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ผู้อ�านวยการทั่วไป   –  Paul Wilson

ในช่วงปลายปี 2010 หน่วยงานทีร่บัผดิชอบด้านการดแูลหมายเลขอนิเตอร์เนต็ 
(Internet Assigned Numbers Authority หรือ IANA) ได้

จัดสรรแอดเดรสบล็อกแบบ 8 IPv4 สี่รายการ โดยจัดสรรให้แก่หน่วยงาน

ควบคุมการลงทะเบียนอินเตอร์เน็ตภูมิภาคอเมริกาเหนือ (North American 
Regional Internet Registry หรือ RIR) สองรายการ และให้แก ่  RIPE 
NCC ซึ่งเป็น RIR ของภูมิภาคยุโรปสองรายการ  โดยยงัคงเหลือ /8s อีกเจ็ดชุดที่

ยงัไม่ได้จดัสรร เมือ่มแีอดเดรสบลอ็ค /8 ทีย่งัไม่ได้จดัสรรอยูใ่นคลงัถงึห้าชดุ นโยบาย

ในการแจกจ่ายระดับโลกซึ่งเป็นนโยบายที่ยอมรับในทุกภูมิภาคจะมีผลบังคับใช้ และ 

RIR แต่ละรายจะได้รบับลอ็ก IPv4 หนึง่รายการสดุท้ายเพือ่แจกจ่ายในภมูภิาคต่างๆ 
 
นี่ ไม ่ ได ้ เป ็นช ่วงเวลาที่ส� าคัญในประวัติศาสตร ์ของโครงการอินเตอร ์ เน็ต

เท ่ านั้ น  แต ่ยั ง เป ็นสัญลักษณ ์แห ่ งความก ้าวหน ้าครั้ งส� าคัญของชุมชน

อินเตอร์เน็ตในเอเชียแปซิฟิกอีกด้วย เนื่องจากเป็นการริเริ่มการด�าเนินการ

ตามนโยบายระดับโลกเพื่อการเลิกใช้งาน IPv4 ซึ่งเป็นเป็นระบบที่ใช้ในอดีต

ก่อนที่ APNIC และ RIR รายอื่นๆ จะสามารถแจกจ่ายแอดเดรส IPv6  
 
ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่องค์กรต่างๆ ในเอเชียแปซิฟิกจะเริ่มใช้งาน IPv6   

มีองค์กรหลายองค์กรที่ได้เริ่มการด�าเนินการดังกล่าวไปแล้ว  และเป็นที่น่าพอใจที่

องค์กร ICT หลกัๆ ได้ตอบสนองความท้าทายดงักล่าว  จากการส�ารวจพบว่า มอีงค์กร 

37% ที่พร้อมจะเริ่มใช้ IPv6 ได้ในทันที  และยังคงมีองค์กรอีก 63% ที่ยังไม่พร้อม 

 
APNIC และโครงการริเริ่มการใช้งาน IPv6 ได้จัดท�าวิธีการที่มีประสิทธิภาพและ

ง่ายดายในการเปลี่ยนไปใช้ IPv6 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณมีแอดเดรส IPv4 อยู่

แล้ว ตัง้แต่เริม่โครงการ มสีมาชกิกว่า 400 รายจาก 35 เขตเศรษฐกจิได้รบัแอดเดรส 
IPv6 จากโครงการดังกล่าว

องค์กรที่ใช้ระบบสมาชิกมักจะพัฒนาและประยุกต์ปรับตัวให้เหมาะสมกับความ

ต้องการของสมาชิก และ APNIC ก็ได้สอบถามความความคาดหวังของสมาชิกอยู่

เสมอ ผลการส�ารวจความเหน็สมาชกิและผูถ้อืผลประโยชน์ร่วมประจ�าปี 2011 ซึง่ได้

รายงานในกิจกรรม APNIC 31 ระหว่างการประชุมของสมาชิก APNIC ในวัน

ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2011 นั้น มีส่วนช่วยเราในการตัดสินใจวางแผนการด�าเนินการใน

อีกสองปีถัดไปเป็นอย่างมาก

ผลการส�ารวจที่ส�าคัญประการหนึ่งซึ่งต่อเนื่องมาจากการส�ารวจความเห็นสมาชิก

และผู้ถือผลประโยชน์ร่วมประจ�าปี 2009 นั้น ได้แก่ การทบทวนแผนการปฏิบัติการ

ของ APNIC (APNIC Operational Plan) ซึ่งได้แบ่งกิจกรรมต่างๆ ของ 

APNIC เป็นสี่ประเภทตามจุดประสงค์ที่ส�าคัญ อันได้แก่ การน�าส่งคุณค่า การ

สนบัสนนุการพฒันาอนิเตอร์เนต็ ความร่วมมอืและการสือ่สาร และการสนบัสนนุบรษิทั 

 
จดุประสงค์เหล่านีส้ะท้อนถงึความต้องการและความคาดหวงัของสมาชกิและผูถ้อืผล

ประโยชน์ร่วมทั้งหมด  และเป็นสิ่งที่ก�าหนดวิสัยทัศน์ส�าหรับอนาคตของ APNIC  

คณุจะเหน็ได้ว่ารายงานประจ�าปีนีไ้ด้สะท้อนถงึจดุประสงค์สีป่ระการเหล่านีแ้ละแสดง

เค้าโครงกิจกรรมและความส�าเร็จแต่ละประเภทในปีที่ผ่านมา 

ขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับรายละเอียดต่างๆ ในรายงานประจ�าปี 2010

  

 
Paul Wilson 
ผู้อ�านวยการทั่วไป
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ประธานสภาบริหาร – Maemura Akinori

ในฐานะประธานสภาบริหาร ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้น�าเสนอจดหมาย

ของสภาบริหารของรายงานประจ�าปีของ APNIC ประจ�าปี 2010 ฉบับนี้  

เนือ่งจากรายงานประจ�าปีฉบบันีเ้ป็นรายงานของปี 2010 ซึง่เป็นปีส่งท้ายของ

ทศวรรษ ผมจงึอยากจะเริม่ต้นจดหมายโดยการเปรยีบเทยีบสถานการณ์ในปัจจบุนักบั

สถานการณ์ในทศวรรษที่ผ่านมาสักเล็กน้อย

เมื่อปี 2000 มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั่วโลกประมาณ 400 ล้านราย ในปี 2010 จ�านวน

ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั่วโลกได้เพิ่มขึ้นห้าเท่าเป็น 2 พันล้านราย  ในทศวรรษนี้ จ�านวน

ของผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นนั้นมีผลมาจากการที่อินเตอร์เน็ตได้แทรกซึมเข้าไปในทุกๆ ส่วนของ

สังคม และผู้คนต่างพึ่งพาอินเตอร์เน็ตมากกว่าในอดีตมาก  ส�าหรับ APNIC แล้ว 

ทศวรรษทีผ่่านมาถอืเป็นทศวรรษแห่งการเจรญิเตบิโตด้วยเช่นกนั  เรามจี�านวนสมาชกิ

เพิ่มขึ้นถึงห้าเท่า และมีงบประมาณเพิ่มขึ้นถึงสิบเท่า

ภายในปี 2010 APNIC ได้พบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญ ในกิจกรรม 

APNIC 30 ซึ่งจัดขึ้นที่โกลด์โคสต์ ออสเตรเลีย APNIC ได้จัดการประชุมที่ใหญ่

ทีสุ่ดขึ้นโดยมีวาระการประชุมหลักเกีย่วกบัการก�ากับดแูลกจิการ  ซึง่เปน็การแสดงถงึ

ความไว้เนือ้เชือ่ใจที ่APNIC ได้รบัจากสมาชกิและวงการทีเ่กีย่วข้อง โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง ในด้านการเจริญเติบโตของทั้งวงการอินเตอร์เน็ตและ APNIC ซึ่งได้รับอานิสงค์

จากการเจริญเติบโตดังกล่าวในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

กิจกรรมที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งซึ่งก�าหนดแนวทางในการด�าเนินธุรกิจของเราตั้งแต่

ปี 2011 เป็นต้นไปก็คือ การเลิกใช้แอดเดรส IPv4  แม้ว่าจะมีการคาดการณ์มา

เป็นระยะเวลาหลายปี แต่ APNIC ก็ได้พยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะให้

วงการของเราเตรียมพร้อมรับเหตุการณ์ดังกล่าว  APNIC ต้องด�าเนินการอย่างมี

ประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถจัดการแอดเดรส IPv4 ที่ยังคงมีผู้ใช้บางส่วนใช้งานอยู่

และสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่นเพื่อให้ฝ่ายต่างๆ สามารถด�าเนิน

ธุรกิจในสภาพแวดล้อมยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สภาผู้บริหารได้ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึ้นแล้วในการประชุมเพื่อเตรียมรับมือ

กบัการเลกิใช้ระบบเมือ่เดอืนธนัวาคมในปี 2010 หวัข้อทีพ่ดูคยุกนัส่วนใหญ่เกีย่วข้อง

กบัการวางแผนกลยทุธ์เพือ่รบัมอืการเปลีย่นแปลงเหล่านี ้และการก้าวไปข้างหน้า เรา

ให้ความสนใจต่อการวางแผนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องและจะแบ่งปันแผนดังกล่าวกับ

สมาชิกและชุมชนของ ทั้งนี้ เพื่อให้เราสามารถร่วมมือกันในการสร้างทศวรรษต่อไป

ของ APNIC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สัญลักษณ์ประการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงคือบ้านใหม่ของ APNIC ซึ่งเชื่อว่าสิ่ง

ดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุด 

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะน�าเสนอรายงานประจ�าปี 2010 และผมขอ

ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน APNIC อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนดัง

กล่าวเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดต่อการปฏิบัติงานอย่างประสบความส�าเร็จของ APNIC

 
 
 
Maemura Akinori 
ประธานสภาผู้บริหาร
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แผนการด�าเนินการ

เอกสารฉบับนี้จะรายงานผลการด�าเนินการตามจุดประสงค์หลักสี่ประการ

ของแผนการด�าเนินการของ APNIC  ปี 2010 (APNIC 2010 
Operational Plan)

ปัจจัยและแรงขับเคลื่อนที่ส�าคัญที่สุดของแผนการด�าเนินการคือการส�ารวจความเห็น

ของสมาชิกและผู้ถือผลประโยชน์ร่วมซึ่งกระท�าขึ้นในปี 2009 

ในฐานะองค์กรที่ยึดมั่นต่อการบริการและให้ความส�าคัญต่อสมาชิก การมอบบริการ

อันยอดเยี่ยมให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญต่อ APNIC อย่างยิ่ง

ในทุกๆ สองปี สภาผู้บริหารจะท�าการส�ารวจประสิทธิภาพของคณะเลขาธิการ โดย

จะรายงานผลการส�ารวจดังกล่าวให้สภาผู้บริหารทราบเพื่อรายงานให้สมาชิกและ

คณะเลขาธิการทราบต่อไป

APNIC ใช้ผลการส�ารวจดังกล่าวเพื่อเขียนแผนการด�าเนินการ ก�าหนดกิจกรรม

ใหม่ๆ และกจิกรรมทีม่อียูเ่ดมิ ก�าหนดงบประมาณ และตัง้เป้าหมายขององค์กรส�าหรบั

สองปีถัดไป โดยจะทบทวนแผนการด�าเนินการทุกๆ หกเดือนเพื่อปรับปรุงการท�างาน

ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 

การวางแผนกลยุทธ์ของสภาบริหาร

ในเดือนธันวาคม 2010 สภาผู้บริหารของ APNIC ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อก�าหนด

กลยุทธ์ในการเลิกใช้ระบบเก่า สมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาปัญหาหลัก ทางเลือก และ

การตอบสนองต่างๆ ที่ APNIC ก�าลังเผชิญอยูในขณะนี้ กระบวนการดังกล่าวจะ

ยังคงด�าเนินต่อไปในปี 2011 และจะน�าไปสู่การออกประกาศทิศทางกลยุทธ์ใหม่ๆ

การส�ารวจความเหน็ของสมาชกิและผูถ้อืผลประโยชน์ร่วม
ประจ�าปี 2011
เมือ่ปลายปี 2010 คณะเลขาธกิารได้สนบัสนนุให้มกีารส�ารวจความคดิเหน็ของสมาชกิ
และผูถ้อืผลประโยชน์ร่วมประจ�าปี 2011 ในนามของสภาผูบ้รหิาร โดยมศีาสตราจารย์ 
Ang Peng Hwa ที่ปรึกษาอิสระจากศูนย์วิจัยทางอินเตอร์เน็ตของสิงคโปร์ 
(Singapore Internet Research Center) เป็นผูด้�าเนนิการส�ารวจดงักล่าว

ดร. John Earls ผู้ออกแบบและด�าเนินการส�ารวจความคิดเห็นของ APNIC ในปีที่
ผ่านมาจะท�าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาของ APNIC และศาสตราจารย์ Ang การช่วยเหลอื
ของเขามีประโยชน์ต่อเราเป็นอย่างยิ่ง

การส�ารวจความคดิเหน็ดงักล่าวจะกระท�าขึน้ระหว่างวนัที ่2 ถงึ 21 พฤศจกิายน 2010

จะมีการรวมผลการส�ารวจความคิดเห็นและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในวาระ
การประชุมชองการประชุมสมาชิก APNIC 31 และสามารถดาวน์โหลดได้ที่  
www.apnic.net/survey

 
แผนการด�าเนินการของ APNIC
การน�าส่งคุณค่า

•  ในฐานะองค์กรบรกิาร APNIC มอบคณุค่าให้แก่ผูถ้อืผลประโยชน์ร่วมฝ่ายต่างๆ 
ตามความต้องการที่แตกต่างกัน 

•  คณะเลขาธกิารนัน้ได้รบังบประมาณมาจากสมาชกิภาพ และจะใช้งบประมาณ
ดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกทุกรายโดยผ่านทางข้อก�าหนดซึ่ง
เป็นแก่นแท้ของการบริการคุณภาพสูงและเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและ
การจัดสรรอินเตอร์เน็ตแอดเดรส

 การสนับสนุนการพัฒนาอินเตอร์เน็ต

•  ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมของ APNIC ต่างมีผลประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนา
วงการอินเตอร์เน็ตทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลก  อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

•  APNIC สนับสนุนการบ�ารุงรักษาอินเตอร์เน็ตแบบเปิดกว้างและเป็นกลางโดยมุ่งเน้น
ที่ความสามารถในการจัดสรรแอดเดรสของทุกภาคส่วนในเครือข่ายและลดอุปสรรค์
ในการเข้าถึงจากทั่วโลก

 ความร่วมมือและการสื่อสาร

•  APNIC เป็นหนึ่งในผู้ถือผลประโยชน์ร่วมของชุมชนอินเตอร์เน็ตระดับโลกซึ่ง
การเปิดกว้างและความร่วมมือถือเป็นสิ่งที่ส�าคัญต่อความส�าเร็จขององค์กร
และอินเตอร์เน็ต

•  APNIC จะท�างานร่วมกบัฝ่ายอืน่ๆ เพือ่สร้างผลประโยชน์ร่วมกนัจากภารกจิต่างๆ

 การสนับสนุนบริษัท

•   คณะเลขาธิการ APNIC มีหน้าที่จัดหาการบริการและการสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ของ APNIC  

•  โดยจะท�าหน้าที่เป็นคณะผู้เชี่ยวชาญที่สมาชิกและผู้ถือผลประโยชน์ร่วมของ 
APNIC สามารถตรวจสอบได้

รายงานประจ�าปี 2010 ของ APNIC



การน�าส่งคุณค่า
 

“น�าส่งคุณค่าคืนให้แก่สมาชิกผู้จัดสรรงบประมาณให้แก ่APNIC”
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สถิติ

การจัดสรรทรัพยากร 
 
IPv4
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2010 มีแอดเดรส IPv4 เหลืออยู่เพียง 5% ในคลังฟรีของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการดูแลหมายเลขอินเตอร์เน็ต (Internet Assigned 
Numbers Authority หรือ IANA) ซึ่งเป็นผลให้มีทับแปด (slash eight หรือ 
/8s) เจ็ดชุดจากทั้งหมดที่สามารถใช้เพื่อจัดสรรแก่ RIRs ได้  /8 หนึ่งชุดนั้นจะเท่ากับ
ประมาณ 16 ล้านแอดเดรส

IPv6
ในช่วงสองปีที่ผ่านมา องค์กรในเอเชียแปซิฟิกจ�านวนมากได้ท�าการลงทุนเพื่อให้

สินค้าและบริการของตนสามารถใช้งานร่วมกับ IPv6 ได้ และยังได้ด�าเนินกลยุทธ์

การวางแผนเริ่มใช้งานและสร้างความสามารถในการใช้งานด้วย

รัฐบาลต่างๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นด�าเนินการกลยุทธ์เพื่อการเริ่มใช้ IPv6 
ด้วยเช่นกนั โดยในปัจจบุนัมรีฐับาลหลายประเทศทีไ่ด้วางแผนการด�าเนนิการ IPv6 

แล้ว เช่น รัฐบาลของอินเดียซึ่งได้ก�าหนดให้ปี 2012 เป็นปีที่มีการใช้ IPv6 อย่าง

เต็มรูปแบบ

จากสถิติ มีการมอบหมาย IPv6 มากกว่าการมอบหมาย เมื่อปี 2009 ถึงสามเท่า 

ซึ่งเป็นผลมาจากการตอบสนองต่อแคมเปญ “เริ่มใช้ IPv6 (Kickstart IPv6”) 
ของ APNIC รวมทัง้การรบัรูแ้ละยอมรบัว่า IPv6 เป็นตวัเลอืกทีด่ทีีส่ดุส�าหรบัการ

เจริญเติบโตของอินเตอร์เน็ตในอนาคต 

รวมการแจกจ่าย IPv6 (ตามเขตเศรษฐกิจ)

รวมการแจกจ่ายของ IPv4 (ตามเขตเศรษฐกิจ)

จ�านวนของการมอบหมาย IPv6 ในแต่ละปี

จัดสรร IPv4 รวม (สะสม)

แอดเดรส IPv4 ที่จัดสรรในปี 2010 (ตามเขตเศรษฐกิจ)

จัด
สร

ร 
(/

8)

จ�า
นว

นก
าร

มอ
บห

มา
ย

จัด
สร

รร
วม

 (
/8

)

เขตเศรษฐกิจ

ปี

ปี

รายงานประจ�าปี 2010 ของ APNIC
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หมายเลข AS

การเพิ่มขึ้นของหมายเลขระบบออโตโนมัส (Autonomous System 
หรือ AS) นั้นยังคงมีอัตราคงเดิมในช่วงปีที่แล้ว โดย APNIC ได้
มอบหมายหมายเลขดังกล่าว 768 ชุดในปี 2010

เช่นเดียวกับจ�านวนการมอบหมายหมายเลข AS ในระดับโลกที่
ยังคงมีอัตราคงเดิม โดยมีจ�านวนอยู่ที่ประมาณ 5,000 ชุดต่อปี

รวมการแจกจ่ายหมายเลข AS (ตามเขตเศรษฐกิจ)

จ�านวนหมายเลข AS ที่มอบหมายในปี 2010 (ตามเขตเศรษฐกิจ)

การเจริญเติบโตของสมาชิก APNIC

รวมหมายเลข AS ที่มอบหมาย (สะสม)

สถิติสมาชิก

สถิติสมาชิกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2010

สมาชิก 2009 2010

สมาคม 449 485

เล็กมาก 472 651

เล็ก 823 874

กลาง 276 328

ใหญ่ 106 136

ใหญ่มาก 31 33

ใหญ่พิเศษ 13 11

จ�านวนสมาชิก

ภาพรวม
2,170 2,518

บัญชีที่ไม่ใช่

สมาชิก
749 751

รวม 2,919 3,269

ผู้ใช้ MyAPNIC

จ�านวนของ:

ผู้เยี่ยมชมที่ใช้ซ�้า 5,887

ผู้เยี่ยมชมรายใหม่ 3,042

ผูเ้ยีย่มชมทีล่งทะเบยีน 8,929

บริการสมาชิก

จ�านวนของ:

ค�าขอสนทนากับฝ่าย

ช่วยเหลือ
1,964

กรณีที่ฝ่ายช่วยเหลือ

สามารถแก้ปัญหาได้
19,242

กรณีที่ฝ่ายบริหาร

สามารถแก้ปัญหาได้
2,868

การเปิดบัญชีสมาชิกใหม่ 457

สมาชิกภาพ

หม
าย

เล
ข 

A
S

หม
าย

เล
ข 

A
S

เขตเศรษฐกิจ

ปี

www.apnic.net/stats

รายงานประจ�าปี 2010 ของ APNIC
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ตลอดปี 2010 โครงการการรับประกันคุณภาพทรัพยากร 

(Resource Quality Assurance หรอื RQA) ได้ด�าเนนิ

กจิกรรมต่างๆ เกีย่วกบัการรบัประกนัคณุภาพชดุแอดเดรส IPv4 
ที ่IANA ได้จดัสรรให้แก่ APNIC การประเมนิทรพัยากรเหล่า

นี้ช่วยให้เราทราบข้อกังวลของชุมชนเกี่ยวกับความสามารถใน

การใช้งานการเชื่อมต่อของชุดแอดเดรสในระหว่างการเลิกใช้ 

IPv4 โครงการ RQA มหีน้าทีล่ดปัญหาเกีย่วกบัความสามารถ

ในการใช้งานเชื่อมต่อโดยการจัดท�าโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการ

สื่อสาร การฝึกอบรม และการทดสอบ

โครงการ RQA ด�าเนินการตรวจสอบแบบองค์รวม รวมถึง 

การทดสอบความสามารถการเข้าถึงได้ของพื้นที่แอดเดรสก่อน

การแจกจ่าย

APNIC ด�าเนินการตรวจสอบความสามารถในการเข้าถึงได้

ของพรฟิีกซ์ “น�าร่อง” ก่อนทีจ่ะมอบหมายร่วมกบั RIPE NCC  

การทดสอบนั้นจะใช้วิธีการเปรียบเทียบ “การสามารถเข้าถึง” 

ของพรีฟิกซ์ใหม่กับ “การสามารถเข้าถึง” ของพรีฟิกปกติ และ

จะมีการวิเคราะห์ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเพื่อตรวจสอบว่า 

ISPs ใดที่มีการติดขัดจากการกรองของเส้นทางสู่ชุดแอดเดรส

ใหม่ APNIC ได้จัดท�ารายงานผลการทดสอบดังกล่าวไว้ที่: 
www.apnic.net/rqa

 
การกรองโบกอน (Bogon หรือชื่อปลอม)

ปัญหาที่ส�าคัญประการหนึ่งของการเชื่อมต่อทรัพยากรใหม่ 

คือ การกรองโบกอน APNIC สนับสนุนให้วงการนักเทคนิค

บริการจัดการความรับผิดชอบการกรองแอดเดรสโดยปรับปรุง

รายการควบคุมการเข้าถึง (Access Control Lists หรือ 
ACLs) ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าเราเตอร์ไม่

กรองแอดเดรสใหม่อย่างผิดพลาด

การรับประกันคุณภาพทรัพยากร

การทดสอบชุดแอดเดรสตามภาย

ใต้โครงการ RQA: 

• 1.0.0.0/8

• 14.0.0.0/8

• 27.0.0.0/8

• 36.0.0.0/8

• 39.0.0.0/8

• 42.0.0.0/8

• 49.0.0.0/8

• 101.0.0.0/8

• 103.0.0.0/8

• 106.0.0.0/8

• 223.0.0.0/8

ตัวอย่างของการทดสอบความสามารถเข้าถึงได้
www.apnic.net/rqa

รายงานประจ�าปี 2010 ของ APNIC
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การรับประกันคุณภาพทรัพยากร ความปลอดภัยและความทนทาน

สมาชิก ฐานข้อมูล มาสเตอร์

มาสเตอร์ ทดสอบ NS

NS ที่ประกาศ

1. บริการทดสอบพื้นที่ลงชื่อ

2. บริการประกาศชื่อ

3. ยอมรับและประกาศสมาชิก DS

ขั้นตอนที่ 3 - การแนะน�าข้อมูลสมาชิก DNSSEC

DNSSEC –  
ส่วนขยายนิรภัยส�าหรับโดเมนเนม

APNIC ก�าลังเข้าสู่ระยะสุดท้ายของการด�าเนินงานตามแผนการสามขั้นตอนส�าหรับ 

DNSSEC ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของความพยายามอย่างต่อเนือ่งในการเพิม่ความปลอดภยั

และความทนทานให้แก่บริการของ APNIC

DNSSEC ได้เพิ่มข้อก�าหนดด้านความปลอดภัยให้แก่ระบบโดเมนเนม (Domain 
Name System หรือ DNS) เพื่อให้ผู้ใช้ DNS สามารถตรวจสอบได้ว่าตนได้

เชื่อมต่อกับชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้องหรือไม่ 

DNS ระบบการตั้งชื่อตามล�าดับขั้นที่แปลงโดเมนเนมให้กลายเป็นที่ IP แอดเดรส

แบบตัวเลข ในทางกลับกัน DNS แบบย้อนกลับก็คือการแปลงตัวเลขที่ไม่ซ�้ากันเหล่า

นี้ให้เป็นชื่อ 

DNS และ DNS แบบย้อนกลับนั้นเป็นการสร้างโดเมนหรือพื้นที่ที่เราสามารถรักษา

ความปลอดภัยได้โดยสามารถก�าหนดชุดค�าสั่งการเข้ารหัส หรือกุญแจ ในพื้นที่ต่างๆ 

เพื่อสร้างชุดแห่งความเชื่อถือขึ้น

ดังนั้น ผู้ใช้จึงมั่นใจว่าได้ข้อมูลถูกต้อง มีที่มาที่ไปที่ไม่มีอันตราย และสามารถเชื่อถือได้

 
APNIC ด�าเนินการโครงการสามขั้นตอนโดย:

• การเลือกและทดสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

• การลงชื่อพื้นที ่APNIC 

• การแนะน�าข้อมูลสมาชิก DNSSEC

เมื่อด�าเนินการขั้นสุดท้าย สมาชิกของ APNIC จะสามารถลงทะเบียนบันทึก DS 
(สัญลักษณ์การมอบหมาย)  ของตนเพื่อปกป้องพื้นที่ย้อนกลับของตนผ่านทาง 

MyAPNIC ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกสามารถเชื่อมต่อชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่ APNIC ประกาศ

ในพื้นที่ของตนกับการใช้งานของสมาชิกที่มีรหัสผ่านในพื้นที่ของตนได้

www.apnic.net/dnssec

ความสามารถในการให้บริการสูง

APNIC ยังได้จัดตั้งบริการทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันซึ่งเป็นสิ่งที่ส�าคัญ

ต่อการใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วย

APNIC ได้ท�าการปรับปรุงความปลอดภัย การท�าซ�้าข้อมูล และความทนทานของ

การบริการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และยังได้ด�าเนินการต่างๆ เหล่านี้อย่างเท่าเทียมกัน

ใน  IPv4 และ IPv6 ด้วย ดังนั้น APNIC จึงมั่นใจว่าบริการทั้งหมดจะได้รับการ

ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในโปรโตคอลทั้งสองชนิด
  

   
ในระหว่างปี 2010 APNIC ได้สร้างระบบพื้นฐานของเครือข่ายพร้อมด้วยการ

เชื่อมต่อระบบเดิมและการตั้งค่าภายในเพื่อสร้างเพิ่มความรวดเร็วในการบริการ เรา

ลงทุนซื้ออุปกรณ์ที่มีความสามารถในการให้บริการสูงและพยายามพัฒนาระบบการ

จัดเกบ็ข้อมูลและเพิม่ความยืดหยุ่นของเซิรฟ์เวอร์ ทั้งยังได้ท�าการพฒันาในด้านต่างๆ 

โดยรวมเพื่อตรวจสอบและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการให้บริการเพื่อ

ตรวจพบปัญหาต่างๆ เสียแต่เนิ่นๆ

รายงานประจ�าปี 2010 ของ APNIC
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หลังจากการด�าเนินการ prop-073: การจัดสรร/มอบหมาย IPv6 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2010 ผู้ครอบครอง

แอดเดรส IPv4 สามารถปรับมาใช้ชุดแอดเดรส IPv6 ที่มีขนาดเหมาะสมได้อย่างง่ายดาย 

การใช้ MyAPNIC ผู้ใช้สามารถคลิกลิงค์ที่เหมาะสมเพื่อรับมอบได้ในทันที

มีสมาชิกได้รับ IPv6 86 ชุดในสัปดาห์แรกของการใช้คุณสมบัติคลิกเดียว ห้าเขตเศรษฐกิจได้รับ IPv6 เป็นครั้ง

แรก รวมถึงเขตเศรษฐกิจที่ก�าลังพัฒนา เช่น บังกลาเทศ และกัมพูชา 

เมื่อปลายป ี2010  มีผู้ขอรับบริการ 402 รายจาก 25 เขตเศรษฐกิจ รวมถึง สมาชิกใน 12 เศรษฐกิจที่ได้รับ 
IPv6 เป็นครั้งแรกด้วย  

www.apnic.net/kickstart

 

APNIC ได้จัดท�าโครงการการฝึกอบรมและการศึกษาขึ้น โดยสมาชิกจะสามารถเลือกเรียนรู้ได้จากหัวข้อทาง

เทคนิคต่างๆ เช่น  แก่นแท้ของ IPv6, DNS และการเราติ้ง BGP (BGP Routing) รวมถึงหลักสูตรความ

รู้เครือข่ายทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการบริการจัดการทรัพยาการอินเตอร์เน็ต สมาชิกจะสามารถเลือกเรียนในชั้นเรียนหรือ

เรียนในหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ในช่วงสองสามปีทีผ่่านมา เราได้เปลีย่นแปลงหลกัสตูรอย่างมากเพือ่ตอบสนองความต้องการของสมาชกิและรบัมอื

กับความเปลี่ยนแปลงของวงการอินเตอร์เน็ต

ในปัจจุบัน หลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรอินเตอร์เน็ตใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งทางด้านแบบ

ฝึกหัด กราฟิก และเนื้อหาโดยรวม APNIC ได้เปิดหลักสูตรส�าหรับ IPv6 ขึ้น ได้แก่ แก่นแท้ของ IPv6 การเรา

ติ้ง IPv6 และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ IPv6 เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถบริหารจัดการและใช้งานอินเตอร์เน็ต

แบบ IPv6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร IPv6 นั้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกหลักสูตร

แบบสองวันหรือสี่วัน รวมถึงหลักสูตรพื้นฐานและขั้นสูงได้ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ส�าหรับห้อง

ปฏิบัติการฝึกอบรม IPv6 เพื่อจัดท�าแบบฝึกหัดและการเรียนการสอนสดอีกด้วย

www.apnic.net/training

การด�าเนินการต่างๆ เพื่อเริ่มใช้ 
IPv6 การเริ่มต้นของ IPv6

การฝึกอบรมในเอเชียแปซิฟิก

รายงานประจ�าปี 2010 ของ APNIC
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หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์

APNIC ยังได้จัดท�าหลักสูตรการฝึกอบรมแบบต่อหน้าผ่านทางซอฟต์แวร์อินเทอร์แอค
ทีฟที่ท�างานบนเบราเซอร์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนสดกับผู้ฝึกสอนของ APNIC 
อีกด้วย ในปี 2010 หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ก้าวข้ามจากการทดลองใช้มาเป็นการใช้งาน
อย่างเต็มรูปแบบ หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้วิศวกรเครือข่ายสามารถพัฒนาทักษะ
ความสามารถของตนและช่วยให้ผู้จัดการด้านเทคนิคสามารถฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของตน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

ตัง้แต่เดอืนมกราคม ได้มกีารจดัหลกัสตูรอเิลก็ทรอนกิส์ขึน้เดอืนละสองครัง้ในภมูภิาคย่อย 
หัวข้อต่างๆ นั้นได้แก:่

• IPv6

• การบริหารจัดการทรัพยากรอินเตอร์เน็ต

• เราติ้ง

• DNS

ตารางการฝึกอบรมจะขึ้นอยู่กับเขตเวลาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ในช่วงเวลาธุรกิจ
ปกติของตน

 
หลักสูตรการฝึกอบรมแบบเข้าชั้นเรียน

จ�านวนของ: 2009 2010

ผู้เข้าร่วม 1870 1923

หลักสูตร 77 64

เขตเศรษฐกิจ 22 24

สถานที่ 36 29

สถิติการฝึกอบรม

สถิติการประชุม

หลกัสตูรอเิลก็ทรอนกิส์อนิเทอร์
แอคทฟี

จ�านวนของ: 2009 2010

ผู้เข้าร่วม 80 301

เขตเศรษฐกิจ 7+ 24

จ�านวนตัวแทนที่เข้าร่วมประชุม

APNIC 29 และ  APRICOT

จ�านวนตัวแทนที่เข้าร่วมประชุม

ทั้งหมด
733

ตัวแทนที่เข้าร่วมประชุมสมาชิก 
APNIC

145

ตัวแทนเขตเศรษฐกิจ 53

ตัวแทนองค์กรสมาชิก 

APNIC
123

APNIC 30

ตัวแทนที่เข้าร่วมประชุม

สมาชิก APNIC
183

ตัวแทนเขตเศรษฐกิจ 35

ตัวแทนองค์กรสมาชิก 
APNIC

64

การเข้าร่วมกิจกรรม APNIC 29 และ 

APNIC 30 จากระยะไกล

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 27

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 

ประเทศจีน
7

เวียงจันทร์ ประเทศลาว 25

รายงานประจ�าปี 2010 ของ APNIC



12

การประชุม NOG:  

APNIC สนับสนุนการประชุมของกลุ่มผู้ให้บริการเครือข่าย 
(Network Operator Group หรือ NOG) ต่อไปนี้ในปี 2010 

    
• JANOG - นิงาตะ ประเทศญี่ปุ่น

    • SANOG - ดาห์กา ประเทศบังกลาเทศ, พาโร ประเทศภูฏาน

    • NZNOG - ฮามิลตัน ประเทศนิวซีแลนด์

    • NANOG -  ออสติน เท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา, แอตแลนตา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

    • MENOG - ริยาห์ด ประเทศซาอุดิอาระเบีย

    • NANOG - ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

    • PacNOG - ปาโกปาโก ประเทศอเมริกันซามัว, ปอห์นเป ประเทศไมโครนีเซีย

    • AUSNOG - ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

กิจกรรมต่างๆ ภายในภูมิภาค

รายงานประจ�าปี 2010 ของ APNIC



การสนับสนุนการพัฒนา
อินเตอร์เน็ต 

 
“การพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของ  

อินเตอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”
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ผลลัพธ์ด้านนโยบาย

โครงการอนุญาต ISIF (ISIF Grants Program)

APNIC ได้จัดท�าข้อเสนอนโยบายดังต่อไปนี้เพื่อขอความเห็นจากชุมชน 

• Prop-082: ลดกฎเกณฑ์ในการจัดสรร IPv6

ข้อเสนอนี้เสนอให้มีการลดกฎระเบียนต่างๆ ในนโยบายการจัดสรร IPv6 ลง

• Prop-080: ลดนโยบายการเปลี่ยนแปลงพรีฟิกซ ์IPv4

ข้อเสนอนี้เสนอให้ลดนโยบายที่อนุญาตให้ผู้ครอบครองทรัพยากรสามารถคืนชุด

แอดเดรส IPv4 ที่ไม่ติดกันสามชุดขึ้นไปเพื่อขอชุดแอดเดรสที่ติดกันชุดเดียวที่มี

ขนาดใหญ่ขึ้นได้

• Prop-079: ข้อมูลการติดต่อที่เป็นการคุกคาม

ข้อเสนอนีเ้สนอให้คณะท�างานตอบสนองต่อเหตกุารณ์ (Response Team หรอื 
IRT) อ้างอิงบันทึก IP แอดเดรสและหมายเลข AS ในฐานข้อมูล Whois ของ 
APNIC ดงันัน้รายงานการคกุคามทัง้หมดจะต้องส่งตรงสูผู่ต้ดิต่อหรอืแผนก IRT 
ขององค์กรโดยตรง การเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนิน

การต่อรายงานการคุกคามและยังช่วยให้สามารถแบ่งปันกลยุทธ์การตอบสนองได้

อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย ดังนั้นเครือข่ายจึงสามารถตรวจหาและแก้ไขปัญหาด้าน

ความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว

จากมุมมองของผู้ปฏิบัติการ ข้อมูลของ IRT เพียงรายการเดียวอาจจะเชื่อมต่อ

กับข้อมูลหลายๆ ข้อมูลในฐานข้อมูล whois จึงไม่จ�าเป็นต้องท�าการอัพเดต

หลายๆ รายการ

ผลลัพธ์นโยบายอื่นๆ
 
ข้อเสนอที่ผู้เขียนไม่ด�าเนินการต่อ:
•			prop-078:	เกณฑ์ในการปรับใช้ IPv6 ส�าหรับการมอบหมาย /8 สุดท้าย

ของ IPv4

•		prop-081:	สิทธิส�าหรับการมอบหมายจาก /8 รายการสุดท้าย

 
ข้อเสนอที่ต้องมีการอภิปรายกันต่อไป:
•		prop-083:	เกณฑ์ทางเลือกส�าหรับการจัดสรร IPv6

•		prop-084:	การร้องขอให้มีการอัพเดตข้อมูล whois บ่อยๆ

•			prop-085:	 สิทธิส�าหรับการมอบหมายระบบพื้นฐานที่จ�าเป็นจาก /8 
รายการสุดท้าย

•			prop-086:	 นโยบายระดับโลกส�าหรับการจัดสรร IPv4 โดย IANA 
หลังเลิกใช้งาน

•		prop-087:	การจัดสรรแอดเดรส IPv6 เพื่อจุดประสงค์ในการใช้งาน

 
www.apnic.net/policy/proposals

กองทุนนวัตกรรมสภาสารสนเทศ (Information Society Innovation 
Fund หรือ ISIF) เป็นโครงการเล็กๆ อันมีเอกลักษณ์ที่มีจุดประสงค์เพื่อมอบ

ทุนช่วยเหลือโดยพิจารณาจากการให้ค�าปรึกษา การแบ่งปัน และการร่วม

มือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความสามารถในการบริการและพัฒนา

ชุมชน ISIF ได้จัดสรรเงินทุน 675,000 ดอลล่าร์ออสเตรเลียให้แก่โครงการ 

19 โครงการในเขตเศรษฐกิจ 10 แห่งในเอเชียแปซิฟิก โดยแบ่งโครงการเป็น

สองช่วงในปี 2009 และปี 2010 

ผู ้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือนั้นต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ ่งมั่นอันโดดเด่นในการ

พัฒนาและด�าเนินการนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อชุมชนผ่านทางการ

ปรับให้เข้ากับรูปแบบการใช้งาน การก�าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ด้านสุขภาพและ

บริการวินิจฉัย การบริหารจัดการภัยพิบัติ ความปลอดภัยด้าน IT การค้าทาง

ออนไลน์ การเข้าถึง เทคโนโลยีไร้สาย และการใช้งาน IPv6 โดยผ่านทางการ

พัฒนา ฝึกอบรม การสร้างความสามารถในการบริการ และการพัฒนาระบบ

พื้นฐาน 

ISIF ต้องการจะขยายรูปแบบในการมอบทุนและการสนับสนุนที่ใช ้อยู ่ใน

ปัจจุบันให้มีขนาดใหญ่ยิ่งขึ้น มอบโอกาสให้ผู ้น�าด้าน ICT ในรูปแบบต่างๆ 

ได้มีส ่วนช่วยพัฒนาสังคมในชุมชนของตน โครงการดังกล่าวยินดีต้อนรับ

บุคคลและองค์กรที่ต้องการสนับสนุนโครงการผ่านการเป็นพันธมิตรและการ

สนับสนุนในรูปแบบต่างๆ

APNIC มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนโครงการร่วมกับศูนย์การ

วิจัยและพัฒนาระดับนานาชาติ (International Development 
Research Center หรือ IDRC) สภาอินเตอร์เน็ต และ DotAsia

www.isif.asia

จากการส�ารวจครั้งล่าสุด ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้นั้นมีการอ้างอิงในการอัพเดตข้อมูล 

IRT:

• 5662 inetnums

• 26 inet6nums

• 60 autnums

รายงานประจ�าปี 2010 ของ APNIC



โครงการ IPv6

กิจกรรมเกี่ยวกับ IPv6 ในปี 2010

“เราตระหนักดีว่าแอดเดรส IPv4 นั้นจะเลิกใช้ในประมาณปี 

2012 และการเปลี่ยนผ่านไปใช้เทคโนโลยี IPv6 จะช่วยให้

ภูมิภาคต่างๆ ของ APEC สามารถเข้าถึงบรอดแบนด์ต่างๆ ได้

อย่างสะดวก เราสนับสนุนคู่มือการใช้งาน IPv6 ซึ่งจัดท�าขึ้น

โดย TEL” 

การประกาศ TELMIN 8 ที่โอกินาว่า ย่อหน้าที่ 9

Paul Wilson ที่ TELMIN 8

APNIC มีส่วนส�าคัญในการสร้างการรับรู้ต่อ IPv6 โดยการแสวงหาความร่วมมือ

กับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมภายในภูมิภาคในเชิงรุกเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน IPv6 

ในทุกระดับและน�าผู้ที่ยังไม่มีโอกาสได้ใช้งานเข้าสู่ชุมชนอินเตอร์เน็ตในเอเชียแปซิฟิก

ในระหว่างปี 2010 APNIC ได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ กว่า 20 รายการและได้

แบ่งปันความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดระดับโลก และส่งเสริมการใช้

งาน IPv6

หนึง่ในกจิกรรมทีส่�าคญัของโครงการ IPv6 ในระหว่างปี 2010 คอืความพยายามทีจ่ะ

เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐบาล เช่น กลุ่มความร่วมมือเกี่ยวกับการโทรคมนาคมในเขต

เศรษฐกจิเอเชยีแปซฟิิก (Asia Pacific Economic Cooperation Working 
Group on Telecommunications หรอื APECTEL) ในระหว่างการประชมุ

ระดบัรฐัมนตรใีนกจิกรรม APECTEL ซึง่จดัขึน้ทีโ่อกนิาว่า (TELMIN8) โดยมผีูน้�า

จากเขตเศรษฐกิจ 21 แห่งเข้าร่วมการประกาศแถลงการณ์การเลิกใช้ IPv4 และความ

ส�าคัญของการเริ่มใช้งาน IPv6

โครงการ IPv6 นัน้มุง่เน้นทีค่วามส�าคญัของการเชือ่มต่อผูถ้อืผลประโยชน์ร่วมในวงการ

อนิเตอร์เนต็เพือ่บรหิารจดัการอปุสรรคความท้าทายเก่าๆ ทีเ่ราพบเจออยูใ่นปัจจบนัโดย

อาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย

•   การประชุม 2010 Global IPv6 
Summit

•  กิจaกรรม APEC TEL 41, 42

•  กิจกรรม APEC TELMIN8

•  คณะท�างาน APIPv6TF

•  กิจกรรม APrIGF

•   การประชุม APT Cyber Security 
Forum

•   การประชุมสุดยอด Australian IPv6 
Summit 2010

•   การประชุม CommunicAsia 
Ministerial Meeting

• การประชุมสุดยอด ID IPv6 Summit

• กิจกรรม IGF Japan

• กิจกรรม INET ISOC HK

•  การประชุมและงานแสดงสินค้า 
International Electronics 
Conference and Exposition

•  การประชุมผู้บริหาร IPv6 Executive 
Briefing 2010

• กิจกรรม ISOC INET ประเทศสิงคโปร์

• กิจกรรม JPOPM 19

•  การอภิปราย Laos PDR Roundtable 
discussions

•  กิจกรรม PH CIOF IPv6

•  กิจกรรม PITA

•   การประชุมสุดยอด Thailand IPv6 
Summit

•  กิจกรรม WTDC

www.apnic.net/ipv6
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คณะท�างาน APIPv6TF
โครงการ IPv6 ยังได้เข้าร่วมในกิจกรรมคณะท�างาน IPv6 แห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific IPv6 Task 
Force หรือ APIPv6TF) ทั้งนี้ APNIC ได้รับเลือกให้เป็นเลขาธิการของ APIPv6TF เป็นเวลาสองปี 

โดยให้การสนับสนุน Tony Hill ประธาน ISOC-AU ผู้อาสาเข้ารับต�าแหน่งประธานของ APIPv6TF

จากการร่วมมือกับ APIPv6TF APNIC ได้จัดการประชุมสุดยอด IPv6 Summit 2010 ขึ้นที่บาหลี 

ประเทศอินโดนีเซียเพื่อ “รวบรวม” ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่น APNIC ได้ใช้งานระบบการเข้า

ร่วมกิจกรรมจากระยะไกล WebEx ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ขององค์กรในการเข้าถึงสมาชิกและผู้ถือ

ผลประโยชน์ร่วมให้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางมาประชมุได้ด้วยตวัเอง 

โดยรวมแล้ว มสีมาชกิจากแปดเขตเศรษฐกจิทีเ่ข้าร่วมการประชมุจากระยะไกล APNIC ได้รวบรวมความร่วม

มือ APIPv6TF ในกิจกรรม APNIC 30 ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือผลประโยชน์ร่วมหลายฝ่าย รวมถึง ตัวแทน

จากรัฐบาล ISPs สมาคมอุตสาหกรรม และตัวแทนของ RIR

www.ap-ipv6tf.org

การส�ารวจเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในระดับโลกของ IPv6
APNIC ได้เข้าร่วมในการส�ารวจเพือ่ตรวจสอบประสทิธภิาพในระดบัโลกของ IPv6 ซึง่จดัขึน้โดย NRO และ

ได้รับเงินทุนจากคณะกรรมการยุโรป (European Commission) และด�าเนินการโดยที่ปรึกษา GNKS 
(GNKS Consult) และ TNO ในการนี้ มีองค์กรต่างๆ เกือบ 1,600 แห่งจาก 140 เขตเศรษฐกิจเข้า

ร่วมตอบแบบส�ารวจ ท�าให้เราพบว่าการรบัรูเ้กีย่วกบั IPv6 นัน้ได้เพิม่ขึน้และมอีงค์กรต่างๆ ทีไ่ด้ด�าเนนิการต่างๆ 

เพื่อเริ่มใช้งาน IPv6 เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

www.nro.net/news/ipv6-survey-results

การใช้งาน IPv6: สร้างตัวอย่างเพื่อกระตุ้นการ

ด�าเนินการ

APNIC ได้ใช้งาน IPv6 ในบริการหลักต่างๆ:

• MyAPNIC

• การตอบค�าถามเกี่ยวกับ Whois

• IPv6 ICONS wiki

• เซิร์ฟเวอร ์DNS

• เซิร์ฟเวอร ์www.apnic.net

• เซิร์ฟเวอร์อีเมล

• เซิร์ฟเวอร ์FTP

• การสนทนาทางออนไลน์

V6

การสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมจากระยะไกล

APNIC ได้จดัท�าระบบการเข้าร่วมกจิกรรมจากระยะไกลให้แก่ชมุชน APNIC เพือ่ใช้ในการประชมุ

และกิจกรรมอื่นๆ อ�านวยความสะดวกให้ฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจที่ก�าลัง

พัฒนาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างหลากหลายและครอบคลุมยิ่งขึ้น

APNIC ได้จดัหาระบบการเข้าร่วมกจิกรรมจากระยะไกลเพือ่สนบัสนนุการประชมุเพือ่ก�าหนดทศิทาง

ของอินเตอร์เน็ต (Internet Governance Forum) ใน Vilnius ซึ่ง APNIC เป็นผู้จัดการ

ประชมุระยะไกลดงักล่าวร่วมกบั DotAsia ในดาห์กา ประเทศบงักลาเทศ มะนลิา ประเทศฟิลปิปินส์ 

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซีย 

APNIC จัดหาระบบการเข้าร่วมกิจกรรมจากระยะไกลส�าหรับการประชุม APNIC และสถาน

ที่เข้าร่วมกิจกรรมจากระยะไกลทั่วเอเชียแปซิฟิกให้แก่กลุ่มผลประโยชน์ร่วมจากนโยบาย (Policy 
Special Interest Group หรือ SIG) เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ทุกๆ ฝ่ายในชุมชนสามารถ

เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้อย่างง่ายดาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากระยะไกลจะสามารถเลือกใช้วิดีโอ เสียง 

บทบรรยาย และการสนทนาด้วยตัวอักษรได้

กิจกรรม APNIC 30 ซึ่งจะจัดขึ้นที่โกลด์โคสต์ ประเทศออสเตรเลีย นั้นประกอบด้วย:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากระยะไกลทางออนไลน ์165 ราย

• สถานที่เข้าร่วมกิจกรรมจากระยะไกล 24 แห่ง

แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ IPv6 ของคุณกับชุมชน 
APNIC!

รายงานประจ�าปี 2010 ของ APNIC
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แผนผังรูทเซิร์ฟเวอร์และ TTM

รูทเซิร์ฟเวอร์

APNIC ได้สนับสนุนการใช้งานรูทเนมเซิร์ฟเวอร์ หรือรูทเซิร์ฟเวอร์ในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิกตั้งแต่ปี  2002 โดยระบบโดเมนเนม (DNS) ที่มีความส�าคัญระบบ

นี้นั้นมีส่วนช่วยให้สามารถลดความหนาแน่นของเครือข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ด้วยการกระจายจ�านวนข้อมูลที่มีการส่งผ่านในระบบ 

DNS มากขึ้นเรื่อยๆ

ล่าสุด มีการติดตั้งระบบในกัมพูชาและจะเริ่มใช้งานได้เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 

2010 และก�าลังจะมีการติดตั้งที่ภูฏาน มองโกเลีย และรูทเซิร์ฟเวอร์ตัวที่สองใน

ปากีสถานอีกด้วย

www.apnic.net/root-server

การวัดผลการทดสอบเส้นทางการส่งข้อมูล

APNIC ยงัได้สนบัสนนุการวดัผลการทดสอบเส้นทางการส่งข้อมลู (Test Traffic 
Measurement หรอื TTM) และได้ให้เงนิทนุสนบัสนนุโหนด TTM 12 รายการ

ในภูมิภาคด้วย

TTM ช่วยให้สามารถพิจารณาการพัฒนาเครือข่ายในอนาคตได้โดยการก�าหนดวิธี

การวดัผลให้แก่ผูท้ีม่ส่ีวนตดัสนิใจเกีย่วกบัความสามารถในการเชือ่มต่อระหว่างโฮสต์ 

TTM และส่วนอื่นๆ ของภูมิภาค

ในระหว่างปี 2010 ได้มีการติดตั้ง โหนด TTM –ในนิวซีแลนด์ เนปาล กัมพูชา และ

บังกลาเทศ การสนับสนุนโครงการของ APNIC ช่วยให้ผู้บริการและผู้ส�ารวจได้รับ

ข้อมูลเครือข่ายที่สามารถใช้ในการวางแผนเครือข่ายได้อย่างดีขึ้นได้

www.apnic.net/ttm

การใช้งาน TTM และรูทเซิร์ฟเวอร์

รายงานประจ�าปี 2010 ของ APNIC



ความร่วมมือและการสื่อสาร

“ลักษณะนิสัยที่เปิดกว้าง
และร่วมมือภายในชุมชน
อินเตอร์เน็ตทั้งหมด”
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การประชุมผู้ถือผลประโยชน์ร่วมหลายฝ่าย
APNIC สนับสนุนการประชุมเพื่อก�าหนดทิศทางอินเตอร์เน็ต (IGF) ในฐานะกิจกรรม

ทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึลกัษณะการก�าหนดทศิทางของอนิเตอร์เนต็โดยผูถ้อืผลประโยชน์ร่วม

หลายฝ่ายอย่างมปีระสทิธภิาพ ในปี 2010 APNIC ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ของ NRO 

ในกจิกรรม IGF ซึง่จดัขึน้เป็นครัง้ทีห้่า ทีเ่มอืงวลินอิสุ ประเทศลธิวัเนยี โดยมจีดุประสงค์

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วม IGF  APNIC ยังเข้าร่วมในฐานะ

ผู้ร่วมจัดการประชุม IGF แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APrIGF) ซึ่งจัดขึ้นที่ฮ่องกง โดย 

Paul Wilson ได้บรรยายในหัวข้อ: การบริหารจัดการวิกฤติด้านทรัพยากรอินเตอร์เน็ต

 
ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมที่บังคับใช้กฎหมาย
เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของอาชญากรรมทางโลกไซเบอร์ APNIC จงึร่วมมอืกบัฝ่ายบงัคบั

ใช้กฎหมายเพือ่มอบความรูเ้กีย่วกบัการบงัคบัใช้กฎหมายให้แก่ชมุชน IPv6 ฝ่ายบรหิาร

ฐานข้อมูล whois และระบบ RIR ในปี 2010 APNIC ได้เข้าร่วมในการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการและการน�าเสนอในการประชุมเกี่ยวกับความปลอดภัยของโลกไซเบอร์ 

APT (APT Cybersecurity Forum) แผนปฏิบัติการร่วมลอนดอนครั้งที่ 6  (6th 

Joint London Action Plan) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ที่มีความรับผิดชอบเกี่ยว

กับการควบคุมสแปมในเครือข่าย (- Contact Network of Spam Authorities 

(LAP-CNSA) Workshop) และคณะท�างานความร่วมมือด้านกลยุทธ์เพื่อต่อต้าน

อาชญากรรมไซเบอร์ (Strategic Alliance Cyber Crime Working Group)

 
ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมระดับรัฐบาลและระหว่างรัฐบาล
ในปี 2010 APNIC ได้สร้างความเชี่ยวชาญขององค์กรในด้าน OECD เกี่ยวกับ

เศรษฐกิจของวงการอินเตอร์เน็ตอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Geoff Huston ใน

ฐานะสมาชิกคณะกรรมการแนะน�าด้านเทคนิคอินเตอร์เน็ตของคณะกรรมการ  ICCP 

(Internet Technical Advisory Committee to the ICCP Committee หรือ 

ITAC) ได้ให้การสนบัสนนุรายงาน OECD ประจ�าเดอืนเมษายน 2010 ในหวัข้อ “การ

บริหารจัดการแอดเดรสอินเตอร์เน็ต – การวัดผลการใช้งาน IPv6”

ความพยายามของ APNIC ในการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐบาล เช่น การประชุม

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (APEC) ในปี 2010 นั้นประสบความส�าเร็จ

ในการประชมุ  APEC TELMIN8 APEC คอืการประชมุระดบัรฐับาลซึง่ประกอบด้วย

ตวัแทนจาก 21 เขตเศรษฐกจิในภมูภิาคแปซฟิิก พร้อมด้วยคณะท�างานทีม่คีวามรบัผดิ

ชอบเกีย่วกบัปัญหาด้านการโทรคมนาคม (TEL) ในช่วงสองปีทีผ่่านมา APNIC ได้ร่วม

มอืกบั APEC TEL ในการจดัสมัมนาเชงิวชิาการเกีย่วกบัการมอบหมายแอดเดรส IPv6 

และการเลิกใช้แอดเดรส IPv4 ซึ่งมุ่งเน้นที่ความส�าคัญของ IPv6 ต่อการเจริญเติบโต

อย่างยั่งยืนของวงการอินเตอร์เน็ต  APNIC ยังได้ร่วมมือกับ APEC TEL ในการจัด

ท�าคู่มือการใช้งาน IPv6 ขึ้นด้วย ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรี TELMIN8 ซึ่งจัดขึ้น

ที่โอกินาว่าเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการประกาศแถลงการณ์ TELMIN8 ซึ่งมีค�าแถลงการณ์

เกีย่วกบัการเลกิใช้ IPv4 และความส�าคญัของการใช้งาน IPv6 ต่อการเพิม่ประสทิธภิาพ

ของบรอดแบนด์  

ในปี 2010 APNIC ได้ร่วมมือกับ RIR รายอื่นๆ ผ่านทาง NRO ในกระบวนการ 

ITU สามขัน้ตอนทีป่ระกอบด้วยการอภปิรายเกีย่วกบัปัญหาต่างๆ ในวงการอนิเตอร์เนต็ 

รวมถึงการจัดสรร IP แอดเดรสและความปลอดภัยของโลกไซเบอร์ ฝ่ายต่างๆ เหล่า

นี้ได้แก่ กลุ่ม IPv6 การประชุมการพัฒนาด้านการโทรคมนาคมโลก (World 
Telecommunication Development Conference หรือ WTDC) 
และ ITU Plenipotentiary (PP-10) APNIC ได้สนับสนุนการอภิปรายเหล่า

นี้โดยการมอบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระจาย IPv6 การบริหารจัดการ IP 
แอดเดรส และระบบ RIR ให้แก่ สมาชิกของ ITU นอกจากนี้ APNIC ยังได้มอบ

ข้อมูลที่ได้จากฝ่ายต่างๆ ให้แก่การประชุม ITU IPv6 โดยการจัดกิจกรรมการปรึกษา

ของชุมชน (Community Consultation) ขึ้นในการประชุม APNIC 29 ซึ่ง 
ITU นั้นเข้าร่วมด้วย 

 

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2011 หน่วยงานควบคุมการลงทะเบียนอินเตอร์เน็ต (RIR) ห้า

แห่งซึง่ก่อตัง้องค์กรทรพัยากรหมายเลข (Number Resource Organization 
หรือ NRO) ขึ้น จะริเริ่มการใช้ระบบการรับรองทรัพยากร ( Resource 
Certification)

 
การรับรองทรัพยากร

การรบัรองทรพัยากรนัน้จะช่วยสร้างความปลอดภยัให้แก่การเราติง้ด้วยการรบัรองการ

ใช้หมายเลขทรัพยากรทางอินเตอร์ที่สามารถตรวจสอบได้ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้โดย 

RIR วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าช่วง IP แอดเดรสที่ขอนั้นออกโดยผู้ออกที่ถูกต้อง

เมื่อเร็วๆ นี้ มความก้าวหน้าครั้งใหญ่เกิดขึ้น เนื่องจาก RIR ทั้งห้ารายสามารถสร้าง

เอกสารดิจิตอลเพื่อตรวจสอบต้นทาง (Route Origin Authorization หรือ 
ROA) ขึ้นส�าเร็จ โดยเอกสารดิจิตอลดังกล่าวจะระบุตัวตนผู้ออกแอดเดรสได้โดย

ระบบอัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวโดยเฉพาะ

APNIC มีบทบาทที่ส�าคัญต่อความร่วมมือในระดับโลกครั้งนี้โดยการส่งผ่านความ

เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ให้แก่ AfriNIC ซึ่งเป็น RIR ของภูมิภาคแอฟริกา 

 
DNSSEC
APNIC ยังได้ร่วมมือกับ RIR รายอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน DNSSEC กับชุด

แอดเดรส ERX ซึ่งเป็นชุดแอดเดรส ที่ลงทะเบียนไว้ก่อนที่จะมีการตั้ง RIR ขึ้น

การก�าหนดทิศทางของอินเตอร์เน็ต

NRO และ  IETF 

รายงานประจ�าปี 2010 ของ APNIC



การสนับสนุนบริษัท 
 

“การปฏิบัติงานภายในของ APNIC ที่แสดงใหสมาชิกเห็นถึงความโปร่งใส
และความน่าเชื่อถือขององค์กร”
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บ้านใหม่ของ APNIC

เมือ่วนัที ่20 ธนัวาคม 2010 APNIC ได้ย้ายทีท่�าการไปยงัอาคารใหม่ซึง่ตัง้อยูร่มิแม่น�า้

บรสิเบนในเขตเซาธ์บรสิเบน

การซือ้อาคารแห่งใหม่นีผ่้านการพจิารณาอย่างรอบคอบจากสภาผูบ้รหิารแล้วว่าเป็นการใช้งบ

ประมาณของ APNIC อย่างคุม้ค่า 

เหตุผลที่ส�าคัญประการหนึ่งในการย้ายส�านักงานคือการหาวิธีการที่สามารถช่วยให้บริษัทส่ง

เสรมิความยัง่ยนืของสิง่แวดล้อมให้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ โดยถอืเป็นส่วนหนึง่ของโครงการ 

ecoAPNIC มาตรการเหล่านี้รวมถึงระบบสร้างอากาศบริสุทธิ์ในระบบปรับอากาศ และ 
“ระบบแสงไฟอจัฉรยิะ” ซึง่จะสามารถปิดไฟของพืน้ทีท่ีไ่ม่ได้มกีารใช้งานหลายๆ ชัว่โมงโดยใช้

ระบบตรวจจบัความเคลือ่นไหว

รายงานประจ�าปี 2010 ของ APNIC
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ความแตกต่าง

APNIC มคีวามภาคภมูใิจในความหลากหลายของเจ้าหน้าที ่เรามเีจ้าหน้าทีจ่าก 

23 เขตเศรษฐกิจ  มีการใช้ภาษาต่างๆ ที่ APNIC ถึง 26 ภาษา และ APNIC 
ยังมีแผนกช่วยเหลือที่สามารถให้บริการได้ถึงแปดภาษาอีกด้วย

APNIC ให้ความส�าคญักบัการจ้างงานผูท้ีม่ทีกัษะความสามารถ และมคีณุสมบตัิ

ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเป็นตัวแทนของสมาชิกของเราได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด

APNIC ยงัได้จดัท�าโครงการฝึกงานขึน้ในเดอืนเมษายน 2010 เพือ่มอบโอกาส

ให้ผู้ที่เพิ่งส�าเร็จการศึกษาในภูมิภาคได้เพิ่มพูนประสบการณ์ท�างานกับ APNIC

 
การฝึกอบรมและการพัฒนา

กลยทุธ์ด้านทรพัยากรมนษุย์ของเรา ได้แก่ การฝึกอบรมและการพฒันาเจ้าหน้าทีข่อง

เราอย่างต่อเนื่อง  โดย APNIC ได้เพิ่มจ�านวนการฝึกอบรมเป็นกลุ่ม การฝึกอบรม

ในองค์กร รวมถึงการฝึกอบรมภายนอกองค์กรด้วย

APNIC ยังได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ RIR เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีโอกาส

พัฒนาและแลกเปลี่ยนทักษะกับเจ้าหน้าที่ของ RIR รายอื่นๆ อีกด้วย ในปี 2010  
 

 
 
APNIC ได้ร่วมมือกับ RIPE NCC และ AfriNIC เพื่อแบ่งปันประสบการณ์

ในโครงการเทคนิคพิเศษต่างๆ

 
สุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน
APNIC มุ่งมั่นที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะให้แก่เจ้า

หน้าที่ และได้ด�าเนินการแผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพและความปลอดภัยแบบองค์

รวม ซึ่งจะรวมถึง:

• การฝึกอบรมด้านการปฐมพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

•  การให้เจ ้าหน้าที่ เข ้าร ่วมในการแข่งขันบริษัทระดับโลก (Global 
Corporate Challenge) (10,000 ก้าวต่อวัน)

• ส่งเสริมการรักษาความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการท�างาน

• การให้การสนับสนุนทางการแพทย์เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ

•  มาตรฐาน EcoBiz

ในเดือนกรกฎาคม 2010 APNIC ได้รับการยกย่องว่ามีความปลอดภัยและ

สุขลักษณะของสถานที่ปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยมที่สุด

www.apnic.net/employment

เจ้าหน้าที่ของ APNIC:
•  จาก 23 เขตเศรษฐกิจ

•  พูดภาษาต่างๆ 26 ภาษา

กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์

รายงานประจ�าปี 2010 ของ APNIC
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ความก้าวหน้าทางเทคนิค

กระบวนการพฒันาอย่างรวดเรว็ 

APNIC ได้ก�าหนดกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างรวดเร็ว (Agile 
software development processes) ขึน้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ โดยใช้วธิี

การทีม่คีวามอเนกประสงค์และยดืหยุน่ในการพฒันา 

จากเริม่แรกทีน่�ามาใช้กบัซอฟต์แวร์ ต่อมาได้มกีารน�าวธินีีม้าใช้กบัการท�างานของทัง้

องค์กรในทีส่ดุ APNIC จะใช้กระบวนการทีร่วดเรว็ซึง่เรยีกว่า “สรมั (Scrum)” 
ซึง่จะใช้วธิกีารด�าเนนิการโครงการโดยใช้การ “เร่งความเรว็” หรอืการด�าเนนิการที่

ใช้เวลาสองถงึหกสปัดาห์

การท�าซ�า้ข้อมลูของไซต์

ในระหว่างปี 2010 APNIC ได้ด�าเนนิการท�าส่วนซ�า้ส�ารองให้แก่ข้อมลูไซต์  โดย

ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์การส�ารองข้อมูลและการสร้างประสิทธิภาพให้แก่

บรกิารของเราในทกุระดบั

ในการท�าซ�้าข้อมูลของไซต์เพื่อใช้งานในกรณีที่มีความผิดพลาดของแหล่งก�าเนิด

พลงังานหรอืเครือ่งปรบัอากาศ หรอืมกีารรบกวนจากบคุคลภายนอก APNIC ได้

ใช้สถาปัตยกรรมแบบสามเหลีย่ม ซงกค็อืการเชือ่มต่อสถานทีส่องแห่งและส�านกังาน

ของ APNIC ไว้โดยเป็นอสิระต่อกนั วธินีีจ้ะช่วยเพิม่ความยดืหยุน่ให้แก่บรกิารเครอื

ข่ายของเรา

โคโลหลัก

DARK FIBRE

DARK FIB
RE

ส�านักงาน APNIC

โคโลรอง

รายงานประจ�าปี 2010 ของ APNIC
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ข้อมูลทางการเงิน

สถานะทางภาษขีอง APNIC

KPMG ในนามของ APNIC ได้ยืน่คดัค้านการประเมนิภาษย้ีอนหลงัของกรมสรรพากรออสเตรเลยี (Australian 
Taxation Office หรอื ATO) ส�าหรบัปีภาษทีีส่ิน้สดุลงในเดอืนมถินุายน 2005, 2006 และ 2007 เมือ่เดอืน

ธนัวาคม 2010 APNIC ได้รบัแจ้งว่าค�าค้านนัน้ได้รบัการยอมรบัและ ATO พบว่าค่าธรรมเนยีมที ่APNIC Pty 
Ltd ได้รบัจากสมาชกินัน้ตรงตามข้อก�าหนดของกฎหมายความร่วมมอื (Principal of Mutuality) และด้วยเหตุ

ดงักล่าว APNIC จงึถอืเป็นองค์กรทีไ่ม่แสวงหาผลก�าไร กฎดงักล่าวยงัอนญุาตให้ APNIC สามารถหกัค่าใช้จ่ายที่

เกดิจากการด�าเนนิการทางการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ซึง่ถกูปฏเิสธในการประเมนิย้อนหลงัด้วย

 
การซือ้อาคาร

APNIC ได้ซือ้ส�านกังานแห่งใหม่ซึง่ตัง้อยูท่ีเ่ลขที ่6 ถนนคอร์เดอเลยี เซาธ์บรสิเบนเมือ่เดอืนธนัวาคม 2009 โดยได้

ท�ารบัมอบเมือ่เดอืนพฤษภาคม 2010 ส�านกังานแห่งใหม่นีไ้ด้มกีารตกแต่งส่วนส�านกังานและระบบพืน้ฐานใหม่เพือ่

ย้ายเข้าในเดอืนธนัวาคม 2010 การซือ้ส�านกังานแห่งนีเ้ป็นการด�าเนนิการตามกลยทุธ์ในการใช้เงนิสดส�ารองของ 

APNIC เพือ่ลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการในอนาคตและกระจายการลงทนุขององค์กร

 
งบประมาณของปี 2011

กระบวนการวางแผนกจิกรรมของ APNIC ช่วยให้สามารถพฒันาแผนงบประมาณของ APNIC ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ แผนกิจกรรมนั้นก�าหนดขึ้นจากผลการส�ารวจความเห็นของสมาชิกและผู้ถือผลประโยชน์ร่วมตาม

กระบวนการวางแผนด้านกลยทุธ์และการด�าเนนิการของ APNIC ทัง้นี ้ สภาบรหิารของ APNIC ได้อนมุตังิบ

ประมาณส�าหรบัปี 2011 เมือ่เดอืนธนัวาคม 2010 ทผ่ีานมา

รายงานประจ�าปี 2010 ของ APNIC
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ข้อมูลทางการเงิน
Statement of Financial Position

2010 2009 % change

(AU$) (AU$) from 2009

Current assets

Cash 5,886,958 7,201,988 -18%

Restricted cash – ISIF grant program 66,891 145,215 -54%

Term deposit investment 0 2,338,882 -100%

Receivables 878,766 496,734 77%

Others 838,841 819,017 2%

Total current assets 7,671,456 11,001,836 -30%

  

Non-current assets   

Other financial assets 1,137,515 1,127,795 1%

Property, plant and equipment 8,390,656 1,607,819 422%

Long term deposit investment 0 1,000,000 -100%

Total non-current assets 9,528,171 3,735,614 155%

Total assets 17,199,627 14,737,450 17%

Liabilities   

Payables 416,262 797,990 -48%

Provisions 1,693,652 1,004,861 69%

Unearned revenue 6,074,216 4,130,987 47%

Total liabilities 8,184,130 5,933,838 38%

Equity   

Share capital 1 1 0%

Reserves 128,003 166,674 -23%

Retained earnings 8,887,493 8,636,937 3%

Total equity 9,015,497 8,803,612 2%

Total liabilities & equity 17,199,627 14,737,450 17%

Notes:
The statement of financial position, statement of comprehensive income, and the cash flow statement are the 
consolidation of APNIC Pty Ltd accounts being recorded in AUD.

For a better understanding of APNIC Pty Ltd’s financial position and performance, as represented by the 
results of its operations for the financial year ended 31 December 2010, the statement of financial position 
and the statement of comprehensive income  should be read in conjunction with the annual statutory financial 
report and the audit report contained therein.

รายงานประจ�าปี 2010 ของ APNIC
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Statement of Comprehensive Income

2010 2009 % change
(AUD) (AUD) from 2009

Revenue

Interest income 397,689 566,854 -30%

IP resource application fees 1,373,986 1,194,713 15%

ISIF grant administration received 105,392 124,777 -16%

Membership fees 10,199,249 7,863,971 30%

Non-member fees 155,382 125,598 24%

Per allocation fees 994,276 1,542,369 -36%

Reactivation fees 17,550 8,876 98%
Sundry income 205,760 161,852 27%

   

Sub-total 13,449,284 11,589,010 16%

Exchange rate gain/(loss) (18,471) (38,262) -52%

Total revenue 13,430,813 11,550,748 16%

Expenditure

Communication expenses 339,964 156,901 117%

Depreciation expense 696,640 718,927 -3%

Donation/sponsorship 205,987 122,378 68%

ICANN contract fees 321,172 358,696 -10%

ISIF grant administration expense 105,392 124,777 -16%

Meeting and training expenses 249,401 138,457 80%

Membership fees 53,663 69,496 -23%

Other operating expenses 1,387,619 1,026,675 35%

Professional fees 554,295 591,140 -6%

Rent and outgoings 1,418,314 611,804 132%

Salaries and personnel expenses 6,507,584 6,033,254 8%
Travel expenses 1,404,527 1,404,359 0%

   
Total expenditure 13,244,558 11,356,864 17%

Operating profit before income tax expense 186,255 193,884 -4%
Income tax expense/(benefit) (64,301) 48,830 -232%

   
Operating profit after income tax 
expense

250,556 145,054 73%

รายงานประจ�าปี 2010 ของ APNIC
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Cash Flow Statement

For the year ended 31 December

2010 2009 % change

(AUD) (AUD) from 2009

Cash flows from operating activities:

Receipts from Members and customers 14,859,277 10,998,262 35%

Payments to suppliers and employees (12,227,309) (11,079,607) 10%

2,631,968 (81,345) -3336%

Interest received 528,573 599,800 -12%

Income tax paid (76,925) (208,418) -63%

Net cash inflow from 
operating activities

3,083,616 310,037 895%

  

Cash flows from investing activities:

Payments for property, plant and equipment (7,829,216) (556,363) 1307%

Proceeds from sale of property,  
plant and equipment

3,125 5,696 -45%

Net cash inflow/(outflow) 
from investing activities

(7,826,091) (550,667) 1321%

Net decrease in cash held: (4,742,475) (240,630) 1871%

Cash at the beginning of the financial year 7,201,988 6,707,734 7%

Decrease in term deposits maturing in the next three months 3,417,206 661,119 417%

Effects of exchange rate changes on cash 10,239 73,765 -86%

Cash reserve at the end of 
the financial year

5,886,958 7,201,988 -18%

รายงานประจ�าปี 2010 ของ APNIC
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ผู้สนับสนุนของ APNIC

APNIC –แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อองค์กรเหล่านี้ที่ได้สนับสนุนการด�าเนินการและกิจกรรมการฝึกอบรม
ในปี 2010

ผู้สนับสนุนการฝึกอบรมในปี 2010
• .LK Domain Registry, Sri Lanka
• BrightHost Australia
• China Network Information Centre (CNNIC)
• China Telecom
• DST Multimedia Sdn Bhd Brunei
• Extreme Broadband Malaysia
• ICT Leadership and Management Academy, Brunei
• IDA Singapore
• INET Thailand
• International Training Institute (ITI) Papua New Guinea
• IPv6 Thailand
• ISOC Kolkata
• ISP Association of Bangladesh (ISPABD)
• Mobicom Mongolia
• Mobinet Mongolia
• Myanmar Computer Federation (MCF)
• Myanmar Post and Telecommunications (MPT)
• National Internet Exchange of India (NIXI)
• National University of Laos (NUOL)
• Nepal Internet Exchange (NPIX)
• Republic Polytechnic Singapore
• The University of Nottingham Malaysia Campus 

(UNMC)
• TOT Thailand

ผู้จัดการฝึกอบรมในปี 2010
• New Zealand Network Operators Group (NZNOG)
• South Asia Network Operators Group (SANOG)
• Global IPv6 Summit
• Networkers Society of Pakistan (NSP)
• Pacific Island Telecommunication Association (PITA)
• ISOC Hong Kong
• Hong Kong Internet Exchange (HK-IX)
• DotAsia Organisation

• Asia Pacific Networking Group (APNG)
• intERlab Thailand
• Asia Pacific Advanced Network (APAN)
• MekongNet Cambodia
• AnAnA Computer Cambodia
• PacINET
• Pacific Network Operators Group (PacNOG)
• Indonesian Internet Service Providers Association (APJII)

ผู้สนับสนุนด้านเทคนิคในปี 2010

• HKIX
• PIPE
• SOUL
• Telstra 
• WIDE

พบกับผู้สนับสนุน
• Alcatel Lucent
• CNNIC
• Google
• Hurricane Electric (HE)
• INET
• IPv6 Thailand
• JPNIC
• KISA
• National University of Laos
• Next Byte
• On the Net
• PHCOLO
• Telstra
• TM
• TOT
• TWNIC
• VOCUS

รายงานประจ�าปี 2010 ของ APNIC
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