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ในป 2558 คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ดําเนินการการผลิตรายการโทรทัศนตาม

ขอตกลงความรวมมือการสงเสริมใหผูประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนมีบริการเพื่อการเขาถึงขอมูล

ขาวสารของคนพิการ พ.ศ. 2558 โดยแบงเปน 2 สวนดังน้ี 

1. สวนการจัดทําตนแบบบริการโทรทั ศนที่จัดใหลามภาษามือเต็มจอ (Sign Language) ไดผลิต

รายการพลเมือง D (Deaf citizen) ออกอากาศทุกวันอาทิตย เวลา 10.00 - 10.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน

รัฐสภา ดิจิตอลทีวี ชอง 10 เปนรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของพลเมืองไทย 

รวมทั้งสาระตางๆ ที่จะเปนประโยชนกับคนพิการและคนไมพิการ ออกอากาศครั้งแรก วันที่ 2 สิงหาคม 2558 

และจะสิ้นสุดการออกอากาศวันที่ 31 มกราคม 2559 รวมทั้งสิ้น 26 ตอน โดยเปนความรวมมือระหว าง 

สํานักงาน กสทช . สมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย  สมาคมคนหูหนวกแหงกรุงเทพมหานคร สถานีวิทยุ

โทรทัศนรัฐสภา  

2. สวนการมีบริการเพื่อการเขาถึงขอมูลขาวสารของบุคคลออทิสติก บุคคลผูพิการทางสติปญญา และ

บุคคลผูบกพรองทางจิต ไดผลิตรายการ Spirit of mind พลังใจไรขีด  ออกอากาศทุกวันเสาร เวลา 8.00 - 

8.30 น. ทางสถานีโทรทัศน TNN 2 truevisions 784 ชมผานจานดาวเทียมระบบอื่นๆหรือแอพพลิเคช่ัน HTV 

ในสมารทโฟนและแท็บเล็ต ออกอากาศครั้งแรก วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 และสิ้นสุดการออกอากาศวันที่ 26 

ธันวาคม 2558 รวมทั้งสิ้น 26 ตอน โดยเปนความรวมมือระหวางสํานักงาน กสทช . บริษัท ทรู วิช่ันส จํากัด 

(มหาชน) สมาคมผูปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) สมาคมเพื่อผูบกพรองทางจิตแหงประเทศไทย สมาคมเพื่อคน

พิการทางสติปญญาแหงประเทศไทย  

 ในฐานะที่เปนการผลิตรายการตนแบบที่ประสบความสําเร็จระดับหน่ึง การถอดบทเรียนองคความรู

จากทีมงานผูผลิตรายการเพื่อใหผูผลิตรายการอื่นๆ ที่สนใจจะผลิตรายการโทรทัศนเพื่อคนพิการในลักษณะ

เดียวกันไดประยุกตใชเปนแนวทางในการดําเนินการตอไป  ทั้งน้ีผูชวยศาสตราจารยศิวนารถ หงษประยูร 

ผูอํานวยการผลิตทั้ง 2 รายการ  เปนผูดําเนิ นการถอดบทเรียน จากทีมงานผูผลิตรายการที่ทํางานตอเน่ือง 

จํานวน 17 คน ดังน้ี 

1. นุชริน รัญญะวิทย  ลามภาษามือ รายการพลเมือง D 

2. ภัทรวดี จินะมุสิ   พิธีกร รายการพลเมือง D 

3. วัชรินทร ชาลี   พิธีกร รายการพลเมือง D 

4. ภัทรนรินทร ชุมชาติ  ประสานงานและจัดทําคําบรรยายแทนเสียง รายการพลเมือง D 

5. พลอยประภัส แซเฮง  ชวยประสานงาน รายการพลเมือง D 

6. ระพีพรรณ แจมใส  ชวยประสานงาน รายการพลเมือง D 

7. ศิริวัฒน เหมือนศรี  ถายภาพ รายการพลเมือง D 
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8. ภราดร ฐิติรุงเพชร  ถายภาพ รายการพลเมือง D 

9. ชัชพงศ แสงมณี   ผูชวยชางภาพ รายการพลเมือง D 

10. พรรณระพี โตสมภาพ  สรางสรรครายการและบทโทรทัศน รายการพลเมือง D 

11. นพรัตน รามวงค   ผลิตรายการ รายการพลเมือง D 

12. นภันตธนัชย ใจปนตา  ชวยอํานวยการผลิต รายการพลเมือง D และรายการพลังใจไรขีด 

13. ทิพยดาราธร ประสาททวีพร ผลิตรายการ รายการพลังใจไรขีด 

14. เทวกร เกตุวงศ    สรางสรรคบทรายการ รายการพลังใจไรขีด 

15. สารวัตร กิจพานิช  พิธีกร รายการพลังใจไรขีด 

16. เมลิสา มหาพล   พิธีกร รายการพลังใจไรขีด 

17. เชษฐธิดา เพ็งสะเเละ   ประสานงาน รายการพลังใจไรขีด 
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ผลการถอดบทเรียน 

 

 ผลการถอดบทเรียนการผลิตรายการโทรทัศนตาม ขอตกลงความรวมมือ การสงเสริมใหผูประกอบ

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศนมีบริการเพื่อการเขาถึงขอมูลขาวสารของคนพิการ พ.ศ. 2558 แบงเปน 4 

ประเด็นหลัก ดังน้ี 

 

1. ความรูเก่ียวกับการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือคนพิการ  

หลังจากทีมงานไดเขามาเปนสวนหน่ึงของการผลิตรายการในความรวมมือครั้งน้ี จากเดิมที่สวนใหญไม

เคยมีความรูเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อคนพิการมากอนเลย ไดเขามาเรียนรู ฝกฝน กอใหเกิดทักษะ 

และองคความรูใหมในการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อคนพิการ ทั้งน้ีจากการถอดบทเรียนสรุปประเด็นที่ไดเรียนรู

ไดดังน้ี 

1.1  การผลิตรายการโทรทัศนเพื่อคนพิการมีความแตกตางจากรายการโทรทัศนทั่วไป มีรายละเอียด

ที่ตองคํานึงถึงในการผลิตมากกวารายการโทรทัศนทั่วไป เชน เรื่องการจัดแสง การเลือก background ในการ

ถายทํา ขนาดภาพ การตัดตอที่ไมลดทอนความเขาใจภาษามือ การเลาเรื่องที่เขาใจงาย  การเลือกใชภาษาใน

การเขียนบทที่ผูเขียนบทตองเขาใจธรรมชาติของคนพิการน้ันใหดีเสียกอน 

1.2 ในการทํางานรวมกันระหวางคนพิการกับคนไมพิการ ตองระมัดระวังในบางเรื่องที่ละเอียดออน 

เชน ในเรื่องการใชคําพูดที่บางคําน้ันไมมีภาษามือหรืออาจออนไหวตอความรูสึกคนหูหนวก และทีมงานผูผลิต

รายการตองทําความเขาใจและยอมรับคนพิการประเภทน้ันๆ ใหดีกอนการถายทํา เชน  คนพิการดาน

สติปญญา (บางคน ) จะมีความอดทนไมเหมือนคนทั่วไป ฉะน้ันตอน ถายทําเราจะไปเรงหรือบัง คับใหปฏิบัติ

เหมือนคนทั่วไปไมไดเราจะตองรอเวลาใหเคามีความพรอมถึงจะเริ่มถายรายการได 

1.3  ในการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อคนพิการจะตองคํานึงถึงผลประโยชนและความเทาเทียมของคน

พิการ เชน การคัดเลือกเน้ือหาก็ตองเลือกที่เปนประโยชนทั้งกับคนพิการและคนไมพิการ และสามารถเขาใจ

รวมกันได 

1.4  ในการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อคนพิการจะตองบริหารจัดการเวลา เผื่อเวลาในการถายทําให

มากข้ึนกวารายการโทรทัศนทั่วไป 
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1.5  การผลิตรายการโทรทัศนกับคนพิการตองเปดโอกาสใหคนพิการเขามามีสวนรวม มีบทบาทใน

การผลิตมากข้ึน ต้ังแตกระบวนการคิดสรางสรรค การมีสวนรวมในรายการ  ไมวาจะเปนพิธีกรเปนแขกรับเชิญ 

หรือบางคนมีความสามารถในการตัดตอก็สามารถเขามาเปนสวนหน่ึงของรายกา รได  ซึ่งจะทําใหภาพลักษณ

ของคนพิการที่ปรากฏตอสายตาประชาชนน้ันเปลี่ยนไป คือคนพิการสามารถทําอะไรไดเปนปกติทุกอยางแตแค

ไมสะดวกบางในบางกรณีเทาน้ันเอง 

1.6 ในฐานะที่เปนผูผลิตสื่อ ตองสนับสนุน และสงเสริมใหประชาชนเขาใจ เปดใจ ยอมรับในเรื่องคน

พิการใหไดและเปลี่ยนมุมมองในการนําเสนอไมใชแคเชิญมาสัมภาษณและตีแผชีวิตใหเกิดความนาสงสาร เห็น

ใจ เพื่อขอรับความชวยเหลือจากสังคมอีกตอไป 

1.7  คนพิการแตละประเภทน้ันมีความตองการการรับรูสื่อที่แตกตางกันออกไป ซึ่งเปนความเฉพาะ

ของความพิการในแตละประเภท และในฐานะค นทําสื่อก็ควรที่จะเปนผูนําในการริเริ่ม สงเสริม ชวยเหลือ 

ใหกับคนพิการมีสื่อเปนของตัวเองเพื่อเปนชองทางในการแสดงออกในสังคมใหคนทั่วไปได รูจักและเขาใจคน

พิการมากข้ึน นอกจากน้ียังเปนสื่อที่สรางความบันเทิงและตอบสนองความตองการของคนพิการอยางแทจริง 

 

2. ทัศนคติท่ีมีกับคนพิการในภาพรวม เก่ียวกับการใชชีวิตรวมกันในสังคม  

หลังจากทีมงานไดเขามาเปนสวนหน่ึงของการผลิตรายการในความรวมมือครั้งน้ีไดรับบทเรียนการ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีกับคนพิการในภาพรวม เกี่ยวกับการใชชีวิตรวมกันในสังคม ดังน้ี 

2.1 คนพิการไมแตกตางจากคนไมพิการ ทีมงานที่ไดรวมงานดวย ไมไดรูสึกถึงความแตกตาง กัน

บางครั้งกลับรูสึกวาคนพิการมีความสามารถพิเศษมากกวาคนทั่ วไปดวยซ้ํา  ทีมงานไดเ ขาใจในเรื่องศักยภาพ 

หรือแมเเตเรื่องของสภาพจิตใจของคนพิการ ที่ตองการใหสังคมเปดโอกาสใหไดเเสดงความสามารถเเละเปดใจ

ยอมรับ มีสายตาที่มองกันอยางเปนคนปกติที่เทาเทียม ไมตองมองตํ่า แสดงความสงสาร หรือย่ืนมือมา

ชวยเหลือเกินเหตุ มองคนพิการอยางเเปลกแยก หรือมองสูงไปวาคนพิการน้ันวิเศษเลิศเลอเกินจริง 

คนพิการก็คือคนๆหน่ึงที่มีความตองการเหมือนกับคนทั่ว ไป ที่อยากจะไดรับสื่อ ไดมีชองทางการ

สื่อสารเหมือนกับคนทั่วไป และคนพิการก็สามารถทําสิ่งตางๆไดเหมือนกับคนทั่วไปเพียงแคตองการโอกาสและ

ชองทางเทาน้ัน 

ในบางดานคนพิการอาจจะมีความสามารถในขนาดที่คนไมพิการคาดไมถึง คนพิการสามารถชวยเหลือ

ตนเองไดไมตางจากคนปกติ แคเราใหความเขาใจ และอํานวยความสะดวกในบางเรื่อง การใชชีวิตรวมกันใน

สังคมจะเปนเรื่องงายมาก และอยูรวมกันอยางเปนสุข 
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2.2 สิทธิพิเศษตางๆ ที่รายการสงเสริมใหเกิดกับคนพิการน้ัน ชวยอํานวยความสะดวกในการใชชีวิตใน

สังคมใหงายข้ึน ไมใชเรียกรองเพื่อชดเชยในสิ่งที่รางกายขาดหายไป สิ่งที่คนพิการตองการน้ันคือความเทา

เทียมกันในดานของความคิดและจิตใจ ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญในการอยูรวมกันในสังคม  สังคมที่ไมพิการตองเปด

โอกาสใหกับคนพิการมากกวาน้ี ในทุกๆ เรื่องไมวาจะเปนเรื่องการศึกษา การทํางาน สวัสดิการ สิทธิตางๆ ที่

ควรรูรวมกันทั้งคนพิการและคนไมพิการ ที่บอกวาควรรูรวมกันเพราะจะไดเกิดความเขาใจและเปดโอกาสให

กันมากข้ึน 

สิ่งที่คนพิการตองการมากที่สุดก็คือการโอกาสทางสังคมที่จะใหพวกเขาไดพิสูจนความสามารถ ซึ่งใน

ความเปนจริงการเปดโอกาสใหกับคนพิการในสังคมยังถือวามีนอยมาก ดังน้ันจึงจําเปนมากๆที่เราจะตองมี

พื้นที่ซึ่งในที่น้ีหมายถึงการเปดโอกาสใหกับคนพิการ ใหพวกเขาไดมาโชวศักยภาพที่มีใหพวกเราและคนใน

สังคมไดเห็น 

2.3 คนพิการมีความสามารถ และสามารถทํางานรวมกับคนไมพิการได ชวยแบงเบาภาระงานจากคน

ไมพิการได ทีมงานบางสวน กอนหนาน้ีเคยคิดวาคนพิการเปนกลุมคนที่คอยแตจะเรียกรองขอความชวยเหลือ 

แตในความเปนจริงน้ันไมใชเลย คนพิการมีศักยภาพในการทํางานไมดอยไปกวาคนปกติทั่วไป ในบางครั้ง คน

พิการยังสามารถทํางานออกมาไดดีมากจนคนไมพิการเองยังไมอาจทําได 

2.4 การไดรวมทํางานและเรียนรู จากมุมมองการใชชีวิตของคนพิการ ทําให สัมผัสไดแนวความคิดที่

เปน positive thinking สรางแรงบันดาลใจใหคนไมพิการไดเปนอยางดี รูสึกไดรับพลังงานในการใชชีวิต มาก

ข้ึนจากการทํางานรวมกับคนพิการ  

สังคมปจจุบันชอบมองวาคนพิการคือคนที่นาสงสารและไมสามารถใชชีวิตรวมกับคนปกติได แตในทาง

กลับกันถาเราเขาไปหาคนพิการดวยจุดประสงคที่ดี คนพิการก็สามารถรับรูไดจากการกระทําของเรา เพราะคน

พิการจะมีความสามารถในการมองคนวาใครคิดกับเขาอยางไร เพราะสังคมของคนพิการไมไดสอนใหเขา

ออนแอตอโลก แตสอนใหเขาแข็งเขมและอยูเปนกับในโลกใบน้ี คนพิการบางคนยังเปนตนแบบการใชชีวิตของ

คนไมพิการดวยซ้ําไป 

2.5 คนพิการบางคนยังรูสึกวาตัวเองเปนจุดดอย ทางสังคม ซึ่งทัศนคติแบบน้ีจะหมดไป ถาคนทั่วไป

เปดใจและยอมรับ ใหเกียรติคนพิการมากกวาน้ี จากการทํางานรายการโทรทัศนเพื่อคนพิการ  ทําใหไดเห็นวา

คนไมพิการเริ่มเปดกวางทางความคิด ยอมรับศักยภาพและใหความสําคัญกับคนพิการในสังคมมากข้ึน 

2.6 คนพิการบางประเภทจะเปนกลุมที่คนทั่วไปไมกลาเขาใกล กลัววาจะทําอันตรายตางๆ เเตเมื่อได

เขารวมโครงการเเลวก็เขาหาคนพิการมากข้ึน กลาที่จะพูดคุย กลาที่กอดกับคนพิการ เเละทําใหรูวาที่จริงเเล

วคนพิการน้ันเคาไมมีอะไรที่นากลัวเลย คนพิการทุกคนมีจิตใจที่ดี 
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คนพิการทุกคนน้ันสามารถใชชีวิตรวมกับคนทั่วไปได เพราะคนพิการสามารถทําอะไรไดหลายอยาง

เหมือนคนทั่วไป ซึ่งบางครั้งทําไดดีกวาดวย เชน งานเย็บ ปก ถัก รอย ฯลฯ เเตจะมีบางกลุมที่ไมกลาออกมา

เพราะเคาคิดวาสังคมรังเกียจเเละไมยอมรับ ก็อยากจะใหเคาออกมาเขาสังคม อยากใหเคารู วาปจจุบัน สังคม

น้ันเปดรับคนพิการมากกวาที่ผานมาเเลว 

 2.7 จากที่เคยมองขามคนพิการ ทุกวันน้ีกลับมามองคนพิการดวยความเคารพ นอกจากน้ียังเห็นวาคน

พิการแตละคนมีเสนหบางประการชวนใหหลงใหล 

 

3. ทัศนคติท่ีมีกับคนพิการในแงของการเขารวมผลิตรายการโทรทัศน 

 หลังจากทีมงานไดเขามาเปนสวนหน่ึงของการผลิตรายการในความรวมมือครั้งน้ีไดรับบทเรียนการ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีกับคนพิการในแงของการเขารวมผลิตรายการโทรทัศน ดังน้ี 

 3.1 คนพิการควรไดรับการสงเสริมในเรื่องการแสดงออก หลังจาก ไดมีโอกาสเห็น คนพิการ ไดทํา

รายการโทรทัศน ทําใหเห็นถึงความสามารถ บางคนสามารถทําออกมาไดดีกวานักแสดงมืออาชีพอีก ถาไดรับ

การสงเสริมอยางจริงจัง สามารถกาวไปไกลแนนอน 

 3.2 การเปดโอกาสใหคนพิการเขารวมผลิตสื่อน้ันเปนสิ่งที่ดี เพราะคนพิการน้ันยอมรูดีวาคนพิการน้ัน

ตองการอะไร และอยากจะสื่ออะไรใหคนทั่ วไปไดเขาใจและอยูรวมกันในสังคม โดยไมมีการเหลื่อมล้ํากันได  

นอกจากน้ีเมื่อคนพิการรวมผลิตรายการ กับคนไมพิการ ยังชวยสรางมุมมองที่แตกตางใหนาแปลกใจอยูเสม อ

อีกดวย  

 กลาวคือ คนพิการที่ช่ืนชอบงานดานน้ีสามารถฝกฝนและเรียนรูรว มกับฝายผลิตรายการได ไมวาจะ

เปนข้ันตอนกอนการผลิต ข้ันการผลิต และหลังการผลิตอยางงานตัดตอ ถาเราจะทํารายการเพื่อคนพิการและ

ใหมีเน้ือหา รูปแบบการนําเสนอ ควรใหคนพิการเขามามีสวนรวม มากๆ ก็จะไดเน้ือหาที่ถูกตอง หลากหลาก

และไดเห็นมุมมองตางๆ ที่แตกตางออกไป รวมถึงการเปนสวนหน่ึงของการผลิตรายการก็จะชวยใหเกิดรายได 

และสรางทักษะทางดานอาชีพใหกับคนพิการไปตอยอดไดอีก 
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 3.3 คนพิการมีความสามารถที่หลากหลาย เพียงแตเราตองใหโอกาสเคาไดแสดงศักยภาพออกมา ทุก

คนลวนมีความต้ังใจและมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ทําหนาที่ของตัวเองไดดี ไมแตกตางจากคน

ทั่วไป แตอาจจะตองสอนและเนนยํ้า เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองและชัดเจนซึ่งกันและกัน  

 3.4 คนพิการมีศักยภาพบางอยางเอื้อกับการทํางานผลิตรายการโทรทัศน เพียง แตตองยึดตาม 

สุภาษิตตางประเทศที่วา " Put the right man in the right job" กลาวคือ ขอเดนของคนหูหนวกคือ สายตา

ดี รอบคอบในเรื่องของการใชสายตาตรวจสอบ หรือมีจินตนาการตอยอดได พรอมทั้งมีสมาธิที่ดีที่เกิดจาก

ความเงียบโดยธรรมชาติ หรือผูพิการที่น่ังวีลเเชรก็ สามารถถายทําหรือใชเครื่องตัดตอไดไมตางจากคนปกติ 

หากมีความสนใจ ก็สามารถทําได เพียงเเตตองเรียนรูวิธีการคิด การผลิต และฝกฝนทักษะใหมีความชํานาญ 

 3.5 คนพิการมีความสนใจในสิ่งที่ไมเคยไดลองทําและเรียนรูมากอน จะมีความสนใจมากเปนพิเศษ 

เพราะเขาไดรับโอกาสใหทําและเรียนรูในสิ่งที่คนปกติทําได ซึ่งเขาก็พยายามเรียนรูและทําใหคนปกติเห็นวาเขา

ก็มีศักยภาพในการผลิตรายการโทรทัศนไดไมตางจากคนปกติทั่วไป 

 3.6 คนพิการรวมผลิตรายการโทรทัศนไดเหมือนคน ไมพิการ แตอาจจะชากวาหรืออาจจะตองไดรับ

ความชวยเหลือจากบุคคลอื่นๆ บาง เชน คนหูหนวกมีทักษะและความสามารถเทียบเทากับคนหูดี หากจะตอง

คอยยํ้าเตือนถึงสิ่งน้ันๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนและตรงกัน ทั้งน้ีคนพิการสามารถผลิตรายการโทรทัศน

ไดในระดับหน่ึง เเตถาจะเปนมืออาชีพ คนพิการน้ันจะตองมีการเรียนรูมากกวาคนทั่วไปเเละจะตองมีความ

สนใจมากพอสมควรดวย 

 3.7 แมวาการสื่อสารจะเปนอุปสรรคอยูบาง แตสิ่งหน่ึงที่คนพิการมีน่ันก็คือความต้ังใจจริง ที่จะเรียนรู

ในสิ่งที่เขาสนใจ ดังน้ันตลอดเวลาที่ไดเขารวมโครงการการผลิตรายการโทรทัศนกับคนพิการ ไดเห็นถึงความ

ต้ังใจจริงของพวกเขาที่จะทําสิ่งตางๆใหออกมาดีที่สุด 

 3.8 การที่คนพิการไดมีสวนรวมทําใหผูรับชมที่เปนคนพิการทานอื่นๆ เกิดกําลังใจ มีพลังและแรง

บันดาลใจที่จะใชชีวิตอยูในสัง คม เห็นคุณคาและความสามารถในตนเองเพิ่มมากข้ึน ซึ่งพลังน้ีจะสงผลตอ

สวนรวมและสังคมใหไปในทิศทางที่ดี 

 

4. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาการผลิตรายการเพ่ือคนพิการ 

 หลังจากทีมงานไดเขามาเปนสวนหน่ึงของการผลิตรายการในความรวมมือครั้งน้ีได ทีมงานมี

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อคนพิการไวดังน้ี 
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4.1 ปจจุบันรายการเพื่อคนพิการเกือบทั้งหมดจะสื่อในเรื่องของสาระ ออกแนววิชาการ บ างก็เนนให

เห็นศักยภาพของคนพิการดวยกัน หรือเสนอในเรื่องของปญหาผูพิการในเเงของคนชายขอบ ซึ่งคนพิการแสดง

ความเห็นวานาเบื่อ บางเรื่องก็รูอยูเเลว หาก ตองการทําใหรูสึกเทาเทียม ก็ตองมีรายการที่เปนสาระบันเทิง 

รายการสงเสริมอาชีพ หรือสารคดีทองเที่ยว เปนการเสริมสรางความรูใหมๆที่สามารถเอาไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดจริง 

4.2 ควรมีรายการสําหรับคนพิการเพิ่มข้ึน มีรายการที่หลากหลายมากข้ึน เชน 1.การทํารายการ 

นําเสนออาชีพตางๆที่คนพิการสามารถทําได เพื่อใหพวกเขาสามารถนําไปประกอบอาชีพไดจริง 2.การผลิต

การตูนแอนนิเมช่ันเพื่อเด็กหูหนวก พรอมทั้งสอดแทรกสาระความบันเทิงขอคิดตางๆ ใหเด็กไดมีพัฒนาการที่ดี 

3.รายการที่นําเสนอ วัฒนธรรมของคนพิการ สิ่งที่คนปกติควรทําและไมควรทําตอคนพิการ เชน ไมควรเรียก

คนหูหนวก วา เปนใบ หรือ ไมควรเรียกคนตาบอดวา พี่บอด ควรจะเรียกวา ผูพิการทางสายตาเปนตน  4.การ

ผลิตหนังสั้นหรือละครสําหรับคนหูหนวก ใหเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการเลือกชมสื่อ เน่ืองจากปจจุบัน ละคร

ทั่วไปก็ไมไดมีซัพบรรยายเพื่อรองรับผูพิการทางการไดยิน เปนตน  

ขยายตอเน่ืองไปจน ถึงจุด ที่ประเทศไทยมีรายการโทรทัศนเพื่อคนพิการครบทุกประเภทเฉก

เชนเดียวกับรายการโทรทัศนทั่วไป  

4.3 ควรขยายไปยังสถานีโทรทัศนหลายๆ สถานี โดยเฉพาะชองฟรีทีวีใหญอยาง ชอง 3 ชอง 5 ชอง 7 

และโมเดิรนไนนทีวี เพื่อที่คนพิการจะไดเขาถึงสื่อไดมากย่ิงข้ึน และเพื่อใหเกิดการเรียนรูและเขาใจกันระหวาง

คนหูหนวกและคนหูดี รวมทั้งคนพิการอื่นๆกับคนทั่วไป 

4.4 ควรให คนหูหนวกมี สวนรวมในกระบวนการคิด กระกระบวนการผลิตที่มากข้ึน หรืออาจจะ

สามารถผลิตรายการดวยตัวเองออกอากาศทางทีวีชองตางๆได เทียบเทากับคนหูดี  

4.5 ควรจัดการอบรมคนพิการ เพราะการอบรมใหความรูกับคนพิการเปนเรื่องที่สําคัญที่จะทําใหคน

พิการเขาใจในเรื่องของการผลิตรายการ เขาใจพื้นฐานของสื่อวาสื่อแตละ ประเภทมีธรรมชาติของสื่ออยางไร   

นอกจากน้ีการสอนใหคนพิการเขาถึงสื่อมากข้ึนและสอนใหคนพิการผลิตสื่อมากข้ึน จะสงผลใหในอนาคตจะได

มีองคกรที่รองรับคนพิการในการผลิตสื่อมากข้ึน เพราะสมัยน้ีเทคโนโลยีเปนตั วทําใหคนพิการเห็นโลกได มาก

ข้ึนในหลายชองทาง  

4.6 เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารของสื่อคนพิการที่ทั่วถึงกลุมคนพิการ

จะทําให มีคนพิการสามารถมีจุดเริ่มตนในการจะเรียนรู เขาใจสื่อมากข้ึน และสามารถเขาถึงขอมูลได 
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สรุปผลการถอดบทเรียน 

 

 จากการถอดบทเรียน สรุปไดวา การที่จะทําใหรายการโทรทัศนเพื่อคนพิการใหประสบความสําเร็จน้ัน 

ทีมงานผูผลิตรายการตองเริ่มตนจากการเรียนรู เขาใจและยอมรับธรรมชาติของคนพิการ และมีองคความรู

เกี่ยวกับกระบวนการการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อคนพิการที่มีรายละเอียดบางประการแตกตางจากการผลิต

รายการโทรทัศนทั่วไป จะชวยใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 นอกจากน้ีในการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อคนพิการน้ัน ทัศนคติเชิงบวกของทีมงานผูผลิตทั้งที่เปนคน

พิการและคนไมพิการเปนเรื่องที่สําคัญมาก เพราะจะทําใหองคาพยบในการผลิตรายการกาวเดินไปพรอมๆ กัน 

บนหลักคิดที่วาคนพิการกับคนไมพิการไมแตกตางกัน หากแตการที่คนไมพิการน้ันตองเปดโอกาส เขาใจ 

กําหนดงานใหตามความเหมาะสม และชวยเหลือในบางประเด็นเพื่อลดอุปสรรคใหกับคนพิการ สวนคนพิการ

เองก็ตองเช่ือมั่นในศักยภาพของตนเอง และสนใจใฝรูมากเปนพิเศษเพื่อกาวขามขอจํากัดของตนเอง 

 อีกปจจัยหน่ึงที่สําคัญมากคือ การสรางการมีสวนรวม ของคนพิการ ชุมชนคนพิการ และองคกรคน

พิการ กลาวคือ การสงเสริมใหคนพิการรูจักสิทธิในการสื่อสารของตนเอง เริ่มจากการเขาถึง สื่อใหได เพื่อ จะ

เรียนรูอยางเขาใจ และสามารถมีสวนรวมในการผลิตสื่อเพื่อตอบสนองตอความตองการของตนเองและกลุมได 

ซึ่งแมคนพิการจะมีกลุมเปาหมายที่ไมเปนมวลชนขนาดใหญ (mass) แตถือเปนกลุมเฉพาะ (niche) ที่มี

กระบวนการที่สามารถพัฒนาใหเกิดประโยชนในเชิงความรับผิดชอบตอสังคม มากกวาการมุงเนนผลกําไรตอบ

แทนทางธุรกิจ (ในกิจการบริการธุรกิจ ) สวนกิจการบริการสาธารณะควรมีพันธกิจดังกลาวเปนเปาหมาย 

เพราะสังคมคือความแตกตางหลากหลาย ซึ่งทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการคุมครอง 

 อน่ึงเพื่อใหการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อคนพิการประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ต้ังไ วมากข้ึน มี

ขอเสนอให มีการเพิ่มปริมาณรายการ เพิ่มความหลากหลายของรูปแบบและเน้ือหารายการ เพิ่มชองทางการ

ออกอากาศไปยังสื่อใหญที่สามารถเขาถึงผูชมไดมากข้ึน  และที่สําคัญคือการฝกฝนใหคนพิการผลิตสื่อไดดวย

ตนเองเพื่อใหเกิดความย่ังยืนในอนาคต 

 


