
 

 
(ร่าง) 

มาตรฐานการใหบ้ริการ มาตรฐานด้านเทคนิค  
และความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับ 

บริการโทรทัศน์ทีม่ีบริการล่ามภาษามือ  
ค าบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ 

ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ 

ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 

 
 
 



๒ 

ค าน า 
 

ด้วย ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการ
โทรทัศน์ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า ๖ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๓๕ ง เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ต้องมีบริการพ้ืนฐานที่ท าให้คนพิการสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้
ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป  โดยก าหนดเป็นมาตรการพ้ืนฐาน
ให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ต้องจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ ค าบรรยายแทนเสียง เสียงบรรยายภาพ ให้สอดคล้องกับ
รูปแบบของแต่ละรายการ ตามสัดส่วนที่ก าหนด ทั้งนี้ ข้อ ๘ มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านเทคนิค 
และความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ  ค าบรรยายแทนเสียง และ
เสียงบรรยายภาพ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  

เพ่ือให้มีการก าหนดมาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสมของรูปแบบ
รายการกับบริการ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านเทคนิค และ            
ความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ ค าบรรยายแทนเสียง และ            
เสียงบรรยายภาพ ขึ้น โดยอ้างอิงจากผลการศึกษาของสถาบันทางวิชาการประกอบด้วย 

๑) บริการล่ามภาษามือ โดยสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย และ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

๒) ค าบรรยายแทนเสียง โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
๓) เสียงบรรยายภาพ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดยได้ศึกษาความต้องการของคนพิการที่เกี่ยวข้อง และทดลองด าเนินการร่วมกับผู้รับใบอนุญาตฯ 

รวมทั้ง ระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการพิจารณาให้ความเห็นจากคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.) ในคราวประชุมครั้งที่ .../.... เมื่อวันที่ ................. ได้ก าหนดเป็นมาตรฐานการให้บริการ 
มาตรฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ      
ค าบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและ
คนด้อยโอกาส ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้
อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๑ มาตรา ๓๖ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 



๓ 

สารบัญ 
เรื่อง หน้า 
บทที่ ๑ หลักการและแนวคิดในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้
และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ 

 

บทที่ ๒ บริการล่ามภาษามือ  
     ๒.๑ บทน า  
     ๒.๒ กลุ่มเป้าหมาย และการใช้ประโยชน์  
     ๒.๓ มาตรฐานการให้บริการล่ามภาษามือ  
     ๒.๔ ความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการล่ามภาษามือ  
     ๒.๕ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
บทที่ ๓ ค าบรรยายแทนเสียง  
     ๓.๑ บทน า  
     ๓.๒ กลุ่มเป้าหมาย และการใช้ประโยชน์  
     ๓.๓ มาตรฐานการให้บริการค าบรรยายแทนเสียง  
     ๓.๔ ความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการค าบรรยายแทนเสียง  
     ๓.๕ มาตรฐานด้านเทคนิคค าบรรยายแทนเสียง  
บทที่ ๔ เสียงบรรยายภาพ  
     ๔.๑ บทน า  
     ๔.๒ กลุ่มเป้าหมาย และการใช้ประโยชน์  
     ๔.๓ มาตรฐานการให้บริการเสียงบรรยายภาพ  
     ๔.๔ ความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการเสียงบรรยายภาพ  
     ๔.๕ มาตรฐานด้านเทคนิคบริการเสียงบรรยายภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

บทท่ี ๑ 
หลักการและแนวคิดในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ 
ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ 

 
 

สิทธิและความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร คือ เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของพลเมืองโลก
และของพลเมืองไทย สิทธิดังกล่าวได้มีการประกาศและมีการยอมรับมาช้านาน อย่างไรก็ตามยังมีประชาชน
กลุ่มหนึ่งในทุก ๆ ประเทศท่ีสังคม การสื่อสาร การศึกษาและสังคมยังต้องให้ความตระหนักและให้ความส าคัญ
กับการให้ประชาชนกลุ่มนี้ กล่าวคือ ผู้พิการทางการได้ยินอันประกอบด้วย คนหูหนวก หูตึง ให้สามารถเข้าถึง
สิทธิ และใช้ประโยชน์ได้จากข้อมูลข่าวสารสาธารณะและข้อมูลอ่ืนๆ จากกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่
จ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง 

โทรทัศน์นับว่าเป็นแหล่งข่าวสารข้อมูลที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่า เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารและการ
บันเทิงที่ส าคัญและเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนมากที่สุด ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค ให้รายการ
ต่างๆ ที่เข้าถึงประชาชนของตน เป็นบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่งหลายประเทศให้ความส าคัญและ
เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการให้บริการให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและความเท่าเทียมด้านการสื่อสาร
ดังกล่าว ซึ่งถือว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ประชาชนทุกคนควรจะได้รับบริการอย่างทั่วถึง  
สิ่งที่เห็นได้ชัดอีกประการหนึ่งคือ กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย 
แคนาดา กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป เป็นต้น มีความก้าวหน้าในการให้พัฒนาบริการและเทคโนโลยีที่จะ
อ านวยความสะดวกเพ่ือให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากกว่ากลุ่ม
ประเทศท่ีก าลังพัฒนา เนื่องจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วมีความพร้อมทั้งในเรื่องของงบประมาณและบุคลากร
ที่จ าเป็นในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมถึง มีการก าหนดกฎหมาย นโยบายในการให้บริการด้าน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์อย่างชัดเจน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิตอล ที่การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารรวดเร็วมาก ผู้ที่มีข้อจ ากัดทางร่างกาย ยิ่ง
เข้าถึงข้อมูลยากขึ้นเท่านั้น หน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ กสทช. ซึ่งเป็นองค์กรก ากับดูแล
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ควรมีนโยบายหรือมาตรการในการส่งเสริมให้  ผู้ประกอบกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์จัดให้มีบริการส าหรับคนพิการ รวมทั้ง ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 
เพ่ือช่วยให้คนพิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ นอกจากนี้ ยังควรสร้างความตระหนัก และตื่นตัวในการรักษาสิทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นของคนทุกกลุ่ม 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๖ 
ก าหนดเป็นหลักการว่า เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาส  ให้
เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับ
บุคคลทั่วไป ให้คณะกรรมการก าหนดมาตรการพ้ืนฐานบางประการ เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีบริการที่
เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบุคคลดังกล่าว รวมถึง มาตรการส่งเสริม ทั้งนี้ บริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของ
คนพิการและ คนด้อยโอกาสอาจหมายความรวมถึง บริการกระจายเสียงที่ออกอากาศรายการอ่านหนังสือเต็ม
เวลา หรือบริการโทรทัศน์ ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ บริการค าบรรยายเป็นอักษรวิ่ง หรือบริการค าบรรยายเป็น
เสียง ส าหรับรายการที่น าเสนอข้อมูลข่าวสารสาธารณะ 



๕ 

 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้
ออกประกาศเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้
ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ โดยได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา หน้า ๖ เล่ม ๑๓๓ ตอน
พิเศษ ๓๕ ง เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์
จากรายการของกิจการโทรทัศน์ ก าหนดให้ประกอบกิจการต้องมีบริการพ้ืนฐานที่ท าให้คนพิการสามารถเข้าถึง
หรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป โดยก าหนดเป็น
มาตรการพ้ืนฐานให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ส าหรับการให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ต้องจัดให้มีบริการให้สอดคล้องกับรูปแบบของแต่ละรายการ โดยอย่างน้อยต้องมี
สัดส่วน ดังนี้ 

(๑) บริการล่ามภาษามืออย่างน้อยร้อยละ ๕ ของสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะตามประเภทการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต และต้องจัดให้มีเพ่ิมขึ้นจนถึงร้อยละ ๙ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในภาคผนวก ซึ่งเมื่อรวมเวลาที่จัดให้มีบริการดังกล่าวตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้อง           
ไม่น้อยกว่าหกสิบนาทีต่อวัน   

(๒) บริการค าบรรยายแทนเสียงอย่างน้อยร้อยละ ๔๐ ของสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามประเภทการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต และต้องจัดให้มีเพ่ิมขึ้นจนถึง          
ร้อยละ ๖๐ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในภาคผนวก ซึ่งเมื่อรวมเวลาที่จัดให้มีบริการดังกล่าวตลอดทั้งวัน            
เฉลี่ยแล้วต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบนาทีต่อวัน 

(๓) บริการเสียงบรรยายภาพอย่างน้อยร้อยละ ๕ ของสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะตามประเภทการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต และต้องจัดให้มีเพ่ิมขึ้นจนถึงร้อยละ 
๑๐ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในภาคผนวก ซึ่งเม่ือรวมเวลาที่จัดให้มีบริการดังกล่าวตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้อง
ไม่น้อยกว่าหกสิบนาทีต่อวัน 

ในประเทศไทย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) ซึ่งเป็นองค์กรก าหนดนโยบายและก ากับดูแล รวมทั้งส่งเสริมสิทธิ์ในการสื่อสารผ่านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้ริเริ่มสนับสนุนการจัดท าบริการล่ามภาษามือ (sign language) ค าบรรยายแทน
เสียง (captions) และบริการเสียงบรรยายภาพ (audio description) เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มคนพิการทางการเห็นและการได้ยินให้สามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของ
กิจการโทรทัศน์ ผ่านเสียงบรรยายภาพและค าบรรยายแทนเสียง และโดยการให้การสนับสนุนหน่วยงานที่
รับผิดชอบร่วมกัน เช่น สถาบันการศึกษา สมาคมคนพิการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ และ 
ส านักงาน กสทช. ในการให้บริการดังกล่าวนี้ ส านักงาน กสทช. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานก ากับและดูแลการ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ จึงสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยถึงแนวทางการจัดบริการคนพิการในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือน าไปสู่หลักการจัดท ามาตรฐานค าบรรยายแทนเสียงของประเทศไทยขึ้น 
 
 
 
 
 
 



๖ 

บทท่ี ๒ 
บริการล่ามภาษามือ 

 
๒.๑ บทน า 

การจัดบริการล่ามภาษามือในรายการโทรทัศน์ มีการด าเนินการในแทบทุกประเทศทั่วโลก โดยการยึด
หลักแนวคิด ว่า พลเมืองทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในรายการ
โทรทัศน์ รวมถึงคนพิการซึ่งมีข้อจ ากัดบางประการในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะ 
“คนตาบอด” และ “คนหูหนวก”  อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศด าเนินการจัดบริการล่ามภาษามือในรายการ
โทรทัศน์แตกต่างกันตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดบริการล่ามภาษามือ หลายประเทศจึงมีกฎหมายระบุ
เกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดบริการล่ามภาษามือด้วย 

แนวคิดส าคัญในการจัดบริการล่ามภาษามือทางโทรทัศน์ คือ การจัดบริการล่ามภาษามือทางโทรทัศน์
ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ (special needs) ของคนหูหนวก เพ่ือให้คนหูหนวกสามารถเข้าถึง 
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป อันเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่มี
ความส าคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน เนื่องจาก โทรทัศน์เป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตในสังคม โทรทัศน์มีอยู่แทบทุกครัวเรือน อยู่ใกล้ตัวที่สุด เข้าถึงง่าย เข้าถึงได้ตลอดเวลา มีความ
หลากหลาย สร้างเสริมการเรียนรู้ทุกด้าน  สร้างเจตคติ ให้ความบันเทิง และการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น 

เหตุที่บริการล่ามภาษามือยังเป็นประโยชน์ต่อคนพิการทางการได้ยิน เนื่องจากคนพิการทางการได้ยิน
จ านวนมากในประเทศไทย ไม่ได้ผ่านระบบการศึกษาหรือผ่านแต่ไม่ครบก าหนด ท าให้มีปัญหาในการอ่านเขียน
ตัวอักษรภาษาไทย บริการล่ามภาษามือจึงเป็นวิธีที่สามารถทาให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถเข้าใจเนื้อหาของ
รายการได ้
 
๒.๒ กลุ่มเป้าหมาย และการใช้ประโยชน์ 
 บริการล่ามภาษามือ มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ คือ คนพิการทางการสื่อความหมาย ผู้สื่อสารด้วย       
ภาษามือ และผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ซึ่งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ฉบับอ้างอิง (ปรับปรุงครั้งที่ ๕) ได้ให้ค านิยามไว้ดังนี้  
 คนหูหนวก คือ บุคคลที่มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการได้ยินจนไม่สามารถรับข้อมูลผ่านการได้ยิน เมื่อ
ตรวจการได้ยินโดยใช้คลื่นความถี่ที่ ๕๐๐ เฮิร์ตซ์ ๑,๐๐๐ เฮิร์ตซ์ และ ๒,๐๐๐ เฮิร์ตซ์ ในหูข้างที่ได้ยินดีกว่า 
จะสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียง ๙๐ เดซิเบลขึ้นไป 
 คนหูตึง หมายถึง บุคคลที่มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม จะสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียงน้อยกว่า ๙๐ เดซิเบล ลงมาจนถึง ๔๐ เดซิเบล ซึ่งบุคคลที่
พิการทางการได้ยินทั้งสองประเภทนี้ อาจเป็นผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินมาแต่ก าเนิดหรือสูญเสียภายหลังก็ได้ 

เนื่องจากสื่อโทรทัศน์ เป็นสื่อที่เสนอข้อมูลทางภาพและเสียงพร้อมกัน ดังนั้น ผู้ที่สูญเสียทางการได้ยิน 
จึงมีข้อจ ากัดในการรับรู้ และใช้ประโยชน์ทางเสียง ดังนั้น เพ่ือให้คนพิการกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้
ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง จึงจ าเป็นต้องได้รับบริการค าบรรยายแทนเสียง ดังกล่าว 



๗ 

คนพิการทางการสื่อความหมาย หมายถึง บุคคลที่มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
หรือการเข้าไปมีส่วนในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องทางการสื่อความหมาย เช่น พูดไม่ได้ 
พูดหรือฟังแล้วผู้อื่นไม่เข้าใจ 
 
๒.๓ มาตรฐานการให้บริการล่ามภาษามือ 
 ๑) ขนาดจอล่ามภาษามือ มีอัตราส่วนระหว่างขนาดจอล่ามภาษามือกับจอโทรทัศน์ ที่เหมาะสม และ
สามารถมองเห็นภาษามือได้ชัดเจน คือ มีขนาดเต็มจอ หรือมอัีตราส่วนระหว่าง ๑/๒  ถึง ๑/๓ หรือ  ๑/๖ ของ
จอโทรทัศน ์

 
 

 ๒) รูปร่างจอล่ามภาษามือ ไม่มีกรอบ หรือเป็นกรอบสี่เหลี่ยม 

 
 

๓) ต าแหน่งจอล่ามภาษามือ - มุมขวาล่างของจอโทรทัศน์  

 
 
 

๔) ความสูงของภาพล่ามภาษามือฯ – ระดับไม่ต่ ากว่าเอวของล่ามภาษามือ 

      

     
                       
  



๘ 

 
   
 ๕) สีฉากหลังจอล่ามภาษามือ - ควรเป็นสีเข้ม เพ่ือให้คนหูหนวกเห็นภาษามือได้ชัดที่สุด และไม่รู้สึก
แสบตา หรือตาล้า เช่น ๑) สีน้ าเงินเข้ม ๒) สีเทาเข้ม ๓) น้ าตาลเข้ม หรือ ๔) สีฟ้าเข้ม 

 
 

 ๖) แสงสว่าง - ควรประกอบด้วยลักษณะต่อไปนี้ 
  ๖.๑) ระดับความสว่าง - เห็นการเคลื่อนไหวนิ้วมือ และสีหน้าของล่ามภาษามือชัดเจน 

๖.๒) แสงไฟ - สีขาว เป็นไฟเย็น และไม่มีแสงสะท้อนเข้าตาคนหูหนวก 
๖.๓)  เงา - ไม่มีเงาของล่ามภาษามือ และการเคลื่อนไหวมือ    

 ๗) ท่าของล่ามภาษามือฯ - จัดให้ล่ามภาษามือนั่งหรือยืนตามที่คนหูหนวก และล่ามภาษามือ เห็นว่า 
เหมาะสมที่สุด 
 ๘) การแต่งกายของล่ามภาษามือ - ส่วนใหญ่ใช้สีเรียบและเข้ม แต่ส าหรับล่ามภาษามือที่ผิวคล้ า มักใส่
เสื้อผ้าสีอ่อน  
 ๙) ใต้จอภาพล่ามภาษามือ - ไม่มีข้อความ ตัววิ่ง หรืออักษรวิ่ง ทั้งนี้ อาจจัดให้มีค าบรรยายแทนเสียง 
(Closed Captions) พร้อมกับจอล่ามภาษามือก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรค หรือทับซ้อนกับล่ามภาษามือ 
 



๙ 

 
 
๒.๔ ความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการล่ามภาษามือ 
 รายการโทรทัศน์ที่คนหูหนวกต้องการให้มีบริการล่ามภาษามือ จ าแนกเป็น ๓ ระดับ  ดังนี้ 

๒.๔.๑ รายการโทรทัศน์ที่จ าเป็นต้องมีบริการล่ามภาษามือ เช่น 
๑) ข่าว และข่าวท้องถิ่น   
๒) ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเตือนภัย เป็นต้น   
๓) ข่าวในพระราชส านัก   

๒.๔.๒ รายการที่ควรมีบริการล่ามภาษามือ 
๑)  รายการกฎหมาย  
๒)  รายการสุขภาพ   
๓)  รายการสารคดีท่องเที่ยว  
๔) รายการท าอาหาร  
๕)  รายการธรรมะ 

 ๒.๔.๓ รายการที่มีบริการล่ามภาษามือก็ได้หรือไม่มีก็ได้ (ควรมีข้อความบรรยายแทนเสียง) 
๑) รายการกีฬา  
๒) รายการเพลง  
๓) รายการเกมโชว์  
๔) ละคร 

 อนึ่ง ผลการส ารวจรายการโทรทัศน์ที่คนหูหนวกต้องการให้มีบริการล่ามภาษามือในแต่ละครั้ง อาจไม่
ตรงกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เกี่ยวกับคนหูหนวก เช่น ที่อยู่อาศัย เพศ อายุ อาชีพ และการศึกษา เป็นต้น 
ฉะนั้น ในการท าแผนจัดบริการล่ามภาษามือในรายการโทรทัศน์ ผู้ประกอบกิจการ และผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
ควรถามคนหูหนวกโดยตรง ว่า ต้องการให้จัดบริการล่ามภาษามือในรายการโทรทัศน์อะไรบ้าง 
 
 
 



๑๐ 

๒.๕ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ผู้ประกอบกิจการและผู้ผลิตรายการโทรทัศน์อาจพิจารณาประเด็นอ่ืนๆ เกี่ยวกับการจัดบริการล่าม
ภาษามือที่ผู้ประกอบกิจการและผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดให้มีบริการล่าม
ภาษามือ เช่น 
 ๒.๕.๑ จ านวนล่ามภาษามือ – ล่ามภาษามือควรท าหน้าที่ในการแปลครั้งละไม่เกิน ๒๐ นาที ฉะนั้น 
หากระยะเวลาในการแปลนานเกิน ๒๐ นาที ควรจัดให้มีล่ามภาษามืออย่างน้อย ๒ คน ยกเว้นหากมีช่วงพัก
อาจให้ล่ามภาษามือ ๑ คน แปลในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ชั่วโมงได ้
 ๒.๕.๒ ตารางจัดบริการล่ามภาษามือ – ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ควรท า สัญญาจ้างล่ามภาษามือ 
ระยะเวลา ๖ – ๑๒ เดือน และมีการจัดท าตารางจัดบริการล่ามภาษามือล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน  
 ๒.๕.๓ ค่าตอบแทนล่ามภาษามือ – ควรจ่ายในอัตราที่เป็นธรรม พร้อมทั้ง พิจารณาค่าพาหนะด้วย
โดยค านึงถึงความมั่นคง ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพล่ามภาษามือ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนต้องไม่ต่ ากว่าที่
ก าหนดในระเบียบของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๕.๔ สวัสดิการ – ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ควรพิจารณาจัดสวัสดิการให้ล่ามภาษามือตามความ
เหมาะสม เช่น ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ  และจัดให้มีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 
 ๒.๕.๕ ระบบเสียง และอุปกรณ์ - มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานทันทีที่รายการโทรทัศน์เริ่ม
ออกอากาศ หรือเริ่มบันทึกภาพล่ามภาษามือ 
 ๒.๕.๖ ห้องส าหรับถ่ายภาพล่ามภาษามือ - ควรจัดห้องไม่ให้มีสิ่งรบกวนสมาธิของล่ามภาษามือจาก
การได้ยินหรือการเห็น 
 ๒.๕.๗ ระบบหรือเทคโนโลยี - จัดบริการที่สนับสนุนหรือเอ้ือต่อการท าหน้าที่บริการล่ามภาษามือ เช่น 
บริการแต่งผม ใบหน้า และเสื้อผ้า ส่งต้นฉบับ หรือข้อมูลของเรื่องที่ล่ามภาษามือต้องแปลให้ล่วงหน้าเป็นต้น 
 ๒.๕.๘ ต าแหน่งจอมอนิเตอร์ - วางจอมอนิเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตาของล่ามภาษามือ ภาษามือ และ
เห็นได้ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

บทท่ี ๓ 
ค าบรรยายแทนเสียง 

 
๓.๑ บทน า 

สิทธิและความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร คือ เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของพลเมืองโลก
และของพลเมืองไทย สิทธิดังกล่าวได้มีการประกาศและมีการยอมรับมาช้านาน อย่างไรก็ตามยังมีประชาชน
กลุ่มหนึ่งในทุก ๆ ประเทศที่สังคมการสื่อสาร การศึกษาและสังคมยังต้องให้ความตระหนักและให้ความส าคัญ
กับการให้ประชาชนกลุ่มนี้ กล่าวคือ ผู้พิการทางการได้ยินอันประกอบด้วย คนหูหนวก หูตึง ให้สามารถเข้าถึง
สิทธิ์ และใช้ประโยชน์ได้จากข้อมูลข่าวสารสาธารณะและข้อมูลอ่ืน ๆ จากกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่
จ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง 

โทรทัศน์นับว่าเป็นแหล่งข่าวสารข้อมูลที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่าเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารและการ
บันเทิงที่ส าคัญและเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนมากที่สุด ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค ให้รายการ
ต่าง ๆ ที่เข้าถึงประชาชนของตน เป็นบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และการจัดบริการค าบรรยายแทนเสียง
ก็เป็นบริการบังคับท่ีทางรายการต่าง ๆ ส่งถึงบ้านของผู้ชมในหลายประเทศทั่วโลกจะต้องปฏิบัติตามและจัดให้
มีบริการค าบรรยายแทนเสียงที่มีมาตรฐานและคุณภาพ 

เป้าหมายของค าบรรยายแทนเสียงแบบปิด (closed captions) คือ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
จ าเป็นของคนหูหนวก คนที่สูญเสียการได้ยินภายหลัง และคนหูตึงให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ 
ทางโทรทัศน์ได้ตามสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารพ้ืนฐานของรัฐและเอกชน นอกจากบุคคลที่เป้าหมายหลัก
ดังกล่าวแล้ว ค าบรรยายแทนเสียงยังมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อสาธารณะชนกับบุคคลทุกกลุ่มอายุ และทุก
วัฒนธรรมหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านการพัฒนาภาษาและทักษะการอ่าน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทางการศึกษา
และสังคม 

ในปัจจุบัน นานาชาติได้ให้ความส าคัญในการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง  ขึ้น เช่น ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดาที่มีบริการค าบรรยายแทนเสียงแบบปิด (closed captions) ในรายการที่
ออกอากาศในสัดส่วนเกือบ ๑๐๐ % ส่วนในแถบซีกโลกใต้ พบว่า บริการค าบรรยายแทนเสียง ได้รับความนิยม
และแพร่หลายอย่างรวดเร็ว ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งมีการให้บริการค าบรรยายแทนเสียงแบบ
ปิด (closed captioning) ถึง ๑๐๐% ของรายการทางโทรทัศน์ เช่นเดียวกัน และรูปแบบของค าบรรยายแทน
เสียงในปัจจุบันจะเป็นค าบรรยายแทนเสียงแบบปิด (closed captions) นอกจากนั้น เพ่ือเป็นการประกัน
คุณภาพของบริการนี้ ทุกประเทศจึงได้พัฒนาหรือก าหนดมาตรฐานและแนวทางการจัดท าบริการค าบรรยาย
แทนเสียงไว้ แม้ว่ารายละเอียดของมาตรฐานของแต่ละประเทศอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่โดย
ลักษณะของงานที่มีเป้าหมายหรือผู้บริโภคหลักเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งประกอบด้วยคนหู
หนวก หรือคนหูตึง จึงท าให้มาตรฐานของการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง มีลักษณะไม่แตกต่างกันมากนัก แต่
สิ่งที่แตกต่างกันที่เห็นได้ชัดก็คือ ลักษณะของภาษาของแต่ละชาติ ที่แตกต่างกัน ส่วนหลักการในการปฏิบัติเพ่ือ
สร้างค าบรรยายใช้หลักการเดียวกัน คือ การถ่ายทอดจากข้อมูลทางเสียงทั้งหมดในรายการออกมาเป็น
ตัวอักษรหรือข้อความ ตัวอย่างเช่น ในประเทศแคนาดา หน่วยงานก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์จะมีหลักการและ
แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบกิจการ เป็นหลักเกณฑ์พ้ืนฐาน ส่วนหน่วยงานก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ก าหนดเป็นมาตรฐานและเกณฑ์ตามระเบียบข้อบังคับอย่างชัดเจน ซึ่งส าหรับประเทศ
ไทยยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานใด ๆ เนื่องจากบริการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง ยังเป็นเพียงการทดลองการ
ให้บริการเท่านั้น 



๑๒ 

 ค าบรรยายแทนเสียงนอกจากเป็นบริการสาธารณะที่ส าคัญด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแล้ว ยังเป็น
ธุรกิจบริการที่มีมูลค่าเพ่ิม (value added service) ส าหรับธุรกิจบริการทั้งหลาย บริการสาธารณะเช่น ด้าน
การขนส่งมวลชน ภัตรคารต่าง ๆ ศูนย์สุขภาพอาจจะจัดให้มีโทรทัศน์วงจรปิดที่มีค าบรรยายแทนเสียง เพ่ือ
บริการผู้ชม โดยลูกค้าสามารถดูและอ่านค าบรรยายแทนเสียงในรายการโทรทัศน์ต่าง ๆ โดยไม่รบกวนผู้ชม
ท่านอ่ืน ๆ 

ประโยชน์ของค าบรรยายแทนเสียงเพ่ิมเติม กล่าวคือ บทของค าบรรยายแทนเสียงสามารถใช้เป็นบท
ส าหรับค าบรรยายใต้ภาพ (subtitle) ได้เลย นอกจากนั้น ค าบรรยายแทนเสียงเป็นเครื่องมือ หรือสื่อใน
กระบวนการสอนที่เป็นประโยชน์มากส าหรับเด็กอายุน้อย ๆ ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะมีทักษะในการอ่านมาแล้ว
หรือไม่ การที่เด็กแต่ละคนได้มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับภาษานั้นมากขึ้น นอกจากนั้นการที่เด็กได้
คุ้นเคยกับตัวอักษรหรือค าบรรยายแทนเสียงของเรื่องนั้นแล้วค าบรรยายแทนเสียงยังช่วยให้เด็กคุ้นเคยกับ
แนวคิดของเรื่องนั้น ๆ เพ่ิมขึ้นด้วย นอกจากนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กที่พิการทางการได้ยิน หรือการสื่อ
ความหมาย สามารถใช้ค าบรรยายแทนเสียงของรายการในการส่งเสริมให้มาเป็นเครื่องช่วยส่งเสริมบทบาท
หน้าที่ของครูได้อีกด้วย ส าหรับครูอาจใช้บทของค าบรรยายแทนเสียงมาสนทนากับเด็กหลังจากที่เด็กได้ชม
รายการแล้ว ซึ่งเปิดโอกาสให้พ่อแม่ ครู และนักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น พ่อแม่
และครูอาจารย์ก็จะได้ทราบถึงความคิดเห็น และความรู้เบื้องต้นของเด็กเกี่ยวกับเรื่อง/หรือรายการที่เด็กรับชม 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้ว แต่ละประเทศจึงมีการก าหนดกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานของการท าค า
บรรยายแทนเสียงส าหรับเด็ก โดยหลักการแล้วการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงส าหรับเด็กควรใช้หลักการ
เดียวกันกับการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงของผู้ใหญ่ส่วนเป็นรูปแบบประเภท pop up captions 
 ปัจจุบันที่ประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่ มีการติดตั้งอุปกรณ์ถอดรหัส (decoding) ค าบรรยายแทนเสียงใน
เครื่องรับโทรทัศน์กันอย่างแพร่หลาย ท าให้จ านวนผู้ชม และผู้ใช้ประโยชน์จากค าบรรยายแทนเสียงมีเพ่ิมมาก
ขึ้น และผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะพอใจในรายการที่มีค าบรรยายแทนเสียง เพราะช่วยให้สามารถติดตามรายการได้
อย่างเท่าเทียมโดยไม่รบกวนผู้ชมท่านอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผู้อ่ืนไม่ต้องการใช้เสียงในรายการโทรทัศน์ เช่น 
คนที่ก าลังนอนหลับ หรือก าลังอ่านหนังสือ และผู้บริโภคบางคนชอบใช้การอ่านควบคู่กับการชมรายการ 
นอกจากนั้น ยังช่วยให้การผลิตรายการโทรทัศน์สามารถน าสคริปต์ที่มีค าบรรยายแทนเสียง ไปใช้ในการแปล
เป็นค าบรรยายใต้ภาพ (subtitle) ได้เลยในกรณีทีต่้องการแปลบทสนทนาในรายการเป็นภาษาต่างประเทศ  
 
๓.๒ กลุ่มเป้าหมาย และการใช้ประโยชน์ 
 บริการค าบรรยายแทนเสียงนั้น มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ คือ ผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
ซึ่งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ฉบับอ้างอิง (ปรับปรุงครั้งที่ ๕) 
ได้ให้ค านิยามไว้ดังนี้  
 คนหูหนวก คือ บุคคลที่มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการได้ยินจนไม่สามารถรับข้อมูลผ่านการได้ยิน เมื่อ
ตรวจการได้ยินโดยใช้คลื่นความถี่ที่ ๕๐๐ เฮิร์ตซ์ ๑,๐๐๐ เฮิร์ตซ์ และ ๒,๐๐๐ เฮิร์ตซ์ ในหูข้างที่ได้ยินดีกว่า 
จะสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียง ๙๐ เดซิเบลขึ้นไป 
 คนหูตึง หมายถึง บุคคลที่มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม จะสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียงน้อยกว่า ๙๐ เดซิเบล ลงมาจนถึง ๔๐ เดซิเบล ซึ่งบุคคลที่
พิการทางการได้ยินทั้งสองประเภทนี้ อาจเป็นผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินมาแต่ก าเนิดหรือสูญเสียภายหลังก็ได้ 



๑๓ 

เนื่องจากสื่อโทรทัศน์ เป็นสื่อที่เสนอข้อมูลทางภาพและเสียงพร้อมกัน ดังนั้น ผู้ที่สูญเสียทางการได้ยิน 
จึงมีข้อจ ากัดในการรับรู้ และใช้ประโยชน์ทางเสียง ดังนั้น เพ่ือให้คนพิการกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้
ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง จึงจ าเป็นต้องได้รับบริการค าบรรยายแทนเสียง ดังกล่าว 

คนพิการทางการสื่อความหมาย หมายถึง บุคคลที่มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
หรือการเข้าไปมีส่วนในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องทางการสื่อความหมาย เช่น พูดไม่ได้ 
พูดหรือฟังแล้วผู้อื่นไม่เข้าใจ 
 
๓.๓ มาตรฐานการให้บริการค าบรรยายแทนเสียง 

๑. หลักการทั่วไป 
 การจัดท าค าบรรยายแทนเสียง มีหลักการส าคัญ ๔ ประการ คือ ๑) หลักแห่งความถูกต้อง 
(accuracy) ๒) หลักแห่งความรับผิดชอบ (responsibility) ๓) หลักของความคงเส้นคงวา (consistency) 
และ ๔) หลักของความชัดเจน (clarity) โดยมีรายละเอียดังนี้ 
 -  การจัดท าค าบรรยายแทนเสียง ให้มีจ านวนบรรทัดไม่เกิน ๒ บรรทัด  
 -  ให้จัดท าค าบรรยายแทนเสียงภาษาท่ีออกอากาศ เช่น รายการภาษาไทย จัดท าค าบรรยายแทนเสียง
เป็นภาษาไทย รายการภาษาอังกฤษ จัดท าค าบรรยายแทนเสียงเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ หากมีค าแปล จาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ไม่นับเป็นค าบรรยายแทนเสียง แต่เป็นการท าให้ประชาชนทั่วไปที่ใช้ภาษาไทยเป็น
หลักสามารถเข้าถึงและเข้าใจในรายการได้ 

- หากเป็นการใช้ส าเนียง หรือใช้ภาษาประจ าท้องถิ่น ให้จัดท าเป็นภาษาประจ าท้องถิ่นนั้น ๆ ตาม
เสียงที่ได้ยิน โดยให้ยึดความถูกต้องของการสะกดค าตามพจนานุกรม (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิงของทางราชการ 
หรือตามหลักความถูกต้องของการสะกดค า 
 -  ให้อ้างอิงความถูกต้องตาม “พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน” หรือจากหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องโดยตรง  

- ให้ใช้ตัวอักษรสีขาวบนแถบสีด า ทั้งนี้เพ่ือว่าจะท าให้เห็นตัวอักษรได้ชัดเจน การเลือกสีของแถบ
ประโยค นิยมใช้สีด าแบบโปร่ง หรือ มองทะลุได้ (transparent) เพ่ือให้อักษรปรากฏเด่นชัด และไม่บดบัง
ข้อมูลส าคัญอ่ืนที่มีในรายการ  

ตัวอักษร FreesiaUPC  
ขนาด ๑๗  
สีขาว บนพ้ืนหลังสีด าแบบโปร่ง ซึ่งมีความทึบที่ ๗๕% 
เช่น  ก็แบบ... เหมือนสมัยก่อนหนูคงเกิดไม่ทัน  

 



๑๔ 

 
 

ที่มา: รายการศึกษาทัศน์ 
 

- ให้ก าหนดอัตราความเร็วของการคงแถบประโยคไว้บนจอให้ทันกับการอ่านเป็นสิ่งส าคัญในการ
จัดท าค าบรรยายแทนเสียง โดยประมาณการอัตราความเร็วในการอ่านของผู้ใหญ่ในเวลา ๑ นาที ได้ ๒๐๐ 
ตัวอักษร คือ จ านวนตัวอักษรต่อ ๑ บรรทัด ประมาณ ๓๒ – ๓๕ ค า และระยะเวลาที่คงแถบประโยคไว้บนจอ
ตั้งแต่ ๑.๕ – ๒ วินาที แต่ไม่เกิน ๓ วินาที โดยมีหลักการในการปฏิบัติ ดังนี้ 

 ๑) พยายามใช้ทุกค าให้มากที่สุด เท่าท่ีจะท าได้  
 ๒) ไม่เปลี่ยนแปลงรูปประโยค แต่เลือกใช้ค าส าคัญ 
 ๓) คงความหมายไว้ให้สอดคล้องกับการพูด และตรงกับปากมากที่สุด 
 ๔) หากเป็นเนื้อหาทางธรรมะ วรรณคดี หรือร้อยกรอง จะไม่แก้ไขปรับเปลี่ยน 

เช่น   
 เสียงที่ได้ยิน:  เขาซื้อเลื่อย เขาซื้อค้อน เขาซื้อตะปู และตะไบ 
 แบบที่ควรจะเป็น: เขาซื้อเลื่อย เขาซื้อค้อน เขาซื้อตะปู และตะไบ 
                หรือ เขาซื้อเลื่อย ค้อน ตะปู และตะไบ 
 แบบที่ไม่ถูกต้อง: เขาซื้อเครื่องมือหลายอย่าง 
 
 ๒. เสียงพูด (speech sound) ประกอบด้วย เสียงสนทนา และเสียงบรรยาย 
 เสียงพูด (speech sound) เป็นเสียงสนทนาของผู้ที่ปรากฏอยู่ในห้องเรียนโดยปกติเรียกว่า เสียง
สนทนา (dialogue หรือ dialog) ในรายการที่เป็นละครจะมีการสนทนาของตัวละคร แต่ในรายการสารคดี 
อาจจะเป็นการเล่าเรื่องหรือการสนทนาก็ได้  ซึ่งหากเสียงที่พูดเป็นของผู้ใดผู้หนึ่งที่ปรากฏอยู่ จะเรียกว่า 
เสียงพูด ทั้งสิ้น 

ในกรณีที่มีเสียงพูดแต่ไม่ปรากฏตัวผู้พูด (off scene) ก็จ าเป็นต้องบรรยายด้วยเช่นกัน แต่ในบางครั้ง
การบรรยายชนิดนี้อาจเรียกว่าเป็นการเล่าเหตุการณ์โดยการบรรยาย ซึ่งใช้มากในรายการประเภทสารคดี เสียง
ชนิดนี้จะถูกจัดไว้ในเสียงพูดอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า เสียงบรรยาย (narration) 

 
 
 



๑๕ 

 -  การบรรยายเสียงบทสนทนา ให้ใส่ชื่อผู้พูดในตอนเริ่มต้น เช่น 
 

 
 

ที่มา: รายการศึกษาทัศน์ 
 

 -  ในกรณีที่ผู้พูดคนเดิมพูดซ้ า และเห็นหน้าผู้พูดชัดเจน ไม่ต้องใส่ชื่อผู้พูดซ้ าอีก เช่น 
 

 
 

ที่มา: รายการศึกษาทัศน์ 
  
 
 
 



๑๖ 

 -  กรณีท่ีไม่เห็นหน้าผู้พูด  ผู้ชมเห็นภาพประกอบอื่น แต่ได้ยินเสียงของผู้พูดคนเดิม ใช้การพิมพ์ เช่น 
 

 
 

ที่มา: รายการศึกษาทัศน์ 
 
 -  กรณีท่ีผู้พูดหลายคนและเห็นหน้าผู้พูดไม่ชัดเจน ให้บอกชื่อผู้พูด 
 

 
 

ที่มา: รายการศึกษาทัศน์ 
 
 
 
 



๑๗ 

- กรณีท่ีผู้พูดหลายคนพูดพร้อมกัน ให้บอกว่าผู้พูดเป็นใครบ้าง 
 

 
 

ที่มา: รายการศึกษาทัศน์ 
 
 ๓. เสียงบรรยาย (narration) 
 -  กรณีมีเสียงบรรยาย ให้ใส่ (บรรยาย) โดยใช้ตัวเอน  

 

 
 

ที่มา: รายการย้อนรอยการเมืองไทย 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 -  กรณีเป็นการพูดครั้งแรก ให้ใส่ชื่อผู้พูด 
 

 
 

ที่มา: รายการย้อนรอยการเมืองไทย 
 
 ๔. เสียงส่ิงแวดล้อม (environmental sound)   
 ในการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง นอกจากเสียงพูดแล้วค าบรรยายแทนเสียงที่แท้จริงตามค านิยาม
สากล ก าหนดว่า เสียงสิ่งแวดล้อม หรือเสียงประกอบที่เกิดขึ้นในรายการนั้น เช่น เสียงเครื่องปั่นอาหารใน
รายการ หรือเสียงเครื่องจักร เสียงดนตรีประกอบ เสียงเพลง  เสียงหัวเราะ เสียงโห่ร้อง เสียงเชียร์ เสียง
ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นเสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของการเล่าเรื่อง การสาธิต การท ากิจกรรมบางอย่างใน
รายการ หรือเป็นเสียงที่รายการจงใจท าให้เกิดข้ึน เช่น เสียงดนตรี เสียงเพลง ซึ่งอาจเป็นทั้งเพลงไทยหรือเพลง
ในภาษาต่างประเทศ ในการจัดท าบทผู้ถอดเสียงออกมาเป็นบทบรรยาย จะต้องใส่ข้อมูลเหล่านี้ให้ผู้ชมทราบ
เท่าท่ีจะท าได้ 

- การบรรยายเสียงสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ให้บรรยายว่าเป็นเสียงของอะไร หรือการกระท าใด 
  

 
ที่มา: รายการอาชีพนอกกระแส 

 



๑๙ 

 -  ให้ใช้รูปแบบการจัดท าเป็นเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [  ] แทนเสียงสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น  
[เสียงดนตรี] 
 

 
ที่มา: รายการอาชีพนอกกระแส 

 
 -  ให้บอกแหล่งก าเนิดของเสียง แทนการใช้การบรรยายเสียงธรรมชาติต่าง ๆ เช่น [เสียงปืนปัง]  [เสียง
ระเบิดตูม] เพราะค าเลียนเสียงของแต่ละท้องถิ่นอาจใช้ไม่เหมือนกัน ผู้ถอดเสียงควรใช้ค าว่า   

[เสียงปืน]   
[เสียงระเบิด]   
[เสียงกรีดร้อง]  

 
- เสียงสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น  เสียงที่เกิดขึ้นอากัปกริยาของมนุษย์ ให้ใช้ค าบรรยายแทนเสียงที่สื่อ

ความหมายได้ถึงการกระท านั้น ๆ เช่น   
[เสียงโห่ร้อง]   
[เสียงเชียร์]   
[เสียงปรบมือ]   
[เสียงผู้ชมหัวเราะ] 

 
- ในกรณีของการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงของบางรายการบางประเภท เช่น  รายการละครทาง

โทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ที่อาจมีเสียงสิ่งแวดล้อมมากกว่ารายการประเภทอ่ืน เนื่องจากเสียงประกอบมีบทบาท
ส าคัญในการน าเรื่อง สร้างบรรยากาศต่าง ๆ ตามบทของละคร หรือภาพยนตร์นั้น ๆ ให้ยึดหลักการคง
วัตถุประสงค์ของบทเดิมไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ เช่น ภาพยนตร์แนวสยองขวัญ แนวสืบสวนสอบสวน
ลึกลับ ฯลฯ ให้ค านึงถึงหลักการปรับหรือการแก้ไข (edited) โดยมีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติโดยพิจารณาถึง
ขั้นตอนของความสัมพันธ์และความเก่ียวข้องของเสียงกับเนื้อเรื่อง 
 -  ให้ค านึงถึงบริบทของเรื่อง การเข้าใจเสียง หรือบทละครนั้น เช่น การอธิบายขั้นแรกต้องกล่าวถึง
เสียงโทรศัพท์ที่ดังขัดจังหวะการสนทนากลางประโยค ให้ใส่ [เสียงโทรศัพท์] เพ่ือให้ผู้ชมได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน
ด้วย เพื่อผู้ชมที่เป็นคนหูหนวกเข้าใจว่าท าไมตัวละครจึงหยุดการสนทนา เป็นต้น 



๒๐ 

 -  ให้ระมัดระวังในเรื่องการบรรยายน้ าเสียง ซึ่งมีนัยส าคัญต่อเนื้อเรื่อง เช่น หากเข้าใจเจตนาของการ
ผลิตในเนื้อเรื่องตัวละครพูดในลักษณะประชดประชัน ให้ใช้ค าว่า “ขอบคุณแบบประชด” แต่หากไม่แน่ใจ ให้
ใช้ค าว่า “ขอบคุณ” เท่านั้น 
 -  ให้ระมัดระวัง การอธิบายที่จะต้องใช้การตีความ เช่น  
  -  เสียงตอบสนองของผู้ชมเป็นข้อมูลส าคัญ เมื่อตัวละครอาจจะแสดงตลก หรือเล่าเรื่องตลก     
ผู้ถอดเสียงอาจมีการท าค าบรรยายแทนเสียง ดังนี้ 

[เสียงปรบมือ และเสียงเชียร์] 
[ผู้ชมหัวเราะ] 
 

  -  เสียงแสดงอารมณ์ ในกรณีของการถอดเสียงบทละครที่เป็นใช้เสียงที่แสดงอารมณ์เป็นอย่าง
มากแต่ตัวละครนั้นไม่แสดงอาการบนใบหน้า ด้วยเหตุที่ผู้บริโภคกลุ่มที่พิการทางการได้ยินอาจไม่ได้ยินเสียง          
จึงจ าเป็นต้องให้ข้อมูลนี้เพิ่มเติม เช่น   

[พูดแบบโกรธจัด] ไปก็ได ้
หรือในกรณีที่ผู้พูดมีการพูดในความเร็วผิดปกติ 
[พูดเร็วมากผิดปกติ]ใครจะไปท าอะไรก็ไปท าเถอะ 
[พูดเป็นภาษาอังกฤษ] No  thanks! 
[พูดแบบตลกๆ] เหยอ ๆ 

 

  -  เสียงร้องเพลงให้ใช้รูปแบบการใช้ตัวโน้ตดนตรีแสดงว่าเป็นการร้องเพลง เช่น      
[    เมื่อ ลมฝน บนฟ้า มาลิ่ว] 
[เพลง] เมื่อ ลมฝน บนฟ้า มาลิ่ว 
 

  -  เสียงที่เป็นเสียงความคิด ให้ใช้ตัวเอียงหรือตัวเอน (italic)  
นึกแล้วเชียว หรือบางครั้งใช้เครื่องหมายค าพูด “นึกแล้วเชียว” 
 

  -  เสียงมีระดับความดังมาก นิยมใช้เครื่องหมาย อัศเจรีย์ ! เช่น  
โอ๊ย! 
 
ข้อแนะน าเพิ่มเติม –เสียงประกอบหรือเสียงที่ไม่ใช่เสียงพูดนั้นมีความส าคัญเท่าเทียมกับเสียงบท

สนทนา และเสียงพูดอ่ืน ๆ เสียงประกอบนั้นส่วนใหญ่ผู้เขียนบทหรือผู้ก ากับการแสดงจงใจให้เกิดขึ้น         
เพ่ือส่งเสริมให้บทสนทนาหรือเนื้อเรื่องมีสีสันมากขึ้น ดังนั้น ผู้ถอดเสียงและท าบทค าบรรยายจะต้องน าเสนอ
ด้วยความซื่อสัตย์ต่อความมุ่งหมายของบทละครนั้น ๆ เพ่ือให้อรรถรสของรายการคงเดิมให้มากที่สุด             
อย่างไรก็ตาม การท าค าบรรยายแทนเสียงต้องสอดคล้องกับเวลากับเนื้อที่ในการวางแถบประโยค เช่น ในบท
อาจมีเสียงกริ่งโทรศัพท์ดังอยู่ตลอดเวลา และเสียงโทรศัพท์นั้นที่เกิดขึ้นอย่างจงใจเพ่ือจะบอกอะไรอย่างหนึ่ง ที่
ถ้าตัวละครไม่ได้รับโทรศัพท์แล้ว จะส่งผลให้เกิดปัญหาหรือเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งตามมา กรณีที่มีเสียงที่
เกิดขึ้นโดยความไม่ตั้งใจ เช่น เสียงแทรกอ่ืน ๆ ในกรณีนี้ผู้ถอดเสียงจะต้องใช้วิจารณญาณว่าสมควรจะถอด
เสียงรบกวนนั้นออกมาหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การถอดเสียงต้องคงบทดั้งเดิมให้มากที่สุด 

 



๒๑ 

 ๕. เสียงอ่ืน ๆ   
 -  เสียงพูดเกี่ยวกับตัวเลข ในกรณีที่เสียงพูดถึงตัวเลข เช่น อายุ วันที่ บทที่ ส่วนสูง หมายเลขทางหลวง 
จ านวนเงิน เลขย่อหน้า ส่วนผสม เกณฑ์การวัดต่าง ๆ หรือน้ าหนัก เป็นต้น ให้เขียนเป็นตัวเลขนั้นลงไป เช่น    

(น้องนก) น้องอายุ  ๑๖  ปี แล้วค่ะ 
(มานิต) ใครเกิดวันที่  ๒๒ ตุลาคม ครับ  
บทที่  ๒   
สูง  ๑๖๘  นิ้ว 
เงิน  ๖๐๐  บาท 
ย่อหน้าที่  ๑ 
ส่วนผสม  แป้ง  ๓     ถ้วย 

 
ส่วนถ้ามีค าอธิบายเพิ่มเติมให้ใช้ตัวอักษร เช่น   

แบบที่ถูกต้อง   เขาจ่ายเงินไปหลายร้อยบาท หรือ ทั้งสองคน 
แบบที่ไม่ถูกต้อง    เขาจ่ายเงินไปหลาย ๑๐๐ บาท หรือ ทั้ง ๒ คน 

 
- เสียงที่พูดถึงจ านวนเงิน เช่น  

ถ้าเสียงพูดว่า ๕ “ดอลล่าห์” ให้เขียนโดยไม่ต้องใช้ทศนิยม 
แบบที่ถูกต้อง   $๕ หรือ ๕ ดอลล่าห์ 

 แบบที่ไม่ถูกต้อง $๕.๐๐ 
  ถ้าหน่วยเป็นสตางค์   
   แบบที่ถูกต้อง ๕๐ สตางค์    
   แบบที่ไม่ถูกต้อง ห้าสิบ ส.ต. หรือ .๕๐ บาท 
 
 -  เสียงบอกล าดับที่ ให้เขียนเป็นตัวเลข ประกอบกับค าตามเสียง หรือเป็นตัวอักษร เช่น   

  แบบที่ถูกต้อง   ที ่๑ ถึงท่ี ๑๐  หรือ ทีห่นึ่งถึงท่ีสิบ 
 แบบที่ไม่ถูกต้อง ที่ ๑ - ที่ ๑๐  

 
 -  เสียงบอกค่าร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ ให้ใช้ตัวเลขกับเครื่องหมาย 

แบบที่ถูกต้อง ๑๐% 
แบบที่ไม่ถูกต้อง สิบ% 

 
 -  เสียงบอกระยะทาง ให้ใช้ตัวเลข ประกอบกับค าตามท่ีเป็นเสียง 

ถ้าเป็นเสียงพูด “แปดร้อย ถึงเก้าร้อย”  
 แบบที่ถูกต้อง  ๘๐๐ ถึง ๙๐๐  
แต่ถ้าเป็นจ านวนมาก ๆ ให้เขียนเป็นตัวอักษรเพื่อสะดวกแก่การอ่านได ้เช่น 

แบบที่ถูกต้อง หนึ่งล้านถึงสองล้าน 
 
 -  เสียงบอกเวลา ให้เขียนตามท่ีอ่านเข้าใจได้ตามเสียงนั้น หรือให้เขียนตามหลักสากล เช่น 



๒๒ 

เสียง “สี่โมงครึ่ง” 
แบบที่ถูกต้อง   ๔ โมงครึ่ง 
แบบที่ไม่ถูกต้อง ๔ ½ โมง 

เสียง “สิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาที” 
แบบที่ถูกต้อง   ๑๕.๔๕ น. 
แบบที่ไม่ถูกต้อง ๑๕ นาฬิกา ๔๕ นาท ีหรือ ๑๕ นาที ๔ โมง 

 
 -  เสียงที่เป็นค าไม่เหมาะสม ค าหยาบ 
 ถ้าเป็นค าหยาบ ผู้ถอดเสียงควรเขียนตามเสียงที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่มีการแก้ไข 
 ในภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น 

แบบที่ถูกต้อง   HELL เขียน HELL 
แบบที่ไม่ถูกต้อง แก้ไขเป็น HECK 

ในภาษาไทย ถ้าเป็นค าหยาบ ให้พิจารณาความเหมาะสม โดยอาจเขียนค าเดิมในบางกรณีที่
ไม่หยาบคายจนเกินควร หรือในบางกรณี อาจใช้สัญลักษณ์ เช่น #/%?! แทน หรือให้ใช้สัญลักษณ์
แทนในกรณีที่มีการตัดเสียงค าหยาบนั้นออก  

 
 -  เสียงที่เกิดจากการย่อค า ให้ใช้เครื่องหมาย ไปยาลน้อย (ฯ) ท้ายค า หรือใช้ค าเต็มเพ่ือสร้างความ
เข้าใจเพิ่มเติมก็ได้ เช่น 

  เครื่องราช เป็น เครื่องราชฯ หรือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 
 -  กรณีที่เป็นภาษาพูด เช่น มั้ย เนี่ย เมื่อก้ี งั้น แหละ ให้ยึดหลักการเขียนของราชบัณฑิต เช่น  

  มั้ย  เป็น ไหม 
  เนี่ย  เป็น นี่ 
  เมื่อกี ้ เป็น เมื่อกี ้

 
๖. การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  
เครื่องหมายวรรคตอน หรือสัญลักษณ์ที่เขียนขึ้นมาเพ่ือประกอบการเขียนอักษรในภาษาหนึ่ง ๆ เพ่ือ

ประโยชน์ในการแบ่งเนื้อความ ส่วนใหญ่มักจะไม่เกี่ยวกับระบบเสียงใด ๆ ทั้งสิ้น ในแต่ละภาษาการแบ่งวรรค
ตอนจะมีวรรคตอนต่าง ๆ กัน จะมีกฎเกณฑ์การใช้ต่างกัน ซึ่งผู้ใช้ภาษานั้น ๆ จะต้องทราบและใช้ตามกฎที่
ปฏิบัติกันมาเพ่ือให้มีความเข้าใจภาษาไปในทางเดียวกัน สิ่งส าคัญ คือ ต้องยึดหลักการพิมพ์ตามพจนานุกรม
ของราชบัณฑิตยสถาน เครื่องหมายวรรคตอนท่ีใช้กันมากในการท าค าบรรยายแทนเสียง ได้แก่  
 -  มหัพภาค (.) หรือ full stop หรือ period หรือ dot ใช้ได้ในหลายกรณี เช่น ใช้หลังค าย่อต่าง ๆ เช่น 
ดร. ส านักงาน กสทช. บขส.   

- อัศเจรีย์ (!) ใช้ในกรณี เป็นเสียงพูดที่ดังมากผิดปกติ หรือ การเตือนภัยต่าง ๆ  เช่น  
(สมพงษ)์  ระวัง! 
(นิตยา)  โอ๊ย! เปียกหมดเลย 

 
  



๒๓ 

- การใช้เครื่องหมาย ... (๓ จุด) ใช้ในกรณีที่ผู้พูดหยุดคิดระยะหนึ่ง ก่อนการพูดและหลัง การพูด เช่น   
 

...การเลี้ยงโคนม จะต้องดูแลเรื่องอาหารให้ดี 
อาหารของโคมีหญ้าหลายประเภท ได้แก่... หญ้า...  

 

 
 

ภาพการพูดที่มีการหยุดคิดระหว่างประโยค 
ที่มา: รายการอาชีพนอกกระแส 

 
 ๗. การท าค าบรรยายแทนเสียงท่ีมีทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ (ค าทับศัพท์)  

- ให้เขียนภาษาไทย และวงเล็บภาษาต่างประเทศไว้ด้วย เช่น    
 

 (มน)ู  พอเราแกะไปนี่ มันจะคล้ายๆ คริสตัล (crystal) 
 

 
 

ที่มา: รายการอาชีพนอกกระแส 
 
 



๒๔ 

๘. หลักการแบ่งประโยคในการท าเป็นค าบรรยายแทนเสียง  
 - ค าบรรยายแทนเสียงทุกบรรทัด ให้ใช้วลีหรือประโยคที่สมบูรณ์ เช่น 

 
แบบที่ถูกต้อง (มานพ)  เข้ามาข้างในเถอะ 
    ประเดี๋ยวจะเป็นหวัดนะ 
แบบที่ไม่ถูกต้อง (มานพ)  เข้ามาข้างใน 
    เถอะประเดี๋ยวจะเป็นหวัดนะ 
 
ถ้าเป็นประโยคที่ยาว ให้ตัดออกเป็นแถบประโยคสั้น ๆ โดยค านึกถึงความถูกต้องของหลักภาษา

เสมอ เช่น  
“เจ้าพนักงานบัญชีคนนั้นมัวยุ่งกับอีกงานหนึ่งโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น” 
แบบที่ถูกต้อง                 เจ้าพนักงานบัญชีคนนั้น 

มัวยุ่งกับอีกงานหนึ่งโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น 
 
๓.๔ ความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการค าบรรยายแทนเสียง 

ค าบรรยายแทนเสียงมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการจ าเป็นของคนหูหนวก คนท่ี
สูญเสียการได้ยินภายหลัง และคนหูตึงให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ทางโทรทัศน์ได้
ตามสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้ ยังมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อสาธารณะชนกับบุคคลทุก
กลุ่มอายุ และทุกวัฒนธรรมหลาย ๆ ด้าน จึงสามารถจัดท าบริการค าบรรยายแทนเสียงได้กับ
รายการทุกรูปแบบ ตั้งแต่รายการสารคดี ละคร เกมโชว์  ฯลฯ ไปจนถึงรายการท่ีใช้เสียงในการ
สื่อสารเป็นหลัก เช่น ทอล์กโชว์ รายการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน เป็นต้น 
 
๓.๕ มาตรฐานด้านเทคนิคค าบรรยายแทนเสียง 

๑) การให้บริการค าบรรยายแทนเสียง ก าหนดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ETSI EN ๓๐๐ ๗๔๓: Digital 
Video Broadcasting (DVB); Subtitling systems โดยก าหนดคุณสมบัติทางเทคนิคของการให้บริการค า
บรรยายแทนเสียงเพ่ิมเติม ดังนี้  

หัวข้อ ข้อก าหนด 
จ านวนบรรทัดของการแสดงค าบรรยายใต้ภาพ ไม่เกิน ๒ บรรทัด * 
ความลึกของสี (Color depth) ๔-bit (๑๖ colors) ** 
อัตราบิตสูงสุด ๑๐๐ kbps 
PID อ้างอิง *** Subtitle PID 

 
* ในทางปฏิบัติ การใช้ค าบรรยายใต้ภาพ ๑ บรรทัด เหมาะสมแล้วส าหรับผู้ชมรายการ แต่กรณีของ
บทสนทนาที่โต้ตอบกันทันทีอาจใช้ค าบรรยายใต้ภาพ ๒ บรรทัด 
** อาจกล่าวได้ว่าก าหนดให้ใช้ Color Look-Up Table (CLUT) โดย ๑ CLUT มี ๑๖ entries 
*** การก าหนดค่า Packet Identifier (PID) ส าหรับค าบรรยายใต้ภาพของแต่ละบริการให้เป็นไปตาม
ผนวก จ 



๒๕ 

๒) ก าหนดให้อาศัยรหัสภาษาตามมาตรฐาน ISO ๖๓๙-๓ ดังนี้ 
ภาษา รหัสภาษาตามมาตรฐาน ISO ๖๓๙-๓ 

ไทย THA 
อังกฤษ ENG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

บทท่ี ๔ 
เสียงบรรยายภาพ 

 
๔.๑ บทน า 

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการ เนื่องด้วยโทรทัศน์เป็นสื่อขั้นพ้ืนฐานที่ มี
ต้นทุนในการเข้าถึงถูก โทรทัศน์จึงเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมและมีการขยายตัวอย่างแพร่หลาย อันเนื่องจากคน
แทบทุกกลุ่มในสังคมสามารถเข้าถึงได้ อย่างไรก็ดี จะสังเกตได้ว่าพ้ืนที่หน้าจอโทรทัศน์ส าหรับผู้พิการมีไม่มาก
นัก หรืออาจจะกล่าวได้ว่านโยบายเกี่ยวกับการเปิดพ้ืนที่สื่อส าหรับคนพิการแทบไม่ปรากฏให้เห็นก่อนหน้านี้ 
เนื่องจากในการผลิตสาร ผู้ก าหนดนโยบายและผู้ผลิตรายการเกือบทั้งหมดใช้จุดยืนหรือมุมมองแบบ “คนตาดี” 
อันเป็นผลสืบเนื่องจากกระบวนทัศน์ต่อคนพิการที่อยู่เบื้องหลังความคิดของผู้ผลิตสื่อแต่ละบุคคล  
 ทั้งนี้ กระบวนทัศน์ต่อคนพิการมีหลากหลายชุด เช่น ชุดความคิดเรื่องกรรม, ชุดความคิดเรื่องเวทนา
นิยม, ชุดความคิดเรื่องการรักษาหรือการแพทย์, ชุดความคิดเรื่องการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ, ชุดความคิดเรื่องสังคม
สงเคราะห์ และชุดความคิดเรื่องการยอมรับความแตกต่างหรือความเท่าเทียม หากผู้ผลิตสื่อมีกรอบกระบวน
ทัศน์ชุดใดอยู่เบื้องหลัง ก็จะส่งผลต่อการนิยามและการบริหารจัดการการท างานสื่อกับคนพิการในลักษณะนั้น 
เช่น ถ้าใช้กระบวนทัศน์แบบการแพทย์ที่เชื่อว่าผู้พิการทางการเห็นไม่มีศักยภาพในการสื่อสารด้วยโทรทัศน์ เรา
ก็จะไม่สนใจการเปิดพ้ืนที่ให้ผู้พิการทางการเห็นเข้ามาใช้พ้ืนที่สื่อ แต่หากใช้กระบวนทัศน์เรื่องความเท่าเทียม
ในฐานะความเป็นมนุษย์ เราจะเห็นว่า ผู้พิการทางการเห็นคือคนกลุ่มหนึ่งที่มีทั้งสิทธิและโอกาสในการเข้าถึง
สื่อโทรทัศนไ์ด้ไม่แตกต่างจากคนทั่วไป 
 Audio Description Coalition (๒๐๐๙) อธิบายไว้ในคู่มือส าหรับผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพของ
สหรัฐอเมริกา เรื่อง The Audio Description Coalition Standards for Audio Description and Code 
of Professional Conduct for Describers ว่า สื่อเสียงบรรยายภาพ คือสื่อที่จะช่วยให้คนตาบอด หรือ
สายตาเลือนราง เพลิดเพลินกับการเข้าถึงข้อมูลที่น าเสนอในสื่อต่างๆได้เท่ากับคนทั่วไป สื่อเสียงบรรยายภาพ
เพ่ือผู้พิการทางการเห็นจะใช้จังหวะระหว่างการสนทนา เพ่ือสอดแทรกบทพูดเกี่ยวกับข้อมูลด้านภาพที่จ าเป็น 
เช่น อากัปกิริยา ลักษณะภายนอกของตัวละคร ภาษากาย เสื้อผ้า ฉาก การจัดแสง เป็นต้น ทั้งนี้การบรรยาย
จะถูกส่งผ่านหูฟังแบบไร้สาย เพ่ือให้คนตาบอดหรือมีสายตาเลือนรางสามารถใช้ได้  ทั้งในงานภาพยนตร์ 
โทรทัศน์ การแสดงบนเวที กีฬา หรือการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 
 การผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพเป็นความเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างคน ๒ กลุ่ม คือ ผู้ส่งสารทั่วไปที่
ไม่ได้มีปัญหาทางการมองเห็น เข้ารหัสและส่งต่อข้อมูลไปถึงผู้รับสารที่เป็นผู้พิการทางการเห็น ทั้งประเภทตา
บอดสนิทและสายตาเลือนราง รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ใช้ประโยชน์จากสื่อเสียงบรรยายภาพแต่ละกลุ่มมีต้นทุน
ทางประสบการณ์และความต้องการใช้สื่อเสียงบรรยายภาพในระดับแตกต่างกันและด้วยสถานภาพของสื่อเสียง
บรรยายภาพที่มีความเป็นสื่อมวลชน ซึ่งผู้รับสารจ านวนมากสามารถเข้าถึงและเปิดรับสื่อที่ผู้ผลิตส่งมาได้
พร้อมๆ กัน ผู้ผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพจึงจ าเป็นต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายหลักในการสื่อสารเพ่ือออกแบบ
เนื้อหาสารให้เหมาะสม และเป็นประโยชน์แก่คนทุกกลุ่ม ในกรณีนี้ ทีมผลิตได้ก าหนดแนวทางในการผลิตสื่อ
เสียงบรรยายภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้พิการทางการเห็นในกลุ่มตาบอดสนิท ซึ่งมีระดับการ
เข้าถึงจ ากัดท่ีสุด เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาการคัดเลือกและออกแบบสาร  

การออกแบบสารในงานสื่อเสียงบรรยายภาพมีคุณสมบัติเฉพาะหลายประการด้วยกัน แม้จะเป็นการ
สื่อสารด้วยเสียงคล้ายงานวิทยุ แต่มีการลงรหัสในการสื่อสารที่แตกต่างกัน เนื่องจากงานวิทยุเป็นการสื่อสารใน
ลักษณะเล่าเรื่อง (narration) ส่วนสื่อเสียงบรรยายภาพเป็นการแสดง (illustration) ซึ่งหมายถึงการเป็นสื่อ
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เสียงทีไ่ม่มีอิสระในตัว เพราะต้องบรรยายตามภาพและยังต้องบรรยายในเงื่อนไขของเวลาที่จ ากัด การเข้ารหัส
สารในเงื่อนไขดังกล่าวมีความเฉพาะตัวที่จ าเป็นต้องศึกษาและท าความเข้าใจก่อนการผลิต  
 นอกจากนี้ ด้วยความที่สื่อเสียงบรรยายภาพมีสถานะเป็นสื่อมวลชน จึงต้องอาศัยเทคโนโลยีในการ
ผลิตเพ่ือรองรับระบบการออกอากาศมีที่มีแบบแผนสม่ าเสมอ (routine) หลายประเทศได้พัฒนาโปรแกรมเพ่ือ
ช่วยให้การผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพมีความสะดวก รวดเร็ว อ านวยความสะดวกในการท าบท และท าให้เห็น
ภาพเป็นไทม์ไลน์ โดยผู้เขียนบทสามารถเลื่อนดูภาพที่ต้องการเพ่ือหาช่องว่างในการบรรยายได้อย่างสะดวก
ด้วยตัวเอง และโปรแกรมส าหรับตัดต่อผสมเสียง ซึ่งเทคโนโลยีนี้ช่วยประหยัดเวลาในผลิตบริการเสียงบรรยาย
ภาพได้ค่อนข้างมาก 
 
๔.๒ กลุ่มเป้าหมาย และการใช้ประโยชน์ 
 การให้บริการเสียงบรรยายภาพจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับสารจ านวนมาก เมื่อจ าแนกกลุ่มที่ได้รับ
ประโยชน์จากการมีบริการสื่อเสียงบรรยายภาพทางโทรทัศน์จะมีสองกลุ่ม คือ กลุ่มหลัก และกลุ่มรอง ดังนี้ 
 กลุ่มหลัก ได้แก่กลุ่มผู้พิการทางสายตา หรือกลุ่มที่มีปัญหาด้านการมองเห็น  ถ้าใช้เกณฑ์ด้านระดับ
การมองเห็นแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม 
 (๑) กลุ่มผู้ตาบอดสนิท กลุ่มนี้เป็นผู้พ่ึงการฟังเสียงจากสื่อโทรทัศน์เป็นหลัก ผู้ตาบอดมาตั้งแต่ก าเนิด  
มักจะไม่มีปัญหากับระดับของข้อมูลที่รวบรวมได้จากสิ่งที่ได้ยินอยู่เป็นประจ า  และบางครั้งก็ไม่ได้นึกว่า
รายละเอียดส าหรับการมองเห็นมีมากเพียงใด และจะไม่มีความทรงจ าและประสบการณ์ด้านภาพมากเท่ากับ
กลุ่มผู้มีสายตาเลือนราง  แต่กลุ่มผู้ตาบอดสนิท แต่ไม่ได้ตาบอดแต่ก าเนิด มาสูญเสียการมองเห็นในภายหลัง 
หรือมาบอดสนิทเมื่อมีอายุมาก จะมีความทรงจ าหรือประสบการณ์ด้านภาพมากกว่ากลุ่มผู้ตาบอดสนิทแต่
ก าเนิด 

(๒) กลุ่มผู้มีสายตาเลือนราง กลุ่มนี้เป็นผู้มองเห็นภาพเลือนราง และมีการมองเห็นภาพเป็นบางส่วน 
เช่น การมองเห็นเป็นจุดเล็กๆ การมองเห็นเพียงบางมุมของลานสายตา และการมีสายตาเลือนรางเกิดจาก
สาเหตุทางด้านสุขภาพและอายุที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นการมีปัญหาด้านสายตาจากโรคเบาหวาน และโรคตาต้อ
ประเภทต่างๆ สายตาเสื่อมตามอายุเป็นต้น 
 การศึกษาพบว่า ผู้พิการทางสายตาทั้งสองกลุ่มมีความต้องการเสียงบรรยายภาพที่แตกต่างกันใน 
“รายละเอียด” ของเนื้อหา ซึ่งความแตกต่างนั้นมีความสัมพันธ์กับอายุและระดับของการมองเห็นที่ส่งผลต่อ
การจดจ าด้านการมองเห็น และประสบการณ์ที่แตกต่างกันของกลุ่มเป้าหมาย  ผู้ตาบอดแต่ก าเนิดจะมี
ประสบการณ์ด้านภาพไม่มากเท่าผู้ที่ตาบอดภายหลัง เช่น สีผม ความงาม และลักษณะของเสื้อผ้า ในขณะที่
กลุ่มผู้มีสายตาเลือนรางบางครั้งก็ต้องการรายละเอียดมากเพราะเคยมีประสบการณ์ร่วมกับเรื่องนั้นมาบ้าง แต่
บางครั้งก็ไม่ต้องการรายละเอียดเพราะมองเห็นอยู่แล้ว 
 กลุ่มรอง หรือกลุ่มอื่นๆ ที่ได้รับประโยชน์จากเสียงบรรยายภาพนอกเหนือจากกลุ่มผู้พิการทางการเห็น
ได้แก่ 
  (๑) กลุ่มครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดของผู้พิการทางการเห็น จากข้อมูลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้พิการ
ทางการเห็นที่ไม่สามารถการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์มากนัก เหตุผลประการหนึ่งคือไม่ต้องการ
รบกวนผู้ใกล้ชิดมากเกินไป เช่น การต้องคอยสอบถามผู้ใกล้ชิดหรือครอบครัวยามฟังข่าวสารหรือละครใน
โทรทัศน์แล้วไม่เข้าใจ เสียงบรรยายภาพจึงท าหน้าที่ทั้งช่วยสร้างการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเสมอภาคและ
ช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมในเชิงบวกด้วย  อีกทั้งกลุ่มครอบครัวและผู้ใกล้ชิดผู้พิการทางการเห็นจัดเป็น
กลุ่มรองที่มีความส าคัญต่อการศึกษาและช่วยสนับสนุนการท างานด้านสื่อเสียงบรรยายภาพด้วย เนื่องจากกลุ่ม
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นี้เป็นผู้ทราบความต้องการของกลุ่มผู้พิการทางการเห็นเนื่องจากมีความใกล้ชิด เป็นผู้คอยเกื้อหนุนให้กลุ่มผู้
พิการทางการเห็นได้ช่วยเหลือตนเองและด าเนินชีวิตประจ าวันได้ ในกรณีของสื่อเสียงบรรยายภาพก็เช่นกัน 
กลุ่มผู้ใกล้ชิด เช่น พ่อ แม่ พี่น้อง ผู้ดูแล ครู สามารถสะท้อนความต้องการและข้อจ ากัดของผู้พิการทางการเห็น
ในสภาพการณ์ต่างๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องในการผลิตเสียงบรรยายภาพได้รับทราบ ขณะเดียวกันก็เป็นกลุ่มที่ช่วย
ผลักดันใหเ้กิดความเข้าใจเรื่องสื่อเสียงบรรยายภาพของผู้พิการทางการเห็น เช่น การแนะน าช่วยเหลือ การให้
ข้อมูลเกี่ยวกับเสียงบรรยายภาพ หรือการสนับสนุนด้านเทคนิคหรือเทคโนโลยีเพ่ือใช้งานส าหรับช่วงเริ่มต้นที่
เสียงบรรยายภาพยังไม่เป็นที่รู้จักกว้างขวางนัก และกลุ่มผู้พิการทางการเห็นก็ไม่ทราบว่าจะเข้าถึงได้จาก
ช่องทางใด   
  (๒) กลุ่มผู้สูงอายุ  สังคมโลกก าลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทยก็เช่นกัน กลุ่มผู้ สูงอายุเป็น
กลุ่มรองอีกกลุ่มหนึ่งที่จะใช้ประโยชน์จากเสียงบรรยายภาพ เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุจะมีแนวโน้มของความเสื่อม
ถอยด้านการเห็นลงไปตามอายุ 
  (๓) กลุ่มเด็กเล็ก  เสียงบรรยายภาพสามารถใช้ประโยชน์ในกลุ่มเด็กเล็ก เช่น  เป็นสื่อช่วยสอน 
เนื่องจากมีความละเอียดของการบรรยายภาพ 
  (๔) กลุ่มด้านเสริมสร้างศักยภาพ  เสียงบรรยายภาพสามารถใช้ประโยชน์กับกลุ่มผู้มีปัญหาด้านการ
เรียนรู้  กลุ่มผู้ต้องการฝึกฝนทักษะด้านภาษา (เช่น กลุ่มผู้ต่างชาติที่อพยพเข้าเมือง) เนื่องจากเสียงบรรยาย
ภาพมีลักษณะของการเป็นสื่อภาษาเพ่ือการฟัง 
 เมื่อพิจารณาถึงกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากเสียงบรรยายภาพจะเห็นได้ว่า มีทั้งกลุ่มผู้พิการทางการเห็น
และผู้ไม่พิการทางการเห็น หรือกลุ่มอ่ืนๆ ได้รับประโยชน์เช่นกัน ในหลายประเทศได้พัฒนาเสียงบรรยายภาพ
เพ่ือประโยชน์ของกลุ่มรองร่วมด้วย มีการขยายวงผู้ได้รับประโยชน์จากเสียงบรรยายภาพในฐานะของผู้บริโภค
ในกว้างมากขึ้น ท าให้ผู้รับสารที่ได้ประโยชน์จากเสียงบรรยายภาพไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะทั้งกลุ่มผู้พิการทางการ
เห็น แต่มีกลุ่มครอบครัว ผู้ใกล้ชิด ผู้ดูแล วงการศึกษา กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กเล็ก กลุ่มผู้ต้องการเพ่ิมศักยภาพ
ด้านภาษาของตนเอง ที่สามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากสื่อเสียงบรรยายภาพได้เช่นกัน 
 
๔.๓ มาตรฐานการให้บริการเสียงบรรยายภาพ 

๑. หลักการทั่วไป 
  (๑) การบรรยายภาพส่วนใหญ่จะมีขึ้นในช่วงที่ไม่มีเสียงบรรยายหรือเสียงสนทนา (Sound 

Gap, Pause) ซึ่งส่วนใหญ่จะมีช่วงเวลาพอประมาณ แต่บางกรณีก็มีระยะเวลาสั้นมาก เช่น ๓-๕วินาที ในการ
ผลิตเสียงบรรยายภาพ ข้อปฏิบัติพ้ืนฐานด้านการผลิตเสียงบรรยายภาพคือ สร้างความเข้าใจและสร้างความ
เพลิดเพลิน ถ้าไม่จ าเป็นจึงไม่ควรทับเสียงบรรยายของต้นฉบับ หรือแทรกคั่นระหว่างบทสนทนาหรือบรรยาย
ทับเสียงเพลง หรือเสียงประกอบที่สื่อความหมายได้อยู่แล้วเพราะจะกระทบต่ออรรถรสในการฟัง  

  (๒) การเลือกบรรยายสิ่งจ าเป็นและส าคัญ  นอกจากข้อจ ากัดในด้านเวลาแล้ว ข้อท้าทายอีก
ประการหนึ่งคือ ปริมาณของเนื้อหาในภาพ หรือ “สิ่งที่เห็น” ก็มีความหลากหลาย เช่น จะบรรยายอะไร 
เสื้อผ้า อากัปกิริยา สถานที่ ท่าทางหรืออารมณ์ ฯลฯ  ผู้ผลิตต้องมีความเข้าใจเนื้อหา สามารถเชื่อมโยง
เรื่องราว หรือการออกแบบเนื้อหา และก าหนดสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการบรรยาย เช่น ถ้าเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยน
ฉาก ก็ควรบรรยายเรื่องการเปลี่ยนสถานที่ก่อน เป็นต้น 

  (๓) การสร้างความสมดุลระหว่างความเข้าใจ (Comprehension) และความเพลิดเพลิน 
(Enjoyment) เช่น การบรรยายอย่างละเอียดมากที่สุดลงไปในช่วงเวลาที่มีอยู่น้อยมากในแต่ละช่วง แม้จะด้วย



๒๙ 

เจตนาของการช่วย “ให้ข้อมูล”มากที่สุดแต่กลับท าให้ผู้รับสารมีความเหนื่อยล้าจากการฟัง เพราะการบรรยาย
นั้นเร็วและมีปริมาณมากเกินไป ท าให้ความเพลิดเพลินในการเข้าถึงสื่อลดน้อยลงจนถึงเลือกท่ีจะไม่รับฟังได้ 

  (๔) เสียงบรรยายภาพต้องกลมกลืนไปกับเนื้อหาต้นฉบับ เช่นการใช้เสียงบรรยาย ลีลาการ
สื่อสารให้สอดคล้องเป็นทิศทางเดียวกับต้นฉบับและต้องท าให้ผู้ชมเกิดการเชื่อมโยงเรื่องราวได้ด้วยตนเองและ
ได้อรรถรสในการรับชม 

  (๕) เสียงบรรยายภาพเป็นสื่อที่ผลิตขึ้นในข้ันตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิต แม้ว่าการผลิต
เสียงบรรยายภาพท าโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงบรรยายภาพเฉพาะ แต่ถือเป็นงานแยกอีกชิ้นหนึ่งที่ส่วนใหญ่อาจ
ไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้ผลิตดั้งเดิม ท าให้ความสัมพันธ์ของผู้ผลิตจากต้นทางดั้งเดิมกับผู้ผลิตเสียงบรรยายภาพไม่
ปะติดปะต่อกัน เช่น ผู้ผลิตเสียงบรรยายภาพไม่สามารถรับทราบแน่ชัดได้ว่า ผู้ก ากับ ผู้เขียนบท หรือผู้ก ากับ
ภาพ ต้องการสื่อสารภาพนี้ด้วยความหมายอย่างไร  ผู้ผลิตเสียงบรรยายภาพจึงอยู่ในฐานะผู้ถอดรหัสของ
รายการดั้งเดิม และใส่รหัสลงในเสียงบรรยายภาพใหม่ ท าให้การท างานมีความท้าทายในการใช้ทักษะต่างๆ 
เพ่ือส่งสารถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยไม่คลาดเคลื่อนจากต้นฉบับ  
  (๖) แนวทางการเลือกเนื้อหาสารที่จ าเป็นส าหรับเสียงบรรยายภาพแบ่งให้เห็นระดับความ
จ าเป็นของการบรรยายดังนี้ 
   (๖.๑) เนื้อหาสารทีมี่ความจ าเป็นในการบรรยาย 
    -  Story ข้อมูลที่มีผลต่อเรื่องราวและด าเนินเรื่องที่สุด เช่น ถ้าอุปกรณ์
ประกอบฉาก “มีด” เป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการเชื่อมโยงละครแนวสืบสวน “มีด” เป็นสิ่งที่ควรบรรยาย มากกว่า
องค์ประกอบอื่นๆ เช่น เสื้อผ้า อากัปกิริยา 
    - Place, Space and Direction สถานที่ พ้ืนที่  และทิศทาง มีความจ า
เป็นมากเม่ือสถานที่เปลี่ยน เช่น ฉากเปลี่ยน รวมถึงทิศทาง ซ้าย ขวา ด้านบน ด้านล่าง และระยะใกล้หรือไกล  
    -  Time เวลา มีความจ าเป็นต้องบรรยายเมื่อมีการเปลี่ยนช่วงเวลา เช่น 
ย้อนอดีต ตอนเช้า ยามโพล้เพล้ 
    -  Character ผู้พูดเป็นใคร โดยเฉพาะในกรณีที่เริ่มต้นเรื่องหรือมีคนพูด
หลายคน มีลักษณะอย่างไร เช่น อ้วน ผอม ลักษณะที่แสดงความสวยงาม บุคลิกภาพ ฐานะทางสังคม อาชีพ 
    -  Action อากัปกิริยา ทั้งหน้าตาและการแสดง 
    -  Logo Typographic and Graphic สิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอทั้งหมด เช่น 
โลโก้ ข้อความตัวอักษร รายชื่อนักแสดง การให้เครดิต หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
   (๖.๒) เนื้อหาสารที่มีความจ าเป็นน้อย 
    -  การบรรยายสิ่งที่ไม่ควรมีรายละเอียดมากเกินไป เช่น ความยาว ขนาด 
ควรเป็นมาตรวัดแบบโดยประมาณ เช่น ความยาว ๑ เมตร ๑๖ เซนติเมตร ควรบรรยายว่า มีความยาว ๑ 
เมตร การบรรยายสี ก็ควรเป็นสีสามัญท่ีเข้าใจได้ เช่น สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีม่วง แต่ไม่ควรใช้การบรรยายถึง
สีผสมที่ซับซ้อน เช่น สีฟ้าอมเขียว สีน้ าตาลอมม่วง เป็นต้น 
    -  การบรรยายถึงค าศัพท์ยากหรือซับซ้อน นอกจากค านั้นจะมีความ
สอดคล้องกับเรื่อง หรือมีผลกับเรื่อง 
    -  การบรรยายเสียงที่คุ้นเคยอยู่แล้ว เช่น เสียงโทรศัพท์ เว้นแต่ฟังไม่ชัด 
หรือคลุมเครือตีความได้หลายเสียง 
    -  การบรรยายถึงภูมิหลังทางวัฒนธรรม สีผิว เชื้อชาติ ศาสนาของตัวละคร 
เว้นแต่ส าคัญกับเรื่อง 



๓๐ 

   (๖.๓) เนื้อหาที่ไม่มีความจ าเป็นต้องบรรยาย 
    -  Spoil การบอกสิ่งที่จะเกิดข้ึนล่วงหน้า 
    -  Judgment การบอกเหตุผลจูงใจของเหตุการณ ์
    -  ค าศัพท์ด้านการถ่ายท า (Filmic expression) เช่น เคลื่อนกล้องไป
ทางซ้าย-ขวา (Pan right-left) ภาพมุมต่ าสูง (Low-High Angle) Fade black Zoom in-out 
 
--------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ – เสียงบรรยายภาพมุ่งอธิบายใจความส าคัญของเรื่อง แบ่งเป็น ๔ ลักษณะ ได้แก่  

o สิ่งที่เป็นสาระและจ าเป็น ให้ใส่ในการบรรยายได้ เช่น กิริยาการประกอบอาหาร วัตถุดิบ และ
อาหารที่ท าส าเร็จ 

o สิ่งที่เป็นสาระ แต่ไม่จ าเป็น ไม่ต้องใส่ในบทบรรยาย เช่น ขั้นตอนหรือเสียงที่เก่ียวข้องกับการ
ท าอาหารที่ผู้ประกอบอาหารกล่าวถึงมาก่อนแล้ว 

o สิ่งที่ไม่ใช่สาระส าคัญในการประกอบอาหาร แต่ถ้าจ าเป็น อาจใส่เข้าไปได้ เช่น เสียงที่ก่อให้เกิด
ความสงสัย  

o สิ่งที่ไม่ใช่สาระส าคัญ ไม่มีความจ าเป็นที่จะใส่ในบทบรรยาย เช่น การแต่งหน้าของผู้ด าเนิน
รายการ 

ผู้จัดท าเสียงบรรยายภาพควรมีความเข้าใจในลักษณะของรายการแต่ละประเภทว่า “อะไรคือประเด็น
ส าคัญในการน าเสนอ” ถ้าเป็นรายการสาธิตเกี่ยวกับอาหาร ตัวอาหาร วัตถุดิบ และวิธีการประกอบอาหาร 
เทคนิคต่างๆ จะเป็นสาระหลักของเรื่อง แต่ถ้าเป็นละครหรือรายการเกี่ยวกับแฟชั่น เสื้อผ้าหน้าผมของ
นักแสดงที่สะท้อนยุคสมัย ความสวยงาม อาจกลายเป็นสิ่งที่ควรบรรยายได้ 
------------------------------------------------------------- 
 
 ๒. การบรรยาย 
  -  ไตเติ้ลและเครดิตท้าย บรรยายรายละเอียดตามตัวอักษรเกี่ยวกับเพลงประกอบ เช่น ชื่อ
นักร้อง ชื่อผู้แต่งเพลง เป็นต้น รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อรายการ วันเวลาในการ
ออกอากาศ และการบรรยายไตเติ้ลหรือเครดิตท้าย บรรยายเฉพาะข้อมูลที่ส าคัญที่เป็นข้อมูลหลักของการผลิต
รายการ ตามเวลาที่จ ากัด 
  - ตัวละคร พิธีกร และผู้ร่วมรายการ บอกรูปร่าง เช่น สูง อ้วน ผอม ท้วม ผิวพรรณ เช่น 
ขาว คล้ า ทรงผม และระบุชื่อตัวละครว่าก าลังแสดงสีหน้าท่าทางอย่างไร และบุคคลที่เพ่ิงปรากฏเข้ามาในฉาก 
หากเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในเนื้อเรื่องหรือในรายการ บรรยายให้ผู้ชมทราบด้วย แต่หากเป็นตัวประกอบที่ไม่มี
บทบาทส าคัญในเรื่อง จะบรรยายหรือไม่ก็ได้ 
  -  การแต่งกาย ผู้พิการทางการเห็นต้องการให้บรรยายการแต่งกายของตัวละคร เพ่ือให้ทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับเสื้อผ้า สไตล์ สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้ 
  -  ต าแหน่งของตัวละคร พิธีกร ผู้ร่วมรายการ  และการเคลื่อนย้ายไปยังต าแหน่งอ่ืน 
บรรยายรายละเอียดต าแหน่งของตัวละครหรือพิธีกร และบรรยายตามการเคลื่อนไหว  ตามบริบทของเรื่อง 
เพ่ือให้สามารถจินตนาการตามได้ 



๓๑ 

  - ฉาก สถานที่ บรรยายรายละเอียดของฉากหรือสถานที่ถ่ายท าให้ผู้ชมทราบว่า รายการนั้น
ถ่ายท าที่ใด ในห้องส่ง ห้องครัว ที่บ้าน ที่โรงแรม ต่างจังหวัด หรือในเมือง เช่น โรงเรียนธรรมศาสตร์คลอง
หลวง บ้านของหยก ห้องนอนของประภัทร ในห้องส่ง หน้าเรือนจ า 
  - สี บรรยายสีเพ่ือให้จินตนาการและนึกถึงความหมายของสิ่งนั้นได้ เช่น สีแดงหมายถึง    
ความร้อน สีเขียวหมายถึงความสดชื่น สีฟ้าหมายถึงความสบาย ความเย็น และสามารถบรรยายความเข้ม-  
อ่อนได้ แต่ไม่พูดถึงเฉดสีที่ซับซ้อนเกินไป เช่น ไม่ใช้ค าว่า สีฟ้าอมเขียว สีเหลืองขี้ม้า สีม่วงอมน้ าตาล เป็นต้น 
  - ทิศทาง ระบุทิศทางแบบซ้าย ขวา หน้า หลัง แต่ทิศทางแบบตะวันตก ตะวันออก เหนือ ใต้ 
จะไม่เป็นที่เข้าใจโดยทั่วไป ส่วน การบรรยายแบบเข็มนาฬิกา อาจใช้ร่วมกับการบรรยายทิศทางแบบซ้าย -ขวา
ได้ แต่ต้องบรรยายทิศซ้าย-ขวา ก่อนเสมอ และต้องตระหนักว่า อาจมีผู้พิการทางการเห็นที่ไม่เคยเรียนทิศแบบ
เข็มนาฬิกามาก่อน 
  -  ช่วงเวลา บรรายการเปลี่ยนแปลงของเวลา กลางวัน ยามเช้า ความมืด สว่าง การย้อนเวลา 
หรือการบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต เช่น การเปลี่ยนเป็นฉากย้อนเวลา ใช้ค าว่า “ย้อนอดีต พ.ศ. ๒๔๗๘” 
เช้ามืด เช้าตรู่ ยามเย็น โพล้เพล้ ดึกสงัด หัวค่ า เป็นต้น 
  -  ขนาด บรรยายโดยตัดเศษหรือส่วนเกินเล็กๆ น้อยๆ ออกไป ให้เหลือเพียงตัวเลขถ้วนๆ 
เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจของผู้ฟัง เช่น ใช้ว่า “ความยาว ๗ เมตร” แทน “ความยาว ๗.๓ เมตร” หรือ 
“ประมาณ ๗ เมตรกว่าๆ” 
  -  ลักษณะทางสรีระของบุคคล บรรยายลักษณะทางสรีระ เช่น สีของผมและสีผิว โดยเฉพาะ
ลักษณะเฉพาะของบุคคลเป็นประเด็นที่ส าคัญของโครงเรื่อง (ควรระมัดระวังการบรรยายลักษะทางสรีระของ
บุคคลที่อาจเป็นการล้อเลียน ดูหมิ่น เหยียดหยามบุคคลด้วย) 
 

๓. การใช้ภาษา (Language Use) 
 ๓.๑ รูปแบบภาษา และอักขรวิธี 

   -  ใช้ภาษาเพ่ือการบรรยายกึ่งทางการ เป็นภาษาเพ่ือการพูด ไม่ใช้ภาษาที่เป็น
ทางการ และไม่ก้าวข้ามไปใช้ภาษาท่ีกันเองมากเกินไป รวมถึงไม่ใช้ภาษาสแลงในบทเสียงบรรยายภาพ 
   - ใช้ภาษาง่าย กระชับ สั้น ได้ใจความ ไม่ใช้ภาษาที่ซับซ้อน และไม่ใช้ภาษาในเชิง
วรรณกรรมหรือภาษากวี ไม่ใช้ค าศัพท์สูง 
   -  เลือกบรรยายเป็นประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ ถ้าเวลาจ ากัดมาก สามารถใช้
วลี หรือค าได้ 
   - ออกเสียงภาษาไทย ได้ถูกต้องตามอักขรวิธี ทั้งการออกเสียงพยัญชนะเดี่ยว เช่น ร 
ล ว ส ท จ ช ฉ และพยัญชนะควบ เช่น พยัญชนะควบกล้ า อักษรน า รวมถึงสระ  ตัวสะกด และเสียง
วรรณยุกต์ให้ชัดเจนว่าเป็นเสียงสามัญ เอก โท ตรี หรือจัตวา และระมัดระวังไม่ให้เพ้ียนวรรณยุกต์ 
  ๓.๒ การใช้ค ากริยา 
   ใช้ค ากริยาอย่างถูกต้องเพ่ือสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นกับการบรรยายเสียง  และ
ใช้ค ากิริยาที่แสดงความเฉพาะเจาะจง เพ่ือท าให้ค าหนึ่งค ามีความหมายตรงประเด็นและชัดเจนมากข้ึน 

กริยาแสดงการเดิน  ใช้ค าว่า เดินกร่าง สาวเท้า เดินจ้ าอ้าว เดินกระเผลก 
เดนิลากเท้า กระย่องกระแย่ง 

กริยาแสดงการบิน  ใช้ค าว่า บินถลา บินร่อน บินวน  



๓๒ 

กริยาแสดงการนั่ง  ใช้ค าว่า นั่งนิ่ง นั่งแหมะ นั่งขยุกขยิก นั่งเฉย นั่งพิง 
(ผนัง) นั่งเหม่อ 

กริยาแสดงการร้องไห้  ใช้ค าว่า น้ าตาริน น้ าตาเอ่อ น้ าตาไหล น้ าตานองหน้า 
กริยาแสดงการโกรธ  ใ ช้ ค า ว่ า  โ ม โ ห  โ ก ร ธ แ ค้ น  เ คื อ ง  ห งุ ด ห งิ ด 

กระฟัดกระเฟียด เกรี้ยวกราด  
กริยาที่ใช้มีดในการท าอาหาร  ใช้ค าว่า ผ่า เฉือน สับ ซอย หั่น  
กริยาที่ใช้การเคลื่อนไหวด้วยมือ ใช้ค าว่าโบกมือ สะบัดมือ ยื่นมือ ชูมือ แกว่งมือ 

ยกมือ 
กริยาเกี่ยวกับความรัก ใช้ค าว่า หวง ชอบ หึง หลง เอ็นดู  

  ๓.๓ การใช้ไวยากรณ์แบบปัจจุบันกาล  
   ใช้ค ากิริยาแสดงถึงปัจจุบันกาลตามหลักภาษาไทย เช่น ป่านเดินไปที่ตู้สีแดง  
หลีกเลี่ยงการบรรยายด้วยหลักภาษาอ่ืนที่มีการก าหนดกาลอื่นๆ เช่น  ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ “ก าลังเดินไป” 
  ๓.๔ การใช้ค านามและค าสรรพนาม  

  -  ใช้ค านามเป็นหลัก หรือใช้ค าสรรพนาม (ค าสรรพนามบุรุษที่ ๓ เช่น เขา เธอ มัน) 
เมื่อมีการเรียกชื่อของสิ่งที่กล่าวถึงมาก่อนหน้านี้พอสมควรแล้ว การเลือกใช้ค าสรรพนามช่วยให้ไม่ต้องเรียก
ค านามนั้นซ้ าบ่อยๆ หรือใช้สลับกับค านามหลัก เช่น “เจ้ามิกกี้สะบัดหางด้วยความดีใจ มันเอาขาตะกุยประตู 
แล้วกระโดดงับขนมปังในมือของย่าวรรณ” 

  -  ใช้ค าสรรพนามบุรษที่หนึ่งในกรณีที่ผู้ก ากับรายการต้นฉบับได้สร้างมุมมองของ 
“บุรุษที่หนึ่ง” เช่น การถ่ายท าที่แสดงว่าผู้ด าเนินรายการก าลังสื่อสารกับผู้ชมโดยตรง โดยเลือกใช้ค าว่า “เรา” 
เช่น เมื่อผู้ด าเนินรายการหันมาหาผู้ชม (กล้องในการถ่ายท า) แล้วท าหน้านิ่ว ผู้จัดท าบทบรรยายสามารถใช้การ
บรรยายว่า “พ่ีช้างมองมาทางเรา แล้วท าหน้าขมวดคิ้วสงสัย” ส่วนใหญ่แล้วสามารถใช้การบรรยายแบบนี้ได้ 
โดยเฉพาะในรายการส าหรับเด็ก เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความใกล้ชิด 
  ๓.๕ การใช้ค าวิเศษณ์ 
   -  ใช้ค าวิเศษณ์ประกอบค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา เพ่ือขยายความและช่วยให้สิ่ง
ที่ต้องการบรรยายมีความชัดเจนมากข้ึน และยังท าหน้าที่สื่อลูกเล่นและอารมณ์ของเรื่องได้ด้วย เช่น เช่น ม้าวิ่ง
เร็ว คนอ้วนตุ๊ต๊ะ โต๊ะกลมสีชมพู หรือ “คุณหนูแดงวิ่งปรู๊ด หายแว้บไปในห้อง” ค าวิเศษณ์ ปรู๊ด และ แว้บ 
ขยายความกริยา แต่ได้แสดงถึงความสนุกสนานในภาษา สื่อถึงการน าเสนอแบบสบายๆ แต่ควรระมัดระวัง
ไม่ให้เกิดความเยิ่นเย้อ และควรใช้ให้เหมาะในการสื่อความหมายที่แท้จริงและลีลาของการน าเสนอให้
สอดคล้องกันรายการต้นฉบับ 
  ๓.๖ การใช้ค าเชื่อม 
   -  ใช้ประโยคที่สั้นและกระชับเป็นหลัก 
   -  ใช้ค าเชื่อมเท่าที่จ าเป็น เพ่ือให้ประโยคฟังแล้วสละสลวยขึ้น และแสดงเวลา      
ความขัดแย้ง หรือเพ่ือเชื่อมต่อกันของสองอากัปกิริยา เช่น ใช้ค าว่า “ขณะที่” เพ่ือเชื่อมสองประโยค เช่น   
“แม่ผาดหันหลังเดินไปที่ตั่งในขณะที่ขุนไกรย่องไปคว้าดาบที่มุมห้อง” 
  ๓.๗ การเรียกตัวละคร 
   -  เมื่อมีตัวละครที่ไม่ทราบชื่อปรากฏตัวขึ้นมา หรือมีตัวละครหลายตัว ให้เรียกบุคคล  
ผู้นั้นด้วยการบรรยายลักษณะทางสรีระในช่วงแรก (เพ่ือการจดจ า) จนกว่าจะมีการเปิดเผยชื่อของเขาออกมา 
เช่น “เด็กหญิงผูกผมเปีย เงยหน้ามองคุณหญิงพรรณราย” และเมื่อทุกคนทราบชื่อตัวละครแล้ว ให้ผูกชื่อของ



๓๓ 

ตัวละครนั้นติดกับลักษณะทางสรีระที่มีการบรรยายในช่วงแรก เช่น จี๊ด เด็กหญิงผมเปีย แต่หลังจากนั้น ให้ใช้
ชื่อเพียงอย่างเดียว  
   -  เรียกชื่อตัวละครด้วยชื่อเดียวและเรียกอย่างต่อเนื่องไปทั้งรายการ คือ จี๊ด  
   - ในกรณีตัวละครถูกกล่าวถึงด้วยชื่อที่เรียกยาก ไม่ว่าจะเป็นชื่อที่ยาว ชื่อเต็ม       
ชื่ออย่างเป็นทางการ ชื่อที่เป็นภาษาต่างประเทศ หรือตัวละครถูกเรียกหลายชื่อ เช่น ในภาษาต่างประเทศ      
มีเรียกด้วยชื่อต้นและนามสกุลสลับไปมา ให้เรียกตัวละครด้วยชื่อทีบ่อกเล่าเรื่องราวได้ดีที่สุดเพียงชื่อเดียว 
  ๓.๘ การใช้ระดับของค าศัพท์ 
   -  ไม่ใช้ค าศัพท์ที่ยากเกินไป ใช้ค าศัพท์ที่เข้าใจได้โดยทั่วไป 
   -  ในกรณีที่เป็นรายการเฉพาะ ใช้ชุดค าศัพท์ให้เหมาะสมกับช่วงอายุ หรือลักษณะ
รายการ เช่น รายการส าหรับเด็ก หรือรายการเพ่ือการศึกษา และระดับของภาษาควรคงที่ทั้งรายการ 
โดยทั่วไป 
  ๓.๙ การถอดเสียงและการแปลภาษาต่างประเทศ 
   -  หากมีค าแปล ให้ใช้ค าแปลเป็นภาษาไทย เช่น ภาพป้ายปรากฏในภาพยนตร์ ค าว่า 
Mojave Desert บรรยายว่า “ทะเลทรายโมฮาวี” หรือในกรณีอ่ืนใด อาจบรรยายทับศัพท์ โดยไม่ทิ้งส าเนียง
เดิม หรือใช้ส าเนียงไทยก็ได้ เช่น Paragon บรรยายเป็นส าเนียงเดิม หรือ “พารากอน” ก็ได้ 
   -  บรรยายชื่อเฉพาะให้ตรงกับชื่อดังกล่าว เช่น ถ้าอักษรปรากฏบนจอ หรือป้ายต่างๆ 
ที่ปรากฏในภาพยนตร์ เช่น Newark ที่เป็นเมืองหนึ่งในสหรัฐอเมริกา บรรยายภาพว่า นวร์ก (Newark) 
  ๓.๑๐ การใช้ภาษาที่ควรหลีกเลี่ยง 
   -  ไม่ใช้ค าว่า เห็นหรือภาพ ควรเลี่ยงใช้ค าว่า ปรากฏ มี หรือ ค าว่าภาพ อาจใช้ค าว่า 
หน้าจอ เช่น หน้าจอเปลี่ยนเป็นสีด า แทนค าว่า ภาพเปลี่ยนเป็นสีด า 
   -  ไม่ใช้ค าศัพท์ที่ใช้เฉพาะด้านภาพโดยตรง เช่น เฟดแบล็ก ภาพตัดเร็ว ศัพท์เทคนิค
การสร้างภาพยนตร์ ให้แปลมุมมองของผู้ก ากับออกมาเป็นการบรรยาย เช่น เทคนิคแบบ dissolve แสดงความ
ฝัน จินตนาการ ควรบรรยายว่า “ในความฝัน...” “ในความคิด..” 
   -  ไม่ใช้ค าอุปมาอุปไมยและการเปรียบเทียบ ค าคลุมเครือ หรือต้องมีการแปลอีก   
ขั้นหนึ่ง ภาษาสแลง ภาษาพูดที่กันเองจนเกินไปและภาษาถิ่น 
 

๔. เสียงบรรยาย 
 ๔.๑ เลือกเสียงของผู้บรรยายภาพให้แตกต่างจากเสียงหลักของรายการ เพ่ือให้เกิดความ

แตกต่างและไม่ท าให้ผู้ใช้สื่อเสียงบรรยายภาพสับสนว่าก าลังฟังเสียงหลักในรายการหรือเสียงบรรยายภาพ 
  -  เลือกเสียงบรรยายภาพเป็นคนละเพศกับเสียงบรรยายหลักของรายการ เช่น          

หากพิธีกรหลักหรือเสียงบรรยายหลักของรายการเป็นเพศหญิง ก็ควรเลือกผู้บรรยายเสียงบรรยายภาพที่เป็น
เพศชาย 

  -  ในบางรายการที่มีพิธีกรหลักหรือตัวละครหลักทั้งเพศหญิงและเพศชาย หรือใน
องค์กรขนาดเล็กอาจมีข้อจ ากัดเรื่องบุคลากร หากเสียงบรรยายภาพเป็นเพศเดียวกับเสียงบรรยายหลักของ
รายการ ให้เลือกเสียงที่มีโทนเสียงแตกต่างกัน เช่น หากเสียงหลักเป็นเสียงผู้หญิงที่ค่อนข้างแหลม ควรเลือก
เสียงบรรยายภาพเป็นผู้หญิงที่มีโทนเสียงทุ้ม  

 ๔.๒ ใช้น้ าเสียงในการบรรยายภาพโดยไม่ปั้นเสียงจนกลายเป็นผู้บรรยายหลักอีกคนหนึ่ง     
ในรายการ (ท าให้เกิดความสับสนว่าก าลังฟังเสียงหลักของรายการหรือเสียงบรรยายภาพ) 



๓๔ 

 ๔.๓ อาจเลือกเสียงของผู้บรรยาภาพเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  -  อาจใช้ผู้บรรยาย ๒ คนที่ต่างเพศกันมาร่วมบรรยายในรายการเดียวกันได้ โดยให้

ท าหน้าที่แตกต่างกัน เช่น ให้คนหนึ่งบรรยายเนื้อหาของภาพที่ปรากฏ ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นผู้อ่านค าบรรยายใต้
ภาพ (Subtitle) หรืออ่านในช่วงเวลาย้อนอดีต เพื่อให้ผู้ใช้สื่อสามารถแยกแยะเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

  -  อาจเลือกเพศของผู้บรรยายภาพให้สอดคล้องกับเนื้อหา หรือประเภทรายการ เช่น 
รายการเกี่ยวกับแฟชั่นสตรี รายการส าหรับเด็ก ที่ผู้พิการทางการเห็นต้องการฟังเสียงบรรยายภาพที่เป็น     
เพศหญิง ส่วนภาพยนตร์แอ็คชั่น หรือรายการที่มีเนื้อหาหนัก ควรให้ผู้บรรยายเป็นเพศชาย เป็นต้น 

  -  อาจให้ความส าคัญกับความแจ่มชัดของเสียง การออกเสียงได้ชัดเจน ถูกต้อง และ
ความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอดอารมณ์ให้ได้อรรถรส ด้วย 
   -  อาจมีลีลาในการใช้เสียง เน้นค า เน้นความ มีลีลาการใช้เสียงที่เหมาะสมกับเนื้อหา
ของเรื่อง เช่น โดยปกติ เมื่อต้องการเน้นค าถัดไป ควรหยุดวรรคเล็กน้อยเพ่ือให้ค าที่อยู่ถัดไปนั้นเด่นชัดขึ้น   
โดยการเว้นวรรคเล็กน้อยนี้ต้องหยุดเพียงอึดใจเดียวเท่านั้น หากหยุดนานเกินไป จะท าให้ผู้ฟังรู้สึกว่ารับฟังไม่
ต่อเนื่อง การเน้นค าเน้นความเช่นนี้จะท าให้เกิดลีลาในการบรรยายที่น่าฟัง  
   -  ควรแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง โดยแบ่งวรรคตามเนื้อหาว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน 
เมื่อใด อย่างไร และควรใช้จังหวะที่ผู้ฟังสามารถรับฟังได้รู้เรื่อง ไม่เร็วหรือช้าจนเกินไป ควรพิจารณาการด าเนิน
เรื่องของรายการว่าด าเนินเรื่องช้าหรือเร็ว เช่น หากเป็นรายการที่ด าเนินเรื่องเร็วก็อาจพูดเร็ว หากเป็นรายการ
ที่ด าเนินเรื่องช้ากอ็าจพูดช้า เพ่ือให้สอดคล้องกับจังหวะโดยรวมของรายการ 
   -  ควรบรรยายอย่างมีชีวิตชีวา มีความกระตือรือร้นในน้ าเสียง เปล่งเสียงด้วยความ
แจ่มใส ผู้ฟังสามารถรับรู้ความรู้สึกที่ส่งผ่านมาในน้ าเสียงได้  
   -  ควรพิจารณาเนื้อหารายการด้วยว่า ขณะที่ก าลังบรรยายนั้นเป็นเนื้อหาที่เศร้า
หรือไม่ หากเป็นเรื่องเศร้าก็ต้องส ารวมน้ าเสียงให้เหมาะสม และควรออกแบบเสียงเพ่ือให้สอดคล้องกับอารมณ์
ของรายการแต่ละช่วง โดยพิจารณาเนื้อหาของรายการ เพื่อให้เสียงและอารมณ์สอดคล้องไปกับเนื้อหา  
   -  ควรสร้างความแตกต่างของน้ าเสียง หรือความทุ้มของเสียง ในกรณีที่ไม่ใช่เป็นการ
บรรยายภาพทั่วไป เช่น เมื่อมีค าบรรยายใต้ภาพ (Subtitle) แปลภาษาต่างประเทศอยู่ในรายการ อาจบรรยาย
ภาพโดยแจ้งว่า “ขึ้นค าบรรยายใต้ภาพว่า...” “ค าปรากฏขึ้น...” “ข้อความตัวอักษร...” “ข้อความแปล...” 
หรือปรับเสียงให้แตกต่างจากการบรรยายปกติ เช่น ปรับเสียงให้ทุ้มขึ้นเล็กน้อย เคร่งขรึมขึ้น หรือบรรยายให้
กระชับขึ้น เพ่ือสื่อให้ผู้ฟังทราบว่าเป็นการให้เสียงแทนชาวต่างชาติ ไม่ใช่เป็นการบรรยายภาพหรือเสียงใน
รายการ 
 
๔.๔ ความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการเสียงบรรยายภาพ 
 ผู้พิการทางการเห็นต้องการเข้าถึงรายการ“ทุกประเภท”เช่นเดียวกับคนทั่วไป และพบว่าถ้าพิจารณา
จากตระกูลรายการหรือประเภทรายการ (Genre) กับเสียงบรรยายภาพ ตระกูลรายการ (Genre) แต่ละ
ประเภทมีแนวโน้มที่จะมีความจ าเป็นในการผลิตเสียงบรรยายภาพมากน้อยต่างกัน ดังนี้ 
  ๑) ตระกูลรายการที่มีความจ าเป็นน้อยในการท าเสียงบรรยายภาพ ได้แก่ตระกูลรายการที่มี 
“การใช้เสียงสื่อความหมายมากอยู่แล้ว” เช่น ตระกูลรายการนั้นมีการบรรยาย หรือใช้การสนทนาระหว่าง     
ผู้ด าเนินรายการ หรือแขกรับเชิญมากพอ และเนื้อหาในการสนทนานั้นผู้ฟังสามารถเชื่อมโยงได้ด้วยตนเอง เช่น 
รายการข่าว (News Program) รายการสนทนาถามตอบ (Talk Show)  และตระกูลรายการที่มีการด าเนินไป



๓๕ 

อย่างรวดเร็วและมีบทสนทนาหรือบทบรรยายมาก เช่น รายการเกมโชว์ (Game Show) และรายการถ่ายทอด
กีฬาที่มีผู้บรรยายกีฬาอยู่แล้ว 
  ๒) ตระกูลรายการที่มีความจ าเป็นมากในการท าเสียงบรรยายภาพ ได้แก่ ตระกูลรายการที่มี 
“การใช้ภาพมาก และเสียงต้นฉบับไม่สามารถอธิบายภาพนั้น ฟังแล้วเชื่อม เรื่องราวได้ยาก”เช่น ตระกูล
รายการสารคดี ละครภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ ที่อาจมีการสื่อสารด้วยภาษาทางการถ่ายท า หรือสัญญะที่เกิดขึ้น
ในด้านภาพ และกลุ่มรายการสาธิต รายการเด็ก รายการเพ่ือการศึกษา  เนื่องจากกลุ่มรายการเหล่านี้ใช้สื่อ
ด้านภาพเพ่ือประกอบการให้ความรู้  เสียงบรรยายภาพจะช่วยเสริมศักยภาพในการสื่อสารให้มากขึ้นได้ 

 อย่างไรก็ตาม การใช้เกณฑ์ด้านตระกูลรายการ ถือเป็นแนวทางที่ช่วยคัดกรองรายการที่มีความจ า
เป็นมากก่อนรายการที่มีความจ าเป็นน้อยในภาพรวมกว้างๆ เท่านั้น เพราะความหมายของค าว่า “จ าเป็น” นั้น 
มิได้เป็นข้อห้ามว่ารายการหนึ่งๆ ไม่ควรผลิตเสียงบรรยายภาพแต่อย่างใด หากแต่เป็นการช่วยให้เห็น 
“ทิศทาง” ในการคัดเลือกรายการจาก “ตระกูลรายการหรือประเภทรายการ”  เช่น ถ้าต้องการท าเสียง
บรรยายภาพในกลุ่ม “สารประโยชน์”  รายการโทรทัศน์ที่อยู่ในกลุ่ม สารคดี ภาพยนตร์  รายการส าหรับเด็ก 
รายการเพ่ือการศึกษา รายการสาธิต หรือรายการข่าว อาจได้รับการคัดเลือกให้น ามาผลิตเสียงบรรยายภาพได้ 
และถึงแม้  “รายการข่าว” จะเป็นตระกูลรายการที่มีความจ าเป็นน้อย แต่ก็เป็นไปได้ว่าผู้พิการทางการเห็นมี
ความต้องการให้มีเสียงบรรยายภาพในรายการข่าว เพราะรายการข่าวบางรายการก็ไม่สามารถฟังได้จากเสียง   
ผู้ประกาศได้เพียงอย่างเดียว เช่น ข่าวพยากรณ์ ข่าวเตือนภัย หรือข่าวที่มีการเปิดคลิปประกอบ  
 นอกจากนั้น อาจพิจารณาความเหมาะสมในแต่ละรายการประกอบกันด้วย เช่น สารคดีรายการหนึ่งมี
ความจ าเป็นต้องใส่เสียงบรรยายภาพ เนื่องจากมีการปล่อยภาพในการเล่าเรื่องค่อนข้างมาก ถ้าไม่ใช้เสียง
บรรยายภาพ ผู้พิการทางการเห็นอาจไม่เข้าใจเนื้อหา ในขณะที่รายการสารคดีอีกรายการหนึ่งอาจไม่
จ าเป็นต้องใส่เสียงบรรยายภาพเลยก็เป็นไปได้  ถ้าพิจารณาแล้วพบว่าสารคดีนั้นๆ ใช้การเล่าเรื่องด้วยการ
บรรยายเป็นหลัก และการบรรยายสร้างความเข้าใจได้เพียงพออยู่แล้ว และการใส่เสียงบรรยายภาพอาจเป็น
การรบกวนต้นฉบับหลักมากเกินไป  
 
๔.๕ มาตรฐานด้านเทคนิคบริการเสียงบรรยายภาพ 

๑) การเข้ารหัสสัญญาณเสียง (Audio Coding) แบบสองช่องเสียง (Stereo) ให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ในมาตรฐาน ISO/IEC ๑๔๔๙๖-๓: Information technology – Coding of audio-visual objects -- 
Part ๓: Audio (MPEG ๔ HE AACv๒) โดยก าหนดให้สัญญาณเสียงมีอัตราบิตดังนี้ 

สัญญาณเสียง 
ประเภท

สัญญาณเสียง 
อัตราบิตของ
สัญญาณเสียง 

อัตราบิตของ
สัญญาณเสียง เมื่อ
รวมกับเฮดเดอร ์

(header) 

PID อ้างอิง * 

ค่า audio_type ใน 
ISO_

๖๓๙_language 
descriptor ** 

สัญญาณเสียงท่ัวไป  
(Track ๑) 

สองช่องเสียง 
(Stereo) 

๖๔ kbps ๗๐ kbps Audio PID ๑ ๐x๐๐  
("undefined") 

สัญญาณเสียงท่ัวไป 
(Track ๒) *** 

สองช่องเสียง 
(Stereo) 

๖๔ kbps ๗๐ kbps Audio PID ๒ ๐x๐๐  
("undefined") 

สัญญาณเสียงส าหรับ 
ค าบรรยายด้วยเสียง  
(Audio Description) 

สองช่องเสียง 
(Stereo) 

๓๒ kbps ๓๕ kbps Audio PID ๓ 
(AD) 

๐x๐๓  
("visual impaired 
commentary") 

 



๓๖ 

* การก าหนดค่า Packet Identifier (PID) ส าหรับสัญญาณเสียงของแต่ละบริการให้เป็นไปตามผนวก จ 
** ISO_๖๓๙_language descriptor ของข้อมูล SI/PSI ตามมาตรฐาน ETSI EN ๓๐๐ ๔๖๘: Digital Video 
Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems 
*** ในช่วงเวลาที่ไม่มีการออกอากาศสัญญาณเสียงทั่วไป (Track ๒) ให้ส าเนาสัญญาณเสียงทั่วไป (Track ๑) มา
ออกอากาศ 

 
๒) กรณีการส่งสัญญาณเสียงส าหรับเสียงหลายภาษาและค าบรรยายด้วยเสียง ก าหนดให้อาศัยรหัส

ภาษาตามมาตรฐาน ISO ๖๓๙-๓ ดังนี้ 
ภาษา รหัสภาษาตามมาตรฐาน ISO ๖๓๙-

๓ 
ไทย THA 
อังกฤษ ENG 
เสียงต้นฉบับ QAA 
ค าบรรยายด้วยเสียง NAR 

 
การเข้ารหัสสัญญาณเสียงและการออกอากาศสัญญาณเสียงส าหรับค าบรรยายด้วยเสียง (Audio 

Description) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ETSI TS ๑๐๑ ๑๕๔: Digital Video Broadcasting (DVB); 
Specification for the use of Video and Audio Coding in Broadcasting Applications based on 
the MPEG-๒ Transport Stream โดยอาศัยวิธีการ “Broadcast mix” ตาม Annex E (normative): 
Supplementary Audio Services ของมาตรฐาน ETSI TS ๑๐๑ ๑๕๔ 

เพ่ือให้ผู้ใช้งานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลมีความเข้าใจตรงกัน เครื่องรับ
สัญญาณฯ ควรแสดงผลการเลือกช่องเสียงโดยอาศัยถ้อยค าตามตารางข้างต้น (“ภาษาไทย”, “ภาษาอังกฤษ”, 
“เสียงต้นฉบับ” หรือ “ค าบรรยายด้วยเสียง”) 

 
 
 
 


