Open Internet : อิสระในโลกแห่ งอินเตอร์ เน็ตสำหรั บทุกคน - มุมมองจำกกำรเข้ ำร่ วมงำน IGF 2014

ระบบอินเตอร์ เน็ตนัน้ เกิ ดขึน้ โดยมีรากฐานมาจากระบบ ARPANET
Agency Network)

(Advanced Research Projects

ซึ่งเป็ นระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่พฒ
ั นามาจากกระทรวงกลาโหมของสหรัฐมาตังแต่
้ ปี พ .ศ.

2512 หรื อ เมื่อ 45 ปี ที่แล้ ว

คาว่า Internet นัน้ เป็ นคาย่อมาจากคาว่า Internetworking ซึ่งหนึ่งในผู้คิดคาดังกล่าว คือ Vint Cerf (ร่ วม
คิดกับ Yogen Dalal และ Carl Sunshine) ซึง่ นับเป็ นโชคดีของงาน ประชุมด้ านธรรมาภิบาลด้ านอินเตอร์ เน็ตนานาชาติ
หรื อ Internet Governance Forum (IGF) 2014 ที่จดั ขึ ้นในปี นี ้ (พ.ศ. 2557) ที่ทาให้ ได้ ทกุ คนได้ มีโอกาส
รับฟั งความเห็นในแง่มมุ ต่างๆของผู้ที่ได้ ชื่อว่า "บิดาแห่งอินเตอร์ เน็ต (Father of the Internet)" ท่านนี ้อีกครัง้
ผู้เขียนเองทางานเป็ นอาจารย์ประจาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และ มีหน้ าที่รับผิดชอบในสมาคมนานาชาติ
ของวิทยาลัยฯ หนึ่งในนัน้ คือ สมาคมอินเตอร์ เน็ตแห่งประเทศไทย หรื อ Internet Society (ISOC) Thailand ซึ่งทาให้
ผู้เขียนได้ มีโอกาสเข้ าร่วมงาน IGF 2014 ที่ประเทศตุรกี ในครัง้ นี ้
หนึ่งในสิ่งที่ผ้ เู ขียนรับรู้ ได้ เกี่ยวกับงาน IGF

2014

ที่จดั ขึ ้นโดยสหประชาชาติ หรื อ UN คือ ความต้ องการให้

มนุษย์ทุกคนบนโลกมีอิสรภาพและความเท่าเทียมกันในการใช้ งานอินเตอร์ เน็ต ซึ่งสอดคล้ องกับสิ่งที่ Vint

Cerf

และ

บริ ษัท Google พยายามแสดงออกภายในงาน Google Big Tent ซึ่งเป็ นงานที่จดั ขึ ้นโดยบริ ษัท Google แบบเฉพาะ
กิจ โดยงานดังกล่าวถูกจัดขึ ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมแนวคิดต่างๆ ที่มีผลกระทบต่ออินเตอร์ ในระดับสังคม
ด้ วยเหตุนี ้แนวคิดเรื่ องอิสรภาพทางอินเตอร์ เน็ตสาหรับทุกๆคนบนโลก จึงเป็ นแนวคิดที่เป็ นที่สนใจมากสาหรับ
ผู้คนในปั จจุบนั ไม่เว้ นแม้ แต่ในงาน IGF 2014 ด้ วยเช่นกัน
ความหมายของ อิสระในโลกแห่งอินเตอร์ เน็ตสาหรับทุกคน หรื อ Open

Internet

นัน้ หมายถึง ระบบ

อินเตอร์ เน็ตที่เปิ ดให้ ทุกคนสามารถใช้ งานได้ ฟรี อย่างสาธารณะ และ มีประสิทธิ ภาพได้ ตามมาตรฐานการใช้ งานที่ถูก
กาหนดไว้ ซึง่ อิสระในโลกแห่งอินเตอร์ เน็ตสาหรับทุกคน หรื อ Open Internet ถูกสนับสนุนโดยหลักแห่งความเป็ นกลาง
ทางอินเตอร์ เน็ต หรื อ Net Neutrality (Internet Neutrality)
หนึ่งในเหตุผลใหญ่ ที่ ต้อ งมีแ นวคิ ด ความเป็ นกลางทางอิ นเตอร์ เ น็ต หรื อ Net
Neutrality) เกิ ดขึ ้น เมื่อปี

พ.ศ.
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Neutrality

(Internet

เมื่อเหล่าผู้ให้ บริ การทางด้ านอินเตอร์ เน็ต มีแนวคิดในการเก็บค่าบริ การเพิ่ม

สาหรับบริ การอินเตอร์ เน็ตที่มีประสิทธิภาพและมีปริ มาณการโอนถ่ายข้ อมูลที่สงู
แนวคิดความเป็ นกลางทางอินเตอร์ เน็ต หรื อ Net Neutrality เกิดขึ ้นจากพื ้นฐานแนวคิดของระบบอินเตอร์ เน็ต
คือ "พื ้นที่แห่งความเสมอภาค" และผู้ที่สนับสนุนแนวคิดนี ้ เชื่อว่า ความเป็ นกลางทางด้ านอินเตอร์ เน็ตจะช่วยสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตในอนาคตได้ ดีกว่า เห็นได้ จากประวัติศาสตร์ ทางด้ านอินเตอร์ เน็ตที่ผา่ นมา

ในขณะที่ฝ่ายที่สนับสนุนการจ่ายเงินเพิ่มเพื่อให้ มีอินเตอร์ เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูงนัน้ เห็นต่าง ในแง่ที่ว่า ในบาง
กิจกรรม เช่น กิจกรรมทางการเงิน และ ทางการแพทย์ การยอมจ่ายเงินเพิ่มเพื่อให้ ได้ ใช้ งานระบบอินเตอร์ เน็ตที่น่าเชื่อถือ
น่าจะเป็ นสิง่ ที่คนทัว่ ไปยอมรับได้ และ การผ่าตัดทางไกลโดยใช้ ระบบอินเตอร์ เน็ตจะไม่มีวนั เกิดขึ ้นอย่างมีประสิทธิภาพได้
เลย หากต้ องแบ่งปั นอินเตอร์ เน็ตกับผู้อื่นโดยไม่กนั ช่องทางพิเศษสาหรับการใช้ งานอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสูงที่เสถียรเอาไว้
สาหรับกิจกรรมพิเศษเหล่านี ้
ปั ญหาใหญ่อีกปั ญหาก็คือ เหล่าผู้ให้ บริ การอินเตอร์ เน็ต ต่างก็อยู่ได้ ด้วยเงินที่ได้ มาจากการประกอบกิจการ แต่
ในบางกรณี เช่น การให้ ใช้ บริ การอินเตอร์ เน็ตฟรี แต่พว่ งโฆษณามาด้ วย จะนับว่าเป็ น อินเตอร์ เน็ตฟรี สาหรับแนวคิดแบบ
Open Internet หรื อเปล่า ก็ยงั คงเป็ นที่ถกเถียงกัน การตีความในเรื่ องนี ้ยัง ลึกลงไปถึงระดับที่ว่า การหากาไรของเหล่าผู้

ให้ บริ การทางอินเตอร์ เน็ตควรเป็ นการหากาไรเพื่อให้ บริ ษัทอยู่ได้ หรื อ จะปล่อยให้ บริ ษัทเหล่านี ้หากาไรจนรวยเป็ นกอบ
เป็ นกา จากสิง่ ที่ควรจะเป็ นของสาธารณะสาหรับทุกๆคนอย่าง อินเตอร์ เน็ต หรื อเปล่า?
หนึง่ ในเรื่ องสาคัญเกี่ยวกับ อิสระในโลกแห่งอินเตอร์ เน็ตสาหรับทุกคน หรื อ Open Internet ที่เป็ นที่สนใจ และ
ผู้เข้ าร่วมประชุมส่วนใหญ่ต้องการให้ IGF และ UN เป็ นผู้ร่วมผลักดันอย่างเต็มที่ คือ ปั ญหาการเข้ าถึงระบบอินเตอร์ เน็ต
ของผู้คนในโลก ซึง่ แม้ วา่ ระบบอินเตอร์ เน็ตในปั จจุบนั จะถูกพัฒนาไปมาก แต่จากการสารวจพบว่า ยังมีประชากรบนโลก
อีกนับพันล้ านคนที่ยังไม่มีโอกาสเข้ าถึงอินเตอร์ เน็ต ซึ่งหลายฝ่ ายก็ ไม่ได้ นิ่งนอนใจ ทังองค์
้ กรที่สนับสนุนการกระจาย
อินเตอร์ เน็ตไปสูพ่ ื ้นที่หา่ งไกล ที่มีมาตังซุ
้ ้ มประชาสัมพันธ์กนั อย่างมากมายหน้ างาน IGF 2014 และ บริ ษัทยักษ์ ใหญ่อย่าง
Google

และ Facebook ที่มีแนวคิดในการทาบอลลูน , เครื่ องร่ อน และ อากาศยานไร้ คนขับ อย่าง drone ในการ

กระจายสัญญาณอินเตอร์ เน็ตในที่ซงึ่ กันดาร ยากจะเข้ าถึงในปั จจุบนั
อย่างไรก็ตาม ปั ญหาที่ตามมาที่ยงั คงเป็ นที่ถกเถียงไม่จบสิ ้นในงาน IGF

2014

ครัง้ นี ้ ก็คือ ประเด็นที่ว่า การ

กระจายอินเตอร์ เน็ตสาหรับทุกคนนัน้ ควรจะเน้ นการกระจายในวงกว้ างก่อน โดยไม่คานึงว่าจะเป็ นการเก็บค่าบริ การ
หรื อไม่ หรื อ ควรเป็ นการกระจายแบบไม่หวังผลกาไรเป็ นหลัก โดยไม่เน้ นที่ความเร็ วในการขยายพื ้นที่ในการให้ สญ
ั ญาณ
อินเตอร์ เน็ต
เป็ นที่แน่นอนว่า การประชุม IGF 2014 ในครัง้ นี ้ ไม่ได้ ทาให้ เกิดข้ อสรุ ปเพิ่มเติมใดๆ เกี่ยวกับ อิสระในโลกแห่ง
อินเตอร์ เน็ตสาหรับทุกคน หรื อ Open Internet ที่กระจ่างมากขึ ้นแต่อย่างใด แต่มนั ทาให้ เกิดแนวคิดที่จะทาให้ โลกแห่ง
อินเตอร์ เน็ตของเราดีขึ ้นอย่างแน่นอน หลังจากจบงาน IGF 2014 ผลคิดถึงเรื่ องนี ้เล่นๆระหว่างเดินทางกลับประเทศไทย
อยูๆ่ คาพูดของ Vin Cerf บิดาแห่งอินเตอร์ เน็ตที่พดู ไว้ ในงาน Google Big Tent ก็ดงั ออกมาข้ างหูผม "อินเตอร์ เน็ต เป็ น
ของทุกคน ที่ทกุ คนจะต้ องมีสว่ นร่วม และ เราต้ องหาจุดสมดุลในการวางนโยบายอินเตอร์ เน็ตให้ กบั คนทังโลก
้
ซึ่งมีความ
แตกต่างกัน"
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