ปี ที่ 1 เล่ ม ที่ 4 กรกฎาคม - สิ งหาคม 2556

เรียนรูค้ วามหลากหลาย

ในโลกการสือ่ สาร

ยุคดิจิตอล

ทรรศนะของเรา

คุยกับ กสทช. สุภญ
ิ ญา กลางณรงค์
‘ทลายก�ำแพงข้อจ�ำกัดทางความรู้
ด้วยเทคโนโลยีทวี ดี จิ ติ อล’

การเปลี่ยนผ่านการแพร่ภาพวิทยุโทรทัศน์ของประเทศไทยจาก
ยุคอนาล็อก เข้าสู่ยุคดิจิตอลเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้นี้ นับเป็น
เรื่องน่าตื่นเต้นมากนะคะ เพราะพลานุภาพของเทคโนโลยีดังกล่าว
นอกจากจะเป็นการอัพเดทเทคโนโลยีแล้ว ยังเสมือนเป็นการเปลีย่ นระบบ
อุตสาหกรรมการแพร่ภาพโทรทัศน์ของประเทศให้พลิกโฉมไปจากเดิม
ที่ มี แ ค่ 6 ช่ อ ง ผู ก ขาดในฟรี ที วี ก็ เ พิ่ ม เป็ น 48 ช่ อ ง พร้ อ มเนื้ อ หา
ด้านบริการสาธารณะ และบริการท้องถิน่ ด้วยหลักประกันว่าจะมีผมู้ สี ทิ ธิ์
มาประกอบการ ในลั ก ษณะการเป็ น เจ้ า ของ (Ownership) มากขึ้ น
จะท�ำให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ และในอีกทางหนึง่ จะช่วย
เพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนมากขึ้นเช่นกัน
นอกจากทีวีดิจิตอลทลายก�ำแพงที่ผูกขาด และลดความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแล้ว ในอีกแง่หนึ่ง
ของประโยชน์จากการสร้างสรรค์เนือ้ หาทีห่ ลากหลายยังช่วยสร้างเสริมเติมความคิด และมุมมองของประชาชนผูบ้ ริโภค
ให้กว้างขวางไปกว่าในอดีตที่ถูกผูกขาดจากช่องฟรีทีวีทั้ง 6 ช่อง รวมถึงในเนื้อหารายการที่มากมาย ยังถูกสร้างขึ้น
เพื่อตอบสนองความสนใจในการรับชมของประชาชนทุกกลุ่มอายุในทุกภูมิภาค จนเป็นเสมือนพื้นที่ที่สามารถเชื่อม
ความเข้าใจของคนในสังคม อีกทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่หลากหลายที่สามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม
ย้อนกลับมายัง กสทช. เมื่อทีวีดิจิตอลเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ การท�ำงานในส่วนนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทาย
นั่ น ก็ คื อ การสร้ า งสมดุ ล กั น ระหว่ า งเสรี ภ าพของสื่ อ ความหลากหลายและความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ ป ระกอบการ
นี่คืองานยากที่ กสทช. ต้องเจอในการก�ำกับดูแล แต่อย่างไรก็ให้เชื่อใจในกลไกการตรวจสอบ แต่ประชาชนเอง
ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นผู้ที่ต้องเผชิญกับการละเมิดสิทธิจากผู้ประกอบการสื่อโดยตรงก็ไม่ควรวางใจ
จนเกินไป สิ่งที่ดีที่สุดส�ำหรับประชาชนที่จะท�ำให้กลไกเกิดประสิทธิภาพได้อย่างดีที่สุด นั่นก็คือการตรวจสอบดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการทุกท่านอย่างเคร่งครัด รวมถึงหากถ้าพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมก็สามารถร้องเรียนมายังช่องทางที่
กสทช. ได้จัดเตรียมเอาไว้ เพื่อสร้างสังคมที่สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในโลกของทีวีดิจิตอล
ในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับทีวีดิจิตอลนั้น หากประชาชนอยากทราบความเคลื่อนไหวในประเด็นนี้
ก็สามารถติดตามอ่านได้จาก www.nbtc.go.th เว็บไซต์ของ กสทช. http://bcp.nbtc.go.th และแฟนเพจในเฟซบุ๊ค
ของ กสทช. ได้ โ ดยตรง หรื อ อย่ า งง่ า ยที่ สุ ด นั่ น ก็ คื อ การอ่ า นจากนิ ต ยสาร ‘รู ้ จั ก สื่ อ รู ้ จั ก สิ ท ธิ ’ เล่ ม นี้
ที่เราได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่น่ารู้ของทีวีดิจิตอลมาน�ำเสนออย่างเจาะลึก รวมถึงในเล่มต่อไปเราจะทยอยน�ำเสนอ
ข้อมูลน่ารู้อีกมากมายของเทคโนโลยีนี้ คอยติดตามกันนะคะ !

(นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์)
กสทช.
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ภารกิจ
ผู้บริโภคสื่อวิทยุ
กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ หรือ รส. (อ่านว่า รอ-สอ) เป็นหน่วยงานในสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ หรือ ส�ำนักงาน กสทช.
หน้าที่หลักของ รส. เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคสื่อ
วิทยุ–โทรทัศน์ ทัง้ ในเรือ่ งของการถูกละเมิด ละเลยในสิทธิและเสรีภาพ และการ
ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการวิทยุ–โทรทัศน์ ซึ่งมีทั้งกระบวนการท�ำงาน
ในการสร้างความเข้มแข็ง การสร้างการรวมกลุม่ และเครือข่าย และการด�ำเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคสื่อวิทยุ–โทรทัศน์ รวมถึงการท�ำงานด้าน
การรูเ้ ท่าทันสือ่ และการส่งเสริมให้คนพิการ ผูส้ งู อายุ และผูด้ อ้ ยโอกาสในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วย
ในการท�ำหน้าที่ต่างๆ เหล่านี้ รส. มี ‘พี่เลี้ยง’ คือ คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมาย และ “หัวหน้า” คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.) ในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยเรามีวารสาร ‘รู้จักสื่อ รู้จักสิทธิ’
เป็นสือ่ กลางเชือ่ มโยงระหว่าง ‘เรา’ ในการสร้างมุมมองการรูเ้ ท่าทันและปกป้อง
สิทธิของผู้บริโภคสื่อวิทยุ–โทรทัศน์ รวมทั้งสื่อสารความคิดต่างๆ ที่จะน�ำมา
ซึ่งการสร้างความเข้มแข็งและคุ้มครองตนเองได้อย่างมีพลัง
เพื่อความสะดวก คุณยังสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ของเรา ด้วยการ
คลิกไปที่ http://bcp.nbtc.go.th เว็บไซต์หลักที่รองรับการเข้าถึงข่าวสาร
ของคนทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการที่จะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้ด้วย

โดยเรื่องของเรามีทั้งข้อมูลข่าวสารและบทความต่างๆ ที่จะท�ำให้
คุณรู้เท่าทันสื่อฯ ในยุคใหม่ ทั้งยังเป็นพื้นที่กลางส�ำหรับผู้บริโภค
ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง รู้จักสิทธิ และสามารถกด
เข้าไปสูช่ อ่ งทางการร้องเรียนของ ส�ำนักงาน กสทช. ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว นอกจากนี้ท่านยังสามารถสื่อสารกับเราโดยตรงอีกทาง
หนึง่ ที่ Facebook บนหน้าแฟนเพจของเราโดยตรงที่ http://www.
facebook.com/con.rights นี่คือช่องทางที่คุณสามารถพบเจอกับ
ข้อมูลดีๆ ของเรา
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กสทช. เปิดตัว ‘น้องดูดี’

เพื่อบอกว่า ‘ดิจิตอลทีวี ดูดีทุกบ้าน (ทุกคน)’
การดูได้ทุกบ้าน หมายความรวมไปถึง ดูได้ทุกคนด้วย เพราะนอกจากทีวีดิจิตอลจะท�ำให้ทีวีที่เราดูมีภาพคมชัด
เสียงชัดเจน มีช่องรายการให้เลือกมากมาย การรบกวนน้อยลง แต่รู้หรือไม่ว่า ทีวีดิจิตอลยังมีบริการเสริมพิเศษอื่นๆ อีกด้วย
ซึ่งในหลายประเทศก็ได้น�ำประโยชน์เหล่านี้มาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการโต้ตอบได้กับสถานีฯ จะซื้อของ ส่งความเห็น ก็ท�ำได้
มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งของทีวีดิจิตอล ที่เริ่มมีการพูดถึงกันมากขึ้น คือการสามารถมีช่องเสียงหลายช่องที่จะช่วยให้เลือก
เปลี่ยนได้ตามความต้องการ หรือมีค�ำบรรยาย (Subtitle) ที่เปิด-ปิดได้ เหมือนเวลาเราดูดีวีดี สิ่งเหล่านี้จะมีได้ในจอทีวีตามบ้าน
ของเรา (ที่รับระบบดิจิตอลได้)
บริการเสริมเหล่านี้ จริงๆ แล้วมีประโยชน์กับคนพิการด้วย...
คนตาบอดทีอ่ ยากฟังทีวกี ค็ วรมีบริการทีเ่ ป็นเสียงบรรยายภาพ หมายถึงว่า
ถ้าเราหลับตาดูละคร ช่วงทีเ่ ป็นดนตรีประกอบ เราก็จะไม่สามารถรูไ้ ด้วา่ เป็น
ภาพอะไร ซึ่งถ้าเราเลือกช่องเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) นี้
ก็จะมีเสียงที่บรรยายว่า ขณะนี้พระเอกก�ำลังขึ้นบันได โดยมีผู้ร้ายซุ่มอยู่
บนเพดาน เป็นต้น คนตาบอดก็เหมือน ‘ดู’ ทีวีได้เช่นกัน
ส่วนคนหูหนวก ก็ดภู าพ แต่ไม่ได้ยนิ ไม่รวู้ า่ ตัวละครสนทนาอะไรกัน
หรือว่าเมื่อมีเสียงประกอบ เช่น ระเบิด แล้วทุกคนหันไปดู ถ้าไม่มีภาพ
คนหูหนวกก็ไม่รู้ว่า เจม-จิ หันไปดูอะไร แต่ถ้ามีบริการค�ำบรรยายแทน
เสียงแบบเปิด-ปิดได้ (Closed Caption) ก็จะท�ำให้คนหูหนวกเข้าใจ
ในขณะที่ถ้าคนที่อ่านไม่ได้ หรือไม่อยากอ่าน ก็สามารถปิดค�ำบรรยาย
นั้นได้

เมื่อรู้ข้อดีของทีวีดิจิตอลแล้ว ก็ ‘ดูดี’ กันทุกคน
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นับเป็นการเริ่มต้นที่ดี ส�ำหรับผู้บริโภค
สื่ อ วิ ท ยุ – โทรทั ศ น์ ที่ จ ะได้ รู ้ จั ก กั บ การ
เปลีย่ นผ่านไปสูท่ วี ดี จิ ติ อล ใน ‘โครงการเตรียม
ความพร้อมผูบ้ ริโภคสือ่ โทรทัศน์ดจิ ติ อลสัญจร’
ซึ่ ง จะเป็ น การเดิ น ทางไปพบกั บ ประชาชน
ในฐานะผู ้ บ ริ โ ภคสื่ อ วิ ท ยุ – โทรทั ศ น์ ใ นส่ ว น
ภู มิ ภ าค เพื่ อ ให้ ค วามรู ้ แ ก่ ป ระชาชนในการ
เตรียมความพร้อมกับการเปลีย่ นผ่านโทรทัศน์
สูร่ ะบบดิจติ อล ซึง่ ผูบ้ ริโภคสือ่ ฯ ในบางพืน้ ทีจ่ ะ
สามารถดูทีวีดิจิตอลตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม
2556 ส่วนพื้นที่อื่นๆ ก็ไม่ต้องน้อยใจ จะได้
ขยายไปทั่วประเทศในปี 2558 นี้  
โดยภูมิภาคแรกเราได้ไปพบปะกับพี่น้อง
ชาวปักษ์ใต้ที่ เซ็นทรัล พลาซา สุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยได้
รับเกียรติจาก กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์
และ กสทช. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มาร่วม
พู ด คุ ย และตอบค� ำ ถามข้ อ สงสั ย ของการ
เปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอลกับพี่น้อง
ชาวสุราษฎร์ธานี ภายในงานยังมีนิทรรศการ
ให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ โทรทั ศ น์ ร ะบบดิ จิ ต อล

โทรทัศน์ดิจิตอลสัญจร
มาแล้วจ้า
รวมตลอดถึงการรูเ้ ท่าทันสือ่ วิทยุและโทรทัศน์อกี ด้วย ซึง่ ได้การตอบรับจากพีน่ อ้ งชาวสุราษฎร์ธานี
เป็นอย่างดี
ส�ำหรับชาวอีสานบ้านเฮา เราพบกัน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ที่ เซ็นทรัล พลาซา
ขอนแก่น งานนี้ผู้ใหญ่ของเรา 2 ท่าน ได้แก่ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ และ กสทช. ประวิทย์
ลี่สถาพรวงศา ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้และตอบค�ำถามข้อสงสัยของพี่น้องชาวขอนแก่นเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิตอล อีกทั้งงานนี้ กสทช. ประวิทย์ ยังได้น�ำ
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี 3G มาให้กับพี่น้องชาวขอนแก่นอีกด้วย
ผ่านไปแล้วกับ 2 ภูมิภาค เราก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวใต้และชาวอีสานเป็นอย่างมาก
ที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี และภูมิภาคต่อไปเราจะสัญจรไปภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ แล้วมา
พบกันนะคร้าบบบ

กสทช. รวมพล
คนคิดสั้น | ทัน | สื่อ
กสทช. สุภญ
ิ ญา กลางณรงค์ รวมพลคนคิดสัน้ | ทัน | สือ่ เปิดตัว ‘โครงการ
ประกวดหนังสั้น รู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ในยุคดิจิตอล’ เมื่อวันเสาร์ที่
3 สิงหาคม 2556 ณ อุทยานการเรียนรู้ อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพฯ เพือ่ เปิดโอกาสให้นกั ศึกษาและประชาชนทัว่ ไปได้สร้างสรรค์ผลงาน
หนังสั้น ที่สื่อสารเรื่องการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์
โครงการประกวดหนังสั้น รู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ในยุคดิจิตอล
เป็นโครงการที่มุ่งสร้างสื่อที่จะสร้างกระบวนการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์
ให้กบั คนและสังคม ด้วยภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย ดูสนุก น่าสนใจ เพือ่ ให้เกิดผลในการ
มีทักษะและความสามารถในการใช้สื่ออย่างตื่นตัวและรู้ตัว โดยเฉพาะในยุค
ดิจติ อลทีส่ อื่ วิทยุ–โทรทัศน์ มีการขยายตัวอย่างมาก รวมถึงมีความหลากหลาย
และสามารถเข้าถึงได้งา่ ย ซึง่ ผูบ้ ริโภคสือ่ ฯ เองก็มพี ฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปด้วย
ในการด�ำเนินโครงการนี้ ส�ำนักงาน กสทช. ได้รบั เกียรติจากผูท้ รงคุณวุฒิ
ในด้านต่างๆ ทั้งด้านการท�ำหนังสั้น และการรู้เท่าทันสื่อหลายท่าน ร่วมเป็น
คณะกรรมการพิจารณาตัดสินด้วย ประกอบด้วย ผศ. ดร.เอือ้ จิต วิโรจน์ไตรรัตน์
คุณอรพินท์ วงศ์ชมุ พิศ, คุณจิระนันท์ พิตรปรีชา, คุณศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา,

พล.อ.ดร.ศรุต นาควัชระ, อาจารย์ไศลทิพย์ จารุภูมิ, คุณเข็มพร
วิรณ
ุ ราพันธ์, คุณสุภาพ หริมเทพาธิป และ คุณชูเกียรติ ศักดิว์ รี ะกุล
ทั้งนี้ผลงานที่ได้รางวัลจะถูกน�ำไปใช้เพื่อสร้างการรู้เท่าทันสื่อฯ
ให้แก่ประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ ต่อไป อีกทัง้ ทีมทีช่ นะเลิศและ
ทีมทีม่ ผี ลงานสร้างสรรค์จะได้รว่ มท�ำกิจกรรมเกีย่ วกับงานรูเ้ ท่าทัน
สื่อกับ ส�ำนักงาน กสทช. ในปีต่อไปด้วย
ส�ำหรับงานรวมพลคนคิดสั้น | ทัน | สื่อ จัดขึ้นหลังจาก
ที่ได้เชิญชวนให้ผู้สนใจ ทั้งนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ได้แสดงความสนใจในเรือ่ งการรูเ้ ท่าทันสือ่ และสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้เพื่อให้ทีมที่สมัครเข้าร่วมประกวดได้ทราบถึงกติกาและการ
พัฒนาหนังสั้น รู้เท่าทันสื่อฯ ที่เป็นโจทย์ของงานในครั้งนี้ ก่อนที่
จะไปจัดท�ำ Plot & Treatment มาส่งให้คณะกรรมการคัดเลือกทีม
ทีเ่ ข้ารอบ และร่วมท�ำ Workshop การผลิตหนังสัน้ และผลิตผลงาน
ต่อไป โดยภายในมีการเสวนา รับความรู้และประสบการณ์จาก
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณจิระนันท์ พิตรปรีชา (กรรมการ
ตัดสินการประกวด นักเขียนและผู้จัดท�ำบทบรรยายภาพยนตร์ /
กวีซีไรต์) คุณมะเดี่ยว - ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล (ผู้ก�ำกับหนังสั้นและ
ภาพยนตร์ชื่อดัง รักแห่งสยาม/Home) และ คุณหนืด–นิมิตร
พิพธิ กุล (นักเขียนบท ผู้ก�ำกับการแสดง และนักแสดงอิสระ)
สนับสนุนการจัดงานตลอดโครงการฯ โดย Media Monitor
สถาบั น สื่ อ เด็ ก และเยาวชน (สสย.) หอภาพยนตร์ แ ห่ ง ชาติ
มูลนิธิหนังไทย นิตยสาร Bioscope คุณวีรยุทธ์ ล้อทองพานิชย์  
(AU Wink Wink) และเอื้ อ เฟื ้ อ สถานที่ จั ด งานรวมพลฯ
โดยอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) จัดโดย ส�ำนักงาน กสทช. กลุม่ งาน
รับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิ จ การโทรทั ศ น์ โทร. 02 271 0156 ต่ อ 455, 482
โทรสาร 454 / FB: https://www.facebook.com/con.rights
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เรื่องจากปก

รศ. ดร.พนา ทองมีอาคม

กรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
อดีตกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการออกอากาศทีวีดิจิตอล

การก้าวไปสูก่ ารให้บริการโทรทัศน์ดจิ ติ อลของประเทศไทยครัง้ นี้ ต้องถือว่าเป็นการเปลีย่ นแปลง
ในแบบก้าวกระโดด เพราะใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ธุรกิจที่จะมีขึ้นใหม่ มีทั้งสิ้น
24 ใบอนุญาต นั่นหมายความว่าคนไทยจะมีช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินแบบดูฟรีทันทีอีก
24 ช่อง ในขณะทีก่ ารให้บริการโทรทัศน์ในระบบเดิมก็จะยังคงมีอยู่ โดยจะเป็นการออกอากาศ
หรือให้บริการแบบคู่ขนานไปอย่างน้อยอีกช่วงใหญ่ๆ ช่วงหนึ่ง
ประเทศไทยจะมีการให้บริการโทรทัศน์ความคมชัดสูง หรือ HDTV ขึ้นเป็นครั้งแรก
ตามแผนที่ กสท. วางและจัดไว้ให้ ประเทศไทยจะมีช่อง HDTV ทั้งหมด 7 ช่อง ตรงนี้ชัดเจน
ว่าเป็นการปรับประเทศให้เข้าสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่และใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ดีกว่า ส�ำหรับ
ทีวีดิจิตอลมาตรฐาน หรือ SDTV เป็นความคมชัดธรรมดาในระบบดิจิตอลที่คมชัดกว่าทีวีปกติ
ทุกที่ชมกันในระบบอนาล็อก SDTV ใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่น้อยกว่า HDTV ในอนาคตช่อง
HDTV อาจมีเพิ่มขึ้นอีกก็ได้ ถ้าสามารถมีความถี่เพิ่มขึ้น
ที วีดิ จิตอลจะมี ร ะบบเสีย งชัดใสมากขึ้น และสามารถเพิ่มคุณ ภาพเสียงพิเศษ เช่น  
Surround ได้ถ้าต้องการ อนาคตนอกจากเสียงแล้วทีวีดิจิตอลยังสามารถให้บริการพิเศษอื่นๆ
ในรูปแบบบริการประยุกต์ได้อีกมาก ขึ้นอยู่กับลักษณะรูปแบบทางธุรกิจที่จะตามมา
เมื่อมีการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการใหม่แก่ทีวีดิจิตอล ระบบบริการโทรทัศน์ไทย
จะถูกปรับโดย กสท. ให้เป็นไปตามกฎหมายการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 การให้บริการโทรทัศน์จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือบริการสาธารณะ
บริการธุรกิจ และบริการชุมชน ในขัน้ เริม่ ต้น กสท. จะอนุญาตให้แก่บริการสาธารณะและบริการ
ธุรกิจก่อน ส่วนบริการชุมชนจะท�ำต่อไปในภายหลัง เมือ่ กสท. มีความพร้อมทัง้ ด้านเกณฑ์กำ� กับ
และโครงสร้างพื้นฐาน ความถี่ ที่พร้อมขยายครอบคลุมท้องถิ่นทั่วประเทศ
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ต้นปีหน้าประเทศไทย
จะมีทีวีดิจิตอลให้บริการ
แก่ประชาชน แน่นอนว่า
จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในวงการโทรทัศน์ ไทย
และแน่นอนว่าคนไทยจะต้อง
ปรับตัวและใช้ประโยชน์จาก
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เต็มที่

เพื่ อ ให้ ต อบสนองกั บ ประโยชน์ ส าธารณะและ
สอดคล้องกับกฎหมาย กสท. ยังได้แบ่งประเภทของกิจการ
บริการธุรกิจย่อยออกไปอีก โดยจัดให้มีประเภทย่อยเป็น
ช่องธุรกิจส�ำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 3 ช่อง  
ช่องธุรกิจประเภทข่าวสารสาระ 7 ช่อง และช่องธุรกิจทัว่ ไป  
7 ช่อง ส�ำหรับ HDTV จะให้บริการในประเภทบริการธุรกิจ
ทั่วไปทั้งหมด มี 7 ช่อง เช่นกัน
ในส่วนของกิจการบริการสาธารณะ กสท. จัดให้มี
12 ช่อง ประกอบกันทั้งของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ และของนิติบุคคลไม่แสวงก�ำไร
โดยค�ำนึงถึงอ�ำนาจหน้าที่และความจ�ำเป็น
ในส่วนของบริการสาธารณะ เนื่องจากมีผลในทาง
ขับดันการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่ากิจการด้านธุรกิจ จึงยัง
ไม่มกี ารเร่งรัด ยกเว้นผูท้ มี่ หี น้าทีแ่ ละท�ำอยูเ่ ดิม ผูป้ ระกอบ
กิจการสาธารณะรายใหม่ถ้าเร่งรีบจะมีผลเสียได้เพราะ
ไม่มีเครื่องรับรองรับและตัวเองไม่มีแรงผลักดันตลาด

ก่อนอื่นผู้บริโภคต้องตัดสินใจให้ดี ว่าจะรับโทรทัศน์ผ่านระบบอะไร จะรับ
โดยตรงผ่านระบบเสาอากาศ หรือจะรับผ่านโครงข่ายดาวเทียม หรือเคเบิลทีวี
การรับทีวีดิจิตอลผ่านเสาอากาศตรงจะถูกกว่า แต่ถ้าอยู่ในเขตห่างไกลเขตอับ
เสาอากาศก็อาจกลายเป็นแพงได้
ระบบทีวดี จิ ติ อลจะไม่มภี าพจางหรือมีจดุ จะเป็นแบบรับได้หรือรับไม่ได้ไปเลย
ค่อนข้างเด็ดขาด สัญญาณดิจิตอลเดินทางไม่ได้ไกลเท่าสัญญาณอนาล็อกเดิม
และทะลุทะลวงได้ไม่ดีเท่า จึงต้องรู้ว่าสัญญาณโทรทัศน์ที่จะรับนั้นมีที่มาจากไหน
อาจสอบถามได้โดยตรงกับทางสถานี
ผู้บริโภคต้องศึกษาว่าตนอยู่ในเขตไหนของย่านสัญญาณ ถ้าอยู่ใกล้เขตที่
สัญญาณแรง การรับทีวีดิจิตอลจะไม่มีปัญหา ว่ากันว่าแม้แต่เสาอากาศเดิมก็อาจ
ใช้ได้ ดังนัน้ อย่าเพิง่ รีบซือ้ จนกว่าจะได้ทดลองของเก่าดู ถ้าอยูใ่ นเขตสัญญาณอ่อน
อาจต้องเปลี่ยนใช้เสาอากาศที่เหมาะสมมากขึ้น เสาอากาศโทรทัศน์ดิจิตอลมีได้
หลายแบบ ควรศึกษาไว้ก่อนล่วงหน้าเมื่อถึงเวลาจะได้เลือกได้ถูกต้อง

การปรับตัว
ของการประกอบกิจการ

ดังทีก่ ล่าวแล้วว่าช่องรายการฟรีทวี ใี นยุคดิจติ อลจะมี
มากขึ้น ผลที่ตามมาคือประชาชนที่เคยรอชมกันอยู่ที่ช่อง
3 5 7 9 11 TPBS จะถูกกระจายเฉลี่ยไปยังช่องใหม่ๆ
ที่เกิดขึ้น ดังที่เรียก Fragmented ประชาชนจะมีทางเลือก
ชมรายการมากขึ้น
ความทีม่ รี ายการให้เลือกมากแต่ผชู้ มกระจัดกระจาย
สิง่ ทีจ่ ะตามมาคือผูผ้ ลิตจะเน้นจับกลุม่ ผูช้ มให้เฉพาะเจาะจง
รายการแบบเดิมๆ ยังคงอยู่ แต่จะถูกปรับเน้นเข้ากลุ่ม
เฉพาะมากขึ้น (Niche) ให้นึกภาพวิทยุ FM ประกอบ
จะเข้าใจ
อนาคตจะมีดาราและผูป้ ระกาศมากขึน้ ตลาดการผลิต
จะขยายตัว ผู้ชมจะมีดาราให้นิยมกันมากขึ้น แต่ก็ใช่ว่า
จะดีทงั้ หมด ช่องว่างระหว่างดาราเก่งก็ไม่ตา่ งจากช่องว่าง
ระหว่างรายการดีและไม่ดี คือมีช่องว่างทิ้งห่างกันมากขึ้น
นั ก โฆษณาจะวางแผนสื่ อ โฆษณาได้ ล� ำ บาก
เพราะคนดูกระจัดกระจาย การจัดการแผนสื่อยากและมี
ต้นทุนสูง แต่จะมีโฆษณาแปลกๆ ใหม่ๆ เข้ามาให้เห็น
มากขึ้น ลองนึกถึงโฆษณาในทีวีดาวเทียมเป็นตัวอย่าง
แต่นา่ จะมีมาตรฐานการควบคุมและการผลิตโฆษณาทีด่ กี ว่า

การเตรียมความพร้อม
ของประชาชนคนดูทีวีไทย

แรกสุดของการเตรียมความพร้อมส�ำหรับทีวดี จิ ติ อล
ทีก่ ำ� ลังจะมา ก็คอื ควรติดตาม รับฟังข่าวสาร และแลกเปลีย่ น
และเรียนรูก้ บั ผูอ้ นื่ ทีวดี จิ ติ อลแม้จะมีขอ้ ดีอยูม่ าก แต่ใช่วา่
ทุกคนจะได้ประโยชน์จากข้อดีนั้น

การตัดสินใจเรือ่ งเครือ่ งรับก็สำ� คัญ การจะรับภาพดิจติ อลให้ชดั ก็ตอ้ งรับผ่าน
เครื่องในระบบดิจิตอล แต่โทรทัศน์เครื่องเก่าก็ไม่ควรทิ้งเพราะยังใช้ได้ โดยแค่
ใส่กล่องแปลงสัญญาณ (กล่องด�ำ) เท่านั้น และแม้ไม่ชัดเท่าทีวีดิจิตอลใหม่
แต่ก็จะชัดเท่ากับของเดิมที่ดูอยู่ในระบบอนาล็อกนั่นเอง เรื่องกล่องด�ำทาง กสท.
ก�ำลังหาวิธีช่วยอุดหนุนประชาชน ในขั้นนี้ กสท. น่าจะช่วยเป็นคูปองที่ใช้ซื้อกล่อง
แปลงสัญญาณ รายละเอียดคงต้องติดตามต่อไป
การเตรี ย มตั ว แต่ เ นิ่ น ๆ เป็ น เรื่ อ งดี แต่ ผู ้ บ ริ โ ภคคงไม่ ต ้ อ งกั ง วลเกิ น ไป
เพราะมีเวลาเหลื่อมระหว่างเริ่มมีดิจิตอล กับมีทีวีอนาล็อกเดิมควบคู่กันไป ดังนั้น
รับรองไม่มจี อด�ำเพราะเหตุเปลีย่ นระบบทีวเี ป็นดิจติ อลแน่ และในช่วงคาบเกีย่ วนัน้
จะเป็นเวลาดีที่จะได้ปรับเปลี่ยนระบบโทรทัศน์ที่แต่ละบ้านจะใช้รับชม ที่ส�ำคัญ
คงต้องเตรียมเงินไว้...
การปรับตัวรับทีวีดิจิตอลอาจไม่ได้แพงมากมาย แต่บางท่านอาจเปลี่ยน
เครื่องรับทีวีเป็น HDTV และซื้อขนาดจอใหญ่ขึ้น เพราะความงามของภาพท�ำให้
อดใจไม่ไหวนั่นเอง
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รู้จักสื่อ

ในช่วงเวลาทีท่ วี ดี จิ ติ อลก�ำลังจะเกิดขึน้ เป็นครัง้ แรกในประเทศไทย ก่อให้เกิดค�ำถามจ�ำนวนมากถึงรูปแบบเนือ้ หา
เทคโนโลยี รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ในการแพร่ภาพของทีวปี ระเภทนีอ้ ย่างมาก อีกเรือ่ งหนึง่ ทีน่ า่ สนใจอันเป็นประเด็น
ส�ำคัญที่สังคมให้ความส�ำคัญอย่างมาก นั่นคือการเกิดขึ้นของทีวีประเภทนี้สังคมจะได้อะไร ? และพฤติกรรมของ
ผูร้ บั ชมจะเปลีย่ นแปลงไปในแง่ไหน ? คอลัมน์รจู้ กั สือ่ เล่มนีม้ คี ำ� ตอบจากนักวิชาการผูม้ คี วามรูเ้ ข้มข้นด้านสือ่ สารมวลชน
มาไขข้อข้องใจให้แก่คุณผู้อ่านทุกท่านครับ

ธาม เชื้อสถาปนศิริ

นักวิชาการช�ำนาญการ
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.) ไทยพีบีเอส
“การเกิดทีวดี จิ ติ อลผมเชือ่ ว่าพฤติกรรมการเปิดรับหรือ Media Exposure
จะไม่เปลี่ยนแปลงจากที่เป็นอยู่มากนัก เพราะตอนนี้คนดูมีพฤติกรรมการ
เปิดรับชมผ่านข้ามแพลตฟอร์มได้มากอยู่แล้ว
“ประเด็นแรก ในความเปลี่ยนแปลงส�ำคัญ คือเนื้อหาของช่องที่เกิดใหม่นั้นรายการต่างๆ
จะมีความเป็น Niche Market มากขึ้น ช่องที่เป็นสื่อเดิมหรือเป็น Mass ที่มีฐานคนดูเป็นล้านๆ
จะถูกท้าทาย และจะเดินมาถึงจุดสมดุลทีว่ า่ ไม่มคี า่ ยใหญ่ๆ ทีส่ ามารถกวาดคนดูได้ 20-30% อีกแล้ว
“ประเด็นที่ 2 ในเชิง Interactive ทีวีดิจิตอลไม่ได้พูดถึงความหลากหลาย หรือเรื่องของภาพ
คมชัดเท่านั้น แต่ที่ส�ำคัญที่สุดคือทีวีดิจิตอลพูดเรื่องปฏิสัมพันธ์ของผู้ชมกับผู้ผลิตที่มีต่อกัน ต่อไป
คนจะมีพฤติกรรมการเสพสื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ผลิตมากกว่าเดิม ผู้ผลิตรายการในทีวีดิจิตอล
จะสามารถทดสอบความรู้สึก ความชื่นชอบ ความเห็นตอบกลับได้ทันที การขายโฆษณาสินค้า
จะสามารถท�ำได้โดยผ่านรีโมตทีวี หรือแม้กระทั่งการวางผังเวลาที่เมื่อก่อนผู้ผลิตวางผังทีวีแบบ
ล็อกเวลา ต่อไปผังจะถูกเซตตามความพึงพอใจและความสะดวกของผูบ้ ริโภค ไม่เว้นแม้แต่เรือ่ งของ
เนือ้ หาทุกอย่างทีผ่ บู้ ริโภคจะสามารถก�ำหนดได้ ดังนัน้ ไวยากรณ์ของรายการโทรทัศน์จะเปลีย่ นไป
เมื่อผู้บริโภคมีอ�ำนาจอีกครั้ง
“ในโลกของยุคอินเตอร์เน็ต 3.0 ทุกคนไม่ได้เพียงเสพสื่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารอีกต่อไป
เช่นเดียวกับคนเสพสื่อในทีวีดิจิตอล ผมเชื่อว่าเขาต้องการสิ่งที่มากกว่าความบันเทิง นั่นก็คือ
ประสบการณ์ในการรับชม (Watching Experienced) ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ใกล้ชิดกับตัวผู้รับชม
ดังนั้นคุณจะสังเกตได้ว่า ซีรีส์ ‘ฮอร์โมนส์’ หรือหนังใหม่ๆ เขาจะเน้นไปที่ประสบการณ์ของการ
รับชม และการเชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับบริบทสังคมปัจจุบันมากขึ้น

“แต่ต่อไปในยุค 4.0 มันจะยิ่งกว่านั้น
เพราะโลกจริงกับโลกออนไลน์จะกลายเป็น
โลกเดียวกันเลย ระหว่างโลกจริงกับโลกออนไลน์
ซึ่งขณะที่เราก�ำลังใช้สื่ออยู่ เราก็ก�ำลังใช้ชีวิต
อยูด่ ว้ ยควบคูก่ นั เลย จะพูดง่ายๆ ก็คอื มันคล้าย
กับโลกในหนังเรื่อง ‘The Matrix’ คือผู้คน
จะมีรา่ งกายเนือ้ และกายอวตารในโลกออนไลน์
หลายตัวตน ซึ่งก็เป็นร่างกายที่แท้จริงของคน
คนนั้ น แบบหนึ่ ง ผู ้ ค นสามารถมี อั ต ลั ก ษณ์
ทีห่ ลากหลาย และสร้างอัตลักษณ์เหล่านีข้ นึ้ มา
จากส่วนหนึง่ ของชีวติ และความทรงจ�ำทุกอย่าง
มาจ�ำลองสร้างขึ้นในสื่อ ท�ำให้ผู้ผลิตเนื้อหา
รายการต้องปรับตัว ซึ่งตัวเร่งที่จะท�ำให้เกิด
ปรากฏการณ์เหล่านีผ้ มเชือ่ ว่าทีวดี จิ ติ อลมีสว่ น
อย่างมาก
“สิง่ ทีอ่ งค์กรก�ำกับดูแลต้องให้ความส�ำคัญ
คือส่งเสริมความรู้ให้คนดูรู้เท่าทันสื่อ รวมถึง
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีแรงจูงใจที่จะท�ำ
รายการที่มีสาระ หรือเป็นรายการบันเทิงที่มี
จริยธรรมส่งเสริมในเรื่องของความดี ดีกว่า
การไปเซ็นเซอร์ตัดทอนเนื้อหา ที่จะก่อให้เกิด
ความขัดแย้งในสังคมโดยไม่จ�ำเป็น”

รศ. ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ

กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“ทีวีดิจิตอลจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่จากการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้น ช่วยให้การผลิตรายการสามารถ
ท�ำได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจคือรูปแบบที่สร้าง
การมีปฏิสมั พันธ์หรือทีเ่ รียกว่า Interaction ระหว่างผูผ้ ลิตรายการกับ
ผูช้ ม หรือระหว่างผู้ชมกับผู้ชม ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
และความสะดวกสบายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการต่างๆ ผ่านหน้าจอ
ทีวี เช่น การซือ้ สินค้าและบริการต่างๆ แต่สง่ิ ทีส่ ำ� คัญคือการสร้างสรรค์
เนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์เพื่อเผยแพร่ผ่านทางเทคโนโลยีใหม่
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อย่ า งที วี ดิ จิ ต อล ดั ง นั้ น เราอาจต้ อ งพู ด คุ ย กั น ให้ ม ากขึ้ น ถึ ง การผลิ ต
รายการด้วยเนื้อหาที่สร้างสรรค์ โดยเฉพาะเนื้อหาที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม และการพัฒนาประเทศชาติดว้ ยความตระหนักรูใ้ นอิทธิพลของรายการ
ที่ผลิตขึ้นอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และใช้โอกาสนี้ในการที่จะรักษา
สิ่งที่ดีงามในสังคม หรือจะเปลี่ยนแปลง แก้ไขปัญหาภายในสังคมของเรา
อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการมีช่องทีวีดิจิตอลส�ำหรับเด็กที่ผู้ประกอบกิจการ
จะมีโ อกาสถือครองพลังในการช่วยก�ำหนดทิศทางของสังคมหรือเสริม
ศักยภาพของพลเมืองในอนาคตครับ”

ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา
นักวิจัยศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ข้อดีจากการเกิดขึ้นของทีวีดิจิตอลประการหนึ่งคือจะท�ำให้
ผู้บริโภคมีทางเลือกในการรับชมเนื้อหารายการมากขึ้นกับทั้งหมด
48 ช่อง ทีแ่ บ่งเป็นทีวชี อ่ งธุรกิจ ทีวสี าธารณะ ทีวชี มุ ชน ในส่วนประเภท
ช่องทั่วไปก็จะมีช่องรายการเด็กและครอบครัวกับช่องรายการข่าว
ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งต่างจากช่องฟรีทีวีปัจจุบันที่มีเพียงบางเวลา
ถื อ เป็ น ปรากฏการณ์ ใ หม่ ที่ ส ามารถเป็ น ทางเลื อ กให้ แ ก่ พ ่ อ แม่
ผู ้ ป กครอง ที่ ค รอบครั ว สามารถดู ด ้ ว ยกั น ได้ หรื อ ช่ อ งข่ า วที่ มี
ผูป้ ระกอบการหลายรายเข้ามาด�ำเนินการในด้านเนือ้ หา ซึง่ ก็คาดหวัง
ว่าจะมีความหลากหลายและรอบด้านมากขึ้น ส่วนอีก 2 ประเภท
ที่เหลือก็คือประเภททีวีสาธารณะ การเกิดของทีวีสาธารณะเพิ่ม
ขึ้นเป็นเรื่องดี ถ้าท�ำได้ตามคอนเซ็ปต์ของทีวีสาธารณะของสากล
คือน�ำเสนอสาระความรูท้ ตี่ อบสนองความต้องการของคนหลากหลาย
กลุ่ม ก็จะท�ำให้ประชาชนมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นกว่าดูอะไรที่บันเทิง
ไปวันๆ อีกประเภทหนึง่ ทีวชี มุ ชนก็จะท�ำให้เราได้รบั ชมเนือ้ หาทีเ่ ป็นแบบ
โลคอล คอนเทนต์ เป็นเนื้อหาเฉพาะของท้องถิ่นมากขึ้น ท�ำให้คน
ท้องถิ่นไม่ต้องมารับรู้แค่ข่าวสารของส่วนกลางของกรุงเทพฯ เพียง
อย่างเดียว เขาสามารถจะสร้างเนือ้ หาทีม่ คี วามเฉพาะของเขาออกอากาศ
เฉพาะในท้องถิ่น ตรงนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ยอมรับว่าท�ำให้เกิด
ความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น แต่ก็ขึ้นอยู่

กับประชาชนว่าจะปรับตัว
กั บ ปรากฏการณ์นี้อย่างไร
นีเ่ ป็นความท้าทายใหม่ของ
ผู้ชมในยุคทีวีดิจิตอล”
“เรื่ อ งส� ำ คั ญ กว่ า คื อ
ประชาชนควรตื่นตัวเพื่อรับกระแสนี้ เพราะถ้าไม่ตระหนักในเรื่องนี้
เขาจะไม่สามารถรับมือกับความหลากหลายได้อย่างรู้เท่าทัน และที่
ส�ำคัญก็คือการตระหนักถึงสิทธิของตัวผู้บริโภคเอง ถ้าสมมุติว่าเราเจอ
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือรู้สึกว่ารายการนี้ไม่ดี ไม่เหมาะกับเด็กและ
เยาวชน หรือว่ามีการโฆษณาเกินจริง หรือมีความล�ำเอียงในการสร้าง
ทัศนคติเรื่องต่างๆ ผู้ชมต้องตระหนักถึงสิทธิของตนเองว่าเราจะต้อง
ร้องเรียนไปตามช่องทางที่มี โดยต้องคิดอยู่เสมอว่าเราสามารถกระตุ้น
ให้ผู้ประกอบการเขาท�ำรายการที่ดีได้ ในส่วนของการก�ำกับดูแลจาก
ทางภาครัฐ ควรเริ่มตั้งแต่การให้ใบอนุญาต ต้องมีกลไกให้ใบอนุญาตที่
สามารถการันตีด้านความหลากหลายและคุณภาพของเนื้อหา แล้วพอ
ให้ใบอนุญาตไปแล้วควรใช้วธิ กี ารก�ำกับดูแลเชิงบวก (Positive Regulation)
เพิม่ ขึน้ คือการส่งเสริมให้คนดูรเู้ ท่าทันสือ่ รวมถึงส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการ
สื่อมีแรงจูงใจที่จะท�ำรายการที่มีสาระ หรือเป็นรายการบันเทิงที่มี
ความสร้างสรรค์ ดีกว่ามุ่งเน้นไปที่การลงไม้เรียวเพียงอย่างเดียว”

อัญญาอร พานิชพึ่งรัถ

ประธานเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ

“การท�ำงานหลักของเราคือการเฝ้าระวังสือ่
พร้อมกับการให้ความรู้กับครอบครัวในการ
เผชิญหน้ากับรายการทีอ่ งค์ประกอบไม่เหมาะสม
เช่น เพศ ภาษา ความรุนแรง สารเสพติด ฯลฯ
นั่นหมายความว่าเราช่วยให้เขามีภูมิคุ้มกัน
สามารถรับมือกับสื่อที่ถูกน�ำเสนอผ่านหน้าจอ
ได้ มากกว่านัน้ เราจะให้ความรูใ้ นระดับลึกลงไป
ก็ คื อ เรื่ อ งการวิ เ คราะห์ ก ระบวนการที่ ไ ม่ ไ ด้
เกิดขึ้นเฉพาะในหน้าจอ ให้เขาเห็นว่าสื่อมี
กระบวนการประกอบสร้างอย่างไร ให้สมาชิก
รู้ว่าสื่อที่ดีนั้นดีอย่างไร รวมถึงการสร้างการ
เรียนรู้ว่าสื่อที่น�ำเสนอเหล่านั้นส่งผลกระทบ
อะไรมาถึงเรา อีกส่วนหนึ่งก็คืองานด้านการ
ร้องเรียน เราจะท�ำหน้าทีศ่ กึ ษาถึงกระบวนการ

ในการร้องเรียน ในกรณีการร้องเรียนบางเรื่อง
อาจเกีย่ วข้องด้านกฎหมายเราก็ตอ้ งประสานงาน
ให้เกิดผลตรงนั้น นี่คือสิ่งที่เราท�ำ
“ในส่วนของการเฝ้าระวังเริม่ ทีท่ วี ธี รรมดา
ก่อน ในกรณีที่เราเห็นความไม่เหมาะสมของ
ผู ้ ผ ลิ ต ที่ ผ ่ า นหน้ า จอแบบโจ๋ ง ครึ่ ม เราต้ อ ง
ร้ อ งเรี ย นไปที่ กสทช. หรื อ ร้ อ งเรี ย นไปยั ง
หน่ ว ยงานอื่ น ที่ มี ห น้ า ที่ จั ด การเป็ น กรณี ไ ป
สมมุติว่าความผิดเกิดในกรณีหนึ่ง อ�ำนาจการ
ดูแลไม่ได้อยู่ในหน้าที่ของ กสทช. เราก็ต้อง
พิจารณาว่าอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
อะไร เช่น ภาพยนตร์ เราก็ต้องไปร้องเรียนที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
(สวช.) หรืออาจจะมีความผิดในประเด็นอื่นๆ
ก็ พิ จ ารณาแล้ ว ท� ำ จดหมายร้ อ งเรี ย นไป
หรื อ การขอเข้ า พบเพื่ อ ให้ เ กิ ด การแก้ ไขใน
เรื่ อ งนั้ น และเมื่ อ มี ก ารร้ อ งเรี ย นเราก็ ต ้ อ ง
มีข้อเสนอไปด้วย เช่น ถ้าเราเห็นความผิด
ชั ด เจนเราก็ เ สนอไปเลยว่ า เราต้ อ งลงโทษ
ทางปกครองสู ง สุ ด แล้ ว น� ำ กรณี ที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้
ไปร่ ว มพิ จ ารณาหามาตรการหรื อ แก้ ไ ข

ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การคาดโทษ
หรื อ ตั ก เตื อ น แต่ ห ากยั ง ท� ำ ผิ ด ซ�้ ำ อี ก ก็ ค วร
เพิ่มโทษ เช่น รายการนี้จะต้องถูกถอดออก
“ส� ำ หรั บ ในด้ า นที วี ดิ จิ ต อลที วี ง านของ
เราก็คือการให้ความรู้กับครอบครัวในประเด็น
ที่จะเลือกรับว่าสื่อแบบไหนส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
เรี ย กร้ อ งว่ า คนที่ จ ะเข้ า มาประมู ล ช่ อ งเด็ ก
และครอบครัวนอกจากผลิตรายการเพื่อความ
บันเทิงแล้ว ยังต้องผลิตรายการที่ให้ความรู้
และเป็นรายการทีส่ ง่ เสริมการเรียนรูใ้ นเรือ่ งราว
ต่างๆ ตามช่วงวัย เช่น อายุ 3-5 ปี เขาต้อง
เรียนรู้เรื่องสิ่งของรอบตัวหรือถ้าเป็นรายการ
ส�ำหรับเด็กวัยรุ่นก็ต้องเป็นรายการส่งเสริมให้
เขารู้จักตัวตนของเขาเอง นอกจากนี้ยังรวมถึง
การให้ ข ้ อ สั ง เกตในด้ า นการจั ด สรรสั ด ส่ ว น
รายการที่เหมาะสมใน 3 ช่อง ที่เกี่ยวกับเด็ก
และครอบครัวในทีวดี จิ ติ อล ตรงนีเ้ ราก็เสนอว่า
ควรใส่ลงไปในสัญญาจะเป็นภาคผนวกก็ได้
ก่อนที่จะออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการ
ที่จะเข้ามาผลิตรายการเหล่านั้น”
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รู้จักสิทธิ

เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการแสดงภาพ

ผลิตภัณฑ์บนแถบแสดงรายการขณะเปลี่ยนช่องรายการ
ของกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

ข้อร้องเรียน
ผูบ้ ริโภคสือ่ วิทยุ-โทรทัศน์ ได้รอ้ งเรียนบริษทั ฯ แห่งหนึง่ ซึง่ ด�ำเนินการ
สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ในรูปแบบบอกรับสมาชิก โดยผู้ร้องเรียน
เป็นผู้จดทะเบียนกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของบริษัทฯ
ดังกล่าวประสบปัญหาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 ได้เปลี่ยนกล่อง
รับสัญญาณ (Set Top Box) ปรากฏว่ามีการแสดงภาพผลิตภัณฑ์บนแถบ
แสดงรายการขณะเปลี่ยนช่องรายการ ความยาวประมาณ 10 วินาที
จึงติดต่อสอบถามไปยังบริษัทฯ แต่ได้รับค�ำชี้แจงที่ไม่ชัดเจน จึงขอให้
ส�ำนักงาน กสทช. ตรวจสอบการกระท�ำดังกล่าวว่าเป็นการละเมิดและ
เอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ อีกทั้งเป็นไปตามข้อตกลงในการท�ำสัญญา
กับหน่วยงานของรัฐหรือไม่

การด�ำเนินการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วพบว่า
l ผู้ถูกร้องเรียนเป็นผู้ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต สัมปทานฯ
จากหน่ ว ยงานของรั ฐ และอยู ่ ใ นอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข อง กสทช. ที่ จ ะ
ด�ำเนินการได้
l การแสดงภาพผลิตภัณฑ์สินค้าบนแถบแสดงรายการระหว่าง
เปลี่ยนช่องรายการของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มีข้อเท็จจริงว่า
1. บริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อ ส�ำนักงาน กสทช. ว่า ได้ด�ำเนินการให้มี
การโฆษณาในลักษณะดังกล่าว โดยมีระยะเวลาสูงสุดไม่เกินที่กฎหมาย
ก�ำหนด คือชั่วโมงละ 6 นาที และเมื่อรวมเวลาโฆษณาและการบริการ
ธุรกิจตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วไม่เกินชั่วโมงละ 5 นาที จึงท�ำให้เข้าใจได้ว่า
มีการกระท�ำดังกล่าวจริง
2. ส�ำนักงาน กสทช. ได้ตรวจสอบการด�ำเนินการของบริษัทฯ
ในระหว่างที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว พบว่ามีการกระท�ำดังกล่าว
อยู่จริง

บทสรุป
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
(กสท.) ได้ พิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นแล้ ว มี ค วามเห็ น ว่ า
การด� ำ เนิ น การให้ มี ภ าพโฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ นแถบแสดง
ข้ อ มู ล ขณะเปลี่ ย นช่ อ งรายการโทรทั ศ น์ ทุ ก ครั้ ง ครั้ ง ละ
10 วินาที เป็นการบังคับให้ผู้ชมต้องรับข้อมูลที่น�ำเสนอ
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ขณะเดียวกันภาพประกอบดังกล่าว
ได้บดบังพื้นที่หน้าจอโทรทัศน์บางส่วน ขัดขวางการรับชม
รายการได้ อ ย่ า งปกติ ดั ง เช่ น ที่ ผู ้ บ ริ โ ภคพึ ง คาดหมายได้
จึงถือเป็นการกระท�ำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยการ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญ ดังนั้น กสท. จึงมีค�ำสั่ง
ให้บริษัทฯ ระงับการด�ำเนินการดังกล่าว ถ้าหากบริษัทฯ
ไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งต้องถูกด�ำเนินการทางปกครองไม่เกิน
5 ล้านบาท และปรับทางปกครองอีกวันละไม่เกิน 100,000 บาท
ตลอดเวลาที่ยังไม่ด�ำเนินการ
อย่ า งไรก็ ต าม เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ผู ้ บ ริ โ ภคโดยรวมได้ รั บ
ความเดือดร้อนร�ำคาญ หรือถูกละเมิดสิทธิในการรับชม
รายการโทรทัศน์ผ่านกล่องรับส่งสัญญาณ (Set Top Box)
และเพือ่ เป็นการปกป้องผูบ้ ริโภคโดยรวม กสท. ได้มอบหมาย
ให้ ส�ำนักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผูป้ ระกอบกิจการให้บริการ
โครงข่ายในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ทุกราย
ไม่ให้ด�ำเนินการในลักษณะดังกล่าว เพราะถือว่าเอาเปรียบ
ผู้บริโภคอีกทั้งยังผิดกฎหมายด้วย

เมื่อพบเห็นการกระท�ำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ เช่น เรื่องนี้ที่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนร�ำคาญ
เราควรปกป้องสิทธิของตนเองและคนรอบข้าง ด้วยการจดชื่อสถานี ยี่ห้อของกล่องรับส่ง
สั ญ ญาณโทรทั ศ น์ และรวบรวมเอกสารหลั ก ฐานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนรายละเอี ย ดของ
สิ่งที่พบเห็นหรือได้ยิน แล้วแจ้งมาที่ สายด่วนโทรฯ ฟรี 1200 ของ ส�ำนักงาน กสทช. นะคร้าบบบบบ
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กสทช. จัดเสวนาหัวข้อ ‘สิทธิเสรีภาพสื่อ กับ พ.ร.บ.

ปกิณกะข่าวสาร

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 เสรีภาพสื่อในวันที่ ‘ไร้’ ฮอร์โมนส์
ด้วยกระแสความดัง ของ ‘ฮอร์โมนส์ วัยว้าวุ่น’ ซีรีส์วัยรุ่นเรื่องดัง
ที่ฉายในช่องดาวเทียม ‘จีเอ็มเอ็มวัน’ ในฐานะของการดูแลเนื้อหาหลัก
ของสื่อทีวีดิจิตอลและทีวีดาวเทียม คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะ
หน่วยงานก�ำกับดูแล ได้ร่วมกับคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. จัดเสวนา
หัวข้อ ‘สิทธิเสรีภาพสื่อ กับ พ.ร.บ. ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 เสรีภาพสื่อในวันที่ ‘ไร้’ ฮอร์โมนส์
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
ที่ผ่านมา โดยมี กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เป็นประธาน และวิทยากร
ชื่อดังเข้าร่วมเสวนาอย่างคับคั่ง อาทิ คุณกุลนารี เสือโรจน์ อาจารย์จาก
คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รศ. ดร.ชลิดาภรณ์
ส่งสัมพันธ์ จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คุณปฏิวัติ
วสิกชาติ กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, คุณนภพัฒน์จกั ษ์
อั ต ตนนท์ ผู ้ สื่ อ ข่ า วเนชั่ น แชนเนล, คุ ณ วรพจน์ วงศ์ กิ จ รุ ่ ง เรื อ ง
อาจารย์ ป ระจ� ำ คณะพั ฒ นาสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม สถาบั น บั ณ ฑิ ต -

พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ซึ่ ง ผู ้ เชี่ ย วชาญทั้ ง หลายได้ ใ ห้ ท รรศนะ
อย่ า งหลากหลายที่ เชื่ อ มโยงกรณี ซี รี ส ์ ฮ อร์ โ มนส์ กั บ แนวทาง
การก�ำกับเนื้อหารายการของ กสทช. ว่าควรมีขอบเขตเพียงใด
ซึง่ เชือ่ มโยงกับมิตติ า่ งๆ ทีห่ ลากหลายทัง้ ในด้านสังคม, สือ่ , เยาวชน
ทั้ ง สามารถสร้ า งประเด็ น อั น เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ว งการที วี แ ละ
การสื่อสารของประเทศได้ในอีกหลายแง่มุมทีเดียว

กสทช. เปิดตัวสัญลักษณ์ ‘น้องดูดี’ น�ำประเทศไทย
ก้าวหน้าสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

คมชัดทุกการรับชม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
เพื่อให้ประชาชนชาวไทย รับรู้ และเข้าใจ ก้าวส�ำคัญ
ของการเปลี่ ย นแปลงการรั บ และส่ ง สั ญ ญาณโทรทั ศ น์
ภาคพื้ น ดิ น ของประเทศไทย จากระบบอนาล็ อ กเป็ น
ระบบดิจิตอล เมื่อเร็วๆ นี้   (ก.ค. 2556) กสทช. ได้เปิดตัว
ตราสั ญ ลั ก ษณ์ แ ละตุ ๊ ก ตาสั ญ ลั ก ษณ์ หรื อ ตั ว มาสคอต
ทีวีดิจิตอลชื่อ ‘น้องดูดี’ เพื่อเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างความทรงจ�ำที่ดีของการเปลี่ยน
ผ่ า นยุ ค โทรทั ศ น์ ภ าคพื้ น ดิ น ไปสู ่ ก ารรั บ ส่ ง สั ญ ญาณวิ ท ยุ
โทรทั ศ น์ ร ะบบดิ จิ ต อล ครั้ ง แรกของประเทศไทยให้ แ ก่
ประชาชน
น้ อ งดู ดี เ ป็ น ตั ว การ์ ตู น ใบหน้ า สี ข าวรู ป ทรงสี่ เ หลี่ ย ม
ลักษณะเหมือนจอโทรทัศน์ มีเสาอากาศคล้ายหมวกปลายแหลม
อยู่บนศีรษะ มีหางเป็นสายไฟ และปลายหางเป็นปลั๊กไฟ  
มือทั้ง 2 ข้าง เป็นรูปทรงกลม และมีนิ้วโป้งข้างละ 1 นิ้ว
ส่วนเท้าเป็นรูปวงกลมผ่าครึ่งคว�่ำลงกับพื้น ส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายทัง้ หมดเป็นสีเขียว ยกเว้นล�ำตัว แขน และขาเป็นสีขาว
ติดรูปหัวใจสีฟ้าซ้อนอยู่บนหัวใจสีขาวที่ด้านหน้าของล�ำตัว
แสดงกิริยาท่าทางต่างๆ เพื่อที่จะบอกว่าดิจิตอลทีวีไทย
มี ป ระโยชน์ ต ่ อ คนไทยอย่ า งไรบ้ า งส� ำ หรั บ การรั บ ชม
‘ทีวีดิจิตอล’ ต้องมีเครื่องรับโทรทัศน์และกล่องรับสัญญาณ
(Set Top Box) ระบบ DVB-T2 ถ้าใช้โทรทัศน์เครื่องเดิม
เพียงแค่ติดตั้งกล่องรับสัญญาณสามารถรับชมทีวีดิจิตอล
ได้เหมือนกัน

ตุ๊กตาสัญลักษณ์ หรือ มาสคอต ชื่อ ‘น้องดูดี’
ก�ำลังแสดงประโยชน์และโอกาสที่ประเทศไทย
และคนไทยจะได้รับจากการเปลี่ยนผ่านยุค
โทรทัศน์ภาคพื้นดินจาก ‘ระบบอนาล็อก’
เป็น ‘ระบบดิจิตอล’

ตุ๊กตาสัญลักษณ์ หรือ
มาสคอต ชื่อ ‘น้องดูดี’

ประโยชน์และโอกาสของประชาชน จากการเปลี่ยนผ่านยุคโทรทัศน์
ภาคพื้นดินจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล DVB-T2 ประชาชนจะได้
รั บ ชมรายการโทรทั ศ น์ ที่ มี ค วามคมชั ด สู ง การน� ำ ทรั พ ยากรคลื่ น ความถี่
วิทยุมาใช้สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ�ำนวนช่องรายการ
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น 48 ช่ อ ง ท� ำ ให้ ผู ้ บ ริ โ ภคมี โ อกาสคั ด เลื อ กและรั บ รู ้ ข ่ า วสารที่ มี
คุณภาพดีกว่าเดิม ระบบดิจิตอลจะช่วยรองรับการให้บริการมัลติมีเดียใหม่ๆ
และช่วยลดพลังงานของประเทศ รวมถึงการใช้ทรัพยากรโครงข่ายพื้นฐาน
และโครงข่ า ยการส่ ง สั ญ ญาณร่ ว มกั น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ท� ำ ให้ ต ้ น ทุ น
การด�ำเนินกิจการลดลง ส่งผลดีต่อผู้บริโภคเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง อันจะน�ำมา
ซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป
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โทรทัศน์ดิจิตอล
ดีกว่าระบบอนาล็อกอย่างไร ?

ข้ อ ดี ก็ คื อ เราจะสามารถดู โ ทรทั ศ น์ ที่ มี คุ ณ ภาพ
ของภาพและเสียงจะดีขึ้น เช่น โทรทัศน์ระบบ HDTV
ที่ ภ าพคมชั ด เสี ย งชั ด เจน และในกรณี ที่ เ ราอยู ่ ใ น
พื้นที่ไกลๆ ทีวีดิจิตอลจะครอบคลุมพื้นที่ได้มากขึ้น
และลดการรบกวนของคลื่นความถี่ ได้ อีกทั้งยังมี
บริการโทรทัศน์แบบไม่บอกรับสมาชิก และมีรูปแบบ
ในการให้ บ ริ ก ารที่ ห ลากหลายขึ้ น ซึ่ ง ท� ำ ให้ เ รามี
ทางเลือกในการใช้บริการมากขึ้นนั่นเอง

เตรียมตัวอย่างไรเพื่อรองรับทีวีดิจิตอล

1. เครื่ อ งรั บ โทรทั ศ น์ เ ดิ ม ไม่ ต ้ อ งซื้ อ ใหม่ ใช้ เ สาหนวดกุ ้ ง หรื อ
เสาก้างปลารับสัญญาณ และต่อกับ Set Top Box (STB) หรือ
กล่องแปลงสัญญาณ ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนสัญญาณจากระบบอนาล็อก
เป็นระบบดิจิตอล

+

2. เครื่ อ งรั บ โทรทัศน์เ ครื่องใหม่ ดูให้แ น่ชัด ว่ามีดิจิตอลจูนเนอร์
ในตัวรับสัญญาณ (Integrated Digital Television หรือ iDTV)
ก็จะรับสัญญาณจากเสาหนวดกุ้งหรือเสาก้างปลาได้ โดยไม่ต้อง
ใช้กล่องแปลงสัญญาณ หรือ Set Top Box ซึ่งวิธีนี้เราจะสามารถ
รับชมได้ทงั้ หมด 48 ช่อง ทัง้ ทีเ่ ป็นช่องความคมชัดปกติ SD (Standard
Definition) และความคมชัดสูง HD (High Definition)

+
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

เสาก้างปลา

http://bcp.nbtc.go.th
ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)
เลขที่ 87 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 271 0151-60 ต่อ 481, 482 โทรสาร 02 278 4397
หรือ www.facebook.com/con.rights E-mail : consumerrights.bc@nbtc.go.th

หรือ

หนวดกุ้ง

