สวนที่สาม
ราง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเทคโนโลยีระบบโทรทัศนดิจิทัล

รายงานผลการศึกษาและจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคสําหรับโทรทัศนระบบดิจิทัล
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มาตรฐานทางเทคนิค
สําหรับการใหบริการโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดิน

สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0 2271 0151-60 เว็บไซต: www.ntc.or.th
รายงานผลการศึกษาและจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคสําหรับโทรทัศนระบบดิจิทัล
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1.

ขอบขาย

มาตรฐานทางเทคนิคนี้ ระบุขอกําหนดทางเทคนิคสําหรับระบบโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดิน (Digital
Terrestrial Television) ที่ใชงานสําหรับระบบ/อุปกรณทางภาคสง รวมทั้งเครื่องสงวิทยุโทรทัศนระบบดิจิทัล
ภาคพื้นดิน โดยมีคุณสมบัติทางดานคลื่นความถี่ดังนี้
ยานความถี่วทิ ยุใชงาน
(Operating Band)
ความกวางชองสัญญาณ
(Channel Bandwidth)
กําลังสงออกอากาศ
ประสิทธิผล (ERP)

2.

470 – 860 MHz
(UHF Band IV และ V)
8 MHz
ตามที่กําหนดในแผนความถี่

มาตรฐานทางเทคนิคขั้นต่ําสําหรับระบบโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดิน (Digital Terrestrial
Television)

มาตรฐานทางเทคนิคขั้นต่ําสําหรับระบบโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดินนี้ ระบุขอกําหนดทางเทคนิค
ขั้ น ต่ํ าซึ่ ง ระบบ/อุ ป กรณ ท างภาคส ง รวมทั้ ง เครื่ อ งส ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศน ร ะบบดิ จิ ทั ล ภาคพื้ น ดิ น จํ า เป น ต อ งมี ขี ด
ความสามารถดังกลาว เพื่อการใหบริการโทรทัศนระบบดิจิทัลที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

2.1 ดานการสงสัญญาณ
2.1.1 โครงสรางเฟรม (Framing Structure), การเขารหัสชองสัญญาณ (Channel Coding) และการมอดู
เลต สําหรับระบบโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดินใหเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน ETSI

EN
300 744: Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial
television

2.2 ดานสัญญาณ Baseband
2.2.1 ระบบการเขารหัสสัญญาณสําหรับกระแสขนสง (Transport Stream) ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
มาตรฐาน ETSI TS 101 154 V1.8.1: Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for

the use of Video and Audio Coding in Broadcasting Applications based on the MPEG2 Transport Stream

2.2.2

ระบบการเข า รหั ส ภาพเคลื่ อ นไหวพร อ มเสี ย งให เ ป น ไปตามที่ กํ า หนดไว ใ นมาตรฐาน ISO/IEC

13818-1: Information technology – Generic coding of moving pictures and associated
audio information: Systems

รายงานผลการศึกษาและจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคสําหรับโทรทัศนระบบดิจิทัล
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2.2.3

2.2.4

การเขา รหัสภาพเคลื่อ นไหวใหเปน ไปตามที่กํา หนดไวใ นมาตรฐาน ISO/IEC

14496-10:
Information technology -- Coding of audio-visual objects -- Part 10: Advanced Video
Coding (MPEG 4 H.264/AVC)

การเขารหัสเสียงใหเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังตอไปนี้

i.

ISO/IEC 14496-3: Information technology -- Coding of audio-visual objects -Part 3: Audio (MPEG 4 HE AAC)

ii.

ISO/IEC 13818-3: Generic coding of moving pictures and associated audio
information -- Part 3: Audio (MPEG 1 Layer 2)

Components inside the data container

2.3 ดานการมัลติเพล็กซ (Multiplexing)
2.3.1 ขอกําหนดสําหรับขอมูลขาวสารการใหบริการ (Service Information: SI) ใหเปนไปตามที่
กําหนดไวในมาตรฐาน ETSI EN 300 468: Specification for Service Information (SI) in
DVB systems

2.3.2

ขอกําหนดสําหรับ Teletext System B ตามมาตรฐาน ITU-R ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
มาตรฐาน ETSI EN 300 472: Specification for conveying ITU-R System B Teletext in
DVB bitstreams

2.3.3

ขอกําหนดสําหรับการนําพาขอมูล VBI (Vertical Blanking Interval data) ในบิตสตรีมให
เปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน ETSI EN 301 775: Standard for conveying VBI data
in DVB bitstreams

2.4 ดานการกระจายขอมูล (Data Broadcasting)
ขอกําหนดสําหรับการกระจายขอมูล (Data Broadcasting) ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
มาตรฐาน ETSI EN 301 192: Specification for data broadcasting
รายงานผลการศึกษาและจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคสําหรับโทรทัศนระบบดิจิทัล
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2.5

ดานระบบคําบรรยายใตภาพ (Subtitling)
ขอกําหนดสําหรับระบบคําบรรยายใตภาพ (Subtitling) ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน
ETSI EN 300 743: Subtitling systems
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มาตรฐานทางเทคนิคทางเลือกสําหรับระบบโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดิน (Digital Video
Broadcasting - Terrestrial)

มาตรฐานทางเทคนิคทางเลือกสําหรับระบบโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดินระบุขอกําหนดทางเทคนิค
ของ ระบบ/อุปกรณทางภาคสงรวมถึงเครื่องสงวิทยุโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน ที่เปนทางเลือกสําหรับผู
ใหบริการ เพื่อการเพิ่มเติมรูปแบบ (features) การใหบริการตางๆ แกผูใชบริการ หรือเพื่อการสนับสนุนและ
ปรับปรุ งคุณภาพการใหบ ริการ ซึ่ง หากอุปกรณ ระบบทางภาคส ง และเครื่อ งสง วิท ยุโ ทรทั ศน ระบบดิ จิทั ล
ภาคพื้นดิน มีขีดความสามารถใดตามมาตรฐานทางเลือกนี้ จําเปนตองเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐานนี้
ดวย

Generic system reference model for interactive services

3.1 ดานการสงสัญญาณ
ขอกําหนดสําหรับการใช DVB mega-Frame เพื่อการซิงโครไนซ (Synchronize) ความถี่ของ
เครื่องสงในโครงขายความถี่เดียว (Single Frequency Network: SFN) ใหเปนไปตาม
มาตรฐาน ETSI TR 101 191: Mega-frame for Single Frequency Network (SFN)
synchronization

3.2 ดานการสื่อสารโตตอบระหวางกัน (Interactivity)
รายงานผลการศึกษาและจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคสําหรับโทรทัศนระบบดิจิทัล
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3.2.1

ข อ กํ า หนดสํ า หรั บ โพรโทคอลสํ า หรั บ การให บ ริ ก ารในลั ก ษณะโต ต อบซึ่ ง กั น และกั น ได
(Interactive) ที่ไมขึ้นกับโครงขายใหเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน ETSI ETS 300 802:
Network-independent protocols for DVB interactive services

3.3 ดานการ Update Software
ขอกําหนดสําหรับการปรับปรุงโปรแกรม (ซอฟแวร) ใหเปนปจจุบัน (software update) ให
เปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน ETSI TS 102 006: Specification for System Software
Update in DVB Systems

3.4 ดานการเขาถึงบริการแบบมีเงื่อนไข (Conditional Access)
ขอกําหนดสําหรับการผสมสัญญาณรบกวน (Scrambling) และการเขาถึงบริการแบบมีเงื่อนไข
(Conditional Access: CA) สําหรับระบบ Digital Broadcasting ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
มาตรฐาน ETSI ETR 289V1: Support for use of scrambling and Conditional Access
(CA) within digital broadcasting systems
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มาตรฐานทางเทคนิคดานความปลอดภัย

4.1

ความปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical Safety Requirements)
มาตรฐานทางเทคนิคดานความปลอดภัยทางไฟฟาของเครื่องสงวิทยุโทรทัศนระบบดิจิทัล
ภาคพื้นดิน ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังตอไปนี้
i.
IEC 60950-1 : Information Technology equipment – Safety _ Part 1: General
requirements
ii.
มอก. 1561 – 2548 : บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะดานความปลอดภัย :
ขอกําหนดทั่วไป

4.2 ความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคม (Radiation Exposure
Requirements)
การติดตั้งเครื่องสงวิทยุโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน ตองสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานความ
ปลอดภั ย ต อ สุ ข ภาพของมนุ ษ ย จ ากการใช เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม รวมทั้ ง หลั ก เกณฑ แ ละมาตรการกํ า กั บ ดู แ ลความ
ปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติประกาศ
กําหนดโดยอนุโลม

____________________
รายงานผลการศึกษาและจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคสําหรับโทรทัศนระบบดิจิทัล
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รายงานผลการศึกษาและจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคสําหรับโทรทัศนระบบดิจิทัล
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มาตรฐานทางเทคนิค
สําหรับอุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดิน

สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0 2271 0151-60 เว็บไซต: www.ntc.or.th
รายงานผลการศึกษาและจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคสําหรับโทรทัศนระบบดิจิทัล

หนา 3 - 8

1

ขอบขาย

มาตรฐานทางเทคนิคนี้ ระบุขอกําหนดทางเทคนิคสําหรับอุปกรณภาครับของโทรทัศนดิ
จิทัลภาคพื้นดิน (Digital Terrestrial Television - Receiver) ที่ติดตั้งใชงานในสวนของผูใชบริการ ทั้งที่
เปนแบบ integrated และ แบบ non-integreated (Set-top-box)

2

มาตรฐานทางเทคนิคขั้นต่ําสําหรับอุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดิน
(Digital Terrestrial Television - Receiver)

มาตรฐานทางเทคนิคขั้นต่ําสําหรับอุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดินนี้ ระบุ
ข อ กํ า หนดทางเทคนิ ค ขั้ น ต่ํ า ซึ่ ง อุ ป กรณ ภ าครั บ ของโทรทั ศ น ดิ จิ ทั ล ภาคพื้ น ดิ น จํ า เป น ต อ งมี ขี ด
ความสามารถดังกลาว เพื่อการรับบริการโทรทัศนระบบดิจิทัลที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

2.1 ดานการรับสัญญาณ
2.1.1 คุณสมบัติดานคลื่นความถี่ (Radio Frequency)
i.
ยานความถี่ภาครับสัญญาณ: 470 – 860 MHz ในยาน UHF Band IV และ V
ii.
ความกวางชองสัญญาณ: 8 MHz (Signal Bandwidth 7.61 MHz)
iii.
คา Noise Figure ของอุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดิน: ดีกวา 7
dB ในยาน UHF Band IV และ V

iv.

2.1.2

การออฟเซ็ทความถี่ชองสัญญาณ (Channel Offset): อุปกรณภาครับตอง
สามารถรั บ สั ญ ญาณคลื่ น พาห ที่ อ อฟเซ็ ท ไปจากความถี่ ศู น ย ก ลาง
ชองสัญญาณ ไมเกิน +/- 125 kHz

อุ ป กรณ ภ าครั บ ของโทรทั ศน ดิ จิ ทั ล ภาคพื้ น ดิ น ต อ งสามารถรองรั บ โครงสร า งเฟรม
(Framing Structure) การถอดรหัสชองสัญญาณ (Channel Decoding) และการดีมอดูเลต
สัญญาณโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดินตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน ETSI EN 300 744:

Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial
television

i.

2.1.3

เวลาในการคนหาและจับสัญญาณของอุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัล
ภาคพื้นดินจะตองนอยกวา 2 วินาที เมื่อเปลี่ยนชองความถี่ หรือนอยกวา 5
วินาที เมื่อผูใหบริการโทรทัศนเปลี่ยน โหมดการสง COFDM ซึ่งจะกําหนด
โดยสัญญาณ Transmission Parameter Signaling (TPS) หรือใน Network
Information Table (NIT) ที่รับได
การทํางานในโครงขายความถี่เดียว (Single Frequency Network: SFN)

รายงานผลการศึกษาและจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคสําหรับโทรทัศนระบบดิจิทัล
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i.

อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดินตองสามารถรองรับการทํางาน
ในโครงขายความถี่เดียว (Single Frequency Network: SFN) ตามมาตรฐาน
ETSI TR 101 191: Mega-frame for Single Frequency Network (SFN)
synchronization

ii.

อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดินตองสามารถทํางานไดดี เมื่อ
สัญญาณพหุวิถี (Multipath Signal) ที่รับไดยังอยูในชวง Guard Interval (GI)

iii.

หากรับไดมากกวาหนึ่งสัญญาณในเวลาเดียวกันในโครงขายความถี่เดียว
และสัญญาณที่รับไดมีกําลังไลเลี่ยกัน อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัล
ภาคพื้นดินจะตองเลือกแสดงผลสัญญาณที่รับไดกอน หากสัญญาณที่รับ
ภายหลังมีกําลังตางกันไมเกิน +/- 3 dB

2.2 ดานสัญญาณ Baseband
2.2.1 อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดินตองสามารถรองรับการแยกสัญญาณ
(Demultiplex) กระแสขนสง (Transport Stream) ขั้นต่ําตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน ETSI

TS 101 154 V1.8.1: Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for the use
of Video and Audio Coding in Broadcasting Applications based on the MPEG-2
Transport Stream

2.2.2

อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดินตองสามารถถอดรหัสภาพเคลื่อนไหว
พรอมเสียงตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน ISO/IEC 13818-1: Information technology –
Generic coding of moving pictures and associated audio information: Systems

2.2.3

อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดินตองสามารถถอดรหัสภาพเคลื่อนไหว
ตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน ISO/IEC 14496-10: Information technology -- Coding
of audio-visual objects -- Part 10: Advanced Video Coding (MPEG4
H.264/AVC)
อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดินตองสามารถถอดรหัสเสียงตามที่กําหนด

2.2.4

ไวในมาตรฐานตอไปนี้

i.

ISO/IEC 14496-3: Information technology -- Coding of audio-visual
objects -- Part 3: Audio (MPEG4 HE AAC)

ii.

ISO/IEC 13818-3: Generic coding of moving pictures and associated
audio information -- Part 3: Audio (MPEG1 Layer 2)

2.3 ดานขอมูลใหบริการ (Service Information) และการประมวลผลตัวบอก (Processing
Descriptor)
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2.3.1

การประมวลผล PSI/SI และการตีความตัวบอก: อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัล
ภาคพื้นดินตองสามารถประมวลผลและใชงาน Program Specific Information (PSI)
ตามที่กําหนดในมาตรฐาน ISO/IEC 13818-1 และสวนขยายของมาตรฐาน ETSI TS 101
154 V1.8.1 และ ขอมูล Service Information (SI) ตามที่กําหนดไวใน ETSI EN 300 468

2.3.2

Service Information (SI) ที่ไมสามารถระบุได: อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัล
ภาคพื้นดินตองเพิกเฉยตอ SI หรือตารางที่ไมสามารถระบุได และตองทิ้งสัญญาณ
PSI/SI ถาไมเปนที่ยอมรับหรือไมสนับสนุน

2.3.3

การกวาดตรวจหา PSI/SI ในเครือขายและ Service Identification:
i.
อุป กรณ ภ าครั บ ของโทรทั ศนดิ จิ ทั ล ภาคพื้ น ดิน จะต อ งสนั บสนุ น การกวาด
ตรวจเครือขายผานทางตาราง Network Information Table (NIT)

2.3.4

2.3.5

ii.

อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดินตองสามารถตรวจจับและปรับ
ขอมูล PSI/SI ใหเปนปจจุบัน ทุกๆ ชวงเวลาที่สั้นกวา 100 msec

iii.

อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดินจะตองสามารถปรับปรุงขอมูล
PSI/SI ไดทันทีในหนวยความจําโดยไมจําเปนตอง Reset, Retune, หรือ
Restart

การเลือกเวลา Time and Date Table (TDT), Time Offset Table (TOT), และ
Program Clock Reference (PCR): เครื่องรับตองใชตารางเวลา TDT,TOT สําหรับ
ระบบเวลาของอุปกรณและสามารถแบงเขตเวลา ตาม UTC หรือ GMT ได และตอง
ถอดรหัสและนําเสนอบริการอยางถูกตองพรอมกัน โดยอางอิงกับ PCR ทุกๆชวงเวลา
ที่สั้นกวา 100 msec
ขอมูลผังรายการอิเล็กทรอนิกส (Electronic Programme Guide: EPG):
i.
อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดินตองสามารถถอดรหัสและแสดง
ขอมูลจากตาราง Event Information Table (EIT) และขอมูล Electronic
Programme Guide (EPG) ตามมาตรฐาน ETSI EN 300 468 และ
มาตรฐาน TR 101 211

ii.

การแสดงผลขอมูล EPG จะตองประกอบดวย ชื่อบริการ ชื่อรายการ ความ
ยาวของรายการ เวลารายการที่ผานไป คําอธิบายโดยยอ คําอธิบายขยาย
ความ รายการกําลังเสนอและรายการถัดไป วันและเวลาปจจุบัน

iii.
2.3.6

อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดินตองจัดเตรียมขอมูลรายการ 7
วั น ล ว งหน า เพื่ อ การแนะนํ า รายการและง ายต อ การสื บ ค น และเครื่ อ งรั บ
จะตองสามารถทํางานตอไปถึงแม ไมมีการสง EIT
การตอบสนองและการปรับตารางใหเปนปจจุบัน: อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัล
ภาคพื้นดินตองสามารถระบุการเปลี่ยนแปลงรายการหรือบริการใหม ในชองสัญญาณ
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หรือใน Multiplex ซึ่งตรวจสอบไดจากตาราง Network Information Table (NIT) และ
Service Description Table (SDT) อยางสม่ําเสมอทุก 10 วินาที

2.4 ดานการถอดรหัสและการแสดงผลสัญญาณภาพ (Video Codec and Presentation)
2.4.1 อุป กรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้น ดิน ตองสามารถถอดรหัส และแสดงผล
สัญญาณภาพไดดังนี้

i.
ii.
iii.
2.4.2

2.5

ดานการถอดรหัสและการแสดงผลสัญญาณเสียง (Audio Codec and Presentation)
2.5.1 กระแสสัญญาณหลายชองเสียง (Multi Audio Stream): อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิ
จิ ทั ล ภาคพื้ น ดิ น ต อ งสามารถจั ด การกั บ กระแสสั ญ ญาณหลายช อ งเสี ย ง ในบริ ก าร
เดียวกันและมีขอมูล PSI/SI เหมือนกัน เชนตัวบงชี้ภาษา และเครื่องรับจะตอง
เตรียมการรับการเปลี่ยนเสียงไปมาโดยผูใช

2.5.2

2.6

HD H.264/AVC 1920x1080i
frame rate 25
aspect ratio 16:9
HD H.264/AVC 1280x720p
frame rate 50
aspect ratio 16:9
SD H.264/AVC 720x576i
frame rate 25
aspect ratio 4:3
อัตราสวนภาพ: อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดินตองเตรียมการรับการ
ปรับเปลี่ยนอัตราสวนภาพของผูใช ไปมาระหวางภาพ 4:3 และ 16:9 ใหเหมาะสมกับ
ขนาดของภาพและอัตราสวนภาพ

การ Lipsync ภาพและเสียง: อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดินตอง
สามารถรองรั บ กรณี ภ าพและเสี ย งไม ต รงกั น เมื่ อ อ า งอิ ง กั บ Program
Clock
Reference (PCR) ไมนอยกวา +/- 10 msec

ดานการทํางานของระบบ
2.6.1 ระบบปฏิบัติการและหนวยความจํา: อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดิน
ตองมีระบบปฏิบัติการเวลาจริงฝงอยูในตัว (Realtime Embeded Operating System)
และหนวยความจําแบบไมลบเลือนไดงาย (Non-volatile memory)

2.6.2

การเปดใชงานครั้งแรก: เมื่อเปดใชงานครั้งแรก อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัล
ภาคพื้นดินตองรองขอขอมูลการตั้งคาการทํางานเบื้องตนดังนี้

i.
ii.
2.6.3

ภาษาที่จะแสดงบนจอ เชน ไทย / อังกฤษ (คาเริ่มตน ภาษาไทย)
เริ่มการกราดตรวจ ดวยมือ/อัตโนมัติ (Manual/Automatic) เพื่อคนหาการ
บริการโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดินทั้งหมดที่มีอยู

การเริ่มตนกราดตรวจชองสัญญาณ (Initial Channel Scan): อุปกรณภาครับของ
โทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดินตองสามารถกราดตรวจการบริการ เริ่มตั้งแต UHF Band IV
จนสิ้นสุด UHF Band V และตรวจหา COFDM ทุกพารามิเตอรจนกระทั่งพบ
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พารามิเตอรในการสง ทั้งนี้เครื่องรับจะตองรองรับทั้งแบบการกราดตรวจดวยมือและ
โดยอัตโนมัติ (Manual/Automatic)

2.6.4

2.6.5

2.6.6

2.6.7

ขอมูลความแรงและคุณภาพสัญญาณ: อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดิน
ตองสามารถแสดงความแรง (Signal Strength) และคุณภาพ (BER) ของสัญญาณที่
รับได เพื่อประโยชนในการเลือกใช ติดตั้ง และปรับทิศทางสายอากาศเพื่อรับสัญญาณ
ไดดีที่สุด รวมทั้งใชประโยชนในการพิสูจน และแกปญหาในการรับสัญญาณ
รายชื่อบริการที่มีอยู: อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดินตองสามารถแสดง
รายชื่อบริการที่มีอยู ตามลําดับ Logical Channel Number (LCN) นอยไปหามาก
และจะตองยินยอมใหผูใชสามารถกําหนดลําดับชองไดดวย
การไมมีการใหบริการ หรืออุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดินไมรองรับ
การใหบริการ: เมื่อการบริการไมสามารถเขาถึงดวยสาเหตุขัดของใด อุปกรณภาครับ
ของโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดินจะตองสามารถแสดงขอขัดของเหลานั้นบนจอภาพ เชน
- ไมมีบริการ (Service Unavialble)
- เครื่องรับไมสามารถรับบริการได (Service not supported by
receiver)
- สัญญาณออนหรือไมมีสัญญาณ (Poor RF Signal)
การเปดเครื่องใชงานหลังจากเปดครั้งแรก: อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัล
ภาคพื้นดินจะกลับไปชองที่รับชมครั้งสุดทาย หรือเริ่มที่ชองที่ตั้งไว

2.6.8

ภาษาและตัวอักษร: เพื่อนําเสนอ Electronics Programme Guide (EPG) และการ
แสดงผลตางๆ อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดินตองรองรับรหัส Unicode
เพื่อแสดงผลอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษได

2.6.9

การเริ่มตนใหมของสวนอุปกรณ/การปลุกเครื่องอีกครั้ง/คาเริ่มตนที่ผูผลิตกําหนดไว
(hardware reset/reboot/factory default setting): อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัล
ภาคพื้นดินจะตองรองรับการเริ่มตนใหมทั้งแบบทันทีทันใด (hot reset) แบบคอยๆ
เริ่มตนใหม (cold reset) และการเริ่มตนใหมเต็มกระบวนการตามคาเริ่มตนที่ผูผลิต
กําหนดไว (full reset to default)

2.6.10 การทํางานในโหมดเตรียมพรอม (Standby Power): อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิ
จิทัลภาคพื้นดินตองสามารถรองรับโหมดเตรียมพรอมเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟา

2.7

ดานระบบคําบรรยายใตภาพ (Subtitling)
2.7.1 อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดินตองสามารถรองรับระบบคําบรรยายใต
ภาพ (Subtitling) ตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน ETSI EN 300 743: Subtitling
systems

2.7.2

ความแมนยําในการแสดงผลคําบรรยายใตภาพ จะตองผิดพลาดไมเกิน +/- 40 msec
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2.7.3

อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดินตองสามารถจัดการกับคําบรรยายใต
ภาพแบบหลายภาษาในเวลาเดียวกันตามที่ระบุไวในขอมูล Program
Specific
Information (PSI) หรือ Service Information (SI)

2.7.4

อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดินตองเตรียมการรับการปด เปด และเลือก
แสดงคําบรรยายใตภาพภาษาตางๆ

2.8 ดานการ Update Software
อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดินตองสามารถรองรับการ
update
software ตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน ETSI TS 102 006: Specification for System
Software Update in DVB Systems

2.9

ดานหัวตอและสวนตอเชื่อม
2.9.1 หัวตอ Radio Frequency (RF): อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดินตองมี
หัวตอภาครับ Radio Frequency (RF input) ตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน IEC 601692 (UHF) female ความตานทาน 75 Ω และหัวตอภาคสง Radio Frequency loopthrough (RF loop-through male)

2.9.2

หัวตอสัญญาณภาพแบบ Composite Video: อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัล
ภาคพื้นดินตองมีหัวตอภาคสงสัญญาณภาพแบบ Composite Video แบบ RCA
ระบบ PAL/NTSC ตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน IEC48B Section 316

2.9.3

หัวตอสัญญาณเสียง: อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดินตองมีหัวตอ
ภาคสงสัญญาณเสียงแบบ RCA Stereo โดยหัวตอสีขาวสําหรับเสียงดานซาย และ
หัวตอสีแดงสําหรับเสียงดานขวา

2.10 ดานกําลังไฟฟาขาเขา
อุ ป กรณ ภ าครั บ ของโทรทั ศน ดิ จิ ทั ล ภาคพื้ น ดิ น ต อ งสามารถรองรั บ กํ าลั ง ไฟฟ า ขาเข า
กระแสสลับ (AC) ที่ 90 – 240 V 50 Hz หรือกําลังไฟฟาขาเขากระแสตรง (DC)
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มาตรฐานทางเทคนิคทางเลือกสําหรับอุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดิน
(Digital Terrestrial Television ‐ Receiver)

มาตรฐานทางเทคนิคทางเลือกสําหรับอุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดินระบุ
ขอกําหนดทางเทคนิคที่เปนทางเลือกสําหรับอุปกรณภาครับของโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน เพื่อ
การเพิ่มเติมรูปแบบ (features) การรับบริการตางๆ แกผูใชบริการ หรือเพื่อการสนับสนุนและปรับปรุง
คุณภาพการรับบริการ ซึ่งหากอุปกรณภาครับของโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน มีขีดความสามารถ
ใดตามมาตรฐานทางเลือกนี้ จําเปนตองเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐานนี้ดวย
รายงานผลการศึกษาและจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคสําหรับโทรทัศนระบบดิจิทัล
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3.1

ดานการถอดรหัสและการแสดงผลสัญญาณเสียง (Audio Codec and Presentation)
การถอดรหัสสัญญาณเสียง ดอลบี้ ดิจิทัล AC-3: อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัล
ภาคพื้นดินสามารถถอดรหัสสัญญาณเสียงมาตรฐาน Dolby Digital AC-3 แบบ 5.1
ชองเสียงได ซึ่งตองสามารถสงผาน Dolby AC-3 แบบ 5.1 ชองเสียง และตองสามารถ
ผสม 5.1 ชองเสียง ลงมาเปน 2 ชองเสียงสเตอริโอ สําหรับอัตราบิต 32kbps-384kbps
ที่อัตราสุม 32KHz, 44.1KHz และ 48KHz

3.2 ดาน Teletext
3.2.1 การถอดรหัสขอมูล Teletext

System B ตามมาตรฐาน ITU-R ใหเปนไปตามที่
กําหนดไวในมาตรฐาน ETSI EN 300 472: Specification for conveying ITU-R
System B Teletext in DVB bitstreams

3.3 ดานหัวตอและสวนตอเชื่อม
3.3.1 หัวตอสงสัญญาณภาพ Analog Component: Analog Component Output YPbPr
สําหรับอุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดิน จัดเตรียมโดยใชหัวตอแบบ
RCA (RCA-phono socket)

3.3.2

หัวตอ HDMI: อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดินสามารถรองรับหัวตอ
HDMI สําหรับ output แบบดิจิทัลที่สามารถปองกันการทําสําเนา (HDCP)

3.3.3

หัวตอ ดิจิทัล ออดิโอ: อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดินสามารถเตรียม
หัวตอ แบบ S/PDIF (Coaxial) หรือ หัวตอแบบ Optical (TOSLINK) สําหรับ Digital
Audio Output เพื่อรองรับระบบเสียงแบบ MPEG-4 HE-ACC และ pass-through
Dolby Digital AC-3

3.3.4

กําลังไฟฟาสําหรับสายอากาศภาครับ: อุปกรณภาครับของโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดิน
สามารถเตรียมกําลังไฟฟาขนาด 5V DC สําหรับสายอากาศแบบขยายสัญญาณได
และสามารถเลือกปด/เปดไดจากเมนู (menu)

4

มาตรฐานทางเทคนิ ค ด า นความเข า กั น ได ท างแม เ หล็ ก ไฟฟ า (Electromagnetic
Compatability)
มาตรฐานทางเทคนิคดานความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาสําหรับอุปกรณภาครับของ
โทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดินใหเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน IEC/CISPR 13: Sound and
television broadcast receivers and associated equipment – Radio disturbance characteristics –
Limits and methods of measurement
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5

มาตรฐานทางเทคนิ ค ด า นความปลอดภั ย ทางไฟฟ า

(Electrical

Safety

Requirements)
มาตรฐานทางเทคนิคดานความปลอดภัยทางไฟฟาของอุปกรณภาครับของโทรทัศ น
ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังตอไปนี้
i.
IEC 60950-1 : Information Technology equipment – Safety _ Part 1:
General requirements
ii.
มอก. 1561 – 2548 : บริ ภั ณ ฑ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ เฉพาะด า นความ
ปลอดภัย : ขอกําหนดทั่วไป
____________________
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ภาคผนวก ก
ตารางแสดงขอเสนอแนะแนวทางจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับโทรทัศนระบบดิจิทัล
ลําดับ
(ID)
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.6
1.7
2.0
2.1
3.0
3.1
3.2
3.3
4.0
4.1

สถานี โทรทัศน UHF

ประเภท

กรุงเทพฯ
ปราจีนบุรี
ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
เมืองพัทยา
เพชรบุรี
แกงกระจาน เพชรบุรี
จอมบึง ราชบุรี
มวกเหล็ก สระบุรี
หนองใหญ ชลบุรี
สุพรรณบุรี
ดานชาง สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
สังขละบุรี กาญจนบุรี
สิงหบุรี
ชัยบาดาล ลพบุรี

สถานีหลัก
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีหลัก
สถานีเสริม
สถานีหลัก
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีหลัก
สถานีเสริม

แผนความถี่ ชองความถี่ใชงาน แผนความถี่ ชองความถี่สําหรับ DVB-T
ชองความถี่สําหรับ DVB-T
แอนะล็อกเดิม ระบบแอนะล็อกเดิม ที่เสนอใหม
ชวงการเปลี่ยนผาน
ภายหลังการเปลี่ยนผาน (6Mux)
U2
29/32
D2
26/36/40/44
26/29/32/36/40/44
U1+U7
D3
27/30/33/37
27/30/33/37/41/45
U3+U5
D1
28/31/35/39
28/31/35/39/43/47
U4+U6
38/46/48/50
D3
27/30/33/37
27/30/33/37/41/45
U4+U6
34
D4
38/42/46/50
34/38/42/46/50/54
U1+U7
D3
27/30/33/37
27/30/33/37/41/45
U3+U5
D3
27/30/33/37
27/30/33/37/41/45
U4+U6
34
D4
38/42/46/50
34/38/42/46/50/54
จัดเพิ่ม
D4
34/38/42/46
34/38/42/46/50/54
U3+U5
D3
27/30/33/37
27/30/33/37/41/45
U2+U6
D2
26/29/32/36
26/29/32/36/40/44
U4+U6
34/38/48
D4
42/46/50/52
34/38/42/46/50/54
U2
D2
26/29/32/36
26/29/32/36/40/44
U3
D3
27/30/33/37
27/30/33/37/41/45
U1
D1
28/31/35/39
28/31/35/39/43/47
U1+U7
28/31/53
D1
35/39/43/47
28/31/35/39/43/47
U2+U5
D3
27/30/33/37
27/30/33/37/41/45

รายงานผลการศึกษาและจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคสําหรับโทรทัศนระบบดิจิทัล

หมายเหตุ

U4 to D3

จัดเพิ่ม

ลําดับ สถานี โทรทัศน UHF
(ID)
5.0
ระยอง
5.1
โปงน้ํารอน จันทบุรี
5.2
แกงหางแมว จันทบุรี
5.3
มะขาม จันทบุรี
6.0
สระแกว
6.1
ตาพระยา สระแกว
7.0
ตราด
7.1
คลองใหญ ตราด
8.0
ประจวบคีรีขันธ
8.1
หัวหิน ประจวบคีรีขันธ
8.2 บางสะพานนอย ประจวบฯ
8.3 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ
9.0
นครราชสีมา
9.1
ชุมพวง/ประทาย
นครราชสีมา
9.2 เขายายเที่ยง นครราชสีมา
10.0
ชัยภูมิ
10.1
หนองบัวแดง ชัยภูมิ
11.0
สุรินทร / บุรรี มั ย

ประเภท
สถานีหลัก
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีหลัก
สถานีเสริม
สถานีหลัก
สถานีเสริม
สถานีหลัก
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีหลัก
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีหลัก
สถานีเสริม
สถานีหลัก

แผนความถี่ ชองความถี่ใชงาน แผนความถี่ ชองความถี่สําหรับ DVB-T
ชองความถี่สําหรับ DVB-T
หมายเหตุ
แอนะล็อกเดิม ระบบแอนะล็อกเดิม ที่เสนอใหม
ชวงการเปลี่ยนผาน
ภายหลังการเปลี่ยนผาน (6Mux)
U1
28
D1
31/35/39/43
28/31/35/39/43/47
U1
D2
26/29/32/36
26/29/32/36/40/44
U2+U6
D3
27/30/33/37
27/30/33/37/41/45
จัดเพิ่ม
D4
34/38/42/46
34/38/42/46/50/54
จัดเพิ่ม
U4
34/50
D4
38/42/46/54
34/38/42/46/50/54
U3+U6
D3
27/30/33/37
27/30/33/37/41/45
U3
27
D3
30/33/37/41
27/30/33/37/41/45
จัดเพิ่ม
D4
38/42/46/50
34/38/42/46/50/54
จัดเพิ่ม
U4
34
D4
38/42/46/50
34/38/42/46/50/54
U3+U5
27/30/55
D3
33/37/41/45
27/30/33/37/41/45
U2+U5
D4
38/42/46/50
34/38/42/46/50/54
U2 to D4
จัดเพิ่ม
34
D2
26/29/32/36
26/29/32/36/40/44
จัดเพิ่มเดิมรวมกับประจวบ
U3
27/41
D3
30/33/37/45
27/30/33/37/41/45
U4+U6
34/38
D4
42/46/48/50
34/38/42/46/50/54
จัดเพิ่ม
U1+U7
จัดเพิ่ม
U2

28/31/49
29

รายงานผลการศึกษาและจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคสําหรับโทรทัศนระบบดิจิทัล

D2
D1
D3
D2

26/29/32/36
35/39/43/47
27/30/33/37
26/32/36/40

26/29/32/36/40/44
28/31/35/39/43/47
27/30/33/37/41/45
26/29/32/36/40/44

จัดเพิ่ม
จัดเพิ่ม

ลําดับ
(ID)
11.1
12.0
12.1
13.0
13.1
13.2
13.3
13.4
14.0
15.0
16.0
16.1
17.0
18.0
18.1
19.0
19.1
19.2
19.3

สถานี โทรทัศน UHF

ประเภท

ปะคํา / โนนสุวรรณ
ศรีสะเกษ (ไพรบึง)
กันทรลักษณ ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
อํานาจเจริญ
น้ํายืน อุบลราชธานี
บุณทริก อุบลราชธานี
โพธิไทร อุบลราชธานี
มุกดาหาร
ยโสธร
รอยเอ็ด
กุฉินารายณ รอยเอ็ด
กาฬสินธุ
ขอนแกน
ชุมแพ ขอนแกน
เลย
ปากชม เลย
ภูกระดึง เลย
นาแหว เลย

สถานีเสริม
สถานีหลัก
สถานีเสริม
สถานีหลัก
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีหลัก
สถานีหลัก
สถานีหลัก
สถานีเสริม
สถานีหลัก
สถานีหลัก
สถานีเสริม
สถานีหลัก
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีเสริม

แผนความถี่ ชองความถี่ใชงาน แผนความถี่ ชองความถี่สําหรับ DVB-T
ชองความถี่สําหรับ DVB-T
แอนะล็อกเดิม ระบบแอนะล็อกเดิม ที่เสนอใหม
ชวงการเปลี่ยนผาน
ภายหลังการเปลี่ยนผาน (6Mux)
U1+U7
D1
28/31/35/39
28/31/35/39/43/47
U4+U6
D4
38/42/46/50
34/38/42/46/50/54
จัดเพิ่ม
D2
26/29/32/36
26/29/32/36/40/44
U3
27/30/33
D3
37/41/45/48
27/30/37/41/45/48
U4
D4
34/38/42/46
34/38/42/46/50/54
U1
D1
28/31/35/39
28/31/35/39/43/47
U2+U6
D2
26/29/32/36
26/29/32/36/40/44
จัดเพิ่ม
D2
26/29/32/36
26/29/32/36/40/44
U2
29/32
D1
35/39/43/47
28/31/35/39/43/47
จัดเพิ่ม
D5+D6
49/52/51/53
25/33/49/52/51/53
U1+U7
28/31/43/49/53
D1+D6
35/39/47/51
28/31/35/39/47/51
U4+U6
D2
26/29/32/36
26/29/32/36/40/44
จัดเพิ่ม
D4
34/38/42/46
34/38/42/46/50/54
U2
26/29
D2
32/36/40/44
26/29/32/36/40/44
U4+U6
34/38
D4
42/46/48/50
34/38/42/46/50/54
U4
34/50
D4
38/42/46/54
34/38/42/46/50/54
U3+U5
D3
27/30/33/37
27/30/33/37/41/45
U3+U5
D1
35/39/43/47
28/31/35/39/43/47
U3
D3
27/30/33/37
27/30/33/37/41/45
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หมายเหตุ

แทน ไพรบึง
จัดเพิ่ม

แทน สิรินทร
จัดเพิ่ม
U2 to D1
จัดพิเศษ

จัดเพิ่ม

ลําดับ
(ID)
20.0
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
21.0
21.1
22.0
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6
22.7
22.8

สถานี โทรทัศน UHF

ประเภท

อุดรธานี
บึงกาฬ หนองคาย
รัตนวาป หนองคาย
หนองบัวลําภู
ศรีธาตุ อุดรธานี
วังสามหมอ อุดรธานี
สกลนคร
นครพนม
เชียงใหม
ไชยปราการ /ฝาง
เชียงใหม
สะเมิง เชียงใหม
ดอยอินทนนท /แมวาง
เชียงใหม
ดอยเตา เชียงใหม
อมกอย เชียงใหม
บานสันมะมวง เชียงใหม
พราว เชียงใหม
เวียงแหง เชียงใหม

สถานีหลัก
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีหลัก
สถานีเสริม
สถานีหลัก
สถานีเสริม

แผนความถี่ ชองความถี่ใชงาน แผนความถี่ ชองความถี่สําหรับ DVB-T
ชองความถี่สําหรับ DVB-T
แอนะล็อกเดิม ระบบแอนะล็อกเดิม ที่เสนอใหม
ชวงการเปลี่ยนผาน
ภายหลังการเปลี่ยนผาน (6Mux)
U1+U7
28/31
D1
35/39/43/47
28/31/35/39/43/47
U2+U5
26/29
D2
32/36/40/44
26/29/32/36/40/44
จัดเพิ่ม
D4
34/38/42/46
34/38/42/46/50/54
จัดเพิ่ม
D3
30/33/41/45
27/30/33/37/41/45
จัดเพิ่ม
D4
34/38/42/46
34/38/42/46/50/54
จัดเพิ่ม
D1
28/31/35/39
28/31/35/39/43/47
U3
27/37
D3
30/33/41/45
27/30/33/37/41/45
จัดเพิ่ม
D4
34/38/42/46
34/38/42/46/50/54
U4
34/46
D4
38/42/50/54
34/38/42/46/50/54
U2+U6
26/29
D2
32/36/40/44
26/29/32/36/40/44

สถานีเสริม
สถานีเสริม

U3+U5
U2+U6

-

D3
D2

27/30/33/37
26/29/32/36

27/30/33/37/41/45
26/29/32/36/40/44

สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีเสริม

U3+U5
U1+U7
U2+U6
U3+U5
U1+U7

-

D1
D3
D2
D3
D1

28/31/35/39
27/30/33/37
26/29/32/36
27/30/33/37
28/31/35/39

28/31/35/39/43/47
27/30/33/37/41/45
26/29/32/36/40/44
27/30/33/37/41/45
28/31/35/39/43/47

รายงานผลการศึกษาและจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคสําหรับโทรทัศนระบบดิจิทัล

หมายเหตุ

จัดเพิ่ม
จัดเพิ่ม
จัดเพิ่ม
จัดเพิ่ม
จัดเพิ่ม

ลําดับ
(ID)
23.0
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
24.0
24.1
24.2
24.3
25.0
25.1
25.2
26.0
26.1
26.2
27.0
27.1
27.2
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แมฮองสอน
แมสะเรียง แมฮองสอน
ปาย แมฮองสอน
ขุนยวม แมฮองสอน
ปางมะผา แมฮองสอน
ดอยกองมู แมฮองสอน
ลําปาง
เถิน ลําปาง
วังเหนือ ลําปาง
สบปราบ ลําปาง
เชียงราย
เวียงปาเปา เชียงราย
เชียงของ เชียงราย
พะเยา
ปง พะเยา
เชียงมวนพะเยา
นาน
เชียงกลาง นาน
หวยโกรน นาน

สถานีหลัก
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีหลัก
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีหลัก
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีหลัก
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีหลัก
สถานีเสริม
สถานีเสริม

แผนความถี่ ชองความถี่ใชงาน แผนความถี่ ชองความถี่สําหรับ DVB-T
ชองความถี่สําหรับ DVB-T
แอนะล็อกเดิม ระบบแอนะล็อกเดิม ที่เสนอใหม
ชวงการเปลี่ยนผาน
ภายหลังการเปลี่ยนผาน (6Mux)
U3
D3
30/33/37/41
27/30/33/37/41/45
U4
42/46
D4
34/38/50/54
34/38/42/46/50/54
U4
50
D4
34/38/42/46
34/38/42/46/50/54
U1
D1
28/31/35/39
28/31/35/39/43/47
U2+U6
D2
26/29/32/36
26/29/32/36/40/44
U3
27
D1
28/31/35/39
28/31/35/39/43/47
U2
26/29
D2
32/36/40/44
26/29/32/36/40/44
U1+U7
28/31
D3
33/37/41/45
27/30/33/37/41/45
จัดเพิ่ม
D3
27/30/33/37
27/30/33/37/41/45
จัดเพิ่ม
D1
28/31/35/39
28/31/35/39/43/47
U3
27
D3
30/33/37/41
27/30/33/37/41/45
U1+U6
28
D1
31/35/39/43
28/31/35/39/43/47
U2+U6
29
D2
32/36/40/44
26/29/32/36/40/44
U4
34/44
D4
38/42/46/50
34/38/42/46/50/54
U2+U6
D2
26/29/32/36
26/29/32/36/40/44
จัดเพิ่ม
D3
27/30/33/37
27/30/33/37/41/45
U3
27
D3
30/33/37/41
27/30/33/37/41/45
U4+U6
D4
34/38/42/46
34/38/42/46/50/54
U1
D1
28/31/35/39
28/31/35/39/43/47

รายงานผลการศึกษาและจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคสําหรับโทรทัศนระบบดิจิทัล

หมายเหตุ

U3 to D1
U1 to D3
จัดเพิ่ม
จัดเพิ่ม

จัดเพิ่ม

ลําดับ
(ID)
27.3
27.4
28.0
28.1
28.2
28.3
29.0
29.1
29.2
29.3
29.4
30.0
30.1
30.2
30.3
30.4
31.0
31.1
31.2
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ประเภท

บอเกลือ นาน
บานหลวง นาน
แพร
ทาปลา อุตรดิตถ
ฟากทา อุตรดิตถ
บานโคก อุตรดิตถ
สุโขทัย
กําแพงเพชร
นครไทย พิษณุโลก
ชาติตระการ พิษณุโลก
รมเกลา พิษณุโลก
ตาก
ทาสองยาง ตาก
อุมผาง ตาก
พบพระ ตาก
แมสอด ตาก
นครสวรรค
วังทรายพูน / พิจิตร
ลานสัก อุทัยธานี

สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีหลัก
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีหลัก
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีหลัก
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีหลัก
สถานีเสริม
สถานีเสริม

แผนความถี่ ชองความถี่ใชงาน แผนความถี่ ชองความถี่สําหรับ DVB-T
ชองความถี่สําหรับ DVB-T
แอนะล็อกเดิม ระบบแอนะล็อกเดิม ที่เสนอใหม
ชวงการเปลี่ยนผาน
ภายหลังการเปลี่ยนผาน (6Mux)
U2
D2
26/29/32/36
26/29/32/36/40/44
U1+U7
D1
28/31/35/39
28/31/35/39/43/47
U4
34
D4
38/42/46/50
34/38/42/46/50/54
U1+U7
D1
28/31/35/39
28/31/35/39/43/47
U3
D3
30/33/37/41
27/30/33/37/41/45
U2
D2
26/29/32/36
26/29/32/36/40/44
U3
27/37
D3
30/33/41/45
27/37/30/33/41/45
U1+U7
D2
26/29/32/36
26/29/32/36/40/44
U1+U7
D1
28/31/35/39
28/31/35/39/43/47
U2+U5
D2
26/29/32/36
26/29/32/36/40/44
U1+U7
D1
28/31/35/39
28/31/35/39/43/47
U4
34
D1
28/31/39/43
28/31/35/39/43/47
U3
D3
30/33/41/45
27/37/30/33/41/45
U2
D4
38/42/46/50
34/38/42/46/50/54
จัดเพิ่ม
D2
26/29/32/36
26/29/32/36/40/44
จัดเพิ่ม
D4
38/42/46/50
34/38/42/46/50/54
U4
34
D4
38/42/46/50
34/38/42/46/50/54
U2+U5
D1
28/31/35/39
28/31/35/39/43/47
U3
D3
27/30/33/37
27/30/33/37/41/45

รายงานผลการศึกษาและจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคสําหรับโทรทัศนระบบดิจิทัล

หมายเหตุ

U4 to D1
U2 to D4
จัดเพิ่ม
จัดเพิ่ม

ลําดับ
(ID)
32.0
32.1
33.0
33.1
34.0
35.0
35.1
35.2
36.0
36.1
37.0
37.1
37.2
38.0
39.0
39.1
40.0
41.0

สถานี โทรทัศน UHF

ประเภท

เพชรบูรณ
เขาคอ เพชรบูรณ
ชุมพร
หลังสวน ชุมพร
ระนอง
สุราษฎรธานี
เกาะสมุย สุราษฎรธานี
พนม สุราษฎรธานี
พังงา
ตะกั่วปา พังงา
ภูเก็ต
ปาตอง ภูเก็ต
บางเทา ภูเก็ต
กระบี่
นครศรีธรรมราช
ทุงสง นครศรีธรรมราช
ตรัง
สงขลา

สถานีหลัก
สถานีเสริม
สถานีหลัก
สถานีเสริม
สถานีหลัก
สถานีหลัก
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีหลัก
สถานีเสริม
สถานีหลัก
สถานีเสริม
สถานีเสริม
สถานีหลัก
สถานีหลัก
สถานีเสริม
สถานีหลัก
สถานีหลัก

แผนความถี่ ชองความถี่ใชงาน แผนความถี่ ชองความถี่สําหรับ DVB-T
ชองความถี่สําหรับ DVB-T
หมายเหตุ
แอนะล็อกเดิม ระบบแอนะล็อกเดิม ที่เสนอใหม
ชวงการเปลี่ยนผาน
ภายหลังการเปลี่ยนผาน (6Mux)
U3
27
D2
32/36/40/44
26/29/32/36/40/44
U3 to D2
จัดเพิ่ม
D3
27/30/33/37
27/30/33/37/41/45
จัดเพิ่ม
U1
28
D1
31/35/39/43
28/31/35/39/43/47
U4+U6
D4
34/38/42/46
34/38/42/46/50/54
U3
27/33
D3
30/37/41/45
27/30/33/37/41/45
U2
29/32
D2
26/36/40/44
26/29/32/36/40/44
U4+U6
34/38
D4
42/46/48/50
34/38/42/46/50/54
U4+U6
D1
28/31/35/39
28/31/35/39/43/47
จัดเพิ่ม
D4
34/38/42/46
34/38/42/46/50/54
จัดเพิ่ม
U1
28
D1
31/35/39/43
28/31/35/39/43/47
U3
27/33
D3
30/37/41/45
27/30/33/37/41/45
U2+U5
D2
26/29/32/36
26/29/32/36/40/44
U1+U5
D1
28/31/35/39
28/31/35/39/43/47
U1+U7
D4
34/38/42/46
34/38/42/46/50/54
U1 to D4
U3+U5
27
D3
30/33/37/41
27/30/33/37/41/45
U3+U5
45/51
D1
28/31/35/39
28/31/35/39/43/47
จัดเพิ่มเดิมรวมกับนครศรีฯ
U4
46/50
D2
26/29/32/36
26/29/32/36/40/44
U4 to D2
T1
34/38
T-D1
26/30/42/46
26/30/34/38/42/46
T1 to T-D1
ปรับตามขอตกลงมาเลเซีย

รายงานผลการศึกษาและจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคสําหรับโทรทัศนระบบดิจิทัล

ลําดับ
(ID)
42.0

สถานี โทรทัศน UHF

ประเภท

สตูล

แผนความถี่ ชองความถี่ใชงาน แผนความถี่ ชองความถี่สําหรับ DVB-T
ชองความถี่สําหรับ DVB-T
แอนะล็อกเดิม ระบบแอนะล็อกเดิม ที่เสนอใหม
ชวงการเปลี่ยนผาน
ภายหลังการเปลี่ยนผาน (6Mux)
สถานีหลัก
T2
27/31/51/55
T-D2
36/40/44/48
28/32/36/40/44/48

43.0

ยะลา

สถานีหลัก

T4

37/53

T-D2

32/40/44/48

28/32/36/40/44/48

43.1

เบตง ยะลา

สถานีเสริม

T3

52

T-D1

26/30/42/46

26/30/34/38/42/46

43.2

สุไหงปาดี นราธิวาส

สถานีเสริม

T3

-

T-D1

26/30/42/46

26/30/34/38/42/46

43.3

ยี่งอ/ นราธิวาส

สถานีเสริม

T3

-

T-D3

38/42/46/50

30/34/38/42/46/50

รายงานผลการศึกษาและจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคสําหรับโทรทัศนระบบดิจิทัล

หมายเหตุ
T1 to T-D2
ปรับตามขอตกลงมาเลเซีย
T1 to T-D2
ปรับตามขอตกลงมาเลเซีย
T3 to T-D1
ปรับตามขอตกลงมาเลเซีย
T3 to T-D1
ปรับตามขอตกลงมาเลเซีย
T3 to T-D3
ปรับตามขอตกลงมาเลเซีย

ภาคผนวก ข
องคประกอบคณะอนุกรรมการฯ
ตามคําสั่ง คณะกรรมการมาตรฐาน กทช. ที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552
1. รศ.ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
ประธานอนุกรรมการ
2. นายไพโรจน
ปนแกว
อนุกรรมการ
3. นายพรศักดิ์
ทับเที่ยง
อนุกรรมการ
4. นายประพัฒน
รัฐเลิศกานต
อนุกรรมการ
5. ดร.วรากร
ศรีเชวงทรัพย
อนุกรรมการ
6. นายนันทเกียรติ สุทธิธรรม
อนุกรรมการ
7. ดร.อรรถปรีชา รักษาชาติ
เลขานุการ
8. นายอัมพร
ดีเลิศเจริญ
ผูชวยเลขานุการ

รายงานผลการศึกษาและจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคสําหรับโทรทัศนระบบดิจิทัล

ภาคผนวก ค
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่ไดรับจากการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียและผูเกี่ยวของ
มาตรฐานทางเทคนิคของโทรทัศนระบบดิจิทัล
และขอชี้แจง/แนวทางดําเนินการของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ
ชื่อ
วาที่ ร.ต. สรายุทธ
บุญเลิศกุล

หนวยงาน
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
เลขานุการประจําคณะกรรมมาธิการ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ มีอํานาจหนาที่ในการกําหนด มาตรฐาน
การสื่อสารและโทรคมนาคม
ทางเทคนิคของโทรทัศนระบบดิจิทัลหรือไม
สภาผูแทนราษฎร

เนื่องจากองคกรใหมที่จะดูแลเรื่องนี้ ยังไมเกิดขึ้น แตทําไมจึงมีการจัดทํา
มาตรฐานทางเทคนิคของโทรทัศนระบบดิจิทัลขึ้น ซึ่งใน อนาคตอาจจะ
ถูกกําหนดเปนมาตรฐาน กทช. ก็เปนได

พิจารณารางมาตรฐานฉบับนี้ หนาที่ 3-6 ขอ 4.2 มีการกลาวถึงประกาศ
ของ กทช. เรื่อง ความปลอดภัย หากวาไมมีการประกาศกําหนด บังคับ
ใชจริง เหตุใดจึงมีการอางอิงถึง มาตรฐานที่ประกาศ
โดย กทช. เรื่อง ความปลอดภัย

รายงานผลการศึกษาและจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคสําหรับโทรทัศนระบบดิจิทัล

ขอชี้แจง/แนวทางดําเนินการ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯไมมีอํานาจหนาที่ในการ
ประกาศ หรือ บังคับใช มาตรฐานทางเทคนิคของ
โทรทัศนระบบดิจิทัล เปนเพียงแคผลการศึกษา เพื่อ
เตรียมความพรอมใหกับองคกรใหมที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตเทานั้น โดยขอคิดเห็นที่ไดจากการประชุมรับฟง
ความคิดเห็นในครั้งนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯที่จะนําไปปรับแกและ
นําเสนอตอคณะกรรมการมาตรฐาน กทช และ กทช.
เพื่อพิจารณา ตอไป
การจัดทํามาตรฐานโทรทัศนระบบดิจิทัลในครั้งนี้ เปน
เพียงแคผลการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมรอรับองคกร
ใหม ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น เท า นั้ น ไม ส ามารถประกาศกํ า หนด
บังคับใชได ซึ่ง องคกรใหมที่จะเกิดขึ้นดังกลาว อาจจะ
พิจารณาหรือไมพิจารณา รางมาตรฐานฉบับนี้ก็เปนได
คณะอนุ ก รรมการฯมี ค วามเห็ น ว า เรื่ อ งของความ
ปลอดภั ย ของการใช อุ ป กรณ โ ทรคมนาคม เป น เรื่ อ ง
สําคัญ เนื่องจากการใชคลื่นความถี่อาจมีผลสุขภาพของ
ประชาชน จึ ง จํ า เป น ต อ งมี ก ารกํ า หนดขอบเขตและ
มาตรฐานการใชที่ชัดเจน มิฉะนั้นจะทําใหสงผลกระทบ

ชื่อ

รศ.ดร.ธีรภัทร
สงวนกชกร

หนวยงาน

ขอชี้แจง/แนวทางดําเนินการ
ตอประชาชนได สวนการที่จะนํามาตรฐานของ กทช. มา
ใช อ า งอิ ง หรื อ ไม นั้ น เป น อํ า นาจขององค ก รใหม ที่ จ ะ
เกิดขึ้น
ในรางมาตรฐานมีการระบุถึงยานความถี่ใชงานที่ 470 MHz ซึ่งปจจุบัน แผนความถี่ที่คณะอนุกรรมการเสนอแนะนั้นระบุการใช
เปนยานความถี่ใชงานของ บมจ. ทีโอที
งานในยาน 510 – 742 MHz เทานั้น โดยมิไดครอบคลุม
ถึงยานความถี่ 470 – 510 MHz แตอยางใด อนึ่ง การที่
ระบุ ถึงยานความถี่ ใ ชงานดังกลาวในรางมาตรฐานนั้ น
เปนการระบุเผื่อไวสําหรับอนาคตที่อาจมีการเปลี่ยนโอน
ยานความถี่ดังกลาวกลับมาใชสําหรับกิจการ Broadcast
ขอเสนอแนะให มาตรฐานฉบับนี้ เปนเพียงแคผลการศึกษาเทานั้น ไม รับทราบ
ควรประกาศกําหนด บังคับใชเปนมาตรฐาน กอนที่จะมีการตั้งองคกร
ใหม
อาจารยประจําสถาบันเทคโนโลยีแหง ก า ร จั ด ทํ า ม า ต ร ฐ า น ท า ง เ ท ค นิ ค โ ท ร ทั ศ น ร ะ บ บ ดิ จิ ทั ล ข อ ง ใช โดยเหตุ ผ ลในการเลื อ กใช ม าตรฐาน DVB-T
เอเชีย (AIT)
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ในครั้งนี้ Based on ระบบ DVB-T ของ เนื่องจาก คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯไดพิจารณาทั้ง
ยุโรป ใชหรือไม และ เหตุผลใดในการเลือกใชมาตรฐานดังกลาวเปน ในแง เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ เมื่อมอง
มาตรฐานอางอิงในการจัดทํา
ภาพรวมแลว เห็นวา มาตรฐาน DVB-T นาจะเหมาะสม
กั บ ประเทศไทยมากที่ สุ ด ทั้ ง นี้ ร ายละเอี ย ดเรื่ อ งการ
เปรียบเทียบคุณสมบัติตางๆ ปรากฏอยูในรายงานผล
การศึกษาเรียบรอยแลว
ประเทศไทยเคยมีการทดลองระบบ DVB-T ของยุโรป ไปแลว แตวาใน ประเทศไทยเคยทํ า การทดสอบโทรทั ศ น ร ะบบดิ จิ ทั ล
ประเทศไทยเคยมีการทดสอบระบบ ISDB-T ของประเทศญี่ปุน หรือไม มาตรฐาน DVB-T แลว เมื่อ ป พ.ศ. 2543 และไดมีการ
ติ ด ต อ บริ ษั ท ทางประเทศญี่ ปุ น เพื่ อ พิ จ ารณาทดสอบ
มาตรฐาน ISDB-T ดวย แตเนื่องจากขาดความพรอม จึง
ยังไมไดมีการดําเนินการแตอยางใด อยางไรก็ดี เมื่อ ป

รายงานผลการศึกษาและจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคสําหรับโทรทัศนระบบดิจิทัล

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ชื่อ

หนวยงาน

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

จากรางมาตรฐานฉบับนี้ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ มีการพิจารณา
ประเด็นความเปน Mobile Communication ของระบบ DVB-T และ
ISDB-T หรือไม ซึ่งมีความเห็นวา ระบบ ISDB-T นาจะทําไดดีกวา
เนื่องจากระบบดังกลาว มีการใชเทคโนโลยีการแบง Segmentation ของ
ความถี่ และ time interleaving ซึ่งระบบ DVB-Tไมมี

คุณ พิบูลยฯ

ประชาชนทั่วไป

ขอชี้แจง/แนวทางดําเนินการ
พ.ศ.2550 หนวยงาน DIBECT ของประเทศญี่ปุน ไดเขา
มาทําการสาธิตระบบ ISDB-T ในกรุงเทพ
เนื่องจากขอบเขตการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ
มีหนาที่ในการจัดทํารางมาตรฐานโทรทัศนระบบดิจิทัล
ภาคพื้นดินเปนหลัก ประกอบกับเห็นวา ระบบโทรทัศน
แบบภาคพื้นดิน เปนระบบที่มีความสําคัญกับสังคมใน
ประเทศไทยมากกวา ระบบอื่น ๆ จึ งให ค วามสํ า คัญ ใน
สวนนี้กอน ในสวนของโทรทัศนร ะบบเคลื่อนที่ไ ด นั้น
จําเปนที่จะตองมีการศึกษาเพิ่มเติมแยกตางหาก ทั้งนี้
ระบบ DVB ก็สามารถรองรับความเปน Mobility ได
เหมื อ นกั น เนื่ อ งจากอยู บ นพื้ น ฐานการทํ า งานแบบ
เดียวกัน คือ OFDM ซึ่งหากจะนําระบบ DVB ไป
เปรียบเทียบกับระบบ ISDB-T ในเรื่องของสมรรถนะนั้น
จะตอ งเปรีย บเทียบกับ ระบบ DVB-H
เนื่อ งจาก
มาตรฐานของ DVB-H รองรับความเปน Mobility อยู
แลว
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ จะรับขอเสนอแนะดังกลาว
เสนอตอคณะกรรมการมาตรฐาน กทช. ตอไป

เสนอแนะใหมีการ Test ระบบ ISDB-T ในประเทศไทย เพื่อหาขอดี –
ขอเสีย ของทั้งระบบ DVB-T และ ISDB-T เทียบกัน กอนที่จะมีการ
ตัดสินใจเลือกระบบ DVB-T เปนมาตรฐานของประเทศ
หากมีการประกาศกํ าหนดมาตรฐานโทรทัศนร ะบบดิจิทัลเปน DVB-T หากนําเขาระบบที่ไมเปนไปตามมาตรฐานที่จะ
พรอมทั้งกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําและมาตรฐานทางเลือก แลว หากมีการ มีการประกาศบังคับใชในอนาคต (หากมีองคกรใหม
เกิดขึ้น) หรือ ไมเปนไปตามที่กําหนดเปนมาตรฐานขั้น
นําเขาอุปกรณมาตรฐานอื่น เขามาประเทศไทยไดหรือไม
ต่ํ า อุ ป กรณ ดั ง กล า วก็ อ าจจะไม ส ามารถใช ง านใน
ประเทศไทยได

รายงานผลการศึกษาและจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคสําหรับโทรทัศนระบบดิจิทัล

ชื่อ
หนวยงาน
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
คุ ณ อภิ สิ ท ธิ์ ศรี แ ก ว บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จํ า กั ด มีขอเสนอแนะวา หากวาอํานาจหนาที่ในการประกาศบังคับใชมาตรฐาน
บวร
(มหาชน)
โทรทัศนระบบดิจิทัล ขึ้นอยูกับองคกรใหมที่จะเกิดขึ้น ชวงระยะเวลาที่
เหลือตอจากนี้ ควรมีการทดลอง ทดสอบทุกระบบ ไมวาจะเปน DVB-T
หรือ ISDB-T เพื่อหาขอดี ขอเสียของแตละระบบ เพื่อเลือกใชมาตรฐานที่
เหมาะสมที่สุดสําหรับประเทศไทย มิใช คํานึงถึงแตการเลือกใชตาม
ประเทศเพื่อนบาน หรือ มีการทดลองเพียงระบบใด ระบบหนึ่งเทานั้น
คุณ ณัฐ รองสวัสดิ์
บริษัท เอเชียบรอดคาสติ้ง เทเลวิชั่น หากโทรทัศนระบบดิจิทัลเกิดขึ้นจริง Network ทั้ง 6 Network จะสามารถ
รวมกัน และใชงานอุปกรณรวมกันไดจริง หรือไม

คุ ณ เ ชี ย ร ช ว ง บริษัท Maxon
กัลยาณมิตร

การกําหนด distribution เปน MPEG 4 เห็นวามีความเหมาะสมดีแลว
เนื่องจากจะประหยัด bandwidth ในการสงขอมูล ทั้งนี้ ขอเสนอแนะใหมี
การพิจารณากําหนด Compatibility ของ Set-top-box เพื่อความสะดวก
ในการใชงานของประชาชน
พิจารณาจาก รางมาตรฐานฉบับดังกลาว หนา 2-18 และ 2-19 ที่มีการ
ระบุ ถึ ง การผลิ ต อุ ป กรณ ข องประเทศจี น ที่ มี ร าคาถู ก กว า และ
ภาคอุ ต สาหกรรมในประเทศอาจไม ส ามารถแข ง ขั น ได เห็ น ว า ไม
เหม า ะ สม อย า ง ยิ่ ง เนื่ อ ง จ า ก เ ป น ก า ร ม อ งข า ม ศั ก ยภ า พ ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศจนเกินไป
หากมีการประกาศบังคับใชมาตรฐานโทรทัศนระบบดิจิทัลในประเทศไทย
อาจจะไปลิดรอนสิทธิของประชาชนในการรับสัญญาณแอนะล็อกเดิม ควร
มี ก ารชดเชย หรื อ มาตรการที่ จ ะสนั บ สนุ น ให ป ระชาชนรั บ สั ญ ญาณ
โทรทัศนดิจิทัลมากขึ้น
การเปลี่ยนผานเทคโนโลยีโทรทัศน จาก ระบบแอนะล็อก ไปเปนดิจิทัล

รายงานผลการศึกษาและจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคสําหรับโทรทัศนระบบดิจิทัล

ขอชี้แจง/แนวทางดําเนินการ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯจะนํา เสนอ ขอเสนอแนะ
ดังกลาวเสนอตอ คณะกรรมการมาตรฐาน กทช. ตอไป
หมายเหตุ- การเลือกมาตรฐานที่เหมาะสมสําหรับ
ประเทศจํ า เป น ต อ งพิ จ ารณาในหลายมิ ติ ไม เ ฉพาะ
ทางดานเทคนิคเทานั้น รายละเอียดตามเอกสารสวนที่ 2
ผูประกอบการไทย มีความเห็นตรงกันกับมติที่ประชุม
AMRI ในการใช Network รวมกัน เสาสงตนเดียวกัน
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของประชาชน ในเรื่องของ การ
ประหยัดคาใชจา ย และ ประหยัดเวลาในการดําเนินการ
ข อ เสนอแนะนี้ จ ะเป น ประโยชน ต อ ผู บ ริ โ ภคและ
ภาคอุ ต สาหกรรมโดยรวม ดั ง นั้ น คณะอนุ ก รรมการ
เฉพาะกิ จ ฯ จะนํ า ข อ เสนอแนะดั ง กล า ว เสนอต อ
คณะกรรมการมาตรฐาน กทช. เพื่อพิจารณา ตอไป
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ไดปรับแกไขรายงานผล
การศึกษาฯ ใหมคี วามเหมาะสมแลว

คณะอนุ ก รรมการได มี ก ารให ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ
มาตรการดั ง กล า วไวแ ล ว โดยระบุ ไ ว ใ นส ว นที่ 2 ของ
รายงานผลการศึกษา
คณะอนุ ก รรมการได มี ก ารให ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ

ชื่อ

หนวยงาน

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
ควรจะมี ก ารสอบถามผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ภาคอุ ต สาหกรรม ว า ควรจะ
ดําเนินการอยางไร เปลี่ยนไปแบบชาๆ หรือ เปลี่ยนแบบทันที
คุ ณ กิ ต ติ ศั ก ดิ์ มะเริ ง บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จํ า กั ด การพิจารณาเลือกเทคโนโลยีระบบโทรทัศนดิจิทัล ไมวาจะเปน DVB-T
สิทธิ์
(มหาชน)
หรือ มาตรฐานอื่นๆนั้น จะมั่นใจไดอยางไรวา กทช. จะพิจาณาเลือก
บังคับใชมาตรฐานเหลานี้

ขอชี้แจง/แนวทางดําเนินการ
มาตรการดั ง กล า วไวแ ล ว โดยระบุ ไ ว ใ นส ว นที่ 2 ของ
รายงานผลการศึกษา
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ มีหนาที่ทําการศึกษาและ
ใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการมาตรฐาน กทช. และ
กทช. เทานั้น โดยอํานาจหนาที่ในการประกาศ กําหนด
มาตรฐานเทคโนโลยีโทรทัศนระบบดิจิทัลสําหรับประเทศ
ไทยขึ้นอยูกับองคกรใหม
คุณ เสาวลักษณฯ
NECTEC
การกําหนดมาตรฐานทางเลือกในหัวขอ Conditional Access นั้น การไปกําหนดมาตรฐานของ Conditional Access นั้น
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจมีการกําหนดบังคับเปนมาตรฐานหรือไม
อาจจะไมเหมาะสม เนื่องจาก การพัฒนาในสวนนี้ยังไมมี
ความชัดเจนแนนอน อาจจะใหมีการศึกษาเรื่องนี้ไปสัก
ระยะหนึ่งกอน ฉะนั้น คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ จึง
ไมไดกําหนดในขณะนี้
Mr. Hiroshi Uehara Ministry of Internal Affairs and ขอมูลเพิ่มเติมจาก Mr. Hiroshi Uehara และคณะ ภายหลังจากการ ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร เฉ พา ะ กิ จ ฯ ไ ด นํ าข อมู ลแ ละ
และคณะ
Communications (Japan)
ประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ
ข อ เสนอแนะบางส ว นไปพิ จ ารณาประกอบการจั ด ทํ า
รายงานผลการศึกษาตามความเหมาะสมแลว
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