
แถลงการณ์ประชาสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2010 ว่าด้วยอินเทอร์เน็ตภิบาล
2010 Southeast Asia Civil Society Statement on Internet Governance

“[ท่ีประชุมอินเทอร์เน็ตภิบาลนั้นมีลักษณะ] หลายฝ่าย หลายผู้ถือประโยชน์ร่วม ประชาธิปไตย และโปร่งใส”
– วาระตูนิส 2005 (2005 Tunis Agenda)

“[เราเรียกร้อง] สังคมสารสนเทศท่ีมีคนเป็นศูนย์กลาง ครอบคลุม และมุ่งการพัฒนา … เคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษย
ชนสากลอย่างเต็มท่ี ซึ่งรวมถึงเสรีภาพในการคิดและการแสดงออก และความเป็นสากล ความไม่สามารถแบ่งแยกได้  
ความพึ่งพาอาศัยกัน และความสัมพันธ์ระหว่างกันของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานท้ังหมดท้ังปวง”
– คำประกาศหลักการการประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยสังคมสารสนเทศ 2003 (2003 Declaration of Principles 
of World Summit on Information Society)

ในโอกาสการประชุมโต๊ะกลมอินเทอร์เน็ตภิบาลระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia-Pacifc Regional Internet 
Governance Forum (APrIGF) Roundtable คร้ังแรก ท่ีฮ่องกง ระหว่างวันท่ี 15-16 กรกฎาคม 2553 พวกเรา ตัวแทนประชาสังคม
จากแปดประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขอเรียกร้องต่อท่ีประชุมอินเทอร์เน็ตภิบาล (Internet Governance Forum – IGF) และ
คณะท่ีปรึกษาผู้ถือประโยชน์ร่วมหลายฝ่าย (Multi-Stakeholder Advisory Group – MAG) ให้สนับสนุนส่งเสริมคำมั่นสัญญาและ
หลักการดังกล่าวข้างต้น ดังท่ีได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสหประชาชาติ

เราช่ืนชมผลงานของ APrIGF คร้ังแรก ท่ีได้ทำให้เกิดการอภิปรายระหว่างผู้ถือประโยชน์ร่วมหลายฝ่าย ในเร่ืองการกำกับดูแล
อินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ตภิบาล ด้วยเจตนารมณ์ของการอภิปรายเปิดรวมเอาทุกภาคส่วน เราขอเสนอมุมมองและข้อเสนอแนะต่อท่ี
ประชุม MAG ในกรุงเจนีวาท่ี Palais des Nations ระหว่างวันท่ี 28-29 มิถุนายน 2553 รวมท้ังท่ีประชุมประจำปี IGF คร้ังท่ีห้า ใน
กรุงวิลนีอุส ประเทศลิทัวเนีย ระหว่างวันท่ี 14-17 กันยายน 2553

ข้อสังเกตใหญ่จากที่ประชุมอินเทอร์เน็ตภิบาลระดับภูมิภาคเอเชียแปซิกฟิก APrIGF

เพื่อสนทนากับท่ีประชุมโต๊ะกลมอินเทอร์เน็ตภิบาลระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (AprIGF Roundtable) คร้ังท่ีหนึ่ง ท่ีฮ่องกง 
ระหว่างวันท่ี 15-16 กรกฎาคม 2553 พวกเราชาวเน็ต นักหนังสือพิมพ์ บล็อกเกอร์ นักวิชาชีพไอที และตัวแทนนอกภาครัฐจากท่ัว
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขอเสนอข้อสังเกตจากการประชุมโต๊ะกลมดังกล่าว ดังต่อไปนี้ :

1. ประเด็นคับขันของอินเทอร์เน็ตภิบาลในเอเชีย ควรเป็นประเด็นที่นำทางการอภิปรายต่าง ๆ ในอนาคตเกี่ยวกับ
นโยบายอินเทอร์เน็ตภิบาล:

ความเปิดเผยตรงไปตรงมา – Openness
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเปิดเผยและเปิดกว้าง เป็นสิทธิพื้นฐานของบุคคลทุกคน เป็นสิทธิท่ีเป็นรากฐานของการพัฒนา

ความรู้และความสามารถของบุคคลแต่ละคน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในท่ีสุดแล้วช่วยเกื้อหนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
มันจึงสนับสนุนการพัฒนามนุษย์และเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ความเปิดเผยตรงไปตรงมาเป็นกุญแจไปสู่สังคมประชาธิปไตยท่ีเปิดกว้าง การจำกัดเสรีภาพในการคิดและการแสดงออก
ออนไลน์ เช่น การเซ็นเซอร์โดยรัฐซึ่งปิดกั้นส่ือท่ีเป็นตัวกลางในอินเทอร์เน็ต เป็นภัยคุกคามอย่างหนึ่งของสังคมท่ีเปิดกว้าง การเซ็นเซอร์
โดยรัฐและการสร้างความหวาดกลัวก่อให้เกิดการเซ็นเซอร์ตัวเอง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีอันตรายอย่างยิ่ง อันจะกัดเซาะ
ประชาธิปไตยและความเปิดกว้าง

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=20687&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://rigf.asia/asia-pacific-regional-igf-aprigf-roundtable-agenda/
http://www.intgovforum.org/
http://rigf.asia/asia-pacific-regional-igf-aprigf-roundtable-agenda/
http://rigf.asia/asia-pacific-regional-igf-aprigf-roundtable-agenda/
http://rigf.asia/asia-pacific-regional-igf-aprigf-roundtable-agenda/
http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html
http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html
http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=20687&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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การเข้าถึง – Access
อินเทอร์เน็ตนั้นเป็นของทุกคน มันเป็นบริการสาธารณะ อย่างไรก็ตาม ช่องว่างดิจิทัลระหว่างประเทศและชุมชนท่ีเข้าถึง

อินเทอร์เน็ตได้และท่ีเข้าถึงไม่ได้นั้นยังคงมีอยู่ และประเด็นนี้ไม่ได้ถูกกล่าวถึงอย่างเพียงพอในการอภิปรายเร่ืองอินเทอร์เน็ตภิบาล จาก
การปรึกษาพูดคุยกันหลังท่ีประชุม APrIGF พบว่า เราจำเป็นต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษไม่เพียงกับประเด็นช่องว่างดิจิทัลระดับโลก 
แต่รวมถึงช่องว่างดิจิทัลในระดับภูมิภาคและระดับประเทศด้วย ในขณะท่ีประเทศสิงคโปร์มีสัดส่วนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตท่ีสูงถึง 70% 
ของจำนวนประชากร ประเทศเช่นพม่าและกัมพูชานั้นยังคงอยู่ท่ีปลายอีกด้านหนึ่ง ด้วยสัดส่วน 0.22% และ 0.51% ตามลำดับ เป็น
ประเทศท่ีมีอันดับต่ำท่ีสุดในบรรดา 200 ประเทศท่ีธนาคารโลกได้ศึกษา

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นพื้นฐานของการพัฒนา ปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม, ระดับ
ความยากจน, และโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี มีผลกระทบต่อการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชน ว่าจะสามารถเข้าถึงได้หรือไม่  
และจะเข้าถึงได้อย่างไร มันจำเป็นต้องมีความร่วมมือของนานาชาติท่ีจะจัดการกับนโยบายภายในท่ีก่อให้เกิดช่องว่างดิจิทัลในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และร่วมกันหาทางออกเพื่อกำจัดช่องว่างดังกล่าว

ความม่ันคงไซเบอร์ – Cyber Security
คำจำกัดความของความมั่นคงไซเบอร์ จำเป็นต้องรวมถึงองค์ประกอบท่ีระบุถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัว เสรีภาพพลเมือง และ

เสรีภาพทางการเมือง

สิทธิของปัจเจกบุคคลเหนือความเป็นส่วนตัวของเขาเอง รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องไม่ถูกละเมิดไม่ว่าด้วยเหตุผลใด 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น IPv6, ZigBee, และ RFID เมื่อใช้โดยไม่มีการดูแลท่ีโปร่งใสและรับผิดชอบ อาจนำไปสู่ภัยคุกคามต่อสิทธิ
ของบุคคลได้

สังคมสารสนเทศในทุกวันนี้เช่ือมต่ออุปกรณ์ไอทีส่วนบุคคลเข้าโดยตรงกับโลกภายนอก และไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลลงใน
เซิร์ฟเวอร์เพียงเคร่ืองเดียวอีกต่อไป เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของภาครัฐบาลและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจ ท่ีดำเนินกิจการ
เทคโนโลยีดังกล่าว การสอดส่องควบคุมและการขโมยอัตลักษณ์ยังคงเป็นภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ นโยบายความมั่นคงไซเบอร์ระดับชาติใด ๆ ก็ตาม จะต้องไม่ออกนอกแนวทางของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนและข้อตกลงสิทธิมนุษยชนนานาชาติท้ังมวล ท่ีรัฐต่าง ๆ ได้ให้การยอมรับและเข้าเป็นรัฐสมาชิก

2. โอกาสที่เราสามารถใช้เพ่ือปรับปรุงกระบวนการของการประชุม IGF ต่อไป:
ความตระหนักถึง IGF ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในระดับอาเซียนนั้นยังขาดอยู่ในปัจจุบัน มากไปกว่านั้น ตัวแทนประชา

สังคมจากท่ัวเอเชียแปซิฟิกในการประชุมโต๊ะกลม APrIGF ก็ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงความตระหนักถึง IGF เท่านั้นท่ีต้องพัฒนา แต่ยังรวม
ถึงการจัดหาส่ือการเรียนรู้ท่ีจะทำให้ IGF เข้าถึงได้โดยทุกคน การเข้าถึง IGF ท่ีมากขึ้นจะทำให้มันครอบคลุมผู้ถือประโยชน์ร่วมท่ีหลาก
หลายขึ้น ซึ่งรวมถึงกลุ่มจากประเทศท่ีพัฒนาน้อยกว่า กลุ่มชายขอบ และกลุ่มเปราะบางในเอเชียแปซิฟิก ระหว่างการประชุมโต๊ะกลม 
APrIGF การอภิปรายแลกเปล่ียนข้อมูลและความคิดแบบสองทางนั้นไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกเท่าท่ีมันจะเป็นไปได้ พื้นท่ีเปิด
สำหรับการอภิปราย การส่งเสียงวิพากษ์อย่างชัดเจน และการแนะนำทางออก จำเป็นต้องได้รับการรับประกันในงาน IGF ทุกคร้ัง 
ความพยายามดังกล่าวจะมอบประโยชน์ในทางปฏิบัติแก่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตท้ังหลาย ท้ังในปัจจุบันและอนาคต เมื่อผลลัพธ์จากการ
ประชุมโต๊ะกลุม APrIGF นั้นได้พัฒนาเข้าไปสู่แผนโรดแมปใหญ่ การวางแผนและทำให้ชัดเจนถึงบทบาทของผู้มีประโยชน์ร่วมระดับท้อง
ถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ จะช่วยส่งเสริมและปกป้องความโปร่งใสและความเป็นประชาธิปไตยของอินเทอร์
เน็ตภิบาล และนำไปสู่สังคมสารสนเทศในภูมิภาค

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=thj
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=thj
http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2
http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2
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ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมอินเทอร์เน็ตภิบาล IGF

APrIGF คร้ังแรกนี้ได้แสดงถึงโอกาสอันมีค่าท่ีจะวิเคราะห์ ท้ังประเด็นท่ี IGF ให้ความสนใจ และกระบวนการท่ีมันกำกับดูแล 
ด้วยความเคารพต่อประเด็นสำคัญเหล่านี้ และโอกาสท่ีจะพัฒนากระบวนการให้ดียิ่งขึ้น เรามีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ :

1. การออกกฎหมายท่ีปราบปรามและจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา จะ
ต้องเป็นประเด็นเร่งด่วนของอินเทอร์เน็ตภิบาลระดับโลกนับแต่นี้ทันที;

2. ผสานเอาวาระสิทธิมนุษยชนสากลเข้าไปในแผนงานของ IGF อย่างเต็มท่ี และทำงานอย่างเป็นระบบและอย่างสม่ำเสมอร่วม
กับสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วย
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก และคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ;

3. ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อเสนอนโยบายและข้อเสนอแนะของ IGF นั้นอยู่ในแนวทางเดียวกับหลักการและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
ในระดับนานาชาติ;

4. ตอกย้ำอุดมการณ์ความเปิดกว้างและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ในการประชุมประจำปีคร้ังท่ีห้าของ IGF ท่ีกำลังจะมาถึงใน
เดือนกันยายนนี้ ณ กรุงวิลนีอุส ประเทศลิทัวเนีย และในการประชุมในอนาคต ท้ังในระดับชาติและระดับอนุภูมิภาคในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียแปซิฟิก;

5. ขยายอำนาจมอบหมายท่ี IGF ได้รับออกไปอีก 5 ปี;

6. ขยายขอบเขตการติดต่อให้กว้างขึ้นไปยังประชาสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียแปซิฟิก และจัดสรรทรัพยากรการ
เงินเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของกลุ่มดังกล่าวในการประชุมประจำปีคร้ังท่ีห้าและการประชุมระดับโลกคร้ังต่อ 
ๆ ไปของ IGF พร้อมท้ังจัดให้มีการประชุม IGF ระดับชาติและระดับอนุภูมิภาค;

7. ทำให้มั่นใจได้ว่ามีการมีส่วนร่วมทางไกลอย่างกระตือรือร้นในการประชุมประจำปีดังกล่าวและการประชุม IGF คร้ังต่อ ๆ ไป 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น เว็บคาสต์ถ่ายทอดสด การประชุมวีดิโอทางไกล ทวิตเตอร์ และเคร่ืองมือส่ือทางสังคมอ่ืน ๆ;

8. รับประกันว่าการอภิปรายเชิงเทคนิคระหว่างการประชุม IGF จะปรับตัวให้เข้ากับผู้เข้าร่วมและผู้มีผลประโยชน์ร่วมหน้าใหม่ 
และรวมเอาการประเมินผลกระทบโดยนัยจากนโยบายในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับสิทธิของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและสังคมเข้าไปด้วย; 

9. พัฒนาแผนดำเนินการเพื่อให้การติดตามและเฝ้าสังเกตผลลัพธ์จาก IGF เป็นไปโดยสะดวก; และ

10. จัดการศึกษาผลกระทบ โดยองค์กรอิสระ เพื่อประเมินประสิทธิผลของ IGF ท้ังนี้ให้สอดคล้องกับหลักการท่ีได้วางไว้ในวาระ
ตูนิส 2005 และคำประกาศหลักการการประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยสังคมสารสนเทศ (WSIS) 2003 

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=20687&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=20687&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www2.ohchr.org/english/issues/opinion/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/issues/opinion/index.htm
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