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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

โครงการประเมินคุณภาพการบริการโทรทัศน์ท่ีจัดให้มีล่ามภาษามือเต็มจอ (Sign Language)                 

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้                                   

และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ 

จัดท าโดย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

1. หลักการและเหตุผล 

การจัดบริการล่ามภาษามือในรายการโทรทัศน์มีการด าเนินการในแทบทุกประเทศทั่วโลก โดยการยึด

หลักแนวคิดว่าพลเมืองทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในรายการ

โทรทัศน์ ซึ่งพลเมืองดังกล่าวรวมถึงกลุ่มคนพิการซึ่งอาจมีข้อจ ากัดบางประการในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์

จากข้อมูลข่าวสาร ส าหรับประเทศไทยนั้น พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 36 ได้ก าหนดเป็นหลักการว่า เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของ

คนพิการและคนด้อยโอกาส ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป และให้ คณะกรรมการ กสทช. ก าหนดมาตรการพ้ืนฐานบาง

ประการเพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีบริการที่เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของบุคคลดังกล่าว รวมถึงมาตรการ

ส่งเสริม ทั้งนี้ บริการที่เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของคนพิการและคนด้อยโอกาสนั้นหมายความรวมถึง บริการ

โทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือหรือ Sign Language ส าหรับรายการที่น าเสนอข้อมูลข่าวสารสาธารณะด้วย  

 คณะกรรมการ กสทช. จึงได้จัดท าประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ

ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ และมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 

2559 โดยในข้อ 24 ได้ก าหนดให้ส านักงาน กสทช. จัดให้มีการประเมินคุณภาพการให้บริการตามที่ผู้รับ

ใบอนุญาตรายงาน โดยให้องค์กรแต่ละประเภทความพิการที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการ

ให้บริการตามที่ กสทช. ก าหนด  

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ประกอบกับการด าเนินงานของผู้รับใบอนุญาตก็

เป็นระยะเวลา 1 ปีภายหลังการประกาศใช้ประกาศ กสทช.ดังกล่าวข้างต้น การศึกษาเพ่ือจัดท าต้นแบบการ

ประเมินคุณภาพการให้บริการ โดยเฉพาะการให้บริการล่ามภาษามือในบริการโทรทัศน์จึงมีความจ าเป็นอย่าง

ยิ่ง ทั้งนี้ในการออกแบบเครื่องการประเมินคุณภาพการให้บริการดังกล่าวจะต้องให้องค์กรคนพิการในประเภท
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ผู้บกพร่องทางการได้ยินหรือคนหูหนวกเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินครั้งแรกนี้ด้วย เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะ

ต่อการประเมินคุณภาพการให้บริการและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมขององค์กรคนพิการใน

กระบวนการประเมินคุณภาพการให้บริการ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ส านักงาน กสทช. ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือจัดท าต้นแบบการประเมินคุณภาพการให้บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ (Sign 

Language) ตามที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

รายงานต่อ กสทช. โดยให้องค์กรแต่ละประเภทความพิการที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการ

ให้บริการ 

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับ

บุคคลทั่วไป 

3. ระยะเวลาด าเนินงาน 

เริ่มโครงการ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 สิ้นสุดโครงการ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2560 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

5. วิธีการศึกษาและขอบเขตของการศึกษา 

 มหาวิทยาลัย โดยคณะนิเทศศาสตร์ ก าหนดนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการและ 

นักวิจัย เพ่ือก าหนดระเบียบวิธีวิจัยเพื่อศึกษาและออกแบบการประเมินคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  

รวมถึง การจัดจ้างอาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาเป็นคณะท างานใน

ลักษณะรับจ้างอิสระ (freelance)  

 ทั้งนี้ ขอบเขตของการศึกษาจะศึกษาการจัดท าล่ามภาษามือ (จอล่าม) เท่านั้น เนื่องจากการศึกษา 

เบื้องต้นพบว่ายังไม่มีการจัดท าล่ามภาษามือเต็มจอ โดยจะมีวิธีการศึกษาดังนี้  
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 5.1 การศึกษาเอกสาร 

   5.1.1 ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือสังเคราะห์กรอบการประเมินคุณภาพการ

ให้บริการล่ามภาษามือ โดยแหล่งข้อมูลเอกสารที่ศึกษา ประกอบด้วย 1) กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และ

หลักการจัดท าบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการให้บริการ รวมถึง 

มาตรฐานพ้ืนฐานที่ก าหนดโดย กสทช.  2) เอกสารนโยบายขององค์กรต่างประเทศที่เก่ียวข้อง และ 3) เอกสาร

ทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 

  5.1.2 การวิเคราะห์รายงานผลและรายการ   

  วิเคราะห์รายงานผลการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือของผู้รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ที่รายงานต่อ กสทช. และ

วิเคราะห์รายการที่มีการให้บริการล่ามภาษามือ ตามกรอบการประเมินคุณภาพการให้บริการล่ามภาษามือ 

ตามรายละเอียดในผลการศึกษาข้อ 7.1  

 5.2 การสนทนากลุ่ม 

 จัดให้มีการสนทนากลุ่มเพ่ือให้องค์กรแต่ละประเภทความพิการร่วมให้ความเห็นต่อกรอบการประเมิน

คุณภาพการให้บริการล่ามภาษามือ และต่อกลไกการมีส่วนร่วมขององค์กรแต่ละประเภทความพิการในการ

ประเมินคุณภาพการบริการตามที่ผู้รับในอนุญาตรายงาน โดยจะจัดขึ้น 2 ครั้งกับกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้  

 ครั้งที่ 1 ก่อนการวิเคราะห์รายงานผลและรายการ  เพ่ือให้องค์กรแต่ละประเภทความพิการ

ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบการประเมินคุณภาพการให้บริการล่ามภาษามือ และกลไกการมีส่วนร่วมของ

องค์กรแต่ละประเภทความพิการในการประเมินคุณภาพการบริการตามที่ผู้รับในอนุญาตรายงาน  ซึ่งเป็น

ผลลัพธ์จากข้อ 5.1.1 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสัจ

จา เกตุทัต 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 ครั้งที่ 2 หลังการวิเคราะห์รายงานผลและรายการ  เพ่ือให้องค์กรแต่ละประเภทความพิการ

ร่วมประเมินคุณภาพการให้บริการ และ ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลไกการมีส่วนร่วมขององค์กรแต่ละประเภท

ความพิการในกระบวนการประเมินคุณภาพทั้งหมด โดยจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 

09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 3-1 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มทั้ง 2 ครั้ง ได้แก่  องค์กรคนพิการในประเภทผู้บกพร่องทางการได้ยินหรือคนหู

หนวกที่เป็นองค์กร สมาชิกระดับชาติตามประเภทความพิการที่ได้แจ้งชื่อไว้กับส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และ องค์กรวิชาชีพล่าม รวมทั้งสิ้นจ านวน 11 คน ประกอบด้วย 

1) ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง – เลขาธิการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ 

2) คุณคมคิด ศันสนะเกียรติ– หัวหน้างานบริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย 

3) ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช – อาจารย์ประจ าภาควิชาโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ (ว่าที่นายก

สมาคมล่ามแห่งประเทศไทย) 

4) คุณศศิธร ทรัพย์วัฒนไพศาล – ล่ามภาษามือ มหาวิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล 

5) คุณนับดาว องค์อภิชาติ – ผอ.การกองประกวดมิสแอนด์มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 

6) คุณบุญเลิศ ฆนาพรวรกาญจน์ – นายกสมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 

7) คุณพนมวรรณ บุญเต็ม – นายกสมาคมสมาพันธ์เครือข่ายเด็กและสตรีหูหนวกไทย 

8) คุณวิทยุต บุนนาค – นายกสมาคมหูหนนวกแห่งประเทศไทย 

9) คุณวัชรินท์ ชาลี – พิธีกรรายการไทยเดฟทีวี 

10) คุณโอภาส นันทนานิมิตกุล – ตัวแทนจากสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 

11)  คุณจิรภา นิวาตพันธุ์ – สตรีหูหนวกไทย 

 

6. แผนด าเนินงาน 

แผนด าเนินงาน ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. จัดท าและส่งรายงานเบื้องต้น เพ่ือเป็นแผนการด าเนินการ
โครงการ (30 กรกฎาคม 2560) 

      

2. ศึกษาเอกสารและสังเคราะห์กรอบการประเมินผลการให้บริการ 
ล่ามภาษามือ   

      

3. การสนทนากลุ่มครั้งที่ 1 พิจารณากรอบการประเมินผลการ 
ให้บริการล่ามภาษามือ  

      

4. จัดท าและส่งรายงานความคืบหน้าการศึกษา (28 กันยายน 
2560) ได้แก่ การออกแบบการประเมินคุณภาพการให้บริการตามที่
ผู้รับใบอนุญาตรายงาน โดยให้องค์กรแต่ละประเภทความพิการที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการให้บริการ 

      

5. วิเคราะห์รายงานผลและรายการที่ให้บริการภาษามือของผู้รับ
ใบอนุญาตฯ 23 ราย  
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6. การสนทนากลุ่มครั้งที่ 2 ร่วมประเมินผลการ ให้บริการล่าม
ภาษามือและให้ความเห็นต่อกลไกการมีส่วนร่วมในการประเมิน 

      

7. จัดท าและส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ (27 
ธันวาคม 2560) เพ่ือจัดท าข้อเสนอต้นแบบการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการ ได้แก่ ข้อเสนอแนะต่อการประเมินคุณภาพการให้บริการ 
ได้แก่ รูปแบบ วิธีการ ข้อมูลที่จ าเป็นในการประเมิน ฯลฯ และ
ข้อเสนอแนะต่อการให้องค์กรแต่ละประเภทความพิการที่เก่ียวข้อง
มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการให้บริการ 
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7. ผลการศึกษา 

 7.1 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือของผู้รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล  

  7.1.1 ผลการวิเคราะห์รายงานผลการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือ

ของผู้รับใบอนุญาตร่วมกับการวิเคราะห์รายการ  

 การวิเคราะห์รายงานผลการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือของผู้รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรทัศน์ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ที่รายงานต่อ กสทช. และการวิเคราะห์

รายการที่มีการให้บริการล่ามภาษามือตามกรอบการประเมินคุณภาพการให้บริการล่ามภาษามือ ได้ก าหนด

กรอบการประเมิน จากการศึกษากฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักการจัดท าบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่าม

ภาษามือ ที่เก่ียวข้องกับการประเมินคุณภาพการให้บริการตามท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตรายงานอันประกอบด้วย 

1. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551  

2. ประกาศ กสทช. เรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์

จากรายการของกิจการโทรทัศน์ 

3. ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ พ.ศ. 2556  

4. (ร่าง) มาตรฐานการให้บริการมาตรฐานด้านเทคนิคและความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับ

บริการโทรทัศน์ ที่มีบริการล่ามภาษามือ ค าบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ตามประกาศ กสทช. 

เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการ

โทรทัศน์ 

 นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาเอกสารทางนโยบายเกี่ยวกับการให้บริการโทรทัศน์อย่างทั่วถึงขององค์กร

ต่างประเทศ1  จากนั้นจึงวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือออกแบบกรอบการประเมินคุณภาพการให้บริการ

โทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ โดยประกอบด้วย 7 มิติการประเมินดังต่อไปนี้ 

                                                           
1 Making Television Accessible Report  สืบค้นจาก  
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Persons-with-Disabilities/Documents/Making_TV_Accessible-
English.pdf   
และ Television access services report 2016 สืบค้นจาก 
https://www.ofcom.org.uk/_data/assets/pdf_file/0009/102015/Access-Report-2016-17.5-NEW.pdf   
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มิติที ่1 สัดส่วนการให้บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ 

มิติที ่2 ประเภทรายการที่ต้องมีและควรมีบริการล่ามภาษามือ 

มิติที ่3 ช่วงเวลาในการจัดให้มีรายการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ 

มิติที ่4 การประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ 

มิติที่ 5 การแสดงสัญลักษณ์ให้ทราบว่ารายการที่จะออกอากาศเป็นรายการโทรทัศน์ที่มีบริการล่าม

ภาษามือ 

มิติที่ 6 มาตรฐานการให้บริการ ประกอบด้วย 6.1) คุณสมบัติของล่ามภาษามือ 6.2) ท่าของล่าม

ภาษามือ และ 6.3) การแตง่กายของล่ามภาษามือ 

 มิติที่ 7 มาตรฐานด้านเทคนิค ประกอบด้วย 7.1) ขนาดจอล่ามภาษามือ 7.2) ต าแหน่งจอล่ามภาษา

มือ 7.3) ความสูงของภาพล่ามภาษามือ 7.4) สีฉากหลังของบริการล่ามภาษามือ 7.5) แสงสว่าง 7.6) ใต้

จอภาพล่ามภาษามือ 

กรอบการประเมิน 

 ภายหลังจากการจัดสนทนากลุ่มเพื่อให้องค์กรแต่ละประเภทความพิการร่วมให้ความเห็นต่อกรอบการ

ประเมินคุณภาพการให้บริการล่ามภาษามือครั้งที่ 1 ดังปรากฏในภาคผนวก ก ผู้ศึกษาได้พิจารณาปรับปรุง

กรอบการประเมินคุณภาพการให้บริการล่ามภาษามือเพ่ือมาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการให้บริการ 

โดยมีรายละเอียดของกรอบการประเมินการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือของผู้รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลตามที่รายงานต่อ กสทช. 

และการวิเคราะห์รายการที่มีการให้บริการล่ามภาษามือ ได้แก่ มิติการประเมิน รายละเอียดการประเมิน และ

ที่มาตามข้อก าหนดต่าง ๆ ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 

กรอบการประเมินการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือ                                                
ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล                                

ตามที่รายงานต่อ กสทช. และการวิเคราะห์รายการที่มีการให้บริการล่ามภาษามือ 

มิติการประเมิน รายละเอียดการประเมิน ที่มา 
มิติที่ 1 สัดส่วนการ
ให้บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มี
ล่ามภาษามือ 
 

1.1. มีรายการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามืออย่าง
น้อยวันละ 60 นาที 
1.2 มีรายการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามืออย่าง
น้อยร้อยละ 5 ของสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือ
สาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามประเภทการ
ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต (ตามที่ก าหนดไว้ใน 
พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงฯ พ.ศ. 2551 
มาตรา 33) 
 
- ประเภทธุรกิจ (ช่อง HD, SD, ข่าว, เด็ก เยาวชน
และครอบครัว) ร้อยละ 5 จากสัดส่วนรายการ
ข่าวสารหรือสาระ ร้อยละ 25  
- ช่องบริการสาธารณะ ร้อยละ 5 จากสัดส่วนรายการ
ข่าวสารหรือสาระ ร้อยละ 70  

ตัวอย่าง ช่องประเภทธุรกิจ หากออกอากาศ 24 
ช่ัวโมงต่อวันมีรายการข่าวสารและสาระ 6 ช่ัวโมง 
ภายใน 6 ช่ัวโมงนั้นจะต้องมีล่ามภาษามืออย่างน้อย 
18 นาที 

ตัวอย่ าง  ช่องประเภทบริการสาธารณะ หาก
ออกอากาศ 24 ช่ัวโมงต่อวันมีรายการข่าวสารและ
สาระ 16 ชม. 48 นาที โดยจะต้องมีล่ามภาษามือ
อย่างน้อย 50 นาที 40 วินาที 

- ประกาศ กสทช. เรื่อง การ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคน
พิการให้ เข้าถึงหรือรับรู้และใช้
ประโยชน์จากรายการของกิจการ
โทรทัศน์ (ข้อ 5 (1))  
- พ .ร .บ .กา รประกอบกิ จกา ร
กระจายเสียงฯ พ.ศ. 2551 มาตรา 
33 
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มิติการประเมิน รายละเอียดการประเมิน ที่มา 

มิติที่ 2 ประเภทรายการที่
ต้องมีและควรมีบริการล่าม
ภาษามือ 
 

2.1 เนื้อหารายการโทรทัศน์ที่ต้องมีบริการล่ามภาษา
มือได้แก่ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเตือนภัย 
รวมถึงมุ่งเสนอรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็น
ประโยชน์เป็นหลัก ได้แก่  
1) รายการข่าวสาร  
2) รายการส่งเสริมความรู้ความเข้าในการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย  
3) รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ 
วัฒนธรรม  4) รายการให้ความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
  
2.2 เนื้อหารายการโทรทัศน์ที่ควรมีบริการล่ามภาษา
มือค านึงถึงความหลากหลายของความชอบความ
สนใจ เช่น 
1) ข่าวท้องถิ่น 
2) กฎหมาย 
3) สุขภาพ 
4) สารคดีท่องเที่ยว 
5) ท าอาหาร 

-  ประกาศ กสทช. เรื่อง การ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคน
พิการให้ เข้าถึงหรือรับรู้และใช้
ประโยชน์จากรายการของกิจการ
โทรทัศน์ ข้อ 12  
-  (ร่าง) มาตรฐานการให้บริการ
มาตรฐานด้านเทคนิคและความ
เหมาะสมของรูปแบบรายการกับ
บริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่าม
ภาษามือ ค าบรรยายแทนเสียง 
และเสียงบรรยายภาพ 

มิติที่ 3 ช่วงเวลาในการจัด
ให้มีรายการโทรทัศน์ที่จัด
ให้มีล่ามภาษามือ 

ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ 05.00 – 24.00 น. ไม่นับ
ช่วงเวลาหลัง 24.00 – ก่อน 05.00 น. อยู่ในสัดส่วน
การให้บริการ  

- เอกสารทางนโยบายขององค์กร
ต่างประเทศ 
- ข้อคิดเห็นจากการสนทนากลุ่ม 
 

มิติที่ 4 การประชา 
สัมพันธ์รายการโทรทัศน์ที่
มีบริการล่ามภาษามือ 
 

มีการประชาสัมพันธ์รายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
ใ ห้ ส า ธ า ร ณ ะ ท ร า บ เ ป็ น ก า ร ทั่ ว ไ ป โ ด ย อ า จ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องรายการของผู้รับใบอนุญาตก็
ได้โดยไม่ให้ถือการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นการ
โฆษณา 

ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้
เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์
จากรายการของกิจการโทรทัศน์ 
(ข้อ 21) 
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มิติการประเมิน รายละเอียดการประเมิน ที่มา 

มิติที่ 5 การแสดง
สั ญ ลั ก ษณ์ ใ ห้ ท ร า บ ว่ า
รายการที่จะออกอากาศ
เป็นรายการโทรทัศน์ที่มี
บริการล่ามภาษามือ 

มีการแสดงสัญลักษณ์เสียงประกอบให้ผู้ชมทราบว่า
รายการที่จะออกอากาศเป็นรายการโทรทัศน์ที่มี
บริการล่ามภาษามือ 
 

ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้
เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์
จากรายการของกิจการโทรทัศน์ 
(ข้อ 22) 

มิติท่ี 6 มาตรฐานการให้บริการ 

6.1 คุณสมบัติของล่าม
ภาษามือ 
 

ต้องกระท าโดยล่ามภาษามือที่ได้จดแจ้งเป็นล่าม
ภาษามือตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยบริการ
ล่ามภาษามือตามกฎหมาย ว่าด้วยส่งเสริมและพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ค น พิ ก า ร แ ล ะ มี ร ะ ดั บ ค ว า ม รู้
ความสามารถของการเป็นล่ามภาษามือตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้
เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์
จากรายการของกิจการโทรทัศน์ 
(ข้อ9) 

6.2 ท่าของล่ามภาษามือ จัดให้ล่ามภาษามือนั่งหรือยืน ตามที่คนหูหนวกและ
ล่ามภาษามือเห็นว่าเหมาะสมที่สุด และใช้เก้าอี้ที่ไม่มี
พนักวางแขน ไม่มีล้อเลื่อน 

- (ร่าง) มาตรฐานการให้บริการ
มาตรฐานด้านเทคนิคและความ
เหมาะสมของรูปแบบรายการกับ
บริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่าม
ภาษามือ ค าบรรยายแทนเสียง 
และเสียงบรรยายภาพ 
- ความคิดเห็นจากการสนทนา
กลุ่ม 

6.3 การแต่งกายของล่าม
ภาษามือ 

- สถานีโทรทัศน์ต้องจัดเสื้อผ้าสีเรียบและโทนสีเข้ม
ให้กับล่ามเป็นพื้นฐาน มีความคล้ายคลึงกับภาพรวม
ของรายการและค านึงถึงประสิทธิภาพ (ความสบาย
ตาและความเข้าใจ) ในการแปลภาษามือเป็นหลัก 
โดยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของล่ามภาษามือ
และสถานีโทรทัศน์  
- การแต่งกายของล่าม ควรแต่งให้ตัดกับสีผิว เพื่อให้
เห็นมือขณะแปลได้อย่างชัดเจน  
- ล่ามไม่ควรใส่เครื่องประดับให้รกรุงรังจนเกินไป/ ใส่
เครื่องประดับรบกวนสายตาผู้ชม  
- ล่ามควรท าผมให้เรียบร้อย เปิดให้เห็นสีหน้าชัดเจน 

มิติท่ี 7 มาตรฐานด้านเทคนิค 
7.1 ขนาดจอล่ามภาษามือ ไม่น้อยกว่า 1/12 ของจอโทรทัศน์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อ

การรับชมบริการ และสามารถมองเห็นภาษามือได้
ชัดเจน 

(ร่าง) มาตรฐานการให้บริการ
มาตรฐานด้านเทคนิคและความ
เหมาะสมของรูปแบบรายการกับ
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มิติการประเมิน รายละเอียดการประเมิน ที่มา 

7.2 ต าแหน่งจอล่ามภาษา
มือ 
 

ให้ค านึ งถึ งการวางต าแหน่ งที่ มุมขวาล่ างของ
จอโทรทัศน์เป็นล าดับแรก แต่อาจพิจารณาตามความ
เหมาะสมอื่นได้และค านึงถึงต าแหน่งของพื้นที่ที่แสดง
ภาพบนจอไม่ให้เกินขอบมาตรฐานที่เครื่องสามารถ
แสดงภาพได้เต็ม (Safe Area Television)  

บริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่าม
ภาษามือ ค าบรรยายแทนเสียง 
และเสียงบรรยายภาพ 

7.3 ความสูงของภาพล่าม
ภาษามือ 

ระดับไม่ต่ ากว่าเอวของล่ามภาษามือ 
 

- (ร่าง) มาตรฐานการให้บริการ
มาตรฐานด้านเทคนิคและความ
เหมาะสมของรูปแบบรายการกับ
บริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่าม
ภาษามือ ค าบรรยายแทนเสียง 
และเสียงบรรยายภาพ 
- ความคิดเห็นจากการสนทนา
กลุ่ม 

7.4 สีฉากหลังของบริการ
ล่ามภาษามือ 
 

ควรเป็นสีเข้มเพื่อให้คนหูหนวกเห็นภาษามือได้ชัด
ที่สุดและไม่รู้สึกแสบตาหรือตาล้าเช่น 
1) สีน้ าเงินเข้ม 
2) สีเทาเข้ม 
3) น้ าตาลเข้ม 
4) สีฟ้าเข้ม 

7.5 แสงสว่าง 
 

ควรประกอบด้วยลักษณะต่อไปนี้ 
1) ระดับความสว่าง - เห็นการเคลื่อนไหวนิ้วมือและสี
หน้าของล่ามภาษามือชัดเจน 
2) แสงไฟ – สีขาวเป็นไฟเย็น และไม่มีแสงสะท้อน
เข้าตาคนหูหนวก 
3) เงา - ไม่มีเงาของล่ามภาษามือและการเคลื่อนไหว
มือ 

7.6 ใต้จอภาพล่ามภาษา
มือ 

ไม่มีข้อความ ตัววิ่ง หรืออักษรวิ่ง effect รายการ โล
โก้ช่อง ตัวเลขราคาหุ้น หรือ SMS ต่าง ๆ อันเป็น
รบกวนจอล่าม หรือทับซ้อนกับจอล่าม 

7.7 องค์ประกอบด้าน
เทคนิคอ่ืน ๆ  

สถานีควรดูแลมาตรฐานทางเทคนิคดังต่อไปนี้ด้วย
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการล่าม
ภาษามือ  
- ระบบเสียงท่ีชัดเจนไม่มีเสียงรบกวน  
- อุณหภูมิของห้อง  
- จอและคุณภาพของจอมอนิเตอร์  
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หน่วยการศึกษา 

เลือกศึกษาเฉพาะสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือ ดังที่ปรากฏในเอกสารใบน าส่ง

รายงานผลการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือ ค าบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยาย

ภาพ โดยสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องต่าง ๆ ประจ าปี พ.ศ. 2559 จ านวน 2 กลุ่มบริการหลัก รวม 19 สถานี ดังนี้ 

1. กิจการบริการสาธารณะ 4 สถานี ประกอบด้วย  
 1.1 ช่อง 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ททบ.5  
 1.2 ช่อง 2 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)  
 1.3 ช่อง 3 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) 
 1.4 ช่อง 10 สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
2. กิจการบริการธุรกิจ 15 สถานี ประกอบด้วย 

 ช่องรายการโทรทัศน์หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้แก่  
2.1 ช่อง 13 3 Family  
2.2 ช่อง 14 MCOT Kids&Family 

 ช่องรายการโทรทัศน์หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ได้แก่   
2.3 ช่อง 16 TNN24   
2.4 ช่อง 19 สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์   
2.5 ช่อง 21 VOICE TV   
2.6 ช่อง 22 NATION 

 ช่องรายการโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไปความคมชัดปกติ (SD) ได้แก่  
2.7  ช่อง 24 TRUE4U  
2.8  ช่อง 26 NOW26  
2.9  ช่อง 28 3SD  
2.10 ช่อง 29 MONO29 

 ช่องรายการโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไปความคมชัดสูง (HD) ได้แก่  
2.11 ช่อง 30 MCOT HD  
2.12 ช่อง 31 ONE31  
2.13 ช่อง 32 ไทยรัฐทีวี  
2.14 ช่อง 33 3HD  
2.15 ช่อง 35 7HD 
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แหล่งข้อมูลในการประเมิน 

การวิเคราะห์เอกสาร 

1. เปรียบเทียบรายชื่อสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลและรายการที่มีบริการล่ามภาษามือที่ปรากฏในเอกสาร 2 

ชุด ได้แก่ 1) ใบน าส่งรายงานผลการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือ ค าบรรยายแทนเสียง 

และเสียงบรรยายภาพ โดยสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องต่าง ๆ ประจ าปี พ.ศ. 2559 และ 2) สรุปรายงานการ

ให้บริการเพื่อส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิของคนพิการและด้อยโอกาส วันละ 60 นาที ตามประกาศของ กสทช. 

หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ข้อ 10 ของผู้รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในปี พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ เพ่ือแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของข้อมูล

เกี่ยวกับรายการที่มีบริการล่ามภาษามือของสถานีต่าง ๆ  

 2. วิเคราะห์สัดส่วนรายการที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือตามเอกสารที่ปรากฏในใบน าส่งผลการจัดให้

มีบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือ ค าบรรยายแทนเสียง และเ สียงบรรยายภาพ โดย

สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องต่าง ๆ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ตามกรอบการประเมินคุณภาพการให้บริการโทรทัศน์ที่

จัดให้บริการมีล่ามภาษามือในมิติท่ี 1 – 3 

การวิเคราะห์ตัวอย่างรายการ 

1. วิเคราะห์ลักษณะการแสดงสัญลักษณ์ว่ามีบริการล่ามภาษามือจากตัวอย่างรายการแบบเต็ม ที่แนบ

มากับใบน าส่งผลการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือ ค าบรรยายแทนเสียง และเสียง

บรรยายภาพ โดยสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องต่าง ๆ ประจ าปี พ.ศ.  2559 ตามกรอบการประเมินคุณภาพการ

ให้บริการโทรทัศน์ที่จัดให้บริการมีล่ามภาษามือในมิติท่ี 5 

2. วิเคราะห์มาตรฐานการให้บริการ และมาตรฐานด้านเทคนิคของบริการล่ามภาษามือจากตัวอย่าง

รายการที่มีบริการล่ามภาษามือจากสถานีต่าง ๆ ตามกรอบการประเมินคุณภาพการให้บริการโทรทัศน์ที่จัด

ให้บริการมีล่ามภาษามือ ในมิติที่ 6 – 7 โดยเลือกศึกษาเพียงช่องละ 1 รายการ เนื่องจากพบว่าสถานีที่เลือก

ศึกษามีรายการที่มีบริการล่ามภาษาอย่างน้อย 1 รายการ ส่วนช่องที่มีรายการที่บริการล่ามภาษามากกว่า 1 

รายการ ให้เลือกศึกษาจากรายการที่มีความสมบูรณ์มากท่ีสุด 

 ทั้งนี้ การประเมินคุณภาพการให้บริการโทรทัศน์ที่จัดให้บริการมีล่ามภาษามือในมิติที่ 1 – 3, มิติที่ 5 

และมิติที่ 6 – 7 นั้น เป็นการเลือกประเมินในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคมปี พ.ศ. 2559  
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เนื่องจากเป็นช่วงที่ผู้วิจัยสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ  ตามที่ระบุใน

ใบน าส่งได้ครบทุกช่อง และเป็นช่วงที่ทุกสถานีมีการออกอากาศรายการที่มีบริการล่ามภาษามืออย่างต่อเนื่อง

เช่นกัน 

ข้อจ ากัดในการศึกษา 

เนื่องจากข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลการออกอากาศย้อนหลังครบ 24 ชั่วโมงของสถานีโทรทัศน์

ดิจิทัลที่เลือกศึกษาทุกช่อง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม  ปี พ.ศ. 2559 การศึกษาในครั้งนี้จึงไม่

สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการล่ามภาษามือได้ครบถ้วนทุกมิติ และใช้วิธีเลือกประเมินมิติที่ 1 – 3 จาก

ใบน าส่งรายงานผลการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือ ค าบรรยายแทนเสียง และเสียง

บรรยายภาพ โดยสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องต่าง ๆ ประจ าปี พ.ศ. 2559 เป็นหลัก   

ในขณะที่มิติท่ี 4 เป็นประเด็นที่อยู่นอกเหนือความสามารถในการประเมินของการศึกษา เนื่องจากไม่

สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการประชาสัมพันธ์บริการล่ามภาษามือของสถานีต่าง ๆ ได้   

ส่วนมิติที่ 5 สามารถประเมินเฉพาะบางสถานีที่แนบตัวอย่างรายการที่มีบริการล่ามภาษามือแบบเต็ม

รายการมากับใบน าส่ง หรือสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตพบว่ามีรายการเต็มย้อนหลังเท่านั้น    

ส่วนมิติที่ 6 – 7 ใช้วิธีเลือกประเมินจากรายการตัวอย่างที่มีบริการล่ามภาษามือแบบเฉพาะเจาะจง 

ทั้งจากตัวอย่างรายการที่แนบมากับใบน าส่ง และจากการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งอ่ืน ๆ แต่ไม่สามารถประเมิน

ได้ครบทุกข้อย่อย ดังแสดงในตารางที่ 2  
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ตารางท่ี 2 

ขอบข่ายความสามารถในการประเมินและแหล่งข้อมูลในการประเมินคุณภาพ                                            
การให้บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือทั้ง 7 มิต ิ

มิติการประเมิน 
ขอบข่าย

ความสามารถ 
ในการประเมิน 

แหล่งข้อมูลในการประเมิน 

กสทช. แหล่งอื่น 

ใบน าส่งและ
เอกสาร
ประกอบ 

ตัวอย่าง
จากแผ่น 

ดีวีด ี

สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต 
ยูทูบ และเวบ็ไซตข์องช่อง 
ในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. 59 

1.1 มีล่ามภาษามืออย่างน้อยวันละ 60 นาที ประเมินได้ √     

1.2 มีล่ามภาษามืออย่างน้อย ร้อยละ 5 ของ
สัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะตามประเภทการประกอบ
กิจการที่ได้รับอนุญาต 

ประเมินได้ √     

2.1 เนื้อหารายการที่ต้องมีบริการล่ามภาษามือ ประเมินได้ √     

2.2 เนื้อหารายการที่ควรมีบริการล่ามภาษามือ ประเมินได้ √     

3. ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จัดให้มบีริการล่ามภาษา
มือ 

ประเมินได้ √     

4. การประชาสัมพันธ์รายการที่มีบรกิารล่ามภาษา
มือ 

ไม่สามารถประเมินได้เนื่องจากขาดแหล่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์รายการที่มีบริการล่าม
ภาษามือ 

5. การแสดงสัญลักษณ์ว่ารายการมีบริการล่าม
ภาษามอื 

ประเมินได้เฉพาะ
บางช่องที่มีตัวอยา่ง

รายการเต็ม 

  √ √ 

6.1 คุณสมบัติของล่ามภาษามือ ไม่สามารถประเมินได้เนื่องจากอยู่นอกเหนือความสามารถในการประเมินของผู้วิจัย 

6.2 ท่าของล่ามภาษามือ ประเมินได้เฉพาะ
ภาพที่ปรากฏหน้าจอ
ว่า คล้ายท่านั่ง/ มี

พนักวางแขนหรือไม ่

  √ √ 

6.3 การแต่งกายของล่ามภาษามอื ประเมินได้   √ √ 

7.1 ขนาดจอล่ามภาษามือ ประเมินได้   √ √ 

7.2 ต าแหน่งจอล่ามภาษามือ ประเมินได้   √ √ 

7.3 ความสูงของภาพล่ามภาษามือ ประเมินได้   √ √ 

7.4 สีฉากหลังของบริการล่ามภาษามือ ประเมินได้   √ √ 

7.5 แสงสว่าง ประเมินได้   √ √ 

7.6 ใต้จอภาพลา่มภาษามือ ประเมินได้   √ √ 

7.7 องค์ประกอบด้านเทคนิคอื่น ๆ ไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากการเช็คระบบเสียง อุณหภูมหิ้อง จอและคุณภาพ
จอมอนิเตอร์ เป็นสิ่งที่อยู่ในหอ้งส่ง การศึกษาครั้งนี้จึงไม่สามารถประเมินได้ 
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ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เอกสาร  

 ผลการเปรียบเทียบรายชื่อสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลและรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ 

 จากการเปรียบเทียบข้อมูลสถานีและรายการที่มีบริการล่ามภาษามือที่ระบุในเอกสาร 2 ชิ้น ได้แก่             

 1) สรุปรายงานการให้บริการเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ และด้อยโอกาส วันละ 60 

นาที ตามประกาศของ กสทช. หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

พ.ศ. 2556 ข้อ 10 ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นเอกสารที่สถานีต่าง ๆ 

รายงานข้อมูล โดยมีส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส .2) เป็นผู้จัดท าสรุป ในช่วงต้นปี 

2559  

 2) ใบน าส่งรายงานผลการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือ ค าบรรยายแทนเสียง 

และเสียงบรรยายภาพ โดยสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องต่าง ๆ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นเอกสารที่ทางสถานี 

ต่าง ๆ รายงานไปยังส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) ในช่วงปลายปี 2559  - 

ต้นปี 2560  

 ผลการศึกษา พบว่า กิจการสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือสามารถแบ่งกลุ่ม

ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มกิจการบริการสาธารณะ และกลุ่มกิจการบริการธุรกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นรายชื่อ

สถานี และรายการท่ีมีบริการล่ามภาษามือที่แตกต่างกันในบางส่วน ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 

ข้อมูลสถานีที่ระบุรายการที่มีบริการล่ามภาษามือจาก                                                                              

สรุปรายงานการให้บริการเพื่อส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิของคนพิการและด้อยโอกาสฯ (ปส.2) กับใบน าส่งฯ (บส.) 

สถานี/ ประเภท 
รายชื่อรายการทีม่ีบริการล่ามภาษามือ 

(ข้อมูลจากสรุปรายงานของส านัก ปส.2) 
รายชื่อรายการทีม่ีบริการล่ามภาษามือ 
(ข้อมูลจากใบน าส่งของส านัก บส.) 

กิจการบริการสาธารณะ 

โทรทัศน์รัฐสภา - ถ่ายทอดสดการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
- ถ่ายทอดสดการประชุมสภานิติบัญญัตแิห่งชาติ 

- ถ่ายทอดสดการประชุม สภาขับเคลื่อนปฏิรูป
ประเทศ 
- ถ่ายทอดสดการประชุม สภานิติบัญญตัิแห่งชาติ 
- พลเมือง D   

ไทยพีบีเอส - ข่าวเท่ียง 
- ข่าว 16.00 น. 
- เปิดบ้าน ไทยพีบีเอส 

-  ขา่วเท่ียง 
- ข่าว 16.00 น. 
- เปิดบ้าน ไทยพีบีเอส 
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สถานี/ ประเภท 
รายชื่อรายการทีม่ีบริการล่ามภาษามือ 

(ข้อมูลจากสรุปรายงานของส านัก ปส.2) 
รายชื่อรายการทีม่ีบริการล่ามภาษามือ 
(ข้อมูลจากใบน าส่งของส านัก บส.) 

ททบ. 5 - ข่าวภาคค่ า 
- ข่าวภาคค่ าสุดสัปดาห ์
- วีลแชร ์
-  รู้เรื่องเมืองไทย 

- ข่าวภาคค่ า 
- รู้เรื่องเมืองไทย  

NBT - ข่าวภาคเช้า 
- ข่าวภาคเท่ียง 
- ข่าวภาคค่ า 

- ข่าวภาคเช้า 
- ข่าวภาคเท่ียง 
- ข่าวภาคค่ า 
- เคียงบ่าเคียงไหล่ 

กิจการบริการธรุกิจ 

ช่องรายการโทรทัศน์ หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว 

3 Family - สุขสโมสร  
- Weekend Life  

- เป็นข่าวเช้านี้  
- Weekend Life 

MCOT Family - Mom Club - Mom Club 

ช่องรายการโทรทัศน์ หมวดหมูข่่าวสารและสาระ 

TNN24 - เกาะติดข่าว TNN  - เกาะติดข่าว TNN 

SPRINGNEWS - ปรากฏการณ์ข่าวจริง - ปรากฏการณ์ข่าวจริง 

VOICE TV - Voice News - Voice News 

NATION - เก็บตกจากเนช่ันภาคเช้า - เก็บตกจากเนช่ันภาคเช้า 

ช่องรายการโทรทัศน์ หมวดหมู่ทั่วไปความคมชัดปกติ (SD) 

Workpoint - ข่าวรอบวัน  
- สวย เฉยีบ เนี้ยบ 
- ข่าวสุดสัปดาห ์
- คุณพระช่วย 

(ไม่ปรากฏข้อมูลในใบน าส่ง) 

TRUE4U (ไม่ปรากฏข้อมูลในสรุปรายงาน) - Smart News ข่าวเย็น 

NOW26 - ข่าวค่ าตรงประเด็น - พิกัดข่าวค่ า 
- พิกัดทัว่ไทย  

3 SD - ข่าวเช้านี ้ - Top News (คนเฝ้าข่าว) 

MONO29 (ไม่ปรากฏข้อมูลในสรุปรายงาน) - Welcome World                                    
- Welcome World  Weekend 

ช่องรายการโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไปความคมชัดสูง (HD) 

MCOT HD - ข่าวเท่ียง 
- คู่ข่าว 

- ข่าวเท่ียง 
- คู่ข่าวเสาร์ - อาทิตย ์

ONE31 - วันนี้มธีรรม - วันนี้มธีรรม 

ไทยรัฐทีวี - รถปลดทุกข ์
- ชัดทันข่าว 

- รถปลดทุกข ์
- ชัดทันข่าวเสาร์ - อาทิตย ์

3 HD - เท่ียงวันทันเหตุการณ์ 
- เร่ืองเล่าเสาร์-อาทิตย ์

- เท่ียงวันทันเหตุการณ์ 
- เร่ืองเล่าเสาร์ - อาทิตย ์

7 HD - เช้านี้ที่หมอชิต  
- สนามขา่ว 7 สี  
- ห้องขา่วภาคเท่ียง  

- เช้านี้ที่หมอชิต  
- ห้องขา่วภาคเท่ียง  
- สนามขา่ว 7 สี 
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สถานี/ ประเภท 
รายชื่อรายการทีม่ีบริการล่ามภาษามือ 

(ข้อมูลจากสรุปรายงานของส านัก ปส.2) 
รายชื่อรายการทีม่ีบริการล่ามภาษามือ 
(ข้อมูลจากใบน าส่งของส านัก บส.) 

- 7 สีช่วยชาวบ้าน 
- เจาะประเด็นข่าวค่ า 
- ข่าวภาคค่ า 
- เคาะข่าวสุดสัปดาห ์

- เจาะประเด็นข่าวค่ า 
- ข่าวภาคค่ า 
- เคาะข่าวสุดสัปดาห ์

 

จากตารางที ่3 จะเห็นว่าในสรุปรายงานการให้บริการเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและ

ด้อยโอกาสฯ ระบุว่า มีสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลที่ให้บริการล่ามภาษามือรวม 18 สถานี จ านวนทั้งสิ้น 39 รายการ 

โดยช่อง 7 HD เป็นสถานีที่มีรายการที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือมากท่ีสุดถึง 7 รายการ  

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบเอกสารใบน าส่งรายงานผลการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการ

ล่ามภาษามือ ค าบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ที่สถานีต่าง ๆ ส่งมายัง กสทช. พบว่า  มี

สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลที่ให้บริการล่ามภาษามือรวม 19 สถานี จ านวนทั้งสิ้น 38 รายการ ในขณะที่ช่อง 7 HD 

เป็นสถานีที่มีรายการที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือมากที่สุดถึง 6 รายการ โดยพบว่าชื่อสถานี และชื่อรายการที่

จัดให้มีบริการล่ามภาษามือบางส่วนไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในสรุปรายงานการให้บริการเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิของคนพิการและด้อยโอกาสฯ เช่น ช่อง WORKPOINT ที่ระบุว่ามีรายการล่ามภาษามือในสรุปรายงาน 

แต่กลับพบว่าไม่มีข้อมูลรายการที่มีบริการล่ามภาษามือปรากฏในใบน าส่ง เป็นต้น  

 ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันของเอกสารดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของรายการที่มี

บริการล่ามภาษามือในปี พ.ศ. 2559 และการรายงานผลการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการล่ามภาษา

มือ ค าบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ที่สถานีต่าง ๆ ส่งถึง กสทช. ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับการ

ออกอากาศจริง อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการติดตามตรวจสอบ และประเมินการจัดให้มีบริการ

ล่ามภาษามือ หากไม่มีแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เพียงพอในการประเมิน โดยเฉพาะเทปรายการย้อนหลังในวันที่มี

การออกอากาศรายการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง 
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ผลการวิเคราะห์เอกสารในมิติที่ 1 – 3  

มิติที่ 1 สัดส่วนการให้บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ 

 ปัจจัยหลักที่ต้องพิจารณาในการประเมินคุณภาพการให้บริการล่ามภาษามือในเรื่องสัดส่วนเวลา คือ  

การค านึงถึงความยาวของรายการที่มีบริการล่ามภาษามือตามที่ระบุในใบน าส่ง (รวมเวลาโฆษณา) และความ

ยาวของรายการที่ออกอากาศตามความเป็นจริง (ไม่รวมเวลาโฆษณา) ซึ่งจะท าให้การประเมิ นสัดส่วนเวลา

ตามท่ีระบุในเกณฑ์ หรือเงื่อนไขเฉพาะของกลุ่มช่องต่าง ๆ ได้ผลที่แตกต่างกัน  

กล่าวคือ หากพิจารณาตามลักษณะการออกอากาศของรายการโทรทัศน์โดยทั่วไป จะพบว่า  แต่ละ

รายการมักมีความยาว 60 นาที ซึ่งในช่วงเวลา 60 นาที ย่อมมีทั้งช่วงเนื้อหารายการ ช่วงพักรายการ หรือมี

ช่วงเวลาคั่นโฆษณาที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้  

สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลในกลุ่มกิจการบริการธุรกิจ 

ส าหรับสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลในกลุ่มกิจการบริการธุรกิจ กฎหมายก าหนดให้มีการโฆษณาได้สูงสุดไม่

เกินชั่วโมงละ 12.30 นาที2 นั่นหมายความว่า หากนับแยกเวลาโฆษณา รายการที่มีบริการล่ามภาษามือ 60 

นาที จะมีเนื้อหารายการ และบริการล่ามภาษามือเพียง 47.30 นาที ดังนั้น ในความเป็นจริงช่องบริการธุรกิจ

จึงควรมีการออกอากาศรายการที่มีบริการล่ามภาษามือที่ความยาวอย่างน้อยประมาณ 77 นาทีต่อวันขึ้นไป3 

ครบทั้ง 7 วันต่อสัปดาห์ ถึงจะมีสัดส่วนเวลาบริการล่ามภาษาตามความเป็นจริงประมาณ 60 นาทีต่อวัน ตาม

ประกาศของ กสทช. 

 

 

                                                           
2พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 23 ในการประกอบกิจการทางธุรกิจ ให้
ด าเนินการหารายได้โดย การโฆษณาการบริการธุรกิจ การจัดเก็บค่าสมาชิก หรือโดยวิธีอื่นใดได้ ในการด าเนินการตามวรรค
หนึ่งที่มีการโฆษณาและการบริการธุรกิจ ให้คณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะและระยะเวลา
สูงสุด ในการโฆษณาและการบริการธุรกิจ แต่ทั้งนี้จะก าหนดการโฆษณาและการบริการธุรกิจได้ไม่เกิน ช่ัวโมงละ 12.30 นาที 
โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินช่ัวโมงละ 10 นาที  
3จากข้อก าหนดที่ระบุให้ช่องบริการธุรกิจโฆษณาได้สูงสุดชั่วโมงละ 12.30 นาที จะสามารถค านวณเทียบสัดส่วนได้ดังนี้:ความ
ยาวรายการ 1 นาที มีช่วงพักโฆษณาประมาณ 0.125 นาที (หรือ ประมาณ 12 วินาที ) / ความยาวรายการ 10 นาที มีช่วงพัก
โฆษณาประมาณ 2.05 นาที / ความยาวรายการ 60 นาที มีช่วงพักโฆษณาประมาณ 12.30 นาที / ความยาวรายการประมาณ 
77 นาที  มีช่วงพักโฆษณาประมาณ 17 นาที 
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สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลในกลุ่มกิจการบริการสาธารณะ 

ส าหรับสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลในกลุ่มกิจการบริการสาธารณะ พบว่า มีลักษณะและข้อก าหนดเรื่องการ

โฆษณาท่ีแตกต่างกันออกไป โดยช่อง ททบ.5 สามารถหารายได้ด้วยการโฆษณาสูงสุดไม่เกินชั่วโมงละ10 นาที4 

นั่นหมายความว่า หากนับแยกเวลาโฆษณา รายการที่มีบริการล่ามภาษามือ 60 นาที จะมีเนื้อหารายการ และ

บริการล่ามภาษามือเพียง 50 นาที ในความเป็นจริงช่อง ททบ.5 จึงควรต้องมีการออกอากาศรายการที่มี

บริการล่ามภาษามือที่ความยาวอย่างน้อยประมาณ 72 นาที ต่อวันขึ้นไป5 ครบทั้ง 7 วันต่อสัปดาห์ ถึงจะมี

สัดส่วนเวลาบริการล่ามภาษาตามความเป็นจริงประมาณ 60 นาทีต่อวันตามประกาศของ กสทช. 

ในขณะที่ช่อง NBT ช่องไทยพีบีเอส และช่องโทรทัศน์รัฐสภา กฎหมายห้ามไม่ให้มีการหารายได้จาก

การโฆษณา เว้นแต่เป็นการหารายได้โดยการโฆษณาหรือเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับงานหรือกิจการของ

หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ สมาคมมูลนิธิ หรือนิติบุคคลอ่ืนที่ มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจการเพ่ือ

ประโยชน์สาธารณะ โดยไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจ6 จากการสุ่มส ารวจลักษณะการออกอากาศของรายการ

ต่าง ๆ ของทั้งช่อง NBT ไทยพีบีเอส และโทรทัศน์รัฐสภา พบว่า มีช่วงพักโฆษณา สัดส่วนเนื้อหารายการตาม

ความเป็นจริงใกล้เคียงกับที่ระบุไว้ในใบน าส่ง7 การศึกษาในครั้งนี้จึงเลือกประเมินให้สัดส่วนเวลาตามความเป็น

จริงของทั้ง 3 ช่องตรงตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในใบน าส่ง  

                                                           
4ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2557 ก าหนดไว้
ว่าผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ประเภทกิจการบริการสาธารณะประเภทที่สอง (ช่อง 5) อาจหารายได้
ตามข้อ 4.1 หรือโฆษณาบริการทางธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมก็ได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินช่ัวโมงละสิบนาที โดยเมื่อ
รวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินช่ัวโมงละ 8 นาที 
5จากข้อก าหนดที่ระบุให้ช่องบริการสาธารณะประเภทที่สอง (ช่อง ททบ.5) โฆษณาได้สูงสุดช่ัวโมงละ 10 นาที จะสามารถ
ค านวณเทียบสัดส่วนได้ดังนี้:ความยาวรายการ 11 นาที มีช่วงพักโฆษณาประมาณ 0.10 นาที / ความยาวรายการ 10 นาที มี
ช่วงพักโฆษณาประมาณ 1.40 นาที / ความยาวรายการ 60 นาที มีช่วงพักโฆษณาประมาณ 10 นาที / ความยาวรายการ
ประมาณ 72 นาที  มีช่วงพักโฆษณาประมาณ 12 นาที 
6ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2557 ก าหนดไว้
ว่า ผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ประเภทกิจการบริการสาธารณะประเภทที่หนึ่ง และประเภทที่สาม จะ
หารายได้จากการโฆษณาไม่ได้เว้นแต่เป็นการหารายได้ โดยการโฆษณาหรือเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับงานหรือกิจการของ
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิหรือนิติบุคคลอื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
โดยไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจหรือการเสนอภาพลักษณ์ขององค์กรบริษัท และกิจการ  โดยมิได้มีการโฆษณาสรรพคุณ 
คุณประโยชน์หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรง และทางอ้อม 
7เนื่องจากข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลออกอากาศย้อนหลังของการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงใช้วิธีสุ่มส ารวจเนื้อหารายการที่มี
บริการล่ามภาษามือจากทางช่อง NBT ช่องไทยพีบีเอส และช่องโทรทัศน์รัฐสภา เท่าที่สามารถสืบค้นได้จากสื่อออนไลน์ โดย
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ลักษณะส าคัญของการให้บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ ในเรื่องสัดส่วนเวลาตามกรอบการ

ประเมินในมิติที่ 1 สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

 1) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  โดยมีสัดส่วนเวลาตามเงื่อนไข และออกอากาศครบทุกวัน (G1)  

 2) ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด เพราะมีสัดส่วนเวลาตามเงื่อนไข แต่ออกอากาศไม่ครบทุกวัน (G2)  

 3) ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด เพราะออกอากาศครบทุกวัน แต่มีสัดส่วนเวลาไม่ครบตามเงื่อนไข (G3)  

 4) ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด เพราะมีสัดส่วนเวลาไม่ครบตามเงื่อนไข และออกอากาศไม่ครบทุกวัน (G4) 

ผลการประเมินมิติท่ี 1 ข้อ 1.1 จัดให้มีบริการล่ามภาษามืออย่างน้อยวันละ 60 นาที 

 ตามประกาศ กสทช. ได้ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการล่ามภาษามือตลอดทั้งวันเฉลี่ย

แล้วต้องไม่น้อยกว่า 60 นาทีต่อวัน8 อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษา พบว่า สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลแต่ละช่องมีการ

จัดให้มีรายการที่มีบริการล่ามภาษามือในสัดส่วนที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่มีสัดส่วนการให้บริการล่ามภาษามือ

รวมครบ 60 นาทีต่อวัน เมื่อพิจารณาแบบรวมเวลาโฆษณา แต่บางช่องอาจมีสัดส่วนการให้บริการล่ามภาษา

มือรวมไม่ครบ 60 นาทีต่อวัน เมื่อพิจารณาแบบไม่รวมเวลาโฆษณา ดังแสดงในตารางที่ 4 

  

                                                                                                                                                                                     

พบว่ารายการข่าวช่วงต่าง ๆ และรายการเคียงบ่าเคียงไหล่ทางช่อง NBT มีการพักโฆษณาช่วงสั้น ๆ แต่ในภาพรวมยังมีสัดส่วน
เนื้อหารายการตามความเปน็จริงใกล้เคียงกับท่ีระบุในใบน าสง่ ในขณะที่รายการข่าว และรายการเปิดบ้านไทยพีบีเอส จากทาง
ช่องไทยพีบีเอส และรายการพลเมอืง D ทางช่องโทรทัศน์รัฐสภา ไม่มีการพักโฆษณา (ไม่สามารถสืบค้นการถ่ายทอดสดประชุม
สภาฯ ครบ 60 นาทีได้) การศึกษาในครั้งนี้จึงเลือกประเมินให้สัดส่วนเวลาตามความเป็นจริงของทั้ง 3 ช่องตรงตามสัดส่วนที่
ระบุไว้ในใบน าส่ง  
8ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการ
โทรทัศน์ ได้ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ ค าบรรยายแทนเสียง เสียงบรรยายภาพ และบริการอื่น
ใด ตามที่คณะกรรมการก าหนดในรายการที่ออกอากาศประเภทข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยบริการ
ล่ามภาษามืออย่างน้อย ร้อยละ 5 ของสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตามประเภทการ
ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตและตอ้งจัดให้มีเพิ่มขึ้นจนถึงร้อยละ 9 ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในภาคผนวก ซึ่งเมื่อรวมเวลา
ที่จัดให้มีบริการดังกล่าวตลอดทั้งวัน เฉลี่ยแล้วต้องไม่น้อยกว่า 60 นาทีต่อวัน 
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ตารางที่ 4 

ข้อมูลการประเมินคุณภาพการให้บริการล่ามภาษามือ มิติที่ 1 ข้อ 1.1                                                  
เรื่องสัดส่วนเวลารายการที่มีบริการล่ามภาษามือตามที่ระบุในใบน าส่ง (รวมเวลาโฆษณา)                           

และรายการที่ออกอากาศตามความเป็นจริง (ไม่รวมเวลาโฆษณา) 

 
สถานี/ 

ประเภท 

ช่ือรายการที่จัด
ให้มีบริการล่าม

ภาษามือ 
วัน/เวลาออกอากาศ 

มิติการประเมิน 
มิติที่ 1.1 

รวมเวลาโฆษณา ไม่รวมเวลาโฆษณา 
ความ
ยาว

(นาท)ี 

ผ่านเกณฑ์ 
วันละ 60 

นาที 

เนือ้หาจริงโดย 
ประมาณ 
(นาท)ี* 

ผ่านเกณฑ์ 
วันละ 60 นาที 

ช่องรายการโทรทศัน์หมวดหมู่บริการสาธารณะ 
(ศกึษาระหวา่งเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคมปี พ.ศ. 2559) 

โทรทศัน์
รัฐสภา 

ถ่ายทอดสดการ
ประชมุ สภา
ขบัเคลื่อนปฏิรูป
ประเทศ 

จ-อ/ 10.00 – 16.00 
 
 

360 
ไมผ่่าน 

(ครบ 60 นาที
แตมี่เพียง 
จ - อ/ 

พฤ - ศ/ อา) 
 

(G2) 

~ 360 
 

ไมผ่่าน 
(ครบ 60 นาที แตมี่

เพียง 
จ - อ/ พฤ - ศ/ อา) 

 
(G2) 

ถ่ายทอดสดการ
ประชมุ สภานิติ
บญัญัติแหง่ชาต ิ

พฤ - ศ/ 10.05 – 16.00 
 

355 
 

~ 355 
 

พลเมือง D   อา/ 10.05 – 10.30 และ  
ศ/ 18.01 - 18.30 

25/ 29 ~ 25/ 29 

ไทยพีบี
เอส 

ข่าวเที่ยง จ - อา/ 12.00 – 13.00 60 
ผ่าน 
(G1) 

~ 60 
ผ่าน 
(G1) 

เปิดบ้าน 
ไทยพีบีเอส 

ศ/ 18.02 – 18.20 18 
 

~ 18 

ททบ.5 ข่าวภาคค ่า จ - ศ/ 18.50 – 20.00 และ  
ส - อา/ 19.20 – 20.00 

70/ 40 
 

ไมผ่่าน 
(ครบ 60 นาที 
เฉพาะ จ - ศ) 

(G3) 

~ 58.2/ 33.34 
ไมผ่่าน 

(ไมค่รบ 60 นาที) 
(G3) 

NBT  ข่าวภาคเช้า จ - ศ / 06.30-07.30 และ 
ส - อา 07.00-08.00 

60 

ผ่าน 
(G1) 

~ 60 

ผ่าน 
(G1) 

ข่าวภาคเที่ยง จ - ศ, อา/ 11.30 – 12.30 
และ ส/ 12.00 – 13.00 

60 ~ 60 

ข่าวภาคค ่า** จ - ศ/ 17.30 – 18.45  และ  
ส - อา/ 18.20 – 19.30 

75/ 70 ~ 75 /70 

เคียงบา่เคียงไหล ่ ส/ 17.00-17.25 25 ~ 25 
ช่องรายการโทรทศัน์หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว 
(ศกึษาระหวา่งเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคมปี พ.ศ. 2559) 

3 Family เป็นข่าวเช้านี ้ จ - ศ/ 09.30 – 10.30 60 
ผ่าน 
(G1) 

~ 47.3 ไมผ่่าน 
(ไมค่รบ 60  นาที) 

(G3) 
Weekend Life ส/ 11.15 – 12.15  และ  

อา/ 11.00 – 12.00 
60 ~ 47.3 
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สถานี/ 

ประเภท 

ช่ือรายการที่จัด
ให้มีบริการล่าม

ภาษามือ 
วัน/เวลาออกอากาศ 

มิติการประเมิน 
มิติที่ 1.1 

รวมเวลาโฆษณา ไม่รวมเวลาโฆษณา 
ความ
ยาว

(นาท)ี 

ผ่านเกณฑ์ 
วันละ 60 

นาที 

เนือ้หาจริงโดย 
ประมาณ 
(นาท)ี* 

ผ่านเกณฑ์ 
วันละ 60 นาที 

MCOT 
Family 

Mom Club จ - ศ/ 10.00 – 11.00 60 ไมผ่่าน 
(ครบ 60 นาที 
แตมี่เพียง 
 จ - ศ) 
(G2) 

~ 47.3 ไมผ่่าน 
(ไมค่รบ 60  นาที/ 
ไมค่รบ 7 วนั) 

(G4) 

ช่องรายการโทรทศัน์หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ 
(ศกึษาระหวา่งเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคมปี พ.ศ. 2559) 

TNN 
 

เกาะติดขา่ว 
TNN 

จ - อา/ 15.00 – 16.00  60 ผ่าน 
(G1) 

~ 47.3 ไมผ่่าน 
(ไมค่รบ 60 นาที) 

(G3) 
SPRING
NEWS 

ปรากฏการณ์
ข่าวจริง 

จ - อา/ 18.20 – 20.00  100 ผ่าน 
(G1) 

~ 79.10 ผ่าน 
(G1) 

VOICE 
TV 

Voice News จ - อา/ 17.00 -18.00 60 ผ่าน 
(G1) 

~ 47.3 ไมผ่่าน 
(ไมค่รบ 60 นาที) 

(G3) 
NATION 
 

เก็บตกจากเนชัน่
ภาคเช้า 

จ - อา/ 07.30 -08.30 60 ผ่าน 
(G1) 

~ 47.3 ไมผ่่าน 
(ไมค่รบ 60 นาที) 

(G3) 
ช่องรายการโทรทศัน์หมวดหมู่ทั่วไปความคมชัดปกติ (SD) 
(ศกึษาระหวา่งเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคมปี พ.ศ. 2559) 

TRUE4U Smart News 
ข่าวเย็น 

จ - อา/ 17.30 - 18.30 60 ผ่าน 
(G1) 

~ 47.3 ไมผ่่าน 
(ไมค่รบ 60 นาที) 

(G3) 
NOW26 พิกดัข่าวทัว่ไทย จ - อา (ไมร่ะบเุวลา) 60 ผ่าน 

(G1) 
~ 47.3 ไมผ่่าน 

(ไมค่รบ 60 นาที) 
(G3) 

3 SD Top News  
(คนเฝ้าข่าว) 

จ - อา/ 15.00 – 16.00 60 ผ่าน 
(G1) 

~ 47.3 ไมผ่่าน 
(ไมค่รบ 60 นาที) 

(G3) 
MONO 
29 

Welcome World                                     จ - ศ (ไมร่ะบเุวลา) 60 
ไมผ่่าน 

(ครบ 60 นาที 
แตมี่เพียง  
จ - ศ) 
(G2) 

~ 47.3 ไมผ่่าน 
(ไมค่รบ 60  นาที/ 
ไมค่รบ 7 วนั) 

(G4) 
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สถานี/ 

ประเภท 

ช่ือรายการที่จัด
ให้มีบริการล่าม

ภาษามือ 
วัน/เวลาออกอากาศ 

มิติการประเมิน 
มิติที่ 1.1 

รวมเวลาโฆษณา ไม่รวมเวลาโฆษณา 
ความ
ยาว

(นาท)ี 

ผ่านเกณฑ์ 
วันละ 60 

นาที 

เนือ้หาจริงโดย 
ประมาณ 
(นาท)ี* 

ผ่านเกณฑ์ 
วันละ 60 นาที 

ช่องรายการโทรทศัน์หมวดหมู่ทั่วไปความคมชัดสูง (HD) 
(ศกึษาระหวา่งเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคมปี พ.ศ. 2559) 

MCOT 
HD 
 

ข่าวภาคเที่ยง จ - ศ / 12.00 - 13.00 60 
ผ่าน 
(G1) 

~ 47.3 ไมผ่่าน 
(ไมค่รบ 60 นาที) 

(G3) 
คูข่่าว 
เสาร์ - อาทิตย์   

ส - อา / 12.00 - 13.00 
 

60 ~ 47.3 

ONE31 วนันีมี้ธรรม*** จ - อา (05.00-06.00) 60 
ผ่าน 
(G1) 

~ 47.3 ไมผ่่าน 
(ไมค่รบ 60 นาที) 

(G3) 
ไทยรัฐทีวี รถปลดทกุข์   จ - ศ / 16.00 - 17.00 60 

ผ่าน 
(G1) 

~ 47.3 ไมผ่่าน 
(ครบ 60 นาที 

เฉพาะวนั ส – อา) 
(G3) 

ชดัทนัข่าว 
เสาร์ - อาทิตย์   

ส - อา/ 08.30 - 11.00 150 ~ 118.45 

3 HD เที่ยงวนัทนั
เหตกุารณ์ 

จ - ศ / 12.05 – 13.15 70 
ผ่าน 
(G1) 

~ 55.25 ไมผ่่าน 
(ครบ 60 นาท ี

เฉพาะวนั ส - อา) 
(G3) 

เร่ืองเลา่ 
เสาร์ - อาทิตย์ 

ส - อา/ 10.30 – 12.15 105 ~ 83.07 

7 HD เช้านีท้ี่หมอชิต                       จ - ศ/ 06.00 - 07.30 90 

ผ่าน 
(G1) 

~ 71.15 

ผ่าน 
(G1) 

สนามข่าว 7 สี                           จ - ศ/ 07.30 – 09.30 120 ~ 95 
ห้องข่าวภาค
เที่ยง                             

จ - ศ/ 11.30 – 12.30 60 ~ 47.3 

เจาะประเด็นข่าว
ค ่า 

จ - อา/ 17.00 – 18.00 60 ~ 47.3 

ข่าวภาคค ่า****                                        จ - อา/ 20.00 – 20.25 10 ~ 7.55 
เคาะข่าวสดุ
สปัดาห์ 

ส/ 05.00 – 06.00  และ  
อา/ 05.00 – 05.40 

60/ 40 ~ 47.3/ 31.4 

* เนือ้หาจริงโดยประมาณ 1)ช่องบริการธุรกิจ : รายการที่ออกอากาศยาว 60 นาที ประกอบด้วยเนือ้หารายการประมาณ 47.30 นาที และ
โฆษณา หรือช่วงพักรายการประมาณ 12.30 นาที  2) ช่องบริการสาธารณะประเภทที่2(ช่อง5) รายการที่ออกอากาศยาว 60 นาที 
ประกอบด้วยเนือ้หารายการประมาณ 50 นาที และโฆษณา หรือชว่งพกัรายการประมาณ 10 นาที 
** รายการข่าวภาคค ่าทางชอ่ง NBT ไมร่วมเวลารายการ คสช.  
*** รายการวนันีมี้ธรรมทางชอ่ง ONE ไมไ่ด้ระบชุว่งเวลาออกอากาศในใบน าสง่ แตท่ราบเวลาออกอากาศจากตวัอยา่งดีวีดีรายการที่แนบมาให้    
**** รายการข่าวภาคค ่าทางชอ่ง 7 มีบริการลา่มภาษามือเฉพาะชว่งสะเก็ดข่าว และฝนฟ้าอากาศ 
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จากตารางที่ 4 หากพิจารณาข้อมูลที่ระบุในใบน าส่ง ซึ่งเป็นการรวมเวลาโฆษณา จะพบว่า ทุกช่องมี

การออกอากาศรายการที่มีบริการล่ามภาษามืออย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ตามเงื่อนไขในประกาศของ กสทช. 

เรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการ

โทรทัศน์ ที่ก าหนดให้มีรายการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามืออย่างน้อยวันละ 60 นาที ยกเว้น ช่องโทรทัศน์

รัฐสภา, MCOT Family, และ ช่อง MONO29 ที่พบว่าแม้จะมีการออกอากาศรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ

อย่างน้อย 60 นาที แต่มีไม่ครบทุกวัน ในขณะที่ช่อง ททบ.5 ออกอากาศรายการที่มีบริการล่ามภาษามือทุกวัน 

แต่ไม่ครบ 60 นาทีในทุก ๆ วันตามเงื่อนไข 

 อย่างไรก็ดี หากประเมินโดยไม่รวมเวลาโฆษณา จะพบว่ามีเพียง 4 ช่อง ได้แก่ ช่อง NBT, ไทยพีบีเอส,  

SPRINGNEWS และช่อง 7HD เท่านั้น ที่ออกอากาศรายการที่มีบริการล่ามภาษามือมากกว่า 60 นาทีครบทั้ง  

7 วันตลอดสัปดาห์ และมีสัดส่วนการออกอากาศเนื้อหารายการที่มีบริการล่ามภาษามือตามความเป็นจริงอย่าง 

น้อยวันละ 60 นาที ตามเงื่อนไข  

ผลการประเมินมิติท่ี 1 ข้อ 1.2 จัดให้มีบริการล่ามภาษามืออย่างน้อย ร้อยละ 5 ของสัดส่วนรายการที่เป็น

ข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามประเภทการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต  

กิจการบริการสาธารณะ  

 ตามประกาศของ กสทช. ก าหนดให้ช่องบริการสาธารณะมีรายการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ

อย่างน้อย ร้อยละ 5 ของสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ร้อยละ 70  

(หรือคิดเป็น 50.40 นาทีต่อวัน ในกรณีที่มีการออกอากาศวันละ 24 ชั่วโมง หรืออาจน้อยกว่า 50.40 นาทีต่อ

วัน ในกรณีที่มีการออกอากาศไม่ถึงวันละ 24 ชั่วโมง) จากผลการศึกษา พบว่า มีทั้งช่องที่มีบริการล่ามภาษา 

มือเป็นไปตามเง่ือนไข และไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ดังแสดงในตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5 

ข้อมูลการประเมินคุณภาพการให้บริการล่ามภาษามือ มิติที่ 1 ข้อ 1.2                                              
เร่ืองสัดส่วนเวลารายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะที่มีบริการลา่มภาษามือตามที่ระบุในใบน าสง่ 

(รวมเวลาโฆษณา) และรายการที่ออกอากาศตามความเป็นจริง (ไม่รวมเวลาโฆษณา) ของช่องบริการสาธารณะ 

สถานี/ 
ประเภท 

ช่ือรายการที่
จัดให้มีบริการ
ล่ามภาษามือ 

วัน/เวลาออกอากาศ 

มิติการประเมิน 
มิติที่ 1.2  

รวมเวลาโฆษณา ไม่รวมเวลาโฆษณา 
ความ
ยาว

(นาท)ี 

ผ่านเกณฑ์ตาม
ใบอนุญาต 

(ครบ 50.40 นาท)ี 

เนือ้หา
จริง 

(นาท)ี* 

ผ่านเกณฑ์ตาม
ใบอนุญาต 
(ครบ 50.40 

นาท)ี 
ช่องรายการโทรทศัน์หมวดหมู่บริการสาธารณะ 

(ศกึษาระหวา่งเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคมปี พ.ศ. 2559) 
โทรทศัน์
รัฐสภา 

ถ่ายทอดสดการ
ประชมุ สภา
ขบัเคลื่อนปฏิรูป
ประเทศ 

จ - อ/ 10.00 – 16.00 
 
 

360 

 
ไมผ่่าน 

(ครบ 50.40 นาที แตมี่
เพียง จ - อ/ พฤ - ศ/ อา) 

(G2) 
 

~ 360 
 

ไมผ่่าน 
(ครบ 50.40 นาที 
แตมี่เพียง จ - อ/
พฤ - ศ/ อา) 

(G2) 

ถ่ายทอดสดการ
ประชมุ สภานิติ
บญัญัติแหง่ชาต ิ

พฤ - ศ/ 10.05 – 16.00 
 

355 
 

~ 355 
 

พลเมือง D   อา/ 10.05 – 10.30 และ  
ศ/ 18.01 - 18.30 

25/ 29 ~ 25/ 29 

ไทยพีบี
เอส 

ข่าวเที่ยง จ - อา/ 12.00 – 13.00 60 
ผ่าน 
(G1) 

~ 60  
ผ่าน 
(G1) 

เปิดบ้าน 
ไทยพีบีเอส 

ศ/ 18.02 – 18.20 18 
 

~ 18 

ททบ.5 ข่าวภาคค ่า จ - ศ/ 18.50 – 20.00 และ  
ส - อา/ 19.20 – 20.00 

70/ 40 
 

ไมผ่่าน 
(ครบ 50.40 นาที เฉพาะ 

จ - ศ) 
(G3) 

~ 58.2/ 
33.34 

ไมผ่่าน 
(ครบ 50.40 นาที
เฉพาะวนั จ - ศ) 

(G3) 
NBT  ข่าวภาคเช้า จ - ศ/ 06.30-07.30 และ ส 

- อา 07.00-08.00 
60 

ผ่าน 

(G1) 

~ 60 

ผ่าน 

(G1) 

ข่าวภาคเที่ยง จ - ศ, อา/  
11.30 – 12.30 และ  
ส/ 12.00 – 13.00 

60 ~ 60 

ข่าวภาคค ่า** จ – ศ/ 17.30 – 18.45  และ 
ส – อา/ 18.20 – 19.30 

75/ 70 ~ 75 /70 

เคียงบา่เคียง
ไหล ่

ส/ 17.00 - 17.25 25 ~ 25 

* เนือ้หาจริงโดยประมาณ ชอ่งบริการสาธารณะประเภทที่2 (ช่อง5) รายการที่ออกอากาศยาว 60 นาที ประกอบด้วยเนือ้หารายการประมาณ 
50 นาที และโฆษณา หรือชว่งพกัรายการประมาณ 10 นาที 
** รายการข่าวภาคค ่าทางชอ่ง NBT ไมร่วมเวลารายการ คสช.  
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 จากตารางที่ 5 จะพบว่ามีเพียงช่อง NBTและช่องไทยพีบีเอสเท่านั้น ที่มีการจัดบริการล่ามภาษามือ

เป็นไปตามเงื่อนไข เนื่องจากมีการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือในรายการประเภทข่าวสารหรือสาระอย่างน้อย

วันละ 60 นาทีขึ้นไป ทั้งจากการประเมินแบบนับรวมเวลาโฆษณา และไม่นับรวมเวลาโฆษณา ในขณะที่ช่อง

โทรทัศน์รัฐสภามีการออกอากาศรายการที่มีบริการล่ามภาษามือในรายการประเภทข่าวสารหรือสาระเกิน        

60 นาทีต่อวัน แต่มีไม่ครบทุกวัน ส่วนช่อง ททบ.5 มีการออกอากาศรายการที่มีบริการล่ามภาษามือทุกวัน         

แต่ไม่ครบ 60 นาทีในทุก ๆ วันตามเงื่อนไข ทั้งจากการประเมินแบบนับรวมเวลาโฆษณา และไม่นับรวมเวลา

โฆษณา 

กิจการบริการธุรกิจ  

ตามประกาศของ กสทช. ยังก าหนดให้ช่องบริการธุรกิจมีรายการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ        

อย่างน้อยร้อยละ 5 ของสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะร้อยละ 25 (หรือ

คิดเป็น 18 นาทีต่อวัน ในกรณีที่มีการออกอากาศวันละ 24 ชั่วโมง หรืออาจน้อยกว่า 18 นาทีต่อวัน ในกรณีที่

มีการออกอากาศไม่ถึงวันละ 24 ชั่วโมง) จากผลการศึกษา พบว่า มีทั้งช่องที่มีบริการล่ามภาษามือเป็นไปตาม

เงื่อนไข และไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ดังแสดงในตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 

ข้อมูลการประเมินคุณภาพการให้บริการล่ามภาษามือ มิติที่ 1 ข้อ 1.2                                              

เร่ืองสัดส่วนเวลารายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะที่มีบริการลา่มภาษามือตามที่ระบุในใบน าสง่ 

(รวมเวลาโฆษณา) และรายการที่ออกอากาศตามความเป็นจริง (ไม่รวมเวลาโฆษณา) ของช่องบริการธุรกิจ 

สถานี/ 
ประเภท 

ชื่อรายการที่จัด
ให้มีบริการล่าม

ภาษามือ 
วัน/เวลาออกอากาศ 

มิติการประเมิน 

มิติที่ 1.2 

รวมเวลาโฆษณา ไม่รวมเวลาโฆษณา 

ความ
ยาว

(นาที) 

ผ่านเกณฑ์ตาม
ใบอนุญาต 

(ครบ 18 นาที) 

เนื้อหาจริง 
(นาที)* 

ผ่านเกณฑ์ตาม
ใบอนุญาต 

(ครบ 18 นาที) 

ช่องรายการโทรทัศน์หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว 
(ศึกษาระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคมปี พ.ศ. 2559) 

3 Family เป็นข่าวเช้านี ้ จ - ศ/ 09.30 – 10.30 60 ผ่าน 
(G1) 

~ 47.3 ผ่าน 
(G1) Weekend Life ส/ 11.15 – 12.15  และ  

อา/ 11.00 – 12.00 
60 ~ 47.3 

MCOT 
Family 

Mom Club จ - ศ/ 10.00 – 11.00 60 ไม่ผ่าน 
(ครบ 18 นาที แต่มี

เพียง  จ - ศ) 
(G2) 

~ 47.3 ไม่ผ่าน 
(ครบ 18 นาที แต่

มีเพียง จ - ศ) 
(G2) 
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สถานี/ 
ประเภท 

ชื่อรายการที่จัด
ให้มีบริการล่าม

ภาษามือ 
วัน/เวลาออกอากาศ 

มิติการประเมิน 

มิติที่ 1.2 

รวมเวลาโฆษณา ไม่รวมเวลาโฆษณา 

ความ
ยาว

(นาที) 

ผ่านเกณฑ์ตาม
ใบอนุญาต 

(ครบ 18 นาที) 

เนื้อหาจริง 
(นาที)* 

ผ่านเกณฑ์ตาม
ใบอนุญาต 

(ครบ 18 นาที) 

ช่องรายการโทรทัศน์หมวดหมู่ขา่วสารและสาระ 
(ศึกษาระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมปี พ.ศ. 2559) 

TNN เกาะติดข่าว 
TNN 

จ - อา/ 15.00 - 16.00  60 ผ่าน 
(G1) 

~ 47.3 ผ่าน 
(G1) 

SPRINGN
EWS 

ปรากฏการณ์
ข่าวจริง 

จ - อา/ 18.20 - 20.00  100 ผ่าน 
(G1) 

~ 79.10 ผ่าน 
(G1) 

VOICE TV Voice News จ - อา/ 17.00 - 18.00 60 ผ่าน 
(G1) 

~ 47.3 ผ่าน 
(G1) 

NATION 
 

เก็บตกจากเนช่ัน
ภาคเช้า 

จ - อา/ 07.30 -08.30 60 ผ่าน 
(G1) 

~ 47.3 ผ่าน 
(G1) 

ช่องรายการโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไปความคมชดัปกติ (SD) 
(ศึกษาระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมปี พ.ศ. 2559) 

TRUE4U - Smart News 
ข่าวเย็น 

จ - อา/ 17.30 - 18.30 60 ผ่าน 
(G1) 

~ 47.3 ผ่าน 
(G1) 

NOW26 พิกัดข่าวทั่วไทย จ - อา (ไม่ระบุเวลา) 60 ผ่าน 
(G1) 

~ 47.3 ผ่าน 
(G1) 

3SD Top News (คน
เฝ้าข่าว) 

จ - อา/ 15.00 – 16.00 60 ผ่าน 
(G1) 

~ 47.3 ผ่าน 
(G1) 

MONO29 Welcome 
World                                    

จ - ศ (ไม่ระบุเวลา) 60 ไม่ผ่าน 
(ครบ 18 นาที แต่มี

เพียง จ - ศ) 
(G2) 

~ 47.3 ไม่ผ่าน 
(ครบ 18 นาที แต่

มีเพียง จ - ศ) 
(G2) 

ช่องรายการโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไปความคมชดัสูง (HD) 
(ศึกษาระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมปี พ.ศ. 2559) 

MCOT 
HD 
 

ข่าวภาคเท่ียง จ - ศ / 12.00 - 13.00 60 
ผ่าน 
(G1) 

~ 47.3 
ผ่าน 
(G1) 

คู่ข่าว 
เสาร์ -อาทิตย์   

ส - อา/ 12.00 - 13.00 60 ~ 47.3 

ONE31 วันนี้มีธรรม** จ – อา/  
(05.00 - 06.00) 

60 ผ่าน 
(G1) 

~ 47.3 ผ่าน 
(G1) 

ไทยรัฐทีวี รถปลดทุกข์   จ - ศ/ 16.00 -17.00 60 
ผ่าน 
(G1) 

~ 47.3 
ผ่าน 
(G1) ชัดทันข่าว 

เสาร์ - อาทิตย์   
ส - อา/ 08.30 -11.00 150 ~ 118.45 

3 HD เท่ียงวันทัน
เหตุการณ์ 

จ - ศ/ 12.05 – 13.15 70 ผ่าน 
(G1) 

~ 55.25 ผ่าน 
(G1) 
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สถานี/ 
ประเภท 

ชื่อรายการที่จัด
ให้มีบริการล่าม

ภาษามือ 
วัน/เวลาออกอากาศ 

มิติการประเมิน 

มิติที่ 1.2 

รวมเวลาโฆษณา ไม่รวมเวลาโฆษณา 

ความ
ยาว

(นาที) 

ผ่านเกณฑ์ตาม
ใบอนุญาต 

(ครบ 18 นาที) 

เนื้อหาจริง 
(นาที)* 

ผ่านเกณฑ์ตาม
ใบอนุญาต 

(ครบ 18 นาที) 

เร่ืองเล่า 
เสาร ์- อาทิตย ์

ส - อา/ 10.30 – 12.15 105 ~ 83.07 

7 HD เช้านี้ที่หมอชิต                       จ - ศ/ 06.00 - 07.30 90 ผ่าน 
(G1) 

~ 71.15 ผ่าน 
(G1) สนามข่าว 7 สี                           จ - ศ/ 07.30 – 09.30 120 ~ 95 

ห้องข่าวภาค
เท่ียง                             

จ - ศ/ 11.30 – 12.30 60 ~ 47.3 

เจาะประเด็น
ข่าวค่ า 

จ - อา/ 17.00 – 18.00 60 ~ 47.3 

ข่าวภาคค่ า***                                      จ - อา/  
20.00 – 20.25* 

10 ~ 7.55 

เคาะข่าวสุด
สัปดาห ์

ส/ 05.00 – 06.00  และ  
อา/ 05.00 – 05.40 

60/ 40 ~ 47.3/ 31.4 

* เนือ้หาจริงโดยประมาณ 1) ช่องบริการธุรกิจ รายการที่ออกอากาศยาว 60 นาที ประกอบด้วยเนือ้หารายการประมาณ 47.30 นาที และ
โฆษณา หรือชว่งพกัรายการประมาณ 12.30 นาที   
** รายการวนันีมี้ธรรมทางชอ่ง ONE ไมไ่ด้ระบชุว่งเวลาออกอากาศในใบน าสง่ แตท่ราบเวลาออกอากาศจากตวัอยา่งดีวีดีรายการที่แนบมาให้    
*** รายการข่าวภาคค ่าทางชอ่ง 7 มีบริการลา่มภาษามือเฉพาะชว่งสะเก็ดข่าว และฝนฟ้าอากาศ 

 

หากประเมินเวลาจากใบน าส่ง ซึ่งเป็นการรวมเวลาโฆษณา จะพบว่าทุกช่องจึงมีการจัดบริกา รล่าม

ภาษามือเป็นไปตามเง่ือนไข เนื่องจากทุกช่องมีการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือในรายการประเภทข่าวสารหรือ

สาระอย่างน้อยวันละ 60 นาทีขึ้นไป ยกเว้นช่อง MCOT Family และ MONO29 ที่ออกอากาศรายการที่มี

บริการล่ามภาษามือ 60 นาทีต่อวัน แต่ไม่ครบ 7 วันต่อสัปดาห์ 

 หากประเมินโดยไม่รวมเวลาโฆษณา จะพบว่าทุกช่องจึงมีการจัดบริการล่ามภาษามือเป็นไปตาม

เงื่อนไข เนื่องจากทุกช่องมีการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือในรายการประเภทข่าวสารหรือสาระอย่างน้อยวัน

ละ 47.30 นาทีขึ้นไป ยกเว้นช่อง MCOT Family และ MONO29 ที่ออกอากาศรายการที่มีบริการล่ามภาษา

มือในรายการข่าวสารหรือสาระอย่างน้อย 47.30 นาทีต่อวัน แต่ไม่ครบ 7 วันต่อสัปดาห์ 
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 นอกจากนี้ หากประเมินตามเกณฑ์ที่องค์กรผู้พิการและองค์กรวิชาชีพล่ามได้แสดงความคิดเห็นในการ

สนทนากลุ่ม โดยเสนอให้ปรับเพ่ิมสัดส่วนรายการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือในช่องเด็ก เยาวชน และ

ครอบครัว และช่องข่าวสารและสาระ จากอย่างน้อยร้อยละ 5 เป็นอย่างน้อยร้อยละ 10 ของสัดส่วนรายการที่

เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ (ร้อยละ 10 จากสัดส่วนรายการข่าวสารหรือสาระร้อยละ 

25 หรือคิดเป็น 36 นาทีต่อวัน ในกรณีที่มีการออกอากาศวันละ 24 ชั่วโมง หรือน้อยกว่า 36 นาทีต่อวัน ใน

กรณีท่ีมีการออกอากาศไม่ถึงวันละ 24 ชั่วโมง) จากผลการศึกษา พบว่า มีช่อง MCOT Family เพียงช่องเดียว

ที่มีการจัดให้มีบริการล่ามภาษาไม่เป็นไปตามข้อเสนอแนะ ดังแสดงในตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 

ข้อมูลการประเมินคุณภาพการให้บริการล่ามภาษามือ มิติที่ 1 ข้อ 1.2                                              

เร่ืองสัดส่วนเวลารายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะที่มีบริการลา่มภาษามือตามที่ระบุในใบน าสง่ 

(รวมเวลาโฆษณา) และรายการที่ออกอากาศตามความเป็นจริง (ไม่รวมเวลาโฆษณา) ของช่องเด็ก เยาวชน และ

ครอบครัว และช่องข่าวสารและสาระ ตามเกณฑ์ที่เสนอแนะโดยองค์กรผู้พิการและองค์กรวิชาชีพลา่ม  

สถานี/ 
ประเภท 

ชื่อรายการที่จัด
ให้มีบริการล่าม

ภาษามือ 
วัน/เวลาออกอากาศ 

มิติการประเมิน 

มิติที่ 1.2  

รวมเวลาโฆษณา ไม่รวมเวลาโฆษณา 

ความยาว
(นาที) 

ผ่านเกณฑ์ตาม
ข้อเสนอแนะ 

(ครบ 36 นาที) 

เนื้อหาจริง 
(นาที)* 

ผ่านเกณฑ์ตาม
ข้อเสนอแนะ 

(ครบ 36 นาที) 

ช่องรายการโทรทัศน์หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว 
(ศึกษาระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคมปี พ.ศ. 2559) 

3 Family เป็นข่าวเช้านี ้ จ - ศ/ 09.30 - 10.30 60 ผ่าน 
(G1) 

~ 47.3 ผ่าน 
(G1) Weekend Life ส/ 11.15 – 12.15  

และ  
อา/ 11.00 – 12.00 

60 ~ 47.3 

MCOT 
Family 

Mom Club จ - ศ/ 10.00 – 11.00 60 ไม่ผ่าน 
(ครบ 36 นาที แต่

มีเพียง จ - ศ) 
(G2) 

~ 47.3 ไม่ผ่าน 
(ครบ 36 นาที แต่

มีเพียง จ - ศ) 
(G2) 

ช่องรายการโทรทัศน์หมวดหมู่ขา่วสารและสาระ 
(ศึกษาระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคมปี พ.ศ. 2559) 

TNN 
 

เกาะติดข่าว 
TNN 

จ - อา/ 15.00 - 
16.00  

60 ผ่าน 
(G1) 

~ 47.3 ผ่าน 
(G1) 

SPRINGN
EWS 

ปรากฏการณ์
ข่าวจริง 

จ - อา/ 18.20 - 
20.00  

100 ผ่าน 
(G1) 

~ 79.10 ผ่าน 
(G1) 
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สถานี/ 
ประเภท 

ชื่อรายการที่จัด
ให้มีบริการล่าม

ภาษามือ 
วัน/เวลาออกอากาศ 

มิติการประเมิน 

มิติที่ 1.2  

รวมเวลาโฆษณา ไม่รวมเวลาโฆษณา 

ความยาว
(นาที) 

ผ่านเกณฑ์ตาม
ข้อเสนอแนะ 

(ครบ 36 นาที) 

เนื้อหาจริง 
(นาที)* 

ผ่านเกณฑ์ตาม
ข้อเสนอแนะ 

(ครบ 36 นาที) 

VOICE TV Voice News จ - อา/ 17.00 – 
18.00 

60 ผ่าน 
(G1) 

~ 47.3 ผ่าน 
(G1) 

NATION 
 

เก็บตกจากเนช่ัน
ภาคเช้า 

จ - อา/ 07.30 – 
08.30 

60 ผ่าน 
(G1) 

~ 47.3 ผ่าน 
(G1) 

* รายการที่ออกอากาศยาว 60 นาที ประกอบด้วยเนือ้หารายการประมาณ 47.30 นาที และโฆษณา หรือชว่งพกัรายการประมาณ 12.30 นาท ี

 

จากการศึกษา พบว่า สัดส่วนเวลาการให้บริการล่ามภาษามือของช่อง 3 Family และช่องข่าวสาร

และสาระทุกช่องที่ศึกษา มีสัดส่วนการออกอากาศเนื้อหารายการที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือตามเกณฑ์ที่

เสนอแนะโดยองค์กรผู้พิการและองค์กรวิชาชีพล่าม ทั้งการค านวณแบบรวมเวลาโฆษณา และไม่รวมเวลา

โฆษณา ในขณะที่ ช่อง MCOT Family ออกอากาศรายการที่มีบริการล่ามภาษามือในรายการข่าวสารหรือ

สาระไม่ครบ 7 วันต่อสัปดาห์จึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่เสนอแนะโดยองค์กรผู้พิการและองค์กรวิชาชีพล่าม 

 

มิติที่ 2 รายการที่ต้องมี และรายการที่ควรมีล่ามภาษามือ 

จากข้อมูลในใบน าส่ง พบว่าสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลที่ศึกษาทุกช่องจัดให้มีรายการที่มีบริการล่ามภาษา

มืออย่างน้อยช่องละ 1 รายการ ส่วนใหญ่เป็นรายการประเภทข่าวสารเป็นหลัก โดยพบบ้างที่เป็นรายการ

ประเภทสาระ เช่น รายการถ่ายทอดสดจากการประชุมรัฐสภาจากช่องโทรทัศน์รัฐสภา มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ

อภิปราย และให้ความรู้ทางการเมือง รายการ Mom Club ทางช่อง MCOT Family ซึ่งจัดเป็นรายการ

ประเภทสาระ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพ และคุณภาพชีวิต เป็นต้น  

 จากการศึกษา รายการประเภทสาระท่ีพบทั้งหมด สามารถจัดเป็นรายการที่ควรมีบริการล่ามภาษามือ 

ตามข้อเสนอแนะหลังการรับฟังความคิดเห็น เช่น รายการพลเมือง D ทางช่องโทรทัศน์รัฐสภา ที่มีผู้หูหนวก

เป็นผู้ด าเนินรายการ และรายการวันนี้มีธรรม ทางช่อง ONE31 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมะ และรายการ Mom 

Club ทางช่อง MCOT Family ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผู้หญิง เป็นต้น อย่างไรก็

ตาม รายการดังกล่าวสามารถจัดเป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งถือเป็นกลุ่มรายการที่ต้องมี
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บริการล่ามภาษามือตามประกาศของ กสทช. เช่นเดียวกับรายการประเภทข่าวสารด้วยเช่นกั น ดังแสดงใน

ตารางที่ 8 

ตารางที่ 8  

ข้อมูลการประเมินคุณภาพการให้บริการล่ามภาษามือ                                                                          
มิติที่ 2 รายการที่ต้องมี และรายการที่ควรมีล่ามภาษามือ 

สถานี/ 
ประเภท 

จ านวนราย 
การที่มี

บริการล่าม
ภาษามือ 

มิติการประเมิน  

มิติที่ 2  

ชื่อรายการที่จัดใหม้ี
บริการล่ามภาษามือ 

ประเภทเนื้อหา
รายการ  

รายการทีต่้องมบีริการลา่ม/ รายการทีค่วรมีบริการ
ล่าม 

ช่องรายการโทรทัศน์หมวดหมู่บริการสาธารณะ 
(ศึกษาระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคมปี พ.ศ. 2559) 

โทรทัศน์
รัฐสภา  

3 ถ่ายทอดสดการประชุม 
สภาขับเคลื่อนปฏิรูป 
ประเทศ  

สาระ รายการที่ต้องมีบริการล่าม  
(รายการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการปกครองใน 
ระบอบประชาธิปไตย)  

ถ่ายทอดสดการประชุม 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

สาระ รายการที่ต้องมีบริการล่าม   
(รายการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการปกครองใน 
ระบอบประชาธิปไตย)  

พลเมือง D    สาระ - รายการที่ต้องมีบริการล่าม  
(รายการให้ความรู้ความเขา้ใจในการพฒันา เศรษฐกิจ  
สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม)  
- รายการที่ควรมีบริการล่าม  
(รายการที่ด าเนินรายการโดยคนหหูนวก)*  

ไทยพีบีเอส 2 ข่าวเท่ียง ข่าวสาร รายการที่ต้องมีบริการล่าม (รายการข่าวสาร)  

เปิดบ้าน ไทยพีบีเอส ข่าวสาร/สาระ** รายการที่ต้องมีบริการล่าม  
(รายการให้ความรู้ความเขา้ใจในการพฒันา เศรษฐกิจ 
สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม) 

ททบ. 5 2 ข่าวภาคค่ า ข่าวสาร รายการที่ต้องมีบริการล่าม (รายการข่าวสาร) 

รู้เรื่องเมืองไทย  สาระ - รายการที่ต้องมีบริการล่าม 
(รายการให้ความรู้ความเขา้ใจในการพฒันา เศรษฐกิจ 
สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม) 
- รายการที่ควรมีบริการล่าม 
(รายการความรู้รอบตัว)* 

NBT  4 ข่าวภาคเช้า ข่าวสาร รายการที่ต้องมีบริการล่าม(รายการขา่วสาร) 

ข่าวภาคเท่ียง ข่าวสาร รายการที่ต้องมีบริการล่าม(รายการขา่วสาร) 

ข่าวภาคค่ า ข่าวสาร รายการที่ต้องมีบริการล่าม(รายการขา่วสาร) 

เคียงบ่าเคียงไหล่ สาระ - รายการที่ต้องมีบริการล่าม 
(รายการให้ความรู้ความเขา้ใจในการพฒันา เศรษฐกิจ 
สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม) 
- รายการที่ควรมีบริการล่าม 
(รายการความรู้รอบตัว (ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้พิการ))* 
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สถานี/ 
ประเภท 

จ านวนราย 
การที่มี

บริการล่าม
ภาษามือ 

มิติการประเมิน  

มิติที่ 2  

ชื่อรายการที่จัดใหม้ี
บริการล่ามภาษามือ 

ประเภทเนื้อหา
รายการ  

รายการทีต่้องมบีริการลา่ม/ รายการทีค่วรมีบริการ
ล่าม 

ช่องรายการโทรทัศน์หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว 
(ศึกษาระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคมปี พ.ศ. 2559) 

3Family 2 เป็นข่าวเช้านี ้ ข่าวสาร รายการที่ต้องมีบริการล่าม (รายการข่าวสาร) 

Weekend Life ข่าวสาร รายการที่ต้องมีบริการล่าม (รายการข่าวสาร) 

MCOT 
Family 

1 Mom Club สาระ - รายการที่ต้องมีบริการล่าม 
(รายการให้ความรู้ความเขา้ใจในการพฒันา เศรษฐกิจ 
สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม)/ 
- รายการที่ควรมีบริการล่าม 
(รายการสุขภาพ และความรู้ทั่วไป (เกี่ยวกับแมแ่ละ
ผู้หญิง))* 

ช่องรายการโทรทัศน์หมวดหมู่ขา่วสารและสาระ 
(ศึกษาระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคมปี พ.ศ. 2559) 

TNN24 1 เกาะติดข่าว TNN ข่าวสาร รายการที่ต้องมีบริการล่าม (รายการข่าวสาร) 

Spring 
News 

1 ปรากฏการณ์ข่าวจริง ข่าวสาร รายการที่ต้องมีบริการล่าม (รายการข่าวสาร) 

Voice TV 1 Voice News ข่าวสาร รายการที่ต้องมีบริการล่าม (รายการข่าวสาร) 

Nation 1 เก็บตกจากเนช่ันภาคเช้า ข่าวสาร รายการที่ต้องมีบริการล่าม (รายการข่าวสาร) 

ช่องรายการโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไปความคมชดัปกติ (SD) 
(ศึกษาระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคมปี พ.ศ. 2559) 

True4U 1 Smart News เย็นข่าวลกึ ข่าวสาร รายการที่ต้องมีบริการล่าม (รายการข่าวสาร) 

NOW26 2 พิกัดข่าวทั่วไทย ข่าวสาร รายการที่ต้องมีบริการล่าม (รายการข่าวสาร) 

พิกัดข่าวค่ า ข่าวสาร รายการที่ต้องมีบริการล่าม (รายการข่าวสาร) 

3SD 1 Top News (คนเฝ้าข่าว) ข่าวสาร รายการที่ต้องมีบริการล่าม (รายการข่าวสาร) 

MONO29 2 Welcome World                                     ข่าวสาร รายการที่ต้องมีบริการล่าม (รายการข่าวสาร) 

Welcome World  
Weekend                                                                            

ข่าวสาร รายการที่ต้องมีบริการล่าม (รายการข่าวสาร) 

ช่องรายการโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไปความคมชดัสูง(HD) 
(ศึกษาระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคมปี พ.ศ. 2559) 

MCOT HD 2 ข่าวภาคเท่ียง ข่าวสาร รายการที่ต้องมีบริการล่าม (รายการข่าวสาร) 

คู่ข่าวเสาร-์อาทิตย ์ ข่าวสาร รายการที่ต้องมีบริการล่าม (รายการข่าวสาร) 

ONE31 1 วันนี้มีธรรม สาระ - รายการที่ต้องมีบริการล่าม 
(รายการส่งเสริการศึกษาจริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม) 
- รายการที่ควรมีบริการล่าม  
(รายการธรรมะ)* 

ไทยรัฐทีวี 2 รถปลดทุกข์   ข่าวสาร รายการที่ต้องมีบริการล่าม (รายการข่าวสาร) 

ชัดทันข่าวเสาร์ –อาทิตย ์  ข่าวสาร รายการที่ต้องมีบริการล่าม (รายการข่าวสาร) 

3 HD 2 เท่ียงวันทันเหตุการณ์ ข่าวสาร รายการที่ต้องมีบริการล่าม (รายการข่าวสาร) 

เร่ืองเล่าเสาร์-อาทิตย ์ ข่าวสาร รายการที่ต้องมีบริการล่าม (รายการข่าวสาร) 
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สถานี/ 
ประเภท 

จ านวนราย 
การที่มี

บริการล่าม
ภาษามือ 

มิติการประเมิน  

มิติที่ 2  

ชื่อรายการที่จัดใหม้ี
บริการล่ามภาษามือ 

ประเภทเนื้อหา
รายการ  

รายการทีต่้องมบีริการลา่ม/ รายการทีค่วรมีบริการ
ล่าม 

7 HD 6 เช้านี้ที่หมอชิต                          ข่าวสาร รายการที่ต้องมีบริการล่าม (รายการข่าวสาร) 

สนามข่าว 7 สี                           ข่าวสาร รายการที่ต้องมีบริการล่าม (รายการข่าวสาร) 

ห้องข่าวภาคเท่ียง                             ข่าวสาร รายการที่ต้องมีบริการล่าม (รายการข่าวสาร) 

เจาะประเด็นข่าวค่ า ข่าวสาร รายการที่ต้องมีบริการล่าม (รายการข่าวสาร) 

ข่าวภาคค่ า                                        ข่าวสาร รายการที่ต้องมีบริการล่าม (รายการข่าวสาร) 

เคาะข่าวสุดสัปดาห ์ ข่าวสาร รายการที่ต้องมีบริการล่าม (รายการข่าวสาร) 

* เนื้อหารายการโทรทัศน์ที่ควรมีบริการล่ามภาษา ที่ปรับปรุงภายหลังการรับฟังความคิดเห็นจากสนทนากลุ่ม  
** ตามใบน าส่งระบุว่ารายการเปิดบ้านไทยพีบีเอสเป็นรายการประเภทข่าวสาร แต่จากการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่ามีลักษณะเป็นรายการประเภท

สาระ 

 จากตารางที่ 8 เมื่อเปรียบเทียบ พบว่า ช่องบริการสาธารณะมีทั้งจ านวนรายการและประเภทรายการ

โทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือที่หลากหลายมากกว่าช่องบริการธุรกิจ ยกเว้นช่อง 7 HD ที่พบว่า มี

จ านวนรายการที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือมากกว่าทุกช่อง แต่ในภาพรวมยังถือว่ารายการที่มีบริการล่าม

ภาษามือที่พบในสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทุกช่องยังขาดความหลากหลายในเรื่องประเภทรายการที่ควรมีบริการ

ล่ามภาษามือ เช่น รายการท าอาหาร รายการกีฬา รายการบันเทิง รายการที่ด าเนินรายการโดยคนหูหนวก 

หรือมีคนหูหนวกร่วมรายการ และรายการอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากรายการประเภทข่าวสาร ตามข้อเสนอแนะ

จากการรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น  
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มิติที่ 3 เวลาออกอากาศ  

 จากการศึกษา พบว่า ทุกรายการที่มีบริการล่ามภาษามือจากสถานีต่าง ๆ มีการออกอากาศระหว่าง

ช่วงเวลา 05.00 – 24.00 น. ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมตามเกณฑ์การประเมิน ยกเว้นช่อง NOW26 และ

ช่อง ONE31 ที่ไม่ได้มีการระบุเวลาการออกอากาศรายการที่มีบริการล่ามภาษามือในใบน าส่ง ซึ่งท าให้ไม่

สามารถประเมินเรื่องเวลาการออกอากาศของทั้งสองช่องดังกล่าวได้ ดังแสดงในตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 

ข้อมูลการประเมินคุณภาพการให้บริการล่ามภาษามือ                                                                          

มิติที่ 3 จ านวนรายการ และวัน-เวลาออกอากาศของรายการในสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลที่มีบริการล่ามภาษามือ 

สถานี/ 
ประเภท 

จ านวนราย 
การที่มีบริการ
ล่ามภาษามือ 

มิติการประเมิน 

มิติที่ 3 

ชื่อรายการที่จัดใหม้ีบริการล่ามภาษามอื วัน/เวลาออกอากาศ เวลาเหมาะสม 
(05.00-24.00) 

ช่องรายการโทรทัศน์หมวดหมู่บริการสาธารณะ 
(ศึกษาระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคมปี พ.ศ. 2559) 

โทรทัศน์
รัฐสภา 

3 ถ่ายทอดสดการประชุม สภาขบัเคลื่อน
ปฏิรูปประเทศ 

จ - อ/ 10.00 - 16.00 เหมาะสม 

ถ่ายทอดสดการประชุม สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

พฤ - ศ/ 10.05 - 16.00 เหมาะสม 

พลเมือง D   อา/ 10.05 – 10.30 
ศ/ 18.01-18.30 

เหมาะสม 
 

ไทยพีบีเอส 2 ข่าวเท่ียง จ - อา/ 12.00 - 13.00 เหมาะสม 

เปิดบ้าน ไทยพีบีเอส ศ/  18.02 - 18.20 เหมาะสม 

ททบ.5 2 ข่าวภาคค่ า จ - ศ/ 18.50 – 20.00  
ส - อา/ 19.20 – 10.00 

เหมาะสม 

รู้เรื่องเมืองไทย  อ/ 19.15 – 19.40 เหมาะสม 

NBT 
 

4 ข่าวภาคเช้า จ - ศ/ 06.30 - 07.30  
ส – อา/ 07.00 - 08.00  

เหมาะสม 

ข่าวภาคเท่ียง จ - ศ, อา/ 11.30 – 
12.30 
ส/ 12.00 - 13.00   

เหมาะสม 

ข่าวภาคค่ า จ – ศ/ 17.30 – 18.45 
ส – อา/ 18.20 – 19.30 

เหมาะสม 

เคียงบ่าเคียงไหล่ 
 
 
 

ส/ 17.00 - 17.25 เหมาะสม 
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สถานี/ 
ประเภท 

จ านวนราย 
การที่มีบริการ
ล่ามภาษามือ 

มิติการประเมิน 

มิติที่ 3 

ชื่อรายการที่จัดใหม้ีบริการล่ามภาษามอื วัน/เวลาออกอากาศ เวลาเหมาะสม 
(05.00-24.00) 

ช่องรายการโทรทัศน์หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว 
(ศึกษาระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคมปี พ.ศ. 2559) 

3 Family 2 เป็นข่าวเช้านี ้ จ - ศ/  09.30 – 10.30 เหมาะสม 

Weekend Life ส/ 11.15 – 12.15 
อา/ 11.00 – 12.00 

เหมาะสม 

MCOT 
Family 

1 Mom Club จ - ศ/ 10.00 – 11.00 เหมาะสม 

ช่องรายการโทรทัศน์หมวดหมู่ขา่วสารและสาระ 
(ศึกษาระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคมปี พ.ศ. 2559) 

TNN 1 เกาะติดข่าว TNN จ - อา/ 15.00 – 16.00  เหมาะสม 

SPRING 
NEWS 

1 ปรากฏการณ์ข่าวจริง จ - อา/ 18.20 – 20.00  เหมาะสม 

VOICE TV 1 Voice News จ - อา/ 17.00 – 18.00 เหมาะสม 

NATION 1 เก็บตกจากเนช่ันภาคเช้า จ - อา/ 07.30 – 08.30 เหมาะสม 

ช่องรายการโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไปความคมชดัปกติ (SD) 
(ศึกษาระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคมปี พ.ศ. 2559) 

TRUE4U 1 Smart News เย็นข่าวลกึ จ - อา/ 17.30-18.30 เหมาะสม 

NOW26 1 พิกัดข่าวทั่วไทย จ – อา/ (ไม่ระบุเวลา) ประเมินไม่ได้ 

3SD 1 Top News (คนเฝ้าข่าว) จ - อา/ 15.00 – 16.00 เหมาะสม 

MONO29 2 Welcome World                                     จ – ศ/ (ไม่ระบุเวลา) ประเมินไม่ได้ 

ช่องรายการโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไปความคมชดัสูง (HD) 
(ศึกษาระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคมปี พ.ศ. 2559) 

MCOT HD 2 ข่าวภาคเท่ียง จ - ศ/ 12.00-13.00 เหมาะสม 

คู่ข่าวเสาร์ – อาทิตย ์ ส - อา/ 12.00-13.00 เหมาะสม 

ONE31 1 วันนี้มีธรรม จ – อา/ 05.00-06.00* เหมาะสม 

ไทยรัฐทีวี 2 รถปลดทุกข์   จ - ศ /16.00 -17.00 เหมาะสม 

ชัดทันข่าวเสาร์ – อาทิตย์   ส - อา/ 08.30 -11.00 เหมาะสม 

3 HD 2 เท่ียงวันทันเหตุการณ์ จ - ศ/ 12.05 – 13.15 เหมาะสม 

เร่ืองเล่าเสาร์ – อาทิตย์  ส - อา/ 10.30 – 12.15 เหมาะสม 

7 HD 6 เช้านี้ที่หมอชิต                          จ - ศ/ 06.00 - 07.30  เหมาะสม 

สนามข่าว 7 สี                           จ - ศ/ 07.30 – 09.30 เหมาะสม 

ห้องข่าวภาคเท่ียง                             จ - ศ/ 11.30 – 12.30 เหมาะสม 

เจาะประเด็นข่าวค่ า จ - อา/ 17.00 – 18.00 เหมาะสม 

ข่าวภาคค่ า                                        จ - อา/ 20.00 – 20.25 เหมาะสม 

เคาะข่าวสุดสัปดาห ์ ส/ 05.00 - 06.00  และ 
อา/ 05.00 - 05.40 

เหมาะสม 

* รายการวันนี้มีธรรมทางช่อง ONE ไม่ได้ระบุช่วงเวลาออกอากาศในใบน าส่ง แต่ทราบเวลาออกอากาศจากตัวอยา่งดีวดีีรายการที่แนบมาให้  
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 จากตารางที่ 9 สามารถแบ่งช่วงเวลาออกอากาศของรายการที่มีบริการล่ามภาษามือที่ปรากฏได้เป็น 

6 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเช้า ช่วงสาย ช่วงเที่ยง ช่วงบ่าย ช่วงเย็น และช่วงค่ า โดยพบว่า ช่วงเย็น (ระหว่าง 

16.00 – 18.30 น.) เป็นช่วงเวลาที่มีรายการที่มีบริการล่ามภาษามือมากที่สุด จ านวน 8 รายการ รองลงมา คือ 

ช่วงเวลาเที่ยง (ระหว่าง 11.00 – 13.00 น.) พบ 7 รายการ ช่วงเช้า (05.00 – 09.30 น.) ช่วงสาย (08.00 – 

11.00 น.) และช่วงค่ า (18.20 – 20.25 น.) พบช่วงละ 5 รายการเท่ากัน ในขณะที่ช่วงบ่าย(14.00 - 16.00 

น.) พบ 2 รายการ นอกนั้นเป็นรายการที่ไม่ระบุเวลาออกอากาศในใบน าส่ง และรายการถ่ายทอดสดที่มีความ

ยาวตลอดทั้งวัน 

 นอกจากนี้ จากการส ารวจสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทั้ง 19 ช่อง ยังถือว่ามีจ านวนรายการที่มีบริการล่าม

ภาษามือไม่มากและไม่หลากหลายนัก ส่วนใหญ่มักเป็นรายการประเภทข่าวสาร จะเห็นได้ว่าช่วงเวลาที่ยังไม่มี

การออกอากาศรายการบริการล่ามภาษามือ คือ ช่วงเวลาตั้งแต่ 20.25 น. ขึ้นไป ตามประกาศของ กสทช. ถือ

ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีจ านวนผู้รับชมสูง9 และอาจเป็นช่วงเวลาที่ผู้พิการทางการได้ยินรับชมโทรทัศน์อยู่ด้วย

เช่นกัน กสทช.  และผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิทัลจึงอาจให้ความส าคัญกับการจัดให้มีการออกอากาศรายการ

ที่มีบริการล่ามภาษามือเพ่ิมเติมในช่วงเวลาดังกล่าว 

  

                                                           
9ประกาศ กสทช. เร่ือง เร่ืองหลกัเกณฑ์การจดัท าผงัรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ ระบวุา่ในระหวา่งชว่งเวลา18.00 – 
22.00 น. เป็นชว่งเวลาที่มีจ านวนผู้ รับชมสงู 
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างรายการ  

มิติที่ 5 การแสดงสัญลักษณ์ให้ทราบว่ารายการที่จะออกอากาศเป็นรายการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ 

จากตัวอย่างรายการเต็มท่ีแนบมากับใบน าส่งจ านวน 10 รายการ  และตัวอย่างรายการเต็มที่สามารถ

สืบค้นย้อนหลังได้จ านวน 3 รายการ  พบว่าทั้งหมดไม่มีการระบุ/ แสดงสัญลักษณ์ให้ทราบว่าเป็นรายการที่มี

บริการล่ามภาษามือ นอกนั้น ไม่สามารถประเมินได้ ดังแสดงในตารางที่ 10 

ตารางที่ 10 
ชื่อรายการที่สามารถสืบค้นตัวอย่างรายการเต็ม                                                                                

เพ่ือการประเมินการแสดงสัญลักษณ์ว่าเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ 

ล าดับ สถานี 
รายการที่มีบริการล่ามภาษา
มือตามที่ระบุในใบน าส่ง 

แหล่งข้อมูลที่พบตัวอย่าง
รายการเต็มรายการ 

แสดงสัญลักษณ์ให้ทราบ
ว่าเป็นรายการที่มีบริการ
ล่ามภาษามือ 

1 3 HD เร่ืองเล่าเสาร์ – อาทิตย์  อินเทอร์เน็ต ไม่พบ 

2 7 HD เช้านี้ที่หมอชิต อินเทอร์เน็ต ไม่พบ 

3 MCOT HD ข่าวเท่ียง แผ่นดีวีดีแนบพร้อมใบน าส่ง ไม่พบ 

4 MCOT HD คู่ข่าวเสาร์ – อาทิตย์  แผ่นดีวีดีแนบพร้อมใบน าส่ง ไม่พบ 

5 3 Family Weekend Life อินเทอร์เน็ต ไม่พบ 

6 TRUE4U Smart News แผ่นดีวีดีแนบพร้อมใบน าส่ง ไม่พบ 

7 VOICE TV Voice News แผ่นดีวีดีแนบพร้อมใบน าส่ง ไม่พบ 

8 MONO29 Welcome World แผ่นดีวีดีแนบพร้อมใบน าส่ง ไม่พบ 

9 ONE31 วันนี้มีธรรม แผ่นดีวีดีแนบพร้อมใบน าส่ง ไม่พบ 

10 ไทยรัฐทีวี รถปลดทุกข์ แผ่นดีวีดีแนบพร้อมใบน าส่ง ไม่พบ 

11 ไทยรัฐทีวี ชัดทันข่าว เสาร์ – อาทิตย์ แผ่นดีวีดีแนบพร้อมใบน าส่ง ไม่พบ 

12 ไทยพีบีเอส ข่าวเท่ียง แผ่นดีวีดีแนบพร้อมใบน าส่ง ไม่พบ 

13 NBT ข่าวค่ า แผ่นดีวีดีแนบพร้อมใบน าส่ง ไม่พบ 

 

มิติที่ 6 มาตรฐานการให้บริการ 

6.1 คุณสมบัติของล่ามภาษามือ 

 การศึกษาครั้งนี้ไม่สามารถประเมินเรื่องคุณสมบัติของล่ามโดยการวิเคราะห์เอกสารน าส่งและการ

วิเคราะห์ตัวอย่างรายการได้ 
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6.2 ท่าทางของล่ามภาษามือ 

จากการเลือกศึกษาตัวอย่างรายการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือช่องละ 1 รายการ เพ่ือ

ประเมินมาตรฐานการให้บริการของล่ามภาษามือในเรื่องของท่าทางของล่ามภาษามือซึ่งระบุไว้ในเกณฑ์

ประเมินว่า จัดให้ล่ามภาษามือนั่งหรือยืน ตามท่ีคนหูหนวกและล่ามภาษามือเห็นว่าเหมาะสมที่สุด และใช้เก้าอ้ี

ที่ไม่มีพนักวางแขน ไม่มีล้อเลื่อน พบว่า ทุกรายการจัดให้ล่ามอยู่ในท่านั่ง หรือคล้ายกับนั่งบนเก้าอ้ี โดยไม่มี

พนักวางแขน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน แต่ไม่สามารถประเมินว่าเก้าอ้ีมีล้อเลื่อนหรือไม่มี ผ่านทาง

หน้าจอโทรทัศน์ได ้

6.3 การแต่งกายของล่ามภาษามือ 

 จากการเลือกศึกษาตัวอย่างรายการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือช่องละ 1 รายการ เพ่ือ

ประเมินมาตรฐานการให้บริการของล่ามภาษามือในเรื่องของการแต่งกายของล่ามภาษามือซึ่งระบุไว้ในเกณฑ์

ประเมินว่าทางสถานีต้องจัดเสื้อผ้าสีเรียบ โทนสีเข้มเป็นพ้ืนฐาน ไม่สวมเครื่องประดับ และควรท าผมให้

เรียบร้อย เปิดเห็นสีหน้าชัดเจน จากการศึกษา พบว่า ล่ามภาษามือที่ปรากฏในรายการที่เลือกศึกษาแต่งกาย

สุภาพ เรียบร้อย ไม่มีเครื่องประดับ ส่วนใหญ่ถือว่ามีความเหมาะสมตามเกณฑ์ 

 โดยภาพรวม ผลการประเมินเรื่องท่าทางของล่ามภาษามือ (6.2) และการแต่งกายของล่ามภาษามือ 

(6.3) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินจอล่ามภาษามือที่ปรากฏในมิติที่ 6 พบว่า ทุกรายการที่เลือกศึกษา

จากทุกช่องทุกประเภทกิจการมีมาตรฐานการบริการของจอล่ามภาษามือในทิศทางเดียวกัน โดยพบข้อ

แตกต่างบ้างเพียงเล็กน้อย ดังแสดงในตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11 

ข้อมูลการประเมินคุณภาพการให้บริการล่ามภาษามือ                                                                          

มิติที่ 6 การประเมินมาตรฐานการให้บริการ ท่าทางของล่ามภาษามือ และ เรื่องการแต่งกายของล่ามภาษามือ 

สถานี/ ประเภท รายการทีเ่ลือกประเมิน 

มิติการประเมิน 

มิติที่ 6 

ท่าของล่าม 
(พนักวางแขนเก้าอ้ีล่ามฯ) 

การแตง่กายของล่าม 

ช่องรายการโทรทัศน์หมวดหมู่บริการสาธารณะ 

โทรทัศน์รัฐสภา ข่าวเท่ียง นั่งบนเก้าอี้ไม่มีพนักวางแขน แต่งกายสุภาพ/ ทรงผมหากรวบผม
จะเรียบร้อยขึ้น 

ไทยพีบีเอส ข่าวเท่ียง นั่งบนเก้าอี้ไม่มีพนักวางแขน แต่งกายสุภาพ 

ททบ.5 ข่าวภาคค่ า นั่งบนเก้าอี้ไม่มีพนักวางแขน แต่งกายสุภาพ 

NBT คลุกข่าวค่ าสุดสัปดาห์ นั่งบนเก้าอี้ไม่มีพนักวางแขน แต่งกายสุภาพ 

ช่องรายการโทรทัศน์หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว 

3 Family Weekend Life นั่งบนเก้าอี้ไม่มีพนักวางแขน แต่งกายสุภาพ 

MCOT Family Mom Club นั่งบนเก้าอี้ไม่มีพนักวางแขน แต่งกายสุภาพ 

ช่องรายการโทรทัศน์หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ 

TNN24 เกาะติดข่าว TNN นั่งบนเก้าอี้ไม่มีพนักวางแขน แต่งกายสุภาพ 

SPRINGNEWS ปรากฏการณ์ข่าวจริง ภาคค่ า นั่งบนเก้าอี้ไม่มีพนักวางแขน แต่งกายสุภาพ 

VOICE TV Voice News นั่งบนเก้าอี้ไม่มีพนักวางแขน แต่งกายสุภาพ 

NATION เก็บตกจากเนช่ันภาคเช้า นั่งบนเก้าอี้ไม่มีพนักวางแขน แต่งกายสุภาพ 

ช่องรายการโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไปความคมชัดปกติ (SD) 

TRUE4U Smart News เย็นข่าวลึก นั่งบนเก้าอี้ไม่มีพนักวางแขน แต่งกายสุภาพ 

NOW26 พิกัดข่าวทั่วไทย นั่งบนเก้าอี้ไม่มีพนักวางแขน แต่งกายสุภาพ 

3SD Top News นั่งบนเก้าอี้ไม่มีพนักวางแขน แต่งกายสุภาพ 

MONO29 Welcome World นั่งบนเก้าอี้ไม่มีพนักวางแขน แต่งกายสุภาพ 

ช่องรายการโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไปความคมชัดสูง (HD) 

MCOT HD ข่าวเท่ียง นั่งบนเก้าอี้ไม่มีพนักวางแขน แต่งกายสุภาพ 

ONE31 วันนี้มีธรรม นั่งบนเก้าอี้ไม่มีพนักวางแขน แต่งกายสุภาพ 

ไทยรัฐทีวี ชัดทันข่าวเสาร์ – อาทิตย์  นั่งบนเก้าอี้ไม่มีพนักวางแขน แต่งกายสุภาพ 

3 HD เร่ืองเล่าเสาร์ – อาทิตย์  นั่งบนเก้าอี้ไม่มีพนักวางแขน แต่งกายสุภาพ 

7 HD เช้านี้ที่หมอชิต นั่งบนเก้าอี้ไม่มีพนักวางแขน แต่งกายสุภาพ 
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 เมื่อพิจารณารายละเอียดเรื่องการแต่งกายของล่ามภาษามือในส่วนของทรงผม พบความแตกต่างกัน

ในแต่ละช่อง เช่น ช่องโทรทัศน์รัฐสภามีล่ามภาษามือหลายท่าน ทรงผมของแต่ละท่านจึงมีความต่างกัน ซึ่งพบ

ทั้งรวบผมและไม่รวบผม และอาจเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารภาษามือ  อย่างไรก็ตาม หากไม่รวบผม ก็ควรมี

การจัดแต่งทรงผมของล่ามให้ดูเรียบร้อย และเก็บผมทัดหู เช่น ช่อง TRUE4U ท าให้ทรงผมดูเรียบร้อย ดังรูป 

เปรียบเทียบตวัอย่างการแต่งกายของล่ามภาษามือในส่วนของทรงผม 

รวบผม (ช่องโทรทัศน์รัฐสภา) 

 

ไม่รวบผม (ช่องโทรทัศน์รัฐสภา) 

 
 

รวบผม (ช่อง 3 Family) 

 

ไม่รวบผม (ช่อง TRUE4U) 
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มิติที่ 7 มาตรฐานด้านเทคนคิ 

 จากการเลือกศึกษาตัวอย่างรายการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือช่องละ 1 รายการ เมื่อ

พิจารณาตามเกณฑ์การประเมินจอล่ามภาษามือที่ปรากฏในมิติที่ 7 เรื่องขนาดจอล่าม ต าแหน่งจอล่าม ความ

สูงของภาพล่ามภาษามือ สีฉากหลังของบริการล่ามภาษามือ แสงสว่าง และข้อความวิ่งรบกวนใต้จอล่าม พบว่า 

รายการที่เลือกศึกษาจากทุกช่อง มีลักษณะมาตรฐานด้านเทคนิคใกล้เคียงกัน โดยพบความแตกต่างบ้างในบาง

ประเด็น ดังแสดงในตารางที่ 12 

ตารางที่ 12 

ข้อมูลการประเมินคุณภาพการให้บริการล่ามภาษามือ                                                                          

มิติที่ 7 การประเมินมาตรฐานด้านเทคนิคของช่องรายการโทรทัศน์หมวดหมู่ต่าง ๆ 

สถานี/ 
ประเภท 

รายการท่ีเลือก
ประเมิน 

มิติการประเมิน 

มิติท่ี 7 

ขนาดจอล่ามฯ ต าแหน่งจอล่าม 
ความสูงของ

ภาพล่าม 
สีฉากหลังของ
บริการล่าม 

แสงสว่าง 
ภาพ/ข้อความ

รบกวน/ทับซ้อน
จอล่าม 

ช่องรายการโทรทัศน์หมวดหมู่บริการสาธารณะ 

โทรทัศน์
รัฐสภา 

ข่าวเที่ยง น้อยกว่า 1/12 มุมขวาล่าง/ 
วัดขอบไม่ได ้

อยู่ในระดับไม่
ต่ ากว่าเอว 

ฉากสีฟ้าเข้ม/ 
มีขอบในจอล่าม 

แสงสว่างเพียงพอ 
เห็นตัวล่าม 

ไม่พบ 

ไทยพีบีเอส ข่าวเที่ยง น้อยกว่า 1/12 มุมขวาล่าง/ 
วัดขอบไม่ได ้

อยู่ในระดับไม่
ต่ ากว่าเอว 

ฉากสเีทา/ ไม่มี
ขอบในจอล่าม 

แสงสว่างเพียงพอ 
เห็นตัวล่าม 

ไม่พบ 

ททบ.5 ข่าวภาคค่ า น้อยกว่า 1/12 มุมขวาล่าง/ 
ขอบมาตรฐาน 

อยู่ในระดับไม่
ต่ ากว่าเอว 

ฉากสเีทา/ มีขอบ
ในจอล่าม 

แสงสว่างเพียงพอ 
เห็นตัวล่าม 

ไม่พบ 

NBT คลุกข่าวค่ าสุด
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 1/12 มุมขวาล่าง/ 
วัดขอบไม่ได ้

อยู่ในระดับไม่
ต่ ากว่าเอว 

ฉากสเีทา/ ไม่มี
ขอบในจอล่าม 

แสงสว่างเพียงพอ 
เห็นตัวล่าม 

ไม่พบ 

ช่องรายการโทรทัศน์หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว 

3 Family Weekend Life น้อยกว่า 1/12 มุมขวาล่าง/ 
ตกขอบ 

อยู่ในระดับไม่
ต่ ากว่าเอว 

ฉากสขีาว/ มีขอบ
ในจอล่าม 

แสงสว่างเพียงพอ 
เห็นตัวล่าม 

ไม่พบ 

MCOT 
Family 

Mom Club น้อยกว่า 1/12 มุมซ้ายล่าง/ 
ขอบมาตรฐาน 

อยู่ในระดับไม่
ต่ ากว่าเอว 

ฉากสเีทา/ ไม่มี
ขอบในจอล่าม 

แสงสว่างเพียงพอ 
เห็นตัวล่าม 

ไม่พบ 

ช่องรายการโทรทัศน์หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ 

TNN24 เ ก า ะ ติ ด ข่ า ว 
TNN 

น้อยกว่า 1/12 มุมขวาล่าง/ 
วัดขอบไม่ได ้

อยู่ในระดับไม่
ต่ ากว่าเอว 

ฉากสนี้ าเงนิ/ มี
ลวดลายไทย/ มี
ขอบในจอล่าม 

แสงสว่างเพียงพอ 
เห็นตัวล่าม 

มีบางส่วนของ 
โลโก้ชอ่งทับซ้อน
จอเลก็นอ้ย 

SPRING 
NEWS 

ปรากฏการณ์
ข่าวจริง ภาคค่ า 

น้อยกว่า 1/12 มุมขวาล่าง/ 
ตกขอบ 

สูงกว่าเอวของ
ล่าม 

ฉากสนี้ าเงนิเขม้/
ไม่มีขอบในจอล่าม 

แสงสว่างเพียงพอ 
เห็นตัวล่ามแตฉ่าก
หลังมีสีเข้มเกนิไป 

ไม่พบ 

VOICE TV Voice News น้อยกว่า 1/12 มุมขวาล่าง/ 
ขอบมาตรฐาน 

อยู่ในระดับไม่
ต่ ากว่าเอว 

ฉากสเีทา/ มีขอบ
ในจอล่าม 

แสงสว่างเพียงพอ 
เห็นตัวล่าม 

ไม่พบ 

NATION เ ก็ บ ต ก จ า ก
เนชั่นภาคเช้า 

น้อยกว่า 1/12 มุมขวาล่าง/ 
ตกขอบ 

อยู่ในระดับไม่
ต่ ากว่าเอว 

ฉากสีด า/ ไม่มี
ขอบในจอล่าม 

แสงสว่างเพียงพอ 
เห็นตัวล่ามแตฉ่าก
หลังมีสีเข้มเกนิไป 

โลโก้ผู้สนับสนนุ
รายการขึ้นข้าง 
ๆ จอล่าม 
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สถานี/ 
ประเภท 

รายการท่ีเลือก
ประเมิน 

มิติการประเมิน 

มิติท่ี 7 

ขนาดจอล่ามฯ ต าแหน่งจอล่าม 
ความสูงของ

ภาพล่าม 
สีฉากหลังของ
บริการล่าม 

แสงสว่าง 
ภาพ/ข้อความ

รบกวน/ทับซ้อน
จอล่าม 

ช่องรายการโทรทัศน์หมวดหมู่ท่ัวไปความคมชัดปกติ (SD) 

TRUE4U Smart News 
เย็นข่าวลึก 

น้อยกว่า 1/12 มุมขวาล่าง/ 
วัดขอบไม่ได ้

อยู่ในระดับไม่
ต่ ากว่าเอว 

ฉากสเีทา/ มีขอบ
ในจอล่าม 

แสงสว่างเพียงพอ 
เห็นตัวล่าม 

ไม่พบ 

NOW26 พิกัดข่าวทั่วไทย น้อยกว่า 1/12 มุมขวาล่าง/ 
วัดขอบไม่ได ้

อยู่ในระดับไม่
ต่ ากว่าเอว 

ฉากสเีทา/ ไม่มี
ขอบในจอล่าม 

แสงสว่างเพียงพอ 
เห็นตัวล่าม 

ไม่พบ 

3SD Top News น้อยกว่า 1/12 มุมขวาล่าง/ 
ตกขอบ 

อยู่ในระดับไม่
ต่ ากว่าเอว 

ฉากสเีทา/ 
มีขอบในจอล่าม 

แสงสว่างเพียงพอ 
เห็นตัวล่าม 

ไม่พบ 

MONO29 Welcome 
World 

น้อยกว่า 1/12 มุมซ้ายล่าง/ 
วัดขอบไม่ได ้

อยู่ในระดับไม่
ต่ ากว่าเอว 

ฉากสีฟ้า/ ไม่
สบายตา และมี
ขอบในจอล่าม 

แสงสว่างเหน็ตัว
ล่ามแต่ยังเห็นเงา
มือ 

ไม่พบ 

ช่องรายการโทรทัศน์หมวดหมู่ท่ัวไปความคมชัดสูง (HD) 

MCOT HD ข่าวเที่ยง น้อยกว่า 1/12 มุมขวาล่าง/ 
ขอบมาตรฐาน 

อยู่ในระดับไม่
ต่ ากว่าเอว 

ฉากสเีทาขาว/ มี
ขอบในจอล่าม 

แสงสว่างเพียงพอ 
เห็นตัวล่าม 

ไม่พบ 

ONE31 วันนี้มีธรรม น้อยกว่า 1/12 มุมขวาล่าง/ 
ขอบมาตรฐาน 

อยู่ในระดับไม่
ต่ ากว่าเอว 

ฉากสขีาว/ ไม่
สบายตา/ ไม่มี
ขอบในจอล่าม 

แสงสว่างเหน็ตัว
ล่าม แตม่ีเงามอื
และแสงจ้า 

ไม่พบ 

ไทยรัฐทีวี ชัดทันข่าวเสาร์-
อาทิตย์ 

น้อยกว่า 1/12 มุมขวาล่าง/ 
วัดขอบไม่ได ้

อยู่ในระดับไม่
ต่ ากว่าเอว 

ฉากสีด า/ ไม่มี
ขอบในจอล่าม 

แสงสว่างเพียงพอ 
เห็นตัวล่าม 

ไม่พบ 

3 HD เรื่องเล่าเสาร์ -
อาทิตย์ 

น้อยกว่า 1/12 มุมขวาล่าง/ 
ตกขอบ 

อยู่ในระดับไม่
ต่ ากว่าเอว 

ฉากสเีทาขาว/ มี
ขอบในจอล่าม 

แสงสว่างเพียงพอ 
เห็นตัวล่าม 

ไม่พบ 

7 HD เช้านี้ที่หมอชิต น้อยกว่า 1/12 มุมขวาล่าง/ 
วัดขอบไม่ได ้

อยู่ในระดับไม่
ต่ ากว่าเอว 

ฉากสเีทา/ มีขอบ
ในจอล่าม 

แสงสว่างเพียงพอ 
เห็นตัวล่าม 

ไม่พบ  

 

 จากตารางที่ 12 มีรายละเอียดผลการประเมินแต่ละด้านของมาตรฐานทางเทคนิคดังต่อไปนี้  
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7.1 ขนาดจอล่ามภาษามือ 

 จากเกณฑ์การประเมิน ระบุว่า ขนาดจอล่ามภาษามือต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 1/12 ของจอโทรทัศน์ 

ผลการศึกษา พบว่า จอล่ามที่พบยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด10 กล่าวคือ มีขนาดเล็กกว่า 

1/12 ของจอโทรทัศน์ โดยจากการประเมิน พบว่า จอล่ามจากรายการที่เลือกศึกษามักมีขนาดสัดส่วนอยู่

ระหว่าง 1/26 - 1/28 ของจอโทรทัศน์ 

ตัวอย่างขนาดจอล่ามภาษามือ 
ภาพหน้าจอปกต ิ ขนาดจอล่าม 1/12 ที่ควรเป็นมาตรฐาน (กรอบสีแดง) 

ช่อง 3HD 

 
 

ช่อง 3HD 

 
 

ช่อง SPRINGNEWS 

 
 

ช่อง SPRINGNEWS 

 

ช่อง MCOT Family 

 
 

ช่อง MCOT Family 

 
 

 

                                                           
10การศกึษาครัง้นีใ้ช้วิธีประเมินขนาดจอลา่มจากโปรแกรม Premier pro โดยจากภาพ ในกรอบสีแดงคือพืน้ที่ขนาด 1/12 ของจอ ที่ตัง้คา่ไว้ใน
โปรแกรมตดัตอ่รายการ Premier  Pro 
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7.2 ต าแหน่งจอล่ามภาษามือ 

จากเกณฑ์การประเมิน ระบุว่า การวางต าแหน่งจอล่ามภาษามือควรค านึงถึงความเหมาะสม โดยวาง

ต าแหน่งที่มุมขวาล่างเป็นอันดับแรก แต่อาจพิจารณาตามความเหมาะสมอ่ืนได้ ผลการศึกษา พบว่า จอล่ามใน

รายการที่ศึกษาเกือบทุกช่องมีต าแหน่งอยู่ที่มุมขวาล่าง และมีความเหมาะสมพอดีกับสายตา  มีเพียงรายการที่

เลือกศึกษาจาก ช่อง MONO29 และ MCOT Family ที่มีจอล่ามภาษามืออยู่ในต าแหน่งมุมซ้าย แต่ใน

ภาพรวมยังถือว่าอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมมองเห็นได้ชัดเจน 

นอกจากนี้ เกณฑ์การประเมินเรื่องมาตรฐานด้านเทคนิคที่ระบุให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ดิจิทัลค านึงถึง

ต าแหน่งของพ้ืนที่ที่แสดงภาพบนจอไม่ให้เกินขอบมาตรฐานที่เครื่องสามารถแสดงภาพได้เต็ม (Safe Area 

Television) 

เนื่องจาก กสทช. ยังไม่มีการก าหนดขนาด Safe Area หรือการวัดขอบมาตรฐานของหน้าจอที่ชัดเจน 

การศึกษาครั้งนี้จึงใช้วิธีการทดลองน าภาพตัวอย่างรายการทั้ง 19 รายการที่เลือกศึกษา ไปเทียบกับการตั้งค่า

ขอบมาตรฐานที่ใช้ในโปรแกรมส าหรับการตัดต่อรายการทั่วไป 11 โดยพบว่าสามารถประเมินได้เพียง 13 

รายการ ได้แก่ รายการจากช่อง 5, 3 Family, MCOT Family, SPRINGNEWS, NATION, VOICE TV, 3SD, 

MCOT HD, ONE31 และ 3HD  ในขณะที่อีก 6 รายการ จาก ช่อง NBT, ไทยพีบีเอส, โทรทัศน์รัฐสภา, NOW, 

TRUE4U และ MONO29 ไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากตัวอย่างภาพรายการที่ได้มา มีขนาดและความ

ละเอียดภาพไม่เพียงพอในการวัดกับโปรแกรมดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม จากการประเมินภาพตัวอย่างทั้ง 13 รายการ พบว่า  

 มีรายการที่จอล่ามไม่เกินขอบมาตรฐาน 7 รายการ ได้แก่ รายการจากช่อง ททบ5, MCOT 

Family,  VOICE TV, TNN,  MCOT HD, ONE31 และ ไทยรัฐทีวี 

 มีรายการที่จอล่ามเกินขอบมาตรฐาน 6 รายการ ได้แก่ รายการจากช่อง 3 Family, 3SD, 3 

HD, SPRINGNEWS, NATION และ 7 HD 

 

 

 

 

                                                           
11รายการที่ใช้โปรแกรม Premier Pro ตดัตอ่โดยทัว่ไป จะมีการก าหนดเส้นขอบมาตรฐาน ดงันี ้  
Title Safe Area -20% Horizontal / 20% Vertical 
Action Safe Area – 10% Horizontal / 10% Vertical  
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ตัวอย่างขอบมาตรฐานวดัโดยโปรแกรม Premier Pro 

ต าแหน่งจอล่ามที่ไม่เกินขอบมาตรฐาน (เส้นนอก) ต าแหน่งจอล่ามเกินขอบมาตรฐาน (เส้นนอก) 

ช่อง VOICE TV 

 
 

ช่อง NATION 

 

ช่อง ONE31 

 
 

ช่อง NATION 

 
 

ช่อง TNN24 

 
 

ช่อง 7 
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7.3 ความสูงของภาพล่ามภาษามือ 

 จากเกณฑ์การประเมิน ระบุว่า ผู้รับชมสามารถมองเห็นตัวล่ามภาษามือตั้งแต่ระดับเอวขึ้นไป ผล

การศึกษา พบว่า จอล่ามจากทุกรายการที่เลือกศึกษามีการจัดต าแหน่งภาพให้สามารถมองเห็นตัวล่ามได้ตาม

เกณฑ์  ยกเว้นจอล่ามในรายการจากช่อง SPRINGNEWS ที่พบว่ามีการจัดต าแหน่งให้เห็นตัวล่ามสูงกว่าช่วงเอว

ของล่าม  อาจท าให้ไม่สามารถมองเห็นช่วงมือของล่าม โดยเฉพาะเมื่อล่ามวางมือในระดับเอว 
เปรียบเทียบตวัอย่างลักษณะความสูงของภาพล่ามภาษามือ 

มองเห็นตัวล่ามในระดับเอวขึ้นไป  
(ช่อง 3 SD) 

 
 

มองเห็นตัวล่ามเหนือเอว ท าให้มอืหายไปในบางช่วง  
(ช่อง SPRINGNEWS) 

 
 

 

7.4 สีฉากหลังของจอล่ามภาษามือ 

จากเกณฑ์การประเมิน ระบุว่า ให้ดูตามความเหมาะสมของสีผิวล่าม สีของฉากหลัง และการจัดแสง 

เพ่ือให้คนหูหนวกเห็นภาษามือได้ชัดที่สุด และไม่ท าให้รู้สึกแสบตา หรือตาล้า เช่น สีน้ าเงินเข้ม สีเทาเข้ม และ

สีน้ าตาลเข้ม อีกทั้ง ยังก าหนดว่าไม่ควรมีขอบในจอล่าม แต่ยังคงฉากหลั งไว้เพ่ือให้เห็นภาษามืออย่างชัดเจน 

ผลการศึกษา พบว่า รายการจาก ช่องไทยรัฐทีวี, SPRINGNEWS และ NATION มีสีพ้ืนหลังที่เข้มเกินไป ท าให้

ล่ามดูกลืนไปกับพ้ืนหลัง จึงมองเห็นตัวล่ามได้ไม่ชัดเจน หรือช่อง MONO29 และ ONE31 พบว่าสีของฉาก

หลังมีความสว่างมากเกินไป อาจจะปรับสีให้เข้มมากขึ้น ขณะที่ส่วนใหญ่มีสีฉากหลังจอล่ามฯ เป็นสีเทา สีด า 

ไม่มีแสงสะท้อนเข้าตา ไม่สว่างหรือมืดจนเกินไป อย่างไรก็ตาม สีของฉากหลังที่ส่วนใหญ่เป็นสีเทาและสีด านั้น 

เนื่องจากเทปตัวอย่างรายการที่ศึกษาออกอาอากาศในช่วงไว้อาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล

ส่วนใหญ่จึงมีการปรับโทนสีของจอ  

 ส่วนข้อก าหนดที่ห้ามมีขอบในจอล่าม พบว่า เกือบทุกรายการที่เลือกศึกษามีขอบในจอล่ามภาษามือ

ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน  
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ตัวอย่าง สีฉากหลังและขอบในจอล่ามภาษามือ 
ฉากหลังสีฟ้า (ช่อง MONO29) 

 

ฉากหลังสีขาว (ชอ่ง ONE31) 

 
 

ฉากหลังสีเทา (ช่อง NBT) 

 
 

ฉากหลังสีเข้ม (ช่อง ไทยรัฐทีวี) 

 
ฉากหลังสีเทา (ชอ่ง NOW26) 

 
 

ฉากหลังสีเข้ม (ช่อง SPRINGNEWS) 

 
 

ไม่มีขอบในจอล่ามภาษามอื (ช่อง ไทยพบีีเอส) 

 
 

มีขอบในจอล่ามภาษามือ (ช่อง 3 Family) 

 
 

ไม่มีขอบในจอล่ามภาษามอื (ช่อง NOW26) 

 

มีขอบในจอล่ามภาษามือ (ช่อง 7 HD) 
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7.5 แสงสว่างในจอล่ามภาษามือ 

 จากเกณฑ์การประเมินระบุว่า ต้องมีระดับความสว่างที่เหมาะสม มองเห็นนิ้วมือและสีหน้าของล่าม

ชัดเจน แสงไฟควรเป็นสีขาว เป็นไฟเย็น ไม่มีแสงสะท้อนเข้าตาของผู้รับชม และไม่มีเงาของล่ามภาษามือใน

ขณะที่เคลื่อนไหวมือ พบว่า ส่วนใหญ่มีความสว่างที่เพียงพอ ไม่สว่างหรือมืดจนเกินไป มองเห็นตัวล่ามชัดเจน 

แต่พบว่ารายการจากช่องไทยรัฐทีวี, SPRINGNEWS และ NATION มีสีพื้นหลังที่เข้มเกินไป ท าให้ตัวล่ามดูกลืน

ไปกับพ้ืนหลัง จึงมองเห็นตัวล่ามได้ไม่ชัดเจน ขณะที่รายการจากช่อง MONO29 และช่อง ONE31 พบว่า มีเงา

มือของล่ามและแสงที่จ้าเกินไป 

ตัวอย่างแสงสวา่งในจอล่ามภาษามือ 
แสงสว่างเพียงพอ (ชอ่ง VOICE TV) 

 

มองเห็นเงามือและมีแสงจ้า (ชอ่ง NOW26) 

 
 

ตัวล่ามดูกลืนไปกับพื้นหลัง (ช่อง SPRINGNEWS) 

 

มองเห็นเงามือ (ช่องONE31) 

 
 

 

7.6 ใต้จอภาพล่ามภาษามือ 

จากเกณฑ์การประเมินระบุว่าไม่ควรมีข้อความ ตัววิ่ง หรืออักษรวิ่ง effect รายการ โลโก้ช่อง ตัวเลข

ราคาหุ้น หรือ SMS ต่าง ๆ ทับซ้อนจอล่ามภาษามือ เนื่องจากเป็นการรบกวนสายตาหรือเป็นอุปสรรคต่อการ

มองของผู้รับชม ผลการศึกษา พบว่า รายการส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ ไม่มีภาพ ข้อความ โลโก้ 

หรือองค์ประกอบอื่นใด ทับซ้อน หรือรบกวนจอล่ามจนเป็นอุปสรรคแก่การรับชม โดยมีเพียงข้อความหรือภาพ

ปรากฏติดข้างใต้จอล่าม อยู่ข้างจอล่าม หรือตัววิ่งออกมาจากหลังจอล่าม 
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 อย่างไรก็ตาม พบว่าจอล่ามในบางรายการ  เช่น รายการจากช่อง TNN24 ปรากฏโลโก้ช่องทับซ้อน

เหลื่อมกับขอบจอล่ามเล็กน้อย ในขณะที่รายการจากช่อง 7 ในช่วงคมธรรมประจ าวัน มีโลโก้ผู้สนับสนุน

รายการแทรกขึ้นมาแทนจอล่ามบริเวณมุมจอขวาล่าง เป็นระยะเวลาเกือบ 1 นาที ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยังมีการ

บรรยายเสียง และรายการจากช่อง NATION ที่มีโลโก้ผู้สนับสนุนรายการขึ้นกระพริบอยู่ด้านข้างจอล่ามเป็น

ระยะ ซึ่งอาจเบี่ยงเบนความสนใจ หรือรบกวนสายตาของผู้รับชม 

ตัวอย่าง ข้อความ โลโก้ หรืออ่ืน ๆ ใตจ้อล่ามภาษามือ 
บางส่วนของโลโก้ทับซ้อนจอเล็กนอ้ย (ชอ่ง TNN24) 

 
 

ข้อความไม่ทับซ้อน แตป่รากฏใต้จอ (ชอ่ง MCOT HD) 

 
 

ข้อความวิ่งซ้อนหลังจอล่าม (ช่อง 3 HD) 

 

ข้อความไม่ทับซ้อน แตป่รากฏใต้จอ (ช่อง NBT) 

 
 

โลโก้ผู้สนับสนุนรายการแทรกขึ้นมาแทนจอล่ามภาษามอื ในขณะทีย่ังเป็นช่วงที่มีการบรรยายอยู่ (ช่อง  7 HD) 

  
โลโก้ผู้สนับสนุนรายการปรากฏแบบกระพริบอยู่ดา้นข้างจอลา่มภาษามอืเป็นระยะ (ชอ่ง NATION) 
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7.1.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการให้บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือ 

 สรุปผลการศึกษาจากการวิเคราะห์รายงานผลการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการล่ามภาษา

มือของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ที่รายงานต่อ 

กสทช. และการวิเคราะห์รายการที่มีการให้บริการล่ามภาษามือตามกรอบการประเมินคุณภาพการให้บริการ

ล่ามภาษามือ ตามกรอบการประเมิน 7 มิติ ได้ดังนี้ 

มิติที่ 1 สัดส่วนการให้บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ 

 หากรวมเวลาโฆษณา ทุกช่องมีการออกอากาศรายการที่มีบริการล่ามภาษามืออย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน

ตามเงื่อนไข ยกเว้น ช่องโทรทัศน์รัฐสภา, MCOT Family, MONO29 ที่แม้จะมี การออกออกอากาศ

รายการที่มีบริการล่ามภาษามืออย่างน้อย 60 นาที แต่มีไม่ครบทุกวัน  ในขณะที่ช่อง ททบ.5 มีการ

ออกอากาศรายการที่มีบริการล่ามภาษามือทุกวัน แต่ไม่ครบ 60 นาทีในทุก ๆ วันตามเงื่อนไข อย่างไรก็

ตาม หากไม่รวมเวลาโฆษณา จะมีเพียงช่อง NBT, ไทยพีบีเอส, SPRING NEWS และ 7 HD ที่ออกอากาศ

เนื้อหารายการที่มีบริการล่ามภาษามือตามความเป็นจริงอย่างน้อยวันละ 60 นาที ตามเงื่อนไข  

 ช่องบริการสาธารณะ มีเพียงช่อง NBT และไทยพีบีเอสเท่านั้น ที่มีบริการล่ามภาษามือรายการประเภท

ข่าวสารหรือสาระตามความเป็นจริงอย่าง ร้อยละ 5 จากสัดส่วนรายการ ข่าวสารหรือสาระ ร้อยละ 70 

ตามเงื่อนไข ทั้งจากการประเมินแบบรวมเวลาโฆษณา และไม่ รวมเวลาโฆษณา 

 ช่องบริการธุรกิจทุกช่องมีสัดส่วนการออกอากาศเนื้อหารายการที่จัดให้มีล่ามภาษามือตามความเป็นจริง

อย่างน้อย ร้อยละ 5 ของสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระ ร้อยละ 25 ตามเงื่อนไข ทั้งการค านวณ

แบบรวมเวลาโฆษณา และไม่รวมเวลาโฆษณา ยกเว้นช่อง MCOT Family และ MONO29 

 ช่อง 3 Family และช่องข่าวสารและสาระทุกช่องที่ศึกษา มีสัดส่วนการออกอากาศเนื้อหารายการที่จัดให้

มีล่ามภาษามือตามความเป็นจริงอย่างน้อย ร้อยละ 10 ของสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระ ร้อย

ละ 25 ตามข้อเสนอแนะจากการจัดรับฟังความคิดเห็นในการสนทนากลุ่มเพ่ือปรับปรุงกรอบการประเมิน

คุณภาพการให้บริการล่ามภาษามือ ทั้งการค านวณแบบรวมเวลาโฆษณา และไม่รวมเวลาโฆษณา 

 ลักษณะส าคัญของการให้บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือในมิติที่ 1 ประกอบด้วย 1) ผ่านเกณฑ์ที่

ก าหนด  โดยมีสัดส่วนเวลาตามเงื่อนไข และออกอากาศครบทุกวัน (G1)  2)  ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

เพราะมีสัดส่วนเวลาตามเงื่อนไข แต่ออกอากาศไม่ครบทุกวัน (G2) 3) ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด เพราะ

ออกอากาศครบทุกวัน แต่มีสัดส่วนเวลาไม่ครบตามเงื่อนไข (G3) และ 4) ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด เพราะมี

สัดส่วนเวลาไม่ครบตามเงื่อนไข และออกอากาศไม่ครบทุกวัน (G4) ดังแสดงในตารางที ่13 
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ตารางที่ 13 

แสดงลักษณะส าคัญที่พบในการให้บริการล่ามภาษามือของช่องต่าง ๆ ที่ศึกษา 

การจัดให้มีบริการล่ามภาษามืออย่างน้อยวันละ 60 นาที 

รวมเวลาโฆษณา 
-ผ่าน- 

มีสัดส่วนเวลาตามเงื่อนไข และ
ออกอากาศครบทุกวัน 

(G1) 

-ไม่ผ่าน- 
มีสัดส่วนเวลาตาม

เงื่อนไข แต่ออกอากาศ
ไม่ครบทุกวัน 

(G2) 

-ไม่ผ่าน- 
ออกอากาศครบทุกวัน แต่มี

สัดส่วนเวลาไม่ครบตาม
เงื่อนไข 
(G3) 

-ไม่ผ่าน- 
มีสัดส่วนเวลาไมค่รบตาม
เงื่อนไข และออกอากาศ

ไม่ครบทุกวัน (G4) 

NBT / ไทยพีบีเอส / 3 Family / 
TNN / SPRINGNEWS / VOICE 

TV / NATION / TRUE4U / 
NOW26 / 

3SD / MCOT HD / 
ONE31 / ไทยรัฐทีว ี/ 3 HD / 7 

HD 

โทรทัศน์รัฐสภา / 
MCOT Family / 

MONO29 

ททบ. 5 - 

ไม่รวมเวลาโฆษณา 
-ผ่าน- 

มีสัดส่วนเวลาตามเงื่อนไข และ
ออกอากาศครบทุกวัน 

(G1) 

-ไม่ผ่าน- 
มีสัดส่วนเวลาตาม

เงื่อนไข แต่ออกอากาศ
ไม่ครบทุกวัน 

(G2) 

-ไม่ผ่าน- 
ออกอากาศครบทุกวัน แต่มี

สัดส่วนเวลาไม่ครบตาม
เงื่อนไข 
(G3) 

-ไม่ผ่าน- 
มีสัดส่วนเวลาไมค่รบตาม
เงื่อนไข และออกอากาศ

ไม่ครบทุกวัน (G4) 

NBT / ไทยพีบีเอส / 
SPRINGNEWS / 7 HD 

 

โทรทัศน์รัฐสภา  ททบ.5 / 3 Family / 
TNN24 / 

VOICE TV /  NATION 
/TRUE4U /3SD / NOW26 

/MCOT HD /ONE31 /  
ไทยรัฐทีวี / 3 HD 

MCOT Family / 
MONO29 
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ตารางที่ 13 (ต่อ) 

แสดงลักษณะส าคัญที่พบในการให้บริการล่ามภาษามือของช่องต่าง ๆ ที่ศึกษา 

การจัดให้มีบริการล่ามภาษามืออย่างน้อยร้อยละ 5 ของสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสาร 
หรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามประเภทการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต 

รวมเวลาโฆษณา 

-ผ่าน- 
มีสัดส่วนเวลาตามเงื่อนไข และ

ออกอากาศครบทุกวัน 
(G1) 

-ไม่ผ่าน- 
มีสัดส่วนเวลาตาม

เงื่อนไข แต่ออกอากาศ
ไม่ครบทุกวัน 

(G2) 

-ไม่ผ่าน- 
ออกอากาศครบทุกวัน แต่มี

สัดส่วนเวลาไม่ครบตาม
เงื่อนไข 
(G3) 

-ไม่ผ่าน- 
มีสัดส่วนเวลาไมค่รบตาม
เงื่อนไข และออกอากาศ

ไม่ครบทุกวัน (G4) 

NBT/ ไทยพีบีเอส /  3 Family / 
TNN / SPRINGNEWS / VOICE 

TV / NATION / TRUE4U / 
NOW26 / 

3 SD / MCOT HD / 
ONE31/ ไทยรัฐทีว ี/ 3 HD / 7 

HD 

โทรทัศน์รัฐสภา/ 
MCOT Family / 

MONO29 

ททบ.5  

ไม่รวมเวลาโฆษณา 
-ผ่าน- 

มีสัดส่วนเวลาตามเงื่อนไข และ
ออกอากาศครบทุกวัน 

(G1) 

-ไม่ผ่าน- 
มีสัดส่วนเวลาตาม

เงื่อนไข แต่ออกอากาศ
ไม่ครบทุกวัน 

(G2) 

-ไม่ผ่าน- 
ออกอากาศครบทุกวัน แต่มี

สัดส่วนเวลาไม่ครบตาม
เงื่อนไข 
(G3) 

-ไม่ผ่าน- 
มีสัดส่วนเวลาไมค่รบตาม
เงื่อนไข และออกอากาศ

ไม่ครบทุกวัน (G4) 

NBT/ ไทยพีบีเอส / 3 Family / 
TNN / SPRINGNEWS / VOICE 

TV / NATION / TRUE4U / 
NOW26 / 

3SD / MCOT HD / 
ONE31 / ไทยรัฐทีว ี/ 3 HD / 7 

HD 

โทรทัศน์รัฐสภา / 
MCOT Family / 

MONO29 

ททบ.5 - 

 

 ในภาพรวม พบว่า สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทุกช่องยังมีรายการที่มีบริการล่ามภาษาค่อนข้างน้อย 

โดยเฉพาะช่องบริการธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่เลือกจัดให้มีบริการล่ามภาษามือตามข้อก าหนดขั้นต่ าของ กสทช.  
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เพียง 60 นาที เท่านั้น ยกเว้นช่อง 7HD ที่พบว่าเป็นช่องบริการธุรกิจที่มีสัดส่วนรายการที่มีบริการล่ามภาษา

มือในแต่ละวันเกิน 60 นาที อีกท้ังยังมีสัดส่วนค่อนข้างสูงกว่าช่องอ่ืน ๆ   

 นอกจากนี้ การค านวณสัดส่วนเวลาแบบรวมเวลาโฆษณา และไม่รวมเวลาโฆษณา มีผลต่อการ

ประเมินสัดส่วนการให้บริการล่ามภาษามือของแต่ละสถานีเนื่องจากในเวลา 1 ชั่วโมง แต่ละสถานีอาจ

ออกอากาศเนื้อหารายการจริงไม่ครบ 60 นาทีตามที่ระบุในใบน าส่งเนื่องจากมีช่วงเวลาพักรายการ และ

ลักษณะการโฆษณาหารายได้ที่แตกต่างกัน 

มิติที่ 2 ประเภทรายการที่ต้องมีและควรมีบริการล่ามภาษามือ 

 ในภาพรวม พบว่า ยังขาดความหลากหลาย เนื่องจากทุกช่องเน้นจัดให้มีรายการที่มีบริการล่ามภาษา 

มือในรายการประเภทข่าวสารเป็นหลัก ในขณะที่พบรายการประเภทสาระในบางช่อง รายการส่วนใหญ่มี

เนื้อหาที่เข้าข่ายลักษณะเนื้อหารายการที่ต้องมีบริการล่าม และมีเพียงบางรายการจากบางสถานีที่มีเนื้อหาที่

เข้าข่ายลักษณะเนื้อหารายการที่ควรมีบริการล่าม อีกทั้ง ไม่มีบริการล่ามภาษามือในช่วงข่าวต่างประเทศ ข่าว

กีฬา ข่าวพยากรณ์อากาศ ข่าวบันเทิง ฯลฯ เป็นต้น และหลายรายการมักจัดให้มีบริการล่ามภาษามือตั้งแต่ต้น

รายการ หรือเฉพาะในช่วงข่าวหลักจนครบ 60 นาท ี

มิติที่ 3 ช่วงเวลาในการจัดให้มีรายการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ 

 ทุกช่องจัดช่วงเวลาออกอากาศรายการที่มีบริการล่ามภาษามือได้อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ระหว่าง 

05.00 – 24.00 น. ตามข้อเสนอแนะจากการจัดรับฟังความคิดเห็นในการสนทนากลุ่มเพ่ือปรับปรุงกรอบการ

ประเมินคุณภาพการให้บริการล่ามภาษามือ ยกเว้น ช่อง NOW26 และช่อง ONE31 ที่ไม่ระบุเวลาออกอากาศ

ในใบน าส่ง จึงไม่สามารถประเมินได ้

 อย่างไรก็ดี การก าหนดให้ช่วงเวลาออกอากาศรายการที่มีบริการล่ามภาษามือให้อยู่ระหว่าง 05.00 – 

24.00 น. อาจท าให้สถานีต่าง ๆ เลือกออกอากาศรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเพียงช่วงใดช่วงหนึ่ง ซึ่งอาจ

ไม่ครอบคลุม หรือไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้รับชมกลุ่มเป้าหมายได้ทุกกลุ่ม 

มิติที่ 5 การแสดงสัญลักษณ์ให้ทราบว่าเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ  

 จากตัวอย่างรายการเต็มที่แนบมากับใบน าส่งจ านวน 10 รายการ และตัวอย่างรายการเต็มที่สามารถ 

สืบค้นย้อนหลังได้จ านวน 3 รายการ พบว่าไม่มีการระบุ/แสดงสัญลักษณ์ให้ทราบว่าเป็นรายการที่มีบริการล่าม

ภาษามือ นอกเหนือจากนั้นไม่สามารถประเมินได้    
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มิติที่ 6 มาตรฐานการให้บริการ 

 ในภาพรวมพบว่าทุกช่องล่ามภาษามือแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่ใส่เครื่องประดับรบกวนสายตา มี

เพียงแค่บางช่องที่ล่ามผู้หญิงปล่อยผมยาว ดูไม่เรียบร้อย 

มิติที่ 7 มาตรฐานด้านเทคนิค 

ในภาพรวมพบว่าทุกช่องมีขนาดจอล่ามภาษามือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนด คือ มีขนาด

เล็ก หรือ น้อยกว่า 1/12 ของจอโทรทัศน์  ส่วนใหญ่อยู่ในต าแหน่งมุมขวาล่างของจอโทรทัศน์ ในขณะที่การวัด

ต าแหน่งของจอล่าม ซึ่งสามารถวัดได้จ านวน 13 รายการ จาก 13 ช่อง ตามหลักเกณฑ์เรื่องขอบมาตรฐาน 

พบว่ามีจอล่าม 7 รายการที่อยู่ในเส้นขอบมาตรฐาน และ 6 รายการที่เกินเส้นขอบมาตรฐาน 

แม้ กสทช. มีเกณฑ์ก าหนดมาตรฐานด้านเทคนิคเรื่องขนาดจอล่ามภาษามือที่ต้องไม่ต่ ากว่า 1/12 ของ

จอโทรทัศน์ และต้องมีต าแหน่งอยู่ในเส้นขอบมาตรฐาน แต่เนื่องจากจอโทรทัศน์ของผู้รับชมอาจมีขนาดที่

แตกต่างกัน ปัญหาด้านเทคนิคดังกล่าวจึงอาจท าให้ขนาดจอที่ปรากฏบนจอเครื่องรับมีขนาด ต าแหน่ง หรือ

ลักษณะที่แตกต่างออกไปจากสถานีต้นทาง  

 นอกจากนี้ ยังพบว่าจอล่ามเกือบทุกรายการเผยให้เห็นตัวล่ามในระดับเอวขึ้นไปตามเกณฑ์ ส่วนใหญ่

ฉากหลังเป็นสีเทาตามเกณฑ์  มีความสว่างเพียงพอที่สามารถมองเห็นตัวล่ามได้ชัดเจน อีกทั้งไม่มีข้อความทับ

ซ้อนจอล่าม หรือเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นจอล่าม แต่พบว่าเกือบทุกช่องมีขอบในจอล่าม ซึ่งยังไม่เป็นไป

ตามเกณฑ์ 

 แม้ กสทช. มีเกณฑ์ก าหนดมาตรฐานสีฉากหลังของจอล่าม แต่ในการประเมินพบว่า แต่ละสถานียังใช้

โทนสีที่ต่างกัน ซึ่งโทนสีที่แตกต่างกันนี้อาจส่งผลต่อการรับชมของผู้พิการในแต่ละช่วงวัยที่แตกต่างกัน เช่น สี

พ้ืนหลังบางสีอาจไม่เหมาะกับผู้รับชมกลุ่มสูงวัย การจัดสีฉากหลังจึงควรต้องค านึงถึงเกณฑ์มาตรฐาน และให้

สอดคล้องกับช่วงวัยของกลุ่มเป้าหมายรายการด้วย 
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7.1.3 ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์เอกสารและการวิเคราะห์รายการเพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการ

โทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ 

เนื่องจากข้อจ ากัดของการศึกษาครั้งนี้ที่ไม่สามารถประเมินการให้บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษา

มือตามกรอบการประเมินทั้ง 7 มิติ ได้ครบถ้วนทุกข้อ ผู้วิจัยจึงเสนอให้มีการศึกษา พร้อมปรับวิธีการประเมิน

เพ่ิมเติม ดังนี้  

- ควรเพ่ิมวิธีการประเมิน โดยให้ผู้พิการทางการได้ยินมีส่วนร่วมเป็นในการผู้ประเมินคุณสมบัติของล่ามภาษา

มือ  ควบคู่ไปกับระเบียบเรื่องการจดแจ้งเป็นล่าม การวัดความรู้ความสามารถของล่ามภาษามือตามที่

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเป็นผู้ก าหนด รวมถึง  

- ควรเพ่ิมวิธีการประเมิน โดยให้ล่ามภาษามือมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ประเมินองค์ประกอบด้านเทคนิคอ่ืน ๆ 

(มิติที่ 7) เกี่ยวกับการให้บริการล่ามภาษามือของแต่ละสถานี  เช่น ระบบเสียงที่ชัดเจนไม่มีเสียงรบกวน 

อุณหภูมิของห้อง จอและคุณภาพของจอมอนิเตอร์ การจัดท่าให้นั่ง การยืน ลักษณะเก้าอ้ี และล้อเลื่อน เป็ น

ต้น 
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 7.2 ความคิดเห็นจากองค์กรแต่ละประเภทความพิการในการประเมินคุณภาพการให้บริการ

โทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือ 

 การประเมินคุณภาพการให้บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือของผู้รับใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรทัศน์ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลในครั้งนี้ได้ร่วมกับองค์กรแต่ละประเภทความ

พิการและองค์กรวิชาชีพล่ามในการประเมินคุณภาพด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม โดยน าเสนอรายงานผลการศึกษา

ส่วนที่ 1 คือ ผลการประเมินการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือของผู้รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรทัศน์ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลที่รายงานต่อ กสทช. และการวิเคราะห์

รายการที่มีการให้บริการล่ามภาษามือตามกรอบการประเมินคุณภาพการให้บริการล่ามภาษามือ เพ่ือรับฟัง

ความคิดเห็นจากองค์กรแต่ละประเภทความพิการและองค์กรวิชาชีพล่าม โดยมีความคิดเห็นต่อการประเมิน

คุณภาพการให้บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือรายมิติดังต่อไปนี้ 

 

 

 องค์กรคนหูหนวกต้องการเสนอเพ่ิมสัดส่วนข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะที่จัดให้มี

ล่ามภาษามือ ให้มมีากกว่าร้อยละ 5 ของสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

ตามประเภทการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ องค์กรคนหูหนวกและองค์กรวิชาชีพล่ามยังเสนอ

ว่าสัดส่วนการให้บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามืออย่างน้อยวันละ 60 นาทีนั้นไม่ควรนับรวมโฆษณาคั่น

ช่วงรายการ 

 

  

 องค์กรคนหูหนวกเสนอให้ กสทช. เพ่ิมการส ารวจความต้องการประเภทรายการที่ต้องการรับชมจากคนหู

หนวก เพราะรายการที่มีล่ามภาษามือในปัจจุบันขาดความหลากหลายของประเภทรายการ มีแต่รายการข่าว และ

ทุกช่องก็มีเนื้อหาข่าวเหมือนกันหมด ในขณะที่รายการประเภทอ่ืน ๆ ที่ควรมีบริการล่าม อาทิ รายการบันเทิง 

สาระบันเทิง รายการเด็กและเยาวชน ยังมีสัดส่วนน้อยหรือไม่ปรากฏการให้บริการล่ามภาษามือ 

 

 

มิติที่ 1: สัดส่วนการให้บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ 

มิติท่ี 2: ประเภทรายการท่ีต้องมี และ ควรมีบริการล่ามภาษามือ 
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 การประเมินในมิตินี้ยังไม่มีข้อก าหนดตามประกาศ กสทช. แต่องค์กรคนหูหนวกและองค์กรวิชาชีพ

ล่ามเห็นพ้องกันว่า กสทช. ควรมีการก าหนดเกณฑ์ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดให้มีรายการโทรทัศน์ที่จัดให้มี

ล่ามภาษามือ คือ 05.00 – 24.00 น. และไม่นับช่วงเวลาหลัง 24.00 – ก่อน 05.00 น. อยู่ในสัดส่วนการ

ให้บริการ  

 ข้อเสนอแนะต่อ กสทช. เพ่ือปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินในมิติที่ 1-3 ดังกล่าวข้างต้นนั้น ที่ประชุม

ได้อภิปรายและสรุปเป็นที่เข้าใจร่วมกันว่า ทางองค์กรคนหูหนวกทั้งหลายสามารถรวมกันเพ่ือยื่นข้อเสนอต่อ

ส านักงาน กสทช. ให้พิจารณาปรับเปลี่ยนเพ่ือให้ตรงความต้องการของคนพิการ อาศัยข้อก าหนดในประกาศ 

กสทช. เรื่อง  การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จ ากรายการของ

กิจการโทรทัศน์ ข้อ 20 ที่ระบุว่า “เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของผู้พิการให้เข้าถึงหรือรับรู้ และใช้

ประโยชน์ จากรายการในกิจการโทรทัศน์ องค์กรแต่ละประเภทความพิการ องค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องอาจเสนอ

ความคิดเห็นหรือความต้องการในการเลือกรับบริการโทรทัศน์ที่มีบริการแบบใดก็ได้ตามประกาศฉบับนี้ ต่อ

สํานักงานกสทช. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีบริการในรายการที่ตรงตามความต้องการของคน

พิการซึ่งรวมถึงประเภทบริการ ช่วงเวลาในการจัดให้มีบริการ ประเภทรายการที่ต้องการให้มีบริการ และ

คุณภาพของบริการด้วย”  

 

 

 องค์กรคนหูหนวกและองค์กรวิชาชีพล่าม เสนอว่า อยากให้มีสัญลักษณ์ที่ระบุว่ารายการมีล่ามภาษา

มือ/ จอล่าม ขึ้นให้เห็นบนจอโทรทัศน์ก่อนเข้ารายการ โดยให้ก าหนดสัญลักษณ์ที่ล่ามภาษามือ เป็นสัญลักษณ์

ค าว่า “ล่าม” ตามลักษณะภาษามือของไทย รวมถึง เพ่ิมช่องทางการขึ้นภาพหรือตัวอักษรชี้แจงส าหรับกรณี

ฉุกเฉินที่ล่ามไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หน้าจอได้ 

 

 

มิติท่ี 3: ช่วงเวลาในการจดัให้มีรายการโทรทศัน์ท่ีจดัให้มีล่ามภาษามือ 

มิติที่ 5: การแสดงสัญลักษณ์ให้ทราบว่ารายการที่จะออกอากาศเป็นรายการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ 
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 องค์กรคนหูหนวกและองค์กรวิชาชีพล่าม เสนอว่า เสนอให้เปลี่ยนชื่อหัวข้อ 6.2 ท่าของล่ามภาษามือ 

ซึ่ง ก าหนดไว้เกี่ยวกับการนั่งของล่าม ให้เป็น การประเมิน “คุณภาพการแปลและการถ่ายทอดภาษามือ” ที่

จะต้องแปลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน ส่วนการประเมินท่าของล่ามภาษามือและการแต่งกายของ 

ล่ามภาษามือ ให้รวมเป็นการประเมินเรื่อง “องค์ประกอบทางกายภาพของล่ามภาษามือ”  

 

 องค์กรคนหูหนวกและองค์กรวิชาชีพล่าม เห็นด้วยกับการก าหนดสัดส่วนจอล่ามที่ไม่น้อยกว่า 1/12 

ของจอโทรทัศน์ตามของประกาศ กสทช. และเห็นด้วยกับต าแหน่งการวางจอด้านขวาล่างของจอโทรทัศน์ ซึ่ง

คนหูหนวกจะมองได้ง่ายและคุ้นชินกว่า แต่อาจพิจารณาไว้ด้ายซ้ายล่างก็ได้ เพราะหากวางต าแหน่งด้านบน

ของจอโทรทัศน์จะท าให้คนหูหนวกเม่ือยสายตาและอาจบังภาพส่วนบนของจอโทรทัศน์ 

  นอกจากนี ้องค์กรคนหูหนวกและองค์กรวิชาชีพล่ามมีข้อเสนอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความสูงของล่ามภาษา

มือในจอล่าม เสนอให้ก าหนด/ ระบุสัดส่วนช่องว่างเหนือศีรษะของล่ามในจอล่ามให้ชัดเจน เช่น ต้องเว้น

ช่องว่างจากศีรษะล่ามขึ้นไปถึงขอบจอล่ามด้านบน ประมาณ 1 ฝ่ามือแนวนอน (ตามภาพ) 

 

 

 

 

 

  

 อีกท้ัง ยังมีข้อเสนอให้สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างล่ามกับสถานี ใน

กรณีท่ีเหตุฉุกเฉินที่ล่ามอาจจะปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ เช่น มีปุ่มกดฉุกเฉิน 

 ข้อเสนออีกประการหนึ่งเกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิค องค์กรคนหูหนวกเสนอว่า ทางช่องโทรทัศน์

ต้องเรียนรู้ร่วมกับคนหูหนวก เพ่ือผลิตรายการ (เช่น การถ่ายภาพ การเผื่อพ้ืนที่ในจอ) เพ่ือให้เหมาะสมกับการ

จัดให้มจีอล่ามภาษามือในรายการ 

มิติที่ 6: มาตรฐานการให้บริการ 

มิติที่ 7: มาตรฐานด้านเทคนิค 

เว้นระยะ 1 ฝ่ามือ 
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8. ข้อเสนอเชิงต้นแบบการประเมินคุณภาพการให้บริการ 

 8.1 ข้อเสนอแนะต่อการประเมินคุณภาพการให้บริการ  

 จากที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการให้บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ โดยด าเนินการ 

1) วิเคราะห์จากรายงานของผู้รับใบอนุญาตและติดตามการด าเนินการของผู้รับใบอนุญาตโดยสุ่มตัวอย่าง

รายการเพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการ ตามกรอบการประเมินคุณภาพการให้บริการ 7 มิติที่สังเคราะห์จาก

กฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เก่ียวข้อง และแนวคิดทางวิชาการ และ 2) ร่วมกับองค์กรคนหูหนวกและองค์กร

วิชาชีพล่ามในการประเมินคุณภาพการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต แล้วนั้น ผู้วิจัยจึงขอสรุปเป็นข้อเสนอเชิง

ต้นแบบในการประเมินคุณภาพการให้บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ ดังนี้   

  8.1.1 กรอบการประเมินการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือของผู้รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

มิติการประเมิน รายละเอียดการประเมิน 
มิติที่ 1 สัดส่วนการ
ให้บริการโทรทัศน์ที่จัด
ให้มีล่ามภาษามือ 
 

1.1. มีรายการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามืออย่างน้อยวันละ 60 นาที โดยไม่
รวมโฆษณาคั่นช่วงรายการ 
1.2 มีรายการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามืออย่างน้อยร้อยละ 5 ของสัดส่วน
รายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามประเภทการ
ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต (ตามที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ.การประกอบกิจการ
กระจายเสียงฯ พ.ศ. 2551 มาตรา 33) 
- ประเภทธุรกิจ (ช่อง HD, SD, ข่าว, เด็ก เยาวชนและครอบครัว) ร้อยละ 5 
จากสัดส่วนรายการข่าวสารหรือสาระ ร้อยละ 25  
- ช่องบริการสาธารณะ ร้อยละ 5 จากสัดส่วนรายการข่าวสารหรือสาระ ร้อย
ละ 70  

มิ ติ ที่  2  ป ร ะ เ ภ ท
รายการที่ต้องมี  และ 
ควรมีบริการล่ามภาษา
มือ 

2.1 เนื้อหารายการโทรทัศน์ที่ต้องมีบริการล่ามภาษามือ ได้แก่  
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเตือนภัย รวมถึงมุ่งเสนอรายการที่เป็นข่าวสาร
หรือสาระที่เป็นประโยชน์เป็นหลัก ได้แก่  
1) รายการข่าวสาร  
2) รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
3) รายการส่งเสริมการศึกษาจริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม  
4) รายการให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต 
และสิ่งแวดล้อม 
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มิติการประเมิน รายละเอียดการประเมิน 

2.2 เนื้อหารายการโทรทัศน์ที่ควรมีบริการล่ามภาษามือ ค านึงถึงความ
หลากหลายของความชอบ ความสนใจของคนหูหนวก เช่น ข่าวท้องถิ่น 
กฎหมาย สุขภาพ สารคดีท่องเที่ยว ท าอาหาร บันเทิง กีฬา การศึกษา ธรรมะ 
รายการที่มีคนหูหนวกร่วมรายการ เป็นต้น 

มิติที ่3 ช่วงเวลาในการ
จั ด ใ ห้ มี ร า ย ก า ร
โทรทัศน์ที่จัดให้มีล่าม
ภาษามือ 

ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ 05.00 – 24.00 น. และไม่นับช่วงเวลาหลัง 24.00 – 
ก่อน 05.00 น. อยู่ในสัดส่วนการให้บริการ  

มิติที่ 4 การประชา 
สั ม พั น ธ์ ร า ย ก า ร
โทรทัศน์ที่มีบริการล่าม
ภาษามือ 

มีการประชาสัมพันธ์รายการที่มีบริการล่ามภาษามือให้สาธารณะทราบเป็นการ
ทั่วไปว่ารายการใดบ้างมีบริการล่ามภาษามือ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ หรือผ่านช่องรายการของผู้รับใบอนุญาตก็ได้โดยไม่ให้ถือการ
ประชาสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นการโฆษณา 

มิติที่ 5 การแสดง
สัญลักษณ์ให้ทราบว่า
ร า ย ก า ร ที่ จ ะ
ออกอากาศเป็นรายการ
โทรทัศน์ที่มีบริการล่าม
ภาษามือ 

มีการแสดงสัญลักษณ์ล่ามภาษามือก่อนเข้ารายการเพ่ือให้ผู้ชมทราบว่ารายการ
ที่จะออกอากาศเป็นรายการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ 
 

มิติที่ 6 มาตรฐานการให้บริการ 

6.1 คุณสมบัติของล่าม
ภาษามือ 
 

ต้องกระท าโดยล่ามภาษามือที่ได้จดแจ้งเป็นล่ามภาษามือตามระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยบริการ
ล่ามภาษามือตามกฎหมาย ว่าด้วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
และมีระดบัความรู้ความสามารถของการเป็นล่ามภาษามือตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

6.2 คุณภาพการแปล
และการถ่ายทอดภาษา
มือของล่ามภาษามือ 

ล่ามภาษามือต้องแปลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน เพ่ือความเข้าใจ

ของคนหูหนวกท่ีรับชมรายการ  
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6.3 องค์ประกอบทาง
กายภาพของล่ามภาษา
มือ 

6.3.1 ท่าของล่ามภาษามือ : จัดให้ล่ามภาษา มือนั่งหรือยืน ตามที่คนหูหนวก

และล่ามภาษามือเห็นว่าเหมาะสมที่สุด และใช้เก้าอ้ีที่ไม่มีพนักวางแขน 

6.3.2 การแต่งกายของล่ามภาษามือ : สถานีโทรทัศน์ต้องจัดเสื้อผ้าสีเรียบและ
โทนสีเข้มให้กับล่ามเป็นพ้ืนฐาน มีความคล้ายคลึงกับภาพรวมของรายการ ตัด
กับสีผิวของล่ามภาษามือเพ่ือให้เห็นมือขณะแปลได้อย่างชัดเจน  และค านึงถึง 
ประสิทธิภาพ (ความสบายตาและความเข้าใจ) ในการแปลภาษามือเป็นหลัก  
ควรแต่งให้ นอกจากนี้ ล่ามไม่ควรใส่เครื่องประดับให้รกรุงรังอันจะเป็นการ
รบกวนสายตาผู้ชม และควรท าผมให้เรียบร้อยเพ่ือเปิดให้เห็นสีหน้าชัดเจน 

มิติที่ 7 มาตรฐานด้านเทคนิค 

7.1 ขนาดจอล่ามภาษา
มือ 

ไม่น้อยกว่า 1/12 ของจอโทรทัศน์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการรับชมบริการ และ
สามารถมองเห็นภาษามือได้ชัดเจน 

7.2 ต าแหน่งจอล่าม
ภาษามือ 
 

7.2.1 ค านึงถึงการวางต าแหน่งที่มุมขวาล่างของจอโทรทัศน์เป็นล าดับแรก แต่
อาจพิจารณาตามความเหมาะสมอื่นได้  
7.2.2 ค านึงถึงต าแหน่งของพ้ืนที่ที่แสดงภาพบนจอไม่ให้เกินขอบมาตรฐานที่
เครื่องสามารถแสดงภาพได้เต็ม (Safe Area Television)  

7.3 ความสูงของภาพ
ล่ามภาษามือ 

ระดับไม่ต่ ากว่าเอวของล่ามภาษามือ และมีสัดส่วนช่องว่างเหนือศีรษะของล่าม
ในจอล่ามประมาณ 1 ฝ่ามือ 
 

7.4 สีฉากหลังของ
บริการล่ามภาษามือ 
 

มีความเหมาะสมระหว่างสีผิวล่าม  สีของฉากหลัง และการจัดแสง เพ่ือให้คนหู
หนวกเห็นภาษามือได้ชัดที่สุด และไม่รู้สึกแสบตา หรือตาล้า หรืออาจใช้เป็นสี
เข้ม เช่น  
1) สีน้ าเงินเข้ม 
2) สีเทาเข้ม 
3) น้ าตาลเข้ม 
4) สีฟ้าเข้ม 
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มิติการประเมิน รายละเอียดการประเมิน 

7.5 แสงสว่าง 
 

ควรประกอบด้วยลักษณะต่อไปนี้ 
1) ระดับความสว่าง - เห็นการเคลื่อนไหวนิ้วมือและสีหน้าของล่ามภาษามือ
ชัดเจน 
2) แสงไฟ – สีขาวเป็นไฟเย็น และไม่มีแสงสะท้อนเข้าตาคนหูหนวก 
3) เงา - ไม่มีเงาของล่ามภาษามือและการเคลื่อนไหวมือ 

7.6 ใ ต้ จ อ ภ า พ ล่ า ม
ภาษามือ 

ไม่มีข้อความ ตัววิ่ง หรืออักษรวิ่ง effect รายการ โลโก้ช่อง ตัวเลขราคาหุ้น 
หรือ SMS ต่าง ๆ อันเป็นรบกวนจอล่าม หรือทับซ้อนกับจอล่าม 

7.7 องค์ประกอบด้าน
เทคนิคอ่ืน ๆ  

สถานีควรดูแลมาตรฐานทางเทคนิคดังต่อไปนี้ด้วยเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการให้บริการล่ามภาษามือ  
- ระบบเสียงที่ชัดเจนไม่มีเสียงรบกวน  
- อุณหภูมิของห้อง  
- จอและคุณภาพของจอมอนิเตอร์ 
- จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างล่ามกับสถานี ในกรณีที่เหตุฉุกเฉินที่
ล่ามอาจจะปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้  

 

 8.1.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรายงานผลการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการล่ามภาษา

มือของผู้รับใบอนุญาตที่เสนอต่อ กสทช.  

 เพ่ือให้สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือได้ตามกรอบการ

ประเมินทั้ง 7 มิติ จะต้องมีการปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับรายละเอียดของบริการและหลักฐานการ

ออกอากาศที่ทางผู้รับใบอนุญาตต้องเสนอต่อ กสทช. ตามประกาศ กสทช. เรื่อง กสทช. เรื่อง  การส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ ข้อ 23 ดังนี้  

 กสทช. ควรก าหนดให้สถานีส่งหลักฐานการออกอากาศ อย่างน้อยช่องละ 24 ชั่วโมง เป็นหลักฐานใน

การประเมิน ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถประเมินสัดส่วนเวลาการให้บริการล่ามภาษามือ (มิติที่ 1) เพ่ือให้

สามารถวิเคราะห์ลักษณะเนื้อหารายการที่มีบริการล่ามภาษามือ (มิติที่ 2) เพ่ือตรวจสอบเวลาการ

ออกอากาศรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ (มิติที่  3) เพ่ือให้สามารถประเมินลักษณะการ

ประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ (มิติที่ 4)และเพ่ือให้สามารถตรวจสอบการ
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แสดงสัญลักษณ์ล่ามภาษามือก่อนเข้ารายการ หากมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ (มิติที่ 5) ของ

แต่ละสถานีได้ตามความเป็นจริง 

 

 กสทช. ควรก าหนดให้ช่องส่งหลักฐานเพิ่ม ประกอบด้วย  

1) หลักฐานการประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ  

2) หลักฐานทางเทคนิคที่แสดงให้เห็นขนาดจอล่ามภาษามือกับต าแหน่งของพ้ืนที่ที่แสดงภาพบนจอ

ไม่ให้เกินขอบมาตรฐานที่เครื่องสามารถแสดงภาพได้เต็ม (Safe Area Television) 

3) หลักฐานใบรับรองมาตรฐานของล่ามภาษามือ 

 กสทช. ควรปรับปรุงแบบฟอร์มรายงานผลการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือ 

ค าบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ส าหรับผู้รับใบอนุญาต (ดูตัวอย่างแบบฟอร์มที่เสนอ ใน

ภาคผนวก ข) ดังนี้ 

1) แยกแบบฟอร์มระหว่างบริการล่ามภาษามือ ค าบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ 

2) เพิ่มรายละเอียดข้อมูลที่ต้องแจ้งแก่ กสทช. ได้แก่ เวลาออกอากาศ ความยาวของรายการ (นาที) 

และ ความยาวของเนื้อหาที่มีบริการล่ามภาษามือ ค าบรรยายแทนเสียง หรือเสียงบรรยายภาพ (นาที) 
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 8.2 ข้อเสนอแนะต่อการให้องค์กรแต่ละประเภทความพิการที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมิน

คุณภาพการให้บริการ  

 จากการสนทนากลุ่มองค์กรผู้พิการและองค์กรวิชาชีพล่ามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการประเมิน 

คุณภาพการให้บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ ผู้เข้าร่วมได้อภิปรายเกี่ยวกับวิธีการมีส่วนร่วมกับ กสทช. 

ในการประเมินคุณภาพนั้น พบว่า องค์กรผู้พิการและองค์กรวิชาชีพล่ามต้องการมีส่วนร่วมผ่านกลไก

คณะกรรมการที่มีองค์ประกอบได้แก่ ตัวแทนองค์กรคนหูหนวก ตัวแทนองค์กรวิชาชีพล่าม และตัวแทน

ผู้บริโภคที่เป็นคนหูหนวก ทั้งนี้ จะต้องค านึงถึงความเห็นที่หลากหลาย และควรมีการสอบถามความคิดเห็น

และความต้องการจากผู้บริโภคคนหูหนวกเพ่ิมเติมด้วย 

 นอกจากนี้ องค์กรผู้พิการและองค์กรวิชาชีพล่ามได้อภิปรายถึงความต้องการมีส่วนร่วมในการ 

ประเมินคุณภาพการให้บริการแต่ละมิติและสรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้   

มิติการประเมิน ความต้องการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพ 

มิติที่ 1 สัดส่วนการให้บริการโทรทัศน์ที่ 
จัดให้มีล่ามภาษามือ  

องค์กรฯ ร่วมกันเสนอแก้ประกาศ กสทช. ที่เก่ียวข้อง หรือ เสนอให้ 
ส านักงาน กสทช. มีการส่งเสริมเพ่ิมเติมในเรื่องนี้ 

มิติที่ 2 ประเภทรายการที่ต้องมี และ   
ควรมีบริการล่ามภาษามือ  

*องค์กรคนหูหนวก - อยากมีส่วนร่วมในการประเมิน   
*องค์กรวิชาชีพล่าม – ไม่ต้องการมีส่วนร่วมประเมิน  

มิติที่ 3 ช่วงเวลาในการจัดให้มีรายการ 
โทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ  

*องค์กรคนหูหนวก - อยากมีส่วนร่วมในการประเมิน   
*องค์กรวิชาชีพล่าม – ไม่ต้องการมีส่วนร่วมประเมิน  

มิติที่ 4 การประชาสัมพันธ์รายการ 
โทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ  

*องค์กรคนหูหนวกและองค์กรวิชาชีพล่าม – ไมอ่ยากมีส่วนร่วม
ในการประเมิน   

มิติที่ 5 การแสดงสัญลักษณ์ให้ทราบว่า 
รายการที่จะออกอากาศเป็นรายการ
โทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ  

*องค์กรคนหูหนวก – ไม่ต้องการมีส่วนร่วมประเมิน   
*องค์กรวิชาชีพล่าม – อยากมีส่วนร่วมในการประเมิน  

มิติที่ 6 มาตรฐานการให้บริการ  *องค์กรคนหูหนวกและองค์กรวิชาชีพล่าม – อยากมีส่วนร่วมใน 
การประเมิน 
 *องค์กรประเภทความพิการฯ – ต้องการมีส่วนร่วมในการ
ประเมิน  โดย ตรวจสอบล่ามทางโทรทัศน์ เรื่องระดับความรู้
ความสามารถตามท่ีคณะกรรมการ กสทช. ก าหนด/ ต้องผ่านการ
อบรมจากคณะกรรมการ กสทช. 
*องค์กรวิชาชีพล่าม – ต้องการมีส่วนร่วมในการประเมิน ในเชิง
กฎหมาย 
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มิติที่ 7 มาตรฐานด้านเทคนิค  

ขนาดจอล่ามภาษามือ *องค์กรประเภทความพิการฯ – ไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินและมอบหมายให้เป็นการดูแลของ กสทช. 
*องค์กรวิชาชีพล่าม – อยากมีส่วนร่วมในการประเมิน 

7.2 ต าแหน่งจอล่ามภาษามือ 
7.3 ความสูงของภาพล่ามภาษามือฯ 
7.4 สีฉากหลังของบริการล่ามภาษามือ 
7.5 แสงสว่าง 
7.6 ใต้จอภาพล่ามภาษามือ 

*องค์กรคนหูหนวกและองค์กรวิชาชีพล่าม – อยากมีส่วนร่วมใน
การประเมิน 
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 โดยสรุป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อการให้องค์กรแต่ละประเภทความพิการที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน

การประเมินคุณภาพการให้บริการ ดังนี้ 

มิติ บทบาทของ กสทช. ในการ
ประเมิน 

การมีส่วนร่วมขององค์กรคนหูหนวก
และองค์กรวิชาชีพล่าม 

มิติที่ 1 สัดส่วนการให้บริการ
โทรทัศน์ที่ จัดให้มีล่ามภาษา
มือ  
มิติที่ 2 ประเภทรายการที่ต้อง
มี และ   ควรมีบริการล่าม
ภาษามือ  
มิติที่ 3 ช่วงเวลาในการจัดให้มี
รายการ โทรทัศน์ที่จัดให้มีล่าม
ภาษามือ  

กสทช.ประเมินเป็นหลักจาก
การวิเคราะห์เอกสารรายงานผล
การให้บริการที่ทางผู้รับ
ใบอนุญาตเสนอต่อ กสทช.  

- จัดให้มีการส ารวจความต้องการและ
พฤติกรรมรับชมรายการโทรทัศน์ในกลุ่ม
คนหูหนวกอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือทบทวน
ข้อก าหนดเกี่ยวกับ ประเภทรายการที่
ต้องมีและควรมีบริการล่ามภาษามือ 
ช่วงเวลาในการจัดให้มีรายการ โทรทัศน์
ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ 
- น าข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นผู้
พิการโดยผู้รับใบอนุญาตมาประกอบการ
ทบทวนข้อก าหนดในมิตินี้  

มิติที่ 4 การประชาสัมพันธ์
รายการ โทรทัศน์ที่มีบริการล่าม
ภาษามือ  
มิติที่ 5 การแสดงสัญลักษณ์ให้
ทราบว่า รายการที่จะออกอากาศ
เป็นรายการโทรทัศน์ที่มีบริการ
ล่ามภาษามือ 

กสทช.ประเมินเป็นหลัก โดย
ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตส่ง
หลักฐานเพิ่มเติม ได้แก่ เทป
บันทึกการออกอากาศ 24 
ชั่วโมงและ หลักฐานแสดงการ
ประชาสัมพันธ์รายการที่มีการ
ให้บริการล่ามภาษามือ 

- น าข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็น
ผู้พิการโดยผู้รับใบอนุญาตมา
ประกอบการทบทวนข้อก าหนดในมิตินี้ 
 

มิติที่ 6 มาตรฐานการให้บริการ  
มิติที่ 7 มาตรฐานด้านเทคนิค 
 

กสทช. ประเมินเบื้องต้นโดยสุ่ม
ตัวอย่างรายการ แล้วให้องค์กร
คนหูหนวกและองค์กรล่ามมีสว่น
ร่วมในการพิจารณาประเมินใน
รูปแบบคณะกรรมการ เพราะ มิติ
ที่ 6 เป็นการประเมินเชิงคุณภาพ 
ส่วนมิติที่ 7 ต้องค านึงถึงความ
ต้องการและการรับรู้ของคนหู
หนวกและการท างานจริงของลา่ม
ภาษามือด้วย 

- จัดตั้งคณะกรรมการหนึ่งซึ่งมีตัวแทน
องค์กรคนหูหนวก ตัวแทนองค์กร
วิชาชีพล่ามและตัวแทนผู้บริโภคท่ีเป็น
คนหูหนวก เพ่ือร่วมพิจารณาในการ
ประเมินคุณภาพการให้บริการโทรทัศน์
ที่จัดให้มีล่ามภาษามือในมิตินี้ 

  


