
ตาราง แสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จาก
รายการของกิจการโทรทัศน์ วันอังคารท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ  (รอบบ่าย : ความเห็นของคนพิการ คนด้อยโอกาส นักวิชาการ 
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง) 
 
ท่ี ประเด็นท่ีต้องแก้ไข ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม การแก้ไข / เหตุผล 
๑. ก ำหนดให้นับระยะเวลำกำรออกอำกำศ

รำยกำรประเภทอื่นๆ รวมกับรำยกำร
ประเภทข่ำวสำรหรือสำระที่เป็นประโยชนต์อ่
สำธำรณะด้วย มีควำมเหมำะสมหรือไม่ 
อย่ำงไร 
 
“ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญำตต้องจัดใหม้ีบริกำร
ล่ำมภำษำมือ ค ำบรรยำยแทนเสียง เสียง
บรรยำยภำพ และบริกำรอื่นใดตำมที่
คณะกรรมกำรก ำหนดในรำยกำรที่
ออกอำกำศประเภทใดก็ได้ โดยจะต้องมี
บริกำรดังกล่ำวในรำยกำรที่ออกอำกำศ
ประเภทข่ำวสำรหรือสำระทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
สำธำรณะด้วย...”  
 

ดร. อิศวรา ศิริรุ่งเรือง วิทยาลัยราชสุดา
มหาวิทยาลยัมหิดล 
เห็นว่ำเหมำะสมแล้วที่ขยำยประเภทรำยกำรเพื่อ
ตอบสนองผู้รับชมที่เป็นคนพิกำร และตอบสนองต่อ
ธุรกิจของแต่ละช่อง เพรำะบำงช่องไม่ได้มีรำยกำร
ประเภทข่ำวสำรสำระมำก อีกทั้งส ำหรับเสียงบรรยำย
ภำพ รำยกำรข่ำวสำรที่มีกำรบรรยำยอยู่แล้วไม่เหมำะ
กับกำรท ำเสียงบรรยำยภำพ (AD)  
 
นายกฤษณ์พงษ์ เตชะพลี (สมาคมคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทย)  กำรที่ ก ำหนดถ้อยค ำในร่ ำงแก้ ไข 
ประกำศฯ ข้อ ๕ ที่แก้ไขใหม่  อยำกให้คงรำยกำร
ข่ำวสำรหรือสำระไ ว้ด้วย ทั้ งนี้ อยำกให้แก้ ไขให้
สอดคล้องกับ พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรกระจำย 
เสียงฯ ปี ๒๕๕๑ ควรเขียนข่ำวสำรและสำระข้ึนก่อน 
แล้วเขียนรำยกำรประเภทอื่นๆ ตำมมำ เพื่อให้เกิดควำม
เข้ำใจและตรงตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย 
 
 

- แก้ไข (ร่าง) แก้ไขเพิม่เติมประกาศฯ ดังน้ี 
แก้ไขเป็น “ผูร้ับใบอนุญำตต้องจัดใหม้ีบริกำรล่ำมภำษำมือ 
ค ำบรรยำยแทนเสียง เสียงบรรยำยภำพ และบริกำรอื่นใด
ตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด ในรำยกำรที่ออกอำกำศประเภท
ใดก็ได ้โดยจะต้องมบีริกำรดังกล่ำวในรำยกำรที่ออกอำกำศ
ประเภทข่ำวสำรหรือสำระทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะด้วย 
ในรำยกำรทีอ่อกอำกำศประเภทข่ำวสำรหรือสำระทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อสำธำรณะ หรือรำยกำรประเภทอื่นใด...” 
 
- เพื่อให้เกิดควำมชัดเจน และสอดคล้องกับข้อกฎหมำย 
มำตรำ ๓๖ วรรคท้ำย ของ พ.ร.บ. ปี ๒๕๕๑ฯ “บริกำร
โทรทัศน์ที่มีบริกำรล่ำมภำษำมือ ค ำบรรยำยเป็นอักษรว่ิง 
หรือบริกำรค ำบรรยำยเป็นเสียง ส ำหรับรำยกำรที่น ำเสนอ
ข้อมูลสำธำรณะ” แต่อย่ำงไรก็ดีก็ควรมีกำรจัดท ำบริกำรใน
รำยกำรประเภทอื่นด้วย 
 



ท่ี ประเด็นท่ีต้องแก้ไข ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม การแก้ไข / เหตุผล 
อาจารย์ศิวนารถ หงส์ประยูร (มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์) เห็นด้วยกับเรื่องกำรคงประเภทรำยกำร
ข่ำวสำรและสำระไว้ และนับสัดส่วนจ ำนวนของบริกำร
ในรำยกำรประเภทอื่นได้ด้วย 

  นายวิทยุต บุนนาค นายกสมาคมคนหูหนวกแห่ง
ประเทศไทย เห็นควรก ำหนดช่วงเวลำในกำรจัดท ำ
บริกำรเวลำตำมมำตรกำรพื้นฐำน โดยก ำหนดนับจ ำนวน
เฉพำะกำรจัดท ำในเวลำ ๖.๐๐ น. ถึง ๒๔.๐๐ น. เพื่อ
ไม่ให้กำรจัดท ำบริกำรไปอยู่ในช่วงเวลำที่คนพิกำรไม่
สำมำรถเข้ำถึงได้ 

- ไม่แก้ไข 
- กำรก ำหนดระยะเวลำในกำรออกอำกำศรำยกำรที่จัดให้มี
บริกำร แม้จะมีจุดมุ่งหมำยในกำรคุ้มครองสิทธิของคนพิกำร 
ซึ่งสอดคล้องกับควำมต้องกำรของคนบำงกลุ่ม โดยหำก
พิจำรณำถึงควำมเท่ำเทียมกันที่คนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึง
รำยกำรได้ตลอดช่วงเวลำของกำรออกอำกำศของผู้รับ
ใบอนุญำต คนพิกำรที่มีสิทธิเท่ำเทียม ก็ย่อมต้องมีโอกำส
เข้ำถึงรำยกำรที่มีบริกำรในช่วงเวลำใดๆ ก็ได้ด้วยเช่นกัน 

๒. ก ำหนดให้มกีำรนบัสัดส่วนตำมประเภทของ
กิจกำรที ่
ได้รับอนุญำต และก ำหนดสัดส่วนกำรจัดให้มี
บริกำรเป็นจ ำนวนช่ัวโมง มีควำมเหมำะสม
หรือไม่ อย่ำงไร 
(๑) กิจกำรบริกำรสำธำรณะ 
 (๑.๑) บริกำรล่ำมภำษำมือ จัดให้มี
บริกำรไม่น้อยกว่ำหนึ่งช่ัวโมงต่อวัน ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดในภำคผนวก 
 (๑.๒) บริกำรค ำบรรยำยแทนเสียง 
จัดให้มีบริกำรไม่น้อยกว่ำหนึ่งช่ัวโมงต่อวัน 

นายวิทยุต บุนนาค (สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศ
ไทย)  
- หำกเทียบสัดส่วนจำกกำรค ำนวณระยะเวลำที่
ก ำหนดให้มีบริกำรค ำบรรยำยแทนเสียง จำกเดิมร้อยละ 
สี่สิบของสิบสองช่ัวโมง คือ ห้ำช่ัวโมง ซึ่งกำรก ำหนด
สัดส่วนใหม่เป็นกำรลดลงจำกห้ำช่ัวโมง เหลือหนึ่งช่ัวโมง 
จึงไม่สมควรปรับลดจ ำนวนกำรท ำบริกำร CC โดยควร
ก ำหนดให้ปีที่หนึ่งถึงสองหนึ่งช่ัวโมง ปีที่สำมถึงสี่ สี่
ช่ัวโมง ปีที่ห้ำเก้ำช่ัวโมง ส่วนบริกำรล่ำมภำษำมือ ให้
เป็นไปตำม (ร่ำง) แก้ไขฯ 
- เห็นด้วยกับกำรก ำหนดเป็นจ ำนวนช่ัวโมง 

- ยืนยันตาม (ร่าง) แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯ  
 เนื่องจำกใน (ร่ำง) กำรแก้ไขฯ ได้มีกำรลดสัดส่วนกำรจัดให้มี
บริกำรจำกประกำศฯ ฉบับเดิมแล้ว เพื่อให้เริ่มจัดท ำบริกำร
ได้อย่ำงแท้จริง อีกทั้งหำกเพิ่มสัดส่วนกำรจัดให้มีบริกำร
ตำมที่ผู้พิกำรให้ควำมเห็นมำจะท ำให้ผู้ประกอบกำรฯ ไม่
สำมำรถเริ่มด ำเนินกำรได้ ท ำให้คนพิกำรไม่สำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงเสมอภำคกับบุคคลทั่วไป  
- กำรจัดท ำบริกำรเฉลี่ยเป็นรำยสัปดำห์ท ำให้กำรจัดให้มี
บริกำรส ำหรับคนพิกำรกระจุกตัว และบำงวันอำจไม่มีกำรจัด
ให้มีบริกำรเลย ท ำให้คนพิกำรไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร
ได้อย่ำงเสมอภำคกับบุคคลทั่วไป 



ท่ี ประเด็นท่ีต้องแก้ไข ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม การแก้ไข / เหตุผล 
และต้องจัดให้มีเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ำสำมช่ัวโมง
ต่ อ วัน  ภำยในระยะ เ วลำที่ ก ำหนดใน
ภำคผนวก 
 (๑.๓) บริกำรเสียงบรรยำยภำพ จัด
ให้มีบริกำรไม่น้อยกว่ำครึ่งช่ัวโมงต่อวันและ
ต้องจัดให้มีเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ำหนึ่งช่ัวโมงต่อ
วัน ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในภำคผนวก 
(๒) กิจกำรทำงธุรกิจ 
      (๒.๑) บริกำรล่ำมภำษำมือ จัดให้มี
บริกำรไม่น้อยกว่ำหนึ่งช่ัวโมงต่อวัน ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดในภำคผนวก 
 (๒.๒) บริกำรค ำบรรยำยแทนเสียง 
จัดให้มีบริกำรไม่น้อยกว่ำหนึ่งช่ัวโมงต่อวัน 
และต้องจัดให้มีเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ำสองช่ัวโมง
ต่ อ วัน  ภำยในระยะ เ วลำที่ ก ำหนดใน
ภำคผนวก 
 (๒.๓) บริกำรเสียงบรรยำยภำพ จัด
ให้มีบริกำรไม่น้อยกว่ำครึ่งช่ัวโมงต่อวันและ
ต้องจัดให้มีเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ำหนึ่งช่ัวโมงต่อ
วัน ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในภำคผนวก 
ในกำรค ำนวณจ ำนวนกำรจัดให้มีบริกำร
ดังกล่ำว ให้นับจำกช่วงระยะเวลำกำร
ออกอำกำศตำมผั งร ำยกำรที่ เ สนอต่อ

ดร. มลิวัลย์ ธรรมแสง กำรจัดท ำบริกำรค ำบรรยำย
แทนเสียง (CC) เป็นประโยชน์ต่อคนหลำยกลุ่ม ไม่
เพียงแตค่นพิกำร ดังนั้น กำรลดจ ำนวนกำรจัดท ำบริกำร
ลงมำก ตำม (ร่ำง) แก้ไขเพิ่มเติมประกำศฯ อำจไม่
เหมำะสม 
 
ดร. อิศวรา ศิริรุ่งเรือง วิทยาลัยราชสุดา
มหาวิทยาลยัมหิดล  
- เห็นด้วยกับสัดส่วนตำม (ร่ำง) แก้ไขเพิม่เติมประกำศฯ 
ในส่วนของกำรจัดท ำบริกำร AD ส่วนกรณี CC ให้
เป็นไปตำมควำมต้องกำรของสมำคมคนหหูนวกฯ ทั้งนี้ 
เห็นว่ำ บรกิำรมปีระโยชน์ต่อคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่คนพิกำร
ด้วย เพรำะประเทศไทยก ำลงัก้ำวเข้ำสูส่ังคมผูสู้งอำยุ 
หรือคนมองไมเ่ห็นมำกขึ้น รวมทั้งคนกลุ่มอื่นๆ ก็
สำมำรถใช้ประโยชน์จำก AD และ CC ได้เช่นกัน เช่น 
CC คนที่เดินทำงด้วยรถไฟฟ้ำ หรอืในที่มเีสียงดังมำกๆ 
ฟังเสียงบรรยำยภำพ (AD) ขณะที่ท ำกิจกรรมอื่น  
- อำจพิจำรณำก ำหนดสัดส่วนกำรจัดให้มีบริกำรเฉลี่ย
เป็นรำยสัปดำห์เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรจัดท ำ
บริกำรและผู้รับใบอนุญำตสำมำรถด ำเนินกำรได้ เช่น 
ก ำหนดให้จัดท ำบริกำร AD สำมถึงสี่ช่ัวโมงต่อสัปดำห์ 
แทนกำรก ำหนดเป็นรำยวัน 
 



ท่ี ประเด็นท่ีต้องแก้ไข ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม การแก้ไข / เหตุผล 
คณะกรรมกำร  หรือตำมระยะ เ วลำที่
คณะกรรมกำรก ำหนด มีควำมเหมำะสม
หรือไม่ อย่ำงไร 

นายกฤษณ์พงษ์ เตชะพลี (สมาคมคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทย)  
- เมื่อแก้ไขประกำศฯ ให้สำมำรถจัดท ำบริกำรได้ใน
รำยกำรประเภทอื่นๆ ด้วย ก็ไม่จ ำเป็นต้องลดสัดส่วน
กำรจัดท ำบริกำรลง 
- เห็นด้วยในกำรก ำหนดเป็นช่ัวโมง 
 
อาจารย์ศิวนารถ หงส์ประยูร (มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์) เห็นด้วยกับกำรนับระยะเวลำตำมผังรำยกำร  
เพื่อให้กำรปฏิบัติสำมำรถท ำได้ เช่น รำยกำรที่มีเนื้อหำ
ไม่ครบหนึ่งช่ัวโมงต้องจ้ำงล่ำมให้ครบหนึ่งช่ัวโมงและ
ต่อไปอีก เพื่อให้ครบตำมจ ำนวนนำทีที่ประกำศฯ ฉบับที่
ใช้อยู่ปัจจุบันก ำหนด 

๓. ก ำหนดระยะเวลำกำรออกอำกำศซ้ ำ ให้
สำมำรถออกอำกำศซ้ ำครั้งแรกและครั้งที่สอง
ได้  ในปีปฏิทินเดียวกัน และในปีปฏิทินถัดไป
ออกอำกำศซ้ ำ ได้ อี กหนึ่ ง ครั้ ง  มี ควำม
เหมำะสมหรือไม่ อย่ำงไร 

ดร. อิศวรา ศิริรุ่งเรือง วิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ไม่เห็นควรแก้ไขตำม (ร่ำง) แก้ไขเพิ่มเติมประกำศฯ 
เนื่องจำกได้มีกำรแก้ไขระยะเวลำจัดท ำบริกำรแล้ว ซึ่ง
หำกก ำหนดให้นับสัดส่วนกำรจัดบริกำรในรำยกำรที่
ออกอำกำศซ้ ำได้เพิ่มเติม ท ำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับชม
รำยกำรใหม่ๆ และหลำกหลำย 
 
นายวิทยุต บุนนาค (สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศ
ไทย) ไม่เห็นด้วยกับกำรออกอำกำศซ้ ำ 

- แก้ไข (ร่าง) แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯ ดังน้ี 
“ข้อ ๖ กำรคิดสัดส่วนรำยกำรที่จัดให้มีบริกำรตำมข้อ ๕ ใน
กรณีที่รำยกำรใดมีกำรออกอำกำศซ้ ำ ให้คิดค ำนวณเฉพำะ
กำรออกอำกำศรำยกำรพร้อมบริกำรนั้นๆ ในกำรออกอำกำศ
ครั้งแรก และกำรออกอำกำศซ้ ำจ ำนวนสองครั้งในปีปฏิทิน
เดียวกัน และกำรออกอำกำศซ้ ำอีกจ ำนวนหนึ่งครั้งในปีปฏิทิน
ถัดไป” 
- กำรออกอำกำศซ้ ำแม้ว่ำจะท ำให้เกิดโอกำสในกำรเข้ำถึง
บริกำรส ำหรับคนพิกำรเพิ่มข้ึน แต่หำกก ำหนดให้มีกำร
ออกอำกำศซ้ ำจ ำนวนมำกเกินไป อำจท ำให้ไม่มีโอกำสที่



ท่ี ประเด็นท่ีต้องแก้ไข ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม การแก้ไข / เหตุผล 
นายกฤษณ์พงษ์ เตชะพลี (สมาคมคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทย) เห็นว่ำกำรนับระยะเวลำออกอำกำศซ้ ำ
เพียงครั้ ง เดียวเพียงพอแล้ว  กำรนับระยะเวลำได้
มำกกว่ำหนึ่งครั้ง ไม่ตอบโจทก์ผู้บริโภคและผู้ให้บริกำร 
เห็นว่ำประกำศฯ เดิมดีอยู่แล้ว 

หลำกหลำยในกำรเข้ำถึงรำยกำรที่มีบริกำร ซึ่งจ ำนวนรวม
กำรออกอำกำศรำยกำรที่มีบริกำร ๓ ครั้ง เป็นจ ำนวนที่
เหมำะสม และผู้รับใบอนุญำตสำมำรถปฏิบัติได้ ทั้งนี้ เมื่อ
รูปแบบกำรออกอำกำศซ้ ำของสถำนี ไม่มีควำมเช่ือมโยงกับปี
ปฏิทินมำกนัก เนื่องจำกหำกมีกำรออกอำกำศข้ำมปีปฏิทินจะ
ท ำให้เป็นรำยกำรที่ไม่เป็นปัจจุบันที่จะน ำไปออกอำกำศในปี
ต่อๆ ไป จึงไม่ก ำหนดเรื่องปีปฏิทิน อย่ำงไรก็ดีหำกไม่ให้มีกำร
ออกอำกำศบริกำรซ้ ำเลยก็จะท ำให้ผู้ประกอบกำรมีปัญหำใน
เรื่องกำรผลิตรำยกำร ต้นทุน ควำมพร้อมด้ำนต่ำงๆ  

 


