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ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ที่เรียกชื่อเล่นว่า ‘Must Carry’ เป็นผลมาจากปัญหาการถ่ายทอดสดการแข่งขัน 

ฟุตบอลยูโร 2012 เกิดปัญหา ‘จอด�า’ ในช่องรายการของสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีท่ีออกอากาศผ่านช่องทรูวิชั่นส์ 

ตลอดรายการแข่งขนั ท�าให้กลุม่ผูบ้รโิภคอย่างน้อย 2 ล้านคน ไม่สามารถรบัชมฟตุบอลยโูรได้ จนน�ามาสูก่ารถกเถียง 

ถึงประเด็นเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ กับสิทธิของผู้บริโภคที่ควรมีโอกาสรับชมได้ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน

 ในช่วงนั้น กสทช. จึงร่วมกับผู้ประกอบกิจการ ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ และฝ่ายเกี่ยวข้อง จัดเวทีเสวนา 

เพื่อสะท้อนปัญหาร่วมกันหลายครั้ง จนน�ามาสู่การออกประกาศดังกล่าว และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 โดยมีผลบังคับใช้ในวันถัดมา

 สาระส�าคัญคือการก�าหนดให้ ‘ฟรีทีวี’ ในปัจจุบันต้องแพร่ภาพได้ในทุกช่องทาง หรือแพลตฟอร์มการรับชม 

ทีวีของครัวเรือนไทยในปัจจุบัน คือทีวีภาคพื้นดิน เคเบิลทีวี และจานรับสัญญาณดาวเทียม โดยห้ามฟรีทีวี  

อยู่ในสภาพ ‘จอด�า’ เนื่องจากเป็นสื่อสาธารณะที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิได้รับชมตามสิทธิที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ 

ดังนั้นประกาศฉบับนี้จึงเป็นการรับรองให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่เป็นฟรีทีวีได้

 นอกจากนี้ยังมี ประกาศ หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ส�าคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ท่ี

เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 หรือ ‘Must Have’ เพื่อเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนทุกคนรวมถึง 

คนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้ได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม และไม่ต้องเสียเงินจากการรับชมรายการโทรทัศน์แบบ

ถ่ายทอดสด 7 ประเภท คือการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ อาเซียนพาราเกมส์ เอเชียนพาราเกมส์ โอลิมปิก 

พาราลิมปิก และฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย

 ประกาศที่ออกมานี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการด้วยกันเอง 

ท�าให้รายการที่ส�าคัญไม่ผูกขาดอยู่ในมือของผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งอีกด้วย

คยุกบั กสทช. สภุญิญา กลางณรงค์

 ทกุวันน้ีต้องยอมรบัว่าผูบ้รโิภคมีทางเลือกในการรบัชมรายการโทรทัศน์มากขึน้ 

ทั้งช่องรายการในโทรทัศน์ระบบดิจิตอล โทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวี

 ในความหลากหลายนั้น ยังมีเนื้อหาบางประเภทที่มีประชาชนทั่วไปสนใจ  

แต่อาจถูกจ�ากัดที่จะได้ชมเฉพาะรายการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกเท่านั้น  

ดงันัน้ กสทช. จงึออกประกาศ กสทช. เรือ่ง หลกัเกณฑ์การเผยแพร่กจิการโทรทศัน์ 

(นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์)
กสทช.

ทรรศนะของเรา

สิทธิผู้บริโภค
ในการชมรายการโทรทัศน์ฟรี
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	 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีการแพร่ภาพอยู่หลักๆ	4	ประเภทด้วยกัน	ซ่ึงก็ 
เทียบชั้นกับหลายประเทศที่มีการแพร่สัญญาณภาพ	และไทยเองก็จัดว่าเป็นประเทศท่ีมี 
การพัฒนาด้านการเผยแพร่ภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกใบนี้	 โดยการเผยแพร่ภาพน้ันจากอดีต
จนถึงวันนี้เรามีการพัฒนาที่มากขึ้น	จนแทบทุกครัวเรือนสามารถรับชมโทรทัศน์ได้เกือบ 
ท่ัวประเทศ	แต่ว่าพวกเขารับชมในประเภทไหน	และประเทศไทยมีการเผยแพร่ภาพด้วยกัน 
กี่แบบนั้น	เรามีค�าตอบ
	 โทรทัศน์ภาคพื้นดิน	:	ยุคเร่ิมต้นของวงการทีวีไทย	เราใช้วิธีการรับสัญญาณภาพด้วย 
เสาอากาศ	ที่เราเรียกตรงกันทั่วประเทศว่า	‘เสาหนวดกุ้ง’	และ	‘เสาก้างปลา’	การออกอากาศ
ในยุคก่อนยุคดิจิตอล	จะเป็นการปล่อยสัญญาณภาพไปตามภาคพื้นดิน	ผ่านเสาส่งสัญญาณ	
โดยความชัดของภาพในอดีตนั้นต้องอยู่ที่ว่าใครจะหมุนเสาไปรับเข้ากับคล่ืนได้ตรงมากที่สุด	 
ยิ่งบ้านใครอยู่ห่างไกลความเจริญ	โอกาสจะได้ดูครบทุกช่องยิ่งยาก
	 โทรทัศน์ผ่านสายเคเบลิ	:	หลงัจากยคุเสาก้างปลา	กเ็ริม่มโีทรทศัน์ประเภทบอกรบัสมาชกิ 
ซ่ึงลากสายเข้าบ้านและสามารถให้บริการช่องพิเศษที่เพิ่มเข้ามามากมายหลายช่อง	โดยมี 
ข้อแม้ว่าต้องเสียค่าสมาชิก	แต่สิ่งที่ได้รับนอกเหนือจากช่องท่ีเพิ่มขึ้น	คือภาพท่ีคมชัดขึ้น 
เพราะเป็นการส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิลไปยังกล่องรับสัญญาณโดยตรง	
	 โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม	:	เป็นการรับชมโทรทัศน์ที่รับส่งสัญญาณจากสถานีภาคพื้นดิน 
ไปยังดาวเทียม	และถ่ายทอดสัญญาณต่อลงมายังจานรับสัญญาณและกล่องรับสัญญาณ 
ตามบ้าน	ข้อดีของการรับชมด้วยวิธีนี้	คือในสภาพปกติ	ชัดมากและดูได้หลากหลายช่อง	
	 โทรทัศน์ผ่านอินเตอร์เน็ต	 :	 โทรทัศน์ผ่านอินเตอร์เน็ตที่เรารับชมกันอยู ่ทุกวันนี้ 
เป็นการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต	ซ่ึงอาจเป็นลักษณะที่ให้บริการ
โทรทัศน์เป็นการเฉพาะ	ท่ีเรียกว่า	 IPTV	โดยเราสามารถรับชมโทรทัศน์โดยท่ีไม่ต้องพึ่งเสา	 
หรือพึ่งสายเคเบิลแต่อย่างใด	ขอแค่ต่ออินเตอร์เน็ตได้ก็รับชมได้ในทันที	

	 นอกเหนือจากการแบ่งประเภทของการ
แพร่ภาพแล้ว	อกีประเดน็หนึง่กค็อืการท�าธรุกจิ
ของกจิการโทรทศัน์ในปัจจบุนัของประเทศไทย
มีก่ีแบบกัน	หากแบ่งกันอย่างเป็นรูปธรรมจะ
แบ่งย่อยออกมาได้	2	แบบ	ดังนี้	
1)	 กิจการโทรทัศน์แบบไม่บอกรับสมาชิก	

	 ที่ดูฟรีๆ	แบบไม่เสียอะไร 
	 แบบที่ 	 1	 ขอเรียกสั้นๆ	 ว ่า	 ‘ฟรีทีวี ’	 
โดยผู้รับชมรายการไม่ต้องสมัครสมาชิก	และ
ไม่ต้องเสียเงิน	ลักษณะของรายการที่น�าเสนอ
จะมีคั่นรายการด้วยโฆษณา	ส่วนใหญ่จะเป็น
รายการทีผ่ลติขึน้เองในประเทศ	แต่ในข้อจ�ากดั
ในการแพร่ส่งคล่ืนความถ่ีในระบบอนาล็อก 
จะส่งได้แบบช่องเว้นช่องในพื้นที่เดียวกัน	 
เพื่อหลีกเลี่ยงไม ่ให ้ เกิดสัญญาณรบกวน	 
โดยเริ่มต้นที่ช่อง	3,	5,	7,	9,	11	และต่อมา 
เมื่อทีวีระบบดิจิตอลเข้ามา	ช่องก็ขยายเพิ่ม 
มากขึ้นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนั่นเอง	
2)	 กิจการโทรทัศน์บอกรับสมาชิก	

	 ที่ดูไม่ฟรีแต่ก็มีสาระที่มากขึ้น

	 แบบที่	2	เรียกง่ายๆ	สั้น	คือ	‘ทีวีบอกรับ
สมาชกิ’	หมายถงึต้องจ่ายเงนิเพือ่สมคัรสมาชกิ
ถงึจะได้ด	ูและต้องฉายตลอด	24	ชัว่โมง	รวมถงึ
ไม่มีโฆษณาใดๆ	ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาโดยตรง
หรอืทีเ่ป็นโฆษณาทีต่ดิมากบัรายการ	ส่วนรายการ	
ท่ีน�าเสนอจะประกอบไปด้วยรายการที่เป็น
ข่าวสารและบันเทิง	 ท้ังท่ีผู ้ให้บริการได้ผลิต
ขึ้นเอง	และจากการซ้ือลิขสิทธิ์รายการที่เป็น 
ที่นิยมหลากหลายรูปแบบจากต่างประเทศ	
	 เรื่องของการดูทีวีนั้น	แม้เราจะคุ้นชิน 
กับการดูรายการในรูปแบบต่างๆ	มาตั้งนาน	
แต่กอ็ยากจะให้รูว่้ารายการทีเ่ราดนูัน้	เราได้รบั 
เนื้อหาสาระอย่างเหมาะสมคุ ้มค่าจริงไหม	
โดยเฉพาะการดูโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก	
ยิ่งต้องท�าความเข้าใจเป็นพิเศษเพื่อที่เราจะ
สามารถตรวจสอบได้ว่า	เราได้รบัความเป็นธรรม	
หรอืก�าลงัโดนแอบเอาเปรยีบ	แต่เหนอืสิง่อืน่ใด 
ไม่ว่าจะดูฟรีทีวี	หรือทีวีแบบบอกรับสมาชิก	
	 ลองถามตัวเองดูว่าเราได้ดูรายการที่เป็น
ประโยชน์กับตัวเองบ้างหรือเปล่า		

Platform TV
ไทยมีแบบไหนกันบ้าง
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Must Have	และ	Must Carry 
สองสิ่งนี้คืออะไร

	 ด้วยความต้องการช่องรายการที่หลากหลายของประชาชน	ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประชาชนจึงนิยมหันไปใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก	
เพื่อรับชมช่องรายการที่หลากหลายและตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคลเพิ่มมากขึ้น	อย่างไรก็ตามจากการเปล่ียนผ่านสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบ
ดจิติอลของประเทศไทย	ท�าให้เกดิความหลากหลายมากขึน้ในบรกิารโทรทศัน์ทีเ่ป็นการทัว่ไปหรอืฟรทีวี	ีโดยจากการออกหลกัเกณฑ์การเผยแพร่กจิการ
โทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป	หรือ	Must	Carry	ซึ่งเป็นหลักประกันได้ว่าประชาชนคนไทยจะสามารถรับชมบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปหรือ 
ฟรีทีวีได้	ไม่ว่ารับชมผ่านทางเทคโนโลยี	อุปกรณ์	หรือช่องทางใดๆ	โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง	ท�าซ�้า	ดัดแปลง	ผังรายการหรือเนื้อหารายการ	อาทิ	
ระบบภาคพื้นดิน	(Terrestrial)	ระบบดาวเทียม	(Satellite)	และระบบสายเคเบิล	(Cable)	

รายการ	A

24:00 12:00 18:00 20:00 24:00

ผ่านระบบภาคพื้นดิน ผ่านระบบดาวเทียม ผ่านระบบสายเคเบิล

เทคโนโลยีในการเข้าถึงบริการโทรทัศน์

บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป

รายการ	B รายการ	Dรายการ	
C
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คุณพสุ	ศรีหิรัญ 
ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและวิชาการ	กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	

ส�านักงาน	กสทช.

	 ในปัจจุบันช่องรายการที่ถือว่าเป็นช่องรายการบริการโทรทัศน์ท่ีเป็นการทั่วไปหรือฟรีทีว	ี 
มีอยู่ทั้งหมด	27	ช่องรายการ	ดังนี้	
 l		ช่องรายการบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการสาธารณะจ�านวน	3	ช่อง
รายการ	ได้แก่	ช่อง	5,	NBT	และ	Thai	PBS	(เป็นช่องรายการทีปั่จจบุนัก�าหนดให้มกีารออกอากาศ
คู่ขนานกบัโทรทศัน์ในระบบอนาลอ็ก)	ซึง่ถกูจดัล�าดบัหมายเลขช่องอยูท่ีห่มายเลข	1	-	3	ตามล�าดบั	
 l	 ช่องรายการบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ	24	 
ช่องรายการ	ได้แก่	ช่องหมายเลข	13	-	36	
	 ทัง้นีห้ากรบัชมผ่านระบบทวีดีาวเทยีมหรอืเคเบลิทวีจีะต้องท�าการบวกเลขช่องเพิม่ไปอกี	10	
เช่น	ช่องหมายเลข	13	ในโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิระบบดจิติอล	เมือ่รบัชมผ่านทวีดีาวเทยีมหรอืเคเบลิ
ทีวีจะอยู่ที่ช่องหมายเลข	23	เป็นต้น	(ตามประกาศ	กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์การจัดล�าดับบริการ
โทรทัศน์)
	 นอกจากนี้ด้วยประกาศ	กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ส�าคัญท่ีให้เผยแพร่ได้
เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป	พ.ศ.	2555	หรือ	Must	Have	ยังท�าให้ประชาชนสามารถ
รับชมรายการโทรทัศน์แบบถ่ายทอดสดจ�านวน	7	รายการ	โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
ผ่านทางบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปหรือช่องฟรีทีวี	ได้แก่	
	 1.	 การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	หรือกีฬาซีเกมส์	
(South-East	Asian	Games	หรือ	SEA	Games)
	 2.		การแข่งขันกีฬาส�าหรับนักกีฬาคนพิการอาเซียนพาราเกมส์	(ASEAN	Para	Games)
	 3.		การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศในทวีปเอเชีย	หรือเอเชียนเกมส์	(Asian	Games)	
	 4.		การแข่งขันกีฬาส�าหรับนักกีฬาคนพิการเอเชียนพาราเกมส์	(Asian	Para	Games)	
	 5.		การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก	(Olympic	Games)
	 6.	 การแข่งขันกีฬาส�าหรับคนพิการหลายประเภทจากทั่วโลก	หรือกีฬาพาราลิมปิก	
(Paralympic	Games)
	 7.		การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย	(FIFA	World	Cup	Final) 
	 จากการออกประกาศหลักเกณฑ์	Must	Have	และ	Must	Carry	นั้น	ก็เพื่อเป็นการส่งเสริม 
ให้ประชาชนได้รับบริการขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	เป็นการประกันสิทธิ
ขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนให้สามารถรับชมบริการโทรทัศน์ขั้นพื้นฐานท่ีเป็นประโยชน์แก่สังคม 

ในด้านต่างๆ	สอดคล้องกับหลักการที่ว่าคลื่น
ความถี่ที่ใช้ในการประกอบกิจการโทรทัศน์ 
ถอืเป็นทรพัยากรสือ่สารของชาตเิพือ่ประโยชน์
สาธารณะ	อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน 
มเีสรภีาพในการรบัรูข้้อมลูข่าวสารทีห่ลากหลาย 
ในทกุช่องทาง	และเพือ่ประโยชน์ในการส่งเสรมิ 
และคุ้มครองสิทธิของคนด้อยโอกาสให้เข้าถึง 
หรือรับรู ้และใช้ประโยชน์จากรายการของ
กิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคล
ทั่วไป	
	 ทั้งนี้สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า	เนื้อหา
รายการทีป่ระชาชนสามารถรบัชมได้โดยไม่เสยี 
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม	ไม่ว่าจะรับชมผ่านระบบ 
ภาคพื้นดิน	ทีวีดาวเทียม	หรือเคเบิลทีวีใน
ปัจจุบันประกอบไปด้วย	ช่องฟรีทีวี	 (ระบบ
ดจิติอล)	27	ช่องรายการ	(จากหลกัเกณฑ์	Must	
Carry)	รวมถึงการถ่ายทอดสดรายการกีฬา	 
7	รายการ	ผ่านทางช่องฟรีทีวี	(จากหลักเกณฑ์	
Must	Have)	ดังน้ันประชาชนย่อมสามารถ
รับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาทั้ง	 
7	รายการ	ได้ในทกุช่องทางการรบัชมเนือ่งจาก
เป็นเน้ือหาท่ีต้องออกอากาศในฟรีทีวี	และ
ฟรีทีวีก็เป็นช่องท่ีต้องถูกน�ามาออกอากาศ 
ในทกุช่องทาง	โดยหากประชาชนเป็นผูท้ีร่บัชม 
โทรทัศน์ผ่านทางเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม	
ทางผู้ประกอบการที่เป็นผู้ให้บริการนั้น	เป็นผู้ 
มหีน้าทีน่�าช่องรายการดงักล่าวมาออกอากาศ
เพื่อให้ผู ้ใช้บริการได้รับสิทธิในการชมช่อง
รายการและเน้ือหารายการต่างๆ	 ดังกล่าว	
และหากเป็นผู ้ที่รับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ระบบดิจิตอลผ่านทางเสาอากาศหนวดกุ้ง
หรือก้างปลาอยู่แล้วนั้นก็สามารถรับชมได้เลย 
ตามปกติ	
	 อย ่างไร ก็ตามในอนาคตเมื่อมีการ
พิจารณาให้บริการของช่องรายการโทรทัศน์ 
ในระบบดิจิตอลเพิ่มเติมในส ่วนของช ่อง
รายการบรกิารสาธารณะครบทัง้	12	ช่องรายการ 
ประชาชนก็จะสามารถรับชมช่องรายการ 
ท่ีหลากหลายและมีคุณภาพได้ฟรีในทุกช่อง
ทางการรับชม	เป็นจ�านวนท้ังหมด	36	ช่อง
รายการ	รวมถึงได้รับชมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	
ทั้ง	7	รายการ	ตามฤดูกาลของการแข่งขัน 
กีฬาน้ันได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
ด้วยเช่นกัน
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เรื่องจากปก

	 ‘เก่าไปใหม่มา’	ค�าค�านีค้งใช้ได้กับการเปลีย่นไปอย่างรวดเร็วของสิง่ต่างๆ	รอบตัวเราในปัจจบุนั	

โดยเฉพาะอย่างยิง่วงการสือ่สารมวลชนทัง้ในเเละต่างประเทศ	ผลพวงจากการพฒันาเทคโนโลยเีเละ

การหลอมรวมการสื่อสารที่พัฒนาไปเร็วจี๋กว่าการศึกษาเรียนรู้เรื่องสื่อของคนส่วนใหญ่บนโลกใบน้ี 

‘เเง่มุม’	‘ช่องว่าง’	เเละ	‘การเชื่อมโยง’	ที่เกิดขึ้น	น�าไปสู่การต่อสู้เเละเเข่งขันของคนวงการสื่อ 

ทั่วโลกจนท�าให้เกิด	‘Modern	Media	Warfare’	หรือ	‘สงครามสื่อยุคใหม่’

		 ในขณะทีป่ระเทศไทยในปัจจบุนั	คนไทยต่างให้ความสนใจเเละสงสยัไปพร้อมๆ	กนักบัทีวีดิจติอล 

อยู่นั้น	สิ่งนี้ไม่ได้ใหม่เลยในสังคมโลกเนื่องจากกระบวนการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวนั้นได้เร่ิมต้นข้ึนมา 

นบั	10	ปีเเล้ว	ประเทศมหาอ�านาจอย่างสหรฐัอเมรกิาเริม่ทดลองออกอากาศในปี	ค.ศ.	1996	กลุม่ประเทศ 

ผูม้ัง่คัง่อย่างยโุรปเริม่ในปี	ค.ศ.	1997	เจ้าเเห่งเทคโนโลยอีย่างญีปุ่น่ออกอากาศเป็นทางการปี	ค.ศ.	2003 

เเต่สิ่งที่ก�าลังเป็นที่สนใจเเละส�าคัญเป็นอย่างย่ิงของสังคมโลกเเละเเน่นอนมันก�าลังมาเคาะประตู

บ้านคุณในเมืองไทย	คอืการหลอมรวมเอาช่องทางการสือ่สารถงึผูบ้รโิภคในทกุช่องทางท่ีเทคโนโลยี

สมยัใหม่จะท�าได้	เช่น	สมาร์ทโฟน	เเทบ็เลต็	โซเชยีลเนต็เวิร์คอย่างเฟซบุ๊ค	ทวิตเตอร์	ฯลฯ	การใช้ส่ือ 

ทีเ่ราเคยเรยีกว่าส่ือหลกัพลงัสงูในการเข้าถึงผูค้นอย่างโทรทศัน์	หรือวิทยุ	ถูกทิง้ให้เป็นเพยีงส่วนหนึง่ 

ของการสื่อสารเพื่อให้เเคมเปญต่างๆ 	นั้นประสบความส�าเร็จ	

วิศรุต	ปิยกุลวัฒน์

Managing Director
Fourkingstudio Co., Ltd.
อุปนายกสมาคมสื่อดิจิตอลเพื่อผู้บริโภค	

ประเทศไทย

สงครามสื่อยุคใหม่
(Modern Media Warfare)
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	 มข้ีอพสิจูน์	‘เเง่มมุ’	หนึง่	คอืข่าวการควบรวมกจิการของบริษัท 

ด้านการสื่อสารเเละอินเตอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ	อย่าง 

คอมแคส	คอมเเคสได้ซือ้กจิการของไทม์วอร์เนอร์	พดูเผนิ 	ๆดเูหมอืน

ปลาใหญ่กินปลาเล็กอะไรเเบบนั้น	เเต่หากผมบอกว่า	คอมเเคส 

เป็นเจ้าของโครงข่ายอินเตอร์เน็ต	 โครงข่ายโทรศัพท์มือถือ 

ไทม์วอร์เนอร์เป็นเจ้าของสือ่เเละเคเบลิทวีชีัน้น�าทีม่ชีือ่คุน้หอูย่างเช่น 

CNN,	HBO,	ESPN,	TIME	Magazine	 เป็นต้น	 เม่ือโครงข่าย 

ควบรวมกบัผู้ผลติรายการ	จิก๊ซอว์ตวัส�าคญักถ็กูต่อจนครบ	‘ช่องว่าง’ 

ดังกล่าวถูกเติมเต็มประสิทธิภาพเต็มร้อยในการเข้าถึงผู้บริโภค 

จึงบังเกิด	‘อ๋อ	!	คงเป็นเสียงที่ดังอยู่ในใจของคุณ’

	 มถินุายนทีผ่่านมา	มกีารประกาศรางวลัส�าคญัในวงการโฆษณา 

ของโลก	คานส์	 ไลออนส์	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 เฟสติวัล	ออฟ	 

ครีเอทิวิตี้	ครั้งที่	61	(61st	Cannes	Lions	International	Festival	 

of	Creativity)	ณ	เมอืงคานส์	ประเทศฝรัง่เศส	ผลงานเเละเเคมเปญ

โฆษณากว่าหมื่นชิ้นถูกส่งเข้าประกวดเพื่อพิจารณาว่าใครคือที่สุด	

เเต่สิ่งที่น่าสนใจที่เราจะน�ามาพูดคุยในคราวนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเรื่องใด

ได้รางวลั	?	ประเภทอะไร	?	อย่างไร	?	เเต่เป็นเรือ่งของ	‘ความยาว’	

อะไรคือความยาว	?	ค�าถามเกิด	โฆษณาที่เข้ารอบสุดท้ายจ�านวน

มากเกิน	80%	เลยทีเดียวที่ไม่ได้มี	‘ความยาว’	ของชิ้นงานมาเป็น 

ตัวก�าหนด	คงต้องขอขยายความเพิ่มเพื่อความเข้าใจว่าการผลิต 

ชิ้นงานโฆษณาที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ถูกข ้อจ�ากัดเร่ือง 

ความยาว	จะ	15	วินาที,	30	 วินาที	หรืออย่างมาก	1	นาที	 

เป็นตัวก�าหนด	เนื่องจากค่าเช่าเวลาโฆษณาทางทีวีมีราคาสูงมาก 

นักคิดชิ้นงานโฆษณาจึงต้องใช้ทุกวิถีความคิดเพื่อให้เวลาอัน 

น้อยนิดนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดในการโฆษณาสินค้าชิ้นนั้นๆ	

	 เรากลับมาที่เรื่อง	‘ความยาว’	ความยาวไม่ได้เป็นกรอบของ

การท�างานอีกต่อไป	เเล้วเพราะอะไรล่ะ	?	ก็เพราะช่องทางในการ

สื่อสารกับคนดูในโลกปัจจุบันเปลี่ยน	อินเตอร์เน็ต,	โซเชียลมีเดีย	

กลายมาเป็นลูว่ิง่ใหม่ให้นกัคดิสร้างสรรค์ชิน้งานได้ฟาดฟันกนัเเบบ

ไร้ข้อจ�ากัดเรื่องความยาวของชิ้นงาน	นอกจากเรื่องความยาวเเล้ว 

อกีสิง่หนึง่ทีจั่บได้จากกระเเสความส�าเร็จในระดบัโลก	คอืการผนวกใช้

ช่องทางการสื่อสารหลายๆ	ทางเข้าด้วยกัน	เช่น	การท�า	Viral	Video	

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย	ร่วมกับการจัดกิจกรรมนอกสถานี	ประสานกับ

สิ่งพิมพ์ต่างๆ	เป็นต้น

	 สัจธรรมอย่างหนึ่ง	คือการที่สื่อจะคงอยู่ได้เเละเจริญเติบโต 

ไม่สามารถหลกีหนกีารเกือ้หนนุ	‘การเชือ่มโยง’	จากการโฆษณาสนิค้า

ในรปูเเบบต่างๆ	ได้		สองสิง่ต้องเดนิไปพร้อมๆ	กนั	ความส�าเร็จจงึบงัเกดิ

	 จากเร่ืองราวที่ผมเล่าไปจะสังเกตว่ามิได้มีค�าว่า	 ‘ทีวีดิจิตอล’	 

อยู่ในตัวละครใดเลย	หากเเต่ทีวีดิจิตอลเป็นเพียงเทคโนโลยี	‘เก่าไป 

ใหม่มา’	เท่านัน้	ในโลกเเห่งความเป็นจริง	จากการถอดบทเรยีนทีผ่่านมา

ประเทศไทยนัน้ไม่เคยต้านทานกระเเสการเปลีย่นเเปลงของเทคโนโลยี

เเละการสื่อสารของโลกได้เลย	เราเป็นฝ่ายรับมาโดยตลอด	มีเเต่ว่า 

จะช้าหรือเร็วก็เท่านั้น
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รู้จักสื่อ

ดร.สิขเรศ	ศิรากานต์

ในมุมมองของคุณคิดอย่างไรกับกฎ	Must	Have	/	Must	Carry

	 กฎนีเ้ป็นกฎทีใ่หม่ส�าหรับประเทศเรา	แต่ในหลายประเทศเร่ิมใช้มานานแล้ว	ซึง่แต่ละประเทศจะมี 
การใช้	การคิดกฎน้ีที่แตกต่างกัน	ข้ึนอยู่กับปัจจัยพ้ืนฐาน	3	อย่าง	คือ	วัฒนธรรม	อุตสาหกรรมทีว	ี 
และเทคโนโลยีของประเทศนั้น	อย่างเร่ืองฟุตบอล	ขอยกตัวอย่าง	สหราชอาณาจักรหรืออังกฤษ	
ฟตุบอลคอืวฒันธรรมของพวกเขา	เขาจงึใช้กฎนีก้บัเรือ่งฟตุบอล	เพราะประเทศเขาสนบัสนนุให้เยาวชน
เล่นฟตุบอลเพือ่ทีจ่ะพัฒนาวงการนี	้ซึง่เป็นเร่ืองทีย่อมรับและเหน็ตรงกันทัง้ประเทศ	ส่วนประเทศไทย
เราไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยว่ามันส�าคัญอย่างไร	ท�าไมต้องฟุตบอล	รวมทั้งรายการอื่นๆ

จากเรื่องบอลโลกที่ผ่านมาคิดว่าผู้บริโภคจะเข้าใจกฎนี้มากขึ้นไหม

	 ฟุตบอลโลกปีนี้เป็นกรณีศึกษาที่ดีที่จะส่งต่อไปถึงฟุตบอลยูโรในอีก	2	ปีข้างหน้า	รวมถึง
ฟุตบอลโลกครั้งหน้าด้วย	กสทช.	ไม่ควรใช้เงินมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีก	แต่ควรระดมสมองมาช่วยกัน 
ไขความกระจ่างให้กับกฎนี้	ว่าปัญหาของ	Must	Have	/	Must	Carry	ของประเทศไทยคืออะไรบ้าง 
ในบริบทต่างๆ	เช่น	ลิขสิทธิ์	การบังคับใช้กฎหมาย	ความเหมาะสมของสังคมและประเทศ	เป็นต้น	 
เพื่อให้เอกชนที่จะไปซื้อลิขสิทธิ์รายการต่างๆ	เหล่านี้	มีความมั่นใจและเข้าใจตรงกันกับทาง	กสทช.	
ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วคงไม่มีใครกล้าลงทุนซื้อลิขสิทธิ์มาอีก

ที่ผ่านมามีกระแสเรื่อง	กสทช.	ซื้อสิทธิบอลโลกเพื่อให้ประชาชนดูได้ฟรี	ซึ่งก็มีหลายคน

ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย	แล้วคุณมีมุมมองกับเรื่องนี้อย่างไร

	 ฟุตบอลมีทั้งกลุ่มคนที่สนใจและไม่สนใจ	ต้องถามคนไทยก่อนว่าฟุตบอลเป็นวัฒนธรรมของเรา 
ใช่หรือไม่	?	เราจ�าเป็นต้องดูมันใช่ไหม	?	ถ้ามันเป็นวัฒนธรรมของประเทศเราจริงก็สามารถใช้กฎน้ี
ได้เหมือนอย่างในหลายๆ	ประเทศที่เขาท�ากัน	แต่ทางที่ดีควรท�าผลส�ารวจหรือประชาพิจารณ์ดีกว่า	 
ว่าที	่กสทช.	ก�าหนดมาทัง้	7	รายการนัน้	ประชาชนต้องการรายการไหนบ้าง	ต้องการรายการใดเพิม่เตมิ 
หรือไม่	หรือต้องเอารายการใดออก	อย่างฟุตบอลยูโรในอีก	2	ปีข้างหน้า	ซึ่งไม่มีอยู่ใน	Must	Have	 
จะเกิดเหตุการณ์จอด�าอีกไหม	ซึ่งหลังจากได้ผลลัพธ์ของผลส�ารวจออกมาแล้ว	เชื่อว่าทุกคนจะไม่มี
ปัญหามาต่อว่าการใช้เงินของ	กสทช.	อีก	เนื่องจากเป็นผลที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป

สิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคอาจจะยังไม่ทราบเกี่ยวกับสิทธิในการ 

รบัชมรายการทีม่ปีระโยชน์ต่างๆ	ทีฟ่รโีดยไม่เสยีค่าบรกิาร	

ใดๆ	ทั้งสิ้นนั้นมีอยู่จริง	และ	กสทช.	ก็พยายามท่ีจะท�า 

ทุกวิถีทางเพื่อให้รักษาสิทธิประโยชน์ของผู ้บริโภค	 

ซึ่งก็คือ	กฎ	‘Must	Have	/	Must	Carry’	แต่เนื่องจาก 

กฎนี้เป็นเรื่องใหม่	ยังไม่เป็นที่รู ้จักในวงกว้าง	อีกท้ัง 

ในบางแง่มุมผู้บริโภคก็มีมุมมองข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับกฎข้อนี้	และบทสัมภาษณ์นี้ก็ได้บุคคล	2	ท่าน

จาก	2	แวดวง	มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราว

เหล่านี้	และค�าตอบที่ได้ก็น่าสนใจอย่างมาก

นักวิชาการอิสระ
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โตมร	ศุขปรีชา

การที่มีข้อก�าหนดของ	กสทช.	ที่ระบุว่าประชาชนจะได้ดูรายการ

บางประเภทฟรี	ในมุมมองของคุณคิดเห็นอย่างไร

	 เป็นนโยบายท่ีดคีรบั	แต่ค�าถามต่อมาคือ...ใครเป็นคนคดัเลอืกสิง่เหล่านี ้
มาให้เรา	ผมไม่รูว่้า	กสทช.	มหีลกัเกณฑ์อะไรทีจ่ะคดัเลอืก	หรอืมกีารตัง้กรรมการ 
ในการคัดเลือกรายการหรือเปล่า	?	เพราะกฎนี้จะเป็นตัวบอกว่าแต่ละช่อง
ควรมีสัดส่วนรายการแบบไหน	เท่าไหร่

คิดว่ารายการประเภทไหนที่น่าจะเหมาะสมกับคนหมู่มาก

และควรจะได้ดูฟรี

	 ไม่แน่ใจว่าจะมี	Content	แบบนั้นอยู่หรือเปล่า	บางคนอาจจะบอกว่า	 
‘กร็ายการเด็กไง’	แต่ถ้ามองให้ลึกลงไปมันก็จะมีการปลูกฝังเรื่องมายาคติ	 
ความคดิ	ความเชือ่หลายอย่างอยูใ่นนัน้	สดุท้ายกต้็องย้อนกลบัไปทีตั่วคนเลอืก 
ว่ามีความคิด	ความเชื่อ	รสนิยมแบบไหน	สิ่งที่	กสทช.	ต้องท�า	คือท�าให ้
คนเข้าใจว่า	แต่ละช่องไม่จ�าเป็นต้องคดิเหมือนกนั	ขึน้อยูก่บัการอยากน�าเสนอ
ในมุมมองของคนคัดเลือกแต่ละช่องในฐานะที่ตัวเองเป็นสื่อ

ถ้าถามในฐานะผู้บริโภค	คุณอยากดูรายการแบบไหนที่ไม่ต้องจ่ายเงิน

	 ตอนนีไ้ม่ค่อยได้ดโูทรทศัน์แล้ว	แต่จะดใูน	YouTube	ซึง่มคีวามหลากหลาย 
มากและไม่ต้องจ่ายเงินอยู่แล้ว	แต่สิ่งที่โทรทัศน์ต้องมี	คือรายการที่มีความ
หลากหลายมากๆ	เช่น	ท�าไมต้องเอาเงิน	427	ล้าน	ไปจ่ายเพ่ือที่จะให้ดู
ฟุตบอลได้อย่างเดียว	สมมุติว่ามีทีวีทั้งหมด	20	ช่อง	ก็ได้ช่องละ	20	ล้าน	
เงิน	20	ล้าน	สามารถผลิตสารคดีหรือรายการดีๆ	ได้หลายรายการเลย	 
เพราะ	กสทช.	จะบอกว่าแต่ละช่องต้องมรีายการดีๆ 	แต่ไม่มเีงนิสนบัสนนุให้ช่อง	
กต้็องดิน้รนหาเอง	แถมยงัเป็นช่วงขาลงของธุรกิจโทรทศัน์	การหาสปอนเซอร์
จะยากขึน้เรือ่ยๆ	ค่าโฆษณากจ็ะต�า่ลง	มนัจงึไม่มทีางท่ีรายการทวีีในประเทศ
เล็กๆ	จะสามารถลงทุนหรือผลิตรายการใหญ่ๆ	ได้ดีๆ	เยอะๆ	เช่น	รายการ 
สารคดท่ีีให้ช่างภาพไปเฝ้าพฤตกิรรมนกขนุทองมา	1	ปี	เพือ่ท�าสารคดนีกขนุทอง 
แต่เราจะได้รายการที่เป็นแค่การนั่งสัมภาษณ์กัน	หรือรายการที่ไม่ได้ใช้เวลา
ถ่ายนานมากเพราะงบประมาณน้อย	ในเมื่อ	กสทช.	ยอมจ่าย	427	ล้าน	 
เพื่อฟุตบอลรายการเดียวก็น่าจะเอาไปจ่ายให้กับรายการอื่นบ้าง	เช่น	 
การแสดงดนตรขีองวงไทยแลนด์ฟีลฮาร์โมนกิทีศ่าลายา	ซึง่เป็นเรื่องเกีย่วกบั 
ดนตรี	จะท�าให้เกิดความหลากหลายมากขึ้น	มันไม่ใช่เร่ืองกีฬา	ถึงได้เกิด
ค�าถามว่าใครเป็นคนเลอืกว่าจะฉายอะไร	บางช่องอาจจะเลอืกกฬีา	บางช่อง 
เลอืกดนตรคีลาสสกิ	บางช่องเลอืกลกูทุง่	อย่างเดยีวกไ็ด้	แต่ไม่ใช่การยัดเยียด

นักคิด	นักเขียน	และพิธีกร

ให้คนทัง้ประเทศดแูต่ฟตุบอลอย่างทีเ่ป็นอยู	่ประเทศ
นี้มันมีอะไรบางอย่างที่มันบิดเบี้ยว	คิดว่าคนทั้ง
ประเทศมฐีานบางอย่างร่วมกนั	เช่น	ชอบฟตุบอลแน่ๆ 
ท�าแบบนี้คนในประเทศจะชอบ	แสดงว่ามองข้าม
ความหลากหลายไป	มนัมอีย่างอืน่ทีม่ากกว่าฟตุบอล
ที่คนดูแล้วชอบก็ได้

ในฐานะที่คุณเป็นพิธีกรอยู่ในแวดวงทีวี	

สิ่งที่คุณท�าตอบโจทย์สิ่งที่สังคมต้องการ

หรือยัง

	 ไม่ทราบเหมอืนกนั	แต่ในการท�างานทัง้งานเขยีน 
หรืองานทางทีวี	ผมจะไม่เปลี่ยนตัวเอง	และจะ 
ไม่คาดหวังว่าคนที่อ่านหรือคนที่ดูจะเป็นอย่างไร	 
แล้วจะต้องไปเปลี่ยนตัวเองตามที่ เขาต้องการ	 
เพราะฉะนัน้สิง่ทีค่ดิว่าอยากท�าก็จะท�า	แต่จะตอบโจทย์	
ต่อคนดู	คนอ่านหรือไม่	ก็ต้องถามผู้บริโภคเหล่านั้น
เองว่าเขารับได้ไหม	ถ้ารับไม่ได้ผมก็จะไม่ท�า
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	 จากปรากฏการณ์	‘จอด�า’	ในการแข่งขนัฟตุบอลยูโร	2012	
ช่วงเดอืนมิถนุายน	-	กรกฎาคม	ปี	พ.ศ.	2555	จงึท�าให้	กสทช.	
ประกาศหลกัเกณฑ์	‘Must	Carry’	ในเดือนกรกฎาคม	ซึง่ก�าหนด 
ให้รายการที่แพร่ภาพทาง	‘ฟรีทีวี’	คนไทยต้องรับชมได้ทุก
ช่องทาง	(แพลตฟอร์ม)	ในรายการที่มีลิขสิทธิ์ให้สัญญาณ
ออกอากาศเฉพาะในประเทศไทย	และร่างประกาศฯ	อกีฉบบั
ที่จะใช้คู่กัน	คือ	‘Must	Have’	ซึ่งก�าหนดหลักเกณฑ์รายการ
โทรทัศน์ส�าคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่
เป็นการท่ัวไป	ซึง่ก�าหนดให้ม	ี7	รายการกฬีา	ทีค่นไทยเข้าร่วม 
แข่งขัน	ต้องถ่ายทอดสดทางช่องฟรีทีวี	 โดย	1	รายการ 
กีฬาระดับโลก	ที่	 กสทช.	ก�าหนดให้มีการถ่ายทอดสด 
คือการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย	ซึ่งบริษัท	อาร์เอส 
จ�ากดั	(มหาชน)	เป็นผูถ้อืลขิสทิธิฟ์ตุบอลโลก	2014	ได้ออกมา 
แสดงความคิดเห็นคัดค้านและยื่นเร่ืองต่อศาลปกครอง 
เพื่อฟ้อง	กสทช.	ให้ยกเลิกกฎ	‘Must	Have’	ที่ก�าหนดให้	
‘ฟุตบอลโลก’	เป็น	1	ใน	7	รายการ	ที่ถือเป็นสิทธิพื้นฐาน 
ที่ประชาชนต้องได้ดูผ่าน	‘ฟรีทีวี’	โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	
	 วนัที	่11	มถินุายน	2557	ศาลปกครองสงูสดุได้ตดัสนิให้
อาร์เอสชนะคดี	และไม่ต้องถ่ายทอดสดบอลโลกผ่านฟรีทีวี 
ครบทั้ง	64	แมตช์	เนื่องจากประกาศฉบับนี้เกิดขึ้นหลังจาก 
อาร ์ เอสซื้ อลิ ขสิท ธ์ิถ ่ ายทอดสดฟุตบอลโลก	 2014	 
แต่ความพยายามของ	กสทช.	ที่ต้องการให้คนไทยทุกคน 
ได้รับชมฟุตบอลโลก	2014	จึงย่ืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง
สูงสุดเกี่ยวกับการบริหารรายได้จากสิทธิในการถ่ายทอด 
การแข่งขันฟุตบอลโลกที่ผู้บริโภคจะรับชมฟุตบอลโลกผ่าน
ทางฟรีทีวีได้เพียง	22	แมตช์	ส่วนแมตช์ที่หลือผู ้บริโภค 
ต้องจ่ายเงินเอง	แต่ว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.)	
ขอความร่วมมือให้	กสทช.	 เจรจากับผู ้บริหารอาร์เอส 
ในการรบัชมการถ่ายทอดสดฟตุบอลโลก	2014	ทัง้	64	แมตช์
ผ่านฟรีทีวี	ตามเป้าหมาย	‘คืนความสุขให้คนไทย’	ท�าให ้
อาร์เอสได้เรียกร้องค่าชดเชยรายได้จากค่าลิขสิทธิ์และ 
การขายกล่องบอลโลกกับทาง	กสทช.	ด้วยเหตุนี้จึงมี 
การประชุมบอร์ด	กสทช.	และมีมติเห็นชอบให้ใช้เงินจาก
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	
และกิจการโทรคมนาคม	เพื่อประโยชน์สาธารณะ	(กทปส.)	
จ่ายให้อาร์เอสเพื่อให้มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก	2014	 
ทั้ง	64	แมตช์	โดยประชาชนจะได้รับชมฟรีผ่านทางช่อง	5	 
ช่อง	7	และช่อง	8
	 เพือ่เป็นการคุม้ครองผูบ้รโิภคทีไ่ด้ซือ้กล่องบอลโลกและ
ช่องรายการของอาร์เอสในการชมฟุตบอลโลก	แต่สุดท้าย 
ก็ได้ดูผ่านทางฟรีทีวี	นางสาวสุภิญญา	กลางณรงค์	บอร์ด	
กสทช.	และ	กสท.	ด้านคุ้มครองผู้บริโภค	จึงได้เชิญตัวแทน 

สิทธิดูฟรีบอลโลก	2014 

คู่บิ๊กแมตช์	กสทช. ปะทะ อาร์เอส

	 บทสรปุ
 ด้วยความพยายามของ	กสทช.	ทีต้่องการให้คนไทยมสีทิธไิด้รบัชมบรกิาร
โทรทศัน์ทีส่�าคัญเป็นการทัว่ไปและรายการส�าคัญผ่านทกุช่องทาง	(แพลตฟอร์ม)	
จึงได้ประกาศหลกัเกณฑ์	Must	Have	และ	Must	Carry	อันจะเป็นการรบัประกนั 
ว่าประชาชนจะใช้เทคโนโลยีใดๆ	ในการรับชมโทรทัศน์	ก็สามารถรับชม
บรกิารโทรทศัน์ทีใ่ช้คลืน่ความถี	่ซึง่เป็นบรกิารทีใ่ช้ทรพัยากรของชาตไิด้อย่าง 
เท่าเทยีมและทัว่ถึง	อีกทัง้แม้ว่าเรือ่งน้ีจะไม่มผู้ีร้องเรยีนโดยตรง	แต่	กสทช.	 
ก็ได้ท�าการคุม้ครองผู้บรโิภคในเชงิรกุ	โดยเชญิอาร์เอสเข้ามาหารอืถงึแนวทาง
การเยยีวยาจงึท�าให้ไม่เกิดประเดน็ข้อร้องเรยีนในครัง้น้ี	แต่ทัง้น้ีหากผูบ้รโิภค
ถกูเอาเปรยีบหรอืไม่ได้รบัความเป็นธรรมจากผูป้ระกอบการกส็ามารถเรยีกร้อง 
ไปยงัผู้ประกอบการรายน้ันๆ	ให้ด�าเนินการแก้ไขโดยด่วน	หากไม่ได้รบัการแก้ไข 
หรอืล่าช้าก็สามารถเรยีกร้องมายงั	ส�านกังาน	กสทช.	โทร.	1200	(ฟร)ี

กสท
ช.

RS

อาร์เอสเข้ามาเจรจาเพื่อหามาตรการเยียวยาคุ ้มครองผู ้บริโภคที่ได ้รับ 
ผลกระทบจากการซ้ือกล่องบอลโลกและกล่อง	Sunbox	 ท่ีมีแพ็คเกจรับชม 
ช่องเวิลด์คัพ	 ซ่ึงอาร์เอสกล่าวว่าแผนการเยียวยาจะแบ่งลูกค้าเป็น	2	กลุ่ม	 
คือ	1.	กลุ่มท่ีต้องการคืนกล่องบอลโลก	มีเงื่อนไขเยียวยา	คือส่งคืนอุปกรณ์
ครบให้สมบูรณ์ใช้งานได้ท้ังหมด	มาพร้อมส�าเนาบัตรประชาชนและส�าเนา 
หน้าบัญชีเงินฝาก	2.	กลุ่มที่ซ้ือแพ็คเกจรับชมช่องเวิลด์คัพ	มีเงื่อนไขเยียวยา 
คอืขอคนืสทิธริบัชมโดยการส่งส�าเนาบตัรประชาชน	พร้อมทัง้เขยีนระบหุมายเลข 
สมาร์ทการ์ดของกล่อง	(S/N)	และส�าเนาหน้าบัญชีเงินฝาก	โดยก�าหนดการ 
คนืกล่องในวนัที	่16	-	18	มถินุายน	2557	แต่อาจจะมผีูบ้รโิภคบางส่วนไม่สามารถ
ใช้สิทธิเยียวยาได้ทัน	ด้วยเหตุนี้ทางคณะอนุกรรมการฯ	จึงมีหนังสือถึงอาร์เอส 
ให้ขยายเวลารับคืนกล่องและแพ็คเกจไปจนถึง	วันศุกร์ที่	20	มิถุนายน	2557	 
ซึ่งก็ได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีจากทางอาร์เอส

ส�าน
ักงาน

คณะกรร
มกา

รกิจก
ารกร

ะจาย
เสียง

	

กิจก
ารโท

รทัศ
น์	แล

ะกิจ
การโ

ทรค
มนา

คมแ
ห่งช

าติ

บริษ
ัท	อ

าร์เอ
ส	อิน

เตอร
์เนชั่น

แนล
	บรอ

ดคา
สติ้ง

	

แอน
ด์	สป

อร์ต
	แมเ

นจเม
นท์	

จ�าก
ัด
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ปกิณกะข่าวสาร

อาร์เอสแถลง 

ท�าดีที่สุดแล้ว	

ย�้า	ไม่มีเจตนาบิดพลิ้ว

แต่อย่างใด

	 นายสุรชัย	เชษฐโชติศักดิ์	หรือ	‘เฮียฮ้อ’	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	อาร์เอส	จ�ากัด	
(มหาชน)	ออกมาชีแ้จงเกีย่วกบัการถ่ายทอดสดฟตุบอลโลก	2014	ที	่อาร์เอสฮอลล์	ว่าหลงัจาก
ทีศ่าลปกครองสงูสดุตดัสนิให้อาร์เอสเป็นผูช้นะคด	ีกไ็ด้รบัการประสานงานจาก	กสทช.	เพือ่หา
หนทางในการน�าฟตุบอลโลกมาถ่ายทอดสดผ่านฟรทีวีคีรบทัง้	64	แมตช์	อาร์เอสกย็นิดใีห้ความ
ร่วมมือและได้ประสานไปยังช่อง	5	และช่อง	7	เพื่อหาช่องทางในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก
	 แต่เมื่อมาถึงรอบ	16	ทีมสุดท้าย	อาร์เอสกลับยังไม่ได้รับเงิน	427	ล้าน	ตามที่ได้ตกลง
กับทาง	กสทช.	ไว้แต่อย่างใด	อีกทั้งยังมีเหตุการณ์ที่ประชาชนไม่สามารถรับชมคู่บราซิล-ชิลี 
และเนเธอร์แลนด์-เม็กซิโกได้	 ซ่ึงในเร่ืองน้ีอาจมีการเข้าใจผิดเน่ืองจากค�าว่า	ฟรีทีวี	ของ 
อาร์เอสนัน้หมายถงึ	24	ช่องฟรทีวีใีนปัจจบุนั	ซึง่มช่ีอง	8	รวมอยูด้่วย	แต่ทาง	กสทช.	อาจหมายถงึ 
ฟรีทีวีในระบบอนาล็อกเดิม	และทางอาร์เอสก็ได้แจ้งกับ	กสทช.	แล้วว่าช่อง	8	ถือเป็นหนึ่ง 
ในฟรีทีวีของไทย	และทาง	กสทช.	ก็ไม่ได้แย้งขึ้นมาแต่อย่างใด	ด้วยเหตุนี้อาร์เอสขอยืนยันว่า
ตนได้ท�าถูกต้องตามข้อตกลงที่มีให้กับทาง	กสทช.	แล้ว	ไม่ได้มีเจตนาตามที่หลายคนกล่าวหา 
แต่อย่างใด	และภายหลงัอาร์เอสกไ็ด้ขอเช่าเวลาเพิม่จากสถาน	ีเอน็บที	ีเพือ่ให้ประชาชนได้รบัชม 
แมตช์การแข่งขันอีก	2	คู่	ในรอบ	16	ทีมสุดท้ายอีกด้วย	
	 และอาร์เอสขอยืนยันว่า	เงินจ�านวน	427	ล้านบาท	เป็นค่าเยียวยาทางธุรกิจเท่านั้น	 
ไม่ได้เป็นการซือ้สทิธฟิตุบอลโลกจากอาร์เอสไปแต่อย่างใด	และปัญหาทกุอย่างตั้งแต่ช่องทาง 
การถ่ายทอดสด	ไปจนถงึการรบัคนืกล่องบอลโลก	อาร์เอสได้พยายามแก้ปัญหาอย่างเตม็ทีแ่ล้ว 
แต่ไม่อาจท�าให้ถูกใจทุกคนได้

กสทช.	เรียกอาร์เอสแจง 

หลังถ่ายบอลโลกไม่ครบตามสัญญา

	 การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกที่เหมือนจะจบลงด้วยดีมีปัญหาเสียแล้ว	
เมือ่เหตกุารณ์นดัทีบ่ราซลิพบชลิ	ีมกีารถ่ายทอดสดแค่ช่อง	8	ช่องเดยีวเท่านัน้	 
ท�าให้ประชาชนหลายส่วนท่ีไม่สามารถรับชมช่อง	8	ได้	พลาดชมแมตช ์
ดังกล่าว
	 ด้วยเหตนุี	้นายฐากร	ตณัฑสทิธิ	์เลขาธกิาร	กสทช.	จงึเตรยีมเรยีก	บรษิทั	
อาร์เอส	จ�ากัด	(มหาชน)	มาชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าว	เพราะเหตุการณ์นี้อาจ
ถือได้ว่าทางอาร์เอสไม่ได้ท�าตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับทาง	กสทช.

		 ส่วนทางด้านอาร์เอสเอง	นางพรพรรณ	เตชรุ่งชัยกุล	ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ	ได้โพสต์ช้ีแจงผ่านทางทวิตเตอร์ว่า	หลายท่าน 
ยังคงเข้าใจว่าฟรีทีวีมีแค่	4	ช่อง	แต่ทาง	กสทช.	เพิ่งประมูลทีวีดิจิตอลไปเป็นจ�านวน	24	ช่อง	
	 ตอนนี้ประเทศไทยจึงมีฟรีทีวีทั้งหมด	24	ช่อง	รวมทั้งช่อง	8	ด้วย	ไม่ว่าจะรับชมสัญญาณด้วยระบบไหนก็สามารถชมช่อง	8	ได้ทุกระบบ	ยกเว้น
แต่บ้านหลังนั้นจะไม่มีกล่องรับสัญญาณ

ข่าวจาก www.manager.co.th

ข่าวจาก www.matichon.co.th



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
ส�ำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์ (บส.)

เลขที่ 87 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 5744, 5732

หรือ www.facebook.com/con.rights E-mail : consumerrights.bc.nbtc@gmail.com

http://bcp.nbtc.go.th
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ดูว่าผู้ประกอบการ

รายไหนได้สิทธิรายการใดมา 

แล้วรายการนั้นเป็นรายการ

ที่ผูกขาดแต่กับช่องตัวเอง และไม่

เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายอื่น 

ได้แข่งขันด้วยหรือไม่ ถ้าผิดจากนี้ 

ต้องมีเรียกมาคุยกันหน่อย

ดูแลว่าราคาที่เรียกเก็บจากผู้บริโภคเพื่อให้ได้ดูรายการ

ที่ถือสิทธิอยู่นั้นเป็นธรรม ถูกต้องเหมาะสมแล้วจริงไหม 

และยังต้องดูว่าราคาที่ตั้งนั้นถูกเกินไปจนผู้ประกอบการ

รายอื่นๆ สู้ไม่ได้ ยกธงขาวยอมถอยหรือเปล่า

ดูแลให้ผู้ประกอบการที่ได้ลิขสิทธ์ิ

รายการ ไม่กั๊กให้ช่องตัวเองคนเดียว 

แต่ยังสามารถให้ผู้ประกอบการรายอื่น

สามารถเจรจาขอแบ่งปันเพื่อน�ารายการ

นั้นไปเผยแพร่ในช่องของตัวเองได้อย่าง

ยุติธรรม เหมือนกรณีฟุตบอลโลก 2014 

ที่ผ่านมา

ดูแลให้เกิดการแข่งขันกัน

อย่างเป็นธรรมของเจ้าของธุรกิจ

เผยแพร่ Content โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

หรือทรัพย์สินทางปัญญา และยังดูว่า

ผู้บริโภคได้ดูรายการดีๆ ฟรีๆ 

ได้ทุกช่องที่สามารถท�าได้

หรือเปล่า ไม่ใช่โดนผูกขาดว่า

ต้องมีจานนี้ กล่องนั้นเท่านั้น 

แบบนั้นมันไม่เท่เลย

ดูแลว่าเนื้อหาไหนมีความส�าคัญและโดนใจคนหมู่มากที่สุด 

ถ้าเห็นว่าเนื้อหานี้ ‘ต้องมา’ เดี๋ยว กสทช. จัดให้

ช่วงก่อนฟตุบอลโลกเราคงได้ยินกฎเร่ือง Must Have กนับ่อยเป็นพเิศษ แต่นอกเหนอืจากกฎข้อนีจ้ะบอกว่า 

เราสามารถดูกีฬาที่น่าสนใจได้แบบฟรีๆ 7 ชนิดกีฬาแล้ว กฎข้อนี้คุ้มครอง หรือก�ากับดูแลสิทธิอะไรให้ ใคร

กันบ้าง ?

กฎ  Must Have
ควบคุมดูแลสิทธิของผู้บริโภคและผู้ประกอบการเรื่องใดบ้าง

รา
ยก

ารด
ี ดูฟร ีมจีริงหรอื
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