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การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู ้บริโภคส่ือวิทยุ-

โทรทัศน์ เป็นงานที่ กสทช. เห็นความส�าคัญ  

ซ่ึงในมาตรา 31 ของพระราชบัญญัติองค์กร 

จัดสรรคลื่นความถ่ีและก�ากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มีก�าหนดไว้อย่างชัดเจน 

และยังได ้ก�าหนดเป ็นยุทธศาสตร ์ที่  3 ของ 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2559)

การเร่ิมต้นงานด้านนี้ในปี 2555 ถือว่า

เป็นงานหนัก และเป็นงานใหม่ ซ่ึงทั้ง กสทช.  

และคณะอนุกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภคด้าน

กิจการกระจาย เ สียงและ กิจการ โทรทัศน ์  

และกลุ ่มงานรับเร่ืองร ้องเรียนและคุ ้มครอง 

ผู ้บ ริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โท รทั ศน ์  ( ร ส . )  ของส� า นั ก ง าน  กสทช .  

ได้ท�างานร่วมกันอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกัน 

ยังได ้ รับความร่วมมือจากเครือข่ายผู ้บริโภค 

และภาคประชาสังคมที่ก�าลังก่อร่างสร้างตัวตน 

รวมกลุ่มกันในภูมิภาคต่างๆ

ส�าหรับในปี 2556 ภารกิจหลักของพวกเรา

ยังคงเป็นการท�างานต่อเนื่องสืบสานงานจากป ี

ทีผ่่านมา โดยเฉพาะภารกิจการท�าให้พวกเราทกุคน 

ซ่ึงก็เป็นผูบ้ริโภคสือ่วิทย-ุโทรทศัน์ มคีวามเข้มแข็ง 

รู้จักสิทธิของตนเอง และรวมตัวกัน เพ่ือที่จะรู ้

เท่าทัน วิเคราะห์ และเลือกรับส่ือที่เป็นประโยชน ์

แก่ตวัเองได้ ตลอดจนช่วยกันเฝ้าด-ูฟัง เป็นหเูป็นตา 

หรือร้องเรียนสู่กลไกของ กสทช. เพ่ือให้เกิดผล 

การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ทรรศนะของเรา

คุยกับ กสทช. สุภิญญาฯ

(นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์)

กสทช.

(นายประเสริฐ อภิปุญญา)

รองเลขาธิการ กสทช.

เลขานุการ กสท.

งานอกีส่วนหนึง่ทีส่�าคญัก็คอืเร่ืองสิทธใินการ 

ส่ือสารและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ซ่ึงเป็นเร่ือง

ที่จะผลักดันควบคู ่กันไป โดยเฉพาะการท�าให ้

คนทุกกลุ ่มได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  

ไม่ว่าจะเป็นกลุ ่มคนพิการ ผู ้สูงอายุ และคน 

ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงสื่ออย่างเท่าเทียมกัน

เร่ืองต่างๆ เหล่านี้เป ็นความเร่งด่วนที ่

ต้องท�าพร้อมกับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล 

ในขณะที่เราก�าลัง ‘โก ดิจิตอล’ (Go Digital)  

แต่ถ้ากลไกต่างๆ ไม่ได้สนับสนุนให้ผู ้บริโภค 

ได้ใช้ประโยชน์จากระบบดิจิตอลอย่างแท้จริง 

ก็จะไม่เกิดประโยชน์ในภาพรวม ซ่ึงจริงๆ แล้ว 

ในด้านหนึ่งทีวีดิจิตอลนับเป็นก้าวส�าคัญที่ให ้

ประโยชน์กับผู ้บริโภคหลายด้าน ไม่ว่าจ�านวน 

ช ่องรายการมากข้ึน คุณภาพของภาพและ 

เ สียงที่ ดี ข้ึ น  ห รือบ ริการที่ ส ามารถท� า ให ้

พวกเราได ้ รับข ้อมูลข ่ าวสารได ้สะดวกข้ึน 

แต่ในอีกด้านหนึ่งก็อาจจะส่งผลท�าให้เกิดการ 

กระท�าต่างๆ หลอกลวงผู ้บริโภค มีช ่องทาง 

ที่แยบยลมากข้ึน ซ่ึงพวกเราทุกคนจ�าเป็นต้อง 

เท่าทันและเป็นหูเป็นตาในการร้องเรียน

ส�าหรับจดหมายข่าวฉบับแรกนี้ เลือกเปิด 

ประเด็นว่าด้วยเร่ืองดิจิตอล เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่ 

สื่อสารระหว่างเราทุกคนที่ก�าลังเรียนรู้และก้าวไป

พร้อมกัน หากผู้บริโภคท่านใดที่ต้องการสนทนา

โดยตรง สามารถติดต่อดิฉันผ่านทางทวิตเตอร์  

@supinya ได้ค่ะ 

คุยกับ กสทช. สุภญิญา กลางณรงค์

สารจากผูบ้ริหาร ส�านักงาน กสทช.

สวัสดคีรับสมาชิกเครือข่ายผูบ้ริโภคส่ือกระจายเสียง

-โทรทัศน์ทุกท่าน

ส�าหรับ กสทช. เล็งเห็นความส�าคัญในการ 

สร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู ้บริโภค 

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รวมทั้ง

เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและรู้เท่าทัน  

อันจะเป็นการตอบสนองเจตนารมณ์ของกฎหมาย

และแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2559)

การคุ ้ มครองผู ้ บ ริ โภคภายใต ้อ� านาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

(กสทช.) มีคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

และกลุ ่มงานรับเร่ืองร้องเรียนและคุ ้มครอง 

ผู ้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทศัน์ (รส.) เป็นผูรั้บผดิชอบในการประสานงาน 

และเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ 

ส�านักงาน กสทช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ 

ร่วมมือกับท่านทั้งหลายในการสร้างเครือข่าย 

ที่ เ ข ้ มแ ข็ง  ผลั กดัน ส่ือ วิทยุ กระจายเสี ยง  

วิทยุโทรทัศน์ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ

สังคม โดยค�านึงถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริง
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วันที่ 12 ก.พ. 56 ณ อาคารทิปโก้ ห้องประชุม บริษัท  

ทรูวิช่ันส์ จ�ากัด (มหาชน) กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ 

ประธานอนกุรรมการฯ พร้อมด้วย คณะอนกุรรมการคุม้ครอง 

ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อาท ิ

นางสาวสฤณี อาชวนันทกุล, นายแสงชัย รัตนเสรีวงศ์,   

นายพีรพงษ์ จารุสาร และ นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา 

พร้อมด้วย นางสาวศิริวรรณ ฟุม่เฟ่ือง รักษาการผูอ้�านวยการ 

กลุ่มงานรับเร่ืองร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.) และเจ้าหน้าที่  

เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการคุ ้มครองผู ้บริโภคกับ 

นายองอาจ ประภากมล Chief Commercial Officer  

ตลอดจนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ True Care และส่วนงานอื่นที่

เก่ียวข้อง ตามทีม่กีารร้องเรียนของประชาชน ตลอดปี 2555 

มาทีส่�านกังาน กสทช. จ�านวน 269 ราย โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ในส่วนของเรื่องร้องเรียนต่อบริษัททรูวิชั่นส์ ซึ่งเป็นกิจการ 

โทรทัศน์เคเบิลระบบบอกรับสมาชิกรายใหญ่ และเป็น 

รายเดียวที่มีสัญญาครบถ้วน 

 นางสาวศิริวรรณกล่าวว่า ปัญหาส่วนใหญ่เป็นเร่ือง

คณุภาพการให้บริการและข้อสัญญาทีเ่ก่ียวข้อง โดยสามารถ

แยกลักษณะของปัญหาออกเป็น 7 กรณีด้วยกัน ได้แก่ 

 นอกจากนี้ยังพบเร่ืองร้องเรียนโฆษณาผลิตภัณฑ์

สุขภาพเกินจริงที่ออกอากาศผ่านทางเคเบิลทรู ซ่ึงรายการ

ดังกล่าวไม่ได้เป็นช่องรายการของทรูวิช่ันส์โดยตรง  

อย่างไรก็ตามทีผ่่านมาคณะอนกุรรมการฯทีท่�าหน้าทีพิ่จารณา 

แนวทางการแก้ปัญหาเร่ืองร้องเรียน เห็นว่าปัญหาทีเ่กิดข้ึน 

เป็นช่องว่างของสัญญา จึงท�าให้มีผู ้ร ้องเรียนเข้ามาที่

ส�านักงาน กสทช. โดยที่ผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่ยังประสงค์ 

อยากเป็นสมาชิกของทรู ดงันัน้จงึหวังว่าการมาหารือในคร้ังนี้ 

จะส่งผลให้ทางทรูวิช่ันส์สามารถน�าไปปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพการบริการรวมถึงมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับสัญญา  

ซ่ึงในขณะนี้ กสทช. ก�าลังอยู ่ระหว่างการร่างประกาศ 

ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน สัญญา และบริการ ดังกล่าว 

 ทางผู้บริหารทรูวิช่ันส์กล่าวว่า ยินดีรับข้อเสนอเพื่อ

น�าไปปรับปรงุแก้ไข ซึง่บางเรือ่งยอมรบัว่าไม่สามารถแก้ไข

ปัญหาได้ทันเวลา อย่างเช่นเร่ืองคุณภาพสัญญาณ กรณีที่

เกิดจากเหตุหรือภัยพิบัติ ซ่ึงผู้บริโภคเองสามารถร้องเรียน

ได้เองโดยตรงทีแ่ผนกช่วยเหลอืลกูค้าสมาชิกทรูวิช่ันส์แคร์ 

โทร. 02 725 2525 และเร็วๆ นี้ทรูวิช่ันส์เตรียมช้ีแจง 

ให้สมาชิกทราบเรื่องการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกด้วย

 กสทช. สุภิญญา กล่าวว่า การประสานงานที่ผ่านมา 

ได้รับความร่วมมือจากทรูวิช่ันส์เป็นอย่างดี แต่ส่วนหนึ่ง

เกิดจากภาวะ ‘สุญญากาศ’ ในการก�ากับดูแล ขณะนี้ทาง 

กสทช. ก�าลังจัดท�าประกาศ เร่ือง มาตรฐานสัญญาการ

ให้บริการในกิจการโทรทัศน์ และแบบสัญญาที่บังคับใช้กับ

ผู้ให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก ซ่ึงจะมีการจัดท�า 

Focus Group ระดมความคดิเหน็กับผูป้ระกอบการโทรทศัน์ 

เร่ืองแนวทางและกลไกการรับและพิจารณาเร่ืองร้องเรียน

จากผู้บริโภค และนอกจากนี้งานอีกส่วนหนึ่งคือเตรียม 

จัดท�า Code of Practice หรือแนวปฏิบัติทางจรรยาบรรณ 

เพื่อการก�ากับกันเองของวิชาชีพ ของกิจการโทรทัศน์ 

ผู้ซ่ึงรับใบอนุญาตรายใหม่ด้วย ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือ

กับทรูวิช่ันส์ในฐานะผู้ประกอบการรายเดิมที่มีฐานลูกค้า 

กว้างและมีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาก่อน 

อย. ผนึกข้อมลูชอ่งรายการท�าผดิกฎหมาย

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร และยา 

วันที่ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องสื่อมวลชน อาคารอ�านวยการ 

ช้ัน 2 ส�านักงาน กสทช. สุภิญญา และรองเลขาธิการ  

อย. ศรีนวล ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้ามติบอร์ด กสท. 

หลัง อย. พบช่องรายการทีวีดาวเทียม (กิจการไม่ใช้คลื่น) 

ฝ่าฝืนการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ 

ไม่ได้รับอนุญาต 

 กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ กล่าวว่า กสท. ได้

พิจารณาแนวทางการก�ากับดแูลผูรั้บใบอนญุาตการประกอบ 

กิจการโทรทัศน์ เก่ียวกับการออกอากาศรายการหรือการ

โฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตโฆษณาตามกฎหมาย 

ภายหลังส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  

ส่งข้อมลูการเฝ้าระวังโฆษณาผลติภณัฑ์สุขภาพทางโทรทัศน์

ดาวเทยีมทีพ่บการฝ่าฝืนกฎหมาย ทีอ่ยูร่ะหว่างการด�าเนนิคดี 

พบ 8 ช่องรายการ ทีเ่ป็นผูไ้ด้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ 

(ไม่ใช้คล่ืนความถ่ี) ดังนี้ Box Film, เบาใจ Channel, 

OHO Channel, KM Channel, Hit Station, Hit Square, 

40 - 50 Channel และ Monkol Channel ทั้งนี้ถือว่า 

ทั้ง 8 ช่องรายการ เป็นตัวอย่างของผู้ประกอบการที่ม ี

ความตั้งใจเข้าสู่กระบวนการก�ากับดูแล และพบว่ายังมี 

ช่องรายการอื่นที่เคยกระท�าผิดและยังไม่ได้ยื่นขออนุญาต 

 ภญ. ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการส�านักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. กล่าวว่า ทาง อย. 

ได้ท�าหนังสือถึงประธาน กสทช. เร่ือง ขอให้พิจารณา 

ข ้อมูลการประกอบการอนุญาตกิจการกระจายเสียง 

หรือโทรทัศน์ส�าหรับการให้บริการฯ (กิจการไม่ใช้คลื่น) 

หรือช ่องรายการที วีดาวเทียม ซ่ึงคาดว ่าน ่าจะเป ็น 

ประโยชน์ต่อการก�ากับดูแลกิจการภายใต้อ�านาจหน้าที ่

ตามกฎหมายของ กสทช. ประกอบกับมีการจัดท�า 

บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง กสทช. และหน่วยงาน 

ด้านการคุม้ครองผูบ้ริโภค เร่ือง การก�ากับดแูลโฆษณาอาหาร  

ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย หรือมีลักษณะ

เป็นการเอาเปรียบผูบ้ริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. 2555 รวมถึงการมีมติสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ว่าด้วยการจัดการปัญหาโฆษณา

ทีโ่อ้อวดเกินจริงและไม่ได้รับอนญุาต ทางวิทยกุระจายเสียง  

ส่ือโทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต ซ่ึงข้อมูลเฝ้าระวังที่ทาง 

อย. ได้ส่งข้อมูลมาให้ กสทช. เป็นผู้ที่กระท�าการโฆษณา 

ที่ไม่ได้รับอนุญาตและท�าผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร  

พ.ศ. 2522, พระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญตัิ

เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีโทษปรับไปเรียบร้อยแล้ว  

รวมทัง้ขอให้ผูป้ระกอบการระมดัระวังไม่ให้มคีวามผดิซ�า้ซ้อน

อกี เพราะจะต้องด�าเนนิการเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย

ต่อไป ทัง้นีท้าง อย. จะเฝ้าระวังการโฆษณาทีเ่ข้าข่ายโอ้อวด

เกินจริง และผดิกฎหมายอย่างเข้มข้นมากข้ึน โดยร่วมมอืกับ

เครือข่าย อสม. อย.น้อย และสาธารณสุขจังหวัด โดยจะมี

การประสานงานกับ กสทช. ด้วย 

แนวทางการคุ้มครองผูบ้รโิภคต่อมาตรฐานสัญญาและการใหบ้รกิารโทรทัศน์ระบบบอกรบั 

สมาชิก

ปกิณกะข่าวสาร

กรณีไม่สามารถรับชมรายการได้ 

กรณีไม่สามารถยกเลิกบริการก่อนก�าหนดโดยไม่เสีย 

ค่าปรับ / ถูกยึดเงินประกัน / หรือได้รับเงินคืนในส่วน 

ที่ยังไม่ได้ใช้บริการ 

กรณียกเลิกบริการแล้วแต่ไม่ได้รับเงินคืน / คืนเงิน

ประกันล่าช้า 

กรณีถกูคิดคา่บรกิารเพิม่โดยไม่ทราบล่วงหนา้ / ถูกเกบ็

ค่าบริการเกินจริง 

กรณีผู ้ให้บริการยกเลิกรายการโดยไม่แจ้งให้ทราบ 

ล่วงหน้า / โฆษณาหลอกลวง 

กรณีถูกคิดค่าบริการทั้งที่ไม่ได้ใช้บริการ และ

กรณีข่มขู่ทวงหนี้อย่างไม่เป็นธรรม
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1. 2.

3. 4.

หากกล่าวถึงเทคโนโลยีในการแพร่ภาพโทรทัศน์ ในปัจจุบันถือได้ว่ามีสื่อกลางหลักอยู่ 4 เทคโนโลยี ดังนี้

เรื่อง : สุภัทรสิทธิ์ สวนสุข กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงโทรทัศน์

    โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบอนาล็อก  

หรือทีวีอนาล็อก ซ่ึงเป็นการออกอากาศผ่าน 

เสาสัญญาณภาคพ้ืนดินโดยอาศัยคลื่นความถ่ี  

และรับชมผ่านสายอากาศแบบก้างปลาหรือ 

หนวดกุ้งตามบ้านเรือน

     โทรทัศน์ผ่านสายเคเบิล หรือเคเบิลทีวี 

เป็นการส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิลจากต้นทาง

หรือผู้ให้บริการไปยังกล่องรับสัญญาณตามบ้าน

       โทรทศันผ์า่นดาวเทยีม เปน็การส่งสัญญาณ

จากสถานภีาคพ้ืนดนิไปยงัดาวเทยีมและถ่ายทอด

สัญญาณต่อลงมายังจานรับสัญญาณและกล่อง 

รับสัญญาณตามบ้าน

       โทรทัศน์ผ่านอินเตอร์เน ็ต เป็นการส่ง

สัญญาณภาพและเสียงผา่นโครงข่ายอนิเตอร์เนต็ 

ซ่ึงอาจเป็นลักษณะที่ ให้บริการโทรทัศน์เป็น 

การเฉพาะ ที่เรียกว่า IPTV ก็ได้

การเปล่ียนผ่านสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอล
มุมมองด้านเทคโนโลยีและการปรับตัวของผู้บริโภค

เรื่องจากปก

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่กล่าวถึงกันทุกวันนี้ เป็นการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล  

(ทีวีดิจิตอล) โดยเป็นการปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีวัตถุประสงค์เพื่อคุณภาพของการรับชมโทรทัศน์ที่ดีขึ้น มีความหลากหลายของรายการ 

และมีการใช้งานคลื่นความถี่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 จากประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ระบบโทรทัศน์ได้ริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2498 ออกอากาศโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม และในปี  

พ.ศ. 2510 มีการปรับเปลี่ยนระบบภาพจากเดิม 525 เส้น เป็น 625 เส้น โดยในปีเดียวกันก็เร่ิมมีการออกอากาศระบบโทรทัศน์สีข้ึน ตั้งแต่ปีนั้นเองก็ได้ 

มีการขยายโครงข่ายระบบโทรทัศน์สี (อนาล็อก) ในประเทศไทย และไม่ได้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระบบโทรทัศน์ของประเทศไทย

อีกเลย จนถึงวันนี้ก็นับเป็นเวลามากกว่า 40 ปี 
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05

พ.ศ. 2498

ออกอากาศครั้งแรกของ

ประเทศไทย โดยสถานีวิทยุ

โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 4 ขาว-ด�า 

ในระบบ FCC 525 เส้น

พ.ศ. 2510

จัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์สี

ระบบ CCIR PAL 625 เส้น

พ.ศ. 2556

เปลี่ยนสู่ระบบดิจิตอลทีวี

ระบบ DVB-T2

ประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่าน

สู่ทีวีดิจิตอล

อาจกล่าวได้ว ่าการเปลี่ยนผ่านสู ่ทีวีดิจิตอลม ี

ประโยชน์ได้หลายด้าน รวมถึง

1.  ได้รับสัญญาณภาพและเสียงที่คมชัดข้ึน

เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีดิจิตอล

2.  คลื่นความถ่ีถูกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

มากข้ึน (คลืน่ความถ่ีขนาดเท่าเดมิในระบบอนาลอ็ก

รองรับช่องรายการได้ 1 ช่อง แต่หากเป็นระบบ

ดจิติอลจะรองรับช่องรายการได้มากกว่า 10 ช่อง)

3.    มจี�านวนช่องรายการมากข้ึน มคีวามหลากหลาย 

ของรายการได้มากข้ึน และท�าให้ผู ้บริโภคมี 

ทางเลือกที่มากขึ้นตามไปด้วย

4.   มีโอกาสรับบริการรูปแบบใหม่ๆ อาทิ HDTV 

ระบบค�าบรรยายใต้ภาพ ระบบเสียงหลายภาษา 

หรือบริการอินเตอร์แอ็คทีฟ

 นอกจากนี้ตามนโยบายของ กสทช. จะมี 

การก�าหนดให้พ้ืนทีเ่ขตเมอืงรับสัญญาณในลกัษณะ   

พกพาในอาคาร (Portable Indoor) นัน่หมายความว่า

ผูบ้ริโภคไม่ต้องอาศยัเสารับสญัญาณบนอาคารหรือ

เสาก้างปลา โดยการตดิตัง้สายอากาศรับสญัญาณ

ในอาคาร ก็จะสามารถรับสัญญาณได้

การปรับตัวของผู้บริโภค

ถึงแม้ผู ้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านสู ่ที วีดิจิตอล แต่หลายคนอาจเกิด 

ค�าถามว่าโทรทัศน์เคร่ืองเก่าจะต้องทิ้งไปเลยหรือไม่? จะเกิดเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์จ�านวน

มหาศาลหรือไม่? ตามกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ทีวีดิจิตอลนั้นไม่ได้เกิดข้ึนในระยะเวลาอันส้ัน  

กล่าวคือมีระยะเวลาเพียงพอให้ทั้งผู ้บริโภคและอุตสาหกรรมปรับตัว โดยผู้บริโภคไม่จ�าเป็น 

ต้องซ้ือโทรทัศน์เคร่ืองใหม่ แต่อาศัยกล่องรับสัญญาณดิจิตอลซ่ึงจะท�าหน้าที่แปลงสัญญาณ 

ทีวีดิจิตอลให้อยู่ในรูปแบบที่โทรทัศน์เคร่ืองเดิมสามารถรับและแสดงผลได้ ในมุมอุตสาหกรรม 

ต่อไปผู้ผลิตโทรทัศน์ก็จะผลิตโทรทัศน์ซ่ึงรองรับสัญญาณทีวีดิจิตอลในตัว และระยะยาวโทรทัศน์

ทั้งหมดในตลาดก็จะรองรับสัญญาณทีวีดิจิตอลและไม่ต้องพึ่งพากล่องรับสัญญาณ 

การเตรียมความพร้อมของผู้บริโภค

ในช่วงแรกผู้บ ริโภคควรศึกษาและท�าความเข้าใจกับเทคโนโลยีที วีดิจิตอลในเบื้องต้น  

จากนั้นอาจส�ารวจความต้องการของตนเองว่าต้องการอุปกรณ์รับสัญญาณในลักษณะใด  

อาทิ ต้องการกล่องรับสัญญาณดิจิตอลแบบพ้ืนฐาน หรือกล่องรับสัญญาณดิจิตอลซ่ึงรองรับ 

ฟังก์ชันพิเศษ เช่น บันทึกรายการได้ สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ หรืออาจต้องการหาโทรทัศน ์

เครื่องใหม่ทีร่องรับทวีีดจิติอล หลงัจากนัน้หากเร่ิมมกีารออกอากาศทวีีดจิติอลในพืน้ทีพั่กอาศยัของตน  

ก็สามารถเลือกซื้อหากล่องรับสัญญาณหรือโทรทัศน์รองรับทีวีดิจิตอลตามมาตรฐานที่ กสทช. 

ก�าหนดและตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง

 ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยเร่ิมมีการก�าหนดนโยบายและด�าเนินแผนการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิตอลโดย กสทช. ซ่ึงได้เลือกเทคโนโลยีโทรทัศน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและยอมรับใช้งาน 

ในประเทศส่วนใหญ่ อาทิ ประเทศในทวีปยุโรป แอฟริกา รัสเซีย อินเดีย นอกจากนี้ยังเป็นมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากประเทศในกลุ่มอาเซียนอีกด้วย
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คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีอ�านาจหน้าที่ตรวจสอบการด�าเนินการ 

ของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มิให้มีการด�าเนินการใดๆ ในประการท่ีน่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัย 

การใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้าก�าไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญ ดังนั้นเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิ 

และเสรีภาพของผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  

กสทช. จึงได้ก�าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการกระท�าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ข้ึน เพื่อประโยชน์ 

ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน และด�าเนินการมิให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภค

 ผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ที่คิดว่าถูกเอาเปรียบสามารถร้องเรียนโดยตรงไปที่ผู้ประกอบกิจการวิทยุ–โทรทัศน์ หรือสามารถร้องเรียน 

ไปยัง ส�านักงาน กสทช. ตามช่องทางต่างๆ ที่ได้จัดไว้

2. ขอให้มีการแปลงขนาดของภาพให้พอดีกับจอทีวี

ผู้บริโภคส่ือโทรทัศน์ (ฟรีทีวี) เห็นว่ารายการโทรทัศน์และแผ่นหนังมีการแปลงขนาดสัดส่วน 

ของภาพและจอโทรทัศน์ ท�าให้มีพื้นสีด�าบนจอโทรทัศน์บริเวณด้านบนและด้านล่าง และขนาด 

ภาพไม่พอดีกับสัดส่วนของจอภาพโทรทัศน์ สมัยนี้ส่วนมากใช้จอ 16 ต่อ 9 แล้ว หรือสัดส่วน 

ประมาณ 1.8 ต่อ 1 แต่รายการทีวีบางรายการรวมถึงโฆษณา กลับใช้สัดส่วนประมาณ 2.4 ต่อ 1  

ท�าให้มีพ้ืนที่สีด�าในจอบริเวณด้านบนและด้านล่าง รวมกันถึง 1 ใน 3 ของจอภาพ เป็นการ 

เอาเปรียบประชาชนอย่างมาก จึงขอให้ผู้ประกอบกิจการฯ ควรปรับขนาดของภาพให้พอดีกับ 

สัดส่วนจอภาพในปัจจุบันเสียก่อน

ข้อเท็จจริง :

สถานีวิทยุโทรทัศน์ (ฟรีทีวี) ทุกช่อง ได้ช้ีแจง

ข้อเท็จจริง โดยสรุปตรงกันว่า การด�าเนินการ 

ออกอากาศโทรทัศน์ในประเทศไทยเป็นระบบ 

PAL 625 เส้น อัตราส่วนภาพแบบ 4 ต่อ 3  

ซ่ึงออกอากาศภาคพ้ืนดินแบบ Ana log 

ตามมาตรฐานสากล แต่เนื่องจากปัจจุบัน

เป็นช่วงของการปรับเปล่ียนทางเทคโนโลยี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส�าหรับการผลิตรายการ 

และการออกอากาศต่างๆ ได้ถูกพัฒนาจาก 

ระบบ SD (Standard Definition) หรืออตัราส่วน

แบบ 4 ต่อ 3 เป็นแบบ HD (High Definition)  

หรืออตัราส่วนแบบ 16 ต่อ 9 ท�าให้ผูผ้ลติรายการ 

หรือผู้ผลิตโฆษณาต้องถ่ายท�ารายการเป็นแบบ 

16 ต่อ 9 กันแพร่หลายมากข้ึน อีกทั้งมีการ

ผลิตเคร่ืองรับโทรทัศน์รุ่นใหม่ออกมาทดแทน 

รุ่นเก่าทีเ่ป็นจอแก้วหรือ CRT และมวีางจ�าหน่าย 

เป็นการทั่วไป โดยเคร่ืองรับโทรทัศน์รุ่นใหม่ 

ถูกผลิตออกมาด้วยอัตราส่วนแบบ 16 ต่อ 9  

ทั้งส้ิน เช่น จอพลาสมา จอแอลซีดี และจอ 

แอลอดี ีเป็นต้น ท�าให้รายการโทรทศัน์หรือโฆษณา 

บางรายการซ่ึงผลติรายการแบบ HD อตัราส่วน

แบบ 16 ต่อ 9 ให้ออกอากาศเป็น 16 ต่อ 9 

เพ่ือรักษาความสมบรูณ์ของภาพรายการหรือ

โฆษณา เรียกขนาดภาพว่าแบบ Letter Box 

เป็นผลให้มพ้ืีนทีสี่ด�าปรากฏในจอภาพบริเวณ

ด้านบนและด้านล่าง หากจ�าเป็นต้องจ�ากัดให้

อตัราส่วนของภาพรายการน้ันๆ ออกอากาศที่ 

16 ต่อ 9 บนจอโทรทัศน์แบบ 4 ต่อ 3 โดยยงั 

รักษารายละเอียดของรายการไว้ครบถ้วน 

เ รียกขนาดภาพว ่าแบบ Anamorphic  

เป็นผลให้ภาพที่ปรากฏบนจอแบบ 4 ต่อ 3 

มลัีกษณะตวัยดืข้ึนผดิเพ้ียนจากความเป็นจริง 

ส ่วนอีกกรณีหนึ่งสามารถตัดย ่อบริเวณ 

ตรงกลางภาพของขนาด 16 ต่อ 9 บนจอ  

HD ของรายการนั้นๆ ให้ออกอากาศได้

บนจอแบบ 4 ต่อ 3 จะท�าให้ภาพรายการ 

มีขนาดที่ถูกต้องแต่ภาพด้านข้างทั้งซ้าย 

และขวาจะหายไปบางส่วน เรียกขนาดภาพ 

ว ่าแบบ Center Crop หรือ Picture  

Cropping และมบีางช่องช้ีแจงว่าภาพยนตร์

ต่างประเทศบางเร่ืองจะมีข้อก�าหนดจาก

เจ้าของสิทธิ์ภาพยนตร์เก่ียวกับขนาดภาพ 

ด้วยคือ ‘ห้ามแก้ไขหรือดัดแปลงสัดส่วน 

ของภาพ’ ด้วย

รู้เท่าทันสื่อ

ผลสรุป :

เมื่อพิจารณาเหตุผลจากข้อเท็จจริงประกอบกับแนวทางของ กสท. ในการพิจารณาว่าเร่ืองใด 

ถือเป็นการด�าเนินการในลักษณะที่ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือ

การโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้าก�าไรเกนิควร หรอืก่อให้เกดิความเดือดร้อนร�าคาญ ตาม (ร่าง) 

ประกาศ กสทช. นั้น พบว่าข้อร้องเรียนอาจไม่เข้าข่ายการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้

เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะการค้าก�าไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญ 

ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 จึงยุติเรื่องร้องเรียน 

1. ไม่สามารถรับชมรายการได้เนื่องจาก

การเปลี่ยนระบบการออกอากาศใหม่

ผู้ใช้บริการเคเบิลทีวีแบบซ้ือขาดของบริษัทฯ รายใหญ่รายหนึ่ง ได้ซ้ือกล่อง 

รับสัญญาณ PVR มาใช้งาน แต่ต่อมาประสบปัญหาไม่สามารถรับชมรายการ

ตามทีส่มคัรโปรโมช่ันได้ โดยผูป้ระกอบการแจ้งว่ามกีารเปลีย่นแปลงระบบการ

ออกอากาศใหม่ ซ่ึงผู้ร้องต้องซ้ือกล่องรับสัญญาณระบบ High Definition  

(HD) ใหม่ หากประสงค์จะใช้งานควบคู่กับกล่องรับสัญญาณ PVR ซ่ึงต้อง 

เสียค่าอุปกรณ์เพิ่มและเสียค่าดูแลเดือนละ 150 บาท

ข้อเท็จจริง :

1.  บริษัทฯ ได้ช้ีแจงว่า เนือ่งจากการพัฒนาระบบออกอากาศ ท�าให้อปุกรณ์เดมิ 

บางรุ่นไม่สามารถรับสญัญาณได้ ซ่ึงแก้ไขได้โดยเปลีย่นอปุกรณ์รับสัญญาณใหม่  

จึงได้เสนอว่ากรณีที่ผู ้ร ้องเรียนประสงค์จะเปลี่ยนอุปกรณ์รับสัญญาณ 

จะได้รับการยกเว้นค่า Hard Disk Drive มูลค่า 3,890 บาท และ eSATA 

Hard Disk Case มูลค่า 1,190 บาท รวมทั้งสิ้น 5,080 บาท

2. เน่ืองจากในเดือนกรกฎาคม 2555 ที่ผู ้ร้องเรียนประสบปัญหาในการ 

รับชมนั้น ผู้ร้องเรียนได้ช�าระค่าบริการ Platinum Package ประจ�าเดือน

กรกฎาคมไปแล้วเป็นเงินจ�านวน 2,000 บาท จึงยังไม่ประสงค์ที่จะเปลี่ยน

อปุกรณ์ บริษัทฯ จงึเสนอให้ผูร้้องเรียนรับชม Knowledge Package ค่าบริการ 

เดอืนละ 300 บาท โดยไม่ต้องช�าระค่าบริการเป็นเวลา 6 เดอืน เพ่ือหักล้างกับ

ค่าบริการ Platinum Package ที่ผู้ร้องเรียนได้ช�าระไปแล้ว เมื่อครบก�าหนด 

ผู้ร้องเรียนสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นระบบ HD ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผลสรุป :

เร่ืองร้องเรียนดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว โดยการด�าเนินการของบริษัทฯ 

อีกทั้งผู้ร้องเรียนประสงค์ยุติเร่ืองร้องเรียน กสทช. จึงได้ยุติเร่ืองร้องเรียน

กรณีดังกล่าว
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ก�าลังเป็นประเด็นร้อนที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง                                                                 

ส�าหรับการเปลี่ยนผ ่านระบบการออกอากาศโทรทัศน ์

จากอนาล็อกไปสู่ดิจิตอล ซ่ึงเป็นไปตามมติในพระราชบัญญัติ

จดัสรรคลืน่ความถ่ี ปี 2553 ที ่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิหรือ กสทช.

ต ้องรับผิดชอบและจัดท�าให ้แล ้วเสร็จภายในปี 2558  

อย่างไรก็ดกีารเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีคร้ังนี้ ยังเป็นที่กังวล 

ของหลายฝ่าย โดยเฉพาะในส่วนของภาคประชาชนซ่ึง 

หมายถึงคนไทยทั้งประเทศที่ต้องได้รับผลกระทบที่อาจจะ 

เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไม่มากก็น้อย

        คุณสภุญิญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง 

และกิจการโทรทัศน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้กล่าวถึง         

แนวนโยบายในการจะเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีการออกอากาศ

คร้ังนี้ว่า จะต้องส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด ดังนั้น

การประกาศยุติการออกอากาศในระบบอนาล็อกต้องค�านึงถึง 

ประชาชนว่าสามารถเข้าถึงสัญญาณดจิติอลได้ทัง้จากโทรทศัน์

ทีร่องรับระบบดจิติอลโดยตรงหรือผ่านกล่องรับสัญญาณระบบ

ดิจิตอลที่เชื่อมต่อกับโทรทัศน์แบบเก่าได้ทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันมี 

อยู่ราว 22 ล้านครัวเรือน ช่วงเวลาของการเปลีย่นผ่านประชาชน 

ก็ยังคงดูฟรีทีวีทั้งหลายได้ต่อไปในระบบเก่า ควบคู่ไปกับช่อง

สัญญาณใหม่และรายการใหม่ๆ ในความคมชัดที่ดีกว่า

      ในการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีคร้ังนี้ จะเป็นการเปลี่ยน

เกือบทั้งระบบ ตั้งแต่การยกเลิกระบบสัมปทานคลื่นสัญญาณ 

ไปจนถึงเปลีย่นโครงข่ายเดมิทีใ่ช้การยงิสัญญาณของแต่ละช่อง

ซ่ึงการออกแบบระบบโครงข่ายใหม่นี้ ผู ้บริโภคจะรับชม

ช่องรายการต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพมากข้ึนและทั่วถึง 

ปัญหาที่บางพื้นที่ไม่สามารถรับสัญญาณของบางช่องได้                                               

จะหมดไป โดยเราจะแยกคนให้บริการโครงข่ายพ้ืนฐานออกจาก 

คนให้บริการช่องรายการ จึงไม่ท�าให้เกิดการผูกขาดโครงข่าย 

ดังนั้นทุกช่องรายการก็สามารถออกอากาศผ่านโครงข่าย 

พ้ืนฐานทีถู่กวางไว้ครอบคลมุทัง้ประเทศได้อย่างมปีระสิทธภิาพ                                                          

     ผู้บริโภคจะมีทางเลือกในการรับชมส่ือฟรีทีวีที่มากข้ึน

แน่นอน เพราะการออกอากาศในระบบดิจิตอลใหม่นี้ กสทช. 

ได้มมีตใินการแบ่งสรรปันส่วนและก�าหนดรูปแบบของรายการ

ไว้อย่างชัดเจนเป็นที่เรียบร้อย โดยจะมีรายการให้รับชม 

อยู่ด้วยกันทั้งหมด 48 ช่อง โดยจัดสรรให้กับผู ้ให้บริการ

สาธารณะ ซ่ึงก็คือหน่วยงานรัฐทั้งหมด 12 ช่อง ผ่านการ

จัดประกวด โดยมีช่อง Thai PBS, ช่อง 5, ช่อง 9 (อสมท) 

และช่องของกรมประชาสัมพันธ์ (NBT) รวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย 

ส่วนอีก 12 ช่อง จะกันไว้ให้กับบริการชุมชน ตามที่ พ.ร.บ. 

ระบุ ส่วนที่เหลืออีก 24 ช่อง จะแยกไว้เพ่ือกลุ่มธุรกิจแต ่

จากอนาล็อกสู่ทีวีดิจิตอล 
ความคุ้มค่าจากช่องรายการที่มากขึ้น

แยกย่อยออกเป็นช่องธรรมดา (Standard Definition) 

20 ช่อง และช่องพรีเมียม HD ความคมชัดสูง 4 ช่อง 

โดยช่องธรรมดานี้จะแบ่งเป็นช่องข่าวสารสาธารณะ 

5 ช่อง เด็ก เยาวชน และครอบครัว 5 ช่อง และช่อง 

วาไรตี้ทั่วๆ ไป 10 ช่อง

     “ส�าหรับมาตรฐานของทีวีดิจิตอลของประเทศไทย 

กสทช. เลือกใช้ระบบส่งสัญญาณแบบ DVB-T2 (Digital 

Video Broadcasting - Second Generation Terrestrial) 

ซ่ึงเป็นมาตรฐานยุโรปที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเทียบ                 

กับระบบอืน่ๆ โดยขณะนีใ้ช้กันอยูก่ว่า 120 ประเทศทัว่โลก

และจะใช้งานไปได้อีก 40 - 50 ปี” คุณสุภิญญากล่าว

ส่วนประโยชน์ของระบบออกอากาศดิจิตอลที่นอกเหนือ 

ความคมชัดที่จะได้รับนั้น ก็คือการใช้ประโยชน์จาก 

ช่องสัญญาณได้มากข้ึน แทนที่ 1 ช่องสัญญาณจะใช้ได้         

1 รายการ ระบบดิจิตอลจะบีบอัดและส่งสัญญาณได้            

4 - 10 รายการ อกีทัง้ประหยดัค่าใช้จ่ายในการออกอากาศ 

เพราะเคร่ืองส่ง 1 เคร่ือง สามารถส่งได้หลายรายการ

พร้อมกันนั่นเอง

     การรับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆ ของประชาชน        

ผ่านระบบทีวีดิจิตอล ท�าได้ 2 รูปแบบ คือรับชมผ่าน

โทรทัศน์ที่รองรับระบบ DVB-T2 โดยตรง และรับชมผ่าน

โทรทศัน์ระบบเก่าทีต่ดิตัง้อปุกรณ์แปลงสัญญาณ Set Top 

Box ดังนั้นประชาชนไม่จ�าเป็นต้องซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่        

เพ่ือรองรับการเปล่ียนผ่าน เพราะไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์

จอกลมแบบหลอดภาพ หรือจอแบนแบบ LCD / LED              

ก็สามารถรับชมช่องสัญญาณดิจิตอลได้ทั้งส้ิน “ส�าหรับ 

ราคาของกล่องรับสัญญาณนี้ยังไม่แน่ชัดนัก แต่ กสทช.  

ก็เตรียมออกมาตรการช่วยเหลอืเบือ้งต้น โดยอาจแจกคปูอง

ส่วนลดในการซ้ือกล่องรับสัญญาณหรือโทรทัศน์ดิจิตอล  

ส่วนหนึ่งก็เพ่ือช่วยลดภาระค่าใช้จ ่าย และลดความ 

เหลื่อมล�้าของคนที่พร้อมกับคนที่ไม่พร้อมให้สั้นที่สุด”

     ช่วงเปลี่ยนผ่านที่จะเกิดข้ึนนี้จะกินเวลานานเท่าใด    

ก็ข้ึนอยู่กับว่าประชาชนมีเคร่ืองรับสัญญาณหรือโทรทัศน์

ระบบดิจิตอลกันครบทุกครัวเรือนแล้วจริงๆ กสทช. จึงจะ

ประกาศยุตกิารใช้สัญญาณอนาลอ็ก โดยในช่วงเปลีย่นผ่าน                                                        

จะใช้การออกอากาศแบบคู ่ขนานไปเร่ือยๆ ซ่ึงขณะนี้                                                     

ทางสถานีกองทัพบก ช่อง 5 และ Thai PBS จะน�าร่อง

ทดสอบการออกอากาศสัญญาณในระบบดิจิตอลก่อน        

ในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล 4 จังหวัด “รายการ

ในช่องดิจิตอลในช่วงทดสอบนี้ จะเหมือนกับรายการ 

ปกติในระบบอนาล็อกและออกอากาศคู ่ขนานกันไป”  

หลากทรรศนะ

คุณกอบศิลป์ คุณประดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม 

และไอทีของ Thai PBS กล่าว

         ส�าหรับธรุกิจเคเบลิและดาวเทยีมทีเ่ป็น Pay TV นัน้   

ก็คาดการณ์กันว่าจะยังคงด�าเนินธุรกิจไปได้ แม้สัดส่วน 

เดมิทีค่รอบคลุมผูช้มถึง 65% ของประเทศจะลดลงไปบ้าง

เพราะส่ิงส�าคญัทีท่�าให้ระบบเคเบิลและดาวเทยีมยงัสามารถ

ให้บริการได้อยู่ ก็คือประเภทของคอนเทนต์ที่ไม่สามารถ

รับชมได้จากทั้ง 48 ช่องของระบบดิจิตอล  

        ในส่วนของภาคผูผ้ลิตฮาร์ดแวร์ โดยเฉพาะโทรทัศน์  

ทีร่องรับระบบดจิติอลนัน้จะค่อนข้างพร้อมกันพอสมควรแล้ว       

“Toshiba เองก็พร้อมในแง่ของการผลิตโทรทัศน์ระบบ

ดิจิตอลอยู่แล้ว โดยในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ โทรทัศน์ดิจิตอล

ของ Toshiba จะสามารถรองรับได้ทั้งระบบอนาล็อก    

และดิจิตอล เป็นโทรทัศน์แบบ Dual Signal ผู้บริโภค            

ทีเ่ลอืกซ้ือไปใช้งานนัน้ จะมทีางเลอืกในการรับชมรายการ 

มากข้ึนจากทัง้ 2 ระบบ แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้ก็ข้ึนอยูกั่บพ้ืนทีก่าร 

ให้บริการว่ามสัีญญาณใดครอบคลมุอยู”่ คณุมานพ ชุลวงศ์  

ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีของ Toshiba กล่าว

        ส่วน คณุอศัวิน ชูสถาพรกุล ผูจ้ดัการฝ่ายผลติภณัฑ์

หมวดภาพและเสียงของ Thai Samsung Electronics 

ยังคงกังวลปัญหาเร่ืองของเวอร์ช่ันระบบ DVB-T2 ที่ใช ้

เพราะเวอร์ช่ัน 1.2.1 กับ 1.3.1 ซ่ึงใหม่กว่ามคีวามแตกต่าง 

กันในรายละเอียดการท�างานอยู่มาก หาก กสทช. ชัดเจน 

ในเ ร่ืองเหล ่านี้ ก็จะเป ็นผลดีต ่ออุตสาหกรรมผลิต 

โทรทัศน์ระบบดิจิตอล

     แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเปลี่ยนผ่านจะเกิดข้ึนได้หรือไม่                     

หรือต้องใช้เวลาเปลี่ยนผ่านกันนานแค่ไหน ก็ต้องอาศัย

ความร่วมมือจากในทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง โดยไม่เห็น

แก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ราคาจ�าหน่ายอุปกรณ์                                                           

Set Top Box ที่ไม่แพงเกินไป หรือรัฐสนับสนุนให้ฟรี    

ทีวีระบบดิจิตอลรุ่นใหม่ๆ ที่ขายในราคาเท่าเดิมหรือแพง

กว่ากันไม่มาก คนท�าช่องรายการทั้งในส่วนราชการและ

เอกชนพร้อมใจกันคืนสัมปทานสัญญาณอนาล็อกและ 

เข้าร่วมประมูล และสุดท้ายประชาชนคนไทยที่ต้องให ้

ความร่วมมอืกับการเปล่ียนผ่านคร้ังนีเ้ป็นอย่างดด้ีวยนัน่เอง
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