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เทคโนโลยีวิทยุกระจายเสียงระบบ DAB+ 
 
 
๑. บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
  เทคโนโลยี DAB มีต้นกําเนิดมาจากการเริ่มโครงการ Eureka Project 147 เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี
ออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่สามารถส่งได้ท้ังเสียงและข้อมูลในคราวเดียวกันเพ่ือทดแทนเทคโนโลยีในระบบแอ
นะล็อกเดิม (วิทยุระบบ AM และ FM) การรับสัญญาณทําได้ท้ังในรูปแบบอยู่กับที่ (fixed), แบบพกพา 
(portable) และแบบเคลื่อนท่ี (mobile) เทคโนโลยี DAB ซ่ึงแต่เดิมใช้มาตรฐาน ISO/IEC 11172-3 และ 
ISO/IEC 13818-3 (เรียกโดยรวมว่า MPEG Audio Layer II) ในการบีบอัดสัญญาณเสียงและข้อมูลต้นทางซ่ึงเป็น
ขั้นตอนหน่ึงในการประมวลผลสัญญาณเพ่ือส่งออกอากาศได้รับการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการบีบอัดสัญญาณเสีย
ใหม่โดยเปลี่ยนไปใช้มาตรฐาน MPEG-4 HE AAC v2 เกิดเป็น DAB+ ซ่ึงถือเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจาก
เทคโนโลยี DAB เดิม DAB+ จะมีจุดเด่นท่ีเหนือกว่า DAB อย่างชัดเจนในเรื่องประสิทธิภาพการใช้ช่องสัญญาณท่ีดี
ขึ้น กล่าวคือ ใน ๑ ช่องความถ่ี (๑ MUX) สามารถรองรับการส่งผ่านบริการต่างๆ (Service) ได้มากขึ้นกว่าเดิม
(สูงสุดประมาณ ๓ เท่าเม่ือเทียบกับ DAB) นอกเหนือไปจากข้อดีด้านอ่ืนๆ เช่น ความทนทานต่อสัญญาณรบกวนท่ี
ดีขึ้น, ค่า zapping delay ท่ีตํ่าของเครื่องรับ 
  คุณสมบัติเด่น ของ DAB+ เปรียบเทียบกับเทคโนโลยีวิทยุกระจายเสียงระบบแอนะล็อก         
แบ่งออกได้เป็น ๓ ประเด็นใหญ่ คือ เร่ืองคุณภาพของเสียงท่ีดีขึ้นกว่าเดิม การสนับสนุนการให้บริการข้อมูล (Data 
Service) นอกเหนือไปจากบริการเสียง เช่น บริการ EPG (Electronic Program Guide), บริการข้อมูลการจราจร
และการเดินทาง (Traffic and Travel Information Service ; TTI) และคุณลักษณะใหม่ๆ ท่ีช่วยอํานวยความ
สะดวกในการรับฟังรายการ เช่น บริการ service following ซ่ึงทําให้ผู้ฟังรายการหน่ึงๆ อยู่บนยานพาหนะท่ี
กําลังเคลื่อนที่ยังสามารถรับฟังรายการน้ันไปได้ตลอดเส้นทางโดยไม่ต้องทําการเปลี่ยนความถี่ของเคร่ืองรับ  
  หลักการทํางานในภาคส่งสัญญาณของ DAB+ จะประกอบด้วย ๖ ขั้นตอนไล่เรียงกันไป
ตามลําดับ คือ การบีบอัดสัญญาณต้นทางในแต่ละสาย (เสียง, ข้อมูล) ด้วยมาตรฐาน MPEG-4 HE AAC v2 ,     
การทํา Conditional Access (CA) (option) ต่อจากน้ันจะเข้าสู่กระบวนการเข้ารหัสเพ่ือสร้างความแข็งแรงและ
ทนทานต่อสิ่งรบกวนให้กับสัญญาณก่อนส่งออกอากาศเรียกว่าการทํา Channel Encoding ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนท่ี ๔ 
คือ Multiplex ข้อมูลในแต่ละสายรวมกันออกมาเป็นสตรีม (stream) เดียว สตรีมที่ผ่านการ multiplex แล้วจะ
ถูกป้อนเข้าสู่ภาคของการสร้างสัญญาณ COFDM ในขั้นตอนท่ี ๕ เพ่ือส่งผ่านผลลัพธ์ท่ีได้เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย คือ 
การยกระดับแถบคลื่นความถี่ (spectrum) ของสัญญาณ COFDM ดังกล่าวให้เข้าไปอยู่ในย่านความถ่ีวิทยุ (RF)    
ท่ีเหมาะสมพร้อมขยายกําลังสัญญาณให้แรงข้ึนพร้อมส่งออกอากาศ อน่ึง การทํางานของภาครับจะเป็นในลักษณะ
ย้อนทางกลับกับการทํางานของภาคส่งท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น       
  ขั้นตอนการทํา Channel Encoding ของภาคส่งในระบบ DAB+ ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอนย่อย 
หนึ่งในขั้นตอนดังกล่าวคือการทํา Convolutional Encoding ซ่ึงมีหลักการกล่าวโดยสรุปคือการเพ่ิมชุดข้อมูล
พิเศษเข้ามาอีก ๑ ชุดส่งไปพร้อมกับบริการเสียงและข้อมูล ชุดข้อมูลพิเศษดังกล่าวจะถูกใช้โดยเครื่องรับในการ
ตรวจสอบและแก้ไขความผิดเพ้ียนไปจากข้อมูลต้นฉบับของบริการเสียงและข้อมูลท่ีได้รับ ปริมาณของชุดข้อมูล
พิเศษดังกล่าวถูกกําหนดในรูปสัดส่วนเทียบกับปริมาณข้อมูลทั้งหมดที่ส่งออกไป (ชุดข้อมูลพิเศษ + บริการเสียง
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และข้อมูล) ย่ิงมีสัดส่วนมากเท่าไหร่ความสามารถในการตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดก็ย่ิงเพ่ิมมากข้ึนแต่ก็จะลด
เน้ือที่ว่างของระบบในการส่งผ่านบริการไปยังปลายทางทําให้มีจํานวนบริการที่สามารถส่งไปยังปลายทางได้ใน
คราวหน่ึงๆ ลดลงหรือมีคุณภาพด้อยลง ท้ังนี้ DAB+ ถูกออกแบบให้สนับสนุนระดับความสามารถในการตรวจสอบ
และแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวได้หลายระดับเพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถกําหนดเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมตาม
สภาพแวดล้อมของการออกอากาศที่พิจารณา    
  DAB+ ถูกออกแบบให้ทํางานได้ท้ังในย่านความถ่ี VHF (Band I–III) , UHF (Band IV-V) และ    
L-Band (๑,๔๕๒ - ๑,๔๙๒ MHz) โดยใช้ความกว้างแถบคลื่นความถี่ของสัญญาณ (Bandwidth) เท่ากับ ๑.๕๓๖ 
MHz (ยังไม่นับรวม guard band ท้ัง ๒ ฝั่งของช่องสัญญาณ) การออกอากาศสามารถทําได้ท้ังในรูปแบบโครงข่าย
ความถ่ีเดียว (Single Frequency Network ; SFN) และโครงข่ายหลายความถ่ี (Multi Frequency Network ; 
MFN) ขณะท่ีเม่ือพิจารณาถึงเส้นทางการส่งออกอากาศพบว่าสามารถเลือกออกอากาศได้ทั้งในเส้นทางภาคพ้ืนดิน 
(Terrestrial) หรือผ่านทางสายเคเบ้ิล การรับสัญญาณ DAB+ สามารถทําได้ท้ังในสภาวะ fixed, portable หรือ 
mobile อย่างไรก็ดี ความถี่ออกอากาศ รูปแบบโครงข่าย และลักษณะเส้นทางการส่งออกอากาศที่เหมาะสมขึ้นกับ 
Transmission Mode (TM) ท่ีเลือกใช้ โดย DAB+ ถูกออกแบบมาให้รองรับ TM ได้ท้ังสิ้น ๔ ประเภท (TM I – 
TM IV)1 กล่าวคือ 

 Transmission Mode I (TM I) : เหมาะสําหรับการส่งภาคพ้ืนดินในย่านความถ่ี VHF        
โดยรองรับการสร้างโครงข่ายในลักษณะ SFN ได้ 

 Transmission Mode II (TM II) : เหมาะกับการส่งภาคพ้ืนดินในย่านความถ่ี L-Band โดย
สามารถทําเป็นโครงข่าย SFN ขนาดเล็ก/กลาง ได้  

 Transmission Mode III (TM III) : เหมาะสมกับกรณีการส่งในรูปแบบผ่านดาวเทียมบนย่าน 
L-Band นอกจากนี้ยังเป็น TM ท่ีเหมาะสมในกรณีการส่งผ่านทางสายเคเบ้ิลเน่ืองจากรองรับช่วงความถี่ใช้งานท่ี
กว้างกว่า TM I , II และ IV  

 Transmission Mode IV (TM IV) : เหมาะกับการส่งภาคพ้ืนดินบนย่านความถ่ี L-Band      
ในเขตพ้ืนท่ีเมือง (urban) ท่ีผลกระทบจาก multipath effect จะมีมากกว่าในพ้ืนที่ชนบทท่ัวไป โดยรองรับการ
ทําเป็นโครงข่าย SFN ได้   

เม่ือพิจารณาถึงความจุของสัญญาณ DAB+ ท่ีออกอากาศในรูปของ payload พบว่ากรณีใช้ EEP 
แบบ 3-A ระบบจะให้ค่าความจุในส่วน payload เท่ากับ ๑,๑๕๒ kbps ซ่ึงจะถูกนํามาแบ่งและจัดสรรให้กับ
บริการต่างๆ ท่ีจะนําส่งออกอากาศไปยังเครื่องรับปลายทาง 

ในตลาดของเคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียงระบบ DAB+ ได้มีการผลิตเคร่ืองรับเพ่ือจําหน่ายรองรับ
ท้ังในรูปแบบอยู่กับท่ี (fixed), แบบพกพา (portable/handheld) และแบบเคลื่อนท่ี (Mobile) แต่ละแบบ/รุ่นจะ
มีคุณสมบัติในรายละเอียดทางเทคนิคท่ีแตกต่างกันไป เช่น บางรุ่นเป็นเครื่องรับในระบบ FM analog และ DAB+ 
ในเครื่องเดียวกัน บางรุ่นเป็นเครื่องรับในลักษณะ quad-band คือ ใน ๑ เครื่องสามารถรับได้ท้ัง FM analog , 
DAB+ บนย่าน VHF Band III, DAB+ บน L-Band รวมถึงวิทยุระบบ AM analog ด้วย เป็นต้น นอกจากรูปแบบ
ดังกล่าวแล้ว ตลาดยังมีการผลิตเครื่องรับในรูปแบบของ audio adapter สําหรับใช้งานคู่กับเครื่องรับวิทยุติด

                                                        
1 อย่างไรกด็ ีตามเอกสาร ETSI EN 300 401 v2.1.1 (2017-01) ได้มีการปรบัปรุงเน้ือหาโดยตดั TM II – TM IV ทิ้งไป คงเหลือเพียง TM I  
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รถยนต์ที่มีอยู่เดิมเพ่ือเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถรับบริการในระบบ DAB+ ได้โดยไม่ต้องจัดหาเคร่ืองรับใหม่
ในระบบดิจิตอล รวมถึงบริการ upgrade ระบบเคร่ืองรับวิทยุติดรถยนต์ให้สามารถใช้บริการ DAB+ ได้โดย
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์        
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๒. เทคโนโลยีวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล DAB+ 
 
๒.๑ ความเป็นมาของเทคโนโลยี DAB+ 

  ท่ีมาเกิดจากการจัดต้ัง Eureka Project 147 ขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๘๗ โดยได้รับเงินสนับสนุนการ
ดําเนินงานจาก European Commission จุดประสงค์โครงการเพ่ือพัฒนาระบบออกอากาศที่ส่งได้ทั้งเสียงและ
ข้อมูลโดยรองรับเครื่องรับทั้งแบบอยู่กับที่ (fixed), แบบพกพา (portable) และแบบเคล่ือนท่ี (mobile) เกิดเป็น
เทคโนโลยี DAB (Digital Audio Broadcasting) เพ่ือทดแทนวิทยุกระจายเสียงระบบ AM , FM ท่ีมีการใช้งานมา
เป็นเวลานานกับคุณสมบัติด้านต่างๆ ท่ีเหนือกว่าระบบแอนะล็อคเดิม เช่น ประสิทธิภาพการใช้งานความถี่, 
คุณภาพของเสียง , บริการเสริมต่างๆ ท่ีระบบเดิมไม่มี (เช่น บริการข้อมูล – data service) 
  ผลลัพธ์ของการพัฒนาเกิดเป็นเทคโนโลยี “DAB” ท่ีได้รับการแนะนําโดย ITU ให้เป็นเทคโนโลยี
วิทยุกระจายเสียงสําหรับการส่งภาคพ้ืนดินและผ่านดาวเทียม (จะถูกเรียกว่าเป็น “Digital System A”)2  
  การประมวลผลสัญญาณของ DAB ก่อนส่งออกอากาศมีหลายข้ันตอน ขั้นตอนหน่ึงคือการแปลง
สัญญาณจากแอนะล็อคไปเป็นดิจิตอลพร้อมบีบอัดซ่ึง DAB เลือกใช้มาตรฐาน ISO/IEC 11172-3 และ ISO/IEC 
13818-3 (เรียกรวมๆ ว่า “MPEG Audio Layer II”)    
  DAB+ ก็คือ DAB ท่ีถูกพัฒนาขึ้นไปอีกระดับในส่วนของเทคโนโลยีการแปลงและบีบอัดสัญญาณ
ดิจิตอล กล่าวคือ จากเดิมท่ีใช้ ISO/IEC 11172-3 และ ISO/IEC 13818-3 ไปใช้เป็น MPEG-4 HE AAC v2 ข้อดี
หลักๆ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการแปลงและบีบอัดสัญญาณให้ดีย่ิงขึ้น รวมถึงยังมีข้อดีอ่ืนๆ เช่น   

 ใน 1 multiplex (MUX) จะรองรับสัญญาณออกอากาศจากสถานีต่างๆ (service) ได้มาก
ย่ิงขึ้น (ได้สูงสุดถึง ๓ เท่าเม่ือเทียบกับ DAB)3 เป็นการเพ่ิมทางเลือกให้กับผู้ฟังในการเลือกรับฟังรายการ แต่ถ้ามอง
ในฝั่งผู้ให้บริการจะหมายถึงประสิทธิภาพการใช้ช่องความถี่ที่สูงขึ้นกว่าในระบบ DAB เดิม 

 Transmission cost ตํ่ากว่ากรณีส่งระบบ DAB 
 เครื่องรับที่รองรับ DAB+ มี backward compatible รองรับกรณีทําการส่งด้วยระบบ DAB 

ด้วยรวมถึง feature scrolling text และ multimedia service   
 การส่งออกอากาศจะให้ความทนทานของสัญญาณมากกว่า DAB รวมถึงให้พ้ืนท่ีบริการ

มากกว่าเล็กน้อย 
 เครื่องรับมี zapping delay ท่ีตํ่า4  
 ทําให้การส่ง MPEG Surround มีความเป็นไปได้ โดยใช้ bit rate ตํ่ากว่าการส่งด้วย DAB  

 
๒.๒ คุณสมบัติ/จุดเด่นของ DAB+ 

 คุณภาพเสียงดีกว่าที่ได้ในระบบแอนะล็อค 

                                                        
2 ดูเพ่ิมเติมจาก Recommendation ITU-R BS.1114 Systems for terrestrial digital sound broadcasting to vehicular, portable and fixed 
receivers in the frequency range 30-3000 MHz 
3 ข้อมูลจาก http://www.worlddab.org 
4 หมายถึงเวลาที่เครื่องรับใช้ในการเปลี่ยนจากบริการหน่ึงไปเป็นอีกบริการหน่ึงใน DAB ensemble เดียวกัน รวมถึงเวลาที่เครื่องรับใช้ในการ tune    
เข้าหาบริการบน DAB ensemble ตัวอื่นๆ  
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 บริการข้อมูลเสริมซ่ึงไม่มีในระบบแอนะล็อค เช่น ข้อมูลการจราจรและการเดินทาง (Traffic 
and Travel Information Service ; TTI Service) , EPG (Electronic Program Guide) , ข้อมูลสภาพอากาศ , 
Journaline (คล้ายกับบริการ electronic magazine หรือ teletext บนเครื่องรับโทรทัศน์), Broadcast 
Website (ดู website ฉบับสมบูรณ์แบบ offline บนเครื่องรับที่มีมาพร้อมกับโปรแกรม web browser โดย
แสดงผลท้ังหน้า webpage และ multimedia elements อ่ืนๆ เช่น กราฟฟิค ไฟล์วีดีโอและ mp3) เป็นต้น 

 บริการข้อมูลประเภท audio-related data เช่น ช่ือเพลง ช่ือคนแต่งเพลง แสดงบนเครื่องรับ
ชนิดมีหน้าจอแสดงผล 

 ทําให้ผู้ฟังในรูปแบบ mobile reception เช่น การรับฟังรายการขณะอยู่บนรถท่ีกําลัง
เคลื่อนที่ ยังสามารถรับฟังรายการนั้นๆ ได้ไปตลอดเส้นทางโดยไม่ต้องเปลี่ยนความถี่รับ   
 

๒.๓ ประเทศไหนใช้ DAB+ บ้าง 
  เว็บไซต์ http://www.worlddab.org5 (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ระบุประเทศที่
มีการใช้งาน DAB/DAB+ แล้วกว่า ๒๔ ประเทศ  เช่น ออสเตรเลีย เบลเย่ียม เยอรมัน สเปน เกาหลีใต้ และอยู่ใน
ระหว่างการทดสอบทดลองอีกกว่า ๒๗ ประเทศ เช่น นิวซีแลนด์ อินโดนีเซีย ประเทศไทย    
 

๒.๔ หลักการทํางานของเทคโนโลยี DAB+ 
  หลักการทํางานของภาคส่งเป็นไปตามรูปท่ี ๑ ของภาคผนวก โดยเป็นการประมวลผลสัญญาณต้ัง
ต้น (audio, data) ต้ังแต่ตอนเป็นบิตข้อมูลดิจิตอลผ่านขั้นตอนต่างๆ จนกระท่ังเกิดเป็นสัญญาณคลื่นวิทยุที่พร้อม
ส่งออกอากาศ โดยในส่วนของเครื่องรับการทํางานก็จะเป็นเหมือนภาคส่งแต่จะเป็นขั้นตอนท่ีย้อนกลับ ถ้าจะแบ่ง
การทํางานของภาคส่งออกเป็น function ส่วนใหญ่ๆ จะแบ่งออกได้เป็น 

  การบีบอัด (compress) สัญญาณเสียงด้วยมาตรฐานท่ีกําหนด (DAB+ ใช้ MPEG-4 HE 
AAC v2) 

 การทํา Condition Access (CA) เพ่ือจํากัดการเข้าถึง (เป็น option) 
 การเพ่ิมความแข็งแรงทนทานต่อสัญญาณรบกวน  (Robustness) ของสัญญาณที่จะส่งออก

ไป (เรียกรวมๆ ว่าการทํา “Channel Encoding”) ผ่านทางภาคต่างๆ คือ 
o Energy dispersal scrambler 
o Convolutional encoder 
o Time interleaver 

 การทํา Multiplexing ออกเป็นสตรีมข้อมูล 
 การทําให้เป็นสัญญาณ COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex)  
 การแปลงให้เป็นสัญญาณในย่านความถี่วิทยุ (RF) ขยายกําลังส่งและพร้อมส่งออกอากาศ 

   
                                                        
5 ในเว็บไซต์จะปรับปรุงข้อมูลสถานะความคืบหน้าของแต่ละประเทศเกี่ยวกับการนําเอาเทคโนโลยี DAB+ ไปใช้งานเป็นระยะๆ เช่น ด้านการกํากับดูแล 
ด้านเครือ่งรับ ด้านการตลาด  
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๒.๕ ช่องสัญญาณในระบบออกอากาศ DAB+ 
  การทํางานของเทคโนโลยี DAB+ ในระบบส่งจะแบ่งการประมวลผลและส่งผ่านข้อมูลผ่านทาง    
๓ ช่องทาง (ดูรูปท่ี ๑ ของภาคผนวกประกอบ) คือ 

 Main Service Channel (MSC) : เป็นช่องทางสําหรับบรรทุก digital audio service ต่างๆ 
รวมถึง data service  

 Fast Information Channel (FIC) : บรรทุกข้อมูลท่ีจําเป็นสําหรับเคร่ืองรับปลายทางเพ่ือใช้
ในการประมวลผล ถอดรหัสสัญญาณที่รับได้ และแสดงผล service ออกมาให้ผู้รับชม/ฟังได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่าง
ของข้อมูลท่ีถูกส่งไปใน FIC เช่น Multiplex Configuration Information (MCI) ท่ีจะบอกเครื่องรับว่า 
multiplexed stream ท่ีรับได้น้ันใช้รูปแบบการป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล (Error Protection) แบบใด 
หรือจะเป็น service label ท่ีจะแสดงผลบนหน้าจอของเครื่องรับ เป็นต้น 

 Synchronization Channel (SC) : จะบรรจุข้อมูลสําหรับเครื่องรับเพ่ือใช้ในการทํา 
synchronization เช่น สัญญาณ phase reference 

 
๒.๖ ย่านความถี่ใช้งาน 

  เทคโนโลยี DAB+ สามารถส่งออกอากาศได้ในย่านความถี่ดังนี้  
 ย่าน VHF Band I 
 ย่าน VHF Band II 
 ย่าน VHF Band III  
ท้ังนี้ รวมถึงอาจทําการส่งสัญญาณไปทางสายเคเบ้ิลได้ด้วย6 

 
๒.๗ ลักษณะโครงข่ายส่งสัญญาณ 

  DAB+ รองรับการส่งได้ในโครงข่าย ๒ รูปแบบ คือ  
 โครงข่ายแบบภาคพ้ืนดิน (Terrestrial)  
 โครงข่ายสายเคเบ้ิล (Cable)  

 
๒.๘ ความกว้างช่องสัญญาณ (Bandwidth) และผังการใช้ช่องความถ่ี 

  ช่องสัญญาณ (Bandwidth) ท่ีออกอากาศภายใต้เทคโนโลยี DAB+ ๑ ช่อง กว้าง ๑.๕๓๖ MHz 
รายละเอียดผังการใช้ช่องปรากฏตามภาคผนวกรูปท่ี ๒ – ๕7    
 
 
 

                                                        
6 รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ ๑๕.๑ ของเอกสาร ETSI EN 300 401 v2.1.1 (2017-01) 
7 เป็นรายละเอียดการใช้ช่องความถ่ีสําหรับประเทศในยุโรป ในบางประเทศ เช่น แคนาดาจะมีรายละเอียดการจัดเรียงช่องที่แตกต่างจากน้ี สามารถ
ศึกษาได้จากหน้า ๓๙๐ – ๓๙๑ ในเอกสารอ้างอิง [2]  ตามที่ปรากฏในบรรณานุกรม 
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๒.๙ รูปแบบการส่ง (Transmission Mode ; TM) ของเทคโนโลยี DAB+  
  เทคโนโลยี DAB+ มี Transmission Mode ให้เลือกใช้งาน ๔ mode แต่ละโหมดแตกต่างกันใน
ปัจจัยต่างๆ เช่น เรื่องความถี่ที่ใช้ส่ง และรูปแบบการใช้งาน8  
 

หัวข้อ 
รูปแบบการส่ง (Transmission Mode; TM) 

TM I TM II TM III TM IV 
ย่านความถี่ส่ง VHF (Band I – III) VHF (Band I – III), 

UHF (Band IV – V) 
L-Band (1452 – 

1492 MHz) 

ตั้งแต่ 3,000 MHz    
ลงมา 

VHF (Band I – III), 
UHF (Band IV – V) 
L-Band (1452 – 

1492 MHz) 
รูปแบบการใช้งานทั่วไป Terrestrial VHF Terrestrial L-Band Satellite L-Band 

 
Terrestrial Urban    

L-Band 
ความทนทานต่อสัญญาณ
สะท้อน (echo)9 ท่ี
เกิดข้ึนระหว่างเส้นทาง
จากจุดส่งมายังเครื่องรับ  

อันดับ ๑ 
(ดีท่ีสุด) 

อันดับ ๓ อันดับ ๔ อันดับ ๒ 

หมายเหตุ ออกแบบมาให้เหมาะสม
กับการส่งแบบโครงข่าย

ความถี่เดียว (SFN) 

สามารถส่งเป็น SFN 
ขนาดเล็ก/กลาง      

ในย่าน L-Band ได้ 

ในการส่งผ่านสาย
เคเบ้ิลจะนิยมใช้ TM 

III เน่ืองจากรองรับช่วง
ความถี่ใช้งานท่ีกว้าง

กว่าใน TM I, II      
และ IV 

ส่งเป็น L-Band SFN 
ในพื้นท่ีเมือง (Urban 

Area) ได้ 

ความเร็วสูงสุดของ
ยานพาหนะ** (รับ
สัญญาณในรูปแบบ 
mobile reception) 
(VHF-Band) 

260/390 km/h n.a n.a 520/780 km/h 

ความเร็วสูงสุดของ
ยานพาหนะ** (รับ
สัญญาณในรูปแบบ 
mobile reception) (L-
Band) 

40/60 km/h 160/240 km/h 320/480 km/h 80/120 km/h 

**  ตัวเลขแรกหมายถึงกรณีพื้นท่ีออกอากาศเป็นแบบเมือง (Urban) หรือชานเมือง (Suburban) ตัวเลขท่ีสองหมายถึงกรณีพื้นท่ี
ออกอากาศเป็นแบบพ้ืนที่ชนบท (Rural) (ข้อมูลจาก ITU-R, DSB Handbook, Terrestrial and satellite sound broadcasting 
to vehicular, portable and fixed receivers in the VHF/UHF bands) 
 
 
                                                        
8 ล่าสดุจากการตรวจสอบเอกสาร ETSI EN 300 401 v2.1.1 (2017-01) ซ่ึงเป็นฉบับ (version) ปัจจุบัน พบว่าได้มีการปรับปรุงเน้ือหาในส่วนน้ีไปแล้ว
โดยตดั TM II – TM IV ทิ้งไป คงเหลือเพียง TM I 
9 ทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “Multipath Effect” สง่ผลต่อคุณภาพของการรับสัญญาณ คลา้ยกับกรณี Ghost Effect ในโทรทัศน์ระบบ          
แอนะล็อก 
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๒.๑๐ รูปแบบการป้องกันความผิดพลาดของข้อมูลของเทคโนโลยี DAB+ 
  DAB+ มีหลักการทํางานคล้ายกับเทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมูลในระบบดิจิตอลอ่ืนๆ ท่ีจะมีกลไก
การตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูล ณ ฝั่งเครื่องรับ (Forward Error Correction; FEC) เพ่ือเป็น
หลักประกันได้ว่าการรับสัญญาณท่ีฝั่งเครื่องรับจะเกิดขึ้นอย่างถูกต้องตรงกันกับสัญญาณท่ีออกมาจากฝั่งเครื่องส่ง 
  หลักการของ FEC (เกิดขึ้น ณ ภาค Convolutional Encoder ของระบบส่ง : ดูรูปที่ ๑ ของ
ภาคผนวก ประกอบ) จะทําการประมวลผลและเพ่ิมข้อมูลขึ้นมาอีก ๑ ชุด แล้วส่งข้อมูลดังกล่าวไปพร้อมกับข้อมูล
ท่ีต้องการส่งจริงๆ ข้อมูลท่ีเพ่ิมขึ้นมาอีก ๑ ชุดดังกล่าวนี้ เครื่องรับจะใช้เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบข้อผิดพลาด
ท่ีเกิดขึ้นกับข้อมูลท่ีต้องการส่งจริงว่ามีหรือไม่หากมีเกิดขึ้น ณ ตําแหน่งใดพร้อมกับดําเนินการแก้ไขความผิดพลาด
ดังกล่าวให้ถูกต้อง ข้อมูลชุดพิเศษท่ีเพ่ิมเข้ามาน้ีถ้ามีย่ิงมากประสิทธิภาพในการตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดของ
ข้อมูลก็จะย่ิงมากขึ้นตามมาแต่ก็ต้องแลกมาด้วยปริมาณข้อมูลจริงท่ีสามารถส่งได้ในคราวหนึ่งๆ ท่ีลดน้อยลง
สะท้อนออกมาในรูปของจํานวน service หรือคุณภาพของ service ที่ส่งได้ในคราวหน่ึงๆ ท่ีจะลดน้อยถอยลง  
  ในทางเทคนิคได้มีการนิยามสัดส่วนระหว่างปริมาณข้อมูลจริงท่ีส่งไปเทียบกับปริมาณข้อมูล
ท้ังหมดที่สง่ไป (ข้อมูลจริง + ข้อมูลชุดพิเศษสําหรับตรวจจับและแก้ไขความผิดพลาด) ว่าคือ “Code Rate” โดยมี
ความสัมพันธ์เป็นไปตามสมการดังนี้ 
 

	 	
ปริมาณข้อมูลจริง

ปริมาณข้อมูลท้ังหมด	 ข้อมูลจริง ข้อมูลทํา	
 

 
  จากสมการจะพบว่าค่า Code Rate จะสวนทางกับความแข็งแรงทนทานต่อสัญญาณรบกวนของ
ข้อมูล (ซ่ึงก็คือความสามารถในการตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูล) กล่าวคือ ถ้าข้อมูลส่วนใดมีค่า Code 
Rate ตํ่าก็จะมีความทนทานต่อสัญญาณรบกวนสูง 
  เทคโนโลยี DAB+ จะเรียกสิ่งท่ีว่าน้ีว่า “Error Protection” จากเอกสาร ETSI EN 300 401 
v2.1.1 (2017-01) Radio Broadcasting Systems; Digital Audio Broadcasting (DAB) to mobile, 
portable and fixed receivers ได้ระบุว่าในการทํางานของระบบจะมี Error Protection ให้เลือกใช้ ๒ แบบ คือ  

 Equal Error Protection (EEP) : โดยหลักแล้วออกแบบมาให้ใช้สําหรับการทํา FEC ข้อมูล
ได้ท้ังส่วนท่ีเป็น audio และ data หลักการทํางานของ EEP ก็คือ ข้อมูลที่จะถูกส่งออกอากาศทุกส่วนจะได้รับ
ระดับความสามารถในการตรวจจับและแก้ไขความผิดพลาดของข้อมูล (หรือค่า code rate) เท่ากันท้ังหมด  

 Unequal Error Protection (UEP) : โดยหลักจะออกแบบมาสําหรับการทํา FEC ข้อมูลที่
เป็น audio แต่ก็สามารถใช้กับข้อมูลชนิด data ได้เช่นเดียวกัน หลักการทํางานของ UEP ก็คือ ข้อมูลส่งออก
อากาศในแต่ละส่วนนั้นจะได้รับระดับความสามารถในการตรวจจับและแก้ไขความผิดพลาดของข้อมูล (หรือค่า 
code rate) ไม่เท่ากัน 
  อย่างไรก็ดี จากเอกสาร TR 025 Report on Frequency and Network Planning 
Parameters Related to DAB+ v1.1 (October 2013) ได้ระบุไว้ว่ากรณีของเทคโนโลยี DAB+ จะใช้ Error 
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Protection แบบ EEP ท้ังน้ี ค่า Code Rate ในระบบ DAB+ ภายใต้ Error Protection แบบ EEP แบ่งออกได้
เป็น ๒ หมวด คือ “A-Profile” และ “B-Profile” โดยท่ี 

 A-Profile แบ่งย่อยออกเป็น 1-A (code rate = 1/4), 2-A (code rate = 3/8), 3-A (code 
rate = 1/2), 4-A (code rate = 3/4) โดยท่ีระดับ 1-A จะให้ระดับความแข็งแรงทนทานต่อสัญญาณรบกวนสูงสุด
ในกลุ่ม (ในข้อมูลท้ังหมดท่ีส่งไป ๑๐๐% จะมีข้อมูลจริงที่ต้องการใช้อยู่ ๒๕%) รองลงมาคือ 2-A และ 3-A 
ตามลําดับ โดย 4-A จะให้ระดับความแข็งแรงทนทานต่อสัญญาณรบกวนตํ่าท่ีสุดในกลุ่ม (ในข้อมูลท้ังหมดที่ส่งไป 
๑๐๐% จะมีข้อมูลจริงท่ีต้องการใช้อยู่ ๗๕% โดยมีข้อมูลท่ีใช้ตรวจจับและแก้ไขความผิดพลาดอยู่เพียง ๒๕%) 

 B-Profile แบ่งย่อยออกได้เป็น 1-B (code rate = 4/9) , 2-B (code rate = 4/7) , 3-B 
(code rate = 4/6), 4-B (code rate = 4/5) ระดับ 1-B จะให้ระดับความแข็งแรงทนทานต่อสัญญาณรบกวน
สูงสุดในกลุ่ม รองลงมาคือ 2-B และ 3-B ตามลําดับ โดย 4-B จะให้ระดับความแข็งแรงทนทานต่อสัญญาณรบกวน
ตํ่าท่ีสุดในกลุ่ม  
  ขณะท่ีถ้าเป็นเทคโนโลยี DAB นอกจาก EEP แล้วยังสามารถใช้ Error Protection เป็นชนิด 
UEP ได้ด้วย ค่า Code Rate ท่ีเกิดขึ้น (กรณีของ UEP) จะแตกต่างกับกรณี EEP โดยแบ่งระดับการป้องกัน 
(Protection Level ; PL) ออกเป็น ๕ ระดับ (PL1- PL5) ดังตารางด้านล่าง10 
   

Sub-channel   
bit rate (kbit/s) 

Protection Level (PL) 
1 2 3 4 5 

32 0.34 0.41 0.50 0.57 0.75 
48 0.35 0.43 0.51 0.62 0.75 
56 n.a. 0.40 0.50 0.60 0.72 
64 0.34 0.41 0.50 0.57 0.75 
80 0.36 0.43 0.52 0.58 0.75 
96 0.35 0.43 0.51 0.62 0.75 
112 n.a. 0.40 0.50 0.60 0.72 
128 0.34 0.41 0.50 0.57 0.75 
160 0.36 0.43 0.52 0.58 0.75 
192 0.35 0.43 0.51 0.62 0.75 
224 0.36 0.40 0.50 0.60 0.72 
256 0.34 0.41 0.50 0.57 0.75 
320 n.a. 0.43 n.a. 0.58 0.75 
384 0.35 n.a. 0.51 n.a. 0.75 

 
ท่ีมา : ETSI EN 300 401 v2.1.1 (2017-01) Radio Broadcasting Systems ; Digital Audio Broadcasting 
(DAB) to mobile, portable and fixed receivers หน้า ๙๔ 
                                                        
10 เป็นค่า Code Rate เฉลี่ย (Averaged code rate) 



๑๐ 
 

๒.๑๑ ค่า payload ของเทคโนโลยี DAB+ 
  เทคโนโลยี DAB+ จะให้ค่า gross bit rate (bit rate ของข้อมูลรวม คือ ข้อมูลจริงท่ีต้องการ
ส่งออกอากาศ + ข้อมูลเพ่ือการทํา FEC) เท่ากับ ๒.๓๐๔ Mbps  
  หากระบบท่ีใช้งานเลือกใช้ Error Protection แบบ EEP 3-A ที่ใช้ค่า Code Rate = 1/2        
จะเหลือค่า bit rate สําหรับส่งข้อมูลจริง (useful bit rate) หรือ payload = 2.304 Mbps * 1/2 = 1.152 
Mbps หรือเท่ากับ 1,152 kbps   

 
๓. ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ DAB+ ในแง่มุมต่างๆ    
 

๓.๑ ฝั่งภาคส่งสัญญาณ 
(๑) มาตรฐานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 

ถ้าพูดถึงในเรื่องของมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ DAB+ ได้มีการ
จัดทําและเผยแพร่มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงพร้อมวิธีการทดสอบโดย European 
Telecommunications Standard Institute (ETSI) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข EN 302 077-1 
v1.1.1 (2005-01) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) ; Transmitting 
equipment for the Terrestrial – Digital Audio Broadcasting (T-DAB) service; Part 1 : Technical 
characteristics and test methods และเอกสารหมายเลข EN 302 077-2 v1.1.1 (2005-01) 
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) ; Transmitting equipment for 
the Terrestrial – Digital Audio Broadcasting (T-DAB) service; Part 2 : Harmonized EN under article 
3.2 of the R&TTE ครอบคลุมพารามิเตอร์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางานของเคร่ือง เช่น frequency stability, 
out-of-band emission 
  

๓.๒ ฝั่งภาครับสัญญาณ 
WorldDMB โดยความร่วมมือกับ EBU, EICTA และกลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านอุตสาหกรรมการผลิตชิป 

consumer device รวมถึง broadcaster และผู้เช่ียวชาญอ่ืนในอุตสาหกรรม ได้ร่วมมือพัฒนาชุดคุณสมบัติทาง
เทคนิคสําหรับเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลภายใต้ Eureka 147 family of standards (ซ่ึงรวมถึง 
DAB และ DAB+ ด้วย) เรียกว่า “World DMB Digital Radio Receiver Profiles” เป็นชุดคุณสมบัติขั้นตํ่าสุดท่ี
กําหนดให้มีสําหรับเคร่ืองรับวิทยุระบบดิจิตอล Receiver Profile ดังกล่าวได้แบ่งคุณสมบัติออกไป ๒ ส่วน คือ 
คุณสมบัติส่วนท่ีจําเป็น (mandatory feature) และคุณสมบัติส่วนท่ีเป็นข้อแนะนํา (recommended feature) 
อย่างไรก็ดี ชุดคุณสมบัติดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นข้อบังคับในการผลิตและทําตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ท่ีอาจไม่ได้มี
คุณลักษณะตาม profile ดังกล่าว 

World DMB Digital Radio Receiver Profiles แบ่งออกเป็น ๓ Profile คือ Standard Radio 
Receiver (Profile 1), Rich Media Radio Receiver (Profile 2), Multimedia Receiver (Profile 3) 
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกหน้าท่ี ๖ – ๘  
 



๑๑ 
 

(๑) ตัวอย่างเครื่องรับแบบอยู่กับที่ (Fixed) 
 

ย่ีห้อ/รุ่น ภาพประกอบ คุณสมบัติ 

ARCAM รุ่น T32 

 
 
 

- เป็นเคร่ืองรับ DAB+/FM/AM 
- ภาค Tuner ของ DAB รองรับท้ัง VHF Band III และ 

L-Band  
- หน้าจอแสดงผล ๒ บรรทัด แสดงข้อมูลต่างๆ เช่น ช่ือ 

, คุณภาพสัญญาณ , ประเภทรายการ , ความถี่
ออกอากาศ 

Sony รุ่น CMT-G1iP 

 

- เป็นเคร่ืองรับ DAB+/FM 
- ต่อพ่วงกับอุปกรณ์ภายนอกได้ เช่น USB Flash 

Drive, iPod, iPhone  
 

 
(๒) ตัวอย่างเครื่องรับแบบพกพา (Portable/Handheld) 

 
ยี่ห้อ/รุ่น ภาพประกอบ คุณสมบัติ 

AEG รุ่น DAB 4138 

 

- เป็นเคร่ืองรับ DAB+/FM/FM-RDS 
- หน้าจอแสดงผล ๒ บรรทัด แสดงข้อมูลต่างๆ เช่น ช่ือ , 

คุณภาพสัญญาณ , ประเภทรายการ , ความถี่ออกอากาศ  

Aves รุ่น jazz 

 
 

 

- เป็นเคร่ืองรับ DAB/FM 
- ย่านความถี่ใช้งาน 

o DAB : Band III (174.928 MHz – 239.200 
MHz) 

o FM : 87.5 – 108 MHz 
- หน้าจอแสดงผล : Multi-function dot matrix LCM 

(128x64 Dot)  
- น้ําหนัก : ประมารณ 733 กรัม 
 

SONIQ รุ่น PA10 

 

- เป็นเคร่ืองเล่นวิทยุ DAB+/FM ในตัว 
- ใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA ๓ ก้อน 
- น้ําหนัก : ๐.๓ กก. 



๑๒ 
 

ยี่ห้อ/รุ่น ภาพประกอบ คุณสมบัติ 

Aves รุ่น sugar 

 

- เป็นวิทยุพร้อมนาฬิกาปลุกในตัว 
- ย่านความถี่ใช้งาน 

o DAB : Band III (174.928 MHz – 239.200 
MHz) 

o FM : 87.5 – 108 MHz 

Phillips รุ่น AE 5010 

 

- เป็นเคร่ืองรับ DAB/FM 
- ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA ๔ ก้อน 
- แหล่งจ่ายพลังงาน : ได้ท้ัง main supply และจาก

แบตเตอรี่ 
 

 
(๓) ตัวอย่างเครื่องรับแบบเคลื่อนที่/ติดรถยนต์ (Mobile) 

 
ยี่ห้อ/รุ่น ภาพประกอบ คุณสมบัติ 

Sony รุ่น DAB 700U 

 
 

 

 
 
 
เป็นเครื่องรับ DAB+/FM พร้อมเครื่องเล่น CD 
และ MP3 
 
 
 
 

Pure รุ่น Highway 
H240Di 

 
 
 

 
 

- เป็นเคร่ืองรับ DAB/DAB+/FM/AM พร้อมเคร่ืองเล่น 
CD ในตัว 

- มีช่องต่อ USB สําหรับ iPod, iPhone, เครื่องเล่น 
MP3, USB 

- ย่านความถ่ีใช้งาน 
o VHF Band III (174-240 MHz) 
o L-Band (1,452 – 1,490 MHz) 
o FM (87.5-108 MHz) 
o AM (522-1,620 kHz) 

 
 

(๔) In-car digital radio adapter 
ในผู้ผลิตรถยนต์หลายๆ เจ้านอกจากจะติดต้ังเครื่องรับวิทยุระบบ DAB+ มาพร้อมกับรถยนต์แล้ว

ยังเสนอรูปแบบการ upgrade เครื่องรับวิทยุติดรถยนต์ในระบบเดิมที่เป็น AM/FM ให้สามารถรับบริการ DAB ได้
ด้วย เช่น กรณีของ Ford (http://www.ford.co.uk) โดยไม่มีการเจาะหรือติดต้ังชุดสายอากาศรับเพ่ิมเติมสําหรับ
บริการ DAB 



๑๓ 
 

 
 

นอกจากน้ี ยังมีผู้ผลิตเคร่ืองรับในบางรายเช่น pure (http://www.pure.com) กับอุปกรณ์      
in-car DAB Digital Radio and Audio Adapter รุ่น Highway 300Di ท่ีทําให้สามารถรับฟังบริการ DAB        
บนรถยนต์โดยใช้เครื่องรับในระบบแอนะล็อกเดิมได้ 
 



๑๔ 
 

 
 
 

--------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
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๒ 
 

รูปท่ี ๑    
Block Diagram ระบบส่งของวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล DAB 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 
 

รูปท่ี ๒    
รายละเอียดช่องความถ่ีสําหรับใช้ออกอากาศระบบ DAB+ ภาคพื้นดิน ในยุโรป 

 

 
 

 

 



๔ 
 

รูปท่ี ๓    
รายละเอียดช่องความถ่ีสําหรับใช้ออกอากาศระบบ DAB+ ภาคพื้นดิน ในยุโรป (ต่อ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 
 

รูปท่ี ๔    
รายละเอียดช่องความถ่ีสําหรับใช้ออกอากาศระบบ DAB+ ผ่านดาวเทียม ในยุโรป  

ตามมาตรฐาน EN 50248 
 

 
 

รูปท่ี ๕    
รายละเอียดช่องความถ่ีสําหรับใช้ออกอากาศระบบ DAB+ ผ่านดาวเทียม ในยุโรป  

ตามมาตรฐาน EN 50248 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๖ 
 

ชุดคุณลักษณะทางเทคนิคขั้นตํ่าของเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล 
ภายใต้ Eureka 147 family of standard 

 
 
Receiver Profile  1 – Standard Radio Receiver 
(เครื่องรับชนิดมีหน้าจอแสดงผลพ้ืนฐานเป็นตัวอักษรและตัวเลข) 
 
แถบคลื่นความถี่ใช้งาน 
(Spectrum) 

- ใช้ย่าน VHF Band III (174 – 240 MHz) สําหรับทุกเขตพ้ืนที่ 
(mandatory) 

- ใช้ย่าน L-Band (1,452 – 1,492 MHz) สําหรับกรณีในรถยนต์รวมถึง
เครื่องรับท่ีจําหน่ายในพ้ืนที่ซ่ึงมีการให้อนุญาตและออกอากาศในย่าน  
L-Band (mandatory) 

  
การถอดรหัสช่องสัญญาณ 
(Channel Decoding) 

- ถอดรหัสได้อย่างน้อย 1 sub-channel (mandatory) 
- ถอดรหัสได้อย่างน้อย 280 Capacity Unit (256 kbps@UEP1) สําหรับ 

sub-channel ท่ีบรรจุ DAB audio service (mandatory) 
- ถอดรหัสได้อย่างน้อย 144 Capacity Unit (256 kbps@EEP3B,  

192 kbps@EEP3A, 96 kbps@EEP1A) สําหรับ sub-channel ท่ีบรรจุ 
DAB+ หรือ DMB service (mandatory) 
 

สัญญาณเสียง 
(Audio) 

- ใช้การถอดรหัสชนิด MPEG layer 2 (mandatory) 
- ใช้การถอดรหัสชนิด MPEG-4 HE AACv2 (mandatory) 

 
ตัวอักษร  
(Text) 
 

- ให้มีการแสดงผล service label (ช่ือสถานี) ได้ (mandatory) 
- สามารถแสดงผล Dynamic Label สําหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเน้ือหาแสดงผล  

2 บรรทัดหรือดีกว่า (ยกเว้นในกรณีเครื่องรับติดรถยนต์) (mandatory) 
- สนับสนุนชุดอักขระ extended RDS บนผลิตภัณฑ์ท่ีมีภาคแสดงผล  
ที่เหมาะสมรองรับ (recommended)  
 

ผังรายการอิเลก็ทรอกนิกส ์
(EPG) 

- สามารถแสดงผล EPG สําหรับผลิตภัณฑ์ที่มีภาคแสดงผลท่ีเหมาะสม
รองรับ  (recommended) เม่ือมีการผลิตขึ้น EPG อาจถูกใช้เพ่ือเลือก 
service ที่ต้องการรับฟัง/รับชม 
 

บริการระบบแอนะล็อก 
(Analogue services) 

- มีความสามารถในการถอดรหัสสัญญาณ FM-RDS รวมไปถึง MW (AM) 
(recommended) 

 
 



๗ 
 

ข้อมูลจราจรและการเดินทาง 
(Traffic & Travel) 

- ให้มีภาคถอดรหัสสัญญาณสําหรับบริการ TPEG และ TMC สําหรับ
ผลิตภัณฑ์ใช้ในรถยนต์ (recommended) 

- ให้มี announcement signaling and switching สําหรับผลิตภัณฑ์ใช้ใน
รถยนต์ (recommended) 

 
บริการ Service Following - กรณีผลิตภัณฑ์ในรถยนต์ท่ีรวมภาคถอดรหัสสัญญาณ FM-RDS เข้าไว้ด้วย 

: ให้มีคุณสมบัติ service following ระหว่างบริการ DAB, DAB+ และ 
DMB และบรรทุก signalled simulcast ไปบน FM-RDS (mandatory)  

- กรณีผลิตภัณฑ์ในรถยนต์ : ให้มีคุณสมบัติ service following ระหว่าง
บริการ DAB, DAB+ และ DMB และบรรทุก signalled simulcast ไปบน 
DAB ensemble ตัวถัดไป (recommened) 
 

 
Receiver Profile  2 – Rich Media Radio Receiver 
(เครื่องรับชนิดชนิดมีหน้าจอแสดงผลแบบสคีวามละเอียดอย่างน้อย 320x240 pixels) 
ให้มีคุณสมบัติท้ังหมดท่ีระบุไว้ใน Profile 1 รวมถึง 
 
การถอดรหัสช่องสัญญาณ 
(Channel Decoding) 

- ถอดรหัสได้อย่างน้อย 4 sub-channel ในเวลาเดียวกัน (mandatory) 
- ถอดรหัสได้อย่างน้อย 288 Capacity Unit (รวม) (mandatory) 

 
ตัวอักษร  
(Text) 
 

- ให้มีการแสดงผล DL+ (ตามท่ีนิยามใน ETSI TS 102 980)  
และ Intellitext (ตามที่นิยามใน ETSI TS 102 652) ได้ (mandatory) 

- ให้มีการแสดงผล Journaline (recommended) 
- ให้มีการสนับสนุนชุดอักขระชนิด extended RDS (mandatory) 

 
ผังรายการอิเลก็ทรอกนิกส ์
(EPG) 

- ให้มีการแสดงผล EPG ได้ (mandatory)  
- ให้มีความสามารถในการถอดรหัสบริการ EPG ใน profile ท่ีสูงกว่าได้ 

(recommended) 
หมายเหตุ : การเลือกและบันทึกบริการสามารถทําได้ผ่านทาง EPG 
 

SlideShow - สามารถแสดงผล Slideshow ได้ (mandatory) 
 

BIFS - สามารถแสดง MPEG-4 BIFS ได้ (mandatory) 
 

Broadcast Website - สามารถแสดงผล BWS (ตามท่ีนิยามใน ETSI TS 102 498) ได้เม่ือมี 
browser และ navigation method ท่ีเหมาะสม (recommended) 
  



๘ 
 

ข้อมูลจราจรและการเดินทาง 
(Traffic & Travel) 

- สําหรับผลิตภัณฑ์ใช้ในรถยนต์ท่ีรวมเอาระบบนําทาง (navigation 
system) เข้าไว้ด้วย ให้มีภาคถอดรหัสสัญญาณเพ่ือให้บริการ TPEG และ 
TMC (mandatory) 
 

บริการ Service Following - กรณีผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล (เช่น อุปกรณ์แบบพกพา) ให้มีคุณสมบัติ 
service following ระหว่างบริการ DAB, DAB+ และ DMB และบรรทุก 
signalled simulcast ไปบน FM-RDS และ DAB ensemble ตัวถัดไป 
(recommended)  
 

 
Receiver Profile 3 – Multimedia Receiver 
(เครื่องรับเอนกประสงค์ชนิดมีหน้าจอแสดงผลแบบสท่ีี render สัญญาณวีดีโอได้ ) 
ให้มีคุณสมบัติท้ังหมดท่ีระบุไว้ใน Profile 2 รวมถึง 
 
การถอดรหัสช่องสัญญาณ 
(Channel Decoding) 

- ถอดรหัสได้อย่างน้อย 432 Capacity Unit (รวม) (mandatory) 
 
 

สัญญาณภาพ 
(Video)  

- สามารถอดรหัสสัญญาณตามรูปแบบ H.264 ได้ (mandatory) 

 
 

----------------------------------------- 
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