
ตาราง แสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) แก้ไขเพิม่เติมประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จาก
รายการของกิจการโทรทัศน์ วันอังคารท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ (รอบเช้า ความเห็นของผู้ประกอบการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง) 

ท่ี ประเด็นท่ีต้องแก้ไข ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม การแก้ไข / เหตุผล 
๑. ก ำหนดให้นบัระยะเวลำกำรออกอำกำศ

รำยกำรประเภทอื่นๆ รวมกับรำยกำรประเภท
ข่ำวสำรหรือสำระทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะ
ด้วย มีควำมเหมำะสมหรือไม่ อย่ำงไร 
 
“ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญำตต้องจัดใหม้ีบริกำรล่ำม
ภำษำมือ ค ำบรรยำยแทนเสียง เสียงบรรยำย
ภำพ และบริกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำร
ก ำหนดในรำยกำรที่ออกอำกำศประเภทใดก็ได้ 
โดยจะต้องมีบริกำรดังกล่ำวในรำยกำรที่
ออกอำกำศประเภทข่ำวสำรหรือสำระที่เป็น
ประโยชน์ต่อสำธำรณะด้วย...”  
 

คุณชาญเสก เสียงสืบชาติ (ช่อง True 4 U) เมื่อพจิำรณำ
มำตรำ ๓๖ วรรคท้ำย ของ พ.ร.บ. กำรประกอบกจิกำร
กระจำยเสียงฯ ปี ๒๕๕๑  ก ำหนดว่ำ “บรกิำรทีเ่หมำะสม
เพื่อประโยชน์ของคนพกิำรและคนด้อยโอกำส ตำมวรรค
หนึ่ง อำจหมำยควำมรวมถงึ บริกำรกระจำยเสียงที่
ออกอำกำศรำยกำรอ่ำนหนังสือเตม็เวลำ หรือบรกิำร
โทรทัศน์ที่จัดใหม้ีล่ำมภำษำมือ บริกำรค ำบรรยำยเป็นอกัษร
ว่ิง หรือบริกำรค ำบรรยำยเป็นเสียง ส ำหรับรำยกำรที่
น ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณะ” ระบุชัดเจนว่ำส ำหรบั
รำยกำรที่น ำเสนอข้อมลูข่ำวสำรสำธำรณะ เพื่อประโยชน์
ของคนพิกำรและคนด้อยโอกำส เช่น ภัยพิบัติ        น  ำท่วม 
พำยุ เป็นต้น ถือเป็นบริกำรทีจ่ ำเป็น ให้ควำมคุ้มครอง
ข่ำวสำรสำธำรณะที่เป็นประโยชน์ จึง เสนอใหป้รบัแก้
ข้อควำม โดยน ำรำยกำรข่ำวสำรหรือสำระขึ นมำก่อน แล้ว
ค่อยต่อด้วย ค ำว่ำ หรือรำยกำรประเภทอื่นใดก็ได้ มำอยู่
ด้ำนหลังเพื่อให้ตรงกับเจตนำรมณ์มำตรำ ๓๖ 
 
คุณเดียว วรตั้งตระกูล (ช่องวัน) มองข้ำมมำตรำ ๓๖ ของ 
พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงฯ ปี ๒๕๕๑  
มองว่ำกำรที่จะให้ช่องสำมำรถจัดท ำบริกำรได้อย่ำงแทจ้รงิ 
นอกจำกเนื อหำสำระท ำใหบ้รกิำรมีข้อจ ำกัด หำกก ำหนดให้

- แก้ไข (ร่าง) แก้ไขเพิม่เติมประกาศฯ ดังน้ี 
แก้ไขเป็น “ผูร้ับใบอนุญำตต้องจัดใหม้ีบริกำรล่ำม
ภำษำมือ ค ำบรรยำยแทนเสียง เสียงบรรยำยภำพ 
และบริกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด ใน
รำยกำรที่ออกอำกำศประเภทใดก็ได ้โดยจะต้องมี
บริกำรดังกล่ำวในรำยกำรที่ออกอำกำศประเภท
ข่ำวสำรหรือสำระทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะด้วย ใน
รำยกำรที่ออกอำกำศประเภทข่ำวสำรหรือสำระทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อสำธำรณะ หรือรำยกำรประเภทอื่นใด...” 
 
- เพื่อให้เกิดควำมชัดเจน และสอดคล้องกับข้อ
กฎหมำย มำตรำ ๓๖ วรรคท้ำย ของ พ.ร.บ. ปี 
๒๕๕๑ฯ “บริกำรโทรทัศน์ทีม่ีบริกำรล่ำมภำษำมือ ค ำ
บรรยำยเป็นอักษรว่ิง หรือบริกำรค ำบรรยำยเป็นเสียง 
ส ำหรับรำยกำรที่น ำเสนอข้อมลูสำธำรณะ” แต่อย่ำงไร
ก็ดกี็ควรมีกำรจัดท ำบรกิำรในรำยกำรประเภทอื่นด้วย  



ท่ี ประเด็นท่ีต้องแก้ไข ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม การแก้ไข / เหตุผล 
จัดท ำบริกำรในรำยกำรประเภทใดก็ได้ และจัดท ำในประเภท
รำยกำรข่ำวสำรหรือสำระด้วย เช่น เดิมช่องวันไมส่ำมำรถท ำ
บริกำรส ำหรบัคนพิกำรในรำยกำรประเภทละครได้ อีกทั ง
หำกช่องจัดท ำล่ำมภำษำมือในรำยกำรข่ำว และท ำบริกำร
อื่นๆ ในรำยกำรประเภทอื่นๆ นอกเหนือจำกรำยกำร
ประเภทข่ำวสำร จะถือว่ำจัดท ำบริกำรครบตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด ท ำใหส้ำมำรถปฏิบัติได้ 

๒. ก ำหนดให้มกีำรนบัสัดส่วนตำมประเภทของ
กิจกำรที่ได้รบัอนุญำต และก ำหนดสัดส่วนกำร
จัดให้มบีรกิำรเป็นจ ำนวนช่ัวโมง มีควำม
เหมำะสมหรือไม่ อย่ำงไร 
(๑) กิจกำรบริกำรสำธำรณะ 
 (๑.๑) บริกำรล่ำมภำษำมือ จัดให้มี
บริกำรไม่น้อยกว่ำหนึ่งช่ัวโมงต่อวัน ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดในภำคผนวก 
 (๑.๒) บริกำรค ำบรรยำยแทนเสียง จัด
ให้มีบริกำรไม่น้อยกว่ำหนึ่งช่ัวโมงต่อวัน และ
ต้องจัดให้มีเพิ่มขึ นไม่น้อยกว่ำสำมช่ัวโมงต่อวัน 
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในภำคผนวก 
 (๑.๓) บริกำรเสียงบรรยำยภำพ จัดให้
มีบริกำรไม่น้อยกว่ำครึ่งช่ัวโมงต่อวันและต้อง
จัดให้มีเพิ่มขึ นไม่น้อยกว่ำหนึ่งช่ัวโมงต่อวัน 
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในภำคผนวก 

คุณชาญเสก เสียงสืบชาติ (ช่อง True 4 U)  
- ล่ำมภำษำมือสัดส่วนหนึง่ช่ัวโมงจนถึงปทีี่ห้ำ ค ำบรรยำย
แทนเสียงออกอำกำศ ๑ ช่ัวโมง จนถึงปี่ทีส่ี่ ปีทีห่้ำ สอง
ช่ัวโมง กำรทีส่ถำนีได้ท ำงำนด้ำนนี มำ ได้มีกำรลงทุนด้ำน
บุคลำกร อุปกรณ์ สิ่งทีเ่กิดคือใช้เวลำ ๗ วันท ำ ๑ คอนเทนต ์
ต่อ ๓๐ นำที ทั ง AD และ CC แต่สิ่งที่เกิดขึ นคือ ต้องมีคอน
เท้นต์ก่อน ซึง่ CC จะใช้เวลำท ำงำน ๗  วัน เพื่อให้กำร
ออกอำกำศรำยกำรและบริกำรมีจงัหวะที่เหมำะสม 
สอดคล้องกัน ซึ่งเป็นปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ กำรก ำหนดให้
จัดท ำบริกำร ๑ ช่ัวโมง จึงยังไมส่ำมำรถท ำได้  
- ล่ำมภำษำมือไม่มีประเด็นปญัหำปัญหำ เพรำะเป็นกำรจ้ำง 
สำมำรถด ำเนินกำรสองช่ัวโมงก็ได้ แต่บริกำร AD และ CC มี
ควำมยุ่งยำก ซับซ้อนในกำรผลิต จงึเสนอใหก้ ำหนดสัดส่วน
กำรจัดท ำบริกำร CC ปีทีห่นึ่งถึงสี่ครึง่ช่ัวโมง ปีทีห่้ำหนึง่
ช่ัวโมง AD ปีที่หนึง่ถึงสี่ ครึ่งช่ัวโมง ปทีี่ห้ำหนึ่งช่ัวโมง อำจไป
เพิ่มกำรท ำบริกำรล่ำมภำษำมือให้มำกขึ น 

- ยืนยันตาม (ร่าง) แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯ  
 เนื่องจำกใน (ร่ำง) กำรแก้ไขฯ ได้มีกำรลดสัดส่วนกำร
จัดให้มบีรกิำรจำกประกำศฯ ฉบับเดิมแล้ว เพื่อใหเ้ริ่ม
จัดท ำบริกำรได้อย่ำงแท้จริง อีกทั งหำกลดสัดส่วนกำร
จัดให้มบีรกิำรตำมที่ผูร้ับใบอนุญำตฯ ให้ควำมเห็นมำ
จะท ำให้     คนพิกำรไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมลูข่ำวสำร
ได้อย่ำงเสมอภำคกับบุคคลทั่วไป ทั งนี  ส ำนักงำน 
กสทช. ได้ส่งเสริม      องค์ควำมรู้และจัดอบรมกำร
จัดท ำบริกำร ซึ่งเมื่อมีควำมรู้ และมีกำรด ำเนินกำรจริง
จะท ำใหร้ะยะเวลำในกำรจัดท ำบรกิำรลดลงและ
สำมำรถปฏิบัติได้ 
- กำรก ำหนดใหจ้ัดท ำบริกำรค ำบรรยำยแทนเสียง 
(CC) และเสียงบรรยำยภำพ (AD) ในจ ำนวนที่ต่ำงกัน 
เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของประกำศฯ ที่ค ำนึงถึง
ข้อจ ำกัดของ  กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของคนพกิำร
แต่ละประเภทที่มีควำมแตกต่ำงกัน และกำรใช้



ท่ี ประเด็นท่ีต้องแก้ไข ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม การแก้ไข / เหตุผล 
(๒) กิจกำรทำงธุรกิจ 
      (๒.๑) บริกำรล่ำมภำษำมือ จัดให้มีบริกำร
ไม่น้อยกว่ำหนึ่งช่ัวโมงต่อวัน ภำยในระยะเวลำ
ที่ก ำหนดในภำคผนวก 
 (๒.๒) บริกำรค ำบรรยำยแทนเสียง จัด
ให้มีบริกำรไม่น้อยกว่ำหนึ่งช่ัวโมงต่อวัน และ
ต้องจัดให้มีเพิ่มขึ นไม่น้อยกว่ำสองช่ัวโมงต่อวัน 
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในภำคผนวก 
 (๒.๓) บริกำรเสียงบรรยำยภำพ จัดให้
มีบริกำรไม่น้อยกว่ำครึ่งช่ัวโมงต่อวันและต้อง
จัดให้มีเพิ่มขึ นไม่น้อยกว่ำหนึ่งช่ัวโมงต่อวัน 
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในภำคผนวก 
ในกำรค ำนวณจ ำนวนกำรจัดให้มีบริกำร
ดั งกล่ ำว  ให้ นับจำกช่วงระยะ เ วลำกำร
ออกอ ำก ำศตำมผั ง ร ำยก ำ ร ที่ เ ส นอต่ อ
คณะกร ร ม ก ำ ร  ห รื อ ต ำม ร ะ ยะ เ วล ำ ที่
คณะกรรมกำรก ำหนด มีควำมเหมำะสมหรือไม ่
อย่ำงไร 

- ขอให้เปลี่ยนกำรนับปีปฏิทินเริม่ต้นใหม่ โดยให้ตรงตำมปี
ปฏิทิน ๑ มกรำคม ถึง ๓๑ ธันวำคม เพรำะง่ำยต่อ
งบประมำณและกำรผลิตรำยกำรและบริกำร โดยอำจ
ก ำหนดเพิม่เติมเป็นบทเฉพำะกำลว่ำ ปีที่สองขอใหเ้ริม่นับ
หนึ่งมกรำคมของปี ๒๕๖๔ โดยให้กำรคงอยู่ของรำยกำรสำม
อย่ำงรวมกันหกสิบนำที ให้เลื่อนไปถึงสิ นปี ๒๕๖๓ เพือ่ให้
เริ่มใหม่ตำมปีปฏิทิน 
 
คุณประพาฬรัตน์ ชูชัยพฤกษ์ (ช่องวัน) กำรจัดใหม้ีบริกำร
ฯ มีทั งเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์ และทักษะกำรผลิตบริกำร         
ซึ่งสถำนีฯ ประสบปญัหำทั งเรื่องอุปกรณ์และบุคลำกรในกำร
ท ำบรกิำร เสนอใหก้ ำหนดสัดส่วนกำรท ำ AD ครึ่งช่ัวโมง
จนถึงปทีี่สำม และเป็นหนึง่ช่ัวโมงในปทีี่สี่ ส่วน CC เสนอให้
เป็นครึง่ช่ัวโมงในปีแรกจนถึงปทีี่สี่ และเป็นหนึ่งช่ัวโมงในปีที่
ห้ำ 
 
คุณหรรษา ลิมเกรียงไกร (ช่องเวริคพอยท์) ควรก ำหนด
ดังนี  
๑) จัดท ำสำมบริกำรรวมกันไม่นอ้ยกว่ำหนึ่งช่ัวโมง จนถึงปี 
๒๕๖๓ เหตุผลต้นทุนสูงและทกัษะท ำยำก และปรบั
ระยะเวลำเป็นระยะเวลำตำมปีปฏิทิน ซึง่ท ำใหส้ะดวกต่อ
กำรด ำเนินกำรและจัดท ำรำยงำน 
๒) เสนอก ำหนดสัดส่วนโดยปทีี่หนึง่ถึงสอง สำมบริกำร

ประโยชน์ในวงกว้ำงที่แตกต่ำงกัน จงึเป็นกำรก ำหนด
เพื่อสง่เสรมิและคุ้มครองสทิธิของคนพิกำรฯ และกำร
ใช้ประโยชน์ เป็นส ำคัญ 
- ส่วนประเด็นกำรแก้ไขระยะเวลำให้เริ่มด ำเนินกำรให้
เริ่มด ำเนินกำรตำมสัดส่วนใหม่ตำม (ร่ำง) แก้ไข
เพิ่มเตมิประกำศฯ เป็นกำรขยำยระยะเวลำด ำเนินกำร
ออกไปอีก ซึง่ไม่เป็นกำรสง่เสริมและคุ้มครองสิทธิของ
คนพิกำรฯ ทั งนี  กสทช. ได้ขยำยระยะเวลำกำร
ด ำเนินกำรเพียงพอแล้ว และช่วงเวลำเหลื่อมปีไม่ได้
เป็นอปุสรรคในกำรจัดให้มีบริกำรหรือกำรจัดท ำ
บริกำรแต่อย่ำงใด 



ท่ี ประเด็นท่ีต้องแก้ไข ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม การแก้ไข / เหตุผล 
รวมกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งช่ัวโมง ปทีี่สำมถึงห้ำสำมอย่ำงสอง
ช่ัวโมง 
 
คุณเจริญพร คุณวัฒนา (ช่อง 7 HD) เห็นควรก ำหนดให้
จัดท ำบริกำร AD CC ในจ ำนวนเท่ำกัน เพื่อให้เกิดควำม
สะดวกในกำรจัดท ำบริกำร เช่น ให้จัดท ำ ๓๐ นำทีเท่ำกันทั ง
สองบริกำร ซึ่งสถำนีกจ็ะได้จัดท ำทั ง ๒ บริกำรในรำยกำร
เดียวกัน ซึ่งจะท ำให้ใช้เวลำกำรท ำบรกิำรลดลง 
 
คุณพัชรากร สมศรี (ช่องไทยพีบีเอส) เห็นด้วยกับกำร
ก ำหนดสัดส่วนกำรจัดท ำบริกำรในรปูแบบช่ัวโมง และให้นบั
ตำมจ ำนวนเวลำตำมผังรำยกำร เนื่องจำกข้อก ำหนดสัดส่วน
ร้อยละมีควำมซบัซ้อนของกำรจัดท ำบริกำร และข้อก ำหนด
เดิมท ำใหก้ิจกำรบริกำรสำธำรณะตอ้งจัดท ำบริกำร CC เป็น
จ ำนวนมำก ซึ่งในระยะเวลำ ๕ ปีแรกของกำรจัดท ำบริกำร
จริง อำจไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 
และเห็นควรก ำหนดสัดส่วนของกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ
ให้ทั ง CC และAD มีจ ำนวนเท่ำกัน จะได้ท ำบริกำรทั งสอง
อย่ำงในรำยกำรเดียวกันได ้
 
นางสาวธัญชนิต จุลศิริขตรชัย (ช่องโทรทัศน์รัฐสภา)   
มีปัญหำอุปกรณ์และเจ้ำหน้ำที่ มีข้อจ ำกัดมำก และใช้
งบประมำณ ปทีี่หนึง่ถึงสำม ควรก ำหนดสัดส่วนเป็นครึ่ง



ท่ี ประเด็นท่ีต้องแก้ไข ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม การแก้ไข / เหตุผล 
ช่ัวโมง   ทั ง AD และ CC ปีที่สี่จงึจะเป็นหนึ่งช่ัวโมงทั งสอง
บริกำร 

๓. ก ำหนดระยะเวลำกำรออกอำกำศซ  ำ  ให้
สำมำรถออกอำกำศซ  ำครั งแรกและครั งที่สอง
ได้  ในปีปฏิทินเดียวกัน และในปีปฏิทินถัดไป
ออกอำกำศซ  ำได้อีกหนึ่งครั ง มีควำมเหมำะสม
หรือไม่ อย่ำงไร 
 
“ข้อ ๖ กำรคิดสัดส่วนรำยกำรที่จัดให้มีบริกำร
ต ำ ม ข้ อ  ๕  ใน ก ร ณีที่ ร ำ ยก ำ ร ใด มี ก ำ ร
ออกอำกำศซ  ำ ให้ คิดค ำนวณเฉพำะกำร
ออกอำกำศรำยกำรพร้อมบริกำร    นั นๆ ใน
กำรออกอำกำศครั งแรก และกำรออกอำกำศ
ซ  ำจ ำนวนสองครั งในปีปฏิทินเดียวกัน และกำร
ออกอำกำศซ  ำอีกจ ำนวนหนึ่งครั งในปีปฏิทิน
ถัดไป” 

คุณชาญเสก เสียงสืบชาติ (ช่อง True 4 U) กำร
ออกอำกำศซ  ำเดิมให้นบัเฉพำะกำรออกอำกำศซ  ำครั งแรก 
หำกแก้ตำมร่ำงประกำศฯ หำกช่องทีจ่ัดท ำบริกำร AD CC 
เพียงห้ำนำที ปัญหำทีจ่ะเกิดคือ ออกอำกำศซ  ำได้ถึงเดือน
สิงหำคม จะออกได้กี่ครั ง หำกออกสองครั งแล้วต้องรอถึงปี
ถัดไปถึงจะออกอำกำศได้ สิ่งทีจ่ะเกิดคือรำยกำรไม่อัพเดท
แล้ว เช่น รำยกำรท ำอำหำร ออกอำกำศซ  ำไปแล้ว และต้อง
ไปออกอีกปีแต่ร้ำนปิดแล้วหำกคนพกิำรจะไปทำน ร้ำน
อำจจะปิดแล้ว เสนอให้นบักำรออกอำกำศซ  ำได้สำมครั งในปี
ปฏิทินเดียวกัน  
 
คุณประพาฬรัตน์ ชูชัยพฤกษ์ (ช่องวัน) กำรก ำหนดให้
ชัดเจนปีทีส่องเป็น ๑ มกรำคม ๒๕๖๔ จะมีควำมชัดเจนมำก
ขึ น    กำรออกอำกำศซ  ำสำมครั งอำจจะไมเ่พียงพอ เพรำะ
ผู้ชมได้รับประโยชน์ เห็นควรใหอ้อกอำกำศซ  ำสำม ถึงหกครั ง 
และไม่ควรก ำหนดเป็นปีปฏิทิน  
 
คุณเดียว วรตั้งตระกูล (ช่องวัน) หำกสำมำรถเลือกรำยกำร
ที่มีคุณภำพที่เลือกรับชมระหว่ำงคนทั่วไปและคนพิกำรและ
ออกอำกำศซ  ำในเวลำไหนก็ได้ จะสร้ำงประโยชน์ร่วมกันกับ   
ทุกฝ่ำย ไม่เห็นควรใหจ้ ำกัดกำรออกอำกำศซ  ำตำมปีปฏิทิน 

- แก้ไข (ร่าง) แก้ไขเพิม่เติมประกาศฯ ดังน้ี 
“ข้อ ๖ กำรคิดสัดส่วนรำยกำรทีจ่ัดใหม้ีบริกำรตำมข้อ 
๕ ในกรณีที่รำยกำรใดมีกำรออกอำกำศซ  ำ ให้คิด
ค ำนวณเฉพำะกำรออกอำกำศรำยกำรพรอ้มบริกำร
นั นๆ ในกำรออกอำกำศครั งแรก และกำรออกอำกำศ
ซ  ำจ ำนวนสองครั งในปีปฏิทินเดียวกัน และกำร
ออกอำกำศซ  ำอกีจ ำนวนหนึง่ครั งในปีปฏิทินถัดไป” 
- กำรออกอำกำศซ  ำแม้ว่ำจะท ำใหเ้กิดโอกำสในกำร
เข้ำถึงบรกิำรส ำหรับคนพกิำรเพิ่มขึ น แต่หำก
ก ำหนดให้มกีำรออกอำกำศซ  ำจ ำนวนมำกเกินไป อำจ
ท ำให้ไม่มีโอกำสที่หลำกหลำยในกำรเข้ำถึงรำยกำรที่มี
บริกำร ซึ่งจ ำนวนรวมกำรออกอำกำศรำยกำรที่มี
บริกำร ๓ ครั ง เป็นจ ำนวนที่เหมำะสม และผูร้ับ
ใบอนุญำตสำมำรถปฏิบัติได้ ทั งนี  เมื่อรูปแบบกำร
ออกอำกำศซ  ำของสถำนี ไม่มีควำมเช่ือมโยงกบัปี
ปฏิทินมำกนัก เนือ่งจำกหำกมีกำรออกอำกำศข้ำมปี
ปฏิทินจะท ำให้เป็นรำยกำรที่ไมเ่ป็นปัจจุบันที่จะน ำไป
ออกอำกำศในปีต่อๆ ไป จึงไม่ก ำหนดเรื่องปีปฏิทิน 



 


