เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๑ ง

หน้า ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง มาตรฐานทางเทคนิ ค สํ า หรั บ เครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณโทรทั ศ น์
ภาคพื้ น ดิ น ในระบบดิ จิ ต อล ให้ มี ค วามเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาของเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม ในสภาวการณ์ปัจจุบัน และเป็นการส่งเสริมการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอลเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถใช้เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๑๐) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ จึงกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิ คสําหรับเครื่อ งรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้น ดินในระบบดิจิ ตอล ลงวัน ที่
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
(๒) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป เว้นแต่ข้อกําหนดทางเทคนิคด้านการประมวลผลและแสดงผลข้อมูลในหัวข้อระดับความเหมาะสม
ของรายการ (Parental Rating) ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๔ ให้ใช้มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ดังมีรายละเอียดตามมาตรฐานทางเทคนิคเลขที่ กสทช. มส. ๔๐๐๒ - ๒๕๖๐ แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่มีตราอักษรและแบบรุ่น
ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๑ ง

หน้า ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง มาตรฐานทางเทคนิ ค สํ า หรั บ เครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณโทรทั ศ น์ ภ าคพื้ น ดิ น
ในระบบดิจิตอล ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และได้รับใบอนุญาตนําเข้า
หรือทําซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าว เพื่อจําหน่ายภายในประเทศอยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
ให้ผู้รับใบอนุญาตนั้นมีสิทธินําเข้าหรือทําซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมนั้นต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นสุดลง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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มาตรฐานทางเทคนิค
สาหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
โทร. 0 2670 8888 เว็บไซต์ www.nbtc.go.th

1. ขอบข่าย
มำตรฐำนทำงเทคนิคนี้ ระบุลักษณะทำงเทคนิคขั้นต่ำของเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ ภำคพื้นดินในระบบ
ดิจิ ตอล ซึ่ งสำมำรถรั บ สั ญ ญำณโทรทัศ น์ดิ จิตอลในระบบ Second Generation Digital Terrestrial
Television Broadcasting System (DVB-T2) ได้ ทั้ ง แบบมำตรฐำนควำมคมชั ด ปกติ (Standard
Definition: SD) และแบบมำตรฐำนควำมคมชัดสูง (High Definition: HD) โดยครอบคลุมประเภทของ
เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอล ดังนี้
(1) เครื่องรับแบบมีจอภำพแสดงผล ประเภท integrated Digital Television (iDTV)
(2) เครื่องรับแบบไม่มีจอภำพแสดงผล ประเภท set-top box
ทั้งนี้ สำหรับประเภทของเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลดังต่อไปนี้ ให้เทียบเคียง
ข้อกำหนดทำงเทคนิคกับมำตรฐำนทำงเทคนิคนี้ได้ตำมที่คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำร
โทรทัศน์กำหนด
(1) เครื่องรับแบบพกพำ/เคลื่อนที่ (portable/mobile receivers)
(2) เครื่องรับแบบติดตั้งบนยำนพำหนะ (vehicle receivers)
(3) เครื่องรับประเภทอื่นใดที่ใช้งำนโดยมิได้อำศัยกำรต่อกับแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำประธำน (supply mains)
ทั้งกำรต่อโดยตรงหรือกำรต่อผ่ำนอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ำ (adapter)
2. ข้อกาหนดทั่วไปทางเทคนิค (General Requirements)
2.1 ข้อกาหนดทางเทคนิคด้านคุณลักษณะทางไฟฟ้าและความปลอดภัย
เครื่ อ งรั บ สั ญ ญำณโทรทั ศ น์ ภ ำคพื้ น ดิ น ในระบบดิ จิ ต อลต้ อ งมี คุ ณ ลั ก ษณะทำงไฟฟ้ ำ และควำม
ปลอดภัยตำมที่กำหนดไว้ในมำตรฐำน มอก. 1195 [1] หรือฉบับ (version) ที่ใหม่กว่ำ
2.2 ข้ อ ก าห น ด ท างเท ค นิ ค ด้ าน ค ว าม เข้ ากั น ได้ ท างแ ม่ เห ล็ ก ไฟ ฟ้ า (Electromagnetic
Compatibility)
ข้อกำหนดทำงเทคนิ คด้ำนควำมเข้ำกันได้ทำงแม่เหล็ กไฟฟ้ำส ำหรับเครื่องรับสั ญ ญำณโทรทัศ น์
ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลให้เป็นไปตำมที่กำหนดไว้ในมำตรฐำนใดมำตรฐำนหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) CISPR 13 [2] หรือ ฉบับ (version) ที่ใหม่กว่ำ
(2) CISPR 32 [3] หรือ ฉบับ (version) ที่ใหม่กว่ำ
(3) EN 55013 [4] หรือ ฉบับ (version) ที่ใหม่กว่ำ
(4) EN 55032 [5] หรือ ฉบับ (version) ที่ใหม่กว่ำ
2.3 การติดตั้งและใช้งาน
เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องมำพร้อมกับคู่มือกำรติดตั้งและใช้งำนทั้ง
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
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2.4 รีโมทคอนโทรล (Remote Control)
เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องมำพร้อมกับรีโมทคอนโทรลที่มีคุณสมบัติ
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด หรือทั้งสองอย่ำง ดังนี้
2.4.1 รีโมทคอนโทรลแบบทั่วไป จะต้อง
(1) มีปุ่มนูนสัมผัส (tactile marking) บนปุ่มกดตัวเลข ‘5’
(2) มี ปุ่ ม ส ำหรั บ กำรเลื อ กใช้ งำนค ำบรรยำยใต้ ภ ำพ (subtitles) เป็ น กำรเฉพำะ
หำกไม่มีปุ่มเป็นกำรเฉพำะ ผู้ใช้ต้องสำมำรถเข้ำถึงเมนูสำหรับเลือกใช้งำนคำบรรยำย
ใต้ภำพผ่ำนทำงเมนูบนหน้ำจอได้ไม่เกิน 2 ลำดับชั้นจำกเมนูหลัก
(3) มี ปุ่ มส ำหรั บกำรเลื อกช่ องสั ญญำณเสี ยงที่ รองรับกำรใช้ งำนเสี ยงบรรยำยภำพ
(Audio Description: AD) เป็ น กำรเฉพำะ หำกไม่ มี ปุ่ ม เป็ น กำรเฉพำะ ผู้ ใช้ ต้ อ ง
สำมำรถเลือกช่องสัญญำณเสียงที่รองรับกำรใช้งำนเสียงบรรยำยภำพจำกปุ่มสำหรับ
เลือกช่องสัญญำณเสียงโดยทั่วไปได้ เช่น ปุ่ม “Audio”
2.4.2 รีโมทคอนโทรลแบบมีฟังก์ชันกำรใช้งำนเพื่อสนับสนุนกำรเข้ำถึงและอำนวยควำม
สะดวกต่อคนพิกำร หรือผู้สูงอำยุ จะต้อง
(1) มีปุ่ มนู นสั มผั สบนปุ่มเปิด -ปิด และอักษรเบรลล์ บริเวณด้ำนข้ำงปุ่มเพิ่มหรือลด
ระดับเสียง และบริเวณด้ำนข้ำงปุ่มเปลี่ยนช่องรำยกำรขึ้นหรือลง
(2) มีฟังก์ชันกำรสั่งกำรด้วยเสียง และฟังก์ชันคำแนะนำด้วยเสียง หรือฟังก์ชันกำรสั่ง
กำรและฟังก์ชันคำแนะนำด้วยวิธีกำรอื่น
2.5 ข้อกาหนดทางเทคนิคด้านกาลังไฟฟ้า
เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลทั้งแบบไม่มีจอภำพแสดงผล หรือ set-top box
และ แบบมีจอภำพแสดงผล หรือ integrated Digital Television (iDTV) ต้องมีค่ำกำลังไฟฟ้ำไม่
เกิน 1 วัตต์ ในสถำนะดังต่อไปนี้
(1) off mode หมำยถึง สถำนะที่อุปกรณ์ไฟฟ้ำเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ำยไฟหลัก และ
ไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนสถำนะไปอยู่ในสถำนะอื่นๆ เช่น standby mode, network mode1
หรือ active mode2 รวมถึงสถำนะกำรใช้งำนปกติ

1 network mode หมำยถึง สถำนะที่อุปกรณ์ไฟฟ้ำเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ำยไฟหลัก และมีกำรเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต แต่

ยังไม่ได้มีกำรสื่อสำรหรือส่งข้อมูลผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต
2 active mode หมำยถึง สถำนะที่อุปกรณ์ไฟฟ้ำเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ำยไฟหลัก และมีกำรเปิดใช้งำนในกำรทำงำนหลักอย่ำง
น้อยหนึ่งกำรทำงำน (กำรทำงำนในสถำนะ “on” “in-use” หรือ “normal operation” มีควำมหมำยเช่นเดียวกันกับ
สถำนะกำรทำงำนนี)้
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(2) standby mode หมำยถึง สถำนะที่อุปกรณ์ไฟฟ้ำเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ำยไฟหลัก
และอยู่ในกำรทำงำน (functions) อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้
(2.1) กำรพร้ อ มที่ จ ะเปลี่ ย นไปยั งสถำนะอื่ น ๆ โดยกำรใช้ รี โมทคอนโทรล
กำรใช้อุปกรณ์ตรวจจับ (sensor) ภำยใน หรือกำรตั้งเวลำ
(2.2) กำรทำงำนต่อเนื่อง ดังนี้
(2.2.1) กำรแสดงสถำนะหน้ำจอแสดงผล รวมถึงกำรแสดงเวลำ
(2.2.2) กำรเปิดใช้อุปกรณ์ตรวจจับ (sensor)
โดยวิธีกำรทดสอบให้เป็นไปตำมที่กำหนดไว้ในมำตรฐำน IEC 62301 [6]
3. ข้อกาหนดทางเทคนิคด้านหัวต่อและส่วนต่อเชื่อม (Connectors and Interfaces)
เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องมีหัวต่อและส่วนต่อเชื่อมเป็นไปตำมข้อกำหนด
ดังตำรำงที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อกำหนดด้ำนเทคนิคด้ำนหัวต่อและส่วนเชื่อมต่อ
ประเภทของหัวต่อ
หัวต่อภำครับขำเข้ำ (RF input connector)

ข้อกาหนด
หั วต่ อ แบ บ ตั วเมี ย (female connector) เป็ น ไป ตำม
มำตรฐำน IEC 60169-2 [7] โดยมีควำมต้ำนทำนสัญญำณขำ
เข้ำ (input impedance) 75 โอห์ม
ทั้ ง นี้ ส ำหรั บ เครื่ อ งรั บ แบบไม่ มี จ อภำพแสดงผลจะต้ อ ง
รองรับกำรจ่ำยไฟฟ้ำกระแสตรง 5 โวลต์ ให้กับสำยอำกำศ
แบบแอคที ฟ (active antenna) โดยผู้ ใ ช้ ต้ อ งสำมำรถ
เปิ ด /ปิด กำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ ำได้เอง และมีส ถำนะเริ่ม ต้ น
เป็นปิด (off)

หัวต่อภำครับขำออก (RF loop-through)

เครื่อ งรับ แบบไม่ มี จ อภำพแสดงผลต้ อ งมี หั ว ต่ อแบบตั ว ผู้
(male connector) เป็นไปตำมมำตรฐำน IEC 60169-2

หัวต่อและส่วนต่อเชื่อมสัญญำณภำพและเสียง

เครื่ อ งรั บ แบบไม่ มี จ อภำพแสดงผลต้ อ งมี ส่ ว นต่ อ เชื่ อ ม
สัญญำณขำออกดังนี้
1. หั ว ต่ อ แ บ บ RCA (RCA-phono socket) ส ำ ห รั บ
สัญญำณเสียงขำออกแบบสเตอริโอ (stereo audio) ซึ่ง
มำพร้อมกับสำยสัญญำณ
หรือ หั ว ต่ อ แบบอื่ น ซึ่ ง ต้ อ งมำพร้อ มกั บ สำยสั ญ ญำณ
ที่ ส ำม ำรถแป ลงหั วต่ อนั้ น เป็ น หั วต่ อแบ บ RCA
(RCA-phono socket) ได้
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ประเภทของหัวต่อ

ข้อกาหนด
2. หั ว ต่ อ แ บ บ RCA (RCA-phono socket) ส ำ ห รั บ
สัญญำณภำพขำออกแบบคอมโพสิต (composite) ซึ่ง
มำพร้อมกับสำยสัญญำณ
หรือหั วต่ อแบบอื่ น ซึ่ งต้องมำพร้อมกับ สำยสั ญ ญำณที่
ส ำ ม ำ รถ แ ป ล งหั ว ต่ อ นั้ น เป็ น หั ว ต่ อ แ บ บ RCA
(RCA-phono socket) ได้
3. รองรับกำรต่อเชื่อมแบบ HDMI ซึ่งสำมำรถป้องกันกำร
ทำสำเนำ (HDCP) สำหรับสัญ ญำณขำออกดิจิตอล ซึ่ง
มำพร้อมกับสำยสัญญำณ

4. ข้อกาหนดทางเทคนิคด้านภาครับสัญญาณและภาคถอดรหัสสัญญาณ (RF Tuner and Decoder
Requirements)
4.1 คุณสมบัติด้านความถี่วิทยุของภาครับสัญญาณ (Radio Frequency Requirements)
คุณสมบัติด้ำนควำมถี่วิทยุของภำครับสัญญำณสำหรับเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล ต้องเป็นไปตำมข้อกำหนดดังตำรำงที่ 2
ตารางที่ 2 คุณสมบัติ และข้อกำหนดด้ำนควำมถี่วิทยุของภำครับสัญญำณ
คุณสมบัติ

ข้อกาหนด

ย่ำนควำมถี่วิทยุสำหรับภำครับสัญญำณ

470-862 เมกะเฮิรตซ์

ควำมกว้ำงช่องสัญญำณ (bandwidth)

8 เมกะเฮิรตซ์

ตัวเลขแสดงสัญญำณรบกวน (noise figure)

ไม่เกิน 6 dB

ควำมไวในกำรรับสัญญำณ (sensitivity)

น้ อ ยกว่ ำ -83.15 dBm ส ำหรั บ กรณี ข นำดของ FFT
16K (Extended), ก ำ ร ม อ ดู เล ต สั ญ ญ ำ ณ แ บ บ
64-QAM, อั ต รำกำรเข้ ำ รหั ส 3/5, ระบบสำยอำกำศ
แบบ SISO, และมีแบบรูปสัญญำณไพลอต PP2

กำรปรับเลื่อนควำมถี่ช่องสัญญำณ (channel ต้องสำมำรถรับสัญญำณคลื่นพำห์ที่ถูกปรับเลื่อน
offset)
(offset) จำกควำมถี่ศูนย์กลำงตำมปกติได้ถึง ±125
กิโลเฮิรตซ์
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4.2 วิธีการทางานของระบบ DVB-T2 (DVB-T2 Operating Modes)
วิธีกำรทำงำนของภำครับสัญญำณและภำคถอดรหัสสัญญำณในระบบ DVB-T2 ให้เป็นไปตำมที่
กำหนดไว้ในมำตรฐำน ETSI EN 302 755 v.1.3.1 [8] หรือ ETSI EN 302 755 ฉบับ (version) ที่
ใหม่กว่ำ ทั้งนี้ ต้องรองรับกำรทำงำนดังตำรำงที่ 3
ตารางที่ 3 กำรทำงำนของภำครับสัญญำณและภำคถอดรหัสสัญญำณที่ต้องรองรับในระบบ DVB-T2
ลักษณะของการทางาน

การทางานที่ต้องรองรับ

ขนำดของ FFT (FFT size)

1K, 2K, 4K, 8K (Normal), 8K (Extended), 16K
(Normal), 16K (Extended), 32K (Normal), และ 32K
(Extended)

กำรมอดูเลตสัญญำณ (modulation)

QPSK,16-QAM, 64-QAM และ 256-QAM

อัตรำกำรเข้ำรหัส (code rate)

1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6

ช่วงเวลำป้องกัน (guard interval)

1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

แบบรูปสัญญำณไพลอต (pilot pattern) PP1 ถึง PP7
รูปแบบของกำรรับบริกำร

(1) รองรับบริกำรทั้งในลักษณะ Single PLP (Mode A)
และ Multiple PLP (Mode B)
(2) รองรับกำรทำงำนของโครงข่ำยแบบควำมถี่เดียว
(Single Frequency Network: SFN) ตำมมำตรฐำน
ETSI TS 101 191 [9]

5. ข้อกาหนดทางเทคนิคด้านการดีมัลติเพล็กซ์สัญญาณและกระแสขนส่ง (De-multiplexing and
Transport Stream)
กำรดีมัลติเพล็กซ์สัญญำณและกำรถอดรหัสสัญญำณสำหรับกระแสขนส่ง MPEG-2 (MPEG-2 Transport
Stream) ของเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน ETSI TS
101 154 [10] และมำตรฐำน ISO/IEC 13818-1 [11]
6. ข้อกาหนดทางเทคนิคด้านสัญญาณภาพและเสียง (Video and Audio)
ข้อกำหนดทำงเทคนิคด้ำนสัญญำณภำพและเสียงสำหรับเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ ภำคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนดังตำรำงที่ 4
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ตารางที่ 4 ข้อกำหนดด้ำนสัญญำณภำพและเสียง
ลักษณะของการทางาน

มาตรฐานที่ต้องรองรับ

กำรถอดรหัสสัญญำณภำพ

MPEG-4 AVC/H.264 ตำมมำตรฐำน ISO/IEC 14496-10 [12]

กำรแสดงผลภำพ

รองรับกำรแสดงผลควำมคมชัดสูง ควำมละเอียด 1920x1080 แบบ
interlace (1080i) ที่มีอัตรำเฟรม (frame rate) 25 ภำพต่อวินำที
และอัตรำส่วนภำพ (aspect ratio) 16:9
รองรับกำรแสดงผลควำมคมชัดสูง ควำมละเอียด 1280x720 แบบ
progressive (720p) ที่มอี ัตรำเฟรม (frame rate) 50 ภำพต่อวินำที
และอัตรำส่วนภำพ (aspect ratio) 16:9
รองรับกำรแสดงผลควำมคมชัดปกติ ควำมละเอียด 720x576 แบบ
interlace (576i) ที่มีอัตรำเฟรม (frame rate) 25 ภำพต่อวินำที และ
อัตรำส่วนภำพ (aspect ratio) 16:9 และ 4:3

กำรถอดรหัสสัญญำณเสียง

กำรถอดรหัสสัญญำณเสียงแบบ 2 ช่องเสียง (stereo) แบบ MPEG-4
HE-AAC v2 ตำมมำตรฐำน ISO/IEC 14496-3 [13]

ทั้งนี้ กำรแสดงผลของสั ญญำณภำพต้องรองรับรูปแบบกำรแสดงผลตำมข้อกำหนดของ Active Format
Description (AFD) ในมำตรฐำน ETSI TS 101 154 โดยต้องรองรับอย่ำงน้อย 2 รูปแบบ ดังตำรำงที่ 5
ตารางที่ 5 รูปแบบกำรแสดงผลของสัญญำณภำพ
สัญญาณภาพขาเข้า
สัญญำณภำพต้นทำง
อัตรำส่วน
อัตรำส่วนภำพ
ภำพที่
ภำพจำก
จำกสัญญำณ
ออกอำกำศ
สัญญำณภำพขำเข้ำ
ภำพต้นทำง

การแสดงผลของสัญญาณภาพที่ออกอากาศ
รหัส
AFD

16:9

16:9

1000

4:3

4:3

1001
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7. ข้อกาหนดทางเทคนิคด้านการประมวลผลและแสดงผลข้อมูล
7.1 หน่วยประมวลผลและหน่วยความจา (Processor and Memory)
เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องมีหน่วยประมวลผลและหน่วยควำมจำที่มี
คุณสมบัติเทียบเท่ำหรือดีกว่ำดังต่อไปนี้
(1) หน่วยควำมจำแบบ DDRAM ที่มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 64 เมกะไบต์
(2) หน่วยควำมจำแบบ Flash ที่มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 เมกะไบต์
(3) หน่วยประมวลผลที่มีควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 300 เมกะเฮิรตซ์
7.2 ชุดอักขระ (Character Set)
เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับชุดอักขระตำมมำตรฐำน ETSI EN
300 468 [14] ในตำรำงรหั ส อั ก ขระ 00 (Character code table 00 – Latin alphabet with
Unicode equivalents) และตำรำงรหั ส อั ก ขระ 07 (Character code table 07 - Latin/Thai
alphabet with Unicode equivalents)
7.3 ภาษาในเมนูที่แสดงบนจอภาพ (On Screen Display: OSD)
เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับกำรแสดงผลเมนูบนจอภำพเป็น
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยมีค่ำเริ่มต้นเป็นภำษำไทยหรือผู้ใช้ต้องสำมำรถเลือกภำษำได้ในกำร
ใช้งำนครั้งแรก
7.4 ระบบคาบรรยายใต้ภาพ (Subtitling System)
เครื่ องรับ สั ญ ญำณโทรทัศน์ ภ ำคพื้นดิน ในระบบดิจิตอลต้องรองรับระบบคำบรรยำยใต้ภ ำพตำม
มำตรฐำน ETSI EN 300 743 [15] โดยต้องรองรับกำรถอดรหั สและกำรแสดงผลแบบ Display
Definition Segment (DDS) ตำมมำตรฐำนดังกล่ำวด้วย
7.5 การรองรับการแสดงผลหลายภาษาและเสียงบรรยายภาพ
เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับกำรแสดงผลคำบรรยำยใต้ภำพ
และกำรรับฟังเสียงได้หลำยภำษำ รวมทั้งกำรรับฟังเสียงบรรยำยภำพ โดยผู้ใช้ต้องสำมำรถกำหนด
ภำษำหลักได้เองตำมต้องกำร อย่ำงน้อยต้องรองรับรหัสภำษำดังตำรำงที่ 6
ตารางที่ 6 รหัสภำษำทีเ่ ครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับ
ภาษา
ไทย
อังกฤษ
เสียงต้นฉบับ
เสียงบรรยำยภำพ
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โดยเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับกำรรับฟังเสียงบรรยำยภำพใน
ลักษณะ Broadcast Mix ตำมมำตรฐำน ETSI TS 101 154 ทั้งนี้ ผู้ใช้ต้องสำมำรถเลือกใช้งำนเสียง
บรรยำยภำพ โดยกำรกดปุ่มสำหรับกำรเลือกช่องสัญญำณเสียงที่รองรับกำรใช้งำนเสียงบรรยำยภำพ
(Audio Description: AD) เป็นกำรเฉพำะ หรือเลือกช่องสัญญำณเสียงที่รองรับกำรใช้งำนเสียงบรรยำย
ภำพจำกปุ่มสำหรับเลือกช่องสัญญำณเสียงโดยทั่วไป เช่น ปุ่ม “Audio” หรือควบคุมด้วยฟังก์ชันกำรใช้
งำนอื่นที่สำมำรถทดแทนกันได้ เช่น ฟังก์ชันกำรสั่งกำรด้วยเสียง หรือฟังก์ชันคำแนะนำด้วยเสียง
7.6 บริการและหมายเลขช่อง
เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องสำมำรถรับสัญญำณทุกสัญญำณที่มีกำร
ให้บริกำรในพื้นที่นั้นๆ โดยกำรตรวจกวำดค้นหำสัญญำณตลอดย่ำนควำมถี่วิทยุที่กำหนดในข้อ 4.1
กรณีกำรเปิดใช้งำนครั้งแรก หำกเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลกำหนดให้
ผู้ใช้ระบุพื้นที่รับสัญญำณ เพื่อแสดงระดับควำมแรงของสัญญำณ (signal strength) และคุณภำพ
ของสัญ ญำณ (signal quality) ของช่องควำมถี่วิทยุซึ่งให้ บริกำรในพื้นที่นั้น ๆ จะต้องแสดงช่อง
ควำมถี่วิท ยุ ให้ เป็ น ปั จ จุ บั น และถูกต้องตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสี ยง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติว่ำด้วยแผนควำมถี่วิทยุสำหรับกิจกำรโทรทัศน์ภำคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล หรือตำมที่คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์กำหนด
ทั้งนี้ ทุ กบริกำรจะมีห มำยเลขช่อ ง (LCN) และต้ องจัดช่อ งรำยกำรโทรทัศน์ ภ ำคพื้ น ดินในระบบ
ดิจิตอลที่มีค่ำ ONID (Original Network ID) ของประเทศไทยเป็นลำดับแรก โดยมีแผนหมำยเลข
ช่องเริ่มจำกหมำยเลข 1 ถึงหมำยเลข 999 และมีกำรจัดกลุ่มช่องรำยกำรเป็นดังนี้
(1) หมำยเลข 1 ถึงหมำยเลข 799 เป็นหมำยเลขช่องสำหรับช่องรำยกำรภำยในประเทศ
ซึ่งมีค่ำ ONID เป็น 0x22FC
(2) หมำยเลข 800 ถึงหมำยเลข 999 เป็นหมำยเลขช่องสำหรับช่องรำยกำรที่มีค่ำ ONID
อื่นๆ
หำกโครงข่ำยสำหรับโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลมีกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงดังนี้
(1) เพิ่มหรือลดจำนวนมัลติเพล็กซ์
(2) เปลี่ยนช่องควำมถี่วิทยุของมัลติเพล็กซ์
(3) เพิ่มหรือลดจำนวนช่องรำยกำร
(4) เปลี่ยนหมำยเลขช่องรำยกำร
(5) กำรเปลี่ยนแปลงอื่นใดบนโครงข่ำยที่กระทบต่อช่องรำยกำร
เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องสำมำรถปรับเปลี่ยนและแสดงช่องรำยกำร
ได้อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน
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7.7 ตัวบอกช่องรายการ (Logical Channel Descriptor)
เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับกำรทำงำนตำมข้อกำหนดของตัว
บอกช่องรำยกำร เวอร์ชัน 2 (Logical Channel Descriptor version 2) โดยมีค่ำ Private Data
Specifier ID (PDS ID) เป็น 0x0000 22FC ทั้งนี้ ตัวบอกช่องรำยกำร เวอร์ชัน 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรจัดลำดับช่องรำยกำรตำมเขตบริกำร โดยมีรำยละเอียดดังตำรำงที่ 7
ตารางที่ 7 โครงสร้ำงตัวบอกช่องรำยกำร
โครงสร้าง
Logical_channel_v2_descriptor (){
descriptor_tag
descriptor_length
for (i=0;i<N;i++){
channel_list_id
channel_list_name_length
for (i=0;i<N;i++) {
char
}
country_code
descriptor_length
for (i=0;i<number_of_services;i++){
service_id
visible_service_flag
reserved_future_use
logical_channel_number
}
}
}

จานวนบิต

ประเภทข้อมูล

8
8

Uimsbf
Uimsbf

8
8

Uimsbf
Uimsbf

8

Uimsbf

24
8

Uimsbf
Uimsbf

16
1
5
10

Uimsbf
Bslbf
Bslbf
Uimsbf

ทั้งนี้ พำรำมิเตอร์ต่ำงๆ มีคำอธิบำย ดังต่อไปนี้
descriptor_tag: ต้องมีค่ำเป็น 0x87 (หรือ 135 ในระบบเลขฐำนสิบ)
descriptor_length: เป็นข้อมูลขนำด 8 บิต ระบุขนำดควำมยำวของตัวบอก (descriptor)
channel_list_id: เป็ น ข้อ มูล ขนำด 8 บิ ต และใช้ก ำหนดกลุ่ ม ของช่อ งรำยกำร (channel list)
สำหรับเขตบริกำรแต่ละเขต โดยค่ำดังกล่ำวจะต้องไม่ซ้ำกันในโครงข่ำย (original network)
ในกรณีกำรตรวจค้นหำสัญญำณแล้วพบกลุ่มของช่องรำยกำรมำกกว่ำหนึ่งกลุ่ม ผู้ใช้จะต้องสำมำรถ
เลือกได้ว่ำจะรับชมรำยกำรตำมกลุ่มใด โดยเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลจะต้อง
จัดเรียงช่องรำยกำรตำมกลุ่มนั้นๆ
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channel_list_name_length: เป็นข้อมูลขนำด 8 บิต และใช้ระบุจำนวนไบต์ของข้อมูลถัดจำก
ข้ อ มู ล นี้ (ข้ อ มู ล ชื่ อ กลุ่ ม ของช่ อ งรำยกำร หรือ name of the channel list) ซึ่ งเป็ น กำรระบุ จ ำนวน
อักขระในชื่อกลุ่มของช่องรำยกำร ซึ่งชื่อดังกล่ำวมีขนำดได้สูงสุด 23 ไบต์
char: เป็นข้อมูลอักขระขนำด 8 บิต โดยสำยอักขระ (string of characters) ใช้สำหรับระบุชื่อกลุ่ม
ของช่องรำยกำร โดยข้อมูล ดังกล่ ำวต้องอ้ำงอิงจำกชุดอักขระตำมตำรำงรหั ส อักขระ 00 (Character
code table 00 – Latin alphabet with Unicode equivalent) ตำมมำตรฐำน ETSI EN 300 468
country_code: เป็นข้อมูลขนำด 24 บิต และใช้ระบุชื่อประเทศแบบสำมอักขระตำมมำตรฐำน
ISO 3166 [17] โดยแต่ละอักขระจะได้รับกำรเข้ำรหัสให้มีขนำด 8 บิตตำมมำตรฐำน ISO 8859-1 [18]
และถูกบรรจุตำมลำดับในข้อมูลขนำด 24 บิตนี้ ทั้งนี้ ข้อมูลนี้ต้องถูกกำหนดเป็น “THA”
service_id: ใช้ระบุหมำยเลขบริกำร (service ID) บนกระแสขนส่ง (transport stream)
visible_service_flag: กำหนดเป็น 1 เมื่อต้องแสดงช่องรำยกำร (visible) และเป็น 0 เมื่อไม่ต้อง
แสดงช่องรำยกำร (not visible)
reserved_future_use: สำหรับข้อมูลนี้ทุกบิตจะต้องถูกกำหนดให้เป็น 1 โดยเครื่องรับสัญญำณ
โทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลจะต้องเพิกเฉยต่อข้อมูลนี้
logic_channel_number: หมำยเลขช่องรำยกำร
7.8 ผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Program Guide: EPG)
เครื่ อ งรั บ สั ญ ญำณโทรทั ศ น์ ภ ำคพื้ น ดิ น ในระบบดิ จิ ต อลต้ อ งรองรั บ กำรประมวลผลและแสดง
ผั ง รำยกำรอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ำกตำรำง DVB SI EIT p/f และตำรำง DVB SI EIT Schedule ตำม
มำตรฐำน ETSI EN 300 468 โดยกำรแสดงผลต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังนี้
(1) วัน เดือน ปี และเวลำปัจจุบัน
(2) เวลำเริ่มรำยกำรปัจจุบัน (now/present) และรำยกำรถัดไป (next/follow)
(3) เวลำจบรำยกำรปัจจุบัน (now/present) และรำยกำรถัดไป (next/follow)
(4) หมำยเลขช่อง (LCN)
(5) ชื่อตอน และ/หรือ ชื่อเรื่องของรำยกำร
(6) คำอธิบำยโดยย่อ
(7) ประเภทรำยกำร
ทั้ งนี้ เครื่ อ งรั บ สั ญ ญำณโทรทั ศ น์ ภ ำคพื้ น ดิ น ในระบบดิ จิ ต อลจะต้ อ งสำมำรถเก็ บ และแสดงผล
ผังรำยกำรอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 7 วัน (24 ชั่วโมงต่อวัน)
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7.9 ระดับความเหมาะสมของรายการ (Parental Rating)
เครื่ องรับ สัญ ญำณโทรทัศน์ ภ ำคพื้ นดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับกำรประมวลผลและแสดงผล
รำยกำรตำมระดับ ควำมเหมำะสมของรำยกำร (Parental Rating) ให้ส อดคล้องตำมมำตรฐำน
ETSI EN 300 468 โดยจะต้องมีควำมสำมำรถในกำรจำกัดกำรเข้ำถึงของรำยกำรโทรทัศน์ หรือ
ฟังก์ชันกำรควบคุมโดยผู้ปกครอง เพื่อป้องกันเด็กหรือเยำวชนภำยใต้ปกครองรับชมรำยกำรโทรทัศน์
ที่ไม่เหมำะสม เว้นแต่กรณีมีกำรป้อนรหัสผ่ำน (PIN) โดยผู้ใช้
ทั้งนี้ เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลจะต้องจำแนกรหัสที่ใช้ในกำรจัดระดับ
ควำมเหมำะสมของรำยกำร (Parental Rating Code) ตำมข้ อ ก ำหนด ETSI EN 300 468 และ
อนุญำตให้ผู้ใช้สำมำรถตั้งค่ำควำมเหมำะสมของรำยกำรตำมควำมต้องกำร สำหรับในประเทศไทยให้
มีกำรกำหนดเป็ นไปตำมตำรำงที่ 8 ซึ่งสอดคล้ องกับประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดทำผังรำยกำรสำหรับกำร
ให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์
โดยมีค ่ำ เริ ่ม ต้น บนเครื ่อ งรับ สัญ ญำณโทรทัศ น์ภ ำคพื ้น ดิน ในระบบดิจ ิต อลให้ก ำหนดเป็ น
“ไม่กำหนด” และกรณีรหัสในกำรจัดระดับควำมเหมำะสมของรำยกำรอยู่ในกลุ่ม “ยังไม่มีกำรใช้งำน”
ให้เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลตีควำมหมำยเป็นรหัสในกำรจัดระดับควำม
เหมำะสมของรำยกำรที่สูงกว่ำที่ได้มีกำรกำหนดไว้ให้ใช้งำน เช่น หำกส่งรหัสในกำรจัดระดับควำม
เหมำะสมของรำยกำรเป็น 0x0C ให้ตีควำมหมำยรหัสในกำรจัดระดับควำมเหมำะสมของรำยกำร
เป็น 0x0F
นอกจำกนี้ เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับกำรแสดงระดับควำม
เหมำะสมของรำยกำรบนผั งรำยกำรอิเล็ กทรอนิ กส์ โดยจะต้องแสดงระดับ ควำมเหมำะสมของ
รำยกำรบนข้อมูลของรำยกำรปัจจุบันเป็นอย่ำงน้อย
กำรแสดงระดับควำมเหมำะสมของรำยกำรบนเมนูสำหรับกำรตั้งค่ำและบนผังรำยกำรอิเล็กทรอนิกส์
อำจแสดงตำมวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) แสดงเป็นตัวอักษรหรือคำอธิบำยตำมที่ปรำกฏในตำรำงที่ 8
(2) แสดงเป็นสัญลักษณ์ตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดทำผังรำยกำร
สำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์
(3) แสดงด้วยวิธีกำรอื่นใดซึ่งสำมำรถทำให้ผู้ใช้สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำยและชัดเจน
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ตารางที่ 8 ตำรำงเข้ำรหัสกำรจัดระดับควำมเหมำะสมของรำยกำร (Parental Rating Code)
รหัสในการจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการ 3
0x00
0x01
0x02
0x03
0x04
0x05
0x06
0x07
0x08
0x09
0x0A

การจัดระดับความเหมาะสมของรายการในประเทศไทย 4
ตัวอักษร
คาอธิบาย
กรณีไม่มีกำรระบุรหัสจำกช่องรำยกำร
ป
รำยกำรสำหรับเด็กปฐมวัย อำยุ 3-5 ปี
ด

รำยกำรสำหรับเด็ก อำยุ 6-12 ปี

ท

รำยกำรที่เหมำะสำหรับผู้ชมทุกวัย

น13

รำยกำรที่เหมำะสมกับผู้ชมที่มีอำยุ 13 ปีขึ้นไป
ผู้ชมที่มีอำยุน้อยกว่ำ 13 ปี ควรได้รับคำแนะนำ

0x0B
0x0C
0x0D
0x0E

3

การตั้งค่าที่เครื่องรับสัญญาณโดยผู้ใช้ 5
ป
ด
ท
น13
น18
แสดง
แสดง
แสดง
แสดง
แสดง
แสดง
แสดง
แสดง
แสดง
แสดง

ไม่กาหนด
แสดง
แสดง
ยังไม่มีกำรใช้งำน
แสดง
ไม่แสดง
ยังไม่มีกำรใช้งำน
ยังไม่มีกำรใช้งำน
ยังไม่มีกำรใช้งำน
แสดง
ไม่แสดง
ยังไม่มีกำรใช้งำน
ยังไม่มีกำรใช้งำน

ฉ
แสดง
แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

ไม่แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

ไม่แสดง

ไม่แสดง

ไม่แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

ไม่แสดง

ไม่แสดง

ไม่แสดง

ไม่แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

ไม่แสดง

ไม่แสดง

ไม่แสดง

ไม่แสดง

ไม่แสดง

แสดง

แสดง
ยังไม่มีกำรใช้งำน
ยังไม่มีกำรใช้งำน
ยังไม่มีกำรใช้งำน
ยังไม่มีกำรใช้งำน

0x0F

น18

0x10

ฉ

รำยกำรที่เหมำะสมกับผู้ชมที่มีอำยุ 18 ปีขึ้นไป
ผู้ชมที่มีอำยุน้อยกว่ำ 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำ
รำยกำรเฉพำะไม่เหมำะสำหรับเด็กและเยำวชน

“รหัสในกำรจัดระดับควำมเหมำะสมของรำยกำร” หมำยถึง รหัสในกำรจัดระดับควำมเหมำะสมของรำยกำร (Parental Rating Code) ตำมข้อกำหนด ETSI EN 300 468

4 กำรจัดระดับควำมเหมำะสมของรำยกำรในประเทศไทยอ้ำงอิงตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดทำผังรำยกำร

สำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ และประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทำงกำรจัดระดับควำม
เหมำะสมของรำยกำรโทรทัศน์
5 “แสดง” หมำยถึง เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลแสดงรำยกำรตำมปกติ
“ไม่แสดง” หมำยถึง เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลไม่แสดงรำยกำรจนกว่ำผู้ใช้จะป้อนรหัสผ่ำน
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7.10 การแสดงผลระดับความแรงของสัญญาณ (Signal Strength) และคุณภาพของสัญญาณ
(Signal Quality)
เครื่องรับ สัญญำณโทรทัศน์ ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องสำมำรถแสดงผลระดับควำมแรงและ
คุณภำพของสัญญำณผ่ำนทำงหน้ำจอของตัวเครื่องรับหรือผ่ำนทำงจอภำพแสดงผล
8. การปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน (System Software Update: SSU)
เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับกำรปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน
ตำมที่ ก ำหนดไว้ ในมำตรฐำน ETSI TS 102 006 [19] โดยอย่ ำงน้ อ ยต้ อ งรองรับ กำรท ำงำนลั ก ษณะ
simple profile
9. การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค
เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลให้แสดงควำมสอดคล้องตำมมำตรฐำนทำงเทคนิคที่
กำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกิ จกำรกระจำยเสี ยง กิ จกำรโทรทั ศ น์ และกิ จกำรโทรคมนำคม
แห่ งชำติ ว่ำด้ วยกำรตรวจสอบและรั บ รองมำตรฐำนของเครื่อ งวิท ยุค มนำคมและอุ ป กรณ์ ในกิจกำร
กระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์
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อภิธานศัพท์
AD

Audio Description

AFD

Active Format Description

AVC

Advanced Video Coding

Bslbf

Bit serial, leftmost bit first

DDS

Display Definition Segment

DVB-T2

Second Generation Digital Terrestrial Television Broadcasting System

EPG

Electronic Program Guide

EIT

Event Information Table

ETSI

European Telecommunication Standards Institute

FFT

Fast Fourier Transform

HDCP

High-Bandwidth Digital Content Protection

HDMI

High-Definition Multimedia Interface

HDTV

High Definition Television

iDTV

Integrated Digital Television

LCN

Logical Channel Number

MPEG

Moving Pictures Expert Group

OSD

On Screen Display

ONID

Original Network ID

PDS ID

Private Data Specifier ID

PIN

Personal Identification Number

PLP

Physical Layer Pipe

QAM

Quadrature Amplitude Modulation

QPSK

Quadrature Phase Shift Keying

RCA

Radio Corporation of America

RF

Radio Frequency

SD

Standard Definition

SDTV

Standard Definition Television

SFN

Single Frequency Network
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SI

Service Information

SSU

System Software Update

STB

Set-top box

Uimsbf

Unsigned integer most significant bit first
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เอกสารอ้างอิง
[1]

มอก. 1195-2536 เครื่ องใช้อิเล็ กทรอนิกส์ และอุ ปกรณ์ เกี่ยวข้องที่ ใช้กับแหล่ งจ่ำยไฟฟ้ำประธำน
สำหรับใช้ในที่อยู่อำศัย และงำนทั่วไปที่มีลักษณะคล้ำยกัน เฉพำะด้ำนควำมปลอดภัย

[2]

CISPR 13:2009 : Sound and television broadcast receivers and associated equipment –
Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement

[3]

CISPR 32:2015 : Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission
requirements

[4]

EN 55013:2013 : Sound and television broadcast receivers and associated equipment
– Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement

[5]

EN 55032:2015 : Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission
Requirements

[6]

IEC 6 2 3 0 1 Edition 2.0 2011-01: Household electrical appliances – Measurement of
standby power

[7]

IEC 60169-2: Radio-frequency connectors. Part 2: Coaxial unmatched connector

[8]

ETSI EN 302 755 v1.3.1 (2012-04): Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure
channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television
broadcasting system (DVB-T2)

[9]

ETSI TS 101 191 v1.4.1 (2004-06): Digital Video Broadcasting (DVB); DVB mega-frame for
Single Frequency Network (SFN) synchronization

[10]

ETSI TS 101 154 v1.10.1 (2011-06): Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for
the use of Video and Audio Coding in Broadcasting Applications based on the MPEG-2
Transport Stream

[11]

ISO/IEC 13818-1:2007 : "Information technology - Generic coding of moving pictures
and associated audio information: Systems"

[12]

ISO/IEC 14496-10:2012 : Information Technology – Coding of audio visual objects –
Part 10: Advanced Video Coding

[13]

ISO/IEC 14496-3:2009 : Information technology - Coding of audio-visual objects - Part
3: Audio
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[14]

ETSI EN 300 468 v1.13.1 (2012-08): Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for
Service Information (SI) in DVB systems

[15]

ETSI EN 300 743 v1.4.1 (2011-10): Digital Video Broadcasting (DVB); Subtitling systems

[16]

ISO 639-3: Codes for the representation of names of languages — Part 3: Alpha-3
code for comprehensive coverage of languages

[17]

ISO 3166: Codes for the representation of names of countries and their subdivisions

[18]

ISO 8859-1: Information technology — 8-bit single-byte coded graphic character sets
— Part 1: Latin alphabet No. 1

[19]

ETSI TS 102 006 v1.3.2 (2008-07): Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for
System Software Update in DVB Systems
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