สรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ
(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน*ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
(ราง) ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ประเด็น

ข1อคิดเห็น

ผู1แสดงความเห็น/
หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

๑. ขอบขาย
๑. การกําหนด spec ขั้นต่ําภาษากฎหมายไม
คุณสุระฯ
- ตามรางประกาศ เป6นการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําไว4ชัดเจน
ทราบวาเขียนอยางไร อยากให4มีหมายเหตุ
แล4ว (ตามหัวข4อ “ขอบขาย” ของรางประกาศ) การกําหนด
(MCOT)
ตอนท4ายวาเป6น spec ขั้นต่ําและอาจมีการ
ดังกลาวเพื่อลดภาระของผู4บริโภค
เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีหรืออะไรก็ได4 มี
ความเป6นหวง Regulator วาอาจจะผูกมัด
เกินไปหรือเปลา
๒. ปMจจุบันผู4ใช4อุปกรณการแปลงสัญญาณ Setคณะกรรมาธิการการ - กําหนดเป6นมาตรฐานทางเทคนิคขั้นต่ําโดยไมปSดกั้น
Top-Box สวนใหญจะมีความต4องการที่
สื่อสารและโทรคมนาคม เทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือทางเลือก (สามารถรองรับ
หลากหลาย หากมีการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา
เทคโนโลยีนอกเหนือจากที่กําหนดได4 แตต4องรองรับ
สภาผู4แทนราษฎร
ต4องระวังมิให4เกิดผลกระทบกลไกทางการตลาด
เทคโนโลยีตามข4อกําหนดด4วย)
ในเรื่องเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
- ทั้งนี้ การกําหนดดังกลาววัตถุประสงคเพื่อให4มีมาตรฐาน
และต4องระวังมิให4เกิดการจํากัดทางเลือกของ
กลางทีร่ ะบบจะต4องรองรับ เนื่องจากกระทบตอการรับชม
ประชาชนในฐานะผู4บริโภค
ของประชาชนทั้งประเทศ หากไมกําหนดไว4 จะทําให4เกิด
ความสับสนตออุตสาหกรรมและประชาชน รวมทั้งอาจเกิด
ปMญหาในการรับชมรายการ
- นอกจากนี้ ยังเป6นการปกปUองคุ4มครองประชาชนอีกทางหนึ่ง
๑

เพื่อให4ได4รับบริการขั้นพื้นฐาน
- และมาตรฐานฉบับนี้ได4จัดทําขึ้นโดยอ4างอิงมาตรฐานของ
ประเทศในกลุมอาเซียนด4วย
๒. มาตรฐานทางเทคนิคด1านทั่วไป
๒.๑ มาตรฐานทางเทคนิค ๓.
ด4านคุณลักษณะทาง
ไฟฟUาและความปลอดภัย
๔.

เสนอวาในการกําหนดมาตรฐาน มอก. ไมควร
ระบุหมายเลขของป[ตอท4าย เนื่องจากจะมีการ
ปรับปรุงอยูตลอดเวลา
ให4กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยเป6นไปตาม
มอก. ๑๑๙๕ หรือ มาตรฐาน มอก. ที่เกี่ยวข4อง

๕. ISO Standard mentioned 1195-2536 is
Thai domestic standard. Reference can
be made to International standard IEC
60065
๒.๒ มาตรฐานทางเทคนิค ๖. มาตรฐาน EMC เสนอวาไมควรระบุหมายเลขป[
ด4านความเข4ากันได4ทาง
เชนกัน
แมเหล็กไฟฟUา
๗. ให4กําหนดมาตรฐานทางเทคนิคด4านความเข4า
กันได4ทางแมเหล็กไฟฟUา ให4เป6นไปตามที่
กําหนดไว4ในมาตรฐาน CISPR 13
๘. ISO Standard mentioned 2185-2547.

คุณคเชนทร
(Panasonic AVC)
สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย

SAMSUNG
ELECTRONICS
คุณคเชนทร
(Panasonic AVC)
สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย
SAMSUNG

- ระบุเวอรชันหรือระบุป[ตอท4าย เพื่อให4เกิดความชัดเจน ทั้งนี้
หากมาตรฐานเหลานั้นมีการปรับเปลี่ยนก็ต4องนํามาพิจารณา
ปรับปรุงประกาศวาด4วยมาตรฐานทางเทคนิคตอไป
- กําหนดมาตรฐานทางเทคนิคด4านคุณลักษณะทางไฟฟUาและ
ความปลอดภัยเป6นไปตามมาตรฐาน มอก. ๑๑๙๕
- ไมกลาวถึงมาตรฐาน มอก. อื่น เนื่องจากยังไมมีมาตรฐานอืน
ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางไฟฟUาสําหรับเครื่องรับการ
กระจายเสียงและสัญญาณโทรทัศนและบริภัณฑที่เกี่ยวข4อง
- เนื่องจาก มอก.๑๑๙๕ เป6นมาตรฐานบังคับของประเทศ ดัง
นั้นเครื่งรับสัญญาณที่จะนําเข4าหรือจําหนายภายในประเทศ
จําเป6นต4องผานมาตรฐาน มอก. ๑๑๙๕ อยูแล4ว จึงไมมีการ
ระบุมาตรฐานสากลอื่น
- ระบุเวอรชันหรือระบุป[ตอท4าย เพื่อให4เกิดความชัดเจน ทั้งนี้
หากมาตรฐานเหลานั้นมีการปรับเปลี่ยนก็ต4องนํามาพิจารณา
ปรับปรุงประกาศวาด4วยมาตรฐานทางเทคนิคตอไป
- กําหนดมาตรฐาน CISPR 13 ไว4แล4ว
- มาตรฐาน มอก.๒๑๘๕ มีความเชื่อมโยงกับมาตรฐาน CISPR
๒

Should mention corresponding
ELECTRONICS
International standard
๔. มาตรฐานทางเทคนิคด1านภาครับสัญญาณและภาคถอดรหัสสัญญาณ
๔.๒ วิธีการทํางานของ
๙. ซอฟตแวรที่กําหนดของ set top box เป6น
คุณดุสิต แก4วเรืองฤทธิ์
ระบบ DVB-T2
เวอรชัน 1.2 เสนอให4เปลี่ยนเป6นเวอรชัน 1.3
เพราะเป6นปMจจุบันมากกวา และ รองรับ DVBT2 lite
๖. มาตรฐานทางเทคนิคด1านสัญญาณภาพและเสียง
๑๐. มาตรฐานการบีบอัดสัญญาณเสียงเป6น
คุณฤทธิไกรฯ
Stereo โดย 5.1 ชองเสียงเป6นทางเลือก มีข4อ
(บ.Golden Duck)
สงสัยวาหากกําหนดให4 Set Top Box กําหนด
เป6น Stereo จะรองรับ content ของ 5.1 Ch.
ไมได4 จึงเสนอให4ปรับข4อกําหนดขั้นต่ํารองรับที่
5.1 Ch. เพราะจะสามารถรองรับ content ได4
ทั้งแบบ Stereo และ 5.1 ชองเสียง
ทั้งนี้ กสทช. มีมุมมองอยางไรที่กําหนดเป6น
Stereo
๑๑. ประเด็นการกําหนดมาตรฐานของการรับสง
คณะกรรมาธิการการ
สัญญาณวิทยุโทรทัศนระบบดิจิตอลสําหรับ
สื่อสารและโทรคมนาคม
กิจการโทรทัศนภาคพื้นดิน (Digital
สภาผู4แทนราษฎร
Television Terrestrial Broadcasting :
DTTB) ในระบบตางๆ อาทิมาตรฐานระบบการ
บีบอัดสัญญาณภาพ (Video Compression)
ฐานการบีบอัดสัญญาณเสียง (Audio

13 ซึ่งได4กลาวไว4แล4ว
- เห็นควรปรับแก4ตามข4อคิดเห็น (EN 302 755 v1.3.1) และ
ปรับแก4รางมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการให4บริการ
โทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลให4สอดคล4องกัน โดย
ระบุเวอรชันของมาตรฐานให4ทันสมัยและมีความชัดเจน
- เนื่องจากเป6นการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําจึงกําหนดเป6น
Stereo สอดคล4องกับนโยบายด4านเทคโนโลยีในแผนการ
เปลี่ยนระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนเป6นระบบ
ดิจิตอล โดยกําหนดเทคโนโลยี 5.1 ชองเสียงเป6นเทคโนโลยี
ทางเลือก เพื่อสงเสริมการพัฒนาcontent
- อยางไรก็ตาม เครื่องรับสามารถสนับสนุนเทคโนโลยี 5.1
ชองเสียงได4 แตต4องมีมาตรฐาน MPEG-4 HE AACv2 แบบ
Stereo เป6นมาตรฐานหลักที่ต4องรองรับ
- กําหนดเป6นมาตรฐานทางเทคนิคขั้นต่ําโดยไมปSดกั้น
เทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือทางเลือก (สามารถรองรับ
เทคโนโลยีนอกเหนือจากที่กําหนดได4 แตต4องรองรับ
เทคโนโลยีตามข4อกําหนดด4วย)
- ทั้งนี้ การกําหนดดังกลาววัตถุประสงคเพื่อให4มีมาตรฐาน
กลางที่ระบบจะต4องรองรับ เนื่องจากกระทบตอการรับชม
ของประชาชนทั้งประเทศ หากไมกําหนดไว4 จะทําให4เกิด
๓

Compression) ที่กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําเป6น
MPEG –4 HE AAC v2 เทานั้น กสทช.ควร
กําหนดมาตรฐานที่หลากหลายหรือยืดหยุนเพื่อ
เป6นทางเลือกของผู4บริโภคและให4เป6นไปตาม
กลไกทางการตลาด
๗. มาตรฐานทางเทคนิคด1านการประมวลผลและแสดงผลข1อมูล
๗.๖ บริการและหมายเลข ๑๒. ให4เพิ่มเติมหัวข4อ โดยระบุเพิ่มเติมวาสําหรับ
ชอง
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศนระบบดิจิตอล
ภาคพื้นดินที่เป6น STB
๗.๘ ผังรายการ
๑๓. ให4เพิ่มเติมหัวข4อ โดยระบุเพิ่มเติมวาสําหรับ
อิเล็กทรอนิกส
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศนระบบดิจิตอล
ภาคพื้นดินที่เป6น STB
๗.๙ การแสดงผลระดับ
๑๔. ให4เพิ่มเติมหัวข4อ โดยระบุเพิ่มเติมวาสําหรับ
ความแรงของสัญญาณ
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศนระบบดิจิตอล
และคุณภาพของ
ภาคพื้นดินที่เป6น STB
สัญญาณ
๑๕. การแสดงผลระดับความแรงของสัญญาณและ
ระดับคุณภาพของสัญญาณ อยากทราบวาจะ
ให4แสดงเป6นตัวเลขหรือเป6นแถบสี
๘. การปรับปรุงซอฟต*แวร*ให1เป@นปจจุบัน
๑๖. การอัพเดตซอฟตแวรให4เป6นปMจจุบัน จะใช4
ชองทางใดในการปรับปรุง ใช4ความถี่วิทยุ
หรือไม หากมีการใช4ความถี่วิทยุแตละพื้นที่ แต

ความสับสนตออุตสาหกรรมและประชาชน รวมทั้งอาจเกิด
ปMญหาในการรับชมรายการ
- นอกจากนี้ ยังเป6นการปกปUองคุ4มครองประชาชนอีกทางหนึ่ง
เพื่อให4ได4รับบริการขั้นพื้นฐาน
- และมาตรฐานฉบับนี้ได4จัดทําขึ้นโดยอ4างอิงมาตรฐานของ
ประเทศในกลุมอาเซียนด4วย
สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย

- ขอบขายของมาตฐานทางเทคนิคฉบับนี้ครอบคลุมทั้งที่เป6น
เครื่องรับแบบมีจอภาพแสดงผล หรือ integrated Digital
Television (iDTV) และเครื่องรับแบบไมมีจอภาพแสดงผล
หรือ Set-top-box โดยข4อกําหนดตามหัวข4อดังกลาวมี
ความสําคัญและจําเป6นต4องกําหนดไว4สําหรับเครื่องรับ
สัญญาณทั้งสองประเภท

สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย
คุณจิราวัฒนฯ
(บ.สามารถฯ)

- ไมได4บังคับรูปแบบแตต4องมีการแสดงระดับความแรงของ
สัญญาณและระดับคุณภาพของสัญญาณ

คุณจิราวัฒนฯ
(บ.สามารถฯ)

- ซอฟตแวรของแตละเครื่องรับสัญญาณอาจไมเหมือนกัน การ
กําหนดเวลาอัพเดตตางกัน จึงต4องทําการติดตอผู4ให4บริการ
โครงขาย เพื่อขอสงข4อมูลปรับปรุงซอฟตแวรให4กับเครื่องรับ
๔

ละจังหวัดจะมีการใช4คาความถี่วิทยุที่แตกตาง
กัน อยางไร และการดูแลระบบการ OTA ใคร
จะเป6นผู4ดูแล หรือแล4วแตผู4ประกอบการนั้น
๑๗. System Software Update ของ DVB-T2 จะ
มี ๒ รูปแบบนั่นคือ ๑.Simple Profile และ
๒. Enhanced Profile ทาง กสทช. จะกําหนด
อยางไร เพราะมีผลตอการผลิตกลองรับ
สัญญาณ
๑๘. ให4เพิ่มเติมหัวข4อ โดยระบุเพิ่มเติมวาสําหรับ
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศนระบบดิจิตอล
ภาคพื้นดินที่เป6น STB

๙. ความคิดเห็นหรือประเด็นอื่นๆ
๑๙. กรณีระบบกลอง Hybrid ต4องมีการขออนุญาต
อยางไร
๒๐. เสนอให4มีการกําหนดมาตรฐานระบบการ
Encrypt ของ Set Top Box ของประเทศไทย
ที่เป6นระบบเดียวกัน
๒๑. ควรมีการระบุราคาขั้นต่ํา Set Top Box
เนื่องจากจะเป6นพื้นฐานของผู4ผลิตหรือผู4นําเข4า
กลองรับสัญญาณ (กรณีเครื่องไมได4มาตรฐาน)

คุณวิสุทธิ์ ห่ํากระโทก
(บ.V.Media)

สัญญาณ
- OTA ต4องกระทําผานผู4ให4บริการโครงขาย แตไมรวมถึงการ
จัดลําดับชองรายการ ซึ่งจะถูกกําหนดโดย กสทช.
- กําหนดให4ขั้นต่ําต4องรองรับ simple profile ตาม
ข4อเสนอแนะในมาตรฐาน ETSI TS 102 006 V1.3.2 (200807)

สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย

- ขอบขายของมาตฐานทางเทคนิคฉบับนี้ครอบคลุมทั้งที่เป6น
เครื่องรับแบบมีจอภาพแสดงผล หรือ integrated Digital
Television (iDTV) และเครื่องรับแบบไมมีจอภาพแสดงผล
หรือ Set-top-box โดยข4อกําหนดตามหัวข4อดังกลาวมี
ความสําคัญและจําเป6นต4องกําหนดไว4สําหรับเครื่องรับ
สัญญาณทั้งสองประเภท

คุณดุสิต แก4วเรืองฤทธิ์

- ปMจจุบัน Hybrid Set-top-box ในตลาดยังไมแพรหลายมาก
แตหากจะนําเข4า ต4องผานมาตรฐานครบทุกประเภทที่รองรับ
(หากมีการกําหนดมาตรฐานไว4)
- เนื่องจากเป6นการกําหนดมาตรฐานสําหรับโทรทัศน
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลลักษณะ free-to-air จึงไม
กําหนดมาตรฐาน conditional access
- ควบคุมคุณภาพให4เป6นไปตามมาตรฐาน โดยราคาเป6นไปตาม
กลไกตลาด แตถ4ามีทางเลือก เพิ่มเติม เชน แบบ premium
จะมีราคาที่แตกตางไป

คุณดุสิต แก4วเรืองฤทธิ์
คุณดุสิต แก4วเรืองฤทธิ์

๕

๒๒. การเปลี่ยนผานระบบ TV Analog เป6น TV
Digital ซึ่งเป6นการนําเทคโนโลยีจากภายนอก
ประเทศมาใช4งาน แล4ว กสทช. จะมีการ
สนับสนุนพัฒนาภายในประเทศหรือไม อาทิ
การสงเสริมสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานที่
เกี่ยวข4องในการผลิตบุคลากร

คุณดุสิต แก4วเรืองฤทธิ์

๒๓. ต4องการให4ระบุ มาตรฐานเครื่องรับของ
Conditional Access ด4วย โดยเสนอให4มีการ
ระบุเป6น Multiple CA
๒๔. การทํากลองรับสัญญาณสามารถผลิตใน
ประเทศได4 ควรมีการปกปUองผู4ผลิตในไทย โดย
มีกองทุนวิจัยเพื่อพัฒนาสงเสริมผู4ผลิตกลองรับ
สัญญาณในประเทศ

คุณชินรัตนฯ
(STM)
คุณชินรัตนฯ
(STM)

- เพิ่มเติมหัวข4อ “การแสดงความสอดคล4องตามมาตรฐานทาง
เทคนิค”
- ประเด็นดังกลาวมิได4เกี่ยวข4องโดยตรงกับรางประกาศฉบับนี้
โดยจะรับความคิดเห็นไว4เพื่อหาแนวทางการสงเสริมตาม
แผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ฉบับที่
๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
• ยุทธศาสตร ๕.๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการ
ประกอบกิจการ ตามแนวทางที่ ๑ จัดทําแผนสงเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน
• ยุทธศาสตร ๕.๖ ยุทธศาสตรการเปลี่ยนไปสูการรับสง
สัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในระบบ
ดิจิตอล ตามแนวทางที่ ๓ กําหนดมาตรฐานการ
สงเสริมและแผนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด4าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนในระบบ
ดิจิตอล
- เนื่องจากเป6นการกําหนดมาตรฐานสําหรับโทรทัศน
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลลักษณะ free-to-air จึงไม
กําหนดมาตรฐาน conditional access
- ประเด็นดังกลาวมิได4เกี่ยวข4องโดยตรงกับรางประกาศฉบับนี้
โดยจะรับความคิดเห็นไว4เพื่อหาแนวทางการสงเสริมตาม
แผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ฉบับที่
๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร ๕.๖ ยุทธศาสตรการ
เปลี่ยนไปสูการรับสงสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
๖

๒๕. ควรคํานึงถึงระบบ Eyeglass 3D ต4องการ
มาตรฐานรองรับเพื่อในอนาคตจะมีการเพิ่ม
ระบบ 3D
๒๖. ถ4ามีการยกเลิกการออกอากาศทีวีanalog
จะต4องซื้อเครื่องรับดิจิตอลใหมอีกรอบหรือไม
หรือต4องจูนใหมอีกครั้งหรือไม เชน ชองทีวี
เพิ่มขึ้นเพราะเอาความถี่ analog มาทําชองได4
มากขึ้น
๒๗. ADD - Teletext feature in Thai
Specification
The receiver shall be able to
demultiplex in parallel the Teletext
service transmitted in a packetised
format according ETSI EN 300 472 . The
receiver shall be able to display
Teletext service, meeting the
requirements for at least Level 1.5 in
ETSI EN 300 706 - Enhanced Teletext
specification.
๒๘. ADD – Multi Language Thai Support
The receiver is to at least support the

คุณอภิชาติฯ
คุณสุรสักดิ์ฯ
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โทรทัศนในระบบดิจิตอล ตามแนวทางที่ ๓ กําหนด
มาตรฐานการสงเสริมและแผนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
ด4านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล
- เนื่องจากเป6นการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา จึงไมได4กลาว
กลาวถึง 3DTV โดยขอรับข4อเสนอไว4เพื่อการปรับปรุง
มาตรฐานในอนาคต
- ไมจําเป6นต4องซื้อเครื่องรับใหมและไมต4องปรับจูนใหม
- เห็นควรเพิ่มเติมการแสดงชองรายการได4อยางถูกต4องและ
ครบถ4วนของเครื่องรับสัญญาณ กรณีที่โครงขายสําหรับ
โทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลมีการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลง (ในข4อที่ ๗.๖)
- ไมระบุมาตรฐานสําหรับ teletext เนื่องจากพบวาแนวโน4ม
การใช4งานเทคโนโลยีดังกลาวในประเทศตางๆมีไมมาก
สวนมากใช4งานในยุคเริ่มแรกของโทรทัศนระบบดิจิตอล
ปMจจุบันนี้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการทํางานที่ดีกวา
teletext อาทิ data broadcasting, Hybrid Broadcast
Broadband, หรือเทคโนโลยี interactive อื่น
- นอกจากนี้ ระบบ teletext ยังไมเคยถูกใช4งานจริงด4วย
ภาษาไทย และอาจมีปMญหาความเข4ากันได4กับอักขระของ
ภาษาไทย
- การรองรับการแสดงผลภาพและเสียงหลายภาษาตามข4อ
๗.๕ ของประกาศฉบับนี้ โดยอ4างอิงรหัสภาษาตามมาตรฐาน
๗

setting of a primary and secondary
audio language based on the ISO 639
language descriptors associated with
the audio-streams in the ISO/IEC 13818
MPEG2 transport stream
๒๙. ADD – Common Interface (Optional)
The IRD-T2 may incorporate a DVB-CI
(Common Interface) slot. If available
this slot shall be a certified CI+ slot as
outline
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ISO 639
- และในข4อ ๕ ของประกาศฉบับนี้ ระบุการดีมัลติเพล็กซ
สัญญาณและการถอดรหัสสัญญาณอ4างอิงตามมาตรฐาน
ISO/IEC 13818-1 อยูแล4ว ซึ่งรวมถึงสัญญาณภาพและเสียง
หลายภาษาด4วย
- เนื่องจากเป6นการกําหนดมาตรฐานสําหรับโทรทัศน
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลลักษณะ free-to-air จึงไม
กําหนดมาตรฐาน conditional access
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