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รายงานการเข้าร่วม ITU Asia – Pacific Centres of Excellence Training on  
“Digital Broadcasting Technologies and Implementation”  

ระหว่างวันท่ี 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ นิวเดลี ประเทศอินเดีย 

 

1. สถานท่ีการจัดสัมมนา 

งานสัมมนา ITU Asia – Pacific Centres of Excellence Training on “Digital 
Broadcasting Technologies and Implementation” จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ 
Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) Auditorium นิวเดลี ประเทศ
อินเดีย  โดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) และ
องค์กรกํากับดูแลด้านโทรคมนาคมของอินเดีย (Telecom Regulatory Authority of India) โดยความ
ร่วมมือกับ Asia – Pacific Broadcasting Union (ABU), Asia – Pacific Institute for 
Broadcasting Development (AIBD), Ministry of Science, ICT and Future Planning (MSIP), 
Republic of Korea และ Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) ประเทศญ่ีปุ่น 

2. วัตถุประสงค์ของการสัมมนา 

การสัมมนาดังกล่าวจัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์และเนื้อหาหลักเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีและการ
เปลี่ยนผ่านสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และเพ่ือนําเสนอรายงาน
ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศในเรื่องแนวโน้มกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และ
แนวทางในการเปลี่ยนผ่านสู่การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล การให้ข้อมูลด้านกิจการกระจายเสียง
ในระบบดิจิตอล ตลอดจนการหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลเพ่ือให้การ
เปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีกําหนดนโยบาย หน่วยงานกํากับ
ดูแล ผู้บริหารต่างๆ เป็นต้น  
 

3. เนื้อหาสาระสําคัญของการสัมมนา 

การสัมมนาจัดข้ึน 3 วัน ระหว่างวันท่ี 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2557 โดยในแต่ละวันครอบคลุมเนื้อหา
ท่ีมีความสําคัญซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการนํามาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย เนื้อหาสาระสําคัญของการสัมมนา
แต่ละวันสรุปได้ดังนี้ 
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วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2557 
 

สภาพตลาดและพัฒนาการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ปัจจุบันประชาชนรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทางต่างๆ หลากหลายมากข้ึน ไม่ว่าจะผ่าน
เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ Tablet เป็นต้น ดังแสดงให้เห็นดังรูป อย่างไรก็ดี การรับชมผ่านช่องทาง
เดิม (เครื่องโทรทัศน์) ก็ยังคงมีความสําคัญ สอดคล้องกับการโฆษณาท่ีถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มในการใช้จ่าย
โฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ตสูงข้ึน แต่การโฆษณาทางโทรทัศน์ได้รับความสําคัญ 

 

 

 

กล่าวได้ว่าปัจจัยท่ีจะส่งเสริมให้มีการรับชมรายการโทรทัศน์ในอนาคตก็คือพัฒนาการทางด้าน
เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงโดยผ่านบรอดแบนด์ พัฒนาการของ Handset/Receiver เป็นต้น จากรูป
ด้านล่างจะเห็นได้ว่าการเข้าถึงข้อมูลผ่านบรอดแบนด์ในแต่ละปีมีแนวโน้มสูงข้ึน 
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โดยมีปริมาณการใช้งานข้อมูลเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี โครงสร้างพ้ืนฐานทาง

สายยังถือเป็นข้อจํากัดในการเข้าถึงบรอดแบนด์ ดังนั้น การเติบโตของบรอดแบนด์จะมาจากการใช้บริการ 
บรอดแบนด์ไร้สาย 
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ท่ีผ่านมา กล่าวได้ว่ากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดย
เริ่มจากการออกอากาศในการส่งสัญญาณระบบอนาล็อก ผ่านตัวกลางคลื่นความถ่ีวิทยุภาคพ้ืนดิน สายเคเบิล 
หรือดาวเทียม ซ่ึงมีการใช้กันมาอย่างยาวนาน แต่เม่ือระบบการส่งสัญญาณในระบบดิจิตอลได้พัฒนามาถึงจุดท่ี
สามารถท่ีจะสร้างอุปกรณ์ท่ีสามารถเข้าถึงได้มากข้ึน ทําให้ผู้ประกอบการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เริ่มหันมา
พัฒนาระบบการส่งสัญญาณในระบบดิจิตอลกันมากข้ึน 

สาเหตุประการสําคัญท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณจากระบบอนาล็อกไปสู่
ระบบดิจิตอล คือการพัฒนาคุณภาพการของสัญญาณภาพท่ีดีมากข้ึน รวมถึงยังเป็นใช้ทรัพยากรคลื่นความถ่ีท่ี
มีประสิทธิภาพมากข้ึนอีกด้วย จากในการส่งสัญญาณในระบบอนาล็อกโดยคลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินใช้ช่อง
ความถ่ีจํานวน 8 MHz ในการออกอากาศเพียง 1 ช่องรายการ แต่เม่ือเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลแล้ว ทําให้
ช่องความถ่ีจํานวนเท่าเดิมสามารถส่งได้มากถึง 8 ช่องรายการ ซ่ึงถือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้คลื่น
ความถ่ีวิทยุท่ีทําให้มีทรัพยากรคลื่นความถ่ีเหลือเพียงพอท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับกิจการสื่อสารอ่ืนๆ ได้
อีกมากมาย 

ด้วยข้อดีของการเปลี่ยนผ่านการออกอากาศจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ผู้ประกอบการ
เริ่มมีการนําไปใช้กับการออกอากาศผ่านตัวกลางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผ่านระบบคลื่นความถ่ีวิทยุภาคพ้ืนดิน สาย
เคเบิล หรือระบบดาวเทียมก็ตาม ซ่ึงในแต่ละตัวกลาง ก็ได้มีการพัฒนามาตรฐานทางเทคนิคเป็นการเฉพาะ ให้
สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของตัวกลาง 

ในปัจจุบันมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้พัฒนามาตรฐานการส่งสัญญาณระบบดิจิตอลหลัก 4 กลุ่ม คือ
กลุ่มอเมริกา (ATSC) กลุ่มญ่ีปุ่น (ISDB) กลุ่มจีน (DTMB) และกลุ่มยุโรป (DVB) ซ่ึงกลุ่มมาตรฐาน DVB เป็น
กลุ่มมาตรฐานท่ีได้รับความนิยมและมีการนําไปใช้กันอย่างกว้างขวาง  

ภายใต้กลุ่มมาตรฐาน DVB ได้มีมาตรฐานเฉพาะสําหรับสื่อตัวกลางท่ีต่างกัน คือ DVB-T สําหรับ
การออกอากาศผ่านคลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดิน DVB-S สําหรับการออกอากาศผ่านดาวเทียม และ DVB-C สําหรับ
การออกอากาศผ่านสายเคเบิล ซ่ึงได้แต่ละมาตรฐานได้มีการนําไปใช้อย่างกว้างขวางและได้มีการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง อาทิ DVB-T ได้รับการพัฒนามาเป็น DVB-T2 เป็นต้น  
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มาตรฐานการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

ปัจจุบันมาตรฐานโทรทัศน์ระบบดิจิตอลท่ีสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ให้การ
รับรองมี 5 ระบบ คือ ระบบ ATSC, DVB-T, ISDB-T, DTMB, และ DVB-T2 ดังแสดงในรูป 

 

มาตรฐาน ATSC 

ระบบโทรทัศน์ดิจิตอล ATSC ได้รับการพัฒนาข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1994 เพ่ือ
ใช้แทนท่ีระบบโทรทัศน์สีอนาล็อก NTSC โดยคณะกรรมการ ATSC (Advance Television System 
Committee) ข้อกําหนดในการพัฒนาระบบใหม่นี้คือต้องสามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีการให้บริการ เม่ือวัดท้ัง
ขนาดพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์และจํานวนประชากร ได้เทียบเท่ากับการให้บริการโทรทัศน์สี NTSC แบบด้ังเดิม 
โดยต้องไม่มีการรบกวนกันกับการให้บริการโทรทัศน์สี NTSC ท่ีมีอยู่เดิม ท้ังนี้ได้มีการทดสอบการให้บริการ
โทรทัศน์ดิจิตอล ATSC แล้ว ผลท่ีได้จากการทดสอบพบว่าเป็นท่ีน่าพอใจอย่างยิ่ง เนื่องจากมีการรบกวน
ระหว่างช่องสัญญาณความถ่ีเดียวกันตํ่า ซ่ึงสามารถเพ่ิมจํานวนช่องสัญญาณได้มากข้ึนและผู้ชมทางบ้าน
สามารถรับชมได้อย่างสะดวกเพราะใช้เพียงสายอากาศท่ีติดต้ังบนหลังคา (roof-top) หรือสายอากาศแบบ
พกพาเคลื่อนย้ายได้ (portable) ก็จะรับสัญญาณได้ดี 

ระบบนี้เริ่มใช้งานจริงต้ังแต่ปี ค.ศ. 1999 ปัจจุบันมีประเทศท่ีใช้ระบบ ATSC จํานวน 10 
ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกากลาง ระบบ ATSC จะใช้คลื่นความถ่ีขนาด 6 
MHz ต่างจากของประเทศไทยท่ีใช้คลื่นความถ่ีขนาด 8MHz แต่โดยมาตรฐานสามารถปรับใช้กับคลื่นความถ่ี
ขนาด 7 หรือ 8 MHz ได้ 
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มาตรฐาน DVB-T 

ระบบโทรทัศน์ดิจิตอล DVB-T ถูกพัฒนาข้ึนในทวีปยุโรป ในปี ค.ศ. 1998 เพ่ือทดแทนโทรทัศน์สี
อนาล็อกระบบ PAL & SECAM โดยองค์การ Digital Video Broadcasting Project (DVB) ซ่ึงเป็นความ
ร่วมมือกันระหว่าง สถานีวิทยุโทรทัศน์ และบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์  

โทรทัศน์ดิจิตอล DVB-T ถูกออกแบบเพ่ือให้สามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตบริการได้ดีท้ังในบริเวณ
ท่ีไม่มีคลื่นวิทยุรบกวนและในบริเวณท่ีมีคลื่นวิทยุรบกวน โดยเครื่องรับสามารถรับสัญญาณได้ดีไม่ว่าเครื่องรับ
สัญญาณจะอยู่กับท่ีหรือกําลังเคลื่อนท่ีอยู่ก็ตาม หากรับสัญญาณในเขตบริการท่ีไม่มีคลื่นรบกวน จะสามารถรับ
สัญญาณได้ดีแม้ขณะเคลื่อนท่ี ระบบถูกออกแบบให้มีความทนทานต่อสภาพการรับสัญญาณซํ้าซ้อนจาก
คลื่นวิทยุท่ีสะท้อนจากภูเขา อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง และสามารถรับสัญญาณเดียวกันท่ีส่งออกมาจากสถานีส่ง
หลายๆ สถานีพร้อมกันได้ 

ระบบ DVB-T ท่ีออกอากาศโดยใช้คลื่นความถ่ีขนาด 8MHz จะมีความจุช่องสัญญาณสูงสุด 
31.67 Mbit/s สามารถบรรจุช่องรายการโทรทัศน์ปกติได้ประมาณ 15 ช่อง การเปลี่ยนผ่านจากระบบ
โทรทัศน์อนาล็อกในระบบ PAL ท่ีเป็นระบบของยุโรปไปสู่ระบบดิจิตอล DVB-T ท่ีเป็นมาตรฐานของยุโรป
เหมือนกัน จะสามารถทําได้ง่ายและรวดเร็ว ระบบ DVB-T เริ่มใช้งานจริงต้ังแต่ปี ค.ศ. 1998 ปัจจุบันมี
ประเทศท่ีใช้ระบบนี้จํานวนประมาณ 120 ประเทศท่ัวโลก ส่วนใหญ่เป็นประเทศในทวีปยุโรป เอเชีย แอฟริกา 
และอเมริกาใต้ 

มาตรฐาน ISDB-T 

ระบบ ISDB (Integrated Service Digital Broadcasting) ได้รับการพัฒนาในประเทศญ่ีปุ่น 
เม่ือปี ค.ศ.1999 เ พ่ือทดแทนระบบโทรทัศน์สีอนาล็อกระบบ NTSC โดยกลุ่มผู้ พัฒนาได้แก่ ARIB 
(Association of Radio Industries and Business) และมีองค์การ Digital Broadcasting Expert Group 
(DiBEG) เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนระบบแก่บริษัทผู้ผลิตในอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์ เพ่ือให้ระบบนี้
แพร่หลายท่ัวโลก โทรทัศน์ดิจิตอลระบบ ISDB-T มีความยืดหยุ่นสูง สามารถให้บริการไม่เฉพาะสัญญาณภาพ
และเสียงเท่านั้นแต่สามารถให้บริการสื่อประสม (Multimedia) อ่ืนๆ เช่นการกระจายข้อมูล (Data 
Broadcasting) ได้พร้อมกัน โดยท่ัวไปจะส่งสัญญาณโทรทัศน์ความชัดเจนสูง (HDTV) พร้อมด้วยส่งสัญญาณ 
ISDB-Tsb ท่ีเรียกว่าระบบ One-Seg สําหรับโทรทัศน์มือถือ คอมพิวเตอร์วางตัก (Laptop) และเครื่องรับใน
ยานพาหนะ 

ระบบ ISDB-T เริ่มใช้งานจริงต้ังแต่ปี ค.ศ. 2003 ปัจจุบันมีประเทศท่ีใช้ระบบนี้จํานวน 5 
ประเทศ  ได้แก่  ประเทศญ่ีปุ่น และประเทศในทวีปอเมริกาใต้อีก 4  ประเทศ คือ ประเทศบราซิล 
อาร์เจนตินา เปรู และ ปารากวัย ซ่ึงได้มีการดัดแปลงมาตรฐาน ISDB-T ให้เหมาะกับสภาพความต้องการของ
ตนเอง และใช้ชื่อเป็น ISDB-T International หรือ SBTVD นอกจากนี้ยังมีประเทศอีก 7 ประเทศเลือกท่ีจะใช้
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ระบบ ISDB-T ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้ โดยจะใช้ระบบ ISDB-T International ตามแบบ
ประเทศบราซิล 

ระบบ ISDB-T และ ISDB-T International ท่ีออกอากาศในประเทศญ่ีปุ่นและอเมริกาใต้ จะใช้
คลื่นความถ่ีขนาด 6 MHz ต่างจากของประเทศไทยท่ีใช้คลื่นความถ่ีขนาด 8MHz แต่โดยมาตรฐานสามารถ
ปรับใช้กับคลื่นความถ่ีขนาด 7 หรือ 8 MHz ได้   อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่มีประเทศท่ีออกอากาศในระบบ 
ISDB-T โดยใช้คลื่นความถ่ีขนาด 8 MHz 

มาตรฐาน DTMB 

DTMB ย่อมาจาก Digital Terrestrial Multimedia Broadcast เป็นระบบท่ีประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนได้พัฒนาเม่ือ ค.ศ. 2001 เพ่ือใช้งานเอง มีเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นโทรทัศน์
ดิจิตอล ให้บริการภาคพ้ืนดินท้ังแบบรับอยู่กับท่ีตามบ้านเรือนและแบบมือถือท่ีเคลื่อนท่ีได้และได้ประกาศ
ระบบโทรทัศน์ดิจิตอลของตัวเอง เม่ือเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2006 

ระบบโทรทัศน์ดิจิตอล DTMB ภายในประกอบด้วย 2 มาตรฐานท่ีเหมือนกับ DVB-T/ISBD-T คือ
มาตรฐาน DTMB พัฒนาโดย Tsinghua University กรุงปักก่ิงและอีกมาตรฐานท่ีเหมือนกับระบบ ATSC  
พัฒนาโดย Jiaotong University นครเซ่ียงไฮ้ เนื่องจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่ได้เลือกระบบใด
ระบบหนึ่งเป็นมาตรฐานเพียงระบบเดียว คือ DTMB ได้เชื่อมรวมท้ัง 2 มาตรฐานเข้าด้วยกัน มีผลให้ Set Top 
Box หรือเครื่องรับ ต้องสามารถรับสัญญาณและถอดรหัสสัญญาณได้ ท้ัง 2 มาตรฐาน  ระบบ DTMB ได้เริ่ม
ให้บริการในฮ่องกงและมาเก๊าเม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม ค.ศ. 2007  ส่วนจีนแผ่นดินใหญ่เริ่มให้บริการต้ังแต่การ
ถ่ายทอดมหกรรมกีฬาปักก่ิงโอลิมปิค ค.ศ. 2008  

ระบบ DTMB ท่ีออกอากาศโดยใช้คลื่นความถ่ีขนาด 8 MHz จะมีความจุช่องสัญญาณสูงสุด 
32.486 Mbit/s สามารถบรรจุช่องรายการโทรทัศน์ปกติได้ประมาณ 16 ช่อง ระบบนี้เริ่มใช้งานจริงต้ังแต่ปี
ค.ศ. 2007 ปัจจุบันมีประเทศท่ีใช้ระบบ DTMB จํานวนประมาณ 3 ประเทศ คือประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน ประเทศกัมพูชา และประเทศลาว 

มาตรฐาน DVB-T2 

DVB-T2 ย่อมาจาก Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial เป็น
มาตรฐานท่ีองค์การ Digital Video Broadcasting Project (DVB) เริ่มพัฒนาปรับปรุงมาจากมาตรฐาน DVB-
T ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2006 โดยการนําเทคโนโลยีการผสมสัญญาณและการเข้ารหัสแบบใหม่มาใช้เพ่ือให้การใช้ส่ง
สัญญาณประเภทเสียง วิดีโอและข้อมูลมีประสิทธิภาพมากข้ึนกว่า DVB-T ประมาณ 1.5 เท่า 

ระบบ DVB-T2 ท่ีออกอากาศโดยใช้คลื่นความถ่ีขนาด 8 MHz จะมีความจุช่องสัญญาณสูงสุด 
50.4 Mbit/s สามารถบรรจุช่องรายการโทรทัศน์ปกติได้ประมาณ 25 ช่อง ระบบนี้เริ่มใช้งานจริงต้ังแต่ปี ค.ศ. 
2010 ปัจจุบันมีประเทศท่ีใช้ระบบ DVB-T2 ประมาณ 38 ประเทศท่ัวโลก โดยส่วนหนึ่งเป็นประเทศท่ีใช้ระบบ 
DVB-T อยู่แล้วและปรับเปลี่ยนไปเป็น DVB-T2 ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการใช้คลื่นความถ่ีมากกว่า   อีกส่วนหนึ่ง
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เป็นประเทศท่ีเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบ DVB-T2 โดยตรง ซ่ึงการเปลี่ยนผ่านจากระบบโทรทัศน์อนาล็อก
ในระบบ PAL ไปสู่ระบบดิจิตอล DVB-T2  ท่ีเป็นมาตรฐานของยุโรปเหมือนกัน ก็สามารถทําได้ง่ายและ
รวดเร็ว 

เทคโนโลยีในกิจการโทรทัศน์ท่ีกําลังเป็นท่ีนิยมอีกเทคโนโลยีหนึ่งคือโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต 
(IPTV)  ซ่ึงถือเป็นการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ท่ีถือได้ว่าเป็นโครงข่ายท่ีมี
การขยายตัวอย่างมากในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังมีความสับสนถือนิยามของ IPTV ท่ียังคง
เป็นท่ีถกเถียงอย่างกว้างขวาง ว่า IPTV ต่างกับ Web TV อย่างใด 

Web TV โดยรูปแบบแล้วมีลักษณะการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่นเดียวกับ IPTV 
ซ่ึงผู้ใช้งานสามารถท่ีจะเข้าถึงได้ผ่านการเข้าผ่านเว็บไซต์ของผู้ให้บริการโดยตรง ในขณะท่ี IPTV นั้นผู้ใช้บริการ
จําเป็นท่ีนอกจากจะต้องสมัครสมาชิกเพ่ือเป็นลูกค้าของผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง และจําเป็นท่ีต้องติดต้ัง
อุปกรณ์ (Set Top Box) เพ่ือเข้าถึงบริการ IPTV ด้วย  

จุดแตกต่างท่ีจะต้องติดต้ังอุปกรณ์พิเศษเพ่ือเข้าถึงบริการนี้เองท่ีเป็นปัจจัยท่ีแบ่งแยกบริการ 
IPTV กับ Web TV เนื่องผลของการติดต้ังอุปกรณ์ดังกล่าว ทําให้ผู้ใช้บริการได้รับการประกันถึงคุณภาพในการ
ได้รับบริการ ในขณะท่ี Web TV ไม่มีการรับประกันคุณภาพบริการ ดังนั้นผู้ใช้บริการผ่านระบบ Web TV จะ
ได้รับบริการด้วยคุณภาพเช่นใด จะข้ึนกับประสิทธิภาพของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แต่ผู้ใช้บริการผ่านระบบ 
IPTV จะได้รับบริการด้วยคุณภาพท่ีเชื่อถือได้ รวมถึงมีความปลอดภัยในการใช้บริการ และสามารถมีบริการท่ี
จะใช้บริการแบบโต้ตอบได้อย่างประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เกิดความชัดเจนร่วมกันในระดับสากล ITU ได้กําหนดนิยามของ IPTV ไว้อย่างชัดเจน 
ดังนี้  

“IPTV is defined as multimedia services such as television/video/audio/text/graphics/data 
delivered over IP based networks managed to provide the required level of quality of 
service and experience, security, interactivity and reliability.” 

การกําหนดนิยามดังกล่าวของ ITU ถือได้ว่ามีความสําคัญต่อการกํากับดูกิจการโทรทัศน์ในยุค
หลอมรวมสื่อ (Convergence) อย่างมาก เพราะจะเป็นการกําหนดกรอบในการจัดทํานโยบาย และหลักเกณฑ์
ในการออกใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน์ต่อไป 
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แนวทางของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union) 
สําหรับการเปล่ียนผ่านสู่ระบบดิจิตอล 

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศได้ออกแนวทางในการเปลี่ยนผ่านสู่การรับส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (Guidelines for the Transition from Analogue to Digital Broadcasting) 
โดยได้ตีพิมพ์ครั้งแรกไปแล้ว 2 ครั้ง ฉบับล่าสุดซ่ึงตีพิมพ์ในปี 2014 เป็น Global Version โดยโครงสร้าง
หลักๆ (Functional Framework) ของ Guideline ดังกล่าวแสดงให้เห็นดังรูป 

 
 

รายละเอียดโดยสรุปของแต่ละหัวข้อ (Functional Layer) เป็นดังนี้  

1. Layer A: นโยบายและการกํากับดูแล (Policy and Regulation) เก่ียวข้องกับประเด็น
ปัญหาและทางเลือกเก่ียวกับการส่งโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (Digital Terrestrial Television 
Broadcasting: DTTB), โทรทัศน์เคลื่อนท่ี (Mobile Television: MTV) การยุติการรับส่งสัญญาณในระบบ
อนาล็อก (Analogue Switch-Off: ASO) รวมถึงการออกนโยบายเก่ียวกับข้อมูล กองทุน สิทธิ การอนุญาต 
เป็นต้น 

2. Layer B: การยุติการรับส่งสัญญาณในระบบอนาล็อก (Analogue Switch-Off: ASO) 
เก่ียวข้องกับกระบวนการในการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิตอล นโยบาย
ของรัฐบาล ซ่ึงมุ่งเน้นให้มีช่องรายการและบริการมากข้ึน รวมถึงมีช่องทางในการทํารายได้และรูปแบบการทํา
ธุรกิจใหม่ๆ  โดยวัตถุประสงค์หลักในกระบวนการเปลี่ยนผ่านคือการลดความเสี่ยงในการเกิดข้อขัดข้องในการ
ให้บริการ 

ในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลนั้นประเด็นสําคัญท่ีต้องมีการตัดสินใจคือควรมีการ
ออกอากาศคู่ขนานหรือไม่ (Simulcast) กระบวนการเปลี่ยนผ่านต้องทันท่วงที ผ่านการวางแผนมาอย่าง
รอบคอบ โดยปัจจัยหลักท่ีจะทําให้กระบวนการเปลี่ยนผ่าน/การยุติระบบอนาล็อกประสบความสําเร็จคือการมี
ผู้นําท่ีเข้มเข็ง การประชาสัมพันธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรการเงินท่ีเพียงพอ และการประสานงาน 
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3. Layer C: การพัฒนาธุรกิจและการตลาด (Market and Business Development) 
หลักๆ เก่ียวข้องกับประเด็นด้านธุรกิจและทางเลือกท่ีผู้ให้บริการ และผู้ประกอบการโครงข่ายต้องตัดสินใจ
วางแผนเพ่ือเริ่มการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และโทรทัศน์เคลื่อนท่ี รวมถึงเครื่องมือ
และกิจการทางธุรกิจ สําหรับกําหนดแนวทางการให้บริการ โดยพิจารณาร่วมกับอุปสงค์ ข้อจํากัดในการ
ให้บริการ ความเป็นไปได้ทางการเงิน ปริมาณของเครื่องรับในตลาด และการให้บริการลูกค้า 

4. Layer D: โครงข่ายสําหรับการส่งโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (Digital 
Terrestrial Television Broadcasting: DTTB) และโทรทัศน์เคล่ือนท่ี (Mobile Television: MTV) 
ซ่ึงหลักๆ เก่ียวข้องกับประเด็นปัญหาและทางเลือกท่ีผู้ให้บริการโครงข่ายต้องตัดสินใจ โดยทางเลือกควรอยู่บน
กรอบของเง่ือนไขการอนุญาตและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 

5. Layer E: การวางแนวทางเปล่ียนผ่าน (Roadmap Development) 
 

โดยสรุปกล่าวได้ว่า Guideline ดังกล่าวมุ่งเน้นไปท่ีหน่วยงานกํากับดูแล ผู้ให้บริการโครงข่าย 
และผู้ให้บริการ ในการเปลี่ยนผ่านสู่การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และโทรทัศน์
เคลื่อนท่ี โดยในทางปฏิบัติแล้วแนวทางการเปลี่ยนผ่านจะแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับบริบท บทบาทและความ
รับผิดชอบของผู้กําหนดแนวทาง แต่ท่ีสําคัญต้องมีการกําหนดระยะเวลาท่ีสามารถดําเนินการได้จริงในทาง
ปฏิบัติ 
 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศอินเดีย 

ปัจจุบันสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของประเทศอินเดียแสดงให้เห็นดัง
รูป 
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โดยในอินเดียมีการจัดต้ัง Telecom Regulatory Authority of India หรือท่ีเรียกว่า TRAI ในปี 
ค.ศ. 1997 ภายใต้ TRAI Act 1997 ซ่ึงมีการกํากับดูแลท้ังกิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน์  มีประธาน สมาชิกทํางานเต็มเวลา 2 คน และสมาชิกทํางานไม่เต็มเวลา 2 คน   

TRAI มีการกํากับดูแลผ่าน ๑) การออกข้อเสนอแนะ (Recommendation) และ ๒) การออกกฎ 
ระเบียบ กติกา (Regulatory)  โดยหลักการและวัตถุประสงค์ในการกํากับดูแลของ TRAI มุ่งเน้นไปท่ี
กระบวนการกํากับดูแลท่ีโปร่งใส การตัดสินใจโดยอยู่บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม มีการตัดสินใจอย่างท่วงที 
การให้บริการท่ีดีมีคุณภาพ ในราคาท่ีสมเหตุสมผลเข้าถึงได้ การแข่งขันท่ีเท่าเทียมเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบ
กิจการ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยรวม การคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ให้บริการและผู้บริโภค รวมถึง
นโยบายการรักษาความเป็นกลางทางเทคโนโลยี 

โดยการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หลักๆ ของอินเดีย อาทิเช่น 
• การเข้าถึงเนื้อหารายการกระจายเสียงและโทรทัศน์โดยไม่ถูกจํากัด (No Exclusivity of Content) โดย

ต้องเผยแพร่สัญญาณให้แก่ Platform ต่างๆ บนพ้ืนฐานท่ีเป็นธรรมไม่มีการกีดกัน 
• ต้องมีการเผยแพร่รายการกีฬาท่ีมีความสําคัญระดับชาติผ่านผู้ประกอบกิจการบริการสาธารณะ 
• ต้องมีการนําพาช่องรายการสาธารณะหรือช่องรายการท่ีดําเนินการโดยหรือเพ่ือรัฐสภา 
• ช่องรายการโทรทัศน์ท่ีจะเผยแพร่ผ่าน Platform ใดๆ ต้องได้รับการอนุญาตภายใต้แนวปฏิบัติในการ 

Uplinking และ Downlinking 
• ต้องมีกฎ ระเบียบ กติกา ในการควบคุมคุณภาพการให้บริการโดยละเอียด 

การกํากับดูแลในภาคส่วนกระจายเสียงและโทรทัศน์หลักๆ วิทยากรได้มีการกล่าวถึงการใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection) คุณภาพการให้บริการ (Quality of Service) และค่าธรรมเนียม 
(Tariffs) ซ่ึงมีรายละเอียดหลักๆ ดังนี้ 

1. การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection) โดยหลักๆ ครอบคลุมกรอบการกํากับดูแลในส่วนของ
สัญญาระหว่างผู้ให้บริการ กล่าวคือ ผู้ประกอบกิจการ MSOs/ ผู้ให้บริการ DTH และผู้ให้บริการเคเบิล
ท้องถ่ิน โดยตามกรอบนี้ ผู้ให้บริการจะมีการพิจารณาข้อกําหนดและเง่ือนไขการให้บริการในเชิงพาณิชย์
และทางด้านเทคนิค 

2. คุณภาพการให้บริการ (Quality of Service) โดยหลักๆ ครอบคลุมด้านการเชื่อมต่อ การแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียน กระบวนการเรียกเก็บเงิน ประเด็นท่ีเก่ียวกับกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล/อุปกรณ์
แปลงสัญญาณระบบดิจิตอล (Set Top Box) พารามิเตอร์ทางด้านเทคนิคต่างๆ เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียม (Tariffs) จะเก่ียวข้องกับกฎระเบียบเก่ียวกับค่าธรรมเนียม ซ่ึงครอบคลุมถึงค่าธรรมเนียม
การค้าส่ง ค่าธรรมเนียมการค้าปลีก และการแบ่งปันรายได้ระหว่างผู้ให้บริการ 
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วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2557 

แนวทางของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศสําหรับกิจการโทรทัศน์เคล่ือนท่ีในระบบดิจิตอล     
(ITU Guidelines on Digital Broadcasting - Mobile TV)  

หัวข้อนี้เก่ียวข้องกับแนวทางสําหรับโทรทัศน์เคลื่อนท่ีในระบบดิจิตอล โดยวิทยากรได้กล่าวถึง
โทรทัศน์เคลื่อนท่ีเป็นกิจการท่ีให้บริการเหมือนโทรทัศน์บนเครื่องรับแบบมือถือ โดยสามารถส่งสัญญาณผ่าน
โครงข่ายได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ 

1.1 ส่งสัญญาณผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน 
1.2 ส่งสัญญาณผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

การให้บริการโทรทัศน์เคลื่อนท่ีจําเป็นต้องมีแผนพัฒนาธุรกิจและการตลาด โดยต้องมีการ
วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าและความต้องการของกลุ่มลูกค้า ลักษณะของบริการ ปัญหาหรืออุปสรรคต่อการให้บริการ 
พิจารณาความพร้อม ความหลากหลาย และปริมาณของเครื่องรับสัญญาณ ก่อนจัดทําแผนธุรกิจ รวมท้ังต้อง
คํานึงถึงการสนับสนุนหรือการให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีเกิดประเด็นปัญหาในการใช้บริการ 

 

รูปแบบธุรกิจของโทรทัศน์เคลื่อนท่ี ท่ีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเป็นผู้ควบคุม ซ่ึงเป็นรูปแบบ
ธุรกิจท่ีใช้ในยุโรปสําหรับให้บริการโทรทัศน์เคลื่อนท่ีผ่านเทคโนโลยี DVB-H ซ่ึงขับเคลื่อนโดยผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี แต่เนื่องจากมีการเปิดให้บริการธุรกิจดังกล่าวเร็วเกินไปในขณะท่ีความแพร่หลายของ
เครื่องรับยังไม่เป็นท่ีนิยม และยังไม่แพร่หลายนัก ทําให้ธุรกิจประสบปัญหา ประกอบกับไม่มีรายการเฉพาะท่ี
สร้างความโดดเด่นให้กับธุรกิจ ส่งผลให้ต้องมีการยุติการดําเนินธุรกิจดังกล่าวในท่ีสุด 
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รูปแบบธุรกิจของโทรทัศน์เคลื่อนท่ี ท่ีผู้ให้บริการโทรทัศน์เป็นผู้ควบคุม ซ่ึงเป็นรูปแบบธุรกิจท่ีมี
การให้บริการในประเทศบราซิล เกาหลีใต้ และญ่ีปุ่น โดยมีเครื่องรับประมาณ 120 ล้านเครื่องในญ่ีปุ่น และ 
25 ล้านเครื่องในเกาหลีใต้ โดยรายการท่ีออกอากาศเป็นรายการท่ีมีการออกอากาศในโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอลอยู่แล้ว และมีเป้าหมายท่ีจะให้มีผู้ชมใหม่ผ่านทางเครื่องรับแบบเคลื่อนท่ี รวมท้ังมีบริการเสริมอ่ืน
ด้วย 

 

การเลือกเทคโนโลยีสําหรับโทรทัศน์เคลื่อนท่ีสําหรับผู้ประกอบการ ควรพิจารณาจากเง่ือนไข
ใบอนุญาต และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็นหลัก ท้ังนี้ ข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
ITU-R BT. 1833 ได้รวมมาตรฐานเทคโนโลยีสําหรับโทรทัศน์เคลื่อนท่ีไว้ท้ังสิ้น 9 ระบบ โดยแบ่งเป็น 
มาตรฐานเทคโนโลยีโทรทัศน์เคลื่อนท่ีผ่านโครงข่ายสื่อสารดาวเทียมจํานวน 2 ระบบ และ มาตรฐาน
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เทคโนโลยีโทรทัศน์เคลื่อนท่ีผ่านโครงข่ายภาคพ้ืนดินจํานวน 7 ระบบ ท้ังนี้ มาตรฐานผ่านโครงข่ายภาคพ้ืนดิน
มีการใช้แล้วจํานวน 5 ระบบ 

ท้ังนี้ สามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคของมาตรฐาน 3 ระบบ ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีมีการ
พัฒนาล่าสุดได้ ดังนี้ 

  
 

ISDB-Tmm Mobile Multimedia Broadcasting ในประเทศญ่ีปุ่น 
 

ประเทศญ่ีปุ่นได้ยุติการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2011 
(ยกเว้นบางพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ทําให้ต้องเลื่อนการยุติออกอากาศในระบบอนาล็อกเป็น
วันท่ี 31 มีนาคม ค.ศ. 2012 ได้แก่ Fukushima, Miyagi, Iwate prefecture) ซ่ึงเดิมในระบบอนาล็อกได้มี
การออกอากาศโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในย่านความถ่ีวิทยุ ดังนี้ 

1. VHF Low-Band : 90-108 MHz 
2. VHF High-Band : 170-222 MHz 
3. UHF Band : 470-770 MHz 

 

ภายหลังได้เปลี่ยนไปสู่โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลโดยออกอากาศท่ีความถ่ีวิทยุ ดังนี้ 

UHF Band : 470-710 MHz   
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สําหรับย่านความถ่ีวิทยุท่ีว่างลงบางส่วนได้แก่  VHF High-Band : 170-222 MHz ได้นําไป
ให้บริการโทรทัศน์เคลื่อนท่ีในชื่อ NOTTV โดยบริษัท MMBI, Inc. โดยเริ่มให้บริการในเดือนเมษายน 2012 
โดยใช้ช่องความถ่ีวิทยุขนาด 6 MHz 

NOTTV เป็นบริการประเภทบอกรับเป็นสมาชิกซ่ึงมีพ้ืนท่ีบริการแบบท่ัวประเทศ ซ่ึงสามารถรับ
บริการได้ผ่านทาง Smart Phone หรือ Tablet จากข้อมูลเม่ือสิ้นปี ค.ศ. 2013 NOTTV มีลูกค้าจํานวน 
1,531,014 ราย 

NOTTV ใช้เทคโนโลยี ISDB-Tmm ซ่ึงอยู่ในตระกูลของเทคโนโลยี ISDB-T และมีบริการท้ังช่อง
รายการปกติ Real Time Channel และ Storage Type Contents โดยคิดค่าบริการ 400 เยนต่อเดือน หรือ 
ประมาณ 130 บาทต่อเดือน 

เทคโนโลยี ISDB-Tmm สามารถให้บริการได้ ดังนี้ 
1. High Quality Real Time Service : ให้บริการส่งข้อมูลคุณภาพสูงแบบ real time อาทิ ละคร ข่าว กีฬา 

และคอนเสิร์ต เป็นต้น 
2. File-based Broadcasting Service : ให้บริการเก็บไฟล์ข้อมูลดิจิตอล อาทิ ไฟล์หนังสือพิมพ์ ไฟล์เพลง 

ไฟล์ภาพยนตร์ ไฟล์หนังสือนิยาย เป็นต้น ไว้ในอุปกรณ์มือถือเป็นการชั่วคราว ผู้ใช้งานสามารถเรียกไฟล์
มาดูได้ในเวลาท่ีต้องการ 

3. Use of Communications and Broadcasting Channels : สามารถให้ท้ังบริการสื่อสาร และบริการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
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สําหรับเทคโนโลยี ISDB-Tmm ซ่ึงอยู่ในตระกูลเดียวกับเทคโนโลยี ISDB-T (เทคโนโลยีโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของญ่ีปุ่น) มีการใช้ความถ่ีวิทยุโดยแบ่งเป็นส่วนย่อยหรือท่ีเรียกว่า Segments โดย
บริการ NOTTV ใช้ความถ่ีวิทยุ 13 Segments (6 MHz) จํานวน 2 ชุด และ 1 Segment อีก 7 ส่วน โดยมี
การติดต้ังโครงข่ายแบบความถ่ีเด่ียว (Single Frequency Network: SFN) แบบท่ัวประเทศ โดยมี
พารามิเตอร์ท่ีใช้ในการติดต้ัง ดังนี้ 

• การมอดูเลตสัญญาณแบบ 16 QAM  

• อัตราการเข้ารหัส ½ inner Convolutional Code, Forward Error Correction 
ระดับกลางเพ่ือรองรับอัตราความเร็วในการส่งข้อมูลระดับกลางและรองรับการแก้ไขการ
ผิดพลาดของข้อมูลระดับกลาง 

• Guard Interval : ¼ symbol , ช่วงเวลา guard interval ท่ียาวเพ่ือรองรับ SFN แบบ
ครอบคลุมท่ัวประเทศ 

 

หากเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ISDB-T Terrestrial TV ซ่ึง
ใน 1 ช่องความถ่ีวิทยุขนาด 6 MHz จะแบ่งออกเป็น 13 ส่วน (Segments) โดยมี 12 ส่วน สําหรับ โทรทัศน์
ความละเอียดสูง หรือ HDTV และ อีก 1 ส่วนสําหรับโทรทัศน์เคลื่อนท่ี ท้ังนี้ มีการกําหนดค่าพารามิเตอร์
สําหรับ HDTV และ Mobile TV ใน ISDB-T Terrestrial แตกต่างกัน ดังนี้ 

HDTV 

• การมอดูเลตสัญญาณแบบ 64 QAM , เพ่ือรองรับอัตราการส่งข้อมูลท่ีสูง 

• อัตรา ¾ inner Convolution Code 
• Guard Interval : 1/8 symbol (126 µsec) 
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Mobile TV 

• การมอดูเลตสัญญาณแบบ QPSK 
• อัตรา ½  inner Convolution Code, FEC แข็งแรงกว่า HDTV เพ่ือรองรับความสามารถ

ในการแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีสูงกว่า 
• Guard Interval : 1/8 symbol (126 µsec) 

 

 

การติดต้ังโครงข่าย ISDB-Tmm: เริ่มมีการให้บริการในปี ค.ศ. 2012 โดยครอบคลุมครัวเรือน
ประมาณ ร้อยละ 60 ปัจจุบัน (มกราคม 2014) มีการติดต้ังสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์แล้ว จํานวน 61 สถานี 
และคาดว่าจะสามารถครอบคลุมครัวเรือนได้กว่า ร้อยละ 90 ภายใน 3 ปี นับแต่เริ่มให้บริการ 
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สัญญาณในรูปแบบ Transport Stream (TS) ท้ังสําหรับบริการแบบ Real Time หรือ File 
Based จะถูกรวบรวมท่ี Multiplexer ก่อนส่งไปรวมกับสัญญาณจากผู้ให้บริการ Contents รายอ่ืนท่ี 
Multiplexer ของผู้ให้บริการโครงข่าย หลังจากนั้นสัญญาณท้ังหมดท่ีถูกรวมแล้วจะถูกส่งข้ึนไปยังดาวเทียม
เพ่ือส่งไปยังสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือออกอากาศพร้อมๆกัน ซ่ึงกํากับโดย
สัญญาณ GPS 

      

ภายหลังจากเปิดให้บริการ 17 เดือน มีจํานวนลูกค้า 1.5 ล้านราย (1 กันยายน 2013) มีจํานวน
เครื่องรับท้ัง Smart phones และ Tablet จํานวน 39 รุ่น (มกราคม 2014) 
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โดยสรุปคือบริการ ISDB-Tmm (Mobile Multimedia Broadcasting) เริ่มให้บริการในเดือน 
เมษายน ค.ศ. 2012 โดยใช้ความถ่ีวิทยุย่าน VHF หลังจากท่ียุติการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบอนาล็อก โดย
มีผู้ใช้บริการสูงถึง 1.5 ล้านราย และมีค่าบริการ 400 เยนต่อเดือน โดยมีเครื่องรับท่ีวางจําหน่ายแล้ว 8.8 ล้าน
เครื่อง 39 รุ่น 

ISDB-Tmm ให้บริการท้ัง Real-time Broadcasting และ File-based Broadcasting โดยมี
เป้าหมายการครอบคลุมของสัญญาณกว่าร้อยละ 90 ของครัวเรือนภายในสิ้นปี 2014  

ปัจจัยสําคัญสู่ความสําเร็จ คือ ความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการกิจการโทรทัศน์ซ่ึงรับผิดชอบใน
เรื่องเนื้อหารายการ และ ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ซ่ึงรับผิดชอบในการให้บริการ และผู้ผลิต
เครื่องรับสัญญาณ ซ่ึงรับผิดชอบการจัดให้มีเครื่องรับแบบมือถือท่ีสะดวกต่อการพกพาใช้งาน นอกจากนี้ ยังมี
บริการรูปแบบใหม่ท่ีทําให้เกิดการใช้งานโครงข่ายสื่อสารคมนาคม ซ่ึงเป็นอีกปัจจัยท่ีส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จ 

 
พัฒนาการของ T-DMB 

 

T-DMB: Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting เป็นมาตรฐานส่วนขยายด้านวีดีทัศน์ 
(Video) ของ Digital Audio Broadcasting (DAB) ซ่ึงสามารถเข้ากันได้กับมาตรฐาน Eureka -147 ซ่ึง
สามารถให้บริการได้ท้ังข้อมูลและวีดีทัศน์ รวมถึงเสียงในระดับคุณภาพเทียบเท่ากับ Compact Disc (CD) 

 

 

Eureka-147 DAB System เป็นเทคโนโลยีท่ีรองรับการให้บริการเสียงและวีดีทัศน์ท้ังในลักษณะ
เคลื่อนท่ี ก่ึงเคลื่อนท่ี และแบบประจําท่ี โดยสามารถรองรับการติดต้ังโครงข่ายแบบความถ่ีเด่ียว หรือ Single 
Frequency Network (SFN) ได้ ท้ังนี้ สัญญาณวีดีทัศน์จะถูกเข้ารหัสตามมาตรฐาน MPEG-4 Part 10 AVC 
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(H.264) Video และ สัญญาณเสียงจะถูกเข้ารหัสตามมาตรฐาน MPEG-4 Part-3 BSAC Audio หลังจากนั้น
จะถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบสัญญาณ Transport Stream ตามมาตรฐาน MPEG-2 TS แล้วถูกส่งไปรวบรวม
สัญญาณท่ี Multiplexer แล้วส่งไปเข้ารหัสเพ่ือแก้ไขการผิดพลาดของสัญญาณ หรือ Outer Coding ก่อนส่ง
ออกอากาศ 

 

 
 

เทคโนโลยี T-DMB ได้ถูกออกแบบมาให้มีการติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคมท่ีน้อยลงทําให้ประหยัด
ต้นทุน และยังรองรับการติดต้ังแบบโครงข่ายความถ่ีเด่ียว (SFN) อีกด้วย ส่งผลให้ค่าบริการมีราคาท่ีถูกลง 
นอกจากนี้ เครื่องรับสัญญาณมีโครงสร้างภายในท่ีง่ายทําให้มีราคาถูกเช่นกัน 

Eureka-147 DAB System มีรูปแบบในการส่งสัญญาณ 4 รูปแบบ (Transmission Mode) ซ่ึง 
T-DMB มีการใช้งานตาม Transmission Mode I ซ่ึงเป็นการออกอากาศภาคพ้ืนดิน โดยใช้ความถ่ีวิทยุท่ีต่ํา
กว่า 0.375 GHz และมี Sub carrier จํานวน 1,536 carriers มี Guard Interval ขนาด 246 µsec  
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โดยใน 1 ช่องความถ่ีขนาด 6 MHz สามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่องย่อย ขนาด 1.536 MHz ท่ี
สามารถออกอากาศโดยมีความจุ 1.152 Mbps ต่อ 1.536 MHz ท่ีอัตราการเข้ารหัสเพ่ือแก้ไขการรบกวนท่ี 
Code Rate ½ ซ่ึงจะทําให้สามารถรองรับบริการ วีดีทัศน์ 2 รายการ + วิทยุกระจายเสียง 2 รายการ + ข้อมูล 
2 รายการ 
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สําหรับเครื่องรับสัญญาณมีหลายแบบท้ังโทรศัพท์เคลื่อนท่ี Smart Phone เครื่องเล่น MP3 
Navigation และ PC USB เป็นต้น 

การให้บริการ T-DMB ในประเทศเกาหลีเริ่มให้บริการต้ังแต่ปี ค.ศ. 2005 ซ่ึงมียอดขายเครื่องรับ
สะสมจนถึงปี ค.ศ. 2012 กว่า 62 ล้านเครื่อง 

 

Advanced T-DMB (AT-DMB) เป็นเทคโนโลยีต่อยอดของ T-DMB ท่ีสามารถทํางานเข้ากันได้
กับ T-DMB โดยเครื่องรับสัญญาณของ AT-DMB จะสามารถรับสัญญาณได้ท้ัง T-DMB และ AT-DMB แต่ AT-
DMB จะรองรับความจุหรือ data rate ได้เป็นสองเท่าของ T-DMB 

AT-DMB ประกอบไปด้วย 

• Base Layer (BL) : ซ่ึงรองรับบริการ T-DMB 
• Enhancement Layer (EL) : ซ่ึงให้บริการเพ่ิมเติมท้ังวีดีทัศน์และข้อมูล 

 

Enhancement Layer ใช้ Channel Code ท่ีมีประสิทธิภาพสูง ดังนี้ 

• Signaling Channel (FIC) : 1/3 
• Service Channel (MSC) : ½, 2/5, 1/3, ¼ 
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Enhancement Layer สามารถมอดูเลตสัญญาณได้ 2 ลักษณะ คือ 

• B-Mode 
o ใช้เทคนิคการมอดูเลตแบบ BPSK 
o จะได้ bit rate เพ่ิมข้ึนสูงสุดร้อยละ 50 
o เหมาะกับการรับแบบเคลื่อนท่ี 

 

• Q-Mode 
o ใช้เทคนิคการมอดูเลตแบบ QPSK 
o จะได้ bit rate เพ่ิมข้ึนสูงสุดร้อยละ 100 
o เหมาะกับการรับแบบประจําท่ี 

 

 

รูปแบบในการให้บริการ AT-DMB มีท้ังสิ้น 4 รูปแบบ ดังนี้ 

1. Multi Channel Service เป็นการให้บริการแบบหลายช่องรายการซ่ึงประกอบด้วย ช่องรายการแบบ 
Base Layer และช่องรายการแบบ Enhancement Layer ซ่ึงออกอากาศโดยใช้ช่องความถ่ีวิทยุเดียวกัน
และเครื่องรับ T-DMB จะสามารถรับบริการ Base Layer ได้เท่านั้น ส่วนเครื่องรับ AT-DMB จะรับได้ท้ัง
บริการแบบ Base Layer และ Enhancement Layer 
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2. SVC High-Quality Video Service เป็นการให้บริการท่ีออกอากาศวีดีทัศน์และสัญญาณเสียงแบบ      
สเตอริโอสําหรับเครื่องรับ T-DMB (BL) แต่ออกอากาศวีดีทัศน์และสัญญาณเสียงแบบรอบทิศทาง (5.1 
channel audio) สําหรับเครื่องรับแบบ AT-DMB (BL+EL) 
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3. 3D Video Service เป็นการให้บริการสัญญาณภาพแบบ 2 มิติสําหรับเครื่องรับแบบ T-DMB (BL) 
แต่ให้บริการสัญญาณภาพแบบ 3 มิติ สําหรับเครื่องรับแบบ AT-DMB (BL+EL) 
 

 
 

4. Additional Data Service เป็นการให้บริการด้านข้อมูลเพ่ิมเติม (Data Service) โดยผู้ใช้งาน
สามารถรับส่งข้อมูลแบบโต้ตอบกับผู้ให้บริการได้ไปพร้อมกับการรับชมรายการ ซ่ึงเป็นบริการสําหรับ
เครื่องรับแบบ AT-DMB เท่านั้น 
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กิจการเคเบิลทีวีในปัจจุบัน และความท้าทายด้านเทคโนโลยีในอนาคต  
 

วิทยากรได้บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับการให้บริการเคเบิลทีวีของอินเดีย ซ่ึงเริ่มต้นจากการ
ให้บริการในระบบอนาล็อก นับต้ังแต่ปี 1990 ท่ีเริ่มต้นให้บริการจาก 1 ช่องรายการ จนพัฒนาเรื่อยมาเป็น 
515 ช่องรายการในปี ค.ศ. 2010 และมากกว่า 825 ช่องรายการในปี 2013 หากแต่ด้วยข้อจํากัดของการ
ให้บริการในระบบอนาล็อกท่ีสามารถให้บริการได้ไม่เกิน 100 ช่องรายการ หรือในบางพ้ืนท่ีผู้ชมอาจจะรับชม
ได้ไม่เกิน 50 – 80 ช่องรายการ จึงเป็นข้อจํากัดอย่างมาก ในขณะท่ีมีช่องรายการกว่า 825 ช่องรายการ หรือ
เพียง 1 ใน 10 ของปริมาณช่องรายการท่ีพร้อมให้บริการ และรัฐบาลได้มีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวร่วมกับ
ผู้ให้บริการ เม่ือปี 2012 ท่ีจะมีการพัฒนาไปสู่ระบบดิจิตอล ซ่ึงเดิมผู้ให้บริการแต่ละรายต่างก็ดําเนินการกันไป
ในลักษณะต่างคนต่างดําเนินการ จนกระท่ังรัฐบาลเข้ามากําหนดทิศทางเพ่ือท่ีจะทําให้การให้บริการเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ โดยรัฐบาลเป็นผู้ท่ีสนับสนุน อํานวยความสะดวกให้กับผู้ให้บริการ มีการกําหนด
นโยบายท่ีชัดเจน มีเป้าหมายท่ีชัดเจน ทําให้การดําเนินการของผู้ให้บริการสามารถดําเนินการไปได้อย่าง
รวดเร็ว และสามารถติดต้ัง Set Top Box (STB) ได้กว่า 19.5 ล้านเครื่อง  

ผลการดําเนินการใน Phase 1 (ตุลาคม 2012) และ phase 2 (มีนาคม 2013) สามารถ
ดําเนินการเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิตอลครอบคลุม 41 เมือง STB ประมาณ 27.6 ล้านเครื่อง แบ่งเป็น Digital 
Cable 19.5 ล้านเครื่อง (คิดเป็น 73%) และอีก 7.2 ล้านเครื่อง (คิดเป็น 27%) ในระบบ DTH    

นอกจากการพัฒนาในการให้บริการจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ผู้ให้บริการจําเป็นท่ี
ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการให้บริการ เพราะผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ผู้ให้บริการ
จะต้องมีระบบท่ีสามารถรองรับการให้บริการท่ีรวดเร็ว ในมิติต่างๆ เช่น ระบบการเปลี่ยนอุปกรณ์ การมี Call 
Centre เพ่ือรองรับการให้บริการกับผู้ใช้บริการ ระบบการเก็บเงินท่ีต้องมีความถูกต้อง มีระบบการรับชําระเงิน
ท่ีมีความหลากหลาย  

การเลือกเทคโนโลยีในการให้บริการก็มีความจําเป็นเช่นเดียวกัน โดยในส่วนของบริษัท DEN มี 
STB ท่ีรองรับการให้บริการระบบ H.263 มากกว่า 5 ล้านเครื่อง และคาดว่าจะเพ่ิมจากเดิมเป็น 2 เท่า ณ สิ้นปี 
2014 ซ่ึงมีประเด็นว่าจําเป็นหรือไม่ท่ีจะต้องเปลี่ยนไปใช้ H.264 หรือ MPEG-4 หากแต่เม่ือพิจารณาถึงความ
เพียงพอของระบบท่ีสอดคล้องกับการให้บริการ ก็อาจจะไม่จําเป็น เพราะด้วยเทคโนโลยีของการให้บริการท่ี
ให้บริการอยู่ สามารถรองรับการให้บริการ 1,056 ช่องรายการในระบบ SD สําหรับย่านความถ่ีท่ีให้บริการ 
300 MHz ถึง 1 GHz@ 12 service/TS หรือ 1,280 ช่องรายการในระบบ SD สําหรับย่านความถ่ีท่ีให้บริการ 
105 MHz ถึง 1 GHz@ 12 service/TS และด้วยลักษณะของการให้บริการ จึงอาจจะไม่มีความจําเป็นท่ี
จะต้องเปลี่ยนไปใช้ระบบ MPEG-4 และด้วยอัตราค่าบริการเฉลี่ยของผู้ใช้บริการท่ีตํ่ามาก ประมาณ 3 USD 
และการชดเชยด้วย STB จึงน่าจะสร้างความเหมาะสมให้กับตลาดได้ 

ในส่วนของโครงข่ายท่ีจะมีการพัฒนาไปสู่ระบบ HFC (Hybrid Fiber Coaxial) ก็มีความยุ่งยาก
หรือแตกต่างกัน หากจะเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกา หรือ อังกฤษ เพราะโครงสร้างพ้ืนฐานมีความแตกต่าง
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กันมาก เพราะในอินเดีย จะต้องมีการลากสายผ่านหลังคา ในขณะท่ีสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษใช้ระบบท่อใต้
ดิน หรือปัญหาระบบไฟฟ้าท่ียังไม่มีความเสถียร เพราะมีไฟฟ้าดับมากกว่า 1 ครั้งใน 1 วันสําหรับบางพ้ืนท่ี 

สําหรับ STB ก็มีความยุ่งยากเช่นเดียวกัน เพราะจะต้องให้บริการท่ีสามารถรองรับการให้บริการ
กว่า 825 ช่องรายการ ความหลากหลายของเชื้อชาติกว่า 10 เชื้อชาติ และมากกว่า 15 ภาษา และการกําหนด 
EPG ก็จะต้องรองรับภาษาต่างๆ เช่น English Hindi Telugu & Tamil หรือการรองรับรายการใหม่ๆ  
 
เทคโนโลยีโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV Technology)  
 

ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับย่านความถ่ีของการให้บริการดาวเทียม ประกอบด้วยย่านความถ่ีต่างๆ 
ดังนี้ 
 

Frequency Region 3 
2500-2520 MHz FSS 
2520-2535 MHz FSS, BSS 
2535-2555 MHz BSS 
2655-2670 MHz FSS, BSS 
3400-4200 MHz FSS 
10.7-11.7 GHz FSS 
11.7-12.2 GHz BSS 
12.2-12.5 GHz FSS 
12.5-12.7 GHz FSS, BSS 
12.7-12.75 GHz FSS, BSS 
21.4-22.0 GHz BSS 

หมายเหตุ : FSS คือ Fixed Satellite Service และ BSS คือ Broadcast Satellite Service 

โดยท่ีการให้บริการของ BSS (Broadcast Satellite Service) ท่ีได้มีการให้บริการคือประเทศ
ญ่ีปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย ในขณะท่ีการให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ในลักษณะของ Direct to Home : 
DTH ส่วนใหญ่จะใช้ดาวเทียม FSS (Fixed Satellite Service) ในหลายๆ ย่านความถ่ี 

สําหรับเทคโนโลยีของการให้บริการ คือ DVB-S2 ซ่ึงเดิมเริ่มจาก DVB-S และได้พัฒนามาเป็น 
DVB-S2 เม่ือปี ค.ศ. 2003 ซ่ึงสามารถรองรับการให้บริการแบบ Interactive ท่ีประกอบด้วยการเข้าถึงการใช้
บริการอินเทอร์เน็ต และ data content  โดยความแตกต่างระหว่าง DVB-S และ DVB-S2 แสดงดังตาราง
ต่อไปนี้ 
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 DVB-S DVB-S2 

Input Interface Single Transport Stream (TS) Multiple Transport Stream and 
Generic Stream Encapsulation (GSE) 

Modes Constant Coding & Modulation Variable Coding & Modulation and 
Adaptive Coding & Modulation  

FEC Reed Solomon (RS) 1/2 , 2/3, ¾, 
5/6, 7/8 

LDPC-BCH ¼, 1/3, 2/5, ½, 3/5, 2/3, ¾, 
4/5, 5/6, 8/9, 9/10 

Modulation Single Carrier QPSK Single Carrier QPSK with Multiple 
Streams 

Modulation Schemes BPSK, QPSK, 8PSK, 16QAM BPSK, QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK 

Interleaving Bit-Interleaving Bit-Interleaving 

Pilots Not Applicable Pilot symbols 

 

นอกจากนี้ ยังได้มีการกล่าวถึง การพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี DVB-S2 ท่ีจะ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพสําหรับโครงข่าย DTH ประมาณ 20% และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ 
application ได้ถึง 64%  รวมถึงได้มีการกล่าวถึงการใช้เทคโนโลยี Smaller Roll-Offs, Advanced 
Filtering ท่ีได้มีการพัฒนาข้ึนมาเพ่ือให้การให้บริการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะของ Smaller Roll-Offs 
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ลักษณะของ Advanced Filtering ท่ีเพ่ิม Carrier Spacing 
 

กรณีศึกษา: Digitization ESSEL Group  
 

ในหัวข้อนี้ได้มีการกล่าวถึงประสบการณ์ของการให้บริการเคเบิลทีวี ในประเทศอินเดีย โดยเน้น
ข้อมูลในลักษณะทางเทคนิคของการให้บริการ 
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จากรูปเป็นภาพรวมของการให้บริการ โดยรายการบางส่วนหากส่งจากต่างประเทศก็จะใช้ผ่าน
ดาวเทียม และผู้ให้บริการ MSO (Multi-system Operators) จะเป็นผู้รับและให้บริการต่อภายในประเทศ 
โดยเชื่อมต่อโครงข่ายไปยัง ACOs (Access Cable Operators) และปลายทางคือผู้ใช้บริการประมาณ 33 
ล้านครัวเรือน โดยแต่ละบ้านหากใช้ระบบอนาล็อก ก็จะสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้ประมาณ 60-70 ช่อง
รายการ   

รูปต่อไปนี้แสดงถึงลักษณะของโครงข่ายในการให้บริการเคเบิลทีวี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

จากรูปด้านล่างเป็น Flow ของการให้บริการโทรทัศน์ในระบบการบอกรับสมาชิกของประเทศ
อินเดีย ซ่ึงจากฝั่งซ้ายคือผู้ชม จะเป็นผู้ติดต่อกับผู้ให้บริการ ACOs และ ACOs จะใช้บริการจาก MSO อีกทอด
หนึ่ง และในส่วนของช่องรายการต่างๆ เช่น Broadcaster Zee หรือรายอ่ืนๆ ก็จะส่งรายการให้กับ MSO โดย 
Broadcaster Zee อาจจะรวบรวมรายการมาจาก Content provider อ่ืนๆ และมีรายได้จากค่าโฆษณา  
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นอกจากการให้บริการผ่านเคเบิลแล้ว ก็ได้มีการให้บริการผ่านดาวเทียม โดยเริ่มให้บริการเม่ือปี 
ค.ศ. 2003 ในนามของ AGRANI โดยมี Diagram การให้บริการตามรูปข้างล่างนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมท้ังการให้บริการผ่านผู้ให้บริการดาวเทียมอ่ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีของประเทศอินเดีย 
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ในขณะเดียวกัน การให้บริการผ่านเคเบิล ก็มีการพัฒนาการด้วยการให้บริการผ่านระบบดิจิตอล 
ท่ีสามารถเข้ารหัสสัญญาณ นอกเหนือจากการให้บริการในระบบอนาล็อกเดิมในลักษณะของ Free to Air 
กล่าวคือ ไม่มีการเข้ารหัสในการรับชม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

โดยท่ีการเข้ารหัสเพ่ือควบคุมการรับชมนั้น สามารถเข้ารหัสรวมท่ีศูนย์กลาง ก่อนท่ีจะส่งกระจาย
ไปยังผู้ให้บริการ ACOs ปลายทาง แต่อย่างไรก็ตาม ก็จะต้องรับชมผ่าน STB ซ่ึงรูปแบบการเข้ารหัสจาก
ศูนย์กลางจะมีระบบการให้บริการตามรูปข้างล่างนี้ 
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สําหรับตลาดของการให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในประเทศอินเดีย เป็นตลาดท่ีมีการ
แข่งขันกันมาก มีผู้ให้บริการหลายราย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากรูปเป็นจํานวนสถิติผู้ใช้บริการของแต่ละผู้ให้บริการ และในปัจจุบันผู้ชมสามารถรับชม
รายการได้จากดาวเทียม 3 ดวง ตามรูปข้างล่างนี้ ซ่ึงดาวเทียมแต่ละดวงจะมีพ้ืนท่ีการให้บริการท่ีแตกต่างกัน
ไป 
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สําหรับการเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบการให้บริการในระบบดิจิตอล จะมีโครงสร้าง
ของโครงข่ายในการให้บริการ และความครอบคลุมของพ้ืนท่ีการให้บริการในแต่ละเมือง รวมท้ังสถานะของ 
Head End ในแต่ละเมือง และการให้บริการในระบบ HD ในแต่ละพ้ืนท่ีของการให้บริการ ดังรูปข้างล่างนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการให้บริการในระบบดิจิตอล และระบบอนาล็อก 
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ภาพการวางโครงข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานะของการติดต้ัง Heads End แต่ละเมือง และจํานวนช่องรายการท่ีสามารถให้บริการได้ 
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การเปล่ียนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอล และบรอดแบนด์  
(Digitisation and Broadband – A Way Forward)  

 
หัวข้อนี้เก่ียวข้องกับการให้บริการกิจการโทรทัศน์ของประเทศอินเดีย ซ่ึงเริ่มให้บริการต้ังแต่ปี 

ค.ศ. 1990 จากช่องรายการเพียงช่องเดียวและยังไม่มีความหลากหลายของเนื้อหารายการ และหลังจากนั้น
เป็นต้นมาก็เริ่มมีผู้ให้บริการหลากหลายมากข้ึน และเติบโตอย่างรวมเร็วโดยการให้บริการผ่านเคเบิล 

โดยในปี ค.ศ. 2003 - 2004 และปี ค.ศ. 2006 - 2007 ได้มีการนําระบบการเข้ารหัส 
(Condition Access System) มาใช้ในการให้บริการ แต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จในการให้บริการ จาก
ประเด็นปัญหา คือ 
1. รัฐบาลมีการกําหนดราคาเดียวสําหรับการให้บริการแบบบอกรับสมาชิกทุกช่องรายการ 
2. ปัญหาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ 
3. ความคาดหวังท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้บริการไม่เป็นไปตามท่ีคาดหมาย 
4. ต้นทุนอุปกรณ์ท่ีสูง และปัญหาด้านเทคนิคท่ีปรับปรุงอย่างล่าช้า 
 

เม่ือมาพิจารณาจากสถิติของจํานวนผู้ใช้บริการก็มีการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดตามรูป
ข้างล่างนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
สําหรับความเปลี่ยนแปลงของการให้บริการเคเบิลทีวี จากเดิมท่ีให้บริการในระบบอนาล็อกและ

เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบดิจิตอล เพราะข้อจํากัดในการให้บริการในระบบเดิมท่ีสามารถรองรับการให้บริการช่อง
รายการได้น้อย และคุณภาพการให้บริการยังไม่ดี ดังนั้น รัฐบาลของประเทศอินเดีย จึงมีการกําหนดนโยบาย
ในการเปลี่ยนระบบการให้บริการเคเบิลทีวี โดยแบ่งเป็น 4 ระยะของการเปลี่ยนผ่าน คือ 
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1. ระยะท่ี 1 เริ่มต้นจากปี 2012 ซ่ึงกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการไว้เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2012 
จะต้องมีการดําเนินการให้แล้วเสร็จใน 4 เมืองหลัก คือ Delhi, Mumbai, Kolkata และ Chennai  

2. ระยะท่ี 2 สิ้นสุดเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2013 จะต้องให้บริการครอบคลุมในพ้ืนท่ี 38 เมือง และมีการรองรับ
ผู้ใช้บริการมากกว่า 1 ล้านราย ซ่ึงในระยะท่ี 1 และ 2 ก็ได้ดําเนินการไปเรียบร้อยแล้ว สามารถติดต้ัง Set 
Top Box ไปแล้วกว่า 26.7 ล้านเครื่อง โดยแบ่งเป็นเคเบิล 19.5 ล้านเครื่อง และ DTH จํานวน 7.2 ล้าน
เครื่อง 

3. ระยะท่ี 3 สิ้นสุดโครงการภายในวันท่ี 30 กันยายน 2014 จะต้องครอบคลุมทุกหัวเมืองท่ีเหลือ ในระดับ
เทศบาล  

4. ระยะท่ี 4 สิ้นสุดโครงการภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2014 จะต้องให้บริการครอบคลุมส่วนท่ีเหลือท้ังหมด 
โดยคาดว่าในระยะท่ี 3 และ 4 จะต้องมีการติดต้ัง Set Top Box อีกประมาณ 110 ล้านเครื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และ TRAI โดยได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้องทุกส่วน และผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนแล้ว คือ การติดต้ัง Set Top Box ไปแล้ว 26.7 ล้าน
เครื่อง และผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะส่งผลดีต่อผู้ใช้บริการ ซ่ึงเดิมสามารถรับชมได้เพียง 70 ช่อง
รายการในระบบอนาล็อก เพ่ิมข้ึนเป็น 300 ช่องรายการในระบบดิจิตอล และสามารถเลือกรับชมรายการได้
ตามท่ีต้องการ สามารถรับชมรายการต่างๆ ด้วยคุณภาพของเสียงและภาพท่ีดีข้ึน มีรายการในระบบ HD และ
มีบริการเสริมอ่ืนๆ เช่น เกมส์ เพลง เป็นต้น 
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การเปลี่ยนไปใช้ระบบดิจิตอล จะช่วยให้กิจการด้านการสื่อสารของอินเดียเกิดการขยายตัว คือ 
1) การอัตราค่าใช้บริการเฉลี่ยต่อผู้ใช้บริการ (ARPU) เพ่ิมข้ึน จากจํานวนช่องรายการท่ีมีมากข้ึน และมีความ
หลากหลายของประเภทช่องรายการท่ีสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการได้เฉพาะมากข้ึน และมีการจัดแพ็คเกจ
ท่ีตอบสนองกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย 2) การเพ่ิมข้ึนของช่องรายการคุณภาพสูง (HD) อันเป็นผลมาจากการ
หยุดการให้บริการระบบอนาล็อก ทําให้มี Capacity มากข้ึนรองรับการให้บริการ HD ได้เพ่ิมข้ึน และสุดท้าย 
3) สามารถรองรับการให้บริการ Broadband ในลักษณะของ cable broadband ของผู้ให้บริการ MSOs 

สําหรับในมิติของตลาดบรอดแบนด์ยังเป็นโอกาสอีกมาก เพราะจํานวนผู้เข้าถึงการให้บริการ 
บรอดแบนด์ยังมีน้อย คือประมาณ 15 ล้านคน เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประมาณ 
190 ล้านคน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับต่างประเทศ อินเดียก็มีจํานวยของผู้ใช้บริการในประมาณท่ีต่ํา 
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โดยปัญหาของตลาดบรอดแบนด์ คือ ผู้ให้บริการโทรคมนาคม (Telcos) ท่ีไม่สามารถให้บริการ
แบบ High Speed ได้ รวมท้ังข้อจํากัดในการให้บริการผ่านเทคโนโลยี DSL ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์ประจําท่ี 
รวมท้ังความไม่โปร่งใสของการลงทุนในการให้บริการบรอดแบนด์ แต่การกําหนดการเปลี่ยนผ่านไปสู่โครงข่าย
ในระบบดิจิตอล จะช่วยการเติบโตของตลาดบรอดแบนด์ได้  

ผู้ให้บริการ MSOs ของอินเดีย เลือกใช้เทคโนโลยี DOCSIS 3.0 ซ่ึงเป็นการลงทุนการให้บริการท่ี
จะช่วยยกระดับการให้บริการบรอดแบนด์แบบก้าวกระโดด เพราะเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถรองรับการ
ให้บริการในระดับความเร็ว 100-200 Mbps และขยายสูงสุดได้ถึง 1 Gbps และในอนาคตการให้บริการ 
บรอดแบนด์จะขยายเพ่ิมข้ึน จากปี ค.ศ. 2012 ท่ีมีผู้ใช้บริการประมาณ 0.9 ล้านราย เป็น 3.5 ล้านรายภายใน
ปี ค.ศ. 2015 ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับ DSL หรือบริการอ่ืนๆ 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

และคาดว่าการขยายตัวของการใช้บริการอินเทอร์เน็ต จะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ประมาณ 241 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น 5.6% ของ GDP ของประเทศอินเดียในปี 
ค.ศ. 2016 ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบดิจิตอลของบริการเคเบิลทีวี จะช่วยให้การขยายตัวของธุรกิจด้านสื่อ 
และในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการบรอดแบนด์จะเป็นอีกหนึ่งในแรงขับเคลื่อนใหญ่ของ
ประเทศอินเดีย 
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วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2557 

การกํากับดูแลและพัฒนาการของ IPTV ในฮ่องกง 

ข้อมูลของการให้บริการโทรคมนาคมในประเทศในส่วนของการให้บริการบรอดแบนด์ประจําท่ี 
(Fixed Broadband Service) และราคาเป็นดังนี้ 

การให้บริการบรอดแบนด์ประจําท่ี (Fixed Broadband Service) 

• ผู้ให้บริการท้องถ่ิน: จํานวน 21 ราย 

• ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ผู้ประกอบการให้บริการ based): จํานวน 175 ราย 

• แบบบอกรับสมาชิกบรอดแบนด์ (ท่ีอยู่อาศัยและธุรกิจ): จํานวน 2.2 ล้าน 

• ภาคครัวเรือนท่ีใช้บริการ 83.4% ของจํานวนประชากร 

• ผู้ประกอบการปรับใช้เทคโนโลยีต่างๆเช่น xDSL, HFC, FTTB / FTTH เพ่ือให้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงท่ีมีความเร็วถึง 1Gbps 

 

 

 
ราคาของการให้บริการบรอดแบนด์ประจําท่ี (Fixed Broadband Prices) 

• ผู้บริโภคในฮ่องกงนั้นมีหลากหลายตัวเลือกของการใช้บริการบรอดแบนด์ในราคาท่ีไม่แพงมาก โดยถือว่า
เป็นตลาดท่ีมีการแข่งขันสูงมาก 

• การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีมีความเร็วถึง 100Mbps อยู่ท่ีประมาณ 22 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ต่อเดือน 
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• การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีมีความเร็วถึง 1Gbps อยู่ท่ีประมาณ 26 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อ
เดือน  

รัฐบาลได้มีนโยบายในส่วนของโทรคมนาคมในการเรื่องการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีของประเทศ 
สนับสนุนเรื่องการแข่งขันท่ีเป็นธรรม ไม่มีข้อจํากัดด้านกฎระเบียบเก่ียวกับการลงทุนจากต่างประเทศและ
จํานวนของผู้ใช้บริการ รวมถึงการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภค 

โดยในส่วนของบริการ IPTV ในด้านมุมมองและกฎระเบียบต่างๆ ของการให้บริการนั้น ประเภท
ต่างๆ ของการบริการ PSTN, E-mail, VoIP และ IPTV จะได้รับการส่งผ่านทางเครือข่ายการสื่อสาร
โทรคมนาคมท่ีได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายโทรคมนาคม โดยการให้บริการโทรทัศน์ถูกควบคุมภายใต้
กฎหมายของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยในส่วนการให้บริการวิดีโอสตรีมม่ิงผ่านเครือข่าย      
บรอดแบนด์เป็นท่ีนิยมในฮ่องกง ส่วนใหญ่ของผู้ให้เป็นบริการนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมการเผยแพร่ หรือ
การควบคุมใดๆ เพราะไม่มีกฎหมายใดๆ รองรับในส่วนนี้ ทุกๆ ผู้ให้บริการสามารถให้บริการวิดีโอสตรีมม่ิงผ่าน
เครือข่ายบรอดแบนด์ได้อย่างเสรี โดยรูปแบบโครงข่ายของการให้บริการ IPTV ปรากฏดังภาพ 

 

 

ฮ่องกง เป็นตลาด IPTV ชั้นนําในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกท่ีมี 51.1 % ของครัวเรือน ท่ีได้รับบริการ 
IPTV บริษัทวิจัยกล่าวว่าความก้าวหน้า และแข็งแกร่งของฮ่องกงในตลาด IPTV ได้รับการผลักดันจาก
การตลาดเชิงรุกจาก PCCW ผู้นําตลาด โดยมีโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูง ท่ีสามารถปรับใช้บริการ IPTV 
ท่ีมีคุณภาพ  
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IPTV ในประเทศอินเดีย  

ตลาด IPTV กลายเป็นตลาดเกิดใหม่ท่ีสําคัญต่อวงการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ณ ปัจจุบันเป็น
อย่างมาก ซ่ึงสามารถดูได้จากรูป โดยจํานวนสมาชิกนั้นได้เพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง โดยเฉพาะทวีปเอเชียของเราท่ีเริ่มมี
ความนิยมเพ่ิมมากข้ึน เพราะกิจการ IPTV นั้นสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี และ
ประเทศอินเดียในอนาคตข้างหน้า จนถึงปี ค.ศ. 2020 นั้น คาดการณ์ไว้ว่าจะมีผู้ใช้งาน IPTV เพ่ิมข้ึน 20% 
และจะเป็นตลาดการแข่งขันท่ีสําคัญอีกแห่งหนึ่ง โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการในกิจการ IPTV หลักๆ อยู่ 4 ราย 
คือ BSNL, MTNL, Airtel และ Reliance 
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IPTV รองรับบริการ 2 ประเภทด้วยกัน คือ 

1. Unicast IPTV ในโหมดการสื่อสารแบบ Unicast เป็นโหมดการรับส่งข้อมูลจากโหนดหนึ่งไปยังโหนด
หนึ่งในลักษณะ 1 ต่อ 1 หรือเรียกว่า One-to-One ในการส่งลักษณะนี้ ตัวค้นหาเส้นทาง (Router) ใช้
โพรโทคอล ในการค้นหาเส้นทางระหว่างโหนด เนื่องจากการสื่อสารแบบ Unicast เป็นการส่งข้อมูล
ระหว่างโหนดแบบง่าย ๆ จึงไม่สามารถรองรับการส่งข้อมูลระหว่างโหนดได้เม่ือมีจํานวนโหนดในการรับส่ง
เพ่ิมมากข้ึน ทําให้เกิดปัญหาการส่งข้อมูลในเครือข่ายมากเกินไป (Network Load) 

2. Multicast IPTV ในโหมดการสื่อสารข้อมูลแบบ Multicast เป็นการส่งข้อมูลจากโหนดต้นทางหนึ่งไปยัง
กลุ่มของโหนดปลายทางเฉพาะกลุ่มท่ีมีการกําหนดแบบ 1 ต่อกลุ่มเฉพาะ หรือ One-to-N ซ่ึง N ในท่ีนี้อยู่
ต้ังแต่ 0 ถึง ท้ังหมด การส่งข้อมูลจะส่งไปยังเฉพาะกลุ่มท่ีต้องการรับข้อมูลเท่านั้น การส่งข้อมูลแบบนี้จะ
แตกต่างจาก Unicast มาก คือ ข้อมูลจะถูกส่งจากต้นทางเพียงแพ็กเก็ต (Packet) เดียวและจะถูกส่งต่อ
โดยตัวค้นหาเส้นทาง (Router) จนถึงกลุ่มเครือข่ายปลายทาง และจะส่งแพ็กเก็ต (Packet) ข้อมูลไปยัง
เครื่องในกลุ่มเฉพาะ (Multicast Group) ท่ีกําหนด โดยจะทําการคัดลอกแพ็กเก็ตข้อมูลแล้วส่งให้แก่
โหนดปลายทางทุกโหนดท่ีต้องการ 

โดย IPTV มีกระบวนการและข้ันตอนการรับชมจากต้นทางไปยังปลายทาง ดังแสดงในรูป 

 

ท้ังนี้ IPTV Last Mile (Access Network) วิธีในการเชื่อมต่อสามารถทําได้หลายรูปแบบ ไม่ว่า
จะเป็นการเชื่อมต่อผ่าน Fiber Optic  เชื่อมต่อผ่าน DSL เชื่อมต่อผ่าน Cable TV เชื่อมต่อผ่าน Satellite 
เชื่อมต่อผ่าน Wireless Broadband เชื่อมต่อผ่าน Internet Protocol 
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กิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอล (Digital Radio) 

สําหรับกิจการกระจายเสียง ในระบบปัจจุบันสัญญาณเสียงเป็นแบบอนาล็อกและเป็นแบบ
ดิจิตอล บีบอัดโดยใช้รูปแบบเช่น mp2 และส่งโดยใช้รูปแบบการปรับดิจิตอล จุดมุ่งหมายคือการเพ่ิมจํานวน
ของรายการวิทยุในคลื่นความถ่ีท่ีกําหนด โดยมีการปรับปรุงคุณภาพเสียง และขจัดปัญหาการรบกวนของคลื่น
ความถ่ี และเพ่ือลดการใช้พลังงานหรือจํานวนของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง  

ประมาณปี ค.ศ. 1995 ท่ีประชุมใหญ่ World Radio Communication Conference ได้มีมติ
ให้ประเทศต่างๆ ท่ัวโลกเปลี่ยนระบบการส่งวิทยุกระจายเสียงจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอลในปี ค.ศ. 
2015 สหภาพวิทยุโทรคมนาคมระหว่างประเทศได้ระบุให้ประเทศต่างๆ ท่ัวโลกยุติการส่งวิทยุกระจายเสียง
ระบบอนาล็อกท่ีออกอากาศปัจจุบันและออกอากาศในระบบดิจิตอลแทนในวันท่ี 17 มิถุนายน 2558 (17 
June 2015) 

โดยได้มีการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีการส่งวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลโดยองค์กร
ภาคเอกชนและรัฐบาลประเทศต่างๆ โดยมาตรฐานท่ีสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศให้การยอมรับ
สําหรับใช้ออกอากาศได้คือ 

• DAB/DAB+ (Digital Audio Broadcasting) 

• DRM (Digital Radio Mondial) 

• ISDB-TSB (Integrated Services Digital Broadcasting) ซ่ึงได้คิดค้นข้ึนเองโดยประเทศญ่ีปุ่น 

• IBOC (In-Band-On-Channel) ซ่ึงคิดค้นและพัฒนาโดย iBiquity ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีเกิดจากการรวมตัวกัน
ระหว่างผู้ผลิตเครื่องรับและผู้ดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้คิดค้นและ
พัฒนาเทคนิคการส่งวิทยุกระจายเสียงดิจิตอล 2 ระบบคือ 
- IBOC-AM สําหรับการออกอากาศแทนระบบ เอเอ็ม ในปัจจุบัน 
- IBOC-FM สําหรับการออกอากาศแทนระบบ เอฟเอ็ม ในปัจจุบัน ซ่ึงม่ีชื่อทางการว่า HD-Radio  

ท้ังระบบ IBOC-AM และ IBOC-FM (HD Radio) มีรูปแบบท่ีเหมือนกันคือส่งสัญญาณวิทยุแบบ
อนาล็อกและดิจิตอลท่ีเป็นรายการเดียวกันไปพร้อมกัน (Simulcast) เพ่ือให้ผู้รับฟังท่ีมีเครื่องรับวิทยุแบบ
อนาล็อกสามารถรับฟังได้ด้วยและสามารถออกอากาศเป็นแบบระบบดิจิตอลเต็มรูปแบบได้ 

DAB (Digital Audio Broadcasting) 

DAB (Digital Audio Broadcasting) คิดค้นและพัฒนาโดยสหภาพการกระจายเสียงและแพร่
ภาพแห่งยุโรป (European Broadcasting Union: EBU) ต้ังแต่ปี 2523 โดยมี Channel Bandwidth 1.5 
MHz – 1.75 MHz สามารถรองรับรายการวิทยุท่ีมีคุณภาพเสียงเทียบเท่า CD ได้ 4-6 รายการพร้อม Data 
Service และรูปภาพ 
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เนื่องจาก DAB มี Bandwidth กว้างมากจึงไม่สามารถออกอากาศแทนระบบ เอฟเอ็ม ปัจจุบัน
ได้ ความถ่ีท่ีส่ง DAB คือ VHF Band III หรือ L-Band (Satellite Broadcasting) 

• DAB ส่งออกอากาศด้วยระบบ MPEG 1 Layer II 

• DAB+ ส่งออกอากาศด้วยระบบ MPEG 4 – AAC 

DRM (Digital Radio Mondial)  

สหภาพการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งยุโรป (European Broadcasting Union: EBU) 
ร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเครื่องรับวิทยุ เครื่องส่งวิทยุ และ Chip Set ร่วมกันก่อต้ัง DRM Consortium ซ่ึงเป็น
องค์กรท่ีไม่แสวงหาผลกําไร ร่วมกันคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีการส่งวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลซ่ึงมี 2 
ระบบคือ DRM 30 และ DRM+ ซ่ึงให้เทคนิคการมอดูเลชั่น OFDM (Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing) เหมือนกัน 

DRM30 คือการส่งกระจายเสียงระบบดิจิตอลแทนระบบอนาล็อกในย่านความถ่ีต่างๆ คือ LF 
(Long Wave, 148.5KHz - 283.5KHz) เฉพาะทวีปยุโรป MF (526.5 KHz-1606.5 KHz) และ HF หรือ SW 
(2.3 MHz - 27MHz) โดย DRM30 สามารถเลือก Channel Bandwidth ได้หลายๆ ค่า อาทิเช่น 4.5 KHz - 
5 KHz สําหรับใช้ออกอากาศในย่านความถ่ีคลื่นสั้นหรือใช้ในย่านความถ่ี MW (AM) หรือ 9 KHz - 10 KHz 
และ 18 KHz – 20 KHz  

โดยปกติ DRM30 ได้ถูกออกแบบให้ส่งกระจายเสียงระบบดิจิตอลอย่างเดียว กล่าวคือถ้า
เครื่องส่งวิทยุ เอเอ็ม ถูกใช้ให้ออกอากาศในระบบดิจิตอลจะต้องหยุดออกอากาศ ระบบเอเอ็ม อนาล็อก แต่ถ้า
ต้องการให้ออกอากาศแบบ Simulcast ก็สามารถทําได้ โดยใช้เครื่องส่งเครื่องหนึ่งออกอากาศในระบบ
อนาล็อกและใช้เครื่องส่งอีกเครื่องหนึ่งออกอากาศในระบบดิจิตอล โดยให้เครื่องส่งท้ังสองเครื่องมีความถ่ี
ติดกัน 

DRM+ คือการส่งกระจายเสียงระบบดิจิตอลแทนระบบ เอฟเอ็ม กล่าวคือ DRM+ (DRM Plus) 
มี Bandwidth 100 KHz สามารถรองรับการส่งรายการวิทยุแบบ Surround Sound ท่ีมีคุณภาพเสียง
เทียบเท่า CD ได้ 4 รายการ ปกติ DRM+ ถูกออกแบบให้ส่งกระจายเสียงในระบบดิจิตอลแต่เพียงอย่างเดียว 

DRM+ สามารถส่งรายการแบบ Simulcast ได้โดยการใช้เครื่องส่ง 2 เครื่อง ส่งท่ีความถ่ีต่างกัน
ประมาณ 150 KHz โดยท่ีเครื่องส่งท้ัง 2 เครื่องไม่จําเป็นต้องออกอากาศท่ีเสาต้นเดียวกัน สามารถอยู่ห่างกัน
ได้แต่ออกรายการเดียวกันเครื่องรับจะมีปุ่มสวิทซ์เลือกสถานีได้เองอัตโนมัติ (Alternative Switching)  
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ในปัจจุบันได้มีการผลิต Chip Set สําหรับเครื่องรับวิทยุดิจิตอล DRM ออกมาแล้ว ใช้สําหรับ
ผลิตเครื่องรับวิทยุ DRM30 ซ่ึงสามารถรับฟังวิทยุดิจิตอลย่านความถ่ีวิทยุ MW (AM) และคลื่นสั้น 
(Shortwave) และ DRM+ ในย่านความถ่ีวิทยุ เอฟเอ็ม โดยราคาของเครื่องข้ึนอยู่กับปริมาณท่ีจําหน่าย 


