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คำ�นำ�ผู้เขียน
ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งจำ�เป็นและสำ�คัญสำ�หรับการดำ�รงชีวิต
ของคนในสังคม ทั้งในแง่ของการศึกษาเรียนรู้ การรับทราบข้อมูลเพื่อ
เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมไปถึง
เพื่ อ ความบั น เทิ ง ด้ ว ย ซึ่ ง ทุ ก คนมี สิ ท ธิ ที่ จ ะรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารโดย
เท่าเทียม ตามหลักของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน (Human Rights) แต่
กลุ่มคนพิการกลับถูกละเลย
ประเทศไทยมีนโยบายระดับชาติเกี่ยวกับคนพิการที่เกี่ยวกับ
สื่อ นั่นคือ ประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่องการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จาก
รายการของกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2558 ซึ่ง กสทช.ได้จัดทำ�ประกาศ
ฉบับดังกล่าวขึ้นมา เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบการวิทยุโทรทัศน์
กระจายเสียงและแพร่ภาพ จัดทำ�สื่อประกอบในรายการเพื่อสนับสนุน
เพิ่ ม ช่ อ งทาง และลดข้ อ จำ � กั ด ในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารให้ แ ก่
คนพิการ ได้แก่ ล่ามภาษามือ (Sign Language –SL), คำ�บรรยาย
แทนเสียง (Closed Caption –CC) และเสียงบรรยายภาพ (Audio
Description – AD)
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เสียงบรรยายภาพ (Audio Description – AD) ถือ
เป็นเรื่องใหม่สำ�หรับประเทศไทยอย่างมาก เพราะยังมีคน
เข้าใจและสามารถผลิตสื่อประเภทนี้ได้น้อย จึงอยู่ระหว่าง
การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และฝึกฝนประสบการณ์ในการ
ผลิตสื่อดังกล่าว
ไทยพี บี เ อส ในฐานะสื่ อ สาธารณะ ซึ่ ง มี ภ ารกิ จ
หลักในการเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ดีของประชาชนอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมเห็นความสำ�คัญในเรื่องของการรองรับ
สิทธิการเข้าถึงข้อมูลของคนทุกกลุ่ม (Universal Access
to Information) เพื่อส่งเสริมงานสื่อสารมวลชนให้เป็น
แหล่งที่ให้บริการข้อมูลเพื่อปวงชน (Information for All)
อย่ า งแท้ จ ริ ง จึ ง ดำ � เนิ น การเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ในเรื่ อ งการผลิ ต
เสี ย งบรรยายภาพมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง การให้ บ ริ ก าร
เสี ย งบรรยายภาพการจั ด อบรมและกิ จ กรรมให้ ค วามรู้
การเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะรวมไปถึงการผลิตหนังสือ
เอกสารความรู้ที่อยู่ในมือของท่านเล่มนี้ด้วย
หนังสือ “คูม่ อื การผลิตเสียงบรรยายภาพ (Audio
Description– AD) เบื้องต้น ฉบับสื่อสาธารณะ” เล่มนี้
จัดทำ�ขึ้น เพื่อสรุปความรู้เรื่องการผลิตเสียงบรรยายภาพ
ที่เป็นสาระสำ�คัญ ให้ผู้ที่สนใจ ได้ใช้ศึกษา ทำ�ความเข้าใจ
และใช้ เ ป็ น แนวทางในการริ เริ่ ม ผลิ ต เสี ย งบรรยายภาพ
ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
8
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ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ที่ ส นใจผลิ ต เสี ย งบรรยายภาพไม่ ม าก
ก็น้อย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มเล็กๆ เล่มนี้
จะเป็ น กลไกที่ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นสั ง คมไทยให้ ไ ปสู่
การเป็ น สั ง คมคุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม ที่ ทุ ก คนในสั ง คม
สามารถใช้สิทธิของตนเองได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเริ่มต้น
จากการเข้ า ถึ ง สื่ อ รายการโทรทั ศ น์ ไ ด้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และ
เท่าเทียมนั่นเอง
ธารินี อินทรนันท์
ผู้เขียน
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คำ�นิยม
“เมื่อทราบว่าจะได้เขียนคำ�นิยมให้กับคู่มือฉบับนี้ ผมรู้สึกยินดี
เป็นอย่างยิ่ง เพราะสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.) ไทยพีบีเอส
ถือเป็นกัลยาณมิตรในงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดมา
อย่างยาวนาน มูลนิธิคนตาบอดไทยได้มีโอกาสร่วมงานกับสถาบันฯ
ในหลายๆ กิจกรรม โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการส่งเสริมโอกาสการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นเรื่องที่จำ�เป็นสำ�หรับคนตาบอดทุกคน ตัวอย่าง
กิจกรรมสำ�คัญ เช่น โครงการยิ่งให้ยิ่งได้ แบ่งปันหนังสือเสียงเพื่อเพื่อน
ทีส่ ถาบันฯ เป็นผูร้ เิ ริม่ และเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการสนับสนุนให้อาสาสมัคร
ช่วยกันผลิตหนังสือเสียงเพื่อนำ�มาให้บริการแก่คนตาบอดผ่านทาง
ห้องสมุดและระบบบริการต่างๆ ของมูลนิธิฯ ก่อให้เกิดประโยชน์
เป็นอย่างมากต่อคนตาบอดทั่วประเทศ
การผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด บริ ก ารเสี ย งบรรยายภาพขึ้ น อย่ า งเป็ น
รูปธรรม แพร่หลายและต่อเนื่องเพื่อให้คนตาบอดไทยสามารถเข้าถึง
รับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการโทรทัศน์ได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป
สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายนับเป็นก้าวสำ�คัญของงานด้านการผลิต
สื่อและงานด้านคนพิการที่ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ หลาย
ประการ ซึ่งสภาพความขาดแคลนในแทบทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตและจัดบริการไม่ว่าจะเป็น ความเข้าใจและการตระหนัก
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ถึงความสำ�คัญจากผู้บริหาร บุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ในการผลิตบริการ แหล่งความรู้ที่จะให้ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมนับเป็นด่านแรกที่ก้าวผ่านได้ยากที่สุด
คู่มือเล่มนี้ เป็นเสมือนเทียนอีกหนึ่งเล่มที่จะช่วยเพิ่มแสงให้แก่
พื้นที่การทำ�งานที่จำ�เป็นต้องได้รับความสว่างเพิ่มมากขึ้น และจาก
การที่คู่มือถูกเขียนขึ้นโดยผู้ทำ�งานด้านการผลิตสื่ออีกทั้งจะได้รับการ
ขับเคลื่อนการใช้งานโดยองค์กรผู้ผลิตและเผยแพร่สื่อสาธารณะ ดังนั้น
ทั้งความลงตัวของเนื้อหาและความมุ่งมั่นในการนำ�ไปใช้งานจึงเป็น
ปัจจัยสำ�คัญที่จะช่วยให้คู่มือเล่มนี้ได้ทำ�หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึง่ ผมขอร่วมขอบคุณทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องอีกทัง้ ขอร่วมเป็นกำ�ลังใจสำ�หรับ
การขับเคลื่อนงานไปสู่ความสำ�เร็จซึ่งใกล้เข้ามาทุกที”

กิติพงศ์ สุทธิ
ผู้อำ�นวยการสถาบันคนตาบอดแห่งชาติ
เพื่อการวิจัยและพัฒนา
มูลนิธิคนตาบอดไทย
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คำ�นิยม
“คู่มือการผลิตเสียงบรรยายภาพ (Audio Description-AD)
เบื้องต้น ฉบับสื่อสาธารณะ” ที่จัดทำ�โดยสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ
(สวส.) ไทยพีบีเอส โดยคุณธารินี อินทรนันท์ เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่ง
ที่มุ่งมั่นตั้งใจให้สื่อเสียงบรรยายภาพได้รับการเผยแพร่ออกไปเพื่อให้
สังคมไทยได้รู้จักสื่อประเภทนี้มากขึ้น โดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
เองถือเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกๆ ที่ได้ออกอากาศรายการที่มีเสียง
บรรยายภาพสำ�หรับคนพิการทางการเห็น และพยายามร่วมมือในการ
พัฒนาองค์ความรูด้ า้ นนีร้ ว่ มกับหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมาโดยตลอด
จุดเด่นของคู่มือเล่มนี้ คือ ความกะทัดรัดแต่รวบรวมประเด็น
สำ � คั ญ ๆ เกี่ ย วกั บ การผลิ ต เสี ย งบรรยายภาพได้ ค่ อ นข้ า งครบถ้ ว น
ผู้ที่ไม่รู้จักสื่อเสียงบรรยายภาพสามารถเรียนรู้และทำ�ตามได้ไม่ยาก
นั ก นอกจากนี้ ใ นภาคผนวกได้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า สถาบั น วิ ช าการ
สื่อสาธารณะ (สวส.) ไทยพีบีเอส ได้เห็นความสำ�คัญของการมีส่วนร่วม
ของคนพิการทางการเห็นเกี่ยวกับงานเสียงบรรยายภาพ โดยให้คน
พิการทางการเห็นเข้ามาแสดงความคิดเห็นและประเมินผลรายการ
ว่าสอดคล้องกับความต้องการหรือไม่ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะ
การผลิ ต เสี ย งบรรยายภาพที่ มี ส่ ว นผสมความคิ ด จากมุ ม มองของ
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คนพิการทางการเห็นย่อมทำ�ให้คนพิการทางการเห็นรู้สึกถึงความเป็น
เจ้ า ของและพร้ อ มร่ ว มแรงร่ ว มใจพั ฒ นาสื่ อ เสี ย งบรรยายภาพให้
เดินหน้าต่อไปในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ
อาจารย์ประจำ�กลุ่มวิชาวิทยุโทรทัศน์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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คำ�นิยม
“ในยุคของข้อมูลข่าวสาร เราถูกล้อมรอบด้วยข้อมูลข่าวสาร
มากมายผ่านหลากหลายช่องทาง ทั้งแบบดั้งเดิม อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์
สื่อวิทยุโทรทัศน์ และแบบดิจิทัล อย่างไรก็ดี เนื่องจากกว่า 80% ของ
การรับรู้และเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารของมนุษย์กระทำ�ผ่านการมองเห็น
มนุษย์ถูกดึงดูดความสนใจด้วยการมองเห็นเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ ข้อมูล
ข่ า วสารเป็ น จำ � นวนมากจึ ง ถู ก นำ � เสนอผ่ า นประสาทสั ม ผั ส ในการ
มองเห็ น (visual) มากกว่ า การนำ � เสนอผ่ า นประสาทสั ม ผั ส อื่ น
ถึงแม้ว่าเราจะมีสื่อมัลติมีเดีย (multi-media) ที่นำ�เสนอข้อมูลผ่าน
หลากหลายช่องทาง แต่หลายต่อหลายครั้งเสียงที่นำ�เสนอพร้อมภาพ
มิ ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ทดแทนภาพได้ ผู้ รั บ สารที่ พิ ก ารทางการเห็ น จึ ง มั ก
ประสบปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่นำ�เสนอผ่านภาพ
เหล่านี้ ผลกระทบจากการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เท่าเทียม
กับคนทั่วไปในสังคม ทำ�ให้คนพิการทางการเห็นไม่สามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารที่มีมากมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
เท่าที่ควร และยังไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมและวัฒนธรรม
ได้เหมือนกับคนอื่นทั่วไป
ประเทศไทยเพิ่งเปลี่ยนผ่านระบบการแพร่ภาพโทรทัศน์จาก
แบบแอนะล็อกมาเป็นแบบดิจิทัล (Digital) ทำ�ให้ประชาชนคนไทย
มีช่องโทรทัศน์ที่เป็น free TV ให้ได้เลือกชมกันมากขึ้น แต่รายการ
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ที่ส่งผ่านสื่อโทรทัศน์นี้ มักเป็นการนำ�เสนอผ่านภาพซะเป็นส่วนใหญ่
จึงทำ�ให้ผู้ชมที่พิการทางการเห็นประสบปัญหาอุปสรรคในการรับชม
และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ส่งออกมาผ่านรายการทางโทรทัศน์ ซึ่งการที่
คนพิการทางการเห็นจะสามารถเข้าถึงรายการโทรทัศน์ทมี่ กี ารนำ�เสนอ
ด้วยภาพเป็นหลักนั้น บริการหนึ่งที่มีความสำ�คัญอย่างยิ่งที่จะทำ�ให้
รายการโทรทั ศ น์ ส ามารถเข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ โ ดยคนพิ ก าร
ทางการเห็น คือ บริการเสียงบรรยายภาพ
ดิ ฉั น ในฐานะคนพิ ก ารทางการเห็ น จึ ง รู้ สึ ก มี ค วามยิ น ดี
เป็นอย่างยิง่ ทีค่ ณ
ุ ธารินี อินทรนันท์ และสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ได้เล็งเห็น
ถึงความสำ�คัญของการจัดบริการเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทัศน์
เพือ่ ให้ผชู้ มทีพ่ กิ ารทางการเห็นได้มโี อกาสรับรู้ เข้าถึง และได้เพลิดเพลิน
กับรายการโทรทัศน์ได้ไม่แตกต่างจากผู้ชมทั่วไป ด้วยการจัดทำ�คู่มือ
เล่มนี้ขึ้น
คู่มือการผลิตเสียงบรรยายภาพ (Audio Description - AD)
เบื้องต้นเล่มนี้ ถึงแม้จะเป็นคู่มือเล่มเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระ
อันเป็นประโยชน์อ่านเข้าใจง่าย จะทำ�ให้ผู้ที่สนใจในการผลิตเสียง
บรรยายภาพได้ ทำ � ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ปรั ช ญาเบื้ อ งหลั ง การผลิ ต
เสียงบรรยายภาพ รวมไปถึงหลักการผลิตเสียงบรรยายภาพ ตั้งแต่
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กระบวนการเริม่ ต้นในการคัดเลือกรายการ การเขียนบท การลงเสียงและ
ตัดต่อ ตลอดจนการประเมินคุณภาพของเสียงบรรยายภาพ สามารถนำ�ไป
ลงมือปฏิบัติได้จริง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเสียงบรรยายภาพให้มีเพิ่ม
มากขึ้นในสื่อโทรทัศน์ของประเทศไทยต่อไป”

ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง
อาจารย์ประจำ�ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
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เสียงบรรยายภาพ (Audio Description – AD) คืออะไร?
เสียงบรรยายภาพ (Audio Description –AD) คือ การแปล
ภาพที่เกิดขึ้น รวมไปถึงเสียงที่ไม่ทราบที่มา ให้เป็นคำ�บรรยายที่ทำ�ให้
คนที่มองไม่เห็น ได้เกิดจินตนาการและสามารถเข้าใจภาพนั้นได้

ทั้ ง นี้ อาจกล่ า วได้ ว่ า “ผู้ ผ ลิ ต เสี ย งบรรยายภาพ” ก็ คื อ
“นักแปล” คือ “นักแปลภาพไปเป็นคำ�พูด” นั่นเอง
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ในความเป็นจริงแล้ว เสียงบรรยายภาพ ควรจะอยู่ในทุกๆ
กิจกรรมที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ด้วยการมองเห็น เช่น การแสดงศิลปะ,
ภาพเขียน, งานประติมากรรม, ภาพยนตร์, ละคร, รายการโทรทัศน์,
การแสดงสดต่างๆ อย่างละครเวที แฟชั่นโชว์, การแสดงนิทรรศการ,
พิพิธภัณฑ์, การนำ�ทัวร์ ฯลฯ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของคนทั่วไป และคนพิการทางการเห็น
หนังสือเล่มนี้จะเน้นในส่วนพื้นฐานของการผลิตเสียงบรรยาย
ภาพ สำ�หรับรายการโทรทัศน์ เป็นหลัก เพื่อให้ผู้อ่านได้เกิดความเข้าใจ
และสามารถผลิตเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทัศน์จนกระทั่งใช้
ออกอากาศได้ อันจะเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มคนพิการทางการเห็นเป็น
อย่างดี อีกทั้ง ยังสนับสนุนการดำ�เนินงานตามประกาศของ กสทช.
เรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และ
ใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2558 ด้วย
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เสียงบรรยายภาพ (Audio Description – AD) ในสือ่ โทรทัศน์
ระบบดิจิทัล คืออะไร?
เสียงบรรยายภาพ (Audio Description –AD) ในสือ่
โทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั คือ บริการ ประเภทสือ่ เสียง สำ�หรับอำ�นวย
ความสะดวกในการเข้าถึงสื่อให้แก่คนพิการทางการเห็น โดย
การเพิม่ ช่องเสียงทีเ่ ป็นการบรรยายภาพในรายการโทรทัศน์ ให้
คนทีม่ องไม่เห็นสามารถรับฟังช่องเสียงนีเ้ พิม่ เติมได้ เพือ่ ให้เกิด
จินตนาการ สร้างความเข้าใจ และคงไว้ซงึ่ อรรถรสและความ
เพลิดเพลิน เฉกเช่นเดียวกับคนทัว่ ไป ซึง่ สามารถเลือกเปิดหรือ
ปิดระบบเสียงนีไ้ ด้จากรีโมทคอนโทรล โดยสามารถเปิดระบบนี้
ได้จากการกดปุ่ม AD หรือปุ่ม Audio และเลือกเสียงสัญญาณ
คู่ที่ 3
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ทำ�ไมต้องมีเสียงบรรยายภาพ ?

ตามหลักของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน (Human Rights)
ทุกคนในสังคมมีสิทธิที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกัน ซึ่งรวมไปถึง
สิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการด้วย แต่สื่อประเภทรายการ
โทรทัศน์ในปัจจุบัน บางรายการเน้นการสื่อสารด้วยภาพและไม่ได้
บรรยายภาพทุกภาพที่เกิดขึ้นให้คนที่ไม่สามารถมองเห็นเข้าใจได้
เสียงบรรยายภาพจึงเป็นส่วนสำ�คัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะช่วยอำ�นวยความสะดวก
ในเรื่องการรับรู้ การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากสื่อโทรทัศน์ให้แก่
คนพิการทางการเห็นได้เป็นอย่างดี
22

สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.)

การจัดบริการเสียงบรรยายภาพ จึงถือเป็นหน้าที่ที่สื่อควร
ให้การสนับสนุนช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและลดข้อจำ�กัด
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้แก่คนพิการทางการเห็นเพือ่ สร้างสรรค์สงั คม
ให้เกิดการพัฒนาในเรือ่ งของความเสมอภาค (Equality) ความเท่าเทียม
(Equity) และการคำ�นึงถึงเรื่องศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์
(Human Dignity) ของทุกคนในสังคมด้วย
อีกทัง้ ยังเป็นนโยบายระดับชาติตามประกาศของ กสทช. เรือ่ งการ
ส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรูแ้ ละใช้ประโยชน์
จากรายการของกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2558 ที่กำ�หนดให้สถานีโทรทัศน์
ทุกช่องจะต้องจัดบริการเสียงบรรยายภาพเพื่ออำ�นวยความสะดวก
ในการเข้าถึงสื่อให้แก่คนพิการทางการเห็นอีกด้วย
ใครได้รับประโยชน์จากเสียงบรรยายภาพบ้าง ?
ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากเสียงบรรยายภาพ มีดังนี้
1. กลุ่มคนตาบอด ถือว่าเป็นกลุ่มหลักที่ได้รับประโยชน์จาก
เสียงบรรยายภาพ เพราะสายตาทีม่ องไม่เห็นทำ�ให้ไม่สามารถเข้าถึงภาพ
ได้ การมีเสียงบรรยายภาพจะช่วยสร้างจินตนาการและทำ�ให้คนกลุ่มนี้
เกิดความเข้าใจสื่อได้เป็นอย่างดี
2. กลุม่ ครอบครัวคนตาบอด ถือว่าเป็นกลุม่ รองทีไ่ ด้รบั ประโยชน์
เนื่องจากปกติครอบครัวคนตาบอดต้องบรรยายภาพให้คนตาบอดฟัง
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แต่เมื่อมีเสียงบรรยายภาพก็ช่วยทำ�ให้คนตาบอดสามารถ
เข้าถึงข้อมูลทีม่ องไม่เห็นได้ คนในครอบครัวก็ไม่ตอ้ งบรรยาย
มากเช่นเดิม
3. กลุม่ ผูส้ งู อายุทสี่ ายตาเลือนราง ซึง่ มองเห็นไม่ชดั
การได้รบั ฟังเสียงบรรยายภาพจะช่วยสร้างจินตนาการ ความ
เข้าใจ และเกิดความเพลิดเพลินในการชมสื่อได้เป็นอย่างดี
4. กลุ่มเด็กเล็กที่กำ�ลังเรียนรู้ และกลุ่มที่ต้องการ
เสริมสร้างศักยภาพ อาทิ ทางด้านภาษา เพราะการเลือก
ใช้คำ�ในการบรรยายภาพมีความหลากหลาย จึงสามารถ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาได้
5. กลุ่มคนทั่วไป กล่าวคือ ช่วงที่คนทั่วไปไม่ได้ใช้
สายตาจับจ้องดูโทรทัศน์ ซึ่งอาจจะทำ�อย่างอื่นไปด้วย
เช่น ทำ�ความสะอาดบ้าน ล้างจาน ซักผ้า หรือแม้กระทั่งเล่น
โทรศัพท์มอื ถือ แต่เปิดโทรทัศน์ทงิ้ ไว้ เมือ่ เปิดเสียงบรรยายภาพ
ฟังไปด้วย แม้สายตาจะไม่ได้อยูท่ โี่ ทรทัศน์กส็ ามารถจินตนาการ
และเข้าใจได้จากการฟัง
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กฎหมายที่รองรับเกี่ยวกับการผลิตเสียงบรรยายภาพ
ตามพระราชบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 มีบท
บัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งด้วยคนพิการ โดยได้ก�ำ หนดไว้วา่ การนำ�
งานอันมีลิขสิทธิ์มาทำ�ซํ้า ดัดแปลง เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงของคน
พิการ สามารถทำ�ได้โดยไม่ตอ้ งขออนุญาต แต่ทงั้ นีต้ อ้ งเป็นไปตามกรอบ
การผลิตและการเผยแพร่ที่กฎหมายกำ�หนดไว้ ซึ่งปรากฏอยู่ในมาตรา
32 วรรค 2 (9) ความละเอียดดังนี้
“มาตรา 32 การกระทำ�แก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
ตามพระราชบัญญัตินี้ หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงาน
อันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และไม่กระทบกระเทือนถึง
สิทธิอันชอบด้วยกฏหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้ถือว่า
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ภายใต้บังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระทำ�
อย่างหนึ่งอย่างใดแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามวรรคหนึ่ง มิให้ถือว่าเป็น
การละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำ�ดังต่อไปนี้…”
“(9) ทำ�ซํ้า หรือดัดแปลง เพื่อประโยชน์ของคนพิการที่ไม่
สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์อันเนื่องมาจากความบกพร่องทางการ
เห็น การได้ยิน สติปัญญา หรือการเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นตามที่
กำ�หนดในกฎกระทรวง โดยต้องไม่เป็นการกระทำ�เพื่อหากำ�ไร ทั้งนี้
รูปแบบของการทำ�ซํ้าหรือดัดแปลงตามความจำ�เป็นของคนพิการและ
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องค์กรผู้จัดทำ�รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการดำ�เนินการเพื่อทำ�ซํ้าหรือ
ดัดแปลงให้เป็นไปตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศกำ�หนดในราชกิจจานุเบกษา”
จะเห็นได้ว่า กฎหมายของไทย ได้มีการให้ความคุ้มครองและ
รองรับในเรื่องดังกล่าวไว้เป็นอย่างดี เนื่องจากการผลิตเสียงบรรยาย
ภาพเป็นสิง่ ทีม่ คี วามสำ�คัญและจำ�เป็นอย่างยิง่ ต่อการเรียนรูแ้ ละการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของคนพิการ อันจะนำ�ไปสู่พื้นฐานของความเท่าเทียมกัน
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทุกคนในสังคม
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ขั้นตอนการผลิตเสียงบรรยายภาพ
สำ�หรับขั้นตอนในการผลิตเสียงบรรยายภาพสำ�หรับรายการ
โทรทัศน์นั้น ผู้เขียนจะขอแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้
1) การคัดเลือกรายการ
2) การเขียนบท
3) การตรวจและพิจารณาบท
4) การลงเสียง
5) การตัดต่อ
6) การประเมินคุณภาพ
โดยทั่วไปอาจจะไม่ได้พูดถึงขั้นตอนในส่วนของการตรวจ
และพิจารณาบท รวมทั้งการประเมินคุณภาพ เท่าใดนัก แต่สำ�หรับ
ตัวผู้เขียนเองเห็นว่าขั้นตอนดังกล่าว มีความจำ�เป็น และสำ�คัญอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนางานด้านการผลิตเสียงบรรยายภาพ จึงใส่เป็นขัน้ ตอนหลัก
ของการผลิตเสียงบรรยายภาพด้วย โดยจะขอให้รายละเอียดในแต่ละ
ขั้นตอน ดังนี้
1) การคัดเลือกรายการ
แนวทางในการคัดเลือกรายการนั้นควรใช้วิธีการ หลับตา
ฟังรายการ เพื่อทดสอบดูว่าเมื่อหลับตาฟังรายการแล้ว ในฐานะผู้ฟัง
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สามารถเข้าใจเรื่องราวได้มากหรือน้อยอย่างไร หากพบว่าไม่สามารถ
เข้าใจเรือ่ งราวได้ ให้ทดลองเปิดตามอง เพือ่ ค้นหาว่ามีจดุ ใดทีจ่ ะสามารถ
สร้างความเข้าใจโดยการบรรยายภาพได้บา้ ง ซึง่ นอกจากความเข้าใจแล้ว
ยังมีองค์ประกอบอืน่ ๆ ทีส่ �ำ คัญในการใช้พจิ ารณาคัดเลือกรายการมาผลิต
เสียงบรรยายภาพ โดยสามารถสรุปรวมแนวทางในการคัดเลือกรายการ
สำ�หรับนำ�มาผลิตเสียงบรรยายภาพเป็นประเด็นได้ดังนี้
1. รายการสามารถสร้างความเข้าใจได้มากหรือน้อย : หาก
หลับตาฟังแล้วเข้าใจได้มากก็ไม่จำ�เป็นต้องจัดทำ�เสียงบรรยายภาพ
ดังที่ได้อธิบายไว้ในข้างต้น
2. รายการมีช่องว่างเสียงมากหรือน้อย : หากรายการไม่มี
ช่องว่างเสียงเลยหรือมีช่องว่างเสียงน้อยก็อาจจะไม่สามารถจัดทำ�
เสียงบรรยายภาพได้
3. รายการมีองค์ประกอบด้านภาพ กราฟิก และการแสดง
ของตัวละครมากหรือน้อย : หากรายการไม่มีองค์ประกอบดังกล่าว
มากนักก็อาจจะไม่จำ�เป็นต้องจัดทำ�เสียงบรรยายภาพ และแม้จะมี
องค์ประกอบมาก แต่รายการสร้างความเข้าใจได้ดอี ยูแ่ ล้ว หรือไม่มชี อ่ งว่าง
เสียงเพียงพอก็อาจจะไม่สามารถทำ�เสียงบรรยายภาพได้ดีเช่นกัน
4. ระยะเวลาเพียงพอต่อการผลิต : ในการผลิตเสียงบรรยาย
ภาพของรายการ ต้องใช้เวลาพอสมควรในการเขียนบท ลงเสียง และ
ตัดต่อ ดังนั้นหากเป็นรายการด่วนที่ต้องรีบออกอากาศ อาจจะทำ�ให้
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การผลิตเสียงบรรยายภาพเป็นไปด้วยความเร่งรีบซึ่งทำ�ให้คุณภาพ
ของเสียงบรรยายภาพไม่ได้มาตรฐาน หรืออาจจะผลิตไม่ทัน
5. รายการเป็นรายการประเภทสารประโยชน์ : ข้อนี้เป็น
ไปตามประกาศของ กสทช.เรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของ
คนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ.2558 ซึ่งกำ�หนดให้ผลิตเสียงบรรยายในรายการประเภท
สารประโยชน์เท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว หากคำ�นึงถึงเรื่องสิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาค และความเท่าเทียมแล้ว คนพิการทางการเห็น
ก็มีสิทธิในการเข้าถึงสื่อทุกประเภท ในความเห็นของผู้เขียนคิดว่า
ควรผลิตทุกประเภทรายการ เพื่อให้คนพิการทางการเห็นมีสิทธิชม
รายการได้ทุกประเภท
สำ�หรับประเภทรายการที่เหมาะสำ�หรับนำ�มาผลิตเสียง
บรรยายภาพ ได้แก่
1) สารคดี เพราะมีช่องว่างเสียงมาก อีกทั้งการบรรยายจะช่วย
สร้างความเข้าใจได้มากขึ้น
2) ละคร/ภาพยนตร์ เพราะมีชอ่ งว่างเสียงบ้าง และการบรรยาย
เสียงในบางช่วงจะช่วยสร้างความเข้าใจให้ผู้ชมที่พิการทางการเห็นได้
ดียิ่งขึ้น
3) รายการสาธิต เพราะมีชอ่ งว่างเสียงบ้าง ซึง่ การบรรยายเสียง
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เพิ่มเติมในบางส่วน จะทำ�ให้ผู้ชมที่พิการทางการเห็นเกิดจินตนาการ
เข้าใจและเห็นภาพมากยิ่งขึ้น
4) รายการข่าว (บางประเภท) เนือ่ งจากรายการข่าวบางรายการ
อาจมีการฉายคลิปหรือสือ่ ทีผ่ ปู้ ระกาศไม่ได้บรรยายไว้ดว้ ย ซึง่ การบรรยาย
เพิ่มเติมจะช่วยสร้างความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณ์
ฉุกเฉิน และภาวะวิกฤต
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2) การเขียนบทบรรยายภาพ
หลักการในการเขียนบทเสียงบรรยายภาพประกอบด้วย
กระบวนการดังนี้
(1) การสังเกต (Observation) ผู้เขียนบทควรให้ความสนใจ
สังเกตทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในภาพ
(2) การเลือก (Editing) คือการเลือกและตัดสินใจทีจ่ ะบรรยาย
หรือไม่บรรยายอะไร เพราะด้วยช่องว่างของเสียงทีจ่ �ำ กัด จึงไม่สามารถ
บรรยายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้ เสียงบรรยายภาพที่ดีควรใช้คำ�ให้น้อย
ตรงประเด็น เข้าถึงสารให้มากทีส่ ดุ ผูเ้ ขียนบทเสียงบรรยายภาพ จึงต้อง
เลือกบรรยายสิง่ ทีส่ �ำ คัญ และเป็นแก่นสารทีผ่ ผู้ ลิตรายการต้องการสือ่ โดยมี
หลักในการพิจารณาเลือกสำ�หรับการบรรยาย สรุปประเด็นสำ�คัญ
จากหนังสือหลักการผลิตเสียงบรรยายภาพ (อารดา ครุจิตและคณะ,
2558) และวิเคราะห์เพิ่มเติมจากการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลของ
ผูเ้ ขียนได้ดงั นี้
(2.1) เนื้อหาที่จำ�เป็นและควรบรรยาย ได้แก่
- ควรบรรยายข้อมูลที่มีผลต่อเรื่องราวและการดำ�เนินเรื่อง
ที่สุด บรรยายข้อมูลที่กระจ่างที่สุด สำ�คัญที่สุด จำ�เป็นที่สุด เช่น หาก
“สร้อยทอง” เป็นสิ่งสำ�คัญต่อการเชื่อมโยงละคร เป็นการสื่อความ
ในฉากถัดมา ถึงเหตุการณ์ “สร้อยทอง” ที่หายไปเพราะถูกขโมยโดย
ตัวละครอีกตัว ก็ควรบรรยาย “สร้อยทอง” มากกว่าองค์ประกอบอื่น

32

สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.)

- ควรบรรยายสถานที่เกิดเหตุ เพราะมีความสำ�คัญต่อเนื้อเรื่อง
- ควรบรรยายพื้นที่ และทิศทาง เพราะช่วยสร้างความเข้าใจ
เช่น “ห้องกว้างขนาดจุคนได้ประมาณ 100 คน” หรือ “เขาชูธงด้วย
มือขวาขึน้ เหนือศีรษะแล้วโบกธงไปด้านซ้าย” การบรรยายเช่นนีจ้ ะช่วย
สร้างจินตนาการ และทำ�ให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
- ควรบรรยายเวลา เมือ่ มีการเปลีย่ นช่วงเวลา เช่น การเปลีย่ นแปลง
ของเวลา กลางวัน ยามเช้า ความมืด สว่าง เช้ามืด เช้าตรู่ ยามเย็น
โพล้เพล้ ดึกสงัด หัวคํ่า ทั้งนี้ ในส่วนของการย้อนเวลา หากในภาพ
ไม่ได้บอกว่าเป็นปีใด ก็สามารถใช้ค�ำ ว่า “ย้อนอดีต” ได้ แต่หากมีขอ้ มูลปี
ขึน้ บนหน้าจอให้เห็นเป็นตัวอักษร เช่น พ.ศ. 2479 ก็สามารถบรรยายว่า
“ย้อนอดีต พ.ศ. 2479” ได้ เป็นต้น
- ควรบรรยายตัวละคร ว่าผู้พูดเป็นใคร โดยเฉพาะในกรณี
ที่เริ่มต้นเรื่องหรือมีคนพูดหลายคน ควรบรรยายด้วยว่าตัวละครมี
ลักษณะอย่างไร เช่น อ้วน ผอม สูง ตัวเล็ก ผมขาว ผมดำ� ผิวขาว ผิวดำ�
บุคลิกภาพ ฐานะทางสังคม อาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ ในการเรียกชื่อ
ตัวละครตอนต้นเรื่อง ถ้าไม่จำ�เป็นจะไม่เรียกชื่อตัวละครจนกว่าเสียง
สนทนาของตัวละครจะเอ่ยขึ้น เพราะจะทำ�ให้เสียอรรถรสในการรับชม
เนือ่ งจากการบรรยายภาพ ผูบ้ รรยายทำ�หน้าทีแ่ ค่บรรยายสิง่ ทีต่ าเห็นหรือ
ปรากฏในภาพ แต่ไม่ใช่การเล่าหรือเฉลยเรือ่ ง ผูช้ มจะเป็นคนทีท่ �ำ หน้าที่
ในการพยายามจดจำ�เสียง รับรูข้ อ้ มูลทีบ่ รรยาย แล้วนำ�มาประมวลต่อไป
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- ควรบรรยายอากัปกิริยา หน้าตา และการแสดง แต่การให้
รายละเอียดไม่ควรตีความ เช่น แทนที่จะบอกว่าตัวละครโกรธ อาจจะ
บรรยายอากัปกิริยาแทน เช่น หน้าแดง ตัวสั่น เหงื่อตก ฯลฯ เพื่อให้
คนพิการทางการเห็นตัดสินเอง เป็นต้น
- ในการบรรยายขนาด ควรตัดเศษหรือส่วนเกินเล็กๆ น้อยๆ
ออกไป ให้เหลือเพียงตัวเลขกลมๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ
- ควรบรรยายสี เพราะสีมีความหมาย และบางคนไม่ได้พิการ
ทางการเห็นตั้งแต่กำ�เนิดจึงมีประสบการณ์เกี่ยวกับสี การบอกสีจะช่วย
สร้างจินตนาการได้อย่างดี
- ควรบรรยายโลโก้ เพลงประจำ�รายการ เช่น เพลงชื่ออะไร
ผู้แต่งเป็นใคร เป็นต้น รวมถึงรายชื่อนักแสดง การให้เครดิตต่างๆ เพื่อ
ให้เกียรติทงั้ ตอนเริม่ และตอนจบ เป็นหน้าทีส่ �ำ คัญของเสียงบรรยายภาพ
อีกทั้งยังทำ�ให้คนพิการทางการเห็นได้ทราบข้อมูลสำ�คัญ เพื่อติดตาม
ผลงานของสถานีหรือศิลปินต่อไปด้วย ทั้งนี้ ด้วยเวลาที่จำ�กัดอาจจะ
ไม่สามารถบรรยายได้ครบ ทางออกคือการนำ�รายชื่อนักแสดงและ
รายละเอียดทั้งหมดในการผลิตรายการมาเผยแพร่ช่องทางอื่นเพิ่มเติม
หรือการอ่านล่วงหน้าก่อนภาพปรากฏ
- การบรรยายตัวอักษรทีป่ รากฏบนจอ ควรใช้ค�ำ ว่า “ปรากฏขึน้ ”
“ข้อความตัวอักษร” หรือ “ข้อความแปล” อย่างไรก็ตามยังไม่ได้มี
ข้อกำ�หนดที่แน่นอนในส่วนนี้ว่าคำ�ใดคือคำ�ที่เหมาะสมที่สุด
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- ควรบรรยายเมื่อมีการเปลี่ยนภาพ เช่น เปลี่ยนเวลา เปลี่ยน
ภาพ เปลี่ยนฉาก เปลี่ยนระยะภาพ โดยในกรณีการเปลี่ยนฉาก อาจจะ
ใช้ วิ ธี ก ารบรรยายชื่ อ สถานที่ ก็ จ ะทำ � ให้ ผู้ ฟั ง เข้ า ใจได้ ว่ า เป็ น การ
เปลี่ ย นฉาก หรื อ การเปลี่ ย นระยะภาพ อาจใช้ วิ ธี ก ารบรรยาย
รายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นหรือมุมที่กว้างออกไป ก็จะสามารถทำ�ให้ผู้ฟัง
เข้าใจได้ว่าเป็นการซูมเข้าหรือซูมออก โดยไม่ต้องใช้คำ�ศัพท์ทางเทคนิค
เช่น กลางท้องนามีชายหญิงนั่งอยู่บนหลังควาย ชายหนุ่มขยับหน้า
เข้าใกล้หน้าหญิงสาวจนใบหน้าของหญิงสาวแดงระเรื่อ เพียงเท่านี้ผู้ฟัง
ก็เข้าใจได้ว่าภาพซูมเข้ามาใกล้จนทำ�ให้เห็นถึงใบหน้าที่แดงแล้ว
- การบรรยายถึงคำ�ศัพท์ยากหรือซับซ้อน หากมีความสอดคล้อง
กับเรื่อง หรือมีผลกับเรื่องก็จำ�เป็นที่จะต้องบรรยาย แต่หากไม่มีผลกับ
เรื่องอาจไม่ต้องบรรยายก็ได้ เช่น หากเนื้อเรื่องเกี่ยวกับนางรำ� และ
มีการพูดถึงเรื่องการแต่งกายของนางรำ�โดยเฉพาะ “อุบะ” ซึ่งหมายถึง
พวงดอกไม้รอ้ ยเป็นสายทีห่ อ้ ยประดับอยูข่ า้ งหูนางรำ� ก็ควรจะต้องมีการ
บรรยายในส่วนนี้ด้วย
- การบรรยายถึงภูมิหลังทางวัฒนธรรม สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา
ของตัวละคร หากสำ�คัญกับเรื่องก็ควรบรรยาย แต่หากไม่สำ�คัญกับเรื่อง
อาจไม่ต้องบรรยายก็ได้
- การบรรยายเสียงทีค่ นุ้ เคยอยูแ่ ล้ว เช่น เสียงโทรศัพท์ หากฟัง
ไม่ชดั หรือคลุมเครือ ไม่สามารถตีความได้ อาจจำ�เป็นต้องบรรยายด้วย
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(2.2) เนื้อหาที่ไม่จำ�เป็นและไม่ควรบรรยาย ได้แก่
- ไม่ควรบอกข้อมูลแก่ผู้ชมก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริง
ล่วงหน้า (Spoil)
- ไม่ควรตีความ ตัดสิน ใส่ความคิดเห็นส่วนตัว หรือบอกสิง่ จูงใจ
หรือเหตุผลของสิ่งที่กำ�ลังเกิด (Judgement)
- ไม่ควรบรรยายคำ�ศัพท์ด้านเทคนิคในการถ่ายทำ� เช่น เคลื่อน
กล้องไปทางซ้าย ขวา ซูมเข้า ซูมออก
- ถ้ามีข้อผิดพลาดจากต้นฉบับ ให้ใช้ตามต้นฉบับ ไม่ควรแก้ไข
สิ่งนั้นในเสียงบรรยายภาพ เพราะจะทำ�ให้เกิดความสับสน
ซึ่งในทางปฏิบัติตามความเห็นของผู้เขียนเองคิดว่า ขั้นต้น
หากพบข้อผิดพลาดจากต้นฉบับ ควรแจ้งให้ผู้ผลิตรายการได้รับทราบ
ความผิดพลาด หากสามารถแก้ไขรายการต้นฉบับได้ทนั ท่วงทีกค็ วรแก้ไข
ให้ถกู ต้อง แต่หากไม่สามารถแก้ไขรายการต้นฉบับได้ทนั จริงๆ ก็อาจต้อง
ใช้ตามต้นฉบับไป เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน
- ไม่ควรใช้คำ�ที่แสดงถึงการดูถกู ดูหมิ่น การแสดงความเป็นอื่น
โดยเฉพาะเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา และความเชื่อ
เนื้อเรื่อง
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- หลีกเลี่ยงการให้รายละเอียดมากเกินไปหรือเป็น
จุดเล็กน้อย นอกเสียจากว่ารายละเอียดนัน้ จะมีความสำ�คัญ
กับเรือ่ ง เพราะถ้าใส่รายละเอียดมากไปจะทำ�ให้ผฟู้ งั เหนือ่ ยล้า
ในการรับฟังและหมดสนุก
- ไม่จำ�เป็นต้องบรรยายถึงเชื้อชาติและชาติพันธุ์
เว้นแต่มคี วามจำ�เป็นต่อเนือ้ เรือ่ ง หรือหากบรรยายตัวละคร
หนึ่งก็ควรบรรยายตัวละครอื่นด้วย เป็นต้น
- ไม่จำ�เป็นต้องบรรยายถึงเสียงที่คุ้นเคยอยู่แล้ว
เว้นแต่เสียงนั้นแปลกออกไป
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เนื้อหาที่จำ�เป็นและควรบรรยาย
- ข้อมูลที่มีผลต่อเรื่องราวและการดำ�เนินเรื่องที่สุด
- ข้อมูลที่กระจ่างที่สุด สำ�คัญที่สุด จำ�เป็นที่สุด
- สถานที่ พื้นที่ และทิศทาง
- เวลา
- ตัวละคร
- อากัปกิริยา หน้าตา การแสดง
- บรรยายขนาด โดยตัดเศษส่วนออกไป
- ควรบรรยายสี แต่ไม่ควรบรรยายสีที่ซับซ้อน
- ควรบรรยายโลโก้ เพลงประจำ�รายการ รายชื่อนักแสดง ข้อความ
ท้ายรายการ (End Credits)
- ตัวอักษรปรากฏบนจอ ควรใช้คำ�ว่า “คำ�ปรากฏขึ้น” “ข้อความ
ตัวอักษร” หรือ “ข้อความแปล”
- ควรบรรยายเมื่อมีการเปลี่ยน เปลี่ยนเวลา เปลี่ยนภาพ เปลี่ยนฉาก
เปลี่ยนระยะภาพ
เนื้อหาที่จำ�เป็นน้อย
- การบรรยายถึงคำ�ศัพท์ยากหรือซับซ้อน เว้นแต่มีความสอดคล้อง
กับเรื่อง หรือมีผลกับเรื่อง
- การบรรยายถึงภูมิหลังทางวัฒนธรรม สีผิว เชื้อชาติ ศาสนาของ
ตัวละคร เว้นแต่สำ�คัญกับเรื่อง
- การบรรยายเสียงที่คุ้นเคยอยู่แล้ว เว้นแต่ฟังไม่ชัด
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เนื้อหาที่ไม่จำ�เป็นจะต้องบรรยาย
- การบอกข้อมูลแก่ผชู้ มก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึน้ จริงล่วงหน้า (Spoil)
- การตีความ การตัดสิน ความคิดเห็นส่วนตัว หรือการบอกสิ่งจูงใจ
หรือเหตุผลของสิ่งที่กำ�ลังเกิด (Judgement)
- การบรรยายคำ�ศัพท์ด้านการถ่ายทำ� เช่น เคลื่อนกล้องไปทางซ้าย
ทางขวา ซูมเข้า ซูมออก
- ถ้ามีขอ้ ผิดพลาดจากต้นฉบับ ให้บรรยายตามต้นฉบับรายการ ไม่ควร
แก้ไข เพราะจะทำ�ให้เกิดความสับสน
- ไม่ใช้คำ�ที่แสดงการดูถูก ดูหมิ่น การแสดงความเป็นอื่น โดยเฉพาะ
เรื่องเชื้อชาติศาสนา
- หลีกเลี่ยงการใช้คำ�ศัพท์ยากหรือซับซ้อนที่ไม่สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
- หลีกเลี่ยงการให้รายละเอียดมากเกินไป
- การบรรยายถึงเชื้อชาติและชาติพันธุ์ต้องพิจารณาถึงความจำ�เป็น
- ไม่จำ�เป็นต้องบรรยายสีที่ซับซ้อน
- ไม่จำ�เป็นต้องบรรยายถึงเสียงที่คุ้นเคยอยู่แล้ว เว้นแต่เสียงนั้น
แปลกออกไป
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(3) การใช้ภาษา (Language)
คำ�พูดเพียงไม่ก่คี ำ�สามารถบรรยายได้มาก ในการเขียนบท
เสียงบรรยายภาพต้องเลือกใช้ค�ำ คำ�ต้องชัดเจน เห็นภาพ สร้างจินตนาการ
และเกิดความเข้าใจ และต้องไม่ใช้ความรูส้ กึ ตามกฎเหล็กของการสร้าง
คำ�บรรยายภาพที่ Juan Francisco Lopez Vera (2006) กล่าวไว้วา่
“What you see is what you say” (สิง่ ทีค่ ณ
ุ เห็นคือสิง่ ทีค่ ณ
ุ จะพูด
ออกไป) ทัง้ นี้ ในการบรรยายควรเริม่ จากสิง่ ทีเ่ ป็นของทัว่ ไปก่อน แล้วค่อย
ลงรายละเอียดเฉพาะเจาะจงตามลำ�ดับจากภาพ สีทอ่ี ยูบ่ นจอ จากบน
ลงล่าง หรือจากซ้ายไปขวา หรือตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกาก็ได้
โดยผูจ้ ดั ทำ�เสียงบรรยายภาพจะต้องพยายามเข้าใจงานของผูผ้ ลิตรายการ
ด้วย ซึง่ มีหลักในการใช้ภาษาสำ�หรับการผลิตเสียงบรรยายภาพ ดังนี้
(3.1) ภาษาที่ควรใช้ ได้แก่
- ควรใช้ภาษากึ่งทางการ เป็นภาษาเพื่อการพูด ไม่เป็นทางการ
ไม่ก้าวข้ามไปใช้ภาษาที่กันเองมากเกินไป (เหมือนเล่าเรื่องให้กับคนที่
รู้จักกันฟัง แต่ไม่ใช้คำ�ที่เหมือนกับกำ�ลังคุยกับเพื่อนสนิท)
- ควรใช้ภาษาที่ง่าย กระชับ สั้น ได้ใจความ ไม่ใช้ภาษาที่
ซับซ้อน และไม่นิยมใช้ภาษาในเชิงวรรณกรรมหรือภาษากวี เช่น
อาทิตย์อัสดง รวมถึงคำ�ศัพท์สูงก็ไม่ควรใช้ เช่น ดุษณียภาพ (หมายถึง
อาการนิ่งแสดงการยอมรับ) เนื่องจากการใช้คำ�ศัพท์ที่ยากเกินไป
จะทำ�ให้คนพิการทางการเห็นไม่เข้าใจได้ หรือบางครั้งอาจจะต้อง

40

สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.)

ใช้เวลาในการตีความ ทำ�ให้เสียอรรถรสในการรับชมสื่อ
- ควรเลือกบรรยายเป็นประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
ถ้าเวลาจำ�กัดมาก สามารถใช้วลี หรือคำ�ได้
- ควรใช้คำ�กริยาที่เฉพาะเจาะจง เช่น เดินกร่าง สาวเท้า จํ้าอ้าว
บินร่อน นํ้าตาริน นํ้าตาเอ่อ นํ้าตาไหล นํ้าตานองหน้า เป็นต้น
- ควรใช้ไวยากรณ์แบบปัจจุบนั กาล เช่น เดินไป นัง่ ลง ไม่จ�ำ เป็น
ต้องบอกว่า กำ�ลังเดินไป หรือ กำ�ลังนั่ง เพราะทำ�ให้ประโยคเยิ่นเย้อ
- ใช้คำ�สรรพนาม เช่น ธนิตกำ�มือแน่น ตัวสั่น เขาชกไปที่ปาก
ของสมบัติ เป็นต้น นอกจากนี้ กรณีการถ่ายทำ�ทีแ่ สดงว่าผูด้ �ำ เนินรายการ
กำ�ลังสื่อสารกับผู้ชมโดยตรง โดยเลือกใช้ คำ�ว่า “เรา” หากผู้ดำ�เนิน
รายการหันมาหาผู้ชม จะบรรยายว่า “พี่โจ มองมาทางเรา” เป็นต้น
- ใช้คำ�วิเศษณ์ เพื่อขยายความ เช่น บ้านหลังใหญ่ ควายเคี้ยว
เอื้อง เป็นต้น คำ�วิเศษณ์นี้จะทำ�ให้การบรรยาย ชัดเจนมากขึ้น อีกทั้ง
ยังเป็นลูกเล่นในการสื่ออารมณ์ของเรื่อง เช่น เทอร์มอมิเตอร์พุ่งสูงปรี๊ด
ซึง่ แสดงถึงความสนุกสนานในภาษา แต่ควรระมัดระวังไม่ให้เยิน่ เย้อและ
ต้องใช้คำ�ให้เหมาะสม
- การใช้คำ�เชื่อม นอกจากจะทำ�ให้ประโยคบรรยายมีความ
สละสลวยแล้ว ยังสามารถแสดงเวลาความขัดแย้ง หรือ เชื่อมสอง
อากัปกิริยา เช่น ขณะที่... , พอ...ก็ เป็นต้น
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- การเรียกตัวละคร ให้บรรยายลักษณะตัวละคร จนกว่า
จะเอ่ยหรือเผยชื่อ เช่น ชายผมยาว เมื่อทุกคนทราบชื่อ ให้ผูกชื่อกับ
ตัวละครกับลักษณะที่บรรยายไว้ เช่น ปกรณ์ ชายผมยาว หลังจากนั้น
ใช้ชื่อ ปกรณ์ อย่างเดียว
- การใช้ระดับของคำ�ศัพท์ควรใช้ให้เหมาะสมกับช่วงอายุของ
ผู้ชมรายการ
- การถอดเสียงและการแปลภาษาต่างประเทศ ควรเขียน
คำ�ภาษาต้นฉบับและใส่วงเล็บการอ่านออกเสียงเป็นภาษาไทยกำ�กับ
ไว้ด้วย เช่น อักษรที่ปรากฏหน้าจอ หรือป้ายในภาพยนตร์ ทั้งนี้ เพื่อให้
การลงเสียงไม่ผิดพลาด โดยผู้ลงเสียงต้องตรวจสอบข้อมูลโดยสอบถาม
ผู้รู้หรือสังเกตจากเสียงต้นฉบับที่ตัวละครพูด เช่น Genre (เป็นภาษา
ฝรั่งเศส อ่านว่า “ชอง” ไม่ใช่ “เจนเร่”)
- การเขียนบท บางครั้งรูปแบบของประโยคใช้วิธีการกล่าว
ในลักษณะของผู้ถูกกระทำ� (Passive Voice) ซึ่งเป็นประโยคในเชิง
ลบ หากจะทำ�ให้บทสั้นลงและทำ�ให้เนื้อหาไม่ส่อไปในเชิงลบ สามารถ
ปรับประโยคให้เป็นลักษณะของผู้กระทำ� (Active Voice) โดยการ
สลับประธานและกรรมก็ได้ เช่น “ชายใส่เสื้อวินมอเตอร์ไซค์ถูกรถพุ่ง
เข้าชน” อาจเปลี่ยนเป็น “รถพุ่งชนชายใส่เสื้อวินมอเตอร์ไซค์” ซึ่งจะ
ช่วยให้รูปประโยคสั้นลง การลงเสียงก็จะไม่ทับซ้อนกับเสียงรายการ
ต้นฉบับ อีกทั้งรูปประโยคก็ไม่ส่อไปในเชิงลบที่แสดงถึงลักษณะของ
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“ใครถูกใครทำ�อะไร” แต่จะเป็นไปในลักษณะของ “ใครทำ�อะไร”
ซึ่งอาจทำ�ให้ฟังได้เข้าใจชัดเจน ไม่ชี้นำ�ความรู้สึกได้ดีมากกว่า
(3.2) ภาษาที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่
- ไม่ควรใช้คำ�ว่า “เห็น” หรือ “ภาพ” ควรใช้คำ�ว่า “ปรากฏ”
“มี” หรืออาจใช้คำ�ว่า “หน้าจอ” แทนภาพ เช่น หน้าจอเปลี่ยนเป็นสีดำ�
แทนภาพเปลี่ยนเป็นสีดำ� เพราะอาจเป็นนัยยะในการตอกยํ้าว่าผู้ฟัง
มองไม่เห็น แต่ผู้บรรยายมองเห็น
อย่างไรก็ตาม จากการที่ผู้เขียนได้สอบถามความคิดเห็นกับ
คนพิการทางการเห็นบางท่านในส่วนของประเด็นนีเ้ พิม่ เติม พบว่า คนพิการ
ทางการเห็นนั้น ส่งเสริมให้ใช้ภาษาปกติทั่วไปในการสื่อสาร เช่น “เห็น”
ก็คือเห็น ไม่จำ�เป็นต้องหลีกเลี่ยงใช้คำ�อื่น
ดังนั้น ในกรณีนี้ จึงไม่ถือเป็นข้อบังคับ หรือจะสามารถตัดสิน
ได้ว่าการใช้คำ�ใดผิดหรือถูก แต่ขอให้เลือกใช้คำ�ที่มีความเหมาะสมและ
สื่อความหมายได้อย่างชัดเจน น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
- ไม่ควรใช้คำ�ศัพท์เฉพาะด้านภาพโดยตรง เช่น เฟดแบล็ก
ภาพตัดเร็ว หากพบศัพท์เทคนิคการสร้างภาพยนตร์ ให้แปลมุมมอง
ของผู้กำ�กับออกมา เป็นการบรรยาย เช่น การบรรยายเทคนิคแบบ
dissolve แสดงความฝันหรือจินตนาการของตัวละครควรบรรยาย
ว่า ในความฝัน... ในความคิด... หรือบางครั้งการบรรยายลักษณะของ
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การซูม เช่น ใบหน้าของเด็กหญิงผมเปียเป็นสีแดงระเรือ่ ก็ท�ำ ให้ผฟู้ งั เข้าใจ
ได้วา่ เป็นการซูมเพราะทำ�ให้เห็นภาพชัดขนาดนัน้ ขัดกับการสร้างความรูส้ กึ
อินกับเรื่องราวในรายการด้วย พอมีศัพท์เทคนิคให้ความรู้สึกแบ่งแยก
ทันที และที่สำ�คัญศัพท์เทคนิคไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจ
- หลีกเลีย่ งคำ�คลุมเครือทีต่ อ้ งแปลหรือทำ�ความเข้าใจอีกขัน้ หนึง่
ให้ใช้คำ�ให้ตรงมากที่สุด
- หลีกเลี่ยงภาษาสแลง ภาษาเฉพาะกลุ่ม ภาษาพูดที่มีความ
เป็นกันเองมากจนเกินไป และภาษาถิ่น เช่น ตะมุตะมิ โดนเท โป๊ะแตก
นก มองแรง เล้าหลือ งานดี ลำ�ไย ปังมาก เป็นต้น
- หลีกเลี่ยงคำ�ที่แสดงการดูถูก การแบ่งแยก หรือการแสดง
ความเป็นอื่น
- หลีกเลี่ยงคำ�บอกสีที่ซับซ้อน เช่น สีฟ้าอมเขียว สีเหลือง
อมฟ้า เป็นต้น
- หลีกเลี่ยงคำ�อุปมาอุปไมยและการเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตาม
ในบางครั้งการเปรียบเทียบก็อาจจะทำ�ให้ผฟู้ งั เกิดความเข้าใจมากขึน้ ได้
เช่น รถดับเพลิงสีแดงดั่งเปลวไฟ เป็นต้น
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ภาษาที่ควรใช้

ภาษาที่ควรหลีกเลี่ยง

- ควรใช้ภาษากึ่งทางการ
- ควรใช้ภาษาที่ง่าย กระชับ สั้น
ได้ใจความ
- ควรเลือกบรรยายเป็นประโยคที่
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
- ใช้คำ�กริยาที่เฉพาะเจาะจง
- ใช้ไวยากรณ์แบบปัจจุบันกาล
- ใช้คำ�สรรพนาม
- ใช้คำ�วิเศษณ์
- การใช้คำ�เชื่อม
- การเรียกตัวละคร ให้บรรยายลักษณะ
ตัวละคร จนกว่าจะเอ่ยหรือเผยชื่อ
- การใช้ระดับของคำ�ศัพท์ควรใช้ให้
เหมาะสมกับช่วงอายุ
- การถอดเสียงและการแปลภาษาต่าง
ประเทศ ควรเขียนคำ�ภาษาต้นฉบับ
และใส่วงเล็บการอ่านออกเสียงเป็น
ภาษาไทยด้วย

- ไม่ควรใช้ค�ำ ว่า “เห็น” หรือ “ภาพ” ควร
ใช้คำ�ว่า “ปรากฏ” “มี” หรืออาจใช้
คำ�ว่า “หน้าจอ” แทนภาพ
- ไม่ควรใช้คำ�ศัพท์เฉพาะด้านภาพ
โดยตรง
- หลีกเลี่ยงคำ�คลุมเครือที่ต้องแปล
หรือทำ�ความเข้าใจอีกขั้นหนึ่ง
- หลีกเลี่ยงภาษาสแลง ภาษาเฉพาะ
กลุ่ม ภาษาพูดที่มีความเป็นกันเอง
มากจนเกินไป และภาษาถิ่น
- หลีกเลี่ยงคำ�ที่แสดงการดูถูก การ
แบ่งแยก หรือการแสดงความเป็นอืน่
- หลีกเลี่ยงคำ�บอกสีที่ซับซ้อน
- หลีกเลี่ยงคำ�อุปมาอุปไมยและการ
เปรียบเทียบ อย่างไรก็ดี ่ในบางครั้ง
การเปรียบเทียบก็อาจจะทำ�ให้ผู้ฟัง
เกิดความเข้าใจได้มากขึ้น
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แบบฟอร์มการเขียนบทเสียงบรรยายภาพ
การเขียนบทเสียงบรรยายภาพ ควรเขียนลงแบบฟอร์มเพื่อให้
เกิดความเข้าใจในการลงเสียงสำ�หรับผู้ลงเสียง โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. ชื่อรายการ / ชื่อตอน / รหัสเทป / ความยาว / วัน-เวลา
ออกอากาศ / ชื่อผู้เขียนบท / ชื่อผู้ลงเสียง
2. ภาพและเวลา : เพื่อบอกภาพ ช่วงเวลา และเวลา สำ�หรับ
การลงเสียงบรรยายภาพ เช่น ฉากนำ�เข้ารายการ (Interlude)
00.00-00.05 (5 วินาที)
3. เสียงบรรยาย : ควรระบุว่าส่วนใดเป็นเสียงบรรยายภาพ
โดยใช้ตัวหนาเน้นข้อความ เพื่อให้ผู้ลงเสียงสามารถอ่านได้ง่าย เช่น
AD : หน้าจอสีดำ� ลายเส้นตวัดพลิ้วไหวเป็นคำ�ว่า “ฝนจากฟ้า ตอน
พ่อ...คนดีที่หนึ่ง”
4. ควรระบุเสียงเข้าและเสียงออกไว้ด้วย เพื่อช่วยให้ผู้ลงเสียง
สามารถลงเสียงได้ถูกจังหวะ
รู้จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเสียง โดยในแบบฟอร์มควรใช้
ตัวอักษรแบบบางในส่วนของเสียงเข้าและเสียงออก เพื่อแยกได้ชัดเจน
ระหว่างเสียงบรรยายภาพกับเสียงในรายการ ป้องกันความสับสนในการ
ลงเสียง เช่น
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(เสียงเข้า : …อวัยวะภายในที่เปราะบางที่หักซํ้าแล้วซํ้าเล่า)
AD: ที่วินมอเตอร์ไซค์ ปรีชาใส่เสื้อสีแดง นั่งคุยอยู่กับกลุ่มคนรับจ้าง
ขี่มอเตอร์ไซค์
(เสียงออก : หางานทำ�ก็ไม่มีคนรับ...)

ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนบทเสียงบรรยายภาพ
บท Audio Description
รายการ ฝนจากฟ้า ตอนที่ 6
ชื่อตอน : #006 บทเพลงแห่งชีวิต
รหัสเทป : 00000000
ความยาว : 2.36 นาที
ออกอากาศ : ผู้เขียนบท : ธารินี อินทรนันท์
ผู้ลงเสียง : คุณสมเพชร ศรชาติ
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ภาพ / เวลา

เสียงบรรยาย

00.00-00.05
(5 วินาที)
Interlude

AD : หน้าจอสีดำ� ลายเส้นตวัดพลิ้วไหวเป็น
คำ�ว่า “ฝนจากฟ้า ตอน บทเพลงแห่งชีวิต”

00.06-00.09
(3 วินาที)

AD : ข้อความตัวอักษร “เหตุการณ์จ�ำ ลอง”
เด็กหญิงนั่งตีขิมในบ้าน
(เสียงออก : แม้เด็กหญิงฟาลิดา ศิริพงษ์....)

01.17-01.19
(2 วินาที)

01.31-01.34
(3 วินาที)

48

(เสียงเข้า : …วันแรกก็ไปตีดูก็รู้สึกเขินๆ บ้าง
เพราะว่ายังไม่ชินใช่มั้ยคะ)
AD : ฟาลิดานั่งตีขิมบนทางเท้าตามที่ต่างๆ
(เสียงออก : แม้ชีวิตของเธอและป้าจะเริ่มมอง
เห็นแสงสว่างอยู่บ้าง...)
(เสียงเข้า : ...รายได้ที่ได้มายังไม่พอที่จะจ่าย
ค่าเล่าเรียน)
AD : ที่ห้องเรียน ฟาลิดานั่งมองไปนอก
หน้าต่าง
(เสียงออก : ถึงตรงนี้ความหนักอกหนักใจของ
ฟาลิดา...)
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ภาพ / เวลา

เสียงบรรยาย
(เสียงเข้า : ...นำ�ความปลาบปลื้มมาให้สอง
ป้าหลานเป็นอย่างมาก)

02.21-02.33
(12 วินาที)

AD : ที่บ้าน ฟาลิดาและป้ากราบพระบรม
ฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9
ขึ้นข้อความ “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงให้
โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน”

02.33-02.36 AD : ลายเส้นสีฟ้าบนพื้นหลังสีดำ�
(3 วินาที)
“ฝนจากฟ้า”
Interlude End
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3) การตรวจและพิจารณาบท
ขัน้ ตอนของการตรวจและพิจารณาบทเสียงบรรยายภาพจะอยู่
ในขัน้ ตอนการเขียนบทและการลงเสียง ซึง่ ถือเป็นส่วนสำ�คัญในการผลิต
เสียงบรรยายภาพให้ได้คุณภาพ โดยจะอธิบายเป็น 2 ส่วนดังนี้
(1) การตรวจและพิจารณาบทเสียงบรรยายภาพในขั้นตอน
การเขียนบท : ควรจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
บทเสียงบรรยายภาพกับเนือ้ หาของรายการต้นฉบับว่ามีความสอดคล้อง
และถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ของรายการ
ต้นฉบับหรือไม่ คำ�บรรยายถูกต้องตามเนื้อเรื่องหรือไม่ รวมไปถึง
การใช้คำ�ในการบรรยายมีความถูกต้องและเหมาะสมกับเนื้อหาหรือไม่
การพิมพ์ตวั สะกดในบทถูกต้อง ชัดเจนหรือไม่ หากมีค�ำ ย่อ ต้องพิจารณา
ว่าได้ใส่ข้อความเต็มไปแล้วหรือยัง และหากมีภาษาต่างประเทศ ก็ควร
ตรวจสอบว่าได้มีการใส่วงเล็บคำ�อ่านที่ถูกต้องไว้ในบทเรียบร้อย
แล้วหรือยัง รวมไปถึงการพิจารณาว่าบทมีความเหมาะสมในการ
ลงเสียงได้หรือไม่ เช่น สั้นหรือยาวเกินไปหรือไม่ ประโยคร้อยเรียง
สละสลวยสำ�หรับการอ่านลงเสียงหรือไม่ ทั้งนี้ก็เพื่อตรวจสอบบท
ในเบื้องต้นและปรับปรุงแก้ไขให้ได้คุณภาพในระดับหนึ่งก่อนที่จะ
นำ�บทไปใช้ลงเสียง
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(2) การตรวจและพิจารณาบทเสียงบรรยายภาพในขั้นตอน
การลงเสียง : ในขั้นตอนของการลงเสียง จะทำ�ให้ผู้ผลิตเสียงบรรยาย
ภาพได้พบกับข้อจำ�กัดและอุปสรรคในการลงเสียงบรรยายภาพหน้า
งาน เช่น อ่านไม่ทันเพราะบทยาวเกินไป หรือบทที่เขียนมาไม่ชัดเจน
ทำ�ให้ผู้ทำ�หน้าที่ลงเสียงอ่านไม่ถูกต้อง ผู้ที่ทำ�หน้าที่เขียนบท จึงมีหน้าที่
สำ�คัญอย่างยิ่งที่จะต้องควบคุมการลงเสียง เพื่อให้รายละเอียดบท
กับผู้ลงเสียง รวมไปถึงพิจารณาปรับปรุงแก้ไขบทหน้างานร่วมกับ
ผูล้ งเสียงด้วย เพือ่ ให้การผลิตเสียงบรรยายภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ และประสบความสำ�เร็จ
4) การลงเสียง
ทักษะการใช้เสียง (Vocal Skill) เป็นอีกส่วนสำ�คัญในการ
ผลิตเสียงบรรยายภาพ เพราะเสียงบรรยายภาพจะมีคุณภาพและ
เกิดประโยชน์หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับเสียงที่ใช้ในการบรรยาย ซึ่งแตกต่าง
จากการพากย์ หรือการลงเสียงทั่วไป เพราะการลงเสียงบรรยายภาพ
จะใช้วิธีการเล่าเรื่องเหมือนเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง และไม่กลายเป็น
หนึ่งในตัวละคร ผู้ลงเสียงต้องระลึกไว้เสมอว่า “หน้าที่ของผู้ลงเสียง คือ
การเป็นส่วนเสริมในการสร้างความเข้าใจ ไม่ใช่ตัวละคร”
แต่หากเป็นหลักการในการลงเสียงก็ยังไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว
บางประเทศหรือบางแห่งก็จะเน้นให้อ่านตรงๆ ทื่อๆ ไม่ต้องใส่ลีลาใน
นํ้าเสียงเลย เพราะถือว่าเสียงบรรยายภาพเป็นส่วนเสริมเท่านั้น แต่บาง
ประเทศอาจจะให้เสริมลีลาในนํ้าเสียงได้บ้างเล็กน้อย
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โดยลักษณะของเสียงและคุณลักษณะของผู้ลงเสียงในการผลิต
เสียงบรรยายภาพ สรุปจากหนังสือหลักการผลิตเสียงบรรยาย (อารดา ครุจติ
และคณะ, 2558) และคู่มือการผลิตเสียงบรรยายภาพ สื่อภาพยนตร์
ละคร รายการโทรทัศน์ (ธีร์ธวัช เจนวัชรรักษ์, 2557) และการวิเคราะห์
และรวบรวมข้อมูลของผู้เขียนเอง สรุปได้ดังนี้

เกินไป

- ผู้ลงเสียงต้องมีนํ้าเสียงที่น่าฟัง
- ผู้ลงเสียงต้องออกเสียงชัดถ้อยชัดคำ� เสียงมีนํ้าหนัก ไม่เบา

- ผู้ลงเสียงต้องออกเสียงถูกต้องตามอักขระวิธี
- ผู้ลงเสียงต้องมีอัตราในการบรรยายสอดคล้องกับรูปแบบ
ของรายการ
- ผู้ลงเสียงต้องมีจังหวะในการบรรยาย มีการเว้นวรรคที่
ถูกต้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ
- ผู้ลงเสียงต้องควบคุมลมหายใจได้ดี สามารถอ่านประโยค
ยาวๆ ได้
- ผู้ลงเสียงต้องมีสติและสมาธิ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
ไม่ตื่นเต้นง่าย
- ผู้ลงเสียงต้องเข้าใจและมีความรู้เรื่องเสียงบรรยายภาพ
- การเลือกใช้เสียงในแต่ละรายการ บางครั้งใช้วิธีเลือกจาก
เพศตรงข้าม กล่าวคือ ถ้าตัวละครหรือผู้ดำ�เนินรายการหลักคือผู้หญิง
ก็จะใช้เสียงบรรยายภาพเป็นเสียงผู้ชาย ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันความสับสน
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และทำ�ให้ผู้ฟังสามารถแยกเสียงได้ง่ายระหว่างเสียงบรรยายภาพกับ
เสียงในรายการนั่นเอง
5) การตัดต่อ
โดยหลักการของการผลิตเสียงบรรยายภาพแล้ว การลงเสียง
บรรยายภาพต้องไม่ไปทับกับเสียงต้นฉบับ เพราะเสียงทุกเสียงในสื่อ
นั้นมีความหมาย ความเงียบก็มีความหมายเช่นกัน เงียบเพื่อให้ได้ลุ้น
บ้าง เงียบเพื่อให้ได้ทิ้งอารมณ์บ้าง แต่การสร้างความเข้าใจเองก็เป็น
สิง่ สำ�คัญในงานเสียงบรรยายภาพ หากจำ�เป็นจริงๆ ทีจ่ ะต้องทับกับเสียง
รายการต้นฉบับ ก็จะต้องผสมเสียงให้มรี ะดับความดังทีเ่ หมาะสม
ในกรณีของเสียงบรรยายภาพทีไ่ ม่ทบั เสียงต้นฉบับ สามารถใช้
วิธลี งเสียงในห้องพากย์และตัดต่อผสมเสียงได้ทนั ทีในห้องพากย์ ซึง่ ทำ�ให้
ประหยัดเวลาในการทำ�งานได้มาก แต่ในกรณีทจ่ี �ำ เป็นต้องทับเสียงต้นฉบับ
จริงๆ ต้องมีการตัดต่อผสมเสียงให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
กล่าวคือ ไม่ดงั กว่าต้นฉบับ และไม่เบาจนไม่สามารถสือ่ ความได้
เมื่อตัดต่อผสมเสียงเรียบร้อยแล้วก็นำ�ส่งไฟล์เสียงบรรยายภาพที่เสร็จ
เรียบร้อยแล้วให้ทางสถานีเป็นไฟล์ MP3 เพื่อทางสถานีจะได้นำ�ไฟล์
ไปลงในระบบช่องเสียงที่ 5 และ 6 สำ�หรับออกอากาศในระบบดิจิทัล
เพือ่ ให้ผชู้ มผูฟ้ งั รายการได้เข้าถึงบริการเสียงบรรยายภาพทางโทรทัศน์ตอ่ ไป
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6) การประเมินคุณภาพ
การประเมินคุณภาพงานเสียงบรรยายภาพ โดยกลุ่มคนพิการ
ทางการเห็น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ใช้บริการเสียงบรรยายภาพ
ถือว่าเป็นขั้นตอนที่จำ�เป็น และมีความสำ�คัญอย่างยิ่งในการพัฒนา
งานเสียงบรรยายภาพให้ได้คณ
ุ ภาพ และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อผูใ้ ช้
บริการ ซึ่งอาจจะใช้วิธีการศึกษาวิจัย การสำ�รวจ การจัดทำ�สนทนากลุ่ม
(Focus Group) ฯลฯ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลในเชิงของการรับรู้ ความพึงพอใจ
ประโยชน์ที่ได้รับ ความสามารถในการสร้างความเข้าใจ ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะอื่นๆ รวมไปถึงความเข้าใจในเรื่องการรับรู้ของ
คนพิการทางการเห็นด้วย
ซึง่ จะสามารถนำ�มาใช้พฒ
ั นางานเสียงบรรยายภาพให้มคี ณ
ุ ภาพ
เกิดประโยชน์ และตอบโจทย์ผใู้ ช้บริการได้อย่างแท้จริง จึงจำ�เป็นอย่างยิง่
ทีจ่ ะดำ�เนินการประเมินคุณภาพเพือ่ รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
สำ�หรับเป็นข้อมูลในการนำ�มาใช้พฒ
ั นาและปรับปรุงงานเสียงบรรยายภาพ
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ทั้งนี้ หากสามารถประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพได้
ก่อนการออกอากาศ ก็จะสามารถช่วยให้ความมั่นใจในระดับหนึ่งว่า
ผลงานเสียงบรรยายภาพที่ใช้เผยแพร่ออกไปทางหน้าจอนั้นเป็นเสียง
บรรยายภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพและได้รบั การพิจารณาโดยกลุม่ คนพิการทางการ
เห็นแล้ว
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แต่ในขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านจริง อาจมีบางกรณีหรือบางรายการ
ที่ไม่สามารถดำ�เนินการประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพก่อนที่จะใช้
ออกอากาศได้ อันเนือ่ งมาจากกำ�หนดเวลาในการออกอากาศกระชัน้ ชิด
หรือความเร่งด่วนในการใช้ออกอากาศ การประเมินคุณภาพของ
เสียงบรรยายภาพภายหลังจากการออกอากาศก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะ
สามารถทำ�ให้ผู้ผลิตเสียงบรรยายภาพได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงานเสียงบรรยายภาพ
ให้ดียิ่งขึ้นได้เช่นกัน
อีกทั้งยังสามารถใช้ขั้นตอนนี้ในการสำ�รวจความต้องการ
ในการรับชมรายการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนผลิตเสียงบรรยาย
ภาพต่อไปได้อีกด้วย ดังตัวอย่างของการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus
Group) ในภาคผนวกทีท่ �ำ ให้ได้ชดุ ข้อมูลในการพัฒนางานทีด่ ตี อ่ ไป เป็นต้น
นอกจากนี้ หากต้องการให้เสียงบรรยายภาพมีคุณภาพยิ่งขึ้น
และลดขั้นตอนในส่วนของการประเมินคุณภาพลงในขั้นตอนสุดท้าย
นี้ การส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการทางการเห็น ซึ่งเป็นกลุ่ม
เป้าหมายหลักที่ใช้บริการเสียงบรรยายภาพ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ผลิตเสียงบรรยายภาพ ก็จะสามารถช่วยให้คำ�แนะนำ�และข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาและปรับปรุงงานเสียงบรรยายภาพได้เป็นอย่างดีตั้งแต่
ขั้นตอนแรกจนเสร็จสิ้นกระบวนการ อีกทั้งยังถือว่าเป็นการผลิตสื่อ
เพื่อคนพิการทางการเห็น โดยคนพิการทางการเห็นเองอีกด้วย
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ซึง่ แน่นอนว่าผลงานทีไ่ ด้จะเต็มไปด้วยคุณภาพ และตอบโจทย์
ผู้ใช้บริการได้อย่างแน่นอน และแม้ว่าการให้คนพิการ
ทางการเห็นเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตเสียงบรรยาย
ภาพจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเสียง
บรรยายภาพให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยลดขั้นตอน
การประเมินคุณภาพลงได้บ้าง แต่การประเมินคุณภาพจาก
คนพิการทางการเห็นรวมไปถึงผู้ใช้บริการทั่วไป ที่แตกต่าง
หลากหลาย ก็ยังคงเป็นขั้นตอนที่จำ�เป็นและสำ�คัญอย่างยิ่ง
ในการพัฒนางานเสียงบรรยายภาพ เพราะการประเมินคุณภาพ
จากผู้คนที่หลากหลาย จะนำ�มาซึ่งข้อมูลความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่แตกต่างหลากหลายเช่นกัน อันจะนำ�ไปสู่การ
พัฒนางานเสียงบรรยายภาพที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้
งานเสียงบรรยายภาพมีมาตรฐาน และมีคณ
ุ ภาพมากยิง่ ขึน้ ไป
ทัง้ หมดนีก้ ค็ อื รายละเอียดของขัน้ ตอน กระบวนการ
ในการผลิต และการสร้างสรรค์สื่อเพื่ออำ�นวยความสะดวก
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้แก่ทุกคนในสังคมที่เรียกว่า
“เสียงบรรยายภาพ (Audio Description – AD)” ใน
รายการโทรทัศน์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบสมบูรณ์ และต่อยอด
ไปจนถึงการพัฒนางานเสียงบรรยายภาพให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานในระดับที่ดียิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อสร้าง
ความเท่าเทียมให้กบั ทุกคนในสังคมให้ได้รบั สิทธิในการเข้าถึงสือ่
อย่างเสมอภาค
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สรุปขั้นตอนการผลิตเสียงบรรยายภาพ
การคัดเลือกรายการ
การเขียนบท
ไม่ผา่ น
การตรวจและ
พิจารณาบท
ไม่ผา่ น

ผ่าน
การลงเสียง
ผ่าน
การตัดต่อ
การประเมินคุณภาพ
ออกอากาศ

57

คู่มือผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพ เบื้องต้น

58

สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.)

บทสรุปส่งท้าย
หัวใจสำ�คัญอย่างหนึ่งของผู้ที่ทำ�หน้าที่ผลิตเสียงบรรยายภาพ
คือ ความเข้าใจในเรื่องของคนพิการทางการเห็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
ประเภทของคนพิการทางการเห็น ที่มีทั้งคนที่พิการแต่กำ�เนิด และคนที่
มาพิการภายหลัง อีกทั้ง ระดับของการมองเห็นก็แตกต่างกันออกไป
ซึง่ ส่งผลในเรือ่ งของการรับรู้ และการจินตนาการของคนพิการทางการเห็น
แต่ละบุคคลด้วย
รวมไปถึงเรือ่ งสิทธิและความต้องการของคนพิการทางการเห็น
ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย อันจะส่งผล
ให้ในการผลิตเสียงบรรยายภาพเป็นไปด้วยความเข้าใจ อีกทั้งยังเป็น
การสร้างแรงจูงใจในการผลิตสื่อเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย
แม้วา่ คนพิการทางการเห็นจะมีอยูห่ ลายประเภท ความต้องการ
ทราบข้อมูลของคนสายตาเลือนรางอาจจะไม่ต้องการข้อมูลมาก
เพราะพอมองเห็นอยู่บ้าง หรือบางส่วนอาจจะต้องการข้อมูลมาก
เพราะมีประสบการณ์มองเห็นมาก่อนในรายที่มาพิการภายหลัง
แต่เพือ่ ความเท่าเทียมในการสือ่ สาร การผลิตเสียงบรรยายภาพจะยึดหลัก
การบรรยายสำ�หรับคนพิการทางการเห็นแต่กำ�เนิดไปเลย
Joel Snyder ผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงบรรยายภาพชาวอเมริกัน
กล่าวว่า “ตาอาจจะมองเห็นไม่ชัด แต่สมองของพวกเขาปกติ” สิ่งที่
สำ�คัญที่สุดที่ผู้ผลิตเสียงบรรยายภาพจะต้องจดจำ�ไว้เลยก็คือ “เราเป็น
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ผู้บรรยาย ไม่ใช่ผู้อธิบาย” เราเพียงแต่ให้ข้อมูลที่คนพิการทางการเห็น
เข้าไม่ถงึ เท่านัน้ ก็พอ ซึง่ หลักในการบรรยายก็คอื หลัก 5 W + 1 H (Who
What Where When Why และ How) นั่นคือ ใคร ทำ�อะไร ที่ไหน
เมื่อไหร่ ทำ�ไม อย่างไร นั่นเอง
ซึง่ ความท้าทายของการผลิตเสียงบรรยายภาพรายการโทรทัศน์
ก็คือ การบรรยายอย่างไรให้คนพิการทางการเห็น รับชมรายการแล้ว
สามารถร้องไห้ หรือหัวเราะไปพร้อมๆ กันกับคนทั่วไป ผู้ที่จะสามารถ
ผลิตเสียงบรรยายภาพได้ดีก็จะต้องมีคลังข้อมูลคำ�ศัพท์ภาษาไทยมาก
พอสมควร เพราะภาษาไทยมีคำ�ที่หลากหลาย หากเลือกใช้คำ�ที่ชัดเจน
ก็จะยิ่งทำ�ให้การสื่อสารแจ่มชัด และเกิดความเข้าใจได้เป็นอย่างดี
จึงต้องศึกษาและหาข้อมูลคำ�ศัพท์ไว้ให้มาก ซึ่งจะขอสรุปหลักในเรื่อง
การผลิตเสียงบรรยายภาพไว้เป็นประเด็น ดังนี้
• หนึ่งภาพล้านความหมาย “ต้องเลือกบรรยายสิ่งที่สำ�คัญ
ในเวลาที่จำ�กัด”
• การใช้ภาษาที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำ�คัญ ทั้งการเลือกใช้คำ� และ
การออกเสียง
• จงสร้างความเข้าใจ โดยคงไว้ซงึ่ อรรถรสและความเพลิดเพลิน
• บรรยายให้สั้น กระชับ เข้าใจง่าย
• เสียงทุกเสียงมีความหมาย ความเงียบก็เช่นกัน
• เสียงบรรยายภาพที่ดีจะช่วยสร้างความชัดเจน และความ
เข้าใจให้ผู้ฟังได้ดี จงระวังให้ดี อย่ากลายเป็นหนึ่งในตัวละคร
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การผลิตเสียงบรรยายภาพ ก็คือ งานศิลปะ ที่ไม่มี
อะไรผิด ไม่มีอะไรถูก ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะทุกอย่างล้วน
ขึ้นอยู่กับมุมมอง และเหตุผลของแต่ละคนทั้งนั้น เพียงแต่
คงไว้ในจุดมุ่งหมายที่ว่า จะทำ�อย่างไรให้เสียงบรรยายภาพ
มีความเหมาะสมที่สุด และเกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้นเอง
หลักการ ขัน้ ตอน และวิธกี ารข้างต้น อาจเป็นเพียง
หลักเกณฑ์บางประการทีส่ ร้างขึน้ มาเพือ่ สร้างมาตรฐานให้กบั
สือ่ ประเภทนี้ ให้มคี ณ
ุ ภาพ และเกิดประโยชน์ตอ่ สังคมอย่าง
แท้จริง ทัศนคติที่ดีและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการ
ของผู้ผลิตเสียงบรรยายภาพจะนำ�มาซึ่งเสียงบรรยายภาพ
ที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุด
สุดท้ายนี้ ขอชื่นชมจากใจจริงสำ�หรับผู้อ่านที่อ่าน
มาถึงตรงนี้ เพราะนั่นแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ และ
ความวิริยะ อุตสาหะ ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน
สังคมไทยให้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมที่มีความเสมอภาค
อย่างแท้จริง ด้วยการริเริม่ ทีจ่ ะสร้างสรรค์เสียงบรรยายภาพ
เพือ่ ทำ�ลายกำ�แพงให้ทกุ คนในสังคมสามารถเข้าถึงสือ่ ได้อย่าง
เสรีภาพโดยเท่าเทียมกัน
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สรุปการจัดทำ� “Focus Group เรื่อง การผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพ
(Audio Description-AD) เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนพิการ”
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
โดย สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.) ไทยพีบีเอส ได้มีการจัด
กิจกรรม Focus Group เรื่อง “การผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพ (Audio
Description – AD) เพือ่ อำ�นวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่คนพิการ” เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 – 16.00 น.
ณ ห้องสัมมนา 3 อาคาร D ชั้น 3 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
โดยเชิญเด็กที่พิการทางการเห็นและผู้ปกครองมารับชมรับฟัง
ผลงานการผลิตเสียงบรรยายภาพที่ผลิตโดยบุคลากรของไทยพีบีเอส
พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นสอบถามพฤติกรรมการรับชม และสำ�รวจ
ความต้องการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานด้านการผลิตรายการ
ของไทยพีบเี อส ให้ตรงกับความต้องการของคนทุกกลุม่ ในสังคม ตลอดจน
สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
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เนื่องจากรายการตัวอย่างที่นำ�มาใช้ในการดำ�เนินกิจกรรม
ได้แก่ รายการหม้อข้าวหม้อแกง ตอน ทอดมันหมู และรายการการ์ตูน
DUDA&DADA ซึ่งเป็นรายการสำ�หรับเด็ก ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ทีจ่ ะมารับชมรับฟังและให้ขอ้ มูลนัน้ ทาง สวส.จึงกำ�หนดให้เป็นกลุม่ เด็ก
อายุ 6 – 14 ปี ซึ่งในการดำ�เนินกิจกรรมดังกล่าว ได้แบ่งกลุ่มในการ
สอบถามออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง และกลุ่มเด็กที่พิการ
ทางการเห็น ซึ่งผลจากการสอบถามข้อมูล ทำ�ให้ได้ข้อมูลสรุปดังนี้
Focus Group กลุ่มผู้ปกครองเด็กที่พิการทางการเห็น
สวส. ได้เชิญเด็กที่พิการทางการเห็นอายุระหว่าง 6 – 14 ปี
พร้อมทั้งผู้ปกครองมาร่วมให้ข้อมูลถึงพฤติกรรมการรับชม ปัญหา
และอุปสรรค ในการดูรายการโทรทัศน์ รวมถึงแสดงความคิดเห็นต่อ
ผลงานที่มีการจัดทำ�ในรูปแบบการให้บริการเสียงบรรยายภาพของ
ผู้เข้าร่วมการอบรม โดยสรุปสาระสำ�คัญดังนี้
- การเลือกรับชมรายการส่วนใหญ่
ผูป้ กครองได้ให้เด็กเลือกรายการด้วยตนเอง
ขณะทีผ่ ปู้ กครองติดภารกิจอืน่ หากเป็น
ช่วงว่างก็จะนัง่ ดูดว้ ยกัน โดยเด็กทีพ่ กิ าร
ทางการเห็นจะเลือกรับชมตามรายการ
ทีช่ นื่ ชอบไม่ได้ตดิ ทีช่ อ่ งสถานี ซึง่ เด็กทีพ่ กิ าร
ทางการเห็นส่วนใหญ่เลือกรับชมรายการประเภทข่าว เกมโชว์ รายการประกวด
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ร้องเพลง การ์ตูน เป็นต้น สังเกตว่าเด็กที่พิการทางการเห็นส่วนใหญ่
เลือกรับชมรายการข่าวเพราะรูปแบบการนำ�เสนอเป็นลักษณะบอกเล่า
เรื่องราวอธิบายเหตุการณ์ ทำ�ให้ดูแล้วมีความเข้าใจในเนื้อหาที่นำ�เสนอ
รองลงมาคือกลุม่ รายการเกมโชว์-ตอบคำ�ถาม ส่วนรายการเพลง เด็กกลุม่ นี้
ก็มีความสนใจ เพราะมีความพิเศษในการจดจำ�เสียง ได้ยินเสียงเพลง
ก็สามารถบอกได้ว่าใครเป็นคนร้อง
- เด็กที่พิการทางการเห็นมักจะชมรายการโทรทัศน์แล้วก็
จินตนาการไปตามความคิดของตัวเองมากกว่า ซึ่งหากมีข้อสงสัยใน
รายการจริง เช่นกรณีไม่มีบทสนทนาหรือเสียงประกอบสักระยะหนึ่ง
ก็จะถามว่าเกิดอะไรขึน้ ทำ�ไมถึงเงียบไป และบางครัง้ ไม่เข้าใจความหมาย
ของคำ�ศัพท์ที่ใช้ในรายการเช่น ฆาตกร อาชญากรรม ซึ่งก็จะถามกับ
ผูป้ กครองหรือคนทีน่ งั่ ดูดว้ ยเพือ่ ให้ค�ำ อธิบาย หรือกรณีไม่เข้าใจถึงลักษณะ
เช่น งู ก็จะมีคำ�ถามว่างูมีลักษณะเป็นอย่างไร ตัวใหญ่แค่ไหน
- ผู้ปกครองสะท้อนให้เห็นว่าแหล่งข้อมูลสำ�หรับเด็กที่พิการ
ทางการเห็นส่วนใหญ่มีจำ�กัด นอกจากการเข้าใช้บริการห้องสมุด
หนังสือเสียงผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 1414 แล้ว ส่วนมากก็ศกึ ษาจาก
โรงเรียนสอนคนพิการทางการเห็น กรุงเทพ ซึง่ พอเข้าสูช่ นั้ มัธยมศึกษาก็ตอ้ ง
เข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ และก็จะมีอุปสรรคเพิ่มขึ้นไปอีก
- ผูป้ กครองไม่เคยรูเ้ รือ่ งสือ่ ทีม่ กี ารจัดทำ�ในรูปแบบเสียงบรรยาย
ภาพมาก่อน มี 1 ท่านที่เคยได้ยินแต่ไม่เคยได้ดูว่ารูปแบบเป็นอย่างไร
ผูป้ กครองได้ดผู ลงานของผูเ้ ข้าอบรมทีผ่ ลิตรายการการ์ตนู DUDA&DADA
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และ รายการหม้อข้าวหม้อแกง
ในรูปแบบการจัดทำ�เสียงบรรยาย
ภาพ ซึ่งชื่นชอบเป็นอย่างมาก
เนื่องจากสร้างความเข้าใจใน
เนือ้ หาให้กบั เด็กทีพ่ กิ ารทางการ
เห็นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
การ์ตูน DUDA&DADA จะทำ�ให้เด็กกลุ่มนี้ได้ทราบถึงรายละเอียดใน
การ์ตูนมากยิ่งขึ้น
- ผู้ปกครองได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าเสียงมีอิทธิพลต่อเด็กที่
พิการทางการเห็นอย่างมากเพราะรับรู้ผ่านการฟัง คนที่พากย์เสียงจึง
ควรเป็นเสียงที่ฟังชัดเจน น่าฟัง (เสียงสวย/เสียงหล่อ) และควรพากย์
แบบใส่อารมณ์เข้าไปด้วยจะเป็นการเพิ่มอรรถรสให้น่าติดตาม
- ผู้ปกครองได้ชมตัวอย่างรายการเด็กของไทยพีบีเอส และ
เสนออยากให้รายการการ์ตูน DUDA&DADA และรายการ Animal
Speak มีการจัดทำ�เสียงบรรยายภาพ โดยเฉพาะรายการ Animal Speak
นอกจากเด็กๆ จะชอบแล้ว ยังเป็นประโยชน์กับเด็กที่พิการทางการเห็น
เป็นอย่างมาก เพราะจะทำ�ให้เข้าใจว่าสัตว์แต่ละประเภทมีรปู ร่าง ลักษณะ
อย่างไร มีอันตรายกับคนหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลในการใช้ชีวิตประจำ�วัน
ได้เป็นอย่างดี
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Focus Group กลุ่มเด็กที่พิการทางการเห็น
รายการที่เด็กๆ ชอบ
จากการรับฟังความเห็นพบว่า เด็กๆ ชอบชมรายการข่าว
ภาพยนตร์ การ์ตนู รายการสาระประโยชน์ และสารคดี เช่น Dora Dora
รายการ ขนมไทยอะไรเอ่ย รายการ Animal Speak รวมทั้งรายการ
ทีเ่ กีย่ วกับสัตว์และการท่องเทีย่ ว
ของไทยพีบีเอส
นอกจากนั้นจะเป็น
ประเภทเกมโชว์ การ์ตูน และ
ละครของสถานีอนื่ โดยเฉพาะ
การ์ตูนโดราเอมอน
รายการที่มี Audio Description (AD)
ภายหลังดูรายการที่มีเสียงบรรยายภาพ เด็กๆ พบว่า ช่วยให้
มีความเข้าใจได้ชัดเจน และสามารถรับรู้รายละเอียดมากขึ้นว่ากำ�ลัง
เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง ในแต่ละฉาก เช่น ในรายการการ์ตูนเรื่อง
DUDA & DADA ฉากแรกที่ DADA ปิง้ ขนมปังสุก เด้งออกมา แล้วหยิบมา
นั่งกินที่โซฟา หากไม่มีเสียงบรรยายภาพ จะไม่ทราบเลยว่ามีเหตุการณ์
อะไรเกิดขึ้นบ้าง
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แต่เมือ่ มีเสียงบรรยายภาพ ทำ�ให้
ทราบว่าภาพที่ปรากฏคืออะไร ทำ�ให้
เข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้น อีกทั้งยังทำ�ให้
ทราบว่ามีตัวละครหลายตัวในเรื่องนี้
และในแต่ละฉากเหตุการณ์เป็นอย่างไร
บ้าง เป็นต้น ซึง่ การมีเสียงบรรยายภาพนี้
สามารถทำ�ให้ผชู้ มทีพ่ กิ ารทางการเห็นได้รบั อรรถรสเพิม่ ขึน้ ช่วยให้อยาก
ติดตามชมรายการมากขึน้ มิฉะนัน้ จะรับรูไ้ ด้เพียงแค่คร่าวๆ เป็นความรูส้ กึ
เท่านั้น เช่นว่า มีการแข่งขันอะไรสักอย่างกัน มีผู้เข้าเส้นชัย และเรื่อง
น่าจะเกิดขึ้นในป่า เป็นต้น
พฤติกรรมการรับชม
เด็กๆ ส่วนมาก มักจะชมโทรทัศน์ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน เว้นแต่ชว่ ง
ปิดเทอม ซึง่ น้องๆ จะใช้เวลาทีอ่ ยูบ่ า้ นในการดูทวี เี กือบทัง้ วัน ทำ�ให้จ�ำ ผังเวลา
ของรายการทีช่ อบได้อย่างแม่นยำ� ขณะทีร่ บั ชม ก็จะมีเสียงเฮ ตามจังหวะ
เสียงเพลง หรือไม่กต็ ะโกนเอะอะ ในช่วงทีร่ สู้ กึ ลุน้ ตามสถานการณ์ในเรือ่ ง
มีเสียงหัวเราะชอบใจ ตบมือบ้างเป็นระยะๆ
หากน้องๆ มีข้อข้องใจ หรือมีข้อคิดเห็นอะไร ก็จะพูดออกมา
เลยในขณะที่กำ�ลังรับชม เช่น รอบแรกที่ชม DUDA & DADA โดยไม่มี
เสียงบรรยายภาพตอนต้นเรื่อง น้องๆ ก็จะถามออกมาว่านี่เรื่องอะไร
บางช่วงที่ฟังไม่ทันก็จะปล่อยผ่าน แล้วฟังต่อ เพราะจับได้เป็นบางคำ�
หากชื่อเรื่องยาวเกินไปก็จะจำ�ได้ไม่ครบ
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ข้อเสนอแนะ
1. อยากให้มีรายการการ์ตูนสำ�หรับเด็กในจำ�นวนที่มากขึ้น
2. อยากให้มีการประชาสัมพันธ์เวลาการออกอากาศรายการ
ในระบบเสียงบรรยายภาพให้ทราบ จะได้สามารถติดตามรายการได้
อย่างต่อเนื่อง
3. อยากให้มเี สียงบรรยายภาพในรายการต่างๆ เพือ่ จะได้สามารถ
เข้าใจเรื่องราวได้มากขึ้น
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กิจกรรมเยี่ยมชมดูงานสถานีโทรทัศน์แบบบรรยายภาพ
ภายหลังจากที่คณะผู้ปกครองและเด็กได้ให้ข้อมูลเรื่องการ
จัดทำ� AD และข้อเสนอแนะทางด้านรายการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว สวส. ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสให้แก่
คณะผู้ปกครองและเด็กเพิ่มเติมอีกด้วย โดยใช้การเรียนรู้ผ่านการสัมผัส

พร้อมทั้งบรรยายภาพให้น้องๆ ได้จินตนาการ และเพลิดเพลินกับการ
ศึกษาดูงานองค์กรสือ่ อย่างไทยพีบเี อส ทัง้ ในส่วนของการพาไปเยีย่ มชม
ห้องสมุดไทยพีบีเอส เพื่อทดลองอ่านหนังสืออักษรเบรลล์ ที่ทาง สวส.
ได้เคยจัดทำ�หนังสืออักษรเบรลล์เรื่องจริยธรรมสื่อสาธารณะ และ
สื่อสาธารณะกับการสร้างสังคมเป็นธรรมไว้ และได้แจกจ่ายไปตาม
โรงเรียนสอนคนพิการทางการเห็นทัว่ ประเทศเรียบร้อยแล้ว และจัดเก็บ
บางส่วนไว้ใช้ให้บริการที่ห้องสมุดไทยพีบีเอสด้วย
นอกจากการอ่านหนังสืออักษรเบรลล์แล้ว สวส. ยังมีกิจกรรม
ผลิตหนังสือเสียงในโครงการ “ยิ่งให้ยิ่งได้...หนังสือเสียงเพื่อเพื่อน”
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ซึ่งได้พาเด็กๆ และผู้ปกครองไปเยี่ยมชมดูการอ่านหนังสือเสียงของ
อาสาสมัคร พร้อมทั้งทดลองฟังหนังสือเสียง และนั่นเป็นการทำ�ให้
ผู้ที่เป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงและผู้ใช้บริการได้พบกัน เพื่อพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงสอบถามความต้องการในการรับฟัง
หนังสือเสียงอีกด้วย ซึ่งการพบกันในครั้งนี้เปรียบเสมือนเป็นการสร้าง
พลังแรงใจ สร้างแรงจูงใจ ให้อาสาสมัครอ่านหนังสือเสียง ได้มีแรงและ
พลังในการขับเคลื่อนด้านการอ่านหนังสือเสียงที่เป็นประโยชน์ ให้แก่
คนพิการทางการเห็นต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้พาเยี่ยมชมห้องสตูดิโอ สัมผัสบรรยากาศ
และสัมผัสเครื่องมือในการทำ�งานสื่อสารมวลชน ซึ่งถือว่าเป็นการ
เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่เด็กทีพ่ กิ ารทางการเห็นได้เรียนรูใ้ นแบบที่
ไม่เคยได้สัมผัส อีกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่สื่อสาธารณะให้ทุกคน
ในสังคมสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกันอีกด้วย
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส
9 พฤศจิกายน 2559
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สรุปการจัดทำ�สนทนากลุ่มการผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพ
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
โดย สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.) ไทยพีบีเอส ร่วมกับ
กลุ่มกิจกรรมเพื่อเธอตลอดไป สร้างสายใยต่อสังคม และ สสส.
จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการทำ�งานของคนพิการทางการเห็น
จากกระบวนการเรียนรู้ภาวะด้านใน เพื่อเสริมสร้างการรู้จักตนเอง รู้จัก
ผู้อื่น และสร้างทัศนคติที่ดีในการทำ�งานร่วมกันระหว่างคนพิการและ
คนทั่วไป ระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2561 ณ ห้องสัมมนา 3
อาคาร D ชั้น 3 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
โดยในวันที่ 15 มิถนุ ายน 2561 ทาง สวส. ได้จดั กิจกรรมสนทนา
กลุม่ (Focus Group) การผลิต
เสียงบรรยายภาพ (Audio
Description - AD) เพื่อ
สำ�รวจพฤติกรรมการรับชม
สื่อ และความคิดเห็นด้าน
การผลิตเสียงบรรยายภาพ
รายการของไทยพีบเี อส
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เพื่อพัฒนาผลงานเสียงบรรยายภาพก่อนนำ�ออกอากาศ ซึ่งมีผ้เู ข้าร่วม
การสนทนาจำ�นวน 22 คน ประกอบด้วย คนสายตาปกติ 7 คน คนสายตา
เลือนราง 3 คน และคนพิการทางการเห็น 12 คน ช่วงอายุตง้ั แต่ 19 – 50 ปี
สำ�หรับประเด็นความคิดเห็นที่ได้รับจากวงสนทนาดังกล่าว
สามารถสรุปข้อมูลได้ ดังนี้
พฤติกรรมการรับชมสื่อ
จากการสอบถามข้อมูลส่วนใหญ่พฤติกรรมของผู้ชมเริ่ม
เปลีย่ นแปลงไปอย่างเห็นได้ชดั จากการชม สือ่ ทีม่ กั จะใช้วธิ กี ารรับข้อมูล
ข่าวสาร ผ่านทางช่องทางออนไลน์เพิม่ มากขึน้ กว่าการรับชมทางโทรทัศน์
โดยจุดทีน่ า่ สนใจคือในกลุม่ ของคนสายตาเลือนรางและคนพิการทางการ
เห็น ส่วนใหญ่จะชมสื่อผ่านทาง Facebook และ YouTube มากกว่า
โทรทัศน์ ซึง่ ในบางรายแจ้งว่าไม่รบั ชมสือ่ ผ่านทางโทรทัศน์เลยด้วย สำ�หรับ
รายละเอียดการให้ข้อมูลด้านการรับชมสื่อเป็นไปตามตารางดังนี้
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คนสายตาปกติ
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คนสายตาเลือนรางและคน
พิการทางการเห็น

การใช้สื่อและช่วงเวลา

การใช้สื่อและช่วงเวลา

สื่อที่กลุ่มสนทนาใช้ส่วนใหญ่
จะเป็นสื่อออนไลน์ โดยจะรับชมผ่าน
Internet ทีก่ ล่าวถึงมากทีส่ ดุ คือ YouTube
และ Facebook แต่กม็ ผี ชู้ มบางส่วนทีใ่ ช้
Facebook น้อย จนถึงไม่ใช้ Facebook
เลย เนือ่ งจากคิดว่าไม่มปี ระโยชน์ และ
เน้นไปในเรื่องของการขายของจึงเลิก
ใช้ไป บางส่วนใช้ Line ในการรับชม
ข้อมูลข่าวสาร เช่น Line Today และ
Line Official ที่ส่งมาโดยตรงเมื่อเป็น
สมาชิก เช่น Line Thai PBS นอกจากนี้
ก็ มี ก ารใช้ Application ในการ
รับชมสือ่ เช่น นอกเหนือจากนีก้ จ็ ะเน้น
ไปในการสืบค้นข้อมูลทาง Internet
ตาม Website ต่างๆ ขณะที่บางส่วน
ยังคงรับฟังวิทยุอยู่

สื่อที่กลุ่มสนทนากลุ่มนี้ใช้ส่วน
ใหญ่จะเป็นสื่อออนไลน์ โดยกล่าวถึง
YouTube และ Facebook มากที่สุด
เนือ่ งจากใช้เวลาอยูก่ บั Internet ทัง้ วัน
โดยจะใช้ในการรับฟังข่าว การ Live สด
ส่วน YouTube จะใช้ในการรับฟัง
เพลง หรือสิ่งที่ต้องการรับชมรับฟัง
เพราะสามารถเข้าถึงและค้นหาได้งา่ ย
รวมไปถึงการเข้า Website ต่างๆ
ด้วย นอกจากนี้ก็จะมีผู้ฟัง จาก 1414
เพื่อรับฟังหนังสือเสียง ประเภทนิยาย
รวมไปถึงเรื่องธรรมะ ในส่วนของวิทยุ
ยังคงมีใช้ฟงั เพลงอยูบ่ า้ ง โดยมีหนึง่ ท่าน
รับฟังประเภทรายการ คือ Club Friday
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คนสายตาปกติ

คนสายตาเลือนรางและคน
พิการทางการเห็น

โดยจะเน้นไปทีก่ ารรับฟังเพลง ธรรมะ
และ จส.100 เพือ่ อัพเดตข้อมูลข่าวสาร
นอกจากนี้ยังมีหนึ่งท่านที่กล่าวว่าได้
รับฟังวิทยุออนไลน์ด้วย

ในส่วนของโทรทัศน์ผู้เข้าร่วมสนทนา
บางส่วนจะรับชมในช่วงเย็นหลังเลิก
งาน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
มีหนึ่งท่านที่รับชมโทรทัศน์ในช่วงเช้า
เพือ่ รับข้อมูลข่าวสาร และมีถงึ สองท่าน
ในส่วนของโทรทัศน์ผู้เข้าร่วมส่วน
ที่กล่าวว่าไม่ชมโทรทัศน์เลย ในขณะ
ใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มคนวัยทำ�งาน ระบุว่า
ที่บางท่านไม่ได้พูดถึงสื่อโทรทัศน์เลย
จะรับชมในช่วงเย็นหลังเลิกงาน ตัง้ แต่
เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป บางส่วน
รับชมโทรทัศน์ช่วงเช้า เพื่อรับข้อมูล
ข่าวสาร และมีเพียงหนึ่งท่านที่ชม
โทรทัศน์ในช่วงบ่าย
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เสียงบรรยายภาพ (Audio Description)
จากการสอบถามในเบือ้ งต้นพบว่า
ในกลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมสนทนาส่วนใหญ่ไม่รจู้ กั เสียง
บรรยายภาพ มีผู้ที่รู้จักเสียงบรรยายภาพ
โดยประมาณ 3-4 ท่านเท่านัน้ โดยผูเ้ ข้าร่วม
วงสนทนาได้ให้ความคิดเห็นดังนี้
1) อยากให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสื่อเสียงบรรยายภาพ
ทุกช่องทางเท่าทีจ่ ะทำ�ได้ ทัง้ Facebook, Line, IG, YouTube, โทรทัศน์,
เว็บพันทิป ฯลฯ เพราะแต่ละคนใช้สื่อกันหลากหลายรูปแบบ ต่างช่วง
เวลากัน การประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางจะทำ�ให้สามารถสร้างการรับรู้
ได้อย่างทั่วถึงที่สุด
2) อยากให้ทกุ รายการมีเสียงบรรยายภาพ เท่าทีจ่ ะทำ�ได้ โดยได้
มีการพูดถึงรายการประเภทสารคดีละคร ซีรี่ส์ และข่าวด้วยก็ได้ เพราะ
บางข่าวที่มีภาพแต่ไม่ได้บรรยาย การมีเสียงบรรยายภาพจะช่วยสร้าง
ความเข้าใจให้ผู้ชมผู้ฟังได้
3) อยากให้มที มี บรรยายเสียงบรรยายภาพ เหมือนกับการพากย์
หนัง ที่มีทีมพากย์หนัง ถึงไม่ได้อยู่หน้าจอแต่เมื่อได้ฟังเสียงแล้วก็เกิด
ความเข้าใจ และได้อารมณ์
4) ฉากสำ�คัญๆ เช่น ฉากในหนังแอ็คชั่น หรือฉากที่เข้าพระ
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เข้านาง คนพิการทางการเห็นก็อยากรู้ด้วย บางครั้งสอบถามคนที่
นั่งดูอยู่ด้วยก็ไม่ได้ตอบหรือเล่าให้ฟัง ทำ�ให้อารมณ์ในการรับชมรับฟัง
สื่อขาดช่วง ส่งผลให้เวลาที่คนสายตาปกติชวนคนพิการทางการเห็น
ไปดูหนังก็จะไม่ไป ถ้ามีแต่ฉากต่อสู้เยอะๆ ไม่มีการบรรยาย เพราะ
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น จะบรรยายในโรงหนังก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ชม
ท่านอืน่ ๆ อย่างไรก็ตาม เคยมีละครเวที สีแ่ ผ่นดิน จัดให้มี AD ซึง่ คนพิการ
ทางการเห็นหลายคนพูดถึงว่าดีมาก
5) อยากให้คนทำ�เสียงบรรยายภาพมองว่าคนที่ทำ�รายการ
ทีวีต้องการสื่ออะไร แล้วก็บรรยายให้
เข้าถึงรายการ โดยอาจลองปิดตาดูแล้วก็
จะสามารถทำ�ได้ดี
6) ต้นตำ�รับเสียงบรรยายภาพ
มาจากสหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ ง บอกว่ า เห็ น
อย่างไรก็พูดอย่างนั้น ไม่ต้องใส่ความรู้สึก
แต่คนเสพสื่อจริงๆ โดยเฉพาะคนไทย
ต้องการความมีชีวิตชีวา อาจจะเหมือน
ปรุงแต่ง แต่เพื่อให้การสื่อสารตรงตาม
วัตถุประสงค์ เช่น หากต้องการโน้มน้าวใจ
ก็ควรบรรยายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ฝ่ายกลยุทธ์และกิจกรรมวิชาการ สวส.
20 มิถุนายน 2561
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