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ทรรศนะของเรา

คุยกับ กสทช. สุภญ
ิ ญา กลางณรงค์
12 ข้อ ที่เราขอช่วยรักษาสิทธิให้ผู้บริโภค
ทุกวันนีผ้ บู้ ริโภคมีความตืน่ ตัวในเรือ่ งต่างๆ มากขึน้ กว่ายุคก่อน หากพบสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ไม่ควรก็จะ
ร้องเรียนมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที นับเป็นนิมิตรหมายที่ดี
ที่ผ่านมา ส�ำนักงาน กสทช. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคที่ถูกเอาเปรียบจากการรับชม
ทีวีหรือฟังวิทยุ นับแต่เหตุเดือดร้อนร�ำคาญเล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงเสียทรัพย์ เสียสุขภาพ
หรืออาจถึงเสียชีวิต จากโฆษณาที่หลอกลวง ออกอากาศซ�้ำไปซ�้ำมาจนท�ำให้เราหลงเชื่อ ดังนั้น
เพือ่ รักษาสิทธิและคุม้ ครองผูบ้ ริโภค กสทช. จึงออกประกาศ เรือ่ งการกระท�ำทีเ่ ป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 โดยเฉพาะสาระส�ำคัญในข้อ 5
ทีผ่ บู้ ริโภคควรท�ำความเข้าใจอย่างละเอียดเพือ่ เราจะได้ ‘รูท้ นั ’ ว่ารายการหรือโฆษณาทีเ่ ราก�ำลัง
รับชมหรือฟังจงใจหรือเจตนาหลอกลวงหรือไม่ มีทั้งหมด 12 ข้อย่อย ได้แก่
(1) การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีผ่ ดิ กฎหมายต่างๆ เช่น การโฆษณาอาหาร ยา หรือผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ต้องได้รบั การอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยาก่อน ภาพยนตร์ทนี่ �ำมาฉายต้องถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เป็นต้น
(2) การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาทีม่ เี นือ้ หาสาระทีม่ ลี กั ษณะจูงใจให้ผบู้ ริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้า โดยหลอกลวง
หรือกระท�ำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�ำคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ
หรือข้อมูลที่ไม่จริงหรือเกินความจริง
(3) บริษัทก�ำหนดเงื่อนไขในการให้บริการที่มีข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
(4) การกระท�ำที่บังคับให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการของตน หรือเจ้าของวิทยุหรือโทรทัศน์รายหนึ่งรายใดหรือหลายรายอย่าง
ไม่เป็นธรรม
(5) การกระท�ำที่กีดกันไม่ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้ตามปกติ ท�ำให้ผู้บริโภคต้องรับภาระเพิ่มขึ้นในการ
เข้าถึงบริการของวิทยุหรือโทรทัศน์
(6) การกระท�ำของผู้ประกอบการวิทยุ โทรทัศน์มากกว่าหนึ่งรายขึ้นไป ร่วมกันก�ำหนดเงื่อนไขในการเข้าถึงบริการที่บังคับให้
ผู้บริโภคต้องเลือกใช้บริการรายใดรายหนึ่ง หรือสร้างภาระให้กับผู้บริโภคในการเข้าถึงบริการนั้น
(7) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการให้บริการ หรือระงับหรือหยุดให้บริการ โดยไม่แจ้งให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้า
โดยไม่มีเหตุอันสมควร
(8) การออกอากาศรายการโดยมีการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด  หรือบ่อยครั้งจนท�ำให้
รับชมรายการอย่างไม่ต่อเนื่อง
(9) การออกอากาศรายการที่มีข้อความหรือข้อมูล ซึ่งมีขนาดพื้นที่รวมกันเกินหนึ่งในแปดของขนาดพื้นที่หน้าจอโทรทัศน์
ซึ่งรบกวนการชมรายการของผู้บริโภค
(10) การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาโดยใช้วิธีการเพิ่มเสียงดัง เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค
(11) การออกอากาศรายการที่เป็นการเชิญชวนให้ผู้บริโภคส่งข้อความหรือเน้นย�้ำเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(12) กรณีอื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
12 ข้อในประกาศนีจ้ ะเป็นตัวช่วยให้ผบู้ ริโภคตืน่ ตัวและรับรูส้ ทิ ธิตวั เองมากขึน้ ทุกวันนีช้ อ่ งรายการทัง้ โทรทัศน์และวิทยุมมี ากมาย
นับพันช่องรายการ ต้องให้ผู้บริโภคช่วยกันสอดส่องดูแล เมื่อพบการกระท�ำที่เป็นการเอาเปรียบต้องช่วยร้องเรียน 1200  
‘การรู้จักสื่อ รู้จักสิทธิ’ ของผู้บริโภคส�ำคัญอย่างยิ่งในการคุ้มครองตัวเราเอง รวมทั้งยังช่วยพัฒนาวงการสื่อมวลชนด้วย

(นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์)
กสทช.
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สิทธิที่ควรรู้

ก่อนสมัครดู
เคเบิลทีวี
ความเปลี่ยนแปลงของวงการโทรทัศน์บ้านเราเป็นเรื่องน่าตื่นตาตื่นใจ ทุกวันนี้เรามีช่องทาง
ใหม่ในการรับชมเยอะจนนับนิ้วกันไม่ครบแล้ว (ต่อให้นับทุกนิ้วแล้วก็เถอะ) ว่ามีกี่ช่อง !
ฟรีทีวีก็มากช่องแล้ว แต่หากใครมีเคเบิลทีวีก็ยิ่งมีช่องเพิ่มขึ้นอีกเพียบ แน่นอนว่าความ
หลากหลายของเนือ้ หาจากช่องทางการรับชมใหม่ๆ ช่วยให้ผบู้ ริโภคได้รบั สาระทีค่ รบถ้วนมากยิง่ ขึน้
แต่ขณะเดียวกันปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากช่องว่างในการตรวจสอบก็เกิดขึ้นเป็นเงา
ตามตัว การให้บริการหรือสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายจากผู้ประกอบการทั้งหลายซึ่งขัดต่อ
ข้อก�ำหนดในการคุ้มครองผู้บริโภคอาจเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว !  
กสทช. มีหน้าทีก่ ำ� กับดูแลการด�ำเนินการของผูป้ ระกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม และเพื่อ
คุม้ ครองผูใ้ ช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกไม่ให้ถกู เอาเปรียบ จึงได้มกี ารก�ำหนดข้อบังคับเพือ่
คุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้โดนเอาเปรียบจากผู้ให้บริการใน ข้อ 5 (3) ‘การก�ำหนดเงื่อนไขให้บริการที่
มีลกั ษณะเป็นข้อสัญญาทีไ่ ม่เป็นธรรมตามกฎหมายหรือขัดต่อข้อก�ำหนดด้านสัญญาตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค’ ซึง่ กสทช. ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์ไว้ นีค่ อื สิง่ ทีผ่ บู้ ริโภคไม่ควรมองข้าม
หากไม่อยากถูกเอาเปรียบ โดยเราจะพูดถึงสัญญาและเงือ่ นไขการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับ
สมาชิกอย่างไรทีเ่ ป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผูบ้ ริโภคทัง้ ทีเ่ ป็นแบบจ่ายเงินรายเดือน หรือแบบจ่ายเงิน
ก่อนรับชม (Pre-paid) ที่แม้ไม่ได้ท�ำสัญญาก็ต้องมีเงื่อนไขที่ไม่เอาเปรียบ ถ้าพร้อมแล้วเชิญชม

หมวด 1 สัญญาการให้บริการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิก

อย่างแรกเลยทีเ่ ราต้องรับทราบคือรายละเอียด
ของบริ ก ารโทรทั ศ น์ แ บบบอกรั บ สมาชิ ก
ซึง่ ผูใ้ ห้บริการต้องให้ขอ้ มูลอย่างชัดเจนครบถ้วน
ผ่านสือ่ ทีเ่ ข้าถึงและเข้าใจง่าย เพือ่ ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ
ได้อย่างถูกต้อง ที่ส�ำคัญในสัญญาอย่างน้อย
ที่สุดจะต้องมีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้
ให้บริการและผู้ใช้บริการด้วย เช่น ข้อก�ำหนด
เรื่องค่าบริการ
โดยการท� ำ สั ญ ญาเราจะถู ก ขอข้ อ มู ล
ส่วนบุคคล ซึ่งข้อมูลที่จ�ำเป็นในการท�ำสัญญา
ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ�ำตัวประชาชน
สัญชาติ วัน/เดือน/ปีเกิด ทีอ่ ยู่ และเบอร์โทรศัพท์
เพื่อใช้ในการติดต่อ ซึ่งผู้ให้บริการจะน�ำข้อมูล
เราไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ยกเว้นแต่เป็นการใช้เพือ่ ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม เราไม่จ�ำเป็นต้องให้ข้อมูล
มากจนเกินไปเพราะผู้ให้บริการจะขอข้อมูล
ส่วนบุคคลเกินกว่าความจ�ำเป็นเพื่อการปฏิบัติ
ตามสัญญาไม่ได้ เว้นแต่ใครอยากให้กไ็ ด้ตามใจ
ไม่วา่ กัน แต่ถามพวกพีเ่ คเบิลเขาหน่อยแล้วกัน
ว่าจะเอาข้อมูลเยอะแยะมากมายไปท�ำอะไร ?
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หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของผู้ ให้บริการ

และผู้ ใช้บริการ

หน้าทีข่ องผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิกจะต้องเป็นไปตามลักษณะ ประเภท
เงื่อนไข มาตรฐานคุณภาพในการให้บริการ
ตามตกลงในสั ญ ญาหรื อ ที่ ไ ด้ โ ฆษณาหรื อ
แจ้งผู้ใช้บริการต่างๆ ทราบ กรณีที่ผู้ให้บริการ
จะเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะ ประเภท เงื่ อ นไข
มาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการที่ตกลง
ในสั ญ ญา หรื อ ที่ ไ ด้ โ ฆษณาหรื อ แจ้ ง ให้ ผู ้ ใช้
บริการทราบ หรือการปรับปรุงรูปแบบการให้
บริการอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นสาระส�ำคัญของ
การให้บริการ ผู้ให้บริการมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ใช้
บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
30 วัน ก่อนมีการเปลี่ยนแปลง

หมวด 3 สิทธิและหน้าที่ในการเรียกเก็บ
ค่าบริการและการช�ำระค่าบริการ

การเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการของตน
ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารต้ อ งเรี ย กเก็ บ ในอั ต ราเดี ย วกั น
ส� ำ หรั บ ผู ้ ใช้ บ ริ ก ารโทรทั ศ น์ที่มีลัก ษณะหรือ
ประเภทเดี ย วกั น และไม่ มี ลั ก ษณะเป็ น การ
เลือกปฏิบัติ แบ่งแยก หรือกีดกันผู้ใช้บริการ
รายหนึ่งรายใด ในกรณีที่เราเห็นว่าผู้ให้บริการ
เก็บค่าบริการสูงกว่าอัตราที่ตกลงในสัญญา
หรือสูงกว่าที่เรียกเก็บจากผู้ให้บริการรายอื่น
ตรงนี้เรามีสิทธิขอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ
ของตนจากผูใ้ ห้บริการได้ โดยผูใ้ ห้บริการมีหน้าที่
ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริง เพื่อยืนยันความถูกต้อง
ของการเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าว แต่ทั้งนี้
ต้องไม่เกิน 30 วัน
ในกรณีทขี่ อ้ เท็จจริงปรากฏว่าผูใ้ ห้บริการ
เรี ย กเก็ บ ค่ า บริ ก ารเกิ น กว่า จ�ำนวนที่เ กิด ขึ้น
จากการใช้บริการของเรา ผู้ให้บริการจะต้อง
คืนเงินส่วนต่างของค่าบริการที่เรียกเก็บเกิน
ให้แก่เราภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ข้อเท็จจริง
ยุติ และผู้ให้บริการต้องช�ำระดอกเบี้ยส่วนต่าง
ในอัตราเท่ากับที่ก�ำหนดไว้ เว้นแต่เราจะได้
ตกลงเลือกให้คืนเงินส่วนต่างที่เรียกเก็บเกิน
เป็นอย่างอื่น โดยการคืนเงินส่วนต่างให้แก่
ผู ้ ใช้ บ ริ ก าร ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารคื น ด้ ว ยเงิ น สด เช็ ค
น�ำเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการ หรือตาม
วิธีการที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งความประสงค์ไว้

04

หมวด 4 การระงับการให้บริการและการใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกในเรือ่ ง

การขอระงับการใช้บริการโทรทัศน์

ผูใ้ ช้บริการมีสทิ ธิทจี่ ะขอระงับการใช้บริการโทรทัศน์แบบระบบบอกรับสมาชิกเป็นการชัว่ คราว
โดยท�ำหนังสือบอกกล่าวผู้ให้บริการ แต่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ถ้ามีเหตุ
จ�ำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยจริงๆ เราสามารถใช้สิทธิขอระงับได้ทันที
เมือ่ เราได้แจ้งขอระงับการใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกต่อผูใ้ ห้บริการตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนดในประกาศฉบับนี้แล้ว ผู้ใช้บริการย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดในค่าบริการที่เกิดขึ้น
ภายหลังการแจ้งขอระงับการใช้บริการชั่วคราวมีผล เว้นแต่ผู้ให้บริการจะพิสูจน์ได้ว่าค่าบริการที่
เกิดขึ้นเป็นผลจากการกระท�ำของผู้ใช้บริการ

หมวด 5 การเลิกสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

ในกรณีเมื่อสัญญาเลิกกัน ผู้ให้บริการมีหน้าที่คืนเงินค่าบริการหรือเงินอื่นใดค้างช�ำระ ผู้ให้
บริการต้องคืนเงินนัน้ ให้แก่เรา และเมือ่ ผูใ้ ห้บริการได้ตรวจสอบหลักฐานเรียบร้อยแล้ว ผูใ้ ห้บริการ
จะต้องคืนเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันเลิกสัญญา ทั้งนี้ผู้ให้บริการอาจคืนด้วยเงินสด เช็ค หรือ
น�ำเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการ หรือตามวิธีการที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งความประสงค์ไว้ กรณีที่ผู้ให้
บริการไม่สามารถคืนเงินภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด ผูใ้ ห้บริการต้องช�ำระค่าเสียประโยชน์ในอัตรา
ที่เท่ากับอัตราดอกเบี้ย ที่ผู้ให้บริการคิดจากผู้ใช้บริการ ตรงนี้เราสามารถโอนสิทธิการใช้บริการ
ตามสัญญาให้แก่บุคคลอื่นก็ได้ แต่จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการก่อน ถ้าผู้ใช้บริการ
กระท�ำการฝ่าฝืนความในข้อนี้ ผู้ให้บริการจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้

หมวด 6 การร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

ผู้ให้บริการต้องจัดท�ำและแจ้งให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนและ
การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนระหว่างเราและผู้ให้บริการ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องมีความชัดเจน
ในเรื่องขั้นตอนการด�ำเนินการ ระยะเวลาด�ำเนินการ และผลของการด�ำเนินการ ทั้งนี้ในการ
ด�ำเนินการดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียน หรือการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกระหว่างผู้ใช้บริการ
และผู้ให้บริการตามที่ก�ำหนดจาก กสทช. นอกจากนี้ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับ
การใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตามทีผ่ ใู้ ช้บริการร้องขอผ่านช่องทางทีผ่ ใู้ ห้บริการก�ำหนด
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความรู้ที่จะช่วยท�ำให้ไม่ถูกเอาเปรียบได้
ในยุคที่ทีวีมีช่องมากล้น การเอาเปรียบเกิดได้ง่ายขึ้น เราผู้ชมควรช่วยกันสอดส่องดูให้ดี
เพื่อสิทธิของพวกเราเอง และหากใครถูกเอาเปรียบเข้าข่ายไหน ก็แจ้งเรื่องเข้ามาได้ที่ กสทช.
อย่ายอมให้เขาเอาเปรียบ เข้าใจตรงกันนะ !

จ่ายเงินแล้วดูไม่ได้ ดูไม่ครบช่อง ต้องท�ำอย่างไร
ส�ำหรับใครที่รับชมหรือใช้บริการจากเคเบิลทีวีนี่ยิ่งแล้วใหญ่ เพราะจ�ำนวนช่องยิ่งมากมายเป็น
ร้อยๆ เรือ่ ง ความดีงามคือความหลากหลายของเนือ้ หาสาระ ซึง่ เปิดทางเลือกใหม่ๆ ให้กบั พวกเราเหล่า
ผูบ้ ริโภค แต่เดีย๋ วก่อน ! เคยไหมทีเ่ รามัวเพลินใจไปกับช่องนับร้อยโดยไม่เคยเช็กดูหรือนับว่าช่องทีไ่ ด้รบั
มีครบตามแพ็คเกจไหม เคยไหมที่ช่องเคเบิลทีวีไม่ท�ำตามสัญญาที่ให้กับเราไว้ เคยไหมที่เรายกเลิก
บริการไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับเงินประกันคืน ถ้าคุณเคย จงอย่านิ่งเฉยให้เขาเอาเปรียบ !
เมื่อรู้ตัวว่าเสียสิทธิหรือถูกเอาเปรียบ เราสามารถแจ้งไปที่ ส�ำนักงาน กสทช. เบอร์ 1200
ในเวลาราชการ ซึง่ มีเจ้าหน้าทีร่ บั เรือ่ งโดยตรง โดยเราต้องเตรียมส�ำเนาบัตรประชาชนและเบอร์ตดิ ต่อ
กลับให้ทางเจ้าหน้าที่ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีด่ ำ� เนินการชีแ้ จงข้อมูลแก่ผรู้ อ้ งเรียนให้ทราบว่าด�ำเนินการไปถึง
ขั้นไหน โดยผู้ร้องเรียนควรรู้เท่าทัน ด้วยการเก็บหลักฐานทุกชิ้นที่เกี่ยวข้องเอาไว้เพื่อป้องกันตนเอง
และหลักฐานที่ชัดเจนก็สามารถท�ำให้การด�ำเนินการลุล่วงไปได้ด้วยดี

รู้จักเรา

หลอกลวงเกินจริง
หรือจูงใจเกินไป ผู้บริโภคท�ำอะไรได้บ้าง
แต่ไหนแต่ไรมาสื่อโดยเฉพาะวิทยุ–โทรทัศน์คือสิ่งที่ก�ำหนดพฤติกรรมของมนุษย์
อยู่แล้ว จึงไม่แปลกหากคนที่ไม่รู้เท่าทันสื่อจะโดนหลอกลวงหรือชักจูงให้เชื่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่งด้วยความไม่จริง ซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องที่ควรปล่อยผ่าน เพราะการให้ความรู้ผิดๆ
โดยเฉพาะการให้ความรู้ที่เกี่ยวกับสุขภาพ ถือเป็นภัยเงียบที่ส่งผลร้ายต่อคนที่หลงเชื่อ
กสทช. จึงออกประกาศเพือ่ ช่วยดูแลคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทีอ่ าจจะตกเป็นเหยือ่ การตลาด
ที่มุ่งหลอกลวง เอาเปรียบผู้บริโภคอย่างไม่รู้ตัว คือประกาศของ กสทช. ‘ข้อ 5 (2)
การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาทีม่ เี นือ้ หาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผบู้ ริโภค
เลือกใช้บริการหรือสินค้า โดยหลอกลวงหรือกระท�ำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�ำคัญ
เกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือ
ข้อมูลอันไม่เป็นความจริง หรือเกินความจริง’
เนื่องจากในปัจจุบันนี้ หากสังเกตดูดีๆ ตามโทรทัศน์โดยเฉพาะเคเบิลทีวีท้องถิ่น
จะมีช่องที่เสนอขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่อวดอ้างสรรพคุณเกินความจริง โดยการขาย
จะมีการอ้างอิงจากผลวิจัยจากต่างประเทศ ผู้ใช้งานจริง คนดังที่มาร่วมรายการ และอีก
หลายๆ วิธีเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างข้อมูลที่เป็น
เท็จขึ้นมาเพื่อจูงใจล่อลวงผู้บริโภค นอกเหนือจากสินค้าหรือบริการต่างๆ แล้ว รายการ
ในลักษณะให้ข้อมูลสร้างความเชื่อที่เป็นเท็จ หรือยัดเยียดความเชื่อเพื่อสร้างความ
แตกแยกก็เป็นสิ่งที่ควรถูกจับตา
ส�ำหรับผู้บริโภคที่ไม่มั่นใจ หรือไม่แน่ใจว่าการโฆษณาแบบใดที่เป็น
รายการที่ ก� ำ ลั ง หลอกลวงเรา ให้ ล องเปรี ย บเที ย บอ้ า งอิ ง ตาม
ประกาศของ กสทช. ‘ข้อ 6 การออกอากาศรายการหรือ
การโฆษณาที่เป็นการหลอกลวงหรือกระท�ำให้เกิดความ
เข้าใจผิดในสาระส�ำคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้าตาม
ข้อ 5 (2) จะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้’  
(1) ท� ำ ให้ ผู ้ บ ริ โ ภคโดยทั่ ว ไปเข้ า ใจผิ ด ใน
ข้อเท็จจริง หรือคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะของ
สินค้าหรือบริการ และจากการเข้าใจผิดดังกล่าว
มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
(2) มี ก ารใช้ ข ้ อ มู ล ที่ เ ป็ น เท็ จ หรื อ ข้ อ มู ล
ที่ ถู ก ต้ อ งแต่ มี ก ารปกปิ ด ข้ อ มู ล ที่ ส� ำ คั ญ หรื อ
ให้ ข ้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ชั ด เจน ไม่ อ าจเข้ า ใจได้ ก� ำ กวม
ไม่ เ หมาะสม จนเป็ น เหตุ ใ ห้ ผู ้ บ ริ โ ภคเข้ า ใจผิ ด
ในบริการหรือสินค้านั้น
(3) การละเว้นการน�ำเสนอข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการหรือสินค้า ซึง่ หากผูบ้ ริโภคทราบข้อมูล
ดังกล่าวแล้วย่อมตัดสินใจไม่เลือกใช้บริการหรือสินค้านั้น
ด้านส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ที่ดูแล
สิทธิผู้บริโภคในภาพรวมมีกฎหมายเป็นกรอบว่า การโฆษณาแบบไหนทีถ่ อื ว่าเป็นข้อความ
ที่ไม่เป็นธรรม เอาเปรียบผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคม
เป็นส่วนรวม หากเข้าข่ายลักษณะข้อความดังต่อไปนี้

ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
n ข้อความทีก
่ อ่ ให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระ
ส�ำคัญเกีย่ วกับสินค้าหรือบริการ ไม่วา่ จะเป็นการกระท�ำ 
โดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นความจริง หรือเกินความจริง
หรือไม่ก็ตาม
n ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือ
โดยอ้อมให้มีการกระท�ำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม
หรือน�ำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
n ข้ อ ความที่ จ ะท� ำ ให้ เ กิ ด ความแตกแยก
หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
n ข้อความอย่างอืน
่ ตามทีก่ ำ� หนดในกระทรวง
ที่ ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ต้ อ งระบุ ข ้ อ ความให้ ค รบถ้ ว น
หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย
ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวไปนั้น คือข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ ต ่ อ ผู ้ บ ริ โ ภคในยุ ค นี้ ที่ ทุ ก บ้ า นสามารถ
รับชมโทรทัศน์และวิทยุได้อย่างเสรี จนมีผปู้ ระกอบการ
อาศัยช่องว่างเอาเปรียบเรา ซึ่งผู้บริโภคจ�ำเป็นต้อง
ได้รบั รูว้ า่ ตัวเองนัน้ มีสทิ ธิอะไร และควรจะ
ระวังสือ่ ในลักษณะไหนบ้างทีเ่ ข้ามา
คุกคามอย่างไม่รู้ตัว ที่ส�ำคัญ
คือต้องรู้ว่าสิทธิของตัวเอง
ที่ มี นั้ น คื อ อ ะ ไ ร บ ้ า ง
หากรู ้ ตั ว ว่ า เราก� ำ ลั ง
ต ก เ ป ็ น เ ห ยื่ อ แ น ่ ๆ
เมื่ อ เปรี ย บกั บ ข้ อ มู ล
ที่ เราให้ ไ ปก็ ส ามารถ
ร้องเรียนมาที่ ส�ำนักงาน
กสทช. (โทรฯ ฟรี 1200)
ได้ทันที อย่าได้เกรงใจ
เพราะสิ ท ธิ ข องเรา
ทีพ่ งึ มีควรเต็มทีอ่ ย่าได้กงั วล
และอย่าให้ใครเอาเปรียบเรา
ด้วยการโฆษณาหลอกลวงอีกเลย
n
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เรื่องจากปก

เรื่องยุ่งๆ ของการ

‘ฮั้ว’

ยุคสื่อหลอมรวม

คุณสฤณี อาชวานันทกุล
นักเขียน นักแปล
และกรรมการผู้จัดการ
ด้านการพัฒนาความรู้
บริษัท ป่าสาละ จ�ำกัด

ขอบคุณภาพ : รายการ DeScience
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สือ่ ทีวแี ละวิทยุทไี่ ร้ธรรมาภิบาลมีวธิ เี อาเปรียบผูบ้ ริโภคอย่างไรบ้าง ? เราๆ ท่านๆ อาจคุน้ เคย
กับเรือ่ งทีม่ องเห็นได้ไม่ยากนัก อย่างเช่นการให้บริการคุณภาพต�่ำกว่าที่สญ
ั ญาไว้ (เผลอๆ อาจเกิด
สัญญาณขาด ดูทีวีหรือฟังวิทยุไม่ได้เป็นชั่วโมงๆ) หรือการฉายโฆษณาที่บิดเบือนอย่างชัดเจน
แต่พฤติกรรมเอาเปรียบบางอย่างเป็นสิ่งที่เราดูออกได้ยากเย็น โดยเฉพาะการสมคบคิดกัน
เอาเปรียบผู้บริโภค หรือที่เรียกเป็นภาษาชาวบ้านว่า การ ‘ฮั้ว’ นั่นเอง
แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่ผู้บริโภคจะแยกแยะระหว่างผู้ประกอบการที่ฮั้วกัน กับผู้ประกอบการ
ทีแ่ ข่งขันกันจริงๆ เพราะเราไม่รวู้ า่ ต้นทุนของธุรกิจทีซ่ บั ซ้อนอย่างสือ่ โทรทัศน์และวิทยุนนั้ มีอะไรบ้าง
และเท่ากับเท่าไร จึงบอกไม่ได้ว่าราคาที่เราจ่ายอยู่นั้น (ซึ่งเกือบเท่ากันทุกเจ้า) แปลว่าเราก�ำลังถูก
‘ขูดรีด’ หรือเปล่า เป็นผลจากสภาพการแข่งขันที่เข้มข้น (ผู้ประกอบการแข่งกันตัดราคาให้บริการ)
หรือเป็นผลจากการไปตกลงฮั้วกันลับหลังเรากันแน่
การเอาเปรียบผู้บริโภคสื่อด้วยการฮั้ว นับเป็นการกระท�ำที่ถือว่าละเมิดกฎของคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยประกาศ กสทช.
เรือ่ ง การกระท�ำทีเ่ ป็นการเอาเปรียบผูบ้ ริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555
ข้อ 4 (4) ให้นิยามของการเอาเปรียบลักษณะนี้ไว้ว่า
“การด�ำเนินการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์มากกว่า 1 รายขึ้นไป
ซึ่งร่วมกันก�ำหนดเงื่อนไขการเข้าถึงบริการอันมีลักษณะบังคับให้ผู้บริโภคต้องเลือกใช้บริการของ
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์นั้นรายใดรายหนึ่งหรือสร้างภาระเกินสมควร
ในการเข้าถึงบริการนั้น”

ค�ำส�ำคัญในข้อนี้คือ ‘บังคับให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการ’ และ
‘สร้างภาระเกินสมควร’
ความท้ า ทายของ กสทช. คื อ จะก� ำ กั บ เพื่ อ จ� ำ กั ด พฤติ ก รรม
เอาเปรียบข้อนีอ้ ย่างไร เพราะถ้ารอให้ผบู้ ริโภคมาร้องเรียนเองคงไม่ได้การ
เพราะดังที่เกริ่นไปข้างต้นแล้วว่า เรื่องนี้ผู้บริโภคดูออกยากมาก
หน้ า ที่ ข อง กสทช. ซั บ ซ้ อ นยิ่ ง ขึ้ น ในยุ ค ‘สื่ อ หลอมรวม’
(Convergence) - การเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงด้านเทคโนโลยีและ
โครงสร้างธุรกิจสื่อ ส่งผลให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมเสพสื่อไป
อย่างมาก วันนี้เราใช้หน้าจอมือถือดูทีวี เล่นเน็ต ฟังวิทยุผ่านเน็ต
และดูคลิปวิดีโอในเน็ตไปพร้อมกันได้อย่างง่ายดาย ผู้ประกอบการ
หลายรายก็ให้บริการครบวงจร ตัง้ แต่ชอ่ งทีวดี าวเทียม สัญญาณมือถือ
ยันอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ แต่ระบบการก�ำกับดูแลยังไม่หลอมรวม
เหมือนกันกับสื่อ ยังแยกส่วนระหว่าง กสทช. ในฐานะผู้ก�ำกับดูแล
ธุรกิจสื่อและโทรคมนาคม กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในฐานะผูก้ ำ� กับดูแลอินเตอร์เน็ตนีเ่ ฉพาะหน่วยงานในประเทศเท่านัน้
ยิ่งคิดว่าอินเตอร์เน็ตไร้พรมแดนยิ่งปวดเศียรเวียนเกล้ากว่านี้อีก
สรุปสั้นๆ คือยุคสื่อหลอมรวมโดยรวมแล้วเป็นประโยชน์แก่
ผูบ้ ริโภคก็จริง แต่กเ็ ปิดช่องทางใหม่ๆ ให้ผปู้ ระกอบการฮัว้ กันเอาเปรียบ
โดยที่เราไม่รู้ตัวด้วย
ความท้าทายเรือ่ งการแข่งขันทีผ่ กู้ ำ� กับดูแลอย่าง กสทช. ต้องเผชิญ
ในยุคสื่อหลอมรวมนั้น มีตั้งแต่การนิยาม ‘ตลาด’ (ส�ำคัญส�ำหรับการ
วางกรอบการพิจารณาว่า ผูป้ ระกอบการรายใดมีอำ� นาจ ‘เหนือตลาด’
แล้วหรือไม่), ความทับซ้อนของอ�ำนาจการก�ำกับดูแลทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศ, นโยบายรัฐอาจเอือ้ ประโยชน์ให้กบั ผูป้ ระกอบการ
รายใดรายหนึ่งโดยที่ผู้ก�ำกับดูแลท�ำอะไรไม่ได้ และความจ�ำเป็น
ของการต้องตามเทคโนโลยีให้ทัน
ในเมื่อ กสทช. บ้านเรายังไม่มีกฎเกณฑ์เรื่องนี้ออกมา ลองมาดู
บทเรียนจากต่างประเทศบ้างว่าผูก้ ำ� กับดูแลเขารับมือกับความท้าทาย
อย่างไร
ผู้ก�ำกับดูแลสื่อในหลายประเทศทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวกับ
การแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น ออฟคอม (OFCOM) องค์กรก�ำกับสื่อ
ในอังกฤษ ทบทวนกฎการเป็นเจ้าของบริษทั สือ่ เป็นประจ�ำ น�ำส่งข้อเสนอ
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ส่วนในสหรัฐอเมริกาเอฟซีซี
(FCC) องค์กรก�ำกับสื่อก็มีหน้าที่ตามกฎหมายโทรคมนาคม ปี 1996
ในการทบทวนกฎการเป็นเจ้าของสือ่ ทุก 4 ปี เพือ่ ดูวา่ กฎเกณฑ์เหล่านัน้
ยังทันสมัย ส่งเสริมการแข่งขันอยู่หรือไม่ บางครั้งเอฟซีซีก็ผ่อนปรน
กฎเกณฑ์ เช่น ในปี 2001 เอฟซีซผี อ่ นปรนกฎทีห่ า้ มบริษทั สือ่ ยักษ์ใหญ่
มีเครือข่ายวิทยุหรือโทรทัศน์ระดับชาติมากกว่า 1 เครือข่าย (เรียกว่า
Dual Network Rule) เปิดทางให้มกี ารซือ้ กิจการได้ เพราะมองว่าบริษทั
ได้ประโยชน์จากประสิทธิภาพและการประหยัดจากขนาดที่เพิ่มขึ้น
โดยไม่ ลิ ด รอนระดั บ การแข่ ง ขั น ในสาระส� ำ คั ญ ผู ้ บ ริ โ ภคน่ า จะได้
ประโยชน์มากกว่าเสีย
ถึงแม้จะผ่อนผันเป็นครั้งคราว เอฟซีซีก็ไม่เคยยกเลิกกฎ Dual
Network Rule ไปทั้งหมด เพราะมองว่ากฎนี้จ�ำเป็นต่อการส่งเสริม
การแข่งขันและความหลากหลายของมุมมองที่สื่อส่งต่อไปยังผู้เสพ

ปัจจุบันผลที่ส�ำคัญที่สุดจากกฎนี้คือห้ามการควบรวมกิจการระหว่าง
ค่ายยักษ์ ‘ท็อปโฟร์’ ในวงการโทรทัศน์อเมริกัน อันได้แก่ ABC, CBS,
Fox และ NBC
ดูองั กฤษกับอเมริกาไปแล้ว หันมาดูประเทศในทวีปเอเชียกันบ้าง
ในเดือนพฤษภาคม 2011 ข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งในเกาหลีใต้คือ
เคเอฟทีซี (KFTC) คณะกรรมการก�ำกับการแข่งขัน ออกค�ำสัง่ ‘ห้ามฮัว้ ’
กับผูป้ ระกอบการ 24 ราย ในตลาดเคเบิลทีวี และบังคับให้จา่ ยค่าปรับ
รวมกันกว่า 300 ล้านบาท โทษฐานตกลงกันฮัว้ ระหว่างปี 2008 - 2010
เพื่อกีดกันไม่ให้ไอพีทีวี (IPTV ย่อมาจาก Internet Protocol TV หรือ
การแพร่ภาพโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต) ได้ก้าวขึ้นมาแข่งขัน
กับวงการเคเบิลทีวี
เรือ่ งของเรือ่ ง คือในเดือนตุลาคม 2008 บริษทั เคเบิลทีวรี ายใหญ่
สุมหัวกันบีบบังคับให้ผผู้ ลิตรายการลงนามในสัญญากับตนว่า จะผลิต
รายการป้อนเคเบิลทีวีเท่านั้น เมื่อบริษัท วันมีเดีย (One Media)
ผู้ผลิตรายการเบอร์ 1 ของประเทศ ตัดสินใจป้อนรายการผ่านไอพีทีวี
บริษัทเคเบิลยักษ์ใหญ่เหล่านี้ก็ ‘ลงโทษ’ วันมีเดีย ด้วยการลดจ�ำนวน
ช่องรายการของวันมีเดียที่ออกอากาศผ่านโครงข่ายเคเบิลทีวีของ
ตัวเองลงอย่างฮวบฮาบถึง 19 - 28% จากนั้นก็ไปลงขันกันเสนอ
เงินอุดหนุนกว่า 750 ล้านบาท ให้กับบริษัทผู้ผลิตรายการเบอร์ 2
ในตลาดคือ ซีเจ มีเดีย (CJ Media) ภายใต้เงือ่ นไขว่าจะไม่ฉายรายการ
ผ่านไอพีทีวีจะฉายผ่านเคเบิลเท่านั้น
ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ คือผูป้ ระกอบการไอพีทวี ไี ม่สามารถซือ้ รายการ
ดีๆ มาแย่งส่วนแบ่งตลาดไปจากเคเบิลได้ ผูบ้ ริโภคมีทางเลือกน้อยลง
และอ�ำนาจครองตลาดของเคเบิลทีวีก็เพิ่มขึ้น เหล่านี้ล้วนเป็นเหตุผล
ให้ผกู้ ำ� กับดูแลสือ่ เลือกลงดาบ สัง่ ยกเลิกการฮัว้ และสัง่ ปรับอย่างหนัก
ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
บทเรียนจากต่างประเทศเหล่านีน้ า่ จะบอกเราว่า ไม่วา่ เทคโนโลยี
จะวิง่ เร็วเพียงใด การ ‘ฮัว้ ’ กันระหว่างผูป้ ระกอบการก็เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคอยู่ร�่ำไป เพราะท�ำให้เราจ่ายราคาแพงเกินจริง ไม่ได้เกิดจาก
การแข่งขันที่เป็นธรรม และตัดทางเลือกของเราในการรับชมสื่อที่
หลากหลาย
กสทช. จะออกกฎและบังคับใช้กฎเพื่อห้ามและปรามบรรดานัก
‘ฮั้ว’ ในวงการสื่อไทยได้หรือไม่ เป็นเรื่องที่เรายังต้องตั้งตารอและ
ติดตามอย่างใกล้ชิดกันต่อไป
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รู้จักสื่อ
ในปั จ จุ บั น สื่ อ มี พ ฤติ ก รรมการเข้ า ถึ ง และชั ก จู ง ผู ้ บ ริ โ ภคกั น อย่ า งเลยเถิ ด ทั้ ง การ
ออกอากาศโฆษณายาวเกิ น ก� ำ หนด ตามประกาศ กสทช. ข้ อ 5 (8) การออกอากาศ
รายการโดยมี ก ารโฆษณาบริ ก ารหรื อ สิ น ค้ า เกิ น กว่ า ระยะเวลาที่ ก ฎหมายก� ำ หนด หรื อ
บ่ อ ยครั้ ง ที่ เ ป็ น ผลให้ ผู ้ บ ริ โ ภครั บ ชมรายการอย่ า งไม่ ต ่ อ เนื่ อ ง, การใช้ เ สี ย งดั ง ในการ
โฆษณา ตามประกาศ กสทช. ข้อ 5 (10) การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาโดยใช้
วิธีการเพิ่มเสียงดัง เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้บริโภคในลักษณะ
เป็นการบังคับให้รับข้อมูลข่าวสาร รายการ หรือการโฆษณานั้น หรือเป็นมลพิษทางเสียง
โดยไม่มีเ หตุผลอันสมควร และการเชิญชวนให้ผู้บริโภคส่งข้อความ ตามประกาศ กสทช.
ข้อ 5 (11) การออกอากาศรายการในลักษณะเชิญชวนให้ผู้บริโภคส่งข้อความหรือเน้นย�้ำ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
กสทช. จึ ง ได้ อ อกประกาศเรื่ อ ง ‘การกระท� ำ ที่ เ ป็ น การเอาเปรี ย บผู ้ บ ริ โ ภคในกิ จ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555’ เพื่อควบคุมผู้ ให้บริการไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภค
และด้วยเหตุนี้เราจึงได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ รวมถึงเป็นตัวแทนของผู้บริโภค
ทั้ง 3 ท่าน เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในการรับมือและรับรู้ถึงสิ่งที่ควรรู้ ในสิทธิของตัวเอง

ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์
นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ปัญหาการออกอากาศหรือโฆษณาทีเ่ พิม่ เสียงให้ดงั กว่าปกติ ด้วยเหตุผลคือการท�ำให้เนือ้ หาของ
ตัวเองเด่นกว่าสิ่งอื่นๆ ที่น�ำเสนอ ในความเป็นจริงแล้วมันมีผลเสียต่อผู้บริโภคอย่างไร
ผลเสียคือเป็นการสร้างความร�ำคาญให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคต้องคอยปรับเสียงอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้ระดับเสียงเหมาะสมส�ำหรับตัวเอง
ปัญหาเรือ่ งเสียงโฆษณาทีด่ งั เกินก�ำหนดในสือ่ วิทยุหรือโทรทัศน์มกี ฎหมายหรือระเบียบบังคับอะไร
มาควบคุมไหม
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 31 วรรคสอง ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระท�ำที่เป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ข้อ 5 การด�ำเนินการใน
ลักษณะดังต่อไปนี้ ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมี
ลักษณะเป็นการค้าก�ำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญ (10) การออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาโดยใช้วธิ กี ารเพิม่ เสียงดัง เพือ่ ดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริโภค ซึง่ มีผลกระทบต่อผูบ้ ริโภค
ในลักษณะเป็นการบังคับให้รับข้อมูลข่าวสาร รายการ หรือการโฆษณานั้น หรือเป็นมลพิษทางเสียง
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ผู้บริโภคจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาก�ำลังโดนยัดเยียด หรือบังคับให้ฟังเสียงรายการ หรือโฆษณาที่
ดังเกินจริง และเขาควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อรักษาสิทธิ
ผู้บริโภคสามารถสังเกตระดับเสียงได้ด้วยตัวเองว่าความแตกต่างด้านเสียงมีความแตกต่างมาก
จนสามารถสังเกตได้หรือเกิดความร�ำคาญได้ ผู้บริโภคควรรักษาสิทธิของตนเองโดยการร้องเรียนไปที่
กสทช. หรือผู้ที่มีหน้าที่ก�ำกับดูแล
โดยรวมแล้วเรือ่ งการดึงดูดผูบ้ ริโภคด้วยการเพิม่ เสียงโดยไม่มเี หตุอนั ควรจัดเป็นปัญหาทีน่ า่ ห่วงไหม
เป็นปัญหาทีส่ ร้างความร�ำคาญเรือ้ รัง และยิง่ มีจำ� นวนช่องรายการเพิม่ มากขึน้ จะยิง่ เพิม่ ความรุนแรง
ของปัญหาเพิ่มมากขึ้นได้
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อ.ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์
อาจารย์ประจ�ำคณะการสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ผ่านมาเคยเห็นการร้องเรียนของผู้บริโภคที่โดนเอาเปรียบ
ด้วยการโฆษณาผ่านวิทยุและโทรทัศน์เกินเวลาทีเ่ ป็นรูปธรรม
บ้างไหม
เท่าที่ทราบยังไม่เคยพบเห็นการร้องเรียนของผู้บริโภคที่
ปรากฏเป็นข่าวผ่านสื่อ หรือเป็นกรณีที่มีคนกล่าวถึง ส่วนกรณี
ของการร้องเรียนที่เป็นที่สนใจของสังคมมากอย่างกรณีของ
อสมท และ บริษทั ไร่สม้ ฯ จะเป็นการฟ้องร้องกันระหว่างองค์กร
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคยังตระหนักถึงสิทธิของตนเองในด้านนี้ค่อนข้าง
น้อย ส่วนมากการร้องเรียนจะเกิดขึ้นในลักษณะของการโฆษณาที่มีเนื้อหา
เป็นเท็จ การโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง หรือเนือ้ หาทีเ่ ป็นทีว่ พิ ากษ์วจิ ารณ์ในเชิง
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นอ่อนไหวในสังคมไทยมากกว่า
ปัญหาการโดนเอาเปรียบด้วยการโฆษณาเกินเวลา เท่าทีท่ ราบสือ่ วิทยุหรือ
โทรทัศน์จะฉวยโอกาสตรงนี้มากกว่า
ทางวิทยุยงั ไม่ได้อยูใ่ นขอบเขตทีศ่ กึ ษาในช่วงนี้ แต่ถา้ ตอบในกรณีทศี่ กึ ษา
ในสื่อโทรทัศน์ คิดว่าการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยการฉวยโอกาสโฆษณาในช่วง
เวลาและรูปแบบต่างๆ คงเป็นไปในลักษณะเดียวกัน คือการโฆษณาเกินเวลา
ในช่วงไพรม์ไทม์ และการโฆษณาแฝงในรูปแบบต่างๆ ของรายการ แต่ทั้งนี้
ประเด็นที่ยังตัดสินยากว่าผู้ประกอบการเจตนาเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่นั้น
ก็ยงั มีอยู่ เช่น การมีปา้ ยโฆษณาปรากฏในรายการแข่งขันกีฬา หรือการประกวด
ทางโทรทัศน์ต่างๆ เพราะถ้านับรวมว่าการกระท�ำเช่นนี้เป็นการโฆษณาแฝง
ทั้งหมด อาจเป็นปัญหาต่อการน�ำรายการประเภทนี้มาฉายออกอากาศทาง
โทรทัศน์
รายการประเภทที่เชิญชวนให้ผู้บริโภคส่ง
SMS ส่งผลเสียต่อผู้บริโภคอย่างไรจนถึง
ขั้นมีการออกกฎเพื่อควบคุม
ผู้บริโภคที่ไม่รู้เท่าทันสื่อก็จะเข้าใจผิด
จะส� ำ คั ญ ผิ ด ว่ า จะได้ ป ระโยชน์ ม าง่ า ยๆ
โดยทีไ่ ม่เสียอะไร หรือบางคนก็ไม่เข้าใจกลไก
หรือเทคนิคการใช้เครื่องมือ เช่น พอมีอะไร
ขึ้นมาก็กดส่งไปทันที โดยคิดว่าได้อย่างเดียว
โดยทีไ่ ม่เสียอะไร มันเป็นข้อเสียของการสือ่ สาร
ที่ไม่ชัดเจน และพอกดไปแล้วก็กลายเป็น
การตอบรับเรื่องนั้นเรื่องนี้ ท�ำให้ต้องเสียเงิน
เสียทอง
ใครบ้างได้ประโยชน์จากการส่ง SMS
ผูท้ ไี่ ด้ประโยชน์จาก SMS ส่วนใหญ่แล้ว
ก็ต้องเป็นผู้ส่ง ที่เขาจะได้ตามวัตถุประสงค์
ส่ ว นผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร SMS ก็ จ ะได้ ส ่ ว นแบ่ ง
ค่าบริการตามที่เขาตกลงกัน พูดง่ายๆ คือ
ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย แต่ผู้บริโภคจะเสีย
มากกว่า จะเหมือนโดนหลอกถ้าไม่รู้เรื่องนี้
เพราะส่วนใหญ่การเชิญชวนแบบนีจ้ ะมาแบบ
ไม่ชัดเจน ท�ำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด

อย่างกรณีวิทยุชุมชนหรือรายการเคเบิลทีวีที่ฉวยโอกาส
โฆษณาในทุกช่วงของรายการ ตรงจุดนี้ทางกฎหมาย
ผู้บริโภคสามารถเอาผิดอะไรได้บ้าง
วิทยุชุมชนมีกฎหมายที่ก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
โฆษณาอยูแ่ ล้วว่าไม่ให้หารายได้จากการโฆษณา อาทิ มาตรา
26 ของ พ.ร.บ. จัดสรรคลืน่ ความถีฯ่ และประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชัว่ คราว ซึง่ หากผูบ้ ริโภค
พบเห็นการกระท�ำทีข่ ดั ต่อกฎหมายและข้อบังคับนีก้ ส็ ามารถ
ร้องเรียนเอาผิดกับผู้ประกอบการได้
ผูบ้ ริโภคหลายคนเชือ่ ว่ายังไม่รว้ ู า่ ตัวเองมีสทิ ธิในการร้องเรียน
หากโดนละเมิดสิทธิด้วยการโฆษณาเกินเวลา คิดว่าเป็น
เพราะสาเหตุใดที่ผู้บริโภคแทบไม่รู้เรื่องสิทธินี้เลย
ประเด็นเรือ่ งของประชาชนไม่ทราบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับตนเองในด้านต่างๆ ทั้งสิทธิพลเมือง และสิทธิผู้บริโภค
เป็นปัญหาทีม่ มี านานแล้วในสังคมไทย สาเหตุหนึง่ ก็เนือ่ งด้วย
ตัวผูบ้ ริโภคเองไม่ตระหนักถึงความส�ำคัญของสิทธิของตนเอง
ในทางกฎหมายมากเท่าที่ควร จึงส่งผลให้ไม่มีการศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และส่งผลต่อเนื่องไปในการ
ปรับเอากฎหมายมาใช้ ส่วนสาเหตุอีกทางหนึ่ง คือผู้ออก
กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีการให้ความรู้
ในลักษณะทีป่ ระชาชนสามารถรับรูแ้ ละเข้าใจกฎหมายได้งา่ ย
เนือ่ งจากประชาชนมักจะปฏิเสธการเรียนรูห้ รือการพยายาม
ท�ำความเข้าใจกฎหมายที่เป็นตัวบทมาตราหรือเป็นภาษา
กฎหมายในเชิงเทคนิค

คุณชัยรัตน์ แสงอรุณ

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
การเชิญชวนให้สง่ SMS แบบไหนทีค่ ดิ ว่าเกินพอดี จนผูบ้ ริโภคควรจะร้องเรียน
คือเรื่องการร้องเรียนต้องขึ้นอยู่กับผู้บริโภค ถ้าผู้บริโภคเต็มใจก็ไม่มีเหตุ
ต้องร้องเรียน แต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าโดนหลอกหรือท�ำไปด้วยความส�ำคัญผิดต้องเสียเงินเสียทอง
หรือต้องไปท�ำอะไรที่ตวั เองไม่ต้องการ ในกรณีแบบนี้กม็ ีสิทธิรอ้ งเรียนได้ทกุ คนนะครับ สรุปคือ
ต้องขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของผูบ้ ริโภคเองด้วยครับ
ผู้บริโภคประเภทไหนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่โดนชักจูงให้ส่ง SMS มากที่สุด
เดี๋ยวนี้การเชิญชวนให้ส่ง SMS ส่วนมากเป็นการส่งข้อความมาแบบปูพรม โดยใช้ระบบ
ในการส่ง คือเขาไม่รู้ว่าคนที่ถือเบอร์นี้เป็นใคร อายุเท่าไหร่ ประกอบอาชีพอะไร เขาจึงต้อง
ปูพรม ทีนกี้ ลุม่ เป้าหมายก็เลยตกเป็นทุกเพศทุกวัย แต่ผมคิดว่าทุกคนถ้าเกิดเจอเรือ่ งอะไรทีเ่ รา
ไม่ต้องการแต่มันมาหาเรา แล้วเราก็ส�ำคัญผิด หรือไปกดผิดกดถูก แล้วมันได้ หรือไปเกิดภาระ
ในสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนา เราก็มีสิทธิร้องเรียนได้ทุกคนครับ
เราต้องท�ำอย่างไรให้ผู้บริโภครู้เท่าทันในเรื่องนี้
เราต้องช่วยกันเผยแพร่เพราะมันเป็นสิทธิของเรา ที่จะรับหรือไม่รับข้อเสนอและบริการ
ต่างๆ และถ้าหากว่าท�ำไปด้วยความส�ำคัญผิด รูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ รูไ้ ม่เท่าทันเทคโนโลยี ก็มสี ทิ ธิ
ร้องเรียนให้มกี ารแก้ไขและเยียวยาได้ครับ แต่ถา้ หากผูบ้ ริโภคเต็มใจกด อันนีก้ ไ็ ม่สามารถร้องเรียน
ได้นะครับ
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รู้จักสิทธิ

การกระท�ำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ปัจจุบนั ประชาชนจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีส่ มัครใจใช้บริการสถานีโทรทัศน์ระบบ
บอกรับสมาชิก ขณะที่สมาชิกอีกส่วนหนึ่งกลับได้รับความเดือดร้อนจาก
การกระท�ำที่เป็นการเอาเปรียบของผู้ประกอบกิจการฯ จึงได้ส่งเรื่องร้องเรียน
มายังส�ำนักงาน กสทช. ให้ด�ำเนินการตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น
เรื่องที่ 1 : กรณี บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ�ำกัด (มหาชน) ยกเลิกช่อง Golf
Channel Thailand หากสมาชิกต้องการรับชมต้องเปลีย่ นแพ็คเกจหรือโปรโมชัน่
ใหม่และเสียค่าบริการเพิ่มขึ้น
ผู้ร้องเรียนแจ้งว่า ได้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บริษัท ทรูมูฟ จ�ำกัด
พร้อมกับใช้บริการจานรับสัญญาณดาวเทียมของ บริษัท ทรูไลฟ์พลัส จ�ำกัด
โปรโมชั่ น ทรู ไ ลฟ์ ฟ รี วิ ว ในส่ ว นที่ เ ป็ น บริ ก ารโทรทั ศ น์ ผ ่ า นดาวเที ย ม
ประสบปัญหา เนื่องจากบริษัทฯ แจ้งเป็นตัวอักษรวิ่งใต้จอโทรทัศน์ให้ทราบว่า
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นไป จะยกเลิกช่อง Golf Channel Thailand
หากต้องการรับชมต่อไป จะต้องช�ำระค่าบริการเพิ่มเติม ผู้ร้องเรียนเห็นว่า
ไม่ได้รบั ความเป็นธรรม ถือเป็นการเอาเปรียบผูบ้ ริโภค เนือ่ งจากการลดช่องรายการ
และไม่มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร จึงขอให้บริษัทฯ ระงับการยกเลิก
ช่องรายการดังกล่าว
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ เห็นว่า เมือ่ ปี 2555 ยังไม่มขี อ้ ก�ำหนดของ กสทช. เกีย่ วกับมาตรฐาน
สัญญา แม้ว่าสัญญาของบริษัทฯ ที่ท�ำไว้กับผู้บริโภคไม่ต้องรับผิด กรณียกเลิก
หรือถอนช่องรายการไม่มีความผิดใดๆ ต่อสมาชิก แต่ไม่ได้เป็นเหตุให้พ้น
การกระท�ำผิดที่เข้าข่ายการกระท�ำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ตามประกาศ
กสทช. เรื่อง การกระท�ำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ข้อ 5 (5) การกระท�ำใดๆ ที่มีลักษณะกีดกัน
มิให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้ตามปกติ อันเป็นเหตุให้
ผู้บริโภคต้องรับภาระเพิ่มขึ้นในการเข้าถึงบริการกระจายเสียงหรือบริการ
โทรทัศน์ เนื่องจากผู้ร้องเรียนจะต้องจ่ายเปลี่ยนแพ็คเกจหรือโปรโมชั่นใหม่
ทีม่ คี า่ บริการเพิม่ ขึน้ จากเดิมเพือ่ ให้สามารถรับชมช่องรายการดังกล่าวได้ ทัง้ นี้
ในภายหลังมีประกาศ กสทช. เรือ่ ง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 2556 กรณีนี้ก็อาจเข้าข่ายการกระท�ำที่เป็นการ
เอาเปรียบผูบ้ ริโภคตามประกาศฯ ข้อ 5 (7) กระท�ำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ าม
เงือ่ นไขในการให้บริการ หรือระงับหรือหยุดการให้บริการโดยไม่แจ้งให้ผบู้ ริโภค
ทราบเป็นการล่วงหน้า โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร อีกประการหนึ่งด้วย
มี ข ้ อ สั ง เกตว่ า กรณี ช ่ อ ง Golf Channel นี้ มี ผู ้ ร ้ อ งเรี ย นหลายราย
และสุดท้ายบริษัทฯ ก็ได้เยียวยาจนผู้ร้องเรียนพึงพอใจ ถือว่าได้รับการแก้ไข
ตามสมควรแล้ว จึงได้ยุติเรื่องไป
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เรื่องที่ 2 : กรณีขอให้ บริษัท ซีทีเอช จ�ำกัด (มหาชน)
ชดเชยความเสียหาย กรณีตัดสัญญาณเคเบิลทีวีโดยไม่แจ้ง
ล่วงหน้า และขอให้ ส�ำนักงาน กสทช. ด�ำเนินการลงโทษ
บริษัทฯ เพื่อให้ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
ผู้ร้องเรียนแจ้งว่า เป็นผู้ใช้บริการเคเบิลทีวีของ บริษัท
ซี ที เ อช จ� ำ กั ด (มหาชน) ตั้ ง แต่ วั น ที่ 20 สิ ง หาคม 2556
ต่อมาระหว่างวันที่ 6 - 11 กันยายน 2556 ไม่สามารถรับชม
รายการโทรทัศน์ได้ เนือ่ งจากถูกระงับสัญญาณการให้บริการ
สาเหตุ เ กิ ด จากตั ว แทนจ� ำ หน่ า ยท� ำ ข้ อ มู ล ลู ก ค้ า เสี ย หาย
ซึง่ บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการแก้ไขและรับชมได้ตามปกติ เมือ่ วันที่
11 กันยายน 2556 แต่ไม่แสดงความรับผิดชอบต่อช่วงเวลา
ที่ไม่สามารถให้บริการได้ ถือว่าไม่เป็นธรรม จึงขอให้บริษัทฯ
ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด�ำเนินการลงโทษบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการและให้มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
คณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ เห็นว่า เงือ่ นไขตามสัญญาบอกรับสมาชิก
ระหว่าง บริษัท ซีทีเอชฯ และผู้ร้อง ระบุว่า “ข้อ 5.1 CTH
มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ หรือระงับการเชื่อมต่อสัญญาณ
ระหว่างโครงข่าย CTH ไปยังกล่อง Set Top Box / จาน
รับสัญญาณดาวเทียม DStv โดยแจ้งสมาชิกทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 15 วัน...” แต่อย่างไรก็ตามกรณีนี้เป็นความ
ผิดพลาดทางเทคนิคของระบบ ซึ่งไม่พบว่ามีผู้ร้องเรียนใน
กรณีเดียวกันบ่อยครั้ง จึงอาจวิเคราะห์ได้ว่า บริษัท ซีทีเอชฯ
ไม่มีเจตนาที่จะท�ำให้ผู้ร้องเรียนไม่สามารถรับชมรายการ
ได้ระหว่างวันที่ 6 - 11 กันยายน 2556 ซึ่งเกิดจากตัวแทน
จ�ำหน่ายท�ำข้อมูลลูกค้าเสียหาย พร้อมกันนี้ บริษทั ฯ ได้แก้ไข
ปัญหาและแสดงความรับผิดชอบด้วยการให้ผู้ร้องรับชม
รายการโดยไม่ต้องจ่ายค่าบริการจ�ำนวน 30 วัน แล้วกรณีนี้
จึงได้ยุติลง

บทสรุป

จากเรื่องร้องเรียนดังกล่าวผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ที่เป็น
สมาชิกของกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก ได้ร้องเรียนมายัง
ส�ำนักงาน กสทช. เมือ่ สงสัยว่า อาจมีการกระท�ำทีเ่ ป็นการเอาเปรียบ
ผู ้ บ ริ โ ภคเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อ ปกป้ อ งตนเอง ให้ มี ก ารแก้ ไ ข
โดย ส�ำนักงาน กสทช. ขอน�ำมาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้เรียนรู้ร่วมกัน
โดย 2 กรณีนี้ เมื่อมีการตกลงระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการแล้ว
หลังจากเกิดความเสียหาย ก็ถอื ว่าได้แก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ แล้ว
และเรื่องยุติไปในที่สุด
ทุกท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคสื่อฯ ได้ หากพบเห็นการด�ำเนินการที่เป็นการเอาเปรียบ
สามารถร้องเรียนมายัง ส�ำนักงาน กสทช. โทรฯ 1200 (ฟรี)

ปกิณกะข่าวสาร

กสทช. จับมือ อย.

คุมเข้มโฆษณาอาหารและยาผิดกฎหมาย
อย. ร่วมประชุมหารือกับ น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. ด้านส่งเสริม
สิ ท ธิ เ สรี ภ าพและคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค เพื่ อ ร่ ว มกั น ติ ด ตามตรวจสอบวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
และช่ อ งที วี ด าวเที ย มกว่ า อี ก 200 ช่ อ ง ที่ ก� ำ ลั ง จะหมดอายุ ใ บอนุ ญ าต รวมทั้ ง อี ก
178 ช่อง ทีเ่ พิง่ ได้รบั ใบอนุญาตใหม่ เพือ่ น�ำประวัตกิ ารร้องเรียนมาพิจารณาในการต่ออายุ
ใบอนุญาต หากพบ กสทช. จะท�ำหนังสือเตือนส่งไปที่สถานี ถ้ายังไม่หยุดกระท�ำผิด
จะถูกปรับวันละ 20,000 บาท หรือท�ำตามมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 77 แห่ง
พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีฯ่ พ.ศ. 2553 โดยมีโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 5 ล้านบาท
และปรับอีกวันละไม่เกิน 100,000 บาท
จากการร่วมมือกันตรวจสอบเบือ้ งต้นก็พบว่า ช่องดาวเทียมเกีย่ วกับการเมืองบางช่อง
มีเนื้อหาและโฆษณาที่ผิดกฎหมายอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นที่ผิดกฎหมาย
เช่น กสท. ได้มีมติให้ช่อง OHO Channel และ ช่อง Mix 24 Variety ที่มีโฆษณาที่ไม่ได้
รับอนุญาตจาก อย. และ กสทช. ก็ได้ขอให้ระงับโฆษณาดังกล่าวแล้ว ท�ำให้ทั้ง 2 ช่อง
ได้ตอ่ อายุเพียง 3 เดือน เพือ่ ให้ดำ� เนินการให้ถกู ต้อง ก่อนจะขอใบอนุญาตใหม่ อย่างไรก็ตาม
พบว่าทัง้ 2 ช่อง ดังกล่าว ได้ขอยกเลิกการให้บริการแล้ว แต่กย็ งั คงมีอกี หลายช่องทีย่ งั กระท�ำผิด
อย. และ กสทช. จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแสมาได้ที่ อย. หมายเลข
1556 และ กสทช. หมายเลข 1200

Must Have ยังอยู่ กสทช. ย�้ำ
ห้าม RS บอกดูบอลโลกได้กล่องเดียว

ประกาศ กสทช. ข้อ 5 (1)
การออกอากาศรายการหรือ
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจตาม
กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพนั้นๆ มีค�ำสั่งหรือ
ค�ำวินจิ ฉัยว่าเป็นการด�ำเนินการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

จากกรณีทบี่ ริษทั RS ยืน่ เรือ่ งต่อศาลปกครองกลางเพือ่ ฟ้อง
กสทช. ให้ยกเลิกกฎ ‘Must Have’ (กฎที่บังคับให้รายการกีฬา
7 รายการ ต้ อ งออกอากาศผ่ า นฟรี ที วี รวมถึ ง ฟุ ต บอลโลก)
ศาลปกครองจึ ง ได้ พิ จ ารณาและตั ด สิ น ให้ RS ชนะคดี ไ ป
เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2556 เนื่องจากกฎ ‘Must Have’ ได้เกิดขึ้น
หลังจากที่ RS ได้ท�ำการซื้อลิขสิทธิ์มาแล้ว จึงจะส่งผลย้อนหลัง
ไม่ได้ และจะท�ำให้ฟุตบอลโลก 2014 ต้องดูผ่านกล่องของ RS
เท่านั้น
ล่าสุด พ.อ. ดร.นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการ กสท.
กล่าวว่า “ตอนนี้ กสทช. อยู่ในขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์ต่อศาล”
ดังนั้นบริษัท RS ยังคงต้องท�ำตามกฎ ‘Must Have’ ต่อจนกว่า
จะมีค�ำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดออกมา ทั้งนี้ยังย�้ำบอก
อีกว่า กสทช. จะท�ำการยืน่ อุทธรณ์ตอ่ ศาลปกครองสูงสุดอย่างเร็ว
ที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่อยากดูฟุตบอลโลก
ดังนั้นในช่วงนี้บริษัท RS สามารถขายกล่องทีวีดาวเทียม
ได้ ต ามปกติ แต่ ห ้ า มโฆษณาหรื อ ให้ ข ้ อ มู ล เท็ จ ต่ อ ผู ้ บ ริ โ ภค
เรื่องการรับชมฟุตบอลโลก เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุด และหากมี
การฝ่าฝืน จะมีโทษตั้งแต่ตักเตือน ปรับ พักใช้ใบอนุญาต จนถึง
เพิกถอนใบอนุญาต ต่อบริษัทผู้น�ำเข้ากล่อง

ประกาศ กสทช. ข้อ 5 (4) การกระท�ำโดยอาศัยอ�ำนาจทางการตลาดเพื่อบังคับให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการของตนหรือ
ของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์รายหนึ่งรายใดหรือหลายรายอย่างไม่เป็นธรรม
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หนึ่งในสิ่งที่ผู้บริโภคอาจไม่เคยสังเกตว่าตัวเองก�ำลังโดนสื่อโทรทัศน์เอาเปรียบ คือมีตัววิ่งหรือข้อมูลต่างๆ มากมายปรากฏบนจอทีวี
ไม่ว่าจะเป็นข้อความแฝงการโฆษณา โลโก้ผลิตภัณฑ์ เชิญชวนส่ง SMS ข้อความจากทางบ้าน ข้อมูลต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายการ
หรืออื่นๆ ซึ่งถ้าใช้พื้นที่มากกว่า 1 ใน 8 ของพื้นที่หน้าจอโทรทัศน์ ก็อาจรู้สึกร�ำคาญได้
กสทช. ก�ำหนดในประกาศ เรื่อง การกระท�ำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคฯ ข้อ 5 (9) ว่า ‘การออกอากาศรายการในลักษณะที่จัด
ให้มีข้อความหรือข้อมูล ซึ่งมีขนาดพื้นที่รวมกันเกินหนึ่งในแปดของขนาดพื้นที่หน้าจอโทรทัศน์ อันเป็นการรบกวนการรับชมรายการ
ของผู้บริโภค โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร’ เป็นการกระท�ำที่ไม่เหมาะสม เรามาดูตัวอย่างว่า ส�ำหรับผู้บริโภคที่ดูทีวีทุกวันแล้วไม่แน่ ใจว่า
รายการที่เราดูอยู่ในทุกวันนี้มีลักษณะใดบ้างที่ละเมิดประกาศข้อนี้ มาลองเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆ ไปเลยว่าแบบไหนถูก และแบบไหนผิด...

ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค

ข่าวต้นชั่วโมง : โรนัลโด้เผย อยากจะพาโปรตุเกสไปแชมป์โลก แต่เมสซี่บอกว่าจะพา

พื้นที่ 1 ใน 8

เอาเปรียบผู้บริโภค

ส่ง SMS มาที่ 01023980 นะจ๊ะ : รักคนส่งข้อความนี้จังเลย จาก น้องขนุน,ช่วงนี้
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย พื้นดินสั่นไหว แต่หัวใจก็สั่นไม่แพ้กัน จาก...

พื้นที่ 2 ใน 8
บริจาคเงินสบทบรายการได้ที่ รายการหลอกให้โอน เลขที่บัญชี 23488940
ธนาคาร ABCBank สาขาวังทองหราาาา บัญชีออมทรัพย์ขั้นต�่ำ 3 แสนนะ

SMS 67893 : พี่ติ๊กหล่อมากกก...ติ่วพี่ติ๊ก, ปาร์ค เจ บอมม์ หล่อจริงๆ...คนหล่อ, กรี๊ดดดดด...เงินเหลือเลยส่งมา, เข้าไปกรุงเทพฯ อย่าไปใกล้กรวยนะ ถ้าไม่

ข่าวต้นชั่วโมง : โรนัลโด้เผยว่าจะพาอาเจนติน่าไปแชมป์จักรวาล, พบแล้วแผ่นดินไหวเกิด

พื้นที่ 1 ใน 8

SMS 67893 : พี่ติ๊กหล่อมากกก...ติ่วพี่ติ๊ก, ปาร์ค เจ บอมม์ หล่อจริงๆ...คนหล่อ, กรี๊ด

พื้นที่ 3 ใน 8
บริจาคเงินสบทบรายการได้ที่ รายการหลอกให้โอน เลขที่บัญชี 23488940
ธนาคาร ABCBank สาขาวังทองหราาาา บัญชีออมทรัพย์ขั้นต�่ำ 3 แสนนะ

SMS

457938
รับค�ำชม

SMS 67893 : พี่ติ๊กหล่อมากกก...ติ่วพี่ติ๊ก, ปาร์ค เจ บอมม์ หล่อจริงๆ...คนหล่อ, กรี๊ดดดดด...

พื้นที่ 1 ใน 8

พื้นที่ 4 ใน 8
สั่งอะไรบอกมา : ยากระชับสัดส่วน กินปุ๊บ 10 นาทีผอมเลย ถ้าไม่ผอมเรายินดีคืน
เงินภายใน 2 นาทีหลังจากคุณได้สินค้า ช้ากว่านี้เราไม่คืนพูดตรงๆ ิยากซื้อก็ต้อง

SMS

457938
รับค�ำชม
SMS 67893 : พี่ติ๊กหล่อมากกก...ติ่วพี่ติ๊ก, ปาร์ค เจ บอมม์ หล่อจริงๆ...คนหล่อ, กรี๊ดดดดด...เงินเหลือเลยส่งมา, เงินมันเหลือไม่รู้จะท�ำอะไรส่ง SMS มาเล่นๆ
SMS 67893 : ล�ำปางร้อนมาก...เด็กรถม้า, เชียงใหม่ก็หนาว...เด็กเหนือ, พวกแกโกหก ฉันเพิ่งมาจากล�ำปาง แล้วก็เชียงใหม่ ฝนตกกระจาย...คนรู้จริง, ประจวบฯ
ข่าวต้นชั่วโมง : โรนัลโด้เผยว่าจะพาอาเจนติน่าไปแชมป์จักรวาล, พบแล้วแผ่นดินไหวเกิดเกิดจากท่านชัชชาติ หกล้ม, บราซิลเผย บอลโลกปีนี้ไม่แชมป์ให้

พื้นที่ 1 ใน 8

รายการสีม่าจังพาคุย : สามารถส่ง sms มาชมรายการได้ แต่ห้ามติที่เบอร์
45793809 รับค�ำชมทุกกรณี ส่วนใครติมา ขออณุญาตบล็อคทุกความข้อ

พื้นที่ 5 ใน 8

http://bcp.nbtc.go.th
ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ส�ำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)
เลขที่ 87 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 5744, 5732
หรือ www.facebook.com/con.rights E-mail : consumerrights.bc.nbtc@gmail.com

