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จดุยืนของ ชื่อไทย.คอม ตอกรณีมาตรฐานชื่อโดเมนไทย1

Q ความเห็นของคุณพิพัฒน  ยอดพฤติการ  กรรมการผูจัดการ บริษัท ชื่อไทย.คอม จํ ากัด  บริษัทแรกท่ีมีการ
บุกเบิกนํ าเอาชื่อภาษาไทยมาจดเปนโดเมนเนม ตอการเขารวมสัมมนาคร้ังน้ี

A เปนเร่ืองท่ีนายินดี ท่ีอยางนอยชื่อไทย.คอม  ไดมีโอกาสเขาไปรวมในสวนของการสัมมนา  และมีโอกาสชี้
แจงขอเท็จเกี่ยวกับมาตรฐานโดเมนเนมไทย  ถาหากวาจะมีการกํ าหนดเปนมาตรฐานข้ึนมา เราควรท่ีจะมี
หนวยงานเอกชนหรือ หนวยงานอิสระ ท่ีจัดตั้งข้ึนมา เพ่ือจะกํ าหนดมาตรฐานตรงน้ีใหเกิดขึ้นในเมืองไทย

Q ทาง I-DNS จากสิงคโปร มีขอเสนอท่ีจะกํ าหนดมาตรฐานนี้ไวอยางไร
A เทาท่ีทราบขอมูล คือ ทาง I-DNS  พยายามอางอิงหนวยงานอิสระท่ีเรียกวา เอเชียแปซฟิคเน็ตเวิรกกิ้งกรุป
หรือ APNG ซึง่เปนหนวยงานท่ีกอตั้งโครงการ I-DNS ขึน้มา ในสวนของชื่อไทย.คอม  เราก็พยายามท่ีจะชี้
แจงในฝงของคนไทยในฐานะท่ีพัฒนา โปรแกรม ThaiURL  ขึน้มา มกีารต้ังขอสังเกตในที่ประชุมวา มาตร
ฐานของโดเมนเนมภาษาไทย  ใครควรจะเปนคนกํ าหนด ตางชาติ หรือ เปนคนไทยดวยกันเอง  ก็ไดมีการ
ถกเถยีงกนัมาก  กอนอ่ืนตองขอเรียนวา หนวยงาน THNIC น้ันมีขอบเขต และอํ านาจท่ีเปนผูดูแลสกุลโด
เมนเนมภาษาอังกฤษท่ีเปนสกุล .th เทาน้ัน ในสวนของโดเมนภาษาไทย ตองยอมรับวายังไมมีหนวยงานใด
ท่ีดแูลตรงน้ีเปนเร่ืองเปนราว  ในท่ีประชุมผมก็ไดมีการเสนอใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระ คลายกับ ไอ
แคนน ของอเมริกา ซึ่งประกอบไปดวยตัวแทนจากภาครัฐ อาทิ เนคเทค การส่ือสารแหงประเทสไทย และ
ภาคเอกชน อาทิ ตัวแทนจากไอเอสพี ตวัแทนจากชมรมไทยเว็บมาสเตอร หรือตัวแทนชมรมผูส่ือขาวทาง IT
ท่ีอยางนอยจะไดมีการระดมความคิดจาก หลาย ๆ ฝาย

Q แสดงวาเร่ืองโดเมนเนม มีผลประโยชนเกี่ยวของ
A ถาใครศกึษาเร่ืองน้ีลึก ๆ แลวเราตองยอมรับวาการท่ีจะเปนผูบริหารตัวโดเมนเนม มคีวามสํ าคัญอยางยิ่ง
โดยเฉพาะเมือ่มกีารแทรกแซงหรือสรางผลกระทบกับการจดทะเบียนโดเมนเนมภาษาไทยโดยชาวตางชาติ
เรายิง่จะตองศกึษาขอมูลใหรอบคอบกอนท่ีจะตัดสินใจวา มาตรฐานจะเปนอยางไร

Q ความแตกตางระหวาง  I-DNS กับ ThaiURL
A ในวงการอินเทอรเน็ตท่ัวโลก ไดมีการคุยในเร่ืองเทคโนโลยีท่ีใชเพ่ือใหอินเทอรเน็ตสามารถรับรู และเขาใจ
ภาษาทองถิ่นวามีอยู 2 วิธีการ คือ

1. การเขาไปแกไขระบบ DNS เดิมโดยตรง
2. การใช Resolver ภาษาทองถิ่น เพ่ือทํ างานรวมกับระบบ DNS เดิม

ทาง I-DNS น้ัน เลือกใชวิธีการแรก  สวนทาง ThaiURL น้ันเลือกใชวิธีท่ี 2

เหตุผลท่ี ThaiURL ไมเลือกวิธีการแรกก็เพราะ

                                                          
1 เรียบเรียงจากงานสัมมนาโดเมนเนมภาษาไทย  ณ. ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ � 25 มกราคม 2543
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1. การแกไขท่ีระบบ DNS เดิม จะมีผลกระทบกับมาตรฐานของระบบ DNS ท่ัวโลก ท่ีหนวยงาน ICANN
เปนผูดูแลรับผิดชอบอยู

2. ระบบ DNS ท่ีถูกแกไขจะไมเขากับมาตรฐานของระบบ DNS ตามขอกํ าหนดใน
(1) RFC 1591 : Domain Name System Structure and Delegation
(2) RFC 2010 : Operational Criteria for Root Name Servers
(3) Internet Draft : Root Name Server Operational Requirements
ทํ าใหไมสามารถทํ างานรวมกับระบบ DNS ท่ีเปนมาตรฐานเดิมได

3. จะตองมกีารเปล่ียนแปลง Root Name Server ใหมท้ังหมด ซึ่งกรณีดังกลาว จะตองไดรับความเห็น
ชอบจาก ICANN กอน

4. ไมสามารถใชฟงกชัน Reverse Lookup (จาก IP เปน Domain Name) ซึ่งจะมีผลกระทบดาน
Security

5. ในบางกรณี ระบบ DNS ท่ีถูกแกไข ไมสามารถทํ างานรวมกับ Web Browser และ Proxy Server ได
อยางถูกตอง

เหตุผลท่ี ThaiURL เลือกวิธีการที่สองก็เพราะ

1. การใช Resolver ภาษาทองถิน่แยกตางหาก จะไมมีผลกระทบกับมาตรฐานของระบบ DNS เดิม

2. สามารถเปดใหบริการชื่อภาษาทองถิ่น โดยไมจํ าเปนตองแกไขระบบ DNS เดิม ท่ีทาง ISP เปนผูดูแล
รับผิดชอบอยูแตอยางใด

3. Resolver ภาษาทองถิน่ จะทํ าการ Resolve เฉพาะชื่อโดเมนภาษาทองถิ่นเทาน้ัน สวนการ Resolve
ชือ่โดเมนภาษาองักฤษ จะยังคงใชระบบ DNS เดิมตามมาตรฐานใน RFC ของ IETF

4. ผูใชจะตองดาวนโหลดโปรแกรม Resolver ภาษาทองถิ่น ติดตั้งในเคร่ือง ในขณะท่ีผูใชสามารถถอน
การตดิตัง้ได หากไมตองการใชงาน โดยไมมีผลกระทบกับระบบ DNS เดิม

5. Resolver ภาษาทองถิน่ สามารถทํ างานรวมกับ Web Browser และ Proxy Server ไดอยางถูกตอง

ความแตกตางท่ีเห็นชัดเจนของท้ังสองระบบ คือ ถามีการเปล่ียนแปลงระบบ DNS น่ันหมายความวา ตัว
Root Name Server ท่ีเคยเปนระบบหลักในการ Resolve ชือ่โดเมนตาง ๆ ในอินเทอรเน็ตมากวา 30 ป จะ
ตองถกูเปล่ียนแปลงไป และตองตกไปอยูภายใตการควบคุมของบริษัทเอกชน อยาง I-DNS ในขณะท่ีระบบ
ของ ThaiURL จะเขาไปทํ างานรวมกับระบบ DNS เดมิโดยไมตองเปล่ียนแปลง ซึ่งในสวนของ ชื่อไทย.คอม
น้ัน จะยอมรับในการเปล่ียนแปลงตรงน้ี ก็ตอเมื่อทางหนวยงานของ I-DNS ไดคุยกับทาง ไอแคนนอยาง
เปนเร่ืองเปนราวโดยตรง แตความเปนจริงในขณะน้ี คือระบบ I-DNS ยงัไมไดรับการรับรองจากหนวยงาน
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ใดๆ ท้ังส้ิน ความกระจางน้ีเกิดขึ้นเมื่อ ทาง ThaiURL  ไดอีเมลสอบถามไปยังไอแคนนโดยตรง2 ใน 3
ประเด็น คือ

1. ความสัมพันธระหวาง APNG หรือ เอเชียแปซฟิคเน็ตเวิรกกิ้งกรุป กับ ไอแคนน เปนอยางไร
ทางไอแคนนไดใหคํ าตอบวา ไอแคนน ไมมีความสัมพันธใดๆ กับหนวยงานท่ีเรียกวา APNG

2. ถาหากวามีการเปล่ียนแปลงระบบ DNS จริงจะมีผลกระทบในเร่ืองการบริหารโดเมนทั่วโลกหรือไม
อยางไร
ทางไอแคนนไดใหคํ าตอบวา ในตัวระบบของ I-DNS น้ันเปนระบบปด (Proprietary) และในบางกรณี
ไมสามารถทํ างานรวมกับระบบโดเมนเนมมาตรฐานบนอินเทอรเน็ตได

3. ถากรณีท่ีตองใชระบบ I-DNS จะมหีนวยงานใดท่ีรับรอง หรืออนุมัติระบบดังกลาวแลวหรือไม
ทางไอแคนนไดใหคํ าตอบวา ระบบ I-DNS  ยงัไมไดรับการอนุมัติ หรือรับรองจากหนวยงานมาตรฐาน
ใด ๆ ท้ังส้ิน  ในปจจุบันหนวยงานท่ีเรียกวา IETF (Internet Engineering Task Force) ก ําลังทํ างาน
ในเร่ืองมาตรฐานดังกลาวอยู

ประเดน็ตางๆ ขางตน เปนขอมูลชิ้นสํ าคัญ ท่ีเราไมเคยไดรับจากทาง I-DNS มากอน สํ าหรับทางชื่อไทย.
คอม เองยนิดท่ีีจะสนับสนุนในสวนของการต้ังมาตรฐานตรงน้ีขึ้นมา  แตท้ังน้ีหนวยงานอยาง ไอแคนน หรือ
IETF จะตองเปนผูท่ียอมรับตรงน้ีดวย เพราะเราถือวา ไอแคนน เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีดูแลและรับผิดชอบ
ระบบโดเมนเนมท้ังหมดบนอินเทอรเน็ต

และการท่ี ชื่อไทย.คอม พยายามเลือกวิธีท่ีเขาไปใชระบบเสริมกับ DNS ซึง่ไมกระทบกับระบบ DNS เดิม
ขอดีคือ ผูใชระบบ  ThaiURL สามารถท่ีจะ Uninstall  ตวัโปรแกรม เมื่อใดก็ได คือ ถาไมพอใจบริการของ
ThaiURL  กส็ามารถเอาโปรแกรมออกไดทุกเมื่อ  แตถาเปนของ I-DNS ท่ีอางวาไมจํ าเปนตองดาวนโหลด
โปรแกรม แตในทางกลับกัน  ถาหากไมตองการใชงาน ก็ไมสามารถเปล่ียนแปลงไดเชนกัน ซึ่งถือวาเปน
ระบบท่ีคอนขางผูกขาด

Q ถาหากระบบ I-DNS  ยอมรับเปนท่ีมาตรฐานแลว ตองเสียคาธรรมเนียมใหกับระบบ I-DNS หรือไม
A เทาท่ีทราบ ทางเจาหนาท่ีตอบวา ตองเสีย เพราะเปนระบบ  Profit Model  ซึง่ตรงน้ีทาง ThaiURL ไมเห็น
ดวย เพราะหนวยงานท่ีทํ าหนาท่ีดังกลาว อยางไอแคนน ก็ยังไมใชระบบ Profit Model ในการบริหารระบบ
ซึง่ในที่ประชุม ทางเจาหนาท่ี I-DNS กไ็ดมกีารยกตัวอยางวา สมมตุวิา ทางผูรับจดทะเบียน ท่ีใชระบบ  I-
DNS คดิคาธรรมเนียมกับผูจดทะเบียน 100 บาท ทาง I-DNS จะคดิคาธรรมเนียมราว 50 %  หรือประมาณ
50 บาท

Q เปนขอเปรียบเทียบวาท้ังสององคกรทํ าเพ่ือกํ าไรท้ังคู

                                                          
2 ดสูํ าเนาอีเมลตามแนบ
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A จดุแตกตางคือ ThaiURL โปรแกรม เราทํ าโดยคนไทย เพราะฉะน้ัน คาธรรมเนียมท่ีเกิดขึ้นจะอยูในเมือง
ไทย ในขณะท่ีของ I-DNS จะตองมคีาธรรมเนียมสวนหน่ึง ท่ีถูกจายออกไปนอกประเทศ คือ ใหกับบริษัท
สิงคโปร

Q จะทํ าอยางไรตอไปกับการมีคูแขงเกิดขึ้น
A ตองขอเรียนวา ทาง ThaiURL ยนิดเีสมอท่ีจะมคีูแขงอยูในวงการ  เพราะเราไดชี้แจงมาตั้งแตเปดใหบริการ
แลววา เราไมเคยคิดท่ีจะผูกขาดในบริการนี้  อันท่ีจริงแลว ความจํ าเปนในเร่ืองการจดทะเบียนชื่อเว็บไซต
ไทย ท่ี ThaiURL รับใหบริการอยู เกิดขึ้นจากการพัฒนาตัวโปรแกรม  ThaiURL ท่ีสามารถใหเว็บบราวเซอร
เขาใจภาษาไทยไดขึน้มา ก็เลยมีความจํ าเปนตามมาวา เราจะตองมีการกระตุนใหมีการใชงาน ชื่อเว็บไซต
ไทยเกดิขึน้  จงึไดทํ าหนาท่ีเปนตัวกลางในการรับจดทะเบียนตรงน้ีขึ้นมา  ซึ่งถาเปนคนไทยดวยกันท่ีเขามา
แขงขนัตรงน้ี ก็ยินดีมาก เพราะสุดทายแลวผลประโยชนก็จะตกอยูกับผูใชอินเทอรเน็ตไทยโดยรวม  แตถา
หากเราตองยอมรับมาตรฐานตางประเทศ ก็ตองพิจารณาใหรอบคอบมาก เพราะในสวนของเงินตราท่ีตอง
ร่ัวไหลออกไป  และในสวนของตัวระบบท่ีเปนระบบปดท่ีเราไมสามารถจะเลิกใชได  ถาเราไมตองการ  ซึ่ง
ตองระวังพอสมควร

Q การจดทะเบียนของ I-DNS จะตองจดทะเบียนเปนอะไรขึ้นหนา และตามหลังดวยอะไร
A ในชอง Address Bar เราสามารถพิมพคํ าภาษาไทยลงไป โดยถาเปนกรณีของชื่อไทย.คอม  ก็จะจดในสกุล

.คอม , .เน็ต , .องคกร  ภาษาไทย แตทาง I-DNS เทาท่ีทาง THNIC ก ําลังรวมทดสอบอยู คงจะใหจด
ทะเบียนชือ่เวบ็ไซตไทย ท่ีจะตามดวยสกุล พาณิชย.ไทย  ซึ่ง  2  ระบบน้ีจะเห็นวา โดยหนาตาแลวจะ
ทํ างานเหมอืนกัน ถามองจากภายนอก แตเทคโนโลยีเบ้ืองหลังจะแตกตางกันอยางส้ินเชิง

Q ทาง I-DNS ไดอางวาตองการตั้งมาตรฐานข้ึนมาใหทุกประเทศทํ างานเหมือนกัน  และในสวนมาตรฐานของ
ThaiURL อยูตรงไหน

A ในสวนของการพัฒนาโปรแกรมระยะแรก  เราพยายามใหตัวเว็บบราวเซอร หรือตัว Protocol ท่ีเรียกวา
HTTP  สามารถรับรูภาษาไทยได  ซึ่งในอนาคตเราพยายามพัฒนาโปรแกรมใหตัวบราวเซอร สามารถจะรับ
รูภาษาไทยท่ีเปนคํ าสามัญ  โดยไมตองตามดวย .คอม ,.เน็ต ,.องคกร  รวมถึงการพัฒนาให Application
อ่ืน ๆ สามารถทํ างานรองรับภาษาไทยไดดวย

จริงๆ แลว กอนท่ีทาง ชื่อไทย.คอม จะพัฒนาโปรแกรม ThaiURL ขึน้มา เราไดมีการสราง และทดสอบ
ระบบ DNS ท่ีใชเทคโนโลยีเดียวกันกับระบบ I-DNS  ท่ีคดิคนโดยมหาวิทยาลัยในสิงคโปร  และเราก็ทํ าได
สํ าเร็จ  แตสาเหตุท่ีเราไมเลือกใช ระบบน้ี ก็เพราะมันยังไมสามารถท่ีจะทํ างานได 100%  และท่ีสํ าคัญมัน
เปนระบบท่ีไปมีผลกระทบกับระบบ DNS มาตรฐานโดยรวม เพราะฉะน้ัน ในสวนน้ีเอง เรากลาพูดวา ถา
หากตัว ระบบ I-DNS  ท่ีทางสิงคโปรคิดคนข้ึน ไดรับการยอมรับจากไอแคนน ทางชื่อไทย.คอม ก็มีความยิน
ดมีากท่ีจะรวมงาน และพยายามท่ีจะกํ าหนดมาตรฐานตรงน้ีรวมกัน  แตความเปนจริงก็คือ ไอแคนนเอง ก็
ยงัไมยอมรับ  และมีความเปนไปไดสูงท่ีทาง ชื่อไทย.คอม จะเสนอกับทาง ไอแคนน เพ่ือใหมีการผลักดันใน
การใชระบบ Resolver ภาษาทองถิ่น ท่ีสามารถทํ างานรวมกับระบบ DNS ท่ีเปน Standard ไดโดยตรง
แทนท่ีจะเปนระบบปด และตองไปเปล่ียนแปลงแกไขในตัวระบบ DNS เดมิ ซึ่งยุงยากมาก
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Q ในสวนของภาษาทองถิ่นท่ีไมใชภาษาอังกฤษ จํ าเปนหรือไมท่ีจะตองมีมาตรฐานเขามารองรับ
A โดยหลักแลว ภาษาของชาติไหน ก็ควรตองใหคนในชาติน้ัน กํ าหนดมาตรฐานขึ้นมา  จะสังเกตเห็นวา ใน
กรณีของ THNIC  ท่ีดูแลสกุล .th  กเ็ชนเดียวกัน ทางไอแคนนน้ัน ไดใหสิทธ์ิเต็มท่ี สํ าหรับแตละประเทศใน
การบริหารตรงน้ีดวยตัวเอง  มันจะแปลกท่ีจะมีหนวยงานท่ีไมใชคนไทย จะมากํ าหนดมาตรฐานตรงน้ีใหกับ
คนไทย ซึง่ในวนัน้ีเองกค็อนขางลํ าบากท่ีเราจะคุยเร่ืองมาตรฐานโดเมนภาษาไทย แตจะตองมีการคุยดวย
ภาษาอังกฤษ แลวแปลกลับไปกลับมา

Q ทางสิงคโปรตองการใหมีมาตรฐานเดียวกัน ผลสรุปวาอยางไร
A ผลสรุปยงัไมชดัเจน ในสวนของ ชื่อไทย.คอม ก็พยายามผลักดันวาเราควรจะตองมีหนวยงานกลาง ท่ี
ประกอบดวยตัวแทนหลาย ๆ ฝายในการท่ีจะตัดสินตรงน้ีรวมกัน

Q THNIC ซึ่งดูแล .th เมอืงไทย บอกวามีสวนรวมในการกํ าหนดมาตรฐานเร่ืองน้ีกับทาง APNG อยูแลว
A ทาง THNIC อางวาไดทํ าการทดลองโครงการ I-DNS รวมกับทาง APNP มากวา 5 ปแลว ซึ่งอันน้ันเปนสิทธ์ิ
ท่ีทาง THNIC จะเลือกใชเทคโนโลยี ท่ีพัฒนาโดย I-DNS ซึง่ถอืเปนเพียงหนวยงาน หรือบริษัทเอกชนราย
หน่ึงท่ีตองการน ําเอาเทคโนโลยีของตางชาติเขามาใช ในขณะท่ี ชื่อไทย.คอม พยายามยืนหยัดวา
เทคโนโลยีของคนไทยเองในขณะน้ี ก็ไดพิสูจนแลววาทํ างานได 100 %  เราก็นาจะหันมาสนับสนุน
เทคโนโลยคีนไทยดวยกัน  เราควรจะใหคนไทยเปนคนกํ าหนดมาตรฐานตรงน้ีขึ้นมาเอง และเปนผูบริหาร
ชือ่โดเมนภาษาไทยน้ีดวยกันเอง

โดยสวนตวั ผมพยายามผลักดันใหมีหนวยงานอิสระ อาจจะเปนคณะกรรมการ หรือคณะทํ างานท่ีตั้งข้ึนมา
คลาย ๆ กับหนวยงานไอแคนน  ท่ีประกอบดวยตัวแทนจากหลายๆ ฝาย เชน ตัวแทน ISP (ในฐานะที่ดูแล
การตั้งระบบ DNS ใหกับผูใชอินเทอรเน็ตท่ัวไป)  ตัวแทนท่ีมาจากทางเนคเทค  (ในฐานะท่ีดูแลมาตรฐาน
และนโยบายระดับชาติในสวนของไอที)  , THNIC (ในฐานะท่ีเปนผูรับผิดชอบโดเมนสกุล .th) , ThaiURL
(ในฐานะท่ีเปนผูริเร่ิมในการพัฒนาการใชชื่อภาษาไทยเปนรายแรก) รวมถึงผูเชี่ยวชาญ หรือนักวิชาการ
จากหนวยงานการศกึษาตาง ๆ ซึ่งถาประกอบดวยหนวยงานหลาย ๆ ฝาย อยางนอย 5 หรือ 6 หนวยงาน
การก ําหนดขอสรุป หรือฉันทามติ ออกมา จะมีความนาเชื่อถือ และมีน้ํ าหนักท่ีเปนกลางมากกวาน้ี

Q ถามหีนวยงานกลางข้ึนมาแลว ทาง ThaiURL ไมวติกหรือครับวา หนวยงานกลางจะขอเปนผูดูแลท้ังหมด
A ไมเปนไร เพราะ ชื่อไทย.คอม ไมไดหยุดน่ิงอยูแคน้ี เรายังมีโครงการท่ีอยูในแผนพัฒนาตอเน่ืองอีกมาก  ใน
สวนของช่ือไทย.คอม  ท่ีใหบริการรับจดทะเบียนเก่ียวกับชื่อโดเมนภาษาไทย ท่ีตามดวยสกุล .คอม ,.เน็ต ,.
องคกร อยูในขณะน้ี หากในอนาคต จะมีหนวยงานอิสระ ท่ีเปนกลางจริงๆ มาดูแล ทาง ThaiURL ยนิดีท่ีจะ
ถายโอนขอมูลชื่อโดเมนภาษาไทยท่ีมอียูท้ังหมด ใหแกหนวยงานดังกลาวโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังส้ิน

Q แตละประเทศท่ีมภีาษาทองถิ่นเปนของตนเองก็นาจะมีการกํ าหนดมาตรฐานของตัวเอง  ไมนาจะเปนทาง
ตางชาติ  ซึ่งตอนน้ีสิงคโปรถอืวาเปนชาติแรกท่ีมีการบุกเบิก เร่ิมตนข้ึนมาเพ่ือท่ีจะใหตัวเองเปนศูนยกลาง

A จากบทเรียนท่ีผานมา เวลาท่ีเรามีการซื้อขายสินคาท่ีเปน Physical Goods จริง ๆ แลว สิงคโปรเอง ก็ไมได
เปนประเทศท่ีมทีรัพยากรธรรมชาติมากมายอะไร แตมีความฉลาดในการท่ีสามารถทํ าประเทศใหเปนตัว
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กลางในการกระจายสินคา  ซึ่งรายไดท่ีจะไดคือ ในสวนของคาธรรมเนียม และคานายหนาตาง ๆ ซึ่งตอง
ยอมรับวาเขาฉลาดในจุดน้ี  แตในสวนของทรัพยสินท่ีเปน Virtual Asset อยางชื่อโดเมนภาษาไทยน้ี ผมไม
อยากใหเหตกุารณน้ีเกิดขึ้นอีก  เราควรจะใหคนไทยดวยกันรักษาผลประโยชนตรงน้ีดวยกันเอง  แทนท่ีจะ
ใหสิงคโปรเปนศูนยกลาง  โดยท่ีเราจะไดไมตองเสียคาธรรมเนียมใด ๆ ใหอีก

Q ท่ีผานมาทางญ่ีปุนและไตหวัน ก็มีหนวยงานของตนเอง
A เทาท่ีไดตรวจสอบ  ญ่ีปุนก็มีหนวยงานคลาย THNIC ท่ีเรียกวา JPNIC ซึง่ผมก็ไดมีโอกาสดูรายงานลาสุด
ของ JPNIC เมือ่เดอืนพฤศจิกายน  ท่ีผานมา ทาง I-DNS กไ็ดมกีารเขาไปคุยในหลักการเหมือนกัน แตทาง
JPNIC เองก็ยังไมยอมรับระบบ I-DNS น้ี เพราะเขาทราบดีวา มันจะมีผลกระทบตออํ านาจในการบริหารโด
เมน (Management Authority) ของไอแคนนเดมิคอนขางมาก ก็เปนขอสังเกตวา เราเองยอมรับเทคโนโลยี
ของตางชาตเิร็วเกินไป  แทนท่ีจะมีการศึกษาภายในใหชัดเจนเสียกอน

Q ถาทาง THNIC จะด ําเนินการทํ าขอตกลงกับทาง I-DNS โดยลํ าพัง จะทํ าไดหรือไม
A จริง ๆ แลว ผมไมคิดวาจะเปนอยางน้ัน  เพราะวามาตรฐานตรงน้ี อยางนอยตองมีการทํ าประชาพิจารณ
หรือใหหนวยงานหลาย ๆ ฝายยอมรับ และเห็นดวย  แตถาเกิดขึ้นจริง มันก็จะมีจุดท่ีปองกันไดอยูเหมือน
กัน เพราะระบบ I-DNS จะตองไดรับการรวมมือจาก ISP ทุกรายในเมืองไทย  ซึ่งถามี ISP รายใดรายหน่ึง
ไมยอมรับ ก็จะทํ าใหระบบ I-DNS เกดิขึน้โดยสมบูรณไมได ซึ่งในสวนน้ี ทาง ThaiURL พยายามท่ีจะเขาไป
คุยกับ ISP ทุกรายเพ่ือชีแ้จงขอมูลท้ังสองดาน เพราะเทาท่ีผานมา บาง ISP ไมไดรับทราบขอมูลท่ีแทจริง
เรากจ็ะพยายามทํ าหนาท่ีตรงน้ีใหดีท่ีสุด  โดยสวนตัวแลว ถาเปนไปได ก็จะพยายามผลักดันใหมี การตั้ง
คณะกรรมการในสวนน้ีขึ้นมาโดยเร็ว

และท่ีสํ าคัญ วิธีการในการทํ าตลาดในสวนของทาง ThaiURL เราใชระบบจูงใจใหผูใชเขามาใชงาน ไมใช
การผูกขาด ซึง่จะเห็นวา เราพยายามสรางกฎเกณฑการแขงขันท่ีเปนธรรม ถึงแมเราจะเปนรายแรกใน
ตลาด โดยการท่ีใหผูใชมีทางเลือกวาจะเลือกใชโปรแกรม  ThaiURL หรือไม  เพราะผูใชสามารถ Uninstall
หรือถอนการตดิตั้งตัวโปรแกรมไดตลอดเวลา  แตในขณะท่ีวิธีการในการทํ าตลาดของทาง I-DNS จะ
พยายามไป Lobby ให ISP ทุกรายเขารวม ซึ่งหากสํ าเร็จ ก็จะเปนระบบท่ีคอนขางผูกขาด เพราะฉะน้ัน ผู
ใชจะไมมโีอกาสเลือกในจุดน้ี ซึ่งในที่สุดแลว หากมีการชี้แจงขอมูลตรงน้ีอยางท่ัวถึง ผูใชคงจะตองเปนผูตัด
สิน และจะเปนผูกํ าหนดมาตรฐานขึ้นมาเอง


