
ขอเท็จจริงอันอันเปนประเด็นปญหาในการจัดการเครือขายสังคมออนไลนอันนำไปสูการศึกษา
แนวคิดพื้นฐานของกฎหมายท่ีใชในการจัดการเครือขายสังคมออนไลน

(๑) การจำแนกประเด็นจากขอเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการเครือขายสังคมออนไลน

ในการศึกษาถึง “แนวคิดพื้นฐานทางกฎหมายในการจัดการเครือขายสังคมออนไลน” นั้น มีประเด็นปญหา
สำคัญใน ๔ ประเด็น กลาวคือ (๑) แนวคิดในการกำหนดสถานะทางกฎหมายของเครือขายสังคมออนไลน (๒) แนวคิด
ในการจัดการเครือขายสังคมออนไลน (๓) แนวคิดในการบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ และ (๔) แนวคิดเกี่ยวกับ
บอเกิดของกฎหมายที่ใชในการจัดการเครือขายสังคมออนไลน

ในสวนนี้เปนการนำเสนอรายละเอียดในสวนของประเด็นปญหาเรื่อง แนวคิดในการจัดการเครือขายสังคม
ออนไลน โดยในประเด็นนี้มีประเด็นยอยของการศึกษาอยูดวยกัน ๓ ประเด็น กลาวคือ ประเด็นแรก ผูมีบทบาทใน
การจัดการเครือขายสังคมออนไลน ประเด็นที่สอง ที่มาของอำนาจในการจัดการเครือขายสังคมออนไลน เพื่อ
พิจารณาถึงที่มาของฐานแหงสิทธิในการจัดการของผูมีบทบาทในการจัดการเครือขายสังคมออนไลน  ประเด็นที่
สาม บทบาทในการจัดการเครือขายสังคมออนไลน และ ประเด็นที่สี่ รูปแบบหรือลักษณะในการจัดการเครือขาย
สังคมออนไลน 

(๒)  ผูมีอำนาจในการจัดการเครือขายสังคมออนไลน
ในการจัดการเครือขายสังคมออนไลนนั้น องคประกอบสำคัญในการจัดการก็คือ การจัดการเครือขายสังคม

ออนไลนนั้นเปนการจัดการโดยใคร ?  ในสวนนี้จึงเปนการนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ “ผูมีบทบาทในการจัดการ
เครือขายสังคมออนไลน” โดยจะนำเสนอถึง ที่มาของอำนาจหรือฐานแหงสิทธิในการจัดการของผูมีบทบาทในการ
จัดการเครือขายสังคมออนไลนไปพรอมกันดวย

ในทางขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในการจัดการเครือขายสังคมออนไลนนั้น  พบวา ผูมีอำนาจในการจัดการเครือขาย
สังคมออนไลนนั้นมีอยูดวยกัน ๓ กลุม กลาวคือ (๑) การจัดการเครือขายสังคมออนไลนโดยเอกชน  (๒) การจัดการ
เครือขายสังคมออนไลนโดยสังคมออนไลนและเครือขายสังคมออนไลน และ (๓) การจัดการเครือขายสังคม



ออนไลนโดยรัฐหรือโดยความรวมมือในระหวางรัฐ
กลุมแรก การจัดการเครือขายสังคมออนไลนโดยเอกชนนั้น หมายถึง การจัดการเครือขายสังคม

ออนไลนโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลในระดับภายในเครือขายสังคมออนไลนแหงเดียวกัน โดยบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีเขา
มาดำเนินการจัดการเครือขายสังคมออนไลนในกลุมนี้สามารถจำแนกไดเปนกลุมยอยไดอีก ๓ กลุม กลาวคือ 

(๑) การจัดการเครือขายสังคมออนไลนโดยผูใหบริการเครือขายสังคมออนไลน  ซึ่งมักจะปรากฎ
ใน ๒ ลักษณะ กลาวคือ การจัดการระบบทะเบียนสมาชิก และ การจัดการตามขอกำหนดที่ไดตกลงในการเขาใช
บริการเครือขายสังคมออนไลนในรูปแบบของ Term of Conditions 

(๒) การจัดการเครือขายสังคมออนไลนโดยผูดูแลสังคมออนไลน  หรือ Moderator ทั้งนี้ การได
มาซึ่งผูดูแลชุมชนออนไลนหรือสังคมออนไลนนี้ มีอยูดวยกัน ๒ วิธี คือ วิธีแรก การไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งจากผู
ใหบริการเครือขายสังคมออนไลน และ วิธีที่สอง การไดรับการแตงตั้้งโดยความเห็นชอบของสมาชิกในเครือขายสังคม
ออนไลน

(๓) การจัดการเครือขายสังคมออนไลนโดยสมาชิกในเครือขายสังคมออนไลน
กลุมที่สอง การจัดการเครือขายสังคมออนไลนโดยเครือขายสังคมออนไลน เปนการจัดการเครือขาย

สังคมออนไลนที่เกิดขึ้นโดยเครือขายสังคมออนไลน โดยการจัดการโดยเครือขายสังคมออนไลนนี้ เกิดขึ้นใน ๒ 
ลักษณะ กลาวคือ 

ลักษณะแรก การจัดการโดยเครือขายสังคมออนไลนตางสังคมกันแตอยูภายใตผูใหบริการเครือ
ขายสังคมออนไลนเดียวกัน ซึ่งจะเปนการจัดการระบบทะเบียนสมาชิกของเครือขายสังคมออนไลน ยกตัวอยางเชน ใน
กรณีของเครืือขายสังคมออนไลนของ Google ที่เร่ิมตนพัฒนาแนวคิดในการจัดการระบบสมาชิก  ๑ บุคคล ๑ ตัวตน
ในการเชื่อมตอเครือขายสังคมออนไลน

ลักษณะที่สอง การจัดการโดยเครือขายสังคมออนไลนตางกัน  การจัดการเครือขายสังคมออนไลน
ในกลุมนี้เปนการจัดการภายใตเครือขายสังคมออนไลนตางสังคมกันซึ่งมีทั้งในกรณีของการจัดการโดยวางอยูบนพื้น
ฐานของกติกาหรือกฎเกณฑที่เครือขายสังคมออนไลนเห็นชอบรวมกัน  เชน การบังคับการใหเปนไปตามสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญา ที่เรียกวา  Creative Common หรือ การบังคับการใหเปนไปตาม มารยาทในการใชเครือขาย
สังคมออนไลน ในการจัดการในลักษณะที่สองนี้เปนการจัดการที่อาจจะจำกัดอยูในเฉพาะเครือขายสังคมออนไลนที่
เห็นพองในการบังคับตามกติการวมกัน ดังนั้นกติกาหรือกฎเกณฑดังกลาวจึงมีผลใชบังคับเฉพาะในกลุมเครือขายสังคม
ออนไลนที่ยอมรับและบังคับใชตามกติกานั้นเทานั้น

กลุมที่สาม การจัดการเครือขายสังคมออนไลนโดยรัฐหรือความรวมมือระหวางรัฐ  พบวา ในการ
จัดการเครือขายสังคมออนไลน มีการจัดการโดยรัฐในฐานะเจาของดินแดนที่เครือขายสังคมออนไลนนั้นปรากฎตัว  
รวมท้ัง ในฐานะการใชอำนาจอธิปไตยเหนือประชากรที่เปนสมาชิกในเครือขายสังคมออนไลนนั้น โดยการจัดการเครือ
ขายสังคมออนไลนนั้นเปนการจัดการภายใตกฎหมายลายลักษณอักษรที่ใหอำนาจรัฐในการเขาไปจัดการเครือขาย
สังคมออนไลน หมายความวา เปนการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายภายในของรัฐและหมายรวมถึงการบังคับการ
ใหเปนไปตามกฎหมายระหวางประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐที่เก่ียวของดวย

(๓) ท่ีมาของอำนาจในการจัดการเครือขายสังคมออนไลน
ผูมีบทบาทในการจัดการเครือขายสังคมออนไลนมีอำนาจในการจัดการเครือขายสังคมออนไลน ซึ่งจำเปนที่จะ

ตองพิจารณารายละเอียดตอไปถึง “ที่มาของอำนาจในการจัดการ” นั้นวามีที่มาอยางไร  โดยทั่วไปพบวา อำนาจใน
การจัดการเครือขายสังคมออนไลนนั้น เกิดขึ้นจาก ๓ ลักษณะ กลาวคือ 

(๑) อำนาจในการจัดการที่มาจาก  “ขอตกลง” (Term of Condition) ในการเขาใชบริการเครือขาย
สังคมออนไลน อันเปนเรื่องของ “นิติสัมพันธ” ระหวางเอกชนที่ใหบริการเครือขายสังคมออนไลนกับสมาชิกของเครือ
ขายสังคมออนไลน

(๒) อำนาจในการจัดการเครือขายสังคมออนไลนที่เกิดขึ้นโดยอาศัย  “กติกาในระหวางเครือขายสังคม



ออนไลน” เปนการจัดการเครือขายสังคมออนไลนที่เกิดขึ้นภายใตความรวมมือในระหวางเครือขายสังคมออนไลน
ตางๆ ยกตัวอยางเชน ความรวมมือในการจัดการปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในระหวางเครือขายสังคมสารานุกรม
ออนไลนกับเครือขายสังคมออนไลนตางๆโดยใชเทคโนโลยีในการตรวจเนื้อหาวาเนื้อหาที่นำมาใชนั้นไดรับการอนุญาติ
จากเจาของสิทธิหรือ เรียกวา Creative Common หรือไม 

(๓) อำนาจในการจัดการเครือขายสังคมออนไลนที่มี “กฎหมายลายลักษณอักษร” อันเปนสวนของการ
บังคับใชกฎหมายบานเมือง (Positive Law) ที่มีผลใชบังคับอยูในสังคม ซึ่งอาจจะเปนกฎหมายระหวางประเทศหรือ
กฎหมายภายในของรัฐใดรัฐหนึ่งก็ได 

(๔) บทบาทของรัฐในการจัดการเครือขายสังคมออนไลน
การจัดการเครือขายสังคมออนไลนโดยรัฐหรือโดยอาศัยความรวมมือระหวางรัฐ ในการจัดการเครือขายสังคม

ออนไลนโดยรัฐนั้นเปนการจัดการโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย โดยรัฐจะเขามามีบทบาทในการจัดการเครือขาย
สังคมออนไลนใน ๔ บทบาท กลาวคือ (๑) การปดก้ัน (Block) เครือขายสังคมออนไลนที่มีลักษณะฝาฝนตอบทบัญญัติ
กฎหมายของรัฐ (๒) การกำกับดูแลเครือขายสังคมออนไลน (๓) การคุมครองตอผูที่ไดรับผลกระทบจากเครือขายสังคม
ออนไลน และ (๔) การสงเสริมหรือสนับสนุนใหเกิดการใชเครือขายสังคมออนไลนหรือสนับสนุนใหเกิดเครือขายสังคม
ออนไลนท่ีดีหรือสรางสรรค

๔.๑ บทบาทในการดูแลความมั่นคงและสรางความปลอดภัยใหเกิดขึ้นในสังคม  โดยรัฐยอมรับบทบาท
หลักในการแสดงอํานาจของรัฐในฐานะของเจาของดินแดนในดำเนินการเพื่อดูแลความปลอดภัยของคนในสังคม โดยมี
จุดมุงหมายสูงสุดคือการทำใหสังคมเกิดการพัฒนาอยางมั่นคง บทบาทของรัฐในสวนนี้สงผลใหรัฐมีหนาที่ดังนี้ (๑) 
หนาท่ีในการรักษาไวซึ่งระบอบการปกครองของรัฐ (๒) หนาท่ีในการดำเนินการปราบปรามการกระทำของมนุษยใน
สังคมหรืออาจสงผลกระทบดานลบตอความสงบเรียบรอย หรือ ศึลธรรมอันดีของสังคม  (๓) หนาที่ในการดำเนินการ
ปราบปรามความสัมพันธระหวางมนุษยในสังคมที่มีเนื้อหาที่เปนภัยตอสังคม หรือ ความสัมพันธหรือการกระทำของ
มนุษยในสังคมท่ีสงผลหรืออาจสงผลกระทบดานลบตอความสงบเรียบรอย หรือ ศึลธรรมอันดีของสังคม  (๔) หนาที่ใน
การสรางกลไกในการคุมครองดูแลมนุษยในสังคม หมายรวมถึง หนาท่ีในการจัดทำกระบวนการยุติธรรมเพื่อสราง
ความเปนธรรมใหกับมนุษยในสังคม1

๔.๒ บทบาทในการใหความคุมครองมนุษยในสังคม โดยรัฐยอมรับบทบาทภาระหนาที่ในการใหความ
คุมครองมนุษยในสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิง มนุษยที่ตองการไดรับการดูแลเปนพิเศษ กลาวคือ ในกลุมเด็ก เยาวชน 
สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการในสวนนี้ รัฐจึงมีหนาที่ในการใหความคุมครองในเรื่องตางๆใน ๓ เร่ืองหลัก กลาวคือ 

(๑) หนาที่ในการใหความคุมครองบุคคลธรรมดาภายใตฐานแหงสิทธิในความเปนมนุษย  และ 
เสรีภาพในดานตางๆของมนุษยในสังคม โดยทั่วไปการใหความคุมครองนี้หมายถึง การคุมครองและบังคับการใหเปน
ไปตามสิทธิในความเปนมนุษย ทั้งนี้ ในกรณีพิเศษ ซึ่งหมายถึง การใหความคุมครองแกบุคคลที่มีความออนแอหรือ
ตองการไดรับการดูแลเปนพิเศษ รัฐมีหนาที่ในการใหความคุมครองแกบุคคลเหลานี้อยางเขมขนมากกวากรณีทั่วไป 2 

1 ในกรณีของประเทศไทย ปรากฎรายละเอียดในสวนที่ ๔ ของหมวดที่ ๕ แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม  มาตรา ๘๑ 
กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ โดยกำหนดใหรัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายดานกฎหมายและการ
ยุติธรรม ดังตอไปนี้  (๑) ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอยางถูกตอง  รวดเร็วเปนธรรม และทั่วถึง (๒) 
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิด ทั้งโดยเจาหนาที่ของรัฐและโดยบุคคลอื่น และตองอำนวยความ
ยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน (๓) จัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ดำเนินการเปนอิสระเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ (๔) จัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ดำเนินการ
เปนอิสระ และ (๕)  สนับสนุนการดำเนินการขององคกรภาคเอกชนที่ใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน 

2   ในกรณีของประเทศไทย ปรากฎรายละเอียดในสวนที่ ๓ ของหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐  แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม  โดยรัฐตองดำเนินการ
คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน 



เชน การใหความคุมครองในการเขาถึงและใชสิทธิในการไดรับการบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ  เปนตน
(๒) หนาท่ีในการใหความคุมครองในการใชสิทธิและเสรีภาพของเอกชนในดานตางๆ โดยหมาย

ถึง สิทธิในทรัพยสิน สิทธิในการเมือง สิทธิในทางเศรษฐกิจ เชน การใชสิทธิเหนือทรัพยสินของเอกชน การใชสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม เปนตนรวมไปถึง เสรีภาพในดานตางๆของมนุษยดวย ยกตัวอยางเชน สิทธิและเสรีภาพสวน
บุคคล สิทธิและเสรีภาพในเคหสถาน สิทธิและเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ เปนตน

(๓) หนาที่ในการคุมครองเพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับคูกรณีในนิติสัมพันธ  โดยเฉพาะอยางย่ิง
ในนิติสัมพันธท่ีมีฝายใดฝายหนึ่งในนิติสัมพันธ อยูในฐานะผูเสียเปรียบหรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูมีอำนาจในการตอ
รองมากกวา โดยในกรณีดังกลาวนี้ รัฐก็มีหนาที่ในการเขาไปใหความคุมครองและสรางความเปนธรรมใหเกิดกับบุคคล
ในสังคม ยกตัวอยางเชน การใหความคุมครองผูบริโภคสินคา หรือ ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม เปนตน 

๔.๓ บทบาทของรัฐในการสงเสริมหรือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาดานตางๆในสังคม โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการพัฒนามนุษยในสังคม บทบาทสำคัญอีกบทบาทหนึ่งของรัฐก็คือการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาในดานตางๆ  ทั้ง
ดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ การเมืองการปกครองรวมทั้งการบริหารจัดการสังคม ภายใตบทบาทนี้เอง รัฐจึง
มีหนาที่ตางๆดังนี้ 

(๑) หนาที่ในดานการพัฒนาสังคม และ การพัฒนาคนในสังคม โดยที่สังคมประกอบดวยมนุษย
ที่มาอยูรวมกัน เมื่อมนุษยในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะสงผลสังคมเกิดการพัฒนาและมีความมั่นคงในสังคมตามไป
ดวย ดังนั้นรัฐจึงมีหนาที่ในการสงเสริมหรือสนับสนุนในดานการพัฒนามนุษยในสังคม  โดยการสงเสริมหรือสนับสนุน
ใหมนุษยในสังคมมีความรูความสามารถในดานตางๆ โดยเฉพาะในดานการศึกษา 

(๒) หนาท่ีในดานการพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโต เพื่อทำใหมนุษยในสังคมมีความมั่นคงในชีวิต สง
ผลตอหนาที่ของรัฐในการที่จะสงเสริมใหเกิดการพัฒนาในดานการประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพ  ในกรณีของ
ประเทศที่ใหความสำคัญกับการเปดตลาดเสรี รัฐยอมมีหนาที่ในการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรม
โดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 

(๓) หนาที่ในดานการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการสังคม  โดยรัฐมีหนาที่ในการสง
เสริมหรือสนับสนุนใหมนุษยในสังคมมีสวนรวมในทางการเมืองการปกครอง3 หนาที่ในการสงเสริมสนับนสนุนใหมีการ
ใชสิทธิในดานตางๆที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมในทางการเมือง เชน การใชสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  
การใชสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม เปนตน รวมไปถึง การมีสวนรวมในการบริหารจัดการสังคมหรือการบริหาร
จัดการบานเมือง  

๔.๔ บทบาทในการกํากับดูแล 4 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของรัฐในการกำกับดูแลนั้น เปนแนวคิดที่เกิดขึ้น

3 ในกรณีของประเทศไทย ปรากฎรายละเอียดในสวนที่ ๙ ของหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับหนาที่ของรัฐในการดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในสวนนี้  เชน (๑) 
สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น (๒) การ
สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการ
จัดทำบริการสาธารณะ (๓) การสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐทุกระดับ ในรูป
แบบองคกรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น (๔) การสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง 
และจัดใหมีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง (๕) การสงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการ
เมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การมีสวนรวมของประชาชนตามมาตรานี้ตองคำนึง
ถึงสัดสวนของหญิงและชายที่ใกลเคียงกัน 
4 การกำกับดูแลมีความแตกตางจากการควบคุมบังคับบัญชา  โดยการควบคุมบังคับบัญชา (controle hierarchique) เกิดขึ้นจาก
ความจำเปนในการบังคับใหเปนไปตามกฎระเบียบสำหรับการปกครองภายในขององคกรจัดทำบริการสาธารณะ  หรือฝายปกครอง
น่ันเอง อำนาจเชนนี้มุงไปที่การที่ผูบังคับบัญชาสามารถสั่งการไดทุกประการใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติทั้งยังรวมไปถึงการที่จะเพิกถอน  
เปลี่ยนแปลงหรือกระทำการแทนในเรื่องที่ผูใตบังคับบัญชามีหนาที่ตองปฏิบัติหรือไดปฏิบัติไปแลวอีกดวยลักษณะเหลานี้ของอำนาจ
ควบคุมบังคับบัญบัญชา แสดงใหเห็นชัดเจนวาอำนาจเชนนี้ยอมไมสอดคลองกับการนำไปใชกับองคกรที่จัดตั้งขึ้นโดยใหมีความเปน



ภายใตแนวคิดในการจัดทำหรือจัดใหมีการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ  โดยองคกรท่ีทำหนาที่ในการกำกับ
ดูแลจะทำหนาท่ีในการกำกับดูแลองคกรที่อยูในกำกับดูแลเพื่อดำเนินการดานการบริการสาธารณะ  ซึ่งเปนกิจการหรือ
การดำเนินกิจกรรมตาง ๆที่อยูภายใตการอำนวยการหรือในการควบคุมของฝายปกครองเพื่อตอบสนองความตองการ
สวนรวมของประชาชน ซึ่งกิจการเหลานั้นโดยสภาพแลว ไมอาจจะบรรลุผลสำเร็จตามเปาประสงคไดหากปราศจาก  
การแทรกแซงของอำนาจที่มีอยูตามกฎหมาย 

ทั้งนี้ ลักษณะสำคัญของการบริการสาธารณะ (๑) การบริการสาธารณะเปนกิจกรรมที่อยูภายใตการอำนวย
การหรือในการควบคุมของฝายปกครอง (๒) การบริการสาธารณะตองมี วัตถุประสงคเพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนสวนใหญ(๓)การบริการสาธารณะอาจมีการแกไขและเปลี่ยนแปลงไดเสมอโดยกฎหมายทั้งนี้ตองเพื่อ
ประโยชนโดยสวนรวมของประชาชน (๔) การบริการสาธารณะจะตอง เปนการกระทำอยางตอเนื่อง (๕) การบริการ
สาธารณะจะตอง กระทำดวยความเสมอภาค

ในการพิจารณาถึงลักษณะการบริการสาธารณะในประเทศฝรั่งเศสนั้น มีการจำแนกเกณฑที่ใชในการพิจารณา
อยูดวยกัน ๓ เกณฑ กลาวคือ การพิจารณาโดยใช "องคกรที่รับผิดชอบตามกฎหมาย " อันหมายถึง บุคคลตาม
กฎหมายมหาชน หรือ การพิจารณาจาก "วัตถุประสงคของภารกิจ" ซึ่งตองพิจารณาถึงเรื่องของประโยชนที่สาธารณะ
จะไดรับ หรือ การพิจารณาจาก "เนื้อหาของกฎหมาย" ซึ่งใชในประเทศที่มีกฎหมายพิเศษแยกออกจากระบบกฎหมาย
แพง

การใชอำนาจรัฐในการกำกับดูแลนั้น เปนเรื่องของการใชอำนาจของรัฐในฐานะที่เปนองคกรที่กำกับดูแลใช
อำนาจกำกับดูลหนวยงานหรือองคกรที่เปนหนวยงานหรือองคกรในกำกับดูแลของรัฐที่ดำเนินกิจการที่เกี่ยวของกับ
การบริการสาธารณะ โดยองคกรที่อยูในฐานะองคกรที่ถูกกำกับดูแลจากรัฐนั้น มีทั้งในสวนขององคกรของรัฐเอง หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือ องคการมหาชน หรือ เปนเอกชนที่ไดรับสัญญาสัมปทานของรัฐในการดำเนินการกิจการดานการ
บริการสาธารณะ หรือ เปนองคกรอิสระภายใตการกำกับดูแลของรัฐก็ได

การใชอำนาจในการกำกับดูแลจึงเปนความสัมพันธระหวางองคกรที่มีอำนาจหนาที่ในการกำกับดูแลกับหนวย
งานหรือองคกรภายใตการกำกับดูแล โดยในการใชอำนาจในการกำกับดูแลนั้นไมไดเปนการใชอำนาจในลักษณะความ
สัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา การใชอำนาจในการกำกับดูแลจึงเปนการใชอำนาจที่มีเงื่อนไข  โดย
หนวยงานหรือองคกรที่มีอำนาจหนาที่ในการกำกับดูแลจะใชอำนาจในการกำกับดูแลหนวยงานในกำกับดูแลไดตอเมื่อ
กฎหมายใหอำนาจไวและตองเปนไปตามรูปแบบที่่กฎหมายกำหนด ยกตัวอยางเชน พระราชบัญญํติวาดวยองคกร
จัดสรรคลื่นความถี่่ กำกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓5  

(๕) ลักษณะหรือรูปแบบในการจัดการเครือขายสังคมออนไลน 
การจัดการเครือขายสังคมออนไลนในรูปแบบหรือลักษณะใดนั้นขึ้นอยูกับสถานะวามีสถานะทางกฎหมายเปน

อยางไร กลาวคือ 
(๑) หากมีสถานะเปนบุคคลหรือนิติบุคคล ยอมสงผลตอผูใหบริการเครือขายสังคมออนไลนในการจัดสรร

ทะเบียนสมาชิก และสงผลตอการใชอำนาจอธิปไตยของรัฐในการจัดสรรเอกชน รวมทั้ง การกำหนดสถานภาพของ
เอกชน ซึ่งรัฐที่ใชอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนและเหนือประชากรก็จะเริ่มตนดำเนินการเพ่ือใหเกิดการรับรูของรัฐ 
(State Recognition) โดยการจัดทำเอกสารทางทะเบียน และ บังคับการใหเปนไปตามสิทธิ 

อิสระ (autonomie) แยกออกไปจากฝายปกครอง โดยอำนาจในการควบคุมบังคับบัญชาประกอบดวยลักษณะ ๓ ประการคือ เปน
อำนาจที่จะสั่งการใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม (pouvoir d’instruction) เปนอำนาจที่จะสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงการกระทำของ
ผูใตบังคับบัญชา (pouvoir de reformation) และผูบังคับบัญชาสามารถใชอำนาจนี้กระทำการแทนผูใตบังคับบัญชา (pouvoir de 
substitution)
5 สุรพล นิติไกรพจน,ขอความคิดขอความคิดบางประการเกี่ยวกับการกำกับดูแล (tutelle) 
สืบคนจาก www.lawonline.co.th เมื่อวันที ่๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖)



(๒) ในกรณีท่ีมีสถานะเปนนิติสัมพันธ ก็จำเปนที่จะตองพิจารณาถึงการเลือกใชกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับ
กับนิติสัมพันธ ทั้งนี ้ในการพิจารณาประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับนิติสัมพันธก็จะเปนการพิจารณาปญหาเก่ียว
กับความสมบูรณของนิติสัมพันธ การบังคับใหเปนตามสิทธิหนาที่ตามขอกำหนดในนิติสัมพันธ หรือ การสิ้นสุดแหงนิติ
สัมพันธ ซึ่งในสวนของความสมบูรณของนิติสัมพันธโดยพิจารณาจากเรื่อง “แบบ” ของนิติสัมพันธ กฎหมายอาจมีการ
กำหนดใหการกอนิติสัมพันธนั้นตองเปนไปตามแบบที่กฎหมายกำหนด เปนตน

(๓) ในกรณีท่ีเปน ทรัพยสิน หรือ ทรัพยสินอิเล็กทรอนิกส ยอมสงผลตอ การใชสิทธิเหนือทรัพยของ
เจาของกรรมสิทธิ์หรือผูครอบครองทรัพยสิน ในขณะที ่รัฐเองก็จะใชอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนในการกำหนด
ประเภทของทรัพยสินเพ่ือประโยชนในการใชสอยซึ่งจะพิจารณาวาเปนทรัพยสินของรัฐ ทรัพยสินสาธารณะ หรือ ของ
เอกชน รวมทั้ง การกำหนดวาเปนทรัพยสินที่ถูกกฎหมายหรือเปนทรัพยสินนอกพาณิชย โดยกฎหมายจะกำหนดความ
สมบูรณของนิติสัมพันธที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทรัพยสิทธิวาตองทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไวหรือไม

โดยสรุปแลว รูปแบบหรือลักษณะในการจัดการเครือขายสังคมออนไลนเปนอยางไรนั้น ยอมขึ้นอยูกับสถานะ
ทางกฎหมายของเครือขายสังคมออนไลน โดยรัฐตองบังคับการใหเปนไปตามสิทธิตามสถานะ และเพ่ือทำใหเกิดการ
บังคับการใหเปนไปตามสิทธิไดนั้น รัฐจึงเร่ิมตนดวยการดำเนินการเพื่อทำใหเกิดการรับรูของรัฐซึ่งหมายถึงการดำเนิน
การทางทะเบียน ในกรณีของบุคคล ก็คือ การรับรองการเกิด และ การแจงเกิด หรือการจดทะเบียนกอต้ังนิติบุคคล 
แตหากเปนนิติสัมพันธหรือเปนทรัพยหรือทรัพยสิน ก็จะนำไปสูการกำหนดแบบของการกอนิติสัมพันธ ดังนั้น แนวคิด
พ้ืนฐานทางกฏหมายในการกำหนดรูปแบบหรือลักษณะในการจัดการเครือขายสังคมออนไลนจึงตองพิจารณาวาเครือ
ขายสังคมออนไลนมีสถานะเปนอยางไร ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงในแตละกรณีไป


