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สรุปการเข้าร่วมประชุมกับกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของประเทศญี่ปุ่น (MIC)                         
เรื่อง เทคโนโลยีการรับส่งสัญญาณ 4K/8K ณ ประเทศญี่ปุ่น  

__________________________________________ 

1. การด าเนินงาน  

 1.1 ประธาน กสท . และตัวแทนของส านักงาน กสทช . เข้าร่วมประชุมกับตัวแทน จากกระทรวง MIC 
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

1.2 ประธาน กสท . และตัวแทนของส านักงาน กสทช . เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนด้านนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 4K/8K ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

1.3 ประธาน กสท . และตัวแทนของส านักงาน กสทช . เข้าร่วมประชุม เตรียมการ กับตัวแทนจาก 
National Institute of Information and Communications Technology (NICT) เรื่องการรับชมการ
ถ่ายทอดสดสัญญาณ 8K ณ กรุงโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น    

 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เทคโนโลยีการผลิตและการออกอากาศโทรทัศน์ความคมชัด
สูงขนาด 4K/8K ซึ่งจะเป็นมาตรฐานในการรับชมโทรทัศน์ของประชาชนในอนาคต 

2.2 เพ่ือเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรก ากับดูแลของไทยและ ญี่ปุ่น อันจะก่อให้เกิด ความ
ร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในอนาคต 

2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การด าเนินงาน  และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านเทคนิค 
อันจะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และความร่วมมือ เพื่อยกระดับการประกอบกิจการโทรทัศน์
ของประเทศไทยให้เท่าเทียมสากล  

 

3. รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุม 

3.1 พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์   ประธาน กสท และรองประธาน กสทช. 
3.2 พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า  กสทช. 
3.3 น.ส.นงลักษณ์ วัชระเกียรติพงษ์  เลขานุการประจ าประธาน กสท. 
3.4 น.ส.มธุรส งามสง่า    เลขานุการประจ า กสท. 
3.5 นายปริตา วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยี

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
3.6 นายพสุ ศรีหิรัญ    ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจาย 
       เสียงและโทรทัศน์ 
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4. สรุปผลการด าเนินงาน 

4.1 การเข้าร่วมประชุมกับตัวแทนจากกระทรวง MIC ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
พันเอก ดร . นที ศุกลรัตน์ และพันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า  ได้เข้าร่วมประชุมและ หารือด้าน

นโยบายเกี่ยวกับ เทคโนโลยีการรับส่ง สัญญาณ 4K/8K กับนาย Mobito Yoshida รองผู้อ านวยการทั่วไปของ
กระทรวง MIC โดยนาย Yoshida ได้กล่าวว่า ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นได้เริ่มสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกันในด้านของกิจการโทรทัศน์มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ .ศ. 2558 ซึ่งการประชุมระหว่างกันในครั้งนี้
ถือได้ว่าเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และยังจะเป็นโอกาสอันดีที่จะสาธิตและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ของการทดลองการออกอากาศด้วยเทคโนโลยี 4K/8K นอกจากนี้ นาย  Yoshida ยังกล่าวต่อไป
อีกว่า เทคโนโลยีการผลิตและการออกอากาศโทรทัศน์ความคมชัดสูงยิ่งขนาด 4K/8K ของญี่ปุ่ นนั้น                
มีความคมชัดมากกว่าโทรทัศน์ความคมชัดสูง High Definition (HD) ที่ใช้งานอยู่ในประเทศไทยมากถึง 4 เท่า 
และ 16 เท่า ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าว ประเทศญี่ปุ่น ถือได้ว่าเป็นประเทศแรกๆในโลกที่มีการวิจัย และมีแผนที่จะ
น าเทคโนโลยีดังกล่าวมาให้บริการแก่ประชาชน เป็นประเทศแรกๆ ในโลก 

ทั้งนี้ พันเอก ดร .นที ศุกลรัตน์ ได้กล่าวตอบกับนาย  Yoshida ว่า ส านักงาน กสทช .รู้สึกเป็นเกียรติ
อย่างสูงที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี 
4K/8K ของญี่ปุ่น ซึ่งประสบการณ์ของประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนาเทคโนโลยี 4K/8K ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง
การเตรียมตัวของประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ในระดับท่ีก้าวหน้า จนน าไปสู่สังคมที่เรียกว่า 
Super Edging Society ซึ่งการเตรียมตัวด้านเทคโนโลยีดังกล่าวของประเทศญี่ ปุ่นถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่
ประเทศไทยสามารถเรียนรู้ในการยกระดับและพัฒนากิจการโทรทัศน์ในอนาคต 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1: ประธาน กสท. กล่าวแสดงความคิดเห็นใน
เร่ืองเทคโนโลยีการรับส่งสัญญาณ 4K/8K ของญ่ีปุ่น 
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นอกจากนี้ ดร . Reiko Kondo ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีการรับส่งสัญญาณในระบบดิจิตอลของ
กระทรวง MIC ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเทคโนโลยี 4K/8K ของประเทศญี่ปุ่นว่า เทคโนโลยี 4K/8K คือ
เทคโนโลยีในกิจการโทรทัศน์ที่จะท าให้ผู้รับชมสามารถรับคุณภาพที่มีความคมชัดของภาพสูงกว่าบริการ
โทรทัศน์มาตรฐานความคมชัด สูง (High Definition: HD) มากถึง 4 เท่า ในกรณี 4K และ 16 เท่าในกรณีของ 
8K ซ่ึงในปัจจุบัน ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกๆ  ในโลกที่ให้ความส าคัญต่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนี้ 
เพ่ือให้สามารถใช้ในการออกอากาศให้ประชาชนรับชมได้จริง โดยมีเป้าหมาย ให้ทันการถ่ายทอดสดกีฬา
โอลิมปิกในปี ค.ศ. 2020 

 
ภาพที่ 2: ดร. Reiko Kondo ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเทคโนโลยี 4K/8K ของประเทศญี่ปุ่น 

 
 

ทั้งนี้ เทคโนโลยีมาตรฐานความคมชัดระดับ 4K คือ เทคโนโลยีที่สามารถน าเสนอภาพที่มีรายละเอียด
ของภาพในระดับ 8 ล้านพิกเซล (Pixels)  หรือหากเปรียบเทียบกับมาตรฐานความคมชัดระดับ HD ที่มีการ
ให้บริการโดยทั่วไป ในปัจจุบัน ก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่า 4K จะมีความคมชัดมากกว่า HD ถึง 4 เท่าตัว ซึ่ง
ปริมาณของจ านวน pixels ที่มากข้ึนนี้ ประชาชนต้องใช้จอภาพที่มีขนาดตั้งแต่ 50 นิ้วขึ้นไปเพ่ือให้สามารถรับ
ความคมชัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส าหรับมาตรฐานความคมชัดระดับ 4K นั้น ก าลังได้รับความนิยมมาก
ขึ้นเรื่อยๆ โดยเริ่มจากการที่มีผู้ผลิตภาพยนตร์ถ่ายท าในมาตรฐานความคมชัดระดับ 4K และเริ่มมีการ
ให้บริการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียมแล้ว 

เทคโนโลยีมาตรฐานความคมชัดระดับ 8K คือ เทคโนโลยีที่สามารถน าเสนอภาพที่มีรายละเอียดของ
ภาพในระดับ 33 ล้านพิกเซล หรือหากเปรียบเทียบกับมาตรฐานความคมชัดระดับ HD ที่ปัจจุบันมีการ
ให้บริการโดยทั่วไป ก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่า 8K จะมีความคมชัดมากกว่า HD มากถึง 16 เท่าตัว และด้วย
ความละเอียดของภาพที่สูงมาก ประชาชนต้องใช้จอภาพที่มีขนาดตั้งแต่ 85 นิ้วขึ้นไปเพื่อให้สามารถแสดง
ศักยภาพของเทคโนโลยี 8K ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบัน เทคโนโลยี 8K ของประเทศญี่ปุ่นยังอยู่
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ในช่วงทดลองเท่านั้น แต่อย่างไรก็ดี การทดลองดังกล่าวเป็นการทดลองท่ีเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถรับชม
ได้ในพ้ืนที่สาธารณะ 
 

ภาพที่ 3: การเปรียบเทียบเทคโนโลยี 2K เทคโนโลยี 4K และเทคโนโลยี 8K 

  
ดร. Reiko Kondo ยังกล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากเทคโนโลยีมาตรฐานความคมชัดระดับ 8K จะมี

จุดเด่นด้านความคมชัดแล้ว ยังมีจุดเด่นด้านคุณภาพอีกสามข้อ คือ  
1)  Wide color space technology ซึ่งสามารถรองกับการน าเสนอภาพที่มีเฉดสีได้มากขึ้นกว่า

เทคโนโลยีแบบเดิมมากถึงหลายเท่า ส่งผลให้ภาพที่น าเสนอออกมามีความเสมือนจริงเช่นตามนุษย์เห็น 
2) High speed switch image สามารถน าเสนอภาพท่ีมีความเคลื่อนไหวได้มากถึง 120 

frames/sec. ในขณะที่เทคโนโลยีความคมชัด HD น าเสนอได้เพียง 30 frames/sec. ซึ่งท าให้ สามารถ
น าเสนอภาพเคลื่อนไหวได้มีความราบรื่นมากข้ึน เหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้น าเสนอรายการที่มีการเคลื่อนไหว สูง 
โดยเฉพาะการถ่ายทอดสดรายการกีฬาต่างๆ  

3) Multi level gradation expression ท าให้ภาพมีมิติและสะท้อนความเป็นจริงมากขึ้น  โดยเฉพาะ
ในกรณีที่มีการถ่ายท าในพ้ืนที่ที่มีลักษณะย้อนแสงหรือแสงสว่างมาก ซึ่ง โดยปกติแล้ว ด้วยข้อจ ากัดดังกล่าวจะ
ท าให้ไม่สามารถจับภาพวัตถุและพ้ืนหลังได้ชัดเจน แต่ด้วยเทคโนโลยีคมชัดระดับ 8K นี้ ท าให้สามารถเห็นภาพ
ได้ชัดเจนทั้งวัตถุและพ้ืนหลัง รวมถึงการถ่ายภาพใน พ้ืนที่อับแสง ก็สามารถท าให้เห็นภาพที่มีเฉดสีในความมืด
ได ้

ทั้งนี้ กระทรวง MIC มีความตั้งใจที่จะพัฒนา เทคโนโลยีมาตรฐานความคมชัดระดับ 4K และ8K อย่าง
จริงจัง โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิตชั้นน า เช่น Sony SHARP NEC รวมถึงศูนย์วิจัย ชั้นน าทั่ว
ประเทศ ซ่ึงได้จัดท า Roadmap ในการพัฒนาดังนี้  
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ภาพที่ 4: Roadmap การพัฒนาเทคโนโลยี 4K/8K ของประเทศญี่ปุน่ 

 
 
เทคโนโลยีมาตรฐานความคมชัดระดับ 4K ของญี่ปุ่นได้ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงก่อนปี ค .ศ. 2014 ซึ่งโดย

ส่วนใหญ่แล้ว เทคโนโลยี 4K จะถูกน ามาใช้ในการผลิตเนื้อหาหรือใช้เพื่อความบันเทิงภายในสถานที่ โดยยังไม่มี
การน ามาใช้เพ่ือการออกอากาศบริการโทรทัศน์แต่อย่างใด ดังนั้น การริเริ่มจัดท า Roadmap ของประเทศ
ญี่ปุ่นจึงเกิดจากความต้องการที่จะให้เกิดการถ่ายทอดสัญญาณเทคโนโลยีมาตรฐานความคมชัดระดับ 4K ไปสู่
ประชาชน ด้วยเหตุนี้ในปี ค.ศ. 2014 จึงเป็นช่วงเวลา ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ท าการวิจัยเทคโนโลยีต่างๆ  มากมาย
เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดสัญญาณ  4K ออกไปสู่ประชาชน ได้ แต่อย่างไรก็ดี ก็ต้องยอมรับว่ า มาตรฐานของ
เทคโนโลยีมาตรฐานความคมชัดระดับ 4K เป็นมาตรฐานที่จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรในการถ่ายทอดสัญญาณสูง
เนื่องจากภาพ มีขนาดความละเอียด สูง และด้วยขนาดของความละเอียดของภาพ ที่สูงดังกล่าวจึง จ าเป็นที่
จะต้องใช้เทคโนโลยีบีบอัดสัญญาณท่ีทันสมัย ซึ่งในปี  ค.ศ. 2014 นี้เอง จึงเป็นปีที่เทคโนโลยีบีบอัดสัญญาณ 
H.264 ถูกน ามาใช้เพื่อการทดลองถ่ายทอดสัญญาณ 

การทดลองถ่ายทอดสัญญาณดังกล่าวประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี ดังนั้นในปี  ค.ศ. 2015 จึงเริ่มมี
ผู้ประกอบการให้บริการถ่ายทอดสัญญาณเทคโนโลยีมาตรฐานความคมชัดระดับ 4K เพ่ือให้บริ การแก่
ประชาชน โดยมีผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก Sky Perfect JSAT เป็นผู้เริ่มให้บริการช่องรายการที่
มีมาตรฐานความคมชัดระดับ 4K จ านวน 2 ช่องในเดือนมีนาคม  ค.ศ. 2015 โดยท าการถ่ายทอดสัญญาณผ่าน
ดาวเทียม JCSAT-4B (124E) และ JCSAT-3A (128E) ซึ่งเป็นดาวเทียมสื่อสาร (Communication Satellite) 
ทั้งนี้ การถ่ายทอดสัญญาณ 4K ในช่วงที่ผ่านมานั้น ก็ได้รับการตอบสนองจากผู้ใช้บริการจ านวน 1.25 ล้าน
ครัวเรือนเป็นอย่างดี  
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   หลังจากปี  ค.ศ. 2015 ประเทศญี่ปุ่นประสบความส าเร็จในการถ่ายทอด เทคโนโลยี 4K ผ่าน
ดาวเทียมสื่อสาร  ผ่านสาย ไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic) และผ่าน IPTV และในปี ค.ศ 2016 นี้ จะเป็น
ช่วงเวลา ที่จะเริ่ม มีการทดลองการถ่ายทอดสัญญาณ มาตรฐานความคมชัดระดับ 4K ผ่านดาวเทียมเพ่ือ
ให้บริการโทรทัศน์โดยเฉพาะ (Broadcasting Satellite) ซึ่งคาดว่าจะประสบความส าเร็จและสามารถ
ให้บริการแก่ประชาชนได้จริงในปี ค.ศ. 2018 ส่วนในปี ค.ศ. 2016 นี้จะเป็นช่วงระยะเวลาแห่งการเริ่มต้นการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือถ่ายทอดสัญญาณมาตรฐานความคมชัดระดับ 8K ผ่านสายสายไฟเบอร์ออฟติก และ IPTV 
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สามารถถ่ายทอดสัญญาณมาตรฐานความคมชัดระดับ 8K ให้ทันการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 
ณ กรุงโตเกียว ค.ศ. 2020 

 
4.2 เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 4K/8K  

นอกจากการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยี 4K/8K กับเจ้าหน้าที่กระทรวง MIC แล้ว ยังได้
มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานความ
คมชัดระดับ 4K/8K กับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชั้นน าของญี่ปุ่นด้วย ซึ่งผู้ประกอบการญี่ปุ่นได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ดังนี้ 

- กล้องมาตรฐานความคมชัด 8K ที่สามารถรองรับการถ่ายทอดสัญญาณนอกสถานี โดยสามารถ
ถ่ายภาพทั้งความคมชัดแบบ 4K และ 8K ได้ในคราวเดียวและสามารถเลือกไฟล์ภาพที่จะน ามาใช้งานได้  

- ระบบผลิตรายการและตัดต่อรายการโทรทัศน์ที่มีมาตรฐานความคมชัด 4K ที่จะต้องมีคอมพิวเ ตอร์
ประมวลผลและหน่วยความจ าขนาดใหญ่เพ่ือรองรับปริมาณความละเอียดของภาพ  

- ห้องฉายภาพยนตร์มาตรฐานความคมชัด 8K พร้อมระบบเสียง 22.2 ที่เป็นระบบเสียงใหม่ล่าสุด ที่
สะท้อนการได้ยินเสียงของผู้ชมได้อย่างมีมิติ 

 นอกจากนั้นแล้ว กระทรวง MIC ยังได้น าเสนอ ประสบการณ์เก่ียวกับ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
4K/8K นี้กับภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ของญี่ปุ่น เช่น การแพทย์ การศึกษา และการท่องเที่ยว  กล่าวคือ ในกรณี
ของการประยุกต์ใช้ เรื่องสุขภาพและสาธารณสุข นั้น วงการแพทย์ ของญี่ปุ่นนิยมใช้การผ่าตัดที่มีแผลขนาดเล็ก 
ซ่ึงหมายความว่า  แพทย์จ าเป็นที่จะต้องใช้กล้องที่มีความละเอียดแ ละความคมชัดสูงที่สามารถสอดเข้าไปใน
ร่างกายเพ่ือท าการผ่าตัดแทนการผ่าอวัยวะเพ่ือเปิดพื้นท่ีเข้าไปรักษา และด้วยเทคโนโลยีกล้องมาตรฐานความ
คมชัด 4K จึงท าให้แพทย์สามารถมองเห็นจุดเล็กๆ  ภายในร่างกายด้วยการสอดกล้อง และด าเนินการผ่าตัดได้
อย่างแม่นย าและมีประสิทธิภาพโดยลดการ บาดเจ็บที่เกิดจาก บาดแผลได้ ในส่วนของภาคการท่องเที่ยวนั้น  
ประเทศญี่ปุ่นได้น า มาตรฐานความคมชัด 8K มาใช้ ในพิพิธภั ณฑ์เพ่ือแสดงรายละเอียดของภาพวาด หรือ
ประติมากร รม ซึ่งจะท าให้ผู้ชมสามารถ เห็นรายละเอียดของวัตถุได้ชัด เจนมากกว่าที่ตามนุษย์จะสามารถ
มองเห็นได้จริง โดยเฉพาะกรณีท่ีประติมากรรมมีขนาดเล็กแต่ต้องการขยายรายละเอียดของชิ้นงานเพ่ือให้
สามารถมองเห็นรายละเอียดแต่ยังคงความคมชัดของภาพไว้ได้   
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ภาพที่ 5: การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้เทคโนโลยี 4K/8K กับภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ของญ่ีปุ่น เช่น การแพทย์ 
การศึกษา และการท่องเท่ียว   

 
 
4.3 การเข้าร่วมประชุมเตรียมการในการรับชมการถ่ายทอดสดสัญญาณ 8K  
ตัวแทนจาก สถาบันพัฒนาและวิจัยทางเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น  (National Institute of 

Information and Communications Technology (NICT)) ได้อธิบายและน าเสนอการ เตรียมการ
ถ่ายทอดสดสัญญาณ 8K ซึ่งในครั้งนี้ จะเป็นการ ถ่ายทอดสดเทศกาลงานหิมะ (Snow Festival) ที่จัดขึ้น ณ 
เมืองซัปโปโร มายังกรุงโอซาก้า โดยใช้มาตรฐานความคมชัดระดับ 8K ผ่านทางสายไฟเบอร์ออฟติก ซ่ึงถือได้ว่า
เป็นการทดลองถ่ายทอดสัญญาณด้วยมาตรฐานความคมชัดระดับ 8K ผ่านสายไฟเบอร์ออฟติกครั้งแรกของ
ประเทศญี่ปุ่น การถ่ายทอดสดดังกล่าวไดจ้ัดขึ้นในห้างสรรพสินค้าเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถรับชมได้อย่าง
สะดวก 

การถ่ายทอดสดสัญญาณ 8K ดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดสดที่ไม่มีกา รบีบอัดสัญญาณแต่อย่างใด ท าให้
ต้องใช้ Bandwidth มากถึง 25 พันล้านบิตต่อวินาที (Gbps) ผ่านทางสายไฟเบอร์ออฟติก  ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ
ใช้ทรัพยากรที่สูงมาก ทั้งนี้ ตัวแทนจาก สถาบัน  NICT คาดว่า  ในปี  ค.ศ. 2020 คงจะมี การพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีการส่งสัญญาณที่สามารถรองรับการใช้ Bandwidth ที่มากเช่นนั้นได้ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนทั่วไป
สามารถรับและเข้าถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 8K ได้โดยทั่วไป  

นอกจากนั้น ตัวแทนจากสถาบัน NICT ยังได้น าเสนอโครงการวิจัยร่วมระหว่างสถาบัน NICT กับศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็ก ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ National Electronics and Computer 
Technology Center (NECTEC) ซึ่งเป็นความพยายามที่จะ ทดลองการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพมาตรฐาน
ความคมชัดระดับ 4K ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยการทดลองนี้เป็น
การทดลองการใช้เทคโนโลยีการบีบอัดสัญญาณภาพ มาตรฐาน ความคมชัดระดับ 4K และส่งผ่าน โครงข่าย
อินเทอร์เน็ต และจะเป็นก้าวส าคัญต่อไปในการพัฒนาการถ่ายทอดสดรายการกีฬาในอนาคต 
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ภาพที่ 6 : การประชุมเตรียมการ โดยตัวแทนจาก
สถาบัน NICT 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 7: บรรยากาศการรับชม
การถ่ายทอดสดสัญญาณ 8K 
 
 
 
 
 
 
 

5. สรุป 
5.1 การเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี 4K/8K กับกระทรวง MIC ของ

ประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางเทคนิคและด้านนโยบายใน
การเตรียมการยกระดับและพัฒนาเทคโนโลยีด้านกิจการโทรทัศน์ในอนาคต 

5.2 การพัฒนาทางเทคโนโลยี 4K/8K มิได้เป็นเพียงการพัฒนาเทคโนโลยีการถ่ายทอดสัญญาณใน
กิจการโทรทัศน์เท่านั้น แต่เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถน ามาปรับใช้กับอุตสาหกรรมและกิจการอื่นๆ ได้ เช่น 
การแพทย์ การศึกษา และการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าและประโยชน์แก่เศรษ ฐกิจโดยรวมของ
ประเทศได ้


