม และความมั่นคง

ปลอดภยัของระบบเผด็จการ เชน่ รฐับาลจนี: 
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โลกปัจจบุนัก าลงัเผชญิกบัความเปลีย่นแปลงส าคญั  ๆทีไ่ม่เคยปรากฏมากอ่นในหนึง่ศตวรรษ การ
ปฏวิตัทิางเทคโนโลยแีละการเปลีย่นแปลงทางอตุสาหกรรมระลอกใหมไ่ดพ้ฒันาขึน้อกีขัน้ ขอ้มูล
ในฐานะทรพัยากรไดก้ลายมาเป็นปัจจยัชนดิใหมใ่นการผลติ เทคโนโลยสีารสนเทศไดก้ลายมา
เป็นพืน้ทีแ่ห่งความไดเ้ปรยีบทางนวตักรรมดา้นใหม ่เครอืขา่ยขอ้มูลไดก้ลายมาเป็นโครงสรา้ง
พืน้ฐานประเภทใหม่ เศรษฐกจิดจิติอลไดก้ลายมาเป็นแรงขบัเคลือ่นทางเศรษฐกจิแบบใหม ่ความ
ปลอดภยัดา้นไซเบอรไ์ดก้ลายมาเป็นความทา้ทายดา้นความปลอดภยัอย่างใหม่ ซึง่ไดส้ง่ผล
กระทบตอ่โครงสรา้งเศรษฐกจิ โครงสรา้งผลประโยชน ์และโครงสรา้งความปลอดภยัทัว่โลกอย่าง
ลกึซึง้ และไดเ้พิม่นัยยะใหม่ๆ ใหก้บัความเปลีย่นแปลงส าคญัทีไ่ม่เคยปรากฏมากอ่นในหนึง่
ศตวรรษ 

当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，数据资源成为
新生产要素，信息技术成为新创新高地，信息网络成为新基础设施，数字经济成为新经济
引擎，信息化成为新治理手段，网络安全成为新安全挑战，深刻影响着全球经济格局、利

益格局、安全格局，为百年未有之大变局增添了新的内涵.25 

พรรคคอมมวินสิตจ์นีไมไ่ดเ้ป็นปรปักษ์กบัไซเบอรส์เปซ ในทางกลบักนั ทางพรรคพยายามใชป้ระโยชน์
จากอ านาจในการสรา้งความเปลีย่นแปลงของไซเบอรส์เปซเพือ่ผลประโยชนด์า้นการพัฒนาและความ
ปลอดภยัของทางพรรคเอง การเดนิทางสูก่ารเป็นมหาอ านาจดา้นไซเบอรข์องจนี ไมไ่ดม้เีป้าหมายเพือ่
สรา้งอนิเทอรเ์น็ตในรปูแบบทีต่นเองเลอืก แมว้า่โดยแกน่แทแ้ลว้ สิง่นัน้จะเกดิขึน้แลว้ภายในประเทศผ่าน
เกรทไฟรว์อลลก็์ตาม แตเ่ป้าหมาย คอื การท าใหอ้นิเทอรเ์น็ตทีอ่ยู่นอกเขตการปกครองของจนีปรบัตวัให ้
เขา้กบับุรมิภาพดา้นการพัฒนาทางเศรษฐกจิ การบรหิารจดัการทางสงัคม และความปลอดภยัแห่งชาติ
ของพรรคคอมมวินสิตจ์นี 

วธิกีารทีท่างพรรคคอมมวินสิตจ์นีปรบัเปลีย่นเป้าหมายภายในประเทศเหลา่นัน้ใหก้ลายเป็นกฎเกณฑ์
ระหวา่งประเทศ เกีย่วขอ้งกบัการใชร้ะบบเพือ่โนม้นา้วกลุม่ตา่งๆ นอกพรรคเพือ่สรา้งพันธมติรและ
ผูส้นบัสนุน จากนัน้ ทางพรรคจงึสามารถเปลีย่นการโนม้นา้วดงักลา่วใหเ้ป็นการด าเนนิการอย่างเป็น
รปูธรรม ซึง่เป็นการปกป้องพรรคคอมมวินสิตจ์นีจากสิง่ทีท่างพรรคหวัน่เกรงมากทีส่ดุ นั่นคอืการสญูเสยี
อ านาจ26 ระบบนโยบายดา้นไซเบอรข์องจนีไดน้ าหลากหลายแนวทางมาใชเ้พือ่ควบรวมองคก์รระหวา่ง
ประเทศและบม่เพาะพันธมติรตา่งประเทศ แนวทางเหลา่นัน้ประกอบดว้ยการทีส่ถาบนัของพรรค
คอมมวินสิตจ์นีจดัการประชมุและการแลกเปลีย่นระดบันานาชาต ิเพือ่สง่เสรมิและสรา้งแรงสนับสนุนตอ่
แนวคดิทีเ่กีย่วขอ้ง 2 ประการ: 'อธปิไตยทางอนิเทอรเ์น็ต' และ 'ประชาคมทีม่อีนาคตของไซเบอรส์เปซ
รว่มกนั' การเผยใหร้ฐัอืน่ๆ เห็นถงึความสามารถในการใชไ้ซเบอรส์เปซเพือ่ก าหนดและควบคมุบังคบั
ความคดิเห็นทีไ่ม่ตรงกนัในสงัคมของประเทศเอง เป็นสว่นหนึง่ของยุทธศาสตรก์ารควบรวมสมาชกิ 

 

‘อธปิไตยทางอนิเทอรเ์น็ต’ 

‘อธปิไตยทางอนิเทอรเ์น็ต’ หรอื ‘อธปิไตยดา้นไซเบอร’์ (网络主权) เป็นหนึง่ในหลกัการ 4 ขอ้ทีส่จี ิ้

นผงิไดส้ ือ่สารออกมาอย่างชดัเจนเกีย่วกบัความจ าเป็นในการเปลีย่นแปลงระบบการก ากบัดแูล
อนิเทอรเ์น็ตทัว่โลกดว้ยวธิกีารทีค่ลา้ยคลงึกบั ตน้แบบของพรรคคอมมวินสิตจ์นี ดว้ยหลกัการของ
ความเสมอภาคทางรฎัฐาธปัิตยท์ีถ่อืมัน่ในกฎบัตรสหประชาชาต ิสจีิน้ผงิเสนอวา่ รฐัตา่งๆ มสีทิธิ ์
'โดยอสิระทีจ่ะเลอืกวถิทีางในการพฒันาดา้นไซเบอร ์ตน้แบบการควบคมุบังคบัดา้นไซเบอร ์และ
นโยบายสาธารณะเกีย่วกบัอนิเทอรเ์น็ต และมสีว่นรว่มในการก ากบัดแูลไซเบอรส์เปซระหวา่งประเทศ
บนจดุยนืทีเ่ทา่เทยีมกนั'27 

รฐัทัง้หมดตา่งควบคมุบังคบัไซเบอรส์เปซดว้ยกฎหมายและขอ้บังคบัในระดบัหนึง่ ส ิง่ทีท่ าใหค้วาม
พยายามของจนีแตกตา่งไปจากของประเทศอืน่ๆ คอื ความเชือ่ทีว่า่ตนเองมสีทิธิใ์นการใชอ้ านาจ
ควบคมุอนิเทอรเ์น็ตภายในประเทศโดยสิน้เชงิ ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่ขยายอ านาจควบคมุนัน้ไปทัว่
โลก จนีตอ้งการใหป้ระเทศอืน่ๆ ท าตามตน้แบบของตน เพือ่สรา้งระบบการก ากบัดแูลทัว่โลกซึง่
ตัง้อยู่บนมาตรฐานทีก่ าหนดขึน้โดยพรรคคอมมวินสิตจ์นี 

ในเอกสารขอ้มูลทีเ่ผยแพรโ่ดยส านักงานสารนเิทศแห่งคณะมุขมนตรเีมือ่พ.ศ. 2553 จนีไดย้นืยันถงึ
สทิธิข์องตนเองในฐานะรฐัอธปิไตยทีจ่ะก ากบัดแูลไซเบอรส์เปซในรปูแบบเดยีวกบัทีท่ ากบัพืน้ทีท่าง
กายภาพของเขตแดนทีต่นเป็นเจา้ของ ในเอกสารดงักลา่ว จนีกลา่ววา่ 'อนิเทอรเ์น็ตภายในเขตแดน
ของจนีอยู่ภายใตข้อบเขตอธปิไตยของจนี อธปิไตยทางอนิเทอรเ์น็ตของจนีควรไดร้บัความเคารพ
และรกัษาไว ้’28 
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หนึง่ทศวรรษถดัมา บทความวชิาการชิน้หนึง่ซึง่ไดร้บัการสนบัสนุนรว่มโดยสมาคมความปลอดภยั

ดา้นไซเบอรส์เปซแห่งประเทศจนี และเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องส านักงานบรหิารไซเบอรส์เปซแห่ง

ประเทศจนีนัน้ยิง่ทวคีวามชดัเจนขึน้เกีย่วกบัความเชือ่มโยงระหวา่งอธปิไตยของรฐักบัไซเบอร์

สเปซ: 

อธปิไตยดา้นไซเบอรเ์ป็นการขยายขอบเขตโดยธรรมชาตขิองอ านาจอธปิไตยของรฐัในไซเบอรส์เปซ 

อ านาจดงักลา่ว คอื อ านาจสงูสดุและอสิระภายนอกทีป่ระเทศหนึง่ๆ ไดร้บัผ่านสิง่อ านวยความสะดวก

ทางเครอืขา่ย เอนทติเีครอืขา่ย พฤตกิรรมของเครอืขา่ย และขอ้มลูเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งภายในเขต

แดนของประเทศบนพืน้ฐานแห่งอธปิไตยของรฐั 

网络主权是国家主权在网络空间的自然延伸，是一国基于国家主权对本国境内的网络设
施、网络主体、网络行为及相关网络数据和信息等所享有的最高权和对外独立权.29 

พรรคคอมมวินสิตจ์นีมองวา่อธปิไตยในเขตแดนและอธปิไตยดา้นไซเบอรเ์ป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถแยกออก

จากกนัได ้ทัง้ 2 แนวคดิเรือ่งอธปิไตยในเขตแดนและอธปิไตยดา้นไซเบอรม์คีวามขดัแยง้กนั พรรค

คอมมวินสิตจ์นีแสวงหาอ านาจสงูสดุในการควบคมุขอ้มูลภายในพรมแดน ในขณะทีย่งัแสวงหาอ านาจ

ควบคมุขอ้มูลและองคก์รสญัชาตจินีนอกพรมแดนประเทศจนีไปพรอ้มกนัโดยการใชอ้ านาจบังคบัองคก์ร

สญัชาตจินีทีด่ าเนนิกจิการในตา่งแดนใหร้ว่มมอืกบัทางรฐั แนวความคดินีถ้กูเปิดเผยโดยสจีิน้ผงิในการ

กลา่วสนุทรพจนเ์ปิดการประชมุอนิเทอรเ์น็ตโลกในพ.ศ. 2558 ซึง่เขาพจิารณาถงึอธปิไตยดา้นไซเบอร์

ในแบบเดยีวกบัทีผู่น้ าคนหนึง่พจิารณาถงึอธปิไตยในเขตแดน: 'ไม่ควรมปีระเทศใดทีพ่ยายามสรา้ง

ความมอี านาจดา้นไซเบอร ์แทรกแซงในกจิการภายในของประเทศอืน่ หรอืสนับสนุน มสีว่นรว่ม หรอื

รว่มกนัวางแผนท ากจิกรรมดา้นไซเบอรท์ีอ่าจบ่อนท าลายความมั่นคงแห่งชาตขิองประเทศอืน่ๆ’30 

 

‘ประชาคมทีม่อีนาคตของไซเบอรส์เปซรว่มกนั’ 

แนวคดิเรือ่ง ‘ประชาคมทีม่อีนาคตของมนุษยชาตริว่มกนั’ (人类命运共同体) ปรากฏครัง้แรกในยุค

ของหูจิน่เทาในพ.ศ. 2550 และพ.ศ. 2555 และไดพ้ฒันาขึน้ในฐานะแนวคดิในยุคของสจีิน้ผงิ31 จาก

การน ามาใชโ้ดยสจีิน้ผงิ แนวคดินีค้รอบคลมุถงึหลกัการทีว่า่ ‘ประเทศจนีทีม่สีว่นรว่มในกจิการทัว่โลก

มากขึน้ … อาจ ไดร้บัประโยชนจ์ากความมั่งคัง่และความเป็นอยู่ทีด่ขีองประชากรทัว่โลก และสง่เสรมิ 

“การปฏริปูและการพัฒนา [ของ] ระบบการก ากบัดแูลทัว่โลก”’32 แนวคดิไดก้ลายมาเป็นสิง่ส าคญั

สงูสดุของกรอบนโยบายตา่งประเทศและยทุธศาสตรแ์ห่งชาตขิองทางการจนี33 

จากขอ้มูลของซเีอซ ีวลวีา่ ‘ประชาคมทีม่อีนาคตของไซเบอรส์เปซรว่มกนั’ (网络空间命运共同体) 

ทัง้มสีว่นในการสรา้งและทัง้เป็นแนวปฏบิัตทิีส่ าคญัของแนวคดิ ‘ประชาคมทีม่อีนาคตของ มนุษยชาติ

รว่มกนั’ ในบรบิทของไซเบอรส์เปซ34 ภายใตแ้นวคดิแรก พรรคคอมมวินสิตจ์นีมุ่งทีจ่ะพัฒนาไซเบอร์

สเปซทีส่นัต ิปลอดภยั เปิดกวา้ง เนน้ความรว่มมอื และมรีะเบยีบ ซึง่สอดคลอ้งกบัทศิทางและความ

ปรารถนาของพรรค โดยทีท่างพรรคถอืวา่ทัง้หมดนีม้คีวามจ าเป็นตอ่การสรา้งระบบการก ากบัดแูล

อนิเทอรเ์น็ตทัว่โลกทีเ่ป็นพหุภาคแีละโปรง่ใส35 การประชมุอนิเทอรเ์น็ตโลกท าหนา้ทีเ่ป็นเวทสี าหรบั

การพัฒนาระบบการก ากบัดแูลอนิเทอรเ์น็ตทัว่โลกดงักลา่ว ซึง่ไดร้บัการแนะน าใหรู้จ้กัภายใตแ้นวคดิ 

‘ประชาคมทีม่อีนาคตของไซเบอรส์เปซรว่มกนั’ ในฐานะหลกัการหนึง่ภายใตข้อบเขตของ ‘ประชาคมทีม่ี

อนาคตของมนุษยชาตริว่มกนั’ การพัฒนาไซเบอรส์เปซของจนีไดก้ลายมาเป็นสิง่ทีส่มัพันธใ์กลช้ดิกบั

นโยบายตา่งประเทศและยุทธศาสตรแ์ห่งชาตขิองพรรคคอมมวินสิตจ์นี 

เมือ่สจี ิน้ผงิแนะน าใหรู้จ้กักบัแนวคดิของการสรา้ง ‘ประชาคมทีม่อีนาคตของไซเบอรส์เปซรว่มกนั’ ที่

การประชมุอนิเทอรเ์น็ตโลกประจ าปีครัง้ที ่2 ในพ.ศ. 2558 เขาไดเ้นน้ย ้าหลกัการ 4 ขอ้ของการก ากบั

ดแูลอนิเทอรเ์น็ตทัว่โลกและขอ้เสนอ 5 ประการเกีย่วกบัการพัฒนาและก ากบัดแูลอนิเทอรเ์น็ต36 

บางสว่นของหลกัการทัง้ 4 ขอ้ไดแ้ก ่‘การสง่เสรมิความเปิดกวา้งและความรว่มมอื’ และ ‘การสรา้งค าสัง่

ทีช่อบดว้ยกฎหมาย’37 แมว้า่แนวคดิเหลา่นัน้จะฟังดไูรพ้ษิภยั พรรคคอมมวินสิตจ์นีมแีผนการทีจ่ะ

สง่เสรมิความรว่มมอืในไซเบอรส์เปซเพือ่ขยายวสิยัทศันท์ีม่ตีอ่ไซเบอรส์เปซของพรรคไปยังประเทศที่

ตอ้งการความชว่ยเหลอืจากจนีในการเรง่ใหเ้กดิ 

 
 

10 สรุปนโยบาย: วสิัยทัศน์ดา้นไซเบอร์ของประเทศจีน: ส านักงานบรหิารไซเบอร์สเปซแห่งประเทศจีนก าลังสรา้งฉันทามตใิหมเ่กีย่วกับการก ากับดูแลอนิเทอร์เน็ตทั่วโลกอย่างไร 



การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานอนิเทอรเ์น็ต จนีไดส้ง่อทิธพิลตอ่สภาพแวดลอ้มอนิเทอรเ์น็ตในแอฟรกิา

แลว้ ดว้ยการสนบัสนุนดา้นเทคนคิจากจนี รฐับาลทอ้งถิน่ตา่งๆ ในแอฟรกิาตะวนัออกก าลงัเพิม่ระดบัการ

ปิดกัน้บนแพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีและอนิเทอรเ์น็ต38 

ในพ.ศ. 2562 หลงัจากทีส่จี ิน้ผงิไดเ้ผยแพรห่ลกัการก ากบัดแูลอนิเทอรเ์น็ตทัว่โลกเป็นครัง้แรกใน 

พ.ศ. 2558 คณะกรรมการผูจ้ดัการประชมุอนิเทอรเ์น็ตโลกไดเ้ผยแพรเ่อกสารแนวคดิทีช่ ือ่วา่ ‘Jointly 

Build a Community of Common Destiny for Cyberspace’ (การสรา้งประชาคมทีม่อีนาคตของไซ

เบอรส์เปซรว่มกนั) ซึง่เรยีกรอ้งใหป้ระชาคมนานาชาตทิ างานรว่มกนัเพือ่สง่เสรมิการพัฒนาและการก ากบั

ดแูลอนิเทอรเ์น็ตรว่มกนั39 ดว้ยการจดัการประชมุอนิเทอรเ์น็ตโลกและการพัฒนาแพลตฟอรม์อืน่ๆ พรรค

คอมมวินสิตจ์นีกลา่วอา้งวา่ทางพรรคสามารถ ‘สง่เสรมิการก ากบัดแูลอนิเทอรเ์น็ตทัว่โลกทีเ่ป็นธรรมและ

เสมอภาคยิง่ขึน้’40 ภายใตแ้นวคดิของการสรา้ง ‘ประชาคมทีม่อีนาคตของไซเบอรส์เปซรว่มกนั’ สจี ิน้ผงิ

เสนอทีจ่ะมอบ ‘โซลชูนัของจนีเพือ่การพัฒนาและก ากบัดแูล อนิเทอรเ์น็ตทัว่โลก และ[การ]มสีว่นรว่มใน

ภมูปัิญญาจนี’41 นีค่อืวสิยัทศันต์อ่ไซเบอรส์เปซทีม่ปีระเทศจนีเป็นศนูยก์ลาง เชน่เดยีวกบัขอ้รเิร ิม่หนึง่

แถบหนึง่เสน้ทาง ซึง่เป็นวสิยัทศันต์อ่เศรษฐกจิโลกทีม่ปีระเทศจนีเป็นศนูยก์ลาง 

ยุทธศาสตรร์ะหวา่งประเทศวา่ดว้ยความรว่มมอืดา้นไซเบอรส์เปซ (International Strategy of 

Cooperation on Cyberspace) ของจนี ซึง่ใหค้ าอธบิายถงึมมุมองและอดุมการณข์องพรรค

คอมมวินสิตจ์นีเกีย่วกบัไซเบอรส์เปซระหวา่งประเทศ กลา่วไวว้า่ไซเบอรส์เปซ ไดก้ลายมาเป็น 

‘ชอ่งทางในการเผยแพรข่อ้มูล’ ‘เครือ่งมอืขบัเคลือ่นการเตบิโตทางเศรษฐกจิ’ เครือ่งมอืพืน้ฐาน

ในการก ากบัดแูลทางสงัคม และ ‘สะพานเชือ่มโยงการสือ่สารและการท างานรว่มกนัชนดิใหม’่ 

เนือ่งจากไซเบอรส์เปซเป็นสือ่กลางชนดิใหม่ส าหรบัสิง่ทีพ่รรคคอมมวินสิตจ์นีเรยีกวา่ ความ

รว่มมอืระหวา่งประเทศ ทางพรรคเชือ่วา่ ประชาคมนานาชาตคิวรท างานรว่มกนั ‘เพือ่สรา้งระบบ

การก ากบัดแูลทัว่โลกบนพืน้ฐานของกฎเกณฑ’์ ส าหรบัไซเบอรส์เปซ42 

ภายใตข้อ้เสนอเรือ่งการก ากบัดแูลรว่มกนัทัว่โลกของสจีิน้ผงิ จนีจะมสีทิธิเ์ขา้ถงึกลไกและเครือ่งมอืใน

การก ากบัดแูลของนานาประเทศเพือ่การควบคมุและตดิตามตรวจสอบไซเบอรส์เปซ43 ซึง่หากน าไปใช ้

จรงิ จะกอ่ใหเ้กดิผลกระทบทีม่นีัยส าคญัตอ่อสิรภาพทางอนิเทอรเ์น็ตของโลก ดงัทีส่จี ิน้ผงิไดก้ลา่วถงึใน

สนุทรพจนข์องเขาในพ.ศ. 2558 อนิเทอรเ์น็ตเป็นเครือ่งมอือนัทรงพลงัในการเผยแพรข่อ้มูลและการ

ก ากบัดแูลทางสงัคม (หรอืเรยีกอกีอย่างวา่ ‘การบรหิารจดัการทางสงัคม’) การบรหิารจดัการทางสงัคม

ตอ้งอาศยัการก าหนด การจดัการ และการควบคมุสภาพแวดลอ้มในการด าเนนิงาน ซึง่จะสามารถเกดิขึน้

จรงิไดผ้่านแนวคดิเรือ่งการก ากบัดแูลรว่มกนั ของสจีิน้ผงิ44 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การโนม้นา้วใหเ้กดิการก ากบัดแูลอนิเทอรเ์น็ต
ท ัว่โลก 

อทิธพิลของการประชุมอนิเทอรเ์น็ตโลก 

หนึง่ในเวททีีเ่ดน่ชดัทีส่ดุทีถ่กูใชใ้นการเผยแพรแ่นวคดิของพรรคคอมมวินสิตจ์นีเกีย่วกบัการก ากบัดแูล
ไซเบอรส์เปซและอนิเทอรเ์น็ต คอื การประชมุประจ าปีทีจ่ดัขึน้ในมณฑลเจอ้เจยีง โดยยกเวน้การ
ประชมุเสมอืนจรงิบางสว่นทีจ่ดัขึน้ในพ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2564 อนัเนือ่งมากจากการแพรร่ะบาดของ
โควดิ-19 นบัตัง้แตพ่.ศ. 2557 ผูแ้ทนทีไ่ดร้บัเชญิไดร้บัการตอ้นรบัในเมอืงอเูจิน้ ซึง่เป็นเมอืง
ประวตัศิาสตรท์างตอนเหนอืของมณฑลเจอ้เจยีง อนัเป็นทีจ่ดัการประชมุอนิเทอรเ์น็ต  
โลก (世界互联网大会; งานดบัเบลิยูไอซ)ี งานดบัเบลิยไูอซเีป็นการประชมุทีมุ่่งสรา้งฉันทามติ

นานาชาตเิกีย่วกบั วสิยัทศันข์องพรรคคอมมวินสิตจ์นีตอ่อนิเทอรเ์น็ต โดยด าเนนิงานภายใตอ้ดุมคติ
ของพรรคคอมมวินสิตจ์นีทีว่า่ ประเทศตา่งๆ ควรรว่มมอืกนัเพือ่มุ่งสรา้ง ‘ประชาคมทีม่อีนาคตไซเบอร์
สเปซรว่มกนั’ 

งานดบัเบลิยูไอซจีดัขึน้โดยตรงโดยซเีอซ ีและรฐับาลมณฑลเจอ้เจยีง และมสี านักงานกจิการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งสหประชาชาต ิ(UN Department of Economic and Social Affairs), 
สหภาพโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ (International Telecommunication Union), องคก์าร
ทรพัยส์นิทางปัญญาแห่งโลก (World Intellectual Property Organization) และจเีอสเอ็มเอ45 เป็นผู ้
จดัรว่ม (ดรูปูภาพที ่2)46 งานดบัเบลิยไูอซไีดร้บัการน าเสนอในฐานะการประชมุระดบัโลกทีน่ าโดย
ประชาคมนานาชาต ิซึง่มุ่งดงึดดูผูเ้ขา้รว่มและวทิยากรรบัเชญิจากบรษัิทและรฐับาลตา่งประเทศ 
ถงึแมว้า่กจิกรรมนีจ้ะอยู่ในรปูแบบของการประชมุทีจ่ดัขึน้โดยประชาคมนานาชาต ิแตอ่นัทีจ่รงิแลว้
กจิกรรมนีอ้ยู่ภายใตก้ารจดัการและก ากบัดแูลของเจา้หนา้ทีพ่รรคคอมมวินสิตจ์นี 

ในพ.ศ. 2557 เมือ่งานดบัเบลิยูไอซถีกูจดัขึน้เป็นครัง้แรก นักวจิารณจ์ากผูเ้ขา้รว่มนานาชาตชิีใ้หเ้ห็นถงึ
ความยอ้นแยง้ทีป่ระเทศจนี ซึง่เป็นประเทศทีม่สีภาพแวดลอ้มสือ่ทีม่อีสิระนอ้ยทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก 
เป็นผูจ้ดักจิกรรมทีม่หีัวขอ้หลกั คอื ‘โลกทีเ่ชือ่มโยงซึง่กนัและกนั แบ่งปันและบรหิารจดัการโดยทกุคน’47 
ระหวา่งการจดังานดบัเบลิยูไอซคีรัง้แรก มรีายงานวา่ผูจ้ดังานพยายามสง่เสรมิใหผู้เ้ขา้รว่มอนมุัตคิ าแถลง
ฉบบัรา่ง ซึง่มวีตัถปุระสงคเ์พือ่น าเสนอมมุมองฉันทามตขิองผูเ้ขา้รว่มการประชมุ ดว้ยการสอดเอกสารไว ้
ใตป้ระตหูอ้งพักในโรงแรม ของผูเ้ขา้รว่มกลางดกึ48 รา่งดงักลา่วเรยีกรอ้งใหป้ระชาคมนานาชาต ิ'รว่มมอื
กนัเพือ่สรา้งระบบก ากบัดแูลอนิเทอรเ์น็ตนานาชาตทิีเ่ป็นพหุภาค ีประชาธปิไตย และโปรง่ใส และไซ
เบอรส์เปซแห่งสนัตภิาพ ความปลอดภยั ความเปิดกวา้ง และความรว่มมอื'49 

รา่งดงักลา่วไดก้ลา่วถงึความส าคญัของการใหค้วามเคารพตอ่ 'อธปิไตยทางอนิเทอรเ์น็ต' ของทกุ
ประเทศ และความส าคญัของการรกัษาความปลอดภยัดา้นไซเบอรร์ว่มกนัผ่านการตอ่สูก้บัอาชญากรรม
ไซเบอรแ์ละการปกป้องความเป็นสว่นตวั และความปลอดภยัของขอ้มูลสว่นบุคคล และเรยีกรอ้งให ้
ผูเ้ขา้รว่ม 'ท าลายชอ่งทางการเผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบัการกอ่การรา้ยทีร่นุแรงทัง้หมด' นอกจากนีย้ัง
เรยีกรอ้งใหผู้เ้ขา้รว่ม ‘แพรก่ระจาย’ ‘พลงัเชงิบวก’ (วลสี าคญัในยุคของสจีิน้ผงิ ซึง่หมายถงึเนือ้หาทีท่ า
ใหพ้รรคคอมมวินสิตจ์นีและรฐับาลมภีาพลกัษณใ์นเชงิบวก) ในไซเบอรส์เปซ เพือ่สะทอ้นถงึค าสัง่ของ
สจีิน้ผงิทีว่า่ เจา้หนา้ทีร่ฐัของจนีจะตอ้ง ‘บอกเลา่เรือ่งราวดีๆ  ของประเทศจนี’50 ขอ้เสนอเหลา่นัน้ไม่
เพยีงแตมุ่่งทีจ่ะมอบสทิธิเ์ขา้ถงึและอทิธพิลตอ่การควบคมุบังคบัอนิเทอรเ์น็ตนอกเขตการปกครองแก่
พรรคคอมมวินสิตจ์นีเทา่นัน้ แตย่ังพยายามแพรก่ระจาย ‘พลงัเชงิบวก’ อนัเป็นรปูแบบหนึง่ของการใช ้
ประโยชนจ์ากอ านาจโดยปราศจากการใชก้ าลงัไปทัว่โลก 

งานดบัเบลิยูไอซคีรัง้ลา่สดุ ซึง่จดัขึน้ในเดอืนกนัยายนพ.ศ. 2564 สะทอ้นใหเ้ห็นถงึการกวาดลา้งของ
พรรคคอมมวินสิตจ์นีทีก่ระท าตอ่บรษัิทอนิเทอรเ์น็ตและเทคโนโลยใีนจนี ในขณะทีท่างพรรคใช ้
หน่วยงานควบคมุบังคบัของรฐั ซึง่รวมถงึซเีอซ ีในการบังคบัใชร้ะเบยีบการรกัษาความปลอดภยัของ
ขอ้มูลและด าเนนิการสบืสวนเพือ่ป้องกนัการผูกขาด ทางพรรคไดพ้ยายามทีจ่ะปรบับรษัิทเทคโนโลยี
ตา่งๆ ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของทางพรรค51 งานดบัเบลิยูไอซใีนพ.ศ. 2564 มุ่งเนน้ทีก่ารรกัษา
ความปลอดภยัดา้นไซเบอรแ์ละการก ากบัดแูลขอ้มูลมากกวา่ในปีกอ่นๆ จากการอภปิรายทัง้หมด 20 
ครัง้ทีจ่ดัขึน้ระหวา่งการประชมุ ม ี4 ครัง้ทีใ่หค้วามส าคญักบัการควบคมุบังคบัขอ้มูลและ การออก
กฎหมาย การรกัษาความปลอดภยัดา้นไซเบอรแ์ละการก ากบัดแูลทางดจิติอล52 เมือ่ไดร้บัรูถ้งึแนวทาง
นโยบายใหม่ทีเ่ผยแพร ่

 
 

 
 
 

12 สรุปนโยบาย: วสิัยทัศน์ดา้นไซเบอร์ของประเทศจีน: ส านักงานบรหิารไซเบอร์สเปซแห่งประเทศจีนก าลังสรา้งฉันทามตใิหมเ่กีย่วกับการก ากับดูแลอนิเทอร์เน็ตทั่วโลกอย่างไร 



ลา่สดุโดยซเีอซ ีซึง่ก าหนดใหบ้รษัิทอนิเทอรเ์น็ตเพิม่การควบคมุการแสดงออกทางออนไลน ์ผูบ้รหิาร

จ านวนมาก ซึง่รวมถงึตวัแทนจากบรษัิทแมข่อง WeChat อย่างเทนเซ็นต ์(Tencent) ไดใ้หค้ ามั่น

สญัญา ณ งานประชมุทีจ่ะ ‘สรา้งไซเบอรส์เปซทีผ่่านการช าระลา้ง’53 แมว้า่งานดบัเบลิยูไอซจีะไดร้บัการ

ออกแบบมาส าหรบัประชาคมนานาชาต ิแตเ่นือ้หาสว่นใหญข่องการประชมุในพ.ศ. 2564 มุ่งเนน้ไปที่

ประเด็นเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มไซเบอรใ์นประเทศจนี โดยสง่เสรมิใหม้กีารควบคมุการแสดงออกทาง

ออนไลนม์ากขึน้ 

แมว้า่งานดบัเบลิยูไอซจีะพยายามดงึดดูผูเ้ขา้รว่มจากตา่งประเทศจ านวนมาก แตก็่ยังไมส่ามารถดงึดดู

การยอมรบัของชาตติะวนัตกรายส าคญัไดส้ าเร็จ รฐับาลสหรฐัฯ และรฐับาลชาตติะวนัตกอืน่ๆ ไมไ่วใ้จที่

จะสนบัสนุนงานดบัเบลิยไูอซ ีและดว้ยเหตนุีจ้งึไดส้ง่เจา้หนา้ทีข่องสถานเอกอคัรราชทตูระดบัลา่งเพือ่

เขา้รว่มการประชมุกอ่นหนา้นี้54 ยุทธศาสตรด์งักลา่วขดัแยง้กบัยุทธศาสตรข์องประเทศในเอเชยีกลาง

และรสัเซยี ซึง่ไดส้ง่คณะผูแ้ทนระดบัสงูเพือ่เขา้รว่มการประชมุ55 ในท านองเดยีวกนั ประเทศในเสน้ทาง

สายไหมทางดจิติอล (Digital Silk Road) และขอ้รเิร ิม่หนึง่แถบหนึง่เสน้ทางไดม้กีารสง่ตวัแทนเขา้

รว่มงานดบัเบลิยไูอซเีป็นอย่างด ีในขณะทีก่ารเขา้รว่มของรฐับาลสหรฐัฯ และสหภาพยุโรปนัน้เกดิขึน้

นอ้ยมาก56 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รูปภาพที ่2: ผูจ้ัดการประชุมอนิเทอรเ์น็ตโลกและพันธมติร 
 

ที่มา: ภาพประกอบของผูเ้ขียนในเอเอสพไีอ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

14 สรุปนโยบาย: วสิัยทัศน์ดา้นไซเบอร์ของประเทศจีน: ส านักงานบรหิารไซเบอร์สเปซแห่งประเทศจีนก าลังสรา้งฉันทามตใิหมเ่กีย่วกับการก ากับดูแลอนิเทอร์เน็ตทั่วโลกอย่างไร 



การประกอบข ึน้เชงิองคก์รของการประชุมอนิเทอรเ์น็ตโลก 

เมือ่ใชแ้นวทางเชงิระบบในการระบคุวามทบัซอ้นของการบรหิารระหวา่งหน่วยงานพรรคและหนว่ยงานรฐั 

ตวัอย่างดา้นลา่งนีจ้ะเนน้ความเชือ่มโยงกนัอย่างใกลช้ดิระหวา่งกรมโฆษณาชวนเชือ่กลาง ซเีอซ ีและ

งานดบัเบลิยูไอซ ีการระบุพืน้ทีท่บัซอ้นเหลา่นัน้จะแสดงใหเ้ห็นถงึ การใชป้ระโยชนจ์ากงานดบัเบลิยู

ไอซขีองพรรคคอมมวินสิตจ์นี ในฐานะเครือ่งมอืเผยแพรร่ะเบยีบวาระของนโยบายตา่งประเทศของแนว

รว่มของพรรค เพือ่ก าหนดธรรมเนยีมปฏบิตัสิ าหรบัประชาคมไซเบอรร์ะหวา่งประเทศ 

ในการเตรยีมการส าหรบัการประชมุในพ.ศ. 2562 และพ.ศ. 2563 คณะมุขมนตรขีองจนีไดจ้ดังานแถลง

ขา่ว โดยใหต้วัแทนทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้กลา่วถงึงานดบัเบลิยูไอซ ีในพ.ศ. 2563 ผูอ้ านวยการซเีอซ ีจา้ว

เจอ๋เหลยีง (Zhao Zeliang) รบัหนา้ทีต่วัแทนผูไ้ดร้บัการแตง่ตัง้ และในขา่วแจกไดร้ะบุวา่ จา้วเจอ๋เหลยีง

ไดร้บัมอบหมายความรบัผดิชอบโดยคณะกรรมการผูจ้ดังานดบัเบลิยูไอซใีหพู้ดคยุถงึการเตรยีมการ

ส าหรบังานดบัเบลิยไูอซ ีทีง่านแถลงขา่วในพ.ศ. 2563 จกูัว้เสยีน (Zhu Guoxian) (สมาชกิของ

คณะกรรมาธกิารสามัญประจ าสภาของคณะกรรมการมณฑลเจอ้เจยีง และผูอ้ านวยการกรมโฆษณาชวน

เชือ่ของคณะกรรมการมณฑลเจอ้เจยีง) ไดเ้ขา้รว่มงานเพือ่พดูคยุถงึการเตรยีมการส าหรบังานดบัเบลิยู

ไอซเีชน่กนั57 

ทีง่านแถลงขา่วเรือ่งงานดบัเบลิยไูอซใีนพ.ศ. 2563 จา้วเจอ๋เหลยีงไดอ้ธบิายวา่ งานดบัเบลิยูไอซี

ประจ าพ.ศ. 2563 จะแสวงหาวธิกีารน าความคดิของเลขาธกิารพรรคสจีิน้ผงิเกีย่วกบัแนวคดิวา่ดว้ย

ประเทศจนีในฐานะมหาอ านาจดา้นไซเบอรไ์ปปฏบิัต ิรวมถงึแนวคดิวา่ดว้ยการสรา้งอนาคตของไซ

เบอรส์เปซรว่มกนั จา้วเจอ๋เหลยีงไดก้ลา่วอกีดว้ยวา่ งานดบัเบลิยไูอซจีะชว่ยในการสรา้งเวทรีะดบั

นานาชาตใินการก ากบัดแูลอนิเทอรเ์น็ตทัว่โลกรว่มกนัอย่างตอ่เนือ่ง58 เจา้หนา้ทีพ่รรคคอมมวินสิตจ์นี

รายอืน่ๆ ซึง่รวมถงึหวงคนุหมงิ (Huang Kunming) (สมาชกิเจา้กรมการเมอืงใหญ่แหง่คณะกรรมการ

กลาง ประธานกรมโฆษณาชวนเชือ่กลาง และประธานกลุม่ผูน้ าส าหรบัการรณรงคเ์พือ่การเรยีนรูแ้ละ

การศกึษาประวตัศิาสตรพ์รรค) ไดร้ว่มพดูในงานดบัเบลิยูไอซดีว้ย59 

จวงหรงเหวนิ (รฐัมนตรชีว่ยวา่การกรมโฆษณาชวนเชือ่กลาง ผูอ้ านวยการคณะกรรมการกลางกจิการดา้น

ไซเบอรส์เปซ และผูอ้ านวยการเอสไอไอโอ ทีก่ลา่วถงึกอ่นหนา้นี)้ ไดท้ าหนา้ทีเ่ป็นประธาน

คณะกรรมการผูจ้ดังานดบัเบลิยูไอซสี าหรบังานดบัเบลิยูไอซปีระจ าพ.ศ. 256360 

งานแถลงขา่วของคณะมุขมนตรเีรือ่งงานดบัเบลิยูไอซปีระจ าปีแสดงใหเ้ห็นถงึความส าคญัของการ

ประชมุนีท้ ีม่ตีอ่พรรคคอมมวินสิตจ์นี ในฐานะการปฏบิตัหินา้ทีภ่ายใตก้ารควบคมุของสวหีลนิ (Xu Lin) 

ซึง่รบัหนา้ทีท่ัง้รฐัมนตรสี านักงานสารนเิทศ แห่งคณะมุขมนตร ีและรองประธานกรมโฆษณาชวนเชือ่

กลาง งานแถลงขา่วดงักลา่วจดัขึน้เพือ่สรา้งความสอดคลอ้งกบัพันธกจิของกรมโฆษณาชวนเชือ่กลาง61 

งานดบัเบลิยูไอซไีดส้รา้งเวททีีเ่อือ้ใหพ้รรคคอมมวินสิตจ์นีเผยแพรอ่ดุมการณข์องตนเองเกีย่วกบัการ

ก ากบัดแูลอนิเทอรเ์น็ตไปสูน่านาประเทศ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทสรุป 
ภายใตข้อ้รเิร ิม่ของสจีิน้ผงิในการ ‘สรา้งประชาคมทีม่อีนาคตรว่มกนัในไซเบอรส์เปซ’ พรรคคอมมวินสิต์

จนีพยายามทีจ่ะออกนโยบายรว่มกบัรฐับาลและบรษัิทนานาชาตเิกีย่วกบักลไกในการรว่มกนัก ากบัดแูล

อนิเทอรเ์น็ตทัว่โลก หรอืภาคสว่นตา่งๆ ของชาตทิีก่ าลงัเตบิโตขึน้เป็นอย่างนอ้ย พรอ้มทัง้ปรบัโฉมธรรม

เนยีมปฏบิัตแิละมาตรฐานทัว่โลกโดยยดึตน้แบบของแนวคดิจากพรรคคอมมวินสิตจ์นีภายในประเทศ 

ความลม้เหลวทีจ่ะด าเนนิการตามขอ้รเิร ิม่นีอ้ย่างระแวดระวงั อาจสง่ผลใหเ้กดิการใชก้ลไกการปิดกัน้ใน

เขตการปกครองทีอ่ยู่นอกเหนอืไปจากประเทศจนี ดงัทีไ่ดเ้ริม่ตน้ขึน้แลว้ในหลายประเทศในแอฟรกิา 

อย่างไรก็ตาม การไดร้บัสถานะ ‘มหาอ านาจดา้นไซเบอร’์ เป็นสิง่ส าคญัส าหรบัพรรคคอมมวินสิตจ์นีในการ

สรา้งระบบการก ากบัดแูลรว่มและการพฒันาอนิเทอรเ์น็ตทีม่ปีระเทศจนีเป็นศนูยก์ลาง เพือ่ทีจ่ะไดม้าซึง่

สถานะดงักลา่ว จนีไดแ้สวงหาความรว่มมอืจากนานาชาต ิการประชมุอนิเทอรเ์น็ตโลก คอื โอกาสทีจ่นีจะ

ไดร้ว่มมอืกบัประชาคมนานาชาตเิกีย่วกบัการสรรคส์รา้งนวตักรรมการพฒันาอนิเทอรเ์น็ต นอกเหนอืจาก

การรว่มมอืกนัสรา้งกลไกการรว่มกนัก ากบัดแูลอนิเทอรเ์น็ต 

แมว้า่การประชมุอนิเทอรเ์น็ตโลกจะถกูน าเสนอออกมาในฐานะเวททีีพ่ฒันาและด าเนนิงานรว่มกนัโดย

ประเทศจนีและประชาคมนานาชาต ิแตก่ารประชมุนีก็้อยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการและการก ากบัดแูล

โดยตรงของเจา้หนา้ทีภ่ายใตร้ะบบนโยบายดา้นไซเบอรข์องจนี เนือ่งจากการขาดความโปรง่ใสภายใน

ระบบนโยบายดา้นไซเบอรข์องประเทศจนี ประเทศทีใ่หค้วามรว่มมอืกบัจนีเกีย่วกบัการพัฒนา

อนิเทอรเ์น็ตและเขา้รว่มในการประชมุอนิเทอรเ์น็ตโลกควรใชค้วามระแวดระวงั 

เมือ่พูดคยุกบัประเทศจนีในหัวขอ้ยทุธศาสตรก์ารก ากบัดแูลอนิเทอรเ์น็ตรว่มกนัและการพัฒนา

อนิเทอรเ์น็ต หลายๆ ประเทศควรพจิารณาถงึอนาคตของไซเบอรส์เปซและพจิารณาวา่ขอ้มูลใดบา้งที่

ควรเผยแพร ่และแมแ้ตค่วบคมุโดยประเทศตา่งๆ เชน่ ประเทศจนี 
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