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ผู้อ�ำนวยการทั่วไป APNIC

อารัมภบทจากผู้อ�ำนวยการทั่วไป
ในช่วง 2 ทศวรรษทีผ่ า่ นมา APNIC ได้ววิ ฒ
ั นาการ
ทัง้ ในฐานะทีเ่ ป็นองค์กรและชุมชน ณ ตอนนี้ ในปีที่
20 ของเรา เรายังต้องปรับปรุงและเปลีย
่ นแปลงต่อ
ไปโดยไม่สิ้นสุด
เราได้ ใ ช้ ท ศวรรษแรกของเราในการสร้ า งสรรค์
บริการที่เชื่อถือได้ส�ำหรับภูมิภาคนี้ โดยการกระจาย
ทรัพยากรหมายเลขอินเทอร์เน็ต และโดยการอบรม
และการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมหลั ก และความ
รับผิดชอบของเรา บริการเหล่านั้นยังมีอยู่เรื่อยๆ
และยังคงเป็นกิจกรรมหลักของ APNIC
เราได้ใช้ทศวรรษที่สองของเราในการยกระดับและ
ขยายบริการให้มากขึ้น พยายามท�ำให้โครงสร้าง
พืน้ ฐานของเราแข็งแกร่งขึน้ ทางเทคนิคและ “มัน่ คง
ขึ้น” ในทุกแง่มุม และขยายการศึกษาและโครงการ
สัญจรไปสู่พื้นที่ใหม่ๆ ที่เด่นที่สุดคือ ขยายไปยัง
ภาครัฐ
ในขณะที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราก็มีจ�ำนวน
สมาชิ ก ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และการจั ด สรรทรั พ ยากรแบบ
ทวีคูณในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาดังที่รายงาน
ฉบับนี้ได้แสดงให้เห็น จึงไม่น่าประหลาดใจเลยที่
APNIC ในฐานะทีเ่ ป็นองค์กรได้เติบโตตามไปด้วย
แต่เราก็ภูมิใจที่จัดการกับการเติบโตของเราให้เป็น
แบบเชิงเส้นได้

1993

ในปี 2012 ที่ผ่านมานี้ เราประสบความส�ำเร็จใน
การพัฒนาบริการที่ส�ำคัญ ปรับปรุงให้สามารถ
เข้าถึงบริการหลักเกือบทั้งหมดได้หลายวิธี เราได้
ด�ำเนินกิจกรรมสัญจร IPv6 ของเราอย่างต่อเนื่อง
ทั้งกระตุ้นและช่วยเหลือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการ
จัดท�ำแผนการวางระบบ เราท� ำให้กิจกรรมการ
อบรมของเราก้าวหน้าขึ้น และสร้างสรรค์วิธีการ
ใหม่ทจี่ ะจัดการอบรมทีอ่ อกแบบตามความต้องการ
และให้ค�ำปรึกษาความช่วยเหลือทางวิศวกรรม ซึ่ง
เปิดสอนโดยยึดหลักการคืนทุน
ในปี 2012 เราท�ำงานกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในภาค
รัฐมากขึน้ ทัง้ โดยตรงและผ่านกระบวนการระหว่าง
รัฐบาลทั้งในภูมิภาคและระดับโลก เรามีส่วนร่วม
มากขึ้นในหัวข้อเรื่อง “การก�ำกับดูแลอินเทอร์เน็ต”
พร้อมกับการที่อินเทอร์เน็ตมีความส�ำคัญยิ่งขึ้น
และกระบวนการมีส่วนร่วมนี้จะยังมีอย่างต่อเนื่อง
เราตระหนักว่า กิจกรรมเหล่านี้ไม่สามารถถูกมอง
ว่าเป็น “ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินธุรกิจ” นอกเหนือ
จากความรับผิดชอบหลักได้อีกต่อไป APNIC เป็น
องค์กรอิสระและมีทรัพยากรพร้อม เรามีบทบาท
เฉพาะตัวและส�ำคัญในระบบนิเวศของอินเทอร์เน็ต
และไม่ อ าจคาดหวั ง ให้ ผู ้ อื่ น ท� ำ หน้ า ที่ แ ทนหรื อ
ปกป้องเราได้

ในช่วงปีหน้า APNIC จะสนับสนุนและกระตุ้นให้
ผู้เข้าร่วมในชุมชนอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกทุกท่านเข้าร่วมในการอภิปรายเรื่อง “การ
ก�ำกับดูแลอินเทอร์เน็ต” ที่ส�ำคัญ งาน IGF หรือ
การประชุ ม การก� ำ กั บ ดู แ ลอิ น เทอร์ เ น็ ต ในครั้ ง
ถัดไปจะจัดขึ้นที่อินโดนีเซียในช่วงเดือนตุลาคม
2013 และเป็นโอกาสครัง้ ส�ำคัญและจ�ำเป็นส�ำหรับ
การแจ้งข้อความส�ำคัญนี้ทั่วทั้งชุมชนของเรา
ในปีที่ 20 นี้ ผมหวังว่า ท่านจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชนและเรื่องราวของ APNIC ไม่ว่าท่านจะ
เป็นผู้มาใหม่หรือท�ำงานมานานแล้ว ไม่ว่าบทบาท
ของท่านหรือความเกี่ยวข้องใดๆ ที่ท่านมีในชุมชน
ของเรา ผมเห็นคุณค่าในการที่ท่านท�ำประโยชน์ใน
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง
ของสมรรถนะและเสียงโดยรวมของเอเชียแปซิฟิก

พอล วิลสัน
ผู้อ�ำนวยการทั่วไป

ศูนย์ข้อมูลเครือข่ายแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Network Information Centre หรือ APNIC) ก่อตั้งขึ้นในโตเกียวในปี 1993 และใช้ชื่อว่า apnic.net
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สารจากประธาน EC
ในฐานะประธานสภาผู ้ บ ริ ห าร ผมถื อ ว่ า เป็ น
เกียรติอย่างสูงที่ได้มีโอกาสพูดถึงความส�ำเร็จของ
APNIC

คณะเลขาธิการ APNIC ยังคงท�ำงานอย่างมั่นคง
ในปี 2012 ขอบคุณทั้งการเติบโตอย่างเข้มแข็ง
ของสมาชิกภาพและความพยายามอย่างยิ่งใหญ่
ของพนักงาน ซึ่งน�ำโดยผู้อ�ำนวยการทั่วไปของเรา
และทีมผู้บริหารระดับสูง ซึ่งสภาผู้บริหารภูมิใจมาก
มุ่งมั่นที่จะท�ำให้แน่ใจว่า มีการพิจารณา
อินเทอร์เน็ตและการใช้อินเทอร์เน็ตในหลายแง่มุมใน
การประชุมระหว่างประเทศ หนึ่งในกิจกรรมหลัก
ของเราเมื่อปีที่แล้วคือ ความพยายามที่จะท�ำให้
เกิ ด การประชุ ม ระดั บ โลกเกี่ ย วกั บ โทรคมนาคม
นานาชาติ ขึ้ น (World Conference on
International Telecommunication หรื อ
WCIT) ของสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ
APNIC

(International Telecommunication Union
หรื อ ITU) ซึ่ ง ได้ มี ก ารแก้ ไ ขสนธิ สั ญ ญาความ
ตกลงโทรคมนาคมนานาชาติ (International
Telecommunications Regulations หรือ ITR)

เราให้ความส�ำคัญกับการท�ำให้มนั่ ใจว่ากฎระเบียบ
ใหม่นี้จะไม่ท�ำลายระบบนิเวศของอินเทอร์เน็ต อีก
ทั้ง APNIC ยังได้อุทิศเวลาและความพยายาม
อย่างมากที่จะแจ้งถึงการหารือกันในขั้นต้นและ

ช่วยคณะผูแ้ ทนระดับชาติให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการท�ำงานของอินเทอร์เน็ตและมาตรการ
ด้านกฎระเบียบที่มีการเสนอไว้ ผมพบว่า ความ
พยายามของ APNIC ทีส่ นับสนุนให้เอเชียแปซิฟกิ
เข้าร่วม WCIT นั้นน่าประทับใจ แม้ว่าคณะผู้แทน
ยังจะไม่มีต�ำแหน่งที่ชัดเจน ผมรู้สึกว่ามีการท�ำ
หน้าที่ตัวแทนชุมชนอินเทอร์เน็ตได้ดีที่การประชุม
ในเดือนธันวาคม พร้อมค�ำขอบคุณที่ APNIC มีสว่ น
ร่วมอยูไ่ ม่นอ้ ยเลย
ยี่สิบห้าปีหลังจากที่มีการพัฒนา ITR ขึ้นมาเป็น
ครั้งแรก ระบบนิเวศของโทรคมนาคมนานาชาติได้
เปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งสิ้ น เชิ ง อิ น เทอร์ เ น็ ต ก็
เปลี่ยนแปลงไปมากด้วยเช่นกันในหลายแง่มุม ทั้ง
ขนาด แบนด์วิดท์ พื้นที่ครอบคลุม จ�ำนวนผู้ใช้
เทคโนโลยีการเข้าถึงและการส่งสัญญาณ แอพ
พลิเคชั่นที่ด�ำเนินงานบนอินเทอร์เน็ต จุดมุ่งหมาย
ที่ใช้อินเทอร์เน็ต ธุรกิจที่มีบนอินเทอร์เน็ต สิ่งที่
จะประสบความส�ำเร็จได้บนอินเทอร์เน็ต และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต ผลจาก
WCIT เมื่อไม่นานมานี้ ดูเหมือนจะแสดงให้เห็น
ว่าประเด็นส�ำคัญของอินเทอร์เน็ตทีว่ วิ ฒ
ั นาการขึน้
นั้นยังคงเป็นเรื่องยากมากส�ำหรับคนจ�ำนวนมากที่
จะเข้าใจ

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่น�ำ APNIC ให้เป็นอย่าง
ที่ เ ป็ น อยู ่ ต อนนี้ จะถู ก รวบรวมผ่ า น “โครงการ
ประวัติศาสตร์ APNIC” เราจะสามารถมองย้อน
กลับไปถึงความก้าวหน้าในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา
ของเรา ผมสงสัยว่า อีกยีส่ บิ ปีขา้ งหน้าจะเป็นเช่นไร
คณะเลขาธิการและสภาผู้บริหารได้พิจารณาถึง
ความหมายของทุกสิ่ง และจะแลกเปลี่ยน “วิสัยทัศน์
และพันธกิจ” ของเราในไม่ช้า เราจะยินดีมากที่จะ
ได้รบั ความคิดเห็นใดๆ จากท่าน ซึง่ เป็นสมาชิกของ
APNIC และจากชุมชนทีก
่ ว้างขึน้ ในเรือ่ งนี้ รายงาน
ประจ�ำปีฉบับนี้จะแสดงให้ท่านเห็นถึงขีดความ
สามารถในปัจจุบนั ของ APNIC และให้จดุ เริม่ ต้นที่
ดีแก่ทา่ นในการคิดว่า APNIC ควรมุง่ ไปทิศทางใด
ในยุคต่อไป เราเฝ้ารอทีจ่ ะได้ยนิ ในสิง่ ทีท่ า่ นจะบอก
เมื่อเราจะมีโอกาสเจอกัน

เมมุระ อะกิโนริ
ประธาน EC

ก้าวเข้าสู่ปีที่ยี่สิบเอ็ดในปี 2013 ยี่สิบปี
แห่ ง กิ จ กรรมและการจั ด งานซึ่ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด การ
APNIC

การจัดสรร IPv4 405 ครั้ง
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วิสัยทัศน์และพันธกิจของ APNIC
วิสัยทัศน์

อินเทอร์เน็ตระดับโลกที่เปิดกว้าง มีเสถียรภาพ และปลอดภัยที่ให้บริการชุมชนเอเชียแปซิฟิกโดยรวม

พันธกิจ

APNIC…
●●

ท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานควบคุมการลง
ทะเบียนอินเทอร์เน็ตภูมิภาคส�ำหรับเอเชีย
แปซิฟิกในการบริการชุมชนของสมาชิก
และบุคคลอื่นๆ

●●

สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ต
ที่ส�ำคัญเพื่อช่วยสร้างและบ�ำรุงรักษาสภาพ
แวดล้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ทนทาน

●●

ให้บริการลงทะเบียนอินเทอร์เน็ตที่มีความ
น่าเชื่อถือ ความเป็นกลาง และความถูกต้อง
ในระดับมาตรฐานที่สูงที่สุดที่เป็นไปได้

●●

ให้ภาวะผู้น�ำและการสนับสนุนวิสัยทัศน์ของ
บริษัทและชุมชน

●●

ให้ข้อมูล การอบรม และบริการสนับสนุนเพื่อ
ช่วยเหลือชุมชนในการสร้างและการจัดการ
อินเทอร์เน็ต

●●

ให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนา
อินเทอร์เน็ตในภูมิภาคตามความต้องการ
ในชุมชน APNIC ทั้งหมด

1994

การจัดสรร IPv4 513 ครั้ง

สมาชิก 27 ราย

เขตเศรษฐกิจ 12 แห่ง
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การดูแลปัญหาอินเทอร์เน็ตในเอเชียแปซิฟิก

สมาคม
อุตสาหกรรม
NGO

รัฐบาล/หนวยงาน
กํากับดูแล

เนื้อหา

กลุมผู
ดําเนินงาน
หนวยงาน
ดานมาตรฐาน

ผูขับเคลื่อนธุรกิจ

การเขาถึง

ผูใชงาน
อินเทอรเน็ต

APNIC ในระบบนิเวศของอินเทอร์เน็ต

ผูใหบริการ

แอพพลิเคชั่น
การลงทะเบียนชือ่

การ
ลงทะเบียน
หมายเลข
APNIC

เปนหนึ่งในหาของ RIR

การกระจายทรัพยากร
- เลขที่อยูไอพี
- เลข AS

บริการลงทะเบียน

การจัดสรร IPv4 993 ครั้ง

มื
ความรวม

ชมุ ชนอินเทอ
รเน
็

ร

1995

อ

บรกิ า

งานวิจัยดั้งเดิม
การเก็บขอมูลและการวัดผล
เอกสารเผยแพร
การจัดงานในทองถิ่น/ภูมิภาค/
ระดับโลก
การกํากับดูแลอินเทอรเน็ต
การรักษาความปลอดภัยทาง
อินเทอรเน็ต

การ

ภมู ภิ

ง APNIC
ชกิ ขอ
สม า

ต

- DNS แบบยอนกลับ
- การลงทะเบียนอินเทอรเน็ตรูตติ้ง
- การรับรองทรัพยากร
- การลงทะเบียน whois

สนบั สนุน

าคเอเช ปซิฟก
ยี แ

การพัฒนานโยบาย
การสรางสมรรถนะ

- การอบรม
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ
- การสัมมนา
- ทุนการศึกษา
- เงินทุนสนับสนุน

โครงสรางพื้นฐาน
- รูตเซิรฟเวอร
- IXP
- ความชวยเหลือ
ทางวิศวกรรม

การประชุม APNIC ครั้งแรกในกรุงเทพ เป็นเวลา 2 วัน มีผู้เข้าอบรมประชุม 82 ราย
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วัตถุประสงค์ในปี 2012
วัตถุประสงค์ในปี 2012

APNIC เข้าร่วมในกิจกรรมหลักหลายกิจกรรมเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ในปี 2012 ที่ได้รับแนวทางจากความคิดเห็นจากสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สนับสนุนการวางระบบ IPv6 ใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
APNIC ท�ำงานเพื่อสนับสนุนการวางระบบ IPv6

โดยท�ำให้ชุมชนเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัยและมี
ประโยชน์ที่สุดได้ปีนี้ APNIC ด�ำเนินกระบวนการ
กระจายทรัพยากรที่ง่ายขึ้น ท�ำให้เข้าถึง IPv6 ได้
ง่ายขึ้นเพื่อเป็นขั้นแรกของแผนการปรับเปลี่ยน
โปรแกรม APNIC IPv6 ได้เพิ่มโครงการสัญจร
และการเข้าร่วมในการจัดงานระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก และให้เนื้อหาที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น
ในการประชุมของ APNIC
การอบรมของ APNIC เพิ่มการเปิดสอนหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับ IPv6 ที่เป็นการฝึกหัดด้วยการ
ปฏิบัติจริง และ APNIC Labs ได้สร้างขึ้นตาม
การวัด IPv6 เพื่อช่วยองค์กรในการวางระบบ

มีส่วนช่วยในการโอนทรัพยากร
กระบวนการใหม่ส�ำหรับการโอน IPv4 ในปี 2012
ช่วยให้สมาชิกของ APNIC ได้ส่งคืนทรัพยากรที่
ไม่ได้ใช้งานกลับสู่ระบบเพื่อให้องค์กรที่จ�ำเป็นได้
น�ำทรัพยากรเหล่านั้นไปใช้ สมาชิกของ APNIC
ยังได้รับเลขที่อยู่ IPv4 จากสมาชิกที่ลงทะเบียน
อินเทอร์เน็ตในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งช่วยให้การโอน
IPv4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ตั้งแต่ปี 2011 โดยไม่
รวมถึงการควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ

ขยายขอบเขตและการเข้าถึงการอบรม
APNIC

เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการเข้ารับ
การอบรมและสื่อการอบรมภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงที่มีมาก APNIC ท�ำงานร่วมกับองค์กร
อื่นๆ เพื่อให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพสูง
ยิ่งขึ้นแก่ชุมชนอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ซึ่งท�ำให้การอบรมของ APNIC เข้าถึง
วิศวกรเครือข่ายในภูมิภาคเพิ่มขึ้นร้อยละ 30
โดยอาศัยหลักสูตรการอบรมที่สอนโดยตรงและ
มีภาคปฏิบัติ และมีการเรียนการสอนทางเว็บไซต์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากปี 2011

IPv6

1996

การจัดสรร IPv4 1050 ราย

สภาผู้บริหารชุดแรก โดยมีเจฟฟ์ ฮุสตัน และแซนจายาเข้าร่วมด้วย
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วัตถุประสงค์ในปี 2012
สนับสนุนการก�ำกับดูแลอินเทอร์เน็ต
ในฐานะที่เป็นกระบวนการที่มีผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหลายรายทั้งในและ
นอกภูมิภาค
ปีนี้ APNIC ได้สานสัมพันธ์กับรัฐบาลในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกและการประชุมระหว่างรัฐบาล
ต่างๆ ให้แข็งแกร่งขึ้นระหว่างเตรียมการประชุม
WCIT โดย APNIC น�ำเสนอความคิดเห็นของ
ชุมชนอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการ
ประชุม และช่วยภาครัฐจัดท�ำกรณีศึกษาส�ำหรับ
โมเดลที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายรายในการ
หารือเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลอินเทอร์เน็ต

1997

ให้ข้อมูลทางสถิติที่เชื่อถือได้จาก
การวิจัยและพัฒนา

มุ่งเน้นที่ความต้องการของเขต
เศรษฐกิจก�ำลังพัฒนา

การวิจัยและพัฒนาของ APNIC ซึ่งปัจจุบันคือ
APNIC Labs ได้ให้ข้อมูลการกระจายทรัพยากร
ที่เชื่อถือได้และข้อคิดเห็นให้กับชุมชน รวมถึง
การวัดการใช้ IPv6 ซึ่งองค์กรระดับสูงเช่น APEC
TEL และองค์กรใดๆ ที่จัดท�ำแผนส�ำหรับการโอน
IPv6 สามารถน�ำไปใช้อ้างอิงได้

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ Seed Alliance
โปรแกรมเงินทุนสนับสนุนและรางวัลของ ISIF
เอเชียที่ด�ำเนินการโดย APNIC ได้รับเงิน
สนับสนุนจ�ำนวน 1.5 ล้านเหรียญออสเตรเลีย
ตลอดช่วงสามปีข้างหน้าจากหน่วยงานความ
ร่วมมือการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสวีเดน

การจัดสรร IPv4 274 ครั้ง

(Swedish International Development
Cooperation Agency หรือ Sida) การบริจาค

นี้จะให้ทุนกับโครงการต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก แอฟริกา และลาตินอเมริกา

พนักงาน APNIC 5 ราย
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1998

การจัดสรร IPv4 166 ครั้ง

ง APNIC
ชกิ ขอ
สมา

การ

ขณะที่ APNIC ได้ววิ ฒ
ั นาการเพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน บริษทั ก็ได้ขยายพันธกิจให้กว้าง
ขึ้ น เพื่ อ ร่ ว มมื อ กั บ ผู ้ อื่ น ในนามของชุ ม ชนเอเชี ย
แปซิฟิก แต่หน้าที่การลงทะเบียนก็ยังคงส�ำคัญอยู่
ในช่วงปี 2012 APNIC ได้ปรับปรุงบริการสมาชิก
เพือ่ ให้เข้าถึงสมาชิกใหม่และสมาชิกในอนาคตของ
APNIC ได้ดียิ่งขึ้น

บรกิ าร

กิ จ กรรมหลั ก ของ APNIC คื อ การกระจาย
ทรัพยากรหมายเลขอินเทอร์เน็ต ซึ่งก็คือเลขที่อยู่
IPv4 และ IPv6 และเลขระบบท�ำงานอิสระ (เลข
AS ) การดู แ ลรั ก ษาฐานข้ อ มู ล รายละเอี ย ดการ
จดทะเบียนขององค์กรที่ใช้ทรัพยากรดังกล่าว และ
การให้บริการ DNS แบบย้อนกลับ

ชุมชนอินเทอ
รเน
็ต
ความรวมม
ือ

การให้บริการสมาชิกของ APNIC

ส น ั บ ส นุน

ภมู ภิ
าคเอเชยี แปซิฟก

การจัดตั้ง ICANN/IANA

IANA จัดสรรพื้นที่เลขที่อยู่ IPv6 เป็นครั้งแรก

10

การสำ�รวจของ APNIC ในปี 2012
การส�ำรวจของ APNIC ในปี 2012
APNIC รับแนวทางจากทั้งสมาชิกและชุมชนที่

กว้างขึ้น ในฐานะที่เป็นองค์กรบริการฐานสมาชิก
แบบเปิด ทุก 24 เดือน สภาผู้บริหารได้จัดให้มี
การส�ำรวจสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
เพื่อทราบความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับบริการ
และการด�ำเนินงานของ APNIC สภาผู้บริหาร
น�ำผลการวิจัยไปจัดท�ำกิจกรรมของ APNIC ใน
อนาคต
APNIC ได้เริ่มการส�ำรวจของ APNIC ในปี
2012 ในเดือนมีนาคม 2012 หลังจากอภิปราย

กลุ่มเป็นขั้นตอนแรกเพื่อหาข้อพิจารณาหลักๆ ไป
ก่อนแล้ว
ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น ผลการส�ำรวจในปี 2012
พบว่า มีอัตราความพึงพอใจสูงขึ้นจากผู้ตอบแบบ
ส�ำรวจในเขตเศรษฐกิจในกลุ่มที่พัฒนา
น้อยที่สุด

การส�ำรวจของ APNIC ในปี 2012 เก็บข้อมูล
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน และได้
รับแบบส�ำรวจที่ไม่เป็นโมฆะคืนมา 1,333 ชุด เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 67.9 จากแบบส�ำรวจที่ไม่เป็นโมฆะ
794 ชุดที่ได้รับคืนมาจากการส�ำรวจใน
ปีก่อน จากแบบส�ำรวจที่ไม่เป็นโมฆะที่ได้รับ
คืนมาทั้งหมด พบว่า ร้อยละ 73.5 มาจาก
ผู้ถือบัญชี และร้อยละ 26.5 มาจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ซึ่งในจ�ำนวนร้อยละ 26.5 ดังกล่าวนั้น ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่มาจากในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก มีผู้ตอบเพียงส่วนน้อยที่อยู่นอกเขตเอเชีย
แปซิฟิก

แบบส�ำรวจที่ไม่เป็นโมฆะได้รับคืนมา

1,333 ชุด

มาจากเขตเศรษฐกิจ
ในเอเชียแปซิฟิก

42
แห่งจากทั้งหมด
56 แห่ง

www.apnic.net/survey

73 5

. %

เป็นสมาชิกของ APNIC

ASO/AC สร้างขึ้นภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง ICANN และ RIR ทั้งสามรายในขณะนั้น
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การปรับปรุงการให้บริการสมาชิก
การปรับปรุงการให้บริการสมาชิก

สมาชิกของทีมให้บริการ APNIC เป็นจุดติดต่อจุดแรกระหว่างคณะเลขาธิการและชุมชน ติดต่อศูนย์ช่วยเหลือได้ในเวลา 09:00-21:00 น. (UTC +10) เพื่อให้
บริการสมาชิกที่อยู่ในเขตแบ่งเวลาในภูมิภาคนี้ได้ทุกเขต และให้บริการได้หลายภาษา ผลการส�ำรวจของ APNIC ในปี 2012 ระบุว่า สมาชิกของ APNIC
มีความพึงพอใจสูงต่อการจดทะเบียนของ APNIC และการบริหารจัดการ
www.apnic.net/helpdesk

IPv6 ที่คลิกเพียงครั้งเดียว
APNIC มุ่งมั่นที่จะจัดระเบียบการขอทรัพยากร

หมายเลขอินเทอร์เน็ต เพื่อที่สมาชิกปัจจุบันและ
สมาชิกใหม่จะได้รับทรัพยากรอย่างรวดเร็วและ
พร้อมใช้ที่สุด

ในช่วงปี 2012 ได้มีการขยายกระบวนการใน
การขอ IPv6 แบบคลิกเพียงครั้งเดียวไปยัง
หน่วยงานควบคุมการลงทะเบียนอินเทอร์เน็ต
แห่งชาติ (National Internet Registries
หรือ NIR) ส่งผลให้มีการแจกจ่าย IPv6 ไปยัง
สมาชิกของ NIR ได้เร็วขึ้น

สนับสนุน IRINN อย่างต่อเนื่อง
ในอดีต คณะเลขาธิการ NIR เป็นผู้ด�ำเนินการ
ขอทรัพยากรในนามสมาชิกทั้งหมด ในปัจจุบัน
ผู้ดูแลโฮสต์ของ NIR จัดสรรให้กับสมาชิกได้
เองโดยใช้ MyAPNIC วิธีการนี้ย่นระยะเวลาที่
สมาชิกของ NIR ใช้ขอ IPv6 ลงจากเวลาหนึ่งวัน
เต็มๆ ลงเหลือเพียงไม่กี่นาทีในเกือบทุกกรณี

ความร่วมมือระหว่าง APNIC สมาคมการ
แลกเปลี่ยนทางอินเทอร์เน็ตแห่งชาติอินเดีย

(National Internet Exchange of India หรือ
NIXI) และรัฐบาลอินเดียเป็นเวลาหลายปีได้ก่อ
ให้เกิด NIR ใหม่ส�ำหรับอินเดียในเดือนมีนาคม
2012 นั่นคือ การลงทะเบียนชื่อและหมายเลข
อินเทอร์เน็ตแห่งอินเดีย (Indian Registry for
Internet Names and Numbers หรือ IRINN)
APNIC ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังในการก่อตั้ง
IRINN ในชุมชนเครือข่ายของอินเดีย ในช่วง
ปลายปี 2012 พนักงาน APNIC ร่วมเดินทางกับ
พนักงาน IRINN ไปยังเมืองส�ำคัญๆ ของอินเดีย
หลายเมืองเพื่อน�ำเสนอ IRINN ให้กับว่าที่สมาชิก

และช่วยเพิ่มการรับรู้ของชุมชนอินเทอร์เน็ตชาว
อินเดียที่มีต่อบริการของ IRINN

APNIC ได้ย้ายส�ำนักงานจากโตเกียวไปยังบริสเบนโดยที่ยังคงท�ำงานตามปกติ ค่าใช้จ่ายรวมในการย้ายส�ำนักงานคือ 21,182 เหรียญสหรัฐ
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การปรับปรุงการให้บริการสมาชิก
แบบฟอร์มส�ำหรับสมาชิกใหม่
ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการสมัครสมาชิกของ
APNIC ใหม่ในปี 2012 โดยมีการเปลี่ยนจาก
แบบฟอร์มที่ต้องกรอกด้วยลายมือไปเป็นแบบ
ฟอร์มออนไลน์ที่ใช้งานง่าย แบบฟอร์มทาง
เว็บไซต์นี้ด�ำเนินการได้ง่าย ย่นระยะเวลาที่ใช้
ระหว่างการสมัครและรอการยืนยัน

สถิติในการบริการสมาชิก
MyAPNIC
ผูเยี่ยมชมลงทะเบียน

5,946 ราย
ผูเยี่ยมชมรายใหม

1,516 ราย
APNIC จัดการส�ำรวจสมาชิกเป็นครั้งแรก

ตั๋วคําปรึกษาที่ไดรับ

8,774 ใบ

ตั๋วธุรการที่ไดรับการแกไข

3,879 ใบ

บัญชีสมาชิกใหมที่สรางขึ้น

797 บัญชี

สินทรัพย์ของ APNIC คิดเป็น 1,034,306 เหรียญสหรัฐ
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การโอน IPv4
การโอน IPv4

จากความคิดเห็นในการส�ำรวจในปี 2012
บทบาทของ APNIC ในการโอนทรัพยากรไอพี
ควรรวมถึงการตรวจสอบและรายงานกิจกรรม
การโอน และพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อให้การโอน
ทรัพยากรเสร็จสิ้น APNIC ได้พยายามสร้าง
กระบวนการและขั้นตอนที่ช่วยให้การโอน IPv4
เป็นไปโดยสะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากเกิดการ
ขาดแคลนพื้นที่เลขที่อยู่ IPv4 ไปทั่วโลก การ
ใช้ IPv4 ในพื้นที่ที่จ�ำเป็นเพื่อช่วยลดภาระของ
การโอน IPv6 ของผู้ปฏิบัติการแต่ละรายเป็นสิ่ง
ส�ำคัญเนื่องจากทรัพยากร IPv4 ยังเป็นที่ต้องการ
อยู่มาก
ในปี 2012 ชุมชนอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกได้ออกนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบาย
การโอนในภูมิภาคอื่นๆ ตอนนี้ สมาชิกของ
APNIC สามารถส่งทรัพยากร IPv4 ไปยังหรือ
รับจากภูมิภาคอื่นๆ ที่มีนโยบายที่สอดคล้อง
กันได้ตามต้องการ ในเดือนตุลาคม 2012 ได้มี
กระบวนการโอนข้ามภูมิภาคเป็นครั้งแรกจาก
ภูมิภาค ARIN (อเมริกาเหนือ) มายังสมาชิก
ของ APNIC

1999

มีการจัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพิ่มเติมในช่วง
ปี 2012 เพื่อให้การโอนทรัพยากรเป็นไปได้อย่าง
เรียบร้อยและง่ายดาย

การลงทะเบียนโบรกเกอร์ไอพี
ตอนนี้ บนเว็บไซต์ของ APNIC มีรายชื่อของ
โบรกเกอร์ที่ยินดีปฏิบัติตามนโยบายของ APNIC
ทุกข้อที่จะอ�ำนวยความสะดวกในการโอนให้กับผู้
ถือเลขที่อยู่ของ APNIC แม้ APNIC ไม่ได้รับรอง
โบรกเกอร์อิสระรายใด แต่รายชื่อที่มีให้นั้น จะ
ช่วยให้สมาชิกทราบว่า โบรกเกอร์รายใดบ้างที่เข้า
ร่วมกับ APNIC และช่วยอ�ำนวยความสะดวกใน
กระบวนการโอน

ค�ำขอที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า
ตอนนี้ สมาชิกของ APNIC รายใดที่ต้องการรับ
บริการโอน IPv4 สามารถสมัครเพื่อขอทรัพยากร
ได้ล่วงหน้าก่อนจะหาที่ตั้ง นับเป็นทางเลือกใหม่
ในขณะนี้ส�ำหรับสมาชิกที่ต้องการทรัพยากรเพิ่ม
เพื่อให้มีรายชื่อติดอยู่ในที่สาธารณะ เพื่อที่ว่า
แหล่งเลขที่อยู่ IPv4 เพิ่มเติม สามารถหาที่ตั้ง
ของสมาชิก APNIC ที่ได้รับอนุมัติให้รับเลขที่อยู่

การจัดสรร IPv4 232 ครั้ง

การจัดสรร IPv6 5 ครั้ง

ดังกล่าวได้อย่างง่ายดาย ค�ำขอที่ได้รับการอนุมัติ
ล่วงหน้าต้องแสดงให้เห็นถึงความจ�ำเป็นที่จะใช้
ทรัพยากรภายใต้นโยบายการจัดสรร IPv4 ตาม
ปกติ

การโอนกลุ่มรายชื่ออีเมล
มีการจัดสร้างกลุ่มรายชื่ออีเมลสาธารณะ ที่ได้รับ
การโอนจาก apnic ขึ้นในปี 2012 เพื่อให้มีการ
ประชุมส�ำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับการโอน IPv4

ขั้นตอนระดับโลก
ผู้จัดการฝ่ายบริการทรัพยากรของ RIR ทั้งห้าแห่ง
ร่วมกันจัดท�ำกระบวนการโอนข้ามภูมิภาค เพื่อใช้
เป็นขั้นตอนการด�ำเนินงานในการโอน IPv4 ใน
ท้ายที่สุดแล้วการโอนข้ามภูมิภาคอาจท�ำได้ใน
ภูมิภาคของ RIR ทั้งห้าภูมิภาค
www.apnic.net/transfer

หลักสูตรการอบรมครั้งแรกในเขตเศรษฐกิจ 5 แห่ง (สิงคโปร์ ฮ่องกง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย)
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การรับรองทรัพยากร
การรับรองทรัพยากร

การรักษาความปลอดภัยระบบโดเมนเนม

APNIC เป็น RIR แห่งแรกที่รวมการผลิตระบบ
ย่อย RPKI เข้าไปในพอร์ทัลการบริการออนไลน์
ในปี 2009 ตอนนี้ APNIC ก�ำลังด�ำเนินการ
เพื่อให้ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ของ RPKI ที่อยู่ใน
APNIC เข้ากันได้กับพอร์ทัลการบริการออนไลน์
ของ RIPE NCC ซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนใน

ทั้งนี้เทคโนโลยีแบบเดียวกับที่ใช้ปรับปรุงการ
วัด IPv6 นั้นสามารถน�ำไปพัฒนาในการท�ำวิจัย
ในสาขาอื่นๆ ได้อีกด้วย ในปีนี้มีการน�ำขีดความ
สามารถเหล่านี้ไปใช้จับคู่กับการใช้การรักษา
ความปลอดภัยของ DNS (DNSSEC) ทั่วโลก

กระบวนการส�ำหรับองค์กรที่มีสินทรัพย์ในภูมิภาค
ทั้งสองแห่ง งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือ
อย่างต่อเนื่องกับ RIPE NCC ซึ่ง RIR ทั้งสอง
แห่งได้เปิดกว้างเพื่อการอบรมร่วมกันและแบ่งปัน
วัตถุดิบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน RPKI

www.apnic.net/dnssec

ส่วนโปรแกรมใหม่ของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
ใน MyAPNIC ช่วยให้สมาชิกของ APNIC มี
วิธีจัดการการรับรองทรัพยากรที่เรียบง่ายและมี
เสถียรภาพยิ่งขึ้น โดยอาศัยการปรับปรุงข้อมูล
โดยอัตโนมัติและการแจ้งเตือน “รูตติ้งจริง”
www.apnic.net/rpki

2000

การจัดสรร IPv4 353 ครั้ง

การจัดสรร IPv6 14 ครั้ง
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ทางเลือกโปรโตคอลการให้
บริการ
ทางเลื
อกโปรโตคอลการให้
บริการ Whois
Whois

APNIC ได้มีส่วนช่วยชุดเฉพาะกิจด้านวิศวกรรม
อินเทอร์เน็ต (Internet Engineering Task
Force หรือ IETF) โดยพยายามออกแบบ
โปรโตคอลใหม่ส�ำหรับบริการฐานข้อมูล Whois

ที่เรียกว่า โปรโตคอลการเข้าถึงข้อมูลการ
ลงทะเบียน (Registration Data Access
Protocol หรือ RDAP) โปรโตคอลใหม่นี้จะบอก
ถึงจุดอ่อนจ�ำนวนมากในโปรโตคอล WHOIS ใน
ปัจจุบัน มีการตั้งคณะท�ำงานในปีนี้ และก�ำลัง
จัดท�ำร่างอยู่หลายฉบับ โดยมีผู้อ�ำนวยการฝ่าย
เทคนิคของ APNIC เป็นหนึ่งในผู้เขียนคนส�ำคัญ

RDAP จะปรับปรุงบริการ Whois ระดับโลกใน

ด้านต่างๆ ดังนี้
●●

ท�ำให้ข้อค�ำถามและการตอบเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน

●●

ท�ำให้กลุ่มต่างๆ เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเป็น
มาตรฐานเดียวกัน

●●

ให้การสนับสนุนภาษานานาชาติ

●●

จัดท�ำบทบัญญัติส�ำหรับการลงทะเบียน
แต่ละประเภท

APNIC จัดการประชุมนโยบายเปิดแบบไม่มีเจ้าภาพร่วมขึ้นเป็นครั้งแรก

APNIC เป็นเจ้าภาพในการให้บริการน�ำร่องบน
rdap.apnic.net และจะส่งมอบบริการการผลิต
RDAP ในช่วงครึ่งหลังของปี 2013
www.apnic.net/rdap

สมาชิกเติบโตขึ้นร้อยละ 52
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สถิติ

3,511

741

736

2001

2012

2,947

2011

710

2010

575

2009
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กลาง
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145
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2000
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21

เล็กมาก

20

1997

2012

25

1996

2011

เล็ก

30

1996

ระดับขั้นสมาชิก
ใหญ่พิเศษ
ใหญ่มาก
ใหญ่
กลาง
เล็ก
เล็กมาก
รอง
รวม
บัญชีที่มิใช่สมาชิก

35

1995

www.apnic.net/stats

40

ระดับขั้นสมาชิก

กราฟเหล่ า นี้ แ สดงถึ ง การเพิ่ ม ขึ้ น ของสมาชิ ก
APNIC ในปี 2012 และปีทม
ี่ กี ารกระจายทรัพยากร
ทั้ง IPv4, IPv6 และเลข AS ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก

สมาชิกภาพแบ่งตามปี

สมาชิก (หลักรอย)

หน้ า ที่ ด ้ า นการลงทะเบี ย นที่ ส� ำ คั ญ ส่ ว นหนึ่ ง คื อ
การให้ข้อมูลสถิติในภูมิภาคเกี่ยวกับการกระจาย
ทรัพยากร โดยสามารถดูขอ้ มูลทัง้ ระดับภูมภิ าคและ
ระดับโลกได้ที่ www.apnic.net

ใหญมาก

ใหญพิเศษ

ปี
สมาชิกได้เพิม่ จ�ำนวนขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในช่วง
ห้าปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ
21.92 ระหว่างปี 2011 และปี 2012

การจัดสรร IPv4 60 ครั้ง

การจัดสรร IPv6 25 ครั้ง
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IPv6 /32 รวมสะสม แบ่งตามปี

การแจกจ่าย IPv6 แบ่งตามเขตเศรษฐกิจ
33 NZ

45 JP

40

29 HK
21 BD

35

47 SG

20 MY

30
25
20

552

65 ID

15

12 TH
10 KR
8 KH
8 TW
8 PK

10

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0

2000

5
1999

การจัดสรร IPv6 /32 (หลักพัน)

45

113 AU

66 IN

ปี

68 CN

การแจกจ่าย IPv6 แสดงให้เห็นว่ามีการเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในปี 2012 โดยทีม่ กี ารจัดสรร
ไปแล้วกว่า 42/32 การใช้ IPv6 เพิ่มขึ้นในเขตเศรษฐกิจหลายแห่ง โดยเพิ่มขึ้นมากใน
ออสเตรเลีย จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย ซึ่งเน้นให้เห็นถึงการยอมรับและการรับรู้ว่า IPv6
เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดส�ำหรับการเติบโตของอินเทอร์เน็ตในอนาคต ดูความพร้อมของผู้ใช้
บริการ IPv6 ขั้นปลายได้ที่ labs.apnic.net

สมาชิก 699 ราย

เขตเศรษฐกิจ 41 แห่ง

พนักงาน 32 ราย
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การแจกจ่าย IPv4 แบ่งตามเขตเศรษฐกิจ
64 BD

57 SG

93 CN

1,089

143 IN

50

42 NZ
34 MY
29 VN
25 PK
25 KR
20 TH
18 PH

45
40
35

การโอน

92 HK

การโอน IPv4 แบ่งตามไตรมาส

ระหวาง RIR
การโอนตลาด
การควบรวมและการเขาซื้อกิจการ

30
25
20
15
10

155 AU

5
0
1

2

3

4

ไตรมาส

145 JP
147 ID

ในปี 2012 ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และอินเดียมีการแจกจ่าย IPv4 มากที่สุด
เมื่อแบ่งตามเขตเศรษฐกิจ ในการโอน IPv4 นั้น ไม่สามารถวินิจฉัยถึงรูปแบบของ
ขนาดการโอนได้อย่างชัดเจน แม้วา่ ออสเตรเลียจะเป็นประเทศทีม่ กี ารโอนทรัพยากร
มากที่สุด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2012 มีการโอนระหว่าง RIR รวมสี่ครั้ง

APNIC 11 ในกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย APNIC 12 ในไทเป ไต้หวัน
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จ�ำนวนเลข AS รวมสะสม แบ่งตามปี

จ�ำนวนเลข AS แบ่งตามเขตเศรษฐกิจ

9

399 HK

328 TH

302 TW
281 SG
267 PH

612 IN

7
6

227 VN
166 BD
151 MY

681 ID

8,349

5
4

737 CN
3

1,402 AU

2

1,017 KR

1

83 PK
49 KH
43 MN
41 NP
26 AF
20 LK
12 LA
10 FJ
9 NC PG
7 AP BN
6 GU
5 VU WS MM BT
4 MO FM SB MV
3 PF
2 AS NF NR TO
1 KP CK MH MP
NU PW TK WF

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2006

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1997

1998

1996

1995

1996

1,030 JP
0

1994

การจัดสรรเลข AS (หลักพัน)

8

359 NZ

ปี
การเติบโตของเลขระบบท�ำงานอิสระ (AS) ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างสม�่ำเสมอตลอดปีที่ผ่านมา
โดย APNIC จัดสรรไป 8,349 หน่วยในปี 2012 การจัดสรรทั่วโลกของเลข AS ยังคงที่อยู่
ที่ราว 5,000 หน่วยต่อปี

2002

การจัดสรร IPv4 301 ครั้ง

การจัดสรร IPv6 86 ครั้ง
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การปรับปรุ
การ งมอบบริการ
การปรั
บงการส่
ปรุงมอบบริ
งการส่
ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ได้รับเงินอุดหนุนจากสมาชิก APNIC จึงต้องท�ำให้แน่ใจว่าหน่วยงานได้ท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ พร้อมด้วยความรับผิดชอบ
อย่างเต็มที่แก่สมาชิกของ APNIC และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคิดเห็นจากการส�ำรวจในปี 2012 ระบุว่า สมาชิกพึงพอใจกับระดับการให้บริการของ APNIC โดย
ให้คะแนนที่ 5.71 จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน APNIC ได้ท�ำงานเพื่อปรับปรุงการส่งมอบบริการในหลายๆ ด้านในช่วงสองปีที่ผ่านมา และความพึงพอใจของสมาชิก
ที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นความคิดเห็นที่น่ายินดีส�ำหรับความพยายามที่ได้ทุ่มเทไป

มีการจัดระเบียบระบบธุรกิจ
APNIC น�ำระบบการวางแผนทรัพยากรในบริษัท
(Enterprise Resource Planning system)
แบบเบ็ดเสร็จมาใช้ในปี 2012 เพื่อเพิ่มผลผลิต

ทั่วทั้งองค์กร และช่วยให้น�ำทรัพยากรที่ได้รับเงิน
อุดหนุนจากสมาชิกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ลักษณะส�ำคัญบางประการของโซลูชั่นที่น�ำ
มาใช้ประกอบด้วย

●●

การรายงานตามเวลาจริง

●●

การไหลของงานและกระบวนการอนุมัติ
แบบอัตโนมัติ

●●

ท�ำหน้าที่ทางการเงินทั้งหมดได้โดยการใช้
แอพพลิเคชั่นแบบบูรณาการเพียงตัวเดียว

●●

การท�ำงานร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบกับ
แอพพลิเคชั่นการจัดการค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางของ APNIC

●●

ร่องรอยการตรวจสอบธุรกรรมและผู้ใช้
ทั้งหมดที่ครบถ้วน

LACNIC เป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็น RIR รายที่สี่

มีการเปิดตัวศูนย์ช่วยเหลือของ APNIC

APNIC เริ่มจัดอบรม IPv6
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การปรับปรุงการส่งมอบบริการ
การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการด�ำเนินงาน
เครื่องจักรเสมือน

การย้ายที่ตั้งโคโล (Co-lo)

ในปี 2012 หน่วยให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure Services Unit หรือ IS) ได้
ย้ายเครื่องจักรในการผลิตเกือบทั้งหมดไปยัง
แพลตฟอร์มเสมือนเพื่อที่จะจัดการกับทรัพยากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ให้มีช่วงเวลาที่
เครื่องจักรต้องหยุดท�ำงานส�ำหรับการให้บริการ
ภายนอก ระบบเสมือนช่วยให้เครื่องจักรท�ำงาน
ไปเรื่อยๆ และช่วยให้ทีม IS ปรับปรุงค่าความ
น่าเชื่อถือของทั้งระบบได้

บริการโครงสร้างพื้นฐานของ APNIC ได้ย้าย
เซิร์ฟเวอร์หลักไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ในปี 2012 เพื่อ
ให้เป็นคลังเก็บข้อมูลและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายที่ดียิ่งขึ้น
การย้ายที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ 92 ตัวเสร็จสิ้นใน
สองเดือนโดยไม่ได้รบกวนการให้บริการที่
เกี่ยวข้องใดๆ เลย สิ่งอ�ำนวยความสะดวกแห่งใหม่
ใช้ไฟฟ้าจาก Next DC ในบริสเบนช่วยปรับปรุง
ความน่าเชื่อถือ มีพื้นที่ว่างให้ขยายตัวได้ และ
ลดความซับซ้อน ซึ่งช่วยให้เราน�ำเสนอบริการที่
ปรับปรุงแล้วให้กับสมาชิกของ APNIC และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปัจจุบันนี้ สามารถเคลื่อนย้ายบริการได้อย่าง
ง่ายดายไปทั่วทั้งศูนย์ข้อมูล APNIC ซึ่งช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถของ APNIC ในการส�ำรอง
ข้อมูล การฟื้นตัวจากภัยธรรมชาติ การวางระบบ
ใหม่ และงานบริหารในระบบพื้นฐาน

2003 การจัดสรร IPv4 422 ครั้ง

การจัดสรร IPv6 50 ครั้ง

APNIC สนับสนุนรูตเซิร์ฟเวอร์ครั้งแรกในโซล
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การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท
ทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาพนักงาน

การใช้สื่อสังคมในการรับสมัครงาน

APNIC ได้แนะน�ำกรอบการท�ำงานด้านการ
จัดการสมรรถนะในปี 2012 เพื่อปรับปรุงการ

มีการขยายสื่อสังคมของ APNIC ไปยัง
LinkedIn และ Seek เพื่อจุดมุ่งหมายในการ
รับสมัครงาน ซึ่งช่วยให้เราก้าวข้ามภูมิภาคไปได้
เพื่อจะดึงดูดว่าที่ผู้สมัครที่ดีที่สุดที่มีทักษะทาง
ภาษาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการสมาชิกได้ดียิ่งขึ้น
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่

รับสมัครงาน การอบรม และการพัฒนาการปฏิบัติ
งาน งานชิ้นแรกเป็นการให้ค�ำปรึกษาพนักงาน
เกี่ยวกับสมรรถนะที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินงานใน
ทุกบทบาทและการปรับค�ำอธิบายบทบาทใน
การท�ำงาน ซึ่งจะช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ
APNIC ในการรับสมัครงาน การอบรม และ
การพัฒนาการท�ำงานในอนาคต และเป็นการ
ดึงดูดและรักษาพนักงานที่ดีที่สุดไว้ให้อยู่กับ
คณะเลขาธิการ APNIC

au.linkedin.com/company/apnic

เว็บไซต์ของ APNIC มีให้เข้าชมผ่านทาง IPv6

สมาชิก 877 ราย
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เขตเศรษฐกิจ 46 แห่ง

ชุมชนอินเทอ
รเน
็ต
ความรวมม
ือ
กา ร
สนับสนุน

บรกิ าร

วิศวกรเครือข่ายที่มีทักษะทางเทคนิคที่จ�ำเป็นเพื่อ
สร้างและดูแลโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายนั้น
เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยให้อินเทอร์เน็ตเติบโต
ขึ้นอย่างมีประสิทธิผล APNIC ได้เน้นที่จะ
ตอบสนองความต้องการของเขตเศรษฐกิจที่
ก�ำลังพัฒนาในเอเชียแปซิฟิก โดยมองหาหุ้นส่วน
ทางกลยุทธ์จากองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการเติบโตของอินเทอร์เน็ตในภูมิภาค
นี้ APNIC เห็นถึงคุณค่าของศักยภาพและ
สมรรถนะของมนุษย์ และพลังของอินเทอร์เน็ต
ที่มีต่อการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลก

ของ APNIC
าชกิ
สม

การสนับสนุน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ภมู ภิ
าคเอเชยี แปซิฟก

พนักงาน 40 ราย

มีการจัดตั้ง NRO – APNIC เข้าร่วม
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การขยายขอบเขตการอบรมของ APNIC
การขยายขอบเขตการอบรมของ APNIC

ในปี 2012 APNIC ได้เน้นเพิ่มการวางระบบ IPv6 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยจัดการอบรมและ
ให้บริการทางการศึกษา เมื่อไม่นานมานี้ ร้อยละ 30 ของหลักสูตรการอบรมของ APNIC ทั้งหมด
เป็นเรื่อง IPv6 หลักสูตร eLearning ส�ำหรับ IPv6 ได้เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจากปี 2011 จึงเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ดีว่า IPv6 ได้รับความสนใจอย่างมากจากอุตสาหกรรมนี้

จ�ำนวนของการอบรมที่เป็นการสอนโดยตรง
เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 9 และจ�ำนวนผู้เข้า
อบรมรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จาก 1813 ราย
เป็น 2347 ราย

●●

สถานที่ส�ำหรับการจัดหลักสูตรอบรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 9

●●

จ�ำนวนชั้นเรียน eLearning เพิ่มขึ้นร้อยละ
22 และจ�ำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมดเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 19

73
สถานที่ตั้ง (เมือง) 33
จำนวนเขตเศรษฐกิจ 25
จํานวนผูอบรมรวม
จำนวนหลักสูตรรวม

(67)

(36)

การปรับปรุง
●●

สอนโดยตรง

มีชั้นเรียนทางเว็บไซต์เพิ่มขึ้น
การอบรมของ APNIC ได้เพิ่มความถี่และจ�ำนวน
หลักสูตรให้มากขึ้นเพื่อเข้าถึงผู้เข้าอบรมได้มาก
ขึ้นเนื่องจากชั้นเรียนทางเว็บไซต์ได้รับความ
นิยมสูง eLearning เป็นทางเลือกที่ยืดหยุ่นและ
ประหยัดต้นทุนส�ำหรับผู้รับการอบรมของ APNIC
โดยมีสามหลักสูตร แต่ละหลักสูตรใช้เวลาหนึ่ง
ชั่วโมง เปิดให้เรียนในเขตแบ่งเวลาสามเขตในทุกๆ
สองสัปดาห์ หลักสูตรเหล่านี้ให้บริการส�ำหรับ
เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอนุภูมิภาค
แปซิฟิก/โอเชียเนีย

2347

(1813)

24
สถานที่ตั้ง (เมือง) 23
จำนวนเขตเศรษฐกิจ 9
จํานวนผูอบรมรวม
จำนวนหลักสูตรรวม

858

eLearning
จำนวนหลักสูตรรวม

93

(76)

จํานวนผูอบรมรวม

2012
2004 การจัดสรร IPv4 568 ครั้ง

(23)

IPv6

(2011)

932

(786)

การจัดสรร IPv6 57 ครั้ง
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การขยายขอบเขตการอบรมของ APNIC
สภาพแวดล้อมในการอบรมแบบเสมือน

training.apnic.net

ความร่วมมือในภูมิภาค

ปีนี้ ห้องอบรมของ APNIC ได้ย้ายไปอยู่ในสภาพ
แวดล้อมแบบเสมือนบนเซิร์ฟเวอร์ของ MacMini
ซึ่งจ�ำลอง เราเตอร์อินสแตนซ์ 20 เครื่องและ
การเชื่อมต่อทั้งหมด ผู้อบรมจะมีอุปกรณ์พกพา
ชิ้นเล็กๆ สามเครื่องช่วยให้สร้างห้องอบรมขึ้น
มาได้ภายในเวลา 10 นาทีบนเครือข่ายท้องถิ่น
ใดๆ ก็ได้ ซึ่งช่วยให้ทีมอบรมจัดการอบรมพร้อม
กันได้สามกลุ่มในเวลาเดียวกันในห้องอบรมของ
APNIC โดยไม่ถูกรบกวนจากการเชื่อมต่อที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ

การมีหลักสูตรและสื่อการอบรมเพิ่มขึ้นน�ำไปสู่
การเปิดตัว training.apnic.net ซึ่งรวบรวม
เนื้อหาในการอบรมของ APNIC ไว้ด้วยกันใน
พอร์ทัลเดียวที่สืบค้นได้ง่าย เว็บไซต์ใหม่นี้มีขึ้น
เพื่อให้เข้าถึงการอบรมของ APNIC และบริการ
ทางการศึกษาได้มากขึ้น เป็นการตอบสนองต่อ
ความคิดเห็นของสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การขยายการอบรมในปีนี้ส่วนหนึ่งมาจาก
การเพิ่มความร่วมมือกับหุ้นส่วนทั้งรายใหม่และ
รายเดิม เจ้าภาพ และองค์กรที่ให้การอุปถัมภ์
ทั่วทั้งภูมิภาค ผู้อบรมของ APNIC และผู้อบรม
จากสหพันธ์ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Systems
Consortium หรือ ISC) และทีม Cymru ได้ร่วม
กันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันในภูมิภาค
และ APNIC ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ
(MoU) สี่ฉบับในปี 2012 ดังนี้

ห้องอบรมเสมือนมีประสิทธิผลมากและท�ำให้เรา
สามารถแบ่งปันขีดความสามารถนี้ในข้อตกลง
บันทึกความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยธากา (Dhaka
University) และสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
แห่งจีน (China Internet Service Provider
Association หรือ CNISP)

training.apnic.net

●●

สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแห่งจีน
(China Internet Service Provider
Association หรือ CNISP)

●●

สาขาสังคมอินเทอร์เน็ตของบังกลาเทศ

(Internet Society Bangladesh Chapter
หรือ ISOC-BD)

มหาวิทยาลัยธากา (Dhaka University
หรือ DU)
●● สถาบันการฝึกอบรมนานาชาติ ศูนย์ปาปัว
นิวกินี ส�ำหรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต (International Training
●●

Institute PNG Centre for Advancement
of Internet Technology หรือ ICIT)

การให้บริการอบรมได้ขยายออกไปในเขตเศรษฐกิจกว่า 25 แห่ง
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กรณีศึกษา: IPv6 ที่มองโกเลีย
การวางระบบ ICT ในมองโกเลียเผชิญกับความ
ท้าทายที่ไม่เหมือนกับที่อื่นใด เนื่องจากจ�ำนวน
ประชากรที่เบาบางและต�ำแหน่งที่ตั้งที่ไม่มี
ทางออกทะเล หากมองข้ามความท้าทายเหล่า
นี้ไป มองโกเลียถือเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจที่มี
เศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
และกลายเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางอินเทอร์เน็ต
ที่ทรงอิทธิพลอย่างรวดเร็ว APNIC ได้ท�ำงานร่วม
กับผู้เชี่ยวชาญด้านชุมชนอินเทอร์เน็ตท้องถิ่นเพื่อ
ปรับปรุงการเติบโตของอินเทอร์เน็ต โดยเน้นที่
การวางระบบ IPv6 ประโยชน์ที่ได้รับจากแนวทาง
นี้ก็คือ การแสดงประเด็นด้านความส�ำคัญที่
ชุมชนอินเทอร์เน็ตในท้องถิ่นต้องเผชิญ ทั้งใน
ภูมิภาคและทั่วโลกในปัจจุบัน และการให้ชุมชน
อินเทอร์เน็ตในท้องถิ่นได้เข้าร่วมการอบรม
ระดับโลก
การประชุมเชิงปฏิบัติการ IPv6 ที่มองโกเลีย
ที่จัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2012 ในอูลานบาตอร์
มีวิศวกรในท้องถิ่นให้ความสนใจเข้าร่วม 40 ราย
ความส�ำเร็จอย่างมากในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หาก

ไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าภาพในท้องถิ่นที่ท�ำ
พิธีเปิดและปิด และมอบใบรับรองการอบรม มีสื่อ
ท้องถิ่นมากมายมาร่วมในพิธีเปิด และประธาน
บริหารของ Mobicom ผู้ประกอบการโทรศัพท์มือ
ถือที่ใหญ่ที่สุดในมองโกเสีย ก็ปรากฏตัวในงาน
ด้วยเช่นกัน
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ นีช้ ว่ ยให้ผเู้ ข้าอบรม
เข้าใจและได้สมั ผัสกับ IPv6 โครงสร้าง การท�ำงาน
และคุณสมบัตทิ างเทคนิคของระบบดังกล่าว
ด้วยความที่หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเข้มข้น
จึงช่วยให้สามารถอภิปรายการก�ำหนดเลขที่อยู่
และสถาปัตยกรรมของ IPv6 ได้อย่างละเอียด และ
สามารถตรวจสอบประเด็นเกี่ยวกับการวางระบบ
การปรับเปลี่ยน และการใช้ร่วมกับ IPv4 ได้
ผู้เข้าอบรมได้แสดงความคิดเห็นว่า แบบฝึกหัด
ห้องปฏิบัติการสร้างเครือข่าย IPv6 ที่ได้รับมานั้น
ให้ประสบการณ์ที่ส�ำคัญส�ำหรับการใช้ IPv6
ในชีวิตจริง

“ผมต้องยกย่องความมุ่งมั่นของท่านและ
การที่ท่านใส่ใจในรายละเอียดแต่ละจุด
อย่างถูกต้องอย่างต่อเนื่อง… สิ่งที่ท�ำให้
ผมติดตามการอบรมนี้ตั้งแต่ต้นจนจบก็คือ
ข้อเท็จจริงที่ว่า ไม่ว่าหัวข้อจะมีความ
ซับซ้อนหรือค่อนข้างง่ายดายเพียงใดก็ตาม
ความพยายามที่จะอภิปรายหัวข้อดังกล่าว
การใส่ใจในรายละเอียด และการแบ่งปัน
ตัวอย่างต่างๆ มักขยายความในสิ่งที่ผม
รู้อยู่แล้วให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเสมอ”
Seorn Thomas

วิศวกรจาก PBX Systems
(บริการเครือข่าย)

training.apnic.net

ผู้เข้าอบรมของ APNIC ในเรื่องกระบวนการของ UN WSIS
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การประชุม APNIC
การประชุม APNIC

APNIC จัดการประชุมปีละสองครั้ง การประชุมแรกจัดขึ้นร่วมกับ APRICOT (การประชุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยีในการด�ำเนินงาน หรือ
Asia Pacific Regional Conference on Operational Technologies) และการประชุมครั้งที่สองเป็นงานที่จัดขึ้นโดยไม่มีเจ้าภาพร่วม วัตถุประสงค์หลัก
ส�ำหรับการประชุมของ APNIC ทั้งสองครั้ง คือ เพื่อจัดการประชุมให้ชุมชนได้ร่วมกันอภิปรายนโยบายการก�ำหนดเลขที่อยู่ ซึ่งเปิดให้บุคคลจากทุกภาคส่วน
เข้าร่วมการประชุมของ APNIC ส่วนใหญ่ด�ำเนินการผ่านการถ่ายทอดสดผ่านเว็บ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมในการอภิปรายสดจากระยะไกลได้

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา APNIC ได้เพิ่มองค์
ประกอบอื่นๆ ในการประชุม รวมถึงการอบรม
และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ที่จะอภิปรายในหัวข้อต่างๆ ที่ชุมชนอินเทอร์เน็ต
ในภูมิภาคสนใจ การประชุมของ APNIC จัดขึ้น
โดยมีเจ้าภาพเป็นองค์กรท้องถิ่นต่างๆ ทั่วภูมิภาค
สถานที่จัดงานแต่ละครั้งจะเลือกโดยพิจารณา
จากประโยชน์ที่ชุมชนอินเทอร์เน็ตท้องถิ่นจะได้รับ

APNIC 33: นิวเดลี อินเดีย
(ร่วมกับ APRICOT 2012)

APNIC 34: พนมเปญ กัมพูชา

จ�ำนวนตัวแทนในไซต์รวม: 573
จ�ำนวนผู้เข้าอบรมระยะไกล: 72
ศูนย์กลางระยะไกล: บันดาร์เสรีเบกาวัน
บรูไน และฮานอย เวียดนาม

จ�ำนวนตัวแทนในไซต์รวม: 237
จ�ำนวนผู้เข้าอบรมระยะไกล: 378
ศูนย์กลางระยะไกล: เมดาน อินโดนีเซีย และ
กาฐมาณฑุ เนปาล

นับเป็นครัง้ แรกในปี 2012 ทีก่ ารประชุมครัง้ ที่
สองของ APNIC (APNIC 34 ในกัมพูชา) มี
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพิม่ อีกหนึง่ สัปดาห์
ซึง่ ได้รบั การตอบรับอย่างดีมากและจะด�ำเนิน
ต่อไปในอนาคต

เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความคิดเห็นจากการ
ส�ำรวจสมาชิก การประชุมของ APNIC ในปี
2012 จึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน IPv6
มากขึ้นในการประชุมเชิงปฏิบัติการและการ
ประชุมใหญ่เต็มวัน ‘วัน IPv6’ เหล่านี้เป็น
องค์ประกอบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ
การประชุมประจ�ำปี 2012 ทั้งสองครั้ง โดยใน
การประชุมแต่ละครั้งมีคณะผู้เชี่ยวชาญด้าน
เครือข่ายที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
หลายท่านเข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ส่วน
บุคคลในการใช้ IPv6

ได้รับการยกย่องใน “สถานะที่ปรึกษา” จากคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC)
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APNIC 34 วันประชุมใหญ่ IPv6
ช่วงที่ 1: การวางแผนเกี่ยวกับเลขที่อยู่ของ IPv6
ส�ำหรับเครือข่ายใช้งาน
ในช่วงนี้ คณะผู้อภิปรายได้ตอบค�ำถามที่พบบ่อย
ในทางปฏิบัติ ซึ่ง APNIC ได้รับอยู่บ่อยครั้ง
เช่น ขนาดพรีฟิกซ์ใดที่เหมาะจะก�ำหนดให้กับ
เครือข่าย วิทยากรได้แบ่งปันวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด
จากประสบการณ์ที่พวกเขาได้ประสบมาเอง

ช่วงที่ 2: IPv6 LTE – ก�ำลังจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่
วิทยากรและผู้เข้าอบรมในช่วงนี้ได้ส�ำรวจการใช้
IPv6 บนเครือข่ายวิวัฒนาการระยะยาว (Long
Term Evolution หรือ LTE) ซึ่งเป็นหัวข้อที่ได้
รับความสนใจมากในหมู่ผู้ประกอบการเครือข่าย
และวิศวกรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างเครือข่าย
เคลื่อนที่ใหม่และอัพเกรดเครือข่ายเคลื่อนที่ที่มีอยู่
การใช้เครือข่าย LTE ให้บริการส�ำหรับเสียง วิดีโอ
การส่งข้อความ และข้อมูลโดยอาศัยไอพีแบบ
ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น หลังจากจบช่วงนี้
ผู้ประกอบการเครือข่ายได้รับความรู้ในทาง
ปฏิบัติจากผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ใน
สภาพแวดล้อมที่มีไม่หยุดนิ่งและท้าทาย

เพิ่มสัปดาห์การประชุมเชิงปฏิบัติการเข้าไปใน
โปรแกรม
ในปี 2012 APNIC Learning and
Development ได้ทดลองสัปดาห์การประชุม
เชิงปฏิบัติการก่อน APNIC 34 ในพนมเปญ เพื่อ
เป็นการตอบสนองต่อค�ำขอจากสมาชิกว่าให้มี
การอบรมเชิงปฏิบัติมากขึ้น สัปดาห์การประชุม
เชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดขึ้นอย่างเต็มที่และผู้เข้า
อบรมได้รับข้อมูลที่อัดแน่นไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
●●

IPv4/IPv6 BGP รูตติ้ง

●●

การรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐาน
ของเครือข่าย

●●

การออกแบบเครือข่ายวิทยาเขต และ
การจัดการ – ที่น�ำโดย NSRC

APNIC จะจัดสัปดาห์การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ต่อในการประชุมที่จัดขึ้นโดยไม่มีเจ้าภาพร่วม และ
ร่วมกับการประชุม
เชิงปฏิบัติการของ APRICOT ในการประชุมร่วม
conference.apnic.net

2005

การจัดสรร IPv4 705 ครั้ง

การจัดสรร IPv6 51 ครั้ง
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ผลลัพธ์ของนโยบายปี 2012
นโยบายการกระจายทรัพยากรจ�ำนวนอินเทอร์เน็ต
ได้รบั การตัดสินโดยฉันทามติของชุมชนให้ดำ� เนินการ
โดยคณะเลขาธิการ APNIC ทุกคนสามารถยื่น
ข้อเสนอได้ และไม่จ�ำเป็นต้องมีการน�ำเสนอใน
การประชุม APNIC เพื่อให้มีการพิจารณาข้อเสนอ
ดังกล่าว

ในระหว่างการประชุมกลุ่มที่ให้ความสนใจพิเศษในเรื่องนโยบาย (Policy Special Interest Group หรือ
SIG) ที่ APNIC และ APNIC 34 ในปี 2012 มีการอภิปรายข้อเสนอสามข้อที่ให้แก้ไขเพิ่มเติมนโยบาย
การก�ำหนดเลขที่อยู่อินเทอร์เน็ตในภูมิภาคและได้รับฉันทามติ ดังนี้
ข้อเสนอ-104: การชี้แจงข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ
ความต้องการที่แสดงออกมาให้เห็นในนโยบาย
การโอน IPv4
ข้อเสนอนี้เพิ่มช่วงเวลาในการประเมินความต้องการ
ที่แสดงออกมาให้เห็นส�ำหรับผู้รับการโอน IPv4 จาก
12 เดือนเป็น 24 เดือน
ข้อเสนอ-101: การตัดข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการ
เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการหลายราย (multihoming)
ส�ำหรับการจัดสรร IPv6 แบบพกพาออก ข้อเสนอ
นี้เป็นข้อเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลง “นโยบายการ
จัดสรรและแจกจ่ายเลขที่อยู่ IPv6” เพื่ออนุญาต
ให้ APNIC สามารถท�ำการจัดสรรบล็อกเลขที่อยู่
ของ IPv6 แบบพกพา (กล่าวคือ ไม่ขึ้นกับผู้ให้
บริการหรือ PI) ให้แก่องค์กรใดๆ ตามที่เห็น
สมควรได้ ดังนั้น การเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ
หลายรายจึงไม่ใช่ข้อก�ำหนดเด็ดขาดอีกต่อไป

ข้อเสนอ-102: แนวทางในการจัดสรรแบบ
เบาบางส�ำหรับการจัดสรรทรัพยากร IPv6
ข้อเสนอนี้ก�ำหนดว่า ต้องมีการเผยแพร่
รายละเอียดของระเบียบวิธีการจัดสรรแบบ
เบาบางใดๆ ที่ APNIC ใช้ส�ำหรับการจัดสรร
ทรัพยากร IPv6 บนเว็บไซต์ และการแก้ไขใดๆ
ควรเป็นไปตามขั้นตอนที่มีอยู่ภายใน APNIC-112
www.apnic.net/policy

สมาชิกของ APNIC เพิ่มเป็น 1000 ราย
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ยขยายตัว ยขยายตัว
ISIFเอเชีเอเชี
ISIF

รางวัลชุมชนจากการคัดเลือกประจ�ำปีใหม่
APNIC ก�ำกับดูแลกองทุนนวัตกรรมสังคม
สารสนเทศ (Information Society Innovation
Fund หรือ ISIF เอเชีย) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่กระตุ้น

โซลูชั่นที่มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อรับมือกับความ
ท้าทายทางด้าน ICT ในเขตเศรษฐกิจก�ำลังพัฒนา
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โปรแกรมเงินทุน
สนับสนุนและรางวัล (Grants and Awards)
ของ ISIF เอเชียมีบทบาทส�ำคัญในการช่วยให้
อินเทอร์เน็ตเติบโตในภูมิภาคโดยให้ความ
ช่วยเหลือโครงการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมผ่านทางโครงสร้างพื้นฐานที่ดียิ่งขึ้น การ
ลงทุนในด้านการพัฒนาในรูปของการให้เงินทุน
สนับสนุนและรางวัลเล็กน้อยเป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิผลสูงที่ช่วยกระตุ้นการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในระดับท้องถิ่นได้

องค์กรภาครัฐหรือเอกชนอาจสมัครขอรับเงินทุน
โครงการ รวมถึงองค์กรที่เป็นสมาชิกของ APNIC
ด้วยเช่นกัน ในปีนี้ เราได้รับเงินทุนเพิ่มเติมจาก
ผู้สนับสนุนผู้มีอุปการะคุณ เราจึงมีทุนที่จะมอบ
จ�ำนวน 10 ทุน

มีการมอบรางวัล ISIF ประจ�ำปี 2012 ณ
IGF ครั้งที่ 7 ในบากู อาเซอร์ไบจานในเดือน
พฤศจิกายน ผู้ชนะจากทั้งสามโปรแกรมในระดับ
ภูมิภาคและผู้ชนะรางวัลชุมชนจากการคัดเลือก
(Community Choice award) ได้รับโอกาสให้
แสดงและส่งเสริมโครงการของพวกเขาต่อผู้ชม
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางอินเทอร์เน็ตราย
ส�ำคัญ จากความส�ำเร็จของรางวัลชุมชนจากการ
คัดเลือกในปี 2012 Seed Alliance ตัดสินใจจะ
ให้ทุนส�ำหรับรางวัลนี้ต่อในอนาคต
www.isif.asia

2006

การจัดสรร IPv4 864 ครั้ง

การจัดสรร IPv6 42 ครั้ง

สมาชิก 1,362 ราย
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ISIF เอเชียขยายตัว
ISIF เข้าร่วม Seed Alliance

การระดมทุนของ Sida

ในปี 2012 ISIF เอเชียเข้าร่วมโปรแกรมเงินทุน
สนับสนุนและรางวัลขนาดเล็ก ที่มีชื่อว่า FIRE ซึ่ง
อยู่ภายใต้การจัดการของ AFRINIC และที่มีชื่อ
ว่า FRIDA ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของ Lacnic
เพื่อก่อตั้ง Seed Alliance เพื่อส่งเสริมนวัตกรรม
และโซลูชั่นการพัฒนาทางสังคมในระดับที่กว้าง
ขึ้น นอกเหนือจากเงินบริจาคจ�ำนวน 1.3 ล้าน
เหรียญออสเตรเลียจากศูนย์การพัฒนาและวิจัย
นานาชาติ (International Development
Research Centre หรือ IDRC) ของแคนาดา
แล้ว พันธมิตร RIR สามราย (Lacnic, AFRINIC
และ APNIC) ยังจะให้เงินทุนและมีส่วนร่วมใน
ระบบการบริหารจัดการด้วย

Seed Alliance ได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความ

สิ่งที่ Seed Alliance มุ่งเน้นเป็นหลัก คือ การ
ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอินเทอร์เน็ตใน
ภูมิภาคในเขตเศรษฐกิจก�ำลังพัฒนา แพลตฟอร์ม
ใหม่นี้จะให้พื้นที่ส�ำหรับพันธมิตรของโปรแกรม
RIR รวมทั้งผู้สนับสนุนของพันธมิตร ในการระบุ
และสร้างชุมชนในการปฏิบัติ ยกระดับความคิด
ริเริ่มที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ และส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายและการให้ค�ำปรึกษาในกลุ่มโครงการ

ช่วยเหลือในการร่วมมือกันในความคิดริเริ่มระดับ
ภูมิภาคที่คล้ายคลึงกัน เพื่อแบ่งปันทรัพยากรและ
ระดมทุนที่มีนัยส�ำคัญมากขึ้นที่จะให้ประโยชน์
กับทั้งสามภูมิภาค ในเดือนพฤศจิกายน 2012
Seed Alliance ได้รับเงินทุนจ�ำนวน 1.5 ล้าน
เหรียญออสเตรเลียจากหน่วยงานความร่วมมือ
การพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสวีเดน (Swedish
International Development Cooperation
Agency หรือ Sida) โดยเงินทุนดังกล่าวจะถูก

น�ำมาใช้ตลอดระยะเวลาสามปีเพื่อสนับสนุน
โครงการนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตในเขตเศรษฐกิจ
ก�ำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แอฟริกา
และลาตินอเมริกาต่อไป

2007

การจัดสรร IPv4 917 ครั้ง

การจัดสรร IPv6 63 ครั้ง

ชุมชนของ APNIC ร่วมกันส่งเสริมการใช้ IPv6 อย่างแข็งขัน
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กรณีศึกษาของ ISIF เอเชีย: การพัฒนาการอบรมเรื่องเครือข่ายฉุกเฉินและชุดอุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการการศึกษาและการวิจัยอินเทอร์เน็ต (Internet Education and Research Laboratory หรือ intERLab) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian
Institute of Technology หรือ AIT) ไทย
จ�ำนวนเงินทุนที่ได้รับรวม: 29,776.07 เหรียญออสเตรเลีย

บทสรุปโครงการ

วัตถุประสงค์

ผลการศึกษาเบื้องต้น

ทุกปี มีประชาชนหลายล้านคนต้องเผชิญกับภัยพิบตั ิ
และผลกระทบที่น่ากลัวของภัยพิบัติ สถานการณ์
ภัยพิบัติมักจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียระบบ
การสื่อสารแบบดั้งเดิม เช่น โทรศัพท์พื้นฐานและ
การสื่อสารเคลื่อนที่ และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ในท้องถิ่นก็อาจใช้การไม่ได้

1. จัดการกับปัญหาการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี

●●

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไร้สายได้รับผล
กระทบจากสภาพแวดล้อมรอบข้างเป็น
อย่างมาก

●●

จุดมุ่งหมายของโครงการนี้ คือ เพื่อพัฒนาระบบ
การสื่อสารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่สามารถ
จัดการได้อย่างง่ายดาย

3. สร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ
สร้างและใช้ระบบ DUMBO

ผู้เข้าอบรมบางส่วนไม่มีความรู้ทางด้าน
เทคนิคพื้นฐานเกี่ยวกับเครือข่ายไอพีและ
อุปกรณ์ไร้สาย จึงมีปัญหาเมื่อต้องติดตั้ง
และอบรมการใช้ระบบ

●●

โหนดปลายทางต้องมีการชาร์จไฟในช่วงที่
สม�่ำเสมอ และต้องมีแหล่งจ่ายไฟ

●●

ชิปเซ็ตไร้สายที่แตกต่างกันหรือระบบปฏิบัติ
การที่แตกต่างกัน (ลินุกซ์/วินโดวส์) ไม่สามารถ
สร้าง MANET (เครือข่ายเคลื่อนที่เฉพาะกิจ)
ได้

DUMBO (Digital Ubiquitous Broadband
OLSR) เป็นระบบการสื่อสารฉุกเฉินที่จะเปลี่ยน
แล็ปท็อป/PDA ทั่วไปให้เป็นอุปกรณ์เครือข่าย

โดยไม่ต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานใดๆ และ
ให้แพลตฟอร์มส�ำหรับการด�ำเนินการกู้ภัยและ
การกู้คืนระบบที่มีประสิทธิผล

2. ให้ความรู้แก่ชุมชนเพื่อท�ำให้สามารถเข้าถึง
แพลตฟอร์มนี้ได้ในลักษณะของแหล่งที่มาของ
เทคโนโลยีที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าใช้ได้

4. พัฒนาแพคเกจเครื่องมือ (ซอฟต์แวร์) แบบ
นอกกรอบ แนวทาง/คู่มืออ้างอิง สื่อการอบรม
และกรณีศึกษา
5. ระบุและจัดการความสัมพันธ์กับบุคลากรทาง
เทคนิคในท้องถิ่น

●● >

สมาชิกของ APNIC เพิ่มเป็น 1,500 ราย
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วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสัมฤทธิ์ผล
●●

มีการค้นพบและน�ำเทคโนโลยีไร้สายเพิ่มเติม
มาใช้เป็นโซลูชั่นทางเลือก ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องมี
ส�ำรองไว้เพื่อรองรับการสื่อสารในกรณีฉุกเฉิน

●●

การอบรม DUMBO เพื่อให้ความรู้ทางเทคนิค
และสื่อการเรียนรู้แก่ชุมชนในช่วงการอบรม

●●

การสร้างเครือข่ายกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่เกี่ยวข้องและองค์กรการระดมทุนเพื่อความ
ยั่งยืนและการเติบโต

ความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2011 ได้มีการน�ำ DUMBO มาใช้ใน
รูปแบบใหม่ เช่น การใช้เราเตอร์เคลื่อนที่ใน
สถานการณ์ชีวิตประจ�ำวันนอกจากการใช้เพื่อ
กู้คืนระบบหลังจากเกิดภัยพิบัติ
อีกทั้ง ทีมที่ intERLab, AIT ยังได้จัดการอบรม
DUMBO ขึ้นหลายครั้งเพื่อส่งเสริมการใช้งาน
ในคนรุ่นที่มีอายุน้อยกว่า และแสดงวิธีการสร้าง
เครือข่ายฉุกเฉินให้พวกเขาทราบ การอบรมนี้ช่วย
ส่งเสริมการไม่พึ่งพาบุคคลอื่นในตัวคนและกลุ่ม
คนต่างๆ เพื่อให้สามารถพยายามด�ำเนินการด้วย
ตนเองและเพิ่มผลกระทบจากการตอบสนองใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ระยะที่สามของโครงการ DUMBO เกี่ยวข้องกับ
การสร้างโครงแบบแบบง่ายๆ และการใช้เราเตอร์
ซึ่งอาศัยสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในการเชื่อมต่อกับ
เราเตอร์ของ DUMBO เชื่อมต่อบริการเครือข่าย
สังคม และปรับปรุงการหยุดชะงักของเครือข่าย
จุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นของโครงการนี้ก็คือ
เพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงความเหลื่อมล�้ำทางดิจิทัล
และแสดงโซลูชั่นที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความ
พร้อมรับมือกับภัยพิบัติในชุมชนชนบท
โครงการนี้ได้รับความสนใจจากผู้สนับสนุนและ
องค์กรพันธมิตรต่างๆ โดยที่ส�ำคัญกว่านั้นก็คือ
ได้มีการน�ำ DUMBO มาใช้ในสถานการณ์ภัยพิบัติ
ที่เกิดขึ้นจริงและได้รับผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DUMBO โปรด
เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ dumbo-isif.interlab.ait.asia

2008

การจัดสรร IPv4 984 ครั้ง

การจัดสรร IPv6 160 ครั้ง

สมาชิก 1,855 ราย

พนักงาน

59 ราย
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การอัพเกรดรูตเซิร์ฟเวอร์
การอัพเกรดรูตเซิร์ฟเวอร์

ในปีนี้ APNIC ได้ติดตั้งจุดบริการ I-Root ใน
อูลานบาตอร์ มองโกเลีย และเปิดตัวโครงการ
ร่วมกับ ISC เพื่อด�ำเนินการอัพเกรดที่ส�ำคัญกับ
F-Root มิร์เรอร์ในเชนไน ฮ่องกง และโซล จ�ำนวน
ผู้ใช้งานของไซต์เหล่านี้คิดเป็นราวร้อยละ 50 ของ
ผู้ใช้งานผ่าน F-Root ในภูมิภาคของ APNIC

โครงการรูตเซิร์ฟเวอร์ของ APNIC นี้ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านการติดตั้งและการบ�ำรุงรักษารูตเซิร์ฟเวอร์
ทั่วภูมิภาคโดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรอื่นๆ ตั้งแต่ปี 2002

การวางระบบรูตเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนโดย APNIC
2012
2011

การอัพเกรดดังกล่าวช่วยรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่แข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือให้คงอยู่ต่อไป ซึ่ง
ถือเป็นสิ่งที่ส�ำคัญยิ่งในเขตเศรษฐกิจเกิดใหม่ของ
ภูมิภาคที่มีจ�ำนวนผู้ใช้งานเพิ่มสูงขึ้น

2010
2009
2008

อีกทั้ง APNIC ยังประสบความส�ำเร็จในการ
ทดลองใช้ไซต์ที่มีฟอร์มแฟกเตอร์ขนาดเล็กใน
ธากา ซึ่งท�ำงานบนเราเตอร์หนึ่งตัวและเซิร์ฟเวอร์
หนึ่งตัว ในอนาคต จะสามารถใช้ไซต์ขนาด
เล็กเหล่านี้ในพื้นที่ที่มีจ�ำนวนผู้ใช้งานต�่ำเพื่อ
ประสิทธิผลในด้านต้นทุนได้ ไซต์เหล่านี้ใช้ต้นทุน
ประมาณหนึ่งในสามของโหนดแบบดั้งเดิม จึง
ท�ำให้ไซต์เหล่านี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมส�ำหรับ
เกาะขนาดเล็กและเขตเศรษฐกิจก�ำลังพัฒนา

2004

2007
2005

2003

www.apnic.net/rootserver
2002

มิถุนายน ติดตั้ง I-Root ในอูลานบาตอร์ มองโกเลีย
กันยายน ติดตั้ง F-Root ในอูลานบาตอร์ มองโกเลีย
เมษายน ติดตั้ง I-Root ในทิมพู ภูฏาน
สิงหาคม ติดตั้ง F-Root ในพนมเปญ กัมพูชา
พฤษภาคม ติดตั้ง I-Root ในไทเป ไต้หวัน
กรกฎาคม ติดตั้ง I-Root ในโคลัมโบ ศรีลังกา
พฤษภาคม ติดตั้ง F-Root ในซูวา ฟิจิ ติดตั้ง I-Root ในมะนิลา ฟิลิปปินส์
ธันวาคม ติดตั้ง F-Root ในการาจี ปากีสถาน และธากา บังคลาเทศ
สิงหาคม ติดตั้ง F-Root ในเชนไน อินเดีย ติดตั้ง I-Root ในมุมไบ อินเดีย ติดตั้ง K-Root ในเดลี อินเดีย
มิถุนายน ติดตั้ง K-Root ในบริสเบน ออสเตรเลีย
เมษายน ติดตั้ง K-Root ในโตเกียว ญี่ปุ่น
มีนาคม ติดตั้ง I-Root ในจาการ์ตา อินโดนีเซีย
กันยายน ติดตั้ง I-Root ในกรุงเทพ ไทย
สิงหาคม ติดตั้ง I-Root ในกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
กรกฎาคม ติดตั้ง F-Root ในจาการ์ตา อินโดนีเซีย
กุมภาพันธ์ ติดตั้ง F-Root ในบริสเบน ออสเตรเลีย
ธันวาคม ติดตั้ง F-Root ในสิงคโปร์ ติดตั้ง F-Root ในไทเป ไต้หวัน
พฤศจิกายน ติดตั้ง F-Root ในฮ่องกง
ตุลาคม ติดตั้ง F-Root ในปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
สิงหาคม ติดตั้ง F-Root ในโซล เกาหลี
มกราคม APNIC ประกาศหาผู้ที่สนใจเพื่อขอรับการสนับสนุน APNIC PoP
พฤศจิกายน APNIC ประกาศโครงการที่จะน�ำไซต์รูตเซิร์ฟเวอร์ใหม่มาสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
2009

การจัดสรร IPv4 1065 ครั้ง

การจัดสรร IPv6 185 ครั้ง
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ชุมชนอินเทอ
รเน
็ต
ความรวมม
ือ

บรกิ าร

ของ APNIC
าชกิ
สม

การร่วมมือกับชุมชนอินเทอร์เน็ต

กา ร
สนับสนุน

ภมู ภิ
าคเอเชยี แปซิฟก

2010

การจัดสรร IPv4 1358 ครั้ง การจัดสรร IPv6 643 ครั้ง

APNIC ย้ายไปยังอาคารใหม่

สมาชิก 1,855 ราย
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การวัดการใช้ IPv6
การวัดการใช้ IPv6

ในปี 2012 APNIC Labs ยังคงด�ำเนินการ
และขยายความคิดริเริ่มในการวัดความพร้อม
ที่จะใช้ IPv6 ของผู้ใช้ขั้นปลาย ความสามารถ
เหล่านี้เพิ่มขึ้นได้ด้วยการร่วมมือกับ RIPE NCC
โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินและสิ่งของ
จาก Google, ISC และสมาคมอินเทอร์เน็ต
(ISOC) การเก็บข้อมูลด�ำเนินการผ่านโฆษณา
แบบช�ำระเงิน การแสดงบนเว็บไซต์ และ
การทดสอบในเบราว์เซอร์

โปรแกรมการวัดนี้ให้ความคิดเห็นที่เป็นอิสระและ
เชื่อถือได้เกี่ยวกับขอบเขตการเข้าถึง IPv6 จาก
ประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และให้ข้อมูลเบื้องลึก
เกี่ยวกับความคืบหน้าในการใช้ IPv6 ซึ่งช่วยให้
สามารถแยกการวัดเหล่านี้ตามระดับของการปิด
กั้นในระดับโลก ภูมิภาค และเขตเศรษฐกิจ เพิ่ม
เติมจากการวัดต่อเครือข่ายได้

ในปัจจุบัน การวัดของ APNIC ถือเป็นข้อมูลที่
เชื่อถือได้ เนื้อหาของข้อมูลนี้มีนัยส�ำคัญส�ำหรับ
การจัดการเลขที่อยู่และการวางแผนกลยุทธ์ระยะ
ยาว โดยมีการน�ำเสนอสถิติและการวิเคราะห์
ปัจจุบันต่อการประชุมนานาชาติ เช่น OECD,
APEC TEL และการประชุมสุดยอด IPv6 ระดับ
ชาติและภูมิภาคอย่างสม�่ำเสมอ
labs.apnic.net/measureipv6

คาเฉลี่ยของความตองการ IPv6 ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในเวลา 7 วัน

ต.ค.

1

201

ม.ค.

2

201

12

. 20

เม.ย

ก.ค.

2

201

ต.ค.

2

201

ม.ค.

3

201

ตองการ IPv6

เรารายงานเกี่ยวกับระดับการใช้ IPv6 ที่วัดโดยความสามารถจากต้นจนจบของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของโปรแกรมเปิดตัว IPv6 ระดับโลก การรายงานจะแบ่งตามเขตเศรษฐกิจ AS และแบ่งย่อยออกไปตาม
ภูมิภาคและองค์กร
2011

การจัดสรร IPv4 1475 ครั้ง

การจัดสรร IPv6 620 ครั้ง
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บันทึกความเข้าใจของ RIPE NCC
บันทึกความเข้าใจของ RIPE NCC

ในปีนี้ APNIC และ RIPE NCC ประกาศความสัมพันธ์ในการท�ำงานแบบยาวนานและใกล้ชิดอย่างเป็นทางการ
ด้วยบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อสนับสนุนความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ RIR ทั้งห้ารายและชุมชนที่เกี่ยวข้องร่วม
กันท�ำกิจกรรมและงานบางส่วนเพื่อสร้างนโยบาย
ระดับโลก RIPE NCC และ APNIC แบ่งปัน
ทรัพยากรในโครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญและ
โครงการการวิจัยและพัฒนาต่างๆ MoU ฉบับนี้
แสดงถึงข้อตกลงอย่างเป็นทางการที่จะประสาน
การด�ำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ที่จะให้ประโยชน์
ทั้งแก่ชุมชนต่างๆ และชุมชนอินเทอร์เน็ตทั่วโลก
ต่อไป เช่น

●●

การรับรองทรัพยากร (RPKI)

●●

การวิจัยและพัฒนา

●●

การอบรม

●●

การใช้ K-root เซิร์ฟเวอร์

●●

สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลในอนาคต

●●

การส�ำรวจสมาชิก

●●

ประเด็นทรัพยากรมนุษย์

●●

ประเด็นทางกฎหมาย

●●

วิธีปฏิบัติทางธุรกิจ

●●

การประชุมระดับภูมิภาคร่วมกัน

●●

การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

NRO ประกาศว่า พื้นที่ IPv4 ฟรีที่มีอยู่ถูกใช้เต็มขีดความสามารถแล้ว

APNIC จัดสรรบล็อก IPv4 /8 บล็อกสุดท้ายแล้ว

APNIC สร้างห้องปฏิบัติการและเปิดตัวตัวติดตามความสามารถของ IPv6
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มชนเอเชียแปซิฟิกย
และระบบนิ
วศของอิ
นเทอร์เน็ต
ชุมชุชนเอเชี
แปซิเฟ
กิ และระบบนิ
เวศของอินเทอร์เน็ต
APNIC เป็นผู้เข้าร่วมที่ให้ความร่วมมือเป็น

อย่างดีในการประชุมระดับภูมิภาคและระดับโลก
มากมาย และร่วมกับสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียรายอื่นๆ ในการเผยแพร่สารที่ส�ำคัญเกี่ยวกับ

●●

●●

●●

●●

อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครือข่ายเปิดกว้าง
มั่นคง เป็นกลาง และไม่มีการเลือกปฏิบัติ
เพียงเครือข่ายเดียว
โมเดลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายราย ซึ่งเป็น
สิ่งที่เอื้อต่อการพัฒนาอินเทอร์เน็ตและการ
ก�ำกับดูแลอินเทอร์เน็ตในอนาคตมากที่สุด
ความเกี่ยวข้องของหน้าที่และบทบาทของ
APNIC ภายในระบบนิเวศของอินเทอร์เน็ต
ที่กว้างขึ้น
ความส�ำคัญของการใช้ IPv6 ซึ่งเป็นเพียง
ตัวเลือกเดียวที่น�ำมาปฏิบัติได้เพื่อการเติบโต
ของอินเทอร์เน็ตในอนาคต

เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความคิดเห็นของ
สมาชิก APNIC จึงได้มีการเข้าร่วมในการประชุม
และงานระดับภูมิภาคมากขึ้นในปี 2012 และ
เพื่อเป็นการรับมือกับระดับการเป็นตัวแทนที่

เพิ่มสูงขึ้น จึงได้เปิดตัวโปรแกรม External
Relations (ความสัมพันธ์ภายนอก) ในปี 2012
เพื่อช่วยให้เราสามารถจัดการการเตรียมความ
พร้อม การเข้าร่วม และการประเมินการมีส่วน
ร่วมในทุกครั้งของเราได้ดียิ่งขึ้น ขั้นตอนภายใน
ที่ก�ำหนดขึ้นใหม่เหล่านี้เน้นไปที่การแสดงความ
คิดเห็นที่มีความสม�่ำเสมอของ APNIC ในหัวข้อ
ต่างๆ เช่น การก�ำกับดูแลอินเทอร์เน็ต ความ
ขาดแคลน IPv4 การวางระบบ IPv4 การโอน
IPv4 และการพัฒนานโยบายระดับภูมิภาค
พนักงาน APNIC ประมาณหนึ่งในสามมีหน้าที่
เป็นตัวแทนในงานต่างๆ ดังกล่าว โปรแกรม
External Relations ปรับปรุงการประสานงาน
และการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันในกลุ่มพนักงาน
การปรับปรุงเหล่านี้ช่วยให้ APNIC สามารถ
สื่อสารได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเข้าร่วมงานในต่างประเทศ

ในปี 2012 APNIC เข้าร่วมงาน 93 งานใน
59 เมืองในเขตเศรษฐกิจ 40 แห่ง

2012

กัวลาลัมเปอร์

ไทเป ไต้หวัน

นิวเดลี

วากายามะ ญี่ปุ่น

โตเกียว

แคนเบอร์รา

ไครสต์เชิร์ช

สิงคโปร์

โตเกียว

ซานดิเอโก

เซี่ยงไฮ้

แคนเบอร์รา

กรุงเทพ

ปราก

พอร์ตหลุยส์ มอริเชียส

เจนีวา

โซล

โตรอนโต

นิวเดลี

โซล

นิวเดลี

นาดี

ปักกิ่ง

จาการ์ตา

ดัลลัส เท็กซัส สหรัฐอเมริกา

ซานโฮเซ คอสตาริกา

การาจี

มอนเตวิเดโอ อุรุกวัย

แคร์นส์

โอ๊คแลนด์

แอตแลนตา

ปารีส

โตเกียว

ซิดนีย์

ดานัง เวียดนาม

นาดี

บากุ อาเซอร์ไบจาน

ปักกิ่ง

กรุงเทพ

กรุงเทพ

ลูบลิยานา สโลวีเนีย

เมลเบิร์น

เชนไน ไฮเดอราบาด

คิงส์ตัน หมู่เกาะนอร์โฟล์ค

แวนคูเวอร์

บังกาลอร์ มุมไบ โกลกาตา

แวนคูเวอร์ บริตชิ โคลัมเบีย แคนาดา

สิงคโปร์

เดลี

ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรต

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รัสเซีย

ซูวา ฟิจิ

กีโต เอกวาดอร์

ลอนดอน

ไทเป ไต้หวัน

เซอร์เรคุนดา แกมเบีย

เมลเบิร์น

ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรต

โกลด์โคสต์

วานูอาตู

คาร์ทูม ซูดาน

เจนีวา

อัมสเตอร์ดัม

พอร์ตมอเรสบี้

เจนีวา

โบโกตา โคลอมเบีย

นิวเดลี

ฮานอย

มาเก๊า จีน

พนมเปญ

จูไห่ จีน

อัมมาน จอร์แดน

ฮ่องกง

โคลัมโบ ศรีลังกา

การจัดสรร IPv4 1075 ครั้ง การจัดสรร IPv6 562 ครั้ง

●●

ดานัง เวียดนาม แคนเบอร์รา
เมลเบิร์น

เจฟฟ์ ฮุสตัน ได้รับการบรรจุชื่อไว้ในหอเกียรติยศของ ISOC
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ชุมชนเอเชียแปซิฟิกและระบบนิเวศของอินเทอร์เน็ต
การประชุมโลกว่าด้วยโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ – กระบวนการของ
“WCIT”
ในช่วงปี 2012 APNIC ได้ทุ่มเทความพยายาม
ที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐบาลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
อย่างมีนัยส�ำคัญและได้เสริมสร้างความสัมพันธ์
เหล่านั้น APNIC ได้เข้าร่วมในกระบวนการ
เตรียมความพร้อมในระดับภูมิภาคของ WCIT
เอเชียแปซิฟิกที่น�ำโดยชุมชนทางไกลแห่งเอเชีย
แปซิฟิก (APT) ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ครบทั้ง
ห้าการประชุม การมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้
ของ APNIC ไม่ได้ถูกจ�ำกัดอยู่เพียงแค่ที่การ
เตรียมความพร้อมในระดับภูมิภาคส�ำหรับการ
ประชุมดังกล่าวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการช่วย
รัฐบาลจากภูมิภาคที่เข้าร่วมใน WCIT-12 ที่
ดูไบเพื่อสนับสนุนโมเดลการก�ำกับดูแล
อินเทอร์เน็ตที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายราย

การประชุมการก�ำกับดูแลอินเทอร์เน็ต
– งาน “IGF”
APNIC จัดท�ำเอกสารเผยแพร่ รวมถึงชุด

บทความเกี่ยวกับความยากในการยอมรับความ
แตกต่างระหว่างอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ อีกทั้ง
เรายังได้ออกบทความเกี่ยวกับการก�ำหนดเลข
หมายและการเชื่อมต่อระหว่างกัน ซึ่งเป็นสอง
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของ APNIC ที่มีการ
อภิปรายในระหว่างการประชุมในกระบวนการ
ปรับระเบียบโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITR)
ให้เป็นปัจจุบัน

ในปีนี้ APNIC ยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการ
ประชุมการก�ำกับดูแลอินเทอร์เน็ต (IGF) ใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไป IGF เป็น
แพลตฟอร์มที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายราย
เพียงแพลตฟอร์มเดียวที่อยู่ภายใต้การคุ้มครอง
ของสหประชาชาติ และเป็นหนึ่งในผลส�ำเร็จ
ของการประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยสังคม
สารสนเทศ (WSIS)
APNIC ได้มีส่วนร่วมในความคิดริเริ่มที่เกี่ยวข้อง
กับ IGF ในระดับประเทศ อนุภูมิภาค และภูมิภาค
ในเดือนกรกฎาคม 2012 APNIC ได้เข้าร่วมใน
IGF ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่สาม (APrIGF)

ในโตเกียว ญี่ปุ่นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะ
กรรมการโปรแกรม และยังเป็นตัวแทนแสดงความ
คิดเห็นให้กับชุมชนการก�ำหนดเลขที่อยู่ในหลาย
คณะ
APNIC ให้การสนับสนุนทางการเงินมากขึ้นเพื่อ
ความยั่งยืนของกระบวนการ IGF ร่วมกับ NRO

APNIC ด�ำเนินการโอนระหว่าง RIR เป็นครั้งแรก

APNIC เปิดตัวโครงการประวัติศาสตร์
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ชุมชนเอเชียแปซิฟิกและระบบนิเวศของ
การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
เอเชียแปซิฟิก – ตัวอย่างของ “APEC”

องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา – รายงานของ “OECD”

ส�ำหรับสามปีที่ผ่านมา APNIC ได้รับเชิญให้
เข้าร่วมเป็นแขกของคณะท�ำงานด้านโทรคมนาคม
และข้อมูลของ APEC (APEC TEL) วัตถุประสงค์
หลักก็คือ เพื่อส่งเสริมการสนับสนุนของรัฐบาล
ให้มีการใช้ IPv6 APEC TEL ขอรับความคิดเห็น
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโทรคมนาคมของ
ภูมิภาค APEC ซึ่งประกอบด้วยเขตเศรษฐกิจ
21 แห่งทั่วเอเชียและแปซิฟิก ในปีนี้ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงโทรคมนาคมได้พบปะกันในเซนต์
ปีเตอร์สเบิร์ก รัสเซีย และเห็นพ้องกันว่า APEC
TEL ควรสานต่อความพยายามที่จะส่งเสริมการ
ใช้ IPv6 ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องต่อ
ไป APNIC ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมระดับ
รัฐมนตรีนี้ ซึ่งมีชื่อว่า “TELMIN” และได้มีส่วน
ร่วมในการร่วมมือกับ RIPE NCC

หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของ APNIC ได้รับ
การสนับสนุนการท�ำงานอย่างต่อเนื่องจาก
คณะท�ำงานด้านนโยบายโครงสร้างพื้นฐาน
การสื่อสารและการบริการ (Working Party

APNIC ท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับ RIR อีกสี่ราย
ผ่านทางองค์กรทรัพยากรจ�ำนวน (NRO) ใน

เอกสารเพื่อตรวจสอบความท้าทายที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ IPv6 ในเชิงลึก เอกสารฉบับนี้จะแจ้ง
ให้รัฐสมาชิกของ OECD ทราบเกี่ยวกับ IPv6
และอนาคตของเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ต กล่าว
อย่างจ�ำเพาะเจาะจงก็คือ เอกสารที่อยู่ระหว่าง
การพัฒนาฉบับนี้จะส�ำรวจผลกระทบของการ
แปลที่อยู่เครือข่าย (NAT) ในการยืดอายุของ

ในปี 2012 APNIC ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นคณะเลขาธิการ
NRO ซึ่งให้การสนับสนุนการประสานงานกับ
RIR อื่นและช่วยเป็นตัวแทนในกิจกรรมต่างๆ เช่น
IGF ระดับโลก กระบวนการของ WCIT-12 และ
การประชุม ICANN ในฐานะที่เป็นคณะเลขาธิการ
APNIC เป็นผู้เขียนจดหมายโต้ตอบกับ ITU และ
ICANN ร่วมกับ NRO และจัดท�ำเอกสารข้อมูล
ส�ำหรับ IGF

สมาชิก 2349 ราย

on Communication Infrastructures and
Services Policy) ของ OECD ในการพัฒนา

IPv4

คณะเลขาธิการ NRO ปี 2012
กิจกรรมที่ท�ำร่วมกัน รวมถึงการรับรองทรัพยากร
รายงานสถิติทั่วโลก กิจกรรมการก�ำกับดูแล
อินเทอร์เน็ต และการประสานงานนโยบายทั่วโลก

อีกทั้ง กิจกรรมของคณะเลขาธิการยังรวมถึง
การให้ความช่วยเหลือองค์กรสนับสนุนเลขที่อยู่
(Address Supporting Organization หรือ
ASO) ของ ICANN ในกระบวนการเลือกตั้ง
การสนับสนุนโลจิสติกส์ และการสื่อสาร

เขตเศรษฐกิจ 56 แห่ง

พนักงาน 68 ราย
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การเงิน
การเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
หมายเหตุ งบแสดงฐานะการเงิน งบก�ำไรขาดทุน
และงบกระแสเงินสดเป็นงบทางการเงินรวมของ
APNIC Pty Ltd โดยบันทึกบัญชีเป็นเหรียญ
ออสเตรเลีย
เพื่อให้เข้าใจฐานะการเงินและการด�ำเนินงาน
ของ APNIC Pty Ltd ได้ดียิ่งขึ้น ตามที่แสดง
โดยผลการด�ำเนินงานของปีการเงินที่สิ้นสุดในวัน
ที่ 31 ธันวาคม 2012 ท่านควรอ่านงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก�ำไรขาดทุนนี้ควบคู่กันกับรายงาน
การเงินตามกฎหมายประจ�ำปีและรายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่แนบมาด้วย

สินทรัพย์

2012 (เหรียญออสเตรเลีย)

(เหรียญออสเตรเลีย)

% เปลี่ยนแปลงจากปี 2011

614,385

677,044

-9%

12,978,745

8,371,223

55%

903,650

0

0%

933,777

1,077,330

-13%

585,159

717,744

-18%

16,015,716

10,843,341

48%

1,150,123

986,920

17%

8,012,422

8,436,968

-5%

128,071

103,878

23%

2011

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด
เงินฝากระยะสั้น
เงินสดที่มีเงื่อนไขในการจ่าย
ลูกหนี้
อื่นๆ
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ
อสังหาริมทรัพย์ โรงงาน และอุปกรณ์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม
สินทรัพย์รวม

9,290,616

9,527,766

-2%

25,306,332

20,371,107

24%

1,685,736

445,678

278%

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้
ประมาณการหนี้สิน
รายได้รับล่วงหน้า
หนี้สินหมุนเวียนรวม
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม
หนี้สินรวม
สินทรัพย์สุทธิ

หุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ส�ำรอง
ก�ำไรสะสม
หุ้นรวม

1,012,621

1,088,410

-7%

7,567,408

7,171,080

6%

10,265,765

8,705,168

18%

49,579

42,892

16%

182,231

215,149

-15%

231,810

258,041

-10%

10,497,575

8,963,209

17%

14,808,757

11,407,898

30%

1

1

0%

107,535

(43,085)

350%

14,701,221

11,450,982

28%

14,808,757

11,407,898

30%
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การเงิน
งบก�ำไรขาดทุน

รายได้

ค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรไอพี
รายได้จากดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมสมาชิก
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ค่าธรรมเนียมการเปิดใช้บริการใหม่
รายได้เบ็ดเตล็ด

รายได้รวม

รายจ่าย

ค่าใช้จ่ายการสื่อสาร
ค่าคอมพิวเตอร์
ค่าเสื่อมราคา
ค่าธรรมเนียมสัญญา ICANN
ค่าใช้จ่ายการประชุมและการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา
เงินเดือนและค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายการให้การสนับสนุน/การประชาสัมพันธ์
ค่าเดินทาง
ค่าใช้จ่ายการด�ำเนินงานอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายรวม

2012 (เหรียญออสเตรเลีย)

(เหรียญออสเตรเลีย)

% เปลี่ยนแปลงจากปี 2011

2,232,250

1,530,500

46%

583,052

395,591

47%

14,361,213

12,968,291

11%

227,966

198,425

15%

2011

43,200

25,200

71%

210,680

298,657

-29%

17,658,361

15,416,664

15%

440,762

385,819

14%

551,362

397,535

39%

816,998

875,273

-7%

321,655

284,889

13%

191,561

398,014

-52%

249,930

275,653

-9%

939,882

605,124

55%

8,145,433

7,203,720

13%

270,696

293,035

-8%

1,822,239

1,576,246

16%

675,110

631,940

7%

14,425,628

12,927,248

12%

3,232,733

2,489,416

30%

17,506

74,074

-76%

3,250,239

2,563,490

27%

ส่วนเกินทุนจากการด�ำเนินงาน
ส่วนเกินทุนจากการด�ำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้

ส่วนเกินทุนจากการด�ำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้
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การเงิน
งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีที่สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(เหรียญออสเตรเลีย)

% เปลี่ยนแปลงจากปี 2011

19,366,814

16,282,229

19%

(15,051,949)

(12,738,321)

18%

รายรับจากดอกเบี้ย

560,701

324,020

73%

ภาษีเงินได้ที่รับ (ช�ำระ)

64,006

213,744

-70%

4,939,572

4,081,672

21%

(4,607,522)

(3,332,341)

38%

(398,143)

(921,439)

-57%

รายได้จากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

2,434

940

159%

กระแสเงินสดออกสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน

(5,003,231)

(4,252,840)

18%

(63,659)

(171,168)

-63%

677,044

848,076

-20%

1,000

136

635%

614,385

677,044

-9%

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�ำเนินงาน
รายรับจากสมาชิกและลูกค้า

การช�ำระเงินให้แก่ผู้ให้บริการและพนักงาน

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการด�ำเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
การลงทุนในเงินฝากระยะสั้น

การช�ำระเงินค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

เงินสดสุทธิที่ถืออยู่ลด
เงินสดเมื่อเริ่มปี
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่อเงินสด
เงินสดเมื่อสิ้นปี

2012 (เหรียญออสเตรเลีย)

2011
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ผู้สนับสนุน APNIC
APNIC ขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อองค์กรต่อไปนี้ที่ได้สนับสนุนการด�ำเนินงานและกิจกรรมการอบรมในปี 2012

ผู้สนับสนุนการอบรม
(ตามล�ำดับตัวอักษร)
หน่วยงานเพื่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีข้อมูล-การสื่อสาร (Authority for InfoCommunications Technology Industry หรือ AITI) บรูไนดารุสซาลาม
สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอินโดนีเซีย (Indonesian Internet Service
Providers Association หรือ APJII)
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced Science and
Technology Institute หรือ DOST-ASTI)
Bhutan Telecom Ltd.

BlueSky Communications
Brunei International Gateway (BIG)
CAT Telecom Public Co., Ltd.

ศูนย์ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจีน (China Internet Network Information
Center หรือ CNNIC)

Computer Services Limited (CSL)

ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Agency หรือ EGA)
หน่วยงานพัฒนาข้อมูล-การสื่อสาร (Info-communications Development
Authority) สิงคโปร์
ห้องปฏิบัติการการศึกษาและการวิจัยอินเทอร์เน็ต (Internet Education and
Research Laboratory หรือ intERLab)
สมาคมอินเทอร์เน็ต สาขาธากา บังคลาเทศ
สมาคมอินเทอร์เน็ต สาขาบังกาลอร์
สมาคมอินเทอร์เน็ต สาขาศรีลังกา
สมาคมอินเทอร์เน็ต สาขาโกลกาตา อินเดีย
เครือข่ายการวิจัยและการศึกษามาเลเซีย (Malaysian Research and
Education Network หรือ MYREN)

ผู้สนับสนุนการประชุม
กระทรวงข้อมูลและการสื่อสาร รัฐบาลตองกา
MobiCom Corporation
Mobinet LLC

(ตามล�ำดับตัวอักษร)

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

หน่วยงานเพื่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีข้อมูล-การสื่อสาร (Authority for Info-

สมาคมการแลกเปลี่ยนทางอินเทอร์เน็ตแห่งชาติอินเดีย (National Internet

communications Technology Industry หรือ AITI)

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos หรือ NUOL)
สมาคมการแลกเปลี่ยนทางอินเทอร์เน็ตเนปาล (Nepal Internet Exchange หรือ

ศูนย์ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจีน (China Internet Network Information
Center หรือ CNNIC)

Exchange of India หรือ NIXI)

NPIX)

เครือข่ายการวิจัยและการศึกษาเนปาล (Nepal Research and Education
Network หรือ NREN)
หน่วยงานโทรคมนาคมปากีสถาน (Pakistan Telecommunication Authority
หรือ PTA)
สมาคมโทรคมนาคมหมู่เกาะแปซิฟิก (Pacific Islands Telecommunications
Association หรือ PITA)
Republic Polytechnic (RP)

ศูนย์ข้อมูลเครือข่ายไต้หวัน (Taiwan Network Information Center หรือ
TWNIC)

Telikom PNG
Tonga Communications Corporation

ศูนย์ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเวียดนาม (Vietnam Internet Network

Information Center หรือ VNNIC)

เครือข่ายการวิจัยและการศึกษาเวียดนาม (Vietnam Research and Education
Network หรือ VinaREN)

Brunei International Gateway (BIG)

Google
Hurricane Electric Internet Services (HE)

ศูนย์ข้อมูลเครือข่ายญี่ปุ่น (Japan Network Information Centre หรือ JPNIC)
ส�ำนักงานรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตเกาหลี (Korean Internet
Security Agency หรือ KISA)
MekongNet

หน่วยงานพัฒนาไอซีทีแห่งชาติ (National ICT Development Authority หรือ
NiDA) รัฐบาลกัมพูชา
สมาคมการแลกเปลี่ยนทางอินเทอร์เน็ตแห่งชาติอินเดีย (National Internet
Exchange of India หรือ NIXI)
สมาคมการแลกเปลีย่ นทางอินเทอร์เน็ตเนปาล (Nepal Internet Exchange หรือ NPIX)
เครือข่ายการวิจัยและการศึกษาเนปาล (Nepal Research and Education
Network หรือ NREN)
PHCOLO
Sabay

ศูนย์ข้อมูลเครือข่ายไต้หวัน (Taiwan Network Information Center หรือ
TWNIC)

ศูนย์ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเวียดนาม (Vietnam Internet Network

information Centre หรือ VNNIC)
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ศูนย์ช่วยเหลือ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-21:00 น. (UTC +10)
ที่อยู่ทางไปรษณีย์

PO Box 3646
South Brisbane, QLD 4101,
Australia

อีเมล

helpdesk@apnic.net

โทรศัพท์

+61 7 3858 3188
VoIP
helpdesk@voip.apnic.net

www.apnic.net
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