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รู้จักเรา

กองบรรณาธิการ

รายละเอียดสอบถามข้อมูล
การตรวจสอบสถานการณ์จดั ส่งคูปอง

1. กรณีไม่ทราบเลข RU สามารถ โทร. 1200 กดเมนู 8 ระบบอัตโนมัตจิ ะแจ้งให้กดเลขรหัสประจำ�บ้าน 11 หลัก
    (อยูด่ า้ นบนซ้ายมือในหน้าแรกของทะเบียนบ้าน) ระบบจะแจ้งเลข RU
2. กรณีทราบเลข RU สามารถ โทร. 1200 กดเมนู 8 ระบบอัตโนมัตจิ ะแจ้งให้กดเลขรหัสประจำ�บ้าน 11 หลัก
    (อยูด่ า้ นบนซ้ายมือในหน้าแรกของทะเบียนบ้าน) ระบบจะแจ้งเลข RU

กรณีประชาชนคูปองหาย  

ให้แจ้งความทีส่ ถานีต�ำ รวจ และนำ�ใบแจ้งความมาขอสิทธิใหม่ท่ี สำ�นักงาน กสทช.

กรณีเมือ่ เจ้าบ้านได้รบั คูปองจากไปรษณียแ์ ล้วเกิดการชำ�รุด ฉีก ขาด
กรณีท่ี 1 ชำ�รุด แต่สามารถสแกนบาร์โค้ดได้ ยังสามารถนำ�ไปแลกกล่อง Set Top Box หรือดิจติ อลทีวี ได้
กรณีท่ี 2 ชำ�รุด และไม่สามารถสแกนบาร์โค้ดได้ ต้องดำ�เนินการ
1)  ให้ ไปแจ้งความลงบันทึกประจำ�วันทีส่ ถานีต�ำ รวจ
2)  นำ�ใบลงบันทึกประจำ�วันและเศษคูปองทีเ่ สียหาย ส่งมายังศูนย์ Call Center 1200
เพือ่ ดำ�เนินการประสานงานมายังเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง
ทีอ่ ยู่ : สำ�นักบริหารข้อมูลกลาง (Call Center 1200) อาคารอำ�นวยการ ชัน้ B
เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
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ทรรศนะของเรา

ตอนนี้ กสทช. เริ่มที่จะทยอยแจกคูปองส่วนลดในการซื้อกล่องดิจิตอลหรือทีวีที่รับชมดิจิตอลทีวีได้แล้ว
และเราเชื่อว่าหลายบ้านในพื้นที่รับแจกคูปองเฟสแรกก็เริ่มที่จะทยอยใช้สิทธิแลกซื้อกันแล้ว การแจกคูปอง
ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้วงการโทรทัศน์ไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลทีวีอย่างเต็มตัว และในระยะเวลา 3 ปี
เรามั่นใจว่าไทยจะเข้าสู่ยุคดิจิตอลทีวีอย่างเต็มตัว
การอุดหนุนคูปองส่วนลดให้ประชาชนเป็นความตั้งใจหลักที่ กสทช. อยากจะผลักดันเพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วที่สุด เนื่องจากว่าเราเริ่มต้นช้ามากในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอล หลายประเทศ
เริม่ เดินหน้าเปลีย่ นแปลงจากยุคทีวอี นาล็อกสูย่ คุ ดิจติ อลทีวกี นั ไปเกือบหมดแล้ว อเมริกาออกน�ำไปก่อนใคร
ยุโรปเหลือเพียงไม่กปี่ ระเทศ ญีป่ นุ่ เกาหลี เริม่ ไปนานแล้ว แต่เราก้าวช้าเนือ่ งจากเกิดเหตุการณ์หลายอย่าง
ในประเทศ รวมไปถึงเหตุการณ์ใน กสทช. เอง ที่ยังมีมติสรุปไม่เป็นเอกฉันท์ แต่เราก็ผลักดันเพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนขึ้นมาได้
แม้เราจะถูกตั้งค�ำถามว่า เราเปลี่ยนสู่ยุคดิจิตอลเร็วเกินไปไหม ?
ค�ำตอบคือช้าไปด้วยซ�้ำค่ะ ถ้าเราเริ่มช้ากว่านี้ ดิจิตอลทีวีก็คงไม่เกิด และประชาชนคงหนีไปดู
ทีวีดาวเทียมกันหมด และทั้งประเทศจะผูกติดอยู่กับดาวเทียมที่เป็นสัมปทานของเอกชนและมีเพียง
เครือข่ายเดียว หากวันหนึ่งดาวเทียมล่ม ระบบโทรทัศน์ทั่วประเทศก็ล่ม แต่วันนี้เราก�ำลังเร่งสร้างโครงข่าย
หลักทางภาคพืน้ ดินทีม่ ผี ดู้ แู ลถึง 4 ราย และมีดาวเทียมเป็นเครือข่ายส�ำรอง หากวันหนึง่ ระบบการส่งสัญญาณ
ภาคพื้นดินล่ม เราก็ยังมีตัวส�ำรองคอยช่วยแพร่ภาพให้ทุกอย่างด�ำเนินการต่อไปได้
วันนี้เราเลยต้องเร่งเพื่อปรับให้ทีวีประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิตอลทีวีอย่างเต็มตัว ไม่ใช่แค่ในแง่ของ
การรับชมที่ชัดขึ้น หรือความเสถียรในการแพร่ภาพที่มีระบบการจัดการที่ป้องกันการล่มของเครือข่าย
แต่ยังเป็นการจัดการระบอบกึ่งผูกขาดเดิมของธุรกิจทีวีในอดีต ให้กลายเป็นระบบแข่งขันกันอย่างเสรี
ฉะนั้น สิ่งที่ กสทช. ท�ำในวันนี้ ไม่ใช่แค่เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี
แต่เปลี่ยนทุกอย่างให้ดีกว่าเดิม
(นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์)
กสทช.
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Q&A

รู้จักเรา
DID YOU KNOW ?

กฎ-กติกาการรับแจกคูปองที่ควรทราบ

เชียงใหม่

ลำ�พูน

หนองบัวลำ�ภู

พิษณุโลก
กำ�แพงเพชร

กาฬสินธุ์
ขอนแก่น

พิจิตร

มหาสารคาม

อำ�นาจเจริญ

อุบลราชธานี

นครราชสีมา

งวดเข้ามาทุกขณะสำ�หรับการแจก
คูปองดิจิตอลทีวีเฟส 2 ที่ทาง กสทช.
ร่วมมือกับทางไปรษณีย์ไทย จะทำ�การ
ส่งมอบคูปองไปให้ถึงบ้านประชาชน
รอบนี้ กสทช. ก็จะทำ�การแจกเพิ่ม
อีก 21 จังหวัด ที่สัญญาณดิจิตอลทีวี
ครอบคลุมไปถึงเหมือนเช่นเคย
แล้วจังหวัดที่โชคดีเหล่านั้น
มีจังหวัดใดบ้าง ? และเจ้าบ้านที่นั่น
ต้องเตรียมพร้อมอย่างไร ? เรามีค�ำ ตอบ

ปราจีนบุรี

ชลบุรี

เพชรบุรี

จันทบุรี

21

จังหวัด

สุราษฎร์ธานี

ปัตตานี

ที่จะได้รับคูปองในการแจก
รอบที่ 2 มีดังต่อไปนี้

1. อุบลราชธานี
2. ลำ�พูน
3. พิษณุโลก
4. สุราษฎร์ธานี
5. อำ�นาจเจริญ
6. ชลบุรี
7. นครราชสีมา
8. ขอนแก่น
9. ลพบุรี

10. มหาสารคาม
11. เชียงใหม่
12. จันทบุรี
13. สระบุรี
14. เพชรบุรี
15. ปัตตานี
16. พิจิตร
17. หนองบัวลำ�ภู
18. กาญจนบุรี
19. กำ�แพงเพชร
20. กาฬสินธุ์
21. ปราจีนบุรี
4

ในกรณีที่เจ้าบ้านไม่ได้รับคูปอง
จากไปรษณีย์ ท่านสามารถไปทวงสิทธิ
ได้ที่ไปรษณีย์ ใกล้บ้านท่าน
และสิ่งที่ต้องนำ�ติดตัวไปด้วยก็คือ
1. บัตรประชาชน
2. หากเลขที่บ้านในบัตรประชาชนไม่ตรงกับ
ในใบแจ้ง ให้นำ�สำ�เนาทะเบียนบ้านมายืนยันด้วย
หากเจ้าบ้านไม่สะดวก สามารถมอบให้ผู้อื่น
มารับแทน ผู้ที่มารับแทนต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
- สำ�เนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน
		 ที่ท่านมาเป็นตัวแทน
- สำ�เนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้านที่ท่าน
		 มาเป็นตัวแทน
- สำ�เนาบัตรประชาชนของผู้ที่มารับแทน

วิธีการใช้

‘STB’ ง่ายๆ แบบนี้เอง

หลังจากที่ท่านนำ�คูปองไปแลกซื้อกล่อง Set Top Box มาเป็นที่เรียบร้อย
แต่ยังเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งาน ไม่ต้องกังวลใจ เรามีวิธีการติดตั้งกล่อง
ให้เข้ากับทีวีทุกรุ่นแบบง่ายๆ ชนิดที่ว่าใครๆ ก็ทำ�ได้ เข้าใจง่าย แค่ใช้เวลานิดเดียว

วิธีที่

01

สำ�หรับโทรทัศน์ที่ไม่รองรับสัญญาณ
ดิจิตอลทีวี

ถ้ า ที วี ที่ บ้ า นคุ ณ ไม่ ว่ า จะเป็ น จอตู้ (รุ่ น เก่ า ) หรื อ จอแบน
ที่ไม่สามารถรองรับสัญญาณดิจิตอลทีวีได้ ให้นำ�กล่อง Set Top
Box ที่มีตราสัญลักษณ์ กสทช. ติดอยู่ เสียบสายตามคู่มือนั้นๆ
ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานกล่อง Set Top Box ใช้เสาก้างปลาหรือ
หนวดกุ้งของทีวีเครื่องเดิมของท่านเป็นตัวรับสัญญาณ เท่านี้
ก็จะได้รับชมทีวีได้ถึง 48 ช่อง ในระบบ HD และระบบ SD

หากโทรทัศน์ที่บ้านท่านสามารถรองรับ
ระบบดิจิตอลทีวีได้

หากใครสงสั ย ว่ า ที วี ที่ บ้ า นสามารถรองรั บ ระบบดิ จิ ต อลที วี
ได้หรือไม่ ให้สงั เกตจากตราสัญลักษณ์ กสทช. และ
ที่ติดอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่ทีวีรุ่นใหม่ๆ จะสามารถรองรับดิจิตอลทีวี
ได้เกือบทุกเครื่อง จึงไม่จำ�เป็นต้องติดตั้งกล่องใดๆ เพิ่มเติม
แค่เพียงคุณนำ�เสาก้างปลาหรือหนวดกุ้งมาติดตั้งเข้ากับทีวี
ตามคูม่ อื การใช้งานทีวี เท่านีก้ ส็ ามารถรับชมช่องดิจติ อลทีวไี ด้แล้ว

วิธีที่

03

ข้อสังเกตในการเลือกซื้อ
อุปกรณ์ชมดิจิตอลทีวี

วิธีที่

02

รับชมผ่านเคเบิลดาวเทียม

สำ�หรับบ้านทีต่ ดิ ตัง้ กล่องรับสัญญาณดาวเทียมหรือเคเบิลอยูแ่ ล้ว
สามารถรับชมดิจิตอลทีวีได้ตามกฎ Must Carry ของ กสทช.
เพียงแต่จะดูได้สูงสุดแค่ 36 ช่อง เท่านั้น (ไม่มี 12 ช่องบริการ
ชุมชน) แต่ช่องที่ให้บริการแบบ HD อาจจะรับชมได้เพียง SD
ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการกล่องเคเบิลที่ท่านติดตั้ง
5

หากกำ � ลั ง เลื อ กหาที วี ที่ มี ร ะบบ
ดิจิตอล จูนเนอร์ ระบบ DVB-T2
หรือกล่อง Set Top Box ให้ท่าน
สังเกตที่ตราสัญลักษณ์ ‘น้องดูดี
ดิ จิ ต อ ล ที วี ’ แ ล ะ ส ติ๊ ก เ ก อ ร์
Hologram กสทช. Class A
Broadcast ที่ติดอยู่ เท่านี้ก็เป็น
การรับรองว่าอุปกรณ์เ หล่านั้น
สามารถรับชมทีวีในระบบดิจิตอล
ได้จริง โดยไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

รู้จักเรา

'DIGITAL
TV
Review
Application SERVICE AREA'
แอพดีๆ เพื่อให้ดูดิจิตอลทีวีได้ดีทุกบ้าน

 หลังจากที่เราได้คูปองส�ำหรับแลกรับกล่องสัญญาณหรือ
น�ำไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้ออุปกรณ์ส�ำหรับรับสัญญาณดิจิตอล
ทีวแี ล้ว แต่เราจะรูไ้ ด้อย่างไรว่าบ้านเราอยูใ่ นพืน้ ทีใ่ ห้บริการดิจติ อล
ทีวดี ว้ ยหรือไม่ ไม่ใช่วา่ ได้กล่องไปแล้วแต่รบั ชมไม่ได้ จะเกิดอาการ
'ผมนี่เซ็งเลย' เอาง่ายๆ
ไม่ยากครับ เรามีแอพพลิเคชั่นดีๆ ที่ช่วยให้คุณตรวจสอบ
พื้นที่รอบบ้านคุณว่าพร้อมรับสัญญาณเพื่อเปิดประตูสู่ยุคดิจิตอล
ได้งา่ ยๆ มาน�ำเสนอ โดยเราจะรีววิ แอพ 'Digital TV Service Area'
ให้คุณดูว่าเทคโนโลยีท�ำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นแค่ไหน

HOW
TO USE

ขั้นตอนการใช้งานแอพอย่างง่าย

เ มื่ อ เ ป ิ ด แ อ พ ม า ค รั้ ง แ ร ก แ อ พ จ ะ ท�ำ ก า ร
ตรวจสอบพิกัดพื้นที่ที่คุณอยู่เพื่อดูว่าตรงจุดนี้
เราอยู ่ ใ นบริ เ วณที่ ค รอบคลุ ม การให้ บ ริ ก าร
ดิ จิ ต อ ล ที วี ห รื อ ไ ม ่ เ นื่ อ ง จ า ก ใ น ช ่ ว ง แ ร ก
การส่ ง สั ญ ญาณดิ จิ ต อลที วี ยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม
ทั่วประเทศ ยังอยู่ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
รวมถึ ง จั ง หวั ด ใหญ่ ๆ ตามภาคต่ า งๆ เท่ า นั้ น
อาทิ เชียงใหม่ แต่ ในเวลาไม่เกิน 3 ปี ทุกช่องทาง
จะพร้ อ มให้ บ ริ ก ารครอบคลุ ม 77 จั ง หวั ด
เมื่ อ จั บ สั ญ ญาณของเราได้ แอพจะท�ำการ
ระบุ พิ กั ด ทั น ที ว ่ า เราอยู ่ ห ่ า งจากเสาสั ญ ญาณ
หลักหรือไม่ ระยะห่างเท่าไหร่ มุมอะไร ช่วงความถี่
เท่าไหร่ ใครเป็นผู้ ให้บริการ

อย่างแรกหยิบสมาร์ทโฟนของคุณขึ้นมา
จากนัน้ เปิดไปที่ Store ของแต่ละระบบปฏิบตั กิ าร
ที่คุณใช้ (ตอนนี้มีเพียงสมาร์ท โฟนของระบบ
ปฏิบัติการที่รองรับ คือ IOS ของ Apple และ
Androids เท่านัน้ ) แล้วเสิรช์ หาแอพชือ่ 'Digital TV
Service Area' สรรพคุณของแอพนี้ที่ระบุไว้ใน
ขัน้ ตอนการอธิบายการใช้งาน คือเป็นแอพส�ำหรับ
ตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณดิจิตอลทีวี
โดยส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(ส�ำนักงาน กสทช.) เพือ่ ช่วยให้ประชาชนหาทิศทาง
ในการรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล โดยอาศัย
แบบจ�ำลองแพร่กระจายคลื่นประกอบข้อมูลกับ
ข้อมูลทางเทคนิคของผู้ให้บริการเครือข่ายเฉพาะ
ในส่วนของสถานีหลัก และอาศัยภูมิประเทศ
ในการค�ำนวณข้อมูล แอพนี้สามารถดาวน์โหลด
ได้ฟรี และยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย
นี่ คื อ ฟั ง ก์ ชั น การท� ำ งานหลั ก ๆ ของแอพนี้
แต่ในส่วนการตั้งค่าอื่นๆ นั้นมีการแบ่งออกเป็น
6 ส่วนหลักๆ ที่น่าสนใจ เพื่อใช้งานเพิ่มเติม ซึ่งก็
ไม่ยาก และเราขออธิบายเป็นหัวข้อ ดังนี้

แสดงชั้นข้อมูล
ฟังก์ชันส�ำหรับตั้งค่าเพื่อให้แอพแสดงข้อมูล 2 ส่วน
คือสถานีส่งสัญญาณดิจิตอลทีวีและพื้นที่ครอบคลุม
สัญญาณ โดยจะอ้างอิงจากจุดที่คุณอยู่เป็นหลัก
สามารถตั้ ง ค่ า ให้ เ ปิ ด หรื อ ปิ ด ก็ ไ ด้ หากตั้ ง ปิ ด
คุณจะเห็นเพียงแค่เสาส่งสัญญาณทีอ่ ยูใ่ กล้คณุ เท่านัน้
แต่จะไม่เห็นเสาอื่นๆ ที่อยู่ทั่วประเทศ
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: ฟังก์ชนั ส�ำหรับระบุพกิ ดั
ด้ ว ยตั ว คุ ณ เองว่ า พื้ น ที่
นั้ น ๆ อยู ่ ใ นพื้ น ที่ ใ ห้
บริการหรือไม่ ถ้าอยู่จะ
แสดงรายละเอียดต่างๆ เช่น อยู่ใกล้
พืน้ ทีไ่ หน เสาสัญญาณต้นใด ความถีใ่ ดบ้าง
แต่ถ้าอยู่ในพื้นที่นอกเหนือการให้บริการ
จะมีการระบุวา่ พืน้ ทีน่ นั้ จะสามารถใช้บริการ
ได้เมื่อไหร่ เพียงแค่คลิกเครื่องหมายนั้น
แล้วน�ำไปวางในจุดที่อยากทราบ

ข้อมูลเสา
เราสามารถดูรายละเอียดของเสา
ส่งสัญญาณหลักในพื้นที่ต่างๆ ได้
โดยไม่จ�ำเป็นต้องอยู่ใกล้บ้านเรา
โดยคลิกทีส่ ญั ลักษณ์เสาสัญญาณนัน้
คุณก็จะเห็นรายละเอียดปรากฏ
ขึ้นทันที

: ลูกเล่นเพิ่มเติมในการ
ตรวจสอบภูมปิ ระเทศของ
พืน้ ทีใ่ ห้บริการโดยสามารถ
เลือกได้ 2 แบบ ว่าจะให้แอพแสดงผล
ออกมาเป็นภาพแบบไหน ระหว่างภาพ
แผนที่พื้นฐาน หรือแผนที่ดาวเทียม

: แผนการขยายโครงข่าย
ใ น อ น า ค ต ที่ จ ะ บ อ ก
รายละเอี ย ดว่ า พื้ น ที่ ใ ด
จะพร้ อ มรั บ สั ญ ญาณ
ดิ จิ ต อลที วี ใ นปี ไ หน ซึ่ ง เป็ น แผนการ
ด�ำเนินการระยะยาวราวๆ ปี 2558 ก็คาดว่า
จะครบทุ ก พื้ น ที่ ส� ำ หรั บ คนที่ อ ยู ่ พื้ น ที่
นอกเหนื อ การรั บ สั ญ ญาณก็ ส ามารถ
ตรวจสอบได้

ข้อมูลช่องรายการ
รายละเอียดของผังรายการของทีวีช่องดิจิตอลช่องต่างๆ ว่าใคร
เป็นใครบ้าง ช่องอยู่ที่ไหน เพื่อที่ผู้ชมจะได้กดรีโมตเลือกชมช่องโปรด
ของคุณได้ถูก

ทั้งหมดนี้คือการแนะน�ำวิธีการใช้งานแอพ Digital TV Service Area ที่สามารถท�ำให้คุณได้ตรวจสอบสิทธิขั้นพื้นฐาน
ในการเข้าถึงโลกของดิจิตอลทีวีได้ง่ายๆ ถือว่าเป็น แอพที่สะดวกสบาย และสอดรับกับโลกยุคดิจิตอลที่ช่วยให้ข้อมูลที่จ�ำเป็น แก่คุณได้ง่ายๆ
และตอบทุกข้อสงสัยเบื้องต้นที่คุณอยากรู้

ถือว่าแอพนี้เป็นการเตรียมพร้อมส�ำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอลทีวีได้ดีทีเดียว
7
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ทันทีที่การประมูลคลื่นความถี่ในดิจิตอลทีวีอันดุเดือดจบลง
ก็ถึงเวลาของประชาชนอย่างเราจะได้เตรียมพร้อมเข้าสู่
การเปลี่ยนผ่านจากโลกอนาล็อก สู่โลกแห่งดิจิตอล
โดยมีคำ�ถามที่น่าสนใจตามมาว่า เม็ดเงินมหาศาล
จากการประมูลคลื่นความถี่ จะมีการนำ�มาใช้อย่างไร
และประชาชนในฐานะผู้บริโภคจะได้รับการสนับสนุนในการ
เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลทีวีอย่างไรบ้าง

THE
BEGIN
DIGITAL
TV
ERA
>>> สุภิญญา กลางณรงค์
of

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
หลังจากถกเถียงกันมานานเรื่องการสนับสนุนการเข้าสู่ยุค
ดิจิตอลทีวีของไทยว่าภาครัฐฯ โดย กสทช. เป็นเจ้าภาพหลัก
ของโปรเจ็กต์จะมีแนวทางอย่างไร หลายวิธีถูกน�ำเสนอเพื่อเป็น
ตัวเลือกในการลดภาระของประชาชน จนในที่สุดได้มีมติที่เป็น
เอกฉันท์ก�ำหนดว่าจะแจก ‘คูปอง’ เพื่อเป็นส่วนลดในการ
ซื้อกล่องหรือโทรทัศน์ส�ำหรับรับสัญญาณดิจิตอลทีวีในราคา
อุดหนุนครัวเรือนละ 690 บาท ซึ่ง กสทช. จะแจกคูปองถึงมือ
ทุกครัวเรือนที่มีสิทธิราว 22 ล้านครัวเรือน ในช่วงแรก จากนั้น
จึงจะพิจารณาขยายสิทธิต่อไปยังประชาชนกลุ่มอื่นๆ
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ทว่าเรื่องราวของการแจกคูปอง รวมถึงเรื่องอื่นๆ ในการ
รับสิทธิดิจิตอลทีวี ยังเป็นที่สงสัยในหมู่ประชาชนที่ต่างคน
ต่างก็มีความเข้าใจที่อาจคลาดเคลื่อนไปบ้าง โอกาสดีที่เราได้
พบกับ คุณสุภญิ ญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
กรรมการที่เป็นสุภาพสตรีเพียงหนึ่งเดียวใน กสทช. เพื่อมา
พูดคุยกับเราถึงการไขข้อสงสัยที่ชัดเจน
หลังสิ้นบรรทัดนี้ เราขออนุญาตพาทุกท่านไปพบกับ
ค�ำตอบเพื่อคลายข้อสงสัย

คูปองมูลค่า 690 บาท ทีร่ ฐั บาลสนับสนุนค�ำนวณจากอะไร
} เราคิดว่าราคา 690 บาท เป็นตัวเลขที่ปลอดภัยที่สุดในทางกฎหมาย
เพราะเป็นตัวเลขที่เราได้บอกไว้ก่อนการประมูลแล้วว่ามูลค่าขั้นต้นของคลื่น
ความถี่ที่ประมูลได้ จะน�ำมาจัดสรรให้กับประชาชน 22 ล้านครัวเรือน เราจึงน�ำ
ตัวเลขราว 15,190 ล้านบาท หารกับจ�ำนวนครัวเรือนคร่าวๆ 22 ล้านครัวเรือน
ก็ได้ประมาณ 690 บาท ถึงแม้หลังการประมูลเราจะได้ค่าประมูลเยอะกว่า
ราคาประมูลขั้นต้น แต่ถ้าจะเปลี่ยนแปลงราคาก็คงต้องผ่านกระบวนการ
ที่ค่อนข้างซับซ้อน เพราะมีหลายองค์กรคอยตรวจสอบอยู่ และถ้าเราก�ำหนดให้
มูลค่าคูปองสูง ราคากล่องดิจิตอลในท้องตลาดก็อาจสูงตามไปด้วย อาจขายใน
ราคาเกินกว่าที่ควรจะเป็น เพราะอ้างอิงจากคูปองที่ กสทช. อุดหนุนให้เยอะไป
ท�ำให้มีโอกาสทุจริตได้ง่าย กสทช. จึงมีมติเอกฉันท์ให้ขอที่ราคานี้

หากคูปองส่งไม่ถึงมือประชาชน
กสทช. มีนโยบายช่วยเหลือเรื่องนี้อย่างไร
} เราคิดว่ากรณีนี้ไปรษณีย์เองก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย เพราะ กสทช.
เป็นคนจ้างไปรษณีย์ไปส่ง แต่ในเบื้องต้นประชาชนต้องตรวจสอบสิทธิ
ของตัวเองก่อนว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีการแจกคูปองหรือไม่ ถ้าอยู่ในพื้นที่แล้ว
แต่ยังไม่ได้รับ แสดงว่าติดค้างอยู่ที่ไปรษณีย์ เนื่องจากเป็นการส่งจดหมาย
แบบลงทะเบียน ไปรษณีย์ไม่สามารถหย่อนทิ้งไว้ได้หากไม่มีผู้เซ็นรับ ฉะนั้น
ถ้ามั่นใจว่าเราได้ แต่คูปองยังมาไม่ถึง เจ้าบ้านต้องไปทวงสิทธิที่ไปรษณีย์
แต่ถา้ ไปแล้วไม่มจี ริงๆ และเป็นความผิดของไปรษณีย์ พวกเขาก็ตอ้ งรับผิดชอบ
ชดเชยให้ประชาชน แต่ถ้าเป็นกรณีที่ประชาชนท�ำคูปองหายก็ไม่ต้องตกใจ
สามารถมาร้องเรียนที่ กสทช. เพื่อท�ำการตรวจสอบแก้ไขกันต่อไป
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มีข้อมูลอะไรบ้างที่ประชาชนจ�ำเป็นต้องรู้
เกี่ยวกับการรับแจกคูปอง
} ผลตอบรับจากการแจกคูปอง 21 จังหวัดแรก ท�ำให้ทาง กสทช.
ยอมรับว่ายังต้องท�ำการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชนมากกว่านี้
เพราะมีหลายส่วนยังเข้าไม่ถึงข้อมูล ทางบอร์ด กสทช. เองก็มีแนวคิด
ที่จะอนุมัติงบประมาณอีกจ�ำนวนหนึ่งเพื่อรณรงค์และสร้างความเข้าใจ
ให้ กั บ 21 จั ง หวั ด ที่ ก� ำ ลั ง จะแจกคู ป องในเดื อ นพฤศจิ ก ายนนี้
โดยมี 3 ประเด็นหลักๆ คือ
ประชาชนต้องรู้ว่าบ้านของตนอยู่ในพื้นที่ที่มีการ
แจกคูปองหรือไม่ เพราะเราแจกครั้งละ 21 จังหวัด
ไม่ได้แจกพร้อมกันทั้งประเทศ และแต่ละจังหวัดก็อาจไม่
ครอบคลุมทุกอ�ำเภอ เพราะเราท�ำการแจกแค่พื้นที่ที่สัญญาณ
ดิจิตอลทีวีไปถึงเท่านั้น
เราจะพิจารณาแจกคูปองกลุม่ แรกให้กบั ทะเบียนบ้าน
ที่มีเจ้าบ้านก่อน ส่วนกลุ่มต่อมาเราจะพิจารณา
ในทะเบียนบ้านที่ไม่มีเจ้าบ้านแต่มีผู้อยู่อาศัย รวมทั้งกลุ่ม
ทะเบียนบ้านชั่วคราว และกลุ่มบ้านเช่า ซึ่งในกลุ่มหลังนี้
กสทช. ก� ำ ลั ง พิ จ ารณาหาหลั ก เกณฑ์ ใ นการรั บ รองสิ ท ธิ
เพื่อให้การแจกคูปองเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ไม่ยกสิทธิให้ใคร เว้นแต่ว่าเต็มใจ แต่ถ้ามีการ
ถูกบังคับก็ขอให้ร้องเรียนมาทาง กสทช.

ส�ำหรับประชาชนที่อาจเสี่ยงโดนหลอกหรือการสวมสิทธิ
รับคูปอง กสทช. มีการป้องกันอย่างไร
} ตอนนีเ้ ราเริม่ พบปัญหาคนสวมสิทธิรบั คูปองด้วยการรวบรวมบัตรประชาชน
มาแลกคูปองเป็นจ�ำนวนมาก เราจึงก�ำหนดไว้ว่าถ้าเป็นการมอบฉันทะเพื่อรับ
สิทธิคูปอง แต่ละคนสามารถรับมอบฉันทะเพื่อน�ำคูปองไปแลกอุปกรณ์แทน
ได้ไม่เกิน 3 ราย และทุกครั้งที่มีการแลกกล่องรับสัญญาณ เราจะท�ำการบันทึก
ข้อมูลไว้เป็นเรียลไทม์ หากจุดไหนมีการแลกกล่องมากผิดปกติ เราจะท�ำการ
ตรวจสอบตรงจุดนั้นทันที ส่วนประชาชนที่ท�ำคูปองหายก็ให้ไปแจ้งความเพื่อที่
ข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในระบบ หากมีการใช้สิทธิแทรกซ้อนจะถูกค้นพบและ
น�ำไปสู่การแจ้งความได้ในอนาคต

กสทช. ตั้งเป้าว่าจะแจกคูปองให้ประชาชนทั่วประเทศ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลากี่ปี
} เราวางแผนไว้ ที่ 3 ปี แต่ ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู ่ กั บ การวางโครงข่ า ยด้ ว ย
เพราะตอนนี้บางจังหวัดก็ยังดูไม่ได้ เราตั้งใจจะขยายโครงข่ายในปีแรก
ไว้ที่ 50% ปีที่ 2 80% ปีที่ 3 90% ปีที่ 4 95% เพราะฉะนั้นคูปองจะถูกส่ง
ไปพร้อมกับสัญญาณที่มีไปถึง
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ผ่านมาตรฐานขัน้ ต้นจากทาง กสทช. ก่อน ต้องสามารถใช้กล่องนัน้ รับชม
ดิจติ อลทีวไี ด้ในระบบ HD บริษทั ทีผ่ า่ นมาตรฐานเหล่านีเ้ ท่านัน้ จึงจะสามารถ
น�ำกล่องออกมาขายได้ แต่ถ้าอยากเข้าร่วมโครงการด้วยก็ต้องมีเงื่อนไข
เพิ่มเติม เช่น การรับประกันกล่อง 2 ปี หรือหากกล่องเสียใช้ไม่ได้ภายใน
30 วัน ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันที ต้องมี Call Center ไว้คอยบริการ
ประชาชน มีจดุ แลกซือ้ จังหวัดละ 4 จุด เป็นต้น ส่วนเรือ่ งราคา 690 บาทนัน้
เป็นเรือ่ งของกลไกการตลาด จะตัง้ ที่ 690 บาท หรือจะมากน้อยกว่านีก้ ไ็ ด้
คูปองของเราเป็นเพียงการสนับสนุนการเปลีย่ นผ่านของดิจติ อลทีวเี ท่านัน้

วัดผลส�ำเร็จของโครงการนี้จากอะไร
} เราวัดได้จาก 3 เรื่องหลักๆ คือ
เราสามารถท�ำลายสิง่ ทีเ่ รียกว่าสัมปทานกึง่ ผูกขาดเดิม
แล้วน�ำผูเ้ ล่นรายใหม่ๆ ในธุรกิจนีเ้ ข้าสูต่ ลาดเพือ่ แข่งขัน
กับผู้เล่นรายเดิมอย่างเปิดเผยด้วยระบบใหม่ แม้ว่าช่วงท้าย
จะมีปญั หากับทางช่อง 3 อยูบ่ า้ ง แต่โดยภาพรวมเราได้เปิดประมูล
จัดสรรคลืน่ ความถีอ่ ย่างโปร่งใสเป็นธรรม เรียกได้วา่ เป็นจุดส�ำเร็จ
ในเชิงการปฏิรูปโครงสร้างสื่อ ถึงแม้ว่ามันจะยังไม่พอในการ
ผลักดันเพื่อเปลี่ยนผ่าน แต่ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี

กังวลเกี่ยวกับเรื่องใดมากที่สุดในเรื่องดิจิตอลทีวี
} น่าจะกังวลเรื่องโครงข่ายการกระจายสัญญาณมากที่สุด เพราะความ
ส�ำเร็จของดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินขึ้นอยู่กับโครงข่ายกระจายสัญญาณก่อน
เพราะก่ อ นหน้ า นี้ ต อนวางระบบอนาล็ อ กเราเคยล้ ม เหลวกั น มาแล้ ว
เพราะวางโครงข่ายได้แค่ 50 - 60 % จากนัน้ ก็เลิกวางแล้วหันไปใช้การออก
อากาศผ่านดาวเทียม ท�ำให้ทวี ที งั้ ประเทศขึน้ อยูก่ บั ดาวเทียม สมมุตวิ นั หนึง่
เกิ ด ปั ญ หาขึ้ น กั บ ระบบดาวเที ย มทั้ ง ประเทศก็ มี ป ั ญ หาตามไปด้ ว ย
หลายประเทศที่พัฒนาแล้วโครงข่ายหลักๆ ในการกระจายสัญญาณ
ของเขาคือการใช้โครงข่ายภาคพื้นดิน หากมีปัญหาในการส่งสัญญาณ
อย่างน้อยก็ล่มเพียงเฉพาะจุด ไม่เกิดอุปสรรคในการสื่อสารเท่าไหร่

ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านจากอนาล็อกสู่ยุคดิจิตอล
ด้ ว ยการท� ำ ให้ คู ป องเข้ า ไปถึ ง มื อ ของประชาชน
มากที่สุด แม้ยังคงต้องใช้เวลาอีกสักพัก แต่หากเป็นไปตาม
ที่วางไว้ภายใน 3 ปี ทุกอย่างจะสมบูรณ์
เนื้อหาคุณภาพของรายการต้องมีความหลากหลาย
และส่งเสริมสิทธิการรับรู้ของประชาชนให้มากขึ้น
ซึง่ ถือเป็นเรือ่ งยาก เพราะคนยังปรามาสว่าดิจติ อลทีวกี แ็ ค่ทำ� ให้
มีชอ่ งมากขึน้ ทีวชี ดั ขึน้ แต่ไม่ได้เพิม่ คุณประโยชน์ให้แก่สงั คมไทย
เรือ่ งนีก้ ต็ อ้ งรอดูกนั ต่อไปว่าจริงไหม มันจะเป็นตัวชีว้ ดั อีกขัน้ หนึง่
ของการปฏิรูปสื่อที่เราอยากเห็นในอนาคต จากภาพรวมที่เห็น
รายการใหม่ๆ ก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่ามีแนวโน้มในทิศทางที่ดี
ผู้บริโภคเองก็ตื่นตัวมากขึ้นกับการต้องการรับรู้สิ่งใหม่ สื่อดีๆ
ใหม่ๆ ด้วย

ประชาชนจะได้อะไรจากการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิตอล
ในครั้งนี้บ้าง
} ถ้าเป็นในเชิงเทคนิค แน่นอนว่าประชาชนจะได้ดูทีวีที่ชัดขึ้น มีช่อง
ให้เลือกมากขึ้น ไม่ต้องติดกล่องจ่ายรายเดือนเพื่อให้ทีวีชัด แต่ถ้าเป็น
ในเชิงคุณภาพ รายการที่จะได้ชมก็จะมีเนื้อหาที่เป็นสาระมากกว่าเดิม
ส่วนในเชิงของสังคม คลื่นความถี่นี้จะถูกใช้มาลงทุนทางเศรษฐกิจ ท�ำให้
เกิดเงินหมุนเวียนในตลาด สร้างงาน และพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิตอล
และหวังว่าจะช่วยยกระดับภาพรวมของเศรษฐกิจด้วย
มีสถิติชี้ว่าคนไทยดูทีวีน้อยลง จะส่งผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หรือเปล่า
} ก็ยังไม่มากถึงขนาดที่ต้องกังวล จริงอยู่ที่คนส่วนหนึ่งอาจจะหันไปใช้
อิ น เตอร์ เ น็ ต มากขึ้ น แต่ ถ ้ า ดู จ ากเม็ ด เงิ น ลงทุ น โฆษณาในที วี ก็ ยั ง มี
เยอะอยู่ ทีส่ าํ คัญอย่างไรประเทศไทยก็ยงั คงมีทวี เี ป็นสือ่ หลักไปอีกอย่างน้อย
10 ปี ด้วยไลฟ์สไตล์ของคนไทยทีช่ อบดูทวี เี วลาอยูบ่ า้ น สิง่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
ในยุคดิจิตอลจริงๆ น่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์มากกว่า

ล่าสุดเราได้เห็นบริษัทที่จัดจ�ำหน่ายกล่องดิจิตอลทีวี
ทยอยเปิดจุดรับแลกกล่องแล้ว ด้าน กสทช.
ได้ก�ำหนดกฎเกณฑ์อะไรบ้างเพื่อควบคุมเรื่องนี้
} เรามีเงือ่ นไขว่าทุกบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมโครงการจะต้องมีจดุ ให้ประชาชนไปแลก
คูปองได้จงั หวัดละ 4 จุด โดยพวกเขาอาจจะเข้าร่วมกับห้างร้านต่างๆ ร้าน
เครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านสะดวกซื้อ หรือตามโมเดิร์นเทรด ขึ้นอยู่กับบริษัทนั้น
จะเลือกจุดไหนมาบริการประชาชน ส่วนคุณภาพนั้นกล่องทุกกล่องจะต้อง
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รู้จักร้องเรียน

กล่องดาวเทียม
ดู ดิจิตอลทีวี ไม่ได้
ข้อเท็จจริง

มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้ประกอบการที่ให้บริการกล่อง/จานรับสัญญาณดาวเทียม
รับสัญญาณดิจิตอลทีวีไม่ได้ อยู่หลายกรณี แต่หากเมื่อได้จ�ำแนกแจกแจงปัญหาแล้ว
พบว่าข้อปัญหาต่างๆ ที่เป็นข้อสงสัยและร้องเรียน สามารถแบ่งออกเป็นเรื่องราวหลักๆ ได้ดังนี้
ไม่สามารถรับชมช่องรายการดิจิตอลทีวีได้
เกิดจากกล่อง/จานรับสัญญาณดาวเทียมเป็นแบบ 2 หัวรับ
คือรับจากดาวเทียมไทยคม และดาวเทียม NSS6 ซึง่ ผูใ้ ช้บริการ
กล่อง/จานรับสัญญาณดาวเทียมรายเดิม ซึง่ ส่วนใหญ่จะใช้แบบ
หัวรับจากดาวเทียม NSS6 แต่เมื่อมีช่องรายการ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล ที่แพร่ภาพออกอากาศ
ผ่านดาวเทียมไทยคม ท�ำให้เกิด
ปัญหากับผู้ใช้บริการกล่อง/
จานรับสัญญาณดาวเทียม NSS6
ไม่สามารถรับชมช่องรายการ
ดิจิตอลทีวีได้

ไม่สามารถรับชมดิจิตอลทีวี
ในระดับความคมชัดสูง (HD)
เกิดจากกล่อง/จานรับสัญญาณดาวเทียม
บางรุ่นไม่รองรับระบบดิจิตอลทีวี
เนื่องจากเป็นกล่องรุ่นเก่า ซึ่งปัจจุบัน
มี ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารบางรายได้ แ ก้ ไ ขปั ญ หาในระดั บ หนึ่ ง แล้ ว
โดยท�ำการ Uplink สัญญาณดิจติ อลทีวขี นึ้ เอง โดยส่งในระดับ
ความคมชัดปกติ (SD) และความคมชัดสูง (HD) ตามที่
ช่องรายการแต่ละรายประมูลได้ ซึ่งท�ำให้กล่องรับสัญญาณ
ที่ไม่รองรับเทคโนโลยีระดับความคมชัดสูง (HD) ไม่สามารถ
ถอดรหัสสัญญาณได้
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ข้อพิจารณา
ส�ำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมประเด็นปัญหาดังกล่าวเสนอ
ต่อคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ เพื่อแก้ไขปัญหาในภาพรวม โดยคณะ
อนุ ก รรมการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคด้ า นกิ จ การกระจายเสี ย งฯ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การกระท�ำดังกล่าวไม่ถือว่า
เป็นการกระท�ำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ทั้งนี้ตามประกาศ
กสทช. เรื่อง การกระท�ำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 เนื่องจากเป็น
ปัญหาทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี และการเปลีย่ น
ผ่านโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล
เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว
อาจมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ดังกล่าวออกเป็น 3 แนวทาง โดย
กสทช. ก� ำ กั บ ดู แ ลให้ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารกล่ อ ง/
จานรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย ม ด� ำ เนิ น การ
ให้ถูกต้อง โดยส่งสัญญาณดิจิตอลทีวีให้ผู้รับบริการ
ผู้ให้บริการกล่อง/จานรับสัญญาณดาวเทียม
จัดโปรโมชั่นกล่องเก่าใช้เป็นส่วนลดในการ
ซื้ อ กล่ อ งใหม่ เพื่ อ ให้ ทั น ต่ อ เทคโนโลยี แ ละระบบ
การส่งสัญญาณต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่วนใหญ่
สามารถรับดิจิตอลทีวีช่องที่มีระดับความคมชัดสูง
(HD) ได้ด้วย
ผู ้ บ ริ โ ภคประสานผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารถึ ง การ
เปลี่ ย นแปลง เพื่ อ รั บ ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง
และร่วมกันแก้ไขปัญหาการรับชม เช่น การอัพเดท
ช่องรายการด้วยตนเอง การขอให้ช่างมาให้บริการ
(อาจมีค่าใช้จ่าย) การติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม (เฉพาะ
บางกรณี) การเปลี่ยนกล่องให้ทันสมัยมากขึ้น เป็นต้น

TIPS
« การเปลี่ยนกล่องรับสัญญาณอาจมีค่าใช้จ่าย
และผู้ ให้บริการบางรายอาจจัดโปรโมชั่นกล่องเก่า
มาเป็นส่วนลดแลกซื้อกล่อง
« การติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมหรือให้ช่างของบริษัท
มาดูแลอาจมีค่าใช้จ่ายเช่นกัน
« ปัจจุบันกล่องรับสัญญาณดาวเทียม
สามารถรับชมช่องรายการดิจิตอลทีวี
ในระบบความคมชัดสูง HD ได้เพียงบางช่อง
เนื่องจากผู้ประกอบการบางช่องรายการดำ�เนินการลงทุน
เช่า Transponder เองในการออกอากาศผ่านดาวเทียม
ด้วยระบบ HD และได้ทำ�การทดลองส่งสัญญาณแบบ HD
Uplink ขึ้นดาวเทียมกันแล้ว แต่ผู้ชม หรือ ผู้ ใช้บริการ
จะต้องทำ�การจูนหาสัญญาณด้วยตนเองเพราะยังอยู่
ในช่วงทดลอง ซึ่งทางผู้ ให้บริการ
กล่องรับสัญญาณดาวเทียมแต่ละราย
ยังไม่ได้ดำ�เนินการ OTA
(อัพเดทช่องรายการอัตโนมัติ) ให้
« สำ�หรับผู้ ใช้บริการจานดาวเทียมเดิมอยู่ก่อนแล้ว
สามารถจูนหาช่องในระบบ HD เองได้ โดยการเข้ารหัส
Biss Key ก็สามารถรับชมทุกช่องที่เป็น HD ได้
ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับขนาดของจานดาวเทียมที่ใช้รับ
สัญญาณในย่าน C-Band ด้วยเช่นกัน
« ผู้บริโภคที่ใช้บริการกล่องรับ
สัญญาณดาวเทียมก็ควรจะต้องรู้
และพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ
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เรื่องราวเกี่ยวกับการใช้สิทธิคูปองนั้นยังเป็นที่สงสัยของประชาชน
บางกลุ่มที่ยังไม่ทราบคำ�ตอบที่ชัดเจน หรือไม่อาจจะถามหาคำ�ตอบ
ในสิ่งที่เขาสงสัยได้ หรือไม่รู้ว่าจะถามใคร เราได้รวบรวมคำ�ถามที่คาดว่า
น่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมสำ�หรับประชาชนที่มีข้อสงสัยต่างๆ
ไม่เพียงแต่การใช้คูปอง แต่ยังเป็นเรื่องของดิจิตอลทีวีที่พวกเขาสงสัยด้วย
หวังว่าจะช่วยคลายสงสัยให้กับประชาชนได้ไม่มากก็น้อย

Q&A
ท�ำไมตอนนี้คูปองส่วนลด
ส�ำหรับซื้อกล่อง Digital TV
ถึงแจกแค่ 21 จังหวัดก่อน

กสทช. แจกตามการขยายของโครงข่ายที่
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 80% ขึ้ น ไปก่ อ นเพื่ อ น� ำ ร่ อ ง
เนื่ อ งจากสั ญ ญาณดิ จิ ต อลที วี ต อนนี้ ยั ง มี ก าร
กระจายสัญญาณน้อยเกินไป บางพืน้ ทีจ่ งึ ติดปัญหา
เรือ่ งการรับชม จึงต้องท�ำการแจกในพืน้ ทีท่ มี่ สี ญั ญาณ
ครอบคลุมไปก่อนในล็อตแรก และจะเร่งท�ำการ
ขยายโครงข่ายตามแผนการด�ำเนินงานต่อไป
หลังจากนัน้ จึงจะเริม่ ทยอยแจกคูปองจนครบพืน้ ที่
ซึ่งตามแผนที่วางไว้ คือภายใน 3 ปี จะต้องแจก
คูปองจนครบ 22 ล้านครัวเรือน ในเฟสแรก
}
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ไม่มีกล่อง

+

ไม่มีจาน

+

ทีวีไม่รองรับ

= ไม่สามารถดูดิจิตอลทีวีได้และเกิดการจอด�ำ
Q&A
กรณีที่เราโดนแอบอ้างชื่อ
ไปรับคูปอง เราสามารถท�ำอะไร
ได้บ้างเพื่อรักษาสิทธิ
} ไม่ ต ้ อ งกั ง วลส� ำ หรั บ เรื่ อ งนี้ เนื่ อ งจาก
โอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นค่อนข้างจะเป็นไปได้ยาก
ทีจ่ ะมีคนแอบอ้างชือ่ ของผูม้ สี ทิ ธิไปรับคูปองแทน
เนื่องจากการแจกคูปองจะแจกโดยไปรษณีย์
ที่จะส่งไปถึงบ้าน แต่หากไม่มีคนรับที่บ้าน
หรือมีเจ้าของบ้านเซ็นรับก็จะไม่มกี ารวางคูปอง
ทิ้งไว้ แต่จะถูกเก็บไว้ที่ไปรษณีย์พื้นที่ของคุณ
ส�ำหรับกรณีที่เจ้าบ้านกังวลว่าจะมีคน
สวมสิทธิไปรับคูปองแทนที่ไปรษณีย์ ก็ไม่ต้อง
กั ง วล กสทช. ได้ ค วบคุ ม เรื่ อ งนี้ ไ ว้ แ ล้ ว
โดยหากเจ้ า บ้ า นไม่ ไ ปรั บ คู ป องเองจะต้ อ ง
เขียนใบมอบฉันทะพร้อมส�ำเนาบัตรประชาชน
ของผู้มอบและผู้รับมอบไปติดต่อขอรับคูปอง
ณ ที่ท�ำการไปรษณีย์ หรือหากหาคูปองไม่เจอ
ทางไปรษณี ย ์ มี ร ะบบค้ น หาโดยกรอกเลข
บัตรประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก ที่สามารถ
ตรวจสอบได้วา่ ใครเป็นผูร้ บั คูปองไป แต่อย่างไร

ก็ มี ก ารร้ อ งเรี ย นมาในลั ก ษณะนี้ เ หมื อ นกั น
ซึ่งทางส�ำนักงาน กสทช. ก�ำลังตรวจสอบว่า
เกิดข้อผิดพลาดได้อย่างไร

Q&A
เมื่อไหร่คนที่ไม่มีสิทธิได้คูปอง
จะได้รับบ้าง
} คนที่ไม่มีสิทธิ ถ้าหมายถึงคนที่อยู่บ้านเช่า
หรือคนทีไ่ ม่มที ะเบียนบ้าน หรือกลุม่ ผูอ้ ยูอ่ าศัย
ในทะเบียนบ้านแต่ไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน และ
ผู้มีรายได้น้อย ต้องรอนโยบายของ กสทช.
เพราะตามหลักเกณฑ์การแจกคูปอง ใช้ข้อมูล
จากกรมการปกครอง เป็นสมมุตฐิ านเบือ้ งต้นว่า
การแจกตามทะเบียนบ้านที่มีเจ้าบ้าน แสดงว่า
มีคนอาศัยอยูจ่ ริง แต่เรือ่ งนีท้ าง กสทช. ก็ไม่ได้
นิ่งนอนใจ เราพยายามที่จะหาทางแจกคูปอง
สนับสนุนประชาชนเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค
ดิจิตอลทีวีในอนาคต
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Q&A
ถ้าไม่มีกล่อง ไม่มีจาน
ทีวีไม่รองรับ จะดูดิจิตอลทีวี
จากเสาก้างปลาได้ไหม
ถ้าดูได้จะชัดหรือเปล่า
} ต้องบอกตามตรงว่าไม่สามารถดูได้เพราะ
‘จอด�ำ’ นัน่ ก็เพราะในปี 2563 จะมีการสวิตช์ออฟ
ระบบอนาล็อก หากเป็นทีวีรุ่นเก่าที่ไม่รองรับ
ช่องทีวีระบบดิจิตอล แล้วไม่ติดจานดาวเทียม
หรื อ ไม่ ไ ด้ ติ ด กล่ อ งรั บ สั ญ ญาณดิ จิ ต อลที วี
จะไม่สามารถดูทีวีได้และเกิดการจอด�ำอย่างที่
เราบอกในข้างต้น

ขั้นตอน «
การใช้คูปอง

«

« กรณีที่เจ้าบ้านไม่สามารถ
       ไปดำ�เนินการเองได้ «

« กรณีที่เจ้าบ้านไปเอง «

1. คูปองให้เจ้าบ้าน
เซ็นมอบฉันทะด้านหลังคูปอง
ให้นำ�คูปองพร้อมด้วยบัตรประชาชน
และทะเบียนบ้าน ทีแ่ สดงว่าเป็นเจ้าของบ้าน
ฉบับจริง พร้อมสำ�เนาอย่างละ 1 ฉบับ
ไปแสดงกับเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั เพือ่ แจ้ง
ความประสงค์ที่จะนำ�คูปองมาแลกเป็น
ส่วนลดแลกซื้อกล่อง Set Top Box
หรือเป็นส่วนลดซื้อโทรทัศน์
ระบบดิจิตอล

2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง
และบัตรประจำ�ตัวประชาชนเจ้าบ้าน
ฉบับจริง และสำ�เนาเอกสาร
อย่างละ 1 ฉบับ

สำ�เนาทะเบียนบ้าน

3. บัตรประจำ�ตัวประชาชน
ของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริง
และสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน
ของผู้รับมอบฉันทะ 1 ฉบับ

!! สิ่งที่ต้องเตือนประชาชน !!

ประชาชนต้องเก็บต้นขั้วของคูปองไว้เพื่ออ้างอิงกับบริษัท
ในกรณีที่อุปกรณ์มีปัญหาตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำ�หนด

http://bcp.nbtc.go.th
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