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บทคัดย่อ

	 การส่งสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงแบบไม่บีบอัด	(Uncompressed	High-Definition	Video)	 บนเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล	
(Wireless	Personal	Area	Network:	WPAN)	เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากในปัจจุบัน	เนื่องจากมีความต้องการอัตราการส่งข้อมูลที่สูงและช่อง
ส่งสัญญาณ	(Channel)	ที่หลากหลาย	ด้วยการพัฒนาล�้าหน้าของเทคโนโลยีด้านคลื่นความถี่วิทยุ	(Radio	Frequency	Technology)	และ
แบนด์วิดท์จ�านวนมากที่มีอยู่ทั่วโลกในช่วงความถี่	57-66	GHz	 ซึ่งมีความยาวคลื่นของสัญญาณในหน่วยมิลลิเมตร	(millimeter-wave:	
mmWave)	และยงัไม่มกีารจบัจองโดยองค์กรใดๆ	(Unlicensed	Spectrum)	เครอืข่ายไร้สายส่วนบคุคลของคลืน่สญัญาณในหน่วยมลิลเิมตร	
จึงสามารถรองรับการส่งข้อมูลได้หลายกิกะบิต	(Multigigabit	Transmission)	และอยู่ในระหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง		อย่างไรก็ตาม
เมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาณความถี่ต�่าในย่าน	2.4	หรือ	5	GHz	คลื่นสัญญาณในหน่วยมิลลิเมตรมีความเปราะบางมากกว่า	ส่งผลให้เกิด
การสูญเสียจากการแพร่ของสัญญาณสูงมาก	บทความนี้จึงเสนอแนวคิดเบื้องต้นของการประยุกต์ใช้คลื่นสัญญาณในหน่วยมิลลิเมตรเพื่อ
รองรบัการส่งส่งสญัญาณวดิโีอความละเอยีดสงูแบบไม่บบีอดัด้วยอตัราการส่งข้อมลูสงูสดุที่	3	กกิะบติต่อวนิาท	ีโดยระบบสามารถป้องกนั
การเกดิข้อผดิพลาดของการส่งข้อมลู	และมกีารแก้ไขข้อมลูทีผ่ดิพลาดให้ถกูต้อง	กระบวนการเหล่านีย้งัถกูรวมเข้ากบัมาตรฐานการตดิต่อ
สื่อสารของเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคลที่ย่านความถี่	60	GHz	 ที่ก�าลังจะกลายเป็นมาตรฐานในอนาคตอันใกล้	 เช่น	WirelessHD	ECMA	
TC48	และ	IEEE802.15.3c	เป็นต้น

Abstract

	 Transmission	of	uncompressed	high-definition	video	via	Wireless	Personal	Area	Network	(WPAN)	becomes	one	of	
the	interesting	topics	today,	due	to	requirements	of	high	data	rate	and	channel	variation.	Because	of	the	advance	in	
radio	frequency	technology	and	huge	availability	of	bandwidth	from	57	to	66	GHz	band	all	over	the	world,	WPAN	working	
on	millimeter-wave	(mmWave),	which	can	support	multi-gigabit	transmission,	is	continuously	under	development.	However,	
mmWave	is	very	fragile	and	easily	causes	errors	and	losses	compared	with	a	signal	in	2.4		or	5	GHz	band.	 This	article	
proposes	a	basic	concept	of	a	mmWave	application	for	supporting	uncompressed	high-definition	video	transmission	with	
the	maximum	bit	rate	up	to	3Gbs	in	home.	The	application	can	also	be	capable	of	dealing	with	both	transmission	error	
and	concealment	problems,	which	will	soon	become	a	standard	of	emerging	WPAN	technology	on	60	GHz	band,	such	
as	WirelessHD,	ECMA,	TC48	and	IEEE802.15.3c.
 
	 เทคโนโลยกีารตดิต่อสือ่สารแบบไร้สายในปัจจบุนัได้กลายเป็นเทคโนโลยพีืน้ฐานทีถ่กูใช้งานอย่างแพร่หลายทัง้ผูบ้รโิภคและองค์กร
ต่างๆ	ยกตัวอย่างเช่น	เทคโนโลยี	WiFi	Ultrawideband	(UWB)	และ	Bluetooth	สามารถช่วยก�าจัดปัญหาการพันกันของสายสัญญาณ
ต่างๆ	ทีใ่ช้ในเครอืข่ายมลัตมิเีดยีในครวัเรอืน	(Multimedia	Home	Networks)	การเชือ่มต่อแบบไร้สายในบ้านเรอืนช่วยเพิม่ความสามารถ
ของการใช้งานเครื่องเล่นเกมที่มีอยู่หลากหลาย	(Game	Console)	ทีวีดิจิทัล	 เครื่องคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องคอมพิวเตอร์

การส่งสญัญาณวดิโีอความละเอยีดสงูแบบไม่บบีอดั
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แบบพกพา	เช่น	โน้ตบุค	เน็ตบุค	และ	PDA	เป็นต้น	ท่ามกลาง
โปรแกรมประยุกต์ด้านมัลติมีเดียมากมาย	 การส่งสัญญาณวิดีโอ
ความละเอยีดสงูเป็นเทคโนโลยทีีไ่ด้รบัความสนใจอย่างมาก	ระบบ
การส่งผ่านวดิโีอแบบไร้สายซึง่รองรบัวดิโีอความละเอยีดสงูมคีวาม
ละเอียดสูงสุดที่เฟรมละ	1080	จุด	(เช่น	วิดีโอหนึ่งเฟรมมีเส้นแนว
ตั้ง	1920	เส้น	และเส้นแนวนอน	1080	เส้น	หรือ	1920X1080	จุด
บนหนึ่งเฟรม)	 ดังแสดงในรูปที่	 1	 โดยที่จุดแต่ละจุดจะมีส่วน
ประกอบของสี	3	ส่วน	ซึ่งมีขนาดของข้อมูล	8	บิตต่อ	1	สี	และมี
อตัราของการเปลีย่นเฟรมที	่60	Hz	 ส่งผลให้เกดิความต้องการแบนด์	
วิดท์ของช่องส่งสัญญาณประมาณ	3	กิกะบิตต่อวินาที	เพื่อรองรับ
การรับ-ส่งข้อมูลภาพวิดีโอเพียงอย่างเดียว	 นอกจากนี้	 สัญญาณ
การควบคุม	 ข้อมูลเสียง	 และเวลาที่เสียไปในการเข้าถึงช่องส่ง
สัญญาณ	(Channel	Access	Overhead)	ยังต้องการแบนด์วิดท์
เพิ่มเติมอีก	 ช่องการเชื่อมต่อแบบ	HDMI	 (High-Definition	
Multimedia	Interface)	ดังแสดงในรูปที่	2	สามารถส่งข้อมูลวิดีโอ
แบบไม่ถูกบีบอัดได้	 แต่ต้องการการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ผ่าน
สายสัญญาณ	HDMI	ซึ่งมีราคาแพง	เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารไร้
สายในปัจจุบัน	 เช่น	MBOA-UWB	 และ	IEEE802.11n	 สามารถ
รองรับอัตราการส่งข้อมูลได้ในระดับที่ค่อนข้างต�่า	(ต�่ากว่า	1	กิกะ
บติต่อวนิาท)ี	เนือ่งจากข้อจ�ากดัของอตัราการส่งข้อมลูทีม่อียูน่ี้	การ
ส่งสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงโดยใช้เทคโนโลยีไร้สายใน

ปัจจุบันสามารถท�างานได้ด้วยเทคนิคการบีบอัดข้อมูลในรูปแบบ
ต่างๆ	กันเพื่อลดขนาดของข้อมูลก่อนการส่ง	ตัวอย่างเทคนิคการ
บีบอัด	 เช่น	MPEG2	หรือ	H.264	อย่างไรก็ตาม	การบีบอัดภาพ
ท�าให้เกิดปัญหาการหน่วงของเวลาที่ใช้ในการบีบอัด	 และขยาย
ข้อมูล	รวมทั้งคุณภาพของสัญญาณยังด้อยลง	ส่งผลให้เกิดความ
ต้องการพฒันาระบบใหม่ๆ	ขึน้	เพือ่ใช้ส่งข้อมลูวดิโีอความละเอยีด
สูงแบบไม่บีบอัดผ่าน	HDMI	ในรูปแบบไร้สาย	[1]
	 การบีบอัดข้อมูลวิดีโอที่ฝั่งผู้ส่ง	 และการขยายข้อมูลที่ฝั่ง
ผู ้รับสร้างปัญหาในระบบมัลติมีเดียแบบไร้สายหลายประการ	
ประการแรก	คอื	เวลาทีใ่ช้ในการประมวลผลในระหว่างการบบีอดั	
และการขยายข้อมลูสร้างการหน่วงของเวลา	(Delay)	ซึง่ไม่เหมาะ
กับโปรแกรมประยุกต์ที่ไวต่อการหน่วงเวลา	 เช่น	 เกมโต้ตอบ	
(Interactive	Gaming)	เหตุผลที่สอง	คือ	คุณภาพของภาพวิดีโอ
ที่ฝั่งผู้รับจะลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ประการที่สาม	 การส่ง
สญัญาณวดิโีอความละเอยีดสงูระหว่างอปุกรณ์ใดๆ	ทัง้สองฝ่ัง	จะ
เป็นไปอย่างราบรื่นก็ต่อเมื่อข้อมูลที่รับ-ส่งจะต้องถูกบีบอัดด้วย
เทคนิคเดียวกันเท่านั้น	Transcodec	 หรือโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้
ในการบีบอัดวิดีโอความละเอียดสูงให้อยู่ในรูปแบบต่างๆ	 ให้
สอดคล้องกับเทคนิคการบีบอัดข้อมูลแต่ละประเภท	 จึงจ�าเป็น
ส�าหรับเครื่องรับสัญญาณที่รับสัญญาณวิดีโอซึ่งถูกบีบอัดด้วย
เทคนิคที่แตกต่างกัน	 ดังนั้น	Transcodec	 จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่

รูปที่	1	การเปรียบเทียบความละเอียดของวิดีโอความละเอียดมาตรฐานและวิดีโอความละเอียดสูง	[2,	3]
ที่มา:	http://www.sony.co.th/article/219770
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ท�าให้เครื่องรับสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงมีราคาแพงและมี
ความซับซ้อนสูงขึ้น	เช่น	HDTV	เป็นต้น	ส่งผลให้มีความต้องการ
เทคโนโลยีที่รองรับการส่งสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงแบบไม่
บีบอัดเพิ่มจ�านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว	เพื่อลดและหลีกเลี่ยงปัญหาดัง
กล่าว	
	 เทคโนโลยีคลื่นสัญญาณในหน่วยมิลลิเมตรบนย่าน
ความถี่วิทยุ	60	GHz	จึงเปรียบเสมือนการเปิดยุคใหม่ของการส่ง
ข้อมลูแบบหลายกกิะบติต่อวนิาทสี�าหรบัผูบ้รโิภคข้อมลูมลัตมิเีดยี
จ�านวนมากในปัจจุบัน	 เนื่องจากแบนด์วิดท์จ�านวนมหาศาลที่ยัง
ว่างในช่วง	57-64	GHz	ทั่วโลก	รวมทั้งข้อดี	และประโยชน์อื่นๆ	
ของเทคโนโลยคีลืน่สญัญาณในหน่วยมลิลเิมตรบนย่านความถีว่ทิยุ	
60	GHz	ส�าหรับการติดต่อสื่อสารระยะสั้น	ดังต่อไปนี้
	 •	พื้นที่การครอบคลุม	 เนื่องจากอัตราการลดทอนของ
ก�าลังของสัญญาณบนย่านความถี่	60	GHz	 เมื่อมีสิ่งกีดขวางการ
เชือ่มต่อ	พืน้ทีก่ารครอบคลมุของคลืน่สญัญาณในหน่วยมลิลเิมตร
ภายในอาคารจะมีรัศมีลงลดจนมีค่าประมาณ	10-50	 เมตร	 ซึ่ง
ท�าให้เทคโนโลยีนี้เหมาะสมอย่างมากกับการใช้งานแบบเครือข่าย
ไร้สายส่วนบุคคลภายในห้องและอาคาร
	 •	ปัจจัยในการประยุกต์ใช้งาน	สามารถสร้างจานรับ-ส่ง
สัญญาณแบบมีทิศทาง	(Directional	Antennas)	ส�าหรับสัญญาณ
ย่านความถี่	60	GHz	ได้ง่ายมากเมื่อเปรียบเทียบกับการสร้างจาน
รับ-ส่งสัญญาณของย่านความถี่	 2.4	 หรือ	5	GHz	 เนื่องจาก
ความยาวคลืน่ทีม่ขีนาดเลก็กว่าท�าให้สามารถลดขนาดจานรบั-ส่ง
สญัญาณลงได้	นอกจากนีก้ารส่งสญัญาณแบบมทีศิทางช่วยให้การ
ออกแบบเครื่องรับสัญญาณง่ายขึ้นเป็นผลให้ปัญหาเกี่ยวกับการ
หน่วงของเวลาและการแทรกสอดของสัญญาณลดลงอย่างมาก

	 •	แบนด์วิดท์ของช่องสัญญาณ	 ย่านความถี่	 60	GHz	
สามารถรองรับแบนด์วิดท์ได้ใกล้เคียง	7	GHz	ซึ่งช่วยท�าให้อัตรา
การส่งข้อมูลนั้นมีค่าสูง
	 •	การตรวจสอบข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล	 สามารถ
ประยกุต์ใช้เทคนคิ	Pixel	Partitioning	ร่วมกบัสญัญาณย่านความถี่	
60	GHz	 เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดของข้อมูลด้วยการเพิ่มรหัส
ข้อมูลพิเศษเข้าไปในข้อมูลของจุดข้างเคียง
	 •	การแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดให้ถูกต้อง	 สามารถแก้ไข
ข้อมลูทีผ่ดิพลาดให้ถกูต้องได้ทีฝ่ั่งผูร้บัด้วยการใช้รหสัข้อมลูพเิศษ
ของจุดข้างเคียงที่เป็นข้อมูลที่ดีหลายๆ	จุดมารวมกัน

	 คุณลักษณะข้างต้นเหล่านี้ท�าให้ย่านความถี่	60	GHz	น่า
สนใจอย่างมากส�าหรับนักวิจัยต่างๆ	ในการพัฒนาเพื่อรองรับการ
ส่งสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงแบบไม่บีบอัดภายในห้อง	 ยก
ตัวอย่างเช่น	 ผู้ใช้สามารถส่งสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงแบบ
ไม่บบีอดัจากอปุกรณ์พกพาต่างๆ	(Handheld	Devices)	หรอืเครือ่ง
บันทึกวิดีโอส่วนบุคคล	(Personal	Video	Recorder:	PVR)	ไปยัง
โทรทัศน์ความละเอียดสูง	(High-Definition	Television:	HDTV)	ได้
โดยตรง	 โดยไม่ต้องเชื่อมต่อสายสัญญาณใดๆ	 ซึ่งช่วยลดปัญหา
ด้านการเดนิสายสญัญาณ	และปัญหาการพนักนัของสายสญัญาณ
ลงได้	ตัวอย่างของการเชื่อมต่อไร้สายนี้แสดงในรูปที่	3
	 นอกจากนี้	 การส่งข้อมูลสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูง
แบบไม่บีบอัดที่	1080	HD	ร่วมกับความละเอียดของสีขนาด	8	บิต	
เพียง	1	 สัญญาณต้องการอัตราการส่งข้อมูลสูงถึง	3	 กิกะบิตต่อ
วินาที	ในอนาคตอันใกล้จะมีการน�าความละเอียดของสีขนาด	12	
และ	16	บิตมาใช้งาน	ส่งผลให้ในอนาคตจะมีความต้องการอัตรา

รูปที่	2	 ลักษณะช่องและสายสัญญาณการเชื่อมต่อแบบ	HDMI	
(High-Definition	Multimedia	Interface)	[4]
ที่มา:	http://www.hdmi.org

รูปที่	3	การส่งสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงแบบไม่บีบอัด
โดยตรงจากอปุกรณ์พกพาต่างๆ	[5]	หรอืเครือ่งบนัทกึวดิโีอ
ส่วนบุคคลไปยังโทรทัศน์ความละเอียดสูง
ที่มา:	http://domino.research.ibm.com/comm/research_
projects.nsf/pages/mmwave.apps.html
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การส่งข้อมูลมีค่าสูงมากขึ้น	 หรือสูงกว่า	4.5	 และ	6	 กิกะบิตต่อ
วนิาที	ปัจจยัเหล่านีช้ว่ยยนืยันวา่การส่งข้อมลูสัญญาณวิดโีอความ
ละเอียดสูงแบบไม่บีบอัดบนย่านความถี่และแบนด์วิดท์ที่สูงจะมี
บทบาทส�าคัญมากขึ้นเป็นล�าดับในอนาคต	

บทสรุป

	 บทความนี้น�าเสนอแนวคิดเบื้องต้นของประยุกต์ใช้ระบบ
ติดต่อสื่อสารไร้สายบนคลื่นสัญญาณในหน่วยมิลลิเมตรในย่าน
ความถี่	60	GHz	เพื่อรองรับการส่งสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูง
แบบไม่บบีอดัอย่างมปีระสทิธภิาพ	ปัจจบุนัมาตรฐานเครอืข่ายแบบ
ไร้สายในยุคถัดไป	เช่น	VHT	(Very	High	Throughput)	ให้ความ
สนใจในการประยุกต์ใช้งานสัญญาณย่านความถี่	60	GHz	เช่นกัน	
เนือ่งจากเป็นย่านความถีข่องสญัญาณทีย่งัไม่ถกูจบัจองหรอืจดัสรร	
และเป็นช่วงความถี่ที่มีขนาดใหญ่ส่งผลให้มีแบนด์วิดท์ว่างอยู่
จ�านวนมหาศาล	 อย่างไรก็ตามด้วยระยะครอบคลุมของสัญญาณ
ทีจ่�ากดัประมาณ	10-50	เมตร	จงึเหมาะส�าหรบัการเชือ่มต่อภายใน
ห้องและอาคารเท่านั้น	โดยการเชื่อมต่อในระยะที่ไกลมากขึ้นอาจ
จะต้องอาศยัอปุกรณ์ซ�้าสญัญาณ	(Repeater)	หรอืการประยกุต์ใช้
การท�างานแบบ	Multi-hop	ในระบบเครือข่ายไร้สายทั่วๆ	ไป	แต่
ด้วยการพฒันาอย่างต่อเนือ่งของระบบตดิต่อสือ่สารไร้สายบนคลืน่
สัญญาณในหน่วยมิลลิเมตรในย่านความถี	่60	GHz	 ส�าหรับทั้ง	
WPAN	และ	WLAN	การส่งสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงแบบไม่
บีบอัดผ่านเครือข่ายไร้สายจะกลายเป็นมาตรฐานของการรับ-ส่ง
วิดีโอความละเอียดสูงในครัวเรือนในอนาคตอันใกล้นี้
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