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จุดยืนของ ชื่อไทย.คอม ตอกรณีมาตรฐานชื่อโดเมนไทย1
Q ความเห็นของคุณพิพัฒน ยอดพฤติการ กรรมการผูจัดการ บริษัท ชื่อไทย.คอม จํากัด บริษัทแรกที่มีการ
บุกเบิกนําเอาชื่อภาษาไทยมาจดเปนโดเมนเนม ตอการเขารวมสัมมนาครั้งนี้
A เปนเรือ่ งทีน่ ายินดี ที่อยางนอยชื่อไทย.คอม ไดมีโอกาสเขาไปรวมในสวนของการสัมมนา และมีโอกาสชี้
แจงขอเท็จเกี่ยวกับมาตรฐานโดเมนเนมไทย ถาหากวาจะมีการกําหนดเปนมาตรฐานขึ้นมา เราควรที่จะมี
หนวยงานเอกชนหรือ หนวยงานอิสระ ที่จัดตั้งขึ้นมา เพื่อจะกําหนดมาตรฐานตรงนี้ใหเกิดขึ้นในเมืองไทย
Q ทาง I-DNS จากสิงคโปร มีขอเสนอที่จะกําหนดมาตรฐานนี้ไวอยางไร
A เทาทีท่ ราบขอมูล คือ ทาง I-DNS พยายามอางอิงหนวยงานอิสระที่เรียกวา เอเชียแปซิฟค เน็ตเวิรกกิ้งกรุป
หรือ APNG ซึง่ เปนหนวยงานที่กอตั้งโครงการ I-DNS ขึน้ มา ในสวนของชื่อไทย.คอม เราก็พยายามที่จะชี้
แจงในฝงของคนไทยในฐานะที่พัฒนา โปรแกรม ThaiURL ขึน้ มา มีการตั้งขอสังเกตในที่ประชุมวา มาตร
ฐานของโดเมนเนมภาษาไทย ใครควรจะเปนคนกําหนด ตางชาติ หรือ เปนคนไทยดวยกันเอง ก็ไดมีการ
ถกเถียงกันมาก กอนอื่นตองขอเรียนวา หนวยงาน THNIC นัน้ มีขอบเขต และอํานาจที่เปนผูดูแลสกุลโด
เมนเนมภาษาอังกฤษที่เปนสกุล .th เทานัน้ ในสวนของโดเมนภาษาไทย ตองยอมรับวายังไมมีหนวยงานใด
ทีด่ แู ลตรงนีเ้ ปนเรื่องเปนราว ในที่ประชุมผมก็ไดมีการเสนอใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระ คลายกับ ไอ
แคนน ของอเมริกา ซึ่งประกอบไปดวยตัวแทนจากภาครัฐ อาทิ เนคเทค การสื่อสารแหงประเทสไทย และ
ภาคเอกชน อาทิ ตัวแทนจากไอเอสพี ตัวแทนจากชมรมไทยเว็บมาสเตอร หรือตัวแทนชมรมผูสื่อขาวทาง IT
ทีอ่ ยางนอยจะไดมีการระดมความคิดจาก หลาย ๆ ฝาย
Q แสดงวาเรื่องโดเมนเนม มีผลประโยชนเกี่ยวของ
A ถาใครศึกษาเรื่องนี้ลึก ๆ แลวเราตองยอมรับวาการที่จะเปนผูบริหารตัวโดเมนเนม มีความสําคัญอยางยิ่ง
โดยเฉพาะเมือ่ มีการแทรกแซงหรือสรางผลกระทบกับการจดทะเบียนโดเมนเนมภาษาไทยโดยชาวตางชาติ
เรายิง่ จะตองศึกษาขอมูลใหรอบคอบกอนที่จะตัดสินใจวา มาตรฐานจะเปนอยางไร
Q ความแตกตางระหวาง I-DNS กับ ThaiURL
A ในวงการอินเทอรเน็ตทัว่ โลก ไดมีการคุยในเรื่องเทคโนโลยีที่ใชเพื่อใหอินเทอรเน็ตสามารถรับรู และเขาใจ
ภาษาทองถิ่นวามีอยู 2 วิธีการ คือ
1. การเขาไปแกไขระบบ DNS เดิมโดยตรง
2. การใช Resolver ภาษาทองถิ่น เพื่อทํางานรวมกับระบบ DNS เดิม
ทาง I-DNS นัน้ เลือกใชวิธีการแรก สวนทาง ThaiURL นั้นเลือกใชวิธีที่ 2
เหตุผลที่ ThaiURL ไมเลือกวิธีการแรกก็เพราะ
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1. การแกไขที่ระบบ DNS เดิม จะมีผลกระทบกับมาตรฐานของระบบ DNS ทั่วโลก ที่หนวยงาน ICANN
เปนผูดูแลรับผิดชอบอยู
2. ระบบ DNS ที่ถูกแกไขจะไมเขากับมาตรฐานของระบบ DNS ตามขอกําหนดใน
(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
ทําใหไมสามารถทํางานรวมกับระบบ DNS ที่เปนมาตรฐานเดิมได
3. จะตองมีการเปลีย่ นแปลง Root Name Server ใหมทั้งหมด ซึ่งกรณีดังกลาว จะตองไดรับความเห็น
ชอบจาก ICANN กอน
4. ไมสามารถใชฟงกชัน Reverse Lookup (จาก IP เปน Domain Name) ซึ่งจะมีผลกระทบดาน
Security
5. ในบางกรณี ระบบ DNS ที่ถูกแกไข ไมสามารถทํางานรวมกับ Web Browser และ Proxy Server ได
อยางถูกตอง
เหตุผลที่ ThaiURL เลือกวิธีการที่สองก็เพราะ
1. การใช Resolver ภาษาทองถิน่ แยกตางหาก จะไมมีผลกระทบกับมาตรฐานของระบบ DNS เดิม
2. สามารถเปดใหบริการชื่อภาษาทองถิ่น โดยไมจําเปนตองแกไขระบบ DNS เดิม ที่ทาง ISP เปนผูดูแล
รับผิดชอบอยูแตอยางใด
3. Resolver ภาษาทองถิน่ จะทําการ Resolve เฉพาะชื่อโดเมนภาษาทองถิ่นเทานั้น สวนการ Resolve
ชือ่ โดเมนภาษาอังกฤษ จะยังคงใชระบบ DNS เดิมตามมาตรฐานใน RFC ของ IETF
4. ผูใ ชจะตองดาวนโหลดโปรแกรม Resolver ภาษาทองถิ่น ติดตั้งในเครื่อง ในขณะที่ผูใชสามารถถอน
การติดตัง้ ได หากไมตองการใชงาน โดยไมมีผลกระทบกับระบบ DNS เดิม
5. Resolver ภาษาทองถิน่ สามารถทํางานรวมกับ Web Browser และ Proxy Server ไดอยางถูกตอง
ความแตกตางที่เห็นชัดเจนของทั้งสองระบบ คือ ถามีการเปลี่ยนแปลงระบบ DNS นัน่ หมายความวา ตัว
Root Name Server ทีเ่ คยเปนระบบหลักในการ Resolve ชือ่ โดเมนตาง ๆ ในอินเทอรเน็ตมากวา 30 ป จะ
ตองถูกเปลีย่ นแปลงไป และตองตกไปอยูภายใตการควบคุมของบริษัทเอกชน อยาง I-DNS ในขณะที่ระบบ
ของ ThaiURL จะเขาไปทํางานรวมกับระบบ DNS เดิมโดยไมตองเปลี่ยนแปลง ซึ่งในสวนของ ชื่อไทย.คอม
นัน้ จะยอมรับในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ ก็ตอเมื่อทางหนวยงานของ I-DNS ไดคุยกับทาง ไอแคนนอยาง
เปนเรือ่ งเปนราวโดยตรง แตความเปนจริงในขณะนี้ คือระบบ I-DNS ยังไมไดรับการรับรองจากหนวยงาน
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ใดๆ ทัง้ สิน้ ความกระจางนี้เกิดขึ้นเมื่อ ทาง ThaiURL ไดอีเมลสอบถามไปยังไอแคนนโดยตรง2 ใน 3
ประเด็น คือ
1. ความสัมพันธระหวาง APNG หรือ เอเชียแปซิฟค เน็ตเวิรกกิ้งกรุป กับ ไอแคนน เปนอยางไร
ทางไอแคนนไดใหคําตอบวา ไอแคนน ไมมีความสัมพันธใดๆ กับหนวยงานที่เรียกวา APNG
2. ถาหากวามีการเปลี่ยนแปลงระบบ DNS จริงจะมีผลกระทบในเรื่องการบริหารโดเมนทั่วโลกหรือไม
อยางไร
ทางไอแคนนไดใหคําตอบวา ในตัวระบบของ I-DNS นั้นเปนระบบปด (Proprietary) และในบางกรณี
ไมสามารถทํางานรวมกับระบบโดเมนเนมมาตรฐานบนอินเทอรเน็ตได
3. ถากรณีที่ตองใชระบบ I-DNS จะมีหนวยงานใดที่รับรอง หรืออนุมัติระบบดังกลาวแลวหรือไม
ทางไอแคนนไดใหคําตอบวา ระบบ I-DNS ยังไมไดรับการอนุมัติ หรือรับรองจากหนวยงานมาตรฐาน
ใด ๆ ทั้งสิ้น ในปจจุบันหนวยงานที่เรียกวา IETF (Internet Engineering Task Force) กําลังทํางาน
ในเรือ่ งมาตรฐานดังกลาวอยู
ประเด็นตางๆ ขางตน เปนขอมูลชิ้นสําคัญ ที่เราไมเคยไดรับจากทาง I-DNS มากอน สําหรับทางชื่อไทย.
คอม เองยินดีทจี่ ะสนับสนุนในสวนของการตั้งมาตรฐานตรงนี้ขึ้นมา แตทั้งนี้หนวยงานอยาง ไอแคนน หรือ
IETF จะตองเปนผูที่ยอมรับตรงนี้ดวย เพราะเราถือวา ไอแคนน เปนหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลและรับผิดชอบ
ระบบโดเมนเนมทั้งหมดบนอินเทอรเน็ต
และการที่ ชื่อไทย.คอม พยายามเลือกวิธีที่เขาไปใชระบบเสริมกับ DNS ซึง่ ไมกระทบกับระบบ DNS เดิม
ขอดีคือ ผูใชระบบ ThaiURL สามารถที่จะ Uninstall ตัวโปรแกรม เมื่อใดก็ได คือ ถาไมพอใจบริการของ
ThaiURL ก็สามารถเอาโปรแกรมออกไดทุกเมื่อ แตถาเปนของ I-DNS ทีอ่ า งวาไมจําเปนตองดาวนโหลด
โปรแกรม แตในทางกลับกัน ถาหากไมตองการใชงาน ก็ไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดเชนกัน ซึ่งถือวาเปน
ระบบที่คอนขางผูกขาด
Q ถาหากระบบ I-DNS ยอมรับเปนที่มาตรฐานแลว ตองเสียคาธรรมเนียมใหกับระบบ I-DNS หรือไม
A เทาทีท่ ราบ ทางเจาหนาที่ตอบวา ตองเสีย เพราะเปนระบบ Profit Model ซึง่ ตรงนี้ทาง ThaiURL ไมเห็น
ดวย เพราะหนวยงานที่ทําหนาที่ดังกลาว อยางไอแคนน ก็ยังไมใชระบบ Profit Model ในการบริหารระบบ
ซึง่ ในที่ประชุม ทางเจาหนาที่ I-DNS ก็ไดมกี ารยกตัวอยางวา สมมุตวิ า ทางผูรับจดทะเบียน ที่ใชระบบ IDNS คิดคาธรรมเนียมกับผูจดทะเบียน 100 บาท ทาง I-DNS จะคิดคาธรรมเนียมราว 50 % หรือประมาณ
50 บาท
Q เปนขอเปรียบเทียบวาทั้งสององคกรทําเพื่อกําไรทั้งคู
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A จุดแตกตางคือ ThaiURL โปรแกรม เราทําโดยคนไทย เพราะฉะนั้น คาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจะอยูในเมือง
ไทย ในขณะที่ของ I-DNS จะตองมีคา ธรรมเนียมสวนหนึ่ง ที่ถูกจายออกไปนอกประเทศ คือ ใหกับบริษัท
สิงคโปร
Q จะทําอยางไรตอไปกับการมีคูแขงเกิดขึ้น
A ตองขอเรียนวา ทาง ThaiURL ยินดีเสมอทีจ่ ะมีคแู ขงอยูในวงการ เพราะเราไดชี้แจงมาตั้งแตเปดใหบริการ
แลววา เราไมเคยคิดที่จะผูกขาดในบริการนี้ อันที่จริงแลว ความจําเปนในเรื่องการจดทะเบียนชื่อเว็บไซต
ไทย ที่ ThaiURL รับใหบริการอยู เกิดขึ้นจากการพัฒนาตัวโปรแกรม ThaiURL ทีส่ ามารถใหเว็บบราวเซอร
เขาใจภาษาไทยไดขนึ้ มา ก็เลยมีความจําเปนตามมาวา เราจะตองมีการกระตุนใหมีการใชงาน ชื่อเว็บไซต
ไทยเกิดขึน้ จึงไดทําหนาที่เปนตัวกลางในการรับจดทะเบียนตรงนี้ขึ้นมา ซึ่งถาเปนคนไทยดวยกันที่เขามา
แขงขันตรงนี้ ก็ยินดีมาก เพราะสุดทายแลวผลประโยชนก็จะตกอยูกับผูใชอินเทอรเน็ตไทยโดยรวม แตถา
หากเราตองยอมรับมาตรฐานตางประเทศ ก็ตองพิจารณาใหรอบคอบมาก เพราะในสวนของเงินตราที่ตอง
รัว่ ไหลออกไป และในสวนของตัวระบบที่เปนระบบปดที่เราไมสามารถจะเลิกใชได ถาเราไมตองการ ซึ่ง
ตองระวังพอสมควร
Q การจดทะเบียนของ I-DNS จะตองจดทะเบียนเปนอะไรขึ้นหนา และตามหลังดวยอะไร
A ในชอง Address Bar เราสามารถพิมพคําภาษาไทยลงไป โดยถาเปนกรณีของชื่อไทย.คอม ก็จะจดในสกุล
.คอม , .เน็ต , .องคกร ภาษาไทย แตทาง I-DNS เทาที่ทาง THNIC กําลังรวมทดสอบอยู คงจะใหจด
ทะเบียนชือ่ เว็บไซตไทย ที่จะตามดวยสกุล พาณิชย.ไทย ซึ่ง 2 ระบบนี้จะเห็นวา โดยหนาตาแลวจะ
ทํางานเหมือนกัน ถามองจากภายนอก แตเทคโนโลยีเบื้องหลังจะแตกตางกันอยางสิ้นเชิง
Q ทาง I-DNS ไดอา งวาตองการตั้งมาตรฐานขึ้นมาใหทุกประเทศทํางานเหมือนกัน และในสวนมาตรฐานของ
ThaiURL อยูตรงไหน
A ในสวนของการพัฒนาโปรแกรมระยะแรก เราพยายามใหตัวเว็บบราวเซอร หรือตัว Protocol ทีเ่ รียกวา
HTTP สามารถรับรูภ าษาไทยได ซึ่งในอนาคตเราพยายามพัฒนาโปรแกรมใหตัวบราวเซอร สามารถจะรับ
รูภ าษาไทยที่เปนคําสามัญ โดยไมตองตามดวย .คอม ,.เน็ต ,.องคกร รวมถึงการพัฒนาให Application
อืน่ ๆ สามารถทํางานรองรับภาษาไทยไดดวย
จริงๆ แลว กอนที่ทาง ชื่อไทย.คอม จะพัฒนาโปรแกรม ThaiURL ขึน้ มา เราไดมีการสราง และทดสอบ
ระบบ DNS ทีใ่ ชเทคโนโลยีเดียวกันกับระบบ I-DNS ทีค่ ดิ คนโดยมหาวิทยาลัยในสิงคโปร และเราก็ทําได
สําเร็จ แตสาเหตุที่เราไมเลือกใช ระบบนี้ ก็เพราะมันยังไมสามารถที่จะทํางานได 100% และที่สําคัญมัน
เปนระบบที่ไปมีผลกระทบกับระบบ DNS มาตรฐานโดยรวม เพราะฉะนั้น ในสวนนี้เอง เรากลาพูดวา ถา
หากตัว ระบบ I-DNS ทีท่ างสิงคโปรคิดคนขึ้น ไดรับการยอมรับจากไอแคนน ทางชื่อไทย.คอม ก็มีความยิน
ดีมากทีจ่ ะรวมงาน และพยายามที่จะกําหนดมาตรฐานตรงนี้รวมกัน แตความเปนจริงก็คือ ไอแคนนเอง ก็
ยังไมยอมรับ และมีความเปนไปไดสูงที่ทาง ชื่อไทย.คอม จะเสนอกับทาง ไอแคนน เพื่อใหมีการผลักดันใน
การใชระบบ Resolver ภาษาทองถิ่น ที่สามารถทํางานรวมกับระบบ DNS ที่เปน Standard ไดโดยตรง
แทนทีจ่ ะเปนระบบปด และตองไปเปลี่ยนแปลงแกไขในตัวระบบ DNS เดิม ซึ่งยุงยากมาก
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Q ในสวนของภาษาทองถิ่นที่ไมใชภาษาอังกฤษ จําเปนหรือไมที่จะตองมีมาตรฐานเขามารองรับ
A โดยหลักแลว ภาษาของชาติไหน ก็ควรตองใหคนในชาตินั้น กําหนดมาตรฐานขึ้นมา จะสังเกตเห็นวา ใน
กรณีของ THNIC ที่ดูแลสกุล .th ก็เชนเดียวกัน ทางไอแคนนนนั้ ไดใหสิทธิ์เต็มที่ สําหรับแตละประเทศใน
การบริหารตรงนีด้ ว ยตัวเอง มันจะแปลกที่จะมีหนวยงานที่ไมใชคนไทย จะมากําหนดมาตรฐานตรงนี้ใหกับ
คนไทย ซึง่ ในวันนีเ้ องก็คอนขางลําบากที่เราจะคุยเรื่องมาตรฐานโดเมนภาษาไทย แตจะตองมีการคุยดวย
ภาษาอังกฤษ แลวแปลกลับไปกลับมา
Q ทางสิงคโปรตอ งการใหมีมาตรฐานเดียวกัน ผลสรุปวาอยางไร
A ผลสรุปยังไมชดั เจน ในสวนของ ชื่อไทย.คอม ก็พยายามผลักดันวาเราควรจะตองมีหนวยงานกลาง ที่
ประกอบดวยตัวแทนหลาย ๆ ฝายในการที่จะตัดสินตรงนี้รวมกัน
Q THNIC ซึ่งดูแล .th เมืองไทย บอกวามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานเรื่องนี้กับทาง APNG อยูแลว
A ทาง THNIC อางวาไดทําการทดลองโครงการ I-DNS รวมกับทาง APNP มากวา 5 ปแลว ซึ่งอันนั้นเปนสิทธิ์
ที่ทาง THNIC จะเลือกใชเทคโนโลยี ที่พัฒนาโดย I-DNS ซึง่ ถือเปนเพียงหนวยงาน หรือบริษัทเอกชนราย
หนึง่ ทีต่ อ งการนําเอาเทคโนโลยีของตางชาติเขามาใช ในขณะที่ ชื่อไทย.คอม พยายามยืนหยัดวา
เทคโนโลยีของคนไทยเองในขณะนี้ ก็ไดพิสูจนแลววาทํางานได 100 % เราก็นาจะหันมาสนับสนุน
เทคโนโลยีคนไทยดวยกัน เราควรจะใหคนไทยเปนคนกําหนดมาตรฐานตรงนี้ขึ้นมาเอง และเปนผูบริหาร
ชือ่ โดเมนภาษาไทยนี้ดวยกันเอง
โดยสวนตัว ผมพยายามผลักดันใหมีหนวยงานอิสระ อาจจะเปนคณะกรรมการ หรือคณะทํางานที่ตั้งขึ้นมา
คลาย ๆ กับหนวยงานไอแคนน ทีป่ ระกอบดวยตัวแทนจากหลายๆ ฝาย เชน ตัวแทน ISP (ในฐานะที่ดูแล
การตั้งระบบ DNS ใหกับผูใชอินเทอรเน็ตทั่วไป) ตัวแทนที่มาจากทางเนคเทค (ในฐานะที่ดูแลมาตรฐาน
และนโยบายระดับชาติในสวนของไอที) , THNIC (ในฐานะที่เปนผูรับผิดชอบโดเมนสกุล .th) , ThaiURL
(ในฐานะทีเ่ ปนผูร เิ ริม่ ในการพัฒนาการใชชื่อภาษาไทยเปนรายแรก) รวมถึงผูเชี่ยวชาญ หรือนักวิชาการ
จากหนวยงานการศึกษาตาง ๆ ซึ่งถาประกอบดวยหนวยงานหลาย ๆ ฝาย อยางนอย 5 หรือ 6 หนวยงาน
การกําหนดขอสรุป หรือฉันทามติ ออกมา จะมีความนาเชื่อถือ และมีนํ้าหนักที่เปนกลางมากกวานี้
Q ถามีหนวยงานกลางขึ้นมาแลว ทาง ThaiURL ไมวติ กหรือครับวา หนวยงานกลางจะขอเปนผูดูแลทั้งหมด
A ไมเปนไร เพราะ ชื่อไทย.คอม ไมไดหยุดนิ่งอยูแคนี้ เรายังมีโครงการที่อยูในแผนพัฒนาตอเนื่องอีกมาก ใน
สวนของชือ่ ไทย.คอม ที่ใหบริการรับจดทะเบียนเกี่ยวกับชื่อโดเมนภาษาไทย ที่ตามดวยสกุล .คอม ,.เน็ต ,.
องคกร อยูใ นขณะนี้ หากในอนาคต จะมีหนวยงานอิสระ ที่เปนกลางจริงๆ มาดูแล ทาง ThaiURL ยินดีที่จะ
ถายโอนขอมูลชื่อโดเมนภาษาไทยทีม่ อี ยูท งั้ หมด ใหแกหนวยงานดังกลาวโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
Q แตละประเทศทีม่ ภี าษาทองถิ่นเปนของตนเองก็นาจะมีการกําหนดมาตรฐานของตัวเอง ไมนาจะเปนทาง
ตางชาติ ซึ่งตอนนี้สิงคโปรถอื วาเปนชาติแรกที่มีการบุกเบิก เริ่มตนขึ้นมาเพื่อที่จะใหตัวเองเปนศูนยกลาง
A จากบทเรียนที่ผานมา เวลาที่เรามีการซื้อขายสินคาที่เปน Physical Goods จริง ๆ แลว สิงคโปรเอง ก็ไมได
เปนประเทศทีม่ ที รัพยากรธรรมชาติมากมายอะไร แตมีความฉลาดในการที่สามารถทําประเทศใหเปนตัว
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กลางในการกระจายสินคา ซึ่งรายไดที่จะไดคือ ในสวนของคาธรรมเนียม และคานายหนาตาง ๆ ซึ่งตอง
ยอมรับวาเขาฉลาดในจุดนี้ แตในสวนของทรัพยสินที่เปน Virtual Asset อยางชื่อโดเมนภาษาไทยนี้ ผมไม
อยากใหเหตุการณนี้เกิดขึ้นอีก เราควรจะใหคนไทยดวยกันรักษาผลประโยชนตรงนี้ดวยกันเอง แทนที่จะ
ใหสิงคโปรเปนศูนยกลาง โดยที่เราจะไดไมตองเสียคาธรรมเนียมใด ๆ ใหอีก
Q ทีผ่ า นมาทางญี่ปุนและไตหวัน ก็มีหนวยงานของตนเอง
A เทาที่ไดตรวจสอบ ญี่ปุนก็มีหนวยงานคลาย THNIC ที่เรียกวา JPNIC ซึง่ ผมก็ไดมีโอกาสดูรายงานลาสุด
ของ JPNIC เมือ่ เดือนพฤศจิกายน ที่ผานมา ทาง I-DNS ก็ไดมกี ารเขาไปคุยในหลักการเหมือนกัน แตทาง
JPNIC เองก็ยังไมยอมรับระบบ I-DNS นี้ เพราะเขาทราบดีวา มันจะมีผลกระทบตออํานาจในการบริหารโด
เมน (Management Authority) ของไอแคนนเดิมคอนขางมาก ก็เปนขอสังเกตวา เราเองยอมรับเทคโนโลยี
ของตางชาติเร็วเกินไป แทนที่จะมีการศึกษาภายในใหชัดเจนเสียกอน
Q ถาทาง THNIC จะดําเนินการทําขอตกลงกับทาง I-DNS โดยลําพัง จะทําไดหรือไม
A จริง ๆ แลว ผมไมคิดวาจะเปนอยางนั้น เพราะวามาตรฐานตรงนี้ อยางนอยตองมีการทําประชาพิจารณ
หรือใหหนวยงานหลาย ๆ ฝายยอมรับ และเห็นดวย แตถาเกิดขึ้นจริง มันก็จะมีจุดที่ปองกันไดอยูเหมือน
กัน เพราะระบบ I-DNS จะตองไดรับการรวมมือจาก ISP ทุกรายในเมืองไทย ซึ่งถามี ISP รายใดรายหนึ่ง
ไมยอมรับ ก็จะทําใหระบบ I-DNS เกิดขึน้ โดยสมบูรณไมได ซึ่งในสวนนี้ ทาง ThaiURL พยายามที่จะเขาไป
คุยกับ ISP ทุกรายเพือ่ ชีแ้ จงขอมูลทั้งสองดาน เพราะเทาที่ผานมา บาง ISP ไมไดรับทราบขอมูลที่แทจริง
เราก็จะพยายามทําหนาที่ตรงนี้ใหดีที่สุด โดยสวนตัวแลว ถาเปนไปได ก็จะพยายามผลักดันใหมี การตั้ง
คณะกรรมการในสวนนี้ขึ้นมาโดยเร็ว
และทีส่ าคั
ํ ญ วิธีการในการทําตลาดในสวนของทาง ThaiURL เราใชระบบจูงใจใหผูใชเขามาใชงาน ไมใช
การผูกขาด ซึง่ จะเห็นวา เราพยายามสรางกฎเกณฑการแขงขันที่เปนธรรม ถึงแมเราจะเปนรายแรกใน
ตลาด โดยการที่ใหผูใชมีทางเลือกวาจะเลือกใชโปรแกรม ThaiURL หรือไม เพราะผูใชสามารถ Uninstall
หรือถอนการติดตั้งตัวโปรแกรมไดตลอดเวลา แตในขณะที่วิธีการในการทําตลาดของทาง I-DNS จะ
พยายามไป Lobby ให ISP ทุกรายเขารวม ซึ่งหากสําเร็จ ก็จะเปนระบบที่คอนขางผูกขาด เพราะฉะนั้น ผู
ใชจะไมมโี อกาสเลือกในจุดนี้ ซึ่งในที่สุดแลว หากมีการชี้แจงขอมูลตรงนี้อยางทั่วถึง ผูใชคงจะตองเปนผูตัด
สิน และจะเปนผูกําหนดมาตรฐานขึ้นมาเอง

