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สรุปการเข
าร�วมประชุม Leaders’ Summit 2016 และร�วมงาน IBC2016 (International 

Broadcasting Convention) ประจําป@ 2559 ระหว�างวันท่ี 6-11 กันยายน 2559   
ณ เมืองอัมสเตอร4ดัม ประเทศเนเธอร4แลนด4 

__________________________________________ 

1. การดําเนินงาน  

 1.1 ประธาน กสท. พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน� ได�รับเชิญเข�าร วมการประชุมสุดยอดผู�นําด�านกระจาย
เสียงและโทรทัศน� (IBC2016 Leaders’ Summit) และเข�าร วมการประชุมด�านวิชาการภายในงาน IBC 
Conference and Exhibition ประจําปI 2559 (IBC2016) ณ เมืองอัมสเตอร�ดัม ประเทศเนเธอร�แลนด�
ระหว างวันท่ี 6-11 กันยายน 2559 

 1.2 คณะผู�แทนจากสํานักงาน กสทช. เข�าร วมการประชุมด�านวิชาการและงานแสดงนิทรรศการ
ภายในงาน IBC Conference and Exhibition ประจําปI 2559 (IBC2016) 
 

2. วัตถุประสงค4 

2.1 เพ่ือเปRนการแลกเปลี่ยนความรู�และประสบการณ�เก่ียวกับอุตสาหกรรมด�านกระจายเสียงและ
โทรทัศน� กับผู�บริหารของบริษัทและหน วยงานชั้นนําของต างประเทศ ซ่ึงมีความรู� ความเชี่ยวชาญ และ
วิสัยทัศน�ต ออุตสาหกรรมดังกล าว  

2.2 เพ่ือศึกษาความก�าวหน�าของเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� เพ่ือใช�เปRน
ข�อมูลในการวางกรอบการกํากับดูแลในอนาคต 

2.3 เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจและอุตสาหกรรมด�านกระจายเสียงและโทรทัศน�ในยุคหลอม
รวม (Convergence) ท้ังด�านการผลิตรายการ การวางแผนธุรกิจ และการควบรวมกิจการ โดยสามารถนํา
ความรู�และประสบการณ�ต างๆ มาปรับใช�ในการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�ของ
ประเทศไทยในอนาคต 

  

3. รายช่ือผู
เข
าร�วมการประชุม 

3.1 พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน�   ประธาน กสท และรองประธาน กสทช 
3.2 นางสาวนงลักษณ� วัชระเกียรติพงษ�  เลขานุการประจํา ประธาน กสท. 
3.3 นางสาวมณีรัตน� กําจรกิจการ   อปส.1 
3.4 นายสุภัทรสิทธิ์ สวนสุข   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สังกัด ทส. 

 
 

 

4. ผลการดําเนินงาน 

 



 

International Broadcasting Convention (IBC) 
ความก�าวหน�าด�านเทคโนโลยีกิจการกระจายเสียง
ทุกปI ณ เมืองอัมสเตอร�ดัม ประเทศ
และกิจการโทรทัศน�จากท่ัวทุกมุมโลกมานําเสนอสินค�า
ความรู�ด�านเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�จากมุมมองท้ังนักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนา 
รวมถึงจากผู�มีประสบการณ�ในอุตสาหกรรม
ส วนของผู�ประกอบกิจการกระจายเสียงแ
เทคโนโลยีการรับส งสัญญาณวิทยุ
แลกเปลี่ยนประสบการณ�กับประเทศอ่ืนๆ 
ดูแลในทุกด�าน และในส วนของผู�ผลิตเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน�
ความก�าวหน�าในทุกกระบวนการและข้ันตอนการผลิตเนื้อหารา

ท้ังนี้ งาน IBC2016 แบ งการจัดงานออกเปRน 
(1) การประชุมสุดยอดผู�นําด�านกระจายเสียงและโทรทัศน� 
(2) การประชุมด�านวิชาการ 
(3) งานแสดงนิทรรศการ 
 

(1) การประชุมสุดยอดผู
นําด
านกระจายเสียงและโทรทัศน4 
 การประชุมสุดยอดผู�นําด�านกระจายเสียงและโทรทัศน� 
ประชุมเฉพาะกลุ มตัวแทนท่ีได�รับเชิญ
อุตสาหกรรมด�านกระจายเสียงและโทรทัศน� กับผู�บริหารของบริษัทและหน วยงานชั้นนําของต างประเทศ ซ่ึงมี
ความรู� ความเชี่ยวชาญ และวิสัยทัศน�ต ออุตสาหกรรม 
 

  
 ท้ังนี้ การประชุม IBC2016 
 (1.1) ปาฐกถาในหัวข�อ MadMen
landscape is affecting advertising, distribution and content strategies in TV and beyond  

International Broadcasting Convention (IBC) เปRนงานประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
าด�านเทคโนโลยีกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�ท่ีใหญ ท่ีสุดงานหนึ่ง

ประเทศเนเธอร�แลนด� โดยมีบริษัทผู�ผลิตและผู�ให�บริการในกิจก
ทุกมุมโลกมานําเสนอสินค�าและบริการล้ําสมัย และยังเปRนเวทีแลกเปลี่ยนองค�

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�จากมุมมองท้ังนักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนา 
วมถึงจากผู�มีประสบการณ�ในอุตสาหกรรม ซ่ึงจะเปRนประโยชน�แก ผู�เข�าร วมงานจากทุกภาคส วน กล าวคือ ใน

ผู�ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�ท่ีเข�าร วมงานนั้น จะได�ทราบถึงความก�าวหน�า
เทคโนโลยีการรับส งสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน� ในขณะเดียวกัน ตัวแทนจากองค�กรกํากับดูแลก็จะได�มีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ�กับประเทศอ่ืนๆ และรับทราบความคืบหน�าของการพัฒนาเทคโนโลยีและการกํากับ

ผู�ผลิตเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน�
ความก�าวหน�าในทุกกระบวนการและข้ันตอนการผลิตเนื้อหารายการวิทยุ/โทรทัศน� 

แบ งการจัดงานออกเปRน 3 ส วนหลัก ได�แก  
การประชุมสุดยอดผู�นําด�านกระจายเสียงและโทรทัศน� (IBC2016 Leaders’ Summit)

ด�านวิชาการ (IBC2016 Conferences) 
งานแสดงนิทรรศการ (IBC2016 Exhibition)  

การประชุมสุดยอดผู
นําด
านกระจายเสียงและโทรทัศน4 (IBC2016 Leaders’ Summit)
การประชุมสุดยอดผู�นําด�านกระจายเสียงและโทรทัศน� (IBC2016 Leaders’ Summit)

รับเชิญจาก IBC โดยเปRนการแลกเปลี่ยนความรู�และประสบการณ�เก่ียวกับ
อุตสาหกรรมด�านกระจายเสียงและโทรทัศน� กับผู�บริหารของบริษัทและหน วยงานชั้นนําของต างประเทศ ซ่ึงมี
ความรู� ความเชี่ยวชาญ และวิสัยทัศน�ต ออุตสาหกรรม  

  

2016 Leaders’ Summit มีประเด็นน าสนใจดังนี้ 
MadMen, Mobile and Media: How today’s changing media 

landscape is affecting advertising, distribution and content strategies in TV and beyond  
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และนิทรรศการนานาชาติท่ีแสดง
และกิจการโทรทัศน�ท่ีใหญ ท่ีสุดงานหนึ่ง ซ่ึงจัดข้ึนเปRนประจํา

และผู�ให�บริการในกิจการกระจายเสียง 
และยังเปRนเวทีแลกเปลี่ยนองค�

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�จากมุมมองท้ังนักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนา 
ซ่ึงจะเปRนประโยชน�แก ผู�เข�าร วมงานจากทุกภาคส วน กล าวคือ ใน

ทราบถึงความก�าวหน�าของ
ค�กรกํากับดูแลก็จะได�มีโอกาส

รับทราบความคืบหน�าของการพัฒนาเทคโนโลยีและการกํากับ
ผู�ผลิตเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน�นั้น จะได�ทราบ

IBC2016 Leaders’ Summit)  

IBC2016 Leaders’ Summit)  
IBC2016 Leaders’ Summit) เปRนการ

แลกเปลี่ยนความรู�และประสบการณ�เก่ียวกับ
อุตสาหกรรมด�านกระจายเสียงและโทรทัศน� กับผู�บริหารของบริษัทและหน วยงานชั้นนําของต างประเทศ ซ่ึงมี

 

s changing media 
landscape is affecting advertising, distribution and content strategies in TV and beyond  โดย 
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Dominique Delport (Global Managing Director, Havas Media Group และ Chairman, Vivendi 
Content) และ Dr Manuel Cubero (CCO, Vodafone Germany)  
 ในโลกของการสื่อในปrจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสูง การผลิตเนื้อหารายการ การสร�างรายได� และการ
กระจายรายการต างๆ จึงต�องมีการปรับตัวเพ่ือให�สอดคล�องกับการเติบโตของอุปกรณ�เคลื่อนท่ีส วนตัวต างๆท่ี
สามารถเชื่อมต ออินเตอร�เน็ตได� ควบคู ไปกับการเพ่ิมข้ึนของอํานาจต อรองของผู�บริโภค โดยช องทางการเข�าถึง
ผู�บริโภคก็มีจํานวนมากข้ึนเช นกัน ดังนั้น จึงจําเปRนต�องมีการผสมผสานช องทางการเข�าถึงผู�บริโภคในแบบเดิม
และแบบใหม  ซ่ึงต�องมีความสร�างสรรค�และมีจุดเด น 
 ปrจจุบันบริษัท Vivendi ถือได�ว าเปRนบริษัทยักษ�ใหญ ในวงการสื่อของประเทศฝรั่งเศส ซ่ึงเปRนผู�ดําเนิน
ธุรกิจการให�บริการโทรทัศน�แบบบอกรับสมาชิก (เพย�ทีวี) ซ่ึงได�แก  Canal+, Universal Music Group และ
บริษัทสื่อโฆษณา Havas ร วมท้ังถือหุ�นในบริษัทด�านโทรคมนาคมอีกด�วย 
 ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงหนึ่งซ่ึงน าสนใจคือกรณีบริษัท Vodafone เข�าซ้ือบริษัทเคเบิลรายใหญ ท่ีสุดของ
ประเทศเยอรมัน ได�แก  Kabel Deutschland Germany (KDG) ในปI ค.ศ.2013 โดยมุ งสร�างกลยุทธ�หลอม
รวมให�เกิดข้ึนในภาคพ้ืนยุโรป ซ่ึงปrจจุบันนี้ บริษัทได�เปRนเจ�าของระบบเคเบิลในตลาดของยุโรปหลายแห ง และ
ล าสุดได�ควบรวมกิจการด�านโทรศัพท�เคลื่อนท่ีในประเทศเนเธอร�แลนด�เข�ากับธุรกิจเคเบิลของ Liberty Global 
อีกด�วย 
 (1.2) การแลกเปลี่ยนประสบการณ�ในหัวข�อ Strategic Insights: The next phase of business 
transformation โดย Saul J. Berman, Ph.D. Chief Strategist, VP & Interactive Experience Partner 
จาก IBM Global Business Services 
 การเติบโตและการพัฒนาอย างรวดเร็วในยุคดิจิตอลได�เป{ดโอกาสและนําความท�าทายมาสู 
อุตสาหกรรมด�านกระจายเสียงและโทรทัศน� ซ่ึงโอกาสท่ีเกิดข้ึนมาจากการสร�างสรรค�เนื้อหารายการท่ีเข�มข�น
ข้ึน การสร�างการมีส วนร วมจากผู�บริโภค และการสร�างประสบการณ�ท่ีแปลกใหม เฉพาะตัวให�กับผู�บริโภค 
อย างไรก็ดี ในส วนของความท�าทายท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดจากการแข งขันท่ีเพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะเม่ือมีผู�เล นรายใหม 
ในอุตสาหกรรมและมีโมเดลทางธุรกิจเกิดข้ึนใหม ตลอดเวลา ส งผลให�ผู�ประกอบการต�องคิดค�นกลยุทธ�ท่ี
แตกต างและโดดเด น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข งขันและสร�างกําไรในการประกอบกิจการ 

 

(2) งานประชุมด
านวิชาการ (IBC2016 Conferences) 
งานประชุมด�านวิชาการ (IBC2016 Conferences) แบ งออกเปRน 5 หมวดหลัก ได�แก  
(2.1) เนื้อหารายการและการผลิตรายการ (Content and Production) ประกอบไปด�วยการ

แลกเปลี่ยนความรู�และประสบการณ�ในการสร�างสรรค�รายการ กลยุทธ�ในการผลิตรายการด�วยนวัตกรรมใหม ๆ 
และเทคนิคการผลิตรายการให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยเปRนการนําเสนอ
ประสบการณ�และมุมมองของผู�ผลิตรายการชั้นนํา เพ่ือถ ายทอดประสบการณ� ศิลปะการผลิตรายการ และการ
สร�างสรรค�รายการอย างมีประสิทธิภาพ  

(2.2) อนาคตของแพลตฟอร(ม (Platform Futures) ประกอบไปด�วยการแลกเปลี่ยนความรู�และ
ข�อคิดเห็นต อการเปลี่ยนแปลงของแพลตฟอร�มในการรวบรวมและแพร กระจายเนื้อหารายการในอนาคต ซ่ึงใน
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ปrจจุบันนี้ ธุรกิจดังกล าวมีผู�เล นสําคัญหลายส วน ได�แก  ผู�ให�บริการด�านกระจายเสียงและโทรทัศน� ผู�ให�บริการ
โทรทัศน�แบบบอกรับสมาชิก ผู�ผลิตอุปกรณ� ผู�ค�ารายย อย รวมไปถึงผู�เล นรายใหม ๆ ท่ีมีตลาดเฉพาะ 

(2.3) ผู1รับชมและการโฆษณา (Audience and Advertising) ประกอบไปด�วยการแลกเปลี่ยนความรู�
และประสบการณ�ในการผลักดันให�ผู�ให�บริการกระจายเสียงและโทรทัศน� หรือทีวีแพลตฟอร�ม สามารถเข�าถึงผู�
รับชม ตลอดจนสร�างส วนแบ งตลาดและผลกําไรจากการประกอบธุรกิจในช วงท่ีตลาดมีสภาวะการกระจายตัว
และขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยีดิจิตอลเปRนหลัก โดยจะกล าวถึงพฤติกรรมของผู�รับชมและการบริโภคสื่อ
โทรทัศน�ท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังการสร�างสรรค�โฆษณา การตลาดของรายการ และการดึงดูดความสนใจของ
การผู�รับชมบนแพลตฟอร�มท่ีหลากหลาย   

(2.4) การเปลี่ยนแปลงด1านธุรกิจ (Business Transformation) ประกอบไปด�วยการแลกเปลี่ยน
ความรู�และประสบการณ�ในการดําเนินธุรกิจ การพัฒนากลยุทธ�ในการทําธุรกิจ และการอาศัยเทคโนโลยีเข�ามา
เติมเต็มเพ่ือขยายผลไปสู แผนท่ีชัดเจนของการพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อและอุตสาหกรรมด�านกระจายเสียงและ
โทรทัศน� โดยจะเปRนการยกตัวอย างกรณีศึกษาจากหลายบริษัทท่ีเก่ียวข�องกับระบบการจัดการภายในองค�กร 
กระบวนการทํางานบนระบบไอพี การประมวลผลแบบกลุ มเมฆ ความปลอดภัยของข�อมูล และการวิเคราะห�
ข�อมูล 

(2.5) ความล้ําสมัยของเทคโนโลยี (Advances in Technology) ประกอบไปด�วยการแลกเปลี่ยน
ความรู�และการนําเสนอเทคโนโลยีชั้นนําใหม ๆ รวมท้ังนวัตกรรม แนวโน�ม และกลยุทธ�ด�านเทคโนโลยีท่ีสําคัญ
ในอุตสาหกรรมสื่อในยุคปrจจุบันและอนาคต โดยการประชุมในหมวดเทคโนโลยีนี้จะเปRนการนําเสนอข�อมูล
ด�านวิชาการเปRนหลัก ซ่ึงคัดเลือกหัวข�อท่ีสําคัญและน าสนใจต อการพัฒนาด�านเทคโนโลยี 

ท้ังนี้ การประชุมด�านวิชาการท้ัง 5 หมวดข�างต�น เปRนการประชุมแบบคู ขนาน ซ่ึงผู�แทนจากสํานักงาน 
กสทช. มีความสนใจในหมวดความล้ําสมัยของเทคโนโลยี (Advances in Technology) เปRนหลัก จึงขอสรุป
เนื้อหาท่ีสําคัญและน าสนใจในหมวดดังกล าวดังต อไปนี้ 

(2.5.1)  BT Sport Ultra HD – Europe’s First Ultra High Definition Television 
Sports Channel นําเสนอโดย BT Sport (UK)  
 ปrจจุบันเครื่องรับโทรทัศน�ท่ีรองรับ UHDTV มีอย างแพร หลายในท�องตลาด 

ประกอบกับการได�รับลิขสิทธ�ถ ายทอดฟุตบอลในยุโรป จึงเปRนโอกาสอันดีของ BT ในการเป{ดตัวช องรายการ
กีฬาแบบ Ultra HD (ถ ายทอดสด) ภายใต�ชื่อช องรายการ “BT Sport Ultra HD” โดยเริ่มออกอากาศเม่ือ
วันท่ี 2 สิงหาคม ค.ศ. 2015 และต อมาก็มีการออกอากาศกีฬาหลากหลายชนิด อาทิ ฟุตบอลพรีเมียร�ลีก 
ฟุตบอลแชมป�เปIยนลีก รักบี้ (ภายในประเทศและการแข งขันของทวีปยุโรป) และรายงานบริติส โมโต จีพี 
(British Moto GP) ซ่ึงถือเปRนรายการใหญ ท่ีอาศัยระบบการถ ายทอดสดด�วยระบบ UHD ท่ีใหญ ท่ีสุดในโลก 

การออกอากาศของ BT เริ่มต�นจากการผลิตรายการด�วยระบบ HD และ UHD แยก
จากกัน ซ่ึงทําให�ต�องอาศัยกล�องวีดิโอจํานวนมากในการถ ายทอดสดแต ละครั้ง โดย BT ได�กล าวถึง แนว
ทางการใช�ด�านเทคโนโลยีท่ีสามารถถ ายทอดสดหลายแพลตฟอร�มโดยอาศัยรถถ ายทอดสัญญาณ (OB Truck) 
เพียงคันเดียว เพ่ือให�สามารถถ ายทอดรายการแบบ UHD HD และ SD ได�พร�อมๆ กัน 
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แผนผังแสดงระบบถ�ายทอดสดรายการกีฬาของช�องรายการ BT Sport Ultra HD 

 
 

ภาพแสดงตัวอย�างการถ�ายทอดสัญญาณภาพแบบ UHD ผ�านอินเตอร4เฟซ Quad 3G-SDI 

 
 

ภาพแสดงอุปกรณ4ภายในรถถ�ายทอดสัญญาณ (OB) 

 
 

(2.5.2) Real-World Live 4K Ultra HD Broadcasting with High Dynamic Range 
นําเสนอโดย Sony Europe (UK)  
อุตสาหกรรมโทรทัศน�ในปrจจุบันกําลังให�ความสนใจต อเทคโนโลยี HDR (High 

Dynamic Range) ในการออกอากาศรายการโทรทัศน� ซ่ึงเปRนเทคโนโลยีการบันทึกภาพและแสดงภาพด�วย
ความสามารถในการรับแสงสูงกว าปกติ ซ่ึงจากการดําเนินการในช วงปIท่ีผ านมานั้น สามารถพิสูจน�ได�ว า
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สัญญาณภาพแบบ UHD ซ่ึงอาศัยเทคนิค HDR สามารถบันทึกและยังสามารถส งสัญญาณ รวมท้ังแสดงผลบน
จอภาพซ่ึงรอบรับเทคนิค HDR ได� ดังนั้น ในช วงเวลานี้จึงเปRนช วงเวลาสําคัญในการพัฒนาระบบการผลิต
รายการ เครื่องมือ อุปกรณ�ให�รองรับ UHD และ HDR เพ่ือสร�างประสบการณ�ใหม ให�กับผู�รับชม ด�วยเหตุนี้ 
บริษัท Sony จึงให�ความสําคัญในช วงการเปลี่ยนผ านของเทคโนโลยีท่ีจําเปRนต�องมีการผลิตรายการท้ังแบบ 
HDR และ SDR ไปพร�อมกันเพ่ือให�เกิดการพัฒนาระบบท่ีสามารถรองรับการผลิตรายการในลักษณะดังกล าว 

 

แผนภาพแสดงระบบการผลิตรายการและถ�ายทอดซ่ึงรองรับ Ultra HD และ High Dynamic Range 

 
 

แผนภาพแสดงการทํางานของกล
องวีดิโอและระบบการผลิตรายการ เพ่ือให
สามารถรองรับการผลิตรายการ 
ด
วยเทคนิค High Dynamic Range (HDR) และ Standard Dynamic Range (SDR) ได
พร
อมกัน 

 
 

(2.5.3) Celebrating the Launch of 8K/4K UHDTV Satellite Broadcasting and 
Progress on Full-Featured 8K UHDTV in Japan นําเสนอโดย NHK 
(Japan)  
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NHK เริ่มต�นทดลองออกอากาศโทรทัศน�ด�วยระบบ 8K/4K UHDTV เปRนรายแรก
ของโลก ซ่ึงเรียกว า “Super Hi-Vision (SHV)” ในวันท่ี 1 สิงหาคม ค.ศ. 2016 โดยเปRนการออกอากาศ
ถ ายทอดสดการแข งขันกีฬาโอลิมป{ก ณ เมืองริโอ ประเทศบราซิล (Rio Olympic Games) ซ่ึงสามารถรับได�
ด�วยเครื่องรับต�นแบบ (Prototype) ซ่ึงติดต้ังอยู ตามสถานีของ NHK ซ่ึงกระจายอยู ท่ัวประเทศญ่ีปุ�น 

ท้ังนี้ NHK มีแผนงานในการพัฒนาและการออกอากาศ UHDTV ท่ีชัดเจน ซ่ึง
วางเป�าหมายสุดท�ายไว�ท่ีการถ ายทอดสดการแข งขันกีฬาโอลิมป{กในปI ค.ศ. 2020 หรือ Tokyo Olympic 
Games ซ่ึงจัดข้ึนในประเทศญ่ีปุ�น และจะเปRนการถ ายทอดสดจริงไม ใช การทดลองทดสอบอีกต อไป นอกจากนี้ 
ก อนจะถึงเป�าหมายดังกล าว ทาง NHK ได�มีการเตรียมการหลายด�าน อาทิ การเตรียมออกมาตรฐานทาง
เทคนิค การเตรียมอุปกรณ�ในการถ ายทอดสัญญาณ และการเตรียมผลิตอุปกรณ�รับสัญญาณ  

 
แผนงานในการพัฒนาและการออกอากาศ UHDTV ของ NHK 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
แผนผังแสดงการทดสอบการออกอากาศด
วยระบบ 8K/4K UHDTV Satellite Broadcasting 
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ชุดพารามิเตอร4สําหรับการทดสอบการออกอากาศด
วยระบบ 8K/4K UHDTV Satellite Broadcasting 
 

 
 

(2.5.4) Mobile and Broadcast Networks Cooperation for High Quality 
Mobile Video: A Win-Win Approach นําเสนอโดย Rai-Radio 
Televisione Italiana (Italy)  
คณะผู�วิจัยได�นําเสนอการวิเคราะห�ลักษณะพ้ืนท่ีท่ีครอบคลุมจากโครงข ายท่ีแตกต าง

กัน 3 ลักษณะ เพ่ือให�บริการ Multicast Video ซ่ึงมีคุณภาพสูง โดยแบ งเปRน   (1) สถานีโทรทัศน�ซ่ึงมี
ลักษณะ High Power High Tower (HPHT)   (2) สถานีโทรทัศน�ซ่ึงมีลักษณะ LPLT (Low Power Low 
Tower) และ (3) สถานีโทรทัศน�ซ่ึงมีลักษณะผสม โดยท้ังสามลักษณะข�างต�นจะมีการใช�งานคลื่นความถ่ี
แตกต างกัน มีระยะห างและกําลังส งของสถานีส งท่ีแตกต างกัน รวมท้ังมีคุณลักษณะของเครื่องรับท่ีแตกต างกัน
ซ่ึงต�องนํามาพิจารณาประกอบด�วย 

 

ตัวอย�างผลการคํานวณพ้ืนท่ีครอบคลุมสัญญาณภายนอกอาคารเขตเมืองหนาแน�น:  
ค�าชีดจํากัดของ SINR 10 dB, ISI free interval 500us โดยแบ�ง 3 กรณี สําหรับประเทศอิตาลี  

(a) HPHT     (b) LPLT(150W)     (c) LPLT(800W) 
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ท้ังนี้ การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได�พิจารณาพารามิเตอร�ของระบบท่ีแตกต างกัน อาทิ 
4G/5G DVB-T2Lite หรือ NGH (Next Generation Handheld) เพ่ือใช�งานบนอุปกรณ�ต างๆ เช น              
สมาร�ทโฟนและแทบเล็ต ซ่ึงผลจากการศึกษาปรากฏว า แนวทางท่ีดีท่ีสุดในมุมมองของการลงทุน (ท้ัง CAPEX 
และ OPEX) คือ การติดต้ังโครงข ายแบบร วมมือกัน นั่นคือ จะใช�โครงข ายแบบ HPHT เพ่ือให�ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ส วนใหญ ของเขตชานเมืองและชนบท และใช�โครงข ายแบบ LPLT เพ่ือให�ครอบคลุมเขตเมืองโดยเฉพาะพ้ืนท่ี
ซ่ึงมีประชากรหนาแน น โดยหลักการนี้ช วยลดการติดต้ังเครื่องส งแบบ LPLT จํานวนหลายพันสถานี และลด
ต�นทุนโครงข ายได�อย างมาก 

 

(3) งานแสดงนิทรรศการ (IBC2016 Exhibition) 
 พ้ืนท่ีการจัดแสดงนิทรรศการ IBC2016 มีพ้ืนท่ีกว�างขวางมาก โดยมีการจัดแสดงเครื่องมือ อุปกรณ� 

เทคโนโลยี ตลอดจนงานวิชาการในด�านกระจายเสียงและโทรทัศน�แบบครบวงจร ซ่ึงรวมท้ังงานวิจัยด�าน
เทคโนโลยี อุปกรณ�ถ ายทําและผลิตรายการ อุปกรณ�ออกอากาศ เครื่องส ง เครื่องรับ สายอากาศ เครื่องมือวัด/
เครื่องมือทดสอบ ซอฟต�แวร� งานระบบ และอ่ืนๆ อีกจํานวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานแสดงนิทรรศการครั้งนี้ มีแนวโน�มของเทคโนโลยีท่ีมีการนําเสนอและน าสนใจหลักๆ ดังนี้ (3.1) 

เทคโนโลยี 4K/8K หรือ UHDTV (3.2) เทคโนโลยี 360 องศา (3.3) เทคโนโลยี OTT (Over-the-Top) และ
(3.4) เทคโนโลยี VR (Virtual Reality) 
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ภาพจากงานนิทรรศการ IBC2016 ท่ีน�าสนใจ 

ลําดับ บูธ ภาพประกอบ คําอธิบาย 

1 Sony 

    
 

 

 

มุ งเน�นการนําเสนออุปกรณ�การผลิต การ
ตัดต อ และเครื่องรับโทรทัศน� ท่ีรองรับ
ระบบ UHDTV โดยนําเสนออุปกรณ�ท้ังห วง
โ ซ ข องกา รผลิ ต  หรื อ  End -to -end 
solution 

 

นอกจากน้ี ยังมีการนําเสนอกล�องวีดิโอซึ่ง
รองรับ 4K และรองรับการทํางานแบบไร�
สาย โดยผู�แทนจากสํานักงาน กสทช. ได�มี
การหารือเพ่ิมเติมเก่ียวกับแนวทางการใช�
คลื่นความถ่ีสําหรับอุปกรณ�ถ ายทําแบบไร�
สาย ซึ่งจะเปRนประโยชน�ในการกํากับดูแล 

2 NHK 

 

 

นําเสนอ Roadmap ของการออกอากาศ 
8K พร�อมท้ังสาธิตสัญญาณภาพ 8K จาก
การแข งขันกีฬาโอลิมป{ก 
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ลําดับ บูธ ภาพประกอบ คําอธิบาย 

3 Funke 

 

นําเสนอสายอากาศสําหรับรับสัญญาณ
ดิจิตอลทีวี โดยเน�นสายอากาศท่ีมีคุณภาพ 
อัตราขยายสูง ป�องกันการรบกวนจาก LTE 
โดยผู�แทนจากสํานักงาน กสทช. มีการ
หารือถึงการกําหนดมาตรฐาน และได�รับ
การช้ีแจงว า ประเทศเยอรมันเพ่ิงจะมีการ
กําหนดมาตรฐานสายอากาศเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนผ านไปสู โทรทัศน�ระบบ DVB-
T2 + HEVC 

4 GatesAir 

และ 

NEC 

   

นําเสนอเครื่องส งโทรทัศน�ดิจิตอลซึ่งมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน ใช�พลังงานลดลง และ
สามารถควบคุมสัญญาณได�ด�วยระบบ
ป�อนกลับ (Feedback Control) 

5 GoPro และ
บริษัทอ่ืนๆ 

   

   

GoPro และบริษัทช้ันนําอ่ืนๆ มีการ
นําเสนอการบันทึกภาพวีดิโอแบบ 360 
องศา  การแสดงผลภาพแบบ 360 องศา 
ตลอดจนการรับชมแบบ Virtual Reality 
ซึ่งเปRนแนวโน�มของเทคโนโลยีท่ีสําคัญยิ่งใน
อนาคต 
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ลําดับ บูธ ภาพประกอบ คําอธิบาย 

6 WorldDAB 

 

นําเสนอแนวโน�มของวิทยุดิจิตอลในภูมิภาค
ต างๆ รวมท้ังจัดแสดงเครื่องรับวิทยุดิจิตอล
ท่ีมีจําหน ายในท�องตลาด และในปIน้ีได�มี
การเป{ดตัวสมาร�ทโฟนของ LG ซึ่งเปRน
เครื่องแรกในโลกซึ่งรองรับวิทยุดิจิตอล 
(ระบบ DAB+) 

 

นอกจากนี้ ผู�แทนสํานักงาน กสทช. ได�เยี่ยมชมบูธของบริษัท Progira ซ่ึงเปRนบริษัทพัฒนาซอฟต�แวร�
สําหรับการวางแผนความถ่ีวิทยุในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ซ่ึงใช�งานสําหรับการวางแผน
ความถ่ีของโครงข ายดิจิตอลทีวีภายใต�โครงการความร วมมือกับสหภาพโทรคมนาคมระหว างประเทศ (ITU) 
โดยมีการหารือระหว างผู�แทนสํานักงาน กสทช. ผู�แทนบริษัท Progira (Mr.Mats Ek) และผู�เชี่ยวชาญจาก
สหภาพโทรคมนาคมระหว างประเทศ (Mr.Jan Doeven) เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาซอฟต�แวร�ในอนาคตเพ่ือ
รองรับภารกิจของสํานักงาน กสทช. และฟrงก�ชันการทํางานใหม ๆ ของซอฟต�แวร� ซ่ึงกําลังจะเป{ดตัว 
(Progiraplan เวอร�ชั่น 6.0) 

5. สรุปผลการดําเนินงาน 
5.1 การเข�าร วมประชุมสุดยอดผู�นําด�านกระจายเสียงและโทรทัศน� IBC2016 Leaders’ Summit 

ของประธาน กสท. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน� ถือได�ว าเปRนโอกาสสําคัญท่ีจะแลกเปลี่ยนความรู�กับบริษัทหรือ
หน วยงานชั้นนําของต างประเทศ ซ่ึงเปRนผู�เชี่ยวชาญและมีประสบการณ�มาเปRนระยะเวลานานในอุตสาหกรรม
สื่อและอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน� โดยการเข�าประชุมในครั้งนี้ทําให�ตระหนักได�ว า ในยุคหลอม
รวมทางเทคโนโลยีนี้ ผู�บริโภคมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิม รวมท้ังอุปกรณ�ต างๆ ก็มีความหลากหลายซ่ึงช วย
เพ่ิมช องทางในการเข�าถึงข�อมูลข าวสาร ส งผลให�ในช วงเวลานี้เปRนช วงเวลาของโอกาสและความท�าทายของ
อุตสาหกรรม และของการกํากับดูแลการประกอบกิจการด�วย ดังนั้น ข�อมูลหรือแนวทางต างๆ จากการประชุม
นี้จะเปRนประโยชน�อย างยิ่งในการเตรียมความพร�อมในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน� ตลอดจนกําหนดแนวนโยบายของอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข�องของประเทศไทยในอนาคต 

5.2 การเข�าร วมงานประชุมด�านวิชาการ (IBC Conferences) และงานแสดงนิทรรศการ (IBC 
Exhibition) ของผู�แทนจากสํานักงาน กสทช. เปRนโอกาสสําคัญในการ        เรียนรู�งานวิชาการซ่ึงกําลังจะ
ขยายผลไปสู การใช�งานจริงในอนาคต โดยได�เห็นถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ ในอุตสาหกรรม รวมท้ังได�
หารือแลกเปลี่ยนกับบริษัทหรือหน วยงานชั้นนําของต างประเทศเพ่ือให�เห็นถึงทิศทางของอุตสาหกรรม โดย
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สามารถนําไปประยุกต�ใช�กับการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� และการวาง
แนวทางการกํากับดูแลสําหรับเทคโนโลยีในอนาคตได� 

____________________________ 

 


