คณะทำงำนจัดทำร่ำงรำยชื่อโดเมน (Domain Name)
ที่มีควำมสำคัญต่อประเทศไทย
ประชุมย่อยร่วมกับสมำคมธนำคำรไทย
ณ ห้องประชุม Think Big ชั้น ๒๐

สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
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Structure of Domain Name
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• gTLD and TMCH
Key Issue with Banks
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• ร่วมพิจำรณำชื่อโดเมนอื่นๆ ที่อำจมีควำมสำคัญต่อ
ประเทศไทย
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Public Safety

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแลฐานข้อมูลโดเมน (Registry) ผู้รับลงทะเบียนชื่อโดเมน (Registrar)
และ ผู้จดทะเบียนชื่อโดเมน (Registrant)
ผู้จดทะเบียนชื่อโดเมน
(ผู้ใช้ งานทัว่ ไป)
โครงสร้ ำงกำร
ดำเนินกำร
ตำมที่
ICANN
กำหนด

ผู้ขายชื่อโดเมน

ผู้รับลงทะเบียนชื่อโดเมน

ผู้ดแู ลฐานข้ อมูลโดเมน

บุคคลหรื อนิตบิ ุคคลที่ต้องกำร
จดทะเบียนชื่อโดเมน
(ซือ้ ซื่อโดเมน)
เช่ น บริษัท ดอท อะไร จำกัด

บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
(บริหำรจัดกำรโดย มูลนิธิศูนย์
สำรสนเทศเครื อข่ ำยไทย)
บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์
จำกัด
(บริหำรจัดกำรโดย มูลนิธิศูนย์
สำรสนเทศเครื อข่ ำยไทย)

โครงสร้ ำงกำร
ดำเนินกำร
ccTLD “TH”
ของประเทศไทย

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการชื่อโดเมน
• ชื่อโดเมน (Domain Name) คือ ชื่อที่ใช้เรียกเว็บไซต์*เพื่อให้จดจำได้ง่ำย เช่น www.google.com เป็นกำรยืนยันตัวตนของ
ระบบงำนและถือเป็น Critical Infrastructure ที่สำคัญ
• หมายเลขไอพี (IP Address) คือ หมำยเลขที่อยู่ของเครื่องแม่ข่ำยของเว็บไซต์ เป็นเสมือนเลขที่บ้ำนบนเครือข่ำยที่คอมพิวเตอร์จะ
รู้จักและวิ่งไปดึงข้อมูลมำแสดงบนเบำวเซอร์ได้ เช่น 49.231.60.153 คือหมำยเลขไอพีของเว็บไซต์กูเกิล ซึ่งเบื้องหลังจะมีกำรจับคู่
ชื่อโดเมนและหมำยเลขไอพี ด้วยเครือข่ำยที่เรียกว่ำ Domain Name Servers (DNS)
• Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers (ICANN) คือ เป็นหน่วยงำนไม่แสวงผลกำไรที่
ตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ (ค.ศ. ๑๙๙๘) ทำหน้ำที่กำหนด
นโยบำยเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ชื่อโดเมน หมำยเลขไอพี และ
โปรโตคอลทำงเทคนิค

*นอกจำกชื่อของเว็บไซต์แล้ว ชื่อโดเมนยังเป็นชื่อของ
ระบบงำนซึ่งไม่ได้ใช้งำนผ่ำนเว็บเบรำเซอร์ได้อีกด้วย

• Internet Assigned Numbers Authority (IANA)
คือ หน่วยงำนย่อยภำยใต้ ICANN ทำหน้ำที่บริหำรจัดกำร
หมำยเลขไอพี
• National Telecommunications & Information
Administration (NTIA) (USA) คือ หน่วยงำนของรัฐบำล
สหรัฐอเมริกำ ที่ควบคุมกำรดำเนินกำรของ IANA

นโยบายด้ านชื่อโดเมนของประเทศไทย
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๑. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชื่อโดเมน - ประเภทของชื่อโดเมน
• ชื่อโดเมนระดับสูงสุดแบบรหัสประเทศ (Country Code Top Level Domain หรือ ccTLD) คือ ชื่อโดเมนระดับสุงสุดที่บ่งชี้ว่ำเป็นชื่อโดเมนที่
มีควำมเกี่ยวข้องกับประเทศ วิธีกำรบริหำรจัดกำรจะเป็นกำรมอบหมำยให้แต่ละประเทศดูแลโดยไม่มีสัญญำผูกมัด เช่น “.cn” “.jp” “.uk” สำหรับ
ประเทศไทยมีกำรจัดตั้ง มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation: THNICF) เพื่อเป็น หน่วยงำน
กำกับดูแลกำรดำเนินกำรของ “.th” ผู้ขอสิทธิ์ในชื่อโดเมนประเภทนี้จะต้องมีกำรพิสูจน์ว่ำมีควำมเป็นไทยจึงจะขอสิทธิ์ในชื่อโดเมนนั้นได้
ตัวอย่ำงเช่น www.mict.go.th โดย “.th” แสดงควำมเป็นประเทศไทย “.go” แสดงควำมเป็นรัฐบำล และ “.mict” หมำยถึงกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
• ชื่อโดเมนระดับสูงสุดแบบทั่วไป (Generic Top Level Domain หรือ gTLD) คือ ชื่อโดเมนประเภททั่วไป เช่น .com .net .info ซึง่ ตัง้ แต่
ก่อตั้งอินเทอร์เน็ตจนถึงปี ค.ศ. ๒๐๑๒ มีชื่อโดเมนระดับสูงสุดประเภทนี้ประมำณ ๒๐ ชื่อเท่ำนั้นและมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรลักษณะ First
Come - First Serve หมำยถึงผู้ใดดำเนินกำรซื้อชื่อโดเมนหนึ่ง ๆ ก่อน ผู้นั้นก็จะได้สิทธิ์ในกำรใช้ชื่อนั้นไป ตัวอย่ำงเช่น www.google.com,
www.webhosting.info
• ชื่อโดเมนระดับสูงสุดแบบทั่วไปรุ่นใหม่ (New Generic Top Level Domain หรือ new gTLD) คือ ชื่อโดเมนประเภททั่วไปที่เปิดให้มีกำรจด
ทะเบียนเพิ่มเติมในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ และมีผู้ยื่นใบสมัคร ๑๙๓๐ ชื่อ แบ่งเป็น
- ประเภทภูมินำม (Geographic) เช่น .tokyo .paris .okinawa
- ประเภท (Community) เช่น .music .gay .archi
- ประเภทภำษำท้องถิ่น (Internationalized domain Name หรือ IDN) เช่น . 欧莱雅 (L‘Oréal),
ポイント (Point-to โดย Amazon)

- ประเภทอื่นๆ (ไม่ระบุประเภท) เช่น ตรำสินค้ำ.microsoft .ibm ทั้งนี้แต่ละชื่อสำมำรถอยู่ในหลำยประเภทได้ และมีใบสมัครจำกประเทศไทยใน
ประเภทอื่นๆ นี้สองชื่อ คือ .thai โดยบริษัท Better Living Management และ .scb โดยธนำคำรไทยพำณิชย์

นโยบายด้ านชื่อโดเมนของประเทศไทย
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ความเปลี่ยนแปลงของโลกอินเทอร์เน็ตที่สาคัญในปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘
new gTLD และ Trademark Clearinghouse
• New GTLD ที่ได้เปิดให้มีกำรยื่นขอรอบแรกไปในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น
ภำคธุรกิจและภำคประชำสังคมของไทยยังไม่มีควำมตระหนักเกี่ยวกับ
โปรแกรมนี้มำกนัก
• Trademark Clearinghouse (TMCH) เป็นกลไกที่จะช่วยให้
เจ้ำของตรำสินค้ำปกป้องชื่อของตนได้ เมื่อมีกำรเปิด new gTLD
ใหม่ๆ เช่น เมื่อมี .food เกิดขึ้น ทำอย่ำงไรให้ cpf สำมำรถป้องกัน
ชื่อ cpf.food เอำไว้ได้ หรือเมื่อมี .city เกิดขึ้น ทำอย่ำงไรให้ ชื่อ
bangkok.city หรือ pattaya.city ไม่ตกเป็นของชำวต่ำงชำติ เป็นต้น
Source: http://newgtlds.icann.org/

ผลกระทบจำกกำรไม่รู้เท่ำทัน new gTLD และ TMCH ได้แก่
 ภำคธุรกิจที่เป็นเจ้ำของตรำสินค้ำยังไม่ทรำบและไม่ได้ใช้ประโยชน์จำกโปรแกรมนี้เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในเอเซีย
 ภำคธุรกิจที่เกี่ยวกับกฎหมำยยังไม่ปรับตัวให้มีบริกำรเกี่ยวกับกำรป้องกันเครื่องหมำยกำรค้ำบนโลกอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันนี้หำกต้องกำร
ลงทะเบียนคำว่ำ “โคคำโคล่ำ” จะต้องไปขึ้นทะเบียนกับบริษัทกฎหมำยของประเทศจีนที่รองรับกำรจัดทำ TMCH สำหรับภำษำไทย
 ภำครัฐไม่มีแนวนโยบำยในกำรดำเนินกำรพิจำรณำ เช่น จะป้องกันชื่อสำคัญของประเทศไทยอย่ำงไร เช่น .muaythai, .padthai,
.bangkok, .pattaya, .chiangmai และบำงครั้งภำคเอกชนที่ต้องกำรเป็นเจ้ำของชื่อ new gTLD จำเป็นต้องได้รับกำรสนับสนุน (หรือไม่
คัดค้ำน) จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรจดคำว่ำ .songkran (สงกรำนต์) อำจจะต้องกำรหนังสือสนับสนุนจำก กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่ง
หน่วยงำนอำจจะมีควำมเข้ำใจที่จำกัดในกำรพิจำรณำผลกระทบและตัดสินใจว่ำควรสนับสนุนผู้สมัครรำยนั้นๆ หรือไม่
นโยบายด้ านชื่อโดเมนของประเทศไทย
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การปกป้องชื่อโดเมนโดยทั่วไป
ระดับ Top Level Domain

ระดับในกำรปกป้อง

.bangkok

http://food.bangkok
http://bts.bangkok
http://coca-cola.bangkok

วิธีการ
• ยื่นใบสมัครของเป็นเจ้ำของ
http://bangkokglass.fanclub
.fanclub
Top Level Domain
http://burirum-united.fanclub
• มีกำรเปิดเป็นรอบๆ
…
• ยังไม่มีกำหนดที่แน่นอนของกำรเปิดรอบถัดไป
• มีค่ำใช้จ่ำยประมษณ ๕ ล้ำนบำทในกำรเป็นเจ้ำของชื่อ Top Level Domain

ระดับ Second Level Domain

•
•
•
•

วิธีการ
ลงทะเบียนชื่อ Trademark กับระบบ
Trademark Clearinghouse
ลงทะเบียนได้ตลอดเวลำ ผ่ำน Agent หรือ ด้วยตนเอง
เป็นกำรลงทะเบียนว่ำ หำกมี Top Level Domain ชื่อใหม่ออกมำ
เจ้ำของแบรนด์จะได้รับแจ้ง และมีสิทธิ์ในกำรซื้อชื่อโดเมนก่อนเปิดขำยจริง
จึงมีค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อชื่อโดเมน แต่ถูกกว่ำกำรไปสู่กระบวนกำรศำล
ในกำรระงับข้อพิพำทในกรณีที่มีกำรขอซื้อชื่อซ้ำกัน

coke
coca-cola

.bangkok
.fanclub
.drink

.brand
ชื่อที่ขึ้นทะเบียนไว้ จะถูกเสนอขำย
ให้แก่เจ้ำของแบรนด์ก่อน

การปกป้องชื่อโดเมนของธนาคาร
ระดับ Top Level Domain

ระดับในกำรปกป้อง

http://me.tmb
http://info.tmb
http://loans.tmb

.TMB

วิธีการ
• ยื่นใบสมัครของเป็นเจ้ำของ
http://news.bbl
.BBL
Top Level Domain
http://customer.bbl
• มีกำรเปิดเป็นรอบๆ
…
• ยังไม่มีกำหนดที่แน่นอนของกำรเปิดรอบถัดไป
• มีค่ำใช้จ่ำยประมษณ ๕ ล้ำนบำทในกำรเป็นเจ้ำของชื่อ Top Level Domain

ระดับ Second Level Domain
วิธีการ
• ลงทะเบียนชื่อ Trademark กับระบบ
Trademark Clearinghouse

สำหรับกรณีในประเทศไทย
• จด Second Level Domain with THNIC

tmb
bbl

.bangkok
.fanclub
.drink
.brand

ชื่อที่ขึ้นทะเบียนไว้ จะถูกเสนอขำย
ให้แก่เจ้ำของแบรนด์ก่อน

• กำรใช้ชื่อภำษำไทย

การปกป้องชื่อโดเมนของธนาคารภายใต้ .TH
สำหรับกรณีในประเทศไทย
จด Second Level
Domain with .TH
เช่น kbank.th, ktb.th
• มีกำรเปิดเป็นรอบๆ
• ค่ำใช้จ่ำยในรอบที่ผ่ำนมำ เป็นกำร
บริจำคเข้ำมูลนิธิศูนย์สำรสนเทศ
เครือข่ำยไทย
- 1แสนบำทต่อปี หรือ
- 1 ล้ำนบำทเพื่อซื้อสิทธิ์ขำด

การใช้ชื่อภาษาไทย
เช่น กสิกร.ไทย,

กรุงไทย.ไทย
• จดทะเบียนได้เลยเมื่อ
ซื้อชื่อ kasikorn.in.th
หรือ ktb.in.th

ร่วมมือกันสร้าง
ความตระหนักว่า
.TH จะปลอดภัย
กว่า .COM หรือ
dot อื่นๆ

ร่วมพิจารณาชื่อโดเมนอื่นๆ ที่อาจมีความสาคัญต่อประเทศไทย
• ร่วมกำหนดรำยชื่อ ผ่ำนสมำคมธนำคำรไทย (ม.ค. – มิ.ย. 59)
• ร่วมกระบวนกำรในช่วงประชำพิจำรณ์ (ก.ค. – ส.ค. 2559)
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Focus on Localization
Public Safety

About ICANN

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

ความเปลี่ยนแปลงของโลกอินเทอร์เน็ตที่สาคัญในปี ค.ศ. ๒๐๑๒-๒๐๑๕
IANA Stewardship Transition
• ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ รัฐบำลสหรัฐอเมริกำได้ออกแถลงกำรณ์ว่ำจะยุติกำรควบคุม Internet
Assigned Numbers Authority (IANA) และมอบอำนำจกำรควบคุมนั้นให้แก่ประชำคม
อินเทอร์เน็ต
• Internet Assigned Numbers Authority (IANA) เป็นองค์กรที่ทำหน้ำที่จัดสรร
ทรัพยำกรบนอินเทอร์เน็ตมีหน้ำที่หลัก ๓ เรื่อง ได้แก่ ชื่อโดเมน (เช่น www.icann.org)
หมำยเลขไอพี (ทั้ง IPv4 เช่น192.0.32.7 และ IPv6 เช่น2620:0:2d0:200::7) และกำรเรียกใช้
งำนโปรโตคอลเช่น (http, https )
• การควบคุมในปัจจุบัน เป็นไปในลักษณะสัญญำระหว่ำง NTIA (National
Telecommunications & Information Administration (USA)) กับ IANA ซึ่งสัญญำนี้จะ
หมดลงในเดือน กันยำยน ๒๕๕๘ และ NTIA จะไม่ต่อสัญญำอีก
• หลักการการส่งมอบการควบคุม ซึ่งกำหนดโดย NTIA ได้แก่
สนับสนุนการดาเนินการแบบ multistakeholder
คงความมั่นคงปลอดภัยและความสามารถในการทางานอย่างต่อเนื่องของ DNS*
ดาเนินการได้ตามความคาดหวังของผู้บริโภคและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริการของ IANA
ดารงไว้ซึ่งความเปิดกว้างของอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ NTIA ได้ระบุไว้ด้วยว่ำจะไม่ยอมรับข้อเสนอที่จะให้องค์กรรัฐ หรือแม้แต่องค์กรนำนำชำติที่เป็นภำครัฐเป็นผู้ควบคุม เช่น UN
(United Nation), ITU (International Telecommunication Union)
*DNS = Domain Name Server หรือเครื่องแม่ข่ำยที่ทำหน้ำที่จับคู่หมำยเลขไอพีและชื่อโดเมน เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนสำคัญในกำรเข้ำถึงเว็บไซต์บน
อินเทอร์เน็ต
นโยบายด้ านชื่อโดเมนของประเทศไทย
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ความเปลี่ยนแปลงของโลกอินเทอร์เน็ตที่สาคัญในปี ค.ศ. ๒๐๑๒-๒๐๑๕
Change of Whois Information
• Whois คือทะเบียนที่บอกข้อมูลของผู้ถอื ครองชื่อโดเมน เป็นฐำนข้อมูลสำคัญที่จะเชื่อมโยงบุคคลเข้ำกับชื่อโดเมน
เช่น เมื่อมีเหตุภัยพิบัติ อำจจะมีผู้ไม่ประสงค์ดีซื้อชื่อโดเมน donatenepal.com ขึ้นมำเพื่อเป็นเว็บไซต์หลอกลวงให้
คนบริจำคเงิน เมื่อปัจจุบันเว็บไซต์เป็นช่องทำงสำคัญในกำรติดต่อสื่อสำร ทำอย่ำงไรจะทำให้ข้อมูลใน whois ทั้ง
ขณะที่ขอจดทะเบียนและระหว่ำงกำรใช้งำนถูกต้องอยู่เสมอจึงเป็นประเด็นที่ ICANN ให้ควำมสำคัญ
• ในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ คณะกรรมกำรบริหำร ICANN ได้ออกนโยบำยให้ปรับปรุงควำมถูกต้องของข้อมูล Whois เพื่อ
ควำมมั่นคงปลอดภัยอินเทอร์เน็ต และลดโอกำสที่จะสร้ำงเว็บไซต์หลอกลวง จึงได้เกิดคณะทำงำนในหลำยมิติและ
หลำยคณะทำงำน* ดังนี้
Implementation

 WHOIS Accuracy/GAC Safeguard Advice
on WHOIS Verification and Checks
 WHOIS Conflicts with National Privacy
Laws
 Implementation of Think WHOIS –
Consistent Labeling and Display
 Cross-Field Address Data Validation
Requirement
 Review of RAA WHOIS Accuracy Program
Specification
 Internationalized Registration Data (IRD)
 WHOIS Website Improvements
 New gTLD WHOIS Implementation
Clarification

*detail of timeline in backup slide

Technical
 WEIRDS IETF Protocol Development (Web
Extensible Internet Registration Data Service)
 Open Source RDAP Restful WHOIS
Policy Development
 gTLD Directory Services Expert Working Group Report
 Privacy/Proxy Service Provider Accreditation Issues
 GNSO PDP Working Group on Translation & Transliteration of
Contact Information
Policy Review
 WHOIS Review Team 2

นโยบายด้ านชื่อโดเมนของประเทศไทย
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ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ต
Focus on Localization

4.

• การใช้ภาษาท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางดิจิทัล (Digital Gap)




ปัจจุบันประเทศไทยมีประชำกรรำว ๗๐ ล้ำนคน แต่จำกผลสำรวจ สถิติผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีจำนวน น้อยกว่ำ ๓๐ ล้ำน
คน หรือกล่ำวได้ว่ำประชำกรกว่ำร้อยละ ๕๐ ยังเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่เป็นกำแพงในกำรเข้ำสู่
อินเทอร์เน็ตคือกำรไม่รู้ภำษำอังกฤษ ซึ่งเป็นปัญหำที่คล้ำยกันกับหลำยประเทศทั่วโลก เช่นจีน เกำหลี อินเดีย และ
ประเทศแถบตะวันออกกลำง ที่มิได้ใช้ภำษำละตินเป็นภำษำหลักของประเทศ ซึ่งรวมเป็นประชำกรส่วนใหญ่ของโลก
ประชำคมอินเทอร์เน็ตจึงแก้ปัญหำกำรแบ่งแยกด้ำนเทคโนโลยีซึ่งสำเหตุมำจำกควำมไม่รู้ภำษำอังกฤษ ด้วยกำรใช้
ภำษำท้องถิ่นในอินเทอร์เน็ต ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้ชื่อโดเมนหรือชื่ออีเมล ให้สำมำรถสื่อสำรกับกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นคน
ท้องถิ่นได้โดยตรง แก้ปัญหำในกำรสื่อสำรโดยกำรทับศัพท์เป็นภำษำอังกฤษ ง่ำยต่อกำรจดจำชื่อเว็บไซต์ของ
กลุ่มเป้ำหมำย และลดควำมสับสน
www.mof.or.th

www.mof.go.th
องค์การตลาดเพื่อ
การเกษตร (อ.ต.ก)

กระทรวงการคลัง
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ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ต (ต่อ)
Focus on Localization

• ประเด็นทางเทคนิคที่ต้องดาเนินการ




จัดทำกฎมำตรฐำนต่ำงๆ ในกำรจัดกำรกับภำษำไทย เช่น ควรจะยอมให้พิมพ์ ‘สระอำ’ ก่อนพยัญชนะหรือไม่
แสดงผลอย่ำงไร (ในปัจจุบันยังไม่มีกำรกำหนดเป็นมำตรฐำน โทรศัพท์มือถือแต่ละรุ่นจึงอำจแสดงไม่เหมือนกัน)
รวมถึงกำรกำหนดวิธีกำรเพื่อป้องกันควำมพยำยำม phishing ในกรณีที่ ตัวอักษรนั้นพ้องรูป เช่น ล ลิง ของ
อักษรไทย และ ตัว ล. ของ อักษรลำว มองด้วยตำจะเข้ำใจได้ว่ำเหมือนกัน แต่คอมพิวเตอร์จะเข้ำใจรหัสที่
แตกต่ำงกัน จึงจำเป็นต้องมีฉลำกระบุภำษำของสิ่งที่แสดงนั้นหรือ Label Generation Rule (LGR)

เข้ำร่วมคณะทำงำน “Universal Acceptance Working Group” ของ ICANN ซึ่งทำหน้ำที่ดำเนินกำรให้แน่ใจ
ได้ว่ำ Application ต่ำงๆ ในโครงสร้ำงของอินเทอรเน็ต เช่น DNS, Email System รองรับชื่อโดเมนใน
ภำษำไทย เช่น Gmail, Microsoft Exchange เป็นต้น

นโยบายด้ านชื่อโดเมนของประเทศไทย
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ความเปลี่ยนแปลงของโลกอินเทอร์เน็ตที่สาคัญในปี ค.ศ. ๒๐๑๒-๒๐๑๕
การกาหนดมาตรการ “ปิด” ชื่อโดเมนที่มีปัญหา
• ปัญหาของอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหำในอินเทอร์เน็ตมีกำรจัดกลุ่มเป็น ๔ กลุ่มหลักได้แก่ Spam
Mail, Phishing, Malware และ BotNet ซึ่ง อีเมลเป็นหนึ่งในช่องทำงกำรนำภัยคุกคำมเหล่ำนีม้ ำสู่ผใู้ ช้งำน และ
ชื่อโดเมนเป็นองค์ประกอบสำคัญของที่อยูอ่ ีเมล ชื่อโดเมนเหล่ำนี้จึงถือเป็นชื่อโดเมนที่มีปัญหำ (Abused
Domain Name)

• การควบคุมชื่อโดเมนของ ICANN - ICANN และ Registry* มีกำรทำสัญญำระหว่ำงกันเรียกว่ำ Registry
Agreement (RA) ซึ่งแต่เดิม ไม่ได้ระบุวิธีกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับชื่อโดเมนที่มีปัญหำเอำไว้ ต่อมำในปี ค.ศ. ๒๐๑๓
ICANN จึงกำหนดให้เพิ่มส่วนที่กล่ำวถึงมำตรกำรในเรื่องนี้เข้ำไปในสัญญำด้วย ดังนั้น Registry ที่ได้รับสิทธิ์กำร
บริหำรจัดกำรชื่อโดเมนระดับสูงสุด หลังจำกนั้น จะมีกำรระบุไว้ชัดเจนว่ำถ้ำหำกชื่อโดเมนภำยใต้ทะเบียนของตนมี
ปัญหำ จะต้องดำเนินกำรอย่ำงไร ในทุกสัญญำจะกำหนดไว้ใน Specification 11 - Public Interest
Commitments
* Registry คือผู้ได้รับสิทธิ์ในกำรบริหำรทะเบียนชื่อโดเมนภำยใต้ชื่อโดเมนระดับสูงสุด เช่น บ.Verisign เป็น Registry สำหรับ .com
นโยบายด้ านชื่อโดเมนของประเทศไทย
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ความเปลี่ยนแปลงของโลกอินเทอร์เน็ตที่สาคัญในปี ค.ศ. ๒๐๑๒-๒๐๑๕
การกาหนดมาตรการ “ปิด” เว็บไซต์ ที่มีปัญหา (ต่อ)
• Specification 11 - Public Interest Commitments เป็นส่วนที่กำหนดประเด็นต่ำงๆ เกี่ยวกับ Security Framework
เอำไว้ และมีกำรส่งบำงประเด็นที่อยู่ระหว่ำงกำรตีควำมเพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติ ได้แก่ ข้อ 3(b)
ควำมถี่ในกำรเฝ้ำ
๐
ระวังเป็นเท่ำใด

• Interpol และ Europol เริ่มมีบทบำทมำกขึ้น เนื่องจำกกำรปิดชื่อโดเมนนั้น
เมื่อเทียบกับโทษทำงกำยภำพ เสมือนกับคำสั่งชีวิตของเว็บไซต์นั้น ดังนั้นฝ่ำย
ผู้รักษำควำมปลอดภัยจึงต้องกำรมีบทบำทในกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรจัด
ระดับควำมรุนแรง

แนวทำงกำรพิจำรณำมี
ระดับจำกน้อยไปหำ
มำกหรือไม่๐กรณีใดที่
ต้องดำเนินกำรถึงขั้น
กำร “ปิด” ชื่อโดเมน

• ประเทศไทยควรมีส่วนร่วมในการกาหนดหลักเกณฑ์ ด้วยประเทศไทยยังติดอันดับต้นๆ สำหรับภัย
คุกคำมทำงอินเทอร์เน็ต เช่น ในเดือน เม.ย. ๒๕๕๗ เว็บไซต์ .go.th มีสถิติก่อให้เกิด malware ใน
อินเทอร์เน็ตถึง ๘๕%* ของปัญหำที่เกิดชื่อชื่อโดเมนของรัฐบำลทั่วโลก ส่งผลให้ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต
(ISP) บำงรำย Block ชื่อโดเมนที่มีปัญหำจำกประเทศไทยโดยไม่ได้มีแนวปฏิบัติที่เป็นมำตรฐำน ดังนั้น
นอกจำกกำรแก้ไขปัญหำของชื่อโดเมนแล้ว กำรเข้ำร่วมกำหนดเกณฑ์วัดระดับควำมรุนแรงและแนว
ปฏิบัติที่ไม่ส่งผลกระทบในแง่ลบกับเจ้ำของชื่อโดเมนในประเทศไทยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ
นโยบายด้ านชื่อโดเมนของประเทศไทย
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Trademark Clearing House
• What is Trademark Clearing House
https://youtu.be/2t-jnHBUz2o

