ทิศทางของอินเตอร์ เน็ตในอนาคต จากการเข้ าร่ วมงาน IGF 2014
คงจะไม่มีใครปฏิเสธได้ วา่ อินเตอร์ เน็ตได้ กลายเป็ นส่วนหนึง่ ในชีวิตประจาวันของคนส่วนใหญ่ในโลกไปแล้ ว จาก
ข้ อมูลของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ หรื อ NECTEC ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2534 ที่อินเตอร์ พึ่งจะ
เข้ าสู่ประเทศไทยนัน้ มีผ้ ใู ช้ งานอินเตอร์ เน็ตเพียงแค่ 30 คนทัว่ ประเทศเท่านัน้ แต่เพียงแค่ภายในเวลา 22 ปี เท่านัน้
จานวนผู้ใช้ งานอินเตอร์ เน็ตในประเทศไทยเพิ่มขึ ้นถึง 26 ล้ านคน และ กลายเป็ นส่วนหนึง่ ในชีวิตประจาวันของคนไทยและ
คนในโลกไปแล้ ว ดูได้ จากปริ มาณการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่าง Facebook ในประเทศไทย ซึ่งรายงานจาก
Techiasia เมื่อเดือนกุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2557 พบว่า กรุ งเทพฯ เมืองหลวงของประเทศไทย นัน้ เป็ นเมืองที่มีผ้ ใู ช้ งาน
Facebook เป็ นอันดับหนึ่งของโลก โดยประชากรในประเทศไทยที่มีผ้ ใู ช้ งานอินเตอร์ เน็ตทัง้ 26 ล้ านคนนัน้ เป็ นผู้ใช้ งาน
Facebook ถึง 24 ล้ านคน
ด้ วยการพัฒนาของอินเตอร์ เน็ตอย่างรวดเร็ ว ประกอบกับเทคโนโลยีของอุปกรณ์พกพาในชีวิตประจาวันของ
มนุษย์ อย่าง สมาร์ ทโฟน และ แทปเล็ท ที่ก้าวหน้ าจนกลายเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวันของคนทัว่ โลกไปแล้ ว ทา ให้
ปั จ จุบัน เทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ อิ น เตอร์ เ น็ ต ได้ รั บ ความสนใจเป็ นอย่า งมาก โดยเฉพาะการท านาย ทิ ศ ทางของ
อินเตอร์ เน็ตในอนาคตที่เหล่านักวิเคราะห์ และ ผู้เกี่ยวข้ อง ต่างให้ ความสนใจเพื่อใช้ ทิศทางดังกล่าวในการเป็ นผู้นาในโลก
อินเตอร์ เน็ตในอนาคต
สาหรั บ ผู้เ ขี ย นเองนัน้ นอกจากเป็ นอาจารย์ ป ระจ าสาขาการออกแบบสารสนเทศสามมิ ติ ใ ห้ กับ วิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีสยาม ผู้เขียนยังมีความสนใจในด้ านเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตเป็ นอย่างมาก และ เคยได้ รับโอกาสในการเป็ น
อาจารย์พิเศษในการสอนวิชาที่เกี่ยวกับอินเตอร์ เน็ตและการออกแบบเว็บไซต์ ให้ กบั สาขาสื่อดิจิทลั และ สาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ อีกด้ วย สาหรับงานประชุมด้ านธรรมาภิบาลด้ านอินเตอร์ เน็ตนานาชาติ หรื อ Internet Governance Forum
(IGF) นัน้ ในปี นี ้ (พ.ศ. 2557) นับเป็ นปี ที่ 9 ที่มีการจัดขึ ้น โดยงานดังกล่าวนัน้ เป็ นการประชุมเพื่อรวบรวมแนวคิด จากผู้มี
ส่วนร่ วมสาคัญ (Stakeholder) ที่เกี่ ยวข้ องกับระบบอินเตอร์ เน็ต ในระดับนานาชาติ เพื่อเป็ นสื่อกลางในการกาหนด
นโยบายทางอินเตอร์ เน็ตในระดับเอกชน และ ระดับสาธารณะ ซึง่ ผู้เขียนเอง ได้ มีโอกาสเข้ าร่วมงานดังกล่าวด้ วยเช่นกันใน
ฐานะกรรมการบริ หารสมาคมอินเตอร์ เน็ตแห่งประเทศไทย หรื อ Internet Society Thailand (ISOC Thailand)
ในระหว่างเข้ าร่วมประชุมนัน้ หัวข้ อหนึ่งที่ผ้ เู ขียนให้ ความสนใจอย่างมากคือ ทิศทางของอินเตอร์ เน็ตในอนาคต
หรื อ Future Trends of The Internet โดยในงาน IGF 2014 ดังกล่าวนัน้ ผู้เขียนเองได้ มีโอกาสพบและพูดคุยกับ Vint Cerf
ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบโปรโตคอล TCP/IP ขึ ้นมา และได้ รับการยกย่องว่า เป็ น บิดาแห่งอินเตอร์ เน็ต (Father of the
Internet) ซึง่ Vint Cerf นัน้ นอกจากได้ พดู คุยเป็ นการส่วนตัวกับผู้เขียนในเรื่ องของ ทิศทางของอินเตอร์ เน็ตในอนาคตแล้ ว
เขายังได้ รับเชิญจากบริ ษัท Google ในฐานะ Technology Evangelist หรื อ บุคคลที่สร้ างมาตรฐานสาคัญทางเทคโนโลยี
ที่มีผลต่อคนจานวนมาก ในงาน Google Big Tent ซึง่ เป็ นงานที่จดั ขึ ้นโดยบริ ษัท Google แบบเฉพาะกิจ โดยงานดังกล่าว
ถูกจัดขึ ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมแนวคิดต่างๆ ที่มีผลกระทบต่ออินเตอร์ ในระดับสังคม

Vint Cerf กล่าวว่า เทคโนโลยีนนั ้ เป็ นสิ่งที่วิ่งไปเร็ วมาก และ ไม่อาจจะหยุดยัง้ ได้ การที่คุณกาลังจะหยุด
เทคโนโลยี ก็เหมือนกับ การที่คุณ ยกมือ ขึน้ เพื่อ หยุด สึนามิที่ พุ่งเข้ ามาหาตัว คุณ ซึ่ง แน่น อน คุณ ไม่อ าจจะหยุดมันได้
อินเตอร์ เน็ตเองก็ไม่แตกต่างกัน Vint Cerf กล่าวว่า สมัยที่อินเตอร์ เน็ตเข้ ามาแรกๆและคอมพิวเตอร์ ยงั แสดงผลเป็ น
ตัวอักษรนัน้ ผู้คนยังไม่คอ่ ยสนใจมันมากนัก แต่เมื่อมันเริ่ มต้ นแสดงผลเป็ นรูปภาพได้ มันก็ได้ รับความนิยมอย่างล้ นหลาม
และถาโถมเข้ ามาอย่างรวดเร็ วไม่ต่างจากสึ นามิ ปั จจุบัน แม้ เทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปแค่ไหน แต่อินเตอร์ เน็ตก็ ยงั เป็ น
อินเตอร์ เน็ต แม้ ว่ามันจะเปลี่ยนจากมีสายเป็ นไร้ สาย หรื อ แม้ แต่ส่งข้ อมูลออกไปอวกาศได้ แล้ ว อินเตอร์ เน็ตกลายเป็ น
สื่อกลางเชื่อมต่อโลกเราทังโลก
้ Vint Cerf เชื่อว่า น่าจะไม่มีเทคโนโลยีอะไรมาแทนที่ อินเตอร์ เน็ตในระยะเวลาอันใกล้ นี ้
เทคโนโลยีอาจจะเปลีย่ นไป แต่พื ้นฐานอินเตอร์ เน็ตยังคงเดิม
จากการเข้ าร่วมงาน IGF 2014 เป็ นเวลา 5 วันตังแต่
้ เริ่ มเปิ ดงานจนปิ ดงานโดยสมบูรณ์ ทิศทางของอินเตอร์ เน็ตที่
ดูจะได้ รับความสนใจมากที่สดุ คือ Open Internet หรื อ อินเตอร์ เน็ตที่เปิ ดกว้ างสาหรับทุกคน สาหรับการเข้ าถึง และ อิสระ
ในการเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ถกู ปิ ดกันเสรี
้ ภาพทางความคิด เรื่ องที่ได้ รับความสนใจรองมาคือ การเปิ ดกว้ างเวทีระดับโลก
ให้ กบั เยาวชน เนื่องจากสังคมกาลังจะเป็ นสังคมของคนรุ่ นต่อไปไม่ใช่สงั คมของคนสูงอายุที่มีเวลาเหลือในชี วิตน้ อยกว่า
สังคมยุคใหม่ ไม่เฉพาะกับในสังคมอินเตอร์ เน็ตเท่านัน้ ต่างกาลังต้ องการมุมมองใหม่ๆ ที่เป็ นมุมมองจากเยาวชน ที่จะเป็ น
กาลังขับดันของสังคมยุคต่อไปอย่างแท้ จริ ง
Internet of Things (IoT) ก็เป็ นหนึ่งในกระแสที่ยงั คงได้ รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและคงจะเป็ นสิ่งที่เป็ นส่วน
หนึง่ ในชีวิตประจาวันของผู้คนในอนาคตอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ เช่นกัน Internet of Things หรื อที่บางครัง้ เรี ยกว่า Internet of
Everything หรื อ Machine to Machine (M2M) นันเป็
้ นกระแสที่ใหม่มาก เนื่องจากในอนาคตนัน้ เชื่อกันว่า เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า
หรื อ เครื่ องมือต่างๆรอบตัวเรา อย่างเช่น ตู้เย็น ทีวี เครื่ องซักผ้ า เครื่ องปรับอากาศ และ รถยนต์ ฯลฯ จะสามารถใช้ งาน
และเชื่อมต่อผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต และ สามารถคุยกันได้ เอง ซึ่งปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคตก็คือ ภาษากลาง และ
มาตรฐานต่างๆสาหรับการทาให้ อปุ กรณ์เหล่านี ้สื่อสารกันเองได้ โดยไม่ต้องผ่านตัวอย่างอย่างมนุษย์อีกต่อไป
นอกจากนี ้แล้ ว เทคโนโลยีของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สวมใส่ได้ หรื อ Wearable Technology ก็เป็ นที่พดู ถึงใน
งาน IGF 2014 นี ้ด้ วย เช่นกัน เนื่องจากเชื่อกันว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สวมใส่ได้ กาลังจะเป็ นสิ่ งที่ได้ รับความนิยมต่อ
เนื่องมาจากสมาร์ ทโฟน โดย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สวมใส่ได้ ที่เริ่ มได้ รับความนิยมแล้ วก็เช่น แว่นตาอัจฉริ ยะจากบริ ษัท
Google (Google Glass) และ นาฬิกาอัจฉริ ยะที่มีหลายบริ ษัทผลิตขึ ้นมา เช่น บริ ษัท Samsung เป็ นต้ น
เทคโนโลยีอาจจะเป็ นสิ่งที่เราไม่สามารถต่อต้ านได้ ตามคาพูดของ Vint Cerf แต่การใช้ เทคโนโลยี โดยเฉพาะ
กระแสของมันให้ เป็ นประโยชน์ ก็เป็ นสิ่งที่มีประโยชน์และไม่อาจมองข้ ามได้ ดังเช่นที่ Krista Kiuru รัฐมนตรี กระทรวง
สื่อสารและการศึกษาประเทศฟิ นแลนด์ ได้ กล่าวไว้ ในงาน IGF 2014 ที่ผ่านมาว่า ตัวละครตัวเล็กๆอย่าง Angry Birds
เติบโตเป็ นหน้ าเป็ นตาให้ กบั ประเทศฟิ นแลนด์ได้ และทาเงินมหาศาล ก็เพราะอินเตอร์ เน็ต และ กระแสอุปกรณ์พกพาอย่าง
สมาร์ ทโฟนและแทปเล็ท

บทความนี ้ทาให้ ผมนึกถึงคาพูดหนึ่งที่ Vint Cerf พูดกับผม "ดีใจที่ได้ เจอคุณนะ ตัวแทนจาก ISOC Thailand
แล้ วเทคโนโลยีก็นาพาเรามาเจอกันในที่สดุ เทคโนโลยีทาให้ ผ้ คู นใกล้ ชิดกันง่ายมากขึ ้น คุณว่าไหม?" ผมไม่ร้ ู ว่าจะมีโอกาส
ได้ ติดตามทิศทางของอินเตอร์ เน็ตในการประชุม IGF 2015 ในครัง้ หน้ าอีกหรื อไม่ รู้ แต่เพียงว่า ผมกลับมาเมืองไทยพร้ อม
กับแนวคิดที่กาลังจะเป็ นจริ งในชีวิตของเราในอนาคตอันใกล้ นี ้

วีรเธียร เขียนมีสขุ รองอุปนายกและเลขานุการสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ IEEE และ รองอุป
นายกสมาคมอินเตอร์ เน็ตนานาชาติแห่งประเทศไทย (ISOC)
10 กันยายน พ.ศ. 2557
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