
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) เฉพาะประเด็น  
"แนวคิดการก าหนดมูลค่าคูปองท่ีค านึงถึงการคุ้มครองผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ"  

ภายใต้โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ในวันพุธท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร 

 

สรุปประเด็นการรับฟังความคิดเห็น 
   ๑.๑ ประเด็นมูลค่าคูปอง : ควรก าหนดให้คูปองมีมูลค่า ๖๙๐ บาท หรือ ๑,๐๐๐ บาท นั้น มีผู้แสดง
ความคิดเห็นจากกลุ่มผู้บริโภค ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และหน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๑๑ ราย โดย เห็นด้วย
ในมูลค่า ๖๙๐ บาท จ านวน ๘ ราย (คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๓) และเห็นควรให้มีราคาที่สะท้อนจากต้นทุนที่แท้จริง 
จ านวน ๓ ราย (คิดเห็นร้อยละ ๒๗.๒๗) 
   ๑.๒ ประเด็นการน าคูปองไปใช้เป็นส่วนลด ควรสามารถน าไปแลกซื้ออุปกรณ์ใดได้บ้าง  :  
ควรก าหนดคุณสมบัติคูปองว่าสามารถน าแลกซื้ออุปกรณ์ใดได้บ้าง มีผู้แสดงความคิดเห็นจากกลุ่มผู้บริโภค 
ผู้ประกอบการ และนักวิชาการ จ านวน ๑๒ ราย และมีความเห็นว่าควรน าแลกซื้อเพียงกล่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ภาคพื้นดิน (DVB-T๒) จ านวน ๑๒ ราย (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐) ทั้งนี้ การแลกซื้อกล่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินควรรวมถึงอุปกรณ์รับสัญญาณเช่น สายอากาศ ด้วย  
  ๑.๓ ประเด็นการสนับสนุน ควรสนับสนุนใครได้บ้าง : ควรให้มีการแจกจ่ายคูปองเพื่อสนับสนุนตาม
นโยบายการเปลี่ยนผ่านแก่ใครได้บ้าง นั้น มีผู้แสดงความคิดเห็นจากนักวิชาการจ านวน ๑ ราย คือ  ดร.พรเทพ  
เบญญาอภิกุล (อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) โดยเห็นควรให้สนับสนุนเฉพาะ
ครัวเรือนที่รับชมในระบบภาคพื้นดิน หรือท าโครงการเปิดรับสมัครผู้ที่ต้องการรับคูปอง (ไม่ควรแจกทุกครัวเรือน) 

  ๑.๔ ประเด็นอื่นๆ มีผู้แสดงความคิดเห็นจากกลุ่มผู้บริโภค ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และหน่วยงาน
ภาครัฐ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยมีประเด็นหลักๆ ดังนี้  
   ๑.๔.๑ ขอให้ กสทช. ด าเนินการตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่อ้างถึงโครงการคูปองและเรียกเก็บ
ส าเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านจากชาวบ้าน 
  ๑.๔.๒ ควรเร่งด าเนินโครงการแจกคูปองสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านและควรให้ประชาชน
เข้าถึงโทรทัศน์ดิจิตอลอย่างรวดเร็วที่สุด 
  ๑.๔.๓ กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลควรที่จะรับทีวีชุมชนได้ เนื่องจากหากใช้กลไกตลาดจะ
ไม่มีทางเกิดทีวีชุมชนข้ึนเนื่องจากผู้ประกอบการไม่มีก าลังทุนเพียงพอ 
  ๑.๔.๔ การอ้างอิงราคากลางเพื่อก าหนดราคานั้นจะต้องเป็นไปตาม ปปช. โดยต้องระบุถึง
แหล่งที่มาและผู้ผลิต และต้องขอมติ ครม. เพื่อท าประเมินราคากลางภายใน ๑๘๐ วัน แต่การด าเนินการของ 
กสทช. อ้างอิงเพียงเว็บไซต์ www.alibaba.com ซึ่งไม่ได้ก าหนดแหล่งที่มา หรือราคาช้ินส่วนอุปกรณ์อย่างชัดเจน 
  ๑.๔.๕ เห็นควรให้ กสทช. แจกเป็นกล่องรับสัญญาณ เพื่อลดข้ันตอนการผลิตและแจกคูปอง 
อีกทั้งเป็นการป้องกันการทุจริตจากการใช้คูปองจากผู้ค้ากล่องฯ ด้วย 
  ๑.๔.๖ ประชาชนในบางส่วนอาจไม่ต้องการได้รับการสนับสนุนจาก กสทช. ซึ่ง กสทช.             
ควรพิจารณาข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนด าเนินการ 



๒ 
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ภายใต้โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
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ผู้ให้ความเห็น 
 

 

สรุปความคิดเห็นสาธารณะ 
 

ความเห็น กสทช. 

๑. มูลค่าคูปอง (จ านวนผู้แสดงความเห็น ๑๑  ราย เห็นด้วยกบัราคา ๖๙๐ บาท จ านวน ๘ ราย ไม่เจาะจงราคาแต่ควรสะท้อนต้นทุนจรงิ จ านวน ๓ ราย) 

คุณสารี  อ๋องสมหวัง  
(มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค) 

ราคาควรไม่เกิน ๖๙๐ บาท และมีเงื่อนไขรับประกัน ๕ ปี และหากกล่องมีปัญหาสามารถเปลี่ยน
ได้ทันที เนื่องจากการส ารวจราคาอ้างอิงจากอุปกรณ์ในต่างประเทศพบว่าเมื่อรวมก าไรแล้ว  
ไม่เกิน ๖๙๐ บาท และควรมีราคาลดลงเมื่อซื้อจ านวนมาก  

ให้ก าหนดมูลค่าคูปองจ านวน 
๖ ๙ ๐  บ า ท  เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น
ประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่
การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล ซึ่งเป็นการก าหนด
จากเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถ่ีในส่วนของราคา
ข้ันต่ าที่ได้จากการประมูลตามข้อ 
๑๐ วรรคสอง ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่ อนไขการประมูลคลื่น
ความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริการ
ทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

คุณชโลม  เกตุจินดา 
(อุปนายกสมาคมผู้บริโภคสงขลา) 

ราคาควรอยู่ที่ราคา ๖๙๐ บาท เนื่องจากในช่วงแรกราคากลอ่งอาจจะสูงแต่เมื่อในระยะยาว 
หากมีการผลิตมากราคาย่อมถูกลงตามกลไกตลาด 

คุณอดิศักด์ิ  ลิมปรุ่งพัฒนกิจ 
(ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล) 

ราคาควรอยู่ที่ ๖๙๐ บาท เนื่องจากเป็นเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ก่อนการประมูลฯ (หากราคา 
๑,๐๐๐ บาท ควรรวมเสาอากาศที่มีคุณภาพเช่น Active Antenna เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพรับชม) 

คุณพันธุ์ทิพา  ศกุณต์ไชย์ 
(ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล) 

ราคาควรอยู่ที่ ๖๙๐ บาท เนื่องจากเป็นเงื่อนไขเดมิของ กสทช.  

คุณปฏิยุทธ์  กาศเมฆ 
(ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.พะเยา) 

ควรสนับสนุนราคา ๖๙๐ บาท  

 



๓ 

 

 

ผู้ให้ความเห็น 
 

 

สรุปความคิดเห็นสาธารณะ 
 

ความเห็น กสทช. 

ดร.ไพบูลย์  ช่วงทอง 
(นักวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี ผู้ประสานงานเครือข่าย
นักวิชาการเพ่ือผู้บริโภค) 

ราคาเป็นเท่าใดก็ได้ แต่ควรเป็นราคาที่รวมทกุอย่างแล้วและผู้บริโภคไม่ต้องจ่ายเพิ่ม และราคา
ควรที่จะถูกลงตามกลไกตลาด  

โดยการก าหนดมูลค่าดังกล่าวมิได้
เป็นการก าหนดจากราคาของ
อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์
ร ะ บ บ ดิ จิ ต อ ล ภ า ค พื้ น ดิ น     
DVB-T๒ ที่จ าหน่ายในท้องตลาด 
และแม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะมี
ความเห็นให้มีการสนับสนุนเป็น
มูลค่า ๑ ,๐๐๐ บาทก็ตาม แต่
เนื่ องจากมี ข้อจ ากัดทางด้าน
กฎหมายดังกล่าว จึงไม่สามารถ
ด าเนินการได ้ 

 

ดร.พรเทพ  เบญญาอภิกุล 
(อาจรย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์) 

ราคาคูปองนั้นหากสงูเกินไปจะท าใหร้าคากลอ่งที่ขายมรีาคาสูงตามราคาที่สนบัสนุน ซึง่จะเป็น
ภาระผู้บริโภคที่ไมป่ระสงค์จะรอรบัคูปอง และจะท าให้การเปลี่ยนผ่านเกิดได้ช้าย่ิงข้ึนเพราะว่า 
ประชาชนจะต้องรอรบัคูปองที่มรีาคาสูงเพื่อซื้ออุปกรณ์ 

ดร.ปิยบุตร  บุญอร่ามเรือง  
(คณะนิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย) 

ราคาคูปอง ๖๙๐ บาท เป็นราคาทีม่ีฐานการค านวณที่ชัดเจน การก าหนดราคาคูปองใหม่ที่ 
๑,๐๐๐ บาท จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายและมีมติ กสทช. รบัรองอย่างถูกตอ้ง 

คุณอดุลย์  เขียวบริบูรณ์ 
(ประธานกรรมการญาติพฤษภา ๓๕) 

 เห็นด้วยกับราคา ๖๙๐ บาท เนื่องจากเคยตรวจสอบข้อมลูพบว่ามีโรงงานผลิตจ านวน ๘ แห่ง
ในประเทศจีนตกลงราคาข้ันต่ าในการผลิตที่ ๑๓.๕๐ เหรียญสหรัฐฯ ต่อกล่อง 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) 

ราคาที่แท้จริงของคูปองควรเป็นราคาทีเ่หมาะสมและสะทอ้นต้นทุนที่แท้จริง ซึง่อาจไม่ใช่ ๖๙๐
บาทหรือ ๑,๐๐๐ บาท ก็ได้  

คุณณัฐวัชร์ 
(ผู้ประสานงานเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคภาคกลาง) 

เห็นด้วยกับราคา ๖๙๐ บาท  

 

 



๔ 
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สรุปความคิดเห็นสาธารณะ 
 

ความเห็น กสทช. 

๒. การน าคูปองไปใช้เป็นส่วนลด ควรสามารถน าไปแลกซื้ออุปกรณ์ใดได้บ้าง 
(จ านวนผู้แสดงความคิดเห็น ๑๒ ราย แบง่เป็น ควรสนับสนนุเฉพาะกล่องรับสัญญาณภาคพื้นดิน จ านวน ๑๒ ราย) 

คุณสารี  อ๋องสมหวัง  
(มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค) 

ควรสนับสนุนเฉพาะกล่องรบัสญัญาณภาคพื้นดิน 

 

ให้น าคูปองไปใช้เป็นส่วนลดหรือ
แลกซื้ออุปกรณ์ได้ ๒ ประเภท 
ได้แก่ ๑) เครื่องรับโทรทัศน์แบบ
มีจอภาพในระบบดิจิตอล (iDTV) 
ที่ มี อุ ป กร ณ์รั บสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล (DVB-T๒ 
Digital Tuner) อยู่ในตัว (Built-
in) และ ๒) กล่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน 
DVB-T๒  แ ล ะ ส่ ว น ค ว บ อื่ น ๆ  
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานตาม
หลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนด  

 

คุณชโลม  เกตุจินดา 
(อุปนายกสมาคมผู้บริโภคสงขลา) 

ควรสนับสนุนเฉพาะกล่องรบัสญัญาณภาคพื้นดินในระยะเริม่ต้นก่อน 

คุณสุภาพ  คลี่ขจาย 
(ประธานชมรมผู้ประกอบการทีวี
ดิจิตอล) 

คูปองควรทีจ่ะแลกซื้ออุปกรณ์รบัสญัญาณที่มีคุณภาพและพร้อมต่อการรับชมได้ทันที 

คุณอดิศักด์ิ  ลิมปรุ่งพัฒนกิจ 
(ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล) 

ควรสนับสนุนเฉพาะกล่องรบัสญัญาณภาคพื้นดินเป็นหลัก เนื่องจากโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน
ควรเป็นเครือข่ายโทรทัศน์หลักของประเทศ ซึ่งต้องให้ประชาชนสามารถรบัชมได้ตามแผนแมบ่ท 

ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล (MCOT)  ควรสนับสนุนเฉพาะกล่องรบัสญัญาณภาคพื้นดินเท่านั้น เพราะการลงทุนในการท าช่องรายการ
ภาคพื้นดินและดาวเทียมแตกต่างกัน 

คุณเขมทัตต์ พลเดช 
(ตัวแทนผู้ประกอบการช่องรายการ
โทรทัศน์ดิจิตอล PPTV)  

ควรสนับสนุนเฉพาะกล่องรบัสญัญาณภาคพื้นดินเป็นหลัก และควรสนบัสนุนอุปกรณ์ให้ครบถ้วน 



๕ 

 

 

ผู้ให้ความเห็น 
 

 

สรุปความคิดเห็นสาธารณะ 
 

ความเห็น กสทช. 

คุณพันธุ์ทิพา  ศกุณต์ไชย์ 
(ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล)  

ควรสนับสนุนเฉพาะกล่องรบัสญัญาณภาคพื้นดิน 

คุณปฏิยุทธ์  กาศเมฆ 
(ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ. พะเยา) 

ควรสนับสนุนเฉพาะกล่องรบัสญัญาณภาคพื้นดินเป็นหลักและควรแลกอุปกรณ์ได้ครบทุกอย่าง
โดยไม่ให้เป็นภาระประชาชน 

 

ดร.ไพบูลย์  ช่วงทอง 
(นักวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี) 

การสนบัสนุนกลอ่งรบัสัญญาณควรครอบคลุมถึงเสารับสัญญาณหนวดกุ้ง ก้างปลาที่ทันสมัยด้วย 

ดร.ภาณุวัฒน์  จันทร์ภักดี 
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั) 

ควรสนับสนุนกล่องรบัสัญญาณภาคพืน้ดิน รวมถึงเสารบัสญัญาณด้วยโดยผูบ้รโิภคไม่ควรจ่ายเพิ่ม 

คุณอดุลย์  เขียวบริบูรณ์ 
(ประธานกรรมการญาติพฤษภา ๓๕) 

ควรสนับสนุนกล่องรับสัญญาณภาคพื้นดินตามเงื่อนไขเดมิที ่กสทช. เคยก าหนด 

คุณณัฐวัชร์ 
(ผู้ประสานงานเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคภาคกลาง) 

ควรสนับสนุนกล่องรับสัญญาณภาคพื้นดิน เนื่องจาก กสทช. ควรด าเนินการตามข้อตกลงเดิมที่
จะสนบัสนุนการเปลี่ยนผ่าน 

 



๖ 

 

 

ผู้ให้ความเห็น 
 

 

สรุปความคิดเห็นสาธารณะ 
 

ความเห็น กสทช. 

๓. การสนับสนุน ควรสนับสนุนใครบ้าง (แสดงความคิดเห็นจ านวน ๑ ราย และ เห็นควรสนับสนุนเฉพาะครัวเรือนทีร่ับชมในระบบภาคพื้นดินเท่านั้น) 

ดร.พรเทพ  เบญญาอภิกุล 
(อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร)์  

ควรสนับสนุนเฉพาะครัวเรอืนที่รบัชมในระบบภาคพื้นดิน หรือท าโครงการเปิดรบัสมัครผูท้ี่
ต้องการรับคูปอง (ไม่ควรแจกทกุครัวเรือน) 

 

 

ให้สนับสนุนประชาชนในการ
เ ป ลี่ ย น ผ่ า น ไ ป สู่ ก า ร รั บ ช ม
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล  จ านวน ๒๒.๙ ล้ าน
ครัวเรือน ซึ่ ง เป็นจ านวนตาม
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของ
กรมการปกครอง ( ข้อมูล  ณ 
เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่ ง เป็น
ช่ ว ง เ ว ล า ที่ มี ก า ร จ่ า ย เ งิ น
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้
ค ลื่ น ค ว า ม ถ่ี เ พื่ อ ใ ห้ บ ริ ก า ร
โ ท ร ทั ศ น์ ใ น ร ะ บ บ ดิ จิ ต อ ล 
ป ร ะ เ ภ ท บ ริ ก า ร ท า ง ธุ ร กิ จ
ระดับชาติ เข้ากองทุนวิจัยและ
พัฒนากิ จการ กระจาย เสี ย ง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่ อประ โยชน์
สาธารณะ) โดยในการแจกจ่าย
คูปองจะเป็นไปตามพื้นที่การ
ขยายโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่น



๗ 

 

 

ผู้ให้ความเห็น 
 

 

สรุปความคิดเห็นสาธารณะ 
 

ความเห็น กสทช. 

ความ ถ่ีภาคพื้ น ดิ น ใน ร ะบบ
ดิจิตอล ตามแผนการให้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ร ะ บ บ ดิ จิ ต อ ล  เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  

๔. ประเด็นอ่ืนๆ  

คุณชโลม  เกตุจินดา 
(อุปนายกสมาคมผู้บริโภคสงขลา) 

คุณปฏิยุทธ์  กาศเมฆ 
(ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค  จ.พะเยา) 

คุณชลดา  บุญเกษม 
(กรรมการองค์การอิสระเพ่ือการ
คุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน) 

ขอให้ กสทช. ด าเนินการตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่อ้างถึงโครงการคูปองและเรียกเกบ็ส าเนาบัตร
ประชาชนและทะเบียนบ้านจากชาวบ้าน 

รับทราบ 

คุณสุภาพ  คลี่ขจาย, คุณเขมทัตต์ 
พลเดช, คุณพันธุ์ทิพา  ศกุณต์ไชย์ 
(ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล) 

ควรเร่งด าเนินโครงการแจกคูปองสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านและควรใหป้ระชาชนเข้าถึงโทรทัศน์
ดิจิตอลอย่างรวดเร็วทีสุ่ด 

รับทราบ 



๘ 

 

 

ผู้ให้ความเห็น 
 

 

สรุปความคิดเห็นสาธารณะ 
 

ความเห็น กสทช. 

คุณอดิศักด์ิ  ลิมปรุ่งพัฒนกิจ 
(ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล) 

การสนบัสนุนโทรทัศน์ดิจิตอลควรสนับสนุนใหส้ามารถรับชมได้ทั้ง ๔๘ ช่อง  รับทราบ 

คุณปรีย์มน  ป่ินสกุล 
(ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล) 

ควรเร่งประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนเห็นความแตกต่างในระบบ SD และ HD และควรสนับสนุน
กล่องรับสญัญาณทุกประเภทใหส้ามารถดูช่องรายการ HD ได้โดยไม่สร้างภาระประชาชน 

รับทราบ 

ดร.ไพบูลย ์ ช่วงทอง (นักวิชาการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี /  
ผู้ประสานงานเครือข่ายนักวิชาการ
เพ่ือผู้บริโภค) 

กสทช. ควรมีคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องราคากล่องเนื่องจากราคากล่องในบางยีห่้อมรีาคา
สูงข้ึน ซึ่งตามความเป็นจรงิควรทีจ่ะถูกลง 

รับทราบ 

 ดร.พรเทพ  เบญญาอภิกุล 
(อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์) 

กล่องรับสญัญาณทีวีดิจิตอลควรทีจ่ะรับทีวีชุมชนได้ เนื่องจากหากใช้กลไกตลาดจะไม่มีทางเกิด
ทีวีชุมชนข้ึนเนื่องจากผู้ประกอบการไม่มกี าลังทุนเพียงพอ 

รับทราบ 

ดร.ปิยบุตร  บุญอร่ามเรือง  
(คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย) 

 การอ้างองิราคากลางเพื่อก าหนดราคาน้ันจะตอ้งเป็นไปตาม ปปช. โดยต้องระบุถึงแหลง่ทีม่า
และผูผ้ลิต และต้องขอมติ ครม. เพือ่ท าประเมินราคากลางภายใน ๑๘๐ วัน แต่การด าเนินการ
ของ กสทช. อ้างองิเพียงเว็บไซต์ www.alibaba.com ซึ่งไม่ได้ก าหนดแหลง่ที่มา หรือราคา
ช้ินส่วนอุปกรณ์อย่างชัดเจน  

 

รับทราบ 



๙ 

 

 

ผู้ให้ความเห็น 
 

 

สรุปความคิดเห็นสาธารณะ 
 

ความเห็น กสทช. 

คุณชลดา  บุญเกษม 
(กรรมการองค์การอิสระเพ่ือการ
คุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน)  

เห็นควรให้ กสทช. แจกเป็นกล่องรบัสญัญาณ เพื่อลดข้ันตอนการผลิตและแจกคปูอง อีกทั้งเป็น
การป้องกันการทจุริตจากการใช้คูปองจากผู้ค้ากล่องฯ ด้วย 

รับทราบ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) 

ประชาชนในบางส่วนอาจไม่ต้องการได้รับการสนับสนุนจาก กสทช. ซึ่ง กสทช. ควรพิจารณา
ข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนด าเนินการ 

รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเฉพาะประเด็น  
เรื่อง "แนวคิดการก าหนดมูลค่าคูปองท่ีค านึงถึงการคุ้มครองผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ"  

ภายใต้โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ในวันพุธท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร 

ผู้ให้ความเห็น ความคิดเห็น 
๑. คุณสารี อ๋องสมหวัง  

(มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค) 

  

- จากการรวบรวมข้อมูล และลงพื้นที่เก็บข้อมูลของเครือข่ายมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิฯมีความเห็นว่าการที่ 
มูลค่าคูปองมีราคาสูงข้ึนมิได้เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้บริโภค แต่แท้ที่จริงแล้วกลับยิ่งเป็นการเพิ่ม
ภาระให้มากขึ้น จากการส ารวจราคากล่องรับสัญญาณดิจิตอลในตลาดล่าสุดพบว่า เมื่อมีการประกาศราคา
คูปองเพิ่มสูงข้ึนจากราคาที่เคยประกาศไว้เดิมที่ ๖๙๐ บาทเป็น ๑,๐๐๐ บาท ราคากล่องฯในตลาดมีการ
ปรับตัวเพิ่มราคาข้ึนหลายราย โดยที่ข้อมูลเชิงลึกจากการท างานของมูลนิธิฯร่วมกับนักวิชาการกลับพบว่า 
แท้ที่จริงราคาอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณที่มีราคาอ้างอิงจากอุปกรณ์ในต่างประเทศนั้นมีราคารวมค่าผลิต 
ประกอบและต้นทุนทางธุรกิจอื่นๆและรวมก าไรแล้วไม่ควรเกิน ๖๙๐ บาท จึงสนับสนุนว่า คูปองที่ กสทช. 
จะแจกไม่ควรมีราคาเกิน ๖๙๐ บาท เพราะถือว่าเป็นราคาที่ได้ก าไรแล้ว และเมื่อซื้อเป็นจ านวนมากราคา 
ก็จะต้องลดลง โดยเห็นว่าจะต้องมีเงื่อนไขการรับประกันเป็นเวลา ๕ ปี มากกว่าที่ กสทช. ก าหนด  
เพื่อให้ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบกรณีกล่องรับสัญญาณมีปัญหา ผู้บริโภคต้องสามารถที่จะน าไปเปลี่ยน
ได้ทันที และช้ีให้เห็นว่าการที่ราคาสินค้ามีราคาสูงข้ึนจะท าให้เกิดเทคนิคการหลอกลวงผู้บริโภคมากข้ึน
หลากหลายรูปแบบ เนื่องจากเม็ดเงินในโครงการที่จะใช้ในการอุดหนุนในรูปคูปองมีมูลค่าสูงมาก ทั้งเห็น
ควรให้รีบผลักดันให้เกิดโครงการนี้เดินหน้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชม
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลโดยเร็ว 

 



๑๑ 

 

ผู้ให้ความเห็น ความคิดเห็น 
๒. คุณชโลม เกตุจินดา  

(อุปนายกสมาคมผู้บริโภคสงขลา) 

- ให้ความเห็นว่า กสทช. ยังมีกระบวนการคิดที่ไม่ครบถ้วนรอบด้าน ทั้งในเรื่องความโปร่งใสในกระบวนการ
แจกคูปองวิธีการก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเกิดจากการที่ประชาชนต่างพากันทิ้งโทรทัศน์เก่า  
ปัญหาด้านสื่อฯ ที่ไม่มีการน าเสนอข่าวและประเด็นในเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา ไม่รายงานตาม
สถานการณ์จริง ส่วนตัวเห็นว่าราคาคูปองควรอยู่ที่ราคา ๖๙๐ บาท เพราะในความเป็นจริงเมื่อแรกเริ่ม
โครงการ ราคาของกล่องรับสัญญาณอาจจะแพงจริง แต่ในระยะต่อไปราคากล่องฯย่อมจะถูกลงตาม  
กลไกตลาด เมื่อ กสทช. ประกาศราคาคูปองที่มีการปรับเพิ่มเป็น ๑,๐๐๐ บาท กลับท าให้ราคากล่องฯใน
ตลาดสูงข้ึน ผู้ค้าหลายรายก็ปรับข้ึนราคาอุปกรณ์รุ่นเดิมข้ึนโดยไม่มีเหตุผลรองรับเพียงเพราะต้องการท า
ก าไรให้มากข้ึน สุดท้ายชาวบ้านจะตกเป็นเหยื่อของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ประชาชนในหลาย
พื้นที่ถูกหลอกลวง จากความไม่รู้และไม่ชัดเจนของเรื่องการแจกคูปองส่วนลด  กสทช. ได้แสดงออกหรือยังว่า
ได้ปกป้องผู้บริโภค และสื่อฯเองก็ไม่ได้น าเสนอในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดการรับรู้รับทราบในวงกว้างเท่าที่ควร  

- กสทช. ควรให้ความส าคัญกับการแพร่ภาพของโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินก่อน แล้วค่อยไป
สนับสนุนเรื่องของการแพร่ภาพผ่านระบบดาวเทียม ในกระบวนการแจกคูปองขอให้มีระบบการตรวจสอบ
ที่ดีพอเพื่อป้องกันประชาชนถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ และกล่องรับสัญญาณควรเป็นกล่องที่ได้รับการ
อนุญาตและควบคุมคุณภาพโดย กสทช. 

๓. คุณสุภาพ คลี่ขจาย  
(ประธานชมรมผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล) 

- ให้ความเห็นว่าประเด็นหลักที่เราควรพูดถึงคือคูปองควรจะสามารถน าไปแลกอะไรได้บ้าง ส่วนเรื่องราคาคูปอง
เป็นประเด็นรอง โทรทัศน์ดิจิตอลเป็นโทรทัศน์ระดับชาติฉะนั้นเห็นว่าควรต้องท าให้เข้าถึงประชาชนใหเ้รว็ทีส่ดุ 
ราคาเท่าไรผู้ประกอบการคิดว่าไม่มีปัญหา แต่เมื่อน าคูปองไปใช้แลกอุปกรณ์รับสัญญาณแล้ว เห็นควรว่ า
อุปกรณ์ที่จะแลกได้จะต้องมีครบและพร้อมต่อการรับชม เมื่อติดตั้งเสร็จประชาชนจะต้องรับชมได้เลย เน้นย้ า
ว่าจะท าอย่างไรให้การแจกคูปองด าเนินการให้เร็วที่สุด เพราะเห็นว่าขณะนี้ล่วงเลยข้ันตอนตามแผนมานานแลว้ 
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จากก าหนดว่าจะแจกช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ แต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการด าเนินการ โดยสรุปคือ 
ในมุมผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลมีความเห็นว่าเงื่อนไขการแจก เป็นสิ่งที่เรากังวลมากกว่าราคาคูปอง 

๔. คุณอดิศักด์ิ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ 
(ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล) 

- เห็นว่า กสทช. ท าไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่มีมาตั้งแต่ก่อนการประมูล ที่มีการตกลงกันแค่เรื่องกล่องรับ
สัญญาณเพียงอย่างเดียว แต่มาในวันน้ีเห็นว่าจะต้องมีทั้งกล่องรับสัญญาณ เสา และเน้นว่าเสาจะต้องเป็น
รุ่นใหม่เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการรับชม เพื่อให้ประชาชนได้รับชมได้อย่างกว้างขวางซึ่งราคาเสา  
ก็จะแพงกว่าราคาเสาปกติ แม้จะเห็นด้วยว่าการเพิ่มราคาคูปองจะท าให้ผู้บริโภคมีโอกาสในการเลือกมากขึ้น 
แต่การก าหนดเงื่อนไขต่างๆต้องชัดเจนก่อน  

- เห็นว่าความล่าช้าในการแจกคูปองเกิดข้ึนจากการที่ กสทช. กระท าการผิดเงื่อนไขจากเดิมที่มีมติ กสท.  
ว่าจะสนับสนุนเพียงการแลกโทรทัศน์ดิจิตอลและกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลในระบบภาคพื้นดิน
เท่านั้น แต่หลังจากการประมูลเสร็จสิ้นลง กลับมีการเพิ่มให้สามารถแลกกล่องรับสัญญาณดาวเทียมและ
กล่องฯเคเบิลได้ด้วย กสทช. ก าลังท าให้ประชาชนเกิดความสับสน กสทช. จะต้องยึดหลักโทรทัศน์ดิจิตอล
จะต้องเป็นเครือข่ายโทรทัศน์หลักของประเทศก่อน ไม่ใช่ระบบดาวเทียม กสทช. ต้องท าให้ประชาชน  
๒๒ ล้านครัวเรือนในประเทศได้รับชมโทรทัศน์ดิจิตอลตามแผนแม่บท ทั้ง ๔๘ ช่อง 

๕. คุณปรีย์มน ป่ินสกุล  
(ผู้ประกอบการทีวีดิจตอล) 

- ปัจจุบันผู้บริโภคเห็นความแตกต่างจากระบบเดิมที่คุณภาพของสัญญาณการออกอากาศแบบความคมชัด
ปกติและแบบความคมชัดสูงแล้ว จากการได้มีประสบการณ์รับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน นั่นคือ
เหตุผลว่าท าไม กสทช. ถึงมีการก าหนดราคาการประมูลที่แตกต่างกันของช่องรายการแบบคมชัดปกติและ
คมชัดสูง ผู้ประมูลเองก็ยอมที่จะให้ราคาสูงเพื่อประมูลช่องรายการแบบความคมชัดสูง ตรงนี้คือสิ่งที่ 
กสทช. ต้องรักษาผลประโยชน์ให้ผู้ประกอบการด้วย  
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- เรื่องราคาคูปองจะเป็นเท่าใดนั้นเห็นว่าจะต้องเป็นราคาที่ไม่สร้างภาระให้กับประชาชน หรือให้ประชาชน

แบกรับภาระให้น้อยที่สุดและต้องยืนยันได้ว่าประชาชนจะได้รับชมช่องรายการในคุณภาพระดับเอชดี และ 
กสทช. ควรด าเนินโครงการให้เร็วที่สุด 

๖. ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล  
(MCOT) 

- ไม่เห็นด้วยกับการให้แลกกล่องดาวเทียมและกล่องเคเบิล การประมูลช่องรายการโทรทัศน์แต่ละช่องทางมี
การลงทุนที่แตกต่างกันทั้งภาคพื้นดินและดาวเทียม ผู้ประกอบการที่ประมูลโทรทัศน์ภาคพื้นดินมีการ
ลงทุนทั้งการประมูลช่อง ลงทุนด้านการผลิตรายการ การลงทุนด้านเครือข่ายการออกอากาศเป็นมูลค่า
มหาศาล แต่ส าหรับระบบดาวเทียมกลับไม่ต้องเสียทั้งค่าประมูลช่อง และค่าใช้จ่ายอื่นๆก็ต่ ากว่า  
การสนับสนุนการแลกกล่องดาวเทียมด้วยจะท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการสองระบบ 
ท าให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม จึงเห็นควรไม่ให้แลกกล่องฯดาวเทียมหรือกล่องเคเบิล 

๗. คุณเขมทัตต์ พลเดช  
(ตัวแทนผู้ประกอบการช่องรายการ
โทรทัศน์ดิจิตอล PPTV) 

- เห็นควรให้ กสทช. คุ้มครองผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิตอลก่อนแล้วค่อยไปดูแลดาวเทียม ในเรื่องราคา
คูปองเห็นว่าราคาใดก็ได้แต่ต้องด าเนินการให้เร็วที่สุด สิ่งที่ส าคัญกว่าเรื่องราคาคือการควบคุมคุณภาพของ
กล่องฯ รีโมท และเสา ที่จะต้องเป็นคุณภาพที่ดี ไม่ให้ประชาชนเกิดความยุ่งยากในการรับชม ถ้าการแจก
คูปองก าหนดให้สามารถแลกกล่องฯดาวเทียมได้ด้วย น่าจะเป็นการสร้างความยุ่งยากให้กับประชาชน 
เพราะไม่สามารถติดตั้งได้เองจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแน่นอน เห็นว่าโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดินจะสามารถ
เข้าถึงประชาชนได้ง่ายกว่ามาก 

๘. คุณพันธุ์ทิพา  ศกุณต์ไชย์ 
(ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล) 

 

- เห็นควรให้ราคาคูปองมีราคา ๖๙๐ บาท และแจกบนเงื่อนไขเดิมของ กสทช. คือต้องให้แลกได้เฉพาะรับ
โทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดินไม่มีระบบดาวเทียม ถ้า กสทช. เลือกที่จะให้แลกกล่องฯดาวเทียมด้วย เท่ากับ
เป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชน และถ้ายังคงให้มีประเด็นนี้จะยิ่งท าให้กระบวนการยิ่งล่าช้าและสับสน 
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เมื่อการแจกคูปองไม่เกิด ก็จะไม่มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลได้ 

๙. คุณปฏิยุทธ์  กาศเมฆ  
(ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.พะเยา)  

- มีข้อเสนอในเรื่องกระบวนการแจกคูปองของ กสทช. ว่าควรจะสนับสนุนในเรื่องของทีวีภาคพื้นดินเปน็หลกั 
ในฐานะประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือที่ผ่านมาแม้กระทั่งเสารับโทรทัศน์แบบหนวดกุ้ง ประชาชนทาง
ภาคเหนือบางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึงได้ คือรับชมจากระบบภาคพื้นดินเดิมก็ยังไม่ได้ จึงไม่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ เป็นประชาชนที่ด้อยโอกาสในการเข้าถึงข่าวสาร หน้าที่ของ กสทช. คือการท าให้ประชาชน
ส่วนน้ันต้องสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ ไม่ใช่ให้เป็นภาระของผู้บริโภคต้องด าเนินการการเอง  

- ในเรื่องทีวีดิจิตอลนี้แม้ฟรีทีวีทุกช่องจะมีการประชาสัมพันธ์อยู่บ้าง แต่ประชาชนจ านวนมากยังไม่เข้าใจ  
ในความต้องการของประชาชนหรือชาวบ้านรู้เพียงว่าถ้าคูปองจะมีมูลค่าเท่าใดนั้นจะต้องแลกอุปกรณ์ได้
ครบทุกอย่าง ไม่มาเป็นภาระเพิ่มเติมถ้ามีภาระเพิ่มก็ไม่เอา ดังนั้น กสทช. จะต้องยืนยันในเรื่องของการ
สนับสนุนราคาที่ ๖๙๐ บาท โดยต้องไม่สร้างภาระเพิ่มและต้องสนับสนุนกลุ่มประชาชนซึ่งเป็นประชาชน
จริงๆ โดยเฉพาะที่อยู่ในส่วนภูมิภาค และอยากให้ช่วยเข้าไปแก้ไขดูแลในพื้นที่ที่ชาวบ้านไม่สามารถเข้าถึง
การรับข้อมูลข่าวสาร ควรเข้าไปใส่ใจกับเรื่องนี้ก่อนไม่ใช่ไปมุ่งเน้นให้คนหันมาซื้อจานดาวเทียม 

- กสทช. จะต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบ เรื่องการที่มีบริษัทเข้าไปหลอกลวงประชาชนในหลายพื้นที่
เรื่องการแลกรับกล่องรับโทรทัศน์ดิจิตอล (โดยมีหลักฐานเอกสารมายืนยันในที่ประชุม) 

- การเปิดรบัฟังความคิดเห็น กสทช. จะต้องมีการประชาสัมพนัธ์ ท าให้ประชาชนต่ืนตัว ให้ประชาชนได้รู้
สิทธ์ิของตนว่าตนมีสทิธ์ิอะไรบ้าง และอยากให้มกีารจัดรบัฟงัความคิดเห็นทกุจังหวัดเพื่อท าความเข้าใจกบั
ประชาชนโดยทั่วถึง 
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๑๐.  ดร.ไพบูลย ์ ช่วงทอง  

(นักวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ธนบุร ี
/ผู้ประสานงานเครือข่ายนักวิชาการ 
เพ่ือผู้บริโภค) 

- จากการติดตามประเด็นเรื่องกล่องรับสัญญาณเห็นว่า ควรมีการสนับสนุนการเข้าถึงทีวีดิจิตอลในระบบ  
ที่ได้มีการประมูลก่อนเพราะมีการลงทุนไปมากแล้ว ในส่วนของเรื่องราคาคูปองทั้ง ๖๙๐ และ ๑,๐๐๐ 
บาทที่ก าลังมีการถกเถียงกันอยู่นั้น ประเด็นอยู่ที่ราคาที่จะแจกให้แก่ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น ๖๙๐ หรือ 
๑,๐๐๐ บาท ควรจะเป็นราคาที่รวมทุกอย่างแล้ว และผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ในประเด็นเรื่อง
ราคากล่องฯน้ัน จากการส ารวจพบว่าราคาขายของหลายยี่ห้อมีราคาคงที่ แต่บางยี่ห้อกลับมีราคาสูงข้ึน
ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งในความเป็นจริงราคากล่องฯควรจะมีราคาที่ ถูกลงตาม 
กลไกตลาด การที่ราคากล่องมีการปรับตัวเช่นนี้ กสทช. ควรมีคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบ ซึ่งถ้าไม่
สามารถควบคุมในส่วนราคาตรงนี้ได้ ก็อาจเกิดปัญหาต่อไปในอนาคต  

- เรื่องเสารับสัญญาณแบบหนวดกุ้ง ก้างปลา ที่ถกเถียงว่าสมควรแจกหรือไม่แจก หาก กสทช . สามารถ
ก ากับดูแลให้แจกไปพร้อมอุปกรณ์เลยโดยที่ไม่ต้องให้ผู้บริโภคเป็นภาระก็ถือเป็นเรื่องที่ดี ถือเป็นการแบ่ง
เบาภาระประชาชน 

๑๑.  ดร.ภาณุวัฒน์ จันทร์ภักดี  
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั) 

 

- การที่ กสทช. มีการสนับสนุนคูปองเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงทีวีดิจิตอลโดยเร็วและท าให้การ
เปลี่ยนผ่านฯเป็นไปโดยราบรื่นน้ัน มีความเห็นด้วยในหลักการและเห็นด้วยกับทางฝ่ายเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภค ที่พยายามจะควบคุมจ านวนเงินที่จะใช้เพื่ออุดหนุนในรูปคูปองให้เป็นจ านวนที่ กสทช. ไม่ต้อง
แบกรับภาระมากที่สุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังคิดว่าควรจะครอบคลุมราคากล่องฯรวมถึงเสาอากาศด้วยโดยที่
ผู้บริโภคไม่จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้บริโภคส่วนมากยังไม่รู้ว่าดิจิตอลกับแอนะล็อกนั้นต่างกัน
อย่างไร ฉะนั้นในมุมของผู้บริโภคจึงคิดว่าหากตนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อเสาและกล่องฯเพิ่มเติมแล้ว
เป็นภาระ ก็จะไม่เกิดแรงจูงในการที่จะเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิตอลตรงจุดน้ีจะเป็นส่วนที่ท าให้การเปลีย่นผา่น
เป็นไปด้วยความความล่าช้า 



๑๖ 

 

ผู้ให้ความเห็น ความคิดเห็น 
- เรื่องของสิ่งที่สามารถน าคูปองไปแลกซื้อได้นั้นถ้าหากจะสนับสนุนโครงข่ายภาคพื้นดินอย่างเดียว  

ก็จะพบว่าประชาชนในพื้นที่บางส่วนนั้นไม่สามารถเข้าถึงข่าวสารได้ ฉะนั้นควรค านึงถึงประชาชนทุก
ครัวเรือนโดยสนับสนุนผู้ประกอบการโครงข่ายภาคพื้นดินให้ขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมที่สุด กสทช. ต้องมี
การก าหนดวัตถุประสงค์ตรงนี้ให้ชัดเจน 

๑๒. ดร.พรเทพ  เบญญาอภิกุล  
(อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์)  

- ก่อนหน้านี้เคยได้น าเสนอความเห็นมาแล้วครั้งหนึ่ง ดังนั้นในวันน้ีจึงได้น าความเห็นดังกล่าวมาเสนออีกครั้ง 
โดยหลักการส าคัญของการเปลี่ยนผ่าน คิดว่ามีอยู่หลายประเด็น ดังนี้ การเปลี่ยนผ่านนั้นมีความส าคัญ 
ที่ควรท าให้เร็วที่สุด โดยในต่างประเทศ (อเมริกาและอังกฤษ) จะมีกระบวนการเปลี่ยนผ่านเป็นข้ันๆไป 
โดยรัฐจะเป็นผู้ที่จะออกเงินอุดหนุนก่อน ส่วนการช่วยเหลือจะช่วยเหลือเฉพาะในช่วงสุดท้ายโดยคนที่ไม่
สามารถจะเปลี่ยนผ่านได้เองรัฐก็จะเข้ามาช่วยเหลือในภายหลัง ส่วนผู้ประกอบการจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ใดๆต่อการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน แต่ในกรณีของไทยจะแตกต่างจากกรณีของต่างประเทศ เพราะว่า 
กสทช. ประกาศตั้งแต่ต้นว่าจะเอาเงินที่ผู้ประกอบการจ่ายในการประมูลมาอุดหนุนการเปลี่ยนผ่าน ฉะนั้น 
กสทช. เหมือนเป็นตัวกลางที่รับเงินผู้ประกอบการมาแล้วมาช่วยเรื่องการเปลี่ยนผ่านให้เกิด ซึ่งหากการ
เปลี่ยนผ่านล่าช้า ผู้ที่จะเสียเปรียบที่สุดคือผู้ประกอบการ 

- ประเด็นด้านการช่วยเหลือ ควรช่วยเหลือเฉพาะครัวเรือนที่รับชมในระบบธรรมดา (Free TV) เท่านั้น  
พวกที่รับชมแบบพิเศษ (Pay TV) ไม่จ าเป็นต้องช่วยเหลือ 

- ผู้บริโภคต้องสามารถรับชมทีวีชุมชนได้ เพราะว่า กสทช. นั้นเป็นผู้ให้ก าเนิดทีวีชุมชน และทีวีชุมชน 
ในกลไกลตลาดนั้นไม่มีทางเกิดข้ึนได้ กล่าวคือไม่มีก าลังทุนที่จะไปโฆษณาหาลูกค้าหรือผู้ชม เพราะฉะนั้น
ไม่เห็นด้วยที่จะใช้คูปองไปแลกกล่องดาวเทียมที่รับชมทีวีชุมชนไม่ได้  



๑๗ 

 

ผู้ให้ความเห็น ความคิดเห็น 
- ประเด็นราคา มีหลักการอยู่ว่า ไม่ว่าราคาจะเท่าไหร่ก็ตาม แต่มูลค่าคูปองที่ กสทช. ก าหนด จะเป็นตัวก าหนด

ราคาข้ันต่ าของกล่องรับสัญญาณในท้องตลาด จะเห็นว่าราคากล่องฯจะไม่ต่ าไปกว่าราคาน้ัน ฉะนั้นคูปอง
เหมือนเป็นการตั้งราคาข้ันต่ าให้ตลาดซึ่งต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบรัดกุม ในส่วนกระบวนการแจกคูปองถ้า
วางแผนและด าเนินการไม่ดีและเกิดปัญหาก็จะท าให้กระบวนการเปลี่ยนผ่านช้าลงตามไปด้วย 

๑๓. ดร.ปิยะบุตร  บุญอร่ามเรื่อง         
(คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) 

- กล่าวถึงประเด็นด้านความเสี่ยงทางกฎหมาย ว่าด้วยเรื่องราคาคูปอง ๖๙๐ บาท ที่ถูกก าหนดไว้ตั้งแต่เริ่ม
ถือเป็นราคาที่มีฐานชัดเจน แต่หากจะมีการก าหนดราคาใหม่จะต้องมีการด าเนินการตามข้ันตอน  
ซึ่งข้ันตอนแรกคือการประเมินราคากลาง โดยทาง กสทช. ได้มีการอ้างอิงราคาเป็นช้ินส่วนจาก 
www.alibaba.com จากการตรวจสอบพบว่า ทางเว็บไซต์ไม่ได้มีการจ าหน่ายเป็นช้ินส่วน หากแต่
จ าหน่ายเป็นกล่องส าเร็จ อีกทั้งราคาก็มีความขัดแย้งกับแหล่งอ้างอิง เพราะฉะนั้นข้อมูลที่ใช้อ้างอิงจะต้อง
มีการระบุรายละเอียดที่ชัดเจนมากกว่าน้ี โดยอาจไม่ต้องระบุราคาเป็นรายช้ินก็ได้แต่ต้องระบุรายละเอียด
ไดค้รบถ้วน มีความเห็นว่าราคาที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดทางกฎหมายคือ ราคาคูปองที่ ๖๙๐ บาท 

- ประเมินราคากลางโดยทาง กสทช. การอ้างอิงราคาเป็นช้ินส่วนจาก www.alibaba.com ซึ่งจากการ
ตรวจสอบแล้ว ไม่พบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวมีการระบุอุปกรณ์แบบแยกช้ินส่วน มีความเสี่ยงในแง่ของกฎหมาย 
เนื่องจากราคาที่อ้างอิงตาม ปปช. จะต้องระบุที่มาว่ามาจากไหน ผู้ประกอบการรายใดที่ผลิต ซึ่งตาม
ระเบียบ ปปช. นั้น จะต้องขอมติ ครม. เพื่อท าประเมินราคากลางภายใน ๑๘๐ วัน แต่จากการอ้างอิงราคา
กลางเมื่อเทียบกับเอกสารที่ กสทช. ท าแล้ว ยังไม่เห็นการอ้างอิงอย่างถูกต้องตามกระทรวงการคลัง  
(ซึ่งยังไม่มีการระบุมาอย่างชัดเจนว่าอุปกรณ์ที่ผลิตมาจากแหล่งใด) 

 



๑๘ 

 

ผู้ให้ความเห็น ความคิดเห็น 
- ราคา ๑,๐๐๐ บาทนั้น ยังไม่มติ กสทช. รับรอง แต่ราคา ๖๙๐ บาทยังพอมีฐานกฎหมายในการที่จะ

พิจารณาเรื่องราคาได้จึงเห็นว่ามีความเสี่ยงที่จะท าผิดกฎหมายน้อยกว่า  

๑๔.  คุณอดุลย์  เขียวบริบูรณ์  
(ประธานกรรมการญาติพฤษภา ๓๕) 

- ประเด็นเรื่องราคาเห็นว่าราคา ๑,๐๐๐ บาทเป็นราคาที่แพงเกินไป ถ้าซื้อจ านวนมากราคาควรจะถูกกว่าน้ี  
มีความคิดเห็นว่าถ้าแจกกล่องฯไปเลยจะดีกว่า กสทช. เองก็ไม่ต้องโดนข้อครหาและอาจจะด าเนินการเสร็จสิ้น
แล้วก็ได้ ส่วนประเด็นเรื่องแลกอะไรได้บ้างมีความเห็นว่าเงื่อนไขเดิมก็มีอยู่ชัดเจนท าไม กสทช. ถึงไปเปลี่ยนแปลง  

- เห็นด้วยกับราคา ๖๙๐ บาท ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต้องตรวจสอบอีกแล้ว ที่ส าคัญคือคุณภาพและคุณสมบัติของ
กล่องฯที่จะต้องดีมีคุณภาพ กล่องฯต้องใช้ได้แม้ว่าไม่มีรีโมท ถ้าหากผู้บริโภคท ารีโมทหาย ต้องสามารถปรับได้
ที่กล่องรับสัญญาณด้วย เน้นย้ าว่ารุ่นที่แจกควรจะเป็นรุ่นที่มีปุ่มกดด้านหน้า (ยกตัวอย่างกล่องบางรุน่ทีไ่มม่ปีุม่
สั่งงานหน้าเครื่องแล้วเมื่อรีโมทหายหรือช ารุดก็ไม่สามารถสั่งงานได้) และเช่ือว่าราคา ๖๙๐ บาทก็สามารถท า
ได้ ขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประมูลและด าเนินการด้วยความรวดเร็ว ไม่อย่างนั้นจะเกิดความไมเ่ปน็
ธรรมต่อผู้ประมูล ขอให้ท าด้วยความโปร่งใส และค านึงถึงผู้บริโภคให้มากที่สุด  

- ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจากการตรวจสอบ ๘ โรงงานใหญ่ๆ มีการตกลงราคากล่องฯและช้ินส่วนกันที่ราคา 
๑๓.๕๐ เหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นราคาที่ต่างประเทศ จากนั้นทราบว่ามีการเลือกโรงงานที่จะใช้ประกอบใน
ประเทศแล้วด้วย เพราะฉะนั้นยืนยันว่าราคา ๖๙๐ บาทจึงเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว 

๑๕.  คุณชลดา  บุญเกษม  
(กรรมการ องค์การอิสระเพ่ือการ
คุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน) 

- เรื่องมูลค่าของคูปองที่ยังคงเป็นปัญหาถกเถียงกัน จึงอยากเสนอความเห็นให้ กสทช. แจกเป็นกล่องรับ
สัญญาณเลยจะดีกว่า เพราะได้คุณภาพตามที่ กสทช. ก าหนด แล้วราคาประมูลมาเพื่อแจกเป็นจ านวนมาก
ก็จะถูกลง ไม่ต้องมีข้ันตอนการผลิตและแจกคูปองให้ยุ่งยาก ลดส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มที่ต้องใช้ในการผลิต
คูปอง ค่าขนส่ง ค่าจ้างการแจกจ่าย อีกทั้งยังช่วยป้องกันการทุจริตจากการใช้คูปองจากผู้ค้ากล่องฯ ด้วย 



๑๙ 

 

ผู้ให้ความเห็น ความคิดเห็น 
 - ในส่วนของข้อเสนอให้แลกกล่องเคเบิลหรือดาวเทียมได้ด้วยนั้น อยากให้พิจารณาว่าถ้าหากแลกไปแล้ว 

แล้วสถานีเคเบิลนั้นหรือผู้ผลิตกล่องดาวเทียมนั้นปิดตัวลง กล่องฯนั้นก็ไม่สามารถใช้งานได้รวมถึงไม่
สามารถดูทีวีภาคพื้นดินครบ ๔๘ ช่องอีกต่อไป ทั้งการให้แลกได้หลายอย่างผู้บริโภคเองก็จะสับสน 
ผู้บริโภคบางรายอาจคิดว่าในเมื่อมีกล่องรับดาวเทียมอยู่แล้วท าไมต้องมีการมาแจกคูปองเพื่อไปซื้อกล่อง
เพิ่มมาอีก และความไม่เข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกไปสู่ดิจิตอลยังมีอยู่อีกมาก  

- เรื่องการแจกคูปอง แม้ขณะนี้ยังไม่ได้เริ่มกระบวนการแจกแต่พบว่ามีบริษัทผู้ผลิตบางราย มีการมาท า
การตลาดโดยมีการน าเอกสารไปฝากไว้กับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนให้ไปเดินเก็บบัตรประชาชน หรือ
ส าเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของชาวบ้าน มีการให้กรอกใบจองสินค้าโดยอ้างว่าเพื่อสั่งจอง
กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล เมื่อชาวบ้านไม่รู้หลงเช่ือก็เอาส าเนาบัตรไปแลก มีการมาฟ้องร้องเครือข่ายว่า
แบบนี้ ต้องท าอย่างไร กรณีแบบนี้หรือมีการแบ่งส่วนแบ่งกันหรือไม่หรือผลประโยชน์ตกที่ใคร อาศัยความ
ไม่รู้ของชาวบ้าน โดยขณะนีย้ังไม่ทราบว่ากล่องเหล่าน้ีจะมีมาตรฐาน และคุณภาพเพียงใด  

- เห็นด้วยกับการแจกกล่องฯเลย โดยจัดให้มีการประมูลซึ่งเช่ือว่าจะด าเนินการได้ไม่ยากและก็ไม่น่าจะใช้
เวลานาน หากด าเนินการจัดหาแบบการประมูลก็จะท าให้ได้กล่องรับสัญญาณที่มีมาตรฐานและคุณภาพ
ตามต้องการ หากจ านวนกล่องที่จะต้องแจกมีมากก็สามารถแบ่งการประมูลออกเป็นครั้งๆ ได ้

- การด าเนินการกระบวนการแจกคูปองยังจะมีต้นทุนเพิ่ม อาทิ การผลิตคูปอง การท าบาร์โค๊ด การขนส่ง 
การแจกจ่าย ที่ท าให้ราคาต้นทุนในการด าเนินการสูงข้ึน และอาจมีการทุจริตได้ การเปลี่ยนวิธีการจากแจก
คูปองเป็นแจกกล่อง แม้อาจต้องเริ่มกระบวนการใหม่ซึ่งท าให้มีความล่าช้า แต่ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่
เสนอก็เพื่อต้องการให้รัฐไม่เสียผลประโยชน์ ผู้บริโภคไม่ต้องรับภาระเพิ่ม และประชาชนทุกคนเข้าถึงระบบ
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ดิจิตอลได้ทั่วถึงโดยเร็วตรงตามวัตถุประสงค์ 

๑๖.  ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) 

- มีความเห็นว่าความล่าช้าของการแจกคูปอง ท าให้เกิดช่องทางการทุจริตของบริษัทผู้ขายกล่องฯ  
ซึ่งกระบวนการเหล่าน้ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังผู้ที่แสดงความเห็นก่อนหน้าที่ได้แจ้งว่ามีขบวนการที่ลงไปถึง
ระดับชาวบ้านและผู้น าชุมชนแล้ว  กสทช. มีแผนการป้องกันในส่วนนี้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีความสนใจในประเด็นนี้มาก หากจะน าไปสู่เรื่องของการฟ้องร้อง กสทช.  
จะด าเนินการอย่างไร หรือหากปัจจุบันรับทราบปัญหาเหล่านี้และมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาอยู่แล้ว 
สตง. ก็อยากจะหารือกับ กสทช. ในรายละเอียดต่อไป 

- เรื่องประเด็นราคาคูปอง เนื่องจากคูปองราคา ๖๙๐ บาท ขณะนี้เหมือนจะได้รับได้รับเสียงสนับสนุนน้อย
โดยราคาคูปองที่ ๑,๐๐๐ บาทอาจเป็นที่ต้องการมากกว่า แต่จากการได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ 
จึงมีข้อสงสัยในเรื่องราคาต้นทุนที่แท้จริงของอุปกรณ์จากหลายๆภาคส่วนที่ได้มีการน าข้อมูลมาแสดง เห็น
ว่า กสทช. ต้องท าโจทย์เรื่องราคาก่อน ถ้าราคาคูปองควรต่ ากว่า ๖๙๐ บาทแล้ว ราคาที่สะท้อนต้นทุนที่
แท้จริงควรเป็นเท่าไหร่หากตอบโจทย์ได้ว่า มีราคาที่เหมาะสมที่  ๖๐๐ บาทหรือ ๕๐๐ บาท ก็ควรจะ
ก าหนดเป็นราคาน้ัน และอีกประเด็นที่ควรพิจารณาคือประชาชนบางส่วนอาจจะไม่ต้องการการสนับสนุน 
ก็ได้โดยสามารถเปลี่ยนผ่านได้เอง ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว ณ วันน้ี กสทช. ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วหรือยัง 

๑๗. ตัวแทนจากคณะกรรมการกองทุน 
(กทปส.)  

- ช้ีแจงถึงการก าหนดราคาคูปองเพิ่มเป็น ๑,๐๐๐ บาท โดย กสทช. เป็นผู้เสนอคูปองที่มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท 
มาให้คณะกรรมการกองทุนฯพิจารณาว่าจะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ เพื่อประกอบความเห็นดังกล่าว
ในส่วนของคณะกรรมการกองทุนฯไดม้อบหมายให้กรรมการ ๓ ท่าน ประกอบด้วยกรรมจาก สภาพัฒน์ฯ, 
เนคเทค และท่านอาจารยพ์นา ได้ไปร่วมกันพิจารณาว่าคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท มีความเหมาะสมหรือไม่ 
ซึ่งกรรมการทั้งสามท่านได้ท าการหาข้อมูลต้นทุนการผลิตและข้อมูลประกอบอื่นๆ โดยต่อมามีการก าหนด
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เงื่อนไขในเรื่องการก าหนดมูลค่าคูปองว่าหากจะเพิ่มข้ึน ต้องมีสองเงื่อนไขหลัก คือ เงื่อนไขด้านคุณภาพ
มาตรฐานของสินค้า ที่จะต้องเป็นไปตามที่ กสทช. ก าหนด มีอุปกรณ์เสริมครบถ้วน มีการรับประกัน ๓ ปี
แบบเปลี่ยนให้ใหม่ได้ทันทีกรณีกล่องเสีย เป็นประการที่หนึ่ง และประการที่สองคือ การเพิ่มส่วนของ
วิธีการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของ กสทช. ในส่วนการแจกคูปอง และการน าคูปองไปแลก
อุปกรณ์ตามร้านค้า ทั้งสองเงื่อนไขเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมหากมูลค่าคูปองจะเพิ่มข้ึนซึ่งก็จะใช้เงินจาก
กองทุนฯในการสนับสนุน แต่ทั้งนี้หากนโยบายของ กสทช. มีการเปลี่ยนแปลง เช่น มีการประมูลกล่องฯ
เพื่อมาด าเนินการแจกเองไม่ด าเนินการจัดท าเป็นคูปองแล้วค่าด าเนินการอาจจะลดลงได้  ค่าใช้จ่ายตรง
ส่วนน้ีที่จะสนับสนุนโดยกองทุนฯก็อาจจะลดลงได้ตาม   

๑๘.  คุณณัฐวัชร์   
(ผู้ประสานงานเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคภาคกลาง) 

- อยากให้ด าเนินการกับ บริษัทฯ ที่น าใบจองสินค้าไปแจกจ่ายและเก็บส าเนาบัตรประชาชนไปแล้ว ในพื้นที่ 
จ.สระบุรี และ จ.พระนครศรีอยุธยา กสทช. จะจัดการกับผู้หลอกลวงอย่างไร  

- เห็นด้วยกับราคาคูปองที่ ๖๙๐ บาท  และไม่สนับสนุนให้น าไปแลกกล่องฯดาวเทียม ควรด าเนินการตาม
ข้อตกลงเดิมที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านที่โทรทัศน์ภาคพื้นดิน 

๑๙.  คุณเอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ 
(นักวิชาการ) 

- อยากแสดงความเห็นเรื่องการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จัดค่อนข้างเร่งรีบ ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย ตัวแทน
ภาคประชาชนที่เข้าร่วมมีน้อย โจทย์ที่ตั้งประเด็นไว้และข้อสรุปนั้น ตกลงจะสรุปอย่างไรในแต่ละเวที เป็น
การรับฟังเฉยๆ  หรือควรเสนอให้มีการโหวต หากไม่ได้มีการก าหนดให้ด าเนินการต่ออย่างไรแล้ว กสทช. 
จะใช้อะไรเป็นข้อสรุปในการด าเนินการ ทั้งนี้  กสทช. จะด าเนินการแบบใดจะต้องบอกเหตุผลได้ ตอบ
ค าถามได้ทั้งกับทั้งผู้รับใบอนุญาตและประชาชน โดยส่วนตัวถือว่าข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นทีจ่ดันัน้
ยังเช่ือถือไม่ได้ 
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๒๐. คุณมณี จิรโชติมงคลกุล   

(เครือข่ายผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร) 

- มีการร้องเรียนว่ามีคนใส่เครื่องแบบของทางราชการไปรับลงช่ือในการจองสิทธ์ิรับกล่องฯ เกือบทุกเขตใน
กรุงเทพฯ เนื่องจากชาวบ้านเห็นว่าสะดวกดีและชาวบ้านส่วนมากไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจนจึงหลงเช่ือ อยาก
ให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย 

- ในส่วนเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จัดข้ึน มีข้อสงสัยว่ามีกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร จากที่ไหนบ้าง การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงประชาชนจึงเข้าร่วมน้อย เห็นชัดว่าขาดการให้ความเข้าใจกับประชาชน เท่าที่
ติดตามมีเห็นในสื่อโทรทัศน์บ้างแต่ไม่มาก โดยสรุปคือขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี 

 

 


