
แนวทางจัดท า 
ค าบรรยายแทนเสียง (Captions) 

 

ดร.มลวิลัย์  ธรรมแสง 

มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 

mtammasaeng@gmail.com 



ค าบรรยายแทนเสียง (captions) 
คอือะไร 



นิยามของ กสทช. 
   ค าบรรยายแทนเสียง หรือ Captions 
คือ เทคโนโลยีการเข้าถึงข้อมูลในการรับชมโทรทัศน์
ส าหรับคนพกิารทางการได้ยนิ  

 โดย(การใช้)ภาพและทางเลือกอื่นที่เป็น(การใช้)
ข้อความแสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่มีเสียงบรรยาย             
 ซ่ึงอาจเป็นการสนทนา หรือเสียงประกอบอื่น เช่น 
เสียงดนตรี เสียงหัวเราะ เป็นต้น  
 
ที่มา : ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (2559) 



ประวตัิความเป็นมาของการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง 

 เ ร่ิมขึ้นค ร้ั งแรกในประ เทศสหรัฐอ เม ริกา           
เ มื่ อ วันที่  5  สิ งหาคม  พ .ศ .  2 5 15  (ค .ศ . 1 972 )                    
ในรายการอาหาร The French Chef  ของจูเลยี ชายด์ 
(Julia Child)  เ ป็นค าบรรยายแทนเ สียงแบบเปิด  
(Open Captions : OC)  



รายการอาหาร The French Chef  ของ Julia Child 



      ประเทศไทยออกอากาศคร้ังแรก วันที่ 15 มิถุนายน 2557 
รายการศึกษาทัศน์ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 
เป็นค าบรรยายแทนเสียงแบบเปิด  (Open Captions : OC)  

  



ประเภทค าบรรยายแทนเสียง 
1. ค าบรรยายแทนเสียงแบบเปิด  (Open Captions : OC)  

    หมายถึง ค าบรรยายแทนเสียงที่ปรากฏบนจอตลอด
รายการ ไม่สามารถซ่อนค าบรรยายนั้นได้ 

2. ค าบรรยายแทนเสียงแบบปิด (Closed Captions : CC)  

    หมายถึง ค าบรรยายแทนเสียงที่ ผู้ชมสามารถเลือกให้
ปรากฏบนจอหรือไม่ปรากฏก็ได้ ผู้ชมต้องมีอุปกรณ์ในการ
เปิดหรือปิดค าบรรยายฯ 



3.ประเภทค าบรรยายแทนเสียงแบบจัดท าไว้ล่วงหน้า 
(Pre-recorded Program Captioning)  หมายถึง  การ
จัดท าค าบรรยายแทนเสียงในรายการ หรือบทโทรทัศน์ที่
จัดท าไว้ล่วงหน้าก่อนการออกอากาศจริง เช่น รายการ
ภาพยนตร์ สารคดต่ีางๆ 

4.ประ เ ภทค า บ รรย า ย แทน เ สี ย ง แบบสด  (Live 
Captioning) หรือแบบทันเวลา (Real time Captioning) 
หมายถึง การจัดท าค าบรรยายแทนเสียงในขณะเดียวกนั
กบัที่รายการก าลงัออกอากาศ เช่น รายงานสด 



 
ใครเป็นเป้าหมายหลกัของ
การจัดค าบรรยายแทนเสียง  

      - คนพกิารทางการได้ยนิ  (คนหูหนวก คนหูตงึ)     
      - คนพกิารทางการส่ือความหมาย (คนมีการได้ยนิปกติ  
         แต่มีปัญหาในการพูดหรือการส่ือสาร) 



เป้าหมายรอง ได้แก่ 
1.  ครอบครัว และผู้ใกล้ชิดของคนพกิาร  

2.  ผู้สูงอายุ   เดก็เลก็     

3.  ผู้ต้องการฝึกฝนทกัษะด้านภาษา  

4.  นิสิตนักศึกษาทีม่ปัีญหาในการพูดและการใช้ภาษา  

5.  กลุ่มบุคคลทัว่ไปทีไ่ม่ต้องการใช้เสียงในการชม   

     โทรทศัน์ หรือการประกาศข่าวสารต่างๆ  



สรุปขั้นตอน 
การจัดท าค าบรรยายแทนเสียง 

(Captioning Process) 



 

1. รับวดิโีอรายการ 

6. ส่งสถานีเพือ่ออกอากาศ 

5. ตรวจสอบบทค าบรรยาย 

2. ถอดเสียงเป็นบทค าบรรยาย 

3. ตรวจสอบบทค าบรรยาย 

4. ใส่ค าบรรยายในวดิโีอ* 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ขั้นตอนการจดัท า 
ค าบรรยายแทนเสียง 



มาตรฐานของ กสทช. ในการท าค าบรรยายแทนเสียง 
1.หลกัการทัว่ไป  

1.1 หลกัแห่งความถูกต้อง (Accuracy) 
1.2 หลกัแห่งความรับผดิชอบ (Responsibility) 
1.3  หลกัของความคงเส้นคงวา (Consistency)  
1.4  หลกัของความชัดเจน (Clarity) 

2.หลกัการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง 
     2.1 เสียงพูด 
     2.2 เสียงส่ิงแวดล้อม 
 



หลกัการทั่วไป 



1. หลกัแห่งความถูกต้อง (Accuracy) 
     -  การใช้ภาษาเขียนต้องถูกต้องตาม
หลกัไวยากรณ์ 
      -  ตรงกบับทสนทนามากทีสุ่ด    
      -  บรรยายเสียงครบถ้วน  
         (เสียงพูด และเสียงประกอบอืน่ๆ) 
ที่มา : มลวิลัย์ ธรรมแสง, 2559 หน้า 38 : คู่มือการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง 

 



เกณฑ์ความถูกต้องของ กสทช. คอื 
1. ค าบรรยายแทนเสียงที่จัดท าไว้ล่วงหน้า  

     ให้มคีวามถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 98  
     FCC : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99-100 

     Canada : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99-100 
 

ทีม่า : ประกาศส านักงาน กสทช. 27 ธันวาคม 2560 หน้า 11 

 



2. ค าบรรยายแทนเสียงแบบสด   

    ให้มคีวามถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
    FCC : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 

    Canada : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
 

ทีม่า : ประกาศส านักงาน กสทช. 27 ธันวาคม 2560 หน้า 11 

 



การคดิค่าความถูกต้อง 
อตัราความถูกต้อง   =  ค าทั้งหมด – ค าผดิพลาด  
                                                 

 100 
ค าทั้งหมด  

อตัราความถูกต้อง   =      1000 - 20 
                                                 1000  100 

ตัวอย่างเช่น 

=       98%                                                 

ค าทีผ่ดิพลาด = สะกดผดิ ค าที่พมิพ์เพิม่ ค าที่ขาดหายไป  



2. หลกัแห่งความรับผดิชอบ (Responsibility)  

     -  ต้องรักษาสาระเดิมของเนื้อหาของรายการ
ไว้อย่างถูกต้อง   

     - ไม่บิดเบือนบท 

     - ไม่แก้ไขปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่มีความเฉพาะ 
เช่น ธรรมะ วรรณคด ี ร้อยกรอง 
ที่มา : ประกาศส านักงาน กสทช. 27 ธันวาคม 2560 หน้า 10 

 



3.  หลกัของความคงเส้นคงวา (Consistency)   

   ต้องมีรูปแบบต าแหน่งการจัดวาง 
กรอบแถบค าบรรยาย อัตราของการจัด
วางของรายการไว้ให้สม ่า เสมอตลอด
รายการ หลกัการถอดเสียงให้เป็นหลกัการ
เ ดี ย วกันตลอดรายการ  เ ช่น  การ ใ ช้
สัญลกัษณ์  [ ]    < >  
 



-  ความคมชัดของตวัอกัษร   

-  ความเข้มของแถบสีรอง            
ค าบรรยาย* 

-  ต าแหน่งของแถบค าบรรยาย 

- ระยะเวลาในการปรากฏของ
แถบตัวอกัษร* 

มาตรฐานหลกัของความคงเส้นคงวา 



ขนาดและแถบสี 

ต าแหน่ง 



- ให้คงแถบประโยคไว้บนจออย่างน้อย 1 - 2 
วนิาท ี เพือ่ให้สามารถอ่านได้ทัน  

- จ านวนบรรทัดไม่เกนิ 2 บรรทัด  

- ถ้าเป็นแบบสดให้มีจ านวนไม่เกนิ 3 บรรทัด 
 

ทีม่า : ประกาศส านักงาน กสทช. 27 ธันวาคม 2560 หน้า 12 

ระยะเวลาในการปรากฏของแถบตัวอกัษร* 



4.  หลกัของความชัดเจน (Clarity) 
      จ านวนตัวอักษรใน 1 บรรทัดไม่เกนิ 35 ตัว  สอดคล้องกับเสียงและ
ภาพ รูปแบบ ต าแหน่งการจัดวาง  กรอบแถบชัดเจน ไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การรับชมรายการในภาพรวม* ในการถอดเสียงท าบทความชัดเจนคือ 
รูปแบบตัวอกัษรและขนาดทีเ่ห็นได้ชัดเจน บอกว่าใครเป็นผู้พูด รวมทั้ง
เสียงส่ิงแวดล้อมต่างๆ ครบถ้วน 

 



- ข น า ด ตั ว อั ก ษ ร   เ ที ย บ เ คี ย ง ไ ด้ กั บ                         
TH Sarabun PSK ขนาด 17 
- แถบค าบรรยายแทนเสียง จะใช้ตัวอักษรสีขาวบน
แถบสีด า 
- กรอบพืน้หลงัเป็นสีด าแบบโปร่ง ความเข้มที่ 75% 
  หรือแบบทบึ ไม่บดบังข้อมูลอืน่ของรายการ 
ที่มา : ประกาศส านักงาน กสทช. 27 ธันวาคม 2560 หน้า 10 
 
 

ความคมชัดของตัวอกัษร 



ต าแหน่งการจัดวางแถบค าบรรยาย* 

- ไม่บังข้อมูลส าคัญที่ปรากฏบนจอภาพ  ใบหน้า
ของบุคคล  อักษรอื่นหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ส าคัญของ
รายการน้ัน ๆ   
- อยู่ด้านล่างของจอภาพเป็นหลกั 
- ค านึงถึงวฒันธรรมไทย 
 

 
ทีม่า : ประกาศส านักงาน กสทช. 27 ธันวาคม 2560 หน้า 10 
 



 

ตัวอย่างต าแหน่งการจัดวาง 



 
 

หลกัการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง 
 



เสียงพูด 
-  หลกัในการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงพูด 
บอก ว่ า ใ ค ร เ ป็ น ผู้ พู ด  โ ด ย เ ขี ย น ช่ื อ ผู้ พู ด                 
ในวงเลบ็ ตัวอย่างเช่น 
(นักเรียน ) คุณครูครับ แล้วพชือะไรบ้างครับ 
(คุณนิวฒัน์) ...พชื พชืน า้มนัต่าง ๆ  
                     สามารถน ามาสกดัน า้มนัไบโอดเีซลได้ 
  
มาตรฐาน : หลกัแห่งความชัดเจน 



ตัวอย่าง CC เสียงพูด 



เสียงสนทนา 
-  การสนทนาประกอบด้วย ผู้พูด และผู้ฟัง   
-  หลักในการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงสนทนา 
บอกช่ือผู้พูดในตอนเร่ิมต้นการสนทนาทุกคร้ัง 
ตัวอย่างเช่น  
 (ครู)    สวสัดีค่ะ คุณครูนิวฒัน์ 
 (นักเรียน) ที่บอกว่าปาล์มน ้ามันน่ีครับ 

      
มาตรฐานหลกัแห่งความชัดเจน 



 



 

เมื่อไม่เห็นหน้าผู้พูดให้ใส่ (ช่ือ) 



กรณีผู้พูดคนเดิมพูดอกี และเห็นหน้า ไม่ต้องใส่
ช่ือผู้พูดซ ้า 
 



เสียงบรรยาย 
     กรณีมีเสียงบรรยายให้บอกว่าเป็นเสียงบรรยาย  โดยใช้
เคร่ืองหมายวงเลบ็ (บรรยาย) 



 เสียงส่ิงแวดล้อม ใช้เคร่ืองหมายวงเลบ็ปีกกา     
[ ] หรือ < >   
 เช่น  [เสียงดนตรี]    หรือ   <เสียงดนตรี>  
  [เสียงหัวเราะ]  หรือ  <เสียงหัวเราะ>   
  [เสียงปรบมือ]  หรือ  <เสียงปรบมือ>  
      เสียงร้องเพลง ให้ใส่วงเลบ็ค าว่า เพลง  
และเนือ้เพลงให้ใช้ตัวเอยีง  
 เช่น  (เพลง) เม่ือลมฝน บนฟ้า มาลิ่ว     
มาตรฐาน : หลกัแห่งความถูกต้อง 



แบบทีถู่กต้อง แบบทีไ่ม่ถูกต้อง 
<เสียงปืน>                [เสียงปืน]   เสียงปืนปัง 
<เสียงระเบิด>           [เสียงระเบิด]   เสียงระเบิดตูม 
<เสียงน า้ไหล>          [เสียงน า้ไหล]   เสียงน า้ไหลซู่ 
<เสียงเชียร์>              [เสียงเชียร์]   เสียงเฮ 
<เสียงผู้ชมหัวเราะ>  [เสียงผู้ชมหัวเราะ]   เสียงฮ่าฮ่า 

 การบรรยายเสียงส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ให้บรรยายว่าเป็นเสียงของ
อะไร หรือการกระท าใด ในลกัษณะการบอก แหล่งก าเนิดของเสียง แทน
การใช้การบรรยายเสียงธรรมชาติต่างๆ เช่น  



ตัวอย่าง [เสียงดนตรี] 



ตัวอย่าง [เสียงหัวเราะ] 

มาตรฐานหลกัแห่งความรับผดิชอบ 



 เสียงส่ิงแวดล้อม  

 เช่น    [เสียงสับปาล์ม]  

   [เสียงเคร่ืองป่ัน] 

   



ตัวอย่าง [เสียงสับปาล์ม] 



ตัวอย่าง [เสียงเคร่ืองป่ัน] 



กรณมีภีาษาต่างประเทศแทรกอยู่ในรายการ  
ให้จัดท าค าบรรยายแทนเสียงดังนี ้

 รายการที่ ใ ช้ภาษาไทยแต่มีการพูดที่ผสม
ระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้จัดท าค า
บรรยายแทนเสียงภาษาอังกฤษ ได้ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ (ทับศัพท์) โดยพจิารณาตามบริบท  



หากเป็นค าหรือวลส้ัีน ให้ใช้ภาษาไทย เช่น  
  เสียงพูด 

วนันีเ้ราสตรองมาก  
ค าบรรยายแทนเสียง 
วนันีเ้ราสตรองมาก  

เสียงพูด 
วนันี ้ไอฟิลกู้ด มาก  

ค าบรรยายแทนเสียง 
วนันี ้I feel good มาก 

หากเป็นวลยีาวหรือประโยค ให้ใช้ภาษาองักฤษ เช่น  



 รายการภาษาไทยที่มีการใช้ภาษาต่างประเทศอื่นๆ 
รวมอยู่ด้วย กรณรีายการ ภาษาต่างประเทศทีผู้่ถอดเสียงมี
ความคุ้นเคย และจัดท าค าบรรยายแทนเสียงเป็นภาษาไทย
ได้ ให้จัดท าเป็น ภาษาไทย เช่น  

เสียงพูด 
อนัยองฮาเซโย สวสัดค่ีะ  

ค าบรรยายแทนเสียง 
อนัยองฮาเซโย สวสัดค่ีะ 



 กรณีรายการภาษาต่างประเทศที่มีข้อจ ากัดในการ
จัดท าค าบรรยายแทนเสียง แต่ ทราบว่าเป็นภาษาของ
ประ เทศ ใด  อ า จ ระ บุ ใ ห้ ชั ด เ จน ว่ า เ ป็ นภ าษ า น้ัน                    
โดยใส่วงเลบ็ด้วย  เช่น  

เสียงพูด 
มากนัดงั อมุากา  
(สวสัดตีอนเช้า)  

ค าบรรยายแทนเสียง 
(ภาษาตากาลอ็ก) 

 



 กรณีที่ ไ ม่สามารถระบุได้ ว่า เ ป็นภาษาอะไร                
อาจระบุว่าเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น  

เสียงพูด 
สตราสตวุย  
(Здравствуйте= สวสัด)ี  

 

ค าบรรยายแทนเสียง 
(ภาษาต่างประเทศ)  

 
 



 กรณี ร า ย ก า รภ าษ า ไทยที่ มี ก า ร ใ ช้ ค า ศัพ ท์
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง หรือค าศัพท์ ทางวิชาการหรือ
ทางการแพทย์ที่ผู้ถอดเสียงไม่คุ้นเคย ให้ใช้ภาษาอังกฤษ 
เช่น  

เสียงพูด 
acute gastroenteritis  

(ศัพท์ทางการแพทย์ หมายถึง 
โรคทางเดนิ อาหารอกัเสบ 

เฉียบพลนั)  

ค าบรรยายแทนเสียง 
acute gastroenteritis 

 
 
 



 กรณีรายการที่มีการใช้ภาษาบาลี หรือภาษาอื่นที่
ใกล้เคยีงกนั ให้ถอดเสียงเป็นค าอ่าน ภาษาไทย เช่น  

เสียงพูด 
 อะ-ระ-หัง-สัม-มา  

 

ค าบรรยายแทนเสียง 
อะระหังสัมมา  
หรือ อรหังสัมมา 



 กรณีมีภาษาถิ่น ให้จัดท าเป็นค าบรรยายแทนเสียง
โดยอ้างอิงส า เนียงหรือภาษาประจ า  ท้องถิ่นน้ันๆ        
ตามเสียงทีไ่ด้ยนิ เช่น  

เสียงพูด 
 ไสว่าสิบ่ถิ่มกนั 

ค าบรรยายแทนเสียง 
ไสว่าสิบ่ถิ่มกนั 



 ทั้งนี้ หากมีข้อจ ากัดในการจัดท าค าบรรยายแทน
เ สียงเป็นภาษาประจ าถิ่น น้ันๆ อาจ ระบุ ช่ือภาษา                
ประจ าถิ่นโดยใส่วงเลบ็ด้วย เช่น  

เสียงพูด 
มี ม า ก ม า ย  จั ง หู้  จั ง ห้ั น                   
จ่านแจก็  

ค าบรรยายแทนเสียง 
(ภาษาไทยใต้) 

 



 กรณีเสียงพูดเกี่ยวกับตัวเลข ให้จัดท าค าบรรยาย
แทนเสียง ดงันี ้ 

 ตัวเลขจ านวนเต็ม ให้เขียนเป็นตัวเลข โดยใช้
ตัวเลขไทยหรือตวัเลขอารบิคกไ็ด้ หรือใช้ตัวอกัษร เช่น  

  เสียงพูด 
สาม  

ค าบรรยายแทนเสียง 
3 หรือ สาม  



 ตวัเลขทีม่จุีดทศนิยม ให้เขยีนเป็นตวัเลขเป็นหลกั 
หรือตวัอกัษรกไ็ด้ เช่น  

เสียงพูด 
 หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ 

  

ค าบรรยายแทนเสียง 
1.50 บาท  

หรือ 1 บาท 50 สตางค์ 



 ตัวเลขหลักพันเป็นต้นไป ให้ใช้เคร่ืองหมาย
จุลภาคคัน่ (,) เป็นหลกั หรือตวัเลข ผสมอกัษรกไ็ด้ เช่น  

เสียงพูด 
 สองพนัห้าร้อย  

 หนึ่งล้าน 

ค าบรรยายแทนเสียง 
2,500  หรือ  สองพนัห้าร้อย  

1,000,000  หรือ  1 ล้าน  



 หากเป็นตัวเลขจ านวนมาก ๆ ให้เขียนเป็น
ตัวเลขเพือ่สะดวกแก่การอ่าน เช่น  

เสียงพูด 
ห น่ึ ง ล้ า นสอ งหมื่ น ส ามพั น               
ส า ม ร้ อ ย ห้ า สิ บ ห ก บ า ท                   
เจ็ดสิบสตางค์ 

ค าบรรยายแทนเสียง 
1,023,356.70 บาท 

 
  



 ตัวเลขที่เป็นเศษส่วน ให้เขียนเป็นตัวเลข
เป็นหลกั หรือตัวเลขผสมตวัอกัษรก็ได้ เช่น  

เสียงพูด 
ห้าเศษหน่ึงส่วนสาม  

ค าบรรยายแทนเสียง 
5 1/3 หรือ 5 เศษ 1 ส่วน 3 



 ตัวเลขที่ เ ป็นค่าร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ให้ใช้
ตัวอักษรผสมตัวเลข กับเคร่ืองหมาย ประกอบกับ          
ค าตามเสียง เช่น   

  เสียงพูด 
ร้อยละยีสิ่บ  

ยีสิ่บเปอร์เซ็นต์  

ค าบรรยายแทนเสียง 
ร้อยละ 20  

20% หรือ 20 เปอร์เซ็นต์ 



 ตัว เลขบอกล าดับที่  ใ ห้ เขียนเ ป็นตัว เลขหรือ
ตัวอักษร ประกอบกับค าตามเสียง หรือเคร่ืองหมาย (-) 
เช่น  

เสียงพูด 
หนึ่งถึงสิบ  

ค าบรรยายแทนเสียง 
1-10   หรือ   1 ถึง 10 



 ตัวเลขที่บอกเวลา ให้ใช้ภาษาทางการ หรือใช้การ
ถอดเสียงตามเสียงจริงโดยเป็น ตัวเลขผสมตัวอกัษร เช่น  

เสียงพูด 
ห้าโมงคร่ึง 

สิบเจด็นาฬิกาสามสิบนาท ี 
 

ค าบรรยายแทนเสียง 
5 โมงคร่ึง หรือ 17.30 น.  

17.30 น.  
หรือ  17 นาฬิกา 30 นาที  



 กรณีเสียงที่เป็น ค าย่อ หากพูดเป็นค าย่อให้ใช้ค า
ย่อ หากพูดเป็นค าเต็มให้ใช้ค าเต็ม หรือใช้ เคร่ืองหมาย 
ไปยาลน้อย (ฯ) ท้ายค า เช่น  

เสียงพูด 
พ.ศ. (อ่านว่า พอ-สอ)  

พทุธศักราช  
(อ่านว่า พดุ-ทะ-สัก-กะ-หราด)  

เคร่ืองราช  
(อ่านว่า เคร่ือง-ราด)  

ค าบรรยายแทนเสียง 
พ.ศ. 

พทุธศักราช  
 

เคร่ืองราชฯ 
 



 กรณีเสียงที่เกิดจากการย่อค า หรือพูดตัดค า หรือออก
เสียงไม่ครบ ให้ใช้ค าเต็ม และให้เติม ค าให้ครบ โดยถ้าทราบค า
ให้แก้ให้เต็ม ถ้าไม่ทราบหรือไม่แน่ใจให้เขยีนตามเสียง เช่น  

เสียงพูด 
หมายว่า 

 
มิถุนา  

 
หนม  

 

ค าบรรยายแทนเสียง 
หมายความว่า หรือ หมายถึงว่า  

(เป็นการแก้ค าโดยดูบริบทเป็นหลกั)  
มิถุนา หรือ มิถุนายน  

(ดูบริบทของรายการเป็นหลกั)  
ขนม (ถ้าออกเสียงไม่ชัดหรือกร่อน
เสียงของค าให้ใช้ ค าทีถู่กต้อง)  



 กรณีค าพูดล้อเลียนหรือพูดไม่ชัด ให้เลือกใช้ตาม
บริบทและความเหมาะสม ทั้งนีห้ากถอด เสียงได้ให้ถอด 
หากถอดเสียงไม่ได้หรือฟังไม่เข้าใจให้ใช้เคร่ืองหมาย ... 
เช่น  

เสียงพูด 
เนือ้หมูมุ่มม่วย 

ค าบรรยายแทนเสียง 
เนือ้หมูมุ่มม่วย หรือ เนือ้หมู… 



 กรณีค าที่ออกเสียงเป็นภาษาพูด ออกไม่เต็มเสียง ให้
เขยีนเตม็เสียง โดยยดึหลกัการเขยีนทีเ่ป็นทางการ เช่น 

เสียงพูด 
มั้ย  
เน่ีย 
กะ  
เด๋ว  
นิดนึง  
น่ะแหละ  

ค าบรรยายแทนเสียง 
ไหม 
น่ี  
กบั  
เดีย๋ว  
นิดหน่ึง  
น่ันแหละ 



 กรณีเสียงที่เป็นค าไม่เหมาะสม ค าหยาบ ถ้ามีการตัด
เสียงค าไม่เหมาะสม ค าหยาบน้ันออก แล้ว ให้ใช้สัญลักษณ์ 
*** แทนค าที่ถูกตัดเสียง หรือไม่ต้องใส่ค าบรรยายแทน
เสียงที่เป็นค าหยาบน้ัน เช่น  

เสียงพูด 
(ตัดเสียง) หรือ (เสียงแสดงถงึ

การตัดค าหยาบคาย) 
ไอ้ (ตัดเสียง) เอ๊ย  

ค าบรรยายแทนเสียง 
*** หรือให้ตัดค าหยาบออก  

 
ไอ้*** เอ๊ย 



 กรณีที่ยังคงมีเสียงที่เป็นค าด่า ค าหยาบ ค าอื่นที่พิจารณา
ได้ว่าอาจไม่เหมาะสมใน การออกอากาศ แต่ไม่มีการตัดเสียง ให้
จัดท าค าบรรยายแทนเสียงตามเสียงที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่มีการ
แก้ไข หรือ ให้ใช้ “(ค าไม่เหมาะสม)” หรือ “(ค าด่า)” หรือ                  
“(ค าหยาบคาย)” หรือให้ใช้สัญลกัษณ์ *** แทน เช่น  

เสียงพูด 
Go to hell  

 
มึง  

 

ค าบรรยายแทนเสียง 
Go to hell  

หรือ (ค าไม่เหมาะสม) หรือ ***  
มึง หรือ (ค าไม่เหมาะสม)  

หรือ *** 



 กรณีเสียงร้องเพลง ให้พิจารณาถอดเสียงเนื้อเพลงใน
กรณีที่มีความส าคัญต่อความเข้าใจใน เนื้อเร่ือง โดยใช้(เพลง) 
ก่อนเร่ิมต้นการถอดเสียงเนือ้เพลงน้ัน แต่เนือ้เพลงให้ใช้ตัวเอยีง 
(italic) เช่น  

เสียงพูด 
เมื่อลมฝน บนฟ้า มาลิว่ 

(เสียงร้องเพลง)  

ค าบรรยายแทนเสียง 
(เพลง) เมื่อลมฝน บนฟ้า มาลิว่ 

  



 กรณีเสียงที่เป็นเสียงความคิด ให้ใช้เคร่ืองหมาย
ค าพูด เช่น   

เสียงพูด 
“นึกแล้วเชียว”  

(เป็นเสียงก้องในความคดิ  
ไม่เห็นภาพการขยบัปาก)  

ค าบรรยายแทนเสียง 
“นึกแล้วเชียว”   

 
 



 กรณีที่ ผู้พูดหยุดคิดระยะหน่ึง ให้ใช้เคร่ืองหมาย ...  
ก่อนการพูดและหลังการพูด เพื่อให้เกิด ความเข้าใจต่อเร่ือง 
เช่น  

เสียงพูด 
มันก็... มันละลายไปเร่ือยๆ ด้วย
ตัวของมันเอง  

ค าบรรยายแทนเสียง 
มันก็... มันละลายไปเร่ือยๆ 
ด้วยตัวของมันเอง 



การสาธิตขั้นตอน 
การถอดเสียงเป็นบทบรรยาย 



1.  เปิดไฟล์รายการ 



2.  เปิดเข้า Microsoft Word ตั้งค่า Font และขนาดตวัอกัษร  



3.  เร่ิมฟัง และพมิพ์ตามเสียงทีไ่ด้ยนิ  
     โดยปฏิบัตติามหลกัมาตรฐานการท าค าบรรยายแทนเสียง 
     ของ กสทช. 



4.  กรณีมีปัญหาค าที่ไม่รู้จัก หรือฟังไม่ชัด  จะใช้
วิธีการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต หรือสอบถามไปยัง
ผู้ผลติรายการ 

5.  เมื่อท าบทเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ถอดเสียงจะท า
การตรวจทานด้วยตนเองก่อน  
 



6.  ส่งบทค าบรรยายให้ผู้ตรวจบท และท าการแก้ไข (หากม)ี 

 

 

 

 

 

 
7. ส่งไฟล์บทให้กบัทางฝ่ายใส่ค าบรรยายต่อไป 

 



กรณรีายการทีม่ีบทมาให้ 
1.  ท าส าเนา (copy) ไฟล์บท 

2.  เปิดเข้า Microsoft Word เพือ่ท าบทค าบรรยาย 

3.  แก้ไขบท โดยปฏิบัตติามมาตรฐานของ กสทช. 

4.  เมื่อท าบทเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรวจทานด้วยตนเองก่อน  

5.  ส่งบทค าบรรยายให้ผู้ตรวจบท และท าการแก้ไข (หากม)ี 

6.  ส่งไฟล์บทให้กบัทางฝ่ายใส่ค าบรรยายต่อไป 

 

 




