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ค ำน ำ 

หนังสือ “100 เรื่องน่ำรู้ ผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์” นี้ ปรับปรุงมาจาก
ฉบับเดิมที่จัดท าขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 ที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้ริเริ่มและเรียบเรียงประเด็นต่าง ๆ 
เกี่ยวกับสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ ให้อ่านง่าย ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป หลายเรื่องได้มีการ
ด าเนินการและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็เป็นที่มาในปรับปรุง 100 เรื่องน่ารู้ฯ 
ฉบับนี้ ให้มีความสมบูรณ์ และทันเหตุการณ์ ที่เปลี่ยนไป 

เนื้อหาหลักของ 100 เรื่องน่ารู้ฯ เล่มนี้ ยังคงเน้นสร้างความเข้าใจให้เรา 
ได้เข้าใจตรงกันเก่ียวกับโครงสร้าง เทคโนโลยี กฎเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง 
หรือในส่วนของเนื้อหาและบริการสื่อวิทยุและโทรทัศน์ใหม่ๆ แม้บางส่วนจะยังคง
ค าศัพท์ด้านเทคนิคที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ก็พยายามอธิบายให้อ่านและ
เข้าใจง่าย เช่น การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลของโทรทัศน์ เป็นต้น 

ในยุคที่มีหลากหลายและพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคสื่อ
วิทยุ - โทรทัศน์ ยังคงต้องเรียนรู้กับความหมายของค าใหม่ เนื้อหาใหม่ และบริการใหม่
ที่เกิดขึ้น แต่หลายค าในหนังสือเล่มนี้ก็ยังคงความเป็นจริง และไม่มีค าใหม่อ่ืนใด
มาทดแทนได้ หลายเรื่องจึงยังคงใช้ได้อยู่เสมอ เช่น ความหมายของสิทธิของผู้บริโภค
สื่อวิทยุ - โทรทัศน์ที่ต้องได้รับการคุ้มครอง หรือ ทรัพยากรสื่อสารแห่งชาติ ประชาชน
เป็นเจ้าของ เป็นสิทธิที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ ดังนั้น หากยึดมั่นในความหมาย
เหล่านี้ท่านจะเป็นผู้บริโภคสื่อที่รู้เท่าทันและทันสมัยอยู่เสมอ 

เนื่องจากการรวบรวมค าอธิบายและเนื้อหาต่างๆ ใน 100 หัวข้อนี้
อาจจะยังมบีางส่วนที่ขาดตกบกพร่อง ส านักงาน กสทช. จึงต้องการข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากทุกท่าน ที่จะช่วยท าให้ “100 เรื่องน่ารู้ ผู้บริโภคสื่อวิทยุ - โทรทัศน์” 
  



ข 

มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
หรือจะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ ส านักงาน กสทช. ได้ที่ โทรศัพท์ 02 271 7600 
ต่อ 5744, 5732, 5734 หรือ ที่ http://bcp.nbtc.go.th 

 
 

ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) 
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บทที่ 1 
ใครเป็นเจ้าของคลื่นความถี่วิทยุ - โทรทัศน์ 

 

1  ใครเป็นเจ้าของคลื่นความถี่วิทยุ - โทรทัศน์  

ในแต่ละช่วงเวลา รัฐได้ก าหนดความเป็นเจ้าของคลื่นความถี่ตามบริบท
ของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยเริ่มจากการให้หน่วยงานรัฐเป็นผู้ถือครอง
และใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ จนกระทั่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 ได้ก าหนดให้คลื่นความถี่เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ เพื่อประโยชน์ของเรา
ทุกคน ทั้งทางด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐฯลฯ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดเรื่องคลื่นความถี่และสิทธิในการ 
เข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเป็นสมบัติของชาติ ที่รัฐต้องรักษาไว้ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
มาตรา60 รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้ 

วงโคจรดาวเทียมอันเป็น สมบัติของชาติ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ  
ชาติและประชาชน 

การจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าจะ 
ใช้เพื่อส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม หรือเพื่อประโยชน์ 
อ่ืนใด ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และ
ประโยชน์สาธารณะ รวมตลอดทั้งการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จาก 
คลื่นความถี่ด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

รัฐต้องจัดให้มีองค์กรของรัฐที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
เพื่อรับผิดชอบและก ากับ การด าเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ให้เป็นไปตาม
วรรคสอง ในการนี้ องค์กรดังกล่าวต้องจัดให้มีมาตรการ ป้องกันมิให้มีการ
แสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระแก่ผู้บริโภคเกิน
ความจ าเป็น 

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-10-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99/
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3 กสทช. คือใคร 

กสทช. ชุดแรกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยท าหน้าที่จัดสรรคลื่น
ความถี่เพื่อใช้ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม รวมถึงการก ากับดูแล โดยก าหนดกฎ ระเบียบ และนโยบายต่างๆ 
เพื่ อใ ห้ เกิ ดการพัฒนาของอุตสาหกรรมของกิ จการวิทยุ และโทรทั ศน์                  
ในขณะเดียวกันก็คุ้มครองผู้บริโภคด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รู้หรือไม่ – จุดเร่ิมต้นของการปฏิรูปสื่ออย่างเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นเมื่อ  
 ปี พ.ศ. 2540 แต่มามี กสทช. เมื่อปี พ.ศ. 2554 
 

พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี 
ประธาน กสทช. 

กทค. 

พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ 
(รองประธาน กสทช. และ ประธาน กทค.) 

พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร 
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ 

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 
นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา 

 

พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ 
(รองประธาน กสทช. และ ประธาน กสท.) 

พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า 
พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ 
นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ 

 

กสท. 

รู้หรือไม่ – กสทช. ชุดแรก 
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4  กสทช. ก าหนดกรอบการท างานไว้อย่างไร  

ในวาระแรก กสทช. แบ่งการท างานเป็น 2 ด้านตามกฎหมาย โดยมี
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ท าหน้าที่ด้าน
กิจการวิทยุและโทรทัศน์   
โดยมี พันธกิจหลัก คือ 

1. จัดสรรทรัพยากรในการ
สื่อสารอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และ
ครอบคลุม ในทุกมิติ 

2. ก ากับดูแลมีประสิทธิภาพ
บนพื้นฐานการแข่งขันเสรีเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์สาธารณะและค านึงถึง
หลักสิทธิมนุษยชน 

3. คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับ
บริการที่มีคุณภาพ และไม่ถูกเอาเปรียบ 

4. ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชนที่หลากหลายและมีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมและรู้เท่าทัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน์ 
         กสทช. 

   
มุ่งเน้นให้เกิดการแข่งขัน 
      อย่างเสรีและเป็นธรรม 
           มีการบริหารและจัดสรรคลื่นความถี่ 
       ให้เกิดประโยชน์สงูสุด 
ต่อประเทศชาติและประชาชน 
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5  ประชาชนจะมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานของ กสทช. ได้อย่างไร 

การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการท างานของ กสทช. เป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่ง
ที่จะผลักดันให้ทรัพยากรสื่อสารเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งภาคประชาชน
อาจท าได้หลายรูปแบบ เช่น การร่วมแสดงความคิดเห็น การติดตามตรวจสอบ
ข้อมูลการท างานของ กสทช. ที่ถูกก าหนดไว้ว่าต้องเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ การร้องเรียนต่อ กสทช. หรือการเข้ามาเป็นเครือข่ายผู้บริโภคสื่อด้าน
วิทยุและโทรทัศน์ เป็นต้น 

กฎหมายก็มีข้อก าหนดให้ 
กสทช. ต้องจัดให้มีการรับฟังความ
คิด เห็นของผู้ มี ส่ วน ได้ เ สี ย  และ
ประชาชนทั่วไป เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการการตั ดสิ น ใจ  หรื อ
พิจารณาก่อนที่จะมีการออกระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การก ากับดูแลการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย 

ดังนั้น เมื่อ กสทช. มีการ
จัดท าร่างประกาศ ร่างหลักเกณฑ์ 
การจัดท าร่างกระบวนการต่างๆ ขึ้น 
และเปิดโอกาสให้พวกเราทุกคนเข้ามา
มีส่วนร่วม พวกเราก็สามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ด้วยช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย และสามารถ
ติดตามได้จากเว็ปไซต์ของส านักงาน กสทช. ที่ www.nbtc.go.th 

 
 
 
 



8 

6 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
คือใคร ท าหน้าที่อะไร 

กสทช. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งมาจากผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วน โดยเข้ามา
ช่วย กสทช. ด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ 

วิทยุ - โทรทัศน์ คณะอนุกรรมการฯ เปรียบเสมือน “คนกลาง” ที่เชื่อมโยง
ระหว่าง กสทช. กับผู้บริโภคสื่อ โดยมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาและให้ความเห็น
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภค
สื่อวิทยุ - โทรทัศน์ และจัดท าข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ
วิทยุ - โทรทัศน์ ต่อ กสท. 

 

พระราชบัญญตัิองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 
มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจาก    
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้ กสทช. 
มีหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมมิให้มีการด าเนินการใดๆ ในประการที่
น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ทั้งนี้ โดยให้ กสทช. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น
สองคณะ ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อันเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
โทรคมนาคมโดยให้มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนและปฏิบัติหน้าที่อื่น ทั้งนี้ ตามที่ กสทช. ก าหนด 
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7 ส านักงาน กสทช. ท าหน้าที่อะไร 

ส านักงาน กสทช. มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการ 
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของประธาน กสทช.  มีหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของ 
กสทช. และเป็นผู้ขับเคลื่อนและปฏิบัติงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นงานด้าน
งบประมาณ งานด้านบริหารงานทั่วไป งานด้านการรับเรื่องร้องเรียน งานด้านตรวจสอบ
และติดตามการใช้คลื่นความถี่ เป็นต้น 

 

8 เรามีสิทธิอะไร และ กสทช. จะส่งเสริม คุ้มครองเราอย่างไร 

เราทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสาร และย่อมได้รับการคุ้มครอง  
ในฐานะพลเมืองและฐานะผู้บริโภคสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ ซึ่ง กสทช. ได้ค านึงถึงประชาชน 
ในทุกมิติของการท างาน ทั้งการออกใบอนุญาตและก ากับดูแล โดยแบ่งได้เป็น ดังนี้ 

ด้านที่ 1 ความเข้มแข็งและรู้เท่าทัน มุ่งให้ประชาชนตระหนักและ
ตื่นตัวในสิทธิของตนในฐานะพลเมืองและผู้บริโภคสื่อที่มีความเข้มแข็ง รู้เท่าทัน 
และมีส่วนร่วม มีการรวมตัวกันในการเฝ้าระวัง เสนอแนะ และตรวจสอบสื่อวิทยุ
โทรทัศน์ (อ่านเพิ่มเติมได้ในบทที่ 7) 

ด้านที่ 2 กลไกรับเรื่องร้องเรียน มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงกลไกรับเรื่อง
ร้องเรียนได้อย่างสะดวก หลากหลายช่องทาง และกระบวนการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และโปร่งใส (อ่านเพิ่มเติมได้ในบทที่ 10) 

ด้านที่ 3 สิทธิในการเข้าถึงสื่อ   
(อ่านเพิ่มเติมได้ในบทที่ 3) มุ่งให้ประชาชน
ทุกกลุ่มมีสิทธิ เสรีภาพ และสามารถ
เข้าถึงสื่อที่เหมาะสม ด้วยกลไกการก ากับ
ดูแลและการส่งเสริม 
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บทที่ 2 
สื่อวิทยุ – โทรทัศน์มีความเป็นมาอย่างไร 

 

9  สื่อวิทย ุ- โทรทัศน์มีความเป็นมาอย่างไร 

วิทยุไทยพัฒนามาจากเมื่อเกิดวิทยุโทรเลข จนถึงการทดลองส่ง
กระจายเสียง และสถานีวิทยุกระจายเสียงได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรก
เมื่อปี พ.ศ. 2472 โดยใช้ชื่อว่า "สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท" (Radio Bangkok 
at Payathai) ตั้งอยู่ที่ “ทุ่งพญาไท” (ปัจจุบันคือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า) 
และได้มีการเปลี่ยนแปลงเร่ือยมาในหลายๆ ยุค 
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ส่วนโทรทัศน์ไทย ออกอากาศครั้งแรกในชื่อสถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวี
ช่อง 4 บางขุนพรหม เมื่อปี พ.ศ. 2498 ซึ่งในช่วงนั้น ยังเป็นขาว-ด า และมาเปลี่ยนแปลง
เป็นสี เมื่อปี พ.ศ. 2510 

 

 

 

 

 
 

10 เรารับโทรทัศน์ได้อย่างไรบ้าง 

 ยุคนี้เป็นยุคที่เทคโนโลยีมีความทันสมัย ท าให้เราสามารถเลือกที่จะรับ
สัญญาณโทรทัศน์ได้ด้วยสือ่กลางที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้เสาหนวดกุ้ง / 
ก้างปลา ที่สถานีโทรทัศน์ส่งคลื่นมาทางเสาภาคพื้นดิน หรือลากสายเคเบิล เพื่อ
รับชมเคเบิลทีวี ที่มีหลายช่องให้ชม หรือซื้อจานและกล่องเพื่อรับภาพและเสียง
ที่ส่งมาทางดาวเทียม ซึ่งแต่ละกล่องก็สามารถรับชมช่องรายการที่หลากหลาย 
หรือท้ายสุด หลายบ้านรับชมโทรทัศน์ผ่านสายอินเทอร์เน็ต ที่ยังไม่แพร่หลาย
มากนักในประเทศไทย 
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11 “ใช้คลื่นความถี่” และ “ไม่ใช้คลื่นความถี่” คืออะไร 

 จริง  ๆแล้ว กิจการวิทยุ - โทรทัศน์ ต่างก็มีส่วนที่ต้องใช้คลื่นความถี่ในการน า
ภาพ เสียง หรือข้อมูลส่งถึงเราทั้งสิ้น แต่กฎหมายระบุค าว่า “ไม่ใช่คลื่นความถี่” 
เพราะเห็นว่า วิทยุ - โทรทัศน์ บางประเภทนั้น ไม่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ 
หรือใช้คลื่นความถี่ที่ได้จัดสรรให้แล้วส าหรับกิจการโทรคมนาคม เช่น โทรทัศน์
ดาวเทียมที่ใช้คลื่นความถี่ของดาวเทียมที่ได้รับจัดสรรในทางโทรคมนาคมแล้ว 
หรือเคเบิลทีวีที่ใช้คลื่นความถี่ทางสาย เมื่อเดินสายก็สามารถส่งสัญญาณได้โดย 
ไม่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ ใหม่  หรือต่อไปจะมีโทรทัศน์ผ่าน
อินเทอร์เน็ต ก็ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ได้รับอนุญาตแล้วในทาง
โทรคมนาคมเช่นกัน 

 

12  ใครท าหน้าที่อะไรในโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมบ้าง 

 โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมีห่วงโซ่ธุรกิจ (Value Chain) ที่มีผู้เกี่ยวข้อง
อย่างน้อย 4 ประเภท ซึ่งหากเราเข้าใจถึงประเภทต่างๆ ก็จะท าให้เราเป็น
ผู้บริโภคที่รู้เท่าทันได้ 

1. บริการโครงข่าย (Network Provider)  ท าหน้าที่ส่งหรือถ่ายทอดราย 
การโทรทัศน์มาให้เรารับชม เช่น เคเบิลทีวี บริษัทขายกล่องและจานดาวเทียม เป็น
ต้น 

2. บริการสิ่งอ านวยความสะดวก (Infrastructure Provider) เช่น ให้เช่าพื้นที่ 
หรืออาคารเพื่อตั้งเสาส่ง เครื่องส่ง สายสัญญาณ ฯลฯ 

3. บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (Service Provider) ซึ่งก็คือ ผู้ผลิต
ช่องรายการโทรทัศน์ ที่เรารับชมกันนี่เอง ซึ่งก็แบ่งเป็นประเภทที่ต้องขอใช้
คลื่นความถีจ่าก กสทช. เช่น ฟรีทีวี วิทยุชุมชน วิทยุธุรกิจ เป็นต้น และประเภท
ที่ไม่ต้องขอใช้คลื่นความถี่ เช่น เคเบิลทีวี โทรทัศน์ดาวเทียม เป็นต้น 
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4. บริการแบบประยุกต์ (Application Provider) เป็นการให้บริการเสียง 

ข้อมูล สื่อประสม เช่น การเรียกชมทีวีย้อนหลังบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile TV) 
ทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต (IPTV) เป็นต้น 
 

13  โทรทัศน์แบบไม่ฟรีมีหรือไม ่

 โทรทัศน์มีทั้งแบบชมฟรีและเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเราในฐานะผู้บริโภคก็ต้อง  
รู้และเข้าใจในเรื่องการเก็บค่าสมาชิก  เพื่อให้สามารถเลือกรับบริการได้
อย่างเหมาะสมกับความต้องการ คือ 1) ฟรีทีวี คือ โทรทัศน์ที่ติดตั้งอุปกรณ์แล้ว
ก็สามารถรับชมได้ฟรี ไม่มีรายเดือน โดยอาจติดเสาหนวดกุ้ง / ก้างปลา ก็สามารถ
ชมช่อง 3, 5, 7, 9, 11 และ ไทยพีบีเอส ได้ฟรี หรือบางที เราซื้อจานดาวเทียม

และกล่องแบบขายขาด ก็รับชมช่อง

รายการทั้ งของไทยและเทศได้ฟรี
เช่นกัน และ 2) แบบบอกรับสมาชิก มี
ค่าใช้จ่าย ทั้งจ่ายแล้วจึงได้ดู หรือท า

สัญญาผูกพันจ่ายกันเป็นรายเดือน / รายปี หรือเป็นแบบสั่งซื้อเฉพาะช่องหรือ
เฉพาะรายการก็ม ี

 
 
 

รู้หรือไม่ – การอ่านสัญญา เงื่อนไข และวธิีการ
จ่ายเงินค่าบริการการรับชมโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิกจะช่วยให้เราเท่าทนัการให้บริการต่าง ๆ 
และไม่ถูกเอาเปรียบได ้
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16  ทีวี 6 ช่องที่เคยดู ยังอยู่หรือไม่ 

 ฟรีทีวีทั้ง 6 ช่อง ออกอากาศให้เรารับชมได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก
หรือเสียค่าบริการรายเดือน ซึ่งเป็นการใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดิน คลื่นเหล่านี้เดิม
เป็นของหน่วยงานรัฐทั้งหมด และยังคงจะให้บริการอย่างต่อเนื่องไปจนกว่า
แต่ละช่องจะหมดอายุสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ และสามารถรับชมในระบบ
ดิจิตอลด้วยเนื้อหาเดียวกันได้อีกด้วย 
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ข้อมูลข้างต้นสรุปเป็นตารางได้ดังต่อไปนี้ 

ประเภทสถาน ี เจ้าของคลื่นความถี่ ลักษณะการด าเนินงาน ระยะเวลา 
สถานีที่ด าเนินการโดยหน่วยงานรัฐ 

ช่อง 5 กองทัพบก 
กระทรวงกลาโหม 

มีโฆษณา และให้เช่าเวลา 
รายการ 

- 

ช่อง 9 บริษัท อสมท จ ากัด 
(มหาชน) 

มีโฆษณา และให้เช่าเวลา 
รายการ 

- 

ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ 
ส านักนายกรัฐมนตรี 

มีโฆษณาเชิงภาพลักษณ์ - 

ไทยพีบีเอส  - ได้รับใบอนุญาตบริการ
สาธารณะประเภทที่ 1 

- ด าเนินงานโดยองค์การ
กระจายเสียงและแพร่
ภ า พ ส า ธ า ร ณ ะ แ ห่ ง
ประเทศไทย 

- ได้รับเงินสนับสนุนตาม
กฎหมาย 

ถึงปี 
2558 

สถานีเชิงพาณิชย์ที่ด าเนินการโดยเอกชน 
ช่อง 3 บริษัท อสมท จ ากัด 

(มหาชน) 
- บริษัทบางกอกเอนเตอร์

เทนเม้นท์ จ ากัด ด าเนินงาน 
- มีโฆษณา และให้เช่าเวลา 

ถึงปี 
2563 

ช่อง 7 กองทัพบก 
กระทรวงกลาโหม 

- บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์
และวิทยุ จ ากัด ด าเนินงาน 

- มีโฆษณาและให้เช่าเวลา 

ถึงปี 
2566 

 

 



19 
 

17  เราต้องคิดถึงอะไรบ้างถ้าจะเลอืกชมโทรทัศน์ 

 ปัจจุบัน รูปแบบต่างๆ ซับซ้อนมากขึ้นด้วยเทคโนโลยี เช่น เราอาจดูช่อง
ไทยพีบีเอส ซึ่งโดยปกติเป็นฟรีทีวี ที่รับชมได้ด้วยเสาหนวดกุ้ง แต่วันนี้ ก็ดูผ่าน
กล่องที่ต่อกับสายเคเบิล หรือดาวเทียมได้  เป็นต้น 

การเลือกรับชมทีวีต้องดูที่ความต้องการ และข้อดี-ข้อด้อยของทีวีแต่ละ
ประเภท เพราะปัจจุบัน มีบริการให้เลือกมากมาย โดยอาจตั้งค าถามกับตัวเองว่า 
 1) ต้องการให้มีช่องรายการอะไรบ้าง ชอบดูละคร กีฬา สารคดี หรือ
รายการประเภทใด ก็เลือกรับบริการที่มีช่องรายการต่างๆ นั้น 
 2) ในพื้นที่มีบริการอะไรให้เลือกบ้าง เพราะในบ้างพื้นที่ก็มีข้อจ ากัดของ
สัญญาณภาคพื้นดิน ไม่สามารถ ใช้เสาหนวดกุ้ง/ก้างปลาได้คมชัด 

 3) เต็มใจจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้หรือไม่ และสะดวกจ่ายเงินแบบไหน 
เพราะบริการของเคเบิลทีวี หรือกล่องรับสัญญาณดาวเทียมบางราย ดูได้ฟรีไม่กี่ช่อง 
ถ้าจะดูเพิ่มก็เสียค่าใช้จ่าย 

 

18 “วิทยุคลื่นหลัก” คืออะไร 

 สถานีวิทยุคลื่นหลัก คือ สถานีวิทยุที่หน่วยงาน ของรัฐเป็นเจ้าของ เช่น 
กรมประชาสัมพันธ์ อสมท. กองทัพบก ฯลฯ ซึ่งในจ านวนทั้งหมด 525 สถานี   
มีระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) จ านวน 314 สถานี และ เอ.เอ็ม. (AM) จ านวน 211 สถานี ซึ่ง
มี ทั้ งที่ หน่ วยงานของรั ฐต่ าง  ๆ
ด าเนินการเอง หรือร่วมด าเนินการ
กับบริษัทเอกชน ไม่ว่า จะเป็นการ
ท าสัญญาสัมปทาน การร่วมผลิต
การแบ่งเวลาให้เช่า ฯลฯ ซึ่งก็มี
เนื้ อหารายการที่ หลากหลาย 
แ ล้ ว แ ต่ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ
กลุ่มเป้าหมายที่แต่ละหน่วยงาน
ก าหนด 

รู้หรือไม่ – วิทยุคลื่นหลัก เรียกอย่าง
เป็นทางการว่า วิทยุที่ประกอบกิจการ
อยู่ ก่ อนวันที่ พ ระราชบัญญัติ การ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มีผล
บังคับใช้ 

วิทยุกระจายเสียง  
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19 “วิทยุรายใหม่” คืออะไร 

 สถานีวิทยุที่เกิดขึ้นใหม่ เดิมเรียกรวมๆ ว่า “วิทยุชุมชน” แต่เนื่องจาก
ทุกสถานีไม่ได้ด าเนินการในลักษณะ “ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน” ตามแนวทาง
ของวิทยุชุมชน จึงเรียกใหม่ว่า “วิทยุรายใหม่” ซึ่ง มีการออกอากาศในระดับท้องถิ่น 
ส่งสัญญาณในระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM)  

 วิทยุรายใหม่ มีทั้งจัดตั้งและด าเนินการโดยหน่วยงาน องค์กร ชุมชน 
กลุ่มบุคคลในลักษณะต่างๆ กัน มีทั้งวิทยุของสถาบันการศึกษา วัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มดีเจ ร้านขายยา ฯลฯ ดังนั้น จึงมีการจัดรายการที่แตกต่าง
กันไปตามแต่วัตถุประสงค์ที่ก าหนด ทั้งที่มุ่งการบริการสาธารณะ และมุ่งท าธุรกิจ 
แต่ก็ยังมีวิทยุรายใหม่บางแห่งที่ยึดถือหลักการของวิทยุชุมชนอย่างเคร่งครัด 

 

 

 

 

 

รู้หรือไม่ – กสทช. ออกใบอนุญาตออกอากาศ ให้วิทยุรายใหม่
เนื่องจากยังไม่สามารถจัดสรรคลื่นความถี่ให้ได้ เพราะต้องรอให้
หน่วยงานรัฐคืนคลื่นความถี่ของวิทยุคลื่นหลักมาจัดสรรใหม่ 
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20 วิทยุจ านวนมากมายจะท าให้ไม่วุ่นวายได้อย่างไร 

 กสทช. ได้จัดระบบวิทยุรายใหม่โดยอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ
ก่อนที่จะมีการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ โดยแบ่งวิทยุรายใหม่เป็น 3 ประเภท
ตามที่กฎหมายก าหนด คือ บริการสาธารณะ บริการชุมชน และกิจการทางธุรกิจ 
ตามแต่วัตถุประสงค์
ของสถานี โดยมีเงื่อนไข
ให้ ด า เนิ นการอย่ า ง
ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น 
ไม่รบกวนคลื่นความถี่    
มีมาตรฐานในการจั ด
รายการ ไม่โฆษณา หรือ 
ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค 

 
 

21 ประชาชนจะได้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ได้อย่างไร 

กฎหมายก าหนดให้ กสทช.  จัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ และไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจในการประกอบกิจการบริการ
ชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของคลื่นความถี่ในแต่ละพื้นที่ ของการอนุญาต
ประกอบกิจการ 

หากเราจะใช้สิทธิดังกล่าว โดยประกอบกิจการบริการชุมชน หรือ วิทยุชุมชน 
ก็จะต้องเป็นบริการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นประโยชน์
ตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการ จะต้องเป็นสมาคม มูลนิธิ 
หรือนิติบุคคล ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ หรือกลุ่มคนในท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่า 
5 คน ซึ่งสมาชิกแต่ละคนสามารถแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ของการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนในด้านต่าง ๆ 
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22 สื่อวิทยุ – โทรทัศน์มีรายได้จากอะไรบ้าง 

เราลองมาดูว่า วิทยุ - โทรทัศน์ มีแหล่งรายได้จากที่ไหนบ้าง ซึ่งจะท าให้
เป็นภาพที่ชัดขึ้นของการก าหนดวัตถุประสงค์ ผังรายการ และการโฆษณาของ
สถานีวิทยุ – โทรทัศน์ แต่ละแห่ง ที่แตกต่างกันไป 

1. รายได้จากการให้เช่าช่วงเวลา ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หนึ่งของกิจการ
เกือบทุกประเภท 

2. รายได้จากค่าโฆษณา เป็นรายได้หลักของกิจการที่ไม่เก็บค่าสมาชิก 
(ฟรีทีวี / วิทยุ) ปัจจุบัน เราเห็นโฆษณาในกิจการบอกรับสมาชิกด้วย ซึ่งกฎหมาย
เปิดช่องให้ท าได้ แต่ระยะเวลาจะได้น้อยกว่าฟรีทีวี 

3. รายได้จากค่าสมาชิก เช่น เคเบิลทีวี ที่เก็บค่าบริการรายเดือนจากเรา
นั่นเอง 

4. รายได้จากการขายหรือให้เช่าอุปกรณ์รับสัญญาณ ซึ่งบางรายให้เช่า 
บางทีมีมัดจ า พอเลิกใช้บริการก็จ่ายคืน (ช้าบ้าง เร็วบ้าง ต้องร้องเรียนให้คืนมาบ้าง) 
หรือบางรายขายกล่องขาดก็มี 

5. รายได้จากการบริจาค หรือระดมทุนเป็นแหล่งรายได้หลักของ
วิทยุ - โทรทัศน์เพื่อชุมชน 

6. รายได้จากแหล่งอ่ืนๆ เช่น เงินงบประมาณของรัฐ เงินบ ารุงองค์กร 
เงินที่ได้จากทรัพย์สินขององค์กร ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีแหล่งรายได้มาจากการ
ท าการตลาดแบบตรง เป็นช่องขายสินค้า การโฆษณาแฝง และวิธีการอ่ืนๆ ด้วย 
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บทที่ 3 
สิทธิผู้บริโภคสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ 

 

23  ผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์คือใคร 

เราทุกคนเป็นผู้บริโภคสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ เมื่อฟังหรือชมรายการต่าง  ๆ    
จากวิทยุ - โทรทัศน์ หรือสมัครเป็นสมาชิกของสถานีวิทยุ - โทรทัศน์ที่มีการบอกรับ

สมาชิก หรือรับบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องที่แม้ว่าจะ
ไม่ได้เป็นผู้บริโภคสื่อวิทยุ - โทรทัศน์
โดยตรง แต่ก็ถือว่าผู้ที่ไม่ได้ฟังหรือชม
สื่อวิทยุ - โทรทัศน์ แต่ได้รับผลกระทบจาก
วิทยุ - โทรทัศน์ เป็นผู้มีส่วนได้สว่นเสียกับ
สื่อวิทยุ - โทรทัศน์เช่นกัน เช่น ไปออกรายการ 
เป็นต้น 
 

 

24  ผู้บริโภคมีสิทธิอะไรบ้าง 

ในแง่หนึ ่ง ผู ้บริโภคสื ่อย่อมมีสิทธิเช่นเดียวกับผู ้บริโภคสินค้าและ
บริการอ่ืนๆ เนื่องจาก “ผู้บริโภค” ในความหมายทั่วไปหมายถึงบุคคลทั่วไปที่อุปโภค - 
บริโภคสินค้า หรือเป็นผู้ใช้บริการของร้านค้า หรือสถานบริการ ซึ่งสิทธิของผู้บริโภค
ได้รับการรับรองในกฎหมาย ย่อมได้รับความคุ้มครอง ในการได้รับข้อมูล ที่เป็น
ความจริง และมีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย 
รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค 
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25  ผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์มีสิทธิอะไรบ้าง 

นอกจากจะมีสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว 
ผู้บริโภคสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ ยังมีสิทธิเฉพาะ 7 ข้อ ดังนี้ 

1. สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจ  
โดยข้อมูลนั้นต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ไม่ก่อให้เกิดความร าคาญต่อผู้บริโภค 

2. สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะเนื้อหา     
ที่ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ 

3. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองในการเข้าถึงสื่อที่ไม่เหมาะสม 
4. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองในข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาไว้ซึ่ง

ความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค 
5. สิทธิในความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อ 
6. สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารจัดการสื่อ 
7. สิทธิในการได้รับการเยียวยาความเสียหายเมื่อได้รับความเสียหาย 

 

รู้หรือไม่ - พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม  
 พ.ศ. 2541 มีหลักการส าคัญ เร่ืองคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค  
 5 ประการ คือ 

1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ถูกต้อง 
2. สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการ 
3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ 
4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา 
5. สิทธิที่จะได้รับการชดเชยความเสียหาย กรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ  

ข้อ 1 - 4 ข้างต้น 
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26  ประชาชนมีสิทธิในการสื่อสารเป็นสื่อเองหรือไม่ 

การที่ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น
หมายความว่า เราทุกคนเป็นคนไทยและมีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน  
ในการเข้าถึงหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ฉะนั้น การสนับสนุนให้ประชาชนสื่อสาร
และประกอบกิจการเอง เช่น วิทยุชุมชน ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ประชาชนจะได้รับ
สิทธิและเสรีภาพดังกล่าว  

ปัจจุบันมีวิทยุเกิดขึ้นใหม่จ านวนมาก แต่ประชาชนที่กลายมาเป็นผู้ประกอบ
กิจการวิทยุชุมชนหลายรายยังไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ ดังนั้น จึงอาจท าให้
เกิดการใช้คลื่นความถี่อย่างไม่เหมาะสม น าไปสู่ปัญหาคลื่นรบกวน หรือมีผู้ใช้
ชื่อวิทยุชุมชนน าเสนอเนื้อหาหรือโฆษณาที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค หรือปลุกปั่นยั่วยุ
ให้เกิดความรุนแรง ก็เป็นการไม่เหมาะสม เพราะสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสาร
ต้องไม่กระทบให้คนอ่ืนเดือดร้อนด้วย 

 

27  คนทุกคนควรเข้าถึงสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ได้ ใช่หรือไม่  

เราทุกคนในฐานะผู้รับสื่อวิทยุ - 
โทรทัศน์ ควรได้รับชมโทรทัศน์ ฟังวิทยุได้ 
โดยมีข้อจ ากัดที่น้อยที่สุด ไม่ว่าจะอยู่ใน
พื้นที่ใดของประเทศไทย ประกอบอาชีพ
อะไร มีรายได้เท่าไร มีเชื้อชาติ นับถือศาสนา 
หรือมีความสนใจในเร่ืองใด ก็ควรรับชม
โทรทัศน์ ฟังวิทยุ ที่มีความหลากหลาย 
ตรงกับความต้องการ ไม่โน้มเอียง หรือ
ชักจูงโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพราะเราเชื่อ
ว่าการได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทาง      
สื่อวิทยุ - โทรทัศน์ อย่างเข้าใจและรู้เท่าทัน จะช่วยให้เรามีความรู้และมีทักษะ
ในการด าเนินชีวิตที่ดีได้ หรือหากต้องการ ก็ควรจะสามารถเข้าถึงสื่อที่สร้าง
ความบันเทิงที่เหมาะสมได้ด้วย 
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28 คนพิการ คนอายุ และคนด้อยโอกาสมีสิทธิในการเข้าถึง รับรู้ และ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้วยหรือไม่ 

คนพิการ คนสูงอายุ และคนด้อยโอกาส ในสังคมไทยถูกละเลยและ  
กีดกันออกไปจากการเข้าถึงการรับรู้ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารมาเป็น
เวลานาน ซึ่งท าให้เกิดช่องว่างและความไม่เท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป 

สื่อวิทยุ - โทรทัศน์ที่ไม่มีบริการส าหรับคนที่มีข้อจ ากัดด้านการสื่อสาร 
เกิดขึ้นมากในกลุ่มคนพิการ เช่น คนตาบอดอ่านข้อความบนจอไม่ได้ ถ้าไม่พูดหรือ
อธิบายก็จะไม่เข้าใจ ไม่เห็นภาพ หรือกลุ่มคนหูหนวก ถูกละเลยเพราะเห็นแต่ภาพ 
ถ้าไม่มีบริการภาษามือ หรือค าบรรยายแทนเสียง ก็จะไม่เข้าใจว่า คนอ่านข่าวอ่านอะไร 
เพราะภาพอย่างเดียวไม่ได้บอกเรื่องราวได้ทั้งหมด ละครเดินเรื่องยังไงเพราะมีแต่
บทพูด 

ดังนั้น จึงต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เช่น 
การจัดท าค าบรรยายแทนเสียงหรือการมีจอล่ามภาษามือส าหรับคนหูหนวก 
การมีเสียงบรรยายภาพ
ส าหรับคนตาบอด เป็นต้น 
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29  การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ ท าได้อย่างไรบ้าง 

เราที่เป็นทั้งประชาชนและผู้บริโภคสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ ควรได้รับการคุ้มครอง 
ไม่ให้ถูกละเลยสิทธิ คือ ไม่สามารถเข้าถึงสื่อได้ และไม่ให้ถูกละเมิดโดยสื่อ
วิทยุ - โทรทัศน์ เช่น โฆษณาหลอกลวง ท าสัญญาแล้วไม่เป็นไปตามสัญญา ฯลฯ 
โดยหน่วยงานก ากับดูแลอย่าง กสทช. จะต้องสร้างหลักเกณฑ์ในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพ   
และจัดให้มีช่องทางการองเรียนที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็วและเป็นธรรม 
เพื่อให้ผู้บริโภคฯ อย่างเราๆ เกิดความเชื่อมั่นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไข
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ส่วนสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ ก็ต้องมีความรับผิดชอบ
ในการไม่ละเมิดหรือละเลยสิทธิของเรา และเราเอง ก็มีหน้าที่ในการรู้ เข้าใจ และ 
ปกป้องสิทธิของตน 
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บทที่ 4 
เครือข่ายผูบ้ริโภคสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ 

 

30  ท าไมต้องมีเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ 

สื่อวิทยุ – โทรทัศน์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลสูงที่สามารถส่งผลกระทบทางด้าน
พฤติกรรม ความคิด การใช้ชีวิต ของผู้คนในสังคม ทั้งทางบวกและทางลบ 
สื่อสามารถ สร้าง “ฮีโร”่ หรือท าลายชีวิตของคนบางคนชั่วข้ามคืน หรือก่อให้เกิด
ความแตกแยกทางสังคมและการเมืองหากสื่อไม่เสนอความจริง และหากผู้บริโภค
สื่อไม่มีพลังพอที่จะกดดันให้สื่อของตนเองทั้งระดับชุมชนและภูมิภาคให้มี
ความเป็นสื่อมืออาชีพ ที่เสนอเนื้อหาด้วยความเป็นจริง มีคุณภาพ ปราศจากอคติ 
และไม่หลอกลวงผู้บริโภคเพื่อแลกกับผลประโยชน์ทางธุรกิจ  

ในประเทศที่พัฒนาแล้ว พลังผู้บริโภคสื่อสามารถควบคุมก ากับดูแลสื่อ  
ของตนเองให้มีคุณภาพได้ และผลักดันนักการเมืองให้สร้างกลไกก ากับดูแลสื่อ  
อย่างได้ผล การลงโทษทางสังคมต่อผู้ประกอบการสื่อบางครั้งรุนแรงและศักดิ์สิทธิ์
กว่าการลงโทษทางกฎหมาย  

ดังนั้น การรวมตัวกันของผู้บริโภคสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้น
ของการก ากับดูแลสื่อที่มีพลังมหาศาล การสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ 
จึงเป็นช่องทางที่จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วม มีการติดต่อสื่อสารและการสนับสนุน  
ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อไม่ให้ถูกละเมิดหรือถูกเอาเปรียบจาก      
การประกอบการ และสามารถน าไปสู่การมีส่วนร่วมกับ กสทช. ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การเฝ้าระวังปัญหา การสร้างศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อให้แก่ประชาชน รวมทั้ง  
การเสนอแนวนโยบายและกลไกการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 
ที่จะเชื่อมต่อ ไปยัง กสทช. และผู้ประกอบการสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ที่ได้รับใบอนุญาต
ทุกประเภท  
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31 ปัจจัยที่ท าให้เครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ประสบความส าเร็จ
ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

เครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ จะไม่สามารถประสบความส าเร็จ
ได้หากขาดปัจจัยส าคัญต่าง ๆ ดังนี้ 

1. สมาชิกต้องมีใจเป็นหนึ่งเดียว มีความสามัคคีในกลุ่ม 
2. สมาชิกมีขวัญ ก าลังใจ และเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผล 
3. สมาชิกมีความเสียสละทั้งกาย สติปัญญา ทรัพยากร โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว   
4. มีระบบการจัดการ และการวางแผนที่ดี 
5. มีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ 
6. มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  
7. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
8. มีกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
9. การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย 
10. มีการสื่อสารและการเรียนรู้ที่ดีร่วมกัน 
11. สามารถรักษาสมาชิกเครือข่ายเดิม และขยายสมาชิกเครือข่ายใหม่ 
 เราจะไปถึงจุดมุ่งหมายส าคัญของการเป็นเครือข่ายฯ ได้หรือไม่นั้น 

ขึ้นอยู่กบัความมุ่งมั่นของทุกคน 
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32  การรวมตัวเป็นเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ - โทรทัศน์มีประโยชน์อะไรบ้าง 

 การรวมตัวเป็นเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ เหมือนเป็นชุมชน 
ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการคุ้มครองตนเองในฐานะผู้บริโภคสื่อวิทยุ - 
โทรทัศน์ อย่างเป็นระบบ ซึ่งมีประโยชน์ดังนี้ 

1. สามารถขอทุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ 

2. เป็นตัวแทนของผู้บริโภคสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ ในการเสนอแนะ
เกี่ยวกับกฎหมาย นโยบายในการก ากับดูแลสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ หรือมีส่วนร่วม
ในการเสนอความเห็น 

3. มีสิทธิในการใช้คลื่นความถี่ตามที่กฎหมายบัญญัติให้มีการจัดสรร 
คลื่นความถี่ส าหรับภาคประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ 

4. เป็นหน่วยหรือมีบทบาทในการรับเรื่องร้องเรียน ที่จะเชื่อมโยงกับ
กลไกของ กสทช. 

 ดังนั้น การรวมตัวกันของผู้บริโภคสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ไทยจะเป็นจุดเริ่มต้น
ของการก ากับ "ทางสังคม"  

 

33  กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะมีหน้าที่อย่างไร 

 กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็นกองทุนที่กฎหมายก าหนดให้
จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่ง ดังนี้ 

1. ด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมชุมชนและ
สนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและ
พัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 
รวมทั้งความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่ 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
หรือผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

3. สนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 

 

34  เครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ แสดงพลังได้อย่างไรบ้าง 

 การแสดงพลังของผู้บริโภคสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ เป็นกระบวนการทางสังคม
ประการหนึ่ง ที่สามารถแสดงออกได้ ดังนี้ 

1. การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การมีเวที
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ระหว่างผู้บริโภคกับสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ 

2. การโต้กลับและต่อรองกับสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ เพื่อปกป้อง คุ้มครอง
ตนเอง ให้เกิดความเป็นธรรม ไม่ถูกเอาเปรียบ ละเมิด หรือละเลย ไม่ว่าจะเป็น
การส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะ ตลอดจนร้องเรียน ไปที่สื่อโดยตรง หรือ
หน่วยงานก ากับดูแลอย่าง กสทช. 

3. การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการก ากับ
ดูแลต่างๆ เช่น การแสดงความเห็นต่อร่างประกาศ หรือมีส่วนร่วมในเวทีที่เปิดให้
ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการจัดท าข้อเสนอต่อนโยบายต่างๆ 
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บทที่ 5 
การเอาเปรียบผู้บริโภค 

 

35  อะไรบ้าง ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 

ขณะที่เรานั่งดูทีวี หรือฟังวิทยุ รู้หรือไม่ว่าอาจก าลังถูกเอาเปรียบจาก 
ผู้ประกอบกิจการโดยไม่รู้ตัว เพื่อการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ กสทช.   
จึงได้ออก ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 โดยก าหนดว่าการกระท าในลักษณะ
ใดบ้างที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษตามกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

  รู้หรือไม่ - หากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้น 
ผิดกฎหมายที่อยู่ในอ านาจหน้าที่
ของ อย. แล้ว ผู้ประกอบการที่
ออกอากาศโฆษณานั้นยังต้องมี
ความผิดตามกฎหมาย กสทช. ด้วย 

 

36 ผลิตภัณฑ์สุขภาพโฆษณาได้หรือไม่ อย่างไร 

 เรามักได้ยินได้เห็นข้อความโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามวิทยุ - โทรทัศน์  
ที่มีการโอ้อวดสรรพคุณ เกินจริง เช่น “รักษาได้ทุกโรค” “สารสกัดจากสมุนไพร เห็นผล
ภายใน 7 วัน” “หน้าตึง อกฟู รูฟิต” 
หลายคนหลงเชื่อซื้อมาใช้เสียทั้งเงิน
เสียทั้งสุขภาพ 

 การโฆษณาผลิตภัณฑ์
เหล่านี้ บางครั้งไม่มีการขออนุญาต
จากทาง อย. หรืออาจขออนุญาต
ผลิตภัณฑ์แต่มีการโฆษณาไม่ตรง
กับที่ได้ขออนุญาตไว้ เช่น ขออนุญาตผลิตภัณฑ์เป็นอาหาร แต่น ามาโฆษณาว่าเป็น
ยารักษาโรค รวมถึงมีการอ้างว่าสินค้าผ่านการรับรองจาก อย. แล้ว ท าให้ผู้บริโภค ที่ไม่
รู้เกิดความเข้าใจผิด 

 

37 โฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายส่งผลอย่างไร 

การโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณของยาที่เกินจริง เช่น ความสามารถในการบ าบัด 
รักษาได้ทุกโรค ส่งผลต่อสุขภาพที่ดี ทั้งที่ไม่มีการรับรองใดๆ จากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีเพียงการน าเสนอสรรพคุณเหล่านั้นด้วยสื่อ
โฆษณาผ่านเคเบิลทีวี ช่องรายการทางดาวเทียม หรือวิทยุบางแห่ง ส่งผลให้
ประชาชนจ านวนไม่น้อยหลงเชื่อ และสูญเสียเงินเป็นจ านวนมากแล้วเพื่อซื้อยา
เหล่านั้น เพราะมีความหวังว่าจะท าให้สุขภาพของตนดีขึ้นได้จริงอย่างที่กล่าวไว้  
แต่ผลที่ได้รับกลับกลายเป็นปัญหาสุขภาพที่รุนแรงมากขึ้น อาจถึงระดับ ที่       
ไม่สามารถเยียวยาได้ ดังที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยครั้ง 

 
 
 
 

รู้หรือไม่ - ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ระบุว่า สื่อที่มี
การโฆษณายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร ฯลฯ และได้รับ
การร้องเรียนจ านวนมากเรียงตามล าดับความถี่ ได้แก่      
1. นิตยสาร 2. เคเบิลทีว ี3. โทรทัศน์ดาวเทียม 4. เว็บไซต์    
5. หนังสือพิมพ ์6. วิทยุหลัก และ 7. วิทยุชุมชน 
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38 ตัวอย่างข้อความที่สันนิษฐานได้ว่าไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาตโฆษณา
และเข้าข้อห้ามในการโฆษณายา มีอะไรบ้าง 

- เพลงโฆษณาเป็นสรรพคุณยา 
- เสียงหรือภาพแสดงที่ถึงความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย 
- โฆษณาโอ้อวดว่ารักษา / ป้องกันได้อย่างศักดิ์สิทธิ์ / หายขาด เช่น 

ยอดเยี่ยม หายแน่ วิเศษยิ่ง ปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียง 
- โฆษณาสรรพคุณยาอันตราย / ยาควบคุมพิเศษ เช่น รักษาไทรอยด์ 

ลดน้ าตาลในเลือด เป็นยารักษาสิว / ฝ้า ยากินแก้ปวดท้องน้อยเนื่องจากการอักเสบ
ของท่อปัสสาวะ ยากินแก้ปวดข้อ ข้อเสื่อม 

- โฆษณาแสดงสรรพคุณยาเป็นเท็จ / เกินจริง เช่น แก้อาการหลงลืม 
รักษาโรคเอดส์ ละลายไขมัน / ลดไขมัน / ลดน้ าตาลในเลือดในการโฆษณายาระบาย 
เสริมสมรรถภาพทางเพศในการโฆษณายาบ ารุงร่างกาย 

- โฆษณาว่าสามารถบรรเทา / บ าบัด / รักษา / ป้องกันโรค / อาการ
โรค ที่ห้ามโฆษณาต่อประชาชนทั่วไปดังนี้ มะเร็ง อัมพาต วัณโรค โรคเรื้อน โรค / 
อาการของโรคสมอง หัวใจ ปอด ตับ ม้าม ไต 

- โฆษณาว่าเป็นยาบ ารุงกาม / เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ เป็นยาขับ
ประจ าเดือน ยาคุมก าเนิด 

- รับรองยาว่า ใช้แล้ว หายปวดหลังเลย / มีการระบุชื่อผู้ใช้ยา 
- โฆษณาโดยการชิงโชค / แจกแถม / ส่งฉลากยาแลกรางวัล 
- โฆษณาชักชวนให้ใช้ยาเกินจ าเป็น / ใช้ประจ า / ซื้อเป็นของฝาก 

เช่น กินทุกวันช่วยระบาย ละลายไขมัน / ยานี้จะเป็นของฝากส าหรับคุณแม่ 
- โฆษณาโดยแสดงข้อเท็จจริงที่ผิดกฎหมาย เช่น ซื้อยาจากร้านกาแฟ 

มีโจรปล้นธนาคาร 
- การโฆษณาที่ขัดต่อธรรมเนียมประเพณีไทย / ไม่สุภาพ 
(ข้อมูลจากเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 
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39 รู้ได้อย่างไรว่า โฆษณาอาหารและยาผิดกฎหมายหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ คืออะไร 
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41  เราควรต้องระวังอะไรเมื่อได้ดู ได้ฟังโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

42  มีข้อสงสัยหรือต้องการร้องเรียนโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ต้องท าอย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อความท่ีเป็นเท็จเกิน
จริง 
 
ข้อความท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

ข้อความท่ีสนับสนุนการท าผิดกฎหมายท้ังโดยตรงและโดยอ้อม 

ข้อความท่ีก่อให้เกิดความแตกแยก 

   
 

 
   

 

  

 

  

  
       

 

หรือหากเป็นโฆษณาทางส่ือวทิยุ – โทรทัศน์ ร้องเรียน ส านักงาน กสทช.  
1200 

ส านักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)   สายด่วน 1556 

หรือร้องเรียนในพืน้ท่ีได้ท่ี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 
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43  โฆษณา คืออะไร 

โฆษณาเป็นเครื่องมือส าคัญของสังคมบริโภค เพื่อการขายสินค้าและ
บริการ การโฆษณา คือ การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การบริโภค โดยอาศัยช่องทางสื่อต่างๆ ซึ่งยิ่งธุรกิจการค้าเติบโตมากเท่าไร  
การแข่งขันเพื่อขายสินค้าและบริการยิ่งรุนแรง สื่อวิทยุ - โทรทัศน์ขยายตัวมากขึ้น 
โฆษณาก็ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ท าให้โฆษณามาเป็นส่วนหนึ่ง   
ของชีวิตประจ าวันของคนในสังคม แม้โฆษณาจะสั้นเพียงเสี้ยวนาทีแต่การที่
โฆษณามาได้บอ่ย มาได้ถี่ มาได้ทุกที่ มาทุกชั่วโมง จนคนรู้สึกเคยชนิ จึงมีคนกล่าววา่ 
โฆษณาสร้างวัฒนธรรมในสังคมโดยไม่รู้ตัว 

โดยทั่วไป โฆษณาจะบอกข้อเท็จจริงบางด้านเกี่ยวกับข้อดีของสินค้า 
โดยมักจะไม่บอกข้อจ ากัดหรือข้อเสีย และผู้ผลิตโฆษณาจะปรุงแต่งเพื่อเร้า
อารมณ์ความรู้สึกของเราให้ต้องการซื้อ หรือให้รู้สึกว่าสินค้านั้นมีความหมาย  
ต่อเรา โฆษณาจะท าให้เชื่อว่า “ไม่ใช่สินค้านั้นไม่ดี แต่เป็นเพราะชีวิตเราไม่ดีพอ
จนกว่าจะบริโภคสินค้านั้นๆ” 

   

44  เทคนิคและวิธีการโฆษณามีอะไรบ้าง 

 ปัจจุบันเราไม่ได้เห็นโฆษณาที่มาเป็นสปอต (Spot) อย่างเดียวแล้ว 
เพราะผู้ผลิตโฆษณา ผู้ผลิตสินค้าและบริการมีการสร้างสรรค์งานโฆษณาสูงมาก 
ทั้งรูปแบบ วิธีการ และเนื้อหา 

โฆษณาบางชิ้นมีเนื ้อหาเชื่อมโยงเกี่ยวกับเพศและครอบครัว เช่น  
การรักษาความสัมพันธ์ของสามี-ภรรยา หรือใช้การขายผลิตภัณฑ์ที่พ่วงเรื่องของ
ความเชื่อเข้าไปด้วยเพื่อให้ผู้บริโภคมีความไว้ใจในตัวสินค้าเพิ่มมากขึ้น เช่น 
การใบ้หวย ดูดวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ ซึ่งเราก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าช่วยได้จริงหรือไม่ 

นอกจากนี้ ผู้ขายผลิตภัณฑ์หลายรายนิยมเปิดสถานีวิทยุ  เคเบิลทีวี 
โทรทัศน์ดาวเทียม หรือแม้แต่ช่องของตนเอง เพื่อที่จะได้ออกอากาศขายสินค้า
ของตนเองตลอดเวลา ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการโฆษณา โดยการขายผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ได้ใช้บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น เภสัชกรและนักแสดงมาให้ข้อมูล     
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และกล่าวอ้างสรรพคุณท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือ สัมภาษณ์ผู้ที่เคยใช้แล้ว
ได้ผล ก็คงต้องพิจารณาและเข้าใจว่า ดาราใช้จริงหรือไม่ หรือว่าขาว สวย หมวย   
อยู่แล้ว โดยไม่ต้องใช้ หรือจ้างใครมาบอกว่าใช้แล้วได้ผลหรือไม่ 

โฆษณาบางชิ้นอาจไม่ได้เสนอขายสินค้าตรงๆ แต่ขายภาพลักษณ์และ
ความหมายสนิค้าแก่เราล่วงหน้าก่อน ท าให้เราอยากบริโภคโดยไม่รู้ตัว ซึ่งนักโฆษณา
มองว่า ไม่ใช่การหลอกลวง แต่เป็นการบอกความจริงเพียงครึ่งเดียว ซึ่งท าให้   
มีเส้นแบ่งที่บางมากระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องแต่งที่เกินจริง และมีวิธีการที่ซับซ้อน
ซ่อนเงื่อน 
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45  โฆษณาที่เอาเปรียบละเมิดสิทธิผู้บริโภคอย่างไรได้บ้าง 

โฆษณาบางชิ้นอาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อน และมีจ านวนไม่น้อย
เข้าข่ายหลอกลวงเอาเปรียบผู้บริโภค เช่น ใช้ข้อความที่เป็นเท็จหรือโอ้อวด
สรรพคุณเกินจริง ท าให้เราเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 

ผลกระทบที่เกิดจากโฆษณาที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคมีมากมายหลายระดับ 
ตั้งแต่ความเจ็บใจที่โดนโฆษณาหลอกให้ซื้อสินค้าไปจนถึงได้รับผลกระทบรุนแรง
ต่อสุขภาพ ชีวิตหรือทรัพย์สิน เช่น โฆษณาผลิตภัณฑ์เก่ียวกับสุขภาพ อาหาร ยา 
ที่ผิดกฎหมายแต่ยังมีการโฆษณาผ่านรายการวิทยุโทรทัศน์ต่างๆ เป็นต้น เหล่านี้
ท าให้โฆษณายิ่งเป็นเรื่องที่ต้องคุ้มครองตนเอง ช่วยกันเฝ้าระวัง ร้องเรียนไปยัง
หน่วยงานต่างๆ และร่วมหาทางแก้ไขโดยเร่งด่วน   
 

46  รู้ได้อย่างไรว่ามีการหลอกลวงหรือท าให้เข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับ
บริการหรือสินค้า 

 การโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ที่จูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือ
สินค้า ก็เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ถ้าหากว่าการโฆษณานั้นเป็นการหลอกลวง 
ท าให้เราเข้าใจผิด หรือ มีการอ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลที่    
ไม่จริง หรือเกินความจริง เช่น “ยา XXX สุดยอดผลิตภัณฑ์ มีความปลอดภัย
สูงสุดด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรเกรด A” แต่ไม่ได้บอกว่าจะมีผลข้างเคียง 
หรือ “ครีมทาหน้าขาว XXX ผู้หญิงร้อยทั้งร้อยเลือกใช้ วันละ 1 เม็ด เห็นผล ผิวสวย 
หน้าใสได้ง่ายๆ ภายใน 3 วัน” ซึ่งอ้างสถิติร้อยทั้งร้อย แต่อาจไม่ได้บอกว่า 
ทดลองกี่คน ด้วยวิธีการใด 
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47 การแฝงสินค้าหรือบริการในรายการคืออะไร 

การแฝงสินค้าหรือบริการในรายการ หรืออาจเรียกว่า โฆษณาแฝง 
หมายถึง การปรากฏของผลิตภัณฑ์ หรือตราของสินค้าและบริการ เข้าไปในส่วนที่
เป็นเนื้อหารายการ ไม่ว่าจะเป็นรายการข่าว ละคร สารคดี เพลง เกมโชว์ เรียลลิตี้ ฯลฯ 
ซึ่งอาจเป็นความตั้งใจของผู้ผลิตรายการและเจ้าของสินค้า โดยอยู่ในรูปแบบได้ทั้งการ
ตกลงเพื่อส่งเสริมการขาย หรือการจ่ายเงิน ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ เพื่อผลทาง
ธุรกิจ ทั้งนี้ โฆษณาแฝง จึงเป็นวิธีการหนึ่งในการส่งข้อมูล  สู่ผู้บริโภคผ่านสื่อต่าง  ๆ
อย่างแนบเนียน เป้าหมายต่ าสุดคือให้ผู้บริโภค “มองเห็นสินค้า” ทั้งนี้ โฆษณาแฝงเกิด
จากค่าใช้จ่ายในการโฆษณา (ตรง) สูง มีการผูกขาดเวลาโฆษณา ไปหมดแล้ว ดังนั้น 
ผู้ผลิตรายการจึงใช้ โฆษณาแฝงเป็นการเพิ่มอ านาจในการต่อรองกับเจ้าของสินค้า 
และเพิ่มรายได้ให้กับตนเองหรือสถานี ซึ่งเม็ดเงินจากโฆษณาแฝงส่วนใหญ่ไม่
ถูกตรวจสอบโฆษณาแฝงแตกต่างจาก โฆษณา ที่การโฆษณา (ตรง) ขายสินค้า หรือ
บริการกันอย่างโจ่งแจ้ง ผู้บริโภคมักจะรู้ตัว และหลีกเลี่ยงที่จะรับชม รับฟังได้ 
และบางครั้ง เราอาจไม่ได้รับรู้ถึงเจตนาดังกล่าวของการเห็นหรือได้ยินเกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการที่แฝงไว้ในเนื้อหารายการได้ จึงหมายความว่า ความไม่รู้ท า    
ให้เรา  ไม่ทันระวังตัว  

 

48  รูปแบบของการแฝงสินค้าหรือบริการในรายการมีอะไรบ้าง 

นอกจาก การโฆษณาแล้ว การท าให้เรารู้จักและจดจ าสินค้าหรือ
บริการยังมีอีกหลายรูปแบบ เช่น 

1. แฝงการสนับสนุน (Sponsorship) เป็นภาพและเสียง ต้นและท้าย
รายการ หรือก่อนและหลังช่วงโฆษณา เช่น “สนับสนุนโดย....” 

2. แฝงสินค้าหรือบริการในรายการ มีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการ
วางสินค้า ใส่กราฟฟิก หรือพูดถึง (Product Placement) หรือการให้สินค้า
หรือบริการมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลในรายการ เช่น ตัวละครหยิบหรือจับ หรือ
การเปิดป้ายที่มีโลโก้สินค้า (Product Movement)  
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หรือการให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆ หรือไปผูกโยงกับบทต่างๆ เช่น  เขียน 
บทให้ตัวละครใช้ผลิตภัณฑ์ (Product Experience) 

3. แฝงในเนื้อหา เช่นแฝง ในบทสนทนา / ใส่ในโครงเรื่อง / แฝงในระดับแก่น
ของเร่ืองหรือรายการ (Advertorial / Infomercial) 
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49 ประเทศต่างๆ ดูแลโฆษณาและการแฝงสินค้าหรือบริการหรือไม่ 

การก ากับดูแลการแฝงสินค้าหรือบริการมีอยู่ 2 แนวทางที่แตกต่างกัน 
หลายประเทศไม่อนุญาตให้มีการแฝงโฆษณาแฝง เพราะถือว่าไม่ตรงไปตรงมากับ
ผู้บริโภค เพราะเจือสินค้าและบริการลงไปในเนื้อหา ท าให้คนขาดการระวัง แต่ก็
ยังมีข้อยกเว้น    ในรายการบางประเภท เช่น การฉายภาพยนตร์ซ้ าทางโทรทัศน์ 
หรือรายการถ่ายทอดสดกีฬา แต่ไปมุ่งเน้นก ากับ (ห้าม) ในรายการเด็ก เป็นต้น  
โดยยึดหลักการพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ 

1. ความโปร่งใส เพื่อป้องกันการคอรัปชั่นในวงการโฆษณาและ
สื่อมวลชน เพราะเป็นการจ่ายตรงถึงตัวผู้ผลิต มีเงินนอกระบบภาษี 

2. การแยกเนื้อหากับโฆษณา เพื่อปกป้องผู้ชมและคุ้มครองผู้บริโภค 
ที่มีความแตกต่างกันในการรับรู้เท่าทันสื่อ 

3. ความเป็นอิสระของบรรณาธิการ เพื่อที่จะแน่ใจว่าเนื้อหารายการ
ไม่ได้ถูกบิดเบือนดัดแปลงไปเพราะผลประโยชน์ทางการค้า 

อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศเน้นหลักสิทธิเสรีภาพ จึงเปิดให้ผู้ที่จะท า
กิจกรรมการตลาดชนิดนี้ ต้องบอกเตือนผู้บริโภคให้รู้ตัว และพยายามก ากับ
การค้าที่เป็นการเอาเปรียบ หลอกลวง ซึ่งการเอาสินค้าไปวางหรือแขวนโลโก้  
ไว้ให้เห็น ไม่น่าจะเข้าข่ายหลอกลวงอะไร 
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50  สัญญาต้องเป็นสัญญาใช่หรือไม่ 
การเลือกใช้บริการของสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ บางประเภทต้องมีการท า

สัญญา เช่น เลือกที่จะเป็นสมาชิกเคเบิลทีวี เราจะต้องท าสัญญากับบริษัทฯ 
ทั้งนี้ ผู้บริโภคอย่างเราควรอ่านข้อความในสัญญา รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ โดยหาก
เห็นว่าสัญญา ที่ท าไปนั้น มีความไม่เป็นธรรม เช่น ไม่รับผิดชอบใดๆ ในสัญญา 
หรือว่าไม่ท าตามสัญญาที่ท าไว้ 
หรือมีเงื่อนไขในการให้บริการแต่
ก็ไม่ท าตามเงื่อนไข รวมไปถึงการ
ระงับหรือหยุดการให้บริการโดย
ไม่ แจ้ ง ใ ห้ เ ร าทราบ เป็ นกา ร
ล่วงหน้า ถ้าเห็นว่าไม่มีเหตุผลอัน
สมควร ก็สามารถร้องเรียนมายัง 
ส านักงาน กสทช. ได้ เพราะถือ
ว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 

รู้หรือไม ่ - การพิจารณามีค าสั่งของ 
กสทช. มีกระบวนการขั้นตอน เช่น 
ต้องมีการสืบค้นข้อเท็จจริง ทั้งจากผู้
ร้ อ ง เ รี ยนและผู้ ถู กร้ อ ง  รวมถึ ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย จึงอาจมี
ระยะเวลาในการพิจารณาก่อนการมี
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51 การเอาเปรียบผู้บริโภคลักษณะอื่นๆ เร่ืองการรับบริการมีอะไรอีกบ้าง 

 หากเราต้องรับเลือกใช้บริการที่กฎหมายบอกว่า ใช้อ านาจทาง
การตลาดเพื่อบังคับให้ต้องเลือกใช้บริการของตนอย่างไม่เป็นธรรม กีดกัน หรือ
ต้องท าให้เรามีภาระมากข้ึน หรือต้องจ่ายเงินเพิ่มข้ึน เพื่อให้เราเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพได้ตามปกติ รวมทั้ง หากผู้ประกอบการหลายรายรวมตัวกันก าหนด
เงื่อนไขในการเข้าถึงบริการที่บังคับให้เราต้องเลือกใช้บริการที่อาจเป็นการสร้าง
ภาระเกินควร เหล่านี้ ก็ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 
 นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่ถือว่าเป็นเรื่องที่เราอาจไม่คาดคิดมาก่อน  
ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
หรือบ่อยครั้งที่เป็นผลให้ชมรายการอย่างไม่ต่อเนื่อง หรือการมีข้อความหรือข้อมูล
ที่รกหน้าจอ รบกวนการรับชมรายการโดยไม่สมเหตุสมผล หรือการต้องปรับ
ระดับเสียงเพิ่มๆ ลดๆ เพราะโฆษณามีเสียงดังกว่าปกติอย่างฟังได้ชัด หรือมี 
การเชิญชวน ให้ส่งข้อความหรือเน้นย้ าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซ้ าๆ โดยไม่มีเหตุผล
อันควร ซึ่งการบังคับให้เราต้องรับสื่อเหล่านี้ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคด้วย
เช่นกัน 
 

52 ถ้าพบเห็นการเอาเปรียบผู้บริโภคควรท าอย่างไร 

 กสทช. มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการด าเนินการระงับการกระท า
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ดังนั้น ถ้าพบเห็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคตามเรื่องน่ารู้ของบทนี้ ก็สามารถร้องเรียนมายัง ส านักงาน กสทช.  
ตามช่องทางต่างๆ เช่น สายด่วนโทรฟรี 1200 เพื่อให้ กสทช. พิจารณา และ 
เมื่อเห็นว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคแล้ว ก็สามารถสั่งระงับการกระท า 
ดงักล่าวได้ ซึ่งหากสื่อกระจายเสียง - โทรทัศน์ ไม่ปฏิบัติตาม ก็สามารถปรับสูงสุด
ได้ถึง 5 ล้านบาทเลยทีเดียว และถ้ายังไม่หยุดการเอาเปรียบอีก ก็ปรับได้อีกวันละ
ไม่เกิน 1 แสนบาทอีกด้วย 
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บทที่ 6 
การรู้เท่าทันสื่อ 

 

53  “รู้เท่าทันสื่อ” คืออะไร 

“รู้เท่าทันสื่อ” คือ ทักษะ หรือความสามารถ ในการ “เข้าถึง” “เข้าใจ” 
และ “เข้าร่วม” กับสื่ออย่างรู้ตัวและตื่นตัว 

- เข้าถึง  เป็นความรู้ ความเข้าใจในสิทธิของตนที่จะได้รับสื่อ         
ที่แตกต่าง หลากหลายช่องทาง 
- เข้าใจ  อธิบายขยายความได้ว่า 

 สามารถตีความวิเคราะห์เนื้อหา แหล่งที่มาของสื่อและสาร 
รวมถึงแยกแยะถึงค่านิยมและความเชื่อที่มากับสื่อและสาร 

 สามารถประเมินคุณค่าของสื่อและสาร เข้าใจถึงประโยชน์ 
โทษ กฎหมายและจริยธรรม   

 สามารถน าสารที่ส่งมากับสื่อเพื่อใช้ประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง
และสังคม 

- เข้าร่วม คือ การพัฒนาระดับความสัมพันธ์ของเรากับสื่อ ไม่ใช่แค่
บ่น แต่สามารถแสดงความคิดเห็น จะชมจะติ หรือหากพบว่าผิด
กฎหมาย ก็สามารถร้องเรียน สร้างกระแสสังคม หรือเรียกร้อง
สิทธิในฐานะเป็นผู้บริโภคสื่อก็ได้ 
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54 ท าไมเราถึงต้องรู้เท่าทันสื่อ 

ในภาวะที่เราต้องใช้ชีวิตประจ าวันอยู่ในสังคมที่มีข้อมูลข่าวสารจ านวน
มาก  สื่อได้น าพาสารที่มากับการเมือง การบริโภคสินค้าหรือบริการ ตลอดจน
ค่านิยม ความเชื่อต่างๆ โดยมิอาจปฏิเสธได้  เราจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมี “สติปัญญา” และ “วิจารณญาณ”  ในการเลือกรับข่าวสาร ไตร่ตรอง 
และใช้ข้อมูลเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ 

 

55  หัวใจส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อคืออะไร 

เราควรจะคิดค้นหรือตั้งค าถาม และหาข้อมูลจากแหล่งอ่ืน ว่าสื่อคืออะไร 
มีบทบาทอย่างไร การที่จะเท่าทันสื่อได้ ต้องตระหนักและเข้าใจเรื่องหลักๆ เกี่ยวกับ
สื่อ ดังนี้ 

1. สื่อทั้งหลายล้วนแต่ถูกประกอบสร้างขึ้น ซึ่งไม่ได้สะท้อนความจริงของ
โลกแบบเรียบง่ายตรงไปตรงมา ด้วยเทคนิค กลวิธีบางอย่าง เช่น มุมกล้อง สี เสียง 
หรือการตัดต่อ 

2. สื่อสร้างภาพความเป็นจริง ซึ่งสื่อสร้างขึ้น ตีความ สรุป และสร้างให้
เราเห็นภาพดังกล่าว ดังนั้นสื่อจึงเป็นแหล่งสร้างภาพความเป็นจริง (ที่อาจไม่จริง
เสมอไป) 

3. เราสามารถต่อรองกับสื่อ ซึ่งขึ้นกับความต้องการส่วนตัว ความพึงพอใจ 
ตามเชื้อชาติ เพศ วัฒนธรรม จุดยืนทางศีลธรรม และปัจจัยอ่ืนๆ ที่แต่ละคนอาจเข้าใจ 
ตีความหมาย หรือมีการโต้ตอบต่อสื่อต่างกันไป 

4. สื่อมีนัยทางการค้าแอบแฝงอยู่ การผลิตสื่อส่วนหนึ่งเพื่อธุรกิจและ 
ก าไร เราจึงควรพิจารณาถึงอิทธิพลทางการค้าที่มีอยู่ในสื่อ และพิจารณาว่า
การน าเสนอและเผยแพร่ออกไป เพื่อต้องการให้เราเลือกใช้สินค้าหรือบริการใช่หรือไม่ 

5. สื่อมีนัยทางอุดมการณ์และค่านิยม สื่อทุกสื่อล้วนน าเสนอวิถี
การด าเนินชีวิตและคุณค่าบางอย่าง เช่น สื่อทางธุรกิจก็มักจะถ่ายทอดค่านิยม
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้เราเห็นว่าสินค้าหรือบริการนั้นเป็นเรื่องน่านิยม 
ความขาวใสเป็นค่านิยมของความสวยเท่านั้น ฯลฯ 
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6. สื่อมีนัยทางสังคมและการเมือง สื่อมีอิทธิพลสูงมากในทางการเมือง 
และสามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น โทรทัศน์มีอิทธิพลต่อ         
การเลือกตั้ง การตระหนักถึงสิทธิของพลเมือง 

7. รูปแบบและเนื้อหาของสื่อมีความแตกต่างตามแบบฉบับของตัวเอง 
การใช้สื่อต่างประเภทเพื่อสื่อสารเรื่องเดียวกัน ความหมายที่ออกมานั้นย่อมแตกต่าง
กันไปในแต่ละสื่อ หรือแม้แต่สื่อประเภทเดียวกันยังมีรูปแบบการน าเสนอที่แตกต่าง
กันได้ 

8. สื่อแต่ละประเภทมีรูปแบบทางสุนทรียภาพเฉพาะตัว การรู้เท่าทัน
สื่อมิได้หมายความแต่เพียงการดูความหมายของสาร และนัยต่างๆ ที่อยู่ในสังคม
และวัฒนธรรมของเรา แต่ยังหมายถึงการรู้จักชื่นชมกับสุนทรียภาพต่างๆ ในสื่อด้วย 

 

56 ท าอย่างไรจึงจะรู้เท่าทันสื่อ 

การรู้เท่าทันสื่อเป็นทักษะที่ต้องสร้างขึ้นและฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
เพราะสื่อมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นับวันจะยิ่งซับซ้อนมากขึ้นจึงต้องฝึก
ตั้งแต่เด็กอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในชีวิตประจ าวัน ในครอบครัว ในห้องเรียนในชุมชน 
ในสังคม ในหลายประเทศมีการเรียนการสอนในห้องเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึง
มหาวิทยาลัย ในประเทศไทยยังไม่มี จึงต้องอาศัยเครือข่ายและพลังทางสังคม
ช่วยกันสร้างกระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อให้เกิดขึ้น ทั้งส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ 
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57  การรู้เท่าทันสื่อมีเทคนิคอะไรบ้าง 

ลองดูกรณีตัวอย่างในต่างประเทศ เช่น สมาคมเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ
ของสหรัฐอเมริกา ได้เสนอเทคนิคการเรียนรู้เพื่อเท่าทันสื่อ คือ เมื่อ “สื่อ” 
ถูกประกอบสร้างขึ้น การรู้เท่าทันสื่อ ก็คือ “การรื้อถอน” หรือถอดออก เป็นชิ้นๆ 
ให้เหลือแต่ข้อมูลที่เราวิเคราะห์เอง แล้วเอามาดูใหม่ ซึ่งความสามารถในการถอด
องค์ประกอบของสื่อ เร่ิมต้น จาก “การตั้งค าถาม” ในเร่ืองต่างๆ เช่น 

1. เก่ียวกับผู้ผลิต 
- ใครเป็นผู้ผลิตเนื้อหานี้ ใครเผยแพร่  ใครจ่ายเงินเพื่อผลิตและ

เผยแพร่  
- เขาสร้างเนื้อหานี้อย่างไร  
- อะไรที่มีอิทธิพล และอาจครอบง า ต่อการผลิต การเขียนบท 

การออกอากาศ 
2. เก่ียวกับผู้รับสาร หรือผู้รับสื่อ 
- เนื้อหานี้ผลิตขึ้นเพื่ออะไร 
- ใครเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เขาต้องการให้รับสื่อนี้ 
- เนื้อหาต้องการบอกอะไร ต้องการจูงใจ โน้มน้าวเร่ืองอะไร 
- ใครจะได้ประโยชน์ และได้รับผลกระทบทางลบจากเนื้อหานี้ 
- ฉันรู้สึกอย่างไร เกี่ยวข้องกับฉันไหม ควรท าอะไร 

3. เก่ียวกับเนื้อหาและความหมาย 
- เนื้อหาเก่ียวกับอะไร  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น 
- มีค่านิยม ความเชื่ออะไรที่ชัดเจน และแอบแฝง อะไรที่ขาดหายไป 
- ใช้สัญลักษณ์อะไร  ใช้เทคนิคการน าเสนออย่างไร เพราะอะไร 
- ฉันตีความเนื้อหาอย่างไร 
- สื่อนี้ผลิตขึ้นเมื่อใด เผยแพร่ทางไหนบ้าง 
- น่าเชื่อถือแค่ไหน 
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58  โรงเรียนช่วยเด็กเท่าทันสื่อได้หรือไม่ 

ไม่จ าเป็นต้องจัดการเรียนการสอนเป็นวิชาพิเศษที่แยกออกมาต่างหาก 
ครูสามารถสอดแทรกความรู้เท่าทันสื่อในทุกวิชา ไม่ว่าจะเป็นสังคมศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา ฯลฯ ซึ่งจะได้ผลดีกว่าแยกเป็นวิชาต่างหาก และครูผู้สอน
ทุกคนจะเข้าใจว่าไม่ได้สอนวิชา “เท่าทันสื่อ” แต่เป็นการปลูกฝังให้เด็กมีทักษะ
เท่าทันสื่อ ซึ่งหัวใจก็คือ การฝึกให้เด็กรู้จักสังเกต คิดแบบวิเคราะห์ และใช้
วิจารณญาณ รู้จักตั้งค าถามเก่ียวกับข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับในแต่ละวันใช้สื่อกระตุ้น
ให้เด็กเกิดความสนใจในหัวข้อใหม่ๆ ให้เด็กเปรียบเทียบการน าเสนอ  ของสื่อ
หลายประเภทที่เสนอเรื่องเดียวกัน เด็กได้แสดงออกทางความคิดด้วยเหตุผล 
แสดงออกถึงความเข้าใจต่อโลก ถึงผลกระทบของสื่อต่อตนเองต่อผู้คนและ
ชุมชน ฯลฯ เป็นการฝึกให้ใช้สื่อทั้งทางบวกและศึกษาผลกระทบด้านลบ ซึ่งต้อง 
ท าอย่างสม่ าเสมอ จะท าให้
เด็กสามารถ “คิดด้วยตนเอง” 
เป็นการสร้างให้เด็กเกิด
ความภูมิใจและเป็นการ
ส่งเสริมการใช้ชวีิตในระบอบ
ประชาธิปไตย ที่พลเมือง 
มีส่วนร่วมคิดและแสดงออก
ด้วยเหตุผล 
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59 ครอบครัวจะเท่าทันสื่อได้อย่างไร 

ปัจจุบันสื่อสามารถเข้าถึงสมาชิกทุกคนในครอบครัว และเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของพวกเรา ซึ่งมีทั้ งข่าวสารที่ดี  ข่าวสารที่แฝง
ผลประโยชน์ อาจถึงขั้นโน้มน้าวและเปลี่ยนความคิดของเราได้ ดังนั้น ถ้าพวกเรา
ขาดการรู้เท่าทัน หรือวิเคราะห์ไม่เป็น อาจส่งผลร้ายต่อคนในครอบครัว โดยเฉพาะ
เด็กซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน   

พ่อแม่จึงถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด ที่จะสามารถปลูกฝังทักษะ
การเท่าทันสื่อให้กับเด็กได้ในวิถีชีวิตประจ าวัน ตั้งแต่การมีวินัยและข้อตกลง
ร่วมกันในใช้เวลากับสื่อ จะดูโทรทัศน์ หรือบริโภคสื่อมากน้อยแค่ไหน ช่วงไหน 
รายการไหน เพื่อให้มีเวลาท ากิจกรรมสร้างสรรค์อ่ืนๆ ร่วมกันด้วย และพ่อแม่
ควรจะรับสื่อไปพร้อมๆ กับเด็กเพื่อจะได้มีโอกาสกลั่นกรองว่ารายการใดเหมาะกับ
เด็กหรือไม่ สามารถที่จะชี้ชวนให้คิดวิเคราะห์ด้วยกัน จนเป็นวิถีในชีวิตประจ าวัน  
เป็นการฝึกให้เด็กรับสื่อแบบตั้งค าถาม รู้จักสงสัยจนเป็นนิสัย และควรกระตุ้น  
ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือให้ใช้ประโยชน์จากสื่อ
ในการพัฒนาทักษะด้านอ่ืนๆ  

ดังนั้น ในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่จะต้องมีความกระตือรือร้น ควรที่จะส่ง
ข้อท้วงติงไปยังผู้ผลิต เจ้าของสื่อ หรือร้องเรียนไปยัง กสทช. และหากเห็นว่า
ยังไม่ได้รับการแก้ไข ก็ควรมีการรวมตัวกันในกลุ่มพ่อแม่ หรือไปมีส่วนร่วมกับ
กลุ่มผู้บริโภคอ่ืนๆ ในการท ากิจกรรมที่จะปกป้องลูกหลานของเราให้ได้รับสิทธิ 
ที่จะเข้าถึงสื่อดีๆ ที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ หรือตามสิทธิที่เด็กพึงได้ ที่จะไม่ถูก
เอาเปรียบ ถูกละเมิดจากสื่อ เป็นต้น 
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60 การรู้เท่าทันสื่อมีมิติอะไรบ้าง 
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61  แนวคิดหลักของการรู้เท่าทันสื่อมีอะไรบ้าง 
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62 ประโยชน์ของการรู้เท่าทันสื่อมีอะไรบ้าง 
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63 เราต้องรู้เท่าทันโฆษณาหรือไม่ อย่างไร 

ผู้บริโภคที่เข้มแข็งต้องรู้ว่า โฆษณามีความมุ่งหมายที่จะโน้มน้าวให้เรา
คิดเชื่อ หรือมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายทางธุรกิจ 
และต้องการสร้างความเชื่อความประทับใจให้กับเรา และให้เราเชื่อว่าสินค้า 
หรือบริการดี มีประโยชน์ ใช้แล้วคุ้มค่า เป็นสิ่งที่น่าใช้ และมีพฤติกรรมในการไปซื้อ
หรือใช้บริการเป็นหลัก  

ถ้าเรารู้เท่าทันธรรมชาติของโฆษณาดังกล่าวข้างต้น เวลาชมโฆษณา
ทางทีวีหรือสื่ออ่ืนๆ ก็ตาม เราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่นักโฆษณาออกแบบโฆษณาด้วยภาพ 
เสียง และเวลาที่พอเหมาะพอดีนั้น เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยความจงใจ มิใช่
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองลอยๆ โดยปราศจากเหตุผล ดังนั้น การจะเชื่อหรือเกิดความรู้สึก
คล้อยตามไปด้วยหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับทักษะและความสามารถในการรู้เท่าทัน
ของเราเอง 

การรู้เท่าทัน ไม่ได้ปฏิเสธหรือเชื่อว่าโฆษณาก็ใช่ว่าจะไร้ประโยชน์
ไปเสียทีเดียว เราอาจเลือกเชื่อเลือกรับ และรู้ว่าขณะนี้มีสินค้าอะไรเสนอขาย 
อยู่ในตลาด ที่ไหนหรืออะไรลดราคา และรู้จักว่าสินค้านั้นมีคุณสมบัติอย่างไร
เมื่อเทียบกับตัวเลือกอ่ืนในตลาด และรู้จักเปรียบเทียบ เราก็อาจจะได้ของดีที่เหมาะ
กับความต้องการของเราได้ 
 
 
 
  



71 

  



72 

 



73 

 



74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 

บทที่ 7 
สื่อวิทยุ – โทรทัศน์ กับผูบ้ริโภคและสังคม 

 

64  สื่อมีบทบาทในสังคมอย่างไรบ้าง 

“สื่อ” ถือเป็นกระจกสะท้อนสภาพของสังคม เปรียบเสมือนเครื่องมือ 
ที่มีบทบาทส าคัญต่อการสร้างค่านิยม เจตคติ การรับรู้ของประชาชนในสังคม 
และมีผลต่อการสร้างอัตลักษณ์ของชาติ สื่อน าเสนอข้อมูลข่าวสารออกมา
ในลักษณะใด สภาพสังคมย่อมแสดงออกมาในลักษณะนั้นเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น 
ถ้าประเทศไทย มีการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงาม  
โดยการน าเสนอผ่านแง่มุมของครอบครัว มิตรภาพ คุณธรรม และความรักที่สวยงาม 
น าไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในสายต่อของคนต่างชาติ สะท้อน 
ให้ผู้ชมรับรู้ถึงความอ่อนโยนของวัฒนธรรมของเรา ก็อาจท าให้เกิดเป็นกระแส  
“ไทยฟีเวอร์” ในหลายประเทศทั่วโลก ได้เหมือนกับกระแสฟีเวอร์ของประเทศอ่ืนๆ 
ได้เหมือนกัน 

 

65  เสรีภาพสื่อได้รับการคุ้มครองอย่างไร 

สิทธิเสรีภาพของสื่อ ได้ถูกรับรองอยู่ใน มาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งพนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบ
กิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อมวลชนอ่ืน ย่อมมี
เสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นภายใต้ข้อจ ากัดตามรัฐธรรมนูญ 
โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เจ้าของกิจการนั้น แต่ต้องไม่ ขัดต่อจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ และมีสิทธิ
จัดตั้งองค์กรเพื่อปกป้องสิทธิ เสรีภาพและความเป็นธรรม รวมทั้งมีกลไก
ควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ 
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การส่งเสริมให้ผู้รับใบอนุญาตมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายก าหนดเป็นภารกิจของ กสทช . ที่จะต้องก าหนด
เงื่อนไขการอนุญาตที่ไม่เป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ร่วมรายการ แนวทางดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งกลไก 
ที่ส าคัญในการลดการแทรกแซงของอ านาจของรัฐและน าไปสู่แนวทางของ
การปฏิรูปสื่ออย่างแท้จริง 

 
 

66 สื่อต้องมีความรับผิดชอบหรือไม่ 

สื่อวิทยุ - โทรทัศน์ มีความ
รับผิดชอบอยู ่ด ้วยกัน 2 ระดับ คือ 
การรับผิดชอบที่ต้องท าหรือไม่ท าตามที่
กฎหมายก าหนด และสิ่งที่นอกเหนือจาก
ที่กฎหมายก าหนด เป็นเรื่องของมาตรฐาน
ทางจริยธรรม 

ในทางกฎหมาย สื่อกระจาย
เสียง-โทรทัศน์ จะต้องได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การก ากับดูแลขององค์กร
อิสระ คือ กสทช. ส่วนเรื่องของจริยธรรมเป็นเรื่องที่ กสทช. จะต้องส่งเสริมให้มี
การรวมกลุ่มของผู้ รับใบอนุญาต ผู้ ผลิตรายการ  และผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อสารมวลชนที่เก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นองค์กรใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อท าหน้าที่จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพและการควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทาง
จริยธรรมนั้นด้วย 
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67  เนือ้หาใดที่ไม่อนุญาตให้ออกอากาศ 

 เนื้อหาที่ถือว่าผิดกฎหมายของสื่อวิทยุ - โทรทัศน์โดยตรง ไม่สามารถ
น ามาออกอากาศได้ คือ เนื้อหาที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือ     
มีการกระท าซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจารหรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความ
เสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง 
 นอกจากนี้ ในการออกอากาศรายการต่างๆ สื่อกระจายเสียง – โทรทัศน์   
มีข้อระวังการออกอากาศ ทั้งในเรื่องการรายงานข่าวที่ต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วน  
มีความสมดุล ปราศจากการบิดเบือนหรือแสดงความคิดเห็นส่วนตัว  มีข้อมูล
เชิงประจักษ์ และเที่ยงตรง ทั้งนี้ รายการที่ต้องระมัดระวังคือรายการที่น าเสนอ
เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง หรือการน าเสนอประเด็นความขัดแย้ง
ของสังคม รวมไปถึงการชิงโชค แจกของรางวัล การเล่นพนัน การแสดงถึงความรุนแรง 
ก่ออาชญากรรม ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ด้วย 
 

68 กฎหมายอื่นๆ ห้ามรายการหรือการโฆษณาอะไรบ้าง 

นอกจากกฎหมายที่ก าหนดเฉพาะเกี่ยวกับการออกอากาศรายการ 
ของสื่อกระจายเสียง - โทรทัศน์แล้ว สื่อยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนๆ          
ที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งที ่เป็นเรื ่องของการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ที่ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ซึ่งก็เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยอาหาร ยา 
และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังมีกฎหมายที่ระบุห้ามการน าเสนอหรือการโฆษณาอีก
ด้วย เช่น การห้ามไม่ให้ชักจูงหรือให้มีการพนัน การห้ามแสดงเรื่องการสูบบุหรี่ 
การก าหนดช่วงเวลา การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเรี่ยไรในทางศาสนา 
ฯลฯ เหล่านี้ ล้วนเป็นไปเพื่อความสงบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกันของสังคมทั้งสิ้น 
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69 พูดภาษาไทยไม่ชัด ออกอากาศได้หรือไม่ 

กฎหมายที่ก าหนดให้ทุกคนที่จะพูด อ่าน และประกาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนจ์ะต้องผา่นการทดสอบและได้  ใบผู้ประกาศ
ก่อนนั้นได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ตอนนี้ กสทช.ก าหนดนโยบายให้ผู้สนใจเข้ารับการ
อบรมและสามารถขอทดสอบเพื่อให้ได้ใบผู้ประกาศอีกคร้ัง โดยไม่ถือเป็นการ
บังคับ แต่ให้ท าด้วยความสมัครใจ 

การทดสอบยุค กสทช . คงจะไม่เน้นพูด ร เรือ และควบกล้ าให้ชัด  
เพียงอย่างเดียว เพราะจะต้องมีการอบรมจริยธรรมและจรรยาบรรณกันก่อน 
เพื่อให้ผู้ประกาศ พิธีกร และนักจัดรายการ เป็นตัวอย่างที่ดี  จัดรายการที่มี
มาตรฐานทางจริยธรรมตามสมควรแก่ประเภทกิจการนั้นๆ ซึ่งเรื่องการอ่าน 
ออกเสียง ภาษาไทยให้ชัดเจน เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น 

 

70  องค์กรวิชาชีพด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียง
และโทรทัศน์ จะมีการก ากับดูแลกันเองอย่างไร 

เร่ืองมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพ 
เป็นการบูรณาการให้เกิดกลไกของความรับผิดชอบ โดยการจัดท ามาตรฐาน  
ทางจริยธรรมตามกฎหมาย เข้ากับกลไกรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ซึ่งต่อไป
ประชาชนสามารถร้องเรียนกรณีที่เกิดการละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว ต่อผู้ประกอบกิจการรายนั้นได้โดยตรง และหากองค์กรดังกล่าว 
เพิกเฉยต่อข้อร้องเรียน อีกทั้งยังปล่อยให้เกิดการละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรม
อย่างต่อเนื่อง ก็สามารถร้องเรียนมายัง กสทช. ที่จะด าเนินการต่อไปได้ 
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71 การเมืองเป็นเรื่องที่พูดในวิทยุ - โทรทัศน์ ได้หรือไม่ 

สื่อวิทยุ - โทรทัศน์ จ านวนหนึ่งก่อตั้งขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ทางการเมือง 
ซึ่งมุ่งเสนอเนื้อหาสาระทั้งที่เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง  
แต่บางแห่งก็เป็นการให้ข้อมูลเพียงด้านใดด้านหนึ่งเพื่อสนับสนุนขั้วทางการเมือง
ของตน หรือโจมตีฝ่ายตรงข้ามเพื่อสร้างให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด 
ท าให้เกิดเป็นค าถามว่า “สื่อ” ในฐานะผู้น าเสนอข่าวสารท าถูกต้องหรือไม่ หรือมองว่า
ถูกต้องในแง่มุมของการให้สิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารและแสดงความคิดเห็น 

จริงๆ แล้ว อาจมองได้ว่า การเกิดขึ้นของสถานีต่างๆ มีข้อดีที่ท าให้เกิด
ความหลายหลายในเนื้อหาของข้อมูลข่าวสาร เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน 
 มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่กว้างและหลากหลายมากขึ้น เป็นเสรีภาพ
ในทางหนึ่ง  แต่ค าถามที่ส าคัญคงไม่ใช่ค า ถามที่ว่าควรปิดกั้นสื่อหรือไม่  
แต่เป็นประเด็นว่า กสทช. จะก ากับดูแลอย่างไร เพื่อมิให้ความหลากหลาย
ทางความคิดนั้นกลายเป็นตัวแปรส าคัญที่น าไปสู่ความแตกแยกและความรุนแรง
ในสังคม และท าอย่างไรให้สื่อน าเสนอเนื้อหาที่มีความแตกต่างแต่อยู่พื้นฐานของ
ความปรองดองในสังคม (Unity of Diversity) เพื่อน าไปสู่การสร้างความเป็น
เอกภาพขึ้นในสังคมบนพื้นฐานของความหลากหลายทางความคิด สอดคล้องกับ
รากฐานของการปกครองในระบบประชาธิปไตยของประเทศไทย 

 

72 ความเหมาะสมของเนื้อหาจะพิจารณาอย่างไร 

การจัดระดับความเหมาะสมของรายการกับกลุ่มผู้ชม เป็นเกณฑ์
เบื้องต้นที่จะระบุช่วงวัยของผู้ชมที่เหมาะจะชมรายการนั้นๆ ทั้งนี้ ก็เพื่อ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยสื่อโทรทัศน์จะต้องจัดท าผังรายการให้สอดคล้อง
กับระดับความเหมาะสมของรายการและก าหนดช่วงเวลาการออกอากาศตาม
ความเหมาะสมของรายการแต่ละประเภทด้วย  
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73 เราจะคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากรายการที่ไม่เหมาะสมอย่างไร 

สื่อส่งผลกระทบต่อ
พฤติ ก ร รม ขอ ง เ ด็ ก แล ะ
เยาวชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
เช่ น  แม้ ว่ า ส่ วนหนึ่ ง ของ
ละคร อาจเป็นเรื่องราวที่มา
จากชีวิตจริ ง แต่ เด็กและ
เยาวชนอาจมีภูมิคุ้มกันต่ า
และไม่สามารถแยกแยะ
ถูกผิดได้  อันเนื่องมาจาก    
วัยเด็กและเยาวชนถือเป็นวัย

แห่งการเรียนรู้ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นจากการสังเกต หรือการเลียนแบบ
จากตัวแบบ (Model)เป็นส่วนใหญ่ ความสนใจในพฤติกรรมของตัวแบบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแบบที่มีอิทธิพลสูง ได้แก่ ดารา นักแสดง หรือบุคคลที่มี
ชื่อเสียง จะท าให้เด็กเกิดกระบวนการจดจ าพฤติกรรมของตัวแบบไว้ ซึ่งจะ
น าไปสู่การแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบและยิ่งถ้ามีแรงจูงใจที่จะเลียนแบบ 
ยิ่งเป็นแรงผลักดันให้เด็กแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบมากยิ่งขึ้น 

ฉะนั้น ในเมื่อสื่อเป็นเสมือนเครื่องมือผลิตซ้ าทางความคิด (Cultural 
Reproduction) จึงท าให้สื่อกลายเป็นต้นแบบส าคัญที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อ
พฤติกรรมของมนุษย์ จึงมีการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้  
ผู้รับใบอนุญาตจัดเวลาให้แก่รายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคม หรือรายการส าหรับ
เด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้น เพื่อน าไปสู่การปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมอันดีงาม น าไปสู่
การสร้างให้เด็กและเยาวชนกลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพในอนาคต 
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74 เรื่องที่เป็นผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างจะมีการก ากับดูแลอย่างไร 

อย่างที่ทราบดีว่า สื่อวิทยุ - โทรทัศน์ เข้าถึงคนได้ในวงกว้าง ดังนั้น 
เมื่อมีการจ ากัดไม่ให้คนได้เข้าถึงเนื้อหาบางประเภท ก็จะท าให้เกิดกระแสของ
สังคมอย่างรวดเร็ว เช่น กรณี “จอด า” ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคสื่อราว 10 ล้านครัวเรือน
ที่รับชมฟรีทีวีจากจานดาวเทียมหรือเคเบิลทีวี ไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสด
ฟุตบอลยูโร 2012 ผ่านฟรีทีวีช่อง 3, 5 และ 9 ได้ ทั้งที่ประชาชนที่รับชมฟรีทีวี
ผ่านระบบภาคพื้นดิน (หนวดกุ้งหรือก้างปลา) สามารถรับชมได้เป็นปกติ 

จากกรณีดังกล่าว จึงได้เกิดแนวคิดเรื่องการเผยแพร่กิจการโทรทัศน์  
ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป หมายความว่า จะต้องมีการก าหนดให้ผู้ให้บริการ
โทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปให้เสนอเนื้อหารายการตามผัง โดยไม่มีการปิดกั้น    
ช่องทางการรับชมไม่ว่าผู้บริโภคจะใช้ระบบใดรับชมทีวี คราวนี้เราก็จะได้ดูรายการ
ที่เป็นรายการระดับนานาชาติได้อย่างเท่าเทียมกัน 
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บทที่ 8 
สิทธิการเข้าถึงสื่อของคนทุกกลุม่ 

 

75  สิทธิเสรีภาพในการสื่อสารคืออะไร 

การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื ่อสาร เป็นการส่งเสริมในเรื่อง 
การเข้าถึง หรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและเสมอภาคของประชาชน 
เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท าการใดๆ อันเป็น
การขัดขวางหรือแทรกแซงการเสนอข่าวหรือการแสดงความคิดเห็น หรือเป็น
การขัดขวางสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือปิดกั้นการได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน 

 

76 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนทุกกลุ่ม 

มาตรฐานการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพในประเทศไทย
ปัจจุบันมี 4 ปัจจัยหลักๆ คือ 1) อยู่ในเขตเมือง 2) ไม่มีสภาพความพิการ 
3) มีฐานะทางการเงิน และ 4) มีความสามารถในการรู้ - การใช้เทคโนโลยี 
ดังนั ้น สิทธิในการสื ่อสารยังคงจ ากัดอยู ่ที ่คนบางกลุ ่ม ท าให้ผู ้บริโภคสื ่อ
จ านวนหนึ่ง อาทิ คนพิการ คนสูงอายุ เด็กและเยาวชน สตรี กลุ่มชาติพันธุ์ 
แรงงาน ความหลากหลายทางเพศ ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถเข้ าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้ ทั้งจากความพิการ ประสิทธิภาพทางร่างกาย และความด้อยโอกาส
ทางสังคม ซึ่งถือว่าเป็นการถูกละเลยสิทธิในฐานะผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ 
 

77 สิทธิการเข้าถึงสื่อคืออะไร 

กสทช. มุ่งด าเนินการสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึง และการครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายที่สื่อ
เข้าถึงให้ได้มากที่สุด 
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เป้าหมายนี้คงบรรลุได้ 
ไม่ยากนักเพราะแม้ในบางพื้นที่ 
สั ญ ญ า ณ ฟ รี ที วี ที่ ส่ ง แ บ บ
ภาคพื้ นดินที่ รั บสัญญาณด้วย   
เสาหนวดกุ้งหรือก้างปลาไปไม่ถึง 
เนื่องจากถูกบังด้วยตึกสูง และ
ลักษณะภูมิประ เทศที่ ท า ใ ห้มี
คุ ณ ภ า พ ภ า พ แ ล ะ เ สี ย ง ไ ม่ ดี 
ประชาชนทั่วไปจึงยอมเสียทรัพย์
เพื่อซื้อค่าสมาชิกเคเบิลทีวี หรือซื้อ

จานดาวเทียม ที่สามารถเข้าถึงสื่อกระจายเสียงและสื่อโทรทัศน์ที่มีคุณภาพภาพ
และเสียงที่ดีกว่า และมีรายการให้เลือกหลากหลายกว่า 

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นปัญหาที่เป็นข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร หรือได้รับบริการจากสื่อวิทยุ - โทรทัศน์อีกบางประการ เช่น กรณีจอด า 
ในการชมรายการกีฬาต่างๆ ท าให้มีการทวงถามสิทธิการเข้าถึงสื่อสาธารณะ
อย่างฟรีทีวีอย่างทั่วถึงเท่าเทียม ไม่ว่าผู้บริโภคจะใชอุ้ปกรณ์รับชมเปน็แบบใดก็ตาม 

 
 

78 การคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนทุกกลุ่มมีมิติอะไรบ้าง 

การคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนทุกกลุ่มจึงมี 4 มิติ 
ด้วยกัน คือ 

1. การท าให้สื่อมีความครอบคลุมในทุกพื้นที่ ให้เกิดความทั่วถึง ของสื่อ
ทุกประเภท 

2. การสร้างเทคโนโลยี การบริการ และข้อมูลข่าวสารส าหรับคนพิการ
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

3. การสนับสนุนให้การรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับชม - ฟัง 
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4. การพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นสากลส าหรับทุกคนให้สามารถใช้ประโยชน์
ในการรับข้อมูลข่าวสารพื้นฐาน หรือเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะได้ง่ายไม่มี 
ความซับซ้อน 
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79 ผู้ที่มีข้อจ ากัดด้านร่างกายจะเข้าถึงสื่อได้อย่างไร 

การเข้าถึง (Accessibility) ข้อมูลข่าวสารของคนที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็นหรือคนที่มีปัญหาการได้ยิน มีวิธีการหลักๆ คือ 

1. การมีค าบรรยายแทนเสียง (Closed Captioning) จะเป็นประ 
โยชน์ส าหรับคนที่มีความบกพร่องด้านการได้ยิน ซึ่งในปัจจุบันสามารถซ่อน
ค าอธิบาย เพื่อไม่ให้เป็นที่ร าคาญส าหรับผู้ที่ไม่ต้องการได้ด้วย และมีคุณสมบัติ
พิเศษ คือ เป็นค าบรรยายทุกเสียงที่หูคนปกติจะได้ยิน เช่น นกร้อง รถยนต์ ฯลฯ ซึ่ง
ค าบรรยายใต้ภาพ โดยปกติจะบรรยายเฉพาะบทสนทนาเท่านั้น 

2. การมีเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) จะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งส าหรับคนทีม่ีความบกพร่องด้านการเห็น เพราะเป็นการใส่เสียงบรรยายที่เพิ่มเติม
เข้าไป เพื่อบรรยายรายละเอียดที่ส าคัญของภาพ ซึ่งไม่อาจเข้าใจได้ด้วยการใช้เสียง
ประกอบหลักเท่านั้น แต่เป็นการเพิ่มการบรรยายด้วยเสียงเฉพาะในช่วงที่ไม่มี
การสนทนา หรือเป็นการบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพเพื่อสร้างความเข้าใจมากขึ้น 

3.  การอธิบายด้วยภาษามือ (Sign Language Subtitling) เป็นประ 
โยชน์ต่อคนพิการด้านการได้ยินที่มี
ความต้องการการอธิบายด้วยภาษา
มือมากกว่าค าอธิบายที่เป็นตัวอักษร
ในรายการทั่วไป 
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80 รายการวิทยุ - โทรทัศน์ มีแต่ส าหรับคนทั่วไป กลุ่มเฉพาะจะมีสื่อของตัวเองบ้าง
ได้หรือไม่ 

การถูกจ ากัดสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารนั้น กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาส ถือเป็นกลุ่มที่มีอุปสรรคในการสื่อสารและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
เช่น ความพิการทางการได้ยินหรือการมองเห็นปัญหาประสิทธิภาพทางการ
มองเห็นของผู้สูงอายุ หรือปัญหาของผู้ด้อยโอกาสในสังคมที่ไม่สามารถเข้าถึง
ช่องทางในการรับรู้ข่าวสารได้ หรือรายการโทรทัศน์ที่มีภาษามือยังมีจ ากัด  
ซึ่งเป็นข้อจ ากัดสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารโดยปริยาย 

มาตรการส าคัญอีกประการหนึ่งที่น าไปสู่ความเท่าเทียมกันในสังคม 
คือ การสร้างโอกาสให้กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสได้รับสิทธิและ
เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร โอกาสในการแสดงความคิดเห็น และการได้รับ   
การคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเสมอภาค ตามสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนพึงจะได้รับ
ตามแนวทางของระบบประชาธิปไตย เช่น การจัดให้มีบริการภาษามือ หรือ
บริการค าบรรยายแทนเสียง (Caption) ส าหรับคนที่มีข้อจ ากัดด้านการได้ยิน 
การจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) ในรายการ ซึ่งเป็น
การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดให้มีบริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของคนพิการ 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในการเข้าถึง รับรู้และใช้ประโยชน์ ซึ่งมาตรการ
ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นประเด็นหลักในการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสาร
ของประชาชนและลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงสื่อ 
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81 เด็กและเยาวชนควรบริโภคสื่ออย่างไร 

เด็กส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่หน้าจอทีวีวันละหลายๆ ชั่วโมง ดังนั้น รายการ
โทรทัศน์จึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อค่านิยมและความประพฤติของเด็ก การเลือก
รายการที่ดี เหมาะสมตามวัยจะช่วยส่งเสริมพฤติกรรมสังคมและพัฒนาการ  
ด้านภาษาของเด็ก ในทางกลับกันหากเลือกรายการที่ไม่เหมาะสม จะเกิดผลลบ
ต่อความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ท าให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรงหากเลี่ยง
ไม่ได้ในการรับชมรายการที่ไม่เหมาะสม ก็ควรมีผู ้ปกครองคอยแนะน า     
อยู่เคียงข้าง 

รายการทีวีเด็ก อธิบายง่ายๆ ก็คือรายการที่มุ่งจัดให้เด็กดูเข้าใจได้
สนุกสนาน และได้ความรู้ ได้ประโยชน์จากรายการนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย
หรือจิตใจที่ส าคัญ ภาพความรุนแรงการแสดงบทเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม รวมถึง
ภาษาที่หยาบคายไม่ควรจะมีในรายการส าหรับเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 



94 

 



95 

 



96 

บทที่ 9 
กระบวนการร้องเรียน 

 

82  เรื่องประเภทใดบ้างที่สามารถร้องเรียนต่อส านักงาน กสทช. ได้ 
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83 วิธีการร้องเรียนมีขั้นตอนอย่างไร 

1. แจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านหรือผู้ที่มาร้องเรียนแทน 
ที่ติดต่อได้โดยสะดวก 

2. ให้รายละเอียด ข้อเท็จจริง หรือการกระท าให้ได้รับความเดือดร้อน
เสียหาย พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงหรือการกระท า
ดังกล่าว เช่น ใบแจ้งค่าบริการ ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น 

3. ในกรณีที่ร้องเรียนเข้ามายังส านักงาน กสทช. เป็นหนังสือ ขอให้ลงลายมือ
ชื่อผู้ยื่นค าร้องเรียน ทั้งนี้ในกรณีร้องเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือส่งจดหมาย
อีเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ให้เจ้าหน้าที่บันทึกเหตุดังกล่าว 
เมื่อครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกเรื่องร้องเรียนลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่
ก ากับไว้เป็นหลักฐานแทน 
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84 ร้องเรียนอย่างไรให้ครบองค์ประกอบ 
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85 ช่องทางการร้องเรียนของ กสทช. มีอะไรบ้าง 

เมื่อได้รับรู้ถึงตัวอย่างของพฤติกรรมการเอาเปรียบของผู้บริโภคของ
สถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์แล้ว ทีนี้เรื่องส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้
นั่นคือ เราจะร้องเรียนโดยตรงไปถึง กสทช. ได้อย่างไร เพื่อให้การเรียกร้องเกิดผล
ได้อย่างรวดเร็วที่สุด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 http://1200.nbtc.go.th 
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86 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว กสทช. จะท าอย่างไร 
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87 ท าอะไรได้บ้างนอกจากมาร้องเรียนที่ กสทช. 

นอกจากจะสามารถร้องเรียนได้ที่ ส านักงาน กสทช. แล้ว อาจร้องเรียน 
ไปที่สถานีนั้นๆ โดยตรงหรือที่องค์กรวิชาชีพ เช่น สมาคม สภา สหพันธ์ ที่ผู้ประกอบ
กิจการรวมตัวและจัดตั้งขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นเนื้อหารายการ สามารถ ร้องเรียน
ได้ที่สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) 
(http://www.pbcthailand.com) หรือหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าว สามารถร้องเรียน 
ได้ที่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย (http://www.thaibja.org) นอกจากนี้ 
สถานีวิทยุโทรทัศน์บางแห่ง เช่น ไทยพีบีเอส มีแผนกรับเรื่องร้องเรียนของผู้ชม
ผู้ฟังโดยเฉพาะ 

อนาคตเมื่อมีมาตรฐานทางจริยธรรม และกลไกก ากับดูแลกันเอง ที่
ชัดเจนแล้ว ผู้ประกอบกิจการน่าจะต้องพัฒนาการบริการโดยจัดให้มีกลไก
การรับเรื่องร้องเรียนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
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ร้องเรียนอะไรกับ กสทช. ได้บา้ง? 



104 

 



105 

 



106 

 



107 

 



108 

 



109 

 



110 

บทที่ 10 
สู่ยุคดิจิตอล 

 

88  วิทยุ - โทรทัศน์ดิจิตอลคืออะไร 

วิทยุ - โทรทัศน์ดิจิตอล (Digital Broadcasting) หมายถึง การส่งผ่านภาพ
และเสียงโดยสัญญาณดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพสูง ภาพและเสียงคมชัด สามารถส่ง 
ข้อมูลได้มากกว่าแบบอนาล็อกในหนึ่งช่องสัญญาณ และท าให้ได้คุณภาพของภาพ
และเสียงดีกว่าด้วย  

การเปลี่ยนระบบจากอนาล็อกเป็นดิจิตอล เป็นกระแสของโลก ทั้งในกิจการ
วิทยุ - โทรทัศน์ต่างๆ ดังนี้  

1. ระบบแพร่ภาพดิจิตอลผ่านดาวเทียม (DVB-S The Digital Video 
Broadcasting - Satellite System) 

2. ระบบแพร่ภาพดิจิตอลผ่านสายเคเบิ้ล (DVB-C the Digital Video 
Broadcasting - Cable System) 

3. ระบบแพร่ภาพดิจิตอลภาคพื้นดิน (DVB-T the Digital Video 
Broadcasting - Terrestrial System) 

จุดใหญ่ที่จะท าให้ดิจิตอลทีวีต่างจากอนาล็อกทีวีมากคือเทคนิคในด้านนี้ 
ซึ่งเราเองก็จะเริ่มเห็นจากตัวอย่างของระบบโทรศัพท์ที่เปลี่ยนจากอนาล็อกมาเป็น
ดิจิตอล ในท านองคล้ายกัน โทรทัศน์ดิจิตอลจะกลายเป็นสื่อผสมชนิดหนึ่ง 
(Multimedia) โดยเป็นสื่อผสมที่มีความเร็วสูงสุด สื่อผสมในที่นี้จะประกอบด้วยภาพ 
เสียงและข้อมูลภาพที่เราจะได้จาก ดิจิตอลทีวีก็จะขึ้นเป็นระดับความคมชัดสูง 
(HDTV) ภาพที่รับชมก็สามารถโต้ตอบ (Interactive) ได้  
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89 ท ำไมประเทศไทยต้องเปลี่ยนเป็นดิจิตอล 

การปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิตอลจะท าให้ประชาชนได้รับโอกาสในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการที่มีความหลากหลายเนื่องจากจ านวนช่องรายการ  
ที่เพิ่มขึ้น ด้วยคุณภาพที่ดีกว่าเดิม อันจะน ามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม 
และเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง   

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีพันธกรณีระหว่างประเทศกับกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน ที่มีมติเห็นชอบการปรับเปลี่ยนระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินสู่ระบบ 
Digital โดยใช้ระบบ DVB-T2 เป็นมาตรฐานร่วมของอาเซียน และให้ก าหนด
ช่วงเวลายุติการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบอนาล็อกภายในช่วง
ระหว่างปี 2558 - 2563 รวมทั้ง ได้พัฒนาข้อก าหนดทางเทคนิคร่วมกันส าหรับ
กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบ Digital ที่จะใช้ในภูมิภาค เพื่อท าให้ราคาถูกลง 
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90  ประเทศไทยจะใช้วิทยุ-โทรทัศน์ดิจิตอลระบบไหน 

ประเทศไทยได้เลือกให้น าระบบของยุโรป หรือ “DVB-T2” มาเป็นมาตรฐาน
ระบบโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดินของประเทศไทย (Digital Terrestrial Television : 
DTTV) ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 
พฤษภาคม 2555 

เหตุผลในการเลือกระบบมาตรฐาน DVB-T2 คือ เห็นว่าเหมาะสมกับ
ประเทศไทยมากที่สุดอีกทั้งมีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย และระบบนี้
มีการใช้งานราว 38 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีประสิทธิภาพในการใช้คลื่นความถี่สูงสุด
และมีช่องรายการจ านวนมากเพียงพอส าหรับการจัดสรร อีกทั้งยังเป็นมาตรฐาน
ที่ทางกลุ่มประเทศอาเซียนรับรอง ส่งผลให้ราคาอุปกรณ์ในอนาคตมีแนวโน้มถูกลง 

 

91 วิทยุ - โทรทัศน์ดิจิตอลดีกว่ำระบบอนำล็อกอย่ำงไร 

เมื่อวิทยุ - โทรทัศน์เปลี่ยนไปสู่
ระบบดิจิตอล เราทุกคนในฐานะผู้บริโภค
ได้ประโยชน์หลายอย่าง 

 อย่างแรก เราจะมีวิทยุให้ฟัง
มากขึ้น มีทีวีให้ดูมากขึ้น ให้เราเลือกดู
เลือกฟังตามความต้องการ 

 อย่างที่สอง คุณภาพของภาพ 
และเสียงจะดีขึ้น เช่น โทรทัศน์ระบบ 
HDTV ที่ภาพคมชัด เสียงชัดเจน 

 อย่างที่สาม ถ้าเราอยู่ในพื้นที่ไกล  ๆ
ทีวีดิจิตอลจะครอบคลุมพื้นที่ได้ มากขึ้น 
และลดการรบกวนของคลื่นความถี่ได้ 

 อย่างที ่สี ่ มีบริการโทรทัศน์
แบบไม่บอกรับสมาชิกและมีรูปแบบ 
ในการให้บริการที่หลากหลายขึ้น ซึ่งท าให้
เรามีทางเลือกในการใช้บริการมากขึ้น 
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92 สื่อในระบบดิจิตอลมีอะไรบ้ำง 

สื่อดิจิตอลมีมากมายหลายประเภท เช่น ทีวีที่จ่ายเพื่อรับชมแต่ละครั้ง 
(Pay - per - view) ทีวีที่รับชมได้ทุกเวลา (Any-time TV) หรือทีวีแบบโต้ตอบได้ 
(Interactive TV) ฯลฯ ด้านระบบเสียงสามารถท าเสียงรอบทิศทาง (Surround 
Sound) ระบบเสียงหลายภาษา (Multi-language Sound) ระบบบรรยายเป็น
ตัวหนังสือหลายภาษา (Multi - language Subtitling) ด้านข้อมูล สามารถส่งข้อมูล
แนะน ารายการ (Electronic Program Guide) บอกรายละเอียดเรื่องย่อของรายการ 
บอกเวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดของรายการ ระบบการเตือนการรับชมอัตโนมัติ 
ซึ่งระบบเหล่านี้เราก็เริ่มคุ้นเคยจากสื่ออ่ืนๆ เช่น DVD มาบ้างแล้ว 

 

93 วิทยุ-โทรทัศน์ช่องเดิมๆ จะหำยไปหรือไม่ 

ในช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบดิจิตอล เราก็จะยังคงมี
สถานีวิทยุ - โทรทัศน์ช่องเดิมๆ ที่เราดู - ฟังอยู่ ให้ติดตามต่อไปอีกหลายปี สิ่งที่เรา 
ได้เพิ่มขึ้น คือ มีช่องใหม่ๆ รายการใหม่ๆ ให้เลือกรับชมและรับฟังมากกว่าเดิม 
โดยเมื่อก้าวเข้าสู่ยุคโทรทัศนด์ิจิตอลแล้ว รายการโทรทัศน์ต่างๆ จะมีความหลากหลาย
มากขึ้น รวมถึง ผู้ชมสามารถรับชมช่องรายการได้มากกว่าเดิม จาก 6 ช่องในปัจจุบัน    
เพิ่มได้มากถึง 36 ช่อง ซึ่งหมายความว่า "ประชาชน" จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด 
จากการรับชมรายการทางโทรทัศน์ที่หลากหลายนั่นเอง 

 

94 เรำจะปรับตัวสู่ยุคดิจิตอลอย่ำงไร 

สื่อวิทยุ - โทรทัศน์ ในประเทศไทยใช้ระบบ
อนาล็อกมาโดยตลอด อุปกรณ์เคร่ืองรับทั้งวิทยุและ
โทรทัศน์ที่ประชาชนใช้จึงเป็นระบบอนาล็อกทั้งหมด 
การเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณไปสู่ระบบดิจิตอล 
จึงมีผลกระทบในวงกว้าง นอกจากทางผู้ประกอบการ
หรือสถานีจะต้องเปลี่ยนระบบการส่งสัญญาณแล้ว  
เราในฐานะผู้บริโภคสื่อก็จะต้องลงทุนเพิ่มด้วย  
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หลังจากที่เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลแล้ว เครื่องรับวิทยุ - โทรทัศน์
เครื่องเดิมของเราจะยังคงใช้ ฟัง - ดู วิทยุ - โทรทัศน์ช่องเดิมๆ ได้อยู่ แต่ถ้าจะรับ
รายการใหม่ๆ ในระบบดิจิตอล ก็ท าได้ 2 ทาง คือ 

1. ซื้อทีวีเครื่องใหม่ที่รองรับระบบดิจิตอลได้ 
2. ซื้อกล่องแปลงสัญญาณ (Set-top Box) เพื่อต่อกับเครื่องเก่าของเรา  
 

95 กล่องแปลงสัญญำณ (Set-top Box) คืออะไร 

เครื่องรับโทรทัศน์รุ่นใหม่จอแบนส่วนใหญ่เป็นเครื่องรับโทรทัศน์ที่สามารถ
รับชมรายการที่ส่งมาเป็นระบบดิจิตอลได้ แต่ถ้าเป็นจอใหญ่ๆ ดูเหมือนตู้ ก็จะต้อง
มีอุปกรณ์เสริมคือกล่องแปลงสัญญาณ เพื่อที่จะแปลงสัญญาณดิจิตอล ให้ทีวี
แบบดั้งเดิมสามารถรับสัญญาณ เข้าสู่ระบบของภาพและเสียงทีสามารถรับชมได้ 

กล่องแปลงสัญญาณนี้ เรียกว่า Set-top box คือ กล่องที่สามารถวางไว้
บนจอใหญ่ๆ ของเราได้ เหมือนกับกล่องที่มาเวลาเราติดตั้งจานดาวเทียม หรือ
เคเบิลทีวี เพราะฉะนั้น เวลาเปลี่ยนไปสู่ทีวีดิจิตอล ถ้าซื้อกล่องนี้แล้วก็ไม่จ าเป็นต้อง
ซื้อจอทีวีใหม่ ให้ติดตั้งเครื่องนี้ แล้วก็สามารถรับชมได้ตามปกติ 

ส าหรับผู้บริโภค เราต้องซื้อกล่องด าๆ ต่อกับเครื่องเก่า หรือซื้อเครื่องใหม่ 
ซึ่งเป็นต้นทุนเพิ่มเติมของผู้บริโภค และต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรกว่าที่คนไทย
ทุกคนจะมี Set-top box หรือเครื่องรับทีวีดิจิตอลได้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



115 

96 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะสนับสนุนผู้บริโภคในกำรเปลี่ยนผ่ำนอย่ำงไร  

ข้อเท็จจริงคือการเปลี่ยนระบบโทรทัศน์ แม้ในภาพรวมจะท าให้สังคม   
ทั้งมวลสามารถรับชมโทรทัศน์ ที่มีมาตรฐานคุณภาพการรับชมที่ดีขึ้น แต่ก็ส่งผลกระทบ
กับคนจ านวนมากในช่วงที่ท าการเปลี่ยนผ่าน ประชาชนมีทั้งยากดีมีจน คนมีโอกาส 
คนด้อยโอกาส มีอยู่ทุกซอกทุกมุมของประเทศ ประชาชนอยู่ดีๆ ก็ต้องเปลี่ยน
เครื่อง รับโทรทัศน์ 

 
ในเมื่อยากที่จะให้ผู้บริโภคทิ้งเครื่องรับโทรทัศน์ระบบอนาล็อก กสทช. 

จึงเตรียมแผนสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์แปลงสัญญาณ หรือ Set-top Box ซึ่งมี
ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 บาท และได้มีนโยบายที่จะแจก “คูปอง” เพื่อเป็นส่วน 
ลดในการซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ หรือกล่องแปลงสัญญาณระบบดิจิตอล ให้คนที่อยู่
ในพื้นที่ออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแล้ว สามารถรับชมได้ นอกจากนี้ 
สถานีโทรทัศน์จะส่งสัญญาณทั้ง 2 ระบบ ควบคู่กันไปเป็นระยะหนึ่ง เพื่อให้
เวลาเราปรับตัว มีการเปลี่ยนแปลง และสามารถรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
ได้ทั้งหมด 

 

97 โทรทัศน์ดิจิตอลใช้เสำอำกำศแบบไหน 

เนื่องจากการออกอากาศในระบบดิจิตอลนั้น เป็นการออกอากาศ
โทรทัศน์ในชนิดภาคพื้นดิน (Terrestrial TV) เดิมในระบบอนาล็อกต้องใช้เสาอากาศ 
ทีวีดิจิตอลก็เป็นทีวีออกอากาศทางภาคพื้นดินเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องใช้เสาอากาศ
ในการรับชม ซึ่งเสาอากาศที่ใช้อยู่เดิมอาจใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ก็ได้ แต่ถึงแม้เสาอากาศ
แบบเดิม ทั้งสายอากาศภายใน (หนวดกุ้ง) หรือภายนอกบ้าน (ก้างปลา) จะรับโทรทัศน์
ดิจิตอลได้ แต่คุณภาพการรับก็ไม่น่าจะดี อาจติดๆ ดับๆ เพราะใช้คลื่นความถี่
แตกต่างกัน ดังนั้น อาจต้องปรับเรื่องความถี่ที่ต่างกันแล้วปรับให้รับสัญญาณ
ได้เหมาะสมที่สุด หรือเปลี่ยนเสาอากาศในการรับชมก็ได้ 
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98  ผู้บริโภคมีทำงเลือกอื่นนอกจำกโทรทัศน์ดิจิตอลหรือไม่ 

หลักการของโทรทัศน์ดิจิตอลในการแพร่ภาพออกอากาศไม่ได้แตกต่าง
จากฟรีทีวีอนาล็อควันนี้ เพียงสัญญาณเข้ารหัสเป็นดิจิตอลและแพร่ออกอากาศ   
ให้ชมกันทางภาคพื้นดิน ทางเลือกส าหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะใช้เสาอากาศหนวดกุ้ง 
ก้างปลา จานชาม ก็คือต้องไปพึ่งสัญญาณที่ส่งมาในระบบอ่ืนๆ เช่น ผ่านระบบ
ทีวีดาวเทียม หรือผ่านเคเบิลทีวี แต่ถ้าตัดสินใจเลือกชมผ่านระบบอ่ืน แต่ก็อาจมี
เงื่อนไขต่างๆ เนื่องจากไม่ได้ “ฟรี” เสมอไป และจะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์
ด้วยเช่นกัน 

 

99 ท ำไมเรำต้องปรับเปลี่ยนระบบโทรทัศน์เป็นดิจิตอล 

ที่เราต้องเปลี่ยนระบบโทรทัศน์เป็นดิจิตอลนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
เราต้องการพัฒนาระบบโทรทัศน์ไทยให้มีคุณภาพดีขึ้น และให้มีช่องโทรทัศน์
ที่เป็นทางเลือกมากขึ้น และที่ส าคัญไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเป็นความจ าเป็น อย่างที่กล่าว
แล้วว่าโทรทัศน์ดิจิตอลมีภาพที่คมชัดมากกว่า และใช้คลื่นความถี่น้อยกว่า 
ดังนั้น การเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิตอลนอกจากได้ภาพเสียงในการรับชมดีขึ้นแล้ว  
จึงยังเหลือช่องความถี่ให้ผู้ประกอบการใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดได้ 

ในส่วนของความจ าเป็น ปัจจุบันทั้งโลกก าลังปรับเปลีย่นระบบโทรทศัน์
ไปสู่ดิจิตอล มีหลายประเทศมากที่เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้ว หากไทยไม่เปลี่ยนต่อไป
ในอนาคตจะไม่มีใครผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เป็นระบบอนาล็อกให้เราใช้ และ
การพัฒนาโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกของโลกจะหยุดลง เราจึงจ าเป็นต้องพัฒนา
ร่วมไปกับชาติอื่นๆ 
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100 ยุคดิจิตอลมีข้อเสียอะไรหรือไม่ 

ส าหรับผู้บริโภค เราต้องซื้อกล่องด าๆ ต่อกับเครื่องเก่า หรือซื้อเครื่องใหม่ 
ซึ่งเป็นต้นทุนเพิ่มเติมของผู้บริโภค และต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร กว่าที่คนไทย
ทุกคนจะมี Set-top box หรือเครื่องรับทีวีดิจิตอลได้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

นอกจากนี้ การเปลี่ยนไปสูร่ะบบดิจิตอล ท าให้มีสถานี รายการ และเนื้อหา
เพิ่มมากขึ้น จะยิ่งท าให้การก ากับดูแลล าบากมากขึ้น ซึ่งเราทุกคนก็ต้องเฝ้าระวัง 
ช่วยกันสอดส่องดูแล รวมทั้ง มีประเด็นที่จะมีเครื่องรับโทรทัศน์ที่ “ตกรุ่น” อีก
เป็นจ านวนมาก และเป็นประเด็นที่ว่า เราจะก าจัด “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” เหล่านี้ 
ได้อย่างไร 
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บทส่งท้ำย 
 

จะติดต่อส านักงาน กสทช. ได้อย่างไร 
 ในกรุงเทพฯ สำมำรถติดต่อส ำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจกำร

กระจำยเสียงและโทรทัศน์ (บส.) ได้ที่ช่องทำงต่อไปนี้ 
1. ไปรษณีย์ ที่อยู่ 87 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน        

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 
2. เว็บไซต์ http://www.nbtc.go.th , http://bcp.nbtc.go.th 
3. E-mail consumerrights.bc@nbtc.go.th 
4. สายด่วนโทรฟรี “1200” 
5. โทรศัพท์ 0 2271 7600-60 ต่อ 5744 , 5732, 5734  
 โทรสาร 0 2279 9048 - 9  (บส.) 
6. ด้วยตนเองที่ส านักงาน กสทช. (ส านักงานใหญ่) 

 ในส่วนภูมิภำค ส ำนักงำน กสทช. มีส ำนักงำนประจ ำส่วนภูมิภำค ดังนี้ 
 
ส ำนักงำน กสทช. ภำค 1 
ก ากับดูแล และควบคุมการปฏบิัติงานของส านักงาน กสทช. เขต จ านวน 4 เขต 
ดังนี ้

ส ำนักงำน กสทช. เขต 1 นนทบุรี 

พื้นที่ความรับผิดชอบ : กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม ราชบุรี 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม อยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 
อ่างทอง และสิงห์บุรี  
ที่อยู่ :  อาคารโพสเทล หลักสี่ เลขที่ 101 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 5  
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

หมายเลขโทรศัพท์ :   0 2573 6241   โทรสาร 0 2573 6242 

 

http://www.nbtc.go.th/
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ส ำนักงำน กสทช. เขต 5 จันทบุรี 

พื้นที่ความรับผิดชอบ : จันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
และสระแก้ว  
ที่อยู่ : 207 หมู่ 1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150  
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3938 9438  
โทรสาร : 0 3938 9437 

ส ำนักงำน กสทช. เขต 15 สุพรรณบุรี 

ที่อยู่ : 443 หมู่ 5 ต.ท่าระหัด อ. เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 
หมายเลขโทรศัพท์ :  0 3545 4330 - 2  
โทรสาร : 0 3545 4322 

ส ำนักงำน กสทช. เขต 16 ปรำจีนบุรี) 

ที่อยู่ :  -  
หมายเลขโทรศัพท์ :  0 2573 6241 (ชั่วคราว)  
โทรสาร : 0 25736242 (ชั่วคราว)  
 
 
ส ำนักงำน กสทช. ภำค 2 
ก ากับดูแล และควบคุมการปฏบิัติงานของส านักงาน กสทช. เขต จ านวน 4 เขต 
ดังนี ้

ส ำนักงำน กสทช. เขต 2 อุบลรำชธำนี 

พื้นที่ความรับผิดชอบ 6 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ 
อ านาจเจริญ ยโสธร  และมุกดาหาร 
ที่อยู่ : 550 หมู่ที่ 11 ถ. คลังอาวุธ ต. ขามใหญ่ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 34000  
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4531 1470 – 3  โทรสาร : 0 4531 4024 
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ส ำนักงำน กสทช. เขต 6 ขอนแก่น 

พื้นที่ความรับผิดชอบ : 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ 
และร้อยเอ็ด 

ที่อยู่ : 341 หมู่ที่ 19 ตรงข้ามวัดใหม่โนนม่วง ต. ศิลา อ. เมือง จ. ขอนแก่น 
40000 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4320-2601 - 4 โทรสาร : 0-4320-2600  
 

ส ำนักงำน กสทช. เขต 7 นครรำชสีมำ 

พื้นที่ความรับผิดชอบ : 5 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ลพบุรี สระบุรี 
และนครนายก 
ที่อยู่ : 15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ต าบลธงชัยเหนือ อ าเภอปักธงชัย 
จ. นครราชสีมา 30150   
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4496 9568 , 0 4496 9569 

โทรสาร : 0 4496 9568 ต่อ 444  

 

ส ำนักงำน กสทช. เขต 8 อุดรธำนี 

พื้นที่ความรับผิดชอบ : 7 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม
สกลนคร หนองบัวล าภู และเลย 
ที่อยู่ : 21/63 ถนนวัฒนานุวงศ์  ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
41000 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4222 3657  โทรสาร : 0 4224 2047  
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ส ำนักงำน กสทช. ภำค 3 

ก ากับดูแล และควบคุมการปฏบิัติงานของส านักงาน กสทช. เขต จ านวน 4 เขต 
ดังนี ้

ส ำนักงำน กสทช. เขต 3 ล ำปำง 

พื้นที่ความรับผิดชอบ : 6 จังหวัด ได้แก่ ล าปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย และ
ตาก 
ที่อยู่ : 248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ. ล าปาง 52100 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5431 3920 - 2   โทรสาร : 0 5431 3923 

ส ำนักงำน กสทช. เขต 9 เชียงใหม่ 

พื้นที่ความรับผิดชอบ : 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าพูน เชียงราย 
และพะเยา 
ที่อยู่ : 68 หมู่ 7 ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200  
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5380 5904 - 5, 0 5327 4413, 0 5327 4686  
โทรสาร : 0 5327 4670  

ส ำนักงำน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก 

พื้นที่ความรับผิดชอบ 7 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร ก าแพงเพชร 
นครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาท 
ที่อยู่ : 190 ม.7 บ้านคุ้งหม้อ ต.ปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150 

ส ำนักงำน กสทช. เขต 17  เชียงรำย 

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3 เลจที่ 632 หมู่ 3 ถนนแม่ฟ้าหลวง  
ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5371 7398, 0 5317 7400, 0 5317 7401  
โทรสาร : 0 5317 7399  
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ส ำนักงำน กสทช. ภำค 4 
ก ากับดูแล และควบคุมการปฏบิัติงานของส านักงาน กสทช. เขต จ านวน 5 เขต 
ดังนี ้

ส ำนักงำน กสทช. เขต 4 สงขลำ 

พื้นที่ความรับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
ที่อยู่ : 89/1 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต.ทุ่งต าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
90115 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7425 1901 - 4 โทรสาร : 0 7425 1091 

ส ำนักงำน กสทช. เขต 11 ภูเก็ต 

พื้นที่ความรับผิดชอบ 3 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา และกระบี่  
ที่อยู่ : 84/2 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120  
หมายเลขโทรศัพท์: 0 7632 1961 - 3   โทรสาร : 0 7632 1522  

ส ำนักงำน กสทช. เขต 12 นครศรีธรรมรำช 

พื้นที่ความรับผิดชอบ 3 จังหวัด ได้แก่  นครศรีธรรมราช ตรัง  พัทลุง  
ที่อยู่ : 15 หมู่ 8 ถ. เบญจม - สนามบิน ต. ท่างิ้ว อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช 
80280 
หมายเลขโทรศัพท์: 0 7576 4191  โทรสาร : 0 7576 4190   

ส ำนักงำน กสทช. เขต 13 ระนอง 

พื้นที่ความรับผิดชอบ 2 จังหวัด ได้แก่ ระนอง และสุราษฎร์ธานี  
ที่อยู่ : 7/5 ถ.ก าลังทรัพย์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000  
หมายเลขโทรศัพท์: 0-7782-1444 โทรสาร : 0-7782-1444 

ส ำนักงำน กสทช. เขต 14 ชุมพร 

พื้นที่ความรับผิดชอบ 3 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 
ที่อยู่ : 58/6 หมู่ 11 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 
หมายเลขโทรศัพท์: 0 7759 8597 - 8  โทรสาร : 0 7759 8597 – 8 ต่อ 108 
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 เอื้อเฟื้อข้อมูล ให้แนวคิด และสนับสนุน  

โดย 

นางสาว สุภิญญา  กลางณรงค ์

อดีตกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

คณะอนุกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้ำนกิจกำรกระจำยเสียงและกจิกำรโทรทัศน์ 

มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษำ (Media Monitor) 

สถำบันสื่อเด็กและเยำวชน (สสย.) 

แผนงำนพัฒนำกลไกเฝ้ำระวังระบบยำ (กพย.) 
 
 
 

 จัดท ำโดย  

ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
ส านักงาน กสทช. 

 
 ปีกำรจัดท ำ   

ฉบับที่ 1  พ.ศ. 2555 
ฉบับที่ 2  แก้ไขปรับปรุงเนื้อหา พ.ศ. 2558 
ฉบับที่ 3  แก้ไขปรับปรุงเนื้อหา พ.ศ. 2560 (ปัจจุบนั) 
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