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โดย 

ส่วนงานเลขานุการประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
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สรุปการเข้าร่วมสัมมนา Broadcast Asia 2014 International Conference 
ณ ประเทศสิงคโปร์ ในวัน พุธ ที ่๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

_______________________________________________ 

๑. การด าเนินงาน  

  ๑.๑ เข้าร่วมงานสัมมนา Broadcast Asia 2014 International Conference เพื่อศึกษาวิเคราะห์
แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยขีองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
  ๑.๒ การบรรยายกรณีศึกษาของประเทศไทยร่วมกับกลุ่มผู้ได้รับเชิญในช่วง  Digital Terrestrial 
Television Experiences & What are the Key Opportunities ในประเด็นหัวข้อ Digital Terrestrial 
Television Broadcasting : Thailand Case Study รวมทั้งตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ กรอบแนวทาง และกลยุทธ์ของกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
 
๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและนโยบายในการก ากับดูแลของประเทศไทยให้กับองค์กรที่มี
หน้าที่พัฒนาเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในระดับสากล 
 ๒.๒ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ที่ส าคัญในการด าเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนผ่านการรับส่ง
สัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลของประเทศไทย พร้อมทั้งได้เรียนรู้รับทราบความ
คืบหน้าของประเทศอื่นๆ 
 ๒.๓ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและยกระดับความสัมพันธ์ในเครือข่ายความร่วมมือในด้าน
ต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพกับองค์กรทางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในระดับสากล  
 ๒.๔  เพื่อติดตามความคืบหน้าในด้านพัฒนาการและแนวทางของกลุ่มอุตสาหกรรมวิจัยและพัฒนาที่จะ
สามารถน ามาประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทในกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยต่อไป 
 
๓. สรุปผลการด าเนนิงาน 

  ๓.๑ เข้าร่วมงานสัมมนา Broadcast Asia 2014 International Conference เพื่อศึกษาวิเคราะห์
แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยขีองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

  Broadcast Asia 2014 International Conference เป็นงานกิจกรรมที่จัดขึ้นประจ าปีของเหล่า
บรรดาผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับวงการอุตสาหกรรมโทรทัศน์ซึ่งมีทั้งองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจมาร่วม
กันจัดแสดงนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี การจัดกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ต่อ
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ยอดจากกรณีศึกษาต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การแสดงความคืบหน้า 
การน าเสนอแนวทางวิธีการในการบริหารจัดการอันจะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ สามารถ
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องตามครรลองบริบทของแต่ละประเทศ ประกอบกับเป็นการช่วยขับเคลื่อนผลักดัน
กระแสความนิยมและความต้องการตามกลไกทางการตลาดในวงกว้างแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาในครั้งนี้ 
   งานสัมมนา Broadcast Asia 2014 International Conference ในครั้งนี้ ประธาน กสท.                 
ได้เข้าร่วมบรรยายและเสวนาในช่วง Track T2 : DVB in Asia & Advanced Broadcast Solutions ของ
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ส าคัญในการศึกษาความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรม
เทคโนโลยีที่เกิดใหม่และคาดว่าจะมีความนิยมแพร่หลายในอนาคต อีกทั้งยังติดตามในเรื่องพัฒนาการ
มาตรฐานเทคโนโลยี DVB (Digital Video Broadcasting) ที่วิจัยคิดค้นมาถึงปัจจุบัน 
 

 

ภาพที่ ๑ : ก าหนดการที่ส าคญัของงาน Broadcast Asia 2014 International Conference  
ซึ่งประธาน กสท. ได้เข้าร่วมบรรยายในส่วนของ Broadcast Engineering and Technology  

ช่วง Track T2 : DVB in Asia & Advanced Broadcast Solutions ของวันที่ ๑๘ มิถนุายน ๒๕๕๗ 

   จากการเข้าร่วมสัมมนาท าให้รับทราบได้ว่ากระบวนการวิจัยและพัฒนาในวงการอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ยังคงขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่อง และบางส่วนก็ได้มีการน ามาใช้งานบ้างแล้ว ยกตัวอย่างเช่น 
เทคโนโลยี 4K UHDTV (Ultra-High Definition Television) ที่มีความคมชัดสูงกว่าระบบ HD หลายเท่า, 
มาตรฐานการเข้ารหัสสัญญาณภาพ HEVC ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบ AVC/H.264 และเทคโนโลยี                
DVB-S2X ที่มุ่งจะเพิ่มสมรรถนะการใช้งานให้ดีกว่า DVB-S2 ในปัจจุบัน เป็นต้น อย่างไรก็ตามการสัมมนา           
ในครั้งนี้ ท าให้ได้รับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่พัฒนามากขึ้น สามารถน ามาเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบาย
และการก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของประเทศไทยต่อไป 
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  ๓.๒ การบรรยายกรณีศึกษาของประเทศไทยร่วมกับกลุ่มผู้ได้รับเชิญในช่วง  Digital Terrestrial 
Television Experiences & What are the Key Opportunities ในประเด็นหัวข้อ Digital Terrestrial 
Television Broadcasting : Thailand Case Study รวมทั้งตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ กรอบแนวทาง และกลยุทธ์ของกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
 

 

ภาพที่ ๒ : บรรยากาศกลุ่มผู้ได้รับเชิญบรรยายและผู้ด าเนินรายการในงานสัมมนา Broadcast Asia 2014 
International Conference ณ Marina Bay Sands ประเทศสิงคโปร์ 

   กลุ่มคณะผู้สัมมนาในช่วง Digital Terrestrial Television Experiences & What are the Key 
Opportunities มีทั้งหมด ๖ ท่าน ประกอบด้วย 
  (๑)  Tan Sai Yoon, Vice President, MediaCorp  จากประเทศสิงคโปร ์
  (๒)  พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน,์ ประธาน กสท. และ รองประธาน กสทช. จากประเทศไทย 
  (๓)  Azlina Yusof, Director, Malaysian Communications and Multimedia Commission   
   จากประเทศมาเลเซีย 
  (๔)  Amal Punchihewa, Technical Director, จาก ABU ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินรายการ  
  (๕)  Peter Siebert, Director, DVB Project Officer จากกลุ่มประเทศในพืน้ที่ยุโรป 
  (๖)  Franck Lebeugle, Technical Director, CSA จากประเทศฝรั่งเศส 

   ประธาน กสท. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ ได้กล่าวถึงการมุ่งเน้นต่อการให้ความส าคัญในกิจการ
โทรทัศน์ ซึ่งถือได้ว่าแต่ละประเทศก็มีรูปแบบกระบวนการที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับบริบทแวดล้อม              
แต่อย่างไรก็ตามในเมื่อกิจการโทรทัศน์ยังคงมีอิทธิพลต่อประชาชนในวงกว้าง  อันจะส่งผลไปในรูปแบบ                
มิติต่างๆ ในการบริหารและพัฒนาประเทศ ดังนั้นการก าหนดนโยบายและการก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์               
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จึงต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะและผลกระทบต่อส่วนรวมเป็นส าคัญ ทั้งนี้จากการที่ประเทศไทยได้เริ่มมี
การสร้างนโยบาย วางกรอบแนวคิด ก าหนดแผนแม่บท และได้เริ่มกระบวนการปรับเปลี่ยนการรับส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอลไปแล้วนั้น กสทช. ในฐานะหน่วยงานก ากับดูแลก็จะด ารงความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนา
ส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรทัศน์ให้ประชาชนในประเทศได้รับการบริการที่ดี  มีคุณภาพ และทั่วถึง ซึ่งทั้งนี้ 
ประธาน กสท. ได้บรรยายให้กับผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับทราบ มีประเด็นส าคัญดังนี ้
 

 

ภาพที่ ๓ : พันเอก ดร.นที ศกุลรัตน ์ประธาน กสท. บรรยายในหัวข้อ Digital Terrestrial Television 
Broadcasting : Thailand Case Study 

      ๓.๒.๑  สภาพการณ์ในการเป็นองค์กรก ากับดูแลและบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญของ กสทช. ในการออก
นโยบายและก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและสิ่งที่เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน
ต่อไปในอนาคต 
      ๓.๒.๒  กรอบแนวทางตามแผนแม่บทและการด าเนินการตามช่วงระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน และ
ความคืบหน้าที่ก าลังขับเคลื่อนในกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (Digital Switchover: 
DSO) ของประเทศไทย 
      ๓.๒.๓  คุณสมบัติทางเทคนิคและมาตรฐานบริการพื้นฐานของโครงข่ายสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ในระบบดิจิตอล 

      ๓.๒.๔  กรอบระยะเวลาการขยายโครงข่ายการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ 
      ๓.๒.๕  คุณสมบัติพื้นฐานและรูปแบบการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Set top box) ที่ กสทช. รับรอง  
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      ๓.๒.๖  กระแสทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี DVB-T2 ที่ถูกเลือกน ามาใช้ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์
ภายใต้กรอบความร่วมมือของเครือข่ายกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN)  
      ๓.๒.๗  การออกแบบการประมูลส าหรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับชาติ และผลลัพธ์
ที่ได้ประกอบผลการวิเคราะห์ที่ส าคัญ 
      ๓.๒.๘  การจัดสรรคลื่นความถี่และประเภทช่องรายการส าหรับการประกอบกิจการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลของประเทศไทย 
 

 

ภาพที่ ๔ : พันเอก ดร.นที ศกุลรัตน ์ประธาน กสท. ในช่วงวิเคราะห์ตอบข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นต่อ
กลุ่มผู้ร่วมสัมมนา 

   การบรรยายในครั้งนี ้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยเป็น
ประเทศแรกที่ได้จัดการประมูลคลื่นความถี่ส าหรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และได้ก าหนดนโยบายการออก
ใบอนุญาตที่มีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ สามารถเริ่มกระบวนการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้
ตามก าหนด ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการระบบแอนาล็อกรายเดิม และผู้ประกอบการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายใหม่  
 
๔.  สรุปผลการด าเนนิงาน 

 ๔.๑  กรณีศึกษากระบวนการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของประเทศไทย
ได้รับความสนใจจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การก ากับดูแลกิจการ
โทรทัศน์ในประเทศไทยกับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะกับองค์กรก ากับดูแลด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ในภูมิภาคกลุ่มประชาคมอาเซียน ซึ่งได้เลือกใช้เทคโนโลยี DVB-T2 เฉกเช่นเดียวกัน เป็นการร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการวางแผนการติดต้ังระบบให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ 
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 ๔.๒  การเป็นผู้บรรยายในงานสัมมนา Broadcast Asia 2014 International Conference ของ
ประธาน กสท. ถือได้ว่าเป็นโอกาสส าคัญในเวทีระดับสากลที่ได้แสดงถึงศักยภาพของการเป็นหน่วยงานก ากับ
ดูแล และแสดงถึงประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอล และเป็นโอกาสใน
การยกระดับความสัมพันธ์ในเครือข่ายวงการโทรทัศน์กับองค์กรก ากับดูแลและกลุ่มผู้ประกอบการทางด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กับประเทศต่างๆ อีกทั้งยังรวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิต กลุ่มวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้อย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
  ๔.๓  ผู้ เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความชื่นชมและสนใจเป็นอย่างมากกับการด าเนินงานขับเคลื่อน
กระบวนการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอลของประเทศไทย ทั้งในเรื่องแนวทางการ
ออกแบบการประมูลและผลลัพธ์ของการประมูลที่ประสบความส าเร็จ ถือได้ว่าเป็นกรณีศึกษาที่ส าคัญให้กับ
ประเทศอ่ืนๆ ได้กล่าวอ้างถึงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้แก่ผู้ที่สนใจในโอกาสต่อไป 
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