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โดย 
สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสยีงและโทรทศัน์  (ทส.) 
สํานักอํานวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทศัน์ (อส.) 

ส่วนงานเลขานุการประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
ส่วนงานเลขานุการกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ งามสง่า 

  
 

รายงานฉบับน้ีเปน็การสรุปสาระสาํคัญของการเข้าร่วมบรรยายและสัมมนา โดยอ้างอิงเน้ือหาจากการบรรยายและสมัมนาเท่าน้ัน 
ท้ังน้ี รายงานน้ีอาจมีการแสดงขอ้มลูบางส่วนท่ีได้รับมาจากการบรรยายและสัมมนาดว้ย ดังน้ัน ผูจ้ัดทํารายงานน้ีจงึไมส่ามารถยืนยัน
ความถูกต้องของเน้ือหาหรือเอกสารข้อมูลของการบรรยายและสัมมนาได้ และขอสงวนความรับผิดท่ีอาจเกิดข้ึน ไม่วา่ทางตรงหรือ

ทางอ้อม อันเกิดมาจากการนํารายงานนี้ไปใช้ทุกกรณ ี
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 สรุปการเข้ารว่มบรรยายและสัมมนาในงาน Talking Turkey Digital conference   

ซ่ึงจัดโดย Istanbul TV Forum & Fair 
ณ Beykent University, Taksim Campus  

เมืองอิสตันบลู ประเทศตุรกี 
__________________________________________ 

1. การดําเนนิงาน  

 1.1 ประธาน กสท. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ บรรยายและเข้าร่วมเสวนาในงาน Talking Turkey 
Digital ในหัวข้อเร่ือง “Spectrum Management for Digitization of Radio and TV” ณ Beykent 
University, Taksim Campus เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 

 1.2 นาย Patrick Hannon ประธาน WorldDMB เข้าร่วมหารือกับพันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์และ
พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ งามสง่า เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องการเปลี่ยนผ่านวิทยุกระจายเสียงไปสู่ระบบ
ดิจิตอลของประเทศไทย ณ Marmara Hotel เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับแนวทางในการบริหารคลื่นความถี่ในระบบ
ดิจิตอลสําหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อการพัฒนาในอนาคต ซึ่งเป็นประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจของกลุ่มอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในระดับนานาชาติ 

2.2 เพ่ือติดตามข้อมูลข่าวสารล่าสุดทางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เช่น ด้าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การบริหารคลื่นความถ่ี รวมไปถึงแนวโน้มของตลาดเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล  

2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การดําเนินงาน ตลอดจนรับทราบความคืบหน้า 
อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในช่วงการ
เปลี่ยนผ่านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอลของหน่วยงานท่ีเข้าร่วมงานสัมมนา ซึ่งข้อมูลที่
ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยต่อไป 

3. รายชื่อผู้เขา้ร่วมการสัมมนา 

3.1 พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ ประธาน กสท. 
3.2 พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ งามสง่า กสทช. 
3.3 นางสาวนงลักษณ์ วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประจํา ประธาน กสท. 
3.4 นางสาวกอกนก กิจบาลจ่าย  ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการในกิจการ      

กระจายเสียงและโทรทัศน์  
3.5 นางสาวจตุพร พรหมจารย์ ผู้ปฏิบัติงานประจํา กสทช. 
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3.6 นางสาวรพีพร บัวหอม  พนักงานปฏิบัติการระดับต้น สังกัดสํานักวิศวกรรม
และเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 

4. สรุปผลการดําเนนิงาน 

4.1 การบรรยายของประธาน กสท. ในประเด็นหัวข้อเรื่อง “Spectrum Management 
Spectrum Management for Digitisation of Radio and TV” ณ งานสัมมนา Talking Turkey 
Digital  

“Talking Turkey Digital Conference” คือ การประชุมสําหรับผู้ที่เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมการ
แพร่ภาพกระจายเสียงในระดับสากลเพ่ือทําความเข้าใจแนวโน้มของเทคโนโลยีการออกอากาศในประเทศตุรกี
และเพ่ือหารือเก่ียวกับการพัฒนาโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลท่ัวโลก โดยผู้สนับสนุนในการ
จัดงานคร้ังน้ีคือ Istanbul TV Forum & Fair (iTVF) ซึ่ง iTVF เป็นการรวมกลุ่มของ องค์กร/หน่วยงานที่
เก่ียวกับการแพร่ภาพกระจายเสียง (Broadcasters) และผู้เช่ียวชาญด้านอุตสาหกรรมจากทั่วโลกรวมถึงผู้ที่มี
ส่วนเก่ียวข้อง โดย iTVF ถูกจัดต้ังมาต้ังแต่ปี 2014 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างโอกาสและผลักดันให้อุตสาหกรรม
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์สามารถเติบโตในตลาดตุรกี และยังเป็นการสร้างประโยชน์จากโอกาส
ใหม่ๆ ภายในภูมิภาค EMEA1 รวมท้ังสร้างความร่วมมือระดับโลกในเมืองอิสตันบูลเพ่ือให้เป็นศูนย์กลางใหม่
สําหรับธุรกิจระหว่างประเทศ โดยงานสัมมนา Talking Turkey Digital ในปีน้ีเน้นประเด็นการพูดคุยเพ่ือหารือ
ถึงการดําเนินการเพ่ือก้าวต่อไปของโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลและวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

 

 
ภาพที่ 1 : บรรยากาศงานสัมมนา Talking Turkey Digital จัดโดย  Istanbul TV Forum & Fair (ITVF) 

 

                                                            
1
 ภูมิภาค EMEA ได้แก่ ทวีปยุโรป ทวีปตะวันออกกลาง และทวีปแอฟริกา 
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การประชุม Talking Turkey Digital ประกอบด้วยผู้บรรยายจากประเทศตุรกีและจากหลายประเทศ
ทั่วโลก เพ่ือร่วมกันหารือและพูดคุยในทุกๆ ด้านของการออกอากาศในระบบดิจิตอลสําหรับทั้งโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง โดยได้แบ่งการสัมมนาออกเป็นสองวัน คือ วันแรกเก่ียวกับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และ
วันที่สองเก่ียวกับวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

 

 
ภาพที่ 2 : ประธาน กสท. เป็นผู้บรรยายในในเวทีงานสัมมนา Talking Turkey Digital 

ในหัวข้อ “Spectrum Management for Digitisation of Radio and TV” 
 

ทั้งน้ี พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ ได้กล่าวบรรยายในเวทีของงานสัมมนา Talking Turkey Digital ใน
หัวข้อเรื่อง “Spectrum Management for Digitization of Radio and TV” โดยแบ่งการบรรยายออกเป็น 
2 ส่วนหลักๆ ดังน้ี 

4.1.1  การเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลของประเทศไทย  
 (Transition to Digital Terrestrial Television in Thailand) 
พันเอก ดร. นทีฯ ได้อธิบายถึงกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของ

ประเทศไทยว่า กระบวนการของการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเร่ิมต้นจากปี  พ.ศ. 2555 โดยได้
มีการประกาศแผนยุทธศาสตร์ (Digital Road Map) และเลือกเทคโนโลยี DVB-T2 สําหรับระบบดิจิตอลของ
ประเทศไทย ซึ่งได้ดําเนินการมาเป็นระยะเวลาร่วม 3 ปีแล้ว จากน้ันพันเอก ดร. นทีฯ ได้กล่าวถึงการ
เปรียบเทียบข้อมูลการใช้ความถี่ระหว่างโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกและโทรทัศน์ระบบดิจิตอล โดย
เปรียบเทียบให้เห็นถึงการใช้ย่านความถี่ของโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกว่ามีการใช้งานในย่านความถี่ของ VHF 
แบนด์ I และแบนด์ III และย่านความถี่ UHF แบนด์ IV และแบนด์ V ซึ่งสามารถให้บริการช่อง “ฟรีทีวี” ได้ 6 
ช่องรายการ ส่วนโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลน้ันสามารถให้บริการ “ฟรีทีวี” ได้ทั้งสิ้น 48 ช่องโดยที่ใช้งานย่าน
ความถี่เฉพาะย่านความถี่ UHF แบนด์ IV และแบนด์ V ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบริหารความถ่ีและการวางแผน
ความถี่วิทยุเพ่ือให้มีการใช้งานความถ่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ดังรูปภาพที่ 3 ด้านล่าง 
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ภาพที่ 3: การเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ความถ่ีระหว่างโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกและโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

 
 
ต่อจากน้ัน ยังได้กล่าวเพิ่มเติมในรายละเอียดของนโยบายท่ีเลือกใช้เทคโนโลยีสําหรับการเปลี่ยนผ่าน

ไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล อาทิ ระบบการรับส่ง DVB-T2 ความละเอียดของการแสดงผลภาพ การบีบอัด
สัญญาณภาพและเสียง พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงการกําหนดค่าพารามิเตอร์ทางเทคนิคและค่าความจุสําหรับ
การส่งออกอากาศของประเทศไทย รวมไปถึงเทคนิคของ Statistic Multiplexing มาใช้งานเพ่ือให้เกิดการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการเข้ารหัสสัญญาณภาพและเสียง นอกจากน้ี ยังได้ให้ข้อมูล Multiplexing Loading ของ
สถานการณ์ใช้งานโครงข่ายโทรทัศน์ของประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้แจ้งไปข้างต้น ดัง
ภาพที่ 4 ด้านล่าง 

 
ภาพที่ 4: ข้อมูล Multiplexing Loading ของสถานการณ์ใช้งานโครงข่ายโทรทัศน์ของประเทศไทย 
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พันเอก ดร. นทีฯ เน้นยํ้าถึงความสําคัญของการขยายโครงข่าย (Roll out) เพ่ือให้มีพ้ืนที่ครอบคลุม
สัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ทั้งน้ี กสทช. ได้กําหนดให้มีการขยายโครงข่าย ดังน้ี  

 แผนการขยายโครงข่ายระยะที่ 1 (เมษายน 2557 – มิถุนายน 2557) 
ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนครัวเรือน ซึ่งครอบคลุมโดยสถานีหลัก 11 สถานี 
และสถานีเสริม 1 สถานี 

 แผนการขยายโครงข่ายระยะที่ 2 (กรกฎาคม 2557 – มิถุนายน 2558) 
ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนครัวเรือน ซึ่งครอบคลุมโดยสถานีหลัก 39 สถานี 
และสถานีเสริม 8 สถานี 

 แผนการขยายโครงข่ายระยะที่ 3 (กรกฎาคม 2558 – มิถุนายน 2559) 
ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90 ของจํานวนครัวเรือน ซึ่งครอบคลุมโดยสถานีหลัก 39 สถานี 
และสถานีเสริม 45 สถานี 

 แผนการขยายโครงข่ายระยะที่ 4 (กรกฎาคม 2559 – มิถุนายน 2560) 
ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 95 ของจํานวนครัวเรือน ซึ่งครอบคลุมโดยสถานีหลัก 39 สถานี 
และสถานีเสริม 132 สถานี 

ซึ่ง ณ ขณะน้ี การขยายโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของประเทศไทยนั้น ดําเนินไปได้ด้วยดี
เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ 

ทั้งน้ี ยังได้กล่าวว่า ประเทศไทยยังได้มองถึงการพัฒนาเพ่ือให้ก้าวทันเทคโนโลยีในยุคต่อไปในวงการ
โทรทัศน์ดิจิตอล ได้แก่ เทคโนโลยี UHD (Ultra-high-definition television: 4K) และ HEVC (High 
Efficiency Video Coding) ซึ่งส่งผลให้มีการใช้ย่านความถี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้นและยังได้คุณภาพ
ของการแสดงผลท่ีดีขึ้นทั้งการแสดงมิติของภาพและสี รวมไปถึงการศึกษาประเภทของเคร่ืองรับที่นําเทคนิค
ของ HEVC มาใช้ซึ่งสามารถนํามาใช้งานในส่วนของการรับแบบ Mobile ได้ ซึ่งในระยะยาวน้ัน ประเทศไทย
จะพัฒนาความละเอียดของการแสดงผลภาพ คือ จากเดิมที่เป็นความคมชัดปกติ (SD : 576i) เพ่ิมเป็นความ
คมชัดสูง HD (720p/1080i) ที่ให้มีความละเอียดมากข้ึน แสดงได้ดังภาพที่ 5 

ภาพที่ 5: พัฒนาการความละเอียดของการแสดงผลภาพ 
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4.1.2  การวางแผนสําหรับการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล  
 (Thailand Plan for Digitisation of Radio Service) 
พันเอก ดร. นทีฯ  ได้อธิบายถึงข้อมูลพ้ืนฐานของวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยว่า ระบบ

วิทยุกระจายเสียงแบ่งออกเป็นระบบ AM FM และ Digital Radio และยังแบ่งย่อยออกเป็นการให้บริการ
สําหรับชุมชน สาธารณะ และธุรกิจ พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลจํานวนสถานีวิทยุในแต่ละระบบในประเทศไทยให้ที่
ประชุมทราบ 

นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงย่านความถี่ VHF แบนด์ III (174 – 230 MHz) ซึ่งจะมีคลื่นความถี่ 56 
MHz ที่สามารถนํามาใช้ในกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลเมื่อมีการยุติการรับส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก นอกจากนี้ ประเทศไทยมีการวางแผนที่จะทดลองและทดสอบการส่ง
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล โดยการดําเนินการของวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลนั้น จะ
แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ  

ในระยะแรกจะเป็นการทดลองทดสอบ ซึ่งจะออกอากาศบนย่านความถี่ VHF แบนด์ III 
ในขณะที่โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกยังมีการออกอากาศอยู่ จึงต้องมีการใช้งานด้วยความระมัดระวัง
เพื่อคุ้มครองและป้องกันโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกไม่ให้ถูกรบกวนจากกิจการวิทยุกระจายเสียงใน
ระบบดิจิตอล โดยในช่วงทดลองทดสอบคาดว่าจะมีจํานวน  3 โครงข่าย ซึ ่งสามารถรองรับช่อง
รายการวิทยุได้ประมาณ 40 ช่องรายการ  

ส่วนในระยะที่ 2 เป็นระยะหลังจากที่มีการยุติการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ซึ่ง
จะดําเนินการให้มีพ้ืนที่ครอบคลุมสัญญาณร้อยละ 95 ของจํานวนประชากรทั้งประเทศ โดยคาดว่าจะมี
โครงข่ายระดับชาติจํานวน 4 โครงข่าย (รองรับช่องรายการวิทยุได้ประมาณ 50 ช่องรายการ) โครงข่าย
ระดับท้องถิ่นจํานวน 4 โครงข่าย (รองรับช่องรายการวิทยุได้ประมาณ 50 ช่องรายการ) 

ทั้งน้ี พันเอก ดร. นทีฯ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า การดําเนินการในส่วนของการใช้งานวิทยุกระจายเสียงใน
ระบบดิจิตอลในระดับท้องถิ่น จะทําการแบ่งออกเป็น 39 เขตบริการตามการแบ่งของกิจการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเพ่ือไม่ก่อให้เกิดความสับสนในการสื่อสารไปยังผู้บริโภค และยังสามารถใช้สิ่ง
อํานวยความสะดวกร่วมกันระหว่างโทรทัศน์ดิจิตอลและวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลได้อีกด้วย 

 4.2 เนื้อหาจากการเข้าร่วมการสัมมนาโดยสังเขป 

4.2.1 งานสัมมนาวันที่ 28 พฤษภาคม 2558  

งานสัมมนาวันแรกเป็นงานสัมมนาของผู้ที่เก่ียวข้องและอยู่ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ โดยมีผู้แทนจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในแวดวงธุรกิจและอุตสาหกรรมโทรทัศน์เข้าร่วมงาน เช่น RATEM, RTUK, TRT, DVB, 
Funke Digital TV, DigiTAG, Katrein, Enensys, LStelcom เป็นต้น ซึ่งในภาพรวมน้ันเป็นการบรรยายเพ่ือ
สื่อถึงเทคโนโลยีในปัจจุบัน การยกตัวอย่างกรณีศึกษาของแต่ละประเทศ เช่น การดําเนินการของประเทศตุรกี 
โดยสามารถสรุปข้อมูลโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของประเทศตุรกีได้ดังน้ี 
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ช่วงปี ค.ศ. 2011 ประเทศตุรกีมีกฎหมายใหม่เพ่ือใช้ในการเปลี่ยนผ่านกิจการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียงไปสู่ระบบดิจิตอล พร้อมทั้งเตรียมออกใบอนุญาต มีการวางแผนเก่ียวกับการลงทุน การ
ดําเนินงาน และการบริหารในเร่ืองที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีการดําเนินการเตรียมพร้อมจนสามารถเข้าสู่กระบวนการ
ออกใบอนุญาตได้ในช่วงเดือนเมษายน ค.ศ. 2013 โดยหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้กํากับดูแลของตุรกี หรือ 
RTUK ได้ดําเนินการจนลุล่วงเพ่ือออกใบอนุญาตให้ในระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วง
เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2013 ศาลตัดสินให้มีการระงับการย่ืนประมูลสําหรับบางรายและประกาศให้ยกเลิกการ
จัดประมูลทั้งกระบวนการ ต่อมาในช่วงเดือนกันยายน ค.ศ. 2014 – กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 RTUK ได้
ดําเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีขั้นตอนตามกฎระเบียบ คือ การดําเนินการย่ืนประมูลใบอนุญาตใหม่ 
และให้ Anten AS ดําเนินการอนุญาตเป็นการช่ัวคราวสําหรับผู้ให้บริการที่ดําเนินการในระยะย่อยๆ จนกระ
ทั้งเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2015 Anten AS แจ้งว่า มีความพร้อมสําหรับการดําเนินการที่เก่ียวข้องทั้งหมด
เก่ียวกับกับเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ไปยังระบบดิจิตอล  

โดยตอนน้ี Anten AS ร่วมกับ RTUK ได้ทําการทดลองทดสอบการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอลด้วยมาตรฐาน DVB-T2 ได้ผลสรุปจากการ Trial คือ พ้ืนที่ครอบคลุมสัญญาณค่อนข้างประสบผลสําเร็จ 
แต่อย่างไรก็ดี ก็ยังต้องการการติดต้ัง Gap filler การรับสัญญาณแบบ Indoor ที่ช้ัน Ground กับบริเวณ
หน้าต่าง ส่วนการรับสัญญาณแบบ Mobile รับสัญญาณได้ที่ความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง นอกจากน้ี
ประเทศตุรกียังได้ศึกษาประเด็นของสายอากาศภาครับ เน่ืองจากพบปัญหาว่าในท้องตลาดน้ันมีสายอากาศ
มากมายหลายรุ่น หลายประเภท ทําให้สัญญาณที่รับได้จากสายอากาศท่ีต่างกันมีค่าระดับสัญญาณ และ
ค่าพารามิเตอร์อ่ืนๆที่รับได้แตกต่างกันมากเกินไป ดังน้ัน จึงได้ข้อสรุปว่ากล่อง STB ที่ขายในท้องตลาดควร
ต้องรวมถึงสายอากาศภาครับเข้าไปด้วยเพ่ือหลีกเลี่ยงข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น  

ณ ขณะนี้ ประเทศตุรกีทดลองออกอากาศที่ช่องรายการประเภท SD จํานวน 16 ช่องต่อโครงข่าย 
โดยใช้การบีบอัดแบบ MPEG4 ค่าความจุต่อโครงข่าย 27 Mbps (เฉลี่ยแล้วได้ค่าความจุต่อช่อง 1.68 Mbps) 
ทั้งน้ี มีการนําเทคนิค VBR และ Statistical Multiplexing มาร่วมใช้ด้วย ซึ่งผลการรับชมจะได้ผลดีเมื่อ
จอโทรทัศน์ที่แสดงผลมีขนาดไม่เกิน 47 น้ิว 

 
ภาพที่ 6 : ตัวอย่างสายอากาศรับท่ีประเทศตุรกีนํามาใช้ในช่วงการทดลองทดสอบ 



‐ 9 ‐ 

 
นอกจากน้ี ผู้บรรยายส่วนใหญ่ยังได้กล่าวไว้ว่า แนวโน้มเทคโนโลยีของโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลน้ัน

อาจจะเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีที่ต่างกัน แต่ท้ายที่สุดแล้วแต่ละประเทศจะจบลงที่การใช้เทคโนโลยี DVB-T2 ที่ใช้
เทคนิคการบีบอัดแบบ HEVC (H.265)  

 
4.2.2 งานสัมมนาวันที่ 29 พฤษภาคม 2558  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เป็นการสัมมนาวันที่สองของผู้ที่ เ ก่ียวข้องและอยู่ในอุตสาหกรรม

วิทยุกระจายเสียง ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องในแวดวงธุรกิจและอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียง เช่น 
EBU, World DMB, DRM, Digital radio Norge, Fraunhofer IIS, DRUK เป็นต้น  

จากข้อมูลของ World DMB ณ ปัจจุบัน พบว่า ในหลายๆประเทศท่ีเลือกใช้มาตรฐาน DAB/DAB+ มี
พัฒนาการที่สําคัญหลายประการสําหรับวิทยุดิจิตอล ดังน้ี  

ประเทศ พัฒนาการด้านวิทยุดิจิตอลท่ีสําคัญ 

ประเทศนอร์เวย์  ได้กําหนดการยุติการส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ FM ในปี 2017 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ได้ประกาศแผนการ Digital Switchover สําหรับวิทยุกระจายเสียง ระหว่างปี 2020 
และ 2024  

ประเทศเยอรมนี ARD (Public broadcaster) ได้มีข้อตกลงในระยะยาวเกี่ยวกับ DAB+ เม่ือเดือน
พฤศจิกายน 2014 ซ่ึงกระทรวงการขนส่งและโครงสร้างพ้ืนฐานในระบบดิจิตอล (the 
Ministry for Transport and Digital Infrastructure) ได้แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุน
ท่ีแข็งแกร่ง และได้มีการจัดต้ังให้มีคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่าน
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลให้มีความก้าวหน้าต่อไป 

สหราชอาณาจักร  ได้เปิดตัวโครงการท่ีสําคัญเพ่ือขยายพื้นท่ีครอบคลุมสัญญาณในระดับชาติและระดับ
ท้องถ่ิน และได้ออกใบอนุญาตสําหรับโครงข่ายธุรกิจระดับชาติ คร้ังท่ี 2 ซ่ึงมี 15 สถานี
ใหม่ ซ่ึงจะออกอากาศในช่วงต้นปี 2016  

ประเทศเดนมาร์ก ได้ออกแผนงานท่ีชัดเจนสําหรับวิทยุดิจิตอล ซ่ึงจะมีการเปล่ียนผ่านไปใช้ DAB+ ใน
ปลายปี 2016 และจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับ DSO เม่ือมีจํานวนผู้รับฟังวิทยุดิจิตอลถึง 
50% 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้มีการดําเนินการต้ังแต่กันยายน 2013 และมีการตลาดของการให้บริการ DAB+ ท่ี
แข็งแกร่ง ซ่ึงระยะถัดไปของการพัฒนาท่ีจะเกิดข้ึนในปี 2015 คือการดําเนินการเพ่ือให้
บริการในระดับภูมิภาค 

ประเทศอิตาลี องค์กรกํากับดูแล AGCOM ได้ประกาศแผนการท่ีจะออกใบอนุญาตใน 3 ภูมิภาค และ
พ้ืนท่ีครอบคลุมสัญญาณของการให้บริการระดับชาติจะถูกขยายไปทางใต้ของประเทศ
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อิตาลีและ Sicily 

ประเทศฝร่ังเศส องค์กรกํากับดูแล CSA ได้มีรายงานของวิทยุดิจิตอล และมีแผนสําหรับการให้บริการใน
หลายเมือง (การเปิดตัวในปี 2014 ในเมืองปารีส, นีซและมาร์เซย์) 

ประเทศสวีเดน ท่ีปรึกษาของรัฐบาลได้เสนอแผนงานสําหรับ DAB+ ซ่ึงแผนงานน้ีจะถูกตรวจสอบโดย
หน่วยงานของสวีเดนก่อน  

ประเทศโปแลนด์ วิทยุ Poiskie ได้ขยายพ้ืนท่ีครอบคลุมสัญญาณเพ่ือให้บริการ DAB+ ได้มากถึงร้อยละ 53  

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประเทศออสเตรเลียยังคงเป็นผู้นํา ด้วยสัดส่วนการเพ่ิมข้ึนของ DAB+ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนถึงร้อย
ละ 23 

 

ผู้บรรยายจาก World DMB ได้กล่าวว่า ประเทศนอร์เวย์ได้วางแผนการยุติการรับส่ง
วิทยุกระจายเสียงระบบ FM ไว้ในปี 2017 และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ประกาศแผนการ Digital 
Switchover สําหรับวิทยุกระจายเสียงในช่วงปี 2020-2024 ซึ่งทั้งสองประเทศเป็นประเทศแรกๆ ที่ได้มีการ
ยืนยันช่วงการยุติการรับส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ FM เน่ืองจากสถานการณ์ต่างๆ ในประเทศดังกล่าวมีความ
พร้อมแล้ว ด้วยเหตุผลดังต่อไปน้ี  

 รถยนต์ส่วนใหญ่ในประเทศดังกล่าวมีเคร่ืองรับวิทยุที่รับระบบ DAB/DAB+ ได้ 
o Norway 63 % 
o Switzerland 45% 

 บนท้องถนนส่วนใหญ่มีสัญญาณ DAB/DAB+  ครอบคลุมแล้ว 
o  Norway 97 %  
o Switzerland 100% 

 สัดส่วนจํานวนครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณ DAB/DAB+    
o  Norway 53 %  
o Switzerland 43% 

 ข้อมูลการขายเคร่ืองรับสัญญาณวิทยุที่เพ่ิมขึ้น 
o Norway 2,044,000  
o Switzerland 1,900,000 

 
ทั้ง นี้ ผู้บรรยายยังได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า ความท้าทายของการดําเนินการเพื่อเปลี่ยนผ่าน

วิทยุกระจายเสียงไปสู่ระบบดิจิตอล นั้นมีอยู่ 6 อย่างด้วยกัน (KEY CHALLENGES: SIX "C") คือ 1. 
พื้นที่ครอบคลุม- Coverage 2. เนื้อหา- Content 3. ราคา/ต้นทุน- Costs 4. การสื่อสาร-
Communication 5. ความร่วมมือกัน- Collaboration และ 6. ความมุ่งมั่น- Commitment 
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ภาพที่ 7 : การจัดแสดงเครื่องรับวิทยุในระบบดิจิตอลของ โดยบูธของ Wolrd DMB 

 
นอกจากจะมีผู้บรรยายแล้ว ในวันนี้ยังมีการจัดบูธแสดงเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงอีกด้วย 

การจัดแสดงบูธของ WorldDMB นั้น ทําให้ได้ทราบถึงวิวัฒนาการของเครื่องรับวิทยุในปัจจุบันที่มี
การพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งในส่วนของ Design และเทคโนโลยี ซึ่งเครื่องรับวิทยุบางรุ่นนั้นสามารถ
รับสัญญาณได้ทั้งระบบ FM/DAB/DAB+ และวิทยุในระบบ IP (Radio over IP) 

ภาพที่ 8-9-10 : ตัวอย่างเครื่องรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงท่ีมี Design ท่ีแตกต่างกัน 

 

(a) เครื่องรับวิทยุขนาดเล็กสามารถเลือกรับ       
ได้ท้ังระบบ FM/DAB/DAB+ (ภาพที่ 8) 

 

 

(b) เครื่องรับวิทยุท่ีสามารถเลือกรับ  
ได้ท้ัง mode FM/DAB/DAB+ หรือ Radio over IP 

(ภาพที่ 9) 
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(a) เครื่องรับวิทยุขนาดเล็กสามารถเลือกรับ ได้ท้ัง mode FM/DAB/DAB+  
   ซ่ึงโดดเด่นด้วยการ Design ให้เหมือนกระเป๋าถือ (ภาพที่ 10) 
 

ภาพที่ 11-12-13 : กลุ่มผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากต่างประเทศเข้ามาพูดคุยหารือในประเด็นท่ีมีความสนใจเก่ียวกับการ
เปลี่ยนผ่านโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงไปสู่ระบบดิจิตอลของประเทศไทย 
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4.3 ประธานของ WorldDMB เข้าหารือกับพันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ เพื่อขอข้อมูลในเรื่องการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของประเทศไทย  

นาย Patrick Hannon ประธาน WorldDMB ได้เข้าพบพันเอก ดร. นทีฯ เพ่ือขอข้อมูลและ
ความ เห็น เ กี ่ย วก ับการ เปลี ่ยนผ ่าน ไปสู ่ว ิทย ุก ระจาย เส ีย ง ในระบบดิจ ิตอลของประ เทศ ไทย           
ซี่งพันเอก ดร. นทีฯ ได้อธิบายและให้ข้อมูลโดยสามารถสรุปได้ดังน้ี  

การเปลี่ยนผ่านวิทยุกระจายเสียงไปสู่ระบบดิจิตอลในบริบทของประเทศไทยนั้น แบ่งการ
ดําเนินการคร่าวๆ ออกเป็น 2 ระยะ กล่าวคือ  

การดําเนินการในระยะแรก: สํานักงาน กสทช. ร่วมกับบริษัทแอลเอส เทลคอม จํากัด (LS 
telcom) ได้ดําเนินการศึกษาในช่วงปี 2013-2015 และได้จัดทําแผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการ
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ระบบ เอ.เอ็ม. และระบบดิจิตอล  ซึ่งแผนที่ได้จัดทําขึ้นสามารถนํามาใช้
ประกอบการปรับปรุงแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. และระบบ เอ.เอ็ม. ที่มีใช้ในปัจจุบัน 
และใช้เป็นหลักการเพื่อเป็นแนวทางสําหรับการจัดทําแผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียง
ระบบดิจิตอล โดยผลการศึกษาเห็นว่าควรเลือกมาตรฐาน DAB+ mode I 

การดําเนินการในระยะที่สอง: มีแนวทางว่าจะให้ทางผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ (ITU) ทําการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของผลกระทบทางเทคนิคและวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายของการดําเนินการในส่วนของ Digital Radio เพื่อเป็นการยืนยันผลการศึกษาของบริษัท
แอลเอส เทลคอม จํากัด (ที่จัดทําในช่วงแรก) เพื่อให้สามารถดําเนินการให้มีสัญญาณครอบคลุม
พื้นที่ร้อยละ 95 ของจํานวนประชากร โดยช่วงของการทดลองทดสอบ (Trial period) ยังไม่ได้
กําหนดระยะเวลาเป็นที่ชัดเจน แต่นโยบายจะให้เป็นการพิจารณาใบอนุญาตผู้ที ่ขอเข้าร่วมการ
ทดลองทดสอบคราวละ 2 ปีจนกว่าตลาดจะมีความพร้อม 

ทั้งนี้ จากการศึกษาของ LS telcom เห็นว่า ประเทศไทยควรมีพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณใน
พื้นที่ที่เป็นชุมชนเมือง บริเวณจังหวัดใหญ่ และครอบคลุมพื้นที่บริเวณท้องถนน (Highway) เพราะ
ค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินการในส่วนของวิทยุจะสูงกว่าการดําเนินการในส่วนของโทรทัศน์มาก 
โดยเปรียบเทียบได้จากการดําเนินการของโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่สามารถมีพื้นที ่ครอบคลุม
สัญญาณร้อยละ 50 จาก 39 เสา แต่หากเป็นกรณีของวิทยุกระจายเสียงถ้าต้องการพ้ืนที่ครอบคลุม
สัญญาณร้อยละ 50 ผลการศึกษาเห็นว่าจําเป็นต้องติดต้ังเสาจํานวนประมาณ 240 เสา  

ส่วนเรื่องการเตรียมความพร้อมของตลาดวิทยุกระจายเสียงน้ัน กสทช. ยังมีความพยายามที่จะช่วย
เตรียมความพร้อมให้ กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการภายในประเทศให้สามารถผลิตวิทยุเพ่ือรองรับ                     
กับการเปลี่ ยนผ่ านเข้ าสู่ ระบบดิจิตอลได้  โดยเฉพาะผู้ ผลิตรถยนต์ในประเทศไทย  นอกจ า ก น้ี                     
พันเอก ดร. นทีฯ ยังอธิบายว่าสถานีหลักของวิทยุกระจายเสียงจะมีแนวโน้มเป็นของรัฐบาล และการ
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ดําเนินการต่างๆ ที่เ กี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยต้องคํานึงถึงวิทยุชุมชนด้วย ส่วน 
แนวทางหรือการวางแผนสําหรับเครื่องรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลยังไม่มีความ
ชัดเจน  

พันเอก ดร. นทีฯ ยังแจ้งเพ่ิมเติมว่า ขณะน้ีผลการศึกษาที่สํานักงาน กสทช. ร่วมกับที่ปรึกษาจาก 
บริษัทแอลเอส เทลคอม จํากัด ได้จัดทําหลักการเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงแผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการ
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ระบบ เอ.เอ็ม. โดยการจัดทําหลักการน้ีได้อาศัยมาตรฐานสากลและ
ข้อเสนอแนะระหว่างประเทศอันเป็นการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาเป็นแนวทางในการจัดทําหลักการดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม กสทช. จะพยายามขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนผ่านครั้งน้ีมีประสิทธิภาพ และประสบ
ผลสําเร็จเหมือนกับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  

 

ภาพที่ 14:  ประธาน WorldDMB เข้าร่วมหารือกับพันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ และพันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ งามสง่า 
เก่ียวกับข้อมูลการเปล่ียนผ่านไปสู่วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของประเทศไทย 

 
5. สรุปผลการดําเนินงาน 

5.1 การเป็นผู้บรรยายในงานสัมมนา Talking Turkey Digital Conference ของประธาน กสท. 
พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ ถือได้ว่าเป็นโอกาสสําคัญที่หน่วยงานกํากับดูแลด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ของไทย ได้มีโอกาสนําเสนอประเด็นและแนวทางในการบริหารคลื่นความถ่ีในระบบดิจิตอลสําหรับ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อการพัฒนาในอนาคต รวมไปถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
ดําเนินการวางแผนและบริหารการใช้คลื่นความถ่ีที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน มุ่งเน้นผลประโยชน์สาธารณะ ผลประโยชน์ของสังคม รวมไปถึงการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับหลายประเทศท่ีได้เริ่มเปลี่ยนผ่านไปสู่การออกอากาศกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล และ
บางประเทศท่ีได้ประกาศยุติการออกอากาศกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก 
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5.2 การเข้าร่วมสัมมนาของฝ่ายบริหาร พนักงานของสํานักงาน กสทช. เป็นโอกาสสําคัญในการ
เผยแพร่ประสบการณ์ รวมถึงศักยภาพในการดําเนินงานตามแผนงานของการกํากับดูแลในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ของไทยในเวทีนานาชาติ นอกจากน้ี การเข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับประเทศอ่ืนๆ และการพบปะสนทนากับผู้เช่ียวชาญหลากหลายสาขา ทําให้สามารถเรียนรู้
ความแตกต่างในการกําหนดนโยบาย ซึ่งสามารถนํามาประยุกต์ใช้ และมีประโยชน์ในการนํามากําหนดนโยบาย
ของประเทศไทยในอนาคต 
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ตารางสรปุการประชุม 

วันพฤหสับดีที ่28 พฤษภาคม 2558 
เช้า-บ่าย ร่วมงานสัมมนา Talking Turkey Digital Conference 

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 

ช่วงเช้า ประธาน กสท. เป็นผู้บรรยายและเข้าร่วมเสวนาในงาน Talking Turkey Digital 
Conference ซึ่งจัดโดย Istanbul TV Forum & Fair ในหัวข้อ “Spectrum Management 
for Digitisation of Radio and TV” 

ช่วงบ่าย Mr. Patrick Hannon ประธานของ WorldDMB เข้าหารือกับพันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ เพ่ือ
หา รือและพูดคุ ยข้ อมู ลที่ เ ก่ี ยวข้อง กับการ ดํา เ นินการสํ าหรับแผนพัฒนากิ จการ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของประเทศไทย  

 

 

 


