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ในด้านการด�าเนินการภายใน เราได้ปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องด้วยระบบ  

การบริหารจัดการที่ดีกว่าเดิม การปรับปรุงความแน่นอนของระบบ และวางแผน 

ความต่อเนื่องของการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว   

APNIC เป็นองค์กรให้บริการสมาชิก และในปีถัดไปเราจะบริการสมาชิกของเรา 

อย่างต่อเนื่อง รับฟังปัญหาต่างๆ ของสมาชิกและตอบสนองความต้องการดังกล่าว 

ในปลายปี พ.ศ. 2551 เราได้จัดท�าการส�ารวจอย่างเป็นทางการของ APNIC และเรา

จะประกาศผลการส�ารวจดงักล่าวในการประชมุสมาชกิ APNIC ในเดอืนกมุภาพนัธ์ปี 

พ.ศ. 2552

APNIC จะยึดถือผลการส�ารวจดังกล่าวเป็นแนวทาง เพื่อที่เราจะได้ให้บริการต่างๆ 

อันหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของสมาชิกและชุมชนของเราอย่าง 

ต่อเนื่อง 

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อินเตอร์เน็ตได้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเหนือความคาด

หมายและกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการด�ารงชีวิตในปัจจุบัน ต้องขอบคุณในความ 

พยายามของเจ้าหน้าที่ APNIC และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องที่เราได้รับจากบรร 

ดาสมาชิกของ APNIC รวมถึงชุมชนที่มีส่วนต่อความส�าเร็จของเรา  

โดยส่วนตัวแล้ว ผมถือว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นทศวรรษที่น่าตื่นเต้นส�าหรับ APNIC 

ผมขอขอบคุณทุกๆ ท่านส�าหรับการสนับสนุนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้

ท่านในอนาคต    

พอล วิลสัน

รายงานประจ�าปีฉบบันีถ้อืเป็นฉบบัทีส่บินบัจากที ่APNIC  

ย้ายจากโตเกยีวมายงัออสเตรเลยี และยงัเป็นเวลาครบรอบ 10 ปีตัง้แต่ผมมาร่วมงาน 

กบัองค์กรในฐานะผูอ้�านวยการในปี 1988 ด้วย เป็นหนึง่ทศวรรษที ่APNIC เจรญิเตบิโต

ขึน้อย่างต่อเนือ่งทัง้ด้านขนาดและด้านขอบเขตกจิกรรม 

ในช่วงเวลาดังกล่าว มีหลายสิ่งหลายอย่างของ APNIC ที่ เปลี่ยนแปลงไป  

แต่ภารกิจหลักของเราในการ “เผชิญหน้ากับอุปสรรค” นั้นยังมิเปลี่ยนแปลง  

เราได ้บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ APNIC มากมายในรายงานประจ�าป ี 

ในรายงานฉบับล่าสุด เรามุ่งเน้นผลส�าเร็จและการพัฒนาของปีที่ผ่านมา และเป็น

อีกครั้งที่เราประสบความส�าเร็จและมีการพัฒนาอย่างมากมาย

ในระหว่างปี พ.ศ. 2551  เราได้ให้ความสนใจอย่างมากต่อปัญหาของการใช้งาน IPv4 

และการน�า IPv6 มาใช้ โดยวเิคราะห์แนวโน้มใหม่ๆ อย่างละเอยีดและวางแผนเพือ่ 

เตรยีมรบัเหตกุารณ์ต่างๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ สิง่เหล่านีไ้ด้กลายเป็นทีส่นใจของประชา 

ชนและฝ่ายต่างๆ อย่างกว้างขวาง ดังที่เราจะสังเกตเห็นได้เมื่อเข้าร่วมการประชุม 

ต่างๆ เช่น OECD ICANN ITU และ IGF 

APNIC พยายามทีจ่ะแสดงบทบาทในด้านนีอ้ย่างมุง่มัน่และแขง็ขนั โดยท�างานร่วมกบั 

กลุม่ผูด้แูลทะเบยีนระบบอนิเตอร์เนต็ประจ�าภมูภิาค (Regional Internet Registries หรอื 

RIRs) ทกุรายอย่างใกล้ชดิ ผ่านทางองค์กรบรหิารทรพัยากรหมายเลข (Number Resource 

Organization หรอื NRO) และกบัฝ่ายต่างๆ ในชมุชนอนิเตอร์เนต็  

ในขณะเดยีวกนัความต้องการต่อกจิกรรมหลกัของ APNIC กม็จี�านวนเพิม่ขึน้ APNIC 

คงไว้ซึ่งความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานของ RIRs ในด้านการจัดสรรปันส่วน 

IPv4 ซึ่งปี พ.ศ. 2551 เป็นปีที่เราท�างานหนักที่สุดตั้งแต่เริ่มด�าเนินการ

เราพัฒนาช่องทางการบริการหลัก บริการการฝึกอบรม  

ความพยายามในการประสานงานในชุมชน โครงการการติดต่อสื่อสาร และกิจ 

กรรมการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  

ในปี พ.ศ. 2551 เรายงัได้กลายเป็น RIR รายแรกทีด่�าเนนิการรบัรองทรพัยากรเพือ่ส่งเสรมิ

ความปลอดภยัของการส่งข้อมลูระหว่างโดเมน (inter-domain routing) และสร้างโปรแกรม 

ใหม่ทีส่นบัสนนุการใช้งาน IPv6 เพือ่ตอบสนองความต้องการของชมุชน  

สารจากผู้อ�านวยการ

   พอล วิลสัน (Paul Wilson) ผู้อ�านวยการของ APNIC

10 ปีที่ผ่านมา

APNIC ย้ายมาที่บริสเบนในปีพ.ศ. 2541  

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา.....

จ�านวนของเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นจาก 6 คนเป็น 59 คน  

ส�านักงานมีขนาดใหญ่ขึ้น จากเดิม 218 ตารางเมตร เป็น1138 ตารางเมตร  

มีจ�านวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจาก 191 รายเป็น 1855 ราย  

จ�านวนของ IPv4/8s ต่อปีเพิ่มขึ้นจาก 0.29 เป็น 5.26  

จ�านวนของ RIRs เพิ่มขึ้นจาก 3 เป็น 5  

จ�านวนของรูทเซิร์ฟเวอร์ในภูมิภาคเพิ่มขึ้นจาก 11 แห่งเป็น 36 แห่ง  

โดยAPINIC สนับสนุน 22 แห่ง  
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เกี่ยวกับ APNIC

APNIC คืออะไร

APNIC เป็นกลุ่มผู้ดูแลทะเบียนระบบอินเตอร์เน็ตประจ�าภูมิภาค (RIR) มีหน้าที่ 

ในการส่งเสริมการแจกจ่ายและการบริหารจัดการหมายเลข IP และหมายเลขระบบ 

ออโตโนมัสอย่างเหมาะสม ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้เป็นสิ่งที่จ�าเป็นในการด�าเนินการ 

ของอินเตอร์เน็ตระดับโลก  

APNIC ด�าเนนิการต่างๆ ด้วยนโยบายทีพ่ฒันาขึน้อย่างเปิดกว้าง โปร่งใส และมกีระ 

บวนการวางนโยบายอย่างละเอยีด

องค์กรของเรายังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจของชุมชนอินเตอร์เน็ต 

ในภูมิภาคต่อการร่วมประชุมระดับโลกและความกระตือรือร้นต่อการมีส่วน 

ร่วมในการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตในภูมิภาค เรามีบริการด้านการฝึกอบรม 

และการศึกษา รวมถึงกิจกรรมด้านเทคนิคต่างๆ เช่น การใช้รูทเซิร ์ฟเวอร์ 

และการร่วมมือกับภูมิภาคอื่นๆ และองค์กรระดับนานาชาติ  

APNIC ยงัท�าหน้าทีเ่ป็นผูค้วบคมุทะเบยีนของผูค้รอบครองทรพัยากร เป็นผูบ้รหิารจดั 

การฐานข้อมลูAPNIC Whois และระบบโดเมนเนม (Reverse Domain Name System 

Zone Delegation) อกีด้วย 

APNIC เป็นองค์กรทีไ่ม่แสวงหาผลก�าไร ผูใ้ดกต็ามทีม่คีวามสนใจในด้านทรพัยากรหมาย 

เลขอนิเตอร์เนต็สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชกิได้  

ปี พ.ศ. 2551 เป็นปีที่สิบห้าแห่งการด�าเนินการของเรา ส�านักเลขาธิการ APNIC 

ย้ายจากโตเกียวมาที่บริสเบนในปี พ.ศ. 2541

โครงสร ้างของ APNIC 

สมาชิกที่เพิ่มจ�านวนมากขึ้น

APNIC มีสมาชิก 1855 ราย (ตรวจสอบเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551) โดย 

สมาชิกเหล่านี้ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ 

มากมายที่ APNIC เป็นผู้สนับสนุน  

ส�านักเลขาธิการ APNIC 

ส�านักเลขาธิการ APNIC เป็นองค์กรบริหารจัดการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการ

สมาชิก การดูแลการท�างานของทะเบียน การพัฒนานโยบาย บังคับใช้นโยบายของ 

APNIC รวมถึงการท�าหน้าที่อื่นๆ อีกมากมาย  

ในเวทีระดับโลก ส�านักเลขาธิการมีหน้าที่ในองค์กรบริหารทรัพยากรหมายเลข 

(NRO) ซึ่งพอล วิลสันผู้อ�านวยการของ APNIC ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานสภา 

บริหารของ NRO ด้วย  

ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 ส�านกัเลขาธกิารจดัรปูแบบใหม่โดยแบ่งออกเป็นสีแ่ผนก คอื 

แผนกธุรกิจ แผนกการติดต่อสื่อสาร แผนกบริการ และแผนกเทคนิค  

สภาผู้บริหาร (EC) 

มีสมาชิกสภาผู ้บริหาร แปดคนท�าหน้าที่ดูแลการด�าเนินการของส�านักเลขาธิ 

การ APNIC รวมถึงการตรวจสอบนโยบายและรายงานการเงิน สมาชิก APNIC 

จะเป็นผู ้เลือกสมาชิก EC โดยจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งสมัยละสองปีThe 

ผู้อ�านวยการของ APNIC จะท�าหน้าที่เป็นสมาชิกโดยต�าแหน่งหน้าที่ 

สมาชกิ EC จะประชมุกนัเดอืนละหนึง่ครัง้ โดยทัว่ๆ ไปจะใช้วธิกีารประชมุทางโทรศพัท์ 

สมาชิกสภาจะมาประชุมกันแบบต่อหน้าปีละสองครั้งในระหว่างการประชุมของ 

APNIC สมาชิก EC นั้นไม่ได้รับเงินเดือน 

รวมชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน

APNIC มอบช่องทางให้สมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้แบ่งปันความรู้ 

สร้างเครอืข่ายความร่วมมอื ร่วมสร้างนโยบาย และเรยีนรูท้กัษะความสามารถต่างๆ 

อันมีค ่ า  ทั้ งนี้  ผู ้ มีส ่ วนได ้ส ่ วนเสียต ่ างๆ  นั้ นรวมถึ งผู ้ อยู ่ ในวงการอุต 

สาหกรรม ตัวแทนรัฐบาล ผู ้คุมกฎ นักศึกษา สื่อ ชุมชนด้านเทคนิค ชุมชน 

และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไร  

รายชื่อสมาชิกสภาบริหารปี พ.ศ. 2551:

มาเอมูระ อากิโนริ (MAEMURA Akinori) (ประธาน) 
ผู้จัดการทั่วไป แผนก IP ศูนย์ข้อมูลเครือข่ายญี่ปุ่น 

(Japan Network Information Center หรือ JPNIC) 

ด�ารงต�าแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553  

ชี-โฮ เชง (Che-Hoo Cheng) (เลขานุการ) 
ผู้อ�านวยการองค์กร (ระบบ) ศูนย์บริการเทคโนโลยี 

สารสนเทศฮ่องกง (Information Technology Services 

Centre, The Chinese University of Hong Kong) 

ด�ารงต�าแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553   

คู-ไว วู (Kuo-Wei Wu) (เหรัญญิก) 
CEO สมาคมส่งเสริมระบบสารสนเทศองค์กร 

แห่งชาติ  (National Information Infrastructure 

Enterprise Promotion Association) 

ด�ารงต�าแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 

หมิง-เจียง เหลียง (Ming-Cheng Liang) 
รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกาเสียง 

(National University of KaoHsiung)  

ด�ารงต�าแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553  

กูซุมบา ชริดฮาร์ (Kusumba Sridhar) 
ประธานและผู้อ�านวยการบริหาร บริษัท เว็บเทล 

ออบโคนิค อินเตอร์เน็ต โปรโตคอล จ�ากัด 

(Vebtel Obconic Internet Protocol Pvt. Ltd.)  

ด�ารงต�าแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553  

เวย เมา (Wei Mao) 
ผู้อ�านวยการ ศูนย์ข้อมูลเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแห่งประ 

เทศจีน (China Internet Network Information Center 

หรือ CNNIC) ด�ารงต�าแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 

2553  

มา ยาน (Ma Yan) 
สมาชิกกรรมการบริหาร เครือข่ายการวิจัยและ

การศึกษาแห่งประเทศจีน (China Education 

and Research Network หรือ CERNET) 

ด�ารงต�าแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553  

พอล วิลสัน (Paul Wilson) (โดยต�าแหน่งหน้าที่)

ผู้อ�านวยการ APNIC
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พันธกิจด้านการให้บริการ

ในปี  พ.ศ. 2551 ความต ้องการทรัพยากรและการบริการของ APNIC 

ได ้ เพิ่มมากขึ้นอย ่างต ่อ เนื่ อง  ท� าให ้ เ ราต ้องท�างานหนักกว ่าที่ ผ ่ านมา 

ส�าหรับการด�าเนินการภายใน เราปฏิบัติงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาระดับการบริ 

การและความมีประสิทธิภาพโดยการพัฒนาระบบและด�าเนินการเพื่อตอบสนอง 

ความต้องการทั้งของสมาชิก APNIC และของชุมชนเครือข่ายในเอเชียแปซิฟิก 

นอกจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แล้ว เรายังได้ปรับปรุงกระบวนการการขอทรัพ 

ยากรและการจัดสรรทรัพยากรให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้นโดยการลดความซับ 

ซ้อนของกระบวนการลง ในขณะเดียวกัน เรายังเพิ่มความสนใจต่อค�าขอแปลกใหม่ 

ต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น 

มีการพัฒนาซอฟท์แวร์ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์บริการตนเอง 

MyAPNIC โดยมีความสามารถใหม่ๆ และช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายดาย

ยิ่งขึ้น  

MyAPNIC เป็นเครื่องมือในการให้บริการหลัก โดยAPNIC มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เว็บ

ไซต์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์โครงการการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เว็บไซต์บริ 

การทีม่คีวามปลอดภยัจะมกีารอพัเดทเพือ่ให้สามารถเข้าถงึข้อมลูได้อย่างปลอดภยั

โดยการใช้ระบบการลงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อตอบสนองความเห็นจากสมาชิก   

มีการเพิ่มกระบวนการการลงชื่อเข้าใช้อย่างง่ายขึ้นจากการเข้าใช้งานโดยใช้ใบ 

รับรองดิจิตอลซึ่งเป็นระบบที่ใช้อยู่ก่อนหน้านี้ มีการเพิ่มระบบช่วยเหลือการติดต่อ 

และการบริหารจัดการผู้ใช้เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้งานและสิทธิประโยชน์ 

ต่างๆ ของผูใ้ช้ได้ดยีิง่ขึน้  

เรายังคงใช้การรักษาความปลอดภัยโดยใช้ใบรับรองดิจิตอลแบบเดิมอยู่เพื่อปก 

ป้องข้อมลูทีส่�าคญั 

การปรบัปรงุ MyAPNIC ยงัรวมถงึระบบใหม่ๆ ในรปูแบบของบรกิารการลงชือ่ใบรบั 

รองทรพัยากร (Resource Certification) ซึง่จะมรีายละเอยีดอยูใ่นหน้าเจด็

เมื่อปลายปี พ.ศ. 2551 เราได้เริ่มการปรับปรุงการใช้งานของเว็บไซต์ MyAPNIC    
ผ ล จ า ก ก า ร ส� า ร ว จ ค ว า ม เ ห็ น จ า ก ส ม า ชิ ก  แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม  A P N I C  

การออกแบบหน้าจอผู้ใช้ของ MyAPNIC ใหม่นั้นท�าให้สมาชิกสามารถบริหารจัด

การทรัพยากรอินเตอร์เน็ตได้ง่ายยิ่งขึ้น ระบบใหม่นี้ได้ด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้วและ

จะเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2552  

   ซานจายา (Sanjaya) ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการพื้นที่บริการของ APNIC

รายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกเมื่อปลายปี พ.ศ. 2551

ระดับของสมาชิก จ�านวนสมาชิก

ใหญ่พิเศษ 12 ราย

ใหญ่มาก 30 ราย

ใหญ่ 92 ราย

กลาง 251 ราย

เล็ก 813 ราย

เล็กมาก 345 ราย

สมาคม 312 ราย

สมาชิกรวม 1,855 ราย

บัญชีที่ไม่ใช่สมาชิก 711 ราย

รวม 2,566 ราย

ความต้องการของสมาชิกต่อบริการต่างๆ  ในปี พ.ศ. 2551 

จากสถิติของฝ่ายช่วยเหลือของ APNIC

ขอความช่วยเหลือผ่านทางการสนทนากับฝ่ายช่วยเหลือ: 2091 ครั้ง

ฝ่ายช่วยเหลือแก้ไขปัญหา: 8811 ครั้ง

ฝ่ายบริหารจัดการแก้ไขปัญหา: 2581 ครั้ง

การด�าเนินการต่างๆ 

บัญชีสมาชิกใหม่: 443 ราย

บัญชีใหม่ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก 57 ราย

ค�าร้องขอทรัพยากร: 3876 รายการ

การใช้ MyAPNIC 

จ�านวนผู้มาเยือน: 10,299 ราย

จ�านวนครั้งของการมาเยือน: 23,666 ครั้ง
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การเพิ่มขึ้นของสมาชิก APNIC

การพัฒนากระบวนการ

กิจกรรมการรวมตัวและการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคได้ช่วยให้ APNIC วางแนว 

ทางเกี่ยวกับสมาชิกและการโอนถ่ายทรัพยากรใหม่ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ท�าให้ 

สามารถรักษาความแน่นอนในการลงทะเบียนหมายเลข ในขณะเดียวกันยังช่วย 

เพิ่มความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการต่างๆ ด้วย  

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีการเจริญเติบโตของอินเตอร์เน็ตอย่างรวดเร็วเนื่องจากการ

ใช้งานที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีความสามารถเพิ่มขึ้น เช่น 3G 

xDSL เคเบิล และ WiMax ซึ่งส่งผลให้ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2551  มีการขอรับ 

IPv4 มากกว่า/ 15  ถือเป็นการดึงดูดความสนใจผู้บริหารของ APNIC ให้พิจารณา 

ระบบดังกล่าวเพื่อให้สามารถจัดการทรัพยากรหมายเลขได้อย่างปลอดภัยและ 

เหมาะสม 

นอกจากนี ้APNIC ยงัเพิม่ประสทิธภิาพของเครือ่งมอืการบรหิารจดัการทรพัยากรภาย

ในเพือ่จดัการหมายเลขระบบออโตโนมสั (AS) 32-บติ และเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของ 

IPv5 โดยการจัดสรรทรัพยากรเป็นกลุ่มๆ    

การส�ารวจสมาชิกและผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียต่างๆ 

เพี่อเป็นการก�าหนดเป้าหมายและทิศทางที่ดีขึ้น APNIC ได้ขอค�าแนะน�าและหาข้อ

มูลจากสมาชิกของเราเสมอโดยใช้วิธีการส�ารวจในภูมิภาค การส�ารวจสมาชิกและ

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต่างๆ ของปี พ.ศ. 2552 กระท�าขึน้เมือ่เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2551 

และท�าการสรปุในเดอืนมกราคม 2552  

เป็นครั้งแรกที่การส�ารวจได้รวมเอาค�าถามเกี่ยวกับความพร้อมเกี่ยวกับการใช้ IPv6 

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไว้ในแบบสอบถามด้วย  

KPMG เป ็นการส�ารวจความเห็นจากชุมชนที่มีส ่ วนได ้ส ่ วนเสียต ่ างๆ 

ภายในภูมิภาคไม่เฉพาะแต่สมาชิก APNIC เท่านั้น แต่ยังรวมถึงกลุ ่มอื่นๆ 

เช่นนักศึกษา สื่อ ผู้ควบคุมกฎ และตัวแทนรัฐบาลด้วย การส�ารวจนี้ด�าเนินการ 

อย่างอิสระภายใต้ค�าแนะน�าของฝ่ายบริหาร  

การส�ารวจประกอบด้วยการประเมินสามด้านดังต่อไปนี้  

•	 ประสิทธิภาพของ APNIC

•	 การลงทุนในอนาคตเพื่อรายได้ของสมาชิก  

•	 ความพร้อมต่อ IPv6 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  

จากการส�ารวจ KPMG ได้รับผลส�ารวจกว่า 442 ชุด ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว 33 

เปอร์เซ็นต์ ผลการส�ารวจในปีนี้จะประกาศในต้นปี พ.ศ. 2552 ซึ่งจะเป็นแนวทาง 

ของกิจกรรมและการตัดสินใจต่างๆ ของเราในอนาคต  
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การวิจัยและการพัฒนาทางเทคนิค  

การตอบสนองผลการส�ารวจสมาชิกครั้งล่าสุด เราได้ท�าการวิจัยและการพัฒนาทาง

เทคนิคโดยให้ความส�าคัญกับสิ่งดังกล่าวสูงเพื่อให้สามารถให้วิเคราะห์ผลการวิจัย

ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของชุมชนอินเตอร์เน็ต ในปีนี้ เรายังได้ด�าเนินโครงการการรับ

รองทรัพยากร APNIC ระยะแรกเสร็จสิ้นแล้ว   

เป็นสิ่งที่ส�าคัญของ APNIC ในการเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพส�าหรับผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียต่างๆ ในภูมิภาค ผู้ด�าเนินการเครือข่าย และผู้วางนโยบาย  

APNIC ท�าการวิเคราะห์รูปแบบการแจกจ่ายที่อยู่อินเตอร์เน็ต 

อย่างลึกซี้งเพื่อศึกษาสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในปีต่อไปอย่างต่อเนื่อง   
เนื่องจากการขยายตัวของหมายเลข IP เราจึงเพิ่มความหลากหลายของหัวข้อการ 

วิจัยของเราให้รวมถึงการโอนถ่ายที่อยู่อินเตอร์เน็ตและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย  

เรามีความมุ่งมั่นในการสร้างความร่วมมือ ซึ่งนักวิจัย มืออาชีพในวงการเครือข่าย 

และฝ่ายอื่นๆ จะสามารถส่งเสริมให้เกิดการวิจัยอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับปัญหา 

ใหม่ๆ ในวงการอินเตอร์เน็ต  

ตัวอย่างเช่น กอฟ ฮัสตัน หัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์ของ APNIC ท�างานร่วม 

กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสวินเบิร์น(Swinburne University of Technology) 

ในออสเตรเลียและซิสโกซิสเต็ม (Cisco Systems) ในการศึกษาเกี่ยวกับการ 

ตรวจสอบเส้นทางชุดค�าสั่ง (path exploration dampening algorithms) ของ 

BGP (Boundary Gateway Protocol) โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อวางนโยบาย 

การบริหารจัดการทรัพยากรอินเตอร์เน็ต โดยการศึกษาคุณสมบัติของการส่งข้อ 

มูลระหว่างโดเมน และศึกษาผลกระทบของความไม่ต่อเนื่องของข้อมูลที่เกิดจาก

การส่งข้อมูลไม่เสถียร  

การให้ข ้อมูลแก่ชุมชน

ฮัสตันเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติจากการวิจัยของเขาเกี่ยวกับการอ่อนประสิทธิ

ภาพลงของ IPv4 และกลไกของการเปลี่ยนแปลงสู่ IPv6 งานวิจัยชิ้นนี้ถูกใช้ในการ

อ้างอิงทั่วโลกโดยวงการสื่อ วงการเทคนิค และองค์กรต่างๆ เช่น ICANN ITU และ 

OECD รวมถึงรายงาน โลกของที่อยู่อินเตอร์เน็ต: การพิจารณาทางเศรษฐกิจเพื่อ 

การบริหารจัดการ IPv4 และการน�า IPv6 มาใช้ (Internet Address Space: 

Economic Considerations in the Management of IPv4 and in the Deployment 

of IPv6) ซึ่งตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2552 ด้วย   

ฮัสตันและผู้เชี่ยวชาญจาก APNIC รายอื่นๆ ได้จัดท�าการน�าเสนอมากมายเกี่ยวกับ

ผลการศกึษา การแก้ไขปัญหาของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต่างๆ ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก 

ยุโรป และสหรัฐฯ โดยยังได้น�าข้อมูลต่างๆ ไว้ในเว็บไซต์ของเราเพื่อให้บุคคลทั่วไป 

สามารถใช้ได้และเพื่อการวิจัยเพิ่มเติมด้วย  

ผลการวิจัยของ APNIC ช่วยก�าหนดทิศทางของนโยบายและช่วยให้ผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียต่างๆ สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์จริงในการใช้ IPv6 และปัจจัยอื่นๆ ที่มี

ผลต่อประสิทธิภาพของอินเตอร์เน็ต การวัดผล DNS (Domain Name System) 

เกีย่วกบัการท�างานของ DNS แบบย้อนกลบัของ APINIC รวมถงึการเกบ็สถติเิกีย่วกบั 

BGP อย่างต่อเนื่องของเรา ได้สร้างข้อมูลอันมีค่าเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต  

คณะวิจัยของ APNIC ได้เข้าร่วมในโครงการการวิจัยมากมายทั่วโลกและส่งเสริม 

เทคนิคของชุมชนอินเตอร์เน็ตโดยร่วมกับกลุ่มคณะท�างานด้านวิศวกรรมอินเตอร์ 

เน็ต (Internet Engineering Task Force Working Groups หรือ ETF WG) และ 

ยงัคงท�างานอย่างต่อเนือ่งในปีพ.ศ. 2551 โดยมเีอกสารความคบืหน้าของ IETF WG 

ถึง 9 ฉบับในนามของ APNIC 

กอฟ ฮสัตนัเป็นประธานร่วมของคณะท�างานการส่งข้อมลูระหว่างโดเมนอย่างปลอด

ภัย (Secure Inter-Domain Routing หรือ SIDR) และคณะท�างานไซต์-มัลติโฮมมิ่ง 

IPv6 (Site-Multihoming in IPv6 หรือ SHIM6) APNIC สนับสนุนกระบวนการการ 

พัฒนาวงการอินเตอร์เน็ตรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของ IETF อย่างต่อเนื่อง  

เมื่อปลายเดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2551 APNIC ได้ติดตั้ง DNS แพคเก็ตโฟล์ว 

(DNS packetflows) ให้กับเซิร์ฟเวอร์ DNS ขององค์กรในบริสเบน ฮ่องกง 

และโตเกียวส�าหรับโครงการ DITL (อินเตอร์เน็ตและการด�ารงชีวิต หรือ Day in the 

Life of the Internet) APNIC ได้มอบข้อมูลจ�านวน 320 GB แก่โครงการดังกล่าว  

   กอฟ ฮัสตัน (Geoff Huston) ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์ของ APNIC

หัวข้อหลักของการส�ารวจและการพัฒนา 

•		ความอ่อนประสิทธิภาพของ IPv4 

•		การใช้ IPv6 

•		การรับรองทรัพยากร

•		BGP และลักษณะการส่งข้อมูล  

•		กิจกรรมมาตรฐาน

•		การวัดผลเครือข่ายและการรายงาน  

•		การแก้ไขนโยบายและการแก้ไขวิธีการใช้  
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การปรับปรุงความปลอดภัยของเครือข ่าย

การรักษาความปลอดภัยของระบบอินเตอร์เน็ตได้ด�าเนินการมาเป็นเวลา 

หลายปีแล้ว ปัจจุบันส่วนของระบบโดเมนมีการรักษาความปลอดภัยโดย DNSSec  

เพื่อการรักษาความปลอดภัยของการใช้ที่อยู ่อินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในการส่งข้อมูลภายในเครือข่าย ระบบดังกล่าวยังเป็นหัวข้อในการศึกษาอยู ่ 

ในโปรแกรมการรับรองทรัพยากรของ APNIC เป็นก้าวหลักในการรักษาความ 

ปลอดภัยของหมายเลข IP ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเพิ่มความ 

ปลอดภัยของระบบอินเตอร์เน็ตของโลกในด้านที่อยู่อินเตอร์เน็ตและการส่งข้อมูล  

การรับรองทรัพยากร (Resource Cerification) เป็นวิธีการใหม่ที่มีจุดประ

สงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่การส่งข้อมูลระหว่างโดเมน  ทั้งนี้ APNIC 

ท�างานร่วมกับหน่วยงาน RIRs อื่นๆ มาเป็นระยะเวลายาวนานโดยถือเป็นความ 

พยายามหลักในการรักษาความปลอดภัยของระบบอินเตอร์เน็ต  

โครงการนี้ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก และต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ

ในด้านหมายเลข IPเครือข่าย และการรักษาความปลอดภัยจากทั่วโลกเพื่อหาวิธี 

การที่ก่อให้เกิดการวิวัฒนาการของวงการอินเตอร์เน็ต   

ส่วนแรกของโครงการการรับรองทรัพยากรประสบผลส�าเร็จในปี พ.ศ. 2551 

ด้วยการปรับปรุงเว็บไซต์ MyAPNIC ซึ่งมีระบบควบคุมการเข้าถึงส่วนต่างๆ GUI 

ความส�าเร็จดังกล่าวถือเป็นรากฐานส�าคัญของการสร้างความปลอดภัยในการ 

ส่งข้อมูลซึ่งมีความส�าคัญเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีการส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์ 

เน็ตมากขึ้นเรื่อยๆ  

การรับรองทรัพยากรจะออกรหัสรับรองในรูปแบบที่ให้เจ้าของทรัพยากรสามารถ 

ยืนยัน “สิทธิ์ในการใช้” และช่วยให้สามารถเข้ารหัสการส่งข้อมูลในรูปแบบที่ผู้ให้ 

บริการสามารถมั่นใจได้ว่าการขอส่งข้อมูลนั้นถูกต้องตามกฎหมาย  

ความมั่นใจดังกล่าวได้มาจากการผสมผสานระหว่าง

การรับรองการถือครองทรัพยากรโดยการใช้ใบรับรองและระบบการตรวจสอบ

ใบรับรองดังกล่าวในระบบการควบคุมรหัสทรัพยากร (Resource Public Key 

Infrastructure หรือ RPKI)

ระบบการด�าเนินการใหม่นี้จะประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์- 

โมดลุการรกัษาความปลอดภยัแบค็คย์ี (hardware-backed key security modules)  

และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการรับรอง ในปีพ.ศ. 2552 ระบบนี้จะใช้เพื่อการ 

สร้างการรับรองที่เชื่อถือได้สูงแก่ทรัพยากร APNIC การลงทุนในระบบการรับรอง 

ของเราก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งการรับรองทรัพยากรและการรับรองผู้ใช้ ซึ่งถือเป็น 

กิจกรรมที่มีความเชื่อถือได้สูงของบริการเว็บไซต์ของ APNIC    

APNIC จะพัฒนาระบบการรับรองดิจิตอลเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2552 นี้โดยจะครอบ 

คลุมถึงระบบการตรวจสอบลูกค้า (client-verification tools) ด้วย 

“ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงระบบอินเตอร์เน็ตให้เป็น IPv6 อาจจะดูสูง แต่

ความเสียหายจากการไม่ด�าเนินการดังกล่าวนั้นมีค่าสูงกว่ามาก”

“ส่วนหนึ่งของปัญหาในการด�าเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

คือปัญหาของทุกคน ไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่ง”

กอฟ ฮัสตัน หัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์ APNIC

นอกจากผลงานของกอฟ ฮสัตนัในการเป็นประธานร่วมของคณะท�างาน

การส่งข้อมลูระหว่างโดเมนอย่างปลอดภยั (SIDR) และคณะท�างานไซต์-

มัลติโฮมมิ่ง IPv6 (SHIM6) แล้ว APNIC ยังมีส่วนในการสร้างมาตร 

ฐานของกระบวนการต่างๆ ในวงการอินเตอร์เน็ตร่วมกับโครงการ RFC 

ต่างๆ ดังต่อไปนี้  

โครงการ RFCs ต่างๆ ที่ประกาศในปี พ.ศ. 2551 โดยเจ้าหน้าที่ของ APNIC  

• RFC 5398 หมายเลขระบบออโตโนมัส (AS) 

ส�าหรับการจองการใช้เอกสาร (Autonomous System (AS) Number 

Reservation for Documentation Use) (ฮัสตัน)

• RFC 5396 การน�าเสนอรายละเอียดของหมายเลข ระบบออโตโนมัส 

(AS) (Textual Representation of Autonomous System (AS) 

Numbers) (ฮัสตัน และมิเคลสัน)

• RFC 5158 การลดสเป็ค DNS แบบย้อนกลับจาก 6 เป็น 4 (6to4 

Reverse DNS Delegation Specification) (ฮัสตัน)
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นวัตกรรมทางเทคนิค

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ในปี พ.ศ. 2551 มีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมด้านเทคนิคของ APNIC ในการพบ

ปะกันของผู้จัดการด้านเทคนิคกับคณะผู้บริหาร ก่อนหน้านี้ การควบคุมทางด้านนี้

จะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการด้านการบริการ   

จ า ก ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ดั ง ก ล ่ า ว  ก า ร ดู แ ล ร ะ บ บ ทั้ ง ห ม ด ทั้ ง ที่ ป ร า ก ฏ สู ่ 

สาธารณะชนและระบบภายในจะถือว่าเป็นเรื่องเดียวกับการพัฒนาซอฟท์แวร์  

โดยจะแยกออกจากหน้าที่การบริการอื่นๆ เช่น โฮสมาสเตอร์ (Hostmaster) 

และฝ่ายช่วยเหลือ  

ในช่วงระหว่างปี ฝ่ายเทคนิคได้ด�าเนินการตรวจสอบระบบและกระบวนการด�าเนิน 

การเพือ่ให้แน่ใจว่าได้ด�าเนนิการอย่างดทีีส่ดุทัง้ยงัด�าเนนิการตรวจสอบระบบคอมพวิ

เตอร์ของ APNIC ทกุระดบัด้วย 

ได้มกีารตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน สถาปัตยกรรมเครอืข่าย และระบบทีส่�า 

คัญในการด�าเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ของเราและเป็นการเพิม่ความสามารถการบรกิารในปี พ.ศ. 2552 อกีด้วย 

การปรับปรุงเครือข ่าย IPv6 

ในปี พ.ศ. 2551 APNIC ได้ท�าสัญญาเกี่ยวกับ IPv6 เป็นจ�านวนมากและเพิ่มช่องทาง 

IPv6 สู ่สหรัฐฯ รวมถึงมีการพัฒนาการตั้งค่าต่างๆ เกี่ยวกับการส่งข้อมูลผ่าน 

IPv6 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่ เกี่ยวกับเสถียรภาพของช่องทาง IPv6  

ผู้ใช้สามารถใช้บริการต่างๆ ของ APNIC เช่น เว็บไซต์ อีเมล์ และบริการ DNS 

รวมถึงใช้บริการ Whois ได้ทาง IPv6 โดยจะเปิดให้บริการด้านต่างๆ ของ IPv6 

เพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2552     

   ไบรอน เอลลาคอท (Byron Ellacott) ผู้จัดการด้านเทคนิคของ APNIC

ความมั่นคงของเครือข ่าย

APNIC ใช้อุปกรณ์ร่วมหลายสถานที่ (co-location facility) เพื่อเพิ่มประสิทธิ 

ภาพการบริการและการส่งข้อมูล เมื่อปลายปี พ.ศ. 2551 เราได้ติดตั้งอุปกรณ์ 

ดังกล่าวกับบริการภายนอกของเราและส่วนปลีกย่อยของบริการเหล่านั้นส่วน 

ใหญ่ การท�างานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปี พ.ศ. 2552 ท�าให้ประ 

สิทธิภาพในการบริการของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  

บริการ TTM และ NTP  

ในต้นปี พ.ศ. 2552 APNIC จะเข้าร่วมบริการการทดสอบระบบการจราจรข้อมูล 

ระบบ (Test Traffic Measurements หรือ TTM) ของกลุ่มผู้ดูแลด้านทะเบียนระบบ 

อินเตอร์เน็ตแห่งยุโรป (European Internet registry) และ RIPE NCC โดยการ 

ให้บริการดังกล่าวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งจะเป็นการเพิ่มความมั่นคง และประ

สิทธิภาพของเครือข่ายในภูมิภาคของเรา  

นอกจากนี้  APNIC จะเริ่มใช้เซิร ์ฟเวอร์ที่มีโปรโตคอลควบคุมเวลาในเครือ

ข่าย (Network Time Protocol หรือ NTP Stratum One time servers) 

เพื่อให้บริการสมาชิก APNIC โดยใช้เวลาเดียวกันเพื่อเพิ่มความแม่นย�าใน 

การบริการ  

การร ่วมมือด้านรูทเซิร ์ฟเวอร ์ (Root server)

APNIC ด�าเนินการความร่วมมือด้านรูทเซิร์ฟเวอร์กับ Netnod/Autonomica AB 

อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้าง I-root เนมเซิร์ฟเวอร์ขึ้นในโคลัมโบ โดยเป็นรูทเซิร์ฟเวอร์ตัว 

แรกทีใ่ช้งานในศรลีงักา และก่อให้เกดิการพฒันาความเรว็และความมปีระสทิธภิาพ

ในการใช้งานของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในศรีลังกาและภูมิภาคใกล้เคียงอย่างเห็นได้ชัด   

ความส�าเร็จด้านเทคนิคในปีพ.ศ. 2551  

•		การเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้ของ MyAPNIC 

•		อัพเกรดระบบลงทะเบียนการประชุม  

•		จัดสรรกลุ่มชุดค�าสั่งส�าหรับ IPv6  

•		การประกาศการส่งข้อมูลด้วยระบบการรับรองทรัพยากร  

•		สนับสนุนระบบ AS-plain/4-byte ASN  

•			บริการเว็บไซต์ DNS แบบย้อนกลับ (Reverse DNS web service 

ส�าหรับ NIRs
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    เจอร์มาน วาลเดซ (German Valdez) ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการด้านการติดต่อสื่อสาร 

ของ APNIC  

การติดต่อสื่อสารเชิงรุก

ในแต่ละปี บทบาทของ APNIC ในฐานะแหล่งข้อมูลหลักของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

จะเพิ่มขึ้นดังนั้นกลยุทธ์ด้านการติดต่อสื่อสารของเราจึงต้องพัฒนาตามไปด้วย เรา 

ไม่ได้มุง่เน้นแต่สมาชกิของเราเท่านัน้ แต่เราต้องค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอืน่ๆ เช่น 

รัฐบาล ชุมชน และองค์กรต่างๆ ด้วย  

ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการติดต่อสื่อสารได้สร้าง 

ความร่วมมือเพื่อส่งสารให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนทั้งที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ้น

ใหม่ เราได้ปรับปรุงข้อมูล พิจารณาเปลี่ยนแปลงนโยบาย และเตรียมสารที่จะส่ง 

ให้กลุ่มใหม่ๆ เหล่านี้  

ช ่วงเวลาที่ส�าคัญ

อินเตอร์เน็ตได้มาถึงจุดส�าคัญในช่วงอายุที่แสนสั้นของมัน ซึ่งก็คือช่วงเวลาที่การ 

เปลี่ยนระบบหมายเลข IPv4 ไปเป็น IPv6 กลายเป็นสิ่งที่จ�าเป็นมากขึ้น พร้อมด้วย 

รายงานที่แสดงให้เห็นถึงความอ่อนประสิทธิภาพของ IANAของหมายเลข IPv4 

ในไม่ช้า หมายเลข IPv6 กลายเป็นทรัพยากรเดียวที่ใช้เพื่อเป็นการเตรียมตัวรับ 

สิ่งดังกล่าว องค์กรจะต้องด�าเนินการต่างๆ อย่างแข็งขันเพื่อเตรียมรับเครือข่ายที่

มีพื้นฐานจาก IPv6

ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 สิง่พมิพ์และสือ่บทความออนไลน์ของ APNIC จะมุง่เน้นที่ 

ปัญหาเกีย่วกบัการส่งผ่านและการให้ความรูต่้อฝ่ายต่างๆ ว่าสถานการณ์ในปัจจบุนั 

จะส่งผลกระทบต่อพวกเขาอย่างไร เราได้วางกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์และ 

การตลาดอย่างละเอียดเพื่อให้ข้อมูลแก่ฝ่ายต่างๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าจะ 

เปลีย่นไปใช้ IPv6 เมือ่ใดและอย่างไร   

การส�ารวจความเห็นสมาชิก APNIC และต่างๆ ครั้งล่าสุดได้ท�าการหาข้อมูลจากผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้าง และได้รวมค�าถามเกี่ยวกับความพร้อมต่อ IPv6 ไว้ด้วย 

ผลการส�ารวจรวมถงึกจิกรรมต่างๆ ของเราจะช่วยให้เราสามารถปรบัแผนกลยทุธ์ให้

สามารถตอบสนองความต้องการของฝ่ายต่างๆ ภายในภูมิภาคได้  

โครงการเพื่อความรู ้ความเข ้าใจ

ความพยายามของ APNIC ในการจะเพิ่มความรู ้ความเข ้าใจให ้แก ่ฝ ่าย 

ต่างๆ นั้นรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ในหลายรูปแบบ เช่น การประชุมกลุ่มผู้ด�าเนิน 

การเครือข่าย (NOG) ในภูมิภาค การประชุมสุดยอด IPv6 (IPv6 Summits)  

และการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ที่ไม่เคยจัดขึ้นมาก่อน เช่น การประชุม 

ITU เทเลคอมเอเชีย (ITU Telecom Asia conference) ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

การประชมุกระทรวง OECD (OECD Ministerial Meeting) ในโซล ประเทศเกาหลใีต้ 

และการประชุมผู ้ดูแลอินเตอร์เน็ต (The Internet Governance Forum) 

ในไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย APNIC ยังได้จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านอินเตอร์

เน็ตระดับโลกมาบรรยายในกิจกรรมเหล่านี้ด้วย  

การด�าเนินการด้านนโยบาย 

ความพยายามด้านการวางนโยบายของ APNIC  ได้ก่อให้เกิดนโยบายใหม่ๆ ซึ่ง

มีจุดประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความอ่อนประสิทธิภาพของระบบหมายเลข IPv4 

ท�าให้บริษัทขนาดเล็กสามารถมี IPv4 ของตัวเองและช่วยให้องค์กรเปลี่ยนมาใช้ระ 

บบหมายเลข IPv6 ในการด�าเนินการภายใน เราได้พัฒนาหน่วยงานใหม่เพื่อด�าเนิน 

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ IPv6 เพื่อช่วยในการส่งผ่านของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก   

เราก�าลังเพิ่มการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการเพิ่มความพยายาม 

ในการสร้างสื่อต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการด�าเนิน 

การทรัพยากรหมายเลขในระบบอินเตอร์เน็ตแก่ทุกคน  

APNIC ในชุมชนโลก  

NRO

•	 พอล วิลสัน เป็นประธาน NRO 

การประชุมระดับนานาชาติ

•	 OECD: กอฟ ฮัสตัน กล่าวในรายงาน OECD บรรยายในการประชุม  

•	 ITU: การประชุมของชุมชนอินเตอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชียแปซิ 

ฟิก (Booth for the Asia Pacific Internet Community) พอล  

วิลสันกล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

รวมถึงความอ่อนประสิทธิภาพของ IPv4 และการสูญเสีย IPv6   

•	 IGF: การประชุมกับ NRO  “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยอุปสรรค 

ความท้าทายในการพัฒนาประเทศที่ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตต้องประ 

สบ (Challenges facing Internet operators in developing 

countries workshop)” พอล วิลสันเป็นผู้ร่วมอภิปรายในการสัมมนา 

เชิงวิชาการหลายรายการ เจอร์มาน วาลเดซ กล่าวปิดการประชุม    

•	 ICANN: ผู้บริหารของ APNIC เข้าร่วมการประชุมของ  ICANN ในปี 

พ.ศ. 2551  
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โครงการ IPv6: การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง

APNIC ได้แนะน�าระบบใหม่ คือ โครงการ IPv6 ในเดือนสิงหาคมปี พ.ศ. 2551 โดย 

เป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองความต้องการของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงไปใช้ 

IPv6 อย่างราบรื่น  

APNIC ถือว่าการใช้ IPv6 เป็นอนาคตที่สดใสของวงการอินเตอร์เน็ต เราแนะน�าให้ผู้

ด�าเนนิการเครอืข่ายและผูใ้ห้บรกิารวางแผนการการเปลีย่นแปลงนีโ้ดยเรว็ทีส่ดุเพือ่ที่

จะมีระบบที่สนับสนุน IPv6 และสามารถให้บริการ IPv6 ได้ภายในปี 2010   

APNIC ได้ติดตั้งระบบการแบ่งปันข้อมูลและการศึกษาภายในภูมิภาคเอเชีย 

แปซิฟิก  

จุดประสงค์ของโครงการ IPv6 คือ:

•	 รวบรวม (Gather) ข้อมูลการทดลองเกี่ยวกับการอ่อนประสิทธิภาพของระบบ IPv4 

และการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบ IPv6  

•	 ตรวจสอบ (Monitor) การพัฒนาด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการอ่อนประสิทธิภาพ 

ของระบบ IPv4 และการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบ IPv6   

•	 การวิจัย (Research) หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในกลไกเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยี IPv6   

•	 แจกจ่าย (Distribute) รายงานที่มีข้อมูลที่แต่ละฝ่ายในชุมชนอินเตอร์เน็ตของเอเชีย

แปซิฟิกต้องการ  

•	 ร่วมมือ (Collaborate) กับองค์กรระดับชาติและระดับภูมิภาคโดยการร่วมมือทาง 

กลยุทธ์ที่สามารถส่งสารของเราไปสู่ชุมชนได้   

โครงการ IPv6 ให้การสนับสนุนชุมชนผ่านทางกิจกรรมต่างๆ มากมายและการ 

แจกจ่ายข้อมลูเฉพาะทีเ่หมาะสมกบัฝ่ายต่างๆ เช่น ISPs ผูจ้ดัหาข้อมลู บรษิทั ผูข้าย 

ผู้ใช้ปลายทาง และรัฐบาลและผู้ควบคุมกฎ  

APNIC ยังได้จัดเตรียมวิกิ (wiki) ส�าหรับโครงการ IPv6 ซึ่งสมาชิกในชุมชนสามารถ

แบ่งปันข้อมูล ตรวจสอบการพัฒนาด้านเทคนิค มีส่วนร่วมในการส�ารวจการใช้งาน 

หรือดูผลการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของกระบวนการการใช้ 

งาน IPv6  

วิกิยังมีพื้นที่ให้ชุมชนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งาน IPv6 สอบถาม หรือถก 

ปัญหาและร่วมมือหาวิธีการแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคหรือปัญหาอื่นๆ ได้อีกด้วย   

ความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ IPv6 ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ APNIC 

ได้แสดงมุมมองของตนต่อการเปลี่ยนเป็นระบบ IPv6 และโอกาสในการสนับสนุน

กิจกรรมของแต่ละฝ่ายโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้

มีการจัดประชุมระดับภูมิภาคขนาดเล็กเพื่อแบ่งปันข้อมูลให้แก่ฝ่ายต่างๆ โดยร่วม

มือกับผู้น�าในท้องถิ่นอีกด้วย  

   มิวะ ฟุจิอิ (Miwa Fujii) เป็นผู้จัดการโครงการ IPv6 ของ APNIC

การประกาศจ�านวนของตัวส่งข้อมูล IPv6 ในอินเตอร์เน็ตระดับโลก 
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   ตารางนี้จะแสดงให้เห็นการเพิ่มจ�านวนอย่างรวดเร็วของตัวส่งข้อมูล IPv6 ที่มีการประกาศใน 

ตารางตัวส่งข้อมูลโลกตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2550   
จ�านวน BGP เพิม่ขึน้จนถงึระดบั 1600 รายการ เป็นครัง้แรกในเดอืนธนัวาคมปี พ.ศ. 2551  

(ทีม่า: www.potaroo.net)

โครงการ IPv6 ของ APNIC

มีการแต่งตั้งต�าแหน่งใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน APNIC 

ขึ้นในเดือนสิงหาคมปี พ.ศ. 2551  

ตัวแทนของ APNIC ในด้าน IPv6 

•		การประชุมสุดยอด IPv6 โลกในประเทศจีน  

•		การประชุมสุดยอด IPv6 โลกในประเทศเกาหลี

•		การประชุมสุดยอด IPv6 โลกในประเทศไต้หวัน 

•		การประชุมสุดยอด IPv6 ในประเทศฟิลิปปินส์

•		การประชุมสุดยอด IPv6 ในประเทศออสเตรเลีย

•		การประชุมสุดยอด IPv6 ในประเทศไทย

การร่วมมือกับชุมชน

•		จัดท�า MoU ร่วมกับคณะท�างานเกี่ยวกับการแก้ไขความอ่อน 

ประสิทธิภาพของ  IPv4 ในประเทศญี่ปุ่น 

•		เข้าร่วมคณะท�างานเกี่ยวกับ IPv6 ของเอเชียแปซิฟิก  
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การประชุมของ APNIC แสดงให้เห็นโอกาสส�าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาค 

ต่างๆ ในการเรียนรู้ การอภิปราย และการตัดสินใจเกี่ยวกับการด�าเนินการเพื่อแก้ 

ปัญหาที่ชุมชนอินเตอร์เน็ตของเอเชียแปซิฟิกก�าลังประสบอยู่ 

ประเด็นส�าคัญในการประชุม 

ในปี พ.ศ. 2551 เราได้จัดการประชุมขึ้นสองรายการ:

การประชุม APNIC 25

การประชุม APNIC 25 จัดขึ้นร่วมกับการประชุม APRICOT 2008 (การประชุม

ด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific 

Regional Internet Conference on Technologies) ในเมืองไทเป ประเทศไต้หวัน 

2008 ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ข้อมูลเครือข่ายไต้หวัน (Taiwan Network Information 

Centre หรือ TWNIC).

ในการประชุมรายการนี้  APNIC เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมผู้ควบคุมดูแล 

อินเตอร์เน็ตในหัวข้อ ความร่วมมือเกี่ยวกับ IGF ในเอเชีย (Partnership toward 

IGF in Asia) ซึง่รวมถงึการอภปิรายปัญหาต่างๆ เกีย่วกบัการควบคมุในปัจจบุนัและ 

การสร้างผลตอบรับที่ดี การประชุมนี้ยังมีผู้สนับสนุนร่วมคือ ISOC และกิจกรรมนี้ 

จะกลายเป็นกิจกรรมปกติในการประชุม APNIC ครั้งต่อๆ ไป  

การประชุม APNIC 26

InternetNZ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม  APNIC 26 ขึ้นในเมืองไครสต์เชิร์ช 

ประเทศนวิซแีลนด์ ถอืเป็นการประชมุ APNIC ครัง้แรกทีจ่ดัขึน้ในนวิซแีลนด์และการ 

ประชมุครัง้นีก้ท็�าลายสถติจิ�านวนผูเ้ข้าร่วมสงูทีส่ดุส�าหรบัการประชมุเพยีงรายการเดยีว 

โดยมผีูเ้ข้าร่วมถงึ 230 คน เราได้จดัรายการ ชัว่โมงแห่ง IPv6 ขึน้ในการประชมุซึง่เป็นการ

เปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมได้ทดลองใช้ IPv6 ในการประชมุเครอืข่ายเป็นครัง้แรก 

ผูเ้ข้าร่วมการประชมุ APNIC ในครัง้นีต่้างได้รบัทราบความส�าเรจ็และความก้าวหน้า 

ใหม่ๆ โดยการมส่ีวนร่วมทัง้กบัผูท้ีอ่ยูใ่นการประชมุเองและผูท้ีอ่ยูน่อกสถานที่  

การร ่วมประชุมจากระยะไกล 

จดุประสงค์หลกัของการส�ารวจสมาชกิคอืการเพิม่ช่องทางการร่วมประชมุกบั APNIC  

การร่วมประชุมออนไลน์

ระบบการประชุมระยะไกลทางเว็บไซต์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถประชุมกับผู้เข้าร่วม 

รายอื่นๆ ทางหน้าจอได้ ในระหว่างการประชุมที่ไครสต์เชิร์ชมีผู้ลงทะเบียนดูหน้า 

การประชุมเกือบ 2000 ครั้ง

เครือ่งมอืการประชมุออนไลน์กบั APNIC:

•	 สัญญาณภาพสด	 •	 สัญญาณเสียงสด

•	 การส่งส�าเนาเอกสารสด 	 •	 การสนทนาออนไลน์

กิจกรรมที่มีการเข้าร่วมจากระยะไกล

นอกจากนี้ APNIC ได้จัดกิจกรรมที่มีการเข้าร่วมจากระยะไกลในระหว่างวันที่มี 

การประกาศนโยบายในการประชุม APNIC 26 โดยศูนย์ข้อมูลเครือข่ายเวียดนาม  

(Vietnam Network Information Centre หรอื VNNIC) จดักจิกรรมขึน้ในเมอืงฮานอย 

ประเทศเวียดนาม ในขณะที่สถาบันเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ขั้นสูง (Advanced 

Science and Technology Institute หรือ ASTI) จัดกิจกรรมขึ้นในเมืองมะนิลา 

ประเทศฟิลิปปินส์ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้สามารถเข้าร่วมและมีส่วนร่วมใน

การประชุมที่ไครสต์เชิร์ชได้โดยใช้ระบบการประชุมผ่านทางวีดีโอ โดยมีฝ่ายประ

สานงานประจ�าภูมิภาคของ APNIC เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยเพื่อให้ความช่วยเหลือ

ในการใช้งาน

โครงการทุน APNIC (APNIC Fellowship Program)

โครงการทุน APNIC ให้บริการความช่วยเหลือทางการเงินแก่เพื่อให้บุคลากรจาก 

พื้นที่ที่ได้รับเลือกสามารถเข้าร่วมการประชุม APNIC ได้ มีผู้ได้รับเลือกให้รับทุนเข้า

ร่วมการประชุม APNIC 26 จ�านวน 12 คนจากภูฏาน เกาะคุกสหพันธรัฐไมโครนีเซีย 

ฟิจิ ซามัวร์ สิงคโปร์ คิริบาส  มองโกเลียและปาปัวนิวกินี 

ตารางการประชุมปี พ.ศ. 2552  

กิจกรรมชุมชนของ APNIC 

   วิเวียน หยาง (Vivian Yang) ผู้จัดการกิจกรรมของ APNIC

การประชุม APNIC 25

ผู้เข้าร่วมทั้งหมด (รวม APRICOT)  395 ราย

การประชุมสมาชิก APNIC 132 ราย

การประชุม APNIC 26

ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 237 ราย

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากระยะไกล 45 ราย

ผู้เข้าชมทางออนไลน์  1887 ราย

เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 23-27 

กุมภาพันธ์ (จัดโดย ASTI)

เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน วันที่ 24-28 สิงหาคม 

พ.ศ.  2552 (จัดโดย CNNIC)
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ปีทองแห่งการพัฒนานโยบาย   

สมาชิกของ APNIC และสมาชิกในชุมชนอินเตอร์เน็ตของเอเชียแปซิฟิกได้ร่วมกัน 

พัฒนานโยบายต่างๆมากมาย APNIC ได้พัฒนานโยบายต่างๆ โดยสอดคล้องกับ 

กระบวนการพัฒนานโยบาย (policy development process  หรือ PDP) ในการ 

ประชุมต่อหน้าและในการอภิปรายทางจดหมาย

มีการจัดประชุมต่อหน้าเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายปีละสองครั้ง APNIC จัดการ 

ประชุมดังกล่าวขึ้นในหลากหลายสถานที่ภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและจัด 

เตรียมระบบการเข้าร่วมประชุมจากระยะไกลเพื่อให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน 

สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนานโยบายได้ง่ายยิ่งขึ้น  

APNIC ได้บันทึกการอภิปรายและการตัดสินใจทั้งหมดไว้เพื่อความโปร่งใสของ 

กระบวนการพัฒนานโยบาย  

รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายในปี พ.ศ. 2551

ปี พ.ศ. 2551 เป็นปีที่มีการอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายเกิดขึ้นอย่างมากด้วยการ 

อภิปรายเกี่ยวกับข้อเสนอนโยบายจ�านวน 17 ฉบับในระหว่างปี

เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าระบบ IPv4 จะอ่อนประสิทธิภาพลงภายใน 5 

ปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 การอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายของ APNIC จะมุ่งเน้นที่

การบริหารจัดการให้สามารถใช้งาน IPv4 ในระยะเวลาที่เหลืออยู่อย่างเหมาะ 

สมและมีประสิทธิภาพ ข้อเสนอนโยบายบางฉบับมีจุดประสงค์เพื่อใช้กับภูมิภาค

ของ APNIC เพียงอย่างเดียว ในขณะที่นโยบายบางฉบับมุ่งเน้นที่จะใช้กับ RIRs 

ในภูมิภาคอื่นๆ ด้วย

บทบาทของชุมชน APNIC ในการพัฒนานโยบายในระดับภูมิภาคและ 

ระดับโลก  

เนื่องจากชุมชนอินเตอร์เน็ตในแต่ละภูมิภาคต่างมีหนทางที่ดีที่สุดในการบริหารจัด

การหมายเลข IPv4 ที่แตกต่างกัน จึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการท�าความเข้าใจว่า

จะสามารถใช้นโยบายร่วมกันในแต่ละภูมิภาคได้อย่างไร  

บ่อยครั้งที่นโยบายซึ่งพัฒนาโดย APNIC PDP เหมาะส�าหรับกับการใช้ในภูมิภาค 

ของ APNIC เท่านั้น  นโยบายเหล่านี้จะไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายของ RIR 

ในภูมิภาคอื่นๆ แต่อาจจะเหมือนกันได้ 

ในบางครั้ง ชุมชนอินเตอร์เน็ตอาจจะต้องการนโยบายที่สามารถใช้ในวงกว้างได้ 

ในกรณีดังกล่าว  RIR ของสองชุมชนขึ้นไปจะด�าเนินการในด้าน PDP ของตนเพื่อ 

ร่วมมือพัฒนานโยบายขึ้นในภูมิภาค 

เป็นบางครัง้ทีอ่าจจะมนีโยบายทีไ่ม่สามารถด�าเนนิการโดย RIR เพยีงองค์กรเดยีวได้ 

ตัวอย่างเช่น นโยบายที่ใช้เพิ่มควบคุมกิจกรรมของ IANA หรือ ICANN ในขั้นต้น 

นโยบายเหล่านี้จะพัฒนาขึ้นโดยองค์กร RIR องค์กรหนึ่งโดยการใช้กระบวนการ 

PDP ภายในภูมิภาคของตน เมื่อชุมชน RIR ทุกชุมชนด�าเนินการนโยบายดังกล่าว  

นโยบายนั้นจะเข ้าสู ่กระบวนการการพัฒนานโยบายขององค์การการสนับ 

สนุนการควบคุมที่อยู่อินเตอร์เน็ต (Address Supporting Organization หรือ  

ASO) หลังจากที่ ASO ยอมรับข้อเสนอ และคณะกรรมการบริหารของ ICANN  

ได้อนุมัติข้อเสนอดังกล่าว นโยบายนั้นจะกลายเป็นนโยบายในระดับโลก  

   ซามานธา ดิกกินสัน (Samantha Dickinson) ผู้จัดการด้านการพัฒนานโยบายของ  APNIC  

ในปี พ.ศ. 2551 ชุมชน APNIC ได้ด�าเนินการดังต่อไปนี้ :

พิจารณาข้อเสนอนโยบาย 17 ฉบับ  

สรุปผลข้อเสนอนโยบาย 8 ฉบับ   

วางนโยบายใหม่ 3 ฉบับ  

อนุมัตินโยบายเพิ่มอีก 3 ฉบับเพื่อด�าเนินการในปีพ.ศ. 2552  

มีส่วนร่วมในการวางนโยบายระดับโลก 2 ข้อ 

จัดการอภิปรายส�าหรับข้อเสนอโครงการ 4 ฉบับ   
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Before meeting, proposed policy or amendment submitted to Secretariat
via online form or email, then discussed on policy SIG mailing list

Final call for public comments. Discussion on SIG mailing list for 8 weeks

Proposal endorsed by Executive Council (EC)

Implementation
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Proposal discussed face to face at SIG and AMM
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มีการสรุปข้อเสนอนโยบายสองข้อเพื่อเปลี่ยนสถานะเป็น IETF RFC ในปี พ.ศ. 2551  

•	 ข้อเสนอ-061: หมายเลขระบบออโตโนมัส (ASNs) 

เพื่อจุดประสงค์ด้านเอกสาร (Autonomous System Numbers (ASNs) for 

documentation purposes)

 RFC 5398 บันทึกการส�ารองหมายเลข AS 64496–64511 และ 65536–65551 

เพื่อจุดประสงค์ด้านเอกสาร

•	 ข้อเสนอ-065: รูปแบบการมอบหมายและการบันทึกหมายเลข AS แบบ 

4-ไบท์  

 RFC 5396 บันทึกรูปแบบมาตรฐานส�าหรับการแสดงหมายเลข AS แบบสี่-ไบท์: 

Asplain.

การมีส่วนร่วมในกระบวนการการพัฒนานโยบายในระดับโลกของ APNIC

ในปี พ.ศ. 2551 มีข้อเสนอนโยบายของ APNIC สองฉบับในกระบวนการการ 

พัฒนานโยบายในระดับโลก :

•	 ข้อเสนอ-049: นโยบายของ IANA เกี่ยวกับการจัดสรรบล็อก ASN ส�าหรับ 

กลุ่มผู้ดูแลด้านทะเบียนระบบอินเตอร์เน็ตประจ�าภูมิภาค (RIRs)

 สรุปกระบวนการการพัฒนานโยบายในระดับโลกในปี พ.ศ. 2551 และ IANA 

ได้ด�าเนินการนโยบายดังกล่าว 

•	 ข้อเสนอ-055: นโยบายระดับโลกเกี่ยวกับการจัดสรรหมายเลข IPv4 

ที่ยังคงเหลืออยู่ (Global policy for the allocation of the remaining IPv4 

address space)

 APNIC EC ยอมรับข้อเสนอแล้วและอยู่ในระหว่างการรอให้กระบวนการการพัฒนา

นโยบายระดับโลกเสร็จสิ้น  

ข้อเสนอนโยบายที่ยังอยู่ในระหว่างการอภิปราย 

ข้อเสนอนโยบายสามในสี่ฉบับที่ยังอยู่ในระหว่างการอภิปรายเมื่อปลายปีที่แล้วได้รับการตอบรับ 

ให้ด�าเนินการเกี่ยวกับหมายเลข IPv4 ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร  

•	 ข้อเสนอ-050: การโอนหมายเลข IPv4 (IPv4 address transfers)

 ข้อเสนอนี้เป็นการลดข้อจ�ากัดของนโยบายเกี่ยวกับการโอนการบันทึก IPv4 

ระหว่างเจ้าของบัญชี  

•	 ข้อเสนอ-060: การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการจดจ�า NIRs ในภูมิภาคของ 

APNIC (Change in the criteria for the recognition of NIRs in the APNIC 

region)

 ข้อเสนอนีจ้ดัท�าขึน้เพือ่ปรบัปรงุหลกัเกณฑ์ในการจดจ�าทะเบยีนอนิเตอร์เนต็แห่งชาติ  

( National Internet Registries หรอื NIRs) ในภมูภิาคของ APNIC 

•	 ข้อเสนอ-063: การลดระยะเวลาในการจัดสรร IPv4 

จากสิบสองเดือนเป็นหกเดือน (Reducing timeframe of IPv4 allocations from 

twelve to six months)

 ข้อเสนอนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่ APNIC ใช้ในการจัดสรร IPv4 

ตามความต้องการของ LIRs จากสิบสองเดือนเป็นหกเดือน  

•	 ข้อเสนอ-067: ข้อเสนอการโอนย้ายอย่างง่าย (A simple transfer proposal)

 ข้อเสนอนี้จะเหมือนกับข้อเสนอ-050   และแตกต่างจากข้อเสนอ-067 ที่ต้องการให้

องค์การยอมรับการโอนย้ายเพิ่มตอบสนองความต้องการของตนตามการจัดสรรของ 

APNIC และหลักเกณฑ์ในการมอบหมาย  

APNIC ได้ด�าเนินการนโยบายต่างๆ ดังต่อไปนี้ในปี พ.ศ. 2551:

•	 ข้อเสนอ-053: การเปลี่ยนแปลงขนาดการจัดสรรขั้นต�่าของ IPv4 เป็น /22 

(Changing the minimum IPv4 allocation size to /22)

 ลดขนาดการจัดสรรขั้นต�่าของ IPv4 allocation size was จาก /21 เป็น /22

•	 ข้อเสนอ-054: การแก้ไขเอกสารนโยบายการด�าเนินการ NIR  

(NIR operational policy document revision)

 เอกสารฉบับปัจจุบันจะรวมการอ้างอิงถึง ip6.arpa และปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับ 

กระบวนการ DNS แบบย้อนกลับ 

•	 ข้อเสนอ-057: ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การจัดสรร IPv6 

ในช่วงเริ่มต้น (Proposal to change IPv6 initial allocation criteria)

 LIRs ในปัจจุบันพร้อมด้วยการจัดสรร IPv4 จาก APNIC แบบเดิม หรือ NIR 

สามารถเปลี่ยนแปลงการจัดสรร IPv6 ได้โดยไม่ต้องจัดท�าเอกสารแผนการมอบ 

หมาย 200 ราย  

APNIC EC ได้ยอมรับข้อเสนอนโยบายต่อไปนี้ให้ด�าเนินการในต้นปี พ.ศ. 2552:

•	 ข้อเสนอ-062: การใช้ /8 สุดท้าย (Use of final /8)

 เจ้าของบัญชี APNIC แต่ละรายจะมีสิทธิ์ร้องขอและได้รับการจัดสรรจากพื้นที่ /8 

สุดท้ายในที่อยู่ที่ยังไม่ได้จัดสรร นอกจากนี้ APNIC จะส�ารองพื้นที่ /16 จาก /8 

สุดท้ายเพื่อการใช้ในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีมาก่อน    

•	 ข้อเสนอ-064: การเปลี่ยนแปลงนโยบายการมอบหมายหมายเลข AS 

(Change to assignment policy for AS numbers)

 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 การขอหมายเลข AS แบบสอง-ไบท์จาก 

APNIC จะต้องมีการยื่นเอกสารแสดงเหตุผลว่าเหตุใดหมายเลข AS แบบสี่-

ไบท์จึงไม่เหมาะสมในการใช้งาน  

•	 ข้อเสนอ-066: การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร IPv4 แบบเก่า 

(Ensuring efficient use of historical IPv4 resources)

 การจัดสรรทรัพยากรเดิมจะยังคงใช้ได้เมื่อท�าการประเมินสิทธิ์การใช้เครือข่ายส�าหรับ

หมายเลข IPv4 มากขึ้น  
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    ซีซิล โกลด์สเตน (Cecil Goldstein) ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการหน่วยการฝึกอบรม 

ของ APNIC

การพัฒนาการฝึกอบรม 

ในปี พ.ศ. 2551 APINIC ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

อย่างต่อเนื่อง โดยจัดการฝึกอบรมขึ้นหกสิบสามหลักสูตรใน 21 พื้นที่ รวมถึงโครง 

การแรกในบรูไนและกวมพร้อมด้วยการฝึกอบรมและการปรับความรู้ครั้งแรกใน 

ญี่ปุ่นซึ่งจัดขึ้นร่วมกับ JPNIC (ศูนย์ข้อมูลเครือข่ายญี่ปุ่น)

การศึกษาแบบโต้ตอบผ่าน e-Learning 

ในปี พ.ศ. 2551 เราได้ขยายความสามารถในการให้ความรู้โดยการศึกษาแบบโต้

ตอบผ่าน e-Learningและจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยโม

ดุล IPv6 ให้แก่สมาชิกของเราในมองโกเลีย และจะมีการจัดชั้นเรียนในรูปแบบดัง

กล่าวเพิ่มเติมขึ้นในภูมิภาค ภูมิภาคย่อย และเขตต่างๆ   

ในปี พ.ศ. 2552 เราจะท�าการเพิ่มระบบการฝึกอบรมด้วยตนเองเข้าไว้ในโปรแกรม

การศึกษาผ่าน e-Learning

การพัฒนาหลักสูตร

เพือ่ตอบสนองความต้องการของสมาชกิและอตุสาหกรรม เราได้พฒันาและส่งเสรมิ 

หลักสูตรของเราอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอด 

ภัยและกระบวนการทางกฎหมาย โดยความร่วมมือกับคณะคัมรี่ (Team Cymru) 

ในปี พ.ศ. 2551 เราได้พัฒนาหลักสูตรขั้นสูงเกี่ยวกับ IPv6 ที่มีขื่อว่า วิธีการใช้ IPv6 

อย่างละเอียด (IPv6 Deployment from Edge to Edge) และในปีนี้ เราได้วางแผน 

เกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ที่มีชื่อว่า “การด�าเนินการด้านอินเตอร์เน็ตส�าหรับบริษัทและ 

องค์กร” (Internet Operations for Corporates and Enterprises)

ห้องปฏิบัติการการฝึกอบรม 

เราได้ท�าการเพิ่มความสามารถต่างๆ ให้แก่ห้องปฏิบัติการการฝึกอบรมระยะไกล

ที่ส�านักงานใหญ่ของ APNIC รวมถึงการบริหารจัดการพลังงานจากระยะไกล และ 

VPN ทั้งเราก�าลังเพิ่มอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์เพื่อการศึกษาภูมิประเทศด้วย เทคโนโลยี 

อันล�้าหน้านี้จะช่วยให้ห้องปฏิบัติการสามารถท�าการฝึกอบรมหลายรุ่นพร้อมๆ กัน 

เพื่อประสิทธิภาพการฝึกอบรมที่ดีขึ้น   

เราได้เชิญให้สมาชิกท�าการทดสอบ ประเมิน และฝึกใช้ห้องปฏิบัติการของเรา 

และมีองค์กรจ�านวนมากให้ความสนใจ ในปี พ.ศ. 2551 ห้องปฏิบัติการของเราได้

ถูกใช้ภายนอกภูมิภาคเพื่อฝึกอบรมในเคนยาโดยใช้  6 Deploy

การเพิ่มความร่วมมือ

เราได้สร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับคณะคัมรี่อย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2551 

และได้จัดท�าบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้วย เราได้จัด 

การประชมุความร่วมมอืโดยใช้ 6 Deploy ขึน้กบัสหภาพยโุรปและ NAV6 ในมาเลเซยี 

โดยก�าลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา MoU กับทั้งสององค์กร   

ความพยายามในการสร้างความร่วมมืออื่นๆ นั้นรวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกับสมา 

คมโทรคมนาคมแห่งหมู่เกาะแถบแปซิฟิก (Pacific Islands Telecommunications 

Association หรอื PITA) ในการจดัฝึกอบรมขึน้ในเขตแปซฟิิก และเรายงัเริม่คยุเกีย่ว 

กับโครงการน�าร่องการฝึกอบรมผู้ฝึกอบรม (Train the Trainer) ขึ้นในอินเดียร่วมกับ  

ส�านักงานแลกเปลี่ยนด้านอินเตอร์เน็ตแห่งชาติอินเดีย (National Indian Internet 

Exchange หรือ NIXI)

ในระหว่างปี พ.ศ.2551 APNIC ได้ให้ความช่วยเหลือเครือข่ายเคลื่อนที่ AIT 

(IntERLab) ในการติดตามพายุไซโคลนในเมียนมาร์โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ 

โครงการ DUMBO.

สถานะของคณะการฝึกอบรมในปี พ.ศ. 2551:

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 1480 ราย

จ�านวนหลักสูตรการฝึกอบรมที่ด�าเนินการ 63 หลักสูตร

สถานที่จัดการฝึกอบรม 27 แห่ง

จ�านวนพื้นที่ 21 เขต

จ�านวนหัวข้อการฝึกอบรม 10 หัวข้อ
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    ศรีนิวาส เชนดี (Srinivas Chendi) ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการด้านความสัมพันธ์ภายนอก

ของ APNIC

การสร้างเครือข่ายชุมชน

เงินทุนในปี พ.ศ. 2551

เราได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่

•	 NZNOG	 •	 SANOG		 •	 PHNOG

•	 PacNOG	 •	 AusNOG	 •	 APAN	

•	 AINTEC		 •	 InternetWeek

โครงการมอบทุน

ในปีนี้เราได้ขยายโครงการมอบทุนไปสู ่การประชุมผู ้ดูแลอินเตอร์เน็ต (IGF) 

ในเมืองไฮเดอราบัด ประเทศอินเดียเป็นปีแรก เพื่อช่วยให้สมาชิก APNIC จ�านวน 

หกท่านได้เข้าร่วมการอภปิรายเกีย่วกบัปัญหาการควบคมุอนิเตอร์เนต็ซึง่มผีลกระทบ

ต่อฝ่ายต่างๆ มากมายหลายกลุม่ 

คุณ บานี ลารา (Mr Bani Lara)

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced Science and 
Technology Institute หรือ ASTI) ฟิลิปปินส์ 

“ขอบคุณส�าหรับโอกาสในการเข้าร่วมการประชุม IGF 2008 
ในประเทศอินเดียที่ APNIC มอบให้ผม ความช่วยเหลือนี้ถือเป็นความ 
ช่วยเหลืออันยิ่งใหญ่ส�าหรับประเทศเล็กๆ อย่างฟิลิปปินส์ซึ่งขาดแคลน 
ทุนทรัพย์ในการเดินทาง ความรู้ที่ได้จากการเข้าประชุมในครั้งนี้จะ 
สามารถใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านเครือข่ายในประเทศของเราได้”

เราได้ด�าเนินโครงการประจ�าปีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ภายนอกกับฝ่ายต่างๆ ในภูมิ 

ภาคโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การติดต่อสื่อสารของ APNIC  

APNIC มีเจ ้าหน้าที่ประสานงานประจ�าภูมิภาคจ�านวนสี่  ท ่าน (เอเชียใต้ 

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ เอเชยีตะวนัออกกลาง และแปซฟิิก) และเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน 

จ�านวนสองท่าน (ญีปุ่น่และไต้หวนั) เพือ่ให้ความช่วยเหลอืเกีย่วกบัภาษาและวฒันธรรม

ในการด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ ของ APNIC และเกบ็ข้อมลูจากชมุชนท้องถิน่   

ในปี พ.ศ. 2551 APNIC ได้ให้การสนับสนุนชุมชนอินเตอร์เน็ตของเอเชียแปซิฟิก 

ในรูปแบบของเงินทุน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และการเป็นตัวแทนของชุมชนใน

กิจกรรมต่างๆ มากมาย   

กิจกรรมความร่วมมือ 

ในปี พ.ศ. 2551 APNIC ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoUs) ร่วมกับ AusNOG 

NZNOG และคณะท�างานเพื่อการแก้ไขความอ่อนประสิทธิภาพของหมายเลข 

IPv4 

เรายังได้ร่วมมือกับสมาคมการติดต่อสื่อสารแห่งหมู่เกาะแถบแปซิฟิก (PITA) 

ในการจดัการสมัมนาฝ่ายต่างๆ ในหวัข้อ พืน้ฐานการให้บรกิารอนิเตอร์เนต็ (Internet 

Service Fundamentals) และ ความปลอดภยัและการด�าเนนิการด้านกฎหมายเกีย่ว  

กับเครือข่าย (Network Security & Forensics) ขึ้นในเมืองซูวา ประเทศฟิจิ 

การสัมมนาดังกล่าวเป็นการสัมมนาชุดแรกของโครงการการจัดสัมมนาที่เราจะ

จัดขึ้นในศูนย์กลางหลักๆ ของภูมิภาคแปซิฟิก รวมถึง ปาปัวนิวกินี ซามัว ตาฮิติ 

และไมโครนีเซีย  

APNIC ยั ง เป ็น เจ ้ าภาพในการรับประทานอาหารกลางวันของ  CEO 

ขึ้นในเมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ และที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย เพื่อกระ

ชับความสัมพันธ์กับผู้ที่มีอ�านาจการตัดสินใจในวงการและเพื่อการเข้าใจสถาน 

การณ์และความต้องการของฝ่ายดังกล่าว เพื่อการท�างานร่วมกันในการพัฒนาอิน 

เตอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  

สุดท้ายนี้ การเข้าร่วมการประชุม การประชุมสุดยอด และการพบปะต่างๆ 

ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ APNIC ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในท้องถิ่น และมี 

ส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาอินเตอร์เน็ต  

APNIC ในชุมชนเอเชียแปซิฟิก 

การประชุมกลุ่มผู้ด�าเนินการเครือข่าย (NOG) 

• AusNOG • CNNOG • JANOG

• NSP • NZNOG  • PHNOG 

• PaciNET • PacNOG  • SANOG

• TWNOG

กิจกรรมกลุ่มผู้ดูแลทะเบียนอินเตอร์เน็ตแห่งชาติและนโยบายเปิด  

• APJII OPM • JPOPM

• TWNIC OPM  • VNNIC 

กิจกรรมชุมชน

• PITA
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กองทุนนวัตกรรมสังคมสารสนเทศ (The Information Society Innovation Fund หรือ 

ISIF)

กองทุนนวัตกรรมสังคมสารสนเทศ (ISIF) เป็นโครงการเล็กๆ ที่จะช่วยสร้างวิธีการ 

อันสร้างสรรค์ในการตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนา ICT ในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิกและเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนของ APNIC ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

โครงการนีจ้ดัตัง้ขึน้โดยความช่วยเหลอืของศนูย์วจิยัการพฒันาระดบันานาชาตแิห่ง

แคนาดา (Canadian International Development Research Centre หรือ IDRC) 

สมาคมอินเตอร์เน็ตนานาชาติ (Internet Society หรือ ISOC) และได้รับการสนับ 

สนุนจากกลุ่มผู้ดูแลด้านทะเบียนโดเมน dotAsia 

การระดมเงินทุนครั้งแรกเกิดขึ้นระหว่างครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2551 โดยแต่ละโครง 

การจะได้รับเงินสูงสุดโครงการละ 30,000 ดอลล่าร์สหรัฐ  

ในปี พ.ศ. 2552 มีการอนุมัติล่วงหน้าให้โครงการต่างๆ ทั้งในท้องถิ่นและในภูมิ

ภาคที่มีจุดประสงค์ในด้านการแนะน�า การปรับปรุง และการประยุกต์ใช้อินเตอร์

เน็ตและเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารดิจิตอลต่างๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้เอเชีย-

แปซิฟิกและชุมชนต่างๆ 

โครงการนี้มีผู้สมัคร 148 รายจากใน 22 พื้นที่ โดยส่วนใหญ่มาจากเอเชียใต้ เช่น 

ภูฏาณ มองโกเลีย เมียนมาร์ เนปาล ปาปัวนิวกินี และตองกาก็เข้าร่วมโครงการ

นี้ด้วย  

กองทุนนี้บริหารจัดการโดยส�านักงานใหญ่ของ APNIC และมีการประชุม 

ของคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ (Grants Evaluation Committee)  

ที่ส�านักงานใหญ่ในระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม พ.ศ. 2551  

โดยมีการพิจารณาข้อเสนอทั้งหมด11 ฉบับ   

ผู้ที่ส่งรายชื่อโครงการเข้าพิจารณาได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เมืองไฮ 

เดอราบดั ประเทศอนิเดยีในวนัที ่1-2 ธนัวาคม และพวกเขาได้ปรบัปรงุข้อเสนอโครง 

การโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิก ISIF และผู้เข้าร่วมรายอื่นๆ ในการสัมมนาเชิง 

ปฏิบัติการครั้งนั้น และยังสามารถวางกลยุทธ์ความร่วมมือที่สามารถก่อให้เกิด 

ความร่วมมือระหว่างโครงการได้ด้วย  

หลงัจากการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร กลุม่ดงักล่าวได้เข้าร่วมการประชมุผูด้แูลอนิเตอร์ 

เน็ต (IGF) ที่เมืองไฮเดอราบัด ในวันที่ 3-6 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2551  

โครงการในตัวเลือกการพิจารณาเงินทุนส�าหรับปี พ.ศ.2552 คือ:

•	 การพฒันาการฝึกอบรมและเครือ่งมอืเครอืข่ายเร่งด่วน - โครงการปฏบิตักิารวจิยั 

และศกึษาอนิเตอร์เนต็ (intERLab) สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี ประเทศไทย  

•	 การสร้างเสริมความสามารถของพนักงานดูแลสุขภาพหญิงในพื้นที่ห่างไกลโดยใช้ 

ICT และการดูแลสุขภาพจากระยะไกล – คณะวิศวกรรมการไฟฟ้าและวิทยา 

ศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง 

ชาติ (School of Electrical Engineering and Computer Science, National 

University of Science and Technology) ประเทศปากีสถาน

•	 การศึกษาระบบกฎหมายดิจิตอลที่ใช้ต้นทุนต�่าส�าหรับประเทศโลกที่สาม – 

คณะคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยโคลัมโบ (University of Colombo School of 

computing) ประเทศศรีลังกา

•	 การพัฒนานวัตกรรมบอร์ดแบนด์การใช้อินเตอร์เน็ตในเวียดนามโดยใช้เทคโนโลยี 

WiMAX ผ่านทางระบบการออกอากาศโทรทัศน์ – มหาวิทยาลัยบั๊กฮา (Bac Ha 

International University) ประเทศเวียดนาม   

•	 VoIP ในฐานะรูปแบบที่จะใช้ในการพัฒนาประเทศ – ศูนย์วันเดสติเนชั่น (One 

Destination Center) ประเทศอินโดนีเซีย  

•	 ระบบการแปลและการถอดถ่ายตวัอกัษรทางเวบ็ไซต์ระหว่างภาษาอรูดแูละฮนิด ี- 

มหาวทิยาลยัปัญจาบ (Punjabi University) ประเทศอนิเดยี  

•	 ระบบไฮสปีดส�าหรับเครือข่ายการศึกษาและการวิจัยของเนปาล – 

เครือข่ายการศึกษาและการวิจัย (Nepal Research and Education Network) 

ประเทศเนปาล 

•	 อีเมล์ที่มีประสิทธิภาพส�าหรับโรงเรียนและศูนย์การสื่อสาร – คณะวิศวกรรมและ 

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยโมราตูว่า (Department of Computer 

Science & Engineering, University of Moratuwa) ศรีลังกา  

•	 ระบบให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีฉุกเฉินทางสุขภาพและภัยพิบัติโดยใช้เทคโนโลยีเวอร ์

ชวลเอิร์ทและระบบเคลื่อนที่ – SynapseHealth ประเทศฟิลิปปินส์

•	 Meshing Up Mahavilachchiya – มูลนิธิฮอริซอน ลังกา (Horizon Lanka 

Foundation) ประเทศศรีลังกา  

•	 การเพิ่มประสิทธิภาพแบนด์วิดท์ AirJaldi (BwM) – การวางแนวคิด การศึกษา 

ความเป็นไปได้และความถูกต้อง  - เครือข่าย AirJaldi ประเทศอินเดีย

   ซิลเวีย คาเดนา (Sylvia Cadena) เจ้าหน้าที่โครงการ  ISIF  

หุน้ส่วนและผูส้นบัสนนุของ ISIF ได้ยนืยนัการสนบัสนนุต่อเงนิทนุ 

ในรอบใหม่ซึง่จะพจิารณาให้แก่ 12 โครงการในระหว่างปี พ.ศ. 2552  

เพือ่ทีจ่ะมอบให้ในระหว่างปี พ.ศ. 2553/2554 จะมกีารประกาศรายละ 

เอยีดเกีย่วกบัผูส้มคัรรายใหม่ในเวบ็ไซต์ของ ISIF   

การยอมรับโครงการ

“โครงการที่เป็นนวัตกรรม เช่น โครงการที่ ISIF ให้การสนับสนุนทางด้าน

การเงินเป็นแรงผลักดันต่อการเจริญเติบโตของวงการอินเตอร์เน็ตและเทค

โนโลยีในภูมิภาคของเรา”

พอล วิลสัน (Paul Wilson) ผู้อ�านวยการของ APNIC

“ISIF ช่วยส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ที่สามารถสร้างเสริมประสิทธิ

ภาพของ ICTs ในการแก้ไขปัญหาระดับโลกด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และ

เป็นนวัตกรรม” 

ลิน เซนต์ อมัวร์ (Lynn St. Amour) ประธานและ CEO ISOC  

“เราหวังว่าเงินทุนเพื่อการวิจัยของ ISIF จะสามารถช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับ 

‘ความแตกต่างในวงการดิจิตอล’ ในภูมิภาคของเรา”  

ริชาร์ด พัชส์ (Richard Fuchs) ผู้อ�านวยการภูมิภาค IDRC.
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   กวงหลิง ปัน (Guangliang Pan) ผู้จัดการด้านทรัพยากรบริหารของ APNIC.

สถิติทรัพยากรปี พ.ศ. 2551
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ข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลข IPv4 

ญี่ปุ่นและจีนยังคงมีจ�านวนการใช้งานเยอะที่สุดรวมกันถึง 62% ของจ�านวนที่อยู่ 

อินเตอร์เน็ตทั้งหมดในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก็เหมือนกับในปี พ.ศ. 2550 อย่างไรก็ตาม 

อัตราดังกล่าวจะเป็นของประเทศจีนมากกว่า โดยจีนมีการใช้ที่อยู่อินเตอร์เน็ตเป็น

จ�านวน 32% ของภูมิภาค และประเทศญี่ปุ่น 30% โดยอัตราส่วนในปีนี้อยู่ที่ 36% 

และ 26% ตามล�าดับ  

สิ่งนี้เป็นผลมาจากการเจริญโตอย่างมากมายในประเทศจีนซึ่งในปี พ.ศ. 2551 ก็

มีอัตราการใช้มากกว่าปีก่อนหน้าด้วย ในปีนี้ APNIC ได้จัดสรรที่อยู่อินเตอร์เน็ต 

จ�านวน 2.77 /8s ให้แก่องค์กรในประเทศจีน ท�าให้จ�านวนที่อยู่รวมในภูมิภาค 

กลายเป็น 30 /8s. 

โดยรวม มีการเพิ่มขึ้นเนื่องจากในปี พ.ศ. 2549 มีการจัดสรรที่อยู่อินเตอร์เน็ต 

จ�านวน  3.09 /8s  แล้วเพิ่มเป็นจ�านวน 4.18 /8s ในปี พ.ศ. 2550 และรวมเป็น 

5.26 /8s ในปี พ.ศ. 2551
ความต้องการ IPv4 มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2551 

ปี     จ�านวนที่จัดสรร IPv4 

2006    3.09 /8s

2007    4.18 /8s

2008    5.26 /8s
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ข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลข IPv6

หลังจากที่ความต้องการที่อยู่อินเตอร์เน็ตเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในระหว่างปี พ.ศ. 

2546 ถึงปี พ.ศ. 2550  ท�าให้ความต้องการในการใช้ IPv6 ได้ชะลอตัวลงในปี 

พ.ศ. 2551 ในขณะที่เมื่อปลายปี พ.ศ. 2550 มีการจัดสรรที่อยู่อินเตอร์เน็ตจ�า 

นวน 24,172.5 /32s  ซึ่งจ�านวนนี้ได้เพิ่มขึ้นเพียงจ�านวนเล็กน้อยเป็น 24,317.50 

/32s เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2551 การลดลงของการใช้งานนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการขาด 

ความสนใจ แต่เกิดขึ้นจากการที่APNIC มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายให้มีการจัด 

สรรที่อยู่อินเตอร์เน็ตเป็นจ�านวนน้อยๆ เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประ 

สิทธิภาพในปี พ.ศ. 2551  

จ� านวนของตั วแทนในป ี  พ .ศ .  2551  เปรียบเทียบกับป ี  พ .ศ .  2550 

แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่นเป็นพื้นที่ที่มีการ

ใช้งาน IPv6 มากที่สุดในปี พ.ศ. 2550 ด้วยจ�านวนตัวแทนรวม 23 ราย ภายในปี 

พ.ศ. 2552 สามพื้นที่ดังกล่าวมีตัวแทนรวม 71 รายจากทั้งหมด 153 รายซึ่งมาก 

กว่าจ�านวนตัวแทนทั้งหมดของภูมิภาคในปี พ.ศ. 2550  

หมายเลข AS  

การเพิ่มจ�านวนผู้ใช้เครือข่ายภายในภูมิภาคได้ก่อให้เกิดการเพิ่มการใช้หมาย 

เลขระบบออโตโนมัส การจัดสรรหมายเลข AS เพิ่มขึ้นมากกว่า 5000 หมายเลข 

และมากกว่า 700 หมายเลขในปี พ.ศ. 2551 เพียงปีเดียว โดยออสเตรเลีย จีน 

และอินเดียมีอัตราส่วนเกือบ 40% ของจ�านวนดังกล่าว  

ในขณะที่องค์กรในประเทศเกาหลีมีจ�านวนผู ้ใช ้มากที่สุดในปี พ.ศ. 2550 

องค์กรในประเทศออสเตรเลียนั้นมีจ�านวนผู ้ใช ้มากที่สุดในปี พ.ศ. 2551 

ด้วยการมอบหมายหมายเลข AS ใหม่ 119 ราย  

ในเดือนมกราคมของป ีนี้  APNIC ได ้ เ ริ่ มออกหมายเลข  AS แบบสี่ -

ไบท์เป็นคณุสมบตัเิริม่ต้น ในเดอืนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2552 APNIC จะมอบหมายเลข 

AS แบบสอง-ไบท์ให้แก่ผู้ขอที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าหมายเลข AS แบบสี่-ไบท์ไม่ 

เหมาะสมต่อการใช้งานของตนเท่านั้น  
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  ริชาร์ด บราวน์ (Richard Brown) ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการด้านธุรกิจของ APNIC

การรายงานและการวางแผนธุรกิจ   

การวางแผนพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

APNIC ก�าลงัพฒันาแผนพฒันาธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง (BCP) เพือ่เป็นส่วนหนึง่ของการ 

วางแผนในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวม โดยใช้วิธีการและรูปแบบที่ RIPE 

NCC ใช้อย่างประสบความส�าเร็จแล้ว โดยในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการก�าหนดขอบเขต 

ประเมินความเสี่ยง และวางแผนโครงการดังกล่าว  คณะท�างานของโครงการนี้ประ 

กอบด้วยเจ้าหน้าที่จากฝ่ายต่างๆ ของ APNIC มาร่วมกันท�างานเพื่อผลักดันแผน 

BCP ให้ส�าเร็จลุล่วงและจะสามารถตรวจสอบได้ในกลางปี พ.ศ. 2552  

การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี พ.ศ. 2551 APNIC มีเจ้าหน้าที่ 59 คนจาก 23 ประเทศและพูดภาษาต่างๆ 26 

ภาษา เพื่อให้แน่ใจว่า APNIC สามารถชักชวนและรักษาเจ้าหน้าที่ที่ดีที่สุดไว้กับ 

องค์กรได้ เราจึงออกนโยบายและกระบวนการต่างๆ ที่ไม่เพียงแต่สามารถควบคุม 

ต้นทนุได้อย่างมปีระสทิธภิาพเท่านัน้ แต่นโยบายต่างๆ ยงัช่วยให้เจ้าหน้าทีม่ปีระสบ

การณ์การท�างานทีด่แีละมคีวามสมดลุระหว่างงานและชวีติส่วนตวัด้วย ในระหว่างปี 

พ.ศ. 2551 เราได้ด�าเนนิการอย่างจรงิจงัในการลดความซบัซ้อนของนโยบายและกระ 

บวนการทีเ่กีย่วข้องกบัการรบั การโยกย้าย การลาออก ผลประโยชน์และสิง่ตอบแทน 

รวมถึงการเดินทางของพนักงาน  

การรายงานและการวิเคราะห์

แผนกิจกรรมของ APNIC ได้รวมเอากระบวนการพัฒนางบประมาณของ APNIC 

ไว้ด้วย เราได้พิจารณาการใช้งบประมาณในปี พ.ศ. 2552 โดยใช้กระบวนการ 

พิจารณาอย่างละเอียดโดยจะด�าเนินการเฉพาะสิ่งที่จ�าเป็นเท่านั้น (zerobased 

approach) APNIC EC ได้อนุมัติเงินทุนเมื่อเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2551 

รายงานงบประมาณของปี พ.ศ. 2551 ได้ช่วยให้การบริหารของ APNIC สามารถ 

บริหารจัดการทรัพยากรและตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การรายงานการเงิน

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2551 ค่าสมาชกิของ APNIC จะเกบ็เป็นดอลล่าร์ออสเตรเลยี 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างค่าสมาชิกนี้เพื่อให้ค่าสมาชิกที่รับเข้ามาเป็นสกุลเงิน 

เดยีวกบัค่าใช้จ่ายของ APNIC เพือ่ลดค่าใช้จ่ายของ APNIC เกีย่วกบัอตัราแลกเปลีย่น 

เงินตรา  

การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. 2551 ก่อให้เกิดการลดลงของ 

มูลค่าของทรัพย์สินในตลาดทั่วโลกลดลง เนื่องจากเงินทุนส�ารองส่วนใหญ่ได้ใช้เพื่อ 

การลงทนุทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว การด�าเนนิการต่างๆ ของ APINIC จงึต้องมข้ีอ

จ�ากดัด้านการลงทนุทีม่ปีรมิาณน้อยในกองทนุการจดัการ ผลก�าไรจากการลงทนุในปี 

พ.ศ. 2551 นั้นถือว่าดีเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกือบตลอดทั้งปี  

ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 มีการมุ่งเน้นที่การบริหารจัดการความเสี่ยงและการพัฒ

นากระบวนการเพื่อการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย 

โดยทั่ว ไปแล้วค่าใช้จ่ายในปี พ.ศ. 2551 นั้นเหมาะสมกับจ�านวนงบประมาณ   

กองทุนการลงทุนของ APNIC ที่ก�าหนดไว้ในปี พ.ศ. 2551 เป็นสิ่งพิเศษที่มีผล 

กระทบต่อประสิทธิภาพทางการเงินซึ่งในความเป็นจริงน่าจะเป็นไปตามการคาด

หมายด้วยงบประมาณ   

รายงานการเงนิต่อไปนีค้อืการสรปุกจิกรรมด้านการเงนิของ APNIC ในปี พ.ศ. 2551 

รายงานเหล่านี้จะใช้ค่าเงินสกุลดอลล่าร์ออสเตรเลียและได้รับการตรวจสอบโดย 

ไพรส์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ (PricewaterhouseCoopers)

จ�านวนเจ้าหน้าที่ของ APNIC เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551  

เจ้าหน้าที่ส�านักเลขาธิการ 59 คน

ตัวแทนจากชาติต่างๆ 23 คน

ภาษาที่ใช้ 26 ภาษา



21

Balance sheet

2008 2007 % change

(AU$) (AU$) from 2007

Current assets
Cash 6,844,414 6,626,341 3%

Term deposit investment 2,300,000 2,300,000 0%

Receivables 1,753,941 948.481 85%

Other 301,328 111,734 170%

Total current assets 11,199,683 9,986,556 12%

Non-current assets
Other financial assets 883,201 1,222,666 -28%

Property, plant and equipment 1,708,216 1,667,091 2%

Long term deposit investment 1,700,000 1,700,000 0%

Total non-current assets 4,291,417 4,589,757 -7%

Total assets 15,491,100 14,576,313 6%

Liabilities
Payables 629,650 1,139,160 -45%

Provisions 985,888 884,794 11%

Unearned revenue 5,383,679 3,817,898 41%

Total liabilities 6,999,217 5,841,852 20%

Equity
Share	capital 1.00 1.00 0%

Reserves 0 90,827 -100%

Retained earnings 8,491,882 8,643,633 -2%

Total equity 8,491,883 8,734,461 -3%

Total liabilities & equity 15,491,100 14,576,313 6%

Notes:
The balance sheet, income statement, and cash flow statement 
are the consolidation of APNIC Pty Ltd accounts being 
recorded in AU$.

For a better understanding of APNIC Pty Ltd’s financial position 
and performance, as represented by the results of its operations 
and its cashflows for the financial year ended 31 December 2008, 
the balance sheet, income statement, and cash flow statement 
should be read in conjunction with the annual statutory financial 
report and the audit report contained therein.
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Income statement

2008 2007 % change

 (AU$)  (AU$) from 2007
Revenue
Interest income 771,499   601,512  28%

IP resource application fees 1,053,679   764,637   38%

ISIF	grant	administration	received 154,911 0 0%

Membership fees 6,678,051    6,102,907   9%

Non-member fees 127,336   142,765  -11%

Per allocation fees 1,633,389   1,251,102  31%

Reactivation fees 10,144   11,854   -14%

Sundry	income 268,443   212,215  26%
 

Sub-total 10,697,452  9,086,992  18%

Exchange	rate	gain/(loss) 71,832 (327,823) -122%

Total revenue 10,769,284  8,759,169  23%

Expenditure
Communication expenses 171,713   208,217  -18%

Depreciation expense 638,668   565,075  13%

Donation/sponsorship 128,885   109,099  18%

ICANN contract fees 236,503   243,468  -3%

Impairment investment value 334,821 0 0%

ISIF	grant	administration	expense 154,911 0 0%

Meeting and training expenses 169,293   143,318  18%

Membership fees 58,282   52,706  11%

Other operating expenses 2,101,558   1,657,390  27%

Professional fees 552,659   391,459  41%

Rent and outgoings 614,054   446,076  38%

Salaries 4,252,510 3,882,350  10%

Travel expenses 1,359,756   1,186,740  15%
   

Total expenditure 10,773,613   8,885,898  21%

Operating loss before income tax 
expense

(4,329) (126,729) -97%

Income tax expense 147,422   109,382 35%

Operating loss after income tax expense (151,751) (236,111) -36%
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Cash flow statement

For the year ended 31 December 2008

2008 2007 % change

(AU$) (AU$) from 2007

Cash flows from operating activities:

Receipts from members and customers 10,892,196  8,790,087  24%

Payments to suppliers and employees (10,609,776) (8,602,780) 23%

282,420 187,307 51%

Interest received 693,066  569,711  22%

Income tax paid (178,506) (71,167) 151%

Net cash inflow from operating activities 796,980  685,851  16%

  

Cash flows from investing activities:

Payments for property, plant and equipment (696,935) (747,640) -7%

Proceeds from sale of property,  plant and equipment 7,269  5,591  30%

Proceeds from sale of available-for-sale financial assets 0 1,314,062  -100%

Net cash inflow/(outflow) from investing activities (689,666) 572,013 -221%

Net increase in cash held: 107,314  1,257,864  -91%

Cash at the beginning of the financial year 6,626,342  5,696,301  16%

Effects	of	exchange	rate	changes	on	cash 110,758  (327,823) -134%

Cash reserve at the end of the financial year 6,844,414  6,626,342  3%
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APNIC expresses its sincere thanks to the following organizations 
that have supported our operations, meetings, and training activities in 2008.

Meeting sponsors 

•	 Advanced	Science	and	Technology	Institute	(ASTI)

•	 Afilias

•	 .au	Domain	Administration	Ltd	(auDA)

•	 Canterbury	Development	Council	(cdc)

•	 Catalyst	IT

•	 China	Network	Information	Center	(CNNIC)

•	 Christchurch	City	Networks	Ltd	(CCNL)

•	 Cisco

•	 CityLink

•	 DotAsia

•	 FX	Networks

•	 Google	Inc.

•	 Hurricane	Electric

•	 International	Training	Institute

•	 Internet	Corporation	for	Assigned	Names	and	Numbers 
(ICANN)

•	 Internet	Society	(ISOC)

•	 InternetNZ

•	 IPv6Now

•	 Japan	Network	Information	Center	(JPNIC)

•	 National	Internet	Development	Agency	(NIDA)

•	 Nominum

•	 .nz	Registry

•	 Pacific	Internet	Partners	(PIP)

•	 Research	and	Education	Advanced	Network	New	
Zealand	(REANNZ)

•	 Taiwan	Network	Information	Center	(TWNIC)

•	 Telstra

•	 Vietnam	Network	Information	Center	(VNNIC)

•	 VOCUS	Group

Operations

•	 HKIX	–	for	hosting	Hong	Kong	collocation	facility	

•	 Nominum	–	for	subsidized	software

•	 Reach	–	for	providing	transit	for	Hong	Kong	collocation	
facility

•	 Telstra	–	for	transit

•	 WIDE	Project	–	for	hosting	and	transit	for	the	Japan	
co-location facility

Root server projects

I-root server, Colombo, Sri Lanka

•	 Autonomica	(I-root)	–	for	equipment	and	technical	
consultation

•	 Sri	Lankan	Telecom	–	for	financial	and	logistical	assistance

Ongoing support

•	 ISC	–	maintaining	F-root	servers	

•	 RIPE-NCC	–	maintaining	K-root	servers	

ISIF supporters

•	 The	International	Development	Research	Centre	(IDRC)

•	 Internet	Society	(ISOC)

•	 DotAsia

Training supporters

•	 AIT	(Asian	Institute	of	Technology)	-	IntERLab	

•	 AnAnA	Computer	

•	 ASTI	(Advanced	Science	and	Technology	Institute)	

•	 Chittagong	Online	Limited

•	 DST	Multimedia	Sdn	Bhd

•	 Eingtellego	

•	 GTA	Telecom	

•	 ISPAI	(Internet	Service	Providers	Association	of	India)	

•	 ITI	(International	Training	Institute)	

•	 KiderNet	

•	 MeekongNet	

•	 Nextgen	

•	 NIXI	(National	Internet	Exchange	of	India)	

•	 NSA		(Noel	De	Silva	Associates)	

•	 NUOL	(National	University	of	Laos)	

•	 PITA	(Pacific	Island	Telecommunications	Association)	

•	 Reliance	Communications	

•	 Republic	Polytechnic	

•	 Telecomm	Fiji	

•	 TOT	Public	Company	Limited	

•	 University	of	Dhaka	

APNIC Supporters
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