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เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม
แบบ Next Generation Network (NGN)
โดยที่ เ ห็ น เป น การสมควรกํ า หนดมาตรฐานทางเทคนิ ค สํ า หรั บ การเชื่ อ มต อ โครงข า ย
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ทางเทคนิคสําหรับการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมแบบ Next Generation Network (NGN) ไว
ดังมีรายละเอียดตามมาตรฐานเลขที่ กทช. มท. ๖๒๐๑ - ๒๕๕๐ แนบทายประกาศนี้
ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม
แบบ Next Generation Network (NGN)
1.

ขอบขาย

มาตรฐานทางเทคนิคนี้ ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นต่ําสําหรับการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม
แบบ Next Generation Network (NGN) ซึ่งครอบคลุมลักษณะการเชื่อมตอ ดังนี้
1.1 ระหวาง โครงขายโทรคมนาคมแบบ NGN ดวยกัน
1.2 ระหวาง โครงขายโทรคมนาคมแบบ NGN กับ โครงขายโทรคมนาคมแบบ TDM

2.

คํานิยาม

2.1 NGN หมายถึง โครงขาย Next Generation Network ซึ่งเปนโครงขายโทรคมนาคมแบบ
แพ็กเกตที่สามารถใหบริการสื่อสารโทรคมนาคมและบรอดแบนดที่หลากหลายรูปแบบ สามารถใชเทคโนโลยี
การสงผานขอมูลที่ใหคุณภาพบริการ มีฟงกชัน (function) การใหบริการแยกเปนอิสระจากเทคโนโลยีการสงผาน
ขอมูลที่รองรับ ผูใชบริการบนโครงขายโทรคมนาคมแบบ NGN สามารถเลือกใชบริการใด ๆ จากผูใหบริการ
รายอื่น ๆ โดยใชเทคโนโลยีเชื่อมตอปลายทาง (access) ใด ๆ ได โดยไรขดี จํากัด โครงขายโทรคมนาคมนีร้ องรับ
การใชบริการแบบเคลื่อนที่ (generalized mobility) ไดทุกที่ทุกเวลาอยางตอเนื่อง (consistent and ubiquitous)
2.2 TDM หมายถึง วงจรมัลติเพลกซแ บบแบงเวลา (Time Division Multiplexer) ซึ่งเปน
โครงขายโทรคมนาคมของอุปกรณสหสัญญาณ (multiplexer) ที่มีการรับสงแบบแบงเวลาในการทํางานแบบ
สวิตชวงจร (circuit-switched)
2.3 IETF หมายถึง คณะทํางานวิศวกรรมอินเทอรเน็ต (Internet Engineering Task Force)
ซึ่งเปนหนวยงานกําหนดมาตรฐานโพรโทคอล สําหรับการทํางานของอินเทอรเน็ต ประกอบดวยกลุมทํางาน
ตา ง ๆ ที่แ ลกเปลี่ย นความคิด เห็นและมีการประชุมรวมกันเปนประจํา โดยอยูภ ายใตการกํา กับดูแ ลของ
สมาคมอินเทอรเน็ต (ISOC - Internet Society) ซึ่งเปนองคกรระหวางประเทศที่ไมแสวงหากําไร ทําหนาที่
ใหคําแนะนําและพิจารณาการทํางานของอินเทอรเน็ต ทั้งนี้ มาตรฐานที่กําหนดอยูในรูปแบบของ RFC
2.4 RFC หมายถึง เอกสารขอความเห็น (Request for Comments) ซึ่งเปน เอกสารที่เปน
ทางการจาก IETF โดยใชผลที่ไดจากคณะกรรมการรางและทบทวนจากกลุมงานที่ส นใจ ทั้งนี้ รา งสุด ทา ย
ของ RFC มีส ถานะเปน มาตรฐาน และไมอ นุญ าตใหมีการเปลี่ย นแปลง เวน แตผ า นการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการของ RFC ใหมีการปรับปรุง RFC
2.5 SIP หมายถึง โพรโทคอลการเริ่มตนเชื่อมตอวงจรสนทนา (Session Initiation Protocol)
ตาม RFC 3261 ของ IETF สําหรับเปนโพรโทคอลควบคุมการใหสัญญาณแบบระดับเดียวกัน (peer-to-peer)
สําหรับเปด ปรับ และปดการเชื่อมตอวงจรสนทนา (session) ตาง ๆ อาทิ โทรศัพทผานโครงขายอินเทอรเน็ต
และการประชุมทางเสียงผานโครงขายอินเทอรเน็ต เปนตน
2.6 BICC หมายถึ ง โพรโทคอลควบคุ ม การเรี ย กอย า งอิ ส ระในการส ง สาร (Bearer
Independent Call Control) ตาม ITU-T Recommendation Q. 1902.1 ของสหภาพโทรคมนาคมระหวาง
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ประเทศ เพื่อชวยใหโครงขายโทรคมนาคมแบบ TDM สามารถใหบริการเสียงบนแพ็กเกต (Voice over Packet)
ได
2.7 SIP-I หมายถึง โพรโทคอลการทํ างานร วมกันระหวางการเริ่มตนเชื่อมตอวงจรสนทนา
(Inter working between Session Initiation Protocol) ตาม ITU-T Recommendation Q.1912.5 ของสหภาพ
โทรคมนาคมระหวา งประเทศ ซึ่งใชกํา หนดการใหสัญญาณการทํา งานรวมกั น (Signalling Inter working)
ระหวาง โพรโทคอล BICC หรือสวนของผูใชบริการสื่อสารรวมระบบดิจิตอล (Integrated Services Digital
Network (ISDN) User Part - ISUP) และ โพรโทคอล SIP
2.8 SIGTRAN หมายถึง โพรโทคอลสงถายสัญญาณ (SIGnalling TRANsport) ตาม RFC 2719
ของ IETF สําหรับใชในควบคุมการรับ-สงขอมูลระบบสัญญาณหมายเลข 7 (Signalling System Number 7) ของ
โครงขายโทรคมนาคมแบบ TDM บนโครงขายไอพี (IP - Internet Protocol) โดยใชระหวางสวนควบคุมประตู
สื่อสารตางระบบสื่อ (Media Gateway Controller) และประตูสื่อสารตางระบบสัญญาณ (Signalling Gateway) ใน
โครงขายโทรคมนาคมแบบ NGN

3.

มาตรฐานทางเทคนิค

มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการเชือ่ มตอโครงขายโทรคมนาคมแบบ NGN นั้น ใหเปนไปตาม
ลักษณะและประเภทที่กําหนดไวดังตอไปนี้
3.1 ขอกําหนดสําหรับลักษณะการเชื่อมตอระหวางโครงขายโทรคมนาคมแบบ NGN ดวยกัน
ลักษณะการเชื่อมตอ
โครงขาย
3.1.1 ระหวางอุปกรณที่
ทํางานบนพื้นฐาน SIP
(SIP Based) ดวยกัน
3.1.2 ระหวางซอฟตสวิตช
(Soft Switch) ดวยกัน*

โพรโทคอล

มาตรฐานอางอิง

SIP

IETF RFC 3261

3.1.3 ระหวาง NGN กับ
โครงขายของผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต (ISP
Network)

SIP
หรือ
SIP-I

BICC
และ/หรือ
SIP-I

เรื่อง
Session Initiation
Protocol

ITU-T Rec. Q.1902.1 Bearer Independent Call
และ/หรือ
Control Protocol
ITU-T Rec. Q.1912.5 และ/หรือ
Inter working between
Session Initiation
Protocol (SIP)
IETF RFC 3261
Session Initiation
หรือ
Protocol หรือ Inter
ITU-T Rec. Q.1912.5 working between
Session Initiation
Protocol (SIP-I)

* รวมถึงโครงขายที่ใชประตูสื่อสารตางระบบสื่อ (Media Gateway) ทําหนาที่เปนซอฟตสวิตช (Soft Switch) ดวย
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3.2 ขอกําหนดสําหรับลักษณะการเชื่อมตอระหวางโครงขายโทรคมนาคมแบบ NGN กับ โครงขาย
โทรคมนาคมแบบ TDM
ลักษณะการเชื่อมตอ
โครงขาย
3.2.1 ระหวาง NGN กับ TDM

3.3

โพรโทคอล

มาตรฐานอางอิง

เรื่อง

SIGTRAN
หรือ
SS No.7

IETF RFC 2719

Signaling Transport
Signaling System No. 7

เงื่อนไข

3.3.1 ตองปฏิบัติตามขอกําหนดที่แ สดงไวตามตารางขางตน ซึ่งเปนมาตรฐานทางเทคนิคขั้นต่ํ า
สําหรับการเชื่อมตอโครงขายในระยะเริ่มตน
3.3.2 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติอาจพิจารณาประกาศกําหนดมาตรฐานทางเทคนิค
เพิ่มเติมไดในภายหลัง
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