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บทคัดย่อ 

 
  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาการด าเนินงานในระดบันโยบายเพื่อการ
ให้บริการแก่กลุ่มคนพิการสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส เพื่อศึกษาขั้นตอนการปฏิบติังานในการ
ใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสและเพื่อศึกษาอุปสรรคในการปฏิบติังาน
ในการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บ
รวบรวมขอ้มูล 2 วิธีหลักประกอบกัน คือ การวิเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
แหล่งขอ้มูลบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสในการให้บริการแก่
กลุ่มคนพิการยดึถือหลกัเกณฑข์องพระราชบญัญติัองคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2551 ประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการอนุญาตการใหบ้ริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 
พ.ศ. 2555 และการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิของคนพิการให้เขา้ถึงหรือรับรู้และใชป้ระโยชน์จาก
รายการของกิจการโทรทัศน์ การด าเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสไม่มีการก าหนด
โครงสร้างองคก์รท่ีชดัเจนในดา้นการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการแต่มีการด าเนินงานภายใตก้ลยทุธ์ 
“การใช้ช่องทางเทคโนโลยีและการส่ือสารเพ่ือคนพิการ” หรือ “Television For All” ในแผนการ
จดัท ารายการฯ นับตั้ งแต่ปี 2559 โดยมีการให้บริการ 3 ประเภทคือ บริการล่ามภาษามือ (Sign 
Language) ค าบรรยายแทน เสี ยง (Closed Caption) และบ ริการ เสี ยงบรรยายภาพ  (Audio 
Description) โดยมีขั้นตอนการปฏิบติังาน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการวางแผนและการเตรียมการ
ใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการและขั้นตอนการผลิตและเผยแพร่บริการเพื่อกลุ่มคนพิการ 
 อุปสรรคในการด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสในการใหบ้ริการแก่กลุ่มคน
พิการประกอบด้วยอุปสรรคท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน ได้แก่ ด้านการบริหารจดัการบุคลากร ด้าน
เทคนิค ดา้นเง่ือนไขของเวลาในการผลิตรายการและประเภทรายการ ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ดา้น
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ABSTRACT 
 

  The purposes of this research were 1) to study the operations under the Thai PBS’s 
policy to provide services for people with visual and/or  hearing impairments, 2) to study the Thai 
PBS’s procedures for providing services for the visually and hearing impaired, and 3) to identify 
obstacles in Thai PBS’s services for visually and hearing impaired audiences. The data used in 
this qualitative research were collected through document analysis and in-depth interview with 
persons involved in the topic. 
 The study revealed that Thai PBS’s operations to provide services for people who 
have visual and hearing impairments were conducted according to the Thai Public Broadcasting 
Service Act, B.E. 2551 (2008); the Notification of the National Broadcasting and 
Telecommunications Commission on Licensing Criteria and Procedures for Radio or Television 
Broadcasting Services, B.E. 2555 (2012); and on Promotion and Protection of the Rights of 
Persons with Disabilities to Access and Benefit from Television Contents. The Thai PBS’s 
operations on providing services for people with disabilities were not clearly defined as an 
organizational structure; however, the fundamental strategy “Television for All” including the use 
of technology and communication for persons with disabilities had been conducted according to 
the programming plans since 2016. Thus, three services namely sign language, closed captions 
and audio description had been provided. The key procedures to implement services for people 
with visual and/or hearing impairments were 1) planning and preparing, and 2) producing and 
broadcasting.    
 Obstacles and challenges founded in the Thai PBS’ operation to provide services for 
visually and hearing impaired audiences consisted of internal factors:  human resource 
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management, technical issues, time limitation on program production as well as program 
selection; and external factors: funding and budget, proportion of programs according to the 
NBTC broadcasting regulations. Nevertheless, the television broadcasting services for people 
with visual and/or hearing impairments tend to be operated more efficiently and effectively when 
all difficulties were carefully and consistently considered.   
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กติติกรรมประกาศ 

 
 การศึกษารายบุคคลน้ีส าเร็จไปไดด้ว้ยดี ตอ้งขอขอบคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีให้ความรู้
ต่าง ๆ มาตลอดระยะเวลาการศึกษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์
แห่งน้ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย ์ดร.มาโนช ชุ่มเมืองปัก ท่ีคอยสละเวลาอนัมีค่าในการให้
เกียรติเป็นท่ีปรึกษาในการใหค้  าช้ีแนะ ช้ีแนวทางการท าการศึกษารายบุคคลเล่มน้ีมาโดยตลอด และ
ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบทุกท่านท่ีใหค้  าแนะน าอนัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ 
 ขอขอบคุณสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสและผูป้ฏิบติังานของสถานีโทรทศัน์ไทยพี บี
เอสทุกท่านท่ีสละเวลาอนัมีค่าเพื่อใหข้อ้มูลในการสัมภาษณ์คร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี แมว้า่การ
สมัภาษณ์ในคร้ังน้ีจะพบอุปสรรคหลาย ๆ อยา่งแต่กย็งัไดรั้บความช่วยเหลือเป็นอยา่งดี  
 ถึงแมว้่าการส าเร็จปริญญามหาบณัฑิตน้ีจะเกิดปัญหาต่าง ๆ มากมายมาตลอดระยะเวลา
ในการศึกษาแต่ก็นับไดว้่าเป็นอีกกา้วหน่ึงในชีวิตท่ีมีคุณค่าและน่าจดจ าเป็นอย่างมาก ส่วนส าคญั
ท่ีสุดส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีคงเป็นเพราะว่าไดก้ าลงัใจจากครอบครัวมาโดยตลอด ขอบคุณนอ้ง
แมวทุกตวัท่ีช่วยให้ผอ่นคลายจากความเหน่ือยลา้ท่ีมาจากการเรียนและการท างาน ขอบคุณเพื่อน ๆ 
ทุกคนท่ีคอยอยูเ่คียงขา้งเสมอมา ขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ ปริญญาโททุกท่านส าหรับก าลงัใจและความ
ช่วยเหลือ ขอบคุณเลขานุการภาควิชาการส่ือสารการตลาดและแบรนด์ท่ีให้ความช่วยเหลือตลอด
ระยะเวลาในการศึกษา ขอบคุณพี่ ๆ ฝ่ายบริหารผงัรายการท่ีให้ก าลงัใจและคอยส่งเสริมสนบัสนุน
การศึกษารวมไปถึงให้ค  าช้ีแนะต่าง ๆ มาโดยตลอด ขอบคุณพี่ ๆ จากสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสท่ี
ไม่ไดก้ล่าวนามมาในท่ีน้ีท่ีคอยถามไถ่และเป็นก าลงัใจใหเ้สมอ 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ส่ือโทรทศัน์ถือเป็นหน่ึงช่องทางท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัในการน าเสนอขอ้มูล ข่าวสาร
และเป็นส่ือท่ีประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงไดอ้ย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีประเภทรายการให้รับชมได้
หลากหลาย เช่น รายการข่าว สารคดี ภาพยนตร์ เป็นตน้ แมว้่าประชากรส่วนใหญ่สามารถท่ีจะ
เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารผ่านรายการโทรทศัน์ไดโ้ดยสะดวก แต่การเขา้ถึงส่ือโทรทศัน์ของกลุ่มคน
พิการนั้นเป็นไปดว้ยความยากล าบาก ถึงแมรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 จะได้
บัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการในด้านการรับข้อมูลข่าวสารและการ
ประชาสัมพนัธ์ แต่ในความเป็นจริงกลุ่มคนพิการในสังคมไทยก็ยงัไม่สามารถท่ีจะเขา้ถึงส่ือและ
ขอ้มูลข่าวสารไดเ้ท่าเทียมกบัคนปกติทัว่ไป  
  ภัททิรา กล่ินเลขา (2557, น. 2) กล่าวว่า คนพิการจ าเป็นท่ีจะต้องพึ่ งพาส่ือและ
เทคโนโลยรูีปแบบพิเศษในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเพื่อท่ีจะช่วยทดแทนความบกพร่องของกลุ่มคน
พิการแต่ละประเภท โดยส่ือหรือเทคโนโลยเีหล่านั้นควรมีความเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการ
ซ่ึงจะท าใหก้ลุ่มคนพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลข่าวสารเหล่านั้นไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

  จากพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2554 มาตราท่ี 4 และ 20 ให้
ความหมายของค าว่า พิการ คือ บุคคลท่ีมีความผิดปกติทางดา้นร่างกาย ทางสติปัญญา หรือจิตใจ 
(ณัฐศกัด์ิ พงษส์วสัด์ิ, 2558, น. 2-4) ทั้งน้ีกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ได้
ก าหนดประเภทของความพิการไวท้ั้งหมด 6 ประเภทดงัน้ี (กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย,์ 2552, น. 2) 

1. ความพิการทางการเห็น 
2. ความพิการทางการไดย้นิหรือส่ือความหมาย 
3. ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางกาย 
4. ความพิการทางดา้นจิตใจ พฤติกรรม หรือออทิสติก 
5. ความพิการทางสติปัญญา 
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6. ความพิการทางการเรียนรู้ 
  ส าหรับคนพิการทางการเห็นหรือกลุ่มคนพิการทางสายตานั้น น าชยั ชยัสิงหาญ 
(อา้งถึงใน ณัฐศกัด์ิ พงษส์วสัด์ิ, 2558, น. 5) กล่าวว่า คนพิการกลุ่มน้ีถูกจดัว่าเป็นผูด้อ้ยโอกาสทาง
สังคม เน่ืองจากทศันคติของบุคคลทัว่ไปเช่ือว่า คนพิการทางสายตา คือ “บุคคลชายขอบ” ท่ีไม่
สามารถสร้างประโยชน์และเป็นภาระให้กบัสังคม อีกทั้งความบกพร่องทางการมองเห็นของกลุ่ม
คนพิการทางสายตาเหล่านั้นไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดเ้ทียบเท่ากบัคนปกติหรือคนพิการ
ประเภทอ่ืน ๆ ไดเ้น่ืองจากคนพิการทางสายตาขาดประสาทสัมผสัในดา้นของการมองเห็นท่ีนบัได้
วา่เป็นปัจจยัหลกัในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารโดยเฉพาะจากส่ือโทรทศัน์   
  ส่วนกลุ่มผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้ินหรือส่ือความหมายก็ถือเป็นอีกกลุ่มหน่ึงท่ี
ไม่สามารถจะเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารจากส่ือโทรทศัน์ไดอ้ย่างเต็มท่ี เพราะความบกพร่องทางการได้
ยนิถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการส่ือสารเป็นอยา่งมากอีกทั้งการใชภ้าษาของกลุ่มคนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้ินมีความแตกต่างกบัคนปกติทัว่ไป ศิวนารถ หงส์ประยูร (2558, น. 292) กล่าวว่า มี
อุปสรรคต่าง ๆ มากมายส าหรับคนพิการทางการไดย้นิในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและความบนัเทิง
จากส่ือโทรทัศน์ ดังเช่น ค าบรรยายในรายการโทรทศัน์  (Subtitle) ซ่ึงเป็นภาษาท่ีมุ่งส่ือสารกับ
บุคคลทัว่ไปมากกว่าท่ีจะผลิตข้ึนเพื่อท่ีกลุ่มคนพิการทางการได้ยินท่ีมีการใช้ไวยากรณ์ในการ
ส่ือสารต่างจากคนปกติทัว่ไป รวมไปถึงจอล่ามภาษามือในรายการโทรทศัน์มีขนาดท่ีเล็ก อีกทั้ง
รายการท่ีมีจอล่ามภาษามือยงัมีนอ้ยและไม่มีความหลากหลาย 

  การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพในการส่ือสารของกลุ่มคนพิการนั้ นมีปรากฏอยู่ใน
พระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 36 โดยระบุ
ไวด้งัน้ี 

มาตรา ๓๖ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อย
โอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลท่ัวไป ให้คณะกรรมการก าหนดมาตรการพื้นฐานบางประการ 
เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มบีริการท่ีเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของบุคคลดังกล่าว 

คณะกรรมการอาจก าหนดมาตรการส่งเสริมใด ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือให้ผู้ รับใบอนุญาต
พิจารณาปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการอาจพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก
กองทุนหรือสนับสนุนหรือส่งเสริมด้วยวิธีอ่ืนกไ็ด้ 

เพ่ือให้มาตรการท่ีก าหนดตามวรรคหน่ึงเหมาะสมต่อคนพิการและคนด้อยโอกาสให้
คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นหรือเปิดโอกาสให้คนพิการและคนด้อยโอกาสมีส่วนร่วมใน
การก าหนดมาตรการดังกล่าวด้วย 
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บริการท่ีเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของคนพิการและคนด้อยโอกาสตามวรรคหน่ึงอาจ
หมายความรวมถึง บริการกระจายเสียงท่ีออกอากาศรายการอ่านหนังสือเตม็เวลา หรือบริหาร
โทรทัศน์จัดให้มีล่ามภาษามือ บริการค าบรรยายเป็นอักษรว่ิง หรือบริการค าบรรยายเป็นเสียง
ส าหรับรายการท่ีน าเสนอข้อมลูข่าวสาธารณะ 

  แมว้่าจะมีการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มคนพิการ
เพื่อให้ผูป้ระกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์มีการจดัให้มีการบริการส าหรับกลุ่มคน
พิการตามท่ีไดก้ล่าวไปในขา้งตน้นั้น แต่ความกา้วหนา้ในการใหบ้ริการส าหรับกลุ่มคนพิการกย็งัไม่
ปรากฏใหเ้ห็นไดช้ดัในปัจจุบนั ผูป้ระกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ในหลาย ๆ แห่ง
ยงัคงด าเนินการอยู่ในช่วงเร่ิมตน้และทดลองการจดัให้มีการบริการส าหรับกลุ่มคนพิการในบาง
ประเภทเท่านั้น 

  ห น่ึ งในสถานี โทรทัศน์ ท่ี มี ก ารให้ บ ริก ารแ ก่ก ลุ่มพิ ก ารใน ปั จ จุบัน  ได้แ ก่ 
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัองคก์ารกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นผูน้ าในการท าหน้าท่ีผลิต
และสร้างสรรคร์ายการท่ีมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยการก าหนดให้มีข่าวและ
รายการข่าวสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 รายการสารประโยชน์ร้อยละ 40 และสาระบันเทิง       
ร้อยละ 10 นอกจากน้ีแลว้ยงัมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและการด าเนินงานอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมตามวิสัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์าร หน่ึงในนั้นก็คือการให้ความส าคญัใน
การเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลข่าวสารของคนทุกกลุ่มในสงัคมรวมไปถึงกลุ่มคนพิการ  

ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2559 สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสมีการเคล่ือนไหวท่ีชดัเจน
ในการให้บริการเพื่อการเขา้ถึงเน้ือหาทางโทรทศัน์ของกลุ่มคนพิการ ซ่ึงไดแ้ก่ การให้บริการเสียง
บรรยายภาพ (Audio Description) เพือ่คนพิการทางการมองเห็นนัน่คือการจดัท าค าบรรยายภาพดว้ย
เสียงท่ีให้บริการเพิ่มเติมในช่วงเวลาท่ีรายการปกติไม่มีเสียงบรรยายใด ๆ  และการให้บริการค า
บรรยายแทนเสียง (Closed Caption) เพื่อคนพิการทางการไดย้นิโดยมีลกัษณะเป็นค าบรรยายใตภ้าพ
ท่ีแสดงข้ึนในช่วงเวลาเดียวกบัท่ีรายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบข้ึน นอกจากน้ีส าหรับการ
ให้บริการล่ามภาษามือ (Sign Language Interpreter) เพื่อคนพิการทางการไดย้ินนั้นก็เป็นบริการท่ี
ด าเนินการอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองโดยเร่ิมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551  

อยา่งไรกดี็ถึงแมว้า่สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสจะมีความตระหนกัในการใหบ้ริการ
เพื่อการเขา้ถึงเน้ือหาทางโทรทศัน์ของกลุ่มคนพิการ แต่ก็ยงัมีขอ้จ ากดัอยูม่ากมายในการให้บริการ 
ทั้ งน้ีผูศึ้กษาเป็นพนักงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ต าแหน่งเจา้หน้าท่ีบริหารผงัรายการ     
ฝ่ายบริหารผงัรายการ จึงท าให้ผูศึ้กษามองเห็นถึงขอ้จ ากดัท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงไดแ้ก่ ความไม่เพียงพอของ
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ผูป้ฏิบติังาน ความไม่พร้อมของรูปแบบรายการ อีกทั้งความไม่หลากหลายของรูปแบบรายการท่ีจะ
น ามาผลิตการบริการเพื่อกลุ่มคนพิการ ดงันั้นแลว้ผูศึ้กษาจึงเกิดความสนใจในการศึกษาหัวขอ้ การ
ใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการเพื่อการเขา้ถึงเน้ือหาทางโทรทศัน์ของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ทั้งน้ีผู ้
ศึกษาเล็งเห็นว่างานวิจัยเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้จะน าไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กร
ส่ือสารมวลชน เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มคนพิการในสังคมไทยไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารอนัจะเป็น
ประโยชน์ และเกิดความรู้เก่ียวกบัการใหบ้ริการเพื่อกลุ่มคนพิการไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 
1.2 ปัญหำน ำวจิัย 
  1) สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสมีการด าเนินงานในระดบันโยบายเพื่อการให้บริการแก่กลุ่มคน
พิการอยา่งไร 
  2) การให้บริการแก่กลุ่มคนพิการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
อยา่งไร 
  3) อะไรคืออุปสรรคในการปฏิบติังานในการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการของสถานีโทรทศัน์
ไทยพีบีเอส 
 
1.3 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1) เพื่อศึกษาการด าเนินงานในระดบันโยบายของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสในการให้บริการ
แก่กลุ่มคนพิการ 
  2) เพื่อศึกษาขั้นตอนการปฏิบติังานในการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการของสถานีโทรทศัน์ไทย
พีบีเอส 
  3) เพื่อศึกษาอุปสรรคในการปฏิบติังานในการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการของสถานีโทรทศัน์
ไทยพีบีเอส 
 
1.4 ประโยชนทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
  1) ได้ทราบถึงนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการของ
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ซ่ึงจะส่งผลต่อการแสดงบทบาทและหน้าท่ีของส่ือสาธารณะ ท่ีจะ
น าไปสู่การพฒันาต่อไปในอนาคตได ้ 
 2) ไดท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของสถานีโทรทศัน์        ไทยพีบีเอสใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มคนพิการ ซ่ึงจะน าไปสู่การปรับปรุงและพฒันาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ต่อไป 
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 3) ผูใ้ห้บริการกระจายเสียงและโทรทศัน์อ่ืน ๆ สามารถน าขอ้คน้พบจากการศึกษาในคร้ังน้ีไป
เป็นแนวทางในการก าหนดแผนการด าเนินงานเพื่อใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการได ้
 
1.5 ข้อตกลงเบ้ืองต้นหรือนิยำมศัพท์ 
 การศึกษาถึงการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการเพื่อการเขา้ถึงเน้ือหาทางโทรทศัน์ของ
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ผูศึ้กษาไดนิ้ยามและอธิบายความหมายของค าศพัทเ์พื่อความชดัเจนใน
ประเดน็ท่ีศึกษา ดงัน้ี 
 กำรด ำเนินงำนในระดับนโยบำย หมายถึง การก าหนดนโยบายเพื่อการให้บริการแก่
กลุ่มคนพิการ 
 สถำนีโทรทัศน์ไทยพบีีเอส หมายถึง สถานีโทรทศัน์ท่ีออกอากาศผา่นระบบดิจิทลั HD 
ช่องหมายเลข 3 มุ่งเนน้การสร้างสรรคร์ายการข่าว รายการสารประโยชน์ และรายการสาระบนัเทิง
โดยยดึถือประโยชน์ของสาธารณะเป็นท่ีตั้ง 
 ส่ือสำธำรณะ หมายถึง องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
หรือสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส มีบทบาทและหน้าท่ีในการเป็นสถาบนัส่ือมวลชนท่ีมีความเป็น
อิสระทางวิชาชีพยดึมัน่ในจริยธรรม ความเท่ียงตรง ความเป็นกลาง ความโปร่งใส รวมไปถึงความ
รับผดิชอบในการท าหนา้ท่ีเพื่อสาธารณะและตระหนกัถึงการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มคนพิการ 
 กลุ่มคนพิกำร หมายถึง ผูท่ี้มีความบกพร่องทางดา้นร่างกาย ทางสติปัญญา หรือจิตใจ 
ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีปัญหาในดา้นของการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร โดยการศึกษาน้ีมุ่งศึกษากลุ่มคนพิการทางการ
มองเห็นและการไดย้นิซ่ึงเป็นผูท่ี้มีปัญหาในการเขา้ถึงขอ้มูลและข่าวสารทางโทรทศัน์เน่ืองจากขาด
ประสาทสมัผสัท่ีนบัไดว้า่เป็นปัจจยัหลกัในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
 กำรให้บริกำรของสถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสแก่กลุ่มคนพิกำร หมายถึง การให้บริการ
เสียงบรรยายภาพ (Audio Description) การให้บริการค าบรรยายแทนเสียง (Closed  Caption) และ
การใหบ้ริการล่ามภาษามือ (Sign Language Interpreter) ของสถานีโทรทศัน์ ไทยพีบีเอส 



 
 

 

 
บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

  งานวิจยัเร่ือง “การให้บริการแก่กลุ่มคนพิการเพื่อการเขา้ถึงเน้ือหาทางโทรทศัน์ของ
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส” ผูว้ิจยัไดก้ าหนดแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งอนัเป็นประโยชน์ใน
งานวิจยั ดงัน้ี 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับการด าเนินการขององค์กรส่ือมวลชนและบทบาทหน้าท่ีของ
ส่ือมวลชน 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกบัส่ือสาธารณะ 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกบัคนพิการ 
 2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการด าเนินการขององค์กรส่ือมวลชนและแนวคดิเกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่อง

ส่ือมวลชน 
2.1.1 การด าเนินการขององค์กรส่ือมวลชน 
  การด าเนินการขององคก์รส่ือมวลชนมีความสัมพนัธ์กบัการก าหนดโครงสร้างของ

องคก์รดงัท่ี พะยอม วงศส์ารศรี (อา้งถึงใน พทัธนนัท ์วิเศษสมวงศ,์ 2551, น. 11-12) กล่าววา่ หนา้ท่ี
ในการจดัการองคก์รถือว่าเป็นการก าหนดโครงสร้างเพื่อให้การด าเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมาย 
(Gold-seeking activities) โดยลกัษณะทัว่ไปขององคก์รนั้นมีการแสดงโครงสร้างออกมาในรูปแบบ
ของแผนภูมิองค์กร (Organization chart) ท่ีสามารถแสดงถึงความสัมพนัธ์ในด้านอ านาจหน้าท่ี 
(Authority) และความรับผิดชอบ (Responsibility) ในการท างานด้านต่าง ๆ ขององค์กร โดยจะ
แสดงให้เห็นว่าใครเป็นผูบ้งัคบับญัชาของใคร (Who reports to whom) นอกจากน้ีแลว้โครงสร้าง
ขององคก์รมีส่วนช่วยเหลือและสนบัสนุนให้งานในองคก์รสามารถด าเนินการต่อไปไดด้ว้ยดีโดย
จ าแนกออกเป็น 4 ประการดงัน้ี 

  1. โครงสร้างองคก์รท่ีก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ โดยระบุให้เห็นว่ามี
ใครเป็นผูบ้งัคบับญัชาของใคร ใครรับผดิชอบงานในดา้นใด ซ่ึงจะเป็นตวัช่วยใหบุ้คลากรในองคก์ร
ทราบถึงบทบาทหนา้ท่ีของผูอ่ื้นท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
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  2. โครงสร้างขององคก์รท่ีแสดงให้เห็นถึงการติดต่อส่ือสารในเร่ืองการประสานงาน
ต่าง ๆ ซ่ึงโครงสร้างองคก์รจะแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะของการติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคคล 
  3. โครงสร้างขององคก์รจะก าหนดในเร่ืองของการตดัสินใจท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน
ดา้นต่าง ๆ ขององคก์รใหก้บัผูบ้ริหารสูงสุดท่ีจะตอ้งมีการด าเนินการ 

  4. โครงสร้างองคก์รจะก าหนดความเหมาะสมและความสมดุลในการให้ความส าคญั
ต่อกิจกรรมต่าง ๆ 

  เจเรมี ตนัสทอล (อา้งถึงใน เบญจวรรณ จ าเริญพร , 2552, น. 11) ไดอ้ธิบายถึงความ
แตกต่างของเป้าหมายองคก์รส่ือมวลชนท่ีไม่มุ่งหวงัผลก าไรกบัองคก์รท่ีมุ่งหวงัผลก าไร คือ 
  1. องคก์รท่ีไม่มุ่งหวงัผลก าไร ด าเนินงานภายใตภ้ายใตว้ตัถุประสงคท่ี์ไม่เก่ียวขอ้งกบั
เงิน แต่จะรับผลตอบแทนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดรั้บช่ือเสียง เกียรติยศ การมีอ านาจในสังคม หรือการ
บรรลุบรรทดัฐานทางสังคม ดังนั้นแลว้เป้าหมายท่ีแทจ้ริงขององค์กรท่ีไม่มุ่งหวงัผลก าไรจึงอยู่
ภายใตก้รอบของผลประโยชน์เพื่อสาธารณะเป็นหลกั 
 2. องคก์รท่ีมุ่งหวงัผลก าไร ด าเนินงานภายใตว้ตัถุประสงค ์2 ประการ คือ 
    2.1 การไดรั้บรายไดจ้ากการขายตรงจากกลุ่มผูบ้ริโภคหรือการขายช่วงระยะเวลา
ใหแ้ก่ผูท่ี้ลงโฆษณา 
    2.2 การสร้างความพึงพอใจแก่ผูรั้บสารในทางปฏิบติัองคก์รส่ือมวลชนจ าเป็นท่ี
จะตอ้งค านึงถึงความพึงพอใจของผูรั้บสารเป็นหลัก เพราะเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อรายไดท่ี้องคก์รจะ
ไดรั้บจากการโฆษณา 

  นอกจากน้ี เซลซนิค ไดก้ล่าวถึงการก าหนดเป้าหมายขององคก์รส่ือมวลชนท่ีจะตอ้ง
อาศัยกลยุทธ์ในการบริหารจัดการองค์กรท่ีแตกต่างกันออกไป ซ่ึงกลยุทธ์เหล่านั้ นสามารถ
เปล่ียนแปลงไดเ้ม่ือไดรั้บการยอมรับและเป็นไปในทางทิศเดียวกนักบัปัจจยัต่าง ๆ ภายในองคก์ร 
(เบญจวรรณ จ าเริญพร, 2552, น. 11) 
  เดนิส แมคเควล (อ้างถึงใน พัทธนันท์ วิ เศษสมวงศ์ , 2551,  น. 12) กล่าวว่า
องค์กร ส่ือมวลชนมีกิจกรรมหลักที่ต ้องปฏิบ ัติคือ  การผลิต  (Production) การผลิต ข้ึน
ใหม่ (Reproduction) และการ เผยแพ ร่  (Distribution)  ข ้อมูล  ข่าวสาร  ความ รู้ต่าง  ๆ 
ไปสู่ประชาชนในฐานะที่ เป็นผู ้รับสารโดยกิจกรรมเหล่า น้ีอยู่ท่ามกลางแรงกดดันจาก
ปัจจัยในด้านต่าง ๆ ของสังคมทั้ งภายในและภายนอกท่ีจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
ปฏิบ ัติงานขององค์กร ซ่ึง ส่ือมวลชนแต่ละประเภท เช่น  วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
หรือส่ือมวลชนประเภทอื่น ๆ มักจะมีมิติของตนเองในด้านของระบบการจัดการเวลา
และสถานที่  และย ังถูกจ าก ัดการยอมรับของกรอบต่าง  ๆ ทางสังคม ทั้ ง น้ี  เดนิส  แมค
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เควล ย ังกล่าวต่อไปอีกว่าโครงสร้างขององค์กร (Institutional Structures) มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานโดยตรงขององค์กร ซ่ึงจะส่งผลต่อผลงานท่ีออกมา ดังนั้ นการท าความ
เข้าใจการด าเนินการขององค์กรส่ือมวลชนจึงจะต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์กับองค์กร
อ่ืน ๆ และกับสังคม นอกจากน้ี การท่ีองค์กรส่ือสารมวลชนถูกควบคุมโดยปัจจัยในด้าน
ต่าง ๆ ของสังคมทั้ งภายในและภายนอกองค์กรได้ส่งผลให้องค์กรส่ือมวลชนไม่สามารถ
ท่ีจะปฏิบัติงานได้โดยอิสระและต้องด าเนินงานอยู่ภายใต้ความกดดันจากตัวแปรต่าง ๆ 
ที่ ส่งผลในเร่ืองของการก าหนดนโยบายและการปฏิบ ัติงานขององค์กร  โดยแสดงเป็น
ภาพจ าลองดังน้ี  

ปัจจยัภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.1 องคก์ารส่ือสารมวลชนท่ามกลางภาวะแวดลอ้มทางสงัคมตามทรรศนะของ เดวิส แมคเควลล ์ 
 

ที่มา: เบญจวรรณ จ าเริญพร, 2552, น. 13 
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  จากแบบจ าลองขา้งตน้นั้นจะเห็นไดว้่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท างานของแต่ละองคก์ร
ส่ือมวลชนจ าแนกออกเป็น  2 ส่วนท่ีส าคญัคือ 

1. ปัจจยัภายใน หมายถึง ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์รของส่ือสารมวลชน ไดแ้ก่ 
   1.1 ปัจจยัดา้นการจดัการ (Management) หมายถึง การบริหารการจดัการองคก์รใน

ดา้นของรายได ้การบริหารบุคลากรซ่ึงจะมีความแตกต่างกนัออกไปตามนโยบายท่ีแต่ละองคก์ร
ก าหนดข้ึน อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ องคก์รท่ีท าเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Normative) และ
องคก์รธุรกิจ (Commercial) 
        1.2 ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี (Technology) ถือเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการผลิต 
การประสานงาน รวมไปถึงการเผยแพร่รายการ เน่ืองจากในปัจจุบนันั้นการท างานแต่ละส่วนตอ้ง
อาศยัความรวดเร็วและตอ้งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การใชเ้ทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีมีความทนัสมยั
และใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งคุม้ค่า เช่น ส่ืออินเทอร์เน็ต (Internet) หรือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฯลฯ จะ
ช่วยท าให้การท างานง่ายและเป็นประโยชน์ในการบริหารหรือติดต่อส่ือสารระหว่างองคก์รผลิตส่ือ
กบักลุ่มเป้าหมาย 

   1.3 ปัจจยัด้านความสามารถทางวิชาชีพ (Media Professional) หมายถึงผูท่ี้มีพื้น
ฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพในดา้นของการท างานท า
หน้าท่ีผลิตรายการให้มีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีจะตอ้งมีมาตรฐานจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางดา้นส่ือมวลชนดว้ย 
  2. ปัจจยัภายนอก หมายถึง ปัจจยัท่ีเกิดจากภายนอกองคก์รส่ือสารมวลชนท่ีมีอิทธิพล
ทางดา้นการด าเดินงานทั้งทางตรงและทางออ้ม เป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาโดยข้ึนอยู่กบั
สถานการณ์ในช่วงเวลานั้น ๆ ไดแ้ก่ 

   2.1 แรงกดดันทางด้านสังคมและการเมือง (Social and Political Pressure) การ
ด าเนินงานขององคก์รส่ือสารมวลชนนั้นจะถูกแรงกดดนัจากทางดา้นสังคมและการเมือง และถูก
ควบคุมโดยตรงจากกฎหมาย พระราชบญัญติั ระเบียบ กฎเกณฑ์ รวมไปถึงขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีทาง
ฝ่ายรัฐบาลได้ก าหนดข้ึน ทั้ งน้ี เพื่อความเป็นระเบียบและท าให้การด าเนินงานขององค์กร
ส่ือสารมวลชนเป็นในทิศทางเดียวกนั 

   2.2 แรงกดดนัทางดา้นเศรษฐกิจ (Economic Pressure) ประกอบไปดว้ยคู่แข่งขนั 
(Competitors) และผูโ้ฆษณา (Advertisers) องคก์รส่ือสารมวลชนจ าเป็นท่ีจะตอ้งรู้คู่แข่ง รู้รูปแบบ
การผลิตของรายการต่าง ๆ ท่ีอยู่ในประเภทเดียวกนั เพื่อน ามาพฒันาและให้การน าเสนอเป็นไป
อยา่งเหมาะสม 
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   2.3 ผูรั้บสาร (Audience) หมายถึงกลุ่มลูกคา้หรือผูบ้ริโภคท่ีมีความคาดหวงัและ
ความสนใจในเร่ืองเฉพาะ ซ่ึงความคาดหวงัและความสนใจเฉพาะน้ีเป็นแรงกดดนัทางตรงและ
ทางออ้มต่อกระบวนการผลิตขององคก์รส่ือมวลชน ดงันั้นองคก์รส่ือมวลชนตอ้งน าเสนอขอ้มูล
ข่าวสารท่ีถูกตอ้งรวมไปถึงผลิตส่ิงท่ีตรงกบัความสนใจและความตอ้งการของผูรั้บสารให้ไดม้าก
ท่ีสุดเพื่อเป็นการดึงดูดกลุ่มผูรั้บสารใหม้ารับชมรายการอยา่งต่อเน่ืองและน ามาซ่ึงรายไดข้ององคก์ร
ส่ือสารมวลชน 

  จากท่ีกล่าวมา จะเห็นว่ารูปแบบการด าเนินการและลกัษณะของโครงสร้างองคก์รมี
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการปฏิบติังานขององคก์รส่ือสารมวลชน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัทั้ง
ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกหลายประการ โดยผูศึ้กษาน าแนวคิดเก่ียวกบัการด าเนินการของ
องคก์รส่ือมวลชนมาเป็นแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างของสถานโทรทศัน์ไทยพีบี
เอสว่ามีปัจจยัอะไรบา้งส่งผลกระทบต่อการผลิต การเผยแพร่รายการและขอ้มูลข่าวสารเพื่อคน
พิการประเภทท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็นและการไดย้นิ  

2.1.2 บทบาทหน้าทีข่องส่ือมวลชน 
  ส่ือมวลชนถือเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีมีความส าคญั จึงถูกคาดหวงัจากสังคมในแง่

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ แฮโรลด ์ดี ลาสเวลล ์(อา้งถึงใน เบญจวรรณ จ าเริญพร, 2552, น. 19-20) 
ไดก้ล่าวถึงบทบาทการท าหนา้ท่ีของส่ือมวลชนไว ้3 ประการ ดงัน้ี 

  1. หนา้ท่ีในการสังเกตการณ์และรายงานสภาพแวดลอ้มทางสังคม (Surveillance of the 
Environment) คือ การสอดส่องและเก็บรวบรวมขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อสังคมและ
รายงานให้สังคมทราบ ซ่ึงจะตรงกบัหน้าท่ีการส่ือสารโดยทัว่ไป คือ การแจง้ให้ทราบ กล่าวคือ
ส่ือสารมวลชนจะตอ้งมีหนา้ท่ีในการเฝ้าดูวา่มีเหตุการณ์ใดท่ีเกิดในสังคมและเลือกมาเสนอ ซ่ึงเรียก
ลกัษณะเช่นน้ีว่าการกลัน่กรองข่าวสารก่อนถึงผูรั้บสารหรือเรียกได้ว่า “เฝ้าประตูบ้าน” (Gate 
Keeper) 

  2. หน้าท่ีการประสานสัมพันธ์สังคมให้อยู่ร่วมกันได้ (Correlation of the Different 
parts of Society in Responding to Environment) คือ การท าหน้าท่ีในการติดตามเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน
ในสังคมอยา่งถูกตอ้งแลว้น ามาช้ีแจงเพื่อให้กลุ่มสมาชิกท่ีอยูใ่นสังคมเกิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 
อีกทั้งอยูร่่วมกนัในสงัคมไดอ้ยา่งสงบสุข ซ่ึงการท าหนา้ท่ีน้ีจะเปรียบเสมือนการวิพากษว์ิจารณ์ 

  3. หนา้ท่ีในการถ่ายทอดมรดกทางสงัคมไปสู่คนรุ่นต่อไป (Transmission of the Social 
Heritage from One Generation to the Next) กล่าวคือหน้าท่ีในการให้ความรู้ ค่านิยม ทศันคติ รวม
ไปถึงบรรทดัฐานทางสังคมจากยุคสมยัหน่ึงไปสู่อีกสมยัหน่ึงเพื่อให้วฒันธรรมของสังคมนั้น ๆ 
ยงัคงอยู ่ซ่ึงการท าหนา้ท่ีน้ีคือการใหก้ารศึกษาของส่ือมวลชน 
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  จากหนา้ท่ีของส่ือมวลชน 3 ประการท่ีกล่าวไปขา้งตน้นั้น วิลเบอร์ แชร์ม และ ชาร์ลส์ 
อาร์ ไลท ์(อา้งถึงใน เบญจวรรณ จ าเริญพร, 2552, น. 20 ) ไดเ้พิ่มเติมหนา้ท่ีของส่ือมวลชนประการ
ท่ี 4 คือ หน้าท่ีในการให้ความบนัเทิง (Entertainment Function) หมายถึงการน าเสนอเพื่อให้เกิด
ความผ่อนคลายและลดอาการตึงเครียดของกลุ่มบุคคล โดยความบนัเทิงนับว่าเป็นหน่ึงกลไกท่ี
สามารถช่วยไม่ใหเ้กิดปัญหาทางสงัคม รวมทั้งอาจป้องกนัการล่มสลายทางสงัคมได ้
 เดนิส แมคเควล (Danis McQuail) (อา้งถึงใน เบญจวรรณ จ าเริญพร, 2552, น. 20-21) 
กล่าวถึงบทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชนไวไ้ม่ต่างกนัมากนกั โดยแบ่งเป็น 5 บทบาทท่ีสรุปได ้ดงัน้ี 
 1. บทบาทและหน้าท่ีในการให้ข่าวสาร คือ การให้ข่าวสารท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมและแสดงให้เห็นถึงอ านาจต่าง ๆ ในสังคม อีกทั้งส่งเสริมใน
เร่ืองของนวตักรรม ความกา้วหนา้ของสงัคม 
 2. บทบาทและหนา้ท่ีในการประสานสัมพนัธ์ คือ การวิพากษว์ิจารณ์ แปลความหมาย
ของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคม ช่วยขดัเกลากระบวนการต่าง ๆ ทางสังคมเพื่อ
สร้างบรรทดัฐานซ่ึงเป็นท่ียอมรับในสงัคม อีกทั้งเป็นตวัช่วยในการก าหนดวาระหรือประเด็นต่าง ๆ 
ทางสงัคม 
 3. บทบาทและหน้าท่ีในการให้ความต่อเน่ืองทางสังคม คือ ถ่ายทอดวฒันธรรมทาง
สังคมเพื่อให้เกิดการยอมรับในวฒันธรรม อีกทั้งช่วยเสริมสร้างและด ารงคงไวซ่ึ้งค่านิยมพื้นฐาน
ทางสงัคม 
 4. บทบาทและหน้าท่ีในการให้ความเพลิดเพลินหรือความบนัเทิง คือ ช่วยลดระดบั
ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในสงัคมและลดระดบัความตึงเครียด ช่วยใหป้ระชาชนไดรั้บความเพลิดเพลิน
และการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
 5. บทบาทและหนา้ท่ีในการรณรงคท์างสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง คือ การรณรงค์
ใหเ้กิดการบรรลุเป้าหมายทางสงัคมในดา้นของเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การประกอบอาชีพ
และศาสนา  
 แนวคิดเก่ียวกบับทบาทและหนา้ท่ีของส่ือมวลชนเหล่าน้ีไดรั้บการยอมรับจากองคก์ร
ส่ือสารมวลชนต่าง ๆ และถูกใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดบทบาทและหนา้ท่ีของส่ือมวลชนท่ีพึง
ปฏิบติัเพื่อประโยชน์แก่ผูช้มและผูฟั้ง 
 ผูศึ้กษาจึงไดเ้ลือกน าแนวคิดเก่ียวกบับทบาทและหนา้ท่ีของส่ือมวลชนมาเป็นแนวทาง
ในการศึกษาและวิเคราะห์ถึงลักษณะการด าเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในฐานะ
สถาบนัส่ือสาธารณะว่ามีการด าเนินงานในการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการเพื่อการเขา้ถึงเน้ือหาทาง
โทรทศัน์อยา่งไร 
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2.2 แนวคดิเกีย่วกบัส่ือสาธารณะ 
 การแพร่ภาพกระจายเสียงโทรทศัน์ในแต่ละประเทศมีการผสมผสานกนัระหว่างส่ือ
ของรัฐบาลท่ีต้องการใช้ส่ือมวลชนเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพนัธ์และรักษาอ านาจ
ทางการเมือง และส่ือเอกชนท่ีมีการพาณิชยเ์ขา้มาเก่ียวขอ้ง และการให้สัมปทานจากรัฐบาลไป
ด าเนินการ (สลิลทิพย ์เลิศพงศภ์ากรณ์, 2554, น. 18) นอกจากนั้นกย็งัมีส่ืออีกประเภทหน่ึงท่ีเรียกว่า
ส่ือกระจายเสียงเพื่อสาธารณะ โดยหลกัของส่ือกระจายเสียงเพื่อสาธารณะนั้นมีวตัถุประสงค์ท่ี
มากกว่าการให้ความบนัเทิงแก่ผูช้มและผูฟั้ง และไม่ไดมุ่้งหวงัในการแสวงหาผลก าไรดงัเช่นส่ือ
พาณิชยอ่ื์น ๆ (ฐิตินนัท ์พงษสุ์ทธิรักษ ์และวีระยทุธ กาญจน์ชูฉตัร, 2546, น. 4) 
 แนวคิดเร่ืองส่ือสาธารณะท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น 
คือ แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัส่ือสาธารณะ และคุณลกัษณะและบทบาทของส่ือสาธารณะ ดงัน้ี 
  2.2.1 แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัส่ือสาธารณะ  
  Atkinson (อา้งถึงใน ฐิตินันท์ พงษสุ์ทธิรักษ์และวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร , 2546, น. 4) 
ไดส้รุปถึงแรงผลกัดนั 3 ประการท่ีท าใหเ้กิดส่ือสาธารณะ ไดแ้ก่ 

  ประการแรก คือ ปัจจยัในดา้นเทคนิค เน่ืองจากคล่ืนความถ่ีท่ีมีอยู่เป็นทรัพยากรท่ีมี
อย่างจ ากัด จึงท าให้รัฐบาลเขา้มามีหน้าท่ีในการจดัสรรคล่ืนความถ่ีให้เกิดความเหมาะสมและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสงัคมส่วนรวม 

  ประการท่ีสอง คือ ความส าคญัของระบบกระจายเสียงมีศกัยภาพสูงต่อระบบการเมือง 
สงัคม และวฒันธรรม จึงเป็นท่ียอมรับว่าหากประชาชนไดรั้บขอ้มูล ข่าวสารท่ีถูกตอ้ง รัฐบาลจะไม่
สามารถท่ีจะควบคุมระบบการส่ือสารในทางท่ีผดิได ้

  ประการท่ีสาม คือ ความไม่เช่ือมัน่ในระบบกลไกของตลาดว่าจะสามารถท าให้ระบบ
กระจายเสียงเป็นไปเพื่อการบริการสาธารณะได ้หากส่ือมวลชนอยู่ภายใตก้ารครอบครองของนัก
ลงทุนหรือกลุ่มธุรกิจ ส่ือนั้นยอ่มจะผลิตเน้ือหาเพื่อให้ไดม้าซ่ึงจ านวนผูช้มท่ีมาก ฉะนั้นแลว้ระบบ
การกระจายเสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะจึงเป็นส่ือมวลชนท่ีไม่สามารถด าเนินการภายใตร้ะบบ
ธุรกิจท่ีมุ่งหวงัผลก าไรได ้

  ทั้งน้ี Atkinson ช้ีให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างส่ือสาธารณะกบัส่ือเชิงพาณิชยใ์น 3 
ประการ ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 2.1 ปรัชญาพื้นฐานของส่ือสาธารณะเปรียบเทียบกบัส่ือเชิงพาณิชย ์
 

ส่ือสาธารณะ ส่ือเชิงพาณชิย์ 
ประชากร (Citizen) ผูบ้ริโภค (Consumer) 
วฒันธรรม (Culture) เศรษฐกิจ (Economy) 

พื้นท่ีส่ือสาธารณะ (Public Sphere) ตลาด (Market) 
 
 ที่มา : ฐิตินนัท ์พงษสุ์ทธิรักษ ์และ วีระยทุธ กาญจน์ชูฉตัร, 2546, น. 4 
 
  ตารางขา้งตน้แสดงให้เห็นไดว้่าความแตกต่างของส่ือสาธารณะและส่ือเชิงพาณิชยมี์
ปรัชญาพื้นฐานท่ีแตกต่างกนั 3 ดา้น คือ ส่ือสาธารณะมีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะเขา้ถึงประชาชนโดยการ
มุ่งเน้นในเร่ืองของการสร้างและส่งเสริมวฒันธรรมในดา้นต่าง ๆ เปรียบเสมือนไดเ้ป็นพื้นท่ีส่ือ
สาธารณะของประชาชนทุกคนในประเทศ ขณะท่ีส่ือเชิงพาณิชยมี์จุดหมายเพื่อการคา้และรายได้
หลกัจากการโฆษณา ดงันั้นแลว้ผูช้มรายการจึงเสมือนเป็นผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของสินคา้
ต่าง ๆ ส่ือพาณิชยจึ์งเปรียบเสมือนเป็นพื้นท่ีของตลาดให้ผูซ้ื้อและผูข้ายมาพบกนั ความแตกต่างท่ี
ชัดเจนของส่ือสาธารณะและส่ือเชิงพาณิชยมี์จุดมุ่งหมายในการด าเนินงานว่าจะมีเป้าหมายเพื่อ
การคา้หรือสร้างสรรคส์ังคมท่ีมีคุณภาพ และเป้าหมายนั้นกจ็ะส่งผลต่อนโยบายและการผลิตเน้ือหา
ต่าง ๆ 
 วิภา อุตมฉันท์ (อา้งถึงใน สลิลทิพย ์เลิศพงศ์ภากรณ์, 2554, น. 20) ไดมี้การเสนอถึง
ความจ าเป็นของส่ือสาธารณะในแง่ของสิทธิประชาชน ซ่ึงกล่าวว่าหากระบบตลาดท างานเอง สิทธิ
ท่ีส าคญัของพลเมือง 2 ประการซ่ึงไดแ้ก่ สิทธิในการเลือกรับชมรายการอยา่งมีขอ้มูล และสิทธิใน
การเลือกรับชมรายการอย่างมีเสรีภาพย่อมจะไม่ไดรั้บหลกัประกนัซ่ึงเกิดมาจากท่ีผูรั้บสารไม่มี
โอกาสท่ีจะไดรั้บชมและฟังรายการในแนวทางอ่ืน ๆ และไม่มีโอกาสท่ีจะไดรั้บชมและฟังส่ือท่ีมี
คุณภาพสูงมากกวา่น้ี ผูรั้บสารจึงไม่ไดมี้การเรียกร้องใหมี้ส่ือหรือรายการท่ีตนไม่เคยเห็นและไม่เคย
รู้จัก ในขณะเดียวกันผูผ้ลิตเองก็จะไม่ทราบถึงส่ิงท่ีผูรั้บสารต้องการ เช่นน้ีแล้วพลังในการ
ขบัเคล่ือนเพื่อใหเ้กิดการสร้างสรรคร์ายการท่ีมีคุณภาพจึงไม่เกิดข้ึน 
 ในประเทศไทยนั้นส่ือสาธารณะมีการจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัองคก์ารกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting Service) จากเดิมมีการตั้ง
ช่ือวา่ สถานีทีพีบีเอส (TPBS) และต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น สถานีโทรทศัน์ไทย PBS จากนั้นไดมี้การ
เป ล่ียน ช่ือเป็นสถานีโทรทัศน์ ทีวีไทยและมีการเป ล่ียนอัตลักษณ์ของสถานี อีกคร้ังเป็น 
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สถานีโทรทศัน์ Thai PBS ในปัจจุบนั การด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสนั้นอยู่ภายใต้
แนวคิดพื้นฐานเพื่อบริการสาธารณะ ไม่ใช่ส่ือเพื่อการคา้และเคร่ืองมือของรัฐบาล เน้นความเป็น
อิสระ เท่ียงตรงและโปร่งใส โดยมีพนัธกิจในการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนการพฒันาสังคมให้มี
คุณภาพ คุณธรรม และเป็นสังคมท่ีเป็นประชาธิปไตย บนพื้นฐานของความเป็นไทย รักษา
ผลประโยชน์เพื่อสาธารณะโดยการค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการท่ีจะรับรู้ขอ้มูล 
ข่าวสารต่าง ๆ มีความรับผดิชอบในการน าเสนอขอ้มูล ข่าวสาร สารประโยชน์ และสาระบนัเทิงท่ีมี
คุณภาพภายใตก้รอบวิสัยทศัน์และเป้าหมายขององคก์รท่ีว่า “มุ่งมัน่ให้เป็นสถาบนัส่ือสาธารณะท่ี
สร้างสรรคส์ังคมคุณภาพและคุณธรรม” ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงาน 6 ขอ้ ดงัน้ี (สลิลทิพย ์
เลิศพงศภ์ากรณ์, 2554, น. 21-22) 
  1. ด าเนินกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ท่ีมีการสนับสนุนในเร่ืองของการ
การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพและคุณธรรม ท่ีอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยผ่านการ
ใหบ้ริการข่าวสารท่ีมีความเท่ียงตรงรอบดา้นสมดุลและซ่ือตรงต่อจรรยาบรรณ         
  2. ผลิตรายการในดา้นข่าวสาร สารประโยชน์ในทางการศึกษา และสาระบนัเทิงท่ีมี
สัดส่วนเหมาะสมและมีคุณภาพ มีความหลากหลายในมิติต่าง ๆ โดยมุ่งด าเนินการท่ีปราศจาก
ผลประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละอคติทางการเมือง และยดึถือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นส าคญั 
  3. ส่งเสริมความรู้ให้กบัประชาชนให้มีความกา้วหน้า กา้วทนัความเปล่ียนแปลงของ
โลกในปัจจุบนัเพื่อประโยชน์ในทั้งระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินโดยการใหบ้ริการผา่นข่าวสารและ
สารประโยชน์อ่ืน ๆ 
  4. ส่งเสริมในเร่ืองของการมีเสรีภาพต่อการรับรู้ข่าวสารเพื่อการสร้างสังคมท่ีเป็น
ประชาธิปไตยในแง่ท่ีประชาชนตอ้งไดรั้บข่าวสารอยา่งเท่าเทียม 
  5. มีการสนบัสนุนถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งทางในตรงและทางออ้ม เพื่อเป็น
การก าหนดทิศทางในการใหบ้ริการขององคก์ารเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
  6. สนบัสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน ์
 2.2.2 คุณลกัษณะและบทบาทของส่ือสาธารณะ 
  Graham and Davies (อา้งถึงใน ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ และ วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร , 
2546, น. 5) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะขององคก์รกระจายเสียงเพื่อสาธารณะว่าจะตอ้งมีขนาดใหญ่ 
เป็นเครือข่ายระดบัประเทศ ปราศจากอิทธิพลจากทางการเมืองและการคา้ ซ่ึงเปรียบไดว้่าองคก์ร
กระจายเสียงเพื่อสาธารณะนั้นคือ ศูนยก์ลางแห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ในเร่ืองของ
การผลิตรายการและมีการออกอากาศดว้ยตนเอง อีกทั้งเป็นผูว้างมาตรฐานใหก้บัตลาด และกระตุน้
ส่ือกระจายเสียงทั้งระบบ 
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 วิภา อุตมฉันท์ (อ้างถึงใน สลิลทิพย์ เลิศพงศ์ภากรณ์ , 2554, น. 23) พบว่า หน่วย
งานวิจัยด้านการกระจายเสียงของอังกฤษ (Broadcasting Research Unit: BRU) มีการอธิบายถึง
แนวคิดของการกระจายเสียงเพื่อสาธารณะไว ้8 ประการ ดงัน้ี 

1. สามารถเขา้ถึงประชาชนในทุกพื้นท่ี 
2. มีเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัรสนิยมและความสนใจของทุกคน 
3. ใหค้วามส าคญักบัชนกลุ่มนอ้ยเป็นพิเศษ 
4. มีบทบาทในการสร้างชุมชนและเอกลกัษณ์ของชาติ 
5. ปราศจากผลประโยชน์ 
6. ไดรั้บเงินอุดหนุนโดยตรงจากสาธารณะ 
7. มุ่งผลิตรายการท่ีมีคุณภาพมากกวา่ความตอ้งการจ านวนผูช้ม 
8. ผูผ้ลิตรายการมีเสรีภาพในการน าเสนอ 

  นอกจากน้ีแลว้ Murdock  (อา้งถึงใน ฐิตินันท ์พงษสุ์ทธิรักษ ์และ วีระยุทธ กาญจน์ชู
ฉตัร, 2546, น. 6) กล่าววา่ ส่ือสาธารณะควรมีจุดมุ่งหมายในการพฒันาวฒันธรรมประชาธิปไตย อีก
ทั้งมีพนัธะสญัญาต่อสงัคม 4 ประการ ดงัน้ี 
  1. เป็นพื้นท่ีในการแสดงออกและอภิปรายอย่างมีเสรีภาพ ปราศจากอิทธิพลจากกลุ่ม
ทุนและรัฐบาล 
 2. ทุกคนสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยไม่เสียค่าบริการ 
  3. เป็นเวทีส าหรับกลุ่มการเมืองท่ีมีอุดมการณ์แตกต่างกนั สามารถท่ีจะน าเสนอความ
คิดเห็นของตนเองได ้
 4. ผูช้มสามารถเขา้ถึงส่ือสาธารณะในฐานะประชากรไม่ใช่ผูบ้ริโภค 

  จะเห็นไดว้่าแนวคิดเร่ืองลกัษณะและบทบาทของส่ือสาธารณะมีความหลากหลายและ
แตกต่างกนัในรายละเอียดต่าง ๆ World Radio Television Council ซ่ึงเป็นองคก์รของเอกชนอิสระ 
ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก UNESCO ได้ก าหนดนิยามและหลกัการของส่ือสาธารณะในแง่ของ
หลกัการและเน้ือหาในรายการซ่ึงนับเป็นกรอบแนวคิดท่ีครอบคลุมแนวคิดต่าง ๆ ดงัน้ี (ฐิตินันท ์
พงษสุ์ทธิรักษ ์และ วีระยทุธ กาญจน์ชูฉตัร, 2546, น. 6) 

1. ในแง่ของหลกัการพื้นฐาน (Principles) ส่ิงท่ีส่ือสาธารณะควรยดึถือ คือ 
1.1 เขา้ถึงประชาชนทุกคน (Universality) 
1.2 มีความหลากหลาย (Diversity) 
1.3 มีความเป็นอิสระ (Independence) 
1.4 มีความแตกต่าง (Distinctiveness) 
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2. ในแง่ของเน้ือหารายการ (Program Content) ส่ิงท่ีส่ือสาธารณะควรยดึถือ คือ 
2.1 เป็ น ก ล างแ ล ะ ให้ ส่ิ ง ท่ี เป็ น ป ร ะ โ ย ช น์  (Unbiased, Enlightening 

Information) 
2.2 รายการเพื่อการบริการและผลประโยชน์เพื่อสาธารณะ 
2.3 รายการท่ีมีจุดเด่น (Program That Leave Their Mark) 
2.4 การผลิตดว้ยตนเอง (In-House Production) 
2.5 เน้ือหาท่ีน าเสนอเพื่อส่วนรวม (National Content) 

  ดงัจะเห็นไดว้่าบทบาทของส่ือสาธารณะในแง่ของหลกัการพื้นฐาน (Principles)  ท่ีส่ือ
สาธารณะควรยึดถือเป็นส าคญันั่นคือ การเขา้ถึงประชาชนทุกคน (Universality) ประชาชนทุกคน
ภายในประเทศสามารถท่ีจะเขา้ถึงส่ือไดโ้ดยท่ีไม่มีขอ้จ ากดัทางดา้นการเงินหรือสถานะทางสังคม 
โดยท่ีส่ือสาธารณะไม่ไดมุ่้งหวงัให้มีความนิยมเหมือนส่ือพาณิชยอ่ื์น ๆ แต่รายการต่าง ๆ ท่ีเป็นส่ือ
เพื่อสาธารณะจะตอ้งเขา้ถึงประชาชนไดทุ้กคน ดงัเช่น ประชาธิปไตย ท่ีจะตอ้งเป็นของประชาชน
ทุกคนโดยไม่ละเลยกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม (ณาตยา แวววีรคุปต,์ 2514, น.10) 
  จากแนวคิดขา้งตน้จะเห็นไดว้่าบทบาทของส่ือสาธารณะนั้นจะตอ้งให้ความส าคญัใน
เร่ืองของประโยชน์เพื่อสาธารณะเป็นท่ีตั้ง อีกทั้งจะตอ้งผลิตเน้ือหารายการให้เป็นไปตามความ
ตอ้งการของกลุ่มประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง ทั้งในดา้นความหลากหลายของขอ้มูลข่าวสารและจะตอ้ง
ปราศจากการครอบง าจากกลุ่มนายทุนหรือรัฐบาลรวมถึงการเป็นพื้นท่ีส่ือสาธารณะท่ีประชาชน
สามารถท่ีจะแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมได ้
 สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสนั้นไดใ้หค้วามส าคญักบัแนวคิดพื้นฐานของลกัษณะเฉพาะ
และบทบาทของส่ือสาธารณะ โดยการก าหนดหลกัการส าคญัไว ้8 ประการ ดงัน้ี (สลิลทิพย ์เลิศ
พงศภ์ากรณ์, 2554, น.  25-27)  
  1. ความทัว่ถึง (Universality) ส่ือสาธารณะจะตอ้งด าเนินการให้เขา้ถึงพลเมืองไทยทุก
คน หรือส่ือถูกใชโ้ดยผูค้นจ านวนมากท่ีสุด เป้าหมายของหลกัการน้ีคือความเสมอภาค ความเป็น
ประชาธิปไตยท่ีจะท าใหพ้ลเมืองอยูใ่นบรรทดัฐานเดียวกนั ไม่แบ่งแยกสถานะทางสงัคม 
  2. ความหลากหลาย (Diversity) ส่ือสาธารณะต้องมีความหลากหลายในด้านของ
ประเภทเน้ือหารายการ กลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงประเด็นเน้ือหาท่ีมีความถกเถียง อีกทั้งผูผ้ลิตมี
ความอิสระหลากหลายไม่ผูกขาดกบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง มีการเปิดโอกาสให้เขา้ร่วมงานและพฒันา
รายการได้ อีกทั้ งส่ือสาธารณะจะตอ้งน าเสนอประเภทรายการท่ีหลากหลายประเภทท่ีสามารถ
ตอบสนองความกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มท่ีมีลกัษณะการรับส่ือท่ีแตกต่างกนั 
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  3. ความเป็นอิสระ (Independence) องคก์รส่ือสาธารณะตอ้งเป็นส่ือท่ีมีความเป็นอิสระ 
แหล่งเงินทุนมีท่ีมาจากความเป็นอิสระของรัฐ และตอ้งสร้างหรือพฒันาความยัง่ยืนของความเป็น
อิสระด้วยการได้รับการสนับสนุนจากสาธารณะ ผูผ้ลิตจะต้องมีเสรีภาพและเป็นอิสระด้วย
จริยธรรมวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นกลาง และเป็นช่องทางในการเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีขอ้วิจารณ์ท่ีแตกต่างกนั หรือส่ือสาธารณะตอ้งไหลเวียนขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความ
เสรี ซ่ึงเป็นหลกัส าคญัของการเคารพสิทธิของคนในสังคม 
  4. ความแตกต่างเฉพาะตวั (Distinctiveness) ดว้ยคุณลกัษณะของรายการท่ีมีมาตรฐาน 
และเน้ือหาของส่ือสาธารณะจะตอ้งมีความแตกต่างจากส่ืออ่ืน ๆ ท่ีจะท าให้ผูช้มแยกแยะความ
แตกต่างเชิงคุณภาพน้ีได ้ดงันั้นแลว้ส่ือสาธารณะจึงไม่ใช่แค่การผลิตรายการท่ีส่ืออ่ืน ๆ ไม่ไดส้นใจ
ผลิต แต่จะตอ้งผลิตรายการให้ออกมาแตกต่างทั้งดา้นเน้ือหา วิธีการน าเสนอ ให้ถูกตอ้งตามหลกั
วิชาชีพ เหมาะสม สอดคลอ้งกบัจริยธรรมอนัดีงาม อีกทั้งเป็นผูน้ าในการพฒันารายการตน้แบบ
ใหม่ม่ีมีคุณค่า มาตรฐาน และสร้างความต่ืนตวัในการพฒันาศกัยภาพดา้นผูผ้ลิตส่ือและผูรั้บส่ือ 
  5. การมีส่วนร่วม (Participation) การมีส่วนร่วมในระดบัผูป้ฏิบติังานคือ วฒันธรรม
การท างานท่ีมีการส่ือสารเพื่อหารือท่ีจะร่วมกนัพฒันาคุณภาพ คุณค่า และความคุม้ค่าในการท า
ประโยชน์เพื่อสาธารณะ การมีส่วนร่วมกบัสังคมคือ เปิดโอกาสใหส้ังคมอ่ืน ๆ ไดมี้ช่องทางในการ
แสดงความคิดเห็น ความตอ้งการ ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ไปจนถึงการร้องเรียน เม่ือเห็นวา่องคก์รมีการ
ปฏิบติังานท่ีไม่เหมาะสม ไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส ไม่เป็นไปตามพนัธกิจ อีกทั้งยงัเป็นการเปิด
โอกาสให้ผูผ้ลิตอิสระภาคชุมชนหรือ ภาคเอกชนสามารถผลิตรายการและเผยแพร่รายการไดอี้ก
ดว้ย 
  6. การพฒันา (Development) การผลิตและเผยแพร่ส่ือเพื่อสาธารณะนั้นมีเป้าหมาย
ส าคญัคือ การพฒันาคุณภาพชีวิต คุณภาพสังคม การพฒันาประชาธิปไตย สิทธิ เสรีภาพ การมีส่วน
ร่วมของประชาชน อีกทั้งการพฒันาช่องทางให้กบัผูด้อ้ยโอกาส นอกจากน้ีแลว้ส่ือสาธารณะตอ้ง
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการท างานของบุคลากรและผูผ้ลิตอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะน ามาซ่ึงการ
ยอมรับ ความเช่ือถือจากสงัคมทั้งระดบัประเทศและนานาประเทศ 
  7. ความเช่ือถือ ไวว้างใจได ้(Credibility) ส่ือสาธารณะตอ้งสร้างความน่าเช่ือถือ ความ
ไวว้างใจจากสังคมซ่ึงเกิดมาจากการท างานดว้ยจรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
การรายงานข่าวและน าเสนอรายการท่ีมีความถูกตอ้งและเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย เน้ือหารายการตอ้งมี
ความรอบด้านและน าเสนอเชิงลึกและไม่รวบรัด อีกทั้ งตอ้งให้ผูช้มได้รับขอ้มูล ข่าวสารอย่าง
เพียงพอกบัความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งชดัเจน และมีวิธีการให้ผูช้มหรือผูฟั้งมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
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แนะน า ต่อรายการต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ืองและตอ้งมีการรวบรวมเสียงสะทอ้นของผูช้มเพื่อการน ามา
พิจารณาปรับปรุงการท างาน การผลิตรายการ และการเผยแพร่รายการ 
  8. ปราศจากประโยชน์ทบัซอ้น (Conflict of Interest) ผูป้ฏิบติังานในส่ือสาธารณะตอ้ง
ไม่ท างานอยา่งมุ่งหวงัหรือแอบแฝงประโยชน์เฉพาะตน ท่ีไม่ใช่เพียงเฉพาะรายไดแ้ต่หมายรวมถึง
การรายงาน หรือการน าเสนอรายการท่ีสนบัสุนนการไดเ้ปรียบของกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ รวมทั้ง
การรับสินคา้ ของขวญั ของแถม ส่วนลด การให้กูย้ืม อภินันทนาการท่ีเกิดขอบเขตจากน ้ าใจของ
บุคคล องคก์ร หรือธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัส่ือสาธารณะ เน่ืองจากการกระท าของบุคลากรทุก
ระดบัยอ่มส่งผลต่อช่ือเสียงและความไวว้างใจจากสังคม ดงันั้นแลว้ส่ือสาธารณะจะตอ้งมีการสร้าง
วฒันธรรมในการเป็นองคก์ารท่ีมีคุณธรรม และความซ่ือสัตย ์สามารถตรวจสอบและขอ้ก าหนดเพื่อ
ไม่ให้บุคลากรหรือรายการรวมไปถึงผูท้  างานอิสระเก่ียวขอ้งกบัการน าเสนอสินคา้และบริการเพื่อ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ทางการเมือง หรือกิจกรรมของหน่วยงานองคก์ารอ่ืน ๆ เช่น การโปรโมต
สินคา้ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้ งน้ีส่ือสาธารณะต้องให้ผูท่ี้ปฏิบัติงานในด้านของรายการแจง้ขอ้มูล
ประโยชน์ส่วนตัวท่ีรวมถึงสมาชิกในครอบครัวท่ีอาจส่งผลต่อการท าหน้าท่ีในองค์กรส่ือเพื่อ
สาธารณะ 
  จากแนวคิดส่ือสาธารณะและนโยบายของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสท่ีกล่าวไปนั้นจะ
เห็นได้ว่ามีความสอดคล้องและตรงกับทัศนะของนักวิชาการต่าง ๆ โดยลักษณะเป็นส่ือท่ีมุ่ง
ประโยชน์ต่อสาธารณะ ทั้งน้ี ผูศึ้กษาไดน้ าแนวคิดน้ีมาเป็นแนวทางในการศึกษาสถานีโทรทศัน์
ไทยพีบีเอสในแง่การด าเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเฉพาะ นั่นคือกลุ่มคนพิการท่ีมี
ความบกพร่องทางการมองเห็นและการไดย้นิ 
 
2.3 แนวคดิเกีย่วกบัคนพกิาร 

  พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 4 ไดใ้ห้
ความหมายค าว่า “คนพิการ” ว่าคือกลุ่มคนท่ีมีขอ้จ ากดัในการใชชี้วิตหรือการเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กับสังคมเพราะว่ามีความผิดปกติทางการมองเห็น ทางการได้ยิน ทางการเคล่ือนไหว ทางการ
ส่ือสารทางดา้นจิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา ทางการเรียนรู้หรือความผิดปกติอ่ืน ๆ รวมไป
ถึงการมีอุปสรรคในดา้นต่าง ๆ และตอ้งมีความจ าเป็นพิเศษในการท่ีจะไดรั้บความช่วยเหลือ เพื่อให้
สามารถปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมทางสงัคมไดอ้ยา่งบุคคลทัว่ไป 

  ตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดถึงความ
พิการ ไดแ้ก่ ความพิการทางการมองเห็น ความพิการทางการไดย้นิ การส่ือความหมาย คนพิการทาง
กาย คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม และคนพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ และ 
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  ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิคนพิการขององคก์ารสหประชาชาติ กล่าวว่า ความพิการ 
หมายถึง บุคคลใดก็ตามท่ีมีความบกพร่องในความสามารถทางร่างกายและจิตใจไม่ว่าจะเป็นมา
ตั้งแต่ก าเนิดหรือไม่กต็าม จนท าใหไ้ม่แน่ใจวา่จะสามารถด ารงชีวิตไดเ้ช่นคนปกติ ไม่วา่จะเป็นส่วน
ใดส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดไดด้ว้ยตนเอง (กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 
2557, น. 11) 
  นอกจากน้ีแลว้ Hammerman และ Maikowski ยงัไดส้รุปความหมายของความพิการไว้
ดงัน้ี 

 
 
 

 
ภาพที ่2.2 ความหมายของความพิการ 
 
ที่มา : กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 2557, น. 10 

   
 จากแผนภาพจะเห็นไดว้่า บุคคลในสังคมคนหน่ึงอาจมีความบกพร่อง โดยไม่พิการ

และพิการโดยไม่เกิดความเสียเปรียบได ้หากไดรั้บการสนบัสนุนจากคนในครอบครัว สังคม หรือ
ไดรั้บส่ิงท่ีอ านวยความสะดวกทางกายภาพท่ีจะสามารถเยียวยาความบกพร่องได ้และจะไม่ส่งผล
ให้บุคคลนั้นเกิดการเสียเปรียบในการด ารงชีวิตอยู่ อาทิเช่น คนตาบอดท างานใชส้ายตาไม่ไดแ้ต่
สามารถท่ีจะใชอุ้ปกรณ์ทางเทคโนโลยท่ีีมีเสียงบรรยาย หรือสามารถเล่นดนตรี เป็นตน้ 

  ขนิษฐา เทวินทรภกัติ (อา้งถึงใน วโรชา แน่นอุดร, 2554, น. 24-25) กล่าวถึงสิทธิของ
คนพิการตามปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิคนพิการจ านวน 13 ขอ้ ดงัน้ี 

   1. คนพิการมีสิทธิและศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย ์มีสิทธิและเสรีภาพแห่งบุคคล
ยอ่มไดรั้บการคุม้ครองในฐานะพลเมืองไทยภายใตรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยท่ีมีการระบุ
ไว ้โดยปราศจากการแบ่งเช้ือชาติ ศาสนา การเมือง เพศ อาย ุหรือสถานะอ่ืน ๆ 

   2. คนพิการมีสิทธิท่ีจะแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมทางการเมือง 
    3. คนพิการมีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมตดัสินใจก าหนดนโยบายและแผนทุกดา้นท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งกบัคนพิการทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน 
   4. คนพิการมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการดูแลฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการพฒันาตั้งแต่แรก

เกิด และแรกเร่ิมท่ีพบความพิการ รวมไปถึงผูป้กครองและครอบครัวของคนพิการตอ้งไดรั้บการ

ความบกพร่อง 

(Impairment) 

ความเสียเปรียบ 

(Handicap) 

ความพิการ 

(Disability) 
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สนับสนุนจากรัฐบาลทุกด้าน เพื่อให้คนพิการสามารถฟ้ืนฟูและพฒันาให้สอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการของแต่ละบุคคลได ้

   5. คนพิการมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพื่อการด ารงชีวิตอย่าง
อิสระดว้ยตนเอง 

   6. คนพิการมีสิทธิไดรั้บการศึกษาอยา่งมีคุณภาพและรูปแบบการจดัการศึกษาให้
เท่าเทียมกบัคนปกติทัว่ไป ทั้งการศึกษาในระบบหรือนอกระบบโดยไม่มีการเลือกปฏิบติั 

   7. คนพิการมีสิทธิและโอกาสในการเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ หรือการ
ประกอบอาชีพ ไดรั้บการจา้งงาน และไดรั้บค่าตอบแทนรวมไปถึงสวสัดิการ และควรไดเ้ขา้ร่วม
เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานโดยไม่มีการเลือกปฏิบติั 

    8. คนพิการมีสิทธิในการไดรั้บการปกป้องและคุม้ครองจากการล่วงละเมิดทางเพศ 
และมีสิทธิท่ีจะไดรั้บความช่วยเหลือทางกฎหมายเช่นเดียวกบับุคคลทัว่ไป 

   9. คนพิการมีสิทธิอยู่ร่วมกับครอบครัว ชุมชนของตนเองและมีส่วนร่วมอย่าง
เตม็ท่ี 

    10. คนพิการมีสิทธิไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวก การบริการและความช่วยเหลือ
จากรัฐบาลเพื่อการด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมเช่นเดียวกบัคนทัว่ไป 

   11. คนพิการมีสิทธิไดรั้บการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ให้ครอบครัวและสังคม
ไดรับรู้และเขา้ใจคนพิการอย่างสร้างสรรค ์โดยเฉพาะในเร่ืองของศกัยภาพและความสามารถใน
การบ าเพญ็ประโยชน์ 

   12. คนพิการมีสิทธิไดรั้บและเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สิทธิของคนพิการ ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนใหส่ื้อทุกประเภทท่ีเหมาะสมกบัคนพิการ รวมทั้งมี
การจดัท าล่ามภาษามือ อกัษรเบรลล ์ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์หรืออุปกรณ์พิเศษอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นการส่ือสาร 

   13. คนพิการและครอบครัว ชุมชน และสังคมมีสิทธิได้รับและเข้าถึงข้อมูล 
ข่าวสารเพื่อทราบถึงสิทธิท่ีปรากฏในปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิคนพิการโดยทัว่ถึง 

  ส าหรับการแบ่งประเภทคนพิการนั้น กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์ไดก้ าหนดประเภทของความพิการไวท้ั้งหมด 6 ประเภทดงัน้ี 

1. ความพิการทางการเห็น 
2. ความพิการทางการไดย้นิหรือส่ือความหมาย 
3. ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางกาย 
4. ความพิการทางดา้นจิตใจ พฤติกรรม หรือออทิสติก 
5. ความพิการทางสติปัญญา 



21 
 

6. ความพิการทางการเรียนรู้ 
  ทั้งน้ีผูศึ้กษาจะอธิบายรายละเอียดความพิการเพียง 2 ประเภท คือความพิการทางการ

เห็น และความพิการทางการไดย้นิหรือส่ือความหมายเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ผูศึ้กษาได้
ก าหนดไว ้ดงัน้ี 

2.3.1 ความพกิารทางการเห็น  
 แฉลม้ แยม้เอ่ียม (อา้งถึงใน กุลทิรา เทพสุภรณ์กุล, 2551, น. 9-10) ให้ความหมายของ
คนพิการทางการเห็นหรือคนตาบอดว่า หมายถึง คนปกติท่ีสายตามองไม่เห็นหรือมองเห็นไดอ้ยา่ง
จ ากดั ซ่ึงมีหลายลกัษณะและมีการก าหนดระดบัความสามารถในการมองเห็นท่ีแตกต่างกนัออกไป 
รวมไปถึงการให้ค  าจ ากดัความท่ีแตกต่างกนั ทางดา้นการแพทยใ์ห้ความหมายถึงคนตาบอดไวว้่า 
บุคคลท่ีมีสมรรถภาพการมองเห็นน้อยกว่าคนปกติ 10 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงพิจารณาจากสมรรถภาพใน
ระยะท่ีมองเห็น ความกวา้งของการมองเห็น ตลอดจนคุณภาพท่ีมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ในทางดา้น
กฎหมายคนพิการทางการมองเห็น หมายถึง บุคคลท่ีมีความสามารถในการมองเห็นหรือมีสายตา
ขา้งท่ีดีท่ีสามารถใชแ้ว่นตาหรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ เป็นตวัช่วยในการมองเห็นระยะ 20/200 ฟุตหรือนอ้ย
กว่านั้ น หรือหมายถึงบุคคลท่ีมีลานสายตาท่ีแคบกว่าหรือมีมุมมองน้อยกว่า 20 องศา  ในทาง
การศึกษาให้ความหมายถึงคนตาบอดว่า บุคคลท่ีไม่สามารถเขา้รับการศึกษาจากการมองเห็นได ้
หรือสามารถเขา้รับการศึกษาไดโ้ดยจ าเป็นตอ้งใชว้ิธีพิเศษท่ีแตกต่างจากคนปกติทัว่ไป  
 องคก์ารอนามยัโลกไดมี้การอธิบายถึงลกัษณะความพิการทางการมองเห็นออกเป็น 2 
ลกัษณะ (กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 2557, น. 12) ดงัน้ี 
   1. การตาบอดเลือนราง หมายถึง การท่ีบุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจวตัร
ประจ าวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางสงัคมสามารถมองเห็นไดบ้า้งแต่ไม่เทียบเท่ากบัคนท่ีสายตา
ปกติ ตอ้งใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์พิเศษท่ีสามารถจะท าให้กลุ่มคนพิการเหล่านั้นใชส้ายตาไดดี้ข้ึน
และเม่ือใชแ้ว่นสายตาธรรมดาแลว้การมองเห็นจะอยู่ในระดบั 3 ส่วน 60 เมตร หรือ 20 ส่วน 400 
ฟุต ไปจนถึงแยก่วา่ 6 ส่วน 18 เมตร หรือ 20 ส่วน 70 ฟุต   
   2. การตาบอดสนิท หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอ้จ ากดัในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั
หรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางสังคมสามารถมองเห็นไดน้้อยมากหรือไม่สามารถใชส้ายตาให้เป็น
ประโยชน์ไดเ้ลย เม่ือมีการตรวจวดัการมองเห็นของสายตาขา้งท่ีดีกว่าแลว้การมองเห็นจะอยู่ใน
ระดบัท่ีแยก่วา่ 3 ส่วน 60 เมตร หรือ 20 ส่วน 400 ฟุต หรือกระทัง่มองไม่เห็นแมแ้ต่แสงสวา่ง  
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ตารางที่ 2.2 ระดบัความพิการทางสายตาท่ีก าหนดโดยองคก์ารอนามยัโลก 
 

ระดบัความพกิารทาง
สายตา 

ระดบัความชดัเจนของ
สายตา 

ระดบัความสมบูรณ์ทางการ
มองเห็น 

 
 
ตาเลือนราง 

ระดบั 1 
 
 
 
ระดบั 2 

20 ส่วน 20 
20 ส่วน 35 
20 ส่วน 75 
20 ส่วน 100 
20 ส่วน 200 

มองเห็นได ้100  เปอร์เซ็นต ์
มองเห็นได ้87.5 เปอร์เซ็นต ์
มองเห็นได ้64    เปอร์เซ็นต ์
มองเห็นได ้48.9 เปอร์เซ็นต ์
มองเห็นได ้20    เปอร์เซ็นต ์

 
ตาบอดสนิท 

ระดบั 3 
ระดบั 4 
ระดบั 5 

20 ส่วน 300 
20 ส่วน 400 

20 ส่วน 450 ข้ึนไป 

มองเห็นได ้10    เปอร์เซ็นต ์
มองเห็นได ้2    เปอร์เซ็นต ์

ไม่สามารถมองเห็นแมแ้ต่แสงสวา่ง 
 
 ที่มา : กลุทิรา เทพสุภรณ์กลุ, 2551, น. 10-11 
 
 ระดบัความสามารถของคนปกติประกอบไปดว้ยความสามารถเฉพาะตวั แหล่งขอ้มูล 
ทกัษะ และลกัษณะทางกายภาพ และความสามารถทางดา้นจิตใจ ทั้งน้ี การสูญเสียทางการมองเห็น
ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการด าเนินชีวิต อีกทั้ งยงัเกิดขอ้จ ากัดทางความสามารถต่าง ๆ เช่น 
ความสามารถในการเคล่ือนไหว ทกัษะความช านาญ การรับรู้และแยกแยะส่ิงต่าง ๆ  (อา้งถึงใน 
กลุทิรา เทพสุภรณ์กลุ, 2551, น. 10-11) 
  ในแง่การบริโภคขอ้มูลข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ตลอดจนส่ือ
ประเภทวิทยุกระจายเสียงและโทรทศัน์ คนพิการทางการมองเห็นนับว่าเป็นผูด้อ้ยโอกาสกว่าคน
พิการประเภทอ่ืน ๆ เพราะคนพิการทางการมองเห็นขาดประสาทสัมผสัในดา้นของการมองเห็นจึง
ส่งผลท าให้การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร เร่ืองราวและความรู้แตกต่างไปจากคนปกติหรือคนพิการ
ทางดา้นอ่ืน ๆ  
 2.3.2 ความพกิารทางการได้ยนิหรือส่ือความหมาย 

  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ หมายถึง บุคคลท่ีสูญเสียสมรรถภาพทางการได้
ยนิตั้งแต่ระดบัรุนแรงจนถึงระดบันอ้ย (ปิยะฉตัร มีหนุน, 2555) ทั้งน้ี นกัวิชาการไดแ้บ่งความหมาย
ของลกัษณะความพิการทางการไดย้นิหรือส่ือความหมายไว ้3 ระดบั ไดแ้ก่ หูหนวก หูตึง และความ
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พิการทางการส่ือความหมาย (กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 2557, น. 12) 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
   1. หูหนวก หมายถึง การท่ี บุคคลมีข้อจ ากัดในด้านการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากความบกพร่องใน
การไดย้นิจนไม่สามารถรับขอ้มูลผา่นทางการไดย้ิน และเม่ือตรวจการไดย้นิโดยการใชค้วามถ่ี 500 
เฮิรตซ์ และ 2000 เฮิรตซ์ ในหูขา้งท่ีไดย้นิกว่าจะสูญเสียการไดย้ินท่ีความดงัของเสียงท่ี 90 เดซิเบล
ข้ึนไป  
    2. หูตึง หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอ้จ ากดัในการปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจ าวนั
หรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากความบกพร่องจากการไดย้นิจนท า
ให้ไม่สามารถรับขอ้มูลผา่นทางการไดย้ินได ้เม่ือท าการวดัการไดย้ินท่ีความถ่ี 500 1000 และ 2000 
เฮิรตซ์ ในหูขา้งท่ีไดย้นิกวา่จะสูญเสียการไดย้นิท่ีนอ้ยกวา่ 90 เดซิเบลลงมาจนถึง 40 เดซิเบล  
   3. ความบกพร่องทางการส่ือความหมาย หมายถึงการท่ีบุคคลมีขอ้จ ากดัในการ
ปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจ าวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจาก
การมีความบกพร่องทางการส่ือความหมาย เช่น พูดไม่ได ้หรือไม่สามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นให้เขา้ใจ
ได ้ 
   จากความหมายของความพิการทางการไดย้นิขา้งตน้นั้น สามารถแสดงระดบัการไดย้นิ
ของหูเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีง่ายข้ึนโดยแบ่งอยา่งละเอียดเป็น 6 ระดบั ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 2.3 แสดงระดบัการไดย้นิของหู 
 
ระดบัการไดย้นิ ระดบัวดัการไดย้นิ ลกัษณะอาการ 
ระดบัท่ี 1 หูปกติ 0 – 25 เดซิเบล ไดย้นิเสียงดงัไม่เกิน 25 เดซิเบล 

ระดบัท่ี 2 หูตึงเลก็นอ้ย 26 – 40 เดซิเบล ไดย้นิเสียงพดูปกติ เม่ือดงั 26 – 40 เดซิเบล 
ระดบัท่ี 3 หูตึงปานกลาง 41 – 55 เดซิเบล ไดย้นิเสียงพดูปกติ เม่ือดงั  41 – 55 เดซิเบล 
ระดบัท่ี 4 หูตึงมาก 56 – 70 เดซิเบล ไดย้นิเสียงดงัไม่เกิน 56 – 70 เดซิเบล 
ระดบัท่ี 5 หูตึงรุนแรง 71 – 90 เดซิเบล ไดย้นิเสียงดงัเม่ือเสียงดงัมากกวา่ 71 – 90 เดซิเบล 
ระดบัท่ี 6 หูหนวก 91 เดซิเบลข้ึนไป ไดย้นิเสียงดงัมากกวา่ 90 เดซิเบล  

หรือไม่มีปฏิกิริยาใด ๆ แมมี้เสียงดงัมากกวา่ 90 เดซิเบล 
 
ที่มา : ชุติมาธร นะมาเส, 2560, น. 13 
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 ส าหรับการส่ือสารหรือการเรียนรู้ของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินนั้น ศรียา 
นิยมธรรม (อา้งถึงใน พรพรรษา พิมพก์ระจ่าง, 2559, น. 40) ระบุว่า ส่ือท่ีส าคญัและสอดคลอ้งกบั
วิธีการรับรู้ของคนหูหนวกสามารถแบ่งได ้3 ประเภท ดงัน้ี  
  1. ส่ือท่ีสามารถรับรู้ไดด้ว้ยการมองเห็น คนหูหนวกสามารถรับรู้หรือเรียนรู้ดว้ยการ
มองเห็น การดูและการอ่าน เช่น ตวัหนังสือ ภาษาเขียน รูปภาพ แต่ส าหรับคนหูหนวกนั้นภาษา
ท่าทางถือวา่เป็นส่ือท่ีส าคญัโดยเฉพาะการท ามือในลกัษณะต่าง ๆ ท่ีเรียกวา่ ภาษามือ 
  ภาษามือ หมายถึง ภาษาหรือเคร่ืองมือในการส่ือสารของคนหูหนวกโดยมีการใชมื้อ
เพื่อเป็นการส่ือความหมายและถ่ายทอดอารมณ์แทนการพูดและสีหนา้รวมถึงกิริยาท่าทางประกอบ
เพื่อช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจ ส่วนประกอบของภาษามือมีอยู ่5 อยา่ง ไดแ้ก่ 
   1) ท่ามือ (Hand shape) คือการท ามือเป็นท่าต่าง ๆ ไดแ้ก่ แบมือ กางน้ิว รวมน้ิว จีบ
น้ิว 
   2) ระดบัของมือ (Position) จะให้ความหมายท่ีต่างกนัออกไปถึงแมว้่าจะมีการใช้
ท่ามือท่ีเหมือนกนั เช่น ใชน้ิ้วช้ีท่ีหนา้อก หมายถึง “ฉนั” เป็นตน้ 
   3) ทิศทางการหันของมือ (Location) อาทิเช่น การใช้น้ิวช้ีเขา้มาท่ีตัวของผูพู้ด 
หมายถึง ฉนั แต่ถา้ช้ีออกไปท่ีคนท่ีพดูดว้ยจะ หมายถึง “คุณ” 
    4) การเคล่ือนไหวของมือ (Movement) 
   และ 5) การแสดงสีหน้า (Facial Expression) ซ่ึงจะช่วยส่ือความหมายหรือ
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก 
  ทั้งน้ีภาษามือท่ีใชใ้นประเทศไทยสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  
    1.1. ภาษามือไทย (Thai Sign Language) ถือว่าเป็นภาษาท่ีมีโครงสร้างทางภาษา
และไวยากรณ์ท่ีเฉพาะ มีโครงสร้างและไวยากรณ์แตกต่างจากภาษาไทยท่ีใชท้ัว่ไปอย่างส้ินเชิง 
ภาษามือไทยนบัไดว้า่เป็นภาษาประจ าชาติของคนหูหนวกไทย  
    1.2. ท่ามือตามภาษาไทย (Signed Thai) เป็นการใชท่้ามือตามค าศพัทข์องภาษามือ
ไทยหรือการสะกดค าทีละตวัอกัษร โดยการใชโ้ครงสร้างและไวยากรณ์ท่ีถูกตอ้งตามแบบภาษาไทย
หรือภาษาพูด เน่ืองจากคนหูหนวกมีปัญหาอยา่งมากกบัการท าความเขา้ใจในความหมายของท่ามือ
ตามภาษาไทย ดงันั้นแลว้จึงกล่าวไดว้า่ส่ือท่ีดีท่ีสุดส าหรับคนหูหนวกกคื็อ ภาษามือไทย นัน่เอง 
  นอกจากน้ีแลว้ มาโนช ชุ่มเมืองปัก (2543) กล่าวว่า การเรียนรู้และการใชภ้าษามือตอ้ง
อาศยัความจ าเป็นหลกั หากสามารถจ าไดม้ากก็จะยิ่งส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแต่ภาษามือก็มี
ขีดจ ากดัเน่ืองจากไม่มีค าศพัทท่ี์เทียบเท่ากบัภาษาพูด ถึงแมจ้ะมีการบญัญติัศพัทไ์วม้ากก็เป็นเร่ือง
ยากท่ีคนหูหนวกจะสามารถจดจ าไดท้ั้งหมด ดว้ยช่องทางการรับรู้ส่วนหน่ึง คือการฟัง และการพูด
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ท่ีขาดหายไป กลุ่มคนหูหนวกจึงจ าอะไรไดค่้อนขา้งยากและจ าไดไ้ม่นาน ดงันั้นแลว้คลงัค าศพัท์
ของคนหูหนวกจึงมีไม่มากถา้เทียบเท่ากับคนหูปกติ โดยเฉพาะค าศพัท์ท่ีเป็นนามธรรมท่ีไม่มี
ตวัอยา่งให้มองเห็น จึงเรียกไดว้่าความสามารถในการใชแ้ละเขา้ใจภาษาของกลุ่มคนหูหนวกมีได้
ไม่เท่ากบัคนหูปกติ 
 2. ส่ือท่ีมีทั้ งเสียงและภาพ คนหูหนวกสามารถท่ีจะมองเห็นภาพได้เช่นเดียวกบัคน
ทัว่ไปแต่จะมีขอ้จ ากดัในการรับรู้จากเสียงท่ีแตกต่างกนั การใชส่ื้อท่ีมีทั้งเสียงและภาพส าหรับคนหู
หนวก ไดแ้ก่โทรทศัน์ วีดีทศัน์ วีซีดี ภาพยนตร์ เป็นตน้ ทั้งน้ีจะตอ้งจดัให้มีค  าบรรยายเสียงและ
เสียงท่ีมีอยู่ในส่ือไวใ้ตภ้าพ (Caption) นอกจากน้ีแลว้ส่ือท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวกให้กบัคนหู
หนวกในการส่ือหรือแปลความหมายท่ีตอ้งใชก้ารไดย้ินจากรับรู้ดว้ยตา คือ ล่ามภาษามือ โดยท า
หน้าท่ีฟังเสียงพูดและเสียงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในส่ือพร้อมกบัท าท่าภาษามือถ่ายทอดให้คนหูหนวก
เขา้ใจ 
  3. ส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับคนหูหนวก ไดแ้ก่โปรแกรมชุดการเรียนหรือ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาต่าง ๆ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนับว่าเป็นส่ือท่ีมีบทบาทส าคญัในการ
เรียนการสอน โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมลัติมีเดียจะช่วยเสริมพฒันาการทางการรับรู้
ของคนหูหนวกท่ีอาศยัประสาทสมัผสัทางตาไดเ้ป็นอยา่งดี กล่าวคือรูปแบบของส่ือแบบมลัติมีเดียท่ี
มีทั้งตวัหนงัสือ รูปภาพทั้งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวรวมถึงภาพจากวีดีทศัน์ซ่ึงเป็นภาพการแสดง
ท่าภาษามือในเน้ือหาต่างๆ จะมีส่วนช่วยให้คนหูหนวกเขา้ใจเร่ืองราวในเน้ือหาวิชาท่ีสอนไดดี้กว่า
แบบตวัหนงัสือ 
  จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัคนพิการนั้นสามารถสรุปไดว้า่ คนพิการจะด ารงชีวิต
อยูไ่ดใ้นสังคมนั้นจะตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือและไดรั้บการเอ้ืออ านวยความสะดวกจากสังคม และ
ควรได้รับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้ งปวงอย่างเต็มท่ี รวมถึงการเขา้ถึงขอ้มูล ข่าวสารจาก
ส่ือมวลชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คนในสังคมและองคก์รส่ือสารมวลชนควรมีความตระหนกัว่า
คนพิการมีความตอ้งการพิเศษบางประการท่ีควรจะไดรั้บการตอบสนอง เพื่อให้คนพิการเหล่านั้น
สามารถมีส่วนร่วมในสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยปราศจากการกีดกนัหรือเลือกปฏิบติัเพียง
เพราะความพิการ ในการศึกษาคร้ังน้ี แนวคิดเก่ียวกบัคนพิการช่วยให้ผูศึ้กษาเขา้ใจลกัษณะและ
ขอ้จ ากดัของผูพ้ิการในการส่ือสาร เพื่อเป็นกรอบในการศึกษาถึงการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารเพื่อคน
พิการของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส  
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2.4 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 2.4.1 การศึกษาพฤติกรรม ความสนใจ และความต้องการในการเปิดรับส่ือของคนตาบอดในเขต
กรุงเทพมหานคร 

  ศศโสฬส จิตรวานิชกุล (2542) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง “การศึกษาพฤติกรรม ความสนใจ 
และความตอ้งการในการเปิดรับส่ือของคนตาบอดในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาพฤติกรรม ความสนใจ และความตอ้งการในการเปิดรับส่ือมวลชนและส่ือเฉพาะกิจของคนตา
บอด และปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ โดยการใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ผลของ
การวิจยัมี ดงัน้ี ส่ือท่ีคนตาบอดในเขตกรุงเทพฯ มีพฤติกรรมการเปิดรับท่ีอยู่ในในระดับสูง คือ
ส่ือมวลชนประเภทวิทย ุโทรทศัน์ และเทปทัว่ไป ตามล าดบั และส่ือท่ีมีการเปิดรับระดบัปานกลาง 
คือ ส่ือเฉพาะกิจประเภท หนงัสือ เทป และนิตยสารตามล าดบั คนตาบอดในเขตกรุงเทพฯ มีความ
สนใจในการเปิดรับส่ือท่ีมีเน้ือหาประเภทของข่าวสารมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ เน้ือหาประเภท
ความรู้และบนัเทิงในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั ขณะท่ีส่ือเฉพาะกิจนั้นคนตาบอดใหค้วามสนใจในการ
เปิดรับส่ือประเภทความรู้และความบนัเทิงในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั เน้ือหาส่ือเฉพาะกิจท่ีรองลงมา
คือประเภทข่าวสาร ความตอ้งการในการเปิดรับส่ือมวลชนของคนพิการทางการมองเห็นพบวา่ 
   1.คนพิการทางการมองเห็นต้องการให้ส่ือผลิตข่าวสารหรือบริการ โดยมีการ
ค านึงถึงการเขา้ถึงของผูรั้บท่ีเป็นคนพิการทางการมองเห็นดว้ย  
   2. ต้องการให้ส่ือมวลชนมีการให้ขอ้มูล ข่าวสารแก่คนพิการทางการมองเห็น
เพิ่มข้ึน เพื่อน าไปใชเ้ป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตและการพฒันาตนเอง  
   3. ต้องการให้ส่ือมวลชนน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับคนพิการทางการมองเห็น
เพิ่มข้ึน เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัคนพิการทางการมองเห็นในสงัคม  
   4. ตอ้งการให้มีการพฒันาเทคโนโลยีส่ือมวลชนทุกประเภทให้คนพิการทางการ
มองเห็นสามารถเขา้ถึงได ้
ความตอ้งการในการเปิดรับส่ือเฉพาะกิจของคนพิการทางการมองเห็น ไดแ้ก่ 

 1. ตอ้งการให้มีการปรับปรุงเน้ือหาให้กวา้งข้ึนและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูรั้บ  

2. ตอ้งการให้มีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัส่ือเฉพาะกิจมากข้ึน เพื่อให้คนพิการ
ทางการมองเห็นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไดท้ราบและใชบ้ริการ  

3. ตอ้งการใหมี้ความต่อเน่ืองและสม ่าเสมอในการผลิตส่ือเฉพาะกิจทุกประเภท  
4. ตอ้งการใหมี้การปรับปรุงคุณภาพของส่ือวสัดุ  
5. ตอ้งการใหมี้การผลิตส่ือเฉพาะกิจส าหรับคนคนพิการทางการมองเห็นเพิ่มข้ึน 
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 2.4.2 พฤติกรรมการเปิดรับส่ือและความต้องการรูปแบบรายการโทรทัศน์ของคนพิการทาง
สายตา 
 ภัททิรา กล่ินเลขา (2557) ได้ท าการวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการเปิดรับส่ือและความ
ตอ้งการรูปแบบรายการโทรทศัน์ของคนพิการทางสายตา” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการ
เปิดรับส่ือโทรทศัน์ ศึกษาความตอ้งการของส่ือโทรทศัน์ และศึกษาความตอ้งการรูปแบบรายการ
โทรทัศน์ของคนพิการทางสายตา โดยใช้ระเบียบวิ ธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลและ
กลุ่ม 
 ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับส่ือโทรทัศน์ของคนพิการทางสายตามีการ
เปิดรับอย่างสม ่าเสมอ ทุกวนั โดยใช้อุปกรณ์เคร่ืองรับโทรทศัน์ มีวตัถุประสงค์เพื่อใช้รับทราบ
ขอ้มูลข่าวสารเป็นส่วนใหญ่ และมีการเปิดรับรายการจากสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ทุกวนั
จนัทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 09.00 น. โดยให้ความสนใจในการเปิดรับรายการข่าว รายการสารคดี 
และการ์ตูน ส าหรับความตอ้งการส่ือโทรทัศน์ คนพิการทางสายตาให้ความคิดเห็นว่ารายการ
โทรทศัน์ประเภทต่าง ๆ มีความเหมาะสมท่ีจะส่งเสริมหรือสนับสนุนให้คนพิการทางสายตา โดย
จุดเด่นของรายการโทรทศัน์ในประเทศไทย คือ ให้ความรู้และขอ้มูลข่าวสารท่ีรวดเร็ว หลากหลาย 
รอบดา้น พร้อมทั้งการน าเสนอมีความสมบูรณ์แบบทั้งภาพและเสียง แต่จุดดอ้ยของส่ือโทรทศัน์ใน
ความคิดเห็นของผูพ้ิการทางสายตาส่วนใหญ่เห็นว่ายงัไม่มีการสนบัสนุนรายการท่ีเนน้ต่อกลุ่มคน
พิการทางสายตา และกิจกรรมในบางรายการยงัไม่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของคนพิการทางสายตา 
ส าหรับความตอ้งการรูปแบบรายการโทรทศัน์ของคนพิการทางสายตา พบว่า คนพิการทางสายตา
ส่วนใหญ่ตอ้งการท่ีจะมีส่วนร่วมในรายการต่าง ๆ ได ้เช่น การเล่นเกม การตอบค าถาม การส่ง SMS 
โดยการขอใหส่้งหมายเลขโทรศพัทห์รือท่ีอยูใ่หท้ราบ รวมไปถึงการบรรยายหรือพากยเ์สียงรายการ
ประเภทกีฬาเน้นทุกท่าทางเพื่อท่ีจะสามารถจินตนาการตามได้ และขอให้มีรายการด้านการใช้
ความรู้ในดา้นสังคมสงเคราะห์ของคนพิการให้บุคคลทัว่ไปไดน้ าเสนอเพื่อท่ีจะให้สังคมส่วนใหญ่
มีความรู้ ความเขา้ใจและใหส้ามารถใชชี้วติอยูร่่วมกนัไดดี้ข้ึน ทั้งน้ีกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขอใหล้ด
จ านวนรายการและข่าวท่ีมีการน าเสนอเน้ือหาท่ีมีความรุนแรง เนน้การสร้างภาพหรือจินตนาการท่ี
ดีและเหมาะสม 
 2.4.3 ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือการพึ่งตนเองของผู้พิการทางการได้ยิน: 
กรณศึีกษา จังหวดัชลบุรี 
 ปริญญา สิริอตัตะกุล (2555) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “ความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารเพื่อการพึ่งตนเองของผูพ้ิการทางการไดย้ิน: กรณีศึกษา จงัหวดัชลบุรี” มีวตัถุประสงคเ์พื่อ



28 
 

ศึกษาสภาพปัจจุบนัของความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของผูพ้ิการทางการไดย้ิน เพื่อ
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของผูพ้ิการทางการไดย้นิ และเพื่อศึกษาความ
ตอ้งการและวิธีการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของผูพ้ิการทางการไดย้ิน โดยการใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิง
คุณภาพ จากการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างและการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วน
ร่วมและการสนทนากลุ่ม  
 ผลการวิจยัพบว่าความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของผูพ้ิการทางการไดย้นิจะ
ผ่านทางสมาชิกในครอบครัวเพื่อนผูพ้ิการทางการไดย้ิน ล่ามภาษามือ โทรทศัน์ โทรศพัท์ และ
อินเทอร์เน็ต ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของผูพ้ิการทางการไดย้ิน คือ
การส่ือสารโดยผูพ้ิการทางการได้ยินเห็นว่าปัญหาน้ีเป็นปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดเพราะไม่สามารถ
ส่ือสารใหค้นทัว่ไปเขา้ใจถึงความตอ้งการของตนเองได ้จึงท าใหส้ังคมไม่เปิดโอกาสให้กบัผูพ้ิการ
ทางการไดย้ินและมองว่าผูพ้ิการทางการไดย้ินไร้ความสามารถ ส าหรับความตอ้งการและวิธีการ
เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของผูพ้ิการทางการไดย้ินไดแ้ก่ ล่ามภาษามือ ท่ีผูพ้ิการทางการไดย้ินใชเ้ป็น
ส่ือกลางในการส่ือสารให้ตรงกบัความตอ้งการของผูพ้ิการทางการไดย้ิน รองลงมาคือตอ้งการให้
สังคมเขา้ใจวฒันธรรมการส่ือสารของผูพ้ิการทางการไดย้ินท่ีแสดงออกทางสีหนา้และท่าทาง รวม
ไปถึงโอกาสจากสังคมเพื่อจะไดแ้สดงว่าผูพ้ิการทางการไดย้ินมีความสามารถ มีศกัยภาพ ไม่เป็น
ภาระของสังคม และสามารถพึ่งพาตนเองได ้
 2.4.4 การพฒันารายการข่าวทางส่ืออนิเทอร์เน็ตทวี ี(IPTV) ส าหรับคนหูหนวก  
 ศิวนารถ หงส์ประยูร (2558) ได้ท าการวิจัยเร่ือง “การพัฒนารายการข่าวทางส่ือ
อินเทอร์เน็ตทีวี (IPTV) ส าหรับคนหูหนวก” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะการเปิดรับข่าวทาง
ส่ือแพร่ภาพและกระจายเสียงของคนหูหนวกในปัจจุบัน และศึกษาคุณลกัษณะและเสนอแนว
ทางการพฒันาและการผลิตรายการข่าวทางส่ืออินเทอร์เน็ตทีวี (IPTV) ส าหรับคนหูหนวก 
 ผลการวิจยัพบว่า เน่ืองจากไวยากรณ์ภาษามือท่ีคนหูหนวกใชแ้ตกต่างจากภาษาท่ีคนท่ี
มีการได้ยินส่ือสารกัน ท าให้คนหูหนวกไม่สะดวกเขา้ถึงส่ือท่ีเป็นอักษร เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือ
อินเทอร์เน็ต รวมทั้งการเขา้ถึงรายการโทรทศัน์ท่ีมีค  าบรรยาย (Subtitle) คนหูหนวกไทยจ านวนมาก
จึงสนใจเปิดรับขอ้มูลข่าวสารและความบนัเทิงจากส่ือโทรทศัน์แต่ก็ยงัมีอุปสรรคในการเขา้ถึง
เพราะจอล่ามในโทรทัศน์มีขนาดเล็กไป อีกทั้ งยงัมีรายการท่ีมีจอล่ามน้อยและไม่หลากหลาย 
ปัจจุบนัคนหูหนวกจึงเปิดรับข่าวจากทางโทรทศัน์นอ้ยมาก ชมข่าวโทรทศัน์แต่เพียงภาพซ่ึงท าให้
เกิดความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน และอาจจะตอ้งมีคนท่ีมีการไดย้นิร่วมชมและอธิบายเพิ่มเติม 
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  จากงานวิจยัทั้ ง 4 ช้ิน ผูศึ้กษาสามารถน าขอ้มูลท่ีได้มาเป็นส่วนช่วยในการก าหนด
ประเด็นในการตั้งค  าถามเพื่อเป็นขอ้มูลหลกัในการน ามาวิเคราะห์และเช่ือมโยงในเร่ืองของการ
ด าเนินงาน การปฏิบติังานในส่วนของการให้บริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) การ
ให้บริการค าบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) การให้บริการล่ามภาษามือ (Sign Language 
Interpreter) และการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสเพื่อการเขา้ถึงเน้ือหาทาง
โทรทศัน์ของกลุ่มคนพิการได ้
 
2.5 กรอบแนวคดิในการศึกษา 

  กรอบแนวคิดของการศึกษาขา้งตน้เห็นไดว้่า กฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การให้บริการของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสแก่กลุ่มคนพิการ เป็นตวัผลกัดนัให้สถานีโทรทศัน์
ไทยพีบีเอสมีการด าเนินงานเพื่อการใหบ้ริการแก่คนพิการภายใตก้ารด าเนินงานของระดบับริหารท่ี
เป็นส่วนส าคญัในการก าหนดนโยบายส่งตรงมายงัพนกังานระดบัปฏิบติัการเพื่อสร้างบริการในการ
เขา้ถึงเน้ือหาทางโทรทศัน์ของกลุ่มคนพิการ ทั้ง 3 บริการ คือ การบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio 
Description) การบริการค าบรรยายแทนเสียง (Close Caption) และการบริการล่ามภาษามือ (Sign 
Language Interpreter) โดยจะศึกษาถึงอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังานดว้ย 



 

 



 
 

บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิัย 
 

  การศึกษาเร่ือง “การให้บริการแก่กลุ่มคนพิการเพื่อการเขา้ถึงเน้ือหาทางโทรทศัน์ของ

สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส” เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมขอ้มูล 2 

วิธีหลกัประกอบกนั คือ การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) และการสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-depth Interview) เป็นผู ้ท่ี เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพี บี เอส มี

รายละเอียดของระเบียบวิธีวิจยั ดงัน้ี 

 

3.1 แหล่งข้อมูล 

 แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นงานวิจยัแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

 3.1.1 แหล่งขอ้มูลเอกสาร  

  ประกอบด้วยเอกสารเก่ียวกับการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิคนพิการ การก าหนด

นโยบาย รวมไปถึงเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะการด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสใน

การใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการเพื่อการเขา้ถึงเน้ือหาทางโทรทศัน์ ซ่ึงจะท าการศึกษาเฉพาะขอ้มูลท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้งกับกลุ่มคนพิการ โดยได้ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ ห้องสมุดส่ือ

สาธารณะไทยพีบีเอส เวบ็ไซต์ของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส (www.thaipbs.or.th) เว็บไซตข์อง

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(www.nbtc.go.th) และเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานในกลุ่มงานผลิตการบริการแก่กลุ่มคนพิการเพื่อเก็บ

รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษา ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญติัประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 

2) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการอนุญาตการใหบ้ริการกระจาย

เสียงหรือโทรทศัน์ พ.ศ.2555 

http://www.nbtc.go.th/


37 
 

3) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ืองการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิของคนพิการใหเ้ขา้ถึง

หรือรับรู้และใชป้ระโยชน์จากรายการของกิจการโทรทศัน์ 

4) แผนการจดัท ารายการของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

5) รายงานการก าหนดสดัส่วนผงัรายการของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

6) เอกสารเก่ียวกบัการวางผงัรายการของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

7) ผงัรายการของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

  3.1.2 แหล่งขอ้มูลดา้นบุคคล 

  แหล่งขอ้มูลบุคคลเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสโดยตรง ซ่ึงเป็นผูใ้ห้

ขอ้มูลท่ีส าคญั (Key Informant) เก่ียวกับลกัษณะการด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

รวมถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานเพื่อกลุ่มคนพิการทั้งเชิงนโยบายและทางปฏิบติั  

  ผูศึ้กษาได้เลือกบุคคลในระดับผูอ้  านวยการ 1 คน ระดับผูจ้ ัดการ 2 คน ซ่ึงบุคคล

ดงักล่าวเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในดา้นนโยบาย การพฒันาและการด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์

ไทยพีบีเอส รวมถึงทราบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในปัจจุบนั นอกจากน้ีผูศึ้กษาไดเ้ลือกบุคคลใน

ระดบัปฏิบติัการอาวุโส 3 คน และระดบัปฏิบติัการ 4 คน ซ่ึงผูใ้หข้อ้มูลเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการ

ปฏิบติังานเพื่อการใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสโดยตรง โดยมีรายช่ือผู ้

ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

 

ตารางที่ 3.1 รายช่ือผูใ้หข้อ้มูลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานเพื่อการใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการ

ของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

 

ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 
1 นางสาวศุลีพร  ปฐมนุพงศ ์ ผูอ้  านวยการส านกัรายการ 
2 นางสุชาดา  ภู่ทองค า ผูจ้ดัการฝ่ายสนบัสนุนยทุธศาสตร์เน้ือหา 
3 นายสุชาติ  อรุณนิธิกลุ ผูจ้ดัการฝ่าย MAM & Video Server 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 

 

ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 
4 นางสาวพชัรากร      สมศรี  

 
เจ้าหน้าท่ีพัฒนาคุณภาพเน้ือหางานแปล
อาวโุส ดา้นการแปล 

5 นายสมทบ        เติมบุญบารมี  เจา้หนา้ท่ียทุธศาสตร์รายการอาวโุส 
6 นางสาวสุรายา       จรกา  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปอาวโุส 
7 นางสาวดุจดาว         นนัทุรัตน์   เจา้หนา้ท่ีบริหารผงัรายการ 
8 นายนพดล                ตั้งถาวรชยักลุ  เจา้หนา้ท่ีบริหารผงัรายการ วางผงัรายการ 
9 นางสาวภิญญา          พิณทอง  เจา้หนา้ท่ีขอ้มูลและประสานงาน 
10 นางสาวนวลสม        โปษยาศวิน เจา้หนา้ท่ีฟรีแลนซ์ 

  

3.2 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลทั้ งจากการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) และการสัมภาษณ์เชิงลึก      

(In-depth Interview) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลมีรายละเอียด ดงัน้ี 

  3.2.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร  

  ผูศึ้กษาตอ้งการขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการเพื่อการ

เขา้ถึงเน้ือหาทางโทรทศัน์ของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส จึงท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้งกับการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิคนพิการ การก าหนดนโยบาย รวมไปถึงเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะการด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสในการให้บริการแก่กลุ่มคน

พิการเพื่อการเขา้ถึงเน้ือหาทางโทรทัศน์ ส าหรับขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับการผลิตรายการต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบักลุ่มคนพิการผูว้ิจยัได้ท าการขอเอกสารจากเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานในกลุ่มงานผลิต

รายการโทรทศัน์เพื่อกลุ่มคนพิการของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

 ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีไดรั้บจากสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสมีอยู่อย่างจ ากดัและกระจดักระจาย 

อีกทั้งมีการเปล่ียนแปลง ผูศึ้กษาจึงท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลและติดตามให้เป็นปัจจุบนัมากท่ีสุด 

นอกจากน้ีแลว้ผูศึ้กษายงัคน้ควา้เพิ่มเติมเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นในการศึกษา

จากศูนย์สารสนเทศในแหล่งต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดส่ือสาธารณะไทยพีบี เอส เว็บไซต์ของ
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สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส (www.thaipbs.or.th) และเวบ็ไซตข์องส านกังานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (www.nbtc.go.th) 

 3.2.2 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

 ผูศึ้กษาท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีเก่ียวกับการก าหนด

นโยบาย ลกัษณะการด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส รวมไปถึงประเภท รูปแบบ การ

ผลิต การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเพื่อกลุ่มคนพิการ อีกทั้งอุปสรรคในการปฎิบติังานในการใหบ้ริการ

แก่กลุ่มคนพิการเพื่อการเขา้ถึงเน้ือหาทางโทรทศัน์ของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

  การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึกน้ีเป็นอีกหน่ึงวิธีในการศึกษาวิจยั    ผู ้

ศึกษาไดข้ออนุญาตเพื่อท าการสัมภาษณ์บุคคลดงัรายละเอียดท่ีกล่าวไปขา้งตน้โดยสัมภาษณ์ดว้ย

ตนเองเป็นรายบุคคล (In-depth Interview) ดว้ยแบบสัมภาษณ์และบนัทึกการสัมภาษณ์ดว้ยเคร่ือง

บนัทึกเสียงโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูป้ฏิบติังานระดบัผูอ้  านวยการ ระดบัผูจ้ดัการ และระดบั

ปฏิบติัการของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

 ผู ้ศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยแบบสัมภาษณ์ แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-

structured Interview) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าวตัถุประสงค์ และกรอบ

แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงไดน้ าเสนอในบทท่ี 2 มาเป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นค าถามในการ

สมัภาษณ์เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจน ครบถว้นมากท่ีสุด แบบสมัภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ชุดค าถามดงัน้ี 

  1. แบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ผูป้ฏิบัติงานระดับผูอ้  านวยการและระดับ

ผูจ้ดัการของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสประกอบดว้ยประเดน็ค าถาม ดงัน้ี 

   1) วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัการใหบ้ริการแก่

กลุ่มคนพิการเพื่อการเขา้ถึงเน้ือหาทางโทรทศัน์ของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

   2) แนวทางการก าหนดนโยบาย ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในการ การ

ใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการเพื่อการเขา้ถึงเน้ือหาทางโทรทศัน์ 

  3) การก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสการ

ใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการเพื่อการเขา้ถึงเน้ือหาทางโทรทศัน์ 

   4) อุปสรรคท่ีมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และการ

ด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสในการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการเพื่อการเขา้ถึงเน้ือหา

ทางโทรทศัน์ 

http://www.nbtc.go.th/
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  2. แบบสัมภาษณ์ ท่ีใช้ในการสัมภาษ ณ์ผู ้ป ฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการของ

สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสประกอบดว้ยประเดน็ค าถาม ดงัน้ี 

  1) ลกัษณะการด าเนินงานและการปฏิบติังานการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการเพื่อ

การเขา้ถึงเน้ือหาทางโทรทศัน์ของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

  2) การก าหนดประเภท รูปแบบ และการผลิตรายการของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอ

สการใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการเพื่อการเขา้ถึงเน้ือหาทางโทรทศัน์ 

   3) การจดัผงัรายการ สัดส่วนรายการ และการเผยแพร่รายการของสถานีโทรทศัน์

ไทยพีบีเอสท่ีมีการใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการ 

   4) อุปสรรคท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสการ

ใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการเพื่อการเขา้ถึงเน้ือหาทางโทรทศัน์ 

 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

  เม่ือผูว้ิจัยได้ท าการประมวลและรวบรวมข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้ว ผูว้ิจัยท าการ

วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากเอกสาร และแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นบุคคลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยแบ่ง

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

  1. การจดัระเบียบขอ้มูล โดยน าขอ้มูลจากเอกสารและขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์

บุคคลมาจดัระเบียบเน้ือหาและตรวจสอบขอ้มูล ดว้ยการเปรียบเทียบขอ้มูลเพื่อหาความถูกตอ้งท่ี

ชดัเจน 

  2. การจดัล าดบัขอ้มูล โดยท าการจดัเรียงล าดบัเหตุการณ์ จดักลุ่มประเด็นของขอ้มูลท่ี

ไดจ้ากเอกสารและขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อให้เห็นถึงเหตุการณ์ตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึง

ปัจจุบนั เรียบเรียงพฒันาการ การก าหนดนโยบาย ลกัษณะการด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพี

บีเอส รวมไปถึงประเภท รูปแบบ การผลิต การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร การก าหนดสัดส่วนผงั

รายการ อีกทั้งอุปสรรคในการปฏิบติังานในการใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการของสถานีโทรทศัน์ไทย

พีบีเอส 

  3.การวิเคราะห์เพื่อน าเสนอผลการศึกษา ผูว้ิจัยน าเน้ือหาท่ีจัดล าดับข้อมูลไว้มา

ด าเนินการอ่านอยา่งละเอียดเพื่อให้เกิดความเขา้ใจอยา่งถ่ีถว้น จากนั้นน ามารวบรวมและวิเคราะห์

ขอ้มูลเพื่อน ามาสรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 
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3.4 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 

  ขอ้มูลท่ีผูศึ้กษาไดจ้ากการสัมภาษณ์เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูป้ฏิบติังานท่ีมีส่วนรับผดิชอบ

ตามหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัอีกทั้งเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งตามประเด็นค าถามโดยตรง ทั้งน้ีการ

ใชแ้นวทางค าถามจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนัเพื่อความน่าเช่ือถือของขอ้มูลและในส่วนของการ

วิเคราะห์เอกสารจะมีการพิจารณาเปรียบเทียบเน้ือหาต่าง ๆ ในแต่ละแหล่งขอ้มูล โดยมีการใช้

เกณฑ์พิจารณาแหล่งท่ีมาเพื่อทดสอบความน่าเช่ือถือและความถูกตอ้ง ตลอดจนการน าเอาทฤษฎี

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ รวมไปถึงการตรวจสอบและไดรั้บค าแนะน า

จากอาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยัเพื่อใหไ้ดค้  าตอบท่ีตรงตามวตัถุประสงคต์ามท่ีผูศึ้กษาตอ้งการ 

  

3.5 การน าเสนอข้อมูล 

  ผูว้ิจยัใชว้ิธีการน าเสนอขอ้มูลโดยการเขียนพรรณนาเพื่ออธิบายถึง การให้บริการแก่

กลุ่มคนพิการเพื่อการเขา้ถึงเน้ือหาทางโทรทศัน์ของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ดว้ยการเรียงล าดบั

การน าเสนอ ดงัน้ี  

  3.4.1 การด าเนินงานในระดบันโยบายของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสในการให้บริการแก่กลุ่ม

คนพิการ 

 3.4.2 ขั้นตอนการปฏิบติังานในการใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

  3.4.3 อุปสรรคในการปฏิบติังานในการใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

  3.4.4 สรุปและอภิปรายผลของการวิจยั รวมทั้งให้ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการท าการวิจยั

คร้ังต่อไป 



 

 
 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
    ในการศึกษาเร่ือง “การให้บริการแก่กลุ่มคนพิการเพื่อการเขา้ถึงเน้ือหาทางโทรทศัน์
ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส” เป็นวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการเก็บ
ขอ้มูลจากการศึกษาเน้ือหาจากเอกสาร (Documentary Analysis)  และการสัมภาษณ์     เชิงลึก (In-
depth Interview) กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส     โดยแสดงถึง
ผลการวิจยัในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ การน าเสนอผลการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
   ส่วนท่ี 1 การด าเนินงานในระดับนโยบายของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในการ
ใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการ 
   ส่วนท่ี 2 ขั้นตอนการปฏิบติังานในการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการของสถานีโทรทศัน์
ไทยพีบีเอส 
  ส่วน ท่ี  3 อุปสรรคในการปฏิบัติงานในการให้บ ริการแก่ก ลุ่มคนพิการของ
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 
 
4.1 การด าเนินงานในระดับนโยบายของสถานีโทรทศัน์ไทยพบีีเอสในการให้บริการแก่กลุ่มคนพกิาร 
   ในการศึกษาการด าเนินงานในระดบันโยบายของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสในการ
ใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการ ผูศึ้กษาจะท าการศึกษาและวิเคราะห์จากองคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ 
  4.1.1 กฎหมายและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานในระดบันโยบายเพื่อการให้บริการ
แก่กลุ่มคนพิการของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 
 4.1.2 นโยบายและวตัถุประสงคใ์นการใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 
  4.1.3 โครงสร้างการด าเนินงานในการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบี
เอส 
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 4.1.1 กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานในระดับนโยบายเพ่ือการให้บริการ
แก่กลุ่มคนพกิารของสถานีโทรทศัน์ไทยพบีีเอส 
  การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อท าการศึกษาถึงกฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสในการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการเพื่อการเขา้ถึงเน้ือหา
ทางโทรทศัน์ ผูศึ้กษาไดท้ าการวิเคราะห์และสรุปผลได ้ดงัน้ี  
   องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือสถานีโทรทศัน์ไทย
พีบีเอสเป็นองคก์ารส่ือสาธารณะท่ีไม่แสวงหาผลก าไรแห่งแรกของประเทศไทย มีการด าเนินงาน
ดา้นวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ท่ีสนบัสนุนการพฒันาสังคมท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมบน
พื้นฐานของความเป็นไทยผ่านทางบริการข่าวสารท่ีเท่ียงตรง รอบด้าน สมดุล และซ่ือตรงต่อ
จรรยาบรรณ โดยปราศจากอคติทางดา้นการเมืองและผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์อีกทั้งตอ้งยึดถือ
ผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นท่ีตั้ ง ส่งเสริมเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารเพื่อสร้างสังคมท่ีเป็น
ประชาธิปไตย และให้การสนบัสนุนในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มีการสนบัสนุนกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
   การริเร่ิมก่อตั้ งองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือ
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสนั้นไดก่้อตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัองคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 โดยมีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 14 
มกราคม 2551 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชท้นัทีตั้งแต่วนัท่ี 15 มกราคม 2551 จึงท าใหก้รมประชาสัมพนัธ์ตอ้ง
โอนยา้ยกิจการสถานีโทรทศัน์ไอทีวีไปอยูใ่นการก ากบัดูแลขององคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย การด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสนั้นมีการด าเนินงานตาม
พระราชบญัญติัองคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ท่ีมีความ
แตกต่างจากองคก์รส่ืออ่ืน ๆ โดยการท าหนา้ท่ีเป็นองคก์รส่ือสาธารณะในดา้นวิทยกุระจายเสียงและ
วิทยโุทรทศัน์ท่ีมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่ใช่ในส่วนของราชการและรัฐวิสาหกิจ 
  จากการศึกษาพระราชบญัญติัองคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2551 พบว่า มีบทบาทหน่ึงท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัองคก์ารกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศ พ.ศ. 2551 ฉบบัน้ี คือ การสนับสนุนกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสในสังคม โดย
ระบุไวใ้นหมวด 4 เร่ือง การเผยแพร่รายการ ซ่ึงมาตราท่ี 43 ใน (5) ระบุว่า “รายการท่ีส่งเสริม
เอกลักษณ์ของความเป็นไทย ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความสมานฉันท์ในสังคม 
ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ ด้อยโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือน าเสนอข้อมูลของตน” ถึงแม้ว่า
พระราชบญัญติัฯ ฉบบัน้ีจะไม่ไดเ้จาะจงว่ากลุ่มผูด้อ้ยโอกาสในสังคมจะหมายถึงบุคคลคนกลุ่มใด
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แต่สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสก็มีการมุ่งด าเนินงานในการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการดงัท่ี สมทบ 
เติมบุญบารมี เจา้หนา้ท่ียทุธศาสตร์รายการอาวโุส กล่าววา่  

ส าหรับกฎหมายในท่ีนีห้ลัก ๆ เลยกจ็ะเป็นเร่ืองของพระราชบัญญัติองค์การ กระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 ในหมวดหมู่ ท่ีจะว่าด้วยเร่ืองของการ
เผยแพร่รายการของ Thai PBS ท่ีต้องมีการยึดหลักเกณฑ์ตามมาตราท่ี 43 ใน (5) ก็ได้มีการระบุ
เอาไว้ในเร่ืองของคนพิการกคื็อ รายการท่ีส่งเสริมเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและความสมานฉันท์ในสังคม ตลอดจนในเร่ืองของการสนับสนุนให้ผู้ ด้อยโอกาส
ในสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือน าเสนอข้อมูลของตนเองซ่ึง พ.ร.บ. ข้อนี ้Thai PBS กม็ี
ความตระหนักอยู่มากครับ (สมทบ เติมบุญบารมี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 23 มีนาคม 2561) 

 จากพระราชบญัญติัองคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2551 ท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนในการด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสในการใหบ้ริการแก่กลุ่ม
คนพิการแลว้ อีกหน่ึงส่ิงท่ีน าไปสู่การด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสก็คือประกาศจาก
คณะกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ืองหลกัเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตการใหบ้ริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ พ.ศ. 2555  

  จากการศึกษาประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทศัน์ พ.ศ. 2555 นั้นพบว่าประกาศฉบบัน้ีเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีการประกาศให้สอดรับกบัประกาศ เร่ือง การ
ก าหนดลกัษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ เพื่อใหผู้ท่ี้ตอ้งการขอรับ
ใบอนุญาตทราบถึงคุณสมบติัรวมไปถึงเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับการประกอบกิจการการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ ซ่ึงประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ พ.ศ. 2555 นั้นมีการให้ความส าคญัในเร่ืองของการเขา้ถึงเน้ือหาทาง
โทรทศัน์ของกลุ่มคนพิการโดยก าหนดไวใ้นเร่ืองสิทธิและหนา้ท่ีของผูรั้บใบอนุญาตในขอ้ท่ี 14 ว่า
ดว้ยเร่ือง ขอบเขตและเง่ือนไขการอนุญาต โดยใน (29) ระบุว่า “ผู้ รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการ
ส าหรับคนพิการและคนด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลท่ัวไปหรือ
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด”  

  จากการสัมภาษณ์ สมทบ เติมบุญบารมี ไดก้ล่าวว่า การให้บริการแก่กลุ่มคนพิการเพื่อ
การเข้าถึงเน้ือหาทางโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ไทยพี บี เอสมีการยึดถือประกาศของ
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คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการอนุญาตการใหบ้ริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ พ.ศ. 2555   

นอกเหนือจากพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทยท่ีพูดไปตอนแรกแล้วกจ็ะมีประกาศท่ีทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้ประกาศออกมาก็คือเร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีก าร
อนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2555 ท่ีว่าด้วยเร่ืองขอบเขตและเง่ือนไขการ
อนุญาต ซ่ึงในข้อท่ี (29) ได้ระบุว่า ผู้ รับใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีการบริการส าหรับคนพิการ รวม
ไปถึงคนด้อยโอกาสในสังคมให้พวกเขาสามารถเข้าถึงบริการเหล่าน้ันได้เหมือนกับบุคคลท่ัวไป
(สมทบ เติมบุญบารมี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 23 มีนาคม 2561) 
   นอกจากพระราชบญัญติัองคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ พ.ศ. 2555 แลว้ อีก
หน่ึงส่ิงท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนการด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสในการให้บริการแก่กลุ่ม
คนพิการนั่นก็คือ ประกาศจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิของคนพิการให้เขา้ถึงหรือรับรู้และใช้
ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทศัน์  
   จากการศึกษาประกาศจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิของคนพิการให้เขา้ถึงหรือรับรู้
และใชป้ระโยชน์จากรายการของกิจการโทรทศัน์ พบว่า ประกาศฉบบัน้ีมีการก าหนดขอบเขตท่ี
ชัดเจนในเร่ืองของสัดส่วนการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการเพื่อให้ผูป้ระกอบการโทรทศัน์แต่ละ
สถานีมีการด าเนินงานเพื่อให้กลุ่มคนพิการสามารถท่ีจะเขา้ถึง รับรู้ และสามารถใชป้ระโยชน์จาก
รายการต่าง ๆ ของกิจการโทรทศัน์ได้เทียบเท่าและเสมอภาคกับบุคคลทั่วไปมากข้ึน โดยผูรั้บ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์จะตอ้งมีการจดัให้มีบริการโทรทัศน์ท่ีมี
บริการล่ามภาษามือ (Sign Language) ค าบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) และเสียงบรรยายภาพ 
(Audio Description) ในรายการประเภทข่าวสารหรือสารประโยชน์ท่ีมีต่อสาธารณะโดยมีการ
ก าหนดสดัส่วน ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.1 สดัส่วนการใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการตามประกาศของ กสทช. 
 

ประเภทบริการ ปีท่ี 1 
(ร้อยละ) 

ปีท่ี 2 
(ร้อยละ) 

ปีท่ี 3 
(ร้อยละ) 

ปีท่ี 4 
(ร้อยละ) 

ปีท่ี 5 
(ร้อยละ) 

บริการล่ามภาษามือ (Sign Language) 5 5 7 7 9 
ค าบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) 40 40 50 50 60 
เสียงบรรยายภาพ (Audio Description) 5 5 7 7 10 
 
 

   จากตารางท่ี 4.1 จะเห็นไดว้่าคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีการก าหนดสัดส่วนการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการโดยก าหนดให้
ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทศัน์จดัให้มีบริการโทรทศัน์ท่ีมีบริการล่าม
ภาษามือ (Sign Language) ร้อยละ 5 ค าบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) ร้อยละ 40 และเสียง
บรรยายภาพ (Audio Description) ร้อยละ 5 ในปีท่ี 1 และปีท่ี 2 หลงัจากท่ีมีการประกาศฯ ฉบบัน้ี
ข้ึนมาในปี 2559 และมีการก าหนดสดัส่วนท่ีเพิ่มข้ึนในปีท่ี 3 ถึงปีท่ี 5 ตามล าดบั 
  จากการสมัภาษณ์ สมทบ เติมบุญบารมี กล่าววา่ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิของคน
พิการให้เขา้ถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์มีขอ้ก าหนดว่าผูรั้บ
ใบอนุญาตจะตอ้งจดัท าบริการโทรทศัน์ท่ีมีบริการล่ามภาษามือ ค าบรรยายเป็นอกัษรวิ่ง ค  าบรรยาย
เป็นเสียงในช่วงเวลาออกอากาศรวมกนัอยา่งนอ้ยวนัละ 60 นาที  

 นอกจากนีก้จ็ะมปีระกาศจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติอีกฉบับหน่ึงกคื็อ เร่ือง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้
เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ ประกาศไว้ตอนปี 2559 ใน
ประกาศนีป้ระกาศเอาไว้ว่าผู้ รับใบอนุญาตจะต้องจัดท าบริการโทรทัศน์ท่ีมบีริการล่ามภาษามือ ค า
บรรยายเป็นอักษรว่ิง ค าบรรยายเป็นเสียงต่าง ๆ ในเวลาออกอากาศรวมกันอย่างน้อยวันละ 60 นาที
(สมทบ เติมบุญบารมี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 23 มีนาคม 2561) 
   ในขณะเดียวกนั พชัรากร สมศรี เจา้หนา้ท่ีพฒันาคุณภาพเน้ือหางานแปลอาวุโส ดา้น
การแปล กล่าวว่า สัดส่วนการให้บริการในการเขา้ถึงเน้ือหาทางโทรทศัน์ของกลุ่มคนพิการตาม
ประกาศส านกัคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ระบุว่าในปี 2561 ผูใ้ห้บริการฯ จะตอ้งมีการให้บริการล่ามภาษามือ ค าบรรยายเสียง และเสียง
บรรยายภาพอยา่งนอ้ยวนัละ 1 ชัว่โมง ปี 2562 ถึงปี 2563 ผูใ้ห้บริการฯ จะตอ้งมีการให้บริการล่าม
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ภาษามือ ค าบรรยายเสียง และเสียงบรรยายภาพอย่างน้อยบริการละ 60 นาที และตั้งแต่ปี 2563 ผู ้
ให้บริการฯ จะตอ้งให้บริการตามสัดส่วนท่ี กสทช. ก าหนด คือ ล่ามภาษามือ ร้อยละ 5 บริการค า
บรรยายแทนเสียง ร้อยละ 40 และบริการเสียงบรรยายภาพ ร้อยละ 5 

ตอนนีจ้ะมีของ กสทช. กคื็อประกาศส านักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติท่ีประกาศไว้กคื็อประกาศเร่ืองการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิของคนพิการ ปี 2559 ซ่ึงแต่ละช่องจะต้องท าบริการเพ่ือคนพิการตั้งแต่ปีน้ันแต่ยังไม่ได้ตาม
สัดส่วนท่ีตาม กสทช.ได้ระบุไว้ซ่ึงจริงๆแล้วปี 2561 ต้องเร่ิมการให้บริการหรือท าบริการท้ัง 3 
บริการนีใ้ห้ครบอย่างน้อยวันละ 1 ช่ัวโมง แต่ปี 2561 ทาง กสทช. กย็ังมีการยกเว้นหรือว่าผ่อนผัน
ไว้ให้อีก 1 ปี กคื็อปี 2562 ถ้าตามประกาศฉบับล่าสุดกคื็อว่าปีหน้ากต้็องมีการบริการท้ัง 3 บริการ
อย่างน้อยวันละ 60 นาทีเร่ิมวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2562 ไปจนถึง 5 กุมภาพันธ์ 2563 และตั้งแต่ 6 
กุมภาพันธ์ 2563 กต้็องเร่ิมท าตามสัดส่วนท่ีประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาคือจะแบ่งเป็น SL1 
ล่ามภาษามือตามอัตราส่วนคือร้อยละ 5 บริการ CC2 ร้อยละ 40 ส่วน AD3 ร้อยละ 5  แต่ถ้าเฉลีย่ออก
มาแล้วสรุปคือ CC ตกวันละ 3 ช่ัวโมงอย่างน้อย AD ตกวันละ 60 นาที SL ก็เหมือนกันวันละ 1 
ช่ัวโมง(พชัรากร สมศรี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 4 เมษายน 2561) 
   จากการศึกษากฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานในระดบันโยบาย
เพื่อการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส พบว่า การด าเนินงานของ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสมีความตระหนักในเร่ืองของการสนับสนุนการเข้าถึงเน้ือหาทาง
โทรทัศน์ของกลุ่มคนพิการและผูด้้อยโอกาสต่าง ๆ ในสังคมโดยมีการยึดถือหลักเกณฑ์และ
ด าเนินงานภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศ พ.ศ. 2551 เป็นหลักนับตั้ งแต่มีการก่อตั้ งองค์กรข้ึน นอกจากน้ีแล้วสถานีโทรทัศน์         
ไทยพีบีเอสยงัมีการด าเนินงานภายใต้ประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ พ.ศ. 2555 และการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิของคนพิการใหเ้ขา้ถึงหรือ
รับรู้และใชป้ระโยชน์จากรายการของกิจการโทรทศัน์ 
 4.1.2 นโยบายและวตัถุประสงค์ในการให้บริการแก่กลุ่มคนพกิารของสถานีโทรทศัน์ไทยพบีีเอส 
  สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสถือไดว้่าเป็นส่ือสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยท่ีมีการ
สร้างสรรคร์ายการข่าว รายการสารประโยชน์ และรายการสาระบนัเทิงท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานตรง

                                                            
1 SL ย่อมาจาก Sign Language หรือ บริการล่ามภาษามือ  
2 CC ย่อมาจาก Closed Caption หรือ บริการค าบรรยายแทนเสียง 
3 AD ย่อมาจาก Audio Description หรือ บริการเสียงบรรยายภาพ 
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ตามข้อบังคับด้านจริยธรรมขององค์กรโดยยึดถือประโยชน์ของสาธารณะเป็นท่ีตั้ ง อีกทั้ ง
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสยงัให้ความส าคญัในเร่ืองของการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการเพื่อการ
เขา้ถึงเน้ือหาทางโทรทศัน์ การด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสมีการก าหนดแนวทางการ
บริหารจดัการองค์กรโดยมีวิสัยทัศน์ คือ “มุ่ งมั่นเป็นสถาบันส่ือสาธารณะ  ท่ีสร้างสรรค์สังคม
คุณภาพและคุณธรรม” พันธกิจ คือ “มุ่ งด าเนินการผลิตรายการ  ให้บริการข่าวสาร  ความรู้ 
สาระบันเทิงท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามข้อบังคับด้านจริยธรรมขององค์กร  เพ่ือเผยแพร่ผ่านส่ือ
ทุกแขนง โดยยึดถือผลประโยชน์สาธารณะและความคุ้มค่าเป็นส าคัญ” และวตัถุประสงคห์ลกัของ
องคก์รซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 ขอ้ ดงัน้ี 
  1. ส่งเสริมการรับรู้และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของประชาชนในการสร้างสังคม
ประชาธิปไตยท่ีเป็นธรรม มีความกลา้หาญในการรายงานข่าวสารและเสนอประเด็นโตเ้ถียง โดย
ยดึถือประโยชน์สาธารณะเป็นส าคญั 
   2. เป็นเคร่ืองมือแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างสติปัญญาและสุขภาวะแก่ประชาชนทุกหมู่
เหล่า ทุกระดบัอายใุหเ้ป็นพลเมืองคุณภาพ 
  3. สร้างแรงบนัดาลใจ กระตุน้ให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์เพื่อยกระดบั
สุนทรียภาพใหก้บัสงัคม 
  4. ส่งเสริมเอกลกัษณ์และความหลากหลายทางวฒันธรรม เสริมสร้างความสมานฉนัท์
ในสงัคม 
  5. สะท้อนความหลากหลายของสังคม  เป็นพื้นท่ีให้แก่กลุ่มผูด้้อยโอกาสและกลุ่ม
เฉพาะต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม ทั้งระดบัชุมชนและระดบัชาติ 
  6. เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน  ประชาชน  และ
ประชาคมโลก  
  ศุลีพร ปฐมนุพงศ ์ผูอ้  านวยการส านกัรายการ ไดก้ล่าวว่า วิสัยทศัน์การด าเนินงานของ
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสมีการด าเนินการเผยแพร่ บริการขอ้มูลข่าวสารของรายการสารประโยชน์ 
สาระบนัเทิง มีเป้าหมายท่ีจะผลกัดนัใหเ้กิดสงัคมคุณภาพและคุณธรรม 

ด้วยวิสัยทัศน์ในเร่ืองของการสร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม ในส่วนของตัว
วิสัยทัศน์มันค่อนข้างท่ีจะเป็นภาพใหญ่ในเร่ืองของเนื้อหารายการ  การด าเนินงานของ ส.ส.ท. 
ผลลัพธ์ท่ีได้คือผลกระทบท่ีเกิดจากการท่ีเราด าเนินการเผยแพร่ บริการข้อมูลข่าวสารของรายการ
สารประโยชน์ สาระบันเทิง มีเป้าหมายท่ีจะผลักดันให้เกิดสังคมคุณภาพและคุณธรรม อันนีก้จ็ะ
เป็นวิสัยทัศน์ตั้งแต่ต้น(ศุลีพร ปฐมนุพงศ,์ การส่ือสารระหวา่งบุคคล 4 พฤษภาคม 2561) 
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   ขณะเดียวกนั สุชาดา ภู่ทองค า ผูจ้ดัการฝ่ายสนบัสนุนยุทธศาสตร์เน้ือหา ไดใ้ห้ขอ้มูล
เก่ียวกบัการบริหารงานดา้นนโยบายและวตัถุประสงคข์องสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสใน    การ
ใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการ ดงักล่าววา่ สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสมีการใหค้นพิการและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคนพิการไดมี้โอกาสน าเสนอ Content เน่ืองจากสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสมีกลไกเร่ือง
การรับฟังความเห็น สภาผูช้ม ผูฟั้ง จึงท าให้ในช่วงแรกของการเปิดสถานีฯ มีการให้บริการล่าม
ภาษามือข้ึนมา 

การก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์มันไม่มีถึงขั้นน้ัน แต่พูดถึงมันเป็นกลุ่มรายการ
สารประโยชน์ท่ีให้คนท่ีพิการได้มีโอกาสได้น าเสนอ และตอนท่ีเรามีสถานีช่วงแรก ๆ ก็มี
หน่วยงานท่ีเป็นเร่ืองของคนพิการมาเสนอ Content ทีนีม้นัมอัีนหน่ึงกคื็อว่าอย่างกรณีของการสร้าง
การเข้าถึงด้วยการใช้ล่ามภาษามือ AD CC เราเร่ิมจากล่ามก่อน ไม่มั่นใจว่าเร่ิมจากข่าว 5 โมงเยน็
หรือเปล่า โดยท่ีเน่ืองจาก Thai PBS มีกลไกอันหน่ึงก็คือรับฟังความเห็น สภาผู้ชม ผู้ ฟั งกับการ
พูดคุยกับเครือข่ายท่ีเกี่ยวกับเร่ืองของกลุ่มต่าง ๆ แล้วเขาก็ไปได้รับ Focus Group มาจากกลุ่มคน
พิการ เขากเ็ลยบอกว่าน่าจะมีช่องทางในการให้เข้าถึง กเ็ลยเป็นท่ีมาของการมีล่ามภาษามือ เราท า
ล่ามภาษามือก่อนท่ี กสทช. จะก าหนดสัดส่วนอีก(สุชาดา ภู่ทองค า, การส่ือสารระหว่างบุคคล 13 
มีนาคม 2561) 
  ถึงแมว้า่พนัธกิจ วตัถุประสงค ์และการก าหนดนโยบายของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส
จะไม่ไดเ้จาะจงถึงค าว่า กลุ่มคนพิการ แต่สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสก็มีการมุ่งด าเนินงานในการ
ให้บริการแก่กลุ่มคนพิการมาตั้งแต่ปี 2551 ผ่านการให้บริการล่ามภาษามือในประเภทรายการข่าว 
และนบัตั้งแต่ปี 2559 สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสกไ็ดมี้การก าหนดการใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการลง
ไปในแผนการจดัท ารายการองคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 
ประจ าปี พ.ศ. 2559 โดยมีการก าหนดกลยทุธ์ต่าง ๆ เอาไว ้ 7 ขอ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ พนัธ
กิจ และวตัถุประสงคข์องสถานีโดยหน่ึงในนั้นคือการก าหนดกลยทุธ์เร่ือง “ใช้ช่องทางเทคโนโลยี
และการส่ือสารเพ่ือคนพิการ” 
   ศุลีพร ปฐมนุพงศ ์ไดก้ล่าวถึงแผนบริหารกิจการของสถานีโทรทศัน์ในการให้บริการ
แก่กลุ่มคนพิการ ดงักล่าวว่า ส านักรายการจะตอ้งมีแผนผลิตและจดัหารายการประจ าปีท่ีจะตอ้ง
น าเสนอว่าในแต่ละปีเรามีเป้าหมายในการผลิตอะไรซ่ึงเปรียบเสมือนแผนงานประจ าปีของ
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสซ่ึงในส่วนของการให้บริการเพื่อกลุ่มคนพิการเป็นส่วนส าคญัท่ีอยู่ใน
แผนบริหารกิจการ ดา้นเน้ือหา และช่องทางการให้บริการเป็นเร่ืองของการวางกลยทุธ์ในเร่ืองของ
การเขา้ถึงผูรั้บสารและกส่็วนการเขา้ถึงของผูรั้บสารท่ีหลากหลายและทัว่ถึง 
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กสทช. เขาประกาศไว้เรากเ็ขียนไว้ในแผนการด าเนินงานในแต่ละปี ทางส านักรายการ
จะต้องมีแผนผลิตและจัดหารายการประจ าปีท่ีจะต้องน าเสนอว่าในแต่ละปีเรามีเป้าหมายในการ
ผลิตอะไรบ้าง กเ็หมือนเป็นแผนงานประจ าปีเพราะว่าเราต้องก าหนดเป้าหมาย ก าหนดสัดส่วนเวลา
ว่าเราจะท าในแต่ละรายการว่ามีเป้าหมาย มียุทธศาสตร์อย่างไร แล้วกส็อดรับกับแผนการบริหาร
กิจการขององค์กรได้อย่างไร ในส่วนของการให้บริการเพ่ือคนพิการกเ็ป็นส่วนส าคัญท่ีอยู่ในแผน
บริหารกิจการ ด้านเนือ้หา ช่องทางบริการ เป็นเร่ืองของการวางกลยทุธ์ในเร่ืองของการเข้าถึงผู้ รับ
สารและก็ส่วนการเข้าถึงของผู้ รับสารท่ีหลากหลายและท่ัวถึง ทางไทยพีบีเอสให้ความส าคัญกับ
เร่ืองนีม้าตั้งแต่ต้นแล้ว ย่ิงการเข้าถึงของผู้ พิการและผู้ ด้อยโอกาสแล้วก็จะไปสอดรับกับประกาศ
ของ กสทช. ในเร่ืองของการให้บริการผู้พิการท้ังท่ีเป็นผู้พิการด้านสายตาเราท า Audio Description 
กคื็อ AD เป็นสถานีแรกท่ีให้บริการด้าน AD แล้วก็ในเร่ืองของ Closed Caption และล่ามภาษามือ
(ศุลีพร ปฐมนุพงศ,์ การส่ือสารระหวา่งบุคคล 4 พฤษภาคม 2561) 
   ขณะเดียวกัน พัชรากร สมศรี ได้ให้สัมภาษณ์ ถึงแนวทางการด าเนินงานของ
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสในการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการว่า การให้บริการเพื่อกลุ่มคนพิการมี
นโยบายท่ีเรียกวา่ Television for all เขา้มาก าหนดการท างานซ่ึงฝ่ายพฒันาผลผลิตรายการจะตอ้งท า 
เสียงบรรยายภาพเพิ่มข้ึนมาจากการท าค าบรรยายแทนเสียง 

ทางกรรมการบริหารก าหนดลงมาว่าฝ่ายพัฒนาผลผลิตรายการจะต้องท า AD เพ่ิม
ขึน้มาจากการท า CC ด้วย ณ ตอนนีม้ันก็เหมือนอยู่ในช่วงของการเร่ิมต้นด้วย แล้วก็อีกหลาย ๆ 
อย่าง แต่จริง ๆ แล้วพี่กคิ็ดว่าช่องเรากม็ีเหมือนนโยบายท่ีเรียกว่า Television for all มันกเ็ข้าข่ายใน
ส่วนนีเ้หมือนกันนะเพราะว่า for all น้ันหมายความว่าทุกกลุ่ม คนดูทุกกลุ่มไม่ใช่คนปกติท่ัวไป
ดังนั้นมนักห็มายถึงส่วนตรงนีด้้วย(พชัรากร สมศรี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 4 เมษายน 2561) 
   ศุลีพร ปฐมนุพงศ ์ไดก้ล่าวถึงภารกิจในการด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส
ในการใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการว่า แผนบริหารกิจการไดก้ าหนดถึงการใหค้วามส าคญักบักลุ่มคน
พิการท่ีตอ้งไดรั้บความพิเศษในการรับชม ซ่ึงสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสก็มีโครงการ สนุบสนุน
การจดัท าค าบรรยายแทนเสียงรวมไปถึงการจา้งบุคลากรมาท าเสียงบรรยายภาพและค าบรรยายแทน
เสียงโดยเฉพาะ 

ในแผนบริหารกิจการได้ก าหนดถึงการให้ความส าคัญกับกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการความ
พิเศษในการรับชม เช่น ความบกพร่องทางการได้ยิน การฟัง มีโครงการสนับสนุนด้านการจัดท า 
CC มันกจ็ะอยู่ในแผนการบริหารกิจการด้วย เรามีการท างบประมาณในเร่ืองของการเข้าถึงของผู้
พิการให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาและบริการของเราได้ก็เป็น Project ท่ีเราจ้างคนมาท า AD CC 
โดยเฉพาะ(ศุลีพร ปฐมนุพงศ,์ การส่ือสารระหวา่งบุคคล 4 พฤษภาคม 2561) 
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  เช่นเดียวกบั สุชาดา ภู่ทองค า กล่าววา่ภารกิจในการด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ไทย
พีบีเอสในการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการมีความเช่ือมโยงกับบทบาทของส่ือสาธารณะท่ีทาง
ยูเนสโก (UNESCO) ไดก้ าหนดภารกิจในเร่ืองของการเขา้ถึงอย่างหลากหลาย โดยมีการค านึงถึง 
Content ในการเขา้ถึงกลุ่มคนพิการและในแง่ของการเขา้ถึงในเชิงเทคโนโลย ี

ถ้ามนัเช่ือมโยงกับบทบาทของส่ือสาธารณะท่ีทางยเูนสโก (UNESCO) เขาบอกว่าคล้าย 
ๆ ภารกิจของสาธารณะมันจะต้องท าอะไรประมาณ 4-5 ด้าน มันมีเร่ืองของ Universality กคื็อเร่ือง
ของการเข้าถึงอย่างท่ัวถึงอย่างหลากหลาย เพราะฉะน้ันตัว Public Service  ก็คือ Thai PBS ท่ีเป็น
บริการสาธารณะก็ต้องค านึงถึงในแง่ของ Content ในการเข้าถึงกลุ่มคนท่ีเป็นคนพิการ กับในแง่
ของการเข้าถึงในเชิงของเทคโนโลย ีอย่างการเข้าถึงทางด้าน Content ทาง Thai PBS กท็ าหน้าท่ีนีม้า
ตั้งแต่ตอนเปิดสถานี กคื็อมพืีน้ท่ี ท่ีมีเนือ้หาจากเครือข่ายและกลุ่มคนพิการเพ่ือท่ีจะสะท้อนมมุมอง
ของเขา (สุชาดา ภู่ทองค า, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 13 มีนาคม 2561) 
  จากการศึกษานโยบายและวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการของ
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสพบว่า การด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสยงัคงมีการยึดถือ
วิสัยทศัน์ขององคก์รตั้งแต่มีการก่อตั้งข้ึน คือ “มุ่งมั่นเป็นสถาบันส่ือสาธารณะ ท่ีสร้างสรรค์สังคม
คุณภาพและคุณธรรม” จากวิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์ ในการก่อตั้ งสถานีโทรทัศน์              
ไทยพีบีเอสและประกาศจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการอนุญาตการใหบ้ริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
พ.ศ. 2555 และการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิของคนพิการให้เขา้ถึงหรือรับรู้และใชป้ระโยชน์จาก
รายการของกิจการโทรทศัน์ น ามาสู่การก าหนดแนวทางการด าเนินงานในการใหบ้ริการแก่กลุ่มคน
พิการ ดงัจะเห็นได้จากแผนการจดัท ารายการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประจ าปี พ.ศ. 2559 ท่ีมีการให้ความส าคญักบักลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการความ
พิเศษในการรับชม เช่น ผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้นิ และผูท่ี้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
โดยมีการมุ่งเน้นให้ “ใช้ช่องทางเทคโนโลยีและการส่ือสารเพ่ือคนพิการ” หรือท่ีเรียกว่า 
“Television For All” เพื่อน าไปสู่การเขา้ถึง รับรู้ ถึงขอ้มูลข่าวสารและเน้ือหาทางโทรทศัน์ของกลุ่ม
คนพิการไดเ้ทียบเท่ากบัคนปกติทัว่ไป 
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 4.1.3 โครงสร้างการด าเนินงานในการให้บริการแก่กลุ่มคนพกิารของสถานีโทรทศัน์ไทยพบีีเอส   
  โครงสร้างองค์กรและลกัษณะการด าเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเป็น
หน่วยงานท่ีด าเนินการด้านกิจการโทรทัศน์ในนามขององค์กรนิติบุคคล มีการจัดตั้ งข้ึนตาม
กฎหมายพิเศษ ซ่ึงถือไดว้า่เป็นหน่วยงานของรัฐแต่ไม่ใช่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 
กระบวนการด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสนั้นมีลกัษณะการด าเนินงานท่ีเป็นไปตาม
สายงานบงัคบับญัชา มีการด าเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการบริหาร ภายใตก้ารก ากบัดูแล
ของคณะกรรมการนโยบายสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการบริหารงานของ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซ่ึงได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการสรรหา โดยมีอ านาจหน้าท่ีตาม
พระราชบญัญติัองคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 29 
ซ่ึง สามารถแบ่งโครงสร้างขององคก์รไดด้งัภาพต่อไปน้ี  
 

ภาพที ่4.1   แสดงโครงสร้างองคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
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  การด าเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบี เอสนั้ นมีการด าเนินงานภายใต้การ
ควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารซ่ึงก ากบัดูแลโดยคณะกรรมการนโยบาย ซ่ึงมีการด าเนินงาน
ผา่นแผนบริหารกิจการประจ าปีของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสดงัท่ี ศุลีพร ปฐมนุพงศ ์กล่าววา่ 

คือ ส.ส.ท. มีนโยบายใหญ่ด้วยโครงสร้างคือกรรมการนโยบาย เขาจะออกนโยบายท่ี
ก าหนดทิศทางขององค์กรแล้วกภ็ายใต้นโยบายนีใ้นสายการควบคุมดูแลกจ็ะเป็นกรรมการบริหาร 
ทีนีก้รรมการบริหารก็จะต้องเอานโยบายมา Deploy เป็นแผนบริหารกิจการ ภายใต้แผนบริหาร
กิจการกจ็ะลงมาในแต่ละส่วน แต่ละส านักต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการ กต้็องดึงแผนบริหารกิจการ แผน
งบประมาณ ท่ีอยู่ภายใต้การอนุมัติของกรรมการนโยบายแล้วถึงด าเนินการได้ ภายใต้แผนตัวนีก้จ็ะ
มีแนวทางท่ีเขาน ามาก าหนดแผนบริหารกิจการ อย่างท่ีพี่ได้บอกไปคือน าทิศทางนโยบายของ
กรรมการนโยบายลงมาสู่การปฏิบัติ มนักเ็ลยต้องมาตั้งกรอบของงานท่ีต้องปฏิบัติให้สอดคล้องว่ามี
ผลตามท่ีก าหนดทิศทางของนโยบาย ด้วย ส.ส.ท. ต้องท าแผนล่วงหน้าก่อน 90 วันก่อนท่ีจะใช้ใน
แต่ละปี เราต้องท าตั้งแต่เดือนตุลาคมโดยผ่านการอนุมัติของฝ่ายนโยบายเรียบร้อยแล้ว ถึงจะ
น ามาใช้ได้เพราะว่าแผนมันระบุอยู่ใน พ.ร.บ. ว่าต้องมีแผนการจัดท ารายการประจ าปีของ ส.ส.ท.
(ศุลีพร ปฐมนุพงศ,์ การส่ือสารระหวา่งบุคคล 4 พฤษภาคม 2561) 
   แมว้่าการด าเนินงานในดา้นการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบี
เอสจะไม่ไดมี้การก าหนดถึงการปฎิบติังานท่ีชดัเจนในโครงสร้างขององคก์ร แต่การด าเนินงานใน
การให้บริการแก่กลุ่มคนพิการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสนั้ นก็ถูกก าหนดข้ึนมาให้มีการ
ปฏิบติังานตามสายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานการผลิตรายการท่ีมีการใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการ  
   จากการสัมภาษณ์ พชัรากร สมศรี ไดก้ล่าวว่าหนา้ท่ีความรับผิดชอบหลกัในการผลิต
บริการเสียงบรรยายแทนภาพ (Audio Description) และค าบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) ของ
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสคือฝ่ายพฒันาผลผลิตรายการ 

หลัก ๆ เลยฝ่ายพัฒนาผลผลิตรายการจะรับผิดชอบดูท้ังในเร่ืองของ AD และ CC ซ่ึงพี่
ก็จะรับผิดชอบดูท้ัง 2 อย่าง แล้วก็ AD ก็จะมีดูอีก 2 คนคือน้องท่ีเป็นพนักงานฟรีแลนซ์ และก็
บริการ CC จะมน้ีองอีก 2 คนท่ีดูแลในเร่ืองนี ้(พชัรากร สมศรี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 4 เมษายน 
2561) 
  นอกจากน้ี ภิญญา พิณทอง เจา้หน้าท่ีขอ้มูลและประสานงาน ส านักส่ือสารและภาคี
สัมพันธ์ ได้กล่าวว่าหน้าท่ีความรับผิดชอบหลักในการผลิตล่ามภาษามือของสถานีโทรทัศน์         
ไทยพีบีเอสคือส านกัส่ือสารและภาคีสมัพนัธ์ ส านกัข่าว และล่ามภาษามือมาจากสมาคมคนหูหนวก 
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การท าล่ามภาษามือกไ็ม่มอีะไรมาก ทางสถานีจะมล่ีามภาษามือจากสมาคมคนหูหนวก
ท่ีเป็นระดับอาจารย์มาอยู่แล้ว ซ่ึงเป็นล่ามภาษามือท่ีท าร่วมกันระหว่างส านักส่ือสารและภาคี
สัมพันธ์กับส านักข่าวใช้ไปด้วยกัน (ภิญญา พิณทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 8 พฤษภาคม 2561) 
   ถึงแมว้า่การด าเนินงานในดา้นการใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการของสถานีโทรทศัน์ไทยพี
บีเอสนั้นจะถูกก าหนดข้ึนมาใหมี้การปฏิบติังานตามสายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานการผลิตรายการ
ท่ีมีการใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการท่ีชดัเจนแลว้แต่การด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสก็มี
การขบัเคล่ือนโครงสร้างการด าเนินงานท่ีเพิ่มมากข้ึนโดยการให้บุคลากรสามารถท่ีจะท างานขา้ม
สายงานไดเ้พื่อการพฒันาบุคลากรให้มีความสามารถในการท างานท่ีหลากหลายเพิ่มมากข้ึน ดงัท่ี 
ศุลีพร ปฐมนุพงศ ์กล่าววา่ 

เราขบัเคล่ือนด้วยกันเพราะมองว่าในส่วนภายใน ลกัษณะการท างานพยายามท่ีจะสร้าง
ให้บุคลากรในไทยพีบีเอสมีทักษะการท างานท่ีหลากหลาย สามารถท าข้ามสายงานได้แล้วกเ็ป็น 
One-team กเ็ป็นเร่ืองของฝ่าย HR ท่ีต้องพัฒนาคนของเราให้มี Multi Skill ท่ีสามารถท างานข้ามสาย
งานได้ ไม่ใช่แค่งานเฉพาะของตัวเองเพราะว่าในแง่ของคนเรามีคนท างานเยอะแล้วแต่ว่าเป็นคนท่ี
เจาะจงการท างาน แล้วมันถึงเวลาปรับเปลี่ยนของส่ือ ของเทรนด์ ของอุตสาหกรรม เราจะตามเขา
ไม่ทันอันนีก้เ็ป็นส่วนหน่ึงของภายใน(ศุลีพร ปฐมนุพงศ์, การส่ือสารระหว่างบุคคล 4 พฤษภาคม 
2561) 
   จากการศึกษาโครงสร้างการด าเนินงานในการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการของ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสพบว่า โครงสร้างการด าเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอการ
ให้บริการแก่กลุ่มคนพิการมีการด าเนินงานภายใตแ้ผนบริหารกิจการประจ าปี โดยผ่านการอนุมติั
ของกรรมการนโยบาย โดยส านกัข่าวและส านกัส่ือสารและภาคีสัมพนัธ์มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในส่วน
ของการจดัจา้งล่ามภาษามือประจ าวนัเพื่อแปลเป็นภาษามือในรายการจบัตาสถานการณ์ รายการข่าว
เท่ียงและรายการเปิดบา้นไทยพีบีเอส และส านักรายการมีหน้าท่ีรับผิดชอบหลกัอยู่ท่ีฝ่ายพฒันา
ผลผลิตรายการ มีหน้าท่ีในการผลิตการบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) และ              
ค  าบรรยายแทนเสียง ( Closed Caption) นอกจากน้ีแลว้การด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอ
สนั้นมีการขบัเคล่ือนโครงสร้างการด าเนินงานโดยการให้พนักงานท างานขา้มสายงานโดยการ
พฒันาพนกังานใหมี้ความสามารถในการท างานท่ีหลากหลายเพิ่มมากข้ึน   
 
4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการแก่กลุ่มคนพกิารของสถานีโทรทศัน์ไทยพบีีเอส 
  จากการศึกษาในเร่ืองขั้นตอนการปฏิบติังานในการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการของ



55 

 

สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส พบว่า กระบวนการผลิตการบริการแก่กลุ่มคนพิการของสถานีโทรทศัน์ 
ประกอบไปดว้ย 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ขั้นตอนการวางแผนและการเตรียมการใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการ 
2. ขั้นตอนการผลิตและเผยแพร่บริการเพื่อกลุ่มคนพิการ 

4.2.1 ขั้นตอนการวางแผนและการเตรียมการให้บริการแก่กลุ่มคนพกิาร 
   ขั้นตอนการวางแผนและการเตรียมการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการเป็นการผลิตบริการ
ให้กบักลุ่มคนท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็นและทางการไดย้นิถือ ซ่ึงเป็นการวางแผนการผลิต
บริการให้มีความพร้อมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามท่ีได้มีการวางกรอบการด าเนินงานไว ้โดย
แบ่งเป็นขั้นตอน ดงัน้ี 
   4.2.1.1 การประชุมเพื่อระดมความคิด 
   เพื่อการผลิตรายการของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสในการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการ 
ทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสจะมีวาระการประชุมยทุธศาสตร์ข่าวและรายการเพื่อระดมความคิด
ในเร่ืองของการวางแผนผลิตรายการทุก ๆ 3 เดือนให้ตรงตามแผนบริหารกิจการท่ีมีการก าหนด
สัดส่วนของรายการโดยประมาณคือประเภทรายการข่าว 50 เปอร์เซ็นต์ รายการสารประโยชน์ 40 
เปอร์เซ็นต์ และรายการสาระบนัเทิง 10 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงสัดส่วนผงัรายการจะมีการแบ่งสัดส่วน
เน้ือหาและคุณค่าของรายการตาม พ.ร.บ. องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 43 เพื่อด าเนินการต่อในเร่ืองของการจดัผงัรายการต่อไป สัดส่วนเน้ือหาและ
คุณค่าของรายการแสดงไดด้งัภาพ 
 
ตารางที ่4.2 ตารางแสดงสดัส่วนผงัรายการของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสไตรมาส 2/2561 
 

สัดส่วนผงัไตรมาส 2 ปี 2561 ชม./นาที ร้อยละ 
1.ข่าวเท่ียงตรงทนัต่อเหตุการณ์ รอบดา้น เป็นธรรม 1002:31:00 52.46 
2.ส่งเสริมการเรียนรู้ พฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนเดก็- เยาวชน อยา่งเพียงพอ 19:30:00 1.02 
3.บนัเทิงท่ีสร้างสรรค ์ส่งเสริมคุณค่าท่ีดีงามของสังคม 677:18:00 35.44 
4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัในสังคม 18:25:00 0.96 
5.ส่งเสริมเอกลกัษณ์ความเป็นไทย ความหลากหลายทางวฒันธรรมและสนับสนุน
ผูด้อ้ยโอกาสในสังคม 

45:30:00 2.38 

6.กีฬา นนัทนาการ ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวติ 147:46:00 7.73 
รวมเวลาต่อเดือน 1911:00:00 100 
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  จากตารางท่ี 4.2 จะเห็นไดว้่าตารางแสดงสัดส่วนผงัรายการของสถานีโทรทศัน์ไทยพี
บีเอสไตรมาส 2/2561 นั้นมีการก าหนดสัดส่วนของรายการท่ีมีการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการโดย
แบ่งเน้ือหาและคุณค่าของรายการตาม พ.ร.บ. องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 43 อยู่ในล าดบัท่ี 5 โดยเน้ือหาและคุณค่าของรายการคือ “ส่งเสริม
เอกลักษณ์ความเป็นไทย ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนผู้ ด้อยโอกาสในสังคม” 
โดยไตรมาส 2/2561 มีการใหบ้ริการทั้งหมด 45 ชัว่โมง 30 นาที หรือร้อยละ 2.38 
  การประชุมหารือเก่ียวกบัรูปแบบรายการ เป็นการประชุมเพื่อระดมความคิดจากคณะ
กรรมการบริหารและผูป้ฏิบติังานในทุก ๆ ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตรายการ เป็นการประชุมเพื่อ
ควบคุมและดูแลเน้ือหาสาระต่าง ๆ ของรายการให้ตรงตามสัดส่วนท่ีมีการตั้งไว ้รวมไปถึงการ
วางแผนรายการท่ีจะน ามาผลิตช่องทางการใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการท่ีจะน าเสนอในแต่ละวนั  
   4.2.1.2 การบรรจุรายการลงผงัตามแผนยทุธศาสตร์ 
   หลงัจากท่ีมีการประชุมเพื่อหารือเก่ียวกับรูปแบบรายการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้คณะ
กรรมการบริหารของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสจะลงมติอนุมติัผงัรายการเพื่อให้ฝ่ายยุทธศาสตร์
รายการ ส านักรายการ ด าเนินการรับผิดชอบในการสรุปผงัรายการให้ออกมาในรูปแบบของผงั
รายการไตรมาส ผงัรายการรายเดือน และผงัรายการรายวนั ท่ีจะแสดงถึงช่วงระยะของวนัและเวลา
ท่ีออกอากาศของรายการต่าง ๆ รวมไปถึงการแสดงสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ในรายการท่ีจะน ามาสร้าง
ช่องทางในการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการ เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบี เอสท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานทราบว่าในแต่ละไตรมาสจะมีรายการประเภทใดบา้งท่ีจะน าเสนอ
ใหก้บัประชาชนทัว่ไป รวมไปถึงรายการท่ีจะมีการใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการไดรั้บชม  ซ่ึงสามารถ
แสดงได ้ดงัตารางท่ี 4.3 
 

ภาพที ่4.3 รายการของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสท่ีมีการใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการไตรมาส 2/2561 
 

ประเภทบริการ วนั – เวลาออกอากาศ ความยาว ช่ือรายการ 
 
 
 

บริการล่ามภาษามือ 
(Sign Language) 

วนัจนัทร์- ศุกร์ 
เวลา 10.00 น. 

2:30:00 จบัตาสถานการณ์ 

วนัเสาร์ – อาทิตย ์
เวลา 12.00 น. 

1:30:00 ข่าวเท่ียง 

วนัเสาร์ 
เวลา 13.45 น. 

0:15:00 เปิดบา้นไทยพีบีเอส 

วนัอาทิตย ์
เวลา 21.45 น. 

0:15:00 เปิดบา้นไทยพีบีเอส (Rerun) 
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ภาพที ่4.3 (ต่อ) 
 

ประเภทบริการ วนั – เวลาออกอากาศ ความยาว ช่ือรายการ 
 
 
 
 
 
 

ค าบรรยายแทนเสียง 
(Closed Caption) 

วนัอาทิตย ์
เวลา 16.05 น. 

0:25:00 กินอยูคื่อ 

วนัพธุ 
เวลา 07.30 น. 

0:25:00 กินอยูคื่อ (Rerun) 

วนัเสาร์ 
เวลา 10.05 น. 

0:50:00 ซีรีส์จีน แม่เสือ พอ่เหมียว 
ใจดวงเดียวกนั 

วนัเสาร์ 
เวลา 18.30 น. 

0:30:00 ละคร ก๊วนสืบหลงัเลิกเรียน 

วนัเสาร์ – อาทิตย ์
เวลา 20.15 น. 

0:55:00 ซีรีส์ญ่ีปุ่น 
ยาเอะ ยอดหญิงซามูไร 

วนัเสาร์ – อาทิตย ์
เวลา 22.55 น. 

0:05:00 รายการสารประโยชน์สั้น 

วนัจนัทร์ – อาทิตย ์
เวลา 00.30 น. 

0:30:00 ซีรีส์ต่างประเทศ (Rerun) 

วนัเสาร์ 
เวลา 17.05 น. 

0:55:00 ละคร มอม (Rerun) 

 
 

เสียงบรรยายภาพ 
(Audio Description) 

วนัเสาร์ – อาทิตย ์
เวลา 22.55 น. 

0:05:00 รายการสารประโยชน์สั้น 

วนัเสาร์ 
เวลา 17.05 น. 

0:55:00 ละคร มอม (Rerun) 

วนัเสาร์ 
เวลา 18.30 น. 

0:30:00 ละคร ก๊วนสืบหลงัเลิกเรียน 

 
   จากภาพท่ี 4.3 จะแสดงให้เห็นถึงรายการต่าง ๆ ท่ีสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสมีการใช้
ออกอากาศในช่วงระหว่างเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2561 นอกจากน้ียงัแสดงให้เห็นถึง
รายการท่ีมีการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการด้วย ซ่ึงการให้บริการดังกล่าวได้แก่ รายการท่ีมีการ
ให้บริการล่ามภาษามือ (Sign Language) การให้บริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) และ
การใหบ้ริการค าบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) 
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  4.2.1.3 การจดัสรรงบประมาณ 
  เม่ือผา่นขั้นตอนการประชุมเพื่อระดมความคิดและมีการอนุมติับรรจุรายการลงผงัตาม
แผนยทุธศาสตร์เรียบร้อยแลว้ สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสจะมีการแจกจ่ายในส่วนของงบประมาณ
ตามสัดส่วนรายการท่ีได้รับมาซ่ึงจะแบ่งเป็นงบประมาณของรายการต่างประเทศ  รายการ
ภายในประเทศ รวมไปถึงงบประมาณในการใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการดว้ย 
  4.2.1.4 การเตรียมบุคลากรการผลิต 
  การเตรียมบุคลากรในการผลิตการบริการแก่กลุ่มคนพิการ แบ่งออกเป็น   3 ส่วน คือ  
   1) การผลิตบริการแก่กลุ่มคนพิการ ประเภท การให้บริการเสียงบรรยายภาพ (Audio 
Description) บุคลากรผูป้ฏิบติังานประกอบไปดว้ย เจา้หนา้ท่ีพฒันาคุณภาพเน้ือหางานแปลอาวุโส
ดา้นการแปล เจา้หนา้ท่ีฟรีแลนซ์ เจา้หนา้ท่ีตรวจคุณภาพและจดัการเน้ือหารายการ เจา้หนา้ท่ีจดัการ
เน้ือหารายการในประเทศอาวโุส นกัพากยแ์ละเจา้หนา้ท่ีเสียง  
   2) การผลิตบริการแก่กลุ่มคนพิการ ประเภท การให้บริการค าบรรยายแทนเสียง 
(Closed Caption) บุคลากรผูป้ฏิบติังานประกอบไปดว้ย เจา้หน้าท่ีพฒันาคุณภาพเน้ือหางานแปล
อาวโุสดา้นการแปล เจา้หนา้ท่ีพฒันาคุณภาพเน้ือหางานแปล ดา้นใส่ค าบรรยายภาษาไทย (Subtitle) 
เจา้หน้าท่ีฟรีแลนซ์ เจา้หน้าท่ีตรวจคุณภาพและจดัการเน้ือหารายการ และเจา้หน้าท่ีจดัการเน้ือหา
รายการในประเทศอาวโุส 
   3) การผลิตบริการแก่กลุ่มคนพิการ ประเภท  การให้บริการล่ามภาษามือ  (Sign 
Language) บุคลากรผูป้ฏิบติังานประกอบไปดว้ย เจา้หน้าท่ีขอ้มูลและประสานงาน ส านักส่ือสาร
และภาคีสมัพนัธ์ เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนการบริหารส านกัข่าว และล่ามภาษามือจากสมาคมคนหูหนวก
แห่งประเทศไทย 
  4.2.1.5 การจดัเตรียมรายการเพื่อใชจ้ดัท าบริการค าบรรยายแทนเสียง  (Closed Caption) 
และบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description)  
  เจ้าหน้าท่ีจากฝ่ายผลผลิตรายการ  ส านักรายการ มีหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลจากฝ่าย
ยทุธศาสตร์รายการเพื่อน าไปแบ่งว่ารายการไหนสามารถท่ีจะน ามาใชใ้นการผลิตบริการค าบรรยาย
แทนเสียง (Closed Caption) และบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) 
  อย่างไรก็ตามเจา้หน้าท่ีจากฝ่ายพฒันาผลผลิตรายการจะตอ้งมีการพิจารณาด้วยว่า
รายการไหนบา้งท่ีสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสสามารถท่ีจะผลิตบริการดงักล่าวไดเ้อง หรือควรท่ีจะ
ส่งไปใหผู้ผ้ลิตภายนอก แต่ทั้งน้ีในปัจจุบนัยงัไม่มีรายการไหนท่ีจา้งผูผ้ลิตภายนอกเป็นผูจ้ดัท า เวน้
แต่การให้บริการล่ามภาษามือ (Sign Language) ท่ีมีการจัดจา้งล่ามจากสมาคมคนหูหนวกแห่ง
ประเทศไทย มาเป็นผูป้ฏิบติังาน 
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  เม่ือเจา้หน้าท่ีจากฝ่ายพฒันาผลผลิตรายการพิจารณาแลว้ว่ารายการใดเหมาะสมท่ีจะ
น ามาใชจ้ดัท าบริการค าบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) และบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio 
Description) ทางฝ่ายพฒันาผลผลิตรายการจะแจง้กบัเจา้หน้าท่ีจดัการเน้ือหารายการในประเทศ
อาวโุส ใหท้ าการดึงไฟลร์ายการดงักล่าวออกมาจากถงัขอ้มูลในกรณีท่ีเป็นรายการท่ีเคยผลิตมาก่อน 
แต่หากเป็นรายการใหม่ ๆ จะตอ้งท าการ Ingest4 ไฟลร์ายการเขา้ไปในระบบ BMS5 เจา้หนา้ท่ีตรวจ
คุณภาพรายการจะท าการตรวจพิจารณารายการใหต้รงตามจริยธรรมขององคก์ร รวมไปถึงการตรวจ
คุณภาพในดา้นเทคนิค เม่ือมีการตรวจคุณภาพรายการเรียบร้อยแลว้เจา้หน้าท่ีฝ่ายพฒันาผลผลิต
รายการจะพิจารณารายการนั้น ๆ อีกคร้ังหน่ึงเพื่อดูความพร้อมของรายการว่าสามารถน ามาใชใ้น
การเขียนบทไดห้รือไม่ หากพิจารณาครบถว้นเรียบร้อยว่ารายการไหนสามารถท่ีจะท าการจดัท า
บริการค าบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) และบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) ได ้
ทางฝ่ายพฒันาผลผลิตรายการจะตอ้งท าการแจง้กลบัไปยงัฝ่ายยทุธศาสตร์รายการอีกคร้ังเพื่อส่งต่อ
ให้ฝ่ายบริหารผงัรายการท าการออกรหัสหรือ  ID ประจ ารายการในแต่ละตอนไวเ้พื่อใชเ้ป็นการ 
Search หาขอ้มูลของรายการนั้น ๆ ในระบบการท างาน ซ่ึงสามารถแสดงไดด้งัภาพ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.2 ขั้นตอนการจดัเตรียมรายการเพื่อใชจ้ดัท าบริการค าบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) 
และบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) 

                                                            
4 Ingest หมายถึง การลงไฟล์ข้อมูลรายการต่าง ๆ ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในระบบ BMS เพ่ือใช้ปฏิบัติงาน
ในส่วนต่าง ๆ  
5 ระบบ BMS หมายถึง ระบบในการปฏิบัติงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

Media รายการทีจ่ะท า AD, 

CC (ฝ่ายยุทธศาสตร์รายการ) 

 AD + CC 
(ฝ่ายพฒันาผลผลิตรายการ) 

 
Ingest, Restore Files                                                   

(ฝ่ายตรวจคุณภาพและจดัการเน้ือหา) 
 

Censor ตรวจคุณภาพ Files รายการ                                     
(ฝ่ายตรวจคุณภาพและจดัการเน้ือหา) 

ออก ID รายการ 
(ฝ่ายบริหารผงัรายการ) 

 



60 

 

 4.2.2 ขั้นตอนการผลติและเผยแพร่บริการเพ่ือกลุ่มคนพกิาร 
    การด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสในการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการ แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนคือ 
   4.2.2.1 การให้บริการแก่กลุ่มคนพิการ ประเภท การให้บริการเสียงบรรยายภาพ 
(Audio Description) มีลกัษณะการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งเจา้หนา้ท่ีฝ่ายพฒันาผลผลิตรายการ 
นกัพากย ์เจา้หนา้ท่ีเสียง และเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบคุณภาพรายการ โดยมีลกัษณะการด าเนินงานดงัน้ี 
  เม่ือมีการอนุมัติการออกรหัสหรือ ID ประจ าตัวรายการท่ีจะมีการน ามาสร้างช่อง
ทางการให้บริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) ส าหรับกลุ่มคนพิการทางสายตาแล้ว 
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายพฒันาผลผลิตรายการจะมีการด าเนินงานต่อในเร่ืองของการเขียนบท เม่ือท าการเขียน
บทเสร็จหัวหนา้งานฝ่ายพฒันาผลผลิตรายการจะเป็นผูต้รวจบทอีกคร้ังก่อนท่ีจะท าการพากยเ์สียง 
เม่ือตรวจบทครบถว้นขั้นตอนต่อไปจะเป็นการใหน้กัพากยเ์ป็นผูล้งเสียงโดยเจา้หนา้ท่ีเสียงจะเป็นผู ้
บันทึกเสียงของนักพากย์ลงไปในรายการท่ีน ามาใช้ผลิตบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio 
Description) หลงัจากมีการพากยเ์สียงเส้นส้ินแลว้ เจา้หนา้ท่ีเสียงจะท าการ Create ไฟลพ์ากยเ์สียง
โดยใชร้หสัหรือ ID ของรายการนั้น ๆ ส่งกลบัมายงัฝ่ายพฒันาผลผลิตรายการเพื่อท าการตรวจเสียง
พากยก์ับบทอีกคร้ัง หากไม่มีขอ้ผิดพลาดฝ่ายพฒันาผลผลิตรายการจะส่งมอบรายการท่ีมีการ
ให้บริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) ไปยงัฝ่ายตรวจคุณภาพและจดัการเน้ือหารายการ
เพื่อท าการปู VITC6 ในรายการนั้น ๆ เพื่อน าไปใชใ้นกระบวนการผลิตการให้บริการค าบรรยาย
แทนเสียง (Closed Caption) เม่ือมีการปู VITC เสร็จแลว้เจา้หน้าท่ีตรวจคุณภาพรายการจะท าการ
ตรวจพิจารณารายการให้ตรงตามจริยธรรมขององคก์ร รวมไปถึงการตรวจดา้นเทคนิคภาพและ
เสียง เม่ือตรวจเสร็จเรียบร้อยเจา้หนา้ท่ีตรวจคุณภาพรายการจะท าการเปล่ียนสถานะรายการท่ีมีการ
ให้บริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) เป็นสถานะ AIR เพื่อรอการแพร่ภาพออกอากาศ 
ซ่ึงสามารถแสดงการผลิตและเผยแพร่ ไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
6 VITC หมายถึง Time Code ในเนือ้วิดีโอเพ่ือใช้ในการขึน้ตัวหนังสือในบริการค าบรรยายภาพ (Closed Caption) 
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การผลติบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description ของสถานีโทรทศัน์ไทยพบีีเอส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที ่4.3 การผลิตบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description ของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 
 
   4.2.2.2 การให้บริการแก่กลุ่มคนพิการ ประเภท การให้บริการค าบรรยายแทนเสียง 
(Closed Caption) มีลกัษณะการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหว่างเจา้หน้าท่ีฝ่ายพฒันาผลผลิตรายการ 
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายรายการต่างประเทศ นกัพากย ์เจา้หนา้ท่ีเสียง เจา้หนา้ท่ีตดัต่อ และเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ
คุณภาพรายการ โดยมีลกัษณะการด าเนินงานดงัน้ี 
   ส าหรับการจดัท าบริการค าบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) นั้นจะแบ่งประเภท
รายการออกเป็น 2 ลกัษณะคือ รายการภายในประเทศ และรายการต่างประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้
การให้บริการค าบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) จะเป็นรายการต่างประเทศเสียส่วนใหญ่ ซ่ึง
รายการต่างประเทศนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคือรายการท่ีซ้ือลิขสิทธ์ิกบัรายการท่ีมีการแปล
บทและพากยเ์สียงเอง ส าหรับการด าเนินงานนั้นจะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกับการผลิตบริการเสียง

อนุมติัออก ID รายการ                                       
(ฝ่ายบริหารผงัรายการ) 

 

 เขียนบท และ ตรวจบท AD                                            
(ฝ่ายพฒันาผลผลิตรายการ) 

 

 

 

ลงเสียงบรรยาย AD  File Ver.AD CC                                     
(หอ้งพากย ์ ส านกัโทรทศัน์) 

 

 
ตรวจคุณภาพหลงัลงเสียง AD                                     
(ฝ่ายพฒันาผลผลิตรายการ) 

 

 
น า Files ปู VITC                                  

(ฝ่ายตรวจคุณภาพและจดัการเน้ือหา) 
 

 
แจง้ฝ่ายตรวจคุณภาพและจดัการ
เน้ือหารายการ QCP  (Ver.Air) 

 

 
ออกอากาศ (On Air) 
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บรรยายภาพ (Audio Description) โดยตอ้งมีการอนุมติัการออกรหสัหรือ ID ประจ าตวัรายการท่ีจะ
มีการน ามาสร้างช่องทางการใหบ้ริการค าบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) ส าหรับกลุ่มคนพิการ
ทางการได้ยิน เม่ือมีการสร้างรหัสหรือ ID ในตัวรายการเสร็จส้ินเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนาผลผลิต
รายการจะตอ้งประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีรายการต่างประเทศเพื่อท่ีจะน ารายการมาท าการแปลและ
พากยเ์สียง ซ่ึงงานแปลจะเป็นในส่วนของการจา้งผูผ้ลิตขา้งนอกแปลเน้ือหารายการมาให้และฝ่าย
พฒันาผลผลิตรายการน ามาท าการตรวจสอบอีกคร้ังก่อนท่ีจะมีการพากยเ์สียง เม่ือการพากยเ์สียง
เสร็จส้ินเจา้หน้าท่ีตดัต่อจะท าการปูเสียงพากยล์งไปในไฟล ์Master ท่ีเป็นเสียงพากยต่์างประเทศ 
เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายตรวจคุณภาพและจัดการเน้ือหารายการท าการปู VITC เพื่อใช้วางต าแหน่ง
ตวัหนังสือของ การให้บริการค าบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) ส าหรับรายการท่ีซ้ือลิขสิทธ์ิ
และรายการในประเทศจะมีการจา้งผูผ้ลิตนอกในการจดัท าตวัหนงัสือของการให้บริการค าบรรยาย
แทนเสียง (Closed Caption) เม่ือมีการปู VITC เสร็จส้ินเจา้หน้าท่ีฝ่ายพฒันาผลผลิตรายการจะท า
การตรวจบริการค าบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) อีกคร้ังและส่งมอบให้เจ้าหน้าท่ีตรวจ
คุณภาพรายการตรวจเช็กเน้ือหาของภาพใหต้รงตามจริยธรรมขององคก์รและท าการเปล่ียนสถานะ
เป็น AIR  เพื่อรอการแพร่ภาพออกอากาศ ซ่ึงสามารถแสดงการผลิตและเผยแพร่ ไดด้งัน้ี 
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การผลติบริการค าบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) ของสถานีโทรทัศน์ไทยพบีีเอส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.4 การผลิตบริการค าบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) ของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

 

รายการในประเทศ 

Ingest + Edit + Censor + ปู 
VITC (ฝ่ายตรวจคุณภาพฯ) 

 

 
น าไฟล ์(Ver.VITC) ส่งผูผ้ลิต                    
(เจา้หนา้ท่ีประสานงานรายการ) 

 

 
ผูผ้ลิตส่งมอบไฟล ์.PAC ให ้ 

(เจา้หนา้ท่ีประสานงานรายการ) 
 

ตรวจคุณภาพ CC                                             
(ฝ่ายพฒันาผลผลิตรายการ) 

 

แจง้ฝ่ายตรวจคุณภาพและ
จดัการเน้ือหารายการ QCP 

(Ver.Air) 
 

 ออกอากาศ (On Air) 

 

 

 

แปล-พากยเ์อง 

ส่ง Freelance แปล                                       
(ฝ่ายพฒันาผลผลิตรายการ) 

 
ตรวจคุณภาพงานแปล                                      

(ฝ่ายพฒันาผลผลิตรายการ) 
 

พากย ์                                       
(ฝ่ายพฒันาผลผลิต

รายการ) 
 

ตดัต่อ                                        
(ฝ่ายพฒันาผลผลิตฯ) 

 
Censor                                        

(ฝ่ายตรวจคุณภาพฯ) 
 

แจง้ฝ่ายตรวจคุณภาพและจดัการ
เน้ือหารายการ QCP (Ver.Air) 

 

ตรวจคุณภาพ CC                                        
(ฝ่ายพฒันาผลผลิตฯ) 

 

*** น า File ปู VITC                
กรณีมีการแบ่งตอน                                
(ฝ่ายตรวจคุณภาพฯ) 

 

ส่ง Freelance จดัท า CC 
เป็นไฟล ์.PAC                                     

(ฝ่ายพฒันาผลผลิตรายการ) 
 

รายการลิขสิทธ์ิ 

ตรวจคุณภาพ CC                                             
(ฝ่ายพฒันาผลผลิตรายการ) 

 

แจง้ฝ่ายตรวจคุณภาพและ
จดัการเน้ือหารายการ            

QCP (Ver.Air) 
 

ออกอากาศ (On Air) 

ตดัต่อ                                        
(ฝ่ายพฒันาผลผลิตรายการ) 

 

Censor                                        
(ฝ่ายตรวจคุณภาพฯ) 

 

*** น า File ปู VITC                
กรณีมีการแบ่งตอน

ออกอากาศ                                        
(ฝ่ายตรวจคุณภาพฯ) 

 

CC (ฝ่ายพฒันาผลผลิตรายการ) 

รายการต่างประเทศ (ฝ่ายรายการต่างประเทศ) 

Ingest (VITC + QC ภาพและเสียงต่างประเทศ         
(ฝ่ายตรวจคุณภาพและจดัการเน้ือหารายการ) 
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  4.2.2.3 การให้บริการแก่กลุ่มคนพิการ ประเภท  การให้บริการล่ามภาษามือ (Sign 
Language) มีลกัษณะการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหว่าง เจา้หน้าท่ีขอ้มูลและประสานงาน ส านัก
ส่ือสารและภาคีสัมพนัธ์ เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนการบริหารส านกัข่าว และล่ามภาษามือจากสมาคมคน
หูหนวกแห่งประเทศไทยโดยมีลกัษณะการด าเนินงานดงัน้ี 
   ส าหรับการจดัท าบริการล่ามภาษามือนั้นทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสจะมีล่ามภาษา
มือท่ีเป็นระดบัอาจารยจ์ากสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยมาท าการแปลภาษามือในรายการ
เปิดบา้นไทยพีบีเอส รายการจบัตาสถานการณ์ และข่าวเท่ียง โดยเจา้หนา้ท่ีขอ้มูลและประสานงาน 
ส านกัส่ือสารและภาคีสัมพนัธ์ จะท าสัญญาว่าจา้งล่ามภาษามือจากสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศ
ไทยมาท าการแปลภาษามือในรายการเปิดบา้นไทยพีบีเอส และเจา้หน้าท่ีสนับสนุนการบริหาร
ส านกัข่าวเป็นคนติดต่อล่ามภาษามือมาท าการแปลในรายการจบัตาสถานการณ์และข่าวเท่ียง โดย
จะมีการนัดล่ามภาษามือไวล่้วงหน้าตามสัญญาว่าจา้งว่าจะมีการถ่ายท ารายการในวนัไหน มีถ่าย
เม่ือไหร่ และจะตอ้งมีการ Brief  เน้ือหารายการคร่าว ๆ ก่อนว่ารายการในแต่ละตอนนั้นจะกล่าวถึง
เร่ืองอะไรเพื่อให้ล่ามภาษามือมีการเตรียมตวัล่วงหนา้ก่อนท าการออกอากาศจริง  ส าหรับรายการ
จบัตาสถานการณ์และรายการข่าวเท่ียงนั้นล่ามภาษามือจะท าหน้าท่ีแปลภาษามืออยู่ในระหว่างท่ี
รายการก าลงัออกอากาศ ณ ขณะนั้น แต่ส าหรับรายการเปิดบา้นไทยพีบีเอสแลว้ล่ามภาษามือจะท า
หน้าท่ีแปลภาษามือระหว่างท่ีมีการถ่ายท ารายการเสร็จส้ินและเจา้หน้าท่ีตดัต่อจะน าภาพของล่าม
ภาษามือไปฝังไวใ้นเน้ือของรายการ โดยภาพของล่ามภาษามือทั้ งในรายการจบัตาสถานการณ์ 
รายการข่าวเท่ียง และรายการเปิดบา้นไยพีบีเอสจะอยู่ท่ีต  าแหน่งมุมจอด้านขวาล่างตามท่ีคณะ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม ก าหนด ทั้งน้ีในรายการเปิดบา้นไทย
พีบีเอส เจา้หน้าท่ีตรวจคุณภาพรายการจะตอ้งท าหน้าท่ีตรวจเน้ือหารายการให้ตรงตามจริยธรรม
ขององค์กรรวมไปถึงดา้นเทคนิคภาพและเสียงก่อนท่ีจะท าการแพร่ภาพออกอากาศ ซ่ึงสามารถ
แสดงไดด้งัน้ี 
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การผลติบริการล่ามภาษามือ (Sign Language) ของสถานีโทรทศัน์ไทยพบีีเอส 
 

 
 

 
 
 
 
   
  
   
 
 
 

 
 

ภาพที ่4.5 การผลิตบริการล่ามภาษามือ (Sign Language) ของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 
 
4.3 อุปสรรคในการปฏิบัติงานในการให้บริการแก่กลุ่มคนพกิารของสถานีโทรทศัน์ไทยพบีีเอส 
  ในการศึกษาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการของ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ผูศึ้กษาได้ท าการศึกษาโดยสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า การ
ด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสในการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการนั้น เป็นกระบวนการ
ท างานท่ีมีขั้นตอนเก่ียวข้องกับหลายภาคส่วนและโครงสร้างขององค์กรมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบติังานโดยตรง อุปสรรคท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสในการ
ใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการ พบวา่มีหลายปัจจยัประกอบกนั ดงัน้ี 

 4.3.1 อุปสรรคทีเ่กดิจากปัจจัยภายในของสถานีโทรทศัน์ไทยพบีีเอสในการให้บริการแก่กลุ่มคน
พกิาร 
  ปัจจยัภายในของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของ
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสในการใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการ มีรายละเอียดดงัน้ี 
   1. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบุคลากร  

เจา้หนา้ท่ีขอ้มูลและประสานงาน 

ส านกัส่ือสารและภาคีสัมพนัธ์ 

เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนการบริหาร

ส านกัข่าว 

ล่ามภาษามือจากสมาคมคนหู

หนวกแห่งประเทศไทย 

รายการเปิดบา้นไทยพีบีเอส รายการจบัตาสถานการณ์ (สด) 

รายการข่าวเท่ียง (สด) 

ออกอากาศ (On Air) 

แจง้ฝ่ายตรวจคุณภาพและจดัการ
เน้ือหารายการ QCP (Ver.Air) 

 
ออกอากาศ (On Air) 

ตดัต่อภาพรายการ 
(เจา้หนา้ท่ีตดัต่อ) 
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  การด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสในการใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการพบว่า
มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของจ านวนบุคลากรในการปฏิบติังาน โครงสร้างอตัราก าลงัในดา้นบุคลากรของ
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสในการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการนั้น ประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีจากส านกั
รายการ ฝ่ายพฒันาผลผลิตรายการ ซ่ึงแบ่งเป็นพนักงานประจ า 3 คน เจา้หน้าท่ีฟรีแลนซ์จ านวน 2 
คนและเจา้หนา้ท่ีจากส านกัข่าวและส านกัเครือข่ายเป็นพนกังานประจ า 2 คน 
  จากการสัมภาษณ์ นวลสม โปษยาศวิน เจา้หนา้ท่ีฟรีแลนซ์ ฝ่ายพฒันาผลผลิตรายการ 
ไดก้ล่าวถึงอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานในดา้นการบริหารจดัการบุคลากรวา่ บุคลากรท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการให้บริการเพื่อกลุ่มคนพิการมีค่อนขา้งนอ้ยจึงอยากให้เพิ่มจ านวนบุคลากรในส่วน
การผลิตบริการเพื่อกลุ่มคนพิการท่ีเพิ่มมากข้ึน  

อยากให้มีคนมาช่วยงานเพ่ิมขึ้นเพราะตอนนี้คนท่ีท าอยู่ก็ต้องท าท้ัง AD และ CC  
บุคลากรน้อยเกินไปในการท าส่วนงานตรงนี้(นวลสม โปษยาศวิน, การส่ือสารระหว่างบุคคล  16 
มีนาคม 2561) 
   เช่นเดียวกบั พชัรากร สมศรี ท่ีกล่าวว่าอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานในดา้นการ
บริหารจดัการบุคลากรคือการมีบุคลากรท่ีปฏิบติังานในส่วนของการให้บริการเพื่อกลุ่มคนพิการ
นอ้ย ซ่ึงในอนาคตขา้งหนา้สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสจะตอ้งมีการให้บริการท่ีเพิ่มมากข้ึนจึงอยาก
ใหมี้บุคลากรท่ีเพิ่มข้ึนเช่นกนั 

พี่กคิ็ดว่ามนัควรจะมคีนปฏิบัติงานเยอะกว่านีคื้อถึงแม้ว่าอนาคตข้างหน้าอย่าง AD มนั
จะต้องจ้างผลิต แต่พอเขาส่งงานกลบัมาท่ีเรา เรากต้็องตรวจก่อนออกอากาศอยู่ดี ตรงนีม้นักเ็ลยต้อง
อาศัยคนค่อนข้างเยอะเหมือนกัน(พชัรากร สมศรี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 4 เมษายน 2561) 
   นอกจากน้ี พชัรากร สมศรี ยงักล่าวถึงอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานในดา้นการ
บริหารจดัการบุคลากรต่อไปอีกวา่ 

ในอนาคตข้างหน้ามันต้องท าเยอะกว่านีแ้ล้วต้องท าตามสัดส่วนท่ีเขาประกาศมา แล้ว
สัดส่วนมนัเพ่ิมขึน้ไปทุกปีอย่างแรกๆ 5% กอ็าจจะเพ่ิมไปเร่ือย ๆ ซ่ึงพอมนัเพ่ิมขึน้เยอะ ๆ เราจะท า
ทันไหม ดังน้ันพี่กคิ็ดว่ามันควรจะมีคนปฏิบัติงานเยอะกว่านี้(พชัรากร สมศรี, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล 4 เมษายน 2561) 
  ในขณะเดียวกนั สุชาดา ภู่ทองค า ไดก้ล่าวถึงอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานในดา้น
การบริหารจดัการบุคลากรท่ีเป็นส่วนของการท าล่ามภาษามือว่าสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสไม่มี
บุคลากรท่ีเช่ียวชาญด้านภาษามือท่ีจะสามารถตรวจคุณภาพของภาษามือก่อนออกอากาศได้
เน่ืองจากภาษามือเป็นภาษาท่ีค่อนขา้งมีขอ้จ ากดั 
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  อันท่ีมนักระทบกคื็อเราเองไม่สามารถมคีน QC ได้เพราะว่ามนัเป็นเร่ืองของเฉพาะ มนั
กจ็ะมีข้อจ ากัดอยู่บางส่วน เพราะว่าอย่างนีโ้ครงสร้างของภาษาของคนหูหนวกมันเป็นไวยากรณ์ท่ี
เขาคิดขึน้เองในกลุ่มของเขา (สุชาดา ภู่ทองค า, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 13 มีนาคม 2561) 
   นอกจากน้ี สุรายา จรกา เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปอาวโุส ไดก้ล่าวถึงอุปสรรคท่ีส่งผล
ต่อการด าเนินงานในส่วนของการท าล่ามภาษามือว่า ล่ามภาษามือมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของการท างาน
เน่ืองจากวา่จ าเป็นท่ีจะตอ้งใชร้ะบบประสาทสมัผสัทั้งดา้นการฟังและแปลภาษาไปพร้อมกนั 
  ความไม่เพียงพอของล่ามภาษามือท าให้ไม่สามารถใช้ล่ามได้กับทุกรายการ อีก อย่าง
หน่ึงคือข้อจ ากัดในการท างานของล่ามเพราะเขาจะต้องใช้ประสาทสัมผัสท้ังด้านการฟังและ
แปลภาษามือไปพร้อม ๆ กันกท็ าให้ล่ามไม่สามารถแปลภาษามือได้ทุกรายการด้วย (สุรายา จรกา, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล 7 มิถุนายน 2561) 
   ศุลีพร ปฐมนุพงศ ์ไดก้ล่าวถึงปัญหาในเร่ืองของการรับบุคลากรเพื่อด าเนินงานในการ
ให้บริการแก่กลุ่มคนพิการเพื่อการเขา้ถึงเน้ือหาทางโทรทศัน์ของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสว่า 
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสถูกจ ากดัในเร่ืองของการรับบุคลากรเพิ่มและในปัจจุบนัจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
จา้ง Freelance เขา้มาปฏิบติังานแทนการจา้งพนกังานประจ า 
  ตอนนีไ้ม่มีการรับบุคลากรเพ่ิม เพราะเราถูก Freeze ด้วย ถ้ารับต้องเป็นการรับภายใน 
บุคลากรท่ีท าอยู่กเ็ป็น Freelance จ้างมาในงบประมาณของโครงการประจ าปีซ่ึงเราต้องท าแผนให้
เขาเห็น กม็อบให้ฝ่ายผลผลิตรายการท าแผนมาว่ามคีวามจ าเป็น เพราะเขากไ็ม่เข้าใจว่าคนกเ็ยอะอยู่
ท าไมท าเองไม่ได้เพราะเห็นจ้างผู้ ผลิตเยอะ(ศุลีพร ปฐมนุพงศ์, การส่ือสารระหว่างบุคคล 4 
พฤษภาคม 2561) 
   จากการศึกษาพบวา่ โครงสร้างในเร่ืองของอตัราก าลงับุคลากรของสถานีโทรทศัน์ไทย
พีบีเอส พบขอ้จ ากดัในเร่ืองของการปรับเปล่ียนโครงสร้างขององคก์รหรือการปรับลดขนาดของ
องค์กรลง การด าเนินงานภายในสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสมีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ี
ชดัเจน แต่ทั้งน้ีในทางการด าเนินงานเพื่อสร้างช่องทางในการเขา้ถึงเน้ือหาทางโทรทศัน์ของกลุ่ม
คนพิการยงัไม่สามารถท าไดอ้ยา่งชดัเจน เน่ืองจากขอ้จ ากดัในดา้นของบุคลากร ศกัยภาพและก าลงั
ส าคญัของบุคคลากรถือเป็นส่วนส าคญัในการด าเนินงาน บุคลากรจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้และ
ความสามารถทางวิชาชีพ หรือมีการพฒันาใหเ้ป็นผูท่ี้มีสมรรถนะตรงตามวิชาชีพ  
   2. ปัจจยัดา้นเทคนิค  

  ปัจจยัทางด้านเทคนิคถือได้ว่าเป็นอุปสรรคท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตและเผยแพร่
รายการท่ีมีการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส มีความเก่ียวขอ้งกบัการ
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ใชเ้คร่ืองมือ และอุปกรณ์เทคโนโลยีสมยัใหม่ รวมไปถึงเทคโนโลยีในการเผยแพร่ภาพออกอากาศ 
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  จากการสัมภาษณ์ พชัรากร สมศรีไดก้ล่าวถึงอุปสรรคทางดา้นเทคนิคในการผลิตการ
ให้บริการค าบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) ว่า สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสพบปัญหาในเร่ือง
ของโปรแกรมท่ีใชจ้ดัท าบริการค าบรรยายแทนเสียงเน่ืองจากยงัไม่สามารถอปัเกรดเวอร์ชนัของ
โปรแกรมใหท้นัสมยัได ้
  ปัญหาท่ีส าคัญกคื็อเร่ืองของโปรแกรม โปรแกรมท่ีใช้ของแต่ละช่องท่ีใช้ Support ใน
การท า CC กจ็ะไม่เหมือนกัน การรองรับการออกอากาศ อย่างของเราใช้โปรแกรม Poliscript แล้ว
อย่างช่องอ่ืนพี่ไม่แน่ใจว่าเขาใช้โปรแกรมอะไร ยกตัวอย่างเท่าท่ีรู้อย่างช่อง 7 เขากจ็ะใช้โปรแกรม
คล้าย ๆ ของเราแต่ว่าเขาจะอัปเกรดเวอร์ชันสูงกว่าของเรา ของเรายงัเป็นระบบ U4000 ของเขาเป็น 
U8000 ซ่ึงมนักเ็ป็นปัญหาเหมือนกัน (พชัรากร สมศรี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 4 เมษายน 2561) 
   พัชรากร สมศรี ยงักล่าวถึงอุปสรรคทางด้านเทคนิคในการผลิตการให้บริการค า
บรรยายแทนเสียง (Closed Caption) ต่อไปอีกวา่ 
  ปัญหาท่ีส าคัญอีกอย่างหน่ึงเลยกคื็อตรงท่ีว่าผู้ผลิตภายนอกท่ีจะท าเป็นไฟล์ CC มาให้
เราน้ันเขาไม่มีโปรแกรมท่ีมันจะท าให้ไฟล์งานตรงกับโปรแกรมของเรา        จริง ๆ แล้วมันก็มี
โปรแกรมนะแต่พอมา Import ในโปรแกรมท่ีเราใช้อยู่มันกจ็ะมีปัญหาในเร่ืองของพวกสัญลักษณ์
ต่าง ๆ เช่น วงเลบ็ การใส่สัญลักษณ์อ่ืน ๆ (พชัรากร สมศรี, การส่ือสารระหว่างบุคคล 4 เมษายน 
2561) 
   นอกจากน้ี ศุลีพร ปฐมนุพงศ์ ยงักล่าวถึงอุปสรรคทางด้านเทคนิคในการผลิตการ
ใหบ้ริการค าบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) วา่ 
  อย่าง CC เราจ้างข้างนอกแปลอยู่แล้ว แต่ทางเรากต้็องมีการมาปู VITC ใหม่ต้องมาวาง
ต าแหน่งใหม่ให้ตรงกัน (ศุลีพร ปฐมนุพงศ,์ การส่ือสารระหวา่งบุคคล 4 พฤษภาคม 2561) 
   เช่นเดียวกับ สุชาดา ภู่ทองค า ได้กล่าวถึงอุปสรรคทางด้านเทคนิคในการผลิตการ
ใหบ้ริการค าบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) ดงักล่าววา่  
  ข้อจ ากัดอันหน่ึงก็คือว่า Thai PBS ออกอากาศในระบบปิดเวลาเราท าตัว Super 
Caption หรือบทแปลพากย์มนัจะเป็นโปรแกรมภายใน ตอนท่ีเราติดต่อคนท า CC มาคุยกันกคื็อทาง
ราชภัฏสวนสุนันทาเขาท าให้ได้ แต่ปัญหาคือพอเขาท าเสร็จแล้วจะ Export งานมาให้เรามันไม่ได้
เพราะว่าระบบโปรแกรมของเรามันไม่ใช่โปรแกรมท่ีใช้ท่ัวไป (สุชาดา ภู่ทองค า, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล 13 มีนาคม 2561) 
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   จากการศึกษาพบว่า สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินงานเพื่อการผลิตการบริการต่าง ๆ เพื่อกลุ่มคนพิการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและทนัสมยั
รองรับการผลิตรายการท่ีมีการจดัท าบริการต่าง ๆ เพื่อกลุ่มคนพิการ แต่ยงัพบขอ้จ ากดัในดา้นของ
ระบบโปรแกรมท่ีใช้จดัท าบริการค าบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) ท่ียงัไม่สามารถอปัเดต
เวอร์ชนัของโปรแกรมให้มีการรองรับกบัระบบโปรแกรมการจดัท าบริการค าบรรยายแทนเสียง 
(Closed Caption) กบัหน่วยงานภายนอกได ้
   3. ปัจจยัเก่ียวกบัเง่ือนไขของเวลาและประเภทรายการ 
  ปัจจยัเก่ียวกบัเง่ือนไขของเวลาและประเภทรายการมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของขั้นตอนการ
ปฏิบติังานท่ีกระชั้นชิด ส่งผลให้หลายคร้ังผูป้ฏิบติังานเกิดความเร่งรีบในการปฏิบติังานเพื่อให้ทนั
กบัระยะเวลาในการแพร่ภาพออกอากาศ อีกทั้งมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของประเภทรายการ ซ่ึงปัจจยัท่ี
กล่าวไปนั้นถือไดว้่าเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัต่อการผลิตและเผยแพร่รายการท่ีจะมีการน าไปการ
ด าเนินงานในการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการหากไม่มีความพร้อมของรายการก็จะส่งผลต่อการผลิต
และเผยแพร่รายการท่ีมีการใหบ้ริการเพื่อกลุ่มคนพิการได ้
   จากการสัมภาษณ์ พชัรากร สมศรี ไดก้ล่าวถึงอุปสรรคท่ีเก่ียวกบัเง่ือนไขของเวลาและ
ประเภทรายการว่า สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสไม่มีรายการท่ีผลิตไวเ้ป็นสตอ็ก7เพื่อใชจ้ดัท ารายการ
ท่ีมีการใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการ 
  จริง ๆ ท่ีเป็นปัญหาจริง ๆ พี่ว่าไม่ใช้แค่ช่องเราช่องเดียวของช่องอ่ืนกน่็าจะเป็นด้วยก็
คือไม่สามารถมรีายการท่ีเป็นสตอ็กได้(พชัรากร สมศรี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 4 เมษายน 2561) 
 

  ศุลีพร ปฐมนุพงศ์ กล่าวถึงอุปสรรคท่ีเก่ียวกบัเง่ือนไขของเวลาและประเภทรายการ
เช่นเดียวกนัวา่  
  รายการไม่มสีตอ็ก ถ้ารายการมสีตอ็กกจ็ะ Ok เพราะมนัใช้เวลา อย่างรายการละครใหม่ 
ๆ ท่ีก าลงัด าเนินการแผนท่ีจะท า AD CC  แต่เรากอ็าจจะออกอากาศแบบปกติไปก่อนแล้วกลบัมาท า 
AD ทีหลงัเพราะเราท าไม่ทัน เราต้องมเีวลาในการผลิตอย่างรายการละครกท็ าเป็นปี ๆ(ศุลีพร ปฐมนุ
พงศ,์ การส่ือสารระหวา่งบุคคล 4 พฤษภาคม 2561) 
  เช่นเดียวกบั สุชาดา ภู่ทองค า ท่ีกล่าวถึงอุปสรรคดงักล่าววา่ 
  อีกอันหน่ึงท่ีเป็นปัญหาท้ัง AD และ CC คือรายการเราไม่มีสตอ็ก การท่ีรายการจะต้อง
ไปท า AD CC ถ้ามันมีสตอ็กกจ็ะมีระยะเวลาท่ีเอาไปท าได้คือเวลาท่ีเราวางแผนการผลิตเราไม่ได้

                                                            
7 รายการสตอ็ก หมายถึง รายการต่าง ๆ ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสท่ีมกีารตรวจคุณภาพรายการทางด้าน
จริยธรรมและด้านเทคนิคล่วงหน้าก่อนท่ีจะมีการอนุมติัผังรายการ 
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วางแผนการผลิตท้ัง AD CC ไปพร้อมกับตัวรายการอยู่แล้ว แต่เรายังไม่ถึงขนาดน้ัน(สุชาดา ภู่
ทองค า, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 13 มีนาคม 2561)  
   นอกจากน้ี ศุลีพร ปฐมนุพงศ์ ได้กล่าวถึงอุปสรรคท่ีเก่ียวกับเง่ือนไขของเวลาและ
ประเภทรายการเพิ่มเติมว่า การให้บริการเสียงบรรยายภาพยงัไม่เขา้ข่ายตามประกาศของ กสทช. 
เน่ืองจากวา่การใหบ้ริการเสียงบรรยายภาพส่วนใหญเ้ป็นรายการประเภทสาระบนัเทิง 
  กต็อนนีท่ี้เราดูอยู่กจ็ะมีอย่างการท า AD พี่ตั้งใจจะให้ท ารายการสารคดีท่องโลกกว้าง
แต่ติดปัญหาคือท าไม่ทันด้วยกระบวนการต่าง ๆ ส่วนของ CC กจ็ะมีซีรีส์ ภาพยนตร์ เป็นรายการ
บันเทิงซ่ึงกย็งัไม่เข้าข่ายของท่ี กสทช. ก าหนด แต่ตอนนีห้ลาย ๆ รายการก าลงัวางแผนตั้งแต่เร่ิมจ้าง
ผลิต แต่ก็ยากเพราะด้วยขั้นตอนหลาย ๆ ตัว (ศุลีพร ปฐมนุพงศ์, การส่ือสารระหว่างบุคคล 4 
พฤษภาคม 2561) 
   เช่นเดียวกับ  พัชรากร สมศรี ท่ีกล่าวถึงอุปสรรคท่ีเก่ียวกับเง่ือนไขของเวลาและ
ประเภทรายการวา่ 
  ทางเรากอ็ยากรู้ว่าคนตาบอด คนหูหนวกอยากดูรายการประเภทไหน ทางเรากอ็ยากให้
คนพิการโหวตมาว่าอยากดูรายการอะไรของไทยพีบีเอส หรือช่องอ่ืนๆ ซ่ึงจริง ๆ แล้วคือมนัอยู่ตรง
ท่ี ว่า กสทช. เขาประกาศว่ารายการท่ีจะต้องท า AD CC อะไรตรงนี้มัน ต้องเป็นรายการ
สารประโยชน์ก่อนเขาถึงจะนับช่ัวโมงให้เราแต่เท่าท่ีรู้มาคือคนพิการเขากเ็หมือนคนปกติท่ีอยากดู
อะไรท่ีเป็นความบันเทิง (พชัรากร สมศรี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 4 เมษายน 2561) 
  อยา่งไรก็ตามการด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสในการให้บริการแก่กลุ่ม
คนพิการได้มีการพิจารณารูปแบบการผลิตรายการและเผยแพร่รายการเพิ่มเติม รวมไปถึงการ
จัดสรรเวลาส าหรับออกอากาศรายการท่ีมีการให้บริการส าหรับคนพิการโดยเฉพาะ ทั้ งน้ี 
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสมีการมุ่งเนน้เน้ือหาสาระไปท่ีการส่งเสริมใหก้ลุ่มคนพิการไดรั้บรู้ขอ้มูล
ข่าวสารในรายการท่ีเป็นรายการสารประโยชน์ รวมไปถึงไดรั้บความบนัเทิงในรายการสาระบนัเทิง 
  จากการศึกษาพบว่า สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสมีการผลิตและเผยแพร่รายการท่ีตรง
ตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร มุ่งเนน้เน้ือหาสาระเพื่อให้เกิดสังคมท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม รวมไป
ถึงมีรายการท่ีมีความหลากหลายและทัว่ถึงกลุ่มผูช้มทุกเพศ ทุกวยั แต่ทั้งน้ีพบว่าการด าเนินงานของ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการมีอุปสรรคในด้านปัจจัยเก่ียวกับ
เง่ือนไขของเวลาและประเภทรายการท่ีมีการใหบ้ริการเพื่อกลุ่มคนพิการ 
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 4.3.2 อุปสรรคที่เกดิจากปัจจัยภายนอกของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในการให้บริการแก่กลุ่ม
คนพกิาร  
   ปัจจยัภายนอกของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสท่ีเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการแก่กลุ่ม
คนพิการ มีรายละเอียดดงัน้ี 
   1. ปัจจยัดา้นงบประมาณ  
   การด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสนั้นไดรั้บเงินจากภาษีสรรพสามิตท่ีเก็บ
จากสุราและยาสูบโดยมีงบประมาณสูงสุดปีละไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท ซ่ึงจะเป็นงบประมาณในดา้น
บุคลากร การลงทุน การด าเนินงานของสถานี ซ่ึงงบประมาณท่ีใชจ้ะเป็นไปตามแผนการบริหาร
กิจการประจ าปี ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อการด าเนินงานต่าง ๆ ของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส รวม
ไปถึงการสร้างช่องทางในการเขา้ถึงเน้ือหาทางโทรทศัน์ของกลุ่มคนพิการดว้ย 
   จากการสัมภาษณ์  สมทบ เติมบุญบารมี ได้กล่าวว่าข้อก าหนดและระเบียบของ
คณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติส่งผลให้เกิด
อุปสรรคในดา้นงบประมาณท่ีส่งผลต่อการด าเนินงาน โดยสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสจะตอ้งมีการ
วางแผนจดัสรรงบประมาณเพื่อการผลิตบริการเสียงบรรยายภาพและค าบรรยายแทนเสียงอีกทั้ง
ขั้นตอนในการผลิตบริการกมี็เพิ่มมากข้ึนอีกดว้ย 
  จากข้อก าหนดและระเบียบท่ีทาง กสทช. ได้ก าหนดมาในเร่ืองของการบริการ AD และ 
CC กส่็งผลให้ Thai PBS ต้องวางแผนจัดสรรงบประมาณเพ่ือการผลิต AD และ CC เป็นคร้ังแรกใน
ปี 2561 และต้องเพ่ิมขั้นตอนในกระบวนการผลิต และตรวจพิจารณาก่อนออกอากาศท่ีจะส่งผลต่อ
งบประมาณท่ีเพ่ิมมากขึน้(สมทบ เติมบุญบารมี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 23 มีนาคม 2561) 
  เช่นเดียวกบั ศุลีพร ปฐมนุพงศ ์ท่ีกล่าวว่างบประมาณของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 
เป็นงบประมาณท่ีส้ินสุดในแต่ละปีจึงส่งผลใหเ้กิดอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
  เรามีข้อจ ากัดหลายอย่างโดยเฉพาะงบประมาณ เราเป็นงบประมาณส้ินสุดในแต่ละปี 
มันไม่ใช่งบท่ีสามารถวางเป็น Project ข้ามปีได้(ศุลีพร ปฐมนุพงศ์, การส่ือสารระหว่างบุคคล 4 
พฤษภาคม 2561) 
  จากการศึกษาพบว่า งบประมาณท่ีจะใชส้นบัสนุนในการด าเนินงานเพื่อการให้บริการ
แก่กลุ่มคนพิการนั้น เป็นงบประมาณประจ าปีท่ีไดรั้บการจดัสรรมาจากภาษีสรรพสามิต ดงันั้นแลว้
จึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสโดยตรง 
เน่ืองจากสถานีไม่มีรายไดห้รือเงินสนบัสนุนเพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ดงันั้นแลว้งบประมาณจึง
เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสในการให้บริการแก่กลุ่มคน
พิการ  
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   2. ปัจจยัดา้นขอ้ก าหนดสดัส่วนรายการของ กสทช. 
  จากประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เร่ือง การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิของคนพิการให้เขา้ถึงหรือรับรู้และใชป้ระโยชน์
จากรายการของกิจการโทรทัศน์ถือเป็นหน่ึงในขอ้บังคับให้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสมีการ
ด าเนินงานในการใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการ  
   จากการสัมภาษณ์ ศุลีพร ปฐมนุพงศ ์ไดก้ล่าววา่สัดส่วนการใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการ
ตามประกาศของ กสทช. ส่งผลให้สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสมีขอ้จ ากดัในการให้บริการเน่ืองจาก
การผลิตบริการเพื่อกลุ่มคนพิการจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชต้น้ทุนและเวลา  
  ต่อไปเขาจะก าหนดไว้เลยว่าให้ผู้ รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ท่ีมล่ีามภาษามือ ค า
บรรยายแทนเสียง และค าบรรยายแทนภาพ สัดส่วนท่ีเป็นข่าวสาร สาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ แต่เขาไม่นับรวมสาระบันเทิง ของเราส่วนใหญ่กท็ าสาระบันเทิงเพราะจริง  ๆ ผู้ พิการก็
อยากดูแต่ทาง กสทช.ไม่นับ เขาจะนับเป็น สัดส่วนของล่ามภาษามือคือร้อยละ 5 หรือไม่ต า่กว่า 60 
นาทีต่อวันตามประกาศ ส่วนบริการค าบรรยายแทนเสียงร้อยละ 40 หรือไม่น้อยกว่า 180 นาทีต่อวัน 
บริการเสียงบรรยายภาพร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า 60 นาทีต่อวัน ซ่ึงตอนนีเ้ราเกินในส่วนของล่าม
ภาษามือ แต่ว่า AD ยงัยากอยู่ ท ายาก ส่วน CC กย็งัไม่ครบในแต่ละวัน ต่อไปนีใ้นอนาคตถ้า กสทช. 
ประกาศใช้จริงๆ แต่ว่าตอนนีเ้ขายังยืดหยุ่นก่อนเพราะว่าทุกสถานีไม่พร้อมเพราะว่าเป็นเร่ืองท่ีใช้
ต้นทุนและเวลา(ศุลีพร ปฐมนุพงศ,์ การส่ือสารระหวา่งบุคคล 4 พฤษภาคม 2561) 
   นอกจากน้ี ศุลีพร ปฐมนุพงศ ์ไดก้ล่าวถึงอุปสรรคดา้นขอ้ก าหนดสัดส่วนรายการของ 
กสทช. เพิ่มเติมว่าสัดส่วนตามประกาศของ กสทช. เป็นสัดส่วนท่ีค่อนขา้งหนักจึงส่งผลให้เกิด
อุปสรรคในการผลิตการใหบ้ริการเพื่อกลุ่มคนพิการ 
  ถ้าตามข้อก าหนดของ กสทช.อย่างท่ีพี่บอกว่าสัดส่วนมีการก าหนดทุกวันมนัค่อนข้าง
หนักมาก  พอเขาก าหนดทุกวันสัดส่วนของประจ าวันมันค่อนข้างยาก ค าบรรยายแทนเสียงร้อยละ 
40 วันละ 180 นาทีต่อวันไม่น้อยกว่า ส่วนค าบรรยายแทนภาพร้อยละ 5 60  นาทีต่อวัน ช่ัวโมงหน่ึง 
คิดดูว่า 7 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์มันหนักมาก  (ศุลีพร ปฐมนุพงศ์, การส่ือสารระหว่างบุคคล 4 
พฤษภาคม 2561) 
   นอกจากน้ี พชัรากร สมศรี ไดใ้ห้ขอ้มูลเร่ืองขอ้ก าหนดสัดส่วนรายการของ    กสทช. 
ว่าการให้บริการเสียงบรรยายภาพและค าบรรยายแทนเสียงจะต้องเป็นรายการประเภท
สารประโยชน์ซ่ึงสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสก็มีการให้บริการเพื่อกลุ่มคนพิการท่ีตรงตามขอ้จ ากดั
ของ กสทช. แต่หากทาง กสทช. มีการก าหนดสัดส่วนท่ีเพิ่มมากข้ึนก็จะเป็นอุปสรรคในการผลิต
บริการเพื่อกลุ่มคนพิการ 
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  กสทช. เขาประกาศว่ารายการท่ีจะต้องท า AD CC อะไรตรงนี้มันต้องเป็นรายการ
สารประโยชน์ก่อนเขาถึงจะนับช่ัวโมงให้เรา อย่างของเราท่ีพิจารณามันก็เป็นรายการท่ีเป็น
สารประโยชน์ก่อน อย่างท่ีจะออกอากาศก็จะเป็นสารประโยชน์ส้ันแบบ Filler แต่ถ้าอนาคต
ข้างหน้าต้องท าตามสัดส่วนยงัไงกต้็องจ้างข้างนอกท าอยู่แล้วเพราะว่ามนัต้องออกอากาศทุกวัน(พชั
รากร สมศรี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 4 เมษายน 2561) 
   จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นขอ้ก าหนดสัดส่วนรายการเพื่อการใหบ้ริการแก่กลุ่มคน
พิการตามประกาศของคณะกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เร่ือง การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิของคนพิการให้เขา้ถึงหรือรับรู้และใชป้ระโยชน์จากรายการ
ของกิจการโทรทศัน์ ถือไดว้่าเป็นอีกหน่ึงปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์
ไทยพีบีเอสเป็นอยา่งมากเน่ืองจากสดัส่วนดงักล่าวเป็นสัดส่วนท่ีค่อนขา้งหนกัมากหากเปรียบเทียบ
กับข้อจ ากัดด้านประเภทและเน้ือหารายการท่ีจะน ามาใช้ผลิตการบริการเพื่อกลุ่มพิการของ
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส  
   



 
 

บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  การศึกษาเร่ือง “การให้บริการแก่กลุ่มคนพิการเพื่อการเขา้ถึงเน้ือหาทางโทรทศัน์ของ
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส” เป็นวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยใช้วิธีการเก็บขอ้มูล
จากการศึกษาเน้ือหาจากเอกสาร (Documentary Analysis) และการสัมภาษณ์เชิงลึก            (In-
depth Interview) ผู ้ท่ี เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพี บี เอส เพื่อตอบ
วตัถุประสงคห์ลกัของการวิจยั ดงัน้ี 
  1. เพื่อศึกษาการด าเนินงานในระดบันโยบายของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสในการ
ใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการ 
  2. เพื่ อ ศึกษาขั้ นตอนการปฏิบัติ งาน ในการให้บ ริการแก่ก ลุ่มคนพิ การของ
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 
  3. เพื่อศึกษาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการของ
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 
    
5.1 สรุปผลการศึกษา 
  จากขอ้มูลท่ีไดม้าจากการวิจยัดว้ยวิธีการศึกษาเน้ือหาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกสามารถสรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัไดด้งัน้ี  
  5.1.1 เพ่ือศึกษาการด าเนินงานในระดับนโยบายของสถานีโทรทัศน์ไทยพบีีเอสในการให้บริการ
แก่กลุ่มคนพกิาร 
   สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสเป็นองคก์ารส่ือสาธารณะท่ีไม่แสวงหาผลก าไรแห่งแรก
ของประเทศไทย ท าหนา้ท่ีเป็นองคก์รส่ือสาธารณะในดา้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ใน
ฐานะท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่ใช่ในส่วนของราชการและรัฐวิสาหกิจ มีการด าเนินงานด้าน
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ท่ีสนับสนุนการพฒันาสังคมท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมบน
พื้นฐานของความเป็นไทยผ่านทางบริการข่าวสารท่ีเท่ียงตรง รอบด้าน สมดุล และซ่ือตรงต่อ
จรรยาบรรณ โดยปราศจากอคติทางดา้นการเมืองและผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ 
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  การด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสในการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการนั้นมี
การยดึถือหลกัเกณฑข์องพระราชบญัญติัองคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2551 เป็นหลกั ซ่ึงพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2551 น้ีมีบทบญัญติับางประการท่ีสนบัสนุนกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสในสังคม ถึงแมว้่า
ในพระราชบญัญติัฯ ฉบบัน้ีจะไม่ไดมี้การระบุเจาะจงถึงกลุ่มคนพิการโดยตรงแต่สถานีโทรทศัน์
ไทยพีบีเอสก็มีการมุ่งด าเนินงานในการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการ นอกจากน้ีแลว้สถานีโทรทศัน์
ไทยพีบีเอสยงัมีการด าเนินงานภายใต้ประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการ
ใหบ้ริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ พ.ศ. 2555 และการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิของคนพิการให้
เขา้ถึงหรือรับรู้และใชป้ระโยชน์จากรายการของกิจการโทรทศันด์ว้ย 
  เม่ือพิจารณาพนัธกิจ วตัถุประสงค ์และการก าหนดนโยบายของสถานีโทรทศัน์ไทยพี
บีเอส ถึงแมว้่าจะไม่ไดมี้การระบุถึงค าว่า กลุ่มคนพิการไวแ้ต่สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสก็มีการมุ่ง
ด าเนินงานในการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการมาตั้งแต่ปี 2551 ผ่านการให้บริการล่ามภาษามือใน
ประเภทรายการข่าว และในปี 2559 นั้ นสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสก็ได้มีการก าหนดถึงการ
ให้บริการแก่กลุ่มคนพิการลงไปในแผนการจัดท ารายการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประจ าปี พ.ศ. 2559 โดยในแผนดงักล่าวมีการก าหนดกลยทุธ์
ต่าง ๆ เอาไว ้7 ขอ้ตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์องสถานี โดยหน่ึงในนั้นคือกลยุทธ์
เร่ือง “การใช้ช่องทางเทคโนโลยแีละการส่ือสารเพ่ือคนพิการ” หรือท่ีเรียกว่า “Television For All” 
เพื่อน าไปสู่การเขา้ถึง รับรู้ ถึงขอ้มูลข่าวสารและเน้ือหาทางโทรทศัน์ของกลุ่มคนพิการใหเ้ทียบเท่า
กบัคนปกติทัว่ไป  
 5.1.2 เพ่ือศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการแก่กลุ่มคนพกิารของสถานีโทรทัศน์ไทย
พบีีเอส 
  จากการศึกษาการปฏิบติังานในการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการของสถานีโทรทศัน์ไทย
พีบีเอส พบว่า ไม่ไดมี้การก าหนดถึงการปฏิบติังานท่ีชดัเจนในโครงสร้างขององคก์ร       อยา่งไรก็
ดีการปฏิบติังานในการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสนั้นก็ถูกก าหนด
ข้ึนมาโดยแทรกไวต้ามสายงานท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนงานการผลิตรายการ โดยมีการให้บริการ 3 
ประเภท ไดแ้ก่ บริการล่ามภาษามือ (Sign Language) บริการค าบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) 
และบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) การปฏิบติังานเหล่าน้ีด าเนินงานภายใตแ้ผน
บริหารกิจการประจ าปีท่ีผา่นการอนุมติัของกรรมการนโยบาย โดยส านกัข่าว และส านกัส่ือสารและ
ภาคีสัมพนัธ์รับผิดชอบในส่วนของการจดัจา้งล่ามภาษามือประจ าวนัเพื่อแปลเป็นภาษามือใน
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รายการจบัตาสถานการณ์ รายการข่าวเท่ียงและรายการเปิดบา้นไทยพีบีเอส ส านกัรายการมีหน้าท่ี
รับผิดชอบหลกัอยู่ท่ีฝ่ายพฒันาผลผลิตรายการ มีหน้าท่ีในการผลิตการบริการเสียงบรรยายภาพ 
(Audio Description) และค าบรรยายแทนเสียง (Closed Caption)  
 กระบวนการผลิตการบริการแก่กลุ่มคนพิการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบี เอส  
ประกอบไปดว้ย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการวางแผนและการเตรียมการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการ 
ประกอบด้วย การประชุมเพื่อระดมความคิด  การบรรจุรายการลงผงัตามแผนยุทธศาสตร์  การ
จดัสรรงบประมาณ การเตรียมบุคลากรการผลิต และการจดัเตรียมรายการเพื่อใชจ้ดัท าบริการค า
บรรยายแทนเสียง (Closed Caption) และบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) และขั้นตอน
การผลิตและเผยแพร่บริการเพื่อกลุ่มคนพิการ ประกอบดว้ย การใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการ ประเภท 
การให้บริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) การให้บริการแก่กลุ่มคนพิการ ประเภท การ
ให้บริการค าบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) และการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการ ประเภท การ
ใหบ้ริการล่ามภาษามือ (Sign Language) 
 5.1.3 เพ่ือศึกษาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในการให้บริการแก่กลุ่มคนพกิารของสถานีโทรทัศน์
ไทยพบีีเอส 
  อุปสรรคในการปฏิบติังานในการใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการของสถานีโทรทศัน์ไทยพี
บีเอสประกอบดว้ยอุปสรรคท่ีเกิดจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก 
  ส าหรับอุปสรรคท่ีเกิดจากปัจจัยภายในของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในการ
ใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการ ไดแ้ก่ 
  1. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบุคลากร 
  จากการศึกษาโครงสร้างในเร่ืองของอตัราก าลงับุคลากรของสถานีโทรทศัน์       ไทยพี
บีเอส พบว่า มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของการปรับเปล่ียนโครงสร้างขององคก์รหรือการปรับลดขนาดของ
องคก์รลง ท าใหก้ารปฏิบติังานในการใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการเพื่อการเขา้ถึงเน้ือหาทางโทรทศัน์
ยงัไม่สามารถท าไดอ้ย่างชดัเจน เน่ืองจากขอ้จ ากดัในดา้นของบุคลากร ศกัยภาพและก าลงัส าคญั
ของบุคคลากรถือเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินงาน บุคลากรจ าเป็นท่ีจะต้องมีความรู้และ
ความสามารถทางวิชาชีพ หรือมีการพฒันาใหเ้ป็นผูท่ี้มีสมรรถนะตรงตามวิชาชีพ 
   2. ปัจจยัดา้นเทคนิค 
  แมว้่าสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน
ในการผลิตการบริการต่าง ๆ เพื่อกลุ่มคนพิการ แต่ยงัพบขอ้จ ากดัในดา้นของระบบโปรแกรมท่ีใช้
จดัท าบริการค าบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) ซ่ึงตอ้งมีการปรับปรุงระบบให้มีความทนัสมยั
อยู่เสมอเพื่อรองรับการท างานท่ีเพิ่มมากข้ึน แต่ในปัจจุบนัผูป้ฏิบติังานพบว่าโปรแกรมท่ีใชจ้ดัท า
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บริการค าบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) ยงัไม่รองรับการปฏิบติังานกบัหน่วยงานภายนอก 
เช่น ยงัไม่สามารถอปัเดตเวอร์ชันของโปรแกรมท่ีใช้จดัท าบริการค าบรรยายแทนเสียง (Closed 
Caption) ใหเ้ป็นเวอร์ชนัใหม่ ๆ ได ้
  3. ปัจจยัเก่ียวกบัเง่ือนไขของเวลาและประเภทรายการ 
  การปฏิบติังานในการเผยแพร่รายการของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสมีขอ้จ ากดัในเร่ือง
ของขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีกระชั้นชิด ส่งผลให้หลายคร้ังผูป้ฏิบติังานเกิดความเร่งรีบในการ
ปฏิบติังานเพื่อใหท้นักบัระยะเวลาในการแพร่ภาพออกอากาศ อีกทั้งมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของประเภท
รายการ จึงส่งผลให้เกิดอุปสรรคในเร่ืองของความไม่เพียงพอของรายการต่าง ๆ อีกทั้งไม่สามารถท่ี
จะก าหนดประเภทรายการท่ีจะน าไปผลิตการใหบ้ริการเพื่อกลุ่มคนพิการได ้
  ขณะท่ีอุปสรรคท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอกของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในการ
ใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการ ไดแ้ก่ 
 1. ปัจจยัดา้นงบประมาณ 
  งบประมาณท่ีใชส้นับสนุนในการด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสเป็นงบ
ประมาณประจ าปีท่ีไดรั้บการจดัสรรมาจากภาษีสรรพสามิต ซ่ึงงบประมาณท่ีไดรั้บมาน้ีจะตอ้งมี
การจดัสรรงบประมาณตามสดัส่วนการจดัท ารายการต่าง ๆ ขององคก์ร ซ่ึงการใหบ้ริการแก่กลุ่มคน
พิการก็เป็นแค่เพียงส่วนหน่ึงท่ีไดรั้บงบประมาณการผลิตมาจากการจดัท ารายการต่าง ๆ ดงันั้นแลว้
ปัจจยัดา้นงบประมาณจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถานี รวมไปถึงการ
ด าเนินงานในด้านการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการโดยตรง เน่ืองจากสถานีไม่มีรายได้หรือเงิน
สนบัสนุนเพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืน ๆ  
  2. ปัจจยัดา้นขอ้ก าหนดสดัส่วนรายการของ กสทช. 
  ปัจจยัดา้นขอ้ก าหนดสัดส่วนรายการในการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการตามประกาศ
ของคณะกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เร่ือง การส่งเสริมและ
คุม้ครองสิทธิของคนพิการใหเ้ขา้ถึงหรือรับรู้และใชป้ระโยชน์จากรายการของกิจการโทรทศัน์ ท่ีมี
การก าหนดสัดส่วนการจดัท าบริการแก่กลุ่มคนพิการโดยแบ่งเป็นสัดส่วนบริการล่ามภาษามือ ร้อย
ละ 5 หรือไม่น้อยกว่า 60 นาทีต่อวนั บริการค าบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) ร้อยละ 40 
หรือไม่น้อยกว่า 180 นาทีต่อวัน และบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) ร้อยละ 5 
หรือไม่นอ้ยกว่า 60 นาทีต่อวนั และการให้บริการดงักล่าวแบ่งเป็นสัดส่วนรายการประเภทข่าวสาร
หรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเท่านั้น สัดส่วนดงักล่าวถือไดว้่าเป็นอีกหน่ึงปัจจยัส าคญัท่ี
ส่งผลต่อความกดดนัของผูป้ฏิบติังานท่ีตอ้งเร่งการด าเนินงานทั้งท่ียงัไม่มีความพร้อมเพราะสัดส่วน
ดงักล่าวเป็นสัดส่วนท่ีค่อนขา้งสูงหากพิจารณาเปรียบเทียบกบัปัจจยัท่ีกล่าวไปขา้งตน้ในเร่ืองของ
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ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบุคลากร ปัจจยัดา้นเทคนิค ปัจจยัเก่ียวกบัเง่ือนไขของเวลาในการผลิต
รายการ ปัจจัยด้านงบประมาณ จึงท าให้ปัจจัยด้านขอ้ก าหนดสัดส่วนรายการของกสทช.เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบติังานในการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสเป็น  
อยา่งมาก 
 
5.2 อภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ือง “การให้บริการแก่กลุ่มคนพิการเพื่อการเขา้ถึงเน้ือหาทางโทรทศัน์ของ
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส” สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
  การด าเนินงานเพื่อการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเป็นองคก์รส่ือสาธารณะท่ีมีการเปิดโอกาสใหก้บักลุ่มผูด้อ้ยโอกาสและกลุ่ม
คนพิการซ่ึงเป็นผูท่ี้ขาดโอกาสในดา้นของความพร้อมของร่างกายในการท่ีจะเขา้ถึงส่ือไดเ้ทียบเท่า
กับคนปกติทั่วไปโดยท่ีส่ือเชิงพาณิชยอ่ื์น ๆ ไม่ค่อยให้ความสนใจในด้านน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัส่ือสาธารณะท่ีว่าส่ือสาธารณะมีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะเขา้ถึงประชาชนโดย
การมุ่งเนน้ในเร่ืองของการสร้างและส่งเสริมวฒันธรรมในดา้นต่าง ๆ เปรียบเสมือนไดเ้ป็นพื้นท่ีส่ือ
สาธารณะของประชาชนทุกคนในประเทศ ขณะท่ีส่ือเชิงพาณิชยมี์จุดหมายเพื่อการคา้และรายได้
หลักจากการโฆษณา นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับส่ือสาธารณะตามท่ี     
World Radio Television Council (อา้งถึงใน ฐิตินันท ์พงษ์สุทธิรักษ์ และ วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร , 
2546, น. 6) ไดก้ าหนดนิยามและหลกัการของส่ือสาธารณะในแง่ของหลกัการพื้นฐาน (Principles) 
ท่ี ส่ือสาธารณะควรยึดถือ คือ  การเข้าถึงประชาชนทุกคน  (Universality) สถานีโทรทัศน์               
ไทยพีบีเอสมีการส่งเสริมเสรีภาพในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเพือ่สร้างสงัคมท่ีเป็นประชาธิปไตยส่ิงท่ี
ท าใหส้ถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสสามารถตอบโจทยส์ังคมในแง่ของความเป็นประชาธิปไตยไดน้ัน่
ก็คือ การเคารพในสิทธิและเสรีภาพของบุคคล การปฏิบติัต่อกนัอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนัในเร่ือง
ของการใหช่้องทางการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร รวมไปถึงการไม่ทอดท้ิงกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสและกลุ่มคน
พิการในสงัคม เป็นตน้  
  สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสมีการผลิตผลงานออกมาในรูปแบบของรายการโทรทศัน์
ประเภทรายการข่าว สารประโยชน์ และสาระบนัเทิง โดยในแต่ละรูปแบบของรายการ   แต่ละ
ประเภทจะมีการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการ โดยมีการใหบ้ริการล่ามภาษามือ (Sign Language) การ
ให้บริการค าบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) และการให้บริการเสียงบรรยายภาพ (Audio 
Description) ซ่ึงการให้บริการทั้ง 3 บริการนั้นยงัไม่เพียงพอต่อการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและเน้ือหา
ทางโทรทศัน์ของกลุ่มคนพิการ เม่ือพิจารณาจากสัดส่วนผงัรายการของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส
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แลว้พบว่ารายการท่ีมีการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการมีเพียงแค่ 2.38 เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น นอกจากน้ี
การให้บริการล่ามภาษามือ (Sign Language) พบขอ้จ ากดัในเร่ืองของขนาดจอล่ามท่ีมีขนาดท่ีเล็ก
และรายการท่ีมีจอล่ามภาษามือค่อนขา้งน้อยและไม่มีความหลากหลาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ศิวนารถ หงส์ประยูร (2558) ท่ีกล่าวไวว้่าคนหูหนวกไทยจ านวนมากสนใจเปิดรับขอ้มูล
ข่าวสารและความบนัเทิงจากส่ือโทรทศัน์แต่ก็ยงัมีอุปสรรคในการเขา้ถึงเพราะจอล่ามในโทรทศัน์มี
ขนาดเล็กไป อีกทั้ งยงัมีรายการท่ีมีจอล่ามน้อย นอกจากน้ีการให้บริการค าบรรยายแทนเสียง 
(Closed Caption) ก็พบข้อจ ากัดในการใช้ภาษาและการใช้ไวยากรณ์ในการให้บริการดังกล่าว 
เน่ืองจากผูป้ฏิบติังานยงัไม่มีความเช่ียวชาญเฉพาะในดา้นของภาษาท่ีคนหูหนวกจะสามารถเขา้ใจ
ได้  ดังนั้ นแล้วการให้บริการล่ามภาษามือ (Sign Language) และบริการค าบรรยายแทนเสียง 
(Closed Caption) ยงัไม่ใช่เคร่ืองมือท่ีจะท าให้กลุ่มคนพิการทางการไดย้ินสามารถท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารและเน้ือหาทางโทรทศัน์อ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร การใหบ้ริการเสียงบรรยาย
ภาพ (Audio Description) พบว่ารายการท่ีมีการให้บริการดงักล่าวมีค่อนขา้งน้อยหากเปรียบเทียบ
กับสัดส่วนรายการท่ีมีการให้บริการประเภทอ่ืน ๆ อีกทั้ งประเภทของรายการท่ีน ามาผลิตการ
ให้บริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) พบว่ามีเพียงแค่รายการประเภทสาระบันเทิง
เท่านั้ น ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ ภทัทิรา กล่ินเลขา (2557) ท่ีกล่าวว่า พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ
โทรทัศน์ของคนพิการทางสายตามีวตัถุประสงค์เพื่อใช้รับทราบขอ้มูลข่าวสารเป็นส่วนใหญ่ 
อย่างไรก็ตามการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการทั้ง 3 ประเภทของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสนั้นเป็น
การด าเนินงานท่ีสะทอ้นถึงบทบาทและหนา้ท่ีของส่ือมวลชนตามแนวคิดของ แฮโรลด ์ดี ลาสเวลล ์
(อา้งถึงใน เบญจวรรณ จ าเริญพร, 2552, น. 19-20) วิลเบอร์ แชร์ม และ ชาร์ลส์ อาร์ ไลท ์(อา้งถึงใน 
เบญจวรรณ จ าเริญพร, 2552, น. 20 ) และเดนิส แมคเควล (อา้งถึงใน เบญจวรรณ จ าเริญพร, 2552, 
น. 20-21) ในการท าหนา้ท่ีให้ขอ้มูลข่าว ให้การศึกษา และท าหนา้ท่ีในการวิพากษว์ิจารณ์ ผา่นทาง
เน้ือหารายการโดยมีสัดส่วนการออกอากาศรายการประเภทข่าว 50 เปอร์เซ็นต์ สารประโยชน์ 40 
เปอร์เซ็นต ์และสาระบนัเทิง 10 เปอร์เซ็นต ์โดยมีการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการดว้ย ซ่ึงก็นบัไดว้่า
การด าเนินงานดงักล่าวถือว่าเป็นบทบาทและหนา้ท่ีในการท าประโยชน์เพื่อสาธารณะอยา่งแทจ้ริง 
แต่อยา่งไรก็ตามถึงแมว้่าสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสจะมีการด าเนินงานในการใหบ้ริการแก่กลุ่มคน
พิการไดอ้ยา่งครบถว้นแลว้แต่กย็งัไม่สามารถท่ีจะเขา้ถึงกลุ่มคนพิการในสงัคมไทยไดทุ้กคน 
 สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสเป็นส่ือสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยจึงมีการบริหาร
จัดการองค์กร นโยบาย วตัถุประสงค์ และแนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจนในส่วนของการ
ด าเนินงานเพื่อประโยชน์สาธารณะ ถึงแมว้า่สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสจะไม่ไดมี้การระบุเจาะจงถึง
ค าว่า กลุ่มคนพิการ แต่สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสก็มีการมุ่งด าเนินงานในการใหบ้ริการแก่กลุ่มคน
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พิการมาตั้งแต่มีการก่อตั้งสถานี แต่ส่ิงท่ีปรากฏข้ึนคือโครงสร้างขององคก์รไม่สะทอ้นให้เห็นถึง
การปฏิบติังานในดา้นของการใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการอยา่งชดัเจน ซ่ึงขดัแยง้กบั พะยอม วงศส์าร
ศรี (อา้งถึงใน พทัธนันท์ วิเศษสมวงศ์, 2551, น. 11-12) ท่ีกล่าวว่า โครงสร้างขององค์กรมีส่วน
ช่วยเหลือและสนบัสนุนใหง้านในองคก์รสามารถด าเนินการต่อไปไดด้ว้ยดีโดยโครงสร้างองคก์รท่ี
ก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยระบุให้เห็นว่ามีใครเป็นผูบ้ ังคบับัญชาของใคร       
ใครรับผดิชอบงานในดา้นใด จะเป็นตวัช่วยใหบุ้คลากรในองคก์รทราบถึงบทบาทหนา้ท่ีของผูอ่ื้นท่ี
มีความเก่ียวขอ้ง จากแนวคิดดงักล่าวสามารถสะทอ้นไดว้่าสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสควรมีการ
เพิ่มเติมในเร่ืองของการก าหนดนโยบาย และปรับโครงสร้างขององคก์รให้เห็นไดช้ดัเจนในเร่ือง
ของการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการ แต่อย่างไรก็ตามการท าหน้าท่ี เป็นส่ือสาธารณะของ
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสก็สามารถด าเนินงานไดต้รงตามนโยบาย และวตัถุประสงค์หลกัของ
องค์กรได้อย่างครบถ้วน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการด าเนินการขององค์กรส่ือมวลชนของ          
เซล ซนิค (อา้งถึงใน เบญจวรรณ จ าเริญพร, 2552, น. 11) ท่ีไดก้ล่าวว่า การก าหนดเป้าหมายของ
องคก์รส่ือมวลชนจะตอ้งอาศยักลยทุธ์ในการบริหารจดัการองคก์รท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงกลยทุธ์
เหล่านั้นสามารถเปล่ียนแปลงไดเ้ม่ือไดรั้บการยอมรับและเป็นไปในทางทิศเดียวกนักบัปัจจยัต่าง ๆ 
ภายในองคก์ร  
  เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส
ในการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการพบว่ามีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เดนิส แมคเควล (อา้งถึง
ใน พทัธนนัท ์วิเศษสมวงศ์, 2551, น. 12) ท่ีว่าส่ือมวลชนอยูท่่ามกลางแรงกดดนัจากปัจจยัดา้นต่าง 
ๆ ของสังคมทั้งปัจจยัภายในและภายนอกท่ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจในการปฏิบติังานขององคก์ร 
ส าหรับปัจจยัภายในท่ีเป็นอุปสรรคประกอบไปดว้ยปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบุคลากรซ่ึงถือว่า
เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อการปฏิบติังานเป็นอย่างมากเพราะบุคลากรเป็นผูท่ี้มีส่วนขบัเคล่ือนท่ี
ส าคญัในการผลกัดนัให้สถานีมีการด าเนินงานท่ีตรงตามเป้าหมายไดส้ าเร็จ บุคลากรท่ีดีจะตอ้งมี
ความรู้ความสามารถทางดา้นการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการไดอ้ย่างแทจ้ริง หรือถา้ไม่มีความรู้ก็
ตอ้งมีการฝึกอบรมในด้านของการผลิตการให้บริการอย่างจริงจงั และควรมีการเพิ่มผูท่ี้มีความ
เช่ียวชาญในการผลิตการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการให้เพิ่มมากข้ึนจากเดิม อีกหน่ึงปัจจยัท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินงานคือปัจจยัทางดา้นเทคนิค อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัท าบริการ
ต่าง ๆ เพื่อกลุ่มคนพิการยงัพบขอ้บกพร่องซ่ึงเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้การปฏิบติังานไม่เกิดความ
คล่องตวั ดงัท่ี เดนิส แมคเควล กล่าวว่า ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีถือเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ผลิต การประสานงาน รวมไปถึงการเผยแพร่รายการ ดงันั้นแลว้ควรมีการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ และ
ปรับปรุงระบบใหมี้ความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน  
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นอกจากน้ีปัจจยัท่ีเก่ียวกบัเง่ือนไขของเวลาในการผลิตรายการก็ถือว่าเป็นอุปสรรคส าคญัอีกอยา่ง
หน่ึงท่ีท าให้การบริการเพื่อกลุ่มคนพิการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเป็นไปด้วยความ
ยากล าบากเพราะวา่ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัเง่ือนไขของเวลาในการผลิตรายการถือไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีอยูเ่หนือ
การควบคุม ส าหรับปัจจยัภายนอกดา้นงบประมาณนั้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานโดยตรง
เน่ืองจากงบประมาณท่ีได้รับมาจากภาษีสรรพสามิตเป็นงบประมาณท่ีมีข้อจ ากัดในการใช้
งบประมาณดงักล่าว และปัจจยัดา้นขอ้ก าหนดสัดส่วนรายการของกสทช. ส่งผลให้การปฏิบติังาน
เป็นไปในดา้นลบเน่ืองจากบุคลากรเกิดความกดดนัในการปฏิบติังานเป็นอยา่งมาก ซ่ึงปัจจยัในขอ้น้ี
ขดัแยง้กับงานวิจัยของ อริสา แดงเอียด (2552) ท่ีกล่าวว่า ปัจจัยด้านการเมือง ด้านกฎระเบียบ 
กฎหมาย ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ก่อใหเ้กิดผลในดา้นบวกในการด าเนินงาน 
  เพื่อการด าเนินงานในการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสควรมีการรีบแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อส่งผลต่อการด าเนินงานใน
การใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
    
5.3 ข้อเสนอแนะ  
 5.3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวจิัย 
 จากการศึกษาคร้ังน้ี พบว่าการด าเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในการ
ใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการควรไดรั้บการพฒันาและปรับปรุง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ 
ประเทศชาติ รวมไปถึงกลุ่มคนพิการไดอ้ยา่งแทจ้ริง ดงัน้ี 

1. ดา้นการก าหนดนโยบาย 
   สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสควรจะมีการพัฒนาและปรับปรุงในเร่ืองของการ
ก าหนดเชิงนโยบายท่ีชดัเจนข้ึนในเร่ืองของการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานและพฒันางานดา้นการให้บริการเพื่อกลุ่มคนพิการให้มีประสิทธิภาพท่ีเพิ่มมากข้ึน อีก
ทั้งเพื่อใหมี้การด าเนินงานท่ีบรรลุตามเป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจน 

2. ดา้นการบริหารจดัการบุคลากร 
   เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด และบุคลากรเป็นผูท่ี้มี
ประสิทธิภาพและศกัยภาพ  พร้อมท่ีจะรองรับการปฏิบัติงานตามวตัถุประสงค์และภารกิจของ
องคก์รในดา้นการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการ สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสควรมีเปิดรับการคดัเลือก
บุคลากรเพิ่มเติมโดยพิจารณาในเร่ืองของความรู้ ความสามารถ ทกัษะ รวมไปถึงความเช่ียวชาญให้
มีความเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ นอกจากน้ีแลว้บุคลากรท่ีปฏิบติังานจะตอ้งมีการไดรั้บ
การพฒันาความรู้ทั้ งในด้านนโยบายและการปฏิบติังานเพื่อให้เป็นผูท่ี้มีความพร้อมและความ
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เช่ียวชาญในการท างานเพื่อการใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการ รวมไปถึงสามารถน าเทคนิควิธีต่าง ๆ มา
ปรับใชใ้นการท างานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ดา้นการพฒันาประเภท รูปแบบของเน้ือหารายการ 
   สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันาและปรับปรุงในเร่ืองของ
ประเภท และรูปแบบของเน้ือหารายการท่ีจะน ามาให้บริการแก่กลุ่มคนพิการท่ีชดัเจน ควรมีการ
น าเสนอรายการท่ีมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน และมีการน าเสนอในรูปแบบท่ีหลากหลาย อาจมีการ
ส ารวจความคิดเห็นความตอ้งการของกลุ่มคนพิการในประเด็นต่าง ๆ เพื่อน าไปปรับใช้ในการ
พฒันารูปแบบของรายการแต่ควรคงไวซ่ึ้งพนัธกิจขององคก์าร 

4. ดา้นงบประมาณและแหล่งผลิตรายการ 
   การให้บริการแก่กลุ่มคนพิการของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสอยู่ภายใตข้อ้จ ากดั
ในดา้นของงบประมาณเป็นส าคญั ดงันั้นแลว้เพื่อให้ไดร้ายการโทรทศัน์ท่ีมีคุณภาพ รวมไปถึงมี
ประสิทธิภาพ การวางกลยทุธ์ในการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงท่ีตอ้ง
เร่งด าเนินการ สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสจะตอ้งมีการจดัหาพนัธมิตรเพื่อมาร่วมด าเนินงานในดา้น
ของการผลิตการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการ เช่น สถาบนัการศึกษา กลุ่มวิชาชีพ องคก์รต่าง ๆ ท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบักลุ่มคนพิการ โดยการจดัท าโครงการเพื่อใหก้ลุ่มพนัธมิตรเขา้มามีส่วนร่วมในการ
สร้างบริการดงักล่าว จะช่วยท าให้สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสมีประเภทและเน้ือหารายการท่ีเพิ่ม
มากข้ึน รวมไปถึงการประหยดังบประมาณลงอีกดว้ย 
  5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจิัยในอนาคต 
  เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาเก่ียวกบัการการให้บริการแก่กลุ่มคนพิการเพื่อการ
เขา้ถึงเน้ือหาทางโทรทศัน ์ผูท่ี้มีความสนใจควรมีการศึกษาในแนวทางดงัต่อไปน้ี 
   1. ศึกษาวิจัยเก่ียวกับความต้องการของกลุ่มผูช้มท่ีเป็นคนพิการทางด้านการ
มองเห็นและการไดย้นิ โดยท าการศึกษาถึงความตอ้งการดา้นเน้ือหารายการ ซ่ึงจะสามารถน าไปสู่
การพฒันาการใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการ 
  2. ศึกษาวิ จัยก าร เป รียบ เที ยบ ใน เร่ืองของลักษณ ะการด า เนิ น งานของ
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสในการใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการกบัสถานีโทรทศัน์อ่ืน ๆ  
  3. ศึกษาวิจยัในเร่ืองของการส ารวจถึงความพึงพอใจของผูช้มท่ีเป็นกลุ่มคนพิการ
ต่อการด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสในการใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการ 
  4. ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการด าเนินงานของผูผ้ลิตภายนอกท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ใหบ้ริการแก่กลุ่มคนพิการของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 
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5.4 ข้อจ ากดัในการศึกษา 
  1) เอกสารในการประกอบการศึกษา ระบบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ยงัไม่ถูกจดัเก็บและ
รวบรวมอย่างเป็นระบบ อีกทั้งไม่มีฐานขอ้มูลในการเขา้สืบคน้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว จึงท าให้มีขอ้จ ากดั
ในเร่ืองของเวลาการเก็บรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอีกทั้งมีการเปล่ียนในช่วงเวลาต่าง ๆ จึง
ท าใหก้ารสืบคน้เอกสารเป็นไปไดย้าก 
  2) บุคคลในส่วนของคณะกรรมการบริหารสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสมีการปฏิบติั
หนา้ท่ีตามต าแหน่งเป็นวาระ ส่งผลต่อความต่อเน่ืองและความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในปัญหาต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึน จึงท าให้บางประเด็นค าถามไม่สามารถให้ขอ้มูลกบัผูศึ้กษาได ้รวมไปถึงการปฏิเสธการให้
ขอ้มูล 
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ตัวอย่างแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
แนวทางการสัมภาษณ์ 

(คณะกรรมการบริหารสถานีโทรทศัน์ไทยพบีีเอส) 
ประเดน็สัมภาษณ์ คณะกรรมการบริหารสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสแบ่งเป็นประเดน็ค าถาม ดงัน้ี 
1. สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสมีวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบั
หลกัการการใหบ้ริการเพื่อกลุ่มคนพิการหรือไม่ อยา่งไร 
2. บทบาทและหนา้ท่ีของความเป็นส่ือสาธารณะในการด าเนินงานเพื่อการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของ
กลุ่มคนพิการของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสเป็นอยา่งไร 

2.1 ในฐานะท่ีสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสเป็นส่ือสาธารณะมีการมุ่งเน้นในเร่ืองของการ 
สร้างช่องทางในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มคนพิการ หรือมีการก าหนดนโยบาย
มากกวา่ส่ืออ่ืน ๆ หรือไม่ อยา่งไร 
2.2 แนวทางในการก าหนดนโยบายของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสเพื่อการเขา้ถึงขอ้มูล 
ข่าวสารของกลุ่มคนพิการเป็นอยา่งไร 

3. ลกัษณะแผนการด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสในการสร้างช่องทางเพื่อเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารของกลุ่มคนพิการเป็นอยา่งไร 

3.1 จาก พ.ร.บ. องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอามีแนวทางในการด าเนินงานเพื่อการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของ
กลุ่มคนพิการท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการของ พ.ร.บ. ดงักล่าว อยา่งไร 
3.2 จากประกาศส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เร่ือง การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิของคนพิการให้เขา้ถึงหรือรับรู้และใช้
ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทศัน์ ทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสมีการด าเนินงาน
อยา่งไร 

4. การก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสเพื่อสร้างช่องทางในการ
เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มคนพิการเป็นอยา่งไร 
5. ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารจดัการของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส (ดา้นการบริหาร
จดัการองคก์ร ดา้นเทคนิค ดา้นกฎหมาย ระเบียบ การผลิตรายการ เป็นตน้) ในการสร้างช่องทางเพื่อ
เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มคนพิการ 
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แนวทางการสัมภาษณ์ 
(บุคลากรผู้ปฏบิัติงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพบีีเอส) 

ประเด็นสัมภาษณ์ บุคลากรผูป้ฏิบติังานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสแบ่งเป็นประเด็นค าถาม 
ดงัน้ี 
1. การน านโยบายของคณะกรรมการบริหารสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสมาสู่การปฏิบติังาน มี
ขอ้จ ากดัต่อการด าเนินงานเพื่อสร้างช่องทางในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มคนพิการหรือไม่ 
อยา่งไร 
2. ลกัษณะการด าเนินงานและการปฏิบติังานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสเพื่อการสร้างช่องทาง
ในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มคนพิการ 

2.1 มีกฎหมาย ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
หรือไม่อยา่งไร 
2.2 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสมีผูร่้วมด าเนินการ (บริษัทผลิตรายการ เครือข่าย หรือ
ส่ือมวลชน อ่ืน ๆ) เพื่อสร้างช่องทางในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มคนพิการหรือไม่ 

   2.3 ในการสร้างช่องทางเพื่อการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มคนพิการของสถานีโทรทศัน์ 
ไทยพีบีเอสนั้นได้รับเงินทุนสนับสนุนจากท่ีใดหรือไม่ และปัจจยัดังกล่าวมีผลต่อการ 
ด าเนินงาน หรือไม่ อยา่งไร 

3. การบริการของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสเพื่อการสร้างช่องทางในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของ
กลุ่มคนพิการมีบริการอะไรบา้ง อยา่งไร 
4. การก าหนดประเภท รูปแบบ การผลิตและการเผยแพร่รายการต่าง ๆ ของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบี
เอสเพื่อสร้างช่องทางในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มคนพิการมีอะไรบา้ง อยา่งไร 
5. สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสมีหลกัการจดัผงัรายการ และก าหนดสดัส่วนของรายการประเภทท่ีคน
พิการสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารอยา่งไร 
6. ขั้นตอน กระบวนการผลิตรายการ และการเผยแพร่รายการออกอากาศมีรายละเอียดอยา่งไร 
7. ขอ้มูลดา้นเทคนิคเก่ียวกบัการแพร่ภาพออกอากาศในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มคนพิการ 
รวมไปถึงช่องทางการรับชมการบริการดงักล่าวเป็นอยา่งไร 
8. มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีเป็นผลกระทบต่อการปฏิบติังานเพื่อสร้างช่องทางในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร
ของกลุ่มคนพิการ 
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ตวัอย่างภาพการให้บริการแก่กลุ่มคนพกิารของสถานีโทรทศัน์ไทยพบีีเอส 
 

 
ภาพสญัลกัษณ์การใหบ้ริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) 

 
 

 
ภาพสญัลกัษณ์การใหบ้ริการค าบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) 

 
 

 
ภาพสญัลกัษณ์การใหบ้ริการล่ามภาษามือ (Sigh Language) 
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ภาพการใหบ้ริการล่ามภาษามือของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
ภาพการใหบ้ริการค าบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) ของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 
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ผงัรายการออกอากาศประจ าวนัของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

 

Nominal Start House Number Title Programme: Thai Title Nominal Duration

TPBS

ผงัรายการวนัเสารท์ ี ่2 มถินุายน 2561

05:00 E0009025 คนสูโ้รค (3): Ep  14 (Rerun 28/05/61) 0:30

05:30 E0008998 ลยุไม่รูโ้รย (3): Ep  13 (Rerun 31/05/61) 0:25

05:55 F0004972 ชว่ยเรา ชว่ยโลก: Ep  20 (Filler - Rerun) ดแูลผมพรอ้มดแูลโลก 0:05

06:00 L0000432 ทันขา่ว 06.00 น. 0:03

06:03 T0022759 การต์นู วเูซลิกับพปิ...ผจญภัยในสวนวเิศษ: Ep   9 Woozle & Pip: Ep   9 0:05

06:08 T0021502 การต์นู มูค...นักป่ันนอ้ยผจญภัย: Ep   5 MOUK S.2: Ep   5 0:10

06:18 T0025960 ตาตา้ ตตีี ้โตโต ้ไดโนจอมป่วน (2): Ep  43 0:07

06:25 T0026011 ขบวนการ FUN น ้านม (2): Ep  43 0:25

06:50 O0002087 บา้นนักวทิยาศาสตรน์อ้ย (2): Ep  36 0:10

07:00 T0022543 การต์นู สาวนอ้ยคูแ่ฝด...ชมิเมอรแ์ละไชน์: Ep  6 Shimmer and Shine S.1 Ep.1-7(Ep.119 (1): Ep   6 0:25

07:25 E0008965 สอนศลิป์ (3): Ep  17 0:10

07:35 T0026055 คดิสค์ลับ (1): Ep  22 0:25

08:00 T0025154 การต์นู ผจญภัยสดุขอบฟ้า: Ep  12 Mia and Me S.3 : Ep  12 0:25

08:25 T0023421 การต์นู โพโรโระ เพนกวนิป่วน ก๊วนขัว้โลก: Ep  25 Pororo the Little Penguin S.2  (Renewal): Ep  25 0:05

08:30 T0026449 KID RANGERS ปฏบิตักิารเด็กชา่งคดิ (3): Ep   6 0:30

09:00 L0000435 ทันขา่ว 09.00 น. 0:05

09:05 T0026621 ชวีติตดิ Tech: Ep   4 0:55

10:00 L0000436 ทันขา่ว 10.00 น. 0:05

10:05 S0002867 ซรีสีจ์นี แม่เสอื พอ่เหมยีว...ใจดวงเดยีวกัน: Ep  21 Tiger Mom and the Kitten Dad: Ep  21 0:50

10:55 F0004972 ชว่ยเรา ชว่ยโลก: Ep  20 (Filler - Rerun) ดแูลผมพรอ้มดแูลโลก 0:05

11:00 D0008146 เรือ่งเล็กเขยา่โลก: Ep   5 (Rerun) 0:30

11:30 L0000400 สดุสัปดาหก์ฬีามันส์ 0:30

12:00 L0000423 ขา่วเทีย่ง 1:00

13:00 L0000399 สสีันทันโลก 0:45

13:45 N0003670  เปิดบา้น ThaiPBS: Ep 802 0:15

14:00 L0000438 ทันขา่ว 14.00 น. 0:05

14:05 L0000402 ถา่ยทอดสด Thai PBS Youth Sepak Takraw Girl Series สถานีโทรทัศน์ไทยพบีเีอส อาคาร D คอนเวนชัน่ ฮอลล ์ชัน้ 2 1:55

16:00 L0000440 ทันขา่ว 16.00 น. 0:05

16:05 V0001873 ภัตตาคารบา้นทุง่ (2): Ep   9 0:25

16:30 D0010844 ท่ัวถิน่แดนไทย (1): Ep   9 0:30

17:00 L0000441 ทันขา่ว 17.00 น. 0:05

17:05 O0001254 THE SENIOR รุน่ใหญหั่วใจไรข้ดีจ ากัด: Ep   4 (Rerun) แรปเปอร ์แรปป้า ตอน 1 0:55

18:00 L0000443 รายการพเิศษ คสช. เดนิหนา้ประเทศไทย 0:20

18:20 E0008965 สอนศลิป์ (3): Ep  17 (Rerun 02/06/61) 0:10

18:30 S0003780 ละครเด็ก You&Me เพือ่นซีป้าฏหิารยิ ์(1): Ep   1 0:30

19:00 L0000426 ขา่วค า่ มติใิหม่ ท่ัวไทย 1:15

20:15 S0002492 ซรีสีญ์ีปุ่่ น ยาเอะ...ยอดหญงิซามูไร: Ep  40 Yae’s Sakura: Ep  40 0:55

21:10 D0010983 สารคด ีไทยพบีเีอส ชดุ สมการหนี้ 4 ดา้น (2): Ep 1 0:50

22:00 L0000442 ทันขา่ว 22.00 น. 0:05

22:05 L0000430 ขา่วเจาะยอ่โลก 0:50

22:55 F0007411 ฝนจากฟ้า: Ep   5 (Filler) สองมอืแม่ 0:05

23:00 D0010016 โลกหลากมติ ิมหัศจรรยค์วามคดิทะลโุลก  ตอน  ท านายอนาคต BREAKTHROUGH S.2: PREDICTING THE FUTURE 0:55

23:55 F0007095 คนเดยีวก็เทีย่วได ้(1): Ep   5 (Filler - Rerun) hip intre ฟารม์ตามรอยพอ่ 0:05

00:00 L0000429 ขา่วดกึ 0:30

00:30 S0002420 ซรีสีญ์ีปุ่่ น ยอดหญงิ...ยอดเชฟ: Ep 133 (Rerun) Bon Appetit!: Ep 133 0:14

00:44 S0002421 ซรีสีญ์ีปุ่่ น ยอดหญงิ...ยอดเชฟ: Ep 134 (Rerun) Bon Appetit!: Ep 134 0:14

00:58 S0002422 ซรีสีญ์ีปุ่่ น ยอดหญงิ...ยอดเชฟ: Ep 135 (Rerun) Bon Appetit!: Ep 135 0:14

01:12 S0002423 ซรีสีญ์ีปุ่่ น ยอดหญงิ...ยอดเชฟ: Ep 136 (Rerun) Bon Appetit!: Ep 136 0:15

01:27 F0006954 หุน่สวยดว้ยงานบา้น: Ep  31 (Filler - Rerun) เปลีย่นกระบะทรายแมว 0:03

01:30 D0010909 รูเ้ทา่รูทั้น (1): Ep  84 (Rerun 31/05/61) 0:30
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ประวตัิผู้เขียน 
ช่ือ นางสาวจุฬาลกัษณ์    สิงหะคเชนทร์ 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2557 : นิเทศาสตร์บณัฑิตย ์
 คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ประสบการณ์ท างาน 2558: เจา้หนา้ท่ีประสานงาน    
  ไทยเดฟ ทีว ี
 2558 – 2560: เจา้หนา้ท่ีตรวจคุณภาพรายการ 
 องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  
 (Thai PBS) 
  ปัจจุบนั   เจา้หนา้ท่ีบริหารผงัรายการ 
 องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
 (Thai PBS) 
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