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ขอ้เสนอนโยบายหา้ขอ้ส าหรบัการอภปิรายเป็นกลุม่ทีง่าน 
APNIC 48 
การประชมุนโยบายแบบเปิดทีง่าน APNIC 48 จะจัดขึน้ในวันที ่12 กันยายน พ.ศ. 2562 ทีจั่งหวัดเชยีงใหม ่ประเทศไทย 

ตอ่ไปนี้ เป็นภาพรวมของการน าขอ้เสนอนโยบายหา้ขอ้ทีจ่ะน ามาอภปิราย 

จากการอภปิรายทีง่าน APNIC 47 

ขอ้เสนอที ่124-v006: การอธบิายเรือ่งการมอบหมายแบบยอ่ย 

ขอ้เสนอนี้ ใหค้วามกระจ่างในค านยิามของพืน้ที ่address ทีไ่ดร้ับการมอบหมายส าหรับการสง่มอบ IPv4/IPv6 ตามขอ้ที ่

2.2.3 ของเอกสารนโยบายทรัพยากรหมายเลขอนิเทอรเ์น็ตของ APNIC (APNIC Internet Number Resource 
Policies) 

ตอนทีม่กีารร่างนโยบาย แนวคดิเกีย่วกับการมอบหมายหรอืการมอบหมายแบบยอ่ย ไม่ไดพ้จิารณาถงึการปฏบัิตท่ัิวไปใน 

IPv4 ทีถ่กูจ าลองแบบและขยายใน IPv6 - เรือ่งการใช ้IP address ส าหรับการเชือ่มตอ่แบบจุดต่อจุด หรอื VPNs 

ขอ้เสนอนี้ใหค้วามกระจ่างกับสถานการณ์ในเรือ่งนี้และใหค้ าจ ากัดความทีด่ขี ึน้เกีย่วกับแนวคดิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การ

พจิารณาการใช ้IPv6 (RFC 8273) ใหมโ่ดยวธิใีชภ้าษาเพิม่เตมิมาเพิม่เขา้กับค านยิามของการมอบหมายแต่ละรายการ 

ขอ้เสนอที ่126-v004: การอปัเดต PDP 

ขอ้เสนอนี้ เสนอใหม้กีารอัปเดตขอ้ที ่4 ของเอกสารขัน้ตอนการพัฒนานโยบาย APNIC (APNIC Policy Development 

Process - PDP) 

ขอ้เสนอนี้ มจุีดมุง่หมายเพือ่เพิม่การมสีว่นร่วมของชมุชน โดยยังมกีารพจิารณาความคดิเห็นจากบัญชรีายชือ่อเีมลเพือ่

ก าหนดมตเิอกฉันท ์ดังนัน้ มตเิอกฉันทจ์ะถูกประเมนิโดยการรักษาสมดลุของบัญชรีายชือ่อเีมลและการอภปิรายทีก่าร

ประชมุนโยบายแบบเปิด (Open Policy Meeting – OPM) 

จะมกีารแนะน า 'การเรยีกครัง้สดุทา้ย' หรอื 'last call' เพือ่ใหช้มุชนมโีอกาสครัง้สดุทา้ยในการแสดงความคดิเห็นตอ่
ขอ้เสนอทีไ่ดร้ับมตเิอกฉันทท์ี ่OPM และ AMM (APNIC Member Meeting - การประชมุสมาชกิ APNIC) ผา่นทางบัญชี

รายชือ่อเีมล 

ขอ้เสนอดังกลา่ว ยังแนะน าใหย้กเลกิมตเิอกฉันท ์'ซ ้าซอ้น' ทีก่ าหนดในนโยบาย SIG และการประชมุสมาชกิ APNIC 

รวมถงึ ยังเสนอใหแ้กไ้ขค าจ ากัดความของมตเิอกฉันทจ์าก 'มตเิอกฉันทท่ั์วไป' เป็น ‘มตเิอกฉันทฉ์บับร่าง’ รวมถงึ ค าจ ากัด

ความทีส่มบรูณ์ของ ‘มตเิอกฉันทฉ์บับร่าง’  

ในทีส่ดุ ขอ้เสนอไดเ้ปลีย่น PDP โดยเพิม่วธิกีารอุทธรณ์ส าหรับการแกปั้ญหาความขัดแยง้ในระหวา่งขัน้ตอนการปฏบัิตงิาน 

ขอ้เสนอใหม ่

ขอ้เสนอที ่130-v001: การปรบัเปลีย่นนโยบายการถา่ยโอน 

ขอ้เสนอนี้ มวัีตถุประสงคเ์พือ่เปลีย่นนโยบายการถา่ยโอนทีม่อียู่ เพือ่อนุญาตใหส้ถานการณ์ตา่ง ๆ จากการควบรวมกจิการ

บางสว่นหรอืทัง้หมด การเขา้ครอบครองกจิการ การจัดโครงสรา้งใหมห่รอืการยา้ยทีต่ัง้ขององคก์ร เกดิขึน้ไดทั้ง้ในการถา่ย

โอนภายในและการถา่ยโอนระหวา่ง RIR 

ปัจจุบัน การถา่ยโอนระหวา่ง RIR อนุญาตใหโ้อน IPv4 address และหมายเลข AS เท่านัน้ แตข่อ้เสนอนี้ ตอ้งการใหร้วม 

IPv6 address เขา้ไปดว้ย 

ขอ้เสนอที ่131-v001: การเปลีย่นแปลงดา้นงานบรรณาธกิารของนโยบาย IPv6 

ขอ้เสนอนี้ แนะน าใหเ้ปลีย่นแปลงดา้นงานบรรณาธกิารของนโยบาย IPv6 หลายรายการดว้ยกัน โดยมเีป้าหมายเพือ่ลบ

ขอ้ความทีไ่มจ่ าเป็นและท าใหน้โยบายอา่นเขา้ใจง่ายขึน้ 

https://conference.apnic.net/48/program/schedule/#/day/8
https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-124/
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://tools.ietf.org/html/rfc8273
https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-126/
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/about-apnic/corporate-documents/documents/policy-development/development-process/#4
https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-130
https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-130
https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-130
https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-130
https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-131
https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-131
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ขอ้เสนอที ่132-v002: AS0 ส าหรบั Bogon 

ขอ้เสนอนี้ ใหอ้ านาจกับ APNIC ในการสรา้ง AS0 (ศนูย)์ ROA ส าหรับพืน้ที ่address ทีไ่มไ่ดจ้ัดสรรของ APNIC ในการ

แกไ้ขปัญหาของการประกาศ bogon 

เมือ่ AS0 ROA ใด ๆ ถูกสรา้งขึน้ส าหรับพืน้ที ่address ทีไ่ม่ไดจ้ัดสรรภายใตก้ารบรหิารของ APNIC โดย AS0 ROA 

เหลา่นัน้จะถกูท าเครือ่งหมายว่า 'ไมถ่กูตอ้ง' ถา้มใีครบางคนพยายามโฆษณาพืน้ที ่address เดยีวกัน 

ปัจจุบัน ในกรณีทีไ่มม่ ีROA ใด ๆ bogon เหลา่นี้จะถกูท าเครือ่งหมาย 'ไมพ่บ' หากผูป้ระกอบการรายใดน า ROV ออกใช ้

งานแลว้ และก าลังวางแผนหรอืยกเลกิ ROA ที ่'เป็นโมฆะ' ไปแลว้ AS0 ROA ทัง้หมดที ่APNIC จะสรา้งเพือ่พืน้ที ่

address ทีไ่มไ่ดจ้ัดสรรภายใตก้ารบรหิารของ APNIC นัน้ ก็จะถกูยกเลกิเชน่กัน 

มามสีว่นรว่ม! ชว่ยแสดงความคดิเห็นของคณุ 

นโยบายทีด่ตีอ้งอาศัยความคดิเห็นทีห่ลากหลายจากผูค้นในสว่นตา่ง ๆ ของชมุชน ดังนัน้จงึเป็นเรือ่งส าคัญทีค่ณุควรจะมี

สว่นร่วม นโยบายเหลา่นัน้เกดิขึน้ไดจ้ากการพัฒนาทีผ่่านกระบวนการปรกึษาหารอืและการลงมตเิอกฉันทแ์บบเปิดเผย 

โปร่งใส และเป็นขัน้ตอนจากล่างขึน้บน (Bottom-up process) 

มาร่วมแสดงความคดิเห็นของคุณตอ่ขอ้เสนอนโยบายเหลา่นี้ ดว้ยการ subscribe ในบัญชรีายชือ่อเีมลส าหรับการอภปิราย

นโยบาย SIG หรอืเขา้ร่วมการประชมุ APNIC 48 Policy SIG ดว้ยตนเองหรอืดว้ยการเขา้ร่วมทางไกล 

https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-132
https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-132
https://mailman.apnic.net/mailman/listinfo/sig-policy
https://conference.apnic.net/48/program/schedule/#/day/8

