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เทเลแกรมกับความมั่นคงแหง่ชาติรัสเซีย 
 

เกวลิน อินทราช 
 

หากกล่าวถึงแอปพลิเคชัน “เทเลแกรม” (Telegram) ในหมู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้ต้องการ
เรียกร้องประชาธิปไตยจากรัฐบาลไทยคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักแอปพลิเคชันน้ี เพราะแอปพลิเคชันน้ีได้
สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้แก่ประวัติศาสตร์การเมืองในกลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาลด้วยการนัดหมายการ
ชุมนุมและแจ้งข่าวสารผ่านช่องทางดังกล่าว และภายในระยะเวลาอันรวดเร็วก็มีผู้เข้าร่วมกลุ่มเปิด
ใหม่นี้มากถึงหนึ่ง 165,000 คน การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวในหมู่ผู้ชุมนุมการประท้วง 
ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจนเป็นผลทำให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
(DES) ออกหนังสือขอความร่วมมือให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือระงับ
การใช้แอปพลิเคชันเทเลแกรมในประเทศไทย แต่ในท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งยังผลให้
แรงกระเพื่อมจากสังคมที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานรัฐในประเด็นการลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้น อย่างไรก็ตาม ความพยายามระงับการใช้แอปพลิเคชันเทเลแกรม
ของรัฐบาลไทยไม่ได้มีขึ ้นเป็นประเทศแรก แต่ยังมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ ้นในอีกหลาย
ประเทศ – ซึ่งรัสเซียเองก็เป็นหนึ่งในน้ัน 

ความพยายามของรัสเซียในการแบนแอปพลิเคชันเทเลแกรมมีสาเหตุมาจากเทเลแกรมไม่
ยอมส่งข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ให้แก่รัฐบาล อธิบายใจความสำคัญได้ว่า เมื่อปี 2018 ศาลรัสเซียได้ส่ัง
ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชันเทเลแกรม หลังจากหน่วยงาน Roskomnadzor ยื่นฟ้องต่อเทเลแก
รม เน่ืองจากแอปพลิเคชันดังกล่าวไม่ยอมให้ข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ให้แก่รัฐบาลกลางรัสเซีย โดยรัฐบาล
อ้างว่าเพื่อเป็นการป้องกันการก่อการร้ายและเช่ือว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุ
ก่อการร้ายในหลายประเทศ รวมถึงเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในเดือนเมษายนปี  
2017 ที่ยังผลให้มีผู้เสียชีวิต 15 ราย  

นอกจากน้ี ความพยายามของรัสเซียยังไม่ได้สิ้นสุดเพียงเท่านั้น รัสเซียยังพยายามแบน
เทเลแกรมผ่านการแบนผ่านรหัส IP ที่ตัวแอปพลิเคชันใช้งานแต่ก็ไม่เป็นผล เพราะทางเทเลแกรม
ใช้เทคนิคทางอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า Domain Fronting กล่าวคือ เทเลแกรมจะใช้เซิร์ฟเวอร์ของ 
Google และ Amazon ในการซ่อนรหัส IP ในการเชื่อมต่อ ทำให้หลาย ๆ ครั้ง ทางรัฐบาลรัสเซีย
ไม่สามารถระบุ IP ที่แน่นอนของเทเลแกรมได้จนทำให้เกิดการแบน IP ที่ผิดพลาด ส่งผลให้บริการ
บางอย่างของ Google และ Amazon เกิดการขัดข้องชั ่วคราวและสร้างปัญหาให้กับผู ้ใช้งาน
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มากมาย ยกตัวอย่างเหตุการณ์ดังเช่นเมื ่อปี  2018 ความพยายามแบนเทเลแกรมด้วยการ
แทรกแซง IP ทำให้บริการด้านออนไลน์อื่น ๆ ของรัสเซียโดนร่างแหเกิดปัญหาไปด้วย เช่น Viber 
แอปพลิเคชันส่งข้อความ, Voice call, Volvo, แอปพลิเคชันบน Cloud สำหรับรถยนต์, และแอป
พลิเคชันที่ควบคุมกล้องวิดีโอของ Xiaomi อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานชาวรัสเซียรวมถึงแอปพลิเคชัน
เทเลแกรมเองก็ยังสามารถใช้ VPN และ SOCKS proxy ในการเปล่ียนรหัส IP เพื่อใช้แอปฯ ได้อยู่
ดีแม้ว่าจะถูกแบน ด้วยเหตุน้ีเองจึงทำให้ความพยายามของรัสเซียต้องล้มเหลวไปในที่สุด และต้อง
ประกาศยกเลิกการแบบแอปพลิเคชันเทเลแกรมอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 มิถุนายน ปี 2020 ที่
ผ่านมา 

จากเหตุการณ์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าที่รัสเซียไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงแอปพลิเคชันเทเล
แกรมได้สำเร็จเป็นเพราะเทเลแกรมมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่สู ง ซึ่งตรงตามจุดเด่นของ
เทเลแกรมที่ทางผู้พัฒนาแอปฯ ได้กล่าวได้ว่า เทเลแกรมเป็นแอปพลิเคชันสำหรับไว้ส่งข้อความ
ทั่วไปที่เน้นความรวดเร็วและความปลอดภัยเป็นหลัก สามารถใช้งานได้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ใด ๆ อีกทั้งยังเป็นแอปพลิเคชันที่เช่ือมต่อข้อมูลบน Cloud ทำให้สามารถใช้งานบนอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในเวลาเดียวกันได้ ไม่ว่าจะผ่านโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะซิงค์ (Sync) 
ข้อความระหว่างกันโดยอัตโนมัติ 

นอกจากน้ี เทเลแกรมยังมีจุดมุ่งหมายที่ให้ความสำคัญอย่างมากกับความเป็นส่วนตัวทาง
อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ ประกอบไปด้วยการปกป้องการสนทนาส่วนตัวและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ใช้จากการสอดแนมโดยบุคคลที่สาม เทเลแกรมมี Secret Chats สำหรับผู้ที่ต้องการความ
เป็นส่วนตัวที่มากกว่าปกติ ซ่ึงก่อนจะใช้ฟีเจอร์นี้ได้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานทั้งสอง
ฝ่ายก่อน (Client-to-Client Encryption) ข้อความบทสนทนาทั้งหมดจะใช้การเข้ารหัส
ปลายทาง (End-to-End Encryption) และสิ่งที่คุยกันจะไม่หลงเหลือร่องรอยให้ใครกลับมา
ถอดรหัสนั้นได้ รวมถึงตัวแอปพลิเคชันเองด้วย อีกทั้งผู้ใช้ยังไม่สามารถส่งต่อบทสนทนาจาก 
Secret Chats ได้ และถ้าลบข้อความนั้นออก ข้อความที่ถูกส่งไปยังคู่สนทนาก็จะถูกลบออกไป
ด้วย รวมถึงสามารถตั้งเวลาให้ลบข้อมูลตัวเองได้ตลอดเวลา (Self-destruct Timer) อีกด้วย จึง
ถือเป็นอีกหน่ึงจุดเด่นที่ทำให้เทเลแกรมได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากผู้ใช้งานทั่วโลก 

ประการถัดมา เทเลแกรมใช้การส่งข้อความบน Cloud โดยใช้การเข้ารหัสแบบ Client-
Server / Server-Client Encryption ซึ่งจะทำให้ข้อความของผู ้ใช้ปลอดภัยอย่างแน่นอนและ
สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายบนอุปกรณ์หลายเครื่องพร้อมกัน และหากผู้ใช้ทำอุปกรณ์สญูหาย 
แนวทางการแก้ปัญหาของเทเลแกรมที่ต่างจากแอปพลิเคชันอื่นคือ  เทเลแกรมจะปิดใช้งานการ
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สำรองข้อมูลระบบเริ ่มต้น (Default System Backups) และสำรองข้อมูลไว้บน Cloud Chats 
อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นต้องเป็นกังวลว่าข้อความใน Secret Chats จะหลุดออกไปด้วย ฟีเจอร์น้ี
เป ็นแบบเดียวที ่ ไม ่ใช ้การเข ้ารห ัสแบบเดิมแต่จะใช ้การเข ้ารหัสแบบ  Client-to-Client 
Encryption แทน และใช้ได้แค่เครื่องต่อเครื่องเท่านั้น และประการสุดท้าย เทเลแกรมมี Group 
ที่สามารถจุสมาชิกได้มากถึง 200,000 คน ซึ่งไม่มีแอปพลิเคชันไหนเทียบได้ เมื่อมีผู้ใช้งานใหม่เข้า
มาใน Group ก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้คนน้ันเห็นข้อความย้อนหลังได้หรือไม่ ทั้งยังสร้างช่องทาง
ไว้สำหรับประกาศข่าวจาก Admin ได้ และยังสามารถตั้งค่า Admin เป็นแบบไม่ระบุตัวตนได้
พร้อมกับมีเครื่องมือสำหรับ Admin ที่ช่วยรักษาความสงบได้อีกด้วยเช่นกัน 

จึงกล่าวได้ว่านับตั้งแต่เปิดให้บริการในปี 2013 แอปพลิเคชันเทเลแกรมมีผู้ใช้งานมากขึ้น
ในทุก ๆ ปี อ้างอิงจากสถิติเมื่อเดือนเมษายน 2020 ที่ผ่านมา เทเลแกรมมีผู้ใช้ต่อเดือนอยู่ที่ 400 
ล้านคน และมีผู้ใช้รายใหม่ขั้นต่ำคิดเป็น 1.5 ล้านคนต่อวัน จากตัวเลขเหล่าน้ีจึงกล่าวได้ว่าเทเลแก
รมเป็นเครื่องมือที่ผู้คนนับล้านทั่วโลกใช้ และจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต ซึ่งในปัจจุบัน เทเล
แกรมเป็นแอปพลิเคชันที่มีผู้ใช้งานต่อเดือนสูงเป็นอันดับที่ 5 ของโลกอีกด้วย 

หากจะกล่าวถึงความสำเร็จของแอปพลิเคชันนี ้ก็ต้องกล่าวถึงบุคคลผู้อยู ่เบ ื ้องหลัง
ความสำเร็จน้ีด้วย ผู้ก่อตั้งเทเลแกรมแท้จริงแล้วคือสองพ่ีน้องชาวรัสเซียคือ ‘พาเวล และนิโคไล ดู
รอฟ’ (Pavel & Nikolai Durov) โดยนิโคไลผู ้เป็นน้องชายคอยดูแลเทคนิคเบื ้องหลัง ส่วน
พาเวลพี่ชายนั้นเป็นผู้ลงทุนและอยู่เบื ้องหน้า กล่าวได้ว่าส่วนหนึ่งที่แอปพลิเคชันเทเลแกรม
สามารถส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของรัฐบาลรัสเซียได้นั้น ส่วนหนึ่งก็มาจากทัศนคติของผู้ก่อตั้ง
แอปพลิเคชันน้ีอย่างพาเวล ดังเช่นในปี 2006 พาเวลกับน้องชายร่วมกันก่อตั้ง ‘Vkontakte’ หรือ 
‘vk.com’ แอปพลิเคชันที่เป็นที่นิยมในรัสเซีย มีลักษณะการใช้งานคล้ายคลึงกับ Facebook และ
เน่ืองจากแอปพลิเคชันดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับ Facebook จึงทำให้ Vkontakte ได้รับความ
นิยมอย่างรวดเร็วและกลายเป็นช่องทางการสื่อสารของบรรดานักการเมืองฝ่ายตรงข้าม ด้วย
เหตุน้ีจึงทำให้พาเวลถูกจับตาจากฝ่ายความมั่นคงของรัสเซีย ถึงขนาดมีเจ้าหน้าที่รัฐเดินทางไป
เยือนถึงบ้านของพาเวลในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในปี 2011 หลังจากเขาปฏิเสธข้อเรียกร้องขอรัฐบาล
รัสเซียในการลบบัญชีของนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามออกจาก Vkontakte นอกจากนี้ในปี 2014 
พาเวลยังถูกบีบคั้นจากรัฐบาลทางอ้อมในการถอนตัวออกจากตำแหน่งผู้บริหารของ Vkontakte 
ด้วยการถูกช้อนซื้อหุ้นจากบริษัท Mail.Ru ซึ่งเป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของรัสเซียและมีสาย
สัมพันธ์ก ับประธานาธิบดีปูติน กล่าวได้ว ่าเรื ่องราวชีว ิตส่วนตัวของพาเวลซับซ้อนไม่แพ้
ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับเทเลแกรมเลยทีเดียว 
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ย้อนกลับมาดูที่ตัวแอปพลิเคชันเทเลแกรมกับความมั่นคงของรัฐอื่น  ๆ ที่นอกเหนือจาก
รัสเซีย จะพบว่านอกจากทางการรัสเซียแล้ว เทเลแกรมยังสร้างความเดือดดาลให้กับฝ่ายการเมือง
ผู้กุมอำนาจเด็ดขาดในประเทศอื่นด้วย ดังเช่นในเดือนมิถุนายนปี 2019 พาเวลเคยเปิดเผยว่าเทเล
แกรมถูกแฮ็กเกอร์โจมตีโดยพบร่องรอยจากประเทศจีน การโจมตีครั้งน้ันเกิดขึ้นระหว่างการชุมนุม
ประท้วงรัฐบาลในฮ่องกง ซึ่งผู้ประท้วงใช้เทเลแกรมในการส่งข่าวการชุมนุมและความเคล่ือนไหว
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และรหัสเข้าอาคารถึงกัน กลุ่มผู้ประท้วงต่างชื่นชอบเทเลแกรมเหตุเพราะ
ผู้ใช้สามารถอำพรางหมายเลขโทรศัพท์มือถือของพวกเขาได้ด้วยวิธีการหลบเล่ียงไปใช้บัญชีอวตาร 
นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงในเบลารุสที่ทำให้เทเลแกรมมีบทบาทสำคัญด้วยเชน่กัน 
กล่าวคือ เมื่อต้นเดือนสิงหาคมปี 2020 รัฐบาลเบลารุสภายหลังการโกงการเลือกตั้งพยายามส่ังปิด
ช่องทางอินเทอร์เน็ตเพื่อตัดช่องทางการรับรู้ข่าวสารจากโลกภายนอกของประชาชน โดยมีการส่ัง
ปิดโซเชียลมีเดียรวมทั้งเทเลแกรมลง แต่ก่อนที่หน่วยงานรัฐเบลารุสจะเริ่มปฏิบัติการใด ๆ เทเลแก
รมก็สามารถหาช่องทางใหม่ในการหลบหลีกการปิดกั้นจนสำเร็จ 

จากดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าเนื่องด้วยประสิทธิภาพทางด้านความปลอดภัยของเทเล
แกรมและทัศนคติของผู้ก่อตั้งที่ไม่ลงรอยกับรัฐบาลรัสเซียแล้วน้ัน ยังเป็นเพราะกระแสของโลกที่
เปลี่ยนไปที่ยังผลให้มีการใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนทางการเมือง และด้วย
เทคโนโลยีที่แข็งแกร่งเช่นเทคโนโลยีของเทเลแกรมนั้น ยิ่งส่งผลต่อความมั่นคงของรัฐบาลต่าง ๆ ที่
ผู้ต่อต้านนำเทเลแกรมไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยเคลื่อนไหวทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาล
รัสเซียที่เป็นประเทศแม่ผู้ให้กำเนิดแอปพลิเคชันน้ีแต่ไม่สามารถจัดการให้เทเลแกรมอยู่ใต้อำนาจ
ได้อย่างที่เคยทำมาแล้วกับแอปพลิเคชันอื่น อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาลรัสเซียให้ความสำคัญต่อ
การแบนแอปพลิเคชันเทเลแกรมอย่างยิ่งยวด คาดว่าเป็นเพราะเป็นกังวลกับความมั่นคงในการ
ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของปูตินเสียมากกว่าจะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของความมั่นคง
แห่งชาติ 

จึงกล่าวได้ว่า แอปพลิเคชันเทเลแกรมได้รับการยอมรับอย่างเป็นวงกว้าง ไม่ใช่แค่
เฉพาะในกลุ่มนักเคลื่อนไหวและผู้ชุมนุมประท้วงต่าง ๆ เท่าน้ัน ยังรวมถึงในหมู่คนทั่วไปด้วย 
สาเหตุสำคัญก็เพราะความตั้งใจที่แน่วแน่ในการรักษาความปลอดภัยและหวงแหนความเป็น
ส่วนตัวของผู้ใช้ยิ่งกว่ามุ่งเป้าไปยังผลกำไร จึงทำให้มีคนจำนวนมากหลั่งไหลมาใช้งานอย่างไม่
ขาดสาย ทั้งนี้ ยังสามารถยกให้แอปพลิเคชันเทเลแกรมเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาในแง่มุมการ
ดำเนินธุรกิจทางเทคโนโลยีได้ด้วยเช่นกัน 
 


