รายงานสรุปผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ
โครงการสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศน
เพื่อจัดทําเสียงบรรยายภาพ (Audio Description)

โดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(สํานักงาน กสทช.) และคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
โครงการสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศนเพื่อจัดทําเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) จัดขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศนเพื่อจัดทําเสียงบรรยายภาพ (Audio Description)
สําหรับคนพิการทางการเห็นในการเขาถึงขอมูลขาวสาร สงเสริมใหคนพิการทางการเห็น ผูสูงอายุ และผูที่มีความ
ตองการใชสื่อ สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารผานกิจการโทรทัศนไดอยางเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป และเพื่อใหผูประกอบ
กิจการโทรทัศนในระบบดิจิทัลมีความรู ความเขาใจในการจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ
การจัดทําโครงการนี้แบงออกเปน 3 สวน ไดแก
1. การประชุมเชิงวิชาการเรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ
3. การผลิตเสียงบรรยายภาพ
1. การประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ
การประชุมเชิงวิชาการเรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตยที่ 5 กุมภาพันธ
2560 ณ หองกมลทิพยบอลรูม 1 โรงแรมเดอะสุโกศล มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหผูเขารวมประชุมมีความเขาใจ
เบื้องตนเกี่ยวกับบริการเสียงบรรยายภาพและมีความเขาใจในเรื่องสิทธิ และความเทาเทียมในการเขาถึงสื่อของคน
พิการทางการเห็น
การประชุมดังกลาวมีผูเขารวมประชุมจากองคกรเกี่ยวกับความพิการ สถานีโทรทัศนในระบบดิจิทัล
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น และกิ จ การโทรคมนาคมแห งชาติ (กสทช.)
สถาบันการศึกษา และผูที่สนใจ จํานวนทั้งสิ้น 71 คน และผูเขาประชุมมีความพึงพอใจตอการประชุมในเชิงบวก
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ จัดขึ้นระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม –
30 มิ ถุน ายน 2560 ณ ห องซิล เวอร 3 โรงแรมแกรนด เมอรเคี ยว ฟอรจูน จํานวนทั้งสิ้น 4 รุน รุน ละ 3 วัน มี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูประกอบกิจการโทรทัศนในระบบดิจิทัล และผูที่เกี่ยวของ สามารถจัดทําเสียงบรรยายภาพใน
รายการโทรทัศนได ทั้งการเขียนบท การลงเสียง การบันทึกและตัดตอผสมเสียง
การอบรมดังกลาวมีผูเขารวมอบรมจาก สถานีโทรทัศนในระบบดิจิทัล สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) สถาบันการศึกษา และผูที่สนใจ จํานวน
ทั้งสิ้น 62 คน และผูเขาอบรมมีความพึงพอใจตอการอบรมในเชิงบวก

3. การผลิตเสียงบรรยายภาพ
ในโครงการปนี้ (พ.ศ. 2559-2560) คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผลิตเสียงบรรยายภาพทั้งสิ้นจํานวน 55 ชั่วโมง โดยมีสถานีโทรทัศนในระบบดิจิทัลสงรายการโทรทัศนมาเขารวม
19 สถานี ทั้งรายการประเภทสารคดี ละคร ภาพยนตร และรายการสําหรับเด็ก
ในการจัดกระบวนการผลิตเสี ยงบรรยายภาพไดมีการตรวจสอบบท และควบคุมคุณภาพงาน โดย
มุงหวังใหการผลิตเสียงบรรยายภาพเกิดความถูกตอง ชัดเจน ดวยความพิถีพิถันเพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพสูงสุด และ
จัดใหมีการประเมินเสียงบรรยายภาพโดยคนพิการทางการเห็น เพื่อการศึกษา พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพเสียง
บรรยายภาพในโอกาสตอไป

คํานํา
จากการดําเนินงานโครงการสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศนเพื่อจัดทําเสียงบรรยายภาพ (Audio
Description) ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(กสทช.) ระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นั้น
คณะวารสารศาสตร และสื่ อ สารมวลชน มหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร ในฐานะที่ ป รึก ษาโครงการฯ ได
ดํา เนิ น การจั ดประชุ มเชิ งวิช าการ ผลิ ตเสียงบรรยายภาพ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกผูป ระกอบกิจการ
โทรทัศน ในระบบดิ จิทัล โดยมีเปาหมายเพื่อให ผูประกอบกิจการโทรทั ศนในระบบดิจิทัล มี ความรู ความเขาใจ
เบื้องตน และสามารถจัดทําเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) ได อันจะเปนการสงเสริมใหคนพิการทางการเห็น
และผูที่มีความตองการใชสื่อ สามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร ผานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนไดอยาง
เสมอภาคกับบุคคลทั่วไป
บัดนี้ คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดจัดทําโครงการสงเสริมการ
ใหบริการกิจการโทรทัศนเพือ่ จัดทําเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) เสร็จสิ้นแลว จึงจัดทํารายงานสรุปผล
การดําเนินงานฉบับสมบูรณ โครงการสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศนเพื่อจัดทําเสียงบรรยายภาพ (Audio
Description) มาพรอมนี้

คณะทํางานโครงการสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศน
เพื่อจัดทําเสียงบรรยายภาพ (Audio Description)

สารบัญ
การประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ
- เนื้อหาสรุปชวงการปาฐกถา เรื่องเสียงบรรยายภาพกับคนพิการทางการเห็น
- เนื้อหาสรุปชวงการเสวนา เรื่องแลกเปลี่ยนประสบการณเสียงบรรยายภาพทางโทรทัศน
- เนื้อหาสรุปชวงการบรรยาย เรื่องหลักการผลิตเสียงบรรยายภาพ
- เนื้อหาสรุปชวงกิจกรรมเสียงบรรยายภาพ
- ผลประเมินความคิดเห็น และความพึงพอใจของผูเขารวมการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดทํา
บริการเสียงบรรยายภาพ
- บทสรุปผลประเมินจากผูเขาประชุม
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ
- ผลประเมินความคิดเห็น และความพึงพอใจของผูเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํา
บริการเสียงบรรยายภาพ
การผลิตเสียงบรรยายภาพ
- กระบวนการผลิตเสียงบรรยายภาพ
- บุคลากรในการผลิตเสียงบรรยายภาพในโครงการสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศนเพื่อจัดทํา
เสียงบรรยายภาพ (Audio Description)
- ผูรับผิดชอบผลิตเสียงบรรยายภาพในโครงการสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศนเพื่อจัดทํา
เสียงบรรยายภาพ (Audio Description)
- การประเมินบทและคุณภาพของเสียงบรรยายภาพ
- ขอสังเกต ปญหา และอุปสรรค
- ขอเสนอแนะ
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23
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37
40
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95

รายงานสรุป
โครงการสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศน
เพื่อจัดทําเสียงบรรยายภาพ (Audio Description)
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในฐานะที่ปรึกษาโครงการสงเสริมการ
ใหบริการกิจการโทรทัศนเพื่อจัดทําเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ไดจัดการประชุมเชิงวิชาการ การอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ และการผลิตเสียงบรรยายภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. การประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ
การประชุมเชิงวิชาการเรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพจัดขึ้น เพื่อเผยแพรองคความรูในการผลิต
เสียงบรรยายภาพ เมื่อวันอาทิตยที่ 5 กุมภาพันธ 2560 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล การจัดประชุมดังกลาวผานพนไป
ด ว ยดี มี ผู เข า ร ว มประชุ ม ทั้ ง ผู แ ทนจากองค ก รเกี่ ย วกั บ ความพิ ก าร สถานี โ ทรทั ศ น ในระบบดิ จิ ทั ล กสทช.
สถาบันการศึกษา และผูที่สนใจ จํานวนทั้งสิ้น 71 คน
การประชุมวิชาการดังกลาว ประกอบดวยการปาฐกถา การเสวนา การบรรยาย และกิจกรรม ที่มุงเนนให
ผูเขารวมประชุมมีความเขาใจเสียงบรรยายภาพมากขึ้น และมีความเขาใจในหลักเรื่องสิทธิและความเทาเทียม
โดยเฉพาะความเทาเทียมกันในการเขาถึงสื่อโดยมีรายละเอียดในการจัดการประชุมดังตอไปนี้
1. จุดประสงคของการจัดประชุมวิชาการ
1.1 เพื่อใหผูเขารวมประชุม มีความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ
1.2 เพื่อใหผูเขารวมประชุม มีความเขาใจในเรื่องสิทธิ และความเทาเทียมในการเขาถึงสื่อ
2. ผูเขารวมประชุม
ผูแทนจากองคกรเกี่ยวกับความพิการ สถานีโทรทัศนในระบบดิจิทัล สถาบันการศึกษา กสทช. และผูที่
สนใจเรื่องเสียงบรรยายภาพ จํานวนทั้งสิ้น 71 คน
3. รูปแบบการประชุมวิชาการ
3.1 การปาฐกถา เรื่องเสี ยงบรรยายภาพกับ คนพิ การทางการเห็น โดยคุณ ตอพงศ 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
วันอาทิตยที่ 5 กุมภาพันธ 2560 เวลา 9.00-16.00 น.
5. สถานที่จัดประชุม
หองกมลทิพยบอลลรูม 1 โรงแรมเดอะสุโกศล
6. พิธีกร
ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.นิ ธิ ด า แสงสิ งแก ว อาจารย ป ระจํ าคณะวารสารศาสตร แ ละสื่ อ สารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
7. ของที่ระลึก
รมพับ 3 ตอน
8. เนื้อหาสรุปของการประชุมเชิงวิชาการแตละชวง
8.1 การปาฐกถา เรื่องเสียงบรรยายภาพกับคนพิการทางการเห็น
โดยคุณตอพงศ เสลานนท นายกสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย
เนื้อหาสรุปการปาฐกถา
รัฐมีหนาที่ทําใหประชาชนไดรับสิทธิอยางมีเสรีภาพและเสมอภาค อีกหนาที่หนึ่งของรัฐคือการลด
จุดออนของประชาชน หรือขจัดอุปสรรคตางๆ ในการเขาถึงหรือใชสิทธิตางๆ นั้นได โดยมีจุดมุงหมายสําคัญคือ
การทําใหประชาชนพึ่งพาตัวเองได จึงจะทําใหรัฐเขมแข็งและยั่งยืน
การมีสื่อเพื่อคนพิการตามมาตรา 36 ในพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน
ก็เปนเครื่องมือที่จะนําไปสูการพึ่งพาตนเองไดของสมาชิกของสังคม เรื่องนี้เปนสวนหนึ่งของนโยบายหลักที่เรียกวา
เปน Accessibility for All หรือการเขาถึงสําหรับทุกคน คําวาการเขาถึง หรือ Accessibility เปนปรัชญาสําคัญที่
ทําใหคนพิการหรือคนในสังคมสามารถพึ่งพาตัวเองได และมีอิสระ
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หนทางปฏิ บั ติสากลเพื่ อไปสูการเขาถึง คือ การออกแบบที่เป น Universal Design หรือ UD ซึ่ง
หมายถึง แนวคิดการออกแบบสภาพสิ่งแวดลอม ใหรองรับการใชงานของทุกๆ คนในสังคม โดยที่ไมตองออกแบบ
หรือ จัด ทํ าขึ้ น สํ าหรับ คนกลุม ใดกลุ มหนึ่ งโดยเฉพาะ เพื่ อเนน ประโยชนสูงสุดของคนในสังคมรว มกัน โดยไม มี
ขอจํากัด และทุกคนสามารถใชชีวิตนอกบานไดอยางสะดวก และปลอดภัย
นอกจากสภาพสิ่งแวดลอมที่เปนรูปธรรมที่จับตองได ในสวนนามธรรมคือตัวบทกฎหมาย ก็ไมควรกัน
คนออกไปจากสังคม เชน หามคนพิการเขาทํางานในองคกร หากกลไกตางๆ กันคนในสังคมทิ้งไวขางหลัง จะเปน
สาเหตุของการขัดแยงของคนในสังคมสังคมควรจะเติบโตและมีการแบงปนเพื่อที่จะกาวไปขางหนาไปพรอมๆ กัน
สําหรับ Universal Design นั้นมี 3 ระดับ ระดับที่ 1 เรียกวาเปน Universal design แบบสมบูรณ
คนในสังคมสามารถใชประโยชนตางๆ จากสิ่งที่ตัวเองเขาไปมีปฏิสัมพันธได ดังนิยามวา do it by themselves
หรือเมื่อออกแบบตามหลัก Universal design แลวเขาสามารถที่จะใชชีวิตหรือทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิตเองได
ระดั บ ที่ 2 เมื่ อ ออกแบบแล ว ยั งไม ส ามารถช ว ยได จะต อ งใช อุ ป กรณ มี เครื่ อ งมื อ โปรแกรมที่
ออกแบบมาเพื่อชวยเสริมใหสามารถใชชีวิตไดดวยตัวเอง สิ่งเหลานั้นเรียกวา Assistive Technology หรือ AT ดัง
คําจํากัดความวา do it with some technology หรือมีตัวชวยเปนเทคโนโลยีบางอยางเพื่อใหกาวไปสูความเปน
อิสระพึ่งพาตัวเองได
ระดั บ ที่ 3 คื อ เมื่ อ ออกแบบภายใต Universal design และมี เทคโนโลยี เ ข า มาช ว ยแล ว ก็ ยั ง
ยากลําบาก จึงตองมีใครสักคนเขามาชวย เรียกวา Reasonable Accommodation หรือ RA นิยามก็คือ do it
with someone หรือทําสิ่งนั้นได แตตองมีใครสักคนเขามาชวย
สําหรับ AD, CC หรือจอลามภาษามือนั้น เรีย กวาเปน Universal design เพราะมีป ระโยชน ไม
เพียงแตสําหรับคนตาบอด แตยังเปนประโยชนกับทุกคน ตามเปาหมายแนวคิดที่จะทําใหสังคมนี้เปนสังคมที่ทําให
คนไมถูกทิ้งไวขางหลัง เปนสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน หรือ Inclusive Society
ในทางปฏิบัติตองมีสิ่งที่รองรับ ไดแก ตัวบทกฎหมายเน็ตเวิรค กลองรับสัญญาณองคความรูในการ
ทํา AD ที่จะไดรับการยอมรับจากกลุมผูบริโภค และการทําใหผูประกอบการเห็นความสําคัญและนําสิ่งเหลานี้ไปใช
การยืดระยะเวลาการจัดทําสื่อเพื่อคนพิการไมนาจะเปนทางแกไขที่ดีทางที่ดีแลวภาครัฐโดย กสทช. เองควรออก
นโยบายจูงใจหรือใชเม็ดเงินจํานวนไมมาก เขามาชวยประสานใหเกิดประโยชนตอทั้งสองฝายใหลงตัว
หากผูประกอบการใหความสําคัญในการจัดทําสื่อเพื่อผูพิการมากขึ้น ก็จะชวยทําใหความฝนของคน
พิการที่ตองการใหเกิด AD, CC และจอลามภาษามือขึ้นในประเทศไทยเปนจริง และเปนตัวอยางของอาเซียนตอไป
ในอนาคต
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8.2 การเสวนา เรื่องแลกเปลี่ยนประสบการณเสียงบรรยายภาพทางโทรทัศน
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: เมื่อเริ่มตน คณาจารยยังไมมีความรูเกี่ยวกับการผลิตเสียงบรรยายภาพ
จึงแปลไกดไลนของออฟคอมจากอังกฤษมาใชเปนแนวทาง และลองถูกลองผิดจนเขาใจวิธีการผลิตเสียงบรรยายภาพ
มากขึ้น
ทักษะที่สําคัญสําหรับผูผลิตเสียงบรรยายภาพ คือ 1) ทักษะดานภาษา ผูเขียนบทเสียงบรรยายภาพ
ควรใชภาษาไดดี มีคลังคํา ใชภาษาไดกระชับและอยูในเวลาที่จํากัดได 2) ทักษะเรื่องภาษาภาพ ตองสามารถอาน
ภาษาภาพไดวาผูผลิตรายการโทรทัศนตองการสื่อภาพนั้นอยางไร 3) ทักษะการบรรยายที่สอดคลองไปกับเรื่อง ทั้ง
อารมณและการใชภาษา 4) ทัศนคติบวกตองานและคนพิการ ทั้งหมดนี้เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหสามารถผลิตเสียง
บรรยายภาพที่มีคุณภาพได
สําหรับ โครงการสงเสริมการให บ ริการกิ จการโทรทั ศนเพื่ อจัด ทํ าเสีย งบรรยายภาพในป นี้ มี การ
ประชุมใหญเชิงวิชาการที่จัดขึ้นในวันนี้ การจัดอบรมกลุมยอยใหแกสถานีโทรทัศนในระบบดิจิทัล 4 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน
และการผลิตเสียงบรรยายภาพ
ในอนาคตสถาบั น การศึกษาหลายๆ แห งน าจะมีการบรรจุเรื่องการผลิต เสี ยงบรรยายภาพอยูใน
รายวิชาหรือพัฒนาเปนหลักสูตร อีกทั้งสถาบันการศึกษาควรมีบทบาทในการสนับสนุนใหมีการทําวิจัยเกี่ยวกับเสียง
บรรยายภาพ ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาเสียงบรรยายภาพในแงมุมตางๆ ตอไป
คุณเจริญพร: สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 เริ่มตื่นตัวเรื่องการผลิตสื่อเพื่อคนพิการตั้งแตกลาง
ป พ.ศ. 2558 แตยังไมมีองคความรูเกี่ยวกับเสียงบรรยายภาพเลย จึงติดตอใหคณาจารยจากคณะวารสารศาสตร
และสื่อสารมวลชนไปบรรยายใหความรู จากนั้นจึงทําโครงการอบรมใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
การไดอบรมการผลิตเสียงบรรยายภาพทําใหทัศนคติที่มีตอคนพิการเปลี่ยนไป แตกอนตนเองมัก
เลี่ยงที่จะคุยกับคนตาบอดแมจะทํางานที่เดียวกัน แตหลังจากอบรมแลวรูสึกเขาใจคนตาบอดมากขึ้น และบางครั้งก็
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ชวยจูงคนตาบอดและทําหนาที่เสียงบรรยายภาพแบบสดใหดวย เมื่อไดอบรมแลวจึงรูสึกวา สิ่งนี้สามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได
อุป สรรคในการผลิตเสียงบรรยายภาพ คือ 1) องคความรู และ 2) บุคลากร สําหรับ บุคลากรนั้น
ตนเองมีความคิดเห็นวาควรตั้งหนวยงานขึ้นมาโดยเฉพาะ แตบุคลากรในหนวยงานนั้นก็ตองรับผิดชอบงานอื่นดวย
เพื่อเปนการใชทรัพยากรบุคคลใหคุมคาที่สุด
หากเปนไปได อยากใหกสทช. จัดรับฟงความคิดเห็นจากสถานีโทรทัศนในเรื่องการผลิตสื่อเพื่อ
ผูพิการในทุกไตรมาส และหากมีการกําหนดการออกอากาศเสียงบรรยายภาพเปนรายเดือน คือ 30 ชั่วโมงตอเดือน
จะสะดวกกับทางสถานีโทรทัศนมากกวาการกําหนดใหออกอากาศเสียงบรรยายภาพเปนรายวัน วันละ 1 ชั่วโมง
มีขอแนะนําสําหรับสถานีโทรทัศนที่จะออกอากาศรายการที่มีเสียงบรรยายภาพ คือ ในวันที่มีการ
ออกอากาศจะมี ผู ช มโทรศั พ ท ม าสอบถามจํ านวนมาก โดยเฉพาะเรื่ อ งการเป ด รั บ สั ญ ญาณเพื่ อ ชมรายการ
เพราะฉะนั้นควรทําขอมูลเบื้องตนไวใหคอลล เซ็นเตอร หรือใหหอง MCR เพื่อจะไดไมฉุกละหุกเวลามีผูชมโทรเขามา
คุณ อมี น า: เสี ย งบรรยายภาพเป น สิ่ งที่ คุน เคยตั้งแต เด็ ก เพราะคุณ แม และคนรอบข างเป น เสี ย ง
บรรยายภาพที่คอยบรรยายภาพที่ตนเองมองไมเห็น ตอมามีโอกาสเขารวมเปนกลุมตัวอยางงานวิจัยของรองศาสตราจารย
ภัทธีรา จึงรูจักและทดลองใชสื่อเสียงบรรยายภาพตั้งแตนั้นเปนตนมา
จากนั้นมีโอกาสไดทํางานวิจัยกับ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมิตร โดยมีสวนรวมตั้งแตกระบวนการ
คัดสรร เลือกสาร เขียนบท และลงเสียง ทําใหเขาใจปญหาในการผลิตเสียงบรรยายภาพมากขึ้น
สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการผลิตเสียงบรรยายภาพมี 3 สวน คือ 1) คนเขียนบทตองอานบทใหออกวา
เรื่องที่จะทํานั้นสื่อความหมายหรือมีนัยยะอยางไร 2) วิธีการที่จะใชคําใหคนตาบอดเขาใจ และ 3) การทํางานใน
ระยะเวลาจํากัด ถาองคประกอบเหลานี้รวมกันไดเหมาะสม จะเพิ่มอรรถรสของงานใหเปนเสียงบรรยายภาพที่ดีได
คนพิการในบางประเทศสามารถมีชีวิตอยูไดดวยตนเองเพราะสิ่งแวดลอมเอื้ออํานวย หากมีเสียง
บรรยายภาพ ก็จะชวยคนพิการทางการเห็นไดในอีกทางหนึ่ง แมจะเปนการเพิ่มตนทุนการผลิต แตก็คุมคาเพราะมี
คนพิการที่ตองการใชสื่อและไดรับประโยชนจากสื่อเสียงบรรยายภาพ
หากผูผลิตสื่อโทรทัศนตองการผลิตเสียงบรรยายภาพ ตนขอเสนอแนะใหมีคนพิการเขาไปมีสวนรวม
ในกระบวนการผลิต สําหรับทางกสทช. ขอเสนอแนะใหสนับสนุนใหผูผลิตมีองคความรู อยากใหผูผลิตสื่อทุกคนมี
ความรูในการผลิตสื่อเพื่อคนพิการ เพราะหากคนหนึ่งออกไป อีกคนก็จะสามารถทําหนาที่แทนไดทันที และอยาก
ใหมีการบังคับใชกฎหมายใหเกิดผลเปนรูปธรรม
นอกจากนี้ ยั งมี เรื่ องสั ญ ญาณและอุป กรณ การรับ ชมที่ ยังไม ส ามารถเขาถึงประชาชนไดทั้ งหมด
ประกอบกับมีการกําหนดใหมีเสียงบรรยายภาพเฉพาะรายการขาวและสาระ ซึ่งที่จริงแลว คนตาบอดดูรายการทุก
ประเภท จึงอยากใหเปดกวางในการผลิตเสียงบรรยายภาพในประเภทรายการที่หลากหลายตามแตที่สถานีโทรทัศน
มีทรัพยากร
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ดร.ตรี: มีการแกไขระยะเวลาของประกาศฯ ที่จะเริ่มใชในวันที่ 6 กุมภาพันธน้ีที่จะตองเริ่มทํา 3
บริการ 60 นาทีตอวัน เปนเริ่มปหนา ขณะนี้เรื่องกําลังเขาสูบอรดกสท. ถาผานก็จะมีผลบังคับใชตอไป และมีผล
ยอนหลังมาถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2560 ดวย
ตนเองตองการใหสถานีโทรทัศนเขาใจวาการจัดทําเสียงบรรยายภาพจะเปนประโยชนกับผูใชสื่อ ไม
อยากใหทําเพียงเพราะตองทําตามประกาศฯ สวนที่กสทช. จะสนับสนุนได คือ การสนับสนุนใหสถานีโทรทัศนมี
องคความรูในการผลิตเสียงบรรยายภาพ และจะทําขอเสนอไปยังกองทุนฯ ในเรื่องการสนับสนุนการผลิตในเชิง
เทคโนโลยี อยางไรก็ตามเรื่องดังกลาวคงตองใชเวลาในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
สําหรับประกาศฯ ที่กําหนดใหจัดทําเสียงบรรยายภาพในรายการประเภทขาวสารและประโยชน
สาธารณะนั้ น ขณะนี้ ได คุ ย กั บ ท า นสุ ภิ ญ ญา (กลางณรงค ) ไปแล ว และจะนํ า เรื่ อ งนี้ เป น ข อ เสนอที่ ป ระชุ ม
อนุกรรมการ แลวทําเปนขอเสนอขึ้นสูบอรด กสท. ตอไป อยางไรก็ตาม ทางกสทช.อยากไดขอมูลเพิ่มเติมวาคน
พิการไมไดตองการเฉพาะรายการที่เปนสาระเทานั้น เพื่อจะไดเปนขอมูลใหบอรดกสทช. ตัดสินใจ
ในอนาคตจะมีการทําโครงการกับแกนนําคนพิการ เพื่อใหเขาถึงและรูจักวิธีที่จะใชประโยชนจาก
CC และ AD ได ซึ่งจะเปนโครงการอบรมในป 2560 นี้
สุดทาย อยากใหทุกทานสะทอนปญหาและความคิดเห็นในทุกเวทีเกี่ยวกับคนพิการที่ทางกสทช.จัด
เพื่อจะไดเปนประโยชนและเปนขอมูล เพื่อใหเกิดความกาวหนาในการทํางานตอไป
8.3 การบรรยาย เรื่ อ งหลั ก การผลิ ต เสี ย งบรรยายภาพโดย ผู ช ว ยศาสตราจารย อ ารดา ครุ จิ ต
อาจารยประจําคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เนื้อหาสรุปการบรรยาย
เสียงบรรยายภาพ คือ สื่อเสียงที่ใหขอมูลดานภาพที่จําเปนและสําคัญ แกกลุมผูมีปญหาดานการ
มองเห็นในการรับชมสื่อตางๆ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวไดเชนเดียวกับคนทั่วไป มีเอกลักษณที่แตกตางจากสื่อ
หนังสือเสียงดังนี้
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ประโยชนของเสียงบรรยายภาพ สามารถอธิบายไดงายๆ ดวยแนวคิด A-E-I-O-U ดังภาพ

เนื้อหาสารที่มีความจําเปนตองบรรยาย ไดแก Action, Character, Logo Typographic and Graphic,
Setting, TimeและCode
เนื้อหาสารที่มีความจําเปนนอย ไดแก
• คําศัพทยากหรือซับซอนนอกจากวาภาษานั้นจะมีความสอดคลองกับเรื่อง
• เสียงที่คุนเคยอยูแลว เชน เสียงโทรศัพท นอกจากแตฟงไมชัด หรือคลุมเครือ ตีความไดหลายเสียง
• ภูมิหลังทางวัฒนธรรม สีผิว เชื้อชาติ ศาสนาของตัวละคร ใหเรียกชื่อตัวละคร เวนแตสําคัญกับเรื่อง
เนื้อหาที่ไมมีความจําเปน ไดแก
• Spoil การบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นลวงหนา
• Judgement การบอกเหตุผลจูงใจของเหตุการณ
• คําศัพทดานการถายทํา เชน เคลื่อนกลองไปทางซายขวา ภาพซูมอิน ภาพมุมต่ําสูง
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เสียงบรรยายภาพที่ดี ควรทําใหผูชมเขาใจและไดรับอรรถรสจากการชม
Audio Description = C+E
Comprehension + Enjoyment
กระบวนการผลิตเสียงบรรยายภาพ เปนดังนี้

ทั้งนี้ ทุกฝายตองมีความเขาใจเรื่องเสียงบรรยายภาพทิศทางเดียวกัน จึงจะทําใหงานลุลวงไปไดดวยดี
8.4 กิจกรรมเสียงบรรยายภาพโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมิตร ประพันธธุรกิจ อาจารยประจํา
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กิจกรรมเสียงบรรยายภาพ ประกอบดวย 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ชอป-ชิม-แชท
เปาหมายกิจกรรม
• เพื่อใหเขาใจสถานการณที่คนพิการทางการเห็นประสบ
• เพื่อใหเขาใจความสําคัญของการไดรับขอมูลขาวสารที่เทาเทียมกัน
วิธีเลน
• ใสน้ําผลไมกลอง 3 รสชาติลงในกลองที่ปดมิดชิด
• เสิรฟตามที่นั่งแตละคน โดยหามเปดดู
• ถามวาชอบดื่มน้ําผลไมรสชาติอะไร และรสอะไรที่ไมชอบบาง
• ดับไฟใหมืดสนิท หามใชมือถือหรืออุปกรณใดๆ ที่สองสวาง
• สมมติสถานการณวากําลังอยูหนาชั้นวางของที่ราน และอยากเลือกซื้อน้ําผลไมดื่ม
• ใหแตละคนลงมือเลือกซื้อน้ําผลไมที่ตนเองชอบมากที่สุดใน 3 รส
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เฉลยเปาหมายกิจกรรม
• สถานการณของคนที่มองไมเห็นเชนนี้ สิ่งที่ตองการคือใครสักคนหรืออะไรสักอยางที่มา
ชวยบอกขอมูลใหทราบ
• ใครสักคนมาบอกขอมูลตลอดเวลาคงลําบากใจ เกรงใจ
• อะไรสักอยางมาชวยบอก ทําไดอยางไรบาง?
• สถานการณเชนนี้ จะทําใหผูเขาประชุมเขาใจสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารอยางเทาเทียม
กิจกรรมที่ 2 คายกล
เปาหมายกิจกรรม
• เพื่อใหเขาใจวาเสียงบรรยายภาพเปนงานที่ประณีตเชนเดียวกับเกมที่เลน
• เพื่อใหตระหนักถึงการเลือกใชคําที่ชัดเจนและเหมาะสม เพื่อสื่อสารใหคนพิการทางการเห็น
เห็นภาพและเขาใจเนื้อหาไดงาย
วิธีเลน
• อาสาสมัครหนึ่งคนใสผาปดตา มือถือไมแกนกระดาษไว
• อาสาสมัคร 9 คน กระจายตัว กางแขนขา แลวนิ่งทานั้นไว
• วางกลองของไวจุดใดจุดหนึ่งทามกลางคายกล
• ใหอาสาสมัครปดตาเดินไปตีกลองกระดาษใหโดน โดยตองไมถูกตัวของคายกลคนที่อยู
ลอมรอบ
• คนอื่ นๆ ในห องใหชวยบอกทิศทางการเดิน ใหกับคนปดตาวาตองเดิน ไปอยางไรใหถึง
กลอง โดยบอกกันคนละครั้ง ไปเรื่อยๆ จนกวาจะถึงกลอง ถาโดนตัวคายกลคนจะนับฟาวลวามีกี่ครั้งที่พลาด
• เมื่อคนปดตาตีกลองไดแลว ใหเปดตาแลวลวงมือคลําของขางในเพื่อบรรยายลักษณะของ
ที่อยูใน
• กลองใหคนอื่นๆ ในหองชวยกันทายวาคืออะไร
เฉลยเปาหมายกิจกรรม
• เสียงบรรยายภาพเปนงานที่ประณีตเชนเดียวกับเกมที่เลน
• ผูบรรยายตองเลือกใชคําที่ชัดเจนเพื่อทําใหคนปดตาเขาใจได
• ในการอบรม จะไดเรียนรูวิธีปฏิบัติ รวมถึงวิธีการผลิตเสียงบรรยายภาพที่สื่อสารใหคน
พิการทางการเห็นเห็นภาพและเขาใจได
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กิจกรรมที่ 3 วาด I ภาพ I ตาม
เปาหมายกิจกรรม
• เพื่อใหเขาใจวาคนในสังคมตองเกื้อกูลกันไมใชใครเปนภาระของใคร เพราะทุกคนคือ“คน
เหมือนกัน”
วิธีเลน
• แจกกระดาษและปากกาคนละ 1 ชุด
• กระบวนกรถือแผนคําใบไวในมือ ยื่นใหผูอบรม 1 คน เปนคนบรรยายภาพที่เห็นใหกับ
คนอื่นๆ ฟง
• คนใบพูดไดไมเกิน 3 ประโยค
• สมาชิกคนอื่นๆ ในหองเขียนภาพตามคําบอกของคนใบคํา
• ขอดูแตละคน และสอบถามวานั่นคือภาพอะไร
• เฉลย แสดงภาพคําใบขึ้นจอ
เฉลยเปาหมายกิจกรรม
• คํานี้เปนคําจีน อานวา “เหริน” แปลวา “คน”

• คนเกิดมาแตละคนแตกตางกันไป เหมือนเสนสองเสนที่ดูตางกันแตสองเสนมาบรรจบกัน
กลายเปน “คน” ตางฝายตางชวยกันค้ํายันกัน ไมมีฝายหนึ่งฝายใด
• คําวา “คน” ก็จะลมลง สังคมคนก็ตองเกื้อกูลกันไมใชใครเปนภาระของใคร เพราะทุกคน
คือ “คนเหมือนกัน”
9. แบบสอบถาม
แบบสอบถามมีจํานวน 3 หนา 7 สวน ดังนี้
9.1 ขอมูลทั่วไป
9.2 ความรูเกี่ยวกับเสียงบรรยายภาพ 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
- เหตุใดทานจึงมาเขารวมประชุมเรื่องการจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2560
ที่ผานมา
- ตําแหนงงานของทานเกี่ยวของกับการผลิตเสียงบรรยายภาพหรือไม อยางไร
- จากการประชุมเรื่องเสียงบรรยายภาพที่ผานมา ทานรูสึกประทับใจในเรื่องใดบาง
- จากการประชุมเรื่องเสียงบรรยายภาพที่ผานมา ทานรูสึก ไมประทับใจในเรื่องใดบาง
- ทานมีความกังวลเกี่ยวกับการจัดทําเสียงบรรยายภาพหรือไม หากกังวล กังวลในประเด็นใด
- หากมีการจัดอบรม ควรจัดอบรมวันธรรมดาหรือวันเสารอาทิตย
- ขอเสนอแนะอื่นๆ
11. ผลประเมินความคิดเห็น และความพึงพอใจของผูเขารวมการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดทําบริการ
เสียงบรรยายภาพ
คณะทํางานโครงการโครงการสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศนเพื่อจัดทําเสียงบรรยายภาพ (Audio
Description) ไดจัดทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูเขารวมการประชุมวิชาการ
เรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพโดยมีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 51 คนจากผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 71 คน
คิดเปนรอยละ 71.8 จากนั้นติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูตอบแบบสอบถามที่ใหชื่อ-ที่อยูไว จํานวน 21 คน มีผูให
ขอมูลตอบกลับ 9 คน มีรายละเอียดสามารถแสดงเปนขอมูล ความพึงพอใจ และความคิดเห็น ของผูเขารวมการ
ประชุมเปน 2 สวน คือ ผลประเมินจากแบบสอบถาม และขอมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ดังนี้
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ผลประเมินจากแบบสอบถาม
1. เพศ

แผนภูมิวงกลมที่ 1: แสดงรอยละของเพศ (N=51)
จากแผนภูมิวงกลมที่ 1 แสดงใหเห็นวา มีกลุมตัวอยางที่เปนเพศหญิง 30 คน คิดเปนรอยละ 58.8
มากกวากลุมตัวอยางที่เปนเพศชาย ซึ่งมีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 41.2
2. อายุ

แผนภูมิวงกลมที่ 2: แสดงรอยละของอายุ (N=51)
จากแผนภูมิวงกลมที่ 2 แสดงใหเห็นวา มีกลุมตัวอยางที่อายุ 36 – 45 ปมากที่สุดจํานวน 21 คน คิดเปน
รอยละ 41.2 รองลงมาเปนกลุมตัวอยางที่อายุ 26 – 35 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 29.4 กลุมตัวอยางที่อายุ
46 – 55 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 21.6 กลุมตัวอยางที่อายุต่ํากวา 25 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 5.9
และกลุมตัวอยางที่อายุ 55 ปขึ้นไป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2
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3. สังกัดองคกร

แผนภูมิวงกลมที่ 3: แสดงรอยละของสังกัดองคกร (N=51)
จากแผนภูมิวงกลมที่ 3 แสดงใหเห็นวา มีกลุมตัวอยางที่สังกัดสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัลหรือผูผลิต
รายการโทรทัศน เขารวมประชุมมากที่สุด จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 62.7 รองลงมาเปนกลุมตัวอยางที่สังกัด
สถาบันการศึกษา จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 21.6 กลุมตัวอยางที่สังกัดองคกรความพิการหรือเปนคนพิการ
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 7.8 กลุมตัวอยางที่สังกัด กสทช. จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 5.9 และกลุมตัวอยาง
ที่สังกัดอื่นๆ 1 คน คิดเปนรอยละ 2
4. ความรูกอนและหลังการประชุม

แผนภูมิแทงที่ 1 : แสดงความรูกอนและหลังการประชุม (N=51)
จากแผนภูมิแทงที่ 1 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับเสียงบรรยายภาพเพิ่มขึ้นหลังการ
ประชุมเสร็จสิ้น โดยกอนการประชุม กลุมตัวอยางสวนใหญจํานวน 22 คน (รอยละ 43.1) ตอบวามีความรูนอย
13

กลุมตัวอยางจํานวน 21 คน (รอยละ 41.2) ตอบวามีความรูมากปานกลาง และมีจํานวนผูที่ตอบวามีความรูมาก
เทากับจํานวนผูที่ตอบวาไมมีความรูเลย คือ 4 คน คิดเปนรอยละ 7.8
เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น พบวามีกลุมตัวอยางที่ตอบวามีความรูมากจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 68.6
มีผูตอบวามีความรูปานกลาง จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 29.4 มีผูตอบวามีความรูนอย 1 คน คิดเปนรอยละ 2
และไมมีผูใดตอบวา “ไมมีความรูเลย”
5. ความพึงพอใจตอเนื้อหาการประชุม

แผนภูมิแทงที่ 2: แสดงความพึงพอใจตอเนื้อหาการประชุม (N=51)
จากแผนภูมิแทงที่ 2 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตอเนื้อหาการปาฐกถาใน
ระดับมาก จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 54.9 มีความพึงพอใจตอเนื้อหาการเสวนาในระดับมาก จํานวน 23 คน
(รอยละ 45.1) และมากที่สุด จํานวน 20 คน (รอยละ 39.2) มีความพึงพอใจตอเนื้อหาการบรรยายเรื่อง หลักการ
ผลิตเสียงบรรยายภาพ ในระดับมาก จํานวน 23 คน (รอยละ 45.1) และมากที่สุด จํานวน 22 คน (รอยละ 43.1) มี
ความพึงพอใจตอกิจกรรมเสียงบรรยายภาพในระดับมาก จํานวน 22 คน (รอยละ 43.1) และมากที่สุด จํานวน 18 คน
(รอยละ 35.3)
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จากขอมูลขางตน สามารถแสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจรายขอไดดังนี้
ความพึงพอใจตอเนื้อหาการประชุม
1. ความพึงพอใจตอเนื้อหาการปาฐกถา
2. ความพึงพอใจตอเนื้อหาการเสวนา
3. ความพึงพอใจตอเนื้อหาการบรรยายเรื่องหลักการผลิตเสียงบรรยายภาพ
4. ความพึงพอใจตอกิจกรรมเสียงบรรยายภาพ

คาเฉลี่ย (เต็ม 5)
3.92
4.23
4.31
4.09

6. ความพึงพอใจตอวิทยากรและเอกสารการประชุม

แผนภูมิแทงที่ 3: แสดงความพึงพอใจตอวิทยากรและเอกสารการประชุม(N=51)
จากแผนภูมิแทงที่ 3 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตอวิทยากรการปาฐกถาใน
ระดับมาก จํานวน 23 คน (รอยละ 45.1) และมากที่สุด จํานวน 16 คน (รอยละ 31.4) มีความพึงพอใจตอวิทยากร
การเสวนาในระดับมาก จํานวน 24 คน (รอยละ 47.1) และมากที่สุด จํานวน 20 คน (รอยละ 39.2) มีความพึงพอใจ
ตอวิทยากรการบรรยายเรื่อง หลักการผลิตเสียงบรรยายภาพ ในระดับมากที่สุด จํานวน 26คน (รอยละ 51) และ
มาก จํ านวน 23คน (รอ ยละ 45.1)มี ความพึ งพอใจต อวิ ท ยากรกิ จ กรรมเสี ยงบรรยายภาพในระดั บ มากที่ สุ ด
จํานวน 25คน (รอยละ 49) และมาก จํานวน 19 คน (รอยละ 37.3)
สวนความพึงพอใจตอเอกสารประกอบการประชุมนั้น พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ จํานวน 24 คน
(รอยละ 47.1) พึงพอใจในระดับมาก และจํานวน 21 คน (รอยละ41.2) พึงพอใจในระดับมากที่สุด
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จากขอมูลขางตน สามารถแสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจรายขอไดดังนี้
ความพึงพอใจตอวิทยากรและเอกสารการประชุม
1. ความพึงพอใจตอวิทยากรการปาฐกถา
2. ความพึงพอใจตอวิทยากรการเสวนา
3. ความพึงพอใจตอวิทยากรการบรรยายเรื่องหลักการผลิตเสียงบรรยายภาพ
4. ความพึงพอใจตอวิทยากรกิจกรรมเสียงบรรยายภาพ
5. ความพึงพอใจตอเอกสารการประชุม

คาเฉลี่ย (เต็ม 5)
4.05
4.21
4.47
4.33
4.27

7. ความพึงพอใจตอการจัดประชุม

แผนภูมิแทงที่ 4 แสดงความพึงพอใจตอการจัดประชุม (N=51)
จากแผนภูมิแทงที่ 4 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตอสถานที่ในระดับมาก
และมากที่ สุด จํ านวนเท ากัน ที่ 23 คน (รอยละ 45.1) มี ค วามพึ งพอใจต ออาหารในระดั บ มาก และมากที่ สุ ด
จํานวนเทากันที่ 21 คน (รอยละ 41.2) มีความพึงพอใจตอวันจัดประชุมในระดับปานกลาง จํานวน 16 คน (รอยละ
31.4) และพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 15 คน (รอยละ 29.4) มีความพึงพอใจตอระยะเวลาการจัดประชุม
(1 วัน) ในระดับมาก จํานวน 19 คน (รอยละ 37.3) และมากที่สุด จํานวน 16 คน (รอยละ 31.4)
สวนความพึงพอใจตอการตอนรับ/ลงทะเบียน/ การใหบริการของเจาหนาที่นั้น พบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญจํานวน 23 คน (รอยละ 45.1) พึงพอใจในระดับมากที่สุด และจํานวน 22 คน (รอยละ 43.1) พึงพอใจใน
ระดับมากและกลุมตัวอยางสวนใหญพึงพอใจตอรูปแบบการประชุมในระดับมากที่สุด จํานวน 22 คน (รอยละ
43.1) และมาก จํานวน 18 คน (รอยละ 35.3)
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จากความพึงพอใจตอการจัดประชุมขางตน สามารถแสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจรายขอไดดังนี้
ความพึงพอใจตอการจัดประชุม
1. ความพึงพอใจตอสถานที่
2. ความพึงพอใจตออาหาร
3. ความพึงพอใจตอวันจัดประชุม (วันอาทิตยที่ 5 ก.พ. 60)
4. ความพึงพอใจตอระยะเวลาการจัดประชุม (1 วัน)
5. ความพึงพอใจตอการตอนรับ/ลงทะเบียน/ การใหบริการของเจาหนาที่
6. ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดประชุม

คาเฉลี่ย (เต็ม 5)
4.35
4.19
3.33
3.82
4.33
4.17

8. การไดรับประโยชนจากการประชุม

แผนภูมิแทงที่ 5: แสดงการไดรับประโยชนจากการประชุม (N=46)
จากแผนภูมิแทงที่ 5 แสดงให เห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญ ไดรับประโยชนจากการประชุมครั้งนี้ใน
ระดับ มาก จํานวน 21 คน (รอยละ 46.7)และไดรับ ประโยชนในระดับ มากที่สุด จํานวน 19 คน (รอยละ 42.2)
นอกจากนี้ กลุ มตั ว อย างยั งระบุ ว าสามารถนํ าความรูไปประยุกต ใชในงานของตนไดในระดับ มาก
จํานวน 22 คน (รอยละ 48.9) และระดับมากที่สุด จํานวน 15 คน (รอยละ 33.3) ตามลําดับ
จากขอมูลขางตน สามารถแสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจรายขอไดดังนี้
การไดรับประโยชนจากการประชุมครั้งนี้
1. ไดรับประโยชนจากการประชุมครั้งนี้
2. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในงานของตนได

คาเฉลี่ย (เต็ม 5)
4.21
4.02
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9. ความตองการเนื้อหาการอบรมกลุมยอย

ความตองการเนื้อหาการอบรม
ประวัติเสียงบรรยายภาพ
เสียงบรรยายภาพคืออะไร
การเขียนบท
การลงเสียง
การบันทึกเสียง
กฎ ระเบียบ
รูจักคนพิการ
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ความตองการเนื้อหาการอบรม

แผนภูมิแทงที่ 6: แสดงความตองการเนื้อหาการอบรมกลุมยอย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
จากแผนภู มิแทงที่ 6 แสดงให เห็ นความต องการเนื้ อหาการอบรมกลุมย อย ซึ่งกลุมตัวอยางส วนใหญ
จํานวน 39 คน (รอยละ 86.7) ตองการใหอบรมในเรื่องการเขียนบทเสียงบรรยายภาพมากที่สุด รองลงมา คือ เรื่องการ
ลงเสียง (จํานวน 32 คําตอบ คิดเปนรอยละ 71.1) การบันทึกเสียง (จํานวน 27คําตอบ คิดเปนรอยละ 60) สําหรับ
หัวขอ “กฎระเบียบเกี่ยวกับเสียงบรรยายภาพ”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
- อยากใหมีกิจกรรมที่ไดนําผลงานที่ทําไปทดลองกับคนตาบอด เพื่อใหเกิดความเขาใจในบทเอดี
ตรงกันทั้งผูผลิตและผูบริโภค
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- อยากทํา Workshop หลายๆ ครั้ง หลากหลายรายการ
- อยากใหมีกิจกรรมใน Workshop มากขึ้น
- การบรรยายภาพดวยเสียง ตองอาศัยศิลปะในการเลาเรื่องประกอบมาก ทั้งจังหวะการออกเสียง
จังหวะที่ลงเสียงบรรยาย ตลอดจนคําบรรยายที่ออกมาเปนพรรณนาโวหาร จึงควรตองมีการอบรมเนื้อหาในสวนนี้
เพิ่มมากขึ้น การบรรยายเสียงทุกครั้งตองมีความหมายดวยวามีผลอยางไรกับโครงเรื่องหลัก
- เขาใจวาเปนเรื่องใหม วิทยากรบางทานก็ยังไมเขาใจสิ่งที่ตัวเองกําลังอธิบายอยางแทจริง
10.2 เกี่ยวกับความรูที่ไดรับ
- ไดรับความรูเพียงพอที่จะนําไปตอยอดเชิงวิชาการและการประยุกตใชตอ แตในสวนของการ
ผลิตดวยตนเอง คาดวาคงจะตองเขารวม Workshop เพื่อใหผลิตเอดีไดมีคุณภาพและใชงานไดจริง
10.3 เกี่ยวกับนโยบาย
- การผลักดันดานนโยบายของภาครัฐควรควบคูไปกับทีมผูปฏิบัติ และการเตรียมความพรอม
ตอสาธารณชน
11. ขอมูลเชิงลึกเพิ่มเติม
จากผูต อบแบบสอบถาม 21 คน ที่ ให ชื่อ-ที่อยูไว คณะทํางานฯ ติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมและไดรับ
ขอมูลตอบกลับดังมีรายละเอียดตอไปนี้
11.1 รายชื่อผูใหขอมูลเพิ่มเติม
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 เจาหนาที่รายการอาวุโส MCOT Family
7. คุณทิพยดาราธร ประสาททวีพร ผูผลิตรายการโทรทัศนอิสระ
8. คุณกรุณา อรุณรัศมี หัวหนาฝายปฏิบัติการ สถานีโทรทัศนชอง one 31
9. คุณสุดถนอม รอดสวาง คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
11.2 สาเหตุที่เขารวมประชุมเรื่องการจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ
ผูใหขอมูลสวนใหญกลาวเปนเสียงเดียวกันวาตองการรับทราบขอมูลเพื่อนําไปใชในการทํางาน
เชน คุณนันทพันธ แสงไชยผูจัดการอาวุโส ฝายธุรกิจสัมพันธจากสถานีโทรทัศนชอง Mono 29 กลาววาตองการ
ทราบขอมูล เพื่อรับนโยบายสงตอใหพนักงานนําไปปฏิบัติและประสานงานกับฝาย HR ในกรณีที่จะตองทําการ
อบรมเพิ่มเติม ขณะที่คุณกรุณา อรุณรัศมี หัวหนาฝายปฏิบัติการ จากสถานีโทรทัศนชอง one 31 กลาววา ตอง
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จัดระบบการทํางานตั้งแตการคัดเลือก ผลิต และตรวจสอบเนื้อหารายการ จึงมีความจําเปนที่จะตองรับทราบขอมูล
เรื่องเสียงบรรยายภาพ
สวนคุณสุดถนอม รอดสวาง อาจารยประจําคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยกลาววา
ที่เขารวมประชุ มในครั้งนี้ เพราะสนใจเรื่องการจัด ทําเสีย งบรรยายภาพและจะนําเนื้อหามาปรับใชในการสอน
วิชาการเขียนบทโทรทัศนตอไป
ผูเขารวมประชุมบางทานเคยรับการอบรมเกี่ยวกับเสียงบรรยายภาพมาแลว เชน คุณทิพยดาราธร
ประสาททวีพร ผูผลิตรายการโทรทัศนอิสระซึ่งมีโอกาสเขารวมอบรมหลักสูตร “ผูบรรยายสําหรับการจัดทําบริการ
เสียงบรรยายแทนภาพ” จากสถาบันคนตาบอดแหงชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา คุณทิพยดาราธรกลาววา เมื่อได
เข าอบรมในครั้งนั้ นแลวก็รูสึกสนใจที่ จะเรียนรูขั้นตอนการทําเสียงบรรยายภาพให ชัดเจนและเขาใจมากยิ่ งขึ้ น
ประจวบกับทราบขาวจากทางคณะวารสารศาสตรฯ มธ. วาจะมีการจัดการประชุมและอบรมเรื่องนี้ จึงติดตอขอเขา
รวมการประชุมเพื่อมาเรียนรูหลักการและทําความเขาใจการทําเสียงบรรยายภาพใหชัดเจนมากขึ้น
11.3 ตําแหนงงานที่ทําเกี่ยวของกับการผลิตเสียงบรรยายภาพหรือไม
จากคําถามนี้ มีทั้งผูที่ทํางานเกี่ยวของโดยตรง และไมเกี่ยวของโดยตรงกับการผลิตเสียงบรรยายภาพ
กลาวคือ บางทานไมไดรับมอบหมายใหเปนผูผลิตหรือตรวจสอบคุณภาพเสียงบรรยายภาพ แตเปนผูบริหารที่ตอง
รับ นโยบายให พนั กงานปฏิ บั ติ เช น คุ ณ ภาณุ พงษ ทิน กร ซึ่งเปน ผูอํานวยการฝายรายการ สถานีโทรทัศนชอง
Spring News หรือคุณนันทพันธ แสงไชย ซึ่งเปนผูบริหารสถานีโทรทัศนชอง Mono 29
ขณะเดียวกัน ก็มีบางทานที่ทํางานเกี่ยวของโดยตรง เชน คุณวริศรา วรรณเขจร ฝายตรวจสอบ
รายการจากสถานีโทรทัศนรัฐสภา ที่ทําหนาที่เซ็นเซอรรายการของสถานีคุณนภาพล วัฒนวงศ สถานีโทรทัศนชอง
Voice TV ซึ่ งป จจุ บั น ตํ าแหน งเป น Chief of Content Center ต องดู แลการทํ างานรายการต างๆ โดยตรงคุ ณ
สมเกี ยรติ บุ ญ ศิ ริ บรรณาธิการฝ ายผลิต สถานีโทรทัศนชอง NOW26 ซึ่งรับ ผิดชอบโดยตรงเกี่ย วกับ เรื่องเสีย ง
บรรยายภาพ คุณกรุณา อรุณรัศมี หัวหนาฝายปฏิบัติการ สถานีโทรทัศนชอง one 31 ซึ่งเปนผูตรวจสอบรายการ
คุณทิพยดาราธร ผูผลิตรายการโทรทัศนอิสระ ที่มีโอกาสผลิตรายการโทรทัศนเพื่อผูพิการ เชน รายการคนไทยใจเอื้อ
(รายการที่นําเสนอเรื่องราวผูพิการที่เปนแบบอยางใหสังคม) รายการพลังใจไรขีด (รายการที่นําเสนอเรื่องราวของ
บุคคลออทิสติค ดาวนซินโดรม และผูมีความบกพรองทางจิต) รายการรูเรื่องสื่อ (รายการที่นําเสนอสิทธิประโยชน
เพื่อผูพิการสําหรับคนหูหนวก) ซึ่งแตละรายการไดทําคําบรรยายแทนเสียงประกอบรายการดวย แตยังไมมีโอกาสได
ทําเสียงบรรยายภาพ และคิดวาในอนาคตนาจะมีโอกาสไดทําเสียงบรรยายภาพ ในรายการตางๆ เพื่อคนตาบอดบาง
11.4 ความประทับใจที่ไดรับจากการประชุมเรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ
ผูเขาประชุมหลายทานมีความคิดเห็ นตรงกัน วา ประทับ ใจตอการให ขอมูลความรูเรื่องเสีย ง
บรรยายภาพ โดยเฉพาะชวงการบรรยายเรื่อง หลักการผลิตเสียงบรรยายภาพโดย ผูชวยศาสตราจารยอารดา ครุจิต
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มีบางทานประทับใจชวงเวทีเสวนา เชน คุณวริศรา วรรณเขจร ฝายตรวจสอบรายการสถานีโทรทัศน
รัฐสภา ที่กลาววา ชอบชวงเวทีเสวนาที่มีอาจารยจากธรรมศาสตร ผูแทนจากสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7
สํานักงาน กสทช. และคนพิการทางการเห็น มารวมใหขอมูลโดยตรง
ขณะเดียวกันก็มีบางทานที่กลาววาประทับใจการตอนรับของคณะทํางาน เชน คุณวารุณี พรเจริญสุข
เจาหนาที่รายการอาวุโส MCOT Family และคุณทิพยดาราธร ผูผลิตรายการโทรทัศนอิสระ ที่กลาววา ประทับใจ
ทานวิทยากร และทีมงานทุกทานที่ใหการตอนรับอยางดีมาก อีกทั้งชวง Q&A ที่อาจารยทุกทานและวิทยากรที่
กุลีกุจอชวยกันตอบและอธิบายทุกคําถามที่ผูเขารวมประชุมสงสัยหรืออยากรูอยางชัดเจนและเต็มใจ
11.5 ความไมประทับใจที่ไดรับจากการประชุมเรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ
ในประเด็น นี้ คุ ณ ภาณุ พ งษ ทิน กร จากสถานีโทรทัศน Spring News แสดงความคิดเห็นวา
ปาฐกถาของนายกสมาคมคนตาบอดฯ เปนเนื้อหาที่ไมจําเปนตองมีในการประชุมครั้งนี้ เพราะผูเขารวมประชุมทุกคน
รับทราบขอมูลนี้อยูแลว และที่มาเขารวมการประชุมครั้งนี้ก็เพราะตองเตรียมการผลิต ถึงนายกสมาคมฯ จะกลาว
ขอความเห็นใจหรือบนเรื่องใด ทางสถานีโทรทัศนก็ตองเตรียมผลิตงานสวนนี้อยูดีซึ่งสอดคลองกับคุณกรุณา อรุณรัศมี
หัวหนาฝายปฏิบัติการ สถานีโทรทัศนชอง one 31 ที่เห็นวาการปาฐกถาไมมีความจําเปน และใชเวลานานเกินไป
นอกจากนี้ คุณภานุพงษ ยังแสดงความคิดเห็นดวยวา ทางคณะทํางานและวิทยากรใชคําวา
“แลกเปลี่ยนความคิดเห็น” แตตลอดทั้งงาน ไมรวมชวง 10 นาทีสุดทายที่เปน Q&A อยางรวบรัด เปนการรับสาร
ฝงเดียว คือ เหมือนไปนั่งเรียนแลวอาจารยสอน
คุณวริศรา วรรณเขจร ฝายตรวจสอบรายการจากสถานีโทรทัศนรัฐสภา แสดงความคิดเห็นวา
ชวงบายอาจารยอธิบายตามเอกสารที่แจกไดดี แตยังไมครบถวนเรื่องเทคนิควิธีการทําเสียงบรรยายภาพ อยากให
อธิบายตั้งแตเริ่มตน เชน เลือกรายการสารคดีมาแลว 1 เรื่อง หลังจากนั้นตองทําอยางไร ใครควรเปนคนทําบทหรือ
สคริปต และในการทําสคริปต คือ ตองแกะจากเทปสารคดีใชไหม โดยจดเปน TC แลวถึงไปสูการลงเสียงในหอง
dubbing จากนั้นจึงนํามาตัดตอเสียงใสกับตัวรายการ จนไปถึงการเซ็นเซอร เจาหนาที่เซ็นเซอรควรมีบทสคริปต
ประกอบการตรวจหรือไม เปนตน
คุณนภาพล วัฒนวงศ Chief of Content Center สถานีโทรทัศนชอง Voice TV แสดงความ
คิดเห็นวา ไมชอบชวงตอบคําถาม Q&A ทายงาน เพราะผูเขารวมประชุมถามเรื่องที่ผูบรรยายพูดอยูแลว ขณะที่
คุณนภาพลเขาใจสิ่งที่ผูบรรยายพูดแลว เมื่อตองนั่งฟงในชวงนั้นก็คิดวาไมมีอะไรใหมกวาที่ไดฟงไป จึงรูสึกไมสนุก
อยางไรก็ตาม คุณนภาพลคาดวาชวงการถามตอบหลังจากการ workshop นาจะสนุกกวานี้
ความไม ป ระทั บ ใจสุ ด ท ายเป น ความคิดเห็ น จาก คุ ณ สุดถนอม รอดสวาง ที่กล าววาในหอ ง
ประชุมนั้นเปดแอรเย็นไป
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11.6 ความกังวลเกี่ยวกับการจัดทําเสียงบรรยายภาพ
สําหรับความกังวลเกี่ยวกับการจัดทําเสียงบรรยายภาพนั้น กลุมผูบริหารสวนใหญ กังวลเรื่อง
บุคลากร งบประมาณและแนวทางปฏิบัติ เชน คุณนันทพันธ แสงไชย ผูจัดการอาวุโส ฝายธุรกิจสัมพันธสถานีโทรทัศน
ชอง Mono 29 กลาววา กังวลเรื่องแนวทางปฏิบัติและบุคลากรในการทํางาน
คุณภาณุ พงษ ทินกร ผูอํานวยการฝายรายการ สถานีโทรทัศนชอง Spring News กังวลเรื่อง
ระยะเวลาที่ใชในการผลิต การฝกทักษะบุคลากร และงบประมาณในการผลิตเสียงบรรยายภาพ ซึ่งอาจจะตองตั้ง
แผนกเฉพาะขึ้นมารองรับ
คุณนภาพล วัฒนวงศ Chief of Content Center สถานีโทรทัศนชอง Voice TVกลาววา ไมได
กังวลในรูปแบบ หรือความเขาใจในตัวงาน แตกังวลในสวนของโครงสรางการทํางานภายในองคกรมากกวา วาหาก
ตองทําแลว จะจัดกําลังคนสวนไหนมารับผิดชอบเรื่องนี้
สวนคุณวริศรา วรรณเขจร ฝายตรวจสอบรายการ จากสถานีโทรทัศนรัฐสภากังวลเรื่องระบบ
และเทคนิค โดยเฉพาะดานเทคนิคการตัดตอ และการเพิ่มชองเสียงกับหองออกอากาศ MCR ของทางสถานีวาควร
ใชระบบใด
คุณวารุณี พรเจริญสุข เจาหนาที่รายการอาวุโส 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 วันที่ควรจัดอบรม
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ผูใหขอมูลเพิ่มเติมสวนใหญจํานวน 6 คน (รอยละ 66.7) แสดงความคิดเห็นวา ควรจะจัดอบรม
วันจันทร-ศุกร ซึ่งเปนวันทํางานอยูแลว เพื่อที่วันเสาร-อาทิตยจะไดใชเวลากับครอบครัวหรือญาติมิตร ขณะที่มี
จํานวน 2 คน (รอยละ 22.2) ที่ตองการใหจัดวันเสาร-อาทิตย และมีจํานวน 1 คน (รอยละ 11.1) ที่ไมติดขัดวาจะ
จัดวันใด
11.8 ขอเสนอแนะอื่นๆ
คุณนันทพันธ แสงไชยผูจัดการอาวุโส ฝายธุรกิจสัมพันธ สถานีโทรทัศนชอง Mono 29 แสดง
ความคิดเห็นวา อยากใหมีการฝกปฏิบัติกับเนื้อหา (content) ที่หลากหลาย
คุณ ภาณุ พงษ ทิ น กร ผูอํานวยการฝายรายการ สถานีโทรทัศนชอง Spring News กล าวว า
อยากใหการอบรมเปนการอบรมที่ไดลองทําจริง เพื่อที่จะไดทราบศักยภาพของผูเขารวมอบรม
คุณนภาพล วัฒนวงศ สถานีโทรทัศนชอง Voice TV แสดงความคิดเห็นวา อยากใหมีการอบรม
กลุมยอยเวียนไปตามสถานีตางๆ เพราะคิดวาแตละสถานีมีรูปแบบองคกรที่ตางกัน จึงนาจะมีขอจํากัด ขอสงสัย
หรือความกังวลในการทํางานที่แตกตางกัน
คุณสุดถนอม รอดสวาง คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย กลาววา สนใจอบรมเชิงปฏิบัติ
และอยากทดลองทําจริง
12. บทสรุปผลประเมินจากผูเขาประชุม
โดยรวม ผลประเมินจากผูเขาประชุมเปนไปในเชิงบวก โดยผูเขารวมประชุมมีความรูเกี่ยวกับเสียงบรรยายภาพ
มากขึ้น เมื่อเทียบกับกอนการเขาประชุม ที่สวนใหญมีความรูนอย
สําหรับความพึงพอใจตอเนื้อหาการประชุมและวิทยากร พบวาผูเขาประชุมสวนใหญพึงพอใจตอการบรรยาย
เรื่องหลักการผลิตเสียงบรรยายภาพมากที่สุด ซึ่งคณะทํางานฯ วิเคราะหวาเปนเพราะผูเขารวมประชุมสวนใหญมี
ความตื่นตัวตอการจัดทําเสียงบรรยายภาพ จึงตองการทราบหลักการผลิตเพื่อนําไปใชในองคกรของตน
นอกจากนี้ ผูเขารวมประชุมสวนใหญยังแสดงความคิดเห็นวา ตนเองไดรับประโยชนจากการประชุมครั้งนี้
และสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับงานของตนได อยางไรก็ตาม ผูเขารวมประชุมหลายทานมีความกังวลทั้งใน
เรื่องการผลิตเสียงบรรยายภาพ บุคลากรในองคกรของตน และขอจํากัดเชิงเทคนิค
สําหรับความพึงพอใจตอการจัดประชุม พบวาผูเ ขารวมประชุมสวนใหญพึงพอใจตอสถานที่จัดประชุม คือ
หองกมลทิพยบอลรูม 1 โรงแรมเดอะสุโกศล มากที่สุด เพราะเปนสถานที่ที่เดินทางสะดวกทั้งดวยรถยนตสวนตัว
หรือรถไฟฟา อีกทั้งหองกมลทิพยบอลรูม 1 มีขนาดที่เหมาะสมกับการประชุม สามารถใชเสวนา บรรยาย และทํา
กิจกรรมที่ปดไฟมืดไดอีกดวย
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อยางไรก็ตาม ผูเขารวมประชุมสวนใหญ แสดงความพึ งพอใจตอวันจัดประชุมนอยที่สุด คณะทํางานได
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม ทําใหทราบวาผูเขารวมประชุมตองการใหจัดงานในวันจันทร – ศุกร เพื่อจะไดใชวันหยุดกับ
ครอบครัวหรือญาติมิตร อีกทั้งในวันเสารที่ 4 กุมภาพันธ 2560 เปนวันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดอบรม
การผลิตสื่อเพื่อคนพิการทางการไดยิน ทําใหผูเขารวมประชุมบางทานตองเขารวมทั้งสองงานในสัปดาหนี้

ข. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ จัดขึ้นระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม –
30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ หองซิลเวอร 3 โรงแรมแกรนด เมอรเคียว ฟอรจูน รวม 4 รุน โดยมีผูเขารวมอบรมทั้ง
ผูแทนจากสถานีโทรทัศนในระบบดิจิทัล กสทช. สถาบันการศึกษา และผูที่สนใจ จํานวนทั้งสิ้น 65 คน
การอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 4 รุน มุงเนนใหผูเขารวมอบรมมีความเขาใจหลักการผลิตเสียงบรรยายภาพ
และสามารถผลิตเสียงบรรยายภาพไดเอง โดยมีรายละเอียดในการจัดการอบรมดังตอไปนี้
1. จุดประสงคของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
 เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจกระบวนการจัดทําเสียงบรรยายภาพ
 เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถจัดทําเสียงบรรยายภาพไดเอง ทั้งการเขียนบท ลงเสียง การบันทึกเสียง
และการตัดตอผสมเสียง
ดําเนินการโดย คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2. จํานวนรุน 4 รุน
 รุนที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560
 รุนที่ 2 วันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2560
 รุนที่ 3 วันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2560
 รุนที่ 4 วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2560
3. จํานวนวันอบรมรุนละ 3 วัน
4. กลุมเปาหมาย
ผูประกอบกิจการโทรทัศนในระบบดิจิทัล และผูที่เกี่ยวของกับเสียงบรรยายภาพ
5. ประโยชนที่จะไดรับ
 ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจกระบวนการจัดทําเสียงบรรยายภาพ
 ผูเขาอบรมสามารถจัดทําเสียงบรรยายภาพเองได ทั้งการเขียนบท 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 สารากรบริรกั ษ คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ผูชวยศาสตราจารยกุลนารี เสือโรจน คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- คุณประภากร นนทลักษณ คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- คุณธนนท ประดิษฐทรัพย คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
8. ผูชวยวิทยากร
- คุณอมีนา ทรงศิริ (คนสายตาเลือนราง)
- คุณอุดม ออนนาเลน (คนตาบอด)
9. เนื้อหาหลักสูตร
วันที่ 1
• การบรรยาย เรื่อง กระบวนการผลิตและการเขียนบทเสียงบรรยายภาพ โดย ผูชวยศาสตราจารยอารดา
ครุจิต และผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมิตร ประพันธธุรกิจ
 ความหมายของเสียงบรรยายภาพ
 ผูไ ดรับประโยชนจากเสียงบรรยายภาพ
 ความทาทายของเสียงบรรยายภาพทางโทรทัศน
 กระบวนการผลิตเสียงบรรยายภาพ
 รูปแบบของบทเสียงบรรยายภาพ
- องคประกอบที่ตองใสในบทเสียงบรรยายภาพ
 หลักการจัดทําเสียงบรรยายภาพ
- การคัดเลือกเนื้อหาสารที่มีความจําเปนในบทเสียงบรรยายภาพ
- เนือ้ หาสารที่ควรบรรยายในบทเสียงบรรยายภาพ
- การใชภาษาในบทเสียงบรรยายภาพ
- ขอควรระวังในบทเสียงบรรยายภาพ
 ลักษณะของเสียงบรรยายภาพที่ดี
• การแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยแบบฝกหัดการเขียนบทเสียงบรรยายภาพ โดย
- ผูชวยศาสตราจารยอารดา ครุจิต
- ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมิตร ประพันธธุรกิจ
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- ผูชวยศาสตราจารยกุลนารี เสือโรจน
- รองศาสตราจารยภัทธีรา สารากรบริรักษ
• ถาม-ตอบ คําถามที่พบบอย โดย
- ผูชวยศาสตราจารยอารดา ครุจิต
- ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมิตร ประพันธธุรกิจ
- ผูชวยศาสตราจารยกุลนารี เสือโรจน
- รองศาสตราจารยภัทธีรา สารากรบริรักษ
วันที่ 2
• ฝกปฏิบัติเขียนบทรายการโทรทัศน (รายการคนบันดาลใจ ตอน แสงปลายฟาตอนที่ 1 นาทีที่ 00.00 –
09.27)
วันที่ 3
• การบรรยาย เรื่อง “การใชโปรแกรมบันทึกเสียงและตัดตอ” วิทยากรโดย นายประภากร นนทลักษณ
และนายธนนท ประดิษฐทรัพย
 AD ป 1 รายการอรอยอยางยิ่ง และรายการกินอยูคือ
 AD ป 2 ออกอากาศดวยระบบโทรทัศนดิจิทัล
 แนวปฏิบัติสําหรับระบบเสียง รวมทั้งระบบเสียงหลายภาษา และคําบรรยายดวยเสียง
 AD ป 2 การรับสงไฟล
 AD ป 2 รูปแบบไฟล
• การบรรยายและสาธิต เรื่อง “การลงเสีย งบรรยายภาพ” วิท ยากรโดยรองศาสตราจารยภัทธีร า
สารากรบริรักษ
 การเลือกผูบรรยายเสียงบรรยายภาพ
 หลักการลงเสียงบรรยายภาพ
- เพื่อความเขาใจ
- เพื่ออรรถรส
 จะใชเสียงอยางไรดี?
 การเตรียมตัวกอนการบันทึกเสียง
 ขณะบันทึกเสียงบรรยายภาพ
 การตรวจเช็คงาน
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10. ผูเขาอบรม
มีผูเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ ทั้งสิ้น 65 คน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

หนวยงาน
PPTV
Thai PBS
ชอง one 31
สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก (ชอง5)
True4U
MONO 29
GMM25
บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด (ชอง 33 / 28 /13)
Nation TV
Bright TV
Amarin TV HD
เวิรคพอยท ทีวี
Spring News
นิวทีวี
TNN24
ชอง 8
ไทยรัฐทีวี
Voice TV
สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (NBT)
สถานีวิทยุโทรทัศนรัฐสภา
MCOT HD
MCOT Family
Now 26
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
มหาวิทยาลัยพะเยา

แจงจํานวนผูเขาอบรม
3
3
4
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
4
4
4
3
3
2
3
5
1
1
1
1

เขาอบรมจริง
3
3
3
3
3
3
1
3
2
2
1
3
0
3
4
1
2
3
2
3
4
1
1
1
1
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ลําดับ
หนวยงาน
26. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
27. สํานักงาน กสทช.
28. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รวมทั้งสิ้น

แจงจํานวนผูเขาอบรม
1
5
0

เขาอบรมจริง
1
5
3
65

11. ผลประเมินความคิดเห็น และความพึงพอใจของผูเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํา
บริการเสียงบรรยายภาพ รุนที่ 1 – 4 ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2560
คณะทํางานโครงการโครงการสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศนเพื่อจัดทําเสียงบรรยายภาพ (Audio
Description) ได จั ด ทํ า แบบสอบถามเพื่ อ สํ า รวจความคิ ด เห็ น และความพึ งพอใจของผู เข าร ว มการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ รุนที่ 1-4 จากผูเขาอบรมซึ่งเปนผูประกอบการสถานีโทรทัศน
สถาบันการศึกษา และสํานักงานกสทช. โดยมีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 62 คน มีรายละเอียดดังนี้
ผลประเมินจากแบบสอบถาม
1. เพศ
เพศ

42%

58%

ชาย

หญิง

แผนภูมิวงกลมที่ 1: แสดงรอยละของเพศ (N=62)
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จากแผนภูมิวงกลมที่ 1 แสดงใหเห็นวา มีกลุมตัวอยางที่เปนเพศหญิง 26 คน คิดเปนรอยละ 42 นอยกวา
กลุมตัวอยางที่เปนเพศชาย ซึ่งมีจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 58
2. อายุ

46-55 ปี
15%

ตํ่ากว่า 25 ปี
15%

36-45 ปี
22%

26-35 ปี
48%

แผนภูมิวงกลมที่ 2: แสดงรอยละของอายุ (N=62)
จากแผนภูมิวงกลมที่ 2 แสดงใหเห็นวา มีกลุมตัวอยางที่อายุ 26-35 ปมากที่สุด จํานวน 30 คน คิดเปน
รอยละ 48 รองลงมาเปนกลุมตัวอยางที่อายุ 36-45 ป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 22 และกลุมตัวอยางที่อายุ
46-55 ป เทากับกลุมตัวอยางที่อายุต่ํากวา 25 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 15
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3. สังกัดองคกร

สถาบันการศึกษา
8%
สํานักงานกสทช.
8%

สถานีโทรทัศน์
84%

แผนภูมิวงกลมที่ 3: แสดงรอยละของสังกัดองคกร (N=62)
จากแผนภูมิวงกลมที่ 3 แสดงใหเห็นวา มีกลุมตัวอยางสวนใหญ จํานวน 52 คน สังกัดสถานีโทรทัศน
ระบบดิจิทัลหรือผูผลิตรายการโทรทัศน คิดเปนรอยละ 84 และมีกลุมตัวอยางที่สังกัดสํานักงานกสทช. จํานวน 5 คน
เทากับกลุมตัวอยางที่สังกัดสถาบันการศึกษา คิดเปนรอยละ 8
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4. ความพึงพอใจตอเนื้อหาการอบรม
มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้ อย

60
50
40
30
20
10
0
วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

แผนภูมิแทงที่ 1: แสดงความพึงพอใจตอเนื้อหาการอบรม (N=62)
จากแผนภูมิแทงที่ 1 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตอเนื้อหาการอบรมวันที่
1, 2 และ 3 ในระดับมากที่สุด จํานวน 45 คน, 50 คน และ 41 คนตามลําดับ มีความพึงพอใจตอเนื้อหาการอบรม
วันที่ 1, 2 ในระดับมาก จํานวน 11 คน พึงพอใจตอเนื้อหาการอบรมวันที่ 1 ในระดับปานกลาง จํานวน 3 คน
และพึงพอใจตอเนื้อหาการอบรมวันที่ 3 ในระดับมาก จํานวน 18 คน ระดับปานกลาง จํานวน 2 คน และระดับนอย
จํานวน 1 คน
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5. ความพึงพอใจตอการจัดอบรมและเอกสารประกอบการอบรม

70
60

2

50

17

1
2
5

2
2
15
26

30
43

12

53

50

22

40

20

8

47
33

33

10
0

มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สดุ

แผนภูมิแทงที่ 2 แสดงความพึงพอใจตอการจัดอบรม (N=62)
จากแผนภูมิแทงที่ 4 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากและ
มากที่ สุ ด โดยพึ งพอใจต อการต อนรับ/ลงทะเบียน/การใหบริ การของเจ าหน าที่ในระดั บมากที่ สุด จํ านวน 53 คน
รองลงมา คือ พึงพอใจตอเอกสารการอบรมในระดับมากที่สุดจํานวน 50 คน พึงพอใจตออาหารในระดับมากที่สุด
จํานวน 47 คน รองลงมา คือ สถานที่ จํานวน 43 คน และพึงพอใจตอวันจัดอบรมและระยะเวลาอบรมในระดับ
มากที่สุด จํานวนเทากันที่ 9 คน และ 8 คนตามลําดับ อยางไรก็ตาม มีกลุมตัวอยางที่พึงพอใจตอระยะเวลาการจัด
อบรมและวันอบรมในระดับนอยที่ 33 คน อยางไรก็ตาม มีกลุมตัวอยางที่พึงพอใจตอระยะเวลาการจัดอบรมใน
ระดับนอยและนอยที่สุด จํานวน 2 และ 1 คน ตามลําดับ และมีกลุมตัวอยางที่พึงพอใจตอวันจัดอบรมในระดับนอย
จํานวน 2 คน ซึ่งกลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวาระยะเวลาการจัดอบรม 3 วันนั้นสั้นไป และวันที่จัด
อบรมซึ่งเปนวันธรรมดา (พุธ-ศุกร) ก็ไมเหมาะสมเนื่องจากติดภาระงาน
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6. การไดรับประโยชนจากการอบรมครั้งนี้
6.1 ไดรบั ประโยชนคอนขางมาก ทําใหรูวาคนพิการทางสายตามีความตองการ มีความรูสึกเกี่ยวกับ
เรื่องภาพอยางไร
6.2 ไดรับประโยชนมากๆ ทําใหเขาใจความตองการของผูพิการ เพราะในการอบรมไดเชิญผูพิการ
ทางสายตามาใหความรู
6.3 เขาใจความตองการของผูพิการทางสายตามากยิ่งขึ้น
6.4 ไดรูหลักการในทุกกระบวนการ ตั้งแตการเขียนสคริปต ซึ่งถือเปนสวนสําคัญมาก ไดรับประโยชน
อยางมาก มีความละเอียดในเนื้อหาดีมากๆ คะ และเปนประโยชนกับสถานีเปนอยางมาก อีกทั้งการเรียนการสอน
เปนไปในรูปแบบที่สนุกและเปนกันเอง ทําใหไมเครียดจนเกินไป
6.5 ไดรับประโยชนมากๆ ทําใหเห็นกระบวนการทั้งหมดของการผลิตเอดี ตั้งแตการเลือกคอนเทนท
ที่มีหลากหลาย การรูจักเขาใจการผลิต การตรวจทั้งในฐานะคนผลิตและผูชม
6.6 ไดฝกเวิรคชอปในทุกทักษะของการผลิตเสียงบรรยายภาพบอยๆ ก็คงทําใหเกิดความชํานาญ
มากขึ้นตามลําดับ
6.7 ไดมากครับ
6.8 ไดประโยชนคอนขางมาก ไดเห็นในภาพรวม เขาใจหลักเกณฑ รายละเอียดไดชัดเจน ทั้งตัวอยาง
วีดีโอคลิป และการบรรยาย รวมทั้งผูพิการที่ใหคําแนะนําไดอยางเขาถึง ชื่นชอบการถามตอบ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของคนในคลาสเปนอยางมาก ทั้งจากอาจารยวิทยากร และผูรวมคลาส ทําใหไดเห็นมุมมองที่แตกตางและ
สามารถนํามาประยุกตใชไดจริง
6.9 ไดทราบถึงการลงมือปฏิบัติในการทํางานจริง และไดทราบถึงปญหาจริงๆ ขณะที่ไดลองทํางานจริงๆ
6.10 เปนแนวทางในการผลิตเอดีสําหรับสถานี
6.11 สวนใหญไดรับประโยชนในเรื่องการเขียนบทเอดีอยางมาก
6.12 ได รั บ ประโยชน จ ากการอบรมอย างมาก เพราะแตเดิม ไมมี ค วามรูพื้ น ฐานเรื่องเอดีม ากอ น
ขอบคุณอาจารยและผูที่เกี่ยวของที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้น
6.13 ไดรับมากเพราะเปนความรูแบบใหม
6.14 ไดรับความรูเพิ่มมากขึ้นจากที่ยังไมมีความรูดานนี้เลย หวังวาในอนาคตจะไดนํามาใช
6.15 ไดความรูใหมๆ ในการทําประโยชนกับคนตาบอด
6.16 ไดรับความรูเรื่องกระบวนการทําสื่อเสียงบรรยายภาพ ไดสัมผัสบรรยากาศการใชชีวิตรวมกับผูพิการ
ทางสายตา ไดเขาใจความรูสึกและความตองการของพวกเขามากขึ้น/การลงเสียงบรรยาย ไมเคยไดลงเสียงมากอน
แตสนุกและตื่นเตน/ไดเรียนรูการใชโปรแกรมลงเสียง รวมถึงมิกซเสียง ซึ่งสามารถนําไปปรับใชงานได
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6.17 ได ความเขาใจเกี่ยวกับ การจัดทําเสีย งบรรยายภาพมากขึ้นกวาตอนที่ยังไมไดอบรม ทั้งเรื่อง
เทคนิคและการปฏิบัติลงมือทําเอดี
6.18 ไดรับประโยชนเปนอยางมากและมีความรูไปพัฒนาสื่ออื่นๆ ในระดับตอไป
6.19 มาก เพราะทําใหเราไดทําสื่อที่เปนประโยชนใหเพิ่มขึ้นอีกทาง กับการเพิ่มชองทางสําหรับผูพิการ
6.20 ไดรับประโยชนมาก ซึ่งเรื่องเอดีเปนเรื่องใหม และตองทําความเขาใจอยางละเอียด
6.21 ไดรับประโยชนมาก ในการจะนําไปเปนองคความรูในการปฏิบัติงานในองคกรตอไป
6.22 ไดรับความรูอยางมาก ไดรูถึงความสําคัญของการมีเอดี ทําใหคนตาบอดไดเขาถึงสื่อทัดเทียม
คนทั่วไป รูวิธีการทําเอดี ขอควรระวัง การใชเสียง การเลือกคํา และที่สําคัญ เขาใจคนตาบอดมากขึ้น
6.23 มาก ทําใหมีความเขาใจมากขึ้น
6.24 ไดประสบการณการทํางานเพื่อคนพิการ
6.25 ทําใหเขาใจการบรรยายภาพมากขึ้น และมีความเขาใจกับผูพิการทางสายตาวาตองการอะไร/
เขาใจการใชคํามากขึ้น
6.26 ได รับ ประโยชน มาก จากที่ไมเคยรูวาสื่อสําหรับ คนพิการมีรูป แบบอยางไร ก็ไดทราบและรู
วิธีการผลิต ไดลงมือปฏิบัติจริง
6.27 ไดรับประโยชนมาก ทําใหไดเรียนรูขั้นตอนการทําเอดีมากขึ้น
6.28 ไดความรูและไดปฏิบัติ เพื่อนําไปฝกซอมตอยอดการทํางานใหกับองคกรตอไป
6.29 ไดรับประโยชนมาก เพราะไดชวยใหผูพิการทางสายตาไดเขาถึงขาวสารมากขึ้น นําไปใชในการ
ปฏิบัติงานไดจริง
6.30 ไดรับประโยชนจากการอบรมครั้งนี้มากครับ เพราะอาจารยสอนหลักการ ทฤษฎีใหเขาใจไดดีมาก
และใหทุกคนปฏิบัติจริงครับ
6.31 ไดรับประโยชนมาก ทั้งในเรื่องทฤษฎี การทํ าเอดี รวมถึ งการฝกปฏิ บัติจริง ที่ทั้งสนุกและได
ความรูครับ
6.32 มากกวาที่คาดหวัง
6.33 มากที่สุด นาจะไดนําไปใชผลิตรายการจริงๆ
6.34 ไดรับประโยชนมากคะ เปนการเปดโลกของเอดี ซึ่งเปนศาสตรที่นาสนใจมาก ผูผลิตเอดีตองมี
ทักษะหลายดาน ทั้งการแปลภาษาภาพ การใชภาษา การเลือกใชคํา การใชเสียง ดิฉันจะนําประสบการณที่ไดรับไป
ถายทอดใหนักศึกษาที่สนใจตอคะ ขอบคุณที่เปดโอกาสใหไดมาเรียนคะ
6.35 ไดรับความรูเรื่องการผลิตเสียงบรรยายภาพทุกกระบวนการ และสามารถปฏิบัติไดจริง-มีความ
เขาใจในการทําเอดีมากขึ้น/รูขั้นตอนการผลิตเอดี/นําไปใชงานและถายทอดได
6.36 ไดรูถึงวิธีการทําเอดี ซึ่งไมเคยรู เชน วิธีการเขียนบท โปรแกรมทีไ่ มเคยใช
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6.37 ปานกลาง
6.38 รูความหมาย ขั้นตอนการผลิตเอดีมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่รูแคผิวเผิน สามารถนําไปใชงานจริงได
6.39 สามารถนําความรูจากการทําเอดี ไปปรับใชกับการทํากิจกรรมอื่นๆ ของคนตาบอดไดในทุกวัย
เชน กิจกรรมเสริมพัฒนาการคนตาบอดที่เปนเด็ก
6.40 สามารถนําไปปรับใชกับการเรียนการสอนไดเปนอยางดี ซึ่งจะเปนประโยชนในการเขาถึงสื่อ
ของผูพิการในอนาคตอยางเทาเทียม
6.41 มีความเขาใจในเอดีมากขึ้น รวมถึงกระบวนการขั้นตอนในการทํา
6.42 ไดทราบขั้นตอน กระบวนการเขียนบทเอดี ที่จะตองใหความสําคัญกับการบรรยายใหเห็นภาพ
ในเวลาจํากัด และตองไมใสการตัดสินใจแทนคนบกพรองทางการเห็น
6.43 มองภาพการปฏิบัติงานและไทมไลนในการดําเนินงานไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น
6.44 ไดเขาใจในขั้นตอน กระบวนการผลิตเอดีอยางสมบูรณ สามารถนําไปปฏิบัติงานไดจริง และ
สามารถนําไปใหความรูแกผูชมได
6.45 ไดรับประโยชนและสามารถนําไปตอยอดในการผลิตรายการตอไป
6.46 ไดรับประโยชนมาก เปนการอบรมที่ทําใหเขาใจการทําเอดีมากที่สุด สามารถนําไปปฏิบัติตอได
6.47 มากที่สุด เนื่องจากไดรับรูทั้งระบบ ตั้งแตการเขียน ถึงขั้นลงเสียงตัดตอ นํ าไปเตรียมงานใน
สถานีโทรทัศนไดจริงๆ
6.48 ไดรับประโยชนมากพอที่จะนําไปใชในการปฏิบัติงานจริง
6.49 ไดรับประโยชนจากการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้มาก ทําใหเห็นถึงกระบวนการขั้นตอนการผลิต
เสียงบรรยายภาพ ทั้งการเขียนบท ลงเสียง ตัดตอ และสามารถนําไปปรับใชกับการทํางานในการกํากับ ดูแลให
ผูประกอบการปฏิบัติตามกฏหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของกับทางกสทช. ในสวนของการสงเสริมใหคนพิการเขาถึง
หรือรับรูและใชประโยชนจากรายการของกิจการโทรทัศน ซึ่งจะมีการกําหนดสัดสวนใหผูประกอบการจัดทําบริการ
เสียงบรรยายภาพดวย
6.50 มีความรู ความเขาใจมากขึ้น ไดแรงบันดาลใจเพื่อเรียนรูเพิ่มเติม
6.51 ไดประโยชนมากๆ จากการอบรม เพราะไมเคยมีความรูดานนี้มากอนเลย
6.52 ไดรับความรูและนําไปใชประโยชนไดจริง มีตัวอยางในการเรียนรูเยอะทําใหเขาใจไดงาย ชัดเจนดี/
ไดทดลองเขียนบท ลงเสียง ตัดตอจริง ทําใหเขาใจกระบวนการผลิตเอดี/ ไดพูดคุยกับคนตาบอดทําใหเขาใจในการ
เขียนบทเอดีมากขึ้น
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7. ขอเสนอแนะจากผูเขารวมอบรม
7.1 อยากใหเพิ่มจํานวนโควตาผูเขารวมอบรม
7.2 อยากใหมีความตอเนื่องในการนําไปใชงานไดจริง อาจจะกลับมาคุยเรื่องปญหาในการทําเอดี
ของแตละสถานี เปนไตรมาสคะ
7.3 มีการประชุมในวันศุกร อาจจะทําใหไมคอยสะดวก เนื่องจากวันศุกรทางสถานีจะมีการเตรียม
งานในสวนวันเสาร-อาทิตย-จันทร
7.4 อาจารยและวิทยากรที่มาใหความรูในการผลิตเสียงบรรยายภาพ มีความรูและความชํานาญเปน
อยางมาก
7.5 มีเวลามากกวานี้ก็ดีครับ
7.6 คิดวาการที่จัดกลุมแตละกลุม ควรจะใหมีจํานวนคนแตละกลุมนอยกวานี้ เพราะยิ่งมีคนเยอะ
ความคิดเห็นก็จะแตกตางกันไป แลวเวลามีคอนขางจํากัด กวาจะดูคลิป แลวมาดีเบตกันเพื่อหาขอสรุปจึงคอนขาง
ลําบากที่จะทําไดดีในเวลาจํากัดนี้ จึงทําใหตองเอนเอียงและเห็นดวยเพื่อประหยัดเวลา และงานจะไดเสร็จตามกําหนด
แนะนําวากลุมหนึ่งควรมีไมเกิน 3 คน คลายกับตามหลักการทํางานจริงๆ ที่ไมไดมีคนเขามาชวยเบรนสตอรมกัน
มากมายแบบนี้ แลวจะทําใหแตละคนมีการตกผลึกทางความคิดไดเร็วและชัดเจนมากกวานี้
7.7 ควรใชเวลาในการอบรมมากกวานี้ เพื่อใหผูเขารวมอบรมสามารถมีความรูในกระบวนการผลิต
เอดีไดอยางแทจริง
7.8 อยากใหเพิ่มคอรสตัดตอเอดีโดยเฉพาะขึ้นมา
7.9 ในกรณีที่มีปญหาหรือขอสงสัยในการปฏิบัติงาน จะขอความรวมมือทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน เมื่อมีบุคคลที่สามารถติดตอไดในกรณีขอเชิญเปนวิทยากรในการอบรมบุคลากรใน
องคกรผูประกอบกิจการโทรทัศน
7.10 อยากใหมีการปฏิบัติเยอะๆ
7.11 อยากเห็นผลงานตัวอยางเอดี ที่ออนแอรออกอากาศจริง เพราะจะชวยใหเขาใจมากขึ้น
7.12 ควรเปดใหบุคลากรทั่วไปมาเรียนรูการทําเอดี เพื่อใหสามารถผลิตสื่อดานนี้ปอนสถานีโทรทัศน
ตางๆ ได เชน บริษัทผูผลิตรายยอย เนื่องจากสถานีตางๆ มีงานลนมือ อาจจะตองจางฟรีแลนซหรือบริษัทนอกให
ผลิตปอนให
7.13 อยากใหจัดบอยๆ เพื่อเปดโอกาสใหคนอื่นไดเรียนรูมากขึ้น
7.14 ดีมากครับ
7.15 ขอใหชวยกันพัฒนาเอดี ถายทอดสูผูที่เกี่ยวของตอไปเรื่อยๆ ครับ ขอบคุณครับ
7.16 อยากใหมีการอบรมแบบนี้อีกเรื่อยๆ
7.17 อยากใหสาธิตรายการหมวดอื่นๆ เชน บันเทิง ละครวัยรุน รายการทําอาหาร กีฬา
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7.18 สําหรับขั้นตอน Post production เวลานอยไปนิดคะ คนที่ไมมีพื้นฐานการใชโปรแกรมจะตาม
ไมคอยทันคะ
7.19 อยากใหเปดอบรมการใชเสียงสําหรับเอดีคะ
7.20 ควรจัดใหมีกลุมอบรมบริษัทผูผลิตรายการ และผูที่สนใจใหเรียนรูเพิ่มเติม 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 การจัดอบรมเปน ประโยชน ตอผูประกอบการ เจาหนาที่กสทช. ซึ่งทางธรรมศาสตรสามารถ
อธิบายใหเขาใจดีมาก
7.26 เสนอให พั ฒ นาหลั กสู ต ร สํ าหรั บ บุ คลากรที่ ป ฏิ บั ติ งานจริ ง ในวิช าชีพ นี้ ให ตอ เนื่ อง และนํ า
ประสบการณของผูผลิตในตางประเทศมาแลกเปลี่ยนมากขึ้นเปนลําดับ
7.27 จัดอบรมขั้นตอไปใหกลุมคนเดิมที่มาอบรม
7.28 อาจารยและวิทยากรทุกทานมีความตั้งใจสอนและถายทอดไดดีเยี่ยม เอกสารและสื่อการสอน
ชัดเจนเห็นภาพ เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ดีมาก

ค. การผลิตเสียงบรรยายภาพ
คณะวารสารศาสตรและสื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร ดําเนิ น การผลิ ตเสี ยงบรรยายภาพ
(Audio Description) ใหแก สถานี โทรทั ศนระบบดิจิทัล จํานวน 55 ชั่วโมง โดยมุ งเนน การเรียนรูรวมกั นระหวาง
สํ า นั ก งาน กสทช. มหาวิ ท ยาลั ย ผู ป ระกอบกิ จ การโทรทั ศ น ในระบบดิ จิ ทั ล และผู ที่ เกี่ ย วข อ ง ส ว นเวลาการ
ออกอากาศรายการ ใหเปนไปตามการจัดผังรายการของแตละสถานี
ในการดําเนิ นงานใหบ ริการกิจการโทรทัศนเพื่อจัดทําเสียงบรรยายภาพนั้น คณะวารสารศาสตรและ
สือ่ สารมวลชนไดดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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วิธีดําเนินงาน
1. กําหนดหลักเกณฑการพิจารณารายการโทรทัศน และแบบฟอรมการจัดสง
รายการเพื่อเขารวมโครงการสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศนเพื่อจัดทําเสียง
บรรยายภาพ (Audio Description)
2. เปดโอกาสใหแตละสถานีโทรทัศนจัดสงตัวอยางรายการเพื่อคัดเลือกรายการ
3. พิจารณาคัดเลือกรายการโทรทัศนเพื่อจัดทําเสียงบรรยายภาพ และแจงผลการ
คัดเลือกรายการเพื่อจัดทําเสียงบรรยายภาพ
4. ดําเนินการผลิต
- สถานีโทรทัศนจัดสงรายการใหคณะวารสารศาสตรฯ เพื่อผลิตเสียงบรรยายภาพ
- คณะวารสารศาสตรฯ จัดสงรายการที่ผลิตเสียงบรรยายภาพแลวให
สถานีโทรทัศนเพื่อออกอากาศรายการโทรทัศนที่มีเสียงบรรยายภาพ (Audio
Description) ในระบบดิจิทัลตามผังการออกอากาศรายโทรทัศนของแตละสถานี

ชวงเวลาดําเนินงาน
มกราคม-กุมภาพันธ 2560

มีนาคม 2560
เมษายน-พฤษภาคม 2560
พฤษภาคม – พฤศจิกายน
2560

สําหรับในโครงการฯ นี้ มีสถานีโทรทัศนในระบบดิจิทัลจํานวน 19 สถานี สงรายการโทรทัศนมาใหผลิต
เสียงบรรยายภาพ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
ลําดับ สถานีโทรทัศน

รายการ

Slot จํานวนตอน จํานวนชั่วโมง
ที่ผลิต
(นาที)
ที่ผลิต

1

ThaiPBS

ละครไทย เรื่อง กวนสืบหลังเลิกเรียน

30

13

6.5

2

PPTV

รายการโลกสารคดี
- ตอนที่ 1 เสนทางนักลา

60

1

1

- ตอนที่ 2 ปลาไหลไฟฟาแหงอะเมซอน

60

1

1

- 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

รายการอาชีพนอกกระแส
(ตอนที่ 1, 3 – 8)

30

3

3.5

3

4

MONO29

True4U
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ลําดับ สถานีโทรทัศน

รายการ

Slot จํานวนตอน จํานวนชั่วโมง
ที่ผลิต
(นาที)
ที่ผลิต

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

newtv18

- Journal Journey
- แพะสัตวนักปนเขา
- มารกัลลา ปาในเมือง

30
30
30

2
1
1

1
0.5
0.5

- อาณาจักรใตพิภพ ตอน ดับลิน

60

1

1

- Elmo's world

15

8

2

Thailand Insight
- ตอน Taste of Thai เสนหรสไทย

60

1

1

- ตอน Silk Estate ไหม ใยแหงชีวิต

60

1

1

รายการตะลุยชุมชน
- ตอนที่ 14 ทองทะเลนอย

60

1

1

- ตอนที่ 17 เสนหพุมเรียง

60

1

1

- รักโกะโกะ

90

1

1.5

- ทองดี...เดี๋ยวเดียว

90

1

1.5

- รักนองตองเตะ

90

1

1.5

- สวยหมัดสั่ง

90

1

1.5

9

10
11

12

13

MCOTFAMILY
MCOT HD

รัฐสภา

ชอง 3

14

ชอง NBT

- เมืองไทยดี๊ดี

30

4

2

15

ชอง TNN24

- สารคดีเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาล
ที่ 9 เรื่อง แผนดินวัยเยาว

30

9

4.5

16

ชอง NOW

- ชางภาพสุดขั้ว ตอน 1 และ 2

60

2

2
39

ลําดับ สถานีโทรทัศน

รายการ

Slot จํานวนตอน จํานวนชั่วโมง
ที่ผลิต
(นาที)
ที่ผลิต

17

ชอง one31

ละคร เราเกิดในรัชกาลที่ 9

90

4

6

18
19

ชอง เนชั่น
ชอง 8

สารคดี มหานทีแดนมังกร
ละคร กระถินริมรั้ว (ตอนที่ 1 - 4 )
รวม

35
60

2
4

2
4
55

1. กระบวนการผลิตเสียงบรรยายภาพ
กระบวนการผลิ ต เสี ย งบรรยายภาพของคณะทํ างานผลิต เสี ย งบรรยายภาพในโครงการส งเสริม การ
ใหบริการกิจการโทรทัศนเพื่อจัดทําเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) เปนดังนี้

ประสานงานและรับรายการ
จากสถานีโทรทัศน

บันทึกเสียง

ตัดตอผสมเสียง

ดูรายการ กําหนดจุดที่ควรมี
เสียงบรรยายภาพ

สงบทใหผูลงเสียง

ตรวจสอบคุณภาพงาน

เขียนบทเสียงบรรยายภาพ

ตรวจสอบความถูกตอง

สงไฟลเสียงใหทางสถานี

ศึกษาตนฉบับ

2. บุคลากรในการผลิตเสียงบรรยายภาพในโครงการสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศนเพื่อจัดทําเสียง
บรรยายภาพ (Audio Description)
2.1 ผูเขียนบทเสียงบรรยายภาพ
- รองศาสตราจารยภัทธีรา สารากรบริรักษ
- ผูชวยศาสตราจารยอารดา ครุจิต
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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 ประดิษฐทรัพย
- คุณประภากร นนทลักษณ
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3. ผูรับผิ ดชอบผลิ ตเสี ยงบรรยายภาพในโครงการสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทั ศน เพื่ อจัดทําเสียง
บรรยายภาพ (Audio Description)
ผูควบคุมการ
สถานีโทรทัศน
รายการ
ผูเขียนบท ผูตรวจบท ผูลงเสียง บันทึกเสียงและ
คุณภาพงาน
1. ThaiPBS ละครไทย เรื่อง กวนสืบหลังเลิกเรียน ขนิษฐา ศิริมิตร
นฤมล
ศิริมิตร
2. PPTV

3. MONO29

4. True4U

รายการโลกสารคดี (ตอนที่ 1 และ 2)
- ตอนที่ 1 เสนทางนักลา
- ตอนที่ 2 ปลาไหลไฟฟาแหงอะม
ซอน
- สารคดี World toughest fixed
ตอน 1 Cirque du soleil ซอมเวที
ในเวกัส
- สารคดี World toughest fixed
ตอน 2 WATER COASTER

ศิริมิตร

กุลนารี

ภัทธีรา

กุลนารี

ศิริมิตร

อารดา

นฤมล

อารดา

ศิริมิตร

อารดา

นฤมล

อารดา

รายการอาชีพนอกกระแส
(ตอนที่ 1, 3-4)

อโนมา

กุลนารี

ภัทธีรา

กุลนารี

รายการอาชีพนอกกระแส
(ตอนที่ 5-8)

พรทิพย
พริสม
ทัศนพล
นนทปวิธ
กุลนารี

กุลนารี

ภัทธีรา

กุลนารี

อารดา

ภัทธีรา

อารดา

นนทปวิธ
พริสม
ขนิษฐา

อารดา

พรชัย

อารดา

ภัทธีรา

ศิริมิตร

ภัทธีรา

อารดา

กุลนารี

ภัทธีรา

กุลนารี

5. ชอง 7

- สารคดีชุด "ไทย WILD LIFE"

6. ชอง 5

- ธรรมดี ไดดี easy life

7. สปริงนิวส

ลับลวงพราง Exclusive

8. MCOTFAMILY

- Elmo's world
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สถานีโทรทัศน

รายการ

ผูควบคุมการ
ผูเขียนบท ผูตรวจบท ผูลงเสียง 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

ศิริมิตร

ภัทธีรา

ศิริมิตร

- Journal Journey

นนทปวิธ
พริสม
ภัทธีรา

ศิริมิตร

ประสาน

ศิริมิตร

11. newtv18 - แพะสัตวนักปนเขา

กุลนารี

ภัทธีรา

นฤมล

ภัทธีรา

- มารกัลลา ปาในเมือง

กุลนารี

ศิริมิตร

ประสาน

ศิริมิตร

- อาณาจักรใตพิภพ ตอน ดับลิน

ขนิษฐา

อารดา

ภัทธีรา

อารดา

12. รัฐสภา

รายการตะลุยชุมชน
- ตอนที่ 14 ทองทะเลนอย
- ตอนที่ 17 เสนหพุมเรียง

พรชัย

ศิริมิตร

อริสรา

ศิริมิตร

13. ชอง 3

- รักโกะโกะ
- ทองดี...เดี๋ยวเดียว

ภัทธีรา
ขนิษฐา

อารดา
กุลนารี

กมลวรรณ
กมลวรรณ

อารดา
กุลนารี

- รักนองตองเตะ

ขนิษฐา

กุลนารี

กมลวรรณ

กุลนารี

- สวยหมัดสั่ง

พรชัย

อารดา

อริสรา

อารดา

14. ชอง NBT - เมืองไทยดี๊ดี

ภัทธีรา

ศิริมิตร

ภัทธีรา

ศิริมิตร

15. ชอง
TNN24

ภัทธีรา

กุลนารี

นฤมล

กุลนารี

16. ชอง NOW - ชางภาพสุดขั้ว

ศิริมิตร

ภัทธีรา

นฤมล

ภัทธีรา

17. ชอง one31 ละคร เราเกิดในรัชกาลที่ 9

อโนมา

ภัทธีรา

ศิริมิตร

ภัทธีรา

18. ชอง เนชั่น สารคดี มหานทีแดนมังกร

ศิริมิตร

อารดา

ภัทธีรา

อารดา

19. ชอง 8

พรชัย

ภัทธีรา

พรชัย

ภัทธีรา

10. Voice TV - Do the ride thing

- สารคดีเทิดพระเกียรติในหลวง
รัชกาลที่ 9 เรื่อง แผนดินวัยเยาว

ละคร กระถินริมรั้ว (ตอนที่ 1 - 4 )
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การผลิตเสียงบรรยายภาพในโครงการสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศนเพื่อจัดทําเสียงบรรยายภาพ
(Audio Description) ผานพนไปดวยดี โดยคณะทํางานฯ ไดผลิตเสียงบรรยายภาพ สงกลับใหแกทุกสถานีโทรทัศน
เปนที่เรียบรอย เพื่อออกอากาศตามผังการออกอากาศของแตละสถานีตอไป
4. การประเมินบทและคุณภาพของเสียงบรรยายภาพ
เนื่องจากโครงการสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศนเพื่อจัดทําเสียงบรรยายภาพ (Audio Description)
ในปนี้ มีการประเมินบทและคุณภาพของเสียงบรรยายภาพใน 2 รูปแบบ คือ
1. การประเมินบทและคุณภาพของเสียงบรรยายภาพโดยผูเชี่ยวชาญในทุกรายการ กอนสงรายการใหแตละ
สถานีโทรทัศนออกอากาศ
2. การประเมินบทและคุณภาพของเสียงบรรยายภาพโดยคนพิการทางการเห็น โดยเลือกใหประเมิ น
เฉพาะบางรายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 การประเมินบทและคุณภาพของเสียงบรรยายภาพโดยผูเชี่ยวชาญ
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 เปนรายการละครสําหรับเยาวชนที่มีเนื้อหาสนุกสนาน มีเนื้อหาหลากหลาย บางตอน
เปนเรื่องเกี่ยวกับผี การทดลอง พฤติกรรมการเลียนแบบสือ่ ทีวี การหนีไฟ ความรักระหวางพอลูก เปนตน
- มีการใชเอฟเฟคทในการถายทําและตัดตอ เชน การฟรีซภาพ ภาพแทนสายตา เอฟเฟคความเร็ว
- มีการเลาเรื่องในจิ น ตนาการและเหตุการณ ยอนอดีต รวมทั้งมีเหตุการณ ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว อาจ
จําเปนตองใชวิธีการบรรยายแบบการเลาเรื่อง หรือสรุปความ
ประเมินบท
- การเขียนบทเสียงบรรยายภาพไมนิยมใสเหตุผลที่ตัวละครกระทํา
- ควรบรรยายเสียงบรรยายภาพใหตรงกับจังหวะที่สิ่งของหรือเหตุการณทปี่ รากฏในภาพ
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- ตัวละครที่ยังไมทราบชื่อ ผูเขียนบทเสียงบรรยายภาพจะตองสรางคาแรกเตอรและใชชื่อเรียกนั้นไป
เรื่อยๆ จนกวาจะมีการบอกชื่อ โดยไมควรเปลี่ยนคํา เพราะอาจทําใหผูชมสับสน
- ควรบรรยายฉากเมื่อมีการเปลี่ยนฉากใหม
- หลีกเลี่ยงการเลาลวงหนาหรือทําใหคนฟงรูเรื่องไปกอน
- การแทรกกิริยาทาทางบางอยางในฉากมีความจําเปนเพื่อทําใหเห็นภาพและเชื่อมเรื่องไดดีขึ้นสําหรับคน
ตาบอด
- การเขาออกในฉากของตัวละครบางครั้งมีความจําเปนตองบรรยายแทรกเขาไปเพื่อทราบวามีตัวละคร
เขาหรือออกจากฉากไป
- กิริยาทาทางบางอยางที่ใชซ้ําอาจตองหลากคําใหมากขึ้น
- ในฉากซิทคอมที่มีเสียงหัวเราะ ถาบทสนทนาไมไดบอกชัดวาเปนภาพอะไร ควรบรรยายเพิ่มใหคนตาบอด
ทราบ เพื่อใหคนตาบอดไดหัวเราะไปพรอมกับคนที่ไมไดตาบอด
- บรรยายเฉพาะสิ่งที่จําเปน โดยไมตองใสรายละเอียดมากเกินไป เพราะนอกจากจะพูดไมทันแลว ยังทํา
ใหเอดีแนนเกินไปจนเสียอรรสรสในการชม
- เสียงบรรยายภาพนิยมเขียนโดยใชรูปประโยคปจจุบันกาล จึงไมคอยใชคําวา “จะ”
ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม
- ผานโดยมีการแกไขบางจุด
- สวนใหญเปนการแกบทเสียงบรรยายภาพที่ไมตรงกับภาพที่ปรากฏ, ขยับเสียงบรรยายภาพใหไดยินเสียง
เอฟเฟคในเรื่องชัดเจนขึ้น
- ตอนที่ 5-6, 11 และ 13 ประเมินใหมีการปรับเสียงตนฉบับดังขึ้น เพื่อไมใหเสียงบรรยายภาพเดนหรือ
ชัดเจนเกินกวาเสียงตนฉบับ
2. สารคดีเรื่อง Amazon’s Electric Fish ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน พีพีทีวี
ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารยกุลนารี เสือโรจน
จุดเดนของรายการ
- ตนฉบับมีการบรรยาย Voice over, SFX รวมถึงเสียงดนตรีคั่นอยูเปนระยะๆ
- มีสัตวหลายชนิดที่ตองหาขอมูลเพิ่มเติม อีกทั้งยังมีลักษณะอากัปกิริยาเฉพาะที่ตองบรรยายใหถูกตอง
ประเมินบท
- การบรรยายเปนตัวเลขจะทําใหจินตนาการตามไดยาก
- บางประโยคควรมีประธานหรือสรรพนามแทนเพื่อความสมบูรณของใจความ
- ควรเลี่ยงการใชคําศัพทเกี่ยวกับการมองหรือการเห็นจากจุดยืนของผูบรรยาย
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- ควรเลี่ยงการบรรยายเหตุผลหรือการตัดสิน (judgment)
ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม
- ผานโดยไมมีการแกไข
3. สารคดีเรื่อง World’s toughest fixes ตอน Water Coaster ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน MONO29
ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารยอารดา ครุจิต
จุดเดนของรายการ
- เปนรายการที่มีชองวางในการใสเสียงบรรยายภาพนอย
- มีศัพทเฉพาะที่ตองใชคําใหถูกตอง
ประเมินบท
- ผูเขียนบทเสียงบรรยายภาพมีความเขาใจดานภาษาภาพ การสื่อความหมายทางโทรทัศนเปนอยางดี ใชคําได
กระชับ เขาใจงายและสอดคลองกับรายการ และเลือกใสในจังหวะ-ชวงเวลาที่เหมาะสม ทําใหเสียงบรรยายภาพ
ชวยเสริมความเขาใจไดมากขึ้น
- ผูเขียนบทมีการสืบคนคําศัพทเฉพาะตางๆ ไดสอดคลองกับภาพ โดยเฉพาะศัพทเฉพาะตางๆ
- พบตั วสะกดที่ ไม ถูกต องตามราชบั ณ ฑิ ต ยสถานบาง และพบการเลือกใชคําบางคํา ที่อาจจะไมไดใช
แพรหลาย เชน คําวากระเดิด เปนตน
ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม
- ผานโดยไมมีการแกไข
4. สารคดีเรื่อง World’s toughest fixes ตอน Cirque De Seliel ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน MONO29
ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารยอารดา ครุจิต
จุดเดนของรายการ
- เปนรายการที่มีชองวางในการใสเสียงบรรยายภาพนอย
- มีศัพทเฉพาะที่ตองใชคําใหถูกตอง
ประเมินบท
- พบวามีการบรรยายโดยใหสิ่งของหรือวัตถุเปนประธานในประโยค ดวยเวลาที่จํากัด อาจจะอนุโลมได
เชน เวทียกตัวขึ้น แตมีบางประโยคที่ผูเขียนอาจพิจารณาเปนทางเลือกไดเชนเดียวกัน เพื่อทําใหการบรรยายมี
ความสอดคลองถูกตองตามหลักไวยากรณไทยและบรรยายใหเห็นภาพไดดวย เชน ตาขายกางออก สามารถปรับเปน
ทีมงานกางตาขายออก ได
- พบตัวสะกดไมถูกตองตามราชบัณฑิตยสถาน
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- มีการเรียก นักแสดง ตั วละคร ตัวแสดง น าจะกําหนดให เหมือนกัน เปนคํ าเดียว เชน นั กแสดง (เป น
ภาพรวมของนักแสดงเวที หรือละครเวทีทั้งหมด)
ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม
- ผานโดยไมมีการแกไข
5. สารคดีเรื่อง อาชีพนอกกระแส จํานวน 7 ตอน ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน TRUE4U
ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารยกุลนารี เสือโรจน
จุดเดนของรายการ
- เนื่องจากเปนเรื่องราวของอาชีพที่มีความเฉพาะและนอกกระแส อุปกรณเฉพาะบางอยางที่ปรากฏใน
ภาพจึงยากตอการบรรยาย
ประเมินบท
- ควรบรรยายฉาก
- เมื่อมีตัวอักษรขึ้น ควรบรรยายวา ขึ้นอักษร หรือ ขึ้นขอความ ….
- ควรเขียนคําอานของชื่อภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูลงเสียงบรรยายภาพลงเสียงไดถูกตอง
- ควรบรรยายใหตรงกับภาพ
- ควรเลือกใชคําเฉพาะใหถูกตองตามเนื้อเรื่อง และเลือกใชคําใหเหมาะสมกับภาพมากที่สุด
- มีคําที่สะกดผิดอยูบาง
ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม
- ผานโดยไมมีการแกไข
6. สารคดีชุด Thai Wildlife ตอน มหัศจรรยชีวิตผีเสื้อ ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7
ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารยอารดา ครุจิต
จุดเดนของรายการ
- เนื่องจากตอนนี้เปนตอนที่เกี่ยวกับผีเสื้อ วงจรชีวิตแมลง ระบบนิเวศ และความอุดมสมบูรณของผืนปา
ผูประเมินเห็นวา เรื่องสี ถือเปน message ที่สําคัญอีกประการหนึ่งของรายการนี้ จึงไดนําเสนอทางเลือกใหผูเขียน
ในเพิ่มเติมเรื่องสีลงไปในบทในบางจุดเชนชวงตนๆ ของบท เพื่อเพิ่มบรรยากาศ และ Mood Tone ของเรื่องที่
ตองการสื่อสารความสวยงามความธรรมชาติผานภาพ
ประเมินบท
- ผูเขียนมีความละเอียดในการเจาะจุดเอดี และสื่อสารออกมาไดเปนอยางดี
- ผูเขียนมีการใชหลักการเอดีประกอบการทํางานไดอยางดี
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- เอดีมีความสอดคลองกับบทดั้งเดิมและภาพ และมีการสืบคน ตรวจสอบการเรียกคําตางๆ พบวาผูเขียน
มีการตัดสินใจเลือกที่จะบอกชื่อแมลงบางชนิด เชน ผึ้งชันโรง หรือ ผีเสื้อบางชนิด ในบางกรณี เพื่อจําแนกความ
แตกตางของแมลงที่หลากหลาย ซึ่งถือวาเปนขอยกเวนสําหรับการเขียนเอดี (ที่สวนใหญแลวจะไมบอกกอน) ในกรณีนี้
เมื่อทําแลว ไมไดทําใหเกิดการ spoil แตเปนการตัดสินใจทําเพื่อใหเกิดความเขาใจไดมากขึ้น
- บทเอดีมีคุณภาพดี
ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม
- ผานโดยไมมีการแกไข
7. สารคดีชุด Thai Wildlife ตอน ชาง ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7
ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารยอารดา ครุจิต
จุดเดนของรายการ
- เปนรายการสารคดี ที่จําเปนตองมีเอดี
- ตนฉบับรายการมีคุณภาพดี มีการรอยเรียงเรื่องและการใชจังหวะ เพลงประกอบที่คอนขางลงตัว ทําให
สงผลตอการหาจังหวะใสเอดีไดอยางเหมาะสมดวย
ประเมินบท
- โดยรวม เปนบทเสียงบรรยายภาพที่มีคุณภาพดี
- ในชวงที่มีบทเอดียาว ควรพิจารณาเพิ่มเติมการใส TC ใหละเอียดมากขึ้น เพื่องายตอการหาจุดเขาเสียง
และการตัดตอในกระบวนการบันทึกเสียงตอไป
- พิจารณาปรับเคาะ TC และ AD ใหตรงบรรทัดกันมากที่สุด
- สําหรับลักษณะนามการเรียกชาง ตามบทนี้ สังเกตวา ผูเขียนไดทําการตกลงในการเขียนบทโดยใชการเรียก
ลักษณนามที่แสดงจํานวน วา “เชือก” และเรียกลักษณะนามชางในบริบทอื่นๆ วา “ตัว” (เพื่อสอดคลองกับบท
ตนฉบับ) ซึ่งผูตรวจก็เห็นสอดคลองกันกับผูเขียน เพราะเนื้อหาของบทนี้ ชางมีตางชนิดกัน ทั้งชางปา และชางฝก
ซึ่งตามหลักราชบัณฑิตฯ จะเรียกตางกัน แตถาเรียกลักษณะนามแสดงจํานวนเชนนั้น อาจจะสับสน จึงเลือกใชคํา
กลางๆ วาเชือก อยางไรก็ตาม เสียงบรรยายภาพมีโอกาสที่จะกระทบตอหลักการที่เกี่ยวของไมทางใดก็ทางหนึ่ง
เชน หลักการทางภาษา หลักการทางเสียงบรรยายภาพ (เชน ตองสอดคลองไปกับตนฉบับ หรือไมผลิตซ้ําความ
ผิดพลาดที่เกิดจากตนฉบับ) จึงเปนกรณีที่สามารถศึกษาไดตอไป
ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม
- ผานโดยไมมีการแกไข

48

8. รายการธรรมดีไดดี จํานวน 4 ตอน ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5
ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารยกุลนารี เสือโรจน
จุดเดนของรายการ
- ธรรมดีไดดี เปนรายการที่มีการสนทนาและเสียงบรรยายอยูเกือบตลอดเวลาทําใหหาชวงแทรกในการใส
เสียงบรรยายภาพไดคอนขางยาก
ประเมินบท
- ควรแทรกเสียงบรรยายภาพเพื่อบอกชื่อผูพูด หรือบุคคลสําคัญในเรื่อง เพื่อไมใหผูชมสับสน เนื่องจากมี
หลายเสียง หลายคนพูด
- ควรใชคําใหเหมือนกันทุกตอน เชน ขึ้นอักษร ขึ้นขอความ
- ใชคําไดกระชับ เขาใจงาย และสอดคลองกับรายการที่เปนรายการธรรมะ
- ผูเขียนตั ดสิ นใจเลือกที่ จะไม บ รรยายทั บ เสียงของพระสงฆ ซึ่งเป น สวนสําคัญ ของรายการ และไมใช
บรรยายคําบรรยายใตภาพ (Subtitle ภาษากลาง) ตอนพิธีกรใชภาษาถิ่น (อีสาน) ซึ่งฟงแลวพอเขาใจ เปนการไม
รบกวนตนฉบับ
- หากเขียนบทเสียงบรรยายภาพโดยใชบทตนฉบับแบบสมบูรณ จะทําใหทุกฝายจะสามารถใชบทนี้ได
ครบถวน เห็นภาพมากขึ้น ทั้งผูตรวจบท ผูลงเสียง คนตัดตอและผูควบคุมการบันทึกเสียง
- ควรตรวจสอบการเลือกใชคําเกี่ยวกับสถาปตยกรรม หากใชตามบทตนฉบับอาจจะผิดความหมายได
ควรเลี่ยงการผลิตซ้ําความผิดพลาด
ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม
- ผานโดยไมมีการแกไข
9. รายการลับลวงพราง ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศนสปริงนิวส
ผูประเมิน รองศาสตราจารยภัทธีรา สารากรบริรักษ
จุดเดนของรายการ
- เปนสารคดีมีเนื้อหาเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องทหาร ผูเขียนบทเสียงบรรยายภาพ จึงตองบรรยายทาทางการฝก
สิ่งของ และอุปกรณที่ใช ตามคําเรียกของทหาร ซึ่งมักมีศัพทเฉพาะที่ตองคนควาหาขอมูล
ประเมินบท
- ผูเขียนบทสามารถเขียนบทเสียงบรรยายภาพไดละเอียด และมองเห็นจุดสําคัญที่ตองบรรยาย
- การใหรายละเอียดเพิ่ม เชน ชื่อและลักษณะของปน ทาฝก เงื่อน จะทําใหผูชมเขาใจสารคดีนี้ไดมากขึ้น
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
- รายการนี้เปนรายการที่มีการตัดตอและการอินเสิรตภาพ ที่ไมไดเนนการวางแผนอยางเปนลําดับขั้น
มากนัก หากใชเทคนิคการบรรยายไปตามภาพที่ปรากฏจะทําใหเกิดความสับสนในการฟงได ดังนั้น การเขียนบท
บรรยายภาพอาจตองเขาชวยในการรอยเรียงเรื่องใหเขาใจไดงายขึ้น บางภาพอาจตองตัดทิ้งไปไมนํามาบรรยาย
เพื่อไมใหเสนเรื่องสับสน
- การถายทํารายการไปเลือกถายทําขณะที่วัดกําลังสรางและบูรณะไมเรียบรอยจึงมีนั่งรานปรากฏอยู
ในภาพ แตผูผลิตไมไดมีเจตนาตองสื่อสารเรื่องความสวยงามของวัดมากกวาภาพที่ปรากฏวาวัดยังไมเรียบรอยดี
ดังนั้น การเขียนบทบรรยายภาพในลักษณะนี้มีจึงตองชั่งใจระหวางภาพที่ปรากฏจริงซึ่งไมมีความเกี่ยวของกับธีม
เรื่องวาตองบรรยายไปตามที่ตาเห็นดี หรือควรยึดธีมของเรื่องดี
• ตอนเมืองมัลลิการ รศ.124
- รายการตอนนี้ไมมีการขึ้นชื่อเครดิตผูใหสัมภาษณอีกทั้งในการบรรยายก็ไมไดมีพูดถึงเอาไว
- ผูผลิตใชเทคนิคการใสภาพอินเสิรตเขามาคั่นในระหวางการสัมภาษณคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งที่ไมมี
ความเกี่ยวของกัน และไมมีการบรรยายหรืออธิบายใดๆ อีกทั้งไมไดระบุชื่อผูใหสัมภาษณเอาไว ดังนั้น บทเอดีจึงทําได
เพียงเลาไปตามภาพที่เกิดขึ้น
- รายการมีโฆษณาแฝงลงไปเนื้อหาที่ใชตัวแสดงเปนผูถือสินคาแตไมมีการพูดถึง
ประเมินบท
• ตอนคลองบางมด
- บทโดยรวมเขียนไดดีตามหลักการเขียนบทเสียงบรรยายภาพ แตผูประเมินยึดหลักวาเปาหมายการ
ผลิตเอดีตองทําใหผูรับสารเขาใจได ดังนั้นบางชวงบางตอนในรายการนี้ หากสื่อตรงตามภาพแลวอาจทําใหสับสน
งุนงงก็ควรจะหลีกเลี่ยง และปรับเปนการอธิบายแทนภาพ
- การสังเกตภาพในบางจุด ยังไมละเอียดพอจึงทําใหพลาดสิ่งที่ควรบรรยายในจุดสําคัญๆ
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• ตอนเมืองมัลลิการ รศ.124
- ในบางจุดเลือกใชคํายังไมตรงมากนัก
- บางชวงเขียนบทเสียงบรรยายภาพยาวไป
- ควรเลี่ยงการบรรยายเทคนิคภาพ
- การเขียนเอดีนิยมเลี่ยงบรรยายสิ่งที่เปนโฆษณาแฝง
ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม
- ตอนคลองบางมด ผาน โดยมีการแกไขเสียง reverb ที่ไมเสมอกัน
- ตอน รศ. 124 กาญจนบุรี ผานโดยไมมีการแกไข
11. รายการ Journal Journey ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศนวอยซทีวี
ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมิตร ประพันธธุรกิจ
จุดเดนของรายการ
- เปนรายการทองเที่ยวที่มีชองวางเหมาะสมสําหรับผลิตงานเสียงบรรยายภาพ
ประเมินบท
• ตอนเชียงตุง
- การเขียนบทเสียงบรรยายภาพที่มีเรื่องศิลปวัฒ นธรรมเขามาเกี่ยวของ ผูผลิตหรือผูเขียนบทอาจ
จําเปนตองมีรายชื่อผูเชี่ยวชาญในแขนงนั้นๆ สําหรับเปนที่ปรึกษาเพื่อความถูกตอง รวมถึงอาจสอบถามไปยังผูผลิต
ตนฉบับวาภาพบางภาพนั้นตองการสื่อถึงอะไร และสิ่งที่เราเขาใจนั้นถูกตองหรือไม เชน ไขนกกระทา ปานซอย เปนตน
• ตอนเกียวโต
- การเขียนบทเสียงบรรยายภาพที่ตัวแสดงสนทนาภาษาตางประเทศกันโดยอาศัยการขึ้นซับไตเติ้ล
แปลใหคนดูอานตาม โดยไมมีการแปลดวยเสียงใหคนตาบอดฟง ควรใชวิธีใดในการเขียนบท ซึ่งในการประเมินครั้งนี้
ผูเขียนกับผูประเมินใชเทคนิคที่มีความแตกตางกัน กลาวคือ ผูเขียนบทใชวิธีการพากย แตผูประเมินใชวิธีการบรรยาย
- ไตเติ้ลกับเนื้อหาขางในไมเหมือนกัน กลาวคือ ไตเติ้ลเปนชื่อพิธีกรคนหนึ่งแตในเนื้อเรื่องเปนพิธีกร
อีกคน ปญหานี้อาจแกไขแบบที่คนเขียนบทเสียงบรรยายภาพใช คือ การเลี่ยงหลบพูดถึงสิ่งที่ไมสอดคลองใหไดมาก
ที่สุด เพื่อไมใหเกิดความสับสน
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
- เปนสารคดีที่มีแบบแผนชัดเจน
- มีภาพที่สอดคลองกับบทบรรยาย ฉะนั้นในชองวางของเสียง (Sound gap) จึงตองบรรยายเสียงบรรยายภาพ
ใหสอดคลองกับเนื้อหา
ประเมินบท
- ผูเขียนบทสามารถเขียนบทเสียงบรรยายภาพไดละเอียด และมองเห็นจุดสําคัญที่ตองบรรยาย
- การใหรายละเอียดเพิ่ม เชน สีและลักษณะของสัตว แผนหิน ลักษณะของผาหิน จะชวยใหผูชมเขาใจ
สารคดีนี้ไดมากขึ้น
- ชวงแพะตอสูกันที่เปนช็อตยาว ควรให Time code ที่ละเอียดมากขึ้น เพื่อที่ผูลงเสียงบรรยายและเจาหนาที่
ตัดตอผสมเสียงจะไดทํางานงายขึ้น
ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม
- ผานโดยไมมีการแกไข
13. รายการสารคดี มารกัลลาปาในเมือง ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศนนิวทีวี
ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมิตร ประพันธธุรกิจ
จุดเดนของรายการ
- ลักษณะเนื้อหารายการตองการสื่อถึงความหลากหลายของสัตวและพืชนานาชนิด ซึ่งภาพความหลากหลาย
มักปรากฏอยูเพียงบางสวนในบริเวณที่เปนชองวางเสียง นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดของสัตวตางๆ ที่ผูเขียนบทตอง
ตัดสินใจวาจะบรรยายลักษณะ / เรียกรวมๆ เปนชื่อสัตวที่คนไทยรูจัก / หรือคนหาชื่อเฉพาะของสัตวชนิดนั้น
ประเมินบท
- หลายจุดนาจะเขียนบทยาวไป พูดไมทัน
- ในเรื่ อ งมี การใช ภ าพมุ ม เดิ ม ซ้ํ าในหลายๆ จุ ด ซึ่ งผู เขี ย นบทอาจต อ งพลิ ก วิ ธี ให เขีย นไม ซ้ํ าโดยเลื อ ก
องคประกอบบางอยางมาบรรยายเพื่อใหเห็นรายละเอียดอื่นๆ มากขึ้นในช็อตเดิม
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- ตองตรวจสอบการใชภาษา และการเรียกชื่อชนิดของพืชและสัตวตาง ๆ เพิ่ม
ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม
- ผานโดยไมมีการแกไข
14. รายการสารคดี อาณาจักรใตพิภพ ตอน ดับลิน ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศนนิวทีวี
ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารยอารดา ครุจิต
จุดเดนของรายการ
- ตนฉบับรายการมีลักษณะการบรรยายดวยบทสนทนาของพิธีกร การสัมภาษณ และบทบรรยายคอนขาง
ละเอียดและทําหนาที่อธิบายภาพในตัวอยูแลว (ภาพเปนสวนประกอบของการเลาเรื่องดวยตัวเอง) ผูเขียนบทเสียง
บรรยายภาพไดเลือกบรรยายในจังหวะและเจาะจุดเขาเสียงในชวงที่เหมาะสม ทําใหชวยเสริมความเขาใจไดดี
ประเมินบท
- ผูเขียนมีการใชภาษาที่ดี และมีการสะกดถูกตอง
- ผูเขียนมีการถายทอดและหลีกเลี่ยงใชศัพทการเปลี่ยนมุมภาพซึ่งเปนหลักการที่สําคัญของการเขียนเอดี
เชน จากใตดิน ไปสูบนดิน ฯลฯ
- ผูเขียนมีการระบุจุดเขาเสียงที่ยาว และมาทั้งประโยคหรือชวงนั้นๆ ทําใหการตรวจบทและชวยผูลงเสียง
สามารถเขาเสียงไดงายขึ้น
- มีการใชคําวา มาดเซอร สวนตัวคิดวาคํานี้เปนคําที่แสดง Character ของพิธีกรไดดี แตสําหรับกลุมที่ตาบอด
แตกําเนิด อาจจะมีขอจํากัดในดานความเขาใจได จึงขอหมายเหตุเปนขอสังเกตไวสําหรับคํานี้ เพื่อใชสําหรับทดสอบ
และวิจัยตอไปได
- ในการเขียนบทเสียงบรรยายภาพ ถาบทตนฉบับ หรือเปนบทพากยมาเปนแบบเต็ม ผูเขียนสามารถใช
บทเต็มนั้น และเจาะเสียงบรรยายภาพได แตถาไมมีบทตนฉบับ สามารถใชการถอดเสียงกอนชวงที่มีเสียงบรรยายภาพ
เพื่อแสดงจุดเขาเสียง (ตามที่ผูเขียนทํามา) ก็ไดเชนกัน
- โดยรวมถือเปนบทเสียงบรรยายภาพคุณภาพดี
ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม
- ผานโดยไมมีการแกไข
15. รายการสําหรับเด็ก Elmo’s World จํานวน 8 ตอน ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน MCOT Family
ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารยกุลนารี เสือโรจน
จุดเดนของรายการ
- มีรูปแบบของภาพในรายการหลายลักษณะทั้งภาพกราฟก ภาพวาด ภาพจริง
- เปนรายการเด็ก การเลือกใชภาษาใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายมีความสําคัญ
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ประเมินบท
- ผูเขียนบทเขียนบรรยายไดดีมาก มีการเลือกใชคําศัพทและวิธีการเรียบเรียงประโยคที่เหมาะสมกับเนื้อหา
และกลุมเปาหมายไดดี
ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม
- ตอนที่ 11-12 และตอนที่ 18 ผานโดยไมมีการแกไข
- ตอนที่ 13-14, 17, 19 และ 20 ผานโดยมีการแกไข โดยพบวามี dead air รบกวนตรวจสอบอีกครั้ง นาจะตอง
ลากมาชิดกัน ดังนี้
- ตอนที่ 13 นาทีที่ 12.22-12.28
- ตอนที่ 14 นาที่ที่ 19.38-19.47
- ตอนที่ 17 นาทีที่ 08.30-08.39 และนาทีที่ 14.24-14.34
- ตอนที่ 19 นาทีที่ 07.11-07.20
- ตอนที่ 20 นาทีที่ 15.15-15.23
16. รายการสารคดี Thailand Insight จํานวน 2 ตอน ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน MCOT HD
ผูประเมิน รองศาสตราจารยภัทธีรา สารากรบริรักษ
จุดเดนของรายการ
- เปนสารคดีที่โปรดักชั่นดี ถายภาพสวย และมีชองวางใหบรรยายเสียงบรรยายภาพได
- มีเนื้อหาเฉพาะเกี่ยวกับการทอผาที่ผูเขียนบทเสียงบรรยายภาพตองทําความเขาใจ เชน การทอแบบจก
ยกมัดหมี่ และเนื้อหาเฉพาะเกี่ยวกับการทําอาหารที่ผูเขียนบทเสียงบรรยายภาพตองมีความรู หรือคนควาหาความรู
เพิ่มเติม ทั้งเครื่องปรุง สวนผสม อุปกรณ และวิธีการทํา
ประเมินบท
• ตอน Silk Estate ไหม...ใยแหงชีวิต
- มีขอสังเกตวา การบรรยายไมตรงกับภาพที่ปรากฏ อาจทําใหคนสายตาเลือนรางสับสน เนื่องจาก
เขายังมองเห็นภาพไดเองบาง
- ในชวงที่มีการบรรยายยาวๆ ควรระบุไทมโคดใหละเอียดขึ้น
- คําวา ฟม ในบทนี้หลายจุดพิมพเปนฟม (ที่ถูกตองคือ ฟม สระอือ)
- ชื่อสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตองใชชื่อเต็ม
- การบอกสี ถาบอกสีไปเลย จะดีกวาบอกวาสีออน หรือสีเขม เชน สีมวง หรือจะใชสีมวงออนตามที่
เปนจริงก็ได แตหากใชวา สีออน อาจทําใหสับสนวาแทจริงแลวคือสีอะไร
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• ตอน เสนหรสไทย Taste of Thai
- ควรแยกแตละเบรกออกจากกัน
- ในชวงที่มีการบรรยายยาวๆ ควรระบุไทมโคดใหละเอียดขึ้น
- เนื่องจากรายการนี้ มี 2 ตอน และไดบันทึกเสียงตอนแรกไปแลว จึงรบกวนใหผูเขียนบทพิจารณาวา
จะบรรยายเสียงบรรยายภาพในไตเติ้ลเปนแบบเดียวกันดีหรือไม และชวงโลโก จะใชเหมือนกันกับตอนแรกหรือไม
ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม
• ตอน Silk Estate ไหม...ใยแหงชีวิต
- ผาน โดยมีการแกไขดังนี้
เบรก 1 นาทีที่ 00.00 เสียงผูหญิงตอนบอกเรตติ้งเปดรายการ ดังกวาเสียงบรรยายภาพมาก นาจะตอง
ปรับใหเสียงเบาลงเล็กนอย
เบรก 2 นาทีที่ 00.33 มีเสียงเพลงดังขึ้นมาวูบหนึ่งแลวเบาลง
เบรก 3 นาที ที่ 1.00 เสี ย งผู บ รรยายภาพติ ด กั บ เสี ย งผู ให สั ม ภาษณ ม ากไป น าจะต อ งบี บ เสี ย ง
บรรยายภาพ “ชยทัต วิเศษศรี เจาของแบรนดแตมตะกอ” ใหเหลือชองวางสักเสี้ยววินาที กอนขึ้นเสียงชยทัต
ทั้งนี้มีขอสังเกตวา ตอนที่มีเสียงบรรยายภาพทับซับไตเติ้ลเสียงอีสาน ฟงดูไมราบรื่น เพราะเปนการ
อานตามซับไตเติ้ล อาจจะเปนกรณีศึกษาตอไปได วาจําเปนตองอานใหตรงกับซับไตเติ้ลหรือไม ถาอานตรงแลวทํา
ใหฟงหยุดๆ ขาดๆ ไมเปนประโยคที่ตอเนื่อง
• ตอน เสนหรสไทย Taste of Thai
- ผานโดยไมมีการแกไข
17. รายการตะลุยชุมชน จํานวน 2 ตอน ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศนรัฐสภา
ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมิตร ประพันธธุรกิจ
จุดเดนของรายการ
- เปนรายการสารคดีที่มีชองวางในการบรรยาย แตบางชวงอาจมีชองวางนอย
ประเมินบท
- ควรบรรยายไตเติ้ลเพิ่ม
- ควรบรรยายภาพให ละเอียด บางจุดควรบรรยายภาพเพิ่ ม เชน นาที ที่ 00:23:56-00.25.11/ นาที ที่
29.39 เปนตน
ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม
- ผาน โดยมีการแกไขดังนี้
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• ตอนทะเลนอย
- TC 40.51 หัวเรือแลนไปในทะเลนอย “เรือหางยาวแลนตรงไป (ควรตัดเสียงบรรยายภาพทิ้งจะได
ไมทับเสียงพูด)” ลุงสนั่นนั่งอยูบนเรือหางยาวคุยกับกฤตภาศ (ตอเสียงลุงสนั่น -น้ําที่ไหลลงมาจากคลองปากประ)
- TC 50.57 (ทุกวันนี้ก็เลยเหลือแตการทําประมงอยางเดียว) ควรปลอยเสียงตนฉบับอยางเดียวเลย
ดีกวาจะไดไมตองไปทับเสียงตนฉบับ
• ตอนเสนหพุมเรียง
- รูสึกวาเสียงบรรยายภาพยังดังกวาเสียงตนฉบับอยูเล็กนอย ถาเสียงบรรยายภาพปรับระดับเสียงลง
และปรับทุมอีกนิดก็นาจะสมบูรณ
- TC 42:25 interlude เสียงเขากระชากแรง และเสียงบรรยายภาพนาจะขยับให ใกลกับกราฟฟ ก
ตัวอักษร
- ทั้งสองตอน เสียงบรรยายภาพแหลมบาดหูไปนิด พอไปอยูกับเสียงตนฉบับที่ทุมและเบากวาเลยโดด
ออกมา ถาเกลี่ยโทนและระดับเสียงใหใกลเคียงอีกนิดกับเสียงพิธีกรในรายการตนฉบับไดก็นาจะกลมกลืนกันมากขึ้น
18. ภาพยนตรเรื่องรักโกะโกะ ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3
ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารยอารดา ครุจิต
จุดเดนของรายการ
- เปนภาพยนตรตลก ที่ดูงายๆ สบายๆ
ประเมินบท
- ใช คํา ได กระชั บ เข า ใจงา ยและสอดคล องกั บ รายการที่ เป น หนังตลก งายๆ ดูส บาย และเลือกใส ใน
จังหวะ-ชวงเวลาที่เหมาะสม ไมแนนเกินไป
- การเลือกใชคําเพื่อระบุถึงการเปลี่ยนสถานที่ ชวงเวลา การยอนอดีต ในจินตนาการ ทําใหบทเสียงบรรยายภาพ
มีความชัดเจน และเขาใจไดมากขึ้น
- มีการเลือกใชคําเรียกตัวละครที่ถูกตอง เชน ตอนแรกเรียกวา “ซารา” กอน พอเปดเผยตัว จึงเรียกวา
“แปงร่ํา” และมีลักษณะการเลือกใชคําสําหรับตัวละครที่เหมาะสม และสมเหตุสมผลในการกําหนดเรียกชื่อนั้นๆ
เชน ตัวตลกวิกสีรุง (เพื่อจะไมเปดเผยชื่อตัวละคร) แลวคอยมาเรียกวา “โกะ”
- บทเสียงบรรยายภาพนี้ ทําหนาที่ไดดีในการชวยเสริม อธิบายภาพตามความจําเปน และอธิบายไดตรง
กับภาพ เปนบทเสียงบรรยายภาพที่มีคุณภาพดี
- จะสมบูรณข้ึน ถาหาชวงที่สามารถใสบุคลิกของตัวละครเพิ่มขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นถึงความสวยงาม หรือ
ความไมสมบู รณ ของตั วละคร เช น ผมยาว ตากลม (นางเอก) ฟน เหยิน ยิ้มเห็น เหงือก (เคี้ ยง) ผอมกระหรอง/
เกงกาง (โกะ) เปนตน
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ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม
- ผานโดยไมมีการแกไข โดยรวมการบันทึกเสียงและการตัดตอตรงกับภาพ และเปนไปตามบท จังหวะ
การวางเสียงชวงที่มีอากัปกิริยาหลายอยาง ทําไดดี ตรงกับภาพ
19. ภาพยนตรเรื่องรักนองตองเตะ ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3
ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารยกุลนารี เสือโรจน
จุดเดนของรายการ
- เปนภาพยนตรที่มีบทสนทนาอยูตลอดเวลา การบรรยายจึงตองทําในชองวางที่จํากัด ตองระวังการสปอยล
(บอกเหตุ การณ ลวงหน า) อีกทั้ งการเลือกใชคําตองดูใหเหมาะสมสอดคลองกับเรื่อง และกําหนดจุดเขาเสียงให
แมนยํา
ประเมินบท
- โดยรวมผูบ รรยายเลื อกใชคําได ดี สอดคลองกับ โทนเรื่อง บรรยายไดกระชั บ เขาใจงาย ตรงกับ ภาพ
อยางไรก็ตาม มีบางคําที่ควรใชใหเหมาะสม เชน หัวโลน หัวลาน หัวเถิก เพราะมีลักษณะที่แตกตางกัน
ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม
- ผานโดยไมมีการแกไข
ผูบ รรยายออกแบบเสีย งเหมาะกั บเนื้อเรื่องในแต ละชวง ออกเสีย งชั ดเจน จังหวะการเขาเสี ยงดี แต
อาจจะจําเปนตองพูดเร็วและทับเสียง off scene ในบางชวง เนื่องจากบทคอนขางเยอะ การ Balance เสียงสมดุล
ดี เสียงเอดีกับเสียงตนฉบับฟงรื่นหู ไมโดด ขณะที่เสียงแวดลอมจากตนฉบับยังสื่อสารบรรยากาศได
20. ภาพยนตรเรื่องสวยหมัดสั่ง ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3
ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารยอารดา ครุจิต
จุดเดนของรายการ
- เปนภาพยนตรแอคชั่น มีอากัปกิริยา และทาแมไมมวยไทย ที่จําเปนตองใสเสียงบรรยายภาพ
ประเมินบท
- ผูเขียนไดบรรยาย Action ของการแสดงไดดีพอสมควร แตบางชวงที่ควรใสเสียงบรรยายภาพใหละเอียด
ขึ้นเพื่อปูพื้นถึงที่มาที่ไปตัวละคร เชน ตอนฉากน้ําหวานชกกับนักเลง
- เนื่องจากเปนบทที่เกี่ยวกับ Action ควรใสจุดเขาเสียง TC ใหละเอียดมากขึ้น แมวาผูเขียนจะระบุ TC
เปนชวง แตการแสดงของตัวละครมีคอนขางมาก ในขั้นตอนของการบันทึกเสียงและการตัดตอพบวา ถาใสจุดเขา
เสียงมานอยเกินไป จะทําใหหาจุดเขาเสียงไดคอนขางยาก ควรจะใสเปนระยะๆ
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- เสนอแนะวา สําหรับเสียงบรรยายภาพ ควรใชตัวอักษรแบบหนา และไมตองขีดเสนใต และไมตองใส /
(ใหระบุเปน TC) หรือขึ้นบรรทัดใหมนาจะอานงายกวา และเพื่อใหผูลงเสียง สามารถทําเครื่องหมายตางๆ ใหอาน
ไดงายมากขึ้น
- พบตัวสะกดผิด /TC/ ชื่อตัวละคร ไมตรงบาง
ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม
- ผาน โดยมีการแกไขดังนี้
- โดยรวมการบันทึกเสียงและการตัดตอตรงกับภาพ และเปนไปตามบท แตตนฉบับภาพยนตรมีการบันทึกเสียง
ไมคอยชัดเทาที่ควร
- ผูลงเสียงมีการอานชัดเจน ถูกตอง การควบกล้ําชัดเจน มีบางชวงเสียงแหบพราเล็กนอย
- มีการตัดตอเสียงไดดี จังหวะการปลอยเสียงบรรยากาศ เสียงเพลง เสียงประกอบ และระดับเสียงทั้งหมด
ฟงไดราบรื่น
- โปรดตรวจสอบ เสียงชวง 4.12 มีเสียงสะดุด (อาจจะเกิดจากตนฉบับหรือไม)
21. ภาพยนตรเรื่องทองดีเดี๋ยวเดียว ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3
ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารยกุลนารี เสือโรจน
จุดเดนของรายการ
- เปนภาพยนตรที่มีบทสนทนาคั่นระหวางชองวางในการใสเสียงบรรยายภาพ ซึ่งบางชวงทําใหมีเวลาใน
การใสไดนอย
- หลายครั้งตองบรรยายลักษณะของตัวละครกอนจะเรียกชื่อ ซึ่งตองคํานึงการเรียกชื่อในครั้งตอไปที่อาจ
ไมสามารถบรรยายไดยาวเทากับชองไฟแรก แตจําเปนตองบรรยายใหเหมือนกันเพื่อปองกันความสับสนของคนฟง
ในการจําแนกตัวละคร
ประเมินบท
- โดยภาพรวมผูเขียนเขียนบทไดดีมาก เลือกใชคําในการบรรยายไดคอนขางชัดเจน เห็นภาพ กระชับ
ไดใจความ แตอาจจะมีบางชวงที่บรรยายตัวละครตัวเดียวกัน โดยใชลักษณะคําบรรยายที่แตกตางกัน ซึ่งควรปรับ
ใหเหมือนกัน
ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม
- ผาน โดยมีการตรวจสอบดังนี้
ตรวจสอบบางชวงที่ dead-air เปนหนาจอสีดํา เชน 12.41-12.59 และ 70.17-74..23 (สวนหนึ่งอาจจะ
เปนที่ตนฉบับไมไดใส interlude มาใหสมบูรณ)
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22. รายการสารคดี เมืองไทยดี๊ดี 4 ตอน ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน NBT
ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมิตร ประพันธธุรกิจ
จุดเดนของรายการ
- เปนรายการสารคดีทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมที่แตละตอนมีผูผลิตคนละกลุม (ประชาสัมพันธของแตละ
จั งหวัด ) ทํ า ให ร ายการแต ล ะตอนแตกต างกัน เชน ตอนประเพณี ส งกรานต จังหวัดลําพู น มีร ายละเอีย ดดาน
ศิลปวัฒนธรรมลําพูนและลานนาคอนขางมาก ผูเขียนบทจําเปนตองหาความรูเพิ่มเติมเพื่อใหบรรยายภาพไดอยาง
ถูกตอง ขณะที่ตอนเสียงดนตรีอีสานจากผูสูงอายุ มีรายละเอียดของเครื่องดนตรีอีสานและทารํา เนื้อหาเปนเรื่อง
ผูสูงอายุที่อาจมีคําที่มีความออนไหวที่อาจตองระวังมากขึ้น ขณะที่ตอนพิพิธเมืองคนดี มีลักษณะการนําชมนิทรรศการ
ที่ควรเนนการบรรยายเรื่องทิศทางและพื้นที่ เพื่อทําใหผูชมรูสึกวาเดินรวมไปกับพิธีกร และตอนยอนรอยอดีต รศ.124
เปนตอนที่ผูเขียนบทเสียงบรรยายภาพตองหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเปนอยูและสถาปตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 5
ประเมินบท
• ตอนประเพณีสงกรานต จังหวัดลําพูน
- เปนรายการที่นาจะใชเปนกรณีศึกษาหลายๆ เรื่องได สําหรับการใหคําปรึกษาการเขียนเอดีในอนาคต
เพราะเปนงานประเพณีสงกรานตลําพูนที่แสดงถึงวัฒนธรรม ซึ่งมีสัญญะและความหมายประจําถิ่นเขามาเกี่ยวของ
มาก ผูเขียนบทตองมีความรูคอนขางดี ยิ่งเทปนี้เปนขบวนแหที่โชวศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร หากไมมีพื้น
ความรูจะเปนการเขียนเอดีแบบกวางๆ ใชคําทั่วไป ซึ่งจะทําใหขาดความนาเชื่อถือ โดยเฉพาะถาคนในทองถิ่นมาดู
เขานาจะอยากใหพูดเจาะจงใหถูกตองมากกวาการใชคํากวางๆ
- รายการมีการปลอยภาพยาวมากเหมือนการถายทอดสด ดังนั้น คิดวาการปลอยภาพในลักษณะนี้
อาจตองใชเทคนิคการบรรยายเอดีสดแบบงานพิธีตางๆ มาใช
- ขอเสนอแนะการทํารายการที่เปนความภาคภูมิใจของถิ่นตางๆ ในเชิงประวัติศาสตรและความเชื่อ
ตางๆ ตองละเอียดออนพอสมควรถาพูดผิดหรือไมเขาหูอาจทําใหเกิดความไมพอใจได
• ตอนพิพิธเมืองคนดี
- รายการลักษณะนี้คิดวาอาจจําเปนตองใสเฉพาะชวงที่เปลี่ยนฉากสําคัญๆ เนื่องจากชองวางเสียง
นอยมาก แลวใสเสียงบรรยายภาพเฉพาะตอนขึ้นตัวอักษร
• ตอนเสียงดนตรีอีสานจากผูสูงอายุ
- เนื้อหามีการปลอยเพลงคอนขางมากทําใหตองตัดสินใจวาจะปลอยเพลงใหฟงหรือควรบรรยาย แต
ในกรณีนี้คิดวาควรบรรยายแบบที่ทํามา เพราะวาเปนเรื่องเชิงวัฒนธรรม แตเรื่องทํานองนี้ถาคนเขียนบทไมมีพื้น
ความรูเกี่ยวกับทารําของชาวอีสาน หรือชุดการแตงกายที่ดีพอ จะมีการใชคําแบบกลางๆ เพื่อใหปลอดภัยไวกอน
ซึ่งทําใหคนฟงจะนึกภาพเอกลักษณหรืออัตลักษณทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นนั้นๆ ไมชัดเจนและแยกไมออกวาทารายรํา
นั้นแตกตางจากทารําอื่นๆ อยางไร
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- สารคดีหลายเรื่องที่ไมไดวางแผนการลําดับภาพกอนถายทําและใชเวลาถายทํานอยจึงอินเสิรตภาพ
ซ้ําไปซ้ํามาในฉากเดิมๆ ดังนั้นจึงตองระวังเรื่องการบรรยายภาพซ้ําเรื่องเดิมๆ ซึ่งจะทําใหนาเบื่อ วิธีการที่ควรใช คือ
ตองหาองคประกอบอยางอื่นที่ไมไดพูดมาพูดเพิ่มลงไป ตองวางแผนใหดีวาจะปลอยองคประกอบใดกอนหลัง ลําดับ
อยางไรใหดูไมซ้ํา
• ตอนยอนรอยอดีต รศ.124
- สารคดีทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในลักษณะเมืองจําลองอาจจําเปนตองคนหาขอมูลเพิ่ม เพื่อดึง
จุดเดนๆ ทางประวัติศาสตรหรือสถาปตยกรรมเดนๆ ออกมาไดถูกตอง บางทีคนเขียนไมไดอยูในยุคนั้นอาจมองไมเห็น
เชน ตึกแถวยานแพรงจะมีกันสาดยื่นยาวออกมา หรือซุมแพรงมีฉากอิฐสามเหลี่ยมสองปก ซึ่งหากหาขอมูลเจอจะ
ชวยดึงองคประกอบสําคัญออกมาได
ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม
- ตอนเสียงดนตรีอีสานจากผูสูงอายุ ตอนพิพิธเมืองคนดี และตอนยอนรอยอดีต รศ.124 ผาน โดยไมมีการแกไข
- ตอนประเพณีสงกรานต จังหวัดลําพูน ผาน โดยมีการแกไข TC 00:53 บรรยากาศเมืองลําพูนจากที่สูง มี
แมน้ํา “ปง” ไหลผาน แกไขเปน “บรรยากาศเมืองลําพูนจากที่สูงที่แมน้ําไหลผาน (เช็คขอมูลแลวพบวาอาจไมใช
แมน้ําปง แตอาจเปนแมน้ํากวงที่เปนแมน้ําสายหลักที่ไหลผาน อ.เมือง จ.ลําพูน คิดวาตัดทิ้งดีกวา หรือหากตัดยาก
ก็เอาออกทั้งประโยคไป เหลือแค “บรรยากาศเมืองลําพูนจากที่สูง”
23. สารคดีเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่อง แผนดินวัยเยาว ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน TNN 24
ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารยกุลนารี เสือโรจน
จุดเดนของรายการ
- เปนรายการสารคดีเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 มีราชาศัพทคอนขางมาก ทําใหการจัดการคําให
เหมาะกับชองไฟที่มีอยูไมงายนัก อีกทั้งลําดับชั้นของราชาศัพทที่เปลี่ยนไปตามพระยศในแตละชวงเวลามีความ
ใกลเคียงกันแตไมเหมือนกัน ตองสังเกตขอมูลใหดี
- มีการใชเทคนิคภาพ ยอมสี ซอนภาพคอนขางมาก
ประเมินบท
- มีการใชราชาศั พท อยูห ลายจุด รวมถึ งการเลือกใชระดั บของภาษาที่ ตองคํานึงถึงความสอดคลองกั บ
เนื้อหาเดิม
- เนื้อเรื่องบางตอนกลาวถึงรัชกาลที่ 8 และ 9 ไปพรอมๆ กัน แตบางตอนกลาวถึงพระองคใดพระองคหนึ่ง
ซึ่งภาพในอดีตของรัชกาลที่ 8 และ 9 บางภาพมีความคลายคลึงกันมากตองพิจารณาอยางถี่ถวนในการบรรยาย
และอาจตองพิจารณาบริบทของคําบรรยายประกอบ
- ตองเลือกบรรยายคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลเพื่อสรางบุคลิกที่แตกตางของพระสหายในเวลาที่จํากัด
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- มีภาษาตางประเทศคอนขางมาก ตองหาขอมูลการออกเสียงที่ถูกตอง และเมื่อขึ้นเฉพาะ Subtitle ตอง
มีการบรรยายทับ
- บางครั้งอาจจําเปนตองเลือกบรรยายไมตรงกับภาพบาง เชน การระบุชื่อคนที่ใหสัมภาษณ เนื่องจาก มี
การพูดตอเนื่อง
- สิ่งของเครื่องใชบางอยางเปนของโบราณ หรือเปนของในวัฒนธรรมตางประเทศ หาคําเฉพาะเรียกแทน
ไดคอนขางยาก
ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม
 ตอน 1-6, 8 และ 9 ผานโดยไมมีการแกไข
 ตอน 7 ผานโดยมีการแกไขดังนี้
- โดยรวมเสียงเอดีกับเสียงตนฉบับเสมอกันดี แตชวงที่มีการบรรยายทับเสียงดนฉบับ จะรูสึกวาเสียง
บรรยายภาพเบากวาตนฉบับเล็กนอย
- นาที 2.02 “เซไรดารีส ครูสวนพระองคกลาววา” ถาขยับคําวา กลาววาออกมาอีกเล็กนอย อาจจะ
ฟงดูกระโจนนอยลง
- นาที 24.22 ชวงคุณลีซองดรพูด อาจจะลองขยับเพื่อตัดจังหวะพูดใหลงกับ subtitle มากขึ้นไดอีก
เล็กนอย เพราะชวงทายจบกอนพอสมควร อยากใหจบประมาณ 24.27 ประมาณคําทายๆ ที่ตนฉบับพูด
24. ละครเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่อง เราเกิดในรัชกาลที่ 9 เดอะซีรียส จํานวน 4 ตอน ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน ชองวัน HD
ผูประเมิน รองศาสตราจารยภัทธีรา สารากรบริรักษ
จุดเดนของรายการ
- เปนละครที่มีตัวละครจํานวนมาก มีฉากหลายฉาก ประกอบกับเปนละครตอนแรก จึงจําเปนตองทําให
ผูชมเขาใจลักษณะ เอกลักษณ หรือบุคลิกเฉพาะของตัวละคร และตองบรรยายฉากใหผูชมทราบวา มีฉากใดในเรื่องบาง
- ในตอนที่ 3 และ 4 มีภาษาถิ่น สําหรับภาษาอีสาน คิดวาตองบรรยายซับไตเติ้ลดวย เพราะมีสําเนียง
หลายชวงที่ผูชมอาจจะฟงไมเขาใจ
- หากลงเสียงบรรยายโดยใชคนลงเสียง 2 คน สลับอานซับไตเติ้ลภาษาถิ่น จะทําใหประหยัดเวลา ไมตอง
คอยบอกวา ครามพูด เริงพูด ฝายพูด ทุกครั้งไป ควรแบงตัวพากย ฝาย แม คราม สําเริง
ประเมินบท
- เมื่อขึ้นตัวอักษร ใหใชคําวา ขึ้นขอความ หรือขึ้นตัวอักษร อยางใดอยางหนึ่ง
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- การแนะนําตัวละครครั้งแรก ควรใหบุคลิก ลักษณะของตัวละครนั้น เชน หญิงสาวหนารูปไข และตอง
เรียกชื่อนั้นไปใหตลอด จนกวาจะมีการเรียกชื่อครั้งแรก เมื่อนั้นควรลิงคชื่อกับลักษณะเดิมที่เรียกไว เพื่อใหผูชม
ระลึกได เชน หญิงสาวหนารูปไขหรืออิง
- ระวังการเขียนบทยาวเกินไป จนไมสามารถลงเสียงได ควรอานออกเสียงดังๆ เมื่อเขียนบทเสร็จแลว ไมควร
อานในใจ เพราะการอานในใจจะเร็วกวาอานออกเสียงดังๆ และควรอานในจังหวะที่สอดคลองไปกับจังหวะการ
ดําเนินเรื่อง ตอนใดที่มีเพลงชา ก็ควรอานชา เพราะฉะนั้นบทเอดีก็ควรจะตองนอยดวย
- รูปแบบของบทเอดี ที่ทําใหผูลงเสียงและชางเทคนิคทํางานงาย คือ การใหจุดเขาเสียงที่ชัดเจน และมี
ประโยคยาวพอสมควร โดยทําเปนตัวอักษรธรรมดา ใสวงเล็บไว ดังนี้
TC 00.31-00.35
TC 00.38-00.52

(เราจะตองเจอกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ)
รถทั้งขาเขา ขาออก แลนบนถนนและทางยกระดับ สูกลางเมือง
(และนี่คือเรื่องราวของวันนั้น)
ขึ้นขอความ 13 ตุลาคม 2559 เมืองใหญในมุมกวาง มีเมฆดําทะมึนปกคลุม
ขึ้นตัวอักษรสีทอง เราเกิดในรัชกาลที่ 9 เดอะซีรี่ส

- เมื่อเปลี่ยนฉาก ควรบอกสถานที่ใหม เชน ที่บานครูจันทนา ที่ริมถนน ก็จะทําใหผูชมเขาใจไดวามีการ
เปลี่ยนฉาก โดยไมจําเปนตองบอกวา เปลี่ยนฉากไปที่ริมถนน ซึ่งจะฟงดูเยิ่นเยอ
- พยายามบรรยายลักษณะที่ปรากฏ จะดีกวาการสรุปความ หรือตีความ เพราะเราอาจจะสรุปความหรือ
ตีความผิด หรือไมตรงกับสิ่งที่เปนจริงก็ได ฉะนั้น การบรรยายลักษณะที่ปรากฏ จะดีที่สุด อีกทั้งยังเปนการเปด
พื้นที่ใหผูชมไดจินตนาการตอเอง ตัวอยางเชน ตนมองอยางไมพอใจ อาการไมพอใจของเขาปรากฏออกมาอยางไร
เชน ถลึงตา จองเขม็ง เมมปากแนน หากมีเวลาพอ ควรบรรยายลักษณะที่ปรากฏกอน
- ไมควรใหเหตุผลวาตัวละครทําสิ่งนั้นเพราะอะไร เชน เบะปากเพราะความเจ็บ ควรเปดพื้นที่ใหผูชมคิดตอเอง
- เสียงที่ไดยินและเปนที่รูจักอยูแลว อาจจะไมจําเปนตองบรรยาย เชน เกงสตารทมอเตอรไซค นองโอตรองไห
- เมื่อมีฉากยอนอดีต ใหใชคําวาเหตุการณยอนอดีต หรือ ยอนอดีต
ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม
• ตอนที่ 1
ผาน โดยมีการแกไขดังนี้
- เมื่อรับฟงดวยหูฟง เสียงทุกเสียงชัดเจนดี แตเมื่อฟงดวยคอมพิวเตอรโนตบุคกลับไดยินเสียงเอดี
เบา (เชน เบรก 1 นาที 1.48-1.55/ นาที 3.23) ขอใหลองตรวจสอบกับลําโพงทั่วไปวารับฟงไดชัดเจนหรือไมกอน
นําสงสถานี
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- ตอนเปด-ปดเรื่องเบรก 1 เสียงเอดีชายและเสียงเอดีห ญิ ง “เราเกิดรัชกาลที่เกา” ไมพรอมกั น
(เบรก 1 นาที 00.46 และ 16.06) ขอใหนําเสียงของเบรกอื่นมาใชแทน
- เสียงเอดีหญิง ฟงดูขุนกวาเสียงเอดีชาย (เอดีหญิงเหมือนคนเปนหวัด) จะมีทางใดปรับใหใสขึ้นได
บางหรือไม
- เบรก 5 นาที 5.41 “ขึ้นโลโก วัน เอชดี 31” เอดีชายพูดไมชัด กลายเปน เอสดี หากเปนไปได
ลองหาอันอื่นมาใชแทน เชน “ขึ้นโลโก วัน เอชดี 31” ตอนเปดเบรก 1 (แตตองดูดวยวา อารมณ ไปดวยกัน ได
หรือไม)
- เบรก 5 นาที 6.17 เอดีหญิง “ขึ้นเครดิตทีมงาน” สามารถเลื่อนมาใกลกับเสียงเอดีชายเปนนาทีที่
6.16 ไดหรือไม เพื่อใหมีชองวางเล็กนอยกอนเสียงนักรองขึ้นวา “มอง ..”
• ตอนที่ 2
ผาน โดยมีการแกไขดังนี้
- ตอนเปด-ปดเรื่องเบรก 1 เบรก 3 และเบรก 4 เสียงเอดีชายและเสียงเอดีหญิง “เราเกิดรัชกาลที่เกา”
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 ตอนเพลงขึ้น “ขาวรพุทธเจา” เสียงดังกวาเอดีไปนิดคะ สวนเพลงทาย 05.29
หลังคําวา พันธธัม ทองสังข ที่ขึ้นวา “มองเห็นพระเจาอยูหัว” ฟงดูเบากวาเอดี
• ตอนที่ 3
ผาน โดยมีการแกไขดังนี้
- เบรก 3 มีเสียงบรรยายภาพกับเสียงเดิมที่ซอนกันตอนพากย 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 ประโยคที่วา “รูมั้ยวาน้ํา/ ครึ่งโองเนี่ย/ เราทั้งบานใชกัน 3 วันเลยนะ” มันนาจะติดกัน
ทั้งประโยค พอแบงวรรคแลวฟงดูแปลกๆ
- TC 1.15 และ TC 1.33 เสียงของพอรช เบากวาเสียงเอดี
- เบรก 5 ขอเลื่อน “ใบหนาอิ่มเอิบ ยกมือนอมไหว นิ่งนาน”ตรง TC 7.32 ไปอยูสัก TC 7.38 ตอนที่
หมดเสียงจักจั่นก็ไดคะ ไมเชนนั้นมันจะเงียบนาน จนนึกวาเสียงหายไปไหน
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• ตอนที่ 4
- ผานโดยไมมีการแกไข
25. รายการสารคดี มหานทีแดนมังกร จํานวน 2 ตอน ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน เนชั่นทีวี
ผูประเมิน ผูชวยศาสตราจารยอารดา ครุจิต
จุดเดนของรายการ
- รายการนี้มีจังหวะการเขาเสียงคอนขางจํากัด ทําใหบทเอดีตองทําหนาที่ชวยเสริมตามความจําเปนมิเชนนั้น
จะทําใหบทแนนเกินไป เนื้อหาแสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมจีน
ประเมินบท
- ใชคําไดกระชับ เขาใจงายและสอดคลองกับรายการและเลือกใสในจังหวะ-ชวงเวลาที่เหมาะสม
- การเลือกใชคํา ทําใหบทเสียงบรรยายภาพมีความชัดเจน และเขาใจไดมากขึ้น
- ผูเขียนบทมีความเขาใจดานภาษาภาพ การสื่อความหมายทางโทรทัศนเปนอยางดี ทําใหการเลือกใส
เสียงบรรยายภาพชวยเสริมความเขาใจไดมากขึ้น ทําใหบทเสียงบรรยายภาพชวยบรรยายภาพได
- พบตัวสะกดไมถูกตองบาง (แกไขตามราชบัณฑิตยสถาน)
ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม
- ผานโดยไมมีการแกไข
26. ละครเรื่อง กระถินริมรั้ว จํานวน 4 ตอน ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน ชอง 8
ผูประเมิน รองศาสตราจารยภัทธีรา สารากรบริรักษ
จุดเดนของรายการ
- เปนละครที่มีเนื้อหาเราใจ ทั้งดนตรีประกอบ และการดําเนินเรื่องเปนไปอยางรวดเร็ว และคอยๆ มีการ
เฉลยวาตัวละครแตละตัวมีความสัมพันธกันอยางไร
ประเมินบท
- ในตอนแรกควรใหรายละเอียดเกี่ยวกับตัวละครมากหนอย หรือใหลักษณะทาทาง เพื่อใหคนดูไดรูจักตัว
ละครมากขึ้น
- ไตเติ้ลเปด นาจะเพิ่มรายละเอียดวา ดาราคนไหน แสดงเปนตัวอะไร (เฉพาะนักแสดงนํา) และอาจเพิ่ม
รายละเอียดเกี่ยวกับเพลงละคร วาชื่อเพลงอะไร ศิลปนคือใคร เนื่องจากมีขอมูลจากงานวิจัย พบวาคนตาบอด
อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเพลงดวย
- ควรใหรายละเอียดเกี่ยวกับตัวละครเพิ่ม เฉพาะที่เปนลักษณะเดน เพื่อใหคนตาบอดจําไดวาตัวนี้ ทาทาง
แบบนี้ ชื่อนี้
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- เมื่อเปลี่ยนฉาก อาจใชคําวา “ที่” นําสถานที่ เชน “ที่สนามยิงปน” “ที่หองแถลงขาว” เพื่อเปนไกดให
คนตาบอดทราบวามีการเปลี่ยนฉาก
- ควรตัดโฆษณา หรือการดาวนโหลดทิ้ง
- หากไมระบุจุดเขาเสียงใหชัดเจน เกรงวาจะลงเสียงยาก และจะทําใหทับเสียงสนทนาในเรื่อง
ประเมินคุณภาพเสียงบรรยายภาพโดยรวม
• ตอน 2 ผานโดยไมมีการแกไข
• ตอน 1, 3 และ 4 ผาน โดยมีการแกไขดังนี้
 ตอน 1
- นาทีที่ 3.16 ปรับเสียงใหดังขึ้นเล็กนอย ตรงคําวา “หญิงสาวหนากลมผมประบา”
 ตอน 3
o โปรดตรวจสอบเสียงเดิมของรายการ ตอนหิมวัตบอกเลิกน้ําหวาน
- นาที 10.42 เสียงน้ําหวานรองไหดังขึ้นมา
- 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” ทิ้งไปเลย
สรุปการประเมินบทของเสียงบรรยายภาพโดยผูเชี่ยวชาญ
จากการประเมินบทของเสียงบรรยายภาพโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา ในชวงแรกกอนการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทําเสียงบรรยายภาพ มีผูเขียนบทหลายทานที่เขียนบทไดไมตรงกับเกณฑการเขียนบทเสียงบรรยายภาพ
เชน ไมบอกฉาก ไมบรรยายลักษณะเดนของตัวละคร บอกเนื้อความลวงหนา ไมระบุจุดเขาเสียง รูปแบบของบท
เสียงบรรยายภาพไมถูกตอง เปนตน แตเมื่อผูเขียนบทไดเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ทําใหเขาใจหลักสําคัญ
ในการเขียนบทเสียงบรรยายภาพและสามารถเขียนบทเสียงบรรยายภาพไดเปนไปในทิศทางที่เหมาะสม ในชวงหลัง
ผูเชี่ยวชาญจึงมักเนนไปที่การใชภาษา การเลือกใชคํา และการเพิ่มเติมขอมูลใหถูกตอง
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ทั้งนี้พบวา โครงการปนี้ มีรายการที่หลากหลาย แตละรายการมีจุดเดนที่แตกตางกัน จึงทําใหการใชภาษา
การเลื อ กให ค วามสํ า คั ญ ของเนื้ อ หาหรื อ ภาพที่ ป รากฏแตกต า งกั น ตั ว อย า งเช น รายการสารคดี เ กี่ ย วกั บ
ศิลปวัฒนธรรม หรือสารคดีเกี่ยวกับสัตว จําเปนตองคนควาหาขอมูลเพิ่มอยางมากเพื่อใหไดขอมูลรายละเอียดที่
ถูกตองและครบถวนตามภาพที่ปรากฏ ขณะที่รายการละครและภาพยนตร จําเปนตองสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
ลักษณะของตั วละคร ความสั มพั น ธ ระหวางตัวละคร รวมถึงพล็อตและการดําเนิน เรื่อง โดยไมบ อกเหตุการณ
ลวงหนาให เสียอรรถรสในการชม ขณะที่รายการสําหรับ เด็ก จําเปน ตองสื่อสารดวยภาษาและน้ําเสียงที่เหมาะ
สําหรับ เด็ก ทํ าให เด็ กเขาใจเนื้ อหารายการไดมากขึ้น ทั้งยังตองคงความสนุก สดใส เพื่อใหเด็กติดตามไดอยาง
เพลิดเพลิน
สวนการประเมินคุณภาพโดยรวมของเสียงบรรยายภาพนั้น พบวาสวนใหญมีคุณภาพดี อยางไรก็ตาม มี
การแกไขเสียงบางเล็กนอย เชน การปรับระดับเสียงใหดังขึ้นหรือเบาลงในบางจุด และการเลื่อนเสียงบรรยายภาพ
ใหตรงกับภาพที่ปรากฏ
ดวยโครงการนี้มีการประเมินบทและคุณภาพเสียง จึงทําใหมีการตรวจแกบท ทั้งตัวสะกด การใชภาษา
ขอมูลที่ผิดพลาด โดยจัดทําบทเสียงบรรยายภาพใหอยูในหลักเกณฑการผลิตเสียงบรรยายภาพมากที่สุดเทาที่จะทํา
ได อีกทั้งยังมี ผูควบคุ มการบั น ทึ กเสี ยงและคุณ ภาพของเสีย งบรรยายภาพโดยรวม จึงทํ าให มีการปรับ แกเสี ย ง
บรรยายภาพใหมีความสมบูรณมากที่สุด กอนที่จะสงกลับใหแตละสถานีโทรทัศนนําออกอากาศตามผังรายการของตน
4.2 การประเมินบทและคุณภาพของเสียงบรรยายภาพโดยคนพิการทางการเห็น
ในการผลิ ตเสี ย งบรรยายภาพ ตามโครงการสงเสริมการใหบ ริการกิจ การโทรทัศนเพื่ อจัดทํ าเสีย ง
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)
ประเมินเสียงบรรยายภาพทั้งหมด 5 รายการ ดังนี้
1. รายการละครเรื่อง เราเกิดในรัชกาลที่ 9 เดอะซีรีย ชองวัน HD จํานวน 4 ตอน
เหตุ ผล: เป น รายการละครที่มีตัวละครและฉากจํานวนมาก มีการสลับ เวลาระหวางอดีตและ
ปจจุบัน อีกทั้งยังมีเสียงภาษาถิ่นอีสานและเหนือดวย
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2. รายการสารคดี แผนดินวัยเยาว
เหตุผล: เปนรายการสารคดีเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีการใช
คําราชาศัพท มีการสัมภาษณชาวตางชาติที่ตองบรรยายเสียงบรรยายภาพทับ
3. รายการสารคดี เจอรนอลเจอรนี่ ชองวอยซทีวี จํานวน 1 ตอน
เหตุ ผ ล: เป น รายการสารคดี ท อ งเที่ ย ว มี ก ารบรรยายฉาก อาหาร และใช ศั พ ท เฉพาะด า น
ศิลปวัฒนธรรม
4. รายการสารคดี เวิลดทัฟเฟสต ฟกซ ชองโมโน 29 จํานวน 1 ตอน
เหตุผล: เปนรายการที่มีการดําเนินเรื่องเร็ว มีชองวางในการบรรยายนอย
5. รายการสําหรับเด็ก Elmo’s World ชอง MCOT Family จํานวน 2 ตอน
เหตุผล: เปนรายการสําหรับเด็กปฐมวัยที่ผูเขียนบทและผูบรรยายเสียงบรรยายภาพไดพยายาม
ออกแบบการใชภาษาและการใชเสียงใหเหมาะสมกับเด็ก
ส ว นกลุ ม เด็ ก คนพิ ก ารที่ ป ระเมิ น เสี ย งบรรยายภาพ เป น นั ก เรีย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 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 มีความคิดเห็นตอรายการโทรทัศนที่มีเสียงบรรยายภาพที่ใหประเมินดังนี้
1. รายการละครเรื่อง เราเกิดในรัชกาลที่ 9 เดอะซีรีย ชองวัน HD จํานวน 4 ตอน
1.1 ความคิดเห็นของนายไปรเวท สทานสัตย (ตาบอดตั้งแตกําเนิด)
ก. ภาพรวม
สําหรับ 2 ตอนแรกเปนงานที่ปราณีตมาก ใสใจในทุกขั้นตอน มีความลงตัวของทุกองคประกอบ ทั้งบท
เสียงบรรยายภาพ และการตัดตอเสียง
สําหรับตอนที่ 3 และ 4 ก็มีความปราณีตในการผลิต แมจะมีโจทยทางดานบทบรรยายที่ตางจาก 2
ตอนแรก ซึ่งโดยรวมแลว ถือวาเปนการนําเสนองานที่มีความทาทายในการจัดทําเสียงบรรยายภาพเปนอยางยิ่ง
ข. บท
มีการใชคําที่กระชับ สื่อความหมายไดอยางลึกซึ้ง กะทัดรัด ทําใหผูชมเขาใจเนื้อหาไดโดยละเอียด
ครบถวน และเนื่องจากในละครในตอนที่ 3 และ 4 เปนการสื่อดวยภาพเหตุการณมากกวาบทสนทนา ทั้งยังมีการ
ยอนอดีตและตัดฉากสลับระหวางเหตุการณของตัวละครหลายตัวละครตอเนื่องกัน คนตาบอดจึงตองการเสียง
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บรรยายภาพเปนอยางยิ่ง ซึ่งเสียงบรรยายภาพไดชวยใหผูชมที่มีปญหาทางการเห็นใหสามารถทําความเขาใจกับ
ละครไดอยางละเอียด
ค. เสียงบรรยาย
ในตอนที่ 1 และ 2 มีการใชเสียงบรรยาย 2 เสียง เพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชม ในจุดนี้ถือเปนอีกกาว
ของการเพิ่มความนาสนใจในผลงาน และชวยใหผูชมที่มีปญหาทางการเห็น สามารถจินตนาการรวมกับละครไดจนจบ
เนื่องจากสามารถแยกเหตุการณจากเสียงบรรยายที่เปลี่ยนไปของฉากตางๆ ได และยังเปนการสรางจุดดึงดูดให
ผูชมเกิดความสนใจในละครไดดียิ่งขึ้น
ในตอนที่ 3 และ 4 มีการใชเสียงบรรยาย 2 เสียง เพื่อแยกเหตุการณในอดีตและปจจุบัน รวมถึงเสียง
บรรยายภาษากลางกับภาษาถิ่น ทําใหผูชมสามารถแยกเหตุการณไดดียิ่งขึ้น สวนเสียงบรรยายที่แปลจากภาษาถิ่น
เปนภาษากลางนั้น หากสามารถลดอารมณของเสียงใหเปนการบรรยายปกติได จะชวยใหผูชมสามารถทําความเขาใจ
กับละครโดยรวมไดอยางมีสมาธิยิ่งขึ้น
ง. เทคนิคการตัดตอเสียง / คุณภาพเสียง
ในตอนที่ 1 และ 2 มีการบันทึกเสียงอยางมีคุณภาพ ผูใหเสียงบรรยายสามารถใหอารมณของเสียง
อยางเหมาะสม ความดังของเสียงเปนไปอยางตอเนื่อง ระดับเสียงเมื่อเทียบกับระดับเสียงละครแลว พบวาไมรบกวน
การรับฟง สวนดานการตัดตอเสียง พบวา บางชวง จะมีการวางเสียงบรรยายภาพกอนเหตุการณในละคร ซึ่งอาจเปน
เพราะชวงวางของเวลาที่ไมสามารถแทรกเสียงบรรยายภาพใหตรงกับเหตุการณได ทั้งนี้ มิไดทําใหเสียอรรถรสใน
การรับชมของผูมีปญหาทางการเห็นแตอยางใด
โดยรวม เสียงที่ผลิตทั้ง 4 ตอน มีคุณภาพอยางมาก แตเสียงบรรยายของผูหญิง (ในขณะบรรยายปกติ)
คอนขางเบากวาเสียงบรรยายของผูชาย ทําใหมีระดับเสียงที่ตางกับเสียงของตัวละครอยางเห็นไดชัด และขณะที่
บรรยายภาษาถิ่น เสียงของผูหญิง (ซึ่งบรรยายอยางมีอารมณ) มีความดังกวาเสียงในชวงอื่น ซึ่งอาจสงผลใหผูชม
ตองใชสมาธิในการฟงมากกวาปกติ จนอาจทําใหยากตอการทําความเขาใจกับเหตุการณของละครโดยรวมได
1.2 ความคิดเห็นของนางสาวหทัยรัตน จตุรวัฒนา (ตาบอดในภายหลัง)
ก. ภาพรวม
ดิฉันไดรับชม “เราเกิดในรัชกาลที่ 9 เดอะซีรีส” ในฉบับที่ไมมีเสียงบรรยายภาพมากอนหนานี้แลว
พบวา ซีรีสเรื่องนี้ จะเนนฉากการแสดงออกทางอารมณผานสีหนาทาทางเสียเปนสวนใหญ เมื่อมีเสียงบรรยายภาพ
จึงสามารถเขามาเติมเต็มการรับรูไดมากขึ้นกวาเดิมมาก
ในสวนของเสียงบรรยายภาพ ใชภาษาเขาใจงาย ไปในทิศทางเดียวกับภาษาที่ใชในเรื่อง จุดเดนของ
เสียงบรรยายภาพเรื่องนี้คือ การใชผูบรรยายสลับหญิงชายเมื่อสลับฉาก ทําใหผูฟงเขาใจไดถึงการสลับไปมาของการ
ดําเนินเรื่องโดยไมสับสน
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อยางไรก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่ทําใหอรรถรสในการชมซีรีสของดิฉันลดลงอยางมาก คือ การบรรยายแปล
สําเนียงอีสานเปนสําเนียงภาคกลางในซีรีสตอนที่ 3 และ 4 โดยสวนตัวดิฉันมองวา ไมจําเปนตองมีบทบรรยายแปล
เสียงผูบรรยายในตอนที่ 3 และ 4 บรรยายแปลสําเนียงอิสานของสหายคราม ฝาย พี่เริง ฟงแลวรูสึกเหมือนกําลังดู
หนังเกาหลีซอนลงในหนังอีสาน ไมลงตัวดวยประการทั้งปวง อาจเปนดวยเนื้อเสียงของผูบรรยายเอง ที่ไมเหมาะกับ
บริบทขางเคียงของตัวละคร ใหความรูสึกเหมือนกลางวันกับกลางคืน ไมไปดวยกัน
ข. เสียงผูบรรยาย
ผูบรรยายทั้งหญิงและชายสามารถบรรยายแตละฉากไดดี ออกเสียงไดถูกตองตามอักขรวิธี เนื้อเสียงใส
ฟงงาย ออกเสียงชัดถอยชัดคํา ควบกล้ํา ร ล ชัดเจน เมื่อบรรยายฉากพระราชพิธี น้ําเสียงก็ฟงดูเปนทางการ มีการ
เนนหนักเบาไปตามการดําเนินเรื่องและบท ใชน้ําเสียงแตกตางกันระหวางบทบรรยายกับการสนทนาของตัวละคร
ทําใหสามารถแยกออกวากําลังบรรยายถึงสิ่งใด
สําหรับฉากที่ชองไฟในการบรรยายมีนอย ผูบรรยายก็ปรับระดับการบรรยายใหเร็วขึ้น แตยังคงฟงรูเรื่อง
เชน ในสวนการขึ้นเครดิดทายตอน
ค. เทคนิคการผสมเสียง
เสียงผูบรรยายอยูในระดับที่เหมาะสม ไมเดนหรือดอยกวาตัวซีรีส ฟงชัดเจน ไมทับบทพูด เวนระยะหาง
เหมาะสม การสลับระหวางเสียงผูบรรยายหญิงชายระดับเสียงดังเสมอกัน รื่นไหล ไมสะดุด
ในสวนของตอนที่ 3 และ 4 มี การบรรยายพากยสําเนียงกลางทั บคําพูดสําเนียงอีสานตลอดทั้ งบท
สนทนา สังเกตไดวา เสียงผูบรรยายจะดังเปนพิเศษ กลบทั้งเสียงตัวละครจนฟงเสียงสําเนียงอีสานไมรูเรื่อง เหมือน
เสียงตีกันยุงไปหมด ในบางชวงผสมเสียงผูบรรยายกับตัวละครพรอมกัน บางชวงกลับเหลื่อมกัน ดูไมเปนเอกภาพ
ขอเสนอแนะ ถาตองการบรรยายแปลจากภาษาหนึ่งเปนอีกภาษาหนึ่ง หรือแปลจากสําเนียงหนึ่งมา
เปนอีกสําเนียงหนึ่ง ถาเปนไปได อยากใหแยกเสียงเปนซายขวา เสียงตัวละครอยูซาย เสียงบรรยายอยูขวา เปนตน
จะไดไมตีกัน และผูฟงที่ไมตองการฟงในสวนของเสียงบรรยายแปลก็สามารถเลือกฟงหรือไมฟงได
ง. บทเสียงบรรยายภาพ
อยางที่กลาวมาแลววา บทเสียงบรรยายภาพ ในซีรียเรื่องนี้สวนใหญดีมาก บรรยายไดเห็นภาพ แตละ
รายละเอียดมีมิติ ดิฉันจะกลาวถึงบทที่โดดเดนในความรูสึก และบทที่ฟงแลวยังรูสึกไมเขาใจ แยกตามแตละตอน
ดังนี้
• ตอนที่ 1
- ฉากพิมพกลับมาหาครูจันทนา “เด็กสาวคนนั้นหนาตาเหมือนสาวนอยแตงชุดนักเรียนในรูป แต
โตเปนสาวมากขึ้น” ใชคําวา “เหมือนสาวนอยแตงชุดนักเรียนในรูป” แทนการอธิบายรูปรางหนาตาของเด็กสาว
อีกครั้ง ทําใหคนฟงเกิดการคิดเชื่อมโยงเขากับประโยคบรรยายกอนหนา รูสึกเขาถึงสิ่งที่ละครตองการสื่อไดดวย
ตนเอง
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- ฉากที่คุณชาญคุณโบและซินแสมาดูบาน ในขณะที่ซินแสอธิบายฮวงจุยในจุดตางๆ ของบาน
ไมทราบวาภาพที่ปรากฏเปนอยางไร ฉายใหเห็นหนาตาของผูฟงหรือไมวาเปนเชนไร ถาเปนไปได ก็อยากใหมี เสียง
บรรยายภาพมาเติมเต็มภาพตรงสวนนี้ดวย
- ฉากการเซ็นสัญญาซื้อขายบาน บท เสียงบรรยายภาพ บรรยายการยื้อแยงสัญญากันระหวางตน
กับเตไดชัดเจนมาก ภาษากระชับ เห็นภาพ
- ฉากครูเกษมกําลังจะตีพิมพ “ครูวัยกลางคนที่ถายรูปคูกับพิมพกาวเขามา” บทบรรยายตรงนี้
ฟงครั้งแรกรูสึกงง วาตองการสื่อถึงรูปที่ถายคูกันอะไรอยางไร เพราะบริบทขางเคียงในฉากยอนอดีตนี้ ไมมีการพูด
หรือสื่อใหเห็นถึงรูปภาพใดๆ เลย แตเมื่อฟงบทตรงนี้ซ้ําอีกครั้ง ก็ทําใหคิดเชื่อมโยงไปวากําลังสื่อถึงรูปที่ถูกพูดถึง
ในเบรค 1 หรือเปลา ไมแนใจ เพราะการพูดถึงรูปภาพที่ครูจันทนากับพิมพถายคูกันในเบรค 1 กวาจะมาถึงฉาก
พิมพโดนตี มีฉากอื่นๆ มาขั้นหลายฉากมาก ทําใหรูสึกไมปะติดปะตอเมื่อบทเสียงบรรยายภาพกลาวถึง “ครูวัยกลางคน
ที่ถายรูปคูกับพิมพ” ตองใชการตีความจึงเขาใจ
- ฉากตนมองภาพที่ถายกันสามคน “ตนมีสีหนาสลด เขายังคงจองมองภาพในกรอบ ซึ่งทุกคนมีสี
หนายิ้มแยม” บทเสียงบรรยายภาพ เลือกใชคําศัพทแสดงภาพอารมณที่ตัดกันไดเห็นภาพชัดเจน สีหนาสลด และ สี
หนายิ้มแยม
- ฉากอิงปริ๊นใบสมัครใหเกง พอตําหนิอิง “อิงหนาเจื่อน อิงหนาจอย” บรรยายการแสดงสีหนาได
ภาพรายละเอียดในอารมณที่การแสดงออกชัดเจนมาก เห็นความสลดมากขึ้น จาก เจื่อนไปสู จอย
- ฉากพิมพนั่งอยูที่สวนสาธารณะ “สลับไปที่พิมพ เธอนั่งคูตัวอยูบนมานั่งสวนสาธารณะ” สงสัยวา
ทําไมตองใชคําวา “สลับไปที่พิมพ” เพราะที่ผานมา การเปลี่ยนฉากจากฉากนิคไปฉากเกง หรือจากเกงไปฉากพิมพ
ก็จะบรรยายฉากนั้นๆ ไปเลย โดยไมมีคําวา “สลับ” ไปที่ตัวละครตางๆ จึงรูสึกสะดุดกับการฟง และคําวา “นั่งคูตัว”
โดยสวนตัวตองใชเวลานึกจึงจะพอเขาใจกิริยาการ “คูตัว” คิดวาควรใชคําอื่นที่งายกวามาบรรยายแทน
- ฉากครูจันทนาแอบมองพิมพ “ครูจันทนาเดินไปแอบมองพิมพจากชองกระจกตรงประตู พิมพ
กําลังกมหนากมตาเขียนในสมุด ครูจันทนามองลูกสาวอยูเงียบๆ” บรรยายดวยคําวา “กมหนากมตา” ใหภาพไดชัดเจน
และการเลือกใชคําสรรพนาม “ลูกสาว” แทนตัวพิมพ เปนการเนนสายสัมพันธของตัวละครในฉากใหเดนขึ้น
- ฉากตนนึกถึงภาพการแยงใชดินสอสีกับเต “กลับสูปจจุบันที่ตนในวัยผูใหญนั่งครุนคิดอยูตาม
ลําพัง” เห็นวา คํา “ในวัยผูใหญ” ไมจําเปน เพราะสามารถเขาใจไดจากบริบทของละครอยูแลววาในปจจุบันตน
คือ วัยผูใหญ
- ฉากพอสวดมนต “พอและแมหันไปมองพระบรมรูปปนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทันใดนั้นพอกุม
หนาอก” คําวา “ทันใดนั้น” เห็นวาไมจําเปนตองใส
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• ตอนที่ 2
- ฉากยอนอดีตวัยเด็ก ตนถือขลุยฝกเปา แลวตีกับเต ไดยินเสียงตีกัน แตสงสัยวา ตนใชขลุยในมือ
ตีเต หรือใชมือเปลาตีเตกันแน อยากใหมี เสียงบรรยายภาพ บรรยายฉากนี้เพิ่มเติม
- ฉากตนเปาขลุย “คอยๆ หันกลับมา ยกขลุยขึ้นจรดริมฝปาก แลวเริ่มตนเปา” บทเสียงบรรยายภาพ
ในจุดนี้มีความสําคัญมาก เพราะเมื่อสิ้นเสียงผูบรรยาย ก็มีเสียงขลุยดังขึ้นมาเปนพื้นหลังยาวไปในฉากของตัวละคร
อื่นดวย ถาไมมีบทบรรยายวาตนเปนผูเปาขลุย จะทําใหเขาใจผิดวา เสียงขลุยที่กําลังไดยินเปนซาวนประกอบที่ถูก
เพิ่มเขามาเทานั้น
- ฉากครูจันทนาและพิมพมองพระบรมฉายาลักษณ “พิมพจับมือแม น้ําตาไหลไปพรอมๆ กัน”
เลือกใชคํามาบรรยายไดเห็นภาพชัดเจน
- ฉากตนกับเตคุยกัน “ตนยิ้มนอยๆ ยักคิ้วนิดๆ ใหนองชาย แลวกมหนา เตพยักหนา ยิ้มเบาๆ กํามือ”
คําวา “ยิ้มเบาๆ” ฟงแลวรูสึกสะดุด อาจเปนความตั้งใจในการเลือกใชคําใหสอดคลองกับคํา “นอยๆ นิดๆ” แตเมื่อนํา
คําวา “เบาๆ” มาใสเพื่อแสดงอาการยิ้ม กลับทําใหรูสึกไมเห็นภาพ
- ฉากเกงยืนจองมือถือที่ถนนตอนกลางคืน “เกงละสายตาจากจอมือถือ หันไปมองซุมเฉลิมพระเกียรติ
ซึ่งมีพระบรมฉายาลักษณในหลวงรัชกาลที่ 9 บนสะพานลอย เกงหันกลับมา ปรากฏพระบรมฉายาลักษณในหลวง
รัชกาลที่ 9 ขณะทรงงาน” ฟงแลวสงสัยวา เมื่อเกงหันกลับมาจากซุมแลวปรากฏพระบรมฉายาลักษณ เปนภาพ
เบื้องหนาของเกง หรือเปนภาพในจอมือถือกันแน
- ฉากพิมพนั่งคุยกับนองโอด “นองโอดยิ้ม ปดปายมือ พิมพเงยหนามองโทรทัศนดวงตาแดงก่ํา”
คํา “ปดปาย” เห็นภาพชัดเจน
- การใชคําวา “นองโอดลืมตาแปว” ใหภาพความรูสึกชัดเจน
• ตอนที่ 3
- ฉากบรรยายการเคลื่อนพระบรมศพ บท เสียงบรรยายภาพ ละเอียด ใชภาษาเขาใจงายและแฝง
ไวดวยความรูสึกลึกซึ้งเห็นภาพ
- ฉากคุณนพพูดกับเดชา “หนุมใหญพูดกับหนุมผิวขาว เดชาหรือหนุมผิวขาวเงยหนาขึ้น” บท
บรรยายทําใหรูวา หนุมผิวขาวที่ถูกพูดถึงกอนหนาคือเดชา
- ฉากหนุมรางเพรียวกําลังลางหนา “เขาสวมชุดคลุมอาบน้ําลางหนาที่ซิ้งคในหองน้ํา ซับหนา
ดวยผาขนหนูผืนเล็ก แลวเขมนมองใบหนาตนเองในกระจก คําวา เขมนมอง ฟงแลวตองนึกตามอยูนานจึงจะเขาใจ
เพราะเปนคําที่ไมคอยคุนเทาไรนัก
- ฉากมุกดานอนบนโซฟาในบานหลังหนึง่ “มุกนอนตะแคงกอดหมอนบนโซฟาในหองสีขาว และ
เฟอรนิเจอรสีหวาน” “สีหวาน” เปนการใชคําใหผูฟงมีพื้นที่ในการจินตนาการตาม
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- ฉากไรขาวโพดบนภูเขาหัวโลน “บนภูเขาหัวโลนมีตนไมโหรงเหรง เทือกเขาที่ลดหลั่นเปนดินแดน
แหงผาก” เลือกใชคําที่ทําใหรูสึกเห็นภาพชัดเจนมาก
- ฉากรัฐนอนปวยอยูในโรงพยาบาลและที่ปางขมุ “ความทรงจําของรัฐสลับไปมาตอนอยูในหอง
ฉุกเฉิน” ใชประโยคสั้นๆ อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นไดชัดเจน
- ฉากรัฐปวยหนัก บรรยายดวยคําวา “ที่โรงพยาบาล” และ “ที่เตนทพยาบาล” สลับกันไปมา
อยางเขาใจงาย ไมสับสน
- ฉากในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จขึ้นเขา “เสด็จพระราชดําเนินทามกลางแดดจัดไปตามหนทาง
ทุรกันดาร” ฟงแลวสามารถนึกภาพตามไดอยางมีความรูสึกรวม
• ตอนที่ 4
- ฉากมุกดาคุยกับสาคร “มุกยกมือปาดน้ําตาจากแกมทั้งสองขาง สาครพยักหนานอยๆ พลางยิ้ม
นอยๆ ใหหญิงสาว น้ําตามุกไหลออกมาอีก” ใชคํางายๆ แตสื่อความหมายไดชัดเจน
- ฉากทหารฝกยิงปนที่โรงเรียนการเมือง “ทิวเขาลดหลั่นทั้งแหงแลงและเขียวชอุม ตรงปาละเมาะ
ทหารถือปนยืนเฝาหนารั้วไมโปรงๆ” ใชคําตรงขาม “แหงแลง” “เขียวชอุม” ทําใหนึกรูสึกตามไดถึงความตัดกัน
ของทิวเขา
- ฉากปลั ดขี่ รถผ านมา “หญิ งชาวบ านคนหนึ่ งพู ดวา โอ ยเมื่ อย รีบ เดิน เขาหิ วขาว” เห็น วาไม
จําเปนตองใสคําวา “หญิงชาวบานคนหนึ่งพูดวา” เพราะฟงจากภาษาอีสานและบริบทขางเคียงก็สามารถเขาใจได
วาเปนเสียงพูดของผูหญิงชาวบาน
- ฉากเริงวิ่งมาหาสหายคราม “สวางแดนดิน พี่จะไปทําไม มันอันตรายนะ ที่นั่นมีแตสหายอยาง
พวกฉันเยอะแยะเลย ใช เริงพูด สวางแดนดินก็เปนพื้นที่คอมมิวนิสต...” “เริงพูด” คํานี้ไมจําเปนตองใส เพราะคน
ฟงรูไดเองวาเปนเสียงเริง
- ฉากงานฉลองศิริราชสมบัติ บรรยายภาพละเอียด ชัดเจน ทําใหผูฟงมีความรูสึกรวม
- ฉากรองเพลงสรรเสริญพระบารมี บทบรรยายใชถอยคําสละสลวย งาย งาม และยิ่งใหญ เขาถึง
และเขาใจ
ขอขอบคุณผูมีสวนรวมจัดทํา เสียงบรรยายภาพ ในซีรีสเรื่องนี้อยางยิ่ง ที่ทําใหผูพิการทางสายตา ไดรับรู
และเขาใจ เรื่องราวเกี่ยวกับนัยหลวงรัชกาลที่ 9 ไดมากขึ้น ใกลเคียงกับการดูซีรียดวยสายตาของตนเอง
1.3 ความคิดเห็นของนางสาวอมีนา ทรงศิริ (สายตาเลือนราง)
ก. ภาพรวม
กอนอื่นตองขอชื่นชมไปยังชองวันที่หยิบยกเอาสถานการณปจจุบันมารอยเรียงใหเขากับพระราชกรณียกิจ
ในดานตางๆ จนทําใหละครเรื่องเราเกิดในรัชกาลที่เกาเปนละครที่ดูสนุกสนานและมีสาระ นาปลื้มใจ ทําใหเรารูสึก
ภาคภูมิใจที่ไดเกิดอยูในแผนดินของรัชกาลที่เกา
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แตสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับผูพิการทางสายตาก็คือเสียงบรรยายภาพเพราะถาหากขาดเสียงบรรยายภาพ
ที่มีคุณภาพเพียงพอนั้นคงไมสามารถทําใหคนตาบอดไดเขาใจการสื่อสารของเรื่องไดอยางเต็มที่ เพราะเนื้อหาของ
ละคร ในตอนที่หนึ่งและสอง ประกอบดวยเรื่องราวถึงสี่เรื่องราวที่นํามาเรียงรอยในสถานการณที่แตกตางกัน และ
ยังมีการสลับภาพไปมาซึ่งภาพผูพิการทางสายตาไมไดรับการบรรยายจากเสียงบรรยายภาพนั้นอาจจะทําใหเกิด
ความเขาใจที่คลาดเคลื่อน
แตเทาที่ไดรับ ชมเราเกิดในรัชกาลที่เกาแบบมี เสียงบรรยายภาพที่ผานมานี้ รูสึกวาไดอรรถรสอยาง
เต็มที่ในดานของบทบรรยายก็ใชภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณ ในดานการสื่อสารใหเกิดอารมณนั้นก็ทําไดดีมาก
และเทาที่ทราบนาจะเปนครั้งแรกของการใชเสียงบรรยายในละครซึ่งใชผูบรรยายถึงสองคน ซึ่งเปนทั้ง
เสียงผูชายและผูหญิง สลับกันไปมาทําใหสามารถเขาใจในสถานการณที่มีการสลับระหวางเรื่องราวของตัวละคร
ตางๆ ไดชัดเจนยิ่งขึ้นคะ สําหรับภาพรวมของเสียงบรรยายภาพตามความคิดเห็นของดิฉันทําไดสมบูรณแบบมากคะ
ในตอนที่ สามและสี่เสี ยงบรรยายภาพก็ยั งสามารถสรางสรรค ทั้งในดานของภาพพจนและอารมณ
สื่อสารเรื่องราวใหเขาใจไดเปนอยางดี โดยเฉพาะในตอนที่สามและสี่นี้จะตองมีการแปลภาษาถิ่น และภาษาอังกฤษ
ใหกับผูพิการทางสายตาไดรับฟงดวย อยางไรก็ตาม โดยสวนตัวชอบแบบในชวงแรกๆ ที่ปลอยใหตัวละครพูดภาษาถิ่น
ไปกอนแลวคอยแปลตามหลัง แตก็เขาใจไดในเงื่อนไขของเวลาที่มีจํากัด
สรุปภาพรวมแลวเสียงเอดีก็ยังชวยเสริมสรางความเขาใจและทําใหคนตาบอดสนุกกับละครไดเปน
อยางดี
ข. บทเสียงบรรยายภาพ
มีการใชถอยคําที่หลากหลายใหเหมาะสมกับสถานการณของเรื่อง สื่อความหมายใหสามารถจินตนาการ
ถึงภาพที่แสดงอยูในละคร และภาพทิวทัศนตางๆ ใหเห็นอยางงดงาม อยางเชน การเลือกใชคําวาบานเรือนและตึกสูง
ขางแมน้ําเจาพระยา ซึ่งปกติสวนใหญจะไดยินวาริมแมน้ําเจาพระยา แตเมื่อใชคําวาขางแมน้ําเจาพระยาก็ทําให
เห็นภาพเปนอีกแบบหนึ่ง อีกทั้งการใชบทเสียงบรรยายภาพสลับกับเสียงบรรยายในละครทําไดอยางเหมาะสมลงตัว
มากคะ
สวนการสื่อสารในดานของอารมณก็ทําใหเห็นภาพไดอยางชัดเจนอยางเชนคําวา น้ําตาคลอ-น้ําตากลบตาน้ําตาไหลพราก เปนตน ซึ่งสื่อสารอารมณในระดับที่แตกตางกัน หรืออยางคําวารอยยิ้มสดใส-ยิ้มแปน ซึ่งเปนตัวละคร
ตัวเดียวกันอยูในฉากเดียวกัน แตเมื่อสื่อสารดวยรอยยิ้มคนละแบบแมจะใกลเคียงกัน บทเสียงบรรยายภาพก็สื่อ
ออกมาไดชัดเจน ลงตัว ไมมากและไมนอยจนเกินไปคะ
ในตอนที่สามและสี่ อยากขอชื่นชมผูเขียนบทบรรยายในฐานะที่สามารถแยกแยะบุคลิกของตัวละคร
ซึ่งมีความคลายคลึงกันมาก ทําใหคนตาบอดสามารถแยกแยะไดออกมาคอนขางชัดเจนอยางเชนในชาวเขาซึ่งแตงกาย
คลายคลึงกันมาก แตผูเขียนบทก็หยิบเอาบุคลิกที่โดดเดนของตัวละครแตละตัวมาอธิบายทําใหเกิดความแตกตาง
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และเห็นภาพไดชัดเจนขึ้น แมแตหมอและพยาบาลซึ่งการแตงกายเหมือนกันทุกคน แตผูเขียนก็เอาบุคลิกที่แตกตาง
นั้นมาอธิบายใหทราบวาหมอคนใด มีความเกี่ยวของกับตัวละครตัวไหน
ในการบรรยายถึงบรรยากาศและทิวทัศนก็ยังสื่อออกมาไดชัดเจน สืบเนื่องมาตั้งแตตอนที่หนึ่งและสอง
ที่อธิบายบรรยากาศของทองฟาและเมฆ การใชคําวาฝาเมฆ เปนคําที่แปลกหู แตก็สื่อภาพไดชัดเจนนารักดีคะ
ค. เสียงบรรยาย
มีการใชเสียงบรรยายของผูบรรยายถึง 2 ทาน ซึ่งเปนทั้งชายและหญิง ทําใหรูสึกวามีความสมบูรณ
แบบมากขึ้นในดานการสื่อสารอารมณ มีทั้งความออนโยนสดใสในเสียงของผูหญิง และมีความอบอุนแข็งแรงจาก
เสียงของผูบรรยายชาย อีกทั้งยังมีการประสานเสียงกันในชวงที่อานโลโกของละคร ทําใหรูสึกถึงใหการรวมมือรวมใจ
เปนหนึ่งเดียวกัน
ในตอนที่ ส ามและตอนที่ สี่ ก็คงจะไมมีคําตําหนิติเตีย นใดใดเกี่ยวกับ เสียงบรรยายของทั้ งสองทาน
เพราะถือวาทั้งสองทานนั้นเปนมืออาชีพที่ใชถอยคําภาษาไทยอยางชัดเจนและมีการใชอารมณ สื่อสารในขณะที่มี
การพากยเสียงแปลภาษาทั้งภาษาถิ่นและภาษาอังกฤษดวย ทําใหรูสึกสนุก และมีความเปนธรรมชาติมาก
อยางไรก็ตาม ตองเรียนวาดิฉันพอจะฟงภาษาอีสานออก ก็เลยไมมีปญหาในการฟงภาษาอีสานสวนตัว
ก็จะไมอยากใหพากยเสียงทับ แตสําหรับคนตาบอดที่ฟงอีสานไมออกการพากยเสียงทับก็อาจจะเปนวิธีที่ดีกวาก็ได
และเมื่อตองพากยเสียงทับ ก็ควรพากยแบบมีอารมณรวมจะดีกวาที่ใชเสียงแบบเรียบเรียบ ไมอยางนั้นมันจะทําให
รูสึกขัดแยงกับเสียงของนักแสดง
ง. เทคนิคการตัดตอเสียง/คุณภาพเสียง
เทคนิคการตัดตอเสียงและลําดับเสียงในละครก็ถือวาทําไดดีทั้งที่ไดดูผานโทรทัศนและรับชมจากไฟล
ผานลิ้งคก็รูสึกวามีความสมบูรณ แตจะมีเฉพาะฉากที่ตอสูกันที่รูสึกวาเสียงบรรยายภาพจะถูกกลืนหายไปกับเสียง
การตอสู ทําใหตองตั้งใจฟงมากขึ้น แตก็พอจะทราบไดวาบรรยายอะไร
ตอนที่ ส ามและสี่ นี้ ก็ส ามารถใชเทคนิ คการตัดตอเสีย งและคุณ ภาพของเสียงออกมาไดดีมากไมดัง
จนเกินไปแลวก็ไมเบาจนเกินไป
ทั้งนี้ ดิฉันชอบตอนที่ใหเครดิตตอนสุดทายมาก ที่มีการเวนชวงจังหวะใหเสียงนักรองรองกอนแลวคอย
บรรยายเสียงบรรยายภาพตอนที่มีเสียงดนตรี ไดอรรถรสดีคะ
ขอขอบคุณทางชองวันที่นําละครเรื่องนี้มาทําเสียงบรรยายภาพ และขอบคุณอาจารยทุกทานที่รวมมือ
รวมใจกันเขียนบทบรรยายและตัดตอจนเสียงบรรยายภาพออกมาไดสมบูรณแบบทําใหประทับใจกับละครและรูสึก
คิดถึงในหลวงรัชกาลที่เกามากเปนที่สุดคะ ขอขอบคุณอีกครั้งที่ทุกทานสละเวลาอันมีคาผลิตงานเสียงบรรยายภาพ
เพื่อผูพิการทางสายตาดวยความเต็มใจและตั้งอกตั้งใจจนผลงานออกมาไดดีนาประทับใจที่สุดคะ
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2. รายการสารคดี แผนดินวัยเยาว
2.1 ความคิดเห็นของนายไปรเวท สทานสัตย (ตาบอดตั้งแตกําเนิด)
ก. ภาพรวม
รายการนี้ เสียงบรรยายภาพสามารถชวยเสริมขอมูลใหผูชมเขาใจเนื้อหาไดอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
จากการขึ้นขอความที่เกี่ยวกับชื่อผูรวมรายการ และบทสัมภาษณที่เปนภาษาอังกฤษ
ข. บทเสียงบรรยายภาพ
บทเสียงบรรยายภาพในรายการนี้ คอนขางคลายกับ บทบรรยายหลัก มีการบรรยายความงามของ
ธรรมชาติ ซึ่งเปนเสนหของการผลิตเสียงบรรยายภาพสําหรับรายการประเภทนี้ แตการที่บทเสียงบรรยายภาพมี
ความคลายกับบทสารคดี อีกทั้งการใชคําในบทเสียงบรรยายภาพที่เปนทางการเกินไป ทําใหมีความรูสึกหางไกล
จากการนําเสนอสิ่งที่เห็น จึงอาจสงผลใหผูชมใหแยกเนื้อหาหลักของรายการกับเนื้อหาของเสียงบรรยายภาพไดยาก
ค. เสียงบรรยาย
ผู ให เสี ย งบรรยายใช อ ารมณ แ บบเดี ย วกั บ เสี ย งบรรยายหลั ก ซึ่ งทํ าให บ รรยากาศของรายการไม
สอดคลองกับบรรยากาศของรายการ เชน บรรยากาศการเลนกีฬาที่นาจะตื่นเตน เมื่อมีเสียงบรรยายที่เนิบชา ทําให
รายการไมนาสนใจเทาที่ควรจะเปน หากผูบรรยายใชเสียงที่กระชับ อาจทําใหรายการโดยรวมนาติดตามยิ่งขึ้น
ง. เทคนิคการตัดตอเสียง / คุณภาพเสียง
เสียงบรรยายภาพมีคุณภาพดี แตเนื่องจากเสียงบรรยายแตละชวงใชเวลายาวมาก จึงพบวาชวงเปลี่ยนฉาก
ในบางตอนขาดความปราณีตในการสอดประสาน ทําใหเกิดการสะดุดในขณะรับฟง
2.2 ความคิดเห็นของนางสาวหทัยรัตน จตุรวัฒนา (ตาบอดในภายหลัง)
ก. ภาพรวม
รายการแผนดินวัยเยาว เปนรายการสารคดีที่มีผูบรรยายประกอบกับคําใหสัมภาษณของบุคคลตางๆ
เปนหลัก ซึ่งคอนขางสมบูรณในตัวเอง การบรรยายเสียงบรรยายภาพเขามาเติมเต็มในสวนของภาพตางๆ ที่ปรากฏ
ก็ทําใหไดทราบรายละเอียดมากยิ่งขึ้นกวาเดิม
ข. บท
สารคดีเรื่องนี้ หากไมมีบทบรรยาย ก็ยังสามารถดูรูเรื่องและเขาใจไดในระดับหนึ่งอยูแลว เนื่องดวยมี
ผูบรรยายและบทสัมภาษณเปนรายละเอียดหลักของเรื่อง เมื่อมีบทบรรยายเขามา ก็ชวยเสริมภาพตางๆ ใหชัดเจน
ยิ่งขึ้น และมีการอานขอความแปลที่ปรากฏดวย จึงเพิ่มความเขาใจสําหรับผูที่ตองการคําแปลของบทสัมภาษณ
ชาวต า งชาติ ให ม ากขึ้ น โดยรวมบทของเรื่ อ งนี้ จะบรรยายภาพที่ ป รากฏ โดยเป น การบรรยายทํ า ให เ ห็ น
ภาพประกอบการบรรยายของตัวสารคดีเอง โดยรวมเห็นวาสามารถชวยเสริมไดดี เติมเต็มความเขาใจยิ่งขึ้น
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บทที่เห็นวาโดดเดนมีดังนี้
- “ทัศนียภาพจากที่สูง หลังคาบาน พื้นดินปกคลุมไปดวยหิมะสีขาวสุดลูกหูลูกตา” ใชคํา “สุดลูก
หูลูกตา” ทําใหเห็นภาพตามไดชัดเจน
- โทมัส เบิรชใหสัมภาษณ “ขึ้นขอความแปล” ทําใหรูวาบทบรรยายตอไปเปนขอความแปลจาก
ตัวสารคดีเอง
- “ทัศนียภาพขณะรถไฟกําลังแลน บานเรือนขางทางมีหิมะปกคลุม” บรรยายงายๆ แตก็เห็นภาพ
หิมะปกคลุมบานเรือนไดชัดเจน
ค. เสียงผูบรรยาย
ผูบ รรยายมี เนื้ อเสีย งน าฟ ง เหมาะกั บ การบรรยายสารคดี ในเชิ งกึ่งวิช าการ ทํ าใหฟงได ตอเนื่ องไป
เรื่อยๆ ได น้ําเสียงนุมนวลเหมาะสมกับบริบทของสารคดี ออกเสียงคําชัดเจน ควบกล้ํา ร ล ชัดเจน
ง. เทคนิคการผสมเสียง
ระดับเสียงผูบรรยายไมดังหรือเบาจนเกินไป ชัดเจน จัดวางเสียงบรรยายกับชองไฟไดเหมาะสม ในชวง
ที่มีการสัมภาษณชาวตางชาติเปนภาษาอังกฤษ เสียงบรรยายภาพก็ไมไดกลบเสียงสัมภาษณภาษาอังกฤษจนเกินไป
ยังสามารถฟงภาษาอังกฤษรูเรื่องอยูพอสมควร ไมถูกวางทับไปทั้งหมด
2.3 ความคิดเห็นของนางสาวอมีนา ทรงศิริ (สายตาเลือนราง)
ก. ภาพรวม
บทบาทของเสียงบรรยายภาพในรายการนี้นอกจากจะบรรยายสิ่งแวดลอมที่อยูในภาพแลว ยังจะตอง
บรรยายบทสัมภาษณชาวตางชาติในรายการดวย ซึ่งก็เปนสิ่งที่ดี และรูสึกชอบที่เสียงบรรยายภาพชวยบอกชื่อของ
ผูใหสัมภาษณในทุกครั้งที่มีเสียงสัมภาษณแทรกเขามา ไมวาจะเปนคนไทยหรือชาวตางชาติ เพราะเคยดูรายการอื่น
ที่มีการใหสัมภาษณลักษณะคลายคลึงกันแบบนี้ แตเมื่อไมมีเสียงบรรยายภาพ จึงไมรูวาผูใหสัมภาษณเปนใครและมี
ความสําคัญอยางไร แตพอมีการบอกชื่อของผูใหสัมภาษณและบอกความสําคัญ-ความเกี่ยวของกับเนื้อหาเรื่องราวก็
ทําใหเขาใจเรื่องราวตางๆ ที่รายการตองการจะสื่อไดดียิ่งขึ้น
ข. บทเสียงบรรยายภาพ
จุดเดนของเสียงบรรยายภาพที่ชอบในรายการนี้ก็คือ ชอบตอนที่มีการบรรยายภาพกอนเขารายการ
เพราะถึงแมจะมีเวลาไมมากแตเสียงบรรยายภาพก็สามารถอธิบายภาพที่แสดงอยูหนาจอไดอยางหลากหลายและ
กอใหเกิดจินตนาการที่คอนขางใกลเคียงกับภาพที่แสดงบนจอไดดีมาก ใชเวลาไดอยางเหมาะสมครบถวนพอดีกับ
เสียง Voice-over ในรายการ
สวนสภาพแวดลอมหรือทิวทัศนในรายการสวนใหญก็จะเต็มไปดวยการบรรยายถึงหิมะที่ปกคลุมโดยทั่ว
ทําใหเขาใจไดเลยวา เหตุใดการเลน สกีถึงเปน กิจ กรรมที่คนสว นใหญที่นั่น โปรดปราน จนกระทั่งทําใหส มเด็จ
พระราชชนนีพาพระโอรสทั้งสองพระองคไปฝกเลนสกี และในระหวางนั้นบทเสียงบรรยายภาพก็ไดบรรยายถึงภาพ
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ที่ น า ประทั บ ใจหลายภาพ เช น ภาพที่ ส มเด็ จ พระราชชนนี และพระโอรสทั้ งสองพระองค ทรงสกี รวมกั น ภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่เกาเมื่อทรงพระเยาวที่ทรงสกี ภาพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่เกา
ทรงหกลมที่น้ําแข็ง ในขณะที่ยังทรงพระเยาว ภาพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่เกาประทับในโรงแรมที่พัก
และมีวิวทิวทัศนของสวิตเซอรแลนดประกอบ
สวนการบรรยายถึงรายละเอียดของโรงแรมที่ประทับ เทาที่ฟงบรรยายก็รูสึกวาสามารถเก็บรายละเอียด
ไดคอนขางดี ไม มากและไมนอยจนเกินไป และเนื้อหาของบทเสียงบรรยายภาพก็สามารถกลมกลืน ไปกั บเสีย ง
บรรยายในรายการไดเปนอยางดี อยางเชนฉากที่บรรยายถึงหองที่มีรูปแขวนเรียงราย แลวเสียง Voice-over ใน
รายการก็มาเฉลยวารูปเหลานั้นคือ พระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 สําหรับใน
สวนของบทเสียงบรรยายภาพ รูสึกวาผูเขียนคัดสรรคําที่เหมาะสมกับเวลาและสถานการณไดดีแลวคะ
ค. เสียงผูบรรยาย
เสียงของผูบรรยายเปนเสียงที่สดใสนาฟง เปนเสียงของผูหญิงซึ่งทําใหเห็นความแตกตางระหวางเสียง
Voice- over และเสียงบรรยายภาพ ไดเปนอยางดี
ผูบรรยายสามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางชัดเจนทั้งอักขระ ภาษา และสําเนียง แตจะมี
ในบางครั้งบางชวงเล็กนอยของรายการที่รูสึกวาผูบรรยายจะเนนคํามาก จนกระทั่งทําใหรูสึกวาเกร็งและไมเปน
ธรรมชาติ แตก็มีเพียงเล็กนอยเทานั้น ไมไดทําใหรูสึกวาเปนอุปสรรคในการรับฟงสักเทาไหร
ง. การบันทึกเสียง/คุณภาพเสียง
ถาฟงดูจะมีความรูสึกวาเสียงบรรยายภาพจะเบากวาเสียงวอยซโอเวอรของรายการเล็กนอย แตก็รูสึกวา
ดีแลว เพราะเสียงวอยซโอเวอรในรายการดังเหมือนลอยมาติดที่หูเลยคะ ถาเสียงบรรยายภาพดังแขงกัน ก็คงทําให
ฟงแลวรูสึกหนักและขาดสุนทรียภาพคะ. สวนการบรรยายทับเสียงฝรั่งพูด คิดวานาจะเปนวิธีการทําเสียงบรรยายภาพ
ที่ดีที่สุดแลว เพราะก็ยังไดยินเสียงของฝรั่งแทรกเขามาอยูทําใหรูวาผูพูดเปนหญิงหรือชาย
3. รายการสารคดี เจอรนอลเจอรนี่ ชองวอยซทีวี จํานวน 1 ตอน
3.1 ความคิดเห็นของนายไปรเวท สทานสัตย (ตาบอดตั้งแตกําเนิด)
ก. ภาพรวม
รายการเจอรนอลเจอรนี่ ถือเปน รายการที่น าสนใจมาก เพราะสามารถใหขอมูลแก ผูชมที่ มีป ญหา
ทางการเห็น ใหเกิดความเขาใจในสถานที่ทองเที่ยวและวัฒนธรรมที่เสนอในรายการไดอยางละเอียด
ข. บท
บทเปนสวนสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากสามารถนําเสนอขอมูลที่ถูกตองแกผูชมได ซึ่งในบางครั้ง ภาพตางๆ ที่
นําเสนอในรายการ อาจมิไดชี้ชัดวา สิ่งนั้นเรียกวาอะไร สิ่งนี้เรียกวาอะไร แตบทจะชวยนําเสนอขอสรุปที่ถูกตอง
ใหแกผูชมผานเสียงบรรยายภาพได เชน ชวงที่บรรยายถึง “ไขดอง” เปนตน
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ค. เสียงบรรยาย
เสียงบรรยาย เปนไปอยางกลมกลืนกับบรรยากาศของรายการ ทําไหผูชมเพลิดเพลินกับเนื้อหาของ
รายการยิ่งขึ้น
ง. เทคนิคการตัดตอเสียง / คุณภาพเสียง
เสียงที่บันทึกมีคุณภาพดี ความดังสม่ําเสมอ แมบางชวงตองวางเสียงบรรยายทับกับเสียงพิธีกร (ซึ่ง
เปนเสียงแสดงความเห็นของพิธีกรเอง) ก็มิไดทําใหเสียอรรถรสในการรับชมของผูมีปญหาทางการเห็นแตอยางใด
3.2 ความคิดเห็นของนางสาวหทัยรัตน จตุรวัฒนา (ตาบอดในภายหลัง)
ก. ภาพรวม
รายการนี้เปนรายการทองเที่ยว ซึ่งตัวพิธีกรเองมีการบรรยายรายละเอียดสิ่งตางๆ ที่พบเจอไดดีมาก
และสามารถเขาใจได ในตัวเองอยูแลว การบรรยายเสียงบรรยายภาพเขามาเสริมทําใหไดรายละเอียดที่มากขึ้น
โดยรวมสามารถเพิ่มเติมไดดี
ข. บท
โดยรวมบทเสียงบรรยายภาพใชภาษาเหมาะสม ฟงแลวเขาใจไดในทันที ภาษาที่ใชกลมกลืนกับบทพูด
ของพิธีกร ทําใหรูสึกเปนหนึ่งเดียว บทที่เห็นวาโดดเดนและควรปรับปรุง มีดังนี้
- “ทุงนากวางใหญ ปกดําตนขาวไว มีแมน้ําสายหนึ่งไหลผาน คุณแขกมองทัศนียภาพจากดานบน
มีนาขั้นบันได” บรรยายไดเห็นภาพรวม และใหรายละเอียดอยางมีมิติ ดวยคําวา “มองทัศนียภาพจากดานบน มีนา
ขั้นบันได”
- “กอนขาวสีขาวเนียน ตัดเปนชิ้นอยูในชาม” จากคําบรรยายนี้ยงั นึกภาพตามไมออกวาขาวฟนมี
รูปรางลักษณะอยางไร “ตัดเปนชิ้น” ขนาดเล็กหรือใหญ และชิ้นเปนรูปรางอยางไร กลมๆ หรือเหลี่ยมๆ อยากได
รายละเอียดที่ชัดเจนกวานี้
- รานขายของที่ปางควาย คุณแขกยกตัวอยางของที่ขายในรานวาคือแอปเปลป า หลังจบการ
อธิบายของคุณแขก บทเสียงบรรยายภาพบรรยายวา “ในรานมีอาหารทั้งสดและแหงบรรจุถุงวางเรียงราย” แต
ไม ได บ รรยายรูป รา งลั กษณะของแอปเปล ปาที่คุณ แขกเพิ่งอธิบ ายไปอยางนาสนใจ ทําใหคนฟงอยากทราบถึง
ลักษณะผลของแอปเปลปามากกวาภาพรวมของสิ่งของในรานที่ เสียงบรรยายภาพบรรยายแควา “มีของสดและ
แหงบรรจุถุงวางเรียงราย”
- “บนองคพระพุทธรูปมีจีบริ้วของจีวรอันออนชอย” บรรยายไดเห็นภาพความงดงามประณีต
ค. เสียงผูบรรยาย
เสียงดังฟงชัด ฉะฉาน ฟงงาย ในสวนของเนื้อเสียงและโทนเสียงฟงดูเรื่อยๆ แบบเรียบๆ ทําใหรูสึก
เหมือนกําลังฟงการบรรยายทางวิชาการมากกวารายการทองเที่ยว ที่ตองการความสดใสราเริงในน้ําเสียง ยิ่งพิธีกร
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คือ คุ ณ แขก ที่ เธอดู เฟรนดลี่ ส นุ กสนานตลอดการเดิน ทาง จึงรูสึกวาเสีย งผูบ รรยายขัดแยงกับ บริบ ทขางเคีย ง
พอสมควร
ง. เทคนิคการผสมเสียง
ระดับเสียงผูบรรยายเหมาะสม ชัดเจน ไมดังหรือเบาจนเกินไป ไมกลบเสียงบรรยากาศหรือเสียงดนตรี
พื้นหลัง เวนระยะหางระหวางเสียงบรรยายและเสียงพิธีกรไดเหมาะสม
3.3 ความคิดเห็นของนางสาวอมีนา ทรงศิริ (สายตาเลือนราง)
สําหรับรายการเจอรนอลเจอรนี่ ดวยเนื้อหาของรายการแลว เปนรายการสารคดีทองเที่ยว บทบาทที่สําคัญ
ของเสียงบรรยายภาพ คงจะเปนการอธิบายถึงสิ่งแวดลอมและสถาปตยกรรมของสถานที่เหลานั้น ซึ่งดิฉันจะขอให
ความเห็นดังนี้นะคะ
ก. ภาพรวม
เสียงบรรยายภาพของรายการในตอนนี้ทําใหเกิดความรูสึกน้ําลายสอ เนื่องจากการบรรยายถึงลักษณะ
ของอาหารและสวนผสมที่คอนขางละเอียด ทําใหคนตาบอดเกิดจินตนาการไดอยางดี
แตก็ยังมีบางจุดที่แอบสงสัย เกี่ยวกับผลไมที่มีชื่อวามะกอกขี้หนูหรือแอปเปลปา ซึ่งตัวพิธีกรคอนขาง
ใหความสําคัญ ถึงกับหยิบยกขึ้นมาพูดถึง แตเสียงบรรยายกลับไมไดอธิบายลักษณะของผลไมชนิดนี้ไวเลยแมแต
นิดเดียว เขาใจวาดวยเนื้อหาขณะนั้นไมมีชองวางใหอธิบายถึงลักษณะของผลไม แตเมื่อมีชองวางถัดมาซึ่งเปนภาพ
ผลิตภัณฑที่วางเรียงรายกันอยูซึ่งอาจจะไมมีความสําคัญอะไรมากนัก จะเปนไปไดไหม ถาเราจะใชเวลานั้นอธิบาย
ถึงลักษณะของมะกอกขี้ห นูแทน อันนี้เปนการตั้งขอสังเกตดวยความคิดเห็นสวนตั ว เพราะอาจจะมีคนตาบอด
บางสวนที่ชอบใหเสียงบรรยายกับภาพตรงกันเสมอก็ไดคะ
นอกจากนี้ยังมีขอสงสัยอีกอยางหนึ่ ง คือ ชื่อของพิธีกร คําผกา นี่เปนนามปากกาหรือไม เพราะใน
รายการก็มีการบอกชื่อจริงของพิธีกรอีกครั้ง อาจจะไมใชสาระสําคัญสักเทาไหร เพียงแตเปนขอสงสัย และคิดวาก็
อาจจะยังมีคนตาบอดคนอื่นที่สงสัยเหมือนกันดวยคะ
ข. บทเสียงบรรยายภาพ
ในดานของบทบรรยายก็อยางที่กลาวมาแลวขางตนวาสามารถสื่อสารภาพออกมาไดคอนขางดี ให
รายละเอียดเกี่ยวกับภาพตางๆ ไดคอนขางชัดเจน โดยเฉพาะเมื่ออธิบายถึงสังกะสีฉลุลาย หรือที่มีชื่อเรียกเฉพาะวา
ปานซอย ทําใหไดความรูใหม
สําหรับบทชวงที่กลาวถึงคุณแขกโพสทาเหมือนนางแบบ เปนคําที่คอนขางกวางไปสักหนอย แตเขาใจวา
คุณพิธีกรคงโพสหลายทาแลวเวลาไมพอที่จะอธิบาย ก็ใชคําอยางนี้ได เพราะเวลานั้นก็ไมมีสาระสําคัญสักเทาไหร
ค. ผูบรรยาย
เสียงของผูบรรยายมีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการเปนอยางดี และออกเสียงคําภาษาไทยได
ชัดถอยชัดคํา ถูกตองตามอักขระของภาษา จังหวะในการพูดไมชาหรือเร็วเกินไป
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ง. การบันทึกเสียง/คุณภาพเสียง
เรื่องนี้ ก็คงไมมีอะไรแนะนํ าเพิ่มเติมนะคะเพราะถื อวาเสีย งทํ าได ดีอยูแล ว เสีย งบรรยายนั้น ไม เบา
จนเกิ น ไปหรื อไม ดังจนโดดเด น เหนื อกวา เสีย งในรายการจริง สําหรับ ชว งที่ มีเสีย งดนตรีเสีย งของผูบ รรยายก็
สามารถบรรยายไปกับเสียงดนตรีไดยังกลมกลืนไมขัดแยงกันคะ
4. รายการสารคดี เวิรลทัฟเฟสต ฟกซ ชองโมโน 29 จํานวน 1 ตอน
4.1 ความคิดเห็นของนายไปรเวท สทานสัตย (ตาบอดตั้งแตกําเนิด)
ก. ภาพรวม
รายการนี้ เป น รายการที่ ตองการเสีย งบรรยายภาพ เพื่อช ว ยให ผูช มสามารถเขาใจรายละเอี ย ดใน
รายการไดมากยิ่งขึ้น ซึ่งรายการนี้สามารถใหเสียงบรรยายภาพไดอยางนาประทับใจ
ข. บท
บทมีความกระชับ บรรยายกิริยาของผูรวมรายการไดอยางนาสนใจ และทําใหผูชมเขาใจสิ่งที่รายการ
ตองการนําเสนอได โดยไมรบกวนการรับชมเนื้อหาหลักของรายการ หากแตมีชวงหนึ่งซึ่งบทไดชี้นําใหผูชมเขาใจ
เกินกวาที่เห็นภาพ ไดแก นาทีที่ 4:24 บทใชคําวา “เวทีหมุนไดทั้งแนวตั้ง” ควรเปลี่ยนเปน “เวทีหมุนในแนวตั้ง”
เพื่อไมเปนการชี้นํา แตเปนเพียงการบรรยายภาพตามที่เห็นในขณะนั้น
ค. เสียงบรรยาย
เสียงบรรยายกลมกลืนกับเสียงของรายการ ผูบรรยายใหอารมณอยางเหมาะสม ไมรบกวนการรับชม
แมอาจมีชวงที่บรรยายเพี้ยนบาง (นาทีที่ 3:02 ชวยกันปรูพรม)
ง. เทคนิคการตัดตอเสียง / คุณภาพเสียง
เสียงมีคุณภาพดี การตัดตอเสียงเปนไปอยางกลมกลืนและเหมาะสม
4.2 ความคิดเห็นของนางสาวหทัยรัตน จตุรวัฒนา (ตาบอดในภายหลัง)
ก. ภาพรวม
รายการเวิรลทัฟเฟสต ฟกซเปนรายการสารคดีที่ฉายภาพของวิศวกรรมเทคโนโลยี ที่มีการบรรยาย
และบทสนทนาอยูในตัวเอง ซึ่งมีศัพทและเครื่องมือเฉพาะที่ฟงแลวนึกภาพตามไมออกเต็มไปหมด เสียงบรรยาย
ภาพในรายการนี้มองวาทําไดดีมากๆ เหมือนเขามาชวยเสริมคําบรรยายของรายการอีกทีหนึ่ง ทําใหเขาใจและเห็น
ภาพมากขึ้น เกิดความรูสึกรวมกับการแสดงโชวตางๆ สัมผัสไดถึงความมหัศจรรยของการแสดงไดจริงๆ ประทับใจ
ตื่นเตน และสนุกมาก ในสวนของการบรรยายขั้นตอนการซอมกลไกตางๆ เสียงบรรยายภาพบรรยายไดเขาใจใน
ระดับดีมาก สามารถบรรยายเรื่องยากๆ ใหเขาใจไดงาย
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ข. บท
บทเสียงบรรยายภาพเรื่องนี้ดีมาก บทบรรยายสวนใหญจะตองถายทอดภาพเคลื่อนไหวในการแสดง
โชวตางๆ และบรรยายการทํางานของกลไกทางวิศวกรรมตางๆ ซึ่งไมงายเลย แตกลับสามารถบรรยายทั้งการแสดง
และกลไกการทํางานของวงจรและเครื่องมือไดเห็นภาพที่กําลังเคลื่อนไหวไดอยางมีมิติ รูสึกจริงๆวากําลังนั่งดูการ
แสดงอยู จุดเดนที่ทําใหยิ่งเขาถึงคือ การหาคํามาบรรยายเปรียบเทียบสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับสิ่งที่เขาใจอยูแลว เชน
เปรียบเทียบกับตึกสูง เปรียบเทียบกับมานน้ําตก เปนตน
บทที่เห็นวาโดดเดน มีดังนี้
- ฉากผูชมเห็นเรือที่ถูกโยนดวยพายุ “จากการซอมสูการแสดงจริง แสงไฟบนเวทีลุกโชน...” บท
ในชวงนี้ทําใหไดความรูสึกรวมตื่นเตนไปกับการแสดงดวยจริงๆ
- ฉากหนาโรงแรม Ballagio “หนาโรงแรม Ballagio มีน้ําพุที่พุงขึ้นลงเปนกําแพง ประกอบแสงไฟ
และดนตรี” เลือกใชคําที่สื่อไดตรง เห็นภาพกําแพงน้ําพุ
- ฉากกดคอมพิวเตอรยิงน้ําพุขึ้นสูงพรอมกลองเก็บภาพ “ชายในหอควบคุมกดแปนพิมพคอมพิวเตอร
กลองเก็บภาพจากใจกลางวงกลมของน้ําพุที่พุงขึ้นไปบนฟาแลวตกลงมา น้ําพุพุงเทากับตึกหลายสิบชั้น” เห็นภาพ
การเคลื่อนไหวของน้ําพุชัดเจนมาก มีการเปรียบเทียบความสูงของน้ําพุกับตึกหลายสิบชั้น ทําใหจินตนาการออกวา
น้ําพุพุงสูงมากๆๆๆ สัมผัสไดถึงความอลังการ ตื่นเตนตาม
- ฉากนักแสดงในชุดสัตวทะเลเลนอยูบนเวที “ทรายรวงจากเวที เวทีเทเอียง ตัวละครและทราย
บนเวทีลอยละลิ่วลงดานลาง” ใชคํางายๆ ฟงแลวเขาใจไดเลย เห็นภาพและเขาถึงภาพนักแสดง “ลอยละลิ่ว”
- ฉากการแสดงจริง “เวทีพื้นทรายเอียง จุกกอกรวงจากบนเวทีสูดานลาง จุกกอกเทลงมาเหมือน
มานน้ําตก” นึกภาพตามได จากการเปรียบเทียบ “เหมือนมานน้ําตก”
ค. เสียงผูบรรยาย
เสียงผูบรรยาย มองวาเหมาะสม และลงตัวกับการบรรยายรายการประเภทสารคดีที่มีเนื้อหาตื่นเตน
เราใจมากๆ ดวยเนื้อเสียงที่หนักแนน และน้ําเสียงที่สื่อถึงความตื่นเตน ฟงแลวเกิดความกระตือรือรน กระตุนให
ตื่นตัวกับสารคดีไดตลอด ออกเสียงคําชัดเจน สามารถกระชับประโยคใหเหมาะสมกับชองไฟในการบรรยายได มี
ศิลปะการเนนคํา เนนหนักเบา มีพลัง และกลมกลืนไปกับบริบทขางเคียงไดดีมาก
ง. เทคนิคการผสมเสียง
ระดับเสียงบรรยายเหมาะสมชัดเจน ดังเทากับคําบรรยายในตัวรายการเอง ทําใหฟงรื่นหูไมสะดุด
4.3 ความคิดเห็นของนางสาวอมีนา ทรงศิริ (สายตาเลือนราง)
รายการเวิรลทัฟเฟสต ฟกซ เปนรายการสารคดีที่สนุกชวนติดตาม มีความตื่นเตนโดยเฉพาะในตอนนี้ที่ทุก
คนต อ งทํ า งานแข งกั บ เวลา เสี ย งบรรยายภาพจึ ง มี บ ทบาทมากที เดี ย วในการบรรยายอุ ป กรณ ต า งๆ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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ก. ภาพรวม
เนื่องจากรายการตองการสื่อถึงความรวดเร็ว ฉากแตละฉากที่ตัดไปมาก็คอนขางมีความรวดเร็วมาก
แลวบางครั้งมีชองวางที่จะสามารถใหเสียงบรรยายภาพแทรกเขาไปไดเพียงเล็กนอย ตอนที่ดูรายการตองใชความ
ตั้งใจคอนขางมาก เพราะแตละฉากสลับไปมารวดเร็ว รวมถึงเสียงบรรยายภาพก็ใชความเร็วในการอธิบายภาพ
ต างๆ ดู แล วก็ รู สึ กตื่ น เต น และต องตื่ น ตั วตลอดเวลา แตสําหรับ ความเห็ น ของดิฉัน เสีย งบรรยายภาพก็มีค วาม
กลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับรายการไดดีมาก และพยายามอธิบายภาพออกมาไดครบถวนที่สุด เทาที่จะ
เปนไปได
ข. บท
ในรายการนี้ มีขอสังเกตคือจะมีการใชคําเปรียบเทียบ อยางเชน ประโยคที่วาตาขายมีความกวางเทา
สนาม football หรือใชคําวาปูพรมยาวนับสิบๆ เมตร ก็เปนการอธิบายภาพโดยไมใชคําฟุมเฟอยจนเกินไป โดย
สวนตัวแลวก็ทําใหเขาใจภาพไดเปนอยางดี แมแตในบางประโยคซึ่งมีการตีความอยางเชนคําวา ทุกคนกระโดด
อยางสนุกสนาน โดยสวนตัวแลวก็ไมไดเปนการตีความที่นอกเหนือจากความเปนจริงจนเกินไปคะ และการตีความ
แบบนี้ก็ยังทําใหเขาใจภาพรวมโดยที่ไมจําเปนตองอธิบายใหเยิ่นเยอ
ค. เสียงบรรยาย
เสียงของผูบรรยายมีความสดใสกระฉับกระเฉงเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ ในเรื่องของอักขระ
การใชภาษาก็มีความชัดเจน ถูกตอง จังหวะของการพูดเนื่องจากมีเวลาคอนขางนอยก็ใชไดอยางเหมาะสมกระชับ
แลวไมทําใหคนฟงรูสึกวาผูบรรยายเรงอานจนเกินไป
ง. การบันทึกเสียง/คุณภาพเสียง
รายการนี้มีการบันทึกเสียงและคุณภาพของเสียงในรายการเปนไปอยางเรียบรอยและสมบูรณแบบคะ
สุ ด ท ายนี้ ก็ ตองขอขอบคุ ณ อาจารย และทีม งานอีกครั้งคะที่ ชวยกั น ทํ าใหร ายการมี เสีย งบรรยายภาพที่ ออกมา
สมบูรณ และเปนประโยชนสําหรับคนตาบอดที่จะไดรับชมรายการที่มีสาระและประโยชนอยางยิ่ง
5. รายการสําหรับเด็ก Elmo’s World ชอง MCOT Family จํานวน 2 ตอน
5.1 ความคิดเห็นของนายไปรเวท สทานสัตย (ตาบอดตั้งแตกําเนิด)
ก. ภาพรวม
เป น รายการสํ าหรับ เด็ กที่ น าสนใจอยางมาก เสีย งบรรยายภาพชว ยให ผูช มที่ มีป ญ หาทางการเห็ น
เขาใจและสามารถทําตามทาทางในรายการไดอยางถูกตอง เปนการกระตุนพัฒนาการของเด็กไดอยางแทจริง ทั้ง
เด็กปกติและเด็กที่มีปญหาทางการเห็น
ข. บทเสียงบรรยายภาพ
บทสามารถสื่อใหเด็กเขาใจไดเปนอยางดี ใชภาษาอยางเหมาะสม
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ค. เสียงบรรยาย
เสียงบรรยายสามารถสื่อถึงอารมณของรายการไดอยางนาสนใจ เสียงไมดังจนเกินไป ไมรบกวนสมาธิ
ของเด็กที่กําลังชม
ง. เทคนิคการตัดตอเสียง / คุณภาพเสียง
คุณภาพเสียงดีมาก การตัดตอมีความละเอียดและพิถีพิถัน
5.2 ความคิดเห็นของนางสาวหทัยรัตน จตุรวัฒนา (ตาบอดในภายหลัง)
ก. ภาพรวม
เอลโมเปนการตูนสําหรับเด็ก ที่เนนใหเด็กมีจินตนาการรวม เสียงบรรยายภาพมีความเหมาะสมอยางยิ่ง
เพราะไมไดกลืนจินตนาการของเด็ก แตกลับชวยเสริมใหการตูนเรื่องนี้ละเอียด ชัดเจน และนาจะทําใหเด็กเกิด
ความสนุกมากขึ้น
ข. บท
บทบรรยายถือวาโดดเดนมากในดานการเลือกใชภาษาและถอยคําที่งายๆแตสื่อความหมายไดชัดเจน
เหมาะกับกลุมเปาหมายของเรื่อง ขับเนนจินตนาการของเด็กๆ แสดงใหเห็นถึงการพยายามเขาไปเปนหนึ่งเดียวกับ
โลกของผูชม ทําใหยิ่งไดรายละเอียดและอรรถรสในการรับชมมากขึ้น เมื่อมองในมุมของเด็กๆ ก็ยิ่งรูสึกสนุกสนาน
ไปกับบทเสียงบรรยายภาพ ที่เขามาชวยเติมเต็มใหเรื่องสมบูรณขึ้น และการบรรยายดวยสี ขนาด รูปราง ก็สามารถ
ทําใหภาพที่ปรากฏในใจผูชมชัดเจนยิ่งขึ้น
บทที่โดดเดนและเห็นวาควรปรับปรุงมีดังนี้
• ตอนที่ 1
- ตอนเปดเรื่องแนะนําเอลโม “เอลโมขนฟูสีแดงจมูกโตสีสมตาก็โตปากก็กวาง” ใชภาษางายๆ
บรรยายตรงๆ ไดเห็นภาพถึงตัวของเอลโม แตฟงแลวก็ยังไมรูอยูดีวาเอลโมคือตัวอะไร เปนคนหรือเปนสัตว อยาก
ไดรายละเอียดที่ชัดเจนไดเลย อยางเชน เมื่อพูดถึงโดเรมอนจะรูวาเปนแมว หรือเมื่อพูดถึงชินจังจะนึกออกวาเปน
การตูนเด็กผูชาย
- ตอนที่โดโรทีอยากถามคนอื่นๆ วาจูงเจาหมายังไง มีเด็กชายจูงหมาสีดํา หมาและเด็กหญิงใน
รถเข็น แลวตอดวยเด็กชายจูงหมาชื่อพิตตี้ เสียงบรรยายภาพบรรยายวา “เธอจูงหมาพรอมกับรถเข็นคนพิ การ
เคลื่อนไป เด็กชายอีกคน” บทตรงสวนนี้ เห็นวา ไมจําเปนตองบอกวา “เด็กชายอีกคน” เพราะเสียงพากยการตูนที่
แตกตางกันในทุกตัวสามารถบอกไดในตัวเองวาเปนอีกคนหนึ่งอยูแลว นาจะปรับบทเปน “เด็กชายกับหมาสี...”
หรือจุดเดนของหมาที่เด็กคนที่ 3 กําลังจูง
- ตอนที่เอลโมมาหาเด็กนอยแลวถามวาจูงเจาหมายังไง “เด็กนอยยิ้มเห็นฟนจิ๋วๆ” ใชคําบรรยาย
ลักษณะฟนเด็กนอยไดเห็นภาพมากๆ
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• ตอนที่ 2
- ตอนเอลโมเปดประตู “เอลโมเปดประตูกลายเปนคนวิ่งมาราธอนเต็มถนน ประตูเผยอ นักวิ่ง
เหมือนวิ่งตรงมาหาเรา” “เหมือนวิ่งตรงมาหาเรา” ภาพที่ปรากฏคือนักวิ่งกําลังวิ่งเขามาทางสายตาของเราที่เปน
คนดูมองเขาไปอยูหรือเปลา รูสึกนึกภาพตามไมชัดเจนวาคืออะไร
- ตอนที่สนามเด็กเลน “เด็กนั่งบนแผนเลื่อนรางหิมะ ไหลปรื๊ดจากเนินลาดชันลงมาดานลาง เขา
ยิ้มแปน” ใชคําบรรยายเห็นภาพที่กําลังเคลื่อนไหวไดชัดเจน ทําใหเกิดความรูสึกรวมไปดวย
ค. เสียงผูบรรยาย
เลือกใชผูบรรยายไดเขากับธีมของรายการ เสียงผูบรรยายสดใส ราเริง ใชน้ําเสียงในระดับของการพูด
กับเด็กๆ ทําใหรูสึกเปนหนึ่งเดียวกับการตูน มีการเนนหนักเบา ฟงแลวรูสึกกลมกลืน เขาถึงมากๆ ลงตัวในทุกมิติ
ง. เทคนิคการผสมเสียง
ระดับเสียงบรรยายชัดเจน ไมเบาหรือดังจนเกินไป ไมทับเสียงพื้นหลังของการตูน
5.3 ความคิดเห็นของนางสาวอมีนา ทรงศิริ (สายตาเลือนราง)
เอลโม เวิรล เปนรายการที่ดูสนุกแลวก็นารักมาก ซึ่งจะขอใหความเห็นเกี่ยวกับเสียงบรรยายภาพดังนี้
ก. ภาพรวม
เนื่ อ งจากเอลโม เป น รายการเด็กซึ่ งมีทั้ งแอนิเมชั่น และเสี ย งเพลง ซึ่งก็ คงจะยากตอการทําเสีย ง
บรรยายภาพพอสมควร ขนาดตัวดิฉันเองซึ่งเปนคนรับสาร ก็ยังตัดสินใจลําบากในบางครั้งวาตองการรับฟงอะไร
เพราะมีทั้งเสียงเพลงที่นารักสนุกสนาน ในขณะเดียวกันเมื่อเพลงเปนภาษาอังกฤษ ก็ตองการจะใหแปลความหมาย
ดวยเชนกัน ตัดสินใจยากนะคะ แตบางครั้งก็ตองยอมใหสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีบทบาทเหนือกวาระหวางเสียงบรรยายหรือ
เพลง แตโดยภาพรวมก็ถือวาเสียงบรรยายภาพทําออกมาไดสมบูรณในหลักการสําคัญๆ คือ ทําใหเด็กๆ สามารถ
เขาใจภาพที่รายการตองการจะสื่อไดครบถวน
ความคิดเห็นสวนตัวอยากจะเสนอให เวลาที่ตองแปลเพลง อาจจะดรอปเสียงบรรยายภาพลงเล็กนอย
แลวเพิ่มเสียงเพลงดังขึ้นกวานี้อีกนิด
ข. บทเสียงบรรยายภาพ
บทเปนสวนสําคัญที่จะทําใหเด็กๆ สนุกกับรายการนี้ ผูเขียนบทเลือกใชคําที่ทําใหมีความรูสึกเหมือน
จับตองได อยางเชนคําวาดุกดิ๊ก หรือลิ้นชักเปดดึ๋งออกมา หรืออยางเชนคําวาลมแผละ ก็เปนคําที่ทําใหตลกและมี
สีสันดีคะ แตในชวงสุดทายของตอนแรกที่เกี่ยวกับสุนัข ที่เอลโมเลนเปยโน แลวรองเพลงด็อก ในฉากเหมือนวา
ประตูหรือผามานก็เตนไปดวย เสียงบรรยายภาพนาจะบรรยายในสวนนี้ดว ย เพราะมันทําใหมีความรูสึกเปนการตูน
แลวมีจินตนาการดีคะ
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ค. เสียงบรรยาย
เสียงบรรยายมีความสดใสสนุกสนานราเริงเหมาะสมกับรายการคะ ในจังหวะที่มีเพลง ผูบรรยายก็มี
อารมณ รวม โดยเฉพาะชวงที่เปนการเตนออกกําลังกาย น้ําเสียงของผูบรรยายทําใหรูสึกกระฉับกระเฉงมีความ
กระตื อรื อรน ที่ จะลุกขึ้ น มาเต น ออกกํ าลั งกายคะ ในบางชวงที่รายการสื่อความตลกนารักของเอลโม เสียงของ
ผูบรรยายก็สื่อออกมาไดนารักดีคะ อยางเชนตอนที่เอลโมถูกหมาวิ่งชนซ้ําแลวซ้ําอีก ผูเขียนบทเขียนวาแลวลุกขึ้นมา
ขนฟูเลย ผูบรรยายก็ทําน้ําเสียงใหรูสึกถึงวาเอลโมดูนาเอ็นดูคะ
ง. การบันทึกเสียง/คุณภาพเสียง
สําหรับเรื่องการบันทึกเสียงและคุณภาพเสียงนั้นก็ไมมีความเห็นเพิ่มเติมใดๆ เพราะถือวาทําไดดีแลว
เพียงแตมีขอเสนอที่วาในชวงที่ตองแปลเพลง อาจจะเพิ่มเสียงเพลงใหดังขึ้นนิดหนอย แลวดรอปเสียงบรรยายลง
เพราะเพลงสรางสีสันใหกับรายการโดยเนื้อหาของเพลงก็พูดถึงประเด็นที่สําคัญของรายการดวยคะ
อยางไรก็ตาม ตองขอขอบคุณทีมงานทุกคนที่ไดรวมสรางสรรคเสียงบรรยายภาพ ทําใหนองตาบอดได
มีโอกาสดูรายการอยางสนุกสนานนะคะ รวมถึงผูใหญยังดิฉันก็ชอบดูรายการประเภทนี้มากเหมือนกันคะ ขอบคุณ
ที่ทําใหรายการออกมาสนุกนารัก ชวนติดตาม และมีความนาประทับใจ ทําใหคนตาบอดไดเขาถึงภาพที่รายการ
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 เพียรพึ่งอาจ
น.ส.นภัสวรรณ เจียนระลึก
นายครองศักดิ์ หลาพิมพ
และน.ส.พรไพลิน ชั้นเสวิกุล
ผูประเมิน : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จํานวน 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 รอบที่ 1 ใหดูแบบไมมีเสียงบรรยาย
ภาพกอน จากนั้นจึงใหดูรอบที่ 2 โดยมีเสียงบรรยายภาพ จากนั้นจึงสอบถามความคิดเห็นดวยการสนทนากลุม
(focus group) โดยมีสาระสําคัญดังนี้
• หลังชมรายการรอบแรก (ไมมีเสียงบรรยายภาพ)
Q:
มีอะไรสงสัย อยากใหอธิบายฉากไหนเพิ่มบาง เพราะอะไร
นองยํา: ครูพล ทําอะไร ยอนไปตอนครูพลกลั่นแกลงครูอะไรนะ ครูชูศรีทําอะไร
นองปลื้ม: อยากใหอธิบายจอช 7
นองตา: ใครทําอะไรที่ไหนอยางไร อยากรูเรทรายการ
นองกิว: อยากใหอธิบายใหอธิบายละเอียด ชัดเจนขึ้น
นองเฟซ: อยากใหบอกชื่อเรื่อง ตาอยากใหแนะนําตัวละคร ใครชื่ออะไร จากชองอะไร หาดูไดที่ไหน
นองฟา: อยากรูวาใครกําลังทําอะไรอยู
Q:
ฉากนอยโดนสาดน้ําตอนที่มีตัดขามไปตัวละครอื่นๆ งงไหม
ทุกคน: งง สาดน้ําอะไร ไมเห็นรูเรื่องเลยวาสาดน้ํา
Q:
ฉากนกฮูกวาดรูป ทราบไหมวาของอยูตรงไหนบาง
นองแพร: ไดยินเสียงวาดรูป
ทุกคน: ไดยินเสียงวาดรูป รูวาทําอะไร แตอยากใหบรรยายวาวาดอะไร บรรยายเพิ่ม
Q:
ฉากแบล็คลิสต ที่มีเสียงเพลง คิดวาเสียงที่ไดยินคืออะไร
นองตา นองแพร นองกิว นองเฟซ นองยํา: เสียงแกวแตก
นองปลื้มและนองฟา: ถวยรางวัลแตก
Q:
ฉากของหลน ถวยรางวัลวางอยูที่ไหน และหลนลงมาไดอยางไร
นองตา นองแพร นองกิว นองเฟซ นองยํา นองฟา: วางบนตู
นองปลื้ม: วางบนโตะ แตหลนลงมาไดอยางไร ไมทราบ
• หลังชมรายการรอบที่สอง (มีเสียงบรรยายภาพ)
Q:
ความรูสึกหลังชมรายการรอบที่สอง
ทุกคน: มันสนุกกวา มีเสียงบอก เขาใจมากขึ้น ที่เงียบเพราะทั้งตั้งใจฟงและหลับเพราะรูเรื่องแลว แต
รอบสองสนุกกวา เพราะรูเรื่องกวา ถาเปด AD รอบเดียว ก็นาจะสนุกกวานี้
Q:
เมื่อเติมเสียงบรรยายภาพเขามาแลวเปนอยางไร
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ทุกคน: ชอบ (ตอบพรอมกันเสียงดัง) อยางฉากแบล็กลิสต หลายคนบอกดูรูเรื่องขึ้น (แยงกันพูด)
นองยํา : ฉากยอนอดีต รูเรื่องมากขึ้น
นองกิว นองปลื้ม: จอชหมายเลขเจ็ด คือ รถบังคับติดกลอง
Q:
สภาพโรงเรี ย นกลั่ น สุ ขเป น ยั งไง ในโรงเรี ย นมี ส ถานที่ อ ะไรบ า งและห อ งอะไรบ าง เหมื อ น
โรงเรียนนี้มั้ย
ทุกคน: สนามเด็กเลน (พรอมกันเสียงดัง) หองเรียน โรงเกษตร โรงอาหาร หองพละ (ชวยกันตอบ)
นองปลื้ม: ไมเหมือนโรงเรียนนี้ โรงเรียนนี้ดีกวา
ทุกคน: โรงเรียนนี้มีที่ มีหองคอม หองสมุด (ชวยกันตอบ)
Q:
เมื่อมีเสียงบรรยายภาพวา “น้ําหยุดคางไว” ในฉากกําลังโดนสาดน้ํา เขาใจวาอยางไร
ทุกคน: ออ (พรอมกัน)
นองยํา: ถือถังน้ําคางไว
นองแพร: เขาใจวาคือภาพหยุดทั้งหมด
Q:
ตัวละครที่ชอบมีรูปรางหนาตาและนิสัยเปนอยางไร
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:
ตัวละครที่ไมชอบคือตัวไหน
ทุกคน: ครูชูศรี (ตอบพรอมกันเสียงดัง)
Q:
ครูเล็กสวยไหม รูไดยังไง
ทุกคน: สวย (พรอมกัน) เพราะทาลิปสติก หนารูปไข ผมยาว ใสกระโปรง (ชวยกันตอบ)
Q:
ชอบเสียงคนที่ใสเสียงบรรยายภาพลงไปไหม อยากไดแบบไหน ดังเบาพอไหม
ทุกคน: ชอบ (พรอมกันเสียงดัง) อยากไดผูหญิงแบบนี้แหละ ชัดเจนดี เขาใจมากขึ้น
นองตา: ยังไงก็ไดฟงไดหมด เอาใหรูเรื่อง
นองปลื้ม: เอาเสียงแบบหวานๆ
ทุกคน: ดังขนาดนี้กําลังดี
Q:
ชอบดูรายการแบบที่มเี สียงบรรยายภาพหรือแบบไมมี เพราะอะไร
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ทุกคน:
Q:
ทุกคน:
นองตา:
Q:
ทุกคน:
นองปลื้ม:
นองแพร:
Q:
A:

ชอบแบบมีบรรยายภาพ (พรอมกันเสียงดัง) เพราะมันเขาใจ รูเรื่อง (ชวยกันตอบ)
รูสึกยังไงกับเสียงบรรยายภาพที่เพิ่มเขามา รกไหม อยากใหอธิบายรายละเอียดตรงไหนเพิ่มบาง
(ชวยกันตอบ) ไมเยอะไป ไมรกไป ดีแลว ไมตองเพิ่มแลวนะ ไมเร็วไป ฟงทัน เร็วกวานี้ก็ฟงได
แตตอนแนะนําตัว เร็วเกินไป
ถาพี่ๆ ทํางานทีวีแลวจะมีรายการทีวีที่มี AD นองๆ คิดอยางไร
ดีครับ/คะ (พรอมกันเสียงดัง) อยากดูหนัง
อยากใหมี ผมจะดูทีวีทั้งวันเลย
อยากใหทําตอนปดเทอม
นอกจากในรายการทีวีแลว อยากใหมีเสียงบรรยายภาพแบบนีท้ ี่ไหนอีก เพราะอะไร
อยากใหมีทุกที่ ทุกสื่อ วิทยุ โทรศัพท หนัง เพราะอยากเขาใจมากขึ้น ถาไมมีเสียงบรรยายภาพ
ก็ไมรูเรื่อง
• ปฏิกริยาของนองๆ เมื่อชมรายการในรอบที่สอง (มีเสียงบรรยายภาพ)
ตั้งใจฟงมากขึ้น ไมคอยพูดแทรก แตไมคอยมีอรรถรสเทารอบแรก บางคนฟุบเหมือนจะหลับ อยางไรก็ตาม
มีหลายฉากที่นองรอฟงวา ที่ดูในครั้งแรกเขาใจถูกตองไหม เชน ฉากครูเล็กชวยเก็บของ จอชหมายเลขเจ็ด และฉาก
แบล็คลิสต นองเขาใจมากขึ้น สวนฉากสืบสวนที่มีการยอนอดีต และวิธีแกะรอยนิ้วมือ นองก็เขาใจมากขึ้น รองออ
กันเปนระยะ ขณะที่นองตาพูดวา “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: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จํานวน 9 คน อายุเฉลี่ยของเด็ก
ในหอง อยูที่ 7 - 8 ป แตมีเด็กบางคนอายุ 10 - 15 ป สาเหตุมาจากนองบางคนมีพัฒนาการชา
ทําใหเขาเรียนชาและตองรวมเรียนหองเดียวกับเด็กที่อายุนอยกวา
วิธีการประเมิน: ใหนักเรียนดูรายการเด็ก Elmo’s World 2 รอบ รอบที่ 1 ใหดูแบบไมมีเสียงบรรยายภาพ
กอน จากนั้นจึงใหดูรอบที่ 2 โดยมีเสียงบรรยายภาพ จากนั้นจึงสอบถามความคิดเห็นดวย
การสนทนากลุม (focus group) โดยมีสาระสําคัญดังนี้
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• หลังชมรายการรอบแรก (ไมมีเสียงบรรยายภาพ)
- นองๆ นั่งนิ่งๆ มีลักษณะตั้งใจฟง แตไมไดมีปฏิกิริยาสนุกกับเรื่อง
- นองบอกวา เสียงมันแปลกๆ ดี
- นองรับรูไดวาเรื่องที่เปดนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับสุนัข
- เมื่อถามถึงวามีตัวละครอะไรบาง ทุกคนตอบเหมือนกันวา โดโรธี จําไดแคตัวละครนี้ตัวเดียว แตนองๆ
ไมทราบวาโดโรธีมีลักษณะอยางไร ไมทราบวาตัวเดนของเรื่องคือเอลโม อีกทั้งยังไมไดพูดถึงเอลโมเลย
- เมื่อนองๆ วารูจักเสียงบรรยายภาพกันหรือไม คําตอบที่ไดบางคนบอกวารูจักเพราะเคยดูรายการที่มี
เสียงบรรยายภาพมากอน แตก็มีหลายคนที่ไมเคยดูมากอน
• หลังชมรายการรอบที่สอง (มีเสียงบรรยายภาพ)
- นองๆ ทราบรายละเอียดของตัวละคร และความสัมพันธของตัวละคร เชน ทราบวาตัวละครเดนของ
เรื่องคือ เอลโม เอลโมเปนตัวละครที่มีลักษณะแปลกๆ มีปากที่ใหญ มีตัวสีแดง รูวาสุนัขตัวที่หนาดุๆ นั้นใสหมวกสี
ชมพู หมายักษตัวใหญกวารถดับเพลิงเอลโมมีเพื่อนสนิทเปนปลาทองชื่อวาโดโรธี เอลโมและโดโรธีรักกัน
- เมื่อถามวาในเรื่องมีตัวละครอะไรบาง นองๆ สามารถตอบกันไดมากขึ้นจากรอบแรก เชน ตอบไดวามี
ปลาทอง แมวน้ํา มีเด็ก เยอะ
- เมื่อถามวาเด็กในเรื่องนั้นมีอายุประมาณเทาไหร นองๆ ตอบวาเด็กในเรื่องนั้นมีอายุนอยกวานองๆ
- ในชวงเปดเรื่องที่เสียงบรรยายภาพพูดตัวอักษรภาษาอังกฤษทีละตัว นองๆ พึมพําออกมาเบาๆ วา “นี่
ภาษาอังกฤษ”
- นองนั่งดูอยางนิ่งๆ เหมือนเดิม นาจะเปนเพราะกําลังตั้งใจฟง แลวรอบนี้มีเสียงบรรยายภาพเพิ่มขึ้นมา
อีกดวย แตในฉากที่ตลกอยางเชนเอลโมโดนหมารุม นองๆ ก็หัวเราะออกมากันใหญ
- นองๆ ทราบฉากของเรื่อง เชน หองของเอลโมมีหนาตาง มีผามาน มีลิ้นชัก ลิ้กชักเปดเองไดดวย และ
ลิ้นชักก็ดิ้นได สวนผา มานนั้นก็สามารถหมุนได
- นองๆ ทราบกิริยาอาการของตัวละคร เชน นองตอบวา วิธีการจูงหมาคือการเอาสายคลองคอหมา แลว
ไปจูงที่คอหมา จับให หมาเดินตาม มีหมาเลนเสก็ต 7 ตัว นอกจากนั้นยังมีมีแมวน้ําเลนเสก็ตดวย
- นองๆ บอกวา การดูเอลโมรอบสองที่มีเสียงบรรยายภาพสนุกกวารอบแรก เพราะมีเสียงบรรยายภาพ
ทําใหทราบรายละเอียดของเรื่องเพิ่มมากขึ้
- เมื่อถามวามีชวงไหนที่นาเบื่อไหม นองบอกวาไมมี อยากดูตอ
- เมื่อลองถามถึงรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ ในเรื่อง นองสามารถตอบไดถูกตองทุกอยาง เชน
Q:
ชามสองใบใสอะไร
A:
น้ํา กับอาหาร เกิดขึ้นภายในหองครัว
Q:
เอลโมมีหางไหม
89

A:
มีคนตอบทั้งมีทั้งไมมี แตที่ตอบเหมือนกันคือหูยาวขยับได
Q:
สรุปวาโดโรธีคือตัวอะไร
A:
ปลาทอง (ในชวงที่ไมมีเสียงบรรยายภาพ นองๆ ตอบวาโดโรธีเปนสุนัข)
Q:
เสียงนกอยูทางไหน
A:
ซาย
Q:
เสียงดนตรีในตอนทายเปนเสียงของดนตรีชนิดไหน
A:
เปยโน
- นองๆ บอกวาชอบเสียงบรรยายภาพ เพราะบรรยายดี ฟงแลวเขาใจ นองบอกวาฟงเสียงเอลโมไดยินทุกคํา
ที่ถามวา ไดยินเสียงเอลโมชัดไหม เพราะพวกเราไดยินเสียงเอลโมไมชัด เสียงมันฟงไมคอยรูเรื่อง แตนองๆ บอกวา
ไดยินทุกคํา
- ตัวละครที่นองๆ ทุกคนจําได คือ หมาใสชุดตํารวจ หมาใสชุดตัวตลก ถือลูกโปง
- เมื่อถามนองๆ แตละคนวาชอบตัวละครตัวไหนในเรื่อง นองตอบดังนี้
นองเบอร 1 : ชอบเอลโม เพราะ เสียงมันตลก เทดี
นองเบอร 2 : ชอบเอลโม ตัวสีแดงแปลกดี
นองเบอร 3 : ชอบหมาที่ถือลูกโปง ชอบเพราะถือลูกโปงไดดวย
นองเบอร 4 : ชอบหมาถือลูกโปง มันไมเหมือนหมาตัวอื่นเพราะสามารถถือลูกโปงไดดวย ตัวอื่นถือไมได
นองเบอร 5 : ชอบเอลโม ชอบตอนกระโดดรอดหวงแลวไมผาน มันตลกดี
นองเบอร 6 : ชอบเอลโม เพราะตาโต หัวยาว นารัก ชอบหมาในเรื่องดวย เพราะที่บานก็เลี้ยงหมา
นองเบอร 7 : ชอบหมาที่ใสชุดตํารวจ นาจะเกงดี
นองเบอร 8 : ชอบเอลโม เสียงแปลกๆดี
นองเบอร 9 : ชอบเอลโม เสียงมันนารักดี
หมายเหตุ: คุณครูบอกวาคําถามนี้นาจะตอบจากการที่จําตัวละครตัวใดตัวหนึ่งได และเอาตัวนั้นมา
เปนตัวที่ชอบ เพราะเพิ่งดูแคสองครั้งยังไมสามารถจะจําไดเร็วขนาดนั้น
- นองๆ ถามวาเสียงบรรยายภาพมาไดอยางไร ใครเปนคนทําหรอ อยากไดอีก อยากใหมีเยอะๆ นองดู
สนใจวา เสียงบรรยายภาพนั้นมาไดอยางไร
สรุปการประเมินบทของเสียงบรรยายภาพโดยคนพิการทางการเห็น
จากการที่ ค นพิ การทางการเห็ น ประเมิ น รายการที่ มีเสีย งบรรยายภาพ พบวาประเด็น ที่ เป น ป ญ หาซึ่ ง
คณะทํางานเปนกังวลและตองการใหคนพิการทางการเห็นชวยใหความกระจางนั้น ไดรับการคลี่คลายเปนบางจุด
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เชน ในกรณีรายการโทรทัศนที่มีฉากมาก มีการยอนอดีตสลับไปมากับปจจุบัน สามารถใชเสียงผูบรรยาย 2 เสียงได
และทําใหเหตุการณระหวางอดีตกับปจจุบันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
สําหรับการพากยเสียงทับเสียงตนฉบับของรายการนั้น คนพิการทางการเห็นกลาวถึงวาการพากยเสียง
บรรยายภาพทับเสียงภาษาถิ่นอาจไมเหมาะสมนัก ควรจะใชวิธีบรรยายเสียงบรรยายภาพ (โดยไมพากย) หรือแยก
เสียงใหออกมาทางลําโพงซาย-ขวาแทน
สวนรายการที่ดําเนินเรื่องเร็วนั้น สามารถผลิตเสียงบรรยายภาพได โดยตองบรรยายใหเร็วตามจังหวะ
ดนตรีและการตัดตอ เพื่อใหสอดคลองกลมกลืนไปกับเรื่อง
ทั้งนี้การมีเสียงบรรยายภาพชวยใหคนพิการทางการเห็นทั้งเด็กและผูใหญ เขาใจเนื้อหารายการโทรทัศน
มากขึ้น โดยเฉพาะการสอบถามกับกลุมคนพิการทางการเห็นที่เปนเด็ก พบวาสามารถบอกรายละเอียด บุคลิก ของ
ตัวละคร บอกรายละเอียดของฉาก-เหตุการณที่เกิดขึ้นได ทั้งยังหัวเราะไปกับเรื่อง และกลาววาการชมรายการแบบ
มีเสียงบรรยายภาพชวยใหรูสึกสนุกและเขาใจเนื้อเรื่องมากขึ้น
โดยกลุ มตั ว อย า งทั้ งหมด ต อ งการให มี การผลิตเสีย งบรรยายภาพในรายการโทรทั ศน และรายการใน
ชองทางอื่นๆ เพื่อใหสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและความบันเทิงไดมากขึ้น
อยางไรก็ตาม ตองตระหนักวาในโครงการนี้มีตัวแทนคนพิการทางการเห็นมารวมประเมินรายการจํานวนนอย
(19 คน) หากตองการผลการประเมินที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ควรมีการทําวิจยั อยางเปนระบบ
5. ขอสังเกต ปญหา และอุปสรรค
จากการดําเนินการโครงการสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศนเพื่อจัดทํ าเสียงบรรยายภาพ (Audio
Description) คณะผูดําเนินโครงการฯ พบวามีประเด็นที่นาสังเกต ดังตอไปนี้
5.1 การประสานงานกับตัวแทนสถานีโทรทัศนในระบบดิจิทัล
5.2 การคัดเลือกรายการเพื่อผลิตเสียงบรรยายภาพ
5.3 การเลือกสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ
5.4 ความรู ทักษะ และประสบการณที่หลากหลายของผูเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ
5.5 การไมตรงตอเวลาและไมมาอบรมของผูเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ (บางทาน)
5.6 จํานวนบุคลากรผูผลิตเสียงบรรยายภาพมีจํากัด
5.7 การสงรายการที่ไมสมบูรณมาใหผลิตเสียงบรรยายภาพ
5.8 ขอมูลในรายการตนฉบับผิดพลาด หรือออกเสียงไวหลายแบบ
5.9 การเรียนรูรวมกันระหวางสถานีโทรทัศนและคณะทํางานฯ
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5.1 การประสานงานกับตัวแทนสถานีโทรทัศนในระบบดิจิทัล
เนื่องจากสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัลสวนใหญยังไมไดกําหนดผูรับผิดชอบการผลิตเสียงบรรยายภาพใน
สถานีของตนใหเปนกิจจะลักษณะ ประกอบกับมีการเลื่อนการบังคับใชประกาศ เรื่อง การสงเสริมและคุมครองสิทธิ
ของคนพิการใหเขาถึงหรือรับรูและใชประโยชนจากรายการของกิจการโทรทัศน เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 จึง
ทําใหแตละสถานีโทรทัศนฯ มีความตื่นตัวตอการผลิตเสียงบรรยายภาพนอยลง
จากเหตุผ ลขางต น จึงเป น เหตุให การติดตอประสานงานกั บ ตัว แทนสถานี โทรทั ศนในระบบดิ จิทั ล
เพื่อใหมาเขารวมโครงการฯ ทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการสงรายการเพื่อผลิตเสียงบรรยายภาพนั้น ทําไดยาก
บางสถานีใหเหตุผลวา ยังไมมีหนวยงานใดในสถานีที่ทําหนาที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ ทําใหเมื่อติดตอประสานงานไป
แลว จึงมีการโอนเรื่องใหไปติดตอยังหนวยงานอื่น หรือใชเวลาในการตัดสินใจนานวาจะสงบุคลากรจากหนวยงานใดมา
อบรมหรือจะสงรายการใดมาผลิตเสียงบรรยายภาพ
5.2 การคัดเลือกรายการเพื่อผลิตเสียงบรรยายภาพ
แมทางคณะทํางานโครงการสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศนเพื่อจัดทําเสียงบรรยายภาพ (Audio
Description) จะแจงหลักเกณฑการคัดเลือกรายการเพื่อผลิตเสียงบรรยายภาพเปนลายลักษณอักษรแลว แตหลาย
สถานีฯ ไมรูจักวาเสียงบรรยายภาพคืออะไร ทําใหไมแนใจวาควรจะสงรายการประเภทใด ลักษณะอยางไรมาให
คณะทํางานฯ ผลิตเสียงบรรยายภาพ และเมื่อสงรายการมาใหผลิตแลว ก็พบวา หลายรายการเปนรายการที่ไม
เหมาะที่จะผลิตเสียงบรรยายภาพ เนื่องจากมีชองวางในการบรรยาย (sound gap) นอย หรือเปนรายการที่พิธีกร
ไดใหขอมูลอยางละเอียด คนพิการทางการเห็นหรือผูรับชมอื่นสามารถเขาใจเนื้อหารายการไดเองโดยไมจําเปนตอง
มีเสียงบรรยายภาพ ทําใหตองขอใหทางสถานีพิจารณารายการเพื่อสงมาใหคณะทํางานผลิตใหม
5.3 การเลือกสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ
ในโครงการปนี้มีขอจํากัดหลายประการ ดวยงบประมาณที่จํากัดและตองดําเนินการทั้งการประชุมเชิง
วิชาการ การจั ดอบรมเชิ งปฏิ บั ติการ และการผลิตเสีย งบรรยายภาพ ประกอบกับ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
จําเป น ตองให ผูเขาอบรม ได ฝกปฏิ บั ติ ทั้งในเรื่องการเขียนบท ลงเสียง และตัดตอบันทึกเสียง จึงจําเปนตองมี
อุปกรณ ประกอบ เชน คอมพิ วเตอร โปรแกรมตัดตอเสียง ชุดตัดตอผสมเสียง (เครื่อง audio interface) พรอม
ไมโครโฟน เครื่องฉาย LCD จอภาพ เปนตน
ในเบื้องตนคณะทํางานฯ เห็นวา การจัดอบรมที่คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต จัดเปนสถานที่ที่เหมาะสมที่สุด เพราะมีอุปกรณครบครัน อีกทั้งเปนสถานที่ที่คณะทํางานฯ คุนเคย หากมี
ปญหาเฉพาะหนาเรื่องอุปกรณหรือการจัดดําเนินงานใดๆ ก็นาจะแกไขเหตุการณไดอยางทันทวงที
แตเมื่อพิจารณาปจจัยประกอบอื่นๆ แลว คณะทํางานฯ พบวา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต อาจจะไมเหมาะสมนัก เนื่องจากในชวงเวลาที่จัดอบรม (เดือนมิถุนายน 2560)
เปนชวงฤดูฝน มีพายุเขา และน้ําทวมบอยครั้ง ประกอบกับระยะทางจากในเมือง มายังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ศูนยรังสิต นับวาคอนขางไกล ผูที่ไมคุนชินอาจใชเวลาเดินทางนานหรืออาจมาสาย สงผลกระทบตอการอบรมใน
ภาพรวมได
ดวยเหตุนี้ คณะทํางานฯ จึงประชุมหารือเพื่อเปลี่ยนสถานที่มาเปนโรงแรมในเมืองที่มีรถไฟฟาผาน
เพื่อใหสะดวกตอผูเขาอบรมมากที่สุด จัดเชาเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง audio interface พรอมไมโครโฟน
และตอรองราคาเพื่อใหไดสถานที่ อาหารเครื่องดื่ม และอุปกรณที่ดีที่สุด โดยจัดสรรจากงบประมาณที่มีอยางคุมคา
5.4 ความรู ทักษะ และประสบการณที่หลากหลายของผูเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ
เนื่องจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ ในโครงการสงเสริมการ
ใหบริการกิจการโทรทัศนเพื่อจัดทําเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) ในครั้งนี้ เปนการใหสถานีโทรทัศนแตละ
สถานี คัดเลือกบุคลากรของแตละสถานีมารวมอบรมเอง จึงทําใหแตละสถานีสงบุคลากรในแผนกที่แตกตางกันมา
เขารับการอบรม เชน บางสถานีฯ สงบุคลากรจากแผนกเซ็นเซอรมารวมอบรม บางสถานีสงบุคลากรจากแผนกตัด
ตอมาอบรม บางสถานีสงบุคลากรจากแผนกจัดผังรายการมารวมอบรม ดังนั้น ผูเขาอบรมแตละทานจึงมีความรู
ทักษะ และประสบการณที่หลากหลาย รวมทั้งมีความคาดหวังที่แตกตางกัน
การจั ดอบรมเชิ งปฏิ บั ติการในลักษณะนี้ นอกจากจะนําเสนอขอมูล หลักที่ วิท ยากรเตรีย มมาแลว
จะตองเพิ่มเติมเนื้อหาบางสวน หรือขอคําถามชวนคิดใหเหมาะสมกับผูเขารวมอบรมแตละรุน เพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูเขาอบรมใหมากที่สุด
5.5 การไมตรงตอเวลาและไมมาอบรมของผูเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ (บางทาน)
ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนั้น หากผูเขารวมอบรมไมตรงตอเวลา (โดยเฉพาะวันแรกของการอบรม)
ยอมสงผลกระทบตอการอบรมในภาพรวม และตอผูเขารวมอบรมที่ตรงตอเวลา เนื่องจากการอบรมในวันแรก มี
การทดสอบความรูเบื้องตน ซึ่งจําเปนที่จะตองทดสอบพรอมกัน สวนการอบรมวันที่ 2 เปนการทําความรูจักและ
เขาใจคนตาบอด ซึ่งมีการเชิญผูชวยวิทยากรซึ่งเปนคนตาบอดมาแนะนําขอมูลและทํากิจกรรมรวมกัน ขณะที่การ
อบรมวันที่ 3 มีการสาธิตการลงเสียง บันทึก และตัดตอเสียง รวมถึงใหผูเขาอบรมลงมือปฏิบัติจริง การไมตรงตอเวลา
จึงทําใหกําหนดการทั้งหมดคลาดเคลื่อน และจําเปนตองตัดบางแบบฝกหัดทิ้งไปเพื่อใหทันกับเวลาที่มีจํากัด
ปญหาอีกประการหนึ่ง คือ บางสถานีหรือบางองคกรสงรายชื่อบุคลากรมาเขารวมอบรม แตเมื่อถึงวัน
อบรมกลับไมมีใครมาอบรม (เชน สถานีโทรทัศนสปริงนิวส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)
หรือมาอบรมแตไมครบจํานวนที่สํารองที่นั่งไว (เชน สถานีโทรทัศนชอง 8, GMM 25, Nation TV, Amarin TV,
New TV, ไทยรัฐทีว)ี ทําใหผูที่อยูในรายชื่อในลําดับสํารองเสียโอกาส
สําหรับสถานีโทรทัศนสปริงนิวส ซึ่งตองเขาอบรมในรุนที่ 2 แตลืมมาเขารวมอบรมนั้น ทางคณะทํางาน
ได แจงใหมาอบรมในรุนที่ 3 แทน เนื่ องจากมีคนสละสิทธิ์ แตกอนถึงวันอบรม ทางสถานีฯ ไดแจงวาไมสะดวก
คณะทํางานจึงแจงใหมารวมอบรมแทนผูที่สละสิทธิ์ในรุนที่ 4 ซึ่งเปนรุนสุดทาย ก็ปรากฏวาทางสถานีฯ ไมสะดวกอีก
สถานีโทรทัศนสปริงนิวสจึงไมไดเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําเสียงบรรยายภาพในโครงการนี้ ทั้งนี้
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ยั งมี ส ถานี โทรทั ศ น สี ก องทั พ บกช อ ง 7 อี ก 1 ช อ ง ที่ แ จ งล ว งหน าว าไม ป ระสงค เข าร ว มอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก าร
เนื่องจากเคยไดรับการอบรมเรื่องการจัดทําเสียงบรรยายภาพมากอนหนานี้แลว
5.6 จํานวนบุคลากรผูผลิตเสียงบรรยายภาพมีจํากัด
เนื่องจากบุ คลากรผูมีความรูเรื่องเสียงบรรยายภาพมีจํากัด โดยในโครงการนี้มีผูเขียนบท 11 ทาน
ผูตรวจบท 4 ทาน ผูลงเสียง 7 ทาน ผูควบคุมการบันทึกเสียงและคุณภาพงาน 4 ทาน และผูตัดตอ บันทึก ผสมเสียง
เพียง 2 ทาน บางทานตองทําหนาที่ทั้งเขียนบท ตรวจบท ลงเสียงบรรยายภาพ และควบคุมการบันทึกเสียงและ
คุณภาพงานดวย จึงเปน ภาระงานที่ห นัก เพราะบุคลากรแตละทาน ก็มีงานอื่น ประกอบ เชน การเตรียมสอน
การเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทําวิจัย เปนตน
และด ว ยเหตุ ที่ มีก ระบวนการทํ างานที่ เพิ่ ม มากขึ้น ขณะที่มี บุ คลากรจํากัด ประกอบกับ เวลาการ
ออกอากาศของบางสถานีกระชั้นชิด จึงทําใหคณะทํางานฯ ตองเรงผลิตเสียงบรรยายภาพ และไมสามารถจัดการให
คนพิการทางการเห็นประเมินเสียงบรรยายภาพเพื่อนําขอแนะนํามาปรับปรุงแกไขกอนสงเสียงบรรยายภาพกลับไป
ยังแตละสถานีได ทําไดแตเพียงใหประเมินหลังจากกระบวนการทํางานเสร็จสิ้น เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาตอไป
5.7 การสงรายการที่ไมสมบูรณมาใหผลิตเสียงบรรยายภาพ
แมทางคณะทํางานฯ จะกําหนดเกณฑใหแตละสถานีโทรทัศนสงรายการที่สมบูรณพรอมออกอากาศ
มาใหคณะทํางานฯ ผลิตเสียงบรรยายภาพ แตก็มีบางสถานีที่สงรายการที่ไมสมบูรณมาให เชน รายการเราเกิดใน
รั ช กาลที่ 9 ที่ มิ ก ซ เสี ย งดนตรี ม าไม ส มบู ร ณ รายการ Elmo’s World มี เสี ย งพากย ซ อ นกั บ เสี ย งซาวน แ ทร็ ค
รายการแผนดินวัยเยาวมีการเปลี่ยนโลโกทายรายการ รายการเจอรนอลเจอรนี่มีชวงอินเทอรลูดรายการไมสมบูรณ
เปนตน ซึ่งบางสถานีไดสงรายการที่แกไขใหมมาใหคณะทํางานฯ แตบางสถานีก็มิไดสงรายการมาใหใหม ดังนั้น
เมื่อรายการออกอากาศจริง จึงพบวา ทางสถานีนํารายการไปแกไขเพิ่มเติม เชน เพิ่มเสียงดนตรี ทําใหเสียงที่อยูใน
ชองเสียง 1-2 ฟงดูสมบูรณแบบ แตผูชมที่ฟงเสียงบรรยายภาพในชองเสียงที่ 5-6 จะไดยินเสียงบรรยายภาพที่มี
ดนตรีไมสมบูรณ ทําใหไดอรรถรสไมเทาเทียมกับการฟงในชองเสียง 1-2
5.8 ขอมูลในรายการตนฉบับผิดพลาด หรือออกเสียงไวหลายแบบ
ในบางรายการ เชน รายการแผนดินวัยเยาว มีการออกเสียงภาษาฝรั่งเศสไมถูกตอง บางตอนออกเสียง
ชื่อโบสถ ชื่อบุ คคลเดิ มที่อยู ในตอนกอนหนาแตกตางไปจากเดิม ขึ้ น super ตําแหนงบุคคลสําคัญ ผิด รายการ
Amazon’s Electric Fish พิธีกรออกเสียงคําวา Amazon แตกตางจากเสียงบรรยายหลักในรายการ (แอมะซอน
กับอะเมซอน) รายการอาชีพนอกกระแส ขึ้น super นามสกุลของแขกรับเชิญผิด เปนตน
โดยหลักการแลว คณะทํางานฯ จะไมผลิตซ้ําความผิดพลาด ดังนั้น คณะทํางานฯ จึงแกไขการออก
เสียงใหถูกตองตามเกณฑของราชบัณฑิตยสถาน หรือตามหลักการอานออกเสียงภาษาตางประเทศ โดยปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญดานภาษาศาสตรและอักษรศาสตรเพื่อการออกเสียงที่ถูกตอง
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5.9 การเรียนรูรวมกันระหวางสถานีโทรทัศนและคณะทํางานฯ
จุดมุงหมายของการผลิตเสียงบรรยายภาพในโครงการปนี้ ไมใชการผลิตเสียงบรรยายภาพจํานวนมาก
แตเปนการเรียนรูรวมกันระหวางสถานีโทรทัศนและคณะทํางานฯ ซึ่งทุกสถานีไดเรียนรูวิธีการคัดเลือกรายการเพื่อ
ผลิตเสียงบรรยายภาพ เนื่องจากที่ ประชุมคณะทํ างานฯ จะรวมกันพิ จารณารายการที่ เหมาะสมที่จ ะผลิตเสีย ง
บรรยายภาพ หากรายการใดที่ไมเหมาะสม จะแจงหลักเกณฑกลับไปยังสถานีเพื่อใหสงรายการมาใหใหม จนกวาจะ
ไดรายการที่เหมาะสมสําหรับการผลิตเสียงบรรยายภาพ นอกจากนี้ ทุกสถานียังไดเรียนรูเรื่องการรับสงไฟล การ
ออกอากาศสัญญาณเสียงบรรยายภาพในชองเสียงที่ 5 และ 6 และเรียนรูวิธีการเขียนบทเสียงบรรยายภาพจากตัวบท
(Text) และแบบประเมินบท ที่สงกลับไปยังสถานีอีกดวย
สําหรับการลงเสียงและบันทึกเสียงนั้น ทางคณะทํางานฯ ไดติดตอบุคลากรของสถานีโทรทัศนใหมา
สังเกตการณขณะบันทึกเสียงที่หองบันทึกเสียงของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต ตามแตสะดวก ซึ่งทําใหบุคลากรของสถานีโทรทัศนหลายสถานีไดเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงของ
คณะทํางานฯ มีเพียงบางสถานีที่ทางคณะทํางานฯ ไมไดเชิญมาสังเกตการณ เนื่ องจากกําหนดการออกอากาศ
กระชั้นชิด อาทิ การบันทึกเสียงบรรยายภาพละครเรื่อง กระถินริมรั้ว ของสถานีโทรทัศนชอง 8 เปนตน
6. ขอเสนอแนะ
แมวาจะมีการผลิตเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทัศนมาตั้งแตป พ.ศ. 2556 แตเสียงบรรยายภาพยัง
เปนเรื่องใหมในสังคมไทย ดังนั้น เพื่อใหเสียงบรรยายภาพเปนที่รูจักในวงกวาง ผูประกอบการสถานีโทรทัศนใน
ระบบดิจิทัลสามารถผลิตเสียงบรรยายภาพไดเอง และคนพิการทางการเห็นไดรับทราบวามีเสียงบรรยายภาพที่จะ
ทําใหพวกเขาสามารถเขาถึงสื่อโทรทัศนไดมากขึ้น คณะทํางานฯ จึงมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
6.1 ในดานการผลิตเสียงบรรยายภาพ เพื่อใหมีการผลิตเสียงบรรยายภาพจํานวนมากขึ้น และมีคุณภาพ
มากขึ้ น ควรจั ด อบรมเรื่ อ งการจั ด ทํ าเสี ย งบรรยายภาพเป น ครั้งคราวให แก ผู ป ระกอบการสถานี โทรทั ศน ผู ที่
เกี่ยวของ และผูที่สนใจ โดยจัดอบรมทั้งการผลิตในภาพรวม และความรูเฉพาะทางเกี่ยวกับการผลิตเสียงบรรยาย
ภาพในชั้นสูงที่มีเนื้อหาเขมขนขึ้น เชน การเขียนบท การตัดตอ บันทึกเสียง การลงเสียง เปนตน ในการจัดอบรม
หากเปนไปได ควรมีคนพิการทางการเห็นเขารวมเพื่อแสดงความคิดเห็นตอเสียงบรรยายภาพดวย
นอกจากนี้ควรจัดวงเสวนาเปนครั้งคราว ใหผูประกอบการโทรทัศนในระบบดิจิทัลและผูที่เกี่ยวของได
แลกเปลี่ ย นประสบการณ พู ดคุ ยถึ งป ญ หาที่ป ระสบ เพื่ อหาวิธีในการผลิตเสียงบรรยายภาพที่มีคุณ ภาพและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด
6.2 จัดการประชุม หรือเสวนาเชิงวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนและตอยอดองคความรูเกี่ยวกับเสียงบรรยายภาพ
โดยเชิญนักวิชาการทั้งในและตางประเทศที่ผลิตเสียงบรรยายภาพมาเปนเวลานาน เชน นักวิชาการจากสหราชอาณาจักร
ประเทศสเปน ประเทศโปแลนด ประเทศอิตาลี เปนตน
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6.3 สนั บ สนุ น ให มี ก ารประชาสั ม พั น ธ ก ารออกอากาศเสี ย งบรรยายภาพในทุ ก ช อ งทางการสื่ อ สาร
โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ และสื่ออินเตอรเน็ต รวมถึงสื่อที่คนตาบอดและคนสายตาเลือนรางใชเปนประจํา
เชน สายดวนขาวสารความรู 1414
6.4 สนับสนุนทุนในการตอยอดองคความรูเรื่องเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทัศน เชน ทุนสนับสนุน
การผลิตเสียงบรรยายภาพ ทุนในการนําเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับเสียงบรรยายภาพ ทุนสนับสนุนการอบรมเรื่อง
การผลิตเสียงบรรยายภาพ เปนตน
กลาวโดยสรุป ในภาพรวม โครงการสงเสริมการให บริการกิจการโทรทัศน เพื่ อจัดทํ าเสียงบรรยายภาพ
(Audio Description) ประสบความสําเร็จดวยดี ทั้งการจัดประชุมเชิงวิชาการ 1 ครั้ง การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ 4 รุน และการผลิตเสียงบรรยายภาพจํานวน 55 ชั่วโมง โดยไดรับผลตอบรับ
ในทางบวก ทําใหผูประกอบกิจการโทรทัศนในระบบดิจิทัล มีความรู ความเขาใจเบื้องตน และสามารถจัดทําเสียง
บรรยายภาพ (Audio Description) ได เพื่อเปนการสงเสริมใหคนพิการทางการเห็นและผูที่มีความตองการใชสื่อ
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารผานโทรทัศนไดอยางเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป ตามที่ไดตั้งเปาหมายไว
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