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	 และรู้หรือไม่ว่ารีโมตเป็นเร่ืองที่	กสทช.	ได้ประกาศไว้ใน	 ‘มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเคร่ือง 

รับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล’	เพื่อให้มีความเหมาะสม	มีประสิทธิภาพ	เกิดประโยชน์

สูงสุดกับประชาชน	โดยในข้อกําหนดน้ีได้ระบุไว้ว่า	 เคร่ืองรับสัญญาณภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

จําเป็นจะต้องมีรีโมตคอนโทรลมาด้วยเพื่อใช้ในการเข้าถึงเนื้อหาให้เป็นเรื่องที่ง่ายสําหรับทุกคน	อีกทั้ง 

ตวัรีโมตทีม่ใีห้ต้องถูกออกแบบตามมาตรฐาน	Universal	Design	เพือ่ให้เหมาะสมและเข้าใจง่ายกบัคนทกุคน	 

และคนทุกชาติ	โดยเป็นที่รู้กันว่าปุ่มสําคัญๆ	จะอยู่ในส่วนไหนบ้าง

			 หากถามว่าทําไมรีโมตถึงสําคญั	หากเป็นคนทัว่ไป	การเดนิไปเปิดหรือเปลีย่นช่องจากเคร่ืองรับสญัญาณ	 

หรือโทรทัศน์คงไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินไป	และหากลองจินตนาการว่าคุณเป็นคนพิการไม่สามารถ 

เดินได้สะดวก	รีโมตคงช่วยอะไรคุณได้เยอะ	หรือหากคุณเป็นคนพิการทางสายตา	การมองไม่เห็นรีโมต 

ว ่าปุ ่มใดอยู ่ตรงไหนเป็นเร่ืองที่ เป ็นอุปสรรคแน่นอน	แต่ด ้วยที่ รีโมตถูกบังคับให้ออกแบบด้วย 

คุณลักษณะของ	Universal	Design	การใช้งานจึงไม่ใช่เร่ืองยากสําหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็น	 

รวมไปถึงด้านการได้ยินก็สามารถเรียนรู้การใช้รีโมตได้ด้วยตัวเองเช่นกัน

			 ฉะน้ันสําหรับคนทั่วไปคงไม่ได้คิดว่ารีโมตจะสําคัญอะไรมากมายขนาดน้ัน	แต่หากคุณเป็นคน 

ทีม่ข้ีอจาํกดัทางร่างกาย	รีโมตจะเป็นผูช่้วยช้ันดขีองเขาเพือ่อาํนวยความสะดวกในการรับรู้ข่าวสารเลยทเีดยีว

เชื่อว่าแทบทุกหลังคาเรือนในวันนี้
ต้องมีโทรทัศน์ที่สามารถใช้งานคู่กับรีโมต
ได้แทบทั้งสิ้น

 ไม่ใช่แค่เพียงรีโมตโทรทัศน์เท่าน้ัน	แต่กล่องรับสัญญาณดิจิตอล

ทีวีก็ยังมีรีโมตแถมมาให้ด้วย	เป็นนัยว่ารีโมตเป็นสิ่งสําคัญที่ไม่สามารถ

ขาดได้ไปแล้วในยคุน้ี	เปรียบให้เหน็ภาพรีโมตกค็อืแขนขาทีจ่ะพาเราไปสู ่

โลกกว้างด้วยการกดปุ่มเพียงไม่กี่ปุ่ม

สำาคัญกับเราแค่ไหน
รู้ไหมว่า รีโมต
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	 หากจะสะท้อนความเป็นจริงในปัจจบุนัของสงัคมไทย	คงปฏเิสธไม่ได้ว่า	สทิธิและเสรีภาพของบคุคลยงัมีความเหลือ่มลํา้ 

กันอยู่พอสมควร	‘สิทธิในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อวิทยุและโทรทัศน์’	ก็เช่นเดียวกัน	หลายคนมักมองว่าวิทยุและ

โทรทัศน์เป็นสื่อพ้ืนฐานที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้	โดยมองข้ามปัจจัยทางเศรษฐกิจ	สภาพร่างกาย	พื้นที่ห่างไกล	หรือความรู้

ด้านเทคโนโลยี	ที่เป็นอุปสรรคและขีดจํากัดในการเข้าถึงสื่อวิทยุและโทรทัศน์ของคนบางกลุ่ม	เช่น	คนพิการ	ผู้สูงอายุ	และคน

ด้อยโอกาส	ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเต็มที่	จึงถือว่าเป็นการถูกละเลยสิทธิในฐานะผู้บริโภคสื่อวิทยุและโทรทัศน์

	 คนพิการ	ผู้สูงอายุ	และคนด้อยโอกาส	ถูกละเลยสิทธิในฐานะผู้บริโภคสื่อวิทยุและโทรทัศน์มาเป็นเวลานาน	จนทําให้เกิด

ช่องว่างและความไม่เท่าเทยีมกบัประชาชนทัว่ไป	โดยเฉพาะคนพกิารด้านการได้ยนิและด้านการมองเหน็	ทีส่ือ่วทิยแุละโทรทศัน์

ส่วนใหญ่ไม่มีบริการภาษามือ	คําบรรยายเป็นอักษรวิ่ง	หรือเสียงบรรยายภาพ	ทําให้พวกเขาเหล่าน้ีไม่สามารถเข้าใจเร่ืองราว

ข่าวสาร	และความบันเทิงอย่างภาพยนตร์	หรือละคร	ผ่านจอโทรทัศน์ได้
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รู้จักเรา  
เสรีภาพ 

ในการเข้าถึงสื่อ 
ของประชาชน

เรื่องจากปก  
ความเสมอภาคในการ 

รับสื่อของคนไทย ‘ทุกคน’

รู้จักร้องเรียน
การส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิคนพิการ  

Q&A 
สิทธิการเข้าถึง 

และใช้ประโยชน์จากสื่อ 
วิทยุและโทรทัศน์

ทรรศนะของเรา

(นายสมบัติ ลีลาพตะ)
ผู้อำานวยการสำานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์

รักษาการแทน รองเลขาธิการ กสทช. 

สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

สิทธิในการสื่อสารอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

	 อย่างไรก็ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	ฉบับที่	1	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการ

สือ่สารได้มุง่เน้นให้เกดิการเข้าถงึและรับรู้ข้อมลูข่าวสารอย่างเสมอภาคและหลากหลาย	รวมถงึเพือ่ส่งเสริมให้คนพกิาร	ผูส้งูอาย	ุ 

หรือคนด้อยโอกาส	สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป

	 อกีทัง้ยงัได้กําหนดตวัช้ีวดัว่า	ต้องมแีผนสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์อย่างทัว่ถงึภายใน	1	ปี	และครอบคลมุพืน้ทีก่ลุม่เป้าหมาย	

ที่สื่อเข้าถึงได้	มีจํานวนเพิ่มขึ้นร้อยละ	99	ภายใน	5	ปี

	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล	จึงมีบทบาทสําคัญในการเข้าถึงสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ของประชาชน	ด้วยภาพและเสียงที่คมชัดและทั่วถึง	 

พร้อมทัง้	สาํนักงาน	กสทช.	ยงัได้มกีารสนับสนุนการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยร่ีวมกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดสุติ	และมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ 

ถึงการให้บริการคําบรรยายเป็นเสียง	(Audio	Description)	คําบรรยายเป็นอักษร	(Closed	Caption)	และบริการภาษามือ	(Sign	Language)	เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

ของคนพกิารและคนด้อยโอกาส	ให้เข้าถึงบริการด้านข้อมลูข่าวสารทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการดาํรงชีวติและยกระดบัคณุภาพการรับข้อมลูข่าวสารอย่างมปีระสทิธภิาพและทัว่ถึง

	 เราทกุคนในฐานะผูบ้ริโภคสือ่วทิยแุละโทรทศัน์	ควรได้รับฟังหรือรับชมโดยปราศจากข้อจํากดัทีน้่อยทีส่ดุ	ไม่ว่าเราน้ันจะอยูใ่นพืน้ทีใ่ดของประเทศไทย	ประกอบอาชีพอะไร	 

เชื้อชาติใด	หรือศาสนาใด	ก็ควรรับชมโทรทัศน์	ฟังวิทยุ	ที่มีความหลากหลายและเท่าเทียมกันทุกคน

	 วารสาร	‘รู้จักสื่อ	 รู้จักสิทธิ’	 เล่มน้ี	จะเปิดมุมมอง	ความรู้	 เร่ือง	‘สิทธิของผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร’	 

ให้ท่านผู้อ่านมองเห็นภาพที่กว้างขึ้น	จากทุกแง่มุมที่ท่านอาจจะยังไม่รู้ได้
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 1. การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์

 2. การกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 3. การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 4. การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร
 5. การพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการ
แต่ที่ เราหยิบเอามาพูดคุยกันในวันน้ีคือ	ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ว่าด้วยเรื่อง  
‘การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร’	ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเข้าถึงหรือรับรู้ 
ข้อมูลข่าวสารอย่างเสมอภาค	เพราะเราเช่ือว่าหากทุกคนในชาติมีสิทธิเสรีภาพ 

ในการรับรู้และส่ือสารอย่างเท่าเทียมกันแล้ว	ไม่ว่าจะเป็นคนท่ัวไปหรือคนพิการ

สำ�หรับวัตถุประสงค์ของยุทธศ�สตร์นี้ก็คือ
 1. ช่วยสง่เสริมใหป้ระชาชนมเีสรีภาพในการเข้าถงึสือ่และไดรั้บรู้ข้อมลูข่าวสาร
ที่หลากหลาย

 2. ส่งเสริมให้คนพิการ	คนสูงอายุ	และคนด้อยโอกาส	เพื่อให้พวกเขาสามารถ
เข้าถงึ	รับรู้	และใชป้ระโยชน์จากข้อมลูข่าวสารไดอ้ยา่งเสมอภาคเหมอืนบคุคลทัว่ไป

 3. ส่งเสริมให้ประชาชนและสื่อมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น	แต่ต้อง 
อยู่ในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด

 4.	สง่เสริมและสนับสนุนการพฒันาเพือ่เพิม่ความสามารถของประชาชนในการ
รู้ทันสื่อ

กสทช. ไมไ่ด้เพ่ิงตระหนักถึง ‘สิทธเิสรภีาพในการเข้าถงึสือ่’ เฉพาะในวารสารเล่มน้ีเทา่นัน้  
แต่ กสทช. ได้ประกาศใช้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1  
ไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2559 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารคลื่นความถี่และกำากับ 
ดูแลการอนญุาตการประกอบกิจการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม 
กฎหมายเร่ือง ‘การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์’ ที่ได้ระบุไว้  
ซึ่งหัวใจสำาคัญของแผนแม่บทฉบับนี้ประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์ที่สำาคัญ ได้แก่

เสรีภาพในการเข้าถึง 
สื่อของประชาชน



	 ส่วนแนวทางการดําเนินงานของยุทธศาสตร์น้ีก็มีตั้งแต่	 

จัดทําแผนสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจาย-

เสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึง	ตามวัตถุประสงค์ของ 

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และ

กิจการโทรคมนาคม	เพื่อประโยชน์สาธารณะ,	กําหนดลักษณะการ

ครอบงํากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่	

ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่น	ที่เป็นการขัดขวาง 

หรือปิดก้ันเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน,	 

สง่เสริมใหผู้ป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์มกีาร

ให้บริการเพื่อเอื้อต่อการรับรู้และเข้าใจสื่อของคนพิการ	คนสูงอายุ 

หรือคนดอ้ยโอกาสใหม้ากข้ึน,	จดัทาํแผนงานสง่เสริมและสนับสนนุ 

การวิจัย	 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ 

คนพกิาร	คนสงูอาย	ุหรือคนดอ้ยโอกาส	ในการเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร

ให้ดียิ่งข้ึน,	กําหนดเงื่อนไขการอนุญาต	ไม่ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต 

ไปจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพ	

ผู้ร่วมรายการ	ภายใต้กฎหมายที่กําหนด	และสุดท้ายก็คือจัดทํา 

แผนงานโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพความสามารถของ

ประชาชนในการรู้เท่าทันสื่อให้มากขึ้นกว่าเดิม

	 	โดยตัวชี้วัดความสําเร็จจากยุทธศาสตร์นี้คือ

		 มีแผนสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการ 

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึงภายใน	1	ปี

	 สื่อครอบคลุมพื้นที่และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึนถึง	99%	

ภายในเวลา	5	ปี

	 มีหลักเกณฑ์กําหนดลักษณะการควบรวมการครองสิทธิ

ข้ามสื่อหรือการครอบงํากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	

ระหว่างสื่อมวลชนหรือจากบุคคลอื่น	ที่เป็นการขัดขวางเสรีภาพ

ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที ่

หลากหลายของประชาชน

	 มีจํานวนผู้ประกอบกิจการที่มีการให้บริการที่เหมาะสมและ

เกดิประโยชน์แก่คนพกิาร	คนสงูอาย	ุรวมทัง้คนด้อยโอกาส	เพิม่ข้ึน 

เป็นอย่างน้อย	50%	ของผู้รับใบอนุญาตที่ประกอบกิจการวิทยุหรือ

โทรทัศน์

	 มีแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี

และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ	คนสูงอายุ	หรือคน 

ด้อยโอกาส	ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

	 มีเงื่อนไขการอนุญาตที่จะกําหนดไม่ให้ผู้รับใบอนุญาตจํากัด

สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพและ 

ผู้ร่วมรายการ

	 มีแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาและเพิ่มความสามารถของ

ประชาชนในการรู้เท่าทันสื่อภายในระยะเวลา	1	ปี
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	 หากแผนแม่บทน้ีสําเร็จ	เราเช่ือว่าทุกคนจะมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงสื่อกันอย่าง

เสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ําทางข้อมูลได้มากข้ึน	บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเร่ืองการ

รับรู้สื่อของประชาชนน้ันสําคัญอย่างไร	ทําไมต้องใส่ใจและให้ความสําคัญมากขนาดน้ี	 

คําตอบคือ	เพราะสื่อมีอิทธิพลกับเรามาก	สามารถช้ีนําทางความคิดของเราได้	ฉะน้ัน 

จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ทุกคนจะได้รับสื่ออย่างเท่าเทียมกัน	บุคคลทั่วไปที่สามารถเข้าถึงสื่อ 

ได้ง่ายอาจจะไม่ได้คดิถงึผลกระทบหรือความเดอืดร้อน	แต่หากลองมองในมมุของคนทีไ่ม่มี

โอกาสรับรู้ข่าวสารทีค่วรจะได้รับได้เลย	พวกเขาเหล่าน้ีคงลําบากในชีวติประจําวนัไม่ใช่น้อย	 

หากจะลองจินตนาการในวันที่เราไม่สามารถเปิดโทรทัศน์	วิทยุ	หรือเข้าอินเตอร์เน็ตได้	 

การอยู่ในสังคมที่เราไม่มีทางรู้ว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างไรบ้าง	ใครทําอะไร

ที่ไหน	อย่างไรกันบ้าง	ถือเป็นเรื่องยากในการดํารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน

	 ฉะน้ันเพือ่ความเท่าเทยีมกัน	แผนแม่บทน้ีจะช่วยให้เราได้เปิดหเูปิดตาแล้วรับรู้ข่าวสาร 

ที่ตรงกันไม่ว่าคุณจะเป็นใคร	อยู่ไหน	มีสภาวะร่างกายเช่นไรก็ตาม
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เรื่องจากปก

 ปัญห�ก�รเข้�ถึงสื่อของประช�ชนในเมืองไทยมีช่องว่�งที่ว่�ด้วยคว�มเหลื่อมล้ำ�อยู่ม�ก
		 หากจํากันได้ที่ผ่านมา	‘รู้จักสื่อ	รู้จักสิทธิ’	เคยพูดถึง	สิทธิทั้ง	7	ข้อของผู้บริโภคสื่อในไทยมาแล้ว	ซึ่งถือเป็นกฎหมายพื้นฐานที่คุ้มครองผู้บริโภค 

ทุกกลุ่มคน	ทว่าในปัจจุบันนี้สื่อวิทยุและโทรทัศน์เริ่มเกิดขึ้นมากกว่าเดิม	ในอดีตการส่งเสริมให้เนื้อหาสามารถเข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่มจริงๆ	อาจไม่ใช่เรื่องยาก	 

แต่ปัจจุบันเมื่อมีการขยายตัวของสื่อทั้งวิทยุและโทรทัศน์มากขึ้น	การกํากับดูแลเนื้อหาเพื่อให้ครอบคลุมกับผู้บริโภคทุกกลุ่ม	กลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลในทันที	

ไม่ใช่แค่เพียงกังวลเรื่องวิธีการนําเสนอ	แต่ยังกังวลไปถึงเรื่องการนําเสนอเนื้อหาที่ชักจูงในทางที่ผิดแก่คนที่ไม่ทันสื่อ	โดยเฉพาะกับกลุ่มคนที่เป็นคนพิการ	 

ผู้สูงอายุ	หรือและคนด้อยโอกาส	นั่นกลายเป็นว่าพวกเขาเหล่านี้จะไม่มีโอกาสเข้าถึงสื่อตามสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคเลย 

ถ้าไม่มีการออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือพวกเขา	หรือคุ้มครองสิทธิที่เขาควรมี

ความเสมอภาค
ในการรับสื่อของคนไทย

‘ทุกคน’ 

	 ปัจจุบัน	กสทช.	และหลากหลายองค์กรเข้ามาทําความเข้าใจ	และให้

ความสําคัญในการเข้าถึงสื่อของคนทุกกลุ่ม	ทั้งคนพิการ	ผู้สูงอายุ	ไปจนถึง 

คนด้อยโอกาสมากข้ึน	เน่ืองจากเร่ิมตระหนักและเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ 

ที่จะได้รับจากการเข้าถึงสื่อของพวกเขาเหล่านั้น	จึงเริ่มมีการออกแผนแม่บท	 

จัดทําข้อตกลง	รวมถึงกําหนดนโยบายและออกมาตรการต่างๆ	เพื่อจะช่วย 

ให้บุคคลคนด้อยโอกาสเหล่าน้ันสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างทัดเทียมเท่าบุคคล 

อืน่ๆ	ในสงัคม	เช่น	‘พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกํากบัการ 

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	 

พ.ศ.	๒๕๕๓	มาตรา	๓๖’	เปน็กฎหมายทีส่ง่เสริมและคุม้ครองสทิธิของคนพกิาร 

และคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการ 

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป

	 ‘การจัดทําแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	ฉบับที่	1’ 

(พ.ศ.	2555	-	2559)	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร 

ซึง่การสง่เสริมสทิธิเสรภีาพในการสือ่สารทีต่อนน้ีกําลงัมีการดําเนินการในการ 

ส่งเสริมให้คนพิการ	ผู้สูงอายุ	และคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงและรับรู้ข้อมูล 

ข่าวสารได้อย่างเสมอภาค	รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ 

ของประชาชนให้รู้เท่าทันสื่ออย่างขะมักเขม้น

	 หรือจะเป็นการทําบันทึกข้อตกลงระหว่าง	 กสทช.	 กับ	 สถาบัน 

การศึกษา	ได้แก่	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	 

และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 เพื่อทําให้มีการพัฒนาด้านบริการที่จะเป็น 

ประโยชน์ต่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาส	 

เพือ่ใหพ้วกเขาสามารถเข้าถงึสือ่และรับรู้ถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมลูข่าวสาร	

ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตของพวกเขาในอนาคต	อีกทั้งยังเป็นการ 

ยกระดับคุณภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอีกด้วย

	 เพราะเราเชื่อ ว่าการที่ประเทศไทยจะมีการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้นั้น	เราทุกคนควรมีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

ในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	 โดยมีข้อจํากัดในเร่ืองน้ีให้น้อยที่สุด 

เท่าที่จะน้อยได้	และที่สําคัญสื่อต่างๆ	เองก็ต้องมีความหลากหลาย	นําเสนอ 

สิ่งที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค	 ไม่โน้มเอียงหรือถูกชักจูงจากคน

กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงอยู่	 เพราะการช่วยประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารกัน

อย่างเข้าใจและรู้เท่าทันน้ัน	จะช่วยเพิ่มความสามารถทางด้านความรู้และ

ทักษะในการดําเนินชีวิตให้ดีแก่พวกเขาได้	ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร	เด็ก	วัยรุ่น	 

คนชรา	คนพิการ	หรือคนด้อยโอกาส	ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงสื่อทั้งน้ัน 

		 อาจฟังดูแล้วเป็นเร่ืองที่สวยหรูที่จะสร้างโลกของการสื่อสารให้ไปถึงคน 

ทุกกลุ่มจริงๆ	ทว่าในความเป็นจริง	กสทช.	ไม่ได้ต้องการให้สิ่งน้ีเป็นเร่ือง 

เพอ้ฝนั	หรือเปน็คําพดูสวยหรู	แตเ่ราตอ้งการจะทําใหผู้บ้ริโภคทกุคนมสีทิธทิีจ่ะ 

เข้าถึงสื่อจริงๆ	และได้ใช้ประโยชน์จากสื่อได้มากที่สุด

  ซึ่งสุดท้�ยแล้วผลดีที่ประช�ชนในประเทศได้พัฒน�ก็ไม่ได ้
ส่งผลแค่ใครคนใดคนหนึ่ง แต่ส่งผลต่อประเทศโดยตรง 
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กสทช. มีคว�มเก่ียวข้องกับเร่ืองก�รเข้�ถึงกิจก�รกระจ�ยเสียงและ
กิจก�รโทรทัศน์ของประช�ชนอย่�งไร
หน้าที่หลักของ	กสทช.	คือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ให้ถูก

เอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ	คุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพ

ของบุคคลในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาส 

ให้ได้รับประโยชน์อย่างเสมอภาคเหมือนบุคคลทั่วไป	และป้องกันไม่ให้มีการ

ขัดขวางแทรกแซงการเสนอข่าวหรือการแสดงความคิดเห็น	ที่ขัดขวางสิทธิ

เสรีภาพในการรับรู้ข้อมลูข่าวสาร	ปดิก้ันการไดรั้บข้อมูลข่าวสารทีห่ลากหลาย

ของประชาชน

ข้อจำ�กัดของกรอบก�รดำ�เนินก�รในก�รส่งเสริมให้ประช�ชน 
เข้�ถงึกจิก�รกระจ�ยเสยีงและกจิก�รโทรทัศนข์องประช�ชนอย่�ง
ทั่วถึงมีอะไรบ้�ง
ข้อจํากัดในการเข้าถึงสื่อของประชาชนเกิดจากหลายปัจจัย	 เช่น	ฐานะ

และสุขภาพ	 เพราะคนยากจนส่วนใหญ่ต้องหมดเวลาไปกับการทํามา

หากินจึงไม่มีเวลาบริโภคสื่อ	ขณะเดียวกันคนกลุ่มน้ีก็ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย 

ที่จะมีกําลังมาซื้อสินค้าและบริการที่โฆษณาอยู่แล้ว	สื่อทั้งหลายจึงละเลย 

ที่จะจัดรายการที่ตอบสนองต่อคนเหล่าน้ี	รวมถึงคนที่สุขภาพไม่ดี	คนพิการ	

คนเปน็โรคร้ายกด็ว้ย	แตบ่างกรณีอาจเปน็เร่ืองของพืน้ทีอ่ยูอ่าศยัทีอ่ยูห่า่งไกล 

สื่อ	หรืออาจคนที่ไม่มีความรู้ในการติดตั้งกล่อง	Set	Top	Box	หรือเหล่า 

ชนเผ่าพื้นเมืองที่มีความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรม	สิ่งเหล่าน้ี 

ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสื่อได้ทั้งนั้น

กรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

พันตำารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า 
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ประเด็นท่ี กสทช. ให้คว�มสำ�คัญในก�รดำ�เนินก�รในเร่ือง 
ก�รส่งเสริมก�รเข้�ถึงบริก�รก�รกระจ�ยเสียงและโทรทัศน์ 
อย่�งทั่วถึงมีอะไรบ้�ง
กสทช.	ได้สนับสนุนให้ประชาชนได้รับการบริการด้านกิจการกระจายเสียง 

และกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึง	ซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของ	กสทช.	ที่มีทั้งเรื่อง

การเปลี่ยนผ่าน	การแจกคูปองดิจิตอลทีวี	และกําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ	เพ่ือ 

ใหด้จิติอลทวีีไดเ้ข้าถึงประชาชนใหม้ากทีส่ดุ	นอกจากนีเ้รายงัใหผู้ป้ระกอบการ 

ผลิตรายการที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของประชาชนดว้ย	และยังมกีารสนับสนนุ	สง่เสริม	และวจิยัพฒันาเทคโนโลย ี

ให้บุคคลผู้พิการ	ผู้สูงอายุ	หรือบุคคลผู้ด้อยโอกาส	สามารถเข้าถึงและใช้ 

ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารได้อย่างเต็มที่เท่ากับบุคคลธรรมดาทั่วไป	

นอกจากน้ีเรายังส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม	ให้พวกเขามีคุณสมบัติ 

ในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประเภท 

บริการชุมชน	 เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพสามารถ

ประกอบกิจการได้อย่างยั่งยืน

มีอะไรอย�กจะฝ�กถึงประช�ชนหรือผู้ท่ีกำ�ลังอ่�นหนังสือเล่มนี้ 
บ้�งครับ
ในฐานะของผู้รับสื่อวิทยุ-โทรทัศน์	 เราทุกคนควรได้รับชมรับฟังได้โดยมี 

ข้อจํากัดให้น้อยที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศไทย	ไม่ว่าจะประกอบ

อาชีพอะไร	มีรายได้เท่าไหร่	มีเชื้อชาติ	ศาสนา	หรือมีความสนใจในเรื่องใด	 

ก็ควรได้รับชมสื่อที่มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการ	ไม่เอนเอียง

หรือมีการชักจูงเข้าร่วมกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง	 เพราะเราเช่ือว่าการได้รับข้อมูล

ข่าวสารอย่างเข้าใจและรู้เท่าทัน	จะช่วยให้เรามีความรู้และมีทักษะในการ

ดําเนินชีวิตที่ดีได้	
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ทกุวนันีค้นพกิ�รท�งก�รได้ยินและมองเหน็ ในมมุมองของอ�จ�รย์ 
พวกเข�มีโอก�สเข้�ถึงสื่อโทรทัศน์ม�กกว่�ในอดีตหรือเปล่� 
และสถ�นก�รณ์ในปัจจุบันเป็นอย่�งไร
ขอตอบเฉพาะกลุ่มคนหูหนวกแล้วกันนะครับ	เพราะเป็นกลุ่มคนที่ผมเข้าใจ 

มากที่สุด	ในอดีตพวกเราไม่สามารถเข้าถึงสื่อได้เลย	เพราะรายการข่าวต่างๆ 

ไม่มีคําบรรยายแทนเสียง	และไม่มีจอล่ามภาษามือ	หรือถ้ามีก็เป็นเพียงแค่

บางรายการ	ส่วนปัจจุบันเร่ิมมีคําบรรยายแทนเสียงบ้างแล้ว	แม้จะมีเพียง 

ไม่กี่ช่ัวโมงต่อสัปดาห์	และมีจอล่ามภาษามือเฉพาะรายการที่เป็นข่าวมากข้ึน	 

ซึ่งถือว่าเป็นเร่ืองที่ดีที่กลุ่มคนหูหนวกจะได้รับทราบข่าวสารที่ควรจะได้รับ

มากขึ้น	ก็หวังว่าในอนาคตจะมีทั้งจอล่ามภาษามือ	และคําบรรยายแทนเสียง

มากกวา่น้ี	เพือ่ทีก่ลุม่คนหหูนวกจะไดรั้บทราบข่าวสารมากข้ึนเทยีบเทา่คนปกติ

ปัญห�ท่ีอ�จ�รย์พบเห็นซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับก�รเข้�ถึงสื่อของ 
คนพิก�รในวันนี้คืออะไร
ผมคิดว่าปัญหาน้ีน่าจะเป็นเพราะผู้ประกอบการไม่อยากลงทุนเพิ่มเพื่อผลิต 

คําบรรยายแทนเสียงในรายการที่มีเสียงไทย	หรือลงทุนผลิตจอล่ามภาษามือ

มากกว่า	แต่ปัจจุบันเราก็มี	กสทช.	ออกกฎเพื่อควบคุมให้รายการต่างๆ	ที่

จําเป็นมีทั้งคําบรรยายแทนเสียงและจอล่ามภาษามือมากข้ึน	ซึ่งถ้าเป็นไปได้ 

กอ็ยากจะให	้กสทช.	ควบคมุ	พฒันา	และดแูลเร่ืองน้ีอยา่งตอ่เน่ืองและมากข้ึน

อ�จ�รย์คิดว่�เรื่องไหนที่ผู้เกี่ยวข้องควรแก้ไขอย่�งเร่งด่วนที่สุด
เพื่อให้คนหูหนวกเข้�ถึงสื่อได้อย่�งเสมอภ�ค
ในมุมมองของผม	 เราควรเร่งทําเร่ืองส่งเสริมคําบรรยายแทนเสียงแบบ 

ปดิ-เปดิไดเ้น่ืองจากคนหหูนวกจะมโีอกาสเข้าถึงข้อมูลไดม้ากกวา่	สว่นจอลา่ม 

ภาษามือจะมีประโยชน์สําหรับกลุ่มที่อ่านภาษาไทยไม่คล่อง	และถือเป็น 

ช่องทางที่ช่วยสอนให้คนหูหนวกใช้ภาษามือเป็นภาษาแม่ได้คล่องข้ึนด้วย	 

นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานคร 
และอาจารย์ประจำาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

อาจารย์วิทยุต บุนนาค

 
ตอนน้ีมีสื่อเพ่ือคนหูหนวกคืออะไรบ้�ง นอกจ�กช่อง Deaf 
Channel
เรียนตามตรงว่าตอนน้ีไม่มีสื่อเพื่อคนหูหนวก	หรือผลิตข้ึนมาเพื่อคน 

หูหนวกโดยเฉพาะเลย	ซึ่งผมก็อยากจะให้มีเพิ่ม	และถ้าเป็นไปได้ก็ควร 

จะเปน็เน้ือหาทีค่นหหูนวกสนใจจริงๆ	หรือเปน็เน้ือหาทีพ่วกเขาควรจะสนใจ 

รับรู้เพื่อประโยชน์ของพวกเขาเอง

อ�จ�รย์มองว�่อน�คตคนหหูนวกมีโอก�สเข้�ถงึส่ือได้เทยีบเท�่ 
กับทุกคนในสังคมได้ไหม 
ผมเช่ือว่าในอนาคตคนหูหนวกจะมีโอกาสเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียม 

คนปกติ	 เพราะมีคนผลักดัน	สนับสนุน	เข้าใจ	ในเร่ืองการส่งเสริมให้ 

คนหูหนวกเขา้ถงึสื่อมากกวา่ในอดีต	ผมถอืว่าเป็นเรือ่งที่นา่ยนิดีนะที่มคีน 

เข้าใจในสิทธิที่คนหูหนวกพึงจะได้รับ	เพื่อความเท่าเทียมกันมากยิ่งข้ึน	 

สดุทา้ยผมอยากฝากใหค้นทีเ่กีย่วข้องกบัการดแูล	หรือผลติสือ่ใหค้นพกิาร 

ได้นึกถึงความสําคัญของการเข้าถึงสื่อ	และใช้ประโยชน์ได้จริง	รวมไปถึง 

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการผลิตสื่อที่มีประโยชน์จริงๆ	 

เพื่อการพัฒนาความคิดของคนทุกกลุ่มในสังคมครับ	
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คนด้อยโอก�สที่เร�พูดถึงอยู่นี้หม�ยถึงใครบ้�ง
ส่วนมากผู้คนจะนึกถึงคนด้อยโอกาสว่าคือกลุ่มคนจน	คนพิการ	 

แต่ถา้มองในมมุมองของคนดอ้ยโอกาสทางดา้นส่ือ	ถอืว่ามคีนดอ้ยโอกาส

เยอะมาก	ทั้งเด็ก	เยาวชน	ผู้หญิง	ผู้สูงอายุ	ผู้ใช้แรงงาน	เกษตรกร	 

ประชาชนใน	3	จังหวัดชายแดนใต้	 ฯลฯ	คนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ 

คิดว่าพวกเขาคือผู้ด้อยโอกาสทางด้านสื่อด้วยกันทั้งน้ัน	 เน่ืองมาจาก 

พวกเขารู้สึกว่าไม่สามารถเข้าถึงสื่อทั้งการรับและการสื่อสารออกไปใน

ระดับที่พวกเขาพอใจได้	

คนด้อยโอก�สเหล่�นั้นต้องก�รอะไรจ�กสื่อบ้�ง
บางที	กสทช.	หรือใครก็ตามที่พยายามออกมาตรการหรือนโยบายเพื่อ

ช่วยเหลือคนด้อยโอกาสเหล่าน้ี	ควรอย่างยิ่งที่จะไปพูดคุยกับพวกเขา

มากกว่ามาน่ังประชุมกันแล้วคิดว่าเขาต้องการอะไร	เพราะบางทีการที่

เรามาน่ังคิดเอาเองโดยดูจากข้อมูลที่ได้มา	มันอาจจะไม่ครอบคลุมถึง

ความต้องการของพวกเขาได้ทั้งหมด

คนด้อยโอก�สจะเสียประโยชน์แค่ไหนห�กเรื่องน้ีไม่ได้รับก�ร
แก้ไข
หากเร่ืองน้ีไม่ได้รับการแก้ไขคนที่เสียโอกาสจะไม่ใช่แค่คนด้อยโอกาส

เท่าน้ัน	แต่จะเป็นประเทศชาติและสังคม	เพราะถ้าสังคมส่วนใหญ่มี

ทัศนคติหรือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องกับคนเหล่าน้ี	ความขัดแย้งกัน 

กจ็ะตามมา	การแก้ปญัหาอยา่งไมถ่กูต้องตรงจดุกจ็ะเกดิข้ึน	เช่น	ปญัหา	

3	จงัหวดัชายแดนใต้	ปญัหาหมอกควนัทางภาคเหนือ	หากเราเปดิโอกาส

ใหค้นในพืน้ทีไ่ดม้ช่ีองทางในการอธิบาย	เราอาจจะเข้าใจและหาทางออก

ร่วมกันได้ง่ายขึ้น

อุปสรรคในก�รเข้�ถึงสื่อของคนด้อยโอก�สนั้นมีอะไรบ้�ง
มันเป็นเรื่องของระบบสื่อที่เราวางวัตถุประสงค์กันไว้ไม่ดี	 ไม่ครอบคลุม

ต้ังแต่ต้น	ทีผ่า่นมาเราใชส้ือ่สว่นใหญ่หมดไปกับการสร้างความมัน่คงและ

สนับสนุนภาคธุรกิจ	แตเ่ราไมไ่ดค้ดิถงึสือ่ในรูปแบบของการใช้ประโยชน์

เพื่อสาธารณะหรือสังคมเลย	การปรับทิศทางสื่อไปสู่การรับใช้ประโยชน์

สาธารณะจึงจําเป็นที่ต้องใช้เวลาในการขอแบ่งพื้นที่การใช้งาน

เลขาธิการคณะกรรมการประสานงาน
องค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)

คุณสุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง
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ท�งออกของก�รแก้ปัญห�และแนวโน้มในอน�คต
กสทช.	ต้องหันมาเพิ่มน้ําหนักในการทํางานกับภาคประชาชน	คนด้อยโอกาส	

และผู้บริโภคให้มากขึ้น	ต้องมองเห็นปัญหาร่วมกัน	ต้องหันมาทํางานร่วมกัน 

เพือ่ใหป้ระชาชน	คนดอ้ยโอกาสเข้าถงึสือ่มากข้ึน	ในฐานะทีป่ระชาชนเปน็ผูรั้บสือ่	 

สื่อต้องเป็นประโยชน์ในเร่ืองการทํามาหากิน	การดําเนินชีวิตของประชาชน		

ถัดมาคือ	เพ่ิมพื้นที่สื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารเร่ืองราว

ของตนเอง	ปัญหาความต้องการออกไปสู่สังคม	และในที่สุดต้องให้ประชาชน

เป็นเจ้าของสื่อตามแนวคิดเร่ืองการปฏิรูปสื่อ	ที่มองว่าสื่อ	คลื่นความถ่ี	 

เป็นสาธารณสมบัติ	ประชาชนต้องได้รับการจัดสรร

ห�กปัญห�นี้ได้รับก�รแก้ไขแล้ว ประเทศช�ติและสังคมของเร�จะ
เป็นอย่�งไร
ที่สําคัญคือ	การสร้างความเข้าใจร่วมกันของคนในชาติ	ที่มีความแตกต่างกัน 

ทัง้ทางฐานะเศรษฐกจิ	ศาสนา	โอกาสทางสงัคม	ความคดิ	มมุมอง	จะมมีากข้ึน	 

เราจะเข้าใจความทกุข์ของคนอืน่	และเมือ่ทกุคนเข้าใจซึง่กนัและกนั	วสิยัทศัน์

ของคนในสงัคมจะกวา้งข้ึน	ประเทศชาตกิจ็ะสามารถกําหนดทศิทางการพฒันา

ที่ตอบสนองประชาชนกลุ่มต่างๆ	อย่างหลากหลายข้ึน	และที่สําคัญคนไทย 

ก็จะรักกันมากขึ้นด้วย		
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รู้จักร้องเรียน

ตัวอย่�งประเด็นคว�มคิดเห็นต่อร่�งประก�ศฯ ของภ�คส่วน

ต่�งๆ

 ข้อเสนอของผู้ประกอบกิจการ 

	 เสนอขอให้ร่างประกาศฯ	 เป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการ 

ที่มีศักยภาพและความพร้อมได้ ตัดสินใจเลือกดําเ นินการ

จากมาตรการจูงใจ	ที่	กสทช.	กําหนด	และมีผลใช้บังคับกับ

กิจการประเภทบริการสาธารณะด้วย	 โดยอาจถือว่าเป็นการ

ดําเนินการในช่วงแรก	เพื่อให้	กสทช.	สามารถประเมินปัญหา

และอุปสรรคในด้านต่างๆ	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลก่อนพิจารณา

กําหนดให้ผู้ รับใบอนุญาตประเภทอื่นดําเนินการต่อไป	 ซ่ึงใน

ระหว่างการปฏิรูปที่ยังไม่เรียบร้อย	การออกหลักเกณฑ์ใดๆ	 

ที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคควรชะลอไว้ก่อน

 แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง

	 ในเร่ืองน้ีไมไ่ดม้กีารแกไ้ข	ปรับปรุง	ร่างประกาศฯ	ตามผลการ

รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ	เน่ืองจากบทบัญญัติตามมาตรา	36		

แห่ง	พ.ร.บ.	ประกอบกิจการกระจายเสียงฯ	พ.ศ.	2551	กําหนด

ให้ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการอย่างเสมอภาคกับบุคคล

ทั่วไป	ร่างประกาศฯ	จึงมุ่งเน้นในเร่ืองกิจการที่ให้บริการเป็นการ

ทั่วไป	คือกิจการระดับชาติในทุกประเภทบริการ

  

 ข้อเสนอของกลุ่มคนพิการ

	 ได้เสนอให้	มีเสียงบรรยายแทนภาพ	และควรมีข้อสังเกตเรื่อง

การเปดิ-ปดิ	และคํานึงถงึมาตรฐานทางเทคนิค		และใหเ้ปลีย่นจาก

การกําหนดเฉพาะรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์	

เป็นรายการบันเทิงด้วย	ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของสังคม	

เพราะคนตาบอดแมจ้ะถกูตดัขาดจากสภาพแวดลอ้ม	แตก่ย็งัไดย้นิ

ข่าวสารจากสังคมทัว่ไป	ยงัมคีวามรู้สกึร่วมกบัสังคม	แตค่นหหูนวก

น้ันจะรู้สกึตดัขาดจากโลก	เพราะไมไ่ดย้นิเสยีง	ไมส่ามารถมสีว่นร่วม 

กับสังคมได้	จึงอยากเข้าใจโลกของคนหูดีบ้าง	ซึ่งคนหูหนวกน้ัน 

จะเข้าถงึแต่เพยีงข้อมลูข่าวสารทีเ่ปน็วชิาการ		ซึง่ขาดความบนัเทงิ	

ขาดชีวิตชีวา	จึงขอให้ร่างประกาศฯ	สอดคล้องกับความต้องการ 

ของคนหูหนวก	ท่ีเด็กหูหนวกต้องการล่ามภาษามือ	คําบรรยายแทนเสียง	

เพื่อเรียนรู้ความเป็นไปของสังคม	เรียนรู้ภาษาไทย	

เพื่อพัฒนาเด็กหูหนวก
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ย่อมเป็นสิ่งสําคัญในสังคมประชาธิปไตยที่ทุกคน

ควรไดรั้บ	โดยเฉพาะคนพกิารทีม่กัจะถกูละเลยสทิธิการเข้าถึงบริการในดา้นตา่งๆ	จาก

สังคม	ด้วยเหตุผลข้อจํากัดทางร่างกาย	จึงทําให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตอิสระด้วย

ตนเองอย่างเต็มศักยภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปได้	แต่ถึงกระน้ันพวกเขาเหล่านี้ก็คือ 

พลเมืองของประเทศ	มีสิทธิ	เสรีภาพแห่งบุคคล	เฉกเช่นเดียวกับพลเมืองส่วนใหญ่

		 ในบทบาทสาํคญัของ	กสทช.	ทีเ่ปน็องคก์รอสิระของรัฐ	มหีน้าทีจ่ดัสรรคลืน่ความถี่

และกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน	ได้เล็งเห็นความสําคัญของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ 

คนพกิารใหเ้ข้าถงึและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร	ผา่นสือ่โทรทศัน์ใหม้ปีระสทิธิภาพ

มากที่สุด	ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มคนพิการในสังคมไทยถูกละเลย	และมีสิทธิที่จะรับชม	รับฟัง	 

ข้อมูลข่าวสาร	ความบันเทิง	ผ่านสื่อโทรทัศน์น้อยมาก	ด้วยอุปสรรคของร่างกายที่มี 

ข้อจํากัด	อีกทั้งเป็นเสียงของคนส่วนน้อย	ซึ่งผู้ประกอบกิจการมักจะมองเป้าหมายหลัก

เปน็บคุคลทัว่ไปและถอืเปน็เสยีงสว่นใหญข่องประเทศซึง่คุม้คา่กับการลงทนุ	โดยมองข้าม 

สิทธิความเป็นปัจเจกชนที่ให้ความสําคัญกับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 

เพือ่ใหท้กุคนสามารถดํารงชีวิตและพฒันาตนเองตามศกัยภาพทีม่ไีด	้อกีทัง้กฎหมายใน

เรื่องสิทธิการเข้าถึงสื่อของคนพิการเองก็ยังคงไม่ครอบคลุมเท่าใดนัก	

	 กสทช.	ในฐานะหน่วยงานที่กํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

โดยตรง	จึงได้สร้างมาตรการพื้นฐานและส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิการเข้าถึงสื่อของ 

คนพิการผ่านกําหนดกฎหมาย	ด้วยการจัดทําร่างประกาศ	กสทช.	เรื่องการส่งเสริมและ

คุม้ครองสทิธิคนพกิารใหเ้ข้าถงึหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกจิการโทรทศัน์	

พ.ศ.…	โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ	ผ่านเว็บไซต์ของ

สํานักงาน	กสทช.	ไปแล้วในระหว่างวันที่	30	-	31	มกราคม	2558	รวมทั้งได้จัดประชุม

รับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ	เมื่อวันที่	28	มกราคม	2558	ที่ผ่านมา

	 สํานักงาน	กสทช.	ไดร้วบรวมและสรุปความคดิเหน็สาธารณะตอ่ร่างประกาศ	กสทช.	

เร่ือง	การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์ของ

กิจการโทรทัศน์	พ.ศ.…	เสนอต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)	เพื่อพิจารณา	เมื่อวันที่	18	มีนาคม	2558	 

และได้มีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ	

ก�รส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิคนพิก�รสิทธิคนพิก�ร
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 ใช้กับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่ให้

บริการระดับชาติ

 แบ่งเป็นมาตรการบังคับ และมาตรการส่งเสริม

	 “มาตรการบังคับ	 คือให้ผู้รับใบอนุญาตฯ	ดําเนินการบริการตาม

สัดส่วนที่กําหนดในรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อ

สาธารณะ	โดยเปน็สดัสว่นทีเ่พิม่ข้ึนจากปทีี	่1	ทีม่ผีลใช้บงัคับ	ไปจนถงึปทีี	่5	 

ทั้งน้ีบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือต้องไม่น้อยกว่า	60	นาทีต่อวัน	

บริการคําบรรยายแทนเสียงต้องไม่น้อยกว่า	180	นาทีต่อวัน	และบริการ

เสียงบรรยายภาพต้องไม่น้อยกว่า	60	นาทีต่อวัน”

	 “มาตรการส่งเสริม	คือหากผู้รับใบอนุญาตฯ	ดําเนินการมากกว่า

มาตรการพ้ืนฐาน	ก็มีสิทธิที่จะยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจาก

กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ”

 มีการกำาหนดเร่ืองการมีส่วนร่วมจากองค์กรแต่ละประเภทความพิการ 

และองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการประเมินคุณภาพ เพื่อให้บริการทั้ง  

3 ประเภท ตอบสนองต่อความต้องการของคนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

 หากผู้รับใบอนุญาตฯ ไม่ดำาเนินการตามประกาศต้องระวางโทษปรับ

ทางปกครองช้ัน 2 คือ ห้าหมื่นบาท แต่ไม่เกินห้าแสนบาท ตามพระราช

บัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551

	 “ในวาระเร่ิมแรก	 ให้ดําเนินการตามข้อ	10	ของประกาศว่าด้วย 

หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการฯ	 ให้มีบริการใดๆ	 ไม่น้อยกว่าวันละ 

	60	นาที	จากนั้นเมื่อครบกําหนด	1	ปี	ให้ดําเนินการโดยให้มีทั้ง	3	บริการ	

ในเวลารวมกันไม่น้อยกว่าวันละ	60	นาที	และเมื่อครบกําหนด	2	ปี	 

ให้เริ่มใช้สัดส่วนตามที่ประกาศกําหนด”

 ฉะนั้นแล้ว หากประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

ของคนพกิารไดเ้ข้าถงึหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการกจิการโทรทศัน์ 

พ.ศ… ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้ว คนพิการควรจะต้อง

ตระหนักรู้ และปกปอ้งในสทิธิของตนเองในการเข้าถงึ รับรู้ และใช้ประโยชน์

จากข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์ เพื่อการดำารงอยู่ในสังคมเช่นเดียวกับ

บุคคลทั่วไป
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 แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง

	 ทัง้	2	เร่ืองน้ี	ไมไ่ดม้กีารแกไ้ขตามข้อเสนอแนะ	เน่ืองจากมคีวามสอดคลอ้ง 

กับการกําหนดมาตรฐานด้านเทคนิคไว้อยู่แล้ว	และสอดคล้องกับมาตรา	36	

วรรคแรกและวรรคสี	่ตาม	พ.ร.บ.	การประกอบกจิการกระจายเสยีงฯ	พ.ศ.	2551	 

ทีก่าํหนดใหบ้ริการเหมาะสมสําหรับรายการทีนํ่าเสนอข้อมูลข่าวสารสาธารณะ	

แต่เพิ่มเติมกําหนดในมาตรการส่งเสริม	คือ	“ข้อ…	องค์กรแต่ละประเภท 

ความพิการอาจเสนอความเห็นต่อ	คณะกรรมการเพ่ือขอให้มีแผนการส่งเสริมและ 

สนับสนุนให้มีบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ	บริการคําบรรยายแทน

เสียง	และบริการเสียงบรรยายภาพในรายการที่ออกอากาศเกินกว่าที่กําหนด	 

ไว้ในมาตรการพื้นฐานได้”

	 จากการหยิบยกตัวอย่างบางส่วนของความคิดเห็นมาน้ี	จะเห็นว่าร่าง 

ประกาศฯ	มคีวามสอดคลอ้งและครอบคลมุในสิง่ทีค่นพกิารและผู้ประกอบการ 

แสดงความคิดเห็นเสนอแนะมา	และได้มีการเพิ่มเติมแก้ไขในจุดที่มีปัญหา 

ให้เกิดความสมบูรณ์ในช่วงเวลาที่ประกาศมีผลบังคับใช้มากที่สุด

	 ทั้งนี้สาระสําคัญของร่างประกาศ	กสทช.	เรื่อง	การส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการ

โทรทัศน์	พ.ศ.…	ที่ผ่านการเห็นชอบจาก	กสทช.	แล้ว	มีดังนี้
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Q&A

สิทธิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากสื่อวิทยุและโทรทัศน์

Q&A คำาถาม-คำาตอบ

14

เทคโนโลยีก�รบริก�รอะไรบ้�งท่ีส�ม�รถช่วยให้
คนพิก�รท�งก�รได้ยินและก�รมองเห็นเข้�ถึงสื่อ
วิทยุ-โทรทัศน์ได้

คำ�ตอบ
ปัจจุบันมีการให้บริการอยู่	3	ประเภทหลักๆ	คือ

 1. ก�รบริก�รเสียงบรรย�ยภ�พ	หรือ	Audio	
Description	(AD)	คือบริการสําหรับคนพิการทางการ

มองเห็น	มีลักษณะเป็นเสียงบรรยายพิเศษเพิ่มเติมเข้าไป	

เพื่อบรรยายรายละเอียดที่สําคัญของภาพ	นอกเหนือจาก

บทสนทนาที่ได้ยินตามปกติ	 เช่น	การบรรยายเสียงการ

แสดงออกทางสีหน้า	การเคลื่อนย้ายของวัตถุ	หรือลักษณะ

บรรยากาศแวดล้อมโดยรอบ

 2.  ก�รบรกิ�รคำ�บรรย�ยแทนเสยีง	หรือ	Closed	
Caption	(CC)	เป็นบริการสําหรับคนพิการทางการได้ยิน	 

มีลักษณะคล้ายกับ	Subtitle	ที่เป็นคําบรรยายแทนเสียง 

ใต้ภาพในภาพยนตร์หรือซีรีส์	แต่จะสามารถบรรยายเสียง

องค์ประกอบอื่นนอกเหนือจากเสียงสนทนาได้	 เช่น	เสียง

ดนตรี	หรือเสียงหัวเราะ	อีกทั้งยังเปิด-ปิดคําบรรยายบน

หน้าจอได้ด้วย

 3. บริก�รภ�ษ�มือ	หรือ	Sign	Language	(SL)	 
คือบริการสําหรับคนพิการทางการได้ยินโดยเฉพาะ	ซ่ึงจะ 

มีล่ามภาษามือคอยแปลฉายบนหน้าจอโทรทัศน์	สามารถ

พบเหน็ไดบ้อ่ยในการใหบ้ริการบนจอโทรทศัน์ในประเทศไทย

2.
อะไรคือข้อจำ�กัดที่ทำ�ให้ทุกคนไม่ส�ม�รถเข้�ถึง
ข้อมูลข่�วส�รอย่�งเท่�เทียมกันได้

คำ�ตอบ
ข้อจาํกดัทีท่าํใหเ้ราทกุคนไม่สามารถเข้าถงึสือ่ข้อมลูขา่วสาร

ได้เท่าเทียมกันนั้นมีอยู่	4	ข้อ	คือ

 1. ภูมิศ�สตร์	 เพราะบางพื้นที่มีความห่างไกล	
ทาํใหส้ญัญาณไมเ่พยีงพอตอ่การเข้าถงึสือ่วทิยแุละโทรทศัน์	 

แม้ดาวเทียมจะเข้าถึงทุกพื้นที่แล้ว	 แต่ก็ยังขาดความ 

หลากหลายอยู่

 2. สภ�พร่�งก�ย	 โดยเฉพาะคนพิการทางการ
ได้ยินและการมองเห็น	ที่สถานีโทรทัศน์ยังไม่มีบริการที่เอื้อ

ต่อการเข้าถึงข่าวสารมากนัก

 3. เศรษฐกิจ	ฐานะทางเศรษฐกิจที่อาจเหลื่อมล้ํา
กันอยู่ในสังคม	ทําให้บางคนมีกําลังซื้อไม่เพียงพอ	จึงยังมี 

ข้อจํากัดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอยู่

 4. คว�มรู้	ที่ต้องมีทั้งความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี 
ในการเข้าถึงสื่อ	และองค์ประกอบที่ทําให้เข้าใจเน้ือหาที่ 

ได้รับจากสื่อด้วย	เช่น	การใช้ภาษา	ข้อมูลการคิดวิเคราะห์	

เพื่อให้รู้เท่าทัน

1.



ปัญห�สำ�คัญที่คล้�ยคลึงกันของคนด้อยโอก�สในสังคม 
ที่มีคว�มซับซ้อนและขย�ยตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีอะไรบ้�ง

คำ�ตอบ
ผูด้อ้ยโอกาสสว่นใหญม่อีงค์ประกอบของความดอ้ยโอกาสทีซ่บัซอ้น

หลายลักษณะ	แต่มีประเด็นสําคัญที่คล้ายคลึงกัน	คือ

 1. ความไมพ่ร้อมของหลกัฐานทีจ่ะเปน็อปุสรรคในการเข้าถงึ
สิทธิบริการและการรับรองสิทธิความเป็นพลเมือง

 2. ไม่มีกฎหมายรองรับสิทธิคนเร่ร่อนและแรงงานต่างด้าว	
ทําให้ไม่เอื้อต่อการไปใช้สิทธิและรับบริการทางสังคมของคน 

ด้อยโอกาส

 3. ปัญหาเกี่ยวกับเด็กและสตรีของคนด้อยโอกาสที่มักจะ 
ถูกเอารัดเอาเปรียบได้ง่าย

 4. การไม่เป็นที่ยอมรับ	ถูกกีดกัน	ไม่ได้รับความเป็นธรรม		
และเข้าไม่ถึงสิทธิการบริการทางสังคม	 โดยเฉพาะสิทธิด้านการ

ศึกษา	การประกอบอาชีพ	หลักประกันหรือบริการสุขภาพ	เป็นต้น

 5.	ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ	 เช่น	งบประมาณ	
บุคลากรไม่เพียงพอ	การมีคุณภาพของบุคลากร	กฎระเบียบที่ 

เข้มงวด	เป็นต้น

4.

เทคโนโลยี Closed Caption (CC) และเทคโนโลยี Open 
Caption (OC) เป็นบริก�รคำ�บรรย�ยแทนเสียง สำ�หรับ
คนพิก�รท�งก�รได้ยินด้วยกันท้ังคู่ แต่ทร�บหรือไม่ว่� 
ทั้งสองมีก�รทำ�ง�นที่แตกต่�งกันอย่�งไร

คำ�ตอบ
Closed	Caption	(CC)	คือบริการคําบรรยายแทนเสียงแบบปิด	

สามารถเปิดหรือปิดคําบรรยายที่แสดงผลบนหน้าจอได	้ถ้าหากว่า

เราต้องการหรือไม่ต้องการคําบรรยายนั้น	ซึ่งจะพบได้บนโปรแกรม

แสดงผงัรายการทวีี	แผน่	DVD	หรือแผน่บลเูรยท์ีมี่สญัลกัษณ์บริการ	

CC	ส่วน	Open	Caption	(OC)	คือบริการคําบรรยายแทนเสียง 

ทีไ่มส่ามารถเปดิหรือปดิคาํบรรยายทีแ่สดงผลบนหน้าจอได	้ตวัอยา่ง

ที่เราสามารถเห็นได้	 เช่น	ในรายการ	 ‘ศึกษาทัศน์’	ของสถานี 

โทรทศัน์ช่อง	NBT	ทกุวันอาทติย	์เวลา	08.00	น.	ซึง่ผูช้มจะไม่สามารถ 

ปิดคําบรรยายที่มีในรายการเองได้

3.
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*	ตัวอย่าง	AD	จากภาพยนต์	“คิดถึงวิทยา”

ครูแอนกําลังนั่งเหงาๆ	อยู่บนแพ

ในบรรยากาศยามเย็นคนเดียว 



 

http://bcp.nbtc.go.th

 ที่เราบอกว่ารีโมตสามารถสื่อสารกับทุกคนได้ นั่นก็เพราะว่ารีโมต
เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใส่สิ่งที่เรียกว่าภาษาสากล เพื่อบ่งบอกการใช้งานที่ใครๆ 
ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยการสัมผัสและการมองเห็น แล้วรีโมตที่มี
รูปทรงหลากหลาย ต่างแนวทางการดีไซน์ แต่ให้ความหมายเหมือนกันนั้น 
มีอะไรบ้างที่บอกเราได้เหมือนกัน

EPG 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ
สำ�นักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจก�รกระจ�ยเสียงและโทรทัศน์ (บส.)

เลขที่ 87 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กรุงเทพมห�นคร 10400
โทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 5744, 5732 หรือ www.facebook.com/con.rights

บอกอะไรกับคุณบ้าง 
Remote Control

เชื่อหรือไม่ว่ารีโมตคอนโทรลสามารถสื่อสารได้กับทุกคน

Universal Design
การออกแบบเพ่ือมวลชน หรอืภาษาไทยหมายถงึ อารยสถาปัตย ์ 
เป็นการออกแบบส่ิงของสำาหรับอำานวยความสะดวกแก่ 
ทกุกลุ่มคนอยา่งเทา่เทยีม โดยมกีารใชง้านทีเ่หมือนกัน และไม่เปน็
อปุสรรค แมจ้ะใชสิ้ง่ของตา่งยีห้่อ หรอืตา่งสถานที ่เชน่เดยีวกบั
รีโมตที่ต้องออกแบบด้วยหลักการนี้ 

เลข 5
เป็นจุดกึ่งกลางเพื่อบอกตำาแหน่งของรีโมต 

มีปุ่มนูนสัมผัส (Tactile Marking) 
บนปุ่มกดตัวเลข ‘5’

เพื่อบอกจุดกึ่งกลางให้คนพิการทางการเห็นได้รู้

มีปุ่มสำ�หรับก�รเลือกช่องสัญญ�ณเสียง 
ที่รองรับก�รใช้ง�นก�รบรรย�ยด้วยเสียง
(Audio Description) 

สำาหรับคนพิการทางการเห็น ให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้

มีก�รว�งรูปแบบของปุ่มกดที่เหมือนกัน 

ไม่ว่ารีโมตยี่ห้ออะไรก็ตามส่วนใหญ่จะวางตำาแหน่งของปุ่มกดอยู่ในระนาบ
หรือตำาแหน่งเดียวกันตามกฎการออกแบบ Universal Design

EPG หรือ Electronic Program Guide

มีปุ่มสำ�หรับก�รเลือกเปิด-ปิดคำ�บรรย�ย
แทนเสียง (Closed Caption)

คือปุ่มที่ใช้แสดงข้อมูลรายการทำาให้ทุกคนรู้ล่วงหน้า 
ว่าจะมีรายการอะไรต่อไป

สำาหรับคนพิการทางการได้ยิน ให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้


