
 

 
 
 
 

รายงาน 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายคนพิการและและผ้ด้อยโอกาสในชมชนเมืองด้านโทรคมนาคมู ุ  

Empowerment and Expansion network of Consumers 
With disabilities and vulnerable group in Telecommunication 

 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
องค์การคนพิการสากลประจําภมิภาคู เอเชีย-แปซิฟิก 

 
 
 
 
 

เสนอ 
สถาบันค้มครองผ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมุ ู  
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คํานํา 
 คณะผู้จัดทํารายงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายคนพิการและและผู ้ด้อยโอกาสในชุมชน
เมืองด้านโทรคมนาคม Empowerment and Expansion network of Consumers with disabilities and vulnerable 
group in Telecommunication ของเครือข่ายคนพิการทางกายและการเคลื อนไหว โดยองค์การคนพิการสากล
ประจําภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เป็นองค์กรหลักรับผิดชอบการจัดอบรมให้กับเครือข่ายคนพิการทางกายและการ
เคลื อนไหว ซึ งมีการจัดเวทีอบรมให้ความรู้ จํานวน ๔ กิจกรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
คนพิการและและผู ้ด้อยโอกาสในชุมชนเมืองด้านโทรคมนาคม Empowerment and Expansion network of 
Consumers with disabilities and vulnerable group in Telecommunication  ภายใต้ระยะเวลา ๑ ปี  
 บัดนีได้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายโครงการ  ในการจัดกิจกรรม ทางคณะผู ้ จัดทํารายงานได้รวบรวม
ข้อมูลที เกิดขึนจากการจัดเวทีอบรม นํามาสรุปเป็นรายงาน โดยหวังว่า ชุดรายงานโครงการฯดังกล่าว จะเกิด 
ประโยชน์ให้กับองค์กรคนพิการ หน่วยงานที ทํางานด้านคนพิการ หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องกับโทรคมนาคม 
แม้กระทังผู ้สนใจทั  วไป สามารถศึกษา หาข้อมูล ความรู้ นําไปพัฒนางานด้านโทรคมนาคมสําหรับคนพิการได้
และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 
 ในการนี ทางองค์การคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก ขอขอบคุณ ทางสถาบันคุ้มครอง
ผู ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ที ให้การสนับสนุนให้เกิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายคนพิการและ
และผู ้ด้อยโอกาสในชุมชนเมืองด้านโทรคมนาคม Empowerment and Expansion network of Consumers with 
disabilities and vulnerable group in Telecommunication ที เป็นประโยชน์กับเครือข่ายคนพิการและผู ้ด้อยโอกาส
ในชุมชนเมือง จนสําเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  
 
 
         ขอแสดงความนับถือ 
         คณะผู้จัดทํารายงาน 
           องค์การคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
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สารบัญ 
กิจกรรมที  ๑            ๑-๔๗ 
“เวทีรู้และเข้าใจ กิจกรรมโทรคมนาคม” สําหรับผู ้บริโภคกลุ่มคนพิการร่างกาย 
กําหนดการ            ๒-๓ 
สรปผลกิจกรรมุ            ๔–๔๗ 
หัวข้อที  ๑ เวทีเสวนา บทเรียนการขับเคลื อนการคุ ้มครองผู ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม                   ๕–๑๑ 
หัวข้อที  ๒ ทําไมจะต้องมีการแข็งขันอย่างเสรีในระบบกิจการโทรคมนาคม     ๑๑-๑๔ 
หัวข้อที  ๓ เส้นทางบุกเบิกเครือข่ายผู ้บริโภคในระบบกิจการโทรคมนาคม                 ๑๔-๒๑ 
หัวข้อที  ๔ ความก้าวลําทางเทคโนโลยีและอุปกรณ์พิเศษสําหรับคนพิการ                                ๒๒-๓๕ 
ในระบบกิจการโทรคมนาคม  
หัวข้อที  ๕ บทบาทโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับคนพิการ                  ๓๕-๔๔ 
หัวข้อที  ๖ทัวโลกตื นตัวแล้ว ไทยเราตื นตัวหรือย ัง                      ๔๔-๔๗ 
กิจกรรมที  ๒          ๔๘-๖๑ 
เวทีพัฒนากลไกการค้มครองผ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมให้มีประสิทธิผลุ ู  
กําหนดการ          ๔๙-๕๐ 
สรปผลกิจกรรมุ           ๕๑-๖๑ 
หัวข้อที  ๑ Input ปัญหาผู ้บริโภค          ๕๒ 
หัวข้อที  ๒ บันทึกตามใจชอบ-บันทึกตามโจทย ์                   ๕๓-๕๕ 
หัวข้อที  ๓ Timeline และ 5W1H                      ๕๖-๕๘ 
หัวข้อที  ๔ ทดลองบันทึกกรณีร้องเรียนจริง  Re write เขียนให้สัน แต่ ได้ใจความ                                ๕๘-๖๑ 
กิจกรรมที  ๓                         ๖๒-๘๐ 
เวที “สรปบทเรียน และถอดบทเรียน ขจัดอปสรรค เทคโนโลยีสิ งอํานวยความสะดวก ุ ุ  
การเข้าถึงบริการโทรคมนาคม สําหรับคนพิการทางร่างกาย” 
กําหนดการ                      ๖๓-๖๔ 
สรปผลกิจกรรมุ                       ๖๕–๘๐     
หัวข้อที  ๑  ทบทวน อุปสรรค เทคโนโลยีสิงอ ํานวยความสะดวกการเข้าถึง                ๖๕-๖๙ 
บริการโทรคมนาคมสําหรับคนพิการทางร่างกาย 
หัวข้อที  ๒ ถอดบทเรียน ปัญหา อุปสรรคในการเข้าถึงของพืนที                               ๗๐-๗๒ 
หัวข้อที  ๓  แบบไหนที คุณต้องการเข้าถึงบริการโทรคมนาคม                              ๗๓-๗๖ 
หัวข้อที  ๔  สรุปปัญหาอุปสรรค เหล่านีจะขจัดได้อย่างไร                 ๗๖-๘๐ 
กิจกรรมที  ๔ เวที “เวทีแลกเปลี ยนกิจการโทรคมนาคม”                ๘๑-๑๐๑ 
สรปรายงานุ เวทีถอดบทเรียนการทํางานเครือข่ายคนพิการและผ้ด้อยโอกาสู ในชมชนเมือง ุ             ๑๐๒-๑๑๒ 
ด้านกิจการโทรคมนาคม 
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๑  

กิจกรรมที  ๑  
“เวทีร้และเข้าใจ กิจกรรมโทรคมนาคมู ” สําหรับผ้บริโภคกล่มคนพิการร่างกายู ุ  

วันเสาร์ที   ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒  ถึง วันอาทิตย์ที  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถประสงค์ุ  
 (๑) เพื อพัฒนากลไกการคุ้มครองผู ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมโดยผู ้บริโภคให้มีประสิทธิผลโดยใช้
ระบบเครือข่ายทัวทังภูมิภาค   

(๒) เพื อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งแก่ผู ้บริโภคและองค์กรผู ้บริโภคด้านต่างและที เกี ยวกับกิจการ
โทรคมนาคม 

(๓) เพื อศึกษารวบรวม ข้อมูลและให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลในกิจการโทรคมนาคมเพื อการคุ้มครอง
ผู ้บริโภค 

 
กล่มเป้าหมายุ   
คนพิการทางกายและการเคลื อนไหว  จํานวน ๔๐ คน   
คนพิการทางกายและการเคลื อนไหว  จํานวนผู ้ เข้าร่วมจริง ๖๐ คน 
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 ๒  

กําหนดการ 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการ และผ้ด้อยู  โอกาสในชมชนเมือง ุ  

ด้านกิจการโทรคมนาคม 
“เวทีร้และเข้าใจ กิจกรรมโทรคมนาคม สําหรับู กล่มุ ผ้บริโภคู เครือข่ายคนพิการทางกายและการเคลื อนไหว” 

ระหว่างวันเสาร์ที  ๒๕ กรกฎาคม ถึง วันอาทิตย์ที  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
 

วันเสาร์ที  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.  กิจกรรมที  ๑ ใครเป็นใคร 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.  ชีแจงวัตถุประสงค์  
    โดย คุณเสาวลักษณ์ ทองก๊วย 
    หัวหน้าสํานักงานองค์การคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
    รับประทานอาหารว่างและเครื องดื ม 
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เวทีเสวนา บทเรียนการขับเคลื อนการคุ้มครองผูบ้ริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
    โดยคุณวรรณชัย สุวรรณกาญจน ์
    คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองผู ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

โดย คุณเสาวลักษณ์ ทองก๊วย 
    หัวหน้าสํานักงานองค์การคนพิการสากลฯ 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.  กิจกรรมที  ๒ ตอนบ่ายเริมเครียด  
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๔๐ น. ทําไมต้องมีการแข่งขันอย่างเสรีในระบบกิจการโทรคมนาคม 
    โดย  นพ. ประวิทย์ ลี สถาพรวงศา  
    ผู ้อ ํานวยการสถาบันคุ้มครองผู ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
เวลา ๑๔.๔๐ – ๑๕.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื องดื ม  
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  เส้นทางบุกเบิกเครือข่ายผู ้บริโภคในระบบกิจการโทรคมนาคม 
    โดย คุณสารี อ๋องสมหวัง 
    เลขาธิการมูลนิธิเพื อผู ้บริโภค     
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  แบ่งกลุ่ม แลกเปลี ยนความคิดเห็น 

๓ 
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เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็น 
เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  พักผ่อนตามอัธยาศัย  
วันอาทิตย์ที  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  ๑ วันผ่านไปฉันได้อะไรบ้าง 
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  ความก้าวล ําทางเทคโนโลยีและอุปกรณ์พิเศษสําหรับคนพิการในระบบกิจกา 
โทรคมนาคม   โดย  อาจารย์ว ันทนีย์ พันธช์าติ 
    ผู ้อ ํานวยการฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา 
    รับประทานอาหารว่างและเครื องดื ม  
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  บทบาทโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับคนพิการ  
    โดย คุณวิสิฐ อติพญากุล 
    Specialist in Telecommunication Infrastructure Development 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.  ก่อนบ่ายคลายเครียด 
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ทัวโลกตื นตัวแล้ว ไทยเราตื นตัวหรือย ัง  
    โดย คุณเสาวลักษณ์ ทองก๊วย 
    หัวหน้าสํานักงานองค์การคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

พักรับประทานอาหารว่างและเครื องดื ม 
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.  แบ่งกลุ่มย่อย   

หัวข้อ  ทิศทางในการพัฒนาระบบกิจการโทรคมนาคมสําหรับเครือข่ายคน
พิการทางกายและการเคลื อนไหว 

    โดย คุณสว่าง ศรีสม 
เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ปิดการอบรม 
    เดินทางกลับโดยสวัสดิ ภาพ 
 
 
 
 
 
 

๔  
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สรปผลกิจกรรมุ  
วันเสาร์ที   ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒   
กิจกรรมแนะนําตัว กิจกรรมที  ๑ ใครเป็นใคร  
วัตถประสงค์ุ  เพื อให้ผู ้ เข้าอบรมได้ทําความรู้จักกันและกัน 
ขั นตอนการดําเนินกิจกรรมโดยให้ผู ้ เข้าร่วมแนะนําตัวเอง ชื ออะไร มาจากที ไหน เมื อทุกคนแนะนําตัวจนครบแล้ว 
ให้แต่ละคนร้องเพลงพร้อมทําท่าประกอบดังนี สา สา หวัดดี หนู  (ผู ้หญิง)/ผม(ผู ้ชาย) ชื อเล่น ............. ชอบ........
จริงๆค่ะ/ครับ พร้อมแนะนําสิงดีๆ ของจังหวัด ตัวเอง 
กิจกรรมที  ๒ ชี แจงวัตถประสงค์   ุ โดย คุณเสาวลักษณ์ ทองก ๊วย หัวหน้าสํานักงานองค์การคนพิการสากลประจํา
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  
วัตถประสงค์หลักุ  ของการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายคนพิการและและผู ้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนเมืองด้านโทรคมนาคม อบรม “เวทีรู้และเข้าใจ กิจกรรมโทรคมนาคม สําหรับกลุ่มผู ้บริโภคเครือข่ายคน
พิการทางกายและการเคลื อนไหว”  คือให้เรารู้และเข้าใจในกิจการโทรคมนาคม มันคืออะไร เป็นอะไร และมี
ความสําคัญกับชีวิตเราอย่างไร  ซึ งเวทีนีจะเป็นอีกหนึ  งเวทีในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับแกนนํา ให้มีความ 
เข้าใจในเรื องนี   โดยเฉพาะในกลุ่มของคนพิการเอง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนพิการทางด้านร่างกาย ตาบอด หูหนวก 
หรือด้านไหนๆก็แล้วแต่ ย ังมีความสนใจ และความรู้ในเรื องนีน้อยมาก ว่ามันมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจําว ัน 
ของเราอย่างไร สิงที เราสูญเสียไปกับระบบโทรคมนาคม มันเป็นสิงที มองไม่เห็นในทันทีทันใด เช่น เราต้อง  
สูญเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าปกติ กับสิงที เรามองไม่เห็น เพราะเราไม่ได้เสียเงินเป็นร้อยหรือพัน แต่เราเสียเพียง ๒๕ 
สตางค์ ๕๐ สตางค์ ๑ บาท จึงทําให้เรามองไม่เห็นเป็นเรื องสําคัญ หรือ การถูกละเมิดสิทธิในการเข้าไม่ถึงบริการ ก็
ย ังไม่เห็นความรุนแรงที เป็นรูปธรรม จึงทําให้คนพิการด้านต่าง ๆ ค่อนข้างที จะละเลยและไม่ให้ความสําคัญต่อ
ความรุนแรงที มองเห็นได้ง่ายก่อน เราจึงต้องมาสร้างความตระหนักรู้ก่อน เพราะในขณะนีสังคมไทยเป็นสังคม 
แห่งข้อมูลข่าวสาร เราบอกว่าเป็นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารที วนอยู่รอบตัวเราตลอดเวลา แต่ถ้าคนพิการเข้าไม่ถึง
ข้อมูลข่าวสารที มีวนอยู่รอบตัวเราเท่ากับว่าเราขาดองค์ความรู้มากมายที เราไม่รู้ การที กลุ่มคนพิการย ังเป็นกลุ่มที 
ถูกเรียกว่าเป็นกลุ่มผู ้ด้อยโอกาส และการพัฒนาศักยภาพคนพิการย ังไปไม่ถึงไหนหรือไปได้ไม่เต็มที  การพัฒนา
ศักยภาพย ังไปไม่ถึงจุดสูงสุด เนื องจากว่าเรามีอุปสรรค ๔ อย่าง ที มีการจํากัดความไวไ้ด้แก่ 

๑. อุปสรรคทางด้านทัศนคติ ที มีมาจากความเชื อ ทางศาสนา วัฒนธรรม ความเชื อท้องถินที มีมาหลายร้อยปี  
๒. อุปสรรคทางด้านกายภาพ คือสิงที มองเห็น เช่น อาคารที ไม่มีทางลาด อาคารที ไม่มีลิฟต์ ถนนที ไม่มีฟุต 

บาตร หรือถนนที มีฟุตบาตรแล้วแต่ไม่มีทางขึนให้กับคนพิการเป็นต้น ตรงส่วนนีสําหรับคนพิการ  
ทางดา้นร่างกาย แขนขา โดยเฉพาะที ใช้รถเข็นจะให้ความสําคัญมากเป็น 

 ๕  
อันดับหนึ  ง เนื องจากเป็นอุปสรรคที มองเห็นได้เฉพาะหน้าและค่อนข้างมองเห็นความรุนแรงของมัน จะ
เห็นเวลาที เราทํางานเราจะขจัดอุปสรรคในด้านนีก่อนเป็นอันดับแรก  
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๓. อุปสรรคทางด้านระบบระเบียบ เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับบางตัวที ตังใจและไม่ได้ตังใจในการกีด  
กันขัดขวางคนพิการไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วม 

๔. อุปสรรคทางด้านเทคโนโลยีสื อสารสนเทศ เป็นอุปสรรคสําคัญอีกเรื องที เราก ําลังทําอยู่ในขณะนี คือ 
อุปสรรคในการเข้าถึงระบบสื อสารสนเทศการติดต่อสื อสาร ในกิจการโทรคมนาคมก็ถือเป็นหนึ  งใน
อุปสรรคด้านนัน  ฉะนัน เวลาที เราตีความคําว่า    “ระบบกิจการโทรคมนาคม” มันไม่ได้อยู่แ ค่
โทรศัพท์มือถือ  อินเตอร์เน็ต มันมีความหมายมากกว่านัน เราควรมองไปถึงซอฟแวร์  คือสื อที เป็นคลื นที 
ทําให้เราติดต่อสื อสารได้ อีกสิงที ต้องตระหนักคือ  hardware ฮาร์ดแวร์  

สิทธิของเราในการเข้าถึงข้อมลข่าวสาร เป็นู สิทธิสําคัญที คนพิการจะต้องเข้าถึงข้อมลข่าวสารซึ ู งเป็น ๑ ใน ๔ 
ของอปสรรคุ ที เราต้องขจัดอปสรรคและเข้าถึงมันให้ไดุ้  Information this Power ก็คือข้อมลข่าวสารเป็นพลังู
อํานาจอย่างหนึ ง หากใครอย่ใกล้ข้อมลข่าวสารคนนั ู ู นก็มีพลังอํานาจ อํานาจในที นี คืออํานาจในการเรียนร้ ในู
การพัฒนาตัวเองแม้แต่อํานาจในการตัดสินใจ และหวังว่าเมื อจบการอบรมครั งนี แล้ว เราจะได้ลงไปร่วมกัน
ทํางานกับทกคน ุ โดยการสร้างเครือข่ายในแต่ละพื นที ต่อไป และขอยํ าว่า ๑ ใน ๔ อปสรรคุ  ที เราต้องทํา ซึ ง
วันนี เรามโีอกาสในการทํา ๑ ใน ๔ อปสรรคแล้วเราก็สามารถทําควบค่กับอปสรรที เหลือควบค่กันไปได้ ุ ู ุ ู  

หัวข้อที  ๑ เวทีเสวนา บทเรียนการขับเคลื อนการค้มครองผ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมุ ู    
ผ้เสวนาท่านที  ู ๑  คณวรรณชัย สวรรณกาญจน์  ุ ุ คณะกรรมการสถาบันค้มครองผ้บริโภคในกิจการโทรคมนุ ู าคม 
 กลุ่มที เข้ามาครังนี เป็นกลุ่มที ต้องดูแลเป็นพิเศษในการเข้าถึงกิจการโทรคมนาคม และจะ  ทําอย่างไรให้
ปัญหาของคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าถึงปัญหาในการใช้โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต แบบคนอื นได้ ทางสบท. เกิดขึน 
ด้วยเหตุผล ๒ ถึง ๓ ประการ สถาบัน (สบท.) เป็นหน่วยงานเฉพาะทางในสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) มีชื อว่าคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นองค์กรอิสระที ได้เกิดขึนมา 
ตามรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ที พี น้องทุกภาคส่วนช่วยกันร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี ๔๐ คงจะเป็นรัฐธรรมนูญที ดีที สุดและคงจะไม่มีการเปลี ยนรัฐธรรมนูญ จึงเกิด กทช. ขึนมาเพื อมาดูแลพี  
น้องทังสองด้าน ตามองค์กรที ปรากฏตามมาตรา  ๔๐ ของรัฐธรรมนูญว่า จะต้องมีกรรมการ ๒ คณะเกิดขึนตาม 
มาตรา ๔๐ คณะแรกคือ กทช.  จะต้องเข้ามาดูโทรคมนาคม ดูแลคลื นความถี  คณะที  ๒ คือ กสช. ดูแลในเรื อง
โทรทัศน์ วิทยุ แต่ปรากฏว่าคณะที  ๒ เกิดขึนมาได้แต่ก็ต้องยุบไป เพราะถูกฟ้อง จนถึงทุกวันนีก็ย ังไม่มี กสช . ใน
ส่วนกทช. นอกจากในเรื องของการบริหารจัดการกํากับการในเรื องของการดูแลคลื น 

 ๖  
ความถี เกี ยวกับโทรศัพท์ โทรคมนาคม วิทยุสื อสาร ในพรบ. ตัวกฎหมายลูกมาตรา ๔๐ พรบ.จัดสรรคลื นความถี ได้
บอกไว้ว่า กทช. ต้องดูแลผู ้ ใช้บริการด้วยไม่ใช่ดูแลเฉพาะผู ้ให้บริการ กทช. ก็มีแนวคิดที ว่าจะต้องให้มืออาชีพมา
ทํางานในด้านนัน มืออาชีพคือคนที ทํางานด้านค้ ุมครองผู ้บริโภค  ซึ  งก่อนหน้าที จะตังสถาบันฯ หน่วยงาน กทช . ก็
มีหน่วยงานที เป็นสํานักงานอยู่ในกทช. ชื อว่าสํานักผู ้ ใช้บริการ ก่อนที จะระเบียบจัดตังสถาบันฯ ก็ถามคนทัง  
ประเทศ โดยการจัดเวทีเห็นด้วยไหมถ้าเราจะมารวมกันจะมา คุ ้มครองสิทธิของผู ้ ใช้โทรศัพท์ ของผู ้ใช้
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โทรคมนาคมด้วยกัน จึงได้ยกยกร่างระเบียบจัดตังเสนอ กทช . กทช. อนุมติัให้จัดตังหน่วยงาน ขึนมาได้ชื อว่า  
สถาบันคุ้มครองผู ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม หรือชื อย่อว่า (สบท.)  วัตถุประสงค์หลักคือ จะต้องมาดูแล
ผู ้บริโภคผู ้ใช้บริการทังหมด ตังแต่ โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์สาธารณ โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง   
สบท.จะดูแลในเรื องของตัวเทคนิค เรื องของกําลังส่งการผลิต การบริการ ในเรื องต่าง ๆ  ยกเว ้นเรื องเนือหา ใน
อินเตอร์เน็ต ที มีเนือหาไม่ดี ลามก  ตรงส่วนนันทาง สบท . ไม่เกี ยว แต่ถ้าเมื อไรมีผู ้ ใช้โทรศัพท์มีปัญหาเรื องบิล
เรียกเก็บค่าบริการเกิน คิดเงินผิด ส่วนนีคืองานของ สบท . เมื อเราเกิดสถาบันขึนมาก็มีการสรรหากรรมการขึน จาก  
ทัวประเทศ จํานวน  ๑๓ คน ใน ๑๐ คนจะเป็นตัวแทนจากผู ้บริโภค ซึ  งใน ๑๐ คน จะเป็นตัวแทนในการเลือก
คณะกรรมการจากภาคนักวิชาการ ๓ คน หน้าที คณะกรรมการคือต้องประชุมกันเพื อทําหน้าที ดูแลผู ้บริโภคถึง
ปัญหาในการเอาเปรียบผู ้บริโภคในโทรคมนาคม   กําหนดภารกิจในแต่ละปี โดยทาง กทช.ต้องเป็นผู ้จัดสรร
งบประมาณให้ในแต่ละปี เพื อทําตามภารกิจที ได้ก ําหนดไว้ ตามระเบียบการจัดตังสถาบันฯ      
ภารกิจที  ๑ พัฒนากลไกด้วยระบบเครือข่าย  เรามีเครือข่ายอยู่ทัวประเทศ มีศูนย์จังหวัดที ทําหน้าที สร้างความ 
เข้มแข็งให้กับพี น้อยผู ้บริโภค ทําหน้าที รับเรื องราวร้องเรียน ๒๑ จังหวัดทัวประเทศ  และกําลังเพิมอีกใน  ๕ จังหวัด 
เราย ังมีเครือข่ายคนพิการ ทังทางร่างกาย ทางสาย ตา ทางการได้ยิน เราได้สร้างเครือข่ายเหล่านีจากการจัดเวที การ 
ประชุม การจัดสรรงบประมาณลงไปเพื อให้เกิดเครือข่ายเหล่านีขึนมา   
ภารกิจที  ๒ หาตัวแทนผู้บริโภคมาทํางานแทนผู้บริโภคทัวไป  ตัวแทนที  ๑ ก็คือชุดกรรมการ ตัวแทนที  ๒ ก็คือการ
จัดสรรหาสภาผู ้บริโภค จํานวน ๕๐ ท่าน ภารกิจของสภาผู ้บริโภคจะทําหน้าที สะท้อนปัญหาต่าง ๆ เข้าสู่กรรมการ
เพื อให้กรรมการกําหนดนโยบายเพื  อให้สํานักงานปฏิบัติ 
ภารกิจที  ๓ การสนับสนุนสร้างความเข้มแข็ง เป็นเรื องที จําเป็นมาก เมื อไรที พี น้องผู ้บริโภคไม่รู้เท่าทันก็อยากที 
จะค้ ุมครองผู ้บริโภคได้ อยากที จะค้ ุมครองผู ้บริโภคบางกลุ่ม เพราะฉะนันการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู ้บริโภค 
ต้องเกิดขึน  ที ผา่นมาเราต้องยอมรับว่า ผู ้ประกอบการเป็นฝ่ายรุกเพียงเดียวด้วยการหย ัดเยียดโฆษณาทุกช่องทีวี ทุก
ช่วงเวลา ของโทรศัพท์มือถือ เราตกเป็นเหยื อ ดังนันสถาบันฯต้องปรับเรื องนีให้ทุกคนเข้าใจ เข้าถึง ข้อมูลให้กับ  
ทุกคนที ใช้บริการสื อดังกล่าวซึ  งเป็นเรื องสําคัญมาก เรื องการพัฒนาศักยภาพ เรื องของการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ ซึ  งเป็นหน้าที หลักที สถาบันฯต้องจัดให้ 

 ๗  
เกิดขึน  เรื องของการศึกษาวิจัยก็เป็นเรื องสําคัญที ต้องสนับสนุนให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มพี น้องประชาชน 
ผู ้บริโภค หรือลดปัญหาเรื องของการพัฒนาศักยภาพ การศึกษาวิจัย องค์ความรู้ต่าง  ๆ
ภารกิจที  ๔ การรับเรื องราวร้องเรียน ของสถาบันฯ นับว่าเป็นภารกิจที มีความสําคัญมากนับตังแต่การเริมก่อตัง   
สถาบันฯ ขึนมาในปีแรกที ก่อตังมาเรามีเรื องร้องเรียนเข้ามา สามร้อยกว่าเรื อง   ถ้าเปรียบเทียบกับจํานวนผู ้ใช้
โทรศัพท์มือถือขณะนีมี  ๖๔ ล้านเลขหมายทัวประเทศ เฉพาะโทรศัพท์มือถือ ในปี  ๕๑ และ ๕๒ มีเรื องร้องเรียน
เข้ามาเพิมขึน และมีแนวโน้มที จะเพิมจํานวนการร้องเรียนมากขึน     เพราะประชาชนเริมรู้จักสถาบันฯ จากสื อ  
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ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ตัวอย่างภารกิจที เราทําและสําเร็จ ในกรณี ๑๐๗ ที เวลาที เราผิดนดัชําระค่าบริการ  จะถูก
บริษัทเรียกเก็บเงิน ๑๐๗ บาท และมีผู ้ ร้องเข้ามาที  สถาบันฯ เป็นจํานวนมากเรื องเก็บเงิน ๑๐๗ บาท ว่าเป็นการทํา
ผิดกฎหมาย เพราะมีประกาศ กทช. ว่าห้ามเก็บเงินนอกเหนือจากสัญญา เมื อมีคนร้องเข้ามา ทางสถาบันต้องมา
พิจารณาเสนอต่อ กทช. ว่าเป็นการทําผดิกฎหมายจริง กทช.ได้มีค ําสังห้ามเรียกเก็บค่าเชื อมต่อสัญญา ณ ซึ  งเป็น
กฎหมายที เป็นรูปธรรมและเป็นผลงานของสถาบันฯ  การเรียกเก็บ ๑๐๗ บาท มีผลตอบแทนสูง ทําให้หลายบริษัท 
๓ ข่ายใหญ่เสียผลประโยชน์ ซึ  งเป็นผลพวงที มีโภคร้องเรียนเข้ามา จึงเป็นหน้าที ของเราที ต้องแก้ไขเรื องร้องเรียน 
และย ังมีอีกหลายเรื องที ต้องเกิดขึนเร็วๆนี ไม่ว่าจะเป็นเรื องการคงสิทธิเลขหมายเดิม ซึ  งต่างประเทศได้  มีกฎหมาย
ออกมาใช้แล้ว การคงสิทธิเลขหมายคือ ถ้าเรามีเบอร์เดิมที ใช้อยู่แล้ว และต้องการเปลี ยนเครือข่ายใหม่ สามารถ
เปลี ยนได้เลยโดยการนําเบอร์เดิมที ใช้อยู่ไปจดทะเบียนกับเครือข่ายใหม่ที เราต้องการ ซึ  งตอนนีหลักเกณฑ ์ได้ร่าง 
ออกมาแล้วรอแต่ประธานลงนามและประกาศใช้ทัวประเทศ   จากข้อมูลบางส่วนที มีอยู่ บางประเทศมีการเก็บค่า
จดทะเบียน บางประเทศไม่ต้องเสียค่าจดทะเบียน ซึ  งผู ้ประกอบการได้มีการทําวิจัยว่าสามารถเรียกเก็บ
ค่าลงทะเบียนได้ ครังละ  ๓๐๐ บาท แต่พวกเรายืนย ันว่าไม่สมควรที จะต้องเสียค่าลงทะเบียน แต่ว ันนีจาก  ๓๐๐ 
บาท เหลือ ๑๐๐ บาท ย ังมีการถกเถียงกันอยู ่ไม่ควรเก็บการลงทะเบียนโยกย ้ายข่าย แต่คงได้ข้อสรุปกันเร็ว ๆ นี  
อาจจะอยู่ที เท่าไร ๕๐ บาท ๗๐ บาท ย ังคงดีกว่าเสีย ๓๐๐ บาท นีคือเรื องที เราก ําลังผลักดัน และย ังมีเรื องอื น ๆ อีก 
มากมายที ต้องผลักดัน  
ภารกิจที  ๕ ที มีความสําคัญเช่นกัน การติดตามตรวจสอบการทํางาน การให้บริการของเครือข่ายต่างๆ ว่ามีปัญหา
อะไรบ้าง เช่น เครือข่ายในบางพืนที ไม่มีสัญญาณ  การส่งบิลผิดพลาด หรือเรื องอื นๆ ที กําลังติดตามตรวจสอบกัน 
และนีคือภารกิจสําคัญที เป็นหัวใจของสถาบันฯ    

นอกจากภารกิจที กล่าวมาของสถาบันฯ แล้ว ย ังมีการสนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มคนพิการ ไม่ใช่แค่การ
สร้างความเข้มแข็ง แต่ปี ๕๒ ย ังมีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาจัดตัง ศูนย์สาธิตการเข้าถึงโทรศัพท์
สําหรับคนพิการ และพัฒนาให้เหมือนกับต่างประเทศเพื อให้คนพิการต้องได้ใช้โทรศัพท์เหมือนกับคนปกติ ซึ  ง
เป็นเป้าหมายที ตังไว้ว่าคนพิการไทยต้องได้ใช้เข้าถึงโทรคมนาคม  และย ังมีหน่วยงานหนึ  งที อยู่ใน กทช. เรียกว่า 
กองทุน USO เพื อที จะดูแลพี นอ้งที อยากจน ด้อยโอกาส ขาด 

๘ 
การเข้าถึงบริการโทรศัพท์อย่างทัวถึงในพืนที ห่างไกล   ได้เข้าถึง แต่ประเด็นคือ USO ต้องเรียกเก็บจาก
ผูป้ระกอบการ ให้เลือกระหว่างจ่ายเงิน ทางกสท. มีโครงการลงไปให้พี น้องตามชนบทได้ใช้บริการโดยผ่าน
กระทรวงมหาดไทย ผ่านลงมาระดับพืนที     
ผ้เสวนาท่านที  ู ๒ คณเสาวลักษณ์ ทองก๊วยุ  
 เราก็ได้ประโยชน์อย่างมาก ไม่ใช่แค่ที มาที ไปเท่านัน แต่ย ังได้รู้สิงที สําคัญกับผู ้บริโภค และมีอะไรบ้างที   
สถาบันฯ ได้ทําไป ถ้าสังเกตจุดใหญ่ ๓ เรื อง คือ ๑ ค่าธรรมเนียม ๒ ค่าจดทะเบียนเปลี ยนเครือข่าย ๓ สายพ่วง 
ไม่ใช่กลุ่มคนพิการที ไม่สนใจ แต่ย ังมีหลายกลุ่มที ไม่สนใจ เพราะเห็นว่าเป็นเงินจํานวนน้อยที จ่ายไป เราลืมคิดว่า
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เงินที เสียไปถ้าบวกกับคนทังประเทศ ก็จะเป็นจํานวนเงินมาก  การให้บริการเกี ยวกับ USO มีจุดอ่อนเพราะอะไร
ติดตังหรือผ่านหน่วยงานผิดที  ไม่ตอบสนองกับการใช้งานข องกลุ่มเป้าหมาย กับผู ้ ใช้งานโดยตรงกับไปตอบสนอง
ให้กับกลุ่มคนที มีโอกาสเข้าถึงได้รับประโยชน์สองต่อ ในกรณี USO กับคนพิการ จะมีการติดตังโทรศัพท์ ให้กับ
คนหูหนวก แต่เวลาติดตังด้วยความคิดที มีต่อคนพิการย ังไม่ถูกต้อง   ถ้าจะมีการติดตังโทรศัพท์ในระบบ  USO ให้
คนพิการ ว่าควรไปติดที โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์ เพราะคิดว่าคนพิการคงต้องไปอยู่ที แหล่งนัน  แต่คนพิการที 
อยู่ห่างไกล ถึงแม้ว่าจะอยู่ในพืนที มีเครื องติดตัง ก็ใช่ว่าคนพิการจะต้องไปอยู่ในที แห่งนันเสมอไป    กรณี ของ รพ.
ตาคลีที มีการติดตังโทรศัพท์สําหรับคนหูหนวก  ให้กบัคนพิการแต่ที รพ. ไม่มีใครรู้ว่าใช้งานอย่างไร บริษัท ทีโอที
บอกว่ามีหน้าที แค่ติดตัง แต่ เจ้าหน้าที ไม่รู้ว่าต้องใช้งานอย่างไร  ทําให้ผู ้ ที จะใช้งานจริงๆไม่สามารถใช้ได้ การ
ติดตังโทรศัพท์สําหรั บย ังมีความเข้าใจผิดเกี ยวกับคนพิการเพราะคิดว่าคนพิการจะต้องไปที โรงพยาบาล หรือ
สถานีอนามัย แต่ในความเป็นจริงคนพิการไม่ได้ไปโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยทุกวัน ดังนันการใช้งานจริงจึง 
ไม่เกิดขึนกับคนพิการ  ประเด็นที เราทําเรื องการเข้าถึงกิจการโทรคมนาคม แต่การเข้าถึงซึ  งข้อมูลข่าวสารในตัวของ
โทรคมนาคมในตัวของมันเองย ังเข้าไม่ถึง ซึ  งรัฐบาลมีนโยบายดีๆมากมายสําหรับคนพิการผู ้ด้อยโอกาส เราย ังรู้ไม่
หมด แต่บางเรื องที เรารู้แล้วและมีการบังคับใช้ให้เป็นรูปธรรมแล้ว เราย ังขาดการเข้าถึงด้านข้อมูลการใช้บริการ 
ฉะนันการที เราจะทําให้เกิดการใช้ได้จริง เราคงต้องมีแรงผลักดันขับเคลื อนจากพวกเรา   ในการค้นหาต้นตอที เป็น
กระบวนการสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดความสงสัย เกิดการตระหนักรู้ เพราะฉะนันเราคนพิการจําเป็นจะต้อง รู้ 
และเข้าใจ เราก็ต้องนํากระบวนการที รู้และเข้าใจในตัวของโทรคมนาคม มาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร จึงขอเน้นใน
เรื องของการขับเคลื อนในด้านกิจการโทรคมนาคมเป็นหน้าที ของผู ้ใช้ก็คือเรา  

ภายใต้สถาบันคุ้มครองผู ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ได้มีนโยบายที เกี ยวกับคนพิการ ภายใต้การ
ทํางานของอนุกรรมการเข้าถึงในกิจการโทรคมนาคม สมาชิกคนพิการ ด้านร่างกาย ตาบอด หูหนวก ผู ้ด้อยโอกาส
ในชุมชนเมือง โดยมีภารกิจหลัก  

 
 

๙  
๑. การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการและผู ้ด้อยโอกาสในชุมชนเมือง 
๒. การทําคู่มือกระบวนการเรียนรู้ในกิจการโทรคมนาคมสําหรับเครือข่ายคนพิการทางกาย เป้าหมายเพื อ

สร้างความเข้มแข็งใหก้ับแกนนําในพืนที    
๓. การจัดตังศูนย์สาธิต ประกอบไปด้วย อุปกรณ์เครื องใช้ต่างๆที จําเป็นต่อคนพิการทุกประเภท เพื อสร้าง

ความตระหนักรู้ให้กับเครือข่าย และคนในสังคมที มีโอกาสได้เข้าไปใช้บริการ ศึกษาดูงานมีความ
เข้าใจว่า การเข้าถึงอุปกรณ์ในการสื อสารสําหรับคนพิการมีอะไร จําเป็นต้องมีอะไรบ้าง  ซึ  งเป้าหมาย
สูงสุดคือ ต้องการให้ศูนย์สาธิตเป็นศูนย์สําหรับทุกคน ซึ  งสามารถเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างเข้ามา
เรียนรู้ การเข้าถึงในกิจการโทรคมนาคมของคนพิการได  ้ในอนาคตการทํางานจะไม่หยุดแค่ ๔ 
เครือข่าย แต่จะต้องมีการข้ามไปเครือข่ายอื น เพราะพืนที ความต้องการในการเข้าถึงกิจการ 
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โทรคมนาคมของทุกเครือข่ายเหมือนกัน แต่อยู่ที ว่า ความต้องการความรุนแรงอาจมีความแตกต่างกัน
ไป หรืออาจมีประเด็นที กว้างเฉพาะ ถือเป็นความก้าวหน้าระดับหนึ  ง จากแต่ก่อนที เรามองแต่สิงที  
มองเห็นแค่เรื องทางลาด ลิฟต์ ระบบขนส่ง แต่ขอย ํ าว่าเรื องการสื อสาร ข้ อมลูข่าวสารม ันมีอิทธิพลต่
การดํารงชีวิตของมนุษย์อย่างมาก ย ังมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ การพัฒนา ทางกายภาพ ดังนัน กลุ่ม
เครือข่ายต่างๆ โดยเฉพาะคนพิการเราเองต้องยิงให้ความสําคัญ  

๔.  เรื องมาตรฐานการทําเว็บไซต์ ซึ  งเป็นแหล่งการสื อสารหลักในการค้นหาข้อมูลข่าวสาร แต่ปัญหา 
เว็บไซต์ในประเทศไทยไม่ได้มาตรฐาน  ซึ  งทาง Nectec ได้ร่วมมือกับ สบท. และศูนย์พัฒนาฝึกอบรม
คนพิการเอเชีย-แปซิฟิก รวมทังมหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมได้ร่วมมือ
กันพัฒนามาตรฐานของเว็บไซต์สําหรับคนพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึงได้ ที เรียกว่า Web 
Standard ในประเทศไทยเรา มี ๕ หรือ๖ หน่วยงานที ทําเรื องกิจการโทรคมนาคม และคนพิการจะ
หลุดประเด็นใดไปไม่ได้เลย ถ้าสบท. ได้ทําการเข้าถึงกิจการโทรคมนาคมสําหรับคนพิการ ก็หมาย
รวมถึง การเข้าถึงเว็ปไซด์ด้วย Web Assets Disability เพราะเกี ยวข้องกับการเข้าถึง รวมทัง   USO ที 
จัดบริการให้ทุกคนเข้าถึง ดังนันคนพิการต้องจับประเ ด็นให้ได้ว่า มันเกี ยวกันทุกเรื อง และประเด็น
คนพิการคือการขับเคลื อน การผลักดัน การขจัดอุปสรรคทางด้านสื อเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ประเด็น 
๑. หน่วยงานที เกี ยวข้องไม่ได้นําตัวเจ้าของความต้องการหรือปัญหาเข้าไปร่วมให้ข้อคิดเห็น 
๒. การทํางานของภาครัฐทํางานตามโครงการไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์แก่ผู ้ ใช้จริง 
๓. รัฐบาลควรทําวาระคนพิการเป็นวาระแห่งชาติ 
๔. ต้องมีการสร้างเครือข่ายในระดับประเทศ ของผู ้ก ํากับโทรคมนาคมอาเซียน และเวทีคู่ขนานของผู ้บริโภค

โทรคมนาคมในเอเชีย 
 ๑๐  

๕. ผลักดันประเด็นโทรคมนาคมการติดต่อสื อสารสําหรับคนพิการเข้าสู่เวทีอาเซียน 
๖. ผู ้ สูงอายุ และผู ้ด้อยโอกาส จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ กฎระเบียบในการเข้าถึงเช่นเดียวกับคนพิการ 
๗. ประเทศไทยได้ให้สัญญา CRPD อนุสัญญาในการเข้าถึงสื อสารสนเทศ คนพิการเข้าถึงจริง  
๘. ภาษามือสําหรับคนหูหนวกต้องครอบคลุมเป็นภาษาในการสื อสาร 
๙. คนพิการต้องเปลี ยนจากผู ้ รับที อ่อนแอ มาเป็นผู ้บริโภค 
๑๐. ต้องมองประเด็นคนพิการให้เป็นประเด็นธรรมชาติ  

ประเด็นปัญหา  
๑. ปัญหาทางด้านกายภาพของการเข้าถึงอุปกรณ์โทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์สาธารณะ 

โทรศัพท์มือถือ คนพิการระดับรุนแรงไม่สามารถรับโทรศัพท์ในการรับหรือโทรออกได้  
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๒. ปัญหาของกลุ่มคนพิการ CP จะมีปัญหาในด้านการสื อสารกับบุคคลอื น เพราะกลุ่มดังกล่าวจะสื อสาร
เข้าใจอยากที จะทําให้คนอื นเข้าใจ โดยเฉพาะการสื อสารทางโทรศัพท์จะใช้เวลาในการสื อสารนานกว่าที 
จะเข้าใจกัน ต้องใช้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่าคนอื น และย ังถูกมองข้ามไปเนื องจากขาดการ
รวมกลุ่มอยา่งชัดเจน  (ทาง Nectec  กําลังมีแผนออกแบบสอบถามเฉพาะสําหรับกลุ่มคนพิการที มีปัญหา
ในการเข้าใช้บริการโทรคมนาคม เพื อจะได้ประเมินความต้องการสําหรับกลุ่มเฉพาะ) 

๓. ค่าบริการในการใช้อินเตอร์เน็ตตามสถานที ต่างๆมีการคิดค่าบริการแพงเกินไป เช่น โรงแรม, แหล่ง
ท่องเที ยวอื นๆ  

๔. การเก็บค่าบริการเมื อเปลี ยนโปรโมชัน   
๕. อินเตอร์เน็ตล่มตลอด ทําไมต้องจ่ายเงิน 
๖. ปัญหาความเร็วของอินเตอร์เน็ตช้า ไม่ตรงตามที ได้โฆษณาไว้ เช่น โฆษณาว่าอินเตอร์เน็ตแรง 3 Mbps 

แต่ใช้จริงได้แค่ 1 Mbps 
๗. คนพิการไม่สามารถใช้บริการตู ้โทรศัพท์สาธารณะได้ เพราะมีพืนที แ คบ สูงเกินไป อีกทังระดับความสูง 

ของตัวเครื องที สูงเกินไป 
๘. เปลี ยนโปรโมชันไม่แจ้งให้ทราบ   
๙. Call Center ให้ถือสายรอนาน  
๑๐. โทรเข้า Call Center  มักเจอระบบเสียงอัตโนมัติโฆษณาโปรโมชันต่างๆ  
๑๑. เสียเงินโดยใช่เหตุ เวลาติดต่อ Call Center 
๑๒. SMS กวนใจ สมัครหมอดู ขายให้บริการ 
๑๓.  เติมเงินวันไม่ได ้

 ๑๑  
๑๔. บ่ายสามอินเตอร์เน็ตชอบหล่ม  
๑๕. โฆษณาเกินจริง 

แนวทางในการผลักดัน 
๑. ให้กลับไปให้ข้อมูลกับผู ้ อื นว่าปัจจุบันนีมีสถาบันที รับเรื องราวร้องเรียน จากนันรวมกลุ่มกันเพื อ  ถกปัญหา

ที เกิดขึนว่ามีอะไรบ้าง จากนันก็  เขียนจดหมายร้องเรียนไปย ัง สบท. 
๒. จะต้องรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงการใช้งานโทรศัพท์  
๓. การมีเสาโทรศัพท์อยู่ใกล้บ้านอาจทําให้เป็นผลเสียเนื องจากมีการปล่อยกระแสแม่เหล็กออกมาเห็นความ 
๔. เราจะต้องเห็นความสําคัญของเลขหมาย เนื องจากเลขหมายทุกเลขเป็นทรัพย์สินของประเทศชาติ 
๕. จะต้องผลักดันให้มีก ารให้บ ริการส่งสัญญาณที ทัว ถึงทุกพืนที ทัวประเทศของบ ริษัท     TOT 

เนื องจากเป็นบริษัทของรัฐ เพื อให้ประชาชนสามารถใช้อินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์ ได ้
๖. เป็นองค์การกลางในการฝึกทําเรื องร้องเรียน 
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กิจกรรมที  ๓  ตอนบ่ายเริ มเครียด  
วัตถประสงค์ุ  เพื อฝึกประสาทและสร้างบรรยากาศให้สนุกสนาน 
ขั นตอนการดําเนินกิจกรรม  ให้ผู ้ เล่นนังเป็นครึ งวงกลม  หรือวงกลม ผู ้นํากิจกรรมอธิบายกับผู ้ เล่นว่าให้ยกมือ
ประกอบเป็นท่ายิงปืน และ เมื อยิงไปที ใครก็ให้คนที ยิงเรียกชื อเพื อนคนนัน ออกมาว่า  “โป้งไอ้หยา (ชื อเพื อน
.......)” คนที ถูกเพื อนโป้ง ต้องทําท่ายงิปืนและพูดออกมาว่า“โป้งไอ้หยา (ชื อเพื อนคนที โป้งเราก่อน)” และถึงจะ 
โป้งไอ้หยาเพื อนคนอื นต่อไป โดยใช้กติกาเช่นกัน ผู ้นํากิจกรรมเล่นไปรอบ ๆ วง เพื อให้สมาชิกได้เล่นเกมจนครบ 
ข้อแนะนํา 
๑.  ผู ้นํากิจกรรมต้องอธิบายและสาธิตวิธีการเล่น เพื อซ ักซ ้อมความเข้าใจกันก่อน 
๒. ผู ้นํากิจกรรมควรเล่นซ ํ าบ้างในบางครัง   อย่าเล่นเพียงครังเดียวผ่านไป  
 
หัวข้อที  ๒ ทําไมจะต้องมีการแข็งขันอย่างเสรีในระบบกิจการโทรคมนาคม   
โดย  นพ.ประวิทย์ ลี สถาพรวงศา  ผ้อํานวยการสถาบันค้มครองผ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมู ุ ู    

ซึ  งทางสถาบันฯมีทิศทางในการทํางานคุ้มครองผู ้บริโภค และมีเครือข่าย เรามีศูนยคุ์ ้มครองผู ้บริโภคทังใน 
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ๒๖ แห่ง ๕ ภาค และย ังมีเครือข่ายเยาวชน เครือข่ายคนพิการ เรื องการแข่งขันทาง
ตลาดถือเป็นเรื องปกติ เป็นสิทธิของผู ้บริโภคโดยตรง สมัยก่อนการเลือกซือหรือขายของก็เป็นเรื อ งทัวไป  ของการ
ทําสัญญาซือขายของ ถ้าได้สินค้าไม่พอใจก็ต้องไปร้องเรียนกันปกติ   

 ๑๒  
อเมริกาเป็นประเทศแรกที ประกาศสิทธิผู ้บริโภค คือสิทธิที ต้องได้รับความปลอดภัย เมื อซือสินค้ามาสินค้านันต้อง  
ได้รับความปลอดภัย และสิทธิที ได้รับข้อมูลที ถูกต้องเพียงพอ แปลว่า โฆษณา ข้อมูลที เล่าสู่เรา เอกสารที แจก เรามี
สิทธิที จะเลือกในการซือของ ข้อเท็จจริง โทรศัพท์มือถือมีกี ข่ายที ใช้อยู่ เช่น  DTAC ดีเเทค True move ทรูมูฟ One-
2-Call วันทูคลอ หรือ Hutch ฮ ัทช ์ในบ้านเรามีเพียงไม่กี ข่ายแต่ในต่างประเทศมีหลายสิบข่ายให้เลือก แปลว่าเรา
มีสิทธิในการเลือก แต่มีสิทธิเลือกน้อยไป  ตย.นํามัน  เหมือนเราได้เลือก แต่นํามันทุกปัมมีราคาเดียวกันหมด ทําไ  
ถึงไม่มีการแข่งขัน ในยุโรปขาเชื อในเรื องของกลไกตลาด   ในยคุสงครามเย็น เป็นยุคทุนนิยม  อดีตใช้ตลาดเป็น
เครื องมือในการซือขายของ ฉะนันการขายของจะดีหรือไม่ดีอยู่ที ความพอใจของลูกค้า ลูกค้าพอใจก็ถือว่าตลาด  
สมบูรณ์แล้ว ข้อเท็จจริงจะพบว่า ในกลุ่มเกษตรกรที ผลิตผลไม้มีราคาถูก ขนาดต้องนําไปเผาหรือขายราคาถูก 
เพราะระบบเปิดให้เกิดผู ้ผลิตมากเกินไป ทําให้กลุ่มเกษตรกรต้องขาดทุน สภาพตลาดโทรคมนาคม คือ ขายชิม 
บัตรเติมเงิน อินเตอร์เน็ต คนไทยใช้โทรศัพท์ประจําที  (บ้าน) มือถือ สาธารณะ อินเตอร์เน็ต คิดว่าลูกค้ามือถือมาก
ที สุด รองมาโทรศัพท์บ้าน (ประจําที )  อินเตอร์เน็ต โทรศัพทมื์อถือ (เคลื อนที )  โดยเฉลี ยจากปี ๔๖ ถึง ปัจจุบัน มี
คนใชโ้ทรศัพทบ์้านประมาณ ๗ ล้านเลขหมาย กลุ่มผู ้ ใช้อยูค่รึ งหนึ  งอยูใ่นกรุงเทพฯและปริมณฑล  ส่วนที เหลือ 
๗๕ จังหวัด มีเพียงครึ งของประเทศ การกระจายกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ เหตุผลตามชนบทพืนที ห่างไกลเข้าถึง 
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โทรศัพท์อยาก ด้วยเหตุผลว่า ไม่มีคู่สาย อยู่นอกพืนที ให้บริการ  แต่สําหรับในกรุงเทพจะเจอปัญหาที คู่สายเต็ม  
เพราะไม่มีการลงทุนเพิม คนไทยนิยมใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่า ซึ  งต้นทุนการผลิตถูกกว่าการไปลาก 
สายโทรศัพท ์บริษัทจะไม่ลงทุนไม่ค้ ุมในการลงทุนเพิม เพราะคิดธุรกิจก่อน   TOT เป็นเจ้าแรกที ได้สัมปทาน
ผูกขาดมาประมาณ ๓๐ ปี เกือบ ๔ ล้านเบอร์จะเป็นของ TOT รองลงมาเเป็น ๑ใน ๔ True (กลุ่มเป้าหมายเป็น
กรุงเทพฯ)  และ ๑ใน ๕ TT&T  

ปัจจุบันการใช้โทรศัพท์ประจําที ย ังไม่ครอบคลุมเนื องจากมีการลงทุนที สูงทําให้พืนที ที ห่างไกลย ังไม่มี 
และการใชง้านส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์เคลื อนที เป็นจํานวนมากเพราะหาง่ายสะดวกและถูก และพกติดตัวได้
สะดวก เมื อเทียบกับโทรศัพท์บ้าน 

โทรศัพท์เคลื อนที ในปัจจุบันมีประมาณ ๘ ล้านเลขหมายโดยรวม ใช้งานจริง ๖๑ ล้านเลขหมาย โดยเฉลี ย
คนไทยมีเบอร์โทรศัพท์ คนละ ๑ เลขหมาย บางคนอาจมีมากกว่า ๑ เลขหมาย ขณะที โทรศัพท์บ้านจะมีเพียงเลข
หมายเดียว เพราะราคาค่าเลขหมายมีราคาแพง ปี ๔๙ คนไทยมีโทรศัพท์มือถือ ๒ ล้านเลขหมาย พอในปี ๕๐,๕๑ มี
เพิมเป็น  ๖๑ ล้านเลขหมาย สรุปว่าใน ๓ ปีที ผ่านมาบริษัทต่าง ๆ ได้มีการโปรโมทให้ประชาชนซือโทรศัพท์มาก 
ขึน  ๒ เท่าตัว โทรศัพท์มือถือ มี ๒ ระบบ คือ แบบเติมเงิน กับแบบรายเดือน คนไทยนิยมใชโ้ทรศัพทแ์บบเติมเงิน
มากกว่ารายเดือน ปัญหาเราพบว่าปัจจุบันเด็กเยาวชน นิยมใช้โทรศัพท์มากขึน เพราะตอนนีเป็นยุคของการสื อสาร    

 
๑๓  

๑. เด็กจะติดโทรศัพท์มากขึน  
 ๒.ปลีกตัวออกจากครอบครัว 
 ๓.รอไม่ได ้เด็กจึงไม่รู้จักรอขาดความเกรงใจ 
 วัฒนธรรมความเกรงใจทางโทรศัพทจึ์งขาดหายไป ทําให้เกิดการขายของทางโทรศัพทม์ากขึน  โดยเฉลี ย

กลุ่มผู ้ ใช้โทรศัพท์แบบเติมเงินประมาณ ๙๐% แบบเติมเงิน อีก ๑๐% เป็นแบบรายเดือน โดยรวม ๖ ล้านเลขหมาย
จะเป็นกลุ่มผู ้ ใช้แบบรายเดือน ที เหลือจะเป็นกลุ่มผู ้ใช้แบบเติมเงิน เพราะไม่ยุ่งอยากในการใช้บริการ ไม่ต้องจด
ทะเบียน ยื นเอกสาร แต่ตอนนีเรามีกฎหมายบังคับใช้แล้วให้มีการลงทะเบียน ชิมแบบเติมเงิน อย่างน้อยเรามี
กฎหมาย ๒ ฉบับ ๑. กฎกระทรวงของ ICT กับประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้บอกวา่ ซิ
มโทรศัพท์แม้จะเป็นแบบเติมเงินก็ต้องทําการจดทะเบียน ในต่างประเทศถือเป็นเรื องปกติ เวลาไปต่างประเทศถ้า
เราซือ ซิมเขาก็บังคับให้เราระบุลงชื ออย่างน้อยต้องระบุเลขที พาสปอร์ตเพื อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึน   

ในต่างประเทศเบอร์เป็นของเรา เราสามารถเอาเบอร์ไปเปลี ยนค่ายไหนก็ได้ ที เราต้องการทางออกคนไทย
ก็จะระบบนี ซึ  งในประเทศไทยกําลังจะมีระบบนี ใน  เร็ว ๆ นี   มา ๓ ปีแล้ว พอมาในปีนีมีคนไปร้องเรียนว่ากทช . 
ละเว ้นในเรื องดังกล่าว พอ กทช. มีประกาศออกไปในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ ๓๑ สิงหาคม แต่ต้องให้
เวลาบริษัทปรับตัวในการสร้างระบบ ๖ เดือน ซึ  งจะใช้ได้จริงประมาณต้นปีหน้า คนไทยส่วนใหญ่เสียค่าโทรศัพท์
รายเดือนให้บริษัทประมาณ ๖๐๐-๗๐๐ บาท ต่อคน  แบบเติมเงินบริษัทจะได้เงินประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ บาท ต่อคน 
แต่ข้อเสียของการเติมเงินจะมีปัญหาในกรณีที  ถูกบังคับให้เติมเงิน วันหมดเงินไม่หมด ขณะนีใครมีปัญหาเกี ยวกับ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


วันหมดเงินไม่หมดและถกูตัดสัญญาณท่านสมารถร้องไปย ังบริษัทเพื อให้บริษัททําการเปิดสัญญาณชัวคราวได้  ให้ 
กทช.สังเยียวยาความเสียหายเป็นการชัวคราวได้     

คนไทยใช้อินเตอร์เน็ต ความเร็วสูงประมาณ ๑.๕ ล้านคน และอินเตอร์เน็ตความเร็วตํ  า ประมาณ ๑.๕ ล้าน
คน โดยส่วนใหญ่การใช้อินเตอร์เน็ตของคนไทยทังประเทศมีประ มาณไม่ถึง ๓ ล้านคน มีประมาณ ๑๐ ล้าน
ครัวเรือนที เข้าถึงอินเตอร์เน็ต  ปัจจุบันบริษัท True ได้ส่วนแบ่งการตลาดมากที สุด ตามมาด้วยบริษัท TOT ในขณะ
นีมีการโฆษณาการให้บริ การสัญญาณอินเตอร์เน็ตสูงสุด 12 Mbps แต่ใชง้านกลับได้ไม่ถึง 12 Mbps เพราะมีการใช้
งานกันทัวประเทศเราจึงไม่สามารถใช้งานได้เต็ม ที  เพราะมีการแชร์สัญญาณกัน คนไทยส่วนใหญ่ย ังมีปัญหาใน
การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต  

การแข่งขันของบริษัทในประเทศไทยมีการแข่งขันอย่างจ ํากัด เพียง ๓ บริษัท ทําให้ผู ้บริโภคไม่มีทางเลือก
มากพอ การแข่งขันทางด้านราคาก็มีน้อยทําให้ค่าบริการต่างๆมีอัตราที ค่อนข้างสูง ในปี ๕๒ กทช. จะออก
ใบอนุญาตใหม่ ระบบ 3G รุ่นที  ๑ เป็นระบบเสียง รุ่นที  ๒ ส่งข้อความภาพได้ รุ่น 3G ส่งอินเตอร์เน็ตได้ ข้อดี เข้า
อินเตอร์เน็ตได้มากขึน  หาข่าวสารข้อมูลได้มากขึน บริษัทที ได้รับการประมวลระบบ  3G มี DTAC ONE TO 
CALL TRUE MOVE เขาจะได้ใบอนุญาต 3G และองค์การโทรศัพท์จะ 

 ๑๔  
เสียเปรียบ กับ กสท. จะหายไป เพราะแต่ละค่าย จะนําลูกค้าในระบบ 2G ของตัวเองไปด้วย ส่วนดีของการแข่งขัน
ทําให้ราคาถูกลง นอกจากแข่งขนัทางด้านราคาย ังต้องแข่งขันกันทางด้านคุณภาพด้วย สภาพตลาดโทรคมนาคม
ไทยเป็นระบบผูกขาด 
หัวข้อที   ๓ เส้นทางบกเบิกเครือข่ายผ้บริุ ู โภคในระบบกิจการโทรคมนาคม 
  โดย คณสารี อ๋องสมหวัง ุ เลขาธิการมลนิธิเพื อผ้บริโภคู ู   

ทําไมคนพิการถึงต้องรู้สนใจเรื องคุ้มครองผู ้บริโภคกัน เพราะอะไร มันสําคัญอย่างไร เครือข่ายคนพิการคงไม่
ต่างอะไรกับเครือข่ายผู ้บริโภค ที เรามีสํานักงานอยู่ต่างประเทศ คิดว่าเรื องที สําคัญของการค้า การขายมันข้ามพรมแดน 
ไม่ว่าข้อมูลเรื อง FTA ว่า บล ๊อคเคอรี  มีสารพิษอย่างไร เราไม่รู้กันเลย อาเซียนไม่ได้คิดเรื องคนพิการ การค้ ุมครอง
ผู ้บริโภค แต่เขาคิดเรื องของการค้าขาย การตลาด ผู ้บริโภคต้องคิดรวมกันว่าปี ๒๕๑๐ จะมีการเปิดเสรีการบิน นอกจาก
เรื องการเปิดเสรีการบิน มีต้นทุนตํ  ามาเปิดบริการมากขึน โดยเฉพาะที เกี  ยวกับคนพิการคือเสรีการค้า  สาธารณสุข  คื
ประเทศต่าง ๆ จะเข้ามาใช้บริการสาธารณสุขบ้านเรามากขึน  อาจทําให้หมอส่วนหนึ  งถูกดึงไปรักษาคนไข้ที มาจาก
ต่างประเทศที เข้ามา เราจึงคิดว่าน่าจะตัง สภาองค์กรผู ้บริโภคของอาเซียน ที พึ  งจะก่อตัง  สิงที ชวนคุยจะเชื อมโยงกับ การ
ทํางานคุ้มครองผู ้บริโภคในไทย เป็นแบบใด และให้เห็นภาพว่าทุกเรื องเกี ยวข้องกับเราอย่างไร 

ในประเทศไทยเราได้พูดถึงเรื องสิทธิผู ้บริโภคในปี ๒๕๔๒ ว่าเรามีสิทธิที จะซือของต้องได้รับข้อมูล เลือกได้  
ไม่ถูกแม่ค้าต่อว่า ซือของใช้ของปลอดภัย  ได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญา ซึ  งการชดเชยกับสิงเหล่านีไม่เป็น  
ธรรม การเยียวยาก็ไม่เป็นธรรม ในประเทศไทยเราย ังไม่กล้ารับรองสิทธิขันพืนฐานของมนุษยชน   แต่เรากล้ารับรอง
เรื องใหญ่สองเรื อง  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


๑. เรื องการศึกษา  
๒. เรื องสาธารณสุข  

ตัวอย่างสิทธิในระดับประเทศ 
๑. สิทธิพืนฐาน  บ้านเรามีการรับรองสิทธิ เกี ยวกับเรื อง การศึกษา การสาธารณสุข แต่บ้านเราย ังไม่มีการ

รับรองเรื องที อยู่อาศัย ทําให้ในปัจจุบันบ้านเราย ังมีคนเร่ร่อน คนใต้สะพาน คนที ย ังไม่มีอาหารกิน เรา
จะต้องช่วยกันผลักดัน แต่บางส่วนมีการรับรองสิทธิ เช่น การศึกษา หลักประกันสุขภาพ ประกันสงัคม 
ซึ  งคนพิการก็มีส่วนร่วมในการผลักดันให้รัฐมีส่วนรับรองเรามากขึน  

๒. สิทธิได้รับความปลอดภัยไม่ต่างจากประเทศไทย 
๓. สิทธิที ได้รับการคุ้มครองจากการโฆษณา ต่างจากบ้านเราอยู่บ้าเล็กน้อย 
๔. สิทธิที จะเลือก 

 
 

๑๕  
๕. สิทธิที จะแสดงความคิดเห็นในฐานะตัวแทน มีคล้ายบ้านเรา ที กําหนดในสิทธิรัฐธรรมนูญ ต้องให้องค์กร

ผู ้บริโภคเป็นผู ้ให้ความเห็น 
๖. สิทธิที จะได้รับการชดเชย  
๗. สิทธิที จะได้รับการบริโภคที เท่าทัน บ้านย ังขาดมากในการได้รับข้อมูลในการตัดสินใจ 
๘. สิทธิที จะอยู่ในสิงแวดล้อมที ดี  สําคัญ แต่บ้านเรามีบางส่วนที เขียนไว้ใน รัฐธรรมนูญ และพรบ.

สิงแวดล้อม ย ังมีความจํากัดอยู่บางส่วน  
มูลนิธิผู ้บริโภคเป็นสมาชิกของ CI เป็นการทํางานจากจุดเล็กในการพิทักษ์สิทธิของภาคประชาชน เริมต้นจาก  

คําว่าร้องทุกข์ ๑ ครัง ดีกว่าบ่น  ๑,๐๐๐ ครัง  จุดเริมต้นเล็กๆ จนถึงปัจจุบันมีคนมาร้องเรียนที มูลนิธิฯ  ๓,๒๐๘ ราย 
ที มาขอคําแนะนํา ช่วยฟ้องคดีต่าง ๆ มีคดีฟ้องร้องช่วยผู ้บริโภคเกือบ ๒๐๐ คดี ซึ  ง การที จะทําอย่างไรให้ผู ้บริโภค
สามารถลุกขึนมาเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมได้ ทางสถาบันจึงมีหน้าที สืบหาข้อเท็จจริง ข้อมูล ที จะทําอย่างไรให้ 
ผู ้บริโภคได้รับความเป็นธรรมจากการรับบริการต่างๆ และเหตุนีเองทําให้ทาง มูลนิธิคุ ้มครองผู ้บริโภคจับมือ
ร่วมกับ กทช. จัดตังสถาบันคุ้มครองผู ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) เพื อที จะสนับสนุนองค์กรต่างๆภาค
ประชาชนให้มีความเข้มแข็งมากขึน  มีการเสนอกฎหมายช่วยฟ้อง จากเดิมเราต้องหาข้อมูลที จะฟ้องร้องก็กลับกัน
โดยผูที้ ถูกฟ้องจะต้องหาข้อมูลเพื อมายืนย ันว่าตนไม่ได้กระทําผิด เดิมการที จะฟ้องคดีเราจะต้องเสียเงินวางศาลแต่
กฎหมายฉบับนียกเว ้นให้ผู ้บริโภคไม่ต้องเสียเงิน  ไม่ต้องมีทนาย สิทธิการขอให้ศาลคุ้มครอง เราต้องการให้คนรู้
ถึงสิทธิของตนเองไม่ถูกเอาเปรียบ การลดการบริโภค  เราจะทําอย่างไรที จะมีอ ํานาจต่อรองเพื อใหเ้กิดการ
เปลี ยนแปลงในสังคมทําให้เกิดสิทธิอันชอบธรรมใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน 
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ตัวอย่างการค้มครองผ้บริโภคุ ู  
๑. โรงหนัง ทางออกมีทางหนีไฟ โฆษณามากเกินไปหรือไม่ ใช้วิธีการทดสอบ สํารวจ 
๒. ปลักไฟ ได้มาตรฐานหรือไม่ ก็ทํา การทดลองด้วยการซือสินค้านันมาทดลองเผาไฟ ว่ายี ห้อไหนเมื อติดไฟ  
แล้วไม่ไหม้บ้าน 
๓. นักวิศวกรซือบ้านแล้วพบปัญหา คนทุกชนชันถูกละเมิดสิทธิ พบว่าโครงสร้างบ้านเหล็กหายไป   ๗๐ 
เปอร์เซ็นต ์
๔. ผู ้ พิพากษาโดนบริษัทขายรถ Honda หลอกขายรถรุ่นออโตร้ะบบอัตโนมัติ แต่เมื อได้รับสินค้ากลับได้รับรถ
ที มาตรฐาน เราให้ค ําแนะนําว่าไม่ต้องร้องเรียนขึนศาล  แต่ให้พวกคุณที เป็นผู ้ เสียหาย ๑๕๐ คัน ขับมาจาก
กําแพงเพชรและรับสมาชิกมาร้องเรียนที หน้าบริษัท Honda สุดท้ายบริษัทก็รับผิดชอบค่าเสียหาย 
๕. กรณีรถซือใหม่เกิดความเสียหาย คืนบริษัทไม่ได้  จะโดนหักค่าเสื อม ผู ้หญิงคนนีใช้วิธีขับรถวนไปจอด 
หน้าสถานีโทรทัศน์ต่างๆ หนังสือพิมพ์ รัฐสภา บริษัทบาง สุดท้ายบริษัทยอมคืนเงิน 

 ๑๖  
๖. เครื องซ ักผ ้า บริษัท DAEWOO ร่วมมือกับ Tesco lotus ขายเครื องซ ักผ ้าราคาถูก ๗ กิโล แต่เมื อซ ักผ ้าปิดฝา
ไม่ได้ เมื อไปเห็นเครื องซ ักผ ้าบ้านเพื อนขนาด ๖.๕ กิโล ทําไมขนาดใหญ่กว่า ๗ กิโล ที บ้าน จึงกลับบ้านแล้ว
นําผ ้าไปชังนําหนักให้ได้   ๗ กิโล แล้วใส่เครื องแต่ปิดฝาไม่ได้ นึกว่าผ ้าจะต้องรวมนําหนักของนํา   (ผ้าต้อง
เปียก) จึงนําผ ้าไปแช่นําแล้วชังนําหนักให้ได้    ๗ กิโล เอาไปใส่เครื องก็ปิดฝาไม่ได ้มูลนิธิฯจึงเชิญบริษัทเครื อง
ซ ักผ ้าประมาณ ๑๑ ยี ห้อ มาทดสอบหน้ามูลนิธิฯ ปรากฏว่ามียี ห้อนีที ปิดฝาไม่ได้ แต่ยี  ห้ออื นปิดฝาได้  
๗. ตังท้องทั  งที คุมกําเนิด ไปสถานีอนามัย เจ้าหน้าที แจ้งว่าไม่มีชุดตรวจตังครรภ ์ หมอรพ.ตรวจตามขันตอน 
บอกว่าไม่ได้ตังคร รภ์ คุณเป็นเนืองอกต้องผ่าออก พอผ่าออกมาเจอเด็กแฝดสองคนนอน ยิม อยู่ในท้อง ต้องรีบ
ปิดท้องเหมือนเดิม ใช้สิทธิกับ กระทรวงสาธารณสุข การผ่าท้องคือการวินิจฉ ัยโรค ถือว่าไม่ผิด อุทธรณ์ศาล
ชันต้นบอกว่า กระบวนการที กระทรวงสาธารณสุขพิจาณาเห็นชอบแล้ว  ก็อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด จน
ลูกของบังอรเข้าเรียนแล้ว ใช้เวลา ๗ ปี ในการผ่าท้องที ต้องพิสูจน์ว่าละเมิดสิทธิหรือไม่  สุดท้ายต้องไปที ศาล
สมุทรสงคราม 
๘. พี ดอกรักแพ้ยา ตาบอด พี ดอกรักจะไปร้องที กระทรวงสาธารณสุขจะได้ค ําตอบเหมือนพี บังอรว่า การแพ้ยา
เป็นเรื องไม่ได้ตังใจ ไม่มีใค รละเมิดสิทธิ แนะนําพี ดอกรักไม่ต้องไปร้องที กระทรวงสาธารณสุขแต่ใหฟ้้อง
กระทรวงสาธารณสุขเลย เป็นกรณีแรก ๆ ที ชนะคดีแรก ๆ กระทรวงสาธารณสุขไม่อุทธรณ์เพราะโดนพวกเรา
กดดันมาก 
๙. ประสบอุบัติเหตุ รถนําส่งผู ้ป่วยเข้า รพ.เอกชน ขอใช้บัตรทอง แต่ต้องใช้พรบ.ผู ้ประสบภัยทางรถยนต์ 
๑๕,๐๐๐ บาทก่อน ปรากฏว่า ค่าผ่าตัดหมดไป ๘๐,๐๐๐ บาท ลุงและลูกหนีออกจากรพ. ถูกจับไม่ออกจากรพ. 
จริงรพ. ไม่มีสิทธิกักขับหน่วงเหนียว  การกักขังเป็นเรื องคดีอาญา แล้วลูกสาวเกิดมีอาการเลือดออกในท้อง
ต้องผ่าตัดใหม่ หมดไปอีก ๒๙๐,๐๐๐ บาท ลุงยามก็ไม่มีเงินจ่าย รพ.ถามมีทรัพย์สินอะไรบ้าง ลุงยามบอกมี 
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ที ดินแถวบางระกํา ติดจํานอง ๕๐,๐๐๐ บาท รพ.ให้เงินไปไถ่ออกจาก ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) ให้โอนเป็นชื อรพ. และฟ้องขับไล่ลุงยามออกจากที  ซึ  งลุงยามบอกว่าจะขายฝากรพ. เมื อมี
เงินจะมาไถ่คืน และลุงยามมีสิทธิใช้บตัรหลักประกัน รพ.ต้องมีหน้าที ส่งตัวลุงยามไปรพ.ในสังกัด แต่รพ.
เอกชนไม่ทํา ลุงยามถูกฟ้องขับไล่  
 เราทํางานกันอย่างไร โดยการรวมเครือข่ายศูนย์ประสาน ๒๙ ศูนย์ กระจายออกไปในจังหวัด รวม
เครือข่ายคนพิการ ซึ  งขณะนีเราได้ขยายออกไป  ๑๐๑ ศูนย์ โดยมีมูลนิธิฯ ช่วยเป็นพี เลียงสนับสนุน  ซึ  งเครือข่าย
เหล่านีได้เข้าไป ร่วมมือกับกรรมการ กทช. ตังสถาบันคุ้มครองผู ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ซึ  งเราคิดว่า 
สถาบันฯน่าจะมาสนับสนุน เครือข่ายทังหมดให้มีความเข้มแข็งมากขึน สามารถทํางานพิทักษ์สิทธิได้มากขึน     

 
 

๑๗  
ยกประเด็นที ขับเคลื อนคล้ายกัน  

๑. เรื องการเข้าถึงยา  ผู ้ ป่วยโรคมะเร็งการเข้าถึงยามีราคาแพง ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อเข็ม หลังจากที พวกเราทํา CL 
ราคายาถูกลงประมาณ ๑,๔๒๕ บาท บริษัทโกรธจับพวกเราเป็นตัวประกัน ว่าจะไม่ขายยาให้กับประเทศ
ไทยแล้ว ถ้ารัฐบาลไทยใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา บริษัท Afford  ไปขอ องค์การอาหารและยา (อย.) ว่า จะ
ขอถอนทะเบียนยา ๗ รายการ ผลิตภัณฑ ์อาหารเสริม ๓ รายการ มันเป็นการสะท้อนว่าบริษัทที ไม่มี
จริยธรรม ทังที ประเทศไทยเราใช้สิทธิบัตรยา หรือ  CL ตามกฎหมาย ถูกกฎหมายทังในประเทศ ระหว่าง 
ประเทศ 

๒. Nestle อาหารเด็ก ไม่ขาย GMO ในยุโรป แต่ยืนย ันที จะขายในประเทศไทย สาเหตุที ยุโรปหรือประเทศ
อังกฤษไม่ขาย GMO เพราะเกิดขึนจากคนร้อง ทุกข์คนเดียว  มาร์กเอ็นสแปนเซอร์ขายอาหารที มี GMO จึง
คุยกับผู ้จัดการ ทําไมคุณขายอาหารที มี GMO  หลังเจ็ดว ันห้างนีประกาศไม่ขายอาหาร ที มีสาร GMO แต่ 
Nestle มีนโยบายไม่ขายยุโรปแต่ขายในไทย  

๓. กรณีอาจารย  ์เจิมศักดิ ฟ้อง Nokair นกแอร์ ไม่มีเครื องมือตรวจหาอาวุธ ใช้เวลาประมาณ ๔๕ วัน 
จนกระทังศาลมีคําพิพากษา ห้ามนกแ อร์บินจนกว่าจะมีเครื องมือตรวจอาวุธ อ.เจิมศักดิฟ้อ งว่าได้รับความ
เสียหายจากรมขนส่งทางอากาศจะต้องมีการตรวจอาวุธก่อนที คนจะขึนเครื องบิน แต่นกแอร์ไม่ควรจะบิน 
ถ้าไม่มีการตรวจอาวุธ ซึ  งกฎหมายช่วยฟ้องจะเป็นประโยชน์สําหรับเรา  คนที จะฟ้องกฎหมายช่วยฟ้องได้ 
ต้องเป็นคดีผู ้บริโภค คดีเพ่ง เช่น คดีซือขาย สัญญาต่าง ๆ   

ประเด็นที ฝาก 
๑. ทุกคนที ทํางานค้ ุมครองผู ้บริโภคหรือคนพิการเองเราก็ต้องการให้ทุกคนมีความคิด จิตใจสาธารณะใน
การใช้เงินอย่างไรที ได้สินค้าดีปลอดภัย 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


๒. เงินของเราจะไปสร้างความเปลี ยนแปลงให้คนอื น สร้างการเปลี ยนแปลงทางสังคม การเมือง และ
ระบบเศรษฐกิจได ้
๓. เราจะทําอย่างไร ที จะทําให้พวกเราสร้างความเปลี ยนแปลงทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ                 
๔. เมื อเราสร้างความเปลี ยนแปลงได้แล้ว เราตอ้งลดพฤติกรรมในการบริโภคอย่างพุ่มเฟือย 
๕. เราต้องร่วมกันผลักดัน ให้รัฐดําเนินการจัดการแก้ไขให้กับเรา 
๖. เราจะเรียกร้องสิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณอย่างเสมอภาคไม่ใช่แบบระบบสงเคราะห์ 
๗. การทํางานในประเด็นต่าง ๆ เป็นเครื องมือในการสร้างกลุ่มคนพิการให้มีพืนที ต่อรอง กดดัน ในการ 
สร้างพลัง ให้เกิดการเปลี ยนแปลงนโยบายรัฐบาลได้  
๘. อยากเห็นทุกคนได้รับการคุ้มครองสิทธิและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียม 

 
 
 

 ๑๘  
คําถาม  

๑. GMO เป็นเทคนิคการตัดต่อพันธุกรรมของพืช โดยการนํายีสตข์องสัตว์หรือแบคทีเรียมาใส่ในพืช ย ัง
ไม่ได้ข้อสรุปว่าจะก่อให้เกิดมะเร็ง หรือเด็กพิการหรือไม่ แต่ทําให้เกิดภูมิแพ้ มีปฏิกิริยากบัยาปฏิชีวนะ  
หรือมีประโยชน์ในการรักษาโรคทางพืช กลุ่มที มีว ัตถุดิบจากถัว มะละกอ ข้าวโพด ฝ้าย สิงเหล่านีปลูก   
ด้วยเทคนิค GMO   

๒. คดีคุณเจิมศักดิ ทําไมเป็นคดีเพ่ง อ าจารยขึ์นเครื องบินจาก นครศรีธรรมราช สัง เกตว่าไม่มีเครื องตรวจหา
อาวุธ และอาจารยไ์ด้รู้จัก พรบ.ช่วยฟ้อง จึงฟ้องเรื องนี  ในฐานะผู ้บริโภคมีสิทธิฟ้องสายการบิน  การที จะ
มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุกี เปอร์เซ็นต์ หรือการที อาจารยมี์ชีวิตอยู่ท ํางานได้มีกี เปอร์เซ็นต ์ถือว่าความเสียหาย
เกิดขึนจากความไม่ได้รับความปลอดภัยจากเครื องบิน  จุดอ่อนของ  พรบ.ช่วยฟ้อง อนุญาตให้
ผู ้ประกอบการฟ้องผู ้บริโภคได้ด้วย ซึ  งขณะนีบริษัทธุรกิจธนาคารได้ใช้กฎหมายฉบับนีฟ้องผู ้บริ  โภคได้ 
ให้มีการชําระเงินเร็วขึนกว่ากฎหมายทัวไป    

 
กิจกรรมที   ๔  แลกเปลี  ยนความคิดเห็น 
กล่ม ุ ๑  แนวทางการขับเคลื อนในการค้มครองผ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมุ ู ทางการเคลื อนไหว ควร
ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

• ให้มีวิทยากรให้ความรู้สําหรับเยาวชน คนในชุมชน เพื อให้เข้าใจถึงกิจการโทรคมนาคมและสิทธิของ
ผู ้บริโภค 
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• รวมกลุ่มคนพิการและผู ้ เสียหายที เกิดจากการบริโภคโทรคมนาคม ตลอดจนร่วมมือกับ รัฐบาลท้องถิน  
(อบต. เทศบาล โรงพยาบาล เพื อจัดตังองค์ก รในการพิทักษ์สิทธิในกรณีถูกละเมิด 

• พัฒนาเครือข่ายตามชุมชน หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด เพื อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร ที จัดตังขึน   
เพื อพิทักษ์สิทธิ 

• ต้องผลักดันให้เกิดกฎหมาย เพื อคุ้มครองผู ้บริโภคที เป็นคนพิการ เพราะมีอุปสรรคในการเข้าถึงบริการใน
กิจการโทรคมนาคม 

• สร้างการเชื อมโยงองค์กรด้านการบริโภคในท้องถินไปสู่ระดับประเทศ   
กล่ม ุ ๒  ปัญหาที  พบในระบบกิจการโทรคมนาคมอะไรบ้าง 

• คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตมือถือ โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์บ้าน 
• คิดค่าบริการเกินความเป็นจริงไม่เหมาะสมกับการใช้บริการจริง 
• สัญญาณไม่ครอบคลุม 
• การติดตังตู ้โทรศัพท์ไม่เหมาะกับการใช้งาน  

 
 ๑๙  

• คลื นไฟฟ้าในโทรศัพท์มือถือมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
• เสาสัญญาณโทรศัพท์มีผลกระทบกับการรับสัญญาณโทรทัศน์ 
• การแก้ไขปัญหา 
• ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ชุมชน 
• สื อสิงพิมพ์  
• เผยแพร่ความรู้ให้กับครอบครัว ชุมชน 
• รวมตัวกันจัดตังกลุ่ มค้ ุมครองผู ้บริโภค 

รวบรวมปัญหา ร้องเรียน 
๑. มีวิทยากรให้ความรู้สําหรับคนในชุมชน 
๒. รวมกลุ่มคนพิการและผู ้ เสียหายที เกิดขึนเกี ยวกับกิจการโทรคมนาคมโดยร่วมมือกับภาครัฐ  
๓. พัฒนาเครือข่ายตามชุมชนเพื อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
๔. ต้องผลักดันให้เกิดกฎหมายสําหรับคนพิการเนื องจากคนพิการไม่สามารถเข้าถึงการบริการต่างๆได ้
๕. สร้างการเชื อมโยงองค์กรจากชุมชนไปสู่ระดับประเทศ 
๖. ให้ความรู้ความเข้าใจภายในครอบครัวและชุมชน 
๗. จัดตังกลุ่มชุมชนที จะขับเคลื อนเรื องการคุ้มครองผู ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม  
๘. การร้องเรียนไปย ังหน่วยงานที เกี ยวข้อง 
๙. ตั งศูนย์ประสานงานการร้องทุกข ์
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๑๐. การส่งต่อเรื องร้องเรียนไปย ัง สบท. 
๑๑. สร้างเครือข่ายผู ้บริโภคคนพิการ 
๑๒. นําความรู้ที ได้ไปเผยแพร่โดยเริมจากคนใกล้ตัว  
๑๓. จัดทําสื ออุปกรณ์การแนะนําการใช้งานที เหมาะสมกับคนพิการแต่ละประเภท 
กล่ม ุ ๓ 
๑. ตังศูนย์ประสานงานการร้องทุกข์ สําหรับคนพิการ ในกิจการโทรคมนาคม 
หน้าที  
- รับเรื องร้องเรียนเกี ยวกับกิจการโทรคมนาคมสําหรับคนพิการ แต่ละประเภท จัดตามประเภทความพิการ 
- ส่งต่อเรื องร้องเรียนไปย ัง สบท. 
- เผยแพร่ความรู้เกี ยวกับกิจการโทรคมนาคมแก่กลุ่มคนพิการ (สิทธิผู ้บริโภค) 
- สร้างเครือข่าย ผู ้บริโภคของคนพิการ 
- ใหค้ ําแนะนํา ปรึกษา เกี ยวกับเครื องมือและเทคโนโลยี ด้านกิจการโทรคมนาคม 

 ๒๐  
กล่ม ุ ๔ 

๑. นําความรู้ที ได้ในวันนีไปบอกต่อในกลุ่มเพื อน ๆ ที ใช้โทรศัพท์  
๒. นําความรู้ไปเผยแพร่ทังคนพิการและไม่พิการ  
๓. รวบรวมข้อมูลที เป็นปัญหา 
๔. สามารถนําความรู้ที ได้แก้ปัญหาที เกิดขึนจริงในก ารใช้โทรศัพท ์
๕. ทําหนังสือเสนอให้มีการออกแบบตู้โทรศัพท์ที คนพิการใช้ได้ โดยสอบถามความเห็นชอบของคน

พิการทุกประเภทให้สามารถใช้งานได้จริง 
๖. ในชนบทอินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้ได้สะดวก ทําหนังสือแจ้งแล้วแต่ย ังไม่ดีขึนต่อไปจะส่งเรื องไป  

สบท. 
๗. แนวทางการดําเนินงานกิจการโทรคมนาคมสําหรับกลุ่มผู ้บริโภคเครือข่าย 
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๒๑  
สรปกิจกรรมุ วันอาทิตย์ ที   ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕ 
กิจกรรมที   ๔ ทบทวน  ๑ วันผ่านไปฉันได้อะไรบ้าง  

๑.   ได้ค ําแนะนําในการดําเนินงานของผู ้ประกอบการ 
๒. ได้ความรู้เกี ยวกับการถูกละเมิดสิทธิในการใช้โทรศัพท์ 
๓. ได้เรียนรู้ถึงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบโทรศัพท์ 
๔. การเปลี ยนแปลงบริการ 
๕. การเรียกร้อง แนวทางการแก้ไขปัญหา 
๖. นําสิงที เรียนรู้มาไปใช้ประโยชน์ได้มากที สุด  
๗. ได้ความรู้เกี ยวกับกฎหมายต่างๆ  
๘. รู้ว่าเมื อเกิดปัญหาจะต้องทําอย่างไร ร้องเรียนที ไหน 
๙. ได้ความรู้เกี ยวกับเรื องการโทรคมนาคม 
๑๐. การถูกเอารัดเอาเปรียบผู ้บริโภคโดยใช้ช่องว่างของกฎหมาย 
๑๑. การเรียกร้องสิทธิต่างๆ ของผู ้บริโภค 
๑๒. นําข้อมูลที เรียนรู้ไปเผยแพร่ให้กลุ่ม 
๑๓. รู้ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ
๑๔. ได้รู้จัก สบท. เป็นสถาบันที ช่วยในการเรียกร้องสิทธิเมื อเราถูกเอารัดเอาเปรียบ 
๑๕. ได้เรียนรู้วิธีบริโภค ฉลาดเลือก ฉลาดซือ  
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๑๖. ได้รู้ถึงข้อมูลด้านโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต 
๑๗. รู้เท่าทันไม่ให้ถูกเอาเปรียบ 
๑๘. มีข้อกฎหมายในการค้ ุมครอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒๒  
หัวข้อที   ๔ ความก้าวลํ  าทางเทคโนโลยีและอปกรณ์พิเศษสําหรับคนพิการในระบบกิจการโทรคมนาคม ุ  
โดย อาจารย์ วันทนีย์  พันธ์ชาติ  ผ้อําู นวยการฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา  ศนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และู
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

๑. ปัญหาและอปสรรคของการใช้บริการโทรคมนาคมุ  
 
 
 

 
ต้โทรศัพท์สาธารณะู  
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โทรศัพท์ 

 
 
๒. อปกรณ์พิเศษและบริการที  จําเป็นสําหรับคนพิการทางกายและการเคลื อนไหวุ  
• ตัวอย่างโทรศัพท์ที มีฟังก์ชันพิเศษ 

TS Phone 

– โทรศัพทที์ ออกแบบสําหรับผู ้ พิการที รุนแรงประกอบด้วย loud-speaking phone  
– สามารถใช้งานผ่าน สวิตช์เดี ยวเพื อรับและโทรออก 

 
 

 ๒๓  
การรับโทรศัพท์  กดสวิตช์เพื อรับ  กดอีกทีเมื อวางหู บริการโทรอัตโนมัติ  มีบริการโทรอัตโนมัติด้วยเลขตัวเดียว  
เมื อกดสวิตช์เพื อโทรออก                                                          
ศูนย์บริการจะบริการเชื อมต่อเบอร์ที ให้ไว ้ ภายใน ๔ วินาที การโทรออก กดสวิตช์เพื อรอเสียง Dial tone. จากนัน 
บริการโทรอัตโนมัติ จะต่อไปย ัง Operator ซึ  งจะช่วยต่อเบอร์ที จะติดต่อด้วย เมื อจะวางหูให้กดสวิตชอี์กครังหนึ  ง  
Sero! Accessible Phone  

 
มีฟังก์ชันเสริมพิเศษดังนี                                                          

• ลําโพงเสียงดัง 
• มีรีโมทคอนโทรลสําหรับการปิด เปิด เครื องตอบรับทางโทรศัพท ์
• สามารถใช้แบบธรรมดา กับแบบรีโมท 
• ใช ้speaker phone เมื อรับโทรศัพท ์
• มีการเชื อมต่อที เป็นมาตรฐาน 
• ส่งต่อการรับโทรเข้าไปย ัง headset/hands-free 
• มีการเลือกใช้รีโมทคอนโทรลสําหรับการใช้ล ําโพง 
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• มีการปรับเสียงการโทรเข้าได ้
• สามารถอัดเสียงข้อความล่วงหน้าได้ ๕๐ข้อความ 
• มีการระบุ call ID 

 
SOS Emergency Telephones โทรศัพท์ฉกเฉิน    ุ  

Error! SOS Emergency Telephone TA119 
• Super sensitive monitor with the ability to listen to even the faintest  background noises at 

premises after alarm activation 
• 'Always ready' battery backup with rechargeable battery 
• Warning alarm if power supply or phone line disconnected 
• Optional Fall Call Pendant that will automatically trigger the SOS Phone alert should the wearer 

have a fall 
• Can interface door or window detectors, PIR detectors and smoke detectors 

 
 

๒๔ 
Oricom Care Phone TP170 

 
•  Speakerphone with remote answer/hang up functions via pendant  
• Waterproof pendant  
• Ability to have phone conversation, between client & career, after alarm activation  
• Extra loud earpiece amplification for the hard of hearing  

Click to Phone 

 
•  Answer and make mobile calls with a single switch  
• Compose and send text messages  
• Read text messages  
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• Single switch scanning and 5 switch control  
• Wireless control of all mobile phone functions  
• 3.5mm jack socket for connection of external switch and a 6pin socket for connection of up to 5 

switches (TASH mini joystick for example)  
• Relay output for control of a second device (such as an environmental control or communication aid)  
• Text message alarm function  
• Compatible with Bluetooth wireless Headsets  

ClickToPhone Screen Shots  
           

 
 

 ๒๕ 
• By default the user level is set to beginner. In this mode the switch or joystick can be used to scan the 

contacts in the speed dial list and make a call, answer a call if the phone is ringing and end a call in 
progress. 

• In advanced mode a user can access all the phones functions through a series of grids. 
The main menu presents 5 options. Dial Contact, Text Contact, Keyboard, Cursor and Programs.  

• The keyboard option presents an alphanumeric or multipress grid which can be used to compose and 
send text messages.  

The AMER-RC200 Hands Free Telephone  

 
• The wireless remote control on the Microphone RC-200 lets you control every function from as far as 

40 feet away. 
•  The mouse style remote control lets you control functions with a single touch.  
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• Voice activated answering lets you answer with only the sound of your voice.  
• Scan telephone numbers that are stored in memory and with one touch, dial the number you desire.  
• High fidelity speaker and microphone provide superior sound. Optional accessories include an Air 

switch which allows you to place or answer calls by simply blowing on its sensor. 
• Easy installation-just plug it in. The unit can be used on a flat surface, wheelchair or can be mounted on 

wall.  
Future Call Loud Ring and Strobe Light Telephone Signaler 

•  This affordable phone ring amplifier is line powered and has a bright strobe to alert user 
to the telephone’s ring. Three ring tones; three ring volume settings (off/low/hi).Wall mountable. No 
batteries or AC adapter required 

 
๒๖ 

Oricm ezy100 Big Button Mobile Phone with Emergency Auto-dialing  

• Ezy to hear  
Hear loud & clear with up to +25dB of earpiece volume boost & hearing aid compatible  

• Never miss a call with a loud ringer (up to +100dB) & vibration alert  
• Ezy to read display See clearly with the large high contrast backlit display and large text size  
• Ezy to use keypad Backlit big buttons for easy dialing even in low light situations  
• Ezy Emergency help function In an emergency get help quickly - simply slide the help switch to 

automatically dial a sequence of up to 5 numbers  
• Ezy to use SMS text messaging with big buttons and large text display  
• Hearing Aid compatible  
• Strong vibration alert  
• Hands-free speakerphone  
• 3 one touch speed dial memory keys  
• Red light to warn when out of signal range  
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• 12 Month wa  
Oricom Amplified Big Button Phone  

 
• Easy To Use With its Big button keypad and Easy grip handset  
• Loud ringer extra loud ringer ensures you hear the phone ring.  
• Amplified Receiver Allows you to adjust the volume in the earpiece to a higher level for comfortable 

listening.  
• Visual Ring Indicator a red light flashes on the phone to alert you of an incoming call.  
• Great in noisy environments or for uses who are hearing impaired.  

 
 

 ๒๗ 
Care120 Amplified Big Button Speakerphone 

 
• Ideal for people with special needs. The large display and amplified speakerphone will make 

communication with family and friends so much easier.  
• Amplified Receiver Allows you to adjust the volume in the earpiece to a higher level for comfortable 

listening.  
• Two single touch speed dial buttons (M1 & M2)  
• Big Buttons Large high contrast keypad for easy dialling.  
• Very large and bright display  
• Extra loud ring  
• Bright flashing light when ringing  
• Speakerphone Offers hands-free freedom when making or receiving a call.  
• Hearing Aid Compatible the phone contains an inbuilt inductive coupler which offers Hearing Aid users 

clearer sound. Simply switch your hearing aid to the “T” setting to use this function.  
• Wall mountable  
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• 30 Name & Number Phone Book Store your most frequently dialed numbers 
TP58 Big Button Speakerphone  

• 6 Name & Number Phone Book Store your most frequently dialed numbers.  
• Speakerphone Offers hands-free freedom when making or receiving a call.  
• Hearing Aid Compatible the phone contains an inbuilt inductive coupler which offers Hearing Aid users 

clearer sound. Simply switch your hearing aid to the “T” setting to use this function.  
• Amplified Receiver Allows you to adjust the volume in the earpiece to a higher level for comfortable 

listening.  
 

 ๒๘ 
• The TP58 - Big Button Speakerphone is ideal for people with special needs. Features a Hands free 

speakerphone all at an affordable price. 
• Flashing ring indicator  
• Big button keypad  
• Ringer control High/Low/Off  
• Last number redial  
• Recall Mute function  
• Wall mountable (fits standard wall plate)  
• Memory index card  
• Simple to use  
• Easy grip handset 
• Big Button Speakerphone: ORI-TP58 

TSPhone Controller 

 
• The TSPhone Controller allows full control of the TSPhone.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


• Users can remotely:  
• Answer calls and hang up easily.  
• Dial stored phone numbers quickly.  
• Dial any phone number one digit at a time.  
• Store phone numbers one digit at a time for later speed dial access 

Wireless Telephone Headsets 

•  At times when you want to use your TSPhone from a distance or when you want a bit of 
privacy, our Wireless Telephone Headsets can offer you that cordless convenience and much better 
sound quality than standard hands free. 

 
 

๒๙ 
GEWA PROG Family of Environment Controllers 

 
• Live a more Independent Lifestyle 
• With one small hand-held transmitter the user can operate and control virtually everything electrical in 

his or her environment. Whether confined to a bed or wheelchair, or just simply having difficulty 
operating switches and buttons, the GEWA PROG family of infrared transmitters can make your life 
easier. 

• Control Your Whole House -With A Single Switch!  
• The GEWA Control PROG is a scanning device, which means that any one of our range of special 

switches can be plugged in. Clicking a single switch gives the disabled user full and comprehensive 
environmental control of lights, telephones, alarms, beds, electrical power outlets, TV, video players, 
and hi-fi components as well as doors, windows, curtains, locks, elevators, page turners and computer 
access devices. Everything is controlled by the GEWA Control PROG infrared transmitter — by direct 
selection or scanning techniques. 
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๓. การสนับสนนจากภาครัฐุ  
• การบริการทั วถึง 

ประกาศ กทช. ข้อ ๒.๓  จัดให้มีบัตรโทรศัพท์สําหรับกลุ ่มคนพิการ กลุ ่มคนชราที มี  รายได้น้อย และกลุ ่มผู ้มี
รายได้น้อยที ขึ  นทะเบียนกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั นคงของมนุษย์เป็นเงินจํานวน ๑๐๐ บาท ต่อเดือน
ต่อคน จํานวนเดือนละไม่เกิน ๑ ล้านคน เป็นระยะเวลา ๓๐ เดือน นับแต่วันที ได้รับใบอนุญาต ตามเงื อนไขที 
คณะกรรมการกําหนดโทรศัพท์สาธารณะในหมู่บ้าน 
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

• การพิจารณาคุณสมบัติของผู ้ มีสิทธิที จะได้รับบัตรโทรศัพท์  ควรพิจารณาจากกลุ่มคนที อยู่ในพืนที ที  
สามารถเข้าถึงและใชบ้ริการได้ และ/หรือผู ้ ที ได้รับความเดือดร้อนหรือ ผู ้ ที มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการย ัง
ชีพ และ/หรือผู ้ ที ไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเองได้  

• การแจกบัตรโทรศัพท์ให้กับผู ้ ที มีสิทธิได้รับบัตรโทรศัพท์ควรคําถึงถึงวิธีการกระจายสู่พืนที อย่างทัวถึง   
โดยศึกษาวิธีการจากระเบียบของกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื อการย ังชีพของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิน พ .ศ. ๒๕๔๘ เพื อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการ อาทิ การดําเนินการโดย 

๓๐ 
ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือ อบต . หรือ องค์กรหรือสมาคมที ดําเนินการด้านคนพิการและผู ้ สูงอายุ
ในท้องถินนันๆ จะต้องคํานึงถึงรูปแบบของบัตรโทรศัพท์ที จะแจก เช่น บัตรสามารถนํามาใช้ได้ เลยโดย  
สามารถหักเงินค่าใช้บริการจากบัตรที ใช้ (prepaid) ขันตอนและ ความยาก /ง่ายของการใช้บัตร และระยะเวลา
ของการใช้บัตรฯหรือวันสินอายุบัตร    
• วิธีการแจกบัตรโทรศัพท์ให้แก่ผูที้ มีสิทธิได้รับบัตรโทรศัพท์จะต้องจัดทําทะเบียนประวั ติของผู ้ ที มีสิทธิ

รับบัตรโทรศัพท์  โดยจัดตังหน่วยงานเฉพาะหรือมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินรับผิดชอบใน  
การจัดทําทะเบียนประวัติของผู ้ มีสิทธิได้รับบัตรโทรศัพท์ไว ้เป็นหลักฐาน พร้อมทังจัดทํารายชื อเสนอต่อ 
หน่วยงานที เกี ยวข้อง  

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ต่อประกาศ กทช. ข้อ ๒.๓  
• การแจกบัตรโทรศัพท์จะต้องคํานึงถึงจ ํานวนบัตรที จะแจก ความถี ของการแจกบัตรโทรศัพทใ์นแต่ละครัง  

เช่น แจกปีละ ๔ ครังๆ ละ  ๓ เดือน เพื อลดขันตอน ดําเนินการและต้นทุนการบริหารจัดการ 
• การแจกบัตรโทรศัพทค์วรคํานึงถึงความต้องการเฉพาะของคนพิการในแต่ละประเภทกล่าวคือ ในกรณี

ของกลุ่มคนพิการทางการได้ยินจะต้องสามารถในนําบัตรโทรศัพท์ไปใช้บริการในรูปแบบอื นๆ ร่วมได้
ให้ผู ้ประกอบการ (ผู ้ รับใบอนุญาตตามประกาศ กทช. สิงหาคม ๒๕๔๘) จัดทํา 

• รายงานเสนอต่อ กทช. เพื อรายงานยอดจํานวนเงินคงเหลือในกรณีที ผู ้ได้รับบัตรโทรศัพท์ไม่ได้นําบัตร
โทรศัพท์ไปใช้บริการ และอาจกําหนดให้ผู ้ประกอบการนําเงินที เหลือร้อยละ ๕๐ สมทบเข้ากองทุนของ 
กทช. เพื อใช้ประโยชน์ในการจัดให้บริการอื นๆ หรือสนับสนุนการวิจัยด้านโทรคมนาคมต่อไป 
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ประกาศ กทช. ข้อ ๒.๕  จัดให้มีโทรศัพท์สาธารณะและบริการอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ ตามระเบียบ
คณะกรรมการฟื นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ งอํานวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

• ในด้านปริมาณที กําหนดจุดติดตังโทรศัพท์สาธารณะสําหรับคนพิการในชุมชน  ๑ เครื องต่อโทรศัพท์
สาธารณะทัวไป  ๕ เครื อง ขอให้ยึดหลักเกณฑ ์จากการกระจายของคนพิการในพืนที  โดยให้กลุ่มคนพิการ 
มีส่วนร่วมในการกําหนดจุดติดตัง  

• คุณสมบัติของโทรศัพท์สาธารณะตามที ปรากฏในระเบียบคณะกรรมการฟืนฟ ูสมรรถภาพคนพิการนันมี  
ความหมายแคบ เป็นแค่เพียงการกําหนดระดับความสูงจากพืน แต่ในการติดตังจริงผู ้ประกอบการควร  
คํานึงถึงสภาพแวดล้อมอื นๆ ประกอบด้วย และต้องมีการทดสอบการใช้งานจริงเพื  อแสดงให้เห็นว่าเครื อง
ที ติดตังคนพิการสามารถใช้งานได้  

๓๑  
• เครื องโทรศัพท์สาธารณะควรออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานอุปกรณ์ของ ITU เพื อให้คนพิการและคน

ทัวไปสามารถใช้อุปกรณ์ร่วมกันได้ เช่น ปุ ่ มกดที มีสัญลักษณ์เป็นจุด  (๑) ที ตําแหน่งเลข ๕ เพื อให้คน 
พิการทางสายตาใช้งานได้สะดวกขึน ปุ ่ มปรับระดับความดังของเสียง โทรศัพท์มี  speaker phone หรือช่อง
เสียบหูฟัง เพื อให้คนพิการทางร่างกายสามารถใช้งานได้สะดวกขึ น 
• ให้มีการจัดทําแผนและโครงการนําร่องเพื อการจัดบริการโทรสารหรือโทรศัพทข์้อความสาธารณะ 

(Teletypewriter หรือ TTY) สําหรับคนพิการทางการได้ยิน โดยแผนการจัดบริการโทรศัพท์ข้อความต้อง
ครอบคลุมถึงการติดต่อทังโทรศัพท์พืนฐานและโทรศัพท์เคลื อนที เพื อให้คนพิการสามารถติ  ดต่อกับคน
ทัวไปได้ และจัดให้มีบริการ  Telecommunication Relay Service (TRS) ควบคูก่ ับโทรศัพท์ข้อความ เพื อ
เป็นจุดเชื อมต่อของการติดต่อระหว่างคนพิการหรือบกพร่องทางการได้ยินกับคนทัวไป  โดยกําหนดจุด 
ติดตังในพืนที ที เป็นแหล่งชุมชน  นอกจากนีควรมีการศึกษาถึงคว   ามเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีและต้นทุน 
พร้อมทังจัดทําโครงการนําร่องในการนําโทรศัพท์ข้อความ  (TTY) เพื อเป็นต้นแบบในการให้บริการ 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ต่อประกาศ กทช. ข้อ ๒.๕   
• กําหนดให้หน่วยงานที ให้บริการติดต่อกับสาธารณชน ต้องมีโทรศัพท์วีดิโอ หรือโทรศัพท์ข้อความไว้

บริการคนพิการทางการพูด 
โดยให้ประกาศว่าเป็นโทรศัพท์ประเภทไหน เช่น  
       - โทรศัพท์ข้อความ : ๐๒-๕๕๕-๕๕๕๕ 

  - โทรศัพท์วีดิโอ     : ๐๒-๖๖๖-๖๖๖๖  
• มีมาตรการกําหนดให้ศูนย์บริการสอบถาม (Call Center) ทุกแห่งมีผู ้ ให้บริการแก่คนพิการทางการพูด 
• ให้ภาครัฐมีมาตรการลดค่าบริการสื อสารแก่คนพิการทางการพูด 
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• มีศูนย์บริการถ่ายทอดการสื อสารที เหมาะสมกับความพิการด้านการได้ยินและการพูด เช่น การติดต่อผ่าน
ข้อความสันเพื ออ่านให้อีกฝ่ายหนึ  งฟัง  การติดต่อผ่านวีดีโอเพื อทวนคําพูดให้อีกฝ่ายฟัง   

ประกาศ กทช. ข้อ ๒.๖  จัดให้มีการช่วยเหลือในการใช้บริการโทรคมนาคมบางประเภทหรือบางลักษณะแก่บุคคล
และหน่วยงานที ให้ความช่วยเหลือแก่สังคม ไม่เกิน ๕,๐๐๐  เลขหมาย ตามเงื อนไขที คณะกรรมการกําหนด 
 
 
 

 ๓๒  
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

• จัดทําหรือระบุขอบเขตนิยามของคําว่า “บุคคล/หน่วยงานที ให้การช่วยเหลือแก่สังคม”  ให้ครอบคลุมถึง
ศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉินทางโทรศัพท์  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์ เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ สังคม ด้าน
ข่าวสารและความรู้  

•  หลักเกณฑ ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือควรคํานึงถึงความต้องการ ความจําเป็นและเร่งด่วนของคน
พิการและหน่วยงานที ให้ความช่วยเหลือแก่สังคม รวมทังค วรคํานึงถึงประเภทของการใช้บริการด้าน
โทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต หรือเลขหมายโทรศัพท์ หรือบริการอื นๆ ที เหมาะสมซึ  งคนพิการ
สามารถเข้าถึงได ้

• การจัดให้มีการช่วยเหลือแก่สังคมไม่เกิน ๕,๐๐ เลขหมายนัน ควรจะพิจารณาถึงเรื องอัตราค่าบริการที  
เหมาะสมหรือราคาประหย ัดด้วย 

ข้อคิดเห็นต่อการเตรียมความพร้อมสําหรับประกาศฉบับต่อไป 
๑. ศึกษาและจัดทําแนวทางการเข้าถึงโทรคมนาคมและข้อมูลข่าวสารสําหรับคนพิการและผู ้ สูงอายุ 

(Telecommunications and Information Accessibility Guideline for   Elderly and Persons with 
Disabilities) เพื อใชเ้ป็นแนวทางในการจัดบริการโทรคมนาคมสําหรับคนพิการและผู ้ สูงอายุ และการ
ออกแบบสําหรับอุปกรณ์/บริการโทรคมนาคม ในลักษณะ Universal Design เพื อช่วยให้คนพิการและ
ผู ้ สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมและ  ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกับคนทัวไป โดยไม่มี 
ภาระค่าใช้จ่ายเพิมขึน   

๒. ในประกาศฉบับใหม่ควรมีข้อก ําหนดที ครอบคลุมใน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพืนฐาน  
(Infrastructure) อาทิ โทรคมนาคมพืนฐาน โ ทรศัพท์เคลื อนที  อินเทอร์เน็ต ด้านการจัดบริการพืนฐาน  
(service) อาทิ บริการ relay service บริการ closed caption และด้านการบริการด้านข้อมูล (information) 
อาทิ ศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉิน ศูนย์ข้อมูลสําหรับคนพิการและผู ้ สูงอายุ 

๓. การกําหนดให้มีการคิดค่าบริการในอัตราพิเศษสําหรับคนพิการและผู ้ สูงอายุที มีรายได้น้อย รวมถึง
ผู ้ด้อยโอกาสในสังคม  ซึ  งนอกเหนือจากการอุดหนุนสําหรับโทรศัพท์พืนฐานแล้วควรให้ อัตราพิเศษ
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สําหรับบริการเฉพาะหรือจําเป็นสําหรับความต้องการเฉพาะ อาทิ ค่าบริการ SMS ในราคาพิเศษสําหรับ
คนพิการทางการได้ยิน หรือค่าบริการอินเทอร์เน็ตราคาพิเศษสําหรับคนพิการทางการมองเห็น เป็นต้น 

๔. กําหนดแนวทางการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคม เพื อสนับสนุนการวจิัยและพัฒนา
สิงอ ํานวยความสะดวกด้า นโทรคมนาคมสําหรับคนพิการและผู ้ สูงอายุ ทังนีเพื อลดการพึ  งพาการนําเข้า  
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ และสนับสนุนนักวิจัยของไทยให้เกิดความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีสําหรับคนพิการและผู ้ สูงอายุ  ได้แก่  

 
๓๓ 

๑. งานวิจัยด้านเทคโนโลยพืีนฐาน  (platform technology) และเครือข่าย (network)  
๒. งานวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ ์และบริการสําหรับคนพิการและผู ้ สูงอายุ  
๓. งานวิจัยเพื อพัฒนาการจัดการเนือหา /ข้อมูล (content/information management) 
๔. การจัดทําโครงการนําร่องของระบบ relay services และโทรศัพท์ข้อความสําหรับคนหูหนวก (TTY) 

เพื อเป็นต้นแบบในการศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและต้นทุน เพื อให้บริการสําหรับคนพิการ
กลุ่มหูและผู ้ สูงอายุที สูญเสียการได้ยิน และผู ้ มีปัญหาด้านการพูด   

แนวทางการทํางานเพื  อไปส่การจัดบริการโทรคมนาคมสําหรับคนพิการและผ้สงอายู ู ู  ุ
• การดําเนินงานเพื อให้บรรลุเป้าหมายไปสู่การจัดบริการโทรคมนาคมสําหรับคนพิการและผู ้ สูงอายุตามที 

ต้องการจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคง 
ของมนุษย์  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.)  รวมทังความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาสังคม  (civil society) 
และผู ้ เกี ยวข้องทุกภาคส่วน (multi-sector partnership) ตลอดจนการสร้างรูปแบบการทํางานแบบหุ้นส่วน
ระหว่างภาครัฐ และเอกชน (public/private partnership) ควรดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  โดยให้มีการ
จัดตังคณะกรรมการร่วมในการกําหนดแนวทางการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมและข้อมูลข่าวสาร  
(telecommunication access board) ประกอบด้วย  
(๑) กลุ่มผู ้ท ําหน้าที ในการกําหนดนโยบาย/กฎหมายและการคุ้มครองผู ้บริโภค  
(๒) กลุ่มผู ้ท ําหน้าที ให้บริการและโครงข่ายโทรคมนาคม  
(๓) กลุ่มผู ้ท ําหน้าที ด้านมาตรฐานและเทคนิค  

สรปความต้องการด้านโทรคมนาคมของกล่มคนพิการและผ้สงอายุ ุ ู ู  ุ
แม้คนพิการแต่ละประเภทและผู ้ สูงอายุจะมีปัญหาเกี ยวกับการใช้บริการทางด้านโทรคมนาคมที แตกต่าง

กันบ้าง แต่เมื อมองในภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่า คนพิการและผู ้ สูงอายุนันมีความต้องการด้านโทรคมนาคมที  
คล้ายคลึงกันในประเด็นต่างๆ ดังนี  
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• การออกแบบหรือกําหนดมาตรฐานอุปกรณ์ด้านโทรคมนาคมที เอือต่อการใช้งานของคนพิการแต่ละ 
ประเภทรวมทังผู ้ สูงอายุ  เนื  องจากข้อจํากัดทางกายภาพของคนพิการแต่ละกลุ่มนันแตกต่างกัน  เช่น คน 
พิการทางร่างการต้องการ speaker phone เพื อให้สามารถใช้โทรศัพท์ได้สะดวกขึน  

• การให้บริการด้านโทรคมนาคมที มีคุณภาพ และการคิดอัตราค่าบริการในราคาที  สมเหตุสมผลโดยที คน
พิการและผู ้ สูงอายุส่วนใหญ่สามารถจ่ายได้  

๓๔ 
• การจัดให้มีบริการแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือเตือนภัยที คนพิการและผู ้ สูงอายุ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง

รวดเร็วและทันเหตุการณ์ เช่น ข้อมูลเกี ยวกับพายุ นําท่วม ไฟไหม้ หรือ   แผ่นดินไหว เป็นต้น ในรูปแบ
ที คนพิการที มีปัญหาทางการได้ยินหรือการมองเห็นสามารถ เข้าถึงข้อมูลเหล่านันได้  

• จัดให้มีศูนย์บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร สําหรับคนพิการและผู ้ สูงอายุที สามารถเข้าถึงได้ เช่น บริการ
สอบถามเลขหมายโทรศัพท์ บริการสอบถามข้อมูลด้านสุขภาพ เป็นต้น  

• จัดให้มีบริการพิเศษสําหรับผู ้ ที มีความบกพร่องเฉพาะด้าน เช่น จัดให้มีบริการโทรศัพท์พืนฐานใน 
รูปแบบที เหมาะสมสําหรับคนพิการทางการได้ยินและผู ้ สูงอายุ อาทิ การ ให้บริการ relay service และ
โทรศัพท์ข้อความ หรือ TTY บริการคําบรรยายแทนเสียง (closed caption)  

การสนับสนนจากภาครัฐุ  
• กําหนดให้บริษัทผลิตอุปกรณ์สื อสารสําหรับคนพิการทางการพูดจําหน่ายในท้องตลาด 
• ให้มีมาตรการแจกจ่ายอุปกรณ์สื อสารสําหรับคนพิการทางการพูด 
• กําหนดให้บริษัทผู ้ ให้บริการโทรคมนาคมมีการจัดบริการสื อสารที จําเป็นสําหรับคนพิการทางการพูด 
• ให้มีศูนย์แสดงการสาธิตอุปกรณ์สื อสารสําหรับคนพิการทางการพูดและสามารถทดลองใช้งานได ้
• กําหนดให้มีอุปกรณ์สื อสารสาธารณะสําหรับคนพิการทางการพูดตามสถานที ต่าง ๆ อย่างทัวถึงทังใน  

เมืองและชุมชน 
การใช้งานโทรคมนาคมของคนพิการ ในการกํากับดูแลการใช้ซึ  งรัฐบาลจะต้องรับประกันว่าจะมีบริการ
ทัวถึง ทังทางด้านพืนที ที ครอบคลุม และทัวถึงในด้านบุคคล ปัญหาที ยกมาพูดวันนีมี      ๓ เรื อง คือ 

๑. ปัญหาและอุปสรรคการใช้โทรคมนาคมของคนพิการ 
๒. ในต่างประเทศมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
๓. เราสามารถเข้าถึงโทรคมนาคมแล้วหรือย ัง แล้วรัฐจะต้องทําอย่างไร 

ความคิดเห็นจากผ้เข้าร่วมประชมู ุ  
๑. ปัญหาของคนพิการ CP ที ไม่สามารถติดต่อสื อสารกับปลายทางให้เข้าใจเนื องจากพดูไม่ชัดเจน 

แนวทางการแก้ปัญหาคือคนที สามารถใช้มือได้อาจจะต้องใช้การส่ง SMS 
๒. ปัญหาการไม่สามารถจับโทรศัพท์ได้ 
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แนวทางการแก้ไขเบืองต้นอาจจะต้องใช้การใช้ชุดหูฟังกับโทรศัพท์เคลื อนที  การใช้  Speaker Phone แต่มี
ข้อเสียก็คือการสนทนาจะไม่เป็นส่วนตัว  
 

๓๕ 
๓. ตู้โทรศัพท์สาธารณในปัจจุบันคนพิการที นังรถเข็นไม่สามารถเข้าได้เนื องจากพืนที มีขาดจํากัด   

สายโทรศัพท์สัน ที หยอดเหรียญโทรศัพท์สูงเกินไป การมีฐานยกขึนสูงก็เป็นสาเหตุหนึ  งที คนพิการไม่  
สามารถเข้าถึงอุปกรณ์สื อสารที ผ่านมาทุกปีทางบริษัทที ไดรั้บสัมปทานจะต้องจัดทําโทรศัพท์สําหรับคน
พิการและจะต้องมีคู่มือในการใช้งานโดยบริษัทTOT และCAT Telecom ซึ  งทาง เราจะต้องช่วยกันสํารวจ
พืนที  หรือสถานที ที ติดตังสามารถใช้งานได้หรือไม่มีความสะดวก ความเหมาะสมหรือไม่ เพื อจะได้นํา  
ข้อมูลไปกําหนดแนวทางการทํางานใน ๑-๓ ปี  

 
หัวข้อที   ๕ บทบาทโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับคนพิการ  
โดย คณวิสิฐ อติพญากลุ ุ  Specialist in Telecommunication Infrastructure Development 
 ITU คือ สหภาพโทรคมนาคม เป็นองค์กรหนึ  งอยู่ภายใต้สหประชาชาติมีความชํานาญ เชี ยวชาญเป็นพิเศษ
ในด้านโทรคมนาคม ตัว ITU เป็นสํานักใหญ่ ๓ สํานัก ซึ  งสํานักแรกจะดูเรื องมาตรฐาน อุปกรณ์ IQTสํานักที สอง 
IQR ดูเรื องความถี  วงโคจรของดาวเทียม โดยกําหนดว่า คุณส่งดาวเทียมไปจะอยู่ในโคจรใด ส่วนสํานักสุดท้าย  
IQD จะทําโครงการในด้านการพัฒนาโครงการระหว่างประเทศที ด้อยพัฒนา กําลังพัฒนา ประเทศยากจน ในด้าน
โทรคมนาคม ในเรื องที พูดบางท่านอาจมองว่าเป็นเรื องระหว่างประเทศที อาจดูไกลตัว เป็นเรื องความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ แต่ถ้าเรารู้ไว ้จะมีประโยชน์มากทังเอกสาร  และย ังมีกฎระเบียบที จะเกิดขึน ในอนาคต ส่วนใหญ่ 
เรื องของนโยบายของประเทศใดก็ตามหรือแม้กระทังของประเทศเราก็ตาม ก็ไปดู จากต่างประเทศมาการที รู้
กฎหมายของต่างประเทศทําให้เรารู้ที จะศึกษาเป็นตัวอย่าง  
ความพิการหรือความบกพร่อง ทางความสามารถบางอย่างมีอะไรมาก ซึ  งไม่ต้องลงรายละเอียดเพราะความพิการ
เป็นเรื องทางกายภาพ ทางตา หู สมอง จิตใจ แต่สิงที จะเน้นคือทําไมองค์กรระหว่างประเทศให้ ความสนใจกับเรื อง
นี มาก เพราะจํานวนประชากรของแต่ละประเทศมีจํานวนคนพิการที ขาดความสามารถบางอย่างเป็นจํานวนมาก 
ตามที องค์การอนามยัโลกประเมินไว้ว่าจ ํานวนประชากร ๖พันล้านคน จะมีประชากรที เป็นคนพิการบกพร่องทาง
ความสามารถบางอย่างจ ํานวน  ๑๐ เปอร์เซ็นต ์จํานวน ๖๐๐ ล้านคนที เป็นคนพิการ โดยเขามองว่าในปี ๒๕๑๐ จะ
มีจ ํานวนคนพิการทัวโลกขึนมาถึง พันล้านคน ที ประเทศจีนมีจํานวนคนพิการ   ๘๕ ล้านคน ที ประเทศอินเดียมี ๔๐
ถึง ๕๐ ล้านคน ที อเมริกามี ๔๑ ล้านคน นีคือปัจจุบัน แต่นอกจากเรื องของความพิการแล้วย ังมีสิงที เราดูอีกเรื องคือ            
คนชรา ซึ  งในประเทศที พัฒนาแล้วหรือประเทศที เป็นอุตสาหกรรม อัตราการเกิดจะน้อย ช่วงอายุของคนเราจะยาว
ขึน ในไม่กี ปีข้างหน้าจ ํานวนประชากรที มีอายุสูงจะมากขึน   พอเราแก่ตัวลงความสามารถบางอย่างจะลดน้อยหรือ
หายไป โดยมีตัวเลขสุ่มตรวจคราวๆ ว่า ประเทศที เป็นประเทศอุตสาหกรรมประมาณปี ๒๕๒๕ จํานวนประชากร 
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๒๕ เปอร์เซ็นต์จะมีจ ํานวนอายมุากกว่า ๖๐ ปี ที ประเทศออสเตรเลียคนที จะมีอาย ุ๖๐ ถึง ๖๔ ปี จะมีจ ํานวน
เพิมขึนเป็น   ๒ เท่าของประชากรไม่กี ปีข้างหน้าที  

๓๖  
ประเทศญี ปุ ่ น ๒๖ เปอร์เซ็นต์ของจํานวนประชากร ๑๖๐ กว่าล้านคน ภายในไม่กี ปีข้างหน้า จะมีประชากรอายุ
มากกว่า๖๕ปี ที ประเทศจีน จํานวนประชากรในปี ๒๕๒๕ จะมีจ ํานวนประชากรผู ้สูงอายุเพิมขึนทัวประเทศ ใน    
๑๐ ปีข้างหน้าทัวประเทศจะมีจํานวนผู ้ สูงอายุเพิมขึน    ฉะนัน กลุ่มอุตสาหกรรม ICT จึงตื นตัวเรื องนีกันมาก  ซึ  งมอง
ได้ ๓ ด้าน (๑) ถ้ามองในภาคเอกชนเป็นโอกาสทางธุรกิจ ยิงมีคนชรามากขึนเขาสามารถวางสินค้าให้เหมาะกับ  
กลุ่มคนชรา คนพิการได้มากขึน มุมมองในแง่ของการแข่งขันจะมีมากขึน ในแง่ของรัฐบาลมีความกดดันมากขึน   
จากจํานวนประชากรเหล่านีที มีเพิมมากขึน ที จะต้องรวมตัวกันออกมาเรียกร้องสิงต่างจา    กรัฐบาลมากขึน  รัฐบาล
จึงต้องออกนโยบายออกมา นอกจากมีความพิการถาวร ย ังมีความพิการไม่ถาวรหรือการขาดความสามารถชัวครัง   
ชัวคราว  เช่นความสามารถในการมองเห็นชัวคราวจาการให้คอมพิวเตอร์ที มีแสงไม่เพียงพอ สิงเหล่านีบริษัทผลิต   
อุปกรณ์เหล่านีก ําลังพัฒนาอุปกรณ์เหล่า นีอยู่  ซึ  งจะนําสิงเหล่านีมาพัฒนาองค์กรของเขา   
เรื องของการเข้าถึง ICT ของคนพิการ มีปัจจัย ๕ ประการ ซึ  งทัง  ๕ ประการได้ถูกระบุไว้ในอนุสัญญาที ประเทศ
ไทยได้ลงนามไปแล้ว ได้กล่าวไว้ว่าหลักการของ ICT People Access 
 ๑.  ต้องให้คนทุกคนเข้าถึงได้ 
 ๒. หน้าที ต่างๆ ของวัสดุ อุปกรณ์ 
๓. บริการจะต้องมีเหมือนคนทัวไป ไม่ว่าจะพิการในรูปแบบใดก็ตาม จักต้องมีอุปกรณ์เสริมความสามารถให้คน 
พิการเหล่านันเขาใช้บริการได้ ดีเท่ากับคนอื นที ใช้กัน อย่างไม่มีอุปกรณ์เสริม  
๔. ราคาต้องสามารถใช้งานได้  
๕. การออกแบบที คํานึงถึงคนทุกประเภท ให้ค ํานึงถึงผู ้ใช้มากที สุด สําหรับทางด้าน ICT หรือ ITU เราก็มีตัวค ํา
นิยาม ตัวมาตรฐาน  

๑. การสื อสารด้วยภาพและเสียง ในเวลานัน การใช้โทรศัพท์สามารถมองเห็นคู่สนทนาได้ สามารถส่ง 
ข้อความได้ทันที ให้ความรู้สึกและบรรยากาศจริง มีประโยชน์ไม่เฉพาะคนพิการ ในกลุ่มคนไม่พิการก็
ได้รับประโยชน์จากการสื อสารนันด้วย  

๒. ตัวมาตรฐานของ ITU เป็นไกด์ลายะ เป็นพืนฐาน  ๔ ประการ คุณต้องดึงการมีส่วนร่วมของทุกคนเข้ามา 
ตัวสินค้าต้องใช้ง่าย การออกแบบการประเมินผลต้องอยู่ตลอดเวลา สุดท้ายคือ การออกแบบเพื อทุกคน
เข้าถึง  
มุมมองในเรื องกฎหมาย ข้อบังคบั ณ ปัจจุบันในระดับนานาชาติ CRPD ซึ  งจะมีผลบังคบัใช้ ส่วนใน

ระดับประเทศสิงที เป็นความท้าทาย เป็นปัญหา คือในหลายๆประเทศย ังขาดกฎหมายเฉพาะของคน พิการ และยิง 
ลงลึกไปในเรื องของโทรคมนาคมสําหรับคนพิการเราย ังไม่มีกฎหมายเฉพาะส่วนใหญ่จะไปอ้างอิงกับกฎหมาย 
Disability long Nonditation ซึ  งก็ไม่ใช่กฎหมายเฉพาะ การตีความจึงคุ้มเครือมาก การออกกฎหมายส่วนใหญ่ของ
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แต่ละประเทศมักจะมองในมุมมอง ที มองคนพิการเป็นกลุ่มคนขาดความสามารถ แต่ไม่ได้มองว่าความสามารถมี
หลายรูปแบบคนที ขาดความสามารถด้านใดอาจมี    

๓๗ 
ความสามารถอีกด้าน คนที ออกกฎหมายมาขาดมุมมองในด้านนีทําให้มุมมองของกฎหมาย มองข้ามสิงที  

เป็นความต้องการจริงๆของคนพิการ ส่วนเรื องสุดท้ายกฎหมายที ออกมาแล้วมีผลบังคับใช้แค่ไหน ต่อให้เรามี
กฎหมายเฉพาะสําหรับคนพิการ แต่ขาดกระบวนการในการนําไปใช้ก็ไร้ประโยชน์ ถ้าเราขาดบทลงโทษ หรือไม่
สามารถใชบ้ทลงโทษ ก็ไม่เกิดประโยชน ์ถ้าขาดการบังคับใช ้เช่น ในประเทศเวแนวเซล่า ได้ออกฎหมายให้มี
อักษรวิงสําหรับคนพิการทางการได้ยินโดยเฉพาะ  หลักการของรัฐบาลเป็นหลักการสาธารณะที ต้องมีให้กับคน
พิการทางการได้ยินได้เห็นข้อความได้ ประเทศบราซิลออกกฎหมายเรื องแวบไซต์ อินเตอร์เน็ต และบริการ
สาธารณะต้องทําให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้ ต้องมีกฎหมาย USO ที อาจารย์ว ันทนีย์ ได้กล่าวไปพอสมควร เพื อ
ให้บริการอย่างทัวถึงอย่างน้อยต้องเก็บเงินจาก โอเปอเรเตอร์ ๒ เปอร์เซ็นต์ เพื อเข้าไปทําโทรศัพท์พืนฐานสําหรับ 
คนพิการ ต้องกําหนดความสูง ความกว้าง และมีข้อบังคับใช้เปลี ยนแปลง PUPBIC PHONE ให้คนพิการเข้าถึงได้ 
และคนพิการมีสิทธิที จะไปเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงแก้ไขได ้รัฐบาลหรือโอเปอเรเตอร์ได้ คุณสามารถ
ร้องเรียนให้ติด PUPBIC PHONE ให้คนพิการเข้าถึงได้ ส่วนที คองโกเป็นประเทศในอัฟฟริกา มีประชากร ๖๗ 
ล้านคน ๒ ล้านกว่าคนเป็นคนพิการ ซึ  งส่วนใหญ่คนพิการเป็นคนพิการจากสงคราม ซึ  งประเทศของเขาเป็น
ประเทศที ยากจน ซึ  งจะมีคนพิการที เป็นขอทานจํานวนมาก จากการเจ็บป่วย ซึ  งประเทศของเขาได้ออกกฎหมายมา
ใช้ คือ สิทธิของคนพิการให้มีการเก็บเงินเข้ากองทุนโทรคมนาคมเพื อนําไป 
พัฒนาโครงสร้างพืนฐานสําหรับคนพิการ ทางฝัง   TTU ของยุโรปก็มีกฎข้อบังคับให้นําไปปฏิบัติทําระบบ
โทรคมนาคมให้คนพิการสามารถเข้าถึงได ้มีหลายๆประเทศที เรามารถเข้าไปดูได้  เช่นประเทศฝรังเศล  ประเทศ
ไทยเราก็น่าจะทําได้ ประเทศเขามีการลงนามข้อตกลงระหว่าง โอเปอเรเตอร์ ร่วมกันสนับสนุนให้โทรคมนาคม
เข้าถึงได้สําหรับคนพิการ นับว่าเป็นการร่วมตัวกันของภาคเอกชน ต่อไปนีถ้าเขาพัฒนาอุปกรณ์ออกมาจะต้อง 
คํานึงถึงคนพิการทุกรูปแบบ สิงที ออกมาต้องครอบคลุมทุกรูป แบบ และย ังมีกฎข้อบังคับออกมา ซึ  งทางOperators 
นักพัฒนาต้องรายงานให้กับรัฐบาลทุก ๆ ปี วา่คุณได้ให้บริการสินค้าใดไปบ้างแล้ว ที คนพิการเข้าไปใช้งานได้ ถ้า
บ้านเราให้สมาคมโทรคมนาคมผลักดันได้ หรือให้รัฐบาลออก กฎเกณฑ ์หาทางใหO้perators ร่วมมือกันได ้ 
ประเทศศรีลังกาในการออกลายเส้น ใบอนุญาตจะต้องกําหนดเวลาที คุณมาขอใบอนุญาตโทรคมนาคมจะต้อง
คํานึงถึงคนพิการทุกรูปแบบ ซึ  งกฎหมายเขาเป็นต้นแบบของหลายๆ ประเทศ  เทคโนโลยีในปัจจุบันมีมุมมอง
อย่างไรกับคนพิการบ้าง เครือข่ายในอนาคต หรือในยุคต่อไป แนวคิดทุกอย่างเป็นไอทีหมด บริการต่างๆ จะ
บริการบนพืนฐานของไอที โดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์บ้าน ใช้อินเตอร์เน็ตได้ เรื องของบอรด์  ทีวี เป็นแนวคิดไอที
หมด เขามองที บริการสามารถทําได้ทุกอย่าง เป็นเทคโนโลยีซึ  งไม่ใหม่แล้ว แต่การกําหนดมาตรฐานต้องกําหนด
ความต้องการของคนพิการเข้าไปด้วยซึ  งที ผ่านมาเราได้ได้ก ําหนดให้คนพิการพอมาเพิมความต้องการเรารู้ว่ามัน 
แพงมาก ซึ  งต้องคิดว่าเราต้องใส่สิงต่างๆที  ต้องการเข้าไปด้วยสําหรับคนพิการ เราต้องมีการทําตัวอักษร ทางทีวี 
RHIB  เป็นเรื องของเรดิโอ เป็นคลื นความถี หนึ  ง  
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๓ ๘ 
จะพัฒนาตัวอุปกรณ์เล็กๆ ติดตัวคุณ ถ้าใช้โทรศัพท์สาธารณะจะบอกได้ว่าคุณคือคนพิการ มีบริการที รองรับ เรา
ก ําลังคิดกันอยู่ 
โครงการต่าง ๆ ของประเทศ เช่น มีOperators ต่อสายให้ สะดวกกับคนพิการทางการได้ยิน ทางการพูด สื อสารที 
สําคัญค่าบริการคิดเหมือนการใช้งาน ในโคลัมเบียมีการติดตังอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการเรียน พืนฐานเพื อให้คน  
พิการใช้บริการได้ อิตาลีเป็นสิงที น่าสนใจ มีหลักสูตรที รองรับเฉพาะในการพัฒนาอุ ปกรณ์ด้านนีได้ แต่ประเทศ 
ไทยเรามีน้อย ประการที สองถ้ามีบุคคลทางด้านนีมากขึนก็เกิดการแข่งขัน ทําให้ราคาถูกลง ทําให้สินค้าหาได้ง่าย  
ขึน เกาหลีมีตัวโครงการ  KADO เป็นแวปไซต์พัฒนาให ้คนพิการทางสายตา เข้าไปแก้ไขได้อัตโนมัติ 
เป็นรัฐบาลที ให้บริการ ศรีลังกาก็มีการตังวิทยุชุมชน  อเมริกาเป็นการทําบอรด์เครส ปัจจัยหลายๆปัจจัยที ทาง ITU 
ก็สรุปมา การทําให้การโทรคมนาคมสําหรับคนพิการมันมีปัจจัยในการบริการใดบ้าง ซึ  งก็มีแบบให้เราทํา ต้องมี
มาตรฐานเป็นเรื องที สําคัญ สภาพยุโรปมีปัญหาในเรื องมาตรฐาน มาตรฐานจึงเป็นเรื องที สําคัญมาก คือการทํางาน
ร่วมกันของเครือข่าย คุณสามารถนําอุปกรณ์ไปเชื อมโยงกับระบบเครือข่ายอื นๆได้  ซึ  ง กทช.ก็ได้ให้ความสําคัญ 
แต่ปัญหาอยู่ที รัฐบาลทําหน้าที กําหนดนโยบาย ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื องของความต้องการของคนพิการ 
ความต้องการทางเทคโนโลยี ซึ  งตรงนีขาดความรู้สิง  ที เขาผลักดันออกมาเกิดประโยชน์ไม่ตรงตามความต้องการ 
นันสิงที พวกเราจะช่วยกันผลั  กดันได้ต้องมีองค์ความรู้ นําไปเผยแพร่แลกเปลี ยนกันได้ เราสามารถศึกษาเรื อง
นโยบายต่างๆของต่างประเทศได้เพื อนํามาแลกเปลี ยนปรับปรุงของเราได ้ 

เรื องของการออกใบรับรอง มีประโยชน์ตรงที ว่า ถ้าสินค้าหรือบริการย ังไม่ได้จดทะเบียนถูกต้อง ต้องได้
ตามมาตรฐาน ตัวใบรับรองจะออกมาช่วยเป็นจุดแข็งของการแข่งขันของผู ้ผลิตสินค้ามีขีดความสามารถ แต่เมื อใด
ทีคุณมีกฎหมายรองรับ ตัวใบรับรองก็ต้องมีเพื อจะออกสินค้าได้  อย่างเช่นประเทศญี ปุน่ได้ออกตัวโทรศัพทส์นุก
บริการออกมามีประโยชน์ต่อการใช้บริการไม่เฉพาะคนพิการเพียงอย่างเดียว ย ังมีประโยชน์ต่อคนกลุ่มอื นๆด้วย  

แนวคิดคือใช้งาน ใช้สนุก ซึ  งออกมาหลายรุ่นมากที ปรับบริการตรงตามความต้องการของผู ้ใชบ้ริการที 
น่าสนใจคือตัวโทรศัพทส์ามารถต่อเข้ากับตัวสแกนเนอร์ตัวเล็กๆที คล้ายปากกาได ้คุณสามารถสแกนภาพ ข้อมูล
ของภาพจะส่งเข้าไปมือถือ ถ้าคุณจะโทรหรือส่งให้ใครคุณแค่สแกนภาพและส่งไป การใช้งานออกแบบให้ใช้งาน 
ไม่กี ปุ ่ ม มีความสามารถในการต่อเข้าอุปกรณ์เสริมให้สอดคล้องกับความต้องการของคนพิการในหลายรูปแบบ ที 
ไม่สามารถใช้แขนได ้
 
 
 
 
 

๓๙  
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Access to Telecommunication Services for People with Disabilities  ITU-D Study Group 1 Question 20/1 
26 July 2009, Thailand Wisit Atipayakoon ITU Regional Office for Asia and the Pacific Accessibility 
Spectrum 

 
 
 
 
 
 
 
 

Principles of ICT Accessibility 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) 

• Equal access 
• Functional equivalent 
• Accessibility 
• Affordability 
• Universal design 

ITU-T 
• Total Conversation 
• Basic Policies in ITU-T Rec. F. 703 

Total Conversation 
• Audiovisual conversation service 
• Bi-directional real-time transfer of video, text, and voice 
• Real-time text transmitted one character at a time 
• ITU service description in ITU-T Rec. F.703 
• Anyone can also benefit from the textual back-up e.g. technical data, language translations 

 
 

๔๐  
Basic Policies (ITU-T Rec F.790) 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


• Involvement of a broad range of users and understanding of their requirements 
• Friendly user interface 
• Iteration of design solutions and evolutions 
• Multi-disciplinary design 

Legal Instruments 
• Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) 
• National Legal Systems: 
Ø No specific legal provisions for ICT accessibility 
Ø Some legal provisions have been enacted from a medical standpoint 
Ø Doubtful effectiveness of legal and regulatory provisions 

Some good cases in Venezuela, Brazil, Congo, EU, France, Sri Lanka, and USA 
Declaration of ICT Accessibility 
§ The Phuket Declaration on Tsunami Preparedness for PwDs (March 2007) 
§ The Cairo Declaration on Supporting Access to Information and Communication Technology Service 

for PwDs (November 2007) 
§ The Lusaka Declaration (July 2008) 
§ The Hyderabad Declaration on IGF Accessibility for PwDs (December 2008) 

ITU-T Accessibility Guidelines 
§ Telecommunications Accessibility Checklist 
§ ITU-T Recommendation F.790 – “Telecommunications accessibility guidelines for the elderly and 

people with disabilities” 
Ø It provides general guidelines for standardizing, planning, developing, designing and 

distributing all forms of telecommunications equipment and software and services 
Ø It targets the widest possible range of abilities 

ITU-T Resolution 70 
§ Member States to develop national guidelines and mechanisms for accessibility, compatibility, and 

usability of ICTs 
§ Consider introducing telecommunication relay services 
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Emerging Technologies 
§ NGN: “Design for All” principles have been taken into account in the Next Generation Networks work 

at an early stage 
§ IPTV: requires captioning for deaf and the hard-of-hearing and live real time voice descriptions for the 

blind 
§ RFID: applications are in the planning stage 

Radio communication 
§ DTTB Handbook “Digital terrestrial television broadcasting in the VHF/UHF band  provides guidance 

to engineers on deploying digital terrestrial television broadcasting. It covers aspects of captioning and 
closed captioning to broadcasters – techniques that are extremely useful for people with hearing 
difficulties. 

Current Accessible Equipment & Services 
§ Telephony e.g. SMS, Video telephone, Relay services, Video relay services 
§ Public phones e.g. 90-120 cms from the floor, volume control, screens for text & keyboard, Braille 

keyboard and emergency numbers 
§ End user equipment e.g. volume control, bigger screens, TTS/STT, voice recognition, interoperability 
§ Television e.g. open/close captioning, sign language interpreter, audio description, emergency alert 
§ Websites e.g. Website accessibility standards (W3C Web Content Accessibility Guidelines 1.0 – 

http://www.w3c.org/TR/WCAG10/ ) 
Some Accessibility Projects (1) 
§ Columbia: Accessible telephone service (Relay service), Technology for blind or low vision persons in 

public libraries, telecentres and educational institutions 
§ France: French Mobile Accessibility Agreement (2005) 
§ Italy: University of Trieste has a Master degree Programme in Assistive Technology – instructing on 

‘design for all’ principles 
§ Korea: Software tool ‘Kado-Wah’ – automatically evaluates the accessibility of websites (created by 

designers and programmers) identifies problems, and adjusts the source code 
§ Mali: ‘Cyber Escape’ provides Internet access and courses for ICT use at affordable prices 

 
 ๔๒ 

Some Accessibility Projects (2) 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.w3c.org/TR/WCAG10/
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


§ Sri Lanka: enable programme, payphones at a suitable height and with text messages, bills in Braille are 
provided upon request 

§ Sweden: ‘Call direct’ project – Relay service  
§ USA: ‘Accessible Digital Radio Broadcast Service’ (by the National Public Radio Laboratories) – (1) 

digital reading services; (2) captioned radio 
§ Romania: Bucharest School for the Blind has installed a school laboratory with Internet access and 

assistive technology 
§ South Africa: National Accessibility Portal – provides services through specific centres and web portal 

in the 11 official languages 
Good Accessibility Practices (1) 

1.  Mainstreaming, awareness and legal framework 
Ø Accessibility to ICTs is taken into account in legislation, regulation, policies and programmes 

and also involves PwDs in decision making processes 
Ø Raising awareness among governments, private sector and civil society 
Ø Legislation and regulation address the accessibility issues 

2.  ICT technical standards – interoperability, usability (with assistive technology, quality of 
service, and universal design 

3.  Government procurement – ICT equipment & services include web technologies, public access 
terminals, application software, telecom devices & services, smart cards 

4. Universal service – accessible by all 
5. Accessible websites – governments and public interest websites must be accessible. Private 

Websites are encouraged. Good Accessibility Practices (2) 
6. Assistive technology and equipment – should be available and affordable through various 

financial schemes 
7. Emergency information and services – must be provided in several formats and have relay 

services support 
8. Enforcement and class actions – right to file complaints be granted to individuals, 

organisations, groups; however, class action tend to be more effective 
 
 

๔๓ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


9. Gathering information – due to the lack of appropriate statistics, an appropriate set of indicators 
are needed for generating statistics necessary to support enactment of legislation/regulation and implementations 

10. ICT accessibility education – should be incorporated to universities’ syllabus 
11. Certification – certification schemes to promote competition 
12. Self-regulation – codes of practice or sector agreements/commitments should be fostered 

คําถาม 
๑. ณ ปัจจุบัน อยากทราบความเป็นมาของ ITU  
ตอบ ITU เป็นองค์กรระหว่างประเทศองค์กรแรก เดิมชื อ TTIPG เป็นเรื องของการทํามาตรฐานอย่างเดียว 
เกิดขึนเมื อปี  1856 ตอนนีประมาณร้อยกว่าปีแล้ว ก็มีการคุยกันว่า  ITU น่าจะเป็น อีเจ็นซี หนึ  งที อยู่ภายใต้ UN 
หน้าที ตอนแรกเป็นการกําหนดมาตรฐาน พอระยะหลังการทํางานเริมมีบทบาทหน้าที เรื อย นอกจากการพัฒนา 
โครงการในประเทศที กําลังพัฒนา ก็เพิมขึนมาภายหลังการกําหนดดาวเทียมก็เพิมมาภายหลัง ในบทบาทของ   
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในITU จะกําหนดให้มีการประชุมทุกๆ ปี มีประเทศสมาชิก ๑๙๐ ประเทศ ก็เหมือนกับ
สหประชาชาติ เราก็เชิญสมาชิกทุกๆประเทศเข้ามาเป็นสมาชิกของเรา ทุก ๆ ๔ ปี เรามีการประชุมของประเทศ
สมาชิกจะมานังคุยกันว่าในประเทศสมาชิกอยากเห็นอะไรใน  ๔ ปี ข้างหน้า และมากําหนดความสําคัญอะไรที 
เป็นลําดับต้นๆ การประชุมครังสุดท้ายเมื อ  ๒๐๐๖ ที  กาตาร์ สรุปออกมาเรื องของการกําหนดพืนที ห่างไกล  
การนําอินเตอร์เน็ตหรือการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ในเรื องของคนพิการเป็นโปรแกรมหนึ  งที อยู่ภายใต้
โปรแกรมใหญ่ ภายใน ๔ ปี ITU ก็เน้นการทํางานด้านคนพิการ การเข้าไปช่วยในการเปลี ยนนโยบายการออก
กฎหมายอย่างไร การซืออุปกรณ์หรือการให้เงินเ ราจะไม่มี 
๒. รัฐบาลของแต่ละประเทศที ร่วมสัตญาบรรณต้องทําตามหรือไม่ 
ตอบ  ITU หรือสหประชาชาติไม่สามารถบังคับให้ประเทศใดประเทศหนึ งให้ทําอะไรได้ คือเป็นข้อตกลง
ภายในประเทศ เราเข้าไปทําอะไรไม่ได้ แต่สิงที เราเข้าไปทําได้คือการให้ค ําแนะนํา  โน้นน้าวให้เขา
เปลี ยนแปลงนโยบาย ถ้าถามว่า ITU ทํางานมีประสิทธิภาพไหม ต้องตอบว่าก็ย ังไม่มีประสิทธิภาพ การที เรา 
เป็นองค์กรระหว่างประเทศและมีสมาชิก๑๙๐ ประเทศ เราสามารถบอกได้ว่า คุณเห็นไหมว่าที ยุโรป อเมริกา 
เขามีกฎหมายแบบนีเขาทํางานแล้วเขาได้ผล  คุณก็ควรจะใช้แบบนีบ้าง รัฐบาลเขาก็จะฟัง ซึ   งตอนนีทางเราก็ 
เข้าไปเสนอที กระทรวง ICT ก็ดึงให ้ITU เข้ามาช่วยให้ข้อมูลประเทศอื นๆ เขาทํากันอย่างไรบ้างและมาแก้ไข
กฎหมาย นโยบาย ซึ  งสามารถผลักดัน กฎหมายและนโยบายดีๆได้ เราต้องมีแนวทาง นโยบายที จะไปคุยกับ
รัฐบาล ถ้าตอนนีราคาอุปกรณ์แพง เราจะทําอย่างไรให้ราคามั นตํ  าให้ทุกคนเข้าถึงได้ ให้เกิดตลาดการแข่งขัน 
 

๔๔ 
กัน ในการนําเข้าสินค้า โดยให้รัฐบาลออกนโยบายยกเว ้นภาษีนําเข้าสําหรับอุปกรณ์และเทคโนโลยีพิเศษ 
เพื อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจ จะทําให้ราคาต้นทุนตํ  า เรามองในทางอุตสาหกรรมอยากให้สินค้าเหล่านีถูกล 
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เราต้องมีการแข่งขนัมากขึน รัฐบาลต้องเข้ามาช่วยในการลดภาษี การสนับสนุน จะทําให้การเกิดสินค้ามาก  
ขึนและมีราคาตํ  า  

 
หัวข้อที   ๖ทั  วโลกตื นตัวแล้ว ไทยเราตื  นตัวหรือยัง โดย คณเสาวลักษณ์ ทองก๊วยุ  
หัวหน้าสํานักงานองค์การคนพิการสากลประจําภมิภาคู เอเชีย-แปซิฟิก  
กิจกรรมที   ๕ แบ่งกล่มุ สร้างความตื นตัวในเรื องโทรคมนาคม 

กล่มที   ุ ๑ พลังใจ หล่อ สวย 
๑. ประเด็นปัญหาที พบในการใช้ระบบโทรคมนาคม 

• ตู้โทรศัพท์สาธารณะสูง 
• ความกว้างไม่พอสําหรับรถเข็น 
• บัตรโทรศัพท์ ๑๐๐ บาท ใช้ได้กับตู ้โทรศัพท์สาธารณะ ใช้ไม่ได้ 
• บัตรโทรศัพท์ ๑๐๐ บาท ใช้กับมือถือได้หรือไหม 
• ตูโ้ทรศัพท์อยู่ริมฟุตบาท และที เปลี ยว 
• ควรจัดทางลาดให้กับรถเข็นและราวจับ 
• ตู้โทรศัพท์ที เหมาะกับคนพิการทุกรูปแบบ 
• โทรศัพท์แบบมีเสียงบอกสําหรับคนพิการทางสายตา 
• โทรศัพท์สังหรือสัญลักษณ์สําหรับคนหูหนวก  
• สัญญาณโทรศัพท์หล่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔๕ 

กล่มที   ุ ๒  
๒. ประเด็นปัญหาที พบในการใช้ระบบโทรคมนาคม 
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โทรศัพท์พื  นฐาน  
• โฆษณา เกินจริง กด ๑๒๓๔ แล้วเสียครึ งราคา แต่เสียราคาจริง 
• ขอโทรศัพท์ไม่ได้คู่สาย 
• ๑๑๓๓ ทําไมต้องเสียเงิน  
• สัญญาณไม่ชัดแจน ขาด ๆ หาย  ๆ
• โทรศัพท์สาธารณะเข้าไม่ถึง 
• ราคาค่าบริการเกินจริง กทม. ปริมณฑล 
• ค่าติดตังเกินจริง  ๕๐ บาท แต่เสีย หลายพัน 
• ปุ ่ มโทรศัพท์เล็กเกินไป 

โทรศัพท์เคลื อนที   
• ค่าบริการแพง 
• สัญญาณไม่ครอบคลุม 
• คิดค่าบริการเกินจริง 
• เปลี ยนโปรโมชันเสียเงิน  
• แจ้งโทรศัพท์มีปัญหาทําไมเสียเงิน 
• เติมเงิน เงินหาย 
• SMS กวนใจ 
• โฆษณาเกินความจริง 
• โฆษณาชวนเชื อ 
• แบบโทรศัพท์ไม่เหมาะสมกับคนพิการ 

อินเตอร์เน็ต 
• คนพิการเข้าอินเตอร์เน็ต อบต.ได ้
• ร้าน Net เข้าไม่ถึง แคบ สูง 
• โฆษณาเกินจริง ๑๐ Max  ได้ ๑ Max 
• สัญญาไม่เป็นธรรม 
• สัญญาผูกมัดลูกค้าเกินไป 
• สัญญาณไม่ทัวถึง  

 
 ๔๖  

กล่มที   ุ ๓  คนน่ารัก 
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๓. ประเด็นปัญหาที พบในการใช้ระบบโทรคมนาคม 
๑. คนพิการเข้าไม่ถึงข้อมลู  

• แผน่พับเอกสาร คนตาบอดไม่สามารถรับข้อมูลได้ 
• กฎหมายไม่เปิดช่องให้คนพิการเข้าถึง 

๒. อปกรณ์ที  คนพิการเข้าไม่ถึงุ  
• ตู้โทรศัพท์สาธารณะ พืนสูง ประตูแคบ เครื องสูง สายสัน   
• โทรศัพท์บ้าน คนพิการรุนแรง ที ไม่สามารถหยิบโทรศัพท์ การพูดคุยขาดความเป็นส่วนตัว 

ถ้าใชปี้กเกอร์โฟน 
• การกดปุ่มโทรออก รับสายคนพิการที ไม่สามารถยกแขนได ้
• SMS ขายของ รับข่าว 
• โปรโมชัน วัน เงิน เปลี ยนโป รไม่บอก 
• สัญญาณเครือข่ายไม่ชัดเจน 
• สัญญาณอินเตอร์เน็ตหล่ม ข้อมูลหาย 
• ค่าบริการสูง ไม่เป็นธรรม 
• ตู้เอทีเอ็ม คนพิการนังรถเข็นเข้าไม่ได้  

๓. ต้นทนในการผลิตอปกรณ์สําหรับุ ุ คนพิการ 
• อุปกรณ์เสริมคนพิการไม่มีผลิตในไทย ราคาสูงไม่สามารถซือเองได้  
• อุปกรณ์บางอย่าง คนพิการบากลุ่มไม่สามารถใช้ได้ ต้องสังทําเอง  

๑. เราจะแก้ปัญหาอย่างไร 
• มีข้อมูล หลักฐาน มีบทบาทของเรา ในการรวบรวมข้อมูลปัญหา เพื อรวมเป็นพลังในการร้องเรียน ไม่เพื อ

แก้ไขเฉพาะกรณี แต่ให้ร่วมแก้ไขปัญหาเรื องเดียวกัน ทํางานเป็นเครือข่าย 
• ตังเป็นศูนย์ประสานงานสําหรับคนพิการ การที คนพิการจะไปร้องเรียน กับศูนย์ คนพิการอาจไม่สะดวก  

แต่ถ้าเป็นคนพิการด้วยกัน อาจมีกลไกในการแก้ไขปัญหา เช่น แค้มป์ฟอกซ ์
• คนพิการต้องรวมตัวกัน รวมปัญหากัน 
• รวบรวมปัญหา เพื อรวมกลุ่มแก้ไขปัญหา 
• กระจายความรู้ ประชาสัมพันธ์ ให้กับเพื อน  ๆ
• รวบรวมปัญหา ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพื อพิทักษ์สิทธิ 

 
 

๔๗ 
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• รวมกลุ่ม รวมปัญหา สร้างความหนักแน่นในการร้องเรียน 
• ต้องเริมจากตัวเราเองในการพิ ทักษ์สิทธิ 
• สร้างความเข้มแข็งโดยการรวมกลุ่มพิทักษ์สิทธิ 
• นํากลุ่มเข้ามารวมกลุ่มกันในระดับจังหวัด 
• ให้ทางองค์การคนพิการสากลฯเป็นศูนย์กลาง 
• การแก้ปัญหาที ดีที สุดคือการรวมกลุ่ม นําความรู้ไปสู่สมาชิก เพื อสร้างเครือข่าย 
• โทรคมนาคมเป็นสาธารณูปโภคพืนฐาน คนไทยทุกคนต้องได้รับ เราต้องตระหนักว่าเราเป็นผู ้บริโภค  
• ต้องคิดวา่เราเป็นผู ้บริโภค ต้องได้ ต้องเข้าถึง  
• การเคลื อนไหว การรวมตัว ต้องอาศัยปัจจัยทางการเงิน 
• ยุทธศาสตร์ คือหัวหน้ากลุ่มที มีทักษะ มีความพร้อม ในการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพให้กับเครือข่าย

ในการฝึกทักษะ ตามวัตถุประสงค์โครงการ ทุกคนได้ฝึกทักษะ แต่การเป็นผู ้นําต้องสร้างความ
เปลี ยนแปลง การขับเคลื อนเรื องเงินไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่สิงที ใหญ่คือเราจะทําอะไร   

• ประเทศไทยขาดระบบผู้ ช่วยคนพิการ คนพิการรุนแรงจึงไม่สามารถออกมาพิทักษ์สิทธิตัวเองได้ 
• กลุ่มองค์กรคนพิการ คิดเรื องเงินนําหน้า แต่เงินไม่ใช่ปัญหา ปัญหาอยู่ที ตัวเราจะทําอยา่งไร 
๒. บทบาท 

• การมีส่วนร่วมและความเสมอภาคอย่างเต็มที ของคนพิการ มี ๒ ส่วน ตัวคนพิการที ขาดโอกาสใน
สังคม ในการเข้าถึงสิทธิ เราใช้การฟืนฟ ูสมรรถภาพในชุมชน เน้นให้คนพิการอยู่ในพืนที ได้หลังจาก  
นัน ใช้แนวคิดการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ ร่างกายเข้มแข็ง และต้องการมี ความคิดชีวิตเป็นของ
ตนเอง จากการใช้กระบวนการไอแอล เข้ามา และย ังสอนเรื องการพิทักษ์สิทธิ กระบวนการเหล่านีคน 
พิการต้องเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยตัวคนพิการ โดยเริมจากตัวบุคคล  ให้เข้มแข็ง และขยายมาที กลุ่ม 
อุปสรรคในการทํางานต้องช่วยกันขจัดปัญหา แต่ปัญหาหลักในสังคม มี ๔ อย่าง ในโทรคมนาคม
เป็นอุปสรรคในการเข้าถึง ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี ซึ  งก็เชื อมโยงกับทุกอุปสรรค ถ้าคนพิการจะ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ ต้องทําตัวเราให้เข้มแข็ง ต้องมองที ปลายทางก่อนมองอุปสรรคทางการเงิน 
ต้องคิดก่อนเราต้องทําอะไร 

• การทําเป็นรูปธรรม ในการขจัดอุปสรรค การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต้องหากลุ่ม โดยเริมจากการหากลุ่ม  
เพื อคิดกระบวนการในการทําแผนให้เกิดความเข้มแข็ง โดยการพัฒนาศักยภาพ  

• ต้องเริมสร้างแกนนําให้เข้มแข็งในพืนที ต่างจังหวัด   
๔๘  

กิจกรรมที  ๒ 
เวทีพัฒนากลไกการค้มครองผ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมให้มีประสิทธิุ ู ผล 
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วันจันทร์ที   ๑๖ถึง วันอังคารที  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
ณ โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท ปทมธานีุ  

 

วัตถประสงค์ุ  
 (๑) เพื อพัฒนากลไกการคุ้มครองผู ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมโดยผู ้บริโภคให้มีประสิทธิผลโดยใช้
ระบบเครือข่ายทัวทังภูมิภาค   

(๒) เพื อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งแก่ผู ้บริโภคและองค์กรผู ้บริโภคด้านต่างและที เกี ยวกับกิจการ
โทรคมนาคม 

(๓) เพื อศึกษารวบรวม ข้อมูลและให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลในกิจการโทรคมนาคมเพื อการคุ้มครอง
ผู ้บริโภค 

 
กล่มเป้าหมายุ   
คนพิการทางกายและการเคลื อนไหว  จํานวน ๓๐ คน 
 คนพิการทางกายและการเคลื อนไหว  จํานวนผู ้ เข้าร่วมจริง ๔๐ คน 

 
 
 
 
 
 
 

๔๙ 
กําหนดการ 

เวทีพัฒนากลไกการค้มครองผ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมให้มีประสิทธิผลุ ู  
ในวันจันทร์ที  ๑๖ ถึง วันอังคารที  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
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 ณ โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท  ปทมธานีุ     

วันจันทร์ที  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.   ลงทะเบียน 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.   กล่าวต้อนรับ พร้อมชีแจงวัตถุประสงค์  

โดย น.ส.เสาวลักษณ์ ทองก๊วย  
หัวหน้าสํานักงานองค์การคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชีย – 
แปซิฟิก 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.                               กิจกรรมที  ๑ รู้จักกันหรือย ัง 
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.   พักน้อย 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมที  ๒ อินพุทปัญหาผู ้บริโภค 

โดย  ทีมวิทยากรกระบวนการ  
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.    พักใหญ่ 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.   กิจกรรมที  ๓ บันทึกตามใจชอบ       
     โดย ทีมวิทยากรกระบวนการ 
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.   พักน้อย 
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.   กิจกรรมที  ๔ บันทึกตามโจทย ์
     โดย ทีมวิทยากรกระบวนการ 
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.   พักใหญ่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐ 
วันอังคารที  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.   ลงทะเบียน  
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เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.   ทบทวน  
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมที  ๕ Time line 5w1h 
     พักน้อย 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   พักใหญ่ 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.   กิจกรรมที  ๖ ทดลองบันทึกกรณีร้องเรียนจริง     
     พักน้อย 
เวลา ๑๕.๐๐ –  ๑๗.๐๐    กิจกรรมที  ๗ Re write เขียนให้สัน แต่ ได้ใจความ   
 เวลา ๑๗.๐๐ น.     ปิดการอบรม เดินทางกลับโดยสวัสดิ ภาพ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๑ 
สรปผลกิจกรรมุ  
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วันจันทร์ที   ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
กิจกรรมที   ๑ กล่าวต้อนรับ พร้อมชี แจงวัตถประสงค์ุ   
โดย น.ส.เสาวลักษณ์ ทองก ๊วย  หัวหน้าสํานักงานองค์การคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก 

การจัดให้มีเวทีพัฒนากลไกการคุ้มครองผู ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมให้มีประสิทธิผลขึนในครังนี เกิด   
จากความร่วมมือของสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) สถาบันคุ้มครองผู ้บริโภคใน
กิจการโทรคมนาคม (สบท.)และองค์การคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ดีพีไอ/เอพี)  น.ส.
เสาวลักษณ์ ทองก ๊วย หัวหน้าสํานักงานองค์การคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ได้กล่าวต้อนรับพร้อม
กับชีแจงวัตถุประสงค์การจัดงานในครังนีว่า หลังจากที  สบท   .ได้จัดให้มีการอบรมความรู้เรื องกฎหมายเกี ยวกับ
ผู ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมไปแล้ว วัตถุประสงค์การจัดเวทีในครังนีจึงมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติเกี ยวกับการรับ  
เรื องร้องเรียน โดยเฉพาะการฝึกทักษะการจับใจความ การบันทึกคําร้องเรียนตามข้อเท็จจริงที เป็นอยู่ โดยได้รับ
เกียรติจากคุณอิสราวุธ  ทองคํา หัวหน้าศูนย์คุ ้มครองสิทธิผู ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.กาญจนบุรี มาเป็น
วิทยากรกระบวนการ  
 
กิจกรรมที   ๒  กิจกรรมร้จักกันหรือยังู  
 ผู ้ เข้าร่วมการประชุมในครังนีมีจ ํานวนทังหมด    ๔๐ คน จาก ๓๐ คน ทุกคนเริมต้นบรรยากาศด้วยการกล่าว 
แนะนําตัวอย่างเป็นกันเอง 
กิจกรรมที   ๓  การฝึกจินตนาการ 

วิทยากรกระบวนการให้ทุกคนเริมกิจกรรม การฝึกการจินตนาการ โดยให้ทุกคนหลับตาและฟังเพลงบรรเลง
เพลงหนึ  งประมาณ ๓ นาที เมื อเพลงบรรเลงจบให้ทุกคนร่วมกันสะท้อนว่า เมื อขณะหลับตาและฟังเสียงเพลงนัน  
แต่ละคนจินตนาการเห็นภาพอะไร ซึ  งคําตอบที ได้แตกต่างหลากหลายตามแต่ละประสบการณ์ของแต่ละคนดังนี    

• อดีต เรื องราวเก่าๆ 
• เมืองจีน 
• ผู ้หญิงเต้นรําเหมือนหนังแขก 
• คิดถึงบ้าน 
• หิมะตก 
• ไผ่พลิว  
• ซากุระ 
• ลมพัดดอกหญ้า ปลิวซ ้ายขวา 

๕๒ 
• หนังมังกรหยก 
• เหมือนอยู่ในอุทยานหลวง รู้สึกโศกเศร้า ตื นเต้น 
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• เหมือนอยู่บนภูเขาที หนาวเย็น 
• คิดถึงไซอิว  

 หลังจากนันวิทยากรกระบวนการได้สรุปกิจกรรมการจิ นตนาการนี ว่ามีความเกี ยวพันกับการรับเรื อง 
ร้องเรียนโดยตรง การจินตนาการถึงเรื องราวของผู ้บริโภคที กําลังประสบปัญหา จะช่วยทําให้การบันทึกเรื อง
ร้องเรียนมีความสมบูรณ์มากยิงขึน    
 
หัวข้อที  ๑ Input ปัญหาผ้บริโภคู  
 ปัจจุบันสถาบันคุ้มครองผู ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) ได้ให้การสนับสนุนเครือข่ายคุ้มครอง
ผู ้บริโภคเป็นจํานวนกว่า ๒๖ ศูนย์ ฯ ทัวประเทศ แต่ในความเป็นจริงการทํางานกับปัญหาผู ้บริโภค ศูนย์ ฯ ไม่ 
สามารถมีว ัตถุประสงค์การทํางานเพียงแค่การคุ้มครองผู ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมได้เพียงเท่านัน ศูนย์ ฯ จึงมี 
บทบาท-หน้าที ในการทํางานกับปัญหาผู ้บริโภคครอบคลุมมิติทังเรื อง สินค้าอุปโภคบริโภค ประกันภัยรถยนต์  
หลักประกันสุขภาพ ฯลฯ การทํางานกับปัญหาผู ้บริโภคจึงต้องอาศัย พรบ.ที เกี ยวข้องกับผู ้บริโภคดังนี  พรบ .
คุ ้มครองผู ้บริโภค ๒๕๒๒ (แก้ไขเพิมเติม  ๔๑) พรบ.ผู ้ประสบภัยจากรถ (๒๕๒๕) พรบ.หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (๒๕๔๕) พรบ.ขายตรง (๒๕๔๗) สัญญามาตรฐานและประกาศต่างๆของ กทช.เป็นต้น 
 ในส่วนปัญหาผู ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม วิทยากรกระบวนการได้รายงานภาพรวมสถานการณ์
ปัญหาผู ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมให้ผู ้ เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ เพื อเป็นการปูพืนฐานความรู้ในเรื องกิจการ 
โทรคมนาคม ทังเรื องเทคนิค เรื องกลโกงการเอารัดเอาเปรียบของผู ้ประกอบการ เรื องการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
สัญญาของ กทช. เป็นต้น ซึ  งตลอดระยะเวลาการพูดคุยแลกเปลี ยนกับผู ้ เข้าร่วมประชุม วิทยากรกระบวนการได้นํา
ความรู้และประสบการณ์ที เกิดจากการปฏิบัติจริงในพืนที การทํางานมาถ่ายทอดแลกเปลี ยน -แบ่งปันประสบการณ์
ให้ผู ้ เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ  
 

 
 
 
 
 

 
๕๓ 

หัวข้อที  ๒ บันทึกตามใจชอบ-บันทึกตามโจทย์ 
 วิทยากรกระบวนการให้ผู ้ เข้าร่วมประชุมเขียนอะไรก็ได้ที อยากเขียน เวลาประมาณ ๓๐ นาที หลังจากนัน  
ให้ผู ้ เข้าร่วมประชุมที อยากอ่านให้เพื อนฟังได้ถ่ายทอดเล่าเรื องราวที ตนเองเขียนให้ที ประชุมคนอื นๆได้รับรู้ และ
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วิทยากรกระบวนการจะซ ักถามผู ้ เขียนว่า “ทําไมถึงอยากเขียนเรื องนี ” “เพราะอะไร” ทัง  ๕   เรื องที ผู ้ เข้าร่วม
ประชุมได้ถ่ายทอดเรื องราวที ตนเองคิดและรู้สึกในครังนี ไม่มีเรื องราวใดที เหมือนกันเลย   
บันทึกตามใจชอบ 
 เรื องที  ๑ “ความแตกต่าง” เป็นเรื องราวเกี ยวกับ การมองเห็นความแตกต่างระหว่างคนพิการ ๒ คน 
 เรื องที  ๒ “คําว่าพี ” เป็นเรื องราวเกี ยวกับความเป็นพี ที เป็น Hero ในใจ 
 เรื องที  ๓ “ทางลาดชั วคราว” เป็นเรื องราวเกี ยวกับทางลาดของโรงแรมที เป็นสิงใกล้ตัว ที อาจประสบ 
อุบัติเหตุได้ เนื องจากเป็นทางลาดที ไม่ได้ออกแบบมาอย่างมันคงถาวร  
 เรื องที  ๔ “สระว่ายนํ า” เป็นเรื องราวเกี ยวกับ การมองเห็นสระว่ายนําทุกครังเมื อมาประชุมที นี  แต่กล ับไม  
เคยได้ลงสระว่ายนําเ ลย 
 เรื องที  ๕“ชีวิต กาลเวลา” เป็นเรื องราวเกี ยวกับการคิดงานศิลปะ 
ตัวอย่าง  
ปัญหาหนักใจ เรื องติด I 
ตอนนีดิฉ ันศึกษาอยู่ที มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะวิทยาการจัดการ เอกนิเทศศาสตร์ปีที   ๔ ซึ  งเป็นเทอม
สุดท้าย ดิฉ ันและเพื อนๆ ทุกคนในห้องติด I เนื องจากไม่เคยติดจึงหนักใจ ซึ  งอาจจะมีผลต่อหลายๆด้าน แล้วก็ติด
หลายตัว วิชาที ติดนีเป็นงากลุ่มจะทําเพียงคน  ๒ คนไม่ได้ ต้องช่วยกัน ตอนนัน ต่างคนต่างไม่สนใจ จึงปรึกษากัน 
ว่าจะร่วมมือช่วยกันทํางานให้จบภายในเทอมนีเพื อที จะได้ฝึกงานพร้อมๆ กัน  

“สิ งที เราเขียนเกิดมาจากความสนใจ และความจําของเรา” 
 กิจกรรมนีสะท้อนถึง การเขียนของคนเรา มักจะเขียนมาจากสิงที เป็นพืนฐานของเราเอง  เป็น   

ประสบการณ์ ความคิดของเราเอง แต่กับเรื องร้องเรียนแล้ว เราไม่สามารถเขียนโดยเอาตัวเอง ความคิด-ความรู้สึก 
ประสบการณ์ที ตนเองประสบมา มาเขียนได้  
บันทึกตามโจทย์ 
 หลังจากนันวิทยากรกระบวนการได้ให้ผู ้ เข้าร่วมประชุมคนหนึ  ง ออกมานังตรงกลางหน้าห้อง และให้  
ผู ้ เข้าร่วมประชุมคนอื นๆ เขียนถึงผู ้ เข้าร่วมประชุมที นังอยู่ตรงกลางห้อง โดยให้เขียนสิงต่างๆออกมาให้ได้มาก  
ที สุด  แต่ละคนเขียนจากสิงที ตนเองเห็น ดังนี   
 

๕๔ 
 คนที  ๑ เขียนว่า แต่งกายสบายๆ ผมยาว เป็นชายอายุยี  สิบปลายๆ รูปร่างสูงหนา ผิวคลํา ไว ้ผมยาว ไว ้หนว 
เครา แต่งกายเรียบง่าย ชอบการสัก นับถือเครื องรางของขลัง  
 คนที  ๒ เขียนว่า ใส่ก ําไลด้านซ ้าย ใส่รองเท้าแตะ ผมไม่ยาว ไม่สัน แค่คอ ใส่เสือยืด กางเกงยีน   
 คนที  ๓ เขียนว่า ดูเป็นคนช่างคิด เล็บรู้สึกดูด ําๆ ฟันขาวที สุดในตัวเขาแล้ว ดูเป็นคนมีอายุ ชอบรอยสัก  
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 คนที  ๔ เขียนว่า คนผิวดํา ชอบดูแลคนพิการ แต่งกายง่าย ชอบสักลาย ไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยจา มีลักษณะการ
ยิมที สวย ขีอาย สูบบุหรี จัด มีลูกแล้ว    
 คนที  ๕ เขียนว่า ดูเซอร์ เป็นคนสนุก เป็นผู ้ชาย นังเก้าอี   

คนที  ๖ เขียนว่า เป็นผู ้ชายผิวสีดําแดง อายุประมาณ ๓๐-๓๕ ปี เป็นคนภาคกลาง เป็นคนไทย ใส่ก ําไลที 
ข้อมือ 
 คนที  ๗ เขียนว่า เป็นผู ้ชายผิวสีดําแดง อายุประมาณ ๓๐-๓๕ ปี สูงหนา ไว้ผมยาว ไว้หนวด เป็นผู ้ ช่วยคน
พิการ ใส่ก ําไลด้านซ ้าย 

คนที  ๘ เขียนว่า เป็นผู ้ชาย อายุประมาณ ๒๐ ปี ปลายๆ แต่งตัวเรียบง่าย นับถือเครื องราง หน้าตาเซอร์ เป็น
คนสนุก เล็บดํา 

คนที  ๙ เขียนว่า เป็นผู ้ชาย อายุประมาณ ๓๐-๓๕ ปี หน้าตาหล่อ นังเก้าอี ชอบการสัก ยิมสวย ขีอาย ใส่    
กําไลด้านซ ้าย 

คนที  ๑๐ เขียนว่า เป็นผู ้ชายมีอายุ ผวิดํา ไม่ค่อยพูด มีลูกแล้ว สูบบุหรี จัด แต่งตัวสบายๆ ผมยาว 
คนที  ๑๑ เขียนว่า เป็นผู ้ชาย อายุประมาณ ๓๐-๓๕ ปี เป็นคนสนุก หน้าตาหล่อ นังเก้าอี ชอบช่วยคนพิการ   

ผิวคลํา เล็บดํา ชอบสูบบุหรี  ไว้ผมยาว ไว้หนวด นับถือเครื องราง  
คนที  ๑๒ เขียนว่า เป็นผู ้ชายไทย ผิวเขม้ อายุไม่เกินประมาณ ๓๖ ปี ผมดํา ช่างคิด ชอบสัก ปากดํา แต่ฟัน

ขาว ชอบดูแลคนพิการ 
คนที  ๑๓ เขียนว่า เป็นผู ้ชายภาคกลาง มีผิวดําเข้มค่อนข้างมาก ชอบสัก ใส่ก ําไล ไว้หนวด ผมยาว ปากคลํา 

ฟันขาว 
คนที  ๑๔ เขียนว่า เป็นผู ้ชายภาคกลาง อายุประมาณ ๓๘ ปี เป็นคนชอบสนุก ชอบเที ยว ดูดบุหรี  กินเหล้า 

ชอบสิงลีลับ    
คนที  ๑๕ เขียนว่า เป็นผู ้ชายไทย อยู่แถวภาคกลาง อายุประมาณ ๓๐-๓๕ ปี เชื อเรื องไสยศาสตร์ ชอบสัก 

ช่างพูดคุย เป็นคนสูงผิวดํา แต่งตัวง่ายๆ เป็นนักเที ยว 
คนที  ๑๖ เขียนว่า เป็นผู ้ชายไทย อายุไม่เกิน ๓๖ ปี อยู่แถวภาคกลาง เป็นคนแต่งตัวง่ายๆ ชอบเรื อง

ไสยศาสตร์ ชอบงานศิลปะ ช่างคิด ปากดํา ดูดบุหรี จัด 
คนที  ๑๗ เขียนว่า เป็นผู ้ชายไทย ผิวดําแดง อายุประมาณ ๓๐-๓๕ ปี ใส่กางเกงยีนส์เก่า รองเท้าแตะ ผม

ยาวมีรังแค มีหนวดไม่เป็นระเบียบ ใส่เชือกถัก ดูดบุหรี  ชอบดื ม 
๕๕ 

คนที  ๑๘ เขียนว่า เป็นชายไทย อายุประมาณ ๓๔ ปี เป็นคนภาคกลาง ผิวสีดําแดง ผมดํายาวปะบ่า ไว้
หนวด มีรอยสัก 

คนที  ๑๙ เขียนว่า เป็นผู ้ชายไทย อายุประมาณ ๓๐ ถึง ๔๐ ปี แต่งตัวง่ายๆ ผิวดําแดง ผมยาวไม่เป็นทรง ใส่
ก ําไลข้อมือ ใส่เชือกถัก ชอบยิม  
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คนที  ๒๐เขียนว่า เป็นชายไทยผิดดําแดงอายุไม่น่าเกิน ๓๓ ปี แต่งตัวง่ายๆ ใส่ก ําไลข้อมือ เชือกถัก เป็นคน
รักสนุก ชอบอิสระ ชอบงานศิลปะ เชื อเรื องสิงศักดิสิทธิ    

คนที  ๒๑ เขียนว่า ชายไทยมีผิวค่อนข้างดํามาก แต่ฟันขาว ตาเข้ม คิดเข้ม มีหนวดหนา แต่งตัวจิกโก้ ใส่ 
สายเชือก มีรอยสัก นังสบายๆ ชอบยิม   

คนที  ๒๒ เขียนว่า ชายไทยผดิดํามาก ปากคลําดูดบุหรี มาก ร่างกายกําย ํา สูงใหญ่ มีรอยสัก ใส่ก ําไลข้อมือ 
ยิมเห็นฟันขาว  

คนที  ๒๓ เขียนว่า ชายไทยอยู่ภาคกลาง ย ังไม่มีครอบครัว อายุประมาณ ๓๓ ปี ผิวดําแดงเข้ม ค่อนข้างสูง 
ร่างกายกําย ํ า ไว้หนวด เครา ผมยาวดําไม่เป็นระเบียบแสกด้านซ ้าย ใส่ก ําไลข้อมือ ใส่เชือกถัก รักศิลปะ เป็นคน
สบายๆ อารมณ์ดี 

คนที  ๒๔ เขียนว่า ผู ้ชายไทยเป็นคนภาคกลาง อายุ ๓๐ ปี ผิวดําเข้ม สูงใหญ่ ย ังไม่มีครอบครัว ไว้หนวด 
เครา ผมยาวดําหนา เล็บมือ เท้า ไม่สะอาด มีรอยสัก ใส่เชือกถัก ชอบกางเกงยีนส์ 

คนที  ๒๕ เขียนว่า ผู ้ชายไทยอายุ ๓๐ ปี คนภาคกลาง ผิวดํา ค่อนข้างสูงใหญ่ ฟันขาว ยิมสวย มีแฟนแล้ว  
คนที  ๒๖ เขียนว่า เป็นคนไทย อยู่แถวภาคกลาง เป็นผู ้ชาย อายุ ๓๓ ปี ไม่เกิน ๓๕ ปี เป็นคนสบายๆ ง่ายๆ 

แต่งตัวตามใจตัวเอง ผิวดํา สูงใหญ่ ไม่ค่อยพูด เป็นคนรักสนุก 
คนที  ๒๗เขียนว่า เป็นชายไทย อายุประมาณ ๓๐-๓๕ ปี ผิวดําแดง รูปร่างใหญ่ ชอบช่วยคนพิการ ขย ัน

ทํางาน จิตใจดี รักอิสระ แต่งตัวตามสบาย 
คนที  ๒๘ เขียนว่า ผู ้ชายไทย ผิวดําแดง อายุประมาณ ๓๐-๓๕ ปี สูงใหญ่แข็งแรง แต่งตัวง่ายๆ ใส่ก ําไล

ข้อมือ เล็บดํา ผมยาวดํา คิวดํา ตาเข้ม ฟันขาว  
คนที  ๒๙ เขียนว่า ผู ้ชายไทย อายุประมาณ ๓๐ ต้น ๆ ผวิคลําด ําแดง ร่างกายกําย ํ า แข็งแรง ความคิดเป็นขอ 

ตัวเอง ชอบงานศิลปะ เชื อเครื องราง 
คนที  ๓๐ เขียนว่า ผู ้ชายไทย ผิวค่อนข้างดํา เป็นคนภาคกลาง หรือภาคใต้ แต่งตัวสบายๆ ผมยาวดํา มี

หนวดยาว ใส่กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ นังสบายๆ จมูกเป็นสัน ปากคลํา    
 ซึ  งจากการเขียนทัง หมดนี มีทังสิงที เห็น การคาดเดา การไม่แน่ใจ กิจกรรมนีจึงสะท้อนว่า การเขียนเรื อง    
ร้องเรียน ผู ้ รับเรื องร้องเรียนต้องแยกให้ได้ว่าอะไรคือข้อเท็จจริง อะไรคือข้อคิดเห็น และอะไรคือการคาดเดา ถ้า
ข้อมูลที ได้หรือที เห็นย ังไม่พอ ต้องซ ักถามผู ้ ร้องเรียน อย่าไปคิดเอาเอง ต้องยึดไว้เป็นคติเสมอว่า “คําถามสําคัญ
กว่าคําตอบ” 

๕๖ 
หัวข้อที  ๓ Timeline และ 5W1H  
หลัก 5W1H  

• When  =  เมื อไหร่ 
• Who =  ใคร 
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หลักฐาน 
- ภาพถ่าย 
- เอกสาร 
- วัตถุ 
- เหตุการณ์ 
- บุคคล 

• What =  ทําอะไร 
• Where =  ที ไหน 
• How =  อย่างไร 
• Why =  ทําไม  
 

การเขียนโดยใช้เทคนิค Time Line กับ 5W1H 
 
 
  
 
 
 
 

 
วิทยากรกระบวนการใหค้วามรู้เรื อง

เครื องมือ ๒ ตัว ซึ  งมีความสําคัญกับการบันทึกเหตุการณ์สําหรับนํามาใช้บันทึกคําร้องเรียน หลังจากนันให้ 
ผู ้ เข้าร่วมประชุมจับคู่บันทึกเหตุการณ์การประสบอุบัติเหตุของแต่ละคน หรือถ้าความพิการของใครไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุก็ให้เล่าถึงที มา ครอบครัว การรักษา ระยะเวลาความพิการที เป็นมาตังแต่ก ําเนิด   

หลังจากวิทยากรกระบวนการให้เวลาแก่ผู ้ เข้าร่วมประชุมไปฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์และจดบันทึก จากนัน 
นํามาแลกเปลี ยนเล่าสู่กันฟัง แล้วให้ทุกคนช่วยกันเติมเต็มข้อมูลในส่วนที ขาดหายไป ซึ  งเป็นข้อมูลที สําคัญที ไม่
ควรที จะตกหล่นในการบันทึกคําร้องเรียน เช่น วันที เกิดเหตุการณ์ ยี ห้อรถยนต ์ทะเบียนรถยนต ์สถานที เกิดเหตุ  
เป็นต้น อีกทังควรมีการแนบหลักฐานต่างๆ เช่น ภาพถ่าย เอกสาร วัตถุพยาน ต่างๆด้วย เพื อใช้ประกอบการให้ 
ความช่วยเหลือ 
 ผลจากการฝึกปฏิบัติ วิทยากรกระบวนการประเมินในเบื องต้นว่า ทุกคนสามารถเขียนเรื องราว และมีการ
ลําดับเรื องได้เป็นอย่างดี เพียงแต่อาจจะย ังขาดทักษะการเขียน ซึ  งทักษะการเขียนผู ้ เข้าร่วมประชุมสามารถฝึก
ทักษะนีได้ด้วยตนเองจากการได้ปฏิบัติจริง   ช่วงเวลาสุดท้ายของเวทีในวันนี   

๕๗ 
วิทยากรกระบวนการได้แลกเปลี ยนประสบการณ์จากการทํางานคุ้มครองผู ้บริโภคในเรื องเกี ยวกับประกันภัย
รถยนต์  ที ได้มีการจดบันทึกเรื องราวลําดับเหตุการณ์อย่างละเอียด ที ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเขียนเรื องราวเท่านัน แต่ 
สิงสําคัญคือการเขียนเรื องราวอย่างมีชีวิต ทําให้คนอ่านเห็นคุณค่าของคนๆหนึ  งที ประสบทุ กข์ เอือให้เกิดความ 
ร่วมมือในการช่วยเหลือจากหน่วยงานที เกี ยวข้องตามมาได้เรียนรู้ 5 W 1 H รู้จัก แต่สิงที ได้ใหม่ คือการเขียน 
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เรื องราว ให้เกิดประเด็นในรูปแบบที สละสลวย ซึ  งการเขียนมีประโยชน์ต่อการฝึกเขียนและใช้ในการทํางานได้ 
รายละเลียดต่าง ๆ ที ต้องมาใช้กบัการทํางาน ที ต้องเก็บรายละเอียดเล็กแต่เป็นรายละเอียดที สําคัญ ควรนําข้อมูล 
รายละเอียดเนือหาให้ได้มากที สุด ส่วนการเขียนค่อยมาปรับใหม่ เพราะคนเขียนต้องเขียนให้คนอื นอ่านเข้าใจเป็น 
สิงใหม่ ที น่าเรียนรู้ ในการทํา  5W1H  เป็นประโยชน์ที นําไปใช้ได้ โดยเฉพาะการจัดเรียงล ําดับความสําคัญ เรียนรู้
ในเรื องข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น จัดการกับระบบความคิดของเรา จากที เราคิดขึนเอง หรือจากสิงที เกิดขึนจริง    
 
กิจกรรมที  ๔ ทบทวนสิ งที ผ่านมา 
 วิทยากรกระบวนการเริมต้นด้วยการทบทวนสิงที ผู ้ เข้าร่วมประชุมได้เรียนรู้จากเมื อวาน ว่าแต่ล  ะคนได้
เรียนรู้อะไรที แตกต่างกันไปบ้าง สิงที ทุกคนได้เรียนรู้ มีแตกต่างกันดังนี   
 -ทําให้เราได้รับความรู้ มากขึ น เหมือนกับตํารวจที ใช้เป็นหลักฐาน สามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันของ
คนพิการได้  
 -ได้เรียนรู้ ข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น ทําให้เราแบ่งแยกในความคิดของเราว่า สิ งนี น่าจะเป็นข้อมูลที 
ตรวจสอบได้ หรือเราคิดขึ นเอง 
 -ได้เรียนรู้  5W1H การบันทึกเรื องราวอย่างละเอียด มีชีวิตชีวา สามารถช่วยผู ้ที ละเมิดสิทธิได้ และสิ งที ได้
จากวิทยากรคือ การเรียบเรียงข้อมูล การจับใจความข้อมูล การเขียนข้อมูลที มีความละเอียด 
 -ได้เรียนรู้ รายละเอียดที สําคัญต่อการนํามาใช้ในการบันทึกคําร้องเรียน เช่น ชื อผู ้ถูกละเมิดสิทธิ ที อยู ่ วันที 
เกิดเหตุการณ์ เป็นต้น 
 -เราต้องเขียนสํานวนแบบรัดกุมมาก มีข้อมูลที ชัดเจน มีที ไปที มา 
 -ข้อมูลต้องสมเหตุสมผล มีที มาที ไป 
 -ใช้คํากะทัดรัด เข้าใจง่าย  
 -การเรียงล ําดับเหตุการณ์ที ไม่ถูกต้อง 
 -การระบุรายละเอียดให้ได้มากที สุด 
 -การระบุถึงปัญหาในแต่ละบุคคล 
 -การทํางานด้วยกันแบบกลุ ่ม 
 -การปรึกษาหารือกัน 
 -ทําให้รู้ ว่าการร่วมกลุ่มกันมากเท่าไรทําให้เราได้เรียนรู้ ถึงประเด็นมากขึ น 

๕๘ 
 -ได้รู้ จักวิธีการเขียน การเอาข้อมูลแต่ละอย่างมาเรียบเรียงให้ถูกต้อง 
 -เมื อวานวิทยากรเริ มต้นด้วยการฟังเพลง เราได้จินตนาการ และได้เห็นมุมมองของเพื อนที หลากหลาย 
 -เรียนรู้ การจัดเวที การจัดลําดับความสําคัญก่อนหลัง 
 -รู้ จักวิธีการในการสืบสวน หาข้อเท็จจริง 
 -เหมือนเป็นการสืบสวน สอบสวน ได้รู้ ความหมาย 5W1H 
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หัวข้อที  ๔ ทดลองบันทึกกรณีร้องเรียนจริง  Rewrite เขียนให้สั น แต่ได้ใจความ  
 วิทยากรกระบวนการให้ผู ้ เข้าร่วมประชุมจับคู่ โดยทุกคนจะได้รับโจทย์ปัญหาเรื องเกี ยวกับโทรคมนาคม
แตกต่างกันไป เพื อฝึกการร้องเรียน-ฝึกทักษะการถามและบันทึกตามแบบฟอร์มคําร้องเรียน 
 หลังจากการฝึกปฏิบัติจริง ทุกคนได้กลับเข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน ผลจากการฝึกปฏิบัติ มีตัวอย่างการเขียน
รายละเอียดเรื องที ต้องการร้องเรียน ดังนี  

 
กรณีตัวอย่างที  ๑ 
-เรื องโทรข้ามเครือข่าย ทําไมติดยากจัง เรื องนีเกิดขึน   ๑๒ สค.๕๒ คู่กรณีของนายศักดิจุติคือบริษัทฮ ัทซ์ เรื องนี  
เกิดขึนที ไหนที บ้านในจังหวัดนครปฐม และเรื องราวที เกิดขึนเป็นที บริษัทฮ ัทซ์ให้บริการโทรข้ามเครือข่ายแล้วติด  
ยากมาก นายศักดิจุติจึงร้องเรียนมาที ศูนย์เมื อวันที   ๑๗ สค.๕๒ นายศักดิจุติบอกว่าโทร  ๗-๘ ครังในช่วงบ่าย -
กลางคืนจะติด นายศักดิจุติอยากให้บริษัทดังกล่าวปรับปรุงให้ดีขึน   
กรณีตัวอย่างที  ๒ 
-กระผมได้ร้องเรียนกับศูนย์ฯ ว่ากระผมนันได้รับบิลเรียกเก็บค่าบริการ โดยมียอดค้างชําระ  ๒ เดือน จํานวนเงิน
ประมาณ ๖,๕๓๐ บาท ซึ  งกระผมไม่เคยได้ใช้บริการหมายเลขนีเ ลย แต่ทําไมถึงมีบิลเรียกเก็บค่าบริการกับตัว
กระผม แต่ย ังไม่ได้ชําระ แต่มีบิลเรียกเก็บ ๒ เดือน ซึ  งหมายเลขนีผมไม่เคยเปิดใช้บริการ จึงได้ไปแจ้งความกับ  
สภอ.ลาดหญ้าแล้ว กระผมจึงเรียนมาย ังศูนย์ฯ เพื อให้ทางศูนย์ประสานไปย ังบริษัท ให้ยกเลิกการส่งบิลเก็บ
ค่าบริการมายงักระผม เนื องจากกระผมไม่เคยใช้หมายเลขนีเลย  
 

๕๙ 
กรณีตัวอย่างที  ๓ 
-เนื องจากแจ็คใช้โทรศัพท์มือถือระบบฮ ัทซ์แบบรายเดือน ตังแต่เดือน  สค.๕๒ ปัญหาโทรเครือข่ายจะโทรติดยาก
มาก ต้องทําการโทรซําประมาณ  ๗-๑๐ ครัง จึงจะสามารถติดต่อได้ ซึ  งจะเป็นบ่ายช่วงเย็นถึงคํ  า แล ะเป็นทุกวัน 
กรณีตัวอย่างที  ๔ 
๑ นายประเสริฐ ศรีแก้ว ได้รับบิลเรียกเก็บค่าบริการค้างจ่ายชําระค่าโทรศัพท์จ ํานวน ๒  เดือน คิดเป็นยอดเงิน 
๖,๕๓๐ บาท  

ข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน 

การตรวจทาง
ข้อมูล ๒ แหล่ง 

+ 
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๒ นายประเสริฐ ศรีแก้ว ไม่เคยได้ใช้บริการหมายเลขดังกล่าวเลย แต่มีบิลเรียกเก็บเงินค่าบริการจากบริษัท 
๓ ตอนนีนายประเ สริฐได้ไปแจ้งความที  สภอ.ลาดหญ้าไว้แล้ว และได้โทรไปยกเลิกการใช้บริการเบอร์นีกับบริษัท 
เรียบร้อยแล้ว 
กรณีตัวอย่างที  ๕ 
-บริษัทได้เรียกเก็บค่าบริการเป็นเวลา ๒ เดือน ตังแต่เดือน กย .-ตค.เป็นจํานวนเงินรวมทังสิน   ๒,๐๐๐ บาท (เดือน
ละ ๕๐๐ บาท) เมื อวันที  ๑ พย.ไดร้้องเรียนไปที  Call Center เพื อยกเลิกไม่ใช้ซิมทัง  ๒ เบอร์ดังกล่าว ซึ  งซิมนัน 
ได้รับเมื อเดือน กย.๕๒ ซึ  งได้ระบุว่าเป็นซิมฟรี แต่ได้ซือมาในราคา  ๖๐ บาท จากบริเวณหน้าโรงเรียนสตรี
อ่างทอง จากตัวแทนจําหน่ายที ตังโต๊ะขายหน้าโรงเรียน จากนันคุณอนุชาได้ให้ดูบัตร  ประจําตัวประชาชน ซึ  ง
ตัวแทนจําหน่ายได้จดบันทึกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนและจ่ายเงินจํานวน ๑๒๐ บาท ประมาณช่วงต้น
เดือนกย.หลังจากนันเมื อประมาณช่วงสินเดือน กย  .จึงมีใบเสร็จเรียกเก็บเงินค่าใช้โทรศัพท์จากบริษัท AIS จํานวน 
๒ หมายเลข หมายเลขละ ๕๐๐ บาท เมื อสินเดือน ตค.ทางบริษัทมีใบแจ้งหนีมาอีกครังจํานวน   ๒ หมายเลข รวม
ค้างชําระเป็นจํานวนหมายเลขละ ๑,๐๐๐ บาท รวมทังสิน   ๒,๐๐๐ บาท จึงได้แจ้งร้องเรียนไปที  AIS Call Center 
เพื อยกเลิก แต่ย ังไม่ได้รับการตอบรับเป็นเอกสารแต่อย่างใด 

ซึ  งจากกรณีตัวอย่างทังหมด วิทยากรกระบวนการได้ หยิบยกตัวอย่างที  ๕  เพื อนํามาใช้ในการเรียนรู้
ร่วมกัน โดยเป็นกรณีปัญหาการแจกซิมฟรีและย ังไม่เปิดใช้ แต่มีบิลเรียกเก็บเงิน ซึ  งกรณีตัวอย่างนีมีความน่าสนใจ 
ตรงที  เป็นการเขียนบันทึกคําร้องเรียนที ยาว ไล่เรียงล ําดับเหตุการณ์สลับไปมาอยู่ วิทยากรกระบวนการจึงทํา
กิจกรรมต่อในเรื องการ rewrite การเขียนคําร้องเรียนใหม่ ให้มีความกระชับ และไล่เรียงล ําดับเหตุการณ์ตังแต่ต้น 
จนจบใหม่อีกครัง โดยแบ่งเป็น  ๓ กลุ่ม ดังตัวอย่างกลุ่มที  ๑ และกลุ่มที  ๓ ดังนี  
 
 
 

๖๐ 
ตัวอย่างการ rewrite กล่ม ุ ๑ 
ช่วงที  ๑นายอนุชา เอี ยมอร่าม ใช้โทรศัพทห์มายเลข ๐๘๐-๐๐๐-๐๐๐๐ ใช้มาเป็นเวลา ๙ ปี 
ช่วงที  ๒ เมื อประมาณต้น เดือนกย.นายอนุชา ได้ไปซือซิมกับตัวแทนจําหน่ายที บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีอ่างทอง  
ในราคาซิมละ ๖๐ บาท จํานวน ๒ ซิม รวมเป็นเงิน ๑๒๐บาท นายอนุชาจึงได้ให้ดูบัตรประชาชน และตัวแทนได้
จดบันทึกหมายเลขบัตรประชาชน 
ช่วงที  ๓ ประมาณสินเดือน กย .ได้มีบิลเรียกเก็บค่าใช้โทรศัพท ์๒ หมายเลข หมายเลข ๐๐๐๐๐๐ และหมายเลข 
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ จํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หมายเลขละ ๕๐๐ บาท 
ช่วงที  ๔ เมื อเดือนตค.ได้รับใบแจ้งหนีจากบริษัทดีแทค เรียกเก็บเงินจํานวน  ๒ หมายเลข หมายเลขละ ๑,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ช่วงที  ๕ วันที  ๑ พย.ได้ร้องเรียนไปที  call center เพื อยกเลิกใช้บริการทัง  ๒ หมายเลข แต่ย ังไม่ได้รับการแก้ไขจาก
บริษัทแต่อย่างใด 
คําขอกล่ม ุ ๑ 
 -ขอให้ยกเลิกการใช้บริการทัง  ๒ซิม 
 -หยุดเรียกเก็บค่าบริการ 
 -ขอให้บริษัทตรวจสอบรายละเอียดการใช้บริการทัง  ๒ ซิม 
 -เรียกร้องชดเชยค่าเสียหาย กรณีบริษัทละเมิดสิทธิ 
 -ให้บริษัทรีบดําเนินการให้เสร็จสินภายใน  ๑๕ วัน 
 -ให้บริษัทชีแจงสิงที เกิดขึน และออกมาแสดงความรับผิดชอบให้สังคมได้รับรู้และรับทราบ    
ตัวอย่างการ rewrite กล่ม ุ ๒  
-นายอนุชา เอี ยมอร่าม ใช้โทรศัพท์มือถือเอไอเอส เบอร์ ๐๘๙-๐๐๐๐๐๐๐ มาเป็นเวลา  ๓ปี 
-เมื อต้นเดือนกย. ๕๑ ได้ซือซิมฟรี  ๒ ซิม ของบริษัทเอไอเอส มาในราคาซิมละ ๖๐ บาท คือเบอร์๐๘๙-
๐๐๐๐๐๐๐,๐๘๙-๙๙๙๙๙๙๙ แต่ย ังไม่ใช้บริการ และในการซือได้มีการใช้รายละเอียดในสําเนาบัตรประชาชนด้วย   
-เมื อสินก ย. ๕๒ได้มีบิลเรียกเก็บเงินมา ๒ บิล จํานวน ๑,๐๐๐ บาท  
-เมื อสินเดือนตค .๕๒ จึงมีบิลเรียกเก็บอีก ๒ บิล จํานวน ๑,๐๐๐ บาท รวมเดือนกย.และตค.๕๒ เป็นจํานวนทังสิน   
๒,๐๐๐ บาท  
-เมื อเดือนพย. ๕๒ วันที  ๑ ได้ร้องเรียนกับ call center 1175 แต่ย ังไม่ได้รับการยืนย ันเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
 
 

๖๑ 
คําขอกล่ม ุ ๒ 
 -ให้บริษัทเอไอเอสทําหนังสือยกเลิกสัญญาที จดทะเบียนของเบอร์........ และ.......... 
 -ตามประกาศกทช.บริษัทไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการ ถ้าผู ้ประกาศไม่ได้ใช้บริการนัน ดังนันจึงไม่  
จําเป็นต้องจ่ายค่าบริการจํานวน ๒,๐๐๐ บาท ให้กับบริษทัเอไอเอส 
 -ให้บริษัทเอไอเอส จ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู ้ รับบริการเนื องจากละเมิดสิทธิส่วนตัว และไม่ปฏิบัติตาม
สัญญา 
 -ให้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ ว่าจะไม่ละเมิดต่อประกาศ กทช.อีกแล้วเป็นเวลา ๓๐วันนับจาก
วันที  ๑ ธค.๕๒ เป็นต้นไป  
 จากการเรียนรู้ร่วมกัน วิทยากรกระบวนการและผู ้ เข้าร่วมประชุมได้เติมเต็ม แก้ไข จนมีความสมบูรณ์ 
พร้อมทังมีความกระชับมากขึน ดังนี    
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เมื อต้นเดือน กย.๕๒ ผ้ร้องเรียนได้ซื อซิมของบริษัทเอไอเอส ที หน้าโรงเรียนอ่างทองวิทยา จํานวน ู ๒ ซิม 
คือเบอร์ ๐๘๙-๐๐๐๐๐๐๐ และเบอร์ ๐๙๙๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ในราคาซิมละ ๖๐ บาท และตัวแทนจําหน่ายได้บันทึก
รายละเอียดในบัตรประชาชน ต่อมาวันที  ๒๙ กย.๕๒ ได้มีบิลเรียกเก็บเงินมา ๒ บิล 

เป็นจํานวนเงินบิลละ ๕๐๐ บาทรวมเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท ทั งที ซิมยังไม่ได้เปิดใช้บริการ และต่อมาเมื อ
วันที  ๓๐ ตค.๕๒ ก็ได้มีบิลเรียกเก็บมาอีก ๒บิล เป็นจํานวนเงินบิลละ ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท 

วันที  ๑ พย. ๕๒นายอนชาได้โทรศัพท์ไปแจ้งกับ ุ call center ว่า เบอร์นี ยังไม่ได้ใช้บริการขอให้ยกเลิกการ
เรียกเก็บ แต่บริษัทก็ยังไม่ได้ดําเนินการใดๆ  

 
สุดท้ายวิทยากรกระบวนการก็ได้ให้ข้อคิดแก่ผู ้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านว่า ทุกคนสามารถเขียนเป็นเรื องเป็น

ราว มีล ําดับขันตอน แต่การฝึกจากการปฏิบัติจริง การได้ลองรับ  Case จริง และฝึกเขียน พร้อมทังการเปิดใจเรียนรู้ 
กับสิงที เราลงมือทํา จะช่วยทําให้เรามีทักษะการรับเรื องร้องเรียนที ดีขึน   

 
 

 
 
 

 
 

๖๒ 
กิจกรรมที  ๓  

เวท ี“สรปบทเรียน และถอุ ดบทเรียน ขจัดอปสรรค เทคโนโลยีสิ งอํานวยความสะดวก ุ  
การเข้าถึงบริการโทรคมนาคม สําหรับคนพิการทางร่างกาย” 

วันพธที  ุ ๑๘ ถึง วันพฤหัสบดีที  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
ณ โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท ปทมธานีุ  
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วัตถประสงค์ุ  
 (๑) เพื อพัฒนากลไกการคุ้มครองผู ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมโดยผู ้บริโภคให้มีประสิทธิผลโดยใช้
ระบบเครือข่ายทัวทังภูมิภาค   

(๒) เพื อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งแก่ผู ้บริโภคและองค์กรผู ้บริโภคด้านต่างและที เกี ยวกับกิจการ
โทรคมนาคม 

(๓) เพื อศึกษารวบรวม ข้อมูลและให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลในกิจการโทรคมนาคมเพื อการคุ้มครอง
ผู ้บริโภค 

 
กล่มเป้าหมายุ   
คนพิการทางกายและการเคลื อนไหว  จํานวน ๓๐ คน 
 คนพิการทางกายและการเคลื อนไหว  จํานวนผู ้ เข้าร่วมจริง ๔๐ คน 

 
 
 
 
 
 

๖๓ 
กําหนดการ 

เวท ี“สรปบทเรียน และถอดบทเรียน ขจัดอปสรรค เทคโนโลยีสิ งอํานวยความสะดวกุ ุ  
 การเข้าถึงบริการโทรคมนาคม สําหรับคนพิการ ทางร่างกาย” 

วันพที  ุ ๑๘ ถึง วันพฤหัสบดีที  ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
  ณ โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท  ปทมธานีุ     

วันพุที  ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.   ลงทะเบียน 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.   กล่าวต้อนรับ พร้อมชีแจงวัตถุประสงค์  

โดย น.ส.เสาวลักษณ์ ทองก๊วย  
หัวหน้าสํานักงานองค์การคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชีย – 
แปซิฟิก 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.                               กิจกรรมที  ๑ รู้จักกันหรือย ัง 
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เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.   พักน้อย 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมที  ๒ ทบทวน อุปสรรค เทคโนโยยีสิงอ ํา นวยความสะดวกการ

เข้าถึงบริการโทรคมนาคมสําหรับคนพิการทางร่างกาย 
โดย  คุณสว่าง  ศรีสม  

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.    พักใหญ่ 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.   กิจกรรมที  ๓ ร่วมถอดบทเรียน ปัญหา อุปสรรคในการเข้าถึงของ  
พืนที       โดย ผู ้แทนของแต่ละพืนที    
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.   พักน้อย 
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.   กิจกรรมที  ๔ สรุปบทเรียน  
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.   พักใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 

๖๔ 
วันพฤหัสบดีที   ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.   ลงทะเบียน  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.   ทบทวน  
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. กิจกรรมที  ๕ แบบไหนที คุณต้องการเข้าถึงบริการโทรคมนาคม  
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.   พักน้อย 
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   กิจกรรมที  ๖ เทคโนโลยีสิงอ ํานวยความสะดวก แบบไหนที คุณต้องการ 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   พักใหญ่ 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   กิจกรรมที  ๗ สรุปปัญหาอุปสรรค เหล่านีจะขจัดได้อย่างไร  
     พักน้อย 
เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป  ปิดการอบรม เดินทางกลับโดยสวัสดิ ภาพ 
 

หมายเหต:ุ กําหนดการอาจมีการเปลี ยนแปลง 
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๖๕ 

สรปกิจกรรมุ วันพุที   ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
กิจกรรมที   ๑ กล่าวต้อนรับ พร้อมชี แจงวัตถประสงค์ุ  
โดย น.ส.เสาวลักษณ์ ทองก๊วย  หัวหน้าสํานักงานองค์การคนพิการสากลประจําภมิภาคเอเชีย ู – แปซิฟิก 
 การจัดเวทีสรุปบทเรียนและถอดบทเรียน ขจัดอุปสรรค เทคโนโลยีสิงอ ํานวยความสะดวก การเข้าถึง 
บริการโทรคมนาคม สําหรับคนพิการทางร่างกาย เป็นความร่วมมือของสถาบันคุ้มครองผู ้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม (สบท.) กับองค์การคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  
 
กิจกรรมที   ๒ ร้จักกันหรือยังู  
หัวข้อที   ๑  ทบทวน อปสรรค เทคโนโลยีสิ งอํานวยความสะดวกการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมสําหรับคนพิการทางุ
ร่างกาย 
 เป็นการทบทวนการเข้าถึงทางกายภาพ ภูมิศาสตร์ เทคโนโลยี การเรียนรู้ สามระดับในการเข้าถึงอุปสรรค
ทังสี ด้าน การทํางานในพืนที  ได้เรียนรู้การทํางานของรัฐหน่วยงานที เกี ยวข้อง การทํางาน ผลกระทบจากคนใน  
พืนที ที ได้รับการเรียนรู้ได้ทบทวนอุปสรรคทังสี ด้าน กายภาพ ทัศนคติ การสื อสาร กฎหมาย คําถามสิบข้อ แนว  
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ทางการแก้ไขปัญหา สภาพปัญหาของเพื อนแต่ละกลุ่ม ทบทวนปัญหาอุปสรรค ได้ทบทวนเรื องความเสมอภาค
ของคนพิการ  เรียนรู้ถึงปัญหาอุปสรรคด้านใดบ้าง ร่วมทังวิธีการขับเคลื อนต่อไปข้างหน้า  
ปัญหาการเข้าถึงในเรื องการใช้บริการโทรคมนาคม เรียนรู้เกี ยวกับปัญหาอุปสรรค USO คําถามที ได้ทํา 
สิทธิที ตัวเองได้รับ ตอบคําถามสิบคําถาม 

๑. ปัญหาอุปสรรค USO 
๒. ภาพรวมการทํางานพืนที   
๓.  การติดต่อประสานงาน  
๔. อุปสรรคปัญหาในการทํากิจกรรม 
๕. เอาปัญหาอุปสรรคของเพื อนที ลงพืนที มาเป็นบทเรียนเพื อนําไปเป็นตัวอย่างในการทํางาน  
๖. เทคโนโลยีสิงอ ํานวยความสะดวก การเข้าถึง   
๗. ปัญหาอุปสรรคของคนที ลงพืนที และคนที ย ังไม่ได้ ลงพืนที   
๘. ปัญหาการทํากิจกรรมในชุมชน หน่วยงานของรัฐ  
๙. วิธีการแก้ไขปัญหา 
๑๐. การดําเนินการต่อไปอย่างไร 

 
 
 

๖๖ 
การเข้าถึงสิ งแวดล้อมที  สร้างขึ  นและการขนส่งสาธารณะ BMF Priority # 5 
สถานการณ์เฉพาะหน้าสําหรับคนพิการไทย 

• ความจําเป็นของสภาพแวดล้อมที เอืออ ํานวยความสะดวกสําหรั บคนพิการและผู ้ สูงอาย ุ
• บทบาทขององค์กรคนพิการกับการเปลี ยนแปลงสภาพแวดล้อม 
• อุปสรรคทางด้านกายภาพกับการออกแบบสถาปัตยกรรมยุคใหม่ 
• การออกแบบเพื อคนทังมวล  (UNIVERSAL DESIGN) สําคัญอย่างไร 
• ความเสมอภาคในระบบขนส่งสาธารณะ 
• Americans with Disabilities Act  
• กฎหมายเกี ยวกบัคนพิการในประเทศญี ปุ ่ น 

การออกแบบที  เป็นสากล  (UNIVERSAL DESIGN) สําคัญอย่างไร 
• การออกแบบที เป็นสากลหรือ Universal Design เป็นแนวคิดใหม่ในการออกแบบ 
• เป็นแนวคิดที ไม่ใช่เพียงการออกแบบเพื อคนพิการเพียงกลุ่มเดียว แต่เพื อให้ผู ้ ใช้ทุกกลุ่มใช้ได้ เช่น เด็ก 

ผู ้ใหญ่ ชาย/หญิง ถนัดซ ้าย/ขวา ผู ้ สูงอายุ รวมทังคนพิการ เป็นต้น  
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การใช้แนวคิด Universal Design ในการออกแบบอาคารและสิ งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและผ้สงอาย ู ู ุ  
• เดิมคนพิการเรียกร้องสิงอ ํานวยความสะดวก และการเข้าถึงอาคารสถานที บริการสาธารณะ  
• มักมีค ําถามเกี ยวกับความคุม้ค่าในการลงทุน เนื องจากผู ้ใช้เป็นเพียงกลุ่มเล็ก  ๆ
• ต่อมามีความพยายามรวมกลุ่มผู ้ สูงอายุ ที มักมีความพิการหรือความบกพร่อง เข้ามาเป็นผู ้ ใช้ประโยชน์

ด้วย 
• ถ้าต้องการให้คุ ้มค่าการลงทุนมากที สุด ต้องให้ผู ้ ใช้มากกลุ่มที สุดใช้ได้ 
• นันคือที มาของแนวคิดการออกแบบที เป็ นสากล หรือ Universal Design 

Universal Design กับการออกแบบสภาพแวดล้อม เมื อมองภาพให้กว้างขึน เราควรคํานึงถึงการออกแบบ หรือการ 
จัดการสภาพแวดล้อมให้สามารถเข้าถึงได้โดยคนทุกกลุ่มด้วย เช่น สวนสาธารณะ สนามกีฬา ห้องสมุด  
โรงมหรสพ ศาสนสถาน สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด แหล่งท่องเที ยว แหล่งบันเทิง ต่างๆ  
Universal Design กับการออกแบบของใช้ทั  วไป นอกจากจะใช้เป็นแนวทางในการออกแบบอาคาร สถานที แล้ว ย ัง
สามารถใช้ในการออกแบบสิงของเครื องใช้หรือผลิตภัณฑ ์อย่างอื น เช่น โต ๊ะ เก้าอี แก้วนํา ขวด คอมพิวเตอร์ ฯลฯ   
ใหใ้ชไ้ด้สะดวก กับทุกเภท ทุกวัย ทุกกลุ่ม การออกแบบควรคํานึงถึงอย่างยิงโดยเฉพาะอุปกรณ์ที ในที สาธารณะ 
ซึ  งผู ้ ใช้มีหลากหลายประเภท 

๖๗ 
หลักการ ๗ ข้อ ของการออกแบบที  เป็นสากล 

๑. ทุกกลุ่มใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นธรรม (Equitable use) 
๒.  ปรับเปลี ยนได้ตามความจําเป็นในการใช้งาน (Flexibility in use) 
๓. ไม่ซ ับซ ้อนง่ายต่อการใช้งาน ( Simple and Intuitive use) 
๔.  ทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลการใช้งาน (Perceptible Information) 
๕. ทนทานต่อความผิดพลาดในการใช้งาน (Tolerance for Error) 
๖. ไม่ต้องออกแรงมากเกินไป (Low Physical Effort) 
๗. ขนาดและรูปร่างสะดวกต่อการใช้งาน (Size and Space for Approach and use)                                                  

(ที มา : www.desigm.ndsu.edu) 
เว็บไซต์ที  น่าสนใจ 

1. www.design.ncsu.edu 
2. www.universaldesign.com   

สรป ุ  เรื องที ทบทวนเป็นเรื องที เรียนมาแล้ว แต่การทบทวนเพื อให้ทุกคนเข้าใจ ช่วงบ่ายการทํากิจกรรมต้องการให้
ทุกคนแลกเปลี ยนการทํางานของตนเองในการทํางานในพืนที  มาสรุปปัญหา และการแก้ไข  
หลังจากการผ่านอบรมมา ๒ ถึง ๓ ครัง ปัญหาของคนพิการทางร่างกายในด้านโทรคมนาคม  อุปสรรคในการ 
เข้าถึงหรือการใช้บริการโทรคมนาคมมีอะไรบ้าง ซึ  งมีทังปัญหาทัวไป และเฉพาะสําหรับคนพิการ   
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 ระบบสารสนเทศ กับชีวิตประจําว ัน ที เกี ยวข้อง 
 กิจกรรมหลักในวงจรชีวิตมนุษย์  
 ช่วงว ัยเด็ก เรียนหนังสือ ทํางาน ครอบครัว เสียชีวิต  
 ช่วงว ัยเด็ก กิจกรรมหลัก เล่น เรียนหนังสือ  เน้นการเรียน 
 วัยรุ่น เรียนหนังสือ  
 ผู ้ใหญ่ ทํางาน มีครอบครัว มีต ําแหน่งหน้าที การงาน เน้นในการทํางาน และการทํากิจกรรมสันทนาการ 
 วัยชรา เข้าสู่การเสียชีวิต 
ทําไมต้องเรียนหนังสือ เพื อจะได้มีความรู้ เอาไว้เตรียมตัวในการทํางาน เข้าสู่สังคม  
ทําไมต้องทํางาน เพื อหาเงินเลียงชีพ  แต่ก็ต้องสามารถทําประโยชน์เพื อสังคมตอบแทนสังคม 
ทําไมต้องเล่น  ต้องพักผ่อน ผ่อนคลาย ไม่ได้ทํางานเพียงอย่างเดียว แล้วคนพิการจะเรียน เล่น ทํางานได้เหมือนคน
ทัวไปหรือเปล่า แต่คนพิการมักพบปัญหาที จะเข้าสู่การเรียน ศึกษา ทําให้ขาดความรู้ การทํางาน โรงเรียนมีบันได  
มีอุปสรรคที จะเข้าถึง  

 
๖๘ 

อปสรรคสี อย่างุ  ที ส่งผลกระทบต่อการเรียน การเล่น การทํางาน อุปสรรคทางกายภาพคือ สิงแวดล้อม อาคาร ถนน  
รถไฟ รถเดินทาง เป็นอุปสรรคที มนุษย์สร้างขึน ที ออกแบบมาทําให้คนพิการเข้าไม่ถึง   

๑. อปสรรคทางกายภาพุ เป็นสิงที ทําให้คนพิการร่างกายเข้าไ ม่ถึง   
๒. อปสรรคข้อมลข่าวสารและการสื อสารุ ู  เป็นอุปสรรค ที ทําให้คนพิการเข้าไม่ถึงโทรศัพท์ กระทบคนพิการ

กลุ่มทางหู ทางตา แล้วเป็นความผิดของเขาที มองไม่เห็น หรือไม่ได้ยินหรือเปล่า ไม่ใช่เพราะการสื อสาร
ข้อมูลของเรามีสองแบบ แบบภาพข้อมูลเสียง 

๓.   อปสรรคทศันคติ คือคุ วามเชื อ  เช่น เชื อว่าคนพิการเป็นคนป่วย ไม่สามารถทํางานเป็นบาปเป็นกรรม  
และย ังแขวงในการใช้ภาษาด้วย เช่น ง่อย เปลีย    

๔. อปสรรด้านกฎระเบียบ นโยบายุ   และมีกฎหมายที บังคับคนพิการเช่น เรื องการสอบใบขับขี  เราย ังมี
กฎหมายที ย ังเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ ซึ  งอุปสรรคสี อย่างอยู่ท ําให้คนพิการ เล่น เรียน ทํางานได้อยาก 

การจัดสิ งอํานวยความสะดวก จะเป็นการแก้ปัญหาในด้านกายภาพได้ แต่ทัศนคติต้องทําให้สังคมยอมรับ เช่นการ
ออกมาสู่สังคม  การให้สังคมรู้ข่าวและเข้าใจคนพิการ อุปสรรทางกฎระเบียบคือการแก้ ไขกฎหมาย ทัศนคติเกิด
จากมุมมองของคน ที ออกแบบกฎหมาย  ต้องทําสองอย่างควบคู่กันคือสร้างทัศนคติ การออกแบบกฎหมาย การ
รณรงค์นอกจากรณรงค์เรื องทัศนคติแล้วย ังต้องรณรงค์เรื องกฎหมายด้วย  ความสัมพันธ์ของสิงอ ํานวยความ 
สะดวกคืออะไร เช่น อนุสัญญา CRPD สิงที แต่ละประเทศลงนามร่วมกัน ในมาตรา  ๙ สิงอ ํานวยความสะ ดวก
สําหรับคนพิการเป็นเครื องมือในการสร้างอ ํานาจ เมื อเราเรียน เล่น เราก็มีพลังอ ํานาจ   
การเข้าถึง สามระดับ  
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๑. ทางกายภาพ คือสิงที มนุษย์สร้างขึน    
๒. ทางภูมิศาสตร์ จากจุดหนึ  งไปจุดหนึ  ง 
๓. เทคโนโลยีการสื อสาร โทรคมนาคม เป็นการสื อสารทางไกล  กับชีวิตประจําว ันของเรา เช่นการศึกษา 

ดาวเทียมทางไกล การค้นคว้า การใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื อสาร การทํางาน ใช้อินเตอร์เน็ตในการ
ทํางาน เป็นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเหลือ เช่นคนตาบอด ใชร้ะบบซอฟแวร์ เพื อใช้ในกา
ทํางาน การขนส่ง การบอกข้อมูลสถานี การสื อสารสุขภาพ การนัดแพทย์ เบอร์ฉุกเฉิน การบันเทิงสันทนา
การ   สื อผสม มัลติมีเดีย เอกสารกฎหมายสนับสนุนในระดับประเทศ และประเด็นปัญหาของคนพิการ
แบ่งเป็น ๒ ประเด็น ๑. ประเด็นปัญหาทัวไป เช่น คิดค่าบริการเกิน สัญญาณขาดหาย เงินหมดวันไม่หมด  
SMS กวนใจ  ๒.ประเด็นปัญหาเฉพาะ ทางกายภาย  ตู้แคบ ระดับสูงเกินไป คนพิการรุนแรงใช้
โทรศัพท์ไม่ได้ มีเครื องมือที ไม่เหมาะสม  

 
๖๙ 

การขับเคลื อนเราต้องม่งมาที ประเด็นปัญหาเฉพาะของคนพิการด้วย ุ  
 หลักการ USO บัตรโทรศัพท์ หนึ  งร้อยบาท สามสิบเดือน ประเด็นคือคนพิการจะใช้ได้อย่างไร ตู้โทรศัพท์
แคบ คนพิการรุนแรงจะใช้โทรศัพท์ไดอ้ย่างไร มากกว่าการได้รับบริการฟรี แต่ใช้ไม่ได้ ถ้าคุณได้รถเมล์ฟรี แต่ใช้
ไม่ได้ เราจะเลือกแบบไหน ถ้าจะให้ดีของใช้ได้ 
การที  เราจะเข้าถึงบริการโทรคมนาคม ประกอบด้วย  
๑. การเข้าถึง ความสามารถในการเช้าถึงของผลิตภัณฑ ์ 
๒. การมีอยู่และหาได้ ในชุมชน ประเทศ 
๓. ราคาเป็นธรรม เหมาะสมกับทุกคน 
ประเด็นการเข้าถึง ทางกายภาพ ต้องคํานึงถึงคนพิการด้วย ผู ้ให้บริการผู ้ผลิตออกแบบ ต้องมีความรู้ตระหนักรู้ ใน
เรื องเทคโนโลยีอุปกรณ์ ทัศนคติในการบริการที ดี  ตัวระเบียบ ก็ต้องมีนโยบายในการผลักดันด้วย บริการ
สาธารณะรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลได้ แต่ความเฉพาะของแต่ละคนพิการ ผู ้ผลิตต้องคํานึงถึงการเข้าถึงได้  ต้องคิด
หาวิธี สิงอ ํานวยความสะดวกก็เป็นสิงสําคัญในการสนับสนุนให้คนพิการเข้าถึงระบบโทรคมนาคมด้วย การหาได้   
เพียงพอ มีอยู่ โครงสร้างพืนฐาน เครือข่าย ต้องมีเพียงพอ  
ราคาบริการที เป็นธรรม หรือความแตกต่างของภูมิศาสตร์ ของพืนที รายได้ ลิขสิทธิใบอนุญาต    
สิงที ต้องพิจารณาเพิมเติม การส่งข้อความในมือถือ เช่นการติดต่อสื อสารกับคนหูหนวก การส่งข้อความย ังมีความ  
ไม่เท่ากันในการทํางานติดต่อสื อสารระหว่างกันของกลุ่มคนพิการ ระบบการสื อสารผ่านระบบภาษามือและแปล
ออกมาเป็นเอกสาร  
คําแนะนําในการพัฒนา ทั  วไปไม่เจาะจงกับเครือข่ายคนพิการ 

• เราควรใช้การออกแบบที เป็นสากล และใช้กระบวนการผู ้ ใช้มีส่วนร่วมตังแต่เริมแรก    
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• มีการส่งเสริมการทํางานร่วมกันหลายระดับ หลายหน่วยงาน ร่วมกัน  
• มีมาตรฐานในการเข้าถึง เช่น มาตรฐานของปุ ่ ม โทรศัพท์ มาตรฐานความสูง ระดับรูปแบบการติดตัง   
• การจัดบริการและผลิตภัณฑ ์ ให้เกิดการแข่งขันในตลาด 
• การส่งเสริมและการพัฒนาจริงโดยผู ้ใช้เป็นศูนย์กลาง  

 
 
 
 
 
 
 

 
๗๐ 

หัวข้อที   ๒ ถอดบทเรียน ปัญหา อปสรรคในการเข้าถึงของพื  นที  ุ  
คําถาม หลักการ USO มีกี หลักการ 

๑. การเข้าถึง 
๒. อยู่หาได ้
๓. ราคาเป็นธรรม 

คําถาม การเข้าถึงมีกี ระดับ 
๑. กายภาพ 
๒. ภูมิศาสตร์ 
๓. เทคโนโลยีสื อสาร 

คําถาม อปสรรคกี อย่างุ  
๑. กายภาพ 
๒. ทัศนคติ 
๓. ระเบียบกฎหมาย 
๔. การติดต่อสื อสาร 

หัวข้อที   ๒  ร่วมถอดบทเรียน ปัญหา อปสรรคในการเข้าถึงของพื  นที  ุ  
โจทย์ที   ๑ ภาพรวมของการขับเคลื อนในพื  นที  ? 
โจทย์ที   ๒ ทํางานกับใครบ้าง และกล่มเป้าหมายคือใครุ ? 
โจทย์ที   ๓ ความร่วมมือของคนในพื  นที  /ความสนใจ? 
โจทย์ที   ๔ การสนับสนนของหน่วยงานท้องถิ  นุ ? 
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โจทย์ที   ๕ กิจกรรมที  ทําในพื  นที   (ให้ความรู้/อบรม/สัมมนา/เผยแพร่ ฯลฯ) อย่างไร? 
โจทย์ที   ๖ ปัญหาอปสรรคในการทํากิจกรรม ุ (ทั  วไป) ? 
โจทย์ที   ๗ ปัญหาที  เกี ยวข้องกับโทรคมนาคมที พบในการจัดกิจกรรมมีอะไรบ้าง ? 
โจทย์ที   ๘ ปัญหาที  เกี ยวข้องกับโทรคมนาคมมีอะไรบ้าง ? 
โจทย์ที   ๙ แนวทาง/ความต้องการในการแก้ปัญหา? 
โจทย์ที   ๑๐ ก้าวต่อไปจะขับเคลื อนอย่างไร ? 
บทเรียน ปัญหา อปสรรคุ  ในการเข้าถึงระบบโทรคมนาคม ของพื  นที   
๑. ภาพรวมของการขับเคลื อนในพื  นที   

• มีการปรับทัศนคติ  
• มีการตื นตัวในการพิทักษ์สิทธิ  
• มีการกระจายข่าวให้เพื อนคนพิการ 
• มีการสอบถามข้อมูลเรื องบัตรโทรศัพท์จากท้องถิน  

๗๑ 
๒. ทํางานกับใครบ้าง กล่มเป้าหมายคือใครุ ? 

• องค์กร กลุ่มคนพิการ 
• คนพิการ 
• หน่วยงานรัฐ ท้องถิน  
• บริษัทผู ้ ให้บริการ 
• ประชาชน ผู ้ ที สนใจ 

๓. ความร่วมมือของคนในพื  นที   / ความสนใจ 
• คนในพืนที ไม่กระตือรือร้น  
• คนในพืนที ย ังไม่เห็นความสําคัญ  
• คนในพืนที สนใจแต่ไม่มีการเคลื อนต่อเพราะมีข้อมูลที ชัดเจน  
• คนในพืนที คิดว่าย ังเล็กน้อย  
• คนในพื นที ค่อนข้างเบื อ รู้สึกเฉย  ๆ

๔. การสนับสนนของหน่วยงานท้องถิ  นุ  
• ได้รับการสนับสนุนบางส่วน บางพืนที   
• หน่วยงานรัฐขาดความเข้าใจในการทํางานร่วมกับองค์กรคนพิการ 
• ไม่มีแผนงานการดําเนินงาน 
• ย ังไม่ได้ทดลองทํา 

๕. กิจกรรมที  ทําในพื  นที   (ให้ความรู้/อบรม/สัมมนา / เผยแพร่ ฯลฯ) อย่างไร? 
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• ให้ความรู้ แบบสอบถาม 
• ให้ความรู้พูดคุยทําความเข้าใจเรื องสิทธิ 
• ให้ความรู้เฉพาะบุคคล 
• ให้ความรู้ทางโทรศัพท ์

๖. ปัญหาอปสรรคในการทํากิจกรรม ุ (ทั  วไป) ? 
• ไม่มีงบประมาณ 
• คนพิการไม่เข้าใจสิทธิของตนเอง 
• เจ้าหน้าที ไม่เห็นความสําคัญ 
• ขาดคนให้ความรู้ 
• ไม่มีแผนงาน 
• ปัญหาการเดินทาง 
• พืนที  /สถานที ไม่เอืออ ํานวย  

 
๗๒ 

๗. ปัญหาที  เกี ยวข้องกับโทรคมนาคมที พบในการจัดกิจกรรมมีอะไรบ้าง? 
• เข้าไม่ถึงปัญหา 
• ขาดบุคคลากรที มีความรู้ความเข้าใจเรื องโทรคมนาคม 
• ย ังไม่ได้จัดกิจกรรม 
• ย ังไม่ได้รับการสนับสนุน 

๘. ปัญหาที  เกี ยวข้องกับโทรคมนาคมมีอะไรบ้าง? 
• การเข้าถึงโทรศัพท์สาธารณะ 
• ข้อความรบกวน 
• เรียกเก็บเงินเกินจริง 
• เงินเหลือน้อยโทรออกไม่ได ้
• วันหมดโดนตัดเงินที คงเหลือ 
• ปัญหาในการใช้อินเตอร์เน็ตไม่เป็นไปตามสัญญาที ระบุไว ้
• กฎหมายไม่มีผลบังคับใช้ในการลงโทษ 
• การให้บริการไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
• สัญญาณโทรศัพท์ขัดข้อง หลุดบ่อย 
• ใบแจ้งหนีระบบรายไม่ระบุกรอบเวลาการใช้งานให้ผู ้บริโภคทราบ  
• โทร CALL CENTER เสียเงิน และ รอถือสายรอนาน 
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๙. แนวทางความต้องการในการแก้ปัญหา? 
• หน่วยงานที เกี ยวข้องต้องให้คนพิการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ ข้อกําหนด ระเบียบ นโยบาย ฯ 
• ส่งเสริมให้ความรู้สิทธิต่างแก่คนพิการ คนในชุมน และท้องถิน  
• ส่งเรื องร้องเรียนในรูปแบบต่างๆ 
• เผยแพร่ กระจายข้อมูลข่าวสารเรื องสิทธิโทรคมนาคมให้ครอบคลุมและทัวถึง   
• จัดอบรมให้ความรู้เรื องสิทธิของโทรคมนาคมแก่ผู ้นําชุมชน คนในชุมชน 

๑๐. ก้าวต่อไปจะขับเคลื อนอย่างไร? 
• เรียกร้องให้มีการแก้ ไขระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด เกี ยวกับกิจการโทรคมนาคม สนับสนุนตัวกฎหมาย

ให้บังคับใช้อย่างจริงจัง 
• ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารแก่คนในชุมชนอย่างต่อเนื อง สามารถบอกความต้องการและพิทักษ์สิทธิจาก

ปัญหาที เกิดในพืนที   
• สร้างเครือข่าย ตังศูนย์ ประสานงานรับเรื องราวร้องเรียน ปัญหาเกี ยวกับโทรคมนาคมในพืนที   

 
๗๓ 

สรปกิจกรรม ุ  
วันพฤหัสบดีที   ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
กิจกรรมที   ๓ ทบทวน   
หัวข้อที   ๓  แบบไหนที  คณต้องการเข้าถึงบริการโทรคมนาคม ุ  
สรปประเด็น ุ  

๑. ค่าอินเตอร์เน็ต ราคาถูกลง ทังในกรุงเทพฯและต่างจังหวั ด 
๒. มีโทรศัพท์สาธารณะครอบคลุมทุกพืนที   
๓. ตู้โทรศัพท์สาธารณะควรออกแบบให้เอือต่อการใช้งานของกลุ่มคนพิการ เด็ก ผู ้ สูงอายุ เช่น มี ระดับพืนที   

ตํ  า ประตูกว้าง ตู้โทรศัพท์ไม่ควรวางสูงเกินไป บุ่มกดใหญ่และชัดเจน 
๔. ตู้โทรศัพท์ติดผนังควรอยู่ระดับเดียวกับคนพิการนังรถเข็ น สายโทรศัพท์ควรยาวกว่าที เป็นอยู่ 
๕. สัญญาณ WIFI ให้ครอบคลุมทุกพืนที และควรจัดเป็นสาธารณะให้กับประชาชนทุกคน  
๖. ให้รัฐจัดสวัสดิการด้านโทรคมนาคมให้กับคนพิการ,ผู ้ สูงอายุ ใช้งานโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตฟรี 
๗. การติดตังโทรศัพท์บ้านไม่ควรมีค่าใช้จ่าย และสามารถเชื อมต่อ  Internet ได้ในราคาเท่ากับการติด Hi - 

sprits 
๘. ควรมีอุปกรณ์ที เหมาะสมกับการใช้งานโทรศัพท์ตามประเภทความพิการ เช่น SMS สําหรับส่งข้อความ

ของเพื อน หู ควรมีราคาถูก มีอักษรเบลล์ที ปุ่มตัวเลข และมีเสียงบอก ตัวเครื องควรมีนําหนักเบา ปุ ่ ม  
ตัวเลขขนาดใหญ่กดได้สะดวก 
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๙. จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตขึนในองค์กรคนพิการทุกองค์กร เพื อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร บริการที รัฐจัด 
ให้ 

๑๐. การติดต่อ Call Center ไม่ควรเสียค่าใช้จ่าย 
๑๑. ทางด้านกายภาพ ปัญหาในการเข้าใช้ตู ้โทรศัพท์สาธารณะ 
๑๒. ข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต ประเทศไทยควรให้ประชาชนทุกคนทุกพืน ที เข้าถึงการใช้อินเตอร์เน็ต

สาธารณะ 
๑๓. ราคาอินเตอร์เน็ต ราคาถูกลง ทังในกทม .และตจว. 
๑๔. ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ควรมีรูปแบบที เอือต่อการใช้งานสําหรับคนพิการที นังรถเข็น เด็ก ผู ้ สูงอายุ   
๑๕. ปุ ่ มตัวเลขหน้าจอต้องให้มีอักษรเบลล์ ให้คนตาบอดสามารถส่งข้อความได้ 
๑๖. ตู้โทรศัพท์สาธารณะต้องไม่มีสิงกีดขวาง เช่น ร้านค้า เสาไฟฟ้า ถังขยะ เป็นอุปสรรค  
๑๗. สายโทรศัพท์ควรจะยาว 

 
๗๔ 

๑๘. การสื อสารทางดาวเทียม เช่น Video Conference ควรให้อุปกรณ์ติดต่อสื อสารกับคนพิการทุกประเภท 
๑๙. สัญญาณ Wi-Fi ให้มีทัวถึงทุกจังหวัด ครอบคลุมทุกพืนที เป็นบริการสาธารณะ   
๒๐. จัดสวสัดิการด้านโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์บ้าน อินเตอร์เน็ตให้กับคนพิการทุกประเภท การติดตัง 

โทรศัพท์ต้องไม่มีค่าธรรมเนียม 
๒๑. ต้องการเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การสังด้วยเสียง เชื อมโยงเครือข่าย  
๒๒. คนพิการรณรงค์เผยแพร่ คนไม่พิการไม่ละเมิดสิทธิคนพิการ 
๒๓. โทรศัพท์ต้องมีปุ่มกดที ชัดเจนสะดวก 
๒๔. มีจอ LCD ให้สําหรับคนพิการทางหู คนพิการรุนแรง 
๒๕. มีเซนเซอร์ในการตอบรับสําหรับคนพิการรุนแรง 
๒๖. การบริการที สามารถเข้าถึงและใช้ได้  
๒๗. การให้บริการที เป็นไปตามสัญญาทางให้บริการ 
๒๘. หมายเลขเดิมที สามารถเปลี ยนไปใช้กับเครือข่ายใดก็ได ้
๒๙. บริการที จัดให้คนทุกกลุ่มใช้ได้ เช่นเทคโนโลยีที เหมาะสมกับคนพิการประเภทต่างๆ  
๓๐. การบริการที ไม่ถูกเอาเปรียบจากผู ้ให้บริการ โดยจะต้องให้ข้อมูลกับผู ้ขอใช้บริการอย่างชัดเจน เป็นลาย

ลักษณ์อักษร 
๓๑. การส่งสัญญาณโทรศัพท์ที ครอบคลุมและต่อเนื อง ไม่หลุดบ่อย 
๓๒. การติดต่อ Call Center  ควรให้บริการคิดราคาเป็นครังและคิดค่าบริการครึ งราคาหรือฟรี  
๓๓. อินเตอร์เน็ตฟรีในที สาธารณะ ครอบคลุมทุกพืนที   
๓๔. ควรพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสํารอง ชื อ เบอร์โทร เมื อโทรศัพท์หาย สามารถดูข้อมูลได้ 
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๓๕. ออกแบบเหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภท อุปกรณ์ที ใช้บริการ Universal design 
๓๖. ราคาเหมาะสม ยุติธรรม และตรวจสอบได้ทุกรายการ 
๓๗. มีมาตรฐานการบริการเดียวกันทุกเครือข่าย ทังในเมืองและชนบท  
๓๘. มีที ปรึกษาการให้บริการ คอยดูแลผู ้บริโภคให้สามารถตัดสินใจก่อนการใช้บริการ 
๓๙. กรณีฉุกเฉินสามารถใช้บริการได้ โดยเรียกเก็บค่าบริการในภายหลัง 
๔๐. แบบบริการที เข้าถึงและเหมาะสมกับผู ้บริโภคแต่ละประเภท 
๔๑. ราคาที เหมาะสม ราคายุติธรรม และตรวจสอบได้ทุกรายการ 
๔๒. การให้บริการที เป็นไปตามสัญญาการให้บริการกับลูกค้า 
๔๓. หมายเลขเดิมที สามารถเปลี ยนไปใช้กับเครือข่ายใดก็ได ้
๔๔. ตู้โทรศัพท์อัจฉริยะ แบบใช้ได้ทุกคน เป็นแบบเห็นภาพ ระบบแป้นกดมีจอเห็นภาพอยู่ข้างหน้า หูฟังอยู่

บนเพดาน ไมโครโฟน ระบบสะท้อน 
๗๕ 

๔๕. มีที ปรึกษาให้บริการคอยดูแลผู ้บริโภคได้สามารถตัดสินใจก่อนให้บริการ 
๔๖. การติดต่อสอบถาม Call Center ควรให้บริการคิดราคาเป็นครึ งแล้ว คิดค่าบริการครึ งราคาหรือฟรี 
๔๗. ออกแบบโทรศัพท์สาธารณะให้เหมาะสมกับคนพิการทุกประเภท 
๔๘. ต้องการใหมี้ที ปรึกษาสําหรับการแนะนําการใช้ Promotion ที เป็นกลางถูกต้อง 
๔๙. การยืมเงินทางเครือข่ายไม่ควรเก็บค่าบริการมากไป 
๕๐. การส่งสัญญาณที มีคุณภาพ ไม่หลุด หรือไม่ขาดหายไป 
๕๑. คํานึงถึงยอดเงินมากกว่าว ัน หรือไม่ควรมีว ันหมด 
๕๒. ควรมีการตรวจสอบรายการค่าบริการได ้
๕๓. มีทางลัดเข้าสู่ระบบ Call Center เนื องจากรอนานมาก 
๕๔. ควรมีการบริการอินเตอร์เน็ตฟรีที สาธารณะหรือโรงแรมต่าง  ๆ
๕๕. การติดตังตู ้โทรศัพท์ต้องให้คนพิการเข้าถึงได้ เพราะความสูงของตู ้คนพิการเข้าถึงไม่ได้ ความกว้าง 

ประต ู
๕๖. บัตร TOT ที ทางรัฐให้บัตรฟรี กับคนพิการ น่าจะเปลี ยนเป็นบัตรเติมเงินแทน เพราะพืนที ติดตังตู ้  

โทรศัพท์ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดทําให้คนพิการใช้ไม่ได้ 
๕๗. ตู้โทรศัพท์ต้องมีอักษรเบลล์ 
๕๘. ช่วยลดค่าบริการ SMS เพื อคนหูหนวกได้ใช้บริการได้ 
๕๙. โทรศัพท์พืนฐานหรือโทรศัพท์สาธารณะในรัศมี  ๔ กิโลเมตร 
๖๐. ตู้โทรศัพท์สาธารณะใช้ส่งข้อความได้ 
๖๑. โทรศัพท์ที สั งการโทรโดยใช้ระบบเสียงโทรออกได ้
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๖๒. หน่วยงานของรัฐให้ความใส่ใจ แบบจริงจัง กับความสําคัญต่อสิงอ ํานวยความสะดวกที จะทําให้คน 
พิการอย่างจริงจัง 

๖๓. บัตรโทรศัพท์ ๑๐๐ บาท ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านกายภาพสําหรับคนพิการ 
๖๔. อินเตอร์เน็ตฟรีในสถานที สําคัญ 
๖๕. Call Center  ไม่ควรเก็บเงินค่าบริการ 
๖๖. มีการปรับปรุงสัญญาณเพื อให้ครอบคลุมทุกพืนที   
๖๗. อยากให้โทรศัพท์เคลื อนที  และ โทรศัพท์พืนฐาน ให้มีสิงที รองรับในการรับสายอัตโนมัติสําหรับคน  

พิการรุนแรงใช้ได ้
๖๘. รับสายได้อัตโนมัติทังแบบเคลื อนที  พืนฐาน และไร้สาย   
๖๙. หูฟังต้องมีนําหนักเบา แบบบูทรูท  
๗๐. มีปุ่มกดพิเศษสะดวกสําหรับคนพิการรุนแรง ทังโทรศัพท์บ้าน สาธารณะ มือถือ  

๗๖ 
๗๑. มีจอ LCD ที เห็นภาพและสามารถสื อสารได้สําหรับคนหูหนวก คนพิการรุนแรง กลุ่มสมองพิการ 

(Cerebral palsy - CP) 
๗๒. การเซ็นเซอร์คําสังตอบรับสายหรือโทรออกสําหรับคนพิการรุนแรง   
๗๓. มีอินเตอร์เน็ต Internet ชุมชน 

 
หัวข้อที   ๔  สรปปัญหาอปสรรค เหล่านี  จะขจัดได้อย่างไรุ ุ   
สรปประเด็นุ  
ประเด็นข้อที  ๑ คณคิดว่าประโยชน์ ุ 3G มีอะไรบ้าง?  

๑. สามารถติดต่อได้เร็วขึน   
๒. เล่น Internet ได้เร็วขึน  
๓. มองเห็นผ่านจอ 
๔. ติดต่อสื อสารเห็นภาพผู ้สนทนา 
๕. ได้เร็ว ได้ทุกที  
๖. ประโยชน์ในการรับส่งข้อมลูที รวดเร็วและใหญ่กว่า 2G 
๗. ข้อมูลภาพ รับส่งได้รวดเร็วขึ น 
๘. ข้อมูลเสียง รับส่งที ดีกว่า 
๙. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่งรับได้เร็วขึ น 
๑๐. การประชุมผ่านระบบโทรคมนาคม ได้ครอบคลุมและสะดวก 

ประเด็นข้อที   ๒ คณคิดว่าคณจะใช้ประโยชน์อะไรบ้างจาก ุ ุ 3G? 
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๑. การค้นหาข้อมูล ได้ง่าย และรวดเร็วขึน  
๒. ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับคนพิการ 
๓. คนหูหนวกสามารถสื อสารกันได้มากขึน  
๔. รับข้อมูลข่าวสารจากทีวีได ้
๕. สร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว คนรัก 
๖. ประหย ัดเวลา ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง,การประชุม 
๗. การสืบค้นข้อมูล แลกเปลี ยนข้อมูล 
๘. การติดต่อสื อสาร 
๙. ดูหนัง ฟังเพลง หรือใช้โทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต 
๑๐. การจําหน่ายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต 

 
 

๗๗ 
ประเด็นข้อที  ๓ คณคิดว่าจําเป็นหรือไม่ที คณควรทราบข้อมลบริการพร้อมอัตราค่าบริการก่อนที บริษัทจะได้รับุ ุ ู
ใบอนญาตุ ? 

๑. จําเป็น จะได้ทราบรายละเอียดการใช้บริการ และได้เลือกโปรโมชัน  ได้ตามที ต้องการ 
๒. จําเป็น เนื องจากผู ้บริโภคควรมีโอกาสได้ไตร่ตรอง ดูข้อดี-ข้อเสียของบริษัทที จะให้บริการ ถ้ามีการ

แข่งขันจะทําให้ค่าบริการถูกและดีขึน  
๓. จําเป็น เพราะเป็นสิทธิที ผู ้ รับบริการต้องทราบ ป้องการเอารัดเอาเปรียบ 

ประเด็นที  ๔ คณได้รับบัตรโทรศัพท์ฟรี ุ ๑๐๐ บาท หรือไม่ ? (กรณีที  ตอบว่าได้รับให้ทําข้อต่อไป) 
๑. ย ังไม่ได้  เพราะไม่มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ทัวถึง  
๒. ย ังไม่ได้ เพราะไม่ได้รับข้อมูลของหน่วยงานที รับผิดชอบ หรือเกี ยวข้องขาดการประชาสัมพันธ์ 

ประเด็นที  ๕ ถ้าคณได้รับบัตรโทรศัพท์ฟรี ุ ๑๐๐ บาท คณได้รับของเครือขุ่ ายใด? 
๑. TOT 
๒. CAT 

ประเด็นที  ๖ แล้วคณได้ใช้บริการหรือไมุ่ ? เพราะเหตใดุ ? (กรณีที  ไม่ได้ใช้บริการให้เขียนเหตผลุ ) 
ไม่ได้ใช้บริการ เพราะ 
๑. ตู้โทรศัพท์สาธารณะอยู่ใกล้ 
๒.  เข้าไม่สะดวก 
๓. ประตูแคบ 
๔. มีทางยกระดับ 
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๕. หูโทรศัพท์อยู่สูงเกิน 
๖. ที หยอดเหรียญสูงเกิน 
ได้ใช้บริการ เพราะ 
๑. ใชก้ับมือถือได ้

ประเด็นที  ๗ ปัญหาที  พบคือ ? 
๑. รหัสบัตรมากเกินไป 
๒. ต้องกดรหัสบัตรก่อนกดเบอร์ที ต้องการโทร 
๓. ใช้ได้เฉพาะบางเครือข่าย 

ประเด็นที  ๘ ทางออกของปัญหา ? 
๑. ระบบการจัดการ การเข้าถึงการใช้บริการ 
๒. กระจายข่าวสารให้ทัวถึงครอบคลุมทุกพืนที    

 
๗๘ 

๓. ควรสอบถามกลุ่มคนพิการถึงสิงที ต้องการและจัดให้ตามที ต้องการ  
๔. จัดทําพืนที นําร่องที เอือ มีสิงอ ํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการทุกประเภท    
๕. สอบถามคนพิการก่อน 
๖. ควรให้หน่วยงานตรวจสอบรายชื อของคนพิการที จดทะเบียนแล้ว แต่ย ังไม่ได้รับสิทธิบัตรโทรฟรี ต้อง

จัดส่งให้คนพิการถึงบ้านโดยจัดส่งทางไปรษณีย ์
 

สรปปัญหาอปสรรค เหล่านี  จะขจัดได้อย่างไรุ ุ   
 จากการทบทวนและผ่านกระบวนการระดมสมองในการดึงประเด็นปัญหาในการใช้บริการโทรศัพท์ขัน 
พืนฐานก็ดี ระบบโทรศัพท์เคลื อนที  ก็ดี หรือแม้กระทังการใช้ระบบ   Internet ก็ดี ได้มีการประมวลของปัญหาที ทํา
ให้คนพิการไม่สามารถเข้าถึงบริการ หรือระบบโทรคมนาคมได้ ส่วนใหญ่เป็นในเรื องของ ทางกายภาพ 
กฎระเบียบ ทัศนคติเหมารวม อุปสรรคทางด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี การขาดการตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับคนพิการ โดยเฉพาะไม่สอบถามความต้องการของผู ้ใช้โดยตรง ส่วน
ใหญ่ชอบคิดไปในแนวของการจัดให้มีแบบสงเคราะห์ มีดีกว่าไม่มี ใช่ไม่ได้ไม่เป็นไรถือว่ามีแล้ว ตามประกาศ USO  
แต่คนพิการเห็นว่า ถึงจะมีให้ใช้ฟรี แต่ใช้ไม่ได้ ส้ไม่มีเสียดีกว่า หากมีให้ใช้แล้วต้องเสียค่าบริการ แล้วคนพิการทกู ุ
ประเภทสามารถเข้าถึง ใช้บริการด้าน คนพกิารยอมเสียเงินแล้วใช้ได้จะดีกว่า   
 ดังนั  น จึงมีข้อสรปร่วมกันดังุ นี   การจะทําให้เกิดการเข้าถึงบริการอย่างทัวถึง ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
ตอบสนองให้กับคนใช้บริการจริงการออกแบบเพื อคนทั งมวล (UNIVERSAL DESIGN) ต้องนําแนวคิดสากลมา
พัฒนา คือ การนําหลักการ ๗ ข้อ ของการออกแบบที เป็นสากล จะส่งผลให้คนทกกล่มในสังคมสามารถเข้าถึงุ ุ
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บริการได้อย่างครอบคลม ุ ด้วยเหตผลที ว่า คนพิการเป็นกล่มคนที เสียเปรียบในสังคม ทกด้าน หากการจัดบริการใด ุ ุ ุ
ๆ ก็ตามทกภาคส่วน คํานึงถึงกล่มคนพิการเป็นหลักแล้ว ุ ุ การทําให้กล่มคนพิการสามารถเข้าถึงบริุ การต่าง ๆ ได้ คน
ทกคนในสังคม ก็สามารถใช้ประโยชน์จากสิ งเหล่านั นได้เต็มที  ุ แล้วก็ให้เกิดความเสมอภาคในสังคม คนพิการ
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ ข้อมลข่าวสาร การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว สาธารณสข เป็นต้นสิ งู ุ
เหล่านี ถือเป็นการสร้างแต้มต่อให้กับกล่มคนพิกาุ ร โดยเกิดประโยชน์แก่คนทกกล่มในสังคมุ ุ  สังคมจึงจะเป็นสังคม
ที ปราศจาก กลายมาเป็นสังคมการเข้าถึงของคนทั งมวล 

๑. หลักการ ๗ ข้อ ของการออกแบบที เป็นสากล 
๑. ทุกกลุ่มใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นธรรม (Equitable use) 
๒.  ปรับเปลี ยนได้ตามความจําเป็นในการใช้งาน (Flexibility in use) 
๓. ไม่ซ ับซ ้อนง่ายต่อการใช้งาน ( Simple and Intuitive use) 
๔. ทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลการใช้งาน (Perceptible Information 

๗๙ 
๕. ทนทานต่อความผิดพลาดในการใช้งาน (Tolerance for Error) 
๖. ไม่ต้องออกแรงมากเกินไป (Low Physical Effort) 
๗. ขนาดและรูปร่างสะดวกต่อการใช้งาน (Size and Space for Approach and use)                                                   

๒. การขับเคลื อนเราต้องม่งมาที ุ ประเด็นปัญหาเฉพาะของคนพิการ 
 หลักการ USO บัตรโทรศัพท์ หนึ  งร้อยบาท สามสิบเดือน ประเด็นคือคนพิการจะใช้ได้อย่างไร ตู้โทรศัพท์
แคบ คนพิการรุนแรงจะใชโ้ทรศัพท์ได้อย่างไร มากกว่าการได้รับบริการฟรี แต่ใช้ไม่ได้ ถ้าคุณได้รถเมล์ฟรี แต่ใช้
ไม่ได้ เราจะเลือกแบบไหน ถ้าจะให้ดีของใช้ได้ 
การที  เราจะเข้าถึงบริการโทรคมนาคม ต้องประกอบด้วย  
๑. การเข้าถึง ความสามารถในการเช้าถึงของผลิตภัณฑ ์ 

• ประเด็นการเข้าถึง 
๑. ทางกายภาพ ตอ้งคํานึงถึงคนพิการด้วย ผู ้ให้บริการผู ้ผลิตออกแบบ ต้องมีความรู้ตระหนักรู้ ในเรื อง

เทคโนโลยีอุปกรณ์ 
๒. ทัศนคติในการบริการที ดี 
๓. ตัวระเบียบ ก็ต้องมีนโยบายในการผลักดันด้วย 
๔.   บริการสาธารณะรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลได้ แต่ความเฉพาะของแต่ละคนพิการ ผู ้ผลิตต้องคํานึงถึงการ

เข้าถึงได้  ต้องคิดหาวิธี สิงอ ํานวยความสะดวกก็เป็นสิงสําคัญในการสนับสนุนให้คนพิการเข้าถึงระบบ  
โทรคมนาคมด้วย 

๒. การมีอยู่และหาได้ ในชุมชน ประเทศ 
• การหาได้ เพียงพอ มีอยู่ โครงสร้างพืนฐาน เครือข่าย ต้องมีเพียงพอ  
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๓. ราคาเป็นธรรม เหมาะสมกับทุกคน 
• ราคาบริการที เป็นธรรม หรือความแตกต่างของภูมิศาสตร์ ของพืนที รายได้ ลิขสิทธิใบอนุญาต    
• สิงที ต้องพิจารณาเพิมเติม การส่งข้อความในมือถือ เช่นการติดต่อสื อสารกับคนหูหนวก การส่งข้อความ  

ย ังมีความไม่เท่ากันในการทํางานติดต่อสื อสารระหว่างกันของกลุ่มคนพิการ ระบบการสื อสารผ่านระบบ
ภาษามือและแปลออกมาเป็นเอกสาร  

๓. การพัฒนาทั วไป 
๑. การออกแบบที เป็นสากล โดยใช้กระบวนการผู ้ ใช้มีส่วนร่วมตังแต่เริมแรก    
๒. มีการส่งเสริมการทํางานร่วมกันหลายระดับ หลายหน่วยงาน ร่วมกัน  
๓. มีมาตรฐานในการเข้าถึง เช่น มาตรฐานของปุ ่ ม โทรศัพท์ มาตรฐานความสูง ระดับรูปแบบการติดตัง   
๔. การจัดบริการและผลิตภัณฑ ์ ให้เกิดการแข่งขันในตลาด 
๕. การส่งเสริมและการพัฒนาจริงโดยผู ้ใช้เป็นศูนย์กลาง  

๘๐ 
๔.ข้อเสนอการขับเคลื อน USO 

๑. ขอให้มีการทบทวนเรื องการจัดให้มีบัตรโทรศัพท์สําหรับกลุ่มคนพิการ กลุ่มคนชราที มีรายได้น้อย และ
กลุ่มผู ้ มีรายได้น้อยที ขึนทะเบียนกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์  เป็นเงินจํานวน  ๑๐๐ บาท ต่อ
เดือนต่อคน จํานวนเดือนละไม่เกิน ๑ ล้านคน เป็นระยะเวลา ๓๐ เดือน นับแต่ว ันที ได้รับใบอนุญาต  ซึ  งเมื อนํามา
คํานวณแล้วจ ํานวนเงินที ได้ทังปี จากการแจกบัตรโทรศัพท์ สําหรับกลุ่มคนพิการ   กลุ่มคนชราที มีรายได้น้อยเป็น
จํานวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ (สามสิบล้านบาทถ้วน) ขอให้พิจารณานําเงินส่วนดังกล่าวมาพัฒนาเทคโนโลยีอุปกรณ์ และ 

จัดทําบริการด้านโทรคมนาคมเพื ออํานวยความสะดวกแก่คนพิการเด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ให้สามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมพืนฐาน  โดยยึดหลกัการออกแบบเพื อคนทั งมวล (UNIVERSAL 
DESIGN) 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการจัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์และบริการโทรคมนาคมเพื ออํานวย
ความสะดวกแก่คนพิการ เด็ก คนชรา และผู ้ด้อยโอกาสในสังคมให้สามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมพืนฐาน  
ทังนี   การดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการสนับสนุนด้านอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที เหมาะสมต่อการใช้งาน การ
ฝึกอบรมเพื อเพิมทักษะความรู้ด้านโทรคมนาคม  ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื อให้สามารถใช้
บริการโทรคมนาคมพืนฐานได้  
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๘๑ 

กิจกรรมที  ๔  
เวท ี“เวทีแลกเปลี ยนกิจการโทรคมนาคม” 

วันเสาร์ที   ๑๖ มกราคม ๒๕๕๓ 
ณ ห้องประชม สํานักงานองค์การคนพิการสากลประจําภมิภาคเอเชียุ ู -แปซิฟิก 

 
วัตถประสงค์ุ  
 (๑) เพื อพัฒนากลไกการคุ้มครองผู ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมโดยผู ้บริโภคให้มีประสิทธิผลโดยใช้
ระบบเครือข่ายทัวทังภูมิภาค   

(๒) เพื อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งแก่ผู ้บริโภคและองค์กรผู ้บริโภคด้านต่างและที เกี ยวกับกิจการ
โทรคมนาคม 

(๓) เพื อศึกษารวบรวม ข้อมูลและให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลในกิจการโทรคมนาคมเพื อการคุ้มครอง
ผู ้บริโภค 

 
กล่มเป้าหมายุ   
คนพิการทางกายและการเคลื อนไหว  จํานวน ๒๐ คน 
 คนพิการทางกายและการเคลื อนไหว  จํานวนผู ้ เข้าร่วมจริง ๓๐ คน 
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๘๒ 
กําหนดการ 

เวที “เวทีแลกเปลี  ยนกิจการโทรคมนาคม” 
วันเสาร์ที   ๑๖ มกราคม ๒๕๕๓ 

ณ ห้องประชม สํานักงานองค์การคนพิการสากลประจําภมิภาคเอเชียุ ู -แปซิฟิกวันพุที   ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.   ลงทะเบียน 
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.   กิจกรรมที  ๑ สร้างความสัมพันธ ์
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.   พักน้อย 
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมที  ๒ เติมเต็มข่าว 3G 

โดย  คุณสว่าง  ศรีสม  
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.    พักใหญ่ 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.   กิจกรรมที  ๓ แลกเปลี ยนความเคลื อนไหวโทรคมนาคม 
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.   พักน้อย 
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   กิจกรรมที  ๓ แลกเปลี ยนความเคลื อนไหวโทรคมนาคม 
เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.   สรุปปิดแลกเปลี ยน 
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๘๓ 
กิจกรรมที   ๑ สร้างความสัมพันธ์ 

ให้ทุกคน ร้องเพลง พร้อมบอกชื อเล่น ทําท่าประกอบที แสดงว่าเป็นสัญลักษณ์แทนตัวเอง  เมื อยไหมจ๊ะ 
(ชื อเล่น)   ต้องทําท่าอย่างนีๆ   ( ให้ทําท่าที เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองจนเพลงจบ)  ทําแล้วสดชื นดี อย่างนีๆ สบายดี 
จัง 
กิจกรรมที   ๒ เติมเต็มข่าว 3G 
โทรศัพท์มือถือ ๓ จ ี(3G) คืออะไร?  

ก็คือระบบโทรศัพท์มือถือรุ่นที  ๓ หรือ “Third Generation Mobile Network” มันก็คล้ายๆ กับคนที มีหลาย 
รุ่น ระบบการให้บริการโทรศัพท์มือถือก็เหมือนกัน กับรุ่นที เราใช้กันในปัจจุบัน รุ่นที  ๒ หรือ “๒ จี”  
(2G) ในรุ่นนีก็มีความทันสมัย  แต่ย ังมีรุ่นที มีความทันสมัย มีศักยภาพในการใช้งานสูงกว่าปัจจุบันมาก  
ทังในแง่ความรวดเร็ว   และประโยชน์ใช้สอย เรียกว่า เป็นมากกว่าโทรศัพท์ถือถือ คือ รุ่นที  ๓ (3G) ระบบ 
โทรศัพท์มือถือรุ่นที  ๓ หรือ ๓  จี   

มันทําอะไรได้บ้างทําไมคนจึงเฝ้ารอคอยจะใช้มัน ทังที ราคาก็สูงพอสมควร    แค่คุยโทรศัพท์กัน ก็
สามารถเห็นภาพของคู่สนทนา (ถูกใจคุณผู ้หญิง ที ต้องดูแลความเรียบร้อยของคุณผู ้ชาย) (ถูกใจหนุ่มสาวที กําลัง  
In Love) เหมือนใช้โทรศัพท์มือถือเป็นกล้องถ่ายทอดสดภาพและเสียง ส่งสัญญาณไปย ังปลายสายอีกทางได้เลย 
นอกจากนี  ย ังสามารถใช้โทรศัพท์มือถือดูโทรทัศน ์ดูภาพยนตร์ ประชุมทางไกล หรือเชื อมโยงกบัฐานข้อมูลใน
อินเทอร์เน็ต ฯลฯ แทบไม่ต่างอะไรกับการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ เหมือนเราย่อขนาดคอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะ  
หรือแบบพกพา มาอยู่ในโทรศัพท์มือถือ 

จึงเป็นเหตุผลหนึ  งที ทําให้ใบอนุญาตประกอบกิจการ และคลื นความถี  ระบบ ๓ จี 3G มีราคาสูง เพราะมัน
ไม่ใช่ แค่โทรศัพทมื์อถือแบบเดิมอีกต่อไป แต่มันเป็นโทรศัพท์มือถือที มีระบบที สามารถรวมเอาเทคโนโลยีสื อ
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สารสนเทศสมัยใหม่หลายชนิดเข้ามา ผสมผสาน และใช้งานร่วมกันอย่างจุใจ ถูกใจคนอินเทรนด ์เราเองก็ไม่ต้อง
แปลกใจ ถ้าเราเห็นผูป้ระกอบการ ๓ ค่ายย ักษ์ใหญ่ รวมถึง ทศท. และ กสท.  ออกอาการอยากได้การจัดสรรคลื น
ความถี  ๓ จี  ในการประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการในประเทศเป็นพิเศษ เพราะตัวผลประโยชน์มีมูลค่ามากมาย 

ในหลาย ๆ ประเทศ สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศ นํามาพัฒนาประเทศ ก็จากการประมูลคลื นความถี  ๓ 
จี อย่างในประเทศอังกฤษ ได้เงินมาพัฒนาประเทศ ๑.๖ ลา้นล้านบาท ประเทศเยอรมนี ๑.๙ ล้านล้านบาท เป็นต้น 
แต่ถ้าเราเปิดการประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ให้กับผู ้ประกอบกิจการ ไปทังหมด โดยไม่ต้อง 
เปิดการแข่งขันเลย ผลประโยชน์จากเงินที ได้รับการประมูลใบอนุญาตฯ ก็จะหายไป เพราะไม่มีการแข่งขันในการ
ประมูล และแย่ไปกว่านัน ผลประโยชน์จากสัญญาสัมปทาน โทรคมนาคมอันเดิม ที ผู ้ประกอบการภาคเอกชนได้
ทําสัญญาผูกพันจะต้องจ่ายให้แก่รัฐ  

๘๔ 
อีก ๑๐ ปี ข้างหน้า จะถูกละลายหายไป  ก็เพราะเรามีผู ้ประกอบการเอกชนในบ้านเรา อยู่ ๓ เจ้าย ักษ์ใหญ่ ก็คือ AIS 
DTAC TRUE  ซึ  งทัง  ๓ เจ้าย ักษ์ใหญ่ได้มีสัญญาผูกพันกับหน่วยงานของรัฐที จะต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้รัฐทุกปี 
จนกว่าจะสินสัญญา  AIS ต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ ร้อยละ ๒๐ สําหรับ 
ระบบ(บัตรเติมเงิน) และร้อยละ ๓๐ สําหรับระบบรายเดือน  แบ่งให้รัฐเป็นค่าสัมปทาน ไปจนถึงปี ๒๕๕๘  
 DTAC TRUE  ต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ ร้อยละ ๒๕ ไปจนถึงปี  ๒๕๕๔  และหลังจากนันไปจนกว่าจะหมด 
สัญญาในปี ๒๕๖๑ ก็จะต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้เพิมขึนเป็นร้อยละ   ๓๐ ประเมินค่าส่วนแบ่งรายได้ ที เอกชนทัง  ๓ 
ราย จะต้องจ่ายให้แก่รัฐ คํานวณ ถึงแค่ปี ๒๕๕๘ มีมูลค่าไม่ตํ  ากว่า ๑๘๐,๐๐๐ ล้านบาทได้ตกลงทําสัญญาวา่จะ
ตอบแทนผลประโยชน์ให้แก่รัฐ เพื อที จะได้แลกกับสิทธิในการได้ประกอบกิจการแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ
จาก โทรศัพท์มือถือ ๒ จี หากเอกชนเหล่านี  ได้ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในระบบ ๓ จี ให้จ่ายค่าธรรมเนียม
แก่ กทช. เพียงร้อยละ ๖.๕ ต่อปี  และ ๓ เจ้าย ักษ์ใหญ่ ก็ต้องหาทางแสวงหากําไรสูงสุด และเงื อนไขจูงใจ ลูกค้า
เดิมของแต่ละเจ้า ให้เข้าสู่ระบบ ๓ จี เพื อช่วยให้เอกชนจ่ายค่าส่วนแบ่งรายได้ให้รัฐเพียง ร้อยละ ๖.๕ ถูกกว่า
สัญญาที มีอยู่ก ับรัฐเดิมที ร้อยละ ๒๐-๓๐  

แต่ย ังมีประเด็นซ่อน ถ้ารัฐเปิดประมูลใบอนุญาตให้ ทัง  ๔ ราย ขณะที เอกชนที ประกอบการเดิมมีอยู่ ๓ 
เจ้า ก็เท่ากับว่าจ ํานวนใบอนุญาตมีมากกว่าผู ้ประกอบการเดิม ถ้าไม่มีผู ้ประกอบการรายอื น ๆ เข้ามาประมูลแข่งขัน 
ก็คงไม่มีใครเสนอราคาใบอนุญาตให้เกิดราคาแข่งขันที สูง เพราะย ังไง ๆ ก็ต้องได้อยู่แล้ว ใบอนุญาตมีน้อยกว่า
ผู ้ประกอบการประมูล ๓ เจ้า ย ักษ์ใหญ่ ก็จะได้ ใบประกอบการ ๓ จี ไปในราคาที ถูกแสนถูก เหมือนได้เปล่า คลื น
ก็ถูก จ่ายค่าสัมปทานก็ถูก โทรศัพท์จะมีราคาถูก แต่คงไม่เป็นอย่างนันแน่นอน เพราะผู ้ประกอบการได้คิดคํานวณ 
ในการลงต้นทุนการประกอบกิจการ ๓ จี ความเป็นไปได้ รายได้ที จะได้รับ ความค้มุทุน ต้นทุน กําไร ภายในกี ปี 
การตังราคาค่าบริการที เขาจะได้ก ําไรสูงสุดได้แค่ไหน  โดยดูจากการแข่งขันในตลาด คุณภาพของสินค้า กําลังซือ 
และความต้องการของผู ้บริโภค ตลอดจนเงื อนไข ต่อให้ต้นทุนถูก มีคู่แข่งน้อยราย แต่ถ้าผู ้บริโภคต้องการใช้
บริการของค่ายหนึ  งค่ายใดมาก ผู ้ประกอบการก็จะตังราคาสูงเพื อหวังก ําไรสูง  แต่ในที สุดผู ้ประกอบการไม่ควร
แสวงหากําไรจากการเอารัดเอาเปรียบผู ้บริโภคอย่างเด็ดขาด 
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3G หรือ 3rd Generation คือเทคโนโลยีของระบบโทรศัพท์เคลื อนที จาก AIS ที ได้รับการพัฒนาบน
มาตรฐาน HSPA ด้วยคลื นความถี  900 MHz ซึ  งการสื อสารด้วย 3G นี  จะทําให้โทรศัพท์ของคุณมีคุณภาพของ
สัญญาณที ชัดเจนและมีคุณสมบัติการใช้งานที หลากหลายมากขึน  และสามารถรองรับการรับ ส่งข้อมูลด้วย
ความเร็วสงสดู ุ  (High Speed) ถึง 7.2 Mbps 

 
 

๘๕ 
3G จึงทําให้ว ันนี  การสื อสารของคุณจะไม่ถูกจ ํากัดเพียงแค่การใช้งานด้วยการพูดเพียงอย่างเดียว แต่ 3G 

จะทําให้คุณสามารถใช้โทรศัพท์แบบ Video Call แบบเห็นภาพและเสียงระหว่างคู่สนทนาได้แบบสดๆ อย่าง
ชัดเจน ทันที ไม่มีสะดุด รวมถึงเทคโนโลยีที ทําให้ความสามารถรับ- ส่งข้อมูลด้วย 
ความเร็วสูง จึงทําให้สามารถรองรับการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลหรือแอพพลิเคชันต่างๆ มากมาย  ตามที คุณต้องการ
อย่างรวดเร็ว ไม่ติดขัด ไม่ว่าจะเป็น เกมส์ใหม่ๆ, เพลงหรือมิวสิควิดีโอยอดนิยมต่าง ,ๆ ข่าวสารและข้อมลงานต่างๆู  
เพื อความเป็นต่อทางด้านธุรกิจของคุณได้ทันที ชีวิตของคุณผ่านการใช้งาน 3G จะอิสระมากขึน  ไม่ต้องนังอยู่หน้ า
วิทยุเพื อรอฟังเพลงหรือเพื อชมรายการโปรด และไม่ต้องนังจ้องอยู่แต่หน้าเครื องคอมพิวเตอร์หรือโต ๊ะทํางานเพื อ 
รอข้อมูลอีกต่อไป  

 

กิจกรรมที   ๓ ความเคลื อนไหวโทรคมนาคม 
เรื องที  ๑ สิทธิผู ้บริโภคไทย...ทําไมไม่เทียมเท่าสากล 

สิทธิเป็นสิงใครก็ต้องการแต่หาทราบไม่ว่า  สิทธิย่อมควบคู่กับหน้าที  คําว่า สิทธิ หมายถึง ประโยชน์ที
กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้ เช่น สิทธิที จะอยู่อาศัยในสิงแวดล้อมที ถูกสุขลักษณะ ปราศจากสภาวะที เป็นพิษ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ  สิทธิที จะได้รับความปลอดภัยในการ
บริโภคอาหาร ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร เป็นต้น จึงอาจกล่าวได้ว่าสิทธิมีขึนตามที กฎหมายรับรองและคุ้มครอง  
การคุ้มครองผู ้บริโภคของไทยได้ให้ความสําคัญเรื องสิทธิผู ้บริโภค โดยมีการบัญญัติไว ้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕๗ วรรคหนึ  งว่า สิทธิผู ้บริโภคย่อมได้รับการคุ้มครองทังนีตามที กฎหมาย  
บัญญัติ ซึ  งพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิมเติม พ .ศ.๒๕๔๑ ได้รับรองสิทธิ
ผู ้บริโภคไว้ ๕ประการคือ 

สิทธิผ้บูริโภคไทย 
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๑. สิทธิที จะได้รับข่าวสารรวมทังค ําพรรณนาคุณภาพที ถูกต้องและเพียงพอ  เกี ยวกับสินค้าหรือบริการ ได้แก่
สิทธิที จะได้รับการโฆษณา หรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจากพิษภัยแก่ผู ้บริโภค รวม
ตลอดถึงสิทธิที จะได้รับข้อมูลเกี ยวกับสินค้าและบริการ อย่างถูกตอ้งเพียงพอที จะไม่หลงผิด ในการซือ 
สินค้าและรับบริการโดยไม่เป็นธรรม 

๒. สิทธิที จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการได้แก่ สิทธิที จะเลือกซือสินค้าหรือรับบริการโดยความ 
สมัครใจของผู ้บริโภคและ ปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม 

๓. สิทธิที จะได้รับความปลอดภัยจากการใชสิ้นค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที จะได้รับสินค้าหรือบริการที  
ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตราย 

๘๖ 

๔. ต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน ในกรณีใช้ตามคําแนะนําหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าและบริการ
นันแล้ว  

๕. สิทธิที จะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญา ได้แก่ สิทธิที จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากผู ้ประกอบธุรกิจ 

๖. สิทธิที จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ได้แก่สิทธิที จะได้รับการคุ้มครองและชดเชยความ
เสียหาย เมื อมีการละเมิดสิทธิของผู ้บริโภค ตามข้อ ๑ , ๒ ,๓ และ ๔ ดังกล่าว 

การคุ้มครองผู ้บริโภคในระดับสากลได้มีการรับรองสิทธิผู ้บริโภคไว้โดย สหพันธ์องค์กรผู ้บริโภคสากล 
(Consumers International หรือ CI ) ซึ  งมีความครอบคลุมในการคุ้มครองผู ้บริโภคมากกว่าสิทธิผู ้บริโภคของไทย 
ซึ  งได้รับรองสิทธิผู ้บริโภคสากลไว้ ๘ ข้อ คือ 

สิทธิผ้บริโภคสากู ล 

๑. สิทธิที จะเข้าถึงสินค้าและบริการที จําเป็นขันพืนฐาน   ( The right to basic need ) เช่น ยา อาหาร 
เครื องนุ่งห่ม ที อยู่อาศัย การดูแลสุขภาพ การศึกษาและสุขาภิบาล 

๒. สิทธิที จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ ( The right to safety) 
๓. สิทธิที จะได้รับข้อมลูที ถูกต้องครบถ้วนที จําเป็นเกี ยวกับสินค้าหรือบริการ(The right to be information ) 
๔. สิทธิที จะเลือกซือสินค้าและบริการได้อย่างอิสระ  ( The right to choose ) 
๕. สิทธิที จะร้องเรียนเพื อความเป็นธรรม ( The right to be heard ) 
๖. สิทธิที จะได้รับการพิจารณาและค่าชดเชยความเสียหาย ( The right to redress) 
๗. สิทธิที จะได้รับความรู้เกี ยวกับการบริโภค ( The right to consumer education ) 
๘. สิทธิที จะดํารงชีวิตอยู่ในสิงแวดล้อมที ดีและปลอดภัย  ( The right to healthy environment ) 
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จากความแตกต่างในการรับรองสิทธิผู ้บริโภคของไทยและสากลองค์กรเอกชนที  ดําเนินงานคุ้มครองผู ้บริโภคใน
ไทยจึงเสนอให้มีการเพิมเติมสิทธิผู ้บริโภคจาก  เดิม เนื องจากจากประสบการณ์ในการทํางานทําให้พบข้อสรุปว่า
กฎหมายคุ้มครองผู ้บริโภค ในไทยย ังรับรองสิทธิของผู ้บริโภคไว้จ ํากัดเกินไป และไม่เท่าทันสถานการณ์ปัญหา
ผู ้บริโภค หากมีการเพิมเติมสิทธิผู ้บริโภคในพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภคของไทย  จะเป็นการขยายขอบเขต
สิทธิของ ผู ้บริโภคให้ครอบคลุมจะทําให้สถานภาพ บทบาทและโอกาสในการแสดงพลังของผู ้บริโภคมีมากขึน  
ขณะเดียวกัน คนไทยก็จะได้รับหลักประกันโอกาสในการเข้าถึงปัจจัยสี อย่างเสมอหน้า ซึ  งไดเ้สนอสิทธิเพิมเติม  ๗ 
ข้อได้แก่ 

๘๗ 

๑. สิทธิที จะแสดงความคิดเห็นในฐานะผู ้บริโภคหรือผู ้แทนกลุ่มผู ้บริโภคในการกําหนดกฎเกณฑ ์ มาตรการ 
หรือ นโยบายเพื  อการคุ้มครองผู ้บริโภค 

๒. สิทธิที จะรวมตัวกันเพื อส่งเสริมและคุ้มครองผู ้บริโภค 
๓. สิทธิที จะได้รับความรู้และทักษะที จําเป็นเพื อการคุ้มครองสิทธิผู ้บริโภค 
๔. สิทธิที จะได้รับความเป็นธรรมจากโฆษณาและสื อสารมวลชน 

เรื องที   ๒ ข้อเสนอแนวทางการสนับสนนการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมอย่างทั วถึงของคนพิการุ  
เสนอต่อ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ วันที   ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ 
ณ ห้องประชมชั  นุ ๒ อาคารหอประชมุ  สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
ข้อเสนอนีมุ่งมันที จะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนพิการในการกําหนดนโยบาย   แนวทางการดําเนินงานการ 
สนับสนุนการเข้าถึงบริการและการคุ้มครองสิทธิผู ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของคนพิการ เพื อให้มีคุณภาพ
และบริการที จําเป็นสําหรับคนพิการแต่ละประเภท จึงได้มีแนวทางการส่งเสริมการดําเนินงานเพื อให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที รับรองสิทธิของคนพิการเช่นเดียวกับประชาชน
ทัวไป  และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ฉบับที  ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๓) เครือข่ายคนพิการ จึงได้มี
ข้อเสนอต่อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ดังนี  

๑. กําหนดให้มีการคุ้มครองสิทธิผู ้บริโภคแก่คนพิการ ในด้านกิจการโทรคมนาคม ทัง  ในประเด็นการละเมิด
สิทธิตามกฎหมาย และการละเว ้นการปฏิบัติตามสิทธิที พึงจะได้รับบริการโทรคมนาคม เช่นเดียวกับ
ประชาชนทัวไป  

๒. กําหนดมาตรการในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคม ในหลักเกณฑ ์วิธีการและเงื อนไขในการจัดให้มี
บริการโทรคมนาคมพืนฐานโดยทัวถึง   และมาตรการในการสนับสนุนด้านราคาการให้บริการและราคา
อุปกรณ์โทรคมนาคม ในราคาที เหมาะสม เพื อลดความเหลื อมลําในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมและ  
บริการสาธารณะสําหรับคนพิการ 
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๓. กําหนดให้มีมาตรฐานอุปกรณ์ หรือสิงอ ํานวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และบริการ
โทรคมนาคมเพื อประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึง หรือ รับรู้และใช้
ประโยชน์ได้จากบริการโทรคมนาคมอย่างเสมอภาคกับบุคคลทัวไป  รวมทัง  ใหมี้การกําหนดมาตรฐาน
บางประการ เพื อให้ผู ้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องจัดให้มีบริการที สอดคล้องกับความ
ต้องการที จําเป็นของคนพิการแต่ละประเภท 

๔. กําหนดให้มีคณะอนุกรรมการเพื อทําหน้าที กําหนดมาตรฐานเทคโนโลยี อุปกรณ์ และบริการ
โทรคมนาคมสําหรับคนพิการ เพื อให้มาตรการข้างต้นและมีความเหมาะสมสําหรับคนพิการ  

๘๘ 
ทังนี   ให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติรับฟังความคิดเห็นหรือเปิดโอกาสให้คนพิการมีส่วน
ร่วมในการกําหนดมาตรการตังแต่การวางแผน  การปฏิบัติการติดตามและการประเมินผล 

๕. ในการดําเนินการสนับสนุนการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมของคนพิการนัน  คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ควรจัดให้มีกลไกที มีตัวแทนจากคนพิการในการขับเคลื อนนโยบาย ติดตาม
ดําเนินงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการ ในการดําเนินงานการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมของ
กลุ่มคนพิการ 
ทังนี   เครือข่ายคนพิการ ประกอบไปด้วย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกแห่ง

ประเทศไทยองค์การคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศ
ไทย จึงขอเสนอเพื อให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้พิจารณากําหนดเป็นมาตรการส่งเสริม
การเข้าถึงบริการโทรคมนาคมสําหรับคนพิการเพื อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีผู ้ มีส่วนได้
ส่วนเสียที มีส่วนเกี ยวข้องในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมของคนพิการ
อย่างทัวถึงได้ด้วยตนเอง  และองค์กรตัวแทนคนพิการยินดีที จะสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
นโยบาย และกําหนดมาตรการดังกล่าว เพื อการพัฒนากระบวนการทํางานของคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ และเพื อพัฒนาคุณภาพชีวิตที ดีของคนพิการต่อไป 

เรื องที   ๓ ข้อเสนอต่อประธานคณะกรรมการค้มครองผ้บริโภคเพื อแก้ไขุ ู  ปรับปรงุ  ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วย
สัญญาเรื อง ให้ธรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื อุ นที  เป็นธรกิจที  ควบคมสัญญาุ ุ  พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื อค้มครองุ
ผ้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื อนที  แบบเติมเงินู  (Pre-paid) 

สภาผู ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ได้จัดประชุมเพื อรับฟังและแลกเปลี ยน ข้อมูล ความเห็นกับ 
องค์กรผู ้บริโภคต่าง ๆ ในเรื อง “สัญญาให้บริการโทรศัพท์แบบเติมเงินที  ผ้บริโภคต้องการู ” เมื อวันที  
๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ อาคารหอประชุม สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
โดยที ประชุมมีข้อเสนอ ดังนี  
๑. สนับสนุนให้คณะกรรมการคุ้มครองผู ้บริโภคใช้ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื องให้ธรกิจการุ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื อนที  เป็นธรกิจที  ควบคมสัญญาุ ุ  พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื อคุ้มครองผู ้ ใช้บริการโทรศัพท์เคลื อนที 
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แบบเติมเงิน (Pre-paid) เนื องจากมีอ ํานาจบังคับตามกฎหมายที ดีกว่าประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยข้อดีของประกาศ สคบ. เรื องการ
คุ้มครองผู ้ ใช้บริการโทรคมนาคมในด้านสัญญา คือ 
หนึ  ง มีมาตรการบังคับในทางกฎหมาย หากผู ้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามประกาศ คือ มีโทษจําคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับ
ไม่เกิน ๑ แสนบาท หรือทังจ ําทังปรับ   

๘๙ 
สอง มีผลให้สัญญาให้บริการโทรคมนาคมต้องมีเนือหาอย่างน้อยตาม  ที ประกาศกําหนด หากสัญญาของผู ้
ประกอบธุรกิจไม่ได้เขียนสิทธิ หรือหน้าที ใดไว ้ก็ให้ถือว่ามีสิทธิหรือหน้าที ตามที  ประกาศกําหนด และในทาง
กลับกันหากสัญญามีข้อความที ขัดหรือแย ้งกับประกาศ ก็ให้ถือว่าไม่มีข้อสัญญาเช่นว่านันในสัญญาของผู ้ 
ให้บริการโทรคมนาคม 
๒. ขอให้แก้ไข เพิมเติม  ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื องให้ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื อนที เป็น
ธุรกิจที ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้สามารถคุ้มครองผู ้ ใช้บริการโทรศัพท์เคลื อนที แบบเติมเงิน (pre-paid) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในประเด็นต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี  
๒.๑ การให้บริการโทรศัพท์เคลื อนที แบบเติมเงิน จะต้องไม่มีข้อก ําหนดอันเป็นลักษณะ 
บังคับให้ผู ้ ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที กําหนด 
๒.๒ ในกรณีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เห็นชอบให้ผู ้ ให้บริการกําหนดระยะเวลาใช้บริการ
สําหรับบริการโทรคมนาคมที เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเป็นการล่วงหน้าได้ก ําหนดระยะเวลาขันตํ  าใ 
การใช้บริการจะต้องไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน 
๒.๓ ผู ้ให้บริการต้องจัดให้มีระบบที สามารถถ่ายโอนมูลค่าที เหลือ หรือคืนเงินส่วนที ไม่ได ้
ใช้บริการ 
๒.๔ ผู ้ให้บริการโทรคมนาคมต้องร่วมรับผิดชอบต่อการให้บริการเสริมของผู ้ให้บริการเนือหา  
๒.๕ การให้บริการข้อมูล เช่น GPRS, EDGE การเชื อมต่ออินเทอร์เน็ต ผู ้ให้บริการจะต้องแจ้งมาตรฐานและ
คุณภาพในการให้บริการ อัตราค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ผู ้ ใช้บริการทราบผ่านสื อที สามารถเข้าถึงและ
เข้าใจได้ง่าย เพื อให้ผู ้บริโภคทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเข้าทําสัญญาและเลือกใช้บริการ
ได้อย่างถูกต้อง 
๒.๖ การให้บริการข้อมูล เช่น GPRS, EDGE การเชื อมต่ออินเทอร์เน็ต กรณีผู ้ ใช้บริการสมัครเข้าร่วมรายการ
ส่งเสริมการขายด้วยการคิดอตัราค่าบริการแบบเหมาจ่ายที ผู ้ให้บริการจัดขึน  เมื อหมดระยะเวลาส่งเสริมการขายผู ้
ให้บริการจะต้องแจ้งเตือนให้ผู ้ ใช้บริการทราบ และจะต้องสอบถามว่าผู ้ ใช้บริการประสงค์ที จะใช้บริการดังกล่าว
ต่อไปหรือไม่ หากจะใช้บริการจะต้องจ่ายค่าบริการในอัตราเท่าใด โดยผู ้ให้บริการจะต้องแจ้งข้อมูลต่าง ๆ 
ดังกล่าวให้ผู ้ ใช้บริการทราบโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตามวิธีการที ผู ้ใช้บริการแจ้งไว ้ ทังนี   
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๒.๗ สําหรับผู ้ใช้โทรศัพท์เคลื อนที แบบเติมเงิน (Pre-paid) การใช้บริการข้อมูล เช่น GPRS EDGE, การเชื อมต่อ
อินเทอร์เน็ต จะใช้งานได้ตราบเท่าที มีเงินเหลืออยู่ในระบบ การให้บริการข้อมูลต่อเนื องหลังจากที ไม่มีเงินใน
ระบบจะต้องได้รับความยินยอมจากผู ้ใช้บริการ 
 
 

๙๐ 
๒.๘ ผู ้ให้บริการจะต้องจัดให้มีช่องทางที สะดวกและไม่เสียค่าใช้จ่าย สําหรับผู ้ พิการทางตาทางหู และผู ้ สูงอาย ุใน
การเข้าถึงข้อมูลในสัญญาให้บริการโทรคมนาคม ตลอดจนข้อมูลอื น  ๆที จําเป็นต่อการใช้บริการ เช่น การ
ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในระบบ เป็นต้น 
๒.๙ ผู ้ให้บริการจะขอให้ผู ้ ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกินกว่าความจําเป็นเพื อการปฏิบัติตามสัญญามิได้ เว ้นแต่
ผู ้ ใช้บริการได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งและผู ้ให้บริการได้แจ้งว ัตถุประสงค์ของการขอข้อมูลดังกล่าวให้แก่
ผู ้ ใช้บริการทราบล่วงหน้าแล้วผู ้ ให้บริการจะนําข้อมูลที ได้มาจากการให้บริการแก่ผู ้ ใช้บริการนันไปใช้เพื อ 
ประโยชน์อย่างอื นโดยมิได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู ้ ใช้บริการมิได้ เว ้นแต่เป็นการใช้เพื อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
๒.๑๐ เกี ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ผู ้ใช้บริการมีสิทธิดังต่อไปนี  
(๑) ขอตรวจด ูขอสําเนาหรือขอสําเนารับรองถูกต้องเกี ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ใช้บริการ 
 (๒) ขอแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ใช้บริการให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
(๓) ขอระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ใช้บริการ 
(๔) เพิกถอนความยินยอมให้ประมวลผลไม่ว่าเวลาใดก็ตาม 
๒.๑๑ ผู ้ให้บริการมีหน้าที ต้องให้บริการโทรคมนาคมตามมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการตามที ได้โฆษณา
หรือแจ้งให้ผู ้ ใช้บริการทราบ โดยมาตรฐานและคุณภาพ การให้บริการดังกล่าวต้องไม่ตํ  ากว่าหลักเกณฑ์ที
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนดในกรณีที มีข้อโต้แย ้งว่าการให้บริการโทรคมนาคมไม่
เป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการตามที กําหนดไว้ในวรรคหนึ  ง ผู ้ให้บริการมีภาระในการพิสูจน์ข้อ   
โต้แย ้งดังกล่าวและต้องดําเนินการอย่างหนึ  งอย่างใดเพื อเป็นการแก้ไขเยียวยาความเสียหายที เกิดขึนแก่ผู ้ ใช้บริการ 
อย่างเป็นธรรม 
๒.๑๒ ในกรณีที เกิดเหตุขัดข้องขึนกับการให้บริการโทรคมนาคมของผู ้ให้บริการจนเป็นเหตุให้ผู ้ ใช้บริการไม่ 
สามารถใช้บริการได้ตามปกติ ผู ้ให้บริการมีหน้าที ต้องดําเนินการแก้ไขเพื อให้ผู ้ ใช้บริการสามารถใช้บริการ
โทรคมนาคมได้โดยเร็วและผู ้ให้บริการไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการในช่วงเวลาที เกิดเหตุขัดข้องดังกล่าวได้ เว ้นแต่
ผู ้ ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าเหตุขัดข้องดังกล่าวเกิดขึนจากความผิดของผู ้ ใช้บริการ  
๒.๑๓ ในกรณีที ผู ้ให้บริการได้ส่งมอบเครื องอุปกรณ์หรือสิงอื นที เกี ยวข้องให้แก่ผู ้ ใช้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
หรือคิดค่าใช้จ่ายในราคาที ตํ  ากว่าราคาตลาดของค่าอุปกรณ์ ในขณะที ส่งมอบเพื อประโยชน์ในการใช้บริการ
โทรคมนาคมนัน  ผู ้ให้บริการจะถือเอาเหตุดังกล่าวมากําหนดเป็นเงื อนไขอันก่อให้เกิดภาระแก่ผู ้ ใช้บริการหรือ
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เรียกเก็บค่าปรับหรือค่าเสียหายจากการที ผู ้ใช้บริการยกเลิกสัญญาก่อนกําหนดมิได้ผู ้ ใช้บริการที ได้รับมอบเครื อง
อุปกรณ์หรือสิงอื นที เกี ยวข้องตามวรรคหนึ  งมีหน้าที ต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้เครื องอุปกรณ์ดังกล่าว  และ
ต้องส่งคืนให้แก่ผู ้ ให้บริการเมื อสัญญาสิน สุดลงหาก 

๙๑ 
ผู ้ใช้บริการก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื องอุปกรณ์นัน  ผู ้ให้บริการมีสิทธิเรียกให้ผู ้ ใช้บริการรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายตามความเสียหายที เกิดขึนจริงแก่เครื องอุปกรณ์ดังกล่าวได้  ทังนีจะต้องไม่เกินกว่าราคาตลาดของค่า  
อุปกรณ์ดังกล่าวในขณะนันในกรณีที  ผู ้ให้บริการประสงค์จะคิดค่าใช้จ่ายจากการส่งมอบเครื องอุปกรณ์หรือสิงอื น 
ที เกี ยวข้องตามวรรคหนึ  งจากผู ้ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินอัตราที คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนด 
๒.๑๔ ผู ้ให้บริการต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการไม่เกินอัตราขันสูงที คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
แห่งชาติประกาศกําหนด และต้องเป็นอัตราตามที ได้มีการตกลงไว้ในสัญญาโดยต้องเรียกเก็บจากผู ้ใช้บริการของ
ตนในอัตราเดียวกันสําหรับบริการโทรคมนาคมที มีลักษณะหรือประเภทเดียวกันและไม่มีลักษณะเป็นการเลือก
ปฏิบัติ แบ่งแยก หรือกีดกันผู ้ ใช้บริการรายหนึ  งรายใด 
๒.๑๕ ผู ้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายอื นนอกเหนือจากที กําหนดไว้ในสัญญามิได้ 
๒.๑๖ ผู ้ให้บริการจะกําหนดให้ผู ้ ใช้บริการต้องวางเงินประกันหรือต้องชําระเงินอื นที มีลักษณะเช่นเดียวกับเงิน
ประกันเพื อใช้บริการโทรคมนาคมของผู ้ให้บริการมิได้ 
๒.๑๗ ในกรณีที ผู ้ใช้บริการเห็นว่าผู ้ ให้บริการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการสูงกว่าอัตราขันสูงที  
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก ําหนด หรือสูงกว่าที เรียกเก็บจากผู ้ใช้บริการรายอื นที ใช้บริการ
โทรคมนาคมในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน หรือเห็นว่าผู ้ ให้บริการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการโดยไม่
ถูกต้อง ผู ้ใช้บริการมีสิทธิขอข้อมูลเกี ยวกับการใช้บริการของตนจากผู ้ให้บริการได้ผู ้ ให้บริการมีหน้าที ต้องพิสูจน์
ข้อเท็จจริงเพื อยืนย ันความถูกต้องของการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการดังกล่าว และต้องแจ้งข้อมูลตาม
วรรคหนึ  งให้ผู ้ ใช้บริการทราบโดยเร็ว แต่ทังนีต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่ว ันที ผู ้ใช้บริการมีคําขอตามวรรคหนึ  ง     
หากผู ้ให้บริการไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด ให้ถือว่าผู ้ ให้บริการนันสินสิทธิในการเรียกเก็  บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในจํานวนที ผู ้ใช้บริการได้โต้แย ้งนัน  
๒.๑๘ ในกรณีที ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู ้ให้บริการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเกินกว่าจ ํานวนที เกิดขึนจาก 
การใช้บริการจริง ผู ้ให้บริการจะต้องคืนเงินส่วนต่างของค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการที เรียกเก็บเกินให้แก่
ผู ้ ใช้บริการภายในสามสิบวันนับแต่ว ันที ข้อเท็จจริงยุติ และผู ้ให้บริการต้องชําระดอกเบียในส่วนต่างในอัตร า
เท่ากับที ได้ก ําหนดไว้ว่าจะเรียกเก็บจากผู ้ใช้บริการในกรณีที ผู ้ใช้บริการผิดนัด เว ้นแต่ผู ้ ใช้บริการจะได้ตกลงเลือก
ให้ด ําเนินการในการคืนเงินส่วนต่างที เรียกเก็บเกินเป็นอย่างอื นทังนี   การคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู ้ ใช้บริการอาจคืน
ด้วยเงินสด เช็ค หรือนําเข้าบัญชีเงินฝากของผู ้ใช้บริการหรือตามวิธีการที ผู ้ใช้บริการได้แจ้งความประสงค์ไว ้ 
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๙๒ 
๒.๑๙ ผู ้ใช้บริการจะโอนสิทธิการใช้บริการตามสัญญาให้แก่บุคคลอื นมิได้ เว ้นแต่จะได้รับความยนิยอมจากผู ้
ให้บริการถ้าผู ้ ใช้บริการกระทําการฝ่าฝืนความในข้อนี  ผู ้ให้บริการจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ 
๒.๒๐ การโอนสิทธิการให้บริการตามสัญญาไปย ังผู ้ ให้บริการรายอื นจะกระทํามิได้ เว ้นแต่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และผู ้ รับโอนจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามสัญญาที มีผลอยู่ก่อน
การโอน 
๒.๒๑ ผู ้ ที ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการให้บริการโทรคมนาคมของผู ้ให้บริการ มีสิทธิร้องเรียนต่อผู ้
ให้บริการได้ทาง ... (รายละเอียดช่องทางการร้องเรียน เช่น โทรศัพท ์...เว็บไซต ์... อีเมล.์..ที อยู ่....) โดยไม่เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ 
๒.๒๒ เมื อผู ้ให้บริการได้รับเรื องร้องเรียนแล้วจะมีหนังสือแจ้งให้ผู ้ ร้องเรียนทราบภายใน ๗วันนับถัดจากวันที 
ได้รับเรื องร้องเรียน การแจ้งการรับเรื องร้องเรียน อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี  
(๑) เลขที  วันที  และรหัสอ้างอิงในการรับเรื องร้องเรียน เพื อให้ผู ้ ร้องเรียนใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงประกอบการ
ติดตามความคืบหน้าของการดําเนินการ 
(๒) สิทธิของผู ้ ร้องเรียนในการที จะร้องเรียนต่อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหากผู ้ให้บริการ
เพิกเฉยไม่ดําเนินการใด ๆ เพื อแก้ไขปัญหาเรื องร้องเรียน หรือผู ้ ร้องเรียนไม่พอใจการแก้ไขปัญหาเรื องร้องเรียน
ของผู ้ให้บริการ 
(๓) กําหนดเวลาที ผู ้ให้บริการจะดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื องร้องเรียนให้แล้วเสร็จ 
๒.๒๓ หากผู ้ให้บริการเห็นว่าเรื องร้องเรียนไม่มีมูล ไม่เป็นสาระ หรือไม่สมเหตุสมผลที จะร้องเรียน ผู ้ให้บริการ
จะแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู ้ ร้องเรียนทราบภายใน ๑๔ วันนับถัดจากวันที ได้รับเรื องร้องเรียน โดยแสดงถึงเหตุผลที ผู ้
ให้บริการไม่รับพิจารณาเรื องร้องเรียน และจะแจ้งสิทธิของผู ้ ร้องเรียนในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติและหน่วยงานอื นที มีอ ํานาจหน้าที ในการคุ้มครองผู ้บริโภค รวมทังสถานที ติดต่อและเลข 
หมายโทรศัพท์ของหน่วยงานดังกล่าวให้ทราบโดยชัดเจนหากผู ้ ร้องเรียนย ังคงเห็นว่าเรื องร้องเรียนมีมูล เป็นสาระ   
หรือสมเหตุสมผลที ผู ้ให้บริการควรรับไว้ด ําเนินการ ผู ้ ร้องเรียนมีสิทธิส่งให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติพิจารณา โดยทําเป็นหนังสือ พร้อมแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี  
(๑) ชื อ สกุล และที อยู่ของผู ้ ร้องเรียน พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองนิติบุคคล 
(๒) ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ ร้องเรียนและผู ้ให้บริการ 
(๓) ข้อเท็จจริงของปัญหาเรื องร้องเรียน 
(๔) คําขอที สมเหตุสมผลที ต้องการให้ผู ้ ให้บริการปฏิบัติตาม 
(๕) ข้อมูลการติดต่อเบืองต้นกับผู ้ ให้บริการ  (ถ้ามี) 

๙๓ 
(๖) เอกสารหลักฐานที เกี ยวข้องกับเรื องร้องเรียน (ถ้ามี) 
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๒.๒๔ เมื อผู ้ให้บริการได้รับเรื องร้องเรียนแล้วจะพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
นบัแต่ว ันที ได้รับเรื องร้องเรียน เว ้นแต่มีเหตุสุดวิสัยทําให้ผู ้ ให้บริการไม่อาจดําเนินการแล้วเสร็จภายในกําหนด 
เวลาและจะแจ้งถึงความคืบหน้าในการดําเนินการและกําหนดเวลาที คาดหมายจะดําเนินการให้แล้วเสร็จ ให้ผู ้
ร้องเรียนทราบทุก ๑๐ วันผู ้ ให้บริการจะให้ค ําแนะนําแก่ผู ้ ร้องเรียนเกี ยวกับเอกสารที ผู ้ให้บริการต้องการเพื อ
ประกอบการดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื องร้องเรียน รวมทังช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่ผู ้ ร้องเรียนตังแต่  
ขันตอนการรับเรื องร้องเรียนไปจนถึงขันตอนการเจรจาตกลงเสร็จสินในระหว่างการพิจารณาเรื องร้องเรียน    หาก
เรื องร้องเรียนเป็นข้อพิพาทเกี ยวกับสัญญาให้บริการ หรือมาตรฐานการให้บริการที ดี ผู ้ให้บริการจะหยุดการ
ดําเนินการใด ๆ อันเป็นเหตุแห่งการร้องเรียนซึ  งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู ้ ร้องเรียนจนกว่าจะได้ข้อยุติใน
เรื องร้องเรียนนัน  เว ้นแต่จะเป็นกรณีที มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู ้
ให้บริการผู ้ ร้องเรียนมีสิทธิให้ทนายความหรือผู ้ซึ  งผู ้ ร้องเรียนไว้วางใจเข้าร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื อง
ร้องเรียนได้ตลอดเวลา 
๒.๒๕ การแก้ไขปัญหาเรื องร้องเรียนจะดําเนินการโดยใช้วิธีการเจรจาตกลงกันระหว่างผู ้ ให้บริการและผู ้ ร้องเรียน 
ทังนี   ไม่ว่าจะได้ข้อยุติหรือไม่ก็ตาม ผู ้ให้บริการ จะดําเนินการดังนี  
(๑) จัดทําบันทึกการเจรจาระหว่างผู ้ ให้บริการกับผู ้ ร้องเรียน โดยแสดงรายละเอียด ชื อสกุล และที อยู่ของผู ้
ร้องเรียน สถานะและความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ ร้องเรียนและผู ้ให้บริการที เกี ยวข้องกับเรื องร้องเรียน คําขอของผู ้
ร้องเรียน ข้อเสนอของผู ้ให้บริการ และผลการเจรจาตกลงไม่ว่าจะได้ข้อยุติหรือไม่ก็ตาม โดยลงชื อผู ้แทนผู ้
ให้บริการ ผู ้ ร้องเรียน และพยานบุคคลอย่างน้อยสองคนไว้ เป็นสําคัญ 
 (๒) จัดทํารายงานกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื องร้องเรียน โดยแสดงรายละเอียดเกี ยวกับกระบวนการแก้ไขปัญหา
เรื องร้องเรียนตลอดทุกขันตอน  ตังแต่ขันตอนการรับเรื องร้องเรียนจากผู ้ ร้องเรียนไปจนถึงขันตอนการเจรจาตกลง   
เสร็จสิน  
๒.๒๖ กรณีผลการเจรจาระหว่างผู ้ ให้บริการกับผู ้ ร้องเรียนไม่ได้ข้อยุติไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน  ผู ้ ร้องเรียนมีสิทธิ
ยื นเรื องร้องเรียนต่อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ทาง ... (รายละเอียดช่องทางร้องเรียน ที อยู ่.. 
โทรศัพท ์..โทรสาร ... อีเมล ์... เว็บไซต)์ 
๓. ขอให้แต่งตังคณะอนุกรรมการ  เพื อพิจารณาแก้ไข เพิมเติม  ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื องให้ธุรกิจ
การใหบ้ริการโทรศัพท์เคลื อนที เป็นธุรกิจที ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยให้มีผู ้แทนจากสภาผู ้บริโภคใน
กิจการโทรคมนาคมร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ 
 
 
 

๙๔ 
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วันที  ๓๐ ก.ค.๕๒ วันสุดท้ายของการประชุมเครือข่ายองค์กรผูบ้ริโภคอาเซียน (The Next Wave of 
ASEAN Consumer Protection in Telecommunications) ผู ้แทนจากองค์กรคุ้มครองผู ้บริโภคจาก ๘ ประเทศ ได้
ร่วมกันประกาศ ปฏิญญาเชียงรายเพื  อคุ้มครองผู ้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม  

ทังนี   การประชุมดังกล่าวจัดโดย สถาบันคุ้มครองผู ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) ร่วมกับสภา
องค์กรผู ้บริโภคอาเซียน (Southeast Asian Consumer Council – SEACC) สหพันธ์ผู ้บริโภคสากล (Consumer 
International) และมูลนิธิเพื อผู ้บริโภค (มพบ.) มีผู ้ เข้าร่วมจาก ๘ ประเทศ ได้แก่ ไทย ออสเตรเลีย ฮ่องกง 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ สเปน และไทย จัดขึนระว่าง  ๒๘-๓๐ ก.ค. คู่ขนานกับการประชุมสภา
หน่วยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมอาเซียน ครังที   ๑๕ ซึ  ง คณะกรรมการกํากับกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กทช.) ของไทยเป็นเจ้าภาพ  

คณุ สารี อ๋องสมหวัง ตัวแทนจากประเทศไทยระบุถึงเนือหาสําคั ญของปฏิญญาว่า ที ประชุมเห็นว่า  

๑. โทรคมนาคมควรเป็นบริการพืนฐานสําหรับทุกคน   
๒. จะมีการศึกษาเพื อกําหนดมาตรฐานขันตํ  า ในการคุ้มครองผู ้บริโภคว่าเป็นอย่างไร   
๓. โดยเครือข่ายองค์กรผู ้บริโภคในอาเซียน จะทํางานร่วมกันภายในกลไกเดิม ไม่ว่า SEACC หรือสหพันธ์

องค์กรผู ้บริโภคสากล โดยกําหนดด้านโทรคมนาคมขึนมาเพิมเติมเป็นการเฉพาะ    
๔. จะมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระเบียบ และการคุ้มครองผู ้บริโภคในประเทศต่างๆ ของอาเซียน โดย

ประเทศออสเตรเลียรับเป็นเจ้าภาพดําเนินการ  
๕. กําหนดให้เครือข่ายองค์กรคุ้มครองผู ้บริโภคด้านโทรคมนาคม พบปะกันเป็นประจําทุก ปีเพื อติดตาม

สถานการณ์ ความก้าวหน้าและแลกเปลี ยนประสบการณ์ระหว่างกัน  
๖. เรียกร้องให้ กทช. ของไทยและของประเทศต่างๆ ในอาเซียนสนับสนุนกิจกรรม หรือการริเริมการทํางาน 

ด้านนี   
๗. เรียกร้องให้ผู ้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม ซึ  งเป็นธุรกิจข้ามชาติจ ํานวนมาก ใช้มาตรฐานการ

คุ้มครองผู ้บริโภคเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกประเทศ และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR 
อย่างแท้จริง  

สารี กล่าวด้วยว่า ในการพบปะกันของเครือข่ายผู ้บริโภคอาเซียนในปีหน้า จะมีการนําผลการศึกษา 
เปรียบเทียบความรับผิดชอบของบริษัทด้านโทรคมนาคมต่าง  ๆมาจัดอันดับและเผยแพร่ต่อสาธารณะด้วย 
เพื อเป็นทางเลือกในการใช้บริการกับบริษัทที มีมาตรฐานดี ไม่เอาเปรียบผู ้บริโภค  

๙๕ 
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เราเห็นพ้องร่วมกันและขอประกาศว่า 
เซียะ เซียง ชุน ตัวแทนจากประเทศสิงคโปร์ กล่าวว่า การขับเคลื อนนีเป็นเพียงจุดเริมต้น   เพื อรับมือกับการเปิด
เสรีการค้าและบริการของภูมิภาคอาเซียน ซึ  งเป็นการทําอาเซียนให้เป็นตลาดเดียวและกําลังจะเริมขึนในปีหน้า   
เนื องจากรัฐบาลมักมุ่งเน้นในด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่ขาดมิติของการคุ้มครองผู ้บริโภค การรวมตัวของ
เครือข่ายผู ้บริโภคในอาเซียน จึงเป็นการทํางานเชิงรุกเพื อจัด ตังกลไกและสะสมความ เข้มแข็งไว ้ เพื อปกป้อง
สิทธิของผู ้บริโภคในอาเซียน  

ปฏิญญาเชียงรายว่าด้วยการค้มครองผ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ุ ู (ประเทศไทย)  

การบริการการสื อสารเป็นสิงที มีความจําเป็นสําหรับทุกคน  และควรมีมาตรการปกป้องผู ้บริโภค รวมถึงการ
ส่งเสริมประโยชน์สาธารณะ ในฐานะที เป็นสาธารณูปโภคที มีความสําคัญจํา เป็นสําหรับทุกคนในยุคปัจจุบันใน 
ASEAN Economic Community Blueprint ซึ  งรัฐบาลของประเทศสมาชิกได้ลงนามรับรองในปี ๒๕๕๐ ได้ตกลง
ร่วมกันที จะให้การคุ้มครองผู ้บริโภคนัน ได้รับการจัดการแบบมี  ประชาชนเป็นศูนย์กลาง อย่างไรก็ดี การคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคในกิจการโทรคมนาคมนัน ย ังห่างไกลคําว่าประชาชนเป็นศูนย์  กลางอยู่มาก เรา ในนามขององค์กร
ผู ้บริโภคจากสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน รวมไปถึงองค์กรผู ้บริโภคจากออสเตรเลีย ฮ่องกง ซึ  งได้ร่วมกัน จัดการ
ประชุมเครือข่ายองค์กรคุ้มครองผู ้บริโภค ในกิจการโทร คมนาคม (The Next Wave of ASEAN Consumer 
Protection in Telecommunications) และมีความตระหนักร่วมกันถึงปัญหาที ผู ้บริโภคเผชิญ เช่น การเข้าถึงถ้วน
หน้า ความโปร่งใส มาตรฐานด้านราคาที เอือให้ทุกคนเข้าถึงได้ การตรวจสอบได้ของผู ้ประกอบการ  ความย ังยืน  
และผลกระทบด้านสุขภาพ 
๑.  จะตอ้งสร้างมาตรฐานในการคุ้มครองผู ้บริโภค ในบริการโทรคมนาคมร่วมกัน 

๒. บริการโทรคมนาคม จะต้องได้รับการดูแลในฐานะบริการจําเป็นพืนฐานและเป็นเครื องมือสําคัญในการเรียนรู้  
ด้วยเหตุนีเราจึงตกลงที จะทํางานร่วมกันในมิติต่างๆ ต่อไปนี   ๑. จะจัดให้มีการประชุมทุก ๆ ปีพร้อมกบัการประชุม
สภาหน่วยงานกํากับดูแลกิจการ โทร คมนาคมอาเซียน (ATRC) เพื อที จะเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ ระหว่าง
ประเทศสมาชิก 
๒. จัดตังคณะทํางานด้านการคุ้มครองผู ้บริโภคในกิจการ โทรคมนาคม  และเชื อมโยงการทํางานกับองค์กร
ผู ้บริโภคที มีอยู่ เช่น สภาองค์กรผู ้บริโภคสากล (Southeast Asian Consumer Council) และสหพันธ์ผู ้บริโภคสากล 
(Consumers International) 
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เราขอเรียกร้องให้ 
๑. องค์กรกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม ในกลุ่มประเทศอาเซียน ให้การสนับสนุนแนวคิดริเริมต่างๆ ที ได้ 
ประกาศไว้ในปฏิญญานี  
๒. ผู ้ให้บริการโทรคมนาคม มีการประกอบธุรกิจที เป็นธรรม ต่อผู ้บริโภคและดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  

เรื องที   ๕ ศัพท์โทรคมนาคม     Broadband  บรอดแบนด์ เป็นคําที ใช้กัน อย่างกว้าง ความหมายจึงแตกต่างกันไป
ตามบริบทที ใช ้ทุกวันนีจัดเป็นศัพท์ทางการตลาดมากกว่าศัพท์เทคนิค   หมายถึงโทรคมนาคมที มีแถบความถี กว้าง
ไว้ส่งข้อมูลสามารถให้บริการต่าง  ๆผ่านบรอดแบนด์ในลักษณะเดียวกับทางด่วนที ยิงมีมากเลน  รถยิงขึนไปวิง   
ได้มากคันขึนเป็นวิธีการส่ง สัญญาณที อาศัยความถี จํานวนมากซึ  งแบ่งออกเป็นช่องสัญญาณต่าง ๆ  ยิงแบนด์วิดท์  
(ความกว้างแถบความถี ) กว้างเท่าไหร่ สมรรถนะในการรับส่งข้อมูลยิงสูงขึนเท่านัน     เช่น สายอากาศทีวีธรรมดา
อาจรับสัญญาณได้เพียงบางช่องเท่านัน แต่สายอากาศ   ‘บรอดแบนด’์ จะรับได้หลายช่องกว่า บ้างก็หมายถึงวงจรที 
เร็วกว่าการเรียกสายหรือการต่อเลขหมายโทรศัพท ์เป็นวงจร ‘เคเบิลโมเด็ม’ จากผู ้ให้บริการเคเบิลทีว ี หรือวงจรดี
เอสแอล (สายผูเ้ช่าดิจิทัล) จากผู ้ให้บริการในพืนที     พูดง่าย ๆ คือ เป็นอะไรก็ได้ที  “เร็ว” 
Brownfield  คําตรงข้ามของคําว่า ‘green field’ หมายถึง ข้าวของทุกอย่าง (อาทิ อุปกรณ์ สถาปัตยกรรมโครงข่าย 
วิธีด ําเนินการ ) ในโครงการดา้นโครงข่ายโทรคมนาคม (ดูศัพท ์Greenfield และ Legacy)   
Cell phone  เป็นศัพท์ที คนอังกฤษนิยมใช้ หมายถึง โทรศัพท์เคลื อนที  ทังที เป็นแบบมือถือและติดตังประจํารถ   

Celliquette  มรรยาททางสังคมที ผู ้ใช้โทรศัพท์มือถือพึงยึดถือปฏิบัติ   เช่น ไม่เปิดเครื องโทรศัพท์ในโรง
ภาพยนตร์ หรือในที ประชุมสัมมนาไม่คุยโทรศัพท์เสียงดังเวลามีผู ้คน (ที ไม่ใช่ ‘กากีนัง ’ หรือคนกันเอง)อยู่ด้วย 
เพราะจะเป็นการรบกวนผู้ อื น 

Common Carrier ผ้ร่วมให้บริการโทรคมนาคมู   ในแวดวงโทรคมนาคม  ศัพท์ค ํานีใช้หมายถึงบริษัทโทรศัพท์ 
หรือบริษัทผู ้ ให้บริการโทรศัพท ์
Digital divide   ศัพท์บัญญัติใน ‘ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน’ ใช้ว่า 
‘ความเหลื อมลําทางดิจิตอล ’  มาจากแนวคิดที ว่า คนจนเสียเปรียบคนรวยมาก เพราะฝ่ายหลังสามารถเข้าถึง’แก้ว
แหวนเงินทอง’แห่งยุคดิจิตอล  ประธานาธิบดีบิล คลินตันเคยใช้ค ําว่า ‘digital divide’ ชีว่า  มี ‘ความเหลื อมลําทา 
ดิจิตอล’ระหว่างครอบครัวที ยากจนกับครอบครัวที รํ  ารวย เมื อกล่าวถึงข้อเท็จจริงที ว่า ในสหรัฐครอบครัวที มี
รายได้ต่อปีสูงกว่า 75,000 ดอลลาร์มีโอกาสที จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากกว่าครอบครัวคนจน ๒๐ เท่า เวลาพูดถึง 
‘ความเหลื อมลําทางดิจิตอล ’ มักจะมองความ 
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แตกต่างในแง่ของจํานวนโทรศัพท์ จํานวนผู ้ใช้อินเทอร์เน็ต หรือจํานวนเครื องคอมพิวเตอร์ต่อหัวในประเทศจน
และประเทศรวย  
End user ผ้ใช้ขั  นปลายู , ผ้ใช้บริการโทรคมนาคมปลายทางู    หมาย ถึง บุคคล องค์กร บริษัท หน่วยงาน
รัฐบาล  หรือ หน่วยงานนอกเหนือจาก IXC (Interexchange Carrier) ที ใช้บริการระหว่างรัฐ (interstate service) 
โดยไม่ได้นําไปขายต่ออีกทอดหนึ  ง สมัยก่อนหมายถึงผู ้ ที โทรออกหรือรับสายเข้า  แต่การแพร่กระจายของ
เทคโนโลยีสารสนเทศทําให้เกิดความเห็นไม่ลงรอยกันว่า การส่งสัญญาณโทรคมนาคมเริมต้นและสินสุดลง  
ตรงไหน 
Greenfield  หรือเขียนแยกเป็น ‘green field’ ใช้หมายถึงอะไรที ใหม่  หรือข้าวของที นํามาพัฒนาขึนใหม่    เป็นคํา
ตรงข้ามของคําว่า ‘legacy’ (ดูศัพท ์Legacy)  ‘green field telecom network’ จึงเป็นโครงข่ายโทรคมนาคมที สร้าง
ขึนใหม่โ ดยไม่ได้อาศัยอุปกรณ์หรือ สถาปัตยกรรมโครงข่ายดังเดิมใด ๆ  คํา  ๆนีมีที ใช้กว ้างขวางออกไปจน 
ครอบคลุมแทบทุกด้านของการลุงทุนใหม่  ๆเป็นต้นว่า green  field company, green field evaluation, green field 
opportunities, ฯลฯ 
Hot spot หรือ hotspot  ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตฯ แปลเป็นไทยว่า ‘จุด
พร้อมโยง’  แต่ดูเหมือนตลาดจะใช้ทับศัพท์กันไปล่วงหน้าเสียแล้วเช่นเดียวกับอีกหลาย  ๆคํา  Hot spot  หมายถึง 
อาณาบริเวณที เราสามารถเข้าถึงโครงข่ายไร้สาย 802.11b หรือ ‘Wi-Fi’ ที เชื อมต่อกับอินเทอร์เน็ต  สําหรับบา้นเรา 
Hot spot เชิงพาณิชย์จะครอบคลุมพืนที ประมาณ  50-70 เมตร   ท่านเพียงแต่หิวแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ หรือพีซี 
(คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) สักเครื องที มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีไร้สายหรือมี ‘802.11 wireless card ’ติดมากับ
เครื องด้วยไปอยู่ในเขตพืนที ใช้งาน   ก็สามารถจะท่องเน็ตได ้ ส่วนจะเสียงเงินหรือไม่นัน ก็ขึนอยู่ก ับว่าท่านจะไป  
โผล่อยู่แถวไหน แล้วจะรู้ได้ไงล่ะว่า ตรงไหนเป็น Hot spot?  คําตอบก็คือ เปิดพีซีดูสิว่าเครื อง “เห็น” โครงข่าย
ไหม  แล้วลองเปิด browser ดูว่าจะเข้าไปได้ไหม   ทุกวันนีในเมืองใหญ่ทัวโลกล้วนมี   Hot spot กันหมดแล้ว ไม่ว่า
จะเป็นตามย่านธุรกิจ ศูนย์การค้า ห้องรับรองในสนามบิน ห้องสมุด ค๊อฟฟี ช็อป ฯลฯ ตัวอย่างที คลาสสิกของ Hot 
spot ที ได้รับการหยิบยกขึนมาบอกเล่ากันได้แก่  Bryan Park ในกรุงนิวยอร์ก   พ่อค้าแม่ขายและร้านรวงต่าง ๆ  
บริเวณนันยอมลงทุนควักกระเ ป๋าจ่ายค่า ‘Hot spot ส่วนกลาง’ ร่วมกัน โดยหวังว่าบริการให้เปล่าอันนีจะดึงดูด 
ผู ้คนเข้าไปเที ยวในปาร์กมากขึน  และแน่นอนว่านันหมายถึงเม็ดเงินที จะถูกดูดจากกระเป๋า  ‘ว่าที ลูกค้า’เหล่า นันจะ 
มากขึนเป็นเงาตามตัว ! 
ICT  ใช้ทับศัพท์ว่า ไอซีท ี เป็นคําย่อของ ‘Information and Communication Technologies’   เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสาร    เป็นการผสานคอมพิวเตอร์และการสื อสารเข้าด้วยกัน จัดเป็นวลีครอบจักรวาล ใช้
หมายถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที ใช้ในการรวบรวม เก็บรักษา ค้นคืน ประมวลผล วิเคราะห์และส่งผ่านข้อมูล บางนิยาม
หมายถึงแหล่งข้อมูลหรือทรัพยากรที อิงระบบคอมพิวเตอร์ ทังที อยู่โดด ๆ โดยตัวมันเองหรือเชื อมต่อถึงกันเป็น 
โครงข่าย โดยเป็นได้ทังฮาร์ดแวร์และ  
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ซอฟต์แวร์    บ้างก็หมายถึงแทบ ทุกอย่างที ใหม่และเกี ยวข้องกับการสื อสาร  ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต 
โทรศัพท์เคลื อนที  การสื อสารผ่านดาวเทียม และโทรทัศน์ดิจิตอลผ่านสายเคเบิลหรือเสาอากาศ  ฯลฯ   บางคํา
จ ํากัดความ หมายถึง’เครื องมือดิจิตอล’ที ใช้สําหรับการดําเนินธุรกิจและแนวปฏิบัติในทาง ธุรกิจ  สําหรับบางที 
โดยเฉพาะแถบยุโรปจะใช้หมายถึงสาขาคอมพิวเตอร์และการสื อสาร ซึ  งมักจะพบเห็นในหน้าตาของคําว่า 
"information technology" (IT) มากกว่า   เพราะไอที ก็หมายรวมถึงเทคโนโลยีทังสองประเภทนี เอง   ส่วนความ
พร้อมด้านไอซีทีนี กล่าวกันว่าเป็นเรื องของระดับนโยบาย  แวดวงวิชาการ และองค์การพัฒนาเอกชนหรือ’เอ็นจีโอ  
Legacy  หมายถึงทุกอย่างที เรามีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ แฟ้มข้อมูลและงานเอกสาร ในพจนานุกรม
ส่วนใหญ่จะหมายถึงสิงที ตกทอดมาจากอดีตหรือยุคก่อนหน้า   เมื อใช้กับอะไรก็จะมีนัยว่าสิงนันเราย ังต้องอุ ้มไว้  
แม้จะตกรุ่นหรือล้า สมัยไปแล้ว เนื องจากการโละทิงจะยิงยุ่งยากหรือแพงกว่า   มีแต่จะต้องใช้วิธีการปรับปรุงหรือ
ยกเครื องเอา    เมื อนําไปใช้เป็นคําคุณศัพท์ขยายนาม เช่น legacy media, legacy bank  จะหมายถึง วิธีการที ใช้กัน
ในสมัยที ย ังไม่มีอินเทอร์เน็ต 

Low Power FM Radio หรือ LPFM  เป็นวิทย ุเอฟเอ็มก ําลังส่งตํ  า  มีขึนในเดือนมกราคม ค .ศ. 2000 เมื อครังที  
คณะกรรมการกลางกํากับดูแลกิจการสื อสาร (FCC)ของสหรัฐอเมริกา ออกใบอนุญาตประเภทใหม่ขึนสําหรับวิทยุ 
เอฟเอ็มก ําลังส่งตํ  าที ไม่ได้มีขึนใน  เชิงพาณิชย ์ Low Power FM Radio (LPFM)    ก่อนหน้านัน  กําลังส่งที ใช้กันจะ
สูงหลายพันวัตต์ (ราว 6,000 – 100,000 วัตต)์  การจะมีสถานีวิทยุเอฟเอ็มสักแห่งหนึ  ง จึงต้องลงทุนอย่างน้อย 1 
ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที สถานี  LPFM จะถูกกว่ากันมาก เครื องส่งและสายอากาศจะมีราคาเพียง 2,000-5,000 
เหรียญสหรัฐ มุ่งหมายคือให้บุคคลและองค์กรเล็ก  ๆได้เป็นเจ้าของและดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยไม่มุ่ง
แสวงกําไร  และเปิดโอกาสให้กลุ่มอื น ๆ ที ไม่ใช่สื อกระแสหลักได้มีเวทีสะท้อนความเห็นบ้าง  นับว่าทําให้คน
ธรรมดาทัวไปสามารถตังสถานีวิทยุได้ ทํานองเดียวกับที ใคร ๆ   ก็สร้างเว็บไซต์ของตัวเองได้ สถานีวิทยุเอฟเอ็ม
ก ําลังส่งตํ  านีมีอยู่  ๒ แบบคือ แบบกําลังส่ง 10 วัตต์ และแบบกําลังส่ง 100 วัตต ์ คลื นวิทยุนีจะรับฟังได้ภายในรัศมี 
ประมาณ ๓-๖ ก.ม.  ต่อมา FCC ได้ออกกฎเกณฑ ์ คุ ้มครองบริการวิทยุ LPFM ซึ  งทําให้รายการทางวิทยุสายพันธุ์นีมี 
ความหลากหลาย สะท้อนอัตตาลักษณ์และสนองความต้องการของชุมชนได้มากขึ น  
Nerd   เป็นคําแสลงที เกิดขึนเ มื อทศวรรษที  1950  ใช้หมายถึงคนน่าเบื อ ไร้เสน่ห์ ไม่น่าสนใจ เชย  ในแวดวงไอที 
จะเป็นคําพ้องของ geek  ในความหมายของคนที อยู่แต่กับโลกคอมพิวเตอร์ ง่วนแต่เรื องทางเทคนิค  ตัวอย่างเช่น  a 
computer nerd   ทุกวันนีผู ้ ที ถูกเรียกกันว่า  nerd  หรือบรรดา cyber geek  ได้ประสบความสําเร็จกลายเป็น เศรษฐี 
หรือกระทังอภิมหาเศรษฐีกันไปหลายรายแล้ว  จนเริมมีการพูดกันว่าน่าจะต้องให้ค ํานิยามคํา ๆ นีกันเสียใหม่แล้ว   
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Netiquette  ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใช้ว่า “มารยาท
เครือข่าย”  หมายถึงกฎกติกามารยาทอันดีงามที ผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตพึง สังวรณ์และยึดถือปฏิบัติ  ปรกติจะใช้กับ 
อีเมล ์ mailing list และเครือข่ายผู ้ ใช้หรือ ”กลุ่มข่าวยูสเน็ต” (Usenet news group)   ตัวอย่างเช่น เวลาเขียนอีเมล์ถึง
ใคร ควรหลีกเลี ยงการวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที ไม่สร้างสรรค์ หรือใชข้้อความย ัวยุ  ‘กวนโอ๊ย’  ไม่ส่งข้อความที 
ส่อไปในทํานองดูถูกดูแคลน ข่มขู ่คุกคาม หรือทําร้ายจิตใจกัน  อะไรที เป็นเรื อง  ‘ส่วนตัวส่วนตัว ’ ไม่อยากให้
บุคคลที  ๓ ร่วมรับรู้ด้วย ก็อย่าเผลอคีย์ใส่ลงไป  เพราะอีเมล์ของท่านอาจถูกส่งต่อไปย ังผู ้ อื นได้    เนื องจากผู ้ รับ
สารทางอินเทอร์เน็ตไม่สามารถมองเห็นหน้าผู ้ ส่ง หรือได้ยินสุ้มเสียงอีกฝ่าย  จึงควรใส่ใจระมัดระวังไม่ให้ ‘หาง
เสียง’หรือความหมายที ต้องการจะสื อถึงผู ้รับสารผิดเพียนไป    เทคนิคที ใช้กันแพร่หลายได้แก่ การใช้ เครื องหมาย 
“smiley” ต่าง ๆ  เช่น ที ดูเหมือนหน้าคนกําลังยิม  J หรือพิมพ ์ :-) ซึ  งใช้แสดงอารมณ์ขัน ชอบอกชอบใจ  หรือการ
ปลุกปลอบใจ, เครื องหมาย   :-(เหมือนเด็กปากแบะ ใช้แสดงความไม่พอใจ  บ่งบอกว่าไม่เอาด้วยกับอีก
ฝ่าย  และ  ;-)  ใช้บอกว่าเป็นเรื องล้อเล่นกันหรือเป็นเรื องโจ๊ก ฯลฯ 
Netizen  โดย รูปศัพท์มาจากคําวา่ internet กับ citizen ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ใช้ว่า “พลเมืองเครือข่าย”   เรียก “พลเมืองอินเทอร์เน็ต” ก็ไม่น่าจะผิด   หรือจะเป็นภาษาวัยโจ๋
สัน ๆ ง่าย ๆ ว่า  “ชาวเน็ต” ก็ไม่น่าผิดกติกาเช่นกัน 
Network: โครงข่าย, เครือข่าย   
การ เชื อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์มากกว่า ๑ เครื องขึนไปที ทําให้สามารถติดต่อสื อสารถึงกันและกันได้   โครงข่าย
หรือเครือข่ายอาจรวมถึงอุปกรณ์สื อสัญญาณ เซอร์เวอร์ สายเคเบิล  อุปกรณ์จัดเส้นทาง (Router), และ
ดาวเทียม   โครงข่ายโทรศัพท์จึงหมายถึงระบบทังระบบที ใช้ในกา รส่งข้อความทางโทรศัพท์  
Number portability (NP) สิทธิการคงเลขหมายเดิม หรือการใช้เลขหมายเดียวทุกระบบ  
หมายถึงการที ผู ้ใช้บริการมีสิทธิจะเปลี ยนย ้ายบริการจากผู ้ให้บริการรายหนึ  งไปย ังผู ้ ให้บริการอีกรายโดยย ังคงใช้
เลขหมายเดิม   เป็น การคุ้มครองผู ้บริโภคที ต้องทนใช้บริการโทรคมนาคมที ไม่มีคุณภาพ เวลาเปลี ยนเบอร์โทรฯ ที 
ก็แทบจะเป็นมนุษย์ล่องหนที ใครตามตัวไม่ได้ ขณะที หน่วยงานหรือบริษัทห้างร้านจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึนมากมาย   
ตังแต่เปลี ยนหัวจดหมาย หรือที อยู่หน้าซอง ฯลฯ     สิทธิการคงเลขหมายเดิมนีสามารถแบ่งออกเป็น  ๑) สิทธิใน
การเปลี ยนผู ้ให้บริการ ๒) สิทธิในการเปลี ยนประเภทบริการ และ ๓) สิทธิในการเปลี ยนสถานที เข้าถึง
บริการ  สําหรับในบ้านเรา กทช. พยายามผลักดันนโยบายการใช้สิทธิคงเลขหมายเดิมเมื  อมีการย ้ายโครงข่ายผู ้ ให้ 
บริการ โทรคมนาคมมาตลอด คาดว่าจะคลอดออกมาภายในปีนี   ขณะนีกําลังอยู่ในขันตอนของการระดมความ  
คิดเห็นสาธารณะ  ขันแรกจะบังคับใช้กับโทรศัพท์เคลื อนที ก่อน   แต่กว่าจะได้ใช้งานจริง คงต้องรอการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลกลางซึ  งจะเก็บรักษาเลขหมายโทรศัพท์ทุกเลข หมาย รองรับระบบที ผู ้ให้บริการจะเชื อมต่อเข้า
ไป  หาก “เลข 

๑๐๐ 
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หมายเดียวทุกระบบ” ออกมาบังคับใช ้จะส่งผลให้ผู ้ประกอบการต้องแข่งขันกันพัฒนาคุณภาพบริการเพื อรักษา
ฐานกลุ่ม ลูกค้า และช่วยให้การใช้ทรัพยากรเลขหมายโทรคมนาคมเป็นไปอย่างคุ้มค่า 
Open skies:  แปลโดยอรรถหรือแปลตรงตามรูปคําว่า ‘เปิดฟ้า’ หมายถึง ‘เปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมดา้น
ดาวเทียม’  ใช ้กับกรณีที รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐอนุญาตให้มีการขายบริการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม  ใน
สหรัฐอเมริกามีนโยบายเปิดให้มีบริการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม (‘Open skies’ satellite policy)  ใคร ๆ ก็
สามารถยื นขออนุญาตยิงดาวเทียมและประกอบกิจการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม ซึ  งออกจะแน่นอนว่าจะได้รับ
อนุญาตกัน  เมื อกลางปี 1991 สหภาพยุโรปก็คิดจะ ‘เปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมด้านดาวเทียม’ เช่นกัน  และเริม 
อนุญาตให้มีการซือและดําเนินธุรกิจ  ‘สถานีภาคพืนดินสําหรับรับ สัญญาณดาวเทียม’ ไปบ้างแล้วโดยไม่ต้อง
เชื อมต่อกับโครงข่ายของภาครัฐ  
Telecom:   “โทรคม” คํา ย่อของ  “telecommunications”  หรือ ”โทรคมนาคม” ในพากย์ไทย  ซึ  งเป็นที ยอมรับและ
ใช้กันอย่างกว้างขวาง  ถ้าเป็นคนอังกฤษจะมี s ห้อยท้าย (telecoms) ตามคําเต็ม   น่าจะเรียกว่า “โทรคม” ตามรูป
ศัพท์เดิมได้เช่นกัน   
Telecommunications:  โทรคมนาคม  “โทร คมนาคม” หมายถึง การติดต่อสื อสารที สามารถทําได้ในระยะไกล 
โดยอาศัยการเชื อมต่อด้วยสาย เช่น โครงข่ายโทรศัพท์พืนฐาน  โครงข่ายโทรเลข   และการเชื อมต่อแบบไร้
สาย  เช่น โครงข่ายโทรศัพท์มือถือ โครงข่ายดาวเทียม   การรับส่งสัญญาณเป็นได้ทัง สัญญาณไฟฟ้าหรือสญัญาณ
แสง มีทังที ผ่านทางสายหรือใยแก้วนําแสง และผ่านแม่เหล็กไฟฟ้า  (ผ่านอากาศ)  

Telephony:  การโทรศัพท์, บริษ ัทโทรศัพท์  
หมาย ถึงเรื องของการส่งสัญญาณเสียงผ่านเครือข่ายสื อสารด้านโทรคมนาคม  รากศัพท์มากจากภาษากรีกซึ  ง
แปลว่า “เสียงจากที ไกลโพ้น”  ระยะไม่กี ร้อยปีแรกที เริมมีอุตสา หกรรมโทรศัพท ์ คํา  ๆนีใช้ในความหมายของ 
ธุรกิจด้านกิจการโทรศัพท์  แต่ต่อมาบรรดาบริษัทโทรศัพท์กลับสมัครใจจะเรียกธุรกิจของตนว่า “โทรคมนาคม” 
มากกว่า เพราะเป็นอะไรที ครอบคลุมมากกว่าเสียง  มาในระยะต้น  ๆของทศวรรษที  1990 เมื อบริษัทคอมพิวเตอร์
พาเหรดกันเข้าแจ้งเกิดในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอย่าง คึกคัก  คําว่า ‘Telephony’ จึงกลับมามีที ใช้กันอีก  บ้างก็
หมายถึง การนําโทรศัพท์เข้าร่วมอยู่ในระบบเดียวกับสถานีงาน (workstation)  อย่างไปรษณีย์เสียง (voicemail) กับ
แฟกซ์ที ส่งเข้ามาก็ร่วมระบบกับอีเมล์ได้ เป็นตน้ 
Webhosting  นิยมใช้ทับศัพท์ว่า เว็บโฮสติง   เป็น บริการที ผู ้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือไอเอสพี (Internet Service 
Provider - ISP) และ ผู ้ให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือไอเอพี (Internet Access Provider - IAPs) มีไว ้ให้บริษัท
ต่าง ๆ นําเว็บไซต์ของตนไปไว้ในคอมพิวเตอร์ของ ISP    คอมพิวเตอร์เหล่านีจะพ่วงกับลิงค์ต่าง ๆ ที เชื อมโยงกับ  

๑๐๑ 
อินเทอร์เน็ต ซึ  งส่วนใหญ่จะเป็นไฮสปีดอินเทอร์เน็ตหรือ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง   โดย ISP จะคิดค่าบริการจาก
ลูกค้าตามอุปกรณ์ที ใช้และสมรรถนะในการรับส่งข้อมูลวิกิพีเดียให้นิยามว่าเป็น”พืนที การใช้งานในอินเทอร์เน็ต 
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สําหรับ เว็บไซต์ทัวไป ” โดย เปรียบลักษณะของโฮสติงว่าเหมือนกับฮาร์ดดิสก์ในเครื องคอมพิวเตอร์  ถ้าพืนที การ 
ใช้งานของคอมพิวเตอร์มาก ก็จะเก็บไฟลห์รือข้อมูลต่าง  ๆได้มากตามไปด้วย   
เรื องที   ๔ อุปกรณ์ซึ  งสามารถเล่น 3G/HSDPA บนความถี  850 MHz ได้ แบ่ง Device เป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ 
(อย่างไรก็ลองตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครังหนึ  งนะ ) 
๑. กลุ่มของมือถือ ปัจจุบันมือถือที  Support 3G/HSDPA บนความถี  850 MHz ได้แก่ 
 มือถือ Sony Ericsson มีทังหมด  5 ตัวได้แก่ K850i W760i W705a C510a และ W995a 
PDA hTC ได้แก่ Touch Cruise, Tytn II, P3600 และ Do pod ได้แก่  838Pro, D810, U1000 
PDA ยี ห้ออื นๆ เช่น HP Ipaq 612, HP Ipaq 912, mWG Atom V, mWG Zinc II เป็นต้น 
มือถือ Nokia เช่น E51, 6120, 3210C, 5610 เป็นต้น 
๒.  กลุ่ม Air Card หรือ Notebook 
 Air Card ของ Sony Ericsson อาทิเช่น MD300 MD400 MD400g EC400 EC400g PC300 
Air Card ยี ห้ออื น ๆ เช่น Sierra 875 881 
Notebook ต่างๆที รองรับ 3G เช่น EEEPC 901 3.5G หรือ Acer A150 ที ใส่ซิมได้ เป็น 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๒ 
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สรปรายงานุ  
เวทีถอดบทเรียนการทํางานเครือข่ายคนพิการและผ้ด้อยโอกาสู ในชมชนเมือง ุ  

ด้านกิจการโทรคมนาคม 
วันอังคารที  ๒๓ – วันพธที  ุ ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๓ 

ณ  บางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท จ.ปทมธานีุ  
จัดทําโดย นางสาวอาภาณ ี มิตรทอง  

สรปผ้เข้าร่วมถอดบทเรียนุ ู  
๑. เครือข่ายคนพิการทางการมองเห็น (คนตาบอด)     จํานวน ๑๖ คน 
๒. เครือข่ายคนพิการทางการได้ยิน (คนหหนวกู ) ล่ามภาษามือ   จํานวน ๑๖ คน 
๓. เครือข่ายคนพิการทางกายและการเคลื อนไหว      จํานวน ๗ คน 
๔. เครือข่ายผ้ด้อยโอกาสในชมชนเมืองู ุ       จํานวน ๑๓ คน  
๕. เจ้าหน้าที   อาสาสมัคร จาก สมาคมคนตาบอดฯ     จํานวน ๕ คน 
๖. เจ้าหน้าที   สถาบันค้มครองผ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมุ ู    จํานวน ๑ คน 
๗. ผ้สังเกตการณ์ เจ้าหน้าที   สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ู  จํานวน ๑ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๓ 
สรปรายงาน ุ วันอังคารที  ๒๓ มีนาคม  ๒๕๕๓ 
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หัวข้อที   ๑ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “สิทธิคนพิการและผ้ดู้ อยโอกาสไทยในงานด้านโทรคมนาคม”  
โดย คุณกิติพงษ์  สุทธิ เกรินนําถึงความเป็ นมาของโทรคมนาคมและกิจกรรมที ได้รับการสนับสนุนจาก กทช.  

ส่วนที  ๑ เรื องโครงการสายด่วน สบท. เรื องของการเข้าถึงโทรคมนาคม การเข้าถึงข้อมูลของทุกกลุ่ม เช่น
อินเตอร์เน็ตชุมชน  

ส่วนที  ๒ การจัดตัง คกก . มาตรฐานผลิตมาตรฐานและบริการที เกี ยวข้องกับโทรคมนาคม ซึ  งจะดูว่าอะไร
ที เป็นเครื องมือ ที ทําให้คนพิการใช้ได้จริง แต่ไม่ใช่สิงที ตลาดไม่ต้องการ แล้วนํามาให้คนพิการใช้แต่ใช้ไม่ได้ เป็น 
การกําหนดควบคุม ซึ  งสิงที จะผลิตออกมา ต้องครอบคลุมให้คนพิการใ ช้ได้ เข้าถึง ในปีแรกคํานึงถึงผลิตภัณฑ ์ 
มาตรฐานที คนพิการเข้าถึง เช่น โทรศัพท์บ้าน มือถือ โทรศัพท์สาธารณะ แต่ย ังไม่เข้าไปถึงอินเตอร์เน็ต แต่ถ้าที
ข้อเสนอแนะ คกก. ต้องทบทวน  

ส่วนที  ๓ uso คือมาตรฐาน บริการเพื อสังคมและบริการอย่างทัวถึง ในการที ประเทศไทยนํามาใ ช้ เมื อพูด
ถึง uso ในไทย แนวเสียงจะไปในแนวสังคมสงเคราะห์ เหมือนการแจกบัตรโทรศัพท์ เพื อคาดหวังไม่ให้แจก เป็น
เรื องที คาดหวังว่าจะไม่แจก ซึ  งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการแจกบัตรให้กับคนพิการที ไม่ตรงวัตถุประสงค์ ซึ  งไม่
เป็นสิงที พอใจ ในความยากลําบาก และไม่เป็น อันดับต้นๆ ในการให้บริการ เพราะไม่ได้ถามคนที ต้องการใช้ 
เนื องจากทําตามแนวคิดแทนคนพิการ แต่แนวใหม่ที ต้องการทํา คือนําความต้องการของเป้าหมายมาเป็นตัวตัง  
สิ งที  ทํา ในปีนี   
๑ ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต ให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้ โดยให้คนพิการเตรียมหาสถานที ในการรองรับบริการ 
เป็นศูนย์นําร่อง ศูนย์ละ ๔ แห่ง ตามประเภทคนพิการ มีลักษณะเป็นศูนย์เปิด ให้สมาชิกเข้ามาใช้อินเตอร์เน็ต ใช้
คอมพิวเตอร์อย่างง่าย ซึ  งมีงบประมาณในการจัดและดแูล 
 ๒ งบจัดซืออุปกรณ์ปลายทาง ให้กั บคนพิการและผู ้ด้อยโอกาสเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมง่ายขึน ร่ วมไปถึง
อุปกรณ์ปลายทาง เช่น อุปกรณ์เชื อมต่อ  Internet อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ 
๓. กทช.มีการจัดทําโครงการพิเศษ แต่อยู่ระหว่างการจัดแต่งว่ามีใครเหมาะสมที จัดเสนอแนวทางไดบ้้าง ซึ  ง USO 
จะเป็นแหล่งที สนับสนุนทุนได ้
๔. กิจกรรมจาก สบท. ซึ  งจะมีประกาศในการรับการพิจารณา ในเรื องการฝึกอบรมแกนนํา ต่างๆ จะมีต่อเนื อง 
ส่วนรูปแบบต้องดูรายละเอียด เรื องการรณรงค์ การค้ ุมครองสิทธิ สบท.ต้องทําอยู่แล้ว 
๕. ศูนย์สาธิต อุปกรณ์ด้านโทรคมนาคมสําหรับคนพิการมีการเซ็นสัญญาร่วมกับ NECTEC กับสบท. ซึ  งศูนย์จะ
อยู่ในสกทม โดยกําหนดว่าคนพิการทุกกลุ่ม ต้องเข้าถึง สะดวก  ตังขึนมาเพื อใช้เป็นหน่วยงานสาธิตให้ความรู้   
เผยแพร่ข้อมูลต่างทังตัวคนพิการ ผู ้สนใจ นักวิชาการ ผู ้ให้บริการ ในการสาธิตติดตังดําเนินการอุปกรณ์ต่างๆ ที มี  
ในระดับสากล ให้มีประสบการณ์ตรงในการใช้จริง ส่วนใน  

๑๐๔ 
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ต่างจังหวัด (ตจว) ทางศูนย์ได้เพิมการเผยแพร่ในการจัดนิทรรศการเคลื อนที  จะมีการติดตังอุปกรณ์ ระบบอํานวย  
ความสะดวกในการเข้าถึงให้กับคนพิการทางกายและการเคลื อนไหว ในการอบรมระยะสันก็ต้องสามารถให้คน 
พิการทุกกลุ่มเข้าถึงได้ และการจัดอบรมต่างๆ ตามศูนย์ก ําหนด 
๖. กระทรวง ICT เป็นอีกหนึ  งช่องทางที จะทําให้เราเข้าถึงกิจกรรมโทรคมนาคม ๑. สิทธิตามกฎกระทรวงของ ICT 
ที ออกตามกฎกระทรวงฉบับที  ๔ ซึ  งได้ผ่าน ครม.แล้ว กําลังส่งให้ทางกฎษฎีกาพิจารณาประกาศใช้ได้เร็วที สุด ใน
กฎกระทรวงแบบรูปธรรม ก็จะเป็นการแจกอุปกรณ์ เครื องมือ วิธีการ เงื อนไข ซึ  งเป็นการออกกฎกระทรวงเพื อ
ต้องการให้คนพิการเข้าถึงโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศให้คนพิการเข้าถึงมากขึน ซึ  งย ังมีประเด็นที ทับ 
ซ ้อนกับ USO  
๗. สิงที   ICT ดําเนินการเดิม คือการตังศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ของ  ICT โดยกําหนดครอบคลุมในกลุ่มคนพิการทุก
ประเภทร่วมถึงพี น้องกลุ่มผูด้ ้อยโอกาสในชุมชนเมือง ศูนย์บริการ ICT  ในชุมชน       ประมาณ ๑๐ แห่ง ทัว 
ประเทศ โดยการติดตังอุปกรณ์ในการใช้ครอบคลุมถึงคนพิการทุกประเภท  ซึ  งอาจมีแนวโน้มในการนําอุปกรณ์ 
ต่างๆที อยู่กระจายแต่ละศูนย์มาให้องค์กรคนพิการใช้ประโยชน์มากขึน   
๘. หน่วยงานสุดท้ายที มีเรื องของคนพิการ โทรคมนาคมคือ NECTEC เป็นหน่วยงานที วิจัย พัฒนางานด้านคน
พิการ สิงที ถูกทํามากที สุดคือ ภาษามือที ได้ถูกพัฒนามาอย่างมากมาย  ซึ  งอุปกรณ์หรือเครื องมือต่างๆ อาจนํามาใช้ 
ในการจัดทําศูนย์สาธิต  และการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื อส่งเสริมให้เกิดชินงาน 
และงานวิจัยเพื อส่งเข้าประกวดและนํามาพัฒนา 
 
หัวข้อที   ๒ ทบทวนเป้าหมายและวัตถประสงค์ของการดําเนินงาน ุ  
วิทยากร โดย คณกิติพงษ์ สทธิ ุ ุ  คณุ วีรศักดิ    ตั  งพลพันธ์ู ุ 

วิทยากร เริมต้นจากการตังค ําถามและให้ทุกเครือข่ายช่วยบอกความหมายของคําว่า   “ถอด” คือ การถอด
สิงต่างๆ ออกมา ความชัดเจนของการถอดบทเรียน ต้องเป็นการแยกออกมาเป็นชิน แต่ต้องมีความชัดเจน  (คําถาม
คําว่า ถอด คืออะไร เป็นการตังค ําถามที ได้รับคําตอบที ไม่ตอบสนองกับการนําสู่หัวข้อของกิจกรรม )  

บทเรียน คือ ความรู้ ประสบการณ์  ปัญหา อุปสรรค ทังส่ว นที ประสบความสําเร็จ และไม่สําเร็จ 
การถอดบทเรียน คือ การนําสิงต่างๆออกมาจากกิจกรรมทังหมด    
สิงที จะถอดบทเรียน คือ สิงที ได้ทําร่วมกัน เป็นกิจกรรม เป็นโครงการ เป็นงานที ได้ทําร่วมกัน และมี  

จุดประสงค์ร่วมกัน ในการพัฒนาไม่ให้เกิดปัญหาหรือการกระทําสิงที เป็นปัญหา อุปสรรค เดิม เพื อนําไปสู่การ
ทํางานต่อไป  
 
 
 

๑๐๕ 
สามส่วนที  ต้องทําในการถอดบทเรียน 
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๑. เราจะถอดอะไร  
 ขันตอแรกเป็นการตกลงร่วมกัน ในสิงที เราจะถอด ในการทําโครงการที ผ่านมา สิงที ต้องการคือ การ   

ทบทวนวัตถุประสงค์ และกิจกรรม ที ผ่านมา เรื องที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรที นํามาถอด
บทเรียน ให้ต้นทางของแต่ละเครือข่ายตรงกัน ต้องมีว ัตถุประสงค์ของงาน  

ขันตอนที สอง นํากิจกรรมที ทํามาถอดกิจกรรมร่วมกัน ในชุดคําถาม ในกิจกรรมต่างๆ ที ทําต้องมีสิงใดมา  
จับและการพิจารณาบ้าง เช่น เรื องของปัญหา อุปสรรค ความสําเร็จ ความไม่สําเร็จ ประสบการณ์  

ขันตอนสุดท้าย นําสิงที ได้แต่ละเครือข่ายมาตังเป็นประเด็นในการดําเนินงานข้างหน้า ถ้าเราต้องการทํา   
กิจกรรมเดิมเราจะทําอย่างไรต่อไป ให้เกิดประสิทธิภาพหรืออาจมีกิจกรรมเสริมที สามารถนําไปสู่การมี
ประสิทธิภาพและความสําเร็จ 
๒. แบ่งกลุ่มตามเครือข่าย โดยนําว ัตถุประสงค์หลักของโครงการมาถอดบทเรียน โดยการดึงกิจกรรมของแต่

ละเครือข่ายออกมา ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
๓. นําเสนอแต่ละเครือข่าย (นําเสนอกิจกรรมหลักของโครงการของแต่ละเครือข่าย) 

 
หัวข้อที   ๓ สรปกิจกรรมของแต่ละเครือข่ายุ  
๑. สรปกิจกรรมของเครือข่ายคนหหนวก ุ ู  
กิจกรรมที  ๑  ประชุมคณะทํางานจัดสัมมนา“การเข้าถึงบริการโทรคมนาคมของคนหูหนวก”  ๔ ภาค 
กิจกรรมที  ๒  โครงการสัมมนา “การเข้าถึงบริการโทรคมนาคมของผู ้ พิการทางการได้ยิน” ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ   
กิจกรรมที  ๓  โครงการสัมมนา “การเข้าถึงบริการโทรคมนาคมของผู ้ พิการทางการได้ยิน” ภาคใต ้ 
กิจกรรมที  ๔ โครงการสัมมนา “การเข้าถึงบริการโทรคมนาคมของผู ้ พิการทางการได้ยิน” ภาคเหนือ   
กิจกรรมที  ๕  โครงการสัมมนา “การเข้าถึงบริการโทรคมนาคมของผู ้ พิการทางการได้ยิน” ภาคกลาง   
กิจกรรมที  ๖ ประชุมสรุปผลการจัดสัมมนา“การเข้าถึงบริการโทรคมนาคมของคนหูหนวก”  ๔ ภาค 
๒. สรปกิจกรรมของเครือข่ายคนุ ตาบอด 
กิจกรรมที  ๑ จัดการสัมมนาเพื อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู ้บริโภคตาบอด  ๒ ครัง  
กิจกรรมที  ๒ จัดประชุมแกนนําเครือข่าย ๓ ครัง    
กิจกรรมที  ๓ จัดรายการวิทยุเพื อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสมาชิกในเครือข่ายและผู ้ ที สนใจ  
๓. สรปกิจกรรมของเครือข่ายคนุ พิการทางกายและการเคลื อนไหว 
กิจกรรมที  ๑ “เวทีรู้และเข้าใจ กิจกรรมโทรคมนาคม” สําหรับผู ้บริโภคกลุ่มคนพิการร่างกาย 
กิจกรรมที  ๒ เวทีพัฒนากลไกการคุ้มครองผู ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมให้มีประสิทธิผล 

๑๐๖ 
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กิจกรรมที  ๓ กิจกรรมสรุปบทเรียน และถอดบทเรียน  ขจัดอุปสรรค เทคโนโลยีสิงอ ํานวยความสะดวก การเข้าถึง 
บริการโทรคมนาคม สําหรับคนพิการ ทางร่างกาย” 
กิจกรรม ๔ เวทีแลกเปลี ยนกิจการโทรคมนาคม   
๔. สรปกิจกรรมของเครือข่ายผ้ด้อยโอกาสในชมชนเมืองุ ู ุ  
กิจกรรมที  ๑.๑ ประสานแกนนําชุมชนในระดับพืนที   
กิจกรรมที  ๑.๒ จัดเวทีอบรมให้ความรู้ “โทรคมนาคมกับการเข้าถึงชุมชนเมือง”  
กิจกรรมที  ๑.๓ จัดตังกลุ่มผู ้ ใช้บริการ  
กิจกรรมที  ๑.๔ อบรมการบริหารจัดการกลุ่มให้กับแกนนํา 
กิจกรรมที  ๑.๕ จัดเวทีแลกเปลี ยนกลุ่มต่างๆในระดับเขต  
กิจกรรมที  ๑.๖ ค้นหาแกนนําระดับเขตเพื อขับเคลื อนงานเชิงนโยบาย  
กิจกรรมที  ๒.๓ กําหนดประเด็นการขับเคลื อนงานประชุมคณะทํางาน/กรรมการเครือข่าย  
กิจกรรมที  ๓.๑ อบรมเรื องการให้ค ําปรึกษาแนะนํา50กลุ่มๆละ ๑ คน 
กิจกรรมที  ๓.๒ ฝึกรับเรื องราวร้องทุกข์และให้ค ําปรึกษาส่งต่อ ๕๐ กลุ่ม 
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๑๐๗ 
สรปรายุ งาน วันพธที  ุ ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๓ 
ชี แจงแนวทางการถอดบทเรียนและสรปประสบการณ์ุ  
หัวข้อที   ๔ คําถามถอดบทเรียนกิจกรรม 

๑. ความสําเร็จของกิจกรรม 
๒. ตัวช่วยให้เกิดความสําเร็จ เช่น บุคคล สถานการณ์ ข้อมูล 
๓. อุปสรรคที ทําให้ไม่เกิดความสําเร็จ 
๔. สิงที ทําให้ไม่เกิดความสําเร็จของกิจกรรม  
๕. ผลพลอยได้จากการทํากิจกรรม 
๖. คู่มือของการทํากิจกรรมครังต่อไป  
๗. การขับเคลื อนด้านกิจการโทรคมนาคมของเครือข่าย อย่างน้อย ๓ เรื อง  

หัวข้อที   ๕ กิจกรรมถอดบทเรียนและสรปประสบการณ์ุ  
สรปถอดบทเรียนและสรปประสบการณ์ ุ ุ  
เครือข่ายคนพิการทางกายและการเคลื อนไหว 
กิจกรรมที   ๑  สร้างความเข้มแข็งให้กับแกนนําคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื อนไหวในการเข้าถึงกิจการ
โทรคมนาคม   “เวทีร้และเข้าใจ กิจกรรมโทรคมนาคมู ”   
วัตถประสงค์ ุ  (๓) เพื  อสนับสนนและสร้างความเข้มแข็งแก่ผ้บริโภคและองค์กรผ้บริโภคด้านต่างและที เกี ยวกับุ ู ู
กิจการโทรคมนาคม 
๑.  ความสําเร็จของกิจกรรม 

• ทําให้ผู ้บริโภคคนพิการ ตระหนักถึงสิทธิของตนเอง (ที ถูกละเมิดในชีวิตประจําว ัน) 
• เกิดกลุ่มแกนนํา (คนรุ่นใหม่) 
• การสร้างเครือข่ายของคนพิการทางด้านร่างกาย 
• ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย (จํานวนคนเกิน) 
• สามารถเชื อมโยงปัญหาเฉพาะของคนพิการเข้ากับโทรคมนาคมได ้
• โดยภาพรวม กลุ่มเป้าหมายพอใจในเนือหา สถานที และการฝึกอบรม  
• เกิดการแลกเปลี ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการและคนพิการ 

๒. ตัวช่วยให้เกิดความสําเร็จ เช่น บคคล สถานการณ์ ข้อมลุ ู  
• การใช้กิจกรรม การแสดงบทบาท หรือเทคนิคการฝึกอบรมที หลากหลาย ทําให้ไม่น่าเบื อ 
• วิทยากรที มีความรู้ในประเด็นที เกี ยวข้อง  
• การเรียงล ําดับหัวข้อเชื อมโยงกัน เป็นขันตอน  
• สื อ เอกสาร อุปกรณ์ในการทํากิจกรรมที เหมาะสม 
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๑๐๘ 
• การแลกเปลี ยนเรียนรู้ระหว่างคนพิการและนักวิชาการ 
• การเชื อมโยงโทรคมนาคมเข้ากับแนวคิด/กฎหมายสากล 
• การอบรมแนวคิดคนพิการ/อุปสรรคของคนพิการ ทําให้สามารถเชื อมโยงปัญหาเฉพาะของคนพิการเข้า

กับกิจการโทรคมนาคมได ้
• สถานที จัดกิจกรรมเหมาะสม สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของคนพิการได้ 

๓. อปสรรคที ทําให้ไม่เกิดความสําเร็จุ  
• ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนของคนพิการได้ (ผู ้ รับผิดชอบเสียชีวิต) คนพิการร้องเรียนด้วย

ตนเองเป็นส่วนมากเพื  อประหย ัดเวลาและค่าใช้จ่าย 
๔. สิ งที  ทําให้ไม่เกิดความสําเร็จของกิจกรรม 

• ความพิการทางร่างกายที หลากหลายมากเกินไป ทําให้การร่วมกิจกรรมบางอย่างมีความลําบาก 
• การใช้ภาษาต่างประเทศ/ศัพท์วิชาการ/ศัพท์เฉพาะ ของวิทยากร 
• การใช้เวลาในการทําธุระส่วนตัวนาน  
• ไม่ตรงเวลาของคนพิการ/ผู ้ ร่วมกิจกรรม 
• อาสาสมัครขาดทักษะในการทํากระบวนการ 
• พืนฐานความรู้ อายุ เพศ /วัย ไม่เท่ากัน 
• สภาพแวดล้อม/อากาศ/แสงสว่างในห้องประชุมไม่เหมาะสม หน้าจอเล็ก ตัวอักษรเล็กไป 
• ขาดทักษะและความเข้าใจในการทํางานแบบเครือข่าย 

๕. ผลพลอยได้  
• มีเครือข่ายอื นๆ ที ช่วยสนับสนุนงานเพิมขึน เช่น คุณสารี อ๋องสมหวัง อ  . วันทนีย ์
• เกิดการพัฒนาทักษะทีมงาน วิทยากรคนพิการ ในการทํากระบวนการต่าง  ๆ
• สร้างความมันใจให้คนพิการที เข้าร่วมกิจกรรม  (คนพิการบางคนไม่เคยแสดงความคิดเห็น การทํากิจกรรม

ต่างๆ) 
• การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์และอีเมล์ให้แก่สมาชิกและเครือข่ายอื น  ๆ
• ผู ้ ร่วมกิจกรรม สามารถร้องเรียนได้ 
• วัตถประสงค์ที  ุ (๖)เพื อให้ความรู้พืนฐานที เกี ยวกับกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนสิทธิและหน้าที ของ 

ผู ้บริโภค 
๖. ค่มือของการทํากิจกรรมครั  งต่อไปู  

• มีการกระจายการรับผิดชอบ การสํารองข้อมูล (การเก็บข้อมูลการร้องเรียน) 
• แจ้งให้วิทยากรทราบเรื องการใช้ภาษา/ 
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• สร้างกติกาการทํากิจกรรมร่วมกัน ในเรื องของการรักษาเวลา 
๑๐๙ 

• มีกระบวนการคัดกรองผู ้ เข้าร่วมกิจกรรมเพื อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที ต้องการ 
• เพิมเวลา ให้บทบาทกับแกนนําในพืนที  ลงพืนที เพื อเก็บประเด็นม   ากขึน  

๗. การขับเคลื อนด้านกิจการโทรคมนาคมของเครือข่าย อย่างน้อย ๓ เรื อง  
• เสริมความรู้ในเรื องการทํางานแบบเครือข่าย 
• การทํางานเชิงรุกในระดับพืนที   
• การผลักดันนโยบาย มาตรฐานอุปกรณ์ ฯลฯ 

กิจกรรมที   ๒ สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผ้บริโภคเพื อให้เกิดการพัฒนาู กลไกการค้มครองผ้บริโภคในกิจการุ ู
โทรคมนาคม ให้มีประสิทธิผล   
เวทีพัฒนากลไกการค้มครองผ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมให้มีประสิทธิผลุ ู  
กล่มเป้าหมายุ   แกนนําคนพิการทางร่างกาย  จํานวน ๒๔ คน  กลุ่มเป้าหมายที เข้าร่วมจริง ๓๐ คน  

วัตถุประสงค์ (๑) เพื อพัฒนากลไกการคุ ้มครองผู ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมโดยผู ้บริโภค ให้มีประสิทธิผลโดยใช้
ระบบเครือข่ายทั วทั งภูมิภาค 

๑.  ความสําเร็จของกิจกรรม 
• เข้าใจวิธีการเขียน การฟัง การจับประเด็น การร้องเรียน 

๒. ตัวช่วยให้เกิดความสําเร็จ เช่น บคคล สถานการณ์ ข้อมลุ ู  
• วิทยากรเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและเลือกวิธีการนําเสนอ/การจัดกระบวนการได้เหมาะสม 
• ผู ้ เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการคัดกรอง 

๓. อปสรรคที ทําให้ไม่เกิดความสําเร็จุ  
• ไม่มี 

๔. สิ งที  ทําให้ไม่เกิดความสําเร็จของกิจกรรม 
• สภาพแวดล้อม/อากาศ/แสงสว่างในห้องประชุมไม่เหมาะสม หน้าจอเล็ก ตัวอักษรเล็กไป 

๕. ผลพลอยได้ 
• ผู ้ เข้าร่วมสามารถปรับใช้ทักษะกับชีวิตประจําว ันได้ 
• ผู ้ เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการ เรียนรู้การจัดกระบวนการจากการปฏิบัติจริง 
• ผู ้ เข้าอบรมได้เรียนรู้เรื องการพิทักษ์ในเรื องอื น ๆ ด้วย 
• ผู ้ เข้าอบรมสามารถนํากระบวนการที ได้เรียนรู้ไปปรับเปลี ยนกับงานหรือสิงรอบตัวได้  
• วิทยากรได้เรียนรู้เรื องคนพิการมากขึน  
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• ผู ้ เข้าอบรมมีส่วนร่วมในกระบวน ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
• เกิดความสนุกสนานกระตือรือร้นตลอดเวลา 

๑๑๐ 
• วัตถประสงค์ที  ุ (๖) เพื อให้ความรู้พืนฐานที เกี ยวกับกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนสิทธิและหน้าที ของ 

ผู ้บริโภค 
๖. ค่มือของการู ทํากิจกรรมครั  งต่อไป 
-  ใช้รูปแบบกิจกรรม และกระบวนการเดิม 
๗. การขับเคลื อนด้านกิจการโทรคมนาคมของเครือข่าย อย่างน้อย ๓ เรื อง  
- สามารถทําบทบาทของผู ้ ร้องเรียนได้ 

กิจกรรมที   ๓  เวทีสรปบทเรียน เพื อนําองค์ความร้ที ได้จากการจัดเวท ีนํามาศึกษารวบรวม ทํางานวิจัย ให้ควุ ู ามรู้
และเผยแพร่ข้อมลในกิจการโทรคมนาคมเพื อการค้มครองผ้บริโภคู ุ ู  
กิจกรรมสรปบทเรียนุ    กิจกรรมถอดองค์ความรู้ “ขจัดอุปสรรค เทคโนโลยีสิงอ ํานวยความสะดวก การเข้าถึง 
บริการโทรคมนาคม สําหรับคนพิการ ทางร่างกาย”   
วัตถประสงค์ุ  (๕) เพื  อศึกษารวบรวม ทํางานวิจัย ให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมลในกิจการโทรคมนาคมเพื อการู
ค้มครองผ้บริโภคุ ู  
๑.  ความสําเร็จของกิจกรรม 

- มีการนําความรู้ไปขยายต่อ 
- ได้ประเด็นขับเคลื อนร่วมกันอย่างชัดเจน 

๒. ตัวช่วยให้เกิดความสําเร็จ เช่น บคคล สถานการณ์ ข้อมลุ ู  
- ผู ้ เข้าร่วมอบรมที ผ่านการอบรมมาแล้ว 
- กระบวนการ 
- เป้าหมายที ชัดเจน 
๓. อปสรรคที ทําให้ไม่เกิดความสําเร็จุ  
- ผู ้สนใจเข้าร่วมโดยไม่เคยกระบวนการอบรมมาก่อน  
- การส่งผู ้แทนเข้าร่วมอบรมทําให้ขาดความต่อเนื อง 
- ภารกิจแทรกซ ้อนของผู ้ เข้าอบรมบางราย 
๔. สิ งที  ทําให้ไม่เกิดความสําเร็จของกิจกรรม 
- การไม่ตรงต่อเวลาของผู ้ เข้าร่วมอบรมบางราย 
- ความล่าช้าของเวลา 
๕. ผลพลอยได้จากการทํากิจกรรม 
- ได้ประเด็นในการขับเคลื อน 
- ได้การแลกเปลี ยนของเครือข่ายในพืนที   
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- มีการขยายความรู้ไปสู่องค์กรคนพิการ 
 
 

๑๑๑ 
วัตถประสงค์ที  ุ (๘) เพื  อติดตาม เสนอแนะ นโยบายกฎหมายและมาตรการการค้มครองผ้บริโภคในกิจการุ ู
โทรคมนาคม 
๖. ค่มือของการู ทํากิจกรรมครั  งต่อไป 
-  มีการปรับกระบวนการให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
๗. การขับเคลื อนด้านกิจการโทรคมนาคมของ เครือข่าย อย่างน้อย ๓ เรื อง  
- ขับเคลื อนเรื องมาตรฐาน อุปกรณ์ เทคโนโลยี การเข้าถึงโทรคมนาคมสําหรับคนพิการ 

- ขับเคลื อนเรื องประกาศ uso  กรณีบัตรโทรศัพท์ ๑๐๐ บาท ขอให้นํางบประมาณในการแจกบัตรโทรศัพท์มา
ทําการพัฒนามาตรฐานอุปกรณ์ เทคโนโลยี การเข้าถึงและใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะสําหรับคนพิการ 
โดยมุ่นเน้นความต้องการของผู ้ใช้ 

กิจกรรม ๔ เวทีแลกเปลี  ยนกิจการโทรคมนาคม   
วัตถประสงค์ ุ  (๕) เพื  อศึกษารวบรวม ทํางานวิจัย ให้ความร้และเผยแพร่ข้อมลในกิจการโทรคมนาคมเพื อการู ู
ค้มครองผ้บริโภคุ ู  

๑.  ความสําเร็จของกิจกรรม 
- มีการแลกเปลี ยนข้อมูล 
- สามารถเลือกและตัดสินใจในการเลือกได ้
๒. ตัวช่วยให้เกิดความสําเร็จ เช่น บคคล สถานการณ์ ข้อมลุ ู  
- วิทยากร 
- ผู ้ เข้าอบรม 
- กระบวนการ 
๓. อปสรรคที ทําให้ไม่เกิดควุ ามสําเร็จ 
- งบประมาณจํากัด 
- สถานที พัก กับสถานที อบรมคนละแห่ง 
๔. สิ งที  ทําให้ไม่เกิดความสําเร็จของกิจกรรม 
๕. ผลพลอยได้จากการทํากิจกรรม 
- มีข้อมูลในการเลือกตัดสินใจในการเลือกใช้ 3G 
- ได้แลกเปลี ยนความคิดร่วมกัน 
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- วัตถประสงค์ที  ุ (๖) เพื อให้ความร้พื  นฐานที  เกี ยวกับกิจการโทรู คมนาคม ตลอดจนสิทธิและหน้าที  ของ
ผ้บริโภคู  

๖. ค่มือของการทํากิจกรรมครั  งต่อไปู  
มีการปรับปรุง 

๑๑๒ 
๗. การขับเคลื อนด้านกิจการโทรคมนาคมของเครือข่าย อย่างน้อย ๓ เรื อง  

หัวข้อที   ๗ ก้าวไปส่อนาคตร่วมกันู   
สรปประเด็นภาพรวมจากการถอดบทเรียนของแต่ละเครือข่าย โดยคณกิติพงษ์ุ ุ   สทธิุ  

๑. การให้ความรู้ และทักษะที เกี ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม 

๒. ส่งเสริมให้ตระหนักเรื องสิทธิ ก้าวไปสู่การคุ้มครองสิทธิ 

๓. การจัดตังหรือการสร้างแกนนํา  

๔. การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ จากผลิตภัณฑ ์และบริการ 

๕. ติดตามและผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย 

๖. พัฒนากระบวนการการทํางาน เวทีถอดบทเรียน แลกเปลี ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายร่วมกับเครือข่ายอื น 

พิธีปิด เวลา ๑๖.๓๐ น. 
โดย คณุ วีรศักดิ    ตั  งพลพันธ์ู ุ ประธานคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการ และ
ผู ้ด้อยโอกาสในชุมชนเมือง ด้านกิจการโทรคมนาคม  หากท่านใดในแต่ละเครือข่ายเห็นว่าควรจะมีเรื องอื น
เพิมเติม หรือต้องการทําเรื องใดเป็นพิเศษ สามารถส่งสิงที ท่านหรือเครือข่ายเห็นควร ให้กับคณะกรรมการ  
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการ และผู ้ด้อยโอกาสในชุมชนเมือง ด้านกิจการโทรคมนาคม 
ได้ เพราะในคณะกรรมการ จะต้องมีการนดัประชุมหารือกันอีกครัง สุดท้ายขอบคุณทุกท่านที อยู่ร่วมถอด บทเรียน 
ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ 
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