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เลือกชมได้เต็มที่ กับทีวียุคใหม่
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ปีที่ 2 เล่มที่ 14Contents

 วันนี้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู ่ดิจิตอลทีวีแล้ว ซ่ึงนับเป็นการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรม 

กจิการโทรทศัน์ไทย นอกจากนี ้‘ภมิูทัศน์สือ่’ กไ็ด้มีการเปลีย่นแปลงเพือ่รองรบัยุคดจิิตอลทีวด้ีวยเช่นกนั เพราะแต่เดมิจะเผยแพร่ 

ออกอากาศในระบบอนาล็อก แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน ด้วยเทคโนโลยี DVB-T2 สิ่งที่ตามมาอย่างเห็นได้ชัด 

ก็คือการรับชมทีวีด้วยคุณภาพสัญญาณ ความคมชัด ท่ีเหนือกว่าระบบอ่ืนๆ ท้ังในแบบของความคมชัดมาตรฐาน (SD)  

และสูงสุดในระดับความคมชัดสูง (HD) และข้อดีอื่นๆ อีกมากมาย และรวมถึงจ�านวนช่องรายการโทรทัศน์แบบฟรีทีวี  

ที่มีเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่เคยมีเพียง 6 ช่อง ก็จะมีเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น 48 ช่อง และเป็นครั้งแรกของฟรีทีวีไทยที่มีการแบ่งหมวดหมู่ 

เนื้อหาการรับชมให้เหมาะสมกับผู้ชมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 กว่า 1 ปี ที่ผ่านมา ส�านักงาน กสทช. ได้มีการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 

ในระบบดิจิตอล ด้วยการแจกคูปองดิจิตอลทีวี เพื่อให้ประชาชนทุกครัวเรือนน�าไปแลกซื้อหรือเป็นส่วนลดในการไปซื้ออุปกรณ์ 

รับสัญญาณดิจิตอลทีวีกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกับ ส�านักงาน กสทช. โดยข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2558 ยอดแลกคูปอง 

ดิจิตอลทีวีสูงถึง 5.036 ล้านฉบับแล้ว และเม่ือเร็วๆ นี้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้เห็นชอบ 

แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  

(ไทยพีบีเอส) กองทัพบก (ททบ.5) กรมประชาสัมพันธ์ (ช่อง 11) และ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) (ช่อง 9 Modernnine)  

และมอบหมายให้ ส�านกังาน กสทช. เร่งรดัการส่งแผนการยุตกิารรบัส่งสญัญาณวทิยุโทรทัศน์ในระบบอนาลอ็กของสถานโีทรทศัน์สี 

กองทพับกช่อง 7 และสถานโีทรทศัน์ไทยทวีสีช่ีอง 3 เพือ่ประกอบการพจิารณาก�าหนดแผนการยตุกิารรบัส่งสญัญาณวทิยโุทรทศัน์ 

ของประเทศไทย ก่อนน�าไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป 

 การก้าวเข้าสู่ปีท่ี 2 จากการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอล มีเหตุการณ์ต่างๆ ที่ล้วน 

แล้วแต่เกีย่วข้องกบัผูบ้รโิภคสือ่ทกุคน ไม่ว่าจะเป็นการแลกคปูองดจิติอล การรบัชมช่องฟรทีวีทีีห่ลากหลายทัง้เนือ้หาและรายการ  

วารสาร ‘รู้จักสื่อ รู้จักสิทธิ’ เล่มนี้ จึงได้รวบรวมเนื้อหาทุกแง่ทุกมุม รวมไปถึงการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์  

นักวิชาการ ผู้มีชื่อเสียง และภาคประชาชนผู้บริโภคสื่อทั่วไป เกี่ยวกับการรับชมทีวีระบบดิจิตอลในชีวิตประจ�าวัน การรับรู้เรื่อง 

ดิจิตอลทีวี เทคนิคความคมชัดของสัญญาณภาพ อุปกรณ์การเชื่อมต่อ รวมถึงประโยชน์ที่ตนเองได้รับ เพื่อเป็นเสียงสะท้อนกลับ 

มายงั กสทช. และ ส�านกังาน กสทช. ในการพฒันาระบบดจิติอลทวีขีองประเทศไทยให้มปีระสทิธภิาพ เพือ่ประโยชน์ของประชาชน 

ในฐานะผู้บริโภคสื่อโทรทัศน์ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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รู้จักเรา  

บอกลาอนาล็อก
เตรียมความพร้อม

เข้าสู่ดิจิตอล 

เรื่องจากปก  
ดิจิตอลทีวีเป็นอย่างไร
ในมุมมองของผู้บริโภค

รู้จักร้องเรียน
เรื่องร้องเรียน

กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี

Q&A
คูปองใช้แบบไหน ติดตั้ง

กล่องดิจิตอลทีวีอย่างไรดี 
เรามีคำาตอบ 

ทรรศนะของเรา

(นายสมบัติ ลีลาพตะ)
ผู้อำานวยการสำานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์

รักษาการแทน รองเลขาธิการ กสทช. 

สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

บทความวารสารสำาหรับผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์คอลัมน์ ‘ทรรศนะของเรา’ เล่ม 14
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รู้จักเรา

สถานการณ์ดิจิตอลทีวีในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้าง
  ผมวา่ดขีึน้กวา่ 6 - 7 เดอืนกอ่นหนา้นีม้ากนะ และทีส่�าคญัตอนนีท้าง กสทช. เรา 

ก�าลังจะยุติบทบาทของช่องทีวีอนาล็อกลง โดยจะเริ่มจากเกาะสมุย และอ�าเภอ 

ไชยปราการ จ.เชยีงใหม่ เป็นท่ีแรก และจะไลยุ่ตเิรยีงกนัไปเรือ่ยๆ ตามความพรอ้ม 

ของในแต่ละพื้นท่ี จนทุกพื้นท่ีจะไม่สามารถรับชมช่องอนาล็อกลงได้ทั้งหมด 

ในปี พ.ศ. 2561 ซ่ึงแน่นอนว่าการท่ีไม่มีช่องอนาล็อกให้รับชมแล้ว ก็น่าจะท�าให้ 

มีประชาชนหันไปดูดิจิตอลทีวีมากขึ้น

ตอนนี้ทั่วประเทศสามารถรับชมดิจิตอลทีวีได้ทั่วถึงหมดแล้ว
  ยงัครบั ยงัไมค่รบ คอืจ�านวนทีเ่ราบอกวา่ครอบคลมุจ�านวนประชากรไมต่่�ากวา่ 

ร้อยละ 80 เราหมายถึง 80% ของประชากร ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่กันแต่ในเมือง ท�าให้ 

สัญญาณดิจิตอลทีวียังส่งไปไม่ถึงพื้นท่ีของผู้ ท่ีอยู่ห่างไกล หลักเกณฑ์ในการ 

แลกกล่องครั้งนี้เราจึงได้บอกว่าให้สามารถแลกกล่องแบบไฮบริดได้ เพ่ือที่จะ 

ใหพ้วกเขารบัชมสญัญาณในระบบดาวเทยีมไปกอ่น และหากวนัหนึง่เมือ่มสีญัญาณ 

ดิจิตอลทีวีไปถึง ตัวกล่องไฮบริดก็จะสามารถปรับมารับสัญญาณในระบบ 

ดิจิตอลทีวีได้เหมือนกล่องทั่วไป

บอกลาอนาล็อก 

 ถึงตอนนี้หลายคนคงได้รับชมและทึ่งในคุณภาพ 
ของดิจิตอลทีวีกันบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีประชาชนอีกมาก 
ที่ยังยึดติดกับช่องอนาล็อกและไม่ยอมเปิดใจให้กับ 
ดิจิตอลทีวี รวมถึงช่องดิจิตอลทีวีบางช่องก็ขาดทุน 
จนทำาท่าจะไปไม่รอดกับธุรกิจนี้ จากเหตุการณ์ทั้งหมด 
ทีก่ลา่วมาทำาให ้กสทช. ตอ้งออกมาชว่ยเหลือให้ผา่นพน้ 
วิกฤตินี้ไปได้ วันนี้เราจึงได้รับเกียรติจาก คุณฐากร 
ตณัฑสทิธิ ์เลขาธกิาร กสทช. ทีจ่ะมาเผยถงึสถานการณ์
ของดิจิตอลทีวีในปัจจุบัน และแนวทางแก้ไขปัญหาของ 
กสทช. ให้ประชาชนอย่างเราได้รับทราบกัน

คุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ดิจิตอล

4

คุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.
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ปัญหาของดิจิตอลทีวีในตอนนี้คืออะไร และทาง กสทช. 
จะเข้าไปช่วยเหลืออย่างไรบ้าง
  ปญัหาตอนนีม้เียอะมาก เริม่ตัง้แตเ่รือ่งเลก็ๆ อยา่งการเปลีย่นชอ่ง 

ที่ผู้ประกอบการมองว่าตอนนี้ประชาชนเริ่มที่จะจ�าช่องได้แล้ว แต่หาก 

ในอนาคต กสทช. ไปท�าการปรับผังช่องใหม่อีก ก็จะท�าให้ประชาชน 

ต้องมาเริ่มจ�าใหม่ ต้องมาเริ่มสับสนใหม่อีกครั้ง หรือจะเป็นเรื่องท่ี 

ผู้ประกอบการคิดว่าเขาใช้เงินประมูลได้ในราคาสูงเกินไป เพราะคิดว่า 

หากประมูลได้ในราคาสูงจะท�าให้การประกอบกิจการของเขาไปได้เร็ว  

ซึ่งผลการศึกษาจากต่างประเทศเมื่อ 10 กว่าปีก่อนที่เขาเริ่มเปลี่ยน 

มาใช้ดิจิตอลทีวีใหม่ๆ ในช่วง 3 - 5 ปีแรกของเขาก็ยังเป็นช่วงท่ี 

ขาดทุนอยู่ ต้องรอหลังจากนั้นถึงจะเร่ิมมองเห็นก�าไร แต่สิ่งที่ 

ผมกลัวมากที่สุดคือเราคงไม่อาจน�าผลการศึกษานี้มาใช้วัดดิจิตอลทีวี 

ในบา้นเราได ้เพราะเมือ่กวา่ 10 ปกีอ่น เรายงัไมม่ ี3G 4G ใชเ้พือ่การรบัชม 

ทีวีในสมาร์ทโฟนจึงยังไม่เกิดขึ้น ผมคิดว่านี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง 

ที่ท�าให้ผู้ชมดิจิตอลทีวีมีจ�านวนน้อยกว่าที่เราคาดการณ์กันไว้

  แต่ที่น่ากลัวที่สุดยังไม่ใช่การรับชมทีวีผ่านสมาร์ทโฟน ณ เวลานี้  

เพราะผู้ผลิตรายการทีวีทางสมาร์ทโฟนเขายังส่งการออกอากาศ 

มาทางระบบดิจิตอลก่อนถึงจะส่งต่อไปที่มือถืออีกที แต่หากในอนาคต 

มีผู้ผลิตรายการส่งตรงออกมือถือเลยโดยไม่ผ่านระบบดิจิตอล เราจะ 

ท�ากันอย่างไร ที่ส�าคัญตอนนี้เริ่มมีหลายคนที่ท�าแบบนี้บ้างแล้ว  

ซึ่ งตรงจุดนี้มันจะท�าให้ เกิดปัญหาในเ ร่ืองยอดคนดูดิจิตอลทีวี 

ที่ผู้ประกอบการควรจะได้รับไม่น้อย ฉะนั้นทาง กสทช. จึงต้องเข้ามา 

หาทางก�ากับดูแลในเรื่องนี้ด้วย เพราะผมคาดการณ์ว่าหลังการประมูล  

4G เสร็จสิ้นจะมีคนท�าแบบนี้ขึ้นมาอีกมาก ส่วนปัญหาอีกอย่างหนึ่ง 

ที่ทาง กสทช. ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้คือเรื่องของเนื้อหา 

ในแต่ละช่องรายการ เพราะผมเช่ือว่าหากทั้ง 21 ช่อง ไม่นับรวมกับ  

6 ช่องเดิม แบ่งรายได้เท่าๆ กัน แต่ละช่องจะมีรายได้ตกอยู่ที่ปีละ  

2,000 ลา้นบาท ซึง่ผมคดิวา่พวกเขาสามารถอยูร่อดไดส้บาย แตต่อนนี ้

บางช่องได้รายได้ถึง 8,000 ล้านบาท แต่บางช่องกลับมีรายได้เหลือแค่  

800 ล้านบาท เรื่องแบบนี้มันจึงขึ้นอยู่กับการผลิตเนื้อหาของแต่ละ 

ช่องเองด้วยว่าท�าอย่างไรถึงจะดึงดูดคนดูให้เข้ามาดูช่องของตัวเอง 

ให้ได้มากที่สุด

ประชาชนจะมีส่วนช่วยเหลือดิจิตอลทีวีอย่างไรบ้าง
  ทางดา้นประชาชนเองกต็อ้งรบีเปลีย่นมารบัชมทดจิติอลทวีโีดยเรว็ครบั ตอ้งรบี 

น�าคูปองไปแลกกล่อง Set Top Box หรือไม่ก็หาซื้อทีวีใหม่ที่มีระบบรองรับสัญญาณ 

ดิจิตอลทีวี และอย่างที่ทราบกันแล้วว่าในปี พ.ศ. 2561 ช่องทีวีอนาล็อกเดิม 

จะถูกยุติลงแล้วหากท่านไม่ท�าอะไรเลย ในอนาคตก็จะไม่สามารถรับชมทีวีได้  

ความจริงแล้วทาง กสทช. อยากจะเร่งยุติช่องอนาล็อกให้เร็วที่สุด เพราะเรา 

อยากช่วยเหลือดิจิตอลทีวี แต่เราก็ไม่สามารถทิ้งประชาชนกลุ่มยากจนที่ไม่มีเงิน 

ซื้อทีวีได้ เราถึงเลือกจะยุติในปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้มีเวลาท�าประชาสัมพันธ์ให้ 

ประชาชนเขา้ใจ ในขณะเดยีวกนัประชาชนเหลา่นัน้กต็อ้งตืน่ตวัและออกไปแลกกลอ่ง  

Set Top Box ใหเ้รว็ดว้ยเชน่กนั ดจิติอลทวีถีงึจะมโีอกาสอยูร่อดมากขึน้ เพราะประชาชน 

หลายคนยังยึดติดพฤติกรรมเดิมๆ ยังยึดติดกับ 6 ช่องอนาล็อกเดิม ไม่ยอม 

เปิดรับของใหม่ หรือไม่ก็กลัวว่าหากแลกมาแล้วจะติดตั้งกล่อง Set Top Box เอง

ไม่เป็น 

  ซึ่งตรงนี้ทาง กสทช. ก็ได้ไปลงนามร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคทั้ง 20 จังหวัดแล้ว 

เพื่อให้นักศึกษาไปติดต้ังกล่อง Set Top Box ให้ประชาชนตามบ้านฟรี หรือหาก 

บ้านไหนมีเสาก้างปลาแต่ติดตั้งไม่เป็น พวกเขาก็จะคิดค่าแรง 300 บาท จากเดิม 

ที่ต้องเสียให้ช่างทั่วไป 600 บาท และตอนนี้เราก�าลังจะท�า MOU กับการเคหะ  

ซึ่งตอนนี้มีแฟลชของการเคหะอยู่ประมาณ 4,000 แห่ง รอบ กทม. และปริมณฑล 

การเคหะจึงอยากให้ กสทช. ไปลงทุนติดตั้งเสาก้างปลาที่รับสัญญาณดิจิตอลทีวีให้  

เพื่อที่จะให้แต่ละห้องสามารถต่อสายลงมายังทีวีในห้องของตัวเองได้ ซึ่ง 1 เสา 

ก็น่าจะรองรับได้ประมาณ 200 ห้อง หากข้อเสนอนี้ผ่านที่ประชุม เราก็จะมีผู้ชม 

ดิจิตอลทีวีขึ้นอีกมากและยังเป็นตัวอย่างให้แก่คอนโดฯ หรือแฟลชของเอกชน 

ที่จะน�าโครงการนี้ไปท�าตามด้วย  

5
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เรื่องจากปก

ดิจิตอลทีวเีป็นอย่างไร
ในมุมมองของผู้บริโภค 

    ปัจจุบันนี้ดิจิตอลทีวีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผู้บริโภคชาวไทยมาได้ 
สกัพกัหนึง่แลว้ ในชว่งแรกๆ ผูบ้รโิภคสว่นใหญอ่าจจะยงัสบัสน ไมเ่ขา้ใจ และไมรู่ว้า่ 
ดจิติอลทวีแีตกตา่งจากทวีรีะบบอนาลอ็กอยา่งไรบา้ง ขอ้ดคีอือะไร ขอ้เสยีเปน็
อย่างไร กระทั่งเวลาผ่านไปหลายอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทาง เราเริ่มเห็นพัฒนาการ
ของดิจิตอลทีวีแทบจะพร้อมกันท่ัวประเทศ แต่ส่ิงท่ีน่าสนใจก็คือวันนี้เมื่อ 
ทุกคนได้รับชมดิจิตอลทีวี หรือได้สัมผัสดิจิตอลทีวีแล้วพวกเขาคิดอย่างไร  
เราไดม้กีารสอบถามบคุคลในแวดวงตา่งๆ ถงึความรูส้กึของพวกเขาทีม่มีมุมอง 
ต่อดิจิตอลทีวี  

     “การมาถึงของดิจิตอลทีวีผมรู้สึกว่า 

มัน เป็นการท�าให้ วงการสื่ อ โทรทัศน์  

เริม่ตาสวา่งขึน้ เมือ่กอ่นอาจมเีสยีงวจิารณ ์

มาว่ามีช่องเยอะขึ้นจะอยู่กันไม่รอดหรอก 

เพราะแยง่ลกูคา้และแยง่คนดกูนั แตผ่มวา่ 

การแข่งขันนั่นแหละส�าคัญ ในมุมของผม 

การแข่งขันควรจะมีเยอะๆ เพื่อให้ได้ 

รายการดีๆ ออกมา ช่องก็ต้องลงทุนเยอะๆ สนับสนุนให้เกิดเพื่อผลิตเนื้อหา

ดีๆ มาแข่งขัน ตลาดของดิจิตอลทีวีก็จะเปิดกว้างมากขึ้นไม่ได้ผูกขาด 

เหมือนในอดีต แน่นอนว่านี่คือทุนนิยมที่ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แข่งขันกัน 

อย่างเสรี ต้องแข่งให้ถึงที่สุด ใครจะล้มหายตายจากมันก็เป็นเรื่องของธุรกิจ 

 “ดิจิตอลทีวีช่วยเปิดโอกาสในการสร้างกลุ่มคนในแวดวงของสื่อโทรทัศน์ 

มากกว่าในอดีต เมื่อก่อนเรามีเพียงไม่กี่ ช่อง เด็กที่เข้าไปฝึกงานกว่าจะได้ 

ลองจับกล้อง กว่าจะได้ลองอ่านข่าว กว่าจะได้ลองเขียนสคริปต์ข่าว กว่าจะได้ 

ลงมือท�างานจริงๆ มันใช้ เวลานานมาก เผลอๆ ก็เป็นช่วงท้ายของการ 

ฝึกงานไปแล้ว แต่วันนี้พวกคุณมีโอกาสมากข้ึน ส่วนรุ่นพี่ก็ต้องขุนน้องๆ  

มากหน่อย (หัวเราะ) อนาคตเราจะได้มีบุคลากรเก่งๆ มาช่วยพัฒนาวงการ 

 “ส�าหรับผมช่องเยอะไม่ใช่ปัญหาเลยในการเลือกชม ถ้ารายการนั้นดีจริงๆ  

ผมพร้อมจะรอดู หรือตั้งเวลาที่กล่องดิจิตอลเพื่อเตือนให้เรามาดู คนท่ีบอกว่า 

ช่องมันเยอะ หรือคนหนีไปดูบนอินเตอร์เน็ตหมด ผมว่าไม่จริงเท่าไหร่  

บางอย่างอินเตอร์ เน็ตก็ ไม่มี  เช่น รายการแต่งบ้านรายการนี้น่ าสนใจ  

ซีรีส์เรื่องนี้น่าดู หรือถ่ายทอดสดฟุตบอล อย่างที่บอกถ้าเนื้อหามันดีจริงๆ  

ใครก็พร้อมจะรอดู แต่บางช่องมีรายการดีนะ น่าสนใจ แต่ช่องไม่โหม 

โปรโมต คนก็ไม่รู้ ซ่ึงผมว่ามันน่าเสียดาย ฉะนั้นถ้าจะดึงคนให้มาดูการสร้าง 

เนื้อหาให้ดีคงไม่พอถ้าไม่ได้แรงสนับสนุนจากทางช่องช่วยโปรโมตด้วย”

    “ผมท�าทีวีมา 17 ปี เพิ่งเห็นว่า  

14 เดือนที่ผ่ านมา เรามี โอกาส 

ในการน�าเอาไอเดียที่อยากท�ามานาน 

ก็ได้ เอามาท�าตอนที่มีดิจิตอลทีวี  

นีแ่หละ เพราะทีผ่า่นมาตอ้งยอมรบัวา่

โลกทีวมัีนมีคนอยูเ่ยอะ พอมดีจิติอลทวี ี

เราในฐานะท่ีเป็นคนผลิตรุ่นใหม่ก็

เกิดการแท็คทีมกับพันธมิตรใหม่ๆ 24 ช่อง วันนี้เราเดินไปหาใครทุกคนก็ยิ้ม  

Welcome หมด เพราะทุกคนต้องการเนื้อหา ในเชิงผู้ผลิตน่ีคือยุคทอง 

ที่ใครมีไอเดียอยากจะท�าอะไรก็ได้ท�าหมด ที่ผ่านมาหลายไอเดียถูกดอง  

หลายไอเดียไม่แมสก็ถูกพับเก็บ เพราะทีวีในยุคแรกพูดถึงสิ่งที่ประสบความ 

ส�าเร็จระดับแมสเท่านั้น แต่พอมีดิจิตอลทีวี สถานีท่ีเขาไม่เอารายการแมสๆ  

ก็มี ขอแค่มันน่าสนใจ และสดใหม่ หรือจับเฉพาะกลุ่ม มันเลยมีความ 

หลากหลายขึ้น

 “รายการเด็กท่ีผมคิดว่าขาดตอนนี้คือรายการที่แสดงความสามารถ

ของเด็กแบบธรรมชาติของเด็กจริงๆ เลย แต่เด็กกับรายการเด็กที่โชว์

ความเก่งสมวัยเรายังไม่ค่อยเห็น หรือเห็นก็แบบรายการที่เด็กมาโชว์ความ 

สามารถแบบประหม่า นั่นหมายความว่าตอนนี้เรามีรายการเด็ก 2 ประเภท  

คือเก่งแบบพ่อแม่เทรนด์มาดี กับเด็กที่ไม่กล้าแสดงออก ผมก็เคยท�ารายการ 

ประเภทนี้ ซ่ึงผมรู้ว่ามันเป็นรายการท่ีต้องเตรียมความพร้อมกับเด็กอยู่มาก  

เรามีเวทีประกวดความสามารถเด็กอยู่เยอะ โดยเฉพาะการร้องเพลงเด็กท่ีเป็นเด็ก 

ดาวรุง่เวทเียอะแยะเตม็ไปหมด แตค่นเรามนัไมไ่ดพ้สิจูนค์วามเกง่แคร่อ้งเพลง 

มันมีความเกง่หลายรอ้ยพนัอย่างซึง่ผมวา่มันควรจะเพิม่เตมิ เอาง่ายๆ สมมตุถ้ิา

ผมจะท�ารายการทีโ่ชวค์วามสามารถของเดก็จรงิๆ ผมอยากท�ารายการเดก็พดู 

ภาษาองักฤษ คอืแบบพดูไฟแลบเลยนะ เพือ่เปน็การตอ้นรบั AEC และบอกสงัคม 

วา่เดก็ตวัเลก็ๆ กพ็ดูภาษาองักฤษได ้โดยไมจ่�าเปน็ตอ้งเรยีนเมอืงนอก ถา้มนัม ี

การปลูกฝังตั้งแต่เด็ก”นักแสดง พิธีกร และผู้ดำาเนินรายการเจาะข่าวตื้น
วิญญู วงศ์สุรวัฒน์

พิธีกร และผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ 
พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์

Journalist Family
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    “การถือก�าเนิดของดิจิตอลทีวี 

ไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ท�าให้ภาพ 

ชัดข้ึน แต่มันเป็นการเปิดโอกาสให้ 

ผู้ผลิตรายการรายย่อยได้มีพื้นที่ในการ 

ท�ารายการมากข้ึน ได้เอาไอเดียที่เคย 

ถกูดองไวม้าออกอากาศงา่ยขึน้ มโีอกาส 

ได้ลองเนื้อหาใหม่ๆ ที่ 6 ช่องเดิม 

ไม่กล้าที่จะเสี่ยงมากขึ้น ทางด้านผู้ชมเองก็จะมีทางเลือกในการดูทีวีมากข้ึนอีก  

24 ช่อง ได้ดูเนื้อหารายการที่หลากหลายมากข้ึน มีสิทธิที่จะเลือกดูมากขึ้น  

เรียกได้ว่ามันคืออิสรภาพแห่งวงการสื่อโทรทัศน์อย่างแท้จริงก็ได้

 “แต่ต้องให้เวลาดิจิตอลทีวีสักหน่อยเพราะเราเพิ่งมีมาได้แค่ปีกว่า ตอนนี้ 

หนทางมนัจึงยังขรขุระไมเ่รยีบรอ้ย บางชอ่งอาจจะไดเ้รตติง้ด ีบางชอ่งอาจจะได ้

เรตติง้นอ้ย กต็อ้งเขา้ใจกอ่นวา่ตอนนีเ้รามชีอ่งดจิติอลทวีเีกดิใหม่ขึน้มาพรอ้มกนั 

เยอะมาก จึงเป็นธรรมดาที่จะต้องมีบางช่องที่ได้เรตติ้งน้อย เพราะคนดูจะถูก 

กระจายกนัไปตามชอ่งตา่งๆ มากกวา่เดมิ และทีส่�าคญัตอนนีก้ย็งัมคีนอกีเยอะที ่

ยังไมเ่ขา้ใจวา่ดจิิตอลทวีคีอือะไร ตดิตัง้ยงัไงถงึจะไดด้ ูดว้ยความทีพ่วกเขาท�าอะไร 

ไม่เป็นสักอย่าง สุดท้ายก็เลยไม่อยากเข้าไปยุ่งวุ่นวาย เปิดดู 6 ช่องอนาล็อกกัน 

แบบเดิมต่อไป ไม่เว้นแม้แต่ตัวผู้ผลิตรายการเองก็ยังอยู่ในช่วงที่กล้าๆ กลัวๆ  

ไม่กล้าออกมาท�า มาป้อนเนื้อหาใส่ช่องดิจิตอลทีวีมากนัก ทุกวันนี้จึงอาจจะ 

ยังมีรายการที่น่าสนใจออกมาไม่มากพอ ของแบบนี้ก็ต้องให้เวลากับพวกเขา   

ทางภาครัฐเองก็ต้องให้การสนับสนุนดีกว่านี้และประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้  

เพราะแม้ว่าจะมีคนท�ารายการดีๆ ออกมาแต่ไม่มีคนรู้ถึงการมีอยู่ สุดท้ายมันก ็

ไม่มีใครดูอยู่ดี ทุกฝ่ายก็ต้องช่วยเหลือกันในทุกๆ ทาง

 “ตอนนีเ้ราเปน็แมค่นแลว้ กอ็ยากใหด้จิติอลทวีมีรีายการเดก็ทีช่ว่ยสนบัสนนุ

พัฒนาการของเด็กออกมาเยอะๆ อยากได้รายการส�าหรับเด็กที่ดูสนุกสนาน 

คอยสอดแทรกการสรา้งคณุธรรมในใจของตวัเดก็โดยทีเ่ขาไมรู่ต้วัวา่ก�าลงัถกูสอน 

เพราะอุ้มเชื่อว่าเด็กสามารถเรียนรู้จากสื่อได้ง่ายมากโดยเฉพาะสื่อทีวี ถ้าไม่เชื่อ

ให้เราลองนึกย้อนกลับไปในช่วงที่เรายังเป็นเด็ก ว่าเรายังจ�ารายการเด็กที่เรา 

เคยดูในตอนนั้นได้อยู่ไหม จ�าได้ไหมว่าเขาท�าอะไรในรายการกันบ้าง ถ้าจ�าได้ก็

แปลวา่รายการเหลา่นีม้นัมอีทิธพิลทีส่ง่ผลตอ่ตวัเราในวยัเดก็จรงิๆ แตส่ิง่เหลา่นัน้ 

ยังคงอยู่กับเรามาจนกระทั่งถึงตอนนี้”

นักเขียน และบรรณาธิการสำานักพิมพ์บ้านอุ้ม
สิริยากร มาร์ควอร์ท (พุกกะเวส) 

     “ผมคิดว่าดิจิตอลทีวีเข้ามามี

บทบาทตอ่ขอ้มลูในสงัคมเรามากขึน้นะ  

อย่ างข่ าวในสมัย ก่อนมีแต่ข่ าวที่  

ออกตามๆ กัน เช่น ตอนน้ันก�าลังมี

ข่าวนี้ที่เป็นประเด็นในสังคม เช่น หมู

ประหลาด หรือเหตุการณ์อภินิหาร

ต่างๆ ทุกช่องก็จะออกข่าวเดียวกันน้ี 

เหมือนๆ กันหมด และเป็นเพียงแค่การรายงานข่าว ไม่มีการเจาะถึงเบื้องลึก 

เบื้องหน้า เบื้องหลังให้ผู้ชมได้รู้อะไรเพิ่มเติมจากสิ่งที่เขารายงาน แต่ในปัจจุบัน

ข่าวจากดิจิตอลทีวีใกล้เคียงกับมาตรฐานของต่างประเทศมากขึ้น และไม่ได้

เป็นเพียงแค่การรายงานข่าวอีกต่อไป ในเนื้อหาข่าวยังมีการมอบองค์ความรู้

หลายด้านให้ประชาชนที่ติดตามข่าวได้พิจารณาต่อด้วยตัวเขาเองด้วย เช่น  

ในข่าวมีเหตุการณ์หนึ่ง ก็จะน�าเสนอว่าอีกฝั่งหนึ่งคิดแบบน้ี ส่วนอีกฝั่งหน่ึงคิด 

อกีแบบ คนทีร่บัขอ้มลูมาจะเอาขอ้มลูทีไ่ดม้านัง่ถกเถยีงกนั มนัจงึเกดิกระบวนการ 

วิทยาศาสตร์ที่ผมพยายามท�า นั่นคือการถกเถียงกัน 

 “ไม่ใช่แค่ข่าวเท่านั้น ดิจิตอลทีวียังช่วยให้ข้อมูลท่ีถูกต้องที่เกิดจากการแชร์

ผิดๆ ในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือจะเป็นข้อมูลผิดๆ จากทางวิทยาศาสตร์ 

ทางการแพทย์ โดยการเอาข้อมูลท่ีแท้จริงของสิ่งเหล่านั้นมาตรวจสอบก่อนที่จะ 

น�าเสนอใหแ้กผู่ช้มวา่จะตดัสนิใจเชือ่หรอืไม ่ซึง่ดจิติอลทวีบีางชอ่งอาจจะรายงาน 

ขา่วนีไ้ดช้า้กวา่ชอ่งทัว่ๆ ไป แตอ่กีดา้นหนึง่กส็ามารถแยง้ไดว้า่ชอ่งทีน่�าเสนอขา่ว 

ไปก่อนนั้นได้ให้ข้อมูลผิดๆ แก่คนดู การแข่งขันของช่องทีวีเหล่านี้จะเป็นการ 

ช่วยพัฒนาวงการทีวีในบ้านเรา และตัวผู้ชมเองก็จะได้รับรู้ความคิดเห็น 

ในอีกแง่มุมหนึ่งมากขึ้นกว่าเดิม ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของข่าวเท่านั้น เนื้อหาอื่นๆ  

เชน่ ละคร หนงั เกมโชว ์กม็ไีอเดยีใหม่ๆ  เกดิขึน้ตลอดเวลาหลงัจากมดีจิติอลทวีี

 “สว่นตวัผมเองสนใจในเรือ่งไสยศาสตร ์สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์สมัยกอ่นเวลามคีนท�าขา่ว 

เรื่องแบบนี้กันก็จะไม่ค่อยมีใครท�าข้อมูลที่แย้งกันออกมา แต่พอมีการแข่งขัน 

ของดิจิตอลทีวีหลายช่องมากขึ้น แต่ละช่องก็จะพยายามจะเจาะข้อมูลเกี่ยวกับ 

สิง่นีม้ากขึน้ จงึชว่ยใหส้งัคมเหน็ภาพเกีย่วกบัศาสตรเ์หลา่นีช้ดัเจนขึน้ และไมห่ลง 

มัวเมาอยู่กับสิ่งเหล่านี้แบบเมื่อก่อน”

อาจารย์ประจำาภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ 

Writer & Editor Scientist
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เรื่องจากปก

 “ทุกวันน้ีแม้ผมจะไม่ค่อยได้ดูทีวีเท่าไหร่ แต่ก็พอรู้ว่าวงการทีวีบ้านเรา 

มีความหลากหลายขึ้นฮะ เอาตรงๆ ผมก็เอียนช่อง 3 5 7 9 เจ้าเดิมๆ  

จะแย่อยู่แล้ว พอมีดิจิตอลทีวีเพิ่มเข้ามาก็ท�าให้รายการหลากหลายขึ้น 

ไม่ ผู กอยู่ กั บแค่ เ ฉพาะ เจ้ า ใหญ่  ขณะที่ เ จ้ า เล็ กก็ ต้ อ งดิ้ นปั่ น เนื้ อหา 

ให้น่าติดตามไม่งั้นรายการก็ปลิวหายไป ซึ่งอะไรที่มันต้องแข่งขันมันจะ 

ค่อยๆ ดีขึ้นเสมอ ดังนั้นปลายทางมันก็จะดีต่อคนดูเช่นกันฮะ บางทีการดู 

รายการที่ค่อนหลากหลายก็ท�าให้เราได้แรงบันดาลใจในการท�างานเพิ่มขึ้นบ้าง 

เหมือนกันนะ เพราะประเทศเรามีอะไรมันส์ ให้ผมเอามาย�าได้อยู่แล้ว

 “ด้วยความที่ดิจิตอลทีวีมันอิสระมากๆ หรือมีกรอบขีดจ�ากัดน้อย  

เพราะช่องน้องใหม่ก็ต้องการเนื้อหาที่แปลกใหม่จริงๆ สิ่งนี้มันเป็นข้อดีที่ท�าให้

เราอาจจะได้เห็นรายการสนุกๆ รายการที่มีความครีเอทีฟสูงผลิตมาให้เราได้ดู  

ซึ่งหลายรายการโดยเฉพาะรายการตลก ผมดูแล้วอยากจะกราบคนคิดไอเดีย 

มนัท�ารายการออกมาไดมั้นสส์ดุๆ ชอบฮะ ไม่ไดเ้อาไปตอ่ยอดอะไรในการท�างาน

หรอก แต่ชอบส่วนตัว”

 “แต่ก่อนทีวีอนาล็อกจะมีน้อยช่อง และในรายการโทรทัศน์หรือแม้แต่ 

ในละครก็มักจะมีบทบาทของกลุ่มคนที่ตรงตามเพศสภาพเสียส่วนใหญ่  

ซึ่งจะไม่ค่อยมีบทบาทของเพศที่ 3 เข้ามาร่วมด้วย แต่พอมีดิจิตอลทีวี  

ก็ท�าให้เปิดโลกทัศน์ของกลุ่มคนบางกลุ่ม ได้เห็นบทบาทหน้าที่และความ 

สามารถของเพศที่ 3 ในรายการทีวี รวมไปถึงนักแสดงในละครมากขึ้น ท�าให้ 

กลุ่มคนที่ต่อต้านจนไปถึงกลุ่มเหยียดเพศ (ขอใช้ค�านี้นะคะ) เปิดใจรับมากขึ้น  

สมเกียรติ ปาละวงศ์ : ครู 

อารักษ์ อ่อนวิลัย (Sahred Toy) 
: นักวาดภาพประกอบ 

LGBT

Artist

ท�าให้เพศที่ 3 อย่างพวกเราใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจขึ้น เนื่องจากพวกเรา 

มี ตัวอย่างในการด�า เนินชี วิต หรือในปัจจุบันที่ เ รา เรียกพวกเขาว่า  

‘ไอดอล’ ค่ะ อีกทั้งดิจิตอลทีวียังเป็นทางเลือกที่ท�าให้เราได้รับข่าวสารได้จาก 

หลายๆ ช่องสถานี จึงไม่ท�าให้เราเกิดความรู้สึกซ้�าซากจ�าเจด้วยค่ะ 

 “ส่วนถ้าเป็นเร่ืองของข้อมูลข่าวสารก็อยู่ในระดับดีแล้วล่ะค่ะ แต่ถ้าคิดว่า 

ควรจะปรับเปล่ียนอะไรนั้นคิดว่าควรเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารค่ะ อาทิ บริบท 

ในละครบางเร่ือง หรือรายการทีวีบางรายการ ที่ยังใช้ถ้อยค�าไม่สุภาพ ท�าให้ 

เด็กหรือเยาวชนได้รับอิทธิพลจากภาษาพูดในรายการทีวีมาใช้ในชีวิต 

ประจ�าวัน ซึ่งเด็กเหล่านั้นไม่สามารถแยกแยะความผิด-ถูกหรือความ 

เหมาะสมได้สักเท่าไหร่นัก ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเลยค่ะ”

 “ผมไม่ ค่อยได้ดูที วี เท่าไหร่ เพราะส่วนมากชอบการบริ โภคสื่อ 

แบบเราเลือกเองได้ อย่างเช่นการดูรายการที่ชอบผ่าน YouTube อะไร 

ท�านองนั้น แต่การมาของดิจิตอลทีวีมันช่วยปฏิวัติการบริโภคสื่อแบบเดิมๆ  

มันเอาไปต่อยอดได้อีกเยอะ เช่น จะมีช่องพิเศษที่ไม่มีโฆษณา มีแต่หนังดีๆ 

ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง แต่ต้องจ่ายเงินก่อนดู อะไรท�านองนี้ ผมว่ามันก็สะดวก 

กว่านะ สะดวกกว่าขับรถไปหาซื้อ DVD จากร้านหรือห้างแถวบ้าน  

นอกจากนี้ยังมีเร่ืองความคมชัดระดับ HD แล้วก็เรื่องสัญญาณ ที่แม้ว่า 

จะอยู่ห่างไกลหรือสัญญาณน้อยแค่ไหน เราก็ยังรับชมได้ชัดเหมือนเดิม  

สภาพดินฟ้าอากาศก็มีผลน้อยลงมา เราคงไม่ต้องลือกันแบบเด็กๆ ท่ีว่า 

ฝนตกหนักให้ปิดทีวี หรือทีวีไม่ชัดให้ขยับสายอากาศหรือหมุนเสาอากาศ  

อะไรท�านองนั้น เรียกว่าการมาของดิจิตอลทีวี มันปฏิวัติวงการจริงๆ

 “ทุกวันนี้ผมว่าเราดูทีวีน้อยลงก็คงจะจริง เนื่องจากเรามีตัวเลือก 

ให้เลือกดูมากมายบนทีวี แต่มองในแง่ของผู้ผลิตเขาก็ต้องสร้างรายการ 

ที่ดีๆ ขึ้นมา หรือหาเนื้อหาที่ดึงดูดในแบบที่ว่าออนไลน์คงไม่สามารถ 

หาดูได้ หรือถ้าจะหาดูได้ก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งให้ทางดิจิตอลทีวีได้เสิร์ฟ 

เนื้อหาสดๆ ให้เราดูก่อน ส่วนคนดูแห้งให้ไปดูจากออนไลน์ท่ีหลัง ถ้าหา 

เนื้อหาที่ดึงดูดไม่ได้ จะบนออนไลน์หรือบนดิจิตอลทีวีก็คงไม่มีใครรอดู”  

ฐานันดร บุญวิเศษรณกร 
: บล็อกเกอร์ และเจ้าของแฟนเพจ 1 ล้านไลค์

Netizen 
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  “ทุกวันน้ีผมไม่ค่อยได้ดูทีวีแล้วล่ะ ไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลหรืออนาล็อก  

แต่ไม่ได้หมายความว่าผมเลิกดูเนื้อหาที่ออกอากาศนะ เพียงแต่ผมย้าย 

จากดูในทีวีมาดูในคอมฯ แทน ซึ่งการมาของดิจิตอลทีวีมันท�าให้เรามีอิสระ 

มากขึ้นทั้งในการสร้างเนื้อหา ทั้งสิทธิในการเลือกช่องของคนดู และช่อง 

เกิดใหม่หลายช่องต่างก็สร้างเนื้อหาในมุมของตัวเองที่น่าสนใจขึ้นมาดึงดูด 

คนดูไปได้เยอะเหมือนกัน อย่างละครของช่อง 8 ช่อง One วาไรตี้ เกมโชว์ช่อง  

Workpoint หรือจะเป็นช่องอย่าง ไทยรัฐทีวี ที่มีทั้งข่าวและการน�าเสนอรายการ 

ที่น่าสนใจมาก

  “ข้อดีอีกอย่างของดิจิตอลทีวีที่ผมมองเห็น คือการที่เราเห็นปัญหาของมัน  

สิ่งนี้จะท�าให้เราแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและปรับปรุงพัฒนามันให้ดีขึ้นได้  

อาจจะมบีางคนทียั่งยดึตดิกบัชอ่งแบบเกา่ อาจจะมีบางชอ่งทีย่งัหาตวัเองไมเ่จอ  

แตผ่มเชือ่ว่าการทีเ่ราเหน็ปญัหาเหลา่นีจ้ะท�าใหแ้ตล่ะชอ่งรู้วา่ตวัเองตอ้งท�าอะไร  

ปรบัปรงุแก้ไขยังไง ถงึจะสามารถดงึดดูคนดใูหม้าเปดิดชูอ่งของเราใหม้ากทีส่ดุ”

 “การมีดิจิตอลทีวีท�าให้วงการทีวีบ้านเรามีความหลากหลายมากขึ้นครับ 

มีตั้งแต่ เพอร์ซิอุส ลีน่าจัง อ.ยิ่งศักดิ์ ยันสตูดิโอโกแกง และ Bug Boom Box  

ครับ ซึ่งผมชอบความหลากหลายเหล่านี้ ผมชอบที่คนดูมีสิทธิเลือกในสิ่งที่พวก 

เขาอยากจะดูครับ มันต่างจากสมัยที่ยังเป็นทีวีอนาล็อกแบบเดิมที่อยู่ในยุคไม่มี 

อินเตอร์เน็ตให้ใช้ตามบ้าน ยุคนั้นผมรู้สึกเหมือนเราถูกจับมัดบังคับให้ดูให้ส่ิงที่ 

เขาอยากให้ดูมากกว่าครับ หลายรายการกล้าที่จะน�าเสนอส่ิงที่ตัวเองอยากท�า 

มานานแต่ท�าไม่ได้เพราะไม่มีช่องทาง บางรายการก็เลือกที่จะยึดเอาเนื้อหา

เดิมๆ จากช่องอนาล็อกมาปรับใช้ให้เข้ากับสไตล์ของช่องตัวเอง หลายรายการ 

เอม - ธิติพันธุ์ อนะวัชพงษ์ 
: นักเขียน นักดนตรี มือกลองวง Slur

ณัฐชนน มหาอิทธิดล 
: บรรณาธิการบริหารสำานักพิมพ์แซลมอนบุ๊คส์ 
และนิตยสารยีราฟ

Musician

Editor

ที่ก�าลังฮอตอยู่ในตอนนี้ผมเชื่อว่าหากเรายังไม่มีดิจิตอลทีวีมันก็ยังคง 

ถูกเก็บอยู่ในก้นหีบของสมองครีเอทีฟคนนั้นต่อไป

 “ส่วนตัวผมเองนั้นตั้งแต่มีดิจิตอลทีวีก็ส่งผลให้มีหลายรายการที่วงผม 

ต้องไปออก ไปโชว์ตัว โปรโมตเพลงเพิ่มมากขึ้นครับ ซ่ึงนั่นก็น่าจะท�าให้ 

มีคนรู้จักวงผมมากขึ้นและฟังเพลงผมมากขึ้น เพราะผมเชื่อว่ายังมีอีก 

หลายแห่งในประเทศเราที่สื่อออนไลน์อย่างอินเตอร์เน็ตยังเข้าไปไม่ถึง 

แต่ดิจิตอลทีวีน่าจะไปถึงที่นั่นก่อนแล้ว และผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่วงผมเท่านั้น  

ทัง้วงดนตรเีลก็ใหญอ่กีหลายวงกค็งจะไดร้บัประโยชนจ์ากสว่นนีข้องดจิติอล

ทีวีเช่นเดียวกัน”

 “การมีดิจิตอลทีวีถือเป็นความก้าวหน้าในการให้ข้อมูลข่าวสาร อีกทั้ง 

การดูทีวียังถือว่าเป็นความนิยมของประชาชนโดยส่วนใหญ่ของประเทศ 

ที่เลือกดูผ่านหลากหลายช่องทาง เนื้อหาที่ ส่ือสารผ่านช่องดิจิตอลทีวี  

หากเป็นช่องสถานีที่ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับด้านการศึกษาและข้อมูลที่ 

เปน็ประโยชน ์ประชาชนกจ็ะไดป้ระโยชน ์โดยเฉพาะกบักลุ่มเดก็และเยาวชน  

ขอ้มลูตา่งๆ จะมคีวามทนัสมยัและน�ามาใชเ้พือ่สนบัสนนุในเรือ่งการเรยีนได ้

เปน็อยา่งด ีอกีทัง้ยงัเปน็การเปดิมมุมองใหม่ๆ  ตอ่ประเดน็ท่ีเกีย่วข้องกบัดา้น 

สังคมเพื่อท�าให้เด็กและเยาวชนมีการเรียนรู้ด้านชีวิตที่กว้างขวางขึ้น

  “ดจิติอลทวีมีทีัง้ขอ้ดขีอ้เสยี ขอ้ดทีีเ่หน็อยา่งชดัเจนคอืการท�าให้โลกแห่ง 

ขอ้มลูขา่วสารใกลช้ดิและเขา้ถงึประชาชนมากขึน้ ท�าใหผู้บ้รโิภคทีฉ่ลาดและ 

รูเ้ทา่ทนัไดเ้รยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ  ผา่นชอ่งทางนี ้รวมทัง้ไดเ้ปิดมุมมองใหม่ท่ีเอามา 

ปรับใช้ได้ในชีวิตของตนเอง แต่ในทางตรงข้ามต้องยอมรับว่าคุณภาพของ

ดจิติอลทวีทีีม่อียูใ่นขณะนีย้งัไปไมถ่งึทวีคีณุภาพทีผู่บ้รโิภคอยากเหน็ อยากได ้ 

ดิจิตอลทีวีที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่มีสาระเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ 

ประเทืองปัญญามากนัก แต่จะเน้นเพื่อความบันเทิง ซึ่งปัญหาของเนื้อหาที่ 

ดิจิตอลทีวีน�าเสนอเป็นเรื่องที่ผู้ก�ากับดูแลคุณภาพของดิจิตอลทีวีคือ กสทช. 

ต้องให้ความส�าคัญเพิ่มมากขึ้นอย่างจริงจัง ไม่เช่นนั้นการมีดิจิตอลทีวี 

จะกลายเป็นช่องทางของผู้ประกอบธุรกิจที่เอาเปรียบผู้บริโภคมากกว่า 

มาสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้ใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง”

สุภาพร ถิ่นวัฒนากูล
: เลขาธิการมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา

Activist
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เรื่องจากปก

 “โดยปกติหาดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร 

ไม่ค่อยได้ แต่พอมีช่องดิจิตอลทีวีเรารู้สึกว่า 

สามารถหาชมข่าวเกี่ยวกับการเกษตรได้ง่ายขึ้น 

กว่าในอดีตท่ีมีเพียง 6 ช่อง และระยะเวลา  

หรือความยาวของเนื้อหาก็เพิ่มขึ้นมาก รู้สึกได้ 

ถึงความใส่ใจในการท�าเนื้อหาเพื่อให้ความรู้กับ 

คนดูอย่างเราจริงๆ”

 “จากการรับชมดิจิตอลทีวีในฐานะผู้พิการ 

ทางการได้ยิน รู้สึกว่าดิจิตอลทีวีมี เนื้อหา 

หลากหลาย มีการแข่งขันการน�าเสนอรายการ

มากขึน้ มชีอ้ยสใ์หเ้ลอืกเยอะขึน้ รวมถงึคณุภาพ 

สาระ บันเทิง ก็ เพิ่มขึ้นด้วย และที่ส�าคัญ 

ทีวีหลายช่องมีซับไตเติ้ลให้บริการ ท�าให้ง่าย 

ต่อการเข้าถึงและเข้าใจสารที่ส่งมาได้ดียิ่งขึ้น”

 “เราเรียนมาทางคณะที่เก่ียวข้องกับการ 

ท�ารายการทวีีอยูแ่ล้ว ถา้มองในแงข่องการท�างาน 

กถ็อืวา่เรามโีอกาสในการท�างานมากยิง่ขึน้เพราะ 

ตวัเลอืกมากขึน้ สว่นถา้มองในแงข่องเนือ้หาถอืวา่

เรามตีวัเลอืกใหด้เูยอะขึน้ หนชูอบดกูารต์นู ชอบด ู

รายการบนัเทงิกม็ใีหเ้ลอืกหลากหลาย แตท่กุวนันี ้

ยังจ�าไม่ค่อยได้ว่าอยู่ช่องไหนบ้าง (หัวเราะ)”

 “คมชัด ฉับไว หลากหลายความรู้ มีรายการ 

ให้เลือกชมมากขึ้น จากแต่ก่อนไม่ค่อยได้ดูทีวีหรือ 

จะดูบางเวลาหรือบางรายการที่ชอบ ตอนนี้มีดิจิตอล 

ที วีแ ล้ว เห็นความแตกต่างได้ชัดเจน ท้ังภาพ 

ท่ีมีความคมชัดข้ึน มีหลายช่องให้ เ ลือกรับชม  

และบางรายการสามารถน�าสาระนัน้ไปใชป้ระโยชนก์บั

ชีวิตประจ�าวันได้จริงค่ะ” 

กฤตพล วิทย์ว่องไว 
: เจ้าของสวนยางพารา 
และหัวหน้าช่างภาพนิตยสาร 247  

กตัญญู สว่างศรี ไญยรัตน์ องค์เจริญใจ 

สุดารัตน์ เมฆฉาย  
: ระดับปฏิบัติการสำานักบริหารงาน 
การศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ น้ำาฝน นกน่วม

มลฤดี อยู่ประเสริฐ (ไทยใหญ่)

เกษตรกร ครีเอทีฟ ทันตแพทย์

ตัวแทนผู้พิการ

นักศึกษา

กลุ่มชาติพันธ์ุ

 “ดิจิตอลทีวีช่วยให้เห็นความหลากหลาย 

และไอเดียของคนท�าสื่อรุ่นใหม่ เนื้อหาที่มีความ 

จ�าเพาะเจาะจงไปในแต่ละเรือ่งทีต่่างสไตล์มากขึน้ 

เช่น รายการอาหารก็จะมีตั้งแต่เจมี่ โอลิเวอร์ 

ท�ากับข้าวใน 15 นาที หรือซีรีส์มาสเตอร์เชฟที ่

กดดนัจนน�า้ตาไหลพราก ความหลากหลายของ 

เนือ้หาช่วยเพิม่ความรูค้วามสนใจรวมถงึไอเดยีไป 

พร้อมๆ กัน ข้อดีอีกอย่างคือเราพบเห็นรายการ 

คุณภาพต�่าๆ ไม่น้อยซึ่งเตือนเราว่า อย่านะ  

อย่าท�าแบบนี้

 “ตอนแรกที่ก�าลังจะมีดิจิตอลทีวี คิดว่าการ 

ส่งสัญญาณต้องดีขึ้น และมีความหลากหลายของ  

เนื้อหามากขึ้น เช่น ช่องการเกษตร ช่องสุขภาพ  

ทั้งนี้ไม่ต้องเข้าสถานีปกติซึ่งมีแต่ละครแน่นไปหมด  

สุขภาพมาโน่น เที่ยงคืน ซึ่งพอดิจิตอลทีวีมาจริงๆ  

ที่เห็นความเปล่ียนแปลงชัดๆ เลยก็คือความคมชัด  

ดูกีฬานี่คมชัดมาก ส่วนเรื่องของรายการ บางช่อง 

รายการก็น่าสนใจมากกว่าเมื่อก่อน ดูมีความตั้งใจ 

มากขึน้ แมร้ายการสว่นใหญจ่ะไมไ่ดแ้ตกตา่งจากเดมิ 

เท่าไหร่ แต่จะเอามาผูกอะไรกับอาชีพของเรานั้น 

นึกไม่ออกจริงๆ อาจจะยังไม่เห็นรายการท่ีให้ความรู้ 

ด้านสุขภาพหรือการแพทย์ที่เป็นรูปธรรมก็ได้”
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 “ผมชอบดูข่าวเศรษฐกิจและการเมือง 

เน่ืองจากมันสัมพันธ์กับธุรกิจของผม ท�าให้ 

ผมได้รู้ว่าควรจะบริหารจัดการกับสินค้าอาหาร 

ทะเลของผมอย่างไร และดจิติอลทวียีงัมีชอ่งทาง 

ให้ผมเลือกเสพข่าวได้หลากหลายช่องทาง 

มากขึ้น แม้บางช่องจะท�าข่าวได้ไม่ดีเท่าไหร่  

แต่บางช่องก็ท�าได้ดีมาก” 

 “ปกติไม่ค่อยได้ดูทีวีมากนักเพราะตัวเลือก 

น้อย ส่วนใหญ่จึง เลือกดูทางอินเตอร์ เน็ต 

มากกว่า แต่พอมีดิจิตอลทีวีก็ท�าให้มีช่อง

ทางเลือกมากขึ้น ผมจึงกลับมาดูทีวีอีกครั้ง  

ส่วนมากผมจะเลือกดูกีฬาเพราะมันเป็นสิ่งที่ 

ผมชอบ และก่อนหน้านี้กีฬาเคยถูกผูกขาดไว้ที่ 

ช่องเคเบิลช่องเดียว แต่ตอนนี้มันได้ถูกกระจาย 

ออกมาสู่ดิจิตอลทีวีมากขึ้น ผมจึงรู้สึกโอเค 

กับมันมาก”

นาวี เที่ยงธรรม 
: นักธุรกิจนำาเข้าอาหารทะเล 

ด.ช.กิตติธัช จุลคีรี

ประพันธ์ เจริญธนสัจจะ 

นักธุรกิจ ตัวแทนเด็ก

พ่อค้า

 “ดิจิตอลทีวี คือ กสทช. มาแล้วครับ ท�าให้

น้องได้มีการ์ตูนที่ชอบ และมีรายการที่ดีมีสาระ

ให้เลือกดูหลายช่องเลยครับ”

สุกัญญา นาคเปลว
แม่บ้าน

 “ที่บ้ านไม่มีกล่องดิจิตอลทีวีแต่มีทีวีที่  

รับสัญญาณดิจิตอลได้เลย ล้�าเนอะ (หัวเราะ)  

ที่บ้านเราจะดูทีวีเยอะสุด และส่วนใหญ่จะดู 

ละครกบัเกมโชว ์เราดทูวีเีพือ่ความผอ่นคลายคะ่  

ชอบดูอะไรที่ เข้าใจง่ายๆ เพลินๆ ไม่ต้อง

คิดมาก คิดมากแค่เรื่องงานอย่างเดียวพอ  

(หัวเราะ) ข้อดีของดิจิตอลทีวี คือชัดมาก 

ชอบตรงนี้ค่ะ”

 “รายการส�าหรับเด็ก เกมโชว์ สารคดีต่างๆ  

ที่เหมาะกับเด็กมีเยอะ เราต้องแนะน�าคอยดูแล  

เพราะถ้าให้เด็กเลือกเองบางครั้งก็เป็นดาบสองคม 

บางรายการเดก็สามารถเรยีนรูแ้ละน�าไปใชป้ระโยชน์

ในห้องเรียนหรือชีวิตประจ�าวันได้ค่ะ”

 

จรัสศรี เทียนโต
ครู

 “ถ้ามี เวลาว่างจากการออกเดินตรวจตรา 

ส่วนมากก็จะนั่งดูละคร ดูถ่ายทอดสดฟุตบอล  

เพราะการอยู่คนเดียวดึกๆ ทุกคืนมันก็เหงานะ  

โชคดีที่ได้ดิจิตอลทีวีเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนคลายเหงา  

ที่ส�าคัญมันยังช่วยให้เราไม่ง่วง ไม่แอบหลับในเวลา

งานด้วย (หัวเราะ)”

สมชาย แซ่อึ้ง
พนักงานรักษาความปลอดภัย

11
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รู้จักร้องเรียน

กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี 
เรื่องร้องเรียน
 หลายคนคงเคยเผชิญกับปัญหาการเชื่อมต่อสัญญาณ 
ดิจิตอลทีวีท่ีขัดข้อง หรือกล่องรับสัญญาณไม่ได้มาตรฐาน 
จากผู้ประกอบกิจการ เราในฐานะผู้บริโภคมีสิทธิที่จะคุ้มครอง 
และปกป้องตนเอง ซึ่งควรที่จะได้รับชมโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐานตามท่ีเราต้องการ ท้ังน้ีเพื่อเป็นกรณีตัวอย่าง  
จงึขอนำาเรือ่งรอ้งเรยีนทีม่ผีูร้อ้งเรยีนเขา้มายงั สำานกังาน กสทช. 
เกี่ยวกับดิจิตอลทีวีมาให้ผู้อ่านได้เข้าใจเพิ่มขึ้น ดังนี้ 

กรณีที่ 1
	 ผู้ร้องได้รับคูปองสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ระบบ 

ดิจิตอล	จึงได้นำาไปแลกกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีจากผู้ประกอบกิจการ	 

และเมื่อทำาการเชื่อมต่อกล่องรับสัญญาณผ่านสาย	HDMI	และ	AV	พบว่า 

ไมส่ามารถรบัชมได	้โดยหนา้จอไดแ้สดงขอ้ความ	‘ไมม่สีญัญาณ’	จงึทำาการแกไ้ข 

โดยปรับเสาก้างปลาและค้นหาช่องสัญญาณอัตโนมัติ	 แต่ก็ยังไม่สามารถ 

รับชมได้	ผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความสะดวกในการรับชม	จึงร้องเรียนมาที่ 

สำานักงาน	กสทช.	 โดยขอให้ผู้ประกอบกิจการเร่งปรับปรุงคุณภาพกล่อง 

รับสัญญาณให้สามารถรับชมได้ตามปกติ

	 สำานักงาน	กสทช.	ได้ส่งเรื่องไปให้ผู้ประกอบกิจการทำาการตรวจสอบ	 

และเมือ่ตรวจสอบแลว้พบวา่ปญัหาทีเ่กดิขึน้นัน้ไมไ่ดเ้กดิจากกลอ่งรบัสญัญาณ 

ชำารุด	แต่เกิดจากเสารับสัญญาณเดิมของผู้ร้องเรียนหันทิศทางไม่ถูกต้องและ 

มีการชำารุดเนื่องจากใช้มาเป็นเวลานาน	รวมทั้งระยะห่างจากเสาสัญญาณ 

กับบ้านผู้ร้องเรียนเป็นอีกปัจจัยที่ทำาให้ไม่สามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 

ดิจิตอลได้	และผู้ประกอบกิจการเองได้ทำาการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องเรียน	 

โดยการปรับปรุงแก้ไขเสารับสัญญาณและติดต้ังให้ใหม่จนสามารถใช้งานได้ 

ตามปกติ	ซึ่งถือว่าผู้ประกอบกิจการได้ดำาเนินการเป็นไปตามเงื่อนไขประกาศ 

สำานักงาน	กสทช.
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กรณีที่ 2
	 ผู้ร้องเรียนได้ขอให้ผู้ประกอบกิจการเร่งดำาเนินการคืนค่ากล่อง 

รับสัญญาณดิจิตอลทีวีจำานวน	1,500	บาท	โดยจากการที่ผู้ร้องได้ซื้อ 

กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี	(Set	Top	Box)	กับผู้ประกอบกิจการ 

ซึ่งเป็นตัวแทนจำาหน่ายและติดตั้ง	 โดยมีการรับประกันและบริการ 

หลังการขายฟรี	เป็นระยะเวลา	2	ปี	แต่เมื่อได้ติดตั้งและใช้งานแล้ว	 

หน้าจอโทรทัศน์กลับมีลักษณะเป็นภาพกระตุก	 และบางช่อง 

ไม่สามารถรับชมได้	 จึงได้แจ้งให้ไปตรวจสอบและแก้ปัญหา	 

ซึ่งตอนแรกทางผู้ประกอบกิจการจะเปลี่ยนกล่องรับสัญญาณ 

กล่องใหม่ให้	แต่เมื่อถึงกำาหนดเวลาที่จะเปลี่ยน	กลับได้รับแจ้งว่า	

ไม่สามารถเปลี่ยนกล่องให้ได้	แต่จะมีการนำากล่องเก่าไปอัพเกรด 

ให้แทน	และนำากล่องสำารองมาให้รับชมก่อน	ทำาให้ผู้ร้องเรียน 

เกิดความสับสน	 และเห็นว่าการบริการไม่ได้มาตรฐานและ 

ไม่รับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น	จึงร้องเรียนขอให้ผู้ประกอบกิจการ 

เร่งดำาเนินการคืนค่ากล่องรับสัญญาณให้

	 จากกรณีข้อร้องเรียนดังกล่าว	ตามประกาศ	กสทช.	เกี่ยวกับ 

การประกันเครื่องรับโทรทัศน์และอุปกรณ์รับสัญญาณระบบ 

ดิจิตอลแล้ว	 ผู้ร้องจะต้องนำากล่องมาให้	 สำานักงาน	 กสทช.	 

หรือผู้ประกอบกิจการตรวจสอบก่อนว่าเป็นเพราะกล่องไม่ได้ 

มาตรฐานจริงหรือไม่	ซึ่งถ้าหากไม่ได้มาตรฐาน	ผู้ประกอบกิจการ 

ก็จะต้องดำาเนินการแก้ไขให้กับผู้ร้องเรียนจนสามารถรับชมได้ 

ตามปกติ	 แต่ในกรณีนี้ผู้ร้องไม่ยินยอมให้มีการตรวจสอบและ 

ต้องการเปลี่ยนกล่องอย่างเดียวเท่านั้น	ซึ่งผิดเงื่อนไขตามประกาศ 

สำานักงาน	กสทช.	และปัญหาที่เกิดมีระยะเวลาเกิน	30	วันแล้ว	 

นับจากวันที่ซื้อมา	จึงต้องมีการซ่อมแซมและไม่จำาเป็นต้องเสีย 

ค่าใช้จ่าย	ซึ่งผู้ประกอบกิจการได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศ	 

กสทช.	ตามทุกขั้นตอนแล้ว	แต่เพื่อเป็นการยุติเร่ืองร้องเรียนต่อ 

ผู้ร้อง	 บริษัทฯ	 จึงได้ดำาเนินการคืนเงินจำานวน	1,500	 บาท	 

ให้ผู้ร้องเรียนครบถ้วนแล้ว

	 ดังนั้นถือได้ว่า	ผู้ประกอบกิจการทั้ง	2	กรณีนี้	ไม่มีการกระทำา 

ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค	ตามประกาศ	กสทช.	เรื่อง	การกระทำา 

ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ 

โทรทศัน	์พ.ศ.	2555	และไมผ่ดิประกาศสำานกังาน	กสทช.	เรือ่งเชญิชวน 

ผู้สนใจยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติ	 เพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุน 

ประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	 ตามประกาศ	สำานักงาน	กสทช.	เรื่อง	เชิญชวนผู้สนใจยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติ 

เพือ่คดัเลอืกเปน็ผูเ้ขา้รว่มโครงการสนบัสนนุประชาชนในการเปลีย่นผา่นไปสูก่ารรบัชม 

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล	กรณีการประกันเครื่องรับโทรทัศน์และอุปกรณ์ 

รับสัญญาณระบบดิจิตอล	ต้องประกันเป็นระยะเวลา	2	ปี	นับจากวันที่ประชาชน 

แลกใช้คูปอง	และมีเงื่อนไขการประกันดังนี้

	 “หากเครื่องรับโทรทัศน์และอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์เกิดชำารุดจากการใช้งาน 

ตามปกตภิายใน	30	วนั	นบัจากวนัทีป่ระชาชนไดแ้ลกใชคู้ปอง	ผูป้ระกอบกจิการจะตอ้ง 

ทำาการเปลี่ยนให้ผู้ใช้บริการใหม่	และหากพ้น	30	วันมาแล้ว	ผู้ประกอบกิจการก็จะต้อง 

ดำาเนนิการซอ่มแซมใหก้ลบัมาใชง้านไดต้ามปกต	ิซึง่หากไมส่ามารถซ่อมแซมได	้จะต้อง 

เปลี่ยนให้ใหม่ด้วยเช่นกัน	หรือมีอุปกรณ์สำารองระหว่างรอการซ่อม”
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Q&A

:  ‘คูปองดิจิตอลทีวี’ มีเกณฑ์จัดแจกอย่างไร ?
:  เรือ่งเกณฑก์ารจดัแจกคปูองฯ นัน้ ส�านกังาน กสทช. ไดด้�าเนนิการ

จัดแจกคูปองดิจิตอลทีวีให้กับประเภทบ้านทั่วไป ตามข้อมูลทะเบียน

ราษฎร์ท่ีทางกรมการปกครองจัดส่งมาให้ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2557 ซึ่งใน

ทะเบียนบ้านนั้นๆ จะต้องมีรายชื่อสมาชิกที่แสดงสถานะ ‘เจ้าบ้าน’ 

ปรากฏอยูด่ว้ยนะครบั โดยคปูองฯ ทัง้หมดเราจะจดัสง่ใหท้างไปรษณยี์

ลงทะเบยีนเทา่นัน้ ทกุคนสามารถตรวจสอบสทิธใินการรบัคปูองไดด้ว้ย

ตนเองทาง http://dtvcoupon.nbtc.go.th หากมีข้อสงสัย หรือพบว่า 

ข้อมูลทะเบียนบ้านตนเองตกหล่น สามารถแจ้งเรื่องพร้อมแนบส�าเนา

ทะเบียนบ้าน ส�าเนาบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ มายัง 1200@

nbtc.go.th เพือ่รวบรวมเสนอพจิารณาในการจดัแจกคูปองฯ ต่อไปครบั

Q
A

:  จะนำา ‘คูปองดิจิตอลทีวี’ ไปใช้ยังไง ?
:  ตอนนี้คูปองฯ สามารถเลือกใช้เป็นส่วนลดแลกซ้ืออุปกรณ์ 

ได้  3 ประเภท คือโทรทัศน์ที่ สามารถรับ สัญญาณดิจิตอล 

ได้ในตัว (iDTV) หรือกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีทั่วไป ส�าหรับ 

การรับชมแบบภาคพ้ืนดิน หรือกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี 

ไฮบริด ที่สามารถรับชมดิจิตอลทีวีทั้งในแบบภาคพื้นดินและ 

ดาวเทียมได้ในกล่องเดียวกัน ส�าหรับอุปกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ  

ให้สังเกตจากสติ๊กเกอร์ กสทช. พร้อมกับสติ๊กเกอร์น้องดูดี 

บนอุปกรณ์นั้นๆ นะครับ 

ดูดีทุกบ้าน

Q
A

 เพิ่มเติมกันนิดหนึ่งส�าหรับเจ้าบ้านที่ได้รับคูปองฯ ต้องแสดง 

ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน หรือเอกสารราชการตัวจริงอื่นๆ  

ที่มีเลข 13 หลักตามบัตรประชาชน พร้อมทั้งต้องแนบส�าเนา 

เอกสารทั้งหมดให้กับจุดรับแลกคูปองฯ

 ส่วนกรณีที่เจ้าบ้านไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกไปแลกด้วยตนเอง 

ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นน�าคูปองฯ ไปใช้เป็นส่วนลดแลก 

แทนได้ โดยการกรอกรายละเอียดด้านหลังคูปองฯ ซ่ึงต้องน�า 

หลักฐานตัวจริงทั้งในส่วนของเจ้าบ้านและผู้รับมอบฉันทะไปแสดง  

และต้องแนบส�าเนาเอกสารทั้งหมดของทั้งคู่ ให้กับจุดรับแลก 

คูปองฯ เช่นกัน

 อ้อ...ยังไงก็รีบน�าไปใช้ก่อนวันหมดอายุที่ระบุไว้บนคูปองฯ  

และอย่าลืมเก็บต้นขั้วคูปองฯ ส�าหรับการรับประกันอุปกรณ ์

ไว้ด้วยนะครับ

Q&AQ&A
ประคุณ รุ่งธนวิชญ์คณาพร สนธยานนท์

จากสำานักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ถาม - ตอบจากกูรู

http://digital.nbtc.go.th
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:  ช่วยแนะนำาวิธีติดตั้งอุปกรณ์รับชม 
  ดิจิตอลทีวีให้หน่อย ?
:  เบื้ องต้นให้ติดตั้ งตามคู่มือที่ แนบมาพร้อมกับอุปกรณ์ 

ที่แลกซื้อได้เลยนะครับ ในส่วนนี้ผมขอเน้นเรื่องการเลือกใช้ 

และการติดตั้งเสาอากาศให้กับทุกคนดีกว่า 

 เสาอากาศที่น�ามาใช้ต้องมั่นใจว่าสามารถรับสัญญาณ 

คลื่นในย่านความถี่  UHF 470 - 790 MHz เป็นอย่างน้อย  

หรือสามารถรับช่อง TPBS เดิมได้นะครับ

 ส�าหรับเสาอากาศแบบหนวดกุ้ง หรือเสาอากาศอินดอร์ 

แบบที่มี ไฟเลี้ ยงในตัว จะเหมาะส�าหรับบ้านที่ อยู่ ใก ล้ กับ 

สถา นี เ ส าส่ ง สัญญาณดิ จิ ต อลที วี ไ ม่ เ กิ น  2 0  กิ โ ล เมตร  

ส่วนเสาอากาศก้างปลา 3 - 5E จะเหมาะส�าหรับบ้านที่อยู่ห่าง 

จากสถานีเสาส่งสัญญาณฯ 20 - 30 กิโลเมตร ในส่วนของ 

บ้านที่อยู่ห่างจากสถานีเสาส่งสัญญาณฯ ตั้งแต่ 30 กิโลเมตร 

ขึ้นไป แนะน�าให้ติดตั้ งด้วยเสาอากาศแบบก้างปลา 14E  

ขึ้นไป จะช่วยให้รับสัญญาณได้ดีขึ้น

 นอกจากนี้ควรติดตั้งเสาอากาศในที่โล่งไม่มีส่ิงบดบังการรับ

สัญญาณ การติดตั้งเสาอากาศก้างปลาควรติดตั้งให้สูงจากพื้นดิน 

10 เมตรขึ้นไป พร้อมหันเสาอากาศไปทางสถานีเสาส่งสัญญาณฯ

จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับสัญญาณดิจิตอลทีวีดีขึ้น

 อย่าลืม! ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น DTV Service Area  

เกี่ยวกับข้อมูลสถานีเสาส่งสัญญาณฯ เพื่อช่วยในการตรวจสอบ

ที่ตั้งและระยะห่างจากสถานีเสาส่งสัญญาณฯ จะได้เลือกใช้ 

เสาอากาศใหเ้หมาะสมจากทางเวบ็ไซต ์ dtvservicearea.nbtc.go.th 

รวมท้ังระบบปฏิบัติการ iOS ผ่านทาง App Store บน iTunes  

และ Android ผ่านทาง Google Play ด้วยนะครับ พร้อมกับ 

สต๊ิกเกอร์น้องดูดีบนอุปกรณ์นั้นๆ นะครับ 

:  รับชมช่องรายการได้ไม่ครบควรทำายังไง ?
:  นอกจากการตรวจสอบความ

สมบูรณ์ การเลือกใช้เสาอากาศ หรือ

การติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ ในการรับชม 

ดจิติอลทวีใีหถ้กูตอ้งแลว้ อยากแนะน�า

ทุกคนให้ลองหมั่นจูนหาช่องสัญญาณ

ดิจิตอลทีวีกันเป็นระยะๆ ด้วยนะครับ 

ส�าหรับใครที่ยังรับชมช่องรายการ

ได้ไม่ครบ 27 ช่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เพ่ิงจะมีการติดต้ังสถานี 

เสาสง่สญัญาณดจิติอลทวีเีสรจ็ใหม่ๆ  การจนูหาชอ่งบอ่ยๆ ยงัเปน็การ

ช่วยอัพเดทช่องรายการที่เพิ่งเริ่มการออกอากาศใหม่ๆ ท�าให้เรา 

รับชมช่องรายการได้เพิ่มขึ้นกันอีกด้วยนะครับ และเร็วๆ นี้เตรียม 

พบกบัอกี 1 ชอ่งรายการใหม ่ประเภทบรกิารสาธารณะ ทางดจิติอลทีว ี 

ช่อง 10 ช่องทีวีรัฐสภา กันนะครับ

Q
A

Q
A

:  ฝากอะไรถึงคนอ่านสักนิด ?
:  การเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินจากระบบ

อนาล็อกเดิมไปสู่ระบบดิจิตอล ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ส�าหรับคนไทย  

เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนติดตามข้อมูล

ข่าวสาร ความรู้ และความคืบหน้าต่างๆ เกี่ยวกับดิจิตอลทีวีเพิ่มเติม

ไดท้าง www.facebook.com/digitaltv.nbtc และ digital.nbtc.go.th 

นะครับ แล้วเราทุกคนจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอีกหน้าประวัติศาสตร์ 

ในการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญของวงการโทรทัศน์ประเทศไทย 

ด้วยกันนะครับ ขอบคุณมากครับ

Q
A
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http://bcp.nbtc.go.th
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ

สำ�นักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจก�รกระจ�ยเสียงและโทรทัศน์ (บส.)
เลขที่ 87 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กรุงเทพมห�นคร 10400

โทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 5744, 5732 หรือ www.facebook.com/con.rights

แผนแ ม่บท กิจการกร ะจาย เสี ยง  และกิ จการ โทรทั ศ น์ พ .ศ . 2 555 -2 559  

(ตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 2553) ได้กําหนดให้การเปลี่ยนผ่าน

ไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์หลัก โดยมี

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ คือ ให้สามารถเร่ิมการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ได้ภายใน 4 ปี 

 

รัฐบาลไทยได้ประกาศนโยบายที่ เน้นส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของ

ชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 

และส่งเสริมการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน 

รวมทั้งการพัฒนาการปรับเปลี่ยนระบบการใช้เทคโนโลยีจากระบบแอนะล็อกเป็นระบบ

ดิจิตอล เม่ือ 23 ส.ค. 2554 

 

ในการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน (AMRI) ครั้งท่ี 11 เม่ือ 1 มี.ค. 2555ได้มี

ค ว าม เ ห็ น ร่ วมกั นใ ห้ ใ ช้ ร ะ บบ  Digital Video Broadcasting-Terrestrial 2 nd-

generation (DVB-T2)  เป็นมาตรฐานโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

จํานวนช่องรายการเพิ่มข้ึน*

Analog TV Digital TV

80% 95%

พื้นท่ีครอบคลุมมากข้ึน

576i
576i

720p/1080i

Analog TV Digital TV

ภาพละเอียดและคมชัดมากข้ึน

Analog TV Digital TV

24 ช่องธุรกิจ
12 ช่องสาธารณะ6 ช่อง

เสียงบรรยายภาพ **
AD (Audio Description)

M
T
W
T
F
S
S

TV Guide

ผังรายการอิเล็กทรอนิกส์
EPG (Electronic Program Guide)

คําบรรยายแบบปิด **
CC (Closed Captioning)

เร่ืองดีดีของ ดิจิตอลทีวี

* จํานวนช่องรายการ ไม่รวมช่องชุมชน

** เสียงบรรยายภาพ และคําบรรยายแบบปิด ขึ้นกับแต่ละรายการท่ีออกอากาศ

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย (ดิจิตอลทีวี) 
 

ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือ 20 พ.ค. 2555 ได้มีมติรับทราบมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ท่ีรับรองให้มาตรฐาน DVB-T2 เป็นมาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุ

โทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินของประเทศไทย ตามที่ กสทช. เสนอ 

ความเป็นมา 
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล ในประเทศไทย 

ดิจิตอลทีวี ..มีดีมาบอก   No.3 | 1 สิงหาคม 2558 

การขยายโครงข่าย

ปีท่ี 1 (2557)

การขยายโครงข่าย

ปีท่ี 3 (2558-2559)

การขยายโครงข่าย

 ปีท่ี 2 (2557-2558)

1 เม.ย. 57
กรุงเทพฯ
นครราชสีมา
เชียงใหม่
สงขลา

1 พ.ค. 57
อุบลราชธานี
สุราษฎร์ธานี
ระยอง

1 มิ.ย. 57
สิงห์บุรี
สุโขทัย
ขอนแก่น
อุดรธานี
หัวหิน

1 ส.ค. 57
ร้อยเอ็ด
เชียงราย
สระแก้ว
นครสวรรค์

1 ต.ค. 57
นครศรีธรรมราช
ภูเก็ต
ตรัง
สุรินทร์

1 ธ.ค. 57
สกลนคร
ลําปาง
น่าน
เพชรบูรณ์
ประจวบคีรีขันธ์

1 ก.พ. 58
กาญจนบุรี
ชุมพร
ตราด
มุกดาหาร
ตาก

1 เม.ย. 58
แม่ฮ่องสอน
ระนอง
เลย
ชัยภูมิ
แพร่

1 มิ.ย. 58
สตูล
อุตรดิตถ์
บึงกาฬ
ศรีสะเกษ
ยะลา

15 มิ.ย. 58
ชุมพวง
เขายายเที่ยง
บุรีรัมย์
ชุมแพ
พะเยา(เมือง)
ทุ่งสง(เขาตาว)
วังคัน(ด่านช้าง 2)

1 ก.ย. 58
สระบุรี เชียงดาว 
ปราจีนบุรี วิเชียรบุรี
ทับสะแก เกาะสมุย
ไชยปราการ
เถิน ภูสิงห์

1 ธ.ค. 58
พัทยา กําแพงเพชร
เขาฉลาก หลังสวน
มวกเหล็ก ตะก่ัวป่า
เพชรบุรี สุไหงปาดี
พล เบตง    
ปาย เชียงกลาง

1 มี.ค. 59
อํานาจเจริญ
ยโสธร
หนองบัวลําภู
แม่สอด
กระบี่

พังงา

1 มิ.ย. 59
สุพรรณบุรี แม่สะเรียง
หนองบัวแดง พะเยา
ภูหินขัน พิจิตร
นครพนม ท่าแซะ
แม่ฮ่องสอน นราธิวาส

การติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคมในปีท่ี 1

การติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคมในปีท่ี 2

การติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคมในปีท่ี 3

ปีที่ การครอบคลุมครัวเรือน
จํานวนสถานีวิทยุคมนาคม

สถานีหลัก สถานีเสริม

1 50% 11 1

2 80% 28 7

3 90% - 37

4 95% อยู่ระหว่างการพิจารณา

กรมประชาสัมพันธ์ 
ยุติทั้งประเทศ

อุบลราชธานี
ไชยปราการ
เกาะสมุย

ร้อยเอ็ด ชุมพวง ชุมแพ
ทุ่งสง ทับสะแก หัวหิน
เถิน พัทยา เพชรบุรี
ตะกั่วป่า มวกเหล็ก พะเยา
แม่สะเรียง สกลนคร ระยอง
เวียงป่าเป้า เชียงของ ตรัง
บึงกาฬ อุดรธานี น่าน
ตราด แพร่ ระนอง
สตูล

เชียงราย
เชียงใหม่
กรุงเทพฯ

สงขลา สระแกว้ นครสวรรค์
มุกดาหาร นครราชสีมา สุรินทร์
นครศรีธรรมราช  ชุมพร   แม่ฮ่องสอน
ตาก เลย สุโขทัย
เพชรบูรณ์ ลําปาง กาญจนบุรี
ชัยภูมิ สุราษฎรธ์านี  ยะลา
ขอนแก่น สิงห์บุรี ภูเก็ต

เมืองอุบลราชธานี
ศรีสมเด็จ(ร้อยเอ็ด)
จัตุรัส(ชัยภูมิ)
เมืองเลย

อสมท
ยุติทั้งประเทศ

ภายในปี

2558
ภายในปี

2559
ภายในปี

2560
ภายในปี

2561

สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) 

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง 9) 

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 

ร่อนพิบูลย์(นครศรีฯ) เมืองเพชรบูรณ์ เขาสมิง(ตราด)
เมืองระนอง เมืองยะลา เมืองภูเก็ต
เด่นชัย(แพร่) ทับสะแก(ประจวบฯ) เมืองลําปาง
เมืองสุราษฎร์ฯ เมืองตาก สุไหงปาดี(นราธิวาส) 
เมืองระยอง เมืองสกลนคร เมืองน่าน
แม่ริม(เชียงใหม่) พญาไท(กรุงเทพฯ) เมืองบุรีรัมย์  
เมืองหนองคาย   เมืองสตูล เมืองชุมพร  
เมืองนครสวรรค์   เมืองตรัง หาดใหญ่(สงขลา) 
เมืองสระแกว้ ปากช่อง(นครราชสีมา) เมืองมุกดาหาร  
เขื่องใน(อุบลฯ)  เขาสวนกวาง(ขอนแก่น) วังทอง(พิษณุโลก)  
แม่จัน(เชียงราย)  บางละมุง(ชลบุรี)  บันนังสตา(ยะลา)  
แม่สะเรียง(แม่ฮ่องสอน)  เมืองพะเยา ปาย(แม่ฮ่องสอน)  
เบตง(ยะลา)

แผนการยุติการรับสง่สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 
รายช่ือสถานีวิทยุคมนาคม (โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก) ท่ีจะยุติการออกอากาศ (Analog switch-off, ASO) เฉพาะ 

สถานีโทรทัศน์กองทพับก (ช่อง 5) สถานโีทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง 9)  

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

แผนการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  แผนแ ม่บท กิจการกร ะจาย เ สี ยง  และกิ จการ โทรทั ศ น์ พ .ศ . 2 555 -2 559  

(ตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. 2553) ได้กําหนดให้การเปลี่ยนผ่าน

ไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์หลัก โดยมี

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ คือ ให้สามารถเร่ิมการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ได้ภายใน 4 ปี 

 

รัฐบาลไทยได้ประกาศนโยบายที่ เน้นส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของ

ชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 

และส่งเสริมการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน 

รวมทั้งการพัฒนาการปรับเปลี่ยนระบบการใช้เทคโนโลยีจากระบบแอนะล็อกเป็นระบบ

ดิจิตอล เม่ือ 23 ส.ค. 2554 

 

ในการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน (AMRI) ครั้งท่ี 11 เม่ือ 1 มี.ค. 2555ได้มี

ค ว าม เ ห็ น ร่ วมกั นใ ห้ ใ ช้ ร ะ บบ  Digital Video Broadcasting-Terrestrial 2 nd-

generation (DVB-T2)  เป็นมาตรฐานโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

จํานวนช่องรายการเพิ่มข้ึน*

Analog TV Digital TV

80% 95%

พื้นท่ีครอบคลุมมากข้ึน

576i
576i

720p/1080i

Analog TV Digital TV

ภาพละเอียดและคมชัดมากข้ึน

Analog TV Digital TV

24 ช่องธุรกิจ
12 ช่องสาธารณะ6 ช่อง

เสียงบรรยายภาพ **
AD (Audio Description)

M
T
W
T
F
S
S

TV Guide

ผังรายการอิเล็กทรอนิกส์
EPG (Electronic Program Guide)

คําบรรยายแบบปิด **
CC (Closed Captioning)

เร่ืองดีดีของ ดิจิตอลทีวี

* จํานวนช่องรายการ ไม่รวมช่องชุมชน

** เสียงบรรยายภาพ และคําบรรยายแบบปิด ขึ้นกับแต่ละรายการท่ีออกอากาศ

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย (ดิจิตอลทีวี) 
 

ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือ 20 พ.ค. 2555 ได้มีมติรับทราบมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ท่ีรับรองให้มาตรฐาน DVB-T2 เป็นมาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุ

โทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินของประเทศไทย ตามที่ กสทช. เสนอ 

ความเป็นมา 
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล ในประเทศไทย 

ดิจิตอลทีวี ..มีดีมาบอก   No.3 | 1 สิงหาคม 2558 

การขยายโครงข่าย

ปีท่ี 1 (2557)

การขยายโครงข่าย

ปีท่ี 3 (2558-2559)

การขยายโครงข่าย

 ปีท่ี 2 (2557-2558)

1 เม.ย. 57
กรุงเทพฯ
นครราชสีมา
เชียงใหม่
สงขลา

1 พ.ค. 57
อุบลราชธานี
สุราษฎร์ธานี
ระยอง

1 มิ.ย. 57
สิงห์บุรี
สุโขทัย
ขอนแก่น
อุดรธานี
หัวหิน

1 ส.ค. 57
ร้อยเอ็ด
เชียงราย
สระแก้ว
นครสวรรค์

1 ต.ค. 57
นครศรีธรรมราช
ภูเก็ต
ตรัง
สุรินทร์

1 ธ.ค. 57
สกลนคร
ลําปาง
น่าน
เพชรบูรณ์
ประจวบคีรีขันธ์

1 ก.พ. 58
กาญจนบุรี
ชุมพร
ตราด
มุกดาหาร
ตาก

1 เม.ย. 58
แม่ฮ่องสอน
ระนอง
เลย
ชัยภูมิ
แพร่

1 มิ.ย. 58
สตูล
อุตรดิตถ์
บึงกาฬ
ศรีสะเกษ
ยะลา

15 มิ.ย. 58
ชุมพวง
เขายายเที่ยง
บุรีรัมย์
ชุมแพ
พะเยา(เมือง)
ทุ่งสง(เขาตาว)
วังคัน(ด่านช้าง 2)

1 ก.ย. 58
สระบุรี เชียงดาว 
ปราจีนบุรี วิเชียรบุรี
ทับสะแก เกาะสมุย
ไชยปราการ
เถิน ภูสิงห์

1 ธ.ค. 58
พัทยา กําแพงเพชร
เขาฉลาก หลังสวน
มวกเหล็ก ตะก่ัวป่า
เพชรบุรี สุไหงปาดี
พล เบตง    
ปาย เชียงกลาง

1 มี.ค. 59
อํานาจเจริญ
ยโสธร
หนองบัวลําภู
แม่สอด
กระบี่

พังงา

1 มิ.ย. 59
สุพรรณบุรี แม่สะเรียง
หนองบัวแดง พะเยา
ภูหินขัน พิจิตร
นครพนม ท่าแซะ
แม่ฮ่องสอน นราธิวาส

การติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคมในปีท่ี 1

การติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคมในปีท่ี 2

การติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคมในปีท่ี 3

ปีที่ การครอบคลุมครัวเรือน
จํานวนสถานีวิทยุคมนาคม

สถานีหลัก สถานีเสริม

1 50% 11 1

2 80% 28 7

3 90% - 37

4 95% อยู่ระหว่างการพิจารณา

กรมประชาสัมพันธ์ 
ยุติทั้งประเทศ

อุบลราชธานี
ไชยปราการ
เกาะสมุย

ร้อยเอ็ด ชุมพวง ชุมแพ
ทุ่งสง ทับสะแก หัวหิน
เถิน พัทยา เพชรบุรี
ตะกั่วป่า มวกเหล็ก พะเยา
แม่สะเรียง สกลนคร ระยอง
เวียงป่าเป้า เชียงของ ตรัง
บึงกาฬ อุดรธานี น่าน
ตราด แพร่ ระนอง
สตูล

เชียงราย
เชียงใหม่
กรุงเทพฯ

สงขลา สระแกว้ นครสวรรค์
มุกดาหาร นครราชสีมา สุรินทร์
นครศรีธรรมราช  ชุมพร   แม่ฮ่องสอน
ตาก เลย สุโขทัย
เพชรบูรณ์ ลําปาง กาญจนบุรี
ชัยภูมิ สุราษฎรธ์านี  ยะลา
ขอนแก่น สิงห์บุรี ภูเก็ต

เมืองอุบลราชธานี
ศรีสมเด็จ(ร้อยเอ็ด)
จัตุรัส(ชัยภูมิ)
เมืองเลย

อสมท
ยุติทั้งประเทศ

ภายในปี

2558
ภายในปี

2559
ภายในปี

2560
ภายในปี

2561

สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) 

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง 9) 

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 

ร่อนพิบูลย์(นครศรีฯ) เมืองเพชรบูรณ์ เขาสมิง(ตราด)
เมืองระนอง เมืองยะลา เมืองภูเก็ต
เด่นชัย(แพร่) ทับสะแก(ประจวบฯ) เมืองลําปาง
เมืองสุราษฎร์ฯ เมืองตาก สุไหงปาดี(นราธิวาส) 
เมืองระยอง เมืองสกลนคร เมืองน่าน
แม่ริม(เชียงใหม่) พญาไท(กรุงเทพฯ) เมืองบุรีรัมย์  
เมืองหนองคาย   เมืองสตูล เมืองชุมพร  
เมืองนครสวรรค์   เมืองตรัง หาดใหญ่(สงขลา) 
เมืองสระแกว้ ปากช่อง(นครราชสีมา) เมืองมุกดาหาร  
เขื่องใน(อุบลฯ)  เขาสวนกวาง(ขอนแก่น) วังทอง(พิษณุโลก)  
แม่จัน(เชียงราย)  บางละมุง(ชลบุรี)  บันนังสตา(ยะลา)  
แม่สะเรียง(แม่ฮ่องสอน)  เมืองพะเยา ปาย(แม่ฮ่องสอน)  
เบตง(ยะลา)

แผนการยุติการรับสง่สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 
รายช่ือสถานีวิทยุคมนาคม (โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก) ท่ีจะยุติการออกอากาศ (Analog switch-off, ASO) เฉพาะ 

สถานีโทรทัศน์กองทพับก (ช่อง 5) สถานโีทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง 9)  

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

แผนการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  แผนการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื ้นดินในระบบดิจิตอล

แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบอนาล็อก

รายชื่อสถานีวิทยุคมนาคม 
(โทรทัศน์ในระบบอนาล็อก) 
ที่จะยุติการออกอากาศ  
(Analog Switch-off, ASO) 
เฉพาะสถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5)  
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง 9) 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) 
และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
หมายเหตุ : 
- ช่อง 3 สิ้นสุดสัมปทาน ปี 2562
- ช่อง 7 สิ้นสุดสัมปทาน ปี 2566
** กสท. เจรจายุติอนาล็อก ปี 2561
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