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เชื่อว่าแทบทุกหลังคาเรือนในวันนี้
ต้องมีโทรทัศน์ที่สามารถใช้งานคู่กับรีโมต
ได้แทบทั้งสิ้น

รู้ไหมว่า รีโมต

สำ�คัญกับเราแค่ไหน
ไม่ใช่แค่เพียงรีโมตโทรทัศน์เท่านั้น แต่กล่องรับสัญญาณดิจิตอล
ทีวีก็ยังมีรีโมตแถมมาให้ด้วย เป็นนัยว่ารีโมตเป็นสิ่งส�ำคัญที่ไม่สามารถ
ขาดได้ไปแล้วในยุคนี้ เปรียบให้เห็นภาพรีโมตก็คอื แขนขาทีจ่ ะพาเราไปสู่
โลกกว้างด้วยการกดปุ่มเพียงไม่กี่ปุ่ม

และรู้หรือไม่ว่ารีโมตเป็นเรื่องที่ กสทช. ได้ประกาศไว้ใน ‘มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่อง
รับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล’ เพื่อให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุดกับประชาชน โดยในข้อก�ำหนดนี้ได้ระบุไว้ว่า เครื่องรับสัญญาณภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
จ�ำเป็นจะต้องมีรีโมตคอนโทรลมาด้วยเพื่อใช้ในการเข้าถึงเนื้อหาให้เป็นเรื่องที่ง่ายส�ำหรับทุกคน อีกทั้ง
ตัวรีโมตทีม่ ใี ห้ตอ้ งถูกออกแบบตามมาตรฐาน Universal Design เพือ่ ให้เหมาะสมและเข้าใจง่ายกับคนทุกคน
และคนทุกชาติ โดยเป็นที่รู้กันว่าปุ่มส�ำคัญๆ จะอยู่ในส่วนไหนบ้าง
   หากถามว่าท�ำไมรีโมตถึงส�ำคัญ หากเป็นคนทัว่ ไป การเดินไปเปิดหรือเปลีย่ นช่องจากเครือ่ งรับสัญญาณ
หรือโทรทัศน์คงไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินไป และหากลองจินตนาการว่าคุณเป็นคนพิการไม่สามารถ
เดินได้สะดวก รีโมตคงช่วยอะไรคุณได้เยอะ หรือหากคุณเป็นคนพิการทางสายตา การมองไม่เห็นรีโมต
ว่ า ปุ ่ ม ใดอยู ่ ต รงไหนเป็ น เรื่ อ งที่ เ ป็ น อุ ป สรรคแน่ น อน แต่ ด ้ ว ยที่ รี โ มตถู ก บั ง คั บ ให้ อ อกแบบด้ ว ย
คุณลักษณะของ Universal Design การใช้งานจึงไม่ใช่เรื่องยากส�ำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็น
รวมไปถึงด้านการได้ยินก็สามารถเรียนรู้การใช้รีโมตได้ด้วยตัวเองเช่นกัน
   ฉะนั้นส�ำหรับคนทั่วไปคงไม่ได้คิดว่ารีโมตจะส�ำคัญอะไรมากมายขนาดนั้น แต่หากคุณเป็นคน
ทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดทางร่างกาย รีโมตจะเป็นผูช้ ว่ ยชัน้ ดีของเขาเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการรับรูข้ า่ วสารเลยทีเดียว
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ทรรศนะของเรา

สิทธิในการสื่อสารอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
หากจะสะท้อนความเป็นจริงในปัจจุบนั ของสังคมไทย คงปฏิเสธไม่ได้วา่ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลยังมีความเหลือ่ มลำ�้
กันอยู่พอสมควร ‘สิทธิในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อวิทยุและโทรทัศน์’ ก็เช่นเดียวกัน หลายคนมักมองว่าวิทยุและ
โทรทัศน์เป็นสื่อพื้นฐานที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยมองข้ามปัจจัยทางเศรษฐกิจ สภาพร่างกาย พื้นที่ห่างไกล หรือความรู้
ด้านเทคโนโลยี ที่เป็นอุปสรรคและขีดจ�ำกัดในการเข้าถึงสื่อวิทยุและโทรทัศน์ของคนบางกลุ่ม เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ และคน
ด้อยโอกาส ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเต็มที่ จึงถือว่าเป็นการถูกละเลยสิทธิในฐานะผู้บริโภคสื่อวิทยุและโทรทัศน์
คนพิการ ผู้สูงอายุ และคนด้อยโอกาส ถูกละเลยสิทธิในฐานะผู้บริโภคสื่อวิทยุและโทรทัศน์มาเป็นเวลานาน จนท�ำให้เกิด
ช่องว่างและความไม่เท่าเทียมกับประชาชนทัว่ ไป โดยเฉพาะคนพิการด้านการได้ยนิ และด้านการมองเห็น ทีส่ อื่ วิทยุและโทรทัศน์
ส่วนใหญ่ไม่มีบริการภาษามือ ค�ำบรรยายเป็นอักษรวิ่ง หรือเสียงบรรยายภาพ ท�ำให้พวกเขาเหล่านี้ไม่สามารถเข้าใจเรื่องราว
ข่าวสาร และความบันเทิงอย่างภาพยนตร์ หรือละคร ผ่านจอโทรทัศน์ได้
อย่างไรก็ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการ
สือ่ สารได้มงุ่ เน้นให้เกิดการเข้าถึงและรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารอย่างเสมอภาคและหลากหลาย รวมถึงเพือ่ ส่งเสริมให้คนพิการ ผูส้ งู อายุ
หรือคนด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป
อีกทัง้ ยังได้ก�ำหนดตัวชีว้ ดั ว่า ต้องมีแผนสนับสนุนให้ประชาชนได้รบั บริการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างทัว่ ถึงภายใน 1 ปี และครอบคลุมพืน้ ทีก่ ลุม่ เป้าหมาย
ที่สื่อเข้าถึงได้ มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 99 ภายใน 5 ปี
ด้วยเหตุผลดังกล่าว การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล จึงมีบทบาทส�ำคัญในการเข้าถึงสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ของประชาชน ด้วยภาพและเสียงที่คมชัดและทั่วถึง
พร้อมทัง้ ส�ำนักงาน กสทช. ยังได้มกี ารสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีรว่ มกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ถึงการให้บริการค�ำบรรยายเป็นเสียง (Audio Description) ค�ำบรรยายเป็นอักษร (Closed Caption) และบริการภาษามือ (Sign Language) เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
ของคนพิการและคนด้อยโอกาส ให้เข้าถึงบริการด้านข้อมูลข่าวสารทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำรงชีวติ และยกระดับคุณภาพการรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพและทัว่ ถึง
เราทุกคนในฐานะผูบ้ ริโภคสือ่ วิทยุและโทรทัศน์ ควรได้รบั ฟังหรือรับชมโดยปราศจากข้อจ�ำกัดทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ ไม่วา่ เรานัน้ จะอยูใ่ นพืน้ ทีใ่ ดของประเทศไทย ประกอบอาชีพอะไร
เชื้อชาติใด หรือศาสนาใด ก็ควรรับชมโทรทัศน์ ฟังวิทยุ ที่มีความหลากหลายและเท่าเทียมกันทุกคน
วารสาร ‘รู้จักสื่อ รู้จักสิทธิ’ เล่มนี้ จะเปิดมุมมอง ความรู้ เรื่อง ‘สิทธิของผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร’
ให้ท่านผู้อ่านมองเห็นภาพที่กว้างขึ้น จากทุกแง่มุมที่ท่านอาจจะยังไม่รู้ได้

(นายสมบัติ ลีลาพตะ)

ผู้อำ�นวยการสำ�นักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์
รักษาการแทน รองเลขาธิการ กสทช.
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

Contents

ปีที่ 2 เล่มที่ 12

04

06

12

14
สิทธิการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากสื่อ
วิทยุและโทรทัศน์

รู้จักเรา

เรื่องจากปก

รู้จักร้องเรียน

เสรีภาพ
ในการเข้าถึงสื่อ
ของประชาชน

ความเสมอภาคในการ
รับสื่อของคนไทย ‘ทุกคน’

การส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิคนพิการ

3

Q&A

รู้จักเรา

เสรีภาพในการเข้าถึง
สื่อของประชาชน
กสทช. ไม่ได้เพิง่ ตระหนักถึง ‘สิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงสือ่ ’ เฉพาะในวารสารเล่มนีเ้ ท่านัน้
แต่ กสทช. ได้ประกาศใช้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1
ไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2559 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารคลื่นความถี่และกำ�กับ
ดูแลการอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพือ่ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายเรื่อง ‘การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์’ ที่ได้ระบุไว้
ซึ่งหัวใจสำ�คัญของแผนแม่บทฉบับนี้ประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์ที่สำ�คัญ ได้แก่

1. การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์
2. การกำ�กับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
3. การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
4. การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร
5. การพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการ
แต่ ที่ เ ราหยิ บ เอามาพู ด คุ ย กั น ในวั น นี้ คื อ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ ง
‘การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร’ ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเข้าถึงหรือรับรู้
ข้อมูลข่าวสารอย่างเสมอภาค เพราะเราเชื่อว่าหากทุกคนในชาติมีสิทธิเสรีภาพ
ในการรับรูแ้ ละสือ่ สารอย่างเท่าเทียมกันแล้ว ไม่วา่ จะเป็นคนทัว่ ไปหรือคนพิการ

สำ�หรับวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์นี้ก็คือ
1. ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีเสรีภาพในการเข้าถึงสือ่ และได้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสาร

ที่หลากหลาย
2. ส่งเสริมให้คนพิการ คนสูงอายุ และคนด้อยโอกาส เพื่อให้พวกเขาสามารถ
เข้าถึง รับรู้ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารได้อย่างเสมอภาคเหมือนบุคคลทัว่ ไป
3. ส่งเสริมให้ประชาชนและสื่อมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แต่ต้อง
อยู่ในขอบเขตที่กฎหมายกำ�หนด
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเพือ่ เพิม่ ความสามารถของประชาชนในการ
รู้ทันสื่อ
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ส่ ว นแนวทางการดำ�เนิ น งานของยุ ท ธศาสตร์ นี้ ก็ มี ตั้ ง แต่
จัดทำ�แผนสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ, กำ�หนดลักษณะการ
ครอบงำ�กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่
ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่น ที่เป็นการขัดขวาง
หรื อ ปิ ด กั้ น เสรี ภ าพในการรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของประชาชน,
ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์มกี าร
ให้บริการเพื่อเอื้อต่อการรับรู้และเข้าใจสื่อของคนพิการ คนสูงอายุ
หรือคนด้อยโอกาสให้มากขึน้ , จัดทำ�แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับ
คนพิการ คนสูงอายุ หรือคนด้อยโอกาส ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ให้ดียิ่งขึ้น, กำ�หนดเงื่อนไขการอนุญาต ไม่ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ไปจำ�กัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้ร่วมรายการ ภายใต้กฎหมายที่กำ�หนด และสุดท้ายก็คือจัดทำ�
แผนงานโครงการพั ฒ นาและเพิ่มศัก ยภาพความสามารถของ
ประชาชนในการรู้เท่าทันสื่อให้มากขึ้นกว่าเดิม
โดยตัวชี้วัดความสำ�เร็จจากยุทธศาสตร์นี้คือ
มี แ ผนสนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนได้ รั บ บริ ก ารด้ า นกิ จ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึงภายใน 1 ปี
สื่อครอบคลุมพื้นที่และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นถึง 99%
ภายในเวลา 5 ปี
มีหลักเกณฑ์ก�ำหนดลักษณะการควบรวมการครองสิทธิ
ข้ามสื่อหรือการครอบง�ำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ระหว่างสื่อมวลชนหรือจากบุคคลอื่น ที่เป็นการขัดขวางเสรีภาพ
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลายของประชาชน
มีจ�ำนวนผู้ประกอบกิจการที่มีการให้บริการที่เหมาะสมและ
เกิดประโยชน์แก่คนพิการ คนสูงอายุ รวมทัง้ คนด้อยโอกาส เพิม่ ขึน้
เป็นอย่างน้อย 50% ของผู้รับใบอนุญาตที่ประกอบกิจการวิทยุหรือ
โทรทัศน์
มีแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการ คนสูงอายุ หรือคน
ด้อยโอกาส ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
มีเงื่อนไขการอนุญาตที่จะก�ำหนดไม่ให้ผู้รับใบอนุญาตจ�ำกัด
สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพและ
ผู้ร่วมรายการ
มีแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาและเพิ่มความสามารถของ
ประชาชนในการรู้เท่าทันสื่อภายในระยะเวลา 1 ปี

หากแผนแม่บทนี้ส�ำเร็จ เราเชื่อว่าทุกคนจะมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงสื่อกันอย่าง
เสมอภาคและลดความเหลื่อมล�้ำทางข้อมูลได้มากขึ้น บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเรื่องการ
รับรู้สื่อของประชาชนนั้นส�ำคัญอย่างไร ท�ำไมต้องใส่ใจและให้ความส�ำคัญมากขนาดนี้
ค�ำตอบคือ เพราะสื่อมีอิทธิพลกับเรามาก สามารถชี้น�ำทางความคิดของเราได้ ฉะนั้น
จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ทุกคนจะได้รับสื่ออย่างเท่าเทียมกัน บุคคลทั่วไปที่สามารถเข้าถึงสื่อ
ได้งา่ ยอาจจะไม่ได้คดิ ถึงผลกระทบหรือความเดือดร้อน แต่หากลองมองในมุมของคนทีไ่ ม่มี
โอกาสรับรูข้ า่ วสารทีค่ วรจะได้รบั ได้เลย พวกเขาเหล่านีค้ งล�ำบากในชีวติ ประจ�ำวันไม่ใช่นอ้ ย
หากจะลองจินตนาการในวันที่เราไม่สามารถเปิดโทรทัศน์ วิทยุ หรือเข้าอินเตอร์เน็ตได้
การอยู่ในสังคมที่เราไม่มีทางรู้ว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างไรบ้าง ใครท�ำอะไร
ที่ไหน อย่างไรกันบ้าง ถือเป็นเรื่องยากในการด�ำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน
ฉะนัน้ เพือ่ ความเท่าเทียมกัน แผนแม่บทนีจ้ ะช่วยให้เราได้เปิดหูเปิดตาแล้วรับรูข้ า่ วสาร
ที่ตรงกันไม่ว่าคุณจะเป็นใคร อยู่ไหน มีสภาวะร่างกายเช่นไรก็ตาม
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เรื่องจากปก

ความเสมอภาค
ในการรับสื่อของคนไทย

‘ทุกคน’

ปัญหาการเข้าถึงสื่อของประชาชนในเมืองไทยมีช่องว่างที่ว่าด้วยความเหลื่อมล้ำ�อยู่มาก

หากจำ�กันได้ที่ผ่านมา ‘รู้จักสื่อ รู้จักสิทธิ’ เคยพูดถึง สิทธิทั้ง 7 ข้อของผู้บริโภคสื่อในไทยมาแล้ว ซึ่งถือเป็นกฎหมายพื้นฐานที่คุ้มครองผู้บริโภค
ทุกกลุ่มคน ทว่าในปัจจุบันนี้สื่อวิทยุและโทรทัศน์เริ่มเกิดขึ้นมากกว่าเดิม ในอดีตการส่งเสริมให้เนื้อหาสามารถเข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่มจริงๆ อาจไม่ใช่เรื่องยาก
แต่ปัจจุบันเมื่อมีการขยายตัวของสื่อทั้งวิทยุและโทรทัศน์มากขึ้น การกำ�กับดูแลเนื้อหาเพื่อให้ครอบคลุมกับผู้บริโภคทุกกลุ่ม กลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลในทันที
ไม่ใช่แค่เพียงกังวลเรื่องวิธีการนำ�เสนอ แต่ยังกังวลไปถึงเรื่องการนำ�เสนอเนื้อหาที่ชักจูงในทางที่ผิดแก่คนที่ไม่ทันสื่อ โดยเฉพาะกับกลุ่มคนที่เป็นคนพิการ
ผู้สูงอายุ หรือและคนด้อยโอกาส นั่นกลายเป็นว่าพวกเขาเหล่านี้จะไม่มีโอกาสเข้าถึงสื่อตามสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคเลย
ถ้าไม่มีการออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือพวกเขา หรือคุ้มครองสิทธิที่เขาควรมี
ปัจจุบัน กสทช. และหลากหลายองค์กรเข้ามาทำ�ความเข้าใจ และให้
ความสำ�คัญในการเข้าถึงสื่อของคนทุกกลุ่ม ทั้งคนพิการ ผู้สูงอายุ ไปจนถึง
คนด้อยโอกาสมากขึ้น เนื่องจากเริ่มตระหนักและเล็งเห็นถึงผลประโยชน์
ที่จะได้รับจากการเข้าถึงสื่อของพวกเขาเหล่านั้น จึงเริ่มมีการออกแผนแม่บท
จัดทำ�ข้อตกลง รวมถึงกำ�หนดนโยบายและออกมาตรการต่างๆ เพื่อจะช่วย
ให้บุคคลคนด้อยโอกาสเหล่านั้นสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างทัดเทียมเท่าบุคคล
อืน่ ๆ ในสังคม เช่น ‘พระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละกำ�กับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓๖’ เป็นกฎหมายทีส่ ง่ เสริมและคุม้ ครองสิทธิของคนพิการ
และคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป
‘การจัดทำ�แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1’
(พ.ศ. 2555 - 2559) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร
ซึง่ การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสือ่ สารทีต่ อนนีก้ ำ�ลังมีการดำ�เนินการในการ
ส่งเสริมให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงและรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างเสมอภาค รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ
ของประชาชนให้รู้เท่าทันสื่ออย่างขะมักเขม้น
หรื อ จะเป็ น การทำ�บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงระหว่ า ง กสทช. กั บ สถาบั น
การศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อทำ�ให้มีการพัฒนาด้านบริการที่จะเป็น

ประโยชน์ต่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาส
เพือ่ ให้พวกเขาสามารถเข้าถึงสือ่ และรับรูถ้ งึ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำ�รงชีวิตของพวกเขาในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการ
ยกระดับคุณภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอีกด้วย
เพราะเราเชื่ อ ว่ า การที่ ป ระเทศไทยจะมี ก ารปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้นั้น เราทุกคนควรมีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน
ในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยมีข้อจำ�กัดในเรื่องนี้ให้น้อยที่สุด
เท่าที่จะน้อยได้ และที่สำ�คัญสื่อต่างๆ เองก็ต้องมีความหลากหลาย นำ�เสนอ
สิ่งที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ไม่โน้มเอียงหรือถูกชักจูงจากคน
กลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง อยู่ เพราะการช่ ว ยประชาชนได้ รั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารกั น
อย่างเข้าใจและรู้เท่าทันนั้น จะช่วยเพิ่มความสามารถทางด้านความรู้และ
ทักษะในการดำ�เนินชีวิตให้ดีแก่พวกเขาได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เด็ก วัยรุ่น
คนชรา คนพิการ หรือคนด้อยโอกาส ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงสื่อทั้งนั้น
อาจฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่สวยหรูที่จะสร้างโลกของการสื่อสารให้ไปถึงคน
ทุกกลุ่มจริงๆ ทว่าในความเป็นจริง กสทช. ไม่ได้ต้องการให้สิ่งนี้เป็นเรื่อง
เพ้อฝัน หรือเป็นคำ�พูดสวยหรู แต่เราต้องการจะทำ�ให้ผบู้ ริโภคทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะ
เข้าถึงสื่อจริงๆ และได้ใช้ประโยชน์จากสื่อได้มากที่สุด
ซึ่งสุดท้ายแล้วผลดีที่ประชาชนในประเทศได้พัฒนาก็ไม่ได้
ส่งผลแค่ใครคนใดคนหนึ่ง แต่ส่งผลต่อประเทศโดยตรง
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พันตำ�รวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า
กรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

กสทช. มีความเกีย่ วข้องกับเรือ่ งการเข้าถึงกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ของประชาชนอย่างไร

หน้าที่หลักของ กสทช. คือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ให้ถูก
เอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ คุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพ
ของบุคคลในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาส
ให้ได้รับประโยชน์อย่างเสมอภาคเหมือนบุคคลทั่วไป และป้องกันไม่ให้มีการ
ขัดขวางแทรกแซงการเสนอข่าวหรือการแสดงความคิดเห็น ที่ขัดขวางสิทธิ
เสรีภาพในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร ปิดกัน้ การได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีห่ ลากหลาย
ของประชาชน
ข้อจำ�กัดของกรอบการดำ�เนินการในการส่งเสริมให้ประชาชน
เข้าถึงกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของประชาชนอย่าง
ทั่วถึงมีอะไรบ้าง

ข้อจำ�กัดในการเข้าถึงสื่อของประชาชนเกิดจากหลายปัจจัย เช่น ฐานะ
และสุ ข ภาพ เพราะคนยากจนส่ ว นใหญ่ ต้ อ งหมดเวลาไปกั บ การทำ�มา
หากินจึงไม่มีเวลาบริโภคสื่อ ขณะเดียวกันคนกลุ่มนี้ก็ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
ที่จะมีกำ�ลังมาซื้อสินค้าและบริการที่โฆษณาอยู่แล้ว สื่อทั้งหลายจึงละเลย
ที่จะจัดรายการที่ตอบสนองต่อคนเหล่านี้ รวมถึงคนที่สุขภาพไม่ดี คนพิการ
คนเป็นโรคร้ายก็ดว้ ย แต่บางกรณีอาจเป็นเรือ่ งของพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีอ่ ยูห่ า่ งไกล
สื่อ หรืออาจคนที่ไม่มีความรู้ในการติดตั้งกล่อง Set Top Box หรือเหล่า
ชนเผ่าพื้นเมืองที่มีความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้
ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสื่อได้ทั้งนั้น
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ประเด็ น ที่ กสทช. ให้ ค วามสำ � คั ญ ในการดำ � เนิ น การในเรื่ อ ง
การส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง บริ ก ารการกระจายเสี ย งและโทรทั ศ น์
อย่างทั่วถึงมีอะไรบ้าง

กสทช. ได้สนับสนุนให้ประชาชนได้รับการบริการด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นนโยบายสำ�คัญของ กสทช. ที่มีทั้งเรื่อง
การเปลี่ยนผ่าน การแจกคูปองดิจิตอลทีวี และกำ�หนดกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อ
ให้ดจิ ติ อลทีวไี ด้เข้าถึงประชาชนให้มากทีส่ ดุ นอกจากนีเ้ รายังให้ผปู้ ระกอบการ
ผลิตรายการที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนด้วย และยังมีการสนับสนุน ส่งเสริม และวิจยั พัฒนาเทคโนโลยี
ให้บุคคลผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือบุคคลผู้ด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ จ ากข้ อ มู ล ข่ า วสารได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ เ ท่ า กั บ บุ ค คลธรรมดาทั่ ว ไป
นอกจากนี้ เ รายั ง ส่ ง เสริ ม ชุ ม ชนที่ มี ค วามพร้ อ ม ให้ พ วกเขามี คุ ณ สมบั ติ
ในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประเภท
บริการชุมชน เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพสามารถ
ประกอบกิจการได้อย่างยั่งยืน

มีอะไรอยากจะฝากถึงประชาชนหรือผู้ที่กำ�ลังอ่านหนังสือเล่มนี้
บ้างครับ

ในฐานะของผู้รับสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ เราทุกคนควรได้รับชมรับฟังได้โดยมี
ข้อจำ�กัดให้น้อยที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศไทย ไม่ว่าจะประกอบ
อาชีพอะไร มีรายได้เท่าไหร่ มีเชื้อชาติ ศาสนา หรือมีความสนใจในเรื่องใด
ก็ควรได้รับชมสื่อที่มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการ ไม่เอนเอียง
หรือมีการชักจูงเข้าร่วมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพราะเราเชื่อว่าการได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างเข้าใจและรู้เท่าทัน จะช่วยให้เรามีความรู้และมีทักษะในการ
ดำ�เนินชีวิตที่ดีได้
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อาจารย์วิทยุต บุนนาค
นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานคร
และอาจารย์ประจำ�คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ทุกวันนีค้ นพิการทางการได้ยนิ และมองเห็น ในมุมมองของอาจารย์
พวกเขามี โ อกาสเข้ า ถึ ง สื่ อ โทรทั ศ น์ ม ากกว่ า ในอดี ต หรื อ เปล่ า
และสถานการณ์ ในปัจจุบันเป็นอย่างไร

ขอตอบเฉพาะกลุ่มคนหูหนวกแล้วกันนะครับ เพราะเป็นกลุ่มคนที่ผมเข้าใจ
มากที่สุด ในอดีตพวกเราไม่สามารถเข้าถึงสื่อได้เลย เพราะรายการข่าวต่างๆ
ไม่มีคำ�บรรยายแทนเสียง และไม่มีจอล่ามภาษามือ หรือถ้ามีก็เป็นเพียงแค่
บางรายการ ส่วนปัจจุบันเริ่มมีคำ�บรรยายแทนเสียงบ้างแล้ว แม้จะมีเพียง
ไม่กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และมีจอล่ามภาษามือเฉพาะรายการที่เป็นข่าวมากขึ้น
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่กลุ่มคนหูหนวกจะได้รับทราบข่าวสารที่ควรจะได้รับ
มากขึ้น ก็หวังว่าในอนาคตจะมีทั้งจอล่ามภาษามือ และคำ�บรรยายแทนเสียง
มากกว่านี้ เพือ่ ทีก่ ลุม่ คนหูหนวกจะได้รบั ทราบข่าวสารมากขึน้ เทียบเท่าคนปกติ

ตอนนี้มีสื่อเพื่อคนหูหนวกคืออะไรบ้าง นอกจากช่อง Deaf
Channel

เรียนตามตรงว่าตอนนี้ไม่มีสื่อเพื่อคนหูหนวก หรือผลิตขึ้นมาเพื่อคน
หูหนวกโดยเฉพาะเลย ซึ่งผมก็อยากจะให้มีเพิ่ม และถ้าเป็นไปได้ก็ควร
จะเป็นเนือ้ หาทีค่ นหูหนวกสนใจจริงๆ หรือเป็นเนือ้ หาทีพ่ วกเขาควรจะสนใจ
รับรู้เพื่อประโยชน์ของพวกเขาเอง

ปัญหาที่อาจารย์พบเห็นซึ่งเป็น เรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึงสื่อของ
คนพิการในวันนี้คืออะไร

ผมคิดว่าปัญหานี้น่าจะเป็นเพราะผู้ประกอบการไม่อยากลงทุนเพิ่มเพื่อผลิต
คำ�บรรยายแทนเสียงในรายการที่มีเสียงไทย หรือลงทุนผลิตจอล่ามภาษามือ
มากกว่า แต่ปัจจุบันเราก็มี กสทช. ออกกฎเพื่อควบคุมให้รายการต่างๆ ที่
จำ�เป็นมีทั้งคำ�บรรยายแทนเสียงและจอล่ามภาษามือมากขึ้น ซึ่งถ้าเป็นไปได้
ก็อยากจะให้ กสทช. ควบคุม พัฒนา และดูแลเรือ่ งนีอ้ ย่างต่อเนือ่ งและมากขึน้

อาจารย์มองว่าอนาคตคนหูหนวกมีโอกาสเข้าถึงสือ่ ได้เทียบเท่า
กับทุกคนในสังคมได้ไหม

ผมเชื่อว่าในอนาคตคนหูหนวกจะมีโอกาสเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียม
คนปกติ เพราะมีคนผลักดัน สนับสนุน เข้าใจ ในเรื่องการส่งเสริมให้
คนหูหนวกเข้าถึงสื่อมากกว่าในอดีต ผมถือว่าเป็นเรือ่ งที่นา่ ยินดีนะที่มคี น
เข้าใจในสิทธิที่คนหูหนวกพึงจะได้รับ เพื่อความเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น
สุดท้ายผมอยากฝากให้คนทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแล หรือผลิตสือ่ ให้คนพิการ
ได้นึกถึงความสำ�คัญของการเข้าถึงสื่อ และใช้ประโยชน์ได้จริง รวมไปถึง
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการผลิตสื่อที่มีประโยชน์จริงๆ
เพื่อการพัฒนาความคิดของคนทุกกลุ่มในสังคมครับ

อาจารย์คิดว่าเรื่องไหนที่ผู้เกี่ยวข้องควรแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด
เพื่อให้คนหูหนวกเข้าถึงสื่อได้อย่างเสมอภาค

ในมุมมองของผม เราควรเร่งทำ�เรื่องส่งเสริมคำ�บรรยายแทนเสียงแบบ
ปิด-เปิดได้เนือ่ งจากคนหูหนวกจะมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่า ส่วนจอล่าม
ภาษามือจะมีประโยชน์สำ�หรับกลุ่มที่อ่านภาษาไทยไม่คล่อง และถือเป็น
ช่องทางที่ช่วยสอนให้คนหูหนวกใช้ภาษามือเป็นภาษาแม่ได้คล่องขึ้นด้วย
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คนด้อยโอกาสที่เราพูดถึงอยู่นี้หมายถึงใครบ้าง

คุณสุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง
เลขาธิการคณะกรรมการประสานงาน
องค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)

ส่ ว นมากผู้ ค นจะนึ ก ถึ ง คนด้ อ ยโอกาสว่ า คื อ กลุ่ ม คนจน คนพิ ก าร
แต่ถา้ มองในมุมมองของคนด้อยโอกาสทางด้านสือ่ ถือว่ามีคนด้อยโอกาส
เยอะมาก ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้หญิง ผู้สูงอายุ ผู้ใช้แรงงาน เกษตรกร
ประชาชนใน 3 จั ง หวั ด ชายแดนใต้ ฯลฯ คนเหล่ า นี้ ล้ ว นแล้ ว แต่
คิดว่าพวกเขาคือผู้ด้อยโอกาสทางด้านสื่อด้วยกันทั้งนั้น เนื่องมาจาก
พวกเขารู้สึกว่าไม่สามารถเข้าถึงสื่อทั้งการรับและการสื่อสารออกไปใน
ระดับที่พวกเขาพอใจได้
คนด้อยโอกาสเหล่านั้นต้องการอะไรจากสื่อบ้าง

บางที กสทช. หรือใครก็ตามที่พยายามออกมาตรการหรือนโยบายเพื่อ
ช่วยเหลือคนด้อยโอกาสเหล่านี้ ควรอย่างยิ่งที่จะไปพูดคุยกับพวกเขา
มากกว่ามานั่งประชุมกันแล้วคิดว่าเขาต้องการอะไร เพราะบางทีการที่
เรามานั่งคิดเอาเองโดยดูจากข้อมูลที่ได้มา มันอาจจะไม่ครอบคลุมถึง
ความต้องการของพวกเขาได้ทั้งหมด
คนด้อยโอกาสจะเสียประโยชน์แค่ไหนหากเรื่องนี้ไม่ได้รับการ
แก้ไข

หากเรื่องนี้ไม่ได้รับการแก้ไขคนที่เสียโอกาสจะไม่ใช่แค่คนด้อยโอกาส
เท่านั้น แต่จะเป็นประเทศชาติและสังคม เพราะถ้าสังคมส่วนใหญ่มี
ทัศนคติหรือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องกับคนเหล่านี้ ความขัดแย้งกัน
ก็จะตามมา การแก้ปญั หาอย่างไม่ถกู ต้องตรงจุดก็จะเกิดขึน้ เช่น ปัญหา
3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัญหาหมอกควันทางภาคเหนือ หากเราเปิดโอกาส
ให้คนในพืน้ ทีไ่ ด้มชี อ่ งทางในการอธิบาย เราอาจจะเข้าใจและหาทางออก
ร่วมกันได้ง่ายขึ้น
อุปสรรคในการเข้าถึงสื่อของคนด้อยโอกาสนั้นมีอะไรบ้าง

มันเป็นเรื่องของระบบสื่อที่เราวางวัตถุประสงค์กันไว้ไม่ดี ไม่ครอบคลุม
ตัง้ แต่ตน้ ทีผ่ า่ นมาเราใช้สอื่ ส่วนใหญ่หมดไปกับการสร้างความมัน่ คงและ
สนับสนุนภาคธุรกิจ แต่เราไม่ได้คดิ ถึงสือ่ ในรูปแบบของการใช้ประโยชน์
เพื่อสาธารณะหรือสังคมเลย การปรับทิศทางสื่อไปสู่การรับใช้ประโยชน์
สาธารณะจึงจำ�เป็นที่ต้องใช้เวลาในการขอแบ่งพื้นที่การใช้งาน

10

ทางออกของการแก้ปัญหาและแนวโน้มในอนาคต

กสทช. ต้องหันมาเพิ่มน้ำ�หนักในการทำ�งานกับภาคประชาชน คนด้อยโอกาส
และผู้บริโภคให้มากขึ้น ต้องมองเห็นปัญหาร่วมกัน ต้องหันมาทำ�งานร่วมกัน
เพือ่ ให้ประชาชน คนด้อยโอกาสเข้าถึงสือ่ มากขึน้ ในฐานะทีป่ ระชาชนเป็นผูร้ บั สือ่
สื่อต้องเป็นประโยชน์ในเรื่องการทำ�มาหากิน การดำ�เนินชีวิตของประชาชน  
ถัดมาคือ เพิ่มพื้นที่สื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารเรื่องราว
ของตนเอง ปัญหาความต้องการออกไปสู่สังคม และในที่สุดต้องให้ประชาชน
เป็นเจ้าของสื่อตามแนวคิดเรื่องการปฏิรูปสื่อ ที่มองว่าสื่อ คลื่นความถี่
เป็นสาธารณสมบัติ ประชาชนต้องได้รับการจัดสรร

หากปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้ว ประเทศชาติและสังคมของเราจะ
เป็นอย่างไร

ที่สำ�คัญคือ การสร้างความเข้าใจร่วมกันของคนในชาติ ที่มีความแตกต่างกัน
ทัง้ ทางฐานะเศรษฐกิจ ศาสนา โอกาสทางสังคม ความคิด มุมมอง จะมีมากขึน้
เราจะเข้าใจความทุกข์ของคนอืน่ และเมือ่ ทุกคนเข้าใจซึง่ กันและกัน วิสยั ทัศน์
ของคนในสังคมจะกว้างขึน้ ประเทศชาติกจ็ ะสามารถกำ�หนดทิศทางการพัฒนา
ที่ตอบสนองประชาชนกลุ่มต่างๆ อย่างหลากหลายขึ้น และที่สำ�คัญคนไทย
ก็จะรักกันมากขึ้นด้วย  
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รู้จักร้องเรียน
ตัวอย่างประเด็นความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ ของภาคส่วน
ต่างๆ

การส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิคนพิการ

ย่อมเป็นสิ่งสำ�คัญในสังคมประชาธิปไตยที่ทุกคน
ควรได้รบั โดยเฉพาะคนพิการทีม่ กั จะถูกละเลยสิทธิการเข้าถึงบริการในด้านต่างๆ จาก
สังคม ด้วยเหตุผลข้อจำ�กัดทางร่างกาย จึงทำ�ให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตอิสระด้วย
ตนเองอย่างเต็มศักยภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปได้ แต่ถึงกระนั้นพวกเขาเหล่านี้ก็คือ
พลเมืองของประเทศ มีสิทธิ เสรีภาพแห่งบุคคล เฉกเช่นเดียวกับพลเมืองส่วนใหญ่
ในบทบาทสำ�คัญของ กสทช. ทีเ่ ป็นองค์กรอิสระของรัฐ มีหน้าทีจ่ ดั สรรคลืน่ ความถี่
และกำ�กับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ได้เล็งเห็นความสำ�คัญของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
คนพิการให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร ผ่านสือ่ โทรทัศน์ให้มปี ระสิทธิภาพ
มากที่สุด ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มคนพิการในสังคมไทยถูกละเลย และมีสิทธิที่จะรับชม รับฟัง
ข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิง ผ่านสื่อโทรทัศน์น้อยมาก ด้วยอุปสรรคของร่างกายที่มี
ข้อจำ�กัด อีกทั้งเป็นเสียงของคนส่วนน้อย ซึ่งผู้ประกอบกิจการมักจะมองเป้าหมายหลัก
เป็นบุคคลทัว่ ไปและถือเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศซึง่ คุม้ ค่ากับการลงทุน โดยมองข้าม
สิ ท ธิ ค วามเป็ น ปั จ เจกชนที่ ใ ห้ ค วามสำ�คั ญ กั บ การเคารพศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์
เพือ่ ให้ทกุ คนสามารถดำ�รงชีวติ และพัฒนาตนเองตามศักยภาพทีม่ ไี ด้ อีกทัง้ กฎหมายใน
เรื่องสิทธิการเข้าถึงสื่อของคนพิการเองก็ยังคงไม่ครอบคลุมเท่าใดนัก
กสทช. ในฐานะหน่วยงานที่กำ�กับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
โดยตรง จึงได้สร้างมาตรการพื้นฐานและส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิการเข้าถึงสื่อของ
คนพิการผ่านกำ�หนดกฎหมาย ด้วยการจัดทำ�ร่างประกาศ กสทช. เรื่องการส่งเสริมและ
คุม้ ครองสิทธิคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรูแ้ ละใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์
พ.ศ.… โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ผ่านเว็บไซต์ของ
สำ�นักงาน กสทช. ไปแล้วในระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2558 รวมทั้งได้จัดประชุม
รับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา
สำ�นักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช.
เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์ของ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ.… เสนอต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558
และได้มีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ
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ข้อเสนอของผู้ประกอบกิจการ
เสนอขอให้ร่างประกาศฯ เป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการ
ที่ มี ศั ก ยภาพและความพร้ อ มได้ ตั ดสิ น ใจเลื อ กดำ�เนิ น การ
จากมาตรการจูงใจ ที่ กสทช. กำ�หนด และมีผลใช้บังคับกับ
กิ จ การประเภทบริ ก ารสาธารณะด้ ว ย โดยอาจถื อ ว่ า เป็ น การ
ดำ�เนินการในช่วงแรก เพื่อให้ กสทช. สามารถประเมินปัญหา
และอุ ป สรรคในด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ก่ อ นพิ จ ารณา
กำ�หนดให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตประเภทอื่ น ดำ�เนิ น การต่ อ ไป ซึ่ ง ใน
ระหว่ า งการปฏิ รู ป ที่ ยั ง ไม่ เ รี ย บร้ อ ย การออกหลั ก เกณฑ์ ใ ดๆ
ที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคควรชะลอไว้ก่อน
แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง
ในเรือ่ งนีไ้ ม่ได้มกี ารแก้ไข ปรับปรุง ร่างประกาศฯ ตามผลการ
รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เนื่องจากบทบัญญัติตามมาตรา 36  
แห่ง พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงฯ พ.ศ. 2551 กำ�หนด
ให้ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการอย่างเสมอภาคกับบุคคล
ทั่วไป ร่างประกาศฯ จึงมุ่งเน้นในเรื่องกิจการที่ให้บริการเป็นการ
ทั่วไป คือกิจการระดับชาติในทุกประเภทบริการ
		
ข้อเสนอของกลุ่มคนพิการ
ได้เสนอให้ มีเสียงบรรยายแทนภาพ และควรมีข้อสังเกตเรื่อง
การเปิด-ปิด และคำ�นึงถึงมาตรฐานทางเทคนิค  และให้เปลีย่ นจาก
การกำ�หนดเฉพาะรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์
เป็นรายการบันเทิงด้วย ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของสังคม
เพราะคนตาบอดแม้จะถูกตัดขาดจากสภาพแวดล้อม แต่กย็ งั ได้ยนิ
ข่าวสารจากสังคมทัว่ ไป ยังมีความรูส้ กึ ร่วมกับสังคม แต่คนหูหนวก
นัน้ จะรูส้ กึ ตัดขาดจากโลก เพราะไม่ได้ยนิ เสียง ไม่สามารถมีสว่ นร่วม
กับสังคมได้ จึงอยากเข้าใจโลกของคนหูดีบ้าง ซึ่งคนหูหนวกนั้น
จะเข้าถึงแต่เพียงข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นวิชาการ  ซึง่ ขาดความบันเทิง
ขาดชีวิตชีวา จึงขอให้ร่างประกาศฯ สอดคล้องกับความต้องการ
ของคนหูหนวก ทีเ่ ด็กหูหนวกต้องการล่ามภาษามือ คำ�บรรยายแทนเสียง
เพื่อเรียนรู้ความเป็นไปของสังคม เรียนรู้ภาษาไทย
เพื่อพัฒนาเด็กหูหนวก

แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง
ทัง้ 2 เรือ่ งนี้ ไม่ได้มกี ารแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เนือ่ งจากมีความสอดคล้อง
กับการกำ�หนดมาตรฐานด้านเทคนิคไว้อยู่แล้ว และสอดคล้องกับมาตรา 36
วรรคแรกและวรรคสี่ ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงฯ พ.ศ. 2551
ทีก่ ำ�หนดให้บริการเหมาะสมสำ�หรับรายการทีน่ ำ�เสนอข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
แต่เพิ่มเติมกำ�หนดในมาตรการส่งเสริม คือ “ข้อ... องค์กรแต่ละประเภท
ความพิการอาจเสนอความเห็นต่อ คณะกรรมการเพือ่ ขอให้มแี ผนการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ บริการคำ�บรรยายแทน
เสียง และบริการเสียงบรรยายภาพในรายการที่ออกอากาศเกินกว่าที่กำ�หนด
ไว้ในมาตรการพื้นฐานได้”
จากการหยิบยกตัวอย่างบางส่วนของความคิดเห็นมานี้ จะเห็นว่าร่าง
ประกาศฯ มีความสอดคล้องและครอบคลุมในสิง่ ทีค่ นพิการและผูป้ ระกอบการ
แสดงความคิดเห็นเสนอแนะมา และได้มีการเพิ่มเติมแก้ไขในจุดที่มีปัญหา
ให้เกิดความสมบูรณ์ในช่วงเวลาที่ประกาศมีผลบังคับใช้มากที่สุด
ทั้งนี้สาระสำ�คัญของร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ.… ที่ผ่านการเห็นชอบจาก กสทช. แล้ว มีดังนี้

ใช้กับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่ให้
บริการระดับชาติ
แบ่งเป็นมาตรการบังคับ และมาตรการส่งเสริม
“มาตรการบังคับ คือให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ดำ�เนินการบริการตาม
สัดส่วนที่กำ�หนดในรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ โดยเป็นสัดส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปีที่ 1 ทีม่ ผี ลใช้บงั คับ ไปจนถึงปีที่ 5
ทั้งนี้บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือต้องไม่น้อยกว่า 60 นาทีต่อวัน
บริการคำ�บรรยายแทนเสียงต้องไม่น้อยกว่า 180 นาทีต่อวัน และบริการ
เสียงบรรยายภาพต้องไม่น้อยกว่า 60 นาทีต่อวัน”
“มาตรการส่งเสริม คือหากผู้รับใบอนุญาตฯ ดำ�เนินการมากกว่า
มาตรการพื้นฐาน ก็มีสิทธิที่จะยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจาก
กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ”
มีการกำ�หนดเรื่องการมีส่วนร่วมจากองค์กรแต่ละประเภทความพิการ
และองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการประเมินคุณภาพ เพื่อให้บริการทั้ง
3 ประเภท ตอบสนองต่อความต้องการของคนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
หากผู้รับใบอนุญาตฯ ไม่ดำ�เนินการตามประกาศต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองชั้น 2 คือ ห้าหมื่นบาท แต่ไม่เกินห้าแสนบาท ตามพระราช
บัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
“ในวาระเริ่มแรก ให้ดำ�เนินการตามข้อ 10 ของประกาศว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดทำ�ผังรายการฯ ให้มีบริการใดๆ ไม่น้อยกว่าวันละ
60 นาที จากนั้นเมื่อครบกำ�หนด 1 ปี ให้ดำ�เนินการโดยให้มีทั้ง 3 บริการ
ในเวลารวมกันไม่น้อยกว่าวันละ 60 นาที และเมื่อครบกำ�หนด 2 ปี
ให้เริ่มใช้สัดส่วนตามที่ประกาศกำ�หนด”
ฉะนั้นแล้ว หากประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
ของคนพิการได้เข้าถึงหรือรับรูแ้ ละใช้ประโยชน์จากรายการกิจการโทรทัศน์
พ.ศ… ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้ว คนพิการควรจะต้อง
ตระหนักรู้ และปกป้องในสิทธิของตนเองในการเข้าถึง รับรู้ และใช้ประโยชน์
จากข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์ เพื่อการดำ�รงอยู่ในสังคมเช่นเดียวกับ
บุคคลทั่วไป
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Q&A

Q&A คำ�ถาม-คำ�ตอบ

สิทธิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากสื่อวิทยุและโทรทัศน์

1.

2.

อะไรคือข้อจำ�กัดที่ทำ�ให้ทุกคนไม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกันได้

คำ�ตอบ

ข้อจำ�กัดทีท่ ำ�ให้เราทุกคนไม่สามารถเข้าถึงสือ่ ข้อมูลข่าวสาร
ได้เท่าเทียมกันนั้นมีอยู่ 4 ข้อ คือ
1. ภูมิศาสตร์ เพราะบางพื้ น ที่ มี ค วามห่ า งไกล
ทำ�ให้สญั ญาณไม่เพียงพอต่อการเข้าถึงสือ่ วิทยุและโทรทัศน์
แม้ ด าวเที ย มจะเข้ า ถึ ง ทุ ก พื้ น ที่ แ ล้ ว แต่ ก็ ยั ง ขาดความ
หลากหลายอยู่
2. สภาพร่างกาย โดยเฉพาะคนพิการทางการ
ได้ยินและการมองเห็น ที่สถานีโทรทัศน์ยังไม่มีบริการที่เอื้อ
ต่อการเข้าถึงข่าวสารมากนัก
3. เศรษฐกิจ ฐานะทางเศรษฐกิจที่อาจเหลื่อมล้ำ�
กันอยู่ในสังคม ทำ�ให้บางคนมีกำ�ลังซื้อไม่เพียงพอ จึงยังมี
ข้อจำ�กัดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอยู่
4. ความรู้ ที่ต้องมีทั้งความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ในการเข้าถึงสื่อ และองค์ประกอบที่ทำ�ให้เข้าใจเนื้อหาที่
ได้รับจากสื่อด้วย เช่น การใช้ภาษา ข้อมูลการคิดวิเคราะห์
เพื่อให้รู้เท่าทัน
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เทคโนโลยี ก ารบริ ก ารอะไรบ้ า งที่ ส ามารถช่ ว ยให้
คนพิการทางการได้ยินและการมองเห็นเข้าถึงสื่อ
วิทยุ-โทรทัศน์ได้

คำ�ตอบ

ปัจจุบันมีการให้บริการอยู่ 3 ประเภทหลักๆ คือ
1. การบริการเสียงบรรยายภาพ หรือ Audio
Description (AD) คือบริการสำ�หรับคนพิการทางการ
มองเห็น มีลักษณะเป็นเสียงบรรยายพิเศษเพิ่มเติมเข้าไป
เพื่อบรรยายรายละเอียดที่สำ�คัญของภาพ นอกเหนือจาก
บทสนทนาที่ได้ยินตามปกติ เช่น การบรรยายเสียงการ
แสดงออกทางสีหน้า การเคลื่อนย้ายของวัตถุ หรือลักษณะ
บรรยากาศแวดล้อมโดยรอบ
2. การบริการคำ�บรรยายแทนเสียง หรือ Closed
Caption (CC) เป็นบริการสำ�หรับคนพิการทางการได้ยิน
มีลักษณะคล้ายกับ Subtitle ที่เป็นคำ�บรรยายแทนเสียง
ใต้ภาพในภาพยนตร์หรือซีรีส์ แต่จะสามารถบรรยายเสียง
องค์ประกอบอื่นนอกเหนือจากเสียงสนทนาได้ เช่น เสียง
ดนตรี หรือเสียงหัวเราะ อีกทั้งยังเปิด-ปิดคำ�บรรยายบน
หน้าจอได้ด้วย
3. บริการภาษามือ หรือ Sign Language (SL)
คือบริการสำ�หรับคนพิการทางการได้ยินโดยเฉพาะ ซึ่งจะ
มีล่ามภาษามือคอยแปลฉายบนหน้าจอโทรทัศน์ สามารถ
พบเห็นได้บอ่ ยในการให้บริการบนจอโทรทัศน์ในประเทศไทย

4.

คำ�ตอบ

ครูแอนกำ�ลังนั่งเหงาๆ อยู่บนแพ
ในบรรยากาศยามเย็นคนเดียว

3.

ปัญหาสำ�คัญที่คล้ายคลึงกันของคนด้อยโอกาสในสังคม
ที่มีความซับซ้อนและขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีอะไรบ้าง

ผูด้ อ้ ยโอกาสส่วนใหญ่มอี งค์ประกอบของความด้อยโอกาสทีซ่ บั ซ้อน
หลายลักษณะ แต่มีประเด็นสำ�คัญที่คล้ายคลึงกัน คือ
1. ความไม่พร้อมของหลักฐานทีจ่ ะเป็นอุปสรรคในการเข้าถึง
สิทธิบริการและการรับรองสิทธิความเป็นพลเมือง
2. ไม่มีกฎหมายรองรับสิทธิคนเร่ร่อนและแรงงานต่างด้าว
ทำ�ให้ ไ ม่ เ อื้ อ ต่ อ การไปใช้ สิ ท ธิ แ ละรั บ บริ ก ารทางสั ง คมของคน
ด้อยโอกาส
3. ปัญหาเกี่ยวกับเด็กและสตรีของคนด้อยโอกาสที่มักจะ
ถูกเอารัดเอาเปรียบได้ง่าย
4. การไม่เป็นที่ยอมรับ ถูกกีดกัน ไม่ได้รับความเป็นธรรม  
และเข้าไม่ถึงสิทธิการบริการทางสังคม โดยเฉพาะสิทธิด้านการ
ศึกษา การประกอบอาชีพ หลักประกันหรือบริการสุขภาพ เป็นต้น
5. ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การ เช่ น งบประมาณ
บุคลากรไม่เพียงพอ การมีคุณภาพของบุคลากร กฎระเบียบที่
เข้มงวด เป็นต้น

* ตัวอย่าง AD จากภาพยนต์ “คิดถึงวิทยา”

เทคโนโลยี Closed Caption (CC) และเทคโนโลยี Open
Caption (OC) เป็นบริการคำ�บรรยายแทนเสียง สำ�หรับ
คนพิการทางการได้ยินด้วยกันทั้งคู่ แต่ทราบหรือไม่ว่า
ทั้งสองมีการทำ�งานที่แตกต่างกันอย่างไร

คำ�ตอบ

Closed Caption (CC) คือบริการคำ�บรรยายแทนเสียงแบบปิด
สามารถเปิดหรือปิดคำ�บรรยายที่แสดงผลบนหน้าจอได้ ถ้าหากว่า
เราต้องการหรือไม่ต้องการคำ�บรรยายนั้น ซึ่งจะพบได้บนโปรแกรม
แสดงผังรายการทีวี แผ่น DVD หรือแผ่นบลูเรย์ทมี่ สี ญั ลักษณ์บริการ
CC ส่วน Open Caption (OC) คือบริการคำ�บรรยายแทนเสียง
ทีไ่ ม่สามารถเปิดหรือปิดคำ�บรรยายทีแ่ สดงผลบนหน้าจอได้ ตัวอย่าง
ที่เราสามารถเห็นได้ เช่น ในรายการ ‘ศึกษาทัศน์’ ของสถานี
โทรทัศน์ชอ่ ง NBT ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 น. ซึง่ ผูช้ มจะไม่สามารถ
ปิดคำ�บรรยายที่มีในรายการเองได้
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Remote Control
บอกอะไรกับคุณบ้าง

เชื่อหรือไม่ว่ารีโมตคอนโทรลสามารถสื่อสารได้กับทุกคน
ที่เราบอกว่ารีโมตสามารถสื่อสารกับทุกคนได้ นั่นก็เพราะว่ารีโมต
เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใส่สิ่งที่เรียกว่าภาษาสากล เพื่อบ่งบอกการใช้งานที่ใครๆ
ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยการสัมผัสและการมองเห็น แล้วรีโมตที่มี
รูปทรงหลากหลาย ต่างแนวทางการดีไซน์ แต่ให้ความหมายเหมือนกันนั้น
มีอะไรบ้างที่บอกเราได้เหมือนกัน

Universal Design

มีปุ่มสำ�หรับการเลือกเปิด-ปิดคำ�บรรยาย
แทนเสียง (Closed Caption)

การออกแบบเพือ่ มวลชน หรือภาษาไทยหมายถึง อารยสถาปัตย์
เป็ น การออกแบบสิ่ ง ของสำ � หรั บ อำ � นวยความสะดวกแก่
ทุกกลุม่ คนอย่างเท่าเทียม โดยมีการใช้งานทีเ่ หมือนกัน และไม่เป็น
อุปสรรค แม้จะใช้สงิ่ ของต่างยีห่ อ้ หรือต่างสถานที่ เช่นเดียวกับ
รีโมตที่ต้องออกแบบด้วยหลักการนี้

สำ�หรับคนพิการทางการได้ยิน ให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้

EPG

EPG หรือ Electronic Program Guide
คือปุ่มที่ใช้แสดงข้อมูลรายการทำ�ให้ทุกคนรู้ล่วงหน้า
ว่าจะมีรายการอะไรต่อไป

เลข 5
เป็นจุดกึ่งกลางเพื่อบอกตำ�แหน่งของรีโมต

มีปุ่มนูนสัมผัส (Tactile Marking)
บนปุ่มกดตัวเลข ‘5’

มีการวางรูปแบบของปุ่มกดที่เหมือนกัน
ไม่ว่ารีโมตยี่ห้ออะไรก็ตามส่วนใหญ่จะวางตำ�แหน่งของปุ่มกดอยู่ในระนาบ
หรือตำ�แหน่งเดียวกันตามกฎการออกแบบ Universal Design

เพื่อบอกจุดกึ่งกลางให้คนพิการทางการเห็นได้รู้

มีปุ่มสําหรับการเลือกช่องสัญญาณเสียง
ที่รองรับการใช้งานการบรรยายด้วยเสียง
(Audio Description)
สำ�หรับคนพิการทางการเห็น ให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้

http://bcp.nbtc.go.th
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