เขาถึงชื่อโดเมนในภาษาของคุณ
ระบบการตั้งชื่อโดเมน (DNS) คืออะไร

โดเมนขั้นสูงสุด (TLD)

การทํางานหลักอยางหนึ่งของ DNS ซึ่งเปนระบบ
ที่ชวยใหประชาชนสามารถหาเลขที่อยูอินเทอรเน็ตได

โดเมนขั้นสูงสุด (TLD) จะอยูสวนทายของโดเมน
คุณสามารถแยก TLD ไดเปนสองประเภท คือ
example.com

คอมพิวเตอรทุกเครื่องในอินเตอรเน็ต
จะมีหมายเลขเฉพาะประจําตัว
- เหมือนกับที่อยูตามรหัสไปรษณีย ซึ่งเรียกวาที่อยู IP IP ยอมาจาก

โดเมนขั้นสูงสุดของแตละประเทศ (ccTLD)
TLD* ใชเพื่อหรือสงวนไวสําหรับประเทศ หรือเขตปกครองใดปกครองหนึ่ง
หรือเขตการปกครองตนเอง โดยมีสองตัวอักษรที่มาจากตัวยอที่กําหนด
โดยองคกร International Organization for Standardization (ISO)

example.br

ที่อยู

.br คือ TLD

ของประเทศบราซิล

ที่อยู IP นั้นจดจําไดยาก

DNS ใชตัวอักษร ตัวเลข

และเครื่องหมายขีดแทนตัวเลข
ในการสรางชื่อโดเมนเพื่อ
ใหงายตอการจดจํา

Internet Protocol

ชื่อโดเมนเปนภาษาทองถิ่น (Internationalized Domain Name: IDN) คืออะไร

โดเมนขั้นสูงสุด (Top-Level Domain: TLD) คืออะไร

ชื่อโดเมนจากภาษาทองถิ่น (IDN) ใชการใสรหัสและรูปแบบเพื่อชวยใหสามารถใชตัวอักษรในการใชเปน
ชื่อโดเมนไดหลากหลายยิ่งขึ้น จนกระทั่งในป 2009** ไดมีการจํากัดใหใชเพียงอักษรจากภาษาละตินคือ
a ถึง z โดยไมมีอักษรลักษณะเฉพาะหรือสัญลักษณใดๆ สําหรับการตั้งโดเมนขั้นสูงสุด หลังป 2009
ไดมีการนําตัวเขียนรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งตัวอักษรจากภาษาอาหรับ จีน และซีริลลิกสําหรับใชเปน IDN TLD
IDN TLD สามารถเปนไดทั้ง ccTLD หรือ gTLD

ชื่อโดเมน
อักษรจากภาษาละติน a ถึง z
โดยไมมีอักษรลักษณะเฉพาะหรือ
สัญลักษณ

.org

.com

.uk

(.arab)

(.china)

(.rf)

2009

โดเมนจากภาษาทองถิ่น

ชื่อโดเมนที่ไมใชอักษรละตินหรือเปน
ตัวอักษรละตินที่ใชมากกวาตัวอักษร (a ถึง z)
ตัวเลข (0 ถึง 9) และเครื่องหมายขีด (-)
ตามที่อนุญาตใหใชไดโดยโปรโตคอล
ที่เกี่ยวของ

โดเมนขั้นสูงสุดทั่วไป (gTLD)
TLD ที่มีจํานวนตัวอักษรมากกวาสองตัวนั้นไมใชรหัสสําหรับประเทศ
เชน .com, .org หรือ .net

example.com

เมื่อเพิ่มโดเมน
จากภาษาทองถิ่น
อักขระจากตัวอักษร
ภาษาตางๆ

пример.испытание

例子.测试

เหตุใดจึงควรตั้งชื่อโดเมนเปนภาษาทองถิ่น
โดเมนจากภาษาทองถิ่นทําใหผูคนจากทั่วโลก
สามารถเขาถึงชื่อโดเมนในภาษาทองถิ่น
ของตนได

ผูคนทั่วโลกที่เคยเชื่อมโยงถึงกันไมไดตางใชอินเตอรเน็ต
กันมากขึ้น

จํานวนผูใชอินเตอรเน็ตจากทั่วโลก***

ประเทศที่มี % จํานวนผูใชอินเตอรเน็ตรวมมากที่สุดสามอันดับแรกของโลก***
30%

22%
9%

2000

2014

2020

413 ลานคน

2,900 ลานคน

อาจมากถึง 5,000 ลานคน

ชุมชนจากทุกภาษาใชอินเตอรเน็ตมากขึ้น

ไทมไลนของความคืบหนาในการดําเนินการของ ICANN เกี่ยวกับ IDN TLD
ICANN พัฒนาแนวปฏิบัติ
การนํา IDN ไปใช
เวอรชัน 1

อเมริกา

ญี่ปุน

6%

เยอรมนี

จีน

2000

2007
ICANN ไดนํา IDN TLD ที่เปน
.test ในตัวอักษรหลายรูปแบบ
มาใชใน root zone

2010

8%

อเมริกา

อินเดีย

2014

โดเมนขั้นสูงสุดทั่วไปที่เปนรหัส IDN
จํานวน 35 ชุด ไดรับการสรางขึ้นผาน
โครงการ gTLD ใหม
อยูในระหวางการสราง IDN
TLD ใน root zone
เพิ่มเติม

โดเมนขั้นสูงสุดแตละประเทศที่เปนรหัส IDN จํานวน 38 ชุด
ไดรับการสรางขึ้นใน root zone ผานโครงการเฉพาะกิจ

2003

10%

2013

2014

ICANN ไดเริ่มพัฒนาชุดกฎการสรางปาย (Label
Generation Ruleset: LGR) สําหรับ root zone
ซึ่ง LGR นั้นคือกลไกในการสรางและรักษากฎเกณฑใน
การตัดสินปาย IDN ที่ถูกตอง ใชการได และรูปแบบอื่นๆ

ของปายนั้น ถามี ในรูปแบบตัวอักษรอื่นๆ

ในอนาคต

ICANN ริเริ่มและสงเสริม

กอตั้งคณะกรรมการ
ที่มาจากชุมชนสําหรับ
ตัวอักษรในรูปแบบตางๆ
เชน ภาษาอาหรับ
จีน และซีริลลิก

รวมเปนอีกหนึ่งเสียงสําหรับภาษาของคุณ

ระบบโดเมนจากภาษาทองถิ่นแบบเต็มรูปแบบนั้นสามารถเปนไปได
โดยไมยากนัก แตเราจําเปนตองไดรับความรวมมือจากชุมชน
อินเตอรเน็ตทั่วโลก – ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและดานภาษา
ผูดูแลกํากับดานนโยบาย นักพัฒนาแอพพลิเคชัน ผูใชและผูมี
สวนไดสวนเสียอื่นๆ
เราตองการความชวยเหลือจากคุณในการพิจารณาหาวิธีการนํา
ตัวอักษรจากภาษาของคุณมาใชในโดเมนขั้นสูงสุด

รวมเปนอาสาสมัครสําหรับภาษาของคุณ โดยการสงอีเมลไปที่ idntlds@icann.org
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาไปที่ icann.org/topics/idn
twitter.com/icann
facebook.com/icannorg
*หมายเหตุ: IDN TLD อาจมีตัวอักษรสองตัวหรือมากกวา
**หมายเหตุ: มีการนํา IDN TLD ที่เปน .test สําหรับการทดลองมาใชในป 2007
***แหลงขอมูล: Internet Live Stats (www.InternetLiveStats.com)

โลกเดียวกัน อินเตอรเน็ตเดียวกัน

รวมเปนอาสาสมัครสําหรับภาษาของคุณ โดยการสงอีเมลไปที่ idntlds@icann.org
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาไปที่ icann.org/topics/idn
twitter.com/icann
twitter.com/icann_es
twitter.com/icann_pt
twitter.com/icann_ar
twitter.com/icann_ru
facebook.com/icannorg
youtube.com/icannnews
flickr.com/photos/icann
linkedin.com/company/icann
weibo.com/icannorg
icann-cn
slideshare.net/icannpresentations

