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บทเรียนวันที่ 1 
การปูพืน้ฐานด้านโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล (Digital TV Landscape) 

 
1. บทเรยีนเร่ืองการทบทวนความรู้ทางเทคนคิ (Revision of Basics) 
1.1 การทบทวนเร่ืองการผสมคลื่น (Review of Modulation) 

1.1.1 การผสมคลื่น (Modulation) คือการผสมสัญญาณของข้อมูลที่เราต้องการส่งเข้าไป เช่น เสียง ภาพ 
รหัส หรือโค้ดต่างๆ เข้าไปกับสัญญาณอีกสัญญาณหน่ึง ซึ่งสัญญาณนี้เรียกว่า สัญญาณคลื่นพาห์ (Carrier Signal) 
โดยสัญญาณน้ีมีความถี่ที่เหมาะกับช่องสัญญาณน้ัน ๆ เพ่ือให้ข้อมูลที่ส่งเข้าไปในช่องสัญญาณเดินทางได้ไกลและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ดังน้ันการเลือกวิธีมอดูเลต (Modulate) จึงต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ชนิดของ
สัญญาณ ความกว้างของแถบความถี่หรือแบนด์วิดธ์ (Bandwidth) ประสิทธิภาพของระบบที่ต้องการ รวมถึงความ
ต้านทานต่อสัญญาณรบกวน เป็นต้น อุปกรณ์สําหรับมอดูเลตสัญญาณ (Modulator) จะสร้างสัญญาณคลื่นพาห์
และรวมเข้ากับสัญญาณข้อมูลแล้วส่งออกไปยังปลายทาง เมื่อถึงปลายทางก็จะมีอุปกรณ์ซึ่งทําหน้าที่แยกสัญญาณ
คลื่นพาห์ออกให้เหลือเพียงสัญญาณข้อมูล ซึ่งเราเรียกวิธี การแยกสัญญาณนี้ว่า การดีมอดูเลต (Demodulation) 
ทั้งน้ี การมอดูเลตสัญญาณและการดีมอดูเลตเป็นเรื่องที่สําคัญมากในการสื่อสารข้อมูล เน่ืองจากจะช่วยให้ท่านทํา
การส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
ภาพที่ 1: รูปแสดงคลื่นความถี่พาห์ คลื่นสัญญาณ และลักษณะสัญญาณที่ผ่านการ Modulation 

 

 

 
1.1.2 วิทยุกระจายเสียงแบบแอนะล็อก (Analogue Radio Broadcasting) 
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  การมอดูเลตแอมพลิจูด (Amplitude Modulation, AM) วิธีน้ีจะทําให้แอมพลิจูดของคลื่นพาห์
เปลี่ยนแปลงตามสัญญาณของข้อมูลที่เข้ามา การมอดูเลตแบบ AM เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการมอดูเลต แต่คุณภาพ
ของสัญญาณไม่ดี มีความต้านทานสัญญาณรบกวนตํ่า ซึ่งเป็นเพราะแบนด์วิดธ์ (Bandwidth) ที่มีขนาดประมาณ 
10 KHz ดังน้ัน การมอดูเลตแอมพลิจูดเหมาะกับข้อมูลที่ไม่ต้องการคุณภาพมากนัก เช่น สัญญาณเสียง เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2: รูปแสดงการมอดูเลตแอมพลิจูด (Amplitude Modulation, AM) 

 
 

  การมอดูเลตความถ่ี (Frequency Modulation, FM) วิธีการน้ีเป็นการเปลี่ยนแปลงความถี่ของคลื่นพาห์
ตามสัญญาณของข้ อมู ลที่ เ ข้ ามา  การมอ ดู เลตแบบความ ถ่ี ให้ คุณภาพที่ ดี ก ว่ าการมอ ดู เลตแบบ 
แอมพลิจูด แต่ระบบจะซับซ้อนกว่า และจะมีแบนด์วิดธ์ (Bandwidth) ขนาดประมาณ 200 KHz 

 
ภาพที่ 3 รูปแสดงการมอดูเลตความถี่ (Frequency Modulation, FM) 

 
 

1.1.3 วิทยุโทรทัศน์แบบแอนะล็อก (Analogue TV Broadcasting) 
โทรทัศน์ (Television) คือ การถ่ายทอดเสียงและภาพพร้อมกันจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง โดยเครื่องที่

เปลี่ยนสัญญาณภาพและเสียงเป็นคลื่นโทรทัศน์ เรียกว่า เครื่องส่งโทรทัศน์ (TV Transmission) และเคร่ืองที่
เปลี่ยนคลื่นโทรทัศน์เป็นสัญญาณภาพและเสียง เรียกว่าเครื่องรับโทรทัศน์ (TV Receiver) โดยการส่งกระจาย
ภาพและเสียงออกไปในรูปสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า เพ่ือให้เครื่องรับสามารถรับภาพและเสียงได้อย่างต่อเน่ือง เช่น 
การแพร่ภาพโทรทัศน์ ทั้งน้ี วิทยุโทรทัศน์แบบแอนะล็อก เป็นโทรทัศน์ที่มีระบบการรับส่งสัญญาณภาพและเสียง
ในรูปสัญญาณแอนะล็อกแบบ A.M. และ F.M. ซึ่งระบบโทรทัศน์ที่มีการใช้งานทั่วไปจะแตกต่างตามแต่ละประเทศ 
เช่น โทรทัศน์ที่เป็นระบบ NTSC PAL และ SECAM  และมีการใช้งานแบนด์วิทของคลื่นความถ่ีในการส่งสัญญาณ
ประมาณ 6-8 MHz (เป็นไปตามการวางแผนการใช้คลื่นความถ่ีของแต่ละประเทศ) 
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ภาพที่ 4: รูปแสดงสัญญาณการรับส่งวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 

 

 
 

1.1.4 การมอดูเลตสําหรับการส่งแบบดิจิตอล (Modulation for Digital Delivery) 
การมอดูเลชันแบบดิจิตอล (Digital Modulation) แบ่งย่อยออกได้ดังน้ี 
(1) การมอดูเลตทางเฟส (Phase Shift Keying, PSK) คือการใช้รูปแบบของสัญญาณที่มีแอมพลิจูด และ

ความถี่เดียวกัน แต่มีการเปลี่ยนเฟสของสัญญาณพาหะตามการเปล่ียนบิตข้อมูล วิธีการมอดูเลตสัญญาณแบบ 
PSK น้ี ใช้สําหรับโครงข่ายการส่งสัญญาณแบบดาวเทียม (Satellite) 

(2) การมอดูเลตแบบ OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM) เป็นเทคนิคที่มี
พ้ืนฐานแนวคิดจากเทคนิคการมอดูเลตแบบ Frequency-Division Multiplexing (FDM) วิธีการมอดูเลต
สัญญาณแบบ OFDM น้ี ใช้สําหรับโครงข่ายภาคพ้ืนดิน (Terrestrial) 

(3) Amplitude Modulation 8-VBS เป็นการแบ่งสัญญาณแอนะล็อก VBS เป็น 8 ส่วน วิธีการมอดูเลต
สัญญาณแบบนี้ ใช้สําหรับโครงข่ายภาคพ้ืนดิน  

(4) การมอดูเลตแบบ (Quadrature Amplitude Modulation, QAM)/ การมอดูเลตเชิงเลขทางแอม
ปลิจูด (Amplitude - Shift Keying, ASK) การมอดูเลตวิธีน้ี คือ การให้ความถี่ของคลื่นพาหะ (Carrier Wave) 
ผ่านตัวกลางสื่อสารน้ันคงที่ ลักษณะของสัญญาณที่มอดูเลตน้ัน เมื่อค่าของบิตของสัญญาณข้อมูลดิจิตอลมีค่าเป็น 
“1” ขนาดของคลื่นพาหะจะสูงกว่าตอนปกติ และเมื่อบิตมีค่าเป็น “0” ขนาดของคลื่นพาหะจะตกลงกว่าปกติ 
วิธีการมอดูเลตสัญญาณแบบ QAM หรือ ASK นี้ ใช้สําหรับโครงข่ายการส่งสัญญาณแบบเคเบิลไฟเบอร์ (Fibre 
cable) 

ภาพที่ 5: รูปแสดงโครงข่ายการส่งสัญญาณ 
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1.1.5 Amplitude Shift Keying / Quadranture Amplitude Modulation/ Constellation 
Diagram 

การมอดูเลตแบบดิจิตอลทางแอมพลิจูด 8-ASK Amplitude-Shift Keying เป็นการแบ่งลักษณะของ
คลื่นพาห์ออกเป็น 8 ช่วง โดยแต่ละช่วงมีการเปลี่ยนค่าขนาดแรงดันและมุมเฟสของสัญญาณพาห์ตามบิตข้อมูล 
เช่น 8-QAM สามารถเลือกค่าขนาดและมุมได้หลายแบบ เช่น มี 1 ค่าขนาดแรงดัน และ 8 มุมเฟส หรือ มี 2 ค่า
ขนาดแรงดัน และ 4 มุมเฟสได้เช่นกัน ซึ่งค่าขนาดและมุมเลื่อนที่ถูกเลือกใช้สําหรับ QAM สามารถแสดงได้ใน
กราฟ Constellation diagram โดยรัศมีของพิกัดของแต่ละจุดจากจุดศูนย์กลางของ Constellation diagram 
แสดงถึงขนาดของสัญญาณพาห์ และมุมของพิกัดแต่ละจุดเป็นมุมเลื่อนของสัญญาณพาห์ 

ภาพที่ 6: Amplitude Shift Keying / Quadranture Amplitude Modulation 

 
       ภาพที่ 7: Constellation Diagram 
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 Constellation Diagram เป็นการแสดงคุณภาพการมอดูเลตสัญญาณ โดยแสดงเป็นลักษณะสองมิติ
ประกอบด้วยแกน x และ แกน y ซึ่งใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของระบบส่งสัญญาณแบบดิจิตอล โดยจากรูปจะ
เห็นได้ว่า สัญญาณที่ได้รับมีแนวโน้มที่จะเกิดการบิดเบือนในการส่ง โดยมีการขยายของจุดรอบจุดศูนย์กลาง ใน
กรณีที่มีการบิดเบือนที่มีขนาดเล็ก ภาครับก็จะไม่เกิดปัญหาในการถอดรหัสการเข้าข้อมูล แต่หากมีการบิดเบือนที่
มีขนาดใหญ่เกินไป ทําให้ภาครับสัญญาณอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือเข้าใจว่าเป็นสัญญาณอีกสัญญาณหน่ึง และ
สามารถก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการถอดรหัสข้อมูลได้ จากภาพน้ีจะแสดงพ้ืนที่ทับซ้อนสีแดงระหว่างข้อมูล 1110 
และ 1010 ซึ่งหากมีการรับสัญญาณบริเวณพ้ืนที่ทับซ้อนสีแดง จะมีค่าข้อมูลอย่างใดอย่างหน่ึงและอาจเกิด
ข้อผิดพลาดได้ 

 

1.1.6 Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex (COFDM) 
โดยข้อเท็จจริงแล้ว “Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing” ก็คือเทคโนโลยีตัว

เดียวกับ OFDM น่ันเอง ข้อแตกต่างระหว่าง 2 สิ่งน้ีมีเพียงจุดเดียวก็คือ ข้อมูลที่นํามาเข้ากระบวนการมัลติเพล็กซ์ 
กล่าวคือ จะมีการเข้ารหัสข้อมูลเพ่ือใช้การตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดที่ปลายทางก่อน (Forward Error 
Correction (FEC)) จากนั้นจึงน่าข้อมูลที่ได้มาเข้าสู่ขั้นตอนการมัลติเพล็กซ์ นอกจากน้ีโดยพ้ืนฐานแล้ว OFDM 
เป็นเทคนิคการมัลติเพล็กซ์โดยการแบ่งความถ่ี เมื่อช่องความถี่ถูกแบ่งออกเป็นความถี่ขนาดเล็กๆ แต่ละช่องมี
ขนาดเท่ากับขนาดของสัญลักษณ์ (bit rate) ดิจิตอล ซึ่งทําให้สัญญาณพาห์ย่อยเหล่าน้ีมีความต้ังฉากซึ่งกันละกัน 
ในแต่ละคลื่นความถ่ีย่อยสามารถผสมสัญญาณวิทยุในระบบ QPSK เน่ืองจากระบบการส่งใช้คลื่นความถ่ีมากและ
ในการส่งสัญญาณมีการสะท้อนของคลื่นสัญญาณมาก จึงต้องออกแบบต่างจากการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมและ
ผ่านเคเบ้ิล และในการรับสัญญาณอาจมีความผิดพลาด จึงมีการใช้ error correcting (Reed-Solomon) ส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ย่าน VHF และ UHF ความกว้างช่องสัญญาณ Bandwidth 7-8 MHz 

 
ภาพที่ 8: Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex (COFDM) 
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1.2 การทบทวนเร่ืองวีดีโอและระบบดิจิตอล  

โดยทั่วไป แต่ละภาพจะมีรายละเอียดของภาพจํานวนมาก จึงจําเป็นต้องอาศัยหลายเทคนิคเพ่ือมาช่วย 
ให้การบันทึกวีดิโอ เพ่ือให้ได้ภาพครบสมบูรณ์เหมือนจริงหรือเหมือนภาพต้นฉบับ โดยมีเทคนิคที่สําคัญที่
ประยุกต์ใช้กับการบันทึกวีดีโอ ดังน้ี 

1. การสแกนภาพ (Scanning) โดย ทั่วไปการสแกนภาพมี 2 วิธี ได้แก่ 
o วิธี Progressive Scan เป็นการสแกนภาพแนวต้ังจากบนลงล่าง โดยภาพที่ได้จะมีคุณภาพ

ค่อนข้างสูง แต่ต้องใช้แบนด์วิดธ์ค่อนข้างสูงเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม สัญญาณภาพดังกล่าวแม้
ผ่านกระบวนการบีบอัดสัญญาณก็ยังคงให้คุณภาพเหมือนกับต้นฉบับ โดยวิธีการน้ีถูกนํามาใช้กับ
จอคอมพิวเตอร์ 

o วิธี Interlaced Scan เป็นการสแกนภาพสลับ ลักษณะซิกแซ็กแบบเส้นทแยง โดยภาพที่ได้จะ
ยังคงให้คุณภาพระดับดี แต่ใช้แบนด์วิดธ์น้อยลงคร่ึงหน่ึง โดยวิธีการน้ีถูกน่ามาใช้กับจอโทรทัศน์ 

 
 2. สัญญาณวีดิโอ (Video Signals) หลังจากภาพได้ถูกสแกนแล้ว ก็จะถูกแปลงเป็นสัญญาณภาพวีดิโอ ซึ่ง
สัญญาณภาพดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาณแม่สีสามสี (RGB) คือ สีแดง (R) สีเขียว (G) และสีนํ้าเงิน (B) แต่
สัญญาณภาพที่ได้ดังกล่าวก่อนที่จะนําไปใช้งาน ต้องผ่านกระบวนการแปลงเป็นสัญญาณ Component โดยสี
เขียว (G) จะแปลงเป็นสัญญา Y คือ สัญญาณความสว่าง (Luminance) ในขณะที่สีนํ้าเงิน (B) จะแปลงเป็น
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สัญญาณ Cb ส่วนสีแดง (R) จะแปลงเป็นสัญญา Cr ทั้ง Cb และ Cr เป็นสัญญาณสี (Color) โดยสัญญาณ 
Component ที่แปลงเป็น Y Cb Cr จะอยู่ในรูปของสมการเมตริกซ์ ที่เรียกว่า Chroma matrixing การท่ี
สัญญาณอยู่ในรูปของเมตริกซ์ นอกจากจะให้องค์ประกอบของภาพครบถ้วนแล้ว ยังป้องกันข้อมูลหรือสัญญาณ
ภาพเสียหายหรือสูญหายในระหว่างทางหรือระหว่างการส่งสัญญาณอีกด้วย เพราะหากมีการเสียหายหรือสูญหาย
เกิดขึ้นก็จะมาสามารถตรวจพบได้จากการ Chroma matrixing โดยใช้วิธีที่เรียกว่า Gamma Correction Error 
Filter ทั้งน้ีสัญญาณวีดิโอ (Video Signals) ที่ถูกใช้เป็นหลักคือ สัญญาณ Y ส่วนสัญญาณ Cb Cr จะเป็นการใช้
ประกอบ ในกรณีที่สัญญาณภาพ Y ภาพเกิดการเสียหายหรือสูญหาย 
 3. การ Sampling – Revision คือ การกรองสัญญาณภาพรบกวน กล่าวคือ เมื่อเปลี่ยนสัญญาณวีดิโอ
เป็นสัญญาณคลื่นความถี่ จะมีสัญญาณคลื่นบางช่วงเวลาที่ทับกันหรือกวนกันทําให้ภาพท่ีได้ไม่ชัด การแก้ปัญหา
ดังกล่าวโดยการใส่ตัวกรองสัญญาณ (Filter) โดยการกําหนดค่าสัญญาณภาพในช่วงคลื่นความถี่ที่ต้องการ เพ่ือตัด
ช่วงสัญญาณภาพในช่วงคลื่นความถ่ีที่ไม่ต้องการออกไป ทําให้สัญญาณภาพไม่ทับกันหรือรบกวนกัน เทคนิคการ
ท่า Sampling Revision จะเหมือนกับการกําหนด Guard Band Interval ในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล 

 

1.2.1 Waveform Sampling 
เน่ืองจากระบบคอมพิวเตอร์ของเราน้ันจะเก็บและประมวลผลข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลเท่าน้ัน กระบวนการ

น้ีจึงเป็นการเปลี่ยนสัญญาณแอนะล็อกที่เป็นเส้นกราฟต่อเน่ืองให้กลายเป็นจุดข้อมูลดิจิตอลท่ีไม่ต่อเน่ืองด้วย
วิธีการสุ่มสัญญาณด้วยอัตราเร็วที่คงที่ หรือเรียกว่า Sampling ดังภาพ แต่ผลข้างเคียงของการ Sampling ก็จะทํา
ให้เกิดการรบกวนของข้อมูล 

ภาพที่ 9: ตัวอย่างการ Sampling 

 
 

 จะสังเกตได้ว่าหากเรายิ่งสุ่มสัญญาณเร็ว จุดที่ได้จากการสุ่มก็จะหนาแน่นมากขึ้นและจะยิ่งเก็บความ
ละเอียดของเส้นกราฟได้ใกล้เคียงต้นฉบับมากขึ้น ความเร็วในการสุ่มสัญญาณเรียกว่า Sampling rate แต่การสุ่ม
ข้อมูลด้วยความเร็วมากเกินไปก็ไม่ใช่สิ่งที่จําเป็น เพราะจะทําให้ข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้น เปลืองเนื้อที่เก็บข้อมูลมาก
ขึ้น เราสามารถกําหนด sampling rate ในการแปลงสัญญาณที่เหมาะสมได้ 

 
ภาพที่ 10: รูปแสดงความเร็วในการสุ่มสัญญาณ (Sampling Rate) 
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1.2.3 Digital “Cliff” 
จุดเด่นของระบบดิจิตอล คือ สามารถขจัดสัญญาณรบกวนออกไปได้ทําให้ได้ภาพที่คมชัด แต่เมื่อถึงจุดหน่ึง

ที่สัญญาณรบกวนมีมากเกินไปเน่ืองจากสัญญาณอ่อนหรือการรบกวนจากอย่างอ่ืน ก็จะถึงจุดที่จะไม่สามารถรับชม
ได้เลย ภาพก็อาจจะหยุดน่ิงแล้วหายไป ซึ่งจะไม่มีคําว่าเห็นภาพจางๆ จะมีเพียงแต่สามารถดูภาพได้กับดูไม่ได้แค่
น้ัน ต่างกับระบบแอนะล็อกที่สัญญาณการรับชมทีวีจะค่อยๆ หายไปตามระยะทาง ลักษณะของสัญญาณใน
ลักษณะน้ีเราเรียกว่า Digital Cliff 

ภาพที่ 11: รูปแสดง Digital Cliff 

 
รูปแสดง Digital Cliff 

1.2.4 มาตรฐานความคมชดัโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
o มาตรฐานความคมชัดปกติ (Standard Definition, SD) 
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o มาตรฐานความคมชัดสูง (High Definition, HD) 
 

 
o มาตรฐานความคมชัดสูงสุด (Ultra High Definition, UHD) 

HDTV 
Format 

Image Spatial  
Resolution 

HXV 

Approx 
Mpixels 

Displayed 

Image scanning  
rate (Hz) 

Notes 

UHD-1C  3840 x 2160 8 Up to 60 2014/15 
8/10 bits/pixel  

    TYPICAL UNCOMPRESSED 
BITRATE YCbCr  
10bits/pixel 
=> 12 Gbps  

UHD-1H  3840 x 2160 8 Up to 120 2016/17 
10 + bits/pixel 
New colour space, HDR  

UHD-2  7680 x 4320 32 Up to 120 2020 + 
10-20 bits/pixel 
22.2 audio chs  
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1.3 ทบทวนเรือ่งการอัดสัญญาณและการส่ง (Compression & Transmission) 
1.3.1 The Coding Model กระบวนการหลักในการบีบอัดสัญญาณโดยทั่วไปจะประกอบด้วย 4 

กระบวนการคือ  
(1) กระบวนการเตรียมสัญญาณเพ่ือการบีบอัดที่มีประสิทธิภาพ 
(2) การลดความซ้ําซ้อนเชิงพ้ืนที่ (Spatial Redundancy) จากเฟรมภาพ หรือ ฟิลด์ภาพ เรียกว่า การบีบ

อัดแบบ Intra-frame  
(3) การลดความซ้ําซ้อนเชิงเวลา (Temporal Redundancy) โดยใช้ข้อมูลจากหลาย ๆ เฟรมภาพ เรียกว่า 

การบีบอัดแบบ Inter-frame  
(4) กระบวนการท้ังสองกระบวนการจะปรับอัตราบิท โดยระบบควบคุมอัตราบิตเพ่ือให้เป็นแบบอัตราบิท

คงที่หรือ เป็นแบบอัตราบิตปรับคําได้ ที่สามารถรักษาคุณภาพให้เกือบคงที่ได้ 
 

ภาพที่ 12: รูปแสดงกระบวนการบีบอัดสัญญาณภาพ 

 
1.3.2 Block Coding เป็นการประมวลภาพให้อยู่ในรูปแบบ 8*8 แล้วเปลี่ยนจากสัญญาณภาพ RGB เป็น

สัญญาณ Luminance และ Chrominance แล้วลดความละเอียดของภาพลงครึ่งหน่ึงสําหรับสัญญาณ 
Chrominance 

 
ภาพที่ 13 Block Coding 

 
1.3.3 Discrete Cosine Transform เป็นการแปลงข้อมูลภาพโดยใช้ฟังก์ชันการแปลงโคซายน์แบบไม่

ต่อเน่ือง มีหลักการทํางานโดยรับข้อมูลภาพเข้ามา โดยเป็นข้อมูลเมทริกซ์ขนาด 8*8 ซึ่งเป็นค่าระดับความเข้ม
สําหรับข้อมูลภาพที่เป็นภาพแบบ Gray scale จากน้ันนํามาใช้เทียบกับค่าพิกเซลที่เป็นข้อมูลอินพุตขนาด 8 บิต 
โดยพิกเซลที่มีสีเทาจะมีค่าเท่ากับศูนย์ สีขาวแสดงค่าบวก และสีดําแสดงค่าลบ 
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ภาพที่ 14: รูปแสดง Basic Pattern 

 
 

1.3.4 Principle of Multiplexing เป็นเทคนิคอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ในการสื่อสารและในการทํางานของ 
input และ output เพ่ือการถ่ายทอดสัญญาณต่างๆ หลายชนิด ผ่านช่องสัญญาณหรือสายการสื่อสารไปพร้อมๆ 
กันในสายเดียว เทคนิคของ multiplexing สามารถแยกความแตกต่างของสัญญาณต่างๆ เช่น แยกเวลา แยกพ้ืนที่ 
และแยกความถี่ของสัญญาณแต่ละชนิดออกจากกัน เช่น Frequency Division Multiplexing (FDM)  

ภาพที่ 15: รูปแสดงการ Multiplexing 

 

 
 
 จากรูป แสดงให้เห็นหน้าที่ของการทํา Multiplexing ในรูปแบบที่ง่ายมี Input จํานวน 5 หน่วย เข้าไป
ที่มัลติเพลกเซอร์ (Multiplexer) ตัวมัลติเพลกเซอร์ต่อเช่ือมเข้ากับสายเช่ือมต่อ (Link) เส้นเดียวเข้ากับ 
Demultiplexer ซึ้ง link มีความสามารถในการส่งผ่านสัญญาณได้จํานวน 5 ช่องสัญญาณ (Channel) ตัว 
Multiplexer น้ีจะรวมเอาข้อมูล (Multiplex) และส่งผ่านสายสัญญาณเช่ือมต่อ (Data Link) ที่มีความสามารถสูง 
เมื่อ Demultiplexer รับข้อมูล มาแยกออกไปตามช่องสัญญาณแล้วนําส่งไปยัง Output Line ที่ต้องการ 
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1.3.5 มาตรฐานสากลของเทคโนโลยีวิทยุดิจิตอล (World Digital Radio Standard) 
เทคโนโลยีวิทยุดิจิตอลในปัจจุบัน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ DAB DRM และ HD โดย 

แต่ละเทคโนโลยีมีคุณลักษณะเหมือนกันบางประการ ได้แก่ การใช้ MPEG สําหรับการเข้ารหัสเสียงเพ่ือลดการใช้
จํานวน Bitrate และการใช้การมอดูเลชันแบบ COFDM เพ่ือการรับสัญญาณในสภาพแวดล้อมที่มีการสะท้อนของ
สัญญาณ โดยมีรายละเอียดตามรูป 

 

ภาพที่ 16: รูปแสดงระบบ Digital Radio Encoder 

 
 

1.3.6 การส่งสัญญาณแบบดิจิตอล (Digital Broadcast Coder) 
การส่งสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลจะใช้แบนด์วิดธ์ขนาด 8 MHz ต่อ Multiplexing ซึ่งช่อง

รายการโทรทัศน์และวิทยุแต่ละช่องจะส่งสัญญาณภาพ (Video) สัญญาณเสียง (Audio) และสัญญาณข้อมูล 
(Data) มายังผู้รวมสัญญาณหรือ Multiplexing เมื่อสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุเข้ามายัง Mux จะผ่านกระบวนการ
รวมสัญญาณท่ีเรียกว่า Stat Mux (เป็นการใช้หลักการทางสถิติในการจัดสรรคลื่นความถ่ีตามความต้องการของ
ช่องรายการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เพ่ือให้การใช้คลื่นความถี่มีประสิทธิภาพสูงสุด) สัญญาณที่ออกจาก 
Multiplexing เรียกว่า สัญญาณ Transport Stream ซึ่งเป็นสัญญาณท่ียังไม่ได้กําหนดค่าหรือยังไม่ได้เข้ารหัส
สัญญาณ ดังน้ัน จึงต้องกําหนดค่าหรือเข้ารหัสสัญญาณเพ่ือให้สัญญาณทนต่อการรบกวนก่อนส่งสัญญาณไป 
Modulation โดยการเข้ารหัสสัญญาณจะประกอบด้วย RS Block coding Interleave และ Convolution 
coding โดยส่วนทั้งหมดน้ีจะเรียกว่า Error Correction 
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ภาพที่ 17: รูปแสดงการส่งสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

 

 
 

2. บทเรียนเรื่องห่วงโซ่ของกิจการโทรทัศน์ (Broadcast Chain) 
2.1 มาตรฐาน SDTV HDTV และ UHDTV 
มาตรฐานเหล่าน้ีครอบคลุม: 
- ความละเอียด: ความละเอียดมาตรฐานตํ่าสุด (SDTV) จะเป็นรูปแบบเดียวกันกับที่ทีวีแอนะล็อกใช้ซึ่งมี

ความละเอียด 704 x 480 พิกเซล ส่วนความละเอียด HDTV ที่สูงที่สุดคือ 1920x1080 พิกเซล ดังน้ัน HDTV 
สามารถแสดงความละเอียดได้มากกว่าชุดทีวีแอนะล็อกถึง 10 เท่า 

- Aspect: โทรทัศน์มาตรฐานมีอัตราส่วน 4: 3 ซึ่งเป็นความกว้างสี่เท่า และความสูงสามเท่า ในขณะที่ 
HDTV มีอัตราส่วน 16: 9 เช่นหน้าจอภาพยนตร์ 

- Frame rate คือ อัตราการแสดงภาพเคล่ือนไหวในหน่ึงวินาที ซึ่งจะมีความหมายที่แตกต่างกันไปในการ
ใช้งานแต่ละประเภท ได้แก่ เฟรมเรทของหนัง หมายถึง อัตราการแสดงภาพในหนึ่งวินาทีอยู่ที่ 24 เฟรม/วินาที 
(Frame Per Second / FPS) ในวงการหนัง เวลาถ่ายทําภาพยนตร์จะเรียกเฟรมเรทในการถ่ายทําว่า Speed ย่ิง
ถ่ายทําด้วยสปีดสูงเท่าไหร่ เวลาเอาไปทําเป็นภาพสโลโมช่ัน วัตถุก็จะมีการเคลื่อนไหวที่ดูเนียนขึ้น  

ทั้งน้ี เฟรมเรทของทีวี คือ ความเร็วในการแสดงภาพบนจอทีวี ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระบบ (ตามกําลังไฟในแต่
ละประเทศ) คือ  Pal มีอัตราการแสดงภาพอยู่ที่ 25 เฟรม/วินาที และ NTSC มีอัตราการแสดงภาพอยู่ที่ 30 
เฟรม/วินาที  

2.1.1 HDTV (High Definition Television)  
มีช่ือเรียกอย่างเป็นทางการว่า "โทรทัศน์ความคมชัดสูง" หรือ "โทรทัศน์รายละเอียดสูง"  หรือเรียกสั้นๆ ว่า 

HDTV เป็นคําสั้นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการแสดงภาพวิดีโอ โดยเลข 1080 หมายถึง จํานวนความละเอียดของเส้นใน
แนวนอน 1,080 เส้น และตัวอักษร p ย่อมาจาก Progressive Scan หรือ non-interlaced ในขณะที่ i ย่อมา
จาก interlaced ปัจจุบันทั้ง 1080i และ 1080p เป็นฟอร์แมตความละเอียดสูงสุด ที่ใช้กันทั่วไปในการแพร่ภาพ
โทรทัศน์และการเก็บภาพวิดีโอ ดังน้ัน 1080p จึงเป็นสัญญาณภาพแบบ HDTV โดยมีการรับส่งสัญญาณภาพใน
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แบบจอกว้างหรือไวด์สกรีน ( Widescreen ) อัตราส่วน 16:9 น่ันหมายความว่า ความละเอียดของการแสดงจะผล
อยู่ที่ 1920 จุดในแนวนอน และมีความละเอียด 1080 จุดในแนวต้ัง รวมเท่ากับ 1920 x 1080 หรือเท่ากับ 
2,073,600 พิกเซล ( 2Mpixel หรือ 2 ล้านพิกเซล ) 

คําว่า Full HD และ HD-Ready หมายถึงการแสดงผลของจอภาพโทรทัศน์ที่ให้รายละเอียดจํานวนของเส้น
ในแนวนอนเท่ากับ 1,080 เส้น ทั้งแบบ 1080i และ 1080p ถือว่าเป็นแบบ Full HD สําหรับจอแสดงภาพใน
แนวนอนเท่ากับ 1,080 เส้น น่ันคือเป็นคําจํากัดความของจอภาพแบบ  Full HD จะแสดงผลทางแนวต้ังและ
แนวนอน เท่ากับ 1920x1080 จุด ซึ่งเท่ากับ 2,073,600 พิกเซล ( 2Mpixel หรือ 2 ล้านพิกเซล ) น่ันเอง 

HD Ready คําน้ีจะใช้สําหรับจอภาพที่มีความละเอียดตํ่ากว่า Full HD ไม่ว่าจะเป็นขนาดภาพ 1366x768 
หรือ 1024x768 หรือ 1280x720 สําหรับจอภาพโทรทัศน์ที่โฆษณาว่าเป็น HD Ready น้ันจะรองรับการนําเข้า 
input HDMI รับสัญญาณภาพจากเคร่ืองเล่นที่เป็น Full HD ( 1080i หรือ 1080p ) เช่นเคร่ืองเล่น Blu-ray มี
ขนาดภาพ Full HD 1920x1080 (pixels) ส่งต่อสัญญาณภาพให้โทรทัศน์ที่มีขนาดจอภาพเป็น HD เพียง 
1280x720 (pixels) เครื่องรับโทรทัศน์จะทําการ Down Scale ให้เหลือแค่ Native Resolution ให้แสดงผล
เท่าที่จอภาพของมันจะทําได้เท่าน้ัน คือจากขนาดภาพ 1920x1080 pixels (1,080 เส้น) เหลือเพียงขนาดภาพ 
1280x720 (720 เส้น) เหมือนว่ารองรับสัญญาณภาพ Full HD 1920x1080 (1,080 เส้น) แต่จริงๆแล้วแสดงผล
บนจอภาพโทรทัศน์เพียง 1280x720 (720 เส้น) เท่าน้ัน จึงเรียกว่า HD-Ready ( แปลว่า พร้อมสําหรับ HD แต่
ไม่ใช่ Full HD ) 

ตามมาตรฐานของญี่ปุ่น ยอมรับว่าการแสดงผลแบบ 1080p ถือว่าเป็น Full HD แต่สําหรับการแสดงผล
แบบ 1080i แค่ยอมรับได้ว่าเป็น HD  แต่ทางอเมริกากําหนดว่าการแสดงผลแบบ 1080i และ 1080p เป็นแบบ 
Full HD ส่วนการแสดงผลแบบ 720p ที่มีจํานวนเส้นในแนวนอน 720 เส้น แบบ Progressive Scan น้ันเป็น
เพียง HD ธรรมดา   

ส่วนภาพขนาด 720i ( 720 เส้น แบบ interlaced ) ไม่ถือว่าเป็น HD แต่เป็นแบบ EDTV (Extended 
Definition Television) ระดับภาพแบบมาตรฐานของเคร่ืองเล่น DVD หรือ HD-DVD 

ดังน้ัน จึงสรุปตามขนาดการแสดงภาพแบบ HD ซึ่งเป็นสัญญาณภาพที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ได้ว่า ขนาดภาพ
แบบ Full HD เท่ากับ 1,920 x 1,080 pixels = 2,073,600 พิกเซล ส่วนขนาดภาพแบบ HD เท่ากับ 1,280 x 
720 pixels = 921,600 พิกเซล (ไม่ใช่ Full HD) 

นอกจากน้ี อัตราส่วนของจอภาพ สําหรับ HD คือ ขนาดความกว้าง x ความสูง เป็น 16 ต่อ 9 (16:9) ซึ่ง
เปรียบเทียบค่าได้จากการนําค่าของความกว้างกับความสูงมาหารกัน ดังน้ี 1,920/1,080 เท่ากับ 16/9 และ 
1,280/720 เท่ากับ 16/9 เหมือนกันน่ันเอง และเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนการแสดงผลของจอภาพมาตรฐาน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจอโทรทัศน์ จอคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงการแสดงผลแบบ HDTV (High Definition Television) 
จะเห็นว่า การแสดงผลของภาพในปัจจุบันกําลังพัฒนาไปสู่การแสดงผลของภาพท่ีให้ความคมชัดสูงมากข้ึนเรื่อยๆ 
เพ่ือที่จะทําให้การแสดงผลของจอภาพรองรับมาตรฐานแบบ Full HD 
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ภาพที่ 18: ความละเอียดสูง กับขนาดของจอภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพเป็นการเปรียบเทียบขนาดหน้าจอกับความละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง เริ่มจากความละเอียด SD 
(720x576) จะมีขนาดจอเล็กที่สุด ถัดมาจะเป็น HD TV (1,280x1,080)  Full HDTV (1,920x1,080) และ 
ULTRA HD (3,840x2,160) ตามลําดับ 

 

ภาพที่ 19: การเพ่ิมขึ้นของอัตราเฟรมในระดับสูง 
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การเพ่ิมขึ้นของอัตราเฟรมใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสระดับสูง ซึ่งอัตราเฟรมไม่เพียงแต่สนับสนุนอัตราเฟรม
วิดีโอแบบ HD ทั่วไป (25 เฟรมต่อวินาทีหรือ 30 เฟรมต่อวินาที) แต่ยังสามารถเพ่ิมเป็น 60 เฟรมต่อวินาที ซึ่งเมื่อ
เทียบกับวิดีโอที่ 30 เฟรมต่อวินาที จะพบว่า ภาพในวิดีโอที่ 60 เฟรมต่อวินาทีจะมีความนุ่มนวลมากกว่า 

2.1.2 HDR (High Dynamic Range)  
คือการสร้างภาพท่ีมีส่วนเปรียบที่แตกต่างของ “แสง” ระหว่างความมืดและความสว่างให้อยู่ในภาพ

เดียวกัน ตามปกติแล้วในการสร้างภาพ (ทั้งการถ่ายวิดีโอและภาพน่ิง) กล้องจะไม่สามารถเก็บรายละเอียดภาพที่มี
ส่วนแตกต่างของแสงมากๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น ภาพด้านล่าง (ภาพท่ี 20) จะไม่สามารถเก็บรายละเอียดทั้งฉาก
หลัง ท้องฟ้า ตัวอาคารด้านหน้า ได้ในคร้ังเดียว เพราะความสว่างของอาคารด้านหน้า กับฉากหลังต่างกันเยอะ 
ดังน้ัน วิธีการสร้างภาพที่มีรายละเอียดครบถ้วนคือ "เก็บรายละเอียดภาพทีละส่วน" ภาพแรกจะเน้นเก็บ
รายละเอียดของตัวอาคารตรงช่องหน้าต่างเป็นหลัก ภาพที่สองจะเน้นเก็บรายละเอียดของตัวอาคารทั้งหมด ภาพ
ที่สามเน้นเก็บรายละเอียดของท้องฟ้าและไฟของตัวอาคาร ส่วนภาพสุดท้ายเก็บรายละเอียดของฉากหลัง เมื่อได้
ภาพที่มีส่วนเปรียบต่างของแสงที่ต่างกันทั้งหมดแล้วก็นําภาพทั้งหมดมารวมกัน 

 

ภาพที่ 20: HDR 
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2.1.3 รูปแบบของการดําเนินการออกอากาศของ HDTV 
มีกระบวนการหลักๆ เริ่มต้นจากการจัดหาเน้ือหารายการ หลังจากน้ันจะดําเนินการจัดการข้อมูล แปลง

ข้อมูลต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบการบีบอัด ก่อนส่งไปยังกระบวนการส่งผ่านสัญญาณ ก่อนเช่ือมต่อไปยังเสาส่ง
สัญญาณเพ่ือกระจายสัญญาณไปยังผู้รับบริการภาคพ้ืนดิน 
 

ภาพที่ 21: การออกอากาศ HDTV 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 22: กระบวนการออกอากาศ 
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นอกจากน้ี การนําเน้ือหารายการมาออกอากาศน้ันมีกระบวนการ เริ่มจากการคัดสรรเน้ือหารายการไม่ว่า
จะมาจากการผลิตจากสตูดิโอ ภาพจากคลังภาพเดิม หรือการถ่ายทอดสด และถูกส่งมายังกระบวนการผลิต 
(Content Production) เพ่ือแปลงให้อยู่ในรูปแบบตามมาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐานการบีบอัดสัญญาณ 
หลังจากน้ันจะถูกส่งไปยังส่วนการส่งสัญญาณ (Headend/Playout) เพ่ือทําการเข้ารหัสสัญญาณ ก่อนส่งไปยัง
ส่วนของการกระจายสัญญาณ (Distribution/Delivery) เพ่ือกระจายสัญญาณไปยังผู้รับในรูปแบบต่างๆ เช่น 
ดาวเทียม เคเบิล และคลื่นสัญญาณภาคพ้ืนดิน 
 

ภาพที่ 23: กระบวนการออกอากาศในระบบไอพี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนําเน้ือหารายการมาออกอากาศในรูปแบบไอพี (Internet Protocol: IP) น้ันมีกระบวนการที่เริ่มจาก
การนําเข้าเน้ือหารายการไม่ว่าจะมาจาก การผลิตจากสตูดิโอ ภาพจากคลังภาพเดิม หรือการถ่ายทอดสด และถูก
ส่งมายังกระบวนการผลิต (Content Production) เพ่ือแปลงให้อยู่ในรูปแบบอินเตอร์เน็ตโปรโตคอล และส่ง
สัญญาณเช่ือมผ่านทางดาวเทียมโดยใช้มาตรฐาน DVB-S2X  ไปยังส่วนการส่งสัญญาณ (Headend) เพ่ือทําการ
เข้ารหัสสัญญาณ ก่อนส่งไปยังส่วนของการกระจายสัญญาณ (Distribution) เพ่ือกระจายสัญญาณไปยังผู้รับใน
รูปแบบต่างๆ เพ่ิมขึ้นจากเดิมเป็น ดาวเทียม เคเบิล คลื่นสัญญาณภาคพ้ืนดิน และไอพีเน็ตเวิร์ค 
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3. บทเรียนเรื่องแพลตฟอร์มใหม่ (New Platforms) 
ในปัจจุบัน สามารถแบ่งการบริโภคเน้ือหาของรายการโทรทัศน์ของผู้บริโภคเป็น 2 ประเภท คือ 

1. Lean Forward TV (No STB TV) เช่น PCTV และ โทรทัศน์เคลื่อนที่ (Mobile TV) 
2. Lean Back TV (STB TV หรือ Smart TV) เช่น โทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน โทรทัศน์ดาวเทียม โทรทัศน์ใน

ระบบเคเบ้ิล และโทรทัศน์แบบไอพี IPTV  
 

 
 

ซึ่งจะเห็นว่าผู้บริโภคสามารถรับชมเน้ือหาของรายการโทรทัศน์ได้ในอุปกรณ์ที่มีความหลากหลายทั้งใน
โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพาแบบต่างๆ โดยท้ัง 2 ประเภทน้ันผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์หรือความ
ต้องการ การตอบสนอง และช่องทางความรวดเร็วในการเข้าถึงเน้ือหาท่ีแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ในการรับชม
ผ่านอุปกรณ์พกพาต่างๆ ผู้บริโภคสามารถเลือกรับชมเน้ือหารายการต่างๆ ที่ต้องการได้ก่อนผ่านการแชร์ หรือการ
ค้นคว้าในโลกออนไลน์ หรือ Social Network เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ (Lean Forward) ซึ่งต่างจากการรับชมทาง
โทรทัศน์แบบปกติซึ่งเกิดการเรียนรู้ทีหลังจากการท่ีได้รับชมแล้ว แล้วจึงมีการเรียนรู้หรือการตอบสนองทีหลังการ
รับชม (Lean Back) 

 

3.1 HbbTV – Linking Broadcast & IP Platforms  
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) คือ มาตรฐานการแพร่ภาพรูปแบบใหม่ที่สามารถให้บริการ

ประเภท Super-Teletext โดยรายการทีวีที่ออกอากาศมีการเช่ือมต่อกับบริการออนไลน์ที่ให้บริการผ่านบรอด
แบนด์ไปยังสมาร์ททีวีที่เช่ือมต่อ ผู้บริโภคจึงสามารถเข้าถึงบริการออนไลน์ต่างๆ ได้ เช่น catch-up TV Video on 
Demand (VOD) แอพพลิเคช่ันต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับรายการ และบริการข้อมูลอ่ืนๆ นอกเหนือจากบริการ 
Teletext ดิจิตอลท่ัวไป ซึ่งเริ่มมีการใช้งานใน  

- ทวีปยุโรปและตะวันออกกลางในปี 2011-2013 
- ทวีปเอเชียแปซิฟิกในปี 2014-2015 
- ทวีปแอฟริกา ประเทศสหรัฐอเมริกา และจีนในเร็ววันน้ี 
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ภาพที่ 24: มาตรฐานแบบ HbbTV 

 
 
 

3.2 มาตรฐานและแพลตฟอร์มใหม่ (New Platforms)  
o DVBT2 (Digital Video Broadcasting - Second Generation Terrestrial) เป็นมาตรฐานที่องค์กร 

Digital Video Broadcasting Project (DVB) เริ่มพัฒนาปรับปรุงมาจากมาตรฐาน DVB-T โดยการนําเทคโนโลยี
การผสมสัญญาณและการเข้ารหัสแบบใหม่มาใช้ เพ่ือให้การส่งสัญญาณประเภทเสียง วิดีโอและข้อมูลมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่า DVB-T 

ข้อดีของ DVB-T2 เปรียบเทียบกับ DVB-T 
o เพ่ิมประสิทธิภาพ FEC และ Transmission Mode ทําให้เพ่ิม Bandwidth ขึ้นจากเดิม 30-60% 

เพ่ือรองรับ HDTV, SDTV และ IP Services 
o เพ่ิมประสิทธิภาพ Multiple Input Streams (Physical Layer Pipes (PLPs)) เพ่ือให้การส่ง

สัญญาณข้องมูลภาพ และเสียง แบบ Streams ที่เป็นอิสระและมีความยืดหยุ่น 
o รองรับความแต่งต่างของ Packets/Streams เช่น DVB-TS, IP หรือ DVB-S2 
o สนับสนุนการทํางานแบบ non-TS formats เช่น IP 

 
ภาพที่ 25: เทคโนโลยี DVBT2 
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o 4G Mobile Network – Long Term Evolution 
LTE (Long Term Evolution) คือ เทคโนโลยีการส่ือสารของระบบสื่อสารโทรศัพท์มือถือ 4G โดยมี

เป้าหมายในการออกแบบให้สามารถส่งผ่านข้อมูลได้มากขึ้นและเร็วขึ้น โดยการนําสถาปัตยกรรมของ EPC และ 
IMP มาใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลแบบ Unicast Multicast และ SFN Cells ซึ่งผู้บริการสามารถ
เพ่ิมความเร็วในการรับส่งข้อมูลให้ผู้ใช้ได้ถึง 1 Gbps และเพ่ือเตรียมความพร้อมเทคโนโลยีการสื่อสารของ
ระบบสื่อสารโทรศัพท์มือถือ 5G มีรายละเอียดดังน้ี 

การรับส่งข้อมูลแบบ Unicast (Unicast Delivery of Video via LTE) คือ การรับส่งข้อมูลจากโหนด
หน่ึงไปยังโหนดหน่ึงในลักษณะ 1 ต่อ 1 หรือเรียกว่า One-to-One แต่เน่ืองจากการสื่อสารแบบ Unicast เป็น
การส่งข้อมูลระหว่างโหนดแบบง่าย ๆ จึงไม่สามารถรองรับการส่งข้อมูลระหว่างโหนดได้เมื่อมีจํานวนโหนดในการ
รับส่งเพ่ิมมากขึ้นหรือมีจํานวนผู้ใช้งานในแต่ละโหลดมาก ทําให้เกิดปัญหาการส่งข้อมูลในเครือข่ายมากที่มาก
เกินไป ซึ่งอาจทําให้การรับส่งข้อมูลทําได้ช้าลง 

การรับส่งข้อมูลแบบ Multicast (Evolved Multimedia Broadcast Multicast Service) คือ มาตรฐาน
ใหม่ของ 3GPP ที่นํามาใช้สําหรับการให้บริการประเภท Broadcast/Multicast ถูกสร้างขึ้นเพ่ือปรับปรุง และลด
โหลดของเครือข่ายเมื่อต้องถ่ายทอดสัญญาณที่ผู้ใช้ต้องการใช้บริการขณะน้ันจํานวนมาก โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มี
การใช้งานสูง เพ่ือลดปัญหาในด้านต้นทุนการส่งสัญญาณ ยกตัวอย่างเช่น Live Video App Download OS 
Update หรือ Media Sharing เป็นต้น 

 

ภาพที่ 26 : การรับส่งข้อมูลแบบ Unicast และ Multicast 

 

SFN Cells (Single Frequency Network) คือ การออกอากาศความถ่ีเดียวกันในสถานที่ใกล้เคียงกัน
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โดยคลื่นสัญญาณไม่ทับซ้อนกัน เพ่ือแก้ปัญหาสัญญาณรบกวนในพ้ืนที่เมือง ที่มีผู้ใช้งานจํานวนมาก ยกตัวอย่าง
เช่น สนามฟุตบอล ห้างสรรพสินค้า หรืออาคารแสดงนิทรรศการ เป็นต้น  

 

ภาพที่ 27: Single Frequency Network 

 
  

o IPTV และ Over-The-Top (OTT) Services 
IPTV (Internet Protocol Television) เป็นการส่งสัญญาณภาพและเสียงรายการโทรทัศน์ด้วยระบบ 

Video Streaming ผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งผู้บริโภคต้องมีกล่องรับสัญญาณ หรือ STB (Set-top-box) ส่วน Over-
the-Top (OTT) เป็นรูปแบบใหม่ของการให้บริการสื่อสารและแพร่ภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต โดยที่ผู้
ให้บริการไม่ต้องลงทุนโครงข่ายสัญญาณเอง และผู้บริโภคไม่จําเป็นต้องติดต้ังอุปกรณ์ โดยรับชมผ่านทาง
แอพพลิเคช่ันบนอินเทอร์เน็ต 

 
ภาพที่ 28 : OTT และ IPTV 

 
นอกจากน้ี ยังมี MPEG Dash สําหรับ OTT Streaming (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP 

(DASH)) ซึ่งก็คือ มาตรฐานใหม่ในการส่งสัญญาณวิดีโอที่พัฒนาให้ง่ายและเป็นแบบแผนเดียวกัน โดยการนําวิดีโอ
มา Encode หลายๆ รูปแบบแล้วแบ่งให้มีขนาดเล็กเพียงไม่ก่ีวินาทีให้มีคุณภาพ แล้วนําไปเก็บไว้บน HTTP 
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Server ทําให้ผู้รับชมสามารถรับชมวิดีโอที่มีคุณภาพสูง และรับชมได้อย่างต่อเน่ือง โดยได้รับการสนับสนุนโดย
บริษัท เช่น Apple Adobe Microsoft Netflix เป็นต้น 

o ATSC3.0 Architecture 
 ATSC (Advanced Television Systems Committee) คือ มาตรฐานใหม่ในปี 2016 ในการ
ออกอากาศภาคพ้ืนดินสําหรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยมาตรฐานน้ีมีการจัดสรรช่องสัญญาณให้เป็นระบบ ทํา
ให้สามารถใส่ช่องได้จํานวนมากข้ึน และทําให้ได้ภาพที่มีความชัดเจนไม่มีสัญญาณรบกวน รองรับภาพความ
ละเอียดสูงในระดับ UHDTV หรือ 4K ได้ 
 

ภาพที่ 29: ATSC 

 

 
 

3.3 การกําหนดมาตรฐานและแพลตฟอร์มใหม่  
o ATSC 3.0  
ได้เริ่มต้นวางแผนแล้วในปี 2010-2011 มีการต้ังและพัฒนาข้อกําหนดต่างๆในปี 2011-2013 และมีการ

กําหนดมาตรฐานในปี 2012-2015 ซึ่งในปัจจุบัน เริ่มต้นทดลองใช้งาน ATSC 3.0 ในประเทศเกาหลีใต้สําหรับช่อง 
KBS ในกรุงโซล  

ทั้งน้ี การกําหนดมาตรฐานของ ATSC 3.0 ที่มีขึ้นในปี 2015 ประกอบไปด้วย 
1) The A/341 Video standard กําหนดให้การเข้ารหัสในระบบ ATSC 3.0 system ใช้ HEVC 

(H.265) สําหรับ video compression และ MPEG สําหรับ video coding standard เพ่ือให้
สามารถรองรับการใช้งานของ 4K Ultra HDTV ให้มีประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณภาพและเสียงใน
อนาคต  

2) The A/331 Signaling, Delivery, Synchronization and Error Protection standard 
นําเสนอการใช้งาน Internet Protocol (IP) เป็นหลักสําหรับระบบการส่งข้อมูลและเนื้อหาใน ATSC 
3.0 รวมไปถึงการส่งสัญญาณข้อมูลแบบ metadata ที่จําเป็นสําหรับเช่ือมโยงการให้บริการต่างๆ ที่
มีความเกี่ยวข้องกัน เพ่ือเป็นการสนับสนุนการทํางานร่วมกันระหว่าง  broadcast และ broadband 
ในการส่งผ่านข้อมูลแบบ hybrid  
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3) The A/343 Captions and Subtitles standard กําหนดความคลอบคลุมของข้อความหรือการ
บรรยายประกอบเนื้อหาซึ่งเป็นการให้บริการหลักของเนื้อหาในรายการโทรทัศน์ โดยใช้มาตรฐาน
และเทคโนโลยีของ W3C  

4) The A/330 Link Layer Protocol standard กําหนดวิธีการจัดการข้อมูล package สําหรับ 
the transport layer ในการสร้าง packets แล้วดําเนินการที่ physical layer frames เพ่ือ
สนับสนุนการจัดทํา IP Packets MPEG-2 TS packets และ packet ประเภทอ่ืนๆในอนาคต 

5) The A/333 Service Usage Reporting standard กําหนดเทคนิคและวิธีการสําหรับการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการใช้บริการของผู้บริโภคในการเลือกรับชม และใช้บริการจากเคร่ืองรับสัญญาณ
ภาพและเสียง  

6) The A/336 Audio/Video Watermark Payload standard อธิบายถึงประเภทของการ
เข้ารหัสข้อมูล และการดําเนินการสําหรับ metadata เพ่ือเป็น watermarks ในการส่งข้อมูลภาพ
และเสียง 

 
o DVB Project ถูกนําไปใช้ในประเทศที่อยู่ในแถบประเทศเอเชีย รวมถึงประเทศไทย โดยเรียก

เทคโนโลยีน้ีว่า “Single Illumination” 
 

ภาพที่ 30 : Single Illumination 

 

 
 

o FOBTV (The Future of Broadcast Television Initiative) เป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกําไร 
ก่อต้ังขึ้นมาโดย 13 องค์กรช้ันนําซึ่งเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการเครือข่าย และสถาบันการวิจัย โดยมีเป้าหมายหลัก
ดังน้ี  

1) พัฒนาโมเดลรูปแบบมาตรฐานสําหรับกฎระเบียบและมาตรฐานทางทางเทคนิคในการกระจายเสียง
ในระบบภาคพ้ืนดินในอนาคต 

2) การพัฒนาความต้องการสําหรับระบบการออกอากาศภาคพ้ืนดินรุ่นต่อไป 
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3) ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนา DTV ห้องปฏิบัติการ และแนะนําเทคโนโลยีที่สําคัญที่จะใช้เป็น
พ้ืนฐานสําหรับมาตรฐานใหม่ 

4) การเรียกร้องในมาตรฐานของเทคโนโลยีต่างๆที่เลือกถูกเลือกโดยองค์กรพัฒนาต่างๆให้มีมาตรฐานที่
เหมาะสม 

 
4. บทเรียนเรื่องการยุติโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของสหราชอาณาจักร (Switchover in the UK) 

ก่อนที่สหราชอาณาจักรจะเริ่มมีการกระบวนการยุติโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกน้ัน มีประชาชนเพียงแค่
ร้อยละ 73 ครัวเรือนที่สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล น่ันหมายความว่า ยังมีประชาชนใน สหราช
อาณาจักรอีกหลายล้านคนที่ยังไม่สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลผ่านเสาอากาศ ด้วยเหตุน้ี รัฐบาล
อังกฤษจึงได้เริ่มขยายพ้ืนที่ในการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และมีกระบวนการยุติโทรทัศน์ในระบบ
แอนะล็อกอย่างจริงจัง 

 

ภาพที่ 31 : พ้ืนท่ีสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (ก่อนและหลังกระบวนการ Switchover) 

 
สหราชอาณาจักรเห็นว่า กระบวนการยุติโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกจะเป็นวิธีการที่สร้างศักยภาพให้การ

รับส่งสัญญาณดิจิตอลแบบฟรีวิว (Freeview) สามารถครอบคลุมประชาชนทุกครัวเรือน ซึ่งประชาชนจะสามารถ
รับชมช่องรายการโทรทัศน์ได้มากขึ้นกว่าแต่เดิมถึง 20 ช่องรายการ และยังสามารถรับบริการโทรทัศน์ในรูปแบบ
ใหม่ได้ เช่น ระบบการอัดเสียงและภาพที่ดีขึ้น การใช้โปรแกรมแนะนํารายการบนหน้าจอโทรทัศน์ การบรรยายใต้
ภาพสําหรับผู้พิการ และบริการแบบ Interactive อ่ืนๆ ในขณะเดียวกันน้ัน ผู้ประกอบการช่องรายการสาธารณะ
ของสหราชอาณาจักร (ช่อง BBC ช่อง 4 และช่อง ITV) ก็มีจํานวนผู้ชมเพ่ิมขึ้นเป็นจํานวนมาก รัฐบาลอังกฤษยัง
เล็งเห็นว่า การส่งสัญญาณในระบบดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะส่งผลให้มีการใช้คลื่นความถี่คุ้มค่ามาก
กว่าเดิม ซึ่งจะทําให้มีคลื่นความถ่ีที่ว่างลงที่จะนําไปใช้กับบริการอ่ืนๆ เช่น การให้บริการบรอดแบนด์ความเร็วสูง 
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ทั้งน้ี รัฐบาลอังกฤษประเมินแล้วว่า การยุติโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกและการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบจะก่อให้เกิดมูลค่าต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมถึงสองพันล้านปอนด์ 

ในการน้ี รัฐบาลอังกฤษจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลข้ึน (The Digital 
Television Action Plan) ในปี ค.ศ. 2002 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างเกณฑ์ช้ีวัดว่า เมื่อใดที่จะสามารถยุติการ
รับส่งสัญญาณในระบบแอนะล็อกได้ ซึ่งรัฐบาลอังกฤษมีเกณฑ์ช้ีวัดที่สําคัญ 2 ประการ คือ 

1.ความพร้อมที่จะให้บริการ (Availability) กล่าวคือ ประชาชนทุกคนที่เคยรับชมรายการช่องโทรทัศน์
สาธารณะ (Public Service Broadcasting) ในระบบแอนะล็อกสามารถรับชมรายการดังกล่าวในระบบดิจิตอลได้ 

2. ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอย (Affordability) กล่าวคือ การเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกไปสู่
ระบบดิจิตอลต้องมีค่าใช้จ่ายที่ยอมรับได้และจะต้องไม่เป็นภาระแก่ประชาชนที่เกินความจําเป็น น่ันหมายความว่า 
รัฐบาลอังกฤษจะต้องแน่ใจว่า ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีกจะต้องผลิตและขายสินค้า เช่น กล่องรับส่งสัญญาณ
และเสาอากาศ ในราคาที่สมเหตุสมผลซึ่งประชาชนสามารถซื้อและเป็นเจ้าของได้ 

หลังจากที่ได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแล้ว ในปี ค.ศ. 2003 รัฐมนตรี
กระทรวงวัฒนธรรม การสื่อสาร และกีฬา (Secretary of State for Culture, Media and Sports) ได้ประกาศ
นโยบายของรัฐบาลในเรื่องการยุติการรับส่งสัญญาณในระบบแอนะล็อก โดยได้กําหนดตารางเวลาในการเริ่มยุติ
ระบบแอนะล็อกในปี ค.ศ. 2008 และสิ้นสุดการรับส่งสัญญาณในระบบแอนะล็อกในปี ค.ศ. 2012 ทั้งน้ี การ
เปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลอย่างเต็มรูปของสหราชอาณาจักรได้มีการแบ่งหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนอย่างชัดเจน กล่าวคือ 

 ในส่วนของรัฐบาลอังกฤษน้ัน จะรับผิดชอบในส่วนของนโยบายการยุติการรับส่งสัญญาณในระบบ แอ
นะล็อกและการดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามตารางและแผนที่ได้กําหนดไว้ นอกจากน้ี กระทรวง
วัฒนธรรม การสื่อสาร และกีฬา จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในโครงการช่วยเหลือสําหรับผู้ยากไร้ในการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (Help Scheme for Vulnerable People)  

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 32 : การแบ่งหน้าท่ีระหว่างหน่วยงานต่างๆในการเปล่ียนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
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 ในส่วนของหน่วยงานกํากับดูแล หรือ Ofcom น้ัน จะเป็นผู้ที่นํานโยบายที่ได้รับจากรัฐบาลอังกฤษมา

ปฏิบัติ โดยกําหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในใบอนุญาตเพ่ือให้ผู้ประกอบการช่องรายการปฏิบัติตาม  นอกจากน้ี 
ยังดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องกับการวางแผนการใช้งานคลื่นความถ่ีซึ่งจะว่างลงเมื่อการเปลี่ยนผ่าน
เสร็จสิ้น 
 ในส่วนผู้ประกอบการช่องรายการและผู้ให้บริการโครงข่ายน้ัน จะดําเนินการยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์

ในระบบแอนะล็อกให้เสร็จสิ้นตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต 
 ในส่วนของ Digital UK น้ัน เป็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบการช่องรายการและผู้ให้บริการ โครงข่าย 

เพ่ือช่วยกันผลักดันในเรื่องของการยุติโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก เช่น การขยายโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
การประชาสัมพันธ์ไปสู่กลุ่มประชาชนและผู้บริโภค  

ทั้งน้ี โครงการประชาสัมพันธ์ของ Digital UK มีความสําคัญมากที่จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้
และความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ซึ่งโครงการฯ มีการประชาสัมพันธ์
ผ่านทางแผ่นพับ การแจ้งทางหน้าจอโทรทัศน์ รวมทั้งการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เว็บไซต์ และผู้ค้าราย
ย่อยทั่วประเทศ 

แผนการประชาสัมพันธ์ของ Digital UK จะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนสําคัญ ซึ่งได้แก่ ขั้นตอนแรก 
จะเป็นการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนว่าจะมีการยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์
ในระบบแอนะล็อก ขั้นตอนที่สอง เป็นการให้ข้อมูลแก่ประชาชนที่รับชมโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกถึง
ผลกระทบที่ประชาชนจะได้รับภายหลังการยุติการส่งสัญญาณในระบบ            แอนะล็อก หาก
ประชาชนยังไม่มีการเปลี่ยนโทรทัศน์หรือไม่มีอุปกรณ์ในการรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
ขั้นตอนที่สาม เป็นการเน้นประชาสัมพันธ์วันและเวลาที่จะมีการยุติโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก เพ่ือส่ง
สัญญาณให้ประชาชนเร่งดําเนินการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลอย่างจริงจัง 

 
 

ภาพที่ 33 : การประชาสัมพันธ์การ์ตูนสัญลักษณ์ “Digital Al” ของ Digital UK 

 
 

 ในส่วนของโครงการช่วยเหลือในการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลน้ัน (The Digital  
Switchover Help Scheme) เป็นโครงการที่จัดต้ังและดําเนินการโดยบีบีซี (BBC) ภายใต้ความตกลง
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ร่วมกับรัฐบาลอังกฤษ เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ (อายุ 75 ปีขึ้นไป) และผู้พิการที่ประสบปัญหาใน
การเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ดิจิตอล ซึ่งโครงการน้ีได้ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการรวมท้ังสิ้น 
1.3 ล้านคนทั่วประเทศ  

นอกจากน้ี การยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของสหราชอาณาจักรได้แบ่งเขตการ
ดําเนินการออกเป็น 15 พ้ืนที่ตามแต่ละเขตภูมิภาค โดยมีการจัดโครงการนําร่องในการยุติระบบแอนะล็อกในเมือง 
Whitehaven เขต Cumbria การดําเนินการดังกล่าวใช้ระยะเวลาทั้งหมด 4 ปีก่อนที่จะมีประกาศการยุติการส่ง
สัญญาณในระบบแอนะล็อกอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี ค.ศ. 2012 

 

ภาพที่ 34 : พ้ืนท่ีภูมิภาคในการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการยุ ติการส่ ง สัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็

อกเป็นโครงการที่ นับได้ว่า ประสบความสํ า เ ร็ จอ ย่ างมาก 
เน่ืองจากสามารถเพ่ิมจํานวนครัวเรือนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ประมาณร้อยละ 99 
ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 4 ปี กล่าวคือ ในช่วงเร่ิมโครงการน้ัน มีครัวเรือนเพียงแค่ 74,000 ครัวเรือน (หรือคิด
เป็นร้อยละ 0.3 ของครัวเรือนทั้งหมดในสหราชอาณาจักร) ที่มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล แต่
เมื่อโครงการได้ดําเนินการเสร็จสิ้น พบว่า มีครัวเรือนที่มีการเปลี่ยนผ่านฯ ทั้งสิ้น 26.7 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 100 ของครัวเรือนทั้งหมดในสหราชอาณาจักร 

ทั้งน้ี ภายหลังจากการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก รัฐบาลอังกฤษได้สรุปประเด็น
ปัญหาที่พบในช่วงการดําเนินโครงการและพบว่า มีจํานวนบ้านเรือนที่มีความจําเป็นต้องใช้เสาอากาศมีจํานวน
มากกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ นอกจากน้ี ยังพบปัญหาเรื่องความทับซ้อนของเคร่ืองส่ง (Transmitter) เน่ืองจากแต่ละ
ครัวเรือนสามารถรับสัญญาณจากเคร่ืองส่งได้มากกว่า 1 เครื่อง ซึ่งทําให้เครื่องรับของบางครัวเรือนไม่สามารถ
เลือกรับสัญญาณที่ดีที่สุดได้ 
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Regulatory Structure for DTV 

Structure of the UK make DTV markets across the world 

โครงสร้างตลาดของสื่อในประเทศอังกฤษ 

Office of Communications หรือ Ofcom เป็นหน่วยงานอิสระท่ีทําหน้าที่ในการกํากับดูแลกิจการ
สื่อสารโทรคมนาคมและสื่อ ในสหราชอาณาจักร ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย (Communications Act 2003) 
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในภาพรวมของอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นการกํากับดูแลกิจการใน
อุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงกระบวนการต่างๆ ในการอนุญาตให้สิทธิการประกอบกิจการ รวมท้ัง มี
หน้าที่ออกนโยบาย กฎ ระเบียบ เพ่ือการบริหารจัดการและควบคุมอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมของสหราช
อาณาจักร และยังมีบทบาทสําคัญในด้านการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยปกป้องสิทธิ
ของผู้บริโภคในทุกๆด้าน  นอกจากน้ัน Ofcom ยังมีหน้าที่ในการตอบคําถามจากวุฒิสภาในประเด็นที่สภาฯ 
ต้องการทราบ อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่ของ Ofcom น้ัน ยังคงมีความเป็นอิสระในการกํากับดูแลจาก
รัฐบาลอยู่  

Ofcom ยังดูแลรับผิดชอบในส่วนการบริหารจัดการคลื่นความถ่ีและการออกใบอนุญาตในการใช้แถบคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic spectrum) หรือแถบคลื่นความถ่ีที่ใช้งานในสหราชอาณาจักร รวมไปถึงการ
อนุญาตเพ่ือการประกอบกิจการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โครงข่ายสื่อสาร และ
กิจการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง Ofcom เป็นหน่วยงานที่ได้งบประมาณจากการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่กล่าวมา และยังได้รับงบประมาณสนับสนุนบางส่วนจากภาครัฐบาลด้วย 

Ofcom มุ่งเน้นในด้านความร่วมมือกับผู้เช่ียวชาญเป็นอย่างมาก โดยการต้ังที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิในทุกๆ
ด้าน ทั้งเป็นบุคคลและเป็นรูปคณะกรรมการ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจที่ถูกต้องและรวดเร็ว   

Ofcom มีการจัดรูปแบบองค์กรที่ง่าย ไม่ซับซ้อน โดยมุ่งเน้นการต้ังคณะทํางานเป็นหลักหรือ
คณะกรรมการที่รับผิดชอบเฉพาะด้านเป็นหลัก ซึ่งมีทั้งแบบคณะทํางานเฉพาะด้าน และคณะทํางานถาวร 

การบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อกําหนด น้ัน Ofcom ได้มีการจัดกลุ่มงาน 3 กลุ่มคือ การควบคุมกํากับดูแล
การบังคับใช้กฎ ระเบียบ และการคุ้มครองผู้บริโภคดังน้ี 

 
1. กลุ่มงานมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านแผนแม่บทบริหารคลื่นความถ่ี (Frequency Planning) การกําหนด

มาตรฐาน การควบคุมและป้องกันการรบกวนของคล่ืนความถ่ีวิทยุ 
 
2. กลุ่มงานที่รับผิดชอบกลุ่มงานด้านดูแล เน้ือหา และมาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ โดย Ofcom 

ทําหน้าที่ในการรับข้อร้องเรียนเก่ียวกับสื่อทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า กฎ ระเบียบ 
และการกํากับดูแลต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะปัญหาในเร่ืองการละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน 
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3. กลุ่มงานที่ทาํหน้าที่เก่ียวข้องกับการบังคับใช้กฎ ระเบียบ เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคคุ้มครองผู้บริโภคด้วย
การตรวจสอบกรณีที่ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ การแขง่ขันอย่างเสรีและเป็นธรรม และการระงับข้อพิพาท
ระหว่างผู้ให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคม  

โดยท้ังหมดน้ันยังต้องแน่ใจด้วยว่าประชาชนทุกคนในสหราชอาณาจักรจะต้องสามารถเข้าถึงการได้รับ
บริการจากโทรคมนาคมข้ันพ้ืนฐาน โดยเฉพาะประชาชนผู้มีรายได้น้อยและตามพ้ืนที่เขตชนบทต่างๆ 

 
 บีบีซี (British Broadcasting Corporation – BBC) หรือองค์การกระจายเสียงสาธารณะของสหราช

อาณาจักร เริ่มก่อต้ังเมื่อปี ค.ศ. 2465 โดยเป็นองค์กรของสหราชอาณาจักร ซึ่งทําหน้าที่ให้บริการสื่อสาธารณะที่
ใหญ่ที่สุด รวมทั้งเป็นหน่วยงานด้านสถานีวิทยุและโทรทัศน์ที่จัดต้ังขึ้น โดยได้รับพระบรม            ราชานุญาต 
และดําเนินกิจการตามข้อตกลงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สื่อ และกีฬา              การดําเนินงานของ
บรรษัทได้รับการอุดหนุนด้านการเงินเป็นหลักจากค่าธรรมเนียมจากการรับชมโทรทัศน์     ซึ่งเรียกเก็บจาก 
ครัวเรือน บริษัท และองค์กรทุกแห่งในสหราชอาณาจักรที่ใช้อุปกรณ์ใดๆ ก็ตามในการรับชมการแพร่ภาพโทรทัศน์ 
รัฐบาลสหราชอาณาจักรเป็นผู้กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา 

 
ในสหราชอาณาจักรมีช่องสถานีโทรทัศน์อยู่หลักๆ ทั้งหมด 6 ช่อง คือ ช่อง 1 และช่อง 2 เป็นของบรรษัท

กระจายเสียงแห่งอังกฤษ (British Broadcasting Corporation – BBC) ซึ่งเป็นผู้ออกอากาศรายใหญ่ที่สุดของ
อังกฤษ มีทั้งช่องโทรทัศน์และวิทยุ ต้ังแต่ช่อง BBC1 และ BBC2 และช่องย่อย ๆ อ่ืน ๆ รวมทั้งยังมีสถานีท้องถิ่น
รวมทั้งผลิตรายการท้องถิ่นเสริมในแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย อาทิเช่น BBC West Midlands, BBC East Midlands, 
BBC Lancashire เป็นต้น โดยช่องที่เป็นท้องถิ่นจะมีการออกอากาศเป็นสําเนียงถิ่น 

 
BBC ไม่มีโฆษณา เน่ืองจากข้อกําหนดตามกฎหมาย แต่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาดการเก็บเงินค่า TV 

License  นอกจากน้ี บีบีซี ยังมีการออกอากาศ BBC World โดยเป็นการให้บริการท่ีควบรวมระหว่างวิทยุและ
โทรทัศน์ ในการออกอากาศและให้บริการเน้ือหาไปท่ัวโลก งบประมาณของบีบีซีเป็นอันดับสองในสหราช
อาณาจักรเป็นจํานวนเงิน 4.7 พันล้าน 

 
ช่อง 3 เป็น ITV เป็นช่องแบบพาณิชย์ช่องแรก มีการโฆษณาสินค้า รายการวาไรต้ีทั่วไป แต่มีการร่วมมือ

กับสถานีโทรทัศน์ภาคท้องถิ่น ในแง่การทําข่าวและผลิตรายการเพ่ืออกอากาศในท้องถิ่น ซึ่งมีแยกเป็นช่ือช่อง
ย่อยๆ ต้ังแต่ ITV1 จนถึง ITV4 

 
ช่อง 4 คือ Channel 4 โดยการบริหารเป็นของภาคเอกชน แต่รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐ มีรายการ

บันเทิง และสาระทั่วไป 
 
ช่อง 5 คือ Channel 5 ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี 1997 ผู้ดําเนินการเป็นเอกชนร้อยละ100 มีเน้ือหาจําพวกละครซี

รีย์จากอเมริกา ช่องน้ีถูก ซื้อไปนําไปออกอากาศท่ีอ่ืนๆ เยอะ 
 
Sky เป็นเคเบ้ิลทีวีเจ้าเดียวของสหราชอาณาจักร ค่าใช้จ่ายในการรับชมมีราคาค่อนข้างแพง  
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รูปที่ 1 การจัดอันดับช่องรายการที่ได้รับความนิยม จากทกุครัวเรือน ในช่วงปี 2013-2014  
 

จากรูปจะเห็นได้ว่า รายการของช่องบีบีซี 1 ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาเป็น ITV และ       บีบี
ซี 2 ตามลําดับ 

 
รูปที่ 2 แสดงการเข้าถึงการรับชมในรูปแบบต่างๆ (Platform) ของจํานวนครัวเรือนประชากร โดยนับ
ระยะเวลาต้ังแต่ปี 2001-2014  
 

จากรูปแสดงให้เห็นว่า โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ได้รับความนิยมแทนที่โทรทัศน์ในระบบ แอ
นะล็อค ต้ังแต่ปี 2012 เป็นต้นมา ตามมาด้วยเคเบ้ิลทีวีในระบบแอนะล็อคและดิจิตอล และการรับโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม รวมทั้งการรับชมโทรทัศน์ดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิก ตามลําดับ 
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รูปที่ 3 ค่าเฉลีย่การดูโทรทัศน์ต่อบุคคลต่อวัน โดยเปรียบเทียบต้ังแต่ปี 2007-2014 
 
 

 
 

รูปที่ 4 เปรียบเทียบจํานวนครัวเรือนของการเข้าถึงการรับชมด้วย Smart TV 
ในระหว่าง ปี 2013 2014 และ 2015  
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รูปที่ 5 ค่าเฉลีย่การดูโทรทัศน์ในแต่ละวัน โดยเปรียบเทียบระหว่างกรณีที่มีผู้ชมที่ดูรายการสด และรบัชม

รายการหลังจากที่มีการแพร่ภาพออกอากาศไปแล้ว เป็นระยะเวลาต้ังแต่ปี 2006-2011 
 
 

 
รูปที่ 6 อุตสาหกรรมโทรทศัน์ในระบบดิจิตอลในแต่ละประเทศในแต่ละประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับ

ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ กัน  
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รูปที่ 7 แผนภูมิการเปรียบเทียบการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลต่อหน่ึงร้อยครัวเรือน 
ในแต่ละประเทศ 

 
ซึ่งจะเห็นว่าประเทศท่ีเป็นแม่แบบในการกําหนดมาตรฐานจะมีผู้รับชมในจํานวนที่เต็มส่วนหน่ึงร้อยครัวเรือน 
เช่น อังกฤษ ในระบบ DVB-T2 ญี่ปุ่น ในระบบ ISDB-Tx 
 

 
 

รูปที่ 8 อัตราค่าบริการและรายได้ต่อหัวในการรับชมโทรทัศน์ 
 
จากรูปแสดงให้เห็นอัตราการเรียกเก็บค่ารับชมจากผู้บริโภคโดยคิดเป็นรายได้เฉลี่ยต่อหัว เปรียบเทียบกันใน
แต่ละประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยค่ารายได้จากการโฆษณา รายได้จากการเก็บค่าสมาชิก และจากเงินทุน
สาธารณะ ที่แตกต่างกัน 
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รูปที่ 9 ประเภทของระบบออกอากาศโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมในปี 2014 เปรียบเทียบระหว่าง โทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เคเบ้ิลทวีีในระบบแอนะล็อค เคเบ้ิลทวีีในระบบดิจิตอล 

ไอพีทีวี ในแต่ละประเทศ 
 

 
 

รูปที่ 10 อัตราส่วนความนิยมในการรับชมช่องโทรทัศน์ที่ให้บริการประเภทสาธารณะ  
เปรียบเทียบแต่ละประเทศ ระหว่างปี 2013 และ 2014 
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รูปที่ 11 เปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละของการมีอุปกรณ์เช่ือมต่อวิทยุโทรทศัน์ของแต่ละประเทศ 
 

 
 

รูปที่ 12 เปรียบเทียบการเข้าถึงเพ่ือการรับชมเน้ือหารายการของแต่ละประเทศ  
ด้วยเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน 

 
 
 
 
 

Commercial Environment for DTV  
‘Freeview’, PayTV, OTT-VoD (including Freeview Play) technology developments 
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รูปที่ 13 สถิติการเข้าถึงสื่อแต่ละประเภทในแต่ละช่วงเวลาของผู้บริโภคในประเทศอังกฤษ 
 

สามารถเห็นได้ชัดว่าประชากรส่วนใหญ่น้ันได้เข้าถึงสื่อโดยผ่านทางทีวีเป็นหลัก โดยช่วงเวลาที่เข้าถึงมาก
ที่สุดน้ันอยู่ที่เวลา 17.00 น. ถึง 02.00 น. ในขณะที่ รายได้อุตสาหกรรมของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ของสหราชอาณาจักรน้ัน สามารถแบ่งตามสัดส่วนดังน้ี 
 

 

รูปที่ 14 ภาพรวมรายได้อุตสาหกรรมของกระจายเสียงและโทรทัศน์ของสหราชอาณาจักร แบ่งตาม
แหล่งที่มาของรายได้ 

 
จากรูปภาพด้านบนแสดงให้เห็นว่า กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (Subscription) 

น้ันเป็นที่นิยมมากที่สุด ในขณะที่สัดส่วนของอุปกรณ์ที่ทําการเช่ือมต่อในอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์
ของประเทศอังกฤษ สถิติต้ังแต่ปี ค.ศ. 2003 -2015 น้ันสามารถแบ่งได้ตามรูปที่ 15  
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รูปที่ 15 สัดสว่นของอุปกรณ์ที่ทําการเช่ือมต่อในอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทศัน์          ของส

หราชอาณาจักร 

 
รูปที่ 16 สัดสว่นรายได้ในแต่ละประเภทกิจการโทรทัศน์ทีท่ําเงินในประเทศอังกฤษ 

 
ต้ังแต่ปี 1988 - 2014 น้ัน OFCOM ได้เผยสถิติของช่องรายการที่ได้รับการรับชมมากที่สุดในประเทศ

อังกฤษตามรูปภาพที่แสดงด้านล่าง ซึ่งสามารถบอกได้ว่า BBC ยังคงเป็นช่องรายการที่ประชากรในประเทศน้ันให้
ความนิยมเป็นจํานวนมาก 
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รูปที่ 17 สัดสว่นความนิยมของช่องรายการที่รับชมในประเทศอังกฤษ 
 

ประวัติโดยความเป็นมาโดยย่อของการใช้งานบนย่านความถี่ UHF แบน และ DTT ในสหราชอาณาจักร 
 โดยปี ค.ศ. 1996 น้ันได้ออกกฎหมาย Broadcasting Act 1996 จึงเริ่มให้ใบอนุญาตผู้

ให้บริการโครงข่าย และเร่ิมจัดสรรคลื่นความถ่ี 
 และต่อมาในปี ค.ศ. 1998 ได้เริ่มมีการให้บริการโทรทัศน์ในรูปแบบดิจิทัลผ่านทางโทรทัศน์

ดาวเทียม และเคเบ้ิลทีวี 
 ช่องรายการ ITV (Digital) น้ันออกอากาศล้มเหลว เป็นเหตุให้ Freeview น้ันได้ใบอนุญาตทํา

การออกอากาศ และเร่ิมออกอากาศในเดือน กันยายน ของปี 2002 
 ปี ค.ศ. 2003 น้ันมีกฎหมาย Communication Act 2003 ให้อํานาจ OFCOM .ในการ

ดําเนินการเริ่มกระบวนการเปลี่ยนไปผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล 
 ปี ค.ศ. 2005  เริ่มประกาศแผนการดําเนินงาน DTT 
 ปี ค.ศ. 2006  Ofcom ได้ตีพิมพ์เอกสารบทความเรื่อง Digital Dividend Review 
 ปีเดียวกันน้ัน ค.ศ. 2006  RRC06 ITU เริ่มทําการออกแผนแม่บทย่านคลื่นความถ่ีที่ใช้งาน จาก

ย่าน UHF มาเป็น VHF 
 ปี ค.ศ. 2009  สมาชิกกลุ่ม WRC08 มีข้อตกลงที่จะนําคลื่นความถี่ย่าน 800 MHz ไปใช้ใน

กิจการโทรคม 
 ปี ค.ศ. 2009  เริ่มออกอากาศในรูปแบบ high definition (HD) 
 ปี ค.ศ. 2012  ได้ยุติการออกอากาศระบบโทรทัศน์ในรูปแบบอนาล็อก เสร็จสิ้น 
 ต่อมาปี ค.ศ. 2013  คลื่นความถ่ีย่าน 800 MHz น้ันได้นํามาประมูลใช้งานในรูปแบบ    โทรคม 

4G  
 
 
 

Use of Statistical Multiplexing 
 Statistical Multiplexing  
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 การทํา Statistical Multiplexing เป็นการจัดสรรแบนด์วิทธ์ของการส่งสัญญาณให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และสอดคล้องกับความต้องการในการใช้งานแบนด์วิทธ์จริง เน่ืองจากความซับซ้อนของ
เน้ือหาวิดีโอที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา จึงต้องการอัตราบิตเรท (Bit rate) ที่แตกต่างกัน เพ่ือช่วย
ในการรักษาคุณภาพมาตรฐานของการออกอากาศ 

 การทํา Statistical Multiplexing จะช่วยเพ่ิมประสิทธิขึ้นอย่างมากในการใช้งานโดยรวมของช่อง
อัตราบิตเรท (Bit rate) ที่คงที่ 

 การรวมกันแบบ Statistical Multiplexing น้ี จะช่วยให้ลดอัตราบิตเรทที่เฉลี่ยสําหรับแต่ละสตรีมวิดีโอ 
ลงอย่างมาก และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้งาน multiplex ให้สูงขึ้น 

 การเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้งานโครงข่ายมีความสัมพันธ์กับจํานวนของการให้บริการวิดีโอที่ใช้ร่วมกัน 
 

 
รูปที่ 18 สัดสว่นจํานวนช่องรายการและประสิทธิภาพของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ 

 
สถานการณ์ปัจจุบันของระบบโทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศอังกฤษ – เม่ือเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2016 

 Net video bit rate = 169.2 Mbit/sec 
 มีผู้ให้บริการโครงข่ายดิจิทัลทีวีแบบสาธารณะ (PSB Multiplexer) 2 ราย ซึ่งมีการใช้รูปแบบเทคโนโลยี

แบบ DVB-T, การบีบอัดภาพแบบ MPEG 2: 24 MB/sec 
o BBC มีจํานวนช่องรายการ 8 ช่องในมาตรฐานความคมชัดปกติ (SD)   

video plus radio: < 3 Mbit/sec 
o D34 มีจํานวนช่องรายการ 10 ช่องในมาตรฐานความคมชัดปกติ (SD)  

video: 2.4 Mbit/sec 
 มีผู้ให้บริการโครงข่ายดิจิทัลทีวีแบบสาธารณะ (PSB Multiplexer) 1 ราย ซึ่งมีการใช้รูปแบบเทคโนโลยี

แบบ DVB-T2, MPEG 4: 40 MB/sec 
o Mux B มีจํานวนช่องรายการ 6 ช่องในมาตรฐานความคมชัดสูง(HD) video: 6.8 bit/sec 

 มีผู้ให้บริการโครงข่ายดิจิทัลทีวีแบบธุรกิจ (Commercial multiplexes) จํานวน 3 ราย ซึ่งมีการใช้
รูปแบบเทคโนโลยีแบบ DVB-T, MPEG 2: 27.2 MB/sec 

o โดยที่แต่ละรายมีจํานวนช่องรายการอยู่ระหว่าง 14 – 16 ช่องในมาตรฐานความคมชัดปกติ (SD) 
video: approx. 1.8 Mbit/sec 
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UK PSB (Public Service Broadcast) & Commercial TV 

 
 

รูปที่ 19 โครงสร้างสัดส่วนรูปแบบของผู้ใหบ้ริการโครงข่ายโทรทัศน์ในสหราชอาณาจักร 
 

BBC budget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 20 สัดสว่นที่มาของรายได้ของ BBC ในปี 2014 – 2015  
UK PSB – The BBC Television 
BBC Television Services 

 ให้บริการช่องหลัก 
 BBC 3 บริหารรูปแบบออนไลน์ 

 
UK PSB - BBC Radio 
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BBC Radio Services 
 6 สถานีหลัก 
 บริการแบบวิทยุชุมชุน 
 และ 3 สถานีหลักสําหลับ Scotland, Wales และ Northern Ireland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
UK PSB – ITV (Channel 3) 

 ITV เป็นช่องโทรทัศน์ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอังกฤษ 
 ให้บริการรูปแบบทั้งในรูปแบบ free to air และแบบ pay services 
 ITV และมีห้องสตูริโอของตนเองใน London, Manchester และ Leeds 
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รูปที่ 21 รูปแบบการให้บริการและช่องรายการต่างๆ ของ ITV  
 
UK PSB - Channel 4 
Channel 4 เป็นสถานีโทรทัศน์สาธารณะที่มีการสนับสนุนเงินทุนผ่านการโฆษณา  

 ออกอากาศบนช่องหลักคือ DTT, DSat และ Cable 
 มีการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
UK PSB – Channel 
5 

 เ ป็ น
ผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ในระบบภาคพ้ืนดินรายสุดท้ายที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท
สาธารณะ (PSB) ในสหราชอาณาจักร โดยได้รับอนุญาตในปี 1996 และเปิดตัวให้บริการในปี 1997 
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 ในระยะแรกสามารถประกอบกิจการในย่านความถี่ UHF ระบบอนาล็อกได้เพียง 2 ช่อง และภายหลังจาก
การยุติการออกอากาศในระบบแอนะล็อคเสร็จสิ้นแล้ว (DSO) จึงได้ดําเนินการออกอากาศในช่อง Digital 
3 และ 4 เพ่ือครอบคลุมพ้ืนที่การให้บริการได้มากขึ้น 

 เป็นผู้ให้บริการทั้งในรูปแบบ DTT, DSAT และ Cable 
 นอกจากน้ียังเป็นผู้ผลิตช่องรายการ Five Star และ Five USA 
 มีบริการการเข้าถึงเน้ือหาตามความต้องการ (Demand Content) ผ่านแอปพลิเคช่ัน My5 

 
จากการข้อมูลการสํารวจพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักร พบว่า โดยเฉลี่ยแล้ว 

ประชากรของประเทศอังกฤษจะรับชมรายการโทรทัศน์วันละประมาณ 200 นาที/วัน ดังปรากฏในรูป   ที่ 22 

 
รูปที่ 22 ค่าเฉลี่ยจํานวนนาทีต่อวัน ในการรับชมรายการโทรทัศน์ของผูบ้ริโภคในสหราชอาณาจักร 

 
Multichannel Spend ประเภทรายการที่ได้รับความนิยม 
 

 จากการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคสื่อของประชากรชาวอังกฤษ พบว่า รายการที่ประชาชนให้ความ
สนใจ มีผู้ประกอบการการลงทุนมากที่สุด คือ รายการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับกีฬา (Sport) ดังปรากฏในรูปที่ 23 
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รูปที่ 23 สัดสว่นการลงทุนในเน้ือหารายการประเภทต่างๆ เปรียบเทียบระหว่าง ปี ค.ศ.2013 กับ 2014  
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Policy Perspectives 
การเริ่มต้นของ HDTV มุมมองนโยบายในสหราชอาณาจักรเร่ือง Digital Dividend และ 

การตัดสนิใจระหว่างบริการสาธารณะและผลประโยชนท์างธุรกิจ 
 
โอกาสและอนาคตของโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
 

กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลและการพัฒนาเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
นับว่าเป็นโอกาสที่สําคัญมากสําหรับสหราชอาณาจักร ในการสร้างความสําเร็จของแพลตฟอร์มของโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ดิจิทัล ปี ค.ศ. 2009 และ 2010) 
 
ข้อดีของเทคโนโลยีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล มีดังต่อไปนี้ 
 

- เป็นการใช้งานคลื่นความถ่ีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถใช้งานทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า  
- เป็นการเพ่ิมความสามารถการใช้งานของแพลตฟอร์มได้มากขึ้น 
- สร้างโอกาสในการแนะนําบริการใหม่ ๆ ของแพลตฟอร์ม รวมถึงศักยภาพในการให้บริการเน้ือหาที่ 
  ความคมชัดสูง (HD)  
- ก่อให้เกิดประโยชน์ที่สําคัญทั้งในแง่ของผู้บริโภคและประชาชน อุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ตลอดจนยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร ซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า 4-6 
พันล้านปอนด์ในช่วงเวลา 25 ปี 

 
เทคโนโลยีใหม่ 

Ofcom ได้กล่าวว่า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทั้งสองเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้ จะส่งผลทําให้เกิด
ประสิทธิภาพการทํางานร่วมกันบนแพลตฟอร์มของโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลมากย่ิงขึ้น 

- MPEG-4: มีการพัฒนามาตรฐานเสียงและการบีบอัดวิดีโอที่ดีขึ้น ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปคาดว่าจะเพ่ิม
ประสิทธิภาพของมาตรฐาน MPEG-2 ในปัจจุบันได้ถึงร้อยละ 100 

- DVB-T2: มาตรฐานการออกอากาศใหม่ยังคงอยู่ในการพัฒนา แต่คาดว่าจะได้ข้อสรุปปลายเดือนมีนาคม 
ปี 2008 ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของโครงข่ายได้มากกว่าร้อยละ 30 เมื่อ
เทียบกับมาตรฐาน โครงข่าย DVB-T ในปัจจุบัน 

การเริ่มต้นเทคโนโลยีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลอาจจะเป็นประโยชน์อย่างมาก อย่างไรก็ตาม 
การเริ่มต้นน้ันจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการบริหารจัดการอย่างระมัดระวังรอบคอบเพ่ือให้มั่นใจได้ว่า 

1. เทคโนโลยีใหม่น้ีจะสามารถลดหรือแทนที่การให้บริการที่มีอยู่เดิมได้อย่างสมบูรณ์ 
2. สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกต้องการอัพเกรดอุปกรณ์เครื่องรับเป็นแบบระบบใหม่ 
3. มีการประสานงานอย่างเข้มแข็งระหว่างผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง ทั้งร้านค้าปลีก, ผู้ผลิต, ผู้ประกอบ

กิจการ และองค์กรอ่ืนๆ เช่น Digital UK เป็นต้น 
 
การวางแผนนโยบาย 

Ofcom ได้จัดทําข้อเสนอ (The proposal) ให้แก่ผู้ให้บริการโครงข่าย โดยที่ Ofcom ได้วางแนวทางและ
นโยบายในการกํากับดูแลให้ผู้ให้บริการโครงข่ายจะต้องดําเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบให้ทันสมัยเพ่ือรองรับกับ
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เทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้น และเป็นการอัพเกรดในระยะยาวของแพลตฟอร์ม โดยท่ีผู้ให้บริการโครงข่ายจะต้อง
ดําเนินการใน 3 ขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 : ปรับปรุงการให้บริการโครงข่าย 1 โครงข่ายต้นแบบก่อน เพ่ือให้สามารถรองรับกับ MPEG4 และ 

DVB-T2 
ขั้นตอนที่ 2 : ปรับปรุงโครงข่ายอ่ืนๆ ที่เหลือ 
ขั้นตอนที่ 3 : จัดสรรการใช้งานระบบในโครงข่ายที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงแล้ว 

สามารถตรวจสอบในรายละเอียดของขั้นตอนกระบวนการดังกล่าวได้ใน Ofcom’s Consultaion ซึ่งได้
ถูกเผยแพร่และตีพิมพ์ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2007 และประกาศใช้ในฤดูใบไม้ผลิ ปี 2008 โดยท่ีกระบวนการ
ปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายเพ่ือให้รองรับกับเทคโนโลยีใหม่น้ี รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้นําไปใช้อย่างเป็นทางการใน
ปี 2008 ทั้งน้ี การกํากับดูแลของ Ofcom ในเรื่องดังกล่าวน้ัน เป็นการใช้อํานาจออกคําสั่งตามมาตรา 243 ของ
พระราชบัญญัติการสื่อสาร (Communication Act) ซึ่งได้บัญญัติให้ Ofcom มีอํานาจที่จําเป็นในการทําหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 
 
การพัฒนาในระยะยาวของโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
 

ประโยชน์ของการพัฒนาปรับปรุงแพลตฟอร์มของโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเพ่ือรองรับ
เทคโนโลยี MPEG4 และ DVB-T2 น้ี จะมีความสําคัญและเป็นประโยชน์อย่างย่ิง ซึ่งผลที่ได้รับจะตามมาดังรูป
วงจรที่จะนําไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น (Virtuous Circle)       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
อย่างไรก็ตาม กระบวนการ (Process) ดังกล่าวข้างต้นน้ัน เป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องได้รับการบริหารจัดการ

อย่างรอบคอบโดยผู้กํากับดูแลอย่าง Ofcom ตลอดจนการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับ
ประชาชน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและการดําเนินการจากปัจจัยต่างๆ ดังน้ี 

- การให้บริการของผู้ประกอบกิจการประเภทสาธารณะ (PSB) ต้องยังคงสามารถให้บริการได้โดยท่ัวไป
ตามปกติอย่างทั่วถึง เพ่ือให้ผู้รับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม และ
เตรียมพร้อมกับการจัดหาอุปกรณ์ใหม่สําหรับอนาคตอันใกล้ 

- การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานทางเทคนิคต่างๆของผู้ให้บริการโครงข่ายประเภทธุรกิจ จะต้องได้รับการ
ประเมินและกิจกรรมต่างๆ จะต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้มั่นใจว่า จะไม่ส่งผลกระทบในการ
ลดความหลากหลายและคุณภาพของการบริการที่มีอยู่กับผู้ชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนในระบบดิจิตอลเดิม 
 

ผู้บริโภคซ้ืออุปกรณ์ในการใช้
เทคโนโลยีใหม่ 

ราคาอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ท่ีลดลง การบริการท่ีมากข้ึนท่ีจะสามารถใช้
เทคโนโลยีใหม่ 
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โอกาสในการเช่ือมโยงในการดําเนินการในการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิตอล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 24 Timeline สําหรับเหตุการณ์ (Event) สําคญัที่จะช่วยกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล 
 ที่มา : Oxford Broadcast Consultant Ltd 2016 

 
บริบทของการกํากับดูแล : กรณีการให้บริการในโครงข่าย B สําหรับผู้ชนะการประมูล 

Ofcom ต้องการให้มีผู้ให้บริการโครงข่ายอย่างน้อย 1 ราย ที่ริเริ่มพัฒนาปรับปรุงระบบให้เป็น  DVB-T2 
และ MPEG-4 ซึ่งจะสามารถให้บริการความคมชัดสูง (HD) จํานวน 3 ช่องรายการได้ในปี 2008 และคาดว่าการ
ให้บริการอาจจะเพ่ิมขึ้น ในปี 2012 ภายหลังจากที่มีการปรับปรุงเทคโนโลยี ทั้งน้ี สองช่องรายการความละเอียด
สูง (HD) ในโครงข่าย B จะเปิดให้ประมูลในเดือนกรกฎาคมปี 2012 โดยจะมีผู้ชนะการประมูลจํานวน 2 ราย และ
สามารถดําเนินการให้บริการโครงข่ายได้ดังน้ี: 

- ช่อง 4 + S4C (เวลส์) ให้บริการออกอากาศคู่ขนานในบริการความคมชัดสูง (HD)  
- ช่อง 3 (ITV1) ให้บริการออกอากาศคู่ขนานในบริการความคมชัดสูง (HD) ในช่ัวโมงที่มีการรับชมสูง 
- BBC ได้เปิดตัวบริการ BBC ในระบบความคมชัดสูง (HD) ใน Slot ที่สาม 
การให้บริการดังกล่าว ได้เปิดเร่ิมดําเนินการในช่วงปลายปี 2009 ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ

ประเทศ และดําเนินการควบคู่ไปกับยุติการรับส่งระบบแอนะล็อคในส่วนที่เหลือของประเทศ ทั้งน้ี การพัฒนา
ปรับปรุงระบบเพ่ือให้รองรับเทคโนโลยี DVB-T2 และ MPEG-4 น้ัน จะสามารถเปิดให้บริการในช่องรายการที่ 4 
ได้ในช่วงกลางปี 2010 อย่างไรก็ตาม Ofcom ยังไม่สามารถที่หาผู้ชนะการประมูลได้ ประกอบกับ บีบีซีได้เปิดตัวบี
บีซี 2 ความคมชัดสูง (HD) ในปี 2010 และช่องรายการที่ 5 เปิดตัวในช่วงปี 2012 
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รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม โดย Ofcom 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 25 สัดสว่นร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรับอุปกรณ์โทรทัศน์ในความคมคมชัดสูง (HDTV) 
ที่มา : Oxford Broadcast Consultant Ltd 2016 

 
 

 
Establish & Regulating a Digital TV Service 

สภาพเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนตลาดภายหลังจากการแบ่งส่วนในระบบดิจิตอล 
และการให้บรกิารร่วมกันในย่านความถ่ี 

 
The First Digital Dividend 

Ofcom ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่บทความ เรื่อง Digital Dividend Review ในเดือน ธันวาคม ปี ค.ศ.2006 
โดยคําว่า Digital Dividend น้ันหมายถึง การที่คลื่นความถ่ีบางส่วนที่ว่างลง หลังจากการเปลี่ยนผ่านระบบรับส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจากระบบแอนะล็อกสู่ระบบดิจิทัล อันเน่ืองจากประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรคลื่น
ความถี่ที่เพ่ิมสูงขึ้นหลายเท่าตัว ซึ่งนับได้ว่า สหราชอาณาจักรเป็นประเทศแรกที่เสนอให้ทําให้ช่วงความถี่ UHF 
ว่าง ในบางช่องสัญญาณ สําหรับการใช้งานใหม่ และประเทศอื่นในยุโรป ได้บรรลุข้อตกลงในการทบทวนแผน 
GE06 และมอบหมายรวมทั้งการอนุญาตให้ย่านความถี่ 800 MHz ทั้งหมด (790-862 MHz) ว่าง เพ่ือให้สามารถ
ใช้งานร่วมกันในย่านความถี่สําหรับการให้บริการบอร์ดแบรนด์ไร้สาย และการตัดสินใจครั้งน้ีเป็นที่ยอมรับโดย
คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปในการตัดสินใจดําเนินการในวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 (2010/267/: การตัดสินใจ
ของคณะกรรมการ 6 พฤษภาคม 2010 ในเง่ือนไขทางเทคนิคที่สอดคล้องกันของการใช้งานในย่านความถี่ 790-
862 MHz สําหรับระบบภาคพ้ืนดินที่มีความสามารถในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ บริการด้านการส่ือสารใน
สหภาพยุโรป) ซึ่งให้ทุกประเทศสมาชิกทําให้ช่องความถี่ดังกล่าวว่าง เพ่ือใช้งานช่วงความถี่ดังกล่าวสําหรับ
โทรทัศน์ในเดือนธันวาคม  ปี ค.ศ.2015 
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ย่านความถ่ี UHF ในสหราชอาณาจักร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 25 การใช้งานย่านความถี่ UHF ในสหราชอาณาจักร 
ที่มา : Oxford Broadcast Consultant Ltd 2016 

 
 
แผนความถ่ีวิทยุในย่าน 800 MHz 
 

แผนความถ่ีวิทยุในย่าน 800 MHz หรือที่เรียกกันว่า LTE มีการพัฒนาโดย CEPT(TG4) ตามข้อกําหนด
ขององค์กร EC Radio Spectrum Committee (RSC) ซึ่งภาพด้านล่างเป็นการแสดงให้เห็นถึงการกําหนดช่อง
ความถี่แบบเป็นคู่ (Paired Band) ในลักษณะ FDD โดยมีขนาดความกว้างของแถบความถี่เป็น    2 × 30 MHz 
ช่องความถี่ละ 5 MHz และมีขนาดของ Guard Interval เท่ากับ 1 MHz ที่ย่านความถี่ 790-791 MHz และ 11 
MHz สําหรับการแยกคู่ที่ย่านความถี่ 821-832 MHz. 
 

 
รูปที่ 26 ลักษณะการแบ่งการใช้งานตามแผนความถ่ี 800 MHz ในสหราชอาณาจักร 

ที่มา : Oxford Broadcast Consultant Ltd 2016 
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การพิจาณาย่านความถ่ีที่จะนํามาใช้ 
 
สหราชอาณาจักร ประเทศแรกที่เสนอให้ช่องสัญญาณ UHF ว่างในบางช่องสัญญาณสําหรับการนํามาใช้

ใหม่ และการประชุมว่าด้วยเร่ืองความถี่วิทยุในระดับภูมิภาค (Regional Radio Conference) ที่นครเจนีวาในปี 
2006 ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการใช้แผนความถ่ีวิทยุย่าน UHF digital แบบใหม่น้ีสําหรับภูมิภาค 1 (Region 
1) 

ต่อมาประเทศอ่ืนในทวีปยุโรป ได้บรรลุข้อตกลงอีกครั้งในการทบทวนแผน GE06 และมอบหมายรวมท้ัง
อนุญาตให้ย่านความถี่ 800 MHz ว่าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลสําหรับสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม 
การดําเนินการน้ีอาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอล ซึ่งทางรัฐบาลอังกฤษได้ดําเนินการประเมิน
ความเสี่ยงและหาแนวทางเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างจริงจัง โดยได้จัดให้มีการอภิปราย
ประเด็นดังกล่าวเป็นครั้งแรกระหว่างรัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเดือนธันวาคม ปี 2008 และได้ทําการ
เผยแพร่เอกสารผลการประชุม ในการทําให้ย่านความถี่ 800 MHz ว่างลง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2009 รวมไปถึง
การออกข้อเสนอ (The Proposals) สําหรับให้ช่องสัญญาณที่ว่างในโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (DTT) 
จากช่องรายการที่ 61-62 และ การใช้งานประเภท PMSE (Programme Making & Special Event) จากช่อง
รายการที่ 61, 62 และ 69 ทั้งน้ี ได้มีการดําเนินการที่จะทําให้ย่านความถี่ดังกล่าวว่างลง ในเดือนมิถุนายน ปี 
2009 

 
 

ย่านความถี่ 470 -862 MHz ในสหราชอาณาจักร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 27 การใช้งานและการแบ่งช่องความถี่ในย่านความถี่ 470 -862 MHz ของสหราชอาณาจักร 

ที่มา : Oxford Broadcast Consultant Ltd 2016 
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The Second Digital Dividend 
 

จากข้อสรุปครั้งแรกในเรื่อง Digital Dividend น้ัน เกิดจากข้อตกลงตามมติที่ประชุม WRC 07 ที่จะให้
ย่านความถี่ 800 MHz เป็นความถ่ีหลักสําหรับการใช้งานในกิจการกระจายเสียงและการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไร้สาย คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (European Commission) จึงได้กําหนดให้
ช่องสัญญาณความถ่ีดังกล่าวว่างลง เพ่ือใช้บริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในปี 2015 

นอกจากน้ี ผลจากข้อสรุปของที่ประชุม WRC 12 ที่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมมีความต้องการในการ
ที่จะจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคม อันเน่ืองจากปัจจัยแนวโน้มการให้บริการโทรศัพท์มือถือในทวีป
แอฟริกาและประเทศตะวันออกกลาง มีปริมาณเพ่ิมขึ้นเป็นจํานวนมาก จึงอาจมีการพิจารณาความจําเป็นในการ
จัดสรรความถ่ีเพ่ิมเติมในย่านที่ตํ่ากว่า 1 GHz สําหรับการให้บริการบรอดแบนด์ไร้สาย อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
ในการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งทางคณะกรรมาธิการยุโรปเอง ก็ได้มีการสนับสนุนเรื่องดังกล่าว โดยได้ดําเนินการจัดทํา
เผยแพร่ข้อเสนอเพ่ิมเติม ที่เรียกว่า Radio Spectrum Policy Programme (RSPP) ในการเสนอให้ความถี่ที่มีอยู่
ว่างลง เพ่ือการรองรับกับการใช้งานในกิจการบริการบรอดแบนด์ไร้สาย (Wireless Broadband Service) ใน
อนาคตอันใกล้ 
 
การประชุมระดับโลกว่าด้วยเร่ืองความถ่ีวิทยุ ในปี 2012 

การประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องความถ่ีวิทยุ (WRC-12) 2012 ถูกจัดขึ้นที่สํานักงานใหญ่ของ ITU ในกรุง
เจนีวา เริ่มต้ังแต่วันที่ 23มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2012 มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 3,500 คนจาก 150 
ประเทศ และมีประมาณ 2,000 ข้อเสนอที่ต้องการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับความถ่ีวิทยุ 

การอภิปรายในวาระ 1.17 ในย่านความถ่ี 800 MHz เป็นผลทําให้มีการเตรียมพร้อมการป้องกันหากมี
การรบกวนการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กิจการวิทยุการบิน อันเน่ืองมาจากการใช้งาน
ของโครงข่ายมือถือในเขตพ้ืนที่ชายแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

WRC ยังบรรลุข้อตกลงที่จะทําให้การจัดสรรความถ่ีในย่านความถี่ 700 MHz สําหรับบริการ
โทรศัพท์มือถือไร้สาย ซึ่งเรื่องน้ีเป็นเรื่องที่ต้องมีการศึกษาต่อไปโดยคณะทํางานร่วมกันในส่วนของการกําหนด 
ขอบเขตย่านความถี่ (Band Edge) และแผนความถี่วิทยุ (Band Plan) สําหรับการประชุมในคร้ังถัดไป 
 
คณะทํางานร่วม (Joint Working Group: JWG) 

ข้อตกลงร่วมกันใน WRC 12 ประกอบด้วย 2 ด้าน: 
1. การระบุเชิงอรรถ (Footnote) ในย่านความถี่ 470-790 MHz ในตารางของการจัดสรรความถี่จะไม่

เพ่ิมการจัดสรร แต่มีมติให้ลงรายละเอียดในย่านความถี่ 694-790 MHz; 
2. มติที่ประชุมกําหนดให้การจัดสรรความถ่ีจะดําเนินการหลังจากการประชุม WRC 15 และการกําหนด

ประเด็นในการศึกษาจะดําเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว 
 
หน่ึงในประเด็นสําคัญที่จะได้รับการศึกษาเป็นวาระที่ 1.1 ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาคือ การจัดสรร

ความถี่เพ่ิมเติม สําหรับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ระหว่างประเทศ (IMT) 
ตลอดจนการพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ืออํานวยความสะดวกในการพัฒนาการใช้งาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ความเร็วสูง (Mobile Broadband) เพ่ือให้เป็นไปตามมติ COM6 / 8 (WRC 12); รวมไปถึงการ
พิจารณาผลการศึกษาของ ITU-R และหาแนวทางในการดําเนินการที่เหมาะสมสําหรับการประชุม WRC-15 ต่อไป 
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วาระการประชุม WRC 15 

วาระที่ 1.2 พิจารณาผลการศึกษาของ ITU R ให้สอดคล้องกับมติของ COM5 / 10 (WRC 12) เก่ียวกับ
การใช้ย่านความถี่ 694-790 MHz สําหรับโทรศัพท์มือถือ, ยกเว้นกิจการวิทยุการบิน, การให้บริการในภูมิภาค 1 
และการดําเนินการที่เหมาะสม 

วาระที่ 1.3 การตรวจสอบและแก้ไขมติ 646 (อ้างอิง WRC 12) สําหรับการป้องกันการบริการ บรอด
แบนด์สาธารณะความเร็วสูงและการบรรเทาสาธารณะภัย (PPDR) ตามมติ COM6 / 11 (WRC 12); 
 
กระบวนการเสนอวาระที่ประชุมใน ITU-R และ CEPT 

 การประชุม ITU-R 
- ITU-R ได้มีการจัดต้ังคณะทํางานร่วม (JTG 4-5-6-7) ในการทํางานในวาระ 1.2 
- การประชุมกําหนดไว้ในเดือนกรกฎาคมและตุลาคม ปี 2012 เดือนกุมภาพันธ์และกรกฎาคม ปี 2014 
- หลังจากเดือนกรกฎาคม 2014 จะนําผลที่ได้จากคณะทํางานร่วมไปข้อเสนอเพ่ือเตรียมรวบรวมไว้ใน

รายงานสําหรับการประชุม WRC ครั้งต่อไป 
 การประชุม CEPT 

- CEPT จะเป็นการหารือเพ่ือเตรียมการประชุม WRC ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานการประชุม
เตรียมความพร้อม (The Conference Preparatory Group:CPG) 

- หน่วยงาน CPG จะทําศึกษาและพัฒนาข้อเสนอต่างๆ เพ่ือเตรียมนําเสนอต่อที่ประชุม CEPT และ
คณะกรรมการธิการสหภาพยุโรป 

- ทั้งน้ี การประชุมของ CPG และ PTD จะจัดประชุมสามคร้ังต่อปีก่อนที่จะมีงาน WRC 
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การใช้ย่านความถ่ี 700 MHz ร่วมกัน 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 28 ข้อตกลงในการใช้งานในย่านความถี่ 700 MHz ของแต่ละภูมิภาค 

ที่มา : Oxford Broadcast Consultant Ltd 2016 
 
 
การเปรียบเทียบแผนย่านความถ่ี 700 MHz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 29 ข้อเสนอการใช้งานในย่านความถี่ 700 MHz สําหรับทวีปยุโรป 
ที่มา : Oxford Broadcast Consultant Ltd 2016 

ก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด
อย่างมากในการใช้ความถ่ี

ดังกล่าวร่วมกัน 

ความถ่ี ๗๐๐ MHz มีการใช้งานแล้วใน
ปัจจุบันสําหรับโทรศัพท์เคลื่อนท่ีใน
ภูมิภาคท่ี ๒ และ ๓  
โดยย่านความถ่ี ๗๐๐ MHz จะถูกใช้ในการ
ให้บริการ LTE ในประเทศต่างๆ  

๗๐๐ MHz มีแนวโน้มจะใช้งานใน
ภูมิภาค ๑ สําหรับการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีหลังจากปี 
๒๐๑๕ ตามที่มีการลงมติท่ีประชุม 
WRC ท่ีกรุงเจนีวา 



55 
 

 
ทําไมต้องทําให้ย่านความถ่ี 700 MHz ว่าง 
 

ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้าน้ีถึงแรงกดดันอย่างมากจากผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่สําหรับการเพิ่มย่าน
ความถี่บอร์ดแบนด์ไร้สายที่ตํ่ากว่า 1 GHz แต่อย่างไรก็ตาม ความถี่น้ีกําลังถูกนํามาใช้ในภูมิภาค 1 สําหรับการ
ให้บริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และเป็นกิจการหลักของของโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลใน
ทวีปยุโรป นโยบายที่จะให้ย่านความถี่ย่าน 700 MHz ว่างลง ก่อให้เกิดข้อโต้แย้งถึงการพิจารณาว่าจะทําอย่างไร
กับการให้บริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ในปัจจุบัน ซึ่งในทวีปยุโรปอาจจะมีการนําความถี่ที่ตํ่ากว่า 
694 MHz มาใช้ใหม่ ประเด็นหน่ึงที่ถูกนํามาประกอบการพิจารณาคือ ค่าใช้จ่ายในการทําให้ความถี่ว่างน้ัน มี
แนวโน้มที่จะสูงขึ้นและอาจเป็นการผลักภาระไปให้กับผู้บริโภค 

คําถามสําคัญสําหรับผู้กําหนดนโยบายที่จะต้องพิจารณาคือ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ย่านความถี่
สําหรับการให้บริการบรอดแบนด์ไร้สาย เทียบกับมีค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น และภาระที่อาจจะตกไปอยู่กับผู้บริโภค  
 
ผู้ประมูลความถ่ี 600 MHz 
 

ในการประชุม WRC-12 ณ กรุงเจนีวา ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ย่านความถี่ใกล้เคียง 700 MHz ที่มีการใช้
งานในขณะน้ี กําลังจะได้รับการจัดสรรสําหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในปี 2015 (ได้รับการยืนยันในที่
ประชุม WRC 15) แม้ว่าจะยังไม่มีการตัดสินใจในทันทีในเรื่องการทําให้ย่านความถี่ 700 MHz ว่างลงสําหรับ
กิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลเร็วๆ น้ี เน่ืองจากการทําให้ย่านความถี่ว่างลงจะสามารถเร่ิมต้นได้ในปี 
2017 

ถ้าจะดําเนินการทําให้ย่านความถี่ว่างลง (จะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของย่านความถี่ 600 MHz จําเป็นที่
จะต้องมีการแนวทางในการรองรับให้แก่ผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่จะถูกนําออกจากย่าน
ความถี่ 700 MHz ให้ได้เสียก่อน 

ดังน้ัน Ofcom จึงได้มีการออกข้อเสนอ (The proposal) เมื่อเร็ว ๆ น้ี โดยระบุว่า ผู้ที่ประมูลได้ย่าน
ความถี่ 600 MHz ในระยะสั้น จะต้องยินยอมให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลใช้ความถี่ ในกรณี
ที่ถ้ามีการทําให้ความถี่ 700 MHz ว่างลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 30 ช่วงระยะเวลาที่เร็วที่สุดสําหรับการทําให้ย่านตวามถี่ 700 MHz 
และช่วงที่ประมูลความถ่ี 600 MHz 

ที่มา : Oxford Broadcast Consultant Ltd 2016 
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แนวโน้มความต้องการสําหรับโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 31 แนวโน้มความต้องการสําหรับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลในอนาคต 
สําหรับแพลตฟอร์มต่างๆ 

ที่มา : Oxford Broadcast Consultant Ltd 2016 
 

จากรูปจะเห็นได้ว่า โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลจะมีส่วนแบ่งในตลาดคิดเป็นจํานวน 2 ใน 3 ในเวลาอีก 
10 ปี ข้างหน้า และส่วนแบ่งของผู้ประกอบการในกิจการโทรทัศน์ดิจิทลัจะมีจํานวนมากขึ้น 
 
ข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มีการเติมโตอย่างรวดเร็ว 
 
ปริมาณข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่และเติบโตของรายได้ 
 

 
ปริมาณข้อมูลที่ ถ่ ายโอนผ่านระบบ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ิมขึ้นจาก
ร้อยละ 67 ในปี 2010 
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การเติบโตการในการใช้สมาร์ทโฟน 
 
ยอดขายโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมีการขยาย
เกือบเท่าตัว ระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี 2009 
และไตรมาสที่ 1 ปี 2011 
 
 
 
 

ที่มา : Oxford Broadcast Consultant Ltd 2016 
 
นักวิเคราะห์คาดการณ์การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในความต้องการ Capacity สําหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 32 การพยากรณ์ความต้องการใช้งานของโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือรับส่งข้อมูลที่เพ่ิมมากขึ้นในอนาคต 
ในปัจจุบัน นับว่ายังอยู่ในช่วงต้นของยุคการปฏิวัติความจุข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะมีรูปแบบ
การให้บริการที่มีความหลากหลาย การรับส่งข้อมูลที่มีจํานวนมากและขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นถึงความสําคัญที่
กิจการการใช้งานโทรศัพท์มือถือจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในอนาคต 
 
กระบวนการดําเนินการนโยบายของสหราชอาณาจักร 
 

Ofcom ทํางานร่วมกับรัฐบาลสหราชอาณาจักรในการพัฒนายุทธศาสตร์ในด้านการวางแผนการใช้งาน
ความถี่ในระยะยาว 

ปัญหาที่สําคัญ คือ การกําหนดช่วงเวลาและวิธีการในการทําให้ช่วงความถี่ 700 MHz ว่างลง ซึ่ง Ofcom 
จึงได้เตรียมการวิเคราะห์ตามหลัก Cost Benefit Analysis: CBA เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ โดย
พิจารณาในแง่ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นและผลประโยชน์ทั้งหมดที่ประเทศชาติจะได้รับเพ่ือที่จะเลือกนโยบายใน
การดําเนินการในอีกในอีก 10 ถึง 15 ปี 

ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่นํามาพิจารณาน้ัน จะรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนแปลงในการให้บริการในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์จากย่านความถี่ตํ่า รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการให้คําปรึกษา และการสนับสนุนจากผู้ชมจาก
กระบวนการทําให้ย่านความถี่ว่างลง และจะรวมไปถึงค่าใช้จ่ายจากการสูญเสียผลประโยชน์และการหยุดชะงักจาก
รับชมโทรทัศน์ของผู้ชม 
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ผลประโยชน์ที่นํามาพิจารณานั้น จะรวมถึงการดําเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการใช้ย่านความถี่
สําหรับการให้บริการใหม่ รวมถึงประมาณการข้อดีที่จะเกิดขึ้นสําหรับผู้ผลิตและผู้บริโภค ทั้งน้ี การคํานวณจะต้อง
ใช้มูลค่าปัจจุบัน (Net Present Value) ในการพิจารณาด้วย 
 
ความท้าทายในอนาคต 

 
 กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอล (DSO) เป็นส่วนสําคัญในการใช้คลื่นความถ่ีให้มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้นสําหรับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินและรองรับสําหรับการใช้งานบริการอ่ืน ๆ ในอนาคตที่จะตามมา นอกจากน้ี 
ปัจจุบันแพลตฟอร์มโทรทัศน์ทั่วโลก มีการออกอากาศด้วยข้อมูลที่มีปริมาณเพ่ิมขึ้นผ่านการใช้การบีบอัด
ข้อมูลในระบบดิจิตอล  

 ประชาชนผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรให้ความสําคัญในเรื่องความเร็วและการบริการที่ดีกว่าของกิจการ
บรอดแบนด์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ดังน้ัน ในอนาคตความต้องการในการใช้ความถี่จึงมีแนวโน้มมากขึ้นอย่าง
ต่อเน่ืองตามลําดับ 

 ประเด็นคําถามเป็นจํานวนมากเก่ียวกับการใช้งานความถ่ี UHF ในระยะยาว โดยเฉพาะการอภิปรายกัน
ระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งแน่นอนว่าจะมีความต้องการความถ่ีในอนาคตสําหรับกิจการบรอดแบนด์ไร้สาย
และความถ่ี 700 MHz เพ่ิมมากขึ้น 

 ความท้าทายที่เกิดขึ้นน้ี จะต้องมีการวางแนวทางในการรองรับเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าประชาชนผู้บริโภค
ในสหราชอาณาจักร ยังคงสามารถที่จะได้รับประโยชน์จากการให้บริการที่มีอยู่เดิม เช่น การให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และเตรียมพร้อมในการตอบสนองความต้องการต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต 
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Capacity ในย่านความถ่ี UHF ของสหราชอาณาจักร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 33 UHF Capacity ในประเทศอังกฤษ 
 

การใช้งานร่วมกันสําหรับบริการท่ีแตกต่างกันในย่านความถ่ี UHF 
 
เพ่ือประสิทธิภาพในการใช้งานย่านความถี่ UHF ได้ดีที่สุด เราต้องหาวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือสามารถเปิดใช้

งานบริการด้านการสื่อสารที่แตกต่างกันได้ร่วมกันโดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวน ซึ่งมีกรณีตัวอย่างการให้บริการ 
PMSE ที่ทํางานบนพ้ืนฐานควบคู่ไปในระบบโทรทัศน์ 

ความท้าทายใหม่ ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นคือ 
- การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในย่าน 800 MHz ที่อาจส่งผลให้เกิดการรบกวนการออกอากาศใน

กิจการโทรทัศน์ได้ 
- การให้บริการโทรทัศน์ท้องถิ่นและบริเวณพ้ืนที่สีขาว (White Space) สําหรับการออกอากาศในย่าน

ความถี่โทรทัศน์โดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนการบริการที่มีอยู่ 
 
 
 
 

ใช้สําหรับ PMSE 

ช่อง ๓๑ และ ๓๗ จาก
ย่านความถี่ ๖๐๐ MHz 

ความถี่แทรก : สําหรับโทรทศัน์
ท้องถิ่น และ/หรือพ้ืนที่สีขาว
ออกจากการบริการโทรศัพท์
ภาคพ้ืนในระบบดิจิตอลท่ี
สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ 

ช่อง ๖๑-๖๙ จาก ย่าน
ความถี่ ๘๐๐ MHz 

ช่องความถี่ 
(MHz) 

ย่านความถี่ ๗๐๐MHz 
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ความเป็นมาของ DTT Coxistence 

จากแผนการพัฒนาย่านความถี่ 800 MHz โดย CEPT (TG4) ตามข้อกําหนดของ EC Radio Spectrum 
Committee (RSC)  

แผนการใช้งาน LTE คาดว่าจะส่งผลให้เกิดสถานีฐาน LTE ที่จะก่อให้เกิดการรบกวนแก่ผู้ชมโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลบางส่วนที่อาศัยอยู่ใกล้กับสถานีฐาน 

ผลกระทบนี้คาดว่าจะเลวร้ายย่ิงสําหรับผู้ชมที่จะได้รับชมบริการโทรทัศน์ที่ออกอากาศในย่านความถี่สูง 
UHF น้ี (ช่อง 58, 59 และ 60) อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าอาจมีผู้ชมอ่ืน ๆ ที่ใช้เครื่องขยายหรือระบบการกระจาย
เสียง (Mass Head Amplifiers) ในชุมชน ก็ยังคงได้รับผลกระทบจากการรบกวนอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การให้บริการใหม่ร่วมกันในย่านความถ่ี 800 MHz ด้วยโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
 
 เมื่อไรที่มีการเริ่มต้นการใช้ความถี่ย่าน 800 MHz สําหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้ให้บริการจะต้องยุติการ
ให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และส่งผลกระทบต่อการรับบริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ซึ่งรัฐบาลต้องฟันฝ่าในการกําหนดนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานร่วมกันของทั้ง
สองบริการ 
 
ผลการดําเนินการที่เกิดขึ้น 

เพ่ือไปการแก้ไขปัญหาการรบกวนกันในการใช้งานคลื่นความถ่ีของทั้งสองกิจการที่แตกต่างกัน จึงได้มีการ
จัดต้ังองค์กร MitCo ขึ้นเพ่ือให้การสนับสนุนและหาแนวทางการลดการรบกวนของโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล (นําโดยผู้ที่รับใบอนุญาตความถ่ี 800 MHz ใหม่) 

MitCo จะให้การสนับสนุนผู้บริโภคโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล โดยการจัดหาอุปกรณ์ตัวกรอง
สัญญาณในเครื่องรับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เพ่ือลดสัญญาณรบกวน ตลอดจนการประเมินและ
ติดตามผลการทํางานโดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการอีกชุดหน่ึงในการกํากับดูแลเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ทํางานของ MitCo อีกทอดนึง 
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พื้นที่สีขาว (White Spaces) ในย่านความถ่ีโทรทัศน์ UHF 

พ้ืนที่ว่างสีขาว (White Spaces) หมายถึง พ้ืนที่ที่ไม่ได้ใช้ความถี่หรือช่องว่างที่มีอยู่ในย่านความถี่ที่ได้รับ
การสงวนไว้สําหรับการออกอากาศโทรทัศน์ 

 
 แนวโน้มการใช้ประโยชน์จากโทรทัศน์ในพ้ืนที่ว่างสีขาวจะรวมถึง 

- บรอดแบนด์ในชนบท 
- ปรับปรุงการเช่ือมต่อ Wi-Fi 
- การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (Machine to Machine Communication : M2M) 

 เทคโนโลยีอุปกรณ์ที่ใช้คลื่น whitespace จะทํางานอย่างไร 
- อุปกรณ์ที่ใช้คลื่น whitespace น้ันจะถูกบังคับว่าต้องระบุพิกัดของตัวเองและตรวจสอบกับฐานข้อมูล
ก่อนเปิดสัญญาณวิทยุขึ้นมาใช้ 
- อุปกรณ์ที่ใช้คลื่น whitespace ต้องปฏิบัติตามพารามิเตอร์ที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเข้าใกล้ความต้องการย่านความถ่ี UHF ในระยะยาว 
 

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้งานคลื่นความถ่ีเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนและผู้บริโภค
มักจะใช้เวลานานมาก 
  Ofcom กําลังมองหาแนวทางเพ่ือพัฒนาและทําความเข้าใจแนวโน้มความต้องการใช้งานในระยะยาว
สําหรับความถ่ี UHF โดยการให้บริการท่ีแตกต่างกัน เพ่ือให้มั่นใจว่า สามารถเตรียมความพร้อมในขณะนี้สําหรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จําเป็นเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและผู้บริโภคในระยะยาว 

Ofcom วางแผนที่จะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องน้ี ในเดือนมีนาคม 2012 ซึ่งมีประเด็นที่พิจารณา คือ 
 1. ความต้องการความถ่ีสําหรับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลระหว่างปี 2017 ถึง ปี 2030 
 2. ความต้องการโทรศัพท์เคลื่อนที่บรอดแบนด์และการใช้ด้านอ่ืนๆในความถ่ี UHF ระหว่างปี 2017 ถึง 

ปี 2030 
 3. ขั้นตอนทีดําเนินการในปัจจุบันในการช่วยเหลือในความต้องการในอนาคตและการดูแลผลประโยชน์

ของประเทศและผู้บริโภค 
 
 
 



62 
 

Regulation in a Converged Word 
 
1) กรณีศึกษาของสหราชอาณาจักร (UK Case Study) - Digital 3 & 4 
 
ข้อมูลพื้นฐาน (Background)  

โทรทัศน์ดิจิทัลภาคพ้ืนดินได้รับใบอนุญาตครั้งแรกในสหราชอาณาจักรในปี 1996 และได้เปิดให้บริการ
รับชมในปี 1998 หน่วยงานกํากับกิจการโทรทัศน์ของอังกฤษ (ITC : Independent Television Commission) 
ซึ่งภายหลังได้ถูกยุบรวมกับ Ofcom ได้ดําเนินการออกใบอนุญาตผู้ให้บริการโครงข่าย (Multiplex) ออกเป็น 5 
ใบอนุญาต ในการให้บริการโทรทัศน์ดิจิทัล และรัฐบาลอนุญาตผู้ให้บริการโครงข่าย 1 ใบอนุญาตให้กับ BBC รวม
เป็นการกระจายสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลในสหราชอาณาจักรใช้โครงข่ายทั้งหมด 6 โครงข่าย ได้แก่ 
หมายเลข 1, 2, A, B, C, D 

Mux 1 (ช่ือ BBC A) เป็นของสถานี BBC ที่ได้รับการอนุญาตในยุคแรก ภายใต้พระราชกฤษฎีกา Royal 
Charter  

Mux 2 (ช่ือ D 3 & 4) เป็นการใช้ร่วมกันระหว่าง 2 บริษัทใหญ่ในสหราชอาณาจักร เปิดการส่งสัญญาณ
หลักของบริการสาธารณะหรือฟรีทีวีในระดับท้องถิ่น 

Mux A (ช่ือ SDN) เป็นการใช้งานของบริษัท SDN ให้บริการช่องโทรทัศน์เอกชนทั้งแบบดูฟรีและแบบ
เสียเงิน โดยให้บริการ 50% ของความถ่ีเป็นของสถานี 5 (Channel 5) และ 50% ของความถ่ีใช้ในประเทศเวลส์ 
(Wales) เป็นของสถานี S4C (เป็นสถานีที่ใช้ภาษาเวลส์ในการรับชม)  

Mux B, C, D เป็นการใช้งานที่ไม่มีข้อจํากัดในการที่จะขอรับใบอนุญาตและไม่มีการจอง โดย Mux B 
(ช่ือ BBC B) เป็นของสถานี BBC ที่ประมูลได้ในปัจจุบันให้บริการช่อง HD ของ BBC เองและทีวีรายอ่ืน Mux C 
(ช่ือ Arqiva A) เป็นของบริษัท Arqiva ที่ประมูลชนะ ให้บริการช่องโทรทัศน์เอกชนทั้งแบบดูฟรีและแบบบอกรับ
สมาชิก และ Mux D (ช่ือ Arqiva B) เป็นของบริษัท Arqiva ที่ประมูลชนะ ให้บริการช่องโทรทัศน์เอกชนท้ังแบบดู
ฟรีและแบบบอกรับสมาชิก 

 

เง่ือนไขการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล (DTT Launch Conditions) 
 หน่วยงานกํากับกิจการโทรทัศน์ของอังกฤษ (ITC : Independent Television Commission) ซึ่ง
ภายหลังได้ถูกยุบรวมกับ Ofcom กําหนดให้ผู้ประกอบการดําเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลในปี 
1998 และจะต้องดําเนินงานด้านขยายโครงข่ายจาก 80 พ้ืนที่ที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรภายใน 2 ปี ตามที่มี
การปรับแผนคลื่นความถ่ีใหม่ และอัพเกรดโครงข่ายให้ครอบคลุมพ้ืนที่รอบๆคิดเป็นร้อยละ 73 ของผู้ชมในสหราช
อาณาจักร D3&4 และ BCC ได้มีการปรับแผนการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลในระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่
ระบบทีวีดิจิทัล ทําให้ในปัจจุบันสามารถออกอากาศครอบคลุมร้อยละ 98.5 ของผู้ชมใน สหราชอาณาจักร ในส่วน
ของผู้ให้บริการโครงข่ายเอกชน (ไม่รวมโทรทัศน์สาธารณะ) ได้ดําเนินการปรับเปลี่ยนแผนใหม่ที่สูงกว่าข้อกําหนด
ด้านโครงข่ายใน 80 พ้ืนที่ที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร ทําให้ในปัจจุบันครอบคลุมพ้ืนที่รอบๆคิดเป็น ร้อยละ 90 
ของผู้ชมในสหราชอาณาจักร 
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Digital 3 & 4 Capacity 
 หน่วยงานกํากับกิจการโทรทัศน์ของอังกฤษ (ITC : Independent Television Commission) ซึ่ง
ภายหลังได้ถูกยุบรวมกับ OFCOM กําหนดให้ผู้ให้บริการโครงข่ายทั้งหมดใช้มาตรฐาน DVB-T และ MPEG 2 ใน
การให้บริการในปี 1998 โดยกําหนดโหมดของการส่งสัญญาณที่ควรจะเป็นคือ 64 QAM กับ การเข้ารหัสในอัตรา 
2/3 ความต้องการหลักจาก ITC คือการให้แต่ละผู้ให้บริการโครงข่าย (Mux) ดําเนินการส่งข้อมูลของทุกบริการ
จากพ้ืนที่เดียวกัน เพ่ือดําเนินการตามมาตรฐาน SPG ในการให้ผู้บริการโครงข่ายให้ข้อมูลกับผู้รับชมแทนผู้ให้
บริการโทรทัศน์ดิจิทัลทุกราย  
 D 3 & 4 แยกอัตราการส่งข้อมูล (Bit Rate) ออกเป็น 2 ส่วน โดยคร่ึงหน่ึงของ Mux เป็นการให้บริการ
สถานี ITV และ Channel 4 และอีกครึ่งหน่ึงของ Mux เป็นการให้บริการ Digital Teletext โดยกําหนด      ผู้
ให้บริการไว้ 2 ราย ในปี 2002 ตามท่ีได้จัดซื้อของอุปกรณ์การเข้ารหัสใหม่เป็นไปได้ในการส่งสัญญาณในการ
ให้บริการ 6 Video บน Digital 3 & 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 33 อัตราการส่งข้อมูลของ Digital 3 & 4 ในปี 2002 
 

การพัฒนาของ D 3 & 4 (Further Developments) 
  D 3 & 4 มีการดําเนินการในเรื่องพัฒนาอุปกรณ์เข้ารหัสในปี 2008 ระหว่างการเปลี่ยนผ่านระบบดิจิทัล
โปรแกรม การพัฒนาน้ีสามารถ boosted capacity ได้ถึง 8 Video Streams ตามการแข่งขันของการเปลี่ยน
ผ่านระบบดิจิทัลในปี 2012 ITV และ Channel 4 เห็นด้วยในการ pool capacity รวมเป็น Stat-Mux เดียวเพ่ือ
ใช้ร่วมกัน ทําให้สามารถเพ่ิม capacity ได้ถึง 9 บริการในปี 2013 และ 10 บริการในปี 2015 สําหรับข้อกังวลของ
การพัฒนาคือ การที่ต้องรักษาคุณภาพของภาพให้อยู่ในระดับสูง ความต้องการในส่วนของการพัฒนาในท้องถิ่นจะ
ค่อนข้างซับซ้อนและมีมูลค่าการลงทุนสูงในแต่ละท้องถิ่นทั้ง 18 เขต สําหรับความจําเป็นของคุณภาพของภาพใน
ระดับสูงในผู้ให้บริการโครงข่ายรายอื่นๆ (Commercial Mux) สามารถส่งสัญญาณสําหรับบริการได้มากกว่า 
ปัจจุบันสามารถส่งบริการได้ 16 video บนผู้ให้บริการโครงข่าย 3 ราย(Commercial Mux) ใน Capacity 27 
Mbps     
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2) กรณีศึกษาการกํากับดูแลของสหราชอาณาจักร (Regulatory Actions) : การสํารวจตลาดโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิกของ OFCOM (Ofcom’s Pay TV market Investigation) 
 
การสํารวจตลาดโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกในสหราชอาณาจักร (UK Pay TV investigation) 
 จากการสรุปการตัดสินใจของ OFCOM บนการสํารวจตลาดโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (Pay TV) มี
ประเด็นหลักดังน้ี 

๑. ต้องการให้ Sky Sports 1 และ 2 มีการนําเสนอบริการให้กับผู้ให้บริการรายย่อยบนแพลตฟอร์มอ่ืนๆ 
โดยที่มีการกําหนดราคาจาก OFCOM 

๒. ขออนุมัติข้อเสนอของ Sky และ Arqiva สําหรับ Sky ในการเสนอบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกของ
ตนเองบนทีวีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล (‘Picnic’) แต่มีเง่ือนไขโดยมีภาระผูกพันว่า สําหรับบริการที่มีการ
ซื้อแบบ Wholesale หรือบริการลิขสิทธ์ิที่ซื้อมาจะต้องมีการแบ่งขายในราคาที่เหมาะสมบน Sky Sport 
1 และ 2 (Wholesale must-offer obligation) ข้อสรุปยังเป็นเง่ือนไขบนช่องภาพยนตร์ รวมถึงใน 
Picnic จะต้องเสนอให้กับผู้ให้บริการรายย่อยที่ให้บริการทีวีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลอ่ืนๆ ด้วย 

๓. ให้คําปรึกษาบนข้อเสนอการตัดสินใจที่อ้างถึง 2 ความสัมพันธ์ในตลาดภาพยนตร์ ดังน้ี 
3.1 การขายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์พรีเมี่ยมและบริการภาพยนตร์พรีเมี่ยม 
3.2 คณะกรรมการท่ีดูแลด้านการแข่งขัน ในกรณีเก่ียวกับการร้องเรียนมาที่คณะกรรมการที่ดูแลด้านการ
แข่งขันถึงการแก้ไขข้อกังวลทางการแข่งขันเก่ียวกับลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ที่ได้มีการระบุโดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
ความสัมพันธ์กับการแสวงหาผลประโยชน์ของการสมัครสมาชิกบริการวิดีโอออนดีมานด์ที่เก่ียวกับลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร์ อย่างไรก็ตาม อํานาจในการกํากับดูแลมิได้ครอบคลุมถึงบริการดังกล่าว 

 
สถานการณ์ปัจจุบันของตลาดโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (Pay TV – Current situation) 

- BSkyB (British Sky Broadcasting Group) ย่ืนอุทธรณ์การตัดสินใจของ Ofcom ที่ศาลอุทธรณ์การ
แข่งขัน (Competition Appeals Tribunal: (CAT)) 

- ศาลอุทธรณ์การแข่งขัน (Competition Appeals Tribunal: (CAT)) ได้ไต่สวนในเดือนเมษายน ปี 2010 
ซึ่งได้ข้อสรุปให้ BSkyB เป็นไปตามการพิจารณาตามกฎของ Ofcom แต่ได้รับการคุ้มครองช่ัวคราว  

- มีการอนุญาตให้บริษัท 3 ราย สามารถทําการซื้อ Sky Sport 1 และ 2 และนําไปให้บริการกับลูกค้าของ
บริษัทบนโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล 

- ราคาที่จ่ายจะเป็นไปตามที่ Ofcom กําหนด แต่ความแตกต่างของอัตราดังกล่าวกับอัตราค่าบริการของ 
Sky จะถูกควบคุมดูแลบัญชีของคู่สัญญาในขณะที่อยู่ระหว่างการไต่สวน 

- การไต่สวนถูกย่ืนในเดือน พฤษภาคม ปี 2011 และจบลงด้วยการสนับสนุนจากการตัดสินใจต้ังแต่เริ่มแรก
ของ Ofcom 

- Sky ได้สร้างเน้ือหาทางด้านกีฬาไปยังแพลตฟอร์มอ่ืนๆ และคู่แข่ง เช่น BT และ Virgin บนเง่ือนไขของ
ตามทําธุรกิจทางการค้า 

- Sky ได้อนุญาตให้ลูกค้าเข้าถึงเน้ือหารายการบนบริการ NOW TV  
- Ofcom ได้ทบทวนการตัดสินใจของตนเองในปี 2015 และทําการยกเลิกเง่ือนไขเดิมในปีเดียวกัน Sky ถือ

ว่าเป็นการให้บริการของเน้ือหาที่มีความหลากหลายภายใต้เง่ือนไขทางการค้า ที่มีความหลากหลายกว่า
ความต้องการภายใต้การตัดสินใจเดิม 
 



65 
 

 
 

รูปที่ 34 การออกแบบ Architecture ของ Digital 3&4   
 

- การสํารวจตลาดโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัลของ Ofcom (Ofcom’s DTT Transmission Market 
Investigation) 
 
ตลาดโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัล (DTT transmission market – Issue) 
 โครงข่ายการส่งสัญญาณถูกพัฒนาและสร้างขึ้นโดย BBC และ IBA (Independent Broadcasting 
Authority ทําหน้าที่ในการกลั่นกรองสื่อโทรทัศน์เอกชนก่อนออกอากาศ ซึ่งเป็นองค์กรกํากับดูแลด้านสื่อโทรทัศน์
เหมือนกับ ITC และ Ofcom) BBC และ IBA มีการตกลงร่วมกันในการสร้างโครงข่ายจากผลจากการที่มีความเห็น
ร่วมกันที่จะร่วมใช้งานโครงข่ายของแต่ละที่ ซึ่งส่งผลให้มีความเป็นเจ้าของร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ในการการสื่อ
สัญญาณ แต่ละโครงข่ายถูกขายในปี 1990 โดย IBA ขายให้ NTL (ภายหลังคือ Arqiva) และ BBC ขายให้ Crown 
Castle หรือ CCUK (ภายหลังคือ NGW) เมื่อแผนการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิทัลได้เริ่มต้นขึ้น หน่วยงาน
กํากับดูแลมีความกังวลว่า 2 บริษัทเอกชนจะมีอํานาจเหนือตลาดทําให้เกิดการเอาเปรียบผู้เล่นรายอ่ืน Ofcom ได้
ดําเนินการสํารวจตลาด และได้ข้อสรุปว่าแต่ละรายมีการผูกขาดทางภูมิศาสตร์ และด้วยเหตุน้ีจึงจําเป็นต้องใช้
ระเบียบเพ่ิมเติมในการจัดการในกรณีน้ี 
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รูปที่ 35 แผนที่แสดงตําแหน่งพ้ืนที่โครงข่ายและความเป็นเจ้าของของผู้ให้บริการโครงข่าย 

ในสหราชอาณาจักร 
 
ตลาดโครงข่าย (Transmission Market Review) 
 วัตถุประสงค์ของการกํากับดูแล 

๑. การอํานวยความสะดวกของการแข่งขันของผู้ประกอบการปลายนํ้า ในการบัญญัติการบริหารจัดการที่
เป็นไปได้ 

๒. สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีสําหรับการสร้างความมั่นใจในเรื่องค่าบริการพ้ืนที่โครงข่าย (Access Charges) 
ที่มีความสมเหตุสมผล 

๓. สร้างความโปร่งใสเพียงพอในการให้ลูกค้ามีความมั่นใจเก่ียวกับค่าบริการพ้ืนที่โครงข่าย (Access 
Charges) ในความเป็นจริงที่มีความเหมาะสม 

๔. สร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ประกอบการที่ให้บริการโครงข่าย เพ่ือให้สามารถคาดหวังผลตอบแทนท่ี
เหมาะสมจากการลงทุน 

๕. สร้างความมั่นใจความสําเร็จในการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล (Digital Switch-over) ที่เป็นไป
ตามตารางเวลาและสัญญาการสร้างและขยายพ้ืนที่โครงข่ายสิ้นสุดในปี 2005 

 
ข้อตกลงการเข้าใช้พ้ืนที่ (Site Access obligations) 

๑. Arqiva และ CCUK ต้องการสร้างการเช่ือมต่อกับเสาสัญญาณในพื้นที่ตามคําขอที่สมเหตุสมผล (Site 
Access) รวมถึง 

- สิ่งอํานวยความสะดวก เช่น การจัดหาพ้ืนที่สําหรับอุปกรณ์และการใช้ไฟฟ้า การบํารุงรักษา
ของพ้ืนที่โครงสร้างพ้ืนฐาน 
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- การให้บริการโดยผู้ให้บริการพ้ืนที่บนพ้ืนฐานที่ใช้ร่วมกัน การติดต้ังและบํารุงรักษาของ 
สายอากาศ ฟีดเดอร์ (feeder) อุปกรณ์รวมสัญญาณ (Combiner) 
การเข้าใช้จะต้องสร้างความเป็นธรรม สมเหตุสมผล ค่าใช้จ่ายที่มุ่งเน้นและไม่เลือกปฏิบัติ   
๒. ข้อเสนอในการออกข้อกําหนดและเง่ือนไขสําหรับการเข้าใช้พ้ืนที่จะต้องเป็นไปตามประกาศในวันที่ 

30 ธันวาคม 2005 ซึ่งประกอบด้วย 
- ราคา 
- ข้อมูลสําหรับการออกแบบและการใช้งานอุปกรณ์บนพ้ืนฐานที่ใช้ร่วมกัน 
- ตารางเวลาการดําเนินงาน 
- การรับประกันคุณภาพของบริการ (SLAs) 

 
ข้อเสนอในการใช้พ้ืนที่และเช่ือมต่อโครงข่าย (Reference offer and Statement) 

๑. ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการและผู้ให้บริการโครงข่ายจะต้องเช่ือมั่นว่าค่าใช้จ่ายการเข้าใช้พ้ืนที่ 
(Access Charges) มีความสมเหตุสมผลก่อนที่จะลงนามในสัญญา 

๒. ผู้ให้บริการ (MTS Provider) จําเป็นต้องแสดงค่าใช้จ่ายการเข้าใช้พ้ืนที่ใบสั่งซื้อเพ่ือที่จะตอบสนอง
ขั้นตอนการซื้อ 

๓. ก่อนที่จะนําเสนอการให้ใช้พ้ืนที่ ผู้ให้บริการโครงข่ายจะต้องเตรียมแผนประมาณการตามคําขอ 
๔. Statement น้ีจะมีผลที่จะใช้อ้างอิงต่อข้อเสนอในการใช้พ้ืนที่และเช่ือมต่อโครงข่าย 

 
การรวมของ NGW (CCUK) และ Arqiva (Merger of NGW (CCUK) and Arqiva) 
 Arqiva ทําข้อเสนอที่ไม่มีเง่ือนไขที่จะซื้อ National Grid แบบไร้สาย (เป็นแบบ CCUK) ในปี 2007 
ต่อไปน้ีการสอบสวนเบ้ืองต้นจากสํานักงานการค้ายุติธรรม ของการซื้อกิจการ จะถูกเรียกว่า คณะกรรมการการ
แข่งขัน 
คําถามที่คณะกรรมการต้องตัดสินใจ 

- ไม่ว่า การควบรวมกิจการ จะส่งผลให้ " การลดลงอย่างมีนัยสําคัญของการแข่งขัน (SLC) " ภายใต้ทุก
ตลาด 

- ถ้าเป็นเช่นน้ันจะต้องดําเนินการเพ่ือแก้ไข ลด หรือป้องกันไม่ให้การลดลงอย่างมีนัยสําคัญของการแข่งขัน
หรือผลกระทบที่เกิดจากกรณีดังกล่าว 

- ถ้าการกระทําที่ควรจะได้รับอนุญาต อะไรคือสิ่งที่กระทําที่มีความเหมาะสมท่ีจะใช้ ตามการสอบสวนของ
คณะกรรมการตัดสินใจที่จะยอมรับรูปแบบ Arqiva ออกแบบมาเพ่ือปกป้องลูกค้าเดิมและในอนาคตจาก 
การครอบงําของ Arqiva ในตลาดน้ี 

 
หลักสําคัญที่เสนอโดย Arqiva (Key undertakings proposed by Arqiva)  

๑. การให้ส่วนลดทุกสัญญาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
๒. ตัวเลือกสําหรับการต่อสัญญาให้เป็นไปตามราคาและเง่ือนไขเดียวกันเป็นสัญญาที่มีอยู่หรือได้รับการ

พิจารณาในแง่ของค่าใช้จ่ายที่มุ่งเน้นและเง่ือนไข FRND 
๓. สัญญาใหม่สําหรับบริการใหม่หรือที่มีอยู่จะถูกกําหนดด้วยการกําหนดราคาค่าใช้จ่ายที่มุ่งเน้นและในแง่

ของ FRND หรือถ้าพวกเขามีการให้บริการท่ีคล้ายกับสัญญาที่มีอยู่ตัวเลือกสําหรับพวกเขาให้เป็นไปตาม
เง่ือนไขเช่นเดียวกับสัญญาที่มีอยู่ 

๔. การเพ่ิมระดับการให้บริการและการให้สินเช่ือบริการบทบัญญัติสําหรับลูกค้าทั้งหมด 
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๕. Super Credit ระบบการชดเชยการไร้ความสามารถของลูกค้าในการย้ายไปยังผู้ให้บริการทางเลือกใน
กรณีที่มีประสิทธิภาพที่ดีถาวร 

๖. Arqiva สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระ แต่จะต้องรับผิดชอบต่อ OFT และอยู่ภายใต้การแนะนําของ 
Ofcom เพ่ือแก้ไขข้อพิพาทระหว่าง Arqiva และลูกค้าและเพ่ือให้มั่นใจว่าบริการใหม่และรูปแบบการทํา
สัญญาให้บริการในแง่ของค่าใช้จ่ายที่มุ่งเน้นและเง่ือนไข FRND 

๗. การเตรียมความพร้อมและการตรวจสอบบัญชีการกํากับดูแลที่แยกต่างหากสําหรับ Arqiva’MTS และ 
NA Operations 

๘. การดําเนินงานโปรแกรมการตรวจสอบประจําปีของโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 
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การจัดสรรคลื่นความถ่ี 

ITU 

 ITU (International Telecommunication Union) คือ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เป็น
องค์กรชํานาญพิเศษ แห่งสหประชาชาติ ในการเป็นศูนย์กลางการกํากับดูแลและพัฒนากิจการโทรคมนาคมในโลก
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเปิดกว้างให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง (steak holders) ในวงการโทรคมนาคมโลกใช้เป็น
เวทีในการพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย นอกจากน้ียังแนะนําการกําหนดนโยบายของประเทศ
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในอนาคต และแนวทางนโยบายของประเทศสมาชิกทั่วโลก โดยประกอบด้วย
หน่วยงานหลักๆ 3 หน่วยงาน คือ 

 1. หน่วยงานสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ (Radiocommunication) หรือ ITU-R มีหน้าที่บริหารคลื่นความถ่ีวิทยุ
ระหว่างประเทศและทรัพยากรต่างๆ สําหรับการโคจรของดาวเทียม นับเป็นหัวใจของเทคโนโลยีไร้สาย โดย ITU-R 
เป็นผู้ให้คําแนะนําต้ังแต่คุณลักษณะทางเทคนิคอุปกรณ์และกระบวนการทํางานของอุปกรณ์ไร้สาย อีกทั้งยังให้
คําแนะนําในการบริหารทรัพยากรคลื่นวิทยุของแต่ละประเทศ  ให้มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 2. หน่วยงานมาตรฐานโทรคมนาคม (Telecommunication Standardization) หรือ ITU-T เป็นภารกิจ
ที่รู้จักกันเป็นอย่างดี   ในระดับสากลและเป็นกลุ่มงานท่ีเก่าแก่ที่สุดของ ITU มีหน้าที่เป็นผู้กําหนดมาตรฐาน
อุปกรณ์และบริการโทรคมนาคมทั้งหมด เพ่ือให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น อินเทอร์เน็ต 
โพรโตคอลการส่งข้อมูล กระบวนการบีบอัดเสียงและวิดีโอ เป็นต้น โดย ITU-T มีสํานักเลขาธิการเรียกว่า สํานัก
มาตรฐานโทรคมนาคม (Telecommunication Standardization Bureau, TSB) ซึ่งก่อนปี ค.ศ. 1992 เป็น
คณะกรรมการที่ปรึกษาโทรเลขและโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (International Telephone and Telegraph 
Consultative Committee, CCITT) 

 3. หน่วยงานการพัฒนา (Telecommunication Development Sector) หรือ ITU-D จัดต้ังขึ้น เพ่ือ
ส่งเสริมการเขา้ถึงสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศในนานาประเทศ อย่างเท่าเทียม พอเพียง และด้วย
ค่าใช้จ่ายที่ยอมรับได้  

World Radio Communication Conference (WRC) 

        การประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม (WRC) จัดขึ้นโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
(ITU) ทุก 3-4 ปี มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับวิทยุซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่กํากับดูแล
การใช้คลื่นความถ่ี และวงโคจรดาวเทียม (ทั้งที่เป็นดาวเทียมประจําที่และดาวเทียมไม่ประจําที่) และตัดสินร่วมกัน
ในเร่ืองการจัดสรรคล่ืนความถ่ีที่จะใช้โดยทั่วไปเป็นการตัดสินในกิจการหลักหรือกิจการรองของแต่ละส่วนที่จะมี
การใช้ในทั้ง 3 ภูมิภาค ทั้งน้ี สําหรับการให้บริการที่มีความสําคัญ เช่น กิจการวิทยุและโทรทัศน์ หรือกิจการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ มุ่งหวังที่จะมีความตกลงร่วมกันในการจัดสรรคลื่นความถ่ีที่จะใช้ระหว่าง 3 ภูมิภาค เพ่ือนําไปสู่
มาตรฐานระดับโลกเป็นอย่างเดียวกันและไม่ก่อให้เกิดการรบกวนกัน 
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รูปที่ 1 การจัดสรรคลืน่ความถ่ีในสหราชอาณาจักร 

      

 

รูปที่ 2 การจัดสรรคลืน่ความถ่ีในสหรัฐอเมริกา 

 รูปที่ 1 และ รูปที่ 2 เป็นการแสดงการจัดสรรคลื่นความถ่ีในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา โดยการ
จัดสรรคลื่นความถ่ีในย่านต่างๆ จะคล้ายคลึงกัน เช่น คลื่นความถ่ีสําหรับใช้ในกิจการวิทยุจะอยู่ในย่าน VHF 87.5-
108.0 MHz เป็นต้น 

 

The Geneva 2006 Plan 

 สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศได้มีการจัดประชุม Regional Radiocommunications 
Conferences (RRC) เพ่ือตัดสินใจร่วมกันในการใช้คลื่นความถ่ีย่าน VHF และย่านUHF ที่ใช้สําหรับใช้ในกิจการ
หลักคือกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เน่ืองจากหากเคร่ืองส่งสัญญาณมีกําลังสูง อาจจะ
สามารถทําให้เกิดการรบกวนกันระหว่างคลื่นความถ่ีในประเทศด้วยกัน รวมไปถึงรบกวนกันระหว่างคลื่นความถ่ี
ของประเทศท่ีอยู่ติดกันได้ จึงต้องมีการจัดสรรการใช้คลื่นความถ่ีให้สามารถใช้ร่วมกันได้ 
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 โดยการประชุม RRC ในปี 2006 ที่จัดขึ้น ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้มีการตกลงร่วมกัน
ในการใช้ย่านความถี่ VHF และย่านความถี่ UHF สําหรับกิจการวิทยุระบบดิจิตอลและกิจการโทรทัศน์ของประเทศ
ที่อยู่ในภูมิภาคท่ี 1 และได้มีการจัดสรรย่านความถี่ UHF ช่อง 21 ถึง 68 (470 ถึง 854 MHz) ไว้สําหรับกิจการ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล เช่นน้ี ประเทศในทวีปยุโรปจึงต้องเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ไว้รองรับการรับส่งสัญญาณ
ระบบดิจิตอล แต่อย่างไรก็ดี การพิจารณาน้ีได้เริ่มต้ังแต่ปี 2004 โดยได้มีการประชุมร่วมกันและให้แต่ละประเทศ
จัดทําแผนมานําเสนอในที่ประชุม RRC ในปี 20006 

 ผลของการประชุม RRC ได้มีความมุ่งหมายที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดของ
ข้อมูลและเทคโนโลยี     การสื่อสาร และพัฒนาไปสู่ระดับสากล โดยมีการต้ังเป้าหมายให้มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่
การรับส่งสัญญาณระบบดิจิตอลในปี 2015 นอกจากน้ีแต่ละประเทศได้มีข้อตกลงร่วมกันที่จะใช้ช่วงความถี่ 174 - 
230 MHz และ 470 - 862 MHz สําหรับการให้บริการด้านระบบดิจิตอล และได้มีความตกลงร่วมกันในเรื่องกรอบ
ระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ซึ่งควรเริ่มต้ังแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2006 และ
ควรสิ้นสุดการรับส่งสัญญาณระบบแอนะล็อกวันที่ 17 มิถุนายน 2015 แต่บางประเทศได้ขอเพ่ิมระยะเวลาสําหรับ
ย่านความถี่ VHF ช่วง 174-230 MHz ไปอีก 5 ปี  

 การเปล่ียนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณระบบดิจิตอล จะกระจายเครือข่ายใหม่และขยายศักยภาพให้
นวัตกรรมและการให้บริการเช่ือมต่อแบบไร้สาย เน่ืองจากนําช่องสัญญาณที่ว่างอยู่มาทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
จึงทําให้เกิดช่องใหม่และเกิดการหลอมหลวมบริการใหม่ด้วย 

World Radio communication Conference 2012 

 การประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม 2012 จัดขึ้นที่สํานักงานใหญ่ของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2012 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 
2012 ซึ่งมีผู้แทนจากแต่ละประเทศมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก และมีผู้แทนเข้าร่วมมากกว่า 3500 คน โดยมี
การพิจารณาข้อเสนอเก่ียวกับการปรับปรุงข้อบังคับวิทยุประมาณ 2000 ข้อเสนอ 

 ในกําหนดการประชุมข้อที่ 1.17 ได้มีการพิจารณาคลื่นความถ่ี 800 MHz โดยมีข้อสรุปให้มีการจัดการ
เพ่ือป้องกันการรบกวนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมไปถึงกิจการวิทยุการบิน หากมีการใช้
โครงข่ายการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศข้างเคียง และได้มีความตกลงร่วมกันเบ้ืองต้นในการจัดสรร
คลื่นความถ่ี 700 MHz สําหรับการให้บริการเช่ือมต่อแบบไร้สายเคลื่อนที่ แต่อย่างไรก็ดีต้องทําการศึกษาเพ่ิมเติม
และนํามาพิจารณาว่าย่านความถี่ใดเหมาะสมกับการใช้อินเตอร์เนตไร้สายความเร็วสูง  ในคราวการประชุมใหญ่
ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคมคร้ังต่อไป  
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World Radio Communication Conference 2015 

 การประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม 2015 จัดขึ้น ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใน
ระหว่างวันที่ 2-27 พฤศจิกายน 2015 ประกอบด้วยผู้แทนประเทศต่างๆ ทั่วโลก มากกว่า 3000 คน จากประเทศ 
192 ประเทศทั่วโลก โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักมากกว่า 25 ระเบียบวาระ ทั้งน้ีระเบียบวาระการประชุม
ได้มีการกําหนดจากการประชุมเตรียมความพร้อมในเดือนมีนาคม ซึ่งประเทศในทวีปยุโรปได้มีการทําข้อเสนอ
ร่วมกับประเทศในกลุ่มยุโรป ภายใต้ความร่วมมือขององค์กร European Conference of Postal and 
Telecommunications Administrations (CEPT) และสหภาพยุโรป 

 ประเด็นที่สําคัญในการประชุมครั้งน้ี คือ 

1. การใช้คลื่นความถ่ีในอนาคตสําหรับการใช้อินเตอร์เนตไร้สายความเร็วสูง (ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่อง การ
กําหนดคล่ืนความถ่ีเพ่ิมเติมสําหรับกิจการ IMT และระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง การตรวจสอบผลการศึกษาของ 
ITU-R ตามข้อมติ 232 (WRC-12) ในการใช้คลื่นความถี่ 694-790 MHz สําหรับกิจการเคลื่อนที่ยกเว้นกิจการ
เคลื่อนที่ทางการบินในเขตภูมิภาคท่ี 1 และจัดทําข้อบังคับวิทยุที่เหมาะสม) 

2. บทบัญญัติสําหรับการรับส่งภาพเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงมีความสําคัญต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงข้อมติ 646 สําหรับ Broadband PPDR) 

3. การใช้ดาวเทียมสําหรับกิจการธุรกิจ เพ่ือใช้งานสําหรับระบบอากาศยานไร้นักบิน (ระเบียบวาระที่ 1.5 เรื่อง 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการกําหนดความถี่วิทยุของกิจการประจําที่ผ่านดาวเทียม (เฉพาะความถี่วิทยุที่ไม่ได้
กําหนดไว้ใน AP30/30A/30B) เพ่ือใช้งานสําหรับระบบอากาศยานไร้นักบิน (UAS) ในส่วนของ control and 
non-payload Communications) 

4. มาตรเวลาอ้างอิงมีความต่อเน่ืองตามมาตรฐาน UTC (ระเบียบวาระที่ 1.14 เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ที่จะ
ทําให้มาตรเวลาอ้างอิงมีความต่อเน่ือง (Continuous reference time-scale) โดยการปรับ UTC หรือด้วยวิธีการ
อ่ืน) 

5. ระเบียบวาระใหม่ เรื่อง การติดตามเคร่ืองบินทั่วโลกสําหรับการบินพลเรือน (Global Flight Tracking for 
Civil Aviation)  

6. การเสนอแนะวาระการประชุมใหญ่ระดับโลกครั้งต่อไปสําหรับการกําหนดคล่ืนความถ่ีเพ่ิมเติมสําหรับกิจการ 
IMT > 6GHz (ระเบียบวาระที่ 10) 

7. หัวข้ออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น กิจการวิทยุสมัครเล่น กิจการดาวเทียมประจําและเคลื่อนที่ ระบบการสื่อสารข้อมูล
เก่ียวกับการเดินเรือการเดินอากาศและการเดินทางต่างๆ  

 สรุปผลการประชุมที่สําคัญ กล่าวคือ ระเบียบวาระที่ 1.1 และ 1.2: ที่ประชุม WRC-15 ได้พิจารณา
กําหนดคลื่นความถ่ีเพ่ิมเติมสําหรับกิจการ IMT ในอนาคต โดยมีผลการพิจารณาในแต่ละย่าน ดังน้ี 
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 - ย่านตํ่ากว่า 700 MHz (470-694/698 MHz): เป็นย่านความถี่สําหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบความเร็วสูง ซึ่งจัดสรรไว้สําหรับประเทศในภูมิภาคท่ี 1 ที่จะนําคลื่นความถ่ีย่านดังกล่าวมาใช้สําหรับ IMT โดย
มีผลเป็นข้อกําหนดต้ังแต่การประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม 2012  

 - ย่าน L-band (1427-1452 MHz/1452-1492 MHz/1492-1518 MHz): เป็นย่านความถี่สําหรับการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบความเร็วสูง ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้กําหนดย่านดังกล่าวตลอดทั้งย่าน
เป็น IMT ในลักษณะที่ใช้ได้เหมือนกันทั่วโลก แต่ในช่วง 1452-1492 MHz จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยสําหรับ
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบความเร็วสูง ยกเว้นประเทศในทวีปยุโรป 

 - ย่าน 3400-3600 MHz: เป็นที่ชัดเจนว่าใช้สําหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบความเร็วสูง โดย
ที่ประชุมเห็นชอบกําหนดให้ใช้สําหรับกิจการ IMT ในลักษณะที่ใช้ได้เหมือนกันในระดับภูมิภาค (regional 
identification) สําหรับภูมิภาคท่ี 1 (ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา) และภูมิภาคท่ี 2 (อเมริกาเหนือและใต้) 
ทั้งน้ี สําหรับภูมิภาคท่ี 3 (เอเชียและแปซิฟิก) กําหนดให้ใช้สําหรับกิจการ IMT เป็นรายประเทศเท่าน้ัน  
 
 - UHF: พิจารณาช่วง 470 - 694 MHz ซึ่งย่านความถี่น้ียังคงใช้งานสําหรับกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์สําหรับภูมิภาคที่ 1 (ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา) และจากผลการประชุมน้ัน มีการ
สนับสนุนให้ใช้ความถี่ช่วงน้ีสําหรับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ความเร็วสูงในบางประเทศ เช่น อเมริกาเหนือและใต้ 
นอกจากน้ี บางส่วนกําหนดให้ใช้สําหรับกิจการ IMT เป็นบางประเทศในภูมิภาคที่ 2 (ภูมิภาคอเมริกา ซึ่งรวม
อเมริกา เม็กซิโกและแคนาดา) และประเด็นน้ีจะถูกเสนอเป็นข้อเสนอในการประชุม WRC-23 เพ่ือทบทวนการ
จัดสรรคลื่นความถ่ี แต่จะมุ่งเน้นไปที่การให้มีความสมดุลระหว่างกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่และกิจการโทรทัศน์  
 
 - WiFi: ตามท่ีได้มีพิจารณากําหนดคลื่นความถ่ีเพ่ิมเติมสําหรับใช้ในกิจการ Wi-Fi 5350 – 5470 MHz) 
ซึ่งเป็นไปตามที่คาด      คือไม่มีการสนับสนุนย่านความถี่ในการประชุมครั้งน้ี แต่อย่างไรก็ดี หลังจากมีการถกเถียง
เป็นวงกว้าง จึงตกลงให้ศึกษาในย่าน 5150-5925 MHz และอาจจะมีการพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป 
 
World Radio communication Conference 2019 

 ในการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม 2015 ได้มีการกําหนดระเบียบวาระสําหรับการประชุม
ใหญ่ครั้งต่อไป คือการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม 2019 โดยมีระเบียบวาระสําคัญที่ต่อเน่ืองมาจาก
ประเด็นสําคัญในการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม 2015 กล่าวคือการพิจารณาถึงย่านความถี่ใน
อนาคตสําหรับการเชื่อมต่อไร้สายแบบความเร็วสูงให้มากขึ้น ดังน้ัน จะต้องศึกษาและนํากลับมาพิจารณาอีกคร้ัง
ในการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม 2019 นอกจากน้ีมีการพิจารณาช่วงความถี่ที่ยังว่างอยู่คือช่วง 5 
GHz ขึ้นไป ว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมในการใช้งานในอัตราการส่งข้อมูลที่สูง 
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 การจัดสรรความถ่ี 5G อาจจะมีความทับซ้อนกับกิจการต่างๆท่ีจะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต และการให้บริการ 
5G  ได้มีการทําการศึกษาแบบกลุ่ม 5D ซึ่งทํารายงานออกมาตลอดการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม 
2012 และการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม 2015 

 

รูปที่ 3 ระเบียบวาระการประชุม WRC-19 

 ย่านความถี่ที่ต้องมีการศึกษาและเตรียมข้อมูลสําหรับการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม 
2019 โดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ คือ 24.25–27.5 GHz, 37–40.5 GHz, 42.5–42.5 GHz, 45.5–
47 GHz, 47.2–50.2 GHz, 50.4–52.6 GHz, 66–76 GHz and 81–86 GHz ซึ่งความถ่ีได้ถูกจัดสรรไว้สําหรับการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 31.8–33.4 GHz, 40.5–42.5 GHz and 47–47.2 GHz ซึ่งมีความต้องการท่ีจะ
จัดสรรเพ่ิมเติมสําหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยการศึกษาจะมุ่งพิจารณาในประเด็น ดังต่อไปน้ี 

 - ระบบ IMT สามารถพัฒนาประสิทธิภาพให้รองรับความหลากหลายในการใช้งาน รวมทั้งเสริมการ
ทํางานของการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบความเร็วสูง การสื่อสารแบบโทรศัพท์เคลื่อนที่และมีความน่าเช่ือถือสูง 
การสื่อสารที่มีความล่าช้าตํ่า  

 - โปรแกรมท่ีทําให้การสื่อสารที่ไม่เกิดความล่าช้าและมีอัตราการรับส่งข้อมูลสูง ต้องการแบนด์วิดท์ที่
สูงขึ้น 

 - ความถี่คลื่นสั้นสามารถใช้ระบบสายอากาศที่ได้รับการพัฒนาแล้ว 

 - การค้นหาคลื่นความถ่ีสําหรับ IMT ควรถูกดําเนินการด้วยบริการที่มีอยู่แล้ว โดยไม่ควรมีการกํากับดูแล
และข้อจํากัดทางเทคนิคสําหรับคลื่นความถ่ีที่จัดสรรให้ใช้งานไว้เป็นเบ้ืองต้น 
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ภาพรวมของคลืน่ความถ่ีและการวางแผนเก่ียวกับวิทยุในทวีปยุโรป โดยเปรียบเทียบกับนโยบายของทวีป
เอเซีย 

 

รูปที่ 4 การกํากับดูแลคลื่นความถ่ีในทวีปยุโรป 

 การกํากับดูแลคลื่นความถ่ีในยุโรปจะแบ่งการกํากับดูแลเป็นด้านต่างๆ เช่น นโยบายในการใช้คืนความถ่ี
ให้มีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ จะมีกรอบการทํางานกํากับอยู่หรือหากเป็นการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ใช้หรือ
เง่ือนไขทางด้านเทคนิค จะมีองค์กร CEPT และ EC กํากับดูแลอยู่เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่หากเป็นเรื่อง
ระยะเวลาในการเรียกคืนคลื่น จะมีองค์กร RSPP และ EC กํากับดูแลอยู่เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 นโยบายการจัดสรรคลื่นความถ่ี : การวางแผนเก่ียวกับคลื่นความถ่ี รวมไปถึงข้อตกลงระหว่างประเทศที่
เก่ียวกับคลื่นความถ่ีน้ัน เป็นหน้าที่ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศในการดําเนินการ และทวีปยุโรป รวม
ไปถึงตะวันออกกลาง และแอฟริกา ถูกจัดอยู่ภูมิภาคท่ี 1 ซึ่งบางข้อตกลงน้ันเก่ียวข้องกับการขับเคล่ือนตลาดโลก 
เช่น กิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลและกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ส่วนมากอยู่ในช่วงความถี่ 700 MHz) แต่อย่างไร
ก็ดี การพัฒนาต่างๆ ยังต้องการการสนับสนุนร่วมกันอย่างจริงจัง ในบางครั้งข้อเสนอหรือประเด็นต่างๆ จึงยังไม่
สามารถผ่านการอนุมัติร่วมกัน  

 ด้วยเหตุน้ีองค์กร CEPT จึงเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายแต่ละประเทศผ่านการตกลงร่วมกันใน
ข้อเสนอต่างๆ โดยกรรมการสามารถเสนอทิศทางในการใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการใดกิจการหน่ึงโดยเฉพาะได้ ซึ่ง
การตัดสินใจล่าสุดเป็นกรณีเรียกคืนคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรทัศน์ในคลื่น 700 MHz ในปี 2020 และนํามา
จัดสรรใหม่สําหรับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่อย่างไรก็ดีสมาชิกแต่ละประเทศสามารถตัดสินใจ บนพ้ืนฐานของ
เรื่องการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีที่เตรียมไว้แต่ยังไม่ครอบคลุม เช่น สหราชอาณาจักร ได้มีการตัดสินใจในความถ่ี 
2.3 GHz และ 3.4 MHz ทั้งน้ีการตัดสินน้ีจะเป็นการสนับสนุนการตัดสินใจในการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วย
วิทยุคมนาคมในการปรับใช้ในภูมิภาคท่ี 1 แต่อย่างไรก็ดีต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กร CEPT 
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 การจัดลําดับความสําคัญของนโยบายสาธารณะ : ในการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม 
2015 ได้มีการอภิปรายเร่ืองจัดสรรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งในการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุ
คมนาคม 2012 การทบทวนและปรับปรุงข้อมติ 646 สําหรับการใช้ย่านความถี่ UHF (380 – 385 & 390 – 395) 
ว่ามีความเหมาะสมกับภูมิภาคท่ี 1 ทั้งน้ีองค์กร CEPT ได้มีความเห็นร่วมกันว่าคลื่นความถ่ีมีเพียงพอและไม่มีความ
จําเป็นต้องขอเพ่ิมเติมในคราวการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม 2015 โดยในส่วนการตัดสินใจจัดสรร
คลื่นความถ่ีให้เป็นการตัดสินใจของแต่ละประเทศ 

 ปัจจุบันแผนการจัดสรรคลื่นความถ่ีแห่งชาติของสหราชอาณาจักรใช้ Tetra ในช่วงความถี่ที่ตํ่ากว่า UHF 
แต่อย่างไรก็ดี ได้มีการตัดสินย้ายไปสู่ช่วงใหม่ที่ใช้ความจุใหม่ในความถี่ IMT ดังน้ันจึงมีความแตกต่างใน
ข้อเสนอแนะของการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม โดยประเทศอ่ืนๆ อาจจะตัดสินใจในการใช้คลื่น
ความถี่ย่านเดิมต่อไป แต่สําหรับสหราชอาณาจักรได้ใช้คลื่น Tetra แต่ไม่ได้ประสานงานกับประเทศอ่ืนๆในทวีป
ยุโรป 

 สภาพตลาดภายในประเทศ : กรอบการพิจารณาสภาพตลาดภายในของทวีปยุโรป มีประเด็นที่แตกต่าง
กันไปในแต่ละประเทศ เช่น หน้าที่ของผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจําที่ (เช่น การบริการสากล การควบคุมราคา และ
การเข้าถึงระบบ) และการออกใบอนุญาตแก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (เช่น จํานวนผู้ให้บริการเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ การสนับสนุนสําหรับชนบท ความครอบคลุมของสัญญาณ และเทคโนโลยี)  

 ความเป็นกลางในการใช้อินเตอร์เน็ต : ในช่วงปี 2013 สหภาพยุโรปเรียกร้องให้คณะกรรมการย่ืน
ข้อเสนอให้บริการโทรคมนาคมเป็นตลาดเดียว (Single Market) คือมีฐานการผลิตร่วมกัน การเปิดเสรีทางการค้า 
การบริการ การลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงาน โดยการลดภาษีทางการค้าให้เป็นศูนย์ และขจัดอุปสรรคหรือ
การกีดกันทางการค้าในด้านอ่ืนๆ ให้หมดไป โดยในวันที่ 11 กันยายน 2013 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้
กําหนดบทบัญญัติทางกฎหมาย "Connected Continent: Building a Telecoms Single Market" โดยมี
วัตถุประสงค์สร้างเครือข่าย สร้างตลาด ไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่เก่ียวข้อง อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง ให้เกิดความยั่งยืน
ในกิจการโทรคมนาคม ต่อมาในปี 2015 สภาสหภาพยุโรป ได้ลงมติใช้กฎความเป็นกลางในการใช้อินเตอร์เน็ต 
เป็นครั้งแรก 

 โดยประชาชนในทวีปยุโรปทุกคนต้องสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง และต้องดําเนินการ
เก่ียวกับการคับคั่งในการใช้อินเตอร์เน็ต 
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รูปที่ 5 การจัดการทางอินเตอร์เน็ต 

  

มาตรฐานการตรวจสอบการโฆษณา กรอบการกํากับดูแลของสหราชอาณาจักร 
 

1. องค์กรที่เก่ียวข้องกับการกํากับดูแลโฆษณา  
ในการกํากับดูแลสื่อโฆษณาของสหราชอาณาจักร จะมี Ofcom และ Advertising Standard Authority 

(ASA) เป็นหน่วยงานกํากับดูแล 

1.1   Ofcom  

เป็นหน่วยงานอิสระที่ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลกิจการสื่อสารโทรคมนาคม และสื่อในสหราช
อาณาจักร โดยกํากับดูแลในส่วนของวิทยุ โทรทัศน์ และการโทรคมนาคมภาคพื้นดิน โทรศัพท์เคลื่อนที่ การ
ไปรษณีย์ มีบทบาทในการปกป้องผู้ชมผู้ฟังวิทยุโทรทัศน์จากเน้ือหาที่ก้าวร้าว ใช้ความรุนแรง หรือเป็นภัยอันตราย
ต่อผู้บริโภคสื่อ 

1.2   Advertising Standard Authority (ASA) 

เป็นหน่วยงานอิสระในการดูแลสื่อโฆษณา ภารกิจหลักของ ASA คือการรับเรื่องร้องเรียนด้านสื่อ
โฆษณาและการดูแลเนื้อหาโฆษณาที่ บิดเบือน รวมถึงโฆษณาที่เป็นอันตราย 

ASA และ Ofcom ได้มีการทําสัญญา MOU ร่วมกันในการกํากับดูแลสื่อโฆษณา โดยทาง ASA 
สามารถที่จะตัดสินได้ว่าโฆษณาน้ันมีการละเมิดกฎระเบียบหรือไม่ แต่หน้าที่ในการปรับและลงโทษผู้ประกอบการ
จะเป็นอํานาจของทาง Ofcom  

หลักในการกํากับดูแลโฆษณาของ ASA มีสาระสําคัญ ดังน้ี เน้ือหาโฆษณาจะต้อไม่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด ไม่มีเน้ือหาที่มีความรุนแรง การโฆษณาจะต้องปกป้องเด็กและเยาวชน ไม่โฆษณาอาหารที่มีไขมัน 
นํ้าตาล และเกลือมากเกินไป ไม่มีเน้ือหาที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เป็นต้น 

 
1.3  The Committees of Advertising Practice (CAP)  

ทําหน้าที่กํากับดูแลสื่อโฆษณา สื่อโฆษณาที่ไม่ใช่การโฆษณาในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ เช่น หนังสือพิมพ์ (press) , สื่อออนไลน์ (online) , ใบปลิว (leaflets) รวมถึงการให้บริการ Video On 
Demand - 30 - (VOD) จะใช้การกํากับดูแลแบบกํากับดูแลกันเอง (Self-Regulation) โดยใช้หลักเกณฑ์จาก 
The UK Code of NonBroadcast Advertising, Sales Promotion and Direct Marketing (CAP Code) 
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1.4   CAP Broadcast  

จะกํากับดูแลสื่อโฆษณาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จะใช้การกํากับดูแล แบบ
ร่วมกัน (Co-Regulation) โดยใช้หลักเกณฑ์จาก The UK Code of Broadcast Advertising (BCAP Code) ใน
การกํากับดูแล 

1.5  the Advertising Standards Board of Finance (Asbof) and the Broadcast Advertising 
Standards Board of Finance (Basbof)  

ทําหน้าที่เรียกเก็บส่วนแบ่งรายได้จากการโฆษณา เพ่ือสําหรับใช้เป็นค่าดําเนินการต่างๆ  

1.6  CLEARCAST  

ทําหน้าที่ตรวจสอบโฆษณาที่จะออกอากาศทางโทรทัศน์ ซึ่งองค์กรน้ีได้รับการสนับสนุนจากผู้
ประกอบกิจการโทรทัศน์ 

1.7   The Radio Advertising Clearance Centre (RACC) 

ทําหน้าที่ตรวจสอบโฆษณาท่ีจะออกอากาศทางวิทยุ ซึ่งองค์กรน้ีได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบ
กิจการวิทยุ 

2. หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการโฆษณา 
สหราชอาณาจักรมีหลักเกณฑ์สําคัญที่เก่ียวข้องกับการโฆษณา 2 ฉบับ คือ 

2.1   CAP Code 

 CAP Code มีสาระสําคัญที่เก่ียวข้องกับการวางกรอบการกํากับดูแลสื่อโฆษณาที่ไม่ใช่การโฆษณา
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

2.2  BCAP Code 

BCAP Code มีสาระสําคัญที่เก่ียวข้องกับการวางกรอบการกํากับดูแลสื่อโฆษณาที่โฆษณาใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  โดยได้กําหนดสาระสําคัญของการโฆษณา เช่น โฆษณาที่เก่ียวกับการ
พนันจะต้องไม่ส่งเสริมให้มีการเล่นการพนัน หรือการเล่นการพนันจะไม่ได้ทําให้ร่ํารวย  โฆษณาที่เก่ียวกับ
แอลกอฮอล์ จะห้ามมิให้นําโฆษณาแอลกอฮอล์มาเช่ือมโยงกับเรื่องทางเพศ หรือการโฆษณาที่แสดงให้เห็นว่าการ
ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์น้ันจะสามารถรักษาโรคได้ เป็นต้น 

 

3. การโฆษณาในรูปแบบใหม่ (การโฆษณาในอินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย และกิจการโทรทัศน์) 



79 
 

ปัจจุบันการโฆษณามีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เช่น โฆษณาในโซเชียลมีเดียที่สามารถส่งภาพหรือ
ข้อความท่ีเก่ียวข้องกับการโฆษณาได้ในช่วงสั้น นอกจากน้ี ปัจจุบันได้มีการควบรวมระหว่างการโฆษณาทาง
โทรทัศน์และโซเชียลมีเดีย  ซึ่ง Clearcast มีหน้าที่ให้การให้ความเห็นชอบก่อนนําโฆษณาดังกล่าวไปเผยแพร่ 

OTT Dynamic Ad Insertion 

 

Clearcast 

Clearcast คือ NGO เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการตรวจสอบการโฆษณา โดยก่อต้ังเมื่อวันที่ 1 
มกราคม 2008 ปัจจุบันดูแลผู้ให้บริการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จํานวน 6 ราย ได้แก่ ITV Breakfast Ltd., 
Channel 4, Channel Five (UK), British Sky Broadcasting and Turner. ช่องทางในการติดต่อ Dr Oliver 
Gray, Director General of European Advertising Standards Alliance (EASA)  

การก่อต้ังหน่วยงานกํากับดูแลโทรทัศน์ในประเทศอังกฤษ  

  ในปี 1954 ได้มีการก่อต้ัง ITA ในปี 1957 ITCA ของ ITV และปี 1972 ITA ก็ได้มีการแปร
เปลี่ยนเป็น IBA ปี 1990 IBA to ITC ต่อมาในปี 2004 ก็มีการก่อต้ัง ASA ในปี 2008 ได้เปลี่ยนช่ือจาก BACC 
เป็น Clearcast ปี 2009 ได้ก่อต้ัง Clearcast clears VOD จนถึงปี 2012 ก็ได้ก่อต้ัง Clearast plus จนถึงทุกวัน 
Ofcom จะประกอบไปด้วย CLEARCAST ,ASA , และCAP broadcast เพ่ือดูแลการกํากับการกระจายเสียงผ่าน
อินเตอร์เน็ต  

ในการกํากับดูแลของประเทศอังกฤษ มีวิธีการดังนี้ 

1. ASA ได้รับทุนจาก 0.1% การจัดเก็บภาษีในเวลาออกอากาศ - £ 1 ต่อ 1,000 £ 
2. การกํากับดูแลตนเองจะประสานงานร่วมกับหน่วยงานกํากับดูแล 
3. การออกประกาศจะต้องใช้ความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
4.  Ofcom มีอํานาจในการเรียกเก็บค่าปรับและเพิกถอนใบอนุญาต 
5. Clearcast ตรวจสอบโฆษณาก่อนการออกอากาศ 

ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง ประกอบไปด้วย ITV Breakfast Ltd., Channel 4, Channel Five (UK), 
British Sky Broadcasting and Turner AVMS ได้เริ่มดําเนินการในปี 2009 ซึ่งมีการกําหนดแพลตฟอร์มไว้คือ 
VOD ซึ่งได้มีมีข้อตกลงกันคือ Cleared จะเปรียบเทียบ CAP Code (ที่ยังไม่มีการออกอากาศ) ส่วน ASA จะทํา
หน้าที่เป็นผู้กํากับ  
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ผู้บรรยายได้เปิด Harvey Nichols เป็นวีดิโอที่ทางผู้บรรยายได้เปิดให้โดยเน้ือความคือ Harvey Nichols เป็น
ห้างสรรพสินค้าที่เป็นการเปรียบเทียบว่าหากแฟช่ัน รองเท้าที่ใช้ทําให้เดินแล้วเสียบุคลิก ลองมาที่ห้างน้ี Harvey 
Nichols มีแต่สินค้าที่คุณภาพ เสื้อผ้าแฟช่ันที่จะทําให้เสริมบุคลกิคุณ ทําให้คุณดูสง่างาม  

กระบวนการท่ีทําการตรวจสอบ โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
1. ก่อนการจัดทําผลิตโฆษณา 

 ผู้ที่จะทําการโฆษณาจะส่งตัวอย่างหรือสคริปของโฆษณามาให้ทางคณะกรรมการตรวจสอบ
เน้ือหาของโฆษณาก่อนโดยคณะกรรมการจะมีการประชุมและกําหนดนโยบายเกิดขึ้น หลังจากน้ันจะให้
ข้อเสนอแนะให้มีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขของโฆษณา ไม่ว่าจะแจ้งเป็นทางออนไลน์หรือโทรศัพท์ให้ดําเนินการ
แก้ไข แต่หากไม่มีการแก้ไขก็จะให้สามารถออกอากาศได้ แต่ในกรณีที่มีการแก้ไขจะให้ผู้จัดทําโฆษณาเป็น
ผู้ดําเนินการแก้ไข โดยให้ส่งสคริปกลับมาให้ทางคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้ง หากดําเนินการแก้ไขเป็นที่
เรียบร้อย ซึ่งหากคณะกรรมการเห็นชอบสคริปดังกล่าวแล้ว จึงจะมมีติให้ออกอากาศได้  

2. หลังการจัดทําโฆษณา 
 การตรวจสอบจะดําเนินการตรวจสอบทุก ๆ 4 ทุ่ม ซึ่งผลการตรวจสอบจะตรวจสอบดู
ระยะเวลาการออกอากาศ และเน้ือหาโฆษณา หากเน้ือหาผ่านก็จะตรวจสอบเรื่องของเวลาการโฆษณา แต่หาก
เน้ือหาโฆษณาไม่ผ่านก็จะถูกตรวจสอบระยะเวลาการออกอากาศด้วย ซึ่งลักษณะการตรวจสอบระยะเวลาน้ันก็จะ
ตรวจสอบในทุกวัน เวลา 4 ทุ่มเช่นเดียวกัน ผลการตรวจสอบคือ ผ่าน และไม่ผ่าน  

ผลการพิจารณา 
 เรามีตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติสคริปต์ก่อนการผลิตภายใน 4 วันทําการสําหรับ 85% 
ของการส่งสคริปต์ซึ่งจะมีการตรวจสอบสคริปต่อไปไม่เกิน 2 วันทําการ ผลที่ได้จากการอนุมัติการโฆษณาที่ผ่าน
จากคณะกรรมการ คือ ประชาชนสามารถที่จะร้องเรียนเก่ียวกับโฆษณาที่ออกอากาศในสหราชอาณาจักร และ
หากเกิดการร้องเรียนโฆษณาขึ้นสามารถหาผู้รับผิดชอบได้ว่าเป็นโฆษณาของบริษัทใด อีกทั้งยังเป็นทางเลือกของ
ประเทศสหราชอาณาจักร  
  
กระบวนการของ ASA Investigation Process จะเป็นดังน้ี เมื่อได้รับข้อร้องเรียนมาจากประชาชน จะมีการ
ออกมาตรการป้องกัน และพิจารณากันจนได้เป็นมติของกรณีดังกล่าว ผลที่ได้คือ สนับสนุน (ผ่าน) และไม่
สนับสนุน (ไม่ผ่าน) 
 

โฆษณา Tango ผู้บรรยายได้เปิดวีดีโอให้รับชมโดยโฆษณาเป็นโฆษณาที่เอาคนและส้มอยู่รวมกัน แล้วให้กลิ้งลง
เขาไปกับท่อปูน ซึ่งท้ายที่สุดก็ไปกระแทกกับต้นไม้ ซึ่งหากโฆษณาน้ีออกอากาศไปหากเด็กเห็นแล้วอาจจะเกิด
พฤติกรรมเลียนแบบได้ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายได้ ซึ่งแท้จริงแล้วผู้ผลิตจะสื่อว่านํ้าส้มของตนเป็นนํ้าส้มแท้ ซึ่งอาจจะ
สื่อไปในทิศทางอ่ืนได้ แต่การสื่อสารแก่ผู้รับสารในลักษณะดังกล่าวทําให้อาจะเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบไป
ในทางที่ผิดและหากผู้รับสารน้ันไม่มีวิจารณญาณแล้ว อาจจะไม่เกิดผลดี 
 
การจัดเรทต้ิง และช่วงเวลาในการออกอากาศ 
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ข้อแตกต่างระหว่างโฆษณาที่ออกอากาศปกติและ VOD  

1. ข้อแตกต่างคือหากเป็นกรณี VOD (Video on Demand) การโฆษณาจะไม่เหมือนการโฆษณาในทีวีที่
ออกอากาศปกติคือ ผู้รับชมสามารถรับชมได้ตลอดเวลา  

2. จะมีการจัดมาตรฐานแบ่งออกเป็นระดับ L1 เพ่ือ L5 พร้อมกับตัวบอกที่แนบมากับโฆษณาเพ่ือให้รู้ว่า
ประเภทของเนื้อหาที่เป็นสาเหตุของข้อจํากัด เพ่ือให้ตรวจสอบว่าโปรแกรมการโฆษณาอาจจะไม่เหมาะ
สําหรับผู้รับชม 

3. สัญลักษณ์ที่ใช้แทนได้แก่ H สัญญาณอันตราย, S = เพศ, V = ความรุนแรง G = ทั่วไปและ T = ภายใต้ 
10s 

 
ประโยชน์ของการจัดเรทช่องรายการ 
 ทําให้เราสามารถจัดเรทช่องรายการและช่วงเวลาที่เหมาะสมกับผู้รับชม เช่น หมวดเด็ก สามารถ
ออกอากาศเวลาใดบ้าง รวมถึงรายการและสินค้าโฆษณาที่ออกอากาศมีความเหมาะสมกับช่วงเวลาเด็กหรือไม่ ทํา
ให้เราสามารถปกป้องเยาวชนที่อาจจะไม่รู้เท่าทันสื่อก็เป็นได้ อย่างน้อยสามารถจัดประเภทสินค้าโฆษณา อาทิ 
gambiling ,licensed medicines ,kids’spin-off products ,HFSS ,condoms ,san pro , Slimming 
products  
 
บริการอ่ืน ๆ ที่นําเสนอ: 

1. รายละเอียดเก่ียวกับการจัดให้มีเน้ือหาโฆษณาที่จะช่วยให้การแพร่ภาพกระจายเสียงตามกําหนดเวลา 
2. รวบรวมรายละเอียดของเพลงว่าผู้ถือลิขสิทธ์ิได้รับค่าลิขสิทธ์ิ 
3. รวมทีมธุรกิจใหมเ่ผื่อเสนอกบัผู้รับชมโทรทศัน์ 
4. ให้คําแนะนําเก่ียวกับสคริปต์สนามและคัดลอกความคิดก่อนที่จะสรุป (+) 
5. ดําเนินการตรวจสอบโฆษณาระหว่างประเทศ (+) 
6. แก้ไขโฆษณาเพ่ือให้สอดคล้องกับการตรวจสอบเน้ือหาและเรทต้ิงช่วงเวลาการออกอากาศ (+) 
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7. สหราชอาณาจักรนําเสนอจัดโครงการจัดอบรม (+) 
 

การฝึกอบรมมาตรฐานการโฆษณาระหว่างประเทศ 
1. EASA และ Clearcast การฝกึอบรมการตลาดที่สําคัญ 
2. การถ่ายทอดสดและการฝึกอบรมออนไลน์ 
3. Hands-on ผู้เช่ียวชาญ DE-mystifying กฎระเบียบในประเทศของตน 
4. ผู้เช่ียวชาญให้คําแนะนําและเน้นความแตกต่างในกฎระเบียบ 

 
Video Library  
• การเติบโตห้องสมุดที่มี 18 ประเทศ (ยุโรปเอเปค, แอฟริกาและ 'อเมริกา') นอกเหนือไปจากหน่ึงครอบคลุมยุโรป
กลางและยุโรปตะวันออก 
• 8 หมวด ครอบคลุมด้วยวิดีโอแต่ละประเทศ 

 
 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับหลักเกณฑ์ในการโฆษณา 
ของประเทศในเครือสหราชอาณาจักร (UK) 

ส่วนที่ 1 : แนวทางปฏิบัติ 

1.1 โฆษณาจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงว่าเป็นการโฆษณา ไม่ได้เห็นแคว่่ากฎเกณฑ์ที่ต้ังไว้น้ี เป็น
เพียงแค่ตัวอักษรเท่าน้ัน 

1.2 โฆษณาจะต้องแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อผู้รับชมและสังคม 

1.3 โฆษณาต้องสอดคล้องกับกฎหมายและผูใ้ห้บริการกระจายเสียงต้องยอมรับถึงการมีอยู่ของเง่ือนไขเหล่าน้ัน 

ตัวอย่างโฆษณา 

 โฆษณา Cash Lady 
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 โฆษณา Ashley Madison 

 

 
BCAP Code – ส่วนที่ 2 

 การทําให้รับรูว่้าเป็นการโฆษณา : การโฆษณาจะต้องแสดงให้เห็นได้ชัดว่ามีความแตกต่างจากเน้ือหาของ
รายการ และทาํให้ผู้ชมได้รับรู้ทันทีว่าข้อความเหล่าน้ีเป็นโฆษณา (2.1) 

การขึ้นข้อความที่ชัดเจนว่า : "นี่คือการโฆษณา" 

ความแตกต่างกันของการเรยีกร้องและการสนบัสนุน 
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- องค์ประกอบของประเภทของการเรียกร้อง: ต้องพิจารณาถึง 
1) เชิงวัตถุประสงค์ : มีวัตถุประสงค์ชัดเจน 
2) เชิงอัตนัย : มีหลักฐานชัดเจน 

  - การตีความของ “ข้อเรียกร้อง”  
   คําถาม : จะจําแนกให้รู้ได้อย่างไรว่าน่ีคือ “การเรียกร้อง”? 
   คําตอบ : หากเป็นการเรียกร้องต้องมีวัตถุประสงค์ที่มีหลักฐานรับรอง 
 
BCAP Code – ข้อ 3.4 & 3.5  
  “ต้องทําให้เหน็ได้ชัด” (Puffery) และทําให้ผู้บริโภคโดยส่วนใหญท่ี่รับชมรู้ได้ว่ากําลังรับชม
โฆษณา ซึ่งต้องมีการข้ึนข้อความให้ทราบ เพ่ือจะได้ไม่เป็นสาระสําคัญทีท่ําให้ผู้ชมเข้าใจผิด (3.4) 
 
  “เชงิอัตนัย” (Subjective) การเรียกร้องความสนใจจาการโฆษณาจะต้องไม่ทําให้เกิดความ
เข้าใจผิดแก่ผู้ชม โดยโฆษณานั้นจะต้องแสดงให้เห็นถึงหลกัฐานที่ชัดเจนว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นที่เป็นการ
เรียกร้องความสนใจจากผู้ชม (3.5)  
 
 
 
 
หลักฐานที่แสดงให้เหน็ว่าเป็นการโฆษณา 
 1) ต้องแสดงให้เห็นได้ชัดว่า อยู่บนพ้ืนฐานของหรือได้รับอิทธิพลจากความรู้สึกส่วนตัว รสนิยม หรือเป็น
ความคิดเห็น 
 2) แม้ว่าโดยทั่วไปจะไม่สามารถยืนยันหรือพิสูจน์ถึงวัตถุประสงค์ก็ตาม เช่น การประชาสัมพันธ์ข้อความ
ว่า  
  “วันหยุดที่สุดแสนพิเศษกับราคาที่สุดพิเศษ” 
  “มีความสุขกับเบียร์รสชาติเย่ียมได้ในวันน้ี” 
  “เพราะคุณคู่ควร” (โฆษณาของลอรีอัล) 
 
วัตถุประสงคท์ี่แสดงให้เห็นว่าเปน็การโฆษณา 
 1) แม้จะไม่ได้รับอิทธิพลจากความรู้สึกส่วนตัวหรือความเห็นในการโฆษณา และเป็นตัวแทนข้อเท็จจริง 
 2) แต่เป็นข้อความในลักษณะที่เป็นการแสดงข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เป็นการพิสูจน์ด้วยหลักฐานที่เป็น
รูปธรรมเช่น การประชาสัมพันธ์ข้อความว่า  
  “มาสคาราอันดับหน่ึงของโลก” 
  “เครื่องฟอกอากาศที่ดีที่สุดที่คุณสามรถซือ้หาได้” 
  “ผงซักฟอกทีใ่ห้ความขาวสะอาดที่สุดแก่คณุ” 
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 โฆษณา Pedigree 

 

 
 
 
BCAP Code – ข้อ 3.12  
 
การโฆษณาทีพู่ดเกินจริงโฆษณาจะต้องไม่ทําให้เข้าใจผิดจนเกินความสามารถหรือประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์หรอืบริการ (3.12) 
 
 คําถาม อย่างไรถึงจะเป็นการโฆษณาที่เกินความจริง ?  
 
 

 โฆษณา L’oreal 
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BCAP Code – ข้อ  3.9 
 
การสนับสนนุ 

หลักฐาน (Evidence) การแพร่ภาพออกอากาศต้องมีเอกสารหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้ว่า เป็นการเรียกร้องดึงดูดให้
ผู้ชมตะหนักได้ถึงวัตถุประสงค์และต้องสามารถพิสูจน์ได้ถึงวัตถุประสงค์เหล่าน้ัน  ASA อาจถือว่า การเรียกร้อง
เหล่าน้ีอาจนําไปสู่การสร้างความเข้าใจผิดได้ ในกรณีที่ไมม่ีหลักฐานที่เพียงพอ 
  คําถาม เหตุใด Clearcast ถึงต้องยึดถือหลักฐานเป็นสําคัญ 
 
      - ผลการวิจัยผูบ้ริโภค 
      - ข้อมลูสินค้า 
      - ตัวอย่างทดลอง 
 
      - ผลการศึกษา 
      - ผลการทดลอง 
      - ผลการทดลองสินค้า 
 
การสนับสนนุ 

ใคร : เอเจนซี่/ ผู้โฆษณา / ผูป้ระกอบกิจการกระจายเสียง 
อะไร : มีเอกสารรับรองที่เปิดเผยได้ 
ที่ไหน : สามารถอัพโหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ 
เมื่อไหร่ : มีสคริปต์ของโฆษณา 

A

ข้อสนับสนุน

ต่างๆ 

B 

ข้อมูลที่ 

ปรากฏชัด 
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เพราะอะไร : BCAP Code กําหนดไว้ 
 
 

         “การทําใหเ้ข้าใจผดิ” โฆษณาจะต้องไม่ทําให้เข้าใจผิดหรือไมนํ่าไปสู่อาจทําให้เข้าใจผิด (3.1)  
 

ใครคือผูบ้ริโภค 
ASA จะคํานึงถึงว่า โฆษณานั้นเป็นการสร้างประทับใจหรือการดึงดูดใจหรือไม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเป็นการเรียกร้องที่
เฉพาะเจาะจงด้วยหรือไม่ ทั้งน้ี จะพิจารณาอยู่บนพ้ืนฐานของผลท่ีเกิดขึน้ต่อผู้บริโภคด้วย ไม่เพียงแต่พิจารณาจาก
ความต้ังใจของผู้ที่ทําการโฆษณาเท่าน้ัน  

 
ข้อสันนิษฐานในการพิจารณา 
 1. เป็นการให้ข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่ 
 2. เป็นไปด้วยความระมัดระวังหรือไม่ 
 3. สามารถเหน็ได้ชัดหรือไม่ 

 
 

BCAP Code – การละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎ 
การทําให้เข้าใจผิด 
การโฆษณาจะต้องไม่ทําให้เกิดความเข้าใจผดิต่อผู้บริโภค ด้วยการหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลอันเป็น
สาระสําคัญ ผูบ้ริโภคจะต้องไม่ถูกทําให้เข้าใจผิด โดยการปกปิดข้อมูลอันเป็นสาระสําคัญหรอืเป็นการให้
ข้อมูลที่คลุมเครือ ไม่แสดงให้เห็นเจตนาที่แท้จริง กํากวม หรือผิดจากความเข้าใจตามวิสัยทั่วไป (3.2) 

 
คําถาม ข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญคืออะไร?  
 
BCAP Code – ข้อ 3.10 และ 3.11 

 
“คณุสมบัติ” การโฆษณาจะต้องระบุข้อจํากัด และคุณสมบัติที่สําคัญด้วย 
การช้ีแจงถึงคุณสมบัติเป็นสิง่ที่ต้องปฏิบัติ โดยการให้ข้อมูลต้องไม่เป็นการขัดแย้งหรือไม่เป็นไปตาม
คุณสมบัติทีแ่ทจ้ริงของสินค้า (3.10) 
“การทําให้ปรากฏชัดเจน” คุณสมบัติจะต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน 
BCAP มีการเผยแพร่ Guidance on Superimposed Text ที่จะช่วยให้การแพร่ภาพกระจายเสียง
โทรทัศน์ใหส้อดคล้องกับกฎ (3.11) 
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การวิเคราะห์กรณีท่ีอันตรายและเป็นความผิด 

จริยธรรมของ BCAP เก่ียวกับการกระทําผิดกฎหมายโดยทั่วไป 
การโฆษณาจะต้องไม่ก่อให้เกิดความผิดร้ายแรง หรือก่อให้เกิดการยอมรับอย่างกว้างขวางโดยเป็นกรณีที่กระทบ
ต่อศีลธรรมหรอืวัฒนธรรมของสังคม ซึ่งเป็นเหตุผลที่ดีสําหรับการร้องเรียนในการโฆษณาทางทีวีในสหราช
อาณาจักรเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข โดยที่ต้องคํานึงถึงการแก้ไขในเชิงคุณภาพมิใช่การพิจารณาจากจํานวน
สถิติของเรื่องร้องเรียนเพียงด้านเดียว 

 

คลิปตัวอย่าง https://www.youtube.com/watch?v=imIkeTkAopY 

การเลือกปฏิบติัและการใช้ภาพเปลือย 
- การเลือกปฏิบัติ  โฆษณาจะต้องไม่ส่งเสริมการกระทําความผิดหรือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่เป็น

อันตราย โฆษณาจะต้องไม่กระทบต่อหลักการเคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
- การใช้ภาพเปลือย การใช้ภาพเปลือยที่อาจก่อให้เกิดการกระทําความผิดร้ายแรงหรืออย่างกว้างขวาง แม้

ภาพเปลือยบางลักษณะอาจเป็นที่ยอมรับได้หากมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ทีม่ีการโฆษณา แต่
อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มที่จะยอมรับไม่ได้หากภาพหรือกราฟฟิคที่ปรากฏในลักษณะเดียวกันน้ีไม่เก่ียวข้อง
กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีการโฆษณา 

 

คลิปตัวอย่าง https://www.youtube.com/watch?v=kUrsvegCkEc 
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การแจ้งเตือนเก่ียวกับข้อจํากัด : 

ห้ามไม่ให้มกีารโฆษณาที่มีเน้ือหาในลักษณะดังกล่าว ระหว่างการหยุดพักรายการหรือทันทีที่สิ้นสุด
รายการสําหรับเด็ก ซึ่งช่วงเวลาที่กําหนดคือ 19:30 น. 21:00 น. 22:00 น. และ 23:00 น. และใน
ภายหลังกําหนดให้ครอบคลุมช่วงเวลาก่อน 19:30 น. ด้วย 

ข้อกําหนดช่วงเวลาและเกณฑ์ช้ีวัด 

 ช่วงเวลารายการสําหรับเด็ก คือ ภาพอุบัติเหตุ การใช้ความรุนแรงระหว่างบุคคล ฉากซึ่งสะท้อนน่ากลัวที่
สร้างความรู้สึกกดดันและบีบคั้นจิตใจให้กับผู้เยาว์ที่รับชมรายการ 

 ช่วงเวลารายการหลัง 19.30 น. คือ ฉากที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งอาจมีพฤติกรรมคกุคาม
หรือมีความก้าวร้าว  

 ช่วงเวลารายการหลัง 21:00 น. ฉากที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมคุกคาม หวาดกลัว 
หรือแสดงความก้าวร้าว หรือภาพการได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นต้นเหตุของการก่ออาชญากรรมและความรุนแรง 

 
คลิปตัวอย่าง https://www.youtube.com/watch?v=N2oL_gXECtg 

การแข่งขนั 

 การโฆษณาต้องไม่ก่อให้เกิดกรณีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย จิตใจ ศลีธรรม หรือสังคมแก่บุคคลท่ีรบัชม
รายการที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี  
 การโฆษณาจะต้องไม่ส่งเสริมการกระทําความผิด คุณลกัษณะหรือพฤติกรรมที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายจากพฤติกรรมเลียนแบบของเด็ก 

ข้อกําหนดช่วงเวลาและเกณฑ์ช้ีวัด 

 ช่วงเวลารายการสําหรับเด็ก คือ ความเสี่ยงที่อาจมาจากฉากการแขง่ขัน โดยไม่ตระหนักว่าความเสี่ยง
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงขึ้น 

 ช่วงเวลารายการหลัง 19.30 น. คือ ฉากที่ไม่เหมาะสมกับผู้ชมวัยเยาว์ซึ่งมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบ 
และอาจทําให้ตกอยู่ท่ามกลางสถานการณ์อันตรายได้  
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 ช่วงเวลารายการหลัง 21:00 น. คือ ฉากของการแข่งขันที่รุนแรงและมีแนวโน้มที่จะนําไปสู่อันตราย
ร้ายแรงได้ 

 
คลิปตัวอย่าง https://www.youtube.com/watch?v=JQe1mbUUl6I 

ข้อคํานึงอ่ืนๆ  
- ทัศนคติและอารมณ์ของคนในสังคมซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
- การโฆษณาสําหรับกรณีที่ดีหรือสําหรับการกุศลต่อสาธารณะ 

กรณีที่ควรระมัดระวัง 
การใช้ภาษาที่ไม่ดีและละเมิดคนจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณีที่ไม่คาดคิดและส่งผลให้ไม่ได้รับการยอมรับใน
การโฆษณา อาทิการใช้ถ้อยคําหยาบคายหรือคําบริภาษ เช่น สารเลว นิโกร ยิว ไร้สาระ ทึ่ม อึ ปัสสาวะ พระเจ้า 
ฯลฯ ซึ่งอาจกระทบในทางลบต่อผู้คนที่เกี่ยวข้องหรือกระทบต่อความรู้สึกความเช่ือของผู้คนในวงกว้าง  

 
คลิปตัวอย่าง https://www.youtube.com/watch?v=f4M-FhM49SU 

 

……………………………………………….. 

 

 

 



91 
 

 
Report on the progress of HDTV Rollout in THAILAND 

ความคืบหน้าของการเปิดตัวโทรทัศน์ระบบความคมชัดสูงในประเทศไทย 

บทนาํ 

โทรทัศน์ความคมชัดสูง (High-definition television - HDTV) เป็นการถ่ายทอดสัญญาณ
โทรทัศน์ ที่มีความละเอียดของภาพ มากกว่าระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์แบบด้ังเดิม (คือระบบ NTSC, 
SECAM และ PAL) โดยสัญญาณดังกล่าวจะแพร่ภาพด้วยระบบโทรทัศน์ดิจิตอล ซึ่งหมายถึงโทรทัศน์ดิจิตอลใน
ทุกแพลตฟอร์ม ได้แก่ HDTV บนโทรทัศน์ดาวเทียมระบบดิจิตอล เคเบิลระบบดิจิตอล และโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล  

ซึ่งประเด็นหลักที่ทําให้เกิดการแพร่ภาพด้วยโทรทัศน์ความคมชัดสูงได้ คือ เทคโนโลยีที่มี
พัฒนาขึ้น มีเทคโนโลยีการบีบอัดสัญญาณภาพที่มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ยกตัวอย่างให้สามารถมองเห็นภาพได้ เช่น 
สัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลในระบบดาวเทียม ถูกนํามาใช้ผลิตรายการต้ังแต่ พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน 
ITU-BT R601 มีอัตราส่งข้อมูล 270 Mbps ซึ่งเห็นได้ว่าเป็นอัตราบิตที่สูงมากไม่เหมาะกับการส่งผ่านสื่อต่างๆ ทั้ง
ผ่านดาวเทียมและเคเบิลทีวี หรือโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน ไปยังผู้รับปลายทาง เน่ืองจากข้อมูลดังกล่าวมีขนาดใหญ่
เกินไป จําเป็นต้องเกิดการบีบอัดสัญญาณ (compression) เพ่ือให้สามารถส่งผ่านบนช่องสัญญาณดาวเทียมได้ 
รวมถึงระบบเคเบิลทีวี หรือโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินด้วย ทั้งน้ี ในแวดวงโทรทัศน์ดิจิตอลจึงได้มีการกําหนดมาตรฐาน
การบีบอัดสัญญาณไว้ตามหลักสากล สําหรับกลุ่ม MPEG (Moving Picture Experts Group) เป็นกลุ่มที่
พัฒนาการการบีบอัดสัญญาณภาพเคลื่อนไหว ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการพัฒนามาต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2536 โดยขอสรุปความ
คืบหน้าของการพัฒนาการบีบอัดสัญญาณเป็นแผนภาพด้านล่าง 

 
รูป 6 วิวัฒนาการบีบอัดสัญญาณภาพ MPEG 

จากรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่าเมื่อพิจารณาในบริบทการออกอากาศโทรทัศน์ และความสามารถในการ
ออกอากาศแล้ว สรุปคร่าวๆ ได้ว่า 

 ปี พ.ศ.  2536 ตามมาตรฐาน MPEG-1 สัญญาณจะไม่เหมาะในการส่งหลายช่องรายการใน 1 
โครงข่าย (มัลติเพล็กซ์) หรือเรียกได้ง่ายๆว่าเป็น Video CD 
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 ปี พ.ศ. 2538 มาตรฐาน MPEG-2 เข้าใจแบบง่ายๆ คือมาตรฐาน DVD ได้ถูกพัฒนามาเพ่ือส่ง
รายการโทรทัศน์หรือวิทยุ 6-10 หรือ 20 ช่องรายการใน 1 โครงข่าย เมื่อทําการส่งสัญญาณผ่าน
ดาวเทียม เคเบิลทีวี หรือโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน น้ันคือ MPEG-2 มีประสิทธิภาพการบีบอัดที่ดีขึ้น 
และเหมาะกับการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในแบบความคมชัดปกติ (SDTV) และ
ความคมชัดสูง (HDTV)  

 ปี พ.ศ. 2546 มาตรฐาน MPEG-4 มีประสิทธิภาพบีบอัดได้ดีย่ิงขึ้นทําให้มีบิตเรตที่ลดลงจาก 
MPEG-2 มากจึงทําให้สามารถส่งสัญญาณภาพความคมชัดสูง (HDTV) ในโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
และในระบบ IPTV (ออกอากาศผ่าน Internet) 

 ปี พ.ศ. 2556 มีการพัฒนาการบีบอัดแบบ HEVC : High Efficiency Video Coding หรือ 
H.265 ซึ่งเป็นมาตรฐานเทคโนโลยีการเข้ารหัสสัญญาณภาพรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง 
เหมาะสําหรับการออกอากาศ 4K/8K (UHDTV) หรือ 3DTV เป็นต้น  

จะสังเกตได้ว่าวิวัฒนาการของมาตรฐานการเข้ารหัส ประมาณว่า ทุกๆ 10 ปี ประสิทธิภาพในการบีบอัด
สัญญาณภาพจะเพ่ิมขึ้นครั้งละประมาณ 2 เท่า  

สรุปในส่วนของเทคโนโลยีคือ การท่ีเราสามารถได้มีโอกาสรับชมช่องรายการที่มีภาพความคมชัดสูง ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบดาวเทียม ระบบภาคพ้ืนดิน เคเบิลดิจิตอล หรือแม้กระทั้งบน IPTV ก็ตาม น้ัน
เน่ืองจากว่า ระบบเทคโนโลยีการบีบอัดภาพมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นมากๆ ทําให้เราสามารถส่งสัญญาณภาพที่มี
คุณภาพมากกว่าเดิม ด้วยอัตราบิตที่เท่าเดิมหรือน้อยลง ไปในช่องสัญญาณเดิมได้ 
 
ปัจจัย/มุมมองอ่ืน ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาโทรทัศน์ความคมชัดสูง 

  การพัฒนาโทรทัศน์ความคมชัดสูงไม่ใช่เฉพาะความก้าวหน้าเชิงเทคโนโลยีเท่าน้ันที่จะทําให้
เกิดผลสําเร็จ ในวรรคแรก เป็นการกล่าวถึงปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการที่ส่งผลให้เกิด HDTV น่ันคือ เทคโนโลยี 
แต่เราต้องมองในมุมที่นอกเหนือจากมุมมองของเทคโนโลยีด้วย เพราะว่าหากเราพัฒนาเฉพาะเทคโนโลยี แต่กลับ
ไม่มีช่องรายการที่มีเน้ือหาที่มีความคมชัด โทรทัศน์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่รองรับการแสดงผลแบบความคมชัดสูง 
เราจึงต้องคํานึงถึงประเด็นต่อไปน้ีเพ่ิมเติม 

1) มุมมองผู้ผลิตรายการ : การพัฒนารายการให้มีความคมชัดเพ่ือให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่
พัฒนาขึ้น กล่าวคือ ผู้ผลิตรายการต้องมีกล้องที่ถ่ายภาพด้วยความคมชัดสูง อุปกรณ์การตัดต่อสําหรับความคมชัด
สูง โดยจากข้อมูลที่ทราบมาน้ัน มีตัวอย่างของผู้ประกอบการแต่ล่ะช่องรายการที่คํานึงถึงและใช้งานดังน้ี 

1.1)   การผลิตรายการโทรทัศน์ความละเอียดสูงของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

ปัจจุบัน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ยังคงแพร่ภาพออกอากาศรายการต่างๆ ในระบบมาตรฐาน
ปกติ หรือ Standard Definition (SD) แต่ขอให้ผู้ร่วมผลิตรายการ ปรับอัตราส่วนให้เป็น 16:9 และในเดือน
มีนาคม 2557 เป็นต้นไป จะเริ่มแพร่ภาพออกอากาศ ที่รองรับระบบภาพที่มีความคมชัดสูง หรือ High Definition 
(HD) และการผลิตรายการด้านต่างๆ จึงมีทิศทางสู่ระบบภาพ HD ทั้งหมดในอนาคต ในด้านของผู้ร่วมผลิตรายการ 
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จึงมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการผลิตรายการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานี โดยมีคุณภาพและ
มาตรฐานทางเทคนิคเป็นมาตรฐานเดียวกัน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จึงได้สร้างข้อกําหนดและมาตรฐานทาง
เทคนิค ในการผลิตรายการโทรทัศน์ แบบความคมชัดสูง (High Definition : HD) เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติ
เดียวกัน ดังน้ี 
ข้อกําหนดทางเทคนิคการผลิตรายการในระบบภาพ High Definition (HD) 

รายการที่ผลิตในระบบ High Definition (HD) หมายถึง รายการที่ผลิตโดยการถ่ายทําด้วยกล้อง
ถ่ายโทรทัศน์ ที่มีคุณสมบัติ คือ หน่วยรับภาพ Sensor ขนาด 3 CCD หรือ CMOS Chip และมีพ้ืนที่ของภาพเต็ม
ในอัตราส่วน 16:9 (แนวนอน:แนวต้ัง) ใช้มาตรฐานการบันทึกภาพด้วยระบบ 1080i25 (50 Fields/Second) และ
มีจํานวน Pixel Frame ขนาดไม่ตํ่ากว่า 1920 x 1080 Pixel เมื่อนํารายการท่ีบันทึกได้เข้าสู่ขบวนการ Post 
Production จะต้องดําเนินการตัดต่อภาพด้วย Profile ที่ไม่ตํ่ากว่า 4:2:2 ที่ 8 Bits โดยผลผลิตของรายการที่ได้ 
เพ่ือนําส่งมอบให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกน้ัน สามารถจัดเก็บในวัสดุบันทึก ต่อไปน้ี 

 กรณีเป็นเทปแบบมาตรฐาน คือ HDCAM 
 กรณีเป็นหน่วยความจําอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดเก็บในรูปของวิดีโอไฟล์ คือ P2 Card และ 

XDCAM (ในเดือนมีนาคม 2557) โดยที่วิดีโอไฟล์ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
o รูปแบบการบีบอัดภาพ (Video Codec) : AVC Intra 100 หรือ XDCAM HD 
o รูปแบบการบีบอัดเสียง (Audio Codec) : PCM (16 หรือ 24 Bits ที่ 48 KHz.) 2 

หรือ 4 ช่องเสียง 
o รูปแบบ File Container หรือ Wrapper : *.MXF 

กระบวนการผลิตรายการ ที่ไม่ถือว่าเป็นการผลิตรายการโทรทัศน์ในระบบภาพ HD ได้แก่ 
o รายการถ่ายทําและบันทึกภาพด้วยระบบภาพ SD แล้วแปลงข้ึนมาเป็นระบบภาพ 

HD 
o บันทึกรายการด้วยกล้อง HDV ซึ่งมีอัตราข้อมูลของภาพที่ตํ่ากว่า 35 Mbps 

ข้อกําหนดทางด้านภาพ 
ภาพของรายการจะต้องมีความคมชัด มีสีสันที่เป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสีผิวของมนุษย์ 

(Skin Tone) ที่ต้องมีสีสันที่ถูกต้อง ในทางเทคนิคแล้วระดับของสัญญาณภาพจะต้องมีระดับที่ได้คุณภาพ
มาตรฐาน โดย 

 ระบบ ภาพ HD อ้างอิงตามมาตรฐาน SMPTE292M/296M/299M 
 ระบบภาพ SD อ้างอิงตามมาตรฐาน SMPTE259M-C/272M-A หรือ ITU-R.BT656-4 

ภาพของรายการ จะต้องไม่มีส่วนใดที่แสดงให้เห็นว่ามีความผิดปกติไปจากมาตรฐาน เช่น มีสีที่
ผิดเพ้ียนไปจากมาตรฐานหรือธรรมชาติ มีระดับความมืดหรือความสว่างของภาพสูงมากผิดปกติ มีสัญญาณรบกวน
ปรากฏอยู่ในภาพจนอาจรบกวนสายตาในการชม ภาพที่มีการเคลื่อนไหวมีอาการภาพสะดุด ไม่มีความต่อเน่ือง 
เป็นต้น  

ในระบบภาพ HD และ SD อัตราของการแสดงภาพต่อวินาที หรือ Frame Rate ที่ใช้เป็น
มาตรฐานคือ 50 Field/Sec ซึ่งเป็นการแสดงภาพแบบ Interlace ซึ่งเทียบได้กับการสแกนภาพแบบ 25 
Frame/Sec อัตราส่วนภาพ (Aspect Ratio) ของรายการที่ผลิตในแบบ SD เท่ากับ 4:3 และรายการที่ผลิตใน
แบบ HD เท่ากับ 16:9 
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1.2)   การผลิตรายการโทรทัศน์ความละเอียดสูงของไทยพีบีเอส 

ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
หรือไทยพีบีเอสเริ่มระบบการออกอากาศใหม่ ด้วยระบบโทรทัศน์ความละเอียดสูง สัดส่วน 16:9 เป็นแห่งแรกของ
ฟรีทีวีของประเทศไทย ในส่วนการออกอากาศผ่านระบบดาวเทียม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557 ไทย
พีบีเอส ดําเนินการปรับเปลี่ยนสัดส่วนภาพออกอากาศในระบบความคมชัดมาตรฐานหรือ SD จาก 4:3 (แบบ 
Center crop ภาพจากระบบโทรทัศน์ความละเอียดสูง) เป็น 16:9 (Anamorphic) เพ่ือรองรับการออกอากาศ
โทรทัศน์ระบบดิจิทัลในปี พ.ศ. 2557 

การแพร่ภาพออกอากาศด้วยสถานีส่งสัญญาณภาคพ้ืนดินเป็นการจัดต้ังสถานีเครื่องส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ในจังหวัดหรืออําเภอต่างๆ เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยใช้คลื่นความถ่ียูเอชเอฟ (UHF) 
ทางช่อง 29 และใช้มาตรฐานของ Video ระบบ PAL G ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน CCIR โดยช่องสัญญาณย่าน
ความถี่ UHF สําหรับกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทยได้จัดสรรไว้ที่ย่านความถี่ที่ 4 ถึง 5 ต้ังแต่ช่องที่ 26 ถึง 60 
หรือมีความถี่อยู่ระหว่าง 510 ถึง 790 MHz 

ระบบเสียงที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสส่งออกอากาศประกอบด้วย ระบบเสียง Mono และ 
Digital NICAM Stereo 

ไทยพีบีเอสมีสถานีส่งสัญญาณภาคพ้ืนดินเป็นจํานวน 52 สถานี แบ่งเป็นในกรุงเทพมหานคร 2 
สถานี ภาคเหนือ 14 สถานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 สถานี ภาคกลางและตะวันออก 11 สถานี และภาคใต้ 
12 สถานี โดยคลื่นความถ่ีระบบยูเอชเอฟและเคร่ืองส่งโทรทัศน์  

ต้ังแต่วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 ไทยพีบีเอสได้เริ่มทดลองแพร่ภาพออกอากาศด้วยระบบดิจิตอล
ภาคพ้ืนดิน (Digital TV) มาตรฐาน DVB-T2 โดยทดลองออกอากาศร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ซึ่งจะ
สามารถรับชมได้ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยผ่านกล่องรับสัญญาณหรือโทรทัศน์ที่รองรับการแพร่ภาพระบบ
ดิจิตอลภาคพ้ืนดิน  

วันที่ 1 เมษายน 2557 ไทยพีบีเอส ได้เริ่มการออกอากาศโทรทัศน์ด้วยระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดิน 
(Digital TV) มาตรฐาน DVB-T2 โดยใช้โครงข่ายตัวเอง ปัจจุบันออกอากาศแล้ว 39 สถานีหลักทั่วประเทศ มีที่
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด  

1.3)   การผลิตรายการโทรทัศน์ความละเอียดสูงของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (CAT) 

CAT ซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการด้านการถ่ายทอดโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของไทยมาอย่างยาวนาน 
ได้ทําการพัฒนาและพร้อมให้บริการถ่ายทอดโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ด้วยระบบโทรทัศน์ความคมชัดสูง HDTV ซึ่ง
มีความพร้อมด้านอุปกรณ์เพ่ือให้บริการถ่ายทอดโทรทัศน์ในระบบ HD ด้วยการ Coding ที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน
ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งในอนาคต CAT ได้พัฒนาระบบถ่ายทอดโทรทัศน์แบบ Multiple Carrier Per Channel 
(MCPC) ทั้งที่เป็นแบบ SD และแบบ HD เพ่ือให้บริการสําหรับลูกค้า Satellite TV, Cable TV, iPTV, Digital 
TV, Mobile TV ที่มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบโทรทัศน์ที่เป็น Digital รวมถึงการ
เจริญเติบโตของทีวีดาวเทียม และที่ผ่านมา CAT ได้ทําการถ่ายทอดรายการสําคัญต่าง ๆ ทั้งในและจาก
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ต่างประเทศ โดยมีการรับส่งสัญญาณด้วยระบบ HD โดยส่งสัญญาณภาพไปออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์
ต่างๆ อย่างรายการกีฬาระดับโลก ตัวอย่างเช่น การแข่งขันกีฬาฟุตบอล Euro 2012 ซึ่ง CAT ได้เป็นผู้ถ่ายทอด
สัญญาณในระบบ HDTV จากประเทศยูเครนและโปแลนด์ และการแข่งขันกีฬาฟุตซอล FIFA Futsal World Cup 
Thailand 2012 ซึ่ง CAT ก็ยังคงเป็นผู้ถ่ายทอดสัญญาณจากประเทศไทยไปทั่วโลก ซึ่งทําให้ผู้ชมที่มีเครื่องรับ
สัญญาณแบบ HD สามารถรับชมภาพและเสียงอย่างได้อรรถรส และสนุกกับการแข่งขันมากย่ิงขึ้น 

2) มุมมองผู้ผลิตและจําหน่ายโทรทัศน์และอุปกรณ์สําหรับรับสัญญาณภาพและแสดงผล : เมื่อ
เรามีรายการที่ถูกถ่ายทําด้วยกล้องความคมชัดสูง และสามารถมีเทคโนโลยีที่สามารถส่งผ่านภาพที่มีความละเอียด
มากๆได้ สิ่งที่ทําให้เราสามารถได้รับอรรถรสในการรับชมรายการคือ โทรทัศน์หรือเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์
น้ันเอง ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้จําหน่ายก็ต้องมีความต่ืนตัวและผลิตอุปกรณ์มาให้รองรับการแสดงผลของ HDTV ได้ ซึ่งใน
ปัจจุบันน้ี ในตลาดของประเทศไทยเริ่มมีการวางจําหน่ายเครื่องรับโทรทัศน์ที่เป็นระบบ UHDTV-4K บ้างแล้วซึ่งยัง
ค่อนข้างมีราคาค่อนข้างสูง และยังไม่มีรายการที่ออกอากาศด้วยความคมชัด 4K ภายในบ้านเรา เคร่ืองรับโทรทัศน์
แบบ UHDTV จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากในประเทศเรา 

สรุปในส่วนของปัจจัยต่างๆ ที่เราควรคํานึงถึงจะเห็นได้ว่าเราต้องคํานึงถึงทุกมุมมอง ทุกมิติ จึง
จะสามารถขับเคลื่อนการเกิด HDTV ได้ภายในประเทศเรา ทั้ง เทคโนโลยี รายการที่จะนํามาถ่ายทอด หรือ
เครื่องรับโทรทัศน์ ผู้ประกอบการในทุกกลุ่มต้องมีการหารือพูดคุยเพ่ือให้เกิดการพัฒนาได้ อย่างปัจจุบันประเทศ
ไทยกําลังก้าวเข้าสู่การรับชมโทรทัศน์แบบความคมชัดสูงแล้ว (HDTV) (โดยจะกล่าวรายละเอียดของความ
คืบหน้าของระบบ HDTV ของประเทศไทยในหัวข้อถัดไปของรายงานฉบับนี้) ซึ่งในอนาคตต่อไปเราต้องก้าว
พัฒนาไปสู่ระบบ UHDTV แต่ก็ต้องมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในมิติต่างๆ ด้วย 

 
ประวัติศาสตร์ของโทรทัศน์ในประเทศไทย 
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ที่มา : แหล่งข้อมูล : 41st Anniversary Channel 3 และสํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 

โทรทัศน์ประเทศไทยออกอากาศครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2498 ซึ่งเป็นการออกอากาศในระบบแอ
นะล็อก และมีการพัฒนามาเป็นโทรทัศน์สีในปี พ.ศ. 2510 ซึ่งก็ยังเป็นการออกอากาศด้วยระบบแอนะล็อก
เหมือนเดิม แต่มีการปรับมาตรฐานคือจากเดิมใช้มาตรฐานของอเมริกา FCC ความละเอียดเส้นภาพ 525 เส้น 
(อัตราการแสดงภาพ 30 เฟรมต่อวินาที (กระแสไฟฟ้า 60 Hz)) พอพัฒนาเป็นภาพสี ประเทศไทยใช้ระบบของ
ยุโรป คือ ระบบ CCIR PAL ความละเอียดเส้นภาพ 625 เส้น (อัตราการแสดงภาพ 25 เฟรมต่อวินาที 
(กระแสไฟฟ้า 50 Hz))  การเปล่ียนแปลงมาตรฐานที่ใช้ดังกล่าว เน่ืองด้วยปัจจัยหลายอย่าง อาทิ การปรับระบบ
กระแสไฟฟ้าของประเทศไทยจาก 60 Hz เป็น 50 Hz เพ่ือหลีกเลี่ยงการวูบวาบ(Flicker) ของภาพที่เกิดขึ้นจาก
การรบกวน เมื่อจังหวะในการสแกนภาพโทรทัศน์ไม่สัมพันธ์กับแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าในห้องที่รับชมโทรทัศน์
อยู่ จนกระทั้งปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยได้ทดลองทดสอบการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
(DVB-T2) และมีการออกอากาศจริงในปี 2557 โดยจากที่กล่าวรายละเอียดไปแล้วในบทนํา ว่าการที่จะมีโทรทัศน์
ความคมชัดสูง (High-definition television - HDTV) จะเป็นการแพร่ภาพด้วยการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์
ด้วยระบบดิจิตอล ดังน้ัน ในประเทศไทยจึงเริ่มมีการทดลองและออกอากาศช่องการโทรทัศน์แบบ HDTV ในช่วงปี 
พ.ศ. 2556 และ ปี พ.ศ. 2557 น้ันเอง 
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การแพร่ภาพโทรทัศน์ด้วยระบบความคมชัดสูงในประเทศไทย 

ประเทศไทยเริ่มออกอากาศโทรทัศน์ความละเอียดสูงผ่านดาวเทียม โดยทรู วิชันส์ ทําการทดลอง
ออกอากาศเป็นแห่งแรก ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 และเริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 
2553 ด้วยระบบโทรทัศน์ดิจิตอล DVB-S2 (MPEG 2/HD) ผ่านดาวเทียมไทยคม 5 ในระบบ KU-Band และผ่าน
โทรทัศน์เคเบิลระบบดิจิตอล DVB-C2 ในสามช่องรายการ คือทรู สปอร์ต HD, HBO HD และทรู เรียลิตี HD 

ก่อนหน้าน้ี เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2552 เครือข่ายโทรทัศน์ดาวเทียม MCOT ดําเนินการ
ทดลองถ่ายทอดสดโทรทัศน์ความละเอียดสูง ผ่านดาวเทียมและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรก ในพิธีเปิดการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 จากจังหวัดตรัง และในราวกลางปี พ.ศ. 2554 ทรู วิชันส์ออกอากาศเพ่ิมอีก 9 ช่อง
โทรทัศน์ความละเอียดสูงคือ ทรู สปอร์ต HD 2, เนช่ันแนล จีโอกราฟิก Channel HD, ดิสคัฟเวอรี เวิลด์ HD, 
สตาร์ มูฟวีส์ HD, ฟ็อกซ์ แฟมิลี มูฟวีส์ HD, เอเอ็กซ์เอ็น HD, เคเอ็มทีวี HD, ไอ-คอนเสิร์ตส์ HD และทีเอ็นเอ็น 24 
HD โดยสมาชิกต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ เพ่ือรองรับระบบโทรทัศน์ความละเอียดสูง จึงจะสามารถรับชมได้ ต่อมา 
ต้ังแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นบริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน แบบไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายในการรับชมช่องแรก ที่ดําเนินการออกอากาศโทรทัศน์ความละเอียดสูง ผ่านดาวเทียมไทยคม 5 ใน
ระบบ C-Band โดยต้องใช้กล่องรับสัญญาณที่รองรับระบบ DVB-S2 และผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในเว็บไซต์
ไทยพีบีเอส 

ต่อมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) อนุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ , บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน), สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) 
และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ร่วมกันทดลองออกอากาศโทรทัศน์
ระบบดิจิตอล โดยมอบหมายให้ ททบ.เป็นผู้ดําเนินการ ต้ังแต่เวลา 13:00 น. ของวันศุกร์ที่ 25 มกราคม จนถึง
เวลา 12:59 น. ของวันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 6 เดือน ในย่านความถี่
ยูเอชเอฟ ช่องสัญญาณที่ 36 ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ช่องรายการ โดยในจํานวนน้ีมี 2 ช่องรายการ ที่ดําเนินการทดลอง
ออกอากาศ โทรทัศน์ความละเอียดสูง กล่าวคือช่องหน่ึงจะกระจายเสียงและแพร่ภาพ รายการโทรทัศน์ความ
ละเอียดสูงซึ่งผลิตโดย ททบ. ส่วนอีกช่องหน่ึงจะทวนสัญญาณ จากช่องรายการของไทยพีบีเอส ซึ่งออกอากาศใน
ระบบความละเอียดสูงผ่านดาวเทียมอยู่แต่เดิม โดยมีรัศมีรอบเสาส่งสัญญาณบนยอดอาคารใบหยก 2 เป็น
ระยะทาง 80 กิโลเมตร ครอบคลุมเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

หลังจากสิ้นสุดการทดลองไปไม่นาน กสทช. ได้จัดการประมูลระบบโทรทัศน์ดิจิทัลขึ้น โดยใน
หมวดโทรทัศน์ดิจิตัลความละเอียดสูงจะมีทั้งหมด 7 ช่องรายการ และมีในหมวดอ่ืนๆ อีก 17 ช่องโดยใช้ความ
ละเอียดปกติ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สามารถทํา
รายได้เข้ารัฐบาลจากการประมูลระบบโทรทัศน์ดิจิทัลทีวีได้สูงถึง 50,862 ล้านบาท โดย 23,700 ล้านบาทเป็น
รายได้รวมทั้งหมดของระบบโทรทัศน์ความละเอียดสูง  
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จากข้อความข้างต้นสามารถสรุปได้เป็นแผนภาพดังน้ี 
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ที่มา: เป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากเว็บไซต์ที่เก่ียวข้องและข่าวของแต่ละช่องรายการที่ออกอากาศ 

กลางปี 2554

ทรู วิชันส์ออกอากาศช่อง HDTV เพิ่มอีก 9 ช่อง คือ true sport HD2, National Geographic 
Channel HD, discovery world HD, สตาร์ มูฟวีส์ HD, FOX family movies HD, AXN HD, 
เคเอ็มทีวี HD, ไอ-คอนเสิร์ตส์ HD และTNN24 HD โดยสมาชิกต้องเปล่ียนอุปกรณ์ใหม่
เพื่อรองรับระบบโทรทัศน์ความละเอียดสูง จึงจะสามารถรับชมได้

21 พ.ค. 2554

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรับชมช่องแรก
ที่ดําเนินการออกอากาศแบบ HDTV ผ่านดาวเทียมไทยคม 5 ในระบบ C-Band 
โดยต้องใช้กล่องรับสัญญาณที่รองรับระบบ DVB-S2 และผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในเว็บไซต์ไทยพีบีเอส

HDTV 
ผ่านระบบ
ดาวเทียม

25 ม.ค. 2556 -
24 ก.ค. 2556

มีการทดลองออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ซ่ึงเป็นช่อง HDTV จํานวน 2 
ช่องรายการ คือ จาก ททบ. 5  และ TPBS  ท้ังนี้ ออกอากาศย่านความถี่ UHF ช่องสัญญาณท่ี 36 
โดยมีรัศมีรอบเสาส่งสัญญาณบนยอดอาคารใบหยก 2 เป็นระยะทาง 80 กิโลเมตร
ซ่ึงครอบคลุมเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

26 ธ.ค. 2556 
กสทช. จัดการประมูลช่องโทรทัศน์ ประเภทรายการทั่วไป แบบภาพคมชัดสูง (HDTV)
จํานวน 7 ช่องรายการ โดยมีบริษัทยื่นซองประมูลท้ังสิ้น 9 ราย ประมูลได้ 7 ราย มีรายได้รวม
23,700 ล้านบาท

1-24 เม.ย. 2557 มีการทดลองออกอากาศ HDTV ผ่านโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (1080i)

HDTV 
ผ่านระบบ
ภาคพื้นดิน

(ภาพ 1080i)
1 เม.ย. 2557 : TPBS, MCOT HD  ออกอากาศด้วยระบบ HDTV 

7 เม.ย. 2557 : PPTV  ออกอากาศด้วยระบบ HDTV

3 ม ี.ค. 2557 ททบ.5 ออกอากาศ ด้วยระบบ HDTV (1080i)

24 เม.ย. 2557 : ไทยรัฐ ออกอากาศด้วยระบบ HDTV

25 เม.ย. 2557 : 33HD และช่อง 7HD  ออกอากาศด้วยระบบ HDTV 

23 พ.ค. 2557 : ONE HD ออกอากาศด้วยระบบ HDTV 

24 พ.ค. 2557 : Amarin TV ออกอากาศด้วยระบบ HDTV

ก.ค. 2557

ไทยคม เตรียมพร้อมที่จะนําช่องรายการทีวีดิจิตอล HD ออกอากาศผ่านดาวเทียม
เพ่ือให้ประชาชนท่ีมีชุดรับสัญญาณดาวเทียมแบบ HD สามารถรับชมช่องรายการทีวีดิจิตอล HD 
ในระบบความคมชัดสูงได้ท่ัวประเทศ โดยเฟสแรกสามารถจะเปิดให้บริการในระบบ C-band 
ภายในเดือนกรกฎาคม 2557 และกําลังดําเนินการจัดสรรช่องสัญญาณเพื่อเปิดให้บริการในระบบ
Ku-band ในเฟสต่อไป (เน่ืองจากกฎ Must Carry ไม่ได้บังคับให้ออกอากาศช่องดิจิตอลทีวีท่ีเป็น 
HD บนดาวเทียมเป็น HD ด้วย ) 

HDTV 
ผ่านระบบ
ดาวเทียม

ต่อ
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สรุปการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

  ประเทศไทยได้ออกมาตรฐานเกี่ยวกับการส่งและการรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล เมื่อปลายปี 2555 โดยกําหนดการเข้ารหัสสัญญาณภาพให้มี 2 มาตรฐาน คือ ความคมชัดปกติ SD และ 
มาตรฐานความคมชัดสูง HD 

- ประเภทความคมชัดปกติ SD : กําหนดให้มีความ ละเอียด 720x576 แบบ interlace (576i) ที่มี
อัตราเฟรม (frame rate) 25 ภาพต่อวินาที และอัตราส่วนภาพ (aspect ratio) 16:9 และ 4:3 

- ประเภทความคมชัดสูง HD : กําหนดให้มีความละเอียด 1920x1080 แบบ interlace (1080i) ที่มี
อัตราเฟรม (frame rate) 25 ภาพต่อ วินาทีและอัตราส่วนภาพ (aspect ratio) 16:9 หรือมีความ
ละเอียด 1280x720 แบบ progressive (720p) ที่มีอัตราเฟรม (frame rate) 50 ภาพต่อวินาทีและ 
อัตราส่วนภาพ (aspect ratio) 16:9 

ส่วนสัญญาณเสียงกําหนดให้เป็น การเข้ารหัสแบบสองช่องเสียง (Stereo) MPEG 4 HE AACv2  

  ปัจจุบันน้ี (กรกฎาคม 2559) ประเทศไทยมีจํานวนช่องรายการที่ออกอากาศด้วยระบบโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลท้ังสิ้นจํานวน 26 ช่องรายการ แบ่งได้ดังตารางด้านล่างน้ี 

ประเภทความคมชัด จํานวนช่อง
รายการ 

ประเภทช่องรายการ 

สาธารณะ ธุรกิจ 

เด็ก-เยาวชน ข่าวสารและสาระ ท่ัวไป 

ความคมชัดสูง HD 10 3 - - 7 

ความคมชัดปกติ SD 16 1 2 6 7 

รวม 26 4 2 6 14 

 

สรุปการออกอากาศโทรทัศน์ดาวเทียมดิจิตอล 

การส่งสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมในระบบดิจิตอล มีพ้ืนฐานการส่งตามมาตรฐาน ดังน้ี 
- DVB-S คลื่นความถ่ีย่าน C-band และ Ku-band มอดูเลตแบบ QPSK, 8PSK และ 

16QAM มีการใช้ FEC แบบ Reed Solomon เริ่มใช้งาน ค.ศ. 1994 
- DVB-S2 คลื่นความถ่ีย่าน C-band และ Ku-band มอดูเลตแบบ QPSK, 8PSK, 16APSK 

และ 32APSK มีการใช้ FEC แบบ BCH และ LDPC แก้ไขความผิดพลาดได้ดีกว่า DVB-S 
จึงส่งสัญญาณได้จํานวนบิตมากกว่า เริ่มใช้งาน ค.ศ. 2003 

การบีบอัดและการเข้ารหัสแบบ MPEG-2 ที่ใช้ในการแพร่ภาพโทรทัศน์ดิจิตอลผ่านดาวเทียม 
ความชัดเจนแบบคมชัดปกติ (SDTV) เป็นแบบ Main Level @Main Profile 720x576 frame rate 25 ภาพ/
วินาที  
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ส่วนในประเทศไทยนั้น ได้มีการทดลองให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่านดาวเทียมมาตรฐาน 
DVB-S มาต้ังแต่ พ.ศ. 2538 เมื่อดาวเทียมไทยคมพร้อมให้บริการ โดยเริ่มส่งสัญญาณโทรทัศน์การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมของมูลนิธิการศึกษาทางไกล ถ่ายทอดสัญญาณจากโรงเรียนไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
จํานวน 6 ช่อง เมือวันที่ 5 ธันวาคม 2538 บนย่านความถี่ Ku-Band โดยมีการบีบอัดแบบ MPEG-2 ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2539 เริ่มมีการให้บริการแบบบอกรับสมาชิกผ่านดาวเทียม แบบ DTH (Direct to Home) และในปีเดียวกัน 
สถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยก็เริ่มส่งสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมในระบบดิจิตอล มาตรฐาน DVB-S บนย่าน
ความถี่ C-Band เน่ืองจากมีผลกระทบจากดินฟ้าอากาศน้อยกว่า Ku-band (คือสามารถรับสัญญาณได้ดีกว่า
ในช่วงที่มีฝนตก) โดยใช้การบีบอัดแบบ MPEG-2 ต่อมาภายหลังโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมบนย่าน Ku-band มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ราคาเคร่ืองรับตํ่าลง การติดต้ังง่ายขึ้น ประกอบกับมีรายการผ่านดาวเทียมแบบชมฟรี และ
ช่องรายการหลากหลาย จึงทําให้โทรทัศน์ดิจิตอลผ่านดาวเทียมทั้งบนย่าน C-band และ Ku-band ได้รับความ
นิยมจากผู้ชมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีผู้ให้บริการช่องอิสระมากกว่า 200 รายการ 

จากความเป็นมาของโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในวรรคแรก จะเห็นได้ว่าโทรทัศน์ดิจิตอลผ่าน
ดาวเทียมเป็นระบบดิจิตอลแบบ SDTV อยู่แล้ว จึงง่ายต่อการพัฒนาไปสู่โทรทัศน์ความคมชัดสูง (HDTV) ประกอบ
กับเทคโนโลยีการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมได้พัฒนาจาก S เป็น S2 ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม 30% และยังมี
เทคโนโลยีบีบอัดสัญญาณ MPEG-4 AVC ที่ดีกว่า MPEG-2 ทําให้สามารถส่งสัญญาณที่มีอัตราบิตที่สูงกว่า จึงมี
การเริ่มทดลองออกอากาศด้วยระบบ HDTV ผ่านระบบดาวเทียม เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2552 ทาง อสมท. 
ได้ออกอากาศ MCOT HD ซึ่งเป็น HDTV ครั้งแรกบนระบบดาวเทียม 

 

สรุปการออกอากาศโทรทัศน์ IPTV 

นอกจากระบบที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว ประเทศไทยยังมีอีกทางเลือกสําหรับการรับชมโทรทัศน์
แบบ HDTV น่ันคือผ่านทางระบบ IPTV ซึ่งเป็นการรับชมแบบ VoD (Video on Demand) ซึ่งสามารถรับชมภาพ
ที่คมชัด และบางกล่อง สามารถรองรับความคมชัดแบบ 4K ได้อีกด้วย  

รูปแบบการให้บริการ IPTV / Solution IPTV 

พร้อมกันน้ีการให้บริการรายการโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายไอพี ยังเป็นการนําไปใช้งานใน
หลากหลายธุรกิจ ที่พบเห็นกันทั่วไป 

 Digital TV LIVE Channel ผู้ให้บริการช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอลทีวีทั้ง 48 ช่อง
รายการ ณ ปัจจุบันจําเป็นต้องมีการแพร่ภาพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอีกช่องทางหน่ึง นอกเหนือจากการ
ออกอากาศผ่านระบบ DVB-T  นอกจากจะสามารถรับชมผ่านกล่อง DVB-T ทั่วไป ช่องรายการจะสามารถเรียก
รับชมได้จากอุปกรณ์หลากหลาย อาทิเข่น สมาร์ทโฟน Android /iOS รวมทั้งอุปกรณ์ที่จะเข้าสู่ตลาดในอนาคต 

o นอกจากน้ียังมีการนํา มาใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารจากผู้สื่อข่าวภายนอกกลับมายัง
สถาน ีเพ่ือออกอากาศในช่องรายการปกติของทางสถานีอีกทางหน่ึง 

 Hospitality TV ผู้ให้บริการช่องรายการภายในที่พักอาศัย อาทิเช่นโรงแรม อพาร์ท
เม้นท์ โรงพยาบาล มักนําการให้บริการโทรทัศน์วงจรเปิดผ่านเครือข่ายไอพี มาให้บริการ เพราะนอกเหนือจากการ
เลือกให้บริการท่ีเป็นรายการ HDTV แล้ว ยังเป็นการเลือกระบบที่บํารุงรักษาต่ํา รวมทั้งสามารถแสดงเมนูในการ
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ให้บริการอ่ืนๆ ให้กับทางผู้พักอาศัยได้เลือกใช้บริการของทางสถานท่ีได้อีกทางหนึ่งด้วย อาทิเช่น การสั่งอาหาร /
การเลือกรับชมข้อมูลแนะนําของทางโรงแรม 

 IPTV Indoor ตึกอาคารสํานักงาน ที่มีการปรับปรุงโครงสร้าง หรือก่อสร้างใหม่ ใน
ปัจจุบัน นิยมวางโครงสร้างระบบสายภายในให้รองรับการให้บริการรายการโทรทัศน์ภายใน ที่เป็นโทรทัศน์ไอพี 
เอาไว้ เน่ืองจากสามารถแพร่ภาพรายการโทรทัศน์ไปยังจุดต่าง ๆ ภายในอาคารได้อย่างสะดวก อาจจะเป็นช่อง
รายการของทางอาคารเอง หรือการเลือกรับชมช่องจากจานดาวเทียม หรือเสาดิจิตอลทีวี ผ่านทางเครือข่ายIP 

 ผู้ให้บริการ IPTV ไปยังที่พักอาศัยตามบ้านของผู้รับชมท่ัวไปในรูปแบบของกล่องรับช่อง
รายการแบบ Hybrid IPTV คือกล่องสามารถรับชมช่องรายการที่เป็น DIGITAL TV และ IPTV ได้ในกล่อง
เดียวกัน  โดยใช้คุณสมบัติในการเรียกรับชมรายการได้ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ในการเรียกรับชมรายการพิเศษ 
นอกเหนือจากการรับชมช่องรายการผ่านดิจิตอลทีวีธรรมดาได้ 

o รายการภาพยนตร์ ความคมชัดสูง HD Video 
o เลือกบันทึกรายการโปรดไว้เพ่ือรับชมย้อนหลัง NDVR 
o รับชมรายการย้อนหลังที่ทางระบบบันทึกไว้ให้ Catch up TV 
o รายการพิเศษที่เป็นการถ่ายทอดสด เช่น Concert หรือช่องรายการ PAY TV พิเศษ 

เทคโนโลยีระบบโทรทัศน์ผ่านเครือข่าย IPTV 
H.265 การเข้ารหัสของวีดีโอใหม่ล่าสุดที่ช่วยให้การส่งวีดีโอด้วยคุณภาพที่คมชัด แต่ใช้แบนด์วิธ

ในการส่งลดลงโดยความสามารถในผลิตรายการ การเข้ารหัส และการส่งต่อได้ถูกพัฒนาไว้อยู่แล้ว เพ่ือรอความ
พร้อมทางด้านผู้ผลิตอุปกรณ์ถอดรหัส หรืออุปกรณ์แสดงผลปลายทาง อาทิเช่น อุปกรณ์มือถือ จากที่เห็นในในช่วง 
พฤศจิกายน 2557 ส่วนใหญ่รองรับการถ่ายภาพวีดีโอที่ขนาด 4K และการเล่นไฟล์วีดีโอที่เข้ารหัสด้วย H.265 แล้ว 
เพียงแต่ยังไม่ประกาศแน่ชัดในแง่ของการแสดงผลรายการสดในรูปแบบของสตรีมมิ่ง ที่รองรับ H.265 เท่าน้ัน 

4K/Ultra HD ความสามารถของอุปกรณ์ส่ง และกระจายสัญญาณ ในการรองรับวีดีโอคุณภาพ
ใหญ่ขึ้นกว่า HD เพ่ือให้สามารถส่งรายการ ที่มีคุณภาพใหญ่กว่า HD ได้การส่งข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากกว่า full 
HD (1920x1080p) จําเป็นต้องอาศัยการเข้ารหัสแบบใหม่เพ่ือลดทอดขนาดของแบนด์วิธที่ใช้ในการส่งเดิม ให้มี
ขนาดเล็กลง เพียงแต่ต้องอาศัยประสิทธิภาพของอุปกรณ์แสดงผลปลายทางที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเช่นเดียวกัน 

เทคโนโลยีการรายงานผล เพ่ือวัดสถิติจํานวนผู้ชมรายการแบบเรียลไทม์ เป็นเรื่องที่พูดถึงกันมา
สักระยะว่าจะมีส่วนช่วยในการตรวจวัดอัตราความนิยมของช่องรายการได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน เน่ืองจาก
ไม่ได้เป็นการสุ่มตัวอย่างประชากรที่ให้บริการ แต่เป็นการวิเคราะห์อัตราความนิยมของช่องรายการจาก Log ใน
การรับชมสตรีมมิ่งช่องรายการโดยตรง ทั้งรูปแบบที่เป็นรายการสด และรายการออนดีมานด์ ในรูปแบบของ 
DASH Board แสดงพ้ืนที่การรับชม หรือแม้แต่กราฟ สถิติการรับชมรายวัน จนกระทั่งแบบเรียลไทม์ 

Digital Hybrid IPTV รูปแบบของการรับชมช่องรายการจากหลากหลายช่องทางผ่านกล่อง
รับชม มากกว่าหน่ึงทาง โดยในขณะน้ีเป็นการเลือกรับชมช่องรายการจากดิจิตอลทีวี ผ่านสายเคเบ้ิล RG6/RG11 
จากจานดาวเทียม หรือเสาดิจิตอล พร้อมกันน้ันกล่องสามารถเลือกรับชมช่องรายการพิเศษ หรือรายการ
ถ่ายทอดสดเหตุการณ์สําคัญ ๆ ได้จากทางเครือข่ายไอพี (IPTV/OTT) หรือแม้กระท่ังเลือกรับชมรายการออนดี
มานด์ที่เป็น HD หรือ 4K ในระบบที่ให้บริการอยู่ด้วยเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม ให้กับตัวผู้ให้บริการ และเพ่ิม
ช่องทางในการเลือกรับชมให้กับผู้ชม 
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บทสรุปสถานะ HDTV  ของประเทศไทยในปัจจุบัน 

จากที่ได้กล่าวถึงรายละเอียด ความเป็นมา ของระบบ HDTV ของประเทศไทยไปแล้วน้ัน จะสามารถสรุป
ประเด็นที่เก่ียวข้องได้ ดังน้ี 

- การออกอากาศ : ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยเราส่วนใหญ่ยังออกอากาศด้วย SDTV และก็มีช่อง HDTV บน
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจํานวน 10 ช่องรายการ (แบบทั่วไป 7 ช่องรายการ และแบบสาธารณะ 3 ช่อง
รายการ)  

- HDTV ในประเทศไทยมีออกอากาศในระบบดาวเทียมดิจิตอล โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เคเบิล
ในระบบ Digital และแบบผ่านช่องทางอินเตอร์เนต คือ IPTV โดยที่นิยมและแพร่หลายในประเทศไทยจะ
เป็นบน DVB-T2 และ DVB-S2 ซึ่งมีตารางเปรียบเทียบในผนวก ก  

- อุปกรณ์ต่อพ่วงและเคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์ที่รองรับภาพความคมชัดแบบ HDTV มีจําหน่ายทั่วไปและ
ราคาไม่สูงมาก ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 

- การพัฒนาไปสู่ระบบคมชัดที่สูงขึ้น พวก UDHTV 4K 8K คาดว่าคงจะไม่ได้พัฒนาในเร็วๆ น้ี เน่ืองจาก
ประเทศไทยอยู่ระหว่างการขยายโครงข่ายดิจิตอลทีวีในระบบภาคพ้ืนดิน จึงอยู่ในช่วงที่มุ่งประเด็นไปที่
การเปลี่ยนผ่านไปสู่ทีวีดิจิตอลมากกว่า พร้อมกันน้ี ราคาเครื่องรับในประเภทแบบ 4K 8K ก็ยังมีราคาที่สูง
อยู่ และในส่วนภาคส่ง การส่งรายการที่มีความคมชัดสูงมากขึ้นก็ต้องการค่าความจุมากขึ้น (capacity) 
ซึ่งต้องมีการวางแผน และมีการกําหนดกรอบแนวทางและนโยบายที่ชัดเจนก่อน 
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ผนวก ก 

ข้อแตกต่างระหว่าง ทีวีดิจิตอล DVB-T2 กับ จานดาวเทียม DVB-S2 

  ทีวีดิจิตอล DVB-T2 จานดาวเทียม DVB-S2 

1. ความชัดของภาพ เป็นระบบดิจิตอล ภาพชัดอยู่แล้ว ยิ่งถ้าเป็นช่อง HD ภาพก็ยิ่งชัดยิ่งขึ้นไปอีก 
เป็นระบบดิจิตอล ภาพชัดอยู่แล้ว แต่ถ้าไม่ เปลี่ยนกล่องก็จะดูได้แค่ระบบ
มาตรฐาน SD 

2. จํานวนช่องของระบบ 48 ช่อง มี HD 10 ช่อง 
ปัจจุบันมี 200 ชอ่ง แต่ในอนาคตคาดว่าจะมี มากกว่านี้ แต่ช่อง HD น่าจะมีอย่าง
จํากัด 

3. จํานวนช่อง HD มี HD 10 ช่อง ปัจจุบันมีเพียง 2-3 ช่อง แต่การเพิม่ของช่อง จะมีอย่างจํากัด เพราะต้องลงทุนสูง 

4. ความสะดวกในการเข้าถึง 
ซื้อกล่องแล้วเสียบดูได้เลย หรือ ถ้าเป็นทีวี รุ่นใหม่ที่เปลี่ยนระบบแล้วเสียบก็ดูได้
เลย 

ต้องติดจานดาวเทียม ถ้าติดเองไม่เป็นก็ต้องจ้างช่างมาติด 

5. สัญญาณครอบคลุม ภายใน 3 ปี ( 2561 ) สัญญาณจะครอบคลุมทั่วประเทศ สัญญาณครอบคลุมทั่วประเทศ 

6. อุปกรณ์ที่ต้องใช้ เครื่องรับสัญญาณ เสาอากาศ จานดาวเทียม เครื่องรับสัญญาณ 

7. การสนับสนุนจากรัฐบาล สนับสนนุเต็มที ่มคีูปองส่วนลด ให้เพื่อให้เข้า ถึงทุกบ้าน ไม่สนับสนนุเท่าทีค่วร โดยปล่อยให้เติบโตเอง 

8. ข้อได้เปรียบ เข้าถึงได้ง่ายกว่า เวลาถ่ายทอดกีฬาช่องทาง นีจ้ะดูได้ในขณะที่ดาวเทียมจะจอดํา 
เข้าถึงยากกว่า ช่องSD มากกว่า แต่ช่องHD มีน้อยกว่า เวลาถ่ายทอดกีฬามักจะจอ
ดํา 

9. การดูนอกสถานที่ 
ต่อไปจะดูได้ง่ายขึ้นทั้งในรถ และ นอกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นทาง คอมพิวเตอร์ 
หรือ Smartphone 

ดูได้เฉพาะในบ้าน ส่วนช่องทางอืน่ยังเข้าถึง ได้ไม่ครบ หรือ แพร่หลายนัก 

10. อนาคตของการเติบโต 
จะเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากหลายช่องจะ เลิกสง่แบบ Analog มาเป็น 
ดิจิตอลอย่างเดียว 

หากการส่งระบบทีวีดิจิตอลสมบูรณ์แล้ว ระบบดาวเทียมจะเติบโตคงที่ หรือน้อยลง 



105 
 

ตัวอย่างกล่องดาวเทียม HD ในประเทศไทย 
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