เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๒ ง

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๕๑

ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
วาดวยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
เรื่อง ระบบสื่อสารทางแสง
โดยที่ เ ห็ น เป น การสมควรกํ า หนดมาตรฐานทางเทคนิ ค ในกิ จ การโทรคมนาคมที่ ใ ช
ระบบสื่อสารทางแสง ประกอบกับเครื่องโทรคมนาคมหรืออุปกรณที่ใชในกิจการโทรคมนาคมที่มีผล
ตอการใหบริการโทรคมนาคมตองมีมาตรฐานทางเทคนิค
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๑ (๖) (๒๑) และมาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติองคกร
จัด สรรคลื่น ความถี่ และกํ ากั บกิ จการวิ ทยุ กระจายเสี ยง วิ ทยุ โทรทั ศ น และกิจ การโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖
มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเปน พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจึงประกาศ
กําหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ เรื่อง ระบบสื่อสารทางแสง ไว ดังมี
รายละเอียดตามมาตรฐานเลขที่ กทช. มท. 2001 - 2550 แนบทายประกาศนี้
ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๑๘๐ วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
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1. ขอบขาย
มาตรฐานทางเทคนิคนี้ ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นต่ําในระบบสื่อสารทางแสง ทั้งในสวนของ
ระบบสื่อสารทางแสงผานอากาศ (Free Space Optics) และระบบสื่อสารผานเสนใยนําแสง (Optical Fiber)
มาตรฐานทางเทคนิคนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดมาตรฐานของระบบสื่อสารทางแสงใหเปน
แนวทางเดียวกัน โดยพิจารณาถึงสิ่งตาง ๆ ที่เปนองคประกอบพื้นฐานตามความเหมาะสม ไดแก โครงสรางของ
การเชื่อมโยงและระบบโครงขาย คุณสมบัติในการสงและรับสัญญาณ คุณภาพของสัญญาณ ความปลอดภัย ทั้ง
ที่เปนขอกําหนดทางแสงและทางไฟฟา

2. การเชื่อมโยงและระบบโครงขาย
นิยาม
การเชื่อมโยง (Link) หมายถึง การติดตอสื่อสารระหวางเครื่องสงและเครื่องรับแบบจุดตอจุด
(point-to-point) โดยทั่ ว ไปประกอบด ว ยอุ ป กรณ ส งแสง (Optical Transmitter) อุ ป กรณ รั บแสง (Optical
Receiver) และระบบสายสง (Transmission Line) ซึ่งอาจเปนอากาศหรือเสนใยนําแสง
ระบบโครงขาย (Network System) หมายถึง ระบบของการเชื่อมโยงที่ประกอบดวยคูสถานี
รับสงตั้งแต 1 คูสถานีขึ้นไป โดยมีระบบจัดการทางเทคนิคที่ทําใหสัญญาณสามารถสื่อสารถึงกันไดระหวาง
สถานีที่ประกอบอยูในระบบโครงขายเดียวกัน รวมถึงติดตอสื่อสารไปยังระบบโครงขายอื่นได ตัวอยางของระบบ
โครงขายจากระดับเล็กไปจนถึงระดับใหญ อาจไดแก โครงขายการเขาถึง (Access Network) โครงขายทองถิ่น
(Local Area Network) โครงขายระดับกลาง (Metropolitan Area Network) และ โครงขายระดับใหญ (Wide
Area Network) เปนตน
โครงสรางของระบบโครงขายและการเชื่อมโยงระหวางเครื่องสงและเครื่องรับที่ใชสําหรับการ
ขอกําหนด
โทรคมนาคม ตองเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

3. ภาคเครื่องสง (Transmitter)
นิยาม
ภาคเครื่องสง หมายถึง เครื่องสงสัญญาณแสง (Optical transmitter) จากสถานีตนทาง ซึ่ง
อาจประกอบดวยอุปกรณที่ทําหนาที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟาเปนสัญญาณแสง (electrical to optical converter)
อุปกรณประมวลสัญญาณ อุปกรณรวมชองสัญญาณ (Multiplexer) และอุปกรณขับสัญญาณแสง (driver) เพือ่ ทํา
ใหสัญญาณแสงมีรูปแบบและขนาดกําลังสัญญาณที่เหมาะสมกับระบบใชงาน
ภาคเครื่องสง ตองเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ
ขอกําหนด
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเทา
สําหรับภาคเครื่องสง ที่ใชแสงเลเซอรเปนคลื่นพาห จะตองมีการติดตั้งและใชงานที่มีความ
ปลอดภัยเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเทา
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4. ภาคเครื่องรับ (Receiver)
นิยาม
ภาคเครื่องรับ หมายถึง เครื่องรับสัญญาณแสง (Optical Receiver) ที่สถานีปลายทาง ซึ่งอาจ
ประกอบดวยอุปกรณที่ทําหนาที่เปลี่ยนสัญญาณแสงเปนสัญญาณไฟฟา (Optical to Electrical Converter)
อุปกรณประมวลสัญญาณ อุปกรณแยกชองสัญญาณ (Demultiplexer) และอุปกรณขยายสัญญาณ เพื่อทําใหได
สัญญาณที่มีรูปแบบและขนาดกําลังสัญญาณที่เหมาะสมกอนสงไปยังภาคอื่นตอไป
ขอกําหนด
ภาคเครื่องรับ ตองเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเทา
สําหรับภาคเครื่อ งรับ ที่ใชรับแสงเลเซอร จะตอ งมีการติ ดตั้ งและใช งานที่มีความปลอดภั ย
เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเทา
อุป กรณ ที่ ทํ าหน าที่ รั บและสงสั ญญาณแสงภายในอุป กรณ เดี ยวกั น (Transceiver) ต อ งมี
หมายเหตุ
มาตรฐานเปนไปตามขอกําหนดของทั้งภาคเครื่องสงและภาคเครื่องรับ

5. สายสงสัญญาณ (Transmission Line)
นิยาม
สายสงสัญญาณ หมายถึง ตัวกลางที่สัญญาณแสงในระบบสื่อสารเดินทางผาน ไดแก อากาศ
และ เสนใยนําแสง เปนตน
ขอกําหนด
5.1
การกําหนดเสนทางการสงในระบบสื่อสารทางแสงผานอากาศ ตองเปนไปตามขอกําหนดของ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
5.2

สายสงสัญญาณที่ใชเสนใยนําแสง
5.2.1 เสนใยนํา แสง ต องมีคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเทคนิคเปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเทา
5.2.2 การติด ตั้ งและการเชื่ อ มตอ ตอ งเปนไปตามข อ กํ าหนดของคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเทา
5.2.3 เคเบิลเสนใยนําแสงที่ใชในการเชื่อมโยง ตองมีคุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติ
ทางกล วัสดุที่ใช ความทนทานภายใตสภาวะแวดลอมในการใชงาน ขอกําหนดในการติดตั้ง และขอกําหนด
ทางไฟฟา ที่เหมาะสมกับสภาพการใชงาน เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานสากลอืน่
ที่เทียบเทา
5.2.4 อุ ป กรณ ส ว นประกอบในระบบสายส ง สั ญ ญาณ เช น อุ ป กรณ ข ยายสั ญ ญาณ
(Amplifier) อุ ป กรณท วนสั ญญาณ (Repeater) อุ ป กรณ ช ดเชยการกระจายเชิ งเวลาของสัญญาณพั ลส
(Dispersion compensator) อุ ป กรณ โ ดดเดี่ ย วสั ญญาณ (Isolator) เป นต น ต อ งมี คุณสมบั ติ ท างเทคนิ ค
สอดคลองกับการทํางานของระบบเชื่อมโยง และมีความทนทานภายใตสภาวะแวดลอมในการใชงาน ทั้งนี้ การ
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ติดตั้งใชงานตอ งเป นไปตามข อกําหนดของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห งชาติ หรื อตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเทา

6. คุณภาพสัญญาณ
นิยาม คุณภาพสัญญาณ หมายถึง คุณสมบัติที่บงบอกลักษณะของสัญญาณ เพื่อแสดงระดับความพึงพอใจใน
การใหบริการ
ขอกําหนด
6.1
คุณภาพของสัญญาณที่ไดจากการติดตอสือ่ สารในระบบสัญญาณแบบแอนะล็อกที่สัญญาณขา
เขาของภาคเครือ่ งรับ ตองมีคาอัตราสวนระหวางสัญญาณตอสัญญาณรบกวน (Signal-to-Noise Ratio – SNR)
ไมนอยกวา 38 dB
6.2
คุณภาพของสัญญาณที่ไดจากการติดตอสือ่ สารในระบบสัญญาณแบบดิจิตอลทีส่ ัญญาณขาเขา
ของภาคเครื่องรับ ตองมีอัตราความผิดพลาดการสงบิตขอมูล (Bit Error Rate – BER) เทากับหรือต่ํากวา 10-10
ตามที่กําหนดไวในขอเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ ITU-T Recommendation G. 983.1:
Broadband optical access systems based on Passive Optical Networks (PON)
6.3
คุณภาพการใหบริการ (Quality of Service – QoS) สําหรับระบบสื่อสารและโครงขายตอง
เปนไปตามขอเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ ITU-T Recommendation G.1010: Enduser multimedia QoS categories
6.4
ความพรอมในการใชงานของระบบสื่อสารทางแสง (System Availability) ตองเปนไปตาม
ขอเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศดังตอไปนี้
(1) ITU-T Recommendation G. 820: Relationships among ISDN, IP-based network and physical
layer performance Recommendations
(2) ITU-T Recommendation G. 821: Error performance of an international digital connection
operating at a bit rate below the primary rate and forming part of an Integrated Services Digital
Network
(3) ITU-T Recommendation G. 822: Controlled slip rate objectives on an international digital
connection
(4) ITU-T Recommendation G. 823: The control of jitter and wander within digital networks which
are based on the 2048 kbit/s hierarchy
(5) ITU-T Recommendation G. 824: The control of jitter and wander within digital networks which
are based on the 1544 kbit/s hierarchy
(6) ITU-T Recommendation G. 825: The control of jitter and wander within digital networks which
are based on the synchronous digital hierarchy (SDH)

กทช. มท. 2001 - 2550

หนา 3 จาก 4

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
กทช. มท. 2001 - 2550
ระบบสือ่ สารทางแสง
(7)

ITU-T Recommendation G. 826: End-to-end error performance parameters and objectives for
international, constant bit-rate digital paths and connections
(8) ITU-T Recommendation G. 827: Availability performance parameters and objectives for end-toend international constant bit-rate digital paths
(9) ITU-T Recommendation G. 828: Error performance parameters and objectives for international,
constant bit-rate synchronous digital paths
(10) ITU-T Recommendation G. 829: Error performance events for SDH multiplex and regenerator
sections
6.5
ระบบจัดการโครงขายของระบบโครงขายตั้งแตระดับกลางขึ้นไป ตองเปนไปตามขอเสนอแนะ
ของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ ITU-T Recommendation M.3010: Principles for a telecommunications management network
6.6
การออกแบบระบบโครงข า ยหลั ก (Backbone/Core Network) ตอ งสํา รองคา การลดทอน
สัญญาณที่ทําใหเกิดกําลังงานสวนสํารอง (System Margin) อยางนอย 3 dB เมื่อเริ่มใชงานครั้งแรก โดยใชวิธี
คํานวณตามขอเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
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