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การประชมุนานาชาติ 

เรื�อง “การคุ้มครองผู้บริโภคในยคุดิจิตอล”  

วนัที� 3 – 4 เมษายน 2557 โรงแรมดิเอม็เพรส เชียงใหม่ ประเทศไทย 

 

 

 

จดัโดย 

สาํนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มลูนิธิเพื�อผูบ้ริโภค และสหพนัธอ์งคก์รผูบ้ริโภคสากล 
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 ทุกวนันี	ผูบ้รโิภคตอ้งพึ�งพาเครอืข่ายการสื�อสารอย่างอนิเตอรเ์น็ท และการแลกเปลี�ยนแบ่งปนัขอ้มลู

ความรูเ้ป็นสิ�งจาํเป็น ขบวนการคุม้ครองผูบ้รโิภคจงึมบีทบาทสาํคญัในการทาํใหเ้ครอืขา่ยการสื�อสารต่างๆ

เหล่านั 	นเป็นสิ�งที�ผูบ้รโิภคโดยทั �วไปสามารถเขา้ถงึได ้ในราคาที�เหมาะสม มคีณุภาพเชื�อถอืได ้และมคีวาม

ปลอดภยั    

 เพื�อใหผู้บ้รโิภคสามารถไดร้บัประโยชน์สงูสุดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีี�กําลงัเกดิขึ	นอย่าง

รวดเรว็และมคีวามซบัซอ้นขึ	นทุกขณะ สาํนกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และ

กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) มลูนธิเิพื�อผูบ้รโิภค และสหพนัธอ์งคก์รผูบ้รโิภคสากล (Consumers 

International) จงึไดร้ว่มกนัจดัการประชุมนานาชาตเิรื�อง “การคุม้ครองผูบ้รโิภคในยุคดจิติอล” (Consumers in 

the Digital Age) ขึ	นในระหว่างวนัที� 3 – 4 เมษายน 2557 โรงแรมดเิอม็เพรส เชยีงใหม ่ประเทศไทย เพื�อการ

รว่มตดิตามสถานการณ์ปญัหารวมถงึขอ้เสนอเพื�อการคุม้ครองผูบ้รโิภคในกจิการวทิยุ โทรทศัน์ และ

โทรคมนาคม   

 การประชุมครั 	งนี	มผีูเ้ขา้รว่มประชุมจากองคก์รที�ทาํงานดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคกว่า 200 คน จาก 32 

ประเทศ1 ไดแ้ก่ ไทย มาเลเซยี สงิคโปร ์เวยีดนาม อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์จนี ญี�ปุน่ เกาหลใีต ้ออสเตรเลยี 

นิวซแีลนด ์ฟิจ ิอนิเดยี บงัคลาเทศ ปากสีถาน อฟักานิสถาน เนปาล โอมาน อยีปิต ์เยเมน ลเิบยี เลบานอน 

ซาอุดอิาระเบยี ซูดาน ซมิบบัเว อฟัรกิาใต ้อารเ์จนตนิา ชลิ ีสโลเวเนีย องักฤษ สวติเซอรแ์ลนด ์และ

สหรฐัอเมรกิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1
 สหพนัธอ์งคก์รผูบ้รโิภคสากล Consumers International  มสีมาชกิเป็นองค์กรที�ทาํงานดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค 240 องคก์รทั 	งที�

เป็นองค์กรภาครฐัและเอกชนใน 120 ประเทศทั �วโลก  
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การประชุมวนัแรก : 3 เมษายน 2557  
 
พิธีเปิด  
 
กล่าวตอ้นรบัโดย 
นายฐากร ตณัฑสทิธ ิ  เลขาธกิารสาํนกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์  

และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
 
รศ.ดร. จริาพร ลิ	มปานานนท์  ประธานมลูนิธเิพื�อผูบ้รโิภค  
ดาโต๊ะอนิดรานี ทูไรซงิแฮม  หวัหน้าสหพนัธอ์งคก์รผูบ้รโิภคสากลประจาํภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก 

และตะวนัออกกลาง 
 
 
ปาฐกถา 
 
นางสาวอมานดา ลอง  
ผู้อาํนวยการสหพนัธอ์งคก์รผูบ้ริโภคสากล 
 
อมานดา เล่าถงึความเป็นมาของกระบวนการเคลื�อนไหวเพื�อสทิธผิูบ้รโิภค คาํกล่าวของจอหน์ เอฟ เคเนดี	 
เรื�องสทิธผิูบ้รโิภค ที�มขีึ	นในปีเดยีวกบั LINC ตน้แบบของคอมพวิเตอรท์ี�พฒันาขึ	นโดยสถาบนัเทคโนโลยแีห่ง
แมสซาจเูซตต ์(MIT) เธอกล่าวถงึผลกระทบของโลกดจิติอลที�มตี่อชวีติของผูค้นจาํนวนมาก เช่น ปจัจุบนั
จาํนวนผูใ้ชเ้ฟสบุ๊คนั 	นมมีากกว่าจาํนวนประชากรของประเทศอนิเดยี และยํ	าถงึเหตุผลที�ตอ้งรณรงคเ์รื�องการ
พทิกัษส์ทิธแิละเรยีกรอ้งใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อผูบ้รโิภคในยุคดจิติอล  
 
อมานดายํ	าว่าวนันี	พวกเราในฐานะองคก์รผูบ้รโิภค ไมส่ามารถปฏเิสธการดแูลผูบ้รโิภคในประเดน็นี	ได ้

โดยเฉพาะอย่างยิ�งเมื�อผูป้ระกอบการไดก้า้วลํ	านําหน้ารฐับาลต่างๆรวมถงึองคก์รผูบ้รโิภคไปประมาณ  10 – 15 

ปีแลว้ องคก์รผูบ้รโิภคตอ้งมยีุทธวธิทีี�แยบยลในการจดัการกบัเรื�องดงักล่าว การรวมพลงัและการสรา้งศกัยภาพ
ใหผู้บ้รโิภค รวมถงึการกํากบัดแูลกจิการดจิติอล นอกจากนี	การทาํการคา้อเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสิ�งที�กําลงัเกดิขึ	นทั �ว
โลก องคก์รผูบ้รโิภคจงึตอ้งทุ่มเททาํงานกบัเรื�องนี	ใหม้ากขึ	น  
 
ประเดน็ดงักล่าวส่งผลกระทบอย่างมากตอ่สทิธขิองผูบ้รโิภคในการรอ้งเรยีนเพื�อความเป็นธรรม การคุม้ครอง
ผูบ้รโิภคในยุคดจิติอลจงึตอ้งเน้นเรื�องสทิธคิวามเป็นส่วนตวั ความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคล เช่นเดยีวกบั
สทิธใินการเขา้ถงึบรกิารต่างๆ  เราจําเป็นตอ้งใชค้วามกา้วหน้าทางเทคโนโลยใีหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อผูบ้รโิภค 

คนยากไร ้และผูด้อ้ยโอกาส เพื�อเป็นเครื�องมอืในการสรา้งความเขม้แขง็และทําใหเ้กดิความเปลี�ยนแปลงในทาง
ที�ดขี ึ	น 
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นางสาวสภิุญญา กลางณรงค ์
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 
 นางสาวสุภญิญา กลางณรงคก์ล่าวว่าสาํนกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ 
และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ใหค้วามสําคญักบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค และนอกจาการทาํงานใน
ประเทศแลว้ กสทช.ยงัไดทํ้างานรว่มกบัสถาบนัและองคก์รผูบ้รโิภคในระดบัสากลดว้ย เธอยกตวัอย่างว่าโลก
ดจิติอลส่งผลกระทบต่อผูค้นมากน้อยเพยีงใดเมื�อการใชส้ื�อใหม่กลายเป็นสิ�งที�ขาดไม่ไดใ้นชวีติประจาํวนั ดว้ย
เหตุนี	จงึมคีวามจําเป็นตอ้งจดัการกบัประเดน็ดงักล่าวในระดบันานาชาตเิช่นกนั  เธอยํ	าว่าการประชมุนานาชาติ
ครั 	งนี	เป็นโอกาสเป็นโอกาสที�ผูเ้ขา้รว่มจะไดเ้รยีนรูแ้บ่งปนัประสบการณ์ซึ�งกนัและกนั 
 
นางสาวสุภญิญากล่าวว่าการอยู่ในยุคดจิติอลใหไ้ดป้ระโยชน์สงูสุดนั 	น จะตอ้งม ี3 สิ�งตอ่ไปนี	 ไดแ้ก่ 1) ระบบ
โครงสรา้งพื	นฐานที�ด ี 2)  ตลาดเสรทีี�มกีารแขง่ขนัสงู และ 3) การใหบ้รกิารที�ด ี เธอยํ	าว่าการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

จะตอ้งไม่ถกูละเลย และภาคประชาชนกม็บีทบาทสําคญัในการช่วยกระตุน้เตอืนหน่วยงานรฐัเรื�องการคุม้ครอง
ผูบ้รโิภคดว้ย 
 
การเขา้สยูุคดจิติอลนั 	นเปรยีบเสมอืนการมหีน้าต่างบานใหญ่ขึ	นที�สามารถเปิดรบัโอกาสและความทา้ทายได้
มากกว่าเดมิ สิ�งที�ผ่านหน้าต่างเขา้มาอาจมทีั 	งลมเยน็และมลพษิแตเ่ราไมส่ามารถที�จะปิดหน้าต่างได ้เราจงึ
ตอ้งมเีครื�องมอืที�ดใีนการคุม้ครองผูบ้รโิภค กสทช.ทําหน้าที�ออกกฎระเบยีบต่างๆ ในขณะที�องคก์รผูบ้รโิภคกม็ี
บทบาทในการสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัประชาชนและผูบ้รโิภค ในการดาํเนินการใดๆกต็ามของกสทช. จะ
คาํนึงถงึสทิธผิูบ้รโิภคและเสรภีาพในการแสดงออกทางความคดิเสมอ    
 
นางสาวสุภญิญายํ	าว่าสทิธผิูบ้รโิภคคอืสทิธมินุษยชน เป็นสทิธขิองพลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง เธอเรยีกรอ้ง
ใหท้กุฝา่ยรว่มกนัทํางานเพื�อสรา้งโลกดจิติอลที�มสีมดลุระหว่างความเป็นส่วนตวักบัการรกัษาความปลอดภยั   
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การประชมุช่วงที� 1: กิจกรรมในวนัสิทธิผูบ้ริโภคสากลประจาํปี 2014  
 
ดาโตะ๊อินดรานี ทไูรซิงแฮม   หวัหน้าสหพนัธอ์งคก์รผูบ้ริโภคสากลประจาํภมิูภาคเอเชียแปซิฟิกและ
ตะวนัออกกลาง 
 
ดาโต๊ะอนิดรานี กล่าวว่าสหพนัธอ์งคก์รผูบ้รโิภคสากลเริ�มจดังานวนัสทิธผิูบ้รโิภคสากลตั 	งแต่ปี 1962 (พ.ศ. 
2505) เพื�อเป็นการระลกึถงึสุนทรพจน์ของประธานาธบิด ีจอหน์ เอฟ เคเนดี	 เรื�องสทิธผิูบ้รโิภค 8 ประการ โดย
กจิกรรมในปีนี	เป็นการรณรงคเ์รื�องสทิธขิองผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทม์อืถอื จากสถติใินปี 2556 มจีาํนวนผูใ้ชบ้รกิาร
โทรศพัทท์ั �วโลกถงึ 6.8 ลา้นคน ปจัจุบนันวตักรรมดา้นโทรศพัทแ์ละบรกิารโทรคมนาคมทําใหเ้ราไม่ไดใ้ช้
โทรศพัทเ์พื�อการโทรและส่งขอ้ความเท่านั 	น โทรศพัทม์อืถอืไม่ต่างอะไรกบัเครื�องคอมพวิเตอรม์อืถอื และดว้ย
บรกิารที�มาพรอ้มกบัโทรศพัทม์อืถอืที�เพิ�มขึ	นตลอดเวลา บรกิารโทรคมนาคมจงึเป็นบรกิารที�ถกูรอ้งเรยีนมาก
ที�สุดในหลายๆประเทศ  
 
ในการรณรงคค์ร ั 	งนี	 สหพนัธอ์งคก์รผูบ้รโิภคสากลไดเ้สนอ 5 ประเดน็หลกัที�ผูป้ระกอบการและองคก์รกํากบัดแูล
ควรใหค้วามสนใจ ไดแ้ก่  1. สญัญาที�เป็นธรรม ชดัเจน สมบรูณ์ และเขา้ใจงา่ย  2. บรกิารที�มปีระสทิธภิาพคุม้
คา่เงนิ (ไม่มกีรณสีญัญาณไม่ด ีหรอืสายหลุด เป็นตน้)  3. ใบแจง้หนี	ที�มกีารแสดงการคดิคา่บรกิารอย่างโปร่งใส 

และเป็นธรรม  4. สทิธขิองผูบ้รโิภคในขอ้มลูของตนเอง และ 5. การแกไ้ขเรื�องรอ้งเรยีนของผูบ้รโิภค 
 
กจิกรรมในวนัสทิธผิูบ้รโิภคสากล (15 มนีาคม) ของสมาชกิสหพนัธฯ์ ในปีนี	มหีลายรปูแบบ เช่น การทาํวจิยัโดย
เครอืขา่ยผูบ้รโิภคดา้นการสื�อสารของออสเตรเลยี (ACCAN) รว่มกบันิตยสารเพื�อผูบ้รโิภค CHOICE ที�พบว่ามี
ผูบ้รโิภคมากกว่าครึ�งที�ใชโ้ทรหรอืส่งขอ้ความไมถ่งึมลูคา่ของแพค็เกจที�ตนเองจ่ายเหมาในแตล่ะเดอืน หรอืการ
สรา้งความรว่มมอืกบัผูป้ระกอบการใหม้บีรกิารจาํกดัค่าใชจ่้ายและแจง้เตอืนสาํหรบัผูใ้ชบ้รกิารโรมมิ�งใน
ต่างประเทศเพื�อป้องกนัปญัหา “บลิชอ็ค” ของประเทศไทย เป็นตน้  
 
สหพนัธอ์งคก์รผูบ้รโิภคสากลและองคก์รสมาชกิไดร้่างขอ้เรยีกรอ้งของผูบ้รโิภคเพื�อบรกิารโทรศพัทม์อืถอืที�เป็น
ธรรมและไดเ้สนอต่อสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ซึ�งเป็นฟอรั �มของผูก้ํากบัดแูลและ
ผูป้ระกอบการโทรคมนาคมจากประเทศต่างๆทั �วโลก  
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นางสาวสารี ออ๋งสมหวงั  มลูนิธิเพื�อผู้บริโภค ประเทศไทย 
 

ธุรกจิโทรคมนาคมในประเทศไทยเผชญิกบัความทา้ทายมากขึ	นทุกขณะ เมื�อจํานวนผูใ้ชบ้รกิาร
อนิเตอรเ์น็ทเพิ�มขึ	นอย่างต่อเนื�องในช่วงสองสามปีที�ผ่านมา เรื�องรอ้งเรยีน10 อนัดบัแรกที�เกี�ยวขอ้งกบับรกิาร
โทรคมนาคมไดแ้ก่ 1. มาตรฐานบรกิาร 2. วนัหมดอายุการใชง้าน 3. ขอ้ผดิพลาดในใบเรยีกเกบ็ค่าบรกิาร 4. 
บรกิารเสรมิที�ผูบ้รโิภคไม่ไดส้มคัรรบั 5. คุณภาพบรกิาร 6. การปฏเิสธการขอยกเลกิสญัญา 7. การใหข้อ้มลูที�
ไมค่รบถว้นแก่ผูบ้รโิภค 8. การรกัษาขอ้มลูและความเป็นส่วนตวั 9. การคดิคา่บรกิารโทรศพัทแ์พงเกนิกําหนด 
10. การไมค่นืเงนิคงเหลอืในระบบหลงัผูบ้รโิภคขอยกเลกิบรกิาร 
 
นางสาวสารยีกตวัอยา่งความทา้ทายที�ยงัรอการแกไ้ข เช่น บรกิารคงสทิธเิลขหมายเมื�อผูบ้รโิภคเปลี�ยนไปใช้
บรกิารกบัผูป้ระกอบการรายอื�น  การตั 	งเสาสญัญาณโดยไม่ไดข้ออนุญาตและไม่มกีารทําความเขา้ใจกบัผูอ้ยู่
อาศยัในพื	นที�รอบๆ การคดิค่าบรกิารในราคาเกนิกว่าที�กฎหมายกําหนดที� 99 สตางคต์่อนาท ีนอกจากนี	 
ผูป้ระกอบการยงัเลอืกที�จะฟ้องศาลใหย้กเลกิประกาศของ กสทช. อนัเป็นประโยชน์ต่อผูบ้รโิภคอกีดว้ย  
 
ดา้นผูบ้รโิภคยงัคงขาดความรูเ้รื�องสทิธ ิไม่ไดร้บัความสะดวกในการรอ้งเรยีน และขาดทางเลอืกที�หลากหลาย
จากการมผีูป้ระกอบการเพยีงไม่กี�เจา้  องคก์รผูบ้รโิภคจงึขอเรยีกรอ้งใหม้กีารคุม้ครองผูบ้รโิภคที�เขม้แขง็ขึ	น 
และขอใหผู้ม้สี่วนไดส้ว่นเสยีทุกฝา่ยในธุรกจิโทรคมนาคมจะรว่มมอืกนัแกป้ญัหาดงักล่าว 
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การประชมุช่วงที� 2: “กู้สิทธิ พิชิตโทร” ปัญหาและกิจกรรมรณรงค ์  
ดาํเนินรายการโดย ดร.ไพบูลย ์ช่วงทอง สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
 
ปลดลอ็คโทรศพัทม์ือถอื  

เดวิด ฮวาทาโด  สหพนัธผ์ูบ้ริโภคและผู้ใช้ Confederation of Consumers and Users (CECU) ประเทศ
เสปน (ผ่านวิดีโอ) 

เดวดินําเสนอการรณรงคท์ี�ทํารว่มกบัสหพนัธอ์งคผ์ูบ้รโิภคสากล เพื�อเรยีกรอ้งใหผู้ป้ระกอบการยกเลกิ
การละเมดิสทิธผิูบ้รโิภคดว้ยการใชเ้ทคโนโลย ี“ลอ็ค” โทรศพัทม์อืถอืของพวกเขา  ซึ�งเป็นปญัหาที�ผูบ้รโิภคใน
สเปนและในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปตอ้งเผชญิ ถา้ตอ้งการยา้ยค่ายก่อนหมดสญัญาที�ทาํไวก้บัผูป้ระกอบการ 
ผูบ้รโิภคจะตอ้งไดร้บัโคด้จากผูป้ระกอบการเพื�อปลดลอ็คโทรศพัทข์องตวัเองก่อน จงึจะสามารถใชบ้รกิารของ
ผูป้ระกอบการรายใหม่ได ้ความล่าชา้ในการดําเนินงานดงักล่าวทําให้ผูบ้รโิภคจาํนวนไม่น้อยหนัไปพึ�งบรกิาร
ปลดลอ็คโดยยอมออกคา่ใชจ้่ายเอง (ระหว่าง 2 ถงึ 12 ยโูร)  

  
ปญัหาดง้กล่าวเกดิขึ	นในหลายๆประเทศในยุโรปและอเมรกิาใต ้หลายประเทศออกกฎหมายหา้มการกระทํา
ดงักล่าว บางประเทศยงัปล่อยใหเ้ป็นไปตามที�ผูป้ระกอบการเหน็สมควร และอกีหลายประเทศไมม่กีารพดูถงึ
ประเดน็นี	เลย ในสเปนนั 	นมผีูป้ระกอบการบางเจา้ยนิยอมทําตามขอ้เรยีกรอ้งขององคก์รผูบ้รโิภคในขณะที�บาง
เจา้เลอืกที�จะเพิ�มคา่ใชจ้่ายในการปลดลอ็ค  CECU จงึไดร้ว่มกบัสหพนัธอ์งคก์รผูบ้รโิภคสากล ทาํการสาํรวจ
ปญัหาที�เกดิขึ	นเมื�อตอ้งการจะปลดลอ็คโทรศพัทต์วัเองเพื�อทาํขอ้เสนอ และรณรงคใ์หค้วามรูก้บัผูบ้รโิภคเรื�อง
สทิธใินการปลดลอ็คมอืถอืของตนเองโดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิดว้ย 

 
บริการโทรข้ามแดนอตัโนมติั & แอพพลิเคชั �นเพื�อผู้ใช้บริการมือถือ 
อนูา ลอวเ์รนซ ์ เครือข่ายผู้บริโภคด้านการสื�อสารของออสเตรเลีย (ACCAN) 
 

อูนากล่าวว่างานของ ACCAN คอืการรณรงคเ์พื�อใหผู้บ้รโิภคไดร้บัผลติภณัฑแ์ละบรกิารโทรคมนาคม
ในราคาที�ทุกคนเขา้ถงึได ้และการรณรงคเ์รื�องล่าสุดคอืเรื�องบรกิารโทรขา้มแดนอตัโนมตั ิซึ�งถอืเป็นเรื�องที�
สาํคญัและจาํเป็นมากสาํหรบัผูบ้รโิภคชาวออสเตรเลยี อูนาอา้งถงึงานวจิยัโดย OECD ที�พบว่าผูบ้รโิภคส่วน
ใหญ่ตอ้งการใชเ้ลขหมายของตวัเองแมจ้ะเดนิทางไปต่างประเทศ แต่ ณ ปจัจุบนัการกระทาํดงักล่าวเป็นสิ�งที�มี
คา่ใชจ้่ายสงูมาก โดยเฉพาะอย่างยิ�งเมื�อเทยีบกบัการซื	อเลขหมายใหม่ในประเทศปลายทาง เธอยํ	าว่าบรกิาร
โรมมิ�ง เป็นปญัหาระดบัโลก เพราะผูใ้หบ้รกิารเป็นบรษิทัต่างชาต ิจงึตอ้งมกีารทํางานร่วมกนัในระดบันานาชาติ
ใหก้ารคดิค่าบรกิารดงักล่าวเป็นธรรมต่อผูบ้รโิภคมากขึ	น  
 
ACCAN ใหค้วามรูก้บัผูบ้รโิภคและพยายามทํางานร่วมกบัสื�อ มกีารส่งขอ้ความสั 	นเพื�อเตอืนผูบ้รโิภค และ
เรยีกรอ้งใหห้น่วยงานกํากบัดแูลเขา้มาตรวจสอบเรื�องคา่ใชจ้่ายในการโทรขา้มประเทศ  
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นอกจากนี	 ACCAN ยงัมแีอพพลเิคชั �นสาํหรบัผูใ้ชบ้รกิารมอืถอืเพื�อใหค้าํแนะนําและเกรด็ความรูใ้นการใช้
บรกิารต่างๆที�มากบัโทรศพัทม์อืถอื นอกจากนี	ยงัใหข้อ้มลูเรื�องการรอ้งเรยีนเพื�อใหเ้กดิการชดเชยเยยีวยาดว้ย 
ปจัจุบนัแอพฯดงักล่าวมยีอดดาวน์โหลดแลว้ 15,000 ครั 	ง 
 
 
การเอาเปรียบผูบ้ริโภคของธรุกิจโทรคมนาคมในประเทศมาลี  
ซาลิมาตา ดีอารา  ASCOMA Mali ประเทศมาลี  (นําเสนอแทนโดย โรบิน ซิมป์สนั สหพนัธอ์งคก์ร
ผู้บริโภคสากล)  
  

มาลมีปีระชากร 14.5 ล้านคน มผีูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที� 10 ลา้นคน และเนื�องจากมผีูใ้หบ้รกิาร
โทรศพัทเ์พยีง 2 รายเท่านั 	นขณะที�จํานวนผูใ้ชบ้รกิารเพิ�มขึ	นอย่างรวดเรว็ ผูบ้รโิภคประสบปญัหามากมายที�ทํา
ใหไ้ม่สามารถไดร้บัประโยชน์อย่างเตม็ที�สมกบัเงนิที�จ่ายไป  
 

ASCOMA Mali และสหพนัธ์องค์กรผู้บรโิภคสากลสํารวจและวิเคราะห์ปญัหาที�ผู้บรโิภคประสบเพื�อทํา
ขอ้เสนอต่อรฐับาล โดยเกบ็ขอ้มลูจากผูบ้รโิภคใน 6 เขตของเมอืงบามาโค ปญัหาหลกัๆของผูบ้รโิภคไดแ้ก่  1. 
การกําหนดราคาที�ไม่เป็นธรรม 2. การจํากดัเวลาสําหรบับรกิารจ่ายล่วงหน้า 3. ขอ้จํากดัในการโทร และ 4. 
โครงขา่ยไม่เพยีงพอต่อการรองรบัจาํนวนผูใ้ช ้นอกจากนี	โครงข่ายของผูใ้หบ้รกิารโทรศพัท ์2 รายดงักล่าวไม่มี
การเชื�อมต่อกนั ผูบ้รโิภคจงึมค่ีาใชจ้่ายเพิ�มขึ	นจากการซื	อบรกิารของทั 	งสองเครอืข่ายเพื�อใหส้ามารถใชบ้รกิาร
ไดค้รอบคลุมทุกพื	นที�   
 
เหน็ไดช้ดัว่าบรกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที�เป็นสิ�งจาํเป็นอย่างยิ�งต่อผูบ้รโิภคชาวมาล ีเพราะช่วยให้ชวีติสะดวกสบาย
ขึ	นเมื�อเทยีบกบัการตอ้งต่อควิใชโ้ทรศพัทพ์ื	นฐานอย่างเมื�อก่อน ASCOMA Mali จงึเรยีกรอ้งใหม้กีารปรบัปรงุ
คณุภาพบรกิาร และการคดิค่าบรกิารที�ทุกคนสามารถเขา้ถงึได ้นอกจากนี	ยงัเรยีกรอ้งองคก์รกํากบัดูแลเขา้มา
จดัการกบัปญัหาของผูบ้รโิภค และส่งเสรมิใหม้ผีูป้ระกอบการรายใหม่เพิ�มขึ	นเพื�อเพิ�มการแขง่ขนัดว้ย 
  
ปัญหาเรื�องมือถอืของผูบ้ริโภคในอินโดนีเซีย 
อบัดุล รอห์มาน  มูลนิธิผู้บริโภคแห่งยอคยากาต้า  Yogyakarta Consumer Foundation ประเทศ
อินโดนีเซีย 
         

อบัดลุกล่าวว่า มลูนิธผิูบ้รโิภคแห่งยอคยากาตา้เป็นองคก์รที�ทาํงานในระดบัชุมชน โครงการที�ทาํ
รว่มกบัสหพนัธอ์งคก์รผูบ้รโิภคสากลในประเดน็การพทิกัษ์สทิธขิองผูบ้รโิภคในยุคดจิติอลนั 	น เน้นการจดั
ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารดา้นสทิธใิหก้บัคนรุน่ใหม่ที�ถอืว่าเป็นตวัแทนที�สามารถสรา้งความเปลี�ยนแปลงไดใ้น
อนาคต  โดยการคดัเลอืกผูเ้ขา้รว่มโครงการที�อยู่ในวยัหนุ่มสาว ที�มบีลอ็กเป็นของตวัเอง และมคีวามคุน้เคยกบั
เทคโนโลยสีมยัใหม่ และสรา้งความเขม้แขง็ใหค้นกลุ่มนี	สามารถรบัมอืกบัการเอารดัเอาเปรยีบจากธุรกจิ
โทรคมนาคมได ้
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อบัดลุกล่าวเพิ�มเตมิว่ามลูนิธผิูบ้รโิภคแห่งยอรค์ยากาตา้มกีารทาํงานทั 	งกบัผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบการพรอ้มๆ
กนั นอกจากนี	ยงัเปิดโอกาสใหส้ื�อมวลชนเขา้มามบีทบาทในการรว่มเผยแพรข่อ้มลูต่างๆ และยงัม ีกจิกรรม
รณรงคท์างอนิเตอรเ์น็ทที�ใหค้วามรูก้บัผูบ้รโิภค “Konspirasi” ดว้ย  
 
บริการที�ไม่ได้ร้องขอ – ข้อความสั aน 
บอสชนั โอคอรน์  สมาคมผูบ้ริโภคสโลวาเนีย Slovenian Consumers Association   
 

บอสชนัเล่าว่าปญัหาที�ผูบ้รโิภคสโลวาเนียประสบมากว่า 10 ปีแลว้คอืการไดร้บัขอ้ความสั 	นจาก
ผูป้ระกอบการที�ทาํใหผู้บ้รโิภคตอ้งเสยีคา่บรกิารที�ตนเองไมไ่ดต้ ั 	งใจสมคัร บางกรณีผูบ้รโิภคเขา้ใจว่าเป็นบรกิาร
ที�ไม่มคี่าใชจ้่าย บางกรณีผูบ้รโิภคกรอกหมายเลขโทรศพัทต์วัเองเพื�อแลกกบัคปูองส่วนลดหรอืตวัอย่าง
ผลติภณัฑ ์แต่มาพบภายหลงัว่าตนเองไดส้มคัรบรกิารรบัขอ้ความสั 	นไปแลว้เป็นตน้ และกลุ่มคนที�ไดร้บั
ผลกระทบจากปญัหานี	มากที�สุดไดแ้ก่เดก็และผูส้งูอายุ  
 
สมาคมฯและสหพนัธฯ์จงึรเิริ�มโครงการสรา้งการรบัรูใ้นประเดน็ดงักล่าวร่วมกบัผูป้ระกอบการ หน่วยงานกํากบั
ดแูล และองคก์รพฒันาเอกชนเพื�อหยุดการเอาเปรยีบผูบ้รโิภค โดยเรยีกรอ้งใหส้ญัญามคีวามโปรง่ใสและ
ชดัเจน ผูบ้รโิภคมทีางเลอืกว่าจะรบัหรอืไม่รบับรกิารเสรมิ และถา้ตอ้งการรบักจ็ะตอ้งมกีารแสดงเจตนาอย่างชดั
แจง้เท่านั 	น นอกจากนี	ยงัเรยีกรอ้งใหย้กเลกิมคีา่บรกิารแอบแฝงซึ�งรวมถงึค่าบรกิารที�ถกูเรยีกเกบ็จากผู้
ใหบ้รกิารเสรมิดว้ย บอสชนัยงัไดก้ล่าวถงึกรณทีี�ศาลตดัสนิว่าผูป้ระกอบการไม่มสีทิธติ่ออายุบรกิารโดย
อตัโนมตั ิใหก้บัผูบ้รโิภคได ้
 

การรณรงคเ์พื�อสิทธิผู้ใช้โทรศพัทใ์นซูดาน 
นัสเรลดิน อิบราฮิม ชลูกามิ อบัดาลา  สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคแห่งซดูาน (Sudanese Consumer 
Protection Society)   

สมาคมคุม้ครองผูบ้รโิภคแห่งซูดานไดจ้ดังานสปัดาหส์ทิธผิูบ้รโิภคสากลขึ	นในเดอืนมนีาคมที�ผ่านมา 
โดยดงึเอาหน่วยงานภาครฐัอย่างกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละโทรคมนาคมและบรษิทัโทรคมนาคมแหง่ชาตเิขา้
มารว่มดว้ย หนึ�งในความสาํเรจ็ไดแ้ก่การที� บรษิทัโทรคมนาคมแหง่ชาตไิดต้ ั 	งคณะกรรมการเพื�อการคุม้ครอง
สทิธใินการใชโ้ทรศพัทม์อืถอืโดยมสีมาคมฯเป็นหนึ�งในคณะกรรมการ และสมาคมฯยงัไดเ้ป็นกรรมการพจิารณา
เรื�องรอ้งเรยีนจากผูบ้รโิภคดว้ย  
นอกจากนี	สมาคมไดนํ้าเสนอต่อคณะกรรมการชะรอีะฮ ์ ซึ�งใหค้าํวนิิจฉยัว่าการคดิค่าบรกิารโทรศพัทน์ั 	นควร
เปลี�ยนจากการคดิเป็นนาทมีาเป็นวนิาทดีว้ย 
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บริการด้านโทรคมนาคมและสิทธิผู้บริโภคในเกาหลี  

คิม ใจ ออค  องคก์รผู้บริโภคเกาหลี (Consumers Korea) 

คมิกล่าวว่าเกาหลใีตม้ผีูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที�กว่า 37 ลา้นคน และมอีตัราการเปลี�ยน

เครื�องโทรศพัทส์งูที�สุดในโลกถงึรอ้ยละ 67.8 (สถติปีิ 2012) จงึทาํใหเ้กาหลตีอ้งทบทวนโครงสรา้งการขาย

โทรศพัทเ์คลื�อนที� และเรื�องดงักล่าวกําลงัอยู่ในการพจิารณาของสภาฯ และที�สาํคญัผูบ้รโิภคชาวเกาหลกีย็งัพบ

กบัปญัหาจากการใชบ้รกิารโทรศพัทม์อืถอืเช่นกนั   

 
เนื�องในโอกาสวนัสทิธผิูบ้รโิภคสากล องคก์รผูบ้รโิภค 10 องคก์รในเกาหลไีดร้วบรวมปญัหาบรกิารไม่เป็นธรรม
จากผูป้ระกอบการโทรคมนาคมไว้ดงันี	 1. สญัญาการใช้บรกิารมขี้อมูลไม่ครบถ้วน 2. การใช้คําที�ทําให้เกิด
ความสบัสน 3. สญัญาคลุมเครอื และ 4. บรษิทันําขอ้มูลส่วนบุคคลไปเปิดเผยตอ่บุคคลอื�น 
 

องคก์รผูบ้รโิภคจงึเรยีกรอ้งใหม้สีญัญาที�เป็นธรรมและโปร่งใส ระบบการคดิค่าบรกิารที�เป็นธรรมมากขึ	น เพราะ

ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่โทรออกหรอืใชอ้นิเตอรเ์น็ทน้อยกว่าที�จ่ายเหมา ค่าบรกิารที�ถกูลง การใหข้อ้มลูกบัผูบ้รโิภค

มากขึ	น การจดัการกบัการโฆษณาหลอกลวงของผูป้ระกอบการ และการรกัษาความเป็นส่วนตวัและขอ้มลูสว่น

บุคคล เป็นตน้ 

 

คาํถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อสงัเกต จากผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

• ไดม้กีารคดิถงึบรกิารอื�นๆ เชน่สไกป์ เพื�อช่วยลดคา่บรกิารโทรขา้มประเทศหรอืไม่ 

ถงึแมส้ไกป์จะเป็นบรกิารที�ไม่มค่ีาใชจ้่ายแต่ผูบ้รโิภคยงัตอ้งจ่ายเงนิในการซื	อบรกิารรบัส่งขอ้มูล (data 

service) ก่อนจงึจะสามารถใชส้ไกป์ได ้  

• มขีอ้เสนอว่า กรณีที�มกีารหา้มใชบ้รกิารอย่างสไกป์ หน่วยงานที�กํากบัดแูลตอ้งตดิตามทบทวนเรื�องนี	

อย่างใกลช้ดิเพื�อประโยชน์ของผูบ้รโิภค 

• มขีอ้เสนอใหส้หพนัธอ์งคก์รผูบ้รโิภคสากลรา่งสทิธขิองผูบ้รโิภคที�ใชบ้รกิารโทรศพัทม์อืถอืขึ	น โดยทั 	ง

สหพนัธอ์งคก์รผูบ้รโิภคสากล กสทช. และมลูนิธเิพื�อผูบ้รโิภคควรเป็นผูร้เิริ�มการทําแผนการดาํเนินงาน

ที�ชดัเจนในการรณรงคเ์รื�องดงักล่าว 

• การเคลื�อนไหวรว่มกนัในระดบัโลกจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศเลก็ๆและประเทศกําลงัพฒันา 
• มขีอ้สงัเกตว่าผูบ้รโิภคแมจ้ะอยู่ในที�ๆ ต่างกนั แต่เราเผชญิปญัหากบับรกิารโทรคมนาคมเหมอืนกนั 
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การประชมุช่วงที� 3:  ข้อตกลง TPP (Trans-Pacific Partnership Agreement):  การคุ้มครองผู้บริโภคใน
ประเดน็กฎหมายลิขสิทธิlและเนืaอหา 
 
ดาํเนินรายการโดย กรรณิการ ์กิจติเวชกลุ  ผู้ประสานงานกลุ่ม FTA Watch 
 

ผู้บริโภคและข้อตกลง TPP ในชิลี 
พาบโล รอดริเกซ  สมาคมเยาวชนเพื�อผู้บริโภคและการบริโภค Youth Association of Consumers and 
Consuming  (FOJUCC) ประเทศชิลี 
 

พาบโลกล่าวว่าองคก์รของเขาก่อตั 	งขึ	นเพื�อใหค้นหนุ่มสาวหนัมาใหค้วามสนใจกบัการทําขอ้ตกลง
การคา้เสรแีละผลกระทบของมนั FOJUCC เน้นการทาํงานเพื�อใหก้ารศกึษาแก่ผูบ้รโิภค การทาํวจิยัเพื�อ
แกป้ญัหา และการส่งเสรมิการบรโิภคอย่างยั �งยนื 

 
สาํหรบัชลิแีลว้การทาํขอ้ตกลง TPP ถอืเป็นการสบืทอดหรอือาจเรยีกไดว้่าเป็นการกลายพนัธุข์องขอ้ตกลงที�
เรยีกกนัว่า P4  เขามองว่าขอ้ตกลง TPP นั 	นเป็นสิ�งที�ละเมดิสทิธผิูบ้รโิภคต่อการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารแต่แรก 
เพราะการเจรจานั 	นทาํกนัอย่างลบัๆโดยไมเ่ปิดโอกาสใหต้วัแทนผูบ้รโิภคไดร้บัรูแ้ละรว่มแสดงความคดิเหน็   
และเนื	อหาส่วนใหญ่ของขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นอนัตรายต่อเสรภีาพในการเลอืก การเขา้ถงึยารกัษาโรค การ
เขา้ถงึขอ้มลูต่างๆ และสทิธขิองผูบ้รโิภคในยุคดจิติอล (เช่นการหา้มนําเขา้ซอ้นและการควบคมุเนื	อหาออนไลน์)  
 
ปจัจุบนัมเีครอืขา่ยมากมายที�ใหค้วามรูก้บัผูบ้รโิภคถงึผลเสยีของขอ้ตกลง TPP ที�มตีอ่ผูบ้รโิภคและตอ่
ประชาชนโดยรวม ยกตวัอย่างเชน่ องคก์ร Citizen Movement TPP Abierto ACCESO.COM-SUMO เป็น
ตน้ นอกจากนี	ยงัมอีกีหลายองคก์รในชลิ ีเมก็ซโิก และเปร ูที�เรยีกรอ้งใหก้ารทาํขอ้ตกลงเหล่านี	คาํนึงถงึการ
เคารพสทิธพิื	นฐานของพลเมอืงดว้ย  
  
  

ความกงัวลของผู้บริโภคเรื�องขอ้ตกลง TPP 
ยาซูอากิ ยามาอรุะ  สหภาพผู้บริโภคแห่งญี�ปุ่ น Consumers Union of Japan  
  

ยาซูอาก ิกล่าวว่าที�ผา่นมาผูบ้รโิภคไดแ้สดงความกงัวลตอ่การทําขอ้ตกลง TPP มาโดยตลอด เพราะ
ขอ้ตกลงหลายเรื�องไมเ่ป็นผลดต่ีอประเทศญี�ปุน่ เช่น ญี�ปุน่ไดร้บัผลกระทบในเรื�องอธปิไตยทางอาหาร ความ
มั �นคงในการจา้งงาน การทาํลายสิ�งแวดลอ้ม การพึ�งพาสนิคา้นําเขา้จากประเทศอื�น รวมไปถงึการขยายเวลาใน
การคุม้ครองงานอนัมลีขิสทิธิ uและการเพิ�มโทษปรบัผูท้ี�ละเมดิลขิสทิธิ uดว้ย  
 
เนื�องจากการเจรจาเรื�องนี	ทําอย่างลบัๆ จงึถอืเป็นอหีนึ�งความทา้ทายต่อผูบ้รโิภค การทาํขอ้ตกลงเหล่านี	ควร
ช่วยสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัผูบ้รโิภค แตเ่ขาเหน็ว่ามนักําลงัลดทอนสทิธขิองผูบ้รโิภคลง 
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สิ�งที�คนญี�ปุน่ตอ้งการคอืฉลากอาหารที�ดขีึ	น กฎระเบยีบดา้นความปลอดภยัทางอาหารที�เขม้งวดขึ	นเพื�อลดการ
ใชส้ารปรงุแต่งในอาหาร สารเคมกีารเกษตร และสิ�งมชีวีติที�ผา่นการดดัแปรพนัธุกรรม  
สิทธิผูบ้ริโภคคือสิทธิพลเมอืง 
อาทิตย ์สริุยะวงศก์ลุ  เครือข่ายพลเมืองเน็ต ประเทศไทย 
 

อาทติยใ์หค้วามเหน็ว่าขอ้ตกลง TPP นั 	นมคีวามหมายเกนิกว่าแคเ่รื�องของทรพัยส์นิทางปญัญา ในนั 	น
มเีรื�องของการลงทุนซึ�งมเีนื	อหาที�ส่งผลกระทบต่อเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็และสทิธเิรื�องความเป็น
ส่วนตวัอยู่ดว้ย   ในโลกดจิติอลนั 	นเราใชช้วีติบนอนิเตอรเ์น็ท และมคีวามเป็นไปไดอ้ย่างยิ�งที�ชวีติของเราจะถูก
ควบคมุโดยกฎหมายดา้นการคา้ ปจัจุบนัผูท้ี�มขีอ้มลูส่วนตวัของเรามากที�สุดคอืบรษิทัเอกชน จากเดมิที�รฐัเป็นผู้
ถอืครองขอ้มลูของเราเพื�อการจดัสรรบรกิารต่างๆ  
 
อาทติยก์ล่าวว่าถา้เปรยีบอนิเตอรเ์น็ทเป็นเมอืง มนัคอืเมอืงที�ไมม่ทีางเดนิ ไมม่พีื	นที�สาธารณะ เพราะเซริฟ์เวอร์
ต่างๆกเ็ป็นของบรษิทัทั 	งสิ	น ขณะนี	ใครเป็นเจา้ของพื	นที�บนอนิเตอรเ์น็ทกเ็ป็นเจ้าของขอ้มลูไปดว้ย สิ�งที�น่ากลวั
คอืขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่างประเทศอย่าง TPP นั 	นสามารถมอีํานาจเหนือกฎหมายของแต่ละประเทศและนี�
คอืเรื�องที�รา้ยแรงที�เราทุกคนควรใหค้วามสนใจ ที�สาํคญัผลกระทบจะไม่จาํกดัเฉพาะผูบ้รโิภคในประเทศที�เป็น
สมาชกิเท่านั 	น การทําลงนามในขอ้ตกลงของประเทศใดประเทศหนึ�งย่อมมผีลต่ออกีหลายประเทศทั �วโลกที�
ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิดว้ย 
 
สทิธขิองผูบ้รโิภคคอืสทิธพิลเมอืง สทิธทิางการเมอืง และสทิธิมนุษยชน ในเวลาเดยีวกนั เมื�อการละเมดิสทิธิ

เกดิขึ	นขา้มแดน สทิธผิูบ้รโิภคจงึควรไดร้บัการคุม้ครองขา้มแดนเช่นกนั  

  

การปฏิรปูกฎหมายลิขสิทธิl เพื�อผู้บริโภค 
ชอน ไมเคิล ฟลินน์  มหาวิทยาลยัอเมริกนั (American University) ประเทศสหรฐัอเมริกา 
 

การเปลี�ยนแปลงที�เกดิขึ	นในชว่ง 25 ปีที�ผ่านมา ทาํใหก้ารเจรจาทําขอ้ตกลงทางการคา้เกี�ยวขอ้งกบั
เรื�องที�นอกเหนือไปจากเรื�องการคา้ระหว่างประเทศมากขึ	น ชอนกล่าวว่ารอ้ยละ 80 ของเนื	อหาในขอ้ตกลง 
TPP เป็นเรื�องที�เกี�ยวกบัการเพิ�มผลกําไรของบรษิทั และสิ�งนี	มอีาจส่งผลกระทบต่อความเป็นประชาธปิไตยใน
ที�สุด TPP มุ่งจะครอบงาํกฎหมายของแต่ละประเทศและอาจส่งผลกระทบถงึต่อประเทศที�ไมไ่ดร้ว่มลงนามดว้ย 
 
ที�ผา่นมาขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ีFTA ตอ้งประสบความลม้เหลว เพราะมผีูค้นจาํนวนมากออกมาคดัคา้น มนัจงึ
กลบัมาเกดิใหม่ในรปูแบบของ TPP ที�เพิ�มความลกึลบัซบัซอ้นในการเจรจามากขึ	น แต่อยา่งไรกต็ามเขาเสนอ
ว่าองคก์รผูบ้รโิภคตอ้งหาทางเขา้ร่วมโต๊ะเจรจาใหไ้ด ้ อกีปญัหาที�อาจเกดิขึ	นคอืการผกูขาด ชอนยกตวัอย่าง
เรื�องสทิธบิตัรที�มผีลตอ่ราคายาและการอา้งเรื�องการละเมดิลขิสทิธิ u โดยไม่คาํนึงว่าสาเหตุที�แทจ้รงิที�ผูค้นหนัไป
พึ�งสนิคา้ละเมดิลขิสทิธิ uนั 	นเป็นเพราะการตั 	งราคาที�ไมค่าํนึงถงึรายไดข้องคนในประเทศนั 	นๆนั �นเอง  
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เขายงัพดูถงึกรณีขอ้กฎหมายและขอ้ยกเวน้ของหลายประเทศที�ยงัไม่ทนัสมยัเทา่ทนัยุคดจิติอล และเสนอว่า
ควรมกีารปรบัปรุงขอ้กฎหมายดงักล่าวใหก้วา้งขึ	น ทํานองเดยีวกบักฎหมายเรื�องการใชท้ี�เป็นธรรมของสหรฐัฯ 
 

คาํถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อสงัเกต จากผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

• มกีารตั 	งขอ้สงัเกตว่าปญัหามกัเกดิขึ	นเพราะหน่วยงานกาํกบัดแูลเขา้ไปจดัการกบัธุรกจิโทรคมนาคม
โดยยงัไม่มขีอ้มลูจากผูบ้รโิภคมากเท่าที�ควร   

• มคีวามวติกกงัวลจากผูร้ว่มประชมุเรื�องผลกระทบที�การเจรจาการคา้เสรตีอ่ผูบ้รโิภค และมกีารตั 	ง
คาํถามว่าแต่ละประเทศที�เขา้รว่มการเจรจามกีารเตรยีมตวัในเรื�องนี	อย่างไร    
 
วทิยากรบนเวทแีลกเปลี�ยนว่าการเตรยีมตวัก่อนการคา้เสรนีั 	นมน้ีอยมาก หรอืไมก่ไ็ม่เกดิขึ	นเลยใน
กรณีของสนิคา้ที�ประเทศดงักล่าวไมม่คีวามเขม้แขง็ เช่นสนิคา้เกษตร หรอืสนิคา้ที�ประเทศอื�นๆ
สามารถผลติไดด้ว้ยตน้ทุนที�ถูกกว่า ทั 	งนี	เพราะการเจรจาดงักล่าวเป็นไปเพื�อผลประโยชน์ของกลุ่ม
ธุรกจิที�ตอ้งการจะเขา้ไปลงทุนเพื�อแสวงหากําไรในประเทศนั 	นๆ  และการเรยีกรอ้งใหร้ฐับาลเปิดเผย 
หรอืสื�อสารกบัประชาชนเรื�องกระบวนการหรอืสิ�งที�ตกลงกนัในการเจรจาดงักล่าวจงึเป็นสิ�งที�ทาํไดย้าก    
 

• กฎหมายของแต่ละประเทศต้องไดร้บัความเคารพ และเราไม่ควรจะยอมใหข้อ้ตกลงระหว่างประเทศมา
แกไ้ขเปลี�ยนแปลงกฎเหล่านั 	นได ้ 
 

• ประเดน็เรื�องขอ้ตกลง TPP เป็นศกึใหญ่ มเีรื�องทรพัยส์นิทางปญัญาที�ส่งผลกระทบต่อสทิธใินชวีติ
ดจิติอลของเรา และขอ้ตกลงนี	ไม่มอีะไร “เสร”ี เลย เช่นการที�บรษิทัพยายามจะคุม้ครองสทิธขิองตนเอง 
ดว้ยการใชเ้ทคโนโลย ีTPM ควบคมุกํากบัการทําสาํเนาของดวีดีทีี�ผูบ้รโิภคจ่ายเงนิซื	อมา เป็นตน้ ซึ�ง
การกระทําดงักล่าวอาจนําไปสู่การผกูขาดได ้
 

• การเคลื�อนไหวขององคก์รเพื�อผูบ้รโิภคควรเน้นที�ผลประโยชน์สาธารณะเหนือผลประโยชน์ของธุรกจิ   
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การประชมุช่วงที� 4: การชาํระเงินออนไลน์  & การผลิตเนืaอหาดิจิตอล 
ดาํเนินรายการโดย สวุรรณา จิตประภสัสร ์กรรมการนโยบายสถานีโทรทศัน์สาธารณะไทยพีบเีอส 
 
ข้อเสนอแนะของ OECD การผลิตเนืaอหาดิจิตอล/ออนไลน์ และร่าง ISO ว่าด้วยการชาํระเงินผา่น
โทรศพัทมื์อถือ 
 
โรบิน ซิมป์สนั  สหพนัธอ์งคก์รผูบ้ริโภคสากล 
 

โรบนิกล่าวว่าสหพนัธอ์งคก์รผูบ้รโิภคสากลไดท้าํงานร่วมกบั องคก์ารเพื�อความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ
และการพฒันา (OECD) ในการพฒันากฎเกณฑ ์มาตรฐานสาํหรบัผลติภณัฑด์จิติอล/ผลติภณัฑอ์อนไลน์ และ
ไดร้ว่มกบั ISO พฒันามาตรฐานการจ่ายค่าสนิคา้บรกิารผ่านโทรศพัทเ์คลื�อนที� แมว้่ามาตรฐานเหล่านี	จะไม่มผีล
ผกูพนัทางกฎหมายเพราะเป็นเพยีงมาตรฐานสมคัรใจ แต่องคก์รอย่าง OECD และ ISO กม็บีทบาทสาํคญั
อย่างยิ�งในการผลกัดนัขอ้เสนอขององคก์รผูบ้รโิภค 
 
ประเดน็ที�สหพนัธฯ์ กําลงัเคลื�อนไหวผลกัดนัอยู่ไดแ้ก่ 1. การคุม้ครองขอ้มลู 2. ความเป็นกลางทางเทคโนโลย ี
3. การเขา้ถงึความรู ้4. การใชเ้ทคโนโลยปิีดกั 	นการเขา้ถงึ 5. การทําใหส้นิคา้จากผูผ้ลติแต่ละเจา้สามารถใชง้าน
รว่มกนัได ้6. การแกไ้ขเรื�องรอ้งเรยีน 7. สญัญาที�ชดัเจน โปร่งใส และ 8. ความรบัผดิ 
 
  

ความเสี�ยงจากการทาํธรุกรรมบนมือถือ 
ชยตุม ์สิงหธ์งธาํรงกลุ   ACIS Professional Center Co., Ltd 
 
 ชยุตมก์ล่าวว่าการเพิ�มขึ	นของจาํนวนผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลื�อนที�และเทคโนโลยใีหม่ๆที�มาพรอ้มกบัอุปกรณ์
ดงักล่าวทาํใหก้ารใชช้วีติของเราเปลี�ยนไป แมว้่าปจัจุบนัคนไทยจะยงัไมนิ่ยมทาํธุรกรรมผ่านมอืถอืมากนกั แต่
ต่อไปเมื�อมผีูใ้ชม้ากขึ	นปญัหาและอุปสรรคกจ็ะเพิ�มมากขึ	นดว้ยเช่นกนั เขายกตวัอย่างถงึกรณีที�เกดิขึ	นใน
ประเทศไทย เพื�อแสดงใหเ้หน็ว่าปจัจุบนัอาชญากรไซเบอรม์เีทคนิควธิอีย่างไรในการเจาะผา่นระบบรกัษาความ
ปลอดภยัเพื�อเขา้มาเปลี�ยนแปลงหรอืใชข้อ้มลูส่วนตวัของผูบ้รโิภคเพื�อขโมยเงนิจากบญัชธีนาคาร เป็นตน้ 
 
เขาใหค้าํแนะนําเบื	องตน้ในการเพิ�มความปลอดภยัในการทําธุรกรรมไว ้3 ประการคอื 1. เลอืกพาสเวริด์ที�มี
ความปลอดภยั และหมั �นอยู่บ่อย  2. เลอืกจดุเชื�อมต่อ AccessPoint ที�ปลอดภยัสาํหรบัการเขา้อนิเตอรเ์น็ท 
และ 3. ปิดโหมดการเชื�อมต่ออตัโนมตัใินโทรศพัทม์อืถอื 
 

การรณรงคเ์พื�อการเข้าถึงเนืaอหาดิจิตอล  
แมดิสนั คารท์ไรท ์สมาคมผู้บริโภคออสเตรเลีย (CHOICE) 

แมดสินัเล่าถงึการณรงคข์อง CHOICE เพื�อเรยีกรอ้งใหผู้ป้ระกอบการหยุดการปิดกั 	นการเขา้ถงึเนื	อหา

ออนไลน์จากผูบ้รโิภคที�ไม่ไดอ้ยู่ในประเทศที�มกีารถ่ายทอดเนื	อหาดงักล่าว (Geo block) ปจัจุบนัผูบ้รโิภคใน
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ออสเตรเลยีรูแ้ลว้ว่าตนเองตอ้งจ่ายแพงกว่าผูบ้รโิภคในประเทศอื�นๆ สาํหรบังานอนัมลีขิสทิธิ uต่างๆเพราะเป็น

ตลาดเลก็ แต่เมื�อผูบ้รโิภคตอ้งการเลอืกซื	อสนิคา้ที�ราคาถกูกว่าที�เสนอขายออนไลน์กก็ลบัไม่สามารถทาํได้

เพราะมสีิ�งที�เรยีกว่า Geo block ดงักล่าว จงึทาํใหค้นเหล่านี	หนัไปพึ�งสนิคา้ที�ละเมดิลขิสทิธิ uซึ�งหาซื	อไดท้ั �วไป

ทางอนิเตอรเ์น็ท  

เขามองว่าการหา้มผูใ้ชจ้ากบางประเทศเขา้ถงึเนื	อหาดจิติอลเป็นอกีรปูแบบหนึ�งของการกดีกนัทางการคา้ของ

บรษิทัเอกชน ซึ�งเป็นอุปสรรคต่อการเขา้ถงึสนิคา้ในตลาด เป็นการควบคมุใหม้สีนิคา้เป็นจาํนวนน้อยและทาํให้

ราคาสนิคา้ในออสเตรเลยีแพงขึ	นนั �นเอง เขายํ	าว่าในการเจรจา TPP ของประเทศอื�นๆ ควรนําเอาสิ�งที�เกดิ

ขึ	นกบัออสเตรเลยีหลงัการทําขอ้ตกลงเขตการคา้เสรกีบัสหรฐัฯไปพจิารณา และเสนอใหม้กีารปฏริปูกฎหมาย

ลขิสทิธิ u โดยคาํนึงถงึการคุม้ครองผูบ้รโิภคใหม้ากขึ	นดว้ย 

  
คาํถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อสงัเกต จากผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

• อาชญากรรมไซเบอรเ์กดิขึ	นทั �วโลก ในขณะที�ยงัไมม่คีวามร่วมมอืระหว่างประเทศในการจดัการกบั
ปญัหาดงักล่าว ในกรณีของประเทศไทยรฐับาลไดพ้ยายามปรบัปรุงกฎหมาย พรบ.ว่าดว้ยการกระทาํ
ผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอรเ์มื�อ 5 ปีที�แลว้ แต่ปจัจุบนัสถานการณ์กเ็ปลี�ยนไปมาก เราจงึน่าจะมกีฎหมาย
ใหมข่ึ	นมาดแูลเรื�องนี	ดว้ย   

• มผีูต้ ั 	งขอ้สงัเกตว่าการใชม้าตรฐานของ ISO นั 	นขึ	นอยู่กบัว่าบรษิทัจะเลอืกที�จะปฏบิตัติามหรอืไม่   
• กฎหมายปจัจุบนัของแต่ละประเทศ ควรครอบคลุมถงึการได้รบัสนิคา้ที�มคีวามบกพรอ่งจากการสั �งซื	อ

ผา่นอนิเตอรเ์น็ทดว้ย    
• สามช่องทางที�เราสามารถรว่มมอืกนัจดัการกบัปญัหาที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกรรมบนมอืถอืไดแ้ก่ (1) 

มาตรฐาน ISO (2) แนวปฏบิตัขิอง OECD ซึ�งเราตอ้งพยายามผลกัดนัใหร้ฐับาลรบันโยบายดงักล่าว 
และ (3) เขา้ไปมสี่วนรว่มในการปรบัปรงุแนวปฏบิตัเิพื�อการคุม้ครองผูบ้รโิภคของสหประชาชาต ิซึ�ง
ขณะนี	สหพนัธอ์งคก์รผูบ้รโิภคสากลไดเ้สนอประเดน็ดงักลา่วต่อสหประชาชาตแิลว้ หวงัว่า
สหประชาชาตจิะสามารถทําใหร้ฐับาลของประเทศต่างๆนําเรื�องนี	ไปใชเ้ป็นนโยบาย 
 



16 

 

การประชมุช่วงที� 5: มาตรฐาน ISO/IEC ว่าด้วยข้อตกลงเรื�องรปูแบบบริการ และการดาํเนินงานด้าน
การจา่ยเงินผา่นมือถอืของ W3C   
นอรเ์บิรต์ บอลโลว ์ สหพนัธอ์งคก์รผูบ้ริโภคสากล   
 

นอรเ์บริต์กล่าวว่ากฎหมายคุม้ครองบรโิภคในปจัจุบนัยงัไมไ่ดร้องรบัรปูแบบการบรกิารแบบคลาวด ์
ตวัอย่างเช่น บรษิทั ก. ในประเทศเอก็ซ์ ใหบ้รกิารธุรกจิแบบคลาวด ์แลว้บรษิทั ข. บรษิทั ค. บรษิทั ง. ใน
ประเทศวายกใ็ชบ้รกิารคลาวดด์งักล่าวเพื�อใหบ้รกิารผูบ้รโิภคในประเทศวาย  ลกัษณะของบรกิารที�เสนอใหโ้ดย
บรษิทั ข. บรษิทั ค. บรษิทั ง.นั 	นขึ	นอยูก่บัขอ้ตกลงของระดบัการใหบ้รกิาร (SLA: Service Level Agreement) 
ที�ทาํไวก้บับรษิทั ก. บรษิทัอื�นๆที�ทาํธุรกรรมคลาวดร์ว่มกบับรษิทั ก. จงึอยู่ภายใตก้ฎหมายของประเทศเอก็ซ์
เช่นกนั ปจัจุบนัจะมแีต่การพูดถงึแต่ประโยชน์และความสะดวกสบายที�จะไดร้บัจากบรกิารแบบคลาวด ์แต่ใน
ขณะเดยีวกนัเรื�องนี	สามารถส่งผลในทางลบต่อผูบ้รโิภคซึ�งมโีอกาสถกูละเมดิความเป็นส่วนตวั แมแ้ตส่งัคม
โดยรวม หรอืแมแ้ตค่วามเป็นประชาธปิไตยกอ็าจถกูคกุคามโดยนวตักรรมนี	ดว้ยเช่นกนั 
 
เขาเสนอแนวทางที�องคก์รผูบ้รโิภคควรใชเ้พื�อรณรงคไ์ม่ใหเ้กดิปญัหาดงักล่าวไวด้งันี	 1. ผลกัดนัใหโ้ครงการ 

ISO/IEC 19086 มกีารพฒันากรอบมาตรฐานสาํหรบัขอ้ตกลงเรื�องระดบัการใหบ้รกิารในระบบคลาวด ์โดยให้
ความสาํคญักบัประเดน็ที�เกี�ยวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค  2. องคก์รผูบ้รโิภคตอ้งเพิ�มความเขม้แขง็ใหรู้เ้ทา่
ทนัการกล่าวอา้งต่างๆของผูป้ระกอบการ เชน่ในเรื�องของความปลอดภยั และการรกัษาขอ้มลูเป็นตน้  
 
นอกจากนี	เขายงัไดก้ล่าวถงึนวตักรรมการจ่ายค่าสนิคา้บรกิารผ่านเวบ็ และโครงการ World Wide Web 
Consortium หรอื W3C ซึ�งองคก์รผูบ้รโิภคควรเขา้ไปมบีทบาทโดยด่วนเพราะขณะนี	โครงการดงักล่าวยงัไม่ได้
ใหค้วามสาํคญักบัเรื�องการคุม้ครองผูบ้รโิภคเท่าไรนกั 
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การประชุมวนัที�สอง : 4 เมษายน 2557  
 
การประชมุช่วงที� 6: คณุภาพบริการของผูป้ระกอบการโทรคมนาคม บริการประเภท OTT (Over the 
top) และการคุ้มครองผู้บริโภคดาํเนินรายการโดย โรเมน ฮวูฮ์ ูกลุ่มคุ้มครองผูบ้ริโภค (League for the 
Consumer Defence) ประเทศเบนิน  
 
การกาํกบัดแูลบริการโทรทศัน์ในยคุหลอมรวม 
ปีเตอร ์วอลอพ  ผูเ้ชี�ยวชาญจากสหภาพโทรคมนาคม 
 

ปจัจุบนัโทรทศัน์แบบดั 	งเดมิยงัเป็นที�นิยมแพรห่ลายและเป็นบรกิารที�ทุกคนเขา้ถงึได ้การดแูลกํากบัจงึ
ยงัไม่สามารถละทิ	งได ้เพยีงแต่ผูบ้รโิภคหนัไปดวูดิโีอหรอืภาพยนตรผ์า่นอนิเตอรเ์น็ทกนัมากขึ	น ใน
ขณะเดยีวกนับรกิารที�เรยีกว่า OTT (การที�ผูป้ระกอบการที�ขายตวัคอนเทนท ์ที�สามารถส่งบรกิารของตนเองถงึ
ผูบ้รโิภคไดโ้ดยไม่มคี่าใชจ้่าย) กเ็ป็นที�นิยมมมีากขึ	นเช่นกนั  
 
แมป้รากฏการณ์ดงักล่าวจะเป็นเรื�องที�ด ีแต่กม็สีิ�งทา้ทายตามมาดว้ย ไม่ว่าจะเป็นเรื�องการละเมดิลขิสทิธิ u การ
ถกูขายบรกิารพ่วงมากเกนิความตอ้งการ ถกูจาํกดัการเขา้ถงึอุปกรณ์หรอืโปรแกรมบางอยา่ง ปญัหาความเป็น
กลางทางอนิเตอรเ์น็ท การจํากดัการเขา้ถงึ และการตั 	งค่าธรรมเนียมการใชเ้ครอืขา่ยที�ไม่เป็นธรรม เป็นตน้ 
 
การต่อสูแ้ย่งชงิความเป็นใหญ่ในตลาดจะมคีวามเขม้ขน้ขึ	น องคก์รกํากบัดแูลจงึตอ้งเตรยีมตวัใหพ้รอ้ม เพราะ

ในที�สุดแลว้ผูบ้รโิภคคอืกลุม่คนที�จะตอ้งรบัผลกระทบถา้ไม่มกีารจดัการเรื�องนี	อย่างเพยีงพอ เขายกตวัอย่าง

กรณี i player ของ BBC ที�ผูใ้หบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ทมองว่าเป็นสิ�งที�ตนเองสมควรจะตอ้งมรีายได ้แต่เมื�อไม่ได ้

จงึตดัสนิใจบลอ็กบรกิารนั 	นไปในที�สุด) 
 

บริการประเภท OTT และการคุ้มครองผู้บริโภค 
อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิl   สยามอินเทลลิเจ้นซย์นิูต 
 

บรกิาร OTT เป็นบรกิารที�เพิ�มขึ	นมาจากบรกิารวอยซโ์ดยทั �วไป ก่อนนี	เราเคยใชโ้ทรศพัทม์อืถอืเพื�อส่ง
ขอ้ความสั 	น หรอืโทรออก/รบัสาย แต่ปจัจุบนัเราสามารถดาวน์โหลดสิ�งต่างๆ เช่น เสยีงเรยีกเขา้ แอพพลเิคชั �น
ต่างๆ หรอืเกม เป็นตน้ บรกิารเสรมิเหล่านี	เคยเป็นสิ�งที�สรา้งผลกําไรมากมายใหก้บัผูป้ระกอบการ แต่เมื�อ
อนิเตอรเ์น็ทแบบมอืถอืเขา้มา กท็าํใหเ้กดิความเปลี�ยนแปลงขึ	น ปจัจุบนัมบีรกิารต่างๆใหเ้ลอืกมากขึ	น ผูบ้รโิภค
สามารถเลอืกแหล่งที�มาของบรกิารเหล่านี	ได ้และสามารถจ่ายน้อยลงดว้ย   
 
ผลกําไรที�ผูป้ระกอบการเคยไดม้าก กเ็ริ�มลดลง เพื�อสรา้งผลกําไรสงูสุดผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมจงึหนัมาใชว้ธิี
ใหม่ๆ  เชน่ เกบ็คา่บรกิารรายเดอืนสาํหรบัดาตา้ใหส้งูขึ	น หรอืไมก่ข็ายบรกิาร OTT แบบเดยีวกบัที�ขายแพค็เกจ็
ดาตา้ เช่นแพค็เกจ็ดบูอล ซึ�งทั 	งสองวธิตี่างกเ็ป็นผลลบตอ่ผูบ้รโิภค เพราะหมายถงึการมเีง ื�อนไขทา้ยสญัญาที�
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ผูป้ระกอบการจะไม่บอกกบัผูบ้รโิภคใหช้ดัเจน สุดทา้ยผูบ้รโิภคกจ็่ายเงนิเกนิกว่าที�ตวัเองตั 	งใจ เช่นแพค็เกจ็ใช้
เฟสบุ๊ควนัละ 15 บาท ที�มเีงื�อนไขว่าจํากดัเฉพาะการเขา้ผ่าน URL www.facebook.com  เท่านั 	น ทําให้
ผูบ้รโิภคที�ไมเ่ขา้ใจและเขา้เฟสบุ๊คผา่นแอพพลเิคชั �นในมอืถอืตอ้งถกูคดิเงนิเพิ�ม เป็นตน้ นอกจากนี	ยงัมปีญัหา
เรื�องของความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัดว้ยเพราะทุกครั 	งที�จะขอรบับรกิาร OTT นั 	นผูบ้รโิภคจะตอ้งให้
ขอ้มลูส่วนตวักบัผูใ้หบ้รกิาร  
 

วาระผูบ้ริโภคของสหภาพโทรคมนาคม  
โอนิกา มคัวกัวา  สหพนัธอ์งคก์รผูบ้ริโภคสากล 
 

สหภาพโทรคมนาคมเป็นองคก์ารที�ประกอบดว้ยสมาชกิทั 	งจากภาครฐัและภาคเอกชนจาก 192 
ประเทศและ 7 องคก์รเอกชน งานของสหภาพฯเกี�ยวขอ้งกบัเทคโนโลยกีารสื�อสาร ตั 	งแต่การออกอากาศแบบ
ดจิติอล อนิเตอรเ์น็ท เทคโนโลยโีทรศพัทม์อืถอื ไปจนถงึทวีสีามมติ ิ
 
ในการประชุม World Telecommunications Development ในปี 2010 ที�เมอืงไฮดราบดันั 	น มกีารร่าง
แผนปฏบิตังิานที�จะคาํนึงถงึเรื�องการคุม้ครองผูบ้รโิภคไวด้ว้ย โดยเฉพาะอย่างยิ�งในมาตราที� 64 กลุ่มศกึษา
ขอ้มลูของสหภาพฯ ไดพ้ยายามตอบคาํถามเกี�ยวกบัการใหข้อ้มลูกบัผูบ้รโิภค การคุม้ครองสทิธขิองผูบ้รโิภค 
กฎหมายและระเบยีบต่างๆ พื	นฐานทางเศรษฐกจิ และเครอืขา่ยผูบ้รโิภค รวมถงึการคุม้ครองและสนบัสนุนผูใ้ช/้
ผูบ้รโิภคเรื�องบรกิารดา้นโทรคมนาคม และเทคโนโลยกีารสื�อสาร       
 
สหพนัธอ์งคก์รผูบ้รโิภคสากลไดส้่งขอ้เรยีกรอ้งของผูบ้รโิภคในเรื�องของ บรกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที�ๆ เป็นธรรมไป
ยงัสหภาพโทรคมนาคมแลว้ และจะมกีารนําเสนออกีคร ั 	งในปีนี	 (ระหว่างวนัที� 30 มนีาคม – 10 เมษายน 2014) 
ซึ�งเป็นขณะที�เรากําลงัประชุมกนัอยู ่สหพนัธฯ์ส่งเสรมิใหอ้งคก์รผูบ้รโิภคทาํงานรว่มกบัสาํนกังานภูมภิาคทั 	ง 5 
แห่ง และสาํนกังานภาคสนามอกี 13 แห่งดว้ย 
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การประชมุช่วงที� 7: สิทธิในการรบัชมทีวีของผู้บริโภค:  มาตรฐานใหม่ในยคุดิจิตอล   
ดาํเนินรายการโดย โรสแมรี ซิยาชิเตมา ผู้อาํนวยการองคก์รผูบ้ริโภคแห่งซิมบบัเว (Consumer 
Council of Zimbabwe) 
 
ผศ.ดร.ธวชัชยั จิตตภ์าษ์นันท ์  กรรมการ กสทช. ด้านเศรษฐศาสตร ์

ผศ.ดร.ธวชัชยั กล่าวว่าประเทศไทยกําลงัเปลี�ยนจากระบบสมัปทานไปสู่ระบบใบอนุญาตเพื�อเพิ�ม

ความเป็นอสิระ และปจัจุบนัเรากําลงัเปลี�ยนจากโทรทศัน์ในระบบอนาลอ็กไปเป็นระบบดจิติอล  ประเทศไทยมี

กจิการโทรทศัน์อยู่ 3 ประเภทไดแ้ก่ ประเภทธุรกจิ ประเภทสาธารณะ และชมุชน  

ช่องรายการประเภทธุรกจิม ี24 ช่องรายการในระดบัชาต ิประเภทสาธารณะ 12 ช่องรายการในระดบัชาต ิและ

ประเภทชุมชน 12 ช่องรายการในทอ้งถิ�น โดยการส่งสญัญาณผา่นผูใ้หบ้รกิารโครงขา่ยซึ�งขณะนี	มผีูใ้หบ้รกิาร

โครงข่ายที�ไดร้บัอนุญาตแลว้ 5 ราย การประมลูโทรทศัน์ประเภทธุรกจิซึ�งม ี24 ช่องรายการในระดบัชาตนิั 	นทํา

ใหร้ฐัไดเ้งนิกว่า 50,000 ลา้นบาท โดยส่วนหนึ�งจะถกูใชเ้พื�อสนบัสนุนผูบ้รโิภคในการซื	ออุปกรณ์เพื�อการเปลี�ยน

ผา่นฯไปสู่ระบบดจิติอล 

กสทช. กําลงัพจิารณากฎเกณฑเ์พื�อส่งเสรมิใหม้กีารถ่ายทอดรายการใหก้บัผูช้มโดยไม่ตอ้งมค่ีาใชจ้่าย และ

กฎเกณฑท์ี�จะตอ้งจดัหาบรกิารโทรทศัน์ที�มคีณุภาพและส่งเสรมิสทิธใิหก้บัผูด้อ้ยโอกาสใหไ้ดร้บัชมรายการ

ดงักล่าวดว้ย เขากล่าวว่าเรายงัตอ้งหาสมดุลใหไ้ดร้ะหว่างสทิธผิูบ้รโิภคกบัลขิสทิธิ u 

ผศ.ดร.ธวชัชยัยํ	าว่าทวีดีจิติอลจะทาํใหเ้กดิบรกิารโทรทศัน์ที�หลากหลายขึ	นและสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยผูบ้รโิภค

จาํนวนมากขึ	น และมนัจะเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรมผูบ้รโิภคที�มตี่อสื�อดว้ย 

 

ธีรตัน์ รตันเสวี  ผูแ้ทนชมรมผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล 
 

ธรีตัน์กล่าวถงึขอ้ดขีองการเปลี�ยนผา่นสู่ระบบทวีดีจิติอล เพราะคนส่วนใหญ่ที�ยงัไมส่ามารถเขา้ถงึ

ระบบโทรทศัน์แบบจ่ายเงนิจะไดม้ทีางเลอืกมากขึ	น และผูผ้ลติรายการรายเลก็ๆกจ็ะไดม้โีอกาสลงแขง่ขนัดว้ย  

การประมลูช่องรายการทวีดีจิติอลเมื�อธนัวาคม 2013 ทําใหเ้กดิชอ่งทางแพร่ภาพมากขึ	น ทําใหม้กีารผลติ

รายการจาํนวนมากเพื�อรองรบัผูช้มทุกเพศทุกวยั และชุมชนเองกจ็ะมโีอกาสผลติรายการของตวัเองมากขึ	นดว้ย 

แต่ประเดน็ที�ยงัน่าเป็นห่วงคอืเรื�องของการวดัความนิยมของช่องรายการต่างๆ ซึ�งขณะนี	มเีพยีงหนึ�งบรษิทัที�
เป็นผูก้ําหนดเรทติ	งดงักล่าว เรื�องนี	อาจเป็นปญัหาเนื�องจากระดบัความนิยมหมายถงึการดงึดดูโฆษณาที�จะเป็น
รายไดห้ลกัของสถานี  นอกจากนี	ประชาชนทั �วไปยงัขาดความเขา้ใจเรื�องการเปลี�ยนผา่นจากทวีอีนาลอ็กไปสู่
ทวีดีจิติอล จงึทาํใหต้อ้งแพรภ่าพทั 	งสองระบบไปพรอ้มๆกนั และกรณนีี	กอ็าจสรา้งความกงัขาได ้
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การเข้าถงึเนืaอหา 
อลนั เคิรก์แลนด ์ องคก์รผูบ้ริโภคออสเตรเลีย (CHOICE) 
 

อลนักล่าวว่าสาเหตทุี�ผูค้นหนัไปละเมดิลขิสทิธิ uกนัมากขึ	นเป็นเพราะปจัจยัเรื�องเวลา คา่ใชจ้่าย 
คณุภาพของบรกิารและประสบการณ์ที�ผูใ้ชไ้ดร้บั เขายกตวัอย่างกรณขีองออสเตรเลยีกบัสถติกิารละเมดิลขิสทิธิ u 
ดว้ยการดาวน์โหลดภาพยนตรซ์รีสีเ์รื�องเกมออฟโทรนที�เพิ�มขึ	นอย่างมากในปี 2013 (รอ้ยละ 10 ของการดาวน์
โหลดแบบผดิกฎหมาย มาจากออสเตรเลยี) ซึ�งเหน็ไดช้ดัวา่เป็นเพราะความผดิพลาดของผูป้ระกอบการในการ
วางแผนการตลาด และความสมัพนัธร์ะหว่างอุปสงคก์บัอุปทานเมื�อมองในเรื�องของราคา การเขา้ถงึ และ
คณุภาพบรกิาร ทั 	งหมดนี	ทําใหผู้บ้รโิภคหนัไปพึ�งทางเลอืกอื�น  
 
ถา้ไม่ตอ้งการใหเ้กดิการละเมดิลขิสทิธิ uกค็วรมกีารดําเนินการในเชงิกฎหมายที�บงัคบัใหเ้กดิ “หลกัการใชอ้ย่าง
เป็นธรรม” สทิธเิรื�องความเป็นส่วนตวั สทิธใินการแสดงออกทางความคดิ เป็นตน้ และที�สาํคญัผูบ้รโิภคจะยนิดี
จ่ายเงนิเมื�อสนิคา้หรอืบรกิารนั 	นเตรงตามความคาดหวงัของตนเอง และราคาของสนิคา้นั 	นตอ้งลดลงมาในระดบั
ที�เหมาะกบัความตอ้งการและความคาดหวงัของผูบ้รโิภคดว้ย 
 

คาํถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อสงัเกต จากผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

• มคีาํถามจากที�ประชุมว่าเราจะใชอ้ะไรเป็นหลกัประกนัความเป็นอสิระของธุรกจิโทรทศัน์จากการเมอืง

และจากธุรกจิ   

ขณะนี	ประเทศไทยส่งเสรมิการกํากบัดแูลกนัเองของผูป้ระกอบการ  

มขีอ้เสนอใหห้า้มผูส้นบัสนุนรายการเขา้ไปมอีทิธพิลตอ่ผูป้ระกอบการโทรทศัน์  

• ผูเ้ขา้รว่มประชุมตั 	งขอ้สงัเกตว่า ในการประมลูนั 	นใชเ้งนิลงทุนมหาศาล ผูป้ระกอบการจะไม่ทาํทกุอย่าง

เพื�อความอยู่รอดหรอื 

กรณีของผูป้ระกอบการที�เคยทาํทวีอีนาลอ็กมาก่อนมสีว่นแบง่การตลาดสงู จงึน่าจะอยู่รอดได ้

• ผูเ้ขา้รว่มประชุมถามถงึแผนช่วยเหลอืผูม้รีายไดน้้อยของประเทศไทย 

นําเงนิที�ไดจ้ากการประมลูไปอุดหนุนการซื	ออุปกรณ์ผ่านคปูอง 

• ประเทศอื�นๆ ใหค้วามสาํคญักบัการมสี่วนรว่มของประชาชนในการกํากบัดแูลเนื	อหารายการอย่างไร 

ออสเตรเลยีใหผู้บ้รโิภคเขา้รว่มเป็นกรรมการในการพจิารณาเรื�องรอ้งเรยีน 

• มขีอ้เสนอใหอ้งคก์รกํากบัดแูลควรใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกผา่ยที�เกี�ยวขอ้งกบัทวีดีจิติอล เขา้มามสี่วน

รว่มในการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
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การประชมุช่วงที� 8: แนวโน้มและทิศทางของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ในระบบ   

ดิจิตอลและการจดัการช่องว่างของคลื�น  

 
ดาํเนินรายการโดย บีอาทริซ บอิูทราโก  องคก์รผูบ้ริโภคอารเ์จนตินา Consumidores Argentinos 
 
กรณีศึกษาประเทศไทย 
สมศกัดิl   สิริพฒันกลุ  ผู้อาํนวยการสาํนักงานขบัเคลื�อนกิจการโทรทศัน์และวิทยใุนระบบดิจิตอล 
 

ก่อนจะม ีกสทช. มชี่องว่างทางกฎหมายในกจิการโทรทศัน์และวทิยุไทยอยู่เป็นเวลาเกอืบ 15 ปี และ
การใหส้ทิธใินช่วงความถี�นั 	นเป็นการใหก้บัผูป้ระกอบการที�เป็นผูส้่งกระจายภาพและเสยีง แต่ขณะนี	มกีาร
เปลี�ยนผา่นเขา้สู่ระบบดจิติอล ที�จะเป็นประโยชน์กบัผูช้มใน 22 ลา้นครวัเรอืนที�ก่อนหน้านี	อาจไม่สามารถ
เขา้ถงึโทรทศัน์ภาคพื	นดนิระบบอนาลอ็กได ้และประกอบการรายใหมท่ี�ตอ้งการลงทุนในการประกอบกจิการ
โทรทศัน์แต่ทําไม่ไดด้ว้ยระบบเดมิดว้ยขอ้จํากดัเรื�องคลื�นความถี� 

 
ประเทศไทยเริ�มการเปลี�ยนผ่านเมื�อปี 2553 เราเลอืกระบบ DVB-T2 เป็นมาตรฐานทางเทคโนโลย ีและจะ
สนบัสนุนการเปลี�ยนผา่นเขา้สู่ระบบดจิติอลดว้ยคปูองเพื�อลดคา่ใชจ้่ายการซื	ออุปกรณ์ 
 
ดร.กิตติ วงศถ์าวรวฒัน์   ศนูยเ์ทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอรแ์ห่งชาติ 

อกีประเดน็ที�น่าสนใจคอืการจดัสรรคลื�นที�เหลอืจากการเปลี�ยนผา่นโทรทศัน์ภาคพื	นดนิจากระบบ

อนาลอ็กไปเป็นดจิติอลซึ�งใชช้อ่งความถี�น้อยลงในขณะที�สามารถมชี่องโทรทศัน์ที�นําเสนอภาพและเสยีงใน

ระดบัที�มคีุณภาพไดม้ากขึ	น  

ในอกี 4 – 6 ปีขา้งหน้า ประเทศไทยจะมทีวีดีจิติอลครอบคลุมพื	นที�รอ้ยละ 95  และสิ�งที�ตอ้งคดิกนัต่อไปคอืเรา

ตอ้งปรบัปรุงแผนความถี�ตามแผนแมบ่ทเพื�อรฟีารม์มิ�งคลื�นความถี�ที�เหลอื และดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบั

ประเทศเพื�อนบา้นดว้ย  คลื�นความถี�เป็นทรพัยากรสาธารณะตามบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญไทย ดงันั 	นการจดัสรร

ที�เกดิขึ	นจงึตอ้งคาํนึงถงึประโยชน์ตอ่สาธารณะดว้ย  

กรณีศึกษาประเทศอินเดีย 
ศรีริช เดชปานเด  ฟอรั �มผู้บริโภคบอมเบย ์ Mumbai Grahak Panchayat  ประเทศอินเดีย 
 

ในช่วงปี 1980 – 1989 อนิเดยีมผีูป้ระกอบการโทรทศัน์เพยีง 1 ราย แต่ ณ ปี 2013 อนิเดยีมชี่องทวีี
มากกว่า 900 ชอ่ง และรายไดข้องธุรกจิโทรทศัน์ในปี 2013 กส็งูถงึ 8,000 ลา้นเหรยีญสหรฐั  รฐับาลอนิเดยี
กําหนดใหก้ารเปลี�ยนผา่นไปสู่ระบบดจิติอลเสรจ็สิ	นภายในเดอืนมถุินายนปีนี	  และเพื�อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด
จากการเปลี�ยนผ่านดงักล่าว สิ�งที�อนิเดยีตอ้งทาํเป็นอยา่งแรกคอืการหลอมรวมกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�อง
ทั 	งหมดซึ�งขณะนี	ยงัมคีวามลกัลั �นกนัอยู ่
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อนิเดยีมสีิ�งที�เรยีกว่า นโยบายโทรคมนาคมแห่งชาต ิ2012 ที�ต ั 	งเป้าใหก้ารถอืครองใบอนุญาตเป็นใบเดยีวทั 	ง
ประเทศ ไมต่อ้งแยกตามรฐัเหมอืนเมื�อก่อน  
 
การเปลี�ยนผา่นสู่ระบบดจิติอลนี	เป็นประโยชน์ต่อทุกฝา่ย ผูบ้รโิภคไดป้ระสบการณ์การรบัชมรบัฟงัที�ดขีึ	น มี
ทางเลอืกมากขึ	น และมบีรกิารเพิ�มมลูคา่มากขึ	นดว้ย ในขณะที�ภาครฐักไ็ดป้ระโยชน์จากการเรยีกเกบ็ค่าบรกิาร
อย่างโปรง่ใสและมรีายไดเ้พื�อนํามาใชใ้นการพฒันาประเทศ ส่วนผูป้ระกอบการกไ็ดร้บัผลกําไรจากการบรหิาร
จดัการคลื�นความถี�เช่นกนั  
 
ก่อนหน้านี	อนิเดยีเคยประสบปญัหาจากการประมลูคลื�นโทรศพัทใ์นระบบ 2G ที�หลายฝา่ยมองว่าอาจไมไ่ด้
เป็นไปเพื�อประโยชน์ต่อประชาชน ผูบ้รโิภคจงึควรเขา้ไปมสี่วนร่วมในเรื�องดงักล่าวดว้ย 
 

กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร ์
เซียะ เซง ชนู  สมาคมผูบ้ริโภคแห่งสิงคโปร ์ Consumer Association of Singapore (CASE) 

 
การเปลี�ยนผา่นไปสู่ระบบดจิติอลนั 	นเป็นปรากฏการณ์ที�เกดิขึ	นทั �วโลก และทาํไดเ้สรจ็สิ	นแลว้ในสหรฐั 

แคนาดา องักฤษ และเยอรมนี  ประเทศในภมูภิาคอาเซยีนตกลงกนัว่าจะเปลี�ยนไปสู่ระบบดจิติอลใหห้มด
ภายในปี 2020 นั �นหมายความว่าผูบ้รโิภคจะตอ้งเตรยีมพรอ้มเพื�อรบัมอืกบัความเปลี�ยนแปลงที�จะเกดิขึ	น เพื�อ
จะไดร้บัประโยชน์สงูสุดจากเทคโนโลยดีงักล่าว 
 
ในกรณีของสงิคโปร ์สมาคมฯ ไดร่้วมใหค้วามเหน็กบัรฐับาลเรื�องการนําระบบทวีดีจิติอลเขา้มาใช ้ขอ้หว่งใย
ประการหนึ�งคอืผลกระทบที�จะเกดิขึ	นกบัครวัเรอืนที�มรีายไดน้้อย นอกจากนี	สมาคมฯยงัทํางานร่วมกบัธุรกจิ
และเรยีกรอ้งใหผู้ป้ระกอบการไม่เอาเปรยีบผูบ้รโิภค  
 
สงิคโปรม์กีารกําหนดหลกัประกนัว่าประชาชนตอ้งสามารถเขา้ถงึเนื	อหาที�มลีขิสทิธิ uได ้โดยอาจมกีารเรยีกเกบ็

คา่บรกิารบา้งเลก็น้อย ดา้นการโฆษณาสงิคโปรม์หีน่วยงานกํากบัดแูลใหไ้ดม้าตรฐานและแกไ้ขผลกระทบที�

เกดิขึ	น 

 

คาํถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อสงัเกต จากผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

• เพื�อป้องกนักรณทุีจรติแบบในอนิเดยี รฐับาลควรออกแนวปฏบิตัเิพื�อใหเ้กดิความโปรง่ใส และตดัตอน
การเอาเปรยีบผูบ้รโิภคที�อาจเกดิขึ	นในอนาคต 

• องคก์รผูบ้รโิภคมบีทบาทในฐานะผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ควรเขา้รว่มในการพดูคยุกบัรฐับาลและ
ผูป้ระกอบการ 
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การประชมุช่วงที� 9 : นโยบายและทิศทางการกาํกบักิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์สาํหรบั
บริการกิจการด้านบรอดคาสดิจิตอล 
 
ดาํเนินรายการโดย  
ผศ.ดร.พิรงรอง รามสตู รณะนันทน์  คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
สภิุญญา  กลางณรงค ์ กรรมการ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
 

กสทช. เป็นหน่วยงานกํากบัดแูลที�เป็นอสิระจากการเมอืง ที�ต ั 	งขึ	นภายใตพ้ระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรร
คลื�นความถี�และกาํกบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 
มหีน้าที�ในการจดัสรรคลื�นวทิยุและกํากบัดูแลการกระจายเสยีงและโทรคมนาคมเพื�อประโยชน์ของประเทศและ
ประโยชน์สาธารณะ กสทช.ประกอบดว้ยคณะกรรมการย่อย ๒ คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง
และกจิการโทรทศัน์ หรอื กสท. และคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคม หรอื กทค.   
 
แม ้กสทช. จะมอีํานาจในการกํากบัดแูลเนื	อหาสาระที�ออกอากาศ แต่กไ็มม่อีํานาจในการเซน็เซอรเ์นื	อหา
เหล่านั 	น ทั 	งนี	การเซนเซอรไ์ม่ใชแ่นวทางในการทาํงานของกสทช. เพราะตอ้งใหส้ทิธเิสรภีาพกบัสื�อ และเชื�อใน
การกํากบัดแูลกนัเองของสื�อ   
 
ปจัจุบนัมกีารทํางานร่วมกบัมูลนิธเิพื�อผูบ้รโิภคและเครอืขา่ยในจงัหวดัตา่งๆ เพื�อช่วยสอดส่องดแูลเนื	อหา และ
แจง้ต่อกรรมการ กสท. เช่นโครงการตาสปัปะรด เป็นตน้  ปจัจุบนัช่องทวีดีาวเทยีมยงัมกีารโฆษณาอาหารและ
ยาที�ผดิกฎหมายอยู่ จงึมคีวามจาํเป็นที�จะตอ้งหาสมดุลระหว่างการควบคมุและการคุม้ครองกลุ่มคนที�อาจถูก
ละเมดิสทิธิ u 
 
คิม ไจ ออ็ค  องคก์รผูบ้ริโภคเกาหลี  
 

แผนการเปลี�ยนผา่นเขา้สู่ระบบดจิติอลของเกาหลใีตเ้ริ�มมขีึ	นในปี 1997 และมกีารหยุดระบบอนาลอ็ค
ไปในเดอืนธนัวาคม 2012  โดยแผนการ 4 ข ั 	นตอน ไดแ้ก่ 1. รณรงคร์ะดบัชาตใิหผู้บ้รโิภครบัรู ้2. ทดลองปิด
ระบบอนาลอ็ค ระหว่างปี 2010 -2011   3. ตรวจสอบประเมนิการปิดระบบอนาลอ็ค  4. ตดิตามการดาํเนินงาน
เรื�องการจดัสรรช่องใหม่ 
 
การปิดระบบอนาลอ็คไดผ้ลด ีและทุกฝา่ยที�มสี่วนไดส้่วนเสยีไดก้เ็ขา้รว่มในกระบวนการเปลี�ยนผา่นดว้ย ทั 	ง
องคก์รผูบ้รโิภค ผูผ้ลติเครื�องรบัโทรทศัน์ซมัซุงและแอลจ ีและผูป้ระกอบการทวี ี เป็นตน้ บทเรยีนจากการ
ทาํงานของเกาหลทีี�อยากฝากไวค้อื 1. ในการเปลี�ยนผา่นนั 	นจะตอ้งมกีารใหข้อ้มลูที�เพยีงพอและใหก้าร
สนบัสนุนชว่ยเหลอืผูบ้รโิภคในการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ (ผูบ้รโิภคเกาหลรีบักล่องสญัญาณโดยไม่มค่ีาใชจ้่าย)  2. 
ควรมศีนูยข์อ้มลูสาํหรบัผูบ้รโิภคและมคีวามพรอ้มในการรบัเรื�องรอ้งเรยีนที�จะเกดิขึ	น 
  



24 

 

จอหน์ พอล อนัดาควิก  มลูนิธิอิบอน  IBON Foundation ประเทศฟิลิปปินส ์ 
 

ฟิลปิปินสก์ําลงัเริ�มเปลี�ยนเขา้สู่ระบบทวีดีจิติอล โดยจะเริ�มการเปลี�ยนผา่นในวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
แมว้่าจะมกีระแสเรื�องนี	มาพกัหนึ�งแลว้ แต่ธุรกจิแพรภ่าพกระจายสยีงที�นั �นยงัไมไ่ดเ้ตรยีมพรอ้มเพื�อตอบรบั
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคเท่าไรนกั ขณะนี	กฎหมายที�ดแูลในเรื�องนี	ยงัไมเ่ขา้ที�เขา้ทาง และยงัไมม่คีรอบคลุม
เรื�องของการออกอากาศในระบบดจิติอล  สิ�งที�ผูค้นเผชญิอยู่ในขณะนี	คอืการไมส่ามารถเขา้ถงึคอมพวิเตอรห์รอื
อนิเตอรเ์น็ทได ้แมค้นฟิลปิปินสบ์างส่วนจะคุน้เคยกบัเทคโนโลย ีเช่น การส่งขอ้ความ การใชเ้ฟสบุ๊ค หรอื
อนิสตาแกรม แตอ่นิเตอรเ์น็ทความเรว็สงูมเีฉพาะในเขตเมอืงเท่านั 	น และเขามองว่ารฐับาลตอ้งจดัการแกไ้ข
เรื�องนี	ใหไ้ดก่้อนที�ประเทศจะเขา้สู่ยคุดจิติอล 
 
ฟิลปิปินสม์คีณะกรรมการโทรคมนาคมระดบัชาต ิที�ทําหน้าที�ดแูลการสื�อสารและอุตสาหกรรมการแพร่ภาพ
กระจายเสยีงคลา้ยกบั กสทช.ของไทย  ความทา้ทายของผูบ้รโิภคอกีประการคอืการมผีูป้ระกอบการสื�อราย
ใหญ่เพยีง 3 รายเท่านั 	น ซึ�งบรษิทัเหล่านี	กม็กีจิการอย่างเหมอืงแร ่พลงังาน หรอื นํ	า อยูแ่ลว้   
 
ในกรณีของทวีดีจิติอลสิ�งที�ตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพเิศษคอื เรื�องของการเขา้ถงึ ความแตกตา่งทางวฒันธรรม 
และเสรภีาพสื�อ และผูบ้รโิภคยงัตอ้งเฝ้าระวงัการทุจรติคอรปัชั �นการแจกจ่ายคลื�น  และเรยีกรอ้งใหม้กีารผลติ
เนื	อหาที�มคีณุภาพและเหมาะสมกบัทอ้งถิ�นดว้ย 
 
ต่อพงศ ์ เสลานนท ์ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
 

ประเทศไทยมปีระชาการ 65 ลา้นคน ในจาํนวนนั 	นม ี1.9 ลา้นคนที�เป็นผูพ้กิาร ประเมนิจากตวัเลขแลว้
ในอกี 15 ปี ประเทศไทยจะมปีระชากร 80 ลา้นคน และรอ้ยละ 20 ของคนจาํนวนดงักล่าวจะเขา้ขา่ยผูท้ี�มคีวาม
พกิาร เพราะเรากําลงักา้วเขา้สู่สงัคมผูส้งูวยั  

 
ตามกฎหมายแลว้ประชาชนทุกคนมสีทิธโิดยเท่าเทยีมในการเขา้ถงึบรกิารตา่งๆ  ในการเปลี�ยนผา่นเขา้สู่ยุค
ดจิติอลนี	 ผูพ้กิารกค็วรจะไดเ้ป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการและไดร้บัรูถ้งึนโยบายต่างๆดว้ย บรกิารแพรภ่าพ
กระจายเสยีงกเ็ป็นบรกิารสาธารณะ และควรมมีาตรการใหผู้พ้กิารสามารถเขา้ถงึบรกิารดจิติอลนี	ไดด้ว้ย 
 
คาํถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อสงัเกต จากผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

• สื�อมวลชนมบีทบาทสาํคญัในการเปลี�ยนผ่านเขา้สู่ระบบดจิติอล การกําหนดจรยิธรรมและนโยบายของ
สื�อควรสอดคลอ้งกบัความจาํเป็นของผูบ้รโิภคดว้ย 

• ผูบ้รโิภคคาดหวงัมาตรฐานเรื�องรายการสําหรบัเดก็และผูพ้กิาร รวมถงึกฎระเบยีบต่างๆจากภาครฐั
ดว้ย องคก์รผูบ้รโิภคยงัมงีานที�ตอ้งทาํอกีมาก 

• มปีระเดน็คาํถามว่าปจัจุบนัช่องทวีดีาวเทยีมหลายชอ่งมโีฆษณาผดิกฎหมายแต่ยงัไม่ถกูจดัการ 
ในขณะที�เรากําลงัจะมชี่องทวีมีากขึ	นเราจะมกีารดแูลเนื	อหาในนั 	นอย่างไร 
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การประชมุช่วงที� 9 : การคุ้มครองผูบ้ริโภคในยดิุจิตอล :  ทบทวนบทเรียนจากการทาํร่างแนวปฏิบติั
ของสหประชาชาติด้านการคุ้มครองผูบ้ริโภค   
 

อินดรานี ทไูรซิงแฮม  สหพนัธอ์งคก์รผูบ้รโิภคสากล ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิค และ
ตะวนัออกกลาง 

 
ฮสัซนั คาคายา ส่วนนโยบายดา้นผูบ้รโิภคและกฎหมายการแขง่ขนั การประชุมสหประชาชาตวิ่าดว้ยการคา้
และการพฒันา (UNCTAD)  
 

ฮสัซนั เล่าถงึสถานะปจัจุบนั และขั 	นตอนการดาํเนินการเพื�อผลกัดนัรา่งสุดทา้ยเรื�องการคุม้ครองผูบ้รโิภค
เพื�อบรรจุในแนวปฏบิตัเิพื�อการคุม้ครองผูบ้รโิภคขององคก์ารสหประชาชาต ิซึ�งเอกสารดงักล่าวประกอบดว้ย
เนื	อหา 4 ตอนไดแ้ก่ 1. วตัถุประสงค ์2. หลกัการทั �วไป 3. แนวปฏบิตัใินดา้นต่างๆต่อไปนี	  

- ความปลอดภยั 
- การส่งเสรมิและการพทิกัษส์ทิธิ uทางเศรษฐกจิ 
- มาตรฐานความปลอดภยัและคณุภาพสนิคา้/บรกิาร 
- สิ�งจาํเป็นพื	นฐานในการจดัจาํหน่ายสนิคา้/บรกิารที�จาํเป็น 
- การชดเชยเยยีวยา 
- การใหข้อ้มลูความรูแ้ก่ผูบ้รโิภค 
- การส่งเสรมิการบรโิภคที�ย ั �งยนื 
- สนิคา้/บรกิาร ชนิดต่างๆ เช่น อาหาร นํ	า และยา เป็นตน้ 

และ 4. ความร่วมมอืระหว่างประเทศ  
 
มตขิองที�ประชมุเรื�องการคุม้ครองผูบ้รโิภคในเดอืนกรกฎาคมปีที�ผา่นมากําหนดใหม้กีารตั 	งคณะทาํงานขึ	นมา
ทบทวนปรบัปรุงเอกสารรว่มกบั UNCTAD ดว้ยการรวบรวมและจดัระเบยีบแนวคดิต่างๆที�เกดิขึ	นในระหว่าง
กระบวนการปรกึษาหารอื คณะทาํงานม ี4 คณะไดแ้ก่ 1. คณะทํางานดา้นการคา้อเิลก็ทรอนิกส ์2. คณะทาํงาน
ดา้นบรกิารการเงนิ 3. คณะทํางานเรื�องอื�นๆ และ 4. คณะทํางานดา้นการนําแนวปฏบิตัเิพื�อการคุม้ครอง
ผูบ้รโิภคขององคก์ารสหประชาชาตไิปใช ้
 
มขีอ้สงัเกตว่าขณะนี	มอีงคก์รมากมายนอกเหนือจากองคก์รผูบ้รโิภค ที�กําลงัทํางานดา้นคุม้ครองผูบ้รโิภคอยู่
เช่นกนั จงึควรมกีารสรา้งความร่วมมอืระหว่างกนั แต่ตอ้งไม่ลมืว่ากระบวนการขั 	นตอนต่างๆที�เรากาํลงัทาํอยู่
นั 	น อาจเกดิขึ	นไมท่นักบัความเปลี�ยนแปลงของโลกดจิติอล จงึตอ้งออกแบบใหม้กีารทบทวน ปรบัปรงุ
กฎระเบยีบเหล่านี	อย่างต่อเนื�องสมํ�าเสมอดว้ย 

 
 

Robin Simpson สหพนัธอ์งคก์รผูบ้รโิภคสากล 
โรบนิกล่าวว่ารายงานที�บอกว่าร่างแนวปฏบิตัขิองสหประชาชาตดิา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคเป็นที�พดูถงึกนั

ดาํเนินรายการโดย  
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อย่างแพรห่ลาย  นั �นหมายถงึมกีารรบัรูข้องผูบ้รโิภคที�กวา้งขวางขึ	นในเรื�องนี	 สหพนัธอ์งคก์รผูบ้รโิภคสากลไดม้ี
ส่วนร่วมอย่างตอ่เนื�องในขั 	นตอนการทาํรา่งสุดทา้ยของแนวปฏบิตัดิงักล่าว  รวมถงึไดนํ้าเสนอผลการสาํรวจ
เนื�องในวนัสทิธผิูบ้รโิภคสากลของปี 2012 ดว้ย (มปีระเทศต่างๆเขา้รว่ม 58 ประเทศ ผา่นองคก์รสมาชกิ 70 
องคก์ร) นอกจากนี	ยงัมกีารประชุมรว่มกนัของสมาชกิในช่วงตน้ปี 2013 และทาํขอ้เสนอเพื�อการแกไ้ขบางส่วน
บางตอน หรอืขอ้เสนอเพิ�มเตมิดว้ย 
 
ความเปลี�ยนแปลงที�สหพนัธฯ์ อยากเหน็ในรา่งแนวปฏบิตัขิองสหประชาชาตดิา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคไดแ้ก่ 

• ความครอบคลุม กบัทุกภาคส่วนที�เกี�ยวขอ้ง 
• ความเป็นสากล มกีารคาํนึงถงึผูบ้รโิภคทุกคน รวมถงึผูบ้รโิภคที�มคีวามพกิาร และคาํนึงถงึความเท่า

เทยีมทางเพศดว้ย  
• ความรว่มสมยั ไดแ้ก่ ความเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลย ี ความเปลี�ยนแปลงทางประชากร และความ

เปลี�ยนแปลงดา้นสิ�งแวดลอ้ม  
• โอกาสในการมสี่วนร่วม 
• รปูแบบทเีป็นเพยีงแนวทาง ไมต่ายตวั และพรอ้มรองรบัความเปลี�ยนแปลง  

 

คาํถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อสงัเกต จากผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

• ตวัแทนกระทรวงผูบ้รโิภคแหง่อนิเดยีบอกว่าจะเขา้รว่มกบัคณะทาํงานในประเดน็ต่างๆดว้ย 
• วนัที� 15 มนีาคม วนัสทิธผิูบ้รโิภคสากล ควรเป็นหนึ�งในวนัสาํคญัในปฏทินิของสหประชาชาต ิ
• ควรมกีารประชุมกนัอย่างสมํ�าเสมอระหว่างภาครฐัของประเทศสมาชกิและองคก์รพฒันาเอกชน 
• ในเดอืนกรกฎาคมที�จะถงึนี	 จะมกีารเสนอร่างเอกสารดงักล่าวใหทุ้กคนไดร้ว่มแสดงความเหน็ และเป็น

โอกาสที�องคก์รผูบ้รโิภคจะเพิ�มเตมิประเดน็ต่างๆได ้   
 
 
 
 


