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ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) หรือ 
องค์กรความร่วมมือด้านการจัดสรรชื่อและหมายเลขทางอินเทอร์เน็ต เป็นสถาบัน
หลักในการอภิบาลอินเทอร์เน็ต รับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
หลกัของระบบอนิเทอรเ์นต็ ซึง่เปน็ความรว่มมอืระหวา่งภาครฐัและภาคเอกชนระดบั
สากล แนวทางดำาเนินงานสำาคัญหน่ึงของ ICANN คือ การพยายามเข้าถึงกระแส
โลกาภวิตัน ์(Globalization Efforts) ดว้ยการทำางานกับชมุชนท้องถิน่ตา่ง ๆ เพือ่
ทีจ่ะชว่ยใหเ้อาชนะอปุสรรคทางดา้นภาษาในพืน้ทีซ่ึง่ไมไ่ดใ้ชภ้าษาองักฤษเปน็ภาษา
หลกั และใหค้วามมัน่ใจว่าภาษาใด ๆ ไม่ไดเ้ป็นอปุสรรคตอ่การมสีว่นรว่มกบั ICANN 
และกระบวนการในการพัฒนานโยบายของ ICANN

จากความมุ่งม่ันดังกล่าว นำามาสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(Memorandum of Understanding: MoU) ระหว่าง สำานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และ ICANN ในการแปลเอกสารที่สำาคัญของ 
ICANN ให้เป็นภาษาไทย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของประเทศไทยในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยจะช่วย
ลดช่องว่างทางดิจิทัล (Digital Divide) ในส่วนที่จะเกิดจากอุปสรรคในด้านภาษา
ให้ลดน้อยลง และช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชนทุกภาคส่วนในประเทศไทย
เพือ่เขา้ไปมสีว่นรว่มกบัประเดน็ระดบัโลกไดอ้ยา่งมปีระสทิธิผลมากขึน้โดยไรอ้ปุสรรค
ด้านภาษา

“ศัพท์เทคนิคท่ีเก่ียวข้องกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ต” (Internet Governance 
Technical Terms) เป็นผลงานสำาคัญชิ้นแรกระหว่าง ICANN และ ETDA ภายใต้ 
MoU ความร่วมมอืดงักลา่ว โดยไดร้วบรวมคำาศพัทส์ำาคญัทีแ่ปลเปน็ภาษาไทย นบั
เป็นบนัไดขัน้แรกสูก่ารเขา้ถงึขอ้มลูทีส่ำาคญัตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัระบบอนิเทอรเ์น็ต
โลก เพ่ือให้คนไทยทุกคนที่ต่างต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ต หรือเกี่ยวข้องกับการ
ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ทางใดก็ทางหน่ึง มากข้ึนเรื่อย ๆ สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพฒันานโยบายของ ICANN เพือ่ใหเ้กดิการใช้ประโยชนจ์ากอนิเทอรเ์น็ต
อย่างสร้างสรรค์ และร่วมสร้างประชาคมอินเทอร์เน็ตโลกที่เข้มแข็งต่อไป

ส่วนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ  
สำานักยุทธศาสตร์ สพธอ.
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Advisory Committee
คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการที่ปรึกษาประกอบด้วยคณะผู้แทนจากประชาคม
อินเทอร์เน็ต ทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำาเชิงนโยบายและเรื่องอ่ืนๆ แก่
องคก์รความรว่มมอืดา้นการจดัสรรชือ่และหมายเลขทางอินเทอร์เนต็ 
(Internet Cooperation for Assigned Names and Numbers – 
ICANN) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่บริหารทรัพยากรโดเมนและจัดสรร
ที่อยู่ไอพีของโลก โดยมีทั้งสมาชิกทั้งที่แต่งตั้งขึ้นตามบทบัญญัติ
ของ ICANN และทีแ่ต่งตัง้ขึน้ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาไม่มีอำานาจหน้าที่ในการดำาเนินการใดๆ ในนามของ ICANN 
แต่จะเปน็ผูท้ีค่อยรายงานผลการศึกษาตา่งๆ และใหค้ำาแนะนำาแกค่ณะ
กรรมการบริหาร ICANN

Affirmation of Commitments Reviews
การทบทวนตามความตกลงเชิงพันธกิจ	

ความตกลงเชิงพันธกิจ (Affirmation of Commitments) มี
บทบัญญัติเฉพาะว่าด้วยการทบทวนวัตถุประสงค์หลักทั้ง 4 ข้อของ 
ICANN เป็นระยะๆ โดยจะมีกลไกในการประเมินและรายงานความ
ก้าวหน้าในการดำาเนินงานของ ICANN ตามวัถุประสงค์แต่ละข้อ ซึ่ง
ไดแ้ก ่(1) ดำาเนนิการด้วยความนา่เชือ่ถือ มีความโปร่งใส เพือ่ประโยชน์
ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก (2) สร้างหลักประกันด้านความมั่นคง
ปลอดภยั เสถยีรภาพ และความยืดหยุน่ของระบบชือ่โดเมน (Domain 
Name System – DNS) (3) ส่งเสริมการแข่งขันเพื่อให้ผู้บริโภคมี
ทางเลือกท่ีหลากหลายและเกิดความไว้วางใจ (4) ดำาเนินงานตาม
นโยบายบริการตรวจสอบข้อมูลผู้ถือครองโดเมน (WHOIS)



AfriNIC – The African Network 
Information Center 
ศูนย์สารสนเทศเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำาแอฟริกา	

ศูนย์สารสนเทศเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำาแอฟริกาเป็นหน่วยงาน
ทะเบียนอินเทอร์เน็ตประจำาภูมิภาคของ ICANN ซึ่งทำาหน้าที่ดูแลการ
จัดสรรและจดทะเบียนที่อยู่ไอพีและบริหารโดเมน สำาหรับกลุ่มประเทศ
ในภูมิภาคแอฟริกา

ALAC – At-large Advisory Committee 
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต	

คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาของ ICANN มีหน้าที่พิจารณาให้คำาแนะนำา ICANN ใน
การดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตรายบุคคลในลักษณะประชาคมในวงกว้าง (At-large 
Community) ในฐานะที่ ICANN เป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผล
กำาไร ซึง่มีหน้าทีร่บัผดิชอบการจดัการเชงิเทคนคิของระบบชือ่โดเมน
และที่อยู่ไอพี ต้องอาศัยการทำางานและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในการเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในวงกว้างเพื่อให้เกิดความ
ชอบธรรมในการดำาเนินงานอภิบาลอินเทอร์เน็ต

เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2545 คณะกรรมการบริหาร ICANN ได้ผ่าน
ข้อบัญญัติใหม่ซึ่งเป็นผลจากกระบวนการปรับโครงสร้าง ICANN ใน
ปีเดียวกันนั้น กำาหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตรวมทั้งองค์กรสนับสนุนการดำาเนินงาน (ข้อบัญญัติ
ใหม่ หมวด 11 มาตรา 2 อนุมาตรา 4) โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วัน
ที่ 15 ธันวาคม 2545 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
ประกอบด้วยสมาชิก 15 คน มาจากการคัดเลือกขององค์กรผู้ใช้
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งานอินเทอร์เน็ตระดับภูมิภาค 10 คน และจากการคัดเลือกของคณะ
กรรมการสรรหาของ ICANN อีก 5 คน ท้ังน้ี บทเฉพาะกาลในข้อ
บัญญัติช่ัวคราวได้กำาหนดให้คณะกรรมการบริหาร ICANN มีอำานาจ
แต่งต้ังสมาชิกคณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (ช่ัวคราว) 
จาก 5 ภูมิภาคท่ัวโลก (ICANN แบ่งภูมิภาคการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็น 
5 ภูมิภาค ได้แก่ แอฟริกา เอเชีย-แปซิฟิก ยุโรป ลาตินอเมริกาและหมู่เกาะ
แคริบเบียน และอเมริกาเหนือ) ภูมิภาคละ 2 คน รวมท้ังส้ิน 10 คนก่อน 
เพ่ือให้สามารถดำาเนินงานได้ทันที

นอกจากน้ีการดำาเนินงานของคณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตยังได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายโครงสร้างประชาคม
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในแต่ละภูมิภาค ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีจัดต้ังข้ึนดูแล
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในท้องถ่ินหรือเป็นกรณีๆ ไป โครงสร้างประชาคม
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตท้ังท่ีมีอยู่เดิมและท่ีจัดต้ังข้ึนใหม่เพ่ือวัตถุประสงค์
ดังกล่าวจะบริหารงานด้วยตนเองและเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตระดับภูมิภาค ซ่ึงจะทำาหน้าท่ีกำากับดูแลการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตและการมีส่วนร่วมของประชาชน ท้ังยังเป็นศูนย์รับฟัง
ความคิดเห็นและประสานงานระหว่างผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในภูมิภาค
น้ันกับ ICANN

APNIC – The Asia Pacific Network 
Information Centre 
ศูนย์สารสนเทศเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำาเอเชีย-แปซิฟิก	

ศูนย์สารสนเทศเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำาเอเชีย-แปซิฟิกเป็น
หน่วยงานทะเบียนอินเทอร์เน็ตประจำาภูมิภาคและเป็นองค์กรสมาชิก
ท่ีไม่หวังผลกำาไรของ ICANN ทำาหน้าท่ีจัดสรรและจดทะเบียน
ท่ีอยู่ไอพีและบริหารโดเมน สำาหรับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
ซ่ึงรวมถึงประเทศญ่ีปุ่น เกาหลี และออสเตรเลียด้วย
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ARIN – American Registry for Internet 
Numbers  
หน่วยทะเบียนหมายเลขอินเทอร์เน็ตประจำาอเมริกา		

หน่วยทะเบียนหมายเลขอินเทอร์เน็ตประจำาอเมริกา เป็นองค์กร
สมาชิกท่ีไม่หวังผลกำาไรของ ICANN ทำาหน้าท่ีจัดสรร จดทะเบียน 
และบริหารทรัพยากรอินเทอร์เน็ต ซ่ึงประกอบด้วยหมายเลขท่ีอยู่ไอพี
และหมายเลขระบบอิสระ สำาหรับประเทศแคนาดา หมู่เกาะแคริบเบียน 
หมู่เกาะแอตแลนติกเหนือ และสหรัฐอเมริกา รวมท้ังพัฒนานโยบาย
ภายใต้ฉันทามติและส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลและการศึกษาเพ่ือให้เกิด
ความก้าวหน้าในการบริการอินเทอร์เน็ต

Address Supporting Organization
องค์กรสนับสนุนการดำาเนินงานด้านหมายเลขท่ีอยู่

องค์กรสนับสนุนการดำาเนินงานด้านหมายเลขท่ีอยู่ไอพีทำาหน้าท่ีให้
คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการบริหาร ICANN ในเร่ืองนโยบายท่ีเก่ียวข้อง
กับการจัดสรรและบริหารหมายเลขท่ีอยู่ไอพี โดยคณะกรรมการบริหาร
จะมีกรรมการ 2  คนท่ีมาจากคัดเลือกขององค์กรสนับสนุนการดำาเนิน
งานด้านหมายเลขท่ีอยู่

Autonomous System (“AS”) Numbers  
หมายเลขระบบอิสระ	

หมายเลขระบบอิสระคือกลุ่มหมายเลขผู้ประกอบการเครือข่ายท่ีช่วย
ให้ผู้ประกอบการสามารถแลกเปล่ียนข้อมูลการจัดเส้นทางแบบพลวัต
ระหว่างกันได้ ระบบอิสระแต่ละระบบจะประกอบด้วยกลุ่มอุปกรณ์ท่ี
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตภายใต้นโยบายการจัดเส้นทางร่วมกัน ICANN 
มอบหมายให้หน่วยงานจัดสรรหมายเลขทางอินเทอร์เน็ต (Internet 
Assigned Numbers Authority – IANA) เป็นผู้ดูแลจัดสรรหมายเลข
ระบบอิสระ
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Bottom-up Processes
กระบวนการวางแผนจากล่างขึ้นบน	

ในการดำาเนินงานและกำาหนดนโยบายต่างๆ ICANN จะยึดหลักการ
พื้นฐานที่ให้คณะกรรมการบริหารวิเคราะห์และตัดสินใจโดยรับฟัง
ความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่ได้
รับผลกระทบโดยตรง ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต บริษัทต่างๆ ตลอดจน 
ผู้ที่ประสงค์จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเป็นสำาคัญ หลักการนี้
มุ่งหวังให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมใน
การกำาหนดนโยบายตา่งๆ อย่างเทา่เทยีมกันเทา่ทีจ่ะสามารถกระทำาได้



ccNSO – The Country-Code Names 
Supporting Organization  
องค์กรสนับสนุนการดำาเนินงานด้านโดเมนของประเทศ

องค์กรสนับสนุนการดำาเนินงานด้านโดเมนของประเทศเป็น
หน่วยงานในสังกัด ICANN ที่ก่อตั้งขึ้นโดยคณะผู้บริหารโดเมนระดับ
บนสุดตามอักษรย่อของแต่ละประเทศหรือโดเมนของประเทศ ใน 
พ.ศ. 2546 เพื่อทำาหน้าที่เป็นเวทีให้คณะผู้บริหารโดเมนของประเทศ
ได้มาพบปะพูดคุยกันในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับโดเมนของประเทศ 
อนัจะนำาไปสูค่วามรว่มมอืทางวชิาการ การเสรมิสรา้งทักษะของคณะ
ผูบ้รหิารใหเ้ปน็ไปทศิทางเดยีวกนั ตลอดจนชว่ยพฒันาแนวการปฏบิตัิ
ท่ีเป็นเลิศอันเกิดจากความสมัครใจของคณะผู้บริหาร นอกจากนี้
ยังมีหน้าท่ีให้คำาแนะนำาแก่ ICANN ในการกำาหนดนโยบายระดับโลก
ท่ีเกี่ยวข้องกับโดเมนประจำาสัญชาติ เช่น การแนะนำาชื่อโดเมนประจำา
สัญชาติที่เป็นสากล สมาชิกขององค์กรประกอบด้วยผู้บริหารโดเมน
ของประเทศทีม่หีน้าทีรั่บผดิชอบการบริหารชือ่โดเมนของประเทศตาม
ระบบ ISO 3166

ccTLD – Country Code Top Level Domain 
โดเมนระดับบนสุดตามอักษรย่อของแต่ละประเทศ	

โดเมนระดับบนสุดตามอักษรย่อของแต่ละประเทศหรือโดเมนประจำา
สัญชาติกำาหนดขึ้นใช้แทนชื่อประเทศหรือดินแดนซึ่งเป็นผู้จดทะเบียน
โดเมนนั้นๆ ประกอบด้วยตัวอักษรสองตัว เช่น .uk หมายถึงโดเมน
ที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร .de หมายถึงโดเมนที่จดทะเบียน

Internet Governance Technical Terms    19



ในเยอรมนี .jp หมายถึงโดเมนที่จดทะเบียนในญ่ีปุ่น เป็นต้น กฎและ
นโยบายเกี่ยวกับการจดทะเบียนโดเมนประจำาสัญชาติอาจมีราย
ละเอียดแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่รหัสของประเทศใดจะสงวน
ไว้สำาหรับการจดทะเบียนโดเมนโดยพลเมืองของประเทศนั้นๆ เท่านั้น

ผูใ้หบ้รกิารจดทะเบยีนช่ือโดเมน .biz .com .info .name .net และ .org 
ท่ีได้รับการรับรองและมอบอำานาจจาก ICANN บางรายสามารถรับ
จดทะเบียนชื่อโดเมนประจำาสัญชาติได้ด้วย แต่ ICANN ไม่ได้ให้การ
รับรองผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งให้เป็นผู้รับจดทะเบียนโดเมนประจำา
สัญชาติโดยเฉพาะ

ผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดทะเบียนชื่อ
โดเมนประจำาสญัชาต ิฐานข้อมลูโดเมนประจำาสัญชาติและผูบ้ริหารชือ่
โดเมนประจำาสัญชาติ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http//:www.
iana.org/cctld/cctld.htm

Consensus
ฉันทามติ	

ฉันทามติ เป็นรูปแบบการตัดสินใจเรื่องต่างๆขององค์กรที่สนับสนุน
การดำาเนนิงานของ ICANN โดยแตล่ะองคก์รอาจมแีนวทางทีแ่ตกตา่ง
กันไปในการได้มาซึ่งฉันทามติ เช่น รูปแบบของฉันทามติ ที่องค์กร
สนับสนุนการดำาเนินงานด้านโดเมนสามัญ (GNSO) ใช้ ได้แก่ 

ฉนัทามตท่ีิเปน็เอกฉนัท ์ไมม่ผีูใ้ดในทีป่ระชมุคดัค้าน (Full Consensus)

ฉันทามติท่ีเสียงส่วนใหญ่ให้การสนับสนุน มีเพียงส่วนน้อยที่ไม่เห็น
ด้วย (Consensus)
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DNS – Domain Name System
ระบบชื่อโดเมน	

ระบบชื่อโดเมนช่วยให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถทราบประเภท
ของเว็บไซต์ที่เข้าใช้งานได้ง่าย โดยปกติคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตทุกเครื่องจะมีหมายเลขที่อยู่ประจำาเคร่ือง คล้ายๆ กับ
หมายเลขโทรศัพท์ แต่มีจำานวนตัวเลขมากกว่า เรียกว่า เลขที่อยู่ไอพี 
(Internet Protocol – IP) ซึง่ยากแก่การจดจำา การใชช้ือ่โดเมนจงึชว่ย
อำานวยความสะดวกในการใชง้านอนิเทอรเ์นต็ เพยีงแคจ่ำาชือ่โดเมน ไม่
ต้องจำาเลขที่อยู่ไอพี เช่น แทนที่จะต้องพิมพ์ 207.151.1593 ก็พิมพ์
เพียงแค่ www.internic.net เท่านั้น ระบบชื่อโดเมนจึงเปรียบเสมือน
อุปกรณ์ช่วยจำาที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ต

เมื่อมีผู้พิมพ์ช่ือโดเมนเพ่ือเข้าสู่เว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง ระบบชื่อโดเมน
จะแปลชื่อดังกล่าวเป็นหมายเลขที่อยู่ไอพี แล้วจึงเชื่อมต่อไปยัง
เว็บไซต์นั้นๆ นอกจากนี้ ระบบชื่อโดเมนยังช่วยทำาให้อีเมลสามารถใช้
งานได้อย่างเหมาะสมและส่งถึงผู้รับได้อย่างถูกต้องด้วย

Domain Name Resolvers 
รีโซลเวอร์	

รีโซลเวอร์คือซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งมากับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อ
เชื่อมต่อเครือข่ายหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ทำาหน้าที่สอบถาม
หมายเลขไอพีไปยังรูตเซิร์ฟเวอร์ เมื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ต้องการ
เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ใดๆ รีโซลเวอร์จะส่งชื่อโดเมนไปยังเซิฟเวอร์เพื่อ
ทำาการแปรรหัสเป็นหมายเลขไอพี



Five-Year Operating Plan 
แผนการดำาเนินงานระยะห้าปี	

แผนการดำาเนินงานระยะห้าปีของ ICANN จัดทำาขึ้นเพื่อกำาหนด
ทิศทางการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
และเป้าหมายที่กำาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ แผนการดำาเนินงานระยะ
ห้าปีช่วยกำากับการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนการดำาเนินงาน
ระยะหน่ึงปี และการใช้งบประมาณ ให้สอดคล้องกัน โดยกำาหนดผลที่
ต้องการ (ปัจจัยความสำาเร็จ) วิธีการวัดความก้าวหน้าในการดำาเนิน
งาน (ดัชนีชี้วัดความสำาเร็จของงาน) ความเสี่ยงในการดำาเนินงาน 
การทำางานร่วมกัน รวมทั้งทรัพยากรที่จำาเป็นในการบรรลุเป้าหมาย



GAC – Governmental Advisory Committee 
คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายรัฐบาล	

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายรัฐบาลประกอบด้วยผู้แทนที่มาจาก
การแต่งตั้งของรัฐบาล องค์กรรัฐจากประเทศต่างๆ องค์กรสนธิ
สัญญา และกลุ่มประเทศเศรษฐกิจที่สำาคัญ มีหน้าที่ให้คำาแนะนำาแก่
คณะกรรมการบริหารของ ICANN ในเร่ืองทีเ่ปน็ขอ้กงัวลของรฐับาล
ชาติต่างๆ รวมทั้งเป็นเวทีสำาหรับการพูดคุยเร่ืองที่เก่ียวกับความ
สนใจและข้อกังวลของรัฐบาลประเทศต่างๆ เช่น ผลประโยชน์ของ
ผู้บริโภค ด้วยเหตุที่เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา จึงไม่มีอำานาจหน้าที่
ในการดำาเนินการใดๆ แทน ICANN ทำาได้เพียงรายงานผลการศึกษา
และให้คำาแนะนำาแก่ ICANN เท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายรัฐบาล สามารถเข้าไปดูรายละเอียด
ได้ที่เว็บไซต์ของ GAC

GNSO – Generic Names Supporting 
Organization
	องค์กรสนับสนุนการดำาเนินงานด้านชื่อโดเมนทั่วไป	

องค์กรสนับสนุนการดำาเนินงานด้านชื่อโดเมนทั่วไป เป็นหน่วยงาน
ที่สืบทอดภารกิจขององค์กรสนับสนุนการดำาเนินงานด้านชื่อโดเมน 
(Domain Name Supporting Organization – DNSO) ทำาหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการกำาหนดและบริหารชื่อโดเมนระดับบนสุดแบบทั่วไป
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องคก์รสนบัสนนุการดำาเนนิงานดา้นชือ่โดเมนทัว่ไปประกอบดว้ยกลุม่
ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์นต็ 6 กลุ่ม ไดแ้ก ่กลุม่ธรุกิจและการพาณิชย์ กลุ่มผูดู้แล
ฐานข้อมลูชือ่โดเมนระดบับนสดุแบบทัว่ไป กลุม่ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์นต็ 
กลุ่มทีแ่สวงหาผลกำาไร กลุม่ผูใ้หบ้รกิารจดทะเบียนชือ่โดเมน และกลุ่ม
หมายเลขไอพี

gTLD – Generic Top level Domain
โดเมนระดับบนสุดแบบทั่วไป		

ชื่อโดเมนระดับบนสุดส่วนใหญ่จะประกอบด้วยตัวอักษร 3 ตัวหรือ
มากกว่านั้น มักเรียกกันโดยทั่วไปว่า “โดเมนระดับบนสุดแบบทั่วไป” 
(gTLD) ซึ่งยังแบ่งได้เป็นโดเมนที่มีผู้สนับสนุน (Sponsored TLD – 
sTLD) และโดเมนทีไ่มม่ผีูส้นบัสนนุ (Unsponsored TLD – uTLD) ซึง่
จะได้อธิบายรายละเอียดต่อไป

ในช่วงทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523-2532) มีการกำาหนดชื่อโดเมน
ทั้งหมด 7 โดเมน ได้แก่ .com .edu .gov .int .mil .net และ .org โดย
โดเมน .com .net และ .org เป็นโดเมนทั่วไป เว็บไซต์ส่วนใหญ่จะจด
ทะเบียนภายใต้โดเมนใดโดเมนหนึ่งใน 3 โดเมนนี้ ส่วนอีก 4 โดเมนนั้น
เป็นโดเมนที่จำากัดเฉพาะเว็บไซต์บางประเภทเท่านั้น

ในช่วง 12 ปีหลังจากน้ัน ได้มีอภิปรายกันอย่างกว้างขวางเก่ียวกับ
การกำาหนดชือ่โดเมนระดบับนสดุแบบท่ัวไปเพิม่เตมิ จนกระทัง่ ในเดอืน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 จึงได้มีการกำาหนดโดเมนใหม่อีก 7 โดเมน 
ซึ่งทยอยนำามาใช้ใน พ.ศ. 2544 และ 2545 โดเมนใหม่นี้มี 4 โดเมนที่
ไมมี่ผู้สนบัสนนุ ได้แก ่.biz .info .name และ .pro สว่นอกี 3 โดเมนคอื 
.aero .coop และ .museum เป็นโดเมนประเภทที่มีผู้สนับสนุน
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กล่าวโดยสรุป โดเมนที่ไม่มีผู้สนับสนุนเป็นโดเมนทั่วไปที่เปิดใช้งาน
ภายใต้นโยบายของประชาคมอินเทอร์เน็ตโลกตามขั้นตอนของ 
ICANN สว่นโดเมนทีม่ผีูส้นบัสนนุจะเปน็โดเมนเฉพาะกลุ่ม ซึง่ไดรั้บการ
สนับสนนุโดยตวัแทนของกลุม่ใดกลุม่หนีง่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืใชป้ระโยชน์
จากโดเมนนั้นโดยตรง ดังนั้น ผู้ที่ให้การสนับสนุนจึงมีหน้าที่รับผิด
ชอบการกำาหนดนโยบายของกลุ่มในเร่ืองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชื่อ
โดเมน

ในทีน่ีผู้ส้นบัสนนุหมายถึงองค์กรทีท่ำาหนา้ทีก่ำาหนดนโยบายแทนกลุม่
ใดกลุม่หนึง่เกีย่วกบัการใชง้านโดเมนของกลุ่มนัน้ๆ โดเมนระดบับนสุด
ท่ีมีผู้สนับสนุนจึงมีกฎการใช้งานซึ่งระบุวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
โดเมนไว้อย่างชดัเจน ผูส้นบัสนนุมหีนา้ทีใ่นการพฒันานโยบายในเรือ่ง
ต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมายเพือ่ให้การใชง้านโดเมนน้ันอำานวยประโยชนแ์ก่
กลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสียจากการใชง้านโดเมนดงักล่าวโดยตรง กลุ่มผู้
มสีว่นไดส้ว่นเสยีนีเ้รยีกกนัโดยท่ัวไปวา่ ประชาคมโดเมนระดับบนสุดที่
มผีูส้นบัสนนุ (Sponsored TLD Community) นอกจากนี ้ผูส้นับสนนุ
ยังมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่สามารถขอจดทะเบียน
ช่ือโดเมน และกำาหนดบทบาทของผู้ให้บริการจดทะเบียน ชื่อโดเมน 
และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการจดทะเบียนชื่อ
โดเมนและผูด้แูลฐานขอ้มลู
ช่ือโดเมน ผู้สนับสนุน
จะทำาหน้าที่ แทนกลุ่ม
เจ้าของโดเมนภายใต้
ห ลั ก ข อ ง ค ว า ม เ ป็ น
ธรรมและสอดคล้องกับ
เปา้หมายของประชาคม
โดเมนระดับบนสุดที่มี
ผู้สนับสนุน
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IANA – Internet Assigned Numbers 
Authority
หน่วยงานจัดสรรหมายเลขทางอินเทอร์เน็ต	

หน่วยงานจัดสรรหมายเลขทางอินเทอร์เน็ตเป็นหน่วยงานของ 
ICANN ที่เริ่มดำาเนินงานตั้งแต่ พ.ศ. 2541 มีหน้าที่ในการจัดสรรและ
กำากับดูแลการใช้งานหมายเลขต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ตในนามของ
ประชาคมอนิเทอรเ์นต็โลก ความรบัผดิชอบหลกัคือการดแูลระบบฐาน
ข้อมูลรหัสและหมายเลขทางเทคนิคของไอพีต่างๆ การดำาเนินงานที่
เกีย่วขอ้งกบัรตูโซน (Root Zone) ของระบบชือ่โดเมน และการจดัสรร
ทรัพยากรหมายเลขทางอินเทอร์เน็ต

ICANN – The Internet Cooperation for 
Assigned Names and Numbers 
องค์กรความร่วมมือด้านการจัดสรรชื่อและหมายเลขทาง
อินเทอร์เน็ต	

องคก์รความรว่มมอืดา้นการจดัสรรชือ่และหมายเลขทางอินเทอร์เนต็
หรือ ICANN เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ระดับสากลที่ไม่แสวงหาผลกำาไร มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดสรรพื้นที่
สำาหรับที่อยู่ไอพี การกำาหนดทรัพยากรที่ใช้ในการจำาแนกโปรโตคอล 
การบริหารจัดการระบบชื่อโดเมนระดับบนสุดแบบทั่วไปและระบบชื่อ
โดเมนประจำาสัญชาติ ตลอดจนการบริหารระบบรูตเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งแต่
เดมินัน้เปน็หนา้ทีข่องหนว่ยงานจดัสรรหมายเลขทางอนิเทอรเ์นต็หรอื 



IANA และหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้การกำากับดูแลของรัฐบาลสหรัฐฯ 
ในปัจจุบัน ICANN ทำาหน้าที่ในส่วนของ IANA โดยมีเป้าหมายเพื่อ
รกัษาเสถยีรภาพในการใชง้านอนิเทอรเ์นต็ สง่เสรมิใหเ้กิดการแขง่ขนั 
ดำาเนนิงานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาคมอนิเทอร์เนต็
โลก รวมทั้งพัฒนานโยบายที่เหมาะสมกับพันธกิจโดยยึดหลักฉันทา
มติและกระบวนการตัดสินใจจากล่างขึ้นบน 

Identifier Ecosystem
ระบบนิเวศทางอินเทอร์เน็ต	

ระบบนิเวศคือระบบความสัมพันธ์ทางธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมหนึ่งๆ 
ซึง่อาจหมายรวมถึงโครงขา่ยปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งส่ิงมชีวีติดว้ยกนั และ
ระหวา่งสิง่มชีวิีตกับสิง่แวดล้อม โดยนยันี ้อนิเทอรเ์นต็จึงถอืเป็นระบบ
นเิวศประเภทหนึง่ซึง่ประกอบดว้ยโครงขา่ยปฏสัิมพนัธร์ะหวา่งองคก์ร
และประชาคมต่างๆ ที่ทำางานร่วมกันตามบทบาทของตน

ระบบนิ เวศทางอินเทอร์ เน็ตประกอบด้วยองค์กรต่างๆ และ
กระบวนการที่ก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือและการบริหาร
จัดการทรัพยากรอินเทอร์เน็ตโลกให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ องค์กรเหล่านี้ประกอบด้วยองค์กรด้านวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี ผู้ประกอบการเครือข่าย องค์กรบริหารทรัพยากร ผู้ใช้
งานอินเทอร์เน็ต หน่วยงานพาณิชย์และไม่พาณิชย์  นักการศึกษา 
ผู้กำาหนดนโยบาย รัฐบาล และผู้บังคับใช้กฎหมาย

Identifier Registration Data/Services 
ข้อมูล/บริการจดทะเบียนทรัพยากรที่ใช้ระบุตัวตน	

ผูด้แูลฐานขอ้มลูช่ือโดเมนและผูใ้ห้บรกิารจดทะเบียนช่ือโดเมนเป็นผูใ้ห้
บริการจดทะเบียนและเชื่อมโยงข้อมูลการจดทะเบียนชื่อโดเมน ข้อมูล
เหล่านี้เรียกว่าข้อมูลผู้ถือครองโดเมน (WHOIS) ผู้ที่สนใจสามารถดู
รายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท้ี ่http://whois.icann.org/en/about-whois
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IDNs – Internationalized Domain Names  
ชื่อโดเมนนานาชาติ		

ชื่อโดเมนนานาชาติหมายถึงชื่อโดเมนที่เขียนด้วยตัวอักษรภาษาอ่ืน
นอกเหนอืจากภาษาองักฤษ (a-z) ตวัอกัษรเหลา่นัน้อาจเปน็ตวัอกัษร
ภาษาละตินซึ่งมีเคร่ืองหมายการออกเสียงกำากับเช่นเดียวกับภาษา
ในยุโรปหลายภาษา ภาษาอารบิก ภาษาจีน นอกจากนี้ ในบางภาษา
ยังมีการใช้ตัวเลขอื่นๆ นอกเหนือจากตัวเลขอารบิก 0-9 ในระบบชื่อ
โดเมนจะใช้ตัวอักษรภาษาละตินและตัวเลขอารบิกเป็นรหัสอักขระแทน
ตวัอกัษรหนึง่ๆ เรยีกวา่ รหสัแอสก ี(American Standard Code for 
International Interchange– ASCII) นอกจากนี ้ชือ่โดเมนยังอาจเขา้
รหัสโดยใช้รหัสยูนิโคด (Unicode Characters) ด้วย

กฎของการขอจดทะเบียนชื่อโดเมนกำาหนดไว้ว่าชื่อโดเมนที่จะเก็บ
เข้าในระบบช่ือโดเมนได้จะต้องเข้ารหัสแอสกีตามที่กำาหนดและ/หรือ
ใช้เครื่องหมายยัติภังค์ (-) เท่านั้น ดังนั้นชื่อโดเมนต่างๆ ที่เข้ารหัส
ยูนิโคดจะต้องได้รับการแปลงรหัสเป็นรหัสแอสกีก่อนจึงจะสามารถ
จัดเก็บในระบบชื่อโดเมนได้

เม่ือพูดถึงรหัสชื่อโดเมน มักมีผู้ใช้คำาว่า A-Label U-Label และ LDH 
Label ทั้งสามคำามีความแตกต่างกันดังนี้

โดยทัว่ไป ชือ่โดเมนหนึง่ๆ จะประกอบดว้ยชดุปา้ยชือ่ (Label) ซึง่ใชจุ้ด 
(.) เป็นตัวแบ่งระหว่างป้ายชื่อ รหัสแอสกีของชื่อโดเมนที่เป็นสากลจะ
เรียกว่า A-Label การทำางานทุกอย่างของระบบชื่อโดเมนจะใช้รหัส 
A-Label เป็นหลัก ส่วนรหัสยูนิโคดซึ่งผู้ใช้งานบางรายต้องการใช้
สำาหรับชื่อโดเมนจะเรียกว่า U-Label ยกตัวอย่างเช่นคำา परीका (การ
ทดสอบ) ในภาษาฮนิดี ใช้รหัสยนิูโคดเพือ่แทนตวัอักษรเทวนาคร ีเมือ่
จะแปลงรหสัเปน็แอสก ีตอ้งใชก้ารเขา้รหสัแอสกทีีเ่ทยีบเคยีงได ้(ASCII 
Compatible Encoding – ACE) ทำาให้ได้รหัส A-Label เป็น xn – 
11b5bs1di
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ส่วนช่ือโดเมนที่ใช้รหัสแอสกีร่วมกับตัวเลขและเครื่องหมายยัติภังค์ 
จะเรียกว่า LDH Label ถึงแม้ A-Label และ LDH-Label จะมีส่วนที่
เหมือนกันอยู่ แต่ชื่อโดเมนที่ใช้รหัส LDH Label เช่น icann.org จะไม่
ถือว่าเป็นชื่อโดเมนนานาชาติ

IETF – Internet Engineering Task Force 
คณะทำางานเฉพาะกิจด้านวิศวกรรมอินเทอร์เน็ต	

คณะทำางานเฉพาะกิจดา้นวิศวกรรมอนิเทอร์เนต็เปน็หนว่ยงานขนาด
ใหญ่ที่ประกอบด้วยผู้ออกแบบเครือข่าย ผู้ประกอบการเครือข่าย ผู้
ซื้อ และนักวิจัย และยังเปิดกว้างสำาหรับผู้ที่สนใจในเรื่องการพัฒนา
สถาปตัยกรรมอินเทอร์เนต็และการใช้งานอนิเทอรเ์นต็อยา่งไมต่ดิขดั1 
คณะทำางานนี้เป็นผู้พัฒนามาตรฐานอินเทอร์เน็ต รวมทั้งกำาหนด
มาตรฐานชดุโปรโตคอลสำาหรบัการทำางานอนิเทอรเ์นต็ เชน่ มาตรฐาน
ชุดโปรโตคอล TCP/IP

Internet Governance Ecosystem
ระบบนิเวศการอภิบาลอินเทอร์เน็ต	

ระบบนิเวศการอภิบาลอินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยง
สถาบนั องค์กร และประชาคมตา่งๆ ทีม่หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทำางาน
ของอินเทอร์เน็ตและการใช้งานอินเทอร์เน็ตเข้าด้วยกัน โดยต่างมี
บทบาท ความรบัผดิชอบของตน รวมทัง้ภารกจิทีต่อ้งกระทำารว่มกนั

2 https://www.ietf.org/about/ 
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IPv4/6 – Internet Protocol v4/6
อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลหรือไอพี	

อนิเทอร์เน็ตโปรโตคอลเปน็ระเบยีบวิธสีำาหรับการส่ือสารในการทำางาน
ของอินเทอร์เน็ต ช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆ ในเครือข่ายสามารถสื่อสาร
เช่ือมโยงกันได้ อุปกรณ์หรือบริการทางอินเทอร์เน็ตแต่ละอย่างจะมี
หมายเลขที่อยู่ไอพีเฉพาะอยา่งนอ้ยหนึง่ชุด ซึ่งแตกต่างจากอปุกรณ์
หรือบริการอื่นๆ หมายเลขที่อยู่ไอพีจะประกอบด้วยชุดตัวเลขจำานวน
หนึ่ง และการตั้งชื่อโดเมนจะใช้ช่ือที่เหมาะกับผู้ใช้ในการกำาหนดที่อยู่
ของอุปกรณ์และบริการนั้นๆ

ที่อยู่ไอพีที่นิยมใช้ในปัจจุบันมี 2 เวอร์ชัน คือ เวอร์ชัน 4 (IPv4) และ
เวอร์ชัน 6 (IPv6)

ไอพี เวอร์ชัน 4 ได้รับการพัฒนาขึ้นราวต้นทศวรรษ 1980 (พ.ศ.
2523-2533) สามารถรองรับที่อยู่ไอพีได้ 4 พันล้านหมายเลข ซึ่ง
เกือบทั้งหมดได้รับการจัดสรรให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ต เลขที่อยู่ไอพี เวอร์ชัน 4 ประกอบด้วยเลข 4 ชุด มีจุดคั่น
ระหว่างชุด เช่น 193.0.2.53

ไอพี เวอร์ชัน 6 เป็นเลขไอพีรุ่นต่อจากเวอร์ชัน 4 ใช้ตัวเลข 128 บิต
กำาหนดที่อยู่ รองรับที่อยู่ไอพีได้ถึง 340x1036 หมายเลข ตัวอย่าง
เลขที่อยู่ไอพี เวอร์ชัน 6 เช่น 2001:0db8::53

การพัฒนาไอพี เวอร์ชัน 6 มุ่งหวังให้เป็นระบบที่ใช้งานร่วมกันได้ดี
กวา่เวอรช์นั 4 โดยกระบวนการพฒันายงัคงดำาเนนิตอ่เนือ่งมาจนถงึ
ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การนำาเวอร์ชัน 6 มาใช้ต้องอาศัยเทคโนโลยี
การแปลงรหัส เพราะเวอร์ชัน 4 และเวอร์ชัน 6 เป็นระบบท่ีทำางานคู่
ขนานกัน ไม่สามารถนำามาแทนกันได้ทันที
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ISOC – The Internet Society 
ประชาคมอินเทอร์เน็ต	

ประชาคมอินเทอร์เน็ตเป็นองค์กรระหว่างประเทศเพื่อประสานความ
รว่มมอืดา้นเทคโนโลยอีนิเทอรเ์นต็และการสรา้งเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็
ระหว่างประเทศ รวมทั้งการใช้งานอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย เป็น
องค์กรที่เปิดกว้างให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้

ISP – Internet Service Provider
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต	

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหมายถึงบริษัทซึ่งให้บริการการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตแก่องค์กรและ/หรือบุคคลทั่วไป ซึ่งครอบคลุมการเข้า
ถึงเว็บไซต์ต่างๆ อีเมล การสื่อสารผ่านข้อมูลและเสียง (Voice Over 
Internet Protocol – VoIP) ตลอดจนแอปพลิเคชันต่างๆ
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LACNIC – Latin American and Caribbean 
Internet Addresses Registry 
หน่วยทะเบียนที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตประจำาลาตินอเมริกาและ
หมู่เกาะแคริบเบียน

หน่วยทะเบียนที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตประจำาลาตินอเมริกาและหมู่เกาะ
แคริบเบียนเป็นหน่วยทะเบียนที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตที่กำากับดูแลการ
จดทะเบียนรายชื่อโดเมนในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและหมู่เกาะ
แคริบเบียน



Multistakeholder Approach 
แนวทางการอภิบาลอินเทอร์เน็ตแบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วน	

แนวทางการอภิบาลอินเทอร์เน็ตแบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาค
ส่วนเป็นกรอบการทำางานขององค์กรหรือโครงสร้างการอภิบาล
อนิเทอรเ์นต็และการกำาหนดนโยบายทีมุ่ง่เนน้ให้ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีจาก
ภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมมือกัน พูดคุยและตัดสินใจร่วมกัน ตลอด
จนการนำามาตรการตา่งๆ ไปใชเ้พือ่แกป้ญัหาหรือเพือ่บรรลุเป้าหมาย
ที่กำาหนดไว้

การดำาเนินงานของ ICANN ตามแนวทางนี้จะให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากภาคสว่นตา่งๆ ทัว่โลก ซึง่มคีวามสนใจเรือ่งการกำาหนดหมายเลข
ทางอนิเทอรเ์นต็ การตัง้ชือ่ และโปรโตคอล ไดม้ารว่มกนัจดัตัง้องคก์ร
สนับสนุนต่างๆ รวมทั้งกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษา และตกลงร่วมกันที่จะดำาเนินงานอย่างเปิดเผย โปร่งใส ยึด
หลักฉันทามติ และตัดสินใจจากล่างขึ้นบน



NETmundial Principles 
หลักการของเน็ตมุนเดียล

การประชุมเน็ตมุนเดียลที่นครเซาเปาโล ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 
23-24 เมษายน พ.ศ. 2557 เป็นครั้งแรกที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
ภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมกันจัดการประชุมขึ้นเพื่อพูดคุยกันเก่ียวกับ
อนาคตของการอภบิาลอนิเทอรเ์นต็ และไดม้กีารกำาหนดหลกัการรว่ม
กัน รวมทั้งค่านิยมสำาคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการกำาหนดกรอบการ
อภิบาลอินเทอร์เน็ตที่ดำาเนินอยู่ให้เป็นไปโดยชอบธรรม มีประสิทธิผล 
ครอบคลุม และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆ 
เขา้มามสีว่นรว่ม ทีป่ระชมุไดป้ระกาศเจตนารมณช์ดัเจนวา่อนิเทอรเ์นต็
ถือเป็นทรัพยากรของโลกที่ต้องได้รับการบริหารจัดการเพื่อ
ผลประโยชน์ของสาธารณชน

NTIA – National Telecommunications and 
Information Administration 
หน่วยงาน	กสทช.	ของสหรัฐ	

หน่วยงาน กสทช. ของสหรัฐเป็นหน่วยงานฝ่ายบริหารในสังกัด
กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา มีหน้าที่หลักในการให้คำาแนะนำา
แก่ประธานาธิบดีในเรื่องนโยบายด้านการข้อมูลและโทรคมนาคม และ
ได้ทำาสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับ ICANN ในเร่ืองระบบชื่อ
และที่อยู่โดเมน



OSC – Operating Steering Committee 
คณะกรรมการกำากับดูแลการดำาเนินงาน

คณะกรรมการกำากับดูแลการดำาเนินงานทำาหน้าที่ประสานงาน ให้คำา
แนะนำา และตรวจสอบเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการดำาเนินงาน
ขององคก์รสนบัสนนุการดำาเนนิงานดา้นชือ่โดเมนทัว่ไป (GNSO) และ
กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน
ของ GNSO กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ต รวม
ท้ังประสิทธิภาพของการสื่อสารภายในองค์กรของ GNSO และการ
สื่อสารประสานงานระหว่าง GNSO กับหน่วยงานอื่นๆ ของ ICANN



PDP – Policy Development Process 
กระบวนการพัฒนานโยบาย	

ตามบทบัญญัติของ ICANN กระบวนการพัฒนานโยบายประกอบ
ด้วยขั้นตอนที่เป็นทางการหลายข้ันตอน นับตั้งแต่การเร่ิมต้นร่าง
นโยบาย  การตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอก การกำาหนดกรอบเวลา 
และการอนุมัตินโยบาย ซึ่งต้องมีการประสานงานกับระบบทรัพยากร
ที่ใช้ระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำาในอินเทอร์เน็ตโลก

Phishing 
การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต	

การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตอาจกระทำาโดยการใช้อุบายทาง
วิศวกรรมสังคมและทางเทคนิคต่างๆ เพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคล
หรือข้อมูลบัญชีการเงินของบุคคล มีการใช้เทคนิคทางวิศวกรรม
สังคมสร้างอีเมลปลอมเพ่ือล่อลวงผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตให้เข้าสู่หน้า
เวบ็ไซตท์ีห่ลอกใหเ้ปดิเผยข้อมลูทางการเงนิ เชน่ หมายเลขบตัรเครดติ 
ชื่อเจ้าของบัญชี รหัสผ่าน รวมทั้งหมายเลขประกันสังคม

ผูท้ีท่ำาการหลอกลวงทางอนิเทอร์เนต็จะแอบอ้างชือ่ธนาคาร สถาบัน
การเงนิเจา้ของบัตรเครดิต หรือแม้แตร้่านค้าอเิล็กทรอนิกส์ เพือ่ใหผู้้
ใช้งานอนิเทอรเ์นต็หลงเชือ่ หรอืมกีารฝงัโปรแกรมลูกเล่นทางเทคนคิ
ลงในคอมพวิเตอรเ์พือ่ขโมยขอ้มลูจากผูใ้ชง้านโดยตรง โดยมากมกัใช้
โปรแกรม Trojan ซึ่งเป็นสปายแวร์ที่สามารถจดจำาการกดแป้นพิมพ์
คอมพิวเตอร์ได้ นอกจากนี้ ยังอาจเข้าแทรกแซงระบบการจับคู่ชื่อ
โดเมนกบัทีอ่ยู่ไอพ ีทำาใหส้ามารถเปดิหนา้เวบ็ปลอมเพือ่ลว้งขอ้มลูของ
ผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์นต็ได้โดยทีผู่น้ัน้ไมท่นัไดรู้ต้วัหรอืเขา้ใจผดิวา่ไดเ้ขา้สู่
หน้าเว็บไซต์จริงๆ ที่ตนต้องการแล้ว



PPSC – Policy Process Steering Committee
คณะกรรมการกำากับดูแลการพัฒนานโยบาย

คณะกรรมการกำากับดูแลการพัฒนานโยบายทำาหน้าที่ตรวจสอบและ
ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ในการพัฒนานโยบายของ
องคก์รสนบัสนนุการดำาเนนิงานดา้นชือ่โดเมนทัว่ไป (GNSO) รวมทัง้
การใช้งานคณะทำางานต่างๆ และแนะนำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

Protocol Parameter 
ค่าพารามิเตอร์ของโปรโตคอล	

ค่าพารามิเตอร์ของโปรโตคอลประกอบด้วยค่าที่ใช้ระบุตัวตนภายใน
ท่ีช่วยทำาให้คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งๆ สามารถติดต่อส่ือสารกับ
เครื่องอื่นๆ ได้ ในการทำางานของหน่วยงานจัดสรรหมายเลขทาง
อินเทอร์เน็ต (IANA) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของ ICANN 
นั้น จะบริหารพารามิเตอร์ของโปรโตคอลโดยการดูแลรักษารหัสและ
หมายเลขตา่งๆ ทีใ่ชใ้นหมายเลขไอพโีดยความรว่มมอืกบัคณะทำางาน
เฉพาะกิจด้านวิศวกรรมอินเทอร์เน็ต (IETF)
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Regional Engagement Activities 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค	

ทีมประสานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับโลกของ 
ICANN จะติดต่อประสานงานกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับ
ภมูภิาคเพือ่สนบัสนนุยทุธศาสตร์การมสีว่นรว่มระดบัภูมภิาค ไมว่า่จะ
โดยการเขา้รว่มกจิกรรมตา่งๆ หรอืการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบักระบวนการทำางานของ ICANN ผา่นกจิกรรมหลากหลายรปู
แบบ เชน่ การประชมุ การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร การฝกึอบรม เปน็ตน้

Registrar 
ผู้ให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน	

ผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์นต็สามารถจดทะเบยีนช่ือโดเมนทีล่งทา้ยดว้ย .aero 
.biz .com .coop .info .museum .name .net .org และ .pro ได้กับ
ผูใ้หบ้รกิารจดทะเบยีนช่ือโดเมนซึง่เปิดแข่งขนักนัอยู่หลายบรษัิท ผูใ้ช้
งานสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทเหล่านี้ได้จากนามานุกรมบริษัท
ผู้ให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนที่ได้รับการรับรองจาก ICANN

ในการขอจดทะเบียนชื่อโดเมน ผู้ให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน
จะขอข้อมูลเชิงเทคนิคและข้อมูลสำาหรับติดต่อกับผู้ขอจดทะเบียน 
แล้วจะบันทึกข้อมูลสำาหรับติดต่อไว้ ส่วนข้อมูลเชิงเทคนิคจะส่งไป
ยังฐานข้อมูลกลางหรือระเบียนชื่อโดเมน ซึ่งจะแบ่งปันข้อมูลนี้กับ
คอมพิวเตอร์เคร่ืองอื่น ทำาให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายอ่ืนสามารถเข้าสู่
เว็บไซต์ท่ีจดทะเบยีนหรือสง่อเีมลถึงผูจ้ดทะเบยีนเวบ็ไซตไ์ด้ นอกจากนี ้
ผูข้อจดทะเบยีนจะตอ้งทำาสญัญาจดทะเบียนกบัผูใ้หบ้รกิารจดทะเบยีน
ชื่อโดเมน โดยสัญญาจะระบุเงื่อนไขต่างๆ ในการรับจดทะเบียนและ
เก็บรักษาชื่อโดเมนนั้นๆ



Registry 
ระเบียนชื่อโดเมน	

ระเบยีนชือ่โดเมนหมายถงึฐานขอ้มลูหลักของรายชือ่โดเมนทัง้หมดที่
จดทะเบียนไว้ในโดเมนระดับบนสุดแต่ละโดเมน โดยมีผู้ดูแลฐานข้อมูล
ช่ือโดเมนเป็นผู้เก็บฐานขอมูลหลักและสร้างไฟล์ชุดข้อมูลจำาเพาะของ
แต่ละช่ือโดเมน หรือ Zone File ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และโดเมนระดับบนสุดไม่ว่าจะใช้งานจากที่ใด
ก็ตาม ท้ังนี้ ผู้ใช้งานที่ต้องการจดทะเบียนในโดเมนระดับบนสุด เช่น 
.biz .com .info .net .name .org ไม่ต้องติดต่อกับผู้ดูแลฐานข้อมูล
ชือ่โดเมนโดยตรง แตใ่ห้ตดิตอ่ขอจดทะเบยีนกบัผูใ้หบ้รกิารจดทะเบยีน
ชื่อโดเมนที่ ICANN ให้การรับรองเท่านั้น

RSEP – Registry Services 
Evaluation Process 
การประเมินการบริการระเบียนชื่อโดเมน	

การประเมนิการบริการระเบยีนชือ่โดเมนเปน็กระบวนการของ ICANN 
ในการประเมินการให้บริการจดทะเบียนช่ือโดเมนระดับบนสุดแบบ
ทั่วไป รวมถึงการปรับปรุงข้อสัญญาเพื่อให้การใช้งานอินเทอร์เน็ต
มีความมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน
กัน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเก่ียวกับการบริการระเบียน
ชื่อโดเมนได้ที่ http://www.icann.org/en/resources/registries/
rsep/archive
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Resiliency – Security, Stability & Resiliency 
(SSR)
ความยืดหยุ่น	

ตามคำาจำากดัความในกรอบการดำาเนนิงานเพือ่ความมัน่คงปลอดภัย 
เสถียรภาพ และความยืดหยุ่นในการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Security, 
Stability & Resiliency–SSR) ของ ICANN “ความยืดหยุ่น” หมายถงึ 
ความสามารถของระบบค่าที่ใช้ระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำากันในการสกัดกั้น 
ต้านทาน และเอาตัวรอดจากการมุ่งร้ายและสถานการณ์อันยุ่งยาก 
โดยไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการ

Review Mechanisms 
กลไกการทบทวนตรวจสอบ	

กลไกการทบทวนตรวจสอบเปน็กระบวนการในการประเมนิการดำาเนนิ
งานตามนโยบายหรือตามมติที่ได้ตัดสินใจไปแล้ว ข้อบัญญัติของ 
ICANN กำาหนดกลไกการทบทวนตรวจสอบไว้หลายชุด เพื่อให้แน่ใจ
ว่าการดำาเนินงานต่างๆ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

RGP – Redemption Grace Period 
ช่วงระยะผ่อนผันการต่ออายุชื่อโดเมน	

การที่ชื่อโดเมนถูกลบออกจากระบบทะเบียนเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนและ
ได้รับการร้องเรียนอยู่เนืองๆ ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากความพล้ังพลาด 
ความเลินเล่อ หรือการทุจริต การถูกลบช่ือโดเมนเช่นนี้ทำาให้องค์กร
ธุรกิจและผู้บริโภคต่างก็สูญเสียสิทธิในการเข้าถึงเว็บไซต์ มาตรการ
แก้ไขต่างๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวได้ 
ดังนั้น ICANN จึงกำาหนดให้มีช่วงเวลาผ่อนผันการต่ออายุชื่อโดเมน
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้บริการ โดยมีหลักการดังนี้

การลบชื่อโดเมนออกจากระบบฐานข้อมูล ไม่ว่าจะอยู่ ในช่วง
ผ่อนผันหรือนอกเวลาผ่อนผันใดๆ ก็ตาม จะให้เวลาก่อนทำาการ
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ลบ 30 วัน ซึ่งในระหว่างน้ี ผู้จดทะเบียนชื่อโดเมน ผู้ให้บริการจด
ทะเบียนช่ือโดเมน และ/หรือผู้ดูแลฐานข้อมูลชื่อโดเมน สามารถสืบหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวได้ ในกรณีที่ชื่อโดเมนถูก
ลบโดยความผิดพลาด

ในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน 30 วันนี้ ชื่อโดเมนท่ีถูกลบจะปรากฏสถานะ
เป็น REGISTRY-HOLD และถูกย้ายออกจากโซนไฟล์ ทำาให้โดเมน
ดังกล่าวไม่สามารถใช้งานหรือแปรรหัสเป็นหมายเลขไอพีได้ เป็นการ
แจ้งเตือนให้ผู้จดทะเบียโดเมนทราบว่าชื่อโดเมนนั้นๆ จะถูกลบเมื่อ
สิ้นสุดระยะผ่อนผัน และข้อมูลการติดต่อที่ผู้ให้บริการจดทะเบียนชื่อ
โดเมนนั้นเก็บไว้ก็อาจถูกลบไปด้วย

ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ขอจดทะเบียนสามารถติดต่อผู้ให้บริการ
จดทะเบียนชือ่โดเมนเพือ่ขอตอ่อายกุารจดทะเบยีน จากนัน้ผูใ้หบ้รกิาร
จดทะเบียนชื่อโดเมนจะนำาชื่อโดเมนกลับมาไว้ในระบบฐานข้อมูลโดย
จ่ายค่าธรรมเนียมการต่ออายุและค่าบริการแก่ผู้ดูแลฐานข้อมูลชื่อ
โดเมน ส่วนผู้ขอจดทะเบียนต้องหาหลักฐานมายืนยันตัวตนว่าเป็น
ผู้ขอจดทะเบียนรายเดิม

เมื่อครบกำาหนด 30 วัน จะรอการลบอีก 5 วัน การกำาหนดช่วงเวลา
ผอ่นผนัเหลา่นีช่้วยให้ผูใ้ห้บริการจดทะเบยีนชือ่โดเมนรบัทราบสถานะ
ของชื่อโดเมนก่อนที่จะถูกลบ

RIPE and RIPE NCC – Réseaux IP Européens 
เครือข่ายไอพีแห่งยุโรปและศูนย์ประสานงานเครือข่าย	

เครอืขา่ยไอพแีหง่ยโุรป (RIPE) เปน็องคก์รจติอาสาทีเ่ปิดกวา้งสำาหรับ
ทกุคน สมาชกิประกอบด้วยกลุม่ผูใ้ห้บริการอนิเทอรเ์นต็ในทวปียุโรป มี
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายไอพีแห่งยุโรป (RIPE NCC) เป็นหน่วยงาน
ทะเบียนอินเทอร์เน็ตประจำาภูมิภาคยุโรปและพ้ืนที่โดยรอบ ทำาหน้าที่
ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ที่เข้าร่วมเครือข่าย และ
จัดสรรหมายเลขที่อยู่ไอพีให้แก่หน่วยงานทะเบียนท้องถิ่น (Local 
Internet Registries – LIRs) ในสังกัด ซึ่งจะทำาหน้าที่จัดสรรให้แก่
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ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อไป

RIR – Regional Internet Registry 
หน่วยงานทะเบียนประจำาภูมิภาค	

หนว่ยงานทะเบยีนประจำาภมูภิาคเปน็องคก์รทีไ่ม่แสวงหาผลกำาไรภาย
ใต้ ICANN มีหน้าท่ีรับผิดชอบการบริหารและจัดสรรที่อยู่ไอพีให้แก่
หน่วยงานทะเบียนอินเทอร์เน็ตท้องถิ่นและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตใน
ภูมิภาคต่างๆ ตามการแบ่งภูมิภาคผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของ ICANN 
ในปจัจบุนัมหีนว่ยงานทะเบยีนประจำาภมูภิาคทัง้สิน้ 5 หนว่ยงาน ไดแ้ก ่
AfriNIC ประจำาภูมภิาคแอฟริกา APNIC ประจำาภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิกิ 
ARIN ประจำาภมูภิาคอเมริกา LACNIC ประจำาภมูภิาคลาตินอเมรกิาและ
ทะเลแคริบเบียน และ RIPE NCC ประจำาภูมิภาคยุโรป

Root Servers 
รูตเซิร์ฟเวอร์	

รตูเซฟิเวอรเ์ปน็ส่วนหนึง่ของโครงสรา้งพืน้ฐานสนบัสนนุการทำางาน
ของอินเทอร์เน็ตซึ่งบรรจุข้อมูลที่อยู่ไอพีและระเบียนชื่อโดเมนระดับ
บนสุดทั้งหมด ทั้งที่เป็นชื่อโดเมนทั่วไป เช่น .com .org และชื่อโดเมน
ประจำาสัญชาตขิองประเทศต่างๆ 244 ประเทศ เชน่ .fr (ฝร่ังเศส) .cn 
(จีน) ข้อมูลเหล่านี้มีความสำาคัญยิ่ง เพราะถ้าข้อมูลไม่ชัดเจนหรือไม่
ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ จะไม่สามารถเข้าถึงโดเมนในอินเทอร์เน็ตได้
เลย การสือ่สารในระบบชือ่โดเมนตอ้งใชข้อ้มลูทีถ่กูตอ้งชดัเจนเทา่นัน้

Root Zone 
รูตโซน	

รูต โซนคือนามานุกรมหลักของระบบรายชื่ อ โด เมน ซึ่ งถือ
เป็นองค์ประกอบหลักในการแปลชื่อ โฮสต์ที่สามารถอ่านได้
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ให้ เป็นหมายเลขที่อยู่ ไอพี สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่   
www.iana.org/domains/root/files

Routing System 
ระบบการจัดเส้นทาง	เชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล

ถงึแมว้า่เครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็จะมคีวามหลากหลาย แต่ผูป้ระกอบการ
เครอืข่ายต้องแลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งกนัอยูเ่สมอเพือ่แบ่งปันขอ้มลู
ทางเทคนคิของการจดัเสน้ทางซึง่จะทำาให้สามารถเชือ่ต่ออินเทอรเ์นต็
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลสงูสดุ ระบบการจดัเส้นทางตอ้งใชท้ีอ่ยู่ไอพแีละ
หมายเลขระบบอิสระ
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Security-Security, Stability & Resiliency 
(SSR) 
ความมั่นคงปลอดภัย	

ตามคำาจำากดัความในกรอบการดำาเนนิงานเพือ่ความมัน่คงปลอดภัย 
เสถียรภาพ และความยืดหยุ่นในการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Security, 
Stability & Resiliency–SSR) ของ ICANN “ความมั่นคงปลอดภัย” 
หมายถึง ความสามารถในการคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการใช้ค่า
ทรัพยากรที่ใช้ระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำาทางอินเทอร์เน็ตในทางมิชอบ

SO – Supporting Organizations 
องค์กรสนับสนุนการดำาเนินงาน	

องค์กรสนบัสนนุการดำาเนนิงาน ไดแ้ก ่หนว่ยงานทีป่รกึษาเฉพาะทาง 
3 หนว่ยงานทีม่หีน้าทีใ่หค้ำาแนะนำาแกค่ณะกรรมการบรหิาร ICANN ใน
เรื่องที่เก่ียวกับชื่อโดเมน [องค์กรสนับสนุนการทำางานด้านชื่อโดเมน
ท่ัวไป (GNSO) และองค์กรสนับสนุนการทำางานด้านโดเมนประจำา
สัญชาติ (CCNSO)] และที่อยู่ไอพี [องค์กรสนับสนุนการทำางานด้าน
หมายเลขที่อยู่ (ASO)]



SSAC – Security and Stability Advisory 
Committee 
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยและเสถียรภาพ	

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยและเสถียรภาพ
เป็นคณะกรรมการสามัญที่ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งเพื่อกำากับ
ดูแลความมั่นคงปลอดภัยและเสถียรภาพของระบบการต้ังชื่อโดเมน 
ระบบชื่อโดเมน และระบบการจัดสรรที่อยู่ไอพี ประกอบด้วยคณะ
กรรมการ 20 คนซึง่เปน็ผู้เช่ียวชาญทางเทคนิคจากภาคอุตสาหกรรม 
นักวิชาการ ผู้ประกอบการรูตเซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการจดทะเบียนชื่อ
โดเมน และผู้ดูแลฐานข้อมูลชื่อโดเมนระดับบนสุด

Stability-Security, Stability & Resiliency 
(SSR) 
ความเสถียรภาพ	

ตามคำาจำากดัความในกรอบการดำาเนนิงานเพือ่ความมัน่คงปลอดภัย 
เสถียรภาพ และความยืดหยุ่นในการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Security, 
Stability & Resiliency–SSR) ของ ICANN “ความเสถยีรภาพ” หมาย
ถึง ความสามารถที่จะรับรองว่าระบบจะทำางานได้ตามที่คาดหวังไว้ 
ทำาให้ผู้ใช้งานทรัพยากรที่ใช้ระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำาเกิดความมั่นใจด้วยว่า
ระบบจะทำางานตามที่คาดหวัง

Internet Governance Technical Terms    45



Stakeholders 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหมายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบ
จากการดำาเนินงานขององค์กร สำาหรับ ICANN ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประกอบด้วยผู้ดูแลฐานข้อมูลช่ือโดเมนประจำาสัญชาติ ผู้ดูแลฐาน
ข้อมูลและผู้ให้บริการจดทะเบียนช่ือโดเมนระดับบนสุดแบบทั่วไป 
หน่วยงานทะเบียนอินเทอร์เน็ตระดับภูมิภาคซึ่งทำาหน้าที่บริหารและ
จัดสรรทรัพยากรอินเทอร์เน็ต อันประกอบด้วย เลขที่อยู่ไอพีและ
หมายเลขระบบอิสระ ผู้ประกอบการรูตเนมเซิร์ฟเวอร์ 13 ราย ผู้แทน
จากภาคธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ กลุ่มผู้ได้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญา และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและการส่ือสาร 
ตลอดจนกลุ่มที่ไม่ใช่ภาคธุรกิจ เช่น ผู้ใช้ทั่วไป และองค์กรไม่แสวงหา
ผลกำาไร ภาครัฐที่ได้ประโยชน์ เช่น รัฐบาลของประเทศต่างๆ องค์กร
รฐับาลจากหลากหลายประเทศ รวมทัง้องค์กรสนธสัิญญาตา่งๆ กลุ่ม
พืน้ท่ีเศรษฐกจิทีส่ำาคญั ผูเ้ชีย่วชาญทางเทคนคิจากภาคอตุสาหกรรม 
นักวิชาการ และตัวแทนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจากทั่วโลก  

Strategy Panels 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์	

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ของ ICANN จัดต้ังขึ้นใน พ.ศ. 2556 
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กลุ่มผู้นำาทางความคิด และ
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ทำาหน้าที่สนับสนุนการพัฒนา
แผนการดำาเนินงานและแผนยุทธศาสตร์ มีคณะอนุกรรมการ 4 ฝ่าย 
ให้คำาแนะนำาเร่ืองนโยบายนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับทรัพยากรที่
ใช้ระบุตัวตน บทบาทของ ICANN ในระบบนิเวศองค์กรอินเทอร์เน็ต 
นวัตกรรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วน และกรอบความรับผิด
ชอบต่อสังคม คณะกรรมการยุทธศาสต์ได้ปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้น
สมบูรณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
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TLD – Top-level Domain 
โดเมนระดับบนสุด	

โดเมนระดับบนสุดคือชื่อโดเมนที่อยู่ในลำาดับสูงสุดของลำาดับชั้นช่ือ
โดเมน ซึ่งจะปรากฏหลังจุด (.) สุดท้ายของช่ือโดเมน เช่น  “net” ใน
โดเมน www.example.net โดยมีผู้บริหารโดเมนระดับบนสุดเป็นผู้
กำากับดูแลชื่อโดเมนระดับรองที่อยู่ภายใด้ช่ือโดเมนระดับบนสุดนั้นๆ 
ส่วนผู้บริหารรูตโดเมนหรือรูตโซนจะเป็นผู้กำากับดูแลชื่อโดเมนระดับ
บนสุดในระบบชื่อโดเมน ชื่อโดเมนระดับบนสุดที่ใช้บ่อยๆ ได้แก่ .com 
.net .edu .jp .de เป็นต้น
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UDRP – Uniform Dispute Resolution Policy 
นโยบายระงับข้อพิพาทสากล	

ผูใ้หบ้รกิารจดทะเบยีนชือ่โดเมนทีไ่ดรั้บการรับรองจาก ICANN จะตอ้ง
ปฏิบัติตามนโยบายระงับข้อพิพาทสากล หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับ
การอ้างสิทธิในการตั้งและจดทะเบียนชื่อโดเมนใดโดเมนหนึ่ง ให้นำา
เรื่องเข้าสู่กระบวนการศาล เมื่อศาลมีคำาพิพากษาให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
เป็นผู้มีสิทธิในชื่อโดเมนนั้น ผู้ให้บริการจดทะเบียนจะต้องดำาเนินการ
ตามคำาพิพากษา ในกรณีการจดทะเบียนชื่อโดเมนเพื่อนำาไปแสวงหา
กำาไรในทางมิชอบ เช่น การนำาเคร่ืองหมายการค้าของผู้อื่นมาจด
ทะเบียนเป็นชื่อโดเมน หรือการจดทะเบียนชื่อโดเมนเพื่อนำาไปขายต่อ 
จะต้องมีการดำาเนินการแก้ไขข้อพิพาทโดยทันที ซึ่งในหลายๆ กรณี
ก็เข้าสู่กระบวนการศาล เมื่อเกิดกรณีพิพาทขึ้น คู่กรณีสามารถร้อง
เรียนต่อผู้ให้บริการระงับข้อพิพาททางอินเทอร์เน็ตได้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจ UDPR หรือหน้าคำาถามที่
พบบ่อย ของเว็บไซต์ของ ICANN 

Unique Identifier Health 
ความสมบูรณ์ของทรัพยากรที่ใช้ระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำา

ตามคำาจำากดัความในกรอบการดำาเนนิงานเพือ่ความมัน่คงปลอดภัย 
เสถียรภาพ และความยืดหยุ่นในการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Security, 
Stability & Resilience–SSR) ของ ICANN “ความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรที่ใช้ระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำา” หมายถึง ภาวะการทำางานโดยทั่วไป
ของทรัพยากรที่ใช้ระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำาทางอินเทอร์เน็ต ท้ังในมิติของ
ความชัดเจน ความสมบูรณ์ ความพร้อมใช้งาน ความเปราะบาง และ
ความยืดหยุ่น



Unique Identifiers 
ทรัพยากรที่ใช้ระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำา	

ICANN ประสานความร่วมมือกับประชาคมของ ICANN ในการพฒันา
ระบบทรัพยากรที่ใช้ระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำาในอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีอยู่หลาย
ประเภท แต่ทีรู่จ้กักนัทัว่ไป คอื ชือ่โดเมน ทีอ่ยูไ่อพ ีหมายเลขระบบอิสระ 
และหมายเลขพอรต์ โดย ICANN มุง่ดำาเนนิงานเพือ่ใหร้ะบบทรัพยากร
ที่ใช้ในการระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำามีความมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ และ
มีความยืดหยุ่น ซึ่งจะส่งผลให้อินเทอร์เน็ตสามารถทำางานได้อย่าง
เหมาะสม 
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W3C – World Wide Web Consortium 
เวิลด์ไวด์เว็บคอนซอร์เทียม	

เวิลด์ไวด์เว็บคอนซอร์เทียมเป็นองค์กรอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
ที่ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2537 ทำาหน้าที่พัฒนามาตรฐาน
เว็บเพื่อให้เวิลด์ไวด์เว็บสามารถใช้งานได้ทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ยังให้บริการคลังข้อมูลเกี่ยวกับเวิลด์ไวด์เว็บสำาหรับนัก
พัฒนาและผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไป บริการรหัสอ้างอิงสำาหรับชุด
มาตรฐานตา่งๆ รวมทัง้แอปพลเิคชันสาธติการใชง้านเทคโนโลยใีหม่ๆ

WHOIS 
โปรโตคอลฮูอิส	

ฮูอิสเป็นโปรโตคอลหรือระเบียบวิธีสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตที่ใช้ใน
การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับชื่อโดเมนที่จดทะเบียน
ไว้หรือที่อยู่ไอพี โปรโตคอลนี้ได้รับการกำาหนดขึ้นครั้งแรกใน RFC 
954 (เอกสารบันทึกที่เก่ียวกับการทำางานของอินเทอร์เน็ต) ซึ่ง
พิมพ์เผยแพร่ใน พ.ศ. 2528 โปรโตคอลรุ่นปัจจุบันได้รับการบันทึก
ไว้ใน RFC 3912 ข้อตกลงของ ICANN ว่าด้วยชื่อโดเมนระดับบน
สุดแบบท่ัวไปกำาหนดให้ผู้ดูแลฐานข้อมูลชื่อโดเมนและผู้ให้บริการจด
ทะเบียนชื่อโดเมนต้องจัดทำาหน้าเว็บที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ 
รวมท้ังบริการโปรโตคอลฮูอิส ทำางานที่พอร์ต 43 เพื่อให้ผู้ใช้งาน
ทัว่ไปสามารถเขา้ถงึขอ้มลูชือ่โดเมนทีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนไวไ้ด ้ขอ้มูล
ดังกล่าวเรียกว่าข้อมูลฮูอิสหรือข้อมูลผู้ถือครองโดเมน (WHOIS 
Data) ประกอบด้วยข้อมูลเก่ียวกับการจดทะเบียนชื่อโดเมน วันหมด
อายุ เนมเซิร์ฟเวอร์ และข้อมูลเพื่อการติดต่อสำาหรับผู้ขอจดทะเบียน
และผู้ที่มีหน้าที่บริหารและหน้าที่เชิงเทคนิคเกี่ยวกับชื่อโดเมนนั้นๆ



บริการตรวจสอบข้อมูลผู้ถือครองโดเมนเป็นการให้บริการระบุผู้ถือ
ครองโดเมนหนึ่งๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงธุรกิจ รวมทั้งกำาหนดฝ่าย
ต่างๆ ที่สามารถแก้ปัญหาเชิงเทคนิคที่เกี่ยวกับโดเมนชื่อที่ได้รับจด
ทะเบียนไว้

WIPO – World Intellectual Property 
Organization 
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก		

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกเป็นองค์กรภาครัฐระหว่าง
ประเทศซึ่งมีสำานักงานใหญ่อยู่ที่เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทำา
หน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิทางภูมิปัญญาทั่วโลก เป็น 1 ใน 16 
หน่วยงานเฉพาะทางขององค์การสหประชาชาติ

Internet Governance Technical Terms    51









Internet Governance Technical Terms    55



56    Internet Governance Technical Terms    



Internet Governance Technical Terms    57



58    Internet Governance Technical Terms    



Internet Governance Technical Terms    59



60    Internet Governance Technical Terms    



Internet Governance Technical Terms    61



62    Internet Governance Technical Terms    



Internet Governance Technical Terms    63



64    Internet Governance Technical Terms    



Internet Governance Technical Terms    65



66    Internet Governance Technical Terms    






	A
	Advisory Committee
	Affirmation of Commitments Reviews
	AfriNIC – The African Network Information Center 
	ALAC – At-large Advisory Committee 
	APNIC – The Asia Pacific Network Information Centre 
	ARIN – American Registry for Internet Numbers  
	Address Supporting Organization
	Autonomous System (“AS”) Numbers  

	B
	Bottom-up Processes

	C
	ccNSO – The Country-Code Names Supporting Organization  
	ccTLD – Country Code Top Level Domain 
	Consensus

	D
	DNS – Domain Name System
	Domain Name Resolvers 

	F
	Five-Year Operating Plan 

	G
	GAC – Governmental Advisory Committee 
	GNSO – Generic Names Supporting Organization
	gTLD – Generic Top level Domain

	I
	IANA – Internet Assigned Numbers Authority
	ICANN – The Internet Cooperation for Assigned Names and Numbers 
	Identifier Ecosystem
	Identifier Registration Data/Services 
	IDNs – Internationalized Domain Names  
	IETF – Internet Engineering Task Force 
	Internet Governance Ecosystem
	IPv4/6 – Internet Protocol v4/6
	ISOC – The Internet Society 
	ISP – Internet Service Provider

	L
	LACNIC – Latin American and Caribbean Internet Addresses Registry 

	M
	Multistakeholder Approach 

	N
	NETmundial Principles 
	NTIA – National Telecommunications and Information Administration 

	O
	OSC – Operating Steering Committee 

	P
	PDP – Policy Development Process 
	Phishing 
	PPSC – Policy Process Steering Committee
	Protocol Parameter 

	R
	Regional Engagement Activities 
	Registrar 
	Registry 
	RSEP – Registry Services Evaluation Process 
	Resiliency – Security, Stability & Resiliency (SSR)
	Review Mechanisms 
	RGP – Redemption Grace Period 
	RIPE and RIPE NCC – Réseaux IP Européens 
	RIR – Regional Internet Registry 
	Root Servers 
	Root Zone 
	Routing System 

	S
	Security-Security, Stability & Resiliency (SSR) 
	SO – Supporting Organizations 
	SSAC – Security and Stability Advisory Committee 
	Stability-Security, Stability & Resiliency (SSR) 
	Stakeholders 
	Strategy Panels 

	T
	TLD – Top-level Domain 

	U
	UDRP – Uniform Dispute Resolution Policy 
	Unique Identifier Health 
	Unique Identifiers 

	W
	W3C – World Wide Web Consortium 
	WHOIS 
	WIPO – World Intellectual Property Organization 


