
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
ต่อการด าเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  

ระหว่างวันอังคารท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันศุกร์ท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

๑. จ านวนครัวเรือนท่ีจะแจกคูปอง 
จะแจกทุกครัวเรือนเพื่อให้ได้รับ
การสนับสนุนอย่างเท่าเทียมกัน 

และเป็นไปตามสิทธิข้ันพื้นฐานใน
การเข้าถึงบริการโทรทัศน์ที่เป็น
การทั่วไป เนื่องจากทรัพยากร
คลื่นความถ่ีเป็นทรัพยากรของ
ชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะของ
ประชาชนทุกคน 

เห็นด้วย 
คุณณัฐพงศ์ เขียวเสรี (มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)) 
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือน เพราะถือเป็นสิทธิที่พลเมืองไทยควรที่จะได้รับและสามารถ
เข้าถึงสื่อได้อย่างทั่วถึง 
คุณภนี วัฒนเสถียร   
เห็นด้วยว่าควรแจกคูปองครัวเรือนละ ๑ ใบ 
คุณมงคล ธนะนาวานุกูล   
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือน เนื่องจากหากภาครัฐไม่สนับสนุนทุกครัวเรือน ภาคครัวเรือน
บางส่วนเท่านั้นที่จะมีการลงทุนเปลี่ยนผ่าน การแจกคูปองทุกครัวเรือนเป็นสิ่งที่ดี แต่ควรคํานึงถึง
ผู้ที่อาศัยตามหอพัก คอนโด อพาร์ทเม้นท์ด้วย และควรมีระบบการกํากับการแจกคูปองให้รัดกุม 
ไม่ตกหล่นให้ได้รับทุกครัวเรือน 
คุณบัวเงิน นามบุดดี  
ควรแจกทุกครัวเรือน 
คุณล าเภา อุปการกุล 
มีความเห็นว่า ควรใช้วิธีแจกตามบ้านเลขที่หนึ่งคูปองต่อครัวเรือนหรือต่อหนึ่งบ้านเลขที่ โดย
จัดส่งทางไปรษณีย์ ประชาชนนําไปแลกซื้อได้ตามความต้องการ ส่วน กสทช.ให้ควบคุมคุณภาพ
ของสื่อและระบบที่จัดให้บริการของผู้ที่ประมูลช่องทีวีจิตอลได้ 
 

ให้สนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยน
ผ่ า น ไ ป สู่ ก า ร รั บ ช ม โ ท ร ทั ศ น์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จํานวน 
๒๒.๙ ล้านครัวเรือน ซึ่งเป็นจํานวน
ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของ
กรมการปกครอง (ข้อมูล ณ เดือน
มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มี
การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ให้ ใ ช้คลื่ นความ ถ่ี เพื่ อ ให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการทาง ธุรกิจระดับชาติ เ ข้า
กองทุ น วิจั ยแล ะพัฒ นากิ จกา ร
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ) โดยในการแจกจ่ายคูปอง
จ ะ เ ป็ น ไ ปตา มพื้ นที่ ก า ร ข ย า ย
โครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถ่ี
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ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

คุณสุทิน เจนพูลผล  
มีความเห็นว่า ควรแจกหนึ่งครอบครัวหนึ่งคูปอง 
คุณอมร พร้อมเสนา  
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือน แต่ถ้าแจก Set top box น่าจะง่ายกว่า เพราะในพื้นที่ชนบท
ห่างไกลน่าจะมีปัญหาในการหาซื้อเครื่องรับ และปัญหาที่ตามมาอาจมีการนําคูปองไปขายต่อ 
คุณสุขุม กาญจนหัวโห  
มีความเห็นว่า ให้แจกคูปองตามช่ือในทะเบียนบ้าน 
คุณปฏิวัติ เฉลิมชาติ (สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น) 
เห็นด้วยกับการแจกคูปองทุกครัวเรือน ๒๕ ล้านครัวเรือนโดยแบ่งแยกเป็น ๒๒ ล้านครัวเรือนตาม
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ และอีก ๓ ล้านครัวเรือนคือผู้ที่อยู่นอกทะเบียนราษฎร์ 
คุณอเนก เอ่ียมสะอาด  
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือน และควรแจกให้กับตํารวจ ทหารให้ได้ใช้ทุกครัวเรือน 
คุณรัชดา ชัยชนะ  
เห็นด้วยกับการแจกครอบคลุมทุกครัวเรือน รวมถึงภาคทหารและตํารวจ 
คุณบุญส่ง สาตร์พงษ์พันธ์ (องค์กรคุ้มครองสิทธิผู้ด้อยโอกาส) 
มีความเห็นว่าให้แจกตามทะเบียนราษฎร์ 
คุณวาสนา ผิวผ่อง (ชุมชนโนนชัย ๒ ขอนแก่น) 
เห็นว่าควรได้รับคูปองครัวเรือนละ ๑ คูปอง และครบอุปกรณ์รับชมที่ได้คุณภาพ 
คุณพงศ์ธนัช สินปิติจานนท์  
เห็นว่าควรแจกทุกครัวเรือน แต่ไม่จํากัดว่าเฉพาะตามทะเบียนบ้าน 
คุณละมัน ดาขุนนน  
มีความเห็นว่าควรแจกทุกครัวเรือน 
 

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตาม
แผนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  
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ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

คุณอดิสรณ์ อันสวคราม (มหาวิทยาลัยศรีปทุม)  
เห็นว่าควรแจกทุกครัวเรือน ครัวเรือนละ ๑ ชุด 
คุณวรรณิดา นาคชา  
ควรแจกประชาชนทุกคน ทุกคนมีสิทธิเท่ากัน 
คุณวิภาพร อุทโท (ชุมชนศรีจันทร์พัฒนา ขอนแก่น) 
สนับสนุนการแจกคูปองทุกครัวเรือน อย่างทั่วถึง เนื่องจากทรัพยากรคลื่นความถ่ีเป็นทรัพยากร
ของชาติ เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคน 
คุณสมยศ ศิลป์ศิริวัฒน์  
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือนที่มีทะเบียนราษฎร์ 
คุณมะลิวรรณ ยาสิทธิ์ทอง (สถานีวิทยุ FM ๑๐๗ ขอนแก่น) 
เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะแจกทุกครัวเรือน 
คุณวไลพร   
เห็นด้วยกับการแจกให้ครบทุกครัวเรือน 
คุณลัดดา วงตรี (ชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง ขอนแก่น) 
เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะให้ชาวบ้านได้รับชมทีวีดิจิตอลทุกครัวเรือนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนราษฎร์ 
ชุมชนเองมีจํานวน ๓๐๐ หลังคาเรือน 
คุณวนิดา พรหมมรศ์  
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือน 
คุณทองดี ทะกอง (หนังสือพิมพ์คนรุ่นใหม่ จ. ขอนแก่น) 
มีความเห็นว่าควรให้ทุกครัวเรือน และมีการคัดสรรก่อน เช่น คนรวยได้ทีหลัง 
คุณวีรพงษ์ ภะวะพินิจ  
เห็นควรแจกทุกครัวเรือน ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
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ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

คุณปฐม ศรีมุตตา (สถานีวิทยุชุมชน จ. ขอนแก่น) 
เห็นควรแจกทุกครัวเรือน ตามช่ือที่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ 
คุณปิติชา ทุมเทียง  
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือน แต่จะเกิดปัญหาการให้บริการ เพราะครัวเรือนมีการขยายออก 
ควรมีการกําหนดให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลง ความผิดพลาดหากเกิดตกหล่นในการสํารวจ
จํานวนครัวเรือน 
คุณปทิตตา วศินรนโชค   
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือน ทั้งบ้านที่เป็นเช่า หอพัก 
คุณสมชาติ ชัยอยุทธ์  
เห็นว่าควรแจกทุกครัวเรือน 
คุณกฤตภาส คุณบัง   
มีความเห็นว่าควรแจกให้กับทุกครัวเรือน และให้ความสําคัญกับที่พักอาศัย ทั้งคอนโดมิเนียม 
บ้านพักราชการ มีระยะเวลาแลกซื้อ ๖ เดือน - ๑ ป ี
คุณนิยม ทวีโคตร  
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือน 
คุณเมขลา ขอชิตกลาง (มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 
มีความเห็นว่า ให้นับตามจํานวนหลังคาบ้านเรือน 
คุณจรินทร์ญา สุทาวัน  
เห็นด้วยกับแจกทุกจํานวนครัวเรือน และเพิ่มบ้านเช่า หน่วยงานราชการ และผู้ด้อยโอกาส 
จสอ. ปัญญา เพ็งละคร (สถานีวิทยุ วปถ. ขอนแก่น) 
เห็นว่าควรแจกตามครัวเรือน ตามฐานทะเบียนราษฎร์ก่อน กําหนดระยะเวลาในการใช้คูปองควร
มีอายุการใช้งาน เพื่อสรุปยอดการใช้งบ 
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คุณกิตติ สิงห์ค ามา  
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือน เพราะควรมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
คุณสุทธิชัย ศรีสุนนด์ (ผู้ผลิตสินค้าอุปกรณ์กระจายเสียงฯ) 
แสดงความเห็นว่า ทุกคนควรได้รับเท่าเทียมกัน 
คุณอุษณีย์ มวลดลพร  
เห็นด้วยว่าทุกครัวเรือนทั่วประเทศควรได้รับ 
คุณเนาวรัตน์ ดวงฤดีสวัสดิ์  
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือน 
คุณวัชรชัย ปิติมนตรีกูล  
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือน 
คุณฉัตรพงษ์ ตราชู   
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือน 
ดร. เอกศักด์ิ  แดงเดช (บริษัท วัน บ็อกซ์ โฮม จ ากัด)  
เห็นด้วยกับการแจกคูปองทุกครัวเรือนทั้ง ๒๒ ล้านครัวเรือนตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม ส่วนเมื่อแจกแล้วประชาชนจะนําไปใช้หรือจะนําไปบริจาคให้ผู้อื่นหรือ
องค์กรอื่นก็ถือเป็นสิทธ์ิของผู้บริโภค โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจกคูปองสําหรับผู้ที่
ไม่มีรายช่ือตามทะเบียนราษฎร์ และหน่วยงานหรือสถานที่สาธารณะ เช่น โรงพยาบาล สถานที่
ราชการ ค่ายทหาร หรือสถานที่สําหรับการบริการของชุมชน หรือสถานที่สาธารณะ เพื่อที่
หน่วยงานจะไม่ต้องทําการตั้งงบประมาณประจําปีสําหรับการจัดซื้อกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล เป็นการประหยัดงบของรัฐในการจัดซื้อ 
คุณไพศาล ค าจวง (ชมรมเกษตรภาคอีสาน (จังหวัดสกลนคร))  
เห็นด้วยกับการแจกคูปองทุกครัวเรือน ๒๒ ล้านครัวเรือน เนื่องจากการเข้าถึงบริการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลเป็นความจําเป็นและเป็นสิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชน โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

ให้แจกคูปองแก่สถานที่ราชการ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอําเภอ องค์การบริหารส่วนตําบล 
องค์การบริการส่วนจังหวัด สถานีตํารวจ สถานีขนส่งต่างๆ หน่วยงานราชการ เอกชน สมาคม 
สถานีรถไฟ โรงพยาบาล เทศบาลต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการมากที่สุด 
ร้อยตรี เทอดศักดิ์ มีสวัสดิ์ (สถานีวิทยุ FM ๙๔.๐๐ MHz คลื่นคนสร้างสรรค์เกษตรกรไทย
จังหวัดขอนแก่น)  
เห็นด้วยกับการแจกคูปองแก่ทุกครัวเรือน โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับประชาชนที่มีรายช่ือตาม
ทะเบียนบ้านอยู่คนละแห่งกับที่พักอาศัยจริงว่าจะได้รับคูปองหรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ เห็นควร
ให้มีการแจกคูปองแก่ครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านตามทะเบียนราษฎร์ แต่มีไฟฟ้าใช้ด้วย เนื่องจาก
เป็นประชาชนที่ขาดโอกาส 
คุณจันทร์ฉาย จิตพรมมา   
เห็นด้วยกับการแจกคูปองทุกครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนทุกครัวเรือนได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้แจกหน่วยงานราชการ และผู้ด้อยโอกาสด้วย 
คุณตุล ประเสริฐศิลป์ (องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น จังหวัดขอนแก่น)  
เห็นด้วยกับการแจกคูปองทุกครัวเรือน โดยต้องให้มีการแจกคูปองแก่ทุกครัวเรือนอย่างเท่าเทียม
กัน ตามสิทธิที่กฎหมายรับรอง 
                  
เห็นด้วยกับการแจกคูปองให้กับทุกครัวเรือน เนื่องจากเป็นการบริการประชาชนทุกภาคส่วน 
คุณธานี วัฒนะเสถียร  
เห็นด้วยกับการแจกคูปองทุกครัวเรือนตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
หอการค้าจังหวัดล าพูน 
เสนอให้แจกคูปองทุกครัวเรือน  
คุณบุญส่ง สาตร์พงษ์พันธ์ (องค์กรคุ้มครองสิทธิผู้ด้อยโอกาส) 
เห็นด้วยกับการแจกคูปองทุกครัวเรือนตามสิทธิของประชาชนนอกจากนี้ ประชาชนที่ไม่มีรายช่ือ
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ตามทะเบียนราษฎร์ หรือประชาชนที่ใช้ทะเบียนช่ัวคราว ตลอดจนข้าราชการที่พักอาศัยอยู่ใน
บ้านพักของราชการ ควรได้รับการแจกคูปองอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ มีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมว่า 
เจ้าของธุรกิจบ้านเช่า หรือโรงแรมต่างๆ จะได้รับสิทธิในการแจกคูปองหรือไม่อย่างไร ซึ่งอาจเป็น
การได้ประโยชน์จากการแจกคูปองมากกว่าผู้อื่น 
คุณคมกฤช พุ่มระชัฎส์  
เห็นด้วยกับการแจกคูปองทุกครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างสูงสุด และเห็น
ควรให้สิทธิผู้ที่อยู่ในชุมชนแออัด หรือบ้านไม่มีเลขที่ด้วย ซึ่งไม่มีรายช่ือตามทะเบียนราษฎร์  
คุณปมนต์ทัศน์ ประทุมทิพย์  
เห็นด้วยกับการแจกคูปองทุกครัวเรือน 
คุณโกสิทธิ์ ภูสอดศรี (ชุมชนเทพารักษ์ ๒ เทศบาลนครขอนแก่น)  
เห็นด้วยกับการแจกคูปองทุกครัวเรือน 
คุณไชยกร บุญลพ  
เห็นว่าควรแจกทุกครัวเรือน ๒๓ ล้านครัวเรือน โดยใช้ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง 
คุณพรวุฒิ อมรสิงห์  
มีความเห็นว่าควรแจกทุกครัวเรือน เพื่อความสะดวก และรวมโรงเรียน และสถานสงเคราะห์ 
ทั่วประเทศ 
คุณสุวดี อัครปรีดี  
เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะแจกคูปองแต่ละครัวเรือน ซึ่งทุกครัวเรือนมีศักยภาพในการใช้จ่ายแตกต่าง
กัน หาก กสทช. สนับสนุนก็จะทําให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรสื่อสารของชาติ 
แต่ควรสนับสนุนให้ประชาชนได้รู้จักโครงการมากข้ึนด้วยการประชาสัมพันธ์โครงการ จูงใจ
ประชาชนให้แพร่หลายกว่าน้ี 
คุณชลธิป รังสิพราหมณกุล (สมาคมสื่อดิจิตอลเพ่ือผู้บริโภค) 
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือน 
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คุณประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)  
เห็นว่าควรแจก ๒๕ ล้านครัวเรือน 
คุณประพนธ์  สินลิขิตกุล (บริษัท ซีทีเอช จ ากัด (มหาชน))  
เห็นด้วยกับการแจกคูปองทุกครัวเรือน เนื่องจากคลื่นความถ่ีเป็นทรัพยากรของชาติ  
คุณกัลยรัตน์ วงศ์อภิวัฒนกุล  
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือน 
คุณแพรวมณี ม่วงเจริญ (บริษัท มาร์เก็ต บริดจ์ จ ากัด)  
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือน แต่หากบางครัวเรือนมีกล่องรับสัญญาณแล้วจะมีมาตรการ
อย่างไร 
คุณไพศาล เปรื่องวิริยะ (บริษัท แฟมิลี่คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) 
เห็นด้วยกับการแจกจํานวน ๒๕ ล้านครัวเรือน 
คุณสุรพงษ์ สุขปลั่ง  
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือน 
คุณฉัตร ทองลือ  
เห็นว่าทุกครัวเรือนควรได้รับ  
คุณอัญชลี แสงสิวคี 
เห็นว่าควรแจกทุกครัวเรือน สิทธิเสมอภาค 
คุณสมบัติ ก้องตระกูลชน  
มีความเห็นว่าควรแจกทุกครัวเรือน 
คุณประเสริฐ แสงทอง  
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือน โดยควรเพิ่มสถานพยาบาล โรงเรียน สาธารณะต่างๆ และเปิด
ให้เกิดการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม  
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ดร. ธนวัฒน์ มงคลคุณวัฒน์ (บริษัท ยิ่งเจริญคอมมิวนิเคชั่น จ ากัด) 
เห็นด้วยกับการแจกคูปองทุกครัวเรือน เนื่องจากประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของคลื่นความถ่ี แต่การ
เริ่มแจกคูปองต้องทยอยแจก เริ่มแจกในพื้นที่ที่มีการส่งสัญญาณ DVB-T๒ ครบทุกช่องก่อนแล้ว
ตามด้วยจังหวัดที่เหลือ ตามแผนแม่บทของ MUX แต่ละช่องด้วย จะดีกว่า เพราะประชาชนจะ
ได้รับชมทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินได้จริง ไม่ใช่ประชาชนเอาคูปองไปซื้อกล่องดาวเทียม หรือกล่อง
เคเบิล ในจุดที่ทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน DVB-T๒ ยังไม่ส่งสัญญาณ ซึ่งจะเป็นการผิดจุดประสงค์ของ
การนําเงินประมูลช่องมาเพื่อสร้างและพัฒนา Platform ทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน DVB-T๒ ให้เป็น
ทีวีพื้นฐาน จึงจะตรงจุดประสงค์ และประโยชน์ในการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน หากนํา
เงินไปแจกในรูปแบบอื่น จะกลายเป็นการสร้างปัญหาให้กับการเปลี่ยนผ่านมากกว่าสนับสนุนการ
เปลี่ยนผ่าน  
คุณจักรกฤษณ์ ภู่เกิด (มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา) 
เห็นด้วยกับการแจกทั้งหมด ๒๕ ล้านครัวเรือน จาก ๒๒ ล้านครัวเรือน และเพิ่มสถาบันการศึกษา 
สถานีตํารวจ ที่สาธารณชนรวมไปด้วยอีก ๓ ล้านครัวเรือน 
คุณจุฑารัตน์ รัตนอารีย์   
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือน เพื่อสร้างทางเลือกให้แก่ประชาชน และเพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างทั่วถึง อีกทั้งเป็นการลดภาระของประชาชนในการเปลี่ยนผ่านจากระบบเดิมสู่การ
รับชมทีวีดิจิตอล 
คุณศิริวรรณ ทิพย์สุวรรณ  
เห็นว่าควรแจกให้ครบทุกครัวเรือนไทย 
คุณนิชา รองราม  
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือน รวมถึงแหล่งชุมชน เช่น กลุ่มชุมชนที่ตั้งอยู่ไม่เป็นทางการ     
สภากาแฟ หรือสาธารณชุมชนต่างๆ 
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ดร. เฉลิมพร อุ่นแก้ว 
มีความเห็นว่า ให้แจกทุกครัวเรือน ๒๕- ๒๖ ล้านเครื่อง 
รศ. ดร. พิสิฐ บุญศรีเมือง (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง)  
มีความเห็นว่า ควรแจกให้ครบทุกครัวเรือน ๒๒ ล้านครัวเรือน 
คุณอดิศักด์ิ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ (บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน))  
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือนที่โครงข่ายครอบคลุมถึง และการแจกคูปองจะต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในการเข้าถึงเครือข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
คุณยุทธศาสตร์ พลทามูล 
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือนทั้ง ๒๒ ล้านครัวเรือน และควรพิจารณาเพิ่มเติมแจกให้สถานที่
อื่นๆ อาทิ สถานีตํารวจ ชุมชน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ด้วย  
คุณสุรชัย ทิปละ  
เห็นด้วยให้แจกทุกครัวเรือนให้ได้ครบทุกบ้านเพราะเป็นสิ่งที่ ถูกต้องแล้ว ประชาชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรง  
คุณคงชัช แก้วสุโข 
เห็นด้วยให้แจกทุกครัวเรือนเพราะประชาชนทุกคนควรจะได้รับสิทธ์ิที่เท่าเทียมกัน  
คุณสุวพัชร ชวพงศกร   
เห็นด้วยให้แจกทุกครัวเรือนจํานวน ๒๒ ล้านครัวเรือนรวมถึงผู้ด้อยโอกาส ฝากให้ กสทช. 
พิจารณาถึงการแจกคูปองส่วนลดแก่ผู้ที่อยู่นอกทะเบียนราษฎร์ ผู้ที่อาศัยตามห้องเช่า เช่น 
นักศึกษา ว่าสมควรได้รับการสนับสนุนเช่นกันเพื่อความทั่วถึง จึงอาจเพิ่มจํานวนเป็น ๒๕ ล้าน
ครัวเรือน 
คุณเขมทัตต์ พลเดช (ช่องรายการโทรทัศน์ PPTV HD)  
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือน และให้ครอบคลุมถึงสถานที่สาธารณะ รวมถึงผู้ด้อยโอกาสด้วย  
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น.พ. ธิเบศ เมฆวิชัย (สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย)  
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือน 
คุณเดียว วรตั้งตระกูล (บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน))  
เห็นว่าควรจะแจกทุกครัวเรือน   
คุณเอกชัย ภัคดุรงค์ (บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน))  
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือน 
คุณรุจิระ บุนนาค   
เห็นว่าควรจะแจกทุกครัวเรือนทั่วประเทศทั้งที่มีทะเบียนบ้าน หรือไม่มีก็ตาม เพราะการรับชม
โทรทัศน์ถือเป็นสิทธิข้ันพื้นฐานอย่างหนึ่งของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบันเทิง แต่
จะต้องมีกระบวนการในการควบคุม และตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 
คุณสมชาย บุญถิ่น   
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือนเพราะเป็นสิทธ์ิที่ทุกคนควรจะได้ ส่วนเมื่อประชาชนได้รับคูปอง
แล้วจะนําไปใช้แบบใด ส่งต่อให้ผู้อื่น หรือบริจาคก็ถือเป็นสิทธ์ิของประชาชน 
คุณวราภรณ์ รัตนะ  
เห็นด้วยให้แจกทุกครัวเรือนและควรคํานึงถึงจํานวนกล่องที่แต่ละครัวเรือนต้องการ นอกจากนี้ 
ควรแจกผู้ที่อยู่นอกทะเบียนราษฎร์ด้วย อาทิ ผู้พักอาศัยบ้านเช่าหรือห้องเช่า หรือที่พักบ้านพัก
ข้าราชการ  
คุณสมชาย เปรื่องวิริยะ (บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด)  
เห็นด้วยให้แจกทุกบ้านครัวเรือน ทั้งนี้ ควรใช้การแจกคูปองอ้างอิงตามทะเบียนบ้าน หรือแจก
ตามครัวเรือนที่มีการใช้ไฟฟ้า เนื่องจากหากเป็นทะเบียนบ้านที่ไม่มีการใช้ไฟ หมายความว่าไม่มี
ผู้ใช้โทรทัศน์ เมื่อแจกคูปองไปแล้วจะไม่เกิดการใช้คูปอง รวมทั้ง ควรพิจารณาถึงครัวเรือนที่มี
ทะเบียนบ้านรวม เช่น อพาร์ทเม้นท์ บ้านพักราชการ และผู้ไม่มีทะเบียนบ้านด้วย เช่น ชุมชน
แออัด เป็นต้น   



๑๒ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

คุณสารี อ๋องสมหวัง (มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค)  
เห็นด้วยให้แจกทุกครัวเรือน  
คุณพลศักด์ิ เลิศพุฒิภิญโญ (บริษัท สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)  
จ ากัด (มหาชน))  
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือนทั้ง ๒๒ ล้านครัวเรือน โดยจะต้องทําให้เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทุกระดับช้ัน และควรพิจารณาแนวทางการจัดการกรณีที่
ในหนึ่งครัวเรือนที่มีเลขที่บ้านเดียวกัน แต่มีหลายครอบครัวอยู่ร่วมกัน นอกจากนี้ ได้เสนอแนะ
เพิ่มเติมว่า ควรจะแจกจ่ายคูปองเป็นจํานวน ๒๕ ล้านครัวเรือน เพื่อให้เกิดการกระจายให้ทั่วถึง
ทุกภาคส่วน ซึ่งรวมถึงผู้ที่อยู่นอกทะเบียนราษฎร์ด้วย 
คุณชลดา บุญเกษม (องค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน)  
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรอืนอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเข้าถึงได้มากที่สุด 
คุณสหรัฐส์ คนองศิลป์ (บริษัท ทรูวิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน))   
เห็นด้วยกับการแจกคูปอง พร้อมกันทั่วประเทศและทุกครัวเรือน สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ทีวี
ดิจิตอล เปลี่ยนผ่านการผกูขาดผู้ใหบ้รกิารไม่กี่ช่องรายการไปสู่การแข่งขัน 
ดร. เฉลิมพร อุ่นแกว้ 
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือน โดยอยากให้เพิ่มการแจกจ่ายไปยังองค์กร หรือสถานที่ราชการ 
และสาธารณะด้วย  
คุณวิวัฒน์ คูสกุล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)   
เห็นด้วยกับการแจกคูปองทุกครัวเรือน และต้องรวมถึงครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้าน หน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานราชการต่างๆ  มูลนิธิ สมาคมทางด้านสาธารณประโยชน์ โรงเรียน 
สถาบันการศึกษา องค์กรบริหารส่วนท้องถ่ิน ตลอดจน องค์กรสาธารณะกุศล วัด และห้องสมุด
ชุมชนต่างๆ รวมถึงหลายๆ ครัวเรือนที่อยู่ในบ้านเดียวกัน จะมีวิธีการกําหนดอย่างไร ควรจะต้อง
กําหนดให้ชัดเจนก่อน  



๑๓ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

คุณปราโมทย์  โชคศิริกุลชัย (สมาพันธ์สมาคมดิจิตอลบันเทิงไทย)   
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรอืน รวมถึงสถานสาธารณะต่างๆ ตามชุมชน เป็นต้น 
คุณธนะชัย วงศ์ทองศรี (บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน))  
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรอืน และใหร้วมถึงสถานที่สาธารณะด้วย  
คุณชลดา วสุวัต   
ควรให้ประชาชนทุกครัวเรือนได้รับสิทธ์ิ 
คุณโสภณ หนูรัตน์ (มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค)  
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือน โดยแจกให้แก่ประชาชน ๒๒ ล้านครัวเรือนที่มีช่ือตามทะเบียน
ราษฎร์ และประชากรแฝงอีก ๓ ล้านครัวเรือน รวมควรแจก ๒๕ ล้านครัวเรือน และประชาชนที่
ได้รับคูปองต้องสามารถดูได้ครบ ๔๘ ช่อง 
คุณนรินทร์ ซันโต๊ส  
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือน การรับฟรีทีวีประชาชนชมได้ทั่วไป แต่การเปลี่ยนผ่านเป็นระบบ
ทีวีดิจิตอลก็เป็นสิทธิตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง  และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ ที่
กําหนดให้ประชาชนเข้าถึงเช่นกัน 
คุณพรสวรรค์ จึงตระกูล  
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือน 
คุณมัลลิกา กันธะเรียน  
เห็นว่าควรส่งเสริมให้ได้ทุกคน และไม่ต้องมีการเพิ่มเงินเป็นภาระประชาชนอีก 
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง จ.เชียงใหม่ 
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือน 
คุณธีรภัทร วรรณฤมล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือน 
 



๑๔ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

คุณเจตจ าลอง เลาวพงศ์ (องค์กรผู้บริโภค) 
มีความเห็นว่าควรตอบโจทย์สังคมให้อย่างน้อยได้ ๒ ชุด ต่อครัวเรือน 
คุณศรญัญา กาญจนรินทร์ 
เห็นด้วยกับการแจกคูปองส่วนลดครบทุกครัวเรือนเพื่อการเข้าถึงโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอลอย่างแท้จริง และจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชน ในการจัดหากล่องรับ
สัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยส่วนตัวเช่ือว่าจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ให้กับสถาบันครอบครัวด้วย 
คุณชัชวินท์  พิพัฒน์โชติธรรม (บริษัท ฟอรท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน))  
เห็นด้วยกับการแจกคูปองเพื่อเป็นส่วนลดแก่ทุกครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนสามารถนําไปจัดหา
อุปกรณ์โดยต้องช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชน ทั้งนี้อยากให้แจกแจงความแตกต่างในเงื่อนไข
ของการแจกคูปองราคา ๑,๐๐๐ บาท และ ๖๙๐ บาท รวมอุปกรณ์อะไรบ้าง (กล่อง Set top 
box รวมเสาหรือไม่) หากแจกแต่กล่องแล้วไม่มีเสาทําให้ดูไม่ได้ การแจกคูปองจะไม่เกิดประโยชน์
เพราะอุปกรณ์ไม่ครบ ควรมุ่งให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด  
คุณนิรันดร์ ซันโต๊ส   
เห็นด้วยว่าควรกําหนดให้มีการแจกคูปองให้ทุกครัวเรือน เพื่อลดภาระของประชาชน และเพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินได้อย่างเท่าเทียมกัน 
คุณอนุตร์ตรี พัธรกรพินธุ์   
เห็นด้วยกับการแจกคูปองทุกครัวเรือนให้ประชาชน 
คุณวาทิศธรรม เปรื่องวิริยะ   
เห็นควรว่า กสทช. ต้องทําการแจกคูปองให้กับทุกครัวเรือน ตามเจตนารมณ์และพันธะสัญญาที่
เคยให้ไว้ 
คุณสายลา เจ๊ะไบ๊ 
เห็นด้วยกับการแจกคูปองส่วนลดให้กับทุกครัวเรือน 



๑๕ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

คุณสาวิตรี ศรีสว่าง (ผู้ประกอบการจัดจ าหน่ายกล่องรับสัญญาณ)  
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือน โดยต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
คุณวิภาวดี ณ เชียงใหม่ (ผู้ประกอบการจัดจ าหน่ายกล่องรับสัญญาณ)  
เห็นด้วย เนื่องจากเป็นการเพิ่มทางเลือกในการรับชมรายการให้แก่ประชาชน  
คุณพงษ์สิทธิ์ ห้วยหงส์ทอง 
เห็นด้วยกับการแจกคูปองตามครัวเรือน แต่หากที่อยู่จริงไม่ได้เป็นไปตามทะเบียนบ้านหรือบ้านที่
ไม่มีทะเบียนบ้านจะพิจารณาแจกคูปองอย่างไร 
แพทย์หญิงอิงคนิจ  ชลไกรสุวัฒน์  
กสทช. ควรกําหนดนิยามคําว่าครัวเรือนให้ชัดเจนนอกเหนือจากบ้าน เนื่องจากโทรทัศน์มี
ความสําคัญต่อกลุ่มโรงพยาบาล โรงเรียน โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชน นอกจากนี้ ต้องการทราบ
ว่าการให้คูปองจะรวมถึงโรงพยาบาลชุมชนด้วยหรือไม่ เพราะการทีวีหลายช่องจะทําให้ความรู้แก่
ชาวบ้านในชุมชนได้ และโรงพยาบาลชุมชนไม่มีเงินมากนักที่จะซื้อกล่องรับสัญญาณทีวีเองได้   
คุณประสาน สินลิขิตกุล   
เห็นด้วยที่แจกทุกครัวเรือน เนื่องจากเงินประมูลที่ได้รับจากช่อง DVB-T๒  เป็นเงินที่ใช้ประโยชน์ 
จากการใช้ทรัพยากรสาธารณะของแผ่นดิน ไม่ได้เป็นเงินให้เปล่า ดังนั้นเงินควรให้การสนับสนุน  
ผู้ให้บริการทุกประเภทอย่างทั่วถึง 
คุณสุชาติ กิจรักษา 
เห็นด้วยกับการแจกคูปองให้กับทุกครัวเรือน เพราะการรับบริการฟรีทีวี เป็นสิทธิข้ันพื้นฐานที่
ประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงได้ และยังเป็นการลดภาระที่จะเกิดข้ึนจากการซื้ออุปกรณ์ เพื่อรับชม
ทีวีดิจิตอลได้ โดยไม่เลือกปฏิบัติ แต่การแจกคูปองโดยใช้ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์จะทําให้คนที่
อยู่นอกทะเบียนบ้านหรือผู้ที่เช่าบ้านอยู่ แฟลต อพาร์ทเมนท์ จะได้รับคูปองหรือไม่และเมื่อไหร่  
คุณชม บัวผุด  
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือน ให้ได้รับการสนับสนุนเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการบริการ



๑๖ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

โทรทัศน์ เพื่อประโยชน์สาธารณะของประชาชนทุกคน แต่มีประเด็นสอบถามว่าหากแจกคูปอง
ตามรายช่ือทะเบียนราษฎร์แล้ว (ผู้อยู่อาศัย ผู้เช่าบ้านหรือหน่วยราชการ) จะมีสิทธิได้รับการแจก
ด้วยหรือไม่ 
คุณชวลิต จิตติพาณิชย์ 
เห็นด้วยในการแจกทุกคน และควรแจกตามหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 
คุณณัฐพงศ์ เรืองธารา 
เห็นด้วยในการสนับสนุนแจกทุกครัวเรือน เพื่อความเท่าเทียมกันตามสิทธิในการเข้าถึงบริการ
โทรทัศน์ที่ประชาชนได้รับชม   
คุณวรรณรุฬห์ หนูฤทธิ์  
เห็นด้วยให้แจกทุกครัวเรือน เพราะเป็นสิทธิข้ันพื้นฐานที่ประชาชนควรจะได้รับเนื่องจาก
ประชาชนเป็นผู้เสียภาษี 
คุณอับดลอาซีด หนิมุสา (สมาคมผู้บริโภคสงขลา) 
จะต้องมีการแจกคูปองให้กับประชาชนทุกครัวเรือน อย่างครอบคลุม และต้องให้ประชาชนทุกคน
ได้รับตามสิทธ์ิ 
คุณอารีย์ เภรกี้องเกียรต ิ
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือน โดยให้แจกคูปองตามทะเบียนราษฎร์ก่อน ส่วนผู้พิการหรือ
ผู้ด้อยโอกาสควรมากําหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือหรือสนับสนุนในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม
เพิ่มเติมภายหลัง 
คุณวิศาล แซ่ลิ้ม 
เห็นสมควรแจกทุกครัวเรือนแต่ต้องเป็นข้อมูลทะเบียนราษฎ์รที่แท้จริง 
คุณเขลางค์ โสมเกษตรินทร์ 
เห็นด้วยกับแจกทุกครัวเรือน 
 



๑๗ 
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี ช่อง ONE และ ช่อง BIG 
เห็นควรอย่างยิ่งให้ สํานักงาน กสทช. แจกคูปองให้ทุกครัวเรือน รวมถึงครัวเรือนที่ไม่ได้อยู่ใน
ทะเบียนราษฎร์ เพื่อให้ประชาชนสามารถได้รับโอกาสการเข้าถึงรายการโทรทัศน์ดิจิตอลอยา่งเทา่
เทียมกัน 
คุณพัชนี วิภญกิตต ิ
ควรแจกตามข้อเท็จจริง ไม่ควรแจกตามทะเบียนราษฎร์ เพราะทะเบียนบ้านหนึ่ง มีหลายครัวเรือนอยู่ใน
บริเวณเดียวกันและใช้ทะเบียนบ้านร่วมกัน ดังนั้นถ้าแจกคูปองใบเดียว ก็จะได้รับไม่ทั่วถึง แต่ในกรณีที่
บางครอบครัวไม่มีโทรทัศน์ใช้ก็ไม่ควรแจก เพราะไม่เกิดประโยชน์ แต่ควรจะสนับสนุนทางด้านอื่นแทน  
พร้อมทั้งระยะเวลาในการแจกควรเป็นไปตามความพร้อมของพื้นที่การให้บริการและการผลิตรายการ
ต่ างๆ โดยหากจั งหวัดใดพร้ อมก็ แจกก่ อน จั งห วัดใดยั ง ไม่ พร้ อมก็ ชะลอเอาไว้ ก่ อน 
คุณสุธีภันท์ ทรงเดชาไกรวุฒิ 
เห็นด้วยให้แจกทุกครัวเรือน เนื่องจากประชาชนทุกคนควรมีสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกันในการได้รับ
การสนับสนุนคูปองอ้างอิงจากทะเบียนราษฎร์ และมีสัญชาติไทย หรือผู้ที่อยู่นอกทะเบียนราษฎร์ 
เช่น ผู้ที่ทํางานต่างถิ่นฐานหรือภูมิลําเนา ควรพิจารณาตามเหตุผลและความเหมาะสมด้วย  
คุณนัฎฐวี ศิริศรีพิศาล  
ควรแจกคูปองให้แต่ละบ้าน 
คุณศักดา ประวัติเลิศวัฒนา  
ควรแจกทุกบ้าน 
คุณสุเมธ มีโภคกิจ  
ยึดตามจํานวนบ้านเรือนที่มีบ้านเลขที่ โดยหากบ้านไหนไม่มีบ้านเลขที่ ต้องยืนยันตนด้วยการ
ถ่ายรูปบ้านส่งให้กับไปรษณีย์ไทย โดย ๑ บ้าน ได้คูปองแค่ ๑ ใบเท่านั้น ซึ่งเป็นการยืนยันจํานวน
ครัวเรือน 
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คุณสมพล แสงชลินทร์   
ทุกครัวเรือน ครัวเรอืนละ ๑ ใบ ทั่วประเทศ 
คุณณัฐณิชา คล่องแคล่ว  
อยากให้แจกทุกครัวเรือน ประชาชนจะได้มสีิทธ์ิในการใช้กลอ่งทีวีดิจิตอลได้อย่างทั่วถึง 
คุณณัฐวุฒิ พรมหา  
คูปองที่แจกนั้นควรแจกจ่ายให้ทั่วทุกๆ ครัวเรือนประชาชนจะได้รับชมทีวีในระบบดิจิตอลกัน
อย่างทั่วถึง 
คุณอาทิติยา ถนอมกลิ่น  
เสนอให้ กสทช. แจกคูปองแลกซื้อมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท สําหรับกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-
T๒ (set top box) เท่านั้น และอยากให้ได้รับแจกกันทุกครอบครัวเพื่อที่จะได้มีสิทธ์ิรับชมโดยทั่ว
กัน 
คุณรัตนากร แก้วตโนด  
เสนอให้ได้ใช้ครบทุกๆ ครัวเรอืนจะได้ได้รบัสิง่ดีๆ ทั่วกัน 
คุณรวีโรจน์ พิบูลมนัสกิจ 
เห็นด้วยที่จะให้แจกทุกครัวเรือน เนื่องจากทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน และควรรวมถึงสถานที่
ราชการ การศึกษา และตามชุมชนแออัดต่างๆ 
คุณอัษฎา สัมฤทธิ์ดี  
เสนอให้แจกทุกบ้าน เพราะกล่องมีประโยชน์มากพอสมควร จะได้ให้ประโยชน์กับเด็กๆ  และ
เยาวชนต่างๆ ภาพที่คมชัด การติดตั้งที่ง่าย 
บริษัท เก็ททู จ ากัด  
ทุกครัวเรือนที่มีในฐานข้อมูลของทะเบียนราษฎร์ เพราะถือเป็นสิทธ์ิที่ประชาชนทุกคนพึงได้รับ 
คุณมนตรี โคตรคันทา 
ควรแจกทุกครัวเรือน ในประเทศไทยตามสําเนาทะเบียนบ้าน และแจกให้สถานศึกษา (โรงเรียน 
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วิทยาลัย มหาวิทยาลัย) สถานพยาบาล (โรงพยาบาล สถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข
ชุมชน) สํานักงานบริการสาธารณะต่างๆ เช่น สถานีขนส่ง สํานักงานเทศบาล ที่ว่าการอําเภอ 
หน่วยราชการ สําหรับการติดตั้งให้บริการสาธารณะแก่ผู้มาติดต่อราชการได้ชมข่าวสารบ้านเมือง 
ระหว่างมาน่ังรอรับบริการ 
คุณศันสนีย์ พงษ์เดช 
แจกตามจํานวนทะเบียนบ้านทั่วประเทศ 
คุณพัดเงิน พูนผล 
ตามจํานวนทะเบียนบ้านทั่วประเทศ 
คุณวิชิต เอ้ืออารีวรกุล (บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวิร์ค จ ากัด) 
เห็นด้วยตามหลักการดังกล่าว 
คุณกรพชร  ธนวรรธ 
ตามจํานวนทะเบียนบ้านทั่วประเทศ ทะเบียนบ้านละ ๑ ใบ 
คุณอติวิชญ์ โต๊ะสะฮะ 
เสนอให้ทุกคนได้รับชมเหมือนๆ กัน อยากให้เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ กันบ้าง ว่าโลกปัจจุบันนี้
ก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว จะได้ไม่จําเจอยู่แต่กับสิ่งเดิมๆ ทุกคนคงติดปัญหาแค่เรื่องงบประมาณแค่
นั้น เรื่องอื่นไม่น่าจะมีเพราะกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีนี้การติดตั้งง่าย ซึ่งจะทําให้คนสามารถได้
สิทธ์ิเหมือนๆ กัน ทั่วถึงทุกๆ บ้าน อีกทั้งยังเป็นการกระจายกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีให้มีกัน
อย่างทั่วถึงในทางอ้อม 
คุณอริยะ นรายศ  
เห็นด้วย หากเป็นไปได้นั้นเสนอให้ทุกคนได้รับสิทธ์ิเหมือนกันทุกๆ บ้าน เพราะว่ากล่องรับ
สัญญาณดิจิตอลทีวีนี้ก็มีประโยชน์มากพอสมควร ทั้งช่องของเด็ก เยาวชน ช่องครอบครัว 
ผู้สูงอายุ  อยากให้สิ่งดีๆ แบบนี้ตกถึงทุ ๆ คนโดยทั่วกันไม่อยากให้พลาดโอกาสดีๆ ไปแค่เหตุผล
เพราะงบไม่พอ แต่ก็ต้องเข้าใจว่าคนเรามีฐานะทางการเงินที่แตกต่างกัน คนที่รวยคงจะไม่มี
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ปัญหา แต่คนที่ยังกลางๆ ถึงข้ันยากจน นั้นก็ยังมีอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน 
คุณธนพร หัชชะวานิชย์ 
ต้องการให้แจกทุกครัวเรือนหากเป็นไปได้ เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ และจะได้รับ
ประโยชน์โดยทั่วกัน 
คุณปรภัสสร์ น้อยจาด 
หากเป็นไปไดต้้องการจะให้แจกครบทุกครัวเรือน ต้องการให้ทุกคนได้รบัสทิธ์ินี้ 
คุณเจษฎา ยิ้มแย้ม 
อยากให้ทุกคนไดส้ิทธ์ินี้ครบถ้วน หากเป็นไปได้ต้องการให้ได้ทุกบ้าน 
คุณธนาทิพย์ ธชีพันธ์ 
ควรแจกตามทะเบียน บ้านละ ๑ คูปอง 
คุณสิริพร ธชีพันธ์  
เห็นว่าแจกตามจํานวนทะเบียนบ้านทั่วประเทศ 
คุณกมลชนก วงจั่นแก้ว  
แจกตามจํานวนทะเบียนบ้านทั่วประเทศ 
คุณวัญญา มูลเหลา 
ต้องการจะให้ได้ใช้กันทั่วถึงทุกบ้าน เนื่องจากเห็นว่ากล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล DVB-T๒ (set 
top box) ก็มีประโยชน์แฝงอยู่มากมายทั้งมีช่องของเยาวชน ผู้สูงอายุ และช่องครอบครัว 
บริษัท ทร ูวิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด 
บริษัทฯ เห็นว่าโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอลควรให้ประชาชนทุกครัวเรือนได้รับสิทธิอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมด้วยเหตุผล
ดังต่อไปนี ้ 
๑) สอดคล้องกับกฎหมายและแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง  

ตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๕๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
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ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การ
รับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยดําเนินการให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
และอีกทั้งตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙) ซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ (“กสท.”) ใช้เป็นแนวทางในการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี ซึ่งถือเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ เพื่อประโยชน์สาธารณะ และเป็น
แนวทางในการอนุญาตให้ประกอบกิจการ และการกํากับดูแลการประกอบกิจการ ซึ่ง กสท. มี
แผนยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และเพื่อให้
การจัดสรรคลื่นความถ่ี และการใช้ประโยชน์ในคลื่นความถ่ีที่ใช้ในการให้บริการโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้บริการสามารถรับและเข้าถึง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้อย่างทั่วถึง  ดังนั้น เพื่อสอดรับข้อกฎหมายและ
สอดคล้องตรงตามยุทธศาสตร์ของแผ่นแม่บทฯ ที่ กสท. ได้ตั้งไว้ กสทช. ควรดําเนินโครงการ
สนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยให้
ประชาชนได้รับสิทธิในการสนับสนุนทั่วถึงทุกครัวเรือน คือประมาณ ๒๕ ล้านครัวเรือน ดังเช่นที่ 
กสทช. ได้เคยสํารวจไว้  
๒) บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการประเภทสาธารณะ  
จัดเป็นบริการพื้นฐานสาธารณะที่หน่วยงานของรัฐควรสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงได้มากที่สุด
และอย่างเท่าเทียม  

บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการประเภทสาธารณะ 
(“ช่องสาธารณะ”) ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการบริการสาธารณะ ซึ่งตามหลักการจัดบริการ
สาธารณะมีเงื่อนไขสําคัญ ๓ ประการ คือ ๑) บริการสาธารณะต้องดําเนินไปอย่างสม่ําเสมอและ
ต่อเนื่อง ๒) บริการสาธารณะที่จัดทําข้ึนต้องให้เอกชนมีสิทธิได้รับประโยชน์โดยเท่าเทียมกัน และ 
๓) การจัดทําบริการสาธารณะจะต้องปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนตลอดเวลา
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ดังนั้น การสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จึง
จําเป็นต้องยึดหลักการดังกล่าว ที่สะท้อนความเสมอภาคของประชาชนทุกคนที่จะต้องได้รับสิทธิ
และโอกาสได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะหรือเข้าถึงบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียม กสทช. 
จะทําเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะไม่ได้ ดังนั้น จึงสะทอ้น
ให้เห็นว่าการดําเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์
ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอลจําเป็นต้องให้ประชาชนทุกครัวเรือนได้รับประโยชน์หรือเลือกรับ
ประโยชน์จากบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลอย่างเท่าเทียม   
๓) บริษัทฯ สนับสนุนวิธีการแจกคูปองส่วนลดมากกว่าการแจก Set Top Box เนื่องจากมีการ
วิพากษ์ในวงกว้างเกี่ยวกับวิธีการดําเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การ
รับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่เหมาะสม บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ สนับสนุน
วิธีการแจกคูปองส่วนลดค่าอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงทีวีดิจิตอลมากกว่าวิธีการแจก Set Top Box 
ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้  

๓.๑) คูปองส่วนลดทําให้ประชาชนเกิดอรรถประโยชน์สูงกว่าการได้รับแจก Set Top Box  
ตามหลักการของทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Theory of Consumer’s Behavior) ซึ่ง

อธิบายถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่จะตัดสินใจ “เลือก” ซื้อหรือบริโภคสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ได้รับ
อรรถประโยชน์ (Utility) หรือความพอใจที่เกิดข้ึนกับผู้บริโภคจากการได้มา ได้ใช้ ได้บริโภค หรือ
ได้ผลประโยชน์จากสินค้าหรือบริการสูงสุดบนข้อจํากัดต่างๆ ที่ตนมี ทั้งนี้ เศรษฐทรัพย์ 
(economic goods) ทุกอย่างย่อมมีอรรถประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้น แต่จะมากหรือน้อยย่อมข้ึนอยู่
กับระดับความชอบ หรือความต้องการของผู้บริโภคในสินค้านั้น และช่วงเวลาที่ต่างกัน กล่าวคือ 
๑) สินค้าชนิดเดียวกัน มีอรรถประโยชน์ต่างกันสําหรับผู้บริโภคแต่ละคน ผู้บริโภคที่พอใจในสินค้า
หรือบริการชนิดนั้นมากย่อมได้อรรถประโยชน์มากกว่าผู้บริโภคที่พอใจน้อย  หากนํามา
เปรียบเทียบกับการแจก Set Top Box แบบใดแบบหนึ่งหรือยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งให้แก่ประชาชน 
ประชาชนแต่ละครัวเรือนจะเกิดความพึงพอใจแตกต่างกัน เนื่องจากประชาชนแต่ละครัวเรือนมี
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ความชอบแตกต่างกัน บางครัวเรือนอาจพอใจ Set Top Box แบบหรือยี่ห้อที่ได้รับแจก บาง
ครัวเรือนอาจพอใจ Set Top Box แบบหรือยี่ห้ออื่นมากกว่า ๒) สินค้าชนิดเดียวกัน มี
อรรถประโยชน์ต่างกันสาหรับผู้บริโภคแต่ละคน ผู้บริโภคที่มีความต้องการสินค้ามากย่อมได้
อรรถประโยชน์มากกว่าผู้ที่ต้องการน้อย กรณีนํามาเปรียบเทียบกับการแจก Set Top Box แบบ
ใดแบบหนึ่งหรือยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งให้แก่ประชาชน Set Top Box ที่แจกจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนแต่ละครัวเรือนแตกต่างกัน เนื่องจากบางครัวเรือนอาจตั้งตารอ Set Top Box ที่แจก
เพื่อใช้รับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ในขณะที่บางครัวเรือนอาจไม่ต้องการใช้ Set 
Top Box ที่แจกเลย เนื่องจากครัวเรือนเหล่าน้ันอาจอยู่ในพื้นที่ที่สัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอลไม่อาจเข้าถึงได้ การได้รับ Set Top Box สําหรับรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล (DVB-T๒) จึงไม่อาจตอบสนองความต้องการของครัวเรือนเหล่านั้นได้  นั่น
หมายความว่าครัวเรือนดังกล่าวต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ชนิดอื่นเพื่อการรับชม
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและปล่อยให้ Set Top Box ที่ได้รับแจกกลายเป็นขยะทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไปในที่สุด ๓) สินค้าชนิดเดียวกัน อาจมีอรรถประโยชน์ต่างกันสําหรับผู้บริโภคคน
เดียวกันแต่ต่างเวลากัน กรณีเปรียบเทียบกับการที่ครัวเรือนได้รับแจก Set Top Box และ
สามารถนํามาใช้ได้เร็วย่อมก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ที่มากกว่า ดังนั้น สรุปได้ว่าการแจก Set Top 
Box แบบใดแบบหนึ่งหรือยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ไม่สามารถสะท้อนแนวทางที่ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์
โดยรวมสูงสุดได้ อีกทั้งยังอาจเป็นแนวทางที่สร้างภาระให้แก่ผู้บริโภคที่มีข้อจํากัดในการใช้งาน 
และเป็นแนวทางที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรอย่างเปล่าประโยชน์  ในขณะที่การแจก
คูปองส่วนลดเป็นการให้ “โอกาส” ประชาชนได้ “เลือก” ซื้อหรือบริโภคสินค้าที่จะก่อให้เกิด
อรรถประโยชน์หรือได้ผลประโยชน์ส่วนบุคคลสูงสุด เนื่องจากเป็นการลดข้อจํากัดในการได้ใช้ ได้
บริโภค หรือได้ผลประโยชน์จากสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงชนิดเดียว ดังนั้น นโยบายที่ทําให้
ประชาชนหรือผู้บริโภคมีทางเลือกมากกว่า จึงเป็นนโยบายที่ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ที่สูงกว่า  
นอกจากนี ้การแจกคูปองส่วนลดซึ่งเป็นการให้โอกาสประชาชนสามารถเลือกซื้อหรือบรโิภคสนิค้า
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ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่างเสรี เป็นการเพิ่มอํานาจต่อรองในฐานะผู้ซื้อให้แก่
ประชาชน ภายใตก้ลไกการแข่งขันของตลาดผู้ขายอุปกรณ์ที่สามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล ซึ่งกลไกการแข่งขันน้ีเองเป็นตัวขับเคลื่อนให้ผู้ขายพัฒนาสินค้าและบริการอยา่งเตม็
ประสิทธิภาพเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดให้เป็นของตนมากที่สุด ส่งผลให้ประชาชนผู้มีอํานาจซื้อจะ
ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง ในทางกลับกันการแจก Set Top Box แบบใดแบบหนึ่ง
ให้แก่ประชาชนมองได้ว่าเป็นกลไกการควบคุมคุณภาพข้ันตํ่าของสินค้า ซึ่งอาจเป็นแนวทางที่ดีใน
การเลือกใช้กับสินค้าบางประเภท แต่ไม่เหมาะกับสินค้าเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
อย่างเช่น Set Top Box ประกอบกับคุณภาพข้ันตํ่าของ Set Top Box ถูกควบคุมตามมาตรฐาน
ที่ กสทช. กําหนดอยู่แล้ว ดังนั้น นโยบายการแจกคูปองส่วนลดจึงเป็นนโยบายที่สะท้อน
ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มที่ประชาชนจะได้รับจากสินค้าและบริการมากข้ึนจากการปล่อยให้กลไก
การตลาดทํางาน  
ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าการใช้นโยบายแจกคูปองส่วนลดเป็น
นโยบายที่เหมาะสมกว่านโยบายการแจก Set Top Box ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์หลักของ
โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
คือเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้อย่างทั่วถึง บนพื้นฐานที่
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากงบประมาณที่รัฐ หรือ กสทช. ใช้ในโครงการนี้ฯ  

๓.๒) นโยบายแจกคูปองส่วนลดเป็นนโยบายที่ใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า
นโยบายแจก Set Top Box  

นโยบายการแจกคูปองส่วนลดเป็นนโยบายที่ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่านโยบายแจก Set Top Box กล่าวคือ เมื่อพิจารณากระบวนการแจกคูปองตามเอกสาร
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการดําเนินการโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลีย่นผา่น
ไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ของ กสทช. พบว่า กสทช. จะดําเนินการเบิก
จ่ายเงินให้แก่ร้านค้าหรือผู้ประกอบการ ก็ต่อเมื่อ สานักงาน กสทช. ได้รับคูปอง และ Invoice ที่
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เกิดจากการที่ครัวเรือนนําคูปองไปแลกซื้ออุปกรณ์ที่สามารถรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่ผา่น
การรับรองจากสํานักงาน กสทช. ตามสิทธิที่ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง กับร้านค้าหรือ
ผู้ประกอบการที่ผ่านการลงทะเบียนกับสํานักงาน กสทช. เท่านั้น ดังนั้น หากบางครัวเรือนไม่นํา
คูปองส่วนลดมาใช้ ซึ่งอาจเนื่องมาจากสามารถจัดหาช่องทางในการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอลได้อยู่แล้วงบประมาณในส่วนดังกล่าวก็จะไม่ถูกเบิกจ่ายและสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในโครงการอื่นต่อไป เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้งบประมาณในการแจก Set Top Box 
ซึ่ง กสทช. จําเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณในการจัดหา Set Top Box เพื่อให้สามารถแจก
ประชาชนทุกครัวเรือนโดยไม่เลือกปฏิบัติ กล่าวคือ หากพิจารณาบนสมมุติฐานที่ว่างบประมาณที่
ใช้ไปกับการบริหารจัดการคูปองส่วนลดหนึ่งใบในการแลกอุปกรณ์ฯ เท่ากับงบประมาณที่ใช้ใน
การแจก Set Top Box หนึ่งกล่องถึงครัวเรือน จะพบว่า งบประมาณที่ใช้รองรับนโยบายแจก
คูปองส่วนลดย่อมน้อยกว่างบประมาณที่ใช้รองรับนโยบายแจก  Set Top Box ตามสัดส่วน
ครัวเรือนที่ไม่นําคูปองมาใช้ นอกจากนี้ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในความเป็นจริงค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการ (Transaction Cost) ของการแจก Set Top Box ซึ่งหมายรวมถึงค่าขนส่งและ
รับประกันความเสียหายจากการขนส่งอุปกรณ์มีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดสง่คูปอง
ส่วนลด ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงสะท้อนให้เห็นว่าการใช้งบประมาณเพื่อรองรับนโยบายแจก
คูปองมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้งบประมาณเพื่อรองรับนโยบายแจก  Set Top Box 
นอกจากนี้นโยบายแจก Set Top Box ยังสะท้อนการใช้งบประมาณที่อาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
ใดๆ และเป็นการสูญเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ ด้วยเหตุผลหลัก ๒ ประการ คือ ประการ
ที่หนึ่ง ครัวเรือนไม่มีความจําเป็นต้องใช้ Set Top Box อีก เนื่องจากบางครัวเรือนสามารถรับชม
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้อยู่แล้ว และไม่มีความต้องการใช้ Set Top Box เพิ่มอีก 
การได้รับ Set Top Box เพิ่มจึงไม่ทําให้เกิดประโยชน์ส่วนเพิ่มใดๆ งบประมาณในการจัดหา Set 
Top Box ดังกล่าวจึงเสียโดยเปล่าประโยชน์ ประการที่สอง Set Top Box ที่แจกไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของครัวเรือนได้ ซึ่งเกิดจากครัวเรือนได้รับผลกระทบจากข้อจํากัดในการ
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รับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เช่น ครัวเรือนตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณหรือ
อยู่ในพื้นที่ที่เป็นจุดอับของสถานีส่งจากบางโครงข่าย  จึงไม่สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้หรือรับได้ไม่ครบถ้วน ดังนั้น การได้รับแจก Set Top Box ดังกล่าว
จึงไม่อาจเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอลได้ สะท้อนให้เห็นถึงงบประมาณที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ และไม่สามารถตอบสนอง
เป้าหมายหลักของโครงการฯ ได ้ 

๓.๓) การดําเนินการเพื่อรองรับนโยบายแจก Set Top Box มีความเสี่ยงทําให้โครงการ
สนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลล่าช้า 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและส่งผลกระทบตอ่
สวัสดิการสังคมโดยรวม  

การดําเนินการเพื่อรองรับนโยบายแจก Set Top Box มีความเสี่ยงทําให้โครงการฯ 
ล่าช้า ทั้งความล่าช้าจากเหตุที่ กสทช. สามารถบริหารจัดการได้ และความล่าช้าจากเหตุที่ กสทช. 
ไม่สามารถบริหารจัดการได้ อาทิ ความล่าช้าจากกระบวนการลอจิสติกส์ และความล่าช้าจาก
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการรับประกันของภาครัฐ ในการจัดหา Set Top Box ที่จะใช้ใน
โครงการ ซึ่งตามหลักปฏิบัติ กสทช. จะต้องจัดทําข้อกําหนดขอบเขตงาน (Term of Reference) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างและทําประกาศฯ เพื่อประกวดราคา กระบวนการสรรหาผู้สนใจดําเนินงาน 
และกระบวนการพิจารณาข้อเสนอต่างๆ เป็นต้น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีกรอบระยะเวลา
ยาวนาน หาก กสทช. ดําเนินการโดยเร่งด่วน หรือมีเหตุอันก่อให้เกิดข้อครหาจนอาจเป็นเหตุให้
โครงการฯ สะดุดหรือชะงักจากการฟ้องร้องในคดีความต่างๆ ได้ ซึ่งความล่าช้าที่ประชาชนไม่
สามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลนี้ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เนื่องจากรายได้หลักของกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอลหรือฟรีทีวีที่ไม่มีการเก็บค่ารับชม คือรายได้ที่เกิดจากค่าโฆษณาซึ่งแปรผันตามจํานวนผูช้ม 
ดังนั้น ความครอบคลุมในการเข้าถึงบริการฯ จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานสําคัญที่จะสร้างฐานผู้ชม และ
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เป็นดัชนีในการกําหนดรายได้ที่เกิดจากค่าโฆษณาด้วย  
ด้วยความล่าช้าของความครอบคลุมในการเข้าถึงบริการฯ ส่งผลให้ผู้ประกอบการขาด

แรงจูงใจในการให้บริการ เนื่องจากฐานผู้ชมมีจํานวนไม่มาก และส่งผลต่อคุณภาพบริการหรือ
เนื้อหารายการที่นําเสนอให้แก่ประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กล่าวคือ ด้วยเหตุผลของรายได้ทํา
ให้ผู้ประกอบการฯ โดยมากมีความจําเป็นต้องควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการสรรหารายการที่มีคุณภาพที่ต้องอาศัยเม็ดเงินลงทุนจํานวนมาก 
ทั้งนี ้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลหรือฟรีทีวี จัดเป็นบริการพื้นฐานสาธารณะที่มี
อิทธิพลต่อความนึกคิด พฤติกรรม และความเช่ือของคนในสังคมโดยรวม คุณภาพของเนื้อหา
รายการจึงมีส่วนขับเคลื่อนสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของชาติได้ จึงกล่าวได้ว่าความล่าช้า
ของการเข้าถึงบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลส่งผลกระทบต่อสวัสดิการสังคมโดยรวม 
คุณธีรวัฒน์ เจริญยศ (สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
เห็นควรให้แจกคูปองทุกครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร และเพิ่มเติมในส่วนบุคคล/ครอบครัวนอก
ทะเบียน และพื้นที่ชุมชนสาธารณะต่างๆ ที่มีประชาชนมาใช้บริการเช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล 
โรงเรียน เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
คุณมกร หลินสวัสดิ ์(บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จ ากัด (มหาชน)) 
เห็นควรให้ทุกครัวเรือนได้รับการเข้ารับชมในระบบใหม่ เพื่อให้ทุกครัวเรือนได้เข้าถึงโครงการทีวี
ดิจิตอล ซึ่งจะมีการหยุดการให้สัญญาณระบบ analog ในอนาคต โดยเป็นไปตามสิทธิข้ันพื้นฐาน 
รวมทั้งการสนับสนุนให้หน่วยงานสาธารณประโยชน์ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล มูลนิธิ ที่ร้อง
ขอรับกล่อง set top box ได ้
บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จ ากัด  และ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บ๊ิก ทีวี จ ากัด  
บริษัทฯ มีข้อเสนอว่า คณะกรรมการ กสทช. และ สํานักงาน กสทช. ควรเร่งรัดดําเนินการ
แจกจ่ายคูปอง ไปสู่ทุกครัวเรือนโดยเร็วที่สุด เพื่อกระตุ้นกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชม
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โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยไม่สร้างภาระหรือเป็นภาระน้อยที่สุดต่อประชาชนในการ
เปลี่ยนผ่าน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนที่จะรับชมรายการที่มีความคมชัดสูง ผ่านช่องทาง
หรือวิธีการใดๆ ก็ตามที่มีความเหมาะสมกับสภาพของครัวเรือน เช่น ถ้าครัวเรือนมีจานรับ
ดาวเทียมอยู่เดิม ประชาชนสามารถนํากล่องรับสัญญาณดาวเทียมใหม่มาทดแทนกล่องเดิมได้ 
เป็นต้น 

สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย 
เห็นด้วยกับข้อเสนอของทาง กสทช. ในการแจกคูปองส่วนลดค่าอุปกรณ์รับชมโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอลจํานวน ๒๕ ล้านเครื่อง เพื่อให้ครอบคลุมประชาชนชาวไทยทุกครัวเรือนสามารถได้สิทธิ
รับชมทีวีระบบดิจิตอลอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นปริมาณที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
คุณชฎาภรณ์ กนกแก้ว  
หากเป็นไปได้ ต้องการให้ กสทช. แจกให้ครบทุกบ้าน เพื่อที่จะได้เข้าถึงอย่างทั่วกัน และจะได้ไม่มี
ใครได้พลาดโอกาสที่ดไีป  
คุณรติมา ทิพย์เทพ  
ถ้าเป็นไปไดต้้องการให้แจกคูปองครบทุกครอบครัว เนื่องจากกล่องทีวีดิจิตอลนี้มีประโยชน์สาระ
อยู่ ทุกคนจะได้รับสิ่งดีๆ อย่างทั่วถึง ทั้งเด็กและคนชรา ภาพก็มีความคมชัดข้ึน และยังมีการ
ติดตั้งที่ง่ายและสะดวก 
คุณญาณพัฒน์ กระเทศ  
หากเป็นไปได้ ต้องการให้แจกครบทุกบ้าน เพื่อประโยชน์จะได้ตกถึงทุกคนโดยทั่วกัน 
คุณอิงครัตน์ เดชคงทน 
ถ้าเป็นไปได้ หวังไว้ว่าอยากให้ทุกคนได้รับชมกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีทุกคน เพราะกล่องนี้มี
ประโยชน์อยู่มากทั้งกับเด็กๆ และผู้ใหญ่ ให้ทั้งความบันเทิงและภาพที่คมชัด 
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คุณปวเรศ ศรีบุตร, คุณวราภรณ์ มูลเหลา, คุณปรางใส นุวรรณรัมย์, คุณมงคล ทองขาว, 
คุณวีรสิทธิ์ ศิริพล และคุณพัชริดา ฝาชัยภูมิ 
ต้องการให้แจกทุกบ้าน เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงได้ครบทุกคน 
Konthorn sukmark 
อยากให้คูปองไปถึงครัวเรือนซึ่งอาศัยอยู่ในสถานที่พักที่ไม่ใช่ของตัวเองด้วย เช่น บ้านเช่า เพราะ
เป็นครัวเรือนซึ่งแยกออกมาจากครัวเรือนใหญ่ ขอให้ดูความเหมาะสมและความเป็นไปได้ด้วย คิด
ว่าน่าจะมีไม่น้อยที่เป็นครัวเรือนแบบนี้ จะได้กระจายให้ครอบคลุมประชาชนได้มากที่สุด  
Mike Lim  
บ้านเช่า , ห้องเช่า, หอพักได้ไหม  ใช้หลักเกณฑอ์ะไรแจก ถ้าทะเบียนบ้าน บ้านเช่า/หอ้งเช่าหมด
สิทธ์ิ ถ้าบิลจ่ายค่าไฟ ๓ เดือน ก็ยังพอมสีิทธ์ิ สมมุติถ้าเป็นหอพัก เจ้าของหอจ่ายการไฟฟ้า ๑ 
บิล แล้วแยกมิเตอรส์่วนตัวแต่ละห้อง แบบนี้หอพกันี้จะได้ ๑ คูปอง ถ้าให้หลกัเกณฑ์ แจกตามบิล
ค่าไฟฟ้า 
คุณนริศรา ช้างชนะ 
เสนอให้แจกคูปองทุกครัวเรือนเพื่อให้เกิดความทั่วถึงยิ่งขึ้น 
คุณปวเรศ ศรีบุตร, คุณวราภรณ์ มูลเหลา, คุณปรางใส นุวรรณรัมย์, คุณมงคล ทองขาว,  
คุณวีรสิทธิ์ ศิริพล และคุณพัชริดา ฝาชัยภูมิ 
เสนอให้แจกทุกบ้านเพื่อที่จะสามารถเข้าถึงได้ครบทุกคน  
คุณฟาร่า ฟาริน่า โมฮัมหมัด ราชิตห์ 
หากจะให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น อยากให้มีการแจกคูปองทุกครัวเรือน 
คุณส่งเสริม เอกสมควร 
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรอืน  
คุณกมลรัตน์ บุญชื่น 
ควรแจกคูปองทุกครัวเรือน ประชาชนจะได้มีสิทธ์ิในการรับชมดิจิตอลทีวีอย่างทั่วถึง 
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คุณธีระนันท์ ตันกุระ 
แจกคูปองตามจํานวนทะเบียนบ้านทั่วประเทศ 
ไม่เห็นด้วย 
คุณกัมปนาท ตันตวิิท (สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย)  
ไม่เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือน เนื่องจาก กสทช. ไม่มีหลักการในการนับจํานวนครัวเรือนที่จะ
แจกคูปอง โดยหากนับตามทะเบียนราษฎร์แล้ว กรณีอาคารชุด บ้านเช่า สิทธ์ิที่จะได้รับคูปองจะอยู่ที่
ใคร  และการแจกคูปองควรคํานึงถึงผู้มีรายได้น้อย คนพิการ คนด้อยโอกาสทางสังคมก่อน โดยการ
แจกจ่ายนั้นจะต้องทําให้ประชาชนได้รับสิทธ์ิอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เนื่องจากต้องมีหลักเกณฑ์
หรือวิธีการสร้างความเท่าเทียมสําหรับคนบางประเภท อาทิ คนหูหนวก หรือผู้พิการทางสายตา ที่ไม่
สามารถดูโทรทัศน์ปกติได้ เขาจะใช้ประโยชน์จากคูปองได้อย่างไร หรือไม่จําเป็นต้องแจกให้คนที่มี
ฐานะทางการเงินที่ดีอยู่แล้ว รวมถึงกลุ่มผู้ชมโทรทัศน์ที่สามารถเข้าถึงรายการโทรทัศน์ดิจิตอล
ภาคพื้นดินอยู่แล้ว จึงไม่จําเป็นต้องได้รับการสนับสนุน เช่น ผู้รับชมโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และเคเบิล
ทีวี ภายใต้กฎ Must carry  ซึ่งถือว่าเป็นการใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือย ไม่ได้คํานึงถึงประโยชน์ความจําเป็น
อย่างแท้จริง 
คุณเชี่ยวศักดิ์ ยงค์ตระกูล (สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย)  
ไม่เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือนที่ดูจากฐานข้อมูลตามทะเบียนบ้านหรือบ้านเลขที่เพียงอย่าง
เดี ยว เพราะหากบ้ านที่ ไม่มี เ ลขที่  ห รื อบ้ านที่ มี เลขที่ เ ดี ยวแต่ มี บ้ าน  ๒ -๓ หลั งอยู่ 
ในรั้วเดียวกันจะได้รับการสนับสนุนไม่ทั่วถึง 
คุณจุฑา สังขชาติ (เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้) 
ไม่เห็นด้วย เนื่องจากควรแจกกล่องรับสัญญาณหรือคูปองเฉพาะผู้ที่ต้องการจริงๆ เพราะผู้ที่ไม่
ต้องการ หากได้ไปก็อาจไม่ได้ใช้ประโยชน์ แต่ในทางกลับกันผู้ที่ต้องการหรือไม่มีกําลังซื้ออาจมีความ
ต้องการแต่ไม่ได้รับการสนับสนุน 
 

ให้สนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยน
ผ่ า น ไ ป สู่ ก า ร รั บ ช ม โ ท ร ทั ศ น์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จํานวน 
๒๒.๙ ล้านครัวเรือน ซึ่งเป็นจํานวน
ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของ
กรมการปกครอง (ข้อมูล ณ เดือน
มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มี
การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ให้ ใ ช้คลื่ นความ ถ่ี เพื่ อ ให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการทาง ธุรกิจระดับชาติ เ ข้า
กองทุ น วิจั ยแล ะพัฒ นากิ จกา ร
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ) โดยในการแจกจ่ายคูปอง
จ ะ เ ป็ น ไ ปตา มพื้ นที่ ก า ร ข ย า ย
โครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถ่ี
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตาม
แผนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อให้
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ว่าท่ีร้อยตรี พร้อมศักดิ์ จิตจ า 
ไม่เห็นด้วยที่จะต้องแจกทุกครัวเรือน เพราะบางครอบครัวไม่จําเป็นต้องใช้ เหน็ควรใหแ้จกเฉพาะผูท้ีม่ี
รายได้น้อยก่อน 
คุณเกรียงศักด์ิ สุจารีย์  
ไม่เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรอืน 
คุณมนูญ ไทอนุรักษ์ 
การแจกคูปอง ควรแจกเฉพาะคนที่ลงทะเบียนแสดงความประสงค์ ไม่ควรแจกจ่ายออกไปเลยโดย
ไม่สอบถามว่าประชาชนผู้รับจะต้องการได้รับคูปองหรือไม่ ซึ่งอาจจะเป็นการสูญเปล่า เสนอให้ 
กสทช. จัดทําช่องทางให้ประชาชนที่ต้องการรับคูปองมาลงทะเบียนก่อนจะได้ตรงกับความ
ต้องการที่แท้จริง 
คุณณัฏฐชัย อักษรดิษฐ (สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย)  
ทางสมาคมฯ มีมติว่าไม่สมควรแจกคูปองหรือให้มีการแลกกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอลเวลานี้ เพราะจากข้อมูลที่สมาคมฯ มีพบว่า ปัจจุบันมีผู้ที่รับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
ภาคพื้นดินได้ราว ๑๕ ล้านครัวเรือนเท่านั้น ดังนั้นการแจกจ่ายคูปองอาจไม่ต้องถึง ๒๒ หรือ ๒๕ 
ล้านครัวเรือน หากนําเงินส่วนที่เหลือไปพัฒนาชุมชนหรือสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส หรือดําเนินการ
ด้านอื่นๆ นั้นน่าจะมีประโยชน์มากกว่า 
Keke Xili  
เสนอให้แจกให้กบัผู้ที่ตอ้งการเท่านั้น (ลงทะเบียนทางเว็บหรือตําบลอําเภอ) 
คุณอภินันท์ เจริญรักษ์วิทยา  
วิธีการแจกคูปองนั้นขอให้มีการลงทะเบียนขอรับคูปองมากกว่าที่จะแจกคูปองทางไปรษณีย์ตาม
ทะเบียนบ้านที่กําหนดไว้ เนื่องจากบางครัวเรือนไม่มีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง ต้องอยู่ตาม
บ้านเรือนที่มีลักษณะเป็นการเช่าเพื่อพักอาศัย หรือบางครัวเรือนต้องไปอยู่ทะเบียนบ้านกลาง ซึ่ง
เป็นทะเบียนบ้านที่ทางหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือทางมหาวิทยาลัยจัดให้ 

เกิดประสิทธิภาพในการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  
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Khun ang  
มีความเห็นว่าอาจจะไมจ่ําเป็นต้องแจกทุกครัวเรอืน แต่ควรแจกผูท้ี่มีความประสงค์ต้องการปรบั
ระบบโทรทัศน์อย่างแท้จริง โดยการนําบัตรประชาชนไปขอรับตามจุดบริการต่างๆ ทีส่ามารถทํา
ได ้และสะดวกในการเดินทางของประชาชน 
คุณดิศรณ์ หอมชื่นชม  
ควรจะจัดต้ังให้มีโทรทัศน์ไปบริการในทุกหมู่บ้านที่ขาดโอกาส (ซึ่งมีบริการไฟฟ้าแล้ว) อย่างน้อย 
๑ เครื่อง หรือ ๑ กล่องรับสัญญาณ แล้วให้ชาวบ้านที่ต้องการเข้าถึงบริการโทรทัศน์ดังกล่าวที่
ครัวเรือนของตนลงทะเบียนแจ้งความจํานงขอรับการสนับสนุนเป็นคูปองแทน ทั้งนี้น่าจะช่วย
ประหยัดงบประมาณที่ต้องลงไปกับคูปองได้ 
คุณจักรกฤษณ์ ฉายสีศิริ 
เห็นว่าควรจะนําจํานวนครัวเรือน ที่แจ้งความประสงค์จะรับคูปองจริงๆ มาเป็นตัวนับจํานวนที่
แท้จริงจะดีกว่า เพื่อความทั่วถึงในการกระจายคูปองให้มากขึ้น 
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๒. มูลค่าคูปอง 
เป็นจํานวน ๖๙๐ บาท ตามข้อ 
๑๐ วร รคสอ งของป ระกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่ อนไขการประมูลคลื่น
ความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริการ
ทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ที่กําหนดให้นําเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีใน
ส่วนของราคาข้ันต่ําไปใช้เพื่อ
สนับสนุนให้ประชาชนได้รั บ
บริการด้านกิจการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลอย่างทั่วถึง  หรือ 
๑ , ๐ ๐ ๐  บ า ท ต า ม ที่ ค ณ ะ
กรรมการบริหารกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิ จการกระจาย เสี ย ง 
กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่ อประโยชน์
สาธารณะ ได้มีมติเห็นชอบ 

คุณณัฐพงศ์ เขียวเสรี (มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)) 
เห็นด้วยกับการแจกมูลค่าครัวเรือนละ ๑,๐๐๐ บาท เนื่องจากราคาดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล 
และใกล้เคียงกับราคากล่องรับสัญญาณ แต่ควรมีการจัดการการใช้มูลค่าคูปองไม่ให้ผิด
วัตถุประสงค์ เช่น การนําไปแลกหรือขายเป็นเงินสดเพื่อใช้จ่ายอย่างอื่น  
คุณภนี วัฒนเสถียร  
เห็นว่าควรให้มูลค่าคูปองในราคา ๑,๐๐๐ บาท 
คุณมงคล ธนะนาวานุกูล  
เห็นว่าควรสนับสนุนมูลค่าคูปอง ๑,๐๐๐ บาท เนื่องจากราคาของกล่อง SET TOP BOX ที่
จําหน่ายในท้องตลาดปัจจุบันมีราคาประมาณ ๑,๒๐๐ – ๑,๕๐๐ บาท (ยังไม่นับรวมเสาอากาศ
ทุกรูปแบบ) หากสนับสนุนมูลค่าคูปองน้อยกว่านี้จะทําให้เป็นภาระของประชาชนในการซื้อ
อุปกรณ์ หรือไม่ กสทช. ต้องหากลไกให้ราคา SET TOP BOX DVB –T๒ ที่จําหน่ายในท้องตลาด 
สอดคล้องกับมูลค่าคูปอง และไม่เห็นด้วยกับมูลค่าคูปอง ๖๙๐ บาท เนื่องจากเป็นราคาต่ํามาก 
คงซื้อได้เพียงเสาอากาศ แบบภายนอก (ก้างปลา) หรือเสาอากาศภายในอาคาร เท่านั้น คงไม่
ครอบคลุมถึง SET TOP BOX 
คุณวรเทพ เจนพูลผล  
เห็นว่าราคามีความเหมาะสมแล้ว แต่จะให้ดีราคาน่าจะ ๑,๕๐๐ บาท ตามค่าเงินที่ลดลง 
คุณบัวเงิน นามบุดดี  
เห็นด้วยกับมูลค่าคูปองว่าควรมีราคา ๑,๐๐๐ บาท 
คุณล าเภา อุปการกุล  
มีความเห็นว่าควรแจกคูปองครัวเรือนละ ๖๙๐ บาท เพื่อประหยัดงบประมาณ 
คุณสุทิน เจนพูลผล  
เห็นด้วยกับคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ ครัวเรือน และได้อุปกรณ์ครบ เพื่อให้ประชาชนไม่

ให้กําหนดมูลค่าคูปองจํานวน ๖๙๐ 
บาท เพื่อสนับสนุนประชาชนในการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ซึ่งเป็น
การกําหนดจากเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีในส่วน
ของราคาข้ันต่ําที่ได้จากการประมูล
ตามข้อ ๑๐ วรรคสอง ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่ อนไขการประมูลคลื่นความ ถ่ี
เพื่ อ ให้บริการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยการ
กําหนดมูลค่าดังกล่าวมิได้เป็นการ
กําหนดจากราคาของอุปกรณ์รับ
สัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
ภาคพื้นดิน DVB-T๒ ที่จําหน่ายใน
ท้องตลาด และแม้ว่าประชาชนส่วน
ใหญ่จะมีความเห็นให้มีการสนับสนุน
เป็นมูลค่า ๑,๐๐๐ บาทก็ตาม แต่
เ นื่ อ ง จ า ก มี ข้ อ จํ า กั ด ท า ง ด้ า น
กฎหมายดังกล่าว จึงไม่สามารถ
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ต้องซื้อเพิ่ม 
คุณอมร พร้อมเสนา  
ราคาคูปองควรมีความสัมพันธ์กับราคา Set top box 
คุณปฏิวัติ เฉลิมชาติ (สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น) 
มีความเห็นว่าควรกําหนดราคาที่  ๖๙๐ บาท หากเคาะราคาที่ ๑,๐๐๐ บาท หากส่งผลให้
ผู้ประกอบการที่จําหน่ายกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลหลายรายตั้งราคาขายสูงกว่าราคาคูปอง ทํา
ให้ผู้บริโภคต้องรับภาระค่าใช้จ่ายมากยิ่งข้ึน กล่องแปลงสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลรุ่น DVB-T๒ 
รวมเสาอากาศตามาตรฐานที่ กสทช. กําหนด ราคาที่มีกําไรไม่เกิน ๕๑๒ บาท ดังนั้นมูลค่าคูปอง
ที่กําหนดราคา ๑,๐๐๐ บาท ทําให้เกิดปัญหาการตั้งราคากล่องในตลาดสูงข้ึน ราคาที่สูงย่อมเอื้อ
ประโยชน์ให้กับผู้ผลิตกล่อง ทําให้เกิดความเสียหายต่อรัฐหนึ่งหมื่นล้านบาท ให้กําหนดราคามูลค่า
คูปองไม่เกิน ๖๙๐ บาท ตามราคาต้ังต้นประมูล เนื่องจากต้นทุนไม่ถึง ๕๐๐ บาท หาก กสทช. ยัง
ยืนยันที่จะมีมติแจกคูปองมูลค่ามากว่า ๖๙๐ บาท ซึ่งเป็นการใช้งบประมาณแผ่นดิน เห็นควรส่ง
เรื่องตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ตรวจสอบตามกฎหมาย
ต่อไป 
คุณอเนก เอ่ียมสะอาด  
เห็นว่าควรให้ฟรี แต่ถ้าต้องการแจกคูปอง มูลค่าควรอยู่ที่ ๑,๐๐๐ บาท และอุปกรณ์ในการรับชม
ครบ 
คุณรัชดา ชัยชนะ  
เห็นด้วยกับการแจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท ไม่เห็นด้วยกับราคา ๖๙๐ บาทเพราะราคาต่ําไป 
ต้องมีการเพิ่มเงินซื้ออุปกรณ์เพิ่ม 
คุณบุญส่ง สาตร์พงษ์พันธ์ (องค์กรคุ้มครองสิทธิผู้ด้อยโอกาส) 
เห็นด้วยกับราคา ๑,๐๐๐ บาทเพราะราคาที่อยู่ในปัจจุบันเป็นราคาเริ่มต้น ในขณะที่ราคาอุปกรณ์
ในท้องตลาดราคาอยู่ที่ ๓,๙๐๐ บาท และราคากล่องรับสัญญาณดาวเทียมในปัจจุบันบางรุ่นมี

ดําเนินการได้  

 



๓๕ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

ราคามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท 
คุณพงศ์ธนัช สินปิติจานนท์  
เห็นด้วยกับราคา ๑,๐๐๐ บาท เพื่อประโยชน์ของประชาชน 
คุณละมัย ดาขุนนน  
เห็นด้วยกับราคา ๑,๐๐๐ บาท และช่วยดูคุณภาพของกล่องรับสัญญาณด้วย 
คุณศุภวัชร อุ่นจิต (มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 
เห็นด้วยให้ราคาคูปองอยู่ที่ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์จากกล่องรับสัญญาณที่มี
คุณภาพ 
คุณวรรณิดา นาคชา  
เห็นด้วยให้ราคาอยู่ที่ ๑,๐๐๐ บาท เพราะถ้าราคาต่ํากว่านี้จะทําให้ไม่ได้สินค้ากล่องรับที่มี
คุณภาพ 
คุณอภิญญา กินรี  
เห็นว่าราคาควรอยู่ที่ ๑,๐๐๐ บาท เพราะคุณภาพในตลาดจะสูงเกินราคา ๖๙๐ บาท 
คุณวิภาพร อุทโท (ชุมชนศรีจันทร์พัฒนา ขอนแก่น) 
เห็นด้วยกับราคา ๑,๐๐๐ บาท 
คุณสมยศ ศิลป์ศิริวัฒน์  
เห็นว่ามูลค่าคูปองควรอยู่ที่ราคา ๑,๐๐๐ บาท 
คุณมะลิวรรณ ยาสิทธิ์ทอง (สถานีวิทยุ FM ๑๐๗ ขอนแก่น) 
เห็นด้วยกับมูลค่าคูปองอยู่ที่ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
คุณลัดดา วงตรี (ชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง ขอนแก่น) 
เห็นว่าราคาควรอยู่ที่ ๑,๐๐๐ บาท และต้องการให้เสนออุปกรณ์กล่องรับพร้อมเสาอากาศให้
ชาวบ้านทั้งชุด  
 



๓๖ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

คุณทองดี ทะกอง (สื่อมวลชนท้องถิ่น/หนังสือพิมพ์คนรุ่นใหม่ จ. ขอนแก่น) 
เห็นว่าราคาควรอยู่ที่ ๑,๐๐๐ บาท 
คุณสมหวัง สุราวรรณ์ (สื่อมวลชนท้องถิ่น/หนังสือพิมพ์ขอนแก่นวันน้ี) 
เห็นว่าราคาควรอยู่ที่ ๑,๐๐๐  บาท 
คุณวีรพงษ์ ภะวะพินิจ  
เห็นว่ามูลค่าคูปองควรจะเป็นราคา ๑,๐๐๐  บาท 
คุณจักรินทร์ พรมภักดี  
ให้ความเห็นว่าราคาที่เหมาะสมควรอยู่ที่ ๑,๐๐๐ บาท หากเป็น ๖๙๐ บาทจะน้อยเกินไป 
คุณปฐม ศรีมุตตา (สถานีวิทยุชุมชน จ. ขอนแก่น) 
เห็นด้วยกับราคา ๑,๐๐๐  บาท แต่ควรควบคุมคุณภาพมีการรับรองคุณภาพ 
คุณปทิตตา วศินรนโชค  
เห็นด้วยกับราคา ๑,๐๐๐ บาท 
คุณธนัท วัฒนะสิริโชค  
เห็นด้วยกับราคาที่ ๑,๐๐๐  บาท และขอให้รับประกัน ๓ ป ี
คุณสมชาติ ชัยอยุทธ์  
เห็นด้วยกับมูลค่าคูปองอยู่ที่ราคา ๑,๐๐๐ บาท 
คุณกฤตภาส คุณบัง  
มีความเห็นว่ามูลค่าคูปองที่แจกควรอยู่ที่ ๑,๐๐๐ บาท 
คุณฐิรัชติกุล พิทัศน์พิวรชัย (มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 
เห็นด้วยกับมูลค่าคูปองอยู่ที่ ๑,๐๐๐ บาท 
คุณนิยม ทวีโคตร  
เห็นด้วยกับราคาคูปองที่ ๑,๐๐๐ บาท แต่ต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และต้องรับประกันใน ๒ ปี 
 



๓๗ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

คุณเมขลา ขอชิตกลาง (มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 
อยากให้มีความชัดเจน ไม่มีปัญหาการฉ้อโกง การแลกซื้อก็ควรชัดเจน และง่ายต่อการเดินทางไป
รับอุปกรณ์ 
คุณภัทรสุดา แจ่มจันทร์ (มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 
เห็นด้วยกับมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท หรือมากกว่าน้ัน ต้องดูคุณภาพสินค้าและอุปกรณ์ 
คุณจรินทร์ญา สุทาวัน  
เห็นด้วยกับมูลค่าคูปอง ๑,๐๐๐ บาท แต่ขอให้รับประกันภายใน ๑ ปี  
จสอ. ปัญญา เพ็งละคร (สถานีวิทยุ วปถ. ขอนแก่น) 
มีความเห็นว่าราคาไม่ควรเกินมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท ให้สามารถรับชมได้ทันที พร้อมอุปกรณ์ 
ชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้ความชํานาญพิเศษ ไม่ควรเกิดความยุ่งยากแก่
ประชาชน 
คุณกิตติ สิงห์ค ามา 
เห็นว่ามูลค่าคูปองควรไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ราคากล่องต้องได้มาตรฐาน มีคุณภาพเพื่อประชาชน
ได้ประโยชน์สูงสุด 
คุณสุทธิชัย ศรีสุนนด์ (ผู้ผลิตสินค้าอุปกรณ์กระจายเสียงฯ) 
ให้ความเห็นว่าราคา ๑,๐๐๐ บาทต่ําเกินไป เพราะของที่มีคุณภาพควรมีมูลค่าเพิ่มมากข้ึน หรือ
ถ้าให้ราคาตํ่าก็ควรจะเอาเงินที่เหลือไปพัฒนาระบบให้ดีย่ิงข้ึน 
คุณอุษณีย์ มวลดลพร  
เห็นด้วยกับราคา ๑,๐๐๐ บาทสําหรับทุกประเภท 
คุณเนาวรัตน์ ดวงฤดีสวัสดิ์  
เห็นด้วยกับราคา ๑,๐๐๐ บาท  
คุณวัชรชัย ปิติมนตรีกูล  
เห็นด้วยกับราคา ๑,๐๐๐ บาท  



๓๘ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

ดร. เอกศักด์ิ แดงเดช (บริษัท วัน บ็อกซ์ โฮม จ ากัด)  
เห็นด้วยกับมูลค่าคูปองราคา ๑,๐๐๐ บาท โดยราคาดังกล่าวประชาชนควรได้รับกล่องรับ
สัญญาณและเสาอากาศ ทําให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างครบถ้วน และได้ของมีคุณภาพ 
จากเดิมที่ กสทช. ประกาศครั้งแรกราคา ๖๙๐ บาท โดยเป็นการคิดฐานราคาคร่าวๆจากราคา
ประเมินของรายได้จากการประมูลหารด้วยจํานวนครัวเรือน ๒๒ ล้านครัวเรือน แต่ในวันนั้น 
กสทช. ไม่ได้บอกว่าจะรวมถึงอุปกรณ์หรือเสาด้วยหรือไม่ จึงอยากให้ กสทช. กําหนดให้ชัดเจน 
และทําความตกลงกันให้ เข้าใจกับผู้ประกอบการทุกรายที่จะแลกอุปกรณ์ก่อน ในส่วน
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการประมูลฯ ยอมรับได้กับราคาคูปองทั้ง ๖๙๐ บาท และ ๑,๐๐๐ บาท 
ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าผู้ประกอบการช่องรายการอยากให้กล่องฯมีราคาสูง  แต่ต้องยอมรับว่า
เมื่อมีทางเลือกด้านราคาที่สูงข้ึน ผู้ประกอบกิจการจะแข่งขันด้วยการคัดเลือกกล่องรับสัญญาณที่
มีคุณภาพดี มีคุณภาพมากกว่าคุณภาพพื้นฐานที่ กสทช. กําหนด มีคุณสมบัติเหมาะสมกับราคา 
เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกซื้อกล่องรับสัญญาณของตน ซึ่งสุดท้ายประชาชนจะเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์มาก
ที่สุด เป็นไปตามกลไกตลาด   
คุณไพศาล ค าจวง (ชมรมเกษตรภาคอีสาน (จังหวัดสกลนคร))  
เห็นสมควรให้มีการแจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท โดยคูปองดังกล่าวต้องสามารถนําไปแลกเพื่อ
รับกล่องรับสัญญาณและเสาอากาศ เพื่อให้ประชาชนนํากล่องรับสัญญาณดังกล่าวไปติดตั้งและ
รับชมได้ทันทีโดยไม่ต้องมีภาระในการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม 
ร้อยตรี เทอดศักดิ์ มีสวัสดิ์ (สถานีวิทยุ FM ๙๔.๐๐ MHz คลื่นคนสร้างสรรค์เกษตรกรไทย
จังหวัดขอนแก่น)  
เสนอแนะให้ กสทช. จัดทํามาตรฐานกล่องรับสัญญาณให้ชัดเจน กําหนดราคาเพียงราคาเดียวเป็น
ราคาที่เท่ากัน และราคาคูปองควรจะต้องแลกซื้อกล่องรับสัญญาณและอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการ
รับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลอย่างครบถ้วน โดยประชาชนไม่ต้องมีภาระเพิ่มเติม 
 



๓๙ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

คุณจันทร์ฉาย จิตพรมมา 
เห็นด้วยกับราคาคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท โดยราคาดังกล่าวต้องประกอบไปด้วยกล่องรับ
สัญญาณและอุปกรณ์อื่นครบถ้วน 
คุณสมิทร์ สาสิปา 
เห็นด้วยกับราคาคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อให้ได้กล่องรับสัญญาณที่มีคุณภาพดี เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ 
คุณเอกชัย ภัคดุรงค์ (บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน))  
เห็นด้วยกับคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เนื่องจากคูปองมูลค่า ๖๙๐ บาทเป็นราคาที่ต่ําเกินไปเมื่อ
เทียบกับราคากล่องรับสัญญาณในท้องตลาด และวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อให้ประชาชน
ได้รับชมช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอล จึงต้องให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
คุณชาติชาย กอจิตตวนิจ  
เห็นด้วยกับคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท ที่สามารถนําไปแลกกล่องรับสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องและเสาอากาศ เนื่องจากราคากล่องรับสัญญาณและอุปกรณ์ตามท้องตลาดมีราคา
มากกว่า ๑,๐๐๐ บาทแล้ว หากกําหนดให้คูปองมีมูลค่า ๖๙๐ บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ําเกินไป อาจ
ทําให้ประชาชนได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ และจะก่อให้เกิดภาระต่อประชาชนในที่สุด  
คุณธานี วัฒนะเสถียร  
เห็นด้วยกับคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพราะกล่องรับสัญญาณในปัจจุบันมีร าคาประมาณ 
๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ บาทแล้ว 
คุณบุญส่ง สาตร์พงษ์พันธ์ (องค์กรคุ้มครองสิทธิผู้ด้อยโอกาส) 
เห็นด้วยกับคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เนื่องจากราคากล่องรับสัญญาณดาวเทียมในปัจจุบันบางรุ่น
มีราคามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท 
คุณคมกฤช พุ่มระชัฎส์  
เห็นด้วยกับคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระให้กับประชาชน และประชาชน



๔๐ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

จะได้กล่องรับสัญญาณและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ 
คุณสุกานดา พันธ์วิจิตร 
คูปองไม่ควรมีราคาน้อยกว่าหนึ่งพันบาท  
คุณสยาม สุนทรมณี  
เห็นด้วยกับคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนไดก้ล่องรับสัญญาณที่มีคุณภาพ และ
เสนอให้มีการรับประกันคุณภาพของกล่องรับสัญญาณดังกล่าวอย่างน้อย ๑ ปี  
คุณบัลลังก์ กิณเรศ  
เห็นด้วยกับคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อให้ได้กล่องรับสัญญาณที่มีคุณภาพ 
คุณภูษณิศา ศุภษร (ชุมชน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น) 
เห็นควรให้คูปองมีมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ หากคูปองมีมูลค่า ๖๙๐ 
บาท อาจทําให้ประชาชนได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ และอาจเป็นการเพิ่มภาระให้แก่ประชาชนใน
การชําระเงินส่วนต่างเพื่อให้ได้กล่องรับสัญญาณที่มีคุณภาพดี 
คุณปมนต์ทัศน์ ประทุมทิพย์  
เห็นด้วยกับคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เนื่องจากกล่องรับสัญญาณในตลาดขณะนี้ราคาประมาณ 
๑,๕๐๐ บาท หากประชาชนได้รับคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท จะเป็นการลดภาระของประชาชนได้ 
คุณสุธิดา ใจทัศน์  
เห็นด้วยกับคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท  
คุณสุระ เกนทะนะศิล (สถานีโทรทัศน์ PPTV)  
เห็นว่าคูปองควรมีมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เนื่องจากสินค้าที่มีราคาสูงจะมีคุณภาพที่ดีกว่า นอกจากนี้ 
มีความเห็นเพิ่มเติมว่า มูลค่าคูปองควรนําไปแลกกล่องรับสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
เสาอากาศ สายเช่ือมต่อ HDMI เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตั้งกล่องรับสัญญาณและอุปกรณ์แล้ว
รับชมได้ทันที รองรับการรับชมแบบความคมชัดสูงได้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
 



๔๑ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

คุณพัลลพ ดอนเส (กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดขอนแก่น)  
เห็นด้วยกับคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท 
คุณดนตรี ทากรม (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย)  
คูปองมูลค่า ๖๙๐ บาท หรือ ๑,๐๐๐ บาทก็ได้ ทั้งนี้ กสทช. ต้องควบคุมคุณภาพของกล่องรับ
สัญญาณให้ได้มาตรฐาน  
คุณณัฏฐชัย อักษรดิษฐ (สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย)  
ไม่เห็นด้วยกับราคาตามที่เสนอ และให้ความเห็นว่า มูลค่าคูปองที่กําหนดควรสะท้อนต้นทุนที่
แท้จริงของกล่องรับสัญญาณที่มีหลายระดับราคาในตลาด ราคาต้นทุนในตลาดโดยเฉพาะอุปกรณ์
ที่ผลิตในประเทศไทยควรมีราคาไม่สูงนัก โดยควรให้สามารถแลกรับกล่องรับสัญญาณและเสา
อากาศได้ด้วย 
คุณชูพงษ์ อารัญชิต (ผู้ประกอบการค้าปลีกสินค้าไอที จังหวัดขอนแก่น)  
เห็นด้วยกับคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เนื่องจากประชาชนจะได้รับกล่องรับสัญญาณที่มีคุณภาพดี 
อันเป็นการลดภาระให้กับประชาชน ซึ่งหากกําหนดมูลค่าคูปองต่ําอาจทําให้ได้เครื่องรับสัญญาณ
ของที่ไม่มีคุณภาพแล้วต้องนําไปซ่อมหรือเปลี่ยนภายหลัง 
คุณขนุน ศรีชมชื่น  
เห็นด้วยกับคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เนื่องจากประชาชนจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดี และได้รับ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เช่น เสาอากาศ สาย HDMI 
คุณไชยกร บุญลพ  
ให้ความเห็นว่าราคาควรเป็น ๑,๐๐๐ บาทข้ึนไป เพราะจะมีคุณภาพกล่องที่สนองตอบความ
ต้องการของประชาชนได้ และต้องมีการประกันคุณภาพว่าเป็นระบบ HD และต้องมีการประกัน
คุณภาพว่าสามารถรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ ฉะนั้นราคาต้องไม่ต่ําไป 
คุณพรวุฒิ อมรสิงห์  
เห็นด้วยกับราคา ๑,๐๐๐ บาท เพราะสินค้าจะได้มีคุณภาพ ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้อ
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ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

สินค้าที่มีคุณภาพ มีช่องทางสนับสนุนการกระจายเปลี่ยนผ่านระบบดิจิตอลได้ดี 
คุณสฏฐนันท์ วิธุรวานิชย์ (บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)) 
ควรกําหนดราคาที่ข้ันตํ่า ๖๙๐ บาท และสูงสุดไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท เพื่อไม่ให้ผู้จําหน่ายรายใด
รายหนึ่งได้เปรียบ แต่ให้ประชาชนผู้บริโภคเป็นผู้เลือกเอง 
คุณสุวดี อัครปรีดี  
ให้ความเห็นว่าศักยภาพในการซื้อของประชาชนต่างกัน มูลค่าควรจะอยู่ที่  ๑,๐๐๐ บาท หรือ
มากกว่าเพื่อช่วยประชาชน และดึงดูดให้คนหันมาดูทีวีดิจิตอลกันอย่างแพร่หลาย ประชาชนที่มี
รายได้น้อยจะไม่สามารถเปลี่ยนผ่านได้ 
คุณชลธิป รังสิพราหมณกุล (สมาคมสื่อดิจิตอลเพ่ือผู้บริโภค) 
เห็นด้วยกับการแจกในราคา ๑,๐๐๐ บาท เพราะราคากล่องในท้องตลาดเกินราคา ๑,๐๐๐  บาท 
คุณประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)  
เห็นด้วยกับราคา ๑,๐๐๐ บาทต่อหนึ่งคูปอง 
คุณประพนธ์ สินลิขิตกุล  
เห็นด้วยกับราคา ๑,๐๐๐ บาท 
คุณกัลยรัตน์ วงศ์อภิวัฒนกุล 
เห็นด้วยกับราคา ๑,๐๐๐ บาท และมีการรับประกันกล่องกรณีไม่สามารถรับชมได้ 
คุณแพรวมณี ม่วงเจริญ (บริษัท มาร์เก็ต บริดจ์ จ ากัด)  
เห็นด้วยกับราคา ๑,๐๐๐  บาท 
คุณไพศาล เปรื่องวิริยะ (บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด)  
มูลค่าคูปองควรจะเป็น ๑,๐๐๐ บาท เพื่อประโยชน์สาธาธารณะ หากราคาตํ่ากว่าน้ีจะไม่สามารถ
จูงใจให้ประชาชนนําไปแลกกล่องรับสัญญาณ เพราะต้องเพิ่มเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท ทําให้
วัตถุประสงค์ของการแจกคูปองไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้น ราคา ๑,๐๐๐ บาท จะเป็นราคาที่
จะทําให้ประชาชนพอใจและเกิดความสนใจในการที่จะไปรับคูปองเพื่อนําไปแลกกล่องรับ
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ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

สัญญาณที่มีคุณภาพ จะทําให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างแท้จริงและ
รวดเร็ว นอกจากนี้ ในภาคธุรกิจต้องมีค่าดําเนินการต่างๆ อาทิ ค่าการตลาด รวมถึงค่ารับประกัน
สินค้าอีก ๓ ปี ทําให้ราคาตามท้องตลาดที่ กสทช. กําหนดคุณสมบัติ นั้นมีราคาสูงกว่า ๑,๐๐๐ 
บาท  อย่างเช่น ในเว็บไซต์อลีบาบา จะมีราคา ๕๑๒ บาท เป็นราคายังไม่เสียภาษี ไม่มีค่าตลาด 
ซึ่งถ้าบวกค่ารับประกันและค่าภาษีนําเข้า จะเท่ากับ ๗๑๒ บาท ค่าบริหารจัดการอีกห้าสิบบาท 
ค่าบริการหลังการขาย ค่ารับประกัน ค่าเสาอากาศ ซึ่งราคาขายปลีกจะอยู่ที่ ๑,๔๘๐ บาท หาก
ของที่แลกไปราคาถูกแต่ไม่มีคุณภาพประชาชนต้องเสียเงินเพิ่มข้ึน ต้องทิ้งหรือซื้อหาใหม่ก็จะเป็น
ภาระ รวมไปถึงการก่อให้เกิดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
คุณสุรพงษ์ สุขปลั่ง  
เห็นด้วยกับราคา ๑,๐๐๐ บาท 
คุณฉัตร ทองลือ  
เห็นด้วยว่าราคาควรเป็น ๑,๐๐๐ บาท หรือมากกว่าน้ี แต่ต้องมีการควบคุมคุณภาพ บริการหลัง
การขาย และการรับประกันกล่อง 
คุณอัญชลี แสงสิวคี  
เห็นว่าราคาควรเป็น ๑,๐๐๐ บาท รวมเสาอากาศสัญญาณ  
คุณสมบัติ ก้องตระกูลชน  
สนับสนุนราคาที่  ๑,๐๐๐ บาท มีใบรับประกัน และควรควบคุมการมีบริษัทเถ่ือนไปหลอก
ประชาชนตามชุมชน และให้สถาบันการศึกษาที่มีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีตรวจสอบ
คุณภาพของกล่องรับสัญญาณ 
คุณประเสริฐ แสงทอง   
เห็นด้วยกับราคา ๑,๐๐๐ บาท และสมควรที่จะต้องได้อุปกรณ์ครบ ใช้โรงงานที่มีมาตรฐาน มีการ
เข้าไปควบคุมโรงงานที่ผลิต เน้นให้ผลิตในประเทศไทย และให้ความเห็นว่าราคากล่องรับสัญญาณ
ในตลาดตอนนี้อยู่ที่ราว ๑,๒๐๐ – ๑,๔๐๐ บาท ถ้ามีทั้งอุปกรณ์กล่องฯพร้อมเสาและสายนํา



๔๔ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

สัญญาณที่มีคุณภาพ ราคา ๑,๐๐๐ บาท ก็เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว 
สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน์   
๑) การกําหนดมูลค่า ควรอยู่ในระดับที่ประชาชนยอมรับได้ ซึ่งราคาไม่ควรที่จะต่ําเกินไปจนกล่อง

รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไม่ได้คุณภาพมาตรฐานการรับชม ตลอดจนอายุการใช้งาน
หรือสูงเกินงบประมาณที่ กสทช. กําหนด  

๒) คุณภาพของกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมหรือเคเบิลควรสัมพันธ์กับราคาขายที่ต้อง
มีการรับรองและประกันคุณภาพสินค้าจากผู้ผลิต 

คณะกรรมการองค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน 
เสนอให้ กสทช. กําหนดราคาคูปองไม่เกิน ๖๙๐ บาท ตามแผนการเปลี่ยนผ่านในปีแรก พ.ศ. 
๒๕๕๗ จํานวน ๑๐ ล้านใบ ใน ๔ จังหวัดได้แก่ กรุงเทพฯ สงขลา เชียงใหม่และนครราชสีมา 
เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถนําคูปองไปแลกซื้อกล่องแปลงสัญญาณทีวีดิจิตอลหรือแลกซื้อผลิตภัณฑ์
อื่นๆ ตามข้อเสนอของ กสท. เพื่อลดความเสียหายต่องบประมาณแผ่นดิน และภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้บริโภค รวมทั้งลดผลกระทบต่อธุรกิจทีวีดิจิตอลจํานวน ๒๔ ช่องที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ
ไปแล้ว 

ภาระของผูบ้รโิภคเมื่อคูปองราคา ๑,๐๐๐ บาท   
ครั้งที่ ๑: หลัง กสทช. มีมติราคาคูปอง ๖๙๐ บาท สํารวจวันที่ ๗ เมษายน ๕๗ มีกล่องราคา 

๖๙๐ บาท จําหน่ายในท้องตลาด 
ครั้งที่ ๒: หลัง กสท. อนุมัติ ๑,๐๐๐ บาท สํารวจเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๕๗  MCOT รุ่น View 

ราคา ๑,๒๙๙ บาท SMART รุ่น Strong ราคา ๑,๒๙๙ บาท  CREATECH CT-๑ ราคา 
๑,๒๙๐ บาท Nano DTR-T๒B ราคา ๑,๓๙๐ บาท  HD Combo ๓ in ๑ ราคา 
๒,๒๙๐ บาท   

ครั้งที่ ๓: หลังกรรมการกองทุนฯ มีมติเห็นชอบ ๑,๐๐๐ บาท ตาม กสท. สํารวจเมื่อวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๕๗  MCOT รุ่น View ราคา ๑,๒๙๙ บาท  SMART รุ่น Strong ราคา 
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๑,๔๙๙ บาท CREATECH CT-๑ ราคา ๑,๕๘๐ บาท  Nano DTR-T๒B ราคา ๑,๓๙๐ 
บาท  HD Combo ๓ in ๑ ราคา ๒,๒๙๐ บาท 

รศ. ดร. จิราพร ลิ้มปานานนท์ (คณะกรรมการองค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค 
ภาคประชาชน) 
การผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้บริโภคทั้งที่มีวัตถุประสงค์ลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผ่าน ในอีกด้าน
หนึ่งเป็นการตั้งราคาที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม หรือผู้ผลิตโทรทัศน์
ดิจิตอล จากข้อมูลการสํารวจราคากล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลของนิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อ
ผู้บริโภค เมื่อ ๑๕ วันที่ผ่านมาพบว่า มีการจําหน่ายกล่องในราคาต่ําสุด ๖๙๐ บาท แต่จากการ
สํารวจครั้งที่สองเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายนที่ผ่านมาพบว่า ไม่มีสินค้าราคาดังกล่าวในท้องตลาด
ปัจจุบัน หลังจากมีการเพิ่มราคาคูปองของ กสทช. ๑,๐๐๐ บาท นอกจากนี้การเคาะราคาคูปองที่ 
๑,๐๐๐ บาทของ กสท. ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่จําหน่ายกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลหลายราย
ตั้งราคาขายสูงกว่าราคาคูปอง ซึ่งแม้ว่าราคากล่องรับสัญญาณจะสูงกว่าราคาคูปองที่แจก แต่ช่อง
รายการที่เป็นที่ต้องการรับชมของผู้บริโภคมากกว่า จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ผู้ที่ได้รับคูปองจะ
นําไปใช้เป็นส่วนลดแลกซื้อกล่องของบรรดาผู้ให้บริการเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม มากกว่าที่จะ
นําไปใช้แลกซื้อกล่องที่ผลิตข้ึนมาเพื่อรับเฉพาะสัญญาณทีวีดิจิตอล ซึ่งหากเป็นแบบนั้นเป้าหมาย
ของ กสท. ที่ต้องการให้เกิดช่องรายการคุณภาพ ช่องรายการเพื่อสังคม สาธารณะประโยชน์ และ
ช่องรายการสําหรับเด็กและเยาวชน อาจไม่เกิดข้ึนจริง เพราะผู้บริโภคเลือกที่จะไปรับชมรายการ
จากต่างประเทศในเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม ทําให้ผู้บริโภคต้องจ่ายเงินเพื่อการรับชมทีวีเพิ่มข้ึน 
คุณจักรกฤษณ์ ภู่เกิด (มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา) 
เห็นด้วยกับราคาที่ ๑,๐๐๐ บาท 
คุณจุฑารัตน์ รัตนอารีย์  
เห็นด้วยกับการแจกคูปองราคา ๑,๐๐๐ บาท โดยเห็นว่ามูลค่าของคูปองจะต้องไม่เพิ่มภาระ
ค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภค คูปองจึงควรมีมูลค่าเพียงพอกับราคาสินค้าข้ันพื้นฐาน  



๔๖ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

คุณศิริวรรณ ทิพย์สุวรรณ  
เห็นว่าควรแจกมูลค่า ๑,๐๐๐ บาทเพื่อครอบครัวที่มีรายได้น้อย  
คุณนิชา รองราม  
เห็นว่าควรเป็นมูลค่าที่เกิดภาระกับประชาชนน้อยสุด 
ดร. เฉลิมพร อุ่นแก้ว  
มูลค่าของคูปองเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ ดังนั้นราคาอาจเป็นได้ทั้งสองราคา แต่ควรเน้นประโยชน์
ของชาติ และประชาชนจะได้ของที่มีคุณภาพดี ตรงความต้องการมีมาตรฐาน มีการรับประกัน
คุณภาพ และมีอุปกรณ์เสริมครบถ้วน 
รศ. ดร. พิสิฐ บุญศรีเมือง (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
สนับสนุนคูปองราคา ๑,๐๐๐ บาท โดยเสนอความเห็นว่า ก่อนที่ กสทช. จะกําหนดราคาควรจะ
กําหนดความคุ้มค่า และคุณภาพก่อน เรื่องราคาน้ันเป็นประเด็นรอง ดังนั้น กสทช. ควรต้องรู้ว่า
จะกําหนดความคุ้มค่าจากอย่างไร ต้องมีการกําหนดราคากลางเพื่อให้ประชาชนทราบและเลือก
เองว่าต้องการอะไร โดยที่ทาง กสทช. ต้องควบคุมคุณภาพของสินค้าให้เหมาะสมกับราคาด้วย 
คุณอดิศักด์ิ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ (บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน))  
เห็นด้วยกับมูลค่าคูปอง ๖๙๐ บาท เนื่องจากเป็นการใช้ราคาพื้นฐานเดิม 
คุณยุทธศาสตร์ พลทามูล 
เห็นด้วยกับราคา ๑,๐๐๐ บาท เพื่อให้ประชาชนได้รับกล่องที่มีคุณภาพตามที่กําหนด รวมถึง
ได้รับอุปกรณ์ครบทั้งกล่องรับสัญญาณและเสาอากาศ เพื่อให้สามารถรับชมได้ทันที มิเช่นนั้นจะ
เป็นภาระของประชาชนในการจัดหาอุปกรณ์เพิ่ม  
คุณสุรชัย ทิปละ  
เห็นด้วยกับการแจกคูปองราคา ๑,๐๐๐ บาท เพราะจะทําให้ได้คุณภาพของกล่องที่ดีกว่า 
ประชาชนสามารถประหยัดเงินที่จะต้องจ่ายเพิ่มได้  
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คุณคงชัช แก้วสุโข  
เห็นด้วยกับราคา ๑,๐๐๐ บาท เพื่อให้ได้ของที่มีคุณภาพและช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนให้
ได้มากที่สุด และต้องการให้มีการรับประกันสินค้าทั้งกล่องรับสัญญาณและเสาอากาศ  
คุณสุวพัชร ชวพงศกร   
มีความเห็นว่าราคาคูปองควรมีราคา ๑,๐๐๐ บาทเพื่อไม่เป็นการผลักภาระให้แก่ประชาชน และ
ควรได้อุปกรณ์ครบทั้งกล่องฯ และเสาอากาศ เพื่อให้สามารถรับชมได้เลย โดยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์
ใดๆ เพิ่มอีก และต้องมีการควบคุมคุณภาพของกล่องฯ ให้ได้ตามมาตรฐาน และควรมีการ
รับประกัน ๓ ปี อีกทั้ง ควรเน้นการผลิตในไทย เพื่อเป็นการสร้างงานในประเทศ  
คุณเขมทัตต์ พลเดช (ช่องรายการโทรทัศน์ PPTV HD)  
เห็นด้วยกับราคา ๑,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่ทําให้ภาระตกอยู่กับประชาชนมากเกินไป ให้ได้
อุปกรณ์เช่ือมต่อครบ และคุณภาพกล่องที่ดีกว่า  
บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี ช่อง ONE และ ช่อง BIG 
เห็นด้วยกับราคาคูปองที่ควรมีมลูค่าไม่ต่ํากว่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน
ให้เหลือน้อยที่สุดหรอืเพิม่เงินส่วนต่างให้นอ้ยทีสุ่ด และให้ได้รับอปุกรณ์ที่ครบเซ็ตและเป็น
อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยในการใช้งานสูงมีการรบัประกันอปุกรณ์ ๓ ป ี
คุณรุจิระ บุนนาค   
เห็นว่ามูลค่าราคาไม่ใช่เรื่องสําคัญ จะเป็น ๖๙๐ บาทหรือ ๑,๐๐๐ บาทก็ได้ แต่สิ่งสําคัญคือการที่
ประชาชนต้องได้อุปกรณ์ครบถ้วน มีคุณภาพ และควรรวมไปถึงค่าติดตั้งและการรับประกันด้วย  
คุณสมชาย บุญถิ่น   
ให้ความเห็นว่ามูลค่าของคูปองเป็นเท่าใดก็ได้ แต่ต้องให้คุ้มค่าตามมูลค่าของคูปอง ซึ่งควรได้
อุปกรณ์ครบถ้วน ไม่ควรให้ประชาชนต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่ม หรือได้ของคุณภาพไม่ดี  
คุณวราภรณ์ รัตนะ   
เห็นด้วยกับราคา ๑,๐๐๐ บาท เพราะจะได้ไดก้ล่องฯที่มีคุณภาพดี 
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คุณสมชาย เปรื่องวิริยะ (บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) 
เห็นว่าคูปองจะมีมูลค่าเท่าใดก็ได้ ขอเพียงให้ตรงกับมาตรฐานตามที่ กสทช. กําหนด พร้อมทั้งมี
การรับประกัน ๓ ป ี
คุณสารี อ๋องสมหวัง (มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค)  
มีความเห็นว่า  
๑) ราคาคูปองต้องไม่เกิน ๖๙๐ บาท เนื่องจากมูลค่าของคูปองที่สูงข้ึนน้ันเป็นภาระกับผู้บริโภค ที่

จะต้องจ่ายสมทบการซื้อกล่องเพื่อรับชมมากข้ึน มูลค่าคูปองที่สูงทําให้กลไกราคาในท้องตลาด
ผิดเพี้ยน ไม่ต่างจากการมีจํานําข้าวที่ทําให้ราคาข้าวสูงข้ึน จากการสํารวจพบว่าภาระของ
ผู้บริโภคเพิ่มข้ึนจากมูลค่าคูปองที่เพิ่มข้ึน ๒๙๐ – ๕๙๐ บาทต่อคน  

๒) มีหลักฐานยืนยันหลายช้ินที่ช้ีให้เห็นว่ากล่องที่มีกําไรนั้นราคาไม่ถึง ๕๐๐ บาท จากการซื้อใน
ปริมาณ ๑,๐๐๐ ช้ิน ดังนั้น หากมีการซื้อมากถึง ๒๒ ล้านช้ิน ย่อมได้ราคาที่ต่ํากว่านี้มาก เช่น 
ของ RS หรือการทําวิจัยของมูลนิธิ และเป็นกล่องที่มีมาตรฐานสูงกว่าของ กสทช. กําหนด  

๓) ความเสียหายจากการซื้อกล่องราคาแพง หรือคูปองราคาแพงทําให้งบประมาณสาธารณะ
เสียหาย ซึ่งคาดว่าเสียหายมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งหาก กสทช. ยังยืนยันราคาสูง ก็
ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนี้ นอกจากนี้  เงินส่วนนี้สามารถนําไปพัฒนาด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ได ้รวมถึงต้องการให้ กสทช. ตรวจสอบว่ามีการตั้งราคาจําหน่าย
กล่องฯ ในท้องตลาดด้วยราคาที่สูงเกินจริงหรือไม่ เพราะจากข้อมูลที่มูลนิธิฯ ลงพื้นที่สํารวจ
และเก็บข้อมูลพบว่าราคาต้นทุนกับราคาขายในท้องตลาดไม่สอดคล้องกัน 

คุณเดียว วรตั้งตระกูล (บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน))  
ให้ความเห็นว่าราคาเท่าใดก็ได้ โดยจะต้องไม่เป็นภาระผู้บริโภคในการต้องแบกรับภาระมาก
จนเกินไป พร้อมทั้งควรมีคุณสมบัติให้ดูระบบ HD ได้ มีอุปกรณ์เสริมครบถ้วน และมีการ
รับประกัน ๓ ปี  
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คุณพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ (บริษัท สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน))  
เห็นด้วยกับราคา ๑,๐๐๐ บาท และต้องรวมทั้งกล่องฯ และเสาที่ได้คุณภาพ และควรมีการ
ตรวจสอบมาตรฐานโรงงานที่ผลิตด้วย 
คุณเชี่ยวศักด์ิ ยงค์ตระกูล (สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย) 
ก่อนการกําหนดราคาคูปอง กสทช. ควรจะกําหนดเรื่อง คุณภาพ คุณสมบัติและมาตรฐานด้าน
ราคาของอุปกรณ์ก่อน เมื่อยังไม่สามารถระบุคุณสมบัติและมาตรฐานด้านราคาของตัวอุปกรณ์ได้ 
จึงยังไม่ควรจะกําหนดราคาคูปองไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นราคา ๖๙๐ บาท หรือ ๑,๐๐๐ บาท 
จากข้อมูลที่มีเรื่องราคาต้นทุนของกล่องรับสัญญาณเมื่อซื้อจํานวนมาก โดยรวมต้นทุนต่างๆ และ
การรับประกันแล้ว ราคากล่องฯ ต่อช้ินมีต้นทุนรวมแล้วประมาณ ๓๐๐ บาท เพราะฉะนั้นราคา
คูปองไม่ควรมีราคาถึง ๖๙๐ บาท หรือ ๑,๐๐๐ บาท  
น.พ. ธิเบศ เมฆวิชัย (สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย)  
เห็นว่าควรตั้งราคาคูปองให้สะท้อนความเป็นจริง หลักการคิดควรโปร่งใส มีที่มาที่ไปอย่างชัดเจน  
คุณชลดา บุญเกษม (องค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน)  
ราคาคูปองมูลค่า ๖๙๐ บาท ถ้าเป็น ๑,๐๐๐ บาท รัฐเสียผลประโยชน์ ประชาชนมีภาระเพิ่ม  
คุณนวพรรณ์ เอกมธุรพจน์    
มูลค่าราคาคูปองที่จะแจกไม่ควรแตกต่างจากราคากล่องรับสัญญาณในท้องตลาดมากนัก อาทิ 
หากคูปองมีมูลค่า ๖๙๐ บาท แต่กล่องฯมีราคา ๑,๐๐๐ บาท ส่วนต่างที่เพิ่มข้ึนมาก็จะเป็นภาระ
ของผู้บริโภค   
คุณสหรัฐส์ คนองศิลป์ (บริษัท ทรูวิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน))   
สนับสนุนนโยบายการแจกคูปองในมูลค่าต้ังแต่ ๑,๐๐๐ บาท และคัดค้านการแจกคูปองที่มีมูลค่า
ต่ํากว่า ๑,๐๐๐ บาท เพราะจะสร้างภาระให้กับประชาชน ในการแลกซื้อกล่องที่ต้องเพิ่มเงิน
เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูง ราคาคูปอง ควรจะสะท้อนถึงต้นทุนและคุณภาพของกล่องรับ
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สัญญาณ เช่ือว่า ราคา ๖๙๐ บาท สามารถทําได้แต่สิ่งที่ไปถึงผู้บริโภค จะทําไห้ได้ของที่มีคุณภาพ
หรือไม่ การรับประกันจะทําได้ถึง ๓ ปี ตามที่กําหนดหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องควบคุม 
ดร. เฉลิมพร อุ่นแก้ว 
มูลค่าของคูปองเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ ราคาอาจเป็นได้ทั้งสองราคา แต่ควรเน้นประโยชน์ของ
ชาติและประชาชนที่จะได้รับ สิ่งที่ประชาชนควรจะได้จะต้องมีคุณภาพดี ในราคาที่ไม่สูงเกินจริง 
และตรงความต้องการของประชาชน มีมาตรฐาน มีการรับประกันคุณภาพ และแถมอุปกรณ์เสริม
ครบ  
คุณปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย (สมาพันธ์สมาคมดิจิตอลบันเทิงไทย)  
ราคากําหนดเป็นเท่าใดก็ได้ แต่ควรมีมาตรฐาน และควรมีการจัดการโดยเร่งด่วน 
คุณธนะชัย วงศ์ทองศรี (บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน))    
ราคาอาจเป็นได้ทั้ง  ๖๙๐ บาท หรือ ๑,๐๐๐ บาท ควรระมัดระวังไม่ให้เงินของแผ่นดินเสียหาย 
ควรมีการป้องกันการทุจริตในการแจกคูปอง 
คุณวิวัฒน์ คูสกุล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)   
ต้องการให้อ้างอิงจากคุณสมบัติของกล่องฯที่จะแจก โดยกําหนดราคาข้ันต่ํา ราคากลาง หรือทํา
การสํารวจก่อนกําหนดมูลค่าคูปอง โดยควรมีจํานวนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง มีมติเห็นชอบคือ ๑,๐๐๐ บาท โดยต้องมีอุปกรณ์ข้ันต่ําที่สามารถ
รับชมโทรทัศน์ได้ โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม 

คุณโสภณ หนูรัตน์ (มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค)  
ไม่เห็นด้วยกับราคาคูปอง ๑,๐๐๐ บาท เพราะแต่เดิมราคากล่องในท้องตลาดไม่ถึง ๑,๐๐๐ บาท 
แต่เมื่อมีมติให้กําหนดราคาคูปอง ๑,๐๐๐ บาท จาก กสท. ทําให้ราคากล่องสูงข้ึน กลับทําให้
ผู้บริโภคต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนโดยไม่จําเป็น ซึ่งผู้บริโภคควรได้คูปองที่สามารถนําไปแลก
อุปกรณ์ได้โดยไม่ต้องจ่ายเพิ่มอีก เว้นแต่จะนําไปเป็นส่วนลดในการซื้อโทรทัศน์ระบบดิจิตอล อีก
ทั้ง การกําหนดราคาคูปอง ๑,๐๐๐ บาท เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการมากกว่า
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ประโยชน์ของสาธารณะ และทําให้ผู้บริโภคเสียประโยชน์เนื่องมาจากราคาที่ไม่ได้สะท้อนต้นทุน
ราคากล่องที่สมเหตุสมผล  ในขณะที่การกําหนดราคาคูปอง ๖๙๐ บาท จะทําให้รัฐประหยัด
งบประมาณมากขึ้น และนําเงินที่เหลือไปพัฒนาประเทศชาติส่วนอื่น  
คุณพรวุฒิ อมรสิงห์  
เห็นว่าควรเป็นราคา ๑,๐๐๐ บาท เพราะสินค้าจะได้มีคุณภาพ ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าที่มีคุณภาพ มีช่องทางสนับสนุนการกระจายเปลี่ยนผ่านระบบดิจิตอลได้ดี 
คุณศรัญญา กาญจนรินทร์  
เสนอว่าควรกําหนดราคาที่ ๑,๐๐๐ บาท การใช้เทคโนโลยีใหม่ต้องใช้เงิน เพื่อให้ได้คุณภาพและ
ยี่ห้อที่ดี หากได้คูปองราคาถูกก็ต้องไปเพิ่มเงินเอง ไม่ก่อประโยชน์ 
คุณชัชวินท์  พิพัฒน์โชติธรรม (บริษัท ฟอรท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน))  
อยากให้แจกแจงความแตกต่างในเงื่อนไขของการแจกคูปองราคา ๑,๐๐๐ บาท และ ๖๙๐ บาท 
รวมอุปกรณ์อะไรบ้าง (กล่อง Set top box รวมเสาหรือไม่) หากแจกแต่กล่องแล้วไม่มีเสาทําให้ดู
ไม่ได้ การแจกคูปองจะไม่เกิดประโยชน์เพราะอุปกรณ์ไม่ครบ ควรมุ่งให้ประชาชนได้ประโยชน์
มากที่สุด 
คุณนรินทร์ ซันโต๊ส  
เห็นด้วยกับการแจกคูปองราคา ๑,๐๐๐ บาทให้ทุกบ้าน ตามความต้องการของประชาชนมาก
ที่สุด มูลค่าเพียงพอในการไปซื้อ ราคาอุปกรณ์ และกล่องรับสัญญาณตามท้องตลาดมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพ หากได้คุณภาพไม่ดีต้องเสียค่าซ่อมและนําไปเปลี่ยน เสียเวลาเดินทางและมีค่าใช้จ่ าย
เพิ่มแก่ประชาชน 
คุณประพนธ์ สินลิขิตกุล  
มีความเห็นว่า การกําหนดราคาคูปองของ กสทช. ในทางปฏิบัติได้ ๖๙๐ บาท แต่อุปกรณ์ไม่
ครอบคลุม และจะเป็นภาระต่อประชาชนในภายหลังที่ต้องหาอุปกรณ์เพิ่ม ผู้ประกอบการที่
จําหน่ายก็ไม่สามารถจะยินยอมคืนหรือรับเปลี่ยน หาก กสทช. ไม่มีมาตรการการรับประกันและ
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เปลี่ยนกล่อง มูลค่าที่เหมาะจึงไม่ควรต่ํากว่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อประโยชน์ประชาชน 
คุณพรสวรรค์ จึงตระกูล  
เสนอว่าราคาคูปองควรอยู่ที่ ๑,๐๐๐ บาท และควรคุมคุณภาพสินค้า ไม่ต้องให้ประชาชนรับภาระ
หาอุปกรณ์เพิ่ม 
คุณมัลลิกา กันธะเรียน  
เห็นด้วยกับมูลค่าคูปอง ๑,๐๐๐ บาท 
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง จ. เชียงใหม่ 
มีความเห็นว่า ไม่ทราบราคาต้นทุน เหตุผลที่มาของราคา ทําให้ไม่สามารถสรุปได้ว่าควรมีราคา
คูปองอยู่ที่จํานวนเท่าไหร่ แต่ควรแจกสิ่งที่ประชาชนใช้ได้ทันที 
คุณธีรภัทร วรรณฤมล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
เหน็ด้วยกับการแจกมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท 
คุณพุธวัน นาควานิช (บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน))  
เสนอว่ามูลค่าคูปองไม่ควรเกิน ๑,๐๐๐ บาท 
คุณธีรกร ยอดนิโล 
เห็นควรแจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท เพื่อได้กล่องมีคุณภาพ ราคาตามห้างสรรพสินค้าที่วางขายมีแต่
ราคาที่เกินมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท 
คุณณภัคมนต์ ขุนหลัก 
ราคาคูปองมูลค่า ๖๙๐ บาท หรือ ๑,๐๐๐ บาท มีความเป็นไปได้ว่าจะไม่เพียงพอต่อการนําไป
แลกซื้ออุปกรณ์รุ่นต่างๆ ในปัจจุบัน เพราะในการรับชมทีวี Digital อาจจะมีค่าติดต้ังหรือมีการซื้อ
อุปกรณ์ในการรับชมเพิ่ม ซึ่งฐานะทางสังคมในแต่ละครอบครัวไม่เท่าเทียมกัน หากมูลค่าคูปองไม่
เพียงพอก็จะกลายเป็นภาระของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย  
คุณสุชาติ  กิจรักษา  
เห็นด้วยกับมูลค่าคูปองที่ราคา ๑,๐๐๐ บาท เพราะเป็นราคาคูปองที่ใกล้เคียงราคาอุปกรณ์ตาม
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ท้องตลาด ประชาชนต้องไม่แบกภาระมากเกินไป และคํานึ ง ถึง คุณภาพของกล่อ ง 
หากกําหนดราคาคูปอง ๖๙๐ บาท ก็จะทําให้ประชาชนต้องแบกรับภาระมากข้ึน โดยหันไปซื้อ
กล่องราคาถูกมาใช้ และอาจไม่มั่นใจในคุณภาพว่าดีจริงหรือไม่ เพราะถ้าหากว่าเสียบ่อยๆ ก็จะทํา
ให้รําคาญใจ เสียเวลา มีภาระค่าซ่อม ค่าเดินทางนําไปเปลี่ยนภายหลัง 
คุณปิยบุตร พรหมรุ่งเรือง (บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด) 
เห็นด้วยกับราคาคูปอง ๑,๐๐๐ บาท เพื่อให้ประชาชนได้รับกล่องที่มีคุณภาพที่ดี ช่วยลดภาระ
ของประชาชน แต่หากมูลค่าคูปอง ๖๙๐ บาท ซึ่งเทียบกับต้นทุนต่างๆ แล้วการที่ได้รับกล่อง
คุณภาพดีเป็นไปได้ยาก ซึ่งเกรงว่าผู้ชมทางบ้านจะเลือกที่จะจ่ายน้อยที่สุด และอาจทําให้ผู้ผลิต
กล่องนํากล่องที่มีคุณภาพตํ่าออกมาขาย 
คุณมณเฑียร คงศักด์ิ   
เห็นด้วยกับราคาคูปองที่ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อให้ประชาชนได้รับกล่องที่มีคุณภาพที่ดี และเป็นการ
ลดภาระของประชาชน แต่ถ้าคูปองมูลค่า ๖๙๐ บาท น่าจะไม่ใช้กล่องที่มีคุณภาพและต้องจ่ายค่า
เสาอากาศเพิ่ม 
คุณบัณฑิต ปัญญวรรณศิริ   
เห็นด้วยกับราคา ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งน่าจะมีคุณภาพที่ดีกว่าราคา ๖๙๐ บาท เนื่องจากไม่มีใคร
อยากเสียเงินเพิ่มในการไปซื้อกล่อง ประกอบกับ กสทช. มีการควบคุมคุณภาพในการผลิตกล่อง
อยู่แล้ว 
คุณชม บัวผุด  
เห็นด้วยกับราคาคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาทตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย และพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะมีมติ
เห็นชอบ 
คุณณัฐพงศ์ เรืองธารา   
เห็นด้วยกับมูลค่าคูปองราคา ๑,๐๐๐ บาท เพราะประชาชนควรได้รับของและอุปกรณ์ที่ดีและมี
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มาตราฐาน รวมทั้งเห็นด้วยกับโครงการนี้ในภาพรวม 

คุณกัมปนาท ตันตวิิท (สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย) 
เห็นว่าราคาคูปองไม่ควรเกิน ๖๙๐ บาท เนื่องจากการที่ กสทช. ออกแนวทางการช่วยเหลือสนับสนุน
โดยยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน ทําให้ราคากล่องดิจิตอลในตลาดถือโอกาสปรับฐานราคาข้ึนไปรองรบั
การกําหนดราคาของ กสทช. และเกิดการช้ีนําตลาด ส่งผลทําให้ราคาตลาดสูงเกินไปไม่สะท้อนตาม
ความเป็นจริง ทําให้ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง  ซึ่งหลักเกณฑ์การช่วยเหลือไม่
จําเป็นต้องใช้เงินสนับสนุนตามราคากล่อง แต่อาจพิจารณาช่วยเหลือสนับสนุนแบ่งเบาภาระให้
บางส่วนก็ได้  กสทช. ใช้เกณฑ์อะไรมากําหนดราคาคูปองที่ ๖๙๐ บาท หรือ ๑,๐๐๐ บาท มี
แหล่งที่มาจากไหน เพราะราคาอุปกรณ์เครื่องรับในระบบ DVB-T๒ มีราคาต้นทุนที่ต่ําลงมากแล้วใน
ต่างประเทศ อีกทั้งยิ่งถ้ามีการสั่งเป็นจํานวนมากก็จะยิ่งมีราคาถูกลงไปอีก  โครงการนี้มีผลกระทบ
ต่อประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งต้องมีการรับฟังความคิดเห็นก่อนจะวางหลักเกณฑ์และอนุมัติราคาใช่
หรือไม่ ถ้าใช่ทําไมถึงมีการวางหลักเกณฑ์และอนุมัติราคาคูปองที่ได้ก่อนที่จะมีการรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะ 
คุณวรรณรุฬห์ หนูฤทธิ์ 
เห็นด้วยกับมูลค่าคูปองราคา ๑,๐๐๐ บาท และผู้ผลิตจะต้องรับรองคุณภาพกล่องด้วย 

คุณชโลม เกตุจันดา (สมาคมผู้บริโภคสงขลา) 
ไม่เห็นด้วยกับการประกาศและกําหนดราคาล่วงหน้า เพราะทําให้เกิดการตั้งราคากล่องรับ
สัญญาณที่มีราคาสูงเกินจริง ซึ่งราคา ๖๙๐ บาทเหมาะสมแล้ว โดยนํางบส่วนต่างจากราคา 
๑,๐๐๐ บาท ไปสนับสนุนด้านอื่น อาทิ สนับสนุนงบให้นักศึกษาอาชีวะ หรือวิศวะฯ ได้มีส่วนช่วย
ในการสนับสนุนชุมชนต่อการเปลี่ยนผ่านโดยไปช่วยชาวบ้านติดตั้งเสาทีวี เป็นต้น 
คุณจุฑา สังขชาติ (เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้) 
เห็นด้วยกับมูลค่าคูปองราคา ๖๙๐ บาท เพราะถ้าเป็นราคา ๑,๐๐๐ บาท จะทําให้ราคาอุปกรณ์ใน
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ท้องตลาดสูงเกินจริง โดยขอเสนอให้มีการประมูล เพื่อประหยัดต้นทุนให้ต่ําลงกว่าน้ี และส่วนต่าง
ของราคา ๑,๐๐๐ บาท ยังสามารถนําไปพัฒนาด้านอื่นให้เกิดประโยชน์ได้ อาทิ การส่งเสริม
คุณภาพช่องรายการ เป็นต้น รวมถึงเสนอแนะว่า กสทช. ควรมีการประกาศและกําหนดคุณสมบัติ
ของอุปกรณ์ที่ต้องมีคุณภาพเหมาะสมกับราคาให้ชัดเจน 
คุณมูฮามัด อาลีย์สาตะ (ส านักประชาสัมพันธ์) 
มีความเห็นว่าจํานวนของกล่องที่จะแจกควรเป็นตัวกําหนดราคาของคูปองหรืออุปกรณ์ เพราะถ้า
จํานวนกล่องยิ่งมาก ราคากล่องในตลาดควรจะต้องถูกลง และไม่เห็นด้วยกับการกําหนดราคา
คูปองล่วงหน้า เพราะเกิดการปั่นราคากล่องรับสัญญาณ  อีกทั้งทั้งการกําหนดมูลค่าคูปองราคา 
๖๙๐ กับ ๑,๐๐๐ บาท มีการกําหนดราคาที่แตกต่างกันอย่างไร 
คุณอารีย์ เภรกี้องเกียรติ 
ควรกําหนดคุณลักษณะของกล่องรับสัญญาณก่อน ว่ามาตรฐานของกล่องฯ ควรเป็นอย่างไร มี
คุณสมบัติอย่างไรก่อนกําหนดว่าจะให้คูปองส่วนลดที่ราคา ๖๙๐ บาท หรือ ๑,๐๐๐ บาท 
ว่าท่ีร้อยตรี พร้อมศักด์ิ จิตจ า 
เห็นด้วยกับมูลค่าคูปองราคา ๖๙๐ บาท มีความเหมาะสมแล้ว ส่วนต่างของ ๑,๐๐๐ บาท ควร
นําไปพัฒนาด้านอื่นๆ อาทิเช่น การติดตั้งทีวีสาธารณะให้กับโรงเรียนที่ด้อยโอกาสให้นักเรียน
ได้รับชม 
คุณระนอง ซุ่นสุวรรณ 
ควรกําหนดสเปคหรือคุณสมบัติของกล่องรับสัญญาณให้ชัดเจนก่อนที่จะกําหนดราคา และควร
ประกาศให้ชัดเจนว่าถ้าสนับสนุนคูปองมูลค่า ๖๙๐ บาท แล้วอุปกรณ์ที่สามารถแลกซื้อได้มี
อะไรบ้าง คุณภาพดีแค่ไหน เนื่องจากราคาคูปองก่อนประกาศและหลังประกาศมีราคาที่แตกต่างกัน
มาก ดังนั้นจึงไม่เห็นด้วยกับการกําหนดราคาก่อนการกําหนดคุณสมบัติของของที่จะไปแลกซือ้ได ้โดย
ขอเสนอให้หาวิธีการจัดซื้อหรือการประมูล เพราะถ้าต่างคนต่างซื้อเกรงว่าจะทําให้ราคากล่องสูงข้ึน 
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คุณสุรินทร์ นุ่นแก้ว  
ไม่เห็นด้วยกับราคาคูปองทั้ง ๖๙๐ และ ๑,๐๐๐ บาท โดยให้เหตุผลประกอบว่าราคาคูปองไม่ควร
ถูกหรือแพงเกินไปจากราคาอุปกรณ์ในท้องตลาด 
คุณประสาน สินลิขิตกุล 
เห็นด้วยกับมูลค่าคูปองราคา ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งอุปกรณ์ควรรวมเสาอากาศ และถ้าเป็น iDTV ควร
มีเสาอากาศมาพร้อมใข้งานด้วย และมีคุณภาพไม่ชํารุดง่าย พร้อมทั้งควรมีการคัดกรอง
ผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถให้บริการและการบริการหลังการขายตลอด
ระยะเวลารับประกันได้ 
คุณอับดลอาซีด หนิมุสา (สมาคมผู้บริโภคสงขลา) 
ขอไม่เสนอความเห็นเรื่องมูลค่าคูปองว่าควรจะเป็นเท่าไหร่  แต่เสนอแนะว่าการกําหนดมูลค่า
คูปองทําให้เกิดการช้ีนําราคาในตลาด และทําให้ราคาตลาดสูงเกินไป ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค 
คุณเขลางค์ โสมเกษตรินทร์ 
หากเพื่อประโยชน์ของประชาชนก็สามารถเพิ่มมูลค่าเป็น ๑,๐๐๐ บาทได ้
คุณสุธีภันท์ ทรงเดชาไกรวุฒิ  
เห็นควรสนับสนุนคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เนื่องจากปัจจุบันราคากล่องตามท้องตลาดส่วนใหญ่
มีราคาสูงกว่า ๑,๐๐๐ บาทอยู่แล้ว เช่นกล่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบ HD มีราคาเฉลี่ย ๑,๕๐๐ 
บาท/กล่อง หรือ ทีวีทั้งแบบ analog หรือ digital ก็มีราคามากกว่า ๒,๐๐๐ บาทแล้ว และควร
กําหนดอายุคูปองที่จะหมดอายุไว้มากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ป ี
Phenni 
เห็นด้วยกับมูลค่าคูปอง ๑,๐๐๐ บาท 
คุณสุนิด ชัยพัฒนาการ 
เสนอแนะว่าควรกําหนดราคาของคูปองส่วนลดที่จะนําไปซื้อเครื่องรับโทรทัศน์และกล่องรับ
สัญญาณให้ราคาต่างกัน เพราะราคาอุปกรณ์ไม่เท่ากัน เป็นการลดภาระคนซื้อตามความเป็นจริง  
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เช่น คูปองเพื่อเป็นส่วนลดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์อยู่ที่ ๕,๐๐๐ บาท และคูปองเพื่อเป็นส่วนลดซื้อ
กล่องรับสัญญาณอยู่ที่ ๑,๐๐๐ บาท 
คุณณัฐวุฒิ บุญลับพายัพ  
เห็นว่าราคา ๑,๐๐๐ บาท ข้ึนไป น่าจะเหมาะสมทีสุ่ด เนื่องจากถ้าลดราคาเหลือ ๖๙๐ บาท 
ประชาชนก็ต้องเพิ่มเงินจํานวนมากข้ึน 
Keke Xili  
มูลค่าคูปอง ให้ศึกษาราคาทุนในการสั่งผลิตต่อ ๑๐,๐๐๐ เครื่อง + กําไรที่เหมาะสม (x%) 
(รวมถึงเสาอากาศ) และให้แยกมูลค่าคูปองของกล่องและเสา 
คุณนัฎฐวี ศิริศรีพิศาล  
คูปองควรมีราคาที่ ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ไม่มากไปหรือน้อยไป อยู่ในระดับ
กลไกตลาด สามารถใช้แลกซื้อกล่องทีวีดิจิตอลได้พอดี ไม่ต้องออกเงินเพิ่มเอง หรือถ้าใช้คูปองใน
การแลกซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องก็จะมีราคาที่ไม่ต้องออกเงินเพิ่ม ประกอบกับเงินประมูลทีวีดิจิตอล
เพื่อนํามาแจกคูปองนั้นมีมูลค่าสูงถึงกว่า ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ก็ควรนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนสูงสุดและให้เอกชนที่มาประมูลช่องทีวีดิจิตอลได้พอใจและรู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไป  
คุณคทาวุธ (จังหวัดสงขลา) 
คูปอง ๑,๐๐๐ บาท มากไป ประมาณ ๘๐๐-๙๐๐ บาท  น่าจะเหมาะสมกว่า 
คุณศักดา ประวัติเลิศวัฒนา 
สนับสนุนราคา ๑,๐๐๐ บาท 
Somsong_Lak@truecorp.co.th 
คูปองที่แจกให้ ต้องมีมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพราะไม่ต้องการจ่ายเงินเพิ่มเพื่อแลกซื้อกล่องดิจิตอล 
คุณอภินันท์ เจริญรักษ์วิทยา  
ควรจะเป็นมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เนื่องจากได้สํารวจมูลค่ากล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอลภาคพื้นดินแล้ว มีราคาประมาณ ๑,๒๐๐ ถึง ๑,๕๐๐ บาท หากมูลค่าคูปองต่ํากว่า 
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๑,๐๐๐ บาท จะเป็นการผลักภาระให้ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอลรับภาระด้าน
ค่าใช้จ่ายสูงข้ึน ต้องจ่ายค่าอุปกรณ์ส่วนเกินที่หักลดจากคูปองมากข้ึน ประชาชนจะเป็นผู้เสีย
ประโยชน์มากกว่าผู้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ 
คุณสุเมธ มีโภคกิจ  
๑,๐๐๐ บาท เพราะเพื่อเป็นการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการชมทีวีให้เป็นทีวีดิจิตอลอย่าง
แท้จริง 
คุณดิศรณ์ หอมชื่นชม 
ราคาคูปองที่ กสทช. กําหนดจะเป็นราคาข้ันต่ําของกล่องรับสัญญาณรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
แน่นอน ดังนั้น หาก กสทช. ทําการสอบราคาต้นทุนกล่องรับสัญญาณรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
แล้วคํานวณค่าบริการหลังการขายให้เหมาะสมก็สามารถประกาศเป็นมูลค่าของคูปองได้ จึงเห็น
ว่ามูลค่าคูปองน่าจะมีการปรับเปลี่ยนได้แม้แจกออกไปแล้ว โดยในช่วงแรกอาจจะใช้การหยั่งเชิง
ตลาดด้วยราคาตุ๊กตา ๖๙๐ บาท นี้ไปก่อน 
คุณเนตรนภา เครือคล้าย  
อยากให้มีการแจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท 
คุณกาญจนศิลป์ วงศ์สิม 
คูปองแลกซื้อ ๑,๐๐๐ บาท 
คุณณัฐณิชา คล่องแคล่ว  
สนับสนุนคูปองแลกซื้อกล่องดิจิตอลทีวี ๑,๐๐๐ บาท 
คุณณัฐ กิจสมบรูณ์  
สนับสนุนคูปอง ๑,๐๐๐ บาท แทน ๖๙๐ บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนทางด้านการเงิน 
คุณกาญจนา วงสวัสดิ์  
เห็นด้วยกับการแจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท เพื่อนําไปแลกซื้อกล่องดิจิตอลทีวี จะเป็นส่งเสริมให้
ประชาชนมีความต้องการรับชมทีวีดิจิตอลมากขึ้น 
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คุณรวีวรรณ ปิติกูล  
เสนอให้ กสทช. ออกเป็นคูปอง ๑,๐๐๐ บาท เพราะจะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายได้มากกว่า แม้จะ
ต่างกันเล็กน้อยก็ยังลดได้มากกว่า เพราะการเปลี่ยนแปลงระบบทีวีของประเทศไทยนั้นสมควรที่
จะมีคนช่วยรับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลง 
คุณนภัทร วิเชียรโชติ   
สนับสนุนมูลค่าคูปองละ ๑,๐๐๐ บาท หากต่ํากว่านี้ (๖๙๐ บาท) ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายน้อย
เกินไป 
คุณพิชญาภรณ์ พุ่มสุวรรณ  
อยากให้เป็นคูปองที่สามารถช่วยเหลือผู้บริโภคในเรื่องค่าใช้จ่ายมากที่สุด เช่น จากคูปอง ๖๙๐ 
บาท อยากให้เพิ่มเป็น ๑,๐๐๐ บาท 
คุณธนาพร ค าดี  
อยากให้เพิ่มเป็นคูปองละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อครอบครัว เพราะราคานี้เหมาะสมและเพียงพอที่สุด
แก่การช่วยส่งเสริมในการเปลี่ยนสัญญาณเป็นดิจิตอล 
คุณสรีระ สิงห์สราญรมย์  
สนับสนุนให้ กสทช. แจกในมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพราะถ้าแจกเพียง ๖๙๐ บาท ต้องเดือนร้อน
ต้องเสียเงินจ่ายเองอีก 
คุณจิรวรรณ ดานา  
เห็นด้วยกับคูปอง ๑,๐๐๐ บาท 
คุณยงยุทธ ตรีวิเศษ  
การแจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท จะเป็นผลดีแก่ประชาชนมากกว่า ทั้งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น 
จ่ายเพิ่มในราคาที่น้อยลง ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระในส่วนน้ีไปอีกทางหนึ่ง 
คุณชลธิชา พราวแดง  
สนับสนุนให้ กสทช. แจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท มากว่า ๖๙๐ บาท เพื่อที่จะนํามาแลกซื้อกล่อง
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ดิจิตอลทีวี ซึ่งไม่เกี่ยวกับกล่องเคเบิลหรือกล่องดาวเทียม เพราะดิจิตอลทีวีทําอะไรได้มากกว่าเดิม 
และชัดแบบไม่มีคลื่นแทรก ไม่มีภาพล้ม 
คุณดารารัตน์ เสมอภพ  
เสนอให้แจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท 
คุณณัฐวุฒิ พรมหา  
เห็นด้วยกับการแจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท แต่ไม่เห็นด้วยกับคูปอง ๖๙๐ บาท สําหรับการแลกซื้อ
กล่องดิจิตอลทีวี 
คุณสุทธิวัฒน์ หงเทศน์  
เห็นด้วยกับการแจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อที่จะนํามาแลกซื้อกล่องดิจิตอลทีวี ซึ่งแตกต่าง
จากการแจกคูปอง ๖๙๐ บาท ไม่เป็นที่ต้องการกับประชาชนเท่าไหร่นัก 
คุณอรอุมา หอมจันทร์  
ไม่เห็นด้วยกับการแจกคูปอง ๖๙๐ บาท แต่เห็นด้วยกับคูปอง ๑,๐๐๐ บาท การแจกคูปองจะทํา
ให้ประชาชนส่วนใหญ่ลดภาระการใช้จ่ายอีกทาง และทําให้ประชาชนได้มีโอกาสชมทีวีระบบ
ดิจิตอลได้ง่ายข้ึน 
คุณศุภลักษณ์ พิรัมย์  
เสนอให้ กสทช. แจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท มากกว่า ๖๙๐ บาท 
คุณพิพัฒน์พล รสหวาน  
ไม่เห็นด้วยกับคูปองแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีมูลค่า ๖๙๐ บาท เพราะอาจจะยังไม่
เพียงพอต่อรายได้ของคนทั่วๆ ไป ต้องเพิ่มเงินอีกจํานวนหลายบาท ทําให้บางคนต้องเลือกที่จะไม่
ซื้อ  คูปองแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท นี้
เป็นทางเลือกที่ดีมากอีกทางหนึ่งที่จะกระตุ้นให้คนสนใจในกล่องรับสัญญาณดิจิตอลมากข้ึน และ
ทําให้ความต้องการซื้อมากข้ึนอย่างแน่นอน เพราะจะช่วยประหยัดไปได้มาก 
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คุณบุรัษกร นาคอุไร  
การแจกคูปองที่ใช้ในการแลกซื้อมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อแลกซื้อกล่องสัญญาณทีวีดิจิตอล DVB-
T๒ (set top box) เท่านั้น ส่วนทางด้านของคูปองมูลค่า ๖๙๐ บาท นี้ เห็นว่าน้อยเกินไป 
เนื่องจากต้องเพิ่มเงินอีกหลายบาท ดังนั้น บางครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ก็ไม่สามารถที่จะ
ซื้อได ้
คุณธนัญญา บัวศรี  
การแจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top 
box) เท่านั้น แต่หากเป็นคูปอง ๖๙๐ บาท เห็นว่าอาจจะต้องเพิ่มจํานวนเงินไปอีกมากพอสมควร
ในแต่ละครอบครัว ทั้งนี้คูปองแลกซื้อมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท ทําให้ประชาชนตัดสินใจเลือกซื้อกล่อง
รับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้ง่ายมากข้ึน 
คุณพิมพ์วิมล วิจิตรการรุ่ง  
ต้องการให้ กสทช. แจกคูปองแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) มูลค่า 
๑,๐๐๐ บาท เท่านั้น เนื่องจากคิดว่า กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีนั้นเดิมแล้วมีราคาค่อนข้างสูง
พอสมควร แต่ก็อีกด้านหนึ่งก็มีประโยชน์อยู่มากมาย ให้ความรู้ความบันเทิงเหมาะกับทุกเพศทุก
วัย ทั้งภาพก็ยังคมชัดมากข้ึนอีก จึงอยากให้มีการแจกคูปองแลกซื้อมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อที่จะ
ช่วยประหยัดและทําให้มีผู้สนใจต้องการซื้อมากข้ึน ไม่อยากให้พลาดสิ่งดีๆ  ไป หากเป็นคูปอง 
๖๙๐ บาท คนคงไม่ค่อยสนใจ 
คุณอาทิติยา ถนอมกลิ่น  
เสนอให้ กสทช. แจกคูปองแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) มูลค่า 
๑,๐๐๐ บาท เท่านั้น ไม่เห็นด้วยกับคูปอง ๖๙๐ บาท เนื่องจากต้องเพิ่มเงินอีกหลายบาท 
คุณรัตนากร แก้วตโนด  
เสนอให้ กสทช. แจกคูปองแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) มูลค่า 
๑,๐๐๐ บาท เพราะเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว หากน้อยกว่าน้ีอย่างเช่นคูปอง ๖๙๐ บาท จะทําให้
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หลายๆ คนไม่สนใจ เพราะต้องใช้เงินส่วนตัวมากเหมือนกัน 
คุณรวีโรจน์  พิบูลมนัสกิจ 
มูลค่าคูปองต้องเพียงพอกับการแลกกล่องรับสัญญาณโดยที่ประชาชนไม่ต้องออกเงินเพิ่ม แต่จะ
เป็นมูลค่าเท่าไหร่นั้น ทาง กสทช. ควรเปิดให้เป็นการประมูล เพราะไม่เช่นน้ันก็จะมีการประท้วง
ถึงความไม่โปร่งใสของที่มาของมูลค่าคูปอง การประมูลควรแบ่งเป็นเขตๆ หรือจังหวัดๆ และผู้
ชนะการประมูลควรจํากัดสิทธิให้สามารถเข้าประมูลได้เพียงสองครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาส่งมอบ
ไม่ได้ การแบ่งการประมูลเป็นเขตๆ นั้น จะช่วยทําให้การบริการประชาชน และค่าใช้จ่ายถูกลง 
รวมทั้งเป็นการกระจายที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งจะทําไม่ได้ ราคาของผู้ชนะการประมูลของแต่ละเขต
อาจจะไม่เท่ากันได้ข้ึนอยู่กับการบริหาร ความเสี่ยง ความพร้อม และจํานวนประชากรของแต่ละ
เขต เช่น ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ บริษัทที่ชนะการประมูลอาจต้องมีความเสี่ยงมากกว่าที่อื่น 
ราคาประมูลก็อาจสูงกว่าที่อื่นได้ รวมถึงบางเขตซึ่งมีประชากรน้อยและอยู่ห่างไกล ค่าใช้จ่ายก็จะ
สูงกว่าในเขตเมือง เป็นต้น 
คุณจินตนา กลิ่นดอกแก้ว  
เห็นด้วยกับการแจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท จะเป็นแรงผลักให้ประชาชนอยากรับชมทีวีดิจิตอลมาก
ข้ึน ทั้งได้ดูช่องรายการที่เพิ่มมากขึ้น ภาพชัดเจนมากยิ่งข้ึน ซึ่งถ้าแจกคูปอง ๖๙๐ บาท อาจจะไม่
เป็นจุดสนใจมากนักเพราะจะต้องจ่ายในราคาที่สูงอยู่ 
คุณศุภารัตน์ จันทร์กระจ่าง 
เห็นด้วยอย่างยิ่งเรื่องคูปอง ๑,๐๐๐ บาท แทนการใช้คูปอง ๖๙๐ บาท เนื่องจากการนําเสนอ
คูปอง ๑,๐๐๐ บาทนั้นทําให้มีแรงจูงใจมากขึ้น เพราะใครๆ ก็อยากจะมีการอัพเดทเป็นยุคดิจิตอล
อยู่แล้ว อาจจะติดปัญหาอยู่ทางด้านค่าใช้จ่ายเท่านั้นเอง 
คุณวิราภรณ์ มีสาย  
เสนอให้ ทาง กสทช. เปลี่ยนจาก ๖๙๐ บาท เป็น ๑,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่าย 
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คุณสุกัญญา แก้วพิลา  
เห็นด้วยมากกว่ากับการที่จะแจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท เพื่อแจกซื้อกล่องดิจิตอลทีวี เท่านั้น เพราะ
คิดว่าระบบดิจิตอลทีวีคงจะมีคุณภาพมากกว่าการแจกคูปอง ๖๙๐ บาท 
คุณอ านาจ กิจสมบรูณ์  
ถ้าเป็นไปได้ ๑,๐๐๐ บาท น่าจะดีกว่า เนื่องจากเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ค่อยดี การแจกคูปองราคา 
๖๙๐ บาท คิดว่าต่ํากว่าราคาเครื่องรับดิจิตอลหลายร้อยบาท ทําให้ต้องออกค่าใช้จ่ายเองเเบบ 
หลีกเลี่ยงไม่ได้  
คุณวีรภัทร น้ าใจดี 
เสนอให้แจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท เพราะเครื่องดิจิตอลมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อแตกต่างกันไป ราคาก็
ย่อมแตกต่างกัน แต่อย่างต่ําก็น่าจะหลักพัน จึงอยากให้ กสทช. ช่วยปรับจาก ๖๙๐ บาท เป็น 
๑,๐๐๐ บาท ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของแต่ละครัวเรือน  
คุณธนพร สวัสดี  
เสนอให้ กสทช. แจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท มากกว่า ๖๙๐ บาท เพราะจะเป็นการแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่าย 
คุณธเนศ บุญโกวิทย์   
เสนอให้ กสทช. แจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท มากกว่า ๖๙๐ บาท เพราะจะเป็นการแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่าย 
คุณสังเวียน บุญชื่น  
เห็นด้วยกับการแจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อที่จะนํามาแลกซื้อกล่องดิจิตอลทีวี การแจก
คูปอง ๖๙๐ บาท ไม่เป็นที่ต้องการกับประชาชนส่วนใหญ่มากนักเพราะประชาชนที่มีปัจจัยน้อย
จะต้องคิดหนักกับการที่จะจ่ายเงินเพิ่ม การที่แต่ละบ้านจะได้ชมทีวีในระบบดิจิตอลถือว่าจะได้รับ
ประโยชน์จากตรงนี้ข้ึนมาก เช่น การชมทีวีในระบบดิจิตอลบนรถยนต์ภาพก็จะชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
การติดตั้งระบบทีวีดิจิตอลดีกว่าระบบทีวีปกติอยู่แล้วเพียงแต่ประชนส่วนใหญ่จะตระหนักถึง
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ค่าใช้จ่ายที่ตามมา กสทช. ควรลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนโดยการแจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท ดีกว่า 
๖๙๐ บาท 
คุณธีระศักด์ิ มโนรัมย์ 
เห็นด้วยกับการแจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท มากกว่า ๖๙๐ บาท เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และได้
ติดตั้งกล่องดิจิตอลทีวีอย่างทั่วถึง 
คุณแคทรียา สุขศิริ  
มีความประสงค์ให้แจกคูปองแลกซื้อกล่องสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) มูลค่า 
๑,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล DVB-T๒ (set top box) ก็มีประโยชน์ทั้งมีช่อง
ของเยาวชน ผู้สูงอายุ และช่องครอบครัว จึงอยากจะให้ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายและทั่วถึงทุกบ้าน 
แต่เนื่องจากกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล DVB-T๒ (set top box) ค่อนข้างมีราคา จึงต้องการให้ 
กสทช. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้แต่ละครอบครัวด้วยการแจกคูปองส่วนลดมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท 
และเห็นว่าคูปองมูลค่า ๖๙๐ บาทนี้ยังน้อยเกินไป เนื่องจากต้องเพิ่มเงินอีกหลายบาท ดังนั้นบาง
ครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้ 
คุณพีรพงศ์ นุสันรัมย์  
เสนอให้ กสทช. แจกคูปองเพื่อแลกซื้อกล่องดิจิตอลทีวี โดยควรจะแจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท จะ
ดีกว่าคูปอง ๖๙๐ บาท ยุคทีวีดิจิตอลจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ชมรายการคุณภาพอย่างที่ไม่
เคยมีมา  
คุณศิรชัช ยังประดับ 
เสนอให้แจกคูปองจํานวน ๑,๐๐๐ บาท เพื่อแลกซื้อกล่องทีวีดิจิตอล เนื่องจากเป็นราคาที่
พอเหมาะ จะได้ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่าย ทําให้คนเลือกซื้อกันมากข้ึนกว่าคูปองราคา ๖๙๐ บาท 
เพราะต้องเพิ่มเงินอีกหลายบาท หลาย ๆ คนก็ยังคงลังเลไม่แน่ใจว่าจะซื้อดีหรือไม่ หากได้เป็น
คูปองแลกซื้อ ๑,๐๐๐ บาท คงจะซื้อได้ง่ายข้ึนอย่างมาก คล้าย ๆ กับการลดราคาของไป ๑,๐๐๐ 
บาท  



๖๕ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

คุณเนตรชนก เครือคล้าย         
เสนอให้แจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท เนื่องจากจะได้ช่วยในการประหยัดเงินค่าใช้จ่ายจากราคาเต็มไป 
๑,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสม หากน้อยกว่านี้อย่างเช่นคูปองจํานวน ๖๙๐ บาท โดย
ส่วนตัวเห็นว่าดีแล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอ เพราะต้องเพิ่มเงินอีกไม่น้อย จึงสนับสนุนคูปองแบบ 
๑,๐๐๐ บาท เพื่อให้ได้ใช้อย่างทั่วถึงในทุกๆ บ้าน 
คุณยุพา สมเจตนา  
เห็นด้วยกับการแจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท  
คุณอัษฎา สัมฤทธิ์ดี  
เสนอให้ กสทช. แจกคูปองแลกซื้อเครื่องดิจิตอลทีวี ๑,๐๐๐ บาท หากเป็นคูปองแบบ ๖๙๐ บาท 
ต้องเพิ่มเงินอีกพอสมควร ข้าวของเดี๋ยวนี้ค่อนข้างแพงการจะซื้ออะไรต้องตัดสินใจยากมาก  ๆ 
และคิดว่าคูปอง ๑,๐๐๐ บาท นี้ จะเป็นตัวช่วยเลือกที่ดีให้แก่ทุกๆ คน ตัดสินใจซื้อได้ง่ายข้ึน และ
กล่องสัญญาณทีวีดิจิตอลจะได้เข้าไปทั่วถึงทุกบ้านทุกครัวเรือนได้ง่ายและรวดเร็ว 
คุณประนอม พนัสนอก  
เห็นด้วยกับการแจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท มากกว่า การได้รับคูปองส่วนนี้เป็นการลดค่าครองชีพ
ของหลายๆ คนได้ บางคนเพิ่งจะซื้อทีวีมาใหม่ไม่กี่เดือนหรือยังไม่พร้อมที่จะทุ่มทุนเปลี่ยนทีวีทั้ง
เครื่องแบบเป็นทีวีดิจิตอล ก็ยังมีอีกหนึ่งตัวช่วยคือ กล่องรับสัญญาณ "Set Top Box" เพียงเท่านี้
ก็สามารถรับชมทีวีในระบบดิจิตอลได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินความจําเป็นได้แล้ว 
คุณสุภาพรรณ จงสู้  
เห็นด้วยกับการแจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท 
บริษัท เก็ททู จ ากัด 
๑,๐๐๐ บาท เพื่อให้ประชาชนจ่ายเพิ่มน้อยที่สุด 
คุณมนตรี โคตรคันทา 
ควรมีมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท ข้ึนไป เพื่อให้ได้กล่องรับสัญญาณที่มีคุณภาพพร้อมเสาอากาศ (ภายใน
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แบบแอคทีฟหรือภายนอกขนาดตั้งแต่ ๗E ข้ึนไป) หรือเพื่อแลกเป็นส่วนลดซื้อทีวีที่มีภาครับ
ดิจิตอลภายใน (iDTV) หากมูลค่าคูปองน้อยกว่านี้ ผู้ได้รับคูปองต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มเพื่อซื้อเสา
อากาศที่มีคุณภาพในการรับสัญญาณแน่นอน เพราะในท้องตลาดตั้งแต่เริ่มมีข่าวสารเรื่องการ
เปลี่ยนผ่านจากทีวีแอนะล็อกสู่ทีวีดิจิตอลในประเทศไทยยังไม่เคยพบยี่ห้อใดจําหน่ายในราคา 
๖๙๐ บาท แม้แต่ยี่ห้อที่คุณภาพตํ่าๆ จากจีนก็ยังจําหน่ายหลักพันบาทข้ึนไปอยู่แล้ว อยากให้เกิด
การแข่งขันที่คุณภาพ/การรับประกันสินค้าที่ดีย่ิง ๆ ข้ึนไป มีคุณสมบัติที่ดีทั้งในส่วนตัวฮาร์ดแวร์ 
(อาจจะมีจูนเนอร์มากกว่า ๑ ชุด เพื่อให้สามารถบันทึกภาพอีกหนึ่งช่อง ในขณะที่ดูอีกช่องหนึ่ง
ได)้ มีคุณสมบัติในการเล่นไฟล์หลากหลายฟอร์แมต มีซอฟท์แวร์ที่ดีๆ ในการใช้งาน การอัพเดท
เฟิร์มแวร์ในอนาคตได้สะดวกรวดเร็ว ในราคาที่สมเหตุสมผลการให้ราคาที่ถูกเกินไปโดยที่ผู้ผลิต
หรือนําเข้ามีกําไรต่ําๆ จะทําให้การบริการหลังการขายในอนาคตมีปัญหา ดังเ ช่นกล่องรับ
ดาวเทียมที่แข่งขันกันลดราคา สุดท้ายพอมีการอัพเดทเปลี่ยนแปลงคุณภาพผู้ผลิตก็ลอยแพลูกค้า 
ไม่ OTA ให้ ลูกค้าต้องเปลี่ยนกล่องใหม่สถานเดียว ไม่มีการแลกคืนกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์
ไปในที่สุด 
คุณศันสนีย์ พงษ์เดช,  
๑,๐๐๐ บาท 
คุณพัดเงิน  พูนผล  
๑,๐๐๐ บาท 
คุณสวาท นิตยวัน และครอบครัว 
การที่จะแจกจําหน่ายคูปองนั้นควรคํานึงถึงค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค หากเป็นคูปองข้ันต่ํา  (๖๙๐ 
บาท) ตามที่ กสทช. ออกมาช้ีแจงแต่เดิมทีนั้น ไม่อาจจะเพียงพอต้องการซื้อกล่องดิจิตอลทีวีอยู่
แล้ว เพราะเมื่อประชาชนคนไทยมีการพัฒนาที่ล้ําหน้าก้าวไปอีกข้ันก็อยากจะให้ช่วยสนับสนุน
อย่างเต็มที่ เพราะยังไงแล้วถ้าไม่เปลี่ยนก็ยังสามารถรับชมได้อยู่  ข้าวของแพงข้ึน แต่รายได้ก็
ยังคงเท่าเดิม เลยเสนอให้เป็น ๑,๐๐๐ บาท สําหรับกล่องดิจิตอลทีวีภาคพื้นเท่านั้น 
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คุณใส อุ่นหลวง 
เสนอให้เป็นคูปอง ๑,๐๐๐ บาท สําหรับแลกกล่องดิจิตอลทีวีเท่านั้น 
คุณบุษกร บุญมี,  
เสนอให้ กสทช. แจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท ดีกว่าคูปอง ๖๙๐ บาท เพื่อนํามาแลกซื้อกล่องดิจิตอล
ทีวี DVB-T๒ set top box ซึ่งไม่รวมถึงกล่องเคเบิล และกล่องดาวเทียม  
Jittrathep Pasir 
เสนอให้ กสทช. เปลี่ยนแปลงมูลค่าคูปองแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีเป็นคูปอง ๑,๐๐๐ 
บาท เพราะจะสามารถช่วยเหลือคนไทยอีกรูปแบบนึงจากเศรษฐกิจที่ย่ําแย่ 
คุณธีรพล  นิตยวัน  
เสนอให้ กสทช. เปลี่ยนแปลงมูลค่าคูปองแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีเป็นคูปอง ๑,๐๐๐ 
บาท เพราะจะสามารถช่วยเหลือคนไทยอีกรูปแบบนึง จากเศรษฐกิจที่ย่ําแย่ 
คุณวิชิต เอ้ืออารีวรกุล (บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวิร์ค จ ากัด)  
เห็นด้วยที่จะให้แจกคูปองมูลค่า ๖๙๐ บาทต่อครัวเรือนเพราะ 
๑) เป็นเงื่อนไขที่ได้กําหนดไว้ก่อนการประมูลคลื่นแล้ว ไม่จําเป็นต้องให้เพิ่มข้ึน 
๒) โครงการสนับสนุนวงเงินที่ให้คูปองมีหลักการที่สําคัญคือ     

๒.๑) การสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล 

๒.๒) คูปองที่ให้ เพื่อเป็น "ส่วนลด" ให้กับประชาชน ดังนั้นการแจกคูปองจึงควรกําหนดให้ 
มูลค่าคูปองมีมูลค่าไกล้เคียงกับมาตรฐานข้ันตํ่าที่จะทําให้ประชาชนสามารถนําไปซื้ออุปกรณ์เพื่อ
ใช้ในการรับชมทีวีระบบดิจิตอลได้ เพื่อตอบโจทก์การใช้คลื่นความถ่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปอย่างทั่วถึง หากประชาชนต้องการได้รับอุปกรณ์ที่มีคุณภาพที่สูงกว่าหรือมีราคาที่สูงกว่า
ราคาที่กําหนด ก็สามารถใช้คูปองดังกล่าวเป็นส่วนลดในการซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวได้โดยเท่าเทียม
กัน 
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ในประเด็นนี้ กสทช. ต้องตกลงกันเองให้ได้ก่อนว่า "คูปองดังกล่าว จะให้ประชาชนเอาไปใช้
เป็นส่วนลด หรือเอาไปซื้อตามมูลค่าเต็มของชุดรับสัญญาณระบบดิจิตอล" เพราะตามเอกสารทีส่ง่
ให้แสดงความคิดเห็น ในข้อ ๒ เรื่องหลักการเหตุผลและความจําเป็น ได้เขียนว่า "โครงการ
สนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลโดย
โครงการดังกล่าวมีหลักการที่สําคัญคือ เป็นการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การ
รับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ซึ่งจะดําเนินการในรูปแบบการแจกจ่ายคูปอง"ส่วนลด" 
ให้กับประชาชน" 

ส่วนในข้อ ๓ เรื่องวัตถุประสงค์ ในข้อ ๓.๓ ได้เขียนว่า "เพื่อสนับสนุนคูปองให้ประชาชน
สามารถเลือกใช้ในการจัดหาอุปกรณ์ที่สามารถรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล" โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม" ที่สามารถรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้อย่างสมบูรณ์ โดยรองรับการแสดงผล
ตามมาตรฐานความคมชัดสูง (High Definition) และมีการรับประกันคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ กสทช. กําหนด 

จะเห็นว่า หลักของ กสทช. ในเอกสารชุดเดียวกัน มีความขัดแย้งกันเองในข้อ ๒ และข้อ ๓.๓ 
ดังกล่าว จึงทําให้เกิดปัญหาข้ึน 

ในข้อ ๓.๓ ผมเห็นว่าเป็นการเขียนวัตถุประสงค์ที่เกินเลยกว่าหน้าที่ของ กสทช. เพราะ 
๑) การกําหนดให้คูปองสนับสนุนโดยประชาชน "ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม" จะสามารถทําได้วิธี

เดียวคือ กสทช. ต้องจัดการประมูลเพื่อซื้อชุดกล่องรับสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบดังกลา่ว 
แล้วเอามาแจกให้ประชาชนทุกครัวเรือน ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ทําได้ยากมากในทางปฎิบัติ เพราะ
ความต้องการ หรือความจําเป็นในการใช้อุปกรณ์ของประชาชนแต่ละครัวเรือนไม่เหมือนกัน 
และไม่สามารถกําหนดจํานวนได้ว่ามีความต้องการระบบ DVB-T๒ , DVB-S , DVB-C เท่าใด 
และการนําไปใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ที่อยู่ที่บ้านของประชาชนในแต่ละรุ่น  จะใช้อุปกรณ์
เช่ือมต่อไม่เหมือนกัน เช่น ทีวี LCD, LED สามารถใช้สาย HDMI ได้ แต่ทีวีจอตู้รุ่นเก่า ไม่ต้อง
ใช้สาย HDMI เป็นต้น ดังนั้นการจะกําหนดราคาคูปองให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศจึงทํา
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ไม่ได้ หรือถ้าจะทําให้ได้ก็จะสิ้นเปลืองมาก และใช้เวลาในการหาข้อสรุปนาน ที่สําคัญไม่น่าจะ
เป็นหน้าที่ของ กสทช. ที่จะต้องมาทําในเรื่องนี้ 

๒) การกําหนดให้ "ต้องแสดงผลตามมาตรฐานความคมชัดสูง หรือ High Definition และมีการ
รับประกันคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ กสทช. กําหนด" การกําหนดเช่นนี้ เป็นการกําหนด
ที่เกินเลยกว่าหลักการที่ต้องให้การสนับสนุนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์
ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลของประเทศไทย (ตามวัตถุประสงค์ในข้อ ๓.๑) เพราะการรับบริการ
ระบบดิจิตอล เพื่อให้มีการใช้คลื่นความถ่ีอย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์หลักของ 
กสทช. สามารถทําได้ทั้ง ระบบความคมชัดมาตรฐาน (Standard Definition) ระบบความ
คมชัดสูง (High Definition) และในอนาคตจะมีระบบความคมชัดมากกว่าความคมชัดสูงอีก
หลายเท่า ดังนั้นการกําหนดให้ใช้อุปกรณ์รับสัญญาณ จึงควรจะกําหนดที่มาตรฐานข้ันต่ําใน
การรับชมระบบดิจิตอลคือ ความคมชัดมาตรฐาน (Standard Definition) เพื่อให้ประชาชนที่
ใช้ทีวีจอตู้รุ่นเก่า (คนส่วนใหญ่ของประเทศใช้) สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า ในราคาที่
ใกล้เคียงกับมูลค่าของคูปองส่วนลด ส่วนประชาชนรายใด ที่มีทีวี LCD หรือ LED หรือทีวีรุ่น
ใหม่อื่นๆ ก็สามารถหาซื้อชุดรับสัญญาณที่เป็นระบบความคมชัดสูงได้ตามความสมัครใจได้  
ดังนั้น การกําหนดคูปองเพื่อใช้เป็นส่วนลดในราคา ๖๙๐ บาท/ครัวเรือน จึงเหมาะสมแล้ว 

คุณกรพชร ธนวรรธ  
สนับสนุนมูลค่าคูปอง ๑,๐๐๐ บาท 
คุณวุฒิชัย สุขถาวร 
ไม่เห็นด้วยกับการแจกคูปอง ๖๙๐ บาท ของคุณภาพดีที่พบส่วนมากราคาเกิน ๖๙๐ บาท ทั้งนั้น  
จึงเสนอให้แจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท เพื่อให้ไดข้องด ีมีคุณภาพ และปลอดภัย รวมถึงไม่ต้องเสียเงิน
เพิ่ม  
คุณสุพิชญา โพธิสังหิรัญ 
สนับสนุนโครงการแจกคูปอง และเสนอให้คูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท  
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คุณไพลิน กลิ่นจันทน์ 
เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการแจกคูปองแลกซื้อกล่องดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) ๑,๐๐๐ บาท 
จากการสํารวจจากเพื่อนร่วมงาน คนรอบข้างแล้ว ทุกๆ คนตัดสินใจเลือกซื้อกล่องรับสัญญาณ
ดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) หากได้รับคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เหตุผลเพราะช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มาก ประโยชน์ในกล่องนี้มีอยู่มาก คือ คุ้มค่า คุ้มราคาที่สุด เนื่องจากตัว
กล่องจริงๆ แล้วค่อนข้างแพง แต่ได้รับสิทธ์ิที่คุ้มและเป็นที่พอใจ ส่วนคูปองแบบ ๖๙๐ บาท มี
เพียงไม่กี่คนที่จะยังเลือกซื้ออยู่รวมถึงดิฉันด้วย (คนที่เลือกส่วนมากจะมีรายได้เหลือใช้ และยังไม่
มีครอบครัวต้องรับผิดชอบ) และแน่นอนคนที่ไม่เลือกซื้อซึ่งเป็นคนส่วนมาก มีครอบครัวมีภาระ
ค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบ จึงติดปัญหาที่ว่า “เงิน” เหตุผลเพราะไม่อยากเพิ่มเงิน หรือเงินไม่
พอที่จะเพิ่ม ทั้งๆ ที่อยากมีไว้เหมือนกัน 
คุณพลอยไพลิน ตรีสุวรรณ 
เสนอให้แจกคูปองแบบมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพราะคิดว่าราคานี้เหมาะสมแล้ว หากแจกเพียง 
๖๙๐ บาท คงน้อยไปเพราะราคากล่องค่อนข้างสูง ทําให้ต้องเพิ่มเงินอีกหลายบาท และอาจเป็น
การละทิ้งความสนใจของคนหลายๆ คนรวมทั้งข้าพเจ้าเอง หากเป็นคูปองแบบ ๑,๐๐๐ บาท 
มั่นใจว่าคนหลายๆ คนจะต้องซื้อแน่นอน ราคาที่จะต้องจ่ายเพิ่มยังเป็นจํานวนเงินที่ รับไหว จึง
เสนอให้มีคูปองแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) ๑,๐๐๐ บาท 
เท่านั้น ประชาชนจะได้ไม่ต้องพลาดโอกาสดีๆ ในการรับชม 
คุณกิตติยา จิตสุภาพ 
มีความคิดเห็นว่าคูปอง ๑,๐๐๐ บาท มีความเหมาะสม เพื่อให้ได้ของที่ดี มีคุณภาพ และมีอายุ
การใช้งานยาวนาน 
คุณนครินทร์ สกุลยืนยง 
คูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าคูปอง ๖๙๐ บาท 
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คุณอติวิชญ์ โต๊ะสะฮะ 
เห็นว่าการแจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท ที่ใช้สําหรับแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set 
top box) มีความเหมาะสม เป็นราคากลาง ๆ ไม่มาก/ไม่น้อยจนเกินไปจากราคาซื้อจริง สําหรับ
คูปอง ๖๙๐ บาท คิดว่าจํานวนผู้ที่ซื้อได้ในราคานี้ จะน้อยกว่าคูปองแบบ ๑,๐๐๐ บาท อยู่มาก
พอสมควร เพราะยังต้องเพิ่มเงินอีกหลายบาท  
คุณกชพรรณ เผือกพิพัฒน์ 
เสนอให้แจกคูปองแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) มูลค่า ๑,๐๐๐
บาท มากกว่าแบบ ๖๙๐ บาท  
คุณปิติชัย อนันตสิทธิ์สกุล 
เห็นด้วยกับคูปอง ๑,๐๐๐ บาท มากกว่า เพื่อให้ได้สิ่งที่มีคุณภาพและมีการใช้งานได้ยาวนาน 
คูปอง ๖๙๐ บาท อาจจะไม่พอกับราคาสินค้า  
คุณจิวราภรณ์ นาอุ่นเรือน 
เห็นด้วยกับการแจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท  
คุณสิริณา น้อยจาด 
เสนอให้แจกคูปองแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ set top box มูลค่า ๑,๐๐๐ 
บาท เท่านั้น ไม่เห็นด้วยหากคูปอง ๖๙๐ บาท เพราะยังต้องเพิ่มเงินอีกมาก หากมีตัวช่วยแบ่งเบา
แบบนี้ แน่นอนว่าจํานวนผู้ที่ซื้อคงจะต้องมากขึ้นอย่างแน่นอน  
คุณอริยะ นรายศ 
เสนอให้แจกคูปองแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอล DVB-T๒ set top box มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท 
และหากเป็นไปได้ เสนอให้ทุกคืนได้รับสิทธ์ิเหมือนกันทุกๆ บ้าน เพราะว่ากล่องรับสัญญาณ
ดิจิตอลทีวีนี้ก็มีประโยชน์มากพอสมควร ทั้งช่องของเด็กน้อย เยาวชน ช่องครอบครัว ผู้สูงอายุ จึง
อยากให้สิ่งดีๆ แบบนี้ตกถึงทุกๆ คนโดยทั่วกันไม่อยากให้พลาดโอกาสดีๆ ไปแค่เหตุผลเพราะงบ
ไม่พอ  และหากเป็นคูปอง ๖๙๐ บาท ก็ดี แต่ยังไม่ดีที่สุดเท่าคูปองแบบ ๑,๐๐๐ บาท เพราะยัง
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ต้องเพิ่มเงินอีกมากพอสมควร  
คุณกมลชนก จิตสุภาพ 
เห็นด้วยกับการที่ กสทช. แจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท มากกว่าการแจกคูปองมูลค่า ๖๙๐ บาท 
เนื่องจากมีทางเลือกในการเลือกซื้ออุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มากกว่าคูปองมูลค่า ๖๙๐ บาท  
คุณนิตยา น้อยจาด 
เสนอให้ กสทช. ทําการแจกคูปองแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ set top box 
จํานวน ๑,๐๐๐ บาท จากราคาข้างต้นแล้วดิฉันคิดว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด ไม่อยากให้น้อย
ไปกว่าน้ีอย่างเช่นกรณีคูปองแลกซื้อมูลค่า ๖๙๐ บาท เนื่องจากยังต้องเพิ่มเงินอีกหลายบาท  
คุณยศวดี ชูเลิศ 
เ ส น อ ใ ห้ แ จ ก คู ป อ ง แ ล ก ซื้ อ ก ล่ อ ง รั บ สั ญ ญ า ณ ดิ จิ ต อ ล ที วี  DVB-T๒  set top 
box มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพราะจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้ทุกๆ บ้าน และยังเป็นตัวช่วยในการ
เลือกซื้อที่ดี ทําให้เลือกได้ง่ายข้ึนมาก ส่วนทางด้านของคูปองมูลค่า ๖๙๐ บาท เห็นว่ายังน้อย
เกินไปจากราคากล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลกล่องหนึ่ง เนื่องจากต้องเพิ่มเงินอีกหลายบาท ดังนั้น
บางครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้ จึงต้องพลาดโอกาสดีๆ ไปอย่างน่า
เสียดาย 
ดร. ธนวัฒน์ มงคลคุณวัฒน์ (บริษัท ยิ่งเจริญคอมมิวนิเคชั่น จ ากัด)  
ทางบริษัท เห็นชอบ มูลค่าคูปอง ๑,๐๐๐ บาท หรือ มากกว่านี้ หากต้องการแลกกล่อง ตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยฯ ได้เสนอไว้ก่อนหน้านี้เนื่องด้วย   
๑) ราคา ๖๙๐ บาท ไม่สมเหตุสมผลกับราคาที่จําหน่ายจริงในท้องตลาด – แน่นอนว่า ราคา

คูปอง กสทช. มักใช้คําว่า “แลกกล่อง” และ เป็น “ส่วนลดทีวีใหม่” ราคา ๖๙๐ บาท และ
ราคา ๑,๐๐๐ บาท ไม่ได้สะท้อนถึงราคาจริงของกล่อง ที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องจ่าย ณ จุด
ขาย การใช้คําสองคําน้ีทําให้ประชาชนสับสน ในการเข้าถึงข้อมูลและจุดประสงค์ที่แท้จริงของ
การแจกคูปอง ซึ่งแจกไปเพื่อเป็น “ส่วนลด” ทั้งของ กล่อง และ ทีวีใหม่  การใช้คําว่า “แลก
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กล่อง” และเป็น “ส่วนลดทีวีใหม่” ทําให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจว่า เอาไป “แลกกล่องได้
เลย” โดยที่ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง  

๒) ต้นทุนการนําเข้ากล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดินน้ัน ตัวเลขราคาสูงกว่าราคาตั้ง
ต้นที่นักวิชาการได้อ้างได้ ว่าได้มาจาก เ ว็บไซต์ alibaba.com มาก เนื่องจากเว็บ 
alibaba.com นั้น จะมีราคา “เบื้องต้น” ที่แสดงผลหน้าเว็บเพื่อทําการจับคู่ลูกค้าต่างชาติ
ให้กับ Suppliers ประเทศจีนที่ข้ึนทะเบียนไว้กับทางเว็บ เมื่อติดต่อค้าขายจริงจะพบว่าเป็น
พ่อค้าคนกลางมากกว่าโรงงานผลิตจริงๆ ราคา “เบื้องต้น” ย่อมไม่ใช่ราคาที่แท้จริงแต่เพียงตั้ง
ไว้เพื่อการ matching คู่ค้ากันแบบผิวเผิน หากนักวิชาการ ต้องการหาข้อมูลที่แท้จริง ควรไป
หาที่ต้นทางของเม็ดเงิน คือบริษัทที่ผลิต วิปเซ็ต และผู้ผลิตเจ้าของโรงงาน เช่น การเสียเงินคน
ละไม่เกิน ๓ หมื่นบาท ไปงาน Canton Fair ที่จัดทุกๆ ไตรมาสจะได้มีข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อการ
ออกนโยบายที่มีผลกระทบระดับชาติ  

๓. มาตรฐานทางเทคนิคที่ กสทช. ได้ต้ังไว้สูงมาก  
๓.๑ ข้อกําหนดอนุญาตนําเข้า มี Standards มากมายที่ผู้นําเข้าต้องแสดงผลทดสอบในฐานะ

ของผู้นําเข้า เราต้องมีการส่งเจ้าหน้าที่ สมอ. ไปที่โรงงานผลิตที่ต่างประเทศเพื่อตรวจสอบ
มาตรฐานโรงงานที่ผลิต นอกจากนั้นผู้นําเข้ายังมีค่าใช้จ่ายเพื่อทํา preliminary/actual tests ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศอีกมากมาย สิ่งเหล่าน้ีบ่งช้ีถึงต้นทุนที่สูง 

๓.๒ Specifications ที่สูง หมายความว่า ประชาชนย่อมได้สินค้าที่ดีกว่าของที่มีเป้าหมายการ
ผลิตโดยต้นทุนตํ่า (ลดคุณภาพ) สินค้าช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มีหลายเกรด ส่วนใหญ่อายุการใช้
งานแบบที่ทั่วไปออกการรับประกันคุณภาพ อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริง คือ หากใช้งานปกติ 
ใช้แล้วเสียเปลี่ยนได้ทันที คือ ๒ ปี หากเกิน ๒ ปี ตรงนี้จะเป็นต้นทุนที่สูงข้ึนด้วย  

๓.๓ มีค่าการตลาดที่สูงมาก เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่ ประชาชนขาดความเข้าใจ เรื่องการ
รับชมทีวีดิจิตอล บริษัทฯ ต้องใช้เม็ดเงินของบริษัทเองในจํานวนมากเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
ทั่วไปเอง ผ่านสื่อและสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อบริษัทจะขายสินค้าได้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
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ประชาชนยังมีความเข้าใจที่ผิดพลาดในเรื่อง  
๓.๓.๑ การใช้เสาอากาศภายใน (indoor) ที่ใช้ไม่ได้ผล / ไม่มีความเสถียรของสัญญาณ 

ในพื้นที่ส่วนมาก ไม่ว่าใกล้หรือไกล  
๓.๓.๒ การให้ความรู้ไปว่าให้ใช้เสาอากาศทีวีเก่าที่ไม่มีทั้งความเสถียร และรับคลื่น

ความถ่ีไม่ได้ทุก MUX เนื่องจากเสาอากาศเก่าเดิมที่มีอยู่ในประเทศไทยตัดคลื่นความถ่ีช่อง UHF 
๓๙ เท่านั้น เป็นต้น    
นอกจากนี้ ยังมี Modern Trade ต่างๆ ที่เก็บค่าใช้จ่ายและแบ่งสัดส่วนกําไรของสินค้าที่จะนําเข้า
ไปขายเพื่อให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงแบบตายตัวคือ GP อยู่ที่ ๓๕-๔๐ % จากราคาส่ง 
(wholesale) ของสินค้า คิดว่าสิ่งที่ กสทช.จะทําได้คือการคุยกับบริษัท Modern Trade ต่างๆ
ไม่ให้เก็บ GP ของทั้งกล่องรับสัญญาณทีวี และเสาอากาศทีวีมากเกินไปเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยน
ผ่าน อาจจะให้เป็น Grace period หรือการอนุโลมช่ัวคราว เพื่อให้สินค้าถึงมือผู้บริโภคมากที่สุด 
ไม่ว่าจะโดยการใช้คูปองเป็นส่วนลดอุปกรณ์ หรือซื้อด้วยเงินสดสว่นตัวเพื่อนํามาใช้ก็ตาม (ต้องไม่
ลืมว่า บ้านหนึ่งหลังมีทีวีมากกว่าหนึ่งเครื่อง) ผู้บริโภคจํานวนมากยังต้องซื้ออุปกรณ์รับชมด้วยเงิน
ตัวเองอย่างแน่นอน 
คุณประสาน สินลิขิตกุล 
เห็นด้วยกับมูลค่าคูปองราคา ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งอุปกรณ์ควรรวมเสาอากาศ และถ้าเป็น iDTV ควร
มีเสาอากาศมาพร้อมใข้งานด้วย และมีคุณภาพไม่ชํารุดง่าย พร้อมทั้งควรมีการคัดกรอง
ผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถให้บริการและการบริการหลังการขายตลอด
ระยะเวลารับประกันได้ 
เห็นด้วยกับการใช้เงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อสนับสนุนครัวเรือนในการเปลี่ยนผ่าน แต่การอุดหนุนหรือแจกจ่ายคูปองควร
ต้องทําให้ได้อย่างทั่วถึง โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ๒๕ ล้านครอบครัว และครอบครัวละ ๑,๐๐๐ 
บาท ควรมีงบประมาณคร่าวๆ ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยใช้เงินจากการประมูลช่องทีวีดิจิตอล  ซึ่งเป็นเงิน
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ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ของคลื่นความถ่ีสาธารณะซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติ ไม่ใช้เงินที่ช่องทีวีดิจิตอล
จ่ายมาเพื่อจัดหากล่อง Set Top Box ดังนั้นจึงไม่ควรกําหนดการใช้จ่ายเงินจากช่องทีวีดิจิตอล แต่ควรใช้
ตามที่กองทุนเห็นสมควรมากกว่า 
คุณรัตน์สุดา ค ามูล  
ไม่เห็นด้วยกับการแจกคูปอง ๖๙๐ บาท เพราะคิดว่าสินค้าที่มีคุณภาพราคาอาจจะมากกว่า ๖๙๐ 
บาท และคูปองที่ กสทช. มอบให้จะไม่เพียงพอต่อราคาสินค้าที่ต้องการ การแจกคูปอง ๑,๐๐๐ 
บาท จะคุ้มค่ากว่าและใช้สําหรับนําไปซื้อกล่องดิจิตอลทีวีก็นับว่าพอแล้วสําหรับการรับชมทีวี 
ไม่ออกนาม  
กสทช. ควรช้ีแจ้งราคาต้นทุนของกล่องรบัสญัญาณ ก่อนกําหนดมูลค่าคูปอง 
คุณรติมา ทิพย์เทพ  
สนับสนุนให้แจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท ด้วยราคาที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากจะช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายไปได้มาก และช่วยในการตัดสินใจง่ายกว่าคูปองแบบราคา ๖๙๐ บาท  
คุณรัตติกาล จันทคาร 
หากเป็นคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท จะเป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมใช้สิทธ์ิแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอล
ทีวี (set top box)  
คุณธนพร หัชชะวานิชย์ 
เห็นว่าคูปอง ๑,๐๐๐ บาท จะทําให้ตัดสินใจซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลได้ง่ายข้ึนเนื่องจากมีตัว
ช่วยที่น่าสนใจ มีราคาที่ถูกลงเพราะเพิ่มเงินอีกไม่กี่บาท โดยไม่ต้องนําไปแลกแบบอื่น ๆ 
คุณอรทัย ขันเงิน 
เสนอให้ กสทช. แจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อใช้แลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี (Set-
Top-Box) เท่านั้น 
คุณอิทธิพล น้อยจาด 
การแจกคูปอง มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set 
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top box) เท่านั้น 
คุณปรภัสสร์ น้อยจาด 
คูปองแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี ๑,๐๐๐ บาท นั้นมีมูลค่าที่เหมาะสมแล้ว จะได้เป็นการ
ช่วยประหยัดและการช่วยตัดสินใจให้ง่ายข้ึน หากเป็นคูปอง ๖๙๐ บาท ก็เห็นว่าอาจจะดูน้อยไป 
ทําให้ไม่เป็นจุดสนใจสักเท่าไหร่ 
คุณเจษฎา ยิ้มแย้ม 
ต้องการให้ กสทช. แจกคูปองแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) มูลค่า 
๑,๐๐๐ บาท เท่านั้น หากน้อยกว่านี้อย่างคูปองมูลค่า ๖๙๐ บาท อาจจะไม่เพียงพอและทําให้
ต้องเพิ่มเงินอีกมาก 
คุณธนาทิพย์ ธชีพันธ์ 
มูลค่าคูปอง ๑,๐๐๐ บาท 
คุณสิริพร ธชีพันธ์ 
เห็นด้วยกับมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท 
คุณกมลชนก วงจั่นแก้ว 
เห็นด้วยกับมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท 
คุณกชพร ชื่นเย็น 
เห็นด้วยกับคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งดีกว่าคูปอง ๖๙๐ บาท เพราะราคากล่องรับสัญญาณนั้น
มีราคาสูง 
คุณอรศิตา ทนคง 
คูปองควรมีมูลค่า ๑,๐๐๐ แทนคูปอง ๖๙๐ บาท เพราะจะเป็นการช่วยส่งเสริมรายได้ของคนไทย 
เพราะเศรษฐกิจไทยไม่ค่อยดีนักในช่วงนี้ 
คุณสยาม ประเสริฐดี 
ต้องการให้เพิ่มมูลค่าเป็น ๑,๐๐๐ บาท เพราะจะช่วยลดราคากล่องได้เต็มที่  
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คุณใจทิพย์ นนพันธุ์ 
ต้องการนําเสนอมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เป็นราคาที่ไม่สูงหรือต่ําเกินไป 
คุณพิทักษ์ โภชนา 
ถ้าเป็นคูปอง ๖๙๐ บาท ก็คงเป็นที่ไม่น่าสนใจและคงไม่มีใครกล้าที่จะยอมแลก ควรเปลี่ยนเป็น
คูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท 
คุณมนนา สร้อยมาดี 
ราคาคูปองที่ ๖๙๐ บาท ไม่เพียงพอต่อการแลกซื้อได้ ควรออกเป็น ๑,๐๐๐ บาท 
คุณถนอม เลิกสันเทียะ 
เห็นด้วยกับทาง กสทช. ที่ให้ประชาชนสามารถรอรับคูปองสนับสนุนการรับชมทีวีดิจิตอลมูลค่า 
๑,๐๐๐ บาท หากเป็น ๖๙๐ บาท จะไม่พอต่อค่าใช้จ่าย 
คุณจักรกฤษณ์ มุสิงห์ 
ต้องการให้ช่วยเหลือในการลดค่าใช้จ่ายอย่างเต็มที่ เสนอว่าคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เหมาะสม
ที่สุด 
คุณสุพัชชา ชาติปรัชญา 
ไม่ต้องการได้คูปองมูลค่า ๖๙๐ บาท แต่ต้องการให้ได้คูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท มากกว่า จะได้ไม่
ต้องควักเงินในกระเป๋าในการใช้จ่ายเพิ่มเติม 
คุณรัชวุฒิ พงษ์เกิดลาภ 
เสนอให้ กสทช. แจกคูปอง มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set 
top box) เพราะจะได้นํามาแลกซื้อกล่องรับสัญญาณเพื่อที่จะไปต่อกับโทรทัศน์ทําให้ได้รับชม
รายการได้หลากหลายมากข้ึนสามารถให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่อยู่ห่างไกลได้ รับชม ทีวีดิจิตอล
เหมือน ๆ กัน 
คุณสมร ชาติปรัชญา 
เสนอให้ กสทช. แจกคูปอง มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set 
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top box) เพราะได้ช่วยเหลือประชาชนในการรับชมข่าวสารและเพลิดเพลินกับความรู้และสาระ
ต่างๆ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้เกิดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
คุณชาญ ชาติปรัชญา 
เห็นด้วยกับการแจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท มากกว่า การได้รับคูปองส่วนนี้เป็นการลดค่าทีวีมาใหม่
ไม่กี่เดือนหรือยังไม่พร้อมที่จะทุ่มทุนเปลี่ยนทีวีทั้งเครื่องแบบเป็นทีวีดิจิตอลได้โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเกินความจําเป็น 
คุณนันธิยา พีรศักด์ิภักดี 
มีความเห็นว่าต้องการให้ กสทช. แจกคูปอง มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับดิจิตอล
ทีวี DVB-T2 (set top box) เพราะการแจกในครั้งนี้ อาจเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่จะทําให้ประชาชน
ตัดสินใจในการตัดสินใจเลือกซื้อทีวีดิจิตอลมากขึ้น เนื่องจากมีราคาที่ถูกลง 
คุณแพรวพรรณ เกลี้ยงขาว 
เห็นด้วยกับการแจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท มากกว่าเพราะได้ช่วยเหลือประชาชนในการรับชม
ข่าวสารและเพลิดเพลินกับความรู้และสาระต่างๆ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ได้เกิดการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 
คุณอนุชา พีรศักด์ิภักดี 
เสนอให้ กสทช. แจกคูปอง มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับดิจิตอลทีวี จะทําให้
ประชาชนประหยัดรายจ่ายในครอบครัวได้ส่วนหนึ่ง และส่งเสริมให้สื่อทีวีดิจิตอลพัฒนาอีกด้วย 
คุณคะนองเดช มูลเหลา 
แจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top 
box) 
คุณนุชจรี พีรศักด์ิภักดี 
เสนอให้ กสทช. แจกคูปอง มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set 
top box) เพราะจะทําให้ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสในการรับชมสื่อต่าง ๆ ในทีวีดิจิตอลมากขึ้น 
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คุณกรรณิการ์ ชูเดช 
เสนอให้ กสทช. แจกคูปอง มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับดิจิตอลทีวี เพราะจะทําให้
ยอดขายทีวีดิจิตอล อาจเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต และจะทําให้ผู้ที่ขาดโอกาสต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มี
ฐานะยากจนได้มีโอกาสในการรับสื่อเพิ่มมากขึ้น จึงควรแจกคูปองในมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท มากกว่า 
๖๙๐ บาท 
คุณพรนภา เจือสุวรรณ 
แจกคูปอง มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top 
box) เท่านั้น 
คุณป่ินนรา ยลถวิล 
เสนอให้ กสทช. แจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับดิจิตอลทีวี เพราะจะทําให้
ประชาชนได้รับชมสื่อทีวีดิจิตอลมากข้ึน เนื่องจากมีการแจกคูปองเพื่อแลกซื้อกล่องดิจิ ตอลทีวี 
อาจเป็นการส่งเสริมยอดขายให้กับตลาดขายทีวีดิจิตอลด้วย 
คุณสิริเดช โพธิ์ศิริ 
เสนอให้ กสทช. แจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set 
top box) เพราะจะได้นํามาแลกซื้อกล่องรับสัญญาณเพื่อที่จะไปต่อกับโทรทัศน์ ทําให้ได้รับชม
รายการได้หลากหลายมากข้ึน สามารถให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่อยู่ห่างไกลได้รับชมทีวีดิจิตอล
เหมือนกันกับประชาชนในเมืองหลวง จะได้เกิดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และประชาชนทุก
คนก็จะได้รับชมสื่ออย่างมีความสุข 
คุณชนิดา แหวนวงษ์ 
เสนอให้ กสทช. แจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับดิจิตอลทีวี ไม่ต้องการได้
คูปองมูลค่า ๖๙๐ บาท อยากได้คูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพราะจะทําให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์มากที่สุด เพราะถ้าแจกคูปอง ๖๙๐ บาท จะทําให้ต้องจ่ายเงินเพิ่มไปอีก 
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คุณมณีรัตน์ นันท์ด ี
เสนอให้ กสทช. แจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท มากกว่า ๖๙๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับ
ดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) เพราะได้ช่วยเหลือประชาชนในการรับชมข่าวสารและ
เพลิดเพลินกับความรู้และสาระต่างๆ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และจะได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีสิทธิใน
การรับชมสื่อต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางข้ึน และประชาชนทุกคนก็จะได้รับชมสื่ออย่างมีความสุข 
และมีทางเลือกที่ดีกว่า 
คุณสุภัสรา รัตนวิชิต 
ไม่อยากได้คูปองมูลค่า ๖๙๐ บาท อยากได้คูปองมูลค่า ๑๐๐๐ บาท เพราะจะได้นํามาแลกซื้อ
กล่องรับสัญญาณเพื่อที่จะไปต่อกับโทรทัศน์ทําให้ได้รับชมรายการได้หลากหลายมากขึ้น สามารถ
ให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่อยู่ห่างไกลได้รับชมทีวีดิจิตอลเหมือนกันกับประชาชนในเมืองหลวง 
คุณชนกพร หมื่นช านาญ 
เสนอให้ กสทช. แจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set 
top box) เพราะอาจทําให้ยอดขายทีวีดิจิตอลเพิ่มสูงข้ึน เนื่องจากมีการแจกคูปองเพื่อแลกซื้อ
กล่องดิจิตอลทีวี ประชาชนทุกคนจะมีความสุขต่อการรับชมสื่อมากข้ึนอย่างแน่นอน จึงไม่ต้องการ
ได้ ๖๙๐ บาท ต้องการให้เป็น ๑,๐๐๐ บาทมากกว่า 
คุณนภกมล ชูชื่น 
เสนอให้ กสทช. แจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท มากกว่า ๖๙๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับ
ดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) เพราะจะได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีสิทธิในการรับชมสื่อต่าง ๆ 
ได้อย่างมากข้ึน และประชาชนทุกคนก็จะได้รับชมสื่ออย่างมีความสุข 
คุณธนพร เพ็ชรน้ าสิน 
เสนอให้ กสทช. แจกคูปอง มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับดิจิตอลทีวี เพราจะเป็น
หนึ่งทางเลือกในการทําตลาดในอนาคตของการผลิตทีวีดิจิตอล ทําให้ยอดขายทีวีดิจิตอลอาจเพิ่ม
สูงข้ึนเมื่อแจกคูปอง และจะทําให้ประชาชนมีความสุขในการรับชมทีวิดิจิตอลมากขึ้น 
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คุณจารุภา นันทกมลวารี 
เห็นด้วยกับการแจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท มากกว่าเพราะได้ช่วยเหลือประชาชนในการรับชม
ข่าวสารและเพลิดเพลินกับความรู้และสาระต่างๆ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ได้เกิดการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ มีเวลาในครอบครัวมากขึ้นจากการดูทีวีร่วมกันของคนในครอบครัว แก้ไขปัญหาเด็กติด
เกมส์ เด็กติดยาได้มากข้ึนจากการอยู่บ้านดูทีวี 
คุณวัญญา มูลเหลา 
คูปองที่ใช้ในการแลกซื้อมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อแลกซื้อกล่องสัญญาณทีวีดิจิตอล DVB-T๒ (set 
top box) เท่านั้น และเห็นว่าคูปองมูลค่า ๖๙๐ บาทนั้นนอ้ยเกินไปจากราคากล่องรับสัญญาณทีวี
ดิจิตอลกล่องหนึ่ง เนื่องจากต้องเพิ่มเงินอีกหลายบาท ดังนั้นบางครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้ จึงต้องพลาดโอกาสดีๆ ไปอย่างน่าเสียดาย 
บริษัท ทร ูวิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด 
บริษัทฯ สนับสนุนแนวทางการกําหนดมูลค่าคูปองส่วนลดที่ ๑,๐๐๐ บาท ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้  
๑) คูปองส่วนลดต้องมีมูลค่ามากเพียงพอในการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเปลี่ยนมารับบริการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ความสําเร็จของการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ไม่ใช่เพียงการมีบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่มี
คุณภาพ แต่ยังจําเป็นต้องสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนทั้งประเทศเปลี่ยนมารับบริการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จนในที่สุดสามารถปิดบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อก
ได้ (Analog Switch-off) ทั้งนี้ การที่ประชาชนจะเปลี่ยนมารับบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอลแทนการรับบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อก จะเกิดข้ึนเมื่อประโยชน์
ส่วนเพิ่มที่ประชาชนคาดว่าจะได้รับจากการเปลี่ยนมากกว่าต้นทุนที่ประชาชนต้องเสียไป ดังนั้น 
การแจกคูปองส่วนลดเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ต้นทุนที่ประชาชนต้องเสียลดลง อย่างไรกด็ ี
หากคูปองส่วนลดมีมูลค่าน้อยเกินไปจนทําให้ประชาชนคิดว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการเปลี่ยนมา
รับบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลไม่คุ้มค่า จะส่งผลให้ในที่สุดประชาชนไม่ตัดสินใจ



๘๒ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

เปลี่ยนมารับบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  หรืออาจตัดสินใจเปลี่ยนในช่วงเวลา
สุดท้ายของการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าปัจจัยสู่
ความสําเร็จ (Key success factors) อย่างหนึ่งในการเปลี่ยนผ่านสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอลคือการกําหนดมูลค่าคูปองส่วนลดที่มากเพียงพอที่จะสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน
อยากนํามาใช้เป็นส่วนลดในการแลกซื้ออุปกรณ์เพื่อเปลี่ยนรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล  
๒) คูปองส่วนลดควรมีมูลค่าครอบคลุมราคาอุปกรณ์ที่จํา เป็นและไม่ก่อให้ประชาชนมีภาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มเกินสมควร  

จากการที่บริษัทฯ ได้ทําการสํารวจราคา Set Top Box ในท้องตลาดพบว่าในปัจจุบันราคา 
Set Top Box ที่สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน DVB-T๒ ได้ มีมูลค่า ๑,๑๐๐ – 
๑,๖๙๐ บาท (มูลค่านี้ยังไม่รวมสายอากาศ) ประกอบกับข้อมูลจากรายงานบทสรุปผู้บริหาร 
(Executive Summary) เล่มที่ ๒: ข้อพิจารณาของการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอลของ 
สํานักงาน กสทช. เองที่ระบุว่าราคาขายปลีกของ Set Top Box ของโทรทัศน์ดิจิตอลระบบ 
DVB-T๒ จากการตรวจสอบจากร้านค้าออนไลน์ในประเทศอังกฤษพบว่ามีราคาระหว่าง ๒๓ – 
๑๐๑ เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ ๗๔๐ – ๓,๒๕๐ บาท โดยราคาเฉลี่ย (จากสินค้า ๑๐ รุ่น) อยู่ที่ 
๖๐ เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ ๑,๙๓๐ บาท ซึ่งเมื่อพิจารณารายงานโดยละเอียดพบว่า Set 
Top Box ที่มีราคา ๒๓ เหรียญสหรัฐนั้นไม่มีจําหน่ายแล้ว ณ ขณะทําการสํารวจ อีกทั้ง Set Top 
Box รุ่นที่ราคาตํ่าถัดมาคือ Set Top Box รุ่นที่มีราคา ๕๑ เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ ๑,๖๔๐ 
บาท ซึ่งในรายงานระบุว่าได้ทําการสํารวจเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และราคา Set Top 
Box ในประเทศอังกฤษมีแนวโน้มลดลง จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นว่ามูลค่าของ
คูปองควรจะถูกกําหนดไว้ที่ ๑,๐๐๐ บาท อันเป็นมูลค่าที่สะท้อนราคาตลาดของ Set Top Box 
ในประเทศไทยในปัจจุบัน และเป็นมูลค่าที่ประชาชนสามารถนําไปใช้เป็นส่วนลดกล่องรับ
สัญญาณ DVB-T๒ เป็นพื้นฐาน หรืออาจพิจารณานําไปใช้เป็นส่วนลดในการแลกซื้ออุปกรณ์ที่
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สามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลชนิดอื่น โดยประชาชนไม่ต้องชําระค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมหรือชําระเพิ่มเพียงเล็กน้อย  
๓) คูปองส่วนลดมีมูลค่าที่สะท้อนราคาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและครอบคลุมการรับประกันหลังการ

ขาย  
อ้างถึงข้อมูลเรื่องราคาอุปกรณ์ Set Top Box ที่มีการถกเถียงในวงกว้างว่ามีมูลค่าต่ํากว่า 

๑,๐๐๐ บาทมากนั้น บริษัทฯ ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าอุปกรณ์ Set Top Box ที่สามารถรับ
สัญญาณ DVB-T๒ ได้น้ัน มีความหลากหลายทั้งด้านคุณภาพและราคา ซึ่งอุปกรณ์ Set Top Box 
ที่มีราคาตํ่าส่วนใหญ่มีการนําวัสดุด้อยคุณภาพมาผลิต อีกทั้งยังอาจเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน
ที่ กสทช. กําหนด นั่นหมายรวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ  ทั้งนี้ โดยธรรมชาติ
การใช้งานของอุปกรณ์ Set Top Box ที่มีการต่อพ่วงกับเครื่องรับโทรทัศน์และเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้
ตลอดเวลาแม้ไม่มีการใช้งาน หากอุปกรณ์ดังกล่าวผลิตจากวัสดุที่ไม่ได้คุณภาพแล้ว ระยะเวลา
การใช้งานที่ยาวนานอาจส่งผลให้เป็นต้นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนได้ 
หรือส่งผลให้อุปกรณ์ Set Top Box เองได้รับความเสียหาย จนเป็นการสร้างภาระให้แก่
ประชาชนต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่หรืออาจตัดสินใจไม่รับบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
อีก ส่งผลให้ท้ายที่สุดการเปลี่ยนผ่านสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของ กสทช. 
ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ทั้งนี้ จากการบริษัทฯ ได้ทําการสํารวจราคา Set Top 
Box ตามข้อมูลที่ระบุในหัวข้อ ๒) นั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่าแหล่งข้อมูลราคาดังกล่าวได้มาจาก
ร้านค้าปลีกที่น่าเช่ือถือหลายร้านในกรุงเทพมหานคร ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนอกจากจะมีการ
รับประกันเปลี่ยนสินค้าภายใน ๗ วันจากร้านค้าปลีกแล้ว ยังมีการรับประกันคุณภาพของอุปกรณ์
จากโรงงานผลิตอีกด้วย (รับประกันคุณภาพ ๑-๓ ปี) นอกจากนี้ บริษัทฯ ตั้งข้อสังเกตว่าหาก
อุปกรณ์ Set Top Box ที่มีมูลค่าต่ํากว่า ๑,๐๐๐ บาทมากมีขายอยู่จริง การหาซื้ออุปกรณ์
ดังกล่าวอาจมีต้นทุนการดําเนินการสูง เนื่องจากต้องทําการสืบเสาะแสวงหาว่าอุปกรณ์นั้นขายอยู่
ที่ใด และอาจต้องเดินทางไปซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวในแหล่งที่สามารถเข้าถึงยากจนอาจก่อให้เกิด
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ต้นทุนการเดินทางเกิดข้ึน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอสนับสนุนให้กําหนดมูลค่าคูปองส่วนลดที่ ๑,๐๐๐ 
บาทซึ่งเป็นมูลค่าที่สะท้อนราคาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและครอบคลุมการรับประกันหลังการขาย 
คุณธีรวัฒน์ เจริญยศ (สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
เห็นควรให้คูปองมีมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อให้ประชาชนได้มีอุปกรณ์การรับชมที่มีคุณภาพ มีการ
รับประกันที่ยาวนาน และไม่เป็นภาระต่อผู้บริโภคในการแลกซื้อ 
คุณณัฐชนน ว่องชิน 
เห็นด้วยและต้องการให้ กสทช. แจกคูปองส่วนลดมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการแลกซื้อกล่อง
สัญญาณดิจิตอลที วี DVB-T๒ (Set-Top-Box) จะได้เป็นการประหยัดงบของครอบครัว 
ไม่อย่างนั้นคงต้องจ่ายเพิ่มอีกมากหากเป็นคูปอง ๖๙๐ บาท ซึ่งจะทําให้คนไม่ค่อยไปซื้อกล่อง 
เนื่องจากย่อมต้องการเลือกสิ่งที่ดีคุ้มค่าให้กับตัวเอง จริงที่ว่ากล่องดิจิตอลทีวีนี้มีประโยชน์และดี
คุ้มค่ากับราคามาก แต่สําหรับคนที่ฐานะระดับกลางพอมีพอใช้ การจะซื้ออะไรที่ราคาหลักพันคง
ต้องใช้เวลาไตร่ตรอง แต่หากได้คูปองการแลกซื้อ ๑,๐๐๐ บาทนี้ไป ก็จะทําให้การตัดสินใจซื้อง่าย
ข้ึน โดยที่ไม่ต้องนําคูปองไปแลกกล่องแบบอื่นๆ เช่น เคเบิลทีวี ดาวเทียม 
คุณนาบุญ เพ็ชรภู่ 
เห็นด้วยกับการแจกคูปองเพื่อใช้แลกซื้อกล่องทีวีดิจิตอลมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อที่จะได้ช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อจากราคาเต็ม และเห็นว่าคูปองมูลค่า ๖๙๐ นั้นน้อยเกินไป คนทุกคน
ก็ต้องการจะประหยัด และหาวิธีที่ตัวเองจะซื้อของให้คุ้มค่าที่สุด ซึ่งคูปองแลกซื้อ ๑,๐๐๐ บาทจะ
เป็นตัวช่วยพิเศษในการตัดสินใจของทุกคนให้ง่ายข้ึน ทําให้ความต้องการซื้อกล่องดิจิตอลเพิ่มมาก
ข้ึน และดีกว่าการไปแลกกับแบบอื่นๆ เช่นเคเบิลทีวี 
คุณกนกอร อิทธิลัภ 
เห็นด้วยกับคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อใช้แลกซื้อกล่องทีวีดิจิตอล เห็นว่าเหมาะสมแล้วกับ
ราคาน้ี หากเป็นคูปอง ๖๙๐ บาท คิดว่าต้องปันเงินส่วนตัวมาค่อนข้างเยอะ สําหรับคนที่ฐานะ
ค่อนข้างจนก็ทําให้ต้องละทิ้งกล่องดิจิตอลทีวีนี้ไป กล่องดิจิตอลทีวีจะใช้ได้ไม่ครบทุกบ้าน และไม่
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ควรนําคูปองไปแลกแบบอื่น ไม่ว่าจะเป็นเคเบิลทีวี หรือดาวเทียม  
คุณฐาลินี เลาหะวิไลย 
เห็นด้วยกับการแจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท เพื่อแลกซื้อกล่องดิจิตอลทีวีเท่านั้น เพราะจะทําให้
ประชาชนส่วนใหญ่ ได้ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อกล่องดิจิตอลทีวี ทําให้ประหยัดมากยิ่งข้ึน ถ้าหาก
เป็นคูปองมูลค่า ๖๙๐ บาท ทําให้หลายครอบครัวต้องใช้เงินส่วนตัวเพิ่มในการซื้อกล่องดิจิตอลทีวี 
หากแจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท ก็จะทําให้ตัดสินใจซื้อกล่องดิจิตอลทีวีได้ง่ายข้ึน  

คุณมกร หลินสวัสดิ์ (บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จ ากัด (มหาชน)) 
เนื่องจากที่มาของราคา ๖๙๐ บาทเกิดจากการคํานวณจากเงินที่จะได้จากการประมูลหารกับ
จํานวนครัวเรือน ซึ่งราคาดังกล่าวมิได้เป็นที่มาของมูลค่ากล่องแต่อย่างใด ทางบริษัทเห็นสมควร
ให้การสนับสนุนที่ ๑,๐๐๐ บาท เนื่องจาก 
๑) โดยหลักการมูลค่าสนับสนุนควรจะเพียงพอที่ประชาชนจะได้รับอุปกรณ์การรับชมทีวีดิจิตอล
ได้โดยไม่มีภาระที่จะต้องจ่ายเพิ่ม ซึ่งการที่จ่ายเงินเพิ่มอาจจะทําให้โครงการไม่ประสบความสาํเรจ็
โดยประชาชนไม่นําคูปองไปแลก หรือนําไปแลกเปลี่ยน ขาย ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
๒) ราคาคูปองเพื่อเป็นส่วนลด ๖๙๐ บาท สําหรับกล่อง set top box นั้น ยังมิได้คํานวณรวมค่า
สายอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้รับชมได้ เป็นที่ทราบกันดีว่าประชาชนจํานวนมากใช้
จานดาวเทียมซึ่งไม่มีสายอากาศ ซึ่งหากครั้งนี้มิได้มีสายอากาศพร้อมกันด้วย กล่องที่ได้รับมาก็
มิได้มีประโยชน์ใด 
๓) มีการพูดกันมากถึงต้นทุนกล่องและมีการเปรียบเทียบกับราคาขายปลีกที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
บริษัทขอให้ข้อมูลทางการค้าเพิ่มเติมแก่ทางคณะกรรมการดังนี้ 

ก. ต้นทุนสินค้าได้แก่ วัตถุดิบ ช้ินส่วน set top box รวมกับค่าใช้จ่ายในการผลิต สําหรับรุ่น
มาตรฐานเล็ก-รุ่นมาตรฐานพิเศษ ราคาต้นทุนอยู่ในช่วงระหว่าง ๕๘๐-๖๙๐ บาท 

ข. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ได้แก่ต้นทุนการบริหารต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบตาม
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มาตรฐาน ค่าขนส่งถึงร้านค้า ค่าคลังเก็บสินค้า  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับประกัน (ซึ่งโดยปกติของ
บริษัทอยู่ที่ ๑ ปี) ค่าใช้จ่ายส่วน back office ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าใช้จ่าย
อื่นมีต้นทุนโดยประมาณ ๑๐% 

ค. กําไรส่วนของบริษัทประมาณ ๒ % 
ง. ค่าใช้จ่ายในการขาย ได้แก่ ค่าพนักงานขาย ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าการตลาดที่ต้องจ่าย

ให้กับช่องทางการขาย เช่น ร้านค้าทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า Modern trade ซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายในอัตราไม่ต่ํากว่า ๒๐ % 

จ. อัตรากําไรส่วนของแต่ละช่องทางการขาย รวมกับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ซึ่งเป็นราคา
สุดท้ายคือราคาปลีก เป็นจํานวนเงินโดยประมาณ ๒๐ % 

จากข้อมูลข้างต้น ขอสรุปดังนี้ 
ต้นทุนระหว่างราคาวัตถุดิบถึงราคาขายปลีก มีต้นทุนต่างๆเกิดข้ึนอีกไม่ต่ํากว่า ๕๒ % ตามข้อ 

ข-จ หากมีการสนับสนุนที่ราคา ๖๙๐ บาท ผลที่เกิดข้ึนคือ 
๑) หากเป็นไปตามกลไกตลาดตามช่องทางขายดังกล่าวโดยไม่มีการควบคุมใดๆ งบประมาณ 

๖๙๐ บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทต้องมีต้นทุนการผลิตไม่เกิน ๓๓๑ บาท (๖๙๐ x ๔๘%) 
บริษัทขอยืนยันว่าไม่สามารถผลิตสินค้าดังกล่าวได้ตามมาตรฐานและได้รับบริการหลังการ
ขายตามที่ควรจะเป็น 

๒) เป็นไปไม่ได้แน่นอนว่าที่ราคา ๖๙๐ บาทจะได้กล่องพร้อมสายอากาศ 
๓) เงื่อนไขบางอย่างซึ่งอาจมีความจําเป็นและไม่ได้เป็นไปตามกลไกตลาดที่แท้จริง ซึ่งทาง 

กสทช. เอง ยังไม่ได้ให้ข้อสรุปที่ชัดเจน ทําให้ภาระต้นทุนของบริษัทจะสูงข้ึน เช่น การ
รับประกัน ๓ ปี โดยเป็นการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด ซึ่งโดยปกติมีการรับประกันเพียง ๑ ปี และ
ใช้วิธีการซ่อมให้ หรือในกรณีรับประกัน ๓ ปี แล้วอาจมีการเรียกหนังสือคํ้าประกันธนาคาร
อีก ซึ่งเป็นการซ้ําซ้อนและเป็นภาระบริษัท 

๔) อย่างไรก็ตาม หากทางคณะกรรมการมีนโยบายให้มีการซื้อตรงกับผู้ผลิตและทําการแจกกลอ่ง
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ตรงถึงครัวเรือนแทนการแจกคูปอง ทางบริษัทสามารถผลิตในลักษณะที่มี volume ซึ่งช่วย
ลดค่าใช้จ่ายบริหารและค่าใช้จ่ายในการขายผ่านช่องทางของบริษัทได้ โดยสามารถให้ขาย
กล่องพร้อมสายอากาศในช่วงราคา ๘๙๐-๑๐๒๐ บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าบริการที่ต้องไปติดตั้ง
เสาอากาศนอกบ้าน (หากครัวเรือนไม่สามารถใช้ indoor antenna และต้องติดตั้ง
สายอากาศนอกแทน) บริษัทเข้าใจว่าในการแจกกล่องรอบถัดไป ราคากล่องและสายอากาศ
ควรจะมีการปรับเปลี่ยนราคาลดลงได้อีก ตามปริมาณการสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้น 

คุณอัญชัญ ป๋ันแก้ว 
เห็นด้วยกับความต้องการให้ กสทช. แจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อแลกซื้อกล่องทีวีดิจิตอล 
DVB-T๒ (Set-Top-Box) เท่านั้น สําหรับคูปอง ๖๙๐ บาท อาจจะไม่เพียงพอ จะต้องเพิ่มเงินอีก
หลายร้อยบาทสําหรับบางคนก็เยอะมากเหมือนกัน ใช้ทําอะไรได้หลายๆ อย่าง เพราะคนเรามีไม่
เท่ากัน แต่กับคูปอง ๑,๐๐๐ บาท ก็ช่วยลดค่าใช้จ่าย และประหยัดได้มากกว่า ทําให้คนสนใจ
มากกว่า และมีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อได้อย่างง่ายดายกว่าคูปองแบบ ๖๙๐ บาท กล่องดิจิตอลนี้จะ
ได้แพร่หลายไปทั่วถึงในทุกๆ บ้าน และไม่เห็นด้วยกับการนําคูปองไปแลกแบบอื่น เช่น ดาวเทียม 
cable tv 
คุณการทิพย์ อยู่สมสุข 
เสนอให้คูปองเป็น ๑,๐๐๐ บาท แทนคูปอง ๖๙๐ บาท เพราะส่วนลดอาจจะไม่เพียงพอต่อการ
นําไปแลกซื้อ เพราะกล่องรับสัญญาณบางสถานที่ที่จําหน่ายอาจจะแพง และหาถูกๆ ได้ยาก และ
โดยอย่างยิ่งควรเป็นคูปองเฉพาะระบบทีวีธรรมดาไม่ใช่ ระบบเคเบิ้ลทีวี หรือจานดาวเทียม เพื่อ
เป็นแจกคูปองสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีรายได้จริงๆ ไม่ต้องเสียรายเดือน 
คุณศุภนิดา เบ็ญจมาศ และคุณอุทิศ นิตยวัน  
เห็นด้วยกับการออกคูปองให้แก่ประชาชนมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อแลกซื้อกล่องรับสัญญาณทีวี
ดิจิตอล โดยอยากให้เพิ่มข้อจํากัดโดยเฉพาะ ทีวีธรรมดา เพราะส่วนใหญ่ก็มีระบบทีวีธรรมดา 
มากกว่าระบบทีวีเคเบิล และระบบจานดาวเทียม เพราะการอยู่อาศัยของคนไทยที่ทํามาหากินมี
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ทั้งระดับพอมีพอกิน ถึงยากจน ส่วนน้อยที่จะร่ํารวย จึงอยากให้ยกเลิกเรื่องคูปอง ๖๙๐ บาท 
เพราะมันเป็นส่วนลดที่น้อย กล่องรับนั้นอาจราคาแพงสําหรับครอบครัวที่ทํามาหากิน 
คุณนริศรา ช้างชนะ 
เห็นด้วยกับมูลค่าคูปอง ๑,๐๐๐ บาท ไม่มากและไม่น้อยเกินไป และยังช่วยให้ตัดสินใจซื้อได้ง่าย
ข้ึนมาก ทุกคนจะได้รู้จักและมีสิทธ์ิใช้กันอย่างทั่วถึง และควรให้แจกคูปองทุกครัวเรือนเพื่อให้เกิด
ความทั่วถึงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ มีความเห็นว่าคูปอง ๑,๐๐๐ บาท ควรนํามาแลกซื้อได้เฉพาะกล่อง
รับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (Set-Top-Box) เท่านั้น ไม่ควรนําไปแลกแบบอื่น ๆ เช่นเคเบิล
ทีวี ดาวเทียม เป็นต้น 
คุณปวเรศ ศรีบุตร, คุณวราภรณ์ มูลเหลา, คุณปรางใส นุวรรณรัมย์, คุณมงคล ทองขาว,  
คุณวีรสิทธิ์ ศิริพล และคุณพัชริดา ฝาชัยภูมิ 
เห็นสมควรว่าให้มีการแจกคูปองเพื่อใช้แลกซื้อกล่องดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (Set-Top-Box) มูลค่า 
๑,๐๐๐ บาท โดยอยากให้แจกทุกบ้านด้วยเพื่อที่จะสามารถเข้าถึงได้ครบทุกคน ประชาชนจะได้
รู้จักกับกล่องนี้ได้มากข้ึนและกระจายเข้าไปทุกที่โดยรวดเร็ว หากเป็นคูปองแลกซื้อ  ๖๙๐ บาท
เห็นว่าคงจะไม่เพียงพอ เพราะต้องจ่ายเพิ่มอีกมาก ไม่เป็นการจูงใจให้ประชาชนไปแลกซื้อ จึงเห็น
ว่าสรุปว่าคูปอง ๑,๐๐๐ บาท นั้นจะทําให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน และเมื่อมีค่าใช้จ่ายใน
การซื้อลดลงก็ทําให้ตัดสินใจเลือกซื้อกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้ง่ายข้ึน โดยที่ไม่ต้องนําคูปอง
ไปแลก กล่องแบบอื่นๆ เช่น เคเบิลทีวี ดาวเทียม เป็นต้น 
คุณสุนทร อนาคตา และคุณพันธ์ศักด์ิ สุกุดี 
มีความเห็นว่าการแจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท สําหรับกล่องดิจิตอลทีวี เพราะจะทําให้ประชาชนได้
เปลี่ยนระบบทีวีเป็นดิจิตอลมากขึ้น เพราะหากไม่เปลี่ยนก็สามารถดูได้เหมือนเดิม แต่หากมีการ
แจกก็จะเป็นการส่งเสริม ไม่เห็นด้วยกับคูปอง ๖๙๐ บาท เนื่องจากลดราคาได้น้อยเกินไป และ
ควรให้คูปองมีความเป็นกลางหรือมาตรฐานมากขึ้น โดยการต้องยกเว้นการใช้คูปองกับระบบทีวี
ระบบอื่น เช่น เคเบิลทีวี หรือ จานดาวเทียม 
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คุณดาราวรรณ สิงษ์ค าวงศ์ 
เห็นด้วยกับมูลค่าคูปอง ๑,๐๐๐ บาท และไม่เห็นด้วยกับคูปอง ๖๙๐ บาท เนื่องจากต้องเพิ่มเงิน
อีกมากเมื่อเทียบกับคูปอง ๑,๐๐๐ บาท คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับระชาชนทุกคน ต้องการให้ทุกคน
ได้ใช้สิทธ์ิใช้กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลอย่างทั่วถึง ในปัจจุบันข้าวของมีราคาแพงจะตัดสินใจซื้อ
อะไรได้ยาก แต่หากได้คูปอง ๑,๐๐๐ บาท มาแลกซื้อได้ก็จะเป็นการดี นอกจากนี้ ไม่เห็นด้วยกับ
การแลก cable tv และ Satellite ควรใช้สําหรับการแลกซื้อกล่องสัญญาณทีวีดิจิตอล DVB-T๒ 
(Set-Top-Box) เท่านั้น 
คุณธนพร สวัสดี 
ไม่เห็นด้วยกับการแจกคูปอง ๖๙๐ บาท แต่เห็นด้วยกับคูปอง ๑,๐๐๐ บาทสําหรับแลกซื้อกล่อง
ดิจิตอลทีวีมากกว่า แต่ไม่ต้องการแลกเป็นเคเบิลทีวีหรือดาวเทียม การแจกคูปองราคา ๑,๐๐๐ 
บาท ทําให้ประชาชนมีโอกาสเท่าเทียมในการรับชมทีวีดิจิตอลได้อย่างทั่วถึงมากข้ึนและยังช่วย
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง 
คุณจิตรลดา อุ่นมีชัย 
เห็นว่าคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เหมาะสมที่สุดที่ กสทช. ออกจะออกคูปองให้แก่คนไทย แต่ถ้า
เป็นคูปอง ๖๙๐ บาท นัน้คิดว่าคงไม่เพียงพอที่จะซื้อกล่องรับสัญญาณ ซึ่งทําให้ต้องจ่ายเพิ่มเอง 
อาจจะส่งผลให้ประชาชนเพิกเฉยต่อการเปลี่ยนระบบทีวี เพราะไม่ต้องการจะซื้อในราคาแพง 
 

คุณบุญเท่ียง อนาคตา และ คุณธันวา สุนธารสโทก 
เห็นด้วยที่ทาง กสทช. จะมีการออกคูปองแก่ประชาชน มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อแลกซื้อกล่องรับ
สัญญาณทีวีดิจิตอล โดยต้องการให้เพิ่มข้อจํากัดเฉพาะทีวีธรรมดา เพราะคนไทยส่วนใหญ่ก็มี
ระบบทีวีธรรมดามากกว่าระบบเคเบิล และดาวเทียม การอยู่อาศัยของคนไทยที่ทํามาหากินมีทั้ง
ระดับพอมีพอกิน ถึงยากจน ส่วนน้อยที่จะร่ํารวย จึงต้องการให้ยกเลิกเรื่องคูปอง ๖๙๐ บาท 
เพราะเป็นส่วนลดที่น้อย เพราะกล่องรับสัญญาณนั้นอาจถือว่ามีราคาแพงสําหรับหลายครอบครัว 
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คุณมนตรี แสนศรี 
เห็นสมควรการแจกคูปอง มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T
๒ (Set-Top-Box) เท่านั้น โดยคูปอง ๑,๐๐๐ บาท สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้เงิน
ส่วนตัวได้มากกว่า ๖๙๐ บาทเป็นจํานวนมาก ถือว่ามีตัวช่วยเพื่อลดค่าใช้จ่าย ทําให้สามารถ
ตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายข้ึน จึงเห็นว่า ๑,๐๐๐ บาทเป็นคูปองที่ราคาพอเหมาะพอควรแล้ว  
คุณธีระวุฒิ สัจจะวงษ์รัตน์                    
เห็นด้วยกับคูปองทีวีดิจิตอลมีมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท รวมทั้งสามารถแลกซื้อทั้งกล่อง Set-Top-Box, 
ทีวีระบบดิจิตอล และเร่งรัดให้บริษัทกล่องรายหนึ่งดําเนินการถ่ายทอดสัญญาณในระบบดิจิตอล
ด้วย 
คุณอรอุมา อนาคตา 
เห็นด้วยกับการแจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท สําหรับกล่องดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (Set-Top-Box) 
เพราะเป็นทางเลือกที่ดีแก่ประชาชน จะช่วยให้เกิดการส่งเสริมแก่ประชาชนที่ต้องการเข้าถึง
ดิจิตอลทีวีหรือต้องการเปลี่ยนไปรับชมระบบการรับชมดิจิตอลทีวี แต่ไม่อยากมีค่าใช้จ่ายหรือเป็น
ผู้มีรายได้น้อย แต่หาก กสทช. จะออกคูปองเป็น ๖๙๐ บาท นั้นก็อาจไม่เพียงพอต่อการแลกซื้อ
กล่องดิจิตอล เพราะบางยี่ห้อนั้นมีราคาที่ค่อนข้างสูง 
คุณกุลธิรา วลัยเพ็ชร 
เห็นด้วยกับการแจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพราะคิดว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว ประชาชนจะ
ได้มีสิทธ์ิในการใช้กล่องทีวีดิจิตอลกันอย่างทั่วถึง โดยที่ไม่ต้องนําคูปองไปแลกกล่องแบบอื่น ๆ 
เช่น เคเบิลทีวี ดาวเทียม 
คุณปราณี รุ่งเรือง 
เห็นด้วยกับการแจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท สําหรับการแลกซื้อกล่องดิจิตอลทีวี โดยที่ไม่นําคูปองไป
แลกกล่องแบบอื่นๆ เช่น เคเบิลทีวี ดาวเทียม ไม่เห็นด้วยกับการแจกคูปอง ๖๙๐ บาท เพราะ
คูปองราคา ๑,๐๐๐ บาท น่าจะได้รับอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมากกว่า ซึ่งถ้าราคาที่ต่ํากว่านี้จะทําให้



๙๑ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

คุณภาพลดลงได้ 
คุณเอกพล ดวงจรัสแสง 
เห็นด้วยกับแจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ 
(Set-Top-Box) เท่านั้น เนื่องจากช่วยประหยัดเงินไปได้จํานวนมาก แต่หากเป็นคูปอง ๖๙๐ บาท 
อาจทําให้แต่ละครัวเรือนต้องจ่ายเงินเพิ่มเองอีกหลายร้อยบาท ทําให้ผู้มีรายได้น้อยไม่กล้า
ตัดสินใจซื้อและพลาดโอกาสดีๆ ไป ทั้งนี้ คูปอง ๑,๐๐๐ บาท ทําให้ประชาชนตัดสินใจเลือกซื้อ
กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้ง่ายมากข้ึน เนื่องจากมีราคาที่ถูกลง โดยที่ไม่ต้องนําคูปองไปแลก
กล่องแบบอื่น ๆ เช่น เคเบิลทีวี ดาวเทียม 
คุณอมรเทพ วีระยุทธศิลป์ 
เห็นด้วยกับการแจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท ดีกว่าการแจกคูปอง ๖๙๐ บาท และควรใช้คูปองสําหรับ
การแลกซื้อกล่องดิจิตอลทีวีเท่านั้น เนื่องจากเคยเข้าใจว่าทีวีรุ่นเก่าไม่สามารถใช้ดูได้ ต้องซื้อทีวี
ใหม่เพราะต้องใช้ทีวีจอบางเท่านั้น แตต่่อมาได้ทราบว่ากล่องดจิิตอลทีวีเครื่องเก่าก็สามารถดูได้ไม่
ต้องเปลี่ยนเป็นทีวีดิจิตอล แค่มีกล่องดิจิตอลก็ดูได้แล้ว ซึ่งส่วนนี้เห็นว่าสามารถทําให้เข้าถึง
ประชาชนได้มากข้ึน 
คุณประภาศรี ภูนคร 
เสนอให้ กสทช. แจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-
T๒ (Set-Top-Box) ซึ่งจะเป็นการช่วยประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทําให้จ่ายเงิน
น้อยลง และเมื่อประชาชนมีค่าใช้จ่ายในการซื้อลดลงก็ทําให้ประชาชนตัดสินใจเลือกซื้อกล่องรับ
สัญญาณทีวีดิจิตอลได้ง่ายมากข้ึน โดยที่ไม่ต้องนําคูปองไปแลกกล่องแบบอื่น ๆ เช่น เคเบิลทีวี 
ดาวเทียม 
คุณขนิษฐา สุกุดี 
มีความคิดเห็นว่า การแจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท สําหรับกล่องดิจิตอลทีวี DVB-T๒ ของ กสทช. 
เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่ประชาชนคนไทย เพราะจะทําให้ประเทศไทยนั้นได้รับการพัฒนาของ
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ระบบทีวีให้มีคุณภาพมากข้ึน และการแจกคูปองนั้นก็จะช่วยด้านการลดราคาของกล่องได้ เพื่อ
การเปลี่ยนแปลงระบบทีวีของคนไทย 
คุณหม่อน อนาคตา 
เห็นด้วยที่ทาง กสทช. จะมีการแจกคูปองโดยเฉพาะ คูปอง ๑,๐๐๐ บาท และไม่เห็นด้วยกับ
คูปอง ๖๙๐ บาท เพราะมูลค่ากล่องนั้นมีราคาค่อนข้างสูงสําหรับคนที่มีอาชีพค้าขาย จึงอยาก
ได้รับความช่วยเหลือที่จะช่วยลดมูลค่า และประหยัดมากขึ้น 
คุณธีรพล นิตยวัน 
เห็นด้วยการแจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท สําหรับกล่องดิจิตอลทีวีนั้นเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทําให้เป็น
ส่วนลดสําหรับการซื้อได้ในราคาที่ประหยัดข้ึนสําหรับผู้ที่มีรายได้น้อย 
 

คุณจิตรเทพ ภาษิต 
เห็นด้วยกับการแจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท สําหรับกล่องดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) จะ
เป็นเรื่องที่ดีแก่ประชาชน เพราะจะทําให้ช่วยให้การส่งเสริมแก่ประชาชนที่ต้องการเข้าถึงดิจิตอล
ทีวี หรือรับชมทีวีแบบภาพดิจิตอลที่มีภาพเสียงมีคุณภาพมากกว่าในการรับชมแบบเดิม 
ร้านจริงใจโพลีแซทเทลไลท์ จ.มุกดาหาร 
คูปองควรจะมีมูลค่าโดยประมาณที่ ๑,๒๐๐ บาท มีผลกับกรณีครัวเรือนที่อยู่ไกลสถานีหรือ
สัญญาณไม่ครอบคลุมจึงต้องมีมูลค่ารวมเผื่อเสาอากาศที่มีคุณภาพด้วย และสามารถต่อแยก
สัญญาณให้สามารถต่อพ่วงได้หลายเครื่อง 
คุณธนภัทร ภาค าตา, คุณเจนจิรา บุญลือ, คุณนภัสวรรณ ชูชื่น, คุณฐาลินี เลาหะวิไลย,  
คุณสมร สานารินทร์, คุณอดิศร สัมฤทธิ์ด,ี คุณนงนุช เพ็ชรภู่, คุณพัสกร นิตยวัน, 
คุณอัญญนันท์ ป๋ันแก้ว, คุณพรรณิหา จ ารัสฉาย, คุณกนกวรรณ นิตยวัน, 
คุณภาณุวัสส์  อ่ิมวิทยา, Paisarit Chitaroon, คุณธัญญาเรศ กลั่นฉะอ้อน, 
คุณธารา กลั่นฉอ้อน, คุณทับทิม บุญชื่น, คุณปิยรัตน์ คล้ายกมล, คุณพรรณกร กลั่นฉอ้อน 
เห็นด้วยกับการแจกคูปองมูลค่า ๑๐๐๐ บาท เพื่อซื้อกล่องดิจิตอลทีวี เพราะจะได้ทําให้ประชาชน
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ได้ดูทีวีที่ชัดย่ิงข้ึนในราคาที่ประหยัดข้ึน ประชาชนได้รับสิ่งที่ดีๆ อย่างทั่วถึง 
คุณปิยธิดา ข่ายแก้ว 
เห็นด้วยกับการแจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set 
top box) เพราะจะทําให้ประชาชนทุกคนได้รับชมสื่อมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นรายการต่างๆ ในทีวี
ดิจิตอล อีกยังสามารถเป็นสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ได้ สําหรับผู้ที่ขาดโอกาส เช่นนี้แล้วถ้า กสทช. ได้
แจกคูปองในมูลค่า ๖๙๐ บาท อาจทําให้ไม่เป็นที่สนใจของประชาชน เพราะอาจทําให้ต้องใช้เงิน
ส่วนตัวมาจ่ายเพิ่ม ดังนั้นคิดว่าควรแจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท จะดีกว่า 
คุณแพรวพรรณ หงษ์เงิน  
เห็นด้วยกับการแจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับดิจิตอลทีวี จะทําให้
ประชาชนได้รับสื่ออย่างทั่วถึงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นฐานะไหนก็สามารถรับชมสื่อได้อย่างมีความสุข 
อาจเป็นสิ่งหนึ่งในช่วงเวลาว่างของคนในครอบครัว ได้รับชมสื่อกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ใช้
เวลาว่างอย่างมีประโยชน์ ครอบครัวอบอุ่นมากข้ึน หากแจกคูปองเพียง ๖๙๐ บาท อาจทําให้ไม่
เป็นที่สนใจ จะทําให้คนที่ได้รับเกิดการคิดวิเคราะห์ในการเลือกที่จะแลกซื้อเพราะต้องเพิ่มเงินใน
อีกจํานวนหนึ่ง เพราะฉะนั้นคูปอง ๑,๐๐๐ บาท อาจจะทําให้การตัดสินใจของประชาชนง่ายข้ึน 
คุณธนพร แก้วเวียงชัย  
เห็นด้วยกับคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) 
จะทําให้สื่อทีวีดิจิตอลนั้น ก้าวพัฒนาไปอีกข้ันหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นภาพที่คมชัดข้ึน เสียง การนําเสนอ
สื่อต่างๆ อาจทําให้เกิดยอดขาย ยอดการรับชมสื่อมากยิ่งข้ึน ประกอบกับการแจกคูปองมูลค่า 
๑,๐๐๐ บาท จะทําให้ประชาชนสนใจมากยิ่งข้ึน 
คุณวริยา ขยายศรี 
เห็นด้วยกับคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) 
จะทําให้ประชาชน ตัดสินใจในการเลือกซื้อทีวีดิจิตอลได้มากข้ึน เป็นสื่อในการเรียนรู้ต่างๆ ให้แก่
คนในชนบท และผู้ที่ขาดโอกาสในทางต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงสื่อได้อย่างรวดเร็วและทันสมัยมากข้ึน 
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ทุกคนจะได้รับสื่อที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ข่าวสาร ละคร 
การ์ตูน หนัง โซเชียลต่างๆ ฯลฯ ทั้งนี้ หากแจกคูปองเพียง ๖๙๐ บาท จะเป็นการทําให้สิทธิของ
แต่ละครอบครัวไม่เท่ากัน เพราะบางครอบครัวก็มีฐานะดี จะหยิบเงินออกจากกระเป๋าก็ได้ แต่ถ้า
เป็นคนที่มีฐานะไม่ดี ก็จะยากในการตัดสินใจ คูปองอยู่ที่ ๑,๐๐๐ บาท ก็จะง่ายต่อการตัดสินใจ
ต่างๆ 
คุณวชิรา ยิ้มละมัย  
เห็นด้วยกับคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับดิจิตอลทีวี เพราะจะเป็นการสร้าง
คืนความสุขให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้ส่วนต่างใดๆ ในการแลกซื้อกล่องดิจิตอล
ทีวี ให้ประชาชนได้รับชมสื่ออย่างมีความสุข อาจเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ประชาชนเลือกที่จะซื้อ
ทีวีดิจิตอลเพิ่มข้ึนอีกด้วย ดังนั้น ถ้าแจกคูปองมูลค่าเพียง ๖๙๐ บาท จะยากต่อการตัดสินใจ ควร
แจกคูปองที่ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อจะได้ไม่เสียส่วนต่างใดๆ 
คุณพัชริดา พูลทวี 
ต้องการให้ กสทช. แจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับดิจิตอลทีวี DVB-T๒ 
(set top box) เพราะคูปองที่แจกครั้งนี้ อาจเป็นหนึ่งตัวเลือกในการตัดสินใจเลือกซื้อทีวีดิจิตอล
เครื่องใหม่ เพื่อมาต่อสายเข้ากับกล่องดิจิตอลทีวีที่ได้รับ อาจทําให้ตลาดในการขายเพิ่มมากขึ้นอีก
ด้วย และถ้าได้รับคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท นั้น ก็จะง่ายต่อการตัดสินใจ ถ้าเป็นคูปอง ๖๙๐ บาท 
จะทําให้ทุกคนที่เข้ามาแลกซื้อไปนั้น อาจจะต้องมีการเสียส่วนต่าง ซึ่งถ้าคนมีฐานะน้อยอาจจะคิด
เยอะกว่าคนที่มีฐานะดี เพราะเงินในยุคปัจจุบัน แต่ละบาทนั้นไม่ได้หาง่ายเหมือนแต่ก่อน การ
แข่งขันน้ันสูงมาก 
คุณกันตภณ ศรีไหม 
ต้องการให้แจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top 
box) ส่งเสริมให้สื่อทีวีดิจิตอลพัฒนาข้ึน และเป็นการทําตลาดของสื่อทีวีดิจิตอลอีกด้วย อาจเปน็ที่
นิยมใช้ในครอบครัวทุกครอบครัวใช้มีติดทุกบ้าน และประหยัดค่าส่วนต่าง ๆ ในการซื้อกล่อง
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ดิจิตอลทีวี ไม่ต้องเสียค่ารายเดือน ทําให้ทุกคนดูสื่ออย่างสบายใจและมีความสุขกับมันมากข้ึน 
นอกจากนี้ถ้าประกอบกับการแจกคูปองที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท ในครอบครัวก็จะไม่เสียส่วนต่าง
ใดๆ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคูปองเพียง ๖๙๐ บาท ก็จะเสียเงินเพิ่ม ทําให้ครอบครัวนั้นอาจไม่สบาย
ใจก็เป็นได ้
คุณณัฐพงศ์ อยู่สุข 
ต้องการให้แจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top 
box) เพราะการให้คูปองเพื่อแลกซื้อนั้นเป็นการผลักดันให้ประชาชนน้ันดูสื่อดิจิตอลมากข้ึน และ
ยิ่งการทําตลาดของสื่อดิจิตอลก็เพิ่มมากขึ้น ทําให้ต้องมีภาพ เสียง ที่ดีและมีคุณภาพ เพราะฉะนั้น
ถ้าแจกคูปองเพียง ๖๙๐ บาท อาจทําให้ประชาชนน้ันต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มเป็นจํานวนไม่น้อยเลย 
แต่ถ้าเปลี่ยนจากคูปอง ๖๙๐ บาท มาเป็นคูปอง ๑,๐๐๐ บาท ก็จะลดค่ากล่องได้ ประหยัดเงินใน
ครอบครัวเพิ่มมากขึ้น 
คุณณัฐฑริกา แก้วค าแสน  
เห็นด้วยกับการแจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท การแจกคูปองมูลค่า ๖๙๐ บาท เป็นราคาที่น้อยไป
ประชาชนฐานะกลางๆ มนุษย์เงินเดือนทั่วไปอาจไม่เพียงพอในการซื้อทั้งๆ ที่อยากได้  
คุณสิริชล ใจอยู่  
มีความต้องการให้แจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้ทุกคน และทํา
ให้กล่องดิจิตอลทีวีนั้นขายได้ง่ายข้ึน คนซื้อมากข้ึน จนแพร่กระจายไปอย่างทั่วถึง ให้ทุกๆ คน  
ทุกๆ บ้านได้มีกล่องสัญญาณดิจิตอลทีวีนี้ไว้ใช้ เพราะกล่องดิจิตอลทีวีนี้มีประโยชน์กับทุกคน ไม่
ว่าจะเป็นเนื้อหาสาระ ทําให้ภาพคมชัด และติดตั้งง่ายมาก แต่หากเป็นคูปอง ๖๙๐ บาท คน
อาจจะไม่ค่อยสนใจเหมือนอย่าง ๑,๐๐๐ บาท เพราะจะต้องเพิ่มเงินอีกหลายร้อยบาท ทําให้
ตัดสินใจยากและบางคนตัดสินใจไม่ซื้อเพราะสู้ราคาไม่ไหว 
คุณรติมา ทิพย์เทพ  
สนับสนุนให้แจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท ด้วยราคาที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากจะช่วยประหยัด
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ค่าใช้จ่ายไปได้มาก และช่วยในการตัดสินใจง่ายกว่าคูปองแบบราคา ๖๙๐ บาท  
คุณวรพล แก้วค าแสน  
เห็นด้วยกับการแจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท โดยราคานี้เหมาะสมแล้วจากราคาเดิมเต็มๆ ของ
ราคากล่อง หากได้คูปองที่น้อยกว่านี้หรือ ๖๙๐ บาท จะทําให้ผู้ซื้อเกิดความไม่แน่ใจลังเล และ
อาจจะเลือกไม่ซื้อทําให้พลาดโอกาสดีๆ ในการรับชมไป เพราะในกล่องทีวีดิจิตอลนี้มีประโยชน์
สาระอยู่มาก ทั้งเป็นประโยชน์ต่อเด็ก ผู้สูงอายุและทุกๆ คน ไม่อยากให้เสียโอกาส อีกทั้งจะได้
ก้าวถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ กันได้ด้วย 
คุณฉัตรฑริกา โยมา  
เห็นด้วยกับคูปอง ๑,๐๐๐ บาท ที่ใช้แลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) 
เนื่องจากเป็นราคาที่พอเหมาะพอควร ไม่มากไม่น้อยไป จะเป็นการดึงดูดความสนใจให้คนซื้อกัน
มากขึ้น เพื่อทุกคนจะได้รับประโยชน์และก้าวทันโลกมากข้ึน กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T
๒ (set top box) นี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วย แต่หากต้องซื้อในราคาที่แพง หลายๆ คนคงต้องตัดใจ
ไม่ซื้อ หากได้คูปองราคา ๑,๐๐๐ บาท นี้มา แน่นอนว่ายอดซื้อจะต้องเพิ่มมากข้ึน ประชาชนจะ
ได้รับกันอย่างทั่วถึง หากเป็นคูปองราคา ๖๙๐ บาท เห็นว่าจะน้อยไป จะได้รับความสนใจลดลง 
และคนจะไม่ทราบว่ากล่องตัวนี้มีประโยชน์อะไรบ้าง ทั้งช่องของเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ครอบครัว 
จะทําให้พลาดโอกาสดีๆ ไป 
คุณศราวุธ สุขสบาย  
เห็นด้วยกับคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท คูปองส่วนลด ๖๙๐ บาท คิดว่ายังไม่พอ อาจจะละทิ้งความ
สนใจไปหากต้องจ่ายเพิ่มอีกมาก ต้องไตร่ตรองมากขึ้นในการใช้จ่าย คูปอง ๑,๐๐๐ บาท จะเป็น
อีกตัวเลือกหนึ่งที่ทําให้เลือกซื้อกล่องดิจิตอลทีวีนี้ง่ายข้ึน 
คุณสาริน ชงัดเวช  
เห็นด้วยกับคูปองแลกซื้อกล่องสัญญาณดิจิตอลทีวีจํานวน ๑,๐๐๐ บาท หากเป็นคูปองแลกซื้อ
มูลค่า ๖๙๐ บาท นั้นทําให้จะต้องเพิ่มเงินอีกหลายบาทมากเพื่อที่จะซื้อกล่องสัญญาณทีวีดิจิตอล 



๙๗ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

DVB-T๒ (set top box) นี้มา และหากมีตัวเลือกดีๆ อย่างคูปองแลกซื้อมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท ก็จะ
ช่วยทั้งคนซื้อและช่วยให้คนขายขายได้ง่าย ประโยชน์ก็จะได้รับกันอย่างทั่วถึงทุกคน  
คุณกฤติธี รัศมีฉาย  
เห็นด้วยกับคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เนื่องจากทําให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายข้ึน หากเป็น ๖๙๐ ถือว่า
ราคายังน้อย ต้องจ่ายเพิ่มอีกจํานวนมากจึงจะซื้อกล่องดิจิตอลทีวีได้ จึงเห็นสมควรแก่การแจก
คูปองแลกซื้อกล่องดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) ๑,๐๐๐ บาท 
คุณณัฐพล บัวตอง   
เห็นด้วยกับการแจกคปูองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ 
(set top box) เนื่องจากกล่องสัญญาณดิจิตอลทีวีนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ทุกๆ คน จึงอยากให้
ได้รับชมกันอย่างทั่วถึง แต่บางครอบครัวก็ติดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย จึงอยากให้เค้าได้มีโอกาส
เหมือนๆ กัน คูปอง ๖๙๐ บาท ดูน้อยเกินไปเพราะราคาค่อนข้างสูง แล้วการที่แจกคูปองแลกซื้อ
กล่องสัญญาณดิจิตอลทีวีนั้นยังทําให้เกิดแรงจูงใจอยากซื้อมากข้ึน ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต่างก็ได้รับ
ประโยชน์ 
คุณธีรธัช ค้าของ  
เ ห็ น ด้ ว ย กั บ แจ ก คูปอ ง แ ล กซื้ อ ก ล่ อ ง สั ญญ าณดิ จิ ต อล ที วี  DVB-T๒  ( set top 
box) มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เนื่องจากกล่องฯ มีประโยชน์มากมายทั้งภาพที่คมชัด ช่องครอบครัว 
ช่องให้ความรู้ความสนุกสนานแก่เด็กๆ จึงอยากให้ทุกท่านได้รับชมให้ทั่วถึง แต่เนื่องจากกล่องมี
ราคาค่อนข้างสูง โดยที่คูปองมูลค่า ๖๙๐ บาทนั้นน้อยเกินไป จะทําให้ต้องเพิ่มเงินอีกหลายบาท 
ดังนั้นบางครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้ เลยกลายเป็นว่าต้องละทิ้ง
โอกาสดีๆ ไปอย่างน่าเสียดาย   
คุณญาณพัฒน์ กระเทศ  
ต้องการให้ กสทช. แจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพราะสามารถช่วยให้ทุ่นเงินไปได้มาก และการ
แจกคูปอง ๖๙๐ บาทก็ดูจะน้อยเกินไป คือต้องเพิ่มเงินอีกเยอะพอควร จริงอยู่ที่ว่ากล่องสัญญาณ
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ดิจิตอลทีวีนี้ประโยชน์มีมากมาย แต่คนที่งบไม่พอต้องตัดใจไม่ซื้อ ทั้งๆ ที่อยากได้ การแจกคูปอง
แลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท นั้น จึง
เหมาะสมแล้ว 
คุณวิสุวัจน์ บุญครอบ  
เห็นด้วยกับการแจกคูปอง มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เนื่องจากช่วยประหยัดเงินไปได้มาก แต่หากเป็น
คูปอง ๖๙๐ บาท ก็ดูว่าจะน้อยไป ก็ต้องเพิ่มเงินอีกมากพอสมควร ทําให้ไม่กล้าตัดสินใจซื้อและ
พลาดโอกาสดีๆ ไป เนื่องจากกล่องฯ มีประโยชน์มากมาย ทั้งนี้ คูปอง ๑,๐๐๐ บาท จะทําให้
ประชาชนตัดสินใจเลือกซื้อกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้ง่ายมากข้ึน เนื่องจากมีราคาทีถู่กลงแลว้
ยังเป็นการกระจายกล่องดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) ให้ทั่วถึงทุกคนแบบทางอ้อมด้วย 
เพราะเมื่อมีสิทธ์ิแลกซื้อ ๑,๐๐๐ บาท จากคูปองนี้แล้ว ก็ทําให้จํานวนผู้ซื้อนั้นเพิ่มข้ึนแน่นอน  
คุณเญาซีย์ พงศ์ยี่หล้า  
เห็นด้วยกับคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท หากข้ันตํ่าเป็น ๖๙๐ บาท อาจจะไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย 
คุณวิลาสินี สิงห์บุตรา  
เสนอให้แจกมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพราะถ้าแจกเพียง ๖๙๐ บาท เดือดร้อนต้องเสียเงินจ่ายเพิ่มเอง 
คุณเสาวรส เนตรแสงสี  
เห็นด้วยมูลค่าคูปองจํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท ต่อครัวเรือน ดีกว่าคูปอง ๖๙๐ บาท 
คุณอภิญญา แดงทิพย์  
การแจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เนื่องจากช่วยประหยัดเงินไปได้หลายบาท แต่หากเป็นคูปอง 
๖๙๐ บาท ค่อนข้างไม่เห็นด้วย เพราะคิดว่าอาจจะต้องเพิ่มเงินอีกหลายร้อยบาทในแต่ละ
ครอบครัว ทั้งนี้ คูปอง ๑,๐๐๐ บาท ทําให้ประชาชนตัดสินใจเลือกซื้อกล่องรับสัญญาณทีวี
ดิจิตอลได้ง่ายมากข้ึน ส่งเสริมเพื่อประชาชนอย่างยิ่ง เนื่องจากมีราคาที่ถูกลง 
คุณดรุณี ปิเลี่ยน  
เห็นด้วยกับราคาข้ันต่ําของคูปองที่ ๑,๐๐๐ บาท โดยราคาดังกล่าวสามารถได้กล่องเซ็ตท็อป 
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บ็อกซ์ที่มีคุณภาพ รวมเสาอากาศ จะเป็นสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลดีที่สุด เป็นภาระกับประชาชนน้อยที่สุด 
คุณชฎาภรณ์ กนกแก้ว        
เห็นด้วยกับการแจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เท่านั้น เนื่องจากมีความคิดเห็นว่าราคาน้ีเป็นราคา
ที่สมควรแล้ว หากน้อยไปกว่าน้ีอย่างคูปองมูลค่า ๖๙๐ บาท อาจจะดูน้อยเกินไป และจะทําให้ไม่
เป็นที่สนใจสักเท่าไร เนื่องจากราคาเดิมเต็มๆ แล้วกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี  DVB-T๒ (set 
top box) ก็มีราคาค่อนข้างสูงเป็นหลักพัน หากเทียบกับคูปองแลกซื้อที่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ บาท 
อย่างคูปอง ๖๙๐ บาท จึงดูน้อยเกินไปเพราะยังต้องเพิ่มเงินอยู่อีกหลายบาท จึงทําให้โอกาสใน
การตัดสินใจเลือกซื้อลดลง และไม่เป็นที่สนใจ ทั้งนี้กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set 
top box) ก็มีประโยชน์อยู่มากๆ สําหรับทุกเพศทุกวัย มีลูกเล่นที่แปลกใหม่อย่างเช่นสามารถ
เลือกรับชมรายการหลายภาษา เพิ่มคําบรรยาย subtitle หรือช่องสําหรับครอบครัว และอีก
มากมาย แต่การที่จะทําให้กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีนี้ได้แพร่หลายไปทั่วทุกบ้านได้ในราคา
หลายพันบาท หากไม่มีสิ่งดึงดูด โน้มน้าวใจ หรือตัวช่วยพิเศษที่ชวนซื้อและช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
อย่างคูปองแลกซื้อมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท คงจะไม่ได้รับความสนใจสักเท่าไหร่ 
คุณวรวิช สารพินิจ  
เห็นด้วยกับคูปองแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เท่านั้น 
เนื่องจากกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีนี้ก็มีสาระความรู้รวมอยู่ ทั้งกับเด็ก ผู้ใหญ่ จึงอยากให้ทุกคน
มีไว้ในครอบครองเพื่อที่จะได้รับชมเหมือนกัน และไม่ต้องพลาดโอกาสดีๆ จึงอยากให้มีตัวช่วย
ประหยัดเงินไปได้บ้าง จะได้ทําให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายข้ึน หากเป็นคูปอง ๖๙๐ บาท ก็อาจจะยังดูไม่
ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่ และความสนใจจะต้องน้อยกว่าคูปองแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี
มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท แน่นอน อีกอย่างการแจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท วิธีนี้ยังเป็นการช่วยกระจาย
สินค้าให้มีกันทั่วทุกบ้านในทางอ้อมได้ด้วย 
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คุณพิชญะ ปราบไพรี  
เห็นด้วยกับแจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เนื่องจากช่วยประหยัดเงินไปได้หลายบาท แต่หากเป็น
คูปอง ๖๙๐ บาท เห็นว่าอาจจะต้องเพิ่มจํานวนเงินไปอีกมากพอสมควรในแต่ละครอบครัวที่บาง
ครอบครัวยากจน 
คุณธนภัทร แจ่มรุจี  
เห็นด้วยกับการแจกคูปองแลกซื้อ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อใช้แลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-
T๒ (set top box) จากการที่ได้สอบถามหลายคนแล้ว ทุกคนเห็นว่าในยุคนี้การประหยัดเงินนั้น
เป็นเรื่องที่สําคัญมาก จะใช้จ่ายแต่ละอย่างต้องคิดแล้วคิดอีก ลังเลว่าจะซื้อดีไหม ซึ่งกล่องรับ
สัญญาณดิจิตอลตัวนี้ก็ค่อนข้างมีราคาพอสมควร หลายๆ คนจึงเห็นด้วยว่าอยากให้แจกคูปอง
มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท แล้วพวกเขาจะเป็นหนึ่งในน้ันที่เป็นผู้ซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอล เนื่องจากมี
ราคาที่ลดลงเพิ่มเงินอีกแค่ไม่กี่บาท ทําให้การตัดสินใจซื้อนั้นง่ายข้ึนมาก แต่กับคูปอง ๖๙๐ บาท 
ที่ใช้แลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีนั้นมีเพียงบางคนที่สามารถจะซื้อได้ บางคนต้องตัดใจไม่
ซื้อทั้งๆ ที่อยากได้เนื่องจากรู้สรรพคุณและข้อดีของกล่องตัวนี้ว่ามีอยู่มาก แต่เนื่องจากทุนทรัพย์ที่
มีอยู่บังคับในการใช้จ่าย จึงอยากให้มีการแจกกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีมูลค่า  ๑,๐๐๐ บาท 
และเป็นไปได้น้ันก็อยากให้แจกทุกคน เพื่อที่จะได้รับเรื่องดีๆ โดยทั่วกัน 
คุณพิมพร แพงศร  
ต้องการให้แจกคูปองแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) มูลค่า ๑,๐๐๐ 
บาท เนื่องจากเห็นว่ากล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) นั้น ก็มีประโยชน์อยู่
มากมาย จึงอยากให้ทุกๆ คนได้รับสิทธ์ิและรับชมโดยทั่วถึงกัน จึงอยากให้มีข้อเสนอดีๆ มาเป็น
ตัวโน้มน้าวและชักจูง อีกทั้งเป็นการประหยัดเงินให้แต่ละครอบครัว ด้วยการแจกคูปองมูลค่า 
๑,๐๐๐ บาท แต่กับบางครอบครัวอาจจะติดอยู่ที่ค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอ จึงไม่เห็นด้วยกับคูปอง
แลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีมูลค่า ๖๙๐ บาท จะไม่เป็นที่สนใจ เพราะต้องเพิ่มเงินอีกมาก 
ทําให้ยังตัดสินใจซื้อได้ยากอยู่เหมือนกัน จึงต้องการให้มีการแจกคูปองแลกซื้อกล่องรับสัญญาณ
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ดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท ช่วยจะกระตุ้นให้คนสนใจในกล่องรับ
สัญญาณดิจิตอลมากขึ้น และทําให้ความต้องการซื้อมากข้ึนอย่างแน่นอน เพราะมีตัวช่วยที่ช่วย
ประหยัดไปได้มาก  
คุณสันติภาพ ขันติสุข  
เห็นด้วยกับการแจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T
๒ (set top box) เท่านั้น หากเป็นคูปอง ๖๙๐ บาท เห็นว่าอาจจะต้องเพิ่มจํานวนเงินไปอีกมาก
พอสมควรในแต่ละครอบครัว และแน่นอนสําหรับคนไม่มีก็ค่อนข้างเยอะ ทําให้ไม่กล้าตัดสินใจซื้อ 
ทั้งนี้คูปองแลกซื้อมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท ทําให้ประชาชนตัดสินใจเลือกซื้อกล่องรับสัญญาณทีวี
ดิจิตอลได้ง่ายมากข้ึน  เนื่องจากช่วยประหยัดเงินไปได้หลายบาท ซึ่งเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการซื้อทําให้ตัดสินใจง่ายมากขึ้นและเป็นจุดขายที่น่าสนใจ 
สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย 
เห็นว่ามูลค่าคูปองส่วนลดค่าอุปกรณ์ที่รับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ควรมีมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท 
โดยมีเหตุผลสนับสนุนดังนี้ 
๑) เนื่องจากมาตรฐานของอุปกรณ์ที่รับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลมีมาตรฐานที่สูงกว่าที่หาได้

ตามท้องตลาด หรือ อุปกรณ์ที่มาจากประเทศจีน ดังนั้น จึงไม่ควรนําราคาอุปกรณ์ใน
ท้องตลาดหรือนําเข้ามาจากจีนมาเป็นมาตรฐานในการกําหนดมูลค่าคูปอง 

๒) Software ในอุปกรณ์ที่รับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลจะต้องเป็น Software ที่ถูกกฎหมาย
ทั้งหมด ซึ่งทําให้ผู้ผลิตมีต้นทุนที่สูงข้ึน 

๓) การรับประกันที่ กสทช. กําหนด ๓ ปี ผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนเครื่องได้ โดยมีการคํ้าประกัน
จากผู้ประกอบการ ๕% ทําให้เป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนของผู้ประกอบการปีละ ๕% 

คุณจิราณัฐ งามพัฒนะกุล 
ต้องการให้คูปองมีมูลค่าเป็น ๑,๐๐๐ บาท และใช้แลกโดยไม่ต้องออกเงินเพิ่ม ใช้แลก set top 
box และเสาก้างปลา 
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คุณโชติชัย บุญญานิชยกุล 
คูปอง Set-Top-Box ราคา ๖๙๐ บาท มีความเหมาะสมแลว้  
คุณจักรกฤษณ์ ฉายสีศิริ  
มีความเห็นว่าควรจะพบกันครึ่งทาง ด้วยการตั้งราคาไว้ที่ ๘xx บาท เพราะว่าราคาในช่วงนี้ จะ
ช่วยให้ประชาชนที่รับคูปองไปสามารถนําไปแลกได้ทันที หรือจ่ายเงินเพิ่มเพียงเล็กน้อย และอีก
อย่างคือ ราคากล่องดิจิตอลทีวีที่กําลังจัดรายการส่งเสริมการขายในช่วงนี้ ก็เริ่มมีราคาที่ลดลง
มาแล้วบ้าง แต่ยังไม่มากอย่างที่หลายหน่วยงานกล่าวอ้างไว้ อีกเรื่องคือ การแยกคูปองออกเป็น
สองส่วน คือ ส่วนของกล่อง และส่วนของเสาแยกจากกัน เพื่อเป็นตัวเลือกในการเลือกซื้ออุปกรณ์
ทั้งสองอย่างนี้ ให้เกิดความหลากหลาย เข้าถึงมากยิ่งข้ึน 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จ ากัด  และบริษัท จีเอ็มเอ็ม บ๊ิก ทีวี จ ากัด  
สําหรับมูลค่าคูปองที่ควรจะเป็น บริษัทฯ มีความเห็นว่า มาตรฐานทางเทคนิคข้ันต่ําของกล่องรับ
สัญญาณ (Set Top Box ) ที่จะใช้แลกเป็นส่วนลดซื้อ ต้องสามารถรับชมรายการแบบความคมชัด
สูงได้ และครอบคลุมถึงอุปกรณ์ประกอบหรือต่อพ่วง เช่น สายสัญญาณ และสายอากาศภายใน
แบบ Active Antenna ตลอดจนเงื่อนไขการรับประกันหลังการขายเป็นระยะเวลา ๓ ปี และการ
แข่งขันตามกลไกตลาดจะเป็นตัวกําหนดมูลค่าของคูปองที่เหมาะสม   
นอกจากนั้น มูลค่าคูปองควรมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคากล่องรับสัญญาณที่จําหน่ายในท้องตลาด 
ซึ่งได้สะท้อนต้นทุนทุกประเภทรวมถึงค่าขนส่ง ค่าเช่าพื้นที่วางสินค้าในร้านสะดวกซื้อและ 
Modern Trade และการรับประกันหลังการขาย ๓ ปี (การเปลี่ยนกล่องใหม่ ทดแทนกล่องเดิม
ทันที) และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือประชาชนควรแบกรับภาระค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด ซึ่งจะเป็น Key 
Success Factor ต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  
คุณจตุพล ไทยรัฐเสถียร  
มูลค่ากล่อง Set top box ต้องไม่เกิน ๖๙๐ บาท แต่ถ้า คูปอง ๑,๐๐๐ บาท จะต้องได้ ทั้งกล่อง 
Set top box + เสาอากาศ ๑๔E เป็นอย่างต่ํา 
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คุณฐิติญา เอกฤทธิ์วโรดม  
ขอเสนอ ๑,๐๐๐ บาท สําหรับซื้อกล่องดิจิตอลทีวี และ ๕,๐๐๐ บาท สําหรับการเลือกซื้อทีวีรุ่น
ใหม่ที่รองรับดิจิตอลทีวี โดยให้ประชาชนส่ง SMS มาทาง กสทช. (ส่งฟรี) ว่าจะเลือกรับคูปองที่ใช้
กล่องดจิิตอลทีวี หรือซื้อทีวีรุ่นใหม่จะได้แจกจ่ายได้ตามความต้องการที่แท้จริง โดยให้ระบุช่ือ -
นามสกุล ที่อยู่ ที่จะได้รับสิทธ์ิคูปองและที่อยู่ในการจัดส่งคูปอง (ในกรณีที่มีที่อยู่อาศัยมากกว่า ๑ 
แห่ง) คูปองควรจะใช้ซื้อกล่อง Digital TV หรืออื่นใดทางการขายแบบ Online ได้ด้วยโดยให้
ผู้ขายมาจัดส่งและเก็บเงินพร้อมคูปองและหลักฐานประกอบ ถ้าจะมีบริการหลังการขายเช่น 
ติดตั้งจูนคลื่นให้ด้วยก็ยิ่งดี ประชาชนที่ทําเป็นก็มี ที่ทําไม่เป็นก็มีอยู่เยอะ ถ้ามีบริการเพิ่มเติมตรง
นี้จะดีย่ิง ไม่ต้องไปหาช่างเพิ่มสิ้นเปลืองเงิน 
คุณฟาร่า ฟาริน่า โมฮัมหมัด ราชิตห์ 
คูปอง ๑,๐๐๐ บาท นี้ คิดว่าจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่สําคัญในการมีโอกาสให้ประชาชนคนทั่วไป
เลือกซื้อเลือกรับ มีผลให้กระจายกล่องรับสัญญาณนี้ให้ทั่วถึงได้มากยิ่งข้ึน และหากจะให้ทั่วถึง
ยิ่งขึ้น อยากให้มีการแจกคูปองทุกครัวเรือน 
คุณสมพล แสงชลินทร์  
เท่าไหร่ก็ได้ (แต่ไม่ควรเกิน ๑,๐๐๐ บาท) ที่สามารถซื้อกล่องภาคพื้นดิน และ เสา UHF และ 
สาย HDMI และรับประกัน ๓ ป ีได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม 
คุณส่งเสริม เอกสมควร 
เห็นว่าควรให้คูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพราะกล่องรับทีวีดิจิตอลมีต้นทุนไม่ถูกเหมือนเครื่องรับ
ดาวเทียม โดยเห็นว่าต้นทุนที่แพงนั้นมาจากการกําหนดมาตรฐานกล่องจาก กสทช. อีกทั้งยังต้อง
ซื้อสติกเกอร์ตราครุฑจาก กสทช. มาติด ต่างกับกล่องรับดาวเทียมที่ไม่ต้องมีกระบวนการขอ
อนุญาตมากนัก ซึ่งราคา ๑,๐๐๐ บาทนี้กย็ังถือว่าน้อยไปหากรวมสายอากาศด้วย 
คุณธีระนันท์ ตันกุระ 
เลือกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อที่ประชาชนจะได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
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๓. วงเงินท่ีคาดว่าจะใช้จ่ายจริงในการสนับสนุนท้ังหมด และกระบวนการแจกคูปอง การก ากับดูแลผู้ผลิต ผู้น าเข้า ร้านค้าท่ีจะเข้าร่วมโครงการ การรับประกันคุณภาพของ
อุปกรณ์ท่ีสามารถรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
๓.๑ วงเงินท่ีคาดว่าจะใช้จ่าย

จ ริ ง ใ น ก า ร ส นั บ ส นุ น
ท้ังหมด 

คุณมงคล ธนะนาวานุกูล 
ให้ความเห็นว่าวงเงินที่ใช้จะเป็นเท่าไหร่ ก็ควรต้องดําเนินการ เนื่องจากวัตถุประสงค์คือการ
สนับสนุนอุปกรณ์ในการเปลี่ยนผ่านฯ ประกอบกับรายได้จากการประมูลช่องทีวีดิจิตอลธุรกิจ ๒๔ 
ช่อง ก็สูงกว่าราคาประเมินมาก ซึ่งคลื่นความถ่ีเป็นทรัพยากรของชาติ ประชาชนทุกคนควรมีสิทธิ
ได้ในประโยชน์ร่วมกันและหากกระบวนการสนับสนุนล่าช้า ผู้เสียประโยชน์คือประชาชนทั้งหมด 
ซึ่งอาจเสียโอกาสในการรับชมช่องรายการคุณภาพ ที่มี เนื้อหาหลากหลาย เนื่องจาก
ผู้ประกอบการที่ประมูลได้อาจไม่สามารถประกอบธุรกิจให้อยู่ได้เนื่องจากมีผู้ชมเข้าถึงทีวีดิจิตอล
ได้น้อย ผู้ประกอบการขาดรายได้จากการโฆษณา ก็อาจอยู่ไม่ได้ จึงสนับสนุนให้ กสทช.แจกให้
ประชาชน 
คุณบัวเงิน นามบุดดี  
ให้ความเห็นว่าในเรื่องของวงเงินน้ันไม่สามารถคาดการณ์ได้ 
คุณล าเภา อุปการกุล  
ให้ความเห็นว่าในเรื่องของวงเงินน้ันไม่สามารถคาดการณ์ได้ 
คุณปฏิวัติ เฉลิมชาติ (สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น) 
มีความเห็นว่า วงเงินไม่ควรเกิน ๑๕,๑๙๐ ล้านบาท โดยรอบแรกเป็นการแจกคูปอง ๑๐ ล้านใบ 
ใน ๔ จังหวัดที่เริ่มโครงการ และในรอบต่อมาให้ใช้วิธีการประมูล โดยดูที่จํานวนกล่องที่จะ
จําหน่าย เพื่อให้ราคาคูปองลดลงไม่เกิน ๕๐๐ บาท เพื่อจะได้นําเงินส่วนที่เหลือไปใช้ในการอย่าง
อื่น เช่น การใช้สนับสนุนผู้ผลิตรายการขนาดเล็ก เพื่อผลิตรายการที่มีคุณภาพ ใช้สําหรับกู้ยืมเงิน
เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย จํานวน ๘๐๐,๐๐๐ คน/ปี ใช้สําหรับโครงการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi แบบไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อประโยชน์สําหรับสาธารณชนได้

มูลค่าคูปองรวมทั้งสิ้นเท่ากับยอด
จํ า น วนครั ว เ รื อ น  ๒ ๒ .๙  ล้ า น
ค รั ว เ รื อ น ซึ่ ง เ ป็ น จํ า น ว น ต า ม
ฐานข้อมูลทะเบี ยนราษฎรของ
กรมการปกครอง (ข้อมูล ณ เดือน
มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มี
การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ให้ ใ ช้คลื่ นความ ถ่ี เพื่ อ ให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการทาง ธุรกิจระดับชาติ เ ข้า
กองทุ น วิจั ยแล ะพัฒ นากิ จกา ร
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ) คูณด้วยมูล ค่าคูปอง 
๖๙๐ บาท  
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มากกว่า ๑๓ ปี โดยมีจํานวน Accees Point ที่ให้บริการทั้งหมด ๑๕๐,๐๐๐ จุดทั่วประเทศ ซึ่ง
ใช้งบประมาณ ๙๕๐ ล้านบาท/ป ี
คุณรัชดา ชัยชนะ  
ให้ความเห็นว่าในเรื่องของวงเงินน้ันไม่สามารถคาดการณ์ได้ 
นายพงศ์ธนัช สินปิติจานนท์  
เห็นว่าควรนําเงินจากการประมูลทีวีดิจิตอลครึ่งหนึ่งมาดําเนินการ ให้ทุกครัวเรือนได้รับชมทีวี
ดิจิตอล 
คุณวิภาพร อุทโท (ชุมชนศรีจันทร์พัฒนา ขอนแก่น) 
แสดงความเห็นว่าวงเงินที่ใช้ค่อนข้างสูง หากมีช่องทางรั่วไหล ไม่เกิดประโยชน์ จะทําอย่างไรให้
เกิดระบบในทางเดียวกัน มีการแข่งขันกันอย่างยุติธรรม และวงเงินในการสนับสนุนควรเป็น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนตามความเป็นจริง 
คุณสมยศ ศิลป์ศิริวัฒน์ 
เห็นว่าควรเป็นวงเงินที่สามารถแลกซื้ออุปกรณ์รับชมได้ 
คุณอดิศักด์ิ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ (บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)) 
มีความเห็นว่า กสทช. ควรจะต้องใช้เงินจากกองทุนฯ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และเงื่อนไขที่เคย
ให้ไว้ในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
รศ. ดร. พิสิฐ บุญศรีเมือง (อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง)  
วงเงินทั้งหมดที่จะใช้ควรจะเป็นราคาคูปอง ๑,๐๐๐ บาทคูณด้วยจํานวนครัวเรือนและบวกด้วยค่า
ดําเนินการในการแจกคูปองหรือกลไกการควบคุมต่างๆ ที่ กสทช. จะดําเนินการ แต่ต้องโปร่งใส
และตรวจสอบได้ 
คุณสมชาย เปรื่องวิริยะ (บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) 
ปัจจัยในการกําหนดวงเงิน ควรคํานึงถึง ๑) เงินในกองทุน ๒) เงื่อนไขของกล่องภาคพื้นดิน แถม
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สาย HDMI รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การรับประกัน ดอกเบี้ย ศูนย์บริการ ถาม-ตอบ ฯลฯ  
คุณวิวัฒน์ คูสกุล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)   
มีความเห็นว่า วงเงินที่คาดว่าจะนําไปใช้ยังไม่แน่นอน จากการที่ยังไม่สามารถกําหนดคุณสมบัติ
ของกล่องรับสัญญาณ และจํานวนครัวเรือนที่จะแจกได้ รวมถึงวงเงินที่ต้องคาดว่าจะต้องใช้จ่าย
จริงข้ึนอยู่กับมูลค่าคูปองที่จะแจกตามข้อ ๒ จึงไม่สามารถกําหนดได้ 
คุณศรัญญา กาญจนรินทร์ 
เห็นว่าวงเงินควรคํานวณจากการแจกทุกครัวเรือน 
คุณนรินทร์ ซันโต๊ส 
มีความเห็นว่าให้ใช้เงินจากการประมูลทีวีดิจิตอลมาใช้ เพื่อสนับสนุนการให้ประชาชนได้ดูทีวี
ดิจิตอล 
คุณประพนธ์ สินลิขิตกุล 
เห็นว่า วงเงินควรเป็นสามหมื่นล้านบาท รวมค่าดําเนินการ การจัดส่งด้วย ซึ่งต้องมีการข้ึน
ทะเบียนร้านค้าและอุปกรณ์รับสัญญาณ 
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง จ. เชียงใหม่ 
ให้ความเห็นว่า วงเงินควรเป็นไปตามจํานวนครัวเรือนที่ได้รับคูปอง 
คุณประสาน สินลิขิตกุล 
เห็นด้วยกับการใช้เงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อสนับสนุนครัวเรือนในการเปลี่ยนผ่าน แต่การอุดหนุนหรือแจกจ่ายคูปองควร
ต้องทําให้ได้อย่างทั่วถึง โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ๒๕ ล้านครอบครัว และครอบครัวละ ๑,๐๐๐ 
บาท ควรมีงบประมาณคร่าวๆ ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยใช้เงินจากการประมูลช่องทีวีดิจิตอล  ซึ่งเป็นเงิน
ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ของคลื่นความถ่ีสาธารณะซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติ ไม่ใช้เงินที่ช่องทีวีดิจิตอล
จ่ายมาเพื่อจัดหากล่อง Set Top Box ดังนั้นจึงไม่ควรกําหนดการใช้จ่ายเงินจากช่องทีวีดิจิตอล แต่ควรใช้
ตามที่กองทุนเห็นสมควรมากกว่า 
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คุณณัฐพงศ์ เรืองธารา 
วงเงินที่ใช้จ่ายตามจริงในการแจกคูปองทุกครัวเรือน 
คุณเขลางค์ โสมเกษตรินทร์ 
เรื่องวงเงินในการสนับสนุนทั้งหมดของโครงการนี้ ทาง กสทช.ได้วางระบบไว้เรียบร้อยแล้ว 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี ช่อง ONE และ ช่อง BIG 
วงเงินเป็นไปตามจํานวนครัวเรือนในทะเบียนราษฎร์และครัวเรือนที่อยู่นอกทะเบียน คูณราคา
คูปองต่อครัวเรือน(ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน) 
คุณลัดดา วงตรี (ชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง ขอนแก่น) 
เสนอเรื่องงบประมาณสินค้าควรได้มาตรฐานอุปกรณ์เสาอากาศและสายต่อเข้าทีวี สามารถรับชมได้เลย 
คุณพัชนี วิภญกิตติ 
เรื่องมูลค่าคูปองควรมีการตรวจสอบราคาให้ถูกต้องก่อน เพราะปริมาณการจัดซื้อจํานวนมาก ราคาควร
จะถูกลงกว่านี้มาก ถ้าคิดเฉพาะกล่องดิจิตอล แต่ถ้าจะรวมเปน็ชุดสายและอปุกรณ์อื่นๆ ด้วยก็จะ
ดีกว่า โดยให้กําหนดไปเลยว่ารวมอปุกรณ์เป็นเซ็ตในราคาไม่เกิน ๖๙๐ บาท และควรกําหนด
คุณภาพของกล่องให้มีมาตรฐานในการใช้งานได้นานและถ้าเสียสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ 
คุณนัฎฐวี ศิรศิรีพิศาล 
ถ้าคิดมูลค่าคูปองใบละ ๑,๐๐๐ บาท ทั้งหมด ๒๕ ล้านครัวเรือนโดยประมาณ จะมีมูลค่า
ประมาณ ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท งบการประชาสัมพันธ์ทั้งการจัด Roadshow ไปทั่วประเทศทั้งการ
จัดเวที จัดขบวนไปตามสถานที่ต่าง ๆ ใบปลิว หรือแม้แต่การโฆษณาทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ ป้าย
โฆษณา จะใช้เงินโดยรวมประมาณ ๓๐๐-๕๐๐ ล้านบาทตลอด ๔ ป ี(ควรประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง
เข้าถึง ดูอย่างโมเดลของประเทศญี่ปุ่น) 
คุณอภินันท์ เจริญรักษ์วิทยา  
วงเงินที่ใช้ควรจะอยู่ที่ไม่เกิน ๒๖,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งจะต้องรวมค่าจัดพิมพ์คูปอง ค่าใช้จ่ายสําหรับ
การประชาสัมพันธ์ การจัดหน่วยรับคูปองตามพื้นที่แต่ละจังหวัด แต่ละอําเภอ พัฒนาระบบ
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ควบคุมการใช้คูปอง ระบบการขนส่งคูปอง ระบบควบคุมไม่ให้คูปองเกิดการถูกโจรกรรม หรือสูญ
หาย และระบบประกันกรณีเกิดเหตุที่ไม่คาดคิด 
คุณสุเมธ มีโภคกิจ 
๒๒ ล้านบาท 
คุณสมพล แสงชลินทร์ 
วงเงิน = จํานวนครัวเรือน คูณ ๑,๐๐๐ บาท 
คุณดิศรณ์ หอมชื่นชม 
ไม่สามารถตอบได้ แต่จําเป็นต้องจ้างธุรการเมื่อมาสนับสนุนการรับคําร้อง รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์เครือข่าย 
คุณรวีโรจน์ พิบูลมนัสกิจ 
วงเงินที่จะใช้จ่ายจริงคงอยู่ในงบที่ กสทช. ประมาณไว้ เพราะการประมูลจะช่วยทําให้งบไม่บาน
ปลาย แต่ กสทช. ไม่ควรกําหนดคุณสมบัติของกล่องรับสัญญาณสูงเกินความจําเป็น เช่น การ
รับประกันคุณภาพควรอยู่ที่ ๑ – ๒ ปีตามมาตรฐานทั่วไป เพราะการรับประกันย่ิงนานข้ึน ราคาก็
จะสูงตามไปด้วยโดยไม่จําเป็น อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าสามารถใช้ได้นาน ๑ – ๒ ปีก็จะมี
อายุการใช้งานมากกว่า ๓ ปีอยู่แล้ว จึงไม่มีความจําเป็นกําหนดให้มากกว่าที่จําเป็น เมื่อกําหนด
อายุรับประกันนานข้ึน บริษัทก็จะเพิ่มราคามากข้ึนตามไปด้วย  
บริษัท เก็ททู จ ากัด 
ใช้เต็มวงเงินที่จะพึงจ่ายได้ โดยกระบวนการแจกคูปอง ควรใช้สถานที่ เช่น ธนาคาร เป็นจุด
กระจาย รวมไปถึงเป็นจุดข้ึนเงิน เพราะเป็นสถานที่ที่คนทั่วไปคุ้นเคย 
คุณมนตรี โคตรคันทา 
วงเงินที่ใช้ในการแจกอาจจะสูงอยู่บ้าง แต่เงินส่วนนี้ก็มาจากผู้ประมูลช่องทีวีธุรกิจ ที่มีความ
ประสงค์จะให้การเปลี่ยนผ่านจากแอนะล็อกสู่ดิจิตอลอยู่แล้ว  
 



๑๐๙ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

คุณศันสนีย์ พงษ์เดช 
ตามราคาคูปองที่แจกให้ตามทะเบียนบ้านทั่วประเทศ  
คุณพัดเงิน พูนผล 
๑,๐๐๐ บาท คูณ ทะเบียนบ้านที่จะทําการแจก โดยส่งไปทางไปรษณีย์ 
คุณวิชิต เอ้ืออารีวรกุล (บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวิร์ค จ ากัด) 
เป็นเรื่องที่คาดหมายได้ยาก แต่หากสมมุติว่าครัวเรือนในประเทศไทยมี ๒๒ ล้านครัวเรือนจาก
ข้อมูลของศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทยพบว่ามีประชาชน ๓๘% หรือ ๘.๓๖ ล้านครัวเรือนที่มีการ
ใช้ระบบแอนะล็อกในการรับชมทีวี กสทช. ต้องการให้มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอล ส่วนอีก 
๖๒% หรือ ๑๓.๖๔ ล้านครัวเรือน ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิตอลผ่านระบบจานรับสัญญาณ
ดาวเทียมแล้ว (ส่วนใหญ่เป็นกล่องรับสัญญาณดิจิตอลระบบความคมชัดมาตรฐาน (Standard 
Definition)) ซึ่งคนกลุ่มนี้สามารถรับชมทีวีดิจิตอล ๓๖ ช่องของ กสทช. ได้แล้วตามกฎ Must 
Carry ที่ กสทช. กําหนดข้ึน ดังนั้น หากมองตามหลักการของ กสทช. ที่ต้องการสนับสนุน
ประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมทีวีในโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลแล้ว ก็ควร
สนับสนุนเพียง ๘.๓๖ ล้านครัวเรือนเท่านั้น แต่เนื่องจากเงินที่ได้จากการประมูลทีวีธุรกิจ
ภาคพื้นดิน ๒๔ ช่อง จํานวนกว่า ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท กสทช. ต้องเอาคลื่นความถ่ีที่เป็นทรัพยากร
สื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะไปเปิดประมูลให้เอกชนเอาคลื่นไปใช้ประโยชน์ ๑๕ ป ี
การจะเอาเงินจํานวนดังกล่าวมาแจกจ่ายให้กับประชาชนบางกลุ่ม (๘.๓๖ ล้านครัวเรือน) คง
อธิบายให้ประชาชนอีก ๑๓.๖๔ ล้านครัวเรือนเข้าใจได้ยาก เพราะประชาชนกลุ่มดังกล่าวแม้จะ
รับชมทีวีดิจิตอล ๓๖ ช่องผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียมที่มีอยู่เดิมได้แล้ว แต่เขาอาจต้องการรับ
บริการในระบบความคมชัดสูง หรือ เอาไปใช้เป็นจุดที่ ๒ ภายในบ้านก็ได ้ดังนั้นจึงควรแจกคูปอง
ทั้ง ๒๒ ล้านครัวเรือนซึ่งต้องใช้วงเงินประมาณ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท 
คุณกรพชร ธนวรรธ 
มูลค่าวงเงินตามจํานวนทะเบียนทั่วประเทศ 



๑๑๐ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

รศ. ดร. จิราพร ลิ้มปานานนท์ (คณะกรรมการองค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค 
ภาคประชาชน) 
มีข้อเสนอเพื่อให้ กสท. ทบทวนการดําเนินการดังนี้ 
๑) ขอให้ กสท. ทบทวนเรื่องราคาคูปอง และยุติการทําให้รัฐเสียหายไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้าน

บาท จากการเตรียมการแจกคูปองราคา ๑,๐๐๐ บาท ให้กับ ๒๒ ล้านครัวเรือนเท่ากับ กสท. 
ต้องใช้งบประมาณสูงถึง ๒๒,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งที่กล่องรวมเสาอากาศมีกําไรแล้วมีราคาเพียง 
๕๑๒ บาทเท่านั้น 

๒) กสท. กําลังดําเนินการขัดต่อประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประมูลคลื่น
ความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๖ ข้อ ๑๐.๒ วรรคสอง ที่กําหนดให้ กสทช. นําเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถ่ีส่งกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยมีกําหนดไว้ว่า เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีใน
ส่วนของราคาข้ันตํ่า จะนําไปใช้เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลอย่างทั่วถึง ซึ่งมีงบประมาณเพียง ๑๕,๑๙๐ ล้านบาท ขณะที่ กสท. วางแผนใช้
งบประมาณสูงถึง ๒๒,๐๐๐ ล้านบาท 

คุณตุล ประเสริฐศิลป์ (องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น จังหวัดขอนแก่น)  
ไม่เห็นด้วยในการกําหนดมูลค่าคูปองก่อน เนื่องจากไม่ทราบปัจจัยหรือที่มาของการกําหนดราคา
ดังกล่าว  
คุณกัมปนาท ตันตวิิท (สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย)  
ความเห็นว่าการอนุมัติงบการสนับสนุนราคาคูปองของกองทุนฯ อาจไม่ได้ทําตามขั้นตอนคือรับฟงั
ความคิดเห็นก่อนการกําหนดราคา และขาดแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนว่าจะนํางบไปใช้จ่าย
อย่างไรเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทั่วถึง นอกจากนี้ เห็นว่าไม่ควรคาดหมายในการใช้วงเงินไว้
ล่วงหน้า จนกว่าการเปิดให้บริการดิจิตอลทีวีจะครอบคลุมทั่วประเทศ จากนั้นค่อยมีการพิจารณา



๑๑๑ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

วงเงินช่วยเหลือสนับสนุนให้แก่ประชาชนหลังจากที่มีการประเมินผลความสําเร็จของการเปิด
ให้บริการดิจิตอลทีวีซึ่งเปิดครบถ้วนทุกพื้นที่ในระยะเวลาหนึ่ง 
คุณเชี่ยวศักดิ ์ยงค์ตระกูล (สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย) 
ไม่เห็นด้วยกับการใช้เงินกองทุนฯ เพื่อสนับสนุนกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลเพียง
อย่างเดียว เพราะกลุ่มผู้ประกอบการเคเบิลทีวีทั่วประเทศก็ส่งเงินเข้ากองทุนฯตามที่ กสทช . 
กําหนดเช่นกัน หากจะมีมาตรการอะไรกลุ่มผู้ประกอบการเคเบิลทีวีก็ควรได้รับการสนับสนุนด้วย
คุณอารีย์ เภรีก้องเกียรติ  
ควรมีการกําหนดมาตรฐานในการใช้จ่าย เนื่องจากแจกทุกครัวเรือน 
เครือข่ายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดล าปาง 
เสนอแนะว่าควรให้เข้มงวดเรื่องการใช้งบประมาณ ผลกระทบที่จะเกิดกับผู้บริโภค และด้านราคา 
ไม่ให้เป็นภาระประชาชน 
คุณเจตจ าลอง เลาวพงศ์ (องค์กรผู้บริโภค) 
แสดงความเห็นว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ถ้าค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือน ประชาชนจ่ายร้อยละ 
๓๐ ได้รับเงินสนับสนุนร้อยละ ๗๐                                                            
                                               และการประชุมแบบนี้เพื่อแสดงความเห็นดี แต่
ไม่ต้องมีปัญหาในการตัดสินใจ ควรมีการสัมมนาสรุปท้ายเพื่อสรุปความเห็นประชาชนทุกภาค 
คุณธนาทิพย์ ธชีพันธ์  
วงเงินตามมูลค่าคูปอง ๑๐๐๐ บาท คูณด้วยจํานวนทะเบียนบ้าน 
คุณสิริพร ธชีพันธ์  
วงเงินคิดตามมูลค่าคูปองและจํานวนทะเบียนบ้าน 
คุณกมลชนก วงจั่นแก้ว  
ค่าใช้จ่ายตามราคาคูปองสอดคล้องกับจํานวนทะเบียนบ้าน 
 



๑๑๒ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

คุณจักรกฤษณ์ ฉายสีศิริ  
การจะกําหนดวงเงินใช้จ่ายจริงนั้น จะผันแปรตามจํานวนครัวเรือนที่แจ้งความประสงค์ต้องการที่
รับ จริงๆ จะเหมาะสมกว่าการกําหนดวงเงินตายตัวไว้ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะขาดหรือเกิน ประการใดบ้าง 
คุณธีรวัฒน์ เจริญยศ (สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
เห็นควรให้ใช้วงเงินจากรายได้การประมูลคลื่นความถ่ีให้ใช้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ โดยขออนุมัติงบประมาณตามกฎหมายที่กําหนด 
คุณมกร หลินสวัสดิ์ (บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จ ากัด (มหาชน)) 
กรณีที่ ๑ แจกคูปอง รวมวงเงิน สนับสนุน ๒๒,๙๐๐ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายประชาชน ๒,๒๐๐  

ล้านบาท 
๑) วงเงินในการให้ส่วนลดหรือให้เป็นสินค้า ครัวเรือนละ ๑,๐๐๐ บาท จํานวน ๒๒ ล้านครัวเรือน 
๒).งบประมาณในการวางระบบการบริหารจัดการข้อมูลราว ๓๐๐ ล้านบาท การจัดพิมพ์คูปอง

ราว ๓๐๐ ล้านบาท และการจัดส่งด้วยวิธีการส่งถึงบ้านผ่าน บริษัท ไปรษณีย์ไทย ราว ๓๐๐ 
ล้านบาท (ตามที่ทราบจากข่าว แต่ไม่ทราบรายละเอียดจึงไม่ขอให้ความเห็นในค่าใช้จ่ายส่วน
นี)้ 

๓) ต้นทุนค่าใช้จ่ายแฝงของผู้บริโภคในการเดินทางไปแลกซื้อ อีกไม่ต่ํากว่าครัวเรือนละ ๑๐๐ 
บาท หรือราว ๒,๒๐๐ ล้านบาท 

กรณีที่ ๒ แจกเป็นอุปกรณ์จัดส่งถึงบ้านโดยให้มีการจัดซื้อตรงจากผู้ผลิต ๒๓,๔๐๐ ล้านบาท 
๑) งบประมาณ ๑,๐๐๐ บาท ต่อครัวเรือน (เสา+กล่อง) โดยไม่ต้องมีการจัดพิมพ์คูปอง ซึ่งจะ

ประหยัดเงินได้ราว ๓๐๐ ล้านบาท 
๒) งบประมาณการจัดส่งกล่องถึงบ้านผ่าน บริษัท ไปรษณีย์ไทย ราว ๕๐ บาทต่อครัวเรือน รวม 

๑,๑๐๐ ล้านบาท (โดยสามารถประหยัดส่วนจัดส่งคูปองลง ๓๐๐ ล้านบาท และส่วนค่า
เดินทางภาคประชาชน ๒,๒๐๐ ล้านบาท) 

๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานข้อมูลราว ๓๐๐ ล้านบาท 
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สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย 
คาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกระบวนการแจกคูปองส่วนลด มูลค่าทั้ งสิ้น ๒๕,๐๐๐  
ล้านบาท มาจากจํานวนเครื่องที่แจก ๒๕ ล้านเครื่อง ราคาเครื่องละ ๑,๐๐๐ บาท 
คุณธีระนันท์ ตันกุระ  
วงเงินค่าใช้จ่ายของคูปองสอดคล้องกับจํานวนทะเบียนบ้านทั่วประเทศคือราคาคูปอง ๑,๐๐๐ 
บาท * จํานวนทะเบียนบ้านทั่วประเทศ 

๓.๒  กระบวนการแจกคูปอง การ
ก ากับดูแลผู้ผลิต ผู้น าเข้า ร้านค้า
ท่ี จะ เข้ า ร่ วม โครงการ  กา ร
รับประกันคุณภาพของอุปกรณ์ท่ี
สามารถรับบริการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณพันธ์ศักด์ิ สุกุดี 
เสนอให้แจกคูปองเป็นหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน จะได้สะดวกต่อการรับคูปองโดยมีตัวแทนหรือ
กรรมการหมู่บ้านดูแลจัดการเรื่องหลักฐานในการรับ เพราะหากส่งทางไปรษณีย์ก็จะทําให้ล่าช้า 
หรืออาจสูญหายได้ 
คุณมนตรี โคตรคันทา 
กระบวนการแจกสําหรับประชาชนทั่วไป วิธีการหนึ่งคือแจกคูปองระบุช่ือตามทะเบียนบ้าน หรือ
ผู้ใช้ไฟฟ้าจะครอบคลุมประชาชนที่มีอยู่จริงเป็นส่วนใหญ่ แล้วนําคูปองนั้นมาแลกซื้อตามจุดที่
กําหนดที่สามารถยืนยันตัวตนตามวิธีการที่กําหนดไว้ และไม่ควรจะสร้างภาระให้กับประชาชนใน
การเดินทางไกลๆ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อการแลกซื้อ ถ้าสามารถกระจายจุดแลกเปลี่ยนไปให้
ครอบคลุมได้ในระดับอําเภอ/ตําบล/หมู่บ้านได้จะดีที่สุด 
คุณศันสนีย์ พงษ์เดช 
กระบวนการแจกคูปองให้ส่งไปตามบิลแจ้งค่าไฟฟ้า 
คุณพัดเงิน พูนผล 
เสนอให้ส่งไปทางไปรษณีย์ 
คุณณัฐพงศ์ เขียวเสรี (มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)) 
มีความเห็นว่าควรแจกหนึ่งบ้านเลขที่ ต่อ ๑ คูปอง โดยผู้ได้รับต้องเป็นช่ือของเจ้าของบ้านเท่านั้น 
และลงทะเบียนรับได้โดยผ่านร้านที่ขายอุปกรณ์หรือจัดระบบลงทะเบียนออนไลน์เพื่อให้

ให้จ้างหน่วยงานของรัฐเป็น
ผู้ดําเนินการ โดยจะต้องประหยัด 
คุ้มค่ากับงบประมาณ มีมาตรการ
ป้องกันการปลอมแปลงที่เหมาะสม 
รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบที่
ชั ด เ จ นแล ะมี คณะทํ า ง าน เ พื่ อ
พิจารณารูปแบบการจัดพิมพ์คูปอง 
การแจกคูปอง และการใช้คูปองเพื่อ
สนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยน
ผ่ า น ไ ป สู่ ก า ร รั บ ช ม โ ท ร ทั ศ น์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  

กําหนดวิธีการแจกคูปองทุก
ครั ว เ รื อ น  ด้ ว ยก า ร จั ด ส่ ง ท า ง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้
ประสานเรื่องข้อมูลทะเบียนราษฎร
ของกรมการปกครอง ทั้งนี้ โดยยึด
ห ลั ก ก า ร ล ด ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
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ประชาชนขอรับคูปอง 
คุณสุทิน เจนพูลผล 
มีข้อคิดเห็นว่ากระบวนการทําอย่างไรก็ได้ให้ถึงมือผู้รับจริง 
คุณอเนก เอ่ียมสะอาด 
เสนอความเห็นว่าการแจกคูปองถึงมือเจ้าของดีกว่าผ่านระบบไปรษณีย์ เพราะกลัวตกหล่นหรือ
สูญหายได ้
คุณรัชดา ชัยชนะ  
เห็นด้วยตามกระบวนการของ กสทช. แต่อยากให้ดูเรื่องการแจกว่าได้ถึงมือประชาชนจริงหรือไม่ 
หากคูปองตกหล่นหรือสูญหาย จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร 
คุณปิติชา ทุมเทียง 
มีความเห็นว่ากระบวนการแจกคูปอง ควรมีผู้รับผิดชอบตรวจสอบ และดูแลเรื่องร้องเรียนใน
ระดับจังหวัด และมีการพิจารณาความเหมาะสม การเกิดปัญหาจากเครื่องรับกลายเป็นขยะ 
ดังนั้น ควรมีศูนย์ที่ประสานการรับเคลม รับซ่อมเครื่องอย่างต่อเนื่อง อักทั้งควรมีการเปรียบเทียบ
ผู้ใช้กล่องรับสัญญาณตามลักษณะต่างๆ และราคา ที่ต้องพิจารณาคุณภาพ กลัวมีการฉ้อฉลในการ
นําเสนอราคาได้ และมีมาตรการติดตามการประกันกล่องสินค้า 
คุณขนุน ศรีชมชื่น 
ให้ข้อเสนอแนะว่าจะจัดส่งคูปองอย่างไรไม่ให้เกิดการสูญหายและถึงมือประชาชนทุกครัวเรือน 
แล้วถ้าเกิดคูปองหายบังเอิญมีคนเก็บได้บุคคลนั้นสามารถนําคูปองไปใช้ได้เลยหรือไม่ ทาง กสทช. 
จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร  
คุณไชยกร บุญลพ  
แสดงความคิดเห็นว่า กระบวนการแจกควรจะดําเนินการให้รวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้รับชมกัน
ทั่วถึง และขอความร่วมมือผู้ประกอบการ และเอกชนที่มีศักยภาพในการแจกกล่องรับชมได้เข้ามา
ช่วยแจกให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน อีกทั้งมีความเห็นว่า เนื่องจากกสทช. เป็นองค์กรของรัฐ มีอํานาจ

ดําเนินการ และลดภาระที่จะเกิดแก่
ประชาชนให้มากที่สุด สําหรับการให้
ประชาชนไปลงทะเบียนใช้สิทธิเป็น
กา ร ส ร้ า ง ภา ร ะ เ กิ น ส มควร แก่
ประชาชนในการขอรับการสนับสนุน
ดั ง กล่ า ว  แล ะ เป็ นก า รตั ดสิ ท ธิ
ประชาชนไม่ให้ได้รับการสนับสนุน
โดยทั่วถึงอีกด้วย จึงอาจมีประเด็น
ทางกฎหมายว่า กสทช. อาศัยฐาน
อํานาจใดในการตัดสิทธิดังกล่าวของ
ประชาชน จนเป็นเหตุให้มีการโต้แย้ง
แล ะนํ า คดี ฟ้ อ ง ต่ อ ศ าล  ทํ า ใ ห้
กระบวนการในการสนับสนุนการ
เปลี่ ยนผ่ านล่ า ช้ าและ ไม่ บรร ลุ
เป้าหมายได้ 

ทั้ งนี้  ให้สํ านั ก งาน กสทช . 
กํ า ห นดกร ะบวนก าร ที่ มี ค ว าม
รอบคอบ รัดกุม ประหยัด คุ้มค่า 
และมีแนวทางป้องกันการทุจริตด้วย 
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ตามกฎหมาย จึงควรดําเนินการตามกรอบกฎหมาย และจัดระเบียบการจัดจ้างให้มีการควบคุม
และป้องกัน เพื่อประโยชน์ในการใช้งบประมาณ 
คุณจักรกฤษณ์ ภู่เกิด (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
เห็นว่าควรแจกในพื้นที่สัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลเข้าถึงแล้ว โดยคํานึงถึงลักษณะภูมิประเทศในแต่
ละพื้นที่เป็นสําคัญ 
ดร. เฉลิมพร อุ่นแก้ว 
แสดงความเห็นว่าควรให้มีหน่วยงานอื่นมาร่วมกระบวนการแจกคูปอง เพื่อลดคําครหาและให้
สถาบันการศึกษาไทยที่มีผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีมารับรองและดูแลเรื่องคุณภาพของสินค้าที่
ประชาชนต้องนํามาติดตั้งรับสัญญาณทีวีดิจิตอล 
คุณจุฑารัตน์ รัตนอารีย์   
ควรต้องสร้างกระบวนการและข้ันตอนเพื่อดําเนินการแจกคูปองให้ครบและครอบคลุมทุก
ครัวเรือนตามแผนที่ กสทช. เสนอ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการและการรับชมได้อย่าง
ทั่วถึงโดยแท้จริง 
คุณอดิศักด์ิ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ (บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน))  
มีความเห็นว่า เพื่อให้การแจกคูปองเป็นไปอย่างทั่วถึง ควรมีหน่วยงานอื่นที่มีเครือข่ายหรือกลไก 
ที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินการมากกว่ามาช่วยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปอย่างรวดเร็ว และ
ลดการทุจริต 
คุณสมชาย เปรื่องวิริยะ (บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) 
หากระยะเวลาในการแจกยิ่งช้า ก็จะยิ่งก่อให้เกิดความเสียหายทุกฝ่าย จะต้องมีการชดเชยหาก
เกิดการฟ้องร้องข้ึนในภายหลัง ดังนั้น การแจกจ่ายอย่างรวดเร็วจะทําให้สามารถช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายได ้
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คุณประเสริฐ แสงทอง 
กสทช. ควรตรวจสอบข้ันตอนการแจกคูปอง ดูแลและกํากับผู้ประกอบการในตลาดให้แข่งขันกัน
ตามกลไกอย่างเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน รวมถึงควรมีการใช้โรงงานที่มีมาตรฐาน 
มีการเข้าไปควบคุมโรงงานที่ผลิต เน้นให้ผลิตในประเทศไทย 
คุณรุจิระ บุนนาค 
ในกระบวนการแจกเน้นให้แจกให้ทั่วถึง ควรทําพร้อมกันทั่วประเทศอย่างทั่วถึง โดยมีมาตรฐาน
การควบคุมและตรวจสอบที่ดี  
คุณวราภรณ์ รัตนะ  
ในกระบวนการการจัดส่งคูปองเมื่อจัดส่งแล้วควรมีการตรวจสอบภายหลังด้วยว่ามีการตกหล่น
หรือไม่ ครัวเรือนไหนยังไม่ได้รับ และจะดําเนินการตรวจสอบสิทธ์ิอย่างไร  รวมถึงควรควบคุม
ผู้ผลิตให้มีคุณภาพด้วย 
คุณนวพรรณ์ เอกมธุรพจน์ 
มีความเห็นว่า หากครัวเรือนมีกล่องอยู่แล้ว คูปองนั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์ และอาจนําคูปองไป
ขายกับร้านค้าที่ต่ํากว่ามาตรฐาน ก็จะทําให้ไม่เป็นไปตามจุดประสงค์ของ กสทช . จึงควรมี
มาตรการในการป้องกันทุจริตของร้านค้า 
ดร. เฉลิมพร อุ่นแก้ว 
มีความเห็นว่า ควรดําเนินการแจกให้เร็วและให้ทันเวลา และควรให้ใช้ทะเบียนบ้านในการนํามา
แลกรับคูปองได้เลย พร้อมทั้งดึงหน่วยงานอื่นเข้ามาร่วมดําเนินการด้วย  
คุณกิติภัทร์ อนันต์เมธากุล  
เสนอให้ติดตั้งให้กับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และแจกให้หน่วยงาน เช่น หัวหน้าชุมชน 
ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน ให้เจ้าบ้านมาลงช่ือตามลําดับก่อนหลัง ให้มีการลงช่ือที่อําเภอ หรือเขตต่างๆ 
และควรมีเจ้าภาพบริษัทที่รับติดตั้ง เช่น ทีโอที เป็นต้น 
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คุณนิตยา ศิริสถาวรัตน์  
เสนอว่าควรให้แต่ละครัวเรือน เดินทางไปรับคูปองเองที่สํานักงานเขต ไม่ต้องส่งให้ทางไปรษณีย์ 
เพราะบางครัวเรือนอาจไม่อยากได้คูปอง เนื่องจากซื้อและติดตั้งกล่องไปแล้ว อีกทั้งมีข้อสงสัยว่า 
สามารถใช้คูปองรวมกัน ๓ – ๕ ใบ เพื่อใช้กับการเป็นส่วนลดแลกซื้อโทรทัศน์ ๑ เครื่องได้หรือไม่ 
เนื่องจากมีบ้าน ๔ หลัง จะได้คูปอง ๔ ใบ รวมกันเป็นเงินสี่พันบาท สามารถซื้อโทรทัศน์ ๑ เครื่อง
ราคาสี่พันบาทได้ 
คุณโสภณ หนูรัตน์ (มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค)  
การแจกคูปองอาจมีความจําเป็นสําหรับในช่วงแรกที่จะแจก ๑๐ ล้านใบ ส่วนที่เหลือให้ใช้วิธี
ประมูลเพื่อแจกกล่อง ซึ่งอาจทําเป็นล็อต ได้กล่องราคาถูก และเห็นว่าการแจกจ่ายไปตาม
ครัวเรือน ๒๕ ล้านครัวเรือน ควรแจกทางไปรษณีย์ตามรายละเอียดทะเบียนราษฎร์ ส่วน
ประชากรแฝงควรมีกลไกตรวจสอบ และควรใช้วิธีลงทะเบียนเพื่อไปรับคูปองตามจุดแลกเปลี่ยน
ต่างๆ เช่น ร้านสะดวกซื้อ หรือที่ทําการไปรษณีย์ เป็นต้น 
คุณสยาม สุนทรมณี  
เสนอให้ กสทช. ดําเนินการตรวจสอบมาตรฐานโรงงานผลิตและร้านค้า เพื่อให้การผลิตและ
จําหน่ายกล่องรับสัญญาณได้มาตรฐาน โดยในข้ันตอนการแจกต้องมีการควบคุมร้านค้าเพื่อ
ป้องกันการฉ้อโกงที่จะเกิดข้ึน 
คุณปมนต์ทัศน์ ประทุมทิพย์ 
มีความเห็นว่า กสทช. ต้องควบคุมมาตรฐานของสินค้าให้ได้ และให้มีอุปกรณ์ครบทุกช้ิน 
คุณชัชวินท์  พิพัฒน์โชติธรรม (บริษัท ฟอรท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน))  
แสดงความคิดเห็นว่า กสทช. ควรจัดทําแผนการแจกคูปองให้ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนและผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า และการแจกคูปองควรให้ถึงประชาชนโดยให้มีความ
ยุ่งยากน้อยที่สุด 
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คุณนิรันดร์ ซันโต๊ส 
เห็นว่าควรกําหนดคุณสมบัติของผู้ให้คําแนะนําอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณและผู้ขายกล่องรับ
สัญญาณให้มีมาตรฐานด้วย เพราะหลายครั้งที่ผู้ขายแนะนําผิดซึ่งจะยิ่งทําให้ประชาชนสับสนใน
ข้ันตอนของการแลกรับอุปกรณ์  
คุณมัลลิกา กันธะเรียน 
มีความเห็นว่า กระบวนการแจกและแลกอุปกรณ์ ควรกําหนดไม่ให้มีนําไปแลกของอย่างอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลได้ หรือต้องป้องการการแอบอ้างจากกลุ่ม
มิจฉาชีพ ที่จ้องจะหาผลประโยชน์จากการเก็บบัตรประชาชนของชาวบ้านที่ไม่ทราบข้ันตอนและ
หลงเช่ือ และให้มีการรับประกันอย่างน้อย ๓ ปี  
คุณเขมทัตต์ พลเดช (ช่องรายการ PPTV HD)  
เสนอแนะว่าควรลดข้ันตอนวิธีการแจกลง 
คุณเชี่ยวศักดิ์ ยงค์ตระกูล (สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย)  
ควรหาวิธีการแจกคูปองที่เหมาะสมกว่านี้ อาทิ ควรจะกําหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ก่อนที่จะ
กําหนดราคา และกระบวนการแจกควรมีความโปร่งใส 
คุณสุชาติ กิจรักษา 
กระบวนการแจกคูปองไม่ควรจะช้าจนเกินไป ประชาชนรอชมทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินและรอรับ
คูปองส่วนลด แต่ถ้าแจกคูปองช้าประชาชนก็เลือกที่จะไปติดจานดาวเทียมเพื่อรับชมช่องรายการ
ผ่านทางดาวเทียมไปก่อนแล้ว 
คุณจุฑา สังขชาติ (เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้)  
เสนอแนะให้แจกเป็นกล่องฯ หรือให้นําโทรทัศน์เก่ามาแลกแทนเพื่อเป็นการลดขยะอเิลก็ทรอนกิส์
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต รวมถึงต้องจัดทําแผนและประกาศให้ประชาชนทราบอยา่งชัดเจนเรือ่งการแจก
คูปอง การรับประกัน เพื่อป้องกันการแอบอ้างและทุจริต 
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คุณมูฮามัด อาลีย์สาตะ (ส านักประชาสัมพันธ์) 
กล่อง STB มีการประกันอายุการใช้งานหรือไม่ ระยะเวลากี่ปี รวมถึงหากมีปัญหาในการรับชม 
เช่น สัญญาณไม่ดี ภาพหาย เป็นต้น สามารถเปลี่ยนกล่องใหม่ได้ทันที หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือไม่ 
อีกทั้งในเรื่องช่องการเตือนภัยพิบัติมีรองรับหรือไม่ 
คุณเขลางค์ โสมเกษตรินทร์ 
เห็นว่ากระบวนการแจกคูปองนั้น ไม่มีประเด็นที่ต้องเป็นห่วง แต่ต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนให้มาก 
คุณอารีย์ เภรีก้องเกียรต ิ 
กสทช. ต้องมีแผนในการแจกจ่ายคูปอง และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้
ประชาชนไม่โดนเอารัดเอาเปรียบได้ รวมถึงต้องควบคุมการผลิตและมีการตั้งราคากลาง 
กําหนดการรับประกันสินค้า ต้องคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
คุณกัมปนาท ตันตวิิท (สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย) 
กระบวนการแจกคูปองไม่ใช่ปัญหา ปัญหาอยู่ที่แจกอย่างไรจะถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง 
กระบวนการตรวจสอบการใช้คูปอง และการจ่ายเงินค่าคูปองถูกต้องโปร่งใสเพียงใด เช่น 
- การตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนประชากรตามทะเบียนราษฎร์  ตรวจอย่างไร นับอย่างไร นับ

เมื่อไหร่ นับตามทะเบียนบ้าน นับตามเจ้าบ้าน หรืออย่างไร ยังไม่มีรายละเอียด หรือกรณีบ้าน
เช่า ใครได้สิทธ์ิรับคูปอง เจ้าบ้านหรือผู้เช่า กรณีอาคารชุดหากมีการใช้สิทธ์ิคูปองก่อนการโอน
ผู้รับสิทธ์ิต่อเนื่องหรือไม่ การแจกคูปองให้อาคารชุดเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนหรือไม่ บา้น
ที่มีทะเบียนแต่ไม่มีคนอยู่จะตรวจนับอย่างไร อีกมากมายปัญหาเรื่องการนับข้อมูลครัวเรือน 
รายละเอียด วิธีการ เป็นข้อมูลที่ กสทช. ไม่ได้นํามาเปิดเผยไว้ในการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ 

- กสทช. จัดส่งคูปองไปยังครัวเรือนอย่างไร มีการยืนยันการได้รับคูปองอย่างไร 
- การนําคูปองแลกซื้ออุปกรณ์ ประชาชนจะรู้ได้อย่างไรว่า อุปกรณ์ใดได้รับการรับรองจาก กสทช. 

ผู้ผลิต ผู้นําเข้า ร้านค้า และโครงข่ายที่จะเข้าร่วมโครงการ มีหลักเกณฑ์การเข้าร่วมอย่างไร 
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- ร้านค้าตรวจสอบสิทธ์ิการใช้คูปองของประชาชนได้อย่างไร 
- กระบวนการจ่ายเงินคืนให้ร้านค้าใช้เวลากี่วัน กสทช. มีแนวทางป้องกันการปลอมผู้รับปลอม

การรับรองผลิตภัณฑ์ รวมถึงการปลอมคูปองไว้อย่างไร 
Keke Xili  
สําหรับผู้ที่ลงทะเบียนทางเว็บ ให้จัดส่งคูปองผ่านทางไปรษณีย์ ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนที่ตําบลอําเภอ
ให้รับคูปองได้ทันที 
คุณนัฎฐวี ศิริศรีพิศาล  
การแจกคูปองไปตามบ้านโดยประสานกับทางไปรษณีย์ไทย รวมถึงการวางระบบตรวจสอบของ
ร้านค้าทั่วประเทศ ประมาณ ๑๐๐ – ๒๐๐ ล้านบาท 
คุณศักดา ประวัติเลิศวัฒนา  
ส่งทางไปรษณีย์ 
คุณอภินันท์ เจริญรักษ์วิทยา  
วิธีการแจกคูปองนั้นขอให้มีการลงทะเบียนขอรับคูปองมากกว่าที่จะแจกคูปองทางไปรษณีย์ตาม
ทะเบียนบ้านที่กําหนด 
คุณสุเมธ มีโภคกิจ  
ใช้วิธีแจกคูปองถึงบ้านทางไปรษณีย์ แล้วเวลาใช้คูปอง ต้องเอาสําเนาบัตรประชาชนไปยืนยันว่า
เป็นเจ้าของคูปองจริง ไม่มีการสวมสิทธ์ิ โดยในคูปองมีการพิมพ์ช่ือผู้ได้รับคูปองไว้ทุกคน และ
คูปองทีวีดิจิตอล แจกตามพื้นที่ที่ทีวีดิจิตอลออกอากาศ โดยกระบวนการแจกคูปอง ต้องไม่มี
ผลประโยชน์มาย้ือกันโดยเด็ดขาด เพราะประชาชนต่างรอคอยคูปองกันอยู่ 
คุณสมพล แสงชลินทร์  
จัดส่งคูปองทางไปรษณีย์ เช่นเดียวกับการเชิญชวนไปเลือกตั้ง 
Prasertsak  
ขอเสนอให้มาในรูปแบบของคูปอง โดยให้ไปรับที่เทศบาล อบต. หรือหน่วยงานราชการที่
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น่าเช่ือถือ 
คุณวิชิต เอ้ืออารีวรกุล (บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวิร์ค จ ากัด) 
ควรแจกคูปอง ไปตามครัวเรือนต่างๆตามทะเบียนบ้านที่ กสทช. ได้กําหนดไว้ โดย ๑ ครัวเรือนได้ 
๑ ใบมูลค่า ๖๙๐ บาท โดยคูปองที่ได้ประชาชนต้องกรอกเอกสารยืนยันว่า สามารถนําคูปองไปใช้
เป็นส่วนลดในการรับชมทีวีดิจิตอลได้ครบทั้ง ๓๖ ช่องแล้ว ส่วนจะรับชมโดยวิธีการใด โดยใช้
อุปกรณ์รับสัญญาณระบบใด คุณสมบัติของอุปกรณ์รับสัญญาณจะดีเพียงใด เป็นสิทธิของ
ประชาชนที่จะเลือกนําไปใช้ประโยชน์ตามความสมัครใจ กสทช . ควรมีหน้าที่เพียงกําหนด
คุณสมบัตข้ัินตํ่าของอุปกรณ์ที่จะใช้รับสัญญาณให้ได้ทั้ง ๓๖ ช่องก็เพียงพอแล้ว เพื่อให้ราคาไม่สูง
จนเกินไปสําหรับประชาชนส่วนใหญ่ที่มีรายได้น้อยของประเทศจะได้เข้าถึงระบบดังกล่าวได้โดย
ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม  ส่วนการรับประกันควรให้รับประกัน ๑ ปี ตามมาตรฐานการรับประกัน
เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป 
คุณกรพชร  ธนวรรธ  
แจกคูปองทางไปรษณีย์ถึงบ้าน 
สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์   
๑) ดําเนินการแจกคูปองให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๗  
๒) กําหนดกฎเกณฑ์และวิธีการเร่งรัดการกระจายคูปองให้ถึงประชาชนให้เร็วที่สุ ดและให้มาก

ที่สุด  
ยูงร าแพน   
ควรแจกคูปองเฉพาะผู้เป็นเจ้าบ้านที่ได้รับสิทธ์ิ โดยแจกตามทะเบียนบ้าน ตรวจสอบจากเขตให้
เหมือนการแจ้งผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้ง เพื่อป้องกันการรั่วไหล หากให้หัวหน้าชุมชนอาจเกิดการคอรัปช่ัน
ได้  และเมื่อมีการรับคูปอง ที่คูปองต้องมีลายเซ็นต์เจ้าบ้านที่แท้จริง ไม่ใช่ผู้เช่า เนื่องจากอาจมี
การนําคูปองไปจําหน่ายต่อ  อีกทางหนึ่งคือมีหนังสือถึงทุกบ้านในแต่ละชุมชนให้กรอกข้อความว่า
เป็นเจ้าบ้านหรือผู้เช่า บางบ้านเช่าเจ้าของอาจร่วมมือให้ผู้เช่าได้สิทธิรับคูปอง จึงต้องให้เวลาส่ง
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เอกสารไปให้เจ้าบ้านผู้ให้เช่าเซ็นมอบให้ แล้วนับจํานวนหลังของแต่ละชุมชน เมื่อถึงกําหนดก็ให้
ประธานเก็บรวบรวมไว้แล้วส่งให้ กสทช. หรือจะมีเจ้าหน้าที่ กสทช. ไปรับเอง แล้วตรวจสอบกับ
เขตเพื่อคัดกรองจํานวนผู้รับคูปอง  
รศ. ดร. จิราพร ลิ้มปานานนท์ (คณะกรรมการองค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค 
ภาคประชาชน) 
มีขั้นตอนการดําเนินงานที่ผิดพลาด ในเรื่อง “ข้ันตอนการแจกคูปอง” ของ กสท. ทําให้เกิดผล
กระทบแก่ผู้บริโภค เนื่องจาก กสท . ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับทราบว่าจะมีการ
ทดลองออกอากาศทีวีในระบบดิจิตอลในเดือนเมษายน ขณะที่จะมีการแจกคูปองในเดือน
มิถุนายน เมื่อผู้บริโภครับทราบถึงการทดลองออกอากาศ ย่อมมีความต้องการดูทีวีในระบบ
ดิจิตอลมากขึ้น จึงจําเป็นต้องซื้อกล่องตามแรงโฆษณาของทุกสถานีในปัจจุบัน ทําให้ต้องไปเสีย
เงินโดยไม่มีความจําเป็น ถือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจกล่องหรือไม่ 
คุณธนะชัย วงศ์ทองศรี (บรษัิท อสมท จ ากัด (มหาชน))    
ควรระมัดระวังไม่ให้เงินของแผ่นดินเสียหาย ควรมีการป้องกันการทุจริตในการแจกคูปอง 
คุณอับดลอาซีด หนิมุสา (สมาคมผู้บริโภคสงขลา) 
เห็นควรให้มีการกําหนดและประกาศจุดแลกคูปองใช้ชัดเจนว่าเป็นที่ใดบ้างเพื่อป้องกันการทุจริต
หลอกลวงประชาชนจากมิจฉาชีพ เช่น มีกล้องถ่ายป้องกันการทุจริต 
คุณชโลม เกตจุันดา (สมาคมผู้บริโภคสงขลา) 
เห็นว่า กสทช. ควรจะต้องมีแผนสําหรับการแจกคูปองให้ชัดเจนก่อน รวมถึงควรกําหนดการ
สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มผู้พิการและด้อยโอกาส รวมถึงต้องมีแผน
เรื่องการลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์  และดําเนินการจัดการกับกลุ่มมิจฉาชีพหรือบุคคลที่แอบ
อ้างว่าจะนํากล่องฯ หรือคูปองมาแจกโดยการเก็บบัตรประชาชนไปล่วงหน้า  
คุณสารี อ๋องสมหวัง (มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค) 
ควรต้องมีมาตรการป้องกันขบวนการหลอกลวงประชาชนอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ โดยแอบ
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อ้างว่าจะสามารถจัดหากล่องรับสัญญาณมาให้โดยเก็บบัตรประชาชนไปก่อนแล้วล่วงหน้า ดังที่
ขณะนี้ก็ปรากฏการดําเนินการหลอกลวงประชาชนในลักษณะดังกล่าวอยู่ในหลายพื้นที่ อัน
เนื่องมาจากมูลค่าคูปองที่สูง อีกทั้งมีความเห็นว่า เนื่องจากเป็นการเร่งรีบในครั้งแรกนี้ อาจจะพอ
ยอมรับได้บ้าง หากจะใช้วิธีการแจกคูปองเพื่อให้ทําได้ทันการณ์ แต่ในระยะต่อไปขอให้ใช้การ
ประมูลกล่องแจกกับผู้บริโภค หรือมูลค่าคูปองต้องไม่คงที่ ซึ่งต้องมีราคาที่ลดลง  
คุณปฏิวัต ิเฉลิมชาติ (สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น) 
แสดงความเห็นว่า ขณะนี้ในพื้นที่กาฬสินธ์ุ ขอนแก่นและหลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีการไปหลอกลวงประชาชนเรื่องการแลกคูปองแล้ว ต้องการให้ กสทช. ดําเนินการกับผู้ที่มา
หลอกลวงประชาชน และเสนอให้ กสทช. เริ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทที่ได้รับอนุญาต
ผลิตและจําหน่ายกล่องทีวีดิจิตอลแก่ผู้บริโภคทราบ ก่อนที่จะมีการแจกคูปองทีวีดิจิตอลในช่วง
ปลายเดือนกรกฎาคม เพื่อให้ผู้บริโภค เกิดความรู้ความเข้าใจ ในการเลือกซื้ อกล่องทีวีดิจิตอล 
ตัวอย่างเช่น มีการจําหน่ายกล่องทีวีดิจิตอลเถ่ือนที่ไม่ได้รับอนุญาตผลิตและจําหน่ายจาก กสทช. 
อันเป็นการหลอกลวงผู้บริโภค และให้ กสทช. มีแนวทางจัดการกับบริษัทที่มีการเก็บบัตร
ประชาชน และทะเบียนบ้าน เนื่องจากเป็นการแอบอ้าง เพื่อทําธุรกรรมบางอย่าง เช่น บัตร
เครดิต หรือปลอมลายเซ็น และควรมีมาตรการกํากับดูแลผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจําหน่ายกล่อง ต้องมี
การประเมินคุณภาพ และมีการดูแลบริการหลังการขายที่ชัดเจน โดยกําหนดไว้ในใบอนุญาต อีก
ทั้งควรมีต้องการให้มีแนวทางเพื่อดําเนินการกับบริษัท/ร้านค้า ที่ไปหลอกลวงประชาชน (เสนอ
ขาย STB)  
คุณบุญส่ง สาตร์พงษ์พันธ์ (องค์กรคุ้มครองสิทธิผู้ด้อยโอกาส) 
เสนอให้ กสทช. เข้มงวดในการตรวจสอบบริษัทฯ ที่จําหน่ายกล่องเพื่อป้องกันการหลอกหลวง
ประชาชน อย่างที่ปรากฏว่ามีการใช้ความไม่รู้ของประชาชนไปหลอกลวงว่าจะนํากล่องฯมาให้โดย
เก็บบัตรประชาชนไปก่อนแล้วในหลายพื้นที่ 
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คุณปฏิยุทธ กาศเมฆ (เครือข่ายองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคภาคเหนือ)  
มีความต้องการให้ กสทช. จัดการผู้ที่แอบอ้างกับประชาชนว่าจะจัดหากล่องรับสัญญาณมาให้
ล่วงหน้า โดยมีประชาชนหลงเช่ือถ่ายบัตรประชาชนไปให้แล้วในหลายพื้นที่  และขอให้
ประชาสัมพันธ์รายช่ือผู้ผลิตที่มีคุณภาพก่อนแจกคูปอง 
ดร. เอกศักด์ิ แดงเดช (บริษัท วัน บ็อกซ์ โฮม จ ากัด)  
ให้ความเห็นว่าในกระบวนการการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่กําหนด เสนอแนะว่า
อยากให้คํานึงถึงข้ันตอนการผลิต สิ่งที่ต้องตรวจสอบคือโรงงานผลิต ไม่ว่าจะเป็นแบบ CKD 
(Complete Knock Down) หรือ SKD (Semi Knock Down) แต่สิ่งที่อยากนําเสนอ กสทช. คือ
อยากให้ เกิดการผลิตอุปกรณ์แบบ CKD ในประเทศไทยอย่างแท้จริงเพื่อประโยชน์ของ
อุตสาหกรรมภายในประเทศ มิใช่อ้างว่าผลิตในประเทศแต่เป็นเพียงการขันน๊อต  โดยกสทช. ควร
มีการควบคุมและตรวจสอบโรงงานผู้ผลิต เน้นให้การผลิตเกิดในประเทศและโรงงานต้องเป็น
โรงงานเกรดเอที่ผลิตสินค้าดีมีคุณภาพ ผู้แทนจําหน่ายหรือผู้จัดจําหน่ายต้องมีความสามารถที่จะ
รับประกันสินค้าได้จริงถึง ๓ ปี  
คุณไพศาล ค าจวง (ชมรมเกษตรภาคอีสาน (จังหวัดสกลนคร))  
เห็นว่าควรมีการกําหนดมาตรฐานโดย กสทช. บนกล่องรับสัญญาณที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานต้องมี
ตราสัญลักษณ์ของ กสทช. เพื่อให้ผู้ซื้อทราบ และเป็นการป้องกันของปลอม ควรต้องมีการ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า คุณภาพโรงงานผลิต และให้มีการรับประกันคุณภาพสินค้า (STB) 
คุณภูษณิศา ศุภษร (ชุมชน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น)  
ให้ความเห็นว่าในข้ันตอนการแจกคูปอง กสทช. ควรประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ
ว่าบริษัทไหนที่ได้มาตรฐานผ่านคุณสมบัติที่กําหนด เพื่อป้องกันประชาชนถูกหลอกลวง  
คุณชูพงษ์ อารัญชิต (ผู้ประกอบการค้าปลีกสินค้าไอที จังหวัดขอนแก่น)  
เสนอแนะให้มีการคัดเลือก กําหนดคุณสมบัติและคุณภาพของกล่องรับสัญญาณ ต้องมีการ
ทดสอบการใช้จริงในพื้นที่เพราะหลายพื้นที่ในขอนแก่นที่บอกว่ารับชมทีวีดิจิตอลได้แล้ว แต่
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ตนเองทดลองแล้วยังรับสัญญาณภาพไม่ได้  
คุณยุทธศาสตร์ พลทามูล  
กสทช. ต้องเข้าไปตรวจสอบคุณภาพของโรงงานผลิต และเน้นให้ใช้แรงงานภายในประเทศไทย 
เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ 
คุณจันทร์ฉาย จิตพรมมา  
ให้ความเห็นว่าต้องมีการรับรองมาตรฐานคุณภาพของกล่องรับสัญญาณ และการนําคูปองไปแลก
กับร้านค้าต้องตรวจสอบให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันป้องกันการทุจริต 
คุณตุล ประเสริฐศิลป์ (องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น จังหวัดขอนแก่น) 
เสนอให้ กสทช. ควรที่จะออกและคุมกฎเกณฑ์ และควบคุมข้ันตอนการแจกตลอดจนร้านค้าให้
ชัดเจนและรัดกุม ประชาชนส่วนใหญ่อาจไม่ค่อยทราบรายละเอียดด้านเทคนิคมากนัก   
คุณสุระ เกนทะนะศิล (สถานีโทรทัศน์ PPTV) 
เสนอให้ กสทช. ควรมีการตรวจสอบโรงงานผลิตกล่องฯ ในประเทศไทยด้วย เพื่อเป็นการควบคุม
คุณภาพ และมิให้มีการทํากําไรเกินควรจากการนําเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งมีต้นทุนต่ําแต่ขาย
ราคาแพงคุณภาพไม่สมกับราคา และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในการรับชมได้ เนื่องจากใน
การติดตั้งอาจมีการลดมาตรฐานของสินค้าหรืออุปกรณ์ต่างๆ ลงจึงทําให้คุณภาพของสัญญาณที่
ไม่ด ีอีกทั้งเสนอว่าโรงงานผู้ผลิตต้องกําหนดให้ชัดเจนภายในประเทศ (CKD) หรือการให้นําเข้า 
(หากจากประเทศจีนจะมีหลายเกรดด้วยกัน) และให้มีการรับประกันสินค้า ๓ ปี ต้องมีการ
คัดเลือกบริษัทที่ได้คุณภาพเท่านั้น อีกทั้งการเรียงเลขช่องรายการ (Must carry) ยังสับสนอยู่มาก 
นอกจากนี้ เห็นว่าควรมีการกําหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของกล่องรับสัญญาณและอุปกรณ์
ส่วนประกอบให้มีมาตรฐานสินค้าตามมาตรฐานสากล เช่นเดียวกับที่กําหนดไว้ในเครื่องรับ
โทรทัศน์ดิจิตอล ที่ built in Digital Tuner ในตัวเครื่อง 
คุณณัฏฐชัย อักษรดิษฐ (สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย) 
กสทช. ควรเน้นการตรวจสอบโรงงาน ผู้ผลิตและควบคุมคุณภาพของกล่องฯ เพื่อให้ประชาชน
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ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดี  อีกทั้งในเรื่องราคาต้นทุนกล่องไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง หากผลิตใน
ประเทศจะมีต้นทุนที่น้อยกว่าการนําเข้า ให้มีการรับประกันกล่อง STB ๓ ปี และไม่ควรกําหนดใช้ 
มัสแคร์รี่ กับ เคเบิลทีวี ซึ่งเป็นระบบแอนะล็อกเดิม 
คุณสมบัติ ก้องตระกูลชน  
ควรควบคุมการมีบริษัทเถ่ือนไปหลอกประชาชนตามชุมชน และให้สถาบันการศึกษาที่มีความ
เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีตรวจสอบคุณภาพของกล่องรับสัญญาณ 
คุณพลศักด์ิ เลิศพุฒิภิญโญ (บริษัท สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)  
จ ากัด (มหาชน)) 
ควรมีการตรวจสอบมาตรฐานโรงงานที่ผลิตด้วย และเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่จะก่อประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติของโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ในแง่การสร้างงาน และกระทบต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศ จึงควรให้มีการผลิตภายในประเทศ 
คุณประสาร สินลิขิตกุล 
ควรมีการคัดกรองผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถให้บริการและการบริการหลัง
การขายตลอดระยะเวลารับประกันได้ 
คุณสมยศ ศิลป์ศิริวัฒน์  
ควบคุมมาตรฐานสินค้า และราคาของเครื่องรับให้ผู้ใช้ โดยรับประกันอย่างต่ํา ๓ ปี 
คุณภูษณิศา ศุภษร (ชุมชน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น)  
ให้ความเห็นว่าในข้ันตอนการแจกคูปอง กสทช. ควรประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ
ว่าบริษัทไหนที่ได้มาตรฐานผ่านคุณสมบัติที่กําหนด เพื่อป้องกันประชาชนถูกหลอกลวง  
คุณโกสิทธิ์ ภูสอดศรี (ชุมชนเทพารักษ์ ๒ เทศบาลนครขอนแก่น)   
ได้แสดงความคิดเห็นว่าชาวบ้านยังไม่เข้าใจกระบวนการต่างๆ ในการแจกคูปอง และคิดว่ากล่องฯ
ต้องมีคุณภาพที่ดี เมื่อแจกประชาชนแล้วจะต้องได้ใช้ประโยชน์ทันที ต้องมีความชัดเจนว่าถ้าหาก
กล่องเสียเมื่อนําไปเปลี่ยนจะต้องสามารถเปลี่ยนได้เลย 
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คุณมงคล ธนะนาวานุกูล  
มีความเห็นว่าควรดําเนินการแจกคูปองตามที่วางแผนไว้ โดย กสทช.พิจารณาอย่างรอบคอบ คง
ไม่สามารถทําให้ทุกคนถูกใจได้ทั้งหมด แต่ให้ยึดเอาประโยชน์ของชาติเป็นหลัก และร้านค้าที่เข้า
ร่วมโครงการเองก็ควรมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ตรวจสอบสิทธิของลูกค้าได้ น่าจะเป็นข้อจํากัดของ
ร้านค้าเล็กๆ ที่อยู่ตามอําเภอ แต่จะเอื้อประโยชน์ให้ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มากกว่า ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ไม่เป็นธรรม 
คุณวรเทพ เจนพูลพล 
มีความเห็นว่า ควรรีบให้มีระบบดิจิตอลโดยเร็ว อย่ามัวชักช้า เพราะทั่วโลกใช้ระบบนี้กันหมดแล้ว  
และคนที่ได้ประโยชน์ก็คือประชาชน อีกทั้งเพื่อทําให้ประเทศมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับนานา
ประเทศ  
คุณล าเภา อุปการกุล 
เสนอว่าควรมีการให้ข้อมูลทางสถานีโทรทัศน์ เพื่อบอกแก่ประชาชนให้รับรู้ข้อมูล เพื่อไม่ให้มี
บริษัทสมอ้างหลอกลวงประชาชน โดยเฉพาะในเทศบาล และควรวางระบบเดียวกันทั่วประเทศ 
เช่น ครอบครัวที่มีบ้านเลขที่แต่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ในกรณีนี้จะให้คูปองหรือไม่ หรือประชาชนที่มีบ้าน
หลายหลัง จะมีระบบจัดการอย่างไร หรือแจกแต่กล่องรับสัญญาณอย่างเดียว ส่วนเสาอากาศให้
ประชาชนติดต้ังเอง 
คุณประจักษ์ พินท์สุนนท์  
มีความเห็นว่า โดยรวมไม่เห็นด้วยกับรูปแบบการดําเนินงานของโครงการ วัตถุประสงค์ประชาชน
ไม่ควรเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพราะมูลค่าคูปองกับราคาอุปกรณ์ที่จะนําไปซื้อเกิน ๖๙๐ บาท และ
กระบวนการแจกคูปองไม่ควรเป็นรูปแบบเดียว มีกรอบแนวคิดมากเกินไป ควรใช้วิ ธีอื่นๆที่จะ
ประหยัดงบประมาณได้ งบประมาณของโครงการก็ควรเปิดช้ีแจงให้สาธารณะได้รับทราบ และ
ข้ันตอนการพิจารณาร้านค้า ผู้ผลิต ผู้จําหน่าย จะมีข้ันตอนอย่างไร ขอให้มีการเปิดเผยให้
สาธารณชนด้วย 
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คุณวิภาพร อุทโท (ชุมชนศรีจันทร์พัฒนา ขอนแก่น) 
ในเรื่องกระบวนการแจกคูปอง หมายถึงแจกแต่ละครอบครัว โดยใช้ช่ือหัวหน้าครอบครัวใช่หรือไม ่
และกําหนดเวลาในการใช้คูปองนานแค่ไหน และกรณีอาศัยอยู่จริงกับกรณีอาศัยอยู่ถ่ินฐานอื่น 
เมื่อมีการส่งคูปองทางไปรษณีย์ จะได้รับจริงหรือไม่อย่างไร ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี แต่ห่วง
กระบวนการแจกคูปองว่าจะทั่วถึงหรือไม่ เพราะต้องยุติธรรมและถูกต้อง 
ชุมชนศรีจันทร์พัฒนา จังหวัดขอนแก่น 
มีข้อสงสัยว่า วิธีพิจารณาการแจกคูปองจะทําอย่างไร ในกรณีบุคคลไม่ได้อาศัยตามบ้านเลขที่ใน
ทะเบียนราษฎร์ จะใช้สิทธิได้อย่างไร  ขอให้ตรวจสอบรายช่ือประชาชนที่อาศัยอยู่จริงก่อน แล้ว
ค่อยดําเนินการแจกจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์  
คุณปัญญา โพธิ์เศษ 
มีแนวทางการแจกคูปองอย่างไร หากกรณีที่ทะเบียนบ้านอาศัยหลายครัวเรือน ๔-๕ ครัวเรือน แต่
บ้านเลขที่เดียวกัน  
คุณพงศ์สิทธิ์ ห้วยหงส์ทอง  
มีข้อสงสัยว่ากรณีบ้านอยู่เชียงใหม่แต่ไม่ได้แจ้งย้ายเข้า แต่ช่ือมาอยู่ ในทะเบียนบ้านสุพรรณบุรี 
เพื่อรักษาสิทธ์ิ มีหลักการอย่างไรที่จะแจกคูปอง จะพิจารณาอย่างไร แต่ประชาชนมีหลักฐานการ
อาศัยอยู่ในสุพรรณบุรี การอาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่เดียวกันจะได้รับสิทธ์ิด้วยหรือไม่ กรณีหนึ่ง
ทะเบียนบ้านมีหลายหลัง 
คุณยวม พ่ึงภาษี   
มีความเห็นว่าหากได้อุปกรณ์คุณภาพดี และราคาพอดี ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมาก ระบุวิธีการแจกให้
ชัดเจนว่ามีอะไรบ้าง ราคาที่แน่นอนหลังการทําวิจัยแล้ว และกําหนดเลยว่านําคูปองสามารถแลก
ซื้ออุปกรณ์ใดได้บ้าง 
 
 



๑๒๙ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

คุณปิติชา ทุมเทียง  
เสนอแนะว่า ควรเฝ้าระวังการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆ จากกลุ่มที่ฉวยโอกาสและแสวงหา
ประโยชน์ ควรมีการประสานจากผู้ผลิตกล่องรับสัญญาณ ประสานที่จะรับผิดชอบคุณภาพ การ
เลียนแบบ การปลอมแปลง 
คุณเกรียงศักด์ิ สุจารีย์  
มีความเห็นว่า ผู้ประมูลช่องต้องทําการตลาดกับผู้ชมรายการเอง และกสทช.ต้องรับผิดชอบระบบ
ทีวีทั่วประเทศ กล่องรับสัญญาณ กสทช.ต้องบังคับคุณสมบัติให้ผู้ผลิต เพื่อให้ผู้บริโภคทราบอย่าง
ละเอียด ต้องดูแลควบคุมรายการเนื้อหาทีวีให้มีสาระ เงินที่ได้จากการประมูลทีวีดิจิตอลทีวี
ส่งเสริมด้านการศึกษาจะดีกว่า และไม่เห็นด้วยกับการแจกเพราะไม่จําเป็น ควรเลิกระบบประชา
นิยมได้แล้ว  
คุณมณีจันทร์ อยู่ดี  
มีความเห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่กังวลเรื่องสิทธ์ิ กรณีที่ไม่ใช่เจ้าบ้าน 
คุณนิยม ทวีโคตร  
เห็นว่าควรลงช่ือในคูปองตามสิทธ์ิแต่ละบุคคล 
คุณสมชาติ ชัยอยุทธ์  
แสดงความเห็นว่า มีบริษัทเอกชนเข้ามา ให้ประชาชนในชุมชนรวมใบสมัคร และเก็บสําเนา
ทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประชาชนไป เพื่อรับแจกกล่องสัญญาณ และข้อสงสัยในเรื่องค่าใช้จ่าย 
การควบคุมคุณภาพของกล่องสัญญาณแต่ละบริษัท  
คุณกฤตภาส คุณบัง 
มีข้อสงสัยว่ากล่องรับสัญญาประเภท S๒ และ T๒ จะสามารถเข้าร่วมแลกคูปองนี้ได้หรือไม่ และ
ต้องการให้ควบคุมคุณภาพ Mux ให้มีคุณภาพ หากใครไม่สามารถทําได้ก็ให้ถอนใบอนุญาต 
โครงการจะเป็นการเอื้อประโยชน์กับธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ที่ให้แลกคูปองหรือไม่ และร้านค้าราย
ย่อยจะเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่ ส่วนการแจกคูปองนั้นจะแจกเป็นรายพื้นที่ที่มีสัญญาณไปถึง
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แล้วหรือไม่ 
คุณเมขลา ขอชิตกลาง (มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 
ต้องการให้คํานึงถึงหลายๆ จุดที่เกี่ยวข้องมากกว่าน้ี 
คุณจรินทร์ญา สุทาวัน  
เห็นว่า กสทช. ควรระบุบริษัทที่ได้สัญญาอนุญาตกับ คสช. แล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจกับ
ประชาชน 
จสอ.ปัญญา เพ็งละคร (สถานีวิทยุ วปถ.ขอนแก่น) 
เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านระบบจากระบบเก่าสู่ระบบใหม่ย่อมมีได้และเสีย แต่ควรจะได้มากกว่าเสีย 
เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
คุณธนกฤษ อ้ึงเจริญ (ชุมชนมิตรภาพ) 
แสดงความคิดเห็นว่า ภายในชุมชนแออัด บ้านหนึ่งหลังมีหลายครอบครัว ไม่มีพื้นที่พอจะแยก
ทะเบียนราษฎร์ได้ จะมีสิทธ์ิได้รับคูปองแจกกล่องหรือไม่ ทางราชการจะมีวิธีช่วยเหลืออย่างไร 
และกรณีทํางานอยู่ขอนแก่น แต่ทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดจะได้รับกล่องสัญญาณหรือไม่ หาก
กล่องมีปัญหาทาง กสทช.จะมีวิธีรับประกันสินค้าได้อย่างไร ต้องเปลี่ยนกล่อง หรือมีการการันตี
คุณภาพ เพื่อประโยชน์ประชาชนอย่างแท้จริง 
คุณฉัตรพงษ์ ตราชู  
เสนอแนะว่า มูลค่าคูปองควรรวมค่าติดตั้งด้วย กสทช.ควรคุยกับผู้ประกอบการก่อนว่าแจกแบบ
ใด และให้ความรู้ทุกบ้านว่าทีวีดิจิตอลคืออะไรก่อนที่จะได้รับคูปอง เพื่อให้ได้ประโยชน์จริงๆ 
เกิดผลจริง 
คุณธานี วัฒนเสถียร 
เห็นว่าควรกําหนดระยะเวลาของคูปองในการแลกซื้อไว้ด้วย 
คุณสยาม สุนทรมณี  
เห็นว่า กสทช. ควรคัดสรรโรงงานผู้ผลิต  และให้มีการควบคุมร้านค้า ในกรณีการนําคูปองไปแลก
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ซื้อแล้วไม่ได้สินค้าหรือได้สินค้าไม่มีคุณภาพ และอยากสอบถามว่าที่มาของงบประมาณมาจาก
ไหน  
คุณจักรินทร์ พรมภักดี   
เห็นว่าในเรื่องของราคาคูปองยังไม่ใช่ประเด็นถกเ ถียง แต่ประเด็นเรื่อง กล่องรับสัญญาณมี
คุณภาพหรือไม่ คุณสมบัติได้ครบตามความต้องการหรือไม่ ดูช่อง HD ได้ชัด สามารถเพิ่มช่อง
เสียบ Flash Drive เพื่อชมภาพยนตร์หรือเพลง หรือตั้งบันทึกภาพล่วงหน้าได้หรือไม่ และมีการ
รับประกัน ๓ ปี อุปกรณ์ควรได้ทั้งเสาอากาศและสายสัญญาณ เท่าที่สํารวจตลาดบางยี่ห้อเฉพาะ
กล่องรับสัญญาณก็เกินราคา ๑,๐๐๐ บาทแล้ว ยังไม่นับรวมเสาอากาศ 
คุณปมนต์ทัศน์ ประทุมทิพย์ 
เห็นว่าควรให้มีการควบคุมมาตรฐานสินค้าให้มีคุณภาพ  
คุณขนุน ศรีชมชื่น  
ในกรณีการแจกคูปอง จําพวกไม่มีเลขบ้าน เช่น บ้านเช่า/ห้องเช่า นั้น มีวิธีการจัดการของการ
รับชมทีวีของตนเองอยู่แล้ว  ซึ่งอาจจะเป็นการจัดเก็บค่าประกันสิ่งของเสียหาย (STB) รวมอยู่ใน
การเข้าอยู่อาศัยล่วงหน้าด้วยแล้ว ซึ่งหากเสียหายก็ต้องชดใช้ 
ไม่ออกนาม 
มีความเห็นให้จัดส่งกล่อง STB ให้กับประชาชนทางไปรษณีย์โดยตรงตามทะเบียนบ้านที่เป็น
เจ้าของ ๑ กล่อง ต่อ ๑ ทะเบียนบ้าน และเหตุใดจึงต้องให้ประชาชนลําบากเป็นภาระ ควร
กําหนดสถานที่ต่างๆ ไว้ แล้วให้ประชาชนนําคูปองไปรับกล่องตามที่กําหนด และราคาคูปองต้อง
สะท้อนต้นทุนการผลิตของกล่อง หาก กสทช. ส่งกล่อง STB มาก ราคาของ STB น่าจะถูกลงโดย
ประชาชนไม่ต้องจ่ายเพิ่มส่วนต่าง 
คุณไชยกร บุญลพ 
มีความเห็นว่า เนื่องจากกสทช. เป็นองค์กรของรัฐ มีอํานาจตามกฎหมาย จึงควรดําเนินการตาม
กรอบกฎหมาย และจัดระเบียบการจัดจ้างให้มีการควบคุมและป้องกัน เพื่อประโยชน์ในการใช้
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งบประมาณ 
คุณประพนธ์ สินลิขิตกุล  
เสนอว่า กสทช. ควรกํากับการแข่งขัน อย่างเสรี และเป็นธรรม ทุกสิ่งที่กําหนดข้ึนควรเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน คลื่นความถ่ีสาธารณะ การจัดการประมูล รวมทั้งการสนับสนุนให้
สามารถใช้กล่องรับสัญญาณที่มีคุณภาพ ไม่เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นประเทศ 
คุณวชิระ 
มีข้อสงสัยว่า เหตุใด กสทช. จึงไม่จัดส่งใบลงทะเบียนรับคูปองตามบ้านเลขที่ และกําหนดราคาก็
ต้องดูต้นทุนตํ่าก่อน ทําไมต้องให้ประชาชนลําบากในการรับภาระนําคูปองไปแลกกล่อง ควรคืน
ความสุขให้คนไทยโดยแท้จริง 
คุณสมบัติ ก้องตระกูลชน  
มีข้อเสนอว่า  กสทช. ควรมีทีมงานตรวจสอบคุณภาพผลิตกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล เพื่อพิสูจน์
คุณภาพ ควรให้หน่วยงานอื่นได้เข้ามามีส่วนร่วมจัดทํา ไม่ต้องผ่านการแจกคูปอง เพื่อตัด
ค่าใช้จ่ายบางส่วน ให้สถาบันการศึกษาของไทยเข้ามาพัฒนาเทคโนโลยี ที่มีความเช่ียวชาญ สาธิต
การต่อสายรับชมสัญญาณทีวีดิจิตอลแก่สาธารณชน เพื่อให้สามารถนําไปทําเองได้ ควรหา
ช่องทางที่ประชาชนสามารถรับชมข่าวสารเรื่องทีวีดิจิตอลได้ แยกกฎหมายย่อยตามประเภทต่างๆ 
ผู้ประกอบการเองควรให้ราคายุติธรรมที่ไม่เป็นการเพิ่มภาระแก่ผู้บริโภค คนต่างจังหวัดยังไม่
ทราบเรื่องทีวีดิจิตอลอีกมาก เมื่อใหประชาชนเข้าถึงรายละเอียดต้องรวดเร็วและแจกเปน็กลอ่งรบั
สัญญาณเลย 
คุณสุทิน เจนพูลผล  
เสนอว่าควรมีใบรับประกันอุปกรณ์ ๓ ป ี
คุณภูษณิศา ศุภษร  
เสนอแนะว่า บริษัท/ร้านค้าที่มาเสนอขายกล่อง STB  กสทช. ควรจะมีตราสัญลักษณ์ให้รับการ
รับรอง   
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คุณดวงตา บุตตีสละ  
เสนอว่า ขอให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า (กล่องฯ) ในท้องตลาดด้วย 
คุณสุรพงษ์ สุขปลั่ง 
เสนอให้มีการรับประกันกล่องด้วย 
คุณศรัญญา กาญจนรินทร์  
เห็นว่าควรมีการควบคุมคุณภาพ ค่าความเสียหาย ประกันสินค้ารับชมสัญญาณทีวีดิจิตอล อย่าง
น้อย ๓ - ๔ ป ี
คุณนรินทร์ ซันโต๊ส  
แสดงความเห็นว่า อาจต้องใช้เวลากว่าจะได้รับ แต่นโยบายที่ เกิดข้ึนสุดท้ายจะส่งผ ลต่อ
ผู้ประกอบการภาคธุรกิจด้วย  
คุณโกสินทร์ ภูสอดสี 
แสดงความเห็นว่าคุณภาพ STB ต้องดีมีคุณภาพ และควรกําหนดระยะเวลาประกัน STB ด้วย 
และหากเสียนําไปแลกเปลี่ยนแล้วได้ของกลับพร้อมเลย ไม่ต้องรอ 
คุณชูพงษ์ อรัญชิต  
แสดงความเห็นว่า สินค้า STB ต้องมีคุณภาพ และต้องมีการรับประกัน อีกทั้งยังมีเรื่องพื้นที่
ให้บริการยังไม่ครอบคลุม จึงควรต้องสํารวจพื้นที่ของสัญญาณ เพื่อจะได้เลือกซื้ออุปกรณ์ระบบ
สายอากาศที่จะนําไปใช้งานว่าจะใช้แบบใด และซื้อไปแล้วนําไปใช้งานได้ 
บริษัท เทคโนโลยีฮัท จ ากัด (มหาชน) 
มีข้อสงสัยว่า กระบวนการแจกทําอย่างไร และมีบริการรับประกันสินค้ารับสัญญาณหลังการขาย
หรือไม่อย่างไร ประเด็นที่พื้นที่ไม่ครอบคลุมสัญญาณจะทําอย่างไร  
ไม่ออกนาม 
มีความเห็นว่า กสทช. ควรลงพื้นที่ให้ประชาชนได้ความรู้และรับทราบโครงการ ราคาต้นทุนกล่อง
รับสัญญาณที่แท้จริง กสทช.ทราบหรือไม่ ควรให้กล่องกับประชาชนทางไปรษณีย์ 
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คุณเสริม ทองชน  
มีข้อสงสัยว่า ประชาชนจะได้รับฟรีหรือไม่ฟรี  
คุณอัญชลี แสงสิวคี  
เห็นว่า กสทช.ควรให้รายละเอียดประชาชน ในเรื่องค่าใช้จ่าย ความได้เปรียบเสียเปรียบ การ
ติดตั้งสัญญาณ การรับประกันคุณภาพ 
คุณชัชชัย จูงเจริญ  
ให้ความเห็นว่าควรกําหนดมาตรฐานทั้งราคาและการตรวจสอบคุณภาพกล่องรับสัญญาณให้ชัด 
ทุกช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และถ้าเลือกได้แจกเป็นเครื่องรับสัญญาณเลยจะดีกว่า และควร
เพิ่มการรับประกันเครื่อง 
คุณกิตติพล สุรชาติชาชกุล 
มีข้อแนะนําให้แจกเป็นคูปองพร้อมเสาอากาศ และให้สามารถรับทางห้างร้าน หรือร้านสะดวกซื้อ 
เช่น เซเว่นฯ เพื่อตัดปัญหาการขายคูปองและบัตรประชาชนรับแทน 
หอการค้าจังหวัดล าพูน 
แสดงความคิดเห็นว่า นอกจากแจกคูปองทุกครัวเรือน ควรกําหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เพราะ
คนไทยชินกับการทําอะไรที่ต้องได้มาเป็นช้ินๆ  และราคาไม่ควรสูงเกินไป มีประกันสินค้าอย่ าง
น้อย ๓ ปี และกําหนดรับสัญญาณได้เฉพาะดิจิตอลทีวี ไม่รวมเคเบิ้ลมาปะปน ตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งโครงการมา และควรสนับสนุนให้ดูวิทยุและโทรทัศน์ของชุมชนได้ 
คุณอนุตร์ตรี พัชร์กรพินธุ์  
ห่วงเรื่องราคาอุปกรณ์รับสัญญาณในเว็บไซต์ที่จําหน่ายมีราคาต่ําสุด ๑๑๙๐ บาท การดูยี่ห้อ  
อยากให้ควบคุมเพื่อให้ประชาชนได้ของที่มีคุณภาพ 
คุณวิภาวดี ณ เชียงใหม่  
ต้องการทราบว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ จะมีการลงทะเบียนและจัดการอย่างไร ให้ประชาชน
ทราบว่าเป็นร้านจําหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณที่เข้าร่วมโครงการ   
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Keke Xili  
๑) ทํามาตรฐานเสาอากาศ ตามประสิทธิภาพ และแสดงรายยี่ห้อรุ่นที่ได้มาตรฐานบนเว็บ 
๒) เพิ่มข้อกําหนดมาตรฐานสาย HDMI (เพราะมีบางยี่ห้อแถมสายคุณภาพต่ํามาให้เวลาเปิด

เครื่องไฟฟ้าภาพจะดับไป ๑ วินาที) 
๓) ทําเว็บ TV digital Coverage ทั้งระยะทาง องศา  
๔) จัดให้มีอาสาสมัครให้คําแนะนําช่วยเหลือในการเปลี่ยนผ่านทางสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ 
๕) รับประกันกล่อง ๕ ปี รีโมท ๒ ปี เสาอากาศ ๕ ปี หากเสียให้เปลี่ยนตัวใหม่ไม่มีข้อยกเว้น 

(รีโมทหากเสียหลังประกัน สามารถซื้อได้ในราคา ๑๐๐ บาท) 
๖) กําหนดมาตรฐานสายอากาศ RG๖ ให้สามารถป้องกันสญัญาณรบกวนได้ และทนแสงแดด UV 
๗) กําหนดให้มี Port Component เป็นมาตรฐานของกล่อง 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ควรพิจารณาเรื่องกล่องรับสัญญาณดิจิตอล Set Top Box ที่จะใช้ในการแลกคูปองจาก กสทช. 
ควรจะผลิตจากโรงงานภายในประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
waitaya chanprapri 
ถ้าได้คูปองส่วนลดเร็วเท่าไร ก็จะเป็นประโยชน์อยู่มาก อยากให้ทุกช่องเป็น HD 
คุณดิศรณ์ หอมชื่นชม 
ผู้บริโภคคงต้องการคูปองที่ตัวเลขเงินสูงสุดแน่นอนโดยไม่สนใจเหตุผลใด ๆ กสทช. ต้องมีความ
ชัดเจนในคําตอบที่จะตอบกับสังคมว่าทําไมจึงได้มูลค่าคูปองในราคาที่กําหนดนี้ รวมถึงเร่งทํา
ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือสถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศอยู่เนื่องจากหากดําเนินการล่าช้า จะยิ่งสร้าง
ความลําบากในการบริหารงานต่อไปโดยส่วนตัว “สิทธิข้ันพื้นฐานในการเข้าถึงบริการโทรทัศน์ที่
เป็นการทั่วไป” นั้นน่าจะแค่การรับชมได้ตามอัตภาพ (ดูรู้เรื่อง) การที่อยากจะรับชมด้วยความ
คมชัดสูง (HD) นั้นเป็นเรื่องเสริมมากกว่าที่ควรจะผลักภาระให้ไปลงทุนเพิ่มกันเอง (ซื้อโทรทัศน์
ใหม่ที่เป็น iDTV หรือซื้อสาย HDMI เอง) ดังนั้นถ้าจะบังคับมาตรฐานกล่องรับสัญญาณว่าต้องให้
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สาย HDMI มาด้วย อาจจะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับกล่องโดยไม่จําเป็น แล้วสายที่แถมมาก็
คุณภาพไม่ดี ถ้าแถมมาแล้วใช้ไม่ทนก็ไม่ควรจะไปบังคับให้เขาแถม 
FSX_1997@pantip 
ขอเสนอเกี่ยวกับกติกาการใช้คูปองด้วยว่า หากบ้านไหนไม่มีความจําเป็นที่จะใช้คูปองสามารถ
นํามาคืนที่ กสทช. เพื่อนําคูปองที่เหลือมาจัดสรรให้กับผู้มีรายได้น้อยในการซื้อกล่อง แล้วให้ผู้มี
รายได้น้อย (จริงๆ) มาลงทะเบียนเพื่อรับการจัดสรรจากคูปองเหล่านี้ โดยมีกติกาว่า จะต้องมี
คูปองของบ้านที่มีรายได้น้อยของตนแนบมาด้วย เมื่อได้จํานวนครบแล้วจึงจะทําการจัดสรรคูปอง
ชุดใหม่นี้ให้กับบ้านที่มีรายได้น้อยต่อไป และอีกข้อที่อยากให้รัดกุมคือ การคัดกรองผู้ที่มีรายได้
น้อย เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้จํานวนผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆ เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ 

คุณธนาทิพย์ ธชีพันธ์ 
แจกคูปองแนบไปกับบิลค่าไฟฟ้า 
คุณสิริพร ธชีพันธ์  
กระบวนการแจกคูปองให้ส่งไปกับใบแจ้งค่าบริการค่าไฟฟ้า 
คุณกมลชนก วงจั่นแก้ว 
ส่งคูปองไปกับใบแจ้งค่านํ้าหรือค่าไฟ 
คุณถนอม เลิกสันเทียะ 
ช่องทางการแจกจ่ายสะดวก สามารถรับได้ที่บ้าน ผ่านทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
คุณจักรกฤษณ์ ฉายสีศิริ 
สําหรับกระบวนการแจกนั้น จะยังไม่แจกตัวคูปองเลยในช่วงแรก แต่จะแจกใบแจ้งความประสงค์
ก่อน แล้วให้แต่ละครัวเรือนตัดสินใจว่า จะรับคูปองนี้หรือไม่ หากต้องการ ให้ส่งใบแจ้งความจํานง 
รับคูปองนั้น กลับมาที่สํานักงาน หลังจากนั้น คูปองก็จะถูกส่งไปยังครัวเรือนที่ต้องการ แล้วนํา
คูปองนั้นไปแลกซื้อได้ตามปกติ 



๑๓๗ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

คุณธีรวัฒน์ เจริญยศ (สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
กระบวนการการแจกคูปอง ให้แจกตามพื้นที่ที่โครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอลออกอากาศแล้ว 
ตามแผนการตั้งสถานีและมีการตรวจสอบสัญญาณแล้วว่าสามารถรับชมได้ 
ร้านจริงใจโพลีแซทเทลไลท์ จ.มุกดาหาร  
๑) ร้านที่สามารถจําหน่ายหรือมีสิทธ์ิรับคูปองในการแลกซื้อสินค้าประเภทกล่องทีวีดิจิตอล

ได้ ควรเป็นร้านที่มีการจดทะเบียนการค้าจําหน่ายสินค้าประเภทนี้โดยตรง และอาจให้มีการ
อนุญาตจาก กสทช. ให้มีการจําหน่ายเพื่อรับคูปองได้ในพื้นที่นั้น โดยไม่ผูกขาดร้านใดร้าน
หนึ่ง 

๒) ควรแจกเป็นคูปองดีที่สุด และให้มีจุดรับคูปองที่ไปรษณีย์ที่ประจําแต่ละท้องถ่ิน โดยให้
หัวหนา้เจ้าบ้านมารับไป โดยมีหนังสือแจ้งสิทธ์ิในการรับคูปองอีกที   
ไม่สนับสนุนกระบวนการแจกคูปองในกรณีที่ ๑ เนื่องจาก  

ก) เนื่องจากหากใช้วิธีการส่งคูปองถึงมือประชาชนเพื่อนําไปซื้อหรือแลก set top box หรือ 
digital TV ทําให้ผู้บริโภค ๒๒ ล้านครัวเรือน ต้องเสียเวลาเพื่อหาร้านค้าเพื่อแลกซึ่งไม่สะดวก
อย่างยิ่งโดยเฉพาะครัวเรือนที่ห่างไกลจากตัวเมือง นอกจากนั้นทําให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายของ
ประชาชนซึ่งเป็นต้นทุนในภาคมหาภาคเป็นจํานวนมาก 

ข) การใช้คูปองไปแลกทําให้ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าที่ผู้บริโภคจะนําไปแลก และทําให้การ
รับชมรายการในระบบใหม่ช้าไปไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ประมูลช่องดิจิตอลทีวีที่
ต้องการให้มีผู้รับชมโดยเร็วมากที่สุด 

ค) ตามที่มีการวิตกกันอาจจะทําให้เกิดช่องว่างการขายคูปอง หรือคูปองสูญหาย 
มีความเห็นว่ากระบวนการแจกควรจะเป็นวิธีที่ ๒ ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า สะดวก รวดเร็ว 

ไม่เกิดความวุ่นวาย โดยเฉพาะช่วงตรวจสอบทะเบียนบ้าน การแลกจริง และการข้ึนเงินค่าคูปอง 
กล่องรับทีวีดิจิตอลทุกกล่องควรมีสติกเกอร์ของบริษัทที่จําหน่ายให้ชัดเจน เพื่อเป็นการใช้

บริการของผู้ใช้ได้ถูกต้องเมื่อกล่องมีปัญหา 



๑๓๘ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

คุณดาวเรือง ดีใจ  
ควรจะแจกเป็นแคชเชียรเช็คเงินสดไปเลย หรือเงินสดโอนเข้าธนาคารไปเลย ให้ในราคาข้ันตํ่าของ
ราคากล่องทีวีดิจิตอลภาคพื้นก็ได้แล้วประชาชนจะได้ไปเลือกซื้อเอง เพราะกล่องพวกนี้ก็มีสเป็ค
แตกต่างออกไปเล็กน้อย ถ้าท่านแจกเป็นคูปองก็เกรงว่าเหมือนตอนนํ้าท่วมใหญ่ปี ๕๔ มีการแจก
คูปองไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่สามารถแลก พบว่าร้านค้ามีน้อย พอไปซื้อจริงราคาของที่ได้ก็แพง 
ไม่มีคุณภาพ ประชาชนก็เสียประโยชน์ พ่อค้าได้ประโยชน์ไปเต็มๆ อีกกรณีหนึ่ง ถ้าประชาชนซื้อ
กล่องในราคาไม่ถึงมูลค่าของคูปอง แล้วส่วนต่างที่เหลือจะไปไหน ท่านไม่ต้องกลัวว่าประชาชนจะ
ไปซื้ออย่างอื่น ทุกวันนี้ก็ดูระบบแอนะล็อกก่อนหน้าที่จะมีการจัดระเบียบวิทยุก็ถูกรบกวนจาก
สัญญาณวิทยุชุมชน ก็ต้องแก้ด้วยไปซื้อบูทเตอร์ตัดสัญญาณ FM มาเพราะราคาถูกสุด เพราะจาน
ก็ราคาต้ัง ๓,๙๙๐ แต่บางบ้านเขาไปตัดปัญหา ความรําคาญที่ดูทีวีไม่ได้ เขาก็แห่กันเปลี่ยนเป็น
จานดาวเทียมกัน เท่าที่ทราบ ต่อให้ติดกล่องมาดูได้แต่ช่อง HD ก็ดูไม่ชัดอยู่ดี นี้คือปัญหาที่เกิด
จากพวกท่านทั้งนั้น ปัญหาทีวีระบบเดิมดูไม่ได้ ก็เพราะวิทยุชุมชนผุดข้ึนเป็นดอกเห็ด ประชาชนดู
ไม่ชัดก็เปลี่ยนเป็นดาวเทียมกันส่วนใหญ่ ส่วนเรื่องเปลี่ยนระบบทีวีก็ดีตรงที่มีช่องมากข้ึน แต่ก็
เหมือนบังคับกลายๆ ให้ประชาชนที่มีทีวีตู้อยู่เปลี่ยนเป็นทีวีรุ่นใหม่อยู่ดี นี่ก็ปัญหาเกิดกับพวกทา่น
อีก ถ้ามีหลักเกณฑ์มา แล้วประชาชนซื้อกล่องในราคาแพงก็เหมือนไม่ได้ช่วยอะไร แถมมีขยะ
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มข้ึนด้วย ในไหนเปลี่ยนแล้วก็ขอให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดน่าจะดีกว่า 
คุณฐิติญา  เอกฤทธิ์วโรดม 
ขอเสนอให้ตัวคูปองระบุแค่เลขที่อยู่อาศัยเท่านั้น ไม่ต้องระบุช่ือ-สกุล ของเจ้าบ้านและเลขที่บัตร
ประชาชน ทั้งนี้เพราะเจ้าบ้านอาจเป็นผู้สูงอายุในบ้าน ไม่สะดวกเดินทางไปซื้อคงต้องให้ลูก หลาน 
ไปซื้อจะยุ่งยากในการแสดงสิทธ์ิ แสดงตัวตอนซื้อ อาจต้องทําใบมอบอํานาจ/มอบฉันทะ ซึ่ง
ยุ่งยากไม่สะดวก ระบุแค่เลขที่บ้านใครที่อาศัยในบ้านเลขที่ดังกล่าวสามารถนําไปซื้อได้โดยแนบ
สําเนาบัตรประชาชน นอกจากนี้ กระบวนการแจกคูปองให้ส่ง SMS แจ้งว่าต้องการคูปองแบบใด 
ซื้อกล่องดิจิตอลทีวีหรือทีวีรุ่นใหม่ แล้วจัดส่งตามที่อยู่ที่แจ้งมา หรือตั้งศูนย์แจกคูปองแบบหน่วย



๑๓๙ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

เลือกตั้ง ตามเขตที่อยู่อาศัย กําหนดการแจกพร้อมกันทุกพื้นที่ให้เวลาการแจก ๗ วัน ๑ สัปดาห์ 
ไม่เว้นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ โดยแสดงหลักฐาน บัตรประชาชน ในกรณีที่อยู่ไม่ตรงกับบัตร
ประชาชนให้ใช้สําเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานอื่นๆ ในการแสดงสิทธ์ิว่าเป็นเจ้าของครอบครัว
ละ ๑ ชุด หามาตรการป้องกันการทุจริต ยักยอกคูปองไว้ใช้เองไว้ด้วย 
คุณโชติชัย บุญญานิชยกุล 
เป็นห่วงเรื่องการส่งคูปองถึงประชาชน เกรงว่าส่งไปแล้วจะไม่มีผู้รับ แล้วจะถูกส่งกลับ 
Witid Treratanaboot  
ควรระบุ Spec ของ Set-Top-Box ให้ละเอียดชัดเจนเหมือนซื้อมือถือจะระบุละเอียดมาก ว่า
ใช้ CHIP รุ่นไหน, RAM เท่าไหร่ รุ่นไหน, ทําอะไรได้บ้าง Format ภาพ และเสียงที่เล่นได้ ซึ่ง
โทรศัพท์มือถือจะระบุรายละเอียดเต็มหน้า A๔ 
สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย 

มีความเห็นว่า ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี ยังมีความสับสนและไม่เข้าใจในระเบียบและหลักเกณฑ์
ของ กสทช. ที่เคเบิลทีวีจะต้องนํามาปฏิบัติในกรณีคูปอง TV digital (T๒) ดังนั้น จึงขอให้ กสทช. 
มีการกําหนดระเบียบหลักเกณฑ์และ specification ในตัวกล่อง set top box (DVB-C) ที่จะนํา
คูปองมาใช้ส่วนลดว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ให้ชัดเจนและโดยเร็ว เพื่อไม่ก่อให้เกิดความสับสน 
และเป็นอุปสรรคในการวางแผนจัดซื้อหรือการสั่งสินค้านําเข้า set top box (DVB-C)  
คุณวิวัฒน์ คูสกุล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)   
เสนอว่าให้สามารถนําเอาทะเบียนบ้านแลกรับกล่องได้เลย และควรมีการควบคุมกระบวนการ
จัดส่ง และระบุสถานที่รับให้ประชาชนทราบ นอกจากนี้ ควรคํานึงถึงการตรวจสอบเรื่องการ
ปลอมแปลงคูปอง ควรมีการกําหนดหมายเลขประจํากล่องฯ เพื่อตรวจสอบจํานวนกล่องฯ และ
เพื่อควบคุมเรื่องภาษี  ทั้งนี้ การแจกอาจไม่จําเป็นต้องทําเป็นคูปองก็ได้ เพราะจะเกิดการทุจริต
และทําปลอมข้ึนมาได้  
 



๑๔๐ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

คุณสง่เสริม เอกสมควร 
กระบวนการแจกคูปอง ต้องให้เข้าถึงประชาชนทุกครอบครวัด้วย และมีข้อสงสัยว่าผู้ที่ใช้ทะเบียน
บ้านกลางจะไดห้รือไม ่
คุณมกร หลินสวัสดิ์ (บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จ ากัด (มหาชน)) 
เมื่อยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการแจกคูปอง ทําให้ผู้ผลิตไม่สามารถสั่งวัตถุดิบได้ และการที่ 
กสทช. กล่าวว่าจะมีการแจกคูปองในเดือนกันยายน ในฐานะผู้ผลิตมีความสงสัยว่าโรงงาน
ประเทศไม่ว่าเล็ก กลาง ใหญ่ควรจะต้องมีระยะเวลาและข้อมูลเพื่อการเตรียมพร้อมเพื่อมใิหต้ดิขัด
ในระบบการผลิต 
การตั้งมาตรฐานใดเกี่ยวกับโรงงานหรือตัวอุปกรณ์เอง ควรตั้งให้มีมาตรฐานข้ันต่ําเพื่อให้ผู้ผลิต
สามารถปฏิบัติได้ หากต้ังมาตรฐานใดที่สูงไปในระยะเริ่มแรก อาจเป็นการเกินความจําเป็นและ
ก่อให้เกิดภาระต้นทุน ของทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต กสทช. ผู้จัดจําหน่าย และอาจกระทบต่อ
การใช้งานของผู้บริโภค เช่น จากการขายสู่ตลาดแค่ประชากรจํานวนหนึ่ง ได้มีผู้บริโภคที่ได้ซื้อ
กล่องไป แต่ไม่สามารถใช้กล่องได้ เนื่องจากติดปัญหาการที่เครื่องรับโทรทัศน์ไม่ support HDCP 
แต่ที่ตัวกล่อง set top box ตามมาตรฐานมีระบบดังกล่าวอยู่ ซึ่งการเช่ือมต่อระหว่างอุปกรณ์
ต้องมีระบบ HDCP ทั้งคู่ จึงจะสามารถใช้งานได ้
คุณจิราณัฐ งามพัฒนะกุล 
หลักฐานที่ใช้ประกอบกับคูปองแลก set top box และเสา ขอความกรุณาให้ใช้สําเนาบัตร
ประชาชนเพียงอย่างเดียว 
คุณณัฐพงศ์ เรืองธารา   
มีข้อสงสัยว่าสามารถนําคูปองไปแลกกับร้านค้าในพื้นที่ ณ จุดแลกคูปองอะไรบ้าง รวมทั้ง
หน่วยงานราชการ/องค์กรตา่งๆ ในจังหวัดได้รับหรือไม่ 
คุณธีระนันท์ ตันกุระ  
กระบวนการแจกคูปองให้ส่งไปกับใบแจ้งไฟฟ้า 
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๔. การน าคูปองไปใช้เป็นส่วนลด ควรสามารถน าไปแลกซื้ออุปกรณ์ใดได้บ้าง  
๔.๑ เครื่องรับโทรทัศน์แบบมี

จอภาพในระบบดิจิตอล (iDTV) ที่มี
อุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์
ระบบดิจิตอล (DVB-T๒ Digital 
Tuner) อยู่ในตัว (Built-in) 

๔.๒ กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน (Digital 
Terrestrial Transmission Set top 
box: DTT STB) พร้อมสายอากาศ ที่
สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล
ภาคพื้นดิน DVB-T๒ ได ้

๔.๓ กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ระบบดิจิตอลผ่านดาวเทียมที่สามารถ
รับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
ผ่านดาวเทียม DVB-S๒ (Satellite 
Set top box: Satellite STB) หรือ
เทียบเท่าหรือดีกว่า 

๔.๔ กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ร ะบบดิ จิ ต อลผ่ านสาย เค เบิ ล ที่
สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอลผ่านทางสายเคเบิล DVB-C 
(Cable TV Set top box: Cable 

คุณสุทิน เจนพูลผล  
สามารถแลกอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (DVB-T๒ Digital Tuner) กับ กล่อง
รับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน (Digital Terrestrial Transmission Set top 
box: DTT STB) พร้อมสายอากาศ ที่สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน DVB-T๒ 
คุณอมร พร้อมเสนา  
ควรนําคูปองไปใช้เป็นส่วนลดในการแลกซื้อกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ผ่าน
ดาวเทียมที่สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่านดาวเทียมหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า 
เพราะว่าในด้านการพื้นที่ ครอบคลุมและเข้าถึงดีกว่าภาคพื้นดิน 

คุณปฏิวัติ เฉลิมชาติ (สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น) 
ให้ยกเลิกการแจกคูปองเพื่อแลกกล่องดาวเทียม และเคเบิล เนื่องจากการแจกคูปอง ควร
ดําเนินการเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จากแอนะล็อกมาสู่ระบบ
ดิจิตอล เพื่อให้บริการทีวีดิจิตอลข้ันพื้นฐาน ทุกครัวเรือนสามารถรับชมได้ ซึ่ง ผู้ที่ได้รับชมผ่าน
ดาวเทียมหรือกล่องเคเบิลสามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้แล้วโดยไม่ต้องซื้อกล่องเพิ่ม ดังนั้นผู้ที่ใช้เสา
อากาศหรือเสาก้างปลาน้ันมีกล่องเพื่อใช้แปลงสัญญาณจากระบบภาคพื้นดินเป็นระบบทีวีดิจิตอล 
หากผู้ประกอบการเคเบิลทีวีหรือทีวีดาวเทียมยุติการให้บริการ ถึงแม้ผู้บริโภคจะเป็นผู้เจ้าของ
กล่อง แต่ก็ไม่สามารถใช้งานกล่องในการดูโทรทัศน์ดิจิตอลได้เลย และอาจจะเป็นการเอื้อ
ประโยชน์ในการหาลูกค้าให้กับผู้ประกอบการกลุ่มนี้โดยตรง ส่วนการแลกซื้อทีวีดิจิตอล ก็อาจจะ
ไม่เหมาะสม เพราะทําให้เกิดการบริโภคโดยไม่มีความจําเป็น เกิดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์
ตามมา กรณี กสท.มีมติแจกคูปองสําหรับกล่องรับสัญญาณดาวเทียมด้วย ซึ่งสามารถดูทีวีดิจิตอล
ได้เพียง ๓๖ ช่อง ซึ่งขัดกับมติแรกเริ่มของ กสท.ที่ตั้งใจจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบแอนะล็อก
สู่ระบบดิจิตอล ที่ผู้บริโภคทุกคนมีโอกาสดูทีวีดิจิตอล ๔๘ ช่อง ทําให้แผนดังกล่าวไม่เป็นจริง แต่
หากยืนยันเช่นน้ีก็จะทําให้การวางแผนทีวีชุมชน ที่ไม่สามารถดูได้จากกล่องรับสัญญาณเหล่าน้ี ถ้า

ให้นําคูปองไปใช้เป็นส่วนลดหรือแลก
ซื้ออุปกรณ์ได้ ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) 
เครื่องรับโทรทัศน์แบบมีจอภาพใน
ระบบดิจิตอล (iDTV) ที่มีอุปกรณ์รับ
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
(DVB-T๒ Digital Tuner) อยู่ในตัว 
(Built-in) และ ๒) กล่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน 
DVB-T๒ และส่วนควบอื่นๆ ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑ์
ที่ กสทช. กําหนด  
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TV STB) 
 
 
 

ผู้บริโภคต้องการรับชมรายการทีวีชุมชนก็ต้องไปซื้อกล่องรับสัญญาณภาคพื้นดิน หรือซื้อทีวีที่มี
การรองรับระบบดิจิตอลต่างหาก จึงเป็นภาระแก่ผู้บริโภคอย่างมาก  
คุณรัชดา ชัยชนะ  
เห็นด้วยทุกช่องทางที่สามารถทําให้ประชาชนรับชมทีวีดิจิตอลได้ 
คุณบุญส่ง สาตร์พงษ์พันธ์ (องค์กรคุ้มครองสิทธิผู้ด้อยโอกาส) 
ควรมีทางเลือกให้ประชาชนได้รับชมหลายทาง ไม่ควรมีทางเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง  เพราะเป็น
การบังคับต่อผู้บริโภค  
คุณพงศ์ธนัช สินปิติจานนท์  
ให้ประชาชนสามารถนําคูปองไปแลกเครื่องรับหรืออุปกรณ์ได้ตามการตัดสินใจของประชาชนว่า
จะเป็นประเภทไหน ที่จะรับสัญญาได้ดีข้ึนอยู่กับที่พักอาศัยของประชาชน 
คุณอดิสรณ์ อันสวคราม (มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)) 
ควรจัดแจกอุปกรณ์ในการดูทีวีดิจิตอลให้ครบ เพื่อสามารถรับได้ 
คุณวิภาพร อุทโท (ชุมชนศรีจันทร์พัฒนา ขอนแก่น) 
เห็นดีด้วยกับช่องทางทั้งสี่ข้อในการให้ประชาชนเลือกช้ือ เพื่อประโยชน์อย่างแท้จริงของแต่ละ
บุคคล แล้วกระจายไปส่วนต่างๆ ตามกลไกตลาด แต่ขอให้มีการพิจารณาตามข้ันตอนและเงื่อนไข 
ไม่ให้เกิดการสวมรอย 

คุณวนิดา พรหมมรศ์   
ไม่ควรกําหนดว่าจะต้องเอาไปแลกซื้ออุปกรณ์ใดในสี่ข้อ เพราะแต่ละบ้านมีที วีไม่เหมือนกัน บ้าง
รับจากเคเบิล บ้างรับจากดาวเทียม เห็นควรให้ผู้บริโภคตัดสินใจเอง  
คุณวีรพงษ์ ภะวะพินิจ  
เห็นควรเพิ่มแลกเสาอากาศในติดต้ังประกอบแลกซื้ออุปกรณ์ 
คุณปฐม ศรีมุตตา (สถานีวิทยุชุมชน)        
เห็นควรแลกซื้ออุปกรณ์ตามข้อ ๔.๑ -๔.๓ 
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คุณปิติชา ทุมเทียง  
ควรมีคูปองส่วนลดที่ใช้แลกกับอุปกรณ์ทั้งสี่แบบ  
คุณธนัท วัฒนะสิริโชค  
ควรนําคูปองที่ได้รับแจกจาก กสทช. แลกซื้ออุปกรณ์กล่องรับ และเสาอากาศหนวดกุ้งเท่านั้น 
คุณกฤตภาส คุณบัง  
ควรนําคูปองไปแลกอุปกรณ์ตามข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ โดย กสทช.ควบคุมคุณภาพ ส่วนอุปกรณ์ใน
ข้อ ๔.๓ และ ๔.๔ ควรกําหนดเพิ่มเติม เช่น การเรียงช่อง การดูรายการ ต้องรับชมทีวีชุมชนได้ 
คุณฐิรัชติกุล พิทัศน์พิวรชัย (มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 
แล้วแต่ทาง กสทช.เห็นควร 
คุณนิยม ทวีโคตร  
เห็นควรนําคูปองไปแลกซื้ออุปกรณ์ตาม ข้อ ๔.๑ และ ข้อ ๔.๒ 
คุณจรินทร์ญา สุทาวัน  
การแจกคูปองเพื่อนําเป็นส่วนลดอุปกรณ์ ทีวีรุ่นใหม่ที่มีจูนเนอร์ดิจิตอล กับกล่องพร้อมอุปกรณ์ที่
เป็นภาคพื้นดิน เพราะเงื่อนไขการประมูลดิจิตอลทีวีแต่แรกนั้น ทําให้บริษัทดาวเทียมชุบมือเปิบ 
ไม่ได้ลงมือประมูลแต่ได้ผลประโยชน์ กสทช. ต้องให้การกระจายสัญญาณให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ 
จสอ. ปัญญา เพ็งละคร (สถานีวิทยุ วปถ.ขอนแก่น) 
คูปองที่ได้สามารถนําไปลดได้ทุกอุปกรณ์ น่าจะเป็นมูลค่าในการลดราคาแลกซื้อในแต่ละอุปกรณ์
ตามความต้องการของประชาชน 
คุณสุทธิชัย ศรีสุนนด์ (ผู้ผลิตสินค้าอุปกรณ์กระจายเสียงฯ) 
ควรแจกคูปองที่สามารถแลกซื้ออุปกรณ์ได้ทุกระบบ ทั้งภาคพื้นดิน ดาวเทียมและเคเบิล และการ
ติดตั้งก็ไม่ง่าย จําเป็นต้องมีช่าง เพราะฉะนั้นการแจกกล่องรับสัญญาณควรให้ครอบคลุมมากที่สุด 
สามารถรับชมได้เลย เช่น แจกกล่องบวกเสาอากาศ 
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คุณเนาวรัตน์ ดวงฤดีสวัสดิ์  
เสนอให้แลกได้ทุกอุปกรณ์ 
คุณวัชรชัย ปิติมนตรีกูล  
เสนอให้แลกได้ทุกชนิด 
คุณฉัตรพงษ์ ตราชู  
เสนอให้แลกได้ทุกแบบ 
ดร. เอกศักด์ิ แดงเดช (บริษัท วัน บ็อกซ์ โฮม จ ากัด)  
เห็นควรให้แลกแค่เครื่องรับโทรทัศน์แบบมีจอภาพในระบบดิจิตอล (iDTV) และกล่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน DVB-T๒ ที่มีอุปกรณ์ครบเท่านั้น เพราะเงินที่จะนํามาใช้เกิดมา
จากการประมูลช่องโดยผู้ประกอบการโทรทัศน์ที่เข้าร่วมประมูลฯ หากนําไปแลกอย่างอื่นได้ก็จะ
ทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ที่ประมูล และไม่เห็นด้วยถ้าจะแลกกล่องรับสัญญาณดาวเทียมได้
ด้วย เพราะจะเกิดความสับสน อาทิ ไม่ได้มีการระบุว่าจะต้องแจกจานดาวเทียมด้วยหรือไม่ 
ครอบคลุมราคาที่เกิดจากการติดตั้งจานดาวเทียมด้วยหรือไม่ ซึ่งถ้าแจกแต่กล่องฯ  และจาน
ดาวเทียมแต่ไม่รวมค่าติดตั้งก็จะเป็นการยุ่งยากเกินไป และจะทําให้ภาระไปตกอยู่ที่ประชาชน 
และการติดตั้งจานดาวเทียมก็ยุ่งยากกว่าการติดตั้งเสาเพื่อรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินมากหรือถ้า
จะแจกกล่องเคเบิลหากผู้ประกอบการเคเบิลเลือกช่องรายการแตกต่างจากที่จะสามารถรับชมได้
จากระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน ผลเสียก็ตกอยู่ที่ประชาชนที่กล่องไม่สามารถจะรับชมช่องรายการ
ต่างๆ ได้ครบ เป็นต้น  
คุณไพศาล ค าจวง (ชมรมเกษตรภาคอีสาน (จังหวัดสกลนคร))  
เห็นควรแจกแค่เครื่องรับโทรทัศน์แบบมีจอภาพในระบบดิจิตอล (iDTV) และกล่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน DVB-T๒ เท่านั้น หากประชาชนคนใดต้องการกล่องฯ แบบอื่น
เช่ือว่าสามารถจัดหาได้เอง แต่สําหรับชาวบ้านจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนกล่องรับสัญญาณทีวี
ดิจิตอล เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่อาจไม่สามารถจะลงทุนซื้อได้ 



๑๔๕ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

คุณปมนต์ทัศน์ ประทุมทิพย์  
เห็นควรให้คูปองสามารถนําไปแลกได้เฉพาะกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน 
DVB-T๒ เพียงอย่างเดียว โดยกสทช. ต้องควบคุมมาตรฐานของสินค้าให้ได้ และให้มีอุปกรณ์ครบ
ทุกช้ิน 
คุณสุระ เกนทะนะศิล (สถานีโทรทัศน์ PPTV) 
ควรกําหนดให้แลกได้แต่กล่องรับสัญญาณระบบ DVB-T๒ เพียงอย่างเดียว ซึ่งเห็นว่าการนําคูปอง
ไปแลกอุปกรณ์อื่นๆ เป็นการผิดเงื่อนไขการประมูลที่ผู้เข้าร่วมการประมูลรับทราบมาตั้งแต่ต้น  
แต่ถ้ามองตามความเป็นไปของตลาด มีความเห็นว่าถ้าจะต้องการให้แลกอุปกรณ์ได้ทุกประเภทก็
ต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติม อาทิ ช่องที่จะออกอากาศผ่านระบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาคพื้นดินนั้นต้องมีความ
คมชัดเท่ากับที่ออกอากาศบนทีวีดิจิตอล ช่องรายการต้องเรียงตามที่ประมูลไว้และ กสทช. 
กําหนด ที่สําคัญเห็นควรให้มีการแลกได้เพียงปีเดียวเท่านั้น และต้องทําความเข้าใจกับประชาชน
ด้วยว่าทําไมถึงจะต้องเปลี่ยนเป็นทีวีดิจิตอล รวมถึงเรื่องช่องทีวีชุมชน อีกทั้ง กสทช.ต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความเข้าใจในระบบทีวีดิจิตอล และในกระบวนการผลิตจะต้องเป็น
แบบ CKD คือการประกอบในประเทศเป็นส่วนใหญ่ และมีการรับประกันสินค้าเป็นเวลา ๓ ปี 
ต้องมีการคัดเลือกบริษัทที่ได้คุณภาพเท่านั้น  
คุณชูพงษ์ อารัญชิต   
เห็นควรให้แลกแค่เครื่องรับโทรทัศน์แบบมีจอภาพในระบบดิจิตอล (iDTV) และกล่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน DVB-T๒ โดยให้เหตุผลว่าในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ในครั้งนี้ คือหัวข้อโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จึงเห็นว่าไม่ควรทําทั้ง ๒ อย่างในเวลาเดียวกัน เรื่องอื่นควรแยกจาก
ทีวีดิจิตอลก่อน และเสนอแนะให้มีการคัดเลือก กําหนดคุณสมบัติและคุณภาพของกล่องรับ
สัญญาณ ต้องมีการทดสอบการใช้จริงในพื้นที่เพราะหลายพื้นที่ในขอนแก่นที่บอกว่ารับชมทีวี
ดิจิตอลได้แล้ว แต่ตนเองทดลองแล้วยังรับสัญญาณภาพไม่ได้ 



๑๔๖ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

องค์กรต่อต้านคอรัปชั่นภาคพลเมือง จังหวัดขอนแก่น 
อุปกรณ์ควรเป็นอุปกรณ์รับชมทีวีดิจิตอล  
คุณไชยกร บุญลพ  
สามารถนําไปแลกอุปกรณ์รับชมได้ทุกประเภท เพราะการประมูลเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอล
ต้องการให้มีผู้ชมจํานวนมาก เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนผู้ผ่านการประมูล และจะมีดาวเทียม
หรือเคเบิล คนไทยก็ต้องสามารถรับชมได้เหมือนกัน 
คุณพรวุฒิ อมรสิงห์  
ควรแจกได้เฉพาะข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ เนื่องจากจะยุติธรรม ต้องไม่นําที่ไม่ใช่ระบบดิจิตอลมารวม 
หากจะสนับสนุนภาคพื้นดิน ก็เป็นไปเพื่อความมั่นคง ดังนั้นควรชมทีวีดิจิตอลได้ครบช่อง และให้
อิสระกับผู้บริโภค ในการใช้คูปองเลือกสิ่งที่ต้องการ บางครัวเรือนมีเสาอากาศอยู่แล้ว  
คุณสฏฐนันท์ วิธุรวานิชย์ (บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)) 
ไม่ควรนําคูปองมาใช้แลกซื้อ อุปกรณ์ในข้อ ๔.๓ และ ๔.๔ ควรใช้กับการแลกอุปกรณ์ทีวีดิจิตอล
อย่างเดียว ควรใช้ให้ถูกต้องกับเรื่องงบประมาณการเปลี่ยนผ่านดิจิตอลเท่านั้น  
คุณสุวดี อัครปรีดี  
นําไปแลกซื้อกล่องรับสัญญาณระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน พร้อมสายอากาศ นํามาเป็นทางเลือกที่ดี
ที่สุด เพราะช่องรับสัญญาณผ่านดาวเทียมปัจจุบัน แทบจะไม่มีสาระให้ประชาชนได้ดู 
ช่องสัญญาณจํานวนมากเกินไป  
คุณชลธิป รังสิพราหมณกุล (สมาคมสื่อดิจิตอลเพ่ือผู้บริโภค) 
ควรนําคูปองเป็นส่วนลดตามข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ เพราะการประมูลดิจิตอลไม่ใช่ทําเพื่อเอื้อแก่
ดาวเทียม 
คุณประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 
เห็นว่า คูปองควรแลกได้เฉพาะ iDTV และ กล่องฯ DVB-T๒ 
 



๑๔๗ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

คุณประพนธ์  สินลิขิตกุล (บริษัท ซีทีเอช จ ากัด (มหาชน)) 
เห็นด้วยกับการนําคูปองไปแลกได้ทั้ง ๔ แบบตามที่เสนอทั้ง DVB-T๒ , DVB-S๒ และ DVB-C 
ตามความต้องการของประชาชน เพราะข้ึนกับสถานีภาคพื้นดินแต่ละที่ของประเทศไม่สามารถ
เข้าถึงสัญญาณเท่ากัน ประชาชนก็มีความชอบในการใช้เครื่องรับชมโทรทัศน์ที่แตกต่างกัน การ
สนับสนุนเครื่องรับชมบางส่วนต้องแข่งขันสูง มีราคา ฉะนั้นให้ประชาชนเลือกซื้ออุปกรณ์เอง แต่
หาก กสทช. จะพิจารณาให้ได้เฉพาะระบบ DVB-T๒ ก็ควรพิจารณาในเรื่องของหลักเกณฑ์ Must 
carry ด้วยเนื่องจากก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย (ต้นทุน) กับผู้ประกอบการ เพราะผู้ประกอบการที่ไม่ได้
ผลประโยชน์ ไม่ควรรับ และเคเบิล ต้นทุนออกอากาศ ๔๘๐ – ๗๒๐ ล้านบาท ไม่น่ามารวมกัน   
คุณกัลยรัตน์ วงศ์อภิวัฒนกุล  
เห็นด้วยทุกรูปแบบ เพราะเป็นสิทธ์ิของประชาชนในการเลือก 
คุณไพศาล เปรื่องวิริยะ (บริษัท แฟมิลี่คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) 
ควรแจกเฉพาะข้อ ๔.๒ เพราะรับสัญญาณดิจิตอลได้ชัด ไม่ควรแจกข้อ ๔.๔ เพราะเป็นดาวเทียม 
สัญญาณไม่ครอบคลุม ฝนตกไม่สามารถดูได้ ในขณะที่ระบบภาคพื้นดินน้ันไม่มีปัญหา 
คุณสุรพงษ์ สุขปลั่ง 
ขอให้นําไปแลกได้ทุกอุปกรณ์ 
คุณฉัตร ทองลือ 
เห็นด้วยกับการแลกอุปกรณ์ข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ แต่ต้องมีจุดยืนที่แน่นอน หากให้แลกข้ออื่นๆ ใน 
๔.๓ และ ๔.๔  จะเกิดปัญหาไม่สิ้นสุด มีคนที่ได้รับผลกระทบแน่นอน เนื่องจากต้องให้ประชาชน
ได้รับชมทีวีดิจิตอลโดยเร็ว 
คุณอัญชลี แสงสิวคี 
สนับสนุนข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ ไม่ควรบิดเบือนเอาเรื่องเคเบิลกับดาวเทียมมารวม 
คุณสมบัติ ก้องตระกูลชน  
อยากได้ส่วนลดทุกข้อ ประชาชนมีสิทธ์ิเลือกได้เอง เห็นด้วยกับการให้แลกอุปกรณ์ข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ 



๑๔๘ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

เพราะต้องการให้คนดูทีวีดิตอล ข้ออื่นๆ ยังไม่ใช่ และ กสทช. ควรให้ความเป็นธรรมกับผู้ประมูลทีวี
ดิจิตอลภาคพื้นดิน  
คุณประเสริฐ แสงทอง  
เห็นควรให้แลกได้เฉพาะเครื่องรับโทรทัศน์แบบมีจอภาพในระบบดิจิตอล (iDTV) และกล่องรับ
สัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน DVB-T๒ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านจากแอนะล็อกไปสู่
ดิจิตอลมีความรวดเร็วและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ควรเน้นให้เกิดการพัฒนาสถานี โครงข่ายให้
ครอบคลุมโดยเร็ว เพราะจากเดิมตั้งกรอบไว้จะดําเนินให้ครอบคลุม ๕๐ % ในเดือนมิถุนายนนี้ 
ยังไม่ไดเ้ริ่มแจกคูปองเลย  
คุณจักรกฤษณ์ ภู่เกิด (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
สามารถนําไปแลกอุปกรณ์โทรทัศน์ที่มีดิจิตอลจูนเนอร์ในตัว มีเสาอากาศและกล่องรับสัญญาณ  
แต่ถ้าเป็นกล่องเคเบิลทีวี ให้มีการกําหนดเงื่อนไขว่า ต้องนําทีวีชุมชนเข้าสู่ระบบออกอากาศ
ตามแต่ละพื้นที่ด้วย 
คุณจุฑารัตน์ รัตนอารีย์  
เห็นด้วยให้สามารถนําคูปองไปแลกซื้ออุปกรณ์ได้ ทั้ง ๔ อุปกรณ์  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้มี
สิทธ์ิเลือก ถ้าในพื้นที่ที่ไม่สามารถรับสัญญาณในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินได้ แต่สามารถดู
ดาวเทียมหรือเคเบิลได้ก็เห็นว่าควรให้สามารถแลกเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมได้ เพื่อไม่เป็นการเสีย
ผลประโยชน์ของประชาชน 
คุณศิริวรรณ ทิพย์สุวรรณ  
ในส่วนตัวแล้วต้องการให้แลกได้ข้อ ๔.๒ เป็นประโยชน์มากกว่าข้ออื่นๆ 
คุณนิชา รองราม  
นําไปแลกได้ทุกกล่อง และควบคุมคุณภาพด้วย 
คุณศรัญญา กาญจนรินทร์  
แลกอุปกรณ์ข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ ไม่ควรนํามาแลกรายการอื่น เพราะรับชมสัญญาณดิจิตอลไม่



๑๔๙ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

ชัดเจน  
หอการค้าจังหวัดล าพูน 
เสนอให้รับสัญญาณได้เฉพาะดิจิตอลทีวี ไม่รวมเคเบิลมาปะปน ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งโครงการมา 
และควรสนับสนุนให้ดูวิทยุและโทรทัศน์ของชุมชนได้ 
คุณนรินทร์ ซันโต๊ส  
เห็นด้วยแลกได้ทั้ง ๔ อุปกรณ์ ตามความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์ประชาชน เป็น
โอกาสที่ประชาชนจะได้เลือกใช้คูปองที่เหมาะสมความต้องการของประชาชนเอง ไม่เป็นภาระ
ค่าใช้จ่ายในความแตกต่างของแต่ละครัวเรือน เพื่อซื้ออุปกรณ์ที่ต้องการรับชมได้ 
คุณพรสวรรค์ จึงตระกูล  
เสนอให้ราคาคูปองนําไปแลกข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ เท่านั้น 
คุณมัลลิกา กันธะเรียน  
คูปองแลกได้ทุกแบบ ไม่สนับสนุนนําไปแลกสินค้าอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับชมโทรทัศน์ดิจิตอล 
ควรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และให้มีการรับประกันอย่างน้อย ๓ ปี  
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง จ. เชียงใหม่ 
เสนอให้แลกได้ข้อ ๔.๒ และ ๔.๓ เท่านั้น 
คุณธีรภัทร วรรณฤมล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
เสนอให้แลกอุปกรณ์เฉพาะ ๔.๑ และ ๔.๒ เท่านั้น 
คุณนิรันดร์ ซันโต๊ส 
เห็นด้วยที่จะให้ประชาชนสามารถนําคูปองไปแลกอุปกรณ์ชนิดอื่นๆได้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาส
ให้กับประชาชนมีทางเลือก เพราะในบางพื้นที่ไม่สามารถรับสัญญาณทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินได้ 
ประชาชนก็จะสามารถนําคูปองไปเป็นส่วนลดสําหรับซื้อกล่องรับสัญญาณดาวเทียมที่สามารถรับ
สัญญาณได้แทน 
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คุณสาวิตรี ศรีสว่าง 
เห็นด้วยกับการแลกซื้ออุปกรณ์ได้ทุกชนิดทั้ง ๔ ประเภท ให้ประชาชนเลือกที่จะซื้อตามความ
จําเป็นและความเหมาะสม การรับชมช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอลผ่านระบบโทรทัศน์ดาวเทียม
เป็นถือเป็นการเพิ่ม eyeball 
คุณพุธวัน นาควานิช (บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน)) 
เห็นด้วยกับการให้แลกได้ทุกอย่างทั้ง ๔ ประเภท เพื่อเป็นทางเลือกในการรับชม รวมถึงความ
หลากหลายและประชาชนจะได้เข้าถึงข้อมูลได้ 
                       (องค์กรผู้บริโภค) 
เห็นด้วยกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีทางเลือกทั้ง ๔ ประเภท 
คุณธีรกร ยอดนิโล  
เสนอให้แลกเฉพาะอุปกรณ์ที่รับสัญญาณดิจิตอลเท่านั้น 
คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ (บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน))  
ให้ความเห็นไว้ว่าก่อนการประมูลทีวีดิจิตอลได้มีมติจากบอร์ด กสท. ที่จะใช้วงเงินจากการประมูล
ช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน ในการดําเนินการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน ๒ 
แนวทางคือ ๑) ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อ iDTV  ๒) ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อ DVB-T๒ set top 
box เพื่อนําไปเช่ือมต่อกับอุปกรณ์เดิมได้  ในส่วนของกล่องเคเบิล เห็นด้วย หากกล่องสามารถ
รับชมได้ ๔๘ ช่องรายการ แต่ในส่วนของกล่องดาวเทียมนั้น ไม่เห็นด้วย เนื่องจากอาจทําให้
กระบวนการล่าช้าออกไปอีกหากถูกฟ้องร้อง ดังนั้น จึงสนับสนุนให้แลกได้เฉพาะเป็นส่วนลดซื้อ 
iDTV และ DVB-T๒ set top box มิฉะนั้น กสท. ทําผิดเงื่อนไขการประมูลฯ หากให้นําคูปองไป
แลกซื้อ STB DVB-S2   
คุณพัลลพ ดอนเส  
เห็นควรให้แลกได้แค่เครื่องรับโทรทัศน์แบบมีจอภาพในระบบดิจิตอล (iDTV) และกล่องรับ
สัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน DVB-T๒ เท่านั้น 
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คุณดนตรี ทากรม (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย)  
ควรให้แลกได้เฉพาะกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน DVB-T๒ อย่างเดียว 
คุณมนูญ ไทอนุรักษ์  
ในฐานะประชาชนอยากรับชมช่องรายการได้ทุกประเภท กล่องที่จะแจกอยากให้รับชมได้ทุกช่อง
รายการ รวมถึงช่องเคเบิลต่างๆ และควรมีคุณภาพที่รองรับการรับชมแบบความคมชัดสูง คูปอง
ควรเน้นให้แลกได้เฉพาะกล่องรับสัญญาณอย่างเดียว ไม่รวมตัวเครื่องทีวีดิจิตอล หรืออุปกรณ์
อื่นๆ 
คุณสายลา เจ๊ไบ๊ (เครือข่ายพิทักษ์ชุมชน) 
ควรแลกได้เฉพาะกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน  
คุณเขมทัตต์ พลเดช (ช่องรายการโทรทัศน์ PPTV HD) 
เห็นด้วยกับการแลกได้ทั้ง ๔ ประเภท เนื่องจากการแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
ภาคพื้นดินอย่างเดียว โครงข่ายอาจยังขยายไม่ทั่วถึง อย่างไรก็ตาม หากจะกําหนดให้คูปอง
สามารถแลกกล่องรับสัญญาณดาวเทียมหรือเคเบิลได้ด้วย ควรกําหนดให้มีคุณภาพสัญญาณและ
การจัดเรียงช่องเหมือนกันกับการแพร่ภาพในระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน นอกจากนี้ควรต้องมี
เงื่อนไข อาทิ กล่องเคเบิล หรือกล่องดาวเทียม ถ้าจะให้ใช้คูปองแลกได้ก็ไม่ยังควรเกิดข้ึนภายในปี
นี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการรับชมในระบบทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินก่อน แต่หากเลยระยะเวลา
การขยายเครือข่ายภาคพื้นดินแล้ว เช่นปลายปี ๒๕๕๗ หรือ ๒๕๕๘ จึงค่อยกําหนดให้แลก
อุปกรณ์ประเภทอื่นๆได้ รวมถึงกล่องรับสัญญาณที่จะสามารถใช้คูปองแลกได้ควรกําหนด
หมายเลขช่องรายการตรงกับที่ กสทช. กําหนด และออกอากาศแบบความคมชัดสูงด้วยในช่องที่
ออกอากาศแบบความคมชัดสูงทางภาคพื้นดิน 
คุณสุรีรัตน์ ตรีมรรคา 
ควรแลกได้เฉพาะกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินเท่านั้น โดยมองว่าหากยังไม่
ครอบคลุมแล้วค่อยแจกคูปองสําหรับแลกซื้อกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่าน
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ดาวเทียมหรือผ่านระบบเคเบิล 
คุณวิภาวดี ณ เชียงใหม่ 
เหน็ด้วย แลกได้ตามความต้องการของประชาชนโดยเสนอให้พิจารณาตามงบประมาณที่สามารถ
จัดสรรได้เพื่อให้ทุกครัวเรือนได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน 
พุธวัน นาควานิช (บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน)) 
เปิดกว้างให้ประชาชนเลือกซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณที่หลากหลาย  
คุณพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ (บริษัท สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)) 
เห็นด้วยกับการให้แลกได้ทุกประเภท 
คุณเดียว วรตั้งตระกูล (บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน))  
ควรให้ประชาชนมีสิทธิเลือกในการนําคูปองไปเป็นส่วนลดการซื้ออุปกรณ์ทั้ง ๔ ประเภท เช่น 
ครัวเรือนที่มีจานดาวเทียมและกล่องรับดาวเทียมรุ่นเก่า (ไม่มีเสาก้างปลา) ครัวเรือนน้ันก็ควรที่จะมี
สิทธินําคูปองไปเป็นส่วนลดซื้อกล่องดาวเทียมที่รองรับระบบความคมชัดสูง (HD) โดยหากกําหนดให้
แลกเฉพาะกล่องภาคพื้นดินหรือโทรทัศน์ที่มีเครื่องรับ (iDTV) ภาคพื้นดินเท่านั้น จะส่งผลกระทบต่อ
ครัวเรือนที่ติดจานดาวเทียม ที่จะต้องมีภาระการติดต้ังเสาอากาศก้างปลาบนหลังคาเพิ่มเติมขึ้นมา 
เพื่อให้ช่องรายการดิจิตอลทีวีสามารถเข้าถึงได้ทุกครัวเรือน เนื่องจากยังมีข้อจํากัดทางด้านการ
ขยายโครงข่ายยังไม่ครอบคลุม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้หลักเกณฑ์ Must carry เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ กสทช. ควรคํานึงถึงมาตรฐานของกล่องเคเบิลหรือดาวเทียมเพื่อให้สามารถรับชม
ช่องรายการระดับ HD ได้ด้วย  
บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จ ากัด  และ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บ๊ิก ทีวี จ ากัด  
เสนอให้ผ่านช่องทางหรือวิธีการใดๆ ก็ตามที่มีความเหมาะสมกับสภาพของครัวเรือน เช่น ถ้า
ครัวเรือนมีจานรับดาวเทียมอยู่เดิม ประชาชนสามารถนํากล่องรับสัญญาณดาวเทียมใหม่มา
ทดแทนกล่องเดิมได้ เป็นต้น ตามแผนการขายพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
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ระบบดิจิตอล ของ กสทช. ใช้ระยะเวลา ๔ ปี ถึงจะครอบคลุมจํานวนครัวเรือนในประเทศได้ถึง 
๙๕% ด้วยอุปสรรคของพื้นที่ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่ยังไม่ครอบคลุมทั่ว
ประเทศในขณะนี้ หากประชาชนจําเป็นต้องรอให้สัญญาณครอบคลุมไปถึงพื้นที่ของตนเสียก่อน 
จึงจะสามารถเปลี่ยนมาติดตั้งอุปกรณ์ภาคพื้นดินใหม่เพื่อรับชมโทรทัศน์ดิจิตอลได้ บริษัทฯ มี
ความเห็นว่า กลุ่มประชาชนที่อยู่นอกพื้นที่เขตบริการดังกล่าว ได้สูญเสียโอกาสการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร ตั้งแต่วันแรกที่โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเริ่มออกอากาศ โดยต้องรออย่างน้อย 
๒-๔ ปี เพื่อให้โครงข่ายโทรทัศน์ดิจิตอลครอบคลุมถึง ซึ่งแตกต่างจากการรับชมโทรทัศน์ดิจิตอล
ผ่านดาวเทียมและเคเบิลตามกฎ Must Carry ที่ประชาชนสามารถเข้ารับชมผ่านโครงข่าย
ดาวเทียมและเคเบิลอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันทุกพื้นที่และทุกครัวเรือน 
คุณเอกชัย ภัคดุรงค์ (บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน)) 
เห็นด้วยกับการแลกได้ทุกประเภท เพราะเป้าหมายในการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้คือให้การกระจาย
ข้อมูลไปถึงประชาชนอย่างทั่วถึง การให้ทางเลือกกับประชาชนคือสิ่งที่สําคัญที่สุด เพราะโครงข่าย
ภาคพื้นดินต้องใช้ระยะเวลาหลายปีจึงจะครอบคลุม ส่วนระบบดาวเทียมสามารถให้บริการได้
ครอบคลุมทั่วถึงมากกว่า ทั้งนี้ ควรให้ประชาชนเป็นผู้เลือกว่าจะต้องการแบบใด ปัจจุบัน ๖๐% 
ของประชาชนในประเทศรับชมโทรทัศน์ผ่านกล่องดาวเทียมอยู่แล้ว เมื่อมีทางเลือกให้ประชาชน
แล้ว ก็จะเกิดการแข่งขันและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ก็คือประชาชนนั่นเอง  นอกจากนี้ ควรมีการ
ตรวจสอบคุณสมบัติมาตรฐานของกล่องด้วย 
คุณรุจิระ บุนนาค  
เห็นด้วยกับการให้แลกได้ทั้ง ๔ อุปกรณ์ เนื่องจากขณะนี้ระบบแพร่ภาพของทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินยังไม่
ครอบคลุมทั่วประเทศ การขยายโครงข่ายมีความล่าช้า ดังนั้น กล่องฯ ดาวเทียม และ กล่องฯ เคเบิลจะ
ช่วยให้เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็ว โดยขอเสนอว่า อุปกรณ์ที่ให้คูปองนําไปแลก 
โดยเฉพาะกล่องรับสัญญาณนั้น ไม่ควรให้ผูกขาดเพียงยี่ห้อเดียวและรุ่นเดียว ควรให้มีความ
หลากหลาย จึงจะสามารถให้บริการอย่างทั่วถึง เพราะจะมีผู้ใช้จํานวนมาก รวมถึงการติดตั้งและ
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บริการหลังการขาย ทั้งนี้ ต้องมีการควบคุณคุณภาพควบคู่กันไปด้วย 
คุณสมชาย บุญถิ่น  
เห็นด้วยกับการให้แลกได้ทุกประเภท เพราะบางครัวเรือนที่ไม่สามารถรับสัญญาณระบบ
ภาคพื้นดินได้ หากแจกคูปองที่แลกได้เฉพาะอุปกรณ์รับสัญญาณภาคพื้นดิน ก็คงไม่เกิดประโยชน์  
หากโครงข่ายยังไม่ทั่วถึง ดังนั้น การใช้คูปองแลกกล่องฯ ดาวเทียมหรือกล่องฯ เคเบิลได้ด้วยจะ
เป็นการเหมาะสมกว่า 
รศ. ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)  
มีความเห็นว่าปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาก้าวหน้าไปมาก มีการพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถรับ
สัญญาณและรับชมได้หลายระบบภายในกล่องรับสัญญาณกล่องเดียว และมีราคาไม่แพง  หากจะ
มีการกําหนดว่าแลกอุปกรณ์ประเภทใดได้บ้างควรกําหนดเป็น  
๑) เครื่องรับโทรทัศน์แบบมีจอภาพในระบบดิจิตอล (iDTV)  
๒) Set top box โดยขอให้นิยามว่าเป็นรุ่นธรรมดาแต่ต้องมาพร้อมกับอุปกรณ์ครบที่จําเป็นต่อ

ผู้บริโภคให้สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม  
๓) Set top box รุ่นพิเศษที่มีฟังก์ช่ันพิเศษเพิ่มข้ึน เช่น อัดรายการได้ ควบคุมการสั่งงานผ่าน

โทรศัพท์มือถือได้  
๔) Set top box ที่เป็นการรวมระบบที่สามารถรับสัญญาณได้ มากกว่า ๑ ระบบ (Hybrid) เช่น 

DVB-T๒ + DVB-S๒ หรือ DVB-S๒ + DVB-C 
คุณยุทธศาสตร์ พลทามูล  
เห็นควรให้แลกได้เฉพาะเครื่องรับโทรทัศน์แบบมีจอภาพในระบบดิจิตอล (iDTV) และกล่องรับ
สัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน DVB-T๒ เท่านั้น สําหรับกล่องรับสัญญาณดาวเทียม
หรือกล่องเคเบิลมีความกังวลว่าหากให้แลกอุปกรณ์ได้แล้ว แต่ในอนาคตหากผู้ให้บริการไม่
สามารถออกอากาศช่องรายการได้เช่นเดียวกับระบบภาคพื้นดินหรือช่องรายการอื่นๆ ตามที่
กําหนด ประชาชนจะเป็นฝ่ายเสียประโยชน์ 



๑๕๕ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

คุณสุวพัชร ชวพงศกร  
เห็นควรให้แลกได้เฉพาะ iDTV และกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน DVB-T๒ 
เท่านั้น ทั้งนี้ ไม่สนับสนุนให้แจกกล่องฯ ดาวเทียมหรือกล่องฯ เคเบิลเนื่องจากเกรงว่าอาจมี
ปัญหาด้านคุณภาพสัญญาณไม่ดีเท่ากับระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน และเห็นว่าเป็นการผิด
วัตถุประสงค์ของการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านฯ ในครั้งนี้ 
น.พ. ธิเบศ เมฆวิชัย (สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย)  
เห็นควรให้แลกได้เพียงกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน DVB-T๒ เท่านั้น 
คุณวราภรณ์ รัตนะ  
เห็นควรให้สามารถนําคูปองไปแลกซื้ออุปกรณ์ได้ทั้ง ๔ ประเภท ซึ่งควรเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง 
รวมถึงสามารถใช้เป็นส่วนลดแลกซื้ออุปกรณ์พิเศษอื่นๆ ในการชมโทรทัศน์ได้ด้วย  
คุณสมชาย เปรื่องวิริยะ (บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด)  
เห็นด้วยกับการแจกคูปองเพื่อให้แลกได้เฉพาะ iDTV  ล  กล่อง DVB-T๒       ั้น เพื่อให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล นอกจานี้ ดาวเทียมอาจส่งผลต่อความ
                และการให้แลกได้หลายประเภทอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าไปอีก 
คุณสารี อ๋องสมหวัง (มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค)  
ควรสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านเฉพาะส่วนภาคพื้นดิน เนื่องจากเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม สามารถ
ชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้อยู่แล้ว และรับชมได้เพียง ๓๖ ช่องรายการ ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์
ในการทําโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ๔๘ ช่องรายการที่ครอบคลุมโทรทัศน์ชุมชนใน
อนาคตด้วย 
คุณสหรัฐส์ คะนองศิลป์ (บริษัท ทรูวิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน))  
เห็นด้วยกับการแลกได้ทั้ง ๔ ประเภท เนื่องจากไม่ควรจํากัดการรับชมทีวีดิจิตอลว่าต้องรับชมผ่าน
ภาคพื้นดินเท่านั้น โดยข้อเท็จจริงแล้ว ในประเทศไทยประชาชนดูทีวีผ่านระบบดาวเทียมมากที่สุด 
จึงควรจะมีทั้งระบบภาคพื้นดินและดาวเทียมควบคู่กันไป 
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คุณวิวัฒน์ คูสกุล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)  
การนําคูปองไปเป็นส่วนลด ควรใช้การแลกซื้ออุปกรณ์ได้ทุกอย่างที่ทําให้สามารถรับชมโทรทัศน์
คลื่นดิจิตอลได้ เพื่อให้เสรีแก่ผู้บริโภคได้มีสิทธ์ิเลือก  โดยกําหนดเป็นพื้นฐานว่าต้องสามารถรับชม
โทรทัศน์ดังกล่าวได้ข้ันตํ่ากี่ช่อง รวมถึงกรณีที่กล่องมีปัญหาต้องมีการรับประกันเปลี่ยนกล่องใหม่
โดยไม่มีการซ่อม ระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ป ี
คุณธนะชัย วงศ์ทองศรี (บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)) 
เห็นว่าควรแลกได้เฉพาะ iDTV และ DVB-T2 set top box เท่านั้น กรณีที่คนอยากดูเพิ่มก็เลือก
ดูในระบบดาวเทียม หรือระบบบอกรับสมาชิกไป ทีวีดิจิตอลเป็นทีวีที่ให้บริการทั่วไปเป็น
สาธารณะแบบฟรีทีวี นอกจากนี้ กสทช. ควรแยกสื่อที่เป็นหลักและทางเลือกให้ชัดเจน 
คุณมานพ โตการค้า (กลุ่มบริษัท ไอพีเอ็มทีวี จ ากัด) 
ควรแจกคูปองให้แลกได้ครบทุกโครงข่ายทั้งภาคพื้นดินและดาวเทียม 
คุณโสภณ หนูรัตน์ (มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค)  
เห็นด้วยกับการใช้คูปองแลก iDTV และ กล่องฯ DVB-T2 แต่ไม่เห็นด้วยให้แลกกล่องฯ ดาวเทียม
และกล่องฯ เคเบิล เนื่องจาก ๑) กล่องดาวเทียม ดูไม่ได้ครบ ๔๘ ช่อง ตามวัตถุประสงค์ของการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบทีวีดิจิตอล ๒) การรับชมทีวีดาวเทียม กับเคเบิล เป็นทางเลือกของผู้บริโภค
ไม่ใช่การรับชมทีวีกระแสหลัก การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านควรเป็นการให้บริการข้ันพื้นฐาน ๓) 
ผู้ที่ชมดาวเทียมและเคเบิล แม้ไม่ได้รับคูปองจาก กสทช. ก็สามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้อยู่แล้ว 
การแจกกล่อง HD เพื่อให้ดูได้ชัดข้ึน ไม่ใช่ทางออกของการเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดิจิตอล 
คุณสุวิทย์ มิ่งมล (บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)) 
คูปองแลกได้เฉพาะ DVB-T๒ ดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน ไม่ควรให้แลกกล่องฯ ดาวเทียมหรืออุปกรณ์
ชนิดอื่น 
คุณพฤษภ์ ไชยลังการณ์ (บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)) 
มีความเห็นว่า หากกําหนดให้คูปองและรับสัญญาณดาวเทียมและเคเบิลด้วยนั้นเป็นการกําหนด
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ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ ดั้งเดิม กสทช. ต้องการให้โทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล ทําให้เกิดความ
สับสนได้ ซึ่งไม่เป็นธรรมกับผู้ร่วมประมูลทีวีดิจิตอล ซึ่งหากจะเหมารวมไปด้วย ผู้ให้บริการทีวีและ
ดาวเทียม ส่งผลให้งบโฆษณาถูกกระจายออกไป ทําให้การประกอบธุรกิจล้มเหลว และควร
กําหนดโครงข่ายที่เสรี มีการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน กทสช.ไม่ควรบังคับให้ต้องอยู่บน
พื้นที่เดียวกัน หรือใช้อุปกรณ์เดียวกัน และรีบแจกคูปองให้เร็วที่สุด เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน
ระบบทีวีดิจิตอล 
คุณปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย (สมาพันธ์สมาคมดิจิตอลบันเทิงไทย)   
เห็นด้วยกับการแลก DVB-T๒ เพียงอย่างเดียว 
คุณชลดา วสุวัต  
มีความเห็นว่า ประชาชนที่ได้รับควรจะได้เลือกเองว่าจะซื้อกล่องในระบบใด เนื่องจากการเข้าถึง
ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน ซึ่งถ้าให้แลกได้เฉพาะกล่องฯ ระบบภาคพื้นดิน อาจจะทําให้ครอบครัว
ที่พื้นที่ภาคพื้นดินยังเข้าไม่ถึงนั้นเสียประโยชน์ ทําให้ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารได้ ดังนั้น กสทช. ควร
จะมองถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนที่จะได้รับโดยประชาชนเลือกซื้อได้เอง ตามประโยชนท์ีจ่ะ
ได้รับ 
คุณประสาน สินลิขิตกุล  
ควรนําคูปองแลกซื้ออุปกรณ์ได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น IDTV (built-in), กล่อง DVB-T2 , กล่อง 
DVB-S2 และ กล่อง Cable TV ที่สามารถให้บริการช่องทีวีดิจิตอลได้ตามที่ กสทช. กําหนด โดย
ควรมีอุปกรณ์ให้ครบถ้วน เพราะประชาชนควรมีทางเลือกตามความเหมาะสมของแต่ละคน อย่าง
เสรีไม่มีข้อจํากัด อีกทั้งโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลไม่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ แต่ประชาชนควร
ได้รับข่าวสารเท่าเทียมกัน พร้อมกันทั้งประเทศ ส่วนระยะเวลาที่แจกควรแจกพร้อมกัน  เวลาเดยีวกนั
ทุกประเภทสินค้า 
คุณสุชาติ กิจรักษา   
เห็นด้วยกับการให้ประชาชนสามารถนําคูปองไปแลกอุปกรณ์ทั้ง ๔ ประเภท เพื่อประหยัด
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ค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาที่ประชาชนจะต้องรอให้โครงข่ายครอบคลุม และประชาชนสามารถ
เลือกอุปกรณ์ได้เหมาะสมตามความต้องการของตัวเอง 
คุณปิยบุตร พรหมรุ่งเรือง (บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด) 
สนับสนุนให้ประชาชนแลกซื้ออุปกรณ์ได้ทั้ง ๔ ประเภท เนื่องจากประชาชนควรสามารถรับชมได้
ในทุกๆ ช่องทางเนื่องจากปัจจุบันที วีดิจิตอลได้มีการออกอากาศหลากหลายช่องทาง
นอกเหนือจากภาคพื้นดินเพียงอย่างเดียว เช่น ระบบดาวเทียมและระบบเคเบิล ดังนั้นทางเลือก
ของประชาชนควรเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์แท้จริงของประชาชน อีกทั้งโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ระบบดิจิตอลอยู่ในช่วงขยายพื้นที่ให้บริการต้องใช้เวลาอีกหลายปีถึงจะครอบคลุมทั้งประเทศ แต่
ดาวเทียมนั้นพร้อมออกอากาศสู่ครัวเรือนทันที ฉะนั้นจึงไม่ควรริดรอนสิทธิในการเข้าถึงดิจิตอลทีวี
ของประชาชน และยิ่งทําให้สายธุรกิจดิจิตอลทีวีเดินหน้าได้ทันที มีรายได้จากโฆษณา ประชาชน
รับชมทีวีดิจิตอลได้เลยไม่ต้องรอ 
คุณบัณฑิต ปัญญวรรณศิริ 
เห็นด้วยให้แลกอุปกรณ์ได้ทั้ง ๔ ประเภท เพื่อให้ประชาชนมีสิทธ์ิในการเลือกรับชม ไม่ควรจํากัด 
แต่ กสทช.ควรกําหนดว่ากล่องทุกประเภทต้องรับชมช่องรายการของโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบ
ดิจิตอลได้ด้วย ถ้าประชาชนมีความประสงค์จะซื้อกล่องที่ดูเคเบิลหรือดาวเทียม ก็เป็นสิทธิของ
ประชาชนที่จะเลือกเอง หากจะต้องจ่ายเงินเพิ่มข้ึนเพื่อดูช่องเพิ่มเติมก็เป็นสิทธิในการรับชม ไม่
ควรมาจํากัดว่าควรเป็นกล่องที่สามารถดูได้แค่ระบบภาคพื้นดินอย่างเดียว เพราะบางสถานที่
สัญญาณยังไปไม่ถึง ประชาชนก็สามารถจะนําไปแลกซื้อกล่องดาวเทียม เพื่อให้สามารถดูได้ ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
คุณเขลางค์ โสมเกษตรินทร์  
เห็นด้วยกับการนําคูปองไปแลกซื้ออุปกรณ์กล่องรับสัญญาณได้ทุกประเภท (iDTV, DTT STB) โดยให้
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเอง ไม่มีการกําหนดขอบเขตใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากประชาชนจะต้องรู้ดีว่าต้องการ
อะไร โดยไม่ยึดโยงกับกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อาทิ กลุ่มผู้ประกอบการที่ประมูลช่องทีวีอย่างเดยีว 
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เพราะจะผิดเจตนารมณ์ของการสร้างความเท่าเทียมและทั่วถึง 
คุณวรรธรุฬห์ หนูฤทธิ์  
การนําคูปองไปใช้เป็นส่วนลด ควรสามารถนําไปแลกซื้ออุปกรณ์ได้ทั้ง ๔ ประเภทเพื่อให้
ประชาชนได้มีสิทธิในการเลือกตามความเหมาะสม  
คุณกัมปนาท ตันตวิิท (สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย) 
มีความเห็นว่าสมควรให้สามารถแลกอุปกรณ์ได้เฉพาะ DVB-T๒ เท่านั้น เนื่องจากสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกไปสู่เป็นดิจิตอล เนื่องจากการดําเนินกิจการ
โทรทัศน์ดาวเทียม ไม่สามารถให้บริการได้ครบ ๔๘ ช่องตามเป้าหมายของโครงการดิจิตอลทีวี อีก
ทั้งโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลทีวีดําเนินการโดยเอกชน ซึ่งจะทําให้เกิดข้อแคลงใจในเรื่อง
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่อาจจะเกิดข้ึนกับ กสทช. ดังนั้น จึงไม่สมควรสนับสนุนกิจการ
โทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลทีวี 
คุณชโลม เกตุจันดา (สมาคมผู้บริโภคสงขลา)  
ควรกําหนดให้แลกได้แต่กล่องรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ต้องรับชมช่องโทรทัศน์ชุมชนได้ด้วย
เท่านั้น 
คุณเชี่ยวศักดิ ์ยงค์ตระกูล (สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย)  
ควรกําหนดให้คูปองใช้เป็นส่วนลดกับกล่องรับสัญญาณ DVB-T๒ เท่านั้น 
คุณอารีย์ เภรีก้องเกียรติ  
เห็นด้วยกับการให้แลกซื้ออุปกรณ์ได้ทั้ง ๔ ประเภท แต่ กสทช. ต้องควบคุมการผลิตและมีการตั้ง
ราคากลาง กําหนดการรับประกันสินค้า ต้องคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
คุณชวลิต จิตติพาณิชย์  
เห็นว่า กสทช. ควรเป็นผู้กําหนดมาตรฐาน คุณภาพของกล่องรับสัญญาณให้ชัดเจน ตลอดจน
จัดหาโดยการประมูลมาให้ได้ในราคาต่ํา แล้วติดตราสัญลักษณ์ของ กสทช. เองก่อนแจกจ่ายให้
ประชาชน โดยกล่องดังกล่าวควรต้องสามารถรับชมได้กับโทรทัศน์ทุกรุ่นทั้งเก่าและใหม่ เพื่อไม่ให้
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ประชาชนต้องเป็นภาระไปจัดหาเครื่องรับโทรทัศน์ใหม่และไม่ควรส่งเสริมจานดาวเทียมเพราะ
ดิจิตอลทีวีจะทําให้รับสัญญาณได้ดีอยู่แล้ว หากจะดูช่องมากกว่าก็ควรจะลงทุนจานดาวเทียมเอง 
คุณชม บัวผุด  
นําคูปองใช้เป็นส่วนลดในการแลกซื้อกล่องและอุปกรณ์ที่รับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
ภาคพื้นดิน DVB-T๒ ได ้
คุณณัฐพงศ์ เรืองธารา  
นําคูปองใช้เป็นส่วนลดในการแลกซื้อกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน พร้อม
สายอากาศที่สามารถสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน DVB-T๒ ได ้
คุณอับดลอาซีด หนิมุสา (สมาคมผู้บริโภคสงขลา) 
ให้นําทีวีเก่า ไปแลกทีวีดิจิตอลใหม่ 
คุณวิศาล แซ่ลิ้ม  
ควรนําคูปองไปใช้เป็นส่วนลดในการแลกซื้อเฉพาะกล่องรับสัญญาณดิจิตอลในระบบภาคพื้นดิน
เท่านั้น หรือเครื่องรับโทรทัศน์ที่สามารถรับสัญญาณดิจิตอลในระบบภาคพื้นดิน ไม่ควรนําไปใช้
กับกล่องสัญญาณดาวเทียม หรือ กล่องเคเบิลทีวี เพราะถึงอย่างไรกล่องดาวเทียมและกล่องเคเบลิ
ทีวีลากสายก็สามารถรับชมฟรีทีวีดิจิตอลได้อยู่แล้ว 
คุณพัชนี วิภญกิตต ิ 
การนําคูปองไปใช้เป็นส่วนลดคววรใช้ได้ทุกกรณีเพราะผู้บริโภคจะเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าควรจะแลก
แบบใดที่เหมาะสําหรับตัวเอง 
คุณสุธีภันท์ ทรงเดชาไกรวุฒิ  
เห็นด้วยกับการให้แลกคูปองซื้ออุปกรณ์ทั้ง ๔ ประเภท ข้างต้นได้ แต่กล่องดาวเทียมบางบริษัท/
ประเภทยังไม่สามารถรับสัญญาณช่องทีวีช่อง ๒๔ ช่อง ตามกฎ Must carry จึงขอให้ กสทช. 
นําไปตรวจสอบและช้ีแจงให้ประชาชนทราบด้วย พร้อมแก้ไขโดยด่วน ทั้งนี้ร้านค้าที่ติดตั้งให้
เหตุผลว่า “กําลังดําเนินการอยู่” 
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Phenni 
คูปองควรแลกซื้อได้เฉพาะกล่อง Set-Top-Box 
คุณณัฐวุฒิ บุญลับพายัพ  
ไม่เห็นด้วยกับการแลกซื้อให้กับกล่องดาวเทียม เพราะจะทําให้ประชาชนสับสน ไปถ้าติดกล่องก็
ต้องเสียเงินและค่าแรงติดตั้งจานเพิ่มอีก ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้ประชาชนทางอ้อม ทีวีดิจิตอล
เป็นระบบภาคพื้นดิน อย่าไปรวมกับดาวเทียม 
คุณภัทรพล เจริญชัย  
ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการนําคูปองไปซื้อกล่องทีวีดาวเทียมได้เพราะผิดวัตถุประสงค์ ทีวีดิจิตอลควร
หมายถึงการส่งสัญญาณภาคพื้นดินเท่านั้น กล่องดาวเทียมไม่ควรเอามาอยู่ในเงื่อนไข 
คุณเบญจมาศ ชัยวงค์  
ขอให้สามารถแลกได้กล่องดิจิตอลพร้อมเสาอากาศ หรือใช้เป็นส่วนลดทีวีดิจตอล ไม่ควรนําไป
แลกกล่องเคเบิลหรือกล่องดาวเทียม 
Keke Xili 
เสนอให้แลก iDTV รวมเสาอากาศ หรือ DTT set top box รวมเสาอากาศ เท่านั้น 
ดิจิตอลเติบโตได้ในประเทศไทย  
คุณนัฎฐวี ศิริศรีพิศาล  
คูปองทีวีดิจิตอลเพื่อช่วยการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน ควรที่จะให้กล่องทีวีดิจิตอล
ภาคพื้นดิน (DVB-T๒) และโทรทัศน์ที่มีตัวรับทีวีดิจิตอลในตัว (iDTV) ให้ร่วมโครงการเท่านั้น ไม่
ควรให้กล่องดาวเทียม (DVB-S๒) และกล่องเคเบิลดิจิตอล (DVB-C) เข้าร่วมโครงการ 
wpc chaiyathep   
ไม่เห็นด้วยกับการเอาคูปองไปแลกกล่องดาวเทียม แต่เห็นด้วยกับการเอาคูปองแลกกล่องทีวี
ดิจิตอลภาคพื้นดินเท่านั้น รวมถึงเป็นส่วนลดซื้อทีวีที่มีจูนเนอร์ DVB-T๒ ในตัว 
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คุณนริศ อนันต์ภัทรด ี
อยากให้คูปองที่แจก ครอบคลุมถึงกล่องดาวเทียม หรือเอากล่องดาวเทียมเก่าและคูปอง ไป
เปลี่ยน/แลกซื้อกล่องใหม่ ได้ด้วย เนื่องจากปัจจุบันเป็นผู้ที่รับชมรายการผ่านทางดาวเทียมจานดาํ 
C-Band และไม่ได้ติดตั้งสายอากาศ แต่เนื่องจากกล่องดาวเทียมเป็นรุ่นเก่า (ไม่มี BISS KEY) เมื่อ
หลายช่อง เช่น Nation, Spring News, TNN เปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอล ทุกวันนี้จึงไม่สามารถ
รับชมช่องเหล่านี้ได้อีก เหลือเพียงช่อง ๓, ๕, ๗, ๙, ๑๑, TPBS ซึ่งหากอยากรับชมได้ทุกช่อง
เช่นเดิม ต้องซื้อกล่องดาวเทียมรุ่นใหม่ หรือต้องติดตั้งสายอากาศและใช้ set top box จึงได้รับ
ผลกระทบโดยตรงในประเด็นนี้ อีกตัวอย่างหนึ่ง มีบางบ้านที่ไม่สามารถใช้สายอากาศในการรับชม
ได้ เช่น อยู่ในกรุงเทพช้ันใน แต่มีอาคารสูง โรงแรม คอนโดมิเนียม บังสัญญาณภาคพื้นดิน ทําให้
รับชมได้ผ่านสัญญาณดาวเทียมเท่านั้น 
คุณศักดา ประวัติเลิศวัฒนา 
น่าจะทุกช่องทางเพราะปัจจุบันเทคโนโลยีไปไกล ถ้าจะมาจําเพาะเจาะจงคงลําบาก 
คุณอภินันท์ เจริญรักษ์วิทยา 
ควรจะให้คูปองใช้สําหรับอุปกรณ์เพียงแค่ ๒ จําพวกดังนี้ ๑) เครื่องรับโทรทัศน์แบบมีจอภาพใน
ระบบดิจิตอล (iDTV) ที่มีอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (DVB-T๒ Digital 
Tuner) อยู่ในตัว และ ๒) กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน (Digital 
Terrestrial Transmission Set top box) พร้อมสายอากาศ เนื่องจากมีเหตุผลหลายประการ 
ดังนี้ ๑) การเปลี่ยนผ่านที่นําไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอล ต้องการให้ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านนําไปสู่
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินมากกว่า เพราะจะเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบทีวีดิจิตอล
อย่างแท้จริง ๒) หากมีการสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนผ่านโดยที่รวมถึงกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ระบบดิจิตอลผ่านดาวเทียม หรือกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่านสายเคเบิล จะมีผล
ต่อช่องทีวีดิจิตอลชุมชนทันที ๓) สําหรับทีวีดิจิตอลผ่านดาวเทียม จะมีปัญหามากอันเนื่องมาจาก
สัญญาณที่รับจะเป็นสัญญาณดาวเทียม ซึ่งง่ายต่อการถูกรบกวนจากสภาพอากาศที่แปรปรวน   
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๔) หากมีการสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนผ่านโดยที่รวมถึงกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
ผ่านดาวเทียม หรือกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่านสายเคเบิล จะมีผลต่อจํานวนผู้ชม
ช่องทีวีดิจิตอล เนื่องจากผู้ชมที่รับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลบางส่วนจะไม่ได้รับชมช่องทีวีดิจิตอล 
แต่กลับรับชมโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมหรือสายเคเบิลที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับชม หากเป็น
เช่นน้ันแล้วธุรกิจช่องทีวีดิจิตอลจะไม่เติบโตเท่าที่ควร 
คุณสุเมธ มีโภคกิจ  
เสนอให้ใช้ได้เฉพาะข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ โดยต้องแลกซื้อสายอากาศได้ทั้ง ๒ ข้อ โดยกล่องที่รองรับ
ทีวีดิจิตอล ต้องมีสาย AV หรือ HDMI แถมมาด้วย เพราะเป็นสายที่สําคัญในการเช่ือมทีวีให้ดูทีวี
ดิจิตอลกับทีวีเก่าได้ โดยไม่เห็นด้วยกับข้อ ๔.๓ และ ๔.๔ เพราะเจตนารมณ์ของทีวีดิจิตอล คือ 
ทีวีที่เป็นภาคพื้นดินเท่านั้น ไม่ใช่ทีวีดาวเทียมหรือทีวีเคเบิล ซึ่งทีวีพวกนี้ ในอดีตเคยได้เปรียบกว่า
ทีวีเสาอากาศมาก ดังนั้นจึงต้องเน้นภาคพื้นดินเท่านั้น เพื่อให้การดูทีวีเป็นการดูจากช่องหลัก คือ 
ทางภาคพื้นดิน อย่างแท้จริง 
คุณสมพล แสงชลินทร์ 
กล่องภาคพื้นดิน หรือ เสา UHF หรือ สาย HDMI หรือ ทีวีที่มีตัวถอดรหัส DVB-T๒ 
Prasertsak 
อยากให้ประชาชนได้เลือกเองว่าจะนําคูปองที่ได้มาไปทําอะไร เช่นเป็นส่วนลดในการซื้อทีวีหรือ
ซื้อกล่องรับสัญญาณดาวเทียมเนื่องจากที่บ้านใช้ดาวเทียมหรือแม้แต่จะนําไปซื้อ set top box 
ยี่ห้อที่ตัวเองต้องการก็ตาม 
คุณดิศรณ์ หอมชื่นชม  
สมควรให้คูปองนี้ใช้งานเป็นส่วนลดกับ 
- กล่องรับสัญญาณใดๆ ที่มีอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (DVB-T๒) หรือ

อุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์เพี่อให้รับสัญญาณฯ 
- เสาอากาศที่สนับสนุนการรับชมจนครบทั้ง ๕ MUX 
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- โทรทัศน์ที่มีอุปกรณ์รับสัญญาณฯ โดยมีความเห็นว่าน่าจะออกเป็นคูปองสําหรับเสาอากาศอีก
ตัว โดยให้ใช้ซื้อเสาอากาศหรือรวมมูลค่าใช้ซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่ได้ 

คุณเนตรนภา เครือคล้าย 
แลกซื้อเครื่องทีวีดิจิตอล DVB-T๒ set top box เท่านั้น เพื่อเป็นการประหยัดของผู้ซื้อ และ
เครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล จะได้กระจายแพร่หลายเข้าไปได้ทั่วถึง เพราะราคาไม่แพงเกินไป 
โดยที่ไม่ต้องนําคูปองไปแลกกล่องแบบอื่นๆ เช่น เคเบิลทีวี ดาวเทียม 
คุณจนศิลป์ วงศ์สิม  
แลกซื้อกล่องดิจิตอลทีวี DVB-T๒ set top box เท่าน้ัน ไม่ควรนําไปแลกแบบอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น
เคเบิลทีวี ดาวเทียม ฯลฯ 
คุณณัฐณิชา คล่องแคล่ว  
ไม่เห็นด้วยกับการแลกกล่องดาวเทียมและกล่องดาวเทียม 
คุณณัฐ กิจสมบรูณ์  
ควรระบุการแลกซื้อประเภทเดียวคือ ประเภทดิจิตอลทีวี 
คุณกาญจนา วงสวัสดิ์  
ควรนํามาแลกซื้อดิจิตอลทีวีได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
คุณรวีวรรณ ปิติกูล  
อยากให้แลกซื้อได้เฉพาะกับกล่องทีวีดิจิตอลปกติ 
คุณนภัทร วิเชียรโชติ  
ไม่เห็นด้วยกับเรื่องการสามารถนําคูปองไปแลกซื้อกล่องเคเบิลหรือกล่องดาวเทียมได้ เพราะใน
กระบวนการปฏิรูปสื่อจะมีเรื่องหนึ่งที่สําคัญ คือเรื่อง “ทีวีชุมชน” ซึ่งสามารถออกอากาศโดยผ่าน
ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินเท่านั้น 
คุณพิชญาภรณ์ พุ่มสุวรรณ  
เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายของผู้บริโภคก็อยากให้เป็นเฉพาะกล่องรับสัญญาณทีวีธรรมดา 
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คุณสรีระ สิงห์สราญรมย์ 
ไม่เห็นด้วยกับการให้แลกกล่องเคเบิลและดาวเทียม เนื่องจากเป็นคนละระบบ 
คุณจิรวรรณ ดานา  
ค่อนข้างไม่เห็นด้วยที่จะสามารถนําคูปองไปแลกกล่องเคเบิลหรือกล่องดาวเทียมได้เพราะจะทาํให้
ประชาชนเกิดความลังเลใจทําให้ไม่เข้าถึงระบบดิจิตอลทีวีอย่างทั่วถึง 
คุณยงยุทธ ตรีวิเศษ  
คูปองนํามาแลกซื้อกล่องดิจิตอลทีวีและไม่ควรนําคูปองไปแลกซื้อเป็นกล่องเคเบิลหรือกล่อง
ดาวเทียม 
คุณชลธิชา พราวแดง  
สนับสนุนให้ กสทช. แจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท มากว่า ๖๙๐ บาท เพื่อที่จะนํามาแลกซื้อกล่อง
ดิจิตอลทีวี ซึ่งไม่เกี่ยวกับกล่องเคเบิลหรือกล่องดาวเทียม เพราะดิจิตอลทีวีทําอะไรได้มากกว่าเดิม 
และชัดแบบไม่มีคลื่นแทรก ไม่มีภาพล้ม 
คุณดารารัตน์ เสมอภพ  
ไม่ควรนํามาแลกซื้อเป็นดาวเทียมหรือเคเบิลได้ จานดาวเทียมติดอยู่ที่บ้านก็สามารถดูได้เพียงแต่
คุณภาพภาพที่ออกมาจะสู้แบบดูผ่านกล่องดิจิตอลทีวีโดยตรงไม่ได้ 
คุณณัฐวุฒิ พรมหา 
เสนอให้คูปองสําหรับการแลกซื้อกล่องดิจิตอลทีวี โดยที่ไม่นําคูปองไปแลกกล่องแบบอื่น ๆ เช่น 
เคเบิลทีวี ดาวเทียม 
คุณสุทธิวัฒน์ หงเทศน์ 
ควรใช้คูปองสําหรับการแลกซื้อกล่องดิจิตอลทีวีเท่านั้น 
คุณอรอุมา หอมจันทร์ 
เห็นด้วยกับคูปองสําหรับแลกซื้อกล่องดิจิตอลทีวีมากกว่า และไม่อยากให้แลกเป็นเคเบิลทีวีหรือ
ดาวเทียม 
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คุณศุภลักษณ์ พิรัมย์ 
ควรแลกได้เฉพาะกล่องดิจิตอลทีวีเท่านั้น ระบบดิจิตอลจะช่วยให้เรารับชมทีวี ด้วยคุณภาพ
สัญญาณที่ดีข้ึน ทําให้ปัญหาเรื่องสัญญาณคุณภาพตํ่าลดน้อยลง 
คุณพิพัฒน์พล รสหวาน 
เห็นว่าต้องการให้มีการแจกคูปองแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ set top box มูลค่า 
๑,๐๐๐ บาท เท่านั้น ไม่ควรแลกเป็นแบบอื่น 
คุณบุรัษกร นาคอุไร 
คูปองไม่สมควรไปแลกกับแบบอื่น เช่น เคเบิลทีวี ดาวเทียม เป็นต้น 
คุณธนัญญา บัวศรี  
คูปองเพื่อมาแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ set top box เท่าน้ัน ไม่ควรนําไปแลก
แบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเคเบิลทีวี ดาวเทียม ฯลฯ เนื่องจากช่วยประหยัดเงินไปได้หลายบาท 
คุณพิมพ์วิมล วิจิตรการรุ่ง 
เสนอให้ กสทช. แจกคูปองแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ set top box เท่านั้น 
ไม่สมควรให้แลกแบบอื่น อย่างพวกเคเบิลทีวีกับดาวเทียม 
คุณอาทิติยา ถนอมกลิ่น 
มีความเห็นว่าต้องการให้ กสทช. แจกคูปองแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ set 
top box และไม่อยากแลก cable tv กับ satellite  
คุณรัตนากร แก้วตโนด  
เสนอให้ กสทช. แจกคูปองแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ set top box และไม่
ควรนําไปแลกแบบอื่นไม่ว่าจะเป็นเคเบิลทีวีหรือดาวเทียม 
คุณรวีโรจน์ พิบูลมนัสกิจ 
ให้ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อ iDTV และใช้แลกกล่องรับสัญญาณโดยไม่ต้องเพิ่มเงิน ถ้าให้มีเสา
อากาศต้องเป็นเสาอากาศภายนอกอาคาร และพร้อมค่าใช้จ่ายติดตั้งด้วย และไม่สมควรให้ใช้กับ
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กล่องทีวีดาวเทียมและกล่องเคเบิลทีวี เพราะขัดกับวัตถุประสงค์ของการประมูลทีวีดิจิตอล และ
ในทางเทคนิค กล่องทีวีดาวเทียมและกล่องเคเบิลทีวี ก็ไม่สามารถเรียงช่อง ความคมชัด รวมถึงรับ
สถานีทีวีชุมชนตามที่ กสทช. ได้กําหนดได้อยู่แล้ว 
คุณจินตนา กลิ่นดอกแก้ว 
ควรนํามาแลกซื้อดิจิตอลทีวีได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
คุณศุภารัตน์ จันทร์กระจ่าง 
เสนอให้แลกซื้อได้กับกล่องปกติไม่ใช่เคเบิล หรือดาวเทียม ไม่เช่นน้ันก็อาจจะทําให้ความสนใจใน
การเปลี่ยนแปลงของประชาชนน้ันลดลงไปได้ อาจจะไปสนใจระบบอื่นร่วมด้วย 
คุณวิราภรณ์ มีสาย 
ไม่อยากจะนําคูปองไปแลกเคเบิลและดาวเทียม 
คุณอ านาจ กิจสมบรูณ์  
เห็นว่าไม่ควรให้นําไปแลกกล่องเคเบิลและดาวเทียม เพราะถ้าเป็นดิจิตอลแล้วก็คงหมดประโยชน์ 
ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย 
คุณวีรภัทร น้ าใจดี  
ไม่ควรแจกเคเบิลกับดาวเทียม เพราะเครื่องรับดาวเทียมและเคเบิล แตกต่างจากเครื่องรับดิจิตอล 
HD ทําให้ราคาน่าจะแพงกว่า 
คุณธนพร สวัสดี 
แลกซื้อดิจิตอลทีวีได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่รวมถึงเคเบิลทีวีหรือดาวเทียม เพราะจะทําให้
ประชาชนไม่จําเป็นต้องเสียเงินรายเดือนเพื่อที่จะรับชมช่องต่าง ๆ ได้หลาย ๆ ช่อง เพียงเพิ่มเงิน
ส่วนหนึ่งในการซื้อกล่องดิจิตอลทีวีก็สามารถรับชมช่องต่างๆ ได้มากข้ึน ทําให้ประชาชนที่ต้นทุน
น้อยอยู่แล้วก็มีโอกาสรับชมทีวีดิจิตอลได้อย่างทั่วถึง 
คุณธเนศ บุญโกวิทย์ 
แลกซื้อดิจิตอลทีวีได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่รวมถึงเคเบิลทีวีหรือดาวเทียม เพราะจะทําให้
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ประชาชนไม่จําเป็นต้องเสียเงินรายเดือนเพื่อที่จะรับชมช่องต่างๆ ได้หลายๆ ช่อง เพียงเพิ่มเงิน
ส่วนหนึ่งในการซื้อกล่องดิจิตอลทีวีก็สามารถรับชมช่องต่างๆ ได้มากข้ึน ทําให้ประชาชนที่ต้นทุน
น้อยอยู่แล้วก็มีโอกาสรับชมทีวีดิจิตอลได้อย่างทั่วถึง 
คุณธีระศักด์ิ มโนรัมย์ 
ควรนําคูปองมาแลกซื้อเฉพาะกล่องดิจิตอลทีวีเท่านั้น เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และได้ติดตั้งกล่อง
ดิจิตอลทีวีอย่างทั่วถึง 
คุณแคทรียา สุขศิริ 
แจกคูปองเพื่อแลกซื้อกล่องสัญญาณทีวีดิจิตอล DVB-T๒ set top box เท่านั้น ไม่สมควรไปแลก
กับแบบอื่น เช่น เคเบิลทีวี ดาวเทียม เป็นต้น 
คุณพีรพงศ์ นุสันรัมย์ 
การนําคูปองไปแลกซื้อนั้นไม่อยากให้แลกเป็นเคเบิลหรือดาวเทียม อยากให้แลกได้เฉพาะกล่อง
ดิจิตอลทีวีเท่านั้น จะเป็นเรื่องที่ดีมากเรื่องหนึ่งที่ประชาชนจะได้รับและได้ประโยชน์มากข้ึนต่อ
การรับชมทีวี 
คุณศิรชัช ยังประดับ 
แลกคูปองแลกซื้อกล่องดิจิตอลทีวี DVB-T๒ set top box เท่านั้น ไม่เห็นด้วยกับการไปแลกแบบ
อื่นครับ 
คุณเนตรชนก เครือคล้าย 
แลกซื้อกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล DVB-T๒ set top box เท่านั้น เพราะกล่องรับสัญญาณนี้มี
ประโยชน์อย่างมากต่อเด็กเยาวชนทุกคน และไม่สนับสนุนให้แลก cable tv กับ satellite 
คุณยุพา สมเจตนา  
ควรใช้คูปองแลกซื้อกล่องดิจิตอลทีวีได้เท่านั้น เพื่อจะได้ส่งเสริมให้ประชาชนได้ติดตั้งทีวีในระบบ
ดิจิตอลมากขึน้ 
 



๑๖๙ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

คุณอัษฎา สัมฤทธิ์ดี 
มีความต้องการให้แจกคูปองแลกซื้อสําหรับกล่องดิจิตอลทีวี DVB-T๒ set top box เท่านั้น ไม่
เห็นด้วยกับการแลกแบบอื่นๆ 
คุณประนอม พนัสนอก 
นําคูปองไปแลกซื้อกล่องดิจิตอลทีวีได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ถึงตอบโจทย์เกี่ยวกับดิจิตอลทีวีได้
อย่างเต็มรูปแบบ 
คุณสุภาพรรณ จงสู้  
ไม่เห็นด้วยถ้าจะสามารถนําคูปองไปแลกซื้อเคเบิลหรือดาวเทียมได้ ควรจะสามารถแลกซื้อเพียง
กล่องดิจิตอลทีวีได้เท่านั้น การที่ได้รับสัญญาณทีวีแบบดิจิตอลทําให้มีโอกาสได้ชมช่องรายการ  
ใหม่ๆ ได้มากข้ึน คุณภาพดีข้ึนกว่าเดิมมาก และประชาชนทุกครัวเรือนควรได้รับชมอย่างทั่วถึง 
สมาคมสื่อดิจิตอลเพ่ือผู้บริโภค (ประเทศไทย)  
๑) เครื่องรับโทรทัศน์แบบมีจอภาพในระบบดิจิตอล (iDTV) ที่มีอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์

ระบบดิจิตอล (DVB-T๒ Digital Tuner) อยู่ในตัว (Built-in) 
๒) กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน (Digital Terrestrial Transmission Set 

top box: DTT STB) พร้อมสายอากาศ ที่สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน 
DVB-T๒ ได ้

บริษัท เก็ททู จ ากัด 
เสนอให้สามารถนําไปแลกซื้อได้ทั้ง ๔.๑ – ๔.๔ เพราะเป็นการสร้างความเสมอภาค ทั้งสิทธ์ิและ
ความพร้อมของประชาชนและผู้ประกอบการ อีกทั้งหากคูปองไม่สามารถแลกกล่องรับสัญญาณ
ดาวเทียมได้ ก็อยากให้ กสทช. ทบทวนกฎ Must Carry โดยไม่ต้องบังคับ Platform ดาวเทียม 
ต้องนําช่องทีวีดิจิตอลทั้งหมดมาลงกล่อง หากแต่ให้สิทธ์กับ  Platform ดาวเทียมนั้น ๆ ในการ
พิจารณานําช่องทีวีดิจิตอลแต่ละรายมาลงเป็นรายช่องตามดุลยพินิจของ Platform ดาวเทียมเอง 
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ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

คุณมนตรี โคตรคันทา 
สนับสนุนเฉพาะการแลกซื้อในข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ เท่านั้นเพราะจะสนับสนุนในการเปลี่ยนผ่านสู่
ระบบดิจิตอลได้อย่างแท้จริง ทําให้เพิ่มจํานวนผู้รับชมทางภาคพื้นดินของประชาชน โดยเฉพาะจะ
สนับสนุนในการเกิดข้ึนของโทรทัศน์ชุมชนได้อย่างแท้จริง จะยังประโยชน์แก่ชุมชนมากกว่าการ
จะให้กล่องรับดาวเทียม/เคเบิลมีส่วนได้กับโครงการนี้ เป็นการผิดข้อตกลงในการประมูลช่องเพื่อ
การเปลี่ยนผ่านจากแอนะล็อกสู่ดิจิตอล และจะไม่เป็นการเพิ่มจํานวนผู้ชมใหม่แต่อย่างใด กลับ
กลายจะเป็นการเพิ่มขยะอิเล็กทรอนิกส์จากการที่ผู้ชมที่มีกล่องเก่าเดิมทิ้งกล่องเก่า เอาคูปองไป
แลกกล่องใหม่คงไม่มีเจ้าของกล่องรายเดิมที่จะยอมให้เอากล่องเก่าไปเปลี่ยนกล่องใหม่ฟรีแลก
ด้วยคูปอง อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ กล่องดาวเทียมแม้จะมีช่องรายการมากมาย แต่ก็เป็นรายการที่
ขาดคุณภาพ ไม่สร้างสรรค์ (ที่ กสทช. คงจะต้องปวดหัวกับการควบคุมดูแลไปอีกนาน) รวมทั้ง
ผู้ชมรายใหม่ (ที่ไม่เคยติดตั้งระบบดาวเทียมมาก่อน) จะต้องจ่ายเงินเพิ่มมากข้ึนจากค่าจานรับ
สัญญาณ ค่าช่างดําเนินการติดตั้งอย่างน้อยก็ ๒,๕๐๐ บาท ข้ึนไป คงไม่สามารถดําเนินการติดตั้ง
ได้เองแน่นอน การให้สามารถแลกอุปกรณ์ตามข้อ ๔.๓ และ ๔.๔ จึงไม่เหมาะสมด้วยประการทั้ง
ปวง และยังสุ่มเสี่ยงต่อการฟ้องร้องของผู้ประกอบการที่ลงทุนนับหมื่นล้านบาทในการประมลูช่อง
ดิจิตอลที่ได้รับความเสียหาย จะมีแย้มยิ้มไม่กี่รายที่เป็นผู้ขายกล่องดาวเทียมอยู่แล้วเท่านั้น 
คุณศันสนีย์ พงษ์เดช 
เห็นด้วยกับเครื่องรับโทรทัศน์แบบมีจอภาพในระบบดิจิตอล (iDTV) ที่มีอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล (DVB-T2 Digital Tuner) อยู่ในตัว (Built-in) และกล่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน (Digital Terrestrial Transmission Set top box: DTT STB) 
พร้อมสายอากาศ ที่สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน DVB-T2 ได ้
คุณพัดเงิน พูนผล  
เห็นด้วยกับกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน (Digital Terrestrial Transmission Set 
top box: DTT STB) พร้อมสายอากาศ ที่สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน DVB-T๒ ได ้
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ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

คุณบุษกร บุญมี 
เสนอให้ กสทช. แจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท เพื่อนํามาแลกซื้อกล่องดิจิตอลทีวี DVB-T๒ set top 
box ซึ่งไม่รวมถึงกล่องเคเบิล และกล่องดาวเทียม เพราะเคเบิลและทีวีดาวเทียมนั้นมีเรื่องของ
ลิขสิทธ์ิอยู่ แม้แต่ค่ายระบบดาวเทียมใหญ่ๆ ยังมีความผิดบางช่องเลย จึงไม่อยากให้ กสทช. ร่วม
สนับสนุนส่วนน้ี 
คุณวิชิต เอ้ืออารีวรกุล (บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวิร์ค จ ากัด)  
ควรสามารถนําไปแลกซื้อได้ทั้งข้อ ๔.๑ - ๔.๔ โดยควรกําหนดมาตรฐานอุปกรณ์ข้ันต่ํา ให้เป็น
ระบบความคมชัดมาตรฐาน (Standard Definition) ไม่ควรกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าที่ระบบความ
คมชัดสูง (High Definition) เพราะเครื่องรับโทรทัศน์ที่บ้านประชาชน หากเป็นระบบจอตู้ ก็ไม่
จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ระบบความคมชัดสูงเพราะไม่มีประโยชน์  และการกําหนดให้ใช้อุปกรณ์    
ข้ันตํ่าที่ระบบความคมชัดมาตรฐาน จะทําให้ราคาอุปกรณ์รับสัญญาณไม่สูงจนเกินไป หรืออาจจะ
เพียงพอที่ประชาชนจะไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อซื้ออุปกรณ์ในการรับชมก็ได้ ซึ่งจะเป็นผลดีกับ
ประชาชนที่มีรายได้น้อยของประเทศจะได้รับชมทีวีดิจิตอลโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ส่วนประชาชน
ที่ต้องการรับชมระบบความคมชัดสูง หรือมีคุณสมบัติพิเศษใดๆ ก็สามารถไปหาซื้อ ในตลาดได้ 
โดยจ่ายเงินเพิ่มเติมจากคูปองที่ได้จาก กสทช. เอง ส่วนการรับประกันควรให้รับประกัน ๑ ปี ตาม
มาตรฐานการรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป ไม่ควรกําหนดเกินมาตรฐานของผู้ประกอบกจิการค้า
ทั่วไปเพราะจะทําให้ราคาสูงเกินความจําเป็น ในเรื่องของอุปกรณ์ในการนํามารับสัญญาณทีวี
ดิจิตอล กสทช. ควรปล่อยให้เอกชนไปแข่งขันทางการตลาดกันเอง ซึ่งตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้ว 
หากมียอดการขายถึง ๒๒ ล้านกล่อง และเปิดโอกาสให้มีผู้เล่นในตลาดมากเพียงพอ มือที่มองไม่
เห็น (Invisible Hand) จะทําหน้าที่ควบคุมให้เกิดการแข่งขันที่สมบูรณ์ ประชาชนจะได้เลือกซื้อ
สินค้าที่เหมาะกับตัวเองตามความพอใจ โดย กสทช. ไม่ต้องเข้าไปกําหนดอะไรให้มากมาย จนเป็น
ที่ครหาว่าจะไป Lock Spec เพื่อผู้ประกอบกิจการบางกลุ่ม ประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือ ประเด็นที่
กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบกิจการโครงข่ายระดับชาติที่ได้รับใบอนุญาต
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ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

จาก กสทช. ประมาณ ๑๕ ราย ส่วนผู้ประกอบกิจการเคเบิลท้องถ่ินกว่า ๓๕๐ ราย ที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการเคเบิลระดับท้องถ่ินจาก กสทช. เช่นเดียวกัน มีการให้บริการ ๒ 
ประเภทคือ 
๑) ให้บริการในระบบแอนะล็อกจํานวนประมาณ ๓๐๐ ราย ผู้ประกอบกิจการกลุ่มนี้ มีการ

ให้บริการในระบบแอนะล็อกและไม่สามารถเปลี่ยนมาให้บริการในระบบดิจิตอลได้ เพราะ
เหตุผลความคุ้มค่าในการลงทุน เนื่องจากพื้นที่ให้บริการมีขนาดเล็กในระดับอําเภอ ฐาน
สมาชิกไม่มากพอ ไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะต้องลงทุนเปลี่ยนระบบการให้บริการจากระบบ   
แอนะล็อกมาเป็นระบบดิจิตอล เพราะการเปลี่ยนระบบจะต้อง 
๑) เปลี่ยนทั้งระบบห้องส่งสัญญาณ (จากระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอล) 
๒) เปลี่ยนระบบโครงข่ายสายเคเบิล (เดิมออกแบบระบบโครงข่ายสายเคเบิลเพื่อให้บริการ

ระบบแอนะล็อก จะต้องมีการปรับระบบโครงข่ายสายเคเบิลใหม่เพื่อให้รองรับระบบ
ดิจิตอล) 

๓) จะต้องลงทุนติดตั้งกล่องรับสัญญาณระบบดิจิตอล (DVB-C) ให้กับสมาชิกทุกบ้าน บางบ้าน
มีเครื่องรับโทรทัศน์มากกว่า ๑ เครื่อง ก็ต้องติดตั้งกล่องรับสัญญาณดิจิตอล (DVB-C) กับ
ทุกเครื่องรับโทรทัศน์ 

ผู้ประกอบกิจการเคเบิลท้องถ่ินกลุ่มนี้ เคยพยายามที่จะรวมโครงข่ายกันในระหว่างอําเภอ เพื่อให้
มีฐานสมาชิกเพิ่มข้ึน เพื่อจะได้คุ้มค่ากับการเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิตอล แต่เนื่องจากแต่ละอําเภอ
อยู่ห่างกัน การเช่ือมโครงข่ายระหว่างกันต้องลงทุนสูงไม่คุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงมีความ
จําเป็นต้องเปิดให้บริการในระบบแอนะล็อกต่อไป ซึ่งในทางเทคนิค ก็ไม่ได้เปลืองความถ่ีของใคร 
เพราะใช้ความถ่ีภายในระบบสายเคเบิลเอง หากผู้ประกอบกิจการกลุ่มนี้ ต้องปฏิบัติตามกฎ Must 
Carry ที่ต้องนําช่องทีวีดิจิตอล ๓๖ ช่องไปออกอากาศในระบบ พร้อมกําหนดตําแหน่งช่องที่ ๑๑-
๔๖ ด้วย ประเด็นปัญหาคือ 

๑) สมาชิกของเคเบิลท้องถ่ินกลุ่มนี้ จะเอาคูปองไปแลกกล่องรับสัญญาณได้อย่างไร เมื่อการ
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ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

ให้บริการในระบบแอนะล็อก ไม่จําเป็นต้องใช้กล่องรับสัญญาณระบบดิจิตอลในการรับ
สัญญาณ 

๒) ผู้ประกอบกิจการกลุ่มนี้ มีช่องรายการให้บริการกับสมาชิกประมาณ ๖๐ ช่อง หากต้องกัน
ความถ่ีให้ทีวีดิจิตอล ๓๖ ช่อง เหลือช่องรายการให้บริการกับสมาชิกที่ต้องจ่ายค่าบริการ
รายเดือนเพียง ๒๔ ช่อง  ประชาชนจะยังคงจ่ายค่าบริการรายเดือน ๒๕๐-๓๕๐ บาท/
เดือนหรือ เขาจะไม่เปลี่ยนไปรับชมผ่านระบบจานดาวเทียมที่มีระบบดิจิตอล และมีช่อง
รายการให้รับชมกว่า ๑๐๐ ช่องโดยไม่ต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนหรือ 

ในอดีตที่ยังไม่มีกฎ Must Carry แม้เคเบิลทีวีจะมีช่องรายการเพียง ๖๐ ช่องแต่ก็ยังสามารถเลือก
ซื้อลิขสิทธ์ิช่องรายการต่างๆ มาให้บริการกับสมาชิกได้ และการจัดผังช่องรายการเพื่อให้บริการ
เป็นการเฉพาะในแต่ละกลุ่มฐานสมาชิกในแต่ละชุมชนได้ ทําให้สามารถเป็นทางเลือกสู้กับทีวี
ดาวเทียมที่มีช่องรายการมากโดยไม่ต้องเสียค่าบริการรายเดือนได้ การบังคับให้เคเบิลท้องถ่ินที่
ให้บริการในระบบแอนะล็อก ปฏิบัติตามกฎ Must Carry จึงเป็นการทําลายผู้ประกอบกิจการ
เคเบิลท้องถ่ินทั้ง ๓๐๐ รายโดยตรง  เคเบิลท้องถ่ินจึงได้แต่หวังว่า กสทช. จะไม่บังคับให้เคเบิล
ท้องถ่ินต้องปฏิบัติตามกฎ Must Carry ทั้ง ๓๖ ช่อง หรือ ๔๘ ช่อง แต่ กสทช. ควรเปิดโอกาสให้
เคเบิลท้องถ่ินสามารถเลือกช่องรายการในทีวีดิจิตอลช่องใดก็ได้ มาออกอากาศในระบบเคเบิล
ท้องถ่ิน และเคเบิลท้องถ่ินกลุ่มนี้ ไม่ต้องการรับคูปอง เพื่อเป็นส่วนลดใด ๆ จาก กสทช. และหาก
สมาชิกของเคเบิลท้องถ่ินรายใดต้องการเอาคูปองที่ได้ ไปแลกกับการรับชมในระบบอื่นๆ ก็เป็น
สิทธิของสมาชิกเองที่จะเปลี่ยนระบบการรับชม 
๒) เคเบิลท้องถ่ินที่ให้บริการในระบบดิจิตอลจํานวนประมาณ ๕๐ ราย ผู้ประกอบกิจการเหล่านี้ มีความ
ต้องการเปลี่ยนมาให้บริการระบบดิจิตอล จึงไม่มีปัญหาเรื่องการปฏิบัติตามกฎ Must Carry 
สามารถเปิดให้บริการช่องทีวีดิจิตอลของ กสทช. ได้ครบ ตามตําแหน่งที่ กสทช. กําหนดทั้ง ๓๖ 
ช่อง แต่ที่สําคัญ ผู้ประกอบกิจการกลุ่มนี้มีการให้บริการระบบดิจิตอลกับสมาชิกในระบบความ
คมชัดมาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ มีน้อยรายมากที่สามารถให้บริการระบบความคมชัดสูงได้ ดังนั้นผู้
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ประกอบกิจการเหล่านี้ จึงต้องการให้ กสทช. กําหนดให้สามารถใช้คูปองแลกได้กับกล่องรับ
สัญญาณในระบบความคมชัดมาตรฐาน เป็นมาตรฐานข้ันต่ําในการใช้คูปองแลก เพราะหาก
กําหนดสูงกว่านี้ ผู้ประกอบกิจการเคเบิลท้องถ่ินเหล่านี้ จะไม่สามารถทําได้ เพราะการสั่งผลิต
กล่องรับสัญญาณแต่ละรุ่น ต้องมียอดการสั่งข้ันตํ่าผู้ผลิตจึงจะผลิตให้ได้ การใช้คูปองเพื่อใช้เป็น
ส่วนลดในการแลกซื้อกล่องรับสัญญาณระบบดิจิตอล กสทช. ดังกล่าว นอกจากจะต้องคํานึงถึง 
การใช้คลื่นความถ่ีอย่างมีประสิทธิภาพ และการกระจายทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกันแล้ว  กสทช. 
ควรที่จะต้องดําเนินการให้เกิดการแข่งขันโดยเสรี และเป็นธรรม ระหว่างผู้ประกอบกิจการ
ระดับชาติกับผู้ประกอบกิจการระดับท้องถ่ินอีกด้วย 
คุณกรพชร ธนวรรธ 
เสนอให้แจกคูปองเพื่อแลกซื้อกล่อง set top box และ ทีวีที่มีดิจิตอลจูนเนอร์ในตัวในระบบ
ภาคพื้นดินเท่านั้น 
คุณวุฒิชัย สุขถาวร 
เสนอให้นําคูปองไปซื้อกล่องดิจิตอลทีวีเท่านั้น อย่างอื่นดูจะเกินความจําเป็นไปนิดนึง มีช่อง
เยอะแยะ หลากหลายก็จริง แต่ไม่มีใครดูครบทุกช่อง ทุกวัน ทุกเวลา หรอก 
คุณไพลิน กลิ่นจันทน์ 
เห็นด้วยกับการแจกคูปองแลกซื้อกล่องดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) ไม่เห็นด้วยกับการ
นําไปแลกแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะ satellite หรือ cable tv  
คุณพลอยไพลิน ตรีสุวรรณ  
เห็นควรควรให้แจกคูปองแบบมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อที่จะนําไปซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอล
ทีวี DVB-T๒ set top box เท่านั้น และไม่ต้องการนําไปแลก satellite และ cable tv  
คุณกิตติยา จิตสุภาพ 
เห็นควรเสนอให้ กสทช. มีโครงการแจกคูปองสําหรับการนําไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้รับชมทีวี แต่
คิดว่าน่าจะใช้สําหรับซื้อกล่องดิจิตอลทีวีเท่านั้น เพราะในชีวิตจริงคงไม่มีใครมานั่งดูทีวีครบทุก
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ช่อง ทุกวัน ทุกเวลา ฉะนั้นเคเบิล ดาวเทียม ประชาชนคงจะไม่มีใครใช้ได้อย่างคุ้มค่า 
คุณนครินทร์ สกุลยืนยง 
เสนอให้ กสทช. แจกคูปองสําหรับการนําไปซื้อกล่องดิจิตอลทีวีเพียงอย่างเดียว  
คุณกชพรรณ เผือกพิพัฒน์ 
เสนอให้แจกคูปองแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ set top box ๑,๐๐๐ บาท 
เท่านัน้ 
คุณสิริณา น้อยจาด 
ให้แจกคูปองแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ set top box มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท 
เท่านั้น ไม่เห็นด้วยหากต้องนําคูปองไปแลกเป็นแบบอื่น 
คุณอริยะ นรายศ  
เสนอให้แจกคูปองแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอล DVB-T๒ set top box ไม่เห็นด้วยหากต้อง
นําคูปองไปแลกแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น cable tv หรือ satellite   
คุณรัตน์สุดา ค ามูล 
การแจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท จะคุ้มค่ากว่าและใช้สําหรับนําไปซื้อกล่องดิจิตอลทีวีก็นับว่าพอแล้ว
สําหรับการรับชมทีวี 
คุณกมลชนก จิตสุภาพ  
คิดว่าคูปองนี้ใช้สําหรับซื้อกล่องดิจิตอลทีวีก็เพียงพอต่อความต้องการแล้ว 
คุณนิตยา น้อยจาด 
เสนอให้ กสทช. ทําการแจกคูปองแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ set top box ไม่
เห็นควรหากต้องนําคูปองไปแลกแบบอื่นๆ อย่างดาวเทียมหรือเคเบิลทีวี  
สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์   
๑) ควรสนับสนุนโดยการแจกคูปองส่วนลดแก่ประชาชน และคูปองดังกล่าวสามารถนําไปใช้แลก

ซื้อได้ทั้งเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล หรือกลอ่ง
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รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมหรือเคเบิลได้เสมอภาคทุกยี่ห้อ ที่ได้มาตรฐานตามที่ กทปส. 
ได้กําหนดเอาไว้  

๒) กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมหรือเคเบิลและกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล ควรเป็นอุปกรณ์ที่สามารถรับสัญญาณภาพได้ทั้งแบบความคมชัดสูง (HD) และแบบ
ความคมชัดปกติ (SD)  

๓) ผู้ประกอบการกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมหรือเคเบิลทุกประเภทจะต้องจัดเรียง
หมายเลขช่อง ให้ตรงกันกับหมายเลขช่องตามผลการประมูลที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช.  

คุณเชิดศักด์ิ กุเกียรตินันท์ (บริษัท ซีทีเอช จ ากัด (มหาชน)) 
ในฐานะผู้ประกอบการทีวีระบบดาวเทียมและระบบเคเบิลทีวี ขอแสดงความไม่เห็นด้วยกับการ
ระงับการให้คูปองส่วนลดซื้ออุปกรณ์ DVB-S2  ล  DVB-C        
๑) ปัจจุบันมีผู้รับชมรายการทีวีแบบบอกรับสมาชิกทั้งสองระบบเป็นจํานวนมากอยู่แล้วและการ

เปิดโอกาสให้ขยายการรับชมไปพร้อมกับดิจิตอลทีวีย่อมเป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป 
และผู้บริโภคและไม่ได้เป็นการลิดรอนสิทธิของประชาชนในการเลือกรับชมรายการต่างๆ   

๒) ในการดําเนินงานของผู้ให้บริการแบบบอกรับสมาชิกทั้งสองระบบต้องมีภาระการถ่ายทอด
สัญญาณ (Must Carry) ทีวีดิจิตอล ๒๔ ช่อง และทีวีสาธารณะ ๑๒ ช่อง รวมเป็น ๓๖ ช่อง ซึ่ง
มีค่าใช้จ่ายสูงมากทั้งในการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมถ่ายทอดสัญญาณ การเช่ือมโยงโครงข่าย 
การเสียโอกาสในการทําธุรกิจทั้ง ๓๖ ช่อง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการแบบบอกรับสมาชิกเสียเปรยีบ
ที่ต้องรับภาระฝ่ายเดียว และคูปองส่วนลดค่าอุปกรณ์เพียง ๑,๐๐๐ บาท เพียงครั้งเดียว ไม่
สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนจํานวนสูงมากแต่อย่างใด แต่เป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนและผู้บริโภคเข้าถึงบริการดังกล่าวได้ง่ายข้ึนเท่านั้น  

๓) เมื่อทีวีดิจิตอลได้รับการสนับสนุนให้มีการเข้าถึง และรับชมได้โดยมีคูปองส่วนลดต่ออปุกรณ์ iDTV 
และ DVB-T๒ ผู้ใช้บริการระบบบอกรับสมาชิกก็สมควรได้รับสิทธิในการเลือกชมเท่าเทียมกัน  

๔) ในเรื่องการแข่งขันในธุรกิจโฆษณานั้นฟรีทีวีดิจิตอล มีความได้เปรียบในเรื่ องพื้นที่ให้บริการ
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และการเข้าถึงและการรับชมอยู่แล้ว ตลอดจนเวลาที่สามารถโฆษณาได้ ๑๒ นาทีต่อช่ัวโมงใน
ขณะที่ทีวีระบบบอกรับสมาชิกสามารถโฆษณาได้เพียง ๖ นาที  

โดยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น หาก กสทช. พิจารณาไม่ให้คูปองแลกอุปกรณ์ดังกล่าว บริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการเลือกถ่ายทอดสดทีวีดิจิตอลเฉพาะบางช่องรายการที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ชม
รายการเท่านั้น  
คุณลีนา จังจรรจา (ลีน่าจัง) (สถานีโทรทัศน์ HOT TV) 
ไม่สนับสนุนการนําคูปองไปแลกกล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียม ควรให้แลกได้เฉพาะกล่องรับ
สัญญาณทีวีดิจิตอลเท่านั้น เนื่องจากหากให้แลกกล่องดาวเทียมได้น้ันจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้
กลุ่มทุนทีวีดาวเทียมที่หวังกระจายกล่องเข้าบ้านประชาชนจํานวนมาก 
๑) การแจกคูปองเพื่อแบ่งเบาภาระให้ผู้บริโภคในช่วงการเปลี่ยนผ่านระบบทีวีจากแอนะล็อกเป็น

ดิจิตอลนั้น งบประมาณที่ใช้นํามาจากเงินที่ได้มาจากการประมูลทีวีดิจิตอล แต่การกําหนด
มูลค่าคูปองที่สูง และสามารถนําไปแลกซื้อกล่องทีวีดาวเทียมได้ จึงไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ใน
การส่งเสริมโครงข่ายทีวีภาคพื้นดิน และไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิตอลที่ต้องแบก
รับต้นทุนจํานวนมหาศาล 

๒) กสทช. ได้กําหนดมาตรฐานอย่างเข้มข้นในการรับกล่องทีวีดิจิตอลทั้งคุณภาพ การผลิต 
คุณลักษณะพิเศษ เพื่ออํานวยความสะดวกกับผู้ใช้ ยังมีการกําหนดบริการหลังการขายและ
รับประกันสินค้าถึง ๓ ปี ในขณะที่กล่องดาวเทียมไม่ได้ถูกกําหนดให้ต้องอยู่ในกรอบมาตรฐาน
ดังกล่าว 

๓) เงื่อนไขและมูลค่าคูปองตามแผนที่ กสท. เสนอมาเป็นตัวบ่อนทําลายทีวีดิจิตอลอย่างเต็ม
รูปแบบ เพราะเมื่อกล่องดาวเทียมมีจํานวนมากข้ึนก็ไม่มีความจําเป็นที่เจ้าของกล่องดาวเทียม
ที่มีใบอนุญาตทีวีดิจิตอลด้วยจะต้องเสียค่าเช่าโครงข่าย (MUX) รวมทั้งเป็นการต่อยอดเปิด
ช่องให้เกิดเพย์ทีวี และเมื่อมีกล่องดาวเทียมจํานวนมากแล้วผู้ประกอบกิจการนั้นๆ อาจทิ้ง
ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินของ กสท. ไปเพื่อไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ๔% ของรายได้แต่
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ละปีไปก็ได ้
คุณเบ็ญจวรรณ เผ่าจินดามุข (บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ ากัด) 
เห็นควรคูปองควรจะสามารถนํามาแลกซื้ออุปกรณ์รับทีวีดิจิตอลได้ ๒ ประเภทเท่านั้น คือ 
ประเภทโทรทัศน์ iDTV และกล่องรับสัญญาณ DVB-T๒ เท่านั้น เนื่องจากหากคูปองส่วนลด
สามารถนํามาแลกซื้ออุปกรณ์ประเภทกล่องรับสัญญาณดาวเทียม DVB-S๒ และกล่องเคเบิล HD 
(DVB-C) ได้จะส่งผลกระทบอย่างแน่นอน เพราะอุปกรณ์ทั้งสองประเภทเป็นการรับสัญญาณช่อง
ทีวีดิจิตอลตามกฎ Must carry ที่ให้โครงข่ายนําทีวีดิจิตอล ๓๖ ช่องที่ประกอบด้วยช่องบริการ
ธุรกิจ ๒๔ ช่อง และช่องบริการสาธารณะ ๑๒ ช่อง ไปเผยแพร่ต่อในระยะหนึ่ง จนกว่าการขยาย
โครงข่ายทีวีดิจิตอลจะครอบคลุมทั่วประเทศ แต่ไม่สามารถรับช่องบริการชุมชน ๑๒ ช่องในแต่ละ
พื้นที่ไปเผยแพร่ผ่านโครงข่ายได้ เพราะช่องบริการชุมชน ๑๒ ช่องไม่ได้อยู่ภายใต้กฎ Must carry 
ซึ่งขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของแผนแม่บทกิจการโทรทัศน์และแผนการเปลี่ยนผ่านจากระบบ      
แอนะล็อกสู่ระบบดิจิตอล อีกทั้งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้มีการจัดสรร
คลื่นความถ่ีในสัดส่วน ๒๐ % ให้กับภาคบริการชุมชน หากผู้บริโภคที่ไม่ทราบข้อมูลข้อจํากัดแล้ว
นําคูปองไปแลกซื้ออุปกรณ์ทั้งสองประเภทดังกล่าว ย่อมจะทําให้เกิดผลกระทบต่อระดับการรับรู้
และไม่สามารถเข้าถึงทีวีชุมชนที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ถือใบอนุญาตเป็นผู้มีถ่ินฐานในชุมชนท้องถ่ิน
นั้นๆ ผลิตเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับชุมชน 
กสท. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ที่มีการระบุชัดเจนว่า
เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณระบบดิจิตอลเพื่อให้โทรทัศน์แอนะล็อกเดิมสามารถรับสัญญาณได้ 
และในระหว่างการประชุมครั้งนี้ได้มีการอภิปรายในประเด็นนี้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากเงินที่
ได้มาจากการประมูลนั้นมากกว่าที่คาดหมายไว้ ควรจะเพิ่มมูลค่าคูปองส่วนลด น่าจะให้แลกซื้อ
ครอบคลุมไปถึงเสาอากาศเพื่อไม่ให้เป็นภาระของผู้บริโภค และประเด็นที่ให้แลกซื้อกล่องรับ
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สัญญาณดาวเทียมเพื่อให้ผู้บริโภคที่สัญญาณคลื่นความถ่ีทีวีดิจิตอลยังไปไม่ถึงสามารถรับชมได้
ด้วยน้ัน ได้มีข้อทักท้วงจากผู้ประกอบการและผู้เช่ียวชาญอีกหลายท่านว่าคูปองส่วนลดกําหนด
แจกจ่ายเฉพาะพื้นที่ที่โครงข่ายทีวีดิจิตอลไปถึงเท่านั้นจึงไม่มีความจําเป็นจะต้องไปเพิ่มทางเลือก
ให้แลกกล่องรับสัญญาณดาวเทียม เพราะเป้าหมายของการเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกไปสู่
ระบบดิจิตอลควรจะทดแทนในทุกครัวเรือนที่เคยรับสัญญาณแบบแอนะล็อกได้ให้ครบถ้วน แต่
หากในพื้นที่ที่โครงข่ายส่งสัญญาณไปไม่ถึงที่ไม่น่าจะเกินกว่า ๑ – ๒ % ของพื้นที่ประเทศไทย 
กสท. สามารถสนับสนุนอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อทําให้ทุกครัวเรือนไทยรับชมทีวี
ดิจิตอลได้อย่างทั่วถึงอย่างแท้จริง เนื่องจากเงินที่ใช้ในการสนับสนุนเป็นเงินที่เป็นรายได้จากการ
ประมูลคลื่นความถ่ี จึงไม่ควรสนับสนุนให้บริการที่เป็นคู่แข่งของกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ 
ผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิตอลส่วนใหญ่ไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับธุรกิจกล่องรับสัญญาณ
ดาวเทียมและไม่ได้ประกอบธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียม หาก กสทช. เห็นชอบให้นําคูปองส่วนลดไป
แลกซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณประเภทกล่องรับสัญญาณดาวเทียม DVB-S๒ และกล่องเคเบิล DVB-
C คาดว่าจะมีผลกระทบหลายด้านดังต่อไปนี้ 
๑) บริษัทที่ชนะการประมูลทีวีดิจิตอลจะเกิดความเสี่ยงทางการเงินมากข้ึนหลายเท่า ไม่สามารถ

ลงทุนได้อีกต่อไป จากเดิมคาดว่าได้เตรียมเงินลงทุนรวมกันมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
ในช่วง ๕ – ๑๐ ปีข้างหน้า เพื่อพัฒนาคุณภาพรายการให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กสท . 
เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดจากการเกิดข้ึนของทีวีดิจิตอล ๒๔ ช่อง โดยประมาณกว่า
ครึ่งหนึ่ง ๕๐,๐๐๐ ล้านบาทเป็นเงินประมูลที่จะทยอยส่งให้ กสท. ในอีก ๕ ปีข้างหน้า หาก
นําเงินประมูลทีวีดิจิตอลไปสนับสนุนให้จํานวนกล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียมเพิ่มข้ึนมากกว่า
การเติบโตทางธุรกิจปกติ เพราะช่วงก่อนการประมูลทีวีดิจิตอลในปี ๒๕๕๖ อัตราการ
เจริญเติบโตของการติดตั้งจานดาวเทียมได้ชะลอตัวลงจากเดิม และหากคูปองส่วนลดสามารถ
แลกซื้อกล่องทีวีดาวเทียมได้จะทําให้การติดตั้งจานดาวเทียมเพิ่มอีกทวีคูณและจะเพิ่ม
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แรงจูงใจให้ช่องทีวีดาวเทียมที่ไม่ได้ใช้เงินจํานวนมากประมูลคลื่นความถ่ีเกิดข้ึนโดยง่าย 
สามารถหารายได้จากโฆษณาในอัตราที่ต่ํามากและกระจายช่องมากเกินไป ส่งผลกระทบ
โดยตรงกับทีวีดิจิตอล ๒๔ ช่องที่ยังต้องแข่งขันกับฟรีทีวีเดิมแบบแอนะล็อก ไม่มีกระแสเงิน
สดเพียงพอในการดําเนินงานในช่วงแรกๆ ที่ยังต้องชําระเงินค่าประมูลให้ กสท. อีก ๕ ป ีหาก
ผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิตอลส่วนใหญ่ไม่สามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้จะกระทบกระเทือน
สถานะทางการเงินไปถึงธนาคารที่ค้ําประกันและผู้ประกอบโครงข่ายทีวีดิจิตอลด้วย 

๒) เกิดความไม่สมดุลไม่เท่าเทียมในการดําเนินธุรกิจมากยิ่งข้ึนจากเดิมฟรีทีวีแอนะล็อกมีความ
ได้เปรียบในการแข่งขันมายาวนานกว่า ๕๐ – ๖๐ ปีที่มีลักษณะกึ่งผูกขาดแค่ ๖ ช่อง 
เป้าหมายของการเกิดข้ึนของทีวีดิจิตอล ๔๘ ช่องเป็นการใช้ทรัพยากรคลื่นความถ่ีอย่างคุ้มค่า
และเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค การสร้างสนามการแข่งขันที่เท่าเทียม (Level Playing Field) 
จะทําให้ผู้ประกอบการแข่งขันกันในเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ แต่หาก กสทช. เห็นชอบ
คูปองแลกกล่องทีวีดาวเทียมจะยิ่งทําให้สนามแข่งขันบิดเบี้ยวยิ่งข้ึน ทีวีดาวเทียมไม่ได้ใช้เงิน
ลงทุนประมูลแม้แต่บาทเดียว แต่ได้ลงสนามเดียวกันกับทีวีดิจิตอลที่ลงทุนสูงมากแต่รับได้บน
กล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียมเหมือนกัน 

๓) การนําเงินจากการประมูลทีวีดิจิตอลไปสนับสนุนอุปกรณ์รับทีวีดาวเทียมด้วย ย่อมทําให้ที วี
ดาวเทียมที่มีจํานวนมากกว่า ๒๕๐ – ๓๐๐ ช่องอยู่แล้วย่อมได้เปรียบในการแข่งขันมากยิ่งข้ึน 
และอาจเป็นการสร้างปัญหาความมั่นคงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงเปน็ทีร่กั
ยิ่งของประชาชนชาวไทยและในช่วงที่ผ่านมา กสทช. ยังไม่สามารถกํากับดูแลการประกอบ
กิจการได้อย่างทั่วถึง ทําให้เกิดทีวีดาวเทียมที่ไม่มีคุณภาพจํานวนมากและยากต่อการ
คววบคุมมากยิ่งขึ้น หากกล่องทีวีดาวเทียมได้เงินสนับสนุนจากคูปองทีวีดิจิตอลย่อมจะทําให้
เป็นการเพิ่มแรงจูงใจมากกว่าการประกอบกิจการธุรกิจปกติให้เพิ่มจํานวนช่องทีวีดาวเทียม
มากจนยากที่จะสามารถจัดต้ังเจ้าหน้าที่จํานวนมากมาตรวจสอบรายการ  

๔) ผลกระทบต่อระบบการสื่อสารที่ยิ่งไม่มีเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศจะมีความเสีย่ง
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มากยิ่งข้ึน แม้ว่าตามหลักการแล้วระบบการสื่อสารของประเทศควรจะมีหลายระบบควบคู่กนั
ไป แต่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าการสื่อสารภาคพื้นดินทางสายและทางคลื่นความถ่ี
ภาคพื้นดินมีเสถียรภาพและความเสี่ยงน้อยกว่าการสื่อสารทางดาวเทียมที่ควรเป็นช่องทาง
สํารองมากกว่าช่องทางหลักหรือเท่าเทียมกัน ในช่วงที่ผ่านมาโทรทัศน์ส่วนใหญ่ในประเทศ
ไทยได้อาศัยช่องสัญญาณดาวเทียมส่งกระจายออกไป หากเกิดปัญหาขัดข้องบนดาวเทียม  
ไทยคมอาจจะทําให้โทรทัศน์ทั้งประเทศไม่สามารถส่งไปถึงครัวเรือนได้ทั้งหมด แต่หากเป็น
การส่งภาคพื้นดินย่อมจะมีความมั่นคงและปลอดภัยมากกว่าไม่เกิดความเสียหายในคราว
เดียวกันทั้งประเทศ ดังนั้นในภาครับควรจะทําให้ทุกครัวเรือนไทยสามารถรับคลื่นความถ่ี
ภาคพื้นดินในประเภททีวีดิจิตอลได้ทั้งหมดเพื่อเป็นหลักประกันเช่นเดียวกันกับระบบ        
แอนะล็อกที่กว่า ๙๙% ของครัวเรือนไทยรับชมโทรทัศน์แบบแอนะล็อกได้ 

๕) การอนุญาตให้คูปองส่วนลดไปแลกซื้อกล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียมจะทําให้จํานวนผู้รับชม
ทีวีชุมชนน้อยลง เพราะกล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียมไม่สามารถรับชมทีวีชุมชน ๑๒ ช่อง 
ภาคสังคมจะถูกกระทบโดยตรงไม่มีผู้ชมมากเพียงพอต่อการรับใบอนุญาตทีวีชุมชน ภาค
ประชาชนที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายจะเสียสิทธินี้ไปโดยปริยายหากในแต่ละพื้นที่มี
ผู้นําคูปองส่วนลดไปแลกซื้อกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินน้อยกว่ากล่องที วี
ดาวเทียม 

๖) กลุ่มผู้บริโภคหลายกลุ่มได้ยืนยันว่าหาก กสทช. อนุมัติให้คูปองส่วนลดทีวีดิจิตอลสามารถ
นําไปแลกซื้อกล่องทีวีดาวเทียมและกล่องเคเบิลได้จะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้ชะลอการ
แจกคูปองทีวีดิจิตอลออกไปจนกว่าจะมีคําพิพากษา ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลที่ได้ออกอากาศไปตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายนที่ผ่านมา และหลังจากการ
ประมูลมาร่วม ๖ เดือนแล้วยังไม่มีผู้ชมเพิ่มข้ึนอย่างนัยสําคัญเลย หากกระบวนการแจกคูปอง
ส่วนลดต้องล่าช้าไปด้วยเหตุนี้อย่างไม่มีกําหนดแน่นอน ย่อมจะทําให้ผู้ประกอบกิจการทีวี
ดิจิตอลเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะล้มละลายทางการเงินได้ 
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รศ. ดร. จิราพร ลิ้มปานานนท์  (คณะกรรมการองค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค 
ภาคประชาชน) 
การดําเนินการของ กสท. ในครั้งนี้ อาจจะขัดรัฐธรรมนูญมาตรา ๔๗ ที่จะต้องคํานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถ่ิน เพราะการที่ กสท. มีมติแจกคูปองสําหรับ
กล่องรับสัญญาณดาวเทียมด้วย ซึ่งสามารถดูทีวีดิจิตอลได้เพียง ๓๖ ช่อง ขัดต่อมติ กสท. ที่ตั้งใจ
จะให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกสู่ดิจิตอลที่ผู้บริโภคทุกคนมีโอกาสดูทีวีดิจิตอล ๔๘ 
ช่อง ทําให้แผนดังกล่าวไม่เป็นจริง และสร้างภาระให้กับผู้บริโภคที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อ
กล่องรับสัญญาณภาคพื้นดิน (Set Top Box) หรือซื้อทีวีที่มีการรองรับระบบดิจิตอลต่างหาก จึง
เป็นภาระแก่ผู้บริโภคอย่างมาก 
คุณมงคล ธนะนาวานุกูล  
ควรจะแลกซื้ออุปกรณ์อะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น DVB-T๒, DTT STB, DVB-S๒ , DVB-C ก็ได้ ที่
สําคัญขอให้ประชาชนผู้บริโภคสามารถเข้าถึงช่องทีวีดีจิตอลได้มากที่สุด แต่ไม่อยากให้มีการ
ผูกขาดผลประโยชน์ในการจําหน่ายกล่องกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง แต่อยากให้เกิดการ
แข่งขันที่เป็นธรรม และกล่องที่จะแจกคูปองส่วนลด ประชาชนสามารถนําไปใช้รับชมรายการทีวี
ดิจิตอลได้ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ พื้นที่ไกลเสาสัญญาณไปไม่ถึง ประชาชนส่วนใหญ่ใช้จาน
ดาวเทียมก็ควรแจก  Set top box, DVB-S๒ หากอยู่ในเขตเมืองเสาส่งสัญญาณครอบคลุมก็ควร
แจก DVB-T๒ เพื่อให้โอกาสผู้ประกอบการจําหน่าย  Set top box, DVB-S๒ ส่วนพื้นที่ที่
ประชาชนใช้เคเบิลทีวี ก็แจก DVB-C ตามศักยภาพของพื้นที่ 
คุณบัวเงิน นามบุดดี  
ควรให้ประชาชนแลกซื้ออุปกรณ์ได้ทั้งหมด 
คุณล าเภา อุปการกุล  
ควรนําไปแลกซื้อได้ตามความต้องการของครัวเรือนนั้นๆ เพราะส่วนใหญ่แต่ละครัวเรือนมีความ
ต้องการไม่เหมือนกัน 



๑๘๓ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

คุณอุษณีย์ มวลดลพร  
ให้สามารถนําไปแลกได้ทุกประเภทของอุปกรณ์ แล้วแต่ผู้บริโภคจะเลือกเอง 
คุณคงชัช แก้วสุโข  
เห็นด้วยกับการสนับสนุนให้คูปองสามารถใช้เป็นส่วนลดเพื่อแลกได้ทั้ง ๔ อุปกรณ์ เพื่อให้สิทธ์ิ
ประชาชนได้เลือกตามความพอใจของแต่ละบุคคล 
คุณอติวิชญ์ โต๊ะสะฮะ 
เห็นว่าการแจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท ที่ใช้สําหรับแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set 
top box) มีความเหมาะสม ไม่เห็นด้วยกับการให้สามารถแลกดาวเทียมกับเคเบิลทีวี 
คุณจิวราภรณ์ นาอุ่นเรือน 
ไม่เห็นด้วยในการนําไปซื้อ Set-Top-Box เคเบิล และระบบดาวเทียม มีความเห็นว่าการนําคูปอง
ไปใช้สําหรับกล่องดิจิตอลทีวีก็คุ้มค่า และเพียงพอแล้ว 
คุณยศวดี ชูเลิศ 
ไม่สมควรไปแลกกับแบบอื่น เช่น เคเบิลทีวี ดาวเทียม เป็นต้น ทั้งนี้ เห็นว่ากล่องรับสัญญาณทีวี
ดิจิตอล DVB-T๒ (set top box) ก็มีประโยชน์แฝงอยู่มากมายทั้งมีช่องของเยาวชน ผู้สูงอายุ 
และช่องครอบครัว จึงอยากจะให้ได้ใช้กันทั่วถึงทุกบ้านทุกๆ คน  
คุณสุกัญญา แก้วพิลา  
เห็นด้วยมากกว่ากับการที่จะแจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท เพื่อแจกซื้อกล่องดิจิตอลทีวี เท่านั้น 
คุณสวาท นิตยวัน และครอบครัว 
เสนอให้เป็น ๑,๐๐๐ บาท สําหรับกล่องดิจิตอลทีวีภาคพื้นเท่านั้น 
คุณใส อุ่นหลวง 
เสนอให้เป็นคูปอง ๑,๐๐๐ บาท สําหรับแลกกล่องดิจิตอลทีวีเท่านั้น 
ดร. ธนวัฒน์ มงคลคุณวัฒน์ (บริษัท ยิ่งเจริญคอมมิวนิเคชั่น จ ากัด) 
เห็นด้วยกับการแจกคูปองทุกครัวเรือน เนื่องจากประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของคลื่นความถ่ี แต่การ
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เริ่มแจกคูปองต้องทยอยแจก เริ่มแจกในพื้นที่ที่มีการส่งสัญญาณ DVB-T๒ ครบทุกช่องก่อนแล้ว
ตามด้วยจังหวัดที่เหลือ ตามแผนแม่บทของ MUX แต่ละช่องด้วย จะดีกว่า เพราะประชาชนจะ
ได้รับชมทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินได้จริง ไม่ใช่ประชาชนเอาคูปองไปซื้อกล่องดาวเทียม หรือกล่อง
เคเบิล ในจุดที่ทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน DVB-T๒ ยังไม่ส่งสัญญาณ ซึ่งจะเป็นการผิดจุดประสงค์ของ
การนําเงินประมูลช่องมาเพื่อสร้างและพัฒนา Platform ทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน DVB-T๒ ให้เป็น
ทีวีพื้นฐาน จึงจะตรงจุดประสงค์ และประโยชน์ในการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน หากนํา
เงินไปแจกในรูปแบบอื่น จะกลายเป็นการสร้างปัญหาให้กับการเปลี่ยนผ่านมากกว่าสนับสนุนการ
เปลี่ยนผ่าน ดังนั้นจึงเสนอว่าควรทําให้การรับชมทีวีดิจิตอล ผ่านเสาอากาศทีวีภาคพื้นดินเป็นการ
รับชมทีวีพื้นฐาน เพื่อรับประกันกับผู้บริโภคว่าประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมกัน 
เพื่อป้องกันปัญหาจอดํา  ทุกวันนี้ประชาชนถูกผลักให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายรายเดือนรับชมทีวีผ่าน
อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม การทําให้ทีวีดิจิตอลเป็นภาคพื้นดินจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึง  
กสทช. รับประกันการเข้าถึงสื่ออย่างเท่าเทียมกัน จะไม่ทําให้เกิดปัญหาจอดําอีกต่อไป การ
แสวงหากําไรจากการขายเนื้อหาที่จํากัดการเข้าถึง จะทําให้ปัญหาการล็อคช่อง Biss Keys 
ยุ่งยากและจํากัดสิทธิในการรับชม ผู้บริโภคเสียผลประโยชน์มากมาย ทีวีดาวเทียม ไม่ใช่คําตอบที่
ถูกต้องสําหรับประชาชน 
ควรทําให้การรับชมทีวีดิจิตอล/แอนะล็อก ผ่านเสาอากาศทีวีภาคพื้นดินเป็นการรับชมทีวีพื้นฐาน 
เพื่อรับประกันกับผู้บริโภคว่าประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมกันอย่างไร เพื่อ
ป้องกันปัญหาเรื่องจอดํา เพราะทุกวันนี้ประชาชนกําลังถูกบีบโดยผู้ผลิต Contents และขาย 
Hardware เองด้วย ให้เข้าสู่ระบบ PayTV ต้องค่าใช้จ่ายรายเดือน ในการรับชมโทรทัศน์ผ่าน 
Platform เช่น อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม อนึ่ง การทําให้ทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินเป็นทีวีข้ัน
พื้นฐานอย่างแท้จริง จะถูกช่วยเหลือโดยหน่วยงานภาครัฐ เช่น กสทช. เพื่อรับประกันการเข้าถึง
สื่ออย่างเท่าเทียมกัน และจะไม่เกิดปัญหาจอดําอีกต่อไป  
ทีวีดาวเทียมนั้น (DVB-s , S2) อยู่นอกเหนือการควบคุมของภาครัฐ ไม่ได้ก่อให้เกิดความมั่นคงใน
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ชาติแล้ว ทีวีดาวเทียมยังมีการแสวงหาผลกําไรจากการขาย Contents ที่จํากัดการเข้าถึง/รับชม
โดย Hardware ที่จําเพราะเจาะจงว่าต้องเป็นของผู้ประกอบการเจ้าน้ันๆ จะทําให้เกิดปัญหาการ
ล็อคช่องด้วย Biss Keys ที่เป็นเหตุของความยุ่งยากของผู้บริโภคในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขด้วย
ตัวเอง และจํากัดสิทธิทั่วไปในการรับชม ทําให้ผู้บริโภคเสียผลประโยชน์หลายต่อมาก โดยเฉพาะ
การที่ต้องเปลี่ยน Hardware บ่อยๆ อีกอยางที่เป็นข้อเสียก็คือ จานดาวเทียมต้องมีการ 
Maintenance โดยช่างอาชีพเท่านั้น หมายความว่าเมื่อจานเคลื่อนผู้บริโภคจะต้องแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นด้วยตัวเองไม่ได้เลย จําเป็นต้องมีเงิน ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ บาท เป็นค่าต่างตอบแทนช่างที่มา
แก้ไขหน้าจาน หรือ ปรับ Biss Keys  รัฐจะละเลยปัญหาของประชาชนตรงนี้ไม่ได้ แม้ดาวเทียม
จะสร้างอาชีพให้ช่าง แต่ดาวเทียมก็คือภาระระยะยาวของผู้บริโภคส่วนใหญ่ ซึ่งไม่มีเชิงช่องอยู่
แล้ว หากแก้ไขจานเองได้ก็เป็นอันตรายต่อตัวผู้แก้ซึ่งขาดประสบการณ์อีก ดังนั้นยังไงก็ตาม ทีวี
ดาวเทียม จึงไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องสําหรับประชาชน/ผู้บริโภคที่ต้องการเข้าถึงทีวีข้ันพื้นฐานอย่าง
แท้จริง รัฐควรนําดาวเทียมมาใช้เพื่อความมั่นคงของชาติมากกว่านํามาเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ใช้
เพื่อจํากัดสิทธิการเข้าถึงข่าวสารอย่างเท่าเทียมกันของประชาชน  
ควรนําคูปองไปใช้ ควรแจกส่วนลด/ แลกซื้ออุปกรณ์ ๒ ชนิด  (iDTVs และ DVB-T๒ STBs) ไม่
สนับสนุนการแลกซื้อ Satellite STB และเคเบิล เนื่องจากเป็นคู่แข่งที่จะชะลอการเติบโตของ
ดิจิตอลทีวี ควรให้ส่วนลด เสาอากาศ และเครื่องเสียง และให้นําไปลดหย่อนภาษีได้ เนื่องจาก
ประชาชนจํานวนมากลงทุนไปกับกล่องรับสัญญาณแล้ว ความถ่ีเป็นของประชาชนอย่างเท่าเทียม 
ประชาชนควรนําไปแลกคูปองให้เกิดประโยชน์ เพื่อประโยชน์ประชาชน  และเปิดกว้างต่อการ
นําไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สอดคล้องกับอุปกรณ์สองชนิดนี้เท่านั้น 
ในส่วนของกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน (Digital Terrestrial 
Transmission Set top box : DTT STB) พร้อมสายอากาศ ที่สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์
ดิจิตอลภาคพื้นดิน DVB-T๒ ได้  จริงๆ ควรแยกเป็น กล่อง DVB-T๒ แบบเดี่ยวๆ มากกว่า กล่อง 
และเสา  เนื่องจากประชาชนมักมีเสาอากาศทีวีที่มีคุณภาพอยู่แล้ว การบวกกล่องและเสาเข้า



๑๘๖ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

ด้วยกันเป็นชุด ทําให้ผู้ขายต้องลดคุณภาพสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงเพื่อให้มีราคาที่น่าซื้อ ซึ่งไม่ได้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริโภคเลย เพราะอาจจะได้เสาอากาศทีวีด้อยคุณภาพ และต้องเสียเงินหาซื้อเอง
ต่างหากอีกรอบ ที่เสนอแต่ระบบ DVB-T๒ เท่านั้น เนื่องจาก Platform DVB-S, DVB-C เป็น
อุตสาหกรรมคู่แข่งที่ชะลอการเติบโตของทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน DVB-T๒ ที่จะเป็นทีวีข้ันพื้นฐาน 
Platform หลักของประเทศ การที่ประชาชนชาวไทยจะเข้าถึงสื่อและข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม
และเสรี  

เสนอแลก/เป็นส่วนลดเพิ่มเติม  
- อุปกรณ์เสริมการรับชมทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน เช่น เสาอากาศไม่ว่า Indoor หรือ Outdoor 

น่าจะเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับประชาชนที่ซื้อกล่องไปหรือซื้อ iDTV ไปแล้วก่อนหน้านี้ 
แต่ยังไม่พร้อมเรื่องเสาอากาศที่ใช้ในการรับชม ไม่ว่าคูปองจะออกมาในราคา ๖๙๐ บาท หรือ 
๑,๐๐๐ บาท ก็ซื้อหาได้ เสาอากาศ Outdoor คุณภาพสูงก็ราคาไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

- ส่วนลดภาษี – เนื่องจากก่อนหน้านี้เป็นเวลา ๑ ปี (สิงหาคม ๒๕๕๖) มีประชาชนจํานวนมากได้
ลงทุนไปกับกล่อง DVB-T๒ และ/หรือ ทีวีใหม่ (iDTV) เรียบร้อยแล้ว คูปองที่จะแจกไปย่อม
ไม่ได้ประโยชน์กับประชาชน / ผู้บริโภคกลุ่มนี้ จึงอยากให้ กสทช. เปิดกว้างในการใช้จ่ายคูปอง
ของกลุ่มนี้ด้วย เนื่องจากความถ่ีเป็นของประชาชน และประชาชนกลุ่มดังกล่าวนี้ คือส่วนหนึ่ง 
กลุ่มแรกของสังคมเราช่วยผลักดันให้อุสาหกรรมทีวี 

คุณดิศรณ์ หอมชื่นชม  
สมควรให้คูปองนี้ใช้งานเป็นส่วนลดกับ 
- กล่องรับสัญญาณใดๆ ที่มีอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (DVB-T๒) หรือ

อุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์เพี่อให้รับสัญญาณฯ 
- เสาอากาศที่สนับสนุนการรับชมจนครบทั้ง ๕ MUX 
- โทรทัศน์ที่มีอุปกรณ์รับสัญญาณฯ โดยมีความเห็นว่าน่าจะออกเป็นคูปองสําหรับเสาอากาศอีก

ตัว โดยให้ใช้ซื้อเสาอากาศหรือรวมมูลค่าใช้ซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่ได้ 



๑๘๗ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

คุณปิติชัย อนันตสิทธิ์สกุล 
แค่กล่องดิจิตอลทีวีก็เพียงพอกับความต้องการพื้นฐานของประชาชน 
คุณปฏิยุทธ กาศเมฆ 
เห็นด้วยให้แลกได้เฉพาะกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินเท่านั้น 
คุณชลธิชา พราวแดง 
เสนอให้ กสทช. แจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท มากว่า ๖๙๐ บาท เพื่อที่จะนํามาแลกซื้อกล่องดิจิตอล
ทีวี ซึ่งไม่เกี่ยวกับกล่องเคเบิลหรือกล่องดาวเทียม เพราะดิจิตอลทีวีทําอะไรได้มากกว่าเดิม และ
ชัดแบบไม่มีคลื่นแทรก ไม่มีภาพล้ม 
คุณสุพิชญา โพธิสังหิรัญ,  
สนับสนุนโครงการแจกคูปองในการแลกซื้อกล่องดิจิตอลทีวีเท่านั้น ส่วนเคเบิล กล่องดาวเทียม ไม่
คุ้มค่ากับการใช้ในชีวิตประจําวัน 
คุณรวีโรจน์ พิบูลมนัสกิจ 
คูปองที่แจกไม่ควรรวมเสาอากาศภายในบ้านซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ไม่ได้ เมื่อห่างจากเสาส่งหรืออยู่ใน
มุมอับ 
คุณสุขุม กาญจนหัวโห  
ให้กล่องรับดิจิตอลทีวี แยกกับเสาอากาศ 
คุณฉลาด กายชัยภูมิ (ชุมชนเทศบาลขอนแก่น)  
สําหรับอุปกรณ์ที่จะให้มากับกล่องรับสัญญาณควรจะมีให้ครบและครอบคลุมถึงค่าติดตั้งด้วย 
คุณรัตติกาล จันทคาร 
มีความเห็นว่า คูปองแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T2 (set top box) เท่านั้น  
ไม่ควรนําไปและเป็นแบบอื่น 
 



๑๘๘ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

คุณธนพร หัชชะวานิชย์ 
เสนอให้ กสทช. มีการแจกคูปองเพื่อใช้แลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top 
box) มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพราะจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้พอสมควร 
คุณอิงครัตน์ เดชคงทน 
มีความเห็นว่าต้องการให้ กสทช. แจกคูปองเพื่อแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลที วี  
มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เท่านั้น ไม่เห็นด้วยกับการนําไปแลกแบบอื่นๆ 
คุณอรทัย ขันเงิน 
เสนอให้ กสทช. แจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อใช้แลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี (Set-
Top-Box) เท่านั้น 
คุณอิทธิพล น้อยจาด 
เห็นด้วยกับการแจกคูปอง มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-
T๒ (set top box) เท่านั้น ไม่ควรนําไปแลกแบบอื่น ๆ อาทิ เคเบิลทีวี ดาวเทียม ฯลฯ เนื่องจาก
ช่วยประหยัดเงินไปได้หลายบาท 
คุณปรภัสสร์ น้อยจาด 
ไม่เห็นด้วยหากต้องนําคูปองไปแลกแบบอื่นๆ ได้ เช่น cable tv และ satellite 
คุณเจษฎา ยิ้มแย้ม 
เสนอให้ กสทช. แจกคูปองแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) ไม่เห็น
ด้วยกับการนําคูปองไปแลกแบบอื่นๆ เช่น เคเบิลทีวีหรือดาวเทียม 
คุณธนาทิพย์ ธชีพันธ์  
เห็นด้วยกับการนําคูปองไปแลกได้เฉพาะโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (DVB-T2 Digital Tuner) อยู่ในตัว และ 
กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน (Digital Terrestrial Transmission Set top 
box: DTT STB) พร้อมสายอากาศ เท่านั้น 
 



๑๘๙ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

คุณสิริพร ธชีพันธ์  
เห็นด้วยที่จะแลกซื้อได้เฉพาะเครื่องรับโทรทัศน์แบบมีจอภาพในระบบดิจิตอล (iDTV) ที่มีอปุกรณ์
รับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (DVB-T๒ Digital Tuner) อยู่ในตัว (Built-in) และ กล่อง
รับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน (Digital Terrestrial Transmission Set top 
box: DTT STB) พร้อมสายอากาศ ที่สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน DVB-T๒ ได้ 
เท่านั้น 
คุณกมลชนก วงจั่นแก้ว (ประชาชนท่ัวไป) 
เห็นด้วยกับการแจกเฉพาะ DVB-T๒ ภาคพื้นดินเท่านั้น 
คุณกชพร ชื่นเย็น 
ควรระบุการแลกคูปองให้มีการแลกซื้อเฉพาะกล่องทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน หากร่วมกับเคเบิล หรือ
ดาวเทียม อาจจะเป็นก่อให้เกิดธุรกิจหมุนเวียนได้ 
คุณอรศิตา ทนคง 
มีความคิดเห็นว่า หาก กสทช. ออกคูปองที่สามารถแลกกล่องประเภทเคเบิล ดาวเทียวได้ก็จะเปิด
การเปิดโอกาสให้คนไทยชมช่องอื่นๆ ที่ เป็นของต่างชาติ หรือช่องที่ เน้นแต่เอ็นเตอร์เทน  
โดยส่วนใหญ่ หากเจาะจงการแลกซื้อเฉพาะกล่องทีวีดิจิตอลซึ่งเราควรรักษาวัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามโดนสร้างแรงจูงใจ 
คุณสยาม ประเสริฐดี 
ไม่เห็นควรที่จะนําคูปองไปแลกกับกล่องระบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเคเบิลหรือดาวเทียม 
คุณใจทิพย์ นนพันธุ์ 
มีความคิดเห็นว่า ควรมีการจัดระเบียบการใช้คูปองในการเรื่องประเภทในการแลกกล่องระบบ
อื่นๆ ได ้ให้เปลี่ยนเป็นแลกไดเ้ฉพาะกล่องรับดิจิตอลภาคพื้นเท่านั้น 
คุณพิทักษ์ โภชนา 
มีความเห็นว่า การใช้คูปองที่สามารถนําไปใช้ร่วมกับกล่องระบบอื่น ๆ ได้ อาทิ เคเบิล หรือ



๑๙๐ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

ดาวเทียม เพราะถือเป็นการนํางบประมาณของคนไทยไปช่วยเรื่องธุรกิจของบุคคลที่มีรายได้จาก
การให้บริการนี้ 
คุณมนนา สร้อยมาดี 
ไม่ควรใช้คูปองไปใช้ร่วมกับประเภทกล่องระบบอื่นๆ ได้แก่ ดาวเทียม เคเบิล 
คุณถนอม เลิกสันเทียะ 
ไม่เห็นด้วยที่จะนําคูปองไปใช้ในการแลกกล่องรับสัญญาณประเภทอื่นๆ ได้ และขอเสนอให้มีการ
เปลี่ยนแปลง เพราะการที่ กสทช. ให้ความช่วยเหลือนั้นก็อยากให้ช่วยเฉพาะกับคนที่รายได้น้อย 
หรือยากจน ซึ่งคนรายน้อยก็มักจะไม่มีงบที่จะใช้บริการเคเบิล 
คุณจักรกฤษณ์ มุสิงห์ 
ไม่เห็นด้วย ที่บอกว่าสามารถเอาคูปองนี้ไปแลกกล่องเคเบิลหรือกล่องดาวเทียมได้ 
คุณสุพัชชา ชาติปรัชญา 
เห็นด้วยให้สามารถแลกซื้อกล่องรับดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) เพราะจะได้ส่งเสริมให้
ประชาชนมีสิทธิในการรับชมสื่อต่างๆ ได้อย่างมากข้ึน และประชาชนทุกคนก็จะได้รับชมสื่ออย่าง
มีความสุข โดยที่ไม่นําคูปองนี้ไปแลกกล่องแบบอื่นๆ เช่น เคเบิลทีวี จานดาวเทียมต่าง ๆ 
คุณสมร ชาติปรัชญา 
มีความเห็นว่า ควรนําคูปองที่ได้มาแลกได้เฉพาะกล่องรับสัญญาณทีวีแบบดิจิตอลเท่านั้น และ    
ไม่เห็นด้วยที่จะเอามาใช้แลกกับสัญญาณทีวีแบบเคเบิลหรือจานดาวเทียม 
คุณชาญ ชาติปรัชญา 
นําคูปองไปแลกซื้อกล่องดิจิตอลทีวีได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
คุณนันธิยา พีรศักด์ิภักดี 
ความเห็นว่าต้องการให้ กสทช. แจกคูปอง มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับดิจิตอลทีวี 
DVB-T๒ (set top box)  ไม่ควรนําคูปองไปแลกกล่องแบบอื่น ๆ เช่น เคเบิลทีวี ดาวเทียม ฯลฯ 
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คุณอนุชา พีรศักด์ิภักดี 
มีความเห็นว่า คูปองที่ได้มาต้องแลกได้แค่กล่องรับสัญญาณทีวีแบบดิจิตอล ไม่สามารถแลกเป็น
อย่างอื่นได้ เช่น สัญญาณทีวีแบบเคเบิล จานดาวเทียมต่างๆ ฯลฯ 
คุณนุชจรี พีรศักด์ิภักดี  
กล่องรับดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) ไม่ควรนําคูปองไปแลกกล่องแบบอื่นๆ อาทิเช่น 
จานดาวเทียม เคเบิลทีวีต่างๆ ฯลฯ 
คุณกรรณิการ์ ชูเดช 
มีความเห็นว่า การนําคูปองที่ใช้แลกกล่องรับสัญญาณดิจิตอลนั้น ไม่ควรสามารถนําไปแลกกับ
กล่องแบบอื่นๆ ได้ เช่น จานดาวเทียมต่างๆ เคเบิลทีวี ฯลฯ 
คุณพรนภา เจือสุวรรณ 
เห็นด้วย ที่จะนําคูปองไปแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) เท่านั้น  
ไม่ควรนําไปแลกแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเคเบิลทีวี ดาวเทียม ฯลฯ เนื่องจากช่วยประหยัดเงินไปได้
หลายบาท 
คุณป่ินนรา ยลถวิล 
มีความเห็นว่า คูปองนี้จะไม่สามารถแลกเป็นจานเคเบิลทีวี หรือกล่องสัญญาณต่างๆ ได้ 
คุณชนกพร หมื่นช านาญ 
เห็นด้วยที่จะนําคูปองที่ได้มาแลกเฉพาะกล่องรับสัญญาณทีวีแบบดิจิตอล DVB-T๒ (set top 
box) แตไ่ม่เอาสัญญาณทีวีแบบเคเบิล 
คุณนภกมล ชูชื่น 
กล่องรับดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) ไม่เห็นด้วยที่จะนําคูปองนี้ไปแลกกล่องแบบอื่น ๆ 
เช่น เคเบิลทีวี 
คุณวัญญา มูลเหลา 
กล่องสัญญาณทีวีดิจิตอล DVB-T๒ (set top box) เท่านั้น ไม่สมควรไปแลกกับแบบอื่น เช่น
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เคเบิลทีวี ดาวเทียม เป็นต้น 
บริษัท ทร ูวิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด 
กลุ่มบริษัททรูในฐานะผู้ประกอบการโทรทัศน์ มีนโยบายสนับสนุนเรื่องการเปลี่ยนผ่านไปสู่
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Digital Switch-over) ของ กสทช. มาโดยตลอด ด้วยการที่
บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทในเครือภายใต้กลุ่มทรูได้เข้าร่วม
ประมูลเพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (“ทีวีดิจิตอล”) และเป็นผู้ประกอบการ
ทีวีดิจิตอลในปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็ยังเป็นผู้ประกอบการโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิก (“ผู้ประกอบการ Pay TV”) ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
แบบไม่ใช้คลื่นความถ่ีจาก กสทช. อีกด้วย  
ในการดําเนินนโยบายเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลนั้น 
บริษัทฯ มีความเห็นว่า การดําเนินการควรสะท้อนถึงประโยชน์ที่ประชาชนทุกครัวเรือนพึงมีพึงได้
อย่างเท่าเทียม และส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในการเข้าถึงบริการฯ บนพื้นฐานการกํากับ
ดูแลที่สร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการทีวีแต่ละประเภทด้วย  กล่าวคือ หาก
ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลซึ่งประมูลสิทธิในการใช้คลื่นความถ่ีสามารถประกอบกิจการด้วยการใช้
ทรัพยากรของชาติตามสิทธิที่ได้จากการประมูล และได้รับสิทธิในการเผยแพร่รายการของตนผ่าน
การให้บริการของผู้ประกอบการ Pay TV ตามกฎ Must Carry ของ กสทช. ดังนั้นหากโครงการ
สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมทีวีดิจิตอลนี้ มีการกําหนดเงื่อนไขในลักษณะที่ต้องการ
สนับสนุนเฉพาะอุปกรณ์ที่สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน  (DVB-T๒) 
เท่านั้น ก็จะสะท้อนให้เห็นว่า แท้จริงแล้ว กสทช. เช่ือว่าทีวีดิจิตอลเป็นบริการโทรทัศน์ที่สมควร
เผยแพร่ผ่านสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินเท่านั้น หากเป็นเช่นนี้จริง กสทช. ก็ไม่ควรบังคับ
ผู้ประกอบการ Pay TV ให้เผยแพร่รายการทีวีดิจิตอลต่อไป นอกจากนี้ การดําเนินนโยบาย
ดังกล่าวยังเป็นการส่งสัญญาณว่า  กสทช. ให้ความสําคัญและมุ่งเน้นสนับสนุนเฉพาะ
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ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลเพียงด้านเดียว โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบหรือภาระที่ผู้ประกอบการ Pay 
TV ต้องเผชิญจากการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านโดยการปฏิบัติตามกฎ Must Carry ดังนั้น เพื่อให้
การกํากับดูแลกิจการมีความเป็นธรรม และไม่แสดงถึงการเลือกปฏิบัติต่อผู้ประกอบการ บริษัทฯ 
ขอเสนอว่า การดาเนินโครงการนี้ ต้องเปิดให้ผู้ประกอบทุกประเภทที่มีศักยภาพในการเสนอ
บริการหรืออุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้มีโอกาสเข้าร่วม
โครงการฯ และไม่ควรเป็นนโยบายที่ช้ีนําตลาดด้วยการมุ่งเน้นสนับสนุนบริการประเภทใด
ประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียว โดยการจํากัดสิทธิของประชาชนและผู้ประกอบการจากการรับการ
สนับสนุนจากโครงการนี้ ทั้งนี ้บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ สนับสนุนโครงการสนับสนุนประชาชน
ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อให้ประชาชนได้รับชมทีวี
ดิจิตอลได้อย่างทั่วถึง ด้วยวิธีการแจกคูปองส่วนลดที่สามารถนําไปใช้แลกอุปกรณ์ได้ทุกระบบ 
มีความเห็นว่า คูปองส่วนลดควรจะสามารถใช้แลกซื้ออุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงบริการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลใน ๔ ประเภท ดังนี ้ 
๑) เครื่องรับโทรทัศน์แบบมีจอภาพในระบบดิจิตอล (iDTV) ที่มีอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุโทรทศัน์

ระบบดิจิตอล (DVB-T๒ Digital Tuner) อยู่ในตัว (Built-in) (“iDTV แบบ DVB-T๒”)  
๒) กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน (Digital Terrestrial Television Set top 

box: DTT STB) พร้อมสายอากาศ ที่สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน DVB-T๒ 
ได ้(DVB-T๒ Set Top Box)  

๓) กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่านดาวเทียมที่สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอลผ่านดาวเทียม DVB-S๒ (Satellite Set top box: Satellite STB) หรือเทียบเท่าหรือ
ดีกว่า (“DVB-S๒ Set Top Box”)  

๔) กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่านสายเคเบิลที่สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอลผ่านทางสายเคเบิล DVB-C (Cable TV Set top box: Cable TV STB) (“DVB-C 
Set Top Box”)  
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เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้  
๑) การแจกคูปองส่วนลดเพื่อใช้แลกซื้ออุปกรณ์ฯ ภายใต้โครงการนี้ ควรทําให้ประชาชนส่วน

ใหญ่ของประเทศสามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้ทันที  
เพราะปัจจุบันพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ของประชาชนคนไทยนั้น รับบริการผ่าน  

๒ ระบบหลัก คือ ระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดิน และระบบโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกทั้งในระบบ
ดาวเทียมและเคเบิล โดยประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้าชมโทรทัศน์ทางระบบ
ดาวเทียมและเคเบิล คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓ ของจํานวนประชากร สําหรับประชากรในต่างจังหวัด 
เข้าชมโทรทัศน์ทางระบบดาวเทียมและเคเบิล คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖ ของจํานวนประชากร ดังนั้น
จึงเห็นได้ว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศยังต้องการรับชมโทรทัศน์ผ่านทางระบบดาวเทยีมและ
เคเบิล ซึ่ง กสทช. เองก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการรับชมโทรทัศน์ผ่านทางระบบดาวเทียม
และเคเบิล จึงได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการ
เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ (กฎ Must Carry) โดยกําหนดให้สมาชิกผู้ใช้บริการที่รับชมบริการ
โทรทัศน์ผ่านทางระบบดาวเทียมและเคเบิลต้องสามารถรับชมบริการโทรทัศน์ที่เ ป็นการทั่วไป    
ซึ่งรวมถึงบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลด้วย ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศสามารถเข้าถึงและรับชมทีวีดิจิตอลผ่านช่องทางที่ประชาชนเป็นผู้มีสิทธิเลือก จึงเห็นว่า
คูปองส่วนลดควรจะสามารถแลกซื้ออุปกรณ์ได้ทั้ง ๔ ประเภท   
๒) การแจกคูปองส่วนลดเพื่อใช้แลกซื้ออุปกรณ์ฯ ภายใต้โครงการนี้ ไม่ควรทําให้ประชาชนคนใด

คนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเสียสิทธิในการนําไปใช้  
     จากข้อ ๘ (๒) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในส่วนการ
ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถ่ีภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล (Mux) มีหน้าที่ต้องขยายโครงข่ายให้สามารถครอบคลุมครัวเรือนทั้งประเทศ อย่างน้อย
ร้อยละ ๙๕ ของจานวนครัวเรือนภายใน ๔ ป ีนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต นั่นสะท้อนให้เห็นว่า 
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กสทช. ตระหนักถึงข้อจํากัดในการขยายโครงข่ายของ Mux เป็นอย่างดี จึงมิได้กําหนดให้ Mux 
ต้องขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมครัวเรือนทุกครัวเรือนทั้งประเทศ  หากการแจกคูปองส่วนลด
จํากัดการใช้งานให้สามารถนํามาเป็นส่วนลดในการแลกซื้อเฉพาะอุปกรณ์ที่รับสัญญาณโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเท่านั้น กล่าวคือ สามารถใช้เป็นส่วนลดแลก iDTV แบบ DVB-T๒ 
และ DVB-T๒ Set Top Box จะทําให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจุดอับสัญญาณหรือจุดที่สัญญาณไป
ไม่ถึง ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อรับชมทีวีดิจิตอลได้  แม้แต่ในเมืองหลวงอย่าง
กรุงเทพมหานครเองก็ยังเกิดจุดอับสัญญาณจํานวนมาก ซึ่งทําให้ประชาชนในพื้นที่เหล่าน้ันไมอ่าจ
รับชมทีวีดิจิตอลผ่านเครื่องรับ DVB-T๒ ได้เลย เนื่องจากการรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอลนั้นมีความแตกต่างกับโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกที่การรับสัญญาณ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกในพื้นที่ที่อับสัญญาณหรือคุณภาพของสัญญาณอยู่ใน
ระดับต่ํายังอาจพอรับชมโทรทัศน์ได้เพียงแต่ไม่ชัด แต่ในระบบดิจิตอลนั้นจะเกิดแค่กรณีรับ
สัญญาณได้กับรับไม่ได้เท่านั้น นอกจากนี้ เนื่องด้วยโครงสร้างอุตสาหกรรมของโทรทัศน์
ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลมีผู้ให้บริการ Mux มากกว่าหนึ่งราย (ปัจจุบันมี ๔ ราย) ส่งผลให้คุณภาพ
และความครอบคลุมของสัญญาณที่แต่ละ Mux ส่งออกไปนั้นแตกต่างกัน จึงมีความเป็นไปได้ว่า
ประชาชนบางพื้นที่ไม่สามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้ครบทุกช่องผ่านเครื่องรับ  DVB-T๒ ได้ ดังนั้น 
จึงสรุปได้ว่าด้วยข้อจํากัดของการขยายโครงข่ายดิจิตอลทีวีระบบภาคพื้นดินที่ไม่สามารถ
ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการได้ ๑๐๐% ต่างจากโครงข่ายระบบดาวเทียม หาก กสทช. จํากัดให้
สามารถนําคูปองส่วนลดไปใช้แลกซื้ออุปกรณ์ประเภท iDTV แบบ DVB-T๒ และ DVB-T๒ Set 
Top Box ส่งผลให้ประชาชนคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเสียสิทธิในการใช้คูปองส่วนลด 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นว่าคูปองส่วนลดไม่ควรมีข้อจํากัดสําหรับใช้แลกอุปกรณ์ประเภท iDTV 
แบบ DVB-T๒ และ DVB-T๒ Set Top Box แต่ควรใช้แลกกับอุปกรณ์ในระบบเคเบิลและ
ดาวเทียม (DVB-C Set Top Box และ DVB-S๒ Set Top Box) ได้ด้วย โดยการตัดสินใจแลกซื้อ
อุปกรณ์ชนิดใดข้ึนอยู่กับความพึงพอใจและต้องการของประชาชน ซึ่งอาจตั้งอยู่บนพื้นฐานของ



๑๙๖ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

ข้อจํากัดที่กล่าวข้างต้น  
๓) โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ควรคํานงึถึง

พฤติกรรมการรับชมและสิทธิในการเลือกของประชาชน  
ตามทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Theory of Consumer’s Behavior) นั้น สรุปได้ว่านโยบาย

ที่ประชาชนหรือผู้บริโภคมีทางเลือกมากกว่า เป็นนโยบายที่ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ที่สูงกว่า 
เนื่องด้วยการให้ “โอกาส” ประชาชนได้ “เลือก” ซื้อหรือบริโภคสินค้าโดยการลดข้อจํากัดในการ
ได้ใช้ ได้บริโภค หรือได้ผลประโยชน์จากสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงชนิดเดียว จะก่อให้เกิดความ
พอใจหรือได้ผลประโยชน์ส่วนบุคคลสูงสุด ดังนั้น หากคํานึงถึง “ประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะ
ได้รับ” เป็นจุดประสงค์หลักข้อหนึ่งของโครงการฯ ชนิดของอุปกรณ์ที่สามารถนําคูปองส่วนลดมา
ใช้ ควรครอบคลุมอุปกรณ์ทุกประเภทที่มีความสามารถในการเข้าถึงบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล  

นอกจากนี้ หากการแจกคูปองส่วนลดจํากัดการใช้งานให้สามารถนํามาเป็นส่วนลดในการ
แลกซื้อเฉพาะอุปกรณ์ที่รับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเท่านั้น  จะทําให้
ประชาชนที่โดยปกติรับชมโทรทัศน์ในระบบดาวเทียมหรือเคเบิลและต้องการจะรับชมช่องทีวี
ดิจิตอลในระบบความคมชัดสูง (HD) ต้องติดตั้งกล่องรับสัญญาณถึงสองประเภทซึ่งนอกจากจะไม่
สะดวกแก่การรับชมของประชาชนที่จะต้องค่อยเปลี่ยนกล่องแล้ว เครื่องรับโทรทัศน์บางรุน่รองรบั
ช่องสัญญาณเพียงหนึ่งช่องเท่านั้น ทําให้เมื่อจะสลับระหว่างกล่องแบบ DVB-T๒ กับกล่องแบบ
เคเบิลดาวเทียม ประชาชนจะต้องปิดเครื่องรับโทรทัศน์ กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบ DVB-T๒ 
และกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์เคเบิลดาวเทียมเพื่อสลับสายต่อเข้าเครื่องรับโทรทัศน์  ซึ่งจะเป็น
การสร้างภาระแก่ประชาชนโดยไม่จําเป็น และอาจกลายเป็นผู้บริโภคเลือกที่จะไม่นําคูปองสว่นลด
มาใช้ซึ่งจะทําให้การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ไม่มีประสิทธิผลตามที่  กสทช. ตั้งไว้ และส่งผลต่อ
ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลเองในท้ายที่สุด ดังนั้น นโยบายการแจกคูปองส่วนลดจึงควรคํานึงถึง
พฤติกรรมการรับชมและสิทธิในการเลือกของประชาชนที่จะเลือกหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความ



๑๙๗ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

ต้องการของตน การจํากัดประเภทกล่องรับสัญญาณย่อมจะกลายเป็นการตัดสินใจแทนผู้บริโภค
และจํากัดทางเลือกที่จะรับชม  
๔) การกําหนดให้คูปองส่วนลดสามารถแลกกล่องรับสัญญาณได้หลายประเภท  จะส่งเสริม

ประชาชนสามารถรับชมช่องทีวีดิจิตอลได้ตามหมายเลขช่องที่ตรงกันระหว่างระบบ
ภาคพื้นดินและระบบเคเบิลดาวเทียม  
การกําหนดให้คูปองส่วนลดสามารถแลกกล่องรับสัญญาณได้หลายประเภท  จะส่งเสริม

ประชาชนสามารถรับชมช่องทีวีดิจิตอลได้ตามหมายเลขช่องที่ตรงกันระหว่างระบบภาคพื้นดิน
และเคเบิลดาวเทียม อีกทั้งยังทําให้ผู้ประชาชนสามารถรับชมช่องรายการในระบบความคมชัดสูง 
(HD) ของผู้ให้บริการทีวีดิจิตอลที่ประมูลระบบความคมชัดสูง  (HD) ได้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม
ธุรกิจทีวีดิจิตอลในประเทศไทย และเป็นการขยายฐานรับชม (eyeball) อย่างก้าวกระโดดให้แก่
ผู้ประกอบการดิจิตอลทีวี ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถมีรายได้จากการโฆษณาเพิ่มข้ึนเร็วกว่า
การรอเพียงการขยายพื้นที่ให้บริการในระบบภาคพื้นดินที่ต้องใช้เวลาถึง  ๔ ปีในการขยาย
โครงข่ายให้ครอบคลุมประชากรกว่า ๙๕% ของประเทศ  
๕) ประเด็นทักท้วงเรื่องความสามารถในการรับชมทีวีดิจิตอลประเภทบริการชุมชนเป็นเพียงการ

คาดการณ์ล่วงหน้า เนื่องประเด็นที่มีผู้ทักท้วงว่าหากคูปองส่วนลดที่สามารถนํามาใช้แลกซื้อ
กล่องรับสัญญาณเคเบิลและดาวเทียมได้ จะทําให้จํานวนผู้รับชมทีวีดิจิตอลประเภทบริการ
ชุมชน (ทีวีชุมชน) น้อยลงเนื่องจากกล่องรับสัญญาณเคเบิลและดาวเทียมไม่สามารถรับชมทีวี
ชุมชน ๑๒ ช่องได้นั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่าเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น เนื่องจากหากใน
อนาคต กสทช. ได้ออกใบอนุญาตแก่ทีวีชุมชนแล้ว ผู้ให้บริการเคเบิลและดาวเทียมก็ยัง
สามารถนําช่องทีวีชุมชนมาให้ผู้ใช้บริการของตนรับชมได้ ดังนั้นการที่จะมองว่าการแจกคปูอง
ส่วนลดที่สามารถนํามาใช้แลกกล่องรับสัญญาณเคเบิลและดาวเทียมจะทําให้ประชาชนไม่
สามารถรับชมทีวีชุมชนได้นั้น จึงเป็นการด่วนสรุป และเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะนําการ
คาดการณ์ที่ยังไม่เกิดข้ึนจริงและอาจไม่เกิดข้ึนจริงมาเป็นข้อกําหนดในการจํากัดสิทธิทางเลือกช่อง



๑๙๘ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

ทางการรับชมทีวีดิจิตอลของประชาชน  
๖) นโยบายการกํากับดูแลของ กสทช. ควรสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการทีวีแต่ละ

ประเภท หากเปรียบเทียบว่าในกรณีผู้ประกอบการระบบโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกทั้งใน
ระบบดาวเทียมและเคเบิล (Pay TV) ยังมีหน้าที่และต้องแบกรับภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการให้ช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลสามารถรับชมได้ในระบบดาวเทียมและ
ระบบเคเบิลภายใต้กฎ Must Carry จึงไม่มีเหตุผลใดที่จะจํากัดสิทธิในการใช้คูปองส่วนลด
เพื่อแลกซื้อเฉพาะเพียงกล่องรับสัญญาณดิจิตอลแบบ DVB-T๒ เท่านั้น ไม่สามารถแลกกล่อง
รับสัญญาณดาวเทียมหรือเคเบิลได้ ทั้งนี้ หาก กสทช. จํากัดให้ประชาชนสามารถนําคูปอง
ส่วนลดมาใช้แลกซื้ออุปกรณ์ DVB-T๒ เท่านั้น ก็เท่ากับว่านโยบายของ กสทช. มีลักษณะที่
เป็นการตัดและจํากัดโอกาสประชาชนในการเข้าถึงทีวีดิจิตอลเพียงเพราะว่าประชาชน
เหล่าน้ันเลือกที่จะต้องการรับชมทีวีผ่านระบบดาวเทียมหรือระบบเคเบิล อีกทั้งยังสะท้อนให้
เห็นถึงการกํากับดูแลที่มีลักษณะการเลือกปฏิบัติต่อผู้ประกอบการ Pay TV อีกด้วย  

๗) การที่คูปองส่วนลดสามารถแลกซื้อเฉพาะอุปกรณ์รับสัญญาณดิจิตอลแบบ  DVB-T๒  
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวกใดๆ กับประชาชน ซึ่งมีประเด็นที่ผู้ให้บริการทีวีดิจิตอลบาง
รายออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการให้คูปองสามารถแลกกล่องรับสัญญาณดาวเทียมและ
เคเบิลได้ โดยอ้างว่าเป็นห่วงหรือต้องการปกป้องผลประโยชน์ประชาชนอย่างแท้จริงนั้นเป็น
การกล่าวอ้างโดยไร้เหตุผล กล่าวคือหากจํากัดสิทธิการใช้คูปองส่วนลดให้สามารถแลกซื้อ
เฉพาะอุปกรณ์รับสัญญาณดิจิตอลแบบ DVB-T๒ เท่านั้น ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวกใดๆ 
กับประชาชน ในทางตรงกันข้ามกลับทําให้ประชาชนมีทางเลือกน้อยลงในการเข้าถึงทีวี
ดิจิตอล ในขณะที่ผู้ที่ได้ประโยชน์โดยตรงกลับกลายเป็นผู้ให้บริการทีวีดิจิตอล  เพราะเมื่อ
คูปองส่วนลดไม่สามารถแลกกล่องรับสัญญาณดาวเทียมและเคเบิลได้ ก็เท่ากับเป็นการจํากัด
การเข้าถึงบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกของประชาชน ซึ่งอาจมองว่าเป็นการลดการ
แข่งขันจากการลดจํานวนช่องทั้งหมดที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้  
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     บริษัทฯ สนับสนุนแนวทางการแจกคูปองส่วนลดพร้อมกันทั่วประเทศ (สอดคล้องกับประเด็น
รับฟังความคิดเห็นเรื่องกระบวนการแจกคูปอง) บริษัทฯ สนับสนุนแนวทางการแจกคูปองส่วนลด
พร้อมกันทั่วประเทศ ด้วยเหตุผลที่ว่าในความเป็นจริงปัจจุบันประชาชนสามารถรับชมทีวีดิจิตอล
ได้แล้วไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประเทศไทยผ่านระบบดาวเทียม และสามารถเลือกรับชมทีวีดิจิตอล
ได้ผ่านระบบเคเบิลหรือระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือบริการเข้าถึง  ดังนั้น 
หากนโยบายการสนับสนุนการเปลี่ยนสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเปน็นโยบาย
ที่สะท้อนการมอบสิทธิในการเลือกใช้คูปองส่วนลดให้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนเลือกใช้สิทธิ
ในการแลกซื้ออุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าถึงทีวีดิจิตอลได้ การแจกคูปองส่วนลดจึงควรแจกจ่าย
ให้ประชาชนทุกครัวเรือนพร้อมกันทั่วประเทศ เนื่องจากในท้ายที่สุดประชาชนจะเป็นผู้เลือกเอง
ว่าจะนําคูปองส่วนลดมาใช้แลกซื้ออุปกรณ์ประเภทใดและเมื่อใด และวัตถุประสงค์หลักของการ
เปลี่ยนผ่านสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลนั้น คือการทําให้ประชาชนเปลี่ยนมา
รับชมทีวีดิจิตอลเร็วที่สุด การเพิ่มอํานาจในการซื้อสินค้าและการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหนัมา
เปลี่ยนอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์หรือซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อรับชมทีวีดิจิตอลจึงควรดําเนินการ
โดยเร็วและพร้อมกันทั้งประเทศ 
คุณจักรกฤษณ์ ฉายสีศิริ  
มีความเห็นว่า ในเรื่องอุปกรณ์ที่สามารถแลกซื้อได้น้ัน ขอเสนอกล่องรับสัญญาณอีกประเภทหนึ่ง 
นั่นคือ กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลแบบอเนกประสงค์ กล่าวคือ กล่องนี้ นอกจากจะมีตัวรับ
สัญญาณทีวีดิจิตอลแล้ว ยังมีตัวรับสัญญาณดาวเทียม หรือคอมพิวเตอร์ระบบแอนดรอยด์ในตัว
ด้วย เพราะบางครัวเรือนที่มีจานดาวเทียมอยู่แล้ว จะสามารถใช้ร่วมกันได้ตามปกติ โดยไม่ต้องทิ้ง
จานเดิม หรือบางบ้านจะสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบแอนดรอยด์ในการรับชมสาระบันเทิง
ต่างๆ ในระบบอินเทอร์เน็ตอีกด้วย ซึ่งกล่องประเภทนี้ ก็เป็นที่สนใจและน่าจับตามองมากใน
ขณะนี้ จึงอยากที่จะนํากล่องทีวีดิจิตอลอเนกประสงค์นี้ มาเข้าอยู่ในตัวเลือกนี้ด้วย 
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คุณธีรวัฒน์ เจริญยศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
เห็นควรให้แลกซื้อเฉพาะ ๒ ประเภท คือ ๑) เครื่องรับโทรทัศน์แบบมีจอภาพในระบบดิจิตอล 
(iDTV) ที่มีอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (DVB-T๒ Digital Tuner) อยู่ในตัว 
(Built-in) ๒) กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน (Digital Terrestrial 
Transmission Set top box: DTT STB) พร้อมสายอากาศ ที่สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์
ดิจิตอลภาคพื้นดิน DVB-T๒ ได้เท่านั้น เพื่อให้ตรงตามเจตนารมณ์ของแผนแม่บท/แผนการ
เปลี่ยนผ่านฯ และในอนาคตช่องโทรทัศน์บริการชุมชน ๑๒ ช่อง ออกอากาศทางภาคพื้นดินได้
เท่านั้น เพื่อให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่สามารถรับชมรายการที่มีประโยชน์ต่อท้องถ่ินของตัวเอง 
คุณกิตติยา ทะพิงค์แก 
มีความเห็นว่า ควรมีกติกาเกี่ยวกับประเภทของระบบทีวี โดยควรเป็นระบบทีวีปกติ ไม่ใช่ เคเบิล 
หรือจานดาวเทียม เพราะอาจเป็นการช่วยส่งเสริมการค้าของประเภทอื่นได้ แทนที่จะส่งเสริม
ประชาชนทั่วไป 
คุณจิตรลดา อุ่นมีชัย 
มีความเห็นว่า ควรมีกฎการแลกซื้อคูปองได้เฉพาะระบบทีวีปกติ ไม่ใช่ทุกระบบ เช่น เคเบิลทีวี 
หรือระบบจานดาวเทียม จะทําให้การแข่งขันวุ่นวายได้ ไม่เป็นกลาง 
คุณมกร หลินสวัสดิ์ (บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จ ากัด (มหาชน)) 
มีความเห็นว่า หากจะแจกเป็นคูปองควรใช้สําหรับการแลกซื้อกล่องพร้อมสายอากาศในข้อ ๔.๒ 
เท่านั้น เนื่องจาก ๑) การสนับสนุนการแจกกล่องดาวเทียม หรือเคเบิล ทําให้ภาคระบบดาวเทียม
ได้เปรียบ และนํามาซึ่งการแข่งขันกับระบบภาคพื้นดิน ซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์แรกเริ่มในการเกิด
ของระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน ๒) เป็นการบิดเบือนวัตถุประสงค์สําหรับการเกิดและเปลี่ยนผ่าน
ของระบบภาคพื้นดิน ถึงแม้ระบบดาวเทียม Must Carry จะทําให้ครัวเรือนได้รับรู้ว่าช่องทีวีดิจิตอล
เป็นอย่างไร ซึ่งเป็นส่วนสําหรับเผยแพร่ content เท่านั้น และเป็นวิธีที่ดี ควรใช้ในระยะสั้น ๓) การ
แจกกล่องดาวเทียม ทําให้ระบบทีวีภาคพื้นดินไม่ประสบความสําเร็จได้ และเป็นที่ทราบกันดีว่าใน
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หลายประเทศไม่สนับสนุนระบบทีวีดาวเทียม เนื่องจากอาจมีปัญหาเรื่องความมั่นคงแห่งชาติ  
ซึ่งต้องมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ๔) การแจกคูปองในระดับประเทศ ควรให้มีการแจกที่เป็น
ระบบงานง่าย ไม่ซับซ้อน จึงมีความเห็นควรเป็นแค่การแจกกล่องเท่านั้น การนําไปลด iDTV ด้วย
ถึงแม้จะเป็นระบบภาคพื้นดินเดียวกันจะทําให้การบริการยุ่งยาก และต้องเพิ่มระบบการควบคุม 
และการไปแลกเครื่องรับโทรทัศน์ได้ไม่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การเปลี่ยนผ่านโดยตรง 
คุณโชติกา นิตยวัน 
เห็นควรว่า กสทช. ควรกํากับให้มีการแลกซื้อเฉพาะระบบทีวีปกติ ไม่ใช่แบบเคเบิล หรือดาวเทียม
เพราะคิดว่าควรมีมาตรฐานมาเป็นที่ตั้งดีกว่าช่วยส่งเสริมด้านธุรกิจของบุคคล 
คุณกมลรัตน์ บุญชื่น 
ไม่เห็นควรนําคูปองไปแลกอย่างอื่น เช่น ดาวเทียม เคเบิลทีวี อีกทั้งควรแจกคูปองทุกครัวเรือน 
ประชาชนจะได้มีสิทธ์ิในการรับชมดิจิตอลทีวีอย่างทั่วถึง 
Witid Treratanaboot  
เห็นด้วยให้นําสามารถคูปองแลกได้ทุกประเภท  (Set-Top-Box, ทีวีดิจิตอล เสาอากาศ กล่อง
ดาวเทียม กล่องเคเบิล) โดยให้ประชาชนจะเป็นผู้เลือกเองว่าจะนําคูปองไปแลกซื้ออะไร 
คุณชเลง เพ็ชรภู่ 
มีความเห็นว่า ควรแจกคูปอง มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับดิจิตอลทีวี DVB-T๒ 
(set top box) เพราะสามารถกระจายไปยังประชาชนได้มากข้ึน ทําให้ทุกคนได้เข้าถึงเทคโนโลยี
ใหม่ๆ โดยที่ไม่ต้องนําคูปองไปแลก กล่องแบบอื่นๆ เช่น เคเบิลทีวี ดาวเทียม  
คุณโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ (บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ ากัด) 
มีความเห็นว่า เสนอให้นําคูปองแลกเป็นส่วนลดซื้อโทรทัศน์ที่สามารถรับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้
โดยตรง และใช้แลกกล่องกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินเท่านั้น ตามเงื่อนไขการประมูลฯ
และขอแสดงเจตนาคัดค้านการนําคูปองไปใช้ในการแลกกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลผ่าน
ดาวเทียม (DVB-S๒) และใช้ในการแลกกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลผ่านเคเบิล (DVB-C) 
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       โดยในฐานะผู้เข้าร่วมประมูลและเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และประกอบกิจการ
โทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 
หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง ช่องรายการ อมรินทร์ ทีวี เอชดี (AMARIN TV HD) ซึ่งได้เข้า
ร่วมการประมูลให้ใช้คลื่นความถ่ีข้างต้น ภายใต้ประกาศ กสทช.  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการประมูลคลื่นความถ่ี เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจ
ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถ่ีเพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลฯ ที่ได้มีการประกาศต่อสาธารณะและมีผลผูกพันให้ผู้เข้าร่วมประมลูตอ้ง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์โดยเคร่งครัด ซึ่งในการทําการประมูลในครั้งนั้น บริษัทฯ ในฐานะผู้เข้าร่วม
ประมูลได้ใช้ข้อมูลที่แสดงต่อสาธารณะทั่วไปของ กสทช. รวมถึง การให้สัมภาษณ์ของ
คณะกรรมการ กสทช. บางท่านที่ได้ให้สัมภาษณ์ตามสื่อ ซึ่งมีข้อมูลระบุว่า จะใช้เงินในส่วนของ
ราคาข้ันตํ่าที่ได้จากการประมูลโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลไปเป็นส่วนลดซื้อโทรทัศน์ที่สามารถรับ
สัญญาณทีวีดิจิตอลได้โดยตรง และใช้แลกกล่องกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน (DVB-
T๒) พร้อมเสาอากาศเท่านั้น ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นไปตามที่ กสทช. ได้ประกาศไว้เป็น
หลักเกณฑ์ก่อนการประมูล (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) ประกอบในการตัดสินใจและใช้ในการจัดทํา
แผนธุรกิจ ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของที่มีการนําเสนอต่อสาธารณะทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ 
ได้นําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการจัดทําแผนธุรกิจ โดยเช่ือว่าการประมูลดังกล่าว จะใช้เงินส่วนหนึ่ง
ที่ได้จากการประมูลไปเป็นส่วนลดซื้อโทรทัศน์ที่สามารถรับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้โดยตรง และใช้
แลกกล่องกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินเท่าน้ัน และหากมีการทําประชาพิจารณ์และมี
ความเห็นอันจะนําไปสู่การนําคูปองไปใช้ในการแลกกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลผ่านดาวเทียม 
(DVB-S๒) และใช้ในการแลกกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลผ่านเคเบิล  (DVB-C) ด้วย จะมีผลต่อ
จํานวนเงินที่เสนอในการประมูลและการจัดทําแผนธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ และอาจมี
ผลให้เกิดความเสียหายอย่างมากแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัท และทางบริษัทฯ ยังเห็นว่า
การดําเนินการดังกล่าวขัดต่อหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการประมูลคลื่นความถ่ีฯ ซึ่ง กสทช. ได้
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ออกประกาศไว้ก่อนการประมูล ซึ่งหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ทางบริษัทเห็นว่า นอกจากจะมีผล
ผูกพันผู้เข้าร่วมประมูลแล้ว ยังมีผลผูกพัน กสทช. ผู้ดําเนินการให้มีการประมูลด้วย บริษัทฯ จึงขอ
แสดงเจตนาคัดค้านการนําคูปองไปใช้ในการแลกกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลผ่านดาวเทียม 
(DVB-S๒) และใช้ในการแลกกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลผ่านเคเบิล (DVB-C) ว่าเป็นการ
ดําเนินการที่ผิดหลักเกณฑ์ฯ การประมูล ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งเพื่อให้ทราบถึงเจตนาของ
บริษัทฯ และบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดําเนินการทางกฎหมาย หากมีการอนุมัติให้นํา
คูปองไปใช้ในการแลกกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลผ่านดาวเทียม (DVB-S๒) และใช้ในการแลก
กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลผ่านเคเบิล (DVB-C) 
คุณปิยธิดา ข่ายแก้ว 
เห็นควรให้นําคูปองไปแลกกล่องดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) เท่านั้น ไม่ควรสามารถแลกเป็น
อย่างอื่นได ้
คุณแพรวพรรณ หงษ์เงิน  
เห็นควรให้นําคูปองสามารถแลกได้เพียงกล่องดิจิตอลทีวีเท่านั้น ไม่ควรสามารถแลกเปน็จานดาวเทยีม 
หรือเคเบิลทีวีต่าง ๆ ได้ 
คุณธนพร แก้วเวียงชัย  
ไม่เห็นด้วยให้นําคูปองไปแลก กล่องแบบอื่นๆ เช่น เคเบิลทีวี ดาวเทียมฯ 
คุณวริยา ขยายศรี 
ไม่เห็นด้วยให้นําคูปองไปแลกเป็นเคเบิลทีวี หรือจานดาวเทียมต่างๆ ได้ ควรสามารถแลกได้
เฉพาะกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี 
คุณวชิรา ยิ้มละมัย  
เห็นควรให้นําคูปองสามารถแลกได้แค่กล่องดิจิตอลทีวีเท่านั้น 
คุณพัชริดา พูลทวี 
มีความเห็นว่า ควรแลกเป็นกล่องทีวีดิจิตอล ทีวี DVB-T๒ (set top box) ได้อย่างเดียวเท่านั้น   
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ไม่ควรใช้แลกเป็นระบบเคเบิลทีวี หรือจานเทียม 
คุณกันตภณ ศรีไหม 
เห็นด้วยให้นําคูปองแลกได้เพียงกล่องรับทีวีดิจิตอลเท่านั้น 
คุณณัฐพงศ์ อยู่สุข 
แลกซื้อ DVB-T๒ (set top box) ไม่ควรให้สามารถนําคูปองไปแลกเป็นอย่างอื่นได้ เช่น เคเบิลทีวี 
จานดาวเทียมต่างๆ และอื่นๆ เป็นต้น 
คุณณัฐฑริกา แก้วค าแสน  
ใช้แลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) เท่านั้น  
คุณสิริชล ใจอยู่  
มีความเห็นว่า ควรสนับสนุนให้แจกคูปองแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top 
box) เท่านั้น และไม่สนับสนุนให้แลกแบบอื่นไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมหรือเคเบิลทีวี 
คุณรติมา ทิพย์เทพ  
เห็นด้วย ให้นําคูปองไปใช้แลกซื้อกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล DVB-T๒ (set top box) เท่านั้น 
และไม่เห็นด้วยหากต้องแลก satellite กับ cable tv  
คุณวรพล แก้วค าแสน  
เห็นด้วยให้แลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) เท่านั้น และไม่สมควร
นําไปแลกกับแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเคเบิลทีวี ดาวเทียม  
คุณฉัตรฑริกา โยมา  
เห็นด้วยให้แลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) แต่ไม่สมควรกับการแลก
แบบอื่นๆ  
คุณศราวุธ สุขสบาย        
ไม่เห็นด้วย หากต้องนําไปแลกแบบอื่น เช่น เคเบิลทีวี และดาวเทียม 
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คุณสาริน ชงัดเวช  
เห็นด้วยให้นําคูปองแลกซื้อกล่องสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) เท่านั้น ไม่ควร
นําไปแลกกับ satellite และ cable tv อย่างยิ่ง 
คุณกฤติธี รัศมีฉาย  
เห็นควรนําคูปองไปแลกซื้อกล่องดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) เท่านั้น ไม่ควรให้นําไปแลก
แบบอื่น 
คุณณัฐพล บัวตอง  
ไม่เห็นด้วยที่จะนําคูปองไปแลกกับแบบอื่นๆ เช่น เคเบิลทีวีและดาวเทียม เป็นต้น 
คุณธีรธัช ค้าของ  
เห็นด้วยให้สามารถแลกซื้อกล่องสัญญาณทีวีดิจิตอล DVB-T๒ (set top box) เท่านั้น ไม่สมควร
ไปแลกกับแบบอื่น เช่น เคเบิลทีวี ดาวเทียม เป็นต้น 
คุณญาณพัฒน์ กระเทศ  
เห็นด้วยให้แลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) เท่านั้น แต่ไม่เห็นด้วย
หากแลกแบบอื่นๆ เช่น ดาวเทียมกับเคเบิล  
คุณวิสุวัจน์ บุญครอบ  
เห็นควรให้สามารถแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) เท่านั้น  
ไม่ควรนําไปแลกแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเคเบิลทีวี ดาวเทียม ฯลฯ 
คุณเญาซีย์ พงศ์ยี่หล้า  
เห็นด้วยให้นําคูปองมาแลกกับกล่องประเภทภาคพื้นดินเท่านั้น โดยไม่ควรนําไปแลกกล่อง
ประเภทอื่นๆ ได้ เช่น เคเบิลทีวี ดาวเทียม เพราะจะไม่เป็นการส่งเสริมเรื่องของช่องชุมชน 
และควรจะให้มีการนําเสนอที่เป็นวัฒนธรรมไทยต่างๆ ที่จะนําเสนอผ่านช่องชุมชน 
คุณวิลาสินี สิงห์บุตรา  
ไม่เห็นด้วยให้นําคูปองมาแลกกล่องระบบเคเบิลและดาวเทียม เพราะคนละระบบกันเลย
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ประชาชนจะได้ใช้ระบบดิจิตอลแบบมีความสุข 
คุณเสาวรส เนตรแสงสี 
ขอเสนอว่า ควรนําคูปองมาแลกได้เฉพาะกล่องรับสัญญาณปกติ เพราะการแจกจ่ายคูปองนั้น
อาจจะไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน และคงไม่เพียงพอหากจะนําคูปองมาร่วมใช้กับกล่องประเภทอื่นๆ 
เช่น เคเบิล หรือดาวเทียม เป็นต้น 
คุณอภิญญา แดงทิพย์ 
เห็นด้วยให้แลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) เท่านั้น โดยที่ไม่ต้องนํา
คูปองไปแลกกล่องแบบอื่นๆ เช่น เคเบิลทีวี ดาวเทียม 
คุณดรณีุ ปิเลี่ยน 
ไม่เห็นด้วยให้นําคูปองมาแลกกล่องระบบดาวเทียม และกล่องเคเบิล แต่ควรจะแยกกรณีคูปอง
สําหรับแจกประชาชนในพื้นที่ที่ไม่สามารถรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินไดโ้ดยตรง
ต้องรับชมผ่านระบบดาวเทียมไปแจกต่างหากมากกว่า 
คุณจตุพล ไทยรัฐเสถียร 
เห็นด้วยให้นําคูปองมาแลกซื้อได้แค่เฉพาะกล่องรับทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน (Set  top box) หรือ
ทีวีรุ่นใหม่ที่ Built-in DVB-T๒ เท่านั้น ไม่ควรให้เอาไปแลกกล่องประเภทอื่นใดๆ ทั้งสิ้น 
คุณชฎาภรณ์ กนกแก้ว 
เห็นควรให้แจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท มาใช้แลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒  
(set top box) เท่านั้น และไม่เห็นด้วยกับการแลก satellite และ cable tv  
คุณวรวิช สารพินิจ  
ไม่เห็นด้วยกับการแลกแบบอื่นๆ เช่น ดาวเทียมหรือเคเบิลทีวี 
คุณพิชญะ ปราบไพรี  
เห็นด้วยให้แลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) เท่านั้น ไม่ควรนําไปแลก
แบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเคเบิลทีวี ดาวเทียม ฯลฯ 
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คุณธนภัทร แจ่มรุจี  
แลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) ไม่เห็นด้วยกับการแลกแบบอื่นๆ  
ไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมหรือเคเบิลทีวี  
คุณพิมพร แพงศร        
เห็นด้วยให้นําคูปองมาแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) เท่านั้น  
ไม่ควรแลกเป็นแบบอื่น 
คุณสันติภาพ ขันติสุข  
แลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) เท่านั้น ไม่ควรนําคูปองไปแลกแบบ
อื่นๆ เช่น เคเบิลทีวี ดาวเทียม ฯลฯ 
คุณรัชวุฒิ พงษ์เกิดลาภ 
ต้องการให้ กสทช. แจกคูปอง มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับดิจิตอลทีวี DVB-T๒ 
(set top box) 
คุณคะนองเดช มูลเหลา 
มีความเห็นว่า ควรนําคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท มาใช้เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี 
DVB-T๒ (set top box) เท่านั้น ไม่ควรนําไปแลกแบบอื่น ๆ ได้ อาทิ เคเบิลทีวี ดาวเทียม ฯลฯ 
เนื่องจากช่วยประหยัดเงินไปได้หลายบาท 
คุณสิริเดช โพธิ์ศิริ 
ต้องการให้ กสทช. แจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับดิจิตอลทีวี DVB-T๒ 
(set top box) 
คุณมณีรัตน์ นันท์ด ี
ต้องการให้ กสทช. แจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับดิจิตอลทีวี DVB-T๒ 
(set top box) 
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คุณณัฐชนน ว่องชิน 
กล่องสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (Set-Top-Box) หากได้คูปองการแลกซื้อ ๑,๐๐๐ บาท ก็จะ
ทําให้การตัดสินใจซื้อง่ายข้ึน โดยที่ไม่ต้องนําคูปองไปแลกกล่องแบบอื่น ๆ เช่น เคเบิลทีวี 
ดาวเทียม 
คุณกนกอร อิทธิลัภ 
ไม่ควรนําคูปองไปแลกแบบอื่น ไม่ว่าจะเป็นเคเบิลทีวี หรือดาวเทียม  
คุณฐาลินี เลาหะวิไลย 
เห็นด้วยกับการแจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท เพื่อแลกซื้อกล่องดิจิตอลทีวีเท่านั้น 
คุณอัญชัญ ป๋ันแก้ว 
เห็นด้วยกับความต้องการให้ กสทช. แจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อแลกซื้อกล่องทีวีดิจิตอล 
DVB-T๒ (Set-Top-Box) เท่านัน้ 
คุณการทิพย์ อยู่สมสุข 
ควรเป็นคูปองเฉพาะระบบทีวีธรรมดาไม่ใช่ ระบบเคเบิลทีวี หรือจานดาวเทียม เพื่อเป็นแจก
คูปองสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีรายได้จริงๆ ไม่ต้องเสียรายเดือน 
คุณศุภนิดา เบ็ญจมาศ และคุณอุทิศ นิตยวัน  
ต้องการให้เพิ่มข้อจํากัดโดยเฉพาะ ทีวีธรรมดา เพราะส่วนใหญ่ก็มีระบบทีวีธรรมดา มากกว่า
ระบบทีวีเคเบิล และระบบจานดาวเทียม เพราะการอยู่อาศัยของคนไทยที่ทํามาหากินมีทั้งระดับ
พอมีพอกิน ถึงยากจน ส่วนน้อยที่จะร่ํารวย  
คุณนริศรา ช้างชนะ 
มีความเห็นว่าคูปอง ๑,๐๐๐ บาท ควรนํามาแลกซื้อได้เฉพาะกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB- 
T๒ (Set-Top-Box) เท่านั้น ไม่ควรนําไปแลกแบบอื่นๆ เช่นเคเบิลทีวี ดาวเทียม เป็นต้น 
 
 



๒๐๙ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

คุณปวเรศ ศรีบุตร, คุณวราภรณ์ มูลเหลา, คุณปรางใส นุวรรณรัมย์, 
คุณมงคล ทองขาว, คุณวีรสิทธิ์ ศิริพล, คุณชริดา ฝาชัยภูมิ 
เห็นสมควรว่าให้มีการแจกคูปองเพื่อใช้แลกซื้อกล่องดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (Set-Top-Box) มูลค่า 
๑,๐๐๐ บาท 
คุณสุนทร อนาคตา และคุณพันธ์ศักด์ิ สุกุดี 
ควรให้คูปองมีความเป็นกลางหรือมาตรฐานมากขึ้น โดยการต้องยกเว้นการใช้คูปองกับระบบทีวี
ระบบอื่น เช่น เคเบิลทีวี หรือ จานดาวเทียม 
คุณดาราวรรณ สิงษ์ค าวงศ์ 
ไม่เห็นด้วยกับการแลก cable tv และ Satellite ควรใช้สําหรับการแลกซื้อกล่องสัญญาณทีวี
ดิจิตอล DVB-T๒ (Set-Top-Box) เท่านั้น 
คุณบุญเท่ียง อนาคตา และคุณธันวา สุนธารสโทก 
โดยต้องการให้เพิ่มข้อจํากัดเฉพาะทีวีธรรมดา เพราะคนไทยส่วนใหญ่ก็มีระบบทีวีธรรมดา
มากกว่าระบบเคเบิล และดาวเทียม  
คุณมนตรี แสนศรี 
เห็นสมควรแจกคูปอง มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ 
(Set-Top-Box) เท่านั้น 
คุณอรอุมา อนาคตา 
เห็นด้วยกับการแจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท สําหรับกล่องดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (Set-Top-Box) 
คุณกุลธิรา วลัยเพ็ชร 
ไม่ต้องนําคูปองไปแลกกล่องแบบอื่นๆ เช่น เคเบิลทีวี ดาวเทียม 
คุณปราณี รุ่งเรือง 
แลกซื้อกล่องดิจิตอลทีวี โดยที่ไม่นําคูปองไปแลกกล่องแบบอื่นๆ เช่น เคเบิลทีวี ดาวเทียม 
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ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

คุณเอกพล ดวงจรัสแสง 
เห็นด้วยกับแจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ 
(Set-Top-Box) เท่านั้น 
คุณอมรเทพ วีระยุทธศิลป์ 
ควรใช้คูปองสําหรับการแลกซื้อกล่องดิจิตอลทีวีเท่านั้น 
คุณประภาศรี ภูนคร 
ต้องการให้ กสทช. แจกคูปองมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมาแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอล
ทีวี DVB-T๒ (Set-Top-Box) 
คุณจิตรเทพ ภาษิต 
เห็นด้วยกับการแจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท สําหรับกล่องดิจิตอลทีวี DVB-T๒ (set top box) 
คุณวรวิช สารพินิจ  
เห็นด้วยกับคูปองแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T๒ มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท เท่านั้น 
สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย 
เห็นด้วยกับการแลกอุปกรณ์เครื่องรับโทรทัศน์แบบมีจอภาพในระบบดิจิตอล (iDTV) และกล่อง
รับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน (Digital Terrestrial Transmission Set top 
box: DTT STB) พร้อมสายอากาศ ที่สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน DVB-T2 ได ้
เพราะเจตนารมณ์ของการเปลี่ยนผ่านจากระบบ TV Analog ภาคพื้นดินมาเป็นระบบ TV Digital 
ภาคพื้นดิน เพื่อให้ประชาชนที่รับชมระบบแอนะล็อกสามารถรับสัญญาณดิจิตอลได้ในระดับ
ภาคพื้นดิน ดังนั้นวงเงินที่จะแจกคูปองส่วนลด ควรจะเป็นการแจกให้เฉพาะระบบภาคพื้นดิน
เท่านั้น และวงเงินที่นํามาแลกคูปองส่วนลดก็มาจากการประมูลของช่องโทรทัศน์ดิจิตอลทั้ง ๒๔ 
ช่อง ซึ่งเป็นการออกอากาศแบบภาคพื้นดิน ดังนั้นสิทธิในการแจกคูปองส่วนลดจึงเห็นควรเป็น
อุปกรณ์เฉพาะที่รองรับการออกอากาศภาคพื้นดินเท่านั้น แต่ทว่ากล่องรับสัญญาณ Set Top 
Box – T๒ ที่สามารถเพิ่มการใช้งานกับดาวเทียม เคเบิลทีวี และ IPTV ได้ก็เห็นควรที่จะได้รับสิทธิ
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ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

ด้วย 
ฐิติญา เอกฤทธิ์วโรดม  
๑) ในข้อ ๔.๑ ถ้าแลกซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ราคาคูปองควรเป็น ๕,๐๐๐ บาท (ข้ันต่ํา) ข้อนี้

สนับสนุนเห็นด้วย ในส่วนของทีวีให้รับประกัน ๓ ปี ข้ึนไป 
๒) ในข้อ ๔.๒ แลกซื้อกล่อง Digital TV ราคาคูปองเป็น ๑,๐๐๐ บาท (ข้ันต่ํา) ข้อนี้สนับสนุน

เห็นด้วยในส่วนของกล่องให้รับประกันซ่อมเปลี่ยนคืน ๑ ปี (ตัวกล่อง) Remote ให้จัด
ถ่านไฟฉายมาด้วย ๒ ก้อน เปลี่ยนคืนได้ (ซื้อครั้งแรกไปแล้วเกิดใช้ไม่ได้ ) ให้ขายเป็น Set 
พร้อมเสาอากาศที่ใช้กับกล่อง Digital ปัจจุบันที่ขายอยู่ในท้องตลาด เป็นการขายแยกทําให้
สิ้นเปลืองเงินต้องไปซื้อเพิ่ม กสทช. ควรให้ความรู้อธิบายให้ประชาชนรับทราบว่าเสาอากาศ
หนวดกุ้งแบบเดิมที่ใช้กับ TV รุ่นเดิมในระบบ Analog สามารถใช้กับกล่อง Digital ได้หรือไม่ 
เปรียบเทียบกับเสาอากาศรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเฉพาะกล่อง Digital TV ก็ควรจะเปลี่ยนเสา
อากาศรุ่นใหม่ เพื่อความคมชัดในการรับชม 

๓) สําหรับข้อ ๔.๓ และข้อ ๔.๔ นั้น ประชาชนส่วนหนึ่งได้ซื้อหามารับชมเองแล้ว จะด้วยการ
เป็นสมาชิกคิดค่าชมรายเดือนหรือซื้อกล่องรับชมมาอย่างเดียวก็มีขาย แต่ต้องมีจานสี Ku 
Band หรือจานดํา C Band ในการรับชม ปัจจุบันซื้อจานพร้อมกล่องได้ทันทีมีหลากหลาย
ราคา ถ้า กสทช. จะอุดหนุนเงินด้วยคูปองเพื่อข้อ ๔.๓ และข้อ ๔.๔ ไม่ทราบว่าราคาคูปอง
ควรเป็นเท่าไหร่ อีกประการคือผู้ประกอบการที่ประมูล Digital TV ได้ ส่วนใหญ่คิดเห็น
ประการใดกับข้อ ๔.๓ และข้อ ๔.๔ คิดว่ามีผู้ประกอบการที่ประมูล Digital TV ได้ ไม่มีรายที่
มี Content ออกอากาศในภาคดาวเทียมและเคเบิล สําหรับประชาชนผู้บริโภค ถ้าจะแจก
คูปองให้ซื้อข้อ ๔.๓ และข้อ ๔.๔ ได้ด้วยก็ยินดี เป็นทางเลือกของประชาชนที่เพิ่มข้ึน จะ
สะดวกสําหรับคนที่มีจานต่างๆ บอกรับการรับชมแบบเคเบิลอยู่แล้ว แต่ถ้าประชาชนยังไม่
เคยรับชมเลยนอกจากคล่องตัวแล้วมันต้องมีอุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น จานดาวเทียม 
Cable/Internet ทาง กสทช. มีความคิดเห็นอย่างไรจะสนับสนุนอุปกรณ์ดังกล่าว 
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ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 
๑) ทางเลือกในการเข้าถึงช่องทางการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ในการเปลี่ยนผ่านการ

รับชมโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่การรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล กสทช. จําเป็นต้อง
ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสในการเข้าถึงเพื่อรับชมโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอลได้ง่าย และเร็วที่สุด ซึ่งในปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงการรับชมได้หลายช่องทาง 
เช่น ๑) การนําโทรทัศน์เครื่องเดิมที่ใช้อยู่เช่ือมต่อกับ Set Top Box (STB) ระบบภาคพื้นดิน
โดยไม่ต้องซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่และมีหนวดกุ้งหรือเสาก้างปลาเป็นตัวรับสัญญาณ ๒) การ
รับชมผ่านโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ซึ่งเป็นโทรทัศน์ที่มีดิจิตอลจูนเนอร์ในตัวรับ
สัญญาณโดยไม่ต้องใช้ Set Top Box เพียงต่อโทรทัศน์ เข้ากับเสาก้างปลาหรือหนวดกุ้ง หรือ 
๓) การรับชมโทรทัศน์ผ่านทางอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมหรือผ่านเคเบิล บริษัทฯ เห็นว่า 
การสนับสนุนช่องทางการให้บริการโทรทัศน์ดิจิตอลโดยทั่วถึง โครงข่ายดาวเทียมก็เป็น
ช่องทางสําคัญเช่นกัน โดยในปัจจุบันมีครัวเรือนที่ติดตั้งจานดาวเทียมอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่
ของประเทศ การที่สามารถนําคูปองไปซื้อกล่องดาวเทียมรุ่นใหม่ได้ จะทําให้ประชาชนที่มี
จานรับสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้วทั่วประเทศสามารถจะได้กล่องรุ่นใหม่คุณภาพดีข้ึน ดูช่อง
รายการที่มีระดับความคมชัดสูงได้ (HD) ซึ่งจากเดิมไม่สามารถรับชมได้เนื่องจากกล่องรับ
สัญญาณส่วนใหญ่ที่ใช้ในประเทศรองรับเฉพาะระบบ SD ทั้งนี้ ในอนาคตอันใกล้ทางไทยคมก็
จะพัฒนาระบบโทรทัศน์ดาวเทียม ให้ส่งภาพที่มีระดับความคมชัดสูง (HD) ด้วย ซึ่งเมื่อคูปอง
ได้ถูกกระจายออกไปสู่ตลาด ประชาชนก็จะได้รับชมช่องรายการในระบบ HD ผ่านดาวเทียม
ได้ การรับชมรายการได้กลากหลาย ทั้งช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และช่อง
รายการโทรทัศน์ดาวเทียมหรือเคเบิลทีวี เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชน ซึ่งการสนับสนุนการแจกคูปองให้สามารถนําไปแลกซื้อได้เฉพาะอุปกรณ์รับ
สัญญาณโทรทัศน์ในระบบภาคพื้นดิน จึงเป็นการลดรอดสิทธ์ของประชาชนที่รับชมรายการ
โทรทัศน์ผ่านช่องทางเดิมคือระบบดาวเทียมหรือเคเบิล ทั้งนี้ ในกรณีที่ประชาชนยังรับชม
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ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

รายการโทรทัศน์ผ่านระบบแอนะล็อกเดิมซึ่งไม่มีจานดาวเทียม ก็สามารถมีทางเลือกที่จะนํา
คูปองไปแลกซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็นระบบภาคพื้นดิน ระบบ
ดาวเทียม หรือระบบเคเบิลได้ ดังนั้น การที่ทาง กสท. กําหนดเงื่อนไขให้ประชาชนสามารถ
นําคูปองไปเลือกซื้ออุปกรณ์ได้หลากหลายประเภท ก็จะเป็นประโยชน์กันประชาชนมากกว่า 

๒) การส่งเสริมให้เกิดแข่งขัน และพัฒนาคุณภาพบริการ การเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถนํา
คูปองไปเลือกซื้ออุปกรณ์ได้หลากหลายประเภท เป็นแนวทางที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ก็ได้ประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ ผู้ผลิตกล่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ทุกประเภท ทั้งระบบภาคพื้นดิน ระบบดาวเทียม และระบบเคเบิล มีโอกาสสร้าง
รายได้มากข้ึนอย่างเท่าเทียมกัน และพยายามพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และคุณภาพของ
อุปกรณ์ของตน โดยไม่มีกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดได้ประโยชน์แต่เพียงกลุ่มเดียว ซึ่งจะส่งผลต่อ
อุตสาหกรรมปลายน้ําโดยตัวแทนจําหน่ายกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ทุกระบบ ทั้งรายย่อย 
และช่องติดตั้งจํานวนมากที่ปลายน้ํา และสามารถสร้างรายได้มากข้ึน 

๓) ประชาชนควรเข้าถึงการรับชมดิจิตอลทีวีได้ทันที แนวทางการดําเนินการจัดส่งคูปองไปยัง
ครัวเรือน ตามฐานข้อมูลในทะเบียนประวัติราษฎร ตามพื้นที่การขยายโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้
คลื่นความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลนั้น มิได้หมายความว่าประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวจะ 
สามารถรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ทั่วทุกจุดภายในพื้นที่ เรื่องจากยังคงมีบางจุดที่อยู่
ห่างไกลจากสถานีส่งสัญญาณหรือเป็นจุดอับสัญญาณทําให้ไม่สามารถรับสัญญาณได้ และ
ถึงแม้ว่าในพื้นที่ที่สามารถรับสัญญาณได้ก็ตาม ประชาชนก็ควรที่จะมีสิทธิในการตัดสินใน
เลือกแนวทางการรับชมให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเอง ดังนั้น การสนับสนุน
คูปองเพื่อแลกซื้อ Set Top Box ได้หลากหลายประเภท จึงสามารถจะช่วยปรับปรุงแผนการ
ดําเนินการขยายพื้นที่การเข้าถึงเนื้อหารายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้อย่างทั่วถึงมากข้ึน
และรวดเร็วข้ึน ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

๔) การเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ นอกเหนือจากระบบภาคพื้นดิน ปัจจุบัน มีช่องรายการที่มี
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เนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับทางด้านการศึกษาเป็นจํานวนมาก ยกตัวอย่างเช่น ช่องการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งทําให้ผู้ด้อยโอกาสในถ่ินทุรกันดารได้รับความรู้ที่เท่าเทียมกับผู้อยู่
ใกล้แหล่งการศึกษา เช่น ในเมืองหลวง หรือเมืองใหญ่ๆ ในภูมิภาค ดังนั้น การสนับสนุน
คูปองเพื่อแลกซื้อ Set Top Box ได้หลากหลายประเภท ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ใน
การเข้าถึงแหล่งความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของเด็กนักเรียนในต่างจังหวัดพื้นที่ห่างไกล ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

คุณส่งเสริม เอกสมควร 
ควรให้ใช้สิทธิได้เฉพาะกล่องที่รับระบบภาคพื้นดิน อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าต้นทุนของกล่องทีวี
ดิจิตอลต่างกับเครื่องรับดาวเทียม ถ้าให้เอาคูปองไปใช้แลกกล่องดาวเทียมหรือกล่องเคเบิลได้ด้วย 
ผู้ประกอบการที่นํากล่องภาคพื้นดินเข้ามาขายก็จะเสียเปรียบ 
คุณพงศ์ธนัช สินปิติจานนท์ 
เสนอว่าประชาชนควรสามารถนําคูปองไปแลกซื้ออุปกรณ์ได้ทุกชนิดที่ต้องการ ข้ึนกับความ
เหมาะสมของการรับสัญญาณในแต่ละพื้นที่ 
คุณสุธิดา ใจทัศน์  
เห็นว่าควรให้ประชาชนสามารถแลกซื้ออุปกรณ์ที่รับสัญญาณดิจิตอลทีวีเท่านั้น 
คุณรีรัตน์ ตรีมรรคา (องค์กรคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค) 
มีความเห็นว่า ข้อเท็จจริงประชาชนส่วนใหญ่มีโทรทัศน์ไม่ใช่ดิจิตอล และการรับสัญญาณ
ภาคพื้นดินจําเป็นต้องให้ประชาชนเข้าถึงสัญญาณ และมีราคาของอุปกรณ์รับสัญญาณที่เหมาะสม
ร้านจริงใจโพลีแซทเทลไลท์ จังหวัดมุกดาหาร    
ไม่เห็นด้วยที่จะนําคูปองไปแลกซื้อทีวีรุ่นมีจูนเนอร์ทีวีดิจิตอลในตัวเพราะราคาสูงมากอยู่แล้ว 
เวลาเสียมาซ่อมแพงและยังต้องส่งซ่อมทั้งเครื่องทีวีเลย ควรแยกซื้อเป็นกล่องจะดีกว่าเสียมาก็ส่ง
ซ่อมเฉพาะกล่อง ค่าซ่อมถ้าหมดประกันก็ถูกกว่า หรือไม่งั้นซื้อใหม่ก็ไม่แพง 
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คุณชาติชาย กอจิตตวนิจ 
กรณีมีกล่อง STB แต่โครงข่าย DVB-T๒ ยังขยายไปไม่ถึง จะนําคูปองไปแลกเปลี่ยนเป็นกลอ่ง 
DVB-S๒ ได้หรือไม ่
บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด 
สืบเนื่องจากการที่ คสช. ได้เข้าไปตรวจสอบ ๔ โครงการใหญ่ของคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และมีคําสั่งให้ชะลอโครงการทั้ง 
๔ ไว้ก่อน โดยหนึ่งในโครงการนั้นคือการแจกคูปองเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลมูลค่า 
๑,๐๐๐ บาท ต่อครัวเรือน คิดเป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท ความละเอียดแจ้งอยู่แล้วนั้น 
ก่อนที่ คสช. จะมีคําสั่งตรวจสอบดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ได้มีผู้ประกอบการฟรีทีวี 
๑๔ รายยื่นเสนอต่อ กสทช. คัดค้านการแจกคูปองผ่านช่องทางเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม โดย
อ้างว่าเงินกองทุนที่นํามาตั้งเป็นงบประมาณสําหรับแจกคูปองนั้นเป็นเงินที่ได้มาจากเงินประมูล
ใบอนุญาตของฟรีทีวี ๒๔ ช่อง รายละเอียดมีปรากฏตามหนังสือของฟรีทีวี ๑๔ ราย ฉบับลงวันที่ 
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เข้าใจว่าทาง คสช. โดย คตร. จะได้รับทราบหนังสือนี้จาก กสทช. แล้ว 
บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จํากัด หรือ PSI ในฐานะผู้ประกอบการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
ผ่านระบบทีวีดาวเทียมและถือใบอนุญาตโครงข่ายจาก กสทช. ขอเรียนโต้แย้งข้ออ้างขอกลุ่มฟรี
ทีวีดังกล่าวดังนี้ 
๑) ผู้ประกอบการดาวเทียมทั่วไปมีฐานสมาชิกประมาณ ๑๔ ล้านครัวเรือน ล้วนก่อกําเนิดข้ึนมา

ก่อนการเกิดข้ึนของ กสทช. ผู้ประกอบการเหล่านี้ต้องบุกเบิกธุรกิจมาด้วยความเหนื่อยยาก
โดยไม่เคยได้รับความสนับสนุนใดจากภาครัฐเมื่อมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนจากระบบ          
แอนะล็อกไปสู่ดิจิตอล ทําให้ผู้ประกอบการทั้งเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมต้องปรับตัวอย่าง
หนักต้องลงทุนมากมายเพียงเพื่อมุ่งเดินตามแนวนโยบายแห่งรัฐการจํากัดตัดสินย่อมเป็นการ
ไม่เท่าเทียมและไม่เป็นธรรม 

๒) องค์ประกอบหลักของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลตามเจตนารมณ์คือทําอย่างไรจึงสามารถ
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ดําเนินการได้อย่างรวดเร็วด้วยประสิทธิภาพสูงและเกิดปัญหาน้อยที่สุด ในขณะที่มี
แนวนโยบายลงถึงเคเบิลและดาวเทียมให้ร่วมมือเดินเข้าสู่ระบบดิจิตอล (โดยไม่เคยช่วยเหลือ
อะไรเลย) แต่กลับจะไม่ให้ได้รับเครื่องมือสําคัญในการสร้างการเปลี่ยนผ่านเท่ากับเป็นการทํา
ร้ายผู้ประกอบการ ๒ กลุ่มนี้โดยตรง 

๓) การวางข้อกําหนดมัสต์แครี่ (Must Carry) เป็นอีกความยากลําบากหนึ่งที่ทีวีดาวเทียมต้อง
ประสบเพราะแสดงว่าต้องหลีกหนีจากระบบแอนะล็อกอย่างสิ้นเชิง เพราะช่องแอนะล็อกมี
ช่องรายการไม่เกิน ๕๙-๖๐ ช่อง เมื่อถูกบังคับให้แพร่ภาพฟรีทีวี (๒๔ ช่อง) และสาธารณะ 
(๑๒ ช่อง) ทั้งหมดขณะนี้ ๓๖ ช่องทําให้ช่องทางทํามาหากินตีบตันลง จําเป็นต้องเสียเงินค่า
เช่าทรานสปอนเดอร์อีกต่างหาก ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมาก จึงเป็นการนอกจากไม่ให้ความ
ช่วยเหลือแล้วยังเป็นการมุ่งทําลาย ด้วยเหตุน้ีผู้ประกอบการดาวเทียมจึงไม่สามารถจําทนต่อ
สภาพความกดดันดังกล่าวได้ เพราะถ้าจะให้ประโยชน์ต่อฟรีทีวีดิจิตอลตามข้อเรียกร้องก็ไม่
ควรมี Must Carry 

๔) ต้นทุนสําคัญของเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมคือกล่อง Set-Top-Box และระบบโครงข่าย การ
จะเร่งวางกล่องรับสัญญาณแบบดิจิตอลต้องพัฒนาโครงข่ายก่อน จึงจะสามารถวางกล่อง
ดิจิตอลได้วันน้ีผู้ประกอบการหลายรายได้พัฒนาตนเองเพื่อรองรับดิจิตอลแล้วแต่ต้องลงทุน
เรื่องกล่อง (Box) ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญอีกในขณะที่ฟรีทีวีดิจิตอลเป็นผู้มาทีหลังกลับได้สิทธิ
พิเศษตามที่ตนต้องการย่อมไม่ถูกต้องด้วยเจตนารมณ์ของ กสทช. 

๕) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้ประชุมกันหลายครั้งและมี
มติไปแบบที่จะให้มีการแจกคูปองโดยเสมอภาคทุกกลุ่มคณะกรรมการกองทุนก็เห็นชอบ
ตามนั้น ข่าวสารได้แพร่หลายออกไปเป็นที่รับรู้ของทุกภาคส่วน แล้วหากจะเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ประโยชน์กลุ่มเดียวย่อมเป็นการไม่ชอบธรรมด้วยประการทั้งปวง บริษัทฯ เกรงว่า คตร. ใน
ฐานะหน่วยงานหลักในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐอาจไม่ได้รับข้อมูล
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องอย่างครบถ้วนจึงใคร่ขอส่งข้อมูลเข้ามาเพื่อประกอบการพิจารณา 
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กสทช. ในฐานะองค์กรแห่งรัฐนอกจากจะเป็นองค์กรสําคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านเพื่อ
ทําให้ประเทศไทยก้าวทันเทคโนโลยีตลอดจนเป็นผู้กํากับและวางกฎเกณฑ์เพื่อความถูกต้องตรง
ตามแนวนโยบายแห่งรัฐแล้ว บทบาทหน้าที่สําคัญที่ต้องยึดถือคือความเป็นธรรมและความเสมอ
ภาคเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ ฟรีทีวีอาจมองข้ามข้อเท็จจริงที่สําคัญไปคือการวางกล่องได้รวดเร็ว
และทั่วถึงต่างหากที่เป็นยุทธศาสตร์สําคัญที่จะทําให้เกิดสายตาผู้ชมที่เรียกว่า Eyeball อย่าง
มากมายมหาศาลซึ่งแน่นอนนํามาซึ่งมูลค่าสําหรับพวกเขาเพราะค่าโฆษณาที่ได้ ๑๒ นาที (ในขณะ
ที่ดาวเทียมได้ ๖ นาที) นั้นสามารถทําเงินในธุรกิจนี้ถึง ๗,๙๘๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ เห็นว่า เงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นเงินของแผ่นดินไม่ใช่ของกลุ่มฟรีทีวีดังอ้าง เงินแผ่นดิน
จึงควรกระจายสู่ข้าแผ่นดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมกว่ากล่าวคือหากเลือกที่จะยกเลิกคูปอง
ไปเลยจะเป็นมาตรการที่ยอมรับได้มากกว่า 
บริษัทฯ ขอเพียงมาตรการคืนความสุขแก่ประชาชนในครั้งนี้จะเป็นไปเพื่อคนทั้งประเทศ บริษัทฯ 
เห็นว่าการจํากัดทางเลือกของประชาชนจะไม่ใช่การส่งมอบความสุขอย่างแน่นอนจึงเช่ือว่า
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
จะสร้างความเป็นธรรมเท่าเทียมโดยไม่จํากัดกลุ่ม ๙ พวกแต่อย่างใด 
บริษัท ซีทีเอช จ ากัด (มหาชน) 
สืบเนื่องจากการที่ คสช. ได้เข้าไปตรวจสอบ ๔ โครงการใหญ่ของคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และมีคําสั่งให้ชะลอโครงการทั้ง 
๔ ไว้ก่อน โดยหนึ่งในโครงการนั้นคือการแจกคูปองเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล มูลค่า 
๑,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น 
ก่อนที่ คสช. จะมีคําสั่งตรวจสอบดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ได้มีผู้ประกอบการฟรีทีวี 
๑๔ ราย ยื่นเสนอต่อ กสทช. คัดค้านการแจกคูปองผ่านช่องทางเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม โดย
อ้างว่าเงินกองทุนที่นํามาตั้งเป็นงบประมาณสําหรับการแจกคูปองนั้นเป็นเงินที่ได้มาจากเงิน
ประมูลใบอนุญาตของฟรีทีวี ๒๔ ช่อง รายละเอียดมีปรากฏตามหนังสือของฟรีทีวี ๑๔ ราย ฉบับ



๒๑๘ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เข้าใจว่าทาง คสช. โดย คตร. จะได้รับทราบหนังสือนี้จาก กสทช. 
แล้ว 
บริษัท ซีทีเอช จํากัด (มหาชน) หรือ CTH ในฐานะผู้ประกอบการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ซึ่ง
เป็นทั้งเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม และถือใบอนุญาตโครงข่ายจาก กสทช. ขอเรียนโต้แย้งข้ออ้าง
ของกลุ่มฟรีทีวีดังกล่าว ดังนี้ 
๑) ผู้ประกอบการเคเบิลทั่วไปมีฐานสมาชิกประมาณ ๕ ล้านคนข้ึนไป และผู้ประกอบการทีวี

ดาวเทียมมีฐานผู้ชมประมาณ ๑๐ ล้านคนข้ึนไป ล้วนก่อกําเนิดข้ึนมาก่อนการเกิดข้ึนของ 
กสทช. ผู้ประกอบการเหล่าน้ีต้องบุกเบิกธุรกิจมาด้วยความเหนื่อยยาก โดยไม่เคยได้รับความ
สนับสนุนใดๆ จากภาครัฐ เมื่อมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนจกระบบแอนะล็อกไปสู่ยุคดิจิตอล ทํา
ให้ผู้ประกอบการทั้งเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมต้องปรับตัวอย่างหนัก ต้องลงทุนปรับปรุง
พัฒนาโครงการด้วยเม็ดเงินลงทุนมากมายเพียงเพื่อมุ่งเดินตามแนวนโยบายแห่งรัฐ การจํากัด
ตัดสินย่อมเป็นการไม่เท่าเทียม และไม่เป็นธรรม 

๒) องค์ประกอบหลักของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลตามเจตนารมณ์ คือทําอย่างไรจึงจะสามารถ
ดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว ด้วยประสิทธิภาพสูง และเกิดปัญหาน้อยที่สุด ในขณะที่มี
แนวนโยบายลงถึงเคเบิลและดาวเทียมให้ร่วมมือเดินเข้าสู่ระบบดิจิตอล (โดยไม่เคยช่วยเหลือ
อะไรเลย) แต่กลับจะไม่ให้ได้รับเครื่องมือสําคัญในการสร้างการเปลี่ยนผ่าน เท่ากับเป็นการทํา
ร้ายผู้ประกอบการ ๒ กลุ่มนี้โดยตรง 

๓) การวางข้อกําหนดมัสแครี่ (Must carry) เป็นอีกความยากลําบากหนึ่งที่ทีวีดาวเทียม ต้อง
ประสบเพราะแสดงว่าต้องหลีกหนีจากระบบแอนะล็อกอย่างสิ้นเชิง เพราะช่องแอนะล็อกมี
ช่องรายการไม่เกิน ๕-๖๐ ช่อง เมื่อถูกบังคับให้แพร่ภาพฟรีทีวี (๒๔ ช่อง) และสาธารณะ (๑๒ 
ช่อง) ทั้งหมดขณะนี้ ๓๖ ช่อง ทําให้ช่องทางทํามาหากินตีบตันลง จําเป็นต้องเสียค่าเช่าทรานส
ปอนเดอร์อีกต่างหาก ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมาก จึงเป็นการนอกจากไม่ให้ความช่วยเหลือแล้ว ยัง
เป็นการมุ่งทําลายด้วย เหตุน้ีผู้ประกอบการดาวเทียมจึงไม่สามารถจําทนต่อสภาพความกดดัน
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ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

ดังกล่าวได้ เพราะถ้าจะให้ประโยชน์ต่อฟรีทีวีดิจิตอลตามข้อเรียกร้องก็ไม่ควรมี Must Carry 
๔) ต้นทุนสําคัญของเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมคือ กล่อง Set-Top-Box และระบบโครงข่าย การ

จะเร่งวางกล่องรับสัญญาณแบบดิจิตอล ต้องพัฒนาโครงข่ายก่อนจึงจะสามารถวางกล่อง
ดิจิตอลได้ วันน้ีผู้ประกอบการหลายรายได้พัฒนาตนเองเพื่อรองรับดิจิตอลแล้ว แต่ต้องลงทุน
เรื่องกล่อง (Box) ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญอีก ในขณะที่ฟรีทีวีดิจิตอลเป็นผู้มาทีหลัง กลับได้สิทธิ
พิเศษตามที่ตนต้องการ ย่อมไม่ถูกต้องด้วยเจตนารมณ์ของ กสทช. 

๕) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้ประชุมกันหลายครั้ง และมี
มติไปแบบที่จะให้มีการแจกคูปองโดยเสมอภาคทุกกลุ่ม คณะกรรมการกองทุนก็เห็นชอบ
ตามนั้น ข่าวสารได้แพร่หลายออกไปเป็นที่รับรู้ของทุกภาคส่วนแล้ว หากจะเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ประโยชน์กลุ่มเดียวย่อมเป็นการไม่ชอบธรรมด้วยประการทั้งปวง 

บริษัทฯ เกรงว่า คตร. ในฐานะหน่วยงานหลักในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ อาจ
ไม่ได้รับข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างครบถ้วน จึงใคร่ขอส่งข้อมูลเข้ามาเพื่อประกอบการ
พิจารณา 
กสทช. ในฐานะองค์กรแห่งรัฐ นอกจากจะเป็นองค์กรสําคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่าน เพื่อ
ทําให้ประเทศไทยก้าวทันเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นผู้กํากับ และวางกฎเกณฑ์เพื่อความถูกต้อง ตรง
ตามแนวนโยบายแห่งรัฐแล้วบทบาทหน้าที่สําคัญที่ต้องยึดถือ คือความเป็นธรรมและความเสมอ
ภาค เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ฟรีทีวีอาจมองข้ามข้อเท็จจริงที่สําคัญไป คือ การวางกล่องได้เร็ว
และทั่วถึงต่างหากที่เป็นยุทธศาสตร์สําคัญที่จะทําให้เกิดสายตาผู้ชมที่เรียกว่า Eye ball อย่าง
มากมายมหาศาล ซึ่งแน่นอนนํามาซึ่งมูลค่าสําหรับพวกเขา เพราะค่าโฆษณาที่ได้ ๑๒ นาที 
(ในขณะที่ดาวเทียมได้ ๖ นาที) นั้น สามารถทําเงินในธุรกิจนี้ถึง ๗-๘๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เห็นว่า เงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นเงินของแผ่นดินไม่ใช่ของกลุ่มฟรีทีวี      
ดังอ้าง เงินแผ่นดินจึงควรกระจายสู่ข้าแผ่นดินอย่างเท่าเทียม หากจะเลือกช่วยบางกลุ่ม ก็สู้เป็น
ศูนย์ไปหมดทุกกลุ่ม จะเท่าเทียมและเป็นธรรมมากกว่า กล่าวคือ หากจะเลือกที่จะยกเลิกคูปอง
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ไปเลย จะเป็นมาตรการที่ยอมรับได้มากกว่า 
บริษัทฯ ขอเพียงมาตรการ คืนความสุขแก่ประชาชนในครั้งนี้ จะเป็นไปเพื่อคนทั้งประเทศ    
บริษัทฯ เห็นว่าการจํากัดทางเลือกของประชาชน จะไม่ใช่การส่งมอบความสุขอย่างแน่นอน จึง
เช่ือว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะสร้างความเป็นธรรม เท่าเทียมโดยไม่จํากัดกลุ่ม-
พวก แต่อย่างใด 
คุณธีระนันท์ ตันกุระ  
คูปองส่วนลดให้แลกซื้อได้เฉพาะ Set top box DVB-T๒ ภาคพื้นดินและโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
(iDTV) ที่มี DVB-T  Digital Tuner               
 

๕. ประเด็นอ่ืนๆ 
๕.๑ แนวทางการส นับสนุน

ประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่
การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล 

คุณอมร พร้อมเสนา  
เห็นด้วยกับการแจกทุกครัวเรือน แต่ถ้าแจก Set top box น่าจะง่ายกว่า เพราะในพื้นที่ชนบท
ห่างไกลน่าจะมีปัญหาในการหาซื้อเครื่องรับ และปัญหาที่ตามมาอาจมีการนําคูปองไปขายต่อ 
คุณประมวล วัฒนาเสรีพล  
ไม่เห็นด้วยกับการแจกคูปองส่วนลด โดยสํานักงาน กสทช. ควรจัดหากล่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอลให้กับประชาชนด้วยวิธีการจัดประมูลเพื่อให้ได้กล่องรับสัญญาณที่มีราคาต่ําและ
คุณภาพดี และแจกจ่ายกล่องรับสัญญาณดังกล่าวให้แก่ประชาชนผ่านทางหน่วยงานราชการ เช่น 
จังหวัด หรือ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
คุณดาวเรือง ดีใจ  
ควรจะแจกเป็นแคชเชียรเช็คเงินสดไปเลย หรือเงินสดโอนเข้าธนาคารไปเลย ให้ในราคาข้ันตํ่าของ
ราคากล่องทีวีดิจิตอลภาคพื้นก็ได้แล้วประชาชนจะได้ไปเลือกซื้อเอง เพราะกล่องพวกนี้ก็มีสเป็ค
แตกต่างออกไปเล็กน้อย ถ้าท่านแจกเป็นคูปองก็เกรงว่าเหมือนตอนนํ้าท่วมใหญ่ปี ๕๔ มีการแจก
คูปองไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่สามารถแลก พบว่าร้านค้ามีน้อย พอไปซื้อจริงราคาของที่ได้ก็แพง 

ให้สนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยน
ผ่ า น ไ ป สู่ ก า ร รั บ ช ม โ ท ร ทั ศ น์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จํานวน 
๒๒.๙ ล้านครัวเรือน ซึ่งเป็นจํานวน
ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของ
กรมการปกครอง (ข้อมูล ณ เดือน
มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มี
การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ให้ ใ ช้คลื่ นความ ถ่ี เพื่ อ ให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการทาง ธุรกิจระดับชาติ เ ข้า
กองทุ น วิจั ยแล ะพัฒ นากิ จกา ร
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
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ไม่มีคุณภาพ ประชาชนก็เสียประโยชน์ พ่อค้าได้ประโยชน์ไปเต็มๆ อีกกรณีหนึ่ง ถ้าประชาชนซื้อ
กล่องในราคาไม่ถึงมูลค่าของคูปอง แล้วส่วนต่างที่เหลือจะไปไหน ท่านไม่ต้องกลัวว่าประชาชนจะ
ไปซื้ออย่างอื่น  
คุณอเนก เอ่ียมสะอาด  
เห็นว่าควรให้ฟรี แต่ถ้าต้องการแจกคูปอง มูลค่าควรอยู่ที่ ๑,๐๐๐ บาท และอุปกรณ์ในการรับชม
ครบ 
คุณเมขลา ขอชิตกลาง (มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 
ให้ความเห็นว่าบางคนไม่มีก็ควรแจกฟรี ราคาถูก ของมีคุณภาพ อยากให้ใช้งบประมาณของ
ประเทศที่คนไทยเสียภาษีไป 
คุณอดิสรณ์ อันสวคราม (มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)) 
ไม่เห็นสมควรให้มีคูปองส่วนลด 
คุณศิริวรรณ ทิพย์สุวรรณ  
ต้องการให้แจกเป็นกล่องทีวีดิจิตอลจะสะดวกกว่าแจกเป็นคูปอง  
คณะกรรมการองค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน 
การดําเนินการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอลในระยะถัดไปในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ขอให้ กสทช. 
ปรับรูปแบบในการดําเนินการและจัดให้มีการประมูลกล่องเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้บริโภค โดย 
กสทช. มีบทบาทในการกําหนดมาตรฐานสินค้า การรับประกัน และการดูแลลูกค้า คุณสมบัติของ
ผู้เข้าร่วมการประมูล และสามารถประมูลในการบริหารจัดการได้ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ กล่อง ในการ
ประมูลครั้งต่อไปก็กําหนดเงื่อนไขในลักษณะห้ามมิให้บริษัทลูกของบริษัทที่เคยประมูลไปแล้ว เข้า
ร่วมการประมูล ซึ่งจะป้องกันปัญหาการผูกขาดได้ รวมทั้งสามารถกําหนดเงื่อนไขราคาที่ต่ําลงใน
การประมูลครั้งต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในประเทศอังกฤษที่ในระยะยาวกล่องนี้จะมีราคา
ถูกลงอย่างรวดเร็ว 
 

กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ) โดยใช้วิธีการแจกจ่าย
คูปอง ซึ่งจะเป็นไปตามพื้นที่การ
ขยายโครงข่ายโทรทัศน์ที่ ใ ช้คลื่น
ความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
ตามแผนการให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
เพื่ อ ให้ เกิดประสิท ธิภาพในการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล  
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คุณชลดา บุญเกษม (องค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน)  
ไม่เห็นด้วยกับการแจกคูปอง เห็นว่าควรจะแจกเป็นกล่องรับสัญญาณฯ การแจกเป็นกล่องฯ จะ
ทําให้ได้มาตรฐานและคุณภาพตามที่ต้องการและมีราคาถูกลง และทั่วถึง ครอบคลุม นอกจากนี้ 
อาจใช้การประมูลในการจัดหา และแบ่งการประมูลเป็นล็อตๆ เพื่อป้องกันการผูกขาดในการ
ประมูลและให้เกิดความโปร่งใส ซึ่งจะทําให้ กสทช. หรือประชาชนได้กล่องที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตรงตามที่กําหนด ใช้งบประมาณน้อยลง และทําให้รัฐไม่เสียผลประโยชน์ อีกทั้งควรมี
หน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อป้องกันการทุจริต 
คุณโสภณ หนูรัตน์ (มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค)  
การแจกคูปองอาจมีความจําเป็นสําหรับในช่วงแรกที่จะแจก ๑๐ ล้านใบ ส่วนที่เหลือให้ใช้วิธี
ประมูลเพื่อแจกกล่อง ซึ่งอาจทําเป็นล็อต ได้กล่องราคาถูก 
คุณจุฑา สังขชาติ (เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้)  
เสนอแนะให้แจกเป็นกล่องฯ หรอืให้นําโทรทัศน์เก่ามาแลกแทนเพื่อเป็นการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
คุณอับดลอาซีด หนิมุสา (สมาคมผู้บริโภคสงขลา) 
เห็นว่าควรมีการกําหนดแนวทางการแจกคูปองเพื่อรองรับถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย อาทิ       
ให้มีการนําโทรทัศน์เก่ามาแลกคูปองหรือเป็นส่วนลดได้ เพื่อเป็นการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์  
คุณตุล ประเสริฐศิลป์ (องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น จังหวัดขอนแก่น)  
เสนอแนะให้ กสทช. แจกกล่องรับสัญญาณที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนโดยตรง 
คุณสุวิทย์ มิ่งมล (สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน))   
เสนอให้ทําการแจกกล่องรับสัญญาณ โดยให้สถานศึกษาเป็นผู้ผลิตกล่องฯ ที่ตรงตามมาตรฐานที่ 
กสทช. กําหนด  
คุณกิติภัทร์ อนันต์เมธากุล  
เสนอให้ติดตั้งให้กับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และแจกให้หน่วยงาน เช่น หัวหน้าชุมชน 
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ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน ให้เจ้าบ้านมาลงช่ือตามลําดับก่อนหลัง ให้มีการลงช่ือที่อําเภอ หรือเขตต่างๆ 
และควรมีเจ้าภาพบริษัทที่รับติดตั้ง เช่น ทีโอที เป็นต้น 
ว่าท่ีร้อยตรี พร้อมศักด์ิ จิตจ า  
ไม่เห็นด้วยกับการแจกคูปอง เพราะจะนํามาซึ่งปัญหาครอบครัวและประชาชนต้องแบกรับค่าไฟที่
มากขึ้น 
คุณดารารัตน์ เสมอภพ 
เห็นด้วยกับการที่ กสทช. จะแจกคูปอง 
คุณรวีโรจน์ พิบูลมนัสกิจ 
ขบวนการแจกคูปองจะง่ายข้ึนเมื่อเป็นการประมูล เพราะบริษัทผู้ชนะจะรับผิดชอบในการแจก
ตามรายช่ือที่ทาง กสทช. มอบให้ ขบวนการต่างๆจะง่ายและสะดวกข้ึน รวมถึงประชาชนก็
สามารถได้รับบริการที่ดี หรือร้องเรียนได้ง่ายข้ึนถ้ามีปัญหา 
Napa Pornlomwong  
การแจกคูปองเพื่อซื้อกล่องดิจิตอล เนื่องจากเสาอากาศก้างปลาที่บ้านรับสัญญาณดิจิตอลไม่ได้ 
ซึ่งไม่ควรเป็นภาระของประชาชนที่ต้องเสียเงินเพื่อซื้อเอง 
คุณวิชัย จิตต์ลดาพิทักษ์ 
ให้สํานักงาน กสทช. กําหนดเงือ่นไขการแจกคูปองส่วนลดให้สามารถนําไปแลกเป็นเงินสด เพื่อซื้อ
กล่อง Set Top Box ได้ ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบกจิการได้มกีารวางจําหน่ายกล่อง Set Top Box 
และได้เริม่ทําการทดลองออกอากาศแล้ว ทําให้มผีู้ตอ้งการซือ้อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นจํานวนมาก แต่
ทางสํานักงาน กสทช. ยังไม่ได้กําหนดเงื่อนไขในการแจกคูปองส่วนลด  
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง จ. เชียงใหม่ 
มีความเห็นว่าควรแจกสิ่งที่ประชาชนใช้ได้ทันที 
คุณปทิตตา วศินรนโชค  
ควรทําคูปองไปรับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ กสทช. โดยตรง 
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คุณระนอง ซุ่นสุวรรณ 
เสนอให้หาวิธีการจัดซื้อหรือการประมูล เพราะถ้าต่างคนต่างซื้อเกรงว่าจะทําให้ราคากล่องสูงข้ึน 
Prasertsak  
ไม่ควรที่จะแจกคูปองในราคา ๑,๐๐๐ บาท อยากให้นําไปทําประโยชน์หรือพัฒนาอย่างอื่นที่มี
ความจําเป็นมากกว่า 
boonsong wattanathai 
ข้อเสนอแนะต่อ กสทช. ในการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนในการรับชมโทรทัศน์ 
๑) กสทช. จะต้องออกกฎหมาย เพื่อให้บริษัทผลิตเครื่องรับโทรทัศน์รับสัญญาณดิจิตอลได้โดยไม่

ต้องใช้กล่องรับสัญญาณ (Set-Top-Box) อีกต่อไป 
๒) แจกฟรีสําหรับกล่อง Set-Top-Box ให้ประชาชนที่มีเครื่องรับโทรทัศน์แบบจอแก้ว โดย

จะต้องแนบภาพถ่ายเครื่องรับโทรทัศน์ที่ใช้การได้  บางหลังอาจมีหลายเครื่องและให้
ผู้ใหญ่บ้านรับรอง ไม่ควรให้เอกชนจําหน่ายเพราะมีราคาแพง และทําให้ประชาชนเดือดร้อน  

๓) แผนปฏิบัติงานของ กสทช. ในระยะต่อไปอาจจะภายใน ๒ ปี โทรทัศน์จอแก้วจะต้องหมดไป
โดย กสทช. ใช้งบประมาณแลกโทรทัศน์จอแก้วเป็นโทรทัศน์แอลอีดีตีราคาตามสภาพนํามา  
รีไซเคิลนําเงินส่งเข้าคลัง และให้สถานีโทรทัศน์ยุติการส่งสัญญาณภาคพื้นดิน 

๔) กสทช. ควรเข้ามาจําหน่ายจานดาวเทียม อุปกรณ์รับสัญญาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แข่งขันกับ
เอกชน เพื่อดัดหลังเอกชนที่กําลังขูดเลือดขูดเนื้อประชาชนในเวลาน้ี ตัวอย่างเช่นมีราคาแพง 
กล่องบางยี่ห้อต้องบอกรับเป็นสมาชิกต่อทั้งๆ ที่มีกล่องเดิมอยู่แล้วเพื่อรับชมช่องเพิ่มเติม ซื้อ
ลิขสิทธ์ิตัดหน้าองค์กรของรัฐ เน้นการจําหน่ายอย่างเดียวไม่มีการบริการเมื่อขัดข้อง หมกเม็ด
ข้อมูลซื้อไปแล้วรับชมบางช่องไม่ได้ ฯลฯ สิ่งต่างๆ  เหล่าน้ีเกิดปัญหากับประชาชนมากทั้ง ๆ 
ที่มี กสทช. ดังนั้นต้องขจัด "ขยะสังคม" ให้เด็ดขาดตามนโยบายของ คสช. ที่ต้องการคืน
ความสุขให้ประชาชน 

๕) ในระยะ ๓-๔ ปีข้างหน้า กสทช. ควรมีโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่
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การรับชมโทรทัศน์ภาคดาวเทียมทั้งหมด เนื่องจากการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมมีความ
เสถียรกว่าแอนะล็อก เป็นระบบเอชดี ดิจิตอล สัญญาณภาพที่ได้จึงคมชัด ชมได้ทุกสภาพ
อากาศ รับชมได้หลายช่องทั่วอาเซียน จึงทําให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงข่าวสาร บันเทิงได้
กว้างขึ้น ตอบสนองต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๖) ให้ กสทช. ใช้อํานาจในการสั่งให้บริษัทผลิตเครื่องรับโทรทัศน์ ผลิตโทรทัศน์ระบบดิจิตอลโดย
ไม่ต้องให้ประชาชนหาซื้อ Set-Top-Box มาต่อพ่วงอีก 

คุณสุรศักด์ิ สร้อยอาภรณ์ 
สํานักงาน กสทช. ไม่มีความจําเป็นต้องจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรื่องการแจกคูปองตาม
โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นในระบบดิจิตอล ซึ่ง
เห็นควรจัดทําการประชุมโดยเชิญสถาบันการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถหรือตัวแทน
สื่อมวลชน มาร่วมแสดงความคิดเห็นก็เพียงพอ เช่น ลงพื้นที่แต่ละชุมชนเพื่อสอบถามความเห็น
ของประชาชนในพื้นที่จะดีกว่า 
คุณชวลิต จิตติพาณิชย์  
เห็นว่า กสทช. ควรเป็นผู้กําหนดมาตรฐาน คุณภาพของกล่องรับสัญญาณให้ชัดเจน ตลอดจน
จัดหาโดยการประมูลมาให้ได้ในราคาต่ํา แล้วติดตราสัญลักษณ์ของ กสทช. เองก่อนแจกจ่ายให้
ประชาชน โดยกล่องดังกล่าวควรต้องสามารถรับชมได้กับโทรทัศน์ทุกรุ่นทั้งเก่าและใหม่ เพื่อไม่ให้
ประชาชนต้องเป็นภาระไปจัดหาเครื่องรับโทรทัศน์ใหม่และไม่ควรส่งเสริมจานดาวเทียมเพราะ
ดิจิตอลทีวีจะทําให้รับสัญญาณได้ดีอยู่แล้ว หากจะดูช่องมากกว่าก็ควรจะลงทุนจานดาวเทียมเอง 
คุณสนหฤทัย สุวรรณศรี  
เห็นว่าทุกครัวเรือนมีทีวีอยู่แล้ว ทางโครงการควรบริการกล่องสัญญาณให้ประชาชน และหากล่อง
รับสัญญาณที่มีคุณภาพแก่ประชาชน และต้องได้รับพร้อมกันทั่วประเทศ 
คุณกรีฑา เพียงเติมอยู่  
เห็นว่าควรแจกอุปกรณ์เช่ือมต่อสัญญาณได้เลย ไม่ต้องให้ประชาชนไปเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม และ
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ประกอบเองได้ โดยไม่ต้องมีค่าอุปกรณ์ติดตั้งเองอีก 
คุณพัทยา ยงสุวรรณกุล  
โครงการฯ นี้ควรให้ผลประโยชน์ที่ดีๆ แก่ประชาชนมากที่สุด 
คุณกาญจนา ช่ายชม  
ไม่เห็นด้วยต่อการดําเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
คุณสนิตรี จันทร์แก้ว  
ไม่เห็นด้วยกับโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรบัชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล 
คุณกัมปนาท ตันติวิท (สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย) 
- อยากให้ กสทช. ยุติโครงการแจกคูปองไว้ก่อน จนกว่าการเปิดให้บริการดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน 

ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทยแล้ว หากผลการประเมินความสําเร็จของโครงการไม่เป็นไปตามที่
คาดหวัง ค่อยนําแผนสนับสนุนมาใช้โดยเน้นให้การสนับสนุนกลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อยเป็นหลัก 

- ไม่เห็นด้วยกับการที่คณะกรรมการกองทุนนํามาตรา ๕๒(๑) มาเป็นข้ออ้างในการใช้เงินที่ได้จาก
การประมูลเพื่อมาสนับสนุนโครงการนี้ ยกตัวอย่างกรณี ฟุตบอลโลก ที่กองทุนนําเงินจํานวน
มากมาจ่ายเพื่อให้ประชาชนรับชมได้ครบทุกเกม แต่       ที่รับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบ
แอนะล็อคจํานวนมากไม่สามารถรับชมฟุตบอลโลกได้ครบทุกเกมการแข่งขัน กสทช . และ
กองทุนควรจะรับผิดชอบกรณีนี้อย่างไร 

- การดําเนินการเปลี่ยนผ่านฯ เป็นการดําเนินการที่ดีแต่จะต้องยึดหลักค่อยเป็นค่อยไป  
- การจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของ กสทช. ทั้ง ๔ ภาค มีการแจ้งกําหนดการล่วงหน้าสั้นเกินไป 

อีกทั้งให้เวลาในการแสดงความคิดเห็นในงานน้อยมาก โดยไม่มีการให้ข้อมูลหรือรายละเอียดที่
จําเป็นในการแสดงความคิดเห็น ทั้งที่มีผลกระทบต่อประชาชนทั้งประเทศและต้องใช้เงินแผ่นดิน
จํานวนมาก  
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- การจัดรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ กสทช. ได้ดําเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา ๒๘ 
ของ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี ปี ๕๓ ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

- อยากให้ สํานักงาน กสทช. จัดทําบันทึกสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นที่ได้รับ มติ หรือผลการ
พิจารณาของ กสทช. ที่มีต่อความคิดเห็นดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผล และแนวทางในการ
ดําเนินการต่อไป และเผยแพร่ลงเว็บไซด์ 

- วัตถุประสงค์ข้อ ๓.๑ ของ กสทช. เพื่อสนับสนุนเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล ดังนั้นเป้าหมายที่จะแจกคูปองทุกครัวเรือน หมายความว่าสนับสนุนให้ประชาชน
เข้าถึงโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลอย่างเดียว ไม่ได้คํานึงถึงการให้บริการประเภทอื่นๆ 

- วัตถุประสงค์ข้อ ๓.๒ หาก กสทช.มีเจตนาให้ประชาชนได้รับบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบ
ดิจิตอลอย่างทั่วถึงอย่างแท้จริง ประชาชนที่รับบริการผ่านโทรทัศน์ดาวเทียม และ เคเบิลทีวีนั้น
สามารถรับชมได้อยู่แล้วตามกฎ must carry ทําไม กสทช. ต้องนําเงินจํานวนมากมาแจกให้กับ
ประชาชนที่เข้าถึงบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้อยู่แล้วด้วย 

- ตามวัตถุประสงค์ข้อ ๓.๓ ของ กสทช. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเลือกอุปกรณ์ที่สามารถรับชม
โทรทัศน์ดิจิตอล โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยรองรับการแสดงผลตามมาตรฐานความคมชัดสูง 
ทาง กสทช. จะทําให้ประชาชนเข้าถึงการรับชมโทรทัศน์คุณภาพความคมชัดสูงได้อย่างไรโดยไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

คุณธนาพร ค าดี  
อยากให้แยกประเภทเกี่ยวกับคูปอง จะได้ชัดเจนและควรพิจารณาแก่ความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ 
ควรนําประเภทกล่องรับสัญญาณภาคพื้นเป็นมาตรฐาน และอยากให้เพิ่มจํานวนช่องเกี่ยวกับ
ความเอ็นเตอร์เทน หรือบันเทิงมากขึ้น เพราะเมื่อจะซื้อเปลี่ยนกล่องแล้วก็ควรมีความหลากหลาย
ของช่องมากขึ้นด้วย 
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สมาคมสื่อดิจิตอลเพ่ือผู้บริโภค (ประเทศไทย)  
การแจกคูปองจะต้องให้ผู้บริโภคไม่ได้รับผลกระทบ หรือ ต้องไม่มีภาระเพิ่มจากการเปลี่ยนผา่นใน
ครั้งนี้ และการแจกนั้นจะต้องยึดวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนผ่านจากระบบเดิมสู่ระบบดิจิตอล
ภาคพื้นดิน ชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
คุณวีรพล มิตรประเสริฐสุข  
กสทช. ควรมีนโยบายเยียวยาผู้บริโภคที่ซื้อกล่อง Set Top Box มาใช้งานก่อนที่จะได้รับแจก
คูปองส่วนลดจากสํานักงาน กสทช. ให้สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้ เนื่องจากปัจจุบันมี
ออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแล้ว และมีประชาชนจํานวนมากได้ซื้อกล่อง Set 
Top Box มาใช้งานแล้ว ซึ่งหากได้รับคูปองส่วนลด ก็ไม่ทราบว่าจะนําไปดําเนินการอย่างไร 
คุณมรกต ภูริวัฒนธรรม  
ได้ร้องเรียนว่ายังไม่ได้รบัใบส่วนลดกล่องทีวีดิจิตอลภาคครัวเรือน 
คุณจักรกฤษณ์ ฉายสีศิริ  
การใช้คูปองแลกซื้อ ควรจะมีลูกเล่นในการใช้งานด้วย เช่น การร่วมสนุกชิงโชครับเงินคืนจากการ
ใช้คูปอง หรือการลุ้นรับกล่องหรือทีวีเพิ่ม จากการใช้คูปองแลกซื้อด้วย โดยวิธีการอาจจะให้ผู้ซื้อ 
ส่ง sms หรือกดรหัสจากใบเสร็จที่ซื้อไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย วิธีนี้น่าจะช่วยกระตุ้นความสนใจใน
การใช้คูปองของประชาชนให้มากขึ้น 
คุณสรพงษ์ ค ามี 
หาก กสทช. แจกคูปอง ๑,๐๐๐ บาท ทําไมไม่เปิดกว้างให้ประชาชนนําไปช้ือกล่องที่ร้านไหนก็ได้
ในราคาที่เป็นจริง เช่นหากต้องการช้ือในราคา ๖๐๐ บาท ที่เหลืออีก ๔๐๐ บาท ประชาชนควร
จะมีสิทธ์ิแลกช้ือกระติกน้ําร้อนในราคาอีก ๔๐๐ บาท หรือร้านใดมีโปรโมช่ันที่ดีก็ควรเลือกช้ือได้ 
แต่ปัจจุบันมีบริษัทเข้ามาเหมือนบังคับประชาชนให้ซื้อกล่องในราคา ๑,๐๐๐ บาท แต่จะแจก
กล่องให้ในราคา ๖๐๐ บาท ที่เหลือคือกําไร เพราะมีการเสนอให้ผู้ที่รวบรวมให้รายละ ๕๐ บาท 
และทราบมาว่ามีแค่ ๕ บริษัท ที่ประมูลได้ในโครงการในครั้งนี้ จึงต้องการขอคําอธิบาย และ 
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กสทช. ควรจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ก่อน ผลประโยชนตกที่บริษัทหมด 
คุณวิวัฒน์ คูสกุล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)   
ในกรณีที่บางครัวเรือน อาจจะไม่มเีครื่องรบัโทรทัศน์ กสทช. ก็ควรยืดหยุ่นให้หลายครัวเรือน
สามารถรวมคูปองเพื่อซื้อเป็นโทรทัศน์ใช้ร่วมกันได้ 
คุณสุธีภันท์ ทรงเดชาไกรวุฒิ  
การแจกคูปองใช้เวลาพิจารณานานไป และเลื่อนออกไปหลายครั้ง ทําให้ประชาชนสูญเสียโอกาส
หรือเพิ่มต้นทุนของผู้บริโภค ผู้ให้บริการและประเทศชาติเสียประโยชน์และเสียโอกาสในการ
พัฒนาประเทศจึงควรรีบเร่งดําเนินการให้รวดเร็วและอยู่ในกรอบเวลาที่กําหนดไว้ 
คุณเนาวรัตน์ ดวงฤดีสวัสดิ์  
เห็นว่าควรรีบดําเนินการให้เร็วที่สุด 
คุณวัชรชัย ปิติมนตรีกูล  
มีความเห็นว่าหาข้อสรุปให้ไวที่สุด เพื่อประโยชน์ประชาชน 
คุณสฏฐนันท์ วิธุรวานิชย์ (บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)) 
มีความเห็นว่าควรรีบเร่งดําเนินการจัดแจกคูปอง เพราะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนได้ประโยชน์ 
คุณสุวดี อัครปรีดี  
ต้องการให้ กสทช. อนุมัติคูปองโดยเร็ว เพราะดาวเทียมที่ประชาชนใช้อยู่ ไม่สามารถรับสัญญาณ
ดิจิตอลได ้
คุณไพรรัฐ พลทางมูล  
เห็นว่า กสทช. ควรรีบเร่งดําเนินการแจกคูปองให้ประชาชน 
คุณสุกานดา พันธ์วิจิตร 
ขอให้เริ่มแจกคูปองโดยเร็ว  
คุณสุธินี กรานจรูญ  
มีความเห็นว่า ควรรีบดําเนินการแจก หากล่าช้าจะไม่มีความหมายเลย  
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คุณคงชัช แก้วสุโข  
เห็นว่าควรให้ดําเนินการเรื่องนี้ให้สําเร็จตามที่ กสทช. ประกาศไว้ว่าจะแจกคูปองส่วนลดให้
ประชาชน 
คุณเดียว วรตั้งตระกูล (บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน))  
แสดงความเห็นว่าในฐานะผู้ประกอบการอยากให้การดําเนินการควรต้องเร่งให้เกิดความรวดเร็ว 
อยู่ในกรอบระยะเวลาการแจกที่กําหนดไว้ เพราะขณะนี้กระบวนการล่าช้าไปมาก 
คุณณัฐวุฒิ บุญลับพายัพ  
อยากให้รบีดําเนินการเพื่อให้คนไทยจะได้ชมสิง่ดี ๆ 
คุณสมพล แสงชลินทร์ 
อยากให้แจกเร็วที่สุด 
รศ. ดร. จิราพร ลิ้มปานานนท์ (คณะกรรมการองค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค 
ภาคประชาชน) 
กสท. ต้องตอบคําถามให้ชัดเจนเรื่องเงินทอน การทุจริต หรือการเลือกใช้วิธีอื่นทดแทนการแจก
คูปอง ทางออกที่น่าจะดีกว่า คือ 
- กสท. กําหนดมาตรฐานคุณภาพกล่องรบัสญัญาณดิจิตอล 
- ใช้วิธีการประมลูโดยมเีงือ่นไข แจกกล่องรบัสญัญาณแกป่ระชาชนโดยตรง รับประกันสินค้า และ
บริการหลังการขาย 

- ต่อรองในการซื้อกล่องที่มีคุณภาพจํานวนมากถึง ๒๒ ล้านกล่อง น่าจะลดการใช้งบประมาณของ
ประเทศได้ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 
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๕.๒ การประชาสัมพันธ์และให้
ความรู้ต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่การ
รับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล 

 

คุณสรพงษ์ ค ามี 
กสทช. ควรจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ 
คุณสุวดี อัครปรีดี  
ควรสนับสนุนให้ประชาชนได้รู้จักโครงการมากข้ึนด้วยการประชาสัมพันธ์โครงการ จูงใจ
ประชาชนให้แพร่หลายกว่าน้ี 
คุณสุระ เกนทะนะศิล (สถานีโทรทัศน์ PPTV)  
ให้ความเห็นว่า กสทช. ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความเข้าใจในระบบทีวีดิจิตอล 
คุณดนตรี ทากรม (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย)   
เสนอว่าควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการรับชม DVB-T๒ ในพื้นที่ที่ได้มีการ
ออกอากาศไปแล้ว และอย่างทั่วถึง อีกทั้งในการประชาสัมพันธ์ เป็นหน้าที่ของใคร (สถานีฯ หรือ 
กสทช.) ควรให้มีความชัดเจน ส่วนใหญ่ประชาชนยังไม่ทราบข้อมูลเรื่องการขยายโครงข่ายการ
แพร่ภาพและแผนงาน   
คุณฉลาด กายชัยภูมิ (ชุมชนเทศบาลขอนแก่น) 
ได้แจ้งให้ทราบว่ามีการหลอกลวงจากบริษัทที่จําหน่ายกล่องรับสัญญาณดิจิตอลในพื้นที่ของ
ตนเอง และให้ความเห็นว่า กสทช. ยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบไม่ทั่วถึง ประชาชนยังไม่มี
ความเข้าใจ และเกิดความสับสนว่าตนเองควรจะทําอย่างไร รวมถึงควรจะแจ้งว่าจะดําเนินการ
แจกคูปองด้วยว่าจะทําวิธีใด อย่างไร 
คุณไพศาล ค าจวง (ชมรมเกษตรภาคอีสาน (จังหวัดสกลนคร))  
ควรมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เห็นควรให้ใ ช้หน่วยงาน
ท้องถ่ินเป็นตัวกลางในการแจก 
คุณชยุต ยวดรักษ์ ,คุณณัฐปภัสร์ ธนาพันวรกิตต์, คุณทรงพล แซ่เซียว ,คุณเรียวชิกิ สิงชสิริ  
(โรงเรียนแสงทองวิทยา) 
มีความเห็นตามโครงการนี้ทุกประการ เห็นว่าเหมาะสมดีแล้ว มีประโยชน์หลายด้าน อยากให้มี

รับจะไปพจิารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
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การกระจายข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้กันทั่วถึง 
สมาคมสื่อดิจิตอลเพ่ือผู้บริโภค (ประเทศไทย) 
กสทช. ควรจะเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล
ภาคพื้นดินอย่างมีเอกภาพ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และเข้าถึงคนได้ทุกระดับ และจะต้องแจ้งให้
ผู้บริโภคทราบถึงอาณาเขตในการเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่าง
ทั่วถึง ควรประชาสัมพันธ์ในสื่อโทรทัศน์ช่องพื้นฐานเดิม ๖ ช่อง อย่างเป็นเอกภาพ และทําการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในพื้นที่ต่างจังหวัด ในระดับตําบล อําเภอ ทั้งนี้เพราะประชาชนส่วนใหญ่ยัง
ไม่ได้ใช้ และมีความเข้าใจในระบบทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน 
คุณชัชวินท์ พิพัฒน์โชติธรรม (บริษัท ฟอรท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน))  
แสดงความคิดเห็นว่า กสทช. ควรจัดทําแผนการแจกคูปองให้ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนและผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า 
คุณอารีย์ เภรกี้องเกียรติ 
กสทช. ต้องมีแผนในการแจกจ่ายคูปอง และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้
ประชาชนไม่โดนเอารัดเอาเปรียบได้ 
คุณณัฐพงศ์ เขียวเสรี (มหาวิทยาลัยศรีปทุม)  
ต้องการให้มีการให้ความรู้เรื่องอุปกรณ์รับชมกล่องรับสัญญาณกับทางประชาชนก่อน เพื่อให้
ประชาชนทราบถึงความต้องการในการนําไปใช้อย่างแท้จริง 
คุณแพรวมณี ม่วงเจริญ (องค์กรการตลาด) 
กสทช. ควรให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการใช้กล่องรับสัญญาณต่างๆ ให้ประชาชนมีความสนใจ
มากกว่าน้ี 
คุณกชกร ลือค าหาญ (มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 
เห็นว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่ข้อเสียจะเยอะมากกว่าข้อดี และประชาชนยังไม่เข้าใจระบบ
ดิจิตอล ราคากล่องรับสัญญาณก็อาจแพงไปสําหรับประชาชนบางกลุ่ม เมื่อประชาชนไม่เข้าใจ
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ได้รับคูปอง ได้รับกล่องมาก็ไม่สามารถดูได้ 
คุณนิติ ศรีกรพาน (มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 
จากการเข้าร่วมรับฟังแต่ละหน่วยงานและแต่ละองค์กรมีความเห็นค่อนข้างต่างกัน แต่หลั กๆ 
จะต้องแสดงความโปร่งใสและความเท่าเทียม การแจกคูปองและมูลค่าของคูปอง ความไม่เป็น
ธรรมที่อาจเกิดข้ึนกับบุคคลที่ได้รับ กสทช. จึงควรช้ีแจงให้กระจ่าง และไม่ควรควบคุมแบบก้าว
กระโดด 
คุณกรณิกา พัฒนะแสง (มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 
เห็นว่า กสทช. ควรเน้นคุณภาพการใช้งานได้จริงของอุปกรณ์ในการรับชมทีวีดิจิตอล และในการ
แสดงความคิดเห็นครั้งนี้ มีข้อเสนอที่ กสทช. ควรช้ีแจงหลายข้อ เช่น การใช้คูปอง มูลค่า และการ
แจกจ่ายคูปอง  
คุณอัญชลี รักใคร่  
แสดงความเห็นว่า ยังไม่มีความเข้าใจ โดยเฉพาะข้ันตอนการดําเนินการ ควรมีการช้ีแจงให้
ประชาชนฟังอย่างละเอียด 
คุณสรวิศ โล่หจินดา (มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 
มีความเห็นว่า มีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่ข้อเสียดูจะเยอะมากกว่าข้อดี เกี่ยวกับระบบดิจิตอล
ภาคพื้นดิน ราคากล่องรับสัญญาณก็อาจแพงไปสําหรับบางคน กล่องที่ได้รับก็ต้องมีคุณภาพ บาง
คนได้คูปองไปแต่ไม่มีคําอธิบายใดๆ เมื่อได้กล่องไปก็ดูไม่ได้ 
คุณสุปราณี ลิ้มประเสริฐ  
แสดงความเห็นว่า ได้รับความรู้มากขึ้น แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจทั้งหมด 
คุณด ารง สิมศรี  
เห็นว่าควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจก่อนจะถูกหลอก 
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
มีข้อสงสัยว่า กสทช. จะมีวิธีประชาสัมพันธ์อย่างไรให้ประชาชนทราบว่ารับชมทีวีดิจิตอลอย่างไร 
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แล้ว กสทช. จะสนับสนุนอะไรให้ประชาชนบ้าง เหตุใดอุปกรณ์หลักรับชมทีวีดิจิตอลจึงดูเงียบไป 
ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ การรับชมสัญญาณแต่ละบ้านแตกต่างกัน ควรให้กล่องรับสัญญาณ
พร้อมเสาอากาศ แต่วิธีการคัดเลือกพิจารณาจะทําอย่างไร  
คุณประเสริฐ แสงทอง  
ควรประชาสัมพันธ์วิธีติดตั้ง 
คุณรัฐชัย ญาโณตสกุล  
เห็นว่าควรหาหนทางให้การช่วยเหลือการแจกคูปอง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น 
หากราคาคูปองมีมูลค่าอยู่ที่ ๖๙๐ บาท ก็ควรช้ีแจงกับประชาชนว่าราคาน้ีเหมาะสมเช่นไร 
คุณจักรกฤษณ์ ภู่เกิด (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
เสนอว่า กสทช. ควรทําการประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในการรับสัญญาณ
ทีวีดิจิตอล  
คุณศิริวรรณ ทิพย์สุวรรณ  
แสดงความเห็นว่า ประชาชนที่ทํามาหากินทั่วไปยังไม่เข้าใจเรื่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล อยากให้ 
กสทช. ให้ความรู้ความเข้าใจก่อน อธิบายช้ีแจงให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ว่าทําไมต้องเปลี่ยน
ผ่าน แลกและแจกคูปองที่ไหน อย่างไร จะได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง 
คุณยุทธศาสตร์ พลทามูล  
เสนอให้ กสทช. ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจกระบวนการและข้ันตอนโดยละเอียด 
คุณสุวพัชร ชวพงศกร  
เห็นว่า กสทช. ต้องประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนมากกว่าน้ี 
คุณเชี่ยวศักด์ิ ยงค์ตระกูล (สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย) 
เสนอแนะว่ากระบวนการแจกควรมีความโปร่งใส 
คุณวราภรณ์ รัตนะ  
เสนอให้ กสทช. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบมากกว่านี้ เพื่อคนต่างจังหวัดสามารถรับรู้
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ข้อมูลข่าวสารได้ง่ายข้ึน 
คุณสุวิทย์ มิ่งมล (สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน))   
เสนอให้ กสทช. ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์มากขึ้น  
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง จ. เชียงใหม่ 
มีข้อเสนอว่า ควรจัดกิจกรรมที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ทั่วถึงประชาชน ให้รับฟังความคิดเห็น
มากๆ ค่อยดําเนินการ 
คุณมัลลิกา กันธะเรียน  
มีข้อเสนอแนะว่า การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ควรให้ประชาชนทําความเข้าใจ
ก่อนได้รับชม การเลื่อนการแจกคูปองเรื่อยๆ ทําให้ชาวบ้านรอคอยนานมาก 
คุณอับดลอาซีด หนิมุสา (สมาคมผู้บริโภคสงขลา) 
ควรมีการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้โทรทัศน์ระบบดิจิตอล พร้อม
ทั้งการติดตั้งโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก เป็นระบบดิจิตอลทําอย่างไร  
คุณพัชนี วิภญกิตต ิ 
-  ควรมีเวลาในการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอล      

ดีอย่างไร และผลกระทบในด้านต่างๆ ทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตรายการต่างๆ มากกว่านี้เพราะมี
ผลกระทบกับผู้ใช้เป็นจํานวนมาก  

คุณธีรวัฒน์ เจริญยศ (สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
หลงัจากการออกอากาศทีวีดิจิตอลมาพอสมควรแล้ว ปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังไมเ่ข้าใจถึง
ความสําคัญของการเปลี่ยนผ่านฯ ในครั้งนี้ ไม่เข้าใจในวิธีการรบัชม จํานวนช่อง ความคมชัด 
ดังนั้น กสทช. ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ ทําความเข้าใจแกป่ระชาชนก่อนทีจ่ะแจกคูปอง อาจ
มาในรูปแบบของรายการโทรทัศน์/วิทยุ แผ่นพบั โฆษณาตามสถานที่ต่างๆ สื่อออนไลน์โดยเฉพาะ
เว็บ digital.nbtc.go.th ซึ่งเห็นว่าไม่มีข้อมลูอะไรเลยที่ประชาชนสามารถทําความเข้าใจได้ ควรมี
ข้อมูลเช่น พื้นทีท่ี่สามารถรบัชมได้ โดยมีโปรแกรมทีส่ามารถคํานวณพื้นที่และแนะนําการติดตั้ง
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ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

รับชมทีวีดจิิตอล รายช่ือช่องโทรทัศน์ วิธีการรับชม รายช่ืออปุกรณ์ที่แลกได้ รายช่ือร้านค้าทีเ่ข้า
ร่วมรายการ และควรมีแผ่นพบัแนบไปกบัคูปองเพือ่แนะนําประชาชนก่อนทีจ่ะไปแลกซือ้อุปกรณ์
ต่อไป 
คุณเขมทัตต์ พลเดช (ช่องรายการโทรทัศน์ PPTV HD)  
กสทช. ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความเข้าใจให้มากขึ้นกว่าน้ี 
คุณสุธินี กรานจรูญ  
ควรประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง  
คุณสุกานดา พันธ์วิจิตร 
ให้ความรู้ความเข้าใจประชาชนมากยิ่งข้ึน 
คุณขนุน ศรีชมชื่น  
เห็นว่า กสทช. ไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข่าวสาร และความชัดเจนของ
โครงการฯ) อย่างทั่วถึงแก่ประชาชน (ระยะเวลาการแจก /รูปแบบของกล่อง STB / ราคาคูปอง / 
การลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้) 
คุณมะลิวรรณ ยาสิทธิ์ทอง (สถานีวิทยุ FM ๑๐๗ ขอนแก่น) 
เห็นว่าเพื่อให้เกิดการทั่วถึง และให้ประชาชนได้รับคูปองอย่างทั่วถึง ควรแจ้งผ่านสื่อทุกแขนงให้
ประชาชนได้รับทราบ 
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ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

๕.๓ เรื่องการก ากับดูแล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณอมร พร้อมเสนา  
แสดงความเห็นว่าในฐานะผู้บริโภค ดิจิตอลคงไม่ใช่คําตอบ แต่คําตอบคือเนื้อหาและคุณภาพของ
รายการ กสทช. ควรให้ความสําคัญในด้านนี้ด้วย  
คุณกัลยรัตน์ วงศ์อภิวัฒนกุล 
แสดงความเห็นว่า เรื่องการรับชมช่องต่างๆ ทั้งเคเบิล หรือทางทีวีดาวเทียม ต้องมีเนื้อหาที่มี
คุณภาพ ควรมีมาตรการดูแล เพื่อให้ประชาชนในการรับชมมีสาระ ดังนั้นควรมีการคุมเนื้อหา
ต่างๆ พิจารณาอยู่ในแผนการปรับสู่ทีวีดิจิตอล 
คุณฉัตร ทองลือ  
เห็นด้วยกับการเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะ การแข่งขันด้านการผลิตทีวีดิจิตอลทําให้ประชาชน
ได้เลือกการชมตามใจชอบ ควรทําให้โครงการมีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบเนื้อหา และ กสทช. 
ควรโปร่งใส คํานึงถึงประโยชน์ผู้ ชม ผู้ด้อยโอกาส และช่วง คสช. เข้ามาจัดการ ควรให้คน
ต่างจังหวัดได้รับสิทธิขยายโครงข่ายให้เข้าถึง กสทช. ควรปรับปรุงองค์กรและเดินไปข้างหน้า อย่า
นําเคเบิลทีวี ดาวเทียมมาเข้าร่วม 
คุณณัฏฐชัย อักษรดิษฐ (สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย)  
เรียกร้องเกี่ยวกับการที่กิจการเคเบิลทีวีที่เป็นกิจการที่ไม่ได้ใช้คลื่นความถ่ี แต่กลับต้องมาอยู่
ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดสรรคลื่น จึงขอให้จัดการให้มี พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการเคเบิลทีวีโดยตรง 
นอกจากนี้ ยังขอให้พิจารณากรณีที่จะสนับสนับแต่อุปกรณ์ที่ผลิตในไทยเท่านั้น ว่าขัดต่อหลัก
การค้าโลกหรือไม่ 
น.พ. ธิเบศ เมฆวิชัย (สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย)  
ในการใช้หลักเกณฑ์ Must carry ควรคํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก 
คุณจันทร์ฉาย จิตพรมมา  
กฎมัสแคร์รี่ ควรตัดออกจากระบบ DVB-S๒ 
  

รับจะไปพิจารณาดําเนินการในสว่นที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
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ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็น กสทช. 

คุณเขมทัตต์ พลเดช (ช่องรายการโทรทัศน์ PPTV HD)  
กสทช. ต้องประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนมีความเข้าใจให้มากข้ึนกว่าน้ี รวมถึงควรมีการควบคุม
เนื้อหาช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทีม่ีเนื้อหาและโฆษณาที่ไม่เหมาะสม 
คุณสุรชัย ทิปละ  
เสนอแนะว่า กสทช. ควรเข้ามากํากับดูแลการออกอากาศของช่องโทรทัศน์ที่โฆษณาขายยาเกิน
จริง หรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ควรจะเน้นเพิ่มรายการที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยสมัยโบราณ เช่น 
โขน ละคร ลิเก ฯลฯ   
คุณแพรวมณี ม่วงเจริญ (บริษัท มาร์เก็ต บริดจ์ จ ากัด)  
เสนอว่า ในฐานะที่เป็นผู้บริโภคสื่อทางทีวี เห็นว่า กสทช.  ควรเปิดกว้างให้ช่องทีวีเล็กๆ ที่ผลิต
รายการที่มีสาระ บันเทิง ความรู้ ได้มีโอกาสในการถ่ายทอดรายการ เห็นควรบรรจุให้ช่องดังกล่าว
อยู่ในกล่องทีวีดิจิตอลด้วย เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ที่จะมีโอกาสเลือกสรรช่องรายการในการ
รับชม หรือเพื่อเป็นตัวเลือกให้ผู้บริโภคได้เลือกมากขึ้น 
คุณชวลิต จิตติพาณิชย์ 
กสทช. ควรคํานึงถึงช่องทางการแจ้งข่าวเตือนภัยพิบัติต่างๆ และควรมีการกํากับดูแลทางด้าน
เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
Boonsong Wattanathai 
๑) ออกกฎหมายห้ามเอกชนซื้อลิขสิทธ์ิการแข่งขันกีฬา นันทนาการที่สําคัญๆ จากต่างประเทศ และให้ 

กสทช. รับผิดชอบจัดซื้อลิขสิทธ์ิเอง ทั้งนี้เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนโดย กสทช. อาจมี
ประกาศล่วงหน้าให้ทราบก่อนกีฬาชนิดนั้นแข่งขัน  

๒) กสทช. จะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับภาคเอกชนที่ กสทช. มีหน้าที่เกี่ยวกับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพราะผลกําไรของเอกชนเป็นเป้าหมาย
สูงสุดและพร้อมที่จะเอาเปรียบประชาชนตลอดเวลา หาก กสทช. เข้มแข็งเขาจะเกิดความเกรงกลัว 
ไม่อยากเห็นภาพที่ กสทช. เรียกมาช้ีแจง ต่อรองแก้ตัว ฯลฯ ภาษิตกฎหมายบอกว่า "อํานาจรัฐต้อง
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เหนือเอกชน"  
คุณฐิติญา เอกฤทธิ์วโรดม  
รายการทางช่อง Digital ช่อง ๑๑-๒๒ ที่เป็นส่วน Family ครอบครัว มาจนถึงเดือนนี้ กรกฎาคม
ยังไม่ได้ออกอากาศ เมื่อไหร่จะได้รับชม ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการออกอากาศหรือไม่ 
เห็นด้วยกับทาง กสทช. มีการตรวจสอบจัดการกับการโฆษณาขายสินค้าที่เกินจริง แพงเกินไป 
และไม่มีประโยชน์และสรรพคุณอย่างที่กล่าวอ้าง เช่น อาหารเสริม เครื่องสําอาง ยา และอื่น ๆ 
ถ้าจะมีช่องใดช่องหนึ่งเพื่อการขายสินค้าโดยตรงทั้งวัน ๒๔ ช่ัวโมง เช่นในต่างประเทศ ก็ควรคัด
กรองสินค้าที่มาออกอากาศ 
รายการต่าง ๆ ทาง Digital Content ผู้ประกอบการที่ออกอากาศรายการต่างๆ จะมีการแบ่ง
ระดับผู้ชม จัด Rate การชมอยู่แล้วในด้านเนื้อหาสาระความรุนแรงต่างๆ ด้านเพศ Sexual ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ดีที่ทาง กสทช. มีความห่วงใย สอดส่องดูแล แต่บางครั้งมันมากเกินไปจนขาดอรรถรสใน
การรับชม ในกรณีบ้านที่มีเยาวชนเด็กเล็กรับชมอยู่ด้วย ผู้ปกครองควรจะเอาใจใส่ดูรายการต่าง ๆ  
พร้อมเด็กด้วยช้ีแจงในสิ่งที่ถูกต้องควรทํา แต่ถ้าไม่มีก็ควรตั้งค่า Protect ในกล่อง Digital TV 
ไม่ให้เด็กเข้าถึง เปิดดูเองได้ จริงๆ แล้วความรุนแรงต่างๆ นอก TV มันน่ากลัวมากกว่าและมีการ
เข้าถึงง่ายกว่าผ่านทาง Clip ต่างๆ และทาง Internet Mobile ต่างๆ สําหรับกล่องรับสัญญาณ
ผ่านจานดาวเทียมและเคเบิลนั้น ๑-๑๐ ช่องแรก อยากได้ Free TV ๓ ๕ ๗ ๙ NBT ThaiPBS มา
อยู่ด้านหน้าๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหาเปิดดูยกเว้นซ้ํากับระบบ Digital ก็อาจเหลือเพียงอัน
เดียวก็ได้ในช่วงการเปลี่ยนผ่านระบบควรออกอากาศคู่ขนานกันไปก่อน 
คุณธนาทิพย์ ธชีพันธ์  
อยากให้ตั้งสถานีส่งทีวีดิจิตอลเพิ่มที่ตัวเมืองจังหวัดนครปฐม เนื่องจากอยู่ห่างจากตึกใบหยก
ประมาณ ๕๕ กิโลเมตร ทําให้รับสัญญาณได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
Witid Treratanaboot  
ทีวีดิจิตอลช่อง HD ควรข้ึนดาวเทียมเป็น HD ด้วย, การให้แลกกล่องดาวเทียมได้ แต่ข้ึน
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เป็น SD ถือเป็นการเอาเปรียบประชาชน 
ร้านจริงใจโพลีแซทเทลไลท์ จังหวัดมุกดาหาร    
ในกล่องรับทีวีดิจิตอลควรให้มีใบประเมินสัญญาณการติดตั้งตามที่อยู่นั้นๆ ว่าสัญญาณภาพรับ
ภาพได้ครบชัดทุกช่องไหมโดยให้ผู้ใช้ส่งกลับที่ไปรษณีย์ เพื่อเป็นการประเมินผลของการรับอีกที
คุณสุธีภันท์ ทรงเดชาไกรวุฒิ  
เห็นด้วยกับการให้แลกคูปองซื้ออุปกรณ์ทั้ง ๔ ประเภท ข้างต้นได้ แต่กล่องดาวเทียมบางบริษัท/
ประเภทยังไม่สามารถรับสัญญาณช่องทีวีช่อง ๒๔ ช่อง ตามกฎ Must carry จึงขอให้ กสทช. 
นําไปตรวจสอบและช้ีแจงให้ประชาชนทราบด้วย พร้อมแก้ไขโดยด่วน ทั้งนี้ ร้านค้าที่ติดตั้งให้
เหตุผลว่า “กําลังดําเนินการอยู่” 
คุณพัชนี วิภญกิตต ิ 
-  การเพิ่มช่องทีวีอาจจะเป็นทางเลือกของประชาชนแต่ต้องคํานึงถึงคุณภาพของผู้ผลิตรายการ

ด้วย เพราะฟรีทีวีทุกวันน้ีอยู่ได้ด้วยการโฆษณา การเพิ่มช่องมากขึ้นทีเดียวจะกระทบถึงรายได้
การผลิตรายการ อาจจะมีคุณภาพลดลงเพราะงบโฆษณาคงจะไม่ขยายตัวเพิ่มมากนักจะทําให้
ช่องต่างๆ มีคุณภาพเท่ากัน บางช่องก็จะไม่มีคนดูเป็นการเสียโอกาสเสียความถ่ีไป จึงควร
ค่อยๆ ทําไม่ควรเร่งรีบ และจากการที่กําหนดช่องลงไปทีเดียว ๒๔ ช่อง หรือ ๓๖ ช่อง ส่งผล
ทําให้บุคลากรที่จะผลิตรายการขาดแคลนด้วย  

-  การกําหนด must carry บังคับประชาชนต้อรับชม ก็ถือเป็นการริดรอนสิทธิของผู้บริโภค ควร
จะให้ประชาชนเลือกเอง เพราะถ้ารายการดี คนดูจะเลือกดูเองไม่ใช้กําหนดเรียงไว้  

คุณชโลม เกตุจันดา (อุปนายกสมาคมผู้บริโภคสงขลา)  
หาก กสทช. จะนําเงินงบประมาณจากกองทุนฯ หรือเงินที่ได้จากการประมูลทีวีดิจิตอล มา
สนับสนุนทีวีดิจิตอลทั้ง ๔๘ ช่อง ก็ควรได้รับการสนับสนุนที่เท่าเทียมกัน อาทิ ช่องทีวีชุมชนก็ถือ
เป็นส่วนหนึ่งของทีวีดิจิตอล ซึ่งควรได้รับการสนับสนุนด้วย เพราะหากมุ่งเน้นแต่การสนับสนุนผู้
ประมูลเพียงอย่างเดียว ช่องรายการเหล่านั้นอาจทําเนื้อหาแต่ด้านธุรกิจ ส่วนช่องทีวีชุมชนจะ
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มุ่งเน้นการนําเสนอเนื้อหาที่มีสาระ ดังนั้น กสทช. จึงต้องสนับสนุนให้รอบด้าน 
คุณสุเมธ มีโภคกิจ 
อยากให้ลดความสําคัญของทีวีดาวเทียมลงไปอีก ด้วยวิธีการกล่องดาวเทียมมีแค่แบบเดียวเท่านั้น 
อยากดูค่ายไหน ใช้แค่ Smartcard สมัครดูเป็นค่าย ๆ โดยต้องไม่มีเหตุการณ์กล่องล้นบ้าน ซึ่ง
ญี่ปุ่นทําสําเร็จแล้ว ในรูปแบบ BS/CS และอยากให้ผัง EPG สามารถใส่รายละเอียดแจ้งเตือนภัย
พิบัติและข่าวในส่วนรายละเอียด ซึ่งต่อจากช่ือช่องได้ทุกช่อง เพื่อให้คนดูทีวีสนใจระบบทีวีดิจิตอล
มากข้ึน เพราะรู้ภัยพิบัติได้ โดยช่อง ๕ มีการใส่รายละเอียดใน EPG แล้ว เช่น ตอนก่อน ๑ 
เมษายน ช่อง ๕ แจ้งว่าทดลองออกอากาศอยู่ ซึ่งในอนาคต ถ้ารองรับระบบนี้ เกิดประโยชน์แก่
ผู้ชมมาก 
ดร. เฉลิมพร อุ่นแก้ว 
ต้องการฝากให้ กสทช. ทําการขยายอุตสาหกรรมโทรทัศน์ถึงอาเซียน และกสทช. ควรเป็นองค์กร
ที่คุมเนื้อหาสื่อได้ ประกันคุณภาพเสรีสื่ออย่างแท้จริง และต้องมีการกําหนดรับประกันคุณภาพ
อุปกรณ์รับสัญญาณทีวีดิจิตอลแก่ประชาชน โดยดําเนินการแจกคูปองให้เร็วที่สุด 
คุณจักรกฤษณ์ ภู่เกิด (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
เสนอให้ กสทช. กวดขันและติดตามการติดตั้งสถานีส่งสัญญาณให้ครอบคลุม ขยายโครงข่ายให้
เป็นไปตามแผนที่ กสทช. กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
สถาบันพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่  
ขอให้ดําเนินการสอดคล้องระหว่างผู้บริโภคผู้รับการสื่อสาร ให้ทําความเข้าใจ และมีการ
ประชาสัมพันธ์เนื้อหาด้านพุทธศาสนามากข้ึน เพราะทุกวันนี้ ผู้บริโภคไม่มีทางเลือก กสทช .     
ละเว้นการเข้มงวดด้านกฎหมาย ทําให้มีการลงทุนมากไป การรับฟังทุกภาคส่วนจะเกิดประโยชน์
สูงสุด ไม่ควรให้กลุ่มทุนสอดแทรกการทํางานมากเกินไป 
คุณพีระพล ศิษฎิโกวิท (บริษัท บอยไทย จ ากัด)  
ต้องการให้ กสทช. จัดสรรให้โครงข่ายที่มีกล่องนั้นนําช่องหมายเลขของทีวีดาวเทียมเป็นหมายเลข
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เดียวกันทั้งหมด ทุกกล่องมีเลขช่องที่บรรจุทีวีดิจิตอล แอนะล็อคและทีวีดาวเทียม เคเบิล เป็นเลข
ช่องที่เหมือนกันทุกกล่อง เพื่อผู้บริโภคจะได้ไม่สับสน และไม่เหลื่อมล้ํา 
คุณนัฎฐวี ศิริศรีพิศาล 
๑) เรื่องภาพและเสียงของการออกอากาศสําหรับทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน ณ ขณะนี้ ภาพที่ได้จาก

การรับชมนั้น มีคุณภาพของภาพที่ไม่สูงเท่าไร และมีการใช้ช่องสัญญาณแน่นเกินไปหน่อย จึง
อยากให้ทําการขยายบิทเรตของช่อง SD และ HD โดยใช้สเปคดังนี้ SD = ๕๗๖i = H.๒๖๔ 
Bitrate Avg. ๒.๕ Mbps / Peak Avg. ๔-๕ Mbps HD = ๗๒๐p หรือ ๑๐๘๐i = H.๒๖๔ 
Bitrate Avg. ๗ Mbps / Peak ๑๒-๑๕ Mbps พร้อมกับเพิ่มคุณภาพและบิทเรตของภาพ
ของสัญญาณดาวเทียมที่จะส่งเข้า Mux ทีวีดิจิตอลทั่วประเทศให้สูงข้ึน (ยิ่งต้นฉบับมาดี 
ปลายทางก็ยิ่งดีข้ึน) ส่วนด้านเสียงควรปรับปรุงสเปคอย่างยิ่ง จากตอนน้ีที่ใช้ระบบเสียง HE-
AAC V๒.๑ ช่องเสียง ๖๔ Kbps ซึ่งถือว่าตํ่ามากสําหรับการออกอากาศโทรทัศน์ปกติที่ไม่ใช่
อุปกรณ์พกพาหรือ Mobile TV และเสียงเมื่อมีรายละเอียดมาก เช่น เสียงปะทัด เสียง
ปรบมือ จะมีอาการบิทเรตเกินซึ่งจะมีเสียงแปลกๆ ออกมา ฉะนั้นจึงอยากให้ปรับสเปคเสียง
ของทุกช่องให้ข้ันต่ําเป็น AAC-LC ๒ ช่องเสียง (๒ CH) ๑๖๐-๑๙๒ Kbps หรือ AAC-LC ๕ 
ช่องเสียง (๕.๑ CH) ๒๕๖-๓๒๐ Kbps เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีข้ึน (ที่ให้ใช้เป็น AAC-LC 
เนื่องจากเสียงมีคุณภาพที่ดี มีการใช้และยอมรับในหลายๆ ประเทศ กล่องทีวีดิจิตอลทุกตัว
รองรับเสียงระบบนี้ ซึ่ง Dolby Digital [AC-๓] กล่องบางรุ่นจะไม่มีเสียงเนื่องจากไม่ได้ตกลง
ทํา Dolby License) 

๒) เรื่องฟังก์ช่ันต่าง ๆ ของทีวีดิจิตอลควรให้ทุกช่องในทีวีดิจิตอล ทําการส่ง EPG ๗ วันให้ครบ
ทุกช่อง และทําคําบรรยายใต้ภาพหรือ Subtitle แบบเปิดปิดได้ (DVB Subtitle) ให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งถ้าทางช่องต้องการทําระบบ Digital 
Teletext (Red Button) ก็ให้เปิดทางให้แต่ละช่องที่ต้องการทําระบบนี้ ให้สามารถทําได้ในเร็ววัน 

อีกทั้ง เรื่องการขยายสัญญาณ ขยายพื้นที่การรับชมอยากให้ กสทช. กําชับและคุมเข้มเรื่องนี้ ให้
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ขยายสัญญาณได้ตามกําหนดการ และเกิดปัญหา Mux มีปัญหา เช่น ภาพดับ สัญญาณสวิง ให้
น้อยที่สุด และทําการติดตั้งจุดเสริมสัญญาณให้ทั่วถึงโดยเร็ว  อุดสัญญาณบอดต่าง ๆ ให้มีพื้นที่
การรับชม ๙๕-๙๘% ภายใน ๔ ปีตามแผน 
คุณมนตรี โคตรคันทา 
การเปลี่ยนผ่านจากแอนะล็อกสู่ดิจิตอลทีวีเป็นไปอย่างเช่ืองช้า เพราะ กสทช. ยังไม่มีการกําหนด
กรอบ กฎ/กติกาแล้วก็มาเปลี่ยนพลิกตลอด หากดําเนินการตามกรอบตั้งแต่แรกก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนผ่านไปนานแล้ว มีผู้กล้าจํานวนมาก (ประชาชน) ที่ลงทุนซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ มาทดสอบ
รับชมด้วยตนเอง เพราะรอกระบวนการแจกเพื่อการเปลี่ยนผ่านไม่ไหวชาวบ้านร้อยละ ๙๐ ทั่ว
ประเทศ และประชาชนยังขาดความเข้าใจในการติดตั้งต่างๆ และยังแยกแยะไม่ออกว่าอะไรคือทีวี
แอนะล็อก ทีวีดิจิตอล ทีวีดาวเทียม เกิดการสับระหว่างกล่องรับทีวีดาวเทียมกับทีวีดิจิตอล  อีก
ทั้งทําไม กสทช. ไม่ใช้โอกาสเมื่อฟุตบอลโลกที่ผ่านมายิงโฆษณาแก้ข้อสงสัยทํารายการสั้นๆ 
ออกอากาศในช่องทีวีที่ออกอากาศคู่ขนาน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่า อีกไม่เกิน ๕ ปี ทีวี         
แอนะล็อกจะไม่มีให้ดูอีกต่อไป ทําให้ประชาชนเขาได้รู้ว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่จะทําให้เปลี่ยน
ผ่านได้ง่ายๆ ไม่สับสน และความรีบๆ ทํา อีกทั้งอุปกรณ์ทุกอย่างลงทุนเองหมดรอคูปองไม่ไหว 
เช่น ฟุตบอลโลกหากรอก็จะทําไม่ได้ดูแบบ HD การรอในการแจกคูปองทําให้เสียโอกาสต่างอย่าง
มาก เช่น ได้ซื้อทีวีเพิ่ม และซื้อกล่องสําหรับเครื่องเก่าที่ไม่มีจูนเนอร์ในห้องอื่นๆ  การขยาย
เครือข่าย (MUX) ที่ช้า ควรมีมาตรการจัดการในทางปกครองด้วย อาทิ การปรับกันเป็นรายวัน 
เพราะประชาชนเสียโอกาสและยิ่งทําให้การเปลี่ยนผ่านล่าช้าออกไป 
คุณอเนก เอ่ียมสะอาด  
กรณีเรื่องสัญญาณ ต้องการให้ กสทช. กระจายคลื่นสัญญาณให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเร็วกว่า
นี้ เพราะการกระจายสัญญาณช้าเกินไป 
คุณธีระนันท์ ตันกุระ  
อยากให้เพิ่มสถานีส่งในเขตภาคเหนือเพิ่มมากกว่าน้ี ซึ่งภูมิประเทศส่วนใหญเ่ป็นภูเขาสูง ถ้าต้ัง
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สถานีส่งทุกอําเภอจะดีมาก ในอดีตเคยมีผูร้้องเรียนในการรบัชม เนื่องจากบางสถานีไม่ยอมไปตั้ง
สถานี ทําให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข่าวสารได้ครบถ้วน 

 

 

 


