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บทคัดย่อ
	 ประเทศไทยก�ำลงัเข้ำสูก่ำรเปลีย่นผำ่นจำกโทรทศัน์ระบบอนำลอ็ก	สู่
โทรทศัน์ระบบดจิิทลั	โดยแตล่ะสถำนีท่ีได้รับใบอนญุำตตำ่งเร่ิมทดลองกำรออก
อำกำศเม่ือวนัท่ี	1	มิถนุำยน	2557	แตก็่ต้องประสบกบัปัญหำตำ่งๆ	ท่ีเกิดขึน้
กบัประชำชน	และผู้ประกอบกำร	อำทิ	ปัญหำเก่ียวกบัคปูองดจิิทลั	ควำมเส่ียง
ด้ำนกำรขำดทนุของผู้ประกอบกำร	และกำรขำดกำรประชำสมัพนัธ์เพ่ือสร้ำง
ควำมเข้ำใจกบัประชำชน	เพ่ือให้กำรเปลีย่นผำ่นเป็นไปตำมกรอบระยะเวลำท่ี
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง		กิจกำรโทรทศัน์	และกิจกำรโทรคมนำคม
แหง่ชำต	ิหรือ	กสทช.ก�ำหนด	จงึต้องอำศยัควำมร่วมมือจำกผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
ทัง้	4	กลุม่	ในกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีของตนตำมแนวทำงท่ีเหมำะสม	ได้แก่	1)	กลุม่
ผู้ชมทัว่ไป	ควรแสวงหำข้อมลูขำ่วสำรเก่ียวกบัโทรทศัน์ดิจิทลั	 และกำรมีสว่น
ร่วมในกำรเป็นผู้ตรวจสอบ	2)	กลุม่ผู้ประกอบกำร	ควรพฒันำเนือ้หำรำยกำร
ท่ีมีคณุภำพ	 เพ่ือเพ่ิมโอกำสทำงกำรแข่งขนั	 	 3)	 กลุม่ผู้สนบัสนนุกำรเปลี่ยน
ผ่ำน	ควรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้ข้อก�ำหนดของกสทช.	 ยึดหลกัธรรมำภิบำลใน
กำรประกอบธุรกิจอยำ่งเคร่งครัด	และมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะ

*อาจารย์ประจำาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสาร (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตม
ฟอร์ด วิทยาเขตเพชรบุรี
อีเมล์ : supasil@stamford.edu



วำรสำรนิเทศศำสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

38

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 มกราคม - มิถนุายน ประจ�าปี 2558

สื่อสำรเป็นอยำ่งดี	 และ	4)	กลุม่หนว่ยงำนผู้ รับผิดชอบ	ควรมีกำรติดตำมผล
กำรด�ำเนินงำนในเชิงรุก	และสร้ำงวิธีกำรสื่อสำรท่ีมีประสทิธิภำพ

ค�าส�าคัญ:	 โทรทศัน์ดิจิทลั	 /	 คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง	 กิจกำรโทรทศัน์	 และ
กิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติ
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Abstract

Thailand has been entering the transition period of the analog 
television	system	to	the	digital	television	system.	Each	TV	station	with	
broadcast	license	has	begun	the	trial	on	June	1st,	2014.	Unfortunately,	
the	various	issues	were	found	by	the	public	and	the	operators,	such	as	
the	issue	of	digital	TV	coupon,	the	investment	risk	of	operators	and	the	
lack	of	public	relation	for	public	understanding.	The	time	frame	of	Office	
of	The	National	Broadcasting	and	Telecommunications	Commission	
or	the	Office	of	The	National	Broadcasting	and	Telecommunications	
Commission	 requirements	must	be	 supported	by	 the	 stakeholders’	
collaboration	 of	 4	 groups	 with	 the	 appropriate	 process	 of	 their	
responsibilities;	1)	the	general	audience	should	pursue	the	TV	digital	
information	 and	participate	 as	 the	 auditor	 2)	 the	 operators	 should	
develop	the	program	content	with	quality	for	increasing	the	competitive	
opportunity	3)	the	transition	sponsors	should	conduct	their	business	
under	the	Office	of	The	National	Broadcasting	and	Telecommunications	
Commission	requirements	and	good	governance	principles	and	have	
well-knowledge	about	what	they	will	communicate	and	4)	The	authorities	
should	be	proactive	monitoring	of	operations	and	create	the	effective	
communication	ways.

Keywords:	 Digital	 Television	 /	 Office	 of	 The	 National	 Broadcasting	 and	

Telecommunications	Commission
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 กำรเปลี่ยนแปลงครัง้ส�ำคญัของส่ือมวลชนไทยท่ีพึ่งผ่ำนพ้นไป	 คือ
กำรเปลี่ยนผ่ำนโทรทศัน์จำกระบบอนำล็อกไปสู่ระบบดิจิทลั	 ซึง่ถือได้ว่ำเป็น
วำระของชำติท่ีหน่วยงำนผู้ รับผิดชอบโดยตรงอย่ำง	 คณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง	 กิจกำรโทรทศัน์	 และกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติ	 หรือ	กสทช.	
ต้องพงึกระท�ำอยำ่งละเอียดรอบคอบโดยค�ำนงึถึงผลประโยชน์ของประชำชน
ทัง้ประเทศเป็นท่ีตัง้	 โดยภำยหลงัจำกท่ีกำรประมลูโทรทศัน์ดิจิทลัภำคธุรกิจ
ทัง้	24	ชอ่ง	เสร็จสิน้ลง	ระหวำ่งวนัท่ี	26-27	ธนัวำคม	2557	กสทช.	ได้ก�ำหนด
ให้ทกุสถำนีท่ีชนะกำรประมลูท�ำกำรทดลองออกอำกำศพร้อมกนัครัง้แรกเม่ือ
วนัท่ี	1	มิถนุำยน	2557 
	 วตัถปุระสงค์หลกัของกสทช.	กบัภำรกิจระดบัชำตคิรัง้นี	้คือ	กำรท�ำให้
ประชำชนผู้ รับชมโทรทศัน์ภำคพืน้ดิน	 หรือโทรทศัน์ระบบอนำล็อก	 ท่ีมีผู้ชม
กวำ่	22	ล้ำนครัวเรือน	เปลีย่นมำรับชมโทรทศัน์ระบบดจิิทลัอยำ่งพร้อมเพรียง
กนั	โดยกสทช.ได้ตัง้เป้ำไว้วำ่ภำยในระยะเวลำ	5	ปี	ต้องมีผู้ชมท่ีสำมำรรถรับ
ชมโทรทศัน์ดิจิทลัได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ	 80	 (ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสยีง	กิจกำรโทรทศัน์	และกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำต	ิพ.ศ.2555)	[1] 
	 กสทช.จงึท�ำกำรประชำสมัพนัธ์	 และจดัสมัมนำวิชำกำร	 เพ่ือให้ผู้ชม
ทัว่ไปมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกบัโทรทศัน์ดิจิทลัอยำ่งถกูต้อง	 เชน่	 ข้อดีของ
โทรทศัน์ดจิิทลั	วิธีกำรรับชม		กสทช.ได้ท�ำกำรแจกคปูอง	เพ่ือให้ประชำชนน�ำ
ไปเป็นสว่นลดแลกซือ้กลอ่งแปลงสญัญำณ	 (Set	 top	box)	 เพ่ือเป็นกำรลด
ภำระและคำ่ใช้จำ่ยให้กบัประชำชนอีกทำงหนึง่	อยำ่งไรก็ตำม	ผลกำรด�ำเนิน
งำนเพ่ือน�ำไปสูก่ำรเปลี่ยนแปลงของโทรทศัน์ดิจิทลั	 เพียงแคใ่นระยะแรกนัน้
กลบัพบปัญหำ	และอปุสรรคท่ีเกิดขึน้มำกมำย	โดยสำมำรถชีแ้จงรำยละเอียด
ได้	ดงันี ้

“ปัญหาของคูปองดจิทิลั” 
	 ภำยหลงัเสร็จสิน้กำรประมลูโทรทศัน์ดจิิทลั	จ�ำนวน	24	ชอ่งสิน้สดุลง	
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ในระหวำ่งวนัท่ี	26	-	27	ธนัวำคม	2556	โดยมีผู้ เข้ำร่วมประมลูเสนอมลูคำ่กำร
ประมลูรวมทัง้สิน้เป็นจ�ำนวนเงินกวำ่	 50,862	 ล้ำนบำท	 โดยเงินจ�ำนวนหนึง่
นัน้กสทช.จะน�ำมำจดัสรรงบประมำณในกำรท�ำคปูองแจกให้กบัประชำชนทกุ
ครัวเรือน	ครัวเรือนละ	1	ใบ	รวมทัง้สิน้กวำ่	22	ล้ำนครัวเรือน	เพ่ือให้ประชำชน
น�ำคปูองไปเป็นส่วนลดแลกซือ้กล่องรับสญัญำณ	หรือโทรทศัน์เคร่ืองใหม	่
ซึ่งเป็นกำรช่วยสนบัสนนุให้ประชำชนมีควำมกระตือรือร้นในกำรเปลี่ยนมำ
รับชมโทรทศัน์ดิจิทลัได้มำกขึน้	 อย่ำงไรก็ตำม	 ท่ีผ่ำนมำกำรแจกคปูองให้กบั
ประชำชนเพ่ือสร้ำงกำรเปลีย่นผำ่นเข้ำสูโ่ทรทศัน์ดจิิทลั	ยงัคงพบปัญหำท่ีก่อให้
เกิดอปุสรรคในหลำยประกำร	ได้แก่		กำรฉวยโอกำสขึน้รำคำกลอ่งรับสญัญำณ	
ประชำชนใช้สทิธิแลกซือ้กลอ่งรับสญัญำณน้อย	และกำรฉวยโอกำสจำกพวก
มิจฉำชีพ	โดยมีรำยละเอียด	ดงันี	้

ภำพท่ี	1:	คปูองดจิิทลัท่ีมำ:	คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสยีงกิจกำรโทรทศัน์	และกิจกำร

โทรคมนำคมแหง่ชำต	ิ(2558) [2]

	 1)	 กำรฉวยโอกำสขึน้รำคำกล่องรับสญัญำณ	กสท.จะท�ำกำรแจก
คปูองให้กบัประชำชนเพ่ือน�ำไปเป็นสว่นลดในกำรแลกซือ้กลอ่งรับสญัญำณ	
หรือโทรทศัน์เคร่ืองใหม	่ เพ่ือเป็นกำรแบง่เบำภำระประชำชนทัง้	 22	 ล้ำนครัว
เรือน	โดยคปูองจะมีมลูคำ่	690	บำท	/	ครัวเรือน	ซึง่ใช้งบประมำณเป็นจ�ำนวน
เงินทัง้สิน้กวำ่	22,000	ล้ำนบำท	อยำ่งไรก็ตำม	ได้มีผู้ประกอบกำรเป็นจ�ำนวน



วำรสำรนิเทศศำสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

42

ปีท่ี	9	ฉบบัท่ี	1	มกรำคม	-	มิถนุำยน	ประจ�ำปี	2558

มำกตำ่งๆ	อำศยัช่องวำ่งกำรด�ำเนินงำนของกสท.ในกำรขึน้รำคำกลอ่งแปลง
สญัญำณให้สงูขึน้	ซึง่มีรำคำตัง้แต	่1,000-2,500	บำท	ทัง้ท่ีในควำมจริงแล้ว 
กลอ่งแปลงสญัญำณมีรำคำเพียง	512	บำท	 รวมเสำอำกำศ	 ก็เป็นรำคำท่ีมี
ก�ำไรแล้ว	[3]	ซึง่สอดคล้องกบัรำคำกลอ่งแปลงสญัญำณทัง้ก่อนและหลงัจำก
ท่ีกสท.จะแจกคปูองนัน้	พบวำ่	ผลส�ำรวจรำคำกลอ่งแปลงสญัญำณเม่ือวนัท่ี	
15	เมษำยน	2557	นัน้	กลอ่งแปลงสญัญำณมีรำคำต�่ำสดุอยูท่ี่	690	บำท	แต่
ผลกำรส�ำรวจครัง้ท่ี	 2	 เม่ือวนัท่ี	 28	 เมษำยน	2557	พบวำ่	 รำคำกลอ่งแปลง
สญัญำณตัง้ต้นท่ี	1,290	บำท	และไมมี่กลอ่งท่ีรำคำ	690	บำท	[4]	
	 นอกจำกนัน้แล้ว	กำรก�ำหนดมลูคำ่ของคปูองท่ีคงท่ีตลอดทัง้	4	ปี	อำจ
ท�ำให้ผลประโยชน์ท่ีได้รับตกเป็นของผู้จดัจ�ำหนำ่ยกลอ่งรับสญัญำณ	มำกกวำ่
ประชำชน	ดงัค�ำอธิบำยของสมเกียรติ	ตัง้กิจวำณิช	(2557)	[5]	ท่ีได้อธิบำยวำ่	
“กำรก�ำหนดมลูค่ำของคปูองคงท่ีตลอด	4	 ปีนัน้เหมำะสมหรือไม่	 ตนขอยก
ตวัอยำ่งกรณีขององักฤษ	รำคำของกลอ่งรับสญัญำณจะลดลงคร่ึงหนึง่เม่ือกำร
ผลติเพ่ิมขึน้	2	เทำ่	ดงันัน้กำรก�ำหนดมลูคำ่ของคปูองตำยตวั	ในขณะท่ีกลอ่ง
รับสญัญำณมีรำคำลดลงจงึเป็นกำรใช้เงินมำกกวำ่ท่ีควรจะเป็น”	ดงันัน้	นอก
จำกกสท.จะก�ำหนดคณุสมบตัิของบริษัทจ�ำหน่ำยกลอ่งรับสญัญำณท่ีเหมำะ
สมแล้ว	ควรท�ำกำรตดิตำมผลกำรด�ำเนินงำนและแนวทำงกำรประกอบธรุกิจ
ของบริษัทจ�ำหน่ำยกล่องรับสญัญำณภำยใต้กรอบจริยธรรมวิชำชีพ	 เพ่ือให้
นโยบำยของกสท.สร้ำงผลประโยชน์ให้กบัผู้ชมสว่นรวมได้อยำ่งสงูสดุ	
	 2)	 ประชำชนใช้สิทธิแลกซือ้กล่องรับสญัญำณน้อย	ภำยหลงัจำกท่ี
กสท.ได้ท�ำกำรแจกคปูองตัง้แตว่นัท่ี	10	ตลุำคม	พ.ศ.	2557	เพ่ือให้ประชำชน
น�ำไปแลกกลอ่งรับสญัญำนหรือโทรทศัน์เคร่ืองใหม่นัน้	 พบว่ำ	ประชำชนยงั
ขำดควำมกระตือรือร้นในกำรใช้สทิธิ	[6]	[7]	โดยหลงัจำกท่ีกสท.ได้แจกคปูอง
โทรทศัน์ดจิิทลัไปเม่ือวนัท่ี	10	ตลุำคม	2557	นัน้	มีผู้มำใช้สทิธิเพียงร้อยละ	38	 
เท่ำนัน้	 [8]	 ทัง้นีเ้ป็นเพรำะว่ำ	 กว่ำร้อยละ	 70	 ของประชำชนในประเทศยงั
สำมำรถรับชมรำยกำรโทรทัศน์ได้ตำมปกติ	 ผ่ำนเคเบิล้ทีวีและโทรทัศน์
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ผ่ำนดำวเทียม	ท�ำให้ประชำชนไม่ได้รับผลกระทบใดๆ	 ซึง่สอดคล้องกบักำร
ศกึษำของศนูย์วิจยั	มหำวิทยำลยักรุงเทพโพลล์	(Bangkok	Poll)	(2557)	[9] 
เร่ือง	 กำรเตรียมตวัของประชำชนเพ่ือรับชมกำรออกอำกำศทีวีระบบดิจิตอล	 
พบวำ่	ประชำชนจะใช้เคเบิล้ทีวี	/	ทีวีดำวเทียมอยูเ่พรำะสำมำรถดทีูวีดจิิตอล
ได้เลย	ร้อยละ	43.6	ซือ้กลอ่งรับสญัญำณทีวีดจิิตอล	ร้อยละ	10.2	ซือ้ทีวีใหม่
รุ่นท่ีรับสญัญำณทีวีดิจิตอลได้	 ร้อยละ	5.2	 และยงัไม่ได้เตรียมตวั	 /	 ดรูะบบ
เดมิไปก่อน	ร้อยละ	41.0
	 นอกจำกนัน้แล้ว	มลูคำ่ของคปูองท่ีมีรำคำเพียง	690	บำท	ซึง่แลกได้
เฉพำะกลอ่งหำกต้องกำรรับชมโทรทศัน์ดจิิทลัแบบใช้งำนได้จริงจะต้องจำ่ยเงิน
เพ่ิมอีกประมำณ	300	บำท	เพ่ือเป็นคำ่อปุกรณ์ประเภทเสำอำกำศและสำยรับ
สง่สญัญำณ	ซึง่ก่อให้เกิดภำระให้กบัประชำชนท่ีต้องมีคำ่ใช้จำ่ยเพ่ิมขึน้	 [10] 
สอดคล้องกบัค�ำอธิบำยของสภุำพ	คลี่ขจำย	(2557)	[11]	ได้อธิบำยวำ่	“มลูคำ่
ของคปูองเพียง	690	บำท	ยงัเป็นกำรสร้ำงภำระให้กบัประชำชนอยู่	เพรำะต้อง
จำ่ยคำ่จำนอีกประมำณ	1,000	บำท	คำ่แรง	และคำ่ตดิตัง้อีกประมำณ	500-
1,000	บำท	เพรำะประชำชนตดิตัง้เองไมไ่ด้”	ปัญหำดงักลำ่วท�ำให้ประชำชน
ขำดแรงจงูใจในกำรใช้สทิธิ	โดยหำกประชำชนยงัขำดควำมกระตือรือร้นในกำร
ใช้สทิธิของตน	ก็จะสง่ผลให้กำรเปลี่ยนผำ่นเกิดควำมลำ่ช้ำมำกขึน้
	 3)	กำรฉวยโอกำสจำกพวกมิจฉำชีพ	พวกมิจฉำชีพอำศยัควำมไมรู้่ของ
ประชำชนเพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ให้กบัตนเอง	 ด้วยวิธีกำรหลอกขำยกลอ่ง
แปลงสญัญำณ	พร้อมกำรตดิตัง้ให้กบัประชำชนตำมบ้ำนเรือน	โดยผู้ไมรู้่ก็มกั
ตกเป็นเหย่ือได้โดยงำ่ย	ซึง่เป็นภำพสะท้อนให้เหน็วำ่	ประชำชนในสงัคมสว่น
ใหญ่ยงัไมมี่ข้อมลูขำ่วสำรหรือควำมรู้ดีพอเก่ียวกบัโทรทศัน์ดจิิทลั	รวมถงึกำร
สื่อสำรของกสทช.ท่ียงัไมมี่ประสทิธิภำพ	ท�ำให้เกิดชอ่งวำ่งในกำรแสวงหำผล
ประโยชน์จำกพวกมิจฉำชีพได้		
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ภำพท่ี	1:	ป้ำยตดิตัง้กลอ่งแปลงสญัญำณของพวกมิจฉำชีพ

ท่ีมำ:	นิตยสำร	ASTV	ผู้จดักำรรำยวนั	ฉบบัวนัท่ี	9	มิถนุำยน	2557 [12]

“ต้นทนุการผลิตสูง คู่แข่งขันจ�านวนมาก” ผู้ประกอบการเส่ียงตกอยู่ใน
สภาวะขาดทนุ 
	 ด้วยสภำพกำรแข่งขนัทำงธุรกิจท่ีรุนแรงในปัจจุบนั	 โดยเป็นผลมำ
จำกหลำยปัจจยั	อำทิ	คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรสถำนีท่ีสงู	คูแ่ขง่ขนัทำงธรุกิจมี
จ�ำนวนมำกในขณะท่ีปริมำณผู้ชมมีจ�ำนวนเท่ำเดิม	กำรเข้ำมำมีบทบำทของ
เทคโนโลยีสมยัใหมแ่ละสื่อสงัคมออนไลน์	และพฤตกิรรมกำรเปิดรับสื่อของผู้
ชมท่ีเปลีย่นไป	ด้วยปัจจยัดงักลำ่วอำจสง่ผลให้ผู้ประกอบกำรตกอยูใ่นสภำวะ
ขำดทนุ	 โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกบัรำยท่ีมีเงินทนุในกำรสนบัสนนุธุรกิจต�่ำ	 และ
เป็นผู้ประกอบกำรรำยใหม่ท่ียงัขำดประสบกำรณ์ในกำรบริหำรงำน	 รวมทัง้
เป็นชอ่งรำยกำรท่ียงัไมเ่ป็นท่ีรู้จกัของผู้ชม	เชน่	กรณีของชอ่งไทยทีวี	ท่ีด�ำเนิน
ธรุกิจโทรทศัน์ดจิิทลัจ�ำนวน	2	ชอ่ง	 ได้แก่	ชอ่งขำ่ว	และชอ่งเดก็เยำวชนและ
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ครอบครัว	ซึง่ลงทนุไปกวำ่	800-900	ล้ำนบำท	แตก่ลบัมีรำยได้เพียง	100-200	
ล้ำนบำท	[13]	สอดคล้องกบักำรท่ีชมรมผู้ประกอบกำรโทรทศัน์ระบบทีวีดจิิทลั
แห่งประเทศไทย	 ได้ย่ืนหนงัสือตอ่ประธำนกสทช.	 เร่ืองกำรขอให้ขยำยระยะ
เวลำกำรช�ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถ่ีออกไปเป็นระยะ
เวลำ	2	ปี	ขอยกเว้นคำ่ธรรมเนียมใบอนญุำตรำยปี	ร้อยละ	2	และสง่เงินสมทบ
เข้ำกองทนุวิจยัและพฒันำกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทศัน์	 และกิจกำร
โทรคมนำคมเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ	(กทปส.)	 ร้อยละ	2	โดยสะท้อนให้เหน็
วำ่	ผู้ประกอบกำรตำ่งต้องแบกรับภำระต้นทนุกำรผลติเป็นจ�ำนวนมำก	ท�ำให้
ไมส่ำมำรถช�ำระคำ่ธรรมเนียมใบอนญุำตรำยปีได้ตำมเวลำท่ีกสทช.ก�ำหนด	
 อยำ่งไรก็ตำม	ธรุกิจโทรทศัน์ดิจิทลัเป็นธรุกิจท่ีต้องประเมินผลกนัในระยะ
ยำว	ดงันัน้	จงึขึน้อยูก่บัควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดักำร	และเงินทนุสนบัสนนุ
ธรุกิจ	ท่ีอำจสง่ผลให้ธรุกิจประสบควำมส�ำเร็จ	หรืออำจปิดกิจกำรลงได้

การประชาสัมพนัธ์ไม่ทั่วถงึ ประชาชนไม่เข้าใจวธีิการรับชม
กำรรับชมโทรทศัน์ระบบดจิิทลัสำมำรถรับชมได้หลำยวธีิ	ได้แก่	กำรรับ

ชมผำ่นเคเบิล้ทีวี	หรือทีวีดำวเทียม	กำรใช้กลอ่งรับสญัญำณดจิิทลักบัโทรทศัน์
ระบบอนำลอ็ก	และกำรเปลีย่นโทรทศัน์รุ่นใหมท่ี่สำมำรถรับสญัญำณดจิิทลัได้
เลย	อยำ่งไรก็ตำม	จำกผลกำรศกึษำของนิด้ำโพล	(NIDA	Poll)	(2557)	[14]	พบ
วำ่	ประชำชนสว่นใหญ่	ร้อยละ	46.76	ระบวุำ่	ไมท่รำบถงึวธีิกำรรับชมโทรทศัน์
ดจิิทลั		ร้อยละ	19.33	ระบวุำ่	ทรำบในระดบัน้อย	ร้อยละ	27.44	ระบวุำ่	ทรำบ
ในระดบัดี	และร้อยละ	6.47	ระบวุำ่	ทรำบถงึวธีิกำรรับชมในระดบัดีมำก	ซึง่ผล
กำรศกึษำดงักลำ่วสะท้อนให้เหน็วำ่	กสทช.ยงัขำดกำรสื่อสำรเพ่ือสร้ำงควำม
เข้ำใจกบัประชำชน	ทัง้นีเ้ป็นเพรำะวำ่	กสทช.เป็นหน่วยงำนผู้ รับผิดชอบกำร
เปลี่ยนผำ่นโทรทศัน์จำกระบบอนำลอ็กไปสูร่ะบบดิจิทลัเพียงหน่วยงำนเดียว	
ซึง่กระบวนกำรเปลี่ยนผ่ำนนัน้	 มีขัน้ตอนกำรด�ำเนินงำนหลำยขัน้ตอน	ตัง้แต่
กำรประมลูใบอนญุำต	กำรติดตัง้เสำสง่สญัญำณ	และกำรแจกคปูองดิจิทลั	
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รวมทัง้กำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับประชำชน	 ซึ่งเป็นขัน้ตอนท่ีส�ำคญัอย่ำงย่ิง	
เพรำะถงึแม้วำ่ในเชิงเทคนิคจะเกิดโทรทศัน์ดจิิทลัขึน้	แตป่ระชำชนขำดควำม
เข้ำใจในวิธีกำรรับชม	 โดยเกิดควำมรู้สกึวำ่เป็นกระบวนกำรท่ียุง่ยำกซบัซ้อน	
อำจสง่ผลให้ขำดแรงจงูในในกำรรับชมได้	
	 สอดคล้องกบัค�ำอธิบำยของธวชัชยั	จิตรภำษ์นนัท์	(2556)	[15]	 ท่ีได้
อธิบำยวำ่	กำรท่ีประชำชนยงัไมเ่ข้ำใจเร่ืองโทรทศัน์ดจิิทลันบัเป็นจดุบอดของ	
กสทช.ซึง่ในขณะนีก้สทช.ก็พยำยำมเร่ิมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กบัผู้ชม
มำกขึน้	ดงันัน้	กสทช.จงึควรสร้ำงควำมเข้ำใจ	และสร้ำงแรงจงูใจ	ด้วยวิธีกำร
สื่อสำรท่ีมีประสทิธิภำพไปยงัผู้ชม	เพ่ือก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนพฤตกิรรมกำรรับ
ชมของผู้ชมจำกโทรทศัน์ระบบอนำลอ็กสูโ่ทรทศัน์ระบบดิจิทลั	ตำมท่ีกสทช.
คำดหวงั
	 จำกประเดน็ปัญหำดงัท่ีได้กลำ่วไว้ข้ำงต้นนัน้	ล้วนแตเ่ป็นอปุสรรคท่ีจะ
ท�ำให้กำรเปลีย่นผำ่นโทรทศัน์จำกระบบอนำลอ็กสูร่ะบบดจิิทลัเกิดควำมลำ่ช้ำ	
รวมทัง้ยงัสง่ผลกระทบตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีหลำยกลุม่	เพ่ือให้กำรเปลีย่นผำ่น
ในครัง้นีเ้ป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ของกสทช.	จงึต้องอำศยัควำมร่วมมือจำกทกุ
ภำคสว่น	อำทิ	ผู้ชม	ผู้ประกอบกำร	ผู้สนบัสนนุกำรเปลี่ยนผำ่น	และหนว่ยงำน
ผู้ รับผิดชอบ	

สรุปและข้อเสนอแนะ
	 โทรทศัน์ดิจิทลัท่ีได้เกิดขึน้	 และก�ำลงัด�ำเนินกำรอยูใ่นปัจจบุนั	ยงัคง
ต้องประสบกบัปัญหำหลำยด้ำน	ดงัเช่นประเทศอ่ืนท่ีพฒันำเสร็จสิน้แล้ว	 ทัง้
ปัญหำท่ีเกิดขึน้จำกระบบเทคนิค	และปัญหำท่ีเกิดขึน้จำกกำรจดักำร	ดงัท่ีผู้
เขียนได้อธิบำยถงึสภำพปัญหำและข้อเสนอแนะไว้ในบำงประกำรข้ำงต้น	ซึง่
ปัญหำท่ีเกิดขึน้นัน้	 ล้วนเป็นอปุสรรคต่อกำรเปลี่ยนผ่ำน	อย่ำงไรก็ตำม	กำร
เปลี่ยนผำ่นจะส�ำเร็จไปได้ด้วยดี	ยงัคงต้องอำศยัควำมร่วมมือจำกผู้ มีสว่นได้
สว่นเสียทกุกลุม่	 โดยแบง่เป็น	4	กลุม่	 ได้แก่	กลุม่ผู้ชมทัว่ไป	กลุม่หน่วยงำน
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ผู้ รับผิดชอบ	กลุม่ผู้ประกอบกำร	และกลุม่ผู้สนบัสนนุกำรเปลี่ยนผำ่น	ในกำร
ร่วมมือกนัเพ่ือพฒันำอตุสำหกรรมโทรทศัน์ให้อยูใ่นระดบัสำกล		ซึง่ผู้ เขียนได้
ให้ขอเสนอแนะไว้ดงันี ้
 1. กลุม่ผูช้มทัว่ไป ผู้ชมควรแสวงหำข้อมลูขำ่วสำร	และกำรเป็นผู้ตรวจ
สอบ	มำกกวำ่กำรเป็นเพียงแคผู่้ รับสำรทัว่ไป	 เพรำะกำรเปล่ียนผำ่นในครัง้นี	้
ผู้ชม	 คือ	ผู้ ท่ีได้รับผลประโยชน์ในกำรรับชมโทรทศัน์ท่ีมีควำมคมชดัสงูขึน้	 มี
เนือ้หำให้เลือกรับชมมำกขึน้	และสำมำรถเอือ้อ�ำนวยกำรรับชมได้มำกขึน้	ดงั
นัน้	 ผู้ชมควรติดตำมข้อมลูข่ำวสำร	ควำมเคลื่อนไหวต่ำงๆเก่ียวกบัโทรทศัน์
ดิจิทลัจำกผู้ รับผิดชอบท่ีท�ำกำรสื่อสำรมำยงัผู้ชม	 เพ่ือให้ทรำบถึงวิธีกำรรับ
ชมโทรทศัน์ดจิิทลัท่ีถกูต้อง	และไมต่กเป็นเหย่ือของแก๊งมิจฉำชีพ	หำกพบข้อ
สงสยั	ไมเ่ข้ำใจ	สงัเกตเหน็ควำมผิดปกต	ิหรือควำมไมช่อบมำพำกล	ก็สำมำรถ
สง่เร่ืองรำวแจ้งมำยงัหนว่ยงำนผู้ รับผิดชอบได้ทนัที	
 2. กลุ่มผูป้ระกอบการ	 กลุม่ผู้ประกอบกำรโทรทศัน์ดิจิทลัท่ีได้รับใบ
อนญุำตทัง้	24	สถำนี	ตำ่งแขง่ขนักนัสงู	เพ่ือแยง่ฐำนชิงจ�ำนวนผู้ชมให้สนใจรับ
ชมชอ่งรำยกำรของตน	โดยสิง่ท่ีผู้ผลติรำยกำรควรพฒันำ	คือ	เนือ้หำรำยกำร	
ทัง้นีเ้ป็นเพรำะวำ่	เนือ้หำรำยกำรคือปัจจยัท่ีส�ำคญัสงูสดุในกำรสร้ำงแรงจงูใจ
ในกำรรับชม	และสำมำรถสร้ำงควำมแตกตำ่งให้กบัชอ่งรำยกำรได้	หรืออำจ
เรียกได้วำ่	“Content	is	the	King,	the	queen	is	the	Platform”	[16] [17]	ซึง่
กำรมีเนือ้หำเดน่ยอ่มสร้ำงควำมได้เปรียบในธุรกิจส่ือโทรทศัน์	 [18]	นอกจำก
นัน้แล้ว	 กำรแข่งขนักำรพฒันำเนือ้หำรำยกำรยงัก่อให้เกิดประโยชน์กบัผู้ชม	
ท่ีสำมำรถเลือกชมเนือ้หำรำยกำรท่ีหลำกหลำยมำกขึน้ด้วย	
 3. กลุ่มผูส้นบัสนนุการเปลีย่นผ่าน	 กลุม่ผู้สนบัสนนุกำรเปล่ียนผ่ำน	
ได้แก่	 ผู้ ให้บริกำรโครงข่ำยเคร่ืองสง่สญัญำณโทรทศัน์ดิจิทลั	 ผู้ประกอบกำร
ท่ีจ�ำหนำ่ยกลอ่งแปลงสญัญำณ	และผู้จดัจ�ำหน่ำยโทรทศัน์รุ่นใหมท่ี่สำมำรถ
รับสญัญำณดิจิทลัได้	 ซึ่งกลุ่มนีจ้ะช่วยผลกัดนัและสนบัสนนุให้กำรเปล่ียน
ผ่ำนเป็นไปด้วยควำมรวดเร็วมำกขึน้	 โดยกลุ่มผู้สนับสนุนกำรเปลี่ยนผ่ำน
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ควรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้ข้อก�ำหนดของกสทช.	 และหลกัธรรมำภิบำลในกำร
ประกอบธรุกิจอยำ่งเคร่งครัด	อีกทัง้ควรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะ
สือ่สำรเป็นอยำ่งดี	โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงกลอ่งรับสญัญำณและโทรทศัน์รุ่นใหมท่ี่
สำมำรถรับสญัญำณดจิิทลั	ท่ีต้องอำศยัควำมรู้เชิงเทคนิค	ซึง่คอ่นข้ำงมีควำม
สลบัซบัซ้อน	หำกตวัแทนกำรจดัจ�ำหนำ่ยไมมี่ควำมรู้มำกพอ	ก็จะไมส่ำมำรถ
ถ่ำยทอดวิธีกำรรับชมโทรทศัน์ดจิิทลัท่ีถกูต้องให้กบัประชำชนได้
 4. กลุ่มหน่วยงานผูร้บัผิดชอบ	หนว่ยงำนผู้ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบโดยตรงใน
ครัง้นี	้คือ	กสทช.	ซึง่นบัได้วำ่เป็นหนว่ยงำนท่ีต้องดแูลรับผิดชอบทัง้	3	กลุม่ข้ำง
ต้น	ทัง้เร่ืองของกำรให้ประชำชนทกุครัวเรือนได้รับชมโทรทศัน์ดจิิทลัได้ตำมปกต	ิ
กำรแจกคปูองดจิิทลั	และกำรด�ำเนินงำนของผู้สนบัสนนุกำรเปล่ียนผ่ำน	จำกกำร
ศกึษำถงึสภำพปัญหำท่ีเกิดขึน้ข้ำงต้น	ผู้ เขียนได้เสนอแนะแนวทำงไว้	ดงันี	้
	 	 4.1	ควรมีกำรตดิตำมผลหลงัจำกประชำชนใช้สทิธิรับคปูอง
ดจิิทลั	นอกจำกกำรตรวจสอบกำรออกมำใช้สทิธิรับคปูองดจิิทลัของประชำชน
แล้ว	กสทช.ควรมีกำรติดตำมผลในเชิงคณุภำพทัง้กบัประชำชน	และตวัแทน
จ�ำหน่ำยกล่องรับสญัญำณว่ำได้ด�ำเนินกำรเป็นไปตำมท่ีกสทช.ก�ำหนดไว้
หรือไม	่อำทิ	มำตรฐำนของกลอ่งรับสญัญำณ	ควำมเข้ำใจในวิธีกำรใช้กลอ่ง
รับสญัญำณ	 และวิธีกำรใช้สิทธิคูปองดิจิทลัของประชำชน	 ดงัท่ีประเทศท่ี
เปลีย่นผำ่นส�ำเร็จแล้วใช้กนั	เพ่ือตรวจสอบควำมเข้ำใจของประชำชน	และกำร
ประกอบธรุกิจของตวัแทนจ�ำหนำ่ยกลอ่งรับสญัญำณ	เพรำะท่ีผำ่นมำกสทช.
ได้อำศยัชอ่งทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียนเป็นส�ำคญั	ซึง่เป็นกำรด�ำเนินงำนในเชิง
รับ	ดงันัน้	กสทช.จงึควรท�ำงำนในเชิงรุกด้วยวิธีกำรสุม่ตรวจ	เพ่ือท่ีจะสำมำรถ
สร้ำงควำมเข้ำใจให้กบัประชำชน	และเพ่ิมกลไกกำรตรวจสอบกำรท�ำงำนของ
ตวัแทนจ�ำหน่ำยกลอ่งรับสญัญำณมำกขึน้	
	 	 4.2	 สร้ำงวิธีกำรสื่อสำรท่ีมีประสิทธิภำพ	 กำรเปลี่ยนผ่ำน
ในครัง้นีต้้องอำศยัควำมร่วมมือจำกประชำชนทัง้ประเทศ	 ท่ีมีลกัษณะทำง
ประชำกรศำสตร์และสภำพภมิูศำสตร์ตำ่งกนั	 “กำรสื่อสำร”	 จงึเป็นกระบวน
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กำรส�ำคญัในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือจำกประชำชน	 ดงันัน้	
กสทช.ควรสร้ำงวิธีกำรสื่อสำรท่ีมีประสทิธิภำพให้สำมำรถเข้ำถงึประชำชนได้
ทัง้ประเทศ	และท�ำให้ประชำชนทกุระดบัสำมำรถเข้ำใจได้โดยงำ่ย	เพ่ือก่อให้
เกิดกำรรับรู้	ควำมเข้ำใจ	ควำมตระหนกั	และแรงจงูใจ	อนัจะน�ำไปสูก่ำรปฏิบติ 
ตำมท่ีกสทช.คำดหวงั	[19]
	 กำรเปลี่ยนผ่ำนโทรทศัน์จำกระบบอนำล็อกสูร่ะบบดิจิทลั	 เป็นเร่ือง
ระดบัประเทศท่ีต้องอำศยัควำมร่วมมือจำกทกุฝ่ำย	โดยระหวำ่งกำรด�ำเนินงำน
นัน้อำจเกิดปัญหำหรืออปุสรรคได้เหมือนกบัในหลำยๆประเทศท่ีท�ำกำรเปล่ียน
ผำ่นแล้วเสร็จ	โดยควรมีกำรวำงแผนกำรด�ำเนินงำนอยำ่งรอบคอบเพ่ือให้เกิด
ข้อผิดพลำดน้อยท่ีสดุ	อยำ่งไรก็ตำม	หำกมีปัญหำเกิดขึน้กสทช.ควรรีบด�ำเนิน
กำรแก้ไขอยำ่งเร่งดว่น	เพ่ือมิให้ปัญหำท่ีเกิดขึน้นัน้สง่ผลกระทบในวงกว้ำง	ทัง้
กบัประชำชน	ผู้ประกอบธรุกิจ	และงบประมำณ	
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