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ขอ้เสนอนโยบายหา้ขอ้ส าหรบัการอภปิ
รายเป็นกลุม่ทีง่าน APNIC 47 

การประชมุนโยบายแบบเปิดทีง่าน APNIC 47 จะจัดขึน้ในวนัที ่27 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2562 ในเมอืงแทจอน 

ประเทศเกาหลใีตน้ี ้จะมกีารน าขอ้เสนอนโยบายหา้ขอ้ขึน้อภปิราย ตอ่ไปนีเ้ป็นภาพรวมของขอ้เสนอหา้ขอ้เหลา่นี้ 

จากการอภปิรายทีง่าน APNIC 46 

ขอ้เสนอที ่124-v005 การอธบิายเรือ่งการมอบหมาย IPv6 แบบยอ่ย 

ใหค้วามกระจา่งในค านยิามของพืน้ที ่address ทีไ่ดรั้บการมอบหมายส าหรับการสง่มอบ IPv6 ตามขอ้ที ่2.2.3 

ของเอกสารเรือ่งนโยบายทรัพยากรหมายเลขอนิเทอรเ์น็ตของ APNIC (APNIC Internet Number Resource Policies) 

ตอนทีม่กีารร่างนโยบาย แนวคดิเกีย่วกบัการมอบหมายหรอืการมอบหมายแบบยอ่ยไม่ไดพ้จิารณาเรือ่งการใช ้IP address 

ใน Hotspot ตา่งๆ หรอืการใช ้IP address โดยแขกหรอืพนักงานตามแนวคดิของการน าอปุกรณ์ของคณุมาเอง (Bring Your 

Own Device - BYOD) และในกรณีอืน่ๆ ทีค่ลา้ยคลงึกนัอกีหลายกรณี  

 

ขอ้เสนอนีใ้หค้วามกระจ่างกับสถานการณ์นีใ้นเรือ่งนีแ้ละใหค้ าจ ากัดความทีด่ขี ึน้เกีย่วกับแนวคดิโดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

การพจิารณาการใช ้IPv6 (RFC 8273) ใหม ่โดยวธิใีชภ้าษาเพิม่เตมิมาเพิม่เขา้กบัค านยิามของการมอบหมายแตล่ะรายการ 

ขอ้เสนอที ่126-v003 การอปัเดต PDP 

เสนอใหม้กีารอปัเดตขอ้ที ่4 ของเอกสารขัน้ตอนการพัฒนานโยบาย APNIC (APNIC Policy Development Process) 

ขอ้เสนอนีจ้ะท าใหก้ารมสีว่นร่วมเพิม่มากขึน้ โดยยังมกีารพจิารณาความคดิเห็นในรายการส าหรับการก าหนดมตเิอกฉันท ์

ดงันัน้ มตเิอกฉันทจ์ะไดรั้บการก าหนดดว้ยการรักษาสมดลุจากบัญชรีายชือ่อเีมลและจากทีป่ระชมุและจะชว่ยเพิม่การม ี

สว่นร่วมของชมุชนดว้ย 

นอกจากนัน้ขอ้เสนอนีย้ังแนะน าให ้ 

 ยกเลกิมตเิอกฉันท ์'ซ ้าซอ้น' ทีก่ าหนดในนโยบาย SIG และการประชมุสมาชกิ APNIC 

 แกไ้ขค าจ ากดัความของมตเิอกฉันทต์ัง้แต ่'มตเิอกฉันทท์ัว่ไป' จนถงึ 'มตเิอกฉันทฉ์บับร่าง' 

 สง่ไปใหส้มาชกิตามบัญชรีายชือ่อเีมล SIG หากขอ้เสนอไดรั้บมตเิอกฉันทท์ีก่ารประชมุ OPM 

 ด าเนนิการตามแผนทีใ่หข้อ้เสนอเกา่ๆ หมดอายุไปโดยอัตโนมัต ิหากยังไมม่กีารยืน่ขอ้เสนอฉบับใหม่ 

 แนะน าขัน้ตอน 'การอทุธรณ์' โดยตรงตอ่สภาผูบ้รหิาร APNIC หากผูเ้สนอพจิารณาแลว้วา่ ประธาน SIG 

ละเมดิระเบยีบ PDP 

ขอ้เสนอใหม ่

ขอ้เสนอที ่127 การเปลีย่นขนาดการมอบหมายสงูสดุของ address pool 103/8 IPv4 เป็น 
a /23 

ขนาดการมอบหมายสงูสดุในปัจจบุนัจากการประชมุ APNIC IPv4 block 103/8 ลา่สดุคอื a /22 

ขอ้เสนอนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ลดขนาดการมอบหมายสงูสดุใหเ้ป็น a /23 วัตถปุระสงคค์อืเพือ่รักษา address ตาม IPv4 

ใหผู้ม้าใหมย่ดือายพุืน้ที ่address ของ 103/8 และสง่เสรมิการน า IPv6 ออกใชง้าน  

ไมม่กีารเปลีย่นแปลงขนาดการมอบหมายต า่สดุ ซึง่คอืขนาด a /24  

 

https://conference.apnic.net/46/program/schedule/#/day/8/
https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-124/
https://www.apnic.net/community/policy/resources#2.2.3.-Assigned-address-space
https://www.apnic.net/community/policy/resources#2.2.3.-Assigned-address-space
https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-126/
https://www.apnic.net/about-apnic/corporate-documents/documents/policy-development/development-process/#4
https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-127/
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ขอ้เสนอที ่128 การเชือ่มตอ่กบัผูใ้หบ้รกิารหลายราย (Multihoming) ไมจ่ าเป็นส าหรบั ASN 

ในตอนแรกทีน่โยบายการมอบหมาย ASN ถกูเสนอนัน้ ความน่าเชือ่ถอืของเครอืขา่ยยังไมด่เีทา่ปัจจบุนันี ้

ในเวลานัน้จงึมคีวามเหมาะสมทีต่อ้งท าเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ ผูถ้อื ASN มกีารเชือ่มตอ่กบัผูใ้หบ้รกิารหลายราย 

แตด่ว้ยการพัฒนาการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยระหวา่งกนัเมือ่ลา่สดุนี้ จงึไมจ่ าเป็นตอ้งมกีารเชือ่มตอ่กบัผูใ้หบ้รกิารหลายรายอกีตอ่ไป 

ขอ้เสนอนีก้ าลงัแกไ้ขเรือ่งการเชือ่มตอ่กับผูใ้หบ้รกิารหลายรายในอนาคต เพือ่ใหส้ามารถเชือ่มตอ่กับระบบอสิระ 

(Autonomous Systems) อืน่ๆ ไดด้ว้ย 

ขอ้เสนอที ่129 การยกเลกิรายชือ่ผูร้อส าหรบัผูข้อ IPv4 ทีย่งัไมไ่ด ้

นโยบาย APNIC IPv4  ฉบบัปัจจบุนัอนุญาตใหเ้จา้ของบญัชแีตล่ะคนรับไดถ้งึ a /22  จากกลุม่ Recovered Pool IPv4 

หลงัจากทีพ่วกเขาไดรั้บ  a /22 จากกลุม่  final/8 pool (103/8) แลว้  อย่างไรก็ตาม Recovered Pool 

อาจไมม่ทีรัพยากรเพยีงพอทีจ่ะมอบหมายใหท้กุครัง้ ดงันัน้จงึตอ้งมกีารจัดตัง้รายชือ่ผูร้อขึน้มา 

ขอ้เสนอนีแ้นะน าใหย้กเลกิรายชือ่ผูร้อฉบับปัจจบุนั เมือ่ APNIC ไดรั้บพืน้ที ่address IPv4 กลบัคนืมาจาก IANA 

หรอืผา่นการยุตกิารใชง้าน หรอืการจา่ยคนืเป็นตน้ จงึควรไดรั้บการปฏบิตัภิายใตน้โยบายเดยีวกนักบักลุม่ final/8 (103/8)  

ขอ้เสนอนียั้งแนะน าการสรา้งรายชือ่ผูร้อใหมเ่มือ่ APNIC ใชท้รัพยากรใน /8 ลา่สดุจนหมดแลว้ 

พรอ้มน านโยบายการจัดสรร /8  ฉบับสดุทา้ยมาใชก้ับรายชือ่ผูร้อชดุใหม ่

มามสีว่นรว่ม!  ชว่ยแสดงความคดิเห็นของคณุ 
หากคณุตอ้งการมสีว่นร่วมในการอภปิรายเกีย่วกับขอ้เสนอนโยบายเหลา่นีโ้ปรด subscribe ในบญัชรีายชือ่อเีมล 

ส าหรับอภปิรายนโยบาย SIG และเขา้ร่วมการประชมุ APNIC 47 Policy SIG ทัง้ดว้ยตนเองหรอืการเขา้ร่วมทางไกล  

 

 

https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-128/
https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-129/
https://mailman.apnic.net/mailman/listinfo/sig-policy
https://conference.apnic.net/47/program/schedule/#/day/10

