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 หลายคนยอมรับว่า โทรคมนาคมกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ในการด�ารงชีวิต 
ประจ�าวัน แซงหน้าปัจจัยอื่นๆ อย่างรวดเร็ว และในอนาคตยิ่งจะเป็นสิ่งจ�าเป็น 
ที่ขาดไม่ได้ แซงหน้าปัจจัยสี่อย่างยาไปเสียด้วยซ�้า เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้ 
ใช้ยาทุกวัน แต่ใช้บริการโทรคมนาคมทุกวัน
 หลายคนคดิไม่ออกว่าจะใช้ชวีติอย่างไรถ้าไม่มบีรกิารโทรคมนาคม เพราะเป็น
สิ่งที่ปลูกเอง ท�าเองไม่ได้ ต่างจากอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย ถ้าถึง
คราวจ�าเป็นก็หาเองท�าเองพอจะได้
 หลายคนยังยอมรับอีกว่า เทคโนโลยีโทรคมนาคมเปลี่ยนแปลงจนล�้าหน้า 
ตัวเรา บางคนพยายามวิ่งตามให้ทันเพื่อไม่ให้ตกยุค แต่ความล�้าหน้าของมัน
นั่นเอง ท�าให้อีกหลายคนไม่เท่าทัน จนเกิดปัญหา เช่น ถูกหลอกให้โอนเงินทาง
เอทีเอ็ม การเป็นหนี้ค่าบริการโดยไม่รู้ตัวเพราะโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนต่อ
อินเทอร์เน็ตให้เองโดยอัตโนมัติ และอีกหลายๆ ปัญหา
 ไม่ใช่เพียงปัญหาความไม่เท่าทันเทคโนโลยี บางปัญหาก็เกิดจากความไม่ 
เท่าทันผู้ให้บริการ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักอยู่ที่ผลตอบแทนทางธุรกิจ ท�าอย่างไร
จงึจะได้เงนิจากผูใ้ช้บรกิารมากทีส่ดุ ถ้าดหีน่อยกด้็วยการค�านงึสทิธผิูบ้รโิภคด้วย 
แต่ในบ้านเรา เรื่องสิทธิผู้บริโภคยังได้รับการใส่ใจไม่มาก ถ้าเราไม่เท่าทัน เราก็
คือผู้เสียเปรียบ เช่น ปัญหาซิมแจกฟรี แต่เพิ่มหนี้ไม่รู้ตัว
 นี่คือที่มาของหนังสือ “รู้ไว้...ไม่เสียสิทธิ” เล่มนี้ ที่สถาบันคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคมจัดท�าขึ้น เพื่อให้เราทุกคนได้เรียนรู้ปัญหาการละเมิดสิทธิ
ด้านโทรคมนาคม อย่างน้อยเพื่อที่เราจะได้จัดการตัวเราเองได้
 และถ้าดีกว่านั้น เราจะได้ร่วมกันส่งเสียงของผู้บริโภคไปถึงใครก็ตามที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เราได้รับบริการที่มีคุณภาพดีและเป็นธรรมมากขึ้นกว่าปัจจุบัน
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รู้จริงเรื่องใกล้ตัว... 
โลกโทรคมนาคม

...ตัวเลขที่น่าทึ่งคือ คนไทยใช้มือถือโทรคุยกัน
ในแต่ละเดือนมากกว่า 15,000 ล้านนาที 

ตกวันละ 500 ล้านนาที หรือ
ในทุกๆ นาทีจะมีคนไทยใช้มือถือคุยกัน

ประมาณ 350,000 สาย...

• 01 •

มือถือกับคนไทย
 ในปัจจุบัน การใช้โทรศัพท์มือถือนับเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจ�าวัน เรา
จะเห็นคนไทยคุยโทรศัพท์ได้แม้ในรถโดยสารสาธารณะ ไม่ว่ารถเมล์หรือ
รถไฟฟ้า ร้านอาหาร หรอืแม้แต่ขณะทีเ่ดนิไปมาตามฟตุบาท เรยีกได้ว่าเหน็
จนชินตา
 
 จากภาพที่เห็น ลองมาทบทวนข้อมูลกันดีกว่า ว่าคนไทยใช้มือถือมาก
น้อยเพียงใด
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 หลายคนอาจจะสงสัยว่าท�าไมคนถึงใช้เติมเงินกันมาก ก็มีหลายเหตุผล 
ตรงไปตรงมาก็คือ คนไทยไม่ชอบจดทะเบียน ใช้เท่าไรก็จ่ายเท่านั้นไม่ต้อง
จ่ายค่ารายเดือน และอยากเลิกเมื่อไรก็แค่หยุดเติมเงิน ไม่ต้องไปยกเลิก
สัญญาให้ยุ่งยาก ในส่วนผู้ประกอบการก็ได้ประโยชน์ เพราะมีการแก้สัญญา
ร่วมการงานกับรัฐ ให้จ่ายส่วนแบ่งรายได้ระบบเติมเงินน้อยกว่าระบบ 
รายเดือน พูดง่ายๆ ก็คือ หากหาเงินมาได้เท่าไร ระบบเติมเงินแบ่งให้รัฐ
น้อยกว่า ก็จะมีเงินเหลือในกระเป๋ามากกว่า
 
 คราวนีม้าดสู่วนแบ่งการตลาดกนัดกีว่า คงไม่ยากถ้าจะบอกว่ายกัษ์ใหญ่
มือถือในเมืองไทยมีเพียง 3 ราย คือ เอไอเอส ดีแทค ทรูมูฟ ส่วนรายอื่นๆ 
เป็นเพียงรายจิ๋ว เพราะทั้งสามรายกินส่วนแบ่งการตลาดไปร้อยละ 97 แล้ว 
คือ เอไอเอสมีส่วนแบ่งร้อยละ 43 ดีแทคร้อยละ 30 และทรูมูฟร้อยละ 24

 ต่อไปคือตัวเลขที่น่าทึ่ง นั่นคือคนไทยใช้มือถือโทรคุยกันในแต่ละเดือน
มากกว่า 15,000 ล้านนาที ตกวันละ 500 ล้านนาที หรือชั่วโมงละ 20 ล้าน
นาที หรือพูดอีกแบบคือในทุกๆ นาทีจะมีคนไทยใช้มือถือคุยกันประมาณ 
350,000 สาย รวมๆ แล้วแต่ละเลขหมายจะมีการใช้โทรเฉลี่ยเดือนละ 
200 นาที ถ้าเป็นระบบรายเดือนจะมียอดใช้งานสูงกว่า คือเกือบ 500 นาที
ต่อเดือน
 

 
 เริ่มจากจ�านวนเลขหมายโทรศัพท์มือถือ ในปัจจุบันมีเลขหมายที่ใช้งาน
มากกว่า 65 ล้านเลขหมายแล้ว มากกว่าจ�านวนประชากรเสียอีก แปลว่า
โดยเฉลี่ยคนไทยทุกคนมีเลขหมายโทรศัพท์ใช้งานหนึ่งเลขหมาย แต่จริงๆ 
แล้วเด็กเล็กๆ ยังไม่มีโทรศัพท์ ก็หมายความว่าผู้ใหญ่หรือเด็กโตหลายคน 
มีโทรศัพท์มือถือมากกว่าหนึ่งเครื่อง หรือบางคนอาจใช้เครื่องเดียวแต่ 
รองรับหลายเลขหมาย เพราะมีโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆ ที่ใส่ได้มากกว่าหนึ่งซิม
 
 เรารู ้กันอยู่แล้วว่า มือถือมี 2 ระบบ คือ ระบบเติมเงินและระบบ 
รายเดือน จากเลขหมายกว่า 65 ล้านเบอร์ พบว่าประมาณร้อยละ 90 เป็น
ระบบเติมเงิน ส่วนระบบรายเดือนมีแค่ร้อยละ 10 
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 คิดกลับมาเป็นเม็ดเงินแล้ว ผู้ประกอบการก็จะมีรายได้จากการใช้งาน
ของเราที่เลขหมายละประมาณ 200 บาทต่อเดือน และระบบรายเดือนมี 
การใช้งานสูงกว่าก็จะมีรายได้ดีกว่า คือประมาณ 640 บาทต่อเลขหมาย 
ต่อเดือน
 
 ปีๆ หนึ่งผู้ประกอบการจึงมีรายได้จากมือถือเป็นหลักแสนล้านบาท
 
 แต่ในปัจจุบันเราพบว่าการใช้มือถือเพื่อโทรออกหรือรับสายมีมากจน
เรียกได้ว่าใกล้ถึงจุดอิ่มตัว คือมากไปกว่านี้ไม่ไหวแล้ว สิ่งที่เราจะเจอต่อไป
คือบริการเสริม เช่น บริการข่าว เกม ดวง หรืออื่นๆ เพื่อเป็นช่องทางการ
ดูดเงินผู้บริโภคเพิ่ม

 จึงไม่น่าแปลกใจว่า ท�าไมทุกวันนี้ถึงมีการส่งข้อความสั้นมาเชิญชวนให้
เราสมคัรบรกิารอะไรต่อมอิะไรกนัมากมาย และท�าไมผูป้ระกอบการถงึอยาก
ให้มีบริการ 3G กันเร็วๆ เพราะต่อไปบริการข้อมูลจะเป็นการเพิ่มรายได้ต่อ
จากบริการเสียงที่อิ่มตัวแล้วนั่นเอง

...ผลส�ารวจพบว่า ผู้บริโภคโทรคมนาคมร้อยละ 60 
เคยพบปัญหา แต่มีเพียงร้อยละ 2 เท่านั้นที่ร้องเรียน 

และคนที่จะยืนหยัดร้องเรียนจนถึงที่สุด
ในหนึ่งพันคนมีไม่ถึงหนึ่งคน...

ผู้บริโภคไทยอยู่ตรงไหน

 เมื่อปลายปี 2552 มีการส�ารวจความตระหนักรู้ของผู้บริโภคทั่วประเทศ
ประมาณ 8,000 ครวัเรอืน ในประเดน็บรกิารโทรคมนาคม มข้ีอมลูทีน่่าสนใจ
มากมาย แต่ขอหยิบเพียงบางส่วนมาเผยแพร่ ซึ่งเป็นเรื่องระดับการรับรู้
สิทธิและการพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคไทย
 
 ในเรื่องระดับการรับรู้สิทธิด้านการใช้บริการโทรคมนาคม ผลการส�ารวจ
พบว่า หนึ่งในสี่ของผู้บริโภคไม่รู ้สิทธิผู ้บริโภคเลยแม้แต่น้อย ส่วนอีก
ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของผู้บริโภครู้สิทธิค่อนข้างน้อย รวมแล้วคนไทย 
ร้อยละเจ็ดสิบไม่ค่อยรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภค
 
 ที่น่าสนใจคือ ช่องทางการรับรู้สิทธิ ซึ่งเรามักจะคิดว่า ช่องทางส�าคัญ
คือสื่อมวลชนแขนงต่างๆ แต่ถูกเพียงส่วนเดียว เพราะผลการส�ารวจพบว่า 
ร้อยละเจ็ดสิบรับรู้สิทธิผ่านทางโทรทัศน์ ซึ่งไม่น่าประหลาดใจ เพราะวันๆ 
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คนไทยไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่นั่งอยู่หน้าจอวันละหลายชั่วโมง
 
 แต่ช่องทางล�าดับที่สองเป็นเรื่องผิดคาด ก็คือคนไทยร้อยละสามสิบ 
รับรู้สิทธิจาก “คนรู้จัก” ส่วนหนังสือพิมพ์และวิทยุ ช่องทางละประมาณ 
ร้อยละสิบ ซึ่งน้อยกว่า “คนรู้จัก” สองสามเท่าตัว
 
 เรารู้กันดีอยู่แล้วว่า ถ้าคิดจะซื้อสื่อทีวี หนังสือพิมพ์ หรือวิทยุ เราต้องมี
เงินก้อนโต เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ แต่ถ้าเรากระจายความรู้กันใน 
หมู่ผู้บริโภคจะเป็นช่องทางที่เปลืองเงินน้อยที่สุด และได้ผลพลอยได้ในการ
สร้างเครือข่ายผู้บริโภคไปในตัวอีกด้วย และจากข้อมูลท�าให้ชวนคิดว่า  
ถ้าเราสือ่สารผ่านวทิยชุมุชนทีเ่ป็น “คนรูจ้กั” อาจมนี�้าหนกัไม่น้อยเลยทเีดยีว

 มาถึงส่วนส�าคัญอีกส่วนหนึ่ง ก็คือเรื่องการร้องเรียน เราพบว่าผู้บริโภค
บริการโทรคมนาคมส่วนใหญ่เคยพบปัญหา คือประมาณร้อยละหกสิบ  
แต่ถามว่าคนส่วนใหญ่ที่เจอปัญหาร้องเรียนหรือไม่ เราคงเดากันได้ว่า  
น่าจะมีส่วนน้อยเท่านั้นที่ร้องเรียน นี่ก็ถูกครึ่งเดียวเหมือนกัน เพราะไม่ใช่
ส่วนน้อยที่ร้องเรียน แต่เป็น “ส่วนน้อยมาก” ต่างหาก คือ มีเพียง 
ร้อยละสองเท่านั้นที่ร้องเรียน

 ที่น่าคิดต่อไปอีกก็คือ ใน “ส่วนน้อยมาก” นี้ เมื่อร้องเรียนไปแล้ว  
ร้อยละหกสิบได้รับการแก้ปัญหา ส่วนที่เหลือร้อยละสี่สิบไม่พอใจกับการ
แก้ไขของบริษัท ซึ่งคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่า ถ้าไม่พอใจการแก้ปัญหา 
“ส่วนน้อยมาก” เหล่านี้จะท�าอะไรต่อ ก็ต้องบอกว่า น่าผิดหวังครับ เพราะ

ในกลุ ่มนี้ เก้าคนจากสิบคนจะไม่ท�าอะไรต่อแล้ว เหลือเพียงคนเดียว 
จากสิบคนที่จะยืนหยัดร้องเรียนต่อ
 
 สรปุง่ายๆ ว่าถ้าคนไทยเจอปัญหาหนึง่พนัคน จะมคีนทีย่นืหยดัร้องเรยีน
จนถึงที่สุดไม่ถึงหนึ่งคน ถ้าใครอยู่ในกลุ่มนี้ต้องขอปรบมือให้เต็มที่ครับ

 พอเรามาดูว่า คนกลุ่มใดร้องเรียนมาก เราพบข้อมูลน่าสนใจดังนี้ คนที่
ร้องเรียนมากคือคนที่มีระดับการศึกษาสูง และคนยิ่งมีระดับการศึกษาสูง 
ยิ่งจะรู้สิทธิผู้บริโภคมากขึ้น ข้อมูลนี้แปลความแบบง่ายๆ ได้ว่า คนที่ร้อง
เรียนมากคือคนที่รู้สิทธิมาก

 นี่ไม่ได้แปลว่าเราต้องไปท�าให้คนไทยจบการศึกษากันสูงๆ แต่แปลว่า 
เราควรท�าให้ผู้บริโภคไทยรู้สิทธิของตนเอง และเขาจะพิทักษ์สิทธิตนเอง 
 
 ยิ่งบวกกับข้อมูลที่ว่า ถ้าร้องเรียนแล้วจะได้รับการแก้ปัญหาอย่างน้อย 
หกในสิบเรื่อง แปลว่า เพียงแค่การร้องเรียนผู้ให้บริการ อย่างน้อยหกใน 
สิบของปัญหาก็จะได้รับการแก้ไข
 
 การส่งเสริมการรู้สิทธิและการร้องเรียนจึงดีกว่าปล่อยให้คนไทยถูก 
เอาเปรียบ หรือต้องทนกับบริการที่เต็มไปด้วยปัญหาเรื่อยไป 
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บางคนซื้อมือถือใหม่ๆ มาใช้งาน 
เขาเปิด GPRS ให้มาจากโรงงานเลย 

ถ้าคิดค่าบริการเป็นจ�านวนข้อมูล เราใช้ ไม่มากก็ไม่เท่าไร 
แต่ถ้าคิดเป็นเวลาใช้งาน ก็เอา 24 ชั่วโมงคูณ 30 วัน 

แล้วคูณด้วยอัตราค่าบริการได้เลย

ระวังมือถือยุคใหม่ จ่ายค่าเน็ตไม่รู้ตัว

 แม้ว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังใช้มือถือเพื่อคุยกัน แต่ก็เริ่มใช้ส่งข้อมูลกัน 
มากขึ้น เช่น การส่งข้อความสั้นไปมาหากัน (จนท�าให้เพจเจอร์สูญพันธุ์ไป) 
หรอืใช้โหลดภาพ โหลดเพลง นอกจากนีม้อืถอืยงัใช้เชือ่มต่ออนิเตอร์เนต็ได้
ผ่านบริการที่เรียกกันว่า GPRS (คนละเรื่องกับ  GPS ที่ไว้หาต�าแหน่งและ
แสดงแผนที่เดินทาง)
 
 หลายคนใช้ GPRS ผ่านมือถือเพื่อเป็นตัวกลางรับบริการอินเตอร์เน็ต
เชือ่มกบัคอมพวิเตอร์ (แต่บางคนกเ็อาซมิการ์ดใส่ในแอร์การ์ดแล้วเสยีบเข้า
คอมพิวเตอร์โดยตรงโดยไม่ต้องใช้มือถือ) ท�าให้สะดวก เพราะมีมือถือและ
คอมพิวเตอร์แบบพกพาก็เล่นอินเตอร์เน็ตที่ไหนก็ได้ที่มีสัญญาณไปถึง
 
 ยิ่งเดี๋ยวนี้มือถือรุ่นใหม่ๆ พัฒนาจนเล่นอินเตอร์เน็ตได้เลย แม้หน้าจอ
มือถือจะเล็กหน่อยแต่ก็ยังพออ่านออกพิมพ์ได้ ไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ให้ 
ยุ่งยาก ยิ่งสะดวกขึ้นไปอีก และรุ่นใหม่สุดจริงๆ จะรองรับระบบมือถือยุค 
ที่สามหรือ 3G ซึ่งจะเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้เร็วกว่า GPRS เดิมๆ
 
 ฟังดกูด็ไีปหมด แต่ปัญหากเ็กดิขึน้จนได้ ทัง้ทีรู่ต้วัและไม่รูต้วั เพราะเรือ่ง
ค่าบริการนั่นเอง
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 ก็ต้องเล่าพื้นฐานให้ฟังว่า ปกติค่าบริการ GPRS จะมีสองระบบ คือคิด 
เป็นเวลา เช่น นาทีละหรือชั่วโมงละกี่บาท และคิดเป็นจ�านวนข้อมูลที่รับส่ง 
เช่น 12 สตางค์ต่อ 1 กิโลไบต์ (KB)
 
 โปรโมชั่นที่มีส่วนใหญ่เป็นลูกผสมสองแบบ ก็คือเหมาจ่ายเท่านี้บาท 
จะใช้ได้เท่านั้นชั่วโมง ถ้าเกินชั่วโมงที่ก�าหนดก็จะเริ่มคิด 12 สตางค์ 
ต่อ 1 KB ซึ่งที่ผ่านมาเจอปัญหาค่าบริการได้ทุกแบบ
 
 เช่นผู้บริโภคคนหนึ่งคิดว่าตัวเองใช้ GPRS ไม่มาก เลยเลือกจ่ายแบบ  
12 สตางค์ต่อ 1 KB ผ่านไปเดือนเดียวถูกเรียกเก็บ 16,000 บาท แพงอะไร
ขนาดนั้น ตอนแรกก็คิดว่าค่ายมือถือคิดเงินผิด แต่เปล่าหรอก เพราะคิดไป
คดิมาโหลดเวบ็หรอืข้อมลูแค่ 1 เมกะไบต์ (MB) กร้็อยกว่าบาท วนันงึกห็ลาย
เมกะไบท์ เดือนหนึ่งก็เลยหมดเป็นหมื่น ดังนั้นวิธีจ่ายแบบนี้ไม่เหมาะกับ 
คนชอบอินเตอร์เน็ตแน่นอนครับ
 
 ส่วนผู้บริโภคอีกรายหนึ่งก็ใช้ระบบเหมาจ่ายเดือนละ 40 ชั่วโมง ปรากฏ
ว่าส่วนที่เกิน 40 ชั่วโมงก็โดนไปหลายพัน เพราะไม่ใช่ว่าใช้ครบ 40 ชั่วโมง
แล้วเขาจะตดัอตัโนมตั ิเขายงัคงปล่อยให้เราใช้ต่อไปได้เรือ่ยๆ แต่ถกูคดิเงนิ 
12 สตางค์ต่อ 1 KB ดังนั้นต้องตรวจสอบเวลาใช้งานให้ดี ไม่เช่นนั้นก็ต้อง
จ่ายส่วนที่ใช้เกินจนแทบจะไม่เหลือเงินกินข้าว
 
 แต่ปัญหาที่ไปไกลกว่านั้นก็คือ บางคนซื้อมือถือใหม่ๆ มาใช้งาน ไม่รู้
หรอกว่าบางเครื่องเขาเปิด GPRS ให้มาจากโรงงานเลย พอไปบวกกับ 

โปรโมชั่นมือถือของเรา ถ้าเป็นโปรฯ ที่ให้เล่น GPRS ได้ ก็จะเท่ากับว่าเรา
เชื่อมต่อตลอด 24 ชั่วโมง ถ้าคิดเป็นจ�านวนข้อมูลก็รับส่งไม่มาก เพราะเรา
ไม่ได้เล่นอินเตอร์เน็ต ไม่ได้โหลดอะไร แต่ถ้าคิดเป็นเวลาใช้งาน ก็เอา 24 
ชัว่โมงคณู 30 วนั แล้วคณูค่าบรกิารได้เลย สรปุคอืต้องจ่ายกนัหลายพนับาท
 
 ดังนั้นถ้าซื้อเครื่องใหม่ที่ใช้ GPRS มาก็ตรวจสอบการตั้งค่าของเครื่อง
ให้ดีว่าเปิดหรือปิด GPRS อยู่ ถ้าไม่ทันดูก็หมดตัวได้
 
 ล่าสุดที่เจอกันก็คือ มือถือสุดวิเศษรุ่นใหม่ๆ ที่ใช้ 3G ได้ หลายรุ่นจะเปิด 
GPRS ตลอดโดยไม่สามารถปิดได้ (Always On) เพราะชีวิตเมืองนอก เขา
คดิว่าคนเราจะต้องเข้าถงึอนิเตอร์เนต็ได้ตลอดเวลา ชวีติต้องพึง่พงิอนิเตอร์เนต็ 
จนขาดไม่ได้ ก็เลยไม่ตั้งระบบให้ปิด GPRS มาให้ เพราะไม่รู้จะปิดไปท�าไม 
พอเอาเครื่องพวกนี้มาใช้เมืองไทย หลายคนก็ตะลึงกับค่าบริการไปตามๆ 
กัน เพราะไม่รู้เรื่องว่ามันต่ออินเตอร์เน็ตให้ตลอดเวลา และไม่รู้ด้วยว่าปิด
บริการไม่ได้ ยกเว้นจะปิดเครื่องไปเลย
 
 ดงันัน้ก่อนซือ้เครือ่งใหม่ ตรวจดูให้แน่ใจว่าเครือ่งทีเ่ราซือ้ปิด GPRS ได้
หรือไม่ และตอนเลือกโปรโมชั่นก็ตรวจสอบค่าบริการ GPRS ด้วยเช่นกัน 
ไม่เช่นนั้นค่าเครื่องเป็นหมื่น อาจจะถูกกว่าค่าบริการที่โดนเรียกเก็บเดือน
เดียวก็ได้ ใครจะไปรู้
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...สิ่งที่รบกวนผู้บริโภคในปัจจุบันไม่ใช่แค่ข้อความขยะ 
แต่รวมถึงเนื้อหาขยะๆ เช่นการชักชวนให้ดาวน์โหลดคลิปหรือข้อความลามก 

อีกทั้ง SMS ยังเป็นช่องทางให้เงินไหลออกจากกระเป๋าได้ง่ายดาย...

 โทรศัพท์มือถือรุ่นแรกๆ มีราคาแพงและใช้ส�าหรับโทรคุยกันเท่านั้น แต่
เมือ่เวลาผ่านไปโทรศพัท์มอืถอืราคาถกูลง แถมมดีมีากกว่าแค่การคยุ เพราะ
นอกจากจะใช้งานด้านเสียงคุยแล้ว ยังใช้รับส่งข้อมูล เช่น การส่งข้อความ
สั้น (SMS) หรือส่งข้อมูลมัลติมีเดีย (MMS) ได้อีกด้วย
 
 โทรศัพท์มอืถือทุกรุ่นในปัจจุบันใช้รับส่ง SMS ได้ ท�าให้มือถือกลายเป็น
ช่องทางในการรับส่งข้อมูลอย่างกว้างขวาง จนกลายเป็นเครื่องมือ 
เชิงพาณิชย์ อย่างเช่น บริการแจ้งข่าวด่วน การสมัครสมาชิกบริการบาง
ประเภท การท�าธุรกรรมการเงินผ่านมือถือ เป็นต้น
 
 แต่ผู้บริโภคก็ต้องระมัดระวังการใช้บริการ SMS เพราะเป็นช่องทางให้
เงินไหลออกจากกระเป๋าได้อย่างง่ายดาย เช่น หากเราพิมพ์ข้อความยาวไป 
ข้อความจะถูกตัดแบ่งแล้วส่งไปยังปลายทางเป็นหลายข้อความ ท�าให้เสีย
เงินมากขึ้นเป็นสอง-สามเท่าโดยไม่รู้ตัว

สารพันปัญหา
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 โดยทัว่ไปแล้วหากพมิพ์เฉพาะอกัษรภาษาองักฤษจะจ�ากดัอยูท่ีข้่อความ
ละ 160 ตัวอักษร แต่หากมีภาษาไทยปนจะส่งได้เพียง 70 ตัวอักษรต่อหนึ่ง
ข้อความ ถ้าเกนิกจ็ะถกูตดัแบ่งแล้วคดิค่าส่งเพิม่ นอกจากนัน้ หากตัง้เครือ่ง
โทรให้ใช้บรกิารยนืยนัการส่งข้อความ (Delivery report) นัน่คอืจะมข้ีอความ
แจ้งว่าเราส่ง SMS ส�าเร็จ แต่เราก็จะถูกคิดค่าบริการเพิ่ม
 
 แต่สิง่ทีก่วนใจผูบ้รโิภคอย่างเราๆ ท่านๆ ในปัจจบุนัคอื การมข้ีอความขยะ 
เข้ามารบกวนตลอดเวลา เช่น การโฆษณาขายสินค้าหรือบริการ ทั้งที่เรา 
ไม่เคยอนุญาตให้เขาส่งมาให้ และถ้าส่งมามากๆ บ่อยๆ แล้วเราไม่ลบออก 
พอส่งมาจนเตม็ความจขุองมอืถอื SMS อืน่ๆ ทีส่�าคญัจากเพือ่นๆ หรอืญาติๆ  
ก็จะรับไม่ได้ ดังนั้นเราควรหมั่นลบข้อความขยะเหล่านี้ออกไป และเรา
สามารถแจ้งไปที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของเราให้งดส่งข้อความขยะมา 
เพราะโดยทั่วไปข้อความเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจากผู้ให้บริการมือถือนั่นเอง
 
 ไม่ใช่แค่ข้อความขยะ แต่บางทีมันอาจลามปามจนมีเนื้อหาขยะๆ เช่น 
การชักชวนให้ดาวน์โหลดคลิปหรือข้อความลามก (ซึ่งส่วนใหญ่คิดค่าโหลด
ครัง้ละประมาณสีส่บิห้าสบิบาทเป็นอย่างน้อย) การชกัชวนให้ส่งข้อความไป
ชิงโชคในลักษณะเล่นการพนันด้วย SMS เพื่อลุ้นรถหรืออะไรที่ดูมีราคา 
ท�าให้เราหลงคิดไปว่าค่าส่งนิดเดียวอาจได้รางวัลใหญ่ แต่โทษที ค่าบริการ
ส่ง SMS ยังไม่มีมาตรฐาน ดังนั้นบางทีเราอาจโดนฟันครั้งละหลายสิบบาท 
เช่น กรณกีารเชญิชวนให้บรจิาคเงนิผ่าน SMS อาจมค่ีาบรกิารสงูถงึข้อความ
ละห้าสิบบาท
 

 และนอกจากนี้ ยังมีการส่งข้อความมาชวนให้เราทดลองสมัครใช้บริการ
แปลกๆ ฟรี เช่น บริการข่าวด่วนของส�านักข่าวต่างๆ บริการรับผลฟุตบอล 
เป็นต้น โดยมักจะมีข้อความว่า ทดลองใช้ฟรี 15 วันบ้าง 30 วันบ้าง หาก
จะยกเลิกให้โทรไปที่เบอร์นั้นเบอร์นี้
 
 ด้วยค�าว่าฟร ีเรากค็ดิว่า เดีย๋วใกล้ครบก�าหนดทดลองใช้กย็กเลกิ ไม่เหน็
เสียหายอะไร แต่ผู้บริโภคหลายคนพบว่า สมัครนั้นง่าย ยกเลิกนั้นยาก เช่น 
พอโทรไปจะไม่มคีนรบัสายหรอืสายไม่ว่าง หากมคีนรบัสายก็โอนไปโอนมา
จนน่าร�าคาญ แถมไม่ได้ยกเลิกให้ สุดท้ายกว่าจะยกเลิกได้ก็เสียค่าบริการ
ไปคนละหลายๆ เดือน
 
 พอติดต่อบริษัทมือถือก็ได้รับค�าตอบว่า เป็นเรื่องของบริษัทอื่น (พวก 
Content Provider) ตนไม่เกีย่ว แต่จรงิๆ ของพวกนีบ้รษิทัมอืถอืรบัส่วนแบ่ง
ไปประมาณร้อยละห้าสิบ จะมาอ้างว่าไม่เกี่ยวได้อย่างไร ถ้าไม่เกี่ยวมาหัก
ค่าบริการได้ไง
 
 ดังนั้น หากได้รับข้อความมาหลอกล่อ ขอให้เตือนใจตัวเองว่า ถ้ามันดี
จริง สมัครวันหลังก็ไม่สาย และหากดีจริง คงมีแต่คนแย่งสมัคร ท�าไมจะ
ต้องลงทุนเสียเงินส่งข้อความมาเชิญชวนเรา

 อย่าลืมว่า SMS มีดีก็มีโทษ ใช้ให้เป็นประโยชน์ ดีกว่าใช้ให้เป็นโทษต่อ
ตัวเราเอง
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...การโทรกลับเมืองไทยด้วยบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
ผ่านมือถือที่เปิดบริการข้ามแดนอัตโนมัติ ไม่ควรท�าอย่างแน่นอน 

เพราะค่าโทรโรมมิ่งก็เสีย เงินในบัตรโทรศัพท์ก็ถูกหัก... 

สารพันปัญหาโรมมิ่ง

 
 บริการโรมมิ่งของโทรศัพท์มือถือ คือบริการเชื่อมต่อเครือข่ายอื่น
อตัโนมตัิในกรณทีีเ่ราไปในพืน้ทีซ่ึง่เครอืข่ายเราไม่มสีญัญาณ แต่มสีญัญาณ
ของเครือข่ายอื่นที่เปิดให้โรมมิ่งได้ ท�าให้เราไม่พลาดการติดต่อสื่อสาร 
แม้ในเวลาเดินทางไปต่างพื้นที่
 
 ส�าหรับประเทศเรา ส่วนใหญ่แต่ละค่ายจะไม่ค่อยให้มีการโรมมิ่งระหว่าง

กันภายในประเทศ ดังนั้นเวลาไปพื้นที่ไม่มีสัญญาณของเครือข่ายเรา แม้จะ
มีสัญญาณของเครือข่ายอื่นก็ใช้งานไม่ได้
 
 บริการโรมมิ่งที่เราได้ยินบ่อยจึงมักจะเป็นบริการโรมมิ่งระหว่างประเทศ 
หรือที่เขาเรียกกันว่าบริการข้ามแดนอัตโนมัตินั่นเอง เวลาเราจะเดินทาง 
ไปต่างประเทศกแ็จ้งขอใช้บรกิารกบัผูใ้ห้บรกิาร เวลาไปถงึประเทศปลายทาง 
โทรศัพท์เราจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายของผู ้ให้บริการในต่างประเทศที่ 
เครือข่ายของเราไปท�าสัญญาโรมมิ่งไว้แล้ว
 
 ข้อดีคือคนอื่นยังติดต่อเราได้ที่เลขหมายเดิมของเรา และเราก็โทรกลับ
เมืองไทยได้โดยใช้ซิมเดิมของเรา แต่ข้อเสียคือค่าใช้จ่าย เพราะเมื่อเราไป
ต่างประเทศและเปิดโรมมิ่ง เวลามีคนโทรเข้ามาจากเมืองไทย แม้เราเป็น
ฝ่ายรับสายเราก็ต้องเสียค่าบริการเท่ากับค่าโทรทางไกลจากไทยไปประเทศ
ปลายทาง หรือบางกรณีแม้จะไม่ยอมรับสายก็ถูกคิดเงินหนึ่งนาที และ
แน่นอนถ้าเราเป็นฝ่ายโทรกลับเมืองไทยก็ต้องเสียค่าโทรเช่นกัน แม้ปลาย
ทางไม่รับก็ถูกคิดเงินหนึ่งนาทีเช่นกัน และถ้าใครไปกันสองคน โรมมิ่ง 
ทั้งคู่ แล้วโทรหากันในต่างประเทศ อันนี้จะยิ่งจ่ายหนัก เพราะคนโทรออก 
กเ็สยีค่าทางไกลกลบัเมอืงไทย ส่วนคนรบัสายกเ็สยีค่าทางไกลจากเมอืงไทย  
เรียกว่าเสียสี่เด้งกันเลย
 
 ปัญหาทีม่กัจะเจอคอืความเข้าใจไม่ตรงกนัระหว่างผูบ้รโิภคกบัผูใ้ห้บรกิาร 
เพราะคอลล์เซน็เตอร์ให้ข้อมลูไม่ชดัเจนพอ เช่น ข้าราชการระดบัสงูของไทย 
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เดินทางไปราชการต่างประเทศโดยเปิดบริการข้ามแดนอัตโนมัติ เพราะโทร
สอบถามศูนย์บริการเกี่ยวกับการคิดค่าบริการแล้วคิดว่ารับได้ กลับถึงไทย
ถูกเรียกเก็บเป็นหมื่น ทั้งที่คิดว่าต้องจ่ายแค่หลักร้อยหรือหลักพัน
 
 ยิ่งถ้าใครใช้มือถือรุ่นใหม่ที่ฉลาดเกินไปอย่างสมาร์ทโฟน ยิ่งจะเจ็บตัว
หนัก เพราะบางรุ่นเชื่อมต่อ GPRS อัตโนมัติทั้งที่เราไม่ได้ใช้งาน กลับถึง
เมืองไทยจ่ายค่า GPRS โรมมิ่งที่ไม่ได้ใช้แม้แต่น้อยหกเจ็ดพันบาทก็มี  
ส่วนบางคนลูกหลานไปต่างประเทศก็ต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน GPRS โรมมิ่ง 
กลับมาต้องจ่ายค่าเน็ตคนละหลายหมื่น
 
 และมบีางรายสือ่สารผดิพลาด ซือ้บตัรโทรศพัท์ระหว่างประเทศโทรผ่าน
มือถือที่เปิดโรมมิ่งกลับเมืองไทย เพราะศูนย์บริการให้ข้อมูลผดิ ท�าให้ 
เข้าใจว่า ค่าบรกิารจะหกัจากบตัรโทรศพัท์ระหว่างประเทศเท่านัน้ แต่จริงๆ  
ค่าโทรโรมมิง่กเ็สยี บตัรโทรศพัท์กถ็กูหกัเงนิ เสยีสองต่อหมดกนัไปหลายเงนิ  
จึงชัดเจนว่าไม่ควรโทรกลับเมืองไทยด้วยบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศผ่าน
มือถือที่เปิดบริการข้ามแดนอัตโนมัติอย่างแน่นอน
 
 นอกจากนี้ หลายคนนอนใจเพราะจ�ากัดวงเงินค่าบริการในแต่ละเดือน 
เอาไว้ เช่น พนับาทบ้าง หมืน่บาทบ้าง แล้วแต่ว่าใครจ�าเป็นต้องใช้มากน้อย
ต่างกันไป แต่ขอบอกไว้ก่อนว่า การจ�ากัดวงเงินนี้ บางเครือข่ายเขาไม่รวม
ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ เช่น จ�ากัดค่าบริการเดือนละหมื่นบาท ไปต่าง
ประเทศโทรแล้วคิดว่าถ้าถึงหมื่นเขาจะตัดบริการให้เอง แต่เปล่าหรอกครับ 
กลับมาจ่ายหลายแสนก็มี ผู้ให้บริการเขาบอกว่าวงเงินที่จ�ากัดเป็นวงเงินค่า

บริการภายในประเทศ ไม่รวมถึงโรมมิ่งครับ 

 ที่เล่ามาดูเหมือนเป็นเรื่องของคนมีอันจะกินหรือคนที่มีธุระต้องไปต่าง
ประเทศเท่านั้น แต่จริงๆ แล้วบางคนอยู่เมืองไทยก็เสียค่าบริการข้ามแดน
อัตโนมัติกันมาแล้วหลายคน ไม่ใช่ว่าใครขโมยหรือยืมมือถือเราไปใช้ต่าง
ประเทศ เอาเป็นว่าทั้งตัวเราและมือถือเราอยู่ในประเทศก็เสียเงินกันมานัก
ต่อนักแล้ว
 
 เพราะเวลาเราไปชายแดน บางครั้งเป็นบริเวณที่สัญญาณเครือข่ายเรา
ไม่มหีรอืสญัญาณอ่อนมาก แต่ดนัมสีญัญาณเครอืข่ายประเทศเพือ่นบ้านมา
ถึง ท�าให้เกิดการเชื่อมต่ออัตโนมัติ โทรเข้าหรือรับสายก็จ่ายในราคาข้าม
แดนอัตโนมัติ โดนกันมาทั้ง สส. ผู้ว่าราชการจังหวัด และประชาชนทั่วไป 
ไม่เลือกหน้าอินทร์หน้าพรหม
 
 วธิป้ีองกนัคอือย่าสมคัรบรกิารข้ามแดนอตัโนมตั ิ เพราะไม่สมคัรกไ็ม่เชือ่ม 
ต่ออัตโนมัติ หรือส�าหรับคนที่สมัครไปแล้ว ก็ต้องตั้งค่าโทรศัพท์เราให้เชือ่ม
ต่อเครือข่ายด้วยระบบแมนนวลเท่านั้น อย่าใช้ระบบออโต้เด็ดขาด เพราะ 
การตัง้ระบบอตัโนมตัถิงึจะสะดวกในการค้นหาสญัญาณ แต่กรณไีปเชือ่มต่อ
สัญญาณเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านนี่ หมดตัวโดยไม่รู้ตัวได้เลยนะครับ
 
 ทางทีด่ ีเวลาใช้โทรศพัท์มอืถอืแถวชายแดนให้ดชูือ่เครอืข่ายบนหน้าจอ 
โทรศัพท์เราให้ดีด้วย ถ้าชื่อเครือข่ายแปลกๆ ปิดเครื่องก่อนดีกว่า



รู้ ไว้...ไม่เสียสิทธิ   27

เราจ่ายค่าบริการแพงเกินจริง

 ในปัจจุบันกิจการโทรคมนาคมเปลี่ยนจากเดิมซึ่งเป็นกิจการผูกขาด 
โดยรัฐ (ผ่านองค์การโทรศัพท์ฯ หรือการสื่อสารฯ) มาเป็นกิจการที่มีการ
แข่งขัน ท�าให้เรามีผู้ให้บริการโทรคมนาคมมากรายขึ้น (แต่ก็ยังน้อยเมื่อ
เทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว)
 
 ในส่วนบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผู้ให้บริการหลักสี่ราย ได้แก่ เอไอเอส 
ดีแทค ทรูมูฟ และ กสท. (ระบบแคทและฮัทช์ซีดีเอ็มเอ) บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่เป็นบริการโทรคมนาคมที่มีผู้นิยมใช้บริการมากเป็นอันดับหนึ่ง มี
เลขหมายทีไ่ด้รบัการอนมุตัเิพือ่ใช้ส�าหรบับรกิารมากกว่า 60 ล้านเลขหมายแล้ว
 
 เมื่อมีผู้ใช้บริการมาก ต้นทุนบริการเฉลี่ยก็จะลดลง ท�าให้ค่าบริการใน
ปัจจุบันต�่ากว่าเดิมมาก
 
 หากเรายงัจ�ากนัได้ ในยคุแรกโทรศพัท์เคลือ่นทีม่ขีนาดเทอะทะและราคา
หลักแสน ค่าโทรก็นาทีละ 3 บาท โทรข้ามเขตก็ 8 บาทถึง 12 บาท แต่ใน
ปัจจุบันเราสามารถหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ในราคาต�่ากว่าพันได้ และค่าโทร
เฉลี่ยประมาณนาทีละ 1-2 บาท แม้จะอยู่ต่างเขตกันก็ตาม (แต่ก็ยังมีแพค
เกจค่าบรกิารเดมิระบบ 3-8-12 บาทอยู ่ซึง่ยงัคงมผีูบ้รโิภคบางรายใช้บรกิาร 
ไม่ได้เลิกไปเสียทีเดียว)

...เกณฑ์ที่จะบอกว่าค่าบริการเป็นธรรมหรือไม่
ต้องดูจากต้นทุนบริการที่แท้จริง 

บวกค่าด�าเนินการทางธุรกิจหรือก�าไรที่เหมาะสม 
หากบวกก�าไรมากไป แม้ค่าบริการจะดูต�่าลง

แต่ก็ยังไม่เป็นธรรม...
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 ดูเหมือนว่าค่าบริการจะเป็นธรรมมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ที่จะ
บอกว่าค่าบริการเป็นธรรมหรือไม่ต้องดูจากต้นทุนบริการที่แท้จริง บวกค่า
ด�าเนนิการทางธรุกจิหรอืก�าไรทีเ่หมาะสม หากบวกก�าไรมากไป แม้ค่าบรกิาร
จะดูต�่าลง แต่ก็ยังไม่เป็นธรรม
 
 ดแีทคเคยมโีปรโมชัน่ซมิรบัทรพัย์ เมือ่เรารบัสายจากต่างโครงข่าย เช่น 
เอไอเอส หรอืทรมูฟู ครบนาทเีราจะได้เงนิจากดแีทคนาทลีะ 50 สตางค์ เดมิ
ผูร้บัสายของระบบแอมป์ 800 ของแทคต้องเสยีค่าบรกิารรบัสายและยกเลกิ
ค่ารบัสาย แต่นีเ่ราก้าวไปถงึขัน้รบัสายแลว้ได้เงนิดว้ย มนัเกิดขึน้ได้อย่างไร
 
 เรื่องนี้อธิบายได้ไม่ยาก เพราะเมื่อมีผู้ให้บริการหลายราย ก็ต้องมีการ
โทรติดต่อระหว่างโครงข่าย
 
 ในปัจจุบัน กทช. ก�าหนดให้มีการคิดค่าเชื่อมต่อโครงข่าย เช่น โทรจาก
โครงข่ายเอไอเอสไปดแีทค เดมิเอไอเอสเกบ็ค่าโทรไว้ทัง้หมดแต่เพยีงผูเ้ดยีว 
โครงข่ายปลายทางไม่ได้รบัเงนิจากเอไอเอส แต่ต้องเสยีทรพัยากรโครงข่าย
ให้กับการโทรครั้งนั้นด้วย ท�าให้มีรายจ่ายจากการโทรเข้าแต่ไม่มีรายรับ 
หลายปีก่อนจงึเกดิเหตกุารณ์โทรข้ามโครงข่ายตดิยาก เพราะโครงข่ายปลาย
ทางไม่ต้องการแบกรับภาระโดยไม่ได้รับส่วนแบ่ง จนกระทั่งมีการวางระบบ
การคิดค่าเชื่อมต่อโครงข่าย ซึ่งโครงข่ายปลายทางจะได้รับส่วนแบ่งค่าโทร
ด้วย เพื่อชดเชยภาระในการใช้ทรัพยากรโครงข่ายที่ลงทุนไว้ ท�าให้การโทร
ข้ามโครงข่ายราบรื่นกว่าเดิม (ส�าหรับปัญหาการโทรออกของโครงข่าย 

ซีดีเอ็มเอไปยังโครงข่ายอื่น อาจเป็นเพราะเจ้าของโครงข่ายยังไม่ตกลง 
จ่ายค่าเชื่อมต่อให้กับโครงข่ายปลายทาง)
 
 ในตลาดโทรคมนาคมขณะนี้ ผู้ให้บริการตกลงจ่ายค่าเชื่อมต่อให้กับ 
โครงข่ายปลายทางนาทีละหนึ่งบาท ดังนั้นเงินที่ดีแทคจ่ายให้แก่ผู้รับสาย 
จากโครงข่ายอืน่นาทลีะ 50 สตางค์ กแ็บ่งมาจากค่าเชือ่มต่อโครงข่ายนัน่เอง 
โดยยังคงเหลือเก็บไว้ 50 สตางค์
 
 แสดงว่าค่าเชือ่มต่อทีแ่ท้จรงิควรจะต�า่กว่า 50 สตางค์ มเิช่นนัน้ดแีทคคง
เอามาแจกผู้รับสายนาทีละ 50 สตางค์ไม่ได้แน่ เพราะจะขาดทุนทันที
 
 แล้วถามว่าใครเป็นคนออกค่าเชื่อมต่อโครงข่าย ค�าตอบก็คือผู้บริโภคที่
โทรออกนัน่เอง ผูใ้ห้บรกิารเป็นเพยีงผูเ้รยีกเกบ็จากผูโ้ทรออกแล้วน�าไปจ่าย
ให้โครงข่ายปลายทาง ดังนั้นการที่ต้นทุนที่แท้จริงต�่ากว่า 50 สตางค์ แต่ 
ผู้ให้บริการตกลงกันเองที่ 1 บาท ก�าไรส่วนเกินก็จะตกอยู่ในมือผู้ให้บริการ
ปลายทาง ซึ่งท�าให้เราต้องจ่ายค่าบริการแพงเกินจริงกันอยู่
 
 ทางออกที่เป็นธรรมไม่ใช่การแจกเงินในการรับสาย แต่ต้องเป็นการ 
ลดราคาในการโทรออกให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงของค่าเชื่อมต่อ 
โครงข่าย ซึ่งมีข้อมูลประมาณว่าอยู่ที่ราวๆ ยี่สิบสตางค์เท่านั้นเองครับ
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...เวลาโทรในเครือข่ายเดียวกัน (ออนเน็ต) 
มีต้นทุนทั้งโทรออกและรับสาย คิดไม่ถึงบาทได้ 

แต่พอโทรข้ามเครือข่าย (ออฟเน็ต) 
ผู้ประกอบการกลับตกลงกันเอาเองว่า 

ค่าต้นทุนวงจรรับสายคิด 1 บาท ยุติธรรมดีไหมนี่...

ออนเน็ต ออฟเน็ต มันเรื่องอะไรกันแน่

 เมื่อ กทช. มีมติให้ผู้ประกอบการมือถือก�าหนดอัตราค่าโทรมือถือใน 
เครอืข่าย (ออนเนต็) และโทรข้ามเครอืข่าย (ออฟเนต็) เป็นอตัราเดยีว โดยมผีล 
ตั้งแต่ 31 สิงหาคม 2553 หลายคนเล็งเห็นผลกระทบได้ไม่ยาก เพราะใน
ปัจจบุนับางค่ายคดิค่าโทรออนเนต็แค่ประมาณสลงึเดยีว แต่ค่าโทรออฟเนต็

จะเกนิบาท ถ้าปรบัเท่ากนั คงไม่มเีศรษฐีใจบญุปรบัค่าโทรลงมาเป็นสลงึหนึง่ 
แต่คงปรบัขึน้เป็นบาทกว่าเสยี กแ็ปลง่ายๆ ว่า เราจะต้องจ่ายค่าโทรแพงขึน้นะสิ
 
 จริงๆ ไม่ตรงไปตรงมาขนาดนั้นครับ เพราะบ้านเราผู้ประกอบการเขา 
มักจะไม่ตรงไปตรงมาอยู่แล้ว
 
 ต้องเริ่มถามกันก่อนว่า ท�าไมค่าโทรออนเน็ตและออฟเน็ตจึงต่างกัน ก็
เพราะเวลาโทรข้ามเครือข่าย บริษัทต้นทางต้องจ่ายค่าเชื่อมต่อไปให้บริษัท
ปลายทาง เรยีกว่าค่าเชือ่มต่อโครงข่าย หรอืไอซ ี(Interconnection charge) 
เป็นค่าใช้งานโครงข่ายเขา เพราะต้นทางได้เงินค่าบริการจากคนโทร แต่
ปลายทางไม่ได้ เลยต้องแบ่งจ่ายค่าใช้ประโยชน์โครงข่ายให้เขาหน่อย
 
 ปัญหาอยู่ที่เมืองไทย เขาไม่คิดกัน “หน่อย” น่ะสิ เพราะเขาคิดกันนาที
ละบาท ทั้งที่คิดแบบบ้านๆ เลยแล้วกัน เวลาเราโทรในเครือข่าย การ 
โทรออกก็มีต้นทุน การรับสายก็มีต้นทุน รวมทั้งระบบครบวงจรคิดแค่สลึง
สองสลึงจากเรา แปลว่าต้นทุนจริงทั้งวงจรจากโทรออกถึงรับสายไม่ถึงบาท 
ดังนั้นถ้าโทรข้ามเครือข่าย ปลายสายมีต้นทุนแค่วงจรรับสาย ไม่มีต้นทุน
วงจรโทรออก ก็ต้องยิ่งต�่ากว่าสลึงสองสลึง แต่ผู้ประกอบการกลับตกลง
กันเอาเองว่า ค่าต้นทุนของวงจรรับสายคิด 1 บาท เหมือนกับเวลาซื้อตั๋วรถ
ไปกลับคิดสลึง แต่ถ้าซื้อเที่ยวเดียวคิด 1 บาท ยุติธรรมดีไหมนี่
 
 เมื่อคิดกันอย่างนี้ แต่ละเจ้าก็เลยคิดอัตราออนเน็ตถูก ออฟเน็ตแพง  
ผลที่เกิดขึ้นคือ ท�าให้ผู้บริโภคเพี้ยน!
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 เอาง่ายๆ ถ้าเราโทรแบบไม่สนใจว่าใครอยู่เครือข่ายไหน โอกาสที่ปลาย
สายจะเป็นเจ้าไหนก็อยู่ที่ขนาดของส่วนแบ่งการตลาด ตอนนี้ส่วนแบ่ง 
ของเอไอเอสประมาณ 40% ดีแทคประมาณ 30% และทรูประมาณ 25% 
ไม่มีใครเกินครึ่งเลย ดังนั้นถ้าโทรกันตามธรรมชาติ แปลว่าโอกาสที่จะเป็น
ออนเนต็จะมไีม่ถงึครึง่อย่างแน่นอนทกุเจ้า แต่ตอนนี ้เพราะการก�าหนดอตัรา
ที่ไม่เป็นธรรม ทุกเจ้าดันมีอัตราโทรในเครือข่ายประมาณ 80% นั่นแปลว่า
ผูบ้รโิภคเลอืกโทรแบบเจาะจงเครอืข่าย เช่นใครใช้เอไอเอสก็โทรหาเอไอเอส 
ผลที่ตามมาก็คือ ท�าให้เรามักจะต้องใช้ซิมเจ้าเดียวกับคนสนิท เราจะได้ 
โทรหาในราคาถูก แต่ถ้าดันมีหลายคนสนิทและต่างก็ใช้คนละเจ้า เราก็ต้อง
มีหลายซิม แล้วแต่ว่าจะต้องโทรหาใคร ก็ควักซิมนั้นมาโทร
 
 ผลก็คือ ท�าให้คนไทยต้องมีมือถือหลายเบอร์ หรือคนที่มีเบอร์เดียวก็
เลือกซิมตามพรรคพวกหรือญาติพี่น้อง ไม่ใช่เลือกตามคุณภาพและราคา
ที่แท้จริง ดังนั้นเจ้าไหนลูกค้ามากก็ยิ่งจะมีลูกค้ามาเลือกมากขึ้นไปอีก  
เมืองไทยเลยไม่มีทางที่จะมีมือถือเจ้าใหม่ๆ เข้ามาแข่ง เพราะเจ๊งตั้งแต่ 
ในมุ้ง จากระบบกีดกันด้วยออนเน็ต - ออฟเน็ตนี่เอง
 
 ยิ่งเรามีบริการคงสิทธิเลขหมาย ก็คือเอาเลขหมายเราย้ายเครือข่าย 
ได้ ไม่ชอบเจ้านีก้เ็อาเบอร์เดมิย้ายไปค่ายอืน่ ยิง่จะท�าให้สบัสน เพราะต่อไป
เราจะไม่รู้ว่า ปลายสายเราเขายังอยู่เครือข่ายเดิมหรือเปล่า สมมุติพระเอก
ก�าลังตามจีบนางเอก ใช้เจ้าเดียวกัน ค่าโทรก็ถูก แต่พอนางเอกย้ายค่าย 
พระเอกยังตามจีบอยู่ ก็จะเสียค่าโทรแพงโดยไม่รู้ตัว แล้วก็จะพาลทะเลาะ

กับบริษัทว่าคิดค่าโทรผิดหรือเปล่า วุ่นกันไปใหญ่
 
 ทีส่�าคญักฎหมายไทยก�าหนดไว้ว่า บรกิารลกัษณะหรอืประเภทเดยีวกนั 
ต้องคดิค่าโทรเท่ากนั  การโทรไปเครอืข่ายไหน โดยปกตผิูบ้รโิภคไม่รูห้รอก
ว่าจะออนเนต็หรอืออฟเนต็ กก็ดปุม่โทรเหมอืนๆ กนั เดาไม่ได้ด้วยว่าเบอร์
ไหนค่ายไหน
 
 ดงันัน้การแยกราคาออนเนต็ ออฟเนต็จงึไม่ถกูกฎหมาย กทช. จงึต้อง
มีมติให้ผู้ประกอบการมือถือท�าตามกฎหมาย และที่ผ่านมายังมีอีกหลาย
ประเด็นที่ผู้ประกอบการไม่ท�าตามกฎหมาย เลยอาจจะงงๆ เวลาถูกขอให้
ท�าตามกฎหมาย เพราะชินกับพฤติกรรมเดิมๆ
 
 แล้วสรุปว่าเราจะจ่ายค่าโทรแพงขึ้นใช่ไหมนี่ ก็ตอบว่าใช่ ถ้าไม่มีใคร
ไปเปลี่ยนระบบ “ซื้อตั๋วไปกลับหนึ่งสลึง ซื้อเที่ยวเดียวหนึ่งบาท” คือไป
จัดการค่าไอซีให้เป็นธรรม แต่ถ้าเราจัดการให้ตั๋วไปกลับหนึ่งสลึง ตั๋วเที่ยว
เดียวต�่ากว่าสลึง ค่าโทรจะถูกลง แม้ว่าออนเน็ต ออฟเน็ตจะเท่ากันครับ
 
 ดังนั้นแทนที่จะโวยเรื่องออนเน็ต ออฟเน็ต เรามาร่วมกันโวยเรื่อง 
ค่าไอซดีกีว่าไหมครบั รวมทัง้ท�าให้การท�าตามกฎหมายเป็นเรือ่งปกตเิสยีที
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...พื้นที่ให้บริการ 3G ทีโอทีอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลเท่านั้น 
ถ้าไม่โรมมิ่งกับระบบอื่นจะใช้งานนอกพื้นที่ไม่ได้เลย 

แต่เมื่อผู้บริโภคบางรายจะขอยกเลิกการใช้งานก็ถูกเรียกเก็บค่าซิม 
 การศึกษาเงื่อนไขให้ดีก่อนสมัครใช้บริการจึงส�าคัญมาก...

ยุคแรก 3G ไทย

 แม้ว่าจะยังไม่มีการจัดสรรใบอนุญาต 3G รายใหม่ แต่ผู้ให้บริการราย
เดิมได้แก่ เอไอเอส ดีแทค ทรูมูฟ สามารถให้บริการ 3G  บนคลื่นเดิมคือ 
850 และ 900 MHz ได้ ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีเฉพาะในเขตท่องเที่ยว เช่น 
เชียงใหม่ หัวหิน หรือแม้แต่กรุงเทพฯ ก็มีพื้นที่ให้บริการจ�ากัด เช่นห้าง
สรรพสินค้าใหญ่
 
 ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2552 เป็นต้นมา ทางทีโอทีได้ประกาศเปิดให้
บริการทีโอที 3G โดยมีทั้งการให้บริการเองและให้บริการผ่านพันธมิตรทาง
ธุรกิจอย่างสามารถและล็อกซ์เลย์ เป็นต้น

 ปรากฏว่า ผู้บริโภคหลายรายที่ได้ใช้บริการก็มีการแลกเปลี่ยนข้อดีและ
ข้อเสียกัน พบว่า บริการที่ส่วนใหญ่ใช้กันคือการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ส่วน
บรกิารวดิโีอคอลล์ หรอืโทรศพัท์ทีเ่หน็ภาพเคลือ่นไหวด้วยนัน้ คูส่ายทัง้สอง
ฝั่งต้องมีโทรศัพท์ที่รองรับระบบได้จึงจะใช้ได้
 
 ความเร็วเน็ตที่ได้บางคนก็ได้เกือบ 7 MB แต่ถ้าใช้โทรศัพท์รุ่นเก่าหน่อย
ก็ได้ประมาณ 0.3 MB ซึ่งก็ดีกว่าการใช้มือถือต่อเน็ตในระบบเดิมคือ EDGE 
หรือ GPRS อยู่ดี ส่วนการคิดเงิน เขาคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลที่
ดาวน์โหลดที่อัตรา 0.20 - 1 บาทต่อ MB ประหยัดกว่าระบบเดิมที่มักจะคิด
ที่ 0.12 บาทต่อ KB  มากโข แต่ยังไม่มีระบบคิดค่าบริการตามเวลาที่ใช้ไป 
ท�าให้ผูบ้รโิภคประมาณค่าใช้จ่ายยาก เพราะไม่ค่อยจะรูว่้าเวบ็ทีเ่ข้านัน้มขีนาด 
กี่เมก เว็บนี้ขนาดกี่เมก ต่างจากการจับเวลาเอาว่าใช้งานไปนานแล้วกี่นาที 
กีช่ัว่โมง และสามารถเลอืกสมคัรแพคเกจเหมาแบบระบบเดมิ คอืตามสภาพ
การใช้งานของตวัเองอย่างเหมาะสม เช่น 150 บาทใช้ได้ 40 ชัว่โมง เป็นต้น
 
 ท่าทางทีโอทีคงต้องเพิ่มทางเลือกการคิดค่าบริการให้ผู้บริโภคมากขึ้น

 แต่ปัญหาที่เจอแน่ๆ คือ พื้นที่ให้บริการ 3G นั้น มีเสาสถานีอยู่ประมาณ 
500 กว่าต้นในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล ถ้าไปใช้งานนอกพืน้ที ่เลขหมาย
ของทีโอทีจะโรมมิ่งกับระบบเอไอเอส ใช้โทรออกและรับสายได้ แต่ถ้าของ
พนัธมติรทางธรุกจิส่วนใหญ่ใช้ไม่ได้เลย ผูบ้รโิภคบางรายจะขอยกเลกิการใช้
งานก็จะถูกเรียกเก็บค่าซิม 200 บาท ตรงนี้ต้องศึกษาเงื่อนไขการให้บริการ
ให้ดีก่อนสมัครนะครับ จะได้ไม่เกิดปัญหา
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 ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นก็คือ บริการ 3G นี้มีระบบเติมเงินด้วย แต่ก็มาแบบ
ระบบเดิมๆ คือเติม 50 บาทใช้ได้แค่ 5 วัน หรือเติม 100 บาทได้ 10 วัน ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามประกาศ กทช. ที่บอกว่าระบบช�าระค่าบริการล่วงหน้า ต้องไม่
บังคับให้ผู้บริโภคใช้บริการในเวลาที่ก�าหนด ซึ่งผู้บริโภคคาดหวังไว้ว่าระบบ
ใหม่น่าจะคิดและท�าอะไรที่ดีกว่าระบบเดิม
 
 อีกเรื่องที่จะท�าให้เกิดปัญหาคือ ผู้ให้บริการยังไม่ค่อยให้ความส�าคัญกับ
การลงทะเบียนผู้ใช้บริการกัน ดังนั้นซิมเติมเงินถ้าไม่ลงทะเบียนแล้วเอาไป
ต่อเนต็ และโพสอะไรทีผ่ดิกฎหมาย กอ็าจจะจบัมอืใครดมไม่ได้ แม้ว่าจะเป็น
ความผิดตาม พ.ร.บ. การกระท�าผิดทางคอมพิวเตอร์ก็ตาม อย่างเก่งปิดซิม 
เขาก็ไปขอเบอร์ใหม่ได้อยู่ดี
 
 พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยเป็นเรื่องดีแน่นอนครับ แต่
เงือ่นไขการให้บรกิารต้องให้ความส�าคญักบัสทิธผิูบ้รโิภค รวมทัง้ต้องมกีลไก
ป้องกันผลกระทบจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปด้วย 

...เราโทรคุยกันครั้งละสามบาท 
แต่คนหูหนวกต้องส่งข้อความโต้ตอบกันไปมาหลายครั้ง

กว่าจะสื่อสารสมบูรณ์หนึ่งครั้ง 
การส่งข้อความสั้นโดยปกติเสียค่าบริการครั้งละสามบาท 

การสื่อสารโต้ตอบกันครั้งหนึ่งของคนหูหนวก
จึงอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายนับสิบบาท...

โทรศัพท์กับคนหูหนวก

 เป็นเรื่องปกติที่คนเราใช้โทรศัพท์เพื่อพูดคุยสื่อสารระหว่างกัน และเป็น
ที่ยอมรับกันว่าการสื่อสารถึงกันท�าให้คุณภาพชีวิตของคนเราดีขึ้น แต่เราก็
ยังพบว่ามีผู้คนอีกมากมายที่เข้าไม่ถึงบริการโทรศัพท์

 เมือ่พดูถงึคนกลุม่นี ้เรามกัจะนกึภาพของผูค้นไม่กีก่ลุม่ เช่น ผูท้ีอ่ยูห่่าง
ไกลนอกพื้นที่ให้บริการ คนยากจนที่ไม่มีเงินจ่ายค่าบริการ แต่ยังมีคนอีก
กลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่ให้บริการ มีเงินพอที่จะจ่ายค่าบริการ แต่ไม่สามารถ
ใช้บริการได้
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 ผูค้นกลุม่นีค้อืคนทีม่คีวามพกิารในด้านต่างๆ เช่น คนพกิารทางร่างกาย
ไม่สามารถเดนิทางไปใช้บรกิารโทรศพัท์สาธารณะ เพราะตูก้แ็คบ ทางเท้าก็
เบียดเสียด ถ้าพิการทางมือก็ยกหูโทรศัพท์หรือหยอดเหรียญไม่ได้ ในส่วน 
คนตาบอดพอที่จะกดปุ่มเองได้ การสื่อสารก็ใช้วิธีการพูดโต้ตอบกันได้ แต่
หากเป็นการอ่านข้อความหรือจะค้นรายชื่อผู้ติดต่อในหน่วยความจ�าของ
โทรศัพท์ก็ต้องมีโปรแกรมอ่านหน้าจอมาช่วย จึงจะใช้งานได้ดีขึ้น

 แต่คนพิการทางการได้ยินหรือพิการทางการออกเสียงจะเป็นกลุ่มคน 
ทีเ่ราอาจนกึภาพไม่ออกว่าเขาจะพดูจาสือ่สารกนัอย่างไร แน่นอนเขาสือ่สาร
โดยไม่ใช้เสียง และในปัจจุบันโทรศัพท์เองก็สามารถสื่อสารได้สองมิติ คือ
สื่อสารด้วยเสียง และสื่อสารด้วยการส่งผ่านข้อมูลที่ไม่ใช่เสียง เช่น การส่ง
ข้อความ การส่งรูปภาพ หรือข้อมูลมัลติมีเดีย เป็นต้น

 คนพิการในปัจจุบันจึงสามารถใช้โทรศัพท์ ในการติดต่อสื่อสารได้  
โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถส่งข้อความสั้นได้ หรือในอนาคตข้าง
หน้าโทรศพัท์มอืถอืรุน่ทีส่าม สามารถส่งข้อมลูความเรว็สงูได้ ท�าให้สามารถ
ใช้วิดีโอโฟนกันได้ ก็จะโต้ตอบด้วยภาษามือได้เลยอย่างไม่ติดขัด

 ปัญหาก็คือในขณะที่เราโทรคุยกันครั้งละสามบาท แต่คนหูหนวกต้อง
ส่งข้อความโต้ตอบกันไปมาหลายครั้งกว่าจะสื่อสารสมบูรณ์หนึ่งครั้ง การ
ส่งข้อความสั้นโดยปกติเสียค่าบริการครั้งละสามบาท การสื่อสารโต้ตอบกัน 
ครัง้หนึง่จงึเสยีค่าใช้จ่ายมากกว่าสบิบาท ยิง่หากเป็นการส่งข้อมลูมลัตมิเีดยี

หรือวิดีโอโฟน ยิ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ต้นทุนในการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ของ
คนหูหนวกจึงสูงมากจนอาจเข้าไม่ถึง

 ทางออกที่เป็นไปได้คือการจัดท�าทะเบียนผู้พิการกลุ่มนี้และก�าหนด 
ค่าบริการการส่งข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อความสั้นหรือข้อมูลมัลติมีเดีย ให้มี
ราคาเทียบเคียงได้กับการโทรศัพท์ของคนปกติ หรืออาจใช้ราคาเหมาจ่าย
ต่อเดือนที่ไม่สูงเกินไป

 นอกจากนี้ ในต่างประเทศจะมีบริการ Relay Service เป็นตัวกลางใน
การแปลงข้อมูลการสื่อสาร เช่น คนหูหนวกจะมีโทรศัพท์ที่พิมพ์ข้อความ
ได้ หรือ Teletypewriter เมื่อพิมพ์ข้อความออกไปยังคู่สาย ข้อความจะถูก
ส่งไปยังตัวกลางเพื่อจะอ่านให้คู่สายฟัง และเมื่อคู่สายพูดกลับมา ตัวกลาง
ก็จะพิมพ์ข้อความนั้นส่งมาให้คนหูหนวกอ่านได้ ท�าให้คนหูหนวกสามารถ
โทรศัพท์หาคนปกติได้ หรือในทางกลับกัน

 หากเรามองว่าสทิธิในการเข้าถงึบรกิารโทรคมนาคมเป็นสทิธขิัน้พืน้ฐาน 
คนหหูนวกกค็วรจะได้รบัสทิธนิัน้ด้วยเช่นกนั และต้องมกีารจดับรกิารเฉพาะ
เพื่อท�าให้สิทธิดังว่าเป็นจริงด้วยครับ
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• 02 • รู้สิทธิ...ใช้บริการเป็นสุข
...การแจกซิมนั้น เขาจะท�าส�าเนาบัตรประชาชนเราไว้ 

แล้วให้เซ็นแบบฟอร์มอะไรซักอย่าง 
แท้จริงซิมที่แจก ไม่ใช่ซิมเติมเงิน แต่เป็นซิมจดทะเบียน 

แปลว่าใช้ ไม่ใช้ก็ต้องจ่าย...

ซิมฟรี แต่มีค่ารายเดือน
 

 หลายคนทีอ่ยากใช้บรกิารโทรมอืถอื โดยมากกต้็องไปตดิต่อทีศ่นูย์บรกิาร
หรือร้านตัวแทนจ�าหน่าย เพื่อสมัครใช้บริการ แรกเริ่มเดิมทีเรามีแต่มือถือ
ระบบจดทะเบยีนทีต้่องจ่ายค่าบรกิารรายเดอืน ไม่ว่าจะโทรออกหรอืไม่กต็าม 
หากโทรออกกเ็สยีค่าแอร์ไทม์คดิเป็นนาทต่ีางหาก ต่อมากม็รีะบบเตมิเงนิที่
ผูใ้ช้ต้องจ่ายก่อนแต่ใช้ทหีลงั ซึง่มข้ีอดคีอืไม่มรีายเดอืนและไม่มทีางโทรเกนิ
วงเงินแน่นอน ตอนแรกๆ ระบบเติมเงินก็ต้องจดทะเบียนเหมือนกัน
 
 อยู่ไปอยู่มา ระบบเติมเงินก็เลิกจดทะเบียน ใครใคร่ซื้อซิมซื้อ และเมื่อ
ไม่จดทะเบียนแล้ว นอกจากจะซื้อตามศูนย์บริการ ก็ซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อ 
ร้านขายอุปกรณ์โทรศัพท์ ร้านหนังสือ แผงลอยในตลาดนัดหรือแถว 
ป้ายรถเมล์ หรือแม้แต่บนสะพานลอย ท�าให้คนเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย จน
ประมาณได้ว่า ในปัจจุบันผู้ใช้มือถือเกือบร้อยละเก้าสิบเป็นระบบเติมเงิน 
และเติมได้ตั้งแต่สิบบาทขึ้นไป มีน้อยก็เติมน้อย 
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 แต่ข้อไม่ดกีค็อื เรือ่งวนัหมดอาย ุเพราะโดยทัว่ไปบรษิทัมกัจะก�าหนดว่า
เติม 10 บาทอยู่ได้ 1 วัน 20 บาทอยู่ได้ 2 วัน ท�าให้บางทีใช้เงินไม่หมดแต่
วนัหมด กต้็องเร่งเตมิหรอืเร่งใช้ หากไม่เตมิเงนิลงไป เงนิทีค้่างกห็ายไปกบั
สายลมกรณีถูกระงับบริการ และข้อที่ไม่ดีอีกอย่างคือ ถ้าเครื่องหาย 
เงินก็หายด้วย อายัดไม่ได้เพราะไม่ได้จดทะเบียน
 
 หากเราดรูาคาซมิระบบเตมิเงนิ บางทกีม็แีบบ 19 บาท 39 บาท 49 บาท 
หรือสูงกว่านั้น ขายอยู่เป็นระยะๆ และมักจะแถมค่าโทรห้าบาทสิบบาทมา
ให้อีก ท�าให้เรารู้สึกว่าซิมระบบเติมเงินนั้นราคาถูกดี
 
 วันดีคืนดีก็มีหน่วยแจกซิมฟรีเข้าไปในชุมชน ถ้าในกรุงเทพฯ ก็เจอแถว
อนสุาวรย์ีชยัสมรภมู ิหรอืสวนจตจุกัร และตามจดุทีค่นผ่านไปผ่านมาตลอด
เวลา ถ้าต่างจังหวัดก็ตามตลาดนัด หรืองานออกร้านต่างๆ
 
 ส�าหรับคนที่คุ้นหู อาจจ�าได้ว่าจะมีเสียงประชาสัมพันธ์บอกว่า “ท่านใด
พกบัตรประชาชนมีเลข 0 หรือเลข 3 เชิญเข้ามารับซิมฟรีได้เลยค่ะ” หรือ
ข้อความในลักษณะว่า ซิมฟรี รีบมารับไปไวๆ
 
 คนไทยเราถ้าได้ยินค�าว่าฟรี หูจะผึ่ง ถึงขั้นเดินผ่านแล้วยังหันหลังกลับ
ไปร่วมวงรับแจก บางท่านรับมาแล้ว เก็บไว้เฉยๆ เพราะถือว่าฟรี เอาไว้
ส�ารอง บางท่านยกให้ญาติ บางท่านท�าหาย บางท่านก็ใช้จริง
 
 แต่การรบัแจกซมินัน้ ถ้าจ�าได้ เขาจะท�าส�าเนาบตัรประชาชนเราไว้ แล้ว

ให้เราเซ็นแบบฟอร์มอะไรซักอย่าง ซึ่งที่แท้จริงซิมที่แจกไม่ใช่ซิมเติมเงิน 
แต่เป็นซิมจดทะเบียน แปลว่าใช้ไม่ใช้ก็ต้องจ่ายรายเดือน แม้บางท่านจะ
บอกว่ายังไม่ได้ฉีกออกจากซอง หรือยังไม่ได้หักซิมออกจากบัตรเลยก็ตาม 
บางท่านรับซิมฟรีแต่ไม่มีเครื่องก็เก็บไว้ดูเล่น ทุกท่านที่ว่ามานี้ ถูกบิลเรียก
เกบ็เดอืนละร้อยสองร้อยแล้วแต่ว่ารบัของค่ายไหนมา กว่าจะขอยกเลกิซมิก็
ต้องเสียค่ารายเดือนไปหลายร้อยบาท
 
 สรปุได้ว่าซมิฟรมีกัไม่ใช่ซมิเตมิเงนิ หากจะรบัแจกต้องสอบถามให้แน่ใจ 
เรื่องค่ารายเดือน และหากต้องการใช้ควรเลือกโปรโมชั่นที่ตรงใจ เพราะไม่
เช่นนั้น ค่ารายเดือนก็ต้องเสีย  ค่าโทรก็ไม่ถูก เรียกว่าเสียสองเด้ง 

 และถ้ารับมาแล้วหายอย่านิ่งนอนใจ รีบแจ้งยกเลิกหรืออายัด เพราะถ้า
ใครเกบ็ได้เอาไปใช้ เราต้องเป็นคนจ่ายแทนเขา แถมไม่มวีนัหมดอายเุหมอืน
ระบบเติมเงินอีกต่างหาก
 
 ดังนั้นอย่าคิดว่า ซิมข้างถนนจะเป็นซิมเติมเงินเท่านั้น ซิมจดทะเบียนก็
มีการแจกกันมากมาย เพราะแจกแล้วได้ค่าบริการคืนแน่นอน 

 ไม่มีของฟรีในโลกนี้ครับ
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No.

...จากสถิติการใช้มือถือของคนไทย พบว่า
มือถือระบบเติมเงินจะใช้จริงแค่เดือนละ 201 บาท 

แต่ต้องเติมเฉลี่ยเดือนละ 300 บาท 
แปลว่าแต่ละคนเติมเกินไป 99 บาทต่อเดือน 

รวมทุกคนคือเติมเกินกว่า 6,000 ล้านบาท...

เงินเติมล่วงหน้า...ต้องไม่หมดอายุ

 หลายปีก่อน ประเทศเราเปลี่ยนระบบเบอร์โทรศัพท์มือถือจาก 01-xxx-
xxxx เป็น 081-xxx-xxxx กันมาครั้งหนึ่ง เพราะมีคนใช้มือถือกันมาก 
จนเบอร์ไม่พอ

 เมื่อเติม 8 เข้ามา เราก็มีเบอร์มือถือในประเทศเพิ่มเป็นหมวด 
080-089 รวม 100 ล้านเบอร์ แต่ไปๆ มาๆ 100 ล้านเบอร์ก็ท�าท่าจะไม่พอ 
(ทั้งที่เรามีประชากรแค่ 60 กว่าล้านคนเท่านั้น) เพราะจนถึงตอนนี้ ค่าย 
มือถือต่างๆ ขอเบอร์จาก กทช. ไปแล้ว 98 ล้านเบอร์ เหลือเบอร์ว่างๆ  
อีกแค่ 2 ล้านเบอร์เท่านั้น
 
 ในจ�านวน 98 ล้านเบอร์ที่บริษัทถืออยู่ ประมาณว่ามีการใช้กันจริงๆ 68  

 ในจ�านวน 98 ล้านเบอร์ที่บริษัทถืออยู่ ประมาณว่ามีการใช้กันจริงๆ 68 
ล้านเบอร์  เป็นเบอร์ระบบเติมเงินเกือบ 62 ล้านเบอร์ แปลง่ายๆ ว่าลูกค้า
มือถือส่วนน้อยประมาณ 7 ล้านเบอร์ใช้ก่อนจ่าย แต่ลูกค้าส่วนใหญ่ 60 กว่า
ล้านเบอร์จ่ายก่อนใช้ ท�าให้บริษัทมือถือได้เงินไปหมุนก่อนสบายๆ ปีละกว่า
แสนล้านบาท จนคิดไม่ออกว่ามีธุรกิจไหนที่คนไทยยอมจ่ายเงินล่วงหน้าให้
บริษัทมากมายมหาศาลขนาดนี้
 
 ปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่ เงินที่จ่ายล่วงหน้ากว่าแสนล้านบาทนี้เป็นของ
ใครกันแน่ บริษัทมือถือเชื่อว่าเงินนี้เป็นเงินที่ได้รับจากผู้บริโภค หากครบ
ก�าหนดใช้งานแล้วผู้บริโภคใช้ไม่ครบ เงินก็ตกเป็นของบริษัท เหมือน 
ซื้อตั๋วหนังหรือตั๋วรถไฟแล้วไม่มา ก็ช่วยอะไรไม่ได้ เพราะซื้อสิทธิใช้บริการ
แต่ไม่ใช้บริการเอง
 
 แต่ในทางกลับกัน ผู้บริโภคก็คิดว่านั่นเป็นเงินของตนเอง จ่ายค่าบริการ
ล่วงหน้า เมื่อไม่ได้ใช้บริการก็ต้องคืน เหมือนซื้อคูปองอาหารตามห้าง กิน
เหลือก็ไปแลกเงินคืนได้ แต่เงินที่เติมมือถือ เวลาครบก�าหนดแล้วไม่เติม 
มักจะถูกยึดเงินไปโดยไม่ได้คืน
 
 จะมาอ้างว่าเหมือนซื้อตั๋วก็ไม่ถูก เพราะตั๋วรถหรือตั๋วหนังเขาจะกันที่ให้ 
ถ้าเราไม่มาคนอื่นก็มานั่งแทนไม่ได้ เพราะกันที่ให้คนซื้อตั๋ว แต่เงินค่าโทร
นี้บริษัทไม่ได้กันที่ให้เรา ถ้าคู่สายเต็ม เราก็โทรไม่ออก ต้องรอจนคู่สายว่าง 
เหมือนกับซื้อคูปองอาหารแล้วอาหารหมด เราก็ซื้อไม่ได้ ต้องไปหาร้านอื่น
กินนั่นเอง
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 ที่ส�าคัญ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. ก็ได้
ออกประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม  
พ.ศ. 2549 ก�าหนดว่าบริการโทรคมนาคมที่เก็บค่าบริการล่วงหน้าจะบังคับ
ให้ใช้งานในเวลาที่ก�าหนดไม่ได้ การที่บริษัทมือถือเก็บเงินล่วงหน้าแล้ว 
บอกว่าต้องใช้ภายในวันโน้นวันนี้ จึงไม่เป็นไปตามประกาศนี้
 
 ยิ่งกว่านั้น ศาลยุติธรรมเองก็เคยพิพากษาว่าบริษัทมีหน้าที่ต้องท�าตาม
กฎหมาย และ กทช. มีหน้าที่ต้องบังคับตามกฎหมาย
 
 การบอกว่าเติมเงิน 30 บาทให้ใช้ใน 3 วัน หรือเติม 300 บาทให้ใช้ใน 
30 วันจึงไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย และจากสถิติการใช้มือถือของคนไทย 
พบว่ามือถือระบบเติมเงินจะใช้จริงแค่เดือนละ 201 บาท แต่ต้องเติมเฉลี่ย
เดือนละ 300 บาท แปลว่าเฉลี่ยแล้วแต่ละคนเติมเกินไป 99 บาทในแต่ละ
เดือน รวมเกือบ 62 ล้านเบอร์ เท่ากับเราเติมเกินกันไปเดือนละกว่า  
6,000 ล้านบาท หรือปีละกว่า 70,000 ล้านบาท และถ้าใช้ไม่ทันในก�าหนด
แล้วไม่เติมเพิ่ม เงินเหล่านี้ก็จะถูกยึดไป
 
 ถึงเวลาแล้วที่เราจะขอเงินของเราคืน เมื่อถูกตัดสัญญาณเนื่องจาก 
ไม่เติมเงินในเวลาที่เขาก�าหนดและถูกยึดเงิน เพราะตามกฎหมายแล้วเงิน
นั้นเป็นของเรา และเรามีสิทธิไปขอเงินคืนจากบริษัทมือถือได้
 
 ตอนนี้หลายคนได้ใช้สิทธิและได้เงินคืนไปหลายคนแล้ว พวกเราที่เหลือ
จะยอมถกูยดึเงนิปีละกว่าหมืน่ล้านบาท โดยได้แต่นัง่ท�าตาปรบิๆ กนังัน้หรอื

...ที่คนไทยมักสงสัยคือ นาฬิกาของบริษัทมือถือ
ไม่ตรงกับของเราหรือเปล่า 

เราจับเวลาว่าโทรไม่ถึงนาทีก็โดนคิดว่าเกินนาที 
โทรไม่อั้นในเวลาตามโปรฯ แต่ก็ถูกเรียกเก็บเงิน...

เขาคิดเงินเราถูกไหมนี่

 แทบไม่ต้องสงสัยเลยว่า เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาโทรคมนาคม 
ที่มาเป็นอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของค่าบริการ
 
 หลายคนที่ได้รับใบแจ้งหนี้จะสงสัยว่า ท�าไมค่าโทรมันสูงจัง หรือมี
รายการที่ไม่ได้ใช้ เช่น บางคนมีรายการโทรไปต่างประเทศหรือมีค่าบริการ
เสรมิทัง้ที่ไม่เคยสมคัร  บางคนรูส้กึว่าบางรายการโทรไม่นานท�าไมถกูเรยีก
เกบ็เงนิจ�านวนมาก หรอืแม้แต่ระบบเตมิเงนิ บางคนเตมิเงนิได้ไม่ครบ หรอื
เติมไปยังไม่ได้ใช้ แต่เงินก็ลดลงได้เอง
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 ปัญหาเหล่านี้เกิดได้ทั้งจากฝ่ายผู้ใช้หรือผู้ให้บริการ เช่น เลขหมาย 
ทางไกลทีเ่ราไม่ได้โทร แต่อาจมีใครในบ้านแอบโทร ทีพ่บบ่อยคอืลกูๆ ที่โทร
ไปหาแฟน หรือเด็กๆ ที่ถูกชักชวนกึ่งล่อลวงให้โทรไปดูดวง เล่นเกม หรือ
ฟังเสียงสาวๆ ที่เบอร์ 1900 xxx xxx แล้วไม่กล้าบอกพ่อแม่ หรือไม่ก็มีใคร
แอบขโมยพ่วงสายโทรศัพท์เราอยู่
 
 ขณะเดยีวกนั ในส่วนผูใ้ห้บรกิารกค็ดิเงนิผดิได้ อย่างกรณอีดตี สว. ท่าน
หนึ่ง ไปต่างประเทศกับทีมงาน กลับมาโดนเรียกเก็บค่าโทรต่างประเทศทั้ง
ที่ไม่ได้โทร หรอืบางทผีูใ้ห้บรกิารกแ็ถมบรกิารเสรมิประเภทเสยีตงัค์ให้โดยที่
เราไม่รู้ตัวก็มีเหมือนกัน หรือบางครั้งบริการเหมาจ่ายแบบก�าหนดเวลา แต่
พอใช้เกินแทนที่จะตัด กลับให้เราใช้ต่อโดยไม่รู้ว่าเกิน แล้วคิดตังค์เพิ่มก็มี 
อีกแบบที่โดนกันคือพวกที่ไปเที่ยวตามแถบชายแดนแต่ไม่ได้ข้ามออกนอก
ประเทศ แต่ถูกเรียกเก็บค่ามือถือว่าโทรจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งที่ไม่ได้ไป
 
 ปัญหาเหล่านี้ท�าให้คนไทยเป็นโรคหวาดระแวงว่าจะถูกบริษัทโทรศัพท์
โกง และเป็นกันหลายคน ผิดกับในต่างประเทศที่เขาไม่ค่อยสงสัยกัน ที่เขา
ไม่สงสัยกัน เพราะเขาวางระบบสอบทานการเรียกเก็บค่าโทรนั่นเอง
 
 อย่างแรกที่คนไทยมักสงสัยคือ นาฬิกาของบริษัทไม่ตรงกับของเรา 
หรือเปล่า เราจับเวลาว่าโทรไม่ถึงนาทีก็โดนคิดว่าเกินนาที หรือแบบที่ 
โทรไม่อั้นในบางช่วงเวลา เช่น ตีห้าถึงห้าโมงเย็น เราโทรถึงสี่โมงห้าสิบเก้า 
ท�าไมบริษัทบอกว่าเราโทรถึงห้าโมงหนึ่งนาที คิดว่าจะได้โทรฟรีแต่กลับถูก
คิดเงินเพราะเจ้านาฬิกาตัวดี

 
 จริงๆ ในต่างประเทศเขาจะมีการสอบเทียบนาฬิกาของบริษัท อย่างใน
อังกฤษเขาจะให้จับเวลาคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินครึ่งวินาที หรือของ
ออสเตรเลียไม่เกินวินาทีครึ่ง เป็นต้น
 
 อย่างที่สองเขาก็จะก�าหนดว่ายอมให้คิดเงินคลาดเคลื่อนได้กี่รายการ  
เช่น คิดเงินเกินได้ไม่เกินหนึ่งในห้าหมื่น คือบิลห้าหมื่นใบเรียกเก็บเกินได้
ไม่เกินหนึ่งใบ ไอ้ที่จะไม่คลาดเคลื่อนเลยคงล�าบาก เพราะแม้จะใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์มันก็ยังคลาดเคลื่อน แต่ต้องไม่บ่อย 
 
 พอมเีกณฑ์มาตรฐาน เขากจ็ะมหีน่วยงานมาสอบเทยีบหรอืสอบทาน ว่า
แต่ละบริษัทคิดเงินได้ตามมาตรฐานหรือเปล่า เมื่อระบบมันดี ผู้บริโภคก็
ระแวงน้อยลง ความมั่นอกมั่นใจว่าจะไม่ถูกโกงก็จะเพิ่มขึ้น ความไว้วางใจ
บริษัทก็มีมากตามมา ก็ท�าให้ไม่ค่อยทะเลาะกัน
 
 คงถึงเวลาที่ประเทศเราจะวางระบบอย่างคนอื่นเขาบ้าง เพราะตอนนี้
คนใช้โทรศัพท์หวาดระแวงใบแจ้งหนี้กันใหญ่ หน�าซ�้านักข่าวบางคนเล่าให้
ฟังว่าอดตีนกัการเมอืงใหญ่ทีอ่ยูท่ี่ไหนไม่รู ้แนะน�าคนทีจ่ะท�าธรุกจิในไทยว่า 
ธุรกิจมือถือนี่ดีที่สุด เพราะแค่คิดผิดไปคนละนาทีรวมหลายสิบล้านคน 
เดือนๆ หนึ่งก็ได้ร้อยล้านพันล้าน ได้เงินใช้ฟรีๆ โดยไม่ต้องลงทุนอะไร
 
 มิน่าถึงมีเงินทองมากมาย ที่เป็นอย่างนี้เพราะคิดเงินเราผิดนี่เอง

No.
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...ประกาศ กทช. ก�าหนดว่า ผู้ให้บริการต้องจัดส่งใบแจ้ง
รายการการใช้บริการโทรคมนาคมให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ก่อนวันครบก�าหนดช�าระ...

ใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์

 เคยตั้งข้อสังเกตกันมานานแล้วว่า ในใบแจ้งหนี้ค่าบริการโทรศัพท์มัก 
ไม่ค่อยมีรายละเอียดการใช้บริการ ท�าให้ผู้บริโภคไม่สามารถตรวจสอบการ
ใช้บริการว่าเรียกเก็บถูกต้องหรือไม่ ปัญหานี้จะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร
 
 เมือ่พจิารณากตกิาที ่ กทช. วางไว้ พบว่า จรงิๆ แล้ว ประกาศ กทช.เรือ่ง 
มาตรฐานของสญัญาให้บรกิารโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ก�าหนดไว้ในข้อ 17 
ว่า ผู้ให้บริการต้องจัดส่งใบแจ้งรายการการใช้บริการโทรคมนาคมของผู้ใช้
บรกิารเพือ่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารให้ผูใ้ช้บรกิารทราบล่วงหน้า
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันครบก�าหนดช�าระ โดยใบแจ้ง
รายการดงักล่าวจะต้องแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัอตัราค่าธรรมเนยีม อตัรา
ค่าใช้บรกิาร และการค�านวณค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารในลกัษณะทีช่ดัเจน
เพียงพอ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใจถึงที่มาของค่าใช้จ่ายที่ปรากฏอยู่
ในใบรายการแจ้งนั้นได้ ยกเว้นกรณีโทรศัพท์ระบบเติมเงินที่ไม่สามารถส่ง

ใบแจ้ง หรอืกรณทีีผู่ใ้ช้บรกิารได้ท�าความตกลงกบัผูใ้ห้บรกิารเพือ่ยกเว้นการ
แสดงรายละเอียดในใบแจ้งรายการใช้บริการ
 
 ดังนั้น หากผู้บริโภคไม่ได้ท�าความตกลงให้ยกเว้นการแสดงรายละเอียด 
ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องแสดงการค�านวณค่าธรรมเนียมและค่าบริการใน
ลักษณะที่ชัดเจนเพียงพอให้ผู้บริโภคเข้าใจที่มาได้
 
 นอกจากนี ้ หากผูบ้รโิภคเหน็ว่าผูใ้ห้บรกิารเรยีกเกบ็ค่าบรกิารโดยไม่ถกูต้อง 
ก็มีสิทธิขอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของตนจากผู้ให้บริการได้ตามข้อ 22 
ของประกาศดงักล่าว และผูใ้ห้บรกิารมหีน้าทีต้่องพสิจูน์ข้อเทจ็จรงิเพือ่ยนืยนั
ความถกูต้องของการเรยีกเกบ็ และต้องแจ้งผูบ้รโิภคทราบโดยไม่เกนิ 60 วนั 
นบัแต่ผูบ้รโิภคมคี�าขอ หากผูใ้ห้บรกิารไม่ด�าเนนิการภายในระยะเวลาทีก่�าหนด 
ให้ถอืว่าผูใ้ห้บรกิารสิน้สทิธใินการเรยีกเกบ็เงนิในจ�านวนทีผู่บ้รโิภคได้โต้แย้งไว้
 
 เมื่อเราสงสัยว่าจะมีการเรียกเก็บค่าบริการที่ไม่ถูกต้อง เราก็มีสิทธิที่จะ
ขอให้มกีารตรวจสอบและชีแ้จง ซึง่ตามความเป็นจรงิ ระบบอะไรกต็ามย่อม
ผิดพลาดกันได้ ใบเรียกเก็บก็ย่อมจะผิดพลาดได้เช่นกัน หากเราไม่ปกป้อง
สทิธกิอ็าจต้องจ่ายค่าบรกิารทัง้ทีไ่ม่ได้ใช้บรกิารจรงิก็ได้ และเป็นหน้าทีข่อง
ผู้ให้บริการที่จะตรวจสอบและชี้แจงเรา
 
 หลายครัง้เราพบว่าผูใ้ห้บรกิารเรยีกเกบ็ผดิพลาดจรงิ แต่หลายครัง้ปัญหา
กอ็าจเกดิจากการลกัลอบใช้โทรศพัท์โดยทีเ่ราไม่รูต้วั ไม่ว่าจะเป็นญาตพิีน้่อง 
หรือถูกลักลอบพ่วงสายโทรศัพท์ก็ตาม เราจึงควรหมั่นตรวจสอบใบแจ้งหนี้
ที่ได้รับทุกเดือน เพื่อจะได้รู้และแก้ปัญหาได้ทันการณ์
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...ตอนนี้มีการน�าเรื่องการผูกมัดสัญญาผ่านบัตรเครดิต 
มาใช้กับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

หากเขาให้บริการตรงตามที่สมัคร เราจะยุติการผ่อนผ่านบัตรได้
ต้องเลิกสัญญาภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มก�าหนดบริการ...

สัญญาเลิกได้

 
 สองสามปีมานี ้ธรุกจิทีม่ปัีญหาในการเลกิสญัญายากทีส่ดุน่าจะเป็นธรุกจิ
ฟิตเนส เพราะจะมีเรื่องผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องเกือบทุกขั้นตอน  
เช่น พนักงานที่มาชวนให้เราสมัครจะได้คอมมิชชั่น ในขณะที่เงินเดือนได้ 
น้อย ดังนั้นพนักงานหากอยากมีเงินพอใช้ก็ต้องหาลูกค้าให้ได้ จึงใช้ทุกวิธี 
และพอเราสมัครแล้ว ก็จะท�าให้เลิกสัญญายาก แต่ก่อนใช้ระบบจ่ายเงินล่วง
หน้า ท�าให้ถึงเราเลิกสัญญาต้องเสียเงินที่จ่ายล่วงหน้าบางส่วนอยู่ดี
 
 แต่ตอนนี้เขาพัฒนาแล้ว! เวลาสมัครฟิตเนสเขาจะให้เราจ่ายผ่านบัตร

เครดิต ซึ่งมีผลให้เราต้องผ่อนไปตลอดสัญญาแม้ว่าอยากจะยกเลิกก็ตาม 
เพราะ สคบ. ออกประกาศให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจควบคุมสัญญา โดย
มีเงื่อนไขว่าผู้บริโภคมีสิทธิทักท้วงไม่ให้หักเงินผ่านบัตรได้ ต่อเมื่อเราท้วง
ว่าไม่ได้สมคัรจรงิ แต่ถ้าเราได้ลงชือ่ในสญัญาแล้ว การทกัท้วงว่าไม่ได้สมคัร
นีก้ท็�าให้เราดเูป็นคนไม่รบัผดิชอบไปได้ และสดุท้ายเขากห็กัเงนิเราต่ออยูด่ี 
จึงไม่น่าเลือกวิธีนี้นะครับ
 
 อีกข้อคือ ถึงเราจะลงชื่อไปแล้ว แต่เรามีสิทธิขอยกเลิกภายใน 45 วัน
นับแต่วันขอรับบริการ หรือภายใน 30 วันนับแต่วันถึงก�าหนดบริการ หรือ
เราพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้รับบริการหรือบริการไม่ตรงก�าหนด ไม่ถูกต้อง หรือ
บริการไม่ครบถ้วน ก็มีสิทธิเลิกสัญญา
 
 สรุปง่ายๆ ว่าหากเขาให้บริการตรงตามที่สมัคร เราจะยุติการผ่อนผ่าน
บัตรได้ต้องเลิกสัญญาภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มก�าหนดบริการ ไม่งั้นเรา
ต้องหาทางออก ด้วยการยกเลกิสญัญาฟิตเนสหนึง่ และไปยกเลกิบตัรเครดติ
ทิ้งอีกหนึ่ง ก็ไม่มีใครจะมาหักผ่านบัตรได้อีก ยุ่งยากดีไหมครับ
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 ปรากฏว่า ตอนนี้บริษัทโทรคมนาคมบางบริษัทได้น�าบทเรียนเรื่องการ
ผกูมดัสญัญาผ่านบตัรเครดติมาใช้กบับรกิารโทรศพัท์มอืถอืบ้างแล้ว ผูบ้รโิภค 
อย่างเราๆ ท่านๆ จึงต้องระวังให้ดีก่อนท�าสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญา
ทีผ่กูมดัระยะเวลาใช้บรกิารไว้ เช่น ต้องใช้บรกิาร 1 ปีจงึจะยกเลกิได้  เป็นต้น
 
 อย่างไรกต็าม กทช. ได้ออกประกาศไว้ว่า สญัญาให้บรกิารโทรคมนาคมนัน้ 
ผู้บริโภคมีสิทธิเลิกสัญญาในเวลาใดก็ได้ด้วยการบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ 
ผูใ้ห้บรกิารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัท�าการ โดยเราต้องช�าระค่าบรกิาร 
ให้หมด ยกเว้นบางกรณทีีเ่รามสีทิธเิลกิสญัญาได้เลย เช่น ไม่สามารรบับรกิาร 
ได้อย่างต่อเนือ่งโดยอยูน่อกเหนอืการควบคมุของเรา หรอืผูใ้ห้บรกิารละเมิด 
สญัญา หรอืผูใ้ห้บรกิารลดสทิธปิระโยชน์ทีเ่ราพงึได้รบัตามสญัญาลง เป็นต้น
 
 นอกจากนี้ กรณีที่ผู้ให้บริการให้เราใช้อุปกรณ์บางอย่างในราคาถูกกว่า
ราคาตลาด เช่น สมัครอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้โมเด็มเลาเตอร์ราคาถูก 
อย่างนี้เป็นต้น ก็ไม่สามารถจะเอามาเป็นเหตุไม่ให้ผู้บริโภคยกเลิกสัญญา 
หรือยกเลิกสัญญาแต่มีการคิดค่าปรับหรือค่าเสียหายก็ไม่ได้เช่นกัน 

 ดังนั้น ก่อนสมัครบริการคิดให้ดี จะท�าสัญญาคิดให้ดี ถึงก�าหนดบริการ
ก็คิดให้ดี และสุดท้ายหากไม่ประสงค์จะใช้บริการต่อ ก็ใช้สิทธิยกเลิกสัญญา
ให้ดี จะได้ไม่ต้องทนผ่อนหนี้บัตรเครดิตโดยไม่ได้ใช้บริการจริง
 
 สุดท้ายหากพยายามยกเลิกสัญญาใช้บริการโทรคมนาคมแล้ว แต่ไม่
ส�าเร็จ ให้ร้องเรียนทางโทรศัพท์ไปที่ สบท. ได้ครับ

...เรื่องนี้ไม่เป็นธรรม เพราะผู้บริโภคไม่ได้สมัคร 
แต่เป็นบริการที่บริษัทยัดเยียดให้ ถ้าผู้บริโภคอยากใช้ก็ดีไป

แต่นี่แถมมาให้และไม่บอกให้รู้ตัวเสียอีก...

บริการเสริมวอยซ์เมล์ หวังดีหรือยัดเยียด
 

 ที่ผ่านมาผู้ใช้โทรศัพท์บ้านในเขตกรุงเทพฯ น่าจะเป็นผู้ที่ได้รับผล 
กระทบจากระบบฝากข้อความเมื่อเจ้าของบ้านไม่ได้รับสาย มีการโพส 
เรื่องนี้ในเว็บต่างๆ มีการฟอร์เวิร ์ดเมล์ และแน่นอนมีการร้องเรียน 
มาที่สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม หรือ สบท. 
 
 ตัวอย่างเช่น คุณหมอกฤษดา เรืองอารีรัชต์ ผู้จัดการ สสส. ซึ่งนอกจาก
จะเป็นนกัเคลือ่นไหวด้านสขุภาพแล้ว ยงัมมีมุมองด้านการคุม้ครองผูบ้รโิภค
อย่างเข้มแข็งด้วย คุณหมอเล่าให้ฟังว่า วันดีคืนดีเพื่อนฝูงที่โทรมาที่บ้าน 
เริม่บ่นคณุหมอ เพราะเวลาโทรเข้ามาหาสกัพกักจ็ะเข้าระบบฝากข้อความเสยีง 
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โดยไม่ได้คุยกับคุณหมอโดยตรง ตัวคุณหมอเองแรกๆ ก็ไม่รู้ เพราะท�าธุระ 
ส่วนตัว มารับสายไม่ทัน พอจะรับสายเสียงโทรศัพท์ก็เงียบไป นึกว่าอีกฝ่าย 
วางสาย แต่กลายเป็นว่าอกีฝ่ายเข้าสูร่ะบบฝากข้อความไปแล้ว เลยคลาดกนัไป

 ปัญหากค็อื ระบบนีจ้ะรอสายเพยีงสามสบิวนิาท ี ถ้ารบัสายไม่ทนักจ็ะฝาก 
ข้อความ ปกตโิทรศพัท์ทัว่ๆ ไป เราจะมเีวลาเรยีกสายหนึง่นาทถีงึหนึง่นาทคีรึง่ 
จงึจะตดัสาย หรอืแจ้งว่า “เลขหมายทีท่่านเรยีกไม่สามารตดิต่อได้ในขณะนี”้ 
แต่บริการฝากข้อความนี้ให้เวลาเพียงครึ่งเดียวของปกติ ถ้าท�าธุระอยู่ก็ต้อง
รีบวิ่งมารับให้ทัน ถ้าไม่ทันก็ไม่ได้คุย หนักกว่านั้นคือถ้าฝากข้อความไว้ คน
โทรมากต้็องเสยีค่าโทร ทัง้ที่ไม่ได้คยุกนั เพราะถอืว่ามกีารรบัสาย 

 แล้วเจ้าของบ้านจะรู้ได้อย่างไรว่ามีการฝากข้อความ ปรากฏว่าเมื่อโทร
สอบถาม บริษัทผู้ให้บริการให้ข้อมูลว่า จะรู้ได้ต้องเป็นโทรศัพท์พิเศษที่มี 
หน้าจอทีส่่งสญัญาณเตอืนเจ้าของบ้านว่ามข้ีอความฝากไว้ แต่ถ้าใครใช้โทรศพัท์ 
ธรรมดาก็จะไม่รู้ แปลว่าคนฝากข้อความก็ฝากฟรีไป เพราะไม่มีใครไปฟัง 
ถ้าคบหากันก็อาจมีปัญหาว่าฝากข้อความไว้ท�าไมไม่ตอบกลับเลย ยิ่งจะไป
กนัใหญ่ แต่ถ้าบงัเอญิเรารูว่้ามคีนฝากข้อความและโทรไปฟังข้อความแน่นอน 
เราต้องเสียค่าโทรด้วย แปลว่า ฝากก็เสีย ฟังก็เสีย แทนที่โทรมาได้คุยกันรู้
เรือ่งไปตัง้นานแล้ว และคนโทรมาเป็นฝ่ายเสยีค่าโทรฝ่ายเดยีว แต่นีเ่สยีทัง้คู่

 คุณหมอจึงขอให้บริษัทแก้ไขและสอบถามว่ามีผู ้บริโภคกี่รายที่โดน
ลกัษณะเดยีวกนั ทางบรษิทัไม่ตอบ แต่กแ็ก้ไขปัญหาของคณุหมอโดยยกเลกิ
ระบบฝากข้อความให้ และแจ้งว่าเป็นบริการเสริมฟรี ไม่มีค่าบริการเสริม มี

แต่ค่าโทรฝากข้อความและค่าโทรฟังข้อความ แต่คุณหมอเห็นว่าเรื่อง 
อย่างนี้ไม่เป็นธรรม เพราะผูบ้รโิภคไม่ได้สมคัร เป็นบรกิารทีบ่รษิทัยดัเยยีดให้ 
จะว่าฟรีก็ไม่ถูกเสียทั้งหมด เพราะฟรีเรื่องเปิดบริการ แต่ฝากและฟังไม่ฟรี 
ถ้าผูบ้รโิภคอยากใช้บรกิารเองกด็ไีป แต่นีแ่ถมมาให้และไม่บอกให้รูต้วัเสยีอกี
 
 ทาง สบท. ได้ตรวจสอบข้อมลูแล้ว อยากแจ้งผูโ้ทรไปเบอร์บ้านทัง้หลายว่า 
ระบบนี้ให้เวลาสามสิบวินาที หรือประมาณว่าได้ยินสัญญาณโทรติดหกครั้ง 
แล้วจะวิ่งเข้าวอยซ์เมล์ โดยมีเสียงพูดว่า “ยินดีต้อนรับสู่บริการวอยซ์เมล์ 
Welcome to Voicemail” ถ้าไม่อยากเสยีเงนิให้รบีวางสายก่อนเสยีงนีส้ิน้สดุ 
เพราะเมือ่สิน้เสยีงนีก้เ็ข้าระบบฝากข้อความทนัท ีและเราจะเสยีค่าบรกิารแม้
ยงัไม่พดูอะไรกต็าม แต่ถ้าวางสายก่อนเสยีงจบกจ็ะถอืว่าโทรไม่ตดิธรรมดาๆ  
(ที่ไม่ธรรมดากต็รงทีม่เีวลาเรยีกสายแค่สามสบิวนิาทจีากทีเ่คยเป็นหนึง่นาท)ี
 
 ทางบริษัททรูคอร์ปฯ เคยเผยแพร่ข่าวว่า เปิดบริการนี้ให้กับลูกค้าที่เลข
หมายขึ้นต้นด้วย 026, 027, 028 และ 029 คิดเล่นๆ ก็ประมาณเกือบสี่ล้าน
เลขหมาย จึงขอเรียนผู้บริโภคทุกท่านว่า หากเราสมัครบริการและต้องการ
ยกเลิกก็โทรไปที่ 02-900-9000 กด 98 ซึ่งต้องเสียค่าโทรไปหาเขา แต่หาก
เราไม่ได้สมัครแต่เขายัดเยียดให้ ก็โทรด้วยเลขหมายทรูไปร้องเรียนได้ฟรี
ระหว่าง 8.00-20.00 น. ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของทรู 02-900-8088
 
 ทั้งนี้ กทช. ได้ออกประกาศป้องกันการยัดเยียดบริการโดยผู้บริโภค 
ไม่ได้ยินยอมสมัครใช้บริการไว้แล้ว บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องยกเลิกให้ตาม 
ความประสงค์ของผู้บริโภค
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...ต่อให้บริษัทยกเลิกบริการถูกต้องและยึดเบอร์ ไปแล้ว 
กรณีจะน�าเบอร์ ไปขายต่อ

ยังมีข้อก�าหนดตามกฎหมายไม่ให้ท�าได้ทันที 
แต่ต้องเก็บไว้ 180 วันก่อนจึงจะขายได้...

เบอร์ของเรา สิทธิของเรา

 ปัจจบุนั วธิทีีง่่ายทีส่ดุในการตดิต่อใครสกัคนคอืการโทรไปหาเขา ในกรณี
นี้สิ่งที่ท�าให้เราเข้าถึงเขาได้คือเบอร์โทรศัพท์นั่นเอง เหมือนกับการ 
ส่งจดหมาย ถ้าเราจะส่งไปหาใครต้องรู้ที่อยู่หรือเลขที่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ 
ก็คล้ายบ้านเลขที่ ในต่างประเทศจึงให้ความส�าคัญกับสิทธิในเลขหมาย
โทรศัพท์มาก

 ความคิดเคารพสิทธิผู้บริโภคในเรื่องเลขหมายโทรศัพท์เป็นที่มาของ 
เรื่อง “การคงสิทธิเลขหมาย” ที่ก�าหนดให้เราสามารถเปลี่ยนผู้ให้บริการได้ 
โดยยังคงเลขหมายเดิมไว้ เพื่อให้ผู้คนยังติดต่อเราได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้อง
คอยแจ้งพรรคพวกว่า ฉันเปลี่ยนค่ายเลยต้องเปลี่ยนเบอร์แล้วนะ ซึ่งท�าให้
เกดิความยุง่ยากมากมาย เช่น บางคนต้องพมิพ์นามบตัรใหม่ ถ้าเป็นบรษิทั 
ห้างร้านกต้็องเปลีย่นหวัจดหมาย หรอืหวัใบเสรจ็รบัเงนิ ซึง่มเีบอร์โทรศพัท์
เก่าแสดงอยู่ด้วย หรือที่ยุ่งยากไปกว่านั้นคือ บางคนไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนเบอร์ 
ก็เลยติดต่อเราไม่ได้ พลาดธุระส�าคัญกันไปก็มี

 สิทธิในการคงเลขหมายจึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคในหลาย
ประเทศมาหลายปีแล้ว ส�าหรับประเทศไทยนั้น กทช. ซึ่งเป็นองค์กรก�ากับ
ดูแลด้านโทรคมนาคม ออกประกาศให้มีการเปิดบริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตั้งแต่ปลายปี 2552 แต่ในทางความเป็นจริง ผู้ประกอบ
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การทั้งหลายเพิ่งมีการเปิดให้บริการเมื่อปลายปี 2553 โดยเริ่มจากพื้นที่
กรุงเทพฯ ก่อน

 แต่ไม่มีอะไรได้มาฟรี กทช. ก�าหนดค่าบริการคงสิทธินี้ที่ 99 บาท  
แปลว่าถ้าเราจะย้ายค่ายใช้เบอร์เดิมต้องจ่าย 99 บาท หลายคนเห็นว่าเป็น
ราคาที่แพงไป เพราะหากเราไปซื้อซิมใหม่ อาจได้มาฟรีๆ หรือจ่ายไม่ถึง 
50 บาท แม้แต่การเปลี่ยนโปรโมชันก็จ่ายไม่ถึง 40 บาท นี่แค่ย้ายค่ายคิด
กนั 99 บาท ราคา 99 บาทนีม้าจากการประมาณว่าจะมผีูใ้ช้สทิธย้ิายค่ายกนั
ไม่มาก ถ้ามีคนใช้มาก ต้นทุนเฉลี่ยจะถูกลง และแน่นอนราคาต้องถูกลงไป
ด้วย แปลว่าถ้าบรกิารนีม้คีนใช้กนัมาก กทช. กจ็ะประกาศราคาให้ต�่าลงกว่า
นี้ได้อีก

 ยังมีปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับเบอร์โทร นั่นคือเรื่องการถูกยึดเบอร์ เช่น 
เราไม่ได้เติมเงิน พอถึงก�าหนดบริษัทก็ยกเลิกบริการ แล้วเอาเบอร์ไปเร่ 
ขายใหม่ บางกรณีเราเติมเงินอยู่ดีๆ บางคนยังถูกยึดเบอร์ไปเฉยๆ ก็มี  
พอไปทวงคืนเขาก็บอกว่าขายให้คนอื่นไปแล้ว กรณีหลังนี่มักเป็นเบอร์สวย 
จนเคยมีข่าวคราวเป็นกระทู้ในเว็บบอร์ดดังๆ มาแล้ว

 สิ่งที่อยากบอกก็คือ ผู้ให้บริการจะยกเลิกบริการและยึดเบอร์เราได้ ต้อง
เป็นไปตามกฎหมาย เช่น กรณีเราไม่จ่ายหนี้ติดต่อกันมากกว่า 2 รอบบิล 
หรือกรณีมีเหตุอันเชื่อได้ว่าคนใช้บริการมีพฤติกรรมฉ้อฉล แต่อยู่ๆ จะมา
ยกเลิกบริการเลยนั้นท�าไม่ได้

 ต่อให้บริษัทยกเลิกบริการถูกต้องและยึดเบอร์ไปแล้ว กรณีจะน�าเบอร์ 
ไปขายต่อยังมีข้อก�าหนดตามกฎหมายไม่ให้ท�าได้ทันที แต่ต้องเก็บไว้  
180 วันก่อนจึงจะขายได้

 หลายคนอาจสงสัยว่าท�าไมต้องเก็บไว้นานขนาดนั้น ค�าตอบง่ายๆ ก็คือ 
หากเราไปซื้อเลขหมายมาแต่เป็นเบอร์เก่าของคนอื่นที่เขาใช้อยู ่ก่อน  
(ใหม่ของเรา เก่าของคนอื่น) ก็จะมีคนโทรมาหาเจ้าของเก่าอยู่เนืองๆ  
ดไีม่ด ีโทรมาทวงหนีเ้จ้าของเบอร์คนเก่า เราบอกว่า ไม่ใช่ ไม่ใช่ นีเ่บอร์เรา 
ไม่ใช่ของคนที่เขาจะทวงหนี้ เราก็จะโดนด่าว่า ไม่ต้องแกล้งดัดเสียง หรือ 
ถึงขนาดไปเปลี่ยนชื่อเพื่อหนีหนี้เลย จ่ายมาเสียดีๆ แบบนี้ก็จะท�าให้เราเสีย
อารมณ์และเสียเวลาได้

 การเอาเบอร์มาเก็บไว้ให้คนลืมไปก่อนอย่างน้อย 180 วันจึงเป็นเรื่อง
จ�าเป็น เหมือนเอาเบอร์มาล้างน�้าก่อนใช้ใหม่นั่นเอง

 แต่ปรากฏว่าช่วงนี้ ค่ายมือถือหลายค่ายต่างพากันแหกกฎ เอาเบอร์มา
ขายใหม่ก่อน 180 วนั ท�าให้เจ้าของเก่าที่ไม่ได้เตม็ใจยกเลกิบรกิารเดอืดร้อน 
เพราะเป็นเบอร์ที่ใช้ตดิต่อเขามานานหลายปี อยูด่ีๆ  พรรคพวกกต็ดิต่อไม่ได้ 
ส่วนเจ้าของใหม่กเ็ดอืดร้อน เพราะมแีต่คนโทรมาหาเจ้าของเก่าทัง้วนัทัง้คนื 
บางคนทนร�าคาญไม่ไหว ไปขอคืนเบอร์กับผู้ให้บริการเลยก็มี

 จึงอยากย�้ากับผู้บริโภคทุกคนว่า เบอร์ของเรา สิทธิของเรา เอาไปขาย
ก่อน 180 วันไม่ได้ และช่วยกันใช้บริการคงสิทธิเลขหมายด้วยนะครับ

No.
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...วิธีการ “เปลี่ยนค่าย ใช้เบอร์เดิม” ต้องเริ่มด้วย
การไปแจ้งที่ผู้ให้บริการรายใหม่ที่เราต้องการจะย้ายไป 

โดยในการแจ้งต้องน�าบัตรประชาชนพร้อมส�าเนาไปแสดง 
และกรณีฝากท�าการแทนต้องมีเอกสารมอบอ�านาจถูกต้อง...

เปลี่ยนค่าย ใช้เบอร์เดิม
 

 ในที่สุดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553 เป็นต้นมา ประเทศไทยก็มีบริการคง
สทิธเิลขหมายโทรศพัท์มอืถอืกนัแล้ว หลงัจากทีร่อคอยมายาวนาน เนือ่งจาก
ผู้ให้บริการขอเลื่อนหลายครั้ง

 หากย้อนดูเรื่องนี้จะเห็นว่า กทช. ได้ออกประกาศตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 
2552 ให้มีบริการนี้ใน 3 เดือน แต่ผู้ให้บริการก็ขอขยายเวลา และ กทช. ก็
ขยายให้ถึง 31 สิงหาคม 2553 รวมแล้วมีเวลาในการเตรียมการเกือบ 13 
เดอืน หรอืถ้านบัว่าก่อนจะออกประกาศ กทช. ได้จดัพดูคยุกนัมาเป็นระยะๆ 
ร่วมปี แปลง่ายๆ ว่าเอกชนรู้ตัวมาก่อนอย่างน้อย 2 ปี แต่เมื่อถึงเวลาก็อ้าง
ว่าท�าไม่ทันอยู่นั่นเอง

 บริษัทที่ปรึกษาเรื่องคงสิทธิเลขหมายให้ข้อมูลว่า ตัวเลขที่เป็นไปได้ 
(ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้) คอื ใช้เวลาตดิตัง้ระบบ 6 เดอืน ทดสอบระบบอกี 3 เดอืน 
รวม 9 เดือน แต่ กทช. ขยายให้รวม 13 เดือน ซึ่งมีเวลาเหลือเฟือในการ
ทดสอบระบบ แต่พอครบ 13 เดือนก็ยังแถลงว่ายังไม่ได้ทดสอบระบบ ไม่รู้
ว่าจะอืดกันไปถึงไหน

 นี่ถ้าเป็นการเปิดบริการ 3G ผู้ให้บริการจะใช้เวลานานขนาดนี้ไหม หรือ
จะเร่งวนัเร่งคนืเปิดบรกิารได้ในไม่เกนิ 6-9 เดอืน (เพราะอยากได้ผลตอบแทน 
ทางธุรกิจ) ทั้งที่บริการ 3G ต้องลงทุนและติดตั้งอุปกรณ์มากมายกว่านี้อีก
นั่นก็เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่าน ซึ่งอยากจะบันทึกไว้ ณ ที่นี้

 แต่เอาเป็นว่า ในที่สุดผู้บริโภคอย่างเราก็ได้ใช้สิทธินี้เสียที โดย กทช. ได้
ก�าหนดเพดานค่าบรกิารที ่99 บาท หมายความว่าบรษิทัจะไม่เกบ็ค่าบรกิาร
ก็ได้ แต่ถ้าจะเก็บห้ามเก็บเกิน 99 บาท ซึ่งที่ออสเตรเลียก็ท�าคล้ายๆ กัน 
คืออนุญาตให้ผู้ให้บริการเก็บค่าบริการคงสิทธิเลขหมายได้ แต่เครือข่ายผู้
บรโิภคทีน่ัน่บอกมาว่า ไม่มบีรษิทัไหนเกบ็เลย กค็งต้องวดัใจผูใ้ห้บรกิารเมอืง
ไทยกันหน่อย ว่าจะท�าเหมือนประเทศอื่นเขากันหรือไม่

 ส�าหรับคนคิดจะย้ายค่าย มีค�าแนะน�าง่ายๆ เบื้องต้นว่า ลองถามคนแถว
บ้านและแถวที่ท�างานด้วย ว่าใครใช้ค่ายที่เราจะย้ายไปบ้าง และคุณภาพ
สัญญาณเป็นอย่างไร เพราะบางครั้งบ้านเรา ที่ท�างานเรา อาจเป็นจุดอับ
สัญญาณของบางค่ายได้ ถ้าย้ายหนีค่ายเก่าที่ไม่ได้เรื่องไปค่ายใหม่ก็ไม่ได้
ราว ก็เท่ากับหนีเสือปะจระเข้ เสียอารมณ์กันเปล่าๆ
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 มาถึงวิธีการเปลี่ยนค่ายโดยคร่าวๆ ต้องเริ่มด้วยการไปแจ้งที่ผู้ให้บริการ
รายใหม่ทีเ่ราต้องการจะย้ายไป ไม่ใช่แจ้งกบัรายเดมิที่ใช้บรกิารอยู ่นัน่จะไม่
ได้ผล โดยในการแจ้งต้องน�าบัตรประชาชนพร้อมส�าเนาไปแสดง และกรณี
ฝากท�าการแทนต้องมีเอกสารมอบอ�านาจถูกต้อง
 
 การโอนย้ายจะมีผลใน 3 วันหลังแจ้ง โดยถ้าแจ้งก่อนบ่ายสามโมงครึ่ง 
กน็บัรวมวนัแจ้งด้วย แต่สามวนันีไ้ม่นบัรวมวนัหยดุราชการและหยดุนกัขตัฤกษ์

 เมื่อครบวันที่สาม การเปลี่ยนระบบจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 
ตีสี่ถึงเจ็ดโมงเช้า ในระหว่างนั้นโทรศัพท์จะใช้งานไม่ได้ชั่วคราว จากนั้น 
จะมี SMS แจ้งเข้ามาว่าได้รับอนุมัติให้โอนย้าย หรือโอนย้ายส�าเร็จแล้ว

 ถงึเวลานัน้กเ็ท่ากบัว่าเรายกเลกิใช้บรกิารกบัผูใ้ห้บรกิารรายเก่า และเริม่
ใช้บริการกับรายใหม่ ภายใต้เลขหมายเดิม โปรโมชั่นและบริการเสริมต่างๆ 
ที่เคยสมัครไว้ถือว่ายกเลิกไปโดยอัตโนมัติ

 กรณีที่มีการเปลี่ยนใจหลังแจ้งย้ายเครือข่ายแล้ว ต้องแจ้งยกเลิกก่อน 
หกโมงเย็นของวันที่สอง ไม่เช่นนั้นจะถือว่าเลยตามเลย แต่ถ้าการโอนย้าย
ถกูปฏเิสธ ผูใ้ห้บรกิารรายเดมิต้องส่ง SMS พร้อมหนงัสอืบอกเหตผุลทีป่ฏเิสธ 
ให้เรา ทั้งสองกรณีนี้ต้องได้รับค่าธรรมเนียมการโอนย้ายคืนเต็มจ�านวนด้วย

 ส�าหรับผู ้ใช้มือถือเมืองไทย ส่วนใหญ่ใช้แบบเติมเงินและไม่นิยม 
จดทะเบียน ก็บอกกล่าวไว้หน่อยว่า หากจะเปลี่ยนค่ายต้องจดทะเบียนก่อน 

เพื่อมิให้เกิดปัญหามีคนลักโทรศัพท์คนอื่นไปเปลี่ยนค่าย 
ซึ่งถ้าเจ้าของตัวจริงไม่จดทะเบียนไว้ ก็จะพิสูจน์ล�าบาก

 ข้อดีอีกอย่างของการจดทะเบียนก็คือ ตอนที่ย้ายค่าย ถ้าเงินที่เติม 
ไว้ยงัเหลอื เรากจ็ะได้คนืทัง้หมดด้วย ไม่ต้องกลวัว่าย้ายค่าย เงนิหายไป เมือ่
ได้เงินคืนมา ก็ค่อยเอาไปเติมในระบบของค่ายใหม่กันต่อไป

 ส่วนผู้ใช้แบบรายเดือน เขามีการก�าหนดว่าจะแจ้งโอนย้ายต่อเมื่อไม่มี
ยอดค้างช�าระในระบบ อันนี้หมายถึงเราต้องช�าระค่าบริการจนถึงรอบบิล
สุดท้ายที่เรียกเก็บ แต่อาจมีค่าใช้จ่ายที่เกิดในไม่กี่วันก่อนแจ้งโอนย้าย ซึ่ง
บริษัทจะใช้เป็นข้ออ้างมาปฏิเสธการโอนย้ายไม่ได้ พอถึงรอบบิลเรียกเก็บ
มาตามอัตราจริงที่ใช้ เราก็ไปจ่ายเท่านั้นเอง

 ส�าหรบัคนทีไ่ม่คดิจะย้าย กข็อบอกว่ายงัได้ประโยชน์จากเรือ่งนีอ้ยูด่คีรบั 
ฟังดูงงๆ ว่า อยู่เฉยๆ ก็ได้ก�าไรกับเขาด้วยหรือ ก็ต้องบอกว่าใช่ เพราะ 
การคงสิทธิเลขหมายคือการเพิ่มอ�านาจต่อรองให้ผู้บริโภค ถ้าให้บริการ 
ห่วย ค่าบริการโหด ลูกค้าก็จะหนีโดยไม่ต้องคิดมากเหมือนแต่ก่อน เพราะ
เอาเบอร์ไปได้ด้วย

 เท่ากบัว่าผูใ้ห้บรกิารต้องระวงัตวัมิให้ห่วยและโหด แปลว่าการคงสทิธเิลข
หมายเป็นการสร้างให้เกิดการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคมอีกวิธีหนึ่ง  
เมื่อผู้ให้บริการแข่งกัน ผู้บริโภคก็ย่อมได้ก�าไร ดังนั้นแม้เราไม่เปลี่ยนค่าย 
ก็ได้ประโยชน์ไปด้วยอย่างแน่นอน
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...ใครก็ตามที่ท�าให้การโทรข้ามเครือข่ายยาก
เป็นคนที่เห็นแก่ตัวมาก 

เพราะถ้าเจรจาเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจไม่ลงตัว 
ก็ควรฟ้องร้องกัน

แต่ไม่ควรใช้ผู้บริโภคเป็นตัวประกัน...

เขาใช้ผู้บริโภคเป็นตัวประกัน

 เมื่อต้นปี 2551 ผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือระบบซีดีเอ็มเอประสบปัญหา
โทรไปเครือข่ายอื่นยาก ต้องพยายามกดออกประมาณ 5 ครั้งถึงจะโทร 
ข้ามเครือข่ายได้หนึ่งครั้ง ผู้ให้บริการเครือข่ายอื่นต่างบอกว่า ปัญหาไม่ได้
อยู่ที่ตนเอง แต่แพลมๆ ทางออกว่า ถ้าเครือข่ายซีดีเอ็มเอยอมจ่ายค่าใช้
และเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย ปัญหานี้ก็น่าจะหายไป เพราะเครือข่ายซีดี
เอ็มเอมีโปรโมชั่นแบบเหมาจ่ายเท่านั้นบาท โทรไม่อั้นวันละเท่านี้ชั่วโมง 
ท�าให้มีลูกค้าเพิ่มและแน่นอนส่วนหนึ่งก็ต้องโทรไปเครือข่ายอื่น แต่เครือ
ข่ายอืน่ไม่ได้ค่าเชือ่มต่อเครอืข่ายจากระบบซดีเีอม็เอ กเ็ลยโทรตดิยากหน่อย

 ปัญหานี้ไม่จบลงแม้ว่าจะยืดเยื้อมาข้ามปี จากนั้นในช่วงปลายปี 2552 
ปัญหาโทรข้ามเครือข่ายยากของระบบซีดีเอ็มเอยิ่งรุนแรง ผู้ใช้บริการบาง
ท่านบอกว่าต้องโทรประมาณ 20 ครั้งถึงจะติดเครือข่ายอื่นสักครั้ง และ 
มีผู้ร้องเรียนกรณีนี้เข้ามาที่ สบท. เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย

 เรือ่งนีค้งต้องบอกว่า ใครกต็ามทีท่�าให้การโทรข้ามเครอืข่ายยากเป็นคน
ที่เห็นแก่ตัวมาก เพราะถ้าเจรจาเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจไม่ลงตัว ก็ควร
ฟ้องร้องกัน แต่ไม่ควรใช้ผู้บริโภคเป็นตัวประกัน

 การท�าให้ผู้บริโภคเดือดร้อนเพราะความเห็นแก่ตัวของผู้ประกอบการ 
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บางเครือข่ายเป็นเรื่องน่าละอาย แต่เขาไม่ค่อยอายกัน สาเหตุหนึ่งอาจ 
เพราะไม่ค่อยมีคนรับรู้ หรืออาจเพราะไม่รู้ว่าอายหรือละอายเป็นอย่างไร

 นั่นเป็นเรื่องของโทรศัพท์มือถือ แต่ตอนนี้ธุรกิจอินเทอร์เน็ตก็มีการใช้ 
ผู้บริโภคเป็นตัวประกันด้วยเหมือนกัน

 เรือ่งมอียูว่่า ผูบ้รโิภคส่วนหนึง่ไปสมคัรใช้บรกิารอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงู 
กบับางบรษิทั โดยต้องจ่ายค่าสมคัรและค่าบรกิารล่วงหน้า พอเวลาผ่านไปไม่
เห็นมีใครมาติดตั้งบริการให้ จนร้องเรียนมา เมื่อประสานไปบริษัทก็บอกว่า
ไม่เปิดให้บรกิารและคนืเงนิไป ดเูหมอืนจะยตุธิรรม แต่ไม่ยตุธิรรม เพราะถ้า
เขาสมัครบริษัทอื่นที่ให้บริการได้คงได้ใชไ้ปนานแล้ว และเงินทีเ่ก็บไปหลาย
เดือนก็ไม่คิดดอกเบี้ยให้ เท่ากับเอาไปหมุนเงินโดยไม่มีต้นทุน

 คิดดูว่าท�าไมเกิดเรื่องนี้ขึ้น ค�าตอบก็คือ บริษัทยังไม่มีแผนขยายพื้นที่
บรกิารทีแ่น่ชดั เลยใช้วธิรีบัสมคัรด ูถ้าที่ไหนคนใช้บรกิารเยอะ คุม้ทีจ่ะลงทนุ 
กจ็ะขยายโครงข่ายไป แต่ถ้าสมคัรน้อยกแ็ปลว่าไม่คุม้ทีจ่ะลงทนุ กร็ะงบัแผนไป

 เพื่อผลแบบเดียวกันนี้ ความจริงมีทางออกที่ดีและตรงไปตรงมากว่าคือ
ใช้วิธีส�ารวจตลาด แทนที่จะให้ผู้บริโภคสมัครพร้อมช�าระค่าบริการล่วงหน้า 
พอลูกค้าน้อยก็ไม่ลงทุน เพราะวิธีนี้เหมือนหลอกลวงว่าจะให้บริการแต่ไม่
ให้บริการ เป็นการเอาเปรียบกันเกินไป

 นอกจากนี้ ยังมีการแย่งลูกค้ากัน โดยลูกค้าเก่าของบริษัทหนึ่ง วันดี

คืนดีก็จะได้รับใบแจ้งหนี้จากอีกบริษัทหนึ่ง โดยอ้างท�านองว่าเปลี่ยนชื่อ
บริษัท แล้วก็เอาสัญญาใหม่มาให้เซ็น หลายคนก็ยอมเซ็นโดยไม่รู้ว่า จริงๆ 
เป็นการยกัย้ายถ่ายเทลกูค้าไปอกีบรษิทัหนึง่ เพราะมกีารแตกลกูแตกหลาน
เป็นหลายบริษัท และมีการแย่งชิงผลประโยชน์กันอยู่ 

 ขอแจ้งให้ทราบว่า ในเรือ่งการเปลีย่นสญัญา เรามสีทิธไิม่ยนิยอม ถ้าใคร
โกหกว่าเดีย๋วบรษิทัเก่าจะตดัสญัญาณ กล็องดสู ิเพราะโดยทัว่ไปผูใ้ห้บรกิาร
จะยุติการให้บริการเราไม่ได้

 แถมตอนนี้ การแย่งลูกค้ากันรุนแรงจนขนาดฝ่ายหนึ่งบอกว่ามีการ
ลักลอบใช้โครงข่ายโดยไม่ชอบ ตรวจพบจึงปลดสายออก คนที่เดือดร้อน 
ก็คือผู้บริโภค เพราะพอเขาปลดสายปุ๊บ เราก็ใช้ไม่ได้ปั๊บ ผู้ให้บริการที่ท�า 
สญัญากบัผูบ้รโิภคกอ้็างว่า ฝ่ายทีป่ลดสายนัน่แหละท�าผดิ อย่าท�าให้ผูบ้รโิภค 
เดือดร้อนนะ ให้ต่อสายใหม่เดี๋ยวนี้

 แต่ปัญหาเบื้องหลังที่แท้จริงก็คือ การไม่จ่ายผลประโยชน์กันนั่นแหละ  
แต่ก็ไม่มีใครบอกความจริงกับผู้บริโภค ท�าให้เข้าใจว่าถ้าสมัครใช้บริการ 
แล้วจะได้ของดี พอเกิดปัญหาใช้ไม่ได้ ก็โยนกันไปโยนกันมา

 ท�าไมชอบใช้ผูบ้รโิภคเป็นตวัประกนันกันะ ทีน่่าเจบ็ใจกค็อื เป็นตวัประกนั
ไปด้วย แต่ก็ต้องจ่ายค่าบริการไปด้วย เจ็บปวดดีเหลือเกินครับกับการเป็น 
ผู้บริโภคโทรคมนาคมไทย

รู้ ไว้...ไม่เสียสิทธิ   69



70  รู้ ไว้...ไม่เสียสิทธิ รู้ ไว้...ไม่เสียสิทธิ   71

โทรร้องเรียนได้ ต้องไม่เสียตังค์

 การใช้บริการโทรคมนาคมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ต
กลายเป็นเรื่องในชีวิตประจ�าวันของหลายๆ คน และแน่นอนว่า ในบาง
ครั้งการใช้บริการมีข้อขัดข้องเกิดขึ้นได้ เช่น โทรไม่ออก สายหลุด เน็ตล่ม  
คิดค่าบริการไม่ถูกต้อง หรืออื่นๆ อีกมากมาย 

 หากเราสอบถามคนทั่วไปจะพบว่าส่วนใหญ่เคยประสบข้อขัดข้อง 
อย่างน้อยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนแทบจะหาคนที่ใช้บริการแล้วไม่เคยพบข้อ 
ขัดข้องในการใช้บริการแม้แต่น้อยไม่เจอเลย

 การแก้ปัญหาข้อขดัข้องนัน้ ต้องมกีารประสานงานไปยงัผูใ้ห้บรกิาร ท�าให้
เกดิต้นทนุของผูบ้รโิภคในการตดิต่อผูใ้ห้บรกิาร เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าเดนิทาง 
ค่าเสียเวลาการท�างาน คนส่วนใหญ่จึงต้องไตร่ตรองว่าประโยชน์ในการแจ้ง 
ผู้ให้บริการและต้นทุนที่ตนต้องจ่ายไปคุ้มกันหรือไม่ หากเห็นว่าข้อขัดข้อง
นั้นเล็กน้อยไม่คุ้มที่จะด�าเนินการก็จะยอมๆ กันไป หรือทนๆ กันไป เรียก
ว่าใช้ไปบ่นไป จนกระทั่งวันหนึ่งทนไม่ไหวจึงจะร้องเรียน
 
 การทีผู่บ้รโิภคแบกต้นทนุไว้ ยอมทนกบัข้อขดัข้องไปวนัๆ ท�าให้ผูบ้รกิาร
ไม่ทราบปัญหา คิดไปว่าบริการดีอยู่แล้ว จนไม่มีผู้ร้อง จึงไม่ได้ปรับปรุง
คุณภาพบริการ ท�าให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ผู้บริโภคอื่นๆ ก็ต้องเผชิญ
ชะตากรรมเช่นเดียวกัน แต่ต่างก็ทนใช้บริการต่อไป
 
 หากนับความเสียหายต่อผู้บริโภคแต่ละรายอาจเป็นมูลค่าไม่มาก แต่ใน
ปัจจุบันเลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้งานกันมีมากกว่า 60 ล้านเลขหมาย เมื่อเอา
มาคณูจะพบว่าความเสยีหายทีแ่บ่งๆ กนัไปคนละเลก็ละน้อย ดเูป็นเรือ่งจิบ๊ๆ 
แต่เมื่อรวมแล้วมีมูลค่ามหาศาล

 วิธีการที่จะออกจากสถานการณ์ใช้ไปบ่นไปจึงเป็นเรื่องจ�าเป็น เพื่อให้มี
การแจ้งข้อขัดข้องไปยังผู้ให้บริการให้มากที่สุด กทช. จึงได้ออกประกาศมา
ว่า ผูร้บัใบอนญุาตมหีน้าทีจ่ดัตัง้หน่วยงานเฉพาะขึน้ แยกออกจากหน่วยงาน
ตอบค�าถามหรือข้อสงสัยทั่วไป เพื่อท�าหน้าที่ดูแลการรับเรื่องร้องเรียนและ
การแก้ไขปัญหาเรือ่งร้องเรยีนโดยไม่คดิค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิาร และจดั
ให้มีบริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วย

...กทช. ออกประกาศก�าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่
จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นดูแลการรับและแก้ ไขเรื่องร้องเรียน 

โดยจัดให้มีบริการรับแจ้งเรื่องทางโทรศัพท์
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วย...
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• 03 • รู้เท่าทัน...ช่วยให้พ้นภัย
 แปลง่ายๆ ว่า ผู้ให้บริการต้องมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ที่ 
ไม่เสยีตงัค์ ไม่ใช่ว่าโทรไปแล้วเจอระบบตอบรบัให้กดเลอืกบรกิาร กดไปแล้ว
ก็เจอเมนูย่อยลงไปอีก จนสุดท้ายมีเสียงมาว่า ติดต่อเจ้าหน้าที่กดเลขอะไร 
พอกดไปกเ็จอว่า ขออภยั กรณุาถอืสายรอสกัครู ่เจ้าหน้าทีต่ดิให้บรกิารลกูค้า
อืน่อยู ่แล้วเรากจ็ะได้ยนิเสยีงเพลงหรอืได้ฟังโปรโมชัน่ทีผู่ใ้ห้บรกิารถอืโอกาส
เปิดให้ฟัง จนกว่าเจ้าหน้าที่จะว่างจึงได้คุย
 
 แต่ทั้งหมดที่ว่ามา เรามักจะต้องเสียค่าโทรเป็นนาทีหรืออย่างดีคิดเป็น
ครั้ง แปลว่า เราฟังเพลงรอสายหรือโฆษณาโปรโมชั่นใหม่ของบริษัท โดย
เราเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย

 ขอบอกว่าหลายบรษิทัมบีรกิารฟรตีามประกาศ กทช. แล้ว แต่ไม่รูท้�าไม
จึงไม่ค่อยประชาสัมพันธ์ ณ ที่นี้จึงขอเชิญชวนให้ใช้สิทธิกันเลยครับ

 นั่นคือ ถ้ามีปัญหาอยากบอกกล่าวให้บริษัทแก้ไข ก็โทรไปที่หมายเลขที่
บรษิทัจดัไว้ให้ร้องเรยีนโดยเฉพาะ ซึง่เราไม่ต้องเสยีตงัค์ (ดรูายละเอยีดได้ที่
ด้านหลงัเล่ม) แทนทีจ่ะโทรไปคอลล์เซน็เตอร์ทีท่ัง้ต้องรอนานและเสยีค่าโทร
ด้วย ซึ่งความจริงตามกฎหมายก็ก�าหนดว่า การรอสายคอลล์เซ็นเตอร์ต้อง
ไม่เกินกว่า 60 วินาที 

 แต่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู ้ประกอบการยังไม่ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน
บริการให้เป็นไปตามกฎหมายจริงๆ จังๆ
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ทดสอบความ (ไม่) ฉลาด

 เชื่อว่าผู้ที่ท่องโลกอินเตอร์เน็ตหลายคนคงเห็นแบนเนอร์ทดสอบไอคิว
ในหน้าเว็บต่างๆ เป็นภาพวาดให้เห็นแล้วถามท�านองว่าเราเห็นอะไร
 
 ไม่แน่ใจว่า แบนเนอร์เหล่านี้เป็นของใครบ้าง และเผยแพร่กว้างขวาง 
แค่ไหน แต่ส�าหรับคนที่เคยเข้าร่วมทดสอบ บางส่วนได้บ่นให้ฟังทั้งผ่าน 
การร้องเรียน หรือผ่านเว็บบอร์ดต่างๆ เพื่อเตือนเพื่อนๆ ที่ยังไม่ทันได้เล่น 
ว่าอาจเกิดอะไรขึ้น เมื่อเราท�าตามที่เขาบอกในเว็บ
 
 เริ่มแรกเลย เสียงที่บ่นในเว็บบอร์ดต่างๆ เล่าให้ฟังว่า เห็นแบนเนอร์
โฆษณาชวนให้ทดสอบไอคิว โดยเป็นรูปสามเหลี่ยมซ้อนกันแล้วถามว่า  

คุณเห็นสามเหลี่ยมกี่รูป หรือมีรูปวาดที่มองได้หลายแง่มุม แล้วถามว่า  
คุณเห็นอะไร โดยมีตัวเลือกให้ตอบ ปัญหามันจะเริ่มตรงที่ว่า พอเราตอบไป
แล้ว จะขึ้นหน้าให้เรากรอกเลขหมายโทรศัพท์มือถือของเรา โดยบอกว่า  
ถ้าอยากรู้ผลการทดสอบให้กรอกเบอร์โทรศัพท์
 
 หลายคนคิดว่าเดี๋ยวเขาคงส่งผลมาที่มือถือ ซึ่งก็ถูกต้องแต่ไม่แค่นั้น 
เพราะบางท่านเล่าว่า ได้รับข้อความแจ้งว่า คะแนนของคุณคือ 107 แต่ก็มี
ข้อความตามมาตดิๆ ว่าขอแสดงความยนิดทีีค่ณุสมคัรบรกิาร... (6 บาท/วนั) 
สอบถามโทร... โดยสมอ้างว่า การทีเ่รากรอกเบอร์มอืถอืเป็นการสมคัรบรกิาร
 
 พอรู้ตัวจึงโทรไปเบอร์ที่แจ้งมาใน SMS ปรากฏว่าไม่มีคนรับสายเลย  
มีแต่ให้ฝากข้อความเสียง ฝากไว้ก็ไม่รู้ว่าจะมีคนฟังหรือเปล่า เขาเลย 
ส่งข้อความไปที่เลขหมาย SMS ที่ส่งข้อความมา เพื่อแจ้งไม่รับบริการ
ปรากฏว่ามีข้อความส่งตอบกลับมาว่า คุณท�ารายการไม่ถูกต้อง สอบถาม
เพิม่เตมิโทร... (เบอร์เดมิที่ไม่มคีนรบัสาย) สรปุว่าสงสยัจะยกเลกิไม่ได้ เลย
โทรร้องเรียนไปที่หน่วยงานต่างๆ แต่ได้รับค�าตอบให้โทรไปร้องเรียนหน่วย
งานอื่น จนหาคนรับเรื่องไม่ได้

 ยังดีที่สุดท้ายผู ้บริโภครายนี้นึกได้ว่า ค่าบริการที่เขาสมอ้างว่าเรา 
สมัครนั้น หักผ่านมือถือ แสดงว่าบริษัทมือถือต้องร่วมด�าเนินการด้วย  
เลยโทรไปขอยกเลิกบริการจนส�าเร็จ แต่ส�าหรับหลายคน ไม่ทันรู้ตัวว่ามี
ข้อความแจ้งว่าเราสมคัรบรกิาร ผ่านไปหลายวนัรูอ้กีท ีเงนิทีเ่ตมิไว้ในมอืถอื
มันหายไป จึงได้ค้นจนเจอว่ามันหายไปกับบริการทดสอบไอคิวนี่เอง

...สุดท้ายผู้บริโภครายนี้นึกได้ว่า 
ค่าบริการที่เขาสมอ้างว่าเราสมัครนั้น หักผ่านมือถือ

แสดงว่าบริษัทมือถือต้องร่วมด�าเนินการด้วย 
เลยโทรไปขอยกเลิกบริการจนส�าเร็จ...
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 ถ้าผูบ้รโิภคท่านใดเจอปัญหานี ้โทรร้องเรยีนกบัผูใ้ห้บรกิารมอืถอืทีเ่ราใช้
งานอยู่ได้โดยตรง ถ้าเขาไม่แก้ปัญหาให้โทรร้องเรียนได้ที่สายด่วน กทช. 
เบอร์ 1200 หรือสายตรง สบท. เบอร์ 02-6346000 เพื่อจะได้ไม่ต้องจ่าย
ค่าบริการที่เราไม่เต็มใจ
 
 ในส่วนการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บต่างๆ นั้น เป็นเรื่องที่ต้อง
ระมัดระวังอย่างยิ่ง เพราะในหลายประเทศพบว่า มีเว็บที่หลอกให้เรา 
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล แล้วรวบรวมเอาไปขายให้กับธุรกิจต่างๆ ท�าให้ 
ธุรกิจเหล่านี้ส่งจดหมาย หรือส่งข้อความ หรือโทรมาขายของกับเราจน 
น่าร�าคาญได้

 แต่จะอันตรายไปกว่านั้น ถ้าเขาเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปใช้ 
หลอกลวงคนอื่นต่อ จนท�าให้คนที่ถูกหลอกคิดไปว่าเจ้าของข้อมูลเป็นคน
หลอกลวง และแจ้งความด�าเนินคดีกับเราได้ จึงขอเตือนชาวเน็ตทั้งหลาย 
อย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ระวัง

 ส�าหรับผู้ให้บริการที่สมอ้างว่า การกรอกเบอร์โทรศัพท์เป็นการสมัคร 
รับบริการนั้น ไม่เหมาะสมอย่างแน่นอน การที่จะเกิดสัญญาได้ต้องมี 
การเสนอและสนองถกูต้องตรงกนั เมือ่ผูบ้รโิภคไม่ทราบว่าเป็นการสมคัรและ 
ให้ข้อมูลไปเพื่อจะรับทราบผลการทดสอบเท่านั้น ย่อมไม่มีเจตนาสมัคร 
รับบริการอย่างแน่นอน
 
 ใครที่ท�าธุรกิจลักษณะนี้แก้ไขด่วนครับ
 

...เนื้อหาในการหลอกลวงนั้น ยุคแรกๆ จะอาศัยความโลภ
ของมนุษย์ ส�าหรับผู้ที่คิดว่าตนเองไม่โลภ อย่าคิดว่าจะรอดไปได้ 

เดี๋ยวนี้พอคนระวังตัวกันมากขึ้น เขาก็จะเปลี่ยนแนว
มาอาศัยความกลัวของเราแทน...

การหลอกลวงทางโทรศัพท์

 ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ข่าวคราวที่พบเสมอๆ ก็คือข่าวการโทรมาหลอก
ให้โอนเงินทางเอทีเอ็ม หลายคนคงคิดว่า คนที่ถูกหลอกช่างไม่ประสาอะไร 
จงึถกูหลอกง่ายๆ แต่จรงิๆ แล้ว ผูถ้กูหลอกมหีลายสาขาอาชพี ไม่ว่าจะเป็น
แพทย์ ทันตแพทย์ นายต�ารวจ หรือแม้กระทั่งท่านผู้พิพากษา เห็นหรือยัง
ว่าคนมีการศึกษาก็ถูกหลอกได้เหมือนกัน แม้แต่ผู ้ที่อยู่ในกระบวนการ
ยุติธรรมก็ไม่เว้น
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 ถ้าลองหนัไปถามคนข้างเคยีงหรอืเพือ่นฝงู เราจะแปลกใจว่า ในปัจจบุนั 
หลายคนได้รับโทรศัพท์หลอกลวงจนแทบเป็นเรื่องปกติ มิจฉาชีพเหล่านี้ 
ท�าเป็นขบวนการ และในแต่ละวันมีการโทรเพื่อหาเหยื่ออย่างเอาจริงเอาจัง 
หากโทรไปร้อยรายหลอกได้รายเดยีวกค็ุม้แล้ว แต่เดีย๋วนีเ้ทคโนโลยก้ีาวหน้า  
คาดว่าจะมกีารโทรวันละมากกว่าพนัครั้ง อาจมคีนติดกับวนัละหลายสิบราย

 หลายคนสงสัยว่า ท�าไมรัฐไม่จับกุมพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ให้หมด ก็คง
ต้องบอกว่า เนือ่งจากเทคโนโลยตีวัดนีีแ่หละ ท�าให้การโกงง่ายแต่จบักมุยาก 
เพราะอะไรนั่นหรือ ก็เพราะในปัจจุบัน แก๊งเหล่านี้จะไปตั้งส�านักงานในต่าง
ประเทศ เช่น จนี ไต้หวนั หรอืประเทศใดก็ได้ และวนัๆ ก็โทรผ่านอนิเทอร์เนต็ 
มาเมืองไทย ซึ่งเดี๋ยวนี้ค่าโทรผ่านอินเตอร์เน็ตนั้นถูกมากๆ ยกตัวอย่างเช่น 
การโทรจากลอสแองเจลสิมากรงุเทพฯ นาทลีะแค่สามสบิสตางค์ ถกูกว่าโทร
มือถือในประเทศไทยเสียอีก กว่าจะจับได้ต้องบินไปจับถึงต่างประเทศ
 
 ส�าหรับพวกมิจฉาชีพ เพื่อจะท�าให้โทรได้วันละมากๆ เดี๋ยวนี้เขาจะเริ่ม
ด้วยการอดัเสยีง เมือ่เรารบัโทรศพัท์แล้วจะได้ยนิเสยีงทีอ่ดัไว้ แจ้งข้อความว่า 
เราจะได้รับเงิน หรือไม่ก็เราเป็นหนี้ ถ้าจะติดต่อเจ้าหน้าที่ให้กด 0 หากเรา
ฉลาดไม่ยอมกด เขาก็จะตัดสายและหมุนเบอร์หาเหยื่อรายใหม่ไปเรื่อยๆ  
ไม่เสียเวลา แต่ถ้าเรากดติดต่อเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าสู่กระบวนการหลอกลวง 
อย่างจรงิจงั
 
 เนื้อหาในการหลอกลวงนั้น ยุคแรกๆ จะอาศัยความโลภของมนุษย์  
ก็คือจะแจ้งว่าเราจะได้รับรางวัล แต่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยเราต้องไป 

กดเสียภาษีที่ตู้เอทีเอ็ม พอหลายคนรู้เล่ห์กลก็มีการเปลี่ยนเนื้อเรื่อง เช่น 
แจ้งว่า เราจะได้รับภาษีคืน ให้ไปกดรับภาษีผ่านตู้เอทีเอ็ม
 
 จากการที่เราเชื่อว่าเราจะได้เงิน กลายเป็นเราเสียเงินให้เขาไป บางคน
ก็เป็นหมื่น บางคนก็เป็นแสน
 
 ส�าหรบัผูท้ีค่ดิว่าตนเองไม่โลภ อย่าคดิว่าจะรอดไปได้ เดีย๋วนีพ้อคนระวงั
ตัวกันมากขึ้น เขาก็เปลี่ยนแนวมาอาศัยความกลัวของเราแทน
 
 โดยเนื้อหาก็จะแจ้งว่า เราเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้ธนาคาร เป็นเงิน
หลายหมื่น เมื่อเรายืนยันว่าไม่มีหนี้ เขาก็จะแจ้งให้เราไปยืนยันการไม่เป็น
หนี้หรือลบข้อมูลหนี้ที่ผิดพลาดเหล่านี้ แต่ต้องไปที่ตู้เอทีเอ็มตามเคย และ
เช่นเดยีวกนั พอกดอะไร (ตามค�าบอกของเขา) ทีเ่ราคดิว่าเป็นการลบข้อมลู
หนี้ที่เราไม่เคยเป็น เงินเราก็โอนไปสู่บัญชีเขาแล้วเหมือนกัน
 
 ตอนนี้ เนื้อหาที่เด็ดมากก็คือบอกว่า โทรมาจากธนาคาร ขณะนี้ก�าลังมี
คนเจาะระบบบัญชีเราเพื่อขโมยเงิน ให้เรารีบไปแก้ไขข้อมูล เช่น รหัส
เอทเีอม็ หรอืข้อมลูส่วนบคุคลอืน่ๆ ทีตู่เ้อทเีอม็ (อกีแล้ว) เรากลวัเงนิจะหาย 
ก็เลยรีบไปกด และในที่สุดเงินก็หายด้วยน�้ามือเราเองนั่นแหละ
 
 ส�าหรับผู้ที่ไม่โลภ ไม่กลัว เขาก็มีมุขอื่นๆ เช่น เราค้างจ่ายค่าโทรศัพท์ 
ให้ไปกดจ่ายที่ตู ้เอทีเอ็ม หรือล่าสุดมีการโทรมาหลอกว่า ให้ไปเปลี่ยน 
โปรโมชั่นมือถือที่ตู้เอทีเอ็ม บางรายแจ้งว่า โปรที่เราใช้อยู่ถูกยกเลิก หรือ
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โปรนี้ไม่เหมาะกับเรา มีโปรใหม่ที่ดีกว่า เมื่อเราหลงเชื่อ ก็เสร็จเขาทันที
 
 แล้วผู้บริโภคจะระวังตัวอย่างไรดี
 
 ข้อแรกก็คือ การโทรเหล่านี้เป็นการโทรข้ามประเทศผ่านอินเทอร์เน็ต 
มือถือของเราจะแสดงเลขหมายมากกว่า 10 หลัก (ปกติ ถ้ามือถือโทรเข้า
มาจะแสดง 10 หลกั โทรศพัท์บ้านโทรเข้ามาก ็9 หลกั) และอาจมเีครือ่งหมาย + 
น�าหน้าเลขแปลกๆ เหล่านัน้ แต่บางเครือ่งทีแ่สดงเลขแปลกๆ ไม่ได้กจ็ะแจ้ง
ว่า No Caller ID ถ้าเจออย่างนี้ให้ระวัง ยิ่งถ้ารับปุ๊บ เป็นเสียงอัดเทป ก็ยิ่ง
มั่นใจได้ว่า มันมาถึงตัวเราแล้ว วางสายได้เลย หรือถ้าอยากลองดูจะกดคุย
กับเขาก็ได้ แต่ต้องท�าใจให้มั่นคงหนักแน่น เพราะมิจฉาชีพเหล่านี้มีศิลปะ
ในการคยุให้เราหลงเชือ่ สดุท้ายถ้าบอกให้เราไปกดตูเ้อทเีอม็ กม็ัน่ใจได้เลย
ว่า “งานเข้า” ห้ามไปกดเด็ดขาด โดยบอกเขาไปว่า ตอนนี้เราไม่ว่าง ขอชื่อ
และเบอร์โทรศัพท์ เดี๋ยวจะติดต่อกลับไปเอง
 
 สุดท้าย อย่าคิดว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดกับ ตัวเรา เพราะเขาจะเปลี่ยนเนื้อ
เรื่องไปเรื่อยๆ สักวันอาจมีเรื่องที่ “โดน” เราก็ได้ ใครจะไปรู้

...ให้ท่องไว้ว่าถ้าโทรมาชวนให้ ไปกดตู้เอทีเอ็ม 
นั่นแหละหลอกลวงแน่นอน

ไม่ว่าเบอร์อะไรโทรมาก็ตาม...

โทรไม่กด (เอทีเอ็ม)

 หลงัจากทีม่กีารเผยแพร่ข้อมลูให้ประชาชนระวงัแก๊งหลอกเงนิทางมอืถอื 
โดยให้สงัเกตเลขหมายเรยีกเข้าว่า ถ้าเป็นพวกไม่มเีลขหมาย (no caller ID) 
หรือเลขหมายแปลกหลายๆ หลัก เช่น 11 หรือ 12 หลัก และชักชวนให้เรา
ไปกดตู้เอทีเอ็ม ด้วยเหตุผลร้อยแปด ไม่ว่าจะเป็นเราถูกรางวัล (ทั้งที่ไม่เคย
ร่วมชิงโชคอะไร) เราเป็นหนี้บัตรเครดิต (บางคนไม่เคยมีบัตรเครดิตเลย
ก็ตาม) เราได้รับคืนภาษีจากสรรพากร (ทุกปีก็ส่งเป็นเช็คคืนภาษีนี่นา) หรือ
แม้แต่บัญชีธนาคารเราก�าลังถูกเจาะ บัญชีบัตรเครดิตเราก�าลังถูกใครแอบ
ใช้จ่าย (สงสัยว่าธนาคารเมืองไทยหละหลวมน่าดู) มั่นใจได้เลยว่า โทรศัพท์
พวกนั้นมาจากแก๊งหลอกลวง เป็นการโทรผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP) และ 
มหีลายคนโดนหลอกส�าเรจ็ สญูเงนิหลายแสนหรอืหลายล้านบาทกนัมาแล้ว 
อย่าให้เรากลายเป็นเหยื่อรายล่าสุดกันเลย
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 ปรากฏว่า แก๊งมิจฉาชีพก็ได้พัฒนาวิธีการหลอกลวง โดยยังคงโทรผ่าน
อินเทอร์เน็ต แต่กลับแสดงเลขหมายที่หน้าจอมือถือเราว่า โทรมาจากเลข
หมาย 02 xxx xxxx เหมือนกับว่าโทรมาจากโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์
ส�านกังานตามปกต ิไม่ใช่เลขหมายแปลกๆ อกีต่อไปแล้ว แต่ทีแ่ย่ไปกว่านัน้ 
ไม่ใช่เบอร์ 02 อะไรก็ได้ แต่กลายเป็นเบอร์ของหน่วยงานของรัฐ หรือ
ธนาคารพาณชิย์ ท�าให้เราหลงเชือ่สนทิใจ และโดนหลอกโดยไม่ทนัรูต้วั เรยีก
ว่าหลอกกันเนียนจริงๆ  

 ตรงนี้ขอบอกกันก่อนว่า ไม่ใช่เขาไปลักลอบใช้โทรศัพท์ของธนาคาร 
หรอืหน่วยงานนัน้ จรงิๆ เขายงัโทรผ่านอนิเทอร์เนต็จากต่างประเทศนัน่แหละ 
แต่ใช้การปลอมแปลงเลขหมายเข้ามา เรยีกกนัว่า caller ID spoofing 

 งานนีผู้บ้รโิภคอย่างเราๆ ท่านๆ จงึต้องระวงักนัให้ด ีให้ท่องไว้ว่าถ้าโทรมา
ชวนให้ไปกดตูเ้อทเีอม็ นัน่แหละหลอกลวงแน่นอน ไม่ว่าเบอร์อะไรโทรมากต็าม 
ยิง่อ้างเป็นต�ารวจ ดเีอสไอ ธนาคารแห่งประเทศไทยบ้าง กรมสรรพากร หรอื
แม้แต่แบงก์ที่เราใช้บริการอยู่ก็ตาม มั่นใจได้เลยว่า โกหกทั้งเพ หน่วยงาน
เหล่านี้ ไม่มีใครให้เราเดินไปกดเอทีเอ็มกันหรอก แถมสั่งให้กดปุ่มโน้นปุ่ม
นี้อีกต่างหาก มิจฉาชีพชัดๆ

 แม้ว่าเขาจะบอกชื่อหรือยศต�าแหน่งว่าเป็นใครก็ตาม เป็นการแอบอ้าง
อีกเหมือนกัน เพราะบางครั้ง เป็นชื่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานนั้นจริงๆ แต่เขา
ไม่รูอ้โิหน่อเิหน่ ถกูขโมยชือ่มาอ้าง ยิง่เราลองโทรกลบัไปถามหน่วยงานนัน้ๆ 
ก็จะพบว่า คนๆ นั้น (ที่ถูกแอบอ้างชื่อ) มีตัวตนจริงๆ ถ้าใครไม่ทันเฉลียวใจ 
ยิ่งเชื่อว่า ไม่ใช่การโทรหลอกลวง ก็จะสูญเสียเงินไปมาก

 บางคนเชื่อจริงๆ จังๆ เขาจะโทรมาหลอกให้ไปกดทุกวันติดต่อกัน จน
หมดเงนิไปหลายล้านบาท ถ้าสงสยัว่าท�าไมต้องหลอกให้ไปกดทกุวนั เพราะ
ปกตทิีเ่ขาหลอกให้เรากด คอืหลอกให้กดโอนเงนิไปให้เขาโดยเราไม่รูต้วั แต่
ธนาคารต่างๆ กจ็ะจ�ากดัวงเงนิโอนในแต่ละครัง้และแต่ละวนั ท�าให้ต้องหลอก
ให้กดหลายครั้งและหลายวัน

 คนที่ถูกหลอกทั้งหลายไม่ได้เป็นคนโง่ หรือคนงกอะไร แต่มิจฉาชีพใช้
เทคนิคและจิตวิทยาในการหลอกอย่างแนบเนียน ท�าให้เรากลัวว่าถ้าไม่ไป
กดตามที่เขาบอก เดี๋ยวคนอื่นจะเจาะเอาเงินออกจากบัญชีเงินฝากของเรา
ไปหมด หรือคนอื่นจะเอาเลขบัตรเครดิตเราไปรูดก่อหนี้ก้อนโต เราต้องรีบ
ไปป้องกันไว้ก่อน คนหลายวงการ หลายสาขาอาชีพโดนกันมานักต่อนัก  
ไม่ว่าดารา นักร้อง หมอ ต�ารวจ ข้าราชการระดับสูง หรือแม้แต่ผู้พิพากษา

 ดงันัน้คาถาป้องกนัการถกูหลอกลกัษณะนีม้ปีระการเดยีวคอื “โทรไม่กด” 
ถ้าโทรมอืถอือยู ่อย่ากดตูเ้อทเีอม็ เพราะท�าให้ไม่ระวงัตวัว่าก�าลงักดอะไรอยู่

 ในบางประเทศจะมรีะบบตดัสญัญาณมอืถอืทีตู่เ้อทเีอม็ ท�าให้ไม่โดนหลอก 
ในลกัษณะนี ้ประเทศเรายงัไม่มกีต้็องป้องกนัตวัเอง คอืถ้าโทรกอ็ยูห่่างตู ้แต่
ถ้าไปทีตู่ก้อ็ย่าโทร เพราะเขาจะหลอกเราได้ต้องมสีองเรือ่งเชือ่มกนั คอืการ
โทรหลอกผ่านมือถือและการกดโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม (โดยน�้ามือเราเอง 
นี่แหละ) ถ้าแยกสองเรื่องออกจากกันได้ การหลอกลวงก็ไม่ส�าเร็จ

 จ�ากันให้ดีว่า ต่อไปนี้ “โทรไม่กด” ครับ
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...แม้โทรศัพท์มือถือจะไม่ล่อฟ้า แต่ก็ท�าให้เกิดอันตรายได้
เมื่อใช้ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง 

จึงควรหลีกเลี่ยงกันทุกคน...

ฟ้าผ่าโทรศัพท์มือถือ

 ข่าวฟ้าผ่าคนเสยีชวีติเป็นข่าวครกึโครมแทบทกุปี เช่น ข่าวฟ้าผ่าทีน่�า้ตก
ตาดโตน ชยัภมู ิท�าให้มผีูเ้สยีชวีติหลายคน ผูเ้หน็เหตกุารณ์ให้ข้อมลูว่า หนึง่
ในผู้เสียชีวิตก�าลังคุยโทรศัพท์ แล้วจู่ๆ ฟ้าก็ผ่าลงมา หรือข่าวฟ้าผ่าที่
สุพรรณบุรี พบโทรศัพท์มือถือในศพผู้เสียชีวิตด้วย ท�าให้หลายคนกังวล
ว่าการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นตัวล่อให้ฟ้าผ่าลงมา

 นักวิชาการหลายท่านให้ข้อมูลว่า โลหะเป็นตัวน�าไฟฟ้าและท�าให้ฟ้าผ่า 
โทรศัพท์มือถือก็มีโลหะเป็นส่วนประกอบเช่นกัน และอาจน�าให้ฟ้าผ่าได้  

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ออกค�าเตือนว่า ไม่ควรใช้โทรศัพท์
มือถือขณะฝนฟ้าคะนอง

 หลายปีก่อนเกิดฟ้าผ่านักท่องเที่ยวบนก�าแพงเมืองจีนขณะคุยโทรศัพท์
มือถือ ท�าให้เรื่องฟ้าผ่าโทรศัพท์มือถือกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันไป 
ทั่วโลก แต่นักวิชาการในต่างประเทศบางส่วนก็ให้ความเห็นว่า โทรศัพท์มือ
ถือไม่ได้เป็นตัวล่อฟ้า

 สถาบนัคุม้ครองผูบ้รโิภคในกจิการโทรคมนาคมหรอื สบท. ร่วมกบั สวทช. 
และภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ได้จดัการทดลองในห้องจ�าลองฟ้าผ่า พสิจูน์ว่าโทรศพัท์มอืถอืล่อฟ้าผ่าหรอืไม่
 
 จากการทดลองพบว่า ฟ้ามักจะผ่าสิ่งที่มีความสูงจากระดับพื้นราบ เช่น 
ต้นไม้หรือเสา และเมื่อทดลองโทรเข้าเครื่องโทรศัพท์ไม่ว่าจะมีการรับสาย
หรอืไม่ ฟ้าก็ไม่ได้ผ่าทีต่วัเครือ่งโทรศพัท์ นอกจากนีย้งัได้ทดลองน�าโทรศพัท์
ไปไว้ใต้สายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อจะดูว่าโทรศัพท์มือถือเหนี่ยวน�าให้เกิดไฟดูด
จากสายไฟแรงสงูหรอืไม่ กพ็บว่า ไม่ว่าจะมกีารรบัสายหรอืไม่ โทรศพัท์มอืถอื 
และสัญญาณมือถือไม่ได้เหนี่ยวน�าให้เกิดไฟฟ้าช็อตจากสายไฟฟ้าแรงสูง 

 แต่ก็ยังต้องเตือนกันต่อไปว่า แม้โทรศัพท์มือถือจะไม่ล่อฟ้า แต่การใช้ 
โทรศพัท์มอืถอืในที่โล่งขณะเกดิฝนฟ้าคะนองอาจเป็นอนัตรายได้อยูด่ ีจงึเป็น
เรื่องควรหลีกเลี่ยง ซึ่งหลายคนคงสงสัยว่าท�าไม

 เรือ่งนีอ้ธบิายได้ว่าขณะเกดิฟ้าผ่าจะมสีนามแม่เหลก็ไฟฟ้าเกดิขึน้รอบๆ 
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บรเิวณ และโลหะทีอ่ยู่ในอาณาเขตของสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าจะเกดิไฟฟ้าไหล
วนอยู ่ท�าให้เกดิอนัตรายได้ เช่นเดยีวกบัคนทีอ่ยู่ใกล้กบัทีฟ้่าผ่าอาจเกดิรอย
ไหม้ตรงแนวสร้อยคอหรอืรมิฝีปากตามแนวลวดดดัฟัน หรอืบ้านทีอ่ยู่ใกล้กบั
ที่ฟ้าผ่า บางครั้งระบบไฟฟ้าในบ้านช�ารุดทั้งที่ฟ้าไม่ได้ผ่าลงมาที่บ้านตรงๆ

 แต่ส�าหรบัโทรศพัท์มอืถอืนัน้ หากวงจรโลหะในแบตเตอรีเ่กดิมไีฟฟ้าไหล
เวียนผิดปกติ และแบตเตอรี่นั้นไม่มีระบบป้องกันการลัดวงจรก็จะระเบิดได้
เมื่อเกิดฟ้าผ่า ทั้งที่ไม่ได้ผ่าลงตัวเครื่องโทรศัพท์ก็ตาม นอกจากนี้แม้ 
ฟ้าไม่ผ่า แต่การใช้โทรศัพท์มือถือท่ามกลางสายฝน หากน�า้ฝนซึมเข้าไป
ท�าให้แบตเตอรี่ลัดวงจรก็อาจระเบิดได้เช่นกัน

 สรุปได้ว่าโทรศัพท์มือถือไม่ล่อฟ้า แต่ก็ท�าให้เกิดอันตรายได้เมื่อใช้ใน 
ที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง จึงควรหลีกเลี่ยงกันทุกคน
 
 และส�าหรับโทรศัพท์บ้านนั้นก็ขอเตือนไว้ว่า เมื่อเกิดฟ้าผ่า ไฟฟ้าจะวิ่ง
เข้าไปตามสายโทรศัพท์ได้ ยิ่งบ้านไหนไม่ได้ติดอุปกรณ์ป้องกันภัยจาก 
ฟ้าผ่า หรือที่เรียกกันว่าตัวกันฟ้าผ่าหรือกล่องกันฟ้าผ่า ก็อาจถึงแก่ชีวิตได้  
ในสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้เสียชีวิตจากฟ้าผ่านั้นประมาณร้อยละ 4 เกิดกับ 
ผู้ที่คุยโทรศัพท์บ้านอยู่
 
 เรื่องฟ้าผ่าจึงเป็นเรื่องที่ผู้ใช้โทรศัพท์ทุกคนต้องใส่ใจ เพื่อไม่ให้
เป็นอันตรายขณะใช้งาน ส่วนคนที่เห็นใบแจ้งค่าโทรศัพท์ แล้วรู้สึก
เหมือนถูกฟ้าผ่า เพราะค่าบริการสูงเกินจริง นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ซึ่งร้องเรียนได้ที่ สบท. ครับ 

...ไม่มีใครยืนยันได้ว่า เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพอย่างแน่นอน แต่ในทางกลับกันก็ไม่มีใครยืนยันได้ว่า

เสาปลอดภัยต่อสุขภาพอย่างแน่นอน...

เรื่องใกล้ตัวกับเสาสัญญาณโทรศัพท์

 ความนยิมในการใช้โทรศพัท์มอืถอืท�าให้ผูใ้ห้บรกิารต้องเร่งขยายพืน้ที่ให้
บรกิารให้กว้างขวางยิง่ขึน้ เราจงึเหน็เสาสญัญาณโทรศพัท์มอืถอือยูด่าษดืน่

 ถ้าเป็นนอกเมืองก็เห็นเป็นเสาต้นใหญ่ ถ้าในเมืองก็จะเห็นเสาเล็กลงมา
หน่อย ตั้งตามดาดฟ้าตึกแถวหรือาคารต่างๆ แต่ถ้าเป็นในห้างใหญ่ๆ หรือ
อาคารขนาดใหญ่ เราอาจไม่ทันเห็นด้วยซ�้าว่ามีเสาซ่อนอยู่ เพราะเขาจะใช้
เสาขนาดเล็กมากๆ ช่วยกระจายสัญญาณในตึก

 ปัญหาที่มีคนบ่นก็คือความไม่สวยงาม โดยเฉพาะในเขตเมือง บางท่าน
บอกว่าเป็นมลพิษทางสายตาด้วยซ�้า เพราะแถวไหนที่ตั้งเสามักจะเห็น 
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หลายต้น เนื่องจากถ้าท�าเลดี แต่ละบริษัทก็แห่กันไปตั้งเพื่อไม่ให้สญัญาณ 
ของตนเองด้อยกว่าคู่แข่ง แต่ละต้นไม่ใช่ถูกๆ ถ้าเป็นเสาใหญ่ก็แพงกว่า 
ต้นละล้าน แถมอปุกรณ์กต้็องน�าเข้าจากต่างประเทศ ท�าให้เราสญูเสยีเงนิตรา
 
 มีอาจารย์บางท่านแนะว่าเราใช้เสาร่วมก็จะท�าให้ประหยัดเงินได้มาก 
ตวัอปุกรณ์ยงัอาจแยก แต่ตวัเสาใช้ร่วมกนั ปรากฏว่าท�าไม่ได้ เพราะสญัญา
สัมปทานที่ท�ากันไว้ต้องสร้างแล้วมอบให้รัฐก่อนจึงจะด�าเนินการได้ แถมรัฐ
มีสองเจ้าคือ ทีโอที กับ กสท. ต้องส่งมอบแยกกัน เลยใช้เสาร่วมกันไม่ได้ 

 แต่ตอนนีปั้ญหาทีค่นเริม่บ่นกนัมากไม่ใช่แค่เรือ่งทศันยีภาพ แต่เป็นเรือ่ง
สุขภาพ ซึ่งมีหลายด้าน เช่น หากมีพายุแรงหรือแผ่นดินไหวเสาจะ 
ล้มไหม แล้วเวลาฝนตกท�าไมฟ้ามกัผ่าเสาบ่อยๆ และทีค่นเริม่วติกกงัวลกนั
มากคอื แล้วคลืน่วทิยจุากเสาเป็นอนัตรายต่อสขุภาพไหม เพราะเดีย๋วนีอ่้าน
ข่าวไปก็มักจะเจอข่าวใช้โทรศัพท์แล้วเป็นมะเร็ง เช่นที่อิสราเอลบอกว่าใช้
นานๆ อาจท�าให้เป็นมะเร็งต่อมน�้าลาย หรือที่ออสเตรเลียมีข่าวว่า ในตึกที่
ติดตั้งเสาบนดาดฟ้า คนที่ท�างานในชั้นที่อยู่ใต้เสาลงมาเป็นมะเร็งกันมาก 
โดยอธิบายไม่ได้ ท�าให้คนเริ่มสงสัยเรื่องความปลอดภัยของเรื่องนี้

 หลายคนแนะน�าว่า หากกังวลเรื่องความปลอดภัยจากการใช้โทรศัพท์ 
มือถือ เราก็ใช้เท่าที่จ�าเป็น และที่ส�าคัญอย่าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ  
หรือคุยกันเป็นชั่วโมงๆ ฟังดูเป็นเรื่องดีที่เราสมควรปฏิบัติ แต่ที่เป็นปัญหา
คือ บางคนไม่ได้ใช้โทรศัพท์แต่บ้านอยู่ใกล้เสา ก็ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้  
ต้องรับคลื่นตลอดเวลา แล้วจะเป็นอะไรไหม

 เรื่องนี้ยังไม่มีใครยืนยันได้ว่าเสาเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างแน่นอน 
องค์การอนามยัโลกเองก็ไม่อยากให้เราตืน่ตระหนก แต่ในทางกลบักนัก็ไม่มี
ใครยืนยันได้ว่าเสาปลอดภัยต่อสุขภาพอย่างแน่นอนเช่นกัน เพราะผล 
กระทบต่อสุขภาพต้องใช้เวลานานกว่าจะสรุปได้ เช่น บุหรี่กับมะเร็ง หรือ 
ยาแก้คดัจมกูบางตวักบัเลอืดออกในสมอง เป็นต้น ทัง้บหุรีแ่ละยาแก้คดัจมกู
ดังกล่าวใช้กันมานานหลายสิบปี กว่าจะรู้ว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 ปัญหานี้เริ่มมีผู้บริโภคร้องเรียนกันมากทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 
ทาง กทช. เองได้ออกกติกาว่า การตั้งเสานั้นบริษัทมีหน้าที่ต้องท�าความ
เข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง โดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้กับสถานที่
เสี่ยงต่อการได้รับคลื่น เช่น โรงพยาบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก หรือโรงเรียน 
หากบริษัทไม่สามารถท�าความเข้าใจได้ก็อาจต้องหาที่ตั้งเสาใหม่ หรือถ้าจะ
ให้ด ีการตัง้เสาในเขตชมุชนควรใช้เสาขนาดเลก็ทีเ่รยีกว่า ไมโครเซลล์ นาโน
เซลล์ หรือแม้แต่พิโคเซลล์ เหมือนที่ซ่อนอยู่ตามห้าง เพราะเสาขนาดเล็ก 
ก็จะส่งคลื่นที่อ่อนกว่าเสาใหญ่ แต่ก็ต้องติดตั้งถี่ขึ้น ท�าให้บริษัทต้องลงทุน 
มากขึ้น

 เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือเป็นอันตรายหรือไม่ยังไม่มีใครสรุปได้ แต่ที่
แน่ๆ กันไว้ดีกว่าแก้ แย่แล้วแก้ไม่ทัน

 หากใครวิตกกังวลเมื่อมีการตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือใกล้บ้าน 
มีสิทธิขอค�าชี้แจงหรือแม้แต่แจ้งให้บริษัทย้ายไปตั้งที่อื่น หากไม่ส�าเร็จ
สามารถใช้สิทธิร้องเรียนได้ตามกฎหมายครับ
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• 04 •
...คิดกันเล่นๆ ว่า ต่อไปมีคนร้องเรียนเดือนละพันเรื่อง 

ทั้งโทรคมนาคม วิทยุ และโทรทัศน์ หาก กสทช. 
พิจารณาแค่เรื่องร้องเรียนก็สัปดาห์ละสองร้อยห้าสิบเรื่อง 
ถ้าใช้เวลาเรื่องละห้านาที รวมแล้วพันสองร้อยห้าสิบนาที 

ก็ยี่สิบชั่วโมงกว่าๆ ต่อสัปดาห์...

กลไกแก้ปัญหาผู้บริโภคยุค กสทช.

 ผมเคยฟังคุณอิสรียะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้ก่อตั้ง blognone.com น�าเสนอ
เรือ่งสทิธผิูบ้รโิภคในต่างประเทศ ได้ข้อมลูทีน่่าสนใจว่า ทางสหพนัธ์ผูบ้รโิภค
แห่งแคลฟิอร์เนยีบอกว่า ในบรรดาเรือ่งร้องเรยีนของผูบ้รโิภคทัง้หมด เรือ่ง
ของโทรศัพท์มือถือมาเป็นล�าดับที่หนึ่ง

 เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2552 ก็เลยสอบถามทางสภาผู้บริโภคฮ่องกง
ที่มาร่วมประชุมเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโทรคมนาคมที่เชียงราย ได้
ข้อมลูว่าปัญหาโทรคมนาคมมาเป็นล�าดบัทีห่นึง่ได้ห้าปีตดิต่อกนัแล้ว พอไป
ค้นข้อมูลของอังกฤษก็พบว่า ในปี 2552 เรื่องบริการโทรศัพท์มือถือมาเป็น
ที่สอง เรื่องตัวเครื่องมาเป็นที่สี่ และเรื่องบริการอินเตอร์เน็ตมาเป็นที่เก้า 
รวมๆ แล้วอาจจะแซงล�าดับที่หนึ่ง ส่วนที่ออสเตรเลียแค่สามเดือนแรกของ
ปี 2553 กม็เีรือ่งร้องเรยีนด้านโทรคมนาคมกว่าแสนสามหมืน่รายแล้ว

 ที่ประเทศไทย ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายงานเรื่องร้องเรียนปี 2552 
ค่ายละร้อยหรอืไม่ถงึร้อย จากยอดผูใ้ช้บรกิารกว่าหกสบิล้านคน น่าจะเป็นตัวเลข 
ที่ตกหล่น เพราะเข้าใจว่าในวันหนึ่งๆ มีคนโทรไปคอลล์เซ็นเตอร์เพื่อให้แก้
ปัญหาหลายรายแน่

 ทโีอทเีองบรกิารโทรศพัท์บ้านซึง่มผีูใ้ช้บรกิารเพยีงสบิกว่าล้านเลขหมาย 
น้อยกว่าผู้ใช้บริการมือถือสักห้าเท่า ยังรายงานว่ามีเรื่องร้องเรียนปีละกว่า 
แสนราย ซึง่ดจูะเป็นการรายงานทีต่รงไปตรงมากว่าบรรดาผูใ้ห้บรกิารมอืถอื

 จากการรายงานตวัเลขกรณร้ีองเรยีนนี ้แสดงว่าเราต้องการกลไกคุม้ครอง
ผูบ้รโิภคทีส่ามารถตรวจสอบข้อเทจ็จรงิได้ เพือ่ไม่ให้มรีายงานทีต่�่ากว่าความ
เป็นจรงิ และยงัต้องเป็นกลไกทีป่ระชาชนเข้าถงึได้ง่าย เพราะในหลายประเทศ 
ยอดร้องเรียนไปที่หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคสูงเป็นหมื่นเป็นแสนรายต่อปี

 ตอนนี้เรามีกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ซึ่งก็คือองค์กรที่ก�ากับ
ดูแลกิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่ผ่านมา
แม้จะมกีฎหมายเกอืบสบิปี เรากย็งัไม่ได้ กสช. ผูด้แูลเรือ่งวทิยแุละโทรทศัน์
ตวัเป็นๆ เสยีท ีมแีต่ กทช. ซึง่ดแูลด้านโทรคมนาคม แต่รฐัธรรมนญูปัจจบุนั
ก�าหนดให้รวมสององค์กรเข้าด้วยกัน เรียกว่า กสทช.

 เรื่องร้องเรียนขององค์กรใหม่จึงน่าจะมากทวีคูณ เพราะรวมทั้งเรื่อง
โทรคมนาคมกบักจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ ซึง่จะมปีระเดน็เรือ่ง
ร้องเรียนวิทยุชุมชน ซึ่งในปัจจุบันมีสถานีที่ออกอากาศแล้วกว่าหมื่นสถานี

บทส่งท้าย
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 คิดกันเล่นๆ ว่าต่อไปคนร้องเรียนเดือนละพันเรื่อง ทั้งโทรคมนาคม  
วิทยุ และโทรทัศน์ หาก กสทช. พิจารณาแค่เรื่องร้องเรียนก็สัปดาห์ละ 
สองร้อยห้าสบิเรือ่ง ถ้าใช้เวลาเรือ่งละห้านาท ีรวมแล้วพนัสองร้อยห้าสบินาที 
ก็ยี่สิบชั่วโมงกว่าๆ ต่อสัปดาห์ 

 คงเป็นไปไม่ได้ทีก่ารประชมุ กสทช. จะพจิารณาแต่เรือ่งร้องเรยีน คงต้อง 
พจิารณาการอนุญาต การก�ากับดูแล การออกระเบียบหรือประกาศอีกด้วย 
ดงันัน้ กสทช. จะท�างานได้จรงิ และการคุม้ครองผูบ้รโิภคเกดิจรงิ จ�าเป็นต้อง 
ออกแบบให้มกีลไกคุม้ครองผูบ้รโิภคทีม่ปีระสทิธภิาพใน กสทช. หรอืในอนาคต 
หากภาระงานเพิ่มขึ้นอาจต้องแยกจาก กสทช. อย่างประเทศออสเตรเลีย  

 เสียดายที่ในตอนร่างกฎหมาย ประเด็นแบบนี้ถูกละเลยไป เข้าใจว่า 
เพราะมีหลายประเด็นที่ผู้เกี่ยวข้องให้ความส�าคัญมากกว่า

 มาถงึขัน้นีจ้งึเป็นเรือ่งทีต้่องฝากไว้กบั กสทช. ชดุแรก รวมถึงส�านักงาน 
กสทช. ถ้าให้ความส�าคญักบัการคุม้ครองผูบ้รโิภคกต้็องสร้างให้เกดิกลไกการ 
จดัการเรือ่งร้องเรยีนอย่างเป็นระบบ เพือ่แก้ปัญหาอย่างมปีระสทิธภิาพแท้จรงิ 

 เพราะแม้ไม่ให้ความส�าคัญ ถึงอย่างไรปัญหาของผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม กระจายเสยีง และโทรทศัน์ กจ็ะเป็นปัญหาทีม่ขีนาดใหญ่ ทัง้ในแง่
ความถีข่องการเกิดขึ้นและความแพร่กระจายเกี่ยวข้องกับผู้คนจ�านวนมาก 

 อยู่ที่ว่าจะให้ปัญหาไล่ล่าเรา หรือเตรียมการตั้งรับกับปัญหา แล้วเปลี่ยน
ปัญหาเป็นการพัฒนาต่อไป

• AIS บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) 

 โทรศัพท์ 02-271-9263 โทรฟรี 

 จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ 

 คอลเซนเตอร์ 1175  (24 ชั่วโมง) 

• CAT บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)  

 โทรศัพท์ 02-104-4501-2 จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.(เสียค่าบริการ) 081-352-0444 และ

 081-352-0666 จันทร์-ศุกร์ 08.00-23.00 น. (ผู้ใช้บริการระบบ CDMA ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 ถ้าไม่ใช่จ่ายตามโปรโมชั่น) 

 คอลเซนเตอร์ 1322

• DTAC บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

 โทรศัพท์ 02-202-7267 โทรฟรีจากมือถือระบบดีแทค 

 จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ 

 คอลเซนเตอร์ 1678

• HUTCH บริษัทฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จ�ากัด 

 โทรศัพท์ 086-404-4084 ลูกค้าบริษัทโทรฟรี 

 จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 คอลเซนเตอร์ 1128

• True บริษัททรูมูฟ จ�ากัด 

 โทรศัพท์ 02-900-8088 ลูกค้าบริษัทโทรฟรีทุกวัน 08.00-20.00 น. มี 10 คู่สาย

 คอลเซนเตอร์ 1331

• TOT บริษัททีโอที จ�ากัด (มหาชน) 

 คอลเซนเตอร์ 1100 กด 3 

• TT&T บริษัททีทีแอนด์ที จ�ากัด (มหาชน) 

 คอลเซนเตอร์ 1103 กด 4

ช่องทางร้องเรียนกับผู้ให้บริการโทรคมนาคม
รายหลักๆ
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ภาคเหนอื

• ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-274-157

 มือถือ 086-913-2768 โทรสาร 053-808-493 อีเมล aunggulpiriya@hotmail.com 

• ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ. ล�าปาง โทรศัพท์/โทรสาร 054-352-939

 มือถือ 081-987-1627 อีเมล pam2516@gmail.com 

• ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ. พะเยา โทรศัพท์ 054-480-905   

 มือถือ 084-804-6444 โทรสาร 054-480-923 อีเมล consumerphayao@yahoo.com 

• ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ. เพชรบูรณ์ โทรศัพท์/โทรสาร 056-720-521 

 มือถือ 084-817-5960 , 084-817-5900 อีเมล monk_2550@yahoo.co.th 

• ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ. เชียงราย โทรศัพท์ 053-600-416  

 มือถือ 089-953-2782 อีเมล thanachai.rk 48@hotmail.com 

• ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ. แพร่  

 มือถือ 081-758-9316

• หน่วยประสานงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมศูนย์ชาติพันธุ์ (เชียงราย)

 มือถือ 084-177-5472, 086-181-0063 อีเมล saman0257@hotmail.com 

• ผู้ประสานงานภาคเหนอื โทรศัพท์ 054-480-905 มือถือ 081-884-9602 

 โทรสาร 054-480-923 อีเมล jadd517@gmail.com 

ภาคตะวันตก
• ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ. กาญจนบุรี 

 โทรศัพท์ 034-620-918 มือถือ 080-437-3337 อีเมล apckkan@gmail.com 

• ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ. สมุทรสงคราม 

 โทรศัพท์/โทรสาร 034-723-026 มือถือ 085-405-6114 

 อีเมล yimmy_md@hotmail.com, ss_consumer@hotmail.com 

• ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ. ราชบุรี 

 โทรศัพท์/โทรสาร 032-325-150 มือถือ 089-743-4094 อีเมล suwit24@gmail.com 

• ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ. สมุทรสาคร โทรศัพท์ 02-810-3081  

 มือถือ 089-986-8587 อีเมล arunrut_50@hotmail.com 

• ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ. ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ /โทรสาร 

 032-601-198 มือถือ 081-406-3101 อีเมล Sopon6363@hotmail.com 

• ผู้ประสานงานภาคตะวันตก มือถือ 089-616-0613 อีเมล kai_pj@hotmail.com 

 

ภาคกลางและตะวันออก
• ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ. สระบุรี โทรศัพท์ 036-710-085  

 มือถือ 089-023-3213  โทรสาร 036-727-057 อีเมล kamchai2518@hotmail.com 

• ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ. ตราด โทรศัพท์ 039-524-131  

 มือถือ 085-361-3476 โทรสาร 039-524-200 อีเมล tcitrat@gmail.com 

• ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ. ระยอง โทรศัพท์/โทรสาร 038-617-368 

 มือถือ 087-734-7765 อีเมล shalama_30@hotmail.com, tcirayong@gmail.com 

• ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ. ชลบุรี โทรศัพท์ 038-385-251  

 มือถือ 086-301-4135 อีเมล tcichonburi@gmail.com 

• ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ. อ่างทอง โทรศัพท์/โทรสาร 035-615-881 

 มือถือ 089-801-1489 อีเมล ang.ngo@hotmail.com 

• ผู้ประสานงานภาคกลางและตะวันออก มือถือ 081-947-0056 

 อีเมล tantaoneone@yahoo.co.th 

ภาคใต้
• ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ. สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-222-767 

 โทรสาร 077-922-124 สายด่วน 080-522-3222 อีเมล consumer_surat@hotmail.com 

• ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ. สงขลา โทรศัพท์/โทรสาร 074-254-542 

 มือถือ 089-734-2298 , 089-446-6695 อีเมล consumer_songkhla@hotmail.com 

• ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ. พัทลุง โทรศัพท์ 074-615-950  

 มือถือ 081-738-7264 อีเมล์ keerati_ked@hotmail.com 

• ศนูย์คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคในกจิการโทรคมนาคม จ. สตลู โทรศพัท์/โทรสาร 074-781-250

 มือถือ 089-658-7344 อีเมล consumer_satun@hotmail.com 

ศนูย์คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคในกจิกรรมโทรคมนาคม
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• ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ. ตรัง โทรศัพท์ 075-211-946 

 มือถือ 087-274-1447 , 085-798-5716 อีเมล consumer_trang@hotmail.com 

• ผู้ประสานงานภาคใต้ โทรสาร 074-254-542  มือถือ  089-466-6695,  089-734-2298  

 อีเมล so_conet@hotmail.com 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
• ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ. ขอนแก่น 

 โทรศัพท์/โทรสาร 043-223-714 มือถือ 081-546-0754, 085-100-2777 

 อีเมล cakk2551@gmail.com 

• ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ. มหาสารคาม 

 โทรศพัท์/โทรสาร 043-770-069 มอืถอื 081-708-1386 อเีมล janya_04@hotmail.com 

• ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ. ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-580-602 

 มือถือ 086-228-3656  โทรสาร 043-580-167 อีเมล kowkong2008@hotmail.com 

• ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ. กาฬสินธุ์ มือถือ 087-230-7461

 อีเมล prakum_sri@hotmail.com, rangsima_04@hotmail.com 

• ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ. สกลนคร 

 โทรศัพท์/โทรสาร 042-714-966 มือถือ 084-792-4547, 083-344-0103 

 อีเมล Teerapun_1269@hotmail.com 

• ผู้ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนอื มือถือ 089-841-9646 

 โทรสาร 043-223-714 อีเมล noppornp9@gmail.com 

กรุงเทพมหานคร
• หน่วยประสานงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

  (ศูนย์กรุงเทพฯ) โทรศัพท์ 02-372-2113 มือถือ 081-666-6047, 081-430-6485

 อีเมล nimit@aidsaccess.com, rung@aidsaccess.com

• มลูนธิเิพือ่ผูบ้รโิภค 4/2 ซอยวฒันโยธนิ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400

 โทรศัพท์ 02-248-3734-7 www.consumerthai.org
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