สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครือ่ งรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
(กรณีประกาศรับฟังความคิดเห็นผ่านทาง website สํานักงาน กสทช.)
(ร่าง) ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่๒)
ประเด็น

ข้อคิดเห็น

๒. มาตรฐานทางเทคนิคด้านทั่วไป
2.1 ข้อกําหนดทาง
๑. ควรเปิดกว้างเรื่องการผลิต หรือนําเข้าเครื่องรับ DVB-T2 ไม่ควร
จํากัดอยู่แค่เพียง iDTV หรือ Set-Top-Box เช่น USB Receiver,
เทคนิคด้านคุณลักษณะ
โทรศัพท์มือถือหรือ Tablet ที่รับ DVB-T2 ได้, เครื่องรับสําหรับติด
ทางไฟฟ้าและความ
รถยนต์ และ เครื่องรับทีวีขนาดพกพาแบบที่ใช้แบตเตอรี่ เป็นต้น
ปลอดภัย
ดังนั้น หาก กสทช. กําหนดให้เครื่องรับที่จะผ่านมาตรฐาน มส.
4002 นั้นต้องได้รับ มอก.1195 มาก่อน จะทําให้อุปกรณ์ที่กล่าวไป
ข้างต้นไม่สามารถผ่าน มส.4002 ได้ ถือเป็นการปิดกั้นทางเลือกใน
การเลื อ กใช้ อุ ป กรณ์ ข องผู้ บ ริ โ ภค และปิ ด กั้ น การลงทุ น ในตลาด
Digital TV เพราะอุปกรณ์เหล่านั้นไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของ มอก.
1195 เนื่องจาก สมอ. ไม่อาจให้การรับรองและออกใบอนุญาตให้ได้
(มอก.1195 ครอบคลุมเฉพาะเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์หมวดภาพและ
เสียงที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟ 220VAC ซึ่งไม่ครอบคลุมไปถึงเครื่องใช้ที่
ใช้แรงดันไฟฟ้า DC) ทั้งนี้ในกรณีที่ กสทช. มีเหตุผลเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค สําหรับการกําหนดให้เครื่องรับมี
มอก.1195 ก่ อ นจึ ง จะขายได้ นั้ น เห็ น ว่ า ไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งกํ า หนด
เนื่องจากว่าเครื่องรับฯ ทุกเครื่องที่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ 220VAC นั้น
จะต้ อ งได้ รับ มอก. 1195 ก่ อ นการผลิ ตหรื อ นํ า เข้า อยู่ แ ล้ว ตาม

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

นายนิคม นิยมลักษณ์
(ประชาชนทั่วไป)

- เนื่ อ งจากอุ ป กรณ์ ป ระเภท
USB และ
Portable
receiver เป็นอุปกรณ์สําหรับ
โทรทัศน์ขณะเคลื่อนที่ ซึ่งไม่ได้อยู่ในขอบข่าย
ของประกาศ กสทช. เรื่ อ ง มาตรฐานทาง
เทคนิ ค สํ า หรั บ เครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณโทรทั ศ น์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
- มอก. 1195 เป็นมาตรฐานบังคับจากทาง สมอ.
ทั้ ง นี้ การระบุ ม าตรฐานดั ง กล่ า วไว้ เ พื่ อ เป็ น
แนวทางในการปฏิบัติให้กับภาคอุตสาหกรรม
- เห็นควรให้แก้ไข ประกาศ กสทช. มส. 40022555 ข้อ 2.1 ข้อกําหนดทางเทคนิคด้าน
คุณลักษณะทางไฟฟ้าและความปลอดภัย เป็น
ดังนี้
“2.1 ข้อกําหนดทางเทคนิคด้านคุณลักษณะ
ทางไฟฟ้าและความปลอดภัย
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอลต้องมีคุณลักษณะทางไฟฟ้าและความ
๑

กฎหมายของ สมอ. จึงเห็นควรให้ให้ตัดมาตรฐาน มอก.1195 ออก

2.2 ข้อกําหนดทาง
๒. เห็นควรตามที่ กสทช. กําหนด
เทคนิคด้านความเข้ากัน
ได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
2.4 รีโมทคอนโทรล
๓. In Clause 2.4 and 7.5, there are requirements for Audio
Description (AD) button to be made available on the
(Remote Control)
remote control. We understand that the requirement
was written to provide AD functionality for the less
fortunate, hearing/visually impaired population. Sony is
fully aware of the needs for this population and as part
of CSR activity as well as Sony’s contribution towards
the society, we fully support AD feature. To balance
their needs as well, we have incorporated the AD
selection into the ‘Audio’ key on the remote. In this
way, user is able to select a broadcast mix audio
description via the remote control. Even in Europe, we
use this method and do not have an AD key on the
remote control. As such, to provide a remote control
with AD will be very expensive because it will be a
Thailand specific requirement. We hope that the AD
requirement retains but the AD key requirement is
removed.

นายนิคม นิยมลักษณ์
(ประชาชนทั่วไป)
นายประชา เสมาฉิม
(บ.โซนี่ ไทย จํากัด)

ปลอดภัยตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน มอก.
1195 [1] หรือ ฉบับ (version) ที่ใหม่กว่า”
เนื่ อ งจาก สมอ. อาจจะมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
มาตรฐานดั ง กล่ า วเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐาน ASEAN ในอนาคต
- คงความเดิมตามร่างประกาศฯ

- เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้คนตาบอด
ในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารโดยรองรั บ การ
บรรยายด้วยเสียง (Audio Description: AD)
แต่ ไ ม่ เ ป็ น ภาระแก่ ผู้ ผ ลิ ต และผู้ บ ริ โ ภคด้ า น
ต้ น ทุ น มากเกิ น ควร การกํ า หนดให้ รี โ มท
ค อ น โ ท ร ล ต้ อ ง มี ปุ่ ม สํ า ห รั บ ก า ร เ ลื อ ก
ช่องสัญญาณเสียงโดยทั่วไป เช่น ปุ่ม “Audio”
หรือปุ่มสําหรับเลือกเปิดหรือปิดการบรรยาย
ด้ ว ยเสี ย งโดยเฉพาะ เช่ น ปุ่ ม “AD” อั น ใด
อันหนึ่ง เพื่อรองรับการบรรยายด้วยเสียง
- เห็นควรให้ปรับปรุงแก้ไขข้อความในหัวข้อรีโมท
คอนโทรล เป็นดังนี้ “...และต้องมีปุ่มสําหรับการ
เลือกช่องสัญญาณเสียงที่รองรับการใช้งานการ
บรรยายด้วยเสียง (Audio Description) ได้ โดย
อาจเป็ น ปุ่ ม สํ า หรั บ เลื อ กช่ อ งสั ญ ญาณเสี ย ง
โดยทั่วไป เช่น ปุ่ม “Audio” หรือเป็นปุ่ม
สําหรับเปิดหรือปิดการบรรยายด้วยเสียงเป็น
การเฉพาะ เช่น ปุ่ม “AD””
๒

๔. เห็นควรตามที่ กสทช. กําหนด
2.5 ข้อกําหนดทาง
เทคนิคด้านกําลังไฟฟ้า

๕. เห็นว่าไม่ควรกําหนดเรื่องค่ากําลังไฟขณะใช้งาน ควรกําหนดเฉพาะ
ในส่ ว นของเรื่ อ งความถี่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การรั บ สั ญ ญาณโทรทั ศ น์
DVB-T2 เฉพาะไปจะดีกว่า และในปัจจุบันเป็นโครงการภาคสมัคร
ใจของ กฟผ. (ฉลากเบอร์ 5) ซึ่งมีการดําเนินการมาได้ 2-3 ปีแล้ว
และฉลากเบอร์ 5 มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป็นอย่าง
มาก แม้ว่าขณะนี้ กฟผ. ยังไม่มีการกําหนดฉลากเบอร์ 5 ของ SetTop-Box แต่หากดําเนินการจริงก็สามารถกระทําได้ จึงขอเสนอว่า
กสทช. ไม่ควรเอาเรื่องกําลังไฟฟ้าขณะรอใช้งานมากําหนดให้เป็น
อุปสรรคต่ออุปกรณ์ที่รับ DVB-T2 ในรูปแบบอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก
iDTV และ Set-Top-Box จึงเห็นควรให้ตัดมาตรฐาน IEC62301
ออก
๖. กฟผ. ขอความอนุเคราะห์ในการกําหนดค่ากําลังทางไฟฟ้าที่กําหนด
สําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ (Set Top Box) และเครื่องรับ
โทรทัศน์ (Television) ในสถานะดังนี้
สถานะ On Mode : ไม่กําหนดค่ากําลังไฟฟ้าขั้นต่ํา
สถานะ Off Mode และ Standby Mode : ให้มีค่ากําลังไฟฟ้า
ไม่เกิน 1 วัตต์
หมายเหตุ
1. คํานิยาม สถานะ OFF Mode หมายถึง สถานะที่อุปกรณ์ไฟฟ้า
เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก และไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนสถานะไป
อยู่ในสถานะอื่นๆ เช่น Standby Mode, Network Mode หรือ
Active Modeรวมถึงสถานะการใช้งานปกติ
2. คํานิยาม สถานะ Standby Mode หมายถึง สถานะที่อุปกรณ์

นายนิคม นิยมลักษณ์
(ประชาชนทั่วไป)
นายนิคม นิยมลักษณ์
(ประชาชนทั่วไป)

นายรังสรรค์ อัฐมโนลาภ
(EGAT)

- คงความเดิมตามร่างประกาศฯ
- ร่ า งประกาศ ฯ ไม่ ไ ด้ กํ า หนดค่ า กํ า ลั ง ไฟฟ้ า
ในขณะใช้งาน (Active Mode) เพื่อเปิดโอกาส
ให้ มี ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี ข องเครื่ อ งรั บ
สั ญ ญาณโทรทั ศ น์ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ และใน
ภายหลังเมื่อเริ่มมีผลิตภัณฑ์เป็นที่แพร่หลายใน
ตลาดแล้ว กฟผ. จะดํ าเนินโครงการส่งเสริม
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕
- เพื่ อ เป็ น การประหยั ด พลั ง งานของชาติ ต าม
นโยบายของกระทรวงพลังงาน จึงควรมี การ
กําหนดข้อกําหนดด้านเทคนิคของกําลังไฟฟ้า
ของเครื่องรับโทรทัศน์ ให้มีค่าไม่เกิน ๑ วัตต์
ในสถานะ ดังนี้
๑) OFF Mode หมายถึง สถานะที่อุปกรณ์
ไฟฟ้ า เชื่ อ มต่ อ กั บ แหล่ ง จ่ า ยไฟหลั ก และไม่
พร้อมที่จะเปลี่ยนสถานะไปอยู่ในสถานะอื่นๆ
เช่น Standby Mode, Network Mode หรือ
Active Modeรวมถึงสถานะการใช้งานปกติ
๒) Standby Mode หมายถึง สถานะที่อุปกรณ์
ไฟฟ้าเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก และอยู่ใน
การทํ า งาน (functions) อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
๒.๑) การพร้อมที่จะเปลี่ยนไปยังสถานะอื่นๆ
โดยการใช้รีโมทคอนโทรล, อุปกรณ์ตรวจจับ
๓

ไฟฟ้ า เชื่ อ มต่ อ กั บ แหล่ ง จ่ า ยไฟหลั ก และอยู่ ใ นการทํ า งาน
(functions) อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- การพร้อมที่จะเปลี่ยนไปยังสถานะอื่นๆ (รวมถึงการเปิดปิด
Active Mode) โดยการใช้รีโมทคอนโทรล, อุปกรณ์ตรวจจับ
(Sensor) ภายใน หรือการตั้งเวลา
- การทํางานต่อเนื่อง
- แสดงสถานะหน้าจอแสดงผล รวมถึงการแสดงเวลา
- อยู่ระหว่างการเปิดใช้อุปกรณ์ตรวจจับ
๗. Standby Mode
นาย อนุสิฏฐ์ ศิริเพิ่มพูล
In IEC 62301 Edition 2.0 2011-01, Standby Mode has (บ.ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์
several kinds of modes like Passive standby, Active low
จํากัด)
standby, Active high standby mode and so on please let
us know concrete limit or criterion of grades.

๘. As of this year 2013, EGAT application requires
manufacturer to send 1 unit of their product (TV) for
testing by test laboratory in Thailand. We hope that
EGAT application or NBTC will be able to allow
manufacturers to provide test reports from the listing
laboratory under ASEAN EE MRA as this would shorten
conformity testing period (EGAT testing lead time is 3

นายประชา เสมาฉิม
(บ.โซนี่ ไทย จํากัด)

(Sensor) ภายใน หรือการตั้งเวลา
๒.๒) การทํางานต่อเนื่อง ดังนี้
(๒.๒.๑)
การแสดงสถานะหน้ า
จอแสดงผล รวมถึงการแสดงเวลา
(๒.๒.๒) การเปิดใช้อุปกรณ์ตรวจจับ
(Sensor)
โดยวิธีการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน IEC
62301: Household electrical appliances Measurement of standby power
ทั้งนี้ Network mode หมายถึง สถานะที่
อุปกรณ์ไฟฟ้าเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก และมี
การเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต แต่ยังไม่ได้มี
การสื่อสารหรือส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
Active mode หมายถึง สถานะที่อุปกรณ์
ไฟฟ้าเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก และมีการเปิด
ใช้ ง านในการทํ า งานหลั ก อย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง การ
ทํางาน (การทํางานในสถานะ “on” “in-use”
หรือ “normal operation” มีความหมาย
เช่นเดียวกันกับสถานะการทํางานนี้)
- ASEAN EE MRA เป็นความตกลงว่าด้วยการ
ยอมรับร่วมแบบพหุภาคี (Multilateral MRA)
คื อ ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นทั้ ง สิ บ ประเทศ
ร่วมกันจัดทําขึ้น และมีผลผูกพันทางกฎหมาย
(Legally binding MRA) เนื่องจากขอบ
ข่ายของ MRA เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้าน
กฎระเบียบ (Regulatory Purpose) และลง
๔

weeks, pending time slot availability) as well as to
facilitate manufacturers’ operation.

๙. มีความประสงค์ให้ทาง กสทช. ยอมรับผลการทดสอบตามโครงการ
นายประชา เสมาฉิม
ฉลากเบอร์ 5 สําหรับเครื่องรับโทรทัศน์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้วย
(บ.โซนี่ ไทย จํากัด)
โดยการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตนั้ น จะส่ง เครื่ องไปทดสอบที่ ส ถาบันไฟฟ้ า
(สฟอ.) โดย กฟผ. จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบ จากนั้น
สฟอ. จะส่งรายงานผลการทดสอบให้ กฟผ. แล้วทาง กฟผ. จะแจ้ง
ผลการทดสอบมาให้ยังบริษัทฯ ทราบ โดยไม่ได้ส่งรายงานผลการ
ทดสอบมาให้ด้วย เพราะถือว่าเป็นสมบัติของ กฟผ. ทั้งนี้ในเอกสาร
ผลการทดสอบที่ออกโดย กฟผ. นั้นจะมีระบุค่ากําลังไฟรอใช้งาน
(Standby power) แบบรุ่นของเครื่องรับ และอื่นๆ
ทางบริ ษั ท ฯ จึ งมีค วามเห็ น ว่า หาก กสทช. สามารถยอมรั บ
เอกสารผลการทดสอบจาก กฟผ. ได้ จะเป็นการประหยัดทั้งเวลา
และค่าใช้จ่าย และลดความซ้ําซ้อนในการส่งตัวอย่างทดสอบลงได้
๓. ข้อกําหนดทางเทคนิคด้านหัวต่อและส่วนต่อเชื่อม (Connectors and Interfaces)
๑๐. การกําหนดมาตรฐานให้เครื่องรับแบบไม่มีจอภาพแสดงผลต้องมี
นายศิริชัย วีริยานันท์
หัวต่อสัญญาณขาออก ประกอบไปด้วย หัวต่อแบบ RCA ในส่วน (บ. ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์
ของภาพและเสียง ซึ่งมาพร้อมสายสัญญาณนั้น บริษัทฯ เห็นว่า การ
มาร์เกตติ้ง จํากัด)
กําหนดมาตรฐานดังกล่าว จะเป็นการผลักภาระให้ผู้บริโภคในเรื่อง
ของราคาจําหน่ายเครื่องรับฯ ที่จะสูงขึ้น และเป็นการปิดกั้น ไม่ให้
กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเติบโตรวดเร็วอย่างที่

นามโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ
ในฐานะผู้แทนรัฐบาล
- สามารถยอมรั บ รายงานผลการทดสอบจาก
ห้องปฏิบัติการทดสอบภายใต้ ASEAN EE
MRA ได้ ทั้งนี้ ผลการทดสอบและวิธีการ
ทดสอบต้องสอดคล้องกับมาตรฐานทางเทคนิค
ที่ กสทช. ประกาศกําหนด
- ผลการทดสอบตามโครงการฉลากเบอร์ 5
สําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ ดําเนินการทดสอบ
โดยสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็น
หน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม และ
เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรอง
ตาม มอก. 17025 จึงสามารถยอมรับผลการ
ทดสอบข้อกําหนดด้านเทคนิคของกําลังไฟฟ้า
ของเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ได้

- เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกสําหรับผู้ผลิตด้าน
หัวต่อสัญญาณภาพและเสียงสําหรับเครื่องรับ
สัญญาณโทรทัศภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
แบบไม่มีจอภาพแสดงผล (Set Top Box) จึง
เห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใน
ตารางที่ 1 ข้อกําหนดทางเทคนิคด้านหัวต่อ
๕

คาดการณ์ เนื่องจากตัวเลือกและรูปแบบที่จํากัดของเครื่องรับฯ
ปัจจุบันการออกแบบเครื่องรับฯ ของผู้ผลิตส่วนใหญ่ในระบบ DVBT2 นั้น จะเป็นการออกแบบเครื่องรับฯ ขนาดเล็กเพื่อให้สะดวกใน
การใช้งาน และมีต้นทุนทางการผลิตที่สมเหตุสมผล การออกแบบ
หัวต่อสัญญาณขาออกผ่านทางช่องต่อแบบ AUX จึงเป็นทางเลือก
ใหม่ในอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งสามารถส่งสัญญาณเสียงขาออกแบบสเตอ
ริโอ และสัญญาณภาพขาออกแบบคอมโพสิตได้ตามมาตรฐาน
เช่นเดียวกับการใช้หัวต่อและสายสัญญาณแบบ RCA รวมทั้ง
สามารถออกแบบแผงวงจรและตัวเครื่องให้มีขนาดเล็กลง แต่มี
คุณภาพ และคุณสมบัติการใช้งานเช่นเดิม

และส่วนต่อเชื่อม ของ มาตรฐาน มส. 40022555 เป็นดังนี้ “เครื่องรับแบบไม่มีจอภาพ
แสดงผลต้องมีส่วนต่อเชื่อมสัญญาณขาออก
ดังนี้
๑. หัวต่อแบบ RCA (RCA-phono socket)
สําหรับสัญญาณเสียงขาออกแบบสเตอริโอ
(stereo audio) ซึ่งมาพร้อมกับสายสัญญาณ
หรือหัวต่อแบบอื่นซึ่งต้องมาพร้อมกับ
สายสัญญาณทีส่ ามารถแปลงหัวต่อนั้นเป็น
หัวต่อแบบ RCA (RCA-phono socket) ได้
๒. หัวต่อแบบ RCA (RCA-phono socket)
สําหรับสัญญาณภาพขาออกแบบคอมโพสิต
(composite) ซึ่งมาพร้อมกับสายสัญญาณ
หรือหัวต่อแบบอื่นซึ่งต้องมาพร้อมกับ
สายสัญญาณทีส่ ามารถแปลงหัวต่อนั้นเป็น
หัวต่อแบบ RCA (RCA-phono socket) ได้
๓. รองรับการต่อเชื่อมแบบ HDMI ซึ่งสามารถ
ป้องกันการทําสําเนา (HDCP) สําหรับสัญญาณ
ขาออกดิจิตอล ซึ่งมาพร้อมกับสายสัญญาณ”

ดังนั้นหาก กสทช. สามารถแก้ไขข้อกําหนดทางเทคนิคดังกล่าว
ให้สามารถใช้หัวต่อแบบ RCA หรือ แบบ AUX ได้ จะทําให้ผู้บริโภค
และกสทช. ได้รับประโยชน์ดังนี้คือ
- เครื่องเล็กสะดวกในการพกพา และติดตั้ง
- สามารถใช้งานได้ง่าย เพียงการเสียบสายสัญญาณที่ตัวเครื่อง
รับฯ เพียง 1 หัวต่อ
- สามารถเลือกซื้อเครื่องรับฯ ได้ในราคาที่ถูกกว่าแบบใช้หัวต่อ
RCA
- การเติบโตของกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจะ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว จากความแพร่หลาย และทางเลือกที่มากขึ้น
ของเครื่องรับฯ แบบต่างๆ
- เป็นการรักษาสภาวะแวดล้อม
๑๑. ข้ อ กํ า หนดหั ว ต่ อ สั ญ ญาณภาพและเสี ย ง เรื่ อ งหั ว ต่ อ แบบ HDMI ดร. ธนวัฒน์ มงคลคุณวัฒน์ - หัวต่อแบบ HDMI ควรมาพร้อมสายสัญญาณ
ต้องการให้แก้ไขในข้อนี้ ตัดคําว่า “ซึ่งมาพร้อมกับสายสัญญาณ” (สายอากาศทีวี และจาน
เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภคให้ ส ามารถใช้
เนื่องจากจะเป็นการ เพิ่มต้นทุนให้ผู้ผลิตและนําเข้า ทําให้เครื่องรับ
สายสั ญ ญาณที่ ส ามารถทํ า งานร่ ว มกั น ได้ กั บ
ดาวเทียม)
ราคาแพงขึ้น นอกจากนั้นแล้วจะ มีปัญหา เรื่องความยาวของสาย
เครื่ อ งรั บ ฯ ในแต่ ล ะแบบรุ่ น ได้ อ ย่ า งมี
๖

และวั ส ดุ ซึ่ ง ผู้ บ ริ โ ภคเองควรเป็ น ผู้ จั ด หามาใช้ เ องตามความ
เหมาะสมกับเทคโนโลยี ที่มีอยู่ภายในบ้าน อีกทั้งในกรณีโทรทัศน์
แบบจอแก้ว ซึ่งส่วนใหญ่ยังมีผู้ใช้อยู่นั้นไม่มีความจําเป็นต้องไปต่อ
สาย HDMI เลย เพียงแค่ต่อผ่านสาย RCA ก็เพียงพอแล้ว แบบนี้ถึง
จะเหมาะสมมากกว่า ดังนั้นการที่ระบุว่าสาย HDMI ที่ต้องมาพร้อม
กล่องนั้นจะถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ และจะเป็นการสิ้นเปลือง
ทรัพยากรมาก

ประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพในการรับชม
โทรทัศน์
- ดังนั้น เห็นควรให้คงความเดิมตามร่างประกาศ
ฯ

๖. มาตรฐานทางเทคนิคด้านสัญญาณภาพและเสียง
๑๒. ในตารางที่ 4 ข้อกําหนดด้านสัญญาณภาพและเสียงของเครื่องรับ ดร. ธนวัฒน์ มงคลคุณวัฒน์ - ในตารางที่ 4 มีการกําหนดการแสดงผลภาพ
สัญญาณทีวีดิจิตอลแบบ DVB-T2 ควรกําหนดไปว่า ให้มีทั้ง SD (สายอากาศทีวี และจาน
ทั้ง SD และ HD อยู่แล้ว
และ HD แต่เรื่องระบบของ HD นั้นไม่ควรกําหนด เช่นเรื่องความ
- การกําหนดความละเอียดของการแสดงผลภาพ
ดาวเทียม)
ละเอียดแบบ 1080i with 25 f/rate 16:9 aspect ratio อันนี้ควร
ต้องสอดคล้องกับความละเอียดสัญญาณภาพ
จะเป็น option เสริมมากกว่าเพื่อให้เป็นการแข่งขันในตลาด และไม่
ของภาคส่ ง สั ญ ญาณโทรทั ศ น์ ตามประกาศ
ควรfix spec เพราะราคาจะสูงเกินไป เครื่องที่เป็น SD 576i และ
กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการ
HD 720p ที่พอเพียงอยู่แล้ว สําหรับทีวีในปัจจุบันก็ควร ให้นําเข้าได้
ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
อย่างเปิดกว้าง การดูช่อง HD แบบภาพคมชัด 1080i ควรเป็นไป
ซึ่ ง กํ า หนดให้ มี สั ญ ญาณภาพ 2 มาตรฐาน
ตามความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค มากกว่ า เอามากํ า หนดเป็ น
ได้แก่
มาตรฐานขั้นต่ํา
1) SD แบบ 576i
2) HD แบบ 1080i หรือ แบบ 720p
- ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการรับชมโทรทัศน์ของ
ผู้บริโภค เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ฯ ต้อง
รองรับความละเอียดของการแสดงผลภาพได้
ทั้ง 3 แบบ ได้แก่ 576i 1080i และ 720p
จึงเห็นควรให้คงความเดิมตามร่างประกาศ ฯ
๗

๑๓. No Private Data Specifier Descriptor
นาย อนุสิฏฐ์ ศิริเพิ่มพูล
Thailand use LCN version2, but there is no (บ.ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์
mention of PDSD information in spec. What is the value
จํากัด)
of PDS (Private Data Specifier) used in Thailand. There is
no definition of PDS value for Thailand in 300 468 spec.
It has to be defined to use LCN. For example, below is
Singapore spec, and it is defined as 0x00000019.

- ขณะนี้ ทางสํานักงาน กสทช.อยู่ระหว่างการ
ดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นหมายเลขสํ า หรั บ
โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
และ ID อื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับ DVB-T2 อย่าง
เป็นทางการ กับ DVB ซึ่งในเบื้องต้นได้รับการ
แจ้งค่า Private Data Specifier สําหรับ
ประเทศไทยคือ 0x0000 02FC
- ทั้งนี้ เห็นควรให้เพิ่มข้อความในวรรคแรกของ
หัวข้อ 7.7 ในประกาศฯ มาตรฐานทางเทคนิค
สําหรับเครื่องรับฯ ดังนี้ “เครื่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับ
การทํ า งานตามข้ อ กํ า หนดของตั ว บอกช่ อ ง
รายการ เวอร์ชัน 2 (Logical
Channel
Descriptor version 2) โดยมีค่า Private
Data Specifier (PDS) เป็น 0x0000 02FC
ทั้ ง นี้ ตั ว บอกช่ อ งรายการ เวอร์ ชั น 2 เป็ น
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดลํ าดับช่องรายการตาม
เขตบริการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 7”

๘. การปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบนั
๑๔. ข้อที่ว่าด้วย การปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน (System
ดร. ธนวัฒน์ มงคลคุณวัฒน์ - การปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบันนั้น เป็น
Software Update: SSU) นั้นควรตั้งไว้เป็น option เสริมมากกว่า (สายอากาศทีวี และจาน
การรองรับการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อผิดพลาด
การที่จะต้องเป็นภาระของผู้ผลิตซึ่งต้องกระโดดเข้าไปเป็นผู้
ในระดับซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องรับ ดังนั้นเพื่อ
ดาวเทียม)
ให้บริการด้วยในระยะยาว ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมใน
ประโยชน์ของผู้ใช้งาน จึงควรกําหนดให้การ
ตลาด เช่น
รองรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบนั
- หากเป็นผู้ผลิตหรือ ผู้นําเข้ารายเล็กนั้น ไม่มีกําลังเพียงพอใน
(System Software Update: SSU) เป็น
การซื้อเช่าช่องความถี่กับ MUX ในการส่ง software update
มาตรฐานขั้นต่ําของเครื่องรับ แต่ในส่วนของ
๘

ข้อนี้สมควรตัดออกไปเลย ว่าให้เป็น option เสริม
- หากรายใหญ่นั้น มีกําลังทําได้ในระยะยาวก็ทําไป แต่เท่าที่เห็น
จะเป็นการทําในช่วงแรกๆ แล้วปล่อยทิ้ง การรับทีวีดิจิตอล ควร
จะเป็ น เรื่ อ งเสรี ในที่ ว่ า หากต้ อ งการดู ช่ อ งใหม่ ก็ ทํ า blind
search ใหม่ เวลามีช่องใหม่ก็ให้ กสทช. ประกาศให้ทางทีวี ว่า
ขณะนี้มีช่องนี้เพิ่มขึ้น แล้วควรให้เจ้าของเครื่องหรือกล่อง ทํา
blind search, auto search, channel search หาช่องเอา
เอง แบบนี้จะสะดวกกว่า
ไม่ เ ช่ น นั้ น ก็ จ ะเป็ น เหมื อ นวงการดาวเที ย มในปั จ จุ บั น ที่ มี ก าร
ผลักดันให้ ผู้ผลิตต้องมี OTA ต้องมี biss ตายตัว สุดท้าย การทํา
เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายตายตัวรายเดือนที่หนัก
อยู่แล้วสําหรับผู้ผลิต และท้ายสุดสถานภาพของ ผู้ผลิต/ผู้นําเข้า จะ
กลายเป็นผู้ให้บริการ ดังนั้นเมื่อภาระหนักกว่ายอดขาย ธุรกิจก็ต้อง
เสียหายล้มไป ผู้บริโภคก็ลําบาก เสียเงินไปหาซื้อกล่องให้มาลอง ใช้
ไปสักพัก ก็ถูกขอเรียกเก็บเงินป้องกันจอดําบ้าง เป็นโดมิโนไป ซึ่ง
เห็นว่าไม่ควรเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น

การใช้งานหรือปรับปรุงซอฟต์แวร์ในทาง
ปฏิบัติขึ้นกับความประสงค์ของผู้ผลิตและ
ความร่วมมือกับผู้ให้บริการโครงข่าย ทั้งนี้ การ
กําหนดมาตรฐาน SSU มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เข้ารหัสช่องรายการหรือควบคุมเครื่องรับ
สัญญาณ เป็นเพียงการปรับปรุงซอฟต์แวร์ซงึ่
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเท่านั้นการ
ดําเนินการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบนั
นั้น ต้องมีการตกลงระหว่างผู้ให้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
กับผู้ประกอบการเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อให้สามารถ
ดําเนินการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบนั
ได้
- การกําหนดเรื่องการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็น
ปั จ จุ บั น เป็ น ไปตามแนวทางการจั ด ทํ า
มาตรฐานเครื่ อ งรั บ โทรทั ศ น์ ภ าคพื้ น ดิ น ใน
ระบบดิ จิ ต อลของกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น
(ASEAN) ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค
เห็นควรให้คงความเดิมตามร่างประกาศ ฯ
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