
 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ 

โครงการสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทศัน 

เพื่อจัดทําเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

โดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

(สํานักงาน กสทช.) และคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
  

โครงการสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศนเพ่ือจัดทําเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) จัดข้ึน

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศนเพ่ือจัดทําเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) 

สําหรับคนพิการทางการเห็นในการเขาถึงขอมูลขาวสาร สงเสริมใหคนพิการทางการเห็น ผูสูงอายุ และผูท่ีมีความ

ตองการใชสื่อ สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารผานกิจการโทรทัศนไดอยางเสมอภาคกับบุคคลท่ัวไป และเพ่ือใหผูประกอบ

กิจการโทรทัศนในระบบดิจิทัลมีความรู ความเขาใจในการจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ 

 การจัดทําโครงการนี้แบงออกเปน 3 สวน ไดแก 

1. การประชุมเชิงวิชาการเรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ 

3. การผลิตเสียงบรรยายภาพ  

1. การประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ 

 การประชุมเชิงวิชาการเรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ จัดข้ึนเม่ือวันอาทิตยท่ี 5 กุมภาพันธ 

2560 ณ หองกมลทิพยบอลรูม 1 โรงแรมเดอะสุโกศล มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหผูเขารวมประชุมมีความเขาใจ

เบื้องตนเก่ียวกับบริการเสียงบรรยายภาพและมีความเขาใจในเรื่องสิทธิ และความเทาเทียมในการเขาถึงสื่อของคน

พิการทางการเห็น  

 การประชุมดังกลาวมีผูเขารวมประชุมจากองคกรเก่ียวกับความพิการ สถานีโทรทัศนในระบบดิจิทัล 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)

สถาบันการศึกษา และผูท่ีสนใจ จํานวนท้ังสิ้น 71 คน และผูเขาประชุมมีความพึงพอใจตอการประชุมในเชิงบวก 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ จัดข้ึนระหวางวันท่ี 31 พฤษภาคม – 

30 มิถุนายน 2560 ณ หองซิลเวอร 3 โรงแรมแกรนด เมอรเคียว ฟอรจูน จํานวนท้ังสิ้น 4 รุน รุนละ 3 วัน มี

วัตถุประสงคเพ่ือใหผูประกอบกิจการโทรทัศนในระบบดิจิทัล และผูท่ีเก่ียวของ สามารถจัดทําเสียงบรรยายภาพใน

รายการโทรทัศนได ท้ังการเขียนบท การลงเสียง การบันทึกและตัดตอผสมเสียง 

 การอบรมดังกลาวมีผูเขารวมอบรมจาก สถานีโทรทัศนในระบบดิจิทัล สํานักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) สถาบันการศึกษา และผูท่ีสนใจ จํานวน

ท้ังสิ้น 62 คน และผูเขาอบรมมีความพึงพอใจตอการอบรมในเชิงบวก 

 

 

 

 
 



3. การผลิตเสียงบรรยายภาพ 

 ในโครงการปนี้ (พ.ศ. 2559-2560) คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ผลิตเสียงบรรยายภาพท้ังสิ้นจํานวน 55 ชั่วโมง โดยมีสถานีโทรทัศนในระบบดิจิทัลสงรายการโทรทัศนมาเขารวม 

19 สถาน ีท้ังรายการประเภทสารคดี ละคร ภาพยนตร และรายการสําหรับเด็ก 

 ในการจัดกระบวนการผลิตเสียงบรรยายภาพไดมีการตรวจสอบบท และควบคุมคุณภาพงาน โดย

มุงหวังใหการผลิตเสียงบรรยายภาพเกิดความถูกตอง ชัดเจน ดวยความพิถีพิถันเพ่ือใหไดงานท่ีมีคุณภาพสูงสุด และ

จัดใหมีการประเมินเสียงบรรยายภาพโดยคนพิการทางการเห็น เพ่ือการศึกษา พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพเสียง

บรรยายภาพในโอกาสตอไป 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



คํานํา 
 

จากการดําเนินงานโครงการสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศนเพ่ือจัดทําเสียงบรรยายภาพ (Audio 

Description) ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

(กสทช.) ระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นั้น 

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในฐานะท่ีปรึกษาโครงการฯ ได

ดําเนินการจัดประชุมเชิงวิชาการ ผลิตเสียงบรรยายภาพ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกผูประกอบกิจการ

โทรทัศนในระบบดิจิทัล โดยมีเปาหมายเพ่ือใหผูประกอบกิจการโทรทัศนในระบบดิจิทัล มีความรู ความเขาใจ

เบื้องตน และสามารถจัดทําเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) ได อันจะเปนการสงเสริมใหคนพิการทางการเห็น

และผูท่ีมีความตองการใชสื่อ สามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร ผานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนไดอยาง

เสมอภาคกับบุคคลท่ัวไป 

บัดนี้ คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดจัดทําโครงการสงเสริมการ

ใหบริการกิจการโทรทัศนเพ่ือจัดทําเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) เสร็จสิ้นแลว จึงจัดทํารายงานสรุปผล

การดําเนินงานฉบับสมบูรณ โครงการสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศนเพ่ือจัดทําเสียงบรรยายภาพ (Audio 

Description) มาพรอมนี้ 

 

 

 คณะทํางานโครงการสงเสริมการใหบรกิารกิจการโทรทัศน 

 เพ่ือจัดทําเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



สารบัญ 
 

 หนา 

การประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ 1 

- เนื้อหาสรุปชวงการปาฐกถา เรื่องเสียงบรรยายภาพกับคนพิการทางการเห็น 2 

- เนื้อหาสรุปชวงการเสวนา เรื่องแลกเปลี่ยนประสบการณเสียงบรรยายภาพทางโทรทัศน 4 

- เนื้อหาสรุปชวงการบรรยาย เรื่องหลักการผลิตเสียงบรรยายภาพ 6 

- เนื้อหาสรุปชวงกิจกรรมเสยีงบรรยายภาพ 8 

- ผลประเมินความคิดเห็น และความพึงพอใจของผูเขารวมการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดทํา

บริการเสียงบรรยายภาพ 

11 

- บทสรุปผลประเมินจากผูเขาประชุม 23 

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ 24 

- ผลประเมินความคิดเห็น และความพึงพอใจของผูเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํา

บริการเสียงบรรยายภาพ 

28 

การผลิตเสียงบรรยายภาพ 37 

- กระบวนการผลิตเสียงบรรยายภาพ 40 

- บุคลากรในการผลิตเสียงบรรยายภาพในโครงการสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศนเพ่ือจัดทํา

เสียงบรรยายภาพ (Audio Description) 

40 

- ผูรับผิดชอบผลิตเสียงบรรยายภาพในโครงการสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศนเพ่ือจัดทํา

เสียงบรรยายภาพ (Audio Description) 

42 

- การประเมินบทและคุณภาพของเสียงบรรยายภาพ 44 

- ขอสังเกต ปญหา และอุปสรรค 91 

- ขอเสนอแนะ 95 

 

 

 

 
 



รายงานสรุป 

โครงการสงเสรมิการใหบริการกิจการโทรทัศน 

เพ่ือจัดทําเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) 
 

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในฐานะท่ีปรึกษาโครงการสงเสริมการ

ใหบริการกิจการโทรทัศนเพ่ือจัดทําเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ไดจัดการประชุมเชิงวิชาการ การอบรม

เชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ และการผลิตเสียงบรรยายภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ก. การประชุมเชิงวิชาการ เร่ือง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ 

การประชุมเชิงวิชาการเรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพจัดข้ึน เพ่ือเผยแพรองคความรูในการผลิต

เสียงบรรยายภาพ เม่ือวันอาทิตยท่ี 5 กุมภาพันธ 2560 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล การจัดประชุมดังกลาวผานพนไป

ดวยดี มีผู เขารวมประชุมท้ังผูแทนจากองคกรเก่ียวกับความพิการ สถานีโทรทัศนในระบบดิจิทัล กสทช. 

สถาบันการศึกษา และผูท่ีสนใจ จํานวนท้ังสิ้น 71 คน 

การประชุมวิชาการดังกลาว ประกอบดวยการปาฐกถา การเสวนา การบรรยาย และกิจกรรม ท่ีมุงเนนให

ผูเขารวมประชุมมีความเขาใจเสียงบรรยายภาพมากข้ึน และมีความเขาใจในหลักเรื่องสิทธิและความเทาเทียม 

โดยเฉพาะความเทาเทียมกันในการเขาถึงสื่อโดยมีรายละเอียดในการจัดการประชุมดังตอไปนี้ 

1. จุดประสงคของการจัดประชุมวิชาการ 

1.1 เพ่ือใหผูเขารวมประชุม มีความเขาใจเบื้องตนเก่ียวกับการจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ 

1.2 เพ่ือใหผูเขารวมประชุม มีความเขาใจในเรื่องสิทธิ และความเทาเทียมในการเขาถึงสื่อ 

2. ผูเขารวมประชุม 

ผูแทนจากองคกรเก่ียวกับความพิการ สถานีโทรทัศนในระบบดิจิทัล สถาบันการศึกษา กสทช. และผูท่ี

สนใจเรื่องเสียงบรรยายภาพ จํานวนท้ังสิ้น 71 คน 

3. รูปแบบการประชุมวิชาการ 

3.1 การปาฐกถา เรื่องเสียงบรรยายภาพกับคนพิการทางการเห็น โดยคุณตอพงศ เสลานนท นายก

สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย 

3.2 การเสวนา เรื่องแลกเปลี่ยนประสบการณเสียงบรรยายภาพทางโทรทัศน รวมเสวนาโดย  

- ดร.ตรี บุญเจือ ผูอํานวยการสวนไกลเกลี่ยขอพิพาทและเลขานุการคณะอนุกรรมการสํานักงาน

กสทช. 

1 
 



- รองศาสตราจารยภัทธีรา สารากรบริรักษ อาจารยประจําคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- คุณเจริญพร คุณวัฒนา หัวหนาฝายแผนกผลิตรายการ สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 

- คุณอมีนา ทรงศิริ ตัวแทนคนพิการทางการเห็น 

ดําเนินการเสวนา โดย ผูชวยศาสตราจารยกุลนารี เสือโรจน อาจารยประจําคณะวารสารศาสตร

และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

3.3 การบรรยาย เรื่องหลักการผลิตเสียงบรรยายภาพ โดย ผูชวยศาสตราจารยอารดา ครุจิต อาจารย

ประจําคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

3.4 กิจกรรมเสียงบรรยายภาพ โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมิตร ประพันธธุรกิจ อาจารยประจําคณะ

วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

4. วันเวลาการจัดประชุมวิชาการ 

 วันอาทิตยท่ี 5 กุมภาพันธ 2560 เวลา 9.00-16.00 น. 

5. สถานท่ีจัดประชุม 

 หองกมลทิพยบอลลรูม 1 โรงแรมเดอะสุโกศล 

6. พิธีกร 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธิดา แสงสิงแกว อาจารยประจําคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

7. ของท่ีระลึก 

รมพับ 3 ตอน 

8. เนื้อหาสรุปของการประชุมเชิงวิชาการแตละชวง 

8.1 การปาฐกถา เรื่องเสียงบรรยายภาพกับคนพิการทางการเห็น  

โดยคุณตอพงศ เสลานนท นายกสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย 

เนื้อหาสรุปการปาฐกถา 

รัฐมีหนาท่ีทําใหประชาชนไดรับสิทธิอยางมีเสรีภาพและเสมอภาค อีกหนาท่ีหนึ่งของรัฐคือการลด

จุดออนของประชาชน หรือขจัดอุปสรรคตางๆ ในการเขาถึงหรือใชสิทธิตางๆ นั้นได โดยมีจุดมุงหมายสําคัญคือ 

การทําใหประชาชนพ่ึงพาตัวเองได จึงจะทําใหรัฐเขมแข็งและยั่งยืน  

การมีสื่อเพ่ือคนพิการตามมาตรา 36 ในพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน 

ก็เปนเครื่องมือท่ีจะนําไปสูการพ่ึงพาตนเองไดของสมาชิกของสังคม เรื่องนี้เปนสวนหนึ่งของนโยบายหลักท่ีเรียกวา

เปน Accessibility for All หรือการเขาถึงสําหรับทุกคน คําวาการเขาถึง หรือ Accessibility เปนปรัชญาสําคัญท่ี

ทําใหคนพิการหรือคนในสังคมสามารถพ่ึงพาตัวเองได และมีอิสระ 
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หนทางปฏิบัติสากลเพ่ือไปสูการเขาถึง คือ การออกแบบท่ีเปน Universal Design หรือ UD ซ่ึง

หมายถึง แนวคิดการออกแบบสภาพสิ่งแวดลอม ใหรองรับการใชงานของทุกๆ คนในสังคม โดยท่ีไมตองออกแบบ

หรือจัดทําข้ึนสําหรับคนกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ เพ่ือเนนประโยชนสูงสุดของคนในสังคมรวมกัน โดยไมมี

ขอจํากัด และทุกคนสามารถใชชีวิตนอกบานไดอยางสะดวก และปลอดภัย 

นอกจากสภาพสิ่งแวดลอมท่ีเปนรูปธรรมท่ีจับตองได ในสวนนามธรรมคือตัวบทกฎหมาย ก็ไมควรกัน

คนออกไปจากสังคม เชน หามคนพิการเขาทํางานในองคกร หากกลไกตางๆ กันคนในสังคมท้ิงไวขางหลัง จะเปน

สาเหตุของการขัดแยงของคนในสังคมสังคมควรจะเติบโตและมีการแบงปนเพ่ือท่ีจะกาวไปขางหนาไปพรอมๆ กัน 

สําหรับ Universal Design นั้นมี 3 ระดับ ระดับท่ี 1 เรียกวาเปน Universal design แบบสมบูรณ 

คนในสังคมสามารถใชประโยชนตางๆ จากสิ่งท่ีตัวเองเขาไปมีปฏิสัมพันธได ดังนิยามวา do it by themselves 

หรือเม่ือออกแบบตามหลัก Universal design แลวเขาสามารถท่ีจะใชชีวิตหรือทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิตเองได 

ระดับท่ี 2 เม่ือออกแบบแลวยังไมสามารถชวยได จะตองใชอุปกรณ มีเครื่องมือ โปรแกรมท่ี

ออกแบบมาเพ่ือชวยเสริมใหสามารถใชชีวิตไดดวยตัวเอง สิ่งเหลานั้นเรียกวา Assistive Technology หรือ AT ดัง

คําจํากัดความวา do it with some technology หรือมีตัวชวยเปนเทคโนโลยีบางอยางเพ่ือใหกาวไปสูความเปน

อิสระพ่ึงพาตัวเองได  

ระดับท่ี 3 คือเม่ือออกแบบภายใต Universal design และมีเทคโนโลยีเขามาชวยแลวก็ยัง

ยากลําบาก จึงตองมีใครสักคนเขามาชวย เรียกวา Reasonable Accommodation หรือ RA นิยามก็คือ do it 

with someone หรือทําสิ่งนั้นได แตตองมีใครสักคนเขามาชวย 

สําหรับ AD, CC หรือจอลามภาษามือนั้น เรียกวาเปน Universal design เพราะมีประโยชนไม

เพียงแตสําหรับคนตาบอด แตยังเปนประโยชนกับทุกคน ตามเปาหมายแนวคิดท่ีจะทําใหสังคมนี้เปนสังคมท่ีทําให

คนไมถูกท้ิงไวขางหลัง เปนสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน หรือ Inclusive Society 

ในทางปฏิบัติตองมีสิ่งท่ีรองรับ ไดแก ตัวบทกฎหมายเน็ตเวิรค กลองรับสัญญาณองคความรูในการ

ทํา AD ท่ีจะไดรับการยอมรับจากกลุมผูบริโภค และการทําใหผูประกอบการเห็นความสําคัญและนําสิ่งเหลานี้ไปใช 

การยืดระยะเวลาการจัดทําสื่อเพ่ือคนพิการไมนาจะเปนทางแกไขท่ีดีทางท่ีดีแลวภาครัฐโดย กสทช. เองควรออก

นโยบายจูงใจหรือใชเม็ดเงินจํานวนไมมาก เขามาชวยประสานใหเกิดประโยชนตอท้ังสองฝายใหลงตัว 

หากผูประกอบการใหความสําคัญในการจัดทําสื่อเพ่ือผูพิการมากข้ึน ก็จะชวยทําใหความฝนของคน

พิการท่ีตองการใหเกิด AD, CC และจอลามภาษามือข้ึนในประเทศไทยเปนจริง และเปนตัวอยางของอาเซียนตอไป

ในอนาคต  
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8.2 การเสวนา เรื่องแลกเปล่ียนประสบการณเสียงบรรยายภาพทางโทรทัศน 

รวมเสวนาโดย  

- ดร.ตรี บุญเจือ ผูอํานวยการสวนไกลเกลี่ยขอพิพาทและเลขานุการคณะอนุกรรมการสํานักงานกสทช. 

- คุณเจริญพร คุณวัฒนา หัวหนาฝายแผนกผลิตรายการ สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 

- รองศาสตราจารยภัทธีรา สารากรบริรักษ อาจารยประจําคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- คุณอมีนา ทรงศิริ ตัวแทนคนพิการทางการเห็น 

ดําเนินการเสวนา โดย ผูชวยศาสตราจารยกุลนารี เสือโรจน อาจารยประจําคณะวารสารศาสตร

และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เนื้อหาสรุปการเสวนา 

รองศาสตราจารยภัทธีรา: เม่ือเริ่มตน คณาจารยยังไมมีความรูเก่ียวกับการผลิตเสียงบรรยายภาพ 

จึงแปลไกดไลนของออฟคอมจากอังกฤษมาใชเปนแนวทาง และลองถูกลองผิดจนเขาใจวิธีการผลิตเสียงบรรยายภาพ

มากข้ึน 

ทักษะท่ีสําคัญสําหรับผูผลิตเสียงบรรยายภาพ คือ 1) ทักษะดานภาษา ผูเขียนบทเสียงบรรยายภาพ

ควรใชภาษาไดดี มีคลังคํา ใชภาษาไดกระชับและอยูในเวลาท่ีจํากัดได 2) ทักษะเรื่องภาษาภาพ ตองสามารถอาน

ภาษาภาพไดวาผูผลิตรายการโทรทัศนตองการสื่อภาพนั้นอยางไร 3) ทักษะการบรรยายท่ีสอดคลองไปกับเรื่อง ท้ัง

อารมณและการใชภาษา 4) ทัศนคติบวกตองานและคนพิการ ท้ังหมดนี้เปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหสามารถผลิตเสียง

บรรยายภาพท่ีมีคุณภาพได 

สําหรับโครงการสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศนเพ่ือจัดทําเสียงบรรยายภาพในปนี้ มีการ

ประชุมใหญเชิงวิชาการท่ีจัดข้ึนในวันนี้ การจัดอบรมกลุมยอยใหแกสถานีโทรทัศนในระบบดิจิทัล 4 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน 

และการผลิตเสียงบรรยายภาพ 

ในอนาคตสถาบันการศึกษาหลายๆ แหงนาจะมีการบรรจุเรื่องการผลิตเสียงบรรยายภาพอยูใน

รายวิชาหรือพัฒนาเปนหลักสูตร อีกท้ังสถาบันการศึกษาควรมีบทบาทในการสนับสนุนใหมีการทําวิจัยเก่ียวกับเสียง

บรรยายภาพ ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาเสียงบรรยายภาพในแงมุมตางๆ ตอไป 

คุณเจริญพร: สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 เริ่มตื่นตัวเรื่องการผลิตสื่อเพ่ือคนพิการตั้งแตกลาง

ป พ.ศ. 2558 แตยังไมมีองคความรูเก่ียวกับเสียงบรรยายภาพเลย จึงติดตอใหคณาจารยจากคณะวารสารศาสตร

และสื่อสารมวลชนไปบรรยายใหความรู จากนั้นจึงทําโครงการอบรมใหกับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

การไดอบรมการผลิตเสียงบรรยายภาพทําใหทัศนคติท่ีมีตอคนพิการเปลี่ยนไป แตกอนตนเองมัก

เลี่ยงท่ีจะคุยกับคนตาบอดแมจะทํางานท่ีเดียวกัน แตหลังจากอบรมแลวรูสึกเขาใจคนตาบอดมากข้ึน และบางครั้งก็
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ชวยจูงคนตาบอดและทําหนาท่ีเสียงบรรยายภาพแบบสดใหดวย เม่ือไดอบรมแลวจึงรูสึกวา สิ่งนี้สามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได 

อุปสรรคในการผลิตเสียงบรรยายภาพ คือ 1) องคความรู และ 2) บุคลากร สําหรับบุคลากรนั้น 

ตนเองมีความคิดเห็นวาควรตั้งหนวยงานข้ึนมาโดยเฉพาะ แตบุคลากรในหนวยงานนั้นก็ตองรับผิดชอบงานอ่ืนดวย 

เพ่ือเปนการใชทรัพยากรบุคคลใหคุมคาท่ีสุด 

หากเปนไปได อยากใหกสทช. จัดรับฟงความคิดเห็นจากสถานีโทรทัศนในเรื่องการผลิตสื่อเพื่อ

ผูพิการในทุกไตรมาส และหากมีการกําหนดการออกอากาศเสียงบรรยายภาพเปนรายเดือน คือ 30 ชั่วโมงตอเดือน 

จะสะดวกกับทางสถานีโทรทัศนมากกวาการกําหนดใหออกอากาศเสียงบรรยายภาพเปนรายวัน วันละ 1 ชั่วโมง 

มีขอแนะนําสําหรับสถานีโทรทัศนท่ีจะออกอากาศรายการท่ีมีเสียงบรรยายภาพ คือ ในวันท่ีมีการ

ออกอากาศจะมีผูชมโทรศัพทมาสอบถามจํานวนมาก โดยเฉพาะเรื่องการเปดรับสัญญาณเพ่ือชมรายการ 

เพราะฉะนั้นควรทําขอมูลเบื้องตนไวใหคอลล เซ็นเตอร หรือใหหอง MCR เพ่ือจะไดไมฉุกละหุกเวลามีผูชมโทรเขามา 

คุณอมีนา: เสียงบรรยายภาพเปนสิ่งท่ีคุนเคยตั้งแตเด็ก เพราะคุณแมและคนรอบขางเปนเสียง

บรรยายภาพท่ีคอยบรรยายภาพท่ีตนเองมองไมเห็น ตอมามีโอกาสเขารวมเปนกลุมตัวอยางงานวิจัยของรองศาสตราจารย

ภัทธีรา จึงรูจักและทดลองใชสื่อเสียงบรรยายภาพตั้งแตนั้นเปนตนมา 

จากนั้นมีโอกาสไดทํางานวิจัยกับ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมิตร โดยมีสวนรวมตั้งแตกระบวนการ

คัดสรร เลือกสาร เขียนบท และลงเสียง ทําใหเขาใจปญหาในการผลิตเสียงบรรยายภาพมากข้ึน 

สิ่งท่ีตองคํานึงถึงในการผลิตเสียงบรรยายภาพมี 3 สวน คือ 1) คนเขียนบทตองอานบทใหออกวา

เรื่องท่ีจะทํานั้นสื่อความหมายหรือมีนัยยะอยางไร 2) วิธีการท่ีจะใชคําใหคนตาบอดเขาใจ และ 3) การทํางานใน

ระยะเวลาจํากัด ถาองคประกอบเหลานี้รวมกันไดเหมาะสม จะเพ่ิมอรรถรสของงานใหเปนเสยีงบรรยายภาพท่ีดีได 

คนพิการในบางประเทศสามารถมีชีวิตอยูไดดวยตนเองเพราะสิ่งแวดลอมเอ้ืออํานวย หากมีเสียง

บรรยายภาพ ก็จะชวยคนพิการทางการเห็นไดในอีกทางหนึ่ง แมจะเปนการเพ่ิมตนทุนการผลิต แตก็คุมคาเพราะมี

คนพิการท่ีตองการใชสื่อและไดรับประโยชนจากสื่อเสียงบรรยายภาพ 

หากผูผลิตสื่อโทรทัศนตองการผลิตเสียงบรรยายภาพ ตนขอเสนอแนะใหมีคนพิการเขาไปมีสวนรวม

ในกระบวนการผลิต สําหรับทางกสทช. ขอเสนอแนะใหสนับสนุนใหผูผลิตมีองคความรู อยากใหผูผลิตสื่อทุกคนมี

ความรูในการผลิตสื่อเพ่ือคนพิการ เพราะหากคนหนึ่งออกไป อีกคนก็จะสามารถทําหนาท่ีแทนไดทันที และอยาก

ใหมีการบังคับใชกฎหมายใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

นอกจากนี้ยังมีเรื่องสัญญาณและอุปกรณการรับชมท่ียังไมสามารถเขาถึงประชาชนไดท้ังหมด 

ประกอบกับมีการกําหนดใหมีเสียงบรรยายภาพเฉพาะรายการขาวและสาระ ซ่ึงท่ีจริงแลว คนตาบอดดูรายการทุก

ประเภท จึงอยากใหเปดกวางในการผลิตเสียงบรรยายภาพในประเภทรายการท่ีหลากหลายตามแตท่ีสถานีโทรทัศน

มีทรัพยากร 
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ดร.ตรี: มีการแกไขระยะเวลาของประกาศฯ ท่ีจะเริ่มใชในวันท่ี 6 กุมภาพันธนี้ท่ีจะตองเริ่มทํา 3 

บริการ 60 นาทีตอวัน เปนเริ่มปหนา ขณะนี้เรื่องกําลังเขาสูบอรดกสท. ถาผานก็จะมีผลบังคับใชตอไป และมีผล

ยอนหลังมาถึงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2560 ดวย 

ตนเองตองการใหสถานีโทรทัศนเขาใจวาการจัดทําเสียงบรรยายภาพจะเปนประโยชนกับผูใชสื่อ ไม

อยากใหทําเพียงเพราะตองทําตามประกาศฯ สวนท่ีกสทช. จะสนับสนุนได คือ การสนับสนุนใหสถานีโทรทัศนมี

องคความรูในการผลิตเสียงบรรยายภาพ และจะทําขอเสนอไปยังกองทุนฯ ในเรื่องการสนับสนุนการผลิตในเชิง

เทคโนโลยี อยางไรก็ตามเรื่องดังกลาวคงตองใชเวลาในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

สําหรับประกาศฯ ท่ีกําหนดใหจัดทําเสียงบรรยายภาพในรายการประเภทขาวสารและประโยชน

สาธารณะนั้น ขณะนี้ ไดคุยกับทานสุภิญญา (กลางณรงค) ไปแลว และจะนําเรื่องนี้ เปนขอเสนอท่ีประชุม

อนุกรรมการ แลวทําเปนขอเสนอข้ึนสูบอรด กสท. ตอไป อยางไรก็ตาม ทางกสทช.อยากไดขอมูลเพ่ิมเติมวาคน

พิการไมไดตองการเฉพาะรายการท่ีเปนสาระเทานั้น เพ่ือจะไดเปนขอมูลใหบอรดกสทช. ตัดสินใจ 

ในอนาคตจะมีการทําโครงการกับแกนนําคนพิการ เพ่ือใหเขาถึงและรูจักวิธีท่ีจะใชประโยชนจาก 

CC และ AD ได ซ่ึงจะเปนโครงการอบรมในป 2560 นี้ 

สดุทาย อยากใหทุกทานสะทอนปญหาและความคิดเห็นในทุกเวทีเก่ียวกับคนพิการท่ีทางกสทช.จัด 

เพ่ือจะไดเปนประโยชนและเปนขอมูล เพ่ือใหเกิดความกาวหนาในการทํางานตอไป 

8.3 การบรรยาย เรื่องหลักการผลิตเสียงบรรยายภาพโดย ผูชวยศาสตราจารยอารดา ครุจิต 

อาจารยประจําคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เนื้อหาสรุปการบรรยาย 

เสียงบรรยายภาพ คือ สื่อเสียงท่ีใหขอมูลดานภาพท่ีจําเปนและสําคัญ แกกลุมผูมีปญหาดานการ

มองเห็นในการรับชมสื่อตางๆ ท้ังภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวไดเชนเดียวกับคนท่ัวไป มีเอกลักษณท่ีแตกตางจากสื่อ

หนังสือเสียงดังนี้ 
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ประโยชนของเสียงบรรยายภาพ สามารถอธิบายไดงายๆ ดวยแนวคิด A-E-I-O-U ดังภาพ 

เนื้อหาสารท่ีมีความจําเปนตองบรรยาย ไดแก Action, Character, Logo Typographic and Graphic, 

Setting, TimeและCode 

เนื้อหาสารท่ีมีความจําเปนนอย ไดแก  

• คําศัพทยากหรือซับซอนนอกจากวาภาษานั้นจะมีความสอดคลองกับเรื่อง 

• เสียงท่ีคุนเคยอยูแลว เชน เสียงโทรศัพท นอกจากแตฟงไมชัด หรือคลุมเครือ ตีความไดหลายเสียง 

• ภูมิหลังทางวัฒนธรรม สีผิว เชื้อชาติ ศาสนาของตัวละคร ใหเรียกชื่อตัวละคร เวนแตสําคัญกับเรื่อง 

เนื้อหาท่ีไมมีความจําเปน ไดแก  

• Spoil การบอกสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนลวงหนา 

• Judgement การบอกเหตุผลจูงใจของเหตุการณ 

• คําศัพทดานการถายทํา เชน เคลื่อนกลองไปทางซายขวา ภาพซูมอิน  ภาพมุมต่ําสูง 
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เสียงบรรยายภาพท่ีดี ควรทําใหผูชมเขาใจและไดรับอรรถรสจากการชม 

Audio Description = C+E 

Comprehension + Enjoyment 

กระบวนการผลิตเสียงบรรยายภาพ เปนดังนี้ 

 

ท้ังนี้ ทุกฝายตองมีความเขาใจเรื่องเสียงบรรยายภาพทิศทางเดียวกัน จึงจะทําใหงานลุลวงไปไดดวยดี 

8.4 กิจกรรมเสียงบรรยายภาพโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมิตร ประพันธธุรกิจ อาจารยประจํา

คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

กิจกรรมเสยีงบรรยายภาพ ประกอบดวย 3 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมท่ี 1  ชอป-ชิม-แชท 

เปาหมายกิจกรรม 

• เพ่ือใหเขาใจสถานการณท่ีคนพิการทางการเห็นประสบ 

• เพ่ือใหเขาใจความสําคัญของการไดรับขอมูลขาวสารท่ีเทาเทียมกัน 

วิธีเลน 

• ใสน้ําผลไมกลอง 3 รสชาติลงในกลองท่ีปดมิดชิด 

• เสิรฟตามท่ีนั่งแตละคน โดยหามเปดดู 

• ถามวาชอบดื่มน้ําผลไมรสชาติอะไร และรสอะไรท่ีไมชอบบาง 

• ดับไฟใหมืดสนิท หามใชมือถือหรืออุปกรณใดๆ ท่ีสองสวาง 

• สมมติสถานการณวากําลังอยูหนาชั้นวางของท่ีราน และอยากเลือกซ้ือน้ําผลไมดื่ม 

• ใหแตละคนลงมือเลือกซ้ือน้ําผลไมท่ีตนเองชอบมากท่ีสุดใน 3 รส 
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เฉลยเปาหมายกิจกรรม 

• สถานการณของคนท่ีมองไมเห็นเชนนี้ สิ่งท่ีตองการคือใครสักคนหรืออะไรสักอยางท่ีมา

ชวยบอกขอมูลใหทราบ 

• ใครสักคนมาบอกขอมูลตลอดเวลาคงลําบากใจ เกรงใจ 

• อะไรสักอยางมาชวยบอก ทําไดอยางไรบาง? 

• สถานการณเชนนี้ จะทําใหผูเขาประชุมเขาใจสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารอยางเทาเทียม 

กิจกรรมท่ี 2  คายกล   

เปาหมายกิจกรรม 

• เพ่ือใหเขาใจวาเสียงบรรยายภาพเปนงานท่ีประณีตเชนเดียวกับเกมท่ีเลน 

• เพ่ือใหตระหนักถึงการเลือกใชคําท่ีชัดเจนและเหมาะสม เพ่ือสื่อสารใหคนพิการทางการเห็น

เห็นภาพและเขาใจเนื้อหาไดงาย 

วิธีเลน 

• อาสาสมัครหนึ่งคนใสผาปดตา มือถือไมแกนกระดาษไว 

• อาสาสมัคร 9 คน กระจายตัว กางแขนขา แลวนิ่งทานั้นไว 

• วางกลองของไวจุดใดจุดหนึ่งทามกลางคายกล 

• ใหอาสาสมัครปดตาเดินไปตีกลองกระดาษใหโดน โดยตองไมถูกตัวของคายกลคนท่ีอยู

ลอมรอบ 

• คนอ่ืนๆ ในหองใหชวยบอกทิศทางการเดินใหกับคนปดตาวาตองเดินไปอยางไรใหถึง

กลอง โดยบอกกันคนละครั้ง ไปเรื่อยๆ จนกวาจะถึงกลอง ถาโดนตัวคายกลคนจะนับฟาวลวามีก่ีครั้งท่ีพลาด 

• เม่ือคนปดตาตีกลองไดแลว ใหเปดตาแลวลวงมือคลําของขางในเพ่ือบรรยายลักษณะของ

ท่ีอยูใน 

• กลองใหคนอ่ืนๆ ในหองชวยกันทายวาคืออะไร  

เฉลยเปาหมายกิจกรรม 

• เสียงบรรยายภาพเปนงานท่ีประณีตเชนเดียวกับเกมท่ีเลน 

• ผูบรรยายตองเลือกใชคําท่ีชัดเจนเพ่ือทําใหคนปดตาเขาใจได 

• ในการอบรม จะไดเรียนรูวิธีปฏิบัติ รวมถึงวิธีการผลิตเสียงบรรยายภาพท่ีสื่อสารใหคน

พิการทางการเห็นเห็นภาพและเขาใจได 
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กิจกรรมท่ี 3 วาด I ภาพ I ตาม 

เปาหมายกิจกรรม 

• เพ่ือใหเขาใจวาคนในสังคมตองเก้ือกูลกันไมใชใครเปนภาระของใคร เพราะทุกคนคือ“คน

เหมือนกัน” 

วิธีเลน 

• แจกกระดาษและปากกาคนละ 1 ชุด 

• กระบวนกรถือแผนคําใบไวในมือ ยื่นใหผูอบรม 1 คน เปนคนบรรยายภาพท่ีเห็นใหกับ

คนอ่ืนๆ ฟง 

• คนใบพูดไดไมเกิน 3 ประโยค 

• สมาชิกคนอ่ืนๆ ในหองเขียนภาพตามคําบอกของคนใบคํา 

• ขอดูแตละคน และสอบถามวานั่นคือภาพอะไร 

• เฉลย แสดงภาพคําใบข้ึนจอ 

เฉลยเปาหมายกิจกรรม 

• คํานี้เปนคําจีน อานวา “เหริน” แปลวา “คน” 

 

 

 

 

• คนเกิดมาแตละคนแตกตางกันไป เหมือนเสนสองเสนท่ีดูตางกันแตสองเสนมาบรรจบกัน

กลายเปน “คน” ตางฝายตางชวยกันคํ้ายันกัน ไมมีฝายหนึ่งฝายใด 

• คําวา “คน” ก็จะลมลง สังคมคนก็ตองเก้ือกูลกันไมใชใครเปนภาระของใคร เพราะทุกคน

คือ “คนเหมือนกัน” 

9. แบบสอบถาม 

 แบบสอบถามมีจํานวน 3 หนา 7 สวน ดังนี้ 

9.1 ขอมูลท่ัวไป 

9.2 ความรูเก่ียวกับเสียงบรรยายภาพ กอนและหลังการประชุม 

9.3 ความพึงพอใจตอการประชุมเชิงวิชาการฯ 

9.4 การไดรับประโยชนจากการประชุมเชิงวิชาการฯ 

9.5 ความตองการเนื้อหาการอบรมเรื่อง การผลิตเสียงบรรยายภาพ 
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9.6 ขอเสนอแนะ 

9.7 รายละเอียดสวนตัว  

10. แบบสัมภาษณ 

ประกอบดวยคําถาม 8 ขอดังนี้ 

- ชื่อ-นามสกุล-หนวยงาน  

- เหตุใดทานจึงมาเขารวมประชุมเรื่องการจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพเม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2560 

ท่ีผานมา 

- ตําแหนงงานของทานเก่ียวของกับการผลิตเสียงบรรยายภาพหรือไม อยางไร 

- จากการประชุมเรื่องเสียงบรรยายภาพท่ีผานมา ทานรูสึกประทับใจในเรื่องใดบาง 

- จากการประชุมเรื่องเสียงบรรยายภาพท่ีผานมา ทานรูสึก ไมประทับใจในเรื่องใดบาง 

- ทานมีความกังวลเก่ียวกับการจัดทําเสียงบรรยายภาพหรือไม หากกังวล กังวลในประเด็นใด 

- หากมีการจัดอบรม ควรจัดอบรมวันธรรมดาหรือวันเสารอาทิตย 

- ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

11. ผลประเมินความคิดเห็น และความพึงพอใจของผูเขารวมการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดทําบริการ

เสียงบรรยายภาพ 

คณะทํางานโครงการโครงการสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศนเพ่ือจัดทําเสียงบรรยายภาพ (Audio 

Description) ไดจัดทําแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูเขารวมการประชุมวิชาการ 

เรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพโดยมีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 51 คนจากผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 71 คน 

คิดเปนรอยละ 71.8 จากนั้นติดตอขอขอมูลเพ่ิมเติมจากผูตอบแบบสอบถามท่ีใหชื่อ-ท่ีอยูไว จํานวน 21 คน มีผูให

ขอมูลตอบกลับ 9 คน มีรายละเอียดสามารถแสดงเปนขอมูล ความพึงพอใจ และความคิดเห็น ของผูเขารวมการ

ประชุมเปน 2 สวน คือ ผลประเมินจากแบบสอบถาม และขอมูลเชิงลึกเพ่ิมเติม ดังนี้ 
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ผลประเมินจากแบบสอบถาม 

1. เพศ 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิวงกลมท่ี 1: แสดงรอยละของเพศ (N=51) 

 จากแผนภูมิวงกลมท่ี 1 แสดงใหเห็นวา มีกลุมตัวอยางท่ีเปนเพศหญิง 30 คน คิดเปนรอยละ 58.8 

มากกวากลุมตัวอยางท่ีเปนเพศชาย ซ่ึงมีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 41.2 

2. อายุ 

แผนภูมิวงกลมท่ี 2: แสดงรอยละของอายุ (N=51) 

 จากแผนภูมิวงกลมท่ี 2 แสดงใหเห็นวา มีกลุมตัวอยางท่ีอายุ 36 – 45 ปมากท่ีสุดจํานวน 21 คน คิดเปน

รอยละ 41.2 รองลงมาเปนกลุมตัวอยางท่ีอายุ 26 – 35 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 29.4 กลุมตัวอยางท่ีอายุ

46 – 55 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 21.6 กลุมตัวอยางท่ีอายุต่ํากวา 25 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 5.9 

และกลุมตัวอยางท่ีอายุ 55 ปข้ึนไป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2 
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3. สังกัดองคกร 

แผนภูมิวงกลมท่ี 3: แสดงรอยละของสังกัดองคกร (N=51) 

 จากแผนภูมิวงกลมท่ี 3 แสดงใหเห็นวา มีกลุมตัวอยางท่ีสังกัดสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัลหรือผูผลิต

รายการโทรทัศน เขารวมประชุมมากท่ีสุด จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 62.7 รองลงมาเปนกลุมตัวอยางท่ีสังกัด

สถาบันการศึกษา จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 21.6 กลุมตัวอยางท่ีสังกัดองคกรความพิการหรือเปนคนพิการ

จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 7.8 กลุมตัวอยางท่ีสังกัด กสทช. จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 5.9 และกลุมตัวอยาง

ท่ีสังกัดอ่ืนๆ 1 คน คิดเปนรอยละ 2 

4. ความรูกอนและหลังการประชุม 

แผนภูมิแทงท่ี 1 : แสดงความรูกอนและหลังการประชุม (N=51) 

 จากแผนภูมิแทงท่ี 1 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความรูเก่ียวกับเสียงบรรยายภาพเพ่ิมข้ึนหลังการ

ประชุมเสร็จสิ้น โดยกอนการประชุม กลุมตัวอยางสวนใหญจํานวน 22 คน (รอยละ 43.1) ตอบวามีความรูนอย 
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กลุมตัวอยางจํานวน 21 คน (รอยละ 41.2) ตอบวามีความรูมากปานกลาง และมีจํานวนผูท่ีตอบวามีความรูมาก 

เทากับจํานวนผูท่ีตอบวาไมมีความรูเลย คือ 4 คน คิดเปนรอยละ 7.8 

 เม่ือการประชุมเสร็จสิ้น พบวามีกลุมตัวอยางท่ีตอบวามีความรูมากจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 68.6 

มีผูตอบวามีความรูปานกลาง จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 29.4 มีผูตอบวามีความรูนอย 1 คน คิดเปนรอยละ 2 

และไมมีผูใดตอบวา “ไมมีความรูเลย”  

5. ความพึงพอใจตอเนื้อหาการประชุม 

แผนภูมิแทงท่ี 2: แสดงความพึงพอใจตอเนื้อหาการประชุม (N=51) 

 จากแผนภูมิแทงท่ี 2 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตอเนื้อหาการปาฐกถาใน

ระดับมาก จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 54.9 มีความพึงพอใจตอเนื้อหาการเสวนาในระดับมาก จํานวน 23 คน 

(รอยละ 45.1) และมากท่ีสุด จํานวน 20 คน (รอยละ 39.2) มีความพึงพอใจตอเนื้อหาการบรรยายเรื่อง หลักการ

ผลิตเสียงบรรยายภาพ ในระดับมาก จํานวน 23 คน (รอยละ 45.1) และมากท่ีสุด จํานวน 22 คน (รอยละ 43.1) มี

ความพึงพอใจตอกิจกรรมเสียงบรรยายภาพในระดับมาก จํานวน 22 คน (รอยละ 43.1) และมากท่ีสุด จํานวน 18 คน 

(รอยละ 35.3) 

 

 

 



 จากขอมูลขางตน สามารถแสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจรายขอไดดังนี้ 
 

ความพึงพอใจตอเนื้อหาการประชุม คาเฉล่ีย (เต็ม 5) 

1. ความพึงพอใจตอเนื้อหาการปาฐกถา 3.92 

2. ความพึงพอใจตอเนื้อหาการเสวนา 4.23 

3. ความพึงพอใจตอเนื้อหาการบรรยายเรื่องหลักการผลิตเสียงบรรยายภาพ 4.31 

4. ความพึงพอใจตอกิจกรรมเสียงบรรยายภาพ 4.09 

 

6. ความพึงพอใจตอวิทยากรและเอกสารการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิแทงท่ี 3: แสดงความพึงพอใจตอวิทยากรและเอกสารการประชุม(N=51) 

 จากแผนภูมิแทงท่ี 3 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตอวิทยากรการปาฐกถาใน

ระดับมาก จํานวน 23 คน (รอยละ 45.1) และมากท่ีสุด จํานวน 16 คน (รอยละ 31.4) มีความพึงพอใจตอวิทยากร

การเสวนาในระดับมาก จํานวน 24 คน (รอยละ 47.1) และมากท่ีสุด จํานวน 20 คน (รอยละ 39.2) มีความพึงพอใจ

ตอวิทยากรการบรรยายเรื่อง หลักการผลิตเสียงบรรยายภาพ ในระดับมากท่ีสุด จํานวน 26คน (รอยละ 51) และ

มาก จํานวน 23คน (รอยละ 45.1)มีความพึงพอใจตอวิทยากรกิจกรรมเสียงบรรยายภาพในระดับมากท่ีสุด 

จํานวน 25คน (รอยละ 49) และมาก จํานวน 19 คน (รอยละ 37.3) 

 สวนความพึงพอใจตอเอกสารประกอบการประชุมนั้น พบวากลุมตัวอยางสวนใหญจํานวน 24 คน 

(รอยละ 47.1) พึงพอใจในระดับมาก และจํานวน 21 คน (รอยละ41.2) พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
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 จากขอมูลขางตน สามารถแสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจรายขอไดดังนี้ 
 

ความพึงพอใจตอวิทยากรและเอกสารการประชุม คาเฉล่ีย (เต็ม 5) 

1. ความพึงพอใจตอวิทยากรการปาฐกถา 4.05 

2. ความพึงพอใจตอวิทยากรการเสวนา 4.21 

3. ความพึงพอใจตอวิทยากรการบรรยายเรื่องหลักการผลิตเสียงบรรยายภาพ 4.47 

4. ความพึงพอใจตอวิทยากรกิจกรรมเสียงบรรยายภาพ 4.33 

5. ความพึงพอใจตอเอกสารการประชุม 4.27 

 

7. ความพึงพอใจตอการจัดประชุม 

 

 

 

 

 

  

 

แผนภูมิแทงท่ี 4 แสดงความพึงพอใจตอการจัดประชุม (N=51) 

 จากแผนภูมิแทงท่ี 4 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตอสถานท่ีในระดับมาก 

และมากท่ีสุด จํานวนเทากันท่ี 23 คน (รอยละ 45.1) มีความพึงพอใจตออาหารในระดับมาก และมากท่ีสุด 

จํานวนเทากันท่ี 21 คน (รอยละ 41.2) มีความพึงพอใจตอวันจัดประชุมในระดับปานกลาง จํานวน 16 คน (รอยละ 

31.4) และพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด จํานวน 15 คน (รอยละ 29.4) มีความพึงพอใจตอระยะเวลาการจัดประชุม 

(1 วัน) ในระดับมาก จํานวน 19 คน (รอยละ 37.3) และมากท่ีสุด จํานวน 16 คน (รอยละ 31.4) 

 สวนความพึงพอใจตอการตอนรับ/ลงทะเบียน/ การใหบริการของเจาหนาท่ีนั้น พบวากลุมตัวอยาง

สวนใหญจํานวน 23 คน (รอยละ 45.1) พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด และจํานวน 22 คน (รอยละ 43.1) พึงพอใจใน

ระดับมากและกลุมตัวอยางสวนใหญพึงพอใจตอรูปแบบการประชุมในระดับมากท่ีสุด จํานวน 22 คน (รอยละ 

43.1) และมาก จํานวน 18 คน (รอยละ 35.3) 
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 จากความพึงพอใจตอการจัดประชุมขางตน สามารถแสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจรายขอไดดังนี้ 
 

ความพึงพอใจตอการจัดประชุม คาเฉล่ีย (เต็ม 5) 

1. ความพึงพอใจตอสถานท่ี 4.35 

2. ความพึงพอใจตออาหาร 4.19 

3. ความพึงพอใจตอวันจัดประชุม (วันอาทิตยท่ี 5 ก.พ. 60) 3.33 

4. ความพึงพอใจตอระยะเวลาการจัดประชุม (1 วัน) 3.82 

5. ความพึงพอใจตอการตอนรับ/ลงทะเบียน/ การใหบริการของเจาหนาท่ี 4.33 

6. ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดประชุม 4.17 

 

8. การไดรับประโยชนจากการประชุม 

 
แผนภูมิแทงท่ี 5: แสดงการไดรับประโยชนจากการประชุม (N=46) 

 จากแผนภูมิแทงท่ี 5 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญไดรับประโยชนจากการประชุมครั้งนี้ใน

ระดับมาก จํานวน 21 คน (รอยละ 46.7)และไดรับประโยชนในระดับมากท่ีสุด จํานวน 19 คน (รอยละ 42.2) 

 นอกจากนี้ กลุมตัวอยางยังระบุวาสามารถนําความรูไปประยุกตใชในงานของตนไดในระดับมาก 

จํานวน 22 คน (รอยละ 48.9) และระดับมากท่ีสุด จํานวน 15 คน (รอยละ 33.3) ตามลําดับ 

 จากขอมูลขางตน สามารถแสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจรายขอไดดังนี้ 
 

การไดรับประโยชนจากการประชุมครั้งนี้ คาเฉล่ีย (เต็ม 5) 

1. ไดรับประโยชนจากการประชุมครั้งนี้ 4.21 

2. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในงานของตนได 4.02 
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9.  ความตองการเนื้อหาการอบรมกลุมยอย 
 

 

แผนภูมิแทงท่ี 6: แสดงความตองการเนื้อหาการอบรมกลุมยอย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 จากแผนภูมิแทงท่ี 6 แสดงใหเห็นความตองการเนื้อหาการอบรมกลุมยอย ซ่ึงกลุมตัวอยางสวนใหญ

จํานวน 39 คน (รอยละ 86.7) ตองการใหอบรมในเรื่องการเขียนบทเสียงบรรยายภาพมากท่ีสุด รองลงมา คือ เรื่องการ

ลงเสียง (จํานวน 32 คําตอบ คิดเปนรอยละ 71.1) การบันทึกเสียง (จํานวน 27คําตอบ คิดเปนรอยละ 60) สําหรับ

หัวขอ “กฎระเบียบเก่ียวกับเสียงบรรยายภาพ”และหัวขอ“รูจักและเขาใจคนพิการทางการเห็น” มีจํานวนคําตอบ

เทากัน (จํานวน 26 คําตอบ คิดเปนรอยละ 57.8) สวนหัวขอประวัติความเปนมาของเสียงบรรยายภาพ/เสียงบรรยาย

ภาพในบริบทโลก และเสียงบรรยายภาพคืออะไร มีจํานวนคําตอบเทากันคือ 10 คําตอบ คิดเปนรอยละ 22.2 

10. ขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม 

10.1 เกี่ยวกับการจัดประชุมและการอบรมในอนาคต 

- ควรจัดงานวันธรรมดา 

- ตอนบายควรมีกาแฟ 

- ในหองจัดงานประชุม มีเสียงแทรกในไมโครโฟน 

- อยากใหมีกิจกรรมท่ีไดนําผลงานท่ีทําไปทดลองกับคนตาบอด เพ่ือใหเกิดความเขาใจในบทเอดี

ตรงกันท้ังผูผลิตและผูบริโภค 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

รูจักคนพิการ

กฎ ระเบียบ

การบันทึกเสียง

การลงเสียง

การเขียนบท

เสียงบรรยายภาพคืออะไร

ประวัติเสียงบรรยายภาพ

ความตองการเนื้อหาการอบรม

ความตองการเนื้อหาการอบรม
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- อยากทํา Workshop หลายๆ ครั้ง หลากหลายรายการ  

- อยากใหมีกิจกรรมใน Workshop มากข้ึน  

- การบรรยายภาพดวยเสียง ตองอาศัยศิลปะในการเลาเรื่องประกอบมาก ท้ังจังหวะการออกเสียง 

จังหวะท่ีลงเสียงบรรยาย ตลอดจนคําบรรยายท่ีออกมาเปนพรรณนาโวหาร จึงควรตองมีการอบรมเนื้อหาในสวนนี้

เพ่ิมมากข้ึน การบรรยายเสียงทุกครั้งตองมีความหมายดวยวามีผลอยางไรกับโครงเรื่องหลัก 

- เขาใจวาเปนเรื่องใหม วิทยากรบางทานก็ยังไมเขาใจสิ่งท่ีตัวเองกําลังอธิบายอยางแทจริง 

10.2 เกี่ยวกับความรูท่ีไดรับ 

 - ไดรับความรูเพียงพอท่ีจะนําไปตอยอดเชิงวิชาการและการประยุกตใชตอ แตในสวนของการ

ผลิตดวยตนเอง คาดวาคงจะตองเขารวม Workshop เพ่ือใหผลิตเอดีไดมีคุณภาพและใชงานไดจริง 

10.3 เกี่ยวกับนโยบาย 

 - การผลักดันดานนโยบายของภาครัฐควรควบคูไปกับทีมผูปฏิบัติ และการเตรียมความพรอม

ตอสาธารณชน 

11. ขอมูลเชิงลึกเพ่ิมเติม 

 จากผูตอบแบบสอบถาม 21 คน ท่ีใหชื่อ-ท่ีอยูไว คณะทํางานฯ ติดตอขอขอมูลเพ่ิมเติมและไดรับ

ขอมูลตอบกลับดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

11.1 รายช่ือผูใหขอมูลเพ่ิมเติม 

1. คุณนันทพันธ แสงไชย ผูจัดการอาวุโส ฝายธุรกิจสัมพันธ สถานีโทรทัศนชองMono 29 

2. คุณภาณุพงษ ทินกร ผูอํานวยการฝายรายการ สถานีโทรทัศนชอง Spring News  

3. คุณวริศรา วรรณเขจร ฝายตรวจสอบรายการ สถานีโทรทัศนรัฐสภา 

4. คุณนภาพล วัฒนวงศ Chief of Content Center สถานีโทรทัศนชอง Voice TV 

5. คุณสมเกียรติ บุญศิริ บรรณาธิการฝายผลิต สถานีโทรทัศนชอง NOW26 

6. คุณวารุณี พรเจริญสุข เจาหนาท่ีรายการอาวุโส MCOT Family 

7. คุณทิพยดาราธร ประสาททวีพร ผูผลิตรายการโทรทัศนอิสระ 

8. คุณกรุณา อรุณรัศมี หัวหนาฝายปฏิบัติการ สถานีโทรทัศนชอง one 31 

9. คุณสุดถนอม รอดสวาง คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

11.2 สาเหตุท่ีเขารวมประชุมเรื่องการจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ 

ผูใหขอมูลสวนใหญกลาวเปนเสียงเดียวกันวาตองการรับทราบขอมูลเพ่ือนําไปใชในการทํางาน 

เชน คุณนันทพันธ แสงไชยผูจัดการอาวุโส ฝายธุรกิจสัมพันธจากสถานีโทรทัศนชอง Mono 29 กลาววาตองการ

ทราบขอมูล เพ่ือรับนโยบายสงตอใหพนักงานนําไปปฏิบัติและประสานงานกับฝาย HR ในกรณีท่ีจะตองทําการ

อบรมเพ่ิมเติม ขณะท่ีคุณกรุณา อรุณรัศมี หัวหนาฝายปฏิบัติการ จากสถานีโทรทัศนชอง one 31 กลาววา ตอง
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จัดระบบการทํางานตั้งแตการคัดเลือก ผลิต และตรวจสอบเนื้อหารายการ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองรับทราบขอมูล

เรื่องเสียงบรรยายภาพ 

สวนคุณสุดถนอม รอดสวาง อาจารยประจําคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยกลาววา 

ท่ีเขารวมประชุมในครั้งนี้ เพราะสนใจเรื่องการจัดทําเสียงบรรยายภาพและจะนําเนื้อหามาปรับใชในการสอน

วิชาการเขียนบทโทรทัศนตอไป 

ผูเขารวมประชุมบางทานเคยรับการอบรมเก่ียวกับเสียงบรรยายภาพมาแลว เชน คุณทิพยดาราธร 

ประสาททวีพร ผูผลิตรายการโทรทัศนอิสระซ่ึงมีโอกาสเขารวมอบรมหลักสูตร “ผูบรรยายสําหรับการจัดทําบริการ

เสียงบรรยายแทนภาพ” จากสถาบันคนตาบอดแหงชาติเพ่ือการวิจัยและพัฒนา คุณทิพยดาราธรกลาววา เม่ือได

เขาอบรมในครั้งนั้นแลวก็รูสึกสนใจท่ีจะเรียนรูข้ันตอนการทําเสียงบรรยายภาพใหชัดเจนและเขาใจมากยิ่งข้ึน 

ประจวบกับทราบขาวจากทางคณะวารสารศาสตรฯ มธ. วาจะมีการจัดการประชุมและอบรมเรื่องนี้ จึงติดตอขอเขา

รวมการประชุมเพ่ือมาเรียนรูหลักการและทําความเขาใจการทําเสียงบรรยายภาพใหชัดเจนมากข้ึน 

11.3 ตําแหนงงานท่ีทําเกี่ยวของกับการผลิตเสียงบรรยายภาพหรือไม 

จากคําถามนี้ มีท้ังผูท่ีทํางานเก่ียวของโดยตรง และไมเก่ียวของโดยตรงกับการผลิตเสียงบรรยายภาพ 

กลาวคือ บางทานไมไดรับมอบหมายใหเปนผูผลิตหรือตรวจสอบคุณภาพเสียงบรรยายภาพ แตเปนผูบริหารท่ีตอง

รับนโยบายใหพนักงานปฏิบัติ เชน คุณภาณุพงษ ทินกร ซ่ึงเปนผูอํานวยการฝายรายการ สถานีโทรทัศนชอง 

Spring News หรือคุณนันทพันธ แสงไชย ซ่ึงเปนผูบริหารสถานีโทรทัศนชอง Mono 29 

ขณะเดียวกัน ก็มีบางทานท่ีทํางานเก่ียวของโดยตรง เชน คุณวริศรา วรรณเขจร ฝายตรวจสอบ

รายการจากสถานีโทรทัศนรัฐสภา ท่ีทําหนาท่ีเซ็นเซอรรายการของสถานีคุณนภาพล วัฒนวงศ สถานีโทรทัศนชอง 

Voice TV ซ่ึงปจจุบันตําแหนงเปน Chief of Content Center ตองดูแลการทํางานรายการตางๆ โดยตรงคุณ

สมเกียรติ บุญศิริ บรรณาธิการฝายผลิต สถานีโทรทัศนชอง NOW26 ซ่ึงรับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับเรื่องเสียง

บรรยายภาพ คุณกรุณา อรุณรัศมี หัวหนาฝายปฏิบัติการ สถานีโทรทัศนชอง one 31 ซ่ึงเปนผูตรวจสอบรายการ 

คุณทิพยดาราธร ผูผลิตรายการโทรทัศนอิสระ ท่ีมีโอกาสผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือผูพิการ เชน รายการคนไทยใจเอ้ือ 

(รายการท่ีนําเสนอเรื่องราวผูพิการท่ีเปนแบบอยางใหสังคม) รายการพลังใจไรขีด (รายการท่ีนําเสนอเรื่องราวของ

บุคคลออทิสติค ดาวนซินโดรม และผูมีความบกพรองทางจิต) รายการรูเรื่องสื่อ (รายการท่ีนําเสนอสิทธิประโยชน

เพ่ือผูพิการสําหรับคนหูหนวก) ซ่ึงแตละรายการไดทําคําบรรยายแทนเสียงประกอบรายการดวย แตยังไมมีโอกาสได

ทําเสียงบรรยายภาพ และคิดวาในอนาคตนาจะมีโอกาสไดทําเสียงบรรยายภาพ ในรายการตางๆ เพ่ือคนตาบอดบาง  

11.4 ความประทับใจท่ีไดรับจากการประชุมเรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ  

ผูเขาประชุมหลายทานมีความคิดเห็นตรงกันวา ประทับใจตอการใหขอมูลความรูเรื่องเสียง

บรรยายภาพ โดยเฉพาะชวงการบรรยายเรื่อง หลักการผลิตเสียงบรรยายภาพโดย ผูชวยศาสตราจารยอารดา ครุจิต  
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มีบางทานประทับใจชวงเวทีเสวนา เชน คุณวริศรา วรรณเขจร ฝายตรวจสอบรายการสถานีโทรทัศน

รัฐสภา ท่ีกลาววา ชอบชวงเวทีเสวนาท่ีมีอาจารยจากธรรมศาสตร ผูแทนจากสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 

สํานักงาน กสทช. และคนพิการทางการเห็น มารวมใหขอมูลโดยตรง 

ขณะเดียวกันก็มีบางทานท่ีกลาววาประทับใจการตอนรับของคณะทํางาน เชน คุณวารุณี พรเจริญสุข 

เจาหนาท่ีรายการอาวุโส MCOT Family และคุณทิพยดาราธร ผูผลิตรายการโทรทัศนอิสระ ท่ีกลาววา ประทับใจ

ทานวิทยากร และทีมงานทุกทานท่ีใหการตอนรับอยางดีมาก อีกท้ังชวง Q&A ท่ีอาจารยทุกทานและวิทยากรท่ี

กุลีกุจอชวยกันตอบและอธิบายทุกคําถามท่ีผูเขารวมประชุมสงสัยหรืออยากรูอยางชัดเจนและเต็มใจ 

11.5 ความไมประทับใจท่ีไดรับจากการประชุมเรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ 

ในประเด็นนี้ คุณภาณุพงษ ทินกร จากสถานีโทรทัศน Spring News แสดงความคิดเห็นวา 

ปาฐกถาของนายกสมาคมคนตาบอดฯ เปนเนื้อหาท่ีไมจําเปนตองมีในการประชุมครั้งนี้ เพราะผูเขารวมประชุมทุกคน

รับทราบขอมูลนี้อยูแลว และท่ีมาเขารวมการประชุมครั้งนี้ก็เพราะตองเตรียมการผลิต ถึงนายกสมาคมฯ จะกลาว

ขอความเห็นใจหรือบนเรื่องใด ทางสถานีโทรทัศนก็ตองเตรียมผลิตงานสวนนี้อยูดีซ่ึงสอดคลองกับคุณกรุณา อรุณรัศมี

หัวหนาฝายปฏิบัติการ สถานีโทรทัศนชอง one 31 ท่ีเห็นวาการปาฐกถาไมมีความจําเปน และใชเวลานานเกินไป 

นอกจากนี้ คุณภานุพงษ ยังแสดงความคิดเห็นดวยวา ทางคณะทํางานและวิทยากรใชคําวา 

“แลกเปลี่ยนความคิดเห็น” แตตลอดท้ังงาน ไมรวมชวง 10 นาทีสุดทายท่ีเปน Q&A อยางรวบรัด เปนการรับสาร

ฝงเดียว คือ เหมือนไปนั่งเรียนแลวอาจารยสอน 

คุณวริศรา วรรณเขจร ฝายตรวจสอบรายการจากสถานีโทรทัศนรัฐสภา แสดงความคิดเห็นวา 

ชวงบายอาจารยอธิบายตามเอกสารท่ีแจกไดดี แตยังไมครบถวนเรื่องเทคนิควิธีการทําเสียงบรรยายภาพ อยากให

อธิบายตั้งแตเริ่มตน เชน เลือกรายการสารคดีมาแลว 1 เรื่อง หลังจากนั้นตองทําอยางไร ใครควรเปนคนทําบทหรือ

สคริปต และในการทําสคริปต คือ ตองแกะจากเทปสารคดีใชไหม โดยจดเปน TC แลวถึงไปสูการลงเสียงในหอง 

dubbing จากนั้นจึงนํามาตัดตอเสียงใสกับตัวรายการ จนไปถึงการเซ็นเซอร เจาหนาท่ีเซ็นเซอรควรมีบทสคริปต

ประกอบการตรวจหรือไม เปนตน 

คุณนภาพล วัฒนวงศ Chief of Content Center สถานีโทรทัศนชอง Voice TV แสดงความ

คิดเห็นวา ไมชอบชวงตอบคําถาม  Q&A ทายงาน เพราะผูเขารวมประชุมถามเรื่องท่ีผูบรรยายพูดอยูแลว ขณะท่ี

คุณนภาพลเขาใจสิ่งท่ีผูบรรยายพูดแลว เม่ือตองนั่งฟงในชวงนั้นก็คิดวาไมมีอะไรใหมกวาท่ีไดฟงไป จึงรูสึกไมสนุก 

อยางไรก็ตาม คุณนภาพลคาดวาชวงการถามตอบหลังจากการ workshop นาจะสนุกกวานี้ 

ความไมประทับใจสุดทายเปนความคิดเห็นจาก คุณสุดถนอม รอดสวาง ท่ีกลาววาในหอง

ประชุมนั้นเปดแอรเย็นไป  
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11.6 ความกังวลเกี่ยวกับการจัดทําเสียงบรรยายภาพ 

สําหรับความกังวลเก่ียวกับการจัดทําเสียงบรรยายภาพนั้น กลุมผูบริหารสวนใหญ กังวลเรื่อง

บุคลากร งบประมาณและแนวทางปฏิบัติ เชน คุณนันทพันธ แสงไชย ผูจัดการอาวุโส ฝายธุรกิจสัมพันธสถานีโทรทัศน

ชอง Mono 29 กลาววา กังวลเรื่องแนวทางปฏิบัติและบุคลากรในการทํางาน 

คุณภาณุพงษ ทินกร ผูอํานวยการฝายรายการ สถานีโทรทัศนชอง Spring News กังวลเรื่อง

ระยะเวลาท่ีใชในการผลิต การฝกทักษะบุคลากร และงบประมาณในการผลิตเสียงบรรยายภาพ ซ่ึงอาจจะตองตั้ง

แผนกเฉพาะข้ึนมารองรับ 

คุณนภาพล วัฒนวงศ Chief of Content Center สถานีโทรทัศนชอง Voice TVกลาววา ไมได

กังวลในรูปแบบ หรือความเขาใจในตัวงาน แตกังวลในสวนของโครงสรางการทํางานภายในองคกรมากกวา วาหาก

ตองทําแลว จะจัดกําลังคนสวนไหนมารับผิดชอบเรื่องนี้ 

สวนคุณวริศรา วรรณเขจร ฝายตรวจสอบรายการ จากสถานีโทรทัศนรัฐสภากังวลเรื่องระบบ

และเทคนิค โดยเฉพาะดานเทคนิคการตัดตอ และการเพ่ิมชองเสียงกับหองออกอากาศ MCR ของทางสถานีวาควร

ใชระบบใด 

คุณวารุณี พรเจริญสุข เจาหนาท่ีรายการอาวุโส MCOT Family และคุณทิพยดาราธร ประสาททวีพร 

ผูผลิตรายการโทรทัศนอิสระ กลาวในทํานองเดียวกันวา กังวลเรื่องการผลิต และเกรงวาจะผลิตออกมาไมตอบโจทย

ผูพิการกลัววาจะทําใหคนตาบอดดูแลวไมประทับใจ ไมเขาใจ หรืออึดอัดเกินไป 

สวนคุณกรุณา อรุณรัศมี หัวหนาฝายปฏิบัติการ สถานีโทรทัศนชอง one 31 กังวลเรื่องการ

เขียนบทเสียงบรรยายภาพ โดยกลาววา กังวลเปนอยางมากในการผลิตเสียงบรรยายภาพ เนื่องจากมีความเปน

ศิลปะ ตองอาศัยการตีความแบบไมตีความ 

11.7 วันท่ีควรจัดอบรม 
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 ผูใหขอมูลเพ่ิมเติมสวนใหญจํานวน 6 คน (รอยละ 66.7) แสดงความคิดเห็นวา ควรจะจัดอบรม

วันจันทร-ศุกร ซ่ึงเปนวันทํางานอยูแลว เพ่ือท่ีวันเสาร-อาทิตยจะไดใชเวลากับครอบครัวหรือญาติมิตร ขณะท่ีมี

จํานวน 2 คน (รอยละ 22.2) ท่ีตองการใหจัดวันเสาร-อาทิตย และมีจํานวน 1 คน (รอยละ 11.1) ท่ีไมติดขัดวาจะ

จัดวันใด 

11.8 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 คุณนันทพันธ แสงไชยผูจัดการอาวุโส ฝายธุรกิจสัมพันธ สถานีโทรทัศนชอง Mono 29 แสดง

ความคิดเห็นวา อยากใหมีการฝกปฏิบัติกับเนื้อหา (content) ท่ีหลากหลาย 

 คุณภาณุพงษ ทินกร ผูอํานวยการฝายรายการ สถานีโทรทัศนชอง Spring News กลาววา

อยากใหการอบรมเปนการอบรมท่ีไดลองทําจริง เพ่ือท่ีจะไดทราบศักยภาพของผูเขารวมอบรม 

 คุณนภาพล วัฒนวงศ สถานีโทรทัศนชอง Voice TV แสดงความคิดเห็นวา อยากใหมีการอบรม

กลุมยอยเวียนไปตามสถานีตางๆ เพราะคิดวาแตละสถานีมีรูปแบบองคกรท่ีตางกัน จึงนาจะมีขอจํากัด ขอสงสัย 

หรือความกังวลในการทํางานท่ีแตกตางกัน  

 คุณสุดถนอม รอดสวาง คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย กลาววา สนใจอบรมเชิงปฏิบัติ 

และอยากทดลองทําจริง 

12. บทสรุปผลประเมินจากผูเขาประชุม 

โดยรวม ผลประเมินจากผูเขาประชุมเปนไปในเชิงบวก โดยผูเขารวมประชุมมีความรูเก่ียวกับเสียงบรรยายภาพ

มากข้ึน เม่ือเทียบกับกอนการเขาประชุม ท่ีสวนใหญมีความรูนอย 

สําหรับความพึงพอใจตอเนื้อหาการประชุมและวิทยากร พบวาผูเขาประชุมสวนใหญพึงพอใจตอการบรรยาย

เรื่องหลักการผลิตเสียงบรรยายภาพมากท่ีสุด ซ่ึงคณะทํางานฯ วิเคราะหวาเปนเพราะผูเขารวมประชุมสวนใหญมี

ความตื่นตัวตอการจัดทําเสียงบรรยายภาพ จึงตองการทราบหลักการผลิตเพ่ือนําไปใชในองคกรของตน 

นอกจากนี้ ผูเขารวมประชุมสวนใหญยังแสดงความคิดเห็นวา ตนเองไดรับประโยชนจากการประชุมครั้งนี้ 

และสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับงานของตนได อยางไรก็ตาม ผูเขารวมประชุมหลายทานมีความกังวลท้ังใน

เรื่องการผลิตเสียงบรรยายภาพ บุคลากรในองคกรของตน และขอจํากัดเชิงเทคนิค 

สําหรับความพึงพอใจตอการจัดประชุม พบวาผูเขารวมประชุมสวนใหญพึงพอใจตอสถานท่ีจัดประชุม คือ 

หองกมลทิพยบอลรูม 1 โรงแรมเดอะสุโกศล มากท่ีสุด เพราะเปนสถานท่ีท่ีเดินทางสะดวกท้ังดวยรถยนตสวนตัว

หรือรถไฟฟา อีกท้ังหองกมลทิพยบอลรูม 1 มีขนาดท่ีเหมาะสมกับการประชุม สามารถใชเสวนา บรรยาย และทํา

กิจกรรมท่ีปดไฟมืดไดอีกดวย 
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อยางไรก็ตาม ผูเขารวมประชุมสวนใหญแสดงความพึงพอใจตอวันจัดประชุมนอยท่ีสุด คณะทํางานได

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ทําใหทราบวาผูเขารวมประชุมตองการใหจัดงานในวันจันทร – ศุกร เพ่ือจะไดใชวันหยุดกับ

ครอบครัวหรือญาติมิตร อีกท้ังในวันเสารท่ี 4 กุมภาพันธ 2560 เปนวันท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดอบรม

การผลิตสื่อเพ่ือคนพิการทางการไดยิน ทําใหผูเขารวมประชุมบางทานตองเขารวมท้ังสองงานในสัปดาหนี้ 

ข. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ  จัดข้ึนระหวางวันท่ี 31 พฤษภาคม – 

30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ หองซิลเวอร 3 โรงแรมแกรนด เมอรเคียว ฟอรจูน รวม 4 รุน โดยมีผูเขารวมอบรมท้ัง

ผูแทนจากสถานีโทรทัศนในระบบดิจิทัล กสทช. สถาบันการศึกษา และผูท่ีสนใจ จํานวนท้ังสิ้น 65 คน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการท้ัง 4 รุน มุงเนนใหผูเขารวมอบรมมีความเขาใจหลักการผลิตเสียงบรรยายภาพ

และสามารถผลิตเสียงบรรยายภาพไดเอง โดยมีรายละเอียดในการจัดการอบรมดังตอไปนี้ 

1. จุดประสงคของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจกระบวนการจัดทําเสียงบรรยายภาพ 

 เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถจัดทําเสียงบรรยายภาพไดเอง ท้ังการเขียนบท ลงเสียง การบันทึกเสียง 

และการตัดตอผสมเสียง 

ดําเนินการโดย คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2. จํานวนรุน 4 รุน 

 รุนท่ี 1 วันท่ี 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 

 รุนท่ี 2 วันท่ี 14 – 16 มิถุนายน 2560 

 รุนท่ี 3 วันท่ี 21 – 23 มิถุนายน 2560 

 รุนท่ี 4 วันท่ี 28 – 30 มิถุนายน 2560 

3. จํานวนวันอบรมรุนละ  3 วัน 

4. กลุมเปาหมาย 

ผูประกอบกิจการโทรทัศนในระบบดิจิทัล และผูท่ีเก่ียวของกับเสียงบรรยายภาพ  

5. ประโยชนท่ีจะไดรับ 

 ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจกระบวนการจัดทําเสียงบรรยายภาพ 

 ผูเขาอบรมสามารถจัดทําเสียงบรรยายภาพเองได ท้ังการเขียนบท ลงเสียง และการตัดตอบันทึกเสียง 

6. รูปแบบการเรียนรู 

 แลกเปลี่ยนประสบการณ 35% 

 เวิรคชอป 47% 

24 
 



 การบรรยายพรอมตัวอยาง/กรณีศึกษา 17% 

7. วิทยากร 

- ผูชวยศาสตราจารยอารดา  ครุจิต  คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมิตร  ประพันธธุรกิจ คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- รองศาสตราจารยภัทธีรา  สารากรบริรกัษ คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ผูชวยศาสตราจารยกุลนารี  เสือโรจน คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- คุณประภากร นนทลักษณ คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- คุณธนนท ประดิษฐทรัพย คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

8. ผูชวยวิทยากร 

- คุณอมีนา ทรงศิริ (คนสายตาเลือนราง) 

- คุณอุดม ออนนาเลน (คนตาบอด) 

9. เนื้อหาหลักสูตร 

วันท่ี 1 

• การบรรยาย เรื่อง กระบวนการผลิตและการเขียนบทเสียงบรรยายภาพ โดย ผูชวยศาสตราจารยอารดา  

ครุจิต และผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมิตร  ประพันธธุรกิจ  

 ความหมายของเสียงบรรยายภาพ 

 ผูไดรับประโยชนจากเสียงบรรยายภาพ 

 ความทาทายของเสียงบรรยายภาพทางโทรทัศน 

 กระบวนการผลิตเสียงบรรยายภาพ 

 รูปแบบของบทเสียงบรรยายภาพ 

- องคประกอบท่ีตองใสในบทเสียงบรรยายภาพ 

 หลักการจัดทําเสียงบรรยายภาพ 

- การคัดเลือกเนื้อหาสารท่ีมีความจําเปนในบทเสียงบรรยายภาพ 

- เนือ้หาสารท่ีควรบรรยายในบทเสยีงบรรยายภาพ 

- การใชภาษาในบทเสียงบรรยายภาพ 

- ขอควรระวังในบทเสียงบรรยายภาพ 

 ลักษณะของเสียงบรรยายภาพท่ีดี 

• การแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยแบบฝกหัดการเขียนบทเสียงบรรยายภาพ โดย 

- ผูชวยศาสตราจารยอารดา  ครุจิต   

- ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมิตร  ประพันธธุรกิจ  
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- ผูชวยศาสตราจารยกุลนารี  เสือโรจน  

- รองศาสตราจารยภัทธีรา  สารากรบริรักษ  

• ถาม-ตอบ คําถามท่ีพบบอย โดย  

- ผูชวยศาสตราจารยอารดา  ครุจิต   

- ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมิตร  ประพันธธุรกิจ  

- ผูชวยศาสตราจารยกุลนารี  เสือโรจน  

- รองศาสตราจารยภัทธีรา  สารากรบริรักษ  

วันท่ี 2  

• ฝกปฏิบัติเขียนบทรายการโทรทัศน (รายการคนบันดาลใจ ตอน แสงปลายฟาตอนท่ี 1 นาทีท่ี 00.00 – 

09.27) 

วันท่ี 3 

• การบรรยาย เรื่อง “การใชโปรแกรมบันทึกเสียงและตัดตอ” วิทยากรโดย นายประภากร  นนทลกัษณ 

และนายธนนท  ประดิษฐทรัพย 

 AD ป 1 รายการอรอยอยางยิ่ง และรายการกินอยูคือ 

 AD ป 2 ออกอากาศดวยระบบโทรทัศนดิจิทัล 

 แนวปฏิบัติสําหรับระบบเสียง รวมท้ังระบบเสียงหลายภาษา และคําบรรยายดวยเสียง 

 AD ป 2 การรับสงไฟล 

 AD ป 2 รูปแบบไฟล 

• การบรรยายและสาธิต เรื่อง “การลงเสียงบรรยายภาพ” วิทยากรโดยรองศาสตราจารยภัทธีรา  

สารากรบริรักษ 

 การเลือกผูบรรยายเสียงบรรยายภาพ 

 หลักการลงเสียงบรรยายภาพ 

- เพ่ือความเขาใจ 

- เพ่ืออรรถรส 

 จะใชเสียงอยางไรดี? 

 การเตรียมตัวกอนการบันทึกเสียง 

 ขณะบันทึกเสียงบรรยายภาพ 

 การตรวจเช็คงาน 
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10. ผูเขาอบรม 

มีผูเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ ท้ังสิ้น 65 คน โดยมีรายละเอียด

ดังนี้  
 

ลําดับ หนวยงาน แจงจํานวนผูเขาอบรม เขาอบรมจริง  

1. PPTV 3 3 

2. Thai PBS 3 3 

3. ชอง one 31 4 3 

4. สถานวีิทยุโทรทัศนกองทัพบก  (ชอง5) 3 3 

5. True4U 3 3 

6. MONO 29 3 3 

7. GMM25 3 1 

8. บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด (ชอง 33 / 28 /13) 3 3 

9. Nation TV 3 2 

10. Bright TV 2 2 

11. Amarin TV HD 2 1 

12. เวิรคพอยท ทีวี 3 3 

13. Spring News 3 0 

14. นิวทีวี 4 3 

15. TNN24 4 4 

16. ชอง 8 4 1 

17. ไทยรัฐทีวี 3 2 

18. Voice TV 3 3 

19. สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (NBT) 2 2 

20. สถานีวิทยุโทรทัศนรัฐสภา 3 3 

21. MCOT HD 5 4 

22. MCOT Family 1 1 

23. Now 26 1 1 

24. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 1 1 

25. มหาวทิยาลัยพะเยา 1 1 

27 
 



ลําดับ หนวยงาน แจงจํานวนผูเขาอบรม เขาอบรมจริง  

26. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1 1 

27. สํานักงาน กสทช. 5 5 

28. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 0 3 

รวมท้ังส้ิน   65 

 

11. ผลประเมินความคิดเห็น และความพึงพอใจของผูเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํา

บริการเสียงบรรยายภาพ รุนท่ี 1 – 4 ระหวางวันท่ี 31 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2560 

คณะทํางานโครงการโครงการสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศนเพ่ือจัดทําเสียงบรรยายภาพ (Audio 

Description) ไดจัดทําแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู เขารวมการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ  รุนท่ี 1-4 จากผูเขาอบรมซ่ึงเปนผูประกอบการสถานีโทรทัศน 

สถาบันการศึกษา และสํานักงานกสทช. โดยมีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 62 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

ผลประเมินจากแบบสอบถาม 

1. เพศ 
 

 
 

แผนภูมิวงกลมท่ี 1: แสดงรอยละของเพศ (N=62) 

42%

58%

เพศ

ชาย หญิง
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 จากแผนภูมิวงกลมท่ี 1 แสดงใหเห็นวา มีกลุมตัวอยางท่ีเปนเพศหญิง 26 คน คิดเปนรอยละ 42 นอยกวา

กลุมตัวอยางท่ีเปนเพศชาย ซ่ึงมีจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 58 

2. อายุ 
 

 
 

 

แผนภูมิวงกลมท่ี 2: แสดงรอยละของอายุ (N=62) 

 จากแผนภูมิวงกลมท่ี 2 แสดงใหเห็นวา มีกลุมตัวอยางท่ีอายุ 26-35 ปมากท่ีสุด จํานวน 30 คน คิดเปน

รอยละ 48 รองลงมาเปนกลุมตัวอยางท่ีอายุ 36-45 ป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 22 และกลุมตัวอยางท่ีอายุ 

46-55 ป เทากับกลุมตัวอยางท่ีอายุต่ํากวา 25 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่ํากว่า 25 ปี

15%

26-35 ปี

48%

36-45 ปี

22%

46-55 ปี

15%
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3. สังกัดองคกร 

 

 
 

แผนภูมิวงกลมท่ี 3: แสดงรอยละของสังกัดองคกร (N=62) 

 จากแผนภูมิวงกลมท่ี 3 แสดงใหเห็นวา มีกลุมตัวอยางสวนใหญ จํานวน 52 คน สังกัดสถานีโทรทัศน

ระบบดิจิทัลหรือผูผลิตรายการโทรทัศน คิดเปนรอยละ 84 และมีกลุมตัวอยางท่ีสังกัดสํานักงานกสทช. จํานวน 5 คน 

เทากับกลุมตัวอยางท่ีสังกัดสถาบันการศึกษา คิดเปนรอยละ 8 

 

 

 

 

 

 

สถานีโทรทศัน์

84%

สาํนกังานกสทช.

8%

สถาบนัการศกึษา

8%
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4. ความพึงพอใจตอเนื้อหาการอบรม 
 

 

แผนภูมิแทงท่ี 1: แสดงความพึงพอใจตอเนื้อหาการอบรม (N=62) 

 จากแผนภูมิแทงท่ี 1 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตอเนื้อหาการอบรมวันท่ี 

1, 2 และ 3 ในระดับมากท่ีสุด จํานวน 45 คน, 50 คน และ 41 คนตามลําดับ มีความพึงพอใจตอเนื้อหาการอบรม

วันท่ี 1, 2 ในระดับมาก จํานวน 11 คน พึงพอใจตอเนื้อหาการอบรมวันท่ี 1 ในระดับปานกลาง จํานวน 3 คน 

และพึงพอใจตอเนื้อหาการอบรมวันท่ี 3 ในระดับมาก จํานวน 18 คน ระดับปานกลาง จํานวน 2 คน และระดับนอย 

จํานวน 1 คน 
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5. ความพึงพอใจตอการจัดอบรมและเอกสารประกอบการอบรม   
 

 

แผนภูมิแทงท่ี 2 แสดงความพึงพอใจตอการจัดอบรม (N=62) 

 จากแผนภูมิแทงท่ี 4 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากและ

มากท่ีสุด โดยพึงพอใจตอการตอนรับ/ลงทะเบียน/การใหบริการของเจาหนาท่ีในระดับมากท่ีสุด จํานวน 53 คน 

รองลงมา คือ พึงพอใจตอเอกสารการอบรมในระดับมากท่ีสุดจํานวน 50 คน พึงพอใจตออาหารในระดับมากท่ีสุด 

จํานวน 47 คน รองลงมา คือ สถานท่ี จํานวน 43 คน และพึงพอใจตอวันจัดอบรมและระยะเวลาอบรมในระดับ

มากท่ีสุด จํานวนเทากันท่ี  9 คน และ 8 คนตามลําดับ อยางไรก็ตาม มีกลุมตัวอยางท่ีพึงพอใจตอระยะเวลาการจัด

อบรมและวันอบรมในระดับนอยท่ี 33 คน อยางไรก็ตาม มีกลุมตัวอยางท่ีพึงพอใจตอระยะเวลาการจัดอบรมใน

ระดับนอยและนอยท่ีสุด จํานวน 2 และ 1 คน ตามลําดับ และมีกลุมตัวอยางท่ีพึงพอใจตอวันจดัอบรมในระดับนอย 

จํานวน 2 คน ซ่ึงกลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมวาระยะเวลาการจัดอบรม 3 วันนั้นสั้นไป และวันท่ีจัด

อบรมซ่ึงเปนวันธรรมดา (พุธ-ศุกร) ก็ไมเหมาะสมเนื่องจากติดภาระงาน 

 

 

 

43 47

33 33

53 50

17
15

26 22

8 12
2 2

5
2 21

0

10

20

30

40

50

60

70

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ

32 
 



6. การไดรับประโยชนจากการอบรมครั้งนี้ 

6.1  ไดรบัประโยชนคอนขางมาก ทําใหรูวาคนพิการทางสายตามีความตองการ มีความรูสึกเก่ียวกับ

เรื่องภาพอยางไร  

6.2 ไดรับประโยชนมากๆ ทําใหเขาใจความตองการของผูพิการ เพราะในการอบรมไดเชิญผูพิการ

ทางสายตามาใหความรู 

6.3 เขาใจความตองการของผูพิการทางสายตามากยิ่งข้ึน 

6.4 ไดรูหลักการในทุกกระบวนการ ตั้งแตการเขียนสคริปต ซ่ึงถือเปนสวนสําคัญมาก ไดรับประโยชน

อยางมาก มีความละเอียดในเนื้อหาดีมากๆ คะ และเปนประโยชนกับสถานีเปนอยางมาก อีกท้ังการเรียนการสอน

เปนไปในรูปแบบท่ีสนุกและเปนกันเอง ทําใหไมเครียดจนเกินไป 

6.5 ไดรับประโยชนมากๆ ทําใหเห็นกระบวนการท้ังหมดของการผลิตเอดี ตั้งแตการเลือกคอนเทนท

ท่ีมีหลากหลาย การรูจักเขาใจการผลิต การตรวจท้ังในฐานะคนผลิตและผูชม 

6.6 ไดฝกเวิรคชอปในทุกทักษะของการผลิตเสียงบรรยายภาพบอยๆ ก็คงทําใหเกิดความชํานาญ

มากข้ึนตามลําดับ 

6.7 ไดมากครับ 

6.8 ไดประโยชนคอนขางมาก ไดเห็นในภาพรวม เขาใจหลักเกณฑ รายละเอียดไดชัดเจน ท้ังตัวอยาง 

วีดีโอคลิป และการบรรยาย รวมท้ังผูพิการท่ีใหคําแนะนําไดอยางเขาถึง ชื่นชอบการถามตอบ แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นของคนในคลาสเปนอยางมาก ท้ังจากอาจารยวิทยากร และผูรวมคลาส ทําใหไดเห็นมุมมองท่ีแตกตางและ

สามารถนํามาประยุกตใชไดจริง 

6.9 ไดทราบถึงการลงมือปฏิบัติในการทํางานจริง และไดทราบถึงปญหาจริงๆ ขณะท่ีไดลองทํางานจริงๆ  

6.10 เปนแนวทางในการผลิตเอดีสําหรับสถานี 

6.11 สวนใหญไดรับประโยชนในเรื่องการเขียนบทเอดีอยางมาก 

6.12 ไดรับประโยชนจากการอบรมอยางมาก เพราะแตเดิมไมมีความรูพ้ืนฐานเรื่องเอดีมากอน 

ขอบคุณอาจารยและผูท่ีเก่ียวของท่ีจัดกิจกรรมนี้ข้ึน 

6.13 ไดรับมากเพราะเปนความรูแบบใหม 

6.14 ไดรับความรูเพ่ิมมากข้ึนจากท่ียังไมมีความรูดานนี้เลย หวังวาในอนาคตจะไดนํามาใช 

6.15 ไดความรูใหมๆ ในการทําประโยชนกับคนตาบอด 

6.16 ไดรับความรูเรื่องกระบวนการทําสื่อเสียงบรรยายภาพ ไดสัมผัสบรรยากาศการใชชีวิตรวมกับผูพิการ

ทางสายตา ไดเขาใจความรูสึกและความตองการของพวกเขามากข้ึน/การลงเสียงบรรยาย ไมเคยไดลงเสียงมากอน 

แตสนุกและตื่นเตน/ไดเรียนรูการใชโปรแกรมลงเสียง รวมถึงมิกซเสียง ซ่ึงสามารถนําไปปรับใชงานได 
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6.17 ไดความเขาใจเก่ียวกับการจัดทําเสียงบรรยายภาพมากข้ึนกวาตอนท่ียังไมไดอบรม ท้ังเรื่อง

เทคนิคและการปฏิบัติลงมือทําเอดี 

6.18 ไดรับประโยชนเปนอยางมากและมีความรูไปพัฒนาสื่ออ่ืนๆ ในระดับตอไป 

6.19 มาก เพราะทําใหเราไดทําสื่อท่ีเปนประโยชนใหเพ่ิมข้ึนอีกทาง กับการเพ่ิมชองทางสําหรับผูพิการ 

6.20 ไดรับประโยชนมาก ซ่ึงเรื่องเอดีเปนเรื่องใหม และตองทําความเขาใจอยางละเอียด 

6.21 ไดรับประโยชนมาก ในการจะนําไปเปนองคความรูในการปฏิบัติงานในองคกรตอไป 

6.22 ไดรับความรูอยางมาก ไดรูถึงความสําคัญของการมีเอดี ทําใหคนตาบอดไดเขาถึงสื่อทัดเทียม

คนท่ัวไป รูวิธีการทําเอดี ขอควรระวัง การใชเสียง การเลือกคํา และท่ีสําคัญ เขาใจคนตาบอดมากข้ึน 

6.23 มาก ทําใหมีความเขาใจมากข้ึน 

6.24 ไดประสบการณการทํางานเพ่ือคนพิการ 

6.25 ทําใหเขาใจการบรรยายภาพมากข้ึน และมีความเขาใจกับผูพิการทางสายตาวาตองการอะไร/ 

เขาใจการใชคํามากข้ึน 

6.26 ไดรับประโยชนมาก จากท่ีไมเคยรูวาสื่อสําหรับคนพิการมีรูปแบบอยางไร ก็ไดทราบและรู

วิธีการผลิต ไดลงมือปฏิบัติจริง 

6.27 ไดรับประโยชนมาก ทําใหไดเรียนรูข้ันตอนการทําเอดีมากข้ึน 

6.28 ไดความรูและไดปฏิบัติ เพ่ือนําไปฝกซอมตอยอดการทํางานใหกับองคกรตอไป 

6.29 ไดรับประโยชนมาก เพราะไดชวยใหผูพิการทางสายตาไดเขาถึงขาวสารมากข้ึน นําไปใชในการ

ปฏิบัติงานไดจริง 

6.30 ไดรับประโยชนจากการอบรมครั้งนี้มากครับ เพราะอาจารยสอนหลักการ ทฤษฎีใหเขาใจไดดีมาก 

และใหทุกคนปฏิบัติจริงครับ 

6.31 ไดรับประโยชนมาก ท้ังในเรื่องทฤษฎีการทําเอดี รวมถึงการฝกปฏิบัติจริง ท่ีท้ังสนุกและได

ความรูครับ 

6.32 มากกวาท่ีคาดหวัง 

6.33 มากท่ีสุด นาจะไดนําไปใชผลิตรายการจริงๆ 

6.34 ไดรับประโยชนมากคะ เปนการเปดโลกของเอดี ซ่ึงเปนศาสตรท่ีนาสนใจมาก ผูผลิตเอดีตองมี

ทักษะหลายดาน ท้ังการแปลภาษาภาพ การใชภาษา การเลือกใชคํา การใชเสียง ดิฉันจะนําประสบการณท่ีไดรับไป

ถายทอดใหนักศึกษาท่ีสนใจตอคะ ขอบคุณท่ีเปดโอกาสใหไดมาเรียนคะ 

6.35 ไดรับความรูเรื่องการผลิตเสียงบรรยายภาพทุกกระบวนการ และสามารถปฏิบัติไดจริง-มีความ

เขาใจในการทําเอดีมากข้ึน/รูข้ันตอนการผลิตเอดี/นําไปใชงานและถายทอดได 

6.36 ไดรูถึงวิธีการทําเอดี ซ่ึงไมเคยรู เชน วิธีการเขียนบท โปรแกรมท่ีไมเคยใช 
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6.37 ปานกลาง 

6.38 รูความหมาย ข้ันตอนการผลิตเอดีมากยิ่งข้ึน จากเดิมท่ีรูแคผิวเผิน สามารถนําไปใชงานจริงได 

6.39 สามารถนําความรูจากการทําเอดี ไปปรับใชกับการทํากิจกรรมอ่ืนๆ ของคนตาบอดไดในทุกวัย 

เชน กิจกรรมเสริมพัฒนาการคนตาบอดท่ีเปนเด็ก 

6.40 สามารถนําไปปรับใชกับการเรียนการสอนไดเปนอยางดี ซ่ึงจะเปนประโยชนในการเขาถึงสื่อ

ของผูพิการในอนาคตอยางเทาเทียม 

6.41 มีความเขาใจในเอดีมากข้ึน รวมถึงกระบวนการข้ันตอนในการทํา 

6.42 ไดทราบข้ันตอน กระบวนการเขียนบทเอดี ท่ีจะตองใหความสําคัญกับการบรรยายใหเห็นภาพ

ในเวลาจํากัด และตองไมใสการตัดสินใจแทนคนบกพรองทางการเห็น 

6.43 มองภาพการปฏิบัติงานและไทมไลนในการดําเนินงานไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

6.44 ไดเขาใจในข้ันตอน กระบวนการผลิตเอดีอยางสมบูรณ สามารถนําไปปฏิบัติงานไดจริง และ

สามารถนําไปใหความรูแกผูชมได 

6.45 ไดรับประโยชนและสามารถนําไปตอยอดในการผลิตรายการตอไป 

6.46 ไดรับประโยชนมาก เปนการอบรมท่ีทําใหเขาใจการทําเอดีมากท่ีสุด สามารถนําไปปฏิบัติตอได 

6.47 มากท่ีสุด เนื่องจากไดรับรูท้ังระบบ ตั้งแตการเขียน ถึงข้ันลงเสียงตัดตอ นําไปเตรียมงานใน

สถานีโทรทัศนไดจริงๆ 

6.48 ไดรับประโยชนมากพอท่ีจะนําไปใชในการปฏิบัติงานจริง 

6.49 ไดรับประโยชนจากการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้มาก ทําใหเห็นถึงกระบวนการข้ันตอนการผลิต

เสียงบรรยายภาพ ท้ังการเขียนบท ลงเสียง ตัดตอ และสามารถนําไปปรับใชกับการทํางานในการกํากับดูแลให

ผูประกอบการปฏิบัติตามกฏหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของกับทางกสทช. ในสวนของการสงเสริมใหคนพิการเขาถึง

หรือรับรูและใชประโยชนจากรายการของกิจการโทรทัศน ซ่ึงจะมีการกําหนดสัดสวนใหผูประกอบการจัดทําบริการ

เสียงบรรยายภาพดวย 

6.50 มีความรู ความเขาใจมากข้ึน ไดแรงบันดาลใจเพ่ือเรียนรูเพ่ิมเติม 

6.51 ไดประโยชนมากๆ จากการอบรม เพราะไมเคยมีความรูดานนี้มากอนเลย 

6.52 ไดรับความรูและนําไปใชประโยชนไดจริง มีตัวอยางในการเรียนรูเยอะทําใหเขาใจไดงาย ชัดเจนดี/ 

ไดทดลองเขียนบท ลงเสียง ตัดตอจริง ทําใหเขาใจกระบวนการผลิตเอดี/ ไดพูดคุยกับคนตาบอดทําใหเขาใจในการ

เขียนบทเอดีมากข้ึน 
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7. ขอเสนอแนะจากผูเขารวมอบรม  

7.1 อยากใหเพ่ิมจํานวนโควตาผูเขารวมอบรม 

7.2 อยากใหมีความตอเนื่องในการนําไปใชงานไดจริง อาจจะกลับมาคุยเรื่องปญหาในการทําเอดี

ของแตละสถานี เปนไตรมาสคะ 

7.3 มีการประชุมในวันศุกร อาจจะทําใหไมคอยสะดวก เนื่องจากวันศุกรทางสถานีจะมีการเตรียม

งานในสวนวันเสาร-อาทิตย-จันทร 

7.4 อาจารยและวิทยากรท่ีมาใหความรูในการผลิตเสียงบรรยายภาพ มีความรูและความชํานาญเปน

อยางมาก 

7.5 มีเวลามากกวานี้ก็ดีครับ 

7.6 คิดวาการท่ีจัดกลุมแตละกลุม ควรจะใหมีจํานวนคนแตละกลุมนอยกวานี้ เพราะยิ่งมีคนเยอะ 

ความคิดเห็นก็จะแตกตางกันไป แลวเวลามีคอนขางจํากัด กวาจะดูคลปิ แลวมาดีเบตกันเพ่ือหาขอสรุปจึงคอนขาง

ลําบากท่ีจะทําไดดีในเวลาจํากัดนี้ จึงทําใหตองเอนเอียงและเห็นดวยเพ่ือประหยัดเวลา และงานจะไดเสร็จตามกําหนด 

แนะนําวากลุมหนึ่งควรมีไมเกิน 3 คน คลายกับตามหลักการทํางานจริงๆ ท่ีไมไดมีคนเขามาชวยเบรนสตอรมกัน

มากมายแบบนี้ แลวจะทําใหแตละคนมีการตกผลึกทางความคิดไดเร็วและชัดเจนมากกวานี้ 

7.7 ควรใชเวลาในการอบรมมากกวานี้ เพ่ือใหผูเขารวมอบรมสามารถมีความรูในกระบวนการผลิต

เอดีไดอยางแทจริง 

7.8 อยากใหเพ่ิมคอรสตัดตอเอดีโดยเฉพาะข้ึนมา 

7.9 ในกรณีท่ีมีปญหาหรือขอสงสัยในการปฏิบัติงาน จะขอความรวมมือทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน เม่ือมีบุคคลท่ีสามารถติดตอไดในกรณีขอเชิญเปนวิทยากรในการอบรมบุคลากรใน

องคกรผูประกอบกิจการโทรทัศน 

7.10 อยากใหมีการปฏิบัติเยอะๆ 

7.11 อยากเห็นผลงานตัวอยางเอดี ท่ีออนแอรออกอากาศจริง เพราะจะชวยใหเขาใจมากข้ึน 

7.12 ควรเปดใหบุคลากรท่ัวไปมาเรียนรูการทําเอดี เพ่ือใหสามารถผลิตสื่อดานนี้ปอนสถานีโทรทัศน

ตางๆ ได เชน บริษัทผูผลิตรายยอย เนื่องจากสถานีตางๆ มีงานลนมือ อาจจะตองจางฟรีแลนซหรือบริษัทนอกให

ผลิตปอนให 

7.13 อยากใหจัดบอยๆ เพ่ือเปดโอกาสใหคนอ่ืนไดเรียนรูมากข้ึน 

7.14 ดีมากครับ 

7.15 ขอใหชวยกันพัฒนาเอดี ถายทอดสูผูท่ีเก่ียวของตอไปเรื่อยๆ ครับ ขอบคุณครับ 

7.16 อยากใหมีการอบรมแบบนี้อีกเรื่อยๆ  

7.17 อยากใหสาธิตรายการหมวดอ่ืนๆ เชน บันเทิง ละครวัยรุน รายการทําอาหาร กีฬา 

36 
 



7.18 สําหรับข้ันตอน Post production เวลานอยไปนิดคะ คนท่ีไมมีพ้ืนฐานการใชโปรแกรมจะตาม

ไมคอยทันคะ 

7.19 อยากใหเปดอบรมการใชเสียงสําหรับเอดีคะ 

7.20 ควรจัดใหมีกลุมอบรมบริษัทผูผลิตรายการ และผูท่ีสนใจใหเรียนรูเพ่ิมเติม เพราะทีมงานผลิต

ของทางสถานีไมเพียงพอ 

7.21 ควรใหความรูกับกลุมผูสนับสนุน เชน เจาของสินคา-บริการ ใหเห็นถึงความเทาเทียมของคน

พิการในการดูโทรทัศน 

7.22 นาจะครอบคลุมแลว ไมนาจะตองปรับปรุงอะไร 

7.23 รูปแบบ แผน วิธีการในการสอน ดีมากๆ อยูแลวครับ 

7.24 เวลานอยเกินไป ยังไมมากพอสําหรับความถูกตอง ครบถวน และไดมาตรฐานสําหรับการออกอากาศ 

7.25 การจัดอบรมเปนประโยชนตอผูประกอบการ เจาหนาท่ีกสทช. ซ่ึงทางธรรมศาสตรสามารถ

อธิบายใหเขาใจดีมาก 

7.26 เสนอใหพัฒนาหลักสูตร สําหรับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริง ในวิชาชีพนี้ใหตอเนื่อง และนํา

ประสบการณของผูผลิตในตางประเทศมาแลกเปลี่ยนมากข้ึนเปนลําดับ 

7.27 จัดอบรมข้ันตอไปใหกลุมคนเดิมท่ีมาอบรม 

7.28 อาจารยและวิทยากรทุกทานมีความต้ังใจสอนและถายทอดไดดีเยี่ยม เอกสารและสื่อการสอน

ชัดเจนเห็นภาพ เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีดีมาก 

ค. การผลิตเสียงบรรยายภาพ 

 คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดําเนินการผลิตเสียงบรรยายภาพ 

(Audio Description) ใหแกสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล จํานวน 55 ชั่วโมง โดยมุงเนนการเรียนรูรวมกันระหวาง 

สํานักงาน กสทช. มหาวิทยาลัย ผูประกอบกิจการโทรทัศนในระบบดิจิทัล และผู ท่ีเก่ียวของ สวนเวลาการ

ออกอากาศรายการ ใหเปนไปตามการจัดผังรายการของแตละสถานี  

 ในการดําเนินงานใหบริการกิจการโทรทัศนเพ่ือจัดทําเสียงบรรยายภาพนั้น คณะวารสารศาสตรและ

สือ่สารมวลชนไดดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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วิธีดําเนินงาน ชวงเวลาดําเนินงาน 

1. กําหนดหลักเกณฑการพิจารณารายการโทรทัศน และแบบฟอรมการจัดสง

รายการเพ่ือเขารวมโครงการสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศนเพ่ือจัดทําเสียง

บรรยายภาพ (Audio Description) 

มกราคม-กุมภาพันธ 2560 

2. เปดโอกาสใหแตละสถานีโทรทัศนจัดสงตัวอยางรายการเพ่ือคัดเลือกรายการ มีนาคม 2560 

3. พิจารณาคัดเลือกรายการโทรทัศนเพ่ือจัดทําเสียงบรรยายภาพ และแจงผลการ

คัดเลือกรายการเพ่ือจัดทําเสียงบรรยายภาพ 

เมษายน-พฤษภาคม 2560 

4. ดําเนินการผลิต 

- สถานีโทรทัศนจัดสงรายการใหคณะวารสารศาสตรฯ เพ่ือผลิตเสียงบรรยายภาพ 

- คณะวารสารศาสตรฯ จัดสงรายการท่ีผลิตเสียงบรรยายภาพแลวให

สถานีโทรทัศนเพ่ือออกอากาศรายการโทรทัศนท่ีมีเสียงบรรยายภาพ (Audio 

Description) ในระบบดิจิทัลตามผังการออกอากาศรายโทรทัศนของแตละสถานี 

พฤษภาคม – พฤศจิกายน 

2560 

  

สําหรับในโครงการฯ นี้ มีสถานีโทรทัศนในระบบดิจิทัลจํานวน 19 สถานี สงรายการโทรทัศนมาใหผลิต

เสียงบรรยายภาพ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 

ลําดับ สถานีโทรทัศน รายการ Slot จํานวนตอน จํานวนช่ัวโมง 

ท่ีผลิต (นาที) ท่ีผลิต 

1 ThaiPBS ละครไทย เรื่อง กวนสืบหลังเลิกเรียน 30 13 6.5 

2 

 

PPTV 

  

รายการโลกสารคดี  

- ตอนท่ี 1 เสนทางนักลา  

 

60 

 

1 

 

1 

- ตอนท่ี 2 ปลาไหลไฟฟาแหงอะเมซอน 60 1 1 

3 MONO29 - สารคดี World toughest fixed  

ตอน 1 Cirque du soleil ซอมเวที

ในเวกัส 

60 1 1 

   - สารคดี World toughest fixed  

ตอน 2 WATER COASTER 

60 1 1 

4 

 

True4U รายการอาชีพนอกกระแส  

(ตอนท่ี 1, 3 – 8) 

30 3 3.5 
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ลําดับ สถานีโทรทัศน รายการ Slot จํานวนตอน จํานวนช่ัวโมง 

ท่ีผลิต (นาที) ท่ีผลิต 

5 ชอง 7 - สารคดีชุด "ไทย WILD LIFE" 60 2 2 

6 ชอง 5 - ธรรมดี ไดดี easy life 30 4 2 

7 สปริงนิวส ลับลวงพราง Exclusive 30 1 0.5 

8 Voice TV -  Do the ride thing 30 2 1 

   - Journal Journey 30 2 1 

9 newtv18 - แพะสัตวนักปนเขา  30 1 0.5 

   - มารกัลลา ปาในเมือง 30 1 0.5 

   - อาณาจักรใตพิภพ ตอน ดับลิน 60 1 1 

10 MCOT-

FAMILY 

- Elmo's world 15 8 2 

11 MCOT HD Thailand Insight 

- ตอน Taste of Thai เสนหรสไทย 

 

60 

 

1 

 

1    

   - ตอน Silk Estate ไหม ใยแหงชีวิต 60 1 1 

12 รัฐสภา รายการตะลุยชุมชน 

- ตอนท่ี 14 ทองทะเลนอย  

60 

 

1 

 

1 

    

   - ตอนท่ี 17 เสนหพุมเรียง 60 1 1 

13 ชอง 3 - รักโกะโกะ 90 1 1.5 

   - ทองดี...เดี๋ยวเดียว 90 1 1.5 

   - รักนองตองเตะ 90 1 1.5 

   - สวยหมัดสั่ง 90 1 1.5 

14 ชอง NBT - เมืองไทยดี๊ดี  30 4 2 

15 ชอง TNN24 - สารคดีเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาล

ท่ี 9 เรื่อง แผนดินวัยเยาว  

30 9 4.5 

16 ชอง NOW  - ชางภาพสุดข้ัว ตอน 1 และ 2 60 2 2 
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ลําดับ สถานีโทรทัศน รายการ Slot จํานวนตอน จํานวนช่ัวโมง 

ท่ีผลิต (นาที) ท่ีผลิต 

17 ชอง one31 ละคร เราเกิดในรัชกาลท่ี 9 90 4 6 

18 ชอง เนชั่น สารคดี มหานทีแดนมังกร 35 2 2 

19 ชอง 8 ละคร กระถินริมรั้ว (ตอนท่ี 1 - 4 ) 60 4 4 

รวม 55 

  

1. กระบวนการผลิตเสียงบรรยายภาพ 

 กระบวนการผลิตเสียงบรรยายภาพของคณะทํางานผลิตเสียงบรรยายภาพในโครงการสงเสริมการ

ใหบริการกิจการโทรทัศนเพ่ือจัดทําเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) เปนดังนี้ 

 

 
 

2. บุคลากรในการผลิตเสียงบรรยายภาพในโครงการสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศนเพ่ือจัดทําเสียง

บรรยายภาพ (Audio Description) 

2.1 ผูเขียนบทเสียงบรรยายภาพ 

- รองศาสตราจารยภัทธีรา สารากรบริรักษ 

- ผูชวยศาสตราจารยอารดา ครุจิต 

ประสานงานและรับรายการ

จากสถานีโทรทัศน

ศึกษาตนฉบับ

ดูรายการ กําหนดจุดท่ีควรมี

เสียงบรรยายภาพ

เขียนบทเสียงบรรยายภาพ ตรวจสอบความถูกตอง

สงบทใหผูลงเสียง

บันทึกเสียง ตัดตอผสมเสียง

ตรวจสอบคุณภาพงาน

สงไฟลเสียงใหทางสถานี
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- ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมิตร ประพันธธุรกิจ 

- ผูชวยศาสตราจารยกุลนารี เสือโรจน 

- อาจารยพรชัย ฉันตวิเศษลักษณ 

- คุณขนิษฐา วชิราพรพฤฒ 

- คุณอโนมา สอนบาลี 

- คุณทัศนพล เลิศทองไทย 

- คุณนนทปวิธ นพคุณ 

- คุณพริสม จิตเปนธม  

- คุณพรทิพย สาริกา 

2.2 ผูตรวจบทเสียงบรรยายภาพ 

- รองศาสตราจารยภัทธีรา สารากรบริรักษ 

- ผูชวยศาสตราจารยอารดา ครุจิต 

- ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมิตร ประพันธธุรกิจ 

- ผูชวยศาสตราจารยกุลนารี เสือโรจน 

2.3 ผูลงเสียงบรรยายภาพ 

- รองศาสตราจารยภัทธีรา สารากรบริรักษ 

- ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมิตร ประพันธธุรกิจ 

- ผูชวยศาสตราจารยนฤมล ปนโต 

- อาจารยพรชัย ฉันตวิเศษลักษณ 

- คุณประสาน อิงคนันท 

- อาจารย ดร.อริสรา วิภาตะวัต 

- คุณกมลวรรณ ตรีพงศ 

2.4 ผูควบคุมการบันทึกเสียงและคุณภาพงาน 

- รองศาสตราจารยภัทธีรา สารากรบริรักษ 

- ผูชวยศาสตราจารยอารดา ครุจิต 

- ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมิตร ประพันธธุรกิจ 

- ผูชวยศาสตราจารยกุลนารี เสือโรจน 

2.5 ผูบันทึกเสียง ตัดตอ ผสมเสียง 

- คุณธนนท ประดิษฐทรพัย 

- คุณประภากร นนทลักษณ 
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3. ผูรับผิดชอบผลิตเสียงบรรยายภาพในโครงการสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศนเพ่ือจัดทําเสียง

บรรยายภาพ (Audio Description) 
 

สถานีโทรทัศน รายการ ผูเขียนบท ผูตรวจบท ผูลงเสียง 

ผูควบคุมการ

บันทึกเสียงและ

คุณภาพงาน 

1. ThaiPBS ละครไทย เรื่อง กวนสืบหลังเลิกเรียน ขนิษฐา ศิริมิตร นฤมล ศิริมิตร 

2. PPTV 

  

รายการโลกสารคดี (ตอนท่ี 1 และ 2) 

- ตอนท่ี 1 เสนทางนักลา  

- ตอนท่ี 2 ปลาไหลไฟฟาแหงอะม

ซอน 

ศิริมิตร 

  

  

กุลนารี 

  

  

ภัทธีรา 

  

  

กุลนารี 

  

  
  

3. MONO29 - สารคดี World toughest fixed 

ตอน 1 Cirque du soleil ซอมเวที

ในเวกัส 

ศิริมิตร อารดา นฤมล อารดา 

  - สารคดี World toughest fixed 

ตอน 2 WATER COASTER 

ศิริมิตร อารดา นฤมล อารดา 

4. True4U 

  

รายการอาชีพนอกกระแส  

(ตอนท่ี 1, 3-4) 

อโนมา กุลนาร ี ภัทธีรา กุลนาร ี

รายการอาชีพนอกกระแส  

(ตอนท่ี 5-8) 

พรทิพย 

พริสม 

ทัศนพล 

นนทปวิธ 

กุลนารี ภัทธีรา กุลนารี 

5. ชอง 7 - สารคดีชุด "ไทย WILD LIFE" กุลนาร ี อารดา ภัทธีรา อารดา 

6. ชอง 5 - ธรรมดี ไดดี easy life นนทปวิธ 

พริสม 

อารดา พรชัย อารดา 

7. สปริงนิวส ลับลวงพราง Exclusive ขนิษฐา ภัทธีรา ศิริมิตร ภัทธีรา 

8. MCOT-

FAMILY 

- Elmo's world อารดา กุลนาร ี ภัทธีรา กุลนาร ี
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สถานีโทรทัศน รายการ ผูเขียนบท ผูตรวจบท ผูลงเสียง 

ผูควบคุมการ

บันทึกเสียงและ

คุณภาพงาน 

9. MCOT HD Thailand Insight 

- ตอน Taste of Thai เสนหรสไทย 

  

อารดา 

  

ภัทธีรา 

  

ศิริมิตร 

  

ภัทธีรา   

  - ตอน Silk Estate ไหม ใยแหงชีวิต ขนิษฐา ภัทธีรา พรชัย ภัทธีรา 

10. Voice TV -  Do the ride thing นนทปวิธ 

พริสม 

ศิริมิตร ภัทธีรา ศิริมิตร 

  - Journal Journey ภัทธีรา ศิริมิตร ประสาน ศิริมิตร 

11. newtv18 - แพะสัตวนักปนเขา  กุลนาร ี ภัทธีรา นฤมล ภัทธีรา 

  - มารกัลลา ปาในเมือง กุลนารี ศิริมิตร ประสาน ศิริมิตร 

  - อาณาจักรใตพิภพ ตอน ดับลิน ขนิษฐา อารดา ภัทธีรา อารดา 

12. รัฐสภา รายการตะลุยชุมชน 

- ตอนท่ี 14 ทองทะเลนอย  

- ตอนท่ี 17 เสนหพุมเรียง 

พรชัย 

  

  

ศิริมิตร 

  

  

อริสรา 

  

  

ศิริมิตร 

  

  
  

  

13. ชอง 3 - รักโกะโกะ ภัทธีรา อารดา กมลวรรณ อารดา 

  - ทองดี...เดี๋ยวเดียว ขนิษฐา กุลนาร ี กมลวรรณ กุลนาร ี

  - รักนองตองเตะ ขนิษฐา กุลนารี กมลวรรณ กุลนารี 

  - สวยหมัดสั่ง พรชัย อารดา อรสิรา อารดา 

14. ชอง NBT - เมืองไทยดี๊ดี  ภัทธีรา ศิริมิตร ภัทธีรา ศิริมิตร 

15. ชอง 

TNN24 

- สารคดีเทิดพระเกียรติในหลวง

รัชกาลท่ี 9 เรื่อง แผนดินวัยเยาว  

ภัทธีรา กุลนาร ี นฤมล กุลนาร ี

16. ชอง NOW  - ชางภาพสุดข้ัว ศิริมิตร ภัทธีรา นฤมล ภัทธีรา 

17. ชอง one31 ละคร เราเกิดในรัชกาลท่ี 9 อโนมา ภัทธีรา ศิริมิตร ภัทธีรา 

18. ชอง เนชั่น สารคดี มหานทีแดนมังกร ศิริมิตร อารดา ภัทธีรา อารดา 

19. ชอง 8 ละคร กระถินริมรั้ว (ตอนท่ี 1 - 4 ) พรชัย ภัทธีรา พรชัย ภัทธีรา 
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การผลิตเสียงบรรยายภาพในโครงการสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศนเพ่ือจัดทําเสียงบรรยายภาพ 

(Audio Description) ผานพนไปดวยดี โดยคณะทํางานฯ ไดผลิตเสียงบรรยายภาพ สงกลับใหแกทุกสถานีโทรทัศน

เปนท่ีเรียบรอย เพ่ือออกอากาศตามผังการออกอากาศของแตละสถานีตอไป 

4. การประเมินบทและคุณภาพของเสียงบรรยายภาพ 

 เนื่องจากโครงการสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศนเพ่ือจัดทําเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) 

ในปนี้ มีการประเมินบทและคุณภาพของเสียงบรรยายภาพใน 2 รูปแบบ คือ 

1. การประเมินบทและคุณภาพของเสียงบรรยายภาพโดยผูเชี่ยวชาญในทุกรายการ กอนสงรายการใหแตละ

สถานีโทรทัศนออกอากาศ 

2. การประเมินบทและคุณภาพของเสียงบรรยายภาพโดยคนพิการทางการเห็น โดยเลือกใหประเมิน

เฉพาะบางรายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 การประเมินบทและคุณภาพของเสียงบรรยายภาพโดยผูเช่ียวชาญ 

 สําหรับการประเมินบทและคุณภาพของเสียงบรรยายภาพโดยผูเชี่ยวชาญ กอนสงรายการใหแตละ

สถานีโทรทัศนออกอากาศ มีผูเชี่ยวชาญประเมินบทและคุณภาพเสียงบรรยายภาพจํานวน 4 ทาน ไดแก 

1) รองศาสตราจารยภัทธีรา สารากรบริรักษ 

2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมิตร ประพันธธุรกิจ 

3) ผูชวยศาสตราจารยอารดา ครุจิต 

4) ผูชวยศาสตราจารยกุลนารี เสือโรจน   

โดยสามารถสรุปเปนรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ละครเรื่องกวนสืบหลังเลิกเรียน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส จํานวน 13 ตอน 

ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมิตร ประพันธธุรกิจ 

จุดเดนของรายการ 

- กวนสืบหลังเลิกเรียน เปนรายการละครสําหรับเยาวชนท่ีมีเนื้อหาสนุกสนาน มีเนื้อหาหลากหลาย บางตอน

เปนเรื่องเก่ียวกับผี การทดลอง พฤติกรรมการเลียนแบบสือ่ทีวี การหนีไฟ ความรักระหวางพอลูก เปนตน 

- มีการใชเอฟเฟคทในการถายทําและตัดตอ เชน การฟรีซภาพ ภาพแทนสายตา เอฟเฟคความเร็ว  

- มีการเลาเรื่องในจินตนาการและเหตุการณยอนอดีต รวมท้ังมีเหตุการณท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว อาจ

จําเปนตองใชวิธีการบรรยายแบบการเลาเรื่อง หรือสรุปความ 

ประเมินบท 

- การเขียนบทเสียงบรรยายภาพไมนิยมใสเหตุผลท่ีตัวละครกระทํา  

- ควรบรรยายเสียงบรรยายภาพใหตรงกับจังหวะท่ีสิ่งของหรือเหตุการณท่ีปรากฏในภาพ 
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- ตัวละครท่ียังไมทราบชื่อ ผูเขียนบทเสียงบรรยายภาพจะตองสรางคาแรกเตอรและใชชื่อเรียกนั้นไป

เรื่อยๆ จนกวาจะมีการบอกชื่อ โดยไมควรเปลี่ยนคํา เพราะอาจทําใหผูชมสับสน 

 - ควรบรรยายฉากเม่ือมีการเปลี่ยนฉากใหม 

- หลีกเลี่ยงการเลาลวงหนาหรือทําใหคนฟงรูเรื่องไปกอน 

- การแทรกกิริยาทาทางบางอยางในฉากมีความจําเปนเพ่ือทําใหเห็นภาพและเชื่อมเรื่องไดดีข้ึนสําหรับคน

ตาบอด 

- การเขาออกในฉากของตัวละครบางครั้งมีความจําเปนตองบรรยายแทรกเขาไปเพ่ือทราบวามีตัวละคร

เขาหรือออกจากฉากไป  

- กิริยาทาทางบางอยางท่ีใชซํ้าอาจตองหลากคําใหมากข้ึน 

- ในฉากซิทคอมท่ีมีเสียงหัวเราะ ถาบทสนทนาไมไดบอกชัดวาเปนภาพอะไร ควรบรรยายเพ่ิมใหคนตาบอด

ทราบ เพ่ือใหคนตาบอดไดหัวเราะไปพรอมกับคนท่ีไมไดตาบอด 

-  บรรยายเฉพาะสิ่งท่ีจําเปน โดยไมตองใสรายละเอียดมากเกินไป เพราะนอกจากจะพูดไมทันแลว ยังทํา

ใหเอดีแนนเกินไปจนเสยีอรรสรสในการชม 

-  เสียงบรรยายภาพนิยมเขียนโดยใชรูปประโยคปจจุบันกาล จึงไมคอยใชคําวา “จะ” 

ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม 

- ผานโดยมีการแกไขบางจุด  

- สวนใหญเปนการแกบทเสียงบรรยายภาพท่ีไมตรงกับภาพท่ีปรากฏ, ขยับเสียงบรรยายภาพใหไดยินเสียง

เอฟเฟคในเรื่องชัดเจนข้ึน  

- ตอนท่ี 5-6, 11 และ 13 ประเมินใหมีการปรับเสียงตนฉบับดังข้ึน เพ่ือไมใหเสียงบรรยายภาพเดนหรือ

ชัดเจนเกินกวาเสียงตนฉบับ 

2. สารคดีเรื่อง Amazon’s Electric Fish ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน พีพีทีวี 

 ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารยกุลนารี เสือโรจน  

 จุดเดนของรายการ 

- ตนฉบับมีการบรรยาย Voice over, SFX รวมถึงเสียงดนตรีค่ันอยูเปนระยะๆ  

- มีสัตวหลายชนิดท่ีตองหาขอมูลเพ่ิมเติม อีกท้ังยังมีลักษณะอากัปกิริยาเฉพาะท่ีตองบรรยายใหถูกตอง 

ประเมินบท 

- การบรรยายเปนตัวเลขจะทําใหจินตนาการตามไดยาก 

- บางประโยคควรมีประธานหรือสรรพนามแทนเพ่ือความสมบูรณของใจความ 

- ควรเลี่ยงการใชคําศัพทเก่ียวกับการมองหรือการเห็นจากจุดยืนของผูบรรยาย  
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- ควรเลี่ยงการบรรยายเหตุผลหรือการตัดสิน (judgment) 

ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม 

- ผานโดยไมมีการแกไข 

3. สารคดีเรื่อง World’s toughest fixes ตอน Water Coaster ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน MONO29 

 ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารยอารดา ครุจิต 

จุดเดนของรายการ 

- เปนรายการท่ีมีชองวางในการใสเสียงบรรยายภาพนอย 

- มีศัพทเฉพาะท่ีตองใชคําใหถูกตอง 

ประเมินบท 

- ผูเขียนบทเสียงบรรยายภาพมีความเขาใจดานภาษาภาพ การสื่อความหมายทางโทรทัศนเปนอยางดี ใชคําได

กระชับ เขาใจงายและสอดคลองกับรายการ และเลือกใสในจังหวะ-ชวงเวลาท่ีเหมาะสม ทําใหเสียงบรรยายภาพ

ชวยเสริมความเขาใจไดมากข้ึน 

- ผูเขียนบทมีการสืบคนคําศัพทเฉพาะตางๆ ไดสอดคลองกับภาพ โดยเฉพาะศัพทเฉพาะตางๆ 

- พบตัวสะกดท่ีไมถูกตองตามราชบัณฑิตยสถานบาง และพบการเลือกใชคําบางคํา ท่ีอาจจะไมไดใช

แพรหลาย เชน คําวากระเดิด เปนตน 

ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม 

- ผานโดยไมมีการแกไข 

4. สารคดีเรื่อง World’s toughest fixes ตอน Cirque De Seliel ออกอากาศทาง สถานโีทรทัศน MONO29 

 ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารยอารดา ครุจิต 

จุดเดนของรายการ 

- เปนรายการท่ีมีชองวางในการใสเสียงบรรยายภาพนอย 

- มีศัพทเฉพาะท่ีตองใชคําใหถูกตอง 

ประเมินบท 

- พบวามีการบรรยายโดยใหสิ่งของหรือวัตถุเปนประธานในประโยค ดวยเวลาท่ีจํากัด อาจจะอนุโลมได 

เชน เวทียกตัวข้ึน แตมีบางประโยคท่ีผูเขียนอาจพิจารณาเปนทางเลือกไดเชนเดียวกัน เพ่ือทําใหการบรรยายมี

ความสอดคลองถูกตองตามหลักไวยากรณไทยและบรรยายใหเห็นภาพไดดวย  เชน ตาขายกางออก  สามารถปรับเปน 

ทีมงานกางตาขายออก ได 

- พบตัวสะกดไมถูกตองตามราชบัณฑิตยสถาน 
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- มีการเรียก นักแสดง ตัวละคร ตัวแสดง นาจะกําหนดใหเหมือนกันเปนคําเดียว เชน นักแสดง (เปน

ภาพรวมของนักแสดงเวที หรือละครเวทีท้ังหมด) 

ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม 

- ผานโดยไมมีการแกไข 

5. สารคดีเรื่อง อาชีพนอกกระแส จํานวน 7 ตอน ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน TRUE4U 

 ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารยกุลนารี เสือโรจน 

จุดเดนของรายการ 

- เนื่องจากเปนเรื่องราวของอาชีพท่ีมีความเฉพาะและนอกกระแส อุปกรณเฉพาะบางอยางท่ีปรากฏใน

ภาพจึงยากตอการบรรยาย         

ประเมินบท 

- ควรบรรยายฉาก 

- เม่ือมีตัวอักษรข้ึน ควรบรรยายวา ข้ึนอักษร หรือ ข้ึนขอความ …. 

- ควรเขียนคําอานของชื่อภาษาอังกฤษ เพ่ือใหผูลงเสียงบรรยายภาพลงเสียงไดถูกตอง 

- ควรบรรยายใหตรงกับภาพ 

- ควรเลือกใชคําเฉพาะใหถูกตองตามเนื้อเรื่อง และเลือกใชคําใหเหมาะสมกับภาพมากท่ีสุด 

- มีคําท่ีสะกดผิดอยูบาง 

ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม 

- ผานโดยไมมีการแกไข 

6. สารคดีชุด Thai Wildlife ตอน มหัศจรรยชีวิตผีเส้ือ ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  

 ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารยอารดา ครุจิต   

จุดเดนของรายการ     

- เนื่องจากตอนนี้เปนตอนท่ีเก่ียวกับผีเสื้อ วงจรชีวิตแมลง ระบบนิเวศ และความอุดมสมบูรณของผืนปา 

ผูประเมินเห็นวา เรื่องสี ถือเปน message ท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของรายการนี้ จึงไดนําเสนอทางเลือกใหผูเขียน

ในเพ่ิมเติมเรื่องสีลงไปในบทในบางจุดเชนชวงตนๆ ของบท  เพ่ือเพ่ิมบรรยากาศ และ Mood Tone ของเรื่องท่ี

ตองการสื่อสารความสวยงามความธรรมชาติผานภาพ 

ประเมินบท 

- ผูเขียนมีความละเอียดในการเจาะจุดเอดี และสื่อสารออกมาไดเปนอยางดี 

- ผูเขียนมีการใชหลักการเอดีประกอบการทํางานไดอยางดี     
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- เอดีมีความสอดคลองกับบทดั้งเดิมและภาพ และมีการสืบคน ตรวจสอบการเรียกคําตางๆ  พบวาผูเขียน

มีการตัดสินใจเลือกท่ีจะบอกชื่อแมลงบางชนิด เชน ผึ้งชันโรง หรือ ผีเสื้อบางชนิด ในบางกรณี เพ่ือจําแนกความ

แตกตางของแมลงท่ีหลากหลาย ซ่ึงถือวาเปนขอยกเวนสําหรับการเขียนเอดี (ท่ีสวนใหญแลวจะไมบอกกอน) ในกรณีนี้ 

เม่ือทําแลว ไมไดทําใหเกิดการ spoil  แตเปนการตัดสินใจทําเพ่ือใหเกิดความเขาใจไดมากข้ึน  

- บทเอดีมีคุณภาพดี 

ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม 

- ผานโดยไมมีการแกไข 

7. สารคดีชุด Thai Wildlife ตอน ชาง ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 

 ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารยอารดา ครุจิต   

จุดเดนของรายการ     

- เปนรายการสารคดี ท่ีจําเปนตองมีเอดี 

- ตนฉบับรายการมีคุณภาพดี มีการรอยเรียงเรื่องและการใชจังหวะ เพลงประกอบท่ีคอนขางลงตัว ทําให

สงผลตอการหาจังหวะใสเอดีไดอยางเหมาะสมดวย 

ประเมินบท 

- โดยรวม เปนบทเสียงบรรยายภาพท่ีมีคุณภาพดี 

- ในชวงท่ีมีบทเอดียาว ควรพิจารณาเพ่ิมเติมการใส TC ใหละเอียดมากข้ึน เพ่ืองายตอการหาจุดเขาเสียง

และการตัดตอในกระบวนการบันทึกเสียงตอไป 

- พิจารณาปรับเคาะ TC  และ AD ใหตรงบรรทัดกันมากท่ีสุด 

- สําหรับลักษณะนามการเรียกชาง ตามบทนี้ สังเกตวา ผูเขียนไดทําการตกลงในการเขียนบทโดยใชการเรียก 

ลักษณนามท่ีแสดงจํานวน วา “เชือก”  และเรียกลักษณะนามชางในบริบทอ่ืนๆ วา “ตัว” (เพ่ือสอดคลองกับบท

ตนฉบับ)  ซ่ึงผูตรวจก็เห็นสอดคลองกันกับผูเขียน เพราะเนื้อหาของบทนี้ ชางมีตางชนิดกัน ท้ังชางปา และชางฝก 

ซ่ึงตามหลักราชบัณฑิตฯ จะเรียกตางกัน แตถาเรียกลักษณะนามแสดงจํานวนเชนนั้น อาจจะสับสน จึงเลือกใชคํา

กลางๆ วาเชือก อยางไรก็ตาม เสียงบรรยายภาพมีโอกาสท่ีจะกระทบตอหลักการท่ีเก่ียวของไมทางใดก็ทางหนึ่ง 

เชน หลักการทางภาษา  หลักการทางเสียงบรรยายภาพ (เชน ตองสอดคลองไปกับตนฉบับ หรือไมผลิตซํ้าความ

ผิดพลาดท่ีเกิดจากตนฉบับ) จึงเปนกรณีท่ีสามารถศึกษาไดตอไป 

ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม 

- ผานโดยไมมีการแกไข 
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8. รายการธรรมดีไดดี จํานวน 4 ตอน ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 

ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารยกุลนารี เสือโรจน 

จุดเดนของรายการ 

- ธรรมดีไดดี เปนรายการท่ีมีการสนทนาและเสียงบรรยายอยูเกือบตลอดเวลาทําใหหาชวงแทรกในการใส

เสียงบรรยายภาพไดคอนขางยาก 

 ประเมินบท 

- ควรแทรกเสียงบรรยายภาพเพ่ือบอกชื่อผูพูด หรือบุคคลสําคัญในเรื่อง เพ่ือไมใหผูชมสับสน เนื่องจากมี

หลายเสียง หลายคนพูด  

- ควรใชคําใหเหมือนกันทุกตอน เชน ข้ึนอักษร ข้ึนขอความ  

- ใชคําไดกระชับ เขาใจงาย และสอดคลองกับรายการท่ีเปนรายการธรรมะ  

- ผูเขียนตัดสินใจเลือกท่ีจะไมบรรยายทับเสียงของพระสงฆ ซ่ึงเปนสวนสําคัญของรายการ และไมใช

บรรยายคําบรรยายใตภาพ (Subtitle ภาษากลาง) ตอนพิธีกรใชภาษาถ่ิน (อีสาน) ซ่ึงฟงแลวพอเขาใจ เปนการไม

รบกวนตนฉบับ  

- หากเขียนบทเสียงบรรยายภาพโดยใชบทตนฉบับแบบสมบูรณ จะทําใหทุกฝายจะสามารถใชบทนี้ได

ครบถวน เห็นภาพมากข้ึน ท้ังผูตรวจบท ผูลงเสียง  คนตัดตอและผูควบคุมการบันทึกเสียง 

- ควรตรวจสอบการเลือกใชคําเก่ียวกับสถาปตยกรรม หากใชตามบทตนฉบับอาจจะผิดความหมายได 

ควรเลี่ยงการผลิตซํ้าความผิดพลาด 

ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม 

- ผานโดยไมมีการแกไข 

9. รายการลับลวงพราง ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศนสปริงนิวส 

ผูประเมิน รองศาสตราจารยภัทธีรา สารากรบริรักษ 

จุดเดนของรายการ 

- เปนสารคดีมีเนื้อหาเฉพาะเก่ียวกับเรื่องทหาร ผูเขียนบทเสียงบรรยายภาพ จึงตองบรรยายทาทางการฝก 

สิ่งของ และอุปกรณท่ีใช ตามคําเรียกของทหาร ซ่ึงมักมีศัพทเฉพาะท่ีตองคนควาหาขอมูล 

ประเมินบท 

- ผูเขียนบทสามารถเขียนบทเสียงบรรยายภาพไดละเอียด และมองเห็นจุดสําคัญท่ีตองบรรยาย   

- การใหรายละเอียดเพ่ิม เชน ชื่อและลักษณะของปน ทาฝก เง่ือน จะทําใหผูชมเขาใจสารคดีนี้ไดมากข้ึน 

และเปนการใหความรูแกผูชมไปในตัวดวย 
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- การอานตัวเลข 116 ในบทนี้ พิธีกรเรียกชื่อภาษาอังกฤษแลวอาน 1-1-6 แตพอเรียกรุนของการฝก อาน

รอยสิบหก เพราะฉะนั้นอาจจะตองกํากับคําอานใหผูลงเสียงดวย จะไดลงเสียงไดถูกตอง 

ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม 

- ผานโดยไมมีการแกไข 

10. รายการ Do the ride thing จํานวน 2 ตอน ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศนวอยซทีวี 

 ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมิตร ประพันธธุรกิจ 

จุดเดนของรายการ 

• ตอนคลองบางมด 

- รายการนี้เปนรายการท่ีมีการตัดตอและการอินเสิรตภาพ ท่ีไมไดเนนการวางแผนอยางเปนลําดับข้ัน

มากนัก หากใชเทคนิคการบรรยายไปตามภาพท่ีปรากฏจะทําใหเกิดความสับสนในการฟงได ดังนั้น การเขียนบท

บรรยายภาพอาจตองเขาชวยในการรอยเรียงเรื่องใหเขาใจไดงายข้ึน บางภาพอาจตองตัดท้ิงไปไมนํามาบรรยาย 

เพ่ือไมใหเสนเรื่องสับสน 

- การถายทํารายการไปเลือกถายทําขณะท่ีวัดกําลังสรางและบูรณะไมเรียบรอยจึงมีนั่งรานปรากฏอยู

ในภาพ แตผูผลิตไมไดมีเจตนาตองสื่อสารเรื่องความสวยงามของวัดมากกวาภาพท่ีปรากฏวาวัดยังไมเรียบรอยดี 

ดังนั้น การเขียนบทบรรยายภาพในลักษณะนี้มีจึงตองชั่งใจระหวางภาพท่ีปรากฏจริงซ่ึงไมมีความเก่ียวของกับธีม

เรื่องวาตองบรรยายไปตามท่ีตาเห็นดี หรือควรยึดธีมของเรื่องดี 

• ตอนเมืองมัลลิการ รศ.124 

- รายการตอนนี้ไมมีการข้ึนชื่อเครดิตผูใหสัมภาษณอีกท้ังในการบรรยายก็ไมไดมีพูดถึงเอาไว 

- ผูผลิตใชเทคนิคการใสภาพอินเสิรตเขามาค่ันในระหวางการสัมภาษณคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งท่ีไมมี

ความเก่ียวของกัน และไมมีการบรรยายหรืออธิบายใดๆ อีกท้ังไมไดระบุชื่อผูใหสัมภาษณเอาไว ดังนั้น บทเอดีจึงทําได

เพียงเลาไปตามภาพท่ีเกิดข้ึน   

- รายการมีโฆษณาแฝงลงไปเนื้อหาท่ีใชตัวแสดงเปนผูถือสินคาแตไมมีการพูดถึง 

ประเมินบท 

• ตอนคลองบางมด 

- บทโดยรวมเขียนไดดีตามหลักการเขียนบทเสียงบรรยายภาพ แตผูประเมินยึดหลักวาเปาหมายการ

ผลิตเอดีตองทําใหผูรับสารเขาใจได ดังนั้นบางชวงบางตอนในรายการนี้ หากสื่อตรงตามภาพแลวอาจทําใหสับสน

งุนงงก็ควรจะหลีกเลี่ยง และปรับเปนการอธิบายแทนภาพ  

- การสังเกตภาพในบางจุด ยังไมละเอียดพอจึงทําใหพลาดสิ่งท่ีควรบรรยายในจุดสําคัญๆ 
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• ตอนเมืองมัลลิการ รศ.124 

- ในบางจุดเลือกใชคํายังไมตรงมากนัก 

- บางชวงเขียนบทเสียงบรรยายภาพยาวไป 

- ควรเลี่ยงการบรรยายเทคนิคภาพ 

- การเขียนเอดีนิยมเลี่ยงบรรยายสิ่งท่ีเปนโฆษณาแฝง 

ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม 

- ตอนคลองบางมด ผาน โดยมีการแกไขเสียง reverb ท่ีไมเสมอกัน 

- ตอน รศ. 124 กาญจนบุรี ผานโดยไมมีการแกไข 

11. รายการ Journal Journey ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศนวอยซทีวี 

 ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมิตร ประพันธธุรกิจ 

จุดเดนของรายการ 

- เปนรายการทองเท่ียวท่ีมีชองวางเหมาะสมสําหรับผลิตงานเสียงบรรยายภาพ 

ประเมินบท 

• ตอนเชียงตุง 

- การเขียนบทเสียงบรรยายภาพท่ีมีเรื่องศิลปวัฒนธรรมเขามาเก่ียวของ ผูผลิตหรือผูเขียนบทอาจ

จําเปนตองมีรายชื่อผูเชี่ยวชาญในแขนงนั้นๆ สําหรับเปนท่ีปรึกษาเพ่ือความถูกตอง รวมถึงอาจสอบถามไปยังผูผลิต

ตนฉบับวาภาพบางภาพนั้นตองการสื่อถึงอะไร และสิ่งท่ีเราเขาใจนั้นถูกตองหรือไม เชน ไขนกกระทา ปานซอย เปนตน 

• ตอนเกียวโต 

- การเขียนบทเสียงบรรยายภาพท่ีตัวแสดงสนทนาภาษาตางประเทศกันโดยอาศัยการข้ึนซับไตเต้ิล

แปลใหคนดูอานตาม โดยไมมีการแปลดวยเสียงใหคนตาบอดฟง ควรใชวิธีใดในการเขียนบท ซ่ึงในการประเมินครั้งนี้

ผูเขียนกับผูประเมินใชเทคนิคท่ีมีความแตกตางกัน กลาวคือ ผูเขียนบทใชวิธีการพากย แตผูประเมินใชวิธีการบรรยาย 

- ไตเต้ิลกับเนื้อหาขางในไมเหมือนกัน กลาวคือ ไตเติ้ลเปนชื่อพิธีกรคนหนึ่งแตในเนื้อเรื่องเปนพิธีกร

อีกคน ปญหานี้อาจแกไขแบบท่ีคนเขียนบทเสียงบรรยายภาพใช คือ การเลี่ยงหลบพูดถึงสิ่งท่ีไมสอดคลองใหไดมาก

ท่ีสุด เพ่ือไมใหเกิดความสับสน 

ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม 

• ตอนเชียงตุง 

- ผานโดยมีการแกไข TC 15:32-16.00  เสียงบรรยายภาพชวง Interlude หายไป แตโดยรวมมิกซเสียง

ไดชัดเจนดี 
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• ตอนเกียวโต 

- ผาน โดยมีการแกไขดังนี้ 

- TC 15:22-16.00  เสียงเอดีชวง Interlude หายไป  

- TC 21:20-21.21 (อันนี้ทําจากผักกาด) คุณแขกถามวา นี่ทําจากผัก.... (ตรงสวนนี้คิดวานาจะแทรก

คําวา “คุณแขกถามวา” กอนจะเปนเสียงบรรยายของรศ.ภัทธีรา)  

12. รายการสารคดี Cliff Walkers แพะภูเขา ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศนนิวทีวี 

ผูประเมิน รองศาสตราจารยภัทธีรา สารากรบริรักษ 

จุดเดนของรายการ 

- เปนสารคดีท่ีมีแบบแผนชัดเจน          

- มีภาพท่ีสอดคลองกับบทบรรยาย ฉะนั้นในชองวางของเสียง (Sound gap) จึงตองบรรยายเสียงบรรยายภาพ

ใหสอดคลองกับเนื้อหา 

ประเมินบท 

- ผูเขียนบทสามารถเขียนบทเสียงบรรยายภาพไดละเอียด และมองเห็นจุดสําคัญท่ีตองบรรยาย   

- การใหรายละเอียดเพ่ิม เชน สีและลักษณะของสัตว แผนหิน ลักษณะของผาหิน จะชวยใหผูชมเขาใจ

สารคดีนี้ไดมากข้ึน 

- ชวงแพะตอสูกันท่ีเปนช็อตยาว ควรให Time code ท่ีละเอียดมากข้ึน เพ่ือท่ีผูลงเสียงบรรยายและเจาหนาท่ี

ตัดตอผสมเสียงจะไดทํางานงายข้ึน 

ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม 

- ผานโดยไมมีการแกไข 

13. รายการสารคดี มารกัลลาปาในเมือง ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศนนิวทีวี 

 ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมิตร ประพันธธุรกิจ 

จุดเดนของรายการ 

- ลักษณะเนื้อหารายการตองการสื่อถึงความหลากหลายของสัตวและพืชนานาชนิด ซ่ึงภาพความหลากหลาย

มักปรากฏอยูเพียงบางสวนในบริเวณท่ีเปนชองวางเสียง นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดของสัตวตางๆ ท่ีผูเขียนบทตอง

ตัดสินใจวาจะบรรยายลักษณะ / เรียกรวมๆ เปนชื่อสัตวท่ีคนไทยรูจัก / หรือคนหาชื่อเฉพาะของสัตวชนิดนั้น 

ประเมินบท 

- หลายจุดนาจะเขียนบทยาวไป พูดไมทัน 

- ในเรื่องมีการใชภาพมุมเดิมซํ้าในหลายๆ จุด ซ่ึงผูเขียนบทอาจตองพลิกวิธีใหเขียนไมซํ้าโดยเลือก

องคประกอบบางอยางมาบรรยายเพ่ือใหเห็นรายละเอียดอ่ืนๆ มากข้ึนในช็อตเดิม 
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- ตองตรวจสอบการใชภาษา และการเรียกชื่อชนิดของพืชและสัตวตาง ๆ เพ่ิม 

ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม 

- ผานโดยไมมีการแกไข 

14. รายการสารคดี อาณาจักรใตพิภพ ตอน ดับลิน ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศนนิวทีวี 

ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารยอารดา ครุจิต 

จุดเดนของรายการ 

- ตนฉบับรายการมีลักษณะการบรรยายดวยบทสนทนาของพิธีกร การสัมภาษณ และบทบรรยายคอนขาง

ละเอียดและทําหนาท่ีอธิบายภาพในตัวอยูแลว (ภาพเปนสวนประกอบของการเลาเรื่องดวยตัวเอง) ผูเขียนบทเสียง

บรรยายภาพไดเลือกบรรยายในจังหวะและเจาะจุดเขาเสียงในชวงท่ีเหมาะสม ทําใหชวยเสริมความเขาใจไดดี 

ประเมินบท 

- ผูเขียนมีการใชภาษาท่ีดี และมีการสะกดถูกตอง 

- ผูเขียนมีการถายทอดและหลีกเลี่ยงใชศัพทการเปลี่ยนมุมภาพซ่ึงเปนหลักการท่ีสําคัญของการเขียนเอดี 

เชน จากใตดิน ไปสูบนดิน ฯลฯ 

- ผูเขียนมีการระบุจุดเขาเสียงท่ียาว และมาท้ังประโยคหรือชวงนั้นๆ ทําใหการตรวจบทและชวยผูลงเสียง

สามารถเขาเสียงไดงายข้ึน 

- มีการใชคําวา มาดเซอร สวนตัวคิดวาคํานี้เปนคําท่ีแสดง Character ของพิธีกรไดดี แตสําหรับกลุมท่ีตาบอด

แตกําเนิด อาจจะมีขอจํากัดในดานความเขาใจได จึงขอหมายเหตุเปนขอสังเกตไวสําหรับคํานี้ เพ่ือใชสําหรับทดสอบ

และวิจัยตอไปได 

- ในการเขียนบทเสียงบรรยายภาพ ถาบทตนฉบับ หรือเปนบทพากยมาเปนแบบเต็ม ผูเขียนสามารถใช

บทเต็มนั้น และเจาะเสียงบรรยายภาพได แตถาไมมีบทตนฉบับ สามารถใชการถอดเสียงกอนชวงท่ีมีเสียงบรรยายภาพ 

เพ่ือแสดงจุดเขาเสียง (ตามท่ีผูเขียนทํามา) ก็ไดเชนกัน 

- โดยรวมถือเปนบทเสียงบรรยายภาพคุณภาพดี  

ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม 

- ผานโดยไมมีการแกไข 

15. รายการสําหรับเด็ก Elmo’s World จํานวน 8 ตอน ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน MCOT Family 

 ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารยกุลนารี เสือโรจน 

จุดเดนของรายการ 

- มีรูปแบบของภาพในรายการหลายลักษณะท้ังภาพกราฟก ภาพวาด ภาพจริง 

- เปนรายการเด็ก การเลือกใชภาษาใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายมีความสําคัญ 
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ประเมินบท 

- ผูเขียนบทเขียนบรรยายไดดีมาก มีการเลือกใชคําศัพทและวิธีการเรียบเรียงประโยคท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา

และกลุมเปาหมายไดดี  

ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม 

- ตอนท่ี 11-12 และตอนท่ี 18 ผานโดยไมมีการแกไข 

- ตอนท่ี 13-14, 17, 19 และ 20 ผานโดยมีการแกไข โดยพบวามี dead air รบกวนตรวจสอบอีกครั้ง นาจะตอง

ลากมาชิดกัน ดังนี้ 

- ตอนท่ี 13 นาทีท่ี 12.22-12.28  

- ตอนท่ี 14 นาท่ีท่ี 19.38-19.47  

- ตอนท่ี 17 นาทีท่ี 08.30-08.39 และนาทีท่ี 14.24-14.34  

- ตอนท่ี 19 นาทีท่ี 07.11-07.20   

- ตอนท่ี 20 นาทีท่ี 15.15-15.23  

16. รายการสารคดี Thailand Insight จํานวน 2 ตอน ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน MCOT HD 

ผูประเมิน รองศาสตราจารยภัทธีรา สารากรบริรักษ 

จุดเดนของรายการ 

- เปนสารคดีท่ีโปรดักชั่นดี ถายภาพสวย และมีชองวางใหบรรยายเสียงบรรยายภาพได 

- มีเนื้อหาเฉพาะเก่ียวกับการทอผาท่ีผูเขียนบทเสียงบรรยายภาพตองทําความเขาใจ เชน การทอแบบจก 

ยกมัดหม่ี และเนื้อหาเฉพาะเก่ียวกับการทําอาหารท่ีผูเขียนบทเสียงบรรยายภาพตองมีความรู หรือคนควาหาความรู

เพ่ิมเติม ท้ังเครื่องปรุง สวนผสม อุปกรณ และวิธีการทํา 

ประเมินบท 

• ตอน Silk Estate ไหม...ใยแหงชีวิต 

- มีขอสังเกตวา การบรรยายไมตรงกับภาพท่ีปรากฏ อาจทําใหคนสายตาเลือนรางสับสน เนื่องจาก

เขายังมองเห็นภาพไดเองบาง            

- ในชวงท่ีมีการบรรยายยาวๆ ควรระบุไทมโคดใหละเอียดข้ึน 

- คําวา ฟม ในบทนี้หลายจุดพิมพเปนฟม (ท่ีถูกตองคือ ฟม สระอือ)     

- ชื่อสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตองใชชื่อเต็ม      

- การบอกสี ถาบอกสีไปเลย จะดีกวาบอกวาสีออน หรือสีเขม เชน สีมวง หรือจะใชสีมวงออนตามท่ี

เปนจริงก็ได แตหากใชวา สีออน อาจทําใหสับสนวาแทจริงแลวคือสีอะไร  
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• ตอน เสนหรสไทย Taste of Thai 

- ควรแยกแตละเบรกออกจากกัน 

- ในชวงท่ีมีการบรรยายยาวๆ ควรระบุไทมโคดใหละเอียดข้ึน 

- เนื่องจากรายการนี้ มี 2 ตอน และไดบันทึกเสียงตอนแรกไปแลว จึงรบกวนใหผูเขียนบทพิจารณาวา 

จะบรรยายเสียงบรรยายภาพในไตเติ้ลเปนแบบเดียวกันดีหรือไม และชวงโลโก จะใชเหมือนกันกับตอนแรกหรือไม 

ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม 

• ตอน Silk Estate ไหม...ใยแหงชีวิต 

- ผาน โดยมีการแกไขดังนี้ 

เบรก 1 นาทีท่ี 00.00 เสียงผูหญิงตอนบอกเรตติ้งเปดรายการ ดังกวาเสียงบรรยายภาพมาก นาจะตอง

ปรับใหเสียงเบาลงเล็กนอย 

เบรก 2 นาทีท่ี 00.33 มีเสียงเพลงดังข้ึนมาวูบหนึ่งแลวเบาลง 

เบรก 3 นาทีท่ี 1.00 เสียงผูบรรยายภาพติดกับเสียงผูใหสัมภาษณมากไป นาจะตองบีบเสียง

บรรยายภาพ “ชยทัต วิเศษศรี เจาของแบรนดแตมตะกอ” ใหเหลือชองวางสักเสี้ยววินาที กอนข้ึนเสียงชยทัต 

 ท้ังนี้มีขอสังเกตวา ตอนท่ีมีเสียงบรรยายภาพทับซับไตเติ้ลเสียงอีสาน ฟงดูไมราบรื่น เพราะเปนการ

อานตามซับไตเติ้ล อาจจะเปนกรณีศึกษาตอไปได วาจําเปนตองอานใหตรงกับซับไตเติ้ลหรือไม ถาอานตรงแลวทํา

ใหฟงหยุดๆ ขาดๆ ไมเปนประโยคท่ีตอเนื่อง 

• ตอน เสนหรสไทย Taste of Thai 

- ผานโดยไมมีการแกไข 

17. รายการตะลุยชุมชน จํานวน 2 ตอน ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศนรัฐสภา 

 ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมิตร ประพันธธุรกิจ 

จุดเดนของรายการ 

- เปนรายการสารคดีท่ีมีชองวางในการบรรยาย แตบางชวงอาจมีชองวางนอย 

ประเมินบท 

- ควรบรรยายไตเติ้ลเพ่ิม 

- ควรบรรยายภาพใหละเอียด บางจุดควรบรรยายภาพเพ่ิม เชน นาทีท่ี 00:23:56-00.25.11/ นาทีท่ี 

29.39 เปนตน 

ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม 

-  ผาน โดยมีการแกไขดังนี้ 
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• ตอนทะเลนอย  

- TC 40.51 หัวเรือแลนไปในทะเลนอย “เรือหางยาวแลนตรงไป (ควรตัดเสียงบรรยายภาพท้ิงจะได

ไมทับเสียงพูด)” ลุงสนั่นนั่งอยูบนเรือหางยาวคุยกับกฤตภาศ (ตอเสียงลุงสนั่น -น้ําท่ีไหลลงมาจากคลองปากประ) 

- TC 50.57 (ทุกวันนี้ก็เลยเหลือแตการทําประมงอยางเดียว) ควรปลอยเสียงตนฉบับอยางเดียวเลย

ดีกวาจะไดไมตองไปทับเสียงตนฉบับ 

• ตอนเสนหพุมเรียง 

- รูสึกวาเสียงบรรยายภาพยังดังกวาเสียงตนฉบับอยูเล็กนอย ถาเสียงบรรยายภาพปรับระดับเสียงลง

และปรับทุมอีกนิดก็นาจะสมบูรณ 

- TC 42:25 interlude เสียงเขากระชากแรง และเสียงบรรยายภาพนาจะขยับใหใกลกับกราฟฟก

ตัวอักษร 

- ท้ังสองตอน เสียงบรรยายภาพแหลมบาดหูไปนิด พอไปอยูกับเสียงตนฉบับท่ีทุมและเบากวาเลยโดด

ออกมา ถาเกลี่ยโทนและระดับเสียงใหใกลเคียงอีกนิดกับเสียงพิธีกรในรายการตนฉบับไดก็นาจะกลมกลืนกันมากข้ึน 

18. ภาพยนตรเรื่องรักโกะโกะ ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 

ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารยอารดา ครุจิต 

จุดเดนของรายการ 

- เปนภาพยนตรตลก ท่ีดูงายๆ สบายๆ  

ประเมินบท 

- ใชคําไดกระชับ เขาใจงายและสอดคลองกับรายการท่ีเปนหนังตลก งายๆ ดูสบาย และเลือกใสใน

จังหวะ-ชวงเวลาท่ีเหมาะสม  ไมแนนเกินไป 

- การเลือกใชคําเพ่ือระบุถึงการเปลี่ยนสถานท่ี ชวงเวลา การยอนอดีต ในจินตนาการ ทําใหบทเสียงบรรยายภาพ

มีความชัดเจน และเขาใจไดมากข้ึน 

- มีการเลือกใชคําเรียกตัวละครท่ีถูกตอง เชน ตอนแรกเรียกวา “ซารา” กอน พอเปดเผยตัว จึงเรียกวา 

“แปงร่ํา” และมีลักษณะการเลือกใชคําสําหรับตัวละครท่ีเหมาะสม และสมเหตุสมผลในการกําหนดเรียกชื่อนั้นๆ 

เชน ตัวตลกวิกสีรุง (เพ่ือจะไมเปดเผยชื่อตัวละคร) แลวคอยมาเรียกวา “โกะ” 

- บทเสียงบรรยายภาพนี้ ทําหนาท่ีไดดีในการชวยเสริม อธิบายภาพตามความจําเปน  และอธิบายไดตรง

กับภาพ เปนบทเสียงบรรยายภาพท่ีมีคุณภาพดี 

- จะสมบูรณข้ึน ถาหาชวงท่ีสามารถใสบุคลิกของตัวละครเพ่ิมข้ึนเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความสวยงาม หรือ

ความไมสมบูรณของตัวละคร เชน ผมยาว ตากลม (นางเอก) ฟนเหยิน ยิ้มเห็นเหงือก (เค้ียง) ผอมกระหรอง/ 

เกงกาง (โกะ) เปนตน    
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ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม 

- ผานโดยไมมีการแกไข โดยรวมการบันทึกเสียงและการตัดตอตรงกับภาพ และเปนไปตามบท  จังหวะ

การวางเสียงชวงท่ีมีอากัปกิริยาหลายอยาง ทําไดดี ตรงกับภาพ 

19. ภาพยนตรเรื่องรักนองตองเตะ ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 

 ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารยกุลนารี เสือโรจน 

จุดเดนของรายการ 

- เปนภาพยนตรท่ีมีบทสนทนาอยูตลอดเวลา การบรรยายจึงตองทําในชองวางท่ีจํากัด ตองระวังการสปอยล 

(บอกเหตุการณลวงหนา) อีกท้ังการเลือกใชคําตองดูใหเหมาะสมสอดคลองกับเรื่อง และกําหนดจุดเขาเสียงให

แมนยํา  

ประเมินบท 

- โดยรวมผูบรรยายเลือกใชคําไดดี สอดคลองกับโทนเรื่อง บรรยายไดกระชับ เขาใจงาย ตรงกับภาพ 

อยางไรก็ตาม มีบางคําท่ีควรใชใหเหมาะสม เชน หัวโลน หัวลาน หัวเถิก เพราะมีลักษณะท่ีแตกตางกัน 

ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม 

- ผานโดยไมมีการแกไข 

ผูบรรยายออกแบบเสียงเหมาะกับเนื้อเรื่องในแตละชวง ออกเสียงชัดเจน จังหวะการเขาเสียงดี แต

อาจจะจําเปนตองพูดเร็วและทับเสียง off scene ในบางชวง เนื่องจากบทคอนขางเยอะ การ Balance เสียงสมดุล

ดี เสียงเอดีกับเสียงตนฉบับฟงรื่นหู ไมโดด ขณะท่ีเสียงแวดลอมจากตนฉบับยังสื่อสารบรรยากาศได 

20. ภาพยนตรเรื่องสวยหมัดส่ัง ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 

 ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารยอารดา ครุจิต 

จุดเดนของรายการ 

- เปนภาพยนตรแอคชั่น มีอากัปกิริยา และทาแมไมมวยไทย ท่ีจําเปนตองใสเสียงบรรยายภาพ 

ประเมินบท 

- ผูเขียนไดบรรยาย Action ของการแสดงไดดีพอสมควร แตบางชวงท่ีควรใสเสียงบรรยายภาพใหละเอียด

ข้ึนเพ่ือปูพ้ืนถึงท่ีมาท่ีไปตัวละคร เชน ตอนฉากน้ําหวานชกกับนักเลง 

- เนื่องจากเปนบทท่ีเก่ียวกับ Action ควรใสจุดเขาเสียง TC ใหละเอียดมากข้ึน  แมวาผูเขียนจะระบุ TC 

เปนชวง  แตการแสดงของตัวละครมีคอนขางมาก ในข้ันตอนของการบันทึกเสียงและการตัดตอพบวา ถาใสจุดเขา

เสียงมานอยเกินไป จะทําใหหาจุดเขาเสียงไดคอนขางยาก ควรจะใสเปนระยะๆ 
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- เสนอแนะวา สําหรับเสียงบรรยายภาพ ควรใชตัวอักษรแบบหนา และไมตองขีดเสนใต และไมตองใส / 

(ใหระบุเปน TC) หรือข้ึนบรรทัดใหมนาจะอานงายกวา และเพ่ือใหผูลงเสียง สามารถทําเครื่องหมายตางๆ ใหอาน

ไดงายมากข้ึน 

- พบตัวสะกดผิด /TC/ ชื่อตัวละคร ไมตรงบาง 

ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม 

- ผาน โดยมีการแกไขดังนี้ 

- โดยรวมการบันทึกเสียงและการตัดตอตรงกับภาพ และเปนไปตามบท แตตนฉบับภาพยนตรมีการบันทึกเสียง

ไมคอยชัดเทาท่ีควร 

- ผูลงเสียงมีการอานชัดเจน ถูกตอง การควบกล้ําชัดเจน มีบางชวงเสียงแหบพราเล็กนอย 

- มีการตัดตอเสียงไดดี จังหวะการปลอยเสียงบรรยากาศ เสียงเพลง เสียงประกอบ และระดับเสียงท้ังหมด

ฟงไดราบรื่น  

- โปรดตรวจสอบ เสียงชวง 4.12 มีเสียงสะดุด (อาจจะเกิดจากตนฉบับหรือไม) 

21. ภาพยนตรเรื่องทองดีเดี๋ยวเดียว ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 

 ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารยกุลนารี เสือโรจน 

จุดเดนของรายการ 

- เปนภาพยนตรท่ีมีบทสนทนาค่ันระหวางชองวางในการใสเสียงบรรยายภาพ ซ่ึงบางชวงทําใหมีเวลาใน

การใสไดนอย 

- หลายครั้งตองบรรยายลักษณะของตัวละครกอนจะเรียกชื่อ ซ่ึงตองคํานึงการเรียกชื่อในครั้งตอไปท่ีอาจ

ไมสามารถบรรยายไดยาวเทากับชองไฟแรก แตจําเปนตองบรรยายใหเหมือนกันเพ่ือปองกันความสับสนของคนฟง

ในการจําแนกตัวละคร 

ประเมินบท 

- โดยภาพรวมผูเขียนเขียนบทไดดีมาก เลือกใชคําในการบรรยายไดคอนขางชัดเจน เห็นภาพ กระชับ 

ไดใจความ แตอาจจะมีบางชวงท่ีบรรยายตัวละครตัวเดียวกัน โดยใชลักษณะคําบรรยายท่ีแตกตางกัน ซ่ึงควรปรับ

ใหเหมือนกัน 

ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม 

- ผาน โดยมีการตรวจสอบดังนี้ 

 ตรวจสอบบางชวงท่ี dead-air เปนหนาจอสีดํา เชน 12.41-12.59 และ 70.17-74..23 (สวนหนึ่งอาจจะ

เปนท่ีตนฉบับไมไดใส interlude มาใหสมบูรณ) 
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22. รายการสารคดี เมืองไทยดี๊ดี 4 ตอน ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน NBT 

ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมิตร ประพันธธุรกิจ 

จุดเดนของรายการ 

- เปนรายการสารคดีทองเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมท่ีแตละตอนมีผูผลิตคนละกลุม (ประชาสัมพันธของแตละ

จังหวัด) ทําใหรายการแตละตอนแตกตางกัน เชน ตอนประเพณีสงกรานต จังหวัดลําพูน มีรายละเอียดดาน

ศิลปวัฒนธรรมลําพูนและลานนาคอนขางมาก ผูเขียนบทจําเปนตองหาความรูเพ่ิมเติมเพ่ือใหบรรยายภาพไดอยาง

ถูกตอง ขณะท่ีตอนเสียงดนตรีอีสานจากผูสูงอายุ มีรายละเอียดของเครื่องดนตรีอีสานและทารํา เนื้อหาเปนเรื่อง

ผูสูงอายุท่ีอาจมีคําท่ีมีความออนไหวท่ีอาจตองระวังมากข้ึน ขณะท่ีตอนพิพิธเมืองคนดี มีลักษณะการนําชมนิทรรศการ 

ท่ีควรเนนการบรรยายเรื่องทิศทางและพ้ืนท่ี เพ่ือทําใหผูชมรูสึกวาเดินรวมไปกับพิธีกร และตอนยอนรอยอดีต รศ.124 

เปนตอนท่ีผูเขียนบทเสียงบรรยายภาพตองหาขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับความเปนอยูและสถาปตยกรรมในสมัยรัชกาลท่ี 5 

ประเมินบท 

• ตอนประเพณีสงกรานต จังหวัดลําพูน 

- เปนรายการท่ีนาจะใชเปนกรณีศึกษาหลายๆ เรื่องได สําหรับการใหคําปรึกษาการเขียนเอดีในอนาคต 

เพราะเปนงานประเพณีสงกรานตลําพูนท่ีแสดงถึงวัฒนธรรม ซ่ึงมีสัญญะและความหมายประจําถ่ินเขามาเก่ียวของ

มาก ผูเขียนบทตองมีความรูคอนขางดี ยิ่งเทปนี้เปนขบวนแหท่ีโชวศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร หากไมมีพ้ืน

ความรูจะเปนการเขียนเอดีแบบกวางๆ ใชคําท่ัวไป ซ่ึงจะทําใหขาดความนาเชื่อถือ โดยเฉพาะถาคนในทองถ่ินมาดู

เขานาจะอยากใหพูดเจาะจงใหถูกตองมากกวาการใชคํากวางๆ  

- รายการมีการปลอยภาพยาวมากเหมือนการถายทอดสด ดังนั้น คิดวาการปลอยภาพในลักษณะนี้

อาจตองใชเทคนิคการบรรยายเอดีสดแบบงานพิธีตางๆ มาใช  

- ขอเสนอแนะการทํารายการท่ีเปนความภาคภูมิใจของถ่ินตางๆ ในเชิงประวัติศาสตรและความเชื่อ

ตางๆ ตองละเอียดออนพอสมควรถาพูดผิดหรือไมเขาหูอาจทําใหเกิดความไมพอใจได 

• ตอนพิพิธเมืองคนด ี

- รายการลักษณะนี้คิดวาอาจจําเปนตองใสเฉพาะชวงท่ีเปลี่ยนฉากสําคัญๆ เนื่องจากชองวางเสียง

นอยมาก แลวใสเสียงบรรยายภาพเฉพาะตอนข้ึนตัวอักษร 

• ตอนเสียงดนตรีอีสานจากผูสูงอายุ  

- เนื้อหามีการปลอยเพลงคอนขางมากทําใหตองตัดสินใจวาจะปลอยเพลงใหฟงหรือควรบรรยาย แต

ในกรณีนี้คิดวาควรบรรยายแบบท่ีทํามา เพราะวาเปนเรื่องเชิงวัฒนธรรม แตเรื่องทํานองนี้ถาคนเขียนบทไมมีพ้ืน

ความรูเก่ียวกับทารําของชาวอีสาน หรือชุดการแตงกายท่ีดีพอ จะมีการใชคําแบบกลางๆ เพ่ือใหปลอดภัยไวกอน 

ซ่ึงทําใหคนฟงจะนึกภาพเอกลักษณหรืออัตลักษณทางวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินนั้นๆ ไมชัดเจนและแยกไมออกวาทารายรํา

นั้นแตกตางจากทารําอ่ืนๆ อยางไร   
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- สารคดีหลายเรื่องท่ีไมไดวางแผนการลําดับภาพกอนถายทําและใชเวลาถายทํานอยจึงอินเสิรตภาพ

ซํ้าไปซํ้ามาในฉากเดิมๆ ดังนั้นจึงตองระวังเรื่องการบรรยายภาพซํ้าเรื่องเดิมๆ ซ่ึงจะทําใหนาเบื่อ วิธีการท่ีควรใช คือ 

ตองหาองคประกอบอยางอ่ืนท่ีไมไดพูดมาพูดเพ่ิมลงไป ตองวางแผนใหดีวาจะปลอยองคประกอบใดกอนหลัง ลําดับ

อยางไรใหดูไมซํ้า  

• ตอนยอนรอยอดีต รศ.124 

- สารคดีทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรในลักษณะเมืองจําลองอาจจําเปนตองคนหาขอมูลเพ่ิม เพ่ือดึง

จุดเดนๆ ทางประวัติศาสตรหรือสถาปตยกรรมเดนๆ ออกมาไดถูกตอง บางทีคนเขียนไมไดอยูในยุคนั้นอาจมองไมเห็น 

เชน ตึกแถวยานแพรงจะมีกันสาดยื่นยาวออกมา หรือซุมแพรงมีฉากอิฐสามเหลี่ยมสองปก ซ่ึงหากหาขอมูลเจอจะ

ชวยดึงองคประกอบสําคัญออกมาได 

ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม 

- ตอนเสียงดนตรีอีสานจากผูสูงอายุ ตอนพิพิธเมืองคนดี และตอนยอนรอยอดีต รศ.124 ผาน โดยไมมีการแกไข 

- ตอนประเพณีสงกรานต จังหวัดลําพูน ผาน โดยมีการแกไข TC 00:53 บรรยากาศเมืองลําพูนจากท่ีสูง มี

แมน้ํา “ปง” ไหลผาน แกไขเปน “บรรยากาศเมืองลําพูนจากท่ีสูงท่ีแมน้ําไหลผาน (เช็คขอมูลแลวพบวาอาจไมใช

แมน้ําปง แตอาจเปนแมน้ํากวงท่ีเปนแมน้ําสายหลักท่ีไหลผาน อ.เมือง จ.ลําพูน คิดวาตัดท้ิงดีกวา หรือหากตัดยาก

ก็เอาออกท้ังประโยคไป เหลือแค “บรรยากาศเมืองลําพูนจากท่ีสูง”  

23. สารคดีเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลท่ี 9 เรื่อง แผนดินวัยเยาว ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน TNN 24 

ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารยกุลนารี เสือโรจน 

จุดเดนของรายการ 

- เปนรายการสารคดีเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลท่ี 9 มีราชาศัพทคอนขางมาก ทําใหการจัดการคําให

เหมาะกับชองไฟท่ีมีอยูไมงายนัก อีกท้ังลําดับชั้นของราชาศัพทท่ีเปลี่ยนไปตามพระยศในแตละชวงเวลามีความ

ใกลเคียงกันแตไมเหมือนกัน ตองสังเกตขอมูลใหดี  

- มีการใชเทคนิคภาพ ยอมสี ซอนภาพคอนขางมาก 

ประเมินบท 

- มีการใชราชาศัพทอยูหลายจุด รวมถึงการเลือกใชระดับของภาษาท่ีตองคํานึงถึงความสอดคลองกับ

เนื้อหาเดิม  

- เนื้อเรื่องบางตอนกลาวถึงรัชกาลท่ี 8 และ 9 ไปพรอมๆ กัน แตบางตอนกลาวถึงพระองคใดพระองคหนึ่ง 

ซ่ึงภาพในอดีตของรัชกาลท่ี 8 และ 9 บางภาพมีความคลายคลึงกันมากตองพิจารณาอยางถ่ีถวนในการบรรยาย 

และอาจตองพิจารณาบริบทของคําบรรยายประกอบ 

- ตองเลือกบรรยายคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลเพ่ือสรางบุคลิกท่ีแตกตางของพระสหายในเวลาท่ีจํากัด 
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- มีภาษาตางประเทศคอนขางมาก ตองหาขอมูลการออกเสียงท่ีถูกตอง และเม่ือข้ึนเฉพาะ Subtitle ตอง

มีการบรรยายทับ   

- บางครั้งอาจจําเปนตองเลือกบรรยายไมตรงกับภาพบาง เชน การระบุชื่อคนท่ีใหสัมภาษณ เนื่องจาก มี

การพูดตอเนื่อง   

- สิ่งของเครื่องใชบางอยางเปนของโบราณ หรือเปนของในวัฒนธรรมตางประเทศ หาคําเฉพาะเรียกแทน

ไดคอนขางยาก 

ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม 

 ตอน 1-6, 8 และ 9 ผานโดยไมมีการแกไข 

 ตอน 7 ผานโดยมีการแกไขดังนี้ 

- โดยรวมเสียงเอดีกับเสียงตนฉบับเสมอกันดี แตชวงท่ีมีการบรรยายทับเสียงดนฉบับ จะรูสึกวาเสียง

บรรยายภาพเบากวาตนฉบับเล็กนอย   

- นาที 2.02 “เซไรดารีส ครูสวนพระองคกลาววา” ถาขยับคําวา กลาววาออกมาอีกเล็กนอย อาจจะ

ฟงดูกระโจนนอยลง  

- นาที 24.22 ชวงคุณลีซองดรพูด อาจจะลองขยับเพ่ือตัดจังหวะพูดใหลงกับ subtitle มากข้ึนไดอีก

เล็กนอย เพราะชวงทายจบกอนพอสมควร อยากใหจบประมาณ 24.27 ประมาณคําทายๆ ท่ีตนฉบับพูด 

24. ละครเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลท่ี 9 เรื่อง เราเกิดในรัชกาลท่ี 9 เดอะซีรียส จํานวน 4 ตอน ออกอากาศทาง 

สถานีโทรทัศน ชองวัน HD 

 ผูประเมิน รองศาสตราจารยภัทธีรา สารากรบริรักษ 

จุดเดนของรายการ 

- เปนละครท่ีมีตัวละครจํานวนมาก มีฉากหลายฉาก ประกอบกับเปนละครตอนแรก จึงจําเปนตองทําให

ผูชมเขาใจลักษณะ เอกลักษณ หรือบุคลิกเฉพาะของตัวละคร และตองบรรยายฉากใหผูชมทราบวา มีฉากใดในเรื่องบาง 

- ในตอนท่ี 3 และ 4 มีภาษาถ่ิน สําหรับภาษาอีสาน คิดวาตองบรรยายซับไตเติ้ลดวย เพราะมีสําเนียง

หลายชวงท่ีผูชมอาจจะฟงไมเขาใจ 

- หากลงเสียงบรรยายโดยใชคนลงเสียง 2 คน สลับอานซับไตเติ้ลภาษาถ่ิน จะทําใหประหยัดเวลา ไมตอง

คอยบอกวา ครามพูด เริงพูด ฝายพูด ทุกครั้งไป ควรแบงตัวพากย ฝาย แม คราม สําเริง 

ประเมินบท 

- เม่ือข้ึนตัวอักษร ใหใชคําวา ข้ึนขอความ หรือข้ึนตัวอักษร อยางใดอยางหนึ่ง 
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- การแนะนําตัวละครครั้งแรก ควรใหบุคลิก ลักษณะของตัวละครนั้น เชน หญิงสาวหนารูปไข และตอง

เรียกชื่อนั้นไปใหตลอด จนกวาจะมีการเรียกชื่อครั้งแรก เม่ือนั้นควรลิงคชื่อกับลักษณะเดิมท่ีเรียกไว เพ่ือใหผูชม

ระลึกได เชน หญิงสาวหนารูปไขหรืออิง 

- ระวังการเขียนบทยาวเกินไป จนไมสามารถลงเสียงได ควรอานออกเสียงดังๆ เม่ือเขียนบทเสร็จแลว ไมควร

อานในใจ เพราะการอานในใจจะเร็วกวาอานออกเสียงดังๆ และควรอานในจังหวะท่ีสอดคลองไปกับจังหวะการ

ดําเนินเรื่อง ตอนใดท่ีมีเพลงชา ก็ควรอานชา เพราะฉะนั้นบทเอดีก็ควรจะตองนอยดวย 

- รูปแบบของบทเอดี ท่ีทําใหผูลงเสียงและชางเทคนิคทํางานงาย คือ การใหจุดเขาเสียงท่ีชัดเจน และมี

ประโยคยาวพอสมควร โดยทําเปนตัวอักษรธรรมดา ใสวงเล็บไว ดังนี้ 
 

TC 00.31-00.35 (เราจะตองเจอกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ) 

รถท้ังขาเขา ขาออก แลนบนถนนและทางยกระดับ สูกลางเมือง 

TC 00.38-00.52 (และนี่คือเรื่องราวของวันนั้น) 

ข้ึนขอความ 13 ตุลาคม 2559 เมืองใหญในมุมกวาง มีเมฆดําทะมึนปกคลุม 

ข้ึนตัวอักษรสีทอง เราเกิดในรัชกาลท่ี 9 เดอะซีรี่ส  

- เม่ือเปลี่ยนฉาก ควรบอกสถานท่ีใหม เชน ท่ีบานครูจันทนา ท่ีริมถนน ก็จะทําใหผูชมเขาใจไดวามีการ

เปลี่ยนฉาก โดยไมจําเปนตองบอกวา เปลี่ยนฉากไปท่ีริมถนน ซ่ึงจะฟงดูเยิ่นเยอ 

- พยายามบรรยายลักษณะท่ีปรากฏ จะดีกวาการสรุปความ หรือตีความ เพราะเราอาจจะสรุปความหรือ

ตีความผิด หรือไมตรงกับสิ่งท่ีเปนจริงก็ได ฉะนั้น การบรรยายลักษณะท่ีปรากฏ จะดีท่ีสุด อีกท้ังยังเปนการเปด

พ้ืนท่ีใหผูชมไดจินตนาการตอเอง ตัวอยางเชน ตนมองอยางไมพอใจ อาการไมพอใจของเขาปรากฏออกมาอยางไร 

เชน ถลึงตา จองเขม็ง เมมปากแนน หากมีเวลาพอ ควรบรรยายลักษณะท่ีปรากฏกอน 

- ไมควรใหเหตุผลวาตัวละครทําสิ่งนั้นเพราะอะไร เชน เบะปากเพราะความเจ็บ ควรเปดพ้ืนท่ีใหผูชมคิดตอเอง 

- เสียงท่ีไดยินและเปนท่ีรูจักอยูแลว อาจจะไมจําเปนตองบรรยาย เชน เกงสตารทมอเตอรไซค นองโอตรองไห 

- เม่ือมีฉากยอนอดีต ใหใชคําวาเหตุการณยอนอดีต หรือ ยอนอดีต 

ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม 

• ตอนท่ี 1 

 ผาน โดยมีการแกไขดังนี้ 

- เม่ือรับฟงดวยหูฟง เสียงทุกเสียงชัดเจนดี แตเม่ือฟงดวยคอมพิวเตอรโนตบุคกลับไดยินเสียงเอดี

เบา (เชน เบรก 1 นาที 1.48-1.55/ นาที 3.23) ขอใหลองตรวจสอบกับลําโพงท่ัวไปวารับฟงไดชัดเจนหรือไมกอน

นําสงสถานี  
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- ตอนเปด-ปดเรื่องเบรก 1 เสียงเอดีชายและเสียงเอดีหญิง “เราเกิดรัชกาลท่ีเกา” ไมพรอมกัน 

(เบรก 1 นาที 00.46 และ 16.06) ขอใหนําเสียงของเบรกอ่ืนมาใชแทน 

- เสียงเอดีหญิง ฟงดูขุนกวาเสียงเอดีชาย (เอดีหญิงเหมือนคนเปนหวัด) จะมีทางใดปรับใหใสข้ึนได

บางหรือไม 

- เบรก 5  นาที 5.41 “ข้ึนโลโก วัน เอชดี 31” เอดีชายพูดไมชัด กลายเปน เอสดี  หากเปนไปได

ลองหาอันอ่ืนมาใชแทน เชน “ข้ึนโลโก วัน เอชดี 31” ตอนเปดเบรก 1 (แตตองดูดวยวา อารมณไปดวยกันได

หรือไม) 

- เบรก 5  นาที 6.17 เอดีหญิง “ข้ึนเครดิตทีมงาน” สามารถเลื่อนมาใกลกับเสียงเอดีชายเปนนาทีท่ี 

6.16 ไดหรือไม เพ่ือใหมีชองวางเล็กนอยกอนเสียงนักรองข้ึนวา “มอง ..” 

• ตอนท่ี 2 

ผาน โดยมีการแกไขดังนี้ 

- ตอนเปด-ปดเรื่องเบรก 1 เบรก 3 และเบรก 4 เสียงเอดีชายและเสียงเอดีหญิง “เราเกิดรัชกาลท่ีเกา” 

ไมพรอมกัน (เบรก 1 นาที 05.26 และ 19.52/ เบรก 3 นาที 00.01/ เบรก 4 TC 08.34 ตอนปดเบรก) ขอใหนํา

เสียงของเบรก 2 ตอนเปดเบรกมาใชแทน 

- เบรก 1 TC 18:26 กอนคําวา "และรถของหนุมสาว" มีเสียงหายใจหลุดรอดมา รบกวนตัดใหดวย  

- เบรก 4  นาที 03.14 ตอนเพลงข้ึน “ขาวรพุทธเจา” เสียงดังกวาเอดีไปนิดคะ สวนเพลงทาย 05.29 

หลังคําวา พันธธัม ทองสังข ท่ีข้ึนวา “มองเห็นพระเจาอยูหัว” ฟงดูเบากวาเอดี 

• ตอนท่ี 3 

ผาน โดยมีการแกไขดังนี้ 

- เบรก 3 มีเสียงบรรยายภาพกับเสียงเดิมท่ีซอนกันตอนพากย ทําใหฟงเสียงบรรยายภาพไมชัด 

ขอใหลดเสียงตัวละครลงอีกนิด ตาม TC ดังนี้ TC 03.09-03.15/ TC 6.34-6.45/ TC6.54-7.00 / TC 7.13-7.24 / 

TC 7.46-7.51 และ TC 8.12-8.23  

- เบรก 4 เปดเบรก เหมือนเสียงบรรยายภาพจะดังกวาเสียงตัวละคร (พอรช) 

- TC 00.55 ประโยคท่ีวา “รูม้ัยวาน้ํา/ ครึ่งโองเนี่ย/ เราท้ังบานใชกัน 3 วันเลยนะ” มันนาจะติดกัน

ท้ังประโยค พอแบงวรรคแลวฟงดูแปลกๆ 

- TC 1.15 และ TC 1.33 เสียงของพอรช เบากวาเสียงเอดี 

- เบรก 5 ขอเลื่อน “ใบหนาอ่ิมเอิบ ยกมือนอมไหว นิ่งนาน”ตรง TC 7.32 ไปอยูสัก TC 7.38 ตอนท่ี

หมดเสียงจักจั่นก็ไดคะ ไมเชนนั้นมันจะเงียบนาน จนนึกวาเสียงหายไปไหน      
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• ตอนท่ี 4  

- ผานโดยไมมีการแกไข 

25. รายการสารคดี มหานทีแดนมังกร จํานวน 2 ตอน ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน เนช่ันทีวี 

 ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารยอารดา ครุจิต 

จุดเดนของรายการ 

- รายการนี้มีจังหวะการเขาเสียงคอนขางจํากัด ทําใหบทเอดีตองทําหนาท่ีชวยเสริมตามความจําเปนมิเชนนั้น

จะทําใหบทแนนเกินไป เนื้อหาแสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมจีน  

ประเมินบท 

- ใชคําไดกระชับ เขาใจงายและสอดคลองกับรายการและเลือกใสในจังหวะ-ชวงเวลาท่ีเหมาะสม 

- การเลือกใชคํา ทําใหบทเสียงบรรยายภาพมีความชัดเจน และเขาใจไดมากข้ึน  

- ผูเขียนบทมีความเขาใจดานภาษาภาพ การสื่อความหมายทางโทรทัศนเปนอยางดี ทําใหการเลือกใส

เสียงบรรยายภาพชวยเสริมความเขาใจไดมากข้ึน ทําใหบทเสียงบรรยายภาพชวยบรรยายภาพได 

- พบตัวสะกดไมถูกตองบาง (แกไขตามราชบัณฑิตยสถาน) 

ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม 

 - ผานโดยไมมีการแกไข 

26. ละครเรื่อง กระถินริมรั้ว จํานวน 4 ตอน ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน ชอง 8 

ผูประเมิน รองศาสตราจารยภัทธีรา สารากรบริรักษ 

จุดเดนของรายการ 

- เปนละครท่ีมีเนื้อหาเราใจ ท้ังดนตรีประกอบ และการดําเนินเรื่องเปนไปอยางรวดเร็ว และคอยๆ มีการ

เฉลยวาตัวละครแตละตัวมีความสัมพันธกันอยางไร 

ประเมินบท 

- ในตอนแรกควรใหรายละเอียดเก่ียวกับตัวละครมากหนอย หรือใหลักษณะทาทาง เพ่ือใหคนดูไดรูจักตัว

ละครมากข้ึน            

- ไตเติ้ลเปด นาจะเพ่ิมรายละเอียดวา ดาราคนไหน แสดงเปนตัวอะไร (เฉพาะนักแสดงนํา) และอาจเพ่ิม

รายละเอียดเก่ียวกับเพลงละคร วาชื่อเพลงอะไร ศิลปนคือใคร เนื่องจากมีขอมูลจากงานวิจัย พบวาคนตาบอด

อยากทราบรายละเอียดเก่ียวกับเพลงดวย   

- ควรใหรายละเอียดเก่ียวกับตัวละครเพ่ิม เฉพาะท่ีเปนลักษณะเดน เพ่ือใหคนตาบอดจําไดวาตัวนี้ ทาทาง

แบบนี้ ชื่อนี้              
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- เม่ือเปลี่ยนฉาก อาจใชคําวา “ท่ี” นําสถานท่ี เชน “ท่ีสนามยิงปน” “ท่ีหองแถลงขาว” เพ่ือเปนไกดให

คนตาบอดทราบวามีการเปลี่ยนฉาก          

- ควรตัดโฆษณา หรือการดาวนโหลดท้ิง          

- หากไมระบุจุดเขาเสียงใหชัดเจน เกรงวาจะลงเสียงยาก และจะทําใหทับเสียงสนทนาในเรื่อง 

ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม 

• ตอน 2 ผานโดยไมมีการแกไข 

• ตอน 1, 3 และ 4 ผาน โดยมีการแกไขดังนี้ 

 ตอน 1  

- นาทีท่ี 3.16  ปรับเสียงใหดังข้ึนเล็กนอย ตรงคําวา “หญิงสาวหนากลมผมประบา” 

 ตอน 3  

o โปรดตรวจสอบเสียงเดิมของรายการ  ตอนหิมวัตบอกเลิกน้ําหวาน 

- นาที 10.42 เสียงน้ําหวานรองไหดังข้ึนมา 

- นาที 11.12 เสียงน้ําหวานวูบไป 

- นาที 25.21 นักขาวถามหิมวัติ เสียงวูบไป 

 ตอน 4 

- นาที 25.19 ขอเลื่อนเสียงผูบรรยายมาชิดกัน ตอนนี้มันแยกกันเปน “กระถินหันมองรื่น/ ขับรถ

ออกไป” อยากใหคําวา “รื่น” กับ “ขับ” มาชิดกัน ไมเชนนั้นจะฟงแลวสับสน 

- เหมือนเสียงกับภาพเหลื่อมกันเล็กนอย เชน 16:45/ 25.29 เหมือนภาพไปกอนเสียง 1 เฟรม  

- ตรง “หิมวัตมาหยุดขางเวทีมวย” ยายไป 30.00 จะดีกวา จะไดตรงกับภาพ และไดยินเสียงเดิน

กอนหนาเล็กนอยดวย 

- ตรง “วิเวียนรัวหมัดใสกระสอบทราย” ขอเลื่อนเสียงไป 32.32 ใหตรงกับภาพและตัดคําวา 

“มองนิ่ง” ท้ิงไปเลย  

สรุปการประเมินบทของเสียงบรรยายภาพโดยผูเช่ียวชาญ  

 จากการประเมินบทของเสียงบรรยายภาพโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา ในชวงแรกกอนการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การจัดทําเสียงบรรยายภาพ มีผูเขียนบทหลายทานท่ีเขียนบทไดไมตรงกับเกณฑการเขียนบทเสียงบรรยายภาพ 

เชน ไมบอกฉาก ไมบรรยายลักษณะเดนของตัวละคร บอกเนื้อความลวงหนา ไมระบุจุดเขาเสียง รูปแบบของบท

เสียงบรรยายภาพไมถูกตอง เปนตน แตเม่ือผูเขียนบทไดเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ทําใหเขาใจหลักสําคัญ

ในการเขียนบทเสียงบรรยายภาพและสามารถเขียนบทเสียงบรรยายภาพไดเปนไปในทิศทางท่ีเหมาะสม ในชวงหลัง 

ผูเชี่ยวชาญจึงมักเนนไปท่ีการใชภาษา การเลือกใชคํา และการเพ่ิมเติมขอมูลใหถูกตอง 
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ท้ังนี้พบวา โครงการปนี้ มีรายการท่ีหลากหลาย แตละรายการมีจุดเดนท่ีแตกตางกัน จึงทําใหการใชภาษา 

การเลือกใหความสําคัญของเนื้อหาหรือภาพท่ีปรากฏแตกตางกัน ตัวอยางเชน รายการสารคดีเก่ียวกับ

ศิลปวัฒนธรรม หรือสารคดีเก่ียวกับสัตว จําเปนตองคนควาหาขอมูลเพ่ิมอยางมากเพ่ือใหไดขอมูลรายละเอียดท่ี

ถูกตองและครบถวนตามภาพท่ีปรากฏ ขณะท่ีรายการละครและภาพยนตร จําเปนตองสรางความเขาใจเก่ียวกับ

ลักษณะของตัวละคร ความสัมพันธระหวางตัวละคร รวมถึงพล็อตและการดําเนินเรื่อง โดยไมบอกเหตุการณ

ลวงหนาใหเสียอรรถรสในการชม ขณะท่ีรายการสําหรับเด็ก จําเปนตองสื่อสารดวยภาษาและน้ําเสียงท่ีเหมาะ

สําหรับเด็ก ทําใหเด็กเขาใจเนื้อหารายการไดมากข้ึน ท้ังยังตองคงความสนุก สดใส เพ่ือใหเด็กติดตามไดอยาง

เพลิดเพลิน  

สวนการประเมินคุณภาพโดยรวมของเสียงบรรยายภาพนั้น พบวาสวนใหญมีคุณภาพดี อยางไรก็ตาม มี

การแกไขเสียงบางเล็กนอย เชน การปรับระดับเสียงใหดังข้ึนหรือเบาลงในบางจุด และการเลื่อนเสียงบรรยายภาพ

ใหตรงกับภาพท่ีปรากฏ 

ดวยโครงการนี้มีการประเมินบทและคุณภาพเสียง จึงทําใหมีการตรวจแกบท ท้ังตัวสะกด การใชภาษา 

ขอมูลท่ีผิดพลาด โดยจัดทําบทเสียงบรรยายภาพใหอยูในหลักเกณฑการผลิตเสียงบรรยายภาพมากท่ีสุดเทาท่ีจะทํา

ได อีกท้ังยังมีผูควบคุมการบันทึกเสียงและคุณภาพของเสียงบรรยายภาพโดยรวม จึงทําใหมีการปรับแกเสียง

บรรยายภาพใหมีความสมบูรณมากท่ีสุด กอนท่ีจะสงกลับใหแตละสถานีโทรทัศนนําออกอากาศตามผังรายการของตน 

4.2 การประเมินบทและคุณภาพของเสียงบรรยายภาพโดยคนพิการทางการเห็น 

ในการผลิตเสียงบรรยายภาพ ตามโครงการสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศนเพ่ือจัดทําเสียง

บรรยายภาพ (Audio Description) นั้น คณะทํางานฯ ไดจัดใหคนพิการทางการเห็นไดประเมินเสียงบรรยายภาพดวย 

โดยแบงกลุมคนพิการออกเปน 2 กลุม คือกลุมผูใหญ และกลุมเด็ก โดยคัดเลือกรายการใหประเมินแตกตางกัน 

กลาวคือ กลุมผูใหญมี 3 ทาน ไดแก 

1. นายไปรเวท สทานสัตย (ตาบอดตั้งแตกําเนิด) 

2. นางสาวหทัยรัตน  จตุรวัฒนา (ตาบอดในภายหลัง) 

3. นางสาวอมีนา ทรงศิริ (สายตาเลือนราง) 

ประเมินเสียงบรรยายภาพท้ังหมด 5 รายการ ดังนี้ 

1. รายการละครเรื่อง เราเกิดในรัชกาลท่ี 9 เดอะซีรีย ชองวัน HD จํานวน 4 ตอน 

 เหตุผล: เปนรายการละครท่ีมีตัวละครและฉากจํานวนมาก มีการสลับเวลาระหวางอดีตและ

ปจจุบัน อีกท้ังยังมีเสียงภาษาถ่ินอีสานและเหนือดวย 
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2. รายการสารคดี แผนดินวัยเยาว 

 เหตุผล: เปนรายการสารคดีเก่ียวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีการใช

คําราชาศัพท มีการสัมภาษณชาวตางชาติท่ีตองบรรยายเสียงบรรยายภาพทับ  

3. รายการสารคดี เจอรนอลเจอรนี่ ชองวอยซทีวี จํานวน 1 ตอน 

 เหตุผล: เปนรายการสารคดีทองเท่ียว มีการบรรยายฉาก อาหาร และใชศัพทเฉพาะดาน

ศิลปวัฒนธรรม  

4.   รายการสารคดี เวิลดทัฟเฟสต ฟกซ ชองโมโน 29 จํานวน 1 ตอน 

     เหตุผล: เปนรายการท่ีมีการดําเนินเรื่องเร็ว มีชองวางในการบรรยายนอย  

5.   รายการสําหรับเด็ก  Elmo’s World ชอง MCOT Family จํานวน 2 ตอน     

     เหตุผล: เปนรายการสําหรับเด็กปฐมวัยท่ีผูเขียนบทและผูบรรยายเสียงบรรยายภาพไดพยายาม

ออกแบบการใชภาษาและการใชเสียงใหเหมาะสมกับเด็ก 

  สวนกลุมเด็ก คนพิการท่ีประเมินเสียงบรรยายภาพ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 และ 6 

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ประเมินรายการสําหรับเด็ก 2 รายการ ไดแก 

1. รายการละคร เรื่องกวนสืบหลังเลิกเรียน จํานวน 1 ตอน 

2. รายการสําหรับเด็ก  Elmo’s World ชอง MCOT Family จํานวน 2 ตอน     

4.2.1 การประเมินบทและคุณภาพของเสียงบรรยายภาพโดยคนพิการทางการเห็น: กลุมผูใหญ 

 สําหรับกลุมผูใหญ มีความคิดเห็นตอรายการโทรทัศนท่ีมีเสียงบรรยายภาพท่ีใหประเมินดังนี้ 

1. รายการละครเรื่อง เราเกิดในรัชกาลท่ี 9 เดอะซีรีย ชองวัน HD จํานวน 4 ตอน 

1.1 ความคิดเห็นของนายไปรเวท สทานสัตย (ตาบอดตั้งแตกําเนิด) 

ก.  ภาพรวม 

 สําหรับ 2 ตอนแรกเปนงานท่ีปราณีตมาก ใสใจในทุกข้ันตอน มีความลงตัวของทุกองคประกอบ ท้ังบท 

เสียงบรรยายภาพ และการตัดตอเสียง  

 สําหรับตอนท่ี 3 และ 4 ก็มีความปราณีตในการผลิต แมจะมีโจทยทางดานบทบรรยายท่ีตางจาก 2 

ตอนแรก ซ่ึงโดยรวมแลว ถือวาเปนการนําเสนองานท่ีมีความทาทายในการจัดทําเสียงบรรยายภาพเปนอยางยิ่ง 

ข.  บท 

 มีการใชคําท่ีกระชับ สื่อความหมายไดอยางลึกซ้ึง กะทัดรัด ทําใหผูชมเขาใจเนื้อหาไดโดยละเอียด 

ครบถวน และเนื่องจากในละครในตอนท่ี 3 และ 4 เปนการสื่อดวยภาพเหตุการณมากกวาบทสนทนา ท้ังยังมีการ

ยอนอดีตและตัดฉากสลับระหวางเหตุการณของตัวละครหลายตัวละครตอเนื่องกัน คนตาบอดจึงตองการเสียง
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บรรยายภาพเปนอยางยิ่ง ซ่ึงเสียงบรรยายภาพไดชวยใหผูชมท่ีมีปญหาทางการเห็นใหสามารถทําความเขาใจกับ

ละครไดอยางละเอียด 

ค.  เสียงบรรยาย 

 ในตอนท่ี 1 และ 2 มีการใชเสียงบรรยาย 2 เสียง เพ่ือเพ่ิมอรรถรสในการรับชม ในจุดนี้ถือเปนอีกกาว

ของการเพ่ิมความนาสนใจในผลงาน และชวยใหผูชมท่ีมีปญหาทางการเห็น สามารถจินตนาการรวมกับละครไดจนจบ 

เนื่องจากสามารถแยกเหตุการณจากเสียงบรรยายท่ีเปลี่ยนไปของฉากตางๆ ได และยังเปนการสรางจุดดึงดูดให

ผูชมเกิดความสนใจในละครไดดียิ่งข้ึน 

 ในตอนท่ี 3 และ 4 มีการใชเสียงบรรยาย 2 เสียง เพ่ือแยกเหตุการณในอดีตและปจจุบัน รวมถึงเสียง

บรรยายภาษากลางกับภาษาถ่ิน ทําใหผูชมสามารถแยกเหตุการณไดดียิ่งข้ึน สวนเสียงบรรยายท่ีแปลจากภาษาถ่ิน

เปนภาษากลางนั้น หากสามารถลดอารมณของเสียงใหเปนการบรรยายปกติได จะชวยใหผูชมสามารถทําความเขาใจ

กับละครโดยรวมไดอยางมีสมาธิยิ่งข้ึน 

ง.  เทคนิคการตัดตอเสียง / คุณภาพเสียง 

 ในตอนท่ี 1 และ 2 มีการบันทึกเสียงอยางมีคุณภาพ ผูใหเสียงบรรยายสามารถใหอารมณของเสียง

อยางเหมาะสม ความดังของเสียงเปนไปอยางตอเนื่อง ระดับเสียงเม่ือเทียบกับระดับเสียงละครแลว พบวาไมรบกวน

การรับฟง สวนดานการตัดตอเสียง พบวา บางชวง จะมีการวางเสียงบรรยายภาพกอนเหตุการณในละคร ซ่ึงอาจเปน

เพราะชวงวางของเวลาท่ีไมสามารถแทรกเสียงบรรยายภาพใหตรงกับเหตุการณได ท้ังนี้ มิไดทําใหเสียอรรถรสใน

การรับชมของผูมีปญหาทางการเห็นแตอยางใด 

 โดยรวม เสียงท่ีผลิตท้ัง 4 ตอน มีคุณภาพอยางมาก แตเสียงบรรยายของผูหญิง (ในขณะบรรยายปกติ) 

คอนขางเบากวาเสียงบรรยายของผูชาย ทําใหมีระดับเสียงท่ีตางกับเสียงของตัวละครอยางเห็นไดชัด และขณะท่ี

บรรยายภาษาถ่ิน เสียงของผูหญิง (ซ่ึงบรรยายอยางมีอารมณ) มีความดังกวาเสียงในชวงอ่ืน ซ่ึงอาจสงผลใหผูชม

ตองใชสมาธิในการฟงมากกวาปกติ จนอาจทําใหยากตอการทําความเขาใจกับเหตุการณของละครโดยรวมได 

1.2 ความคิดเห็นของนางสาวหทัยรัตน  จตุรวัฒนา (ตาบอดในภายหลัง) 

ก. ภาพรวม 

 ดิฉันไดรับชม “เราเกิดในรัชกาลท่ี 9 เดอะซีรีส” ในฉบับท่ีไมมีเสียงบรรยายภาพมากอนหนานี้แลว 

พบวา ซีรีสเรื่องนี้ จะเนนฉากการแสดงออกทางอารมณผานสีหนาทาทางเสียเปนสวนใหญ เม่ือมีเสียงบรรยายภาพ 

จึงสามารถเขามาเติมเต็มการรับรูไดมากข้ึนกวาเดิมมาก  

 ในสวนของเสียงบรรยายภาพ ใชภาษาเขาใจงาย ไปในทิศทางเดียวกับภาษาท่ีใชในเรื่อง จุดเดนของ

เสียงบรรยายภาพเรื่องนี้คือ การใชผูบรรยายสลับหญิงชายเม่ือสลับฉาก ทําใหผูฟงเขาใจไดถึงการสลับไปมาของการ

ดําเนินเรื่องโดยไมสับสน  
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 อยางไรก็ตาม มีสิ่งหนึ่งท่ีทําใหอรรถรสในการชมซีรีสของดิฉันลดลงอยางมาก คือ การบรรยายแปล

สําเนียงอีสานเปนสําเนียงภาคกลางในซีรีสตอนท่ี 3 และ 4 โดยสวนตัวดิฉันมองวา ไมจําเปนตองมีบทบรรยายแปล 

เสียงผูบรรยายในตอนท่ี 3 และ 4 บรรยายแปลสําเนียงอิสานของสหายคราม ฝาย พ่ีเริง ฟงแลวรูสึกเหมือนกําลังดู

หนังเกาหลีซอนลงในหนังอีสาน ไมลงตัวดวยประการท้ังปวง อาจเปนดวยเนื้อเสียงของผูบรรยายเอง ท่ีไมเหมาะกับ

บริบทขางเคียงของตัวละคร ใหความรูสึกเหมือนกลางวันกับกลางคืน ไมไปดวยกัน 

ข. เสียงผูบรรยาย 

 ผูบรรยายท้ังหญิงและชายสามารถบรรยายแตละฉากไดดี ออกเสียงไดถูกตองตามอักขรวิธี เนื้อเสียงใส 

ฟงงาย ออกเสียงชัดถอยชัดคํา ควบกล้ํา ร ล ชัดเจน เม่ือบรรยายฉากพระราชพิธี น้ําเสียงก็ฟงดูเปนทางการ มีการ

เนนหนักเบาไปตามการดําเนินเรื่องและบท ใชน้ําเสียงแตกตางกันระหวางบทบรรยายกับการสนทนาของตัวละคร 

ทําใหสามารถแยกออกวากําลังบรรยายถึงสิ่งใด 

 สําหรับฉากท่ีชองไฟในการบรรยายมีนอย ผูบรรยายก็ปรับระดับการบรรยายใหเร็วข้ึน แตยังคงฟงรูเรื่อง 

เชน ในสวนการข้ึนเครดิดทายตอน 

ค. เทคนิคการผสมเสียง 

 เสียงผูบรรยายอยูในระดับท่ีเหมาะสม ไมเดนหรือดอยกวาตัวซีรีส ฟงชัดเจน ไมทับบทพูด เวนระยะหาง

เหมาะสม การสลับระหวางเสียงผูบรรยายหญิงชายระดับเสียงดังเสมอกัน รื่นไหล ไมสะดุด 

 ในสวนของตอนท่ี 3 และ 4 มีการบรรยายพากยสําเนียงกลางทับคําพูดสําเนียงอีสานตลอดท้ังบท

สนทนา สังเกตไดวา เสียงผูบรรยายจะดังเปนพิเศษ กลบท้ังเสียงตัวละครจนฟงเสียงสําเนียงอีสานไมรูเรื่อง เหมือน

เสียงตีกันยุงไปหมด ในบางชวงผสมเสียงผูบรรยายกับตัวละครพรอมกัน บางชวงกลับเหลื่อมกัน ดูไมเปนเอกภาพ  

 ขอเสนอแนะ ถาตองการบรรยายแปลจากภาษาหนึ่งเปนอีกภาษาหนึ่ง หรือแปลจากสําเนียงหนึ่งมา

เปนอีกสําเนียงหนึ่ง ถาเปนไปได อยากใหแยกเสียงเปนซายขวา เสียงตัวละครอยูซาย เสียงบรรยายอยูขวา เปนตน 

จะไดไมตีกัน และผูฟงท่ีไมตองการฟงในสวนของเสียงบรรยายแปลก็สามารถเลือกฟงหรือไมฟงได  

ง. บทเสียงบรรยายภาพ 

 อยางท่ีกลาวมาแลววา บทเสียงบรรยายภาพ ในซีรียเรื่องนี้สวนใหญดีมาก บรรยายไดเห็นภาพ แตละ

รายละเอียดมีมิติ ดิฉันจะกลาวถึงบทท่ีโดดเดนในความรูสึก และบทท่ีฟงแลวยังรูสึกไมเขาใจ แยกตามแตละตอน 

ดังนี้ 

• ตอนท่ี 1 

- ฉากพิมพกลับมาหาครูจันทนา “เด็กสาวคนนั้นหนาตาเหมือนสาวนอยแตงชุดนักเรียนในรูป แต

โตเปนสาวมากข้ึน”  ใชคําวา “เหมือนสาวนอยแตงชุดนักเรียนในรูป” แทนการอธิบายรูปรางหนาตาของเด็กสาว

อีกครั้ง ทําใหคนฟงเกิดการคิดเชื่อมโยงเขากับประโยคบรรยายกอนหนา รูสึกเขาถึงสิ่งท่ีละครตองการสื่อไดดวย

ตนเอง 
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- ฉากที่คุณชาญคุณโบและซินแสมาดูบาน ในขณะที่ซินแสอธิบายฮวงจุยในจุดตางๆ ของบาน 

ไมทราบวาภาพท่ีปรากฏเปนอยางไร ฉายใหเห็นหนาตาของผูฟงหรือไมวาเปนเชนไร ถาเปนไปได ก็อยากใหมี เสียง

บรรยายภาพมาเติมเต็มภาพตรงสวนนี้ดวย 

- ฉากการเซ็นสัญญาซ้ือขายบาน บท เสียงบรรยายภาพ บรรยายการยื้อแยงสัญญากันระหวางตน

กับเตไดชัดเจนมาก ภาษากระชับ เห็นภาพ 

- ฉากครูเกษมกําลังจะตีพิมพ “ครูวัยกลางคนท่ีถายรูปคูกับพิมพกาวเขามา” บทบรรยายตรงนี ้

ฟงครั้งแรกรูสึกงง วาตองการสื่อถึงรูปท่ีถายคูกันอะไรอยางไร เพราะบริบทขางเคียงในฉากยอนอดีตนี้ ไมมีการพูด

หรือสื่อใหเห็นถึงรูปภาพใดๆ เลย  แตเม่ือฟงบทตรงนี้ซํ้าอีกครั้ง ก็ทําใหคิดเชื่อมโยงไปวากําลังสื่อถึงรูปท่ีถูกพูดถึง

ในเบรค 1 หรือเปลา ไมแนใจ เพราะการพูดถึงรูปภาพท่ีครูจันทนากับพิมพถายคูกันในเบรค 1 กวาจะมาถึงฉาก

พิมพโดนตี มีฉากอ่ืนๆ มาข้ันหลายฉากมาก ทําใหรูสึกไมปะติดปะตอเม่ือบทเสียงบรรยายภาพกลาวถึง “ครูวัยกลางคน

ท่ีถายรูปคูกับพิมพ” ตองใชการตีความจึงเขาใจ 

- ฉากตนมองภาพท่ีถายกันสามคน “ตนมีสีหนาสลด เขายังคงจองมองภาพในกรอบ ซ่ึงทุกคนมีสี

หนายิ้มแยม” บทเสียงบรรยายภาพ เลือกใชคําศัพทแสดงภาพอารมณท่ีตัดกันไดเห็นภาพชัดเจน สีหนาสลด และ สี

หนายิ้มแยม 

- ฉากอิงปริ๊นใบสมัครใหเกง พอตําหนิอิง “อิงหนาเจื่อน อิงหนาจอย” บรรยายการแสดงสีหนาได

ภาพรายละเอียดในอารมณท่ีการแสดงออกชัดเจนมาก เห็นความสลดมากข้ึน จาก เจื่อนไปสู จอย 

- ฉากพิมพนั่งอยูท่ีสวนสาธารณะ “สลับไปท่ีพิมพ เธอนั่งคูตัวอยูบนมานั่งสวนสาธารณะ” สงสัยวา 

ทําไมตองใชคําวา “สลับไปท่ีพิมพ” เพราะท่ีผานมา การเปลี่ยนฉากจากฉากนิคไปฉากเกง หรือจากเกงไปฉากพิมพ 

ก็จะบรรยายฉากนั้นๆ ไปเลย โดยไมมีคําวา “สลับ” ไปท่ีตัวละครตางๆ จึงรูสึกสะดุดกับการฟง และคําวา “นั่งคูตัว” 

โดยสวนตัวตองใชเวลานึกจึงจะพอเขาใจกิริยาการ “คูตัว” คิดวาควรใชคําอ่ืนท่ีงายกวามาบรรยายแทน 

- ฉากครูจันทนาแอบมองพิมพ “ครูจันทนาเดินไปแอบมองพิมพจากชองกระจกตรงประตู พิมพ

กําลังกมหนากมตาเขียนในสมุด ครูจันทนามองลูกสาวอยูเงียบๆ” บรรยายดวยคําวา “กมหนากมตา” ใหภาพไดชัดเจน 

และการเลือกใชคําสรรพนาม “ลูกสาว” แทนตัวพิมพ เปนการเนนสายสัมพันธของตัวละครในฉากใหเดนข้ึน 

- ฉากตนนึกถึงภาพการแยงใชดินสอสีกับเต “กลับสูปจจุบันท่ีตนในวัยผูใหญนั่งครุนคิดอยูตาม

ลําพัง” เห็นวา คํา  “ในวัยผูใหญ” ไมจําเปน เพราะสามารถเขาใจไดจากบริบทของละครอยูแลววาในปจจุบันตน

คือ วัยผูใหญ 

- ฉากพอสวดมนต “พอและแมหันไปมองพระบรมรูปปนของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทันใดนั้นพอกุม

หนาอก”  คําวา “ทันใดนั้น” เห็นวาไมจําเปนตองใส 
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• ตอนท่ี 2  

- ฉากยอนอดีตวัยเด็ก ตนถือขลุยฝกเปา แลวตีกับเต ไดยินเสียงตีกัน แตสงสัยวา ตนใชขลุยในมือ

ตีเต หรือใชมือเปลาตีเตกันแน อยากใหมี เสียงบรรยายภาพ บรรยายฉากนี้เพ่ิมเติม 

- ฉากตนเปาขลุย “คอยๆ หันกลับมา ยกขลุยข้ึนจรดริมฝปาก แลวเริ่มตนเปา” บทเสียงบรรยายภาพ 

ในจุดนี้มีความสําคัญมาก เพราะเม่ือสิ้นเสียงผูบรรยาย ก็มีเสียงขลุยดังข้ึนมาเปนพ้ืนหลังยาวไปในฉากของตัวละคร

อ่ืนดวย ถาไมมีบทบรรยายวาตนเปนผูเปาขลุย จะทําใหเขาใจผิดวา เสียงขลุยท่ีกําลังไดยินเปนซาวนประกอบท่ีถูก

เพ่ิมเขามาเทานั้น 

- ฉากครูจันทนาและพิมพมองพระบรมฉายาลักษณ “พิมพจับมือแม น้ําตาไหลไปพรอมๆ กัน” 

เลือกใชคํามาบรรยายไดเห็นภาพชัดเจน  

- ฉากตนกับเตคุยกัน “ตนยิ้มนอยๆ ยักค้ิวนิดๆ ใหนองชาย แลวกมหนา เตพยักหนา ยิ้มเบาๆ กํามือ” 

คําวา “ยิ้มเบาๆ” ฟงแลวรูสึกสะดุด อาจเปนความตั้งใจในการเลือกใชคําใหสอดคลองกับคํา “นอยๆ นิดๆ” แตเม่ือนํา

คําวา “เบาๆ” มาใสเพ่ือแสดงอาการยิ้ม กลับทําใหรูสึกไมเห็นภาพ 

- ฉากเกงยืนจองมือถือท่ีถนนตอนกลางคืน “เกงละสายตาจากจอมือถือ หันไปมองซุมเฉลิมพระเกียรติ 

ซ่ึงมีพระบรมฉายาลักษณในหลวงรัชกาลท่ี 9 บนสะพานลอย เกงหันกลับมา ปรากฏพระบรมฉายาลักษณในหลวง

รัชกาลท่ี 9 ขณะทรงงาน” ฟงแลวสงสัยวา เม่ือเกงหันกลับมาจากซุมแลวปรากฏพระบรมฉายาลักษณ เปนภาพ

เบื้องหนาของเกง หรือเปนภาพในจอมือถือกันแน 

- ฉากพิมพนั่งคุยกับนองโอด “นองโอดยิ้ม ปดปายมือ พิมพเงยหนามองโทรทัศนดวงตาแดงกํ่า” 

คํา “ปดปาย” เห็นภาพชัดเจน 

- การใชคําวา “นองโอดลืมตาแปว” ใหภาพความรูสึกชัดเจน 

• ตอนท่ี 3 

- ฉากบรรยายการเคลื่อนพระบรมศพ บท เสียงบรรยายภาพ ละเอียด ใชภาษาเขาใจงายและแฝง

ไวดวยความรูสึกลึกซ้ึงเห็นภาพ 

- ฉากคุณนพพูดกับเดชา “หนุมใหญพูดกับหนุมผิวขาว เดชาหรือหนุมผิวขาวเงยหนาข้ึน” บท

บรรยายทําใหรูวา หนุมผิวขาวท่ีถูกพูดถึงกอนหนาคือเดชา 

- ฉากหนุมรางเพรียวกําลังลางหนา “เขาสวมชุดคลุมอาบน้ําลางหนาท่ีซ้ิงคในหองน้ํา ซับหนา

ดวยผาขนหนูผืนเล็ก แลวเขมนมองใบหนาตนเองในกระจก คําวา เขมนมอง ฟงแลวตองนึกตามอยูนานจึงจะเขาใจ

เพราะเปนคําท่ีไมคอยคุนเทาไรนัก 

- ฉากมุกดานอนบนโซฟาในบานหลังหนึง่ “มุกนอนตะแคงกอดหมอนบนโซฟาในหองสีขาว และ

เฟอรนิเจอรสีหวาน” “สีหวาน” เปนการใชคําใหผูฟงมีพ้ืนท่ีในการจินตนาการตาม  
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- ฉากไรขาวโพดบนภูเขาหัวโลน “บนภูเขาหัวโลนมีตนไมโหรงเหรง เทือกเขาท่ีลดหลั่นเปนดินแดน

แหงผาก” เลือกใชคําท่ีทําใหรูสึกเห็นภาพชัดเจนมาก 

- ฉากรัฐนอนปวยอยูในโรงพยาบาลและท่ีปางขมุ “ความทรงจําของรัฐสลับไปมาตอนอยูในหอง

ฉุกเฉิน” ใชประโยคสั้นๆ อธิบายสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดชัดเจน 

- ฉากรัฐปวยหนัก บรรยายดวยคําวา “ท่ีโรงพยาบาล” และ “ท่ีเตนทพยาบาล” สลับกันไปมา

อยางเขาใจงาย ไมสับสน 

- ฉากในหลวงรัชกาลท่ี 9 เสด็จข้ึนเขา “เสด็จพระราชดําเนินทามกลางแดดจัดไปตามหนทาง

ทุรกันดาร” ฟงแลวสามารถนึกภาพตามไดอยางมีความรูสึกรวม 

• ตอนท่ี 4 

- ฉากมุกดาคุยกับสาคร “มุกยกมือปาดน้ําตาจากแกมท้ังสองขาง สาครพยักหนานอยๆ พลางยิ้ม

นอยๆ ใหหญิงสาว น้ําตามุกไหลออกมาอีก” ใชคํางายๆ แตสื่อความหมายไดชัดเจน 

- ฉากทหารฝกยิงปนท่ีโรงเรียนการเมือง “ทิวเขาลดหลั่นท้ังแหงแลงและเขียวชอุม ตรงปาละเมาะ

ทหารถือปนยืนเฝาหนารั้วไมโปรงๆ” ใชคําตรงขาม “แหงแลง” “เขียวชอุม” ทําใหนึกรูสึกตามไดถึงความตัดกัน

ของทิวเขา 

- ฉากปลัดข่ีรถผานมา “หญิงชาวบานคนหนึ่งพูดวา โอยเม่ือย รีบเดินเขาหิวขาว” เห็นวาไม

จําเปนตองใสคําวา “หญิงชาวบานคนหนึ่งพูดวา” เพราะฟงจากภาษาอีสานและบริบทขางเคียงก็สามารถเขาใจได

วาเปนเสียงพูดของผูหญิงชาวบาน 

- ฉากเริงวิ่งมาหาสหายคราม “สวางแดนดิน พ่ีจะไปทําไม มันอันตรายนะ ท่ีนั่นมีแตสหายอยาง

พวกฉันเยอะแยะเลย ใช เริงพูด สวางแดนดินก็เปนพ้ืนท่ีคอมมิวนิสต...” “เริงพูด” คํานี้ไมจําเปนตองใส เพราะคน

ฟงรูไดเองวาเปนเสียงเริง  

- ฉากงานฉลองศิริราชสมบัติ บรรยายภาพละเอียด ชัดเจน ทําใหผูฟงมีความรูสึกรวม 

- ฉากรองเพลงสรรเสริญพระบารมี บทบรรยายใชถอยคําสละสลวย งาย งาม และยิ่งใหญ เขาถึง

และเขาใจ 

ขอขอบคุณผูมีสวนรวมจัดทํา เสียงบรรยายภาพ ในซีรีสเรื่องนี้อยางยิ่ง ท่ีทําใหผูพิการทางสายตา ไดรับรู 

และเขาใจ เรื่องราวเก่ียวกับนัยหลวงรัชกาลท่ี 9 ไดมากข้ึน ใกลเคียงกับการดูซีรียดวยสายตาของตนเอง 

1.3 ความคิดเห็นของนางสาวอมีนา ทรงศิริ (สายตาเลือนราง)  

ก. ภาพรวม  

 กอนอ่ืนตองขอชื่นชมไปยังชองวันท่ีหยิบยกเอาสถานการณปจจุบันมารอยเรียงใหเขากับพระราชกรณียกิจ

ในดานตางๆ จนทําใหละครเรื่องเราเกิดในรัชกาลท่ีเกาเปนละครท่ีดูสนุกสนานและมีสาระ นาปลื้มใจ ทําใหเรารูสึก

ภาคภูมิใจท่ีไดเกิดอยูในแผนดินของรัชกาลท่ีเกา  
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 แตสิ่งท่ีขาดไมไดสําหรับผูพิการทางสายตาก็คือเสียงบรรยายภาพเพราะถาหากขาดเสียงบรรยายภาพ

ท่ีมีคุณภาพเพียงพอนั้นคงไมสามารถทําใหคนตาบอดไดเขาใจการสื่อสารของเรื่องไดอยางเต็มท่ี เพราะเนื้อหาของ

ละคร ในตอนท่ีหนึ่งและสอง ประกอบดวยเรื่องราวถึงสี่เรื่องราวท่ีนํามาเรียงรอยในสถานการณท่ีแตกตางกัน และ

ยังมีการสลับภาพไปมาซ่ึงภาพผูพิการทางสายตาไมไดรับการบรรยายจากเสียงบรรยายภาพนั้นอาจจะทําใหเกิด

ความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน 

    แตเทาท่ีไดรับชมเราเกิดในรัชกาลท่ีเกาแบบมีเสียงบรรยายภาพท่ีผานมานี้รูสึกวาไดอรรถรสอยาง

เต็มท่ีในดานของบทบรรยายก็ใชภาษาท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ในดานการสื่อสารใหเกิดอารมณนั้นก็ทําไดดีมาก 

  และเทาท่ีทราบนาจะเปนครั้งแรกของการใชเสียงบรรยายในละครซ่ึงใชผูบรรยายถึงสองคน ซ่ึงเปนท้ัง

เสียงผูชายและผูหญิง สลับกันไปมาทําใหสามารถเขาใจในสถานการณท่ีมีการสลับระหวางเรื่องราวของตัวละคร

ตางๆ ไดชัดเจนยิ่งข้ึนคะ สําหรับภาพรวมของเสียงบรรยายภาพตามความคิดเห็นของดิฉันทําไดสมบูรณแบบมากคะ 

 ในตอนท่ีสามและสี่เสียงบรรยายภาพก็ยังสามารถสรางสรรคท้ังในดานของภาพพจนและอารมณ

สื่อสารเรื่องราวใหเขาใจไดเปนอยางดี โดยเฉพาะในตอนท่ีสามและสี่นี้จะตองมีการแปลภาษาถ่ิน และภาษาอังกฤษ

ใหกับผูพิการทางสายตาไดรับฟงดวย อยางไรก็ตาม โดยสวนตัวชอบแบบในชวงแรกๆ ท่ีปลอยใหตัวละครพูดภาษาถ่ิน

ไปกอนแลวคอยแปลตามหลัง  แตก็เขาใจไดในเง่ือนไขของเวลาท่ีมีจํากัด 

 สรุปภาพรวมแลวเสียงเอดีก็ยังชวยเสริมสรางความเขาใจและทําใหคนตาบอดสนุกกับละครไดเปน

อยางด ี

ข. บทเสียงบรรยายภาพ 

 มีการใชถอยคําท่ีหลากหลายใหเหมาะสมกับสถานการณของเรื่อง  สื่อความหมายใหสามารถจินตนาการ

ถึงภาพท่ีแสดงอยูในละคร และภาพทิวทัศนตางๆ ใหเห็นอยางงดงาม อยางเชน การเลือกใชคําวาบานเรือนและตึกสูง

ขางแมน้ําเจาพระยา  ซ่ึงปกติสวนใหญจะไดยินวาริมแมน้ําเจาพระยา แตเม่ือใชคําวาขางแมน้ําเจาพระยาก็ทําให

เห็นภาพเปนอีกแบบหนึ่ง อีกท้ังการใชบทเสียงบรรยายภาพสลับกับเสียงบรรยายในละครทําไดอยางเหมาะสมลงตัว

มากคะ 

    สวนการสื่อสารในดานของอารมณก็ทําใหเห็นภาพไดอยางชัดเจนอยางเชนคําวา น้ําตาคลอ-น้ําตากลบตา-

น้ําตาไหลพราก เปนตน ซ่ึงสื่อสารอารมณในระดับท่ีแตกตางกัน หรืออยางคําวารอยยิ้มสดใส-ยิ้มแปน ซ่ึงเปนตัวละคร

ตัวเดียวกันอยูในฉากเดียวกัน แตเม่ือสื่อสารดวยรอยยิ้มคนละแบบแมจะใกลเคียงกัน บทเสียงบรรยายภาพก็สื่อ

ออกมาไดชัดเจน ลงตัว ไมมากและไมนอยจนเกินไปคะ 

 ในตอนท่ีสามและสี่ อยากขอชื่นชมผูเขียนบทบรรยายในฐานะท่ีสามารถแยกแยะบุคลิกของตัวละคร

ซ่ึงมีความคลายคลึงกันมาก ทําใหคนตาบอดสามารถแยกแยะไดออกมาคอนขางชัดเจนอยางเชนในชาวเขาซ่ึงแตงกาย

คลายคลึงกันมาก แตผูเขียนบทก็หยิบเอาบุคลิกท่ีโดดเดนของตัวละครแตละตัวมาอธิบายทําใหเกิดความแตกตาง
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และเห็นภาพไดชัดเจนข้ึน แมแตหมอและพยาบาลซ่ึงการแตงกายเหมือนกันทุกคน แตผูเขียนก็เอาบุคลิกท่ีแตกตาง

นั้นมาอธิบายใหทราบวาหมอคนใด มีความเก่ียวของกับตัวละครตัวไหน  

 ในการบรรยายถึงบรรยากาศและทิวทัศนก็ยังสื่อออกมาไดชัดเจน สืบเนื่องมาตั้งแตตอนท่ีหนึ่งและสอง 

ท่ีอธิบายบรรยากาศของทองฟาและเมฆ การใชคําวาฝาเมฆ เปนคําท่ีแปลกหู แตก็สื่อภาพไดชัดเจนนารักดีคะ 

ค.  เสียงบรรยาย   

 มีการใชเสียงบรรยายของผูบรรยายถึง 2 ทาน ซ่ึงเปนท้ังชายและหญิง ทําใหรูสึกวามีความสมบูรณ

แบบมากข้ึนในดานการสื่อสารอารมณ มีท้ังความออนโยนสดใสในเสียงของผูหญิง และมีความอบอุนแข็งแรงจาก

เสียงของผูบรรยายชาย อีกท้ังยังมีการประสานเสียงกันในชวงท่ีอานโลโกของละคร ทําใหรูสึกถึงใหการรวมมือรวมใจ

เปนหนึ่งเดียวกัน 

 ในตอนท่ีสามและตอนท่ีสี่ ก็คงจะไมมีคําตําหนิติเตียนใดใดเก่ียวกับเสียงบรรยายของท้ังสองทาน

เพราะถือวาท้ังสองทานนั้นเปนมืออาชีพท่ีใชถอยคําภาษาไทยอยางชัดเจนและมีการใชอารมณ สื่อสารในขณะท่ีมี

การพากยเสียงแปลภาษาท้ังภาษาถ่ินและภาษาอังกฤษดวย ทําใหรูสึกสนุก และมีความเปนธรรมชาติมาก 

 อยางไรก็ตาม ตองเรียนวาดิฉันพอจะฟงภาษาอีสานออก ก็เลยไมมีปญหาในการฟงภาษาอีสานสวนตัว

ก็จะไมอยากใหพากยเสียงทับ แตสําหรับคนตาบอดท่ีฟงอีสานไมออกการพากยเสียงทับก็อาจจะเปนวิธีท่ีดีกวาก็ได 

และเม่ือตองพากยเสียงทับ ก็ควรพากยแบบมีอารมณรวมจะดีกวาท่ีใชเสยีงแบบเรียบเรียบ ไมอยางนั้นมันจะทําให

รูสึกขัดแยงกับเสียงของนักแสดง 

ง. เทคนิคการตัดตอเสียง/คุณภาพเสียง  

 เทคนิคการตัดตอเสียงและลําดับเสียงในละครก็ถือวาทําไดดีท้ังท่ีไดดูผานโทรทัศนและรับชมจากไฟล

ผานลิ้งคก็รูสึกวามีความสมบูรณ แตจะมีเฉพาะฉากท่ีตอสูกันท่ีรูสึกวาเสียงบรรยายภาพจะถูกกลืนหายไปกับเสียง

การตอสู ทําใหตองตั้งใจฟงมากข้ึน แตก็พอจะทราบไดวาบรรยายอะไร  

 ตอนท่ีสามและสี่นี้ก็สามารถใชเทคนิคการตัดตอเสียงและคุณภาพของเสียงออกมาไดดีมากไมดัง

จนเกินไปแลวก็ไมเบาจนเกินไป 

 ท้ังนี้ ดิฉันชอบตอนท่ีใหเครดิตตอนสุดทายมาก ท่ีมีการเวนชวงจังหวะใหเสียงนักรองรองกอนแลวคอย

บรรยายเสียงบรรยายภาพตอนท่ีมีเสียงดนตรี ไดอรรถรสดีคะ 

 ขอขอบคุณทางชองวันท่ีนําละครเรื่องนี้มาทําเสียงบรรยายภาพ และขอบคุณอาจารยทุกทานท่ีรวมมือ

รวมใจกันเขียนบทบรรยายและตัดตอจนเสียงบรรยายภาพออกมาไดสมบูรณแบบทําใหประทับใจกับละครและรูสึก

คิดถึงในหลวงรัชกาลท่ีเกามากเปนท่ีสุดคะ ขอขอบคุณอีกครั้งท่ีทุกทานสละเวลาอันมีคาผลิตงานเสียงบรรยายภาพ

เพ่ือผูพิการทางสายตาดวยความเต็มใจและตั้งอกตั้งใจจนผลงานออกมาไดดีนาประทับใจท่ีสุดคะ 
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2. รายการสารคดี แผนดินวัยเยาว 

2.1 ความคิดเห็นของนายไปรเวท สทานสัตย (ตาบอดตั้งแตกําเนิด) 

ก. ภาพรวม 

 รายการนี้ เสียงบรรยายภาพสามารถชวยเสริมขอมูลใหผูชมเขาใจเนื้อหาไดอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

จากการข้ึนขอความท่ีเก่ียวกับชื่อผูรวมรายการ และบทสัมภาษณท่ีเปนภาษาอังกฤษ 

ข. บทเสียงบรรยายภาพ 

 บทเสียงบรรยายภาพในรายการนี้ คอนขางคลายกับบทบรรยายหลัก มีการบรรยายความงามของ

ธรรมชาติ ซ่ึงเปนเสนหของการผลิตเสียงบรรยายภาพสําหรับรายการประเภทนี้ แตการท่ีบทเสียงบรรยายภาพมี

ความคลายกับบทสารคดี อีกท้ังการใชคําในบทเสียงบรรยายภาพท่ีเปนทางการเกินไป ทําใหมีความรูสึกหางไกล

จากการนําเสนอสิ่งท่ีเห็น จึงอาจสงผลใหผูชมใหแยกเนื้อหาหลักของรายการกับเนื้อหาของเสียงบรรยายภาพไดยาก 

ค. เสียงบรรยาย  

 ผูใหเสียงบรรยายใชอารมณแบบเดียวกับเสียงบรรยายหลัก ซ่ึงทําใหบรรยากาศของรายการไม

สอดคลองกับบรรยากาศของรายการ เชน บรรยากาศการเลนกีฬาท่ีนาจะตื่นเตน เม่ือมีเสียงบรรยายท่ีเนิบชา ทําให

รายการไมนาสนใจเทาท่ีควรจะเปน หากผูบรรยายใชเสียงท่ีกระชับ อาจทําใหรายการโดยรวมนาติดตามยิ่งข้ึน 

ง. เทคนิคการตัดตอเสียง / คุณภาพเสียง 

เสียงบรรยายภาพมีคุณภาพดี แตเนื่องจากเสียงบรรยายแตละชวงใชเวลายาวมาก จึงพบวาชวงเปลี่ยนฉาก

ในบางตอนขาดความปราณีตในการสอดประสาน ทําใหเกิดการสะดุดในขณะรับฟง 

2.2 ความคิดเห็นของนางสาวหทัยรัตน  จตุรวัฒนา (ตาบอดในภายหลัง) 

ก. ภาพรวม 

 รายการแผนดินวัยเยาว เปนรายการสารคดีท่ีมีผูบรรยายประกอบกับคําใหสัมภาษณของบุคคลตางๆ 

เปนหลัก ซ่ึงคอนขางสมบูรณในตัวเอง การบรรยายเสียงบรรยายภาพเขามาเติมเต็มในสวนของภาพตางๆ ท่ีปรากฏ 

ก็ทําใหไดทราบรายละเอียดมากยิ่งข้ึนกวาเดิม 

ข. บท 

 สารคดีเรื่องนี้ หากไมมีบทบรรยาย ก็ยังสามารถดูรูเรื่องและเขาใจไดในระดับหนึ่งอยูแลว เนื่องดวยมี

ผูบรรยายและบทสัมภาษณเปนรายละเอียดหลักของเรื่อง เม่ือมีบทบรรยายเขามา ก็ชวยเสริมภาพตางๆ ใหชัดเจน

ยิ่งข้ึน และมีการอานขอความแปลท่ีปรากฏดวย จึงเพ่ิมความเขาใจสําหรับผูท่ีตองการคําแปลของบทสัมภาษณ

ชาวตางชาติใหมากข้ึน โดยรวมบทของเรื่องนี้  จะบรรยายภาพท่ีปรากฏ โดยเปนการบรรยายทําให เห็น

ภาพประกอบการบรรยายของตัวสารคดีเอง โดยรวมเห็นวาสามารถชวยเสริมไดดี เติมเต็มความเขาใจยิ่งข้ึน 
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 บทท่ีเห็นวาโดดเดนมีดังนี้ 

 - “ทัศนียภาพจากท่ีสูง หลังคาบาน พ้ืนดินปกคลุมไปดวยหิมะสีขาวสุดลูกหูลูกตา” ใชคํา “สุดลูก

หูลูกตา” ทําใหเห็นภาพตามไดชัดเจน 

 - โทมัส เบิรชใหสัมภาษณ “ข้ึนขอความแปล” ทําใหรูวาบทบรรยายตอไปเปนขอความแปลจาก

ตัวสารคดีเอง 

 - “ทัศนียภาพขณะรถไฟกําลังแลน บานเรือนขางทางมีหิมะปกคลุม” บรรยายงายๆ แตก็เห็นภาพ

หิมะปกคลุมบานเรือนไดชัดเจน 

ค.  เสียงผูบรรยาย  

 ผูบรรยายมีเนื้อเสียงนาฟง เหมาะกับการบรรยายสารคดีในเชิงก่ึงวิชาการ ทําใหฟงไดตอเนื่องไป

เรื่อยๆ ได น้ําเสียงนุมนวลเหมาะสมกับบริบทของสารคดี ออกเสียงคําชัดเจน ควบกล้ํา ร ล ชัดเจน 

ง. เทคนิคการผสมเสียง 

 ระดับเสียงผูบรรยายไมดังหรือเบาจนเกินไป ชัดเจน จัดวางเสียงบรรยายกับชองไฟไดเหมาะสม ในชวง

ท่ีมีการสัมภาษณชาวตางชาติเปนภาษาอังกฤษ เสียงบรรยายภาพก็ไมไดกลบเสียงสัมภาษณภาษาอังกฤษจนเกินไป 

ยังสามารถฟงภาษาอังกฤษรูเรื่องอยูพอสมควร ไมถูกวางทับไปท้ังหมด  

2.3 ความคิดเห็นของนางสาวอมีนา ทรงศิริ (สายตาเลือนราง) 

ก.  ภาพรวม 

 บทบาทของเสียงบรรยายภาพในรายการนี้นอกจากจะบรรยายสิ่งแวดลอมท่ีอยูในภาพแลว ยังจะตอง

บรรยายบทสัมภาษณชาวตางชาติในรายการดวย  ซ่ึงก็เปนสิ่งท่ีดี และรูสึกชอบท่ีเสียงบรรยายภาพชวยบอกชื่อของ

ผูใหสัมภาษณในทุกครั้งท่ีมีเสียงสัมภาษณแทรกเขามา ไมวาจะเปนคนไทยหรือชาวตางชาติ เพราะเคยดูรายการอ่ืน

ท่ีมีการใหสัมภาษณลักษณะคลายคลึงกันแบบนี้ แตเม่ือไมมีเสียงบรรยายภาพ จึงไมรูวาผูใหสัมภาษณเปนใครและมี

ความสําคัญอยางไร แตพอมีการบอกชื่อของผูใหสัมภาษณและบอกความสําคัญ-ความเก่ียวของกับเนื้อหาเรื่องราวก็

ทําใหเขาใจเรื่องราวตางๆ ท่ีรายการตองการจะสื่อไดดียิ่งข้ึน 

ข.  บทเสียงบรรยายภาพ  

 จุดเดนของเสียงบรรยายภาพท่ีชอบในรายการนี้ก็คือ ชอบตอนท่ีมีการบรรยายภาพกอนเขารายการ 

เพราะถึงแมจะมีเวลาไมมากแตเสียงบรรยายภาพก็สามารถอธิบายภาพท่ีแสดงอยูหนาจอไดอยางหลากหลายและ

กอใหเกิดจินตนาการท่ีคอนขางใกลเคียงกับภาพท่ีแสดงบนจอไดดีมาก ใชเวลาไดอยางเหมาะสมครบถวนพอดีกับ

เสียง Voice-over ในรายการ  

 สวนสภาพแวดลอมหรือทิวทัศนในรายการสวนใหญก็จะเต็มไปดวยการบรรยายถึงหิมะท่ีปกคลุมโดยท่ัว 

ทําใหเขาใจไดเลยวา เหตุใดการเลนสกีถึงเปนกิจกรรมที่คนสวนใหญที่นั่นโปรดปราน จนกระทั่งทําใหสมเด็จ

พระราชชนนีพาพระโอรสท้ังสองพระองคไปฝกเลนสกี  และในระหวางนั้นบทเสยีงบรรยายภาพก็ไดบรรยายถึงภาพ
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ท่ีนาประทับใจหลายภาพ เชน ภาพท่ีสมเด็จพระราชชนนีและพระโอรสท้ังสองพระองคทรงสกีรวมกัน ภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ีเกาเม่ือทรงพระเยาวท่ีทรงสกี ภาพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ีเกา 

ทรงหกลมท่ีน้ําแข็ง ในขณะท่ียังทรงพระเยาว ภาพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ีเกาประทับในโรงแรมท่ีพัก

และมีวิวทิวทัศนของสวิตเซอรแลนดประกอบ  

 สวนการบรรยายถึงรายละเอียดของโรงแรมท่ีประทับ เทาท่ีฟงบรรยายก็รูสึกวาสามารถเก็บรายละเอียด

ไดคอนขางดี ไมมากและไมนอยจนเกินไป และเนื้อหาของบทเสียงบรรยายภาพก็สามารถกลมกลืนไปกับเสียง

บรรยายในรายการไดเปนอยางดี อยางเชนฉากท่ีบรรยายถึงหองท่ีมีรูปแขวนเรียงราย แลวเสียง Voice-over ใน

รายการก็มาเฉลยวารูปเหลานั้นคือ พระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 สําหรับใน

สวนของบทเสียงบรรยายภาพ รูสึกวาผูเขียนคัดสรรคําท่ีเหมาะสมกับเวลาและสถานการณไดดีแลวคะ  

ค.  เสียงผูบรรยาย 

 เสียงของผูบรรยายเปนเสียงท่ีสดใสนาฟง เปนเสียงของผูหญิงซ่ึงทําใหเห็นความแตกตางระหวางเสียง 

Voice- over และเสียงบรรยายภาพ ไดเปนอยางดี 

 ผูบรรยายสามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางชัดเจนท้ังอักขระ ภาษา และสําเนียง แตจะมี

ในบางครั้งบางชวงเล็กนอยของรายการท่ีรูสึกวาผูบรรยายจะเนนคํามาก จนกระท่ังทําใหรูสึกวาเกร็งและไมเปน

ธรรมชาติ แตก็มีเพียงเล็กนอยเทานั้น ไมไดทําใหรูสึกวาเปนอุปสรรคในการรับฟงสักเทาไหร 

ง. การบันทึกเสียง/คุณภาพเสียง 

 ถาฟงดูจะมีความรูสึกวาเสียงบรรยายภาพจะเบากวาเสียงวอยซโอเวอรของรายการเล็กนอย แตก็รูสึกวา

ดีแลว เพราะเสียงวอยซโอเวอรในรายการดังเหมือนลอยมาติดท่ีหูเลยคะ ถาเสียงบรรยายภาพดังแขงกัน ก็คงทําให

ฟงแลวรูสึกหนักและขาดสุนทรียภาพคะ. สวนการบรรยายทับเสียงฝรั่งพูด คิดวานาจะเปนวิธีการทําเสียงบรรยายภาพ

ท่ีดีท่ีสุดแลว เพราะก็ยังไดยินเสียงของฝรั่งแทรกเขามาอยูทําใหรูวาผูพูดเปนหญิงหรือชาย 

3. รายการสารคดี เจอรนอลเจอรนี่ ชองวอยซทีวี จํานวน 1 ตอน 

3.1 ความคิดเห็นของนายไปรเวท สทานสัตย (ตาบอดตั้งแตกําเนิด)  

ก. ภาพรวม 

 รายการเจอรนอลเจอรนี่ ถือเปนรายการท่ีนาสนใจมาก เพราะสามารถใหขอมูลแกผูชมท่ีมีปญหา

ทางการเห็น ใหเกิดความเขาใจในสถานท่ีทองเท่ียวและวัฒนธรรมท่ีเสนอในรายการไดอยางละเอียด 

ข. บท 

บทเปนสวนสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากสามารถนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองแกผูชมได ซ่ึงในบางครั้ง ภาพตางๆ ท่ี

นําเสนอในรายการ อาจมิไดชี้ชัดวา สิ่งนั้นเรียกวาอะไร สิ่งนี้เรียกวาอะไร แตบทจะชวยนําเสนอขอสรุปท่ีถูกตอง

ใหแกผูชมผานเสียงบรรยายภาพได เชน ชวงท่ีบรรยายถึง “ไขดอง” เปนตน 
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ค. เสียงบรรยาย 

 เสียงบรรยาย เปนไปอยางกลมกลืนกับบรรยากาศของรายการ ทําไหผูชมเพลิดเพลินกับเนื้อหาของ

รายการยิ่งข้ึน 

ง. เทคนิคการตัดตอเสียง / คุณภาพเสียง 

 เสียงท่ีบันทึกมีคุณภาพดี ความดังสมํ่าเสมอ แมบางชวงตองวางเสียงบรรยายทับกับเสียงพิธีกร (ซ่ึง

เปนเสียงแสดงความเห็นของพิธีกรเอง) ก็มิไดทําใหเสียอรรถรสในการรับชมของผูมีปญหาทางการเห็นแตอยางใด 

3.2 ความคิดเห็นของนางสาวหทัยรัตน  จตุรวัฒนา (ตาบอดในภายหลัง) 

ก. ภาพรวม 

 รายการนี้เปนรายการทองเท่ียว ซ่ึงตัวพิธีกรเองมีการบรรยายรายละเอียดสิ่งตางๆ ท่ีพบเจอไดดีมาก 

และสามารถเขาใจไดในตัวเองอยูแลว การบรรยายเสียงบรรยายภาพเขามาเสริมทําใหไดรายละเอียดท่ีมากข้ึน 

โดยรวมสามารถเพ่ิมเติมไดดี  

ข. บท 

 โดยรวมบทเสียงบรรยายภาพใชภาษาเหมาะสม ฟงแลวเขาใจไดในทันที ภาษาท่ีใชกลมกลืนกับบทพูด

ของพิธีกร ทําใหรูสึกเปนหนึ่งเดียว บทท่ีเห็นวาโดดเดนและควรปรับปรุง มีดังนี้  

- “ทุงนากวางใหญ ปกดําตนขาวไว มีแมน้ําสายหนึ่งไหลผาน คุณแขกมองทัศนียภาพจากดานบน 

มีนาข้ันบันได” บรรยายไดเห็นภาพรวม และใหรายละเอียดอยางมีมิติ ดวยคําวา “มองทัศนียภาพจากดานบน มีนา

ข้ันบันได” 

 - “กอนขาวสีขาวเนียน ตัดเปนชิ้นอยูในชาม” จากคําบรรยายนี้ยงันึกภาพตามไมออกวาขาวฟนมี

รูปรางลักษณะอยางไร “ตัดเปนชิ้น” ขนาดเล็กหรือใหญ และชิ้นเปนรูปรางอยางไร กลมๆ หรือเหลี่ยมๆ อยากได

รายละเอียดท่ีชัดเจนกวานี้ 

- รานขายของท่ีปางควาย คุณแขกยกตัวอยางของท่ีขายในรานวาคือแอปเปลปา หลังจบการ

อธิบายของคุณแขก บทเสียงบรรยายภาพบรรยายวา “ในรานมีอาหารท้ังสดและแหงบรรจุถุงวางเรียงราย” แต

ไมไดบรรยายรูปรางลักษณะของแอปเปลปาท่ีคุณแขกเพ่ิงอธิบายไปอยางนาสนใจ ทําใหคนฟงอยากทราบถึง

ลักษณะผลของแอปเปลปามากกวาภาพรวมของสิ่งของในรานท่ี เสียงบรรยายภาพบรรยายแควา “มีของสดและ

แหงบรรจุถุงวางเรียงราย” 

- “บนองคพระพุทธรูปมีจีบริ้วของจีวรอันออนชอย” บรรยายไดเห็นภาพความงดงามประณีต 

ค. เสียงผูบรรยาย 

 เสียงดังฟงชัด ฉะฉาน ฟงงาย ในสวนของเนื้อเสียงและโทนเสียงฟงดูเรื่อยๆ แบบเรียบๆ ทําใหรูสึก

เหมือนกําลังฟงการบรรยายทางวิชาการมากกวารายการทองเท่ียว ท่ีตองการความสดใสราเริงในน้ําเสียง ยิ่งพิธีกร
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คือ คุณแขก ท่ีเธอดูเฟรนดลี่สนุกสนานตลอดการเดินทาง จึงรูสึกวาเสียงผูบรรยายขัดแยงกับบริบทขางเคียง

พอสมควร 

ง. เทคนิคการผสมเสียง 

 ระดับเสียงผูบรรยายเหมาะสม ชัดเจน ไมดังหรือเบาจนเกินไป ไมกลบเสียงบรรยากาศหรือเสียงดนตรี

พ้ืนหลัง เวนระยะหางระหวางเสียงบรรยายและเสียงพิธีกรไดเหมาะสม  

3.3 ความคิดเห็นของนางสาวอมีนา ทรงศิริ (สายตาเลือนราง) 

สําหรับรายการเจอรนอลเจอรนี่ ดวยเนื้อหาของรายการแลว เปนรายการสารคดีทองเท่ียว บทบาทท่ีสําคัญ

ของเสียงบรรยายภาพ คงจะเปนการอธิบายถึงสิ่งแวดลอมและสถาปตยกรรมของสถานท่ีเหลานั้น ซ่ึงดิฉันจะขอให

ความเห็นดังนี้นะคะ  

ก. ภาพรวม   

 เสียงบรรยายภาพของรายการในตอนนี้ทําใหเกิดความรูสึกน้ําลายสอ เนื่องจากการบรรยายถึงลักษณะ

ของอาหารและสวนผสมท่ีคอนขางละเอียด ทําใหคนตาบอดเกิดจินตนาการไดอยางดี  

 แตก็ยังมีบางจุดท่ีแอบสงสัย เก่ียวกับผลไมท่ีมีชื่อวามะกอกข้ีหนูหรือแอปเปลปา ซ่ึงตัวพิธีกรคอนขาง

ใหความสําคัญ ถึงกับหยิบยกขึ้นมาพูดถึง แตเสียงบรรยายกลับไมไดอธิบายลักษณะของผลไมชนิดนี้ไวเลยแมแต

นิดเดียว เขาใจวาดวยเนื้อหาขณะนั้นไมมีชองวางใหอธิบายถึงลักษณะของผลไม แตเม่ือมีชองวางถัดมาซ่ึงเปนภาพ

ผลิตภัณฑท่ีวางเรียงรายกันอยูซ่ึงอาจจะไมมีความสําคัญอะไรมากนัก จะเปนไปไดไหม ถาเราจะใชเวลานั้นอธิบาย

ถึงลักษณะของมะกอกข้ีหนูแทน อันนี้เปนการตั้งขอสังเกตดวยความคิดเห็นสวนตัว เพราะอาจจะมีคนตาบอด

บางสวนท่ีชอบใหเสียงบรรยายกับภาพตรงกันเสมอก็ไดคะ  

 นอกจากนี้ยังมีขอสงสัยอีกอยางหนึ่ง คือ ชื่อของพิธีกร คําผกา นี่เปนนามปากกาหรือไม เพราะใน

รายการก็มีการบอกชื่อจริงของพิธีกรอีกครั้ง อาจจะไมใชสาระสําคัญสักเทาไหร เพียงแตเปนขอสงสัย และคิดวาก็

อาจจะยังมีคนตาบอดคนอ่ืนท่ีสงสัยเหมือนกันดวยคะ  

ข.  บทเสียงบรรยายภาพ 

ในดานของบทบรรยายก็อยางท่ีกลาวมาแลวขางตนวาสามารถสื่อสารภาพออกมาไดคอนขางดี ให

รายละเอียดเก่ียวกับภาพตางๆ ไดคอนขางชัดเจน โดยเฉพาะเม่ืออธิบายถึงสังกะสีฉลุลาย หรือท่ีมีชื่อเรียกเฉพาะวา

ปานซอย ทําใหไดความรูใหม  

สําหรับบทชวงท่ีกลาวถึงคุณแขกโพสทาเหมือนนางแบบ เปนคําท่ีคอนขางกวางไปสักหนอย แตเขาใจวา 

คุณพิธีกรคงโพสหลายทาแลวเวลาไมพอท่ีจะอธิบาย ก็ใชคําอยางนี้ได เพราะเวลานั้นก็ไมมีสาระสําคัญสักเทาไหร  

ค.  ผูบรรยาย  

 เสียงของผูบรรยายมีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการเปนอยางดี และออกเสียงคําภาษาไทยได

ชัดถอยชัดคํา ถูกตองตามอักขระของภาษา จังหวะในการพูดไมชาหรือเร็วเกินไป  
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ง. การบันทึกเสียง/คุณภาพเสียง  

       เรื่องนี้ก็คงไมมีอะไรแนะนําเพ่ิมเติมนะคะเพราะถือวาเสียงทําไดดีอยูแลว เสียงบรรยายนั้นไมเบา

จนเกินไปหรือไมดังจนโดดเดนเหนือกวาเสียงในรายการจริง  สําหรับชวงท่ีมีเสียงดนตรีเสียงของผูบรรยายก็

สามารถบรรยายไปกับเสียงดนตรีไดยังกลมกลืนไมขัดแยงกันคะ 

4. รายการสารคดี เวิรลทัฟเฟสต ฟกซ ชองโมโน 29 จํานวน 1 ตอน 

4.1 ความคิดเห็นของนายไปรเวท สทานสัตย (ตาบอดตั้งแตกําเนิด) 

ก. ภาพรวม 

รายการนี้เปนรายการท่ีตองการเสียงบรรยายภาพ เพ่ือชวยใหผูชมสามารถเขาใจรายละเอียดใน

รายการไดมากยิ่งข้ึน ซ่ึงรายการนี้สามารถใหเสียงบรรยายภาพไดอยางนาประทับใจ 

ข. บท 

 บทมีความกระชับ บรรยายกิริยาของผูรวมรายการไดอยางนาสนใจ และทําใหผูชมเขาใจสิ่งท่ีรายการ

ตองการนําเสนอได โดยไมรบกวนการรับชมเนื้อหาหลักของรายการ หากแตมีชวงหนึ่งซ่ึงบทไดชี้นําใหผูชมเขาใจ

เกินกวาท่ีเห็นภาพ ไดแก นาทีท่ี 4:24 บทใชคําวา “เวทีหมุนไดท้ังแนวตั้ง” ควรเปลี่ยนเปน “เวทีหมุนในแนวตั้ง” 

เพ่ือไมเปนการชี้นํา แตเปนเพียงการบรรยายภาพตามท่ีเห็นในขณะนั้น 

ค. เสียงบรรยาย 

 เสียงบรรยายกลมกลืนกับเสียงของรายการ ผูบรรยายใหอารมณอยางเหมาะสม ไมรบกวนการรับชม 

แมอาจมีชวงท่ีบรรยายเพ้ียนบาง (นาทีท่ี 3:02 ชวยกันปรูพรม) 

ง. เทคนิคการตัดตอเสียง / คุณภาพเสียง 

 เสียงมีคุณภาพดี การตัดตอเสียงเปนไปอยางกลมกลืนและเหมาะสม 

4.2 ความคิดเห็นของนางสาวหทัยรัตน  จตุรวัฒนา (ตาบอดในภายหลัง) 

ก. ภาพรวม 

รายการเวิรลทัฟเฟสต ฟกซเปนรายการสารคดีท่ีฉายภาพของวิศวกรรมเทคโนโลยี ท่ีมีการบรรยาย 

และบทสนทนาอยูในตัวเอง ซ่ึงมีศัพทและเครื่องมือเฉพาะท่ีฟงแลวนึกภาพตามไมออกเต็มไปหมด เสียงบรรยาย

ภาพในรายการนี้มองวาทําไดดีมากๆ เหมือนเขามาชวยเสริมคําบรรยายของรายการอีกทีหนึ่ง ทําใหเขาใจและเห็น

ภาพมากข้ึน เกิดความรูสึกรวมกับการแสดงโชวตางๆ สัมผัสไดถึงความมหัศจรรยของการแสดงไดจริงๆ ประทับใจ 

ตื่นเตน และสนุกมาก  ในสวนของการบรรยายข้ันตอนการซอมกลไกตางๆ เสียงบรรยายภาพบรรยายไดเขาใจใน

ระดับดีมาก สามารถบรรยายเรื่องยากๆ ใหเขาใจไดงาย 
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ข. บท 

 บทเสียงบรรยายภาพเรื่องนี้ดีมาก บทบรรยายสวนใหญจะตองถายทอดภาพเคลื่อนไหวในการแสดง

โชวตางๆ และบรรยายการทํางานของกลไกทางวิศวกรรมตางๆ ซ่ึงไมงายเลย แตกลับสามารถบรรยายท้ังการแสดง 

และกลไกการทํางานของวงจรและเครื่องมือไดเห็นภาพท่ีกําลังเคลื่อนไหวไดอยางมีมิติ รูสึกจริงๆวากําลังนั่งดูการ

แสดงอยู จุดเดนท่ีทําใหยิ่งเขาถึงคือ การหาคํามาบรรยายเปรียบเทียบสิ่งท่ีกําลังเกิดข้ึนกับสิ่งท่ีเขาใจอยูแลว เชน  

เปรียบเทียบกับตึกสูง เปรียบเทียบกับมานน้ําตก เปนตน 

 บทท่ีเห็นวาโดดเดน มีดังนี้ 

- ฉากผูชมเห็นเรือท่ีถูกโยนดวยพายุ “จากการซอมสูการแสดงจริง แสงไฟบนเวทีลุกโชน...” บท

ในชวงนี้ทําใหไดความรูสึกรวมตื่นเตนไปกับการแสดงดวยจริงๆ 

- ฉากหนาโรงแรม Ballagio “หนาโรงแรม Ballagio มีน้ําพุท่ีพุงข้ึนลงเปนกําแพง ประกอบแสงไฟ

และดนตรี” เลือกใชคําท่ีสื่อไดตรง เห็นภาพกําแพงน้ําพุ 

- ฉากกดคอมพิวเตอรยิงน้ําพุข้ึนสูงพรอมกลองเก็บภาพ “ชายในหอควบคุมกดแปนพิมพคอมพิวเตอร

กลองเก็บภาพจากใจกลางวงกลมของน้ําพุท่ีพุงข้ึนไปบนฟาแลวตกลงมา น้ําพุพุงเทากับตึกหลายสิบชั้น” เห็นภาพ

การเคลื่อนไหวของน้ําพุชัดเจนมาก มีการเปรียบเทียบความสูงของน้ําพุกับตึกหลายสิบชั้น ทําใหจินตนาการออกวา

น้ําพุพุงสูงมากๆๆๆ สัมผัสไดถึงความอลังการ ตื่นเตนตาม  

- ฉากนักแสดงในชุดสัตวทะเลเลนอยูบนเวที “ทรายรวงจากเวที เวทีเทเอียง ตัวละครและทราย

บนเวทีลอยละลิ่วลงดานลาง” ใชคํางายๆ ฟงแลวเขาใจไดเลย เห็นภาพและเขาถึงภาพนักแสดง “ลอยละลิ่ว”  

- ฉากการแสดงจริง “เวทีพ้ืนทรายเอียง จุกกอกรวงจากบนเวทีสูดานลาง จุกกอกเทลงมาเหมือน

มานน้ําตก” นึกภาพตามได จากการเปรียบเทียบ “เหมือนมานน้ําตก” 

ค. เสียงผูบรรยาย 

 เสียงผูบรรยาย มองวาเหมาะสม และลงตัวกับการบรรยายรายการประเภทสารคดีท่ีมีเนื้อหาตื่นเตน

เราใจมากๆ ดวยเนื้อเสียงท่ีหนักแนน และน้ําเสียงท่ีสื่อถึงความตื่นเตน ฟงแลวเกิดความกระตือรือรน กระตุนให

ตื่นตัวกับสารคดีไดตลอด ออกเสียงคําชัดเจน สามารถกระชับประโยคใหเหมาะสมกับชองไฟในการบรรยายได มี

ศิลปะการเนนคํา เนนหนักเบา มีพลัง และกลมกลืนไปกับบริบทขางเคียงไดดีมาก 

ง. เทคนิคการผสมเสียง 

 ระดับเสียงบรรยายเหมาะสมชัดเจน ดังเทากับคําบรรยายในตัวรายการเอง ทําใหฟงรื่นหูไมสะดุด  

4.3 ความคิดเห็นของนางสาวอมีนา ทรงศิริ (สายตาเลือนราง) 

รายการเวิรลทัฟเฟสต ฟกซ เปนรายการสารคดีท่ีสนุกชวนติดตาม มีความตื่นเตนโดยเฉพาะในตอนนี้ท่ีทุก

คนตองทํางานแขงกับเวลา เสียงบรรยายภาพจึงมีบทบาทมากทีเดียวในการบรรยายอุปกรณตางๆ โดยมี

รายละเอียดดังนี ้
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ก.  ภาพรวม  

 เนื่องจากรายการตองการสื่อถึงความรวดเร็ว ฉากแตละฉากท่ีตัดไปมาก็คอนขางมีความรวดเร็วมาก

แลวบางครั้งมีชองวางท่ีจะสามารถใหเสียงบรรยายภาพแทรกเขาไปไดเพียงเล็กนอย ตอนท่ีดูรายการตองใชความ

ตั้งใจคอนขางมาก เพราะแตละฉากสลับไปมารวดเร็ว รวมถึงเสียงบรรยายภาพก็ใชความเร็วในการอธิบายภาพ

ตางๆ ดูแลวก็รูสึกตื่นเตนและตองตื่นตัวตลอดเวลา แตสําหรับความเห็นของดิฉันเสียงบรรยายภาพก็มีความ

กลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับรายการไดดีมาก และพยายามอธิบายภาพออกมาไดครบถวนท่ีสุด เทาท่ีจะ

เปนไปได 

ข.  บท 

 ในรายการนี้ มีขอสังเกตคือจะมีการใชคําเปรียบเทียบ อยางเชน ประโยคท่ีวาตาขายมีความกวางเทา

สนาม football หรือใชคําวาปูพรมยาวนับสิบๆ เมตร ก็เปนการอธิบายภาพโดยไมใชคําฟุมเฟอยจนเกินไป โดย

สวนตัวแลวก็ทําใหเขาใจภาพไดเปนอยางดี แมแตในบางประโยคซ่ึงมีการตีความอยางเชนคําวา ทุกคนกระโดด

อยางสนุกสนาน โดยสวนตัวแลวก็ไมไดเปนการตีความท่ีนอกเหนือจากความเปนจริงจนเกินไปคะ และการตีความ

แบบนี้ก็ยังทําใหเขาใจภาพรวมโดยท่ีไมจําเปนตองอธิบายใหเยิ่นเยอ 

ค. เสียงบรรยาย 

 เสียงของผูบรรยายมีความสดใสกระฉับกระเฉงเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ ในเรื่องของอักขระ

การใชภาษาก็มีความชัดเจน ถูกตอง จังหวะของการพูดเนื่องจากมีเวลาคอนขางนอยก็ใชไดอยางเหมาะสมกระชับ 

แลวไมทําใหคนฟงรูสึกวาผูบรรยายเรงอานจนเกินไป  

ง. การบันทึกเสียง/คุณภาพเสียง 

       รายการนี้มีการบันทึกเสียงและคุณภาพของเสียงในรายการเปนไปอยางเรียบรอยและสมบูรณแบบคะ 

สุดทายนี้ก็ตองขอขอบคุณอาจารยและทีมงานอีกครั้งคะท่ีชวยกันทําใหรายการมีเสียงบรรยายภาพท่ีออกมา

สมบูรณ และเปนประโยชนสําหรับคนตาบอดท่ีจะไดรับชมรายการท่ีมีสาระและประโยชนอยางยิ่ง  

5. รายการสําหรับเด็ก  Elmo’s World ชอง MCOT Family จํานวน 2 ตอน     

5.1 ความคิดเห็นของนายไปรเวท สทานสัตย (ตาบอดตั้งแตกําเนิด) 

ก. ภาพรวม 

 เปนรายการสําหรับเด็กท่ีนาสนใจอยางมาก เสียงบรรยายภาพชวยใหผูชมท่ีมีปญหาทางการเห็น 

เขาใจและสามารถทําตามทาทางในรายการไดอยางถูกตอง เปนการกระตุนพัฒนาการของเด็กไดอยางแทจริง ท้ัง

เด็กปกติและเด็กท่ีมีปญหาทางการเห็น 

ข. บทเสียงบรรยายภาพ 

 บทสามารถสื่อใหเด็กเขาใจไดเปนอยางดี ใชภาษาอยางเหมาะสม 
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ค. เสียงบรรยาย 

 เสียงบรรยายสามารถสื่อถึงอารมณของรายการไดอยางนาสนใจ เสียงไมดังจนเกินไป ไมรบกวนสมาธิ

ของเด็กท่ีกําลังชม 

ง. เทคนิคการตัดตอเสียง / คุณภาพเสียง 

 คุณภาพเสียงดีมาก การตัดตอมีความละเอียดและพิถีพิถัน 

5.2 ความคิดเห็นของนางสาวหทัยรัตน  จตุรวัฒนา (ตาบอดในภายหลัง) 

ก. ภาพรวม 

เอลโมเปนการตูนสําหรับเด็ก ท่ีเนนใหเด็กมีจินตนาการรวม เสียงบรรยายภาพมีความเหมาะสมอยางยิ่ง 

เพราะไมไดกลืนจินตนาการของเด็ก แตกลับชวยเสริมใหการตูนเรื่องนี้ละเอียด ชัดเจน และนาจะทําใหเด็กเกิด

ความสนุกมากข้ึน  

ข. บท 

 บทบรรยายถือวาโดดเดนมากในดานการเลือกใชภาษาและถอยคําท่ีงายๆแตสื่อความหมายไดชัดเจน 

เหมาะกับกลุมเปาหมายของเรื่อง ขับเนนจินตนาการของเด็กๆ แสดงใหเห็นถึงการพยายามเขาไปเปนหนึ่งเดียวกับ

โลกของผูชม ทําใหยิ่งไดรายละเอียดและอรรถรสในการรับชมมากข้ึน เม่ือมองในมุมของเด็กๆ ก็ยิ่งรูสึกสนุกสนาน

ไปกับบทเสียงบรรยายภาพ ท่ีเขามาชวยเติมเต็มใหเรื่องสมบูรณข้ึน และการบรรยายดวยสี ขนาด รูปราง ก็สามารถ

ทําใหภาพท่ีปรากฏในใจผูชมชัดเจนยิ่งข้ึน 

 บทท่ีโดดเดนและเห็นวาควรปรับปรุงมีดังนี้ 

• ตอนท่ี 1  

- ตอนเปดเรื่องแนะนําเอลโม “เอลโมขนฟูสีแดงจมูกโตสีสมตาก็โตปากก็กวาง” ใชภาษางายๆ 

บรรยายตรงๆ ไดเห็นภาพถึงตัวของเอลโม แตฟงแลวก็ยังไมรูอยูดีวาเอลโมคือตัวอะไร เปนคนหรือเปนสัตว อยาก

ไดรายละเอียดท่ีชัดเจนไดเลย อยางเชน เม่ือพูดถึงโดเรมอนจะรูวาเปนแมว หรือเม่ือพูดถึงชินจังจะนึกออกวาเปน

การตูนเด็กผูชาย 

- ตอนท่ีโดโรทีอยากถามคนอ่ืนๆ วาจูงเจาหมายังไง มีเด็กชายจูงหมาสีดํา หมาและเด็กหญิงใน

รถเข็น แลวตอดวยเด็กชายจูงหมาชื่อพิตตี้ เสียงบรรยายภาพบรรยายวา “เธอจูงหมาพรอมกับรถเข็นคนพิการ

เคลื่อนไป เด็กชายอีกคน” บทตรงสวนนี้ เห็นวา ไมจําเปนตองบอกวา “เด็กชายอีกคน” เพราะเสียงพากยการตูนท่ี

แตกตางกันในทุกตัวสามารถบอกไดในตัวเองวาเปนอีกคนหนึ่งอยูแลว นาจะปรับบทเปน “เด็กชายกับหมาสี...” 

หรือจุดเดนของหมาท่ีเด็กคนท่ี 3 กําลังจูง 

- ตอนท่ีเอลโมมาหาเด็กนอยแลวถามวาจูงเจาหมายังไง “เด็กนอยยิ้มเห็นฟนจิ๋วๆ” ใชคําบรรยาย

ลักษณะฟนเด็กนอยไดเห็นภาพมากๆ  
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• ตอนท่ี 2 

- ตอนเอลโมเปดประตู “เอลโมเปดประตูกลายเปนคนวิ่งมาราธอนเต็มถนน ประตูเผยอ นักวิ่ง

เหมือนวิ่งตรงมาหาเรา” “เหมือนวิ่งตรงมาหาเรา” ภาพท่ีปรากฏคือนักวิ่งกําลังวิ่งเขามาทางสายตาของเราท่ีเปน

คนดูมองเขาไปอยูหรือเปลา รูสึกนึกภาพตามไมชัดเจนวาคืออะไร 

- ตอนท่ีสนามเด็กเลน “เด็กนั่งบนแผนเลื่อนรางหิมะ ไหลปรื๊ดจากเนินลาดชันลงมาดานลาง เขา

ยิ้มแปน” ใชคําบรรยายเห็นภาพท่ีกําลังเคลื่อนไหวไดชัดเจน ทําใหเกิดความรูสึกรวมไปดวย 

ค. เสียงผูบรรยาย 

 เลือกใชผูบรรยายไดเขากับธีมของรายการ เสียงผูบรรยายสดใส ราเริง ใชน้ําเสียงในระดับของการพูด

กับเด็กๆ ทําใหรูสึกเปนหนึ่งเดียวกับการตูน มีการเนนหนักเบา ฟงแลวรูสึกกลมกลืน เขาถึงมากๆ ลงตัวในทุกมิติ 

ง. เทคนิคการผสมเสียง 

 ระดับเสียงบรรยายชัดเจน ไมเบาหรือดังจนเกินไป ไมทับเสียงพ้ืนหลังของการตูน 

5.3 ความคิดเห็นของนางสาวอมีนา ทรงศิริ (สายตาเลือนราง) 

เอลโม เวิรล เปนรายการท่ีดูสนุกแลวก็นารักมาก ซ่ึงจะขอใหความเห็นเก่ียวกับเสียงบรรยายภาพดังนี ้

ก.  ภาพรวม  

 เนื่องจากเอลโม เปนรายการเด็กซ่ึงมีท้ังแอนิเมชั่น และเสียงเพลง ซ่ึงก็คงจะยากตอการทําเสียง

บรรยายภาพพอสมควร ขนาดตัวดิฉันเองซ่ึงเปนคนรับสาร ก็ยังตัดสินใจลําบากในบางครั้งวาตองการรับฟงอะไร 

เพราะมีท้ังเสียงเพลงท่ีนารักสนุกสนาน ในขณะเดียวกันเม่ือเพลงเปนภาษาอังกฤษ ก็ตองการจะใหแปลความหมาย

ดวยเชนกัน ตัดสินใจยากนะคะ แตบางครั้งก็ตองยอมใหสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีบทบาทเหนือกวาระหวางเสียงบรรยายหรือ

เพลง แตโดยภาพรวมก็ถือวาเสียงบรรยายภาพทําออกมาไดสมบูรณในหลักการสําคัญๆ คือ ทําใหเด็กๆ สามารถ

เขาใจภาพท่ีรายการตองการจะสื่อไดครบถวน   

 ความคิดเห็นสวนตัวอยากจะเสนอให เวลาท่ีตองแปลเพลง อาจจะดรอปเสียงบรรยายภาพลงเล็กนอย

แลวเพ่ิมเสียงเพลงดังข้ึนกวานี้อีกนิด  

ข. บทเสียงบรรยายภาพ 

 บทเปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหเด็กๆ สนุกกับรายการนี้ ผูเขียนบทเลือกใชคําท่ีทําใหมีความรูสึกเหมือน

จับตองได อยางเชนคําวาดุกดิ๊ก หรือลิ้นชักเปดดึ๋งออกมา หรืออยางเชนคําวาลมแผละ ก็เปนคําท่ีทําใหตลกและมี

สีสันดีคะ แตในชวงสุดทายของตอนแรกท่ีเก่ียวกับสุนัข ท่ีเอลโมเลนเปยโน แลวรองเพลงด็อก ในฉากเหมือนวา

ประตูหรือผามานก็เตนไปดวย เสียงบรรยายภาพนาจะบรรยายในสวนนี้ดวย เพราะมันทําใหมีความรูสึกเปนการตูน

แลวมีจินตนาการดีคะ  
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ค. เสียงบรรยาย 

 เสียงบรรยายมีความสดใสสนุกสนานราเริงเหมาะสมกับรายการคะ ในจังหวะท่ีมีเพลง ผูบรรยายก็มี

อารมณรวม โดยเฉพาะชวงท่ีเปนการเตนออกกําลังกาย น้ําเสียงของผูบรรยายทําใหรูสึกกระฉับกระเฉงมีความ

กระตือรือรนท่ีจะลุกข้ึนมาเตนออกกําลังกายคะ ในบางชวงท่ีรายการสื่อความตลกนารักของเอลโม เสียงของ

ผูบรรยายก็สื่อออกมาไดนารักดีคะ อยางเชนตอนท่ีเอลโมถูกหมาวิ่งชนซํ้าแลวซํ้าอีก ผูเขียนบทเขียนวาแลวลุกข้ึนมา

ขนฟูเลย ผูบรรยายก็ทําน้ําเสียงใหรูสึกถึงวาเอลโมดูนาเอ็นดูคะ  

ง. การบันทึกเสียง/คุณภาพเสียง 

      สําหรับเรื่องการบันทึกเสียงและคุณภาพเสียงนั้นก็ไมมีความเห็นเพ่ิมเติมใดๆ เพราะถือวาทําไดดีแลว

เพียงแตมีขอเสนอท่ีวาในชวงท่ีตองแปลเพลง อาจจะเพ่ิมเสียงเพลงใหดังข้ึนนิดหนอย แลวดรอปเสียงบรรยายลง 

เพราะเพลงสรางสีสันใหกับรายการโดยเนื้อหาของเพลงก็พูดถึงประเด็นท่ีสําคัญของรายการดวยคะ  

          อยางไรก็ตาม ตองขอขอบคุณทีมงานทุกคนท่ีไดรวมสรางสรรคเสียงบรรยายภาพ ทําใหนองตาบอดได

มีโอกาสดูรายการอยางสนุกสนานนะคะ รวมถึงผูใหญยังดิฉันก็ชอบดูรายการประเภทนี้มากเหมือนกันคะ ขอบคุณ

ท่ีทําใหรายการออกมาสนุกนารัก ชวนติดตาม และมีความนาประทับใจ ทําใหคนตาบอดไดเขาถึงภาพท่ีรายการ

ตองการจะสื่อไดคอนขางสมบูรณมาก 

4.2.2 การประเมินบทและคุณภาพของเสียงบรรยายภาพโดยคนพิการทางการเห็น: กลุมเด็ก 

 สําหรับการประเมินเสียงบรรยายภาพโดยกลุมเด็กนั้น ไดรับความอนุเคราะหการจัดการประเมิน

จากผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมิตร ประพันธธุรกิจ และนักศึกษาในวิชา วส 431 การบริหารกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน โดยประเมินรายการสําหรับเด็กและเยาวชน 2 เรื่อง ไดแก ละครเรื่องกวนลืบหลังเลิกเรียน 

และรายการ Elmo’s world 

1. รายการละคร เรื่องกวนสืบหลังเลิกเรียน จํานวน 1 ตอน 

ผูจัดทําการสนทนากลุม “กวนสืบหลังเลิกเรียน” : น.ส.แพรวพลอย  เพียรพ่ึงอาจ  

 น.ส.นภัสวรรณ  เจียนระลึก 

 นายครองศักดิ์  หลาพิมพ  

 และน.ส.พรไพลิน  ชั้นเสวิกุล 

ผูประเมิน :  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรงุเทพ จาํนวน 7 คน 

นองตา (ตาบอดเลือนราง)  

นองแพร (ตาบอดเลือนราง)   

นองฟา (ตาบอดสนิท)  

นองกิว (ตาบอดสนิท)  
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นองเฟซ (ตาบอดสนิท)  

นองปลื้ม (ตาบอดสนิท)  

และ นองยํา (ตาบอดสนิท) 

วิธีการประเมิน : ใหนักเรียนดูรายการละครกวนสืบหลังเลิกเรียน 2 รอบ รอบท่ี 1 ใหดูแบบไมมีเสียงบรรยาย

ภาพกอน จากนั้นจึงใหดูรอบท่ี 2 โดยมีเสียงบรรยายภาพ จากนั้นจึงสอบถามความคิดเห็นดวยการสนทนากลุม 

(focus group) โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

• หลังชมรายการรอบแรก (ไมมีเสียงบรรยายภาพ) 

Q: มีอะไรสงสัย อยากใหอธิบายฉากไหนเพ่ิมบาง เพราะอะไร  

นองยํา: ครูพล ทําอะไร ยอนไปตอนครูพลกลั่นแกลงครูอะไรนะ ครูชูศรีทําอะไร  

นองปลื้ม: อยากใหอธิบายจอช 7   

นองตา: ใครทําอะไรท่ีไหนอยางไร อยากรูเรทรายการ 

นองกิว: อยากใหอธิบายใหอธิบายละเอียด ชัดเจนข้ึน 

นองเฟซ: อยากใหบอกชื่อเรื่อง ตาอยากใหแนะนําตัวละคร ใครชื่ออะไร จากชองอะไร หาดูไดท่ีไหน 

นองฟา: อยากรูวาใครกําลังทําอะไรอยู 

Q: ฉากนอยโดนสาดน้ําตอนท่ีมีตัดขามไปตัวละครอ่ืนๆ งงไหม  

ทุกคน: งง สาดน้ําอะไร ไมเห็นรูเรื่องเลยวาสาดน้ํา    

Q: ฉากนกฮูกวาดรูป ทราบไหมวาของอยูตรงไหนบาง  

นองแพร: ไดยินเสียงวาดรูป  

ทุกคน: ไดยินเสียงวาดรูป รูวาทําอะไร แตอยากใหบรรยายวาวาดอะไร บรรยายเพ่ิม   

Q: ฉากแบล็คลิสต ท่ีมีเสียงเพลง คิดวาเสียงท่ีไดยินคืออะไร  

นองตา นองแพร นองกิว นองเฟซ นองยํา: เสียงแกวแตก  

นองปลื้มและนองฟา: ถวยรางวัลแตก  

Q: ฉากของหลน ถวยรางวัลวางอยูท่ีไหน และหลนลงมาไดอยางไร 

นองตา นองแพร นองกิว นองเฟซ นองยํา นองฟา: วางบนตู    

นองปลื้ม: วางบนโตะ แตหลนลงมาไดอยางไร ไมทราบ   

• หลังชมรายการรอบท่ีสอง (มีเสียงบรรยายภาพ) 

Q:  ความรูสึกหลังชมรายการรอบท่ีสอง 

ทุกคน:  มันสนุกกวา มีเสียงบอก เขาใจมากข้ึน ท่ีเงียบเพราะท้ังตั้งใจฟงและหลับเพราะรูเรื่องแลว แต

รอบสองสนุกกวา เพราะรูเรื่องกวา ถาเปด AD รอบเดียว ก็นาจะสนุกกวานี้   

Q:  เม่ือเติมเสียงบรรยายภาพเขามาแลวเปนอยางไร  
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ทุกคน:  ชอบ (ตอบพรอมกันเสียงดัง) อยางฉากแบล็กลิสต หลายคนบอกดูรูเรื่องข้ึน (แยงกันพูด)   

นองยํา :  ฉากยอนอดีต รูเรื่องมากข้ึน  

นองกิว นองปลื้ม:  จอชหมายเลขเจ็ด คือ รถบังคับติดกลอง    

Q:  สภาพโรงเรียนกลั่นสุขเปนยังไง ในโรงเรียนมีสถานท่ีอะไรบางและหองอะไรบาง เหมือน

โรงเรียนนี้ม้ัย   

ทุกคน: สนามเด็กเลน (พรอมกันเสียงดัง)  หองเรียน โรงเกษตร โรงอาหาร หองพละ (ชวยกันตอบ)   

นองปลื้ม: ไมเหมือนโรงเรียนนี้ โรงเรียนนี้ดีกวา  

ทุกคน: โรงเรียนนี้มีท่ี มีหองคอม หองสมุด (ชวยกันตอบ)   

Q: เม่ือมีเสียงบรรยายภาพวา “น้ําหยุดคางไว” ในฉากกําลังโดนสาดน้ํา เขาใจวาอยางไร  

ทุกคน: ออ (พรอมกัน)  

นองยํา: ถือถังน้ําคางไว   

นองแพร: เขาใจวาคือภาพหยุดท้ังหมด   

Q: ตัวละครท่ีชอบมีรูปรางหนาตาและนิสัยเปนอยางไร  

ทุกคน: ชอบครูเล็ก (พรอมกันเสียงดัง)   

นองปลื้ม: ครูเล็ก นิสัยดี ชอบชวยคน หนาตาสวย เพราะถาครูเล็กไมมาชวย กวาครูสมานจะเก็บของเสร็จ

คงอีกนาน    

นองยํา: ชอบครูเล็ก เพราะครูเล็กมีน้ําใจ เปนคนดี  

นองเฟซและนองกิว: ชอบครูเล็ก มีมารยาทดวย ใจดีดวย    

นองตา: นกฮูก วาดรูปเกง เปนคนเงียบๆ เย็นชา ไมไดยินเสียงนกฮูกพูดเลย   

นองแพร: ชอบครูเล็ก มีน้ําใจ เปนคนดี รูไดจากฉากเก็บของ   

Q:  ตัวละครท่ีไมชอบคือตัวไหน  

ทุกคน: ครูชูศรี (ตอบพรอมกันเสียงดัง)   

Q: ครูเล็กสวยไหม รูไดยังไง  

ทุกคน: สวย (พรอมกัน) เพราะทาลิปสติก หนารูปไข ผมยาว ใสกระโปรง (ชวยกันตอบ)    

Q: ชอบเสียงคนท่ีใสเสียงบรรยายภาพลงไปไหม อยากไดแบบไหน ดังเบาพอไหม 

ทุกคน: ชอบ (พรอมกันเสียงดัง) อยากไดผูหญิงแบบนี้แหละ ชัดเจนดี เขาใจมากข้ึน   

นองตา: ยังไงก็ไดฟงไดหมด เอาใหรูเรื่อง   

นองปลื้ม: เอาเสียงแบบหวานๆ    

ทุกคน: ดังขนาดนี้กําลังดี   

Q: ชอบดูรายการแบบท่ีมีเสียงบรรยายภาพหรือแบบไมมี เพราะอะไร   
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ทุกคน: ชอบแบบมีบรรยายภาพ (พรอมกันเสียงดัง) เพราะมันเขาใจ รูเรื่อง (ชวยกันตอบ)  

Q: รูสึกยังไงกับเสียงบรรยายภาพท่ีเพ่ิมเขามา รกไหม อยากใหอธิบายรายละเอียดตรงไหนเพ่ิมบาง  

ทุกคน: (ชวยกันตอบ) ไมเยอะไป ไมรกไป ดีแลว ไมตองเพ่ิมแลวนะ ไมเร็วไป ฟงทัน เร็วกวานี้ก็ฟงได    

นองตา: แตตอนแนะนําตัว เร็วเกินไป   

Q: ถาพ่ีๆ ทํางานทีวีแลวจะมีรายการทีวีท่ีมี AD นองๆ คิดอยางไร 

ทุกคน: ดีครับ/คะ (พรอมกันเสียงดัง) อยากดูหนัง    

นองปลื้ม: อยากใหมี ผมจะดูทีวีท้ังวันเลย    

นองแพร: อยากใหทําตอนปดเทอม   

Q: นอกจากในรายการทีวีแลว อยากใหมีเสียงบรรยายภาพแบบนีท่ี้ไหนอีก เพราะอะไร   

A: อยากใหมีทุกท่ี ทุกสื่อ วิทยุ โทรศัพท หนัง เพราะอยากเขาใจมากข้ึน ถาไมมีเสียงบรรยายภาพ

ก็ไมรูเรื่อง 

• ปฏิกริยาของนองๆ เม่ือชมรายการในรอบท่ีสอง (มีเสียงบรรยายภาพ) 

ตั้งใจฟงมากข้ึน ไมคอยพูดแทรก แตไมคอยมีอรรถรสเทารอบแรก บางคนฟุบเหมือนจะหลับ อยางไรก็ตาม 

มีหลายฉากท่ีนองรอฟงวา ท่ีดูในครั้งแรกเขาใจถูกตองไหม เชน ฉากครูเล็กชวยเก็บของ จอชหมายเลขเจ็ด และฉาก

แบล็คลิสต นองเขาใจมากข้ึน สวนฉากสืบสวนท่ีมีการยอนอดีต และวิธีแกะรอยนิ้วมือ นองก็เขาใจมากข้ึน รองออ

กันเปนระยะ ขณะท่ีนองตาพูดวา “เหมือนฟงนิทานเลย” 

2. รายการสําหรับเด็ก  Elmo’s World ชอง MCOT Family จํานวน 2 ตอน   

ผูจัดทําการสนทนากลุม Elmo’s World:  น.ส.ธัญสุดา ภูริชิติพร  

 น.ส.กานตชนา วิมุกตานนท 

 น.ส.พรชนก สาริกาชาติ  

 น.ส.ลลิตา อบพันธ 

 น.ส.จันทมาส เดนพัฒนพิทักษ  

 และน.ส.อัญฑิกาญณ อินทรขาว 

ผูประเมิน: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จํานวน 9 คน อายุเฉลี่ยของเด็ก

ในหอง อยูท่ี 7 - 8 ป แตมีเด็กบางคนอายุ 10 - 15 ป สาเหตุมาจากนองบางคนมีพัฒนาการชา 

ทําใหเขาเรียนชาและตองรวมเรียนหองเดียวกับเด็กท่ีอายุนอยกวา 

วิธีการประเมิน: ใหนักเรียนดูรายการเด็ก  Elmo’s World 2 รอบ รอบท่ี 1 ใหดูแบบไมมีเสียงบรรยายภาพ

กอน จากนั้นจึงใหดูรอบท่ี 2 โดยมีเสียงบรรยายภาพ จากนั้นจึงสอบถามความคิดเห็นดวย

การสนทนากลุม (focus group) โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
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• หลังชมรายการรอบแรก (ไมมีเสียงบรรยายภาพ) 

- นองๆ นั่งนิ่งๆ มีลักษณะตั้งใจฟง แตไมไดมีปฏิกิริยาสนุกกับเรื่อง  

- นองบอกวา เสียงมันแปลกๆ ดี  

- นองรับรูไดวาเรื่องท่ีเปดนั้นมีเนื้อหาเก่ียวกับสุนัข 

- เม่ือถามถึงวามีตัวละครอะไรบาง ทุกคนตอบเหมือนกันวา โดโรธี จําไดแคตัวละครนี้ตัวเดียว แตนองๆ 

ไมทราบวาโดโรธีมีลักษณะอยางไร ไมทราบวาตัวเดนของเรื่องคือเอลโม อีกท้ังยังไมไดพูดถึงเอลโมเลย 

- เม่ือนองๆ วารูจักเสียงบรรยายภาพกันหรือไม คําตอบท่ีไดบางคนบอกวารูจักเพราะเคยดูรายการท่ีมี

เสียงบรรยายภาพมากอน แตก็มีหลายคนท่ีไมเคยดูมากอน 

• หลังชมรายการรอบท่ีสอง (มีเสียงบรรยายภาพ) 

- นองๆ ทราบรายละเอียดของตัวละคร และความสัมพันธของตัวละคร เชน ทราบวาตัวละครเดนของ

เรื่องคือ เอลโม เอลโมเปนตัวละครท่ีมีลักษณะแปลกๆ มีปากท่ีใหญ มีตัวสีแดง รูวาสุนัขตัวท่ีหนาดุๆ นั้นใสหมวกสี

ชมพู หมายักษตัวใหญกวารถดับเพลิงเอลโมมีเพ่ือนสนิทเปนปลาทองชื่อวาโดโรธี เอลโมและโดโรธีรักกัน 

- เม่ือถามวาในเรื่องมีตัวละครอะไรบาง นองๆ สามารถตอบกันไดมากข้ึนจากรอบแรก เชน ตอบไดวามี

ปลาทอง แมวน้ํา มีเด็ก เยอะ  

- เม่ือถามวาเด็กในเรื่องนั้นมีอายุประมาณเทาไหร นองๆ ตอบวาเด็กในเรื่องนั้นมีอายุนอยกวานองๆ 

-  ในชวงเปดเรื่องท่ีเสียงบรรยายภาพพูดตัวอักษรภาษาอังกฤษทีละตัว นองๆ พึมพําออกมาเบาๆ วา “นี่ 

ภาษาอังกฤษ”  

- นองนั่งดูอยางนิ่งๆ เหมือนเดิม นาจะเปนเพราะกําลังต้ังใจฟง แลวรอบนี้มีเสียงบรรยายภาพเพ่ิมข้ึนมา

อีกดวย แตในฉากท่ีตลกอยางเชนเอลโมโดนหมารุม นองๆ ก็หัวเราะออกมากันใหญ 

- นองๆ ทราบฉากของเรื่อง เชน หองของเอลโมมีหนาตาง มีผามาน มีลิ้นชัก ลิ้กชักเปดเองไดดวย และ

ลิ้นชักก็ดิ้นได สวนผา มานนั้นก็สามารถหมุนได  

- นองๆ ทราบกิริยาอาการของตัวละคร เชน นองตอบวา วิธีการจูงหมาคือการเอาสายคลองคอหมา แลว

ไปจูงท่ีคอหมา จับให หมาเดินตาม มีหมาเลนเสก็ต 7 ตัว นอกจากนั้นยังมีมีแมวน้ําเลนเสก็ตดวย   

- นองๆ บอกวา การดูเอลโมรอบสองท่ีมีเสียงบรรยายภาพสนุกกวารอบแรก เพราะมีเสียงบรรยายภาพ 

ทําใหทราบรายละเอียดของเรื่องเพ่ิมมากข้ึ 

- เม่ือถามวามีชวงไหนท่ีนาเบื่อไหม นองบอกวาไมมี อยากดูตอ 

- เม่ือลองถามถึงรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ ในเรื่อง นองสามารถตอบไดถูกตองทุกอยาง เชน 

Q: ชามสองใบใสอะไร  

A: น้ํา กับอาหาร เกิดข้ึนภายในหองครัว  

Q: เอลโมมีหางไหม 
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A: มีคนตอบท้ังมีท้ังไมมี แตท่ีตอบเหมือนกันคือหูยาวขยับได  

Q: สรุปวาโดโรธีคือตัวอะไร  

A: ปลาทอง (ในชวงท่ีไมมีเสียงบรรยายภาพ นองๆ ตอบวาโดโรธีเปนสุนัข)  

Q: เสียงนกอยูทางไหน  

A: ซาย  

Q: เสียงดนตรีในตอนทายเปนเสียงของดนตรีชนิดไหน  

A: เปยโน   

- นองๆ บอกวาชอบเสียงบรรยายภาพ เพราะบรรยายดี ฟงแลวเขาใจ นองบอกวาฟงเสียงเอลโมไดยินทุกคํา 

ท่ีถามวา ไดยินเสียงเอลโมชัดไหม เพราะพวกเราไดยินเสียงเอลโมไมชัด เสียงมันฟงไมคอยรูเรื่อง แตนองๆ บอกวา 

ไดยินทุกคํา 

- ตัวละครท่ีนองๆ ทุกคนจําได คือ หมาใสชุดตํารวจ หมาใสชุดตัวตลก ถือลูกโปง 

- เม่ือถามนองๆ แตละคนวาชอบตัวละครตัวไหนในเรื่อง นองตอบดังนี้ 

นองเบอร 1 : ชอบเอลโม เพราะ เสียงมันตลก เทดี   

นองเบอร 2 : ชอบเอลโม ตัวสีแดงแปลกดี  

นองเบอร 3 : ชอบหมาท่ีถือลูกโปง ชอบเพราะถือลูกโปงไดดวย  

นองเบอร 4 : ชอบหมาถือลูกโปง มันไมเหมือนหมาตัวอ่ืนเพราะสามารถถือลูกโปงไดดวย ตัวอ่ืนถือไมได  

นองเบอร 5 : ชอบเอลโม ชอบตอนกระโดดรอดหวงแลวไมผาน มันตลกดี  

นองเบอร 6 : ชอบเอลโม เพราะตาโต หัวยาว นารัก ชอบหมาในเรื่องดวย เพราะท่ีบานก็เลี้ยงหมา  

นองเบอร 7 : ชอบหมาท่ีใสชุดตํารวจ นาจะเกงดี   

นองเบอร 8 : ชอบเอลโม เสียงแปลกๆดี  

นองเบอร 9 : ชอบเอลโม เสียงมันนารักดี  

หมายเหตุ:  คุณครูบอกวาคําถามนี้นาจะตอบจากการท่ีจําตัวละครตัวใดตัวหนึ่งได และเอาตัวนั้นมา

เปนตัวท่ีชอบ เพราะเพ่ิงดูแคสองครั้งยังไมสามารถจะจําไดเร็วขนาดนั้น  

- นองๆ ถามวาเสียงบรรยายภาพมาไดอยางไร ใครเปนคนทําหรอ อยากไดอีก อยากใหมีเยอะๆ นองดู

สนใจวา เสียงบรรยายภาพนั้นมาไดอยางไร 

สรุปการประเมินบทของเสียงบรรยายภาพโดยคนพิการทางการเห็น 

 จากการท่ีคนพิการทางการเห็นประเมินรายการท่ีมีเสียงบรรยายภาพ พบวาประเด็นท่ีเปนปญหาซ่ึง

คณะทํางานเปนกังวลและตองการใหคนพิการทางการเห็นชวยใหความกระจางนั้น ไดรับการคลี่คลายเปนบางจุด 
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เชน ในกรณีรายการโทรทัศนท่ีมีฉากมาก มีการยอนอดีตสลับไปมากับปจจุบัน สามารถใชเสียงผูบรรยาย 2 เสียงได 

และทําใหเหตุการณระหวางอดีตกับปจจุบันมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

สําหรับการพากยเสียงทับเสียงตนฉบับของรายการนั้น คนพิการทางการเห็นกลาวถึงวาการพากยเสียง

บรรยายภาพทับเสียงภาษาถ่ินอาจไมเหมาะสมนัก ควรจะใชวิธีบรรยายเสียงบรรยายภาพ (โดยไมพากย) หรือแยก

เสียงใหออกมาทางลําโพงซาย-ขวาแทน  

สวนรายการท่ีดําเนินเรื่องเร็วนั้น สามารถผลิตเสียงบรรยายภาพได โดยตองบรรยายใหเร็วตามจังหวะ

ดนตรีและการตัดตอ เพ่ือใหสอดคลองกลมกลืนไปกับเรื่อง 

ท้ังนี้การมีเสียงบรรยายภาพชวยใหคนพิการทางการเห็นท้ังเด็กและผูใหญ เขาใจเนื้อหารายการโทรทัศน

มากข้ึน โดยเฉพาะการสอบถามกับกลุมคนพิการทางการเห็นท่ีเปนเด็ก พบวาสามารถบอกรายละเอียด บุคลิก ของ

ตัวละคร บอกรายละเอียดของฉาก-เหตุการณท่ีเกิดข้ึนได ท้ังยังหัวเราะไปกับเรื่อง และกลาววาการชมรายการแบบ

มีเสียงบรรยายภาพชวยใหรูสึกสนุกและเขาใจเนื้อเรื่องมากข้ึน 

โดยกลุมตัวอยางท้ังหมด ตองการใหมีการผลิตเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทัศนและรายการใน

ชองทางอ่ืนๆ เพ่ือใหสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและความบันเทิงไดมากข้ึน 

อยางไรก็ตาม ตองตระหนักวาในโครงการนี้มีตัวแทนคนพิการทางการเห็นมารวมประเมินรายการจํานวนนอย 

(19 คน) หากตองการผลการประเมินท่ีมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน ควรมีการทําวิจยัอยางเปนระบบ 

5. ขอสังเกต ปญหา และอุปสรรค 

 จากการดําเนินการโครงการสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศนเพ่ือจัดทําเสียงบรรยายภาพ (Audio 

Description) คณะผูดําเนินโครงการฯ พบวามีประเด็นท่ีนาสังเกต ดังตอไปนี้ 

5.1 การประสานงานกับตัวแทนสถานีโทรทัศนในระบบดิจิทัล 

5.2 การคัดเลือกรายการเพ่ือผลิตเสียงบรรยายภาพ 

5.3 การเลือกสถานท่ีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ 

5.4 ความรู ทักษะ และประสบการณท่ีหลากหลายของผูเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ 

5.5 การไมตรงตอเวลาและไมมาอบรมของผูเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ (บางทาน) 

5.6 จํานวนบุคลากรผูผลิตเสียงบรรยายภาพมีจํากัด 

5.7 การสงรายการท่ีไมสมบูรณมาใหผลิตเสียงบรรยายภาพ 

5.8 ขอมูลในรายการตนฉบับผิดพลาด หรือออกเสียงไวหลายแบบ 

5.9 การเรียนรูรวมกันระหวางสถานีโทรทัศนและคณะทํางานฯ 
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5.1 การประสานงานกับตัวแทนสถานีโทรทัศนในระบบดิจิทัล 

เนื่องจากสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัลสวนใหญยังไมไดกําหนดผูรับผิดชอบการผลิตเสียงบรรยายภาพใน

สถานีของตนใหเปนกิจจะลักษณะ ประกอบกับมีการเลื่อนการบังคับใชประกาศ เรื่อง การสงเสริมและคุมครองสิทธิ

ของคนพิการใหเขาถึงหรือรับรูและใชประโยชนจากรายการของกิจการโทรทัศน เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 จึง

ทําใหแตละสถานีโทรทัศนฯ มีความตื่นตัวตอการผลิตเสียงบรรยายภาพนอยลง  

 จากเหตุผลขางตน จึงเปนเหตุใหการติดตอประสานงานกับตัวแทนสถานีโทรทัศนในระบบดิจิทัล 

เพ่ือใหมาเขารวมโครงการฯ ท้ังการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการสงรายการเพ่ือผลิตเสียงบรรยายภาพนั้น ทําไดยาก 

บางสถานีใหเหตุผลวา ยังไมมีหนวยงานใดในสถานีท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะ ทําใหเม่ือติดตอประสานงานไป

แลว จึงมีการโอนเรื่องใหไปติดตอยังหนวยงานอ่ืน หรือใชเวลาในการตัดสินใจนานวาจะสงบุคลากรจากหนวยงานใดมา

อบรมหรือจะสงรายการใดมาผลิตเสียงบรรยายภาพ 

5.2 การคัดเลือกรายการเพ่ือผลิตเสียงบรรยายภาพ 

 แมทางคณะทํางานโครงการสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศนเพ่ือจัดทําเสียงบรรยายภาพ (Audio 

Description) จะแจงหลักเกณฑการคัดเลือกรายการเพ่ือผลิตเสียงบรรยายภาพเปนลายลักษณอักษรแลว แตหลาย

สถานีฯ ไมรูจักวาเสียงบรรยายภาพคืออะไร ทําใหไมแนใจวาควรจะสงรายการประเภทใด ลักษณะอยางไรมาให

คณะทํางานฯ ผลิตเสียงบรรยายภาพ และเม่ือสงรายการมาใหผลิตแลว ก็พบวา หลายรายการเปนรายการท่ีไม

เหมาะท่ีจะผลิตเสียงบรรยายภาพ เนื่องจากมีชองวางในการบรรยาย (sound gap) นอย หรือเปนรายการท่ีพิธีกร

ไดใหขอมูลอยางละเอียด คนพิการทางการเห็นหรือผูรับชมอ่ืนสามารถเขาใจเนื้อหารายการไดเองโดยไมจําเปนตอง

มีเสียงบรรยายภาพ ทําใหตองขอใหทางสถานีพิจารณารายการเพ่ือสงมาใหคณะทํางานผลิตใหม 

5.3 การเลือกสถานท่ีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ 

 ในโครงการปนี้มีขอจํากัดหลายประการ ดวยงบประมาณท่ีจํากัดและตองดําเนินการท้ังการประชุมเชิง

วิชาการ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และการผลิตเสียงบรรยายภาพ ประกอบกับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

จําเปนตองใหผูเขาอบรม ไดฝกปฏิบัติ ท้ังในเรื่องการเขียนบท ลงเสียง และตัดตอบันทึกเสียง จึงจําเปนตองมี

อุปกรณประกอบ เชน คอมพิวเตอร โปรแกรมตัดตอเสียง ชุดตัดตอผสมเสียง (เครื่อง audio interface) พรอม

ไมโครโฟน เครื่องฉาย LCD จอภาพ เปนตน 

 ในเบื้องตนคณะทํางานฯ เห็นวา การจัดอบรมท่ีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศูนยรังสิต จัดเปนสถานท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพราะมีอุปกรณครบครัน อีกท้ังเปนสถานท่ีท่ีคณะทํางานฯ คุนเคย หากมี

ปญหาเฉพาะหนาเรื่องอุปกรณหรือการจัดดําเนินงานใดๆ ก็นาจะแกไขเหตุการณไดอยางทันทวงที 

 แตเม่ือพิจารณาปจจัยประกอบอ่ืนๆ แลว คณะทํางานฯ พบวา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต อาจจะไมเหมาะสมนัก เนื่องจากในชวงเวลาท่ีจัดอบรม (เดือนมิถุนายน 2560) 

เปนชวงฤดูฝน มีพายุเขา และน้ําทวมบอยครั้ง ประกอบกับระยะทางจากในเมือง มายังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ศูนยรังสิต นับวาคอนขางไกล ผูท่ีไมคุนชินอาจใชเวลาเดินทางนานหรืออาจมาสาย สงผลกระทบตอการอบรมใน

ภาพรวมได 

 ดวยเหตุนี้ คณะทํางานฯ จึงประชุมหารือเพ่ือเปลี่ยนสถานท่ีมาเปนโรงแรมในเมืองท่ีมีรถไฟฟาผาน 

เพ่ือใหสะดวกตอผูเขาอบรมมากท่ีสุด จัดเชาเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง audio interface พรอมไมโครโฟน 

และตอรองราคาเพ่ือใหไดสถานท่ี อาหารเครื่องดื่ม และอุปกรณท่ีดีท่ีสุด โดยจัดสรรจากงบประมาณท่ีมีอยางคุมคา 

5.4 ความรู ทักษะ และประสบการณท่ีหลากหลายของผูเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 เนื่องจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ ในโครงการสงเสริมการ

ใหบริการกิจการโทรทัศนเพ่ือจัดทําเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) ในครั้งนี้ เปนการใหสถานีโทรทัศนแตละ

สถานี คัดเลือกบุคลากรของแตละสถานีมารวมอบรมเอง จึงทําใหแตละสถานีสงบุคลากรในแผนกท่ีแตกตางกันมา

เขารับการอบรม เชน บางสถานีฯ สงบุคลากรจากแผนกเซ็นเซอรมารวมอบรม บางสถานีสงบุคลากรจากแผนกตัด

ตอมาอบรม บางสถานีสงบุคลากรจากแผนกจัดผังรายการมารวมอบรม ดังนั้น ผูเขาอบรมแตละทานจึงมีความรู 

ทักษะ และประสบการณท่ีหลากหลาย รวมท้ังมีความคาดหวังท่ีแตกตางกัน  

 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะนี้ นอกจากจะนําเสนอขอมูลหลักท่ีวิทยากรเตรียมมาแลว 

จะตองเพ่ิมเติมเนื้อหาบางสวน หรือขอคําถามชวนคิดใหเหมาะสมกับผูเขารวมอบรมแตละรุน เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของผูเขาอบรมใหมากท่ีสุด 

5.5 การไมตรงตอเวลาและไมมาอบรมของผูเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ (บางทาน) 

 ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนั้น หากผูเขารวมอบรมไมตรงตอเวลา (โดยเฉพาะวันแรกของการอบรม) 

ยอมสงผลกระทบตอการอบรมในภาพรวม และตอผูเขารวมอบรมท่ีตรงตอเวลา เนื่องจากการอบรมในวันแรก มี

การทดสอบความรูเบื้องตน ซ่ึงจําเปนท่ีจะตองทดสอบพรอมกัน สวนการอบรมวันท่ี 2 เปนการทําความรูจักและ

เขาใจคนตาบอด ซ่ึงมีการเชิญผูชวยวิทยากรซ่ึงเปนคนตาบอดมาแนะนําขอมูลและทํากิจกรรมรวมกัน ขณะท่ีการ

อบรมวันท่ี 3 มีการสาธิตการลงเสียง บันทึก และตัดตอเสียง รวมถึงใหผูเขาอบรมลงมือปฏิบัติจริง การไมตรงตอเวลา

จึงทําใหกําหนดการท้ังหมดคลาดเคลื่อน และจําเปนตองตัดบางแบบฝกหัดท้ิงไปเพ่ือใหทันกับเวลาท่ีมีจํากัด 

 ปญหาอีกประการหนึ่ง คือ บางสถานีหรือบางองคกรสงรายชื่อบุคลากรมาเขารวมอบรม แตเม่ือถึงวัน

อบรมกลับไมมีใครมาอบรม (เชน สถานีโทรทัศนสปริงนิวส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) 

หรือมาอบรมแตไมครบจํานวนท่ีสํารองท่ีนั่งไว (เชน สถานีโทรทัศนชอง 8, GMM 25, Nation TV, Amarin TV, 

New TV, ไทยรัฐทีว)ี ทําใหผูท่ีอยูในรายชื่อในลําดับสํารองเสียโอกาส  

 สําหรับสถานีโทรทัศนสปริงนิวส ซ่ึงตองเขาอบรมในรุนท่ี 2 แตลืมมาเขารวมอบรมนั้น ทางคณะทํางาน

ไดแจงใหมาอบรมในรุนท่ี 3 แทน เนื่องจากมีคนสละสิทธิ์ แตกอนถึงวันอบรม ทางสถานีฯ ไดแจงวาไมสะดวก 

คณะทํางานจึงแจงใหมารวมอบรมแทนผูท่ีสละสิทธิ์ในรุนท่ี 4 ซ่ึงเปนรุนสุดทาย ก็ปรากฏวาทางสถานีฯ ไมสะดวกอีก 

สถานีโทรทัศนสปริงนิวสจึงไมไดเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําเสียงบรรยายภาพในโครงการนี้ ท้ังนี้ 
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ยังมีสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 อีก 1 ชอง ท่ีแจงลวงหนาวาไมประสงคเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เนื่องจากเคยไดรับการอบรมเรื่องการจัดทําเสียงบรรยายภาพมากอนหนานี้แลว 

5.6 จํานวนบุคลากรผูผลิตเสียงบรรยายภาพมีจํากัด  

 เนื่องจากบุคลากรผูมีความรูเรื่องเสียงบรรยายภาพมีจํากัด โดยในโครงการนี้มีผูเขียนบท 11 ทาน 

ผูตรวจบท 4 ทาน ผูลงเสียง 7 ทาน ผูควบคุมการบันทึกเสียงและคุณภาพงาน 4 ทาน และผูตัดตอ บันทึก ผสมเสียง 

เพียง 2 ทาน บางทานตองทําหนาท่ีท้ังเขียนบท ตรวจบท ลงเสียงบรรยายภาพ และควบคุมการบันทึกเสียงและ

คุณภาพงานดวย จึงเปนภาระงานที่หนัก เพราะบุคลากรแตละทาน ก็มีงานอื่นประกอบ เชน การเตรียมสอน 

การเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทําวิจัย เปนตน  

 และดวยเหตุท่ีมีกระบวนการทํางานท่ีเพ่ิมมากข้ึน ขณะท่ีมีบุคลากรจํากัด ประกอบกับเวลาการ

ออกอากาศของบางสถานีกระชั้นชิด จึงทําใหคณะทํางานฯ ตองเรงผลิตเสียงบรรยายภาพ และไมสามารถจัดการให

คนพิการทางการเห็นประเมินเสียงบรรยายภาพเพ่ือนําขอแนะนํามาปรับปรุงแกไขกอนสงเสียงบรรยายภาพกลับไป

ยังแตละสถานีได ทําไดแตเพียงใหประเมินหลังจากกระบวนการทํางานเสร็จสิ้น เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาตอไป 

5.7 การสงรายการท่ีไมสมบูรณมาใหผลิตเสียงบรรยายภาพ 

 แมทางคณะทํางานฯ จะกําหนดเกณฑใหแตละสถานีโทรทัศนสงรายการท่ีสมบูรณพรอมออกอากาศ

มาใหคณะทํางานฯ ผลิตเสียงบรรยายภาพ แตก็มีบางสถานีท่ีสงรายการท่ีไมสมบูรณมาให เชน รายการเราเกิดใน

รัชกาลท่ี 9 ท่ีมิกซเสียงดนตรีมาไมสมบูรณ  รายการ Elmo’s World มีเสียงพากยซอนกับเสียงซาวนแทร็ค 

รายการแผนดินวัยเยาวมีการเปลี่ยนโลโกทายรายการ รายการเจอรนอลเจอรนี่มีชวงอินเทอรลูดรายการไมสมบูรณ 

เปนตน ซ่ึงบางสถานีไดสงรายการท่ีแกไขใหมมาใหคณะทํางานฯ แตบางสถานีก็มิไดสงรายการมาใหใหม ดังนั้น 

เม่ือรายการออกอากาศจริง จึงพบวา ทางสถานีนํารายการไปแกไขเพ่ิมเติม เชน เพ่ิมเสียงดนตรี ทําใหเสียงท่ีอยูใน

ชองเสียง 1-2 ฟงดูสมบูรณแบบ แตผูชมท่ีฟงเสียงบรรยายภาพในชองเสียงท่ี 5-6 จะไดยินเสียงบรรยายภาพท่ีมี

ดนตรีไมสมบูรณ ทําใหไดอรรถรสไมเทาเทียมกับการฟงในชองเสียง 1-2 

5.8 ขอมูลในรายการตนฉบับผิดพลาด หรือออกเสียงไวหลายแบบ 

 ในบางรายการ เชน รายการแผนดินวัยเยาว มีการออกเสียงภาษาฝรั่งเศสไมถูกตอง บางตอนออกเสียง

ชื่อโบสถ ชื่อบุคคลเดิมท่ีอยูในตอนกอนหนาแตกตางไปจากเดิม ข้ึน super ตําแหนงบุคคลสําคัญผิด รายการ 

Amazon’s Electric Fish พิธีกรออกเสียงคําวา Amazon แตกตางจากเสียงบรรยายหลักในรายการ (แอมะซอน 

กับอะเมซอน) รายการอาชีพนอกกระแส ข้ึน super นามสกุลของแขกรับเชิญผิด เปนตน 

 โดยหลักการแลว คณะทํางานฯ จะไมผลิตซํ้าความผิดพลาด ดังนั้น คณะทํางานฯ จึงแกไขการออก

เสียงใหถูกตองตามเกณฑของราชบัณฑิตยสถาน หรือตามหลักการอานออกเสียงภาษาตางประเทศ โดยปรึกษา

ผูเชี่ยวชาญดานภาษาศาสตรและอักษรศาสตรเพ่ือการออกเสียงท่ีถูกตอง 
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5.9 การเรียนรูรวมกันระหวางสถานีโทรทัศนและคณะทํางานฯ 

 จุดมุงหมายของการผลิตเสียงบรรยายภาพในโครงการปนี้ ไมใชการผลิตเสียงบรรยายภาพจํานวนมาก 

แตเปนการเรียนรูรวมกันระหวางสถานีโทรทัศนและคณะทํางานฯ ซ่ึงทุกสถานีไดเรียนรูวิธีการคัดเลือกรายการเพ่ือ

ผลิตเสียงบรรยายภาพ เนื่องจากท่ีประชุมคณะทํางานฯ จะรวมกันพิจารณารายการท่ีเหมาะสมท่ีจะผลิตเสียง

บรรยายภาพ หากรายการใดท่ีไมเหมาะสม จะแจงหลักเกณฑกลับไปยังสถานีเพ่ือใหสงรายการมาใหใหม จนกวาจะ

ไดรายการท่ีเหมาะสมสําหรับการผลิตเสียงบรรยายภาพ นอกจากนี้ ทุกสถานียังไดเรียนรูเรื่องการรับสงไฟล การ

ออกอากาศสัญญาณเสียงบรรยายภาพในชองเสียงท่ี 5 และ 6 และเรียนรูวิธีการเขียนบทเสียงบรรยายภาพจากตัวบท 

(Text) และแบบประเมินบท ท่ีสงกลับไปยังสถานีอีกดวย 

 สําหรับการลงเสียงและบันทึกเสียงนั้น ทางคณะทํางานฯ ไดติดตอบุคลากรของสถานีโทรทัศนใหมา

สังเกตการณขณะบันทึกเสียงท่ีหองบันทึกเสียงของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศูนยรังสิต ตามแตสะดวก ซ่ึงทําใหบุคลากรของสถานีโทรทัศนหลายสถานีไดเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงของ

คณะทํางานฯ มีเพียงบางสถานีท่ีทางคณะทํางานฯ ไมไดเชิญมาสังเกตการณ เนื่องจากกําหนดการออกอากาศ

กระชั้นชิด อาทิ การบันทึกเสียงบรรยายภาพละครเรื่อง กระถินริมรั้ว ของสถานีโทรทัศนชอง 8 เปนตน 

6. ขอเสนอแนะ 

แมวาจะมีการผลิตเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทัศนมาตั้งแตป พ.ศ. 2556 แตเสียงบรรยายภาพยัง

เปนเรื่องใหมในสังคมไทย ดังนั้น เพ่ือใหเสียงบรรยายภาพเปนท่ีรูจักในวงกวาง ผูประกอบการสถานีโทรทัศนใน

ระบบดิจิทัลสามารถผลิตเสียงบรรยายภาพไดเอง และคนพิการทางการเห็นไดรับทราบวามีเสียงบรรยายภาพท่ีจะ

ทําใหพวกเขาสามารถเขาถึงสื่อโทรทัศนไดมากข้ึน คณะทํางานฯ จึงมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

6.1 ในดานการผลิตเสียงบรรยายภาพ เพ่ือใหมีการผลิตเสียงบรรยายภาพจํานวนมากข้ึน และมีคุณภาพ

มากข้ึน ควรจัดอบรมเรื่องการจัดทําเสียงบรรยายภาพเปนครั้งคราวใหแกผูประกอบการสถานีโทรทัศน ผู ท่ี

เก่ียวของ และผูท่ีสนใจ โดยจัดอบรมท้ังการผลิตในภาพรวม และความรูเฉพาะทางเก่ียวกับการผลิตเสียงบรรยาย

ภาพในชั้นสูงท่ีมีเนื้อหาเขมขนข้ึน เชน การเขียนบท การตัดตอ บันทึกเสียง การลงเสียง เปนตน ในการจัดอบรม 

หากเปนไปได ควรมีคนพิการทางการเห็นเขารวมเพ่ือแสดงความคิดเห็นตอเสียงบรรยายภาพดวย 

 นอกจากนี้ควรจัดวงเสวนาเปนครั้งคราว ใหผูประกอบการโทรทัศนในระบบดิจิทัลและผูท่ีเก่ียวของได

แลกเปลี่ยนประสบการณ พูดคุยถึงปญหาท่ีประสบ เพ่ือหาวิธีในการผลิตเสียงบรรยายภาพท่ีมีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

6.2 จัดการประชุม หรือเสวนาเชิงวิชาการ เพ่ือแลกเปลี่ยนและตอยอดองคความรูเก่ียวกับเสียงบรรยายภาพ 

โดยเชิญนักวิชาการท้ังในและตางประเทศท่ีผลิตเสียงบรรยายภาพมาเปนเวลานาน เชน นักวิชาการจากสหราชอาณาจักร 

ประเทศสเปน ประเทศโปแลนด ประเทศอิตาลี เปนตน 
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6.3 สนับสนุนใหมีการประชาสัมพันธการออกอากาศเสียงบรรยายภาพในทุกชองทางการสื่อสาร 

โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ และสื่ออินเตอรเน็ต รวมถึงสื่อท่ีคนตาบอดและคนสายตาเลือนรางใชเปนประจํา 

เชน สายดวนขาวสารความรู 1414  

6.4 สนับสนุนทุนในการตอยอดองคความรูเรื่องเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทัศน เชน ทุนสนับสนุน

การผลิตเสียงบรรยายภาพ ทุนในการนําเสนอผลงานวิจัยเก่ียวกับเสียงบรรยายภาพ ทุนสนับสนุนการอบรมเรื่อง

การผลิตเสียงบรรยายภาพ เปนตน 

 กลาวโดยสรุป ในภาพรวม โครงการสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศนเพ่ือจัดทําเสียงบรรยายภาพ 

(Audio Description) ประสบความสําเร็จดวยดี ท้ังการจัดประชุมเชิงวิชาการ 1 ครั้ง การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ 4 รุน และการผลิตเสียงบรรยายภาพจํานวน 55 ชั่วโมง โดยไดรับผลตอบรับ

ในทางบวก ทําใหผูประกอบกิจการโทรทัศนในระบบดิจิทัล มีความรู ความเขาใจเบื้องตน และสามารถจัดทําเสียง

บรรยายภาพ (Audio Description) ได เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนพิการทางการเห็นและผูท่ีมีความตองการใชสื่อ 

สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารผานโทรทัศนไดอยางเสมอภาคกับบุคคลท่ัวไป ตามท่ีไดตั้งเปาหมายไว 
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