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รายงานฉบับน้ีเปนการสรุปสาระสําคัญของการประชุมเชิงวิชาการ 
โดยอางอิงเน้ือหาจากการประชุมเชิงวิชาการเทาน้ัน ทั้งน้ีรายงานน้ีอาจมีการแสดงขอมูลบางสวน  

ที่ไดรับมาจากการประชุมเชิงวิชาการดวย ดังน้ัน ผูจัดทํารายงานน้ี จึงไมสามารถยืนยันความถูกตองของเน้ือหา  
หรือเอกสารขอมูลไดและขอสงวนความรับผิด ที่อาจเกิดขึ้น ไมวาทางตรงหรือทางออม อันเกิดมาจากการนํา รายงานน้ีไปใชทุกกรณี  
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๑. บทนํา 

การประชุมเชิงวิชาการ ABU Digital Broadcasting Symposium 2014 เปนงานสัมมนา ทางดาน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน  ที่จัดข้ึนตอเน่ืองเปนประจํา ทุกป โดยในป พ .ศ. ๒๕๕๗ น้ี จัดข้ึนระหวาง

วันที่ ๔ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรม Istana กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย  โดยสหภาพวิทยุ -

โทรทัศน แหงเอเชียแปซิฟก (Asia Pacific Broadcasting Symposium : ABU) เปนเจาภาพจัดการประชุม

โดยภายในงานประกอบดวยการประชุมเชิงวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการแสดงของนิทรรศการใน

ดานที่เกี่ยวของ 

การประชุมดังกลาวถูกจัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาความกาวหนาของเทคโนโลยีในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู แลกเปลี่ยน ขอมูล  และแบงปนแนวทางกํากับดูแล

เทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงสําหรับการกาวสูยุคดิจิตอลอยางเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล 

 

 

 

รายงานการเขารวมประชุม 
ABU Digital Broadcasting Symposium 2014 

ณ โรงแรม Istana กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย  
ระหวางวันท่ี ๔ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 

ทางสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU) รวมมือกับสหภาพโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก 

(ABU) ดจัดงานสัมมนาดังกลาวข้ึน ณ โรงแรม Istana กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีการจัดงานใน

สวนตางๆ ดังประกอบดวย 

๑. การสัมมนาวิชาการ (Conference) 
๒. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
๓. การแสดงในสวนของงานนิทรรศการ (Exhibition) 
 

๑. เน้ือหาการสัมมนาเชิงวิชาการ 

งานสัมมนาทางวิชาการในงาน ABU Digital Broadcasting Symposium 2014 น้ี ประกอบดวยการ

สัมมนาในประเด็นของเทคโนโลยีใหมๆ ที่มีความหลากหลาย มีวิทยากรจากหลากหลายองคกร/บริษัทโดย

แบงเปนหัวขอประเภท การพัฒนา และมาตรฐานใหม  ๆโอกาสของการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต แนวทาง

การตลาด เปนตน 
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ทั้งน้ี จะเห็นไดวาในการสัม มนามีเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ จึงสรุปใน ประเด็นที่นาสนใจคือ

เทคโนโลยีใหมๆ ที่ไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อาทิ  

- เทคโนโลยี การบีบอัดสัญญาณภาพในรูปแบบ HEVC/H.265 เพื่อกาวขามไปสูเทคโนโลยี 4K, 

8K, UHDTV ซึ่งเปนประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการใชแถบกวางความถ่ี (Bandwidth 

Efficiency) 

- เทคโนโลยีของเครื่องมือที่ใชในกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน  

- แนวโนมการรับชม และแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใหรองรับกับคว ามตองการของ

ผูใชงานในอนาคต ซึ่งรวมไปถึงแนวโนมทางธุรกิจดวย 

- เทคโนโลยี Doherty ซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของการใชพลังงาน (Energy Efficiency) 

- เทคโนโลยี DAB, DAB+, DRM ซึ่งเปนการพัฒนาในทางดานวิทยุกระจายเสียง เปนตน 
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(๑) เทคโนโลยีการบีบอัดสัญญาณภาพในรูปแบบ HEVC 

ภาพโดยรวมของคุณลักษณะทางเทคนิคของHEVC : High Efficiency Video Coding เปนมาตรฐาน

เทคโนโลยีการเขารหัสสัญญาณภาพรูปแบบใหมที่มีประสิทธิภาพสูง เปนการเพิ่มประสิทธิภาพของการใชแถบ

กวางความถ่ี (Bandwidth Efficiency) 

วิวัฒนาการของมาตรฐานการเขารหัส แสดงไดดังรูปที่ ๑ โดยจะเห็นไดวา ทุกๆ ๑๐ ป ประสิทธิภาพ

ในการบีบอัดสัญญาณภาพจะเพิ่มข้ึนถึงสองเทา (ประหยัดทรัพยากรสําหรับการสงไดมากกวาเดิม ๕๐

เปอรเซ็นต - Bit Rate Saving 50%) 

ทั้งน้ี ทางองคกร DVB จะสนับสนุนการบีบอัดในรูปแบบ H.265 สําหรับการออกอากาศ IPTV และ 

OTT (Over the Top) และปจจุบัน องคกร DVB ยังคงดําเนินการอยูบน UHDTV โดยองคกรจะทําการ

กําหนดคาพารามิเตอรสําหรับการออกอากาศ UHDTV บนพื้นฐานการบีบอัดในรูปแบบ HEVC 

 

 
 

รูปที่ ๑ วิวัฒนาการมาตรฐานการเขารหัสสัญญาณภาพ 

จากที่กลาวไปขางตน แสดงเห็นถึงการปรับปรุงเทคโนโลยีการเขารหัสใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน มีสวนในการเพิ่มประสิทธิภาพของการใชแถบกวางความถ่ี สามารถเปรียบเทียบผลไดดังตารางที่ ๑

โดยเปนการเปรียบเทียบมาตรฐานการเขารหัสสัญญาณภาพบนพื้นฐานของ PSNR (Peak signal-to-noise 

ratio) 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Peak_signal-to-noise_ratio
http://en.wikipedia.org/wiki/Peak_signal-to-noise_ratio


 

ABU Digital Broadcasting Symposium 2014 5 

 

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบมาตรฐานการบีบอัดสัญญาณภาพ 

มาตรฐานการบีบอัด
สัญญาณภาพ 

การลดลงของอัตราบิตโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับ 

H.264/MPEG-4 AVC 
HP 

MPEG-4 ASP H.262/MPEG-2 MP 

HEVC MP 35.4% 63.7% 70.8% 

H.264/MPEG-4 AVC 
HP 

 44.5% 55.4% 

MPEG-4 ASP   19.7% 

 
 

 

 

รูปที่ ๒ เปรียบเทียบการแสดงผลภาพระหวางการเขารหัสภาพแบบ H.264/AVC และ HEVC 
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กราฟแสดงประสิทธิภาพของ Rate-Distortion แสดงความสัมพันธระหวางคาอัตราบิต กับ คา PSNR 

ซึ่งจะเห็นวาเมื่อสนใจคาอัตราบิตที่เทากัน การบีบอัดแบบ HEVC Main Profile จะใหคา PSNR สูงกวา การ

บีบอัดแบบ H.264 High Profile และ MPEG-2 Main Profile ซึ่งเปนการสะทอนไดวาประสิทธิภาพการบีบ

อัดของ HEVC น้ันดีกวาจากการเปรียบเทียบดวยคา PSNR น่ันคือสัญญาณรบกวนลดลงจากเดิม โดยที่

ความสามารถในการบีบอัดไดเทากันกับเทคโนโลยีอื่น 

 

 

กราฟแทงเปนการยืนยันขอมูลวาเราสามารถลดอัตราการสงขอมูลของ HEVC Main Profile จาก 

H.264 High Profile ไดมากกวา ๓๐ เปอรเซ็นต และลดอัตราการสงขอมูลจาก MPEG-2 Main Profile ได

ประมาณ ๗๐ เปอรเซ็นต 

ซึ่งการเขารหัสแบบ HEVC สงผลใหสถานการณรับชมในปจจุบันน้ีมี application และการใชงานได

อยางหลากหลาย กลาวคือ สงผลใหสามารถรับชมรายการที่มีความคมชัดสูงไดทาง mobile มีการอัตราการ

เพิ่มข้ึนของผูชมในสวน IPTV มีฐานลูกคาเพิ่มข้ึนโดยที่มี infrastructure คงเดิม 
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ดังน้ัน จะเห็นไดวาผลประโยชนที่เกิดจากการบีบอัดแบบ HEVC ไดแก  

- เราจะไดสัญญาณภาพที่คุณภาพคงเดิมแตสามารถสงดวยอัตราบิตที่ลดลง 

- สามารถปรับราคาของ Content Delivery Networks (CDN) ลงได 

- สามารถเริ่มใหบริการ UHD-4K, 8K ซึ่งมีความละเอียดของการแสดงผลภาพเพิ่มข้ึน โดยที่ใช

แถบความถ่ีกวางเทาเดิม (Bandwidth เทาเดิม) 

ซึ่งรวมไปถึงการบริการที ่ATEME จะดําเนินการพัฒนาการบริการใหเกิดข้ึนในอนาคตดวย เชน  
- การพัฒนาใหสามารถรับชมในรูปแบบ 1080p ที่มีอัตราเฟรมระดับ 50/60 fps ดวยอัตราบิต

ที่เขากันไดกับระบบ 1080i 

- เปนการเพิ่มประสบการณการรับชมที่เต็มประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ดวยระบบ UHDTV 

- มีการนําไปประยุกตใชกับการบริการระดับพรีเมี่ยม เชน รายการกีฬา, live music, live 

event ที่มีความคมชัดระดับ UHDTV ที่สามารถดูไดจาก home theater ดูบน mobile 

(๒) นวัตกรรมในการแพรกระจายสัญญาณ DVB-T2 และระบบเตือนภัยฉุกเฉิน 

ในสวนน้ีจะกลาวรายละเอียดเปรียบเทียบการแพรกระจายของสัญญาณ DVB-T2 จะสงสัญญาณการ

ใชเครือขายดาวเทียม Direct to home : DTH ซึ่งจะกลาวถึงความตองการพื้นฐานของระบบกอน ดังน้ี 

• การใหบริการโทรทัศนจะตองถูกสงไปยัง สถานีสงสัญญาณภาคพื้นดินสําหรับการ
ออกอากาศโดยใชระบบ DVB-T/T2  

• มีความตองการใหบริการการกระจายสัญญาณจากดาวเทียมแบบ DTH ดวยบนการ
ใหบริการเดียวกัน  

• หากการใหบริการโทรทัศนบน DTH สามารถใช feed เครื่องสงสัญญาณโทรทัศนบน
ระบบภาคพื้นดินไดดวย จะเกิดความคุมคาในการลงทุน โดยเฉพาะอยางย่ิงคาความจุ
ดาวเทียม (saving cost and saving satellite capacity ) 

• ตองสามารถรองรับระบบการทําโครงขายคาความถ่ีเดียว (SFN) 

จากเหตุผลความตองการที่แตกตางกันของระบบการสงสัญญาณแบบ DVB-T2 และ DTH จึงแสดง

ภาพโครงสรางของระบบทั้งสองแบบไดดังน้ี 

 

http://www.viewcast.com/solutions/content-delivery-networks
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รูปที่ ๓ โครงสรางของการสงสัญญาณแบบ DTH 

จากรูปที่ ๓ อธิบายรายละเอียดไดวา ระบบแบบ DTH จะมีการรวม content ทั้งภาพ และเสียง โดย

การ multiplex เพื่อใหเปน MPTS : Multiple Program Transport Stream และสง TS ดังกลาวไปกับ

โครงขายดาวเทียม DVB-S/S2 จากน้ันผูใชปลายทาง DTH สามารถรับสัญญาณโดยไดรับเปน MPTS 

แตอยางไรก็ตาม MPTS ถูกสงเพื่อให DTH เทาน้ัน ไมสามารถใชสําหรับการ นําออกอากาศใหมจาก

เครื่องสงสัญญาณ ในระบบ DVB-T2 หากไมทําการดัดแปลงที่ สถานีสงยอย  เชน คา  SI / PSI อัตราบิต  ฯลฯ

แลวมาตรฐาน MPTS ยังไมรองรับการดําเนินงาน SFN ในระบบ DVB-T2 อีกดวย 

สวนรูปที่ ๔ แสดงโครงสรางของการสงสัญญาณแบบ DVB-T2 สามารถอธิบายการทํางานไดวา เมื่อ

ทําการรวม content ทั้งภาพ และเสียง โดยการ multiplex เพื่อใหเปน MPTS แลวจะนํา MPTS เขารหัสโดย 

protocol ของ T2-MI ซึ่งเปน Protocol ของการสงสัญญาณในระบบ DVB-T2 จะถูกสงกระจายสัญญาณ

ออกเปน T2-MI Stream บนโครงขายดาวเทียม DVB-S/S2  จากน้ันทาง สถานีสงสัญญาณจะรับ T2-MI 

Stream มาสงออกอากาศบนโครงขาย DVB-T2 แตปญหาที่เกิดข้ึนคือ ระบบแบบ DTH จะไมสามารถรับ และ

อาน T2-MI Stream ได 
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รูปที่ ๔ โครงสรางของการสงสัญญาณแบบ DVB-T2 

จึงมีแนวทางแกปญหาเบื้องตนคือ เน่ืองจากระบบทั้งสองมี protocol ที่แตกตางกัน จึงทําการรวม

โครงสรางของทั้งสองแบบเขาดวยกัน แสดงไดดังรูปที่ ๕ แตเปนการซ้ําซอนในสวนของการสงข้ึนโครงขาย

ดาวเทียม ซึ่งสงผลใหมีคาใชจายที่สูงมาก 

 

 

รูปที่ ๕ การรวมโครงสรางของ DTH และ DVB-T2 

จึงเกิดความตองการใหมสําหรับการรวมโครงสรางทั้งสองระบบเขาดวยกันเพื่อสงออกอากาศ 

(Requirements for combining DVB-T2 distribution with DTH) ดังน้ี 

• ไมตองมีการซ้ําซอนของ content ที่จะสงดวยโครงขายดาวเทียม 

• Stream ของระบบ DTH ตองสอดคลองตามมาตรฐานเพื่อใหเครื่องรับภายในพื้นที่
สามารถรับได  
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• stream ของ T2 จะตองรองรับและสอดคลองกับมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน
ในระบบ DVB-T2 

• ตองมีการรองรับการใชงาน SFN สําหรับโครงขาย DVB-T2 SFN/MISO networks  

• รองรับการทํางานทั้งแบบ Single PLP และ Multiple PLP  

• ใชแถบความถ่ีลดลง 

• มีการ Update ตาราง SI สําหรับโครงขาย DVB-T2 (ซึ่งแตกตางจาก SI เพื่อ DTH)  

• สามารถรองรับ การเขารหัสเมื่อสงสัญญาณในระบบ DTH เชน BISS  
 
ทั้งน้ี จึงเกิดใหมีการออกแบบโครงสรางสําหรับ 2 ระบบ ดังรูปที่ ๖ คือเมื่อทําการรวม content ทั้งภาพ และ
เสียง โดยการ multiplex เพื่อใหเปน MPTS จากน้ันนําเขา T2-Gateway เพื่อใส T2-MI Marker แลวจึงสง
สัญญาณข้ึนดาวเทียม ซึ่ง stream ที่สงไปก็จะเปน MPTS+ T2-MI Marker ในสวนทางดานรับ Direct to 
home ก็สามารถรับไดเลย สวนสถานีสงก็สามารถรับไดแตจะตองมีการถอด T2-MI ดวย T2-EdgeDTH กอน 

 

รูปที่ ๖ การรวมโครงสรางของ DTH และ DVB-T2 ที่เหมาะสม 

 
สรุปวาการใชโครงสรางที่มีลักษณะหลังสุดเปนหนทางที่เหมาะสมสําหรับระบบผสานการทํางานระหวาง DVB-
T2 และ DTH เน่ืองดวยเหตุผลที่วา 

- สามารถใชแถบความถ่ีไดอยางเหมาะสม เพราะใชเพียงการกระจายสัญญาณจาก Satellite 
ตัวเดียวสําหรับ DTH และ T2-MI 

- รองรับการทํางานที่สอดคลองกับ DVB-T2 และ SFN 
- มีลักษณะการต้ังคาที่ยืดหยุน เพราะรองรับการปรับบิตเรต การ update SI หรือการเขารหัส

แบบ BISS 
- ลกคาใชจายในการสงออกอากาศ  
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“Emergency Warning System Video-based Alert Insertion” 

 บริษัท ENENSYS เสนอแนวทางสาํหรับระบบการแจ้งเตือนภัยพิบติั (EWS Alert) ซึง่ระบบเตือนภัยดงักลา่วจะ

เป็นมาตรฐานของการให้บริการโทรทศัน์ ที่จะต้องมีการแจ้งเตือนโดยจะเป็นการแจ้งเตือนแบบรายการสด หรือเป็นการอดั

รายการไว้ลว่งหน้าก็ได้  

 โดยในทางปฏิบติัแล้ว เม่ือเกิดเหตกุารณ์ฉกุเฉิน  รายการปกติจะถกูแทนที่ด้วยการแจ้งเตือน EWS เม่ือมีการ

กระตุ้นไปที่ตวั triggered และระบบแจ้งเตือนดงักลา่วยงัสามารถเลอื กเฉพาะพืน้ที่ ที่เกิดเหตกุารณ์ฉกุเฉินได้ เช่น เม่ือ

เกิดสนึามิ ระบบจะทําการเตือนเฉพาะภาคใต้ เป็นต้น โดยระบบการแจ้งเตือนนีมี้ข้อดี คือ สามารถใช้เคร่ืองรับตาม

มาตรฐานได้แบบทัว่ไปรับได้เลย ทัง้ภาพ เสยีง และกราฟฟิกอื่นๆ   

 

 

 

รูปที่ ๗ แสดงการแจงเตือน EWS ดวย Trigger 

 

(๓) Going Beyond HD: Opportunities and Challenges 

 ในปจจุบันเทคโนโลยีการถายทอดสัญญาณโทรทัศนมีวิวัฒนาการกาวหนาอยางรวดเร็วนับต้ังแตยุค
เริ่มตนที่ไดเริ่มมีการถายทอดสัญญาณโทรทัศน จากภาพที่ ๑ แสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการดังกลาวต้ังแตยุค
แรกเริ่มที่เป นการถายทอดโทรทัศน ภาคพื้นดิน ในระบบแอนาลอก (Analog TV Transmission) 
ซึ่งในยุคนั้นสัญญาณโทรทัศนที่มีการถายทอดใหประชาชนไดรับชม  เปนเพียงสัญญาณ ภาพขาว-ดํา (Black & 
White) ซึ่งสัญญาณดังกลาวมีคุณภาพคอนขางตํ่ามากเมื่อเทียบกับสัญญาณโทรทัศนในระบบเดียวกันใน
ปจจุบัน หรือเมื่อเทียบกับการสงสัญญาณโทรทัศนในระบบดิจิตอล (Digital TV Transmission)  
 ตอมาไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการสงสัญญาณโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบแอนาลอกใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึนโดยสัญญาณโทรทัศนไดถูกพัฒนาใหเปนสัญญาณภาพสี (Color) ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่นิยมใช
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กันอยางกวางขวาง เชน ประเทศไทย ซึ่งไดเลือกใชระบบสงสัญญาณโทรทัศนดังกลาวเปนแบบ PAL ตามกลุม
ประเทศยุโรป การสงสัญญาณโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบแอนาลอกถูกใชมาอยางยาวนาน จนกระทั่งโลกได
กาวเขาสูยุคของการสื่อสารแบบดิจิตอล (Digital Communication) ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวาการสงขอมูลใน
ระบบดิจิตอลน้ันมี ขอดีกวาระบบแอนาลอกมาก ปจจุบัน กิจการโทรทัศน ในหลายประเทศทั่วโลกไดมีการ
เปลี่ยนระบบสงสัญญาณโทรทัศนภาคพื้นดินจากแอนาลอกมาเปนระบบดิจิตอลซึ่งรวมถึงประเทศไทยดวย โดย
แรกเริ่มสัญญาณโทรทัศนในระบบดังกลาว เปนแบบความคมชัดปกติ (Standard Definition: SD) ซึ่งตอมา
เมื่อเทคโนโลยีการบีบอัดไฟล (Coding) มีประสิทธ ิภาพมากข้ึนจึงไดมีการสงสัญญาณโทรทัศนแบบความคมชัด
สูง (High Definition: HD) เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา International Telecommunication Union หรือ 
ITU ไดกําหนดใหประเทศสมาชิกมีการเปลี่ยนผานจากระบบแอนาลอกไปเปนระบบดิจิตอล ทําใหหลาย
ประเทศไดเริ่มมีการเปลี่ยนผานระบบดังกลาวแลว แตในขณะเดียวกันน้ันกลุมประเทศที่ไดทําการเปลี่ยนผาน
ระบบดังกลาวเสร็จสมบูรณแลว เชน ญี่ปุน เกาหลีใต เปนตน ก็ไดมีการพัฒนาเทค โนโลยีการสงสัญญาณ
โทรทัศนอยางตอเน่ือง ซึ่งในปจจุบันกลุมประเทศดังกลาวไดมีการสงสัญญาณโทรทัศนที่มีความคมชัดสูงข้ึนไป
กวาเดิม ที่เราเรียกกันวา Ultra High Definition TV: UHDTV โดยเทคโนโลยีดังกลาวมี Resolution ในระดับ 
4K และ Resolution 8K ก็อยูในระวางการทดลองออกอากาศ ซึ่งอาจเปนมาตรฐานใหมในอนาคตอันใกลน้ี  
 

 
 

ภาพท่ี ๑ Background of Broadcasting Television 
 เมื่อกลาวถึงมาตรฐานความความคมชัด เชน ระดับ SD, HD หรือ UHD น้ัน เปนที่ทราบกันดีอยูแลว
วา ย่ิงความคมชัดของเน้ือหา (Content) มีมากเทาไหรย่ิงทําใหขนาดของเน้ือหาดังกลาวมีขนาดที่ใหญมากข้ึน
ตามไปดวย เน่ืองจากผูผลิตเน้ือหาจะตองใสใจในเรื่องของรายละเอียดตางๆ ใหสมจริง แตเน่ืองจากในการสง
สัญญาณโทรทัศนภาคพื้นดินมีขอจํากัดที่ทราบกันดี ไมวาจะเปนในเรื่องของ Bandwidth ที่มีใชอยาง จํากัด 
หรือในเ รื่องของ  Streaming ที่มีขอจํากัดในเรื่องของค วามเร็วอินเตอรเน็ตที่มีจํากัดเชนกัน ดังน้ันจึงมี
เทคโนโลยีอีกแบบหน่ึงที่เขามาจัดการกับปญหาดังกลาว ซึ่งก็คือการบีบอัดสัญญาณภาพและเสียง (Coding) 
เทคโนโลยีดังกลาวที่เปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย เชน มาตรฐาน MPEG ที่ได
มีการพัฒนาอยางตอเนื่องไมวาจะเปน  MPEG -2 ที่นิยม ใชกับเน้ือหาที่เปน SD สวน MPEG -4 
ที่มีประสิทธิภาพในการบีบอัดที่ดีกวาจึงถูกนํามาใชกับเนื้อหาที่เปน HD  
 แตถึงอยางไรก็ตาม ทั้ง MPEG -2 และ MPEG -4 ก็ไมมีประสิทธิภาพที่เพียงพอเมื่อนําไป ใชบีบอัด
เน้ือหาที่ใหบริการในกิจการโทรทัศนที่มี Resolution สูงระดับ 4K และ 8K อยาง UHDTV ได จึงไดมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีการบีบอัดข้ึนมาใหม คือ HEVC ดังรายละเอียดที่ไดสรุปไวใน Session ที่ผานมา ซึ่งมี
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ประสิทธิภาพดีกวา MPEG-2 และ MPEG -4 ดังแสดงใหภาพที่ ๒ และภาพที่  ๓ โดยสามารถนําไป ใชกับ 
UHDTV ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  

 
ภาพท่ี ๒ เปรียบเทียบประสิทธิภาพมาตรฐานการบีบอัด ระหวาง MPEG-2 และ MPEG-4 และ HEVC   

 

 
 

ภาพท่ี ๓ การนําเอา HEVC ไปใชกับเนื้อหาที่มคีวามคมชัดสูงกวา HD ในระบบที่มี Banwidth จํากัด 
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 ภายหลังจากที่ประสบค วามสําเร็จในการสงสัญญาณโทรทัศนที่มีความละเอียดคมชัดในระดับ HD 
เกาหลีใตก็ไดเริ่มทําการทดลองออกอากาศสําหรับเน้ือหาที่มีความคมชัดระดับ 4K ดังแสดงไดอะแกรมในภาพ
ที่ ๔ โดยแบงเปน ๒ เฟส เฟสแรกสงสัญญาณฯ ที่มีความคมชัดในระดับ 4K 30P ในป ค.ศ. ๒๐๑๒ และเฟสที่
สองทดลองสงสัญญาณ 4K 60P ในป ค.ศ. ๒๐๑๓ เพื่อคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น การทดลองในเฟสแรกยังถือไดวาเปน
ครั้งแรกของโลก และภายหลังจากการทดลองทั้งสองเฟสน้ีแลว เกาหลีใตยังมีแผนที่จะทดลองสงสัญญาณ 4K 
60P ในรูปแบบของโครงขายความถ่ีเดียว (Single Frequency Network: SFN) ในป ค.ศ. ๒๐๑๔ อีกดวย 
 
ตารางที่ ๑ ขอมูลเบื้องตนการทดลองออกอากาศสําหรับเน้ือหา 4K ในเฟสที่ ๑ และเฟสที่ ๒ ของเกาหลีใต 

เฟสที่ ๑ (ค.ศ. ๒๐๑๒) เฟสที่ ๒ (ค.ศ. ๒๐๑๓) 
4K 30P Trial On-Air 4K 60P Trial On-Air 
Tx Scheme 

• DVB-T2 256QAM, 6MHz Bandwidth 

• Power/ Frequency: 100W/ 785MHz 

Tx Scheme 

• Various System Parameters 

Codec System 

• HEVC Encoding/ MPEG-2 TS 

• 4K 30P Content Production 

• Real Time Decoding & 4K 30P Display 

Codec System 

• 4K 60P Content Production 

• 4K 60P Display 

 

 
 

ภาพท่ี ๔ ไดอะแกรมสําหรับการทดลองออกอากาศเน้ือหาที่มีความคมชัดระดับ 4K ของเกาหลีใต 
โดยจากภาพที่ ๔ ไดมีการกําหนดคาพารามิเตอรตางๆ ของระบบสงสัญญาณดังกลาวดังตารางที่ ๒ 
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ตารางท่ี ๒ คาพารามิเตอรที่กําหนดไวในการทดลองสงสัญญาณตามภาพที่ ๔ 
 1st Experiment 2nd Experiment 
Specification DVB-T2 
Channel Bandwidth 6MHz 
FFT Size 32K mode 
Guard Interval Length 1/128(37us) 
Symbol Mapping 256QAM 64QAM 
FEC Code Rate 5/6 4/5 
Bit Rate 36.9Mbps 26.55Mbps 
 
 นอกจากประเทศเกาหลีใตที่ไดมีการทดลองสงสัญญาณสําหรับ UHDTV แล ว ประเทศญี่ปุนเปนอีก
หน่ึงประเทศที่ไดมีการทดลองในลักษณะดังกลาว หากแตญี่ปุนไดทําการทดลองสําหรับเน้ือหาที่มีความคมชัด
ระดับ  4K ที่ถือวาประสบความสําเร็จคือ การถายทอดสดฟุตบอล FIFA Confederation Cup และ
นอกจากน้ันยังไดเริ่มทําการทดลองระดับ  8K (Super Hi-Vision broadcasting: SHV) ซึ่งเปนมาตรฐานที่สู ง
กวา 4K  
 ญี่ปุนเปนอีกหน่ึงประเทศช้ันนําที่มีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสาร และไดใหความสนใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสงสัญญาณโทรทัศนมาต้ังแตในอดีต ดังแสดงในภาพที่ ๕ ซึ่งไดเริ่มต้ังแตป ค.ศ. ๑๙๓๐ 
ดวยการสรางหองทดลองคนควาวิจัยทางดานเทคนิค ถัดมาในป ค .ศ. ๑๙๕๓ ก็ไดเริ่มดําเนินการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และถึงแมวาปจจุบันน้ีญี่ปุนไดทําการปดระบบแอนาลอกและเขาสูยุคของ
การสื่อสารแบบดิจิตอลแบบเต็มตัวแลว พวกเขาก็ยังไมหยุดที่จะพัฒนาเทคโนโลยีทางดานน้ี โดยมีแผนที่จะสง
สัญญาณที่มีคุณภาพเปน SHV ภายในป ค.ศ. ๒๐๒๐ อีกดวย 

 

 
 

ภาพท่ี ๕ ประวัติศาสตรทางดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนของประเทศญี่ปุน 
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 เน่ืองจาก SHV มีความละเอียดของเน้ือหาที่สูงมาก ดังน้ันเครื่องรับโทรทัศนที่จะรองรับจะตองมีความ
ละเอียดถึง ๓๓ ลานพิกเซล ซึ่งใหญกวาเค รื่องรับโทรทัศนระดับความคมชัดสูง (HDTV) ถึง ๑๖ เทา และมี
ระบบสัญญาณเสียงเปนแบบ 22.2 Multichannel Sound System ดังแสดงในภาพที่ ๖ อีกทั้งยังมีมุมมอง
กวางถึง ๑๐๐ องศา ระยะการมองเปน ๐.๗๕ เทาของความสูงของเครื่องรับโทรทัศน 
  และจําเปนตองมีการพัฒนาเทคโนโลยีของกลองสําหรับถายภาพเคลื่อนไหวใหรองรับกับเทคโนโลยี 
SHV ดวย ซึ่งในปจจุบันนี้ญี่ปุนก็สามารถสรางกลองดังกลาวไดสําเร็จแลว แสดงตัวอยางของกลองดังภาพที่ ๗ 
 

 
 

ภาพท่ี ๖ ตัวอยางแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติของเครื่องรับโทรทัศนสําหรับ SHV  
 

 

 
 

ภาพท่ี ๗ ตัวอยางกลองถายภาพเคลื่อนไหวสําหรับ SHV ที่มีในปจจุบัน 
 
 จาก Road map ในภาพที่ ๕ ญี่ปุนไดคาดหวังวาจะสามารถใหบริการ โทรทัศนที่เปน  SHV (7630 x 
4320: ITU-R BT. 2020) ไดภายในป ค.ศ. ๒๐๒๐ ดังน้ันพวกเขาจึงไดเริ่มทดลองการใหบริการดังกลาวผาน 
Platform ตางๆ เช น ในป  ค.ศ. ๒๐๑๒ ไดทําการถาย ทอดกีฬาโอลิมปกที่ประเทศอังกฤษโดยใชเทคโนโลยี 
SHV ในการถายทอด และทําการสงสัญญาณผานระบบไอพี (SHV IP Transmission) จากประเทศอังกฤษไป
ยังประเทศญี่ปุน ดังแสดงในภาพที่ ๘ และถัดมาในป ค .ศ. ๒๐๑๓ ก็ไดเริ่ม ใหบริการเน้ือหาระดับ SHV ผาน
กิจการโทรทัศนทางสาย (Cable TV ) ดังแสดงในภาพที่ ๙  และในปน้ี (ค.ศ. ๒๐๑๔ ) พวกเขาไดเริ่มทดลอง
ใหบริการ SHV ผานโครงขายโทรทัศน  ผานดาวเทียม (Satellite TV) และโครงขายโทรทัศนภาคพื้นดิน 



 

ABU Digital Broadcasting Symposium 2014 17 

(Terrestrial TV) โดยทําการบีบอัดเน้ือหาดวย HEVC กอนจะทําการ Uplink 
จากสถานีภาคพื้นดินไปยังดาวเทียม ซ  ึ่งในเบื้องตนน้ี SHV ๑ ชองรายการจะใช ๑ Transponder ในการสง
สัญญาณ ดังแสดงในภาพที่ ๑๐ และสําหรับการใหบริการบนโครงขายโทรทัศนภาคพื้นดินน้ันพวกเขาได
ทดลองสรางโครงขายเล็กๆ ที่มีรัศมีประมาณ ๒๗ กิโลเมตร โดยสถานีสงที่มีกําลั งสงเพียง ๑๐ วัตต  
Modulation เปน 4096QAM ออกอากาศในทั้ง ๒ โพลาไลซ มี Data rate ประมาณ 91.8 Mbps ที่ 
Bandwidth 6 MHz ดังแสดงในภาพที่ ๑๑ 
 

 
ภาพท่ี ๘ SHV IP Transmission (Olympic 2012) 

 

 
 

ภาพท่ี ๙ ไดอะแกรมการใหบริการ SHV ผานโครงขายโทรทัศนทางสายของประเทศญี่ปุน 
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ภาพท่ี ๑๐ ไดอะแกรมการทดลองใหบริการ SHV บนโครงขายโทรทัศนผานดาวเทียมของประเทศญี่ปุน 
 
 

 
 

ภาพท่ี ๑๑ ไดอะแกรมการทดลองใหบริการ SHV บนโครงขายโทรทัศนภาคพื้นดินของประเทศญี่ปุน 
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ภาพท่ี ๑๒ ตัวอยางเครื่องรับโทรทัศน SHV 
 

 ที่กลาวมาในขางตนของ Session น้ีเปนเรื่องของเทคโนโลยีการสงสัญญาณที่มีระดับความคมชัดที่สูง
กวาระดับ HD ใน Platform ตางๆ โดยใชมาตรฐานการบีบอัดที่เรียกวา HEVC ซ  ึ่งถือเปนมาตรฐานที่
เหมาะสมกับคุณภาพสัญญาณภาพที่มีความละเอียดสูง แตถึงอยางไรก็ตาม การที่จะสงสัญญาณโทรทัศนที่ มี
ความคมชัดสูงกวาระดับ HD ไมใชแคการพัฒนาคุณภาพของสัญญาณภาพใหมีความคมชัดสูงแลวสงไปถึง
ผูรับบริการเพียงอยางเดียว แตเทคโนโลยีของเสียงก็ตองพัฒนาควบคูกันไปกับเทคโนโลยีการถายทํา
ภาพเคลื่อนไหวดวย อยางที่ไดกลาวไปแลววาเทคโนโลยีของเสียงที่มีความเหมาะ สมกับ SHV น้ันควรจะเปน 
22.2 Multichannel ซึ่งตอไปน้ีจะกลาวถึงเทคโนโลยีทางดานเสียงบาง 
 MPEG-H 3D Audio เปนมาตรฐานสําหรับสัญญาณเสียงในยุคตอไปของมาตรฐานการใหบริการ
โทรทัศน เชน DVB, ATSC และอีกหลายมาตรฐาน เปนตน  
 เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพเสียงของมาตรฐานตางๆ ดังภาพที่ ๑๓ ซึ่งไดทําการเปรียบเทียบระหวางเสียง 
Stereo, 5.1 Surround, 5.1+4H, 5.1+4H Active Dmx และ 22.2 3D เราจะเห็นไดวา 22.2 3D ซึ่งเปน
มาตรฐานที่ประเทศญี่ปุนไดเลือกใชกับ SHV มีคุณภาพที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับรูปแบบอื่น  

 
ภาพท่ี ๑๓ เปรียบเทียบคุณภาพสัญญาณเสียงตาง  ๆ
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แตถึงแมวาเสียงแบบ 22.2 Channel จะเปนรูปแบบเสียงที่มีคุณภาพดีที่สุดเมื่อเทียบกับรูปแบบอื่นๆ ในภาพ
ที่ ๑๓ แตก็ตองการ Bitrates ที่คอนขางสูงมากเมื่อเทียบกับเสียงรูปแบบอื่นๆ เชนกัน ดังตารางที่ ๓ 
ตารางท่ี ๓ แสดงการเปรียบเทียบถึงความตองการ Bitrates ของเสียงแตละแบบ 

Bitrates (kbps) Good Recommended Excellent 
24 Channels (eg. 22.2) 256 512 512-1200 
12 Channels (eg. 10.2, 11.1) 192 320 320-600 
5.1 Channels 96 160 128-256 
2.0 Channels 32 64 64-128 
 
โดยสรุป MPEG-H 3DA ถือวาเปนมาต รฐานที่มีความเหมาะสมที่สุดกับมาตรฐาน HEVC สําหรับ HDTV/ 
UHDTV สําหรับมาตรฐานทางดานโทรทัศนไมวาจะเปน DBV-T/C/S, ATSC, ISDB และอื่นๆ และ ยังรวมไป
ถึงการบริการทางดาน Mobile ไมวาจะเปน DVB-T2(H), ATSC-SH, ISDB-Tmm 4G, 5G และอื่นๆ ดวย ใน
ปจจุบัน และมาตรฐาน MPEG-H 3DA ยังเปนที่ตองการในเชิงพาณิชยสําหรับมาตรฐานในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนในอนาคตอีกดวย  
 จากบทสรุปใน Session น้ีเราจะเห็นไดวาในอนาคตอันใกลน้ีเราสามารถกาวไปสูยุคของการใหบริการ
โทรทัศนที่มีความคมชัดสูงในระดับ UHDTV ได และการที่จะกาว ไปสูเปาหมายดังกลาวไดน้ัน ตองอาศัยการ
พัฒนาเทคโนโลยีในหลายๆ ดานที่เกี่ยวของใหกาวไปสูเปาหมายดวยกัน ไมวาจะเปนเทคโนโลยีการถายทํา
ภาพเคลื่อนไหวที่มีระดับความคมชัดสูง เทคโนโลยีทางดานระบบเสียงใหมีความสมจริงมากย่ิงข้ึน รวมไปถึง
ระบบสงสัญญาณโทรทัศนที่มีประสิทธิภาพดวยเชนกัน  

 
(๔) Effective Business Solutions for The Evolving Media Market 

HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) 
 HbbTV คือการใหบริการโทรทัศน และวิทยุแบบผสมผสานระหวางการ Broadcast และ Internet 
Broadband โดยจะใหบริการทั้งสอง Platform พรอมๆ กัน และสามารถโตตอบกันไดระหวาง Broadcaster 
กับ User ดังภาพที่ ๑๔ และภาพที่ ๑๕ ซึ่งมีความแตกตางจาก IPTV ที่ใหบริการผานทาง Internet เพียง
อยางเดียว ซึ่ง IPTV น้ันมีความคลายคลึงกับการใหบริการโทรทัศนทางสาย (Cable TV) มากกวา  สําหรับ 
HbbTV นั้น ETSI (European Telecommunications Standards Institute) ไดจัดทํามาตรฐานเมื่อป ค.ศ. 
๒๐๑๐ คือ ETSI TS 102.796 v1.1.1 ซึ่งมาตรฐานดังกลาวจะอธิบายวาทําอยางไรที่จะทําใหการรวมกัน
ระหวาง Broadcast และ Broadband ประสบความสําเร็จ  
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ภาพท่ี ๑๔ โครงสรางสถาปตยกรรมของ HbbTV  
 
 

ขอกําหนดทางเทคนิคของ HbbTV น้ันสรางข้ึนมาจากรากฐานของมาตรฐานอื่นๆ ที่มีอยู และ 
Web technologies ของ HbbTV ก็คอนขางใหญอยูบนรากฐานของ Open standard เชน CE-HTML, 
Open IPTV, DVB และ W3C ดังแสดงในภาพที่ ๑๖ 

 
 

ภาพท่ี ๑๕ HbbTV โดยการผสมผสานระหวาง Satelite และ Broadband 
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ภาพท่ี ๑๖ ไดอะแกรมของ HbbTV Standard 

 
เน่ืองจาก HbbTV นั้นมีความแตกตางจากการใหบริการโทรทัศนแบบทั่วไป ซึ่ง HbbTV สามารถใสขอความ
ตางๆ หรือโฆษณากอนออกอากาศไดโดยใช HbbTV Inserter ดังแสดงในภาพที่ ๑๗ 
 

 
ภาพท่ี ๑๗ อธิบายการแทรกขอความของ HbbTV โดยใช Inserter 

จากภาพที่ ๑๘ แสดงใหเห็นวา HbbTV ไดใหบริการกันอยางแพรหลายนกลุมประเทศในยุโรป ซึ่งมีทั้งประเทศ
ที่ใหบริการแลว กลุมที่ยังทําการทดสอบ โดยที่การ Hybrid ของแตละประเทศน้ันอาจมีความแตกตางกัน
ออกไปเน่ืองจากเห็น ผลทางดานการตลาดที่ตางกัน และก็ยังมีบางกลุมประเทศ เชน อิตาลี อังกฤษที่ใช
มาตรฐานที่แตกตางกันออกไป แตก็ยังมีเปาหมายและแนวทางการใหบริการ HbbTV 
ที่เหมือนกันกับประเทศอื่นๆ 
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ภาพท่ี ๑๘ แสดงใหเห็นกลุมประเทศยุโรปที่ไดมีการใหบริการ HbbTV  

 
สําหรับภาพที่ ๑๙ ภาพที่ ๒๐ ภาพที่ ๒๑ เปนตัวอยางของ HbbTV ในประเทศตุรกี จากตัวอยางจะเห็นไดวา
ผูชมสามารถเลือกรับชมเน้ือหาบน HbbTV ไดหลากหลาย การใหบริการไดถูกจัดเรียงตามหมวดหมูซึ่งมีความ
สะดวกสบายตอผูใชงาน ในระหวางที่รับชมรายการโทรทัศนบน HbbTV ผูชมยังสามารถ เลือกรับขอมูล
ขาวสารอื่นๆ ที่ทาง Broadcaster ใหบริการ เชน พยากรณ สภาพอากาศ เปนตน หรือแมกระทั่งตองการรับ
ขอมูลที่ตองการทราบเพิ่มเติมไปจากที่ถายทอดก็สามารถเลือกดูได เชน ตองการทราบประวัติของนักฟุตบอล
ขณะรับชมฟุตบอลอยูก็สามารถทําไดรวดเร็ว 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี ๑๙ ตัวอยาง HbbTV 
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ภาพท่ี ๒๐ ตัวอยาง HbbTV 

 

 
 

ภาพท่ี ๒๑ ตัวอยาง HbbTV 
 

 สําหรับเทคโนโลยีการใหบริการโทรทัศนและวิทยุที่กาวหนาไปอยางรวดเร็ว ในมุมมองทางดาน
วิศวกรรมถือไดวาเปนสิ่งที่วิศวกรหรือนักวิจัยพัฒนาทุกคนต่ืนเตนที่ไดเห็นการเติบโตของเทคโนโลยีดังกลาว ไม
วาจะเปน HDTV, UHDTV หรือ HbbTV ลวนแลวแตเปนสิ่งที่คอนขางใหม แตในมุมมองของธุรกิจ หรือมองใน
เชิงของพานิชน้ัน เทคโนโลยีตางๆ ที่เชนที่ไดกลาวมาอาจจะไมประสบความสําเร็จ เน่ืองจากนักลงทุนจะตอง
วิเคราะหปจจัยหลายๆ อยางกอนที่จะลงทุน วามีโอกาศประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด เชน การที่จะ
ลงทุนใหบริการ UHDTV อาจจะตองดูวาพื้นฐานการรับชมของประชาชนในพื้นที่ๆ ใหบริการมีความตองการ 
UHDTV มากนอยแคไหนเมื่อเทียบกับการใหบริการโทรทัศนระบบเดิม 
ประชาชนในแตละชวงวัยนิยมบริโภคขอม  ูลขาวสารจากสื่อไ หนบาง เปนตน ซึ่งในบางครั้งผลการวิเคราะห
ปจจัยเหลาน้ันอาจสรุปไดวาทิศทางของเทคโนโลยีการใหบริการโทรทัศนจะไปทางดานไหน บางทีการ
ใหบริการโทรทัศนในระบบเดิมอาจจะยังเปนที่นิยมสําหรับยุคตอไปก็ได หรือคําตอบที่ไดหลังจากการวิเคราะห
ขอมูลตางๆ แลวอาจจะไมใชทั้ง Traditional TV หรือ UHDTV ซึ่งอาจจะเปน Platform อื่น เชน HbbTV ก็
ได  
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 สําหรับประเทศไทยน้ัน การพัฒนาเพื่อไปใหถึงเทคโนโลยีดังกลาวใน Session ที่ ๒ และ ๓ น้ันเปนสิ่ง
ที่นาสนใจ ถึงแมวาในปจจุบันกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนในประเทศไทยกําลังอยู ในยุคที่เปลี่ยน
ผานจากระบบแอนาลอกไปสูยุคของดิจิตอลก็ตาม แตหลายประเทศไมวาจะเปน เกาหลีใต ญี่ปุน หรือประเทศ
ในกลุมทวีปยุโรปก็ไดแสดงใหเห็นแลววา สามารถประสบความสําเร็จไดหากไดเริ่มทําการพัฒนาเทคโนโลยี
ดังกลาวอยางจริงจัง   
 
(๕) Future of Media  Content 

Chairman : Haji Sayed Munawar Sayed Mustar, TV Host 

 ตัวแทนจากแตละประเทศไดนําเสนอเกี่ยวกับเน้ือหารายการที่จะเกิดข้ึนตอไปในอนาคต 

   เห็นไดวา interactive TV และ IPTV ซึ่งเปนเทคโนโลยีใหมที่นาจับตามอง ทางประเทศญี่ปุนได

นําเสนอถึงเปนรายการโทรทัศนสําหรับเยา วชน ซึ่งเปนโทรทัศนระบบโทรทัศนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

(IPTV) โดยผูชมจากทางบานสามารถเลมเกมกับทางรายการไดแบบ real-time ซึ่งจากผลสํารวจพบวามีผล

ตอบรับที่ดีจากผูรับชมรายการ ผูชมใหความเห็นวารูสึกมีความสุข ทั้งน้ีเน้ือหารายการที่ดีน้ันควรมี

องคประกอบสําคัญคือ ผูผลิตรายการที่ความความคิดสรางสรรค ภาษาที่ใชเขาใจงาย  

นอกจากน้ีผลการศึกษาทางการตลาดในการซื้ออุปกรณอิเลคทรอนิคสของประเทศมาเลเซีย ใน

ปจจุบันพบวามีการซื้อสมารทโฟนเปนสวนใหญ และไดนําเสนอ HyppTV ซึ่งเปนแอปพลิเคช่ันที่ใชในการ

รับชมชองรายการผานเครือขายอินเตอรเนตซึ่งเปน interactive TV เริ่มโดยปจจุบันมีชองรายการอยูทั้งหมด

ถึง ๔๘ ชองรายการ ซึ่งจะมีการพัฒนาตอไปอีกในอนาคตไดแกการเพิ่มชองรายการที่เปนชองรายการชุมชม  

และ premium live sport ใหมากข้ึน รวมไปถึงการเพิ่มการพากยเสียงและใสคํา บรรยายเปนภาษาทองถ่ิน 

และเพิ่มเน้ือหารายการที่เปนมาตรฐานความคมชัดสูง(HD)ใหมากข้ึน 

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศเกาหลี ต้ังแตอดีตมาถึงปจจุบัน จากเดิมที่

เคยฟงเพลงจากการซื้อแผน CD เปลี่ยนมาเปนการรับชมผานทางระบบอินเตอรเนต และเกี่ ยวกับการใชงาน

อินเตอรเนตในประเทศเกาหลีเริ่มต้ังแตป ค.ศ. ๑๙๙๔ พบวามีการใชงานอินเตอรเนตกันอยางแพรหลายมาก 

ในปจจุบันน้ีนักรอง วงดนตรีเปนที่นิยมและช่ืนชอบกันมากเน่ืองจากสามารถเขาถึงและรับชมสื่อไดงายข้ึนเชน

การรับชมผานอินเตอรเนต ,youtube และพบวาในปจจุบันน้ันเปนโลกของการใชงานแบบ mobile ที่คนสวน

ใหญนิยมใช smartphone ใชงานอินเตอรเนตผาน Wifi และระบบ LTE 

Interactive TV คือ บริการทีวีรูปแบบใหมที่ทําการสงสัญญาณดิจิตอลมัลติมีเดียผานระบบ IP Network 

หรือระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ซึ่งใน ปจจุบั นเปนที่นิยมในหลายประเทศ ไมวาจะเปน อังกฤษ ฝรั่งเศส 

เบลเยียม ฮองกง สิงคโปร ญี่ปุน ไตหวัน และเกาหลีใต โดยมีจํานวนผูใหบริการมากกวา 30 รายทั่วโลก และ

นับวันก็มีแนวโนมที่จะเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง 
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 จุดเดนของบริการ Interactive TV คือ ทําใหผูใชงานมีอิ สระในการกําหนดรูปแบบการรับชมไดตามความ

ตองการของแตละบุคคล โดยไมตองยึดติดอยูกับผังเวลาการออกอากาศอีกตอไป นอกจากน้ี ยัง เปดโอกาสให

ผูใชบริการไดมีสวนรวมกับรายการ ที่กําลังรับชมอยู เชน สง SMS เพื่อโหวตหรือแสดงความคิดเห็น , เลนเกม

ชิงรางวัลในรายการ, คนหาขอมูลการจราจรกอนออกจากบาน, จองต๋ัวละครเวทีรอบปฐมทัศนไดกอนใคร เปน

ตน นับวาเปนนวัตกรรมใหมที่กําลังจะเขามาปฏิวัติรูปแบบการรับชมของผูชมจากการเปนแคฝายรับมาเปน

ฝายรุกอยางแทจริง 

Internet Protocol Television หรือ IPTV คือการนําเอาเทคโนโลยีโทรทัศนมาประยุกตใช ซึ่งแตเดิมการ

เผยแพรที่เรารูจักกัน น่ันคือการเผยแพรสัญญาณภาพและเสียงผานทางคลื่นความถ่ี แตสําหรับ IPTV น้ันคือ

การนําเอาเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงผานเครือขายบรอดแบนดที่ครอบคลุมอยูทั่วประเทศ  

จุดเดนของบริการ IPTV   คือ นอกจากจ ะเปนอีกหน่ึงชองทางในการนําเสนอสื่อ ใหสามารถรับชมรายการ

ตางๆ ไดอยางงายดายจากอุปกรณหลายชนิด อาทิ สมารทโฟน แท็บเล็ตหรือสมารททีวี เพียงอาศัยแคการ

เขาถึง ระบบบรอดแบนดอินเทอรเน็ต ในขณะที่ผูรับชมก็สามารถจัดสรร เลือกรับชม หรือบันทึกรายการโปรด

ของตัวเอง ไดในทุกเวลา ทั้งน้ีดวยคุณสมบัติขางตนที่กลาวมา ทําใหเกิดการสรางรายการรูปแบบแบบอินเตอร

แอคทีฟ ทีวี (Interactive TV) ซึ่งผูชมสามารถโตตอบและคนหาขอมูลของรายการโทรทัศนเหลาน้ันไปพรอม

กับการรับชม 

หลักการทํางานของ IPTV ทํางานโดยการรับขอมูลจากแหลงขอมูลห ลัก (Source) หรือจะเรียกวาเปน

แชนแนลที่ทําการถายทอดรายการตางๆ ทําการสงสัญญาณผานดาวเทียมหรือทางลีดไลน (Leased Line) ถูก

นํามาจัดสรรและจําแนกหมวดหมูไวยังเซิรฟเวอรเพื่อสงสตรีมมิ่งออกไปที่ CDN (Content Distribution 

Network) อีกทีหน่ึง จากน้ันจึงคอยทําการสงขอมูลจาก CDN เพื่อตอบสนองตอการเรียกใชงาน IPTV ที่ผูชม

ตองการรับชมและแนนอนวาสามารถรองรับการเขาถึงของผูชมจํานวนมากได 

(๖) Spectrum for Broadcasting – Nexus Regulation and Broadcasting 

ดร . นที ศุกลรัตน ไดใหเกียรติเปนประธานใน session และไดนําเสนอเกี่ ยวกับการเปลี่ยนผาน 

โทรทัศนภาคพื้นดินไปสูระบบดิจิตอลของประเทศไทย รวมไปถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูลชองรายการ 

ประเภทธุรกิจ ซึ่งนับวาประเทศไทยเปนเพียงประเทศเดียวที่มีการประมูลคลื่นความถ่ี  

ทานนทีไดกลาวถึงการกํากับดูแลขององคกร ซึ่งดานกระจายเสียงไมเคยมีองคกรกับกับดูแลในประเทศไทยมาก

วา ๑๕ ป ซึ่งตองใหการสนับสนุนดูแลทั้งผูประกอบการที่เปนระบบแอนะล็อก ทั้งหนวยงานของรัฐและ

หนวยงานที่ไดรับสัมปทานในชวงกอนการเปลี่ยนผาน และผูรับใบอนุญาตใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินไปสู

ระบบดิจิตอล ภายใตขอบเขตของกฎหมายกระจายเสียง 
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โครงสรางการออกใบอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินงานตามแผนการเปลี่ยนระบบไปสูโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

• จัดทํา Digital Roadmap : กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๕ 

• เลือกใชมาตรฐาน DVB-T2 เมื่อ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ 

• การกํากับดูแล ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

- ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการเปลี่ยนระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนเปนระบบดิจิตอล 

- ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบ 

  ดิจิตอล 

- ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบ      

  ดิจิตอล 

- ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

• การกํากับดูแล ใน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- ออกใบอนุญาตใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวก 

- ออกใบอนุญาตใหบริการโครงขายโทรทัศนประเภทที่ใชคลื่นความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

- ออกใบอนุญาตใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 

  (โดยการประมูลคลื่นความถ่ี) 

• การกํากับดูแล ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

- ออกใบอนุญาตใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการสาธารณะ (โดยวิธีการ   

  คัดเลือกคุณสมบัติ) 

- การดําเนินการสนับสนุนการเปลี่ยนระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนเปนระบบดิจิตอล อาทิ  

ประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๓ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับทองถิ่น 

กิจการที่ใชคล่ืน กิจการที่ไมใชคล่ืน 

บริการสาธารณะ บริการชุมชน ประเภทธุรกิจ 

การออกใบอนุญาตในกิจการกระจายเสียง  

การใหบริการ

โครงขาย 

การใหบริการส่ิงอํานวย

ความสะดวก 

การใหบริการ

โทรทัศน 

การใหบริการ

โปรแกรมประยกต 
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 เชน ใหการชวยเหลือโดยการแจกคูปองสวนลดในการซื้อเครื่องรับสัญญาณโทรทัศนภาคพื้นดินใน  

 ระบบดิจิตอลแกทุกครัวเรือน ( ๒๒ ลานครัวเรือน) 

การกํากับดูแลผูใหบริการโครงขาย 

• ตองขยายโครงขายใหสามารถครอบคลมุครัวเรือนทั้งประเทศ อยางนอยดังน้ี 
รอยละ ๕๐ ของจํานวนครัวเรือนภายใน ๑ ป นับจากวันที่ไดรับใบอนุญาต 
รอยละ ๘๐ ของจํานวนครัวเรือนภายใน ๒ ป นับจากวันที่ไดรับใบอนุญาต 
รอยละ ๙๐ ของจํานวนครัวเรือนภายใน ๓ ป นับจากวันที่ไดรับใบอนุญาต 
รอยละ ๙๕ ของจํานวนครัวเรอืนภายใน ๔ ป นับจากวันที่ไดรับใบอนุญาต 

• ตองจัดใหมีการแพรสัญญาณเพื่อใหผูใชบริการในเขตเทศบาลเมืองข้ึนไปสามารถรับสัญญาณได 
ในลักษณะการรับสัญญาณแบบพกพาภายในอาคาร (Portable Indoor Reception) 

• ตองจัดใหมีคาความจุไมนอยกวารอยละ ๒๐ ที่ใหบริการ สําหรับการใหบริการโทรทัศน 
ประเภทบริการชุมชน 

การออกแบบการประมูล 

• ใชหลักการ e-auction ทั่วไป โดยระยะเวลากากรประมูลรอบละ ๖๐ นาที และขยายเวลาครั้งละ ๕ 

นาท ี

• การเสนอราคาครั้งแรกในการประมูลจะตองเสนอราคาที่สูงกวาราคาเริ่มตน และการเสนอเพิ่มราคา

ในแตละครั้งจะตองเสนอราคาที่สูงกวาราคาที่ตนเองไดเสนอในครั้งกอนหนา โดยจะตองเสนอราคา

เพิ่มข้ึนเปนลําดับ 

• การประมูล จะแยกตามหมวดหมู 

• ราคาข้ันตํ่าของการประมูลแตละหมวดหมู 

 เด็ก เยาวชน และครอบครัว  ๑๔๐  ลานบาท 

 ขาวสารและสาระ  ๒๒๐  ลานบาท 

 ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ ๓๘๐ ลานบาท 

 ทั่วไปแบบความคมชัดสูง ๑,๕๑๐ ลานบาท 

ผลการประมูล 

ราคาที่ชนะการประมูลรวมของทั้ง ๔ หมวดหมู จํานวน ๒๔ ใบอนุญาต เรียงตามราคาที่ชนะการประมูลรวม

ของแตละหมวดหมู เปนดังน้ี 

หมวดหมู จํานวนใบอนุญาต 

ราคาที่ชนะการประมูล

รวม  

(ลานบาท) 
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หมวดหมู จํานวนใบอนุญาต 

ราคาที่ชนะการประมูล

รวม  

(ลานบาท) 

ทั่วไปแบบความคมชัดสูง ๗ ๒๓,๗๐๐ 

ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ ๗ ๑๕,๙๕๐ 

ขาวสารและสาระ ๗ ๙,๒๓๘ 

เด็ก เยาวชน และครอบครัว ๓ ๑,๙๗๔ 

 

ขอสรุป 

• ในอนาคตโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจะมี QOS ที่เพิ่มข้ึน และจะมีเน้ือหารายการที่เฉพาะ

มากข้ึน 

• ประเทศไทยจะมีชองรายการในระบบความคมชัดสูงรวมทั้งหมดถึง ๑๑ ชองรายการ คือ ชองรายการ

ประเภทธุรกิจ ๗ ชองรายการ และชองรายการประเภทสาธารณะ ๔ ชองรายการ 

(๗) Digital Radio Mondiale (DRM) – Spectrum Efficiency Clear Possibilities and the 

Economic High Quality Broadcast Solution 

Matthias Stoll, Head of Transmitter Product Development, Ampegon, 
Switzerland, Member of the DRM Steering Board 
 

 หากเปรียบเทียบในดานการใชพลังงานในการรับสงขอมูลระหวางระบบ DRM และ AM พบวาแบบ 

AM modulation จะใชพลังงงานรับสง carrier (no content) เปนสวนใหญ ( >66%) แตสําหรับ DRM 

modulation จะไมมี carrier ที่ไมถูกใชงาน 

 หากเปรียบเทียบ coverage ระหวางระบบ DRM และ FM พบวาใน coverage ที่เทากัน ระบบ 

DRM ใชพลังงานนอยกวา FM มาก 

 ซึ่งการติดต้ังระบบ  DRM น้ันอยูบนพื้นฐานของสถานีสงที่มีอยูเดิมและไมมีความจําเปนตองสราง 

infrastructure ใหม นอกจากน้ียังลดพลังงานในการสงมากกวา ๕ เทา หากเปรียบเทียบกับระบบ FM และ

ไดรับประโยชนจากการเปลี่ยนเปน digital จะสามารถเพิ่ม audio programme เพิ่มข้ึนมากกวา ๔ โปรแกรม 

และ DRM มีการบํารุงรักษาตํ่า 
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(๘) The UHF Band Allocation : The Case for Broadcasting – European Broadcasting 

Union 

Simon Fell, Director of Technology & Innovation, European Broadcasting Union 
 

 ไดกลาวถึงการประชุม WRC-2015 ที่กําลังจะเกิดข้ึนเกี่ยวกับการที่ตองสูญเสีย Terrestrial 

Spectrum โดยไดนําเสนอวา DTT มีการรับชมอยางแพรหลายในยุโรป (46%) นับวา DTT มีความจําเปนกับ

ประชาชนในยุโรป เน่ืองจากเน้ือหารายการของ free-to-air น้ันสามารถเขาถึงไดงายโดยราคาไมแพง ซึ่งจาก

จํานวนผูชม ๒๗๕ ลานผูชมในยุโรป, ๑๒๐ ลานครัวเรือน พบวารอยละ ๔๕ ของบานแตละหลังจะมีเครื่องรับ

โทรทัศนมากกวา ๒ เครื่อง แมวาปจจุบันผูชมจะมีการรับชมรายการโทรทัศนผานอินเตรอเนต (3G/4G) แตก็

จะตองมีคาใชจาย ในขณะที่การรับชมผานเครื่องรับโทรทัศนภาคพื้นดินไมตองเสียคาใชจายใด  ๆ

 สําหรับคลื่นความถ่ียาน 700 MHz  ถือเปนรอยละ ๒๔.๕ ของการจัดสรรคลื่นความถ่ีทั้งหมดในการ

สงสัญญาณโทรทัศนภาคพื้นดิน และยังไมมีขอตกลงที่แนนอนในระดับ EU ถึงเรื่องการใชงานคลื่นความถ่ียาน 

700 MHz โดยการพิจารณาเรื่องดังกลาวนับวามีความสําคัญมากเน่ืองจากควรมีการระบุใหแนชัดของคลื่น 

UHF สวนที่ยังเหลือเพื่อเปนประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการตางๆ ทั้งน้ีการจัดสรรคลื่น

ความถ่ีควรยึดถึงความตองการพื้นฐานของผูบริโภค 

(๙) PMSE (Programme Making & Special Event) : The Hidden Side of Broadcast 

Spectrum 

Lindsay Cornell, Principal Systems Architect, BBC-UK 

เทคโนโลยีในปจจุบันที่ใชในการสรางcontent เก็บภาพ เก็บวิดีโอน้ันใชเปนประเภทไรสายเพื่อความ

สะดวกในการทํางาน เชนการทําขาวจําเปนตองเขาไปอยูใกลกับเหตุการณ หรือcontent ที่เปนกีฬาน้ันมีการ

เคลื่อนที่ที่รวดเร็ว พื้นที่กวาง และมีจดสนใจหลายจุด การใชเทคโนโลยีแบบ wireless จะชวยใหสามารถ 

capture content ไดในวงกวางกวา 

Audio PMSE 

  wireless microphones ใช UHF spectrum และมีการมอตดูเลชันแบบ FM โดยใชคลื่นความถ่ีที่

จัดสรรไวในฝงกระจายเสียงชองละ 200 kHz 

 ในการประชุม WRC-07 ไดมีการจัดสรรคลื่นความถ่ียาน 800 MHz (790-862 MHz) เปนของ 

mobile และในการประชุม WRC-12 ไดมกีารจัดสรรคลื่นความถ่ียาน 700 MHz (694-790 MHz) เปนของ 

mobile ดังน้ันความถ่ีที่ใชในดานกระจายเสียงจะอยูในชวง 470-694 MHz ซึ่งในอนาคต Audio PMSE 
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จําเปนตองมี spectrum ที่รองรับ ซึ่งความถ่ีในชวง 1-2 GHz คอนขางนาสนใจ แต IMT ก็ยังคงตองการ 

spectrumที่จะใชงานอยางตอเน่ือง  

Video PMSE 

 Wireless camera ใชความถ่ีในชวง 2-3 GHz ทั้งน้ีในอนาคตควรมีการกําหนดความถ่ีในการใชงานที่

แนนอน นอกเหนือจากน้ันมักจะยืมคลื่นความถ่ีจากการใชงานลักษณะอื่นๆ เชน satellite,fixed links       

การใชงาน Video PMSE โดยหลักจะใชงาน spectrum ในชวง digital link บนระบบ DVB-T, DVB-T2, S2 

,ISDB-T และอื่นๆ  สวน multiple channels ใชสําหรับ air-ground relay เพื่อเพิ่มความยืดหยุนในการใช

งาน โดยในอนาคตการผลิต content ในระบบ HD และ UHD มีความจําเปนตองใช capacity ที่สูงข้ึน 

 สรุปไดวา PMSE เปนสวนหน่ึงที่มีความจําเปนของการกระจายเสียง (ในสวนการผลิต content) และ

การจัดสรรคลื่นความถ่ีสําหรับดานกระจายเสียงก็ถือวาเปนสิ่งสําคัญ ควรทําความเขาใจถึงคุณคาและ

ความสําคัญของ broadcast spectrum ในการประชุม WRC-15 

(๑๐) Co-existence Issues between DVB-T2 and LTE in 800 MHz 

Yahya Khaled, Senior RF Engineer, ATDI South Pacific Pty Ltd 
 
 จากการประชุม WRC-7 ที่ไดมีการจัดสรรคลื่นความถ่ียาน 800 MHz สําหรับใชงานระบบ LTE ซึ่ง

เดิมน้ันเปนยานความถ่ีที่ใชงานดาน broadcast ซึ่งมีการใชงานระบบ DVB-T2 ทําใหเกิดการใชงานซ้ําซอนกัน

ในยานความถ่ีเดียวกัน จะเห็นไดวา guard band ระหวาง 2 serviceคอนขางแคบอาจกอใหเกิด out of 

band interference ได 

 ในกรณีของประเทศนอรเวย พบวาเกิด DL-LTE interfering DVB-T2 ที่ชองความถ่ี ๕๙ และ ๖๐ 

ทั้งน้ี เพื่อใหสามารถใชงานไดทั้ง ๒ เทคโนโลยี สามารถแกได ๒ วิธี คือ 

 ๑) ใช Transmitter (LTE) filters พบวา out of band interference จะลดลง 

  ลดลง รอยละ ๕๕ เมื่อใช 3dB filter 

  ลดลง รอยละ ๘๐ เมื่อใช 6dB filter 

  ลดลง รอยละ ๙๐ เมื่อใช 10dB filter 

 นับวาเปนการใชจายอยางมีประสิทธิภาพ แตจะทําให LTE Tx Coverage ลดลง 

 ๒) ใชโพลาไลเซชันที่แตกตางกัน โดยเปลี่ยน LTE antenna จาก slant (-45/+45) เปน vertical 

เพื่อลด out of band interference ไดถึงรอยละ ๙๖ แตอาจเกิดผลกระทบกับการรับสัญญาณของ mobile 
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(๑๑) การนําเสนอเนื้อหารายการท่ีหลากหลายรูปแบบของกิจการวิทยุและโทรทัศน 

๑. HbbTV  in APAC   

TV ที่เช่ือมตอและเกี่ยวของกับการเขาถึงเน้ือหาผานทางเว็บไซดของผูผลิต  TV โทรทัศนไฮบริด เปน  

Hbb ที่ออกอากาศแบบไฮบริด / บรอดแบนด  โทรทัศนไฮบริดเปนรุนใหมของโทรทัศนแบบโตตอบ  

มันเปนวิวัฒนาการของการทํางานของโทร ทัศนทั่วไป  (เชน DVB-T) เครื่องรับไฮบริดจะรวมทั้ง  

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศนที่เขากันไดกับมาตรฐาน  DVB บรอดแบนด สําหรับการใชงาน  (แมจะมี

เน้ือหาแบบมัลติมีเดีย) สามารถที่จะตีความโดย "เบราวเซอร" การสงสัญญาณระหวางสื่อทั้งสองแบบ  

 
 

 
  

เพิ่มเติม  เงื่อนไขกา รใชบริการใหมยังไมไดกําหนดและช้ีแจง  แตในการใชมีอยูแลวในตลาด           
เชน เทคโนโลยี : ไฮบริด  IPTV / Internet TV ปจจุบัน  Hbb TV เปนที่ใชงานใน EU และมีการ
นํามาใชในประเทศออสเตรเลีย เมื่อ พฤษภาคม ๒๐๑๔ ในประเทศมาเลเซีย ป ๒๐๑๕ สวนประเทศ
อินโดนีเซีย พมา เวียดนาม และไทยน้ัน อยูในชวงนํามาทดสอบ 

๒. Smart Apps in Australia 

เน่ืองจากในอนาคต  กระบวนการผลิตรายการผานสื่อ  ตลอดจนกระบวนการเผยแพรสื่อตาง  ๆ น้ัน  

จะอยูในรูปแบบของสื่อ Digital มากข้ึน จึงเกิดความเสี่ยงทางดานแขงขันทางการตลาดระหวางผูผลิต 
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สื่อดวยกันเองมากข้ึน ซึ่งจะกอใหเกิดรูปแบบการบริโภคสื่อที่เรียกวาการบอกรับเปนสมาชิกข้ึน       

 
 

 
ทั้งในรูปแบบของการบริโภค  สื่อผานทางอินเตอรเน็ต  โดยการจายคาสมาชิกเปนรายเดือนหรือวัน  

หรือในรูปแบบของการดาวนโหลด  Application แบบเสียเงิน  บนอุปกรณจําพวก  สมารทโฟน  หรือ 

แท็บเล็ต ตาง ๆ 

๓. Toward  the  Attractive  Services by  Integration  of  Broadcasting  and  Broadband  communication 

 

 
EPG (Electronic Program Guide) 
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Program Service  

   สวนของโปรแกรม EPG (Electronic Program Guide) ซึ่งสามารถที่จะแสดงรายการที่ผ านมาแลว          

3 วัน และโปรแกรมของอีก  7 วันที่จะมาถึง  ประเภทของรายการที่ออกอากาศไปแลวสามารถที่       

จะนํามา Rebroadcast (ออกอากาศซ้ํา ) โดยมีชองทางบริการตางๆ อีกทั้งระบบไฮบริดสามารถที่      

จะแสดงผลเหมือนกันระหวางจอทีวีกับสมารทโฟนหรือแท็บเลต และมี 800 โปรแกรม ที่ใหบริการ

จากผูใหบริการและก็สามารถเลือกไดตามความตองการ สวนของ Video on demand สามารถ

คนหาจากชวงเวลา ภูมิภาคและอื่นๆ 

 
  Hybrid App ประมวลผลบนโปรแกรม HTML ใชงานงายมี Build in ในตัวสมารทโฟนและแท็บเลต 

เปนการทํางานรวมกันหลายๆ ดานโดยฟงกชันช้ันสูง ทําใหผูประกอบการใหความสนใจกันมาก 

๔. OHTV (Open Hybrid TV) รูปแบบการใหบริการการออกอากาศของประเทศเกาหลี 

หรือเปนการใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินแบบ Hybrid TV (OHTV) ในประเทศเกาหลี 
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สถานะปจจุบันยังคงอยูในชวงเริ่มตนของการใหบริการแบบ OHTV เชน ย่ีหอซัมซุง , แอลจี          

ของ SmartTV เฉพาะสําหรับการออกอากาศแบบ DTV โดยมีไมกี่ชองเทาน้ัน 
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รูปแบบในอนาคต 

 
 

 บริการที่มากข้ึนกับผูรับบริการที่มากข้ึน 

สําหรับผูใชบริการของโทรทัศนระบบบอกรับสมาชิก ซึ่งอยูบนพื้นฐานดังน้ี 

ACR (Automatic Content Recognition) เน้ือหาที่ไดรับการยอมรับหรือลายนํ้าหมึก  
 สรุปโดยรวมคือ 

- กิจการบริการกระจายเสียงและโทรทัศนมีการพัฒนาโดยจะรวมความตองการจากผูบริโภคทางดาน
ขอมูลดวยเทคโนโลยีแบบไฮบริดหรือแบบโตตอบและหลายหนาจอแสดงผล  
- ในขณะเดียวกันความสามารถของอุปกรณที่เปนตัวรับสามารถเขาถึงบริการไดไมเพียงแตในรายการ
วิทยุโทรทัศนทั่วไป แตยังผานคอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณมือถือเชนสมารทโฟนและแท็บเล็ต  
- เครือขายบรอดแบนดถูกนํามาใชเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับการสงมอบบริการที่เปน
นวัตกรรมใหม  
- ในขณะเดียวกันการสงขอมูลแบบไรสายเปนวิธีเดียวที่จะใหบริการอุปกรณพกพาและโทรศัพทมือถือ  
- เครือขายที่ออกอากาศและบรอดแบนดมักจะดําเนินการเปนอิสระจากกัน  
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- ถาเครือขายถูกนํามาใชในทางความรวมมือมันอาจจะเปนไปไดที่จะใชประโยชนจากการทํางาน
รวมกันระหวางเทคโนโลยีที่แตกตางของทั้งสองระบบน้ีและจะชวยเปดโอกาสใหมๆ แกผูประกอบและ
ผูใชงาน  

๕. บทบาทของ HbbTV และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของในการกระจายเสียงรุนตอไป 

โทรทัศนไฮบริดและการเช่ือมตอ  สิ่งแรกที่ดึงความสนใจคือแนวความคิดที่แตละคนมีพฤติกรรมที่

แตกตางกันในการทํางานและการเช่ื อมโยงเพื่อเขาสูโลกของอินเทอรเน็ตโดยโทรทัศนและโทรศัพท

โดยการสื่อสารโทรคมนาคมการติดตอกับหนวยงานกํากับดูแลตางประเทศของไดวางคําจํากัดความ   

ที่คลายกัน แตไมเหมือนกัน คือพฤติกรรมการบริโภคของซึ่งสงผลตอความคาดหวัง 

 

 
 

โทรทัศนอินเตอรเน็ตในอุปกรณใหม 
   

 

โทรทัศนแบบไฮบริดและเช่ือมตอ  
- การจําแนกประเภทและคุณสมบัติของโทรทัศนผาน IP  
- สถาปตยกรรม ของอุปกรณเครือขายที่ใชรวมกันทั่วไปมีเขตขอมูลเสนทาง (โปรโตคอล IP)  
- การใชงานบนเครือขายแบบมีสายหรือแบบไรสาย  
- การแพรกระจายผาน ๒ ทางคือ  
  • การจัดการเครือขาย (IPTV)  
  • ไมมีการจัดการเครือขาย (Internet TV)  
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(๑๒) การอภิปรายทางอุตสาหกรรม 

              นวัตกรรมเทคโนโลยีในอีก 3 ปขางหนาจะประกอบไปดวยอะไรบาง 

เสนทางของพัฒนาการกิจการโทรทัศน 

� -โทรทัศนยุคกอนสงครามโลก ครั้งที่ 2  

� -โทรทัศนขาว-ดํา ยุคหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 

� -การพัฒนาเปนโทรทัศนสีแอนะล็อก 

� -โทรทัศนผานดาวเทียม 

� -โทรทัศนแอนะล็อกความชัดเจนสูง (High Definition)  

� -โทรทัศนดิจิทัลผานดาวเทียม โทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดิน โทรทัศนดิจิทัลผานเคเบิ้ล 

� -โทรทัศนมือถือ / IPTV  และ Internet TV 

-โทรทัศนความชัดเจนสูง 3 มิติ   Connected TV / Hybrid TV 

 

 
 

จะเห็นไดวา เน้ือหารายการมีชองทางในการเผยแพรทางสื่อหรือตัวกลางมากมายย่ิงข้ึน สวนใน

อนาคตในระยะอันใกลน้ีก็จะมีการใชวิทยุในระบบดิจิตอลในการออกอากาศแทนระบบวิทยุอนาล็อกเดิม      

ซึ่งบางประเทศก็อยูในชวงทดลอ งออกอากาศและก็พิจารณาถึงความเหมาะสมของการเลือกมาตรฐานและ 

เทคโนโลยีที่จะนํามาใชในประเทศของตนเอง ซึ่งแตละมาตรฐานก็มีทั้งขอเดนและความเหมาะสมที่แตกตางกัน 

แตชองทางสื่อในแตละ  Platform ก็สามารถทํางานรวมกัน  Convergence สวนโอกาสของผูชมก็สามารถ

เลือกชมเน้ือหารายการไดดวยตนเอง (On-demand) รวมทั้งสามารถจะดูรายการยอนหลังไดอีก  ทั้งยังมีการ



 

ABU Digital Broadcasting Symposium 2014 39 

สื่อสารแบบ  ๒ ทิศทาง  คือ ผูชมสามารถเลือกรายการ  หรือเลือกซื้อสินคาไดโดยตรง  มีความสะดวกสบาย    

ในการเขาถึงสื่อมากย่ิงข้ึน ทั้งน้ี เน่ืองจาก Platform ในอนาคตจะเปน Internet Platform ที่มีผูประกอบการ

มาใชบริการจํานวนมากแบบไมจํากัด ซึ่งจะสงผลใหมีผูบริโภคมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนตามไปดวยเชนกัน 

 
 

 
 

วิทยุในระบบดิจิตอล 

 

การเขาถึงวิทยุดิจิตอล การรับฟงสวนใหญจะเกิดข้ึนภายในครัวเรือนหรือที่พักอาศัย  และในรถยนตระหวาง
ชวงเวลาของการเดินทาง โดยมีชองทางเพิ่มข้ึนเชนภายในที่พักอาศัยเราอาจรับฟงจากเครื่องรับโทรทัศนใน
ระบบดิจิตอลได  รวมทั้งผานระบบอินเทอรเน็ตที่สามารถเช่ือมโยงเขากับคอมพิวเตอรโทรศัพทแบบพกพา   
หรือเครื่องรับโทรทัศนก็ได  สวนการกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคในการรับสงสัญญาณวิ ทยุดิจิตอล  (ระบบ 
DAB หรือ DAB+) จะเปนสวนสําคัญเน่ืองจากแตละมาตรฐานจะมีขอแตกตางในการกําหนดรูปแบบบริการที่
จะเกิดข้ึน 
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