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1. บทสรุปผู้บริหาร
ผู้แทน สพธอ. เดินทางเข้าร่ วมการประชุม ICANN 55 ณ เมืองมาราเกซ ประเทศโมร็อคโค
Government Advisory Committee หรือ GAC ซึ่งมีสาระสาคัญที่รับทราบและพิจารณาดังนี้

ในฐานะ

 รายงานสถานะการเปลี่ยนแผนการกากับดูแลอินเทอร์เน็ต
(IANA Transition and ICANN Accountability)
ตามที่สัญญาระหว่าง IANA และรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้สิ้นสุดลงเมื่อ 31 กันยายน 2558
และมี ก ารต่ อ สั ญ ญาไปอี ก 1 ปี เป็ น 31 กั น ยายน 2559 นั้ น ICANN จึ ง ได้ ตั้ ง คณะท างานหลาย
คณะทางานเพื่อร่างนโยบายการบริห ารจัด การร่ว มกันในลัก ษณะ Multi-Stakeholder Bottom-Up
Model ซึ่งคณะทางานหนึ่ง ในนั้นคือ คณะทางาน Cross Community Working Group for
Accountability หรือ CCWG-Accountability ทาหน้าที่กาหนดกลไกในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสและสร้างสมดุลของการใช้อานาจระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งคณะทางานนี้ได้ทาการยก
ร่าง รายงานข้อเสนอแนะฉบับสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว และต้องเวียนไปยัง องค์กรย่อยต่างๆ เพื่อให้ได้รับ
ความเห็นชอบและลงมติเพื่อการส่งต่อไปยังรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เป็นลาดับถัดไป
แม้ในที่ประชุมจะยังมีความเห็นที่ขัดแย้งอยู่ บ้าง แต่ได้มีมติที่ “ไม่คัดค้านรายงาน” ดังกล่าว
และสนับสนุนให้ ส่งรายงานไปยังรัฐบาลสหรัฐอเมริกาต่อไป ทั้งนี้ การดาเนินการของ GAC จะต้องมีการ
ปรับ operating procedure ให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่นี้ด้วย
 การประชุมปรึกษาหารือนอกรอบระหว่างบอร์ดบริหาร ETDA และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ ICANN
Theresa Swine Heart, Senior Advisor to the President on Global Strategy ได้
ต้อนรับ อาจารย์ชวลิต อัตถศาสตร์ ในฐานะหนึ่ งในคณะกรรมการผู้บริหาร สพธอ. และรองผู้อานวยการ
สพธอ. รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สพธอ. เพื่อสรุปเกี่ยวกับการส่งมอบ IANA transition stewardship proposal
ซึ่งจาเป็นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 7 องค์กร ซี่งรวมถึง GAC ด้วยเช่นกัน
โดยข้อเสนอนี้จะส่งมอบให้ NTIA ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 นี้ หลังจากนั้น NTIA จะให้เวลา 90 วันใน
การอ่าน IANA transition stewardship proposal ก่อนที่จะส่งไปยัง Congress เพื่อพิจารณา ภายใน
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 โดยการประชุม Congress จะเกิดขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้ความ
เห็นชอบและส่งมอบต่อไปในการส่งมอบการบริหาร ICANN ออกจากความรับผิดชอบของรัฐบาลสหรัฐฯ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สพธอ. นั้น อาจารย์ชวลิตกล่าวว่ายังคงเฝ้าติดตามการเปลี่ ยนผ่าน
ในครั้งนี้เพื่อที่จะให้ประเทศไทยสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที อาจารย์ ชวลิต
กล่ าวเสริมว่า ขณะนี้ สพธอ. ได้ดาเนินการตั้งคณะทางานในการกาหนดชื่อโดเมนที่มีความสาคัญต่อ
ประเทศเพื่อที่จะทาการปกป้องได้ถ้าเกิดมีการจดทะเบียน New gTLD รอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้ชื่อ
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โดเมนที่มีความสาคัญต่อประเทศได้รับการปกป้อง โดยคณะทางานชุดดังกล่าวประกอบไปด้วยหลายภาค
ส่วนทั้งภาคธุรกิจและเอกชน

 การนาเสนอความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือระหว่าง ICANN และ สพธอ. ในการจัด
แปลเอกสารที่สาคัญเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อการบริหารจัดการอินเทอร์เน็ต
สพธอ. ได้รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตาม MOU เพื่อทาการแปลเอกสารวิชาการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างความรู้ และความตระหนักแก่ประชาคมอินเทอร์เน็ตในประเทศ
ไทยโดยจะเริ่มจากหนังสือสองเล่มคือ ICANN Acronym และ WGIG Report

 การนาเสนอความก้าวหน้าในการดาเนินงานด้านมาตรฐานการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ต
ตามที่ประเทศไทย โดย สพธอ. ได้จัดตั้งคณะทางาน Thai Generation Panel เพื่อกาหนด
กฎต่างๆ หรือ Label Generational Rules (LGR) เพื่อใส่เข้าไปใน Root Zone เพื่อให้ใช้ภาษาไทยใน
ชื่อ Top Level Domain นั้น ปัจจุบันได้ดาเนินการมาแล้ว 50% ของแผนงาน ได้แก่ (1) มีการกาหนด
หลักการและขอบเขตการดาเนินงานเรียบร้อยแล้ว (2) มีการกาหนด Code Points หรือตัวอักษรที่อยู่ใน
ขอบเขตการดาเนินงานแล้ว (3) มีการกาหนด Variant ซึ่งหมายถึงการสร้างกฎเพื่อป้องกันการสับสนหลง
ผิดกับภาษาที่มีความใกล้เคียง เช่น ภาษาลาว หรือเขมร ซึ่งได้ข้อสรุปว่า มีความแตกต่างกันมากพอที่จะ
ทราบจึงไม่ต้องมีกฎนี้
สถานการณ์ดาเนินการในปัจจุบัน คือ ขั้นตอนที่ 4 การกาหนด กฎต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น
ลาดับการเขียน หรือข้อยกเว้นต่างๆ ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินงาน

 ข้อเสนอแนะสาหรับ สพธอ. ในประเด็นของความร่วมมือระหว่าง ICANN และ สพธอ.
1. สพธอ. ยังจาเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมเพิ่มมากขี้นเพื่อให้ภาคประชาสังคม
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในเวทีนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
2. การเผยแพร่เอกสารที่ได้รับการแปลเป็นประเด็นที่สาคัญที่ สพธอ. จาเป็นต้องให้ความสนใจในระยะ
ต่อไป เพื่อให้แน่ใจว่า เอกสารที่ได้รับการแปลแล้วนั้นเข้าถึงผู้มีส่วนได้และส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เร่งดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานภาษาไทย เพื่อนาเข้าสู่ระบบ Root Zone เพื่อให้พร้อม
สาหรับการจดชื่อโดเมนในภาษาไทยในรอบถัดไป
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2. ความเป็นมา
ICANN เป็นชื่อย่อของ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers เป็นสถาบัน
หลักในเชิงการอภิบาลอินเทอร์เน็ตรับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานหลักทางอินเทอร์เน็ต
มีลักษณะเป็นหน่วยงานระดับสากลที่ไม่แสวงหาผลกาไร ตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) โดยนักวิชาการ
ผู้ชานาญทางเทคโนโลยี ตลอดจนนักธุรกิจ ร่วมหารือเพื่อกาหนดโครงสร้างและกลไกการทางาน โดยรวมแล้ว
ICANN จะรับภาระหน้าที่หลักในการบริหารดูแลอินเทอร์เน็ตซึ่งสามารถแยกได้เป็น 4 ประการ ดังต่อไปนี้คือ
(1) การบริหารระบบชื่อโดเมน (Management of the Domain Name System)
(2) การบริหารระบบอุปกรณ์แม่บทเพื่อบริการด้านทะเบียนและสืบค้นโดเมน (Management of
the Root Server System)
(3) การจัดสรรเลขหมายไอพี (Allocation of IP Address Space)
(4) การกาหนดมาตรฐานทางเทคนิค (Assignment of Protocol Parameters)
ในปี 2014 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ประกาศว่าจะไม่ควบคุม การทางานของ ICANN อีกต่อไป แต่
ต้องการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ร่วมกันบริหารจัดการ จึงก่อให้เกิดคลื่นความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ มากมาย
ในการบริหารจัดการอินเทอร์เน็ต
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. ซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับ Soft Infrastructure
ในด้านการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ และชื่อโดเมน เป็นส่วนสาคัญในการยืนยันตัวตนในโลกออนไลน์
แนวนโยบายต่างๆ ในการบริหารจัดการชื่อโดเมนของ ICANN จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบอินเทอร์เน็ต
ในปัจจุบัน จึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางานกับ ICANN เพื่อร่วมกาหนดทิศทางการกากับดูแลอินเทอร์เน็ตของโลก
สพธอ. ได้ทาหน้าที่เป็นผู้แทนทางานประสานระหว่าง ICANN และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายในประเทศเพื่อ
ปกป้องผลประโยชน์ของคนไทย ตามแผนยุทธศาสตร์ของ สพธอ. ที่ ได้คานึงถึงความสอดคล้องของนโยบาย
รัฐบาล โดยวางยุทธศาสตร์สาคัญเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อให้สังคมอินเทอร์เน็ตสามารถรับมือกับจานวนผู้ใช้งานที่มากขึ้น รวมถึงส่งเสริมความมั่นคง
ปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรที่เกี่ยวข้ องเพื่อสนับสนุนและ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในประเทศ
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วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เป็นดังนี้
 เพื่อร่วมในการให้คาปรึกษาหารือในฐานะคณะที่ปรึกษาภาครัฐบาล (Government Advisory
Committee) ในการอภิปราย IANA Transition Stewardship proposal
 เพื่อเข้าพบกับทีมผู้บริหารระดับสูงของ ICANN เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน รอบด้านในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย
 เพื่อประเมินสถานการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยหลังจากการเปลี่ยนผ่านการบริหารจัด การ
อินเทอร์เน็ตโลกในรูปแบบที่เรียกว่า Multi-stakeholder approach เพื่อนากลับมาปรับยุทธศาสตร์
ของประเทศไทยในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
 เพื่อผลักดันมาตรฐานด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทยในชื่อโดเมนและการใช้ภาษาไทยใน
ระบบงานต่างๆ นั้น เข้าไปติดตั้งอยู่ในการบริหารจัดการอินเทอร์เน็ต ทาให้สามารถใช้ภาษาไทยบน
อินเทอร์เน็ตได้ เป็นการลดช่องว่างทางดิจิทัล

3. ผู้ร่วมเดินทาง
(1) นายชวลิต อัตถศาสตร์

กรรมการบริการ สพธอ.

(2) นายวรรณวิทย์ อาขุบุตร

รองผู้อานวยการ สพธอ.

(3) นางสาวปิตินันท์ คูอมรพัฒนะ

ผู้อานวยการสานักโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ

(4) นายปนัสย์ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร

ผู้ชานาญการ และรักษาการผู้จัดการส่วนงาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
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4. รูปแบบการประชุม
ประชุม ICANN55 ระหว่างวันที่ 4-10 มีนาคม 2559 ที่ผแู้ ทน สพธอ. ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังตารางต่อไปนี้
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5. รายละเอียดประเด็นที่สาคัญ
5.1. Cross Community Working Group for Accountability
ตามที่สัญญาระหว่าง IANA และรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้สิ้นสุดลงเมื่อ 31 กันยายน 2558
และมี ก ารต่ อ สั ญ ญาไปอี ก 1 ปี เป็ น 31 กั น ยายน 2559 นั้ น ICANN จึ ง ได้ ตั้ ง คณะท างานหลาย
คณะทางานเพื่อ ร่า งนโยบายการบริห ารจัดการร่ว มกันในลัก ษระ Multi-Stakeholder Bottom-Up
Model ซึ่งคณะทางานหนึ่งคือ คณะทางาน Cross Community Working Group for Accountability
หรือ CCWG-Accountability ทาหน้าที่กาหนดกลไกในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
สร้างสมดุลของการใช้อานาจระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การดาเนินการของคณะทางานนี้จัดตั้งในเดือน
พฤศจิ กายน 2557 ดาเนิ น การประมาณ 1 ปึ 4 เดือน และได้ส่ งรายงานฉบับสมบูร ณ์แล้ ว เมื่อ 23
กุมภาพันธ์ 2559 สถานะปัจจุบันคือ เวียนให้องค์กรย่อยต่างๆ ได้ให้ความเห็นและลงมติเพื่อการส่งต่อไป
ยังรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เป็นลาดับถัดไป
ในการประชุมครั้งนี้ มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ GAC ดังต่อไปนี้
(1) เพี่อทราบสถานะการดาเนินงาน รายละเอียดของรายงานฉบับสมบูรณ์ และมุมมองจากองค์ย่อย
ต่างๆ ต่อรายงานฯ
หลังจากมีการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จนถึงระหว่างการประชุม ครั้งที่ 55 นั้น องค์กร
ย่อยต่างๆ ได้มีการประชุมและลงมติ ครบทั้ง 7 องค์กร ดังนี้
CWG-Stewardship (29 ก.พ. 2559)
SSAC (2 มี.ค. 2559)
ASO (4 มี.ค. 2559)
ALAC (6 มี.ค. 2559)
GAC (9 มี.ค. 2559)
GNSO (9 มี.ค. 2559)
ccNSO (9 มี.ค. 2559)
(2) เพื่อพิจารณา เนื้อหาของรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ GAC และพิจารณาอนุมัติการส่งรายงาน
ต่อไปยังรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างการตัดสินใจ จากเดิมที่ รัฐบาลจะมีบทบาทเป็นเพียงที่
องค์กรที่ให้คาปรึกษาแนะนาเท่านั้น (Advising Committee หรือ AC) ทาหน้าที่ส่งข้อแนะนา
(GAC Advice) ไปยังคณะกรรมการบริหาร และไม่อานาจในการตัดสินใจแบบลงคะแนนเสียง ส่วน
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คณะกรรมการบริหารมีข้อกาหนดว่าควรจะทาตาม GAC Advice มิเช่นนั้นผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จากการไม่ปฏิบัติตาม GAC Advice นั้น คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ในรายงานฯ มีการปรับโครงสร้างการตัดสินใจ โดยถือว่า GAC เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียรายหนึ่งเช่นกัน ควรจะมีสิทธิ์ในการตัดสินใจ (มีอานาจในการลงคะแนนเสียง) ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์
ลงคะแนนเสียงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ GAC Advice (กระบวนการนี้เรียกว่า GAC Carve-out)
ที่ประชุมมีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากการเปลี่ยนไปของโครงสร้างนี้
สามารถตีความได้หลายทาง ทางหนึ่งคือเป็นการลดทอนอานาจของรัฐบาลที่แต่เดิมออกข้อเสนอ
ใดก็ตาม กรรมการบริหารมักจะต้องทาตามเกือบร้อยทั้งร้อย แต่อีกทางหนึ่งก็มองว่าแต่เดิมจากที่
ไม่เคยมีส่วนร่วมในการลงคะแนนเลยกลายเป็นมีส่วนร่วมในการลงคะแนนเพื่อตัดสินใจเรื่องต่างๆ
ได้ด้วย และกระบวนการ GAC Carve-Out และวิธีการที่จะกาหนดว่าผู้ใดจะเข้าไปทาหน้าที่ Vote
ในฐานะตัวแทน GAC จาก 140 ประเทศ จะทาได้อย่างไรนั้นจะต้องมีการปรับกระบวนการภายใน
อีกครั้ง
สุดท้ายที่ประชุมมีมติไม่คัดค้านรายงานดังกล่าว และสนับสนุนให้ส่งรายงานไปยัง
รัฐ บาลสหรัฐ อเมริก าต่อ ไป ทั้ง นี้ การดาเนิน การของ GAC จะต้อ งมีก ารปรับ operating
procedure ให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่นี้ด้วย
(3) เพื่อพิจารณาเข้าร่วมดาเนินการในระยะถัดไป หรือ Work Stream 2
การดาเนินการ IANA Stewardship นั้นแบ่งออกเป็น 2 ระยะ เรียกว่า Work
Stream 1 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดโครงสร้างและอานาจการตัดสินใจ และ Work Stream 2
ซึ่งจะเป็นประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตในฐานะ soft infrastructure เช่น เรื่อง
ความหลากหลาย สิทธิมนุษยชน ขอบเขตของกฎหมาย (jurisdiction) ความรับผิดชอบของ
supporting
organization ความรับ ผิด ชอบของ staff ความโปร่ง ใส และการใช้
อนุญาโตตุลาการ (Ombudsman)
ข้อกังวลอีกประการที่คณะทางาน CCWG คานึงถึงอย่างมาก คือ เวลาในการ
จัดการดาเนินการของทั้งสอง work stream ซึ่งจาเป็นต้องใช้จานวนคนที่เข้าร่วมเป็นจานวน
มาก ในขณะเดียวกัน Work Stream 1 จาเป็นจะต้องส่งมอบให้เสร็จภายในปีนี้ ส่วน Work
Stream 2 อาจจะเป็นที่ต้องเลือกทาในบางประเด็นที่เกี่ยวเนื่องและสาคัญ แทนที่จะจัดทาทุก
ข้อ หัว ที่นาเสนอมา โดยที่ป ระชุม ส่ว นใหญ่เ ห็น ด้ว ยกับ การจัด ลาดับ ความสาคัญ ในประเด็น
ดังกล่าว
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5.2. การประชุมปรึกษาหารือนอกรอบระหว่างบอร์ดบริหาร ETDA และเจ้าหน้าที่
ระดับสูงของ ICANN
การประชุมครั้งนื้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการเปลี่ยนผ่าน IANA
transition steward proposal ซึ่งเป็นประเด็นที่กาลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในขณะนี้
โดยในการนี้ อาจารย์ ชวลิต อัตถศาสตร์ ในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการผู้บริหาร สพธอ. และรอง
ผู้อานวยการ สพธอ. และ เจ้าหน้าที่ สพธอ. ได้เข้าการประชุมครั้งนี้ การประชุมเริ่มจากการที่ทาง
ICANN อธิบายถึงระยะเวลาของการส่งมอบ IANA transition stewardship proposal ซึ่งจาเป็น
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 7 องค์กร ซี่งรวมถึง GAC ด้วยเช่นกัน
โดยข้อเสนอนี้จะส่งมอบให้ NTIA ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 นี้ หลังจากนั้น NTIA จะให้เวลา 90
วันในการอ่าน IANA transition stewardship proposal ก่อนที่จะส่งไปยัง Congress เพื่อ
พิจ ารณาภายในวัน ที่ 10 มิถุน ายน 2559 โดยการประชุม Congress จะเกิดขึ้นในวันที่ 15
กรกฎาคม 2559 เพื่อให้ความเห็นชอบและส่งมอบต่อไปในการส่งมอบการบริหาร ICANN ออก
จากความรับผิดชอบของรัฐบาลสหรัฐฯ
ในการนี้ อาจารย์ ชวลิต ได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่สาคัญถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้ น
หลังจากการส่งมอบว่าอาจจะต้องมีการเตรียมการเป็นอย่างดี เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้าใจร่วมกัน
พร้อมกันนี้ต้องมีการวางแผนงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกัน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สพธอ. นั้น อาจารย์ชวลิตกล่าวว่ายังคงเฝ้าติดตามการ
เปลี่ยนผ่านในครั้งนี้เพื่อที่จะสามารถให้ประเทศไทยสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
ทันท่วงที อาจารย์ ชวลิตกล่าวเสริมว่า ขณะนี้ สพธอ. ได้ดาเนินการตั้งคณะทางานในการกาหนด
ชื่อโดเมนที่มีความสาคัญต่อประเทศเพื่อที่ จะสามารถทาการปกป้องได้ถ้าเกิดมีการจดทะเบียน
New gTLD รอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้ชื่อโดเมนที่มีความสาคัญต่อประเทศได้รับการปกป้อง โดย
คณะท างานชุ ด ดั ง กล่ า วประกอบไปด้ ว ยหลายภาคส่ ว นทั้ ง ภาคธุ ร กิ จ ภาคประชาสั ง คมและ
ภาครัฐบาลที่เข้ามาร่วมทางานในครั้งนี้ โดยบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนพูดคุ ยในครั้งนี้เป็นไป
ตามภาพ
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รูปที่ 1 ภาพผู้เข้าร่วมประชุมระหว่างกรรมการบริหารของ ETDA และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ ICANN

5.3. การนาเสนอความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือระหว่าง ICANN และ สพธอ.
ในการจัดแปลเอกสารที่สาคัญเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อการบริหารจัดการ
อินเทอร์เน็ต
นอกจากการเข้าร่วมประชุม ICANN ครั้งที่ 55 ในการทาหน้าที่ตัวแทนที่ปรึกษาของรัฐบาลไทยในเวที
ICANN 55 สพธอ. ยังได้นาเสนอความก้าวหน้าของความร่วมมือในบันทึกความเข้าใจระหว่าง ICANN และ
สพธอ. ในการแปลเอกสารที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโลกในขณะนี้ โดย
ตัวแทนของ สพธอ. ได้นาเสนอความก้าวหน้าในการประชุมครั้งนี้ โดยเป็นหนึ่งในสองประเทศที่มีการจัดทา
บันทึกความเข้าใจกับ ICANN ในการแปลเอกสาร ผลของการนาเสนอเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีความก้าวหน้าใน
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เรื่องการเตรียมพร้อมให้ผู้มีส่วนได้และส่วนเสียในประเทศไทยมีความพร้อมในการเข้าไปเกี่ยวข้อง แสดงความ
คิดเห็นในการบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตโลก

รูปที่ 2 เอกสารที่ใช้ในการบรรยาย ICANN MOU Partnership

5.4. การนาเสนอความก้าวหน้าในการดาเนินงานด้านมาตรฐานการใช้ภาษาไทยใน
อินเทอร์เน็ต
ตามที่ สพธอ. ได้จัดตั้งคณะทางาน LGR (Label Generation for Root Zone) เมื่อ 5 ตุลาคม
2558 นั้น ปัจจุบันได้ดาเนินการตามขั้นตอนเพื่อจัดทา Proposal เพื่อการกาหนดกฎต่างๆ สาหรับการใช้
ภาษาไทยกับ Top Level Domain เข้าไปในระบบ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จาเป็นสาหรับการทาให้ สามารถใช้ชื่อ
ภาษาไทยในชื่อโดเมนได้ ทั้งนี้ขั้นตอนการดาเนินการ ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงการส่งไปยังฝ่ายเทคนิคของ ICANN
ประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : กาหนดหลักเกณฑ์ในการดาเนินงาน
ในขั้ น ตอนนี้ จ ะเป็ น การพิจ ารณาว่ า คณะท างานนี้ จะเลื อกท างานกั บภาษาใดบ้ า ง
สาหรับบางประเทศที่มีภาษาที่ใช้ในประเทศมากกว่า 1 ภาษา ที่มีความนิยมทั้งการพูดหรือเขียน
เหมือนกันๆ ก็จะทาให้จาเป็นต้องทาทั้งสองภาษา
สาหรับขั้นตอนนี้ Thai Generation Panel (ThaiGP) หรือ คณะทางานของประเทศ
ไทย ได้พิจารณาแล้วได้ข้อสรุปว่าตัวอักษรที่ใช้ในประเทศไทย ที่ใช้แพร่หลายมีเพียงอักษรไทย
เท่านั้ น จะมีบ างตัว อักษรที่เพิ่มขึ้นในการใช้ภาษาบาลี ในบทสวดมนต์ หรือชื่อทางธรรมของ
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พระสงฆ์ นอกจากนั้น ยังมีตัวอักษรอื่นๆ ที่มีใช้ เช่น ตัวอักษรล้านนา แต่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า
มีการในภาษาเขียนไม่มากนัก

รูปที่ 3 ตารางประกอบการพิจารณาขอบเขตการดาเนินการ

ในการทางานในขอบเขตครั้งนี้ จึงจะดาเนินงานเพียงตัวอั กษรไทยที่ใช้ในภาษาไทย
ก่อน ส่วนภาษาบาลีและตัวอักษรล้านนาจะพิจารณาในการดาเนินการครั้งถัดไป
ขั้นตอนที่ 2 : กาหนด Code Points
เป็นขั้นตอนเพื่อกาหนดว่าจะมีตัวอักษรใดบ้างที่จะนามาพิจารณาว่ามีความต้องการใช้
ในชื่อโดเมน ซึ่งผลจากที่ประชุม มีมติให้ ไม่จาเป็นต้อ งพิจารณา “ไม้ยมก” เพื่อป้องกันความ
สับสนหลงผิดแต่ผู้บริโภค เช่น ขาขา.ไทย และ ขาๆ.ไทย กรณีนี้ทางเทคนิคจะมองเป็นคนละ
เว็บไซต์กัน ดังนั้นเพื่อป้องกันการสับสนจะไม่อนุญาตให้ใช้ ไม้ยมก ในชื่อโดเมนภาษาไทย
อีกอักษรหนึ่งที่ตัดออกจากการพิจารณาในรอบนี้เนื่องจากมีใช้อยู่ในภาษาบาลีเท่านั้น
คือ เครื่องหมาย “ยามักการ” หรือเครื่องหมายคล้ายเลขสามอาราบิกกลับด้าน ใช้ในตาแหน่งบน
ตัวอักษร เพื่อระบุว่าอักษรใดเป็นอักษรนา
สรุปการเลือก Code Points ที่อยู่ในขอบเขตการดาเนินการของคณะทางาน จึงเป็น
เฉพาะตัวอักษรที่เป็นช่องสีเหลือง ในภาพ
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รูปที่ 4 ตาราง Code Points ที่เลือกอยู่ในขอบเขตการดาเนินงาน

ขั้นตอนที่ 3 : กาหนด Variants
ขั้นตอนนี้จะต้องดาเนินการร่วมกับคณะทางานภาษาอื่นๆ ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะใช้
ตัวอักษรซ้ากัน หรือแยกออกด้ว ยสายตาได้ยาก อันเนื่องจากมีรากภาษามาจากภาษาโบราณ
เดีย วกัน ซึ่งกรณีของภาษาไทย คณะทางานพิจาณาว่า ภาษาอื่นๆ ที่มีโ อกาสจะมีรูปลั กษณ์
ใกล้เคียงกับอักษรไทย ได้แก่ ภาษาพม่า ลาว กัมพูชา และอินเดีย

รูปที่ 5 ตาราง Variants สาหรับภาษาไทย

รายงานการประชุม ICANN ครั้งที่ 55
ระหว่างวันที่ 4 – 10 มีนาคม 2559 ณ เมืองมาราเกซ ประเทศโมร็อคโค

หน้า 14 / 17

ในขั้นตอนนี้ จึงต้องหารือกับ Generation Panel จากประเทศต่างๆ ด้วย ในการ
ประชุม ครั้ ง นี้ มี ว าระ 3 รอบ เกี่ ย วกั บ การหารื อ ในเรื่อ งนี้ ระหว่ า ง ThaiGP, LaosGP และ
KhmerGP ส่วนพม่านั้นยังไม่มีการจัดตั้งคณะทางาน และมีการหารือกับ ทีมเทคนิคที่ทาหน้าที่
บูรณาการข้อกาหนดนี้เข้าไปใน Root Zone ด้วย
ผลจากการประชุม คณะทางานทั้งสาม รวมถึงทีมเทคนิค มีมติว่าแต่ละภาษามีความ
แตกต่างกันมากพอที่จะไม่สร้างความสับสนหลงผิด และ ไม่ซ้ากัน ดังนั้ นจึงไม่จาเป็นที่จะต้องมี
การกาหนด Variant ของสามภาษานี้
ขั้นตอนที่ 4 : กาหนด Label Rules
เป็นการกาหนดกฎต่างๆ ที่อยากจะให้ทีมเทคนิคทาการตรวจสอบก่อนว่าคาภาษาไทย
นั้ น ใช้ ได้ ห รื อ ไม่ เช่น ต้ อ งก าหนดล าดั บของการพิ มพ์ ในกรณี ที่ ภ าษาไทยมี ทั้ง ด้ านบนและ
ด้านล่าง สาหรับคนเขียนแล้วสามารถเขียนด้านบนหรือด้านล่างก่อนก็ได้สามาถรอ่านออกได้ไม่
ต่างกัน แต่สาหรับระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ลาดับในการเขียนสาคัญมากเพราะสามารถแปลเป็น
คนละค าได้ เ ลย เช่ น ค าว่ า “รู้ ” ส าหรั บ คอมพิ ว เตอร์ การเขี ย น สระอู ก่ อ น ไม้ โ ท จะมี
ความหมายไม่เหมือนกับการเขียน ไม้โท ก่อน สระอู
คาถามที่ต้องคานึงถึงในการกาหนดกฎ อาทิ
- มีลาดับของอักษรหรือไม่
- มีอักษรใดที่สามารถอยู่ที่ตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งของคาหรือไม่
- มีอักษรใดที่ต้องไม่ให้ปรากฎอยู่ที่ตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งของคาหรือไม่
- การเพิ่มกฎเหล่านี้เข้าไปจะมีผลกระทบ อย่างไรบ้าง
- การไม่มีกฎเหล่านี้จะมีผลกระทบ อย่างไรบ้าง
- มีกฎอะไรที่ไม่ตายตัวแต่ขั้นกับกรณีไปหรือไม่
- กฎเหล่านี้ขัดกับหลักการใดๆ หรือไม่
การดาเนินงานของ ThaiGP ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนที่ 4 นี้
ขั้นตอนที่ 5 : ปรึกษาข้อกาหนดกับภาคสาธารณะ
เป็นการนาข้อกาหนดที่ได้จากข้อ 1-4 ปรึกษากับภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง
ขึ้น แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขเป็นฉบับสุดท้าย
ขั้นตอนที่ 6 : เขียนข้อเสนอแนะและสร้าง XML File
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ในการนาข้อกาหนดต่างๆ เข้าไปขึ้นทะเบียนอยู่ใน ระบบของ Root Zone จะต้อง
แปลงกฎให้อยู่ในรูปของ XML File ซึ่งทาง ICANN มีเว็บไซต์ที่ทาหน้าที่แปลงกฎต่างๆ ให้อยู่ใน
รูปของ XML ให้
ขั้นตอนที่ 7 : จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคสาธารณะ
นาข้อกาหนดที่ได้ และ XML File เข้าสู่ขั้นตอนการประชาพิจารณ์ ก่อนที่จะนาเข้าสู่
ระบบจริ งๆ ในกระบวนการนี้ จะเปิดกว้างให้ แก่ทุกคนสามารถส่ งความเห็ นมาได้ผ่ านาทาง
เว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจจากต่างประเทศ หรือคณะทางานของภาษาที่ใกล้เคียง สามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมได้ด้วย และหลังจากจบขั้นตอนนี้ก็จะสามารถนาเข้าสู่ ระบบ Root Zone ได้ เป็นอันจบ
กระบวนการ

5.5. ข้อเสนอแนะสาหรับ สพธอ. ในประเด็นของความร่วมมือระหว่าง ICANN และ
สพธอ.
 สพธอ.ยังจาเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมเพิ่มมากขี้น เพื่อให้ภาคประชาสังคม
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในเวทีนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
 การเผยแพร่เอกสารที่ได้รับการแปลเป็นประเด็นที่ สาคัญที่ สพธอ. จาเป็นต้องให้ความสนใจในระยะ
ต่ อ ไป เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า เอกสารที่ ไ ด้ รั บ การแปลแล้ ว นั้ น เข้ า ถึ ง ผู้ มี ส่ ว นได้ แ ละส่ ว นเสี ย อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
 เร่งดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานภาษาไทย เพื่อนาเข้าสู่ระบบ Root Zone เพื่อให้พร้อม
สาหรับการจดชื่อโดเมนในภาษาไทยในรอบถัดไป
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6. เอกสารแนบรายงานการเดินทาง
 บทสรุ ป เอกสารประกอบการประชุม ของวาระการประชุมที่ได้รับการปรึกษาหารือกับคณะที่
ปรึกษาจากภาครัฐ
 Power Point Presentation การรายงานความก้าวหน้าของความร่วมมือในบันทึกความเข้าใจ
ระหว่าง ICANN และ สพธอ.
 Power Point Presentation การรายงานความก้าวหน้าของการจัดทา Label Generation
Rule for Thai script
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