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รายงานการเข้าร่วมการประชุม DVB World Conference 
ระหว่างวันท่ี 10 – 12 มีนาคม 2557 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก 

 
1. สถานท่ีการจัดประชุม 

งานประชุมครั้งนี้ จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 10 – 12 มีนาคม 2557 ณ โรงแรม Intercontinental ณ 
กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก โดยสมาคมมาตรฐาน DVB (Digital Video Broadcasting) ซ่ึงเป็นงานประชุมใหญ่
ประจําปีของสมาคมฯ    

2. วัตถุประสงค์ของการประชุม 

การประชุมดังกล่าวจัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์และเนื้อหาหลักเก่ียวข้องกับมาตรฐาน และ
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ท้ังทางกิจการภาคพ้ืนดิน กิจการผ่านสาย
เคเบ้ิล และกิจการผ่านดาวเทียม เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมรับทราบถึงพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในกิจการ
กระจาเสียงและกิจการโทรทัศน์ ท่ีมีพลวัตสูงในปัจจุบัน นอกจากนั้นแล้วยังมีการนําเสนอแนวทางการเปลี่ยน
ผ่านสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของประเทศต่างๆ เพ่ือเป็น
บทเรียนกับประเทศต่างๆ รวมถึงมีการนําเสนอแนวโน้มกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และการให้
ข้อมูลด้านกิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ตลอดจนการหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเปลี่ยน
ผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลเพ่ือให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
กําหนดนโยบาย หน่วยงานกํากับดูแล ผู้บริหารต่างๆ เป็นต้น   
 

3. เนื้อหาสาระสําคัญของการประชุม 

การประชุมจัดข้ึน 3 วัน ระหว่างวันท่ี 10 – 12 มีนาคม 2557 โดยในแต่ละวันครอบคลุมเนื้อหา
ท่ีมีความสําคัญซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการนํามาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย เนื้อหาสาระสําคัญแต่ละวันสรุปได้
ดังนี้ 
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1.ทิศทางกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ในการประชุม DVB World 2014 ครั้งนี้ ได้มีหัวข้อท่ีกล่าวถึงทิศทางการพัฒนาของกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์อยู่หลายหัวข้อ ซ่ึงในแต่ละหัวข้อมีการคาดการณ์ถึงทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนฐาน ไม่ว่า
จะเป็นเทคโนโลยีของอุปกรณ์ประมวลผล (Chip set) หรือพัฒนาการของผู้บริโภคในประเทศต่างๆท่ีมีทิศ
ทางการเข้าถึงกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด รวมถึงประเด็นท่ีไม่
สามารถท่ีจะหลีกเลี่ยงได้ในทุกครั้งท่ีมีการกล่าวถึงทิศทางของอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์ คือ
ประเด็นเรื่องการหลอมรวมสื่อกับกิจการโทรคมนาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการอินเทอร์เน็ต  

ในหัวข้อแรกสุดของการประชุมในครั้งนี้ ผู้จัดงานได้เชิญ Dr.Richard Prodan ผู้บริหารด้านเทคโนโลยี จาก
บริษัท Broadcom ซ่ึงเป็นผู้พัฒนาและผู้ผลิตอุปกรณ์ประมวลผล หรือ Chip set ท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายใน
อุปกรณ์อิเลคทรอนิคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  

Dr.Richard Prodan ได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์การพัฒนาอุปกรณ์ประมวลผลท่ีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะในช่วง 40 ปีนับต้ังแต่มีการคิดค้นตัวนําสัญญาณ (Transistor) ท่ีถือได้ว่าเป็นชิ้นส่วนพ้ืนฐานของ
อุปกรณ์ประมวลผล โดยการพัฒนานั้นจะเป็นตัวนําสัญญาณดังกล่าวเป็นการพัฒนาโดยการลดขนาด และเพ่ิม
ความหนาแน่ของตัวนําสัญญาณในอุปกรณ์ประมวลผล ซ่ึงส่งผลให้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกท่ีใช้อุปกรณ์
ประมวลผลท้ังหลายมีขนาดเล็กลง และมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

การพัฒนาของอุปกรณ์ประมวลดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลสําหรับกิจการโทรทัศน์ เนื่องจากใน
กิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลนั้น อุปกรณ์ประมวลผลเป็นอุปกรณ์สําคัญในกระบวนการบีบอัดสัญญาณ 
(CODEC) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพการรับชมของประชาชน ตัวอย่างท่ีเห็นได้
ชัดของความสําคัญของกระบวนการบีบอัดสัญญาณคือการท่ีกิจการโทรทัศน์สามารถส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบ
ความละเอียดสูง (High Definition: HD) ได้นั้นก็เกิดจากการพัฒนากระบวนการบีบอัดสัญญาณท่ีดีข้ึน 

พัฒนาการของกระบวนการบีบสัญญาณนั้นมีความสอดคล้องกับพัฒนาการของตัวนําสัญญาณอย่างชัดเจน 
มาตรฐานการบีบอัดสัญญาณได้เริ่มมีการใช้งานมาตรฐานแรก คือ MPEG 2 (H.262) ท่ีมีการใช้งานเม่ือ ค.ศ.
1995 และด้วยการพัฒนาตัวนําสัญญาณให้มีขนาดเล็กลง ส่งผลความสามารถของอุปกรณ์ประมวลผลให้มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนทําให้ประสิทธิภาพการบีบอัดสัญญาณเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่าภายในระยะเพียง 10 ปี โดยได้มี
การออกมาตรฐานการบีบอัดสัญญาณอีกครั้งในปี ค.ศ.2005 คือ MPEG 4 (H.264) ซ่ึงส่งผลให้กิจการโทรทัศน์
สามารถส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบความคมชัดสูงได้ ในปี ค.ศ.2014 นี้เองท่ีได้มีการพัฒนามาตรฐานการบีบอัด
สัญญาณได้สูงข้ึนอีก โดยได้มีการกําหนดมาตรฐาน HEVC ท่ีสามารถทําให้กิจการโทรทัศน์สามารถส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ท่ีมีความละเอียดท่ีสูงกว่าแบบ High Definition ได้มากถึง 4 เท่า หรือท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปว่า 4K ท่ี
คาดว่าจะมีการให้บริการสู่ประชาชนได้จริงภายในปี ค.ศ.2015  จะเห็นได้ว่าการพัฒนาตัวนําสัญญาณนั้นส่งผล
กระทบโดยตรงต่อพัฒนาการของกิจการโทรทัศน์อย่างชัดเจน ดังนั้นปัจจุบันกลุ่มผู้ผลิตตัวนําสัญญาณได้
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พยายามวิจัยพัฒนาตัวนําสัญญาณให้มีขนาดเล็กลง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณ์ประมวลผลให้สูง เพ่ือให้
มาตรฐานการบีบอัดสัญญาณมีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึนตาม 

ประเด็นท่ีสําคัญต่อมาของทิศทางกิจการกระจายและกิจการโทรทัศน์ในการประชุมครั้งนี้ คือทิศทางของ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในกลุ่มประเทศยุโรป ซ่ึงบรรยายโดย Mr.Simon Fell ผู้อํานวยการด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของ สหภาพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ยุโรป (European Broadcasting Union: 
EBU) 

Mr.Simon Fell ได้ชี้ให้สถานภาพของคลื่นความถ่ีวิทยุท่ีเป็นทรัพยากรสําคัญในกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน ท่ี
ปัจจุบันมีสัดส่วนลดลง เนื่องจากมีความพยายามจากกลุ่มกิจการโทรคมนาคมท่ีดึงความถ่ีวิทยุท่ีเดิมเคยถูก
กําหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ให้กลายเป็นคลื่นความถ่ีวิทยุในกิจการโทรคมนาคม โดย
มุ่งเน้นในนําคลื่นความถ่ีดังกล่าวไปใช้สําหรับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีมีปริมาณการใช้งานสูงข้ึนเรื่อยๆ 

 

 

จากภาพข้างต้นจะเห็นว่าในปี ค.ศ.2006 ย่านความถ่ีวิทยุ UHF หรือในช่วง 470 MHz-862 MHz ได้ถูก
กําหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  ซ่ึงต่อมาในปี ค.ศ.2007 ในการประชุมใหญ่ของสหภาพ
โทรคมนาคม (International Telecommunication Union :ITU) ได้มีการกําหนดให้ย่านความถ่ี 790 MHz- 
862 MHz ให้ใช้เพ่ือกิจการโทรทัศน์เคลื่อนท่ี และต่อมาในปี ค.ศ.2012 ในการประชุมใหญ่ของ ITU อีกเช่นกัน
ได้มีการกําหนดให้ ย่านความถ่ี 694 MHz -790 MHz เป็นย่านความถ่ีท่ีสามารถใช้งานได้ร่วมกันระหว่าง
กิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จะเห็นได้ว่าตลอด 10 ปี ท่ีผ่านมากิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ได้สูญเสียทรัพยากรคลื่นความถ่ีไปจํานวนมาก ซ่ึงในการประชุมใหญ่ของ ITU ท่ีจะเกิดข้ึนใน
ปี ค.ศ.2015 ก็น่าเป็นท่ีจับตามองว่ากิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์จะสูญเสียทรัพยากรคลื่นความถ่ีวิทยุอีก
หรือไม่ 
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ข้อเท็จจริงในกลุ่มประเทศยุโรปชี้ให้เห็นได้ชัดว่ากิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินยังคงเป็นกิจการท่ีมีความสําคัญ 
และเป็นกิจการท่ีมีครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้งาน จากข้อมูลท่ีสํารวจในปี ค.ศ.2013 พบว่าครัวเรือนในกลุ่มประเทศ
ยุโรปมากถึงร้อยละ 46 เข้าถึงกิจการโทรทัศน์ผ่านระบบภาคพ้ืนดิน รองลงมาเป็นการเข้าถึงผ่านระบบสาย
เคเบ้ิล ระบบดาวเทียม และระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีสัดส่วนร้อยละ 31 ร้อยละ 23 และร้อยละ 6 ตามลําดับ 

 

หากพิจารณาจํานวนครัวเรือนแล้วพบว่าครัวเรือนมากถึง 120 ล้านครัวเรือน จากท้ังหมด 275 ล้านครัวเรือน 
ยังคงเข้าถึงกิจการโทรทัศน์ผ่านระบบภาคพ้ืนดินท่ีจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรคลื่นความถ่ีวิทยุ และหากพิจารณา
เจาะลึกลงเป็นรายประเทศ พบว่าประเทศอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี และกรีซ มีสัดส่วนของครัวเรือนท่ี
เข้าถึงกิจการโทรทัศน์ผ่านระบบภาคพ้ืนดินมากถึงกว่าร้อยละ 75  
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นอกจากข้อมูลจากฝั่งอุปสงค์ (Demand) ท่ีชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินแล้ว ข้อมูล
จากฝั่งอุปทาน (Supply) ยังเป็นการตอกย้ําความสําคัญ กล่าวคือในช่วงระยะเวลา 4 ปีท่ีผ่านมาจํานวนช่อง
รายการผ่านกิจการโทรทัศน์ภาพพ้ืนดินในกลุ่มประเทศยุโรปมีการเพ่ิมข้ึนมากถึง 4 เท่า จากจํานวนประมาณ 
500 ช่องรายการในเดือนสิงหาคม 2009 เป็น ประมาณ 2,000 ช่องรายการในเดือน ธันวาคม 2013  

 

 

อย่างไรก็ตามยังคงมีข้อโต้เถียงบางประการว่าความนิยมของการรับกิจการโทรทัศน์แบบท่ีผู้ชมไม่สามารถ
ควบคุมเวลาในการชมได้ (Linear) หรือกิจการโทรทัศน์ท่ัวไป ว่ามีความนิยมลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
ประชนชนหันไปนิยมรับชมกิจการโทรทัศน์แบบท่ีผู้ชมสามารถควบคุมเวลาในชมได้ (Non-Linear) อาทิ 
Youtube, Netflex, Apply TV เป็นต้น  ซ่ึงจากสํารวจข้อมูลในปี ค.ศ.2012 พบว่า สัดส่วนเวลาเฉลี่ยต่อวันท่ี
ประชาชนใช้ในการรับชมโทรทัศน์ในกิจการโทรทัศน์แบบ Linear นั้นยังคงมีสัดส่วนมากกว่าการรับชม
โทรทัศน์แบบ Non-Linear และได้มีการพยากรณ์ว่าในปี ค.ศ.2020 ประชาชนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 225 
นาทีต่อวันในการรับชมโทรทัศน์แบบ Linear และใช้ระยะเวลาประมาณ 40 นาทีต่อวันในการรับโทรทัศน์แบบ 
Non-Linear 
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โดยสรุปแล้วกิจการโทรทัศน์ระบบภาคพ้ืนดินยังคงเป็นกิจการท่ีมีความสําคัญ และเป็นช่องทางหลักของ
ประชาชนในกลุ่มประเทศยุโรปในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ดังนั้นในการประชุมใหญ่ของ ITU ในปี ค.ศ.2015 
นี้ EBU มีความจําเป็นท่ีจะต้องสะท้อนความสําคัญดังกล่าว เพ่ือยืนยันถึงความจําเป็นท่ีจะต้องใช้คลื่นความถ่ี
วิทยุย่าน UHF ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ทิศทางอุตสาหกรรมกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือการหลอมรวมกับ
กิจการโทรคมนาคม ซ่ึงในประเด็นนี้ผู้จัดงานได้เชิญ Mr. Nicolas Moulin-Fournier ผู้อํานวยการด้านกิจการ
โทรทัศน์ของ Eutelsat มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย 

Mr.Nicolas Moulin-Fournier ได้ชี้ให้เห็นว่าลําพังโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนั้น ไม่สามารถรองรับการ
ให้บริการโทรทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากข้อจํากัดเรื่องของคุณภาพของการให้บริการ และความ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีการให้บริการ หรือการท่ีประชาชนเข้าถึงแต่โครงข่ายโทรทัศน์เพียงโครงข่ายเดียวก็อาจจะทํา
ให้ประชาชนขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือบริการเสริมอ่ืนท่ีจะทําให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่าน
กิจการโทรทัศน์มีประสิทธิภาพสูงข้ึน ดังนั้นแนวโน้มของกิจการโทรทัศน์ในอนาคต คือการท่ีประชาชนจะต้อง
สามารถเข้าถึงได้ท้ังโครงข่ายโทรทัศน์และโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (Hybrid Solutions) ซ่ึงจะเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากท้ังสองโครงข่าย 
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ในปัจจุบัน Hybrid Solutions กําลังเป็นท่ีท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลาย ซ่ึงผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในหลาย
ประเทศ ก็ได้เริ่มเข้ามาเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของตนเองหรือใช้
โครงข่ายโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม  
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Hybrid Solutions ทําให้ผู้ใช้บริการสามารถท่ีจะเข้าถึงบริการโทรทัศน์พร้อมข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เพ่ิมเติม 
นอกจากนั้นแล้วด้วยความสามารถท่ีบริการโทรทัศน์สามารถเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ทําให้ผู้ให้บริการ
สามารถท่ีจะพัฒนาโปรแกรมอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
โทรทัศน์ได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการผังรายการ การอัดรายการล่วงหน้า เป็นต้น 
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2.HEVC in DVB โดย Ken McCann จาก Zetacast  

High Efficiency Video Coding (HEVC) หรือ การเข้ารหัสวิดีทัศน์แบบประสิทธิภาพสูง 

ทุกๆ สิบปีเหมือนว่าเราจะได้มาตรฐานการเข้ารหัสวิดีทัศน์ตระกูลใหม่ซ่ึงให้ประสิทธิภาพในการบีบอัดสัญญาณ
เป็นสองเท่าของมาตรฐานก่อนหน้า โดยกลางปี ๑๙๙๐ มีมาตรฐาน MPEG-2 ต่อมากลางปี 2000 ก็ออก
มาตรฐาน H.264/AVC และ กลางปี 2010 มีมาตรฐาน HEVC 

 

มาตรฐานการเข้ารหัสหลักเป็นผลจากการทํางานร่วมกันระหว่าง ๒ องค์กรหลักได้แก่ 

• ISO/IEC Moving Picture Experts Group (MPEG) 

• ITU-T Video Coding Experts Group (VCEG) 

• ภายหลังเป็นการดําเนินการร่วมกันในนาม Joint Collaborative Team on Video Coding 
(JCT-VC) 

มาตรฐานรุ่นแรกของ HEVC สําเร็จในเดือน มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๓ และได้รับการตีพิมพ์ ดังนี้ 

• ตีพิมพ์โดย ISO/IEC ในเอกสาร ISO/IEC 23008-2 (MPEG-H Part 2) 

• ตีพิมพ์โดย ITU-T ในเอกสาร ITU-T มาตรฐาน H.265 

 สถาปัตยกรรมการเข้ารหัสสําหรับมาตรฐาน HEVC เป็น ดังนี้ 

   

 ท้ังนี้ สามารถเปรียบเทียบระหว่างมาตรฐาน HEVC และ H.264/AVC ได้ ดังนี้ 
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 การวัดประสิทธิภาพของมาตรฐานการเข้ารหัส HEVC สามารถดําเนินการได้ ๒ แนวทาง ดังนี้ 

• การวัดแบบภววิสัย (Objective Measurement)  
o วัดจากค่า Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR)  
o เป็นวิธีท่ีสามารถวัดได้ง่ายและเร็ว โดยผลลัพธ์จะบ่งชี้ถึงคุณภาพจริง 

• การประเมินแบบอัตตวิสัย (Formal Subjective Evaluation) 
o ประเมินโดย Mean Opinion Score (MOS) 
o มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลามากในการประเมิน 

ท้ังนี้ ปัจจุบัน  JCT-VC กําลังดําเนินการประเมินแบบอัตตวิสัย (Subjective Evaluation) สําหรับ 
BBC, FUB, และ UWS โดยเปรียบเทียบระหว่าง HEVC และ H.264/AVC ท่ีความละเอียด ๔ ระดับ ได้แก่ 
480p, 720p, 1080p, และ 2160p (4K)  

ผลของการประเมินแบบ Objective Measurement โดย BBC แสดงให้เห็นว่าท่ี Bit Rate เท่ากัน 
HEVC จะมีค่า Peak Signal to Noise Ratio ท่ีสูงกว่า หรือ หมายถึง AVC ต้องการ bit rate  ท่ีสูงกว่า 
HEVC ท่ีระดับ Peak Signal to Noise Ratio ท่ีเท่ากัน 

 

ผลของการประเมินแบบ Subjective Measurement โดย BBC แสดงให้เห็นว่าท่ี Bit Rate เท่ากัน 
HEVC จะมีค่า Mean Opinion Score (MOS) ท่ีสูงกว่า หรือ หมายถึง AVC ต้องการ bit rate มากกว่า 
HEVC เพ่ือให้ได้คุณภาพท่ีระดับ MOS ท่ีเท่ากัน 
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มาตรฐาน DVB ๒ ฉบับกําลังถูกปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมมาตรฐาน HEVC ได้แก่ 

• TS 101 154 
o Video and audio coding in broadcasting applications based on MPEG-2 

Transport Stream 
o รวมท้ัง HEVC สําหรับ  

� HDTV ท่ีความละเอียดสูงถึง 1080p ท่ี 50/60 frames per second 
� UHD-1 phase 1 ท่ีความละเอียดสูงถึง 2160p ท่ี 50/60 frames per 

second 

สรุประยะเวลาดําเนินการสําหรับมาตรฐาน video codec ได้ ดังนี้ 

  

• TS 102 154 
o Video and audio coding in contribution and primary distribution 

applications 
o DVB วางแผนท่ีจะเพ่ิม HEVC เข้าสู่มาตรฐานสําหรับการเข้ารหัสสําหรับระบบ วีดิ

ทัศน์ และเสียง ในการประยุกต์ใช้งานท่ีเก่ียวข้องกับ Contribution and Primary 
Distribution 
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แนวโน้มความต้องการ bit rate ท่ีลดลงสําหรับการพัฒนาของเทคโนโลยีการบีบอัดสัญญาณสามารถ
แสดงได้ดังภาพ 

 

สรุป 

• เทคโนโลยีการบีบอัดสัญญาณ HEVC ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกับ MPEG-4 หรือ 
H.264/AVC โดยสามารถใช้ bit-rate ลดลงครึ่งหนึ่งของเทคโนโลยี MPEG-4 และออกเป็น
มาตรฐานหลังจาก MPEG-4 ๑๐ ปี 

• DVB กําลังดําเนินการรวมเอา HEVC เข้าเป็นมาตรฐานของ DVB โดยพิจารณาสําหรับการ
แสดงผลแบบความคมชัดสูง (HDTV) และ การแสดงผลแบบความคมชัดสูงยิ่ง (UHDTV) 
นอกจากนี้ยังพิจารณา HEVC Amendment 1 สําหรับ Contribution services ด้วย 
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3. Switching to HEVC โดย Tom Morrod จาก HIS Electronics & Media 

• HEVC หรือ High Efficiency Video Codec เป็นมาตรฐานการบีบอัดสัญญาณยุคหน้า สําหรับ
คุณภาพสัญญาณท่ีสูงข้ึน โดยใช้ bit rate ท่ีลดลง 

• HEVC มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดกับ Ultra High Definition (UHD) หรือ การแสดงผลความละเอียด
สูงยิ่งและการส่งสัญญาณวิดีทัศน์ไปยัง multiscreen devices 

• คาดว่าจะมีอุปกรณ์ท่ีรองรับ HEVC วางจําหน่ายต้ังแต่ปี ค.ศ. 2014 เป็นต้นไป 

• คาดว่าจอแสดงผลแบบความละเอียดสูงยิ่ง หรือ UHD จะมีการเติบโตเร็วกว่า HD 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีการบีบอัดสัญญาณ HEVC สามารถพิจารณาได้ ๒ มุม คือ 

1. มุมของผู้ส่งรายการ หรือ Content Distributor 

• จะพิจารณาว่ามีผู้รับชมมากน้อยแค่ไหนท่ีสามารถรับสัญญาณท่ีมีการเข้ารหัสแบบ HEVC ได้ 

• จะพิจารณาว่าต้องเพ่ิมต้นทุนมากน้อยแค่ไหนในการออกอากาศด้วยมาตรฐาน HEVC 
2. มุมของผู้ผลิตอุปกรณ์ภาครับ 

• อุปกรณ์ภาครับจะมีราคาเพ่ิมเติมเท่าไหร่หากรองรับมาตรฐาน HEVC 

• ผู้บริโภคให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนกับ HEVC หรือได้ประโยชน์จากการเข้าถึงเนื้อหาท่ี
เข้ารหัสด้วยเทคโนโลยี HEVC มากน้อยแค่ไหน 

หากพิจารณาจากต้นน้ําของห่วงโซ่สําหรับผู้บริโภค ได้แก่ chipset ท่ีรองรับ HEVC/4K มีแนวโน้มราคาลดลง
เรื่อยๆ  
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ประกอบกับอุปกรณ์ท่ีมีความต้องเทคโนโลยี HEVC กําลังได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนอย่างสูง ไม่ว่าจะเป็น 
smartphones tablets smart TVs หรือ set-top boxes เป็นต้น 

 

นอกจากนี้ ยังมีสถิติท่ีแสดงว่าผู้บริโภคในทวีปยุโรปและอเมริกามีอุปกรณ์ท่ีรองรับ IP video เฉลี่ยท่ีประมาณ 
๒-๓ เครื่องต่อคน 
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ดังนั้น ในอนาคตนับต้ังแต่ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ เป็นต้นไป chipset ในอุปกรณ์สื่อสารใหม่ๆ กว่าหนึ่งพันล้านชิ้นต่อปี
จะใช้เพ่ือรองรับ video streaming ซ่ึงหมายถึงต้องรองรับเทคโนโลยีการบีบอัด HEVC 

 

สําหรับธุรกิจทีวีบอกรับสมาชิก (Subscription) ถือว่ามีส่วนสําคัญในการผลักดันเนื้อหาวิดีทัศน์ท่ีมีคุณภาพสูง 
หรือ Premium video content โดยมีการเพ่ิมบริการท้ังในลักษณะสั่งเนื้อหารายการท่ีต้องการดูตามความ
ต้องการของลูกค้า (Transactional) และ ลักษณะบริการแบบควบรวม (Bundled) ซ่ึงมีปริมาณผู้ใช้บริการ
เพ่ิมสูงข้ึนทุกปี 

 

HEVC เป็นเทคโนโลยีการเข้ารหัสเพ่ือบีบอัดสัญญาณทําให้มีความต้องการ bit rate น้อยลง โดยมีเทคโนโลยี
การแสดงผลของภาพท่ีมีความละเอียดสูงยิ่ง หรือ เทคโนโลยี UHD (Ultra High Definition) เป็นตัวขับเคลื่อน 
เนื่องจากการแสดงผลวิดีทัศน์ท่ีมีความละเอียดสูงยิ่งมีความต้องการ bit rate ท่ีสูงข้ึนคิดเป็น ๔ เท่าของ HD 
จึงจําเป็นต้องมีเทคโนโลยีการบีบอัดสัญญาณท่ีดีกว่าเพ่ือลดปริมาณ bit rate ลง 
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ปัจจุบันราคาของอุปกรณ์ท่ีรองรับ HD ท้ัง TVs และ set-top boxes ลดลงเรื่อยๆ และ มีความต้องการ
อุปกรณ์ใหม่ท่ีมีคุณภาพสูงกว่า (Premium Tier) ต้ังแต่ปี ๒๐๑๐ 

 

อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์ว่าการแพร่หลายของ UHD TV จะอยู่ในอัตราท่ีต่ํากว่า HD TV  
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สําหรับ Roadmap ของการเริ่มใช้งาน HEVC จะเริ่มจากปี ๒๐๑๒ โดยมีการจําหน่าย UHD TV ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และปี ๑๐๑๔ เริ่มมีการติดต้ัง Set-top boxes ท่ีรองรับ UHD สําหรับ โทรทัศน์แบบบอกรับ
เป็นสมาชิก และคาดว่าจะมีการใช้งาน UHD ในเชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลายในปี ๒๐๒๓ 
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4.What does Ultra HD need to succeed? โดย Ian Trow จาก Harmonic 

จากผลการสํารวจและวิจัยของบริษัท Strategy Analytics พบว่า มากกว่าครึ่งของประชาชนในยุโรปมี
แนวโน้มท่ีจะซ้ืออุปกรณ์ท่ีรองรับเทคโนโลยี UltraHD ในอีก ๒ ปีข้างหน้า 

 

4K คือ อะไร 

คือ การแสดงผลภาพท่ีมีความละเอียดของจอภาพขนาด 4096H x 2160 v ซ่ึงเท่ากับ 8,847,360 pixels หรือ 
คิดเป็น ๔ เท่าของจํานวน pixels ของ HDTV ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบได้ตามภาพข้างล่าง 

 

ขนาดของ frame Rate ท่ี 24 Hz ไม่เพียงพอสําหรับ Ultra HD ส่วนค่า Frame Rate mน่าจะเพียงพอ
สําหรับ Ultra HD คือ 100/120 Hz 

สําหรับหัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ของผู้รับชม (Consumer Interface) สําหรับ Ultra HD ก็ยังไม่ได้มีการกําหนดเป็น
มาตรฐานท่ีชัดเจน ปัจจุบันมีหัวเชื่อมต่อหลายแบบ เช่น Display Port ซ่ึงยังไม่สามารถรองรับความคมชัด
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ระดับ 4K ได้อย่างแท้จริง สําหรับหัวต่อ HDBT มีความใกล้เคียงกับ HDMI ส่วนหัวต่อ HDMI รองรับท้ัง Ultra 
HD และ 4K ท่ี Frame Rate 50/60 frame per second 

 

หัวเชื่อมต่อสัญญาณสําหรับอุปกรณ์ของทางด้านผู้ผลิตเนื้อหาเองก็ยังไม่มีมาตรฐานใดท่ีดีเพียงพอท่ีจะรองรับ
การรับส่งสัญญาณแบบ Ultra HD ได้ ท้ังนี้ ปัจจุบันมีมาตรฐานหัวต่อสําหรับอุปกรณ์ของภาคผู้ผลิตรายการท้ัง 
Quad 3G SDI และ Quad HDMI ก็ยังไม่มีคุณภาพเพียงพอท่ีจะรองรับรายการ Ultra HD ได้ 

 

 

ข้ันตอนกระบวนการ (Workflow) สําหรับ Ultra HD มี ดังนี้ 
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ท้ังนี้ ยังมีประเด็นท่ีต้องคํานึงถึง ท้ังในเรื่องของ Infrastructure และ Workflow สําหรับ Infrastructure ต้อง
คํานึงถึงขนาดของความสามารถในการเชื่อมต่อข้อมูล หรือ Interface Bandwidths (หัวต่อ Quad SDI vs. 
Ethernet) รวมท้ัง กระบวนการจัดเก็บข้อมูลหรือโครงข่ายสารสนเทศ (IT Infrastructure) สําหรับ 
Workflow จะต้องคํานึงถึงรูปแบบและขนาดของไฟล์เฉดสี วิธีการส่งข้อมูล เป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลงจาก HD ไปสู่ Ultra HD สามารถเปรียบเทียบได้ ดังนี้ 
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5. 8K Super Hi-Vision Update โดย Yoshiaki Shishikui จาก NHK 

NHK ได้พัฒนา Ultra-HDTV เรียกว่า Super Hi-Vision (SHV) ซ่ึงนับว่าเป็นสุดยอดเทคโนโลยีของโทรทัศน์ ๒ 
มิติ (2D-TV) โดยมีความละเอียดภาพขนาด 33 Megapixels (8K x 4K ) และมีระบบเสียง 22.2 
Multichannel โดยเป็นระบบเสียงแบบ ๓ มิติ ดังภาพข้างล่าง 

   

พารามิเตอร์พ้ืนฐานของระบบ SHV ถูกพัฒนาจากการวิจัยเก่ียวกับการรับรู้ด้านภาพและเสียงของมนุษย์ ใน
ส่วนของการมองเห็นใช้หลักการเพ่ิมมุมมองให้กว้างข้ึนเพ่ือให้ความรู้สึกเสมือนอยู่ในนั้น หรือ “Sense of 
being there” และใช้หลักการเพ่ิมความละเอียดของภาพ เพ่ือให้เกิดความรู้สึกเสมือนจริง หรือ “Sense of 
realness” 

  

เปรียบเทียบการแสดงผลภาพระหว่าง HDTV และ SHV 

 

เป้าหมายเริ่มต้นของ SHV คือ  

• เพ่ือเริ่มการทดลองออกอากาศผ่านกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในปี ๒๐๒๐ โดยใช้ย่านความถ่ีวิทยุ 
21 GHz  
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• เพ่ือพัฒนาระบบโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินสําหรับบริการ SHV ในอนาคตภายหลังปี ๒๐๒๐ 

• จัดทํามาตรฐานเทคโนโลยีเป็นข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศในปี ๒๐๒๐ 
หรือ ITU-R BT. 2020 โดยมีคุณสมบัติท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 

 

การดําเนินการท่ีเก่ียวข้อง 

• ๒๐๑๒ ก.ค.-ส.ค. : ออกอากาศให้สาธารณะรับชมในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกปี ๒๐๑๒ ท่ีกรุง
ลอนดอน 

• ๒๐๑๒ พ.ย. : กระทรวงการสื่อสารและความสัมพันธ์ภายใน (Ministry of Internal Affairs 
and Communications, MIC) ต้ังกลุ่มศึกษาเรื่อง “Advancement on Broadcasting 
Services” 

• ๒๐๑๓ พ.ค. :  
o กลุ่มศึกษาได้จัดทํา  Roadmap โดยคาดว่าปี ๒๐๑๖ จะมีการทดลองออกอากาศใน

งานในมหกรรมโอลิมปิกท่ีกรุง ริโอ เดอ จาเนโร และคาดว่าปี ๒๐๒๐ จะสามารถ
ให้บริการ UHDTV 4K/8K ในเชิงพาณิชย์ได้ 

 
o จัดต้ัง Next generation Telecvision and Broadcasting promotion Forum : 

Next TV-F 
o เริ่มพิจารณามาตรฐานโดย ARIB 
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o เริ่มพิจารณาเง่ือนไขสําหรับมาตรฐานโดย Broadcasting System Committee, 
Informationand Communications Council of MIC 

เทคโนโลยีการบีบอัดสัญญาณท่ีใช้สําหรับ SHV ได้แก่ MPEG-H HEVC/H.265  

• Input 7680 x 4320 

• Frame Rate 60 Hz, 4:2:0 

• Color Depth : 10 bit 

• Bit Rate ก่อนบีบอัดสัญญาณ : 30 Gbps 

• Bit Rate หลังบีบอัดสัญญาณ : < 85 Mbps 

การทดลองออกอากาศกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินด้วยเทคโนโลยี 8K SHV ในเดือน ม.ค. ปี ๒๐๑๔ ในย่าน
ความถ่ีวิทยุ UHF ช่อง ๔๖ โดยใช้เทคโนโลยีสายอากาศแบบ Multiple Input Multiple Output (MIMO) 
ร่วมกับการ Modulate สัญญาณท่ี 4096 QAM ซ่ึงสามารถออกอากาศได้ไกลถึง ๒๗ ก.ม. 
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6.ความคืบหน้าการให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ของสิงคโปร์ (Update on Digital TV 
in Singapore) 

ประเทศสิงคโปร์เริ่มการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนในระบบดิจิตอล โดยทํา
การทดลองทดสอบการรับส่งสัญญาณครั้งแรกในปี 2009 โดยเลือกใช้ มาตรฐาน DVB-T ต่อมาในปี 2011 ได้
เริ่มทดลองทดสอบการรับส่งสัญญาณ มาตรฐาน DVB-T2 และในปี 2013 ประเทศสิงคโปร์ ได้ออกอากาศ
บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลด้วยมาตรฐาน DVB-T2 และรัฐบาลได้มีกําหนดการยุติการ
ออกอากาศโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกในช่วงปี 2015 – 2020 ตามข้อตกลงของกลุ่มประเทศอาเซียน 

การขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลและการให้บริการ 

การเริ่มให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของสิงคโปร์ในปี 2013  โดยการติดต้ังสถานีหลักจํานวน 1 
สถานี เริ่มให้บริการโทรทัศน์ความคมชัดปกติ (SD)  3 ช่องรายการ และ ให้บริการโทรทัศน์ความคมชัดสูง 
(HD) 4 ช่องรายการ โดยสิงคโปร์จะใช้เวลา 3 ปี คือ ปี 2013 – 2016 ในการขยายโครงข่ายซ่ึงประกอบด้วย
สถานีเสริมอีก 20 สถานี โดยในปี 2016 จะปรับช่องรายการท้ังหมด เป็นแบบความคมชัดสูง (HD) ซ่ึงจะทําให้
สิงคโปร์มีช่องรายการท้ังหมด 7 รายการเป็นช่อง HD ท้ังหมด โดยมีผู้ให้บริการโครงข่ายและบริการโทรทัศน์ 1 
ราย (Media Corp)  พ้ืนท่ีบริการครอบคลุมครัวเรือน 98% โดยสถานีเสริมจํานวน 20 สถานีจะช่วยให้
ประชาชนจะสามารถรับสัญญาณด้วยเสาอากาศแบบ Indoor ได้  ซ่ึงคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี 
หลังจากติดต้ังในการปรับโครงข่ายให้สามารถบริการได้สมบูรณ์ 
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การสนับสนุนประชาชนในการเปล่ียนผ่าน 

รัฐบาลสิงคโปร์จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผ่านแก่ประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อย จํานวน 
170,000 ครัวเรือน จากจํานวนครัวเรือนท้ังหมดประมาณ 1,150,000 ครัวเรือน 

นอกจากนั้น รัฐบาลกําหนดให้มีการนําช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ท้ังหมด 7 
ช่องรายการ ซ่ึงเป็นบริการท่ัวไปแบบ Free To Air ไปออกอากาศผ่านโครงข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
ท้ังระบบเคเบิลและระบบดาวเทียมด้วย   ดังนั้นประชาชนท่ีใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกอยู่สามารถ
รับชมรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ด้วย 

ปัจจุบันในสิงคโปร์มีเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล และ Set Top Box จําหน่ายในตลาดค้าปลีกจาก
ผู้ผลิตหลักในตลาด 4 ราย ได้แก่ Sony Samsung LG Panasonic และ Skycom (STB) จํานวนรวม 58 รุ่น 
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การประชาสัมพันธ์การเปล่ียนผ่าน 

 Media Develelopment Authority (MDA) ซ่ึงเป็นหน่วยงานกํากับดูแลกิจการสื่อของสิงคโปร์ และ 
Media Corp ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  ได้ร่วมกัน
ดําเนินการประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่าน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

  

- จัดทําแผ่นพับเก่ียวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล แจกประชาชนตามร้านค้า ปลีก 
- จัดทําข้อมูลและคําถาม-ตอบเก่ียวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
- จัดให้มีสติกเกอร์ Digital TV Raedy สําหรับติดเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ท่ีจําหน่ายใน

ท้องตลาด 
- จัดให้มีการช่วยเหลือประชาชนระดับครัวเรือนในการเปลี่ยนผ่านฯ  
- จัดให้มีมาตรการการช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 

ท้ังนี้ในปี 2014 MDA และ Media Corp มีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ คือ 

- บรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนในระดับรากหญ้า ตามพ้ืนท่ีท่ีสอดคล้องกับการขยายโครงข่าย 
- จัดประชุมสัมมนา สาธิตการใช้ Set Top Box แก่กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ 
- จัด Roadshow ตามพ้ืนท่ีสําคัญของชุมชนต่างๆ 
- จัดทําโปส์เตอร์สําหรับติดตามศาลากลางชุมชนต่างๆ 
- จัดส่งแผ่นพับเผยแพร่ให้ความรู้ไปยังทุกครัวเรือน 
- จัดทําเอกสารแถลงข่าว  คําถาม-คําตอบ และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ 
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7.โทรทัศน์ดิจิตอลในสาธารณะรัฐเชคและการพัฒนาในอนาคต (Digital TV and its Future 
Development in the Czech Republic) 
 
สภาพกิจการโทรทัศน์ดิจิตอลของสาธารณรัฐเช็ก 

สาธารณะรัฐเช็ก มีประชากร 10.6 ล้านคน มีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 4.375 ล้าน ครัวเรือน โดยเป็น
ครัวเรือนท่ีมีเครื่องรับโทรทัศน์จํานวน 4.2 ล้านครัวเรือน เริ่มให้ทดลองโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดิน
ระบบ DVB-T ครั้งแรก เม่ือเดือนพฤษภาคม 2000  และเริ่มออกอากาศโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพ้ืนดินระบบ 
DVB-T และใช้มาตรฐานการบีบอัดสัญญาณแบบ MPEG2/MPEG4 อย่างเป็นทางการต้ังแต่เดือนตุลาคม 2005 
และได้ยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกแล้วเม่ือ เดือนพฤศจิกายน 2011 

ปัจจุบันมีผู้ให้บริการโครงข่ายในระดับชาติจํานวน 4 ราย และโครงข่ายระดับภูมิภาคจํานวน 2 ราย 
โดยมีผู้ให้บริการหลักคือ České radiokomunikace และ Digital Broadcasting Ltd. ออกอากาศด้วยระบบ 
DVB-T โดยโครงข่ายได้รับการออกแบบสําหรับให้ประชาชนรับสัญญาณด้วยเสาอากาศแบบก้างปลา 

ในส่วนของรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประกอบไปด้วย ประเภทบริการสาธารณะ
จํานวน 6 รายการ (รวมถึงบริการวิทยุกระจายเสียงผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล จํานวน 
8 รายการ) ประเภทบริการทางธุรกิจ 18 รายการ ขณะท่ีปัจจุบันกําลังอยู่ในระหว่างการทดลองทดสอบ
มาตรฐานระบบ DVB-T2 โดยการทดลองออกอากาศบริการโทรทัศน์แบบความคมชัด 

จากประสบการณ์การรับฟังรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของในสาธารณะเชคกว่า 10 ปี ประชาชนมี
ความพึงพอใจกับการรับชมรายการท่ีมีความหลากหลายกว่า 30 ช่องรายการ อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมาจะมีข้อ
ติดขัดในเรื่องการสลับเปลี่ยนหมายเลขช่อง  ระดับความดังของช่องรายการท่ีแตกต่างกัน ปัญหาแบนด์วิธด์ท่ี
จํากัดในการให้บริการ OTT  และการให้บริการเสริมต่างประเภท Hybrid Broadband Broadcast TV 
 
แนวทางการบริหารจัดการคล่ืนความถ่ี Digital Dividend 

Czech Telecommunication Office (CTO) ซ่ึงเป็นหน่วยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมและ
กิจการโทรทัศน์ของ สาธารณะรัฐเชค ซ่ึงเพ่ิงเสร็จสิ้นการจัดประมูลคลื่นความถ่ีย่าน 800 Mhz สําหรับใช้ใน
กิจการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี  ได้จัดทําข้อเสนอยุทธศาสตร์การบริการจัดการคลื่นความถ่ี โดยการนําย่านความถ่ี 
700 MHz มาใช้งานในกิจการโทรคมนาคม โดยได้จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซ่ึงถือว่าเป็น
ประเด็นสําคัญท่ีมีการถกเถียงโดยข้อเสนอดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 
ท้ังนี้ในส่วนผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว เนื่องจากสาธารณะรัฐเชค จะต้องมีการ
เปลี่ยนผ่านอีกครั้ง จากโทรทัศน์ดิจิตอลระบบ DVB-T ไปสู่ระบบ DVB-T2 ดังนี้จึงควรมีการศึกษาความ
ต้องการใช้คลื่นความถ่ีในการเปลี่ยนผ่านนี้ด้วย ในการพิจารณาประเด็นการใช้งานคลื่นความถ่ีย่าน 700 MHz
ปัจจุบันจึงได้ข้อสรุปว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแผนคลื่นความถ่ีย่าน UHF จนกว่าจะถึงปี 2025 
 
การทดลองทดสอบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลระบบ DVB-T2 และบริการแบบความคมชัดสูงย่ิง 
(UHD) 

สาธารณะรัฐเชคได้เริ่มการทดลงทดสอบการทดลองการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล มาตรฐาน DVB-T2  ระยะแรกในพ้ืนท่ีบริเวณรอบๆ กรุงปราก โดย České radikomunikace ซ่ึงผู้
ให้บริการโครงข่ายซ่ึงมีแผนท่ีจะเปิดให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 
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ในระยะท่ีสอง สาธารณะรัฐได้เริ่มการทดลองทดสอบการให้บริการโทรทัศน์แบบความคมชัดสูงยิ่ง 
(UHD)  โดยใช้เทคโนโลยีการบีบอัดสัญญาณ HEVC compression โดยความร่วมมือของ Czech 
Television, České radiokomunikace, RTVS Slovakia และผู้ผลิตอุปกรณ์ต่างๆ  ด้วยระดับคุณภาพ HD 
1080p50 

ท้ังนี้ในการเปลี่ยนผ่านจากระบบ DVB-T ไปสู่ DVB-T2 จะมีการพิจารณาไปเปลี่ยนไปใช้ระบบการบีบ
อัดสัญญาณจาก MPEG2/MPEG 4 ไปเป็น HEVC ด้วยในเวลาเดียวกัน 
 
การให้บริการ HbbTV 
 ผู้ประกอบการโทรทัศน์ในสาธารณะเชคเริ่มให้บริการ HbbTV เม่ือเดือนพฤษภาคม 2012 โดยนเวลา
นั้นมีบริการประยุกต์ 2 บริการ และปัจจุบันได้พัฒนาเพ่ิมข้ึนเป็น 6 บริการ คือ  

- Teletext 
- Advance EPG with video trailer 
- Video Archive 
- Headline ticker, Educational dance application 
- Ski resort information  
- Application เฉพาะสําหรับการแข่งกีฬารายการสําคัญแต่ละครั้ง 

 
บริการโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพ้ืนดินในสาธารณะรัฐเชคเป็นบริการโทรทัศน์ท่ีให้บริการเป็นการท่ัวไป 

และเป็นระบบท่ีสําคัญท่ีสุดมีพ้ืนท่ีการให้บริการท่ัวประเทศ   ปัจจุบันออกอากาศตามมาตรฐาน DVB-T ซ่ึงมี
ปัญหาท่ีต้องแก้ไขอยู่ในเรื่องของการสลับช่องรายการ  ระดับความดัง และการให้บริการ OTT .สําหรับการ
เปลี่ยนจากระบบ DVB-T ไปเป็น DVB-T2 ยังไม่มีแผนการเปลี่ยนผ่าน และยังไม่มีการพิจารณาประเด็นการ
การใช้งานคลื่นความถ่ีช่วง 700 MHz  
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8.การก้าวผ่านยุค HD (Beyond HD) 

สถานะของโทรทัศน์แบบความคมชัดสูง (HDTV) และ โทรทัศน์แบบ 3 มิติ (3DTV) ในประเทศเยอรมัน 
 หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกมาเป็นระบบดิจิตอล
ท่ีมีมาตรฐานความคมชัดแบบปกติ (SDTV) รวมไปถึงระบบเสียงแบบ surround และได้กลายมาเป็นเสมือน
มาตรฐานข้ันพ้ืนฐานของประเทศเยอรมันซ่ึงอยู่บนหลาย platform ท้ังระบบดาวเทียม เคเบิล และ IPTV 
หลังจากนั้นได้เริ่มมีการเปลี่ยนมาเป็นระบบ HDTV โดยเริ่มท่ีระบบดาวเทียมก่อน และมีการเพ่ิมจํานวนช่อง
และรายการโทรทัศน์ท่ีเป็นระบบ HD ท้ังบนระบบดาวเทียมและ IPTV  ซ่ึงผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจเริ่มมี
การออกอากาศระบบ HD ในช่วงปี 2005-2008 ส่วนผู้ให้บริการช่องรายการสาธารณะนั้นได้เริ่มทดลอง
ออกอากาศช่อง HD ในปี 2010 และไม่ก่ีเดือนต่อมาได้เริ่มออกอากาศระบบ HD อย่างเป็นทางการ 
 สําหรับ 3DTV นั้นเริ่มเป็นท่ีรู้จักในประเทศเยอรมันเม่ือปี 2010 โดยให้บริการท้ังผ่านดาวเทียม (DVB-
S2) ,ผ่าน DSL (IPTV) และเคเบิล 

โทรทัศน์แบบความคมชัดสูง (HDTV) 
 ในระหว่างปี 2008 จนถึงปี 2014 มีช่องรายการในระบบ HD เพ่ิมมากข้ึนจาก 4 ช่องรายการ เป็น 
122 ช่องรายการ รวมท้ังเม่ือสิ้นปี 2013 มียอดขาย HDTV (HD-tuner internal) ,HDTV set top box และ 
blu-ray player ค่อนข้างสูง แต่สําหรับรายการโทรทัศน์ส่วนใหญ่ท่ีเป็นระบบ HD นั้นยังคงเป็นช่องรายการท่ี
อยู่บนplatform เคเบิล และ IPTV 
 ระบบ HD ในปัจจุบันมีอยู่ 2 รูปแบบคือ 720p และ 1080i และมาตรฐานระบบเสียงนั้นใช้ 5.1 
surround audio program สําหรับการผลิตรายการแบบ HD นั้นกําลังเติบโตข้ึนและได้มีการขยายไปสู่การใช้
งานบน smartphone และ tablet computer อีกด้วย 

โทรทัศน์แบบ 3 มิติ (3DTV) 
 โทรทัศน์ในระบบ 3 มิติ ถือเป็นการพัฒนาอีกข้ันของ HDTV สําหรับการใช้งานแบบ video on 
demand, ระบบ blu-ray disc, game-console software และ smart TV โดยผู้ให้บริการดาวเทียมได้เริ่ม
ออกอากาศช่องรายการสําหรับ 3D broadcaster อย่างเป็นทางการในช่วงฤดูใบไม้ร่วงในปี 2010 ซ่ึงรายการ
โทรทัศน์ระบบ 3D นั้นถูกนําเสนอผ่านหลายช่องทางท้ังบนดาวเทียม เคเบิล และ dsl (IPTV) แต่ท้ังนี้ยังคงมี
ช่องรายการ 3D จํานวนไม่มากท่ีออกอากาศ  รวมถึง content 3DTV on-demand ท่ีอยู่ในศูนย์สื่อต่างๆ 
(Media Library)  ก็ยังคงมีจํากัด อย่างไรก็ตามก็สามารถหาชมได้มากบน Blu-ray disc ซ่ึง Blu-ray disc มี
ความจุท่ีสามารถจัดเก็บข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่ได้ ทําให้คุณภาพระดับ HD นั้นสามารถใช้งานเต็มประสิทธิภาพ
โดยท่ีไม่ต้องถูกบีบอัดข้อมูล  

การรับชมโทรทัศน์ระบบ 3 มิตินั้น ผู้รับชมจะใส่แว่น (active) shutter glasses หรือ (passive) 
polarized glasses ซ่ึงการใช้ shutter glasses นั้นอาศัยการ synchronization ระหว่างจอแสดงผลและ
แว่นตาท่ีสวม ซ่ึงจะเห็นเป็นภาพ 3 มิติผ่าน infrared (IR) transmission หรือถ้าหากรับชมบน smart phone 
หรือ portable device ท่ีมีจอแสดงผลขนาดเล็กสามารถรับชมแบบไม่ต้องสวมแว่นตาได้ สําหรับโทรทัศน์ใน
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ระบบ 3 มิติของประเทศเยอรมันใช้รูปแบบ side by side (SBS) โดยหลักการทํางานนั้นจะแบ่งภาพออกเป็น 
2 ด้านเท่าๆ กัน โดยภาพจะเข้าทางตาซ้ายส่วนหนึ่ง และภาพอีกส่วนหนึ่งเข้าทางตาขวาในลักษณะ 
compressed form 
 3D content มีความแตกต่างระหว่าง original broadcast ซ่ึงเป็นเนื้อหาท่ีจัดเก็บบน blu-ray กับ 
user-generated 3D content  ซ่ึงมักพบบ่อยโดยจะถูก upload บน youtube ซ่ึง content รูปแบบนี้ไม่
ค่อยมีความน่าเชื่อถือจากผู้ชมในเรื่องคุณภาพของข้อมูล ดังนั้นอาจจะต้องแก้ไขโดยการเพ่ิม 3D content ท่ี
เป็นรูปแบบ 3 มิติท่ีแท้จริงให้มากข้ึน รวมไปถึงให้มีคุณภาพของวิดิโอท่ีดีข้ึน นอกยังนี้ยังมีการผลิต 3D 
content  อีกรูปแบบหนึ่ง คือ การ convert จากต้นฉบับท่ีเป็น 2D content ส่วนคุณภาพท่ีได้นั้นจะข้ึนอยู่
กับคุณภาพของ software ท่ีใช้ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของสตูดิโอ แต่ผลลัพธ์ท่ีได้นั้นก็ยังไม่ถือว่า
เป็น 3DTV อย่างแท้จริง เนื่องจากการแปลงด้วยคุณภาพท่ีสูงนั้นสามารถทําได้ยาก 

รายการแบบ HDTV and 3DTV  
 การพัฒนาของรายการ HDTV ในเยอรมันนั้น ค่อยๆ เพ่ิมข้ึนจาก 48 ช่องรายการเม่ือปี 2012 จนถึงปี 
2014 มีจํานวนถึง 120 ช่องรายการ ท้ังการให้บริการผ่านดาวเทียม เคเบิล และ IPTV แต่สําหรับ HDTV บน 
DVB-T นั้นได้มีแผนจะพัฒนาไปพร้อมกับ DVB-T2 ในปี 2017 โดยผู้ให้บริการช่องสาธารณะค่อยๆเปลี่ยน
รายการส่วนใหญ่ให้เป็น HDTV เริ่มต้ังแต่ต้นปี 2010 ซ่ึงได้มีการออกอากาศคู่ขนานไปกับ SDTV โดยท่ีมีความ
คาดหวังว่าจะเปลี่ยนจาก SDTV ไปเป็น HDTV ได้อย่างสมบูรณ์ในปี 2020  ส่วนผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจ
นั้นได้มีการเรียกเก็บค่าบริการสําหรับช่องรายการ HDTV ในขณะเดียวกันก็มีการให้บริการผ่านทาง cable 
ด้วย โดยท่ี HDTV ถูกจัดให้เป็นตลาดแมสมาร์เกตและกระแสหลักของประเทศเยอรมันในขณะนี้ แต่ในทาง
กลับกัน 3DTV ยังคงประสบปัญหาในเรื่องความแตกต่างระหว่างจํานวน 3D-capable user device ท่ีมี
จํานวนมากกับจํานวนรายการ 3DTV ท่ีมีให้รับชมน้อย  

ในระดับสากลนั้นได้มีการถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิกในปี 2012 ท้ังระบบ SDTV และ HDTV และ
ถ่ายทอดผ่านดาวเทียมด้วยช่องรายการมาตรฐาน SDTV 24 ช่อง และ HDTV 24 ช่อง และได้มีการถ่ายทอด
บนระบบ 3DTV แล้วโดยบริษัท Panasonic เกือบ 300 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังได้มีการทดลองถ่ายทอด Super 
Hi-Vision (UHD-2) เป็นครั้งแรก  ซ่ึงภาพท่ีได้มีความละเอียดมากกว่า HDTV ถึง 16 เท่า ท้ังนี้ 3DTV และ 
Ultra HD ได้มีกําหนดออกอากาศใน 2014 Olympic Winter Games ท่ี Sochi และ 2014 FIFA World 
Cup (men’s soccer) in Brazil 

อุปกรณ์สําหรับผู้ชม (Consumer Hardware) 

ปัจจุบันหน้าจอแสดงผลของโทรทัศน์นั้นต้องการให้มีขนาดกว้าง บาง และมีความคมชัดมากข้ึน
กว่าเดิม นอกจากนี้มีแนวโน้มท่ีจะใช้งานบนอุปกรณ์มัลติมีเดียท่ีเชื่อมต่อกันได้ เช่น smart TV , Tablet 
computer และ smartphone ในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้า 
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Flat – Panel TVs 
 Flat – Panel TVs เริ่มเข้าสู่ตลาดของประเทศเยอรมันในปี 1997 ท้ังแบบ LCD TV และ Plasma 
TV ซ่ึงมียอดขายเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆทุกปี โดยช่วงระหว่างปี 2006-2010 นั้น Flat-screen ได้เข้ามาแทนท่ี CRT 
(Cathode ray tube) ซ่ึงในปี 2009 CRT มียอดขายลดลงถึง 150,000 เครื่อง และในปี 2013 LCD TVs มี
ยอดขายเป็น best selling นอกจากนี้ยังเทคโนโลยีใหม่เรียกว่า OLED ท่ีเป็นการรวม light-emitting diodes 
(LED) เข้ากับ organic semiconductor ซ่ึงมีการแสดงผลภาพแต่ละ pixel ให้สว่างข้ึนมาด้วย LED โดยไม่ใช้ 
backlight ทําให้ภาพท่ีถูกสร้างข้ึนมีความโดดเด่น, มี high-contrast และ sharply contoured motion 
 ในขณะท่ีจอภาพได้พัฒนาให้มีขนาดบางลงแล้ว ratio ของจอภาพได้เปลี่ยนไปด้วย โดยจากเดิมท่ีมี
สัดส่วน 4:3 เป็นสัดส่วน 16 : 9  ซ่ึงปัจจุบันกําลังเปลี่ยนไปเป็นสัดส่วน 21:9 
HDTV 
 ต้ังแต่ปี 2011 นั้นมี flat screen ท่ีมี HDTV tuner อยู่ภายในเครื่องจํานวนมาก ทําให้ปัจจุบัน HDTV 
นั้นกลายมาเป็นมาตรฐาน และ ยอดจําหน่าย flat panel TV ในปี 2013 นั้น 90% เป็นแบบ integrated 
HDTV receiver  
Display Size 
 จอภาพขนาด 80-90 cm (31”-36”) นั้นมียอดขายดีท่ีสุด จนกระท่ังมาถึงปี 2010 หน้าจอโทรทัศน์
ขนาดท่ีขายดีมีขนาดกว้างกว่า 94 cm (37”) และท่ีขนาดโทรทัศน์ท่ีมากท่ีสุดคือ 106 cm (42”) ขณะท่ีใน
ปัจจุบัน (2014)  LCD มีขนาดถึง 305 cm (120”) 

IDTV (Integrating digital technology into TV sets) 
 เริ่มข้ึนเม่ือปี 2004 บน flat panel TV ท่ีมี digital tuner (SD) ในตัว  จากนั้นเริ่มพัฒนาเป็น HD 
ต้ังแต่ปี 2008 ซ่ึงจากเดิมมีเพียง DVB-T receiver ท่ีเป็น built in แต่ในภายหลังได้มีการเพ่ิม DVB-C และ 
DVB-S/S2 tuner เข้าไปในเครื่องรับ, decoding digital cable และดาวเทียม และนอกจากนี้ก็มี TV set ท่ีมี
ท้ัง 3 tuner อยู่ภายในเครื่อง ทําให้ stand-alone  receiver ไม่ได้รับความนิยม 

Smart TV 
 เป็นการรวมเทคโนโลยี broadcast และ internet service ไว้ด้วยกัน ซ่ึงผู้ใช้งานสามารถจะ install 
application บน TV  ซ่ึงพบว่า 59% ของ TV ท่ีขายไปในปี 2013 นั้นสามารถแสดง web base content 

3DTV 
 สิ้นปี 2013 ท่ีเยอรมันมียอดขาย 3D-TVs จํานวนกว่า 3  ล้านเครื่อง นอกจากนี้ยังมีการจําหน่าย
เครื่อง 3D blu-ray player อีก 3 ล้านเครื่อง และ 3D home cinema อีก 1 ล้านเครื่อง 

Smart phone , Tablet computer 
 สําหรับ smart phone ขนาดจอแสดงผลมีแนวโน้มใหญ่ข้ึนและเป็น full HD (1.920 pixel x 1.080 
pixel)  โดยจอแสดงผลแบบ full HD ท่ีมีขนาด 13 cm (5”) นั้นเข้าใกล้ tablet computer ขนาดเล็ก โดย 
smartphone และ tablet computer จะมีกล้องอยู่ภายในเครื่องซ่ึงสามารถถ่ายภาพและอัดวิดิโอในรูปแบบ 
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HD และต่อไปโทรทัศน์มือถือจะสามารถถ่ายภาพและอัดวิดิโอ รวมถึงแสดงผลภาพและวิดิโอในระบบ 3D และ
สามารถรับชม 3D ได้โดยไม่ต้องสวมแว่นตา (special glasses) 

การพัฒนาด้านเทคโนโลยี (Technological Development)  

1. เทคโนโลยี HDTV in 1080p 
 จากเดิม HDTV  มี 2 รูปแบบคือ 1080i และ 720p50 ได้ถูกแทนท่ีด้วย 1080p50 ซ่ึงผู้ให้บริการ
โทรทัศน์ มีความพร้อมท่ีจะปรับเพ่ือให้ได้การผลิตท่ีมีคุณภาพสูงกว่าด้วย data rate = 50 Mbit/s 
2. เทคโนโลยี 3DTV 
   2.1 (Phase 1) Frame-Compatible Broadcast   

เรียกว่ารูปแบบ “Conventional HD frame-compatible” (CFC) ได้เริ่มเป็นท่ีรู้จักต้ังแต่เดือน ต.ค. 
2010 ซ่ึง CFC นั้นมีข้อเสียคือสามารถรับชมในรูปแบบ 3D ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากไม่มี 3D display 
สําหรับ decode จะเห็นเป็นเพียงภาพ squeeze L และ R  บน 2D screen  
 2.2 (Phase 2) Service-Compatible Format 
 สําหรับ service-compatible format (Phase 2) นั้นได้มีการพัฒนาให้สามารถดูช่องรายการบน 2D 
ได้ ในกรณีท่ีไม่มี 3D display  แต่หากต้องการรับชมรูปแบบ 3D จะต้องมี 3D receiver เพ่ิมข้ึน
นอกเหนือจาก 3D display 
 2.3 (Phase 3) Frame – Compatible Broadcast HEVC  
 เริ่มต้ังแต่ปลายปี 2013 โดย DVB และ 3DTV จะใช้ HEVC โดยยังอยู่ในกระบวนการพัฒนาและคาด
ว่าจะเสร็จสิ้นปี 2014 
 2.4  Autostereoscopic Displays 
 เป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีสามารถรับชม 3D ได้แบบไม่ต้องสวมแว่นตา แต่การรับชมในรูปแบบ 
Autostereoscopic 3D นั้นก็ยังไม่มีคุณภาพเท่าการดูแบบสวมแว่นตา เพราะยังมีข้อจํากัดของมุม(องศา)และ
ระยะห่างในการมอง นอกจากนี้ยังมีข้อจํากัดคือ ทําได้เฉพาะ higher-resolution display เช่น ultra HD 
มีค่าใช้จ่ายในการผลิตสูง และdepth impressionลดลง  

3. เทคโนโลยี Ultra HD 
 สําหรับระบบ UHDTV มี 2 รูปแบบคือ 3160p และ 4320p ซ่ึงมีความแตกต่างกับระบบ HD คือ มี
frame rate,bit depth และ color gamut เพ่ิมข้ึน ซ่ึงมีสองมาตรฐานท่ีได้รับการรับรองโดย ITU และ 
SMPTE ได้แก่ 
- 3,840 pixels x 2,160 pixels (เรียกว่ารูปแบบ 4k  with 4 times the resolution of HD) 
- 7,680 pixels x 4,320 pixels (เรียกว่ารูปแบบ 8k  with 16 times the resolution of HD) 
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จากการผลิตสู่การรับชมรายการ Ultra HD  
1. เนื้อหารายการแบบ Ultra HD 
 BBC ร่วมมือกับ NHK ได้มีการฉาย Super Hi-Vision format ด้วย resolution 7680 pixels x 
4320 pixels ส่งไปยังจอขนาดใหญ่ 3 location ในช่วง Summer Olympics 2012ยิ่งกว่านั้น yotube 
video sharing นั้นสามารถ upload ด้วย resolution ท่ีสูงสุดถึง 4096 pixels x 3072 pixels 
 การท่ี Ultra HD มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า HD ไม่ใช่แค่เพราะการเพ่ิม data volume เท่านั้นแต่ยังข้ึนอยู่กับ
เรื่องการเก็บรักษาข้อมูล, การส่งสัญญาณ และการประมวลผลอีกด้วย ซ่ึงในปัจจุบัน 4k-movie workflow 
นั้นประกอบด้วย image parameter มากมาย ซ่ึงถูกกําหนดไว้สําหรับ Ultra HD แต่เนื่องจากข้อจํากัดทาง
เทคนิคของ consumer electronic ทําให้ผู้ผลิตมักจะต้อง down–convert 4k content ลงไปเป็น HDTV 
เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าจะสามารถเข้ากันได้กับ first generation ของผู้บริโภค Ultra HD บนอุปกรณ์ HD  
 เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2013 ใน FC ท่ี Bayern Munich พบกับ Barcelona นั้น Sky ได้ทําการ
บันทึกการแข่งขันรายการนั้นในระบบ ultra HD แล้วได้มานําเสนอท่ี joint Ultra HD booth ท่ี IFA 2013’s 
TecWatch นอกจากนี้ได้มีการทดสอบท่ี champion leaque match ระหว่าง FC ท่ี Chelsea กับ Schalke 
04 เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2013 เป็นครั้งแรกด้วย 4k camera signal ท่ีถูก insert เข้าไปใน live signal ของ 
HD production ท่ีเรียกว่า “super-zoom” ซ่ึง 4k signal ทําให้เป็น source ท่ีเหมือนการ zoom ในระบบ 
HD 

2. Post Production for Ultra HD 
 เนื่องจาก data volume สําหรับ Ultra HD content ท่ีเพ่ิมข้ึน ทําให้มีความจําเป็นต้องแก้ไขด้าน
professional interface ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูล นอกจากนี้การปรับปรุงแก้ไข facility และกราฟฟิกแอป
พลิเคชันจะต้องแปลงเป็น Ultra HD ก่อน และได้มีการ test Ultra HD ครั้งแรกของ Sky โดยเริ่มเม่ือ 1 
ธันวาคม 2012 ซ่ึงถูก edit ใน post-production สําหรับการใช้กับ in-house presentation   
3. Broadcast of Ultra HD 
 ในปัจจุบัน  H.264/AVC กลายมาเป็นรูปแบบการบีบอัดสัญญาณท่ีใช้มากท่ีสุดต้ังแต่ HDTV เป็นท่ี
รู้จัก สําหรับการเริ่มออกอากาศ Ultra HD อย่างเป็นทางการทําให้ H.265/HEVC กลายเป็นมาตรฐานใหม่ 
โดยมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนมากกว่าถึง 50%  และ bandwidth ท่ีต้องการในการ broadcast UltraD –HD 
content แค่เพียง 2 เท่า เท่านั้น ในขณะท่ีเป็น 4 เท่า ในกรณี original data volume  
 Internet protocol (IP) นั้นมีความเหมาะสมกับการ broadcast Ultra HD content และ
ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เชื่อว่าการให้บริการ รายการแบบ UHDTV ผ่าน IPTV นั้นจะสามารถทําได้เร็วท่ีสุด ซ่ึงใน
ก้าวแรกของ UHDTV นั้นอาจจะเปิดตัวบน on-demand service (media libraries) 
4. เครื่องรับสัญญาณ Ultra HD 
 การรับสัญญาณ Ultra HD ใช้ set top box เป็นหลัก  และ HDMI (high-definition multimedia 
interface) ใช้สําหรับส่ง video และ audio content ระหว่าง receiving device (STB) , playback 
device (Bluray Disc Player) กับหน้าจอแสดงผล สําหรับ prototype UHDTV ได้มีการนํามาแสดงให้ชมใน
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งาน fall of 2013 (IFA,BC) ซ่ึง prototype ของ chip นั้น support 50/60 Hz framerate และ 10-bit 
bitdepth 
5. Display for Ultra HD 
 HDTV ท่ีมี pixel resolution 1,920x1,080 นั้นเป็นมาตรฐานท่ีมีผู้ใช้งานในปัจจุบัน โดยในช่วงเดือน
มกราคม 2013 นั้นผู้ผลิตโทรทัศน์รายใหญ่ๆได้แสดงด้วยจอภาพขนาดต้ังแต่ 130-280 ซม. (55”-110”) ท่ีมี 
OLED display panel  จนกระท่ัง 8k prototype ได้ถูกนําเสนอ 
 ท่ี CES 2014  หน้าจอแสดงผลแบบ Ultra HD ท่ีมีลักษณะโค้งงอ (flexible) นั้นเป็นท่ีสนใจ และมี
ขนาดถึง 305 ซม. (120”) โดย UHD standard จะเพ่ิม bit depth ได้สูงถึง 12 bit เพ่ือ contrast ท่ีดีข้ึน 
และมีการขยาย color space และ frame rate ท่ีสูงข้ึนกว่า 120 Hz  โดยจอแสดงผลจากเดิมท่ีเป็น 2 ล้าน
พิกเซล ในมาตรฐาน HDTV จะถูกแทนท่ีด้วย 8 ล้านพิกเซล (UHD-1) และ 33 ล้านพิกเซล (UHD-2) 
 
6.การเริ่มออกอากาศรายการแบบ Ultra HD ในประเทศเยอรมัน 

การเปิดตัวรายการท่ีเป็น UHDTV เป็นท่ีสนใจ ซ่ึงมีการกระจาย UHD content ผ่านหลายระบบ
ได้แก่ ดาวเทียม, เคเบิล, IPTV ,OTA,PTT  หากมีราคา UHD display panel ตํ่าลง จะทําให้เกิดการผลักดัน
เข้าสู่ตลาดได้ง่ายข้ึน 

 Youtube video sharing platform นั้นก็ยังมีการรองรับ Ultra HD content โดยจะสามารถรับชม
ได้โดยการต่อสาย HDMI กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย 4k graphic board กับ UHD display  นอกจากนี้ผู้ผลิต 
content เช่น Amazon, M-GO ,Netflix ได้เริ่มให้บริการ Ultra HD ครั้งแรก บน over the top (OTT) 
content ระหว่าง 2014 ด้วย Sony 4k Ultra media player (ขายใน US เท่านั้น) โดยมี Hollywood 
movie ซ่ึงมี high resolution ซ่ึงสามารถ update ได้ด้วยการดาวน์โหลด เช่นเดียวกับ Samsung ก็มี
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีเทคโนโลยีคล้ายกันออกมาขาย และนําเนื้อหามาจาก Twentieth Century Fox และ 
Paramount Pictures 
 บน platform โทรทัศน์ของเยอรมันนั้น ได้มีการทดลอง UHD  ท่ี TecWatch section ของ IFA 
2013 โดยร่วมกับ Astra, Fraunhofer HHI, Harmonic, Sky Deutshland และ Sony และบน platform 
ดาวเทียมได้มีการส่ง HEVC-based Ultra HD ในช่องทดลอง Ultra HD 

สําหรับ 3DTV ก็ได้ประโยชน์จาก resolution ท่ีสูงข้ึน ไม่เพียงแต่การขยาย color space แต่ยังมี 
dynamic range ท่ีสูงข้ึน,  frame rate สูงข้ึน และมีการปรับปรุง overall picture perception ไปพร้อม
กับการขยายระบบ audio surround แต่คาดว่าไม่น่าจะเกิดข้ึนก่อนปี 2017แม้ว่าจะมีการออกอาการายการ
โทรทัศน์แบบ UHDTV ต้ังแต่ช่วง 2014 หรือ 2015 

 


