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รายงานการเข
าร�วมประชุม DVB World 2016 

1.0 ข
อมูลการประชุม 

  การประชุม DVB1 World เป�นการประชุมประจําป" ท่ีจัดข้ึนในเมืองต�าง ๆ ในทวีปยุโรป เพ่ือ
ร�วมกันผลักดันมาตรฐานในระบบดิจิตอล ซ่ึงทุกป"จะมีผู
ประกอบกิจการโทรทัศน9 ผู
ผลิตอุปกรณ9 ผู
กําหนด
นโยบาย และผู
มีส�วนได
ส�วนเสียในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข
อง เพ่ือประชุมหารือเก่ียวกับประเด็นป@ญหาต�าง ๆ ใน
ระดับโลกท่ีมีผลต�อผู
ประกอบกิจการโทรทัศน9 

  ป@จจุบันอุตสาหกรรมโทรทัศน9 อยู�ในสภาวะท่ีกําลังประสบกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ
อย�างยิ่งการบริโภคสื่อหรือรายการโทรทัศน9ในลักษณะ On demand รวมถึงความก
าวหน
าของเทคโนโลยี 
UHD และ HDR ท่ีคาดว�าจะพร
อมใช
งานได
สมบูรณ9ในป" พ.ศ. 2560  ดังนั้น สิ่งท่ีสําคัญคือการกําหนดทิศทาง
เก่ียวกับโทรทัศน9ในระบบดิจิตอล ท้ังประเด็นด
านมาตรฐานเทคนิค การพัฒนาธุรกิจ และการพัฒนาสังคม 
รวมถึงรูปแบบการส�งเนื้อหารายการในอนาคต ซ่ึงการประชุม DVB World ในครั้งนี้ ได
จัดข้ึนในระหว�างวันท่ี 
14-16 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ เมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี โดยมีผู
เชี่ยวชาญและผู
ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ9
ในด
านต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข
อง เข
าประชุมเพ่ือร�วมกันให
ทิศทางดังกล�าว  

2.0 ผู
เข
าร�วมการประชุม 

 ในการประชุมครั้งนี้ มีผู
ลงทะเบียนเข
าร�วมประชุม 172 คน โดยมีกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน9 และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ และผู
แทนสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน9 และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ เข
าร�วมการประชุม ดังนี้ 

 (1) พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน9   ประธาน กสท. และรองประธาน กสทช. 

 (2) พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ งามสง�า  กสทช. 

 (3) นางสาวนงลักษณ9 วัชระเกียรติพงษ9  เลขานุการประจําประธาน กสท. 

 (4) นางสาวมธุรส งามสง�า   เลขานุการประจํา กสท. 

 (5) นางสาวสกลกฤตา ลิมป\สวัสด์ิ  สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน9     

(6) นายพิชัย ร�วมภูมิสุข    สํานักกิจการโทรทัศน9ในระบบดิจิตอล 

 

                                           
1
 DVB is a registered trademark of the DVB Project 

 
 
 
 



3.0 สาระสําคัญของการประชุม

3.1 อนาคตในปE พ.ศ. 2568 

 Mike Short ได
ให
ข
อมูลแนวโน
มของอุปกรณ9โทรศัพท9เคลื่อนท่ีว�า จะมี
ใหญ�ข้ึนและมีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน 
ประเภท Broadband smart phone 

 

  

  นอกจากนี้ ยังพบว�า จํานวนชั่วโมงในการใช
งานโทรศัพท9เคลื่อนท่ีแบบ 
ของคน ๆ หนึ่งในแต�ละวันนั้น มีมากกว�าจํานวนชั่วโมงในการนอนหลับพักผ�อน
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รประชุม 

ได
ให
ข
อมูลแนวโน
มของอุปกรณ9โทรศัพท9เคลื่อนท่ีว�า จะมี
 และในป" พ.ศ. 2563 ราวร
อยละ 71 ของอุปกรณ9โทรศัพท9เคลื่อนท่ีจะเป�น

Broadband smart phone โดยท่ีมี Video traffic เป�นตัวผลักดันการใช
งานท่ีสําคัญ 

นอกจากนี้ ยังพบว�า จํานวนชั่วโมงในการใช
งานโทรศัพท9เคลื่อนท่ีแบบ 
ของคน ๆ หนึ่งในแต�ละวันนั้น มีมากกว�าจํานวนชั่วโมงในการนอนหลับพักผ�อน 
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ได
ให
ข
อมูลแนวโน
มของอุปกรณ9โทรศัพท9เคลื่อนท่ีว�า จะมีขนาดของหน
าจอท่ี
โทรศัพท9เคลื่อนท่ีจะเป�น

เป�นตัวผลักดันการใช
งานท่ีสําคัญ  

 

นอกจากนี้ ยังพบว�า จํานวนชั่วโมงในการใช
งานโทรศัพท9เคลื่อนท่ีแบบ Smart phone 

 



 จากแนวโน
มข
างต
น จึง
ความจุหรือ Bandwidth ในการให
บริการ 
และผู
ให
บริการโทรทัศน9จับมือกันในการให
บริการโดยอาศัยโครงข�ายในมาตรฐาน 
ต
องการใช
งานท่ีมากข้ึนได
  

 

3.2 Challenges for In-Car Entertainment

  Bertram Hock 
สําหรับรถยนต9 Rolls Royce โดย
โทรศัพท9(เคลื่อนท่ี) การใช
งานอินเทอร9เน็ต และ
concierge services) รวมท้ังบริการวิทยุและโทรทัศน9 ซ่ึง
เหมาะกับการใช
งานในรถยนต9 

 

ภาพแสดงความหลากหลายของระบบและ 

  ความท
าทายหลักคือ 
ระบบและ Application ท่ีหลากหลาย
มาตรฐานทางเทคนิคใหม� ๆ (ในระดับสากล
มาตรฐาน DVB-T2 เป\ดโอกาสให
แต�ละประเทศสามารถเลือกมาตรฐานในส�วนของ 
เข
ารหัสได
อย�างอิสระ ซ่ึงท้ังหมดเป�นประเด็นท่ีผู
ผลิตรถยนต9ต
อง

                                          
2
 5G เป�นเทคโนโลยีของโครงข�ายโทรศัพท9เคลื่อนที่ในอนาคต ซึ่งได
กําหนดไว
ว�า 

พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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จากแนวโน
มข
างต
น จึงนับเป�นประเด็นท่ีท
าทายสําหรับผู
ให
บริการท่ีจะต
องปรับปรุงเพ่ิมเติม
ในการให
บริการ ซ่ึงเม่ือมองไปยังป" พ.ศ. 2568 อาจเห็นผู
ให
บริการโทรศัพท9เคลื่อนท่ี

และผู
ให
บริการโทรทัศน9จับมือกันในการให
บริการโดยอาศัยโครงข�ายในมาตรฐาน 5G

Car Entertainment 

 (Rolls-Royce) ได
อธิบายถึงความคิดเก่ียวกับ Entertainment system 
โดยมองว�ารถยนต9เป�นเหมือนบ
านท่ีสอง ซ่ึงในรถยนต9จะต
องรองรับการใช
งาน

การใช
งานอินเทอร9เน็ต และการให
บริการช�วยเหลือส�วนบุคคล (Personali
รวมท้ังบริการวิทยุและโทรทัศน9 ซ่ึงท้ังหมดจะต
องมีการปรับ Human Interface 

แสดงความหลากหลายของระบบและ Application ต�าง ๆ 

 
หลักคือ ความยุ�งยากในการออกแบบการเชื่อมต�อ (Human interface

ท่ีหลากหลาย รวมท้ังบริการหลังการขาย และการเตรียมการสําหรับปรับเปลี่ยน
ในระดับสากล) ตลอดอายุการใช
งานรถยนต9 รวมท้ัง ในส�วนของ

เป\ดโอกาสให
แต�ละประเทศสามารถเลือกมาตรฐานในส�วนของ Video codec 
ซ่ึงท้ังหมดเป�นประเด็นท่ีผู
ผลิตรถยนต9ต
องนําไปพิจารณาในการออกแบบ

   
ในอนาคต ซึ่งได
กําหนดไว
ว�า 5G จะต
องให
บริการ Downlink อย�างน
อย 1 Gbps  ต
องมี 
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เป�นประเด็นท่ีท
าทายสําหรับผู
ให
บริการท่ีจะต
องปรับปรุงเพ่ิมเติม
อาจเห็นผู
ให
บริการโทรศัพท9เคลื่อนท่ี

5G2 ซ่ึงจะรองรับความ

ntertainment system 
ในรถยนต9จะต
องรองรับการใช
งาน

ersonalized human 
Human Interface ให


 

Human interface) สําหรับ
การเตรียมการสําหรับปรับเปลี่ยน

ในส�วนของบริการโทรทัศน9ท่ี
ideo codec และการ

ในการออกแบบ 

ต
องมี Latency น
อยกว�า 1 ms และใช




3.3 Immersive Audio for Broadcasting

   Bernard Grill (Fraunhofer
สมจริงมากข้ึน การมีเพียงระบบ Surround 

 

   

  การเพ่ิม Layer ของลําโพง
มากข้ึน เช�น การติดต้ังลําโพงเพ่ิมเติมในระดับศีรษะ หรือท่ีเรียกว�า 

 

ภาพแสดงตัวอย�างระบบเสียงแบบ 
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Immersive Audio for Broadcasting  

Fraunhofer) ได
กล�าวถึงความสําคัญของระบบเสียง ท่ีจะต
องเน
นให
มีความ
Surround ซ่ึงเป�นระบบ 2D นั้น ยังไม�เพียงพอ 

ภาพอธิบายระบบเสียงแบบต�าง ๆ 

ของลําโพงและจํานวนลําโพง จะทําให
ได
รับฟ@งเสียงเป�นธรรมชาติและสมจริง
มากข้ึน เช�น การติดต้ังลําโพงเพ่ิมเติมในระดับศีรษะ หรือท่ีเรียกว�า “The Voice of God

ภาพแสดงตัวอย�างระบบเสียงแบบ Multilayer 

รายงานการเข
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ท่ีจะต
องเน
นให
มีความ

 

จะทําให
ได
รับฟ@งเสียงเป�นธรรมชาติและสมจริง
od” 

 



  นอกจากระบบ Multilayer 
คือ ระบบ Object-based (MPEG
Multilayer ควบคู�กับ Object-based (Dolby ATMOS 

 

ภาพแสดงการใช
 

  

  มีกรณีตัวอย�างท่ีได
ดําเนินการจริงโดย 
สามารถปรับเพ่ิมลดเสียงผู
ประกาศได
แยกต�างหาก 
โดยเฉพาะกับผู
ท่ีมีความบกพร�องทางการได
ยิน

  อย�างไรก็ตามระบบเสียงท้ังแบบ 
ความสามารถในการใช
งานในสภาพแวดล
อมในการรับฟ@งเสียงท่ีหลากหลาย ต้ังแต�ในระบบเสียงของโรง
ภาพยนตร9จนถึงหูฟ@งแบบ Headphone
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Multilayer แล
ว ยังมีอีกวิธีการหนึ่งท่ีช�วยเพ่ิมความสามารถ
MPEG-4 BIFS) โดยนํามาประยุกต9เป�นระบบแบบ Hybrid 
based (Dolby ATMOS และ MPEG-H)  

การใช
 Object-based Audio สําหรับ Dialog enhancement 

มีกรณีตัวอย�างท่ีได
ดําเนินการจริงโดย BBC คือ การถ�ายทอดรายการแข�งขันเทนนิส โดยผู
ชม
สามารถปรับเพ่ิมลดเสียงผู
ประกาศได
แยกต�างหาก (Dialog enhancement) เพ่ือช�วยให
รับฟ@งได
ชัดเจนข้ึน 
โดยเฉพาะกับผู
ท่ีมีความบกพร�องทางการได
ยิน   

อย�างไรก็ตามระบบเสียงท้ังแบบ Multilayer และ Object-based 
ความสามารถในการใช
งานในสภาพแวดล
อมในการรับฟ@งเสียงท่ีหลากหลาย ต้ังแต�ในระบบเสียงของโรง

eadphone ด
วย 

รายงานการเข
าร�วมประชุม DVB World 2016 

สามารถให
กับระบบเสียง 
Hybrid คือใช
ระบบ 

 

Dialog enhancement  

คือ การถ�ายทอดรายการแข�งขันเทนนิส โดยผู
ชม
เพ่ือช�วยให
รับฟ@งได
ชัดเจนข้ึน 

based จะต
องคํานึง
ความสามารถในการใช
งานในสภาพแวดล
อมในการรับฟ@งเสียงท่ีหลากหลาย ต้ังแต�ในระบบเสียงของโรง



3.4 UHD Challenge for TV Production

  Ruediger Kupke 
HD เป�น UHD (ในอนาคตจะต
องปรับเป�น 

(1) 4k cameras 
(2) HEVC encoder 

ทางทฤษฎี
25 Mbps

  ส�วน Studio อาจต
องใช
ระบบ 
ทํางาน ส�วนระบบ Software ตัดต�
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเก่ียวกับการส�งสัญญาณ
ตามมาตรฐาน UHD-1 อุปกรณ9ส�วนใหญ�สามารถจัดหาได
 แต�จะยังไม�ครบถ
วนท้ังระบบ

 

 

3.5 กิจการโทรทัศน5ระบบดิจิตอลในสาธารณรัฐอิตาลี

  Alberto Morello
โทรทัศน9ระบบดิจิตอลในสาธารณรัฐอิตาลี 
พ.ศ. 2556 โดยร
อยละ 70 เป�นระบบ 
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UHD Challenge for TV Production 

Ruediger Kupke ได
ให
ข
อมูลเรื่องการปรับเปลี่ยนการทํางานของ Broadcaster 
ในอนาคตจะต
องปรับเป�น UHD-1 Phase 2) ซ่ึงต
องมีระบบและอุปกรณ9

k cameras ซ่ึงสามารถจัดหาได
ในป@จจุบัน แต�ยังขาด optical 
encoder อุปกรณ9ในป@จจุบัน ยังไม�สามารถให
ประสิทธิภาพท่ีเทียบเท�ากับ

ทางทฤษฎี คือสามารถท่ีประมาณ 20 <bps เม่ือเทียบกับตัวเลขทางทฤษฎี ท่ีราว 
25 Mbps 

อาจต
องใช
ระบบ LAN ท่ีมี Backbone ขนาด 100 Gb
ตัดต�อในป@จจุบันสามารถทํางานกับ UHD-1 ได
 แต�ยังขาดระบบ 

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเก่ียวกับการส�งสัญญาณ Metadata ดังนั้น จะเห็นว�าในภาพรวมของระบบ 
อุปกรณ9ส�วนใหญ�สามารถจัดหาได
 แต�จะยังไม�ครบถ
วนท้ังระบบ 

ภาพแสดงข
อมูลมาตรฐานของ UHDTV 

ดิจิตอลในสาธารณรัฐอิตาลี 

Alberto Morello ได
อธิบายสถานการณ9การเปลี่ยนผ�านเทคโนโลยี
ระบบดิจิตอลในสาธารณรัฐอิตาลี โดยเปลี่ยนมาเป�นระบบดิจิตอลตามมาตรฐาน 

เป�นระบบ DTT ร
อยละ 30 เป�นระบบ Satellite และการปรับเปลี่ยนท่ีสําคัญ

รายงานการเข
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Broadcaster จากระบบ 
ซ่ึงต
องมีระบบและอุปกรณ9หลัก ดังนี้ 

optical 4k interfaces 
อุปกรณ9ในป@จจุบัน ยังไม�สามารถให
ประสิทธิภาพท่ีเทียบเท�ากับ

เม่ือเทียบกับตัวเลขทางทฤษฎี ท่ีราว 

Gbps เพ่ือรองรับการ
แต�ยังขาดระบบ Play-out 

จะเห็นว�าในภาพรวมของระบบ Studio 
 

 

ได
อธิบายสถานการณ9การเปลี่ยนผ�านเทคโนโลยีในการรับส�งสัญญาณ
โดยเปลี่ยนมาเป�นระบบดิจิตอลตามมาตรฐาน DVB ท้ังหมดในป" 

และการปรับเปลี่ยนท่ีสําคัญ



ประการหนึ่งคือ การปรับ Middleware 
เครื่องรับโทรทัศน9ร�วมด
วย 

 ในส�วนของโทรทัศน9ระบบภาคพ้ืนดินนั้น อยู�ในระหว�างการเปลี่ยนผ�าน
มาตรฐาน DVB-T2 HEVC และจะยุติการออกอากาศในระบบ 
เริ่มการออกอากาศคู�ขนานในระบบ 
Digital Dividend (รอบท่ี 2) แล
ว โดยมีย�าน 
VHF จํานวน 8 ช�องความถ่ี   

 นอกจากนี้ มีแผนท่ีจะกําหนดให

มาตรฐาน DVB-T2 และ HEVC นับจาก ป" พ
แผนเริ่มให
บริการโทรทัศน9ผ�านดาวเทียมในแบบ 

 

3.6 Terrestrial TV 2.0 : DVB

  Holger Meinzer 
ส�วนใหญ�ในเยอรมนีรับชมโทรทัศน9ผ�านระบบเคเบิลและดาวเทียม มีเพียง
DVB-T ซ่ึงยังไม�ใช�การออกอากาศแบบความคมชัดสูง 

 

ภาพแสดง
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Middleware จาก MHP เป�น HbbTV ซ่ึงจะมีกระบวนการรับรองมาตรฐานสําหรับ

ในส�วนของโทรทัศน9ระบบภาคพ้ืนดินนั้น อยู�ในระหว�างการเปลี่ยนผ�าน
จะยุติการออกอากาศในระบบ DVB-T (MPEG2) หลังป" พ

เริ่มการออกอากาศคู�ขนานในระบบ DVB-T และ DVB-T2 ก�อน ป" พ.ศ. 2563 ซ่ึงจะมีช�องความถ่ีหลังจ
แล
ว โดยมีย�าน UHF เหลือ 28 ช�องความถ่ี (จากเดิม 40 

มีแผนท่ีจะกําหนดให
เครื่องรับโทรทัศน9ท่ีวางขายในสาธารณรัฐอิตาลี ต
องรองรับ
นับจาก ป" พ.ศ. 2560 เป�นต
นไป ท้ังนี้ ผู
ให
บริการโทรทัศน9 

แผนเริ่มให
บริการโทรทัศน9ผ�านดาวเทียมในแบบ UHD ภายในป" พ.ศ. 2556/2560 นี้ 

Terrestrial TV 2.0 : DVB-T2/HEVC ในสหพันธ5สาธารณรัฐเยอรมนี 

Holger Meinzer ได
บรรยายถึงความเป�นไปในการเริ่ม DVB-T2 ในเยอรมนีว�า ป@จจุบันผู
ชม
ส�วนใหญ�ในเยอรมนีรับชมโทรทัศน9ผ�านระบบเคเบิลและดาวเทียม มีเพียงส�วนน
อยท่ีดูโทรทัศน9ผ�านระบบ 

แบบความคมชัดสูง  

ภาพแสดง ข
อมูล DTT ของสหพันธ5สาธารณรัฐเยอรมน ี 

รายงานการเข
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ซ่ึงจะมีกระบวนการรับรองมาตรฐานสําหรับ

ในส�วนของโทรทัศน9ระบบภาคพ้ืนดินนั้น อยู�ในระหว�างการเปลี่ยนผ�านจาก DVB-T ไปสู�
หลังป" พ.ศ. 2565 โดยอาจ
ซ่ึงจะมีช�องความถ่ีหลังจาก 
40 ช�องความถ่ี) และย�าน 

เครื่องรับโทรทัศน9ท่ีวางขายในสาธารณรัฐอิตาลี ต
องรองรับ
ท้ังนี้ ผู
ให
บริการโทรทัศน9 RAI และ SKY มี

  

เยอรมนีว�า ป@จจุบันผู
ชม
ท่ีดูโทรทัศน9ผ�านระบบ 

 



 ผลการทดลองออกอากาศระบบ 
Codec แบบ HEVC สามารถรองรับช�องรายการแบบความคมชัดสูงได
มากถึง 
Multiplex 27 Mbps โดยแต�ละช�องมีความละเอียดขนาด 

  Klaus Illgner ได
ให
ข
อมูลเพ่ิมเติม
ของภาพดีกว�าการออกอากาศผ�านระบบ 
50Hz ยังใช
 Bit rate ตํ่ากว�าท่ีความละเอียด
ความเร็วได
มากข้ึน โดยยังใช
  Antenn
โดยใช
ระบบ eMBMS ซ่ึงสรุปได
ว�าสามารถใช

DVB-T2 ในขณะนี้ได
  เนื่องจากยังมีประเด็นเทคนิคและการกําหนดมาตรฐานท่ียังไม�ครบถ
วนสมบูรณ9

 

 

  
  Media Broadcast
“There’s something in the air”
ดังกล�าวมีระดับราคาท่ีผู
ชมซ้ือหาได
 โดยประชาชนสามารถเลือกซ้ือหาอุปกรณ9โดยดูจาก
ประกอบตัวอักษรว�า “DVB-T2 HD”

 

รายงานการเข
าร�วมประชุม

- 9 - 

ผลการทดลองออกอากาศระบบ DVB-T2 ในเยอรมนี เม่ือป" พ.ศ. 2557 พบว�า
มารถรองรับช�องรายการแบบความคมชัดสูงได
มากถึง 7 ช�อง ท่ีความจุรวมของ 

โดยแต�ละช�องมีความละเอียดขนาด 1080p 50Hz ท่ีประมาณ 4 Mbps 

ได
ให
ข
อมูลเพ่ิมเติมจากการทดลองออกอากาศระบบ 
ของภาพดีกว�าการออกอากาศผ�านระบบ Satellite และ Cable และการออกอากาศท่ีความละเอียด

ตํ่ากว�าท่ีความละเอียด 1080i 50Hz  รวมท้ัง กรณีการรับสัญญาณในรถยนต9ยังทํา
Antenna diversity ท่ีติดต้ังอยู�เดิม  นอกจากนี้ ยังได
ทดลองการออกอากาศ

ซ่ึงสรุปได
ว�าสามารถใช
ให
บริการได
 แต�ยังไม�เหมาะท่ีจะนํามาใช
ให
บริการ
ในขณะนี้ได
  เนื่องจากยังมีประเด็นเทคนิคและการกําหนดมาตรฐานท่ียังไม�ครบถ
วนสมบูรณ9

 

 

    Video campaign by MEDIA BROADCAST GmbH
    https://youtu.be/KITlkUNhouM 

Media Broadcast ได
ดําเนินการประชาสัมพันธ9การเปลี่ยนผ�าน โดยใช
 
“There’s something in the air” และมีการกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าของอุปกรณ9รับสัญญาณ เพ่ือให
อุปกรณ9
ดังกล�าวมีระดับราคาท่ีผู
ชมซ้ือหาได
 โดยประชาชนสามารถเลือกซ้ือหาอุปกรณ9โดยดูจาก

T2 HD” 
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พบว�า ระบบ DVB-T2 และ 
ช�อง ท่ีความจุรวมของ 

4 Mbps  

จากการทดลองออกอากาศระบบ DVB-T2 ว�า คุณภาพ
การออกอากาศท่ีความละเอียด 1080p 

กรณีการรับสัญญาณในรถยนต9ยังทํา
นอกจากนี้ ยังได
ทดลองการออกอากาศ

ใช
ให
บริการทดแทนระบบ 
ในขณะนี้ได
  เนื่องจากยังมีประเด็นเทคนิคและการกําหนดมาตรฐานท่ียังไม�ครบถ
วนสมบูรณ9 

 

MEDIA BROADCAST GmbH 

การประชาสัมพันธ9การเปลี่ยนผ�าน โดยใช
 Slogan ว�า 
กําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าของอุปกรณ9รับสัญญาณ เพ่ือให
อุปกรณ9

ดังกล�าวมีระดับราคาท่ีผู
ชมซ้ือหาได
 โดยประชาชนสามารถเลือกซ้ือหาอุปกรณ9โดยดูจาก Logo สีเขียว



 

  การเปลี่ยนผ�านในเยอรมนี 
2559 โดยมีแผนจะออกอากาศรายการฟุตบอล
ออกอากาศคู�ขนานในระบบ DVB-T 
ในป" พ.ศ. 2562  

 

ภาพแสดง กรอบเวลาการเปลี่ยนผ�านจาก 
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ในเยอรมนี จะเริ่มต
นในบางพ้ืนท่ี (Soft launch) ในเดือนพฤษภาคม 
รายการฟุตบอล EUFA 2016 ในระบบความคมชัดสูง และในช�วงแรกนี้จะมีการ

T และระบบ DVB-T2 และการออกอากาศในระบบ DVB

กรอบเวลาการเปลี่ยนผ�านจาก DVB-T ไป DVB-T2 ของเยอรมนี

รายงานการเข
าร�วมประชุม DVB World 2016 

 

ในเดือนพฤษภาคม ป" พ.ศ. 
และในช�วงแรกนี้จะมีการ
DVB-T จะยุติลงท้ังหมด

 

ของเยอรมน ี 



3.7 LTE Broadcast: eMBMS

  Ulrich (Nokia) เห็นว�า
สาธารณะ ซ่ึงจะช�วยลดความแออัดของการรับส�งข
อมูล 
ความถ่ีท่ีเหมาะกับ eMBMS ควรอยู�ในช�วง 
จะยิ่งเป�นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช
งานคลื่นความถ่ี
Network operator ในการร�วมมือกันในการสร
าง 

 

ภาพแสดงย�านความถี่ท่ีเหมาะสมสําหรับบริการต�าง ๆ

 

3.8 อนาคตของ Digital Terrestrial Television

  Vincent Grivet ได
สรุปผลการศึกษาของ
Group) เก่ียวกับอนาคตของ Terrestrial Broadcasting
พ้ืนฐานภายในบ
านและจะขยายวงกว
างออกไป
คลื่นความถ่ีอย�างมีประสิทธิภาพมีความก
าวหน
ามากข้ึน
อาจรองรับความต
องการใช
งานด
าน 
โครงข�าย  คลื่นความถ่ีสําหรับใช
งาน
การประหยัดพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล
อม

                                          
3
 A Long Term Vision for Terrestrial Broadcast, CN
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LTE Broadcast: eMBMS (evolved Multimedia Broadcast Multicast Service)

เห็นว�า eMBMS สามารถนํามาใช
ประโยชน9ในการให
ข
อมูลในลักษณะบริการ
ซ่ึงจะช�วยลดความแออัดของการรับส�งข
อมูล (Congestion) ในแบบ Unicast 

ควรอยู�ในช�วง 450 MHz ถึง 1 GHz ซ่ึงหากเป�นการใช
ร�วมกับบริการ
จะยิ่งเป�นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช
งานคลื่นความถ่ี และจะเป�นประโยชน9กับท้ัง

ในการร�วมมือกันในการสร
าง Integrated multimedia network 

ภาพแสดงย�านความถี่ท่ีเหมาะสมสําหรับบริการต�าง ๆ 

errestrial Television 

Vincent Grivet ได
สรุปผลการศึกษาของ DVB CM-T (Commercial Module Terrestrial 
Terrestrial Broadcasting3 ซ่ึงพบว�า Video ยังคงเป�นสื่อเพ่ือความบันเทิงข้ัน

จะขยายวงกว
างออกไปใช
บริการภายนอกบ
าน  เทคโนโลยีเก่ียวกับ
มีความก
าวหน
ามากข้ึน  การรับส�งข
อมูลโดยเทคโนโลยีใหม�

อาจรองรับความต
องการใช
งานด
าน Terrestrial broadcasting ได
  แผนธุรกิจใหม�ท่ีแยกระหว�างบริการกับ
คลื่นความถ่ีสําหรับใช
งานด
าน Broadcast (ท่ีอาจปรับลดลงเพ่ือนําไปใช
งานด
าน 

การประหยัดพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล
อม 

   
A Long Term Vision for Terrestrial Broadcast, CN-T, November 2015, DVB document reference SB2333  
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(evolved Multimedia Broadcast Multicast Service) 

สามารถนํามาใช
ประโยชน9ในการให
ข
อมูลในลักษณะบริการ
nicast ลงได
 และเห็นว�าย�าน

ซ่ึงหากเป�นการใช
ร�วมกับบริการ Broadcast 
และจะเป�นประโยชน9กับท้ัง Broadcaster และ 

 

 

(Commercial Module Terrestrial 
ยังคงเป�นสื่อเพ่ือความบันเทิงข้ัน

เทคโนโลยีเก่ียวกับ Codec และการใช

เทคโนโลยีใหม�ด
าน Mobile ท่ี

แผนธุรกิจใหม�ท่ีแยกระหว�างบริการกับ
เพ่ือนําไปใช
งานด
าน Mobile) รวมถึง



  ท้ังนี้ ในรายงานได

ให
 DVB พิจารณาดําเนินการ อาทิเช�น มาตรการรักษาความปลอดภัย การเก็บข
อมูลของอุปกรณ9ด
านรับ การ
ทํางานพัฒนามาตรฐานด
าน Mobile
และบริการใหม�  การใช
ย�านความถ่ีอ่ืนสําหรับ 

ภาพแสดงข
อเสนอแนะเกี่ยวกับ 

 

  Thierry Fautier 
เทคนิค Adaptive bit rate (ABR) 
ช�องสัญญาณท่ีต�างกันง�ายข้ึน  อีกเครื่องมือหนึ่งคือการใช
 
ท้ังนี้ ในกรณีของการส�ง UHD ยังอยู�ในการพิจาณากําหนดมาตรฐานของ 
(Cable Labs) ได
พัฒนาระบบการส�ง 
แบบ Unicast ไปยังบ
านผู
รับ รวมถึงบริษัทอ่ืนก็ได
พัฒนาระบบในลักษณะเดียวกัน
เกิดข้ึนว�าอุตสาหกรรมจะยอมรับมาตรฐานของ 

  Alexander Adolf
MPEG TS  ซ่ึงกรณีสหรัฐอเมริกาท่ีใช
ระบบ 
3.0 ประเด็นพิจารณาคือ DVB มีความจําเป�นต
องมี 
รายงานท่ีจะเสร็จสมบูรณ9ในป"นี้ (ฤดูใบไม
ร�วง

  

รายงานการเข
าร�วมประชุม

- 12 - 

ในรายงานได
มีข
อเสนอแนะเก่ียวกับ Terrestrial broadcast จํานวน 
อาทิเช�น มาตรการรักษาความปลอดภัย การเก็บข
อมูลของอุปกรณ9ด
านรับ การ

Mobile และ Broadcast ร�วมกัน (กับ 3GPP)  การเตรียมรองรับมาตรฐานใหม�
การใช
ย�านความถ่ีอ่ืนสําหรับ DTT (ท่ีไม�ใช� UHF และ VHF) เป�นต
น 

 

ภาพแสดงข
อเสนอแนะเกี่ยวกับ Terrestrial broadcast 

 (Harmonic) ได
อธิบายถึงข
อจํากัดในการส�ง Video 
(ABR) จะเป�นเครื่องมือท่ีช�วยให
การส�ง Video ไปยังผู
รับท่ีมีความจุของ

ช�องสัญญาณท่ีต�างกันง�ายข้ึน  อีกเครื่องมือหนึ่งคือการใช
 Multicast (การส�งข
อมูลเดียวกันไปยังผู
รับหลายคน
ยังอยู�ในการพิจาณากําหนดมาตรฐานของ DVB  อย�างไรก็ตาม

พัฒนาระบบการส�ง Video ในลักษณะ Multicast ไปยัง Local gateway 
รวมถึงบริษัทอ่ืนก็ได
พัฒนาระบบในลักษณะเดียวกันนี้ข้ึน 

เกิดข้ึนว�าอุตสาหกรรมจะยอมรับมาตรฐานของ DVB หรือไม� หาก DVB ยังล�าช
าและตามไม�ทันอุตสาหกรรม

Alexander Adolf (LG) ได
บรรยายการดําเนินงานเก่ียวกับงานศึกษาถึงอนาคตของ
กรณีสหรัฐอเมริกาท่ีใช
ระบบ ATSC ได
กําหนดให
มี IP transport system 

มีความจําเป�นต
องมี IP transport system หรือไม� ซ่ึงจะสามารถสรุปผลได
ใน
ฤดูใบไม
ร�วง) 
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จํานวน 14 ข
อ เพ่ือส�งต�อ
อาทิเช�น มาตรการรักษาความปลอดภัย การเก็บข
อมูลของอุปกรณ9ด
านรับ การ

การเตรียมรองรับมาตรฐานใหม�

 

Video ผ�านอินเทอร9เน็ต ซ่ึง
ไปยังผู
รับท่ีมีความจุของ

ดียวกันไปยังผู
รับหลายคน)  
อย�างไรก็ตาม มีบริษัทผู
ผลิต 

Local gateway ก�อนท่ีจะส�งเป�น
 ประเด็นป@ญหาอาจจะ

ยังล�าช
าและตามไม�ทันอุตสาหกรรม 

ศึกษาถึงอนาคตของการใช
 
ort system ในมาตรฐาน ATSC 

หรือไม� ซ่ึงจะสามารถสรุปผลได
ใน
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3.9  UHDTV 

  David Wood ได
ให
เหตุผล 4 ประการเก่ียวกับความต
องการในการรับสื่อ คือ (1) Diversion 
(2) Personal Relationships (3) Personal Identity และ (4) Surveillance ซ่ึงมีข
อสรุปว�ารายการท่ีควร
นํามาออกอากาศในรูปแบบ UHD คือ รายการกีฬา เนื่องจากเป�นเนื้อหาท่ีตอบโจทย9ความต
องการในการรับสื่อ
มากท่ีสุด รวมถึงความต
องการในคุณลักษณะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช�น การโต
ตอบ ระบบเสียงท่ีดีข้ึน เป�นต
น  

  ป@จจุบันมีหลายหน�วยงานท่ีเก่ียวข
องกับการกําหนดมาตรฐานด
าน UHD รวมถึงกรณีการ
เพ่ิมเติมระบบเสียง Next Generation Audio (NGA) ท่ีสมจริง (Immersive) และระบบเสียงท่ีผู
ชมสามารถ
เลือกได
 ซ่ึง DVB CM-AVC ได
เห็นชอบส�วน Commercial requirement แล
ว ยังรอ DVB TM-AVC ท่ีกําลัง
เร�งกําหนดมาตรฐาน (TS 101 154)  

  DVB UHD-1 Phase 1 เป�นมาตรฐานสําหรับบริการในป" พ.ศ. 2558  ส�วน UHD-1 Phase 
2 จะระบุ Conformance Point A เป�นการเพ่ิม HDR สําหรับบริการท่ีเริ่มใน ป" พ.ศ. 2560 และ 
Conformance Point B เพ่ิม High Frame-rate สําหรับบริการท่ีเริ่มใน ป" พ.ศ. 2562 ซ่ึงมาตรฐานใน 
Phase 2 จะเสร็จสิ้นภายในป" พ.ศ. 2559  

  ในส�วนของ High Dynamic Range (HDR) นั้น Martin Faehnrich ได
ทําความเข
าใจ
เก่ียวกับ HDR ว�า ไม�ใช
เป�นเพียงการเพ่ิมความสว�างของภาพโดยรวมเท�านั้น แต�เป�นการเพ่ิมช�วงการแสดงผล
ของค�าความสว�างซ่ึงช�วยเพ่ิมคุณภาพการแสดงผลของภาพในส�วนท่ีสว�างและมืดด
วย โดยมีอุปกรณ9หลักในการ
แปลงระหว�างค�าแสงสว�างและข
อมูลดิจิตอล คือ OETF และ EOTF  ท้ังนี้ ITU-R ได
กําหนดมาตรฐานเก่ียวกับ
เทคนิคในการทํางานของระบบ HDR ไว
 2 แบบ คือ  

  (1) SMPTE-2084 (Perceptual Quantiser, PQ เสนอโดย Dolby) ใช
ใน Blu-Ray โดยเป�น 
Single layer HEVC Main10 bitstream  

  (2) STB-B67 (Hybrid Log-Gamma, HLG เสนอโดย BBC R&D และ NHK) รองรับการ
ทํางานกับ DVB UHD-1 Phase 1 ได
  

  จากข
อมูลในป@จจุบัน ราวร
อยละ 15 ของเครื่องรับโทรทัศน9ท่ีบ
านเป�นแบบ UHD Phase 1 
ประเด็นเรื่อง Backward compatibility จึงเป�นเรื่องท่ีต
องพิจารณาให
รอบคอบ ท้ังนี้การทํา Backward 
compatibility ของ PQ จะต
องทําเป�นแบบ dual layer ส�วนของ HLG ทําได
ง�ายกว�า  

 



3.10 VR: Virtual Reality 

  Simon Gauntlett 
Tethered แบบท่ีใช
 Smart phone 

 

 

  Peter Kauff ได
อธิบายการเก็บ 
Stitching engine สําหรับการเก็บ
วางขายท่ัวไป 

 

                                          
4
 VR (Virtual Reality) เป�นการจําลองสภาพแวดล
อมทั้งหมดด
วยคอมพิวเตอร9 หรือการสร
างโลกเสมือนจริงซึ่งอาจไม�มีอยู�จริงข้ึนโดยคอมพิวเตอร9 โดยสามารถโต
ตอบ

บนโลกเสมือนได
 จนไม�สามารถแยกแยะระหว�างโลกจริงและโลกเสมือนได
  ส�วน 
โต
ตอบกับวัตถุเสมือนที่ถูกสร
างข้ึนบนโลกจริงและวัตถุจริงได
 รวมทั้งยังสามารถแยกแยะระหว�างโลกจริงและโลกเสมือนได
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Simon Gauntlett ได
ยกตัวอย�าง VR4 Headset มีอยู�หลากหลายรูปแบบ 
Smart phone ท่ีรวมถึง Augmented Reality ด
วย 

            Source: Simon Gauntlett  @simongauntlett
 

ภาพแสดง VR และ AR Headset 

ได
อธิบายการเก็บ Live-action video สําหรับ VR ด
วยกล
อง 
ก็บรอยต�อท่ีเกิดข้ึนจากกล
อง 360 ด
วย ป@จจุบันมีกล
องในระดับ 

   
เป�นการจําลองสภาพแวดล
อมทั้งหมดด
วยคอมพิวเตอร9 หรือการสร
างโลกเสมือนจริงซึ่งอาจไม�มีอยู�จริงข้ึนโดยคอมพิวเตอร9 โดยสามารถโต
ตอบ

บนโลกเสมือนได
 จนไม�สามารถแยกแยะระหว�างโลกจริงและโลกเสมือนได
  ส�วน AR (Augmented Reality) เป�นการผสมผสานระหว�างโลกจริงและโลกเสมือน โดยสามารถ
โต
ตอบกับวัตถุเสมือนที่ถูกสร
างข้ึนบนโลกจริงและวัตถุจริงได
 รวมทั้งยังสามารถแยกแยะระหว�างโลกจริงและโลกเสมือนได
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หลากหลายรูปแบบ ท้ังแบบ 

 

 
@simongauntlett 

ด
วยกล
อง 360 โดยมี 
ป@จจุบันมีกล
องในระดับ Consumer 

เป�นการจําลองสภาพแวดล
อมทั้งหมดด
วยคอมพิวเตอร9 หรือการสร
างโลกเสมือนจริงซึ่งอาจไม�มีอยู�จริงข้ึนโดยคอมพิวเตอร9 โดยสามารถโต
ตอบกับวัตถุ
เป�นการผสมผสานระหว�างโลกจริงและโลกเสมือน โดยสามารถ



 

3.11 อุตสาหกรรมโทรทัศน5ในประเทศไทย

  กสทช. พันเอก ดร
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย ซ่ึงเริ่ม
รายการท้ังสิ้น 28 ช�อง แบ�งเป�นช�องบริการสาธารณะ 
ช�องรายการข�าวสารและสาระ 7 ช�อง ช�องรายการวาไรต้ีแบบ 
ช�อง (โดยเป�นช�องรายการในระบบแอนะล็อกเดิม 
ของจํานวนครัวเรือน ในป" พ.ศ. 2560
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ภาพแสดงกล
อง 360° 

โทรทัศน5ในประเทศไทย 

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน9 ได
ให
ข
อมูลเก่ียวกับความก
าวหน
าของกิจการโทรทัศน9
ประเทศไทย ซ่ึงเริ่มออกอากาศเม่ือกลางป" พ.ศ. 2557 
ช�องบริการสาธารณะ 4 ช�อง ช�องรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
ช�อง ช�องรายการวาไรต้ีแบบ SD 7 ช�อง และช�องรายการวาไรต้ีแบบ 

โดยเป�นช�องรายการในระบบแอนะล็อกเดิม 3 ช�อง) ส�วนการขยายโครงข�ายนั้น จะครอบคลุมร
อยละ 
2560 
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ศุกลรัตน9 ได
ให
ข
อมูลเก่ียวกับความก
าวหน
าของกิจการโทรทัศน9
2557 โดยป@จจุบันมีช�อง

ยการเด็ก เยาวชน และครอบครัว 3 ช�อง 
ช�อง และช�องรายการวาไรต้ีแบบ HD 7 

ขยายโครงข�ายนั้น จะครอบคลุมร
อยละ 95 

 



 

  จากข
อมูลของ Nielsen 
ดิจิตอล เพ่ิมข้ึนจากร
อยละ 9 เป�นร
อยละ

 

3.12 การจัดงาน DVB Asia 2016

  กสทช. พันเอก ดร
ข้ึน ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในระหว�างวันท่ี 
ให
ท่ีประชุมเข
าร�วมงานดังกล�าว ซ่ึงนับเป�นการจัดการประชุม 
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Nielsen ตามภาพข
างต
นพบว�า อัตราส�วนผู
ชมช�องรายการใหม�ในระบบ
เป�นร
อยละ 29 ภายใน 1 ป" และสัดส�วนรายได
จากโฆษณาก็เพ่ิมสูงข้ึน

DVB Asia 2016 

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน9 ได
แถลงต�อท่ีประชุมว�า จะมีการจัดการประชุม 
ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในระหว�างวันท่ี 29 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 

ให
ท่ีประชุมเข
าร�วมงานดังกล�าว ซ่ึงนับเป�นการจัดการประชุม DVB นอกทวีปยุโรปเป�นครั้งแรก
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ตามภาพข
างต
นพบว�า อัตราส�วนผู
ชมช�องรายการใหม�ในระบบ
ป" และสัดส�วนรายได
จากโฆษณาก็เพ่ิมสูงข้ึน 

า จะมีการจัดการประชุม DVB ASIA 
ธันวาคม 2559 และได
เชิญชวน

นอกทวีปยุโรปเป�นครั้งแรก 

 



 

เว็บไซต5 DVB Asia 2016   
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DVB Asia 2016   https://www.dvb.org/events/dvb-asia-2016

 

Following the success of the DVB World conference over 
many years, DVB will now organize its first DVB conference in 
Asia. Catering specifically to the regional digital TV needs, DVB 
will bring a tech-packed 3-day conference and workshop with 
leading industry experts in Bangkok, Thailand.
 
Stay tuned for more details soon! 
 
Source: https://www.dvb.org/news/dvb-asia-2016
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4.0 บทสรุป 

 Phil Laven ได
สรุปการประชุม DVB World 2016 ซ่ึงมีประเด็นท่ีสําคัญ ดังนี้ 

  (1) การเปลี่ยนผ�านไปสู�โทรทัศน9ระบบดิจิตอล (Digital Switchover) นั้น ไม�ได
มีครั้งเดียว 
เพราะมีท้ังการเปลี่ยนผ�านจากระบบแอนะล็อกเดิม และท้ังการเปลี่ยนผ�านจากระบบดิจิตอลด
วยกันเองเพ่ือ
ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน เช�น กรณีของสหพันธ9สาธารณรัฐเยอรมนี เป�นการเปลี่ยนผ�านจากระบบ DVB-T ไป DVB-
T2 ด
วยมาตรฐาน HEVC (ITU-T H.265) โดยจะให
บริการด
วยความคมชัดสูงแบบ 1080p/50 เป�นต
น 

  (2) กรณีเทคโนโลยีโทรศัพท9เคลื่อนท่ี (LTE) อาจมีต
นทุนท่ีถูกกว�า หรืออาจมาแทนท่ี
เทคโนโลยีโทรทัศน9ระบบดิจิตอล (DVB-T) [Ulrich Rehfuess] นั้น ก็ยังไม�มีข
อสนับสนุนท่ีชัดเจน นอกจากนี้ 
การใช
โครงข�ายโทรศัพท9เคลื่อนท่ีในการให
บริการวีดิโอไปยังอุปกรณ9โทรศัพท9เคลื่อนท่ีแบบ Smart phone 
และอุปกรณ9 Tablet และอาจดูเหมือนผู
ใช
บริการไม�สนใจว�า การเลือกใช
บริการจะอาศัยเทคโนโลยีใด 
(Technology neutral) แต�ในความเป�นจริงผู
ใช
บริการจะให
ความสําคัญกับความคุ
มค�าของราคามากกว�า จะ
เห็นจากอุปกรณ9 Tablet ท่ีมีใช
งานอยู�โดยส�วนใหญ� (แม
กระท่ัง IPad) จะรองรับเพียง WiFi เท�านั้น 

  (3) เทคโนโลยีสําหรับการผลิตรายการแบบ UHDTV อาจยังไม�พร
อมสําหรับการผลิตแบบ 
Large-scale ซ่ึงเทคโนโลยีในป@จจุบันจะเหมาะกับการผลิตเนื้อหารายการสําหรับรายเล็ก เช�น Netflix เป�นต
น 
[Ruediger Kupke] 

  (4) ผู
ชมโทรทัศน9อาจไม�ตระหนักหรือรับรู
ถึงความละเอียดของภาพท่ีมีมากข้ึนของ UHDTV 
แต�การมี HDR (High Dynamic Range) จะทําให
ผู
ชมโทรทัศน9ชื่นชอบ UHDTV มากข้ึน เพราะ HDR ช�วยให

ผู
ชมโทรทัศน9ได
รับชมภาพท่ีสมจริงมากข้ึน 


