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บทคัดย่อ
บทความเรือ่ ง สถานการณ์รายการโทรทัศน์เพือ่ การเรียนรูส้ ำ� หรับคนพิการทางสายตาของสถานี
โทรทัศน์ดิจิทัล ปี 2559-2561 : กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย ได้ทำ� การวิเคราะห์ผงั รายการโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั และสัมภาษณ์คนพิการทางสายตา พบว่า สถานี
โทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) มีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ให้ความ
ส�ำคัญกับกลุม่ คนพิการทีม่ คี วามบกพร่องทางการเห็นและมุง่ เน้นทีจ่ ะผลิตรายการบรรยายภาพเพิม่ มากขึน้
อีกทั้ง คนพิการทางสายตารับทราบถึงประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการ แต่อาจจะเข้าถึงเฉพาะกลุ่ม
ที่สามารถเข้าถึงสื่อหรืออยู่ในระบบการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ มีความต้องการให้ผู้ผลิตรายการให้ความส�ำคัญ
และใส่ใจในเนื้อหาหรือรูปแบบรายการที่ผลิต ให้คนเข้าถึงกลุ่มคนทุกประเภท รวมไปถึงค�ำนึงถึงอุปกรณ์
ที่คนพิการทางสายตาจะใช้ในการเข้าถึงสื่อโทรทัศน์ได้
ค�ำส�ำคัญ สถานการณ์, การเรียนรู้, รายการโทรทัศน์, คนพิการทางสายตา
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Abstracts
The article on The situation of digital television programs for learning for the
visually impaired 2016-2018 Case study of Thai Public Broadcasting Service and National
Broadcasting Services of Thailand, aim to analyze digital Television programming chart and
to interviews the visually impaired people on the subject.
It was found Thai Public Broadcasting Service (Thai PBS) and National Broadcasting
Services of Thailand (NBT) have a vision and mission that gives importance to the visually
impaired and focus on producing more audio descriptive television programs. It also found
the announcement of The National Broadcasting and Telecommunication Commission on
the Rights of the Disabled was acknowledged, but access only to groups that have access
to the media or in the education system. There is a needed for the producers to focus
on and pay more attention to the content or type of programs produced. To reach all
groups of people, and must also consider the equipment that visually impaired people
can use to access television media.
Keywords: Situation, learning, Television programs, Blind.
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บทน�ำ
การสื่อสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการส่งข่าวสารข้อมูลจากผู้ส่งข่าวสารไปยัง
ผู้รับข่าวสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อชักจูงให้ผู้รับข่าวสารมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับมา โดยคาดหวังให้เป็นไป
ตามที่ผู้ส่งต้องการ ไม่ว่าการสื่อสารนั้นจะอยู่ในรูปแบบการสื่อสารเชิงวัจนะ หรืออวัจนะ เช่น การพูด การ
ฟัง การอ่าน การสอน การทักทาย การส่งยิ้ม เป็นต้น วิธีการสื่อสารมีลักษณะเฉพาะตนท�ำให้กระบวนการ
ด�ำรงชีวิตและ การท�ำงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมบูรณ์การเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการส่ง
เสริมการเรียนรู้ความบันเทิงถือเป็นสิ่งที่ท�ำให้มนุษย์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้เกิดการสื่อสารทั้ง
กระบวนการ โดยแต่ละคนย่อมมีศักยภาพที่แตกต่างกันออกไป
การสือ่ สารเป็นปัจจัยส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชมุ ชน และ
สังคมในทุกด้าน วัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารคือ 1. มุ่งเน้นเพื่อแจ้งให้ทราบ (Inform) 2. เพื่อให้การ
ศึกษา (Education) 3. เพือ่ ให้ความบันเทิง (Entertain) 4. เพือ่ ชักจูงใจ (Persuade) 5. เพือ่ เรียนรู้ (learn)
6. เพือ่ การตัดสินใจ (Decide) ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา กระแสสังคมเรียกร้องและกระแสการวิพากษ์วจิ ารณ์
การท�ำงานของสือ่ มวลชนทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการสือ่ สารทีร่ นุ แรงเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะการท�ำงานของ
โทรทัศน์ดจิ ทิ ลั และสือ่ โซเซียลมีเดีย ทีม่ ศี กั ยภาพในการเป็นสือ่ ทีจ่ งู ใจผูบ้ ริโภคได้สงู เพราะมีภาพเคลือ่ นไหว
เสียง ตัวอักษร ท�ำให้ เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย อัตราค่าโฆษณาต่อหัวต�่ำ เป็นสื่อที่อยู่ในความทรงจ�ำได้ดี และ
เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง จากศักยภาพดังกล่าว ท�ำให้ภาครัฐเริม่ มีมาตรการเข้ามาก�ำกับดูแล
ควบคุม ผลักดัน จัดระเบียบการท�ำงานของสือ่ เพิม่ มากขึน้ ซึง่ องค์กรทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการท�ำหน้าที่ คือ
ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.
ที่มีอ�ำนาจหน้าที่ เช่น คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ
และคุม้ ครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสือ่ สารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมและ
ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ท่ีใช้ใน
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เป็นต้น
จากอ�ำนาจและหน้าที่ดังกล่าว เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและเพื่อความเสมอภาคจึงมีประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม(ฉบับที่ 1) ซึ่งมีวัตถุประสงค์
หลักบนพืน้ ฐานของ “ความเสมอภาคในการเปิดรับสือ่ ” กล่าวคือ เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบกิจการโทรทัศน์ ด�ำเนิน
การให้คนพิการสามารถเข้าถึงหรือรับรูแ้ ละใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาค
กับบุคคลทัว่ ไป จึงออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ, 2559 (ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
ฉบับที่ 1.2559 :14)
ประเภทบริการ
บริการล่ามภาษามือ(ร้อยละ)
บริการค�ำบรรยายแทนเสียง (ร้อยละ)
บริการเสียงบรรยายภาพ(ร้อยละ)

ปีที่ 1
(2559)
5
40
5

ปีที่ 2
(2560)
5
40
5

ปีที่ 3
(2561)
7
50
7

ปีที่4
(2562)
7
50
7

ปีที่ 5
(2563)
9
60
10

ตารางที่ 1 : ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

154 ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน

ประกาศฯดังกล่าวมุ่งเน้นให้ผู้ผลิตรายการผลิตเนื้อหารายการที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ให้มีรูปแบบรายการและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคนพิการที่มีความบกพร่องทางการ
เห็นและบกพร่องทางการได้ยิน และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม อันเนือ่ งมาจากการฝึกฝน ฝึกหัด หรือประสบการณ์เดิมทีม่ อี ยู่ พฤติกรรมนัน้ ๆ จะ
มีความเชีย่ วชาญช�ำนาญมากขึน้ ก็ขนึ้ อยูก่ บั การฝึกฝนหรือประสบการณ์ทผี่ า่ นมา ดังนัน้ การเรียนรูม้ คี วาม
สัมพันธ์ไปพร้อมกับการเจริญเติบโตและวุฒิภาวะของบุคคล รวมไปถึงพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) มีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว” ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่ง
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์นั้นในยุทธศาสตร์ที่ 3 คือการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในการพัฒนา
ศักยภาพคนในการใช้ดจิ ทิ ลั ตลอดช่วงชีวติ ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูใ้ ห้มคี ณ
ุ ภาพ เท่าเทียม และทัว่ ถึง โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่ เพือ่ การ
เรียนรู้ การวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส�ำคัญในการน�ำพาประเทศ คนไทยมีความ
สุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้
ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็น
ธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ (ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579).2560
: 84-93)
ในแต่ละปี ประเทศไทยมีจ�ำนวนของคนพิการที่เพิ่มมากขึ้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรือ่ งก�ำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552 ได้กำ� หนดประเภทความพิการ
ทางการศึกษาไว้ 9 ประเภท ได้แก่
(1) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
(2) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
(3) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
(4) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
(5) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
(6) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
(7) บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์
(8) บุคคลออทิสติก
(9) บุคคลพิการซ้อน
ปี 2561 (ข้อมูลเดือนมีนาคม 2561) พบว่ามีจำ� นวนคนพิการ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 1,916,828 คน แบ่ง
เป็นคนทีม่ คี วามบกพร่องทางสายตา จ�ำนวน 195,646 คน และคนทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ จ�ำนวน
352,503 คน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์.2561 ข้อมูลสถิตคิ นพิการ (สืบค้นเมือ่
18 กันยายน 2561, จาก https://www.m-society.go.th/more_news.php?cid=81)
บทความนี้ มุ่งเน้นที่จะศึกษาสถานการณ์รายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ส�ำหรับคนพิการทาง
สายตาของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ปี 2559-2561 กรณีศึกษา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย โดยเป็นสถานีโทรทัศน์ทมี่ วี สิ ยั ทัศน์และพันธกิจทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับกลุม่ คนด้อย
โอกาส รวมไปถึงยังเป็นสื่อ ของรัฐ สื่อสาธารณะ ที่มีบทบาทต่อการก�ำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตรูปแบบและเนื้อหา โดยศึกษาเฉพาะบุคคลที่มีความพิการทางสายตา ที่ใช้ทักษะการสื่อสารส่วนใหญ่
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ด้วยการฟังหรือการอ่านอักษรเบรลล์ ตามประกาศฯ ของ กสทช. เพื่อให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
เห็น ได้รบั รูส้ อื่ โทรทัศน์จากการรับบริการเสียงบรรยายภาพ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Audio Description (AD)
ความบกพร่องทางการเห็น (ภัททิรา กลิ่นเลขา.2557 : 6) คือ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
เห็น ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียการเห็นตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงตาบอดสนิท ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) คนตาบอด หมายถึง คนที่สูญเสียการเห็นมากจนต้องใช้การอ่านอักษรเบรลล์ หรือใช้วิธีการ
ฟังเทป หรือหนังสือเสียง หากตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ 6 ส่วน 60 เมตร
(6/60) หรือ 20ส่วน 200 ฟุต (20/200) ลงมาจนถึงบอดสนิท (หมายถึง คนตาบอดสามารถมองเห็นวัตถุ
ได้ในระยะห่างน้อยกว่า 6 เมตร หรือ 20 ฟุต ในขณะที่คนปกติสามารถมองเห็นวัตถุเดียวกันในระยะห่าง
60 เมตร หรือ 200 ฟุต) หรือมีลานสายตาแคบกว่า 20 องศา (หมายถึง สามารถมองเห็นได้กว้างน้อย
กว่า20 องศา)
2) คนเห็นเลือนราง หมายถึง คนที่สูญเสียการเห็นแต่ยังสามารถอ่านอักษรตัวพิมพ์ที่ขยายใหญ่
ได้ หรือต้องใช้แว่นขยายอ่าน หากตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับระหว่าง 6
ส่วน 18 เมตร (6/18) หรือ 20 ส่วน 70 ฟุต (20/70) ถึง 6 ส่วน 60 เมตร (6/60) หรือ 20 ส่วน 200 ฟุต
(20/200) หรือมีลานสายตาแคบกว่า 30 องศา (6/18 ถึง 6/60 เมตร หรือ 20/70 ถึง 20/200 ฟุต)
ทั้งนี้ ความแตกต่างด้านร่างกาย หรือการมองเห็น ไม่สามารถแยกความแตกต่างของความเป็น
มนุษย์ได้ สิ่งที่มนุษย์ที่มีความเหมือนกัน คือ ความต้องการ ด้วยทฤษฎีความต้องการ ซึ่งล�ำดับขั้นความ
ต้องการของมนุษย์ตามแนวคิดของมาสโลว์ มี 5 ระดับ (ภัททิรา กลิ่นเลขา.2557 : 19-21) คือ
1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs) ความต้องการทางด้านร่างกายเป็น
ความต้องการเบื้องต้นเพื่อความอยู่รอด เช่น ความต้องการในเรื่องอาหาร น�้ำ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยา
รักษาโรค ความต้องการพักผ่อนและความต้องการทางเพศ ดังนั้น ความต้องการทางด้านร่างกายจะมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนก็ต่อเมื่อความต้องการด้านร่างกาย ยังไม่ได้รับการตอบสนอง
2. ความต้องการความปลอดภัยหรือความมั่นคง (Security or safety needs) ถ้าหากความ
ต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองตามสมควรแล้ว มนุษย์ก็จะมีความต้องการในขั้นต่อไปที่สูง
ขึ้น คือ ความต้องการความปลอดภัย หรือความมั่นคงต่าง ๆความต้องการความปลอดภัยจะเป็นเรื่องเกี่ยว
กับการป้องกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ความสูญเสียทางด้าน
เศรษฐกิจ ส่วนความมัน่ คงนัน้ หมายถึง ความต้องการความมัน่ คงในการด�ำรงชีพ เช่น ความมัน่ คงในหน้าที่
การงานและการเงิน
3. ความต้องการทางด้านสังคม (Social or belonging needs) ภายหลังจากที่คนได้รับการ
ตอบสนองทั้งสองข้อข้างต้นแล้ว ก็จะมีความต้องการที่สูงขึ้น คือ ความต้องการด้านสังคม จะเริ่มเป็น
สิ่งจูงใจที่ส�ำคัญต่อพฤติกรรมของคน ความต้องการทางด้านนี้จะเป็นความต้องการเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน
และการได้รบั การยอมรับจากบุคคลอืน่ และมีความรูส้ กึ ว่าตนเองนัน้ เป็นส่วนหนึง่ ของกลุม่ ทางสังคมอยูเ่ สมอ
4. ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นในสังคม (Esteem or status needs) ความต้องการขั้นต่อมา
เป็นความต้องการที่ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ คือ ความมั่นใจในตนเองในเรื่องความสามารถ ความรู้และ
ความส�ำคัญของตัวเอง รวมตลอดทั้งความต้องการที่จะมีฐานะเด่นเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น หรืออยาก
ให้บุคคลอื่นยกย่องสรรเสริญในความรับผิดชอบในหน้าที่การงานการด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญในองค์กร
5. ความต้องการที่จะได้รับความส�ำเร็จในชีวิต (Self – actualization or self – realization)
ถือเป็นล�ำดับขัน้ ความต้องการทีส่ งู สุดของมนุษย์ ก็คอื ความต้องการทีจ่ ะส�ำเร็จในชีวติ ตามความนึกคิดหรือ
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ความคาดหวัง ทะเยอทะยาน ใฝ่ฝนั ภายหลังจากทีม่ นุษย์ได้รบั การสนองตอบความต้องการทัง้ 4 ขัน้ อย่าง
ครบถ้วนแล้ว ความต้องการในขั้นนี้จะเกิดขึ้น และมักจะเป็นความต้องการที่เป็นอิสระเฉพาะแต่ละคนซึ่ง
ต่างก็มีความนึกคิดใฝ่ฝันที่อยากได้รับผลส�ำเร็จในสิ่งอันสูงส่งในทัศนะของตน
จากความต้องการของมนุษย์นั้น ไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือคนปกติทั่วไป ทุกคนย่อมมีความ
ต้องการในสิง่ ทีไ่ ม่แตกต่างกัน มีความต้องการอาหาร ทีอ่ ยูอ่ าศัย เครือ่ งนุง่ ห่ม ยารักษาโรค มีความต้องการ
การพักผ่อนความมั่นคงในหน้าที่การงาน สถานะทางสังคมที่อยากให้บุคคลอื่นยกย่องสรรเสริญ อยากได้
รับผลส�ำเร็จในมุมมองทีต่ นเองต้องการ ซึง่ การได้มาในสิง่ ทีต่ อ้ งการทัง้ หลายเหล่านี้ มาพร้อมกับการพัฒนา
ตนเองในทักษะต่างๆ เกิดขึน้ ได้โดยอาศัยการเรียนรู้ ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมทีพ่ งึ่ พาอาศัยกัน ในส่วนของคนพิการ
ก็เฉกเช่นเดียวกัน
หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา ขัน้ พืน้ ฐานไม่นอ้ ยกว่าสิบสองปีทรี่ ฐั ต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย การจัดการศึกษาส�ำหรับบุคคลซึง่ มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา อารมณ์
สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเอง
ได้ หรือไม่มผี ดู้ แู ลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บคุ คลดังกล่าวมีสทิ ธิและโอกาสได้รบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเป็น
พิเศษ การศึกษาส�ำหรับคนพิการ ในวรรคสอง ให้จดั ตัง้ แต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสีย ค่าใช้จา่ ย
และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ�ำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง การ
ศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษาส�ำหรับบุคคลซึง่ มีความสามารถ
พิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดย ค�ำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (สืบค้นเมื่อวันที่ 19
ตุลาคม 2561 จาก http://www.qa.kmutnb.ac.th/upload_files/ pakadout/Orther/Edu_law42_
v245.pdf)
หมวด 9 เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา มาตรา 63 รัฐต้องจัดสรรคลืน่ ความถี่ สือ่ ตัวน�ำและโครงสร้าง
พื้นฐานอื่นที่จ�ำเป็นต่อการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอื่น
เพื่อใช้ประโยชน์ส�ำหรับการศึกษา ในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบ�ำรุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจ�ำเป็น กระทรวงศึกษาธิการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สารส�ำนักปลัด (สืบค้นเมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 จาก http://www.moe.go.th/ main2/plan/pr-b42-01.htm#18)
ตามหลักสิทธิความเท่าเทียม คนพิการย่อมมีความต้องการ และสิทธิในการเข้าถึงสือ่ เช่นเดียวกับ
บุคคลโดยทั่วไป โทรทัศน์เป็นสื่อสารมวลชนที่มีศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มคนจ�ำนวนมากและกว้างขวาง
โดยอาศัยทักษะการดูและการฟัง สือ่ โทรทัศน์เป็นสือ่ ประเภทหนึง่ ทีผ่ บู้ กพร่องทางการเห็นมีความต้องการ
ในการเปิดรับชม รับฟัง เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารในเบื้อง
ต้น ดังนั้น บทความนี้ จึงมุ่งเน้นที่ศึกษาสถานการณ์รายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ส�ำหรับคนพิการทาง
สายตาของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ที่เกิดขึ้นในปี 2559-2561
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาสถานการณ์รายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ส�ำหรับคนพิการทางสายตาของสถานี
โทรทัศน์ดิจิทัล ปี 2559-2561 : กรณีศึกษา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย
วิธีการศึกษา
1. วิเคราะห์ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
และเนื้อหารายการที่มีรูปแบบการผลิตรายการแบบบรรยายภาพ Audio Description (AD)
2. มุ่งเน้นการศึกษาจากเอกสาร ข้อมูลรายการและเว็บไซต์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานรายการ
โทรทัศน์เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น โดยวิเคราะห์ผังรายการของสถานีโทรทัศน์ที่ให้วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่ให้ความส�ำคัญกับกลุ่มคนด้อยโอกาสและเป็นสื่อของรัฐ 2 สถานี คือ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และ
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
3. สัมภาษณ์คนพิการทางสายตาที่มีบทบาทและหน้าที่ในการท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
และมีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคม โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สัมภาษณ์จ�ำนวน 2 คน คือ
3.1 นายสุรเดช สุรยิ วานิช ต�ำแหน่ง : ครูปฏิบตั กิ ารสอนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรม
สากลหาดใหญ่ สังกัดมูลนิธธิ รรมมิกชนเพือ่ คนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ลักษณะทางสายตา คือ บอดสนิท (ตาบอดภายหลัง)
3.2 นายสุธน เพ็ชรประสมกูล ต�ำแหน่ง ตรวจและประเมินมาตรฐานสือ่ โรงเรียนการศึกษา
คนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ สังกัดมูลนิธธิ รรมมิกชนเพือ่ คนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ลักษณะทางสายตา คือ บอดสนิท (ตาบอดตั้งแต่ก�ำเนิด)

ผลการศึกษา
1.ความเป็นมาประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
ตัง้ แต่วนั ที่ 29 มีนาคม 2556 กสทช.ได้ลงนามความร่วมมือกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในการส่ง
เสริมให้คนพิการเข้าถึงและรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อได้อย่างเท่าเทียม 4 รายการโทรทัศน์และวิทยุน�ำร่องเพื่อผู้
พิการอย่างเต็มรูปแบบ ประกอบด้วยรายการอร่อยอย่างยิ่ง ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย และสามารถรับฟังเสียงบรรยายใต้ภาพได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเริ่ม
ออกอากาศบริการเพื่อผู้พิการวันที่ 7 มิถุนายน 2556 รายการ กิน อยู่ คือ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอ
สออกอากาศ วันที่ 1 มิถุนายน 2556 รายการศึกษาทัศน์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และ
รายการ Deaf Chanel ทางทรูวิชั่นส์ที่ ซึ่งทั้ง 4 รายการจะเพิ่มเติมการให้บริการแก่ผู้พิการนอกเหนือจาก
ภาษามือและตัวอักษรเพือ่ ให้มคี วามเข้าใจเนือ้ หารายการมากยิง่ ขึน้ เช่น ค�ำบรรยายการสนทนา ค�ำบรรยาย
เสียงประกอบ เสียงดนตรี เสียงหัวเราะ หรือบรรยายภาพในเนื้อหาที่ไม่มีเสียงประกอบให้ผู้รับฟังได้เข้าใจ
เนื้อเรื่อง ขณะที่ ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ยังเห็นชอบในหลักการ
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ให้เพิม่ เงือ่ นไขแนบท้ายใบอนุญาตทีวดี จิ ทิ ลั ทีต่ อ้ งมีรายการเพือ่ ผูพ้ กิ ารสามารถรับชมได้ดว้ ย ซึง่ อยูร่ ะหว่าง
การออกเป็นประกาศจะมีผลบังคับใช้เบื้องต้นกับช่องทีวีดิจิทัล จ�ำนวน 24 ช่องในบริการธุรกิจ (ไทยรัฐ.
กสทช.คลอด 4 ต้นแบบรายการเพื่อผู้พิการ ออกอากาศหน้าจอ สืบค้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 จาก
https://www.thairath.co.th/content/348059)
ต่อมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช.
จัดประชุมครั้งที่ 31/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 ได้พิจารณา (ร่าง) มาตรฐานการให้บริการ
มาตรฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ
ค�ำบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ และมีมติให้น�ำร่างดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย
(Focus Group) จากผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ประกอบกิจการ ส�ำนักงาน กสทช. จึงได้เชิญผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจทิ ลั หรือ ดิจทิ ลั ทีวี องค์กรแต่ละประเภทความพิการทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สมาคม
คนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ฯลฯ สถาบันวิชาการซึง่ ท�ำการศึกษาเรือ่ ง
ดังกล่าวร่วมกับ ส�ำนักงาน กสทช. ในการจัดท�ำคู่มือเพื่อยกร่างมาตรฐานทั้ง 3 บริการ ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รวมทั้ง หน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านเทคนิค และ
ความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ ค�ำบรรยายแทนเสียง และ
เสียงบรรยายภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เพื่อเสนอต่อ กสท. พิจารณาต่อ
กสทช. จึงได้ออกประกาศก�ำหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึง
หรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ โดยได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา หน้า 6
เล่ม 133 ตอนพิเศษ 35 ง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งข้อ 8 ก�ำหนดเป็นหลักการให้ กสทช. ก�ำหนด
มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการโทรทัศน์
ที่มีบริการล่ามภาษามือ ค�ำบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ออกมาเป็นฉบับที่ 1
โดยมาตรฐานการให้บริการ คือ ดิจิทัลทีวีต้องจัดให้มีบริการ โดยมีเวลาตามบทเฉพาะกาล 2 ปี
และในปี พ.ศ. 2561 โดยประมาณ อย่างน้อยต้องมีสดั ส่วนบริการในรายการทีเ่ ป็นข่าวสารหรือสาระทีเ่ ป็น
ประโยชน์ตอ่ สาธารณะตามประเภทการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั อนุญาต ดังนี(้ 1) บริการล่ามภาษามือ (Sign
Language) หรือบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีการบรรยายด้วยภาษามือในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียง
พูด หรือเสียงประกอบเกิดขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 5 แต่ไม่น้อยกว่า 60 นาที (2) บริการค�ำบรรยายแทนเสียง
(Closed Caption) หรือบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีค�ำบรรยาย เป็นอักษรวิ่ง หรือตัวอักษร สัญลักษณ์ ภาพ
หรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการ มีเสียงพูด หรือเสียงประกอบ เกิดขึ้น และผู้รับ
ชมสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวด้วยตนเองได้ อย่างน้อยร้อยละ 40 แต่ไม่น้อยกว่า 180 นาที (3)
บริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) หรือบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีค�ำบรรยายภาพด้วยเสียง
หรือจัดให้มบี ริการเสียงบรรยายภาพเพิม่ เติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการทีไ่ ม่มเี สียงบรรยายตาม
ปกติ อย่างน้อยร้อยละ 5 แต่ไม่น้อยกว่า 60 นาที
ต่อมาเมื่อ 9 มีนาคม 2560 มีประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้
ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การ
ส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิของคนพิการ ให้เข้าถึงหรือรับรูแ้ ละใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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เพื่อก�ำหนดระยะเวลาให้ผู้รับใบอนุญาต ด�ำเนินการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีล่ามภาษามือ ค�ำบรรยาย
เป็นอักษรวิ่ง และค�ำบรรยายเป็นเสียงในเวลา ออกอากาศ และระยะเวลาให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีบริการ
โทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ ค�ำบรรยายแทน เสียง และเสียงบรรยายภาพตามมาตรการพื้นฐานให้มี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมใน ปัจจุบนั และไม่กอ่ ให้เกิดภาระแก่ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาต
เกินสมควร อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 27 วรรคหนึ่ง (6) และ (13) มาตรา 41 และมาตรา 52 แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ประกอบกับมาตรา7 มาตรา 16 มาตรา27 มาตรา 33 มาตรา 34
มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 51 และมาตรา52 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์พ.ศ. 2551
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติจงึ ก�ำหนด
หลักเกณฑ์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์ จากรายการของ
กิจการโทรทัศน์เพิ่มเติม โดย ข้อ4 ให้ยกเลิกความในข้อ 29ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการ โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรือ่ ง การส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิของคนพิการให้
เข้าถึงหรือรับรู้ และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “ข้อ29
เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมในการด�ำเนินการตามประกาศนีผ้ รู้ บั ใบอนุญาต ต้องจัดให้มบี ริการโทรทัศน์
ที่มีบริการล่ามภาษามือ ค�ำบรรยายเป็นอักษรวิ่ง หรือค�ำบรรยายเป็นเสียง
ในเวลาออกอากาศแล้วแต่กรณีอย่างน้อยวันละหกสิบนาทีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
และเมือ่ ประกาศนี้ มีผลใช้บงั คับแล้ว 2 ปีหรือตามระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการมีคำ� สัง่ ก�ำหนด ผูร้ บั ใบอนุญาต
ต้องจัดให้มีบริการ โทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ ค�ำบรรยายเป็นอักษรวิ่ง และค�ำบรรยายเป็นเสียงใน
เวลาออกอากาศรวมกัน อย่างน้อยวันละหกสิบนาที เมื่อประกาศนี้มีผลใช้บังคับแล้ว 3 ปีหรือตามระยะ
เวลาทีค่ ณะกรรมการมีคำ� สัง่ ก�ำหนด ผูร้ บั ใบอนุญาตต้องจัดให้มบี ริการโทรทัศน์ทมี่ บี ริการล่ามภาษามือค�ำ
บรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพ ตามมาตรการพื้นฐานอย่างน้อยตามสัดส่วนและระยะเวลาที่
ก�ำหนด
ส�ำหรับการด�ำเนินการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือค�ำบรรยายแทนเสียงและ
เสียงบรรยายภาพ ตามมาตรการส่งเสริมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�ำหนด เพื่อประโยชน์สาธารณะ
และเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ คณะกรรมการ อาจมีค�ำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะ
เวลาที่ก�ำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีบริการ ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคน
พิการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ตามที่เห็นสมควรและเป็นการเหมาะสม”
สรุปคือ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลต้องจัดให้มีบริการตามสัดส่วนดังนี้
6 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2562 จัดท�ำบริการใดบริการหนึ่งอย่างน้อยวันละ 60 นาที
6 กุมภาพันธ์ 2562 -5 กุมภาพันธ์ 2563 จัดท�ำทั้ง 3 บริการรวมกันอย่างน้อยวันละ 60 นาที
6 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปจัดให้มีบริการโทรทัศน์ คือ บริการล่ามภาษามืออย่างน้อยวันละ
60 นาที และบริการค�ำบรรยายแทนเสียงอย่างน้อยวันละ 180 นาที และ บริการเสียงบรรยายภาพอย่าง
น้อยวันละ 60 นาที
ผู้ประกอบกิจการต้องท�ำบริการในรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น
1. รายการข่าว
2. รายการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
3. รายการส่งเสริมการศึกษาจริยธรรมศิลปวัฒนธรรม
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4. รายการให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
และส�ำหรับรูปแบบการผลิตรายการเพือ่ คนพิการทางสายตา มีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างจากจากรายการ
ทั่วไปคือ มาตรฐานการให้บริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description ตามประกาศส�ำนักงานกสทช.
เรือ่ งแนวทางการจัดท�ำล่ามภาษามือ ค�ำบรรยายเสียง และเสียงบรรยายภาพส�ำหรับการให้บริการโทรทัศน์
ให้ความหมายของ บริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) คือบริการโทรทัศน์ทจี่ ดั ให้มคี ำ� บรรยาย
ภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มบี ริการเสียงบรรยายภาพเพิม่ เติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการทีไ่ ม่มเี สียง
บรรยายตามปกติเพื่อให้คนพิการทางการเห็นหรือผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์
จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้น(บริการโทรทัศน์เพื่อการเข้าถึงของคนพิการ (บริการล่ามภาษา
มือ ค�ำบรรยายเสียง และเสียงบรรยายภาพ) สืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2561,จาก http://bcp.nbtc.go.
th/th/detail/2018-02-28-09-05-03 )
หลักการทัว่ ไป การผลิตเสียงบรรยายภาพไม่ควรบรรยายทับเสียงต้นฉบับหรือแทรกขัน้ ระหว่างบท
สนทนาต้องสร้างความสมดุลระหว่างความเข้าใจและเพลิดเพลินโดยค�ำนึงถึงการให้ข้อมูลที่พอดีกับช่วง
ระยะเวลาหนึง่ ไม่ให้ปริมาณมากเกินไปจนท�ำให้เสียอรรถรสในการรับฟัง การสร้างความสมดุลระหว่างความ
เข้าใจ (Comprehension) และความเพลิดเพลิน (Enjoyment) เสียงบรรยายภาพต้องกลมกลืนไปกับ
เนื้อหาต้นฉบับ เช่นการใช้เสียงบรรยาย ลีลาการ สื่อสารให้สอดคล้องเป็นทิศทางเดียวกับต้นฉบับและต้อง
ท�ำให้ผู้ชมเกิดการเชื่อมโยงเรื่องราวได้ด้วยตนเองและ ได้อรรถรสในการรับชม
เสียงบรรยายเสียงของผู้บรรยายต้องแตกต่างจากเสียงต้นฉบับหรือโทนเสียงต่างกัน
การบรรยาย
- ไตเติ้ลและเครดิตท้าย บรรยายรายละเอียดตามตัวอักษรเกี่ยวกับเพลงประกอบ เช่น ชื่อ นัก
ร้อง ชื่อผู้แต่งเพลง เป็นต้น รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อรายการ วันเวลาในการออก
อากาศ และการบรรยายไตเติล้ หรือเครดิตท้าย บรรยายเฉพาะข้อมูลทีส่ ำ� คัญทีเ่ ป็นข้อมูลหลักของการผลิต
รายการ ตามเวลาที่จ�ำกัด
- ตัวละคร พิธีกร และผู้ร่วมรายการ บอกรูปร่าง เช่น สูง อ้วน ผอม ท้วม ผิวพรรณ เช่น ขาว คล�้ำ
ทรงผม และระบุชื่อตัวละครว่าก�ำลังแสดงสีหน้าท่าทางอย่างไร
- การแต่งกาย บรรยายการแต่งกายของตัวละคร เพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเสื้อผ้า สไตล์
- ต�ำแหน่งของตัวละคร พิธีกร ผู้ร่วมรายการ และการเคลื่อนย้ายไปยังต�ำแหน่งอื่น
- ฉาก สถานที่ บรรยายรายละเอียดของฉากหรือสถานที่ถ่ายท�ำให้ผู้ชมทราบว่า รายการนั้นถ่าย
ท�ำที่ใด เช่น ในห้องส่ง ห้องครัว ที่บ้าน ที่โรงแรม ต่างจังหวัด หรือในเมือง
- สีบรรยายสีเพือ่ ให้จนิ ตนาการและนึกถึงความหมายของสิง่ นัน้ ได้ เช่น สีแดงหมายถึงความร้อน
สีเขียวหมายถึงความสดชื่น สีฟ้าหมายถึงความสบาย ความเย็น
- ทิศทาง บรรยายโดยระบุทิศทางแบบซ้าย ขวา หน้า หลัง
- ช่วงเวลา บรรยายการเปลี่ยนแปลงของเวลา กลางวัน ยามเช้า ความมืด สว่าง การย้อนเวลา
หรือการบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต
- ขนาด บรรยายโดยตัดเศษหรือส่วนเกินเล็กๆ น้อยๆ ออกไป ให้เหลือเพียงตัวเลขถ้วนๆ
- ลักษณะทางสรีระของบุคคล บรรยายลักษณะทางสรีระ เช่น สีของผมและสีผิว โดยเฉพาะ
ลักษณะเฉพาะของบุคคล และควรระมัดระวังการบรรยายลักษะทางสรีระของบุคคลทีอ่ าจเป็นการล้อเลียน
ดูหมิ่น เหยียดหยามบุคคลด้วย
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การใช้ภาษา คือรูปแบบภาษา และอักขรวิธี
- ใช้ภาษาเพื่อการบรรยายกึ่งทางการ เป็นภาษาเพื่อการพูด ไม่ใช้ภาษาที่เป็นทางการ และไม่
ก้าวข้ามไปใช้ภาษาที่กันเองมากเกินไป รวมถึงไม่ใช้ภาษาสแลงในบทเสียงบรรยายภาพ
- ใช้ภาษาง่าย กระชับ สัน้ ได้ใจความ ไม่ใช้ภาษาทีซ่ บั ซ้อน และไม่ใช้ภาษาในเชิงวรรณกรรมหรือ
ภาษากวี ไม่ใช้ค�ำศัพท์สูง
- เลือกบรรยายเป็นประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ออกเสียงภาษาไทย ได้ถูกต้องตาม
อักขรวิธี
- ใช้ค�ำกริยาอย่างถูกต้อง เช่น ใช้มีดท�ำอาหาร หั่น สับ ซอย เป็นต้น
กุลนารี เสือโรจน์,2558 จากบทความสังเคราะห์การวิจัยถอดบทเรียนหลักการเขียนบทสื่อเสียง
บรรยายภาพรายการอาหารทางโทรทัศน์เพือ่ ผูพ้ กิ ารทางการเห็น ของรายการ กิน อยู่ คือ แสดงคุณลักษณะ
เฉพาะของสื่อเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) ในรายการดังนี้
อื่นๆ

เป็นสื่อเสียงแต่ไม่มีอิสระในตัวเพราะต้องบรรยายตามภาพ

สื่อสารในเวลาจากัด
มีบุคลากรหลายฝ่าย
เกี่ยวข้อง (บท/เสียง /
ตัดต่อ)

มีเทคนิคด้านเสียงเหมือนงานวิทยุ
แต่ลงรหัสในการสื่อสารต่าง วิทยุเล่า
เรื่อง (narration) ส่วนAD เป็นการ
แสดง ( illustration)

สื่อเสียงบรรยายภาพ
(Audio Description)

กลุ่มเป้าหมายตาบอดสนิท /
เลือนราง/ ผู้สูงอายุ
ผู้ผลิตเป็นคนทั่วไป
(อาจร่วมกับคนตาบอด)
แต่ผู้รับสารหลักเป็นคน
ตาบอด
มีสถานะเป็นสื่อมวลชน
แพร่กระจายในวงกว้าง

ต้องอาศัยเทคโนโลยีใน
การผลิต มีกระบวนการ
ผลิตเป็นแบบแผน
สม่าเสมอ( routine)

สื่อสารแทนภาพและเสียงที่
ส่งผลต่อความเข้าใจเมื่อขาด
ผัสสะทางตา

ภาพที
่ 2 ่ :2แผนภาพแสดง
่อเสี่อยเสีงบรรยายภาพ
ภาพที
: แผนภาพแสดงคุณคุลัณกลัษณะเฉพาะของสื
กษณะเฉพาะของสื
ยงบรรยายภาพ(Audio
(AudioDescription)
Description)
2. จากการศึกษาเอกสาร ข้อมูลรายการและเว็บไซต์ทมี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับงานรายการโทรทัศน์
เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น โดยวิเคราะห์ผังรายการของสถานีโทรทัศน์ที่ให้วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ให้
ความส�ำคัญกับกลุม่ คนด้อยโอกาสและเป็นสือ่ ของรัฐ 2 สถานี คือ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส และสถานี
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
พบว่า สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นสถานีโทรทัศน์ที่มีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ให้ความส�ำคัญ
กับกลุ่มคนด้อยโอกาสโดยเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ในวาระครบรอบ 10 ปีของสถานีโทรทัศน์ไทยพี
บีเอส รศ.ดร วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อ�ำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(ส.ส.ท.) ได้กล่าวถึงนโยบาย ทิศทาง รวมไปถึงยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานของไทยพีบีเอสในทศวรรษใหม่
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เพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในโลกยุคดิจิทัล มุ่งหวังให้คนไทยเข้าถึงเนื้อหาสื่อ
สาธารณะให้มากที่สุด ผ่าน 10 ทิศทาง โดย1 ในทิศทาง คือ การพัฒนาเทคโนโลยี ส�ำหรับคนทุกกลุ่ม
(Television For All) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส จะพยายามอย่างเต็มทีใ่ นการลดช่องว่างการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน โดยมีระบบการท�ำงานทีจ่ ะมีภาษาทีผ่ ทู้ พุ พลภาพสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงผูบ้ กพร่อง
ในกลุ่มอื่นๆ ด้วย ซึ่งย้อนกลับไปเมื่อศึกษาผังรายการโทรทัศน์ดิจิทัล พบว่า
ในปี 2558 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส ได้ทดลองออกอากาศรายการ D.I.Y สไตล์ นลินนารายการ
เมืองดลใจ รายการส�ำแดงศิลป์ รายการไทยเธียเตอร์ เนื่องจากทั้ง 4 รายการนี้ มีรูปแบบการน�ำเสนอที่มัก
จะเล่าเรือ่ งด้วยภาพ และเป็นรายการทีใ่ ห้ทงั้ ประโยชน์และความบันเทิงกับผูช้ มด้วย (รายการเปิดบ้าน Thai
PBS : เบื้องหลังการท�ำ Audio Description วันที่5 มีนาคม 58 สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
จาก https://www.youtube.com/watch?v=Ec_R10j7yiA )
จากการศึกษาผังรายการโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส พบว่า ในผังรายการโทรทัศน์ปี
2558 ให้ความส�ำคัญกับรายการบรรยายเสียง แต่ผังรายการในปี 2559-2561 ยังไม่มีรายการที่ปรากฏ
สัญลักษณ์ของเสียงบรรยายภาพในผังรายการโทรทัศน์

ภาพที่ 1 : ข้อความที่อยู่ภายใต้ผังรายการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
(ที่มา http://program.thaipbs.or.th/schedules)
ในปัจจุบัน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่พัฒนาผลผลิตรายการ ด้านการจัด
ท�ำบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ การเขียนบทเสียง
บรรยายภาพ Audio Description ให้ตรงกับเนื้อหารายการ ครบถ้วน และถูกต้องใส่อากัปกิริยาต่างๆ ใน
รายการ เพื่อสื่อสารให้ผู้พิการทางสายตาได้อรรถรสในการรับฟังมากขึ้นลงเสียงบรรยายภาพ Audio
Description ให้ตรงกับเนื้อหารายการตัดต่อแก้ไขเสียงบรรยายภาพ Audio Description ให้ตรงกับภาพ
และเสียงบรรยายตรวจเช็คเสียงบรรยายภาพ Audio Description ทุกขั้นตอน โดยมีการ Preview ในขั้น
ตอนสุดท้ายก่อนออกอากาศ และจัดท�ำรายงานการปฏิบตั งิ าน และค้นคว้าหาวิธกี ารใหม่ๆ เพือ่ น�ำมาสร้าง
สรรค์ผลงาน (การสรรหาพนักงาน.สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 จาก https://org.thaipbs.
or.th/career/careercontent/2135)
ซึง่ ถือได้วา่ ทางสถานีฯให้ความส�ำคัญต่อการผลิตรายการเพือ่ คนพิการ ด้านการจัดท�ำบริการเสียง
บรรยายภาพอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น
ส�ำหรับ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย มีวสิ ยั ทัศน์ คือ เป็นสถานีหลักในด้านข่าวสารความ
รูแ้ ละการประชาสัมพันธ์ เพือ่ ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เกิดความรูค้ วามเข้าใจ สามารถน�ำไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ และมีสว่ นร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของสังคม เพือ่ พัฒนาประเทศสูส่ ากล โดยมีการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะ แก่คนพิการ คนด้อยโอกาส หรือกลุ่มความสนใจที่เป็นกิจกรรมเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะหรือบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่นๆ
จากการศึกษาผังรายการ พบว่า ทางสถานีไม่ได้มีสัญลักษณ์ของเสียงบรรยายภาพในผังรายการ
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ในปี 2561 รายการทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยมีรายการทีส่ นับสนุน ส่งเสริมคนพิการให้เข้าถึงและ
รับรูข้ อ้ มูลโดยใช้ประโยชน์จากรายการโทรทัศน์ โดยเมือ่ ท�ำงานศึกษาผังรายการ พบว่ามีรายการทีม่ ลี กั ษณะ
การบรรยายภาพ คือ รายการเป็นกันเอง ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.30-18.00 น. เริ่มออกอากาศ
ประมาณต้นเดือนเมษายน 2561 (สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย รายการโทรทัศน์เพื่อคนพิการ
สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 จาก http://csvpch11web1.ecartstudio.net/th/? cat=279)
และมีรายการที่มีข้อมูลส่งเสริมเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ อีก 2 รายการ คือ รายการเคียงบ่าเคียงไหล่ ออก
อากาศทุกวันเสาร์ เวลา 17.30-18.00 น. เริ่มออกอากาศเมื่อ1 กรกฎาคม 2560 และ รายการ Over
the Limit ปฏิบตั กิ ารทะลุพกิ ดั คือรายการทีส่ ง่ เสริมเพือ่ ช่วยเหลือผูพ้ กิ าร ด้วยการน�ำผูพ้ กิ ารทีม่ ศี กั ยภาพ
มาแข่งขันประกวด เช่น ร้องเพลง เล่นดนตรี และการแสดง ชิงเงินรางวัลกว่า 1 ล้านบาท มีการประกวด
ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม จะคัดเลือกเป็นรอบๆ โดยผู้พิการที่ผ่านเข้ารอบ จะได้รับการส่งเสริมใน
ด้านต่างๆ ออกอากาศจันทร์-พฤหัสบดีเวลา 20.30 และวันศุกร์เวลา 21.00 น.ซึ่งทั้ง 3 รายการได้รับงบ
ประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ในการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ และมีข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดแต่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบการบรรยายภาพ
3. สัมภาษณ์ความต้องการของคนพิการทางสายตา
3.1 ประเภทรายการโทรทัศน์ที่เป็นเปิดรับและเข้าถึงสื่อ
สรุปได้ว่า คนพิการทางสายตามีความต้องการประเภทรายการโทรทัศน์ที่เหมือนและ
ความแตกต่างกัน ซึง่ รูปแบบรายการทีร่ บั ชมเหมือนกัน คือ รายการกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอลลีกยุโรป
การชกมวยแมตช์สำ� คัญๆ หรือวอลเลย์บอลรายการใหญ่ๆ ส�ำหรับรายการโทรทัศน์ทร่ี บั ชมแตกต่างกัน คือ
สุรเดช สุริยวานิช รับชมประเภทรายการข่าวและวิเคราะห์ข่าว เช่น รายการถามตรงๆ กับจอมขวัญ หลาว
เพ็ชร์ และรายการข่าวทีว่ เิ คราะห์ โดยคุณสุทธิชยั หยุน่ รวมถึงภาพยนตร์สนั้ แตกต่างกับ สุธน เพ็ชรประสมกูล
ที่จะรับชมรายการประเภทสารคดี เช่น สารคดีเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก สารคดี Discovery รายการทอลค์
โชว์เพื่อการกุศลต่างๆรายการ Super 10 รายการ Super 60+ อัจฉริยะพันธุ์เก๋า ไม่ชมภาพยนตร์สั้น
3.2 การรับรูข้ อ้ มูลจากประกาศจาก กสทช. ทีใ่ ห้ผผู้ ลิตรายการผลิตรายการเพือ่ คนพิการ
สรุปได้ว่า คนพิการทางสายตารับรู้ข้อมูลจากประกาศฯจาก กสทช. และได้มีโอกาสเข้าร่วม
ในการเสนอความคิดเห็นต่อ กสทช.เมื่อปี พ.ศ. 2553 และเห็นว่าประกาศฯ ดังกล่าว ล่าช้ามาก รวมถึงถูก
ตัดทิ้งไปในหลายประเด็น ซึ่งปัญหาของการเข้าร่วมเกิดขึ้นจาก พรบ.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และ
ด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ กับเรือ่ งของการเลือกปฏิบตั ติ อ่ คนพิการ จึงเกิดการรวมกลุม่ คนพิการ
ที่ต้องการจะเห็นประโยชน์จากหน้าจอโทรทัศน์
และให้ความเห็นเพิ่มเติมในส่วนของเด็กนักเรียนด้วยว่า ส่วนใหญ่ทราบว่า ทีวีดิจิทัลมีการ ผลิต
รายการในรูปแบบบรรยายเสียง(Audio Description) แต่สว่ นใหญ่จะเป็นกลุม่ เด็กทีอ่ ยูใ่ นเมืองใหญ่ ๆ เช่น
กรุงเทพ สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ เพราะมีกลุ่มจิตอาสาหรืออาสาสมัครพาน้องไปดูภาพยนตร์อยู่
บ่อยครั้ง รวมถึง คนพิการทางสายตาที่อยู่ในระบบการศึกษา จะเข้าถึงอุปกรณ์ได้ง่าย แต่หากเป็นจังหวัด
เล็กๆ นักเรียนทีพ่ กิ ารทางสายตาก็อาจจะมีปญ
ั หาในการเข้าถึงสือ่ รวมไปถึงคนทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นระบบการศึกษา
หรือมีอายุเยอะๆ สือ่ บันเทิงของเขาก็จะไม่ใช่ทวี ดี จิ ทิ ลั แต่สอื่ บันเทิงจะขึน้ อยูก่ บั สมาชิกภายในบ้านทีไ่ ม่วา่
จะเปิดอะไรก็ต้องดู เช่น หากคนในบ้านชอบดูละครเขาก็จะได้ดูละคร เช่นกัน
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3.3 รายการโทรทัศน์ที่ผลิตในรูปแบบ Audio Description ในปัจจุบัน
สรุปได้ว่า คนพิการทางสายตา เคยรับชมภาพยนตร์ในรูปแบบ Audio Description เรื่อง
คิดถึงวิทยา และให้ความเห็นตรงกันว่า มีค�ำบรรยายภาพเยอะจนเกินไป เสมือนนั่งดูในโรงภาพยนตร์ ที่
มีคนพากย์เสียงใส่หูตลอดเวลา ทั้งในจอและนอกจอ ไม่มีช่องว่างให้หยุดคิด เสมือนมีคนพากย์คิดแทน ซึ่ง
คนพิการทางสายตาเห็นว่า สิ่งส�ำคัญในการรับชมภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ คือ จินตนาการ ซึ่งเกิดจาก
บรรยากาศและ ความคุ้นชิน ถึงแม้จะไม่เห็นภาพ ในบางครั้งอยากจะจินตนาการ และเสริมว่าภาพยนตร์
ของประเทศญี่ปุ่นที่มีค�ำบรรยายภาพ มีจุดเด่นคือ เน้นอธิบายเฉพาะสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น ภาพแม่น�้ำใน
เวลากลางคืน ไม่ใส่ความรู้สึก ลงไป
3.4 ความต้องการและข้อเสนอแนะส�ำหรับรูปแบบรายการโทรทัศน์เพือ่ คนพิการทางสายตา
สรุปได้วา่ คนพิการทางสายตา มีความต้องการและข้อเสนอแนะทีว่ า่ โทรทัศน์ไม่ได้ตอบโจทย์
การบริโภคสื่อในปัจจุบัน แต่หากเป็นในแง่ของสิทธิและโอกาสแล้ว โทรทัศน์ถือเป็นสื่อที่สามารถใช้ในการ
เรียนรู้ เสริมสร้างสิทธิและอ�ำนาจในการสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะได้อย่างดี แต่ด้วยอุปกรณ์โทรศัพท์สมา
ร์ทโฟนในปัจจุบันท�ำให้เข้าถึงได้ง่ายกว่าการใช้รีโมทคอนโทลของโทรทัศน์ และเห็นว่าเวลามีความส�ำคัญ
มากกว่าอุปกรณ์ เช่น อยากดูรายการโทรทัศน์แต่มีเวลาว่างตอน 4 ทุ่ม ก็จะดูรายการย้อนหลัง ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต รวมถึงโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์มคี วามสะดวกกับคนพิการทางสายตา แต่การเข้าถึงโทรทัศน์
อยูท่ อี่ ปุ กรณ์ควบคุมทีเ่ ป็นอุปสรรคอย่างมาก เช่น อุปกรณ์เชือ่ มต่อขาดการแสดงผลเชือ่ มต่อของภาพ เวลา
คนพิการทางสายตาใช้รีโมทคอนโทรล คือ การกดสุ่มปุ่มต่างๆไปเรื่อยๆชอบช่องไหนก็หยุดตรงนั้น แต่ถ้า
หากใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรืออินเทอร์เน็ตทีม่ สี กรีนรีดเดอร์ (Screen Reader)ท�ำให้คนพิการทางสายตา
เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่า จึงอยากให้พิจารณาเรื่องของอุปกรณ์เพื่อการเข้าถึงสื่อโทรทัศน์
และกล่าวว่า 80% ของคนพิการทางสายตาไม่ได้ฟงั แต่วทิ ยุกระจายเสียงเพียงอย่างเดียว แต่
ยังเสพสื่อต่างๆ เช่นเดียวกับคนปกติ ซึ่งมีความเห็นว่า รายการโทรทัศน์เพื่อคนพิการทางสายตาที่ผลิตใน
รูปแบบบรรยายภาพ (Audio Description) ยังมีความจ�ำเป็นอย่างมาก จึงเสนอแนะจ�ำนวน 2 ประเด็น
คือ 1. ให้ผู้ผลิตรายการ หรือ ผู้ประกาศข่าว ให้ความส�ำคัญและใส่ใจว่ารายการที่น�ำเสนอ ควรเข้าถึงคน
ทุกกลุม่ ตัวอย่างเช่น การบรรยาย หรือการให้เสียงเพลงประกอบ และ 2. อุปกรณ์ในการเข้าถึงสือ่ โทรทัศน์
ต้องตอบโจทย์ที่เข้าถึงง่ายและเป็นประโยชน์ต่อคนพิการทางสายตา เพราะหากไม่มีอุปกรณ์ในการเข้าถึง
ได้ง่ายๆ ก็จะไม่ตอบโจทย์ใดๆ รวมถึงมองว่าอุปกรณ์ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) ใน
ปัจจุบันก็เข้ามาช่วยเหลือคนพิการได้มาก
เพิ่มเติมอีกว่า ในการบรรยายภาพ บรรยายข้อมูลเพียงแค่ ใคร ท�ำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่
อย่างไร ก็เพียงพอ และหากเป็นข่าวด่วน เช่น ภัยพิบตั ิ แผ่นดินไหว น�ำ้ ท่วมหรือข่าวทีเ่ ป็นเรือ่ งด่วนๆ สถานี
โทรทัศน์ไม่ควรขึ้นแต่ภาพและเสียงเพลงประกอบ โดยไม่มีเสียงบรรยายใดๆ เพราะท�ำให้ไม่ทราบว่าเกิด
อะไรขึ้น และเห็นว่า ความสุข ความสุนทรียะอย่างหนึ่งของคนตาดีหรือคนตาบอด คือ จินตนาการ เพราะ
การรับรู้ ไม่ได้สร้างความสุขให้กับมนุษย์ได้ทุกอย่าง การได้ลุ้น การได้ลองทาย ความเสี่ยง มันก็ท�ำให้สนุก
และเรียนรู้ได้เช่นกัน

อภิปรายผล

1. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กับการก�ำหนดให้สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ออกอากาศตามประกาศที่ก�ำหนด เช่น 6 กุมภาพันธ์ 2559 -5
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กุมภาพันธ์ 2562 จัดท�ำทั้ง 3 บริการรวมกันอย่างน้อยวันละ 60 นาที และผู้ประกอบกิจการต้องท�ำบริการ
ในรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ในรายการข่าว รายการส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รายการส่งเสริมการศึกษาจริยธรรมศิลปวัฒนธรรม รายการ
ให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม นั้น โดยส่วนใหญ่สถานี
โทรทัศน์สามารถด�ำเนินการได้ ในส่วนของการบริการล่ามภาษามือ บริการค�ำบรรยายแทนเสียง แต่ในส่วน
ของบรรยายภาพ จ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตรายการเพิ่มมากขึ้น และรูปแบบรายการที่มี
การบรรยายภาพส่วนใหญ่เน้นไปในรูปแบบสร้างความบันเทิงมากกว่ารูปแบบรายการข่าว ซึง่ ไม่สอดคล้อง
กับประกาศฯดังกล่าว
2. สถานการณ์รายการโทรทัศน์ส�ำหรับคนพิการทางสายตาของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ปี 25592561 พบว่า สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นสถานีโทรทัศน์ที่มีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ให้ความส�ำคัญกับ
กลุ่มคนด้อยโอกาส คือ การพัฒนาเทคโนโลยี ส�ำหรับคนทุกกลุ่ม (Television For All)สถานีโทรทัศน์ไทย
พีบเี อส พยายามอย่างเต็มทีใ่ นการลดช่องว่างการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน โดยมีระบบการท�ำงาน
ที่จะมีภาษาที่ผู้ทุพพลภาพสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงผู้บกพร่องในกลุ่มอื่นๆ ด้วย และในปัจจุบัน สถานี
โทรทัศน์ไทยพีบเี อส เปิดรับสมัครเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาผลผลิตรายการ ด้านการจัดท�ำบริการเสียงบรรยายภาพ
(Audio Description) สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 1และ2 ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักบนพื้นฐานของ “ความเสมอภาคในการเปิด
รับสือ่ ” และด�ำเนินการให้คนพิการสามารถเข้าถึงหรือรับรูแ้ ละใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์
ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป เช่นเดียวกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ที่มีวิสัยทัศน์เพื่อให้
ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เกิดความรูค้ วามเข้าใจ สามารถน�ำไปพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยมีการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะ แก่คนพิการ คนด้อยโอกาส หรือกลุ่มความสนใจที่เป็นกิจกรรมเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะหรือบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่นๆ เช่นเดียวกัน
3. ความต้องการหรือข้อเสนอแนะจากผูบ้ กพร่องทางการเห็นกับหลักการทัว่ ไปในการผลิตเสียง
บรรยายภาพ เช่น การผลิตเสียงบรรยายภาพไม่ควรบรรยายทับเสียงต้นฉบับหรือแทรกขัน้ ระหว่างบท การ
สนทนาต้องสร้างความสมดุลระหว่างความเข้าใจและเพลิดเพลินโดยค�ำนึงถึงการให้ข้อมูลที่พอดีกับช่วง
ระยะเวลาหนึ่งไม่ให้ปริมาณมากเกินไปจนท�ำให้เสียอรรถรสในการรับฟัง สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูบ้ กพร่องทางการเห็นที่ ต้องการให้มคี ำ� บรรยายภาพทีไ่ ม่มากเกินไปจนท�ำให้ไม่สามารถจินตนาการได้ แต่
การสร้างเสียงบรรยายภาพจะสามารถให้ข้อมูลครอบคลุมถึงคนพิการทุกประเภทหรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ของคนพิการแต่ละคน ส�ำหรับกรณีคนพิการได้ศึกษา มีความรู้หรือมีทักษะเกี่ยวกับการผลิต
สือ่ โทรทัศน์ คนพิการอาจสะท้อนมุมมองของคนพิการในกระบวนการผลิตสือ่ ได้ และผูผ้ ลิตสือ่ ควรรับรูด้ ว้ ย
ว่า คนพิการแต่ละคนมีความคิดเห็น ความเชื่อ และค่านิยมแตกต่างกัน ฉะนั้น การรับข้อมูลจากคนพิการ
เพียง 1 คน หรือน้อยคน ไม่อาจอ้างว่าเป็นความเห็นของคนพิการส่วนใหญ่ ดังนัน้ การผลิตรายการโทรทัศน์
ควรให้ความส�ำคัญ พิจารณาด้วยความรอบคอบและค�ำนึงถึงผู้บริโภคทุกคนอย่างเท่าเทียม

ข้อเสนอแนะ
1. ควรสอบถามความต้องการรูปแบบรายการโทรทัศน์ หรือความต้องการสือ่ ประเภทต่างๆ ของ
คนพิการในทุกๆกลุ่มของสังคม ทั้งเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และในอาชีพที่มีความหลากหลาย
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2. สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ต้องมีการปรับตัว เรียนรู้และศึกษารูปแบบในการผลิตรายการโทรทัศน์
เพื่อคนพิการพัฒนาบุคลากรด้านผลิตรายการให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิตรายการรูป
แบบการบรรยายภาพ รวมทั้งการน�ำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์
3. ทุกคนย่อมมีสทิ ธิในการเปิดรับสือ่ เพือ่ ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน ดังนัน้ รัฐต้องส่ง
เสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตรายการและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมทั้งสนับสนุนปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า AI ให้เข้ามามีบทบาทใน
การช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น
4. สื่อทุกประเภททั้ง วิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม ต้องเตรียมปรับตัว วางมาตรฐานเพื่อเปิด
โอกาสให้คนในสังคมเข้าถึงอย่างเป็นธรรม หรือผู้พิการอาจมีส่วนร่วมในการก�ำหนดทิศทาง รูปแบบและ
เนื้อหาด้วยตัวเองเพิ่มมากขึ้น
5. คนพิการควรเรียนรูก้ ารดูสอื่ โทรทัศน์ในรูปแบบทีค่ นทัว่ ไปดู โดยไม่จำ� เป็นต้องมีรปู แบบแปลก
แยกเฉพาะคนพิการ เพียงแต่ผู้ผลิตรายการอาจปรับรูปแบบสื่อโทรทัศน์บางรายการเป็นครั้งคราวเพื่อ
สนับสนุนให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในรายการได้
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