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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เร่ือง  แนวทางการจัดทําล่ามภาษามือ  คําบรรยายแทนเสียง   
และเสียงบรรยายภาพสําหรับการให้บริการโทรทัศน์ 

ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของ 
คนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ 

 
 

ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
(กสทช.)  เร่ือง  การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการ
ของกิจการโทรทัศน์  ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ได้กําหนดให้มาตรฐาน 
การให้บริการ  มาตรฐานด้านเทคนิค  และความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการโทรทัศน์ 
ที่มีบริการล่ามภาษามือ  คําบรรยายแทนเสียง  และเสียงบรรยายภาพ  เป็นไปตามที่  กสทช.  กําหนด  
โดยผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงสัญลักษณ์  เสียงประกอบ  ให้ผู้ใช้บริการทราบว่ารายการที่จะออกอากาศ
เป็นรายการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ  คําบรรยายแทนเสียง  และเสียงบรรยายภาพ  แล้วแต่กรณี
ตามที่  กสทช.  กําหนด 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
ขอประกาศให้ทราบว่า  ที่ประชุม  กสทช.  คร้ังที่  ๑๔/๒๕๖๐  เม่ือวันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   
มีมติเห็นชอบกําหนดแนวทางการจัดทําล่ามภาษามือ  คําบรรยายแทนเสียง  และเสียงบรรยายภาพ
สําหรับการให้บริการโทรทัศน์  ตามข้อ  ๘  และข้อ  ๒๒  ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ 
ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี  
เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติต่อไป 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
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เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



 

 

 
แนวทางการจัดท าล่ามภาษามือ ค าบรรยายแทนเสียง  

และเสียงบรรยายภาพส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ 
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ 

ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน ์
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ค าน า 
 

ด้วย ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ  
เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการ
โทรทัศน์ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า ๖ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๓๕ ง เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลจากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ต้องมีบริการพื้นฐานที่ท าให้คนพิการ
สามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป โดย
ก าหนดเป็นมาตรการพื้นฐานให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ต้องจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ ค าบรรยายแทนเสียง เสียง
บรรยายภาพ ให้สอดคล้องกับรูปแบบของแต่ละรายการ ตามสัดส่วนที่ก าหนด ทั้งนี้ ข้อ ๘ ของประกาศฯ 
ก าหนดว่า มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการ
โทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ ค าบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด ประกอบกับ ข้อ ๒๒ ของประกาศฯ ก าหนดว่า ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงสัญลักษณ์ เสียงประกอบ  
ให้ผู้ใช้บริการทราบว่ารายการที่จะออกอากาศเป็นรายการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ ค าบรรยายแทน
เสียง และเสียงบรรยายภาพแล้วแต่กรณีตามที่คณะกรรมการก าหนด 

เพื่อให้มีการก 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 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
โดยได้ศึกษาความต้องการของคนพิการที่เกี่ยวข้อง และทดลองด าเนินการร่วมกับผู้รับใบอนุญาตฯ 

รวมทั้ง ระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการพิจารณาให้ความเห็นจากคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้ก าหนด
เป็นมาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการโทรทัศน์ที่
มีบริการล่ามภาษามือ ค าบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาส ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๖ ต่อไป 
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บทที่ ๑ 
หลักการและแนวคิดในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ 
ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ 

 
 

สิทธิและความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร คือ เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของพลเมืองโลก
และของพลเมืองไทย สิทธิดังกล่าวได้มีการประกาศและมีการยอมรับมาช้านาน อย่างไรก็ตามยังมีประชาชน
กลุ่มหนึ่งในทุก ๆ ประเทศที่สังคม การสื่อสาร การศึกษาและสังคมยังต้องให้ความตระหนักและให้ความส าคัญ
กับการให้ประชาชนกลุ่มนี้ กล่าวคือ ผู้พิการทางการได้ยินอันประกอบด้วย คนหูหนวก หูตึง ให้สามารถเข้าถึง
สิทธิ และใช้ประโยชน์ได้จากข้อมูลข่าวสารสาธารณะและข้อมูลอื่นๆ จากกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่
จ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง 

โทรทัศน์นับว่าเป็นแหล่งข่าวสารข้อมูลที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่า เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารและการ
บันเทิงที่ส าคัญและเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนมากที่สุด ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค ให้รายการ
ต่างๆ ที่เข้าถึงประชาชนของตน เป็นบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่งหลายประเทศให้ความส าคัญและ
เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการให้บริการให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและความเท่าเทียมด้านการสื่อสาร
ดังกล่าว ซึ่งถือว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนควรจะได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
สิ่งที่เห็นได้ชัดอีกประการหนึ่งคือ กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย 
แคนาดา กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป เป็นต้น มีความก้าวหน้าในการให้พัฒนาบริการและเทคโนโลยีที่จะ
อ านวยความสะดวกเพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากกว่ากลุ่ม
ประเทศที่ก าลังพัฒนา เนื่องจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วมีความพร้อมทั้งในเรื่องของงบประมาณและ
บุคลากรที่จ าเป็นในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมถึง มีการก าหนดกฎหมาย นโยบายในการให้บริการ
ด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิตอล ที่การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารรวดเร็วมาก ผู้ที่มีข้อจ ากัดทางร่างกาย ยิ่ง
เข้าถึงข้อมูลยากขึ้นเท่านั้น หน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ กสทช. ซึ่งเป็นองค์กรก ากับดูแล
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ควรมีนโยบายหรือมาตรการในการส่งเสริมให้  ผู้ประกอบกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์จัดให้มีบริการส าหรับคนพิการ รวมทั้ง ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 
เพื่อช่วยให้คนพิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ นอกจากนี้ ยังควรสร้างความตระหนัก และตื่นตัวในการรักษาสิทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นของคนทุกกลุ่ม 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๖ 
ก าหนดเป็นหลักการว่า เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาส  ให้
เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับ
บุคคลทั่วไป ให้คณะกรรมการก าหนดมาตรการพื้นฐานบางประการ เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีบริการที่
เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบุคคลดังกล่าว รวมถึง มาตรการส่งเสริม ทั้งนี้ บริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์
ของคนพิการและ คนด้อยโอกาสอาจหมายความรวมถึง บริการกระจายเสียงที่ออกอากาศรายการอ่านหนังสือ
เต็มเวลา หรือบริการโทรทัศน์ ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ บริการค าบรรยายเป็นอักษรวิ่ง หรือบริการค าบรรยาย
เป็นเสียง ส าหรับรายการที่น าเสนอข้อมูลข่าวสารสาธารณะ 
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 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  
ได้ออกประกาศเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และ  
ใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ โดยได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา หน้า ๖ เล่ม ๑๓๓ ตอน
พิเศษ ๓๕ ง เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประกอบกับ ประกาศ กสทช. ว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) ได้ประกาศ 
ลงราชกิจจานุเบกษา หน้า ๓๕ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๙๗ ง เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ 
 ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์
จากรายการของกิจการโทรทัศน์ ก าหนดให้การประกอบกิจการต้องมีบริการพื้นฐานที่ท าให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป โดยก าหนด
เป็นมาตรการพื้นฐานให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ส าหรับการให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ต้องจัดให้มีบริการให้สอดคล้องกับรูปแบบของแต่ละรายการ โดยอย่างน้อยต้องมี
สัดส่วน ดังนี้ 

(๑) บริการล่ามภาษามืออย่างน้อยร้อยละ ๕ ของสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะตามประเภทการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต และต้องจัดให้มีเพิ่มขึ้นจนถึงร้อยละ ๙ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในภาคผนวก ซึ่งเมื่อรวมเวลาที่จัดให้มีบริการดังกล่าวตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้อ ง           
ไม่น้อยกว่าหกสิบนาทีต่อวัน   

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

(๓) บริการเสียงบรรยายภาพอย่างน้อยร้อยละ ๕ ของสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะตามประเภทการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต และต้องจัดให้มีเพิ่มขึ้นจนถึงร้อยละ 
๑๐ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในภาคผนวก ซึ่งเมื่อรวมเวลาที่จัดให้มีบริการดังกล่าวตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้อง
ไม่น้อยกว่าหกสิบนาทีต่อวัน 

ในประเทศไทย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) ซึ่งเป็นองค์กรก าหนดนโยบายและก ากับดูแล รวมทั้งส่งเสริมสิทธิ์ในการสื่อสารผ่านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้ริเริ่มสนับสนุนการจัดท าบริการล่ามภาษามือ (Sign Language Interpreting)   
ค าบรรยายแทนเสียง (Captions) และบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) เพื่อเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนพิการทางการเห็นและการได้ยินให้สามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์
จากรายการของกิจการโทรทัศน์ ผ่านเสียงบรรยายภาพและค าบรรยายแทนเสียง และโดยการให้การสนับสนุน
หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกัน เช่น สถาบันการศึกษา สมาคมคนพิการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์ และ ส านักงาน กสทช. ในการให้บริการดังกล่าวนี้ ส านักงาน กสทช. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานก ากับ
และดูแลการประกอบกิจการโทรทัศน์ จึงสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยถึงแนวทางการจัดบริการคนพิการใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่หลักการจัดท ามาตรฐานค าบรรยายแทนเสียงของประเทศไทยขึ้น 
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บทที่ ๒ 
บริการล่ามภาษามือ 

 
๒.๑ บทน า 

การจัดบริการล่ามภาษามือในรายการโทรทัศน์ มีการด าเนินการในแทบทุกประเทศทั่วโลก โดยการ  
ยึดหลักแนวคิดว่า พลเมืองทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารใน
รายการโทรทัศน์ รวมถึงคนพิการซึ่งมีข้อจ ากัดบางประการในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากข้อมูลข่าวสาร 
โดยเฉพาะ “คนตาบอด” และ “คนหูหนวก”  อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศด าเนินการจัดบริการล่ามภาษามือ
ในรายการโทรทัศน์แตกต่างกันตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดบริการล่ามภาษามือ หลายประเทศ 
จึงมีกฎหมายระบุเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดบริการล่ามภาษามือด้วย 

แนวคิดส าคัญในการจัดบริการล่ามภาษามือทางโทรทัศน์ คือ การจัดบริการล่ามภาษามือทางโทรทัศน์
ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ (Special Needs) ของคนหูหนวก เพื่อให้คนหูหนวกสามารถเข้าถึง 
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มี
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 บริการล่ามภาษามือจึงเป็นวิธีที่ท าให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถเข้าใจเนื้อหาของรายการได้ 
นอกจากนี้ภาษามือเป็นภาษาแม่หรือภาษาที่หนึ่งของคนหูหนวก จึงมีความจ าเป็นในการจัดบริ การ 
ล่ามภาษามือเพื่อเป็นการเข้าถึงภาษาที่หนึ่งของคนหูหนวก แม้สามารถอ่านเขียนตัวอักษรภาษาไทยไดก้็ตาม 
 
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 ซึ่งบุคคล 
ที่พิการทางการได้ยินทั้งสองประเภทนี้ อาจเป็นผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินมาแต่ก าเนิดหรือสูญเสียภายหลังก็ได ้

เนื่องจากสื่อโทรทัศน์ เป็นสื่อที่เสนอข้อมูลทางภาพและเสียงพร้อมกัน ดังนั้น ผู้ที่สูญเสียทางการได้ยิน 
จึงมีข้อจ ากัดในการรับรู้ และใช้ประโยชน์ทางเสียง ดังนั้น เพื่อให้คนพิการกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้
ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถงึ จึงจ าเป็นต้องได้รับบริการค าบรรยายแทนเสียง ดังกล่าว 
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คนพิการทางการสื่อความหมาย หมายถึง บุคคลที่มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
หรือการเข้าไปมีส่วนในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องทางการสื่อความหมาย เช่น พูดไม่ได้ 
พูดหรือฟังแล้วผู้อื่นไม่เข้าใจ 
 
๒.๓ มาตรฐานการให้บริการล่ามภาษามือ 
 ๑) ขนาดของบริการล่ามภาษามือ มีอัตราส่วนล่ามภาษามือ ไม่น้อยกว่า ๑/๑๒ ของจอโทรทัศน์ โดย
ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการรับชมบริการ และสามารถมองเห็นภาษามือได้ชัดเจน (ดูข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ท้ายบท ข้อ ๒.๕.๑)  
 

 

 
 ๒) ต าแหน่งจอล่ามภาษามือ – ให้ค านึงถึงการวางต าแหน่งที่มุมขวาล่างของจอโทรทัศน์เป็นล าดับแรก 
แต่อาจพิจารณาตามความเหมาะสมอื่นได้ และค านึงถึงต าแหน่งของพื้นที่ที่แสดงภาพบนจอไม่ให้เกินขอบ
มาตรฐานที่เครื่องสามารถแสดงภาพได้เต็ม (Safe Area Television)  
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๓) ความสูงของภาพล่ามภาษามือฯ – ระดับไม่ต่ ากว่าเอวของล่ามภาษามือ 

 
   

 ๔) สีฉากหลังของบริการล่ามภาษามือ - ควรเป็นสีเข้ม เพื่อให้คนหูหนวกเห็นภาษามือได้ชัดที่สุด และ
ไม่รู้สึกแสบตา หรือตาล้า เช่น ๑) สีน้ าเงินเข้ม ๒) สีเทาเข้ม ๓) น้ าตาลเข้ม หรือ ๔) สีฟ้าเข้ม 

 
 

 ๕) แสงสว่าง - ควรประกอบด้วยลักษณะต่อไปน้ี 
  ๕.๑) ระดับความสว่าง - เห็นการเคลื่อนไหวน้ิวมือ และสีหน้าของล่ามภาษามือชัดเจน 

๕.๒) แสงไฟ - สขีาว เป็นไฟเย็น และไม่มีแสงสะท้อนเข้าตาคนหูหนวก 
๕.๓)  เงา - ไม่มีเงาของล่ามภาษามือ และการเคลื่อนไหวมือ    

 ๖) ท่าของล่ามภาษามือ - จัดให้ล่ามภาษามือนั่งหรือยืนตามที่คนหูหนวก และล่ามภาษามือ เห็นว่า 
เหมาะสมที่สุด 
 ๗) การแต่งกายของล่ามภาษามือ - ส่วนใหญ่ใช้สีเรียบและเข้ม แต่ส าหรับล่ามภาษามือที่ผิวคล้ า  
มักใส่เสื้อผ้าสีอ่อน 
 ๘) ใต้จอภาพล่ามภาษามือ - ไม่มีข้อความ ตัววิ่ง หรืออักษรวิ่ง ทั้งนี้ อาจจัดให้มีค าบรรยายแทนเสียง 
(Closed Captions) พร้อมกับจอล่ามภาษามือก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรค หรือทับซ้อนกับล่ามภาษามือ  
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๒.๔ ความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ 
 คนพิการทางการได้ยินต้องการเข้าถึงรายการ “ทุกประเภท” เช่นเดียวกับคนทั่วไป ซึ่งสามารถจัดให้มี
บริการล่ามภาษามือได้ในรายการทุกประเภท โดยมุ่งจัดท าบริการในรายการที่เป็นการออกอากาศแจ้งข่าวหรือ
เตือนในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน และรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์สาธารณะ ได้แก่ 
๑) รายการข่าวสาร ๒) รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ๓) รายการ
ส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ๔) รายการให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม คนพิการทางการได้ยินอาจมีความต้องการเนื้อหา
รายการที่หลากหลายตามแต่ความชอบ ความสนใจ เช่น ข่าวท้องถิ่น กฎหมาย สุขภาพ สารคดีท่องเที่ยว  
ท าอาหาร เป็นต้น จึงอาจจัดท าบริการในรายการที่มีเนื้อหาดังกล่าวด้วย 
 
๒.๕ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ผู้ประกอบกิจการและผู้ผลิตรายการโทรทัศน์อาจพิจารณาประเด็นอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดบริการ 
ล่ามภาษามือที่ผู้ประกอบกิจการและผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดให้มีบริการ 
ล่ามภาษามือ เช่น 
 ๒.๕.๑ ขนาดบริการล่ามภาษามือ – อาจพิจารณาจัดท าบริการที่มีขนาดบริการล่ามภาษามือ  
ที่มากกว่าอัตราส่วน ๑/๑๒ ก็ได้ เช่น เต็มจอ หรือมีอัตราส่วนระหว่าง ๑/๒, ๑/๓, ๑/๖ หรือ ๑/๙ ของ
จอโทรทัศน์ 
 ๒.๕.๒ บริการล่ามภาษามือเต็มจอ – อาจพิจารณาจัดท าบริการล่ามภาษามือในลักษณะเต็มจอ ดังนี ้
  ๑) การจัดให้มีล่ามภาษามือระหว่างการสนทนา หรือในรายการ 
  ๒) การใช้ภาษามือโดยคนหูหนวกและล่ามภาษามือ ควบคู่ไปกับเสียง ในลักษณะเป็น         
ผู้ด าเนินรายการ ผู้ร่วมด าเนินรายการ ผู้บรรยาย หรือในลักษณะอื่นใด ที่เป็นการใช้ภาษามือโดยตรง 
       ทั้งนี้ ให้น ามาตรฐานการให้บริการล่ามภาษามือ ในลักษณะจอ กรอบ ในส่วนที่เกี่ยวข้องมา
ใช้เป็นมาตรฐาน 
 ๒.๕.๓ จ านวนล่ามภาษามือ – ล่ามภาษามือควรท าหน้าที่ในการแปลครั้งละไม่เกิน ๒๐ นาที ฉะนั้น 
หากระยะเวลาในการแปลนานเกิน ๒๐ นาที ควรจัดให้มีล่ามภาษามืออย่างน้อย ๒ คน ยกเว้นหากมีช่วงพัก
อาจให้ล่ามภาษามือ ๑ คน แปลในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ชั่วโมงได้ ทั้งนี้ นอกจากจัดล่ามหน้าจอตามปกติแล้ว 
กรณีคนหูหนวกเป็นวิทยากร หรือเป็นผู้ด าเนินรายการ หรือเป็นล่ามภาษามือ และมีการบรรยายบนเวทีควรใช้
ล่ามเพิ่มอีก ๒ คนถือเป็นการจัดล่ามในจอด้วยรวมเป็น ๔ คน 
 ๒.๕.๔ กรณีมีการจัดล่ามภาษามือที่เป็นคนหูหนวก (ล่ามหูหนวก) ให้จัดหาเครื่องเทเลพรอมพ์เตอร์
(Teleprompter) อ านวยให้ล่ามหูหนวกสามารถอ่านตัวอักษรไทย เพื่อแปลเป็นภาษามือ ส าหรับรายการที่มี
การบันทึกล่วงหน้า 
 ๒.๕.๕ ห้องส าหรับถ่ายภาพล่ามภาษามือ – ควรจัดห้องไม่ให้มีสิ่งรบกวนสมาธิของล่ามภาษามือจาก    
การได้ยินหรือการเห็น โดยจัดวางจอมอนิเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตาของล่ามภาษามือ ภาษามือ และเห็นได้ชัดเจน  
 ๒.๕.๖ ค่าตอบแทนล่ามภาษามือ – ควรจ่ายในอัตราที่เป็นธรรม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนต้องไม่ต่ ากว่าที่
ก าหนดในระเบียบของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรืออาจใช้อัตราค่าตอบแทนล่ามภาษามือที่องค์กรแต่ละ
ประเภทความพิการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องก าหนด พร้อมทั้งพิจารณาค่าพาหนะเดินทาง และสวัสดิการ
ตามความเหมาะสม  
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บทที่ ๓ 
ค าบรรยายแทนเสียง 

 
๓.๑ บทน า 

สิทธิและความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร คือ เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของพลเมืองโลก
และของพลเมืองไทย สิทธิดังกล่าวได้มีการประกาศและมีการยอมรับมาช้านาน อย่างไรก็ตามยังมีประชาชน
กลุ่มหนึ่งในทุก ๆ ประเทศที่สังคมการสื่อสาร การศึกษาและสังคมยังต้องให้ความตระหนักและให้ความส าคัญ
กับการให้ประชาชนกลุ่มนี้ กล่าวคือ คนพิการทางการได้ยินอันประกอบด้วย คนหูหนวก หูตึง ให้สามารถ
เข้าถึงสิทธิ และใช้ประโยชน์ได้จากข้อมูลข่าวสารสาธารณะและข้อมูลอื่น ๆ จากกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ที่จ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง 

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

เป้าหมายของค าบรรยายแทนเสียงแบบปิด (Closed Captions) คือ เพื่อตอบสนองความต้องการ
จ าเป็นของคนหูหนวก คนที่สูญเสียการได้ยินภายหลัง และคนหูตึงให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ 
ทางโทรทัศน์ได้ตามสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารพื้นฐานของรัฐและเอกชน นอกจากบุคคลที่เป้าหมายหลัก
ดังกล่าวแล้ว ค าบรรยายแทนเสียงยังมีประโยชน์อย่างยิ่ งต่อสาธารณะชนกับบุคคลทุกกลุ่มอายุ  
และทุกวัฒนธรรมหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านการพัฒนาภาษาและทักษะการอ่าน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทาง
การศึกษาและสังคม 

ในปัจจุบัน นานาชาติได้ให้ความส าคัญในการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงขึ้น เช่น ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดาที่มีบริการค าบรรยายแทนเสียงแบบปิด (Closed Captions) ในรายการที่
ออกอากาศในสัดส่วนเกือบร้อยละ ๑๐๐ ส่วนในแถบซีกโลกใต้ พบว่า บริการค าบรรยายแทนเสียง ได้รับความ
นิยมและแพร่หลายอย่างรวดเร็ว ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งมีการให้บริการค าบรรยายแทนเสียง 
แบบปิด (Closed Captioning) ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของรายการทางโทรทัศน์ เช่นเดียวกัน และรูปแบบของ      
ค าบรรยายแทนเสียงในปัจจุบันจะเป็นค าบรรยายแทนเสียงแบบปิด (Closed Captions) นอกจากนั้น เพื่อ
เป็นการประกันคุณภาพของบริการนี้ ทุกประเทศจึงได้พัฒนาหรือก าหนดมาตรฐานและแนวทางการจัดท า
บริการค าบรรยายแทนเสียงไว้ แม้ว่ารายละเอียดของมาตรฐานของแต่ละประเทศอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่
บ้าง แต่โดยลักษณะของงานที่มีเป้าหมายหรือผู้บริโภคหลักเป็นคนพิการทางการได้ยิน ซึ่งประกอบด้วย 
คนหูหนวก และคนหูตึง จึงท าให้มาตรฐานของการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง มีลักษณะไม่แตกต่างกันมากนัก 
แต่สิ่งที่แตกต่างกันที่เห็นได้ชัดก็คือ ลักษณะของภาษาของแต่ละชาติ ที่แตกต่างกัน ส่วนหลักการในการปฏิบัติ
เพื่อสร้างค าบรรยายใช้หลักการเดียวกัน คือ การถ่ายทอดจากข้อมูลทางเสียงทั้งหมดในรายการออกมาเป็น
ตัวอักษรหรือข้อความ ตัวอย่างเช่น ในประเทศแคนาดา หน่วยงานก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์จะมีหลักการและ
แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบกิจการ เป็นหลักเกณฑ์พื้นฐาน ส่วนหน่วยงานก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ก าหนดเป็นมาตรฐานและเกณฑ์ตามระเบียบข้อบังคับอย่างชัดเจน ซึ่งส าหรับ
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ประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานใด ๆ เนื่องจากบริการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง ยังเป็นเพียงการ
ทดลองการให้บริการเท่านั้น 
 ค าบรรยายแทนเสียงนอกจากเป็นบริการสาธารณะที่ส าคัญด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแล้ว ยังเป็น
ธุรกิจบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Service) ส าหรับธุรกิจบริการทั้งหลาย บริการสาธารณะ เช่น  
ด้านการขนส่งมวลชน ภัตตาคาร ต่างๆ ศูนย์สุขภาพอาจจะจัดให้มีโทรทัศน์วงจรปิดที่มีค าบรรยายแทนเสียง 
เพื่อบริการผู้ชม โดยลูกค้าสามารถดูและอ่านค าบรรยายแทนเสียงในรายการโทรทัศน์ต่าง ๆ โดยไม่รบกวนผู้ชม
ท่านอื่น ๆ 

ประโยชน์ของค าบรรยายแทนเสียงเพิ่มเติม กล่าวคือ ค าบรรยายแทนเสียงเป็นเครื่องมือ หรือสื่อใน
กระบวนการสอนที่เป็นประโยชน์มากส าหรับเด็กอายุน้อย ๆ ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะมีทักษะในการอ่านมาแล้ว
หรือไม่ การที่เด็กแต่ละคนได้มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับภาษานั้นมากขึ้น นอกจากนั้นการที่เด็กได้
คุ้นเคยกับตัวอักษรหรือค าบรรยายแทนเสียงของเรื่องนั้นแล้วค าบรรยายแทนเสียงยังช่วยให้เด็กคุ้นเคยกับ
แนวคิดของเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กที่พิการทางการได้ยินหรือสื่อ
ความหมาย สามารถใช้ค าบรรยายแทนเสียงของรายการในการส่งเสริมให้เป็นเครื่องช่วยส่งเสริมบทบาทหน้าที่
ของครูได้อีกด้วย ส าหรับครูอาจใช้บทของค าบรรยายแทนเสียงมาสนทนากับเด็กหลังจากที่เด็กได้ชมรายการ 
ซึ่งเปิดโอกาสให้พ่อแม่ ครู และนักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น พ่ อแม่และครู
อาจารย์ก็จะได้ทราบถึงความคิดเห็น และความรู้เบื้องต้นของเด็กเกี่ยวกับเรื่องหรือรายการที่เด็กรับชม 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้ว แต่ละประเทศจึงมีการก าหนดกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานของการท า  
ค าบรรยายแทนเสียงส าหรับเด็ก โดยหลักการแล้วการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงส าหรับเด็กควรใช้หลักการ
เดียวกันกับการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงของผู้ใหญ่ส่วนเป็นรูปแบบที่ตัวอักษรจะปรากฏขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
(Pop-on Captions) 
 ปัจจุบันที่ประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่ มีการติดตั้งอุปกรณ์ถอดรหัส (Decoding) ค าบรรยายแทนเสียง
ในเครื่องรับโทรทัศน์กันอย่างแพร่หลาย ท าให้จ านวนผู้ชม และผู้ใช้ประโยชน์จากค าบรรยายแทนเสียงมีเพิ่ม
มากขึ้น และผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะพอใจในรายการที่มีค าบรรยายแทนเสียง เพราะช่วยให้สามารถติดตามรายการ
ได้อย่างเท่าเทียมโดยไม่รบกวนผู้ชมท่านอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผู้อื่นไม่ต้องการใช้เสียงในรายการโทรทัศน์ 
เชน่ คนที่ก าลังนอนหลับ หรือก าลังอ่านหนังสือ และผู้บริโภคบางคนชอบใช้การอ่านควบคู่กับการชมรายการ  
 
๓.๒ กลุ่มเป้าหมาย และการใช้ประโยชน์ 
 บริการค าบรรยายแทนเสียงนั้น มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ คือ ผู้พิการทางการได้ยินและคนพิการทาง   
การสื่อความหมาย 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 
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เนื่องจากสื่อโทรทัศน์ เป็นสื่อที่เสนอข้อมูลทางภาพและเสียงพร้อมกัน ดังนั้น ผู้ที่สูญเสียทางการได้ยิน 
จึงมีข้อจ ากัดในการรับรู้ และใช้ประโยชน์ทางเสียง ดังนั้น เพื่อให้คนพิการกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้
ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง จึงจ าเป็นต้องได้รับบริการค าบรรยายแทนเสียง ดังกล่าว 

คนพิการทางการสื่อความหมาย หมายถึง บุคคลที่มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
หรือการเข้าไปมีส่วนในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องทางการสื่อความหมาย เช่น พูดไม่ได้ 
พูดหรือฟังแล้วผู้อื่นไม่เข้าใจ 
 กลุ่มรอง หรือกลุ่มอื่นๆ ที่ไดร้ับประโยชน์จากค าบรรยายแทนเสียง ได้แก่ 
  (๑) กลุ่มครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดของคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย เนื่องจากค าบรรยาย
แทนเสียงท าหน้าที่ทั้งช่วยสร้างการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเสมอภาคและช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม 
ในเชิงบวกด้วย 
  (๒) กลุ่มผู้สูงอายุ สังคมโลกก าลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทยก็เช่นกัน กลุ่มผู้สูงอายุเป็น
กลุ่มรองอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจมีภาวะของความพิการด้านการได้ยิน ซึ่งจะใช้ประโยชน์จากค าบรรยายแทนเสียง 
  (๓) กลุ่มเด็กเล็ก ค าบรรยายแทนเสียงสามารถใช้ประโยชน์ในกลุ่มเด็กเล็ก เช่น เป็นสื่อช่วยสอน      
ในการฝึกการอ่านภาษา และท าความเข้าใจไปพร้อมกับสื่อโทรทัศน์ 
  (๔) กลุ่มด้านเสริมสร้างศักยภาพ ค าบรรยายแทนเสียงสามารถใช้ประโยชน์กับกลุ่มผู้มีปัญหาด้านการ
เรียนรู้ กลุ่มผู้ต้องการฝึกฝนทักษะด้านภาษา (เช่น กลุ่มคนต่างชาติที่อพยพเข้าเมือง) เนื่องจากค าบรรยาย 
แทนเสียงมีลักษณะของการเป็นสื่อภาษาเพื่อการอ่าน 
  (๕) กลุ่มนิสิตนักศึกษาพิการที่มีปัญหาในการพูดและการใช้ภาษา ค าบรรยายแทนเสียงเป็นสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ในระดับการศึกษาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ ค าบรรยายแทนเสียงสามารถ
บันทึกไว้เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการทบทวนบทเรียน การศึกษาเพ่ิมเติมได้เป็นอย่างดี 

(๖) กลุ่มบุคคลทั่วไปที่ไม่ต้องการใช้เสียงในรายการโทรทัศน์ เช่น คนชมโทรทัศน์อยู่ในพื้นที่มีเสียงดัง 
คนที่ชมโทรทัศน์อยู่ในพื้นที่จ ากัดการใช้เสียง ฯลฯ และผู้บริโภคบางคนที่ชอบใช้การอ่านควบคู่กับการชม
รายการด้วย 
 เมื่อพิจารณาถึงกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากค าบรรยายแทนเสียงจะเห็นได้ว่า มีทั้งกลุ่มคนพิการ 
ทางการได้ยินและสื่อความหมาย และบุคคลทั่วไป หรือกลุ่มอื่นๆ ได้รับประโยชน์เช่นกัน ในหลายประเทศได้
พัฒนาค าบรรยายแทนเสียงเพื่อประโยชน์ของกลุ่มรองร่วมด้วย มีการขยายวง ผู้ได้รับประโยชน์จากค าบรรยาย
แทนเสียงในฐานะของผู้บริโภคในกิจการโทรทัศน์ในกว้างมากขึ้น ท าให้ผู้รับสารที่ได้ประโยชน์จากค าบรรยาย
แทนเสียงไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะทั้งกลุ่มคนพิการ แต่มีกลุ่มครอบครัว ผู้ใกล้ชิด ผู้ดูแล วงการศึกษา กลุ่มผู้สูงอายุ  
กลุ่มเด็กเล็ก กลุ่มนักศึกษาพิการประเภทอื่น ๆ และกลุ่มผู้ต้องการเพิ่มศักยภาพด้านภาษาของตนเอง           
ที่สามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากบริการค าบรรยายแทนเสียงได้เช่นกัน 
 
๓.๓ มาตรฐานการให้บริการค าบรรยายแทนเสียง 

๑. หลักการทั่วไป 
 การจัดท าค าบรรยายแทนเสียง มีหลักการส าคัญ ๔ ประการ คือ  
 ๑) หลักแห่งความถูกต้อง (Accuracy) ค าบรรยายแทนเสียงต้องค านึงถึงความถูกต้องเป็น

เป้าหมายสูงสุด โดยจะต้องเน้นความถูกต้องของภาษาเขียน การสะกดค าและไวยากรณ์ของภาษาไทยหรือ
ภาษาของรายการนั้น ซึ่งให้อ้างอิงการสะกดค าตามที่ราชบัณฑิตยสภา หรือหน่วยงานรัฐ หน่วยงานอื่นที่
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เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ หากมีเสียงที่เป็นภาษาปาก หรือการใช้ภาษา ค า เพื่อความบันเทิงอาจพิจารณาตาม
ความเหมาะสม รวมถึงต้องบรรยายแทนเสียงให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งเสียงพูด และเสียงสิ่งแวดล้อมต่างๆและ
ตรงกับเสียงที่เกิดขึ้น 

 ๒) หลักแห่งความรับผิดชอบ (Responsibility) ค าบรรยายแทนเสียงจะต้องรักษาเนื้อหา
สาระเดิมไว้ให้มากที่สุด และคงความหมาย ความตั้งใจของรายการไว้ตามเดิมเสมอ โดยเฉพาะเนื้อหาที่มีความ
เฉพาะ เช่น ธรรมะ วรรณคดี หรือร้อยกรอง จะไม่แก้ไขปรับเปลี่ยน 

 ๓) หลักของความคงเส้นคงวา (Consistency) ค าบรรยายแทนเสียงจะต้องมีรูปแบบ 
ต าแหน่งการจัดวาง กรอบแถบค าบรรยายแทนเสียง ค าอธิบาย อัตราของการจัดวาง ของรายการไว้ให้
สม่ าเสมอตลอดรายการ รวมทั้งควรใช้หลักการถอดเสียงให้เป็นหลักการเดียวกันตลอดทั้งรายการ 

 ๔) หลักของความชัดเจน (Clarity) ค าบรรยายแทนเสียงต้องมีความสอดคล้องกับเสียงและ
ภาพ รวมไปถึงรูปแบบ ต าแหน่งการจัดวาง กรอบแถบ ต้องท าให้เห็นค าบรรยายแทนเสียงได้ชัดเจน และไม่
เป็นอุปสรรคต่อการรับชมรายการในภาพรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน 

 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
  - รูปแบบตัวอักษร ให้ใช้ตัวอักษรที่ช่องรายการมีลิขสิทธิ์ หรือตัวอักษรที่ให้บริการโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดท ารายการโทรทัศน์ อย่างไรก็ตาม ให้มีขนาดโดยประมาณเทียบเคียงได้กับ ตัวอักษร 
TH Sarabun PSK ขนาด ๑๗ และสามารถอ่านได้ชัดเจน ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (*ดูรูปแบบตัวอักษร
เพิ่มเติมในหมายเหตุท้ายบท) 
  - ให้วางต าแหน่งของค าบรรยายแทนเสียงอยู่ด้านล่างของจอภาพเป็นหลัก และค านึงถึง
ต าแหน่งของพื้นที่ที่แสดงภาพบนจอไม่ให้เกินขอบมาตรฐานที่เครื่องสามารถแสดงภาพได้เต็ม  (Safe Area 
Television) ทั้งนี้ ในกรณีที่ ค าบรรยายแทนเสียงทับซ้อนกับภาพหรือเนื้อหาส าคัญอาจพิจารณาต าแหน่ งที่
เหมาะสมอื่นได้ ซึ่งรวมถึงความเหมาะสมทางวัฒนธรรมไทยกับต าแหน่งของค าบรรยายแทนเสียงดังกล่าวด้วย 

 - ให้ ใช้ตั วอักษรสีขาวบนแถบสีด า ๑ ) แบบทึบ  หรือ  ๒ ) แบบโปร่ง มองทะลุ ได้ 
(Transparent) ซึ่งมีความทึบที่ร้อยละ ๗๕ ทั้งนี้ เพื่อว่าจะท าให้เห็นตัวอักษรได้ชัดเจน ให้อักษรปรากฏเด่นชัด 
และไม่บดบังข้อมูลส าคัญอื่นที่มีในรายการ  

เช่น  ก็แบบ... เหมือนสมัยก่อนหนูคงเกิดไม่ทัน  
 

 
ที่มา: รายการศึกษาทัศน ์
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  - การแบ่งประเภทค าบรรยายแทนเสียงในรายการโทรทัศน์ ให้พิจารณาตามกรอบเวลาใน
การจัดท ารายการ มี ๒ ประเภท คือ 
   ๑. ค าบรรยายแทนเสียงแบบที่ได้จัดท าไว้ล่วงหน้า (Pre-recorded Captioning 
หรือ Off-line Captioning) หมายถึง ค าบรรยายแทนเสียงของรายการโทรทัศน์ที่ผู้ผลิตบรรจุค าบรรยาย 
แทนเสียงไว้เรียบร้อยแล้วเป็นการล่วงหน้าก่อนน าเทปมาออกอากาศ จะมีค าบรรยายแทนเสียงของเสียงพูด
และเสียงส าคัญที่ปรากฎในรายการ 
   ผู้จัดท าค าบรรยายแทนเสียงจะมีบทพูดที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Transcription)  
ท าไว้ล่วงหน้า โดยจะฟังเสียงจากรายการต้นฉบับและพิมพ์ด้วยแป้นพิมพ์ปกติ หรือใช้ระบบรู้จ าเสียงพูด 
(Speech Recognition System)   
   ๒. ค าบรรยายแทนเสียงในช่วงเวลาเดียวกัน หรือแบบสด ( On-line Captioning 
หรือ Live Captioning หรือ Real-time Captioning) หมายถึง ค าบรรยายแทนเสียงของรายการโทรทัศน์ที่
ผู้ผลิตจัดท าค าบรรยายแทนเสียงในขณะเดียวกันกับที่รายการก าลังออกอากาศ รายการที่ใช้ค าบรรยายแทน
เสียงแบบนี้ใช้ส าหรับรายการที่ไม่มีบทก่อนล่วงหน้าได้ เช่น รายการเหตุการณ์สด รายการข่าว รายการกีฬา 
การพยากรณ์อากาศ รายการด้านเศรษฐกิจ รายการบันเทิง ซึ่งจะมีลักษณะความท้าทายต่างกัน 
   รายการประเภทข้างต้นเหล่านี้ มีแนวโน้มที่ข่าวสารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้พูด
รายงานข่าวจึงมักจะพูดเร็ว อีกทั้งเนื้อหาที่ต้องรายงานมีความส าคัญมากขึ้นต่อสุขภาวะและความปลอดภัย
สาธารณะและส่วนบุคคล การจัดท าค าบรรยายแทนเสียงในรายการประเภทนี้จึงต้องเร็วให้ทันกับเสียงพูด
รายงาน และเนื้อหาต้องมีความถูกต้องตามต้นฉบับด้วย 
  - ให้ถอดเสียงให้ครบถ้วนตามหลักการและมีมาตรฐานความถูกต้อง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี ้
   ๑. การจัดท าบริการค าบรรยายแทนเสียง ที่ได้จัดท าไว้ล่วงหน้า (Prerecorded 
Program Captioning) ให้มีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘1  
   ๒. การจัดท าบริการค าบรรยายแทนเสียงแบบสด (Live Captioning) ให้มีความ
ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐2  

โดยความผิดพลาด3 คือ ผลรวมของการใส่ค าผิดพลาด ค าที่พิมพ์เพิ่ม และค าที่ไม่ได้ใส่ 
มีวิธีการค านวณร้อยละของความถูกต้องดังนี้ 
 

อัตราความถูกต้อง =
ค าทั้งหมด –  ความผิดพลาด

ค าทั้งหมด
× ๑๐๐ 

 

                                                  
1 Federal Communications Commissions : FCC ก าหนดอัตราความถูกต้องของการจัดท าบริการค าบรรยายแทนเสียงที่
ได้ท าไว้ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 
2 Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission ก าหนดอัตราความถูกต้องการจัดท าบริการ    
ค าบรรยายแทนเสียงแบบสด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 
3 อ้างอิงจาก Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission 
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  - ให้จัดท าค าบรรยายแทนเสียงให้ตรงกับเสียงที่พูดมากที่สุด ทั้งนี้มีอัตราการคงแถบประโยค
ไว้บนจอ ประมาณ ๒ วินาที หากเป็นค าเดียวหรือวลีหรือประโยคสั้นๆ ให้ค้างไว้อย่างน้อย ๑ วินาที เพื่อให้
สามารถอ่านได้ทัน 
  - ให้จัดท าค าบรรยายแทนเสียงบรรทัดละไม่เกิน ๓๕ ตัวอักษร (ในแนวนอน) ส าหรับรายการ
ที่บันทึกไว้ล่วงหน้า (Pre-recorded Program Captioning) โดยมีจ านวนบรรทัดไม่เกิน ๒ บรรทัด และ 
การจัดท าค าบรรยายแทนเสียงแบบสด (Live Captioning) ให้มีจ านวนบรรทัดไม่เกิน ๓ บรรทัด ทั้งนี้  
ให้ค านึงถึงระยะห่างระหว่างบรรทัดที่สามารถอ่านภาษาไทยได้อย่างชัดเจน 
  - ให้จัดท าค าบรรยายแทนเสียงเป็นภาษาที่ออกอากาศ เช่น รายการภาษาไทย ให้จัดท า 
ค าบรรยายแทนเสียงเป็นภาษาไทย รายการภาษาอังกฤษ ให้จัดท าค าบรรยายแทนเสียงเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ 
หากมีค าแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (Subtitle) ไม่นับเป็นค าบรรยายแทนเสียง แต่เป็นการท าให้
ประชาชนทั่วไปที่ใช้ภาษาไทยเป็นหลักสามารถเข้าถึงและเข้าใจในรายการได ้
 
 ๒. หลักการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง 
  ๒.๑ เสียงพูด (Spoken Sound) 
  เสียงพูด เป็นเสียงที่ใช้ในการสื่อความหมายในรูปแบบของค า วลี ประโยค ซึ่งหมายรวมถึง 
เสียงด าเนินรายการ เสียงบรรยาย (Narration) เสียงสนทนา (Dialogue หรือ Dialog) หรือเสียงอื่นใดที่เป็น
การสื่อสารของมนุษย์ หรือเสียงสังเคราะห์เพื่อเลียนเสียงของมนุษย์ ที่สามารถเข้าใจได้ ทั้งที่ปรากฏผู้พูดในจอ 
หรือไม่ปรากฏตัวผู้พูด (Off Scene) เช่น ในรายการที่เป็นละครจะมีการสนทนาของตัวละคร แต่ในรายการ 
สารคดี อาจจะเป็นการเล่าเรื่องหรือการสนทนาก็ได้ 
  - กรณีเสียงบทสนทนา การพูดของพิธีกร ผู้ด าเนินรายการ ผู้ประกาศ ผู้เข้าร่วมรายการ ฯลฯ  
   ๑) ผู้พูดปรากฏอยู่บนจอ ให้ถอดเสียงตามเสียงที่พูด 
   ๒) ผู้พูดไม่ปรากฏอยู่บนจอ และการบรรยาย ให้ถอดเสียงและใส่รายละเอียดดังนี้ 
    ๒.๑) เสียงการบรรยาย (Narration) ให้ใส่ (บรรยาย) เช่น 

ค าบรรยายแทนเสียง: (บรรยาย) ภายหลั งจากการกอบกู้     
เอกราชได้เป็นผลส าเร็จ 

 

 
ที่มา: รายการย้อนรอยเมืองไทย 

(บรรยาย) ภายหลงัจากการกอบกูเ้อกราชไดเ้ป็นผลส าเร็จ 
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    ๒.๒) เสียงพูดของพิธีกร ผู้ด าเนินรายการ ผู้ประกาศ ผู้เข้าร่วมรายการ 
ที่ทราบชื่อผู้พูด ให้ใส่ (...ชื่อผู้พูด...) เช่น 
     ค าบรรยายแทนเสียง: (คุณตวงทอง) คือน้ าตาลนี่ มันจะอยู่ใน
        ส่วนผสมของกะท ิ
  

 
ที่มา: รายการศึกษาทัศน ์

 
    ๒.๓) เสียงพูดของพิธีกร ผู้ด าเนินรายการ ผู้ประกาศ ผู้เข้าร่วมรายการ ที่ไม่
ทราบชื่อผู้พูด ให้ใช้สถานภาพหรือความสัมพันธ์ของผู้พูดที่เคยปรากฏอยู่บนจอ เช่น (นักเรียน) หรือถ้าไม่
ทราบ ให้แจ้งลักษณะของเสียง (...อธิบายลักษณะของเสียง...) เช่น (ผู้หญิง) 
         - ลักษณะของผู้พูดที่เคยปรากฏอยู่บนจอ 
     ค าบรรยายแทนเสียง: (นักเรียน) คือก่อนอ่ืนเลย นะคะ 

- ลักษณะของเสียง 
     ค าบรรยายแทนเสียง: (ผู้หญิง) คือก่อนอ่ืนเลยนะคะ 

 
ที่มา: รายการศึกษาทัศน ์
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  - กรณีมีภาษาต่างประเทศแทรกอยู่ในรายการ ให้จัดท าค าบรรยายแทนเสียงดังนี้  
   ๑) รายการที่ใช้ภาษาไทยแต่มีการพูดที่ผสมระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
ให้จัดท าค าบรรยายแทนเสียงภาษาอังกฤษ ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ทับศัพท์) โดยพิจารณาตาม
บริบท  
   หากเป็นค าหรือวลีสั้น ให้ใช้ภาษาไทย เช่น 
   เสียงพูด: “วันนี้เราสตรองมาก”  
    ค าบรรยายแทนเสียง:  วันนี้เราสตรองมาก   
   หากเป็นวลียาวหรือประโยค ให้ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น 
   เสียงพูด: “วันนี้ ไอฟิลกู้ด มาก”  

ค าบรรยายแทนเสียง:  วันนี้ I feel good มาก 
   ๒) รายการภาษาไทยที่มีการใช้ภาษาต่างประเทศอื่นๆ รวมอยู่ด้วย กรณีรายการ
ภาษาต่างประเทศที่ผู้ถอดเสียงมีความคุ้นเคย และจัดท าค าบรรยายแทนเสียงเป็นภาษาไทยได้ ให้จัดท าเป็น
ภาษาไทย เช่น 
   เสียงพูด: “อันยองฮาเซโย สวัสดีค่ะ” 

   ค าบรรยายแทนเสียง:  อันยองฮาเซโย สวัสดีค่ะ  
   กรณีรายการภาษาต่างประเทศที่มีข้อจ ากัดในการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง แต่
ทราบว่าเป็นภาษาของประเทศใด อาจระบุให้ชัดเจนว่าเป็นภาษาน้ันโดยใส่วงเล็บด้วย เช่น  
   เสียงพูด: “มากันดัง อุมากา” (สวัสดีตอนเช้า)  

ค าบรรยายแทนเสียง: (ภาษาตากาล็อก)     
   กรณีที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นภาษาอะไร อาจระบุว่าเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น  
   เสียงพูด: “สตราสตวุย” (Здравствуйте = สวัสด)ี  

ค าบรรยายแทนเสียง: (ภาษาต่างประเทศ) 
  กรณีรายการภาษาไทยที่มีการใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง หรือค าศัพท์ 

ทางวิชาการหรือทางการแพทย์ที่ผู้ถอดเสียงไม่คุ้นเคย ให้ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น  
เสียงพูด: “acute gastroenteritis” (ศัพท์ทางการแพทย์ หมายถึง โรคทางเดิน

อาหารอักเสบ เฉียบพลัน) 
ค าบรรยายแทนเสียง: acute gastroenteritis 

 - กรณีรายการที่มีการใช้ภาษาบาลี หรือภาษาอื่นที่ใกล้เคียงกัน ให้ถอดเสียงเป็นค าอ่าน
ภาษาไทย เช่น 
   เสียงพูด: “อะ-ระ-หัง-สมั-มา” 

   ค าบรรยายแทนเสียง:  อะระหังสัมมา หรือ อรหังสัมมา 
 - กรณีมีภาษาถิ่น ให้จัดท าเป็นค าบรรยายแทนเสียงโดยอ้างอิงส าเนียงหรือภาษาประจ า

ท้องถิ่นน้ันๆ ตามเสียงที่ได้ยิน เช่น 
เสียงพูด: “ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน” 
 ค าบรรยายแทนเสียง: ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน 

  ทั้งนี้ หากมีข้อจ ากัดในการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงเป็นภาษาประจ าถิ่นนั้นๆ อาจ
ระบุช่ือภาษาประจ าถิ่นโดยใส่วงเล็บด้วย เช่น  
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เสียงพูด: “มีมากมาย จังหู้ จังหั้น จ่านแจ็ก” 
 ค าบรรยายแทนเสียง: (ภาษาไทยใต้)  

- กรณีเสียงพูดเกี่ยวกับตัวเลข ให้จัดท าค าบรรยายแทนเสียงดังนี้ 
   ๑) ตัวเลขจ านวนเต็ม ให้เขียนเป็นตัวเลข โดยใช้ตัวเลขไทยหรือตัวเลขอารบิคก็ได้ 
หรือใช้ตัวอักษร เช่น  

 เสียงพูด: “สาม”    
ค าบรรยายแทนเสียง:  ๓ หรือ สาม     

 ๒) ตัวเลขที่มีจดุทศนิยม ให้เขียนเป็นตัวเลขเป็นหลัก หรอืตัวอักษรก็ได้ เช่น 
  เสียงพูด: “หนึ่งบาทห้าสิบสตางค”์  

ค าบรรยายแทนเสียง:  ๑.๕๐ บาท หรือ  
  ๑ บาท ๕๐ สตางค์ ก็ได้      

 ๓) ตัวเลขหลักพันเป็นต้นไป ให้ใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่น (,) เป็นหลัก หรือตัวเลข
ผสมอักษรก็ได้ เช่น  

 เสียงพูด: “สองพันห้าร้อย”   
ค าบรรยายแทนเสียง:  ๒,๕๐๐ หรือ  

     สองพันห้าร้อย ก็ได้    
 เสียงพูด: “หน่ึงล้าน”   

ค าบรรยายแทนเสียง:  ๑,๐๐๐,๐๐๐ หรือ  
     ๑ ล้าน ก็ได้      
   หากเป็นตัวเลขจ านวนมาก ๆ ให้เขียนเป็นตัวเลขเพื่อสะดวกแก่การอ่าน เช่น 

เสียงพูด: “หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบหกบาทเจ็ดสิบสตางค์”  
ค าบรรยายแทนเสียง:  ๑,๐๒๓,๓๕๖.๗๐ บาท  

   ๔) ตัวเลขที่เป็นเศษส่วน ให้เขียนเป็นตัวเลขเป็นหลัก หรือตัวเลขผสมตัวอักษรก็ได ้เช่น 
 เสียงพูด: “ห้าเศษหนึ่งส่วนสาม”  

ค าบรรยายแทนเสียง:  ๕ ๑/๓ หรือ  
     ๕ เศษ ๑ ส่วน ๓ ก็ได ้

   ๕) ตัวเลขที่เปน็ค่าร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต ์ให้ใช้ตัวอักษรผสมตัวเลข กบัเครื่องหมาย 
ประกอบกับค าตามเสียง เช่น 

 เสียงพูด: “ร้อยละยี่สิบ”   
ค าบรรยายแทนเสียง:  ร้อยละ ๒๐  

 เสียงพูด: “ยี่สิบเปอร์เซ็นต”์   
ค าบรรยายแทนเสียง:  ๒๐% หรือ 

๒๐ เปอร์เซ็นต ์ก็ได ้
   ๖) ตัวเลขบอกล าดับที่ ให้เขียนเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร ประกอบกับค าตามเสียง 
หรือเครื่องหมาย (-) เช่น   
   เสียงพูด: “หนึ่งถึงสิบ”   

ค าบรรยายแทนเสียง:  ๑ – ๑๐ หรือ ๑ ถึง ๑๐             
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   เสียงพูด: “หนึ่งล้านถึงสองล้านบาท”  
ค าบรรยายแทนเสียง:  ๑ ล้าน - ๒ ล้านบาท หรือ  

       ๑ ล้าน ถึง ๒ ล้านบาท ก็ได ้
  ๗) ตัวเลขที่บอกเวลา ให้ใช้ภาษาทางการ หรือใช้การถอดเสียงตามเสียงจริงโดยเป็น

ตัวเลขผสมตัวอักษร เช่น 
 เสียงพูด: “ห้าโมงครึ่ง”     

ค าบรรยายแทนเสียง:  ๕ โมงครึ่ง หรอื ๑๗.๓๐ น. 
   เสียงพูด: “สิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาที” 

ค าบรรยายแทนเสียง:  ๑๗.๓๐ น. หรอื ๑๗ นาฬิกา ๓๐ นาท ี
- กรณีเสียงที่เป็น ค าย่อ หากพูดเป็นค าย่อให้ใช้ค าย่อ หากพูดเป็นค าเต็มให้ใช้ค าเต็ม หรือใช้

เครื่องหมาย ไปยาลน้อย (ฯ) ท้ายค า เช่น 
เสียงพูด: “พ.ศ.” (อ่านว่า พอ-สอ) 
  ค าบรรยายแทนเสียง:  พ.ศ. 
เสียงพูด: “พุทธศักราช” (อ่านว่า พุด-ทะ-สัก-กะ-หราด)   

ค าบรรยายแทนเสียง:  พุทธศักราช 
เสียงพูด: “เครื่องราช” (อ่านว่า เครื่อง-ราด) 
  ค าบรรยายแทนเสียง:  เครื่องราชฯ 
- กรณีเสียงที่เกิดจากการย่อค า หรือพูดตัดค า หรือออกเสียงไม่ครบ ให้ใชค้ าเต็ม และให้เติม

ค าให้ครบ โดยถ้าทราบค าให้แก้ให้เต็ม ถ้าไม่ทราบหรือไม่แน่ใจให้เขียนตามเสียง เช่น 
เสียงพูด: “หมายว่า”   

ค าบรรยายแทนเสียง:  หมายความว่า หรือ หมายถึงว่า  
        (เป็นการแก้ค าโดยดูบริบทเป็นหลัก) 

เสียงพูด: “มิถุนา”    
ค าบรรยายแทนเสียง:  มิถุนา หรือ มิถุนายน  
   (ดบูริบทของรายการเป็นหลัก) 

เสียงพูด: “หนม” 
  ค าบรรยายแทนเสียง:  ขนม  
     (ถ้าออกเสียงไม่ชัดหรือกร่อนเสียงของค าให้ใช้ 

      ค าที่ถูกต้อง) 
  - กรณีเสียงที่เป็น ค าสร้อย ใหเ้ลือกใชต้ามบริบทและความเหมาะสม ทั้งนี้ถ้าหากเป็นค าที่สื่อ
ความหมายให้คงไว้ เช่น 

เสียงพูด: “น่ะ” “ล่ะ” “แหละ”     
ค าบรรยายแทนเสียง:  น่ะ ล่ะ แหละ   

เสียงพูด: “อ่ะ” “อ่า”    
  ค าบรรยายแทนเสียง: (ให้ตัดค าสร้อยออก) 
เสียงพูด: “เอ่อ ท าไมไม่จอดรถ”  
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ค าบรรยายแทนเสียง:  … ท าไมไม่จอดรถ หรือ  
เอ่อ ท าไมไม่จอดรถ  

  - กรณีค าที่พูดซ้ าที่เป็นการพูดผิด เช่น 
   เสียงพูด: “มันจะกลาย… กลับกลายเป็น…”  

ค าบรรยายแทนเสียง:  มันจะกลับกลายเป็น (แก้ไขค าให้ถูกต้อง) หรือ 
มันจะกลาย กลับ กลายเป็น (ใชค้ าตามเสียงพูด) 

   - กรณีค าพูดล้อเลียนหรือพูดไม่ชัด ให้เลือกใช้ตามบริบทและความเหมาะสม ทั้งนี้หากถอด
เสียงได้ให้ถอด หากถอดเสียงไม่ได้หรือฟังไม่เข้าใจให้ใช้เครื่องหมาย ... เช่น 
   เสียงพูด: “เนื้อหมูมุ่มม่วย”  

ค าบรรยายแทนเสียง:  เนื้อหมูมุ่มม่วย หรือ เนื้อหม…ู 
- กรณีค าที่ออกเสียงเป็นภาษาพูด ออกไม่เต็มเสียง ให้เขียนเต็มเสียง โดยยึดหลักการเขียนที่

เป็นทางการ เช่น  
  เสียงพูด: “มั้ย”  ค าบรรยายแทนเสียง: ไหม 
  เสียงพูด: “เนี่ย”  ค าบรรยายแทนเสียง: น่ี 
  เสียงพูด: “กะ”  ค าบรรยายแทนเสียง: กับ 

 เสียงพูด: “เด๋ว”   ค าบรรยายแทนเสียง: เดี๋ยว 
 เสียงพูด: “นิดนึง”  ค าบรรยายแทนเสียง:  นิดหนึ่ง 
 เสียงพูด: “น่ะแหละ”  ค าบรรยายแทนเสียง: นั่นแหละ  

  - กรณีเสียงที่เป็นค าไม่เหมาะสม ค าหยาบ ถ้ามีการตัดเสียงค าไม่เหมาะสม ค าหยาบนั้นออก
แล้ว ให้ใช้สัญลักษณ์ *** แทนค าที่ถูกตัดเสียง หรือไม่ต้องใส่ค าบรรยายแทนเสียงที่เป็นค าหยาบนั้น เช่น 

เสียงพูด: “(ตัดเสียง)” หรือ “(เสียงแสดงถึงการตัดค าหยาบคาย)” 
 ค าบรรยายแทนเสียง: *** หรือให้ตัดค าหยาบออก 
เสียงพูด: “ไอ้ (ตัดเสียง) เอ๊ย”  

ค าบรรยายแทนเสียง: ไอ ้*** เอ๊ย 
   กรณีที่ยังคงมีเสียงที่เป็นค าด่า ค าหยาบ ค าอื่นที่พิจารณาได้ว่าอาจไม่เหมาะสมใน
การออกอากาศ แต่ไม่มีการตัดเสียง ให้จัดท าค าบรรยายแทนเสียงตามเสียงที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่มีการแก้ไข หรือ
ให้ใช้ “(ค าไม่เหมาะสม)” หรือ “(ค าด่า)” หรือ “(ค าหยาบคาย)” หรือให้ใช้สัญลักษณ์ *** แทน เช่น 

เสียงพูด: “Go to HELL”    
ค าบรรยายแทนเสียง:  Go to HELL หรือ (ค าไม่เหมาะสม) หรือ *** 

เสียงพูด: “มึง” 
ค าบรรยายแทนเสียง: มึง หรือ (ค าไม่เหมาะสม) หรือ *** 

  - กรณีเสียงร้องเพลง ให้พิจารณาถอดเสียงเนื้อเพลงในกรณีที่มีความส าคัญต่อความเข้าใจใน
เนื้อเรื่อง โดยใช ้(เพลง) ก่อนเริ่มต้นการถอดเสียงเน้ือเพลงนั้น แต่เนื้อเพลงให้ใช้ตัวเอียง (italic) เช่น      

เสียงพูด: “เมื่อลมฝน บนฟ้า มาลิ่ว” (เสียงร้องเพลง)  
   ค าบรรยายแทนเสียง: (เพลง) เมื่อลมฝน บนฟ้า มาลิ่ว 
 - กรณีเสียงที่เป็นเสียงความคิด ให้ใช้เครื่องหมายค าพูด เช่น 
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เสียงพูด: “นึกแล้วเชียว” (เป็นเสียงก้องในความคิด ไม่เห็นภาพการขยับปาก)  
ค าบรรยายแทนเสียง:  “นึกแล้วเชียว”  

  - กรณีที่ผู้พูดหยุดคิดระยะหนึ่ง ให้ใช้เครื่องหมาย ... ก่อนการพูดและหลังการพูด เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจต่อเรื่อง เช่น   

เสียงพูด: “มันก็... มันละลายไปเรื่อยๆ ด้วยตัวของมันเอง” 
 ค าบรรยายแทนเสียง: มันก.็.. มันละลายไปเรื่อยๆ ด้วยตัวของมันเอง 

 

 
ที่มา: รายการอาชีพนอกกระแส 

 
 ๒.๒ เสียงสิ่งแวดล้อม (Environmental Sound)   
 เสียงสิ่งแวดล้อม เป็นเสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในระหว่างการถ่ายท ารายการ โดยอาจเกิดจากการ
ท ากิจกรรมบางอย่างในรายการ เสียงที่รายการจงใจท าให้เกิดขึ้น เช่น เสียงหัวเราะ เสียงโห่ร้อง เสียงเชียร์ของ
ผู้เข้าร่วมชมรายการ เสียงเครื่องปั่นอาหารในรายการ หรือเสียงเครื่องจักร ฯลฯ หรือเป็นเสียงประกอบที่
เพิ่มเติมขึ้นในขั้นตอนหลังการถ่ายท ารายการ เช่น เสียงดนตรีประกอบ เสียงเพลง ฯลฯ โดยจะต้องจัดท า 
ค าบรรยายแทนเสียงสิ่งแวดล้อมนี้โดยยึดหลักการที่จะส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ หรือเนื้อหา  
ที่เกิดขึ้นให้มากที่สุด 

- ในกรณีของการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงของบางรายการบางประเภท เช่น รายการละคร
ทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ที่อาจมีเสียงสิ่งแวดล้อมมากกว่ารายการประเภทอื่น ให้ค านึงถึงขั้นตอนของ
ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องของเสียงกับเนื้อเรื่อง เนื่องจากเสียงประกอบมีบทบาทส าคัญในการน าเรื่อง 
สร้างบรรยากาศต่าง ๆ ตามบทของละคร หรือภาพยนตร์นั้น ๆ ให้ยึดหลักการคงวัตถุประสงค์ของบทเดิมไว้ให้
มากที่สุด เช่น ภาพยนตร์แนวสยองขวัญ แนวสืบสวนสอบสวนลึกลับ ฯลฯ           

- ให้ค านึงถึงบริบทของเรื่อง การเข้าใจเสียง หรือบทละครนั้น เช่น การอธิบายขั้นแรกต้อง
กล่าวถึงเสียงโทรศัพท์ที่ดังขัดจังหวะการสนทนากลางประโยค ให้ใส่ <เสียงโทรศัพท์> หรือ [เสียงโทรศัพท์] 
เพื่อให้ผู้ชมได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนด้วย เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจว่าท าไมตัวละครจึงหยุดการสนทนา เป็นต้น 
  - ให้ใช้รูปแบบค าบรรยายแทนเสียงสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องหมายวงเล็บสามเหลี่ยม <> เช่น  
<เสียงดนตร>ี <เสียงฟ้าร้อง> หรือ วงเล็บเหลี่ยม [  ] เช่น  [เสียงดนตร]ี [เสียงฟ้าร้อง] 
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ที่มา: รายการอาชีพนอกกระแส 

 
- การบรรยายเสียงสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ให้บรรยายว่าเป็นเสียงของอะไร หรือการกระท าใด    

ในลักษณะการบอก แหล่งก าเนิดของเสียง แทนการใช้การบรรยายเสียงธรรมชาติต่างๆ เช่น 
 แบบที่ถูกต้อง     <เสียงปืน>    แบบที่ไม่ถูกต้อง เสียงปืนปัง 
   <เสียงระเบิด>      เสียงระเบิดตูม 

    <เสียงน้ าไหล>     เสียงน้ าไหลซู ่
  <เสียงเชียร์>    เสียงเฮ 
  <เสียงผู้ชมหัวเราะ>   เสียงฮ่าฮ่า 

   หรือ 
   [เสียงปืน]    แบบที่ไม่ถูกต้อง เสียงปืนปัง 
   [เสียงระเบิด]      เสียงระเบิดตูม 

    [เสียงน้ าไหล]     เสียงน้ าไหลซู ่
  [เสียงเชียร]์    เสียงเฮ 
  [เสียงผู้ชมหัวเราะ]   เสียงฮ่าฮ่า 
 

 
ที่มา: รายการอาชีพนอกกระแส 

 
 อนึ่ง การจัดท าค าบรรยายแทนเสียงในช่วงเวลาเดียวกัน (Real-time Captioning) อาจพิจารณาปรับ
ใช้หลักการข้างต้นได้ตามความเหมาะสม เช่น ใช้การแสดงผลค าบรรยายแทนเสียงช้ากว่าภาพและ เสียง
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ต้นฉบับ (Delay) ได้เล็กน้อยประมาณ ๑ – ๒ วินาที หรือใช้การแสดงผลเป็นแบบไล่บรรทัดต่อเนื่อง (Roll-up 
Captioning) แทน เป็นต้น 
 
๓.๔ ความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการค าบรรยายแทนเสียง 

ค าบรรยายแทนเสียงมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการจ าเป็นของคนหูหนวก คนที่สูญเสีย           
การได้ยินภายหลัง และคนหูตึงให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ทางโทรทัศน์ได้ตามสิทธิการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้ ยังมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อสาธารณะชนกับบุคคลทุกกลุ่มอายุ และทุกวัฒนธรรม  
หลาย ๆ ด้าน จึงสามารถจัดท าบริการค าบรรยายแทนเสียงได้กับรายการทุกรูปแบบ โดยมุ่งจัดท าบริการใน
รายการที่เป็นการออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน และรายการที่เป็นข่าวสาร
หรือสาระที่เป็นประโยชน์สาธารณะ ได้แก่ ๑) รายการข่าวสาร ๒) รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ๓) รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ๔) รายการให้
ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม รวมถึงรายการที่ใช้เสียงในการ
สื่อสารเป็นหลัก เช่น ทอล์คโชว์ รายการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน เป็นต้น 
 
๓.๕ มาตรฐานด้านเทคนิคค าบรรยายแทนเสียง 

มาตรฐานด้านเทคนิคให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับเครื่องรับ
สัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และประกาศ กสทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการ
ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลก าหนดให้ต้องรองรับระบบค าบรรยายใต้ภาพ (Subtitles / 
Closed Caption) ตามมาตรฐานสากล  ETSI EN ๓๐๐ ๗๔๓ V๑.๔.๑ (๒๐๑๑ -๑๑): Digital Video 
Broadcasting (DVB); Subtitling Systems) และแนวทางปฏิบัติการให้บริการทางเทคนิคส าหรับให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
๓.๖ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
 เสียงประกอบหรือเสียงที่ไม่ใช่เสียงพูดนั้นมีความส าคัญเท่าเทียมกับเสียงบทสนทนา และเสียงพูดอื่นๆ 
เสียงประกอบนั้นส่วนใหญ่ผู้เขียนบทหรือผู้ก ากับการแสดงจงใจให้เกิดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บทสนทนาหรือ     
เนื้อเรื่องมีสีสันมากขึ้น ดังนั้น  ผู้ถอดเสียงและท าบทค าบรรยายจะต้องน าเสนอด้วยความซื่อสัตย์ต่อ              
ความมุ่งหมายของบทละครนั้นๆ เพื่อให้อรรถรสของรายการคงเดิมให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม  การท า            
ค าบรรยายแทนเสียงต้องสอดคล้องกับเวลากับเนื้อที่ในการวางแถบประโยค เช่น ในบทอาจมีเสียงกริ่งโทรศัพท์
ดังอยู่ตลอดเวลา และเสียงโทรศัพท์นั้นที่เกิดขึ้นอย่างจงใจเพื่อจะบอกอะไรอย่างหนึ่ง ที่ถ้าตัวละครไม่ได้รับ
โทรศัพท์แล้ว จะส่งผลให้เกิดปัญหาหรือเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งตามมา กรณีที่มี เสียงที่ เกิดขึ้น                
โดยความไม่ตั้งใจ เช่น เสียงแทรกอื่น ๆ ในกรณีนี้ผู้ถอดเสียงจะต้องใช้วิจารณญาณว่าสมควรจะถอดเสียง
รบกวนนั้นออกมาหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การถอดเสียงต้องคงบทด้ังเดิมให้มากที่สุด 
 
*หมายเหตุ 

ปัจจุบันมีรูปแบบตัวอักษรจ านวน ๑๓ รูปแบบ ที่จัดท าขึ้นโดยส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟท์แวร์แห่งชาติ (SIPA) เพื่อแจกจ่ายให้ใช้ได้ ทั้งในการออกอากาศรายการโทรทัศน์และเป็นการทั่วไป ดังนี ้
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 ๑. TH Sarabun PSK, TH Sarabun PSK Italic, TH Sarabun PSK Bold, TH Sarabun PSK Bold 
Italic 
 ๒. TH Chamornman, TH Chamornman Italic, TH Chamornman Bold, TH Chamornman 
Bold Italic 
 ๓. TH Krub, TH Krub Italic, TH Krub Bold, TH Krub Bold Italic 
 ๔. TH Srisakdi, TH Srisakdi Italic, TH Srisakdi Bold, TH Srisakdi Italic Bold Italic 
 ๕. TH Niramit AS , TH Niramit AS Italic , TH Niramit AS Bold , TH Niramit AS Bold Italic 
 ๖. TH Charm of AU , TH Charm of AU Italic, TH Charm of AU Bold, TH Charm of AU 
Bold Italic 
 ๗. TH Kodchasal, TH Kodchasal Italic, TH Kodchasal Bold, TH Kodchasal Bold Italic 
 ๘. TH K๒D July๘, TH K๒D July๘ Italic, TH K๒D July๘ Bold, TH K๒D July๘ Bold Italic 
 ๙. TH Mali Grade ๖, TH Mali Grade ๖ Italic, TH Mali Grade ๖ Bold, TH Mali Grade ๖ 
Bold Italic 
 ๑๐. TH Chakra Petch, TH Chakra Petch Italic, TH Chakra Petch Bold, TH Chakra Petch 
Bold Italic 
 ๑๑. TH Baijam, TH Baijam Italic, TH Baijam Bold, TH Baijam Bold Italic 
 ๑๒. TH KoHo, TH KoHo Italic, TH KoHo Bold, TH KoHo Bold Italic 
 ๑๓. TH Fah Kwang, TH Fah Kwang Italic, TH Fah Kwang Bold, TH Fah Kwang Italic 
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บทที่ ๔ 
เสียงบรรยายภาพ 

 
๔.๑ บทน า 

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการ เนื่องด้วยโทรทัศน์เป็นสื่อขั้นพื้นฐานที่ มี
ต้นทุนในการเข้าถึงถูก โทรทัศน์จึงเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมและมีการขยายตัวอย่างแพร่หลาย อันเนื่องจาก  
คนแทบทุกกลุ่มในสังคมสามารถเข้าถึงได้ อย่างไรก็ดี จะสังเกตได้ว่าพื้นที่หน้าจอโทรทัศน์ส าหรับผู้พิการมีไม่
มากนัก หรืออาจจะกล่าวได้ว่านโยบายเกี่ยวกับการเปิดพื้นที่สื่อส าหรับคนพิการแทบไม่ปรากฏให้เห็นก่อนหน้า
นี้ เนื่องจากในการผลิตสาร ผู้ก าหนดนโยบายและผู้ผลิตรายการเกือบทั้งหมดใช้จุดยืนหรือมุมมองแบบ       
“คนตาด”ี อันเป็นผลสืบเนื่องจากกระบวนทัศน์ต่อคนพิการที่อยู่เบื้องหลังความคิดของผู้ผลิตสื่อแต่ละบุคคล  
 ทั้งนี้ กระบวนทัศน์ต่อคนพิการมีหลากหลายชุด เช่น ชุดความคิดเรื่องกรรม ชุดความคิดเรื่องเวทนา
นิยม ชุดความคิดเรื่องการรักษาหรือการแพทย์ ชุดความคิดเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพ ชุดความคิดเรื่องสังคม
สงเคราะห์ และชุดความคิดเรื่องการยอมรับความแตกต่างหรือความเท่าเทียม หากผู้ผลิตสื่อมีกรอบกระบวน
ทัศน์ชุดใดอยู่เบื้องหลัง ก็จะส่งผลต่อการนิยามและการบริหารจัดการการท างานสื่อกับคนพิการในลักษณะนั้น 
เช่น ถ้าใช้กระบวนทัศน์แบบการแพทย์ที่เชื่อว่าผู้พิการทางการเห็นไม่มีศักยภาพในการสื่อสารด้วยโทรทัศน์  
เราก็จะไม่สนใจการเปิดพื้นที่ให้ผู้พิการทางการเห็นเข้ามาใช้พื้นที่สื่อ แต่หากใช้กระบวนทัศน์เรื่องความเท่า
เทียมในฐานะความเป็นมนุษย์ เราจะเห็นว่า ผู้พิการทางการเห็นคือคนกลุ่มหนึ่งที่มีทั้งสิทธิและโอกาสในการ
เข้าถึงสื่อโทรทัศน์ได้ไม่แตกต่างจากคนทั่วไป 
 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
เพื่อผู้พิการทางการเห็นจะใช้จังหวะระหว่างการสนทนา เพื่อสอดแทรกบทพูดเกี่ยวกับข้อมูลด้านภาพที่จ าเป็น 
เช่น อากัปกิริยา ลักษณะภายนอกของตัวละคร ภาษากาย เสื้อผ้า ฉาก การจัดแสง เป็นต้น ทั้งนี้การบรรยาย
จะถูกส่งผ่านหูฟังแบบไร้สาย เพื่อให้คนตาบอดหรือมีสายตาเลือนรางสามารถใช้ได้  ทั้งในงานภาพยนตร์ 
โทรทัศน์ การแสดงบนเวที กีฬา หรือการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 
 การผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพเป็นความเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างคน ๒ กลุ่ม คือ ผู้ส่งสารทั่วไปที่
ไม่ได้มีปัญหาทางการมองเห็น เข้ารหัสและส่งต่อข้อมูลไปถึงผู้รับสารที่เป็นผู้พิการทางการเห็น ทั้งประเภท 
ตาบอดสนิทและสายตาเลือนราง รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ใช้ประโยชน์จากสื่อเสียงบรรยายภาพแต่ละกลุ่ม  
มีต้นทุนทางประสบการณ์และความต้องการใช้สื่อเสียงบรรยายภาพในระดับแตกต่างกันและด้วยสถานภาพ
ของสื่อเสียงบรรยายภาพที่มีความเป็นสื่อมวลชน ซึ่งผู้รับสารจ านวนมากสามารถเข้าถึงและเปิดรับสื่อที่ผู้ผลิต
ส่งมาได้พร้อมๆ กัน ผู้ผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพจึงจ าเป็นต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายหลักในการสื่อสารเพื่อ
ออกแบบเนื้อหาสารให้เหมาะสม และเป็นประโยชน์แก่คนทุกกลุ่ม ในกรณีนี้ ทีมผลิตได้ก าหนดแนวทางในการ
ผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้พิการทางการเห็นในกลุ่มตาบอดสนิท ซึ่งมี
ระดับการเข้าถึงจ ากัดที่สุด เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาการคัดเลือกและออกแบบสาร  

การออกแบบสารในงานสื่อเสียงบรรยายภาพมีคุณสมบัติเฉพาะหลายประการด้วยกัน แม้จะเป็นการ
สื่อสารด้วยเสียงคล้ายงานวิทยุ แต่มีการลงรหัสในการสื่อสารที่แตกต่างกัน เนื่องจากงานวิทยุเป็นการสื่อสารใน
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ลักษณะเล่าเรื่อง (Narration) ส่วนสื่อเสียงบรรยายภาพเป็นการแสดง (Illustration) ซึ่งหมายถึงการเป็นสื่อ
เสียงที่ไม่มีอิสระในตัว เพราะต้องบรรยายตามภาพและยังต้องบรรยายในเงื่อนไขของเวลาที่จ ากัด การเข้ารหัส
สารในเงื่อนไขดังกล่าวมีความเฉพาะตัวที่จ าเป็นต้องศึกษาและท าความเข้าใจก่อนการผลิต  
 นอกจากนี้ ด้วยความที่สื่อเสียงบรรยายภาพมีสถานะเป็นสื่อมวลชน จึงต้องอาศัยเทคโนโลยีในการ
ผลิตเพื่อรองรับระบบการออกอากาศมีที่มีแบบแผนสม่ าเสมอ (Routine) หลายประเทศได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อ
ช่วยให้การผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพมีความสะดวก รวดเร็ว อ านวยความสะดวกในการท าบท และท าให้เห็น
ภาพเป็นไทม์ไลน์ โดยผู้เขียนบทสามารถเลื่อนดูภาพที่ต้องการเพื่อหาช่องว่างในการบรรยายได้อย่างสะดวก
ด้วยตัวเอง และโปรแกรมส าหรับตัดต่อผสมเสียง ซึ่งเทคโนโลยีนี้ช่วยประหยัดเวลาในผลิตบริการเสียงบรรยาย
ภาพได้ค่อนข้างมาก 
 
๔.๒ กลุ่มเป้าหมาย และการใช้ประโยชน์ 
 การให้บริการเสียงบรรยายภาพจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับสารจ านวนมาก เมื่อจ าแนกกลุ่มที่ได้รับ
ประโยชน์จากการมีบริการสื่อเสียงบรรยายภาพทางโทรทัศน์จะมีสองกลุ่ม คือ กลุ่มหลัก และกลุ่มรอง ดังนี ้
 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มคนพิการ หรือคนที่มีปัญหาด้านการเห็น  ถ้าใช้เกณฑ์ด้านระดับการมองเห็น
แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม  แก้ไขจาก 
 (๑) กลุ่มคนตาบอดสนิท กลุ่มนี้เป็นผู้พึ่งการฟังเสียงจากสื่อโทรทัศน์เป็นหลัก คนตาบอดมาตั้งแต่
ก าเนิด  มักจะไม่มีปัญหากับระดับของข้อมูลที่รวบรวมได้จากสิ่งที่ได้ยินอยู่เป็นประจ า และบางครั้งก็ไม่ได้นึก
ว่ารายละเอียดส าหรับการมองเห็นมีมากเพียงใด และจะไม่มีความทรงจ าและประสบการณ์ด้านภาพมาก
เท่ากับกลุ่มคนที่มีสายตาเลือนราง  แต่กลุ่มคนตาบอดสนิท แต่ไม่ได้ตาบอดแต่ก าเนิด มาสูญเสียการมองเห็น
ในภายหลัง หรือมาบอดสนิทเมื่อมีอายุมาก จะมีความทรงจ าหรือประสบการณ์ด้านภาพมากกว่ากลุ่มคนตา
บอดสนิทแต่ก าเนิด 

(๒) กลุ่มคนมีสายตาเลือนราง กลุ่มนี้เป็นคนที่มองเห็นภาพเลือนราง และมีการมองเห็นภาพเป็น
บางส่วน เช่น การมองเห็นเป็นจุดเล็กๆ การมองเห็นเพียงบางมุมของลานสายตา และการมีสายตาเลือนราง
เกิดจากสาเหตุทางด้านสุขภาพและอายุที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การมีปัญหาด้านสายตาจากโรคเบาหวาน และ
โรคตาต้อประเภทต่างๆ สายตาเสื่อมตามอายุเป็นต้น 
 คนพิการทางการเห็นทั้งสองกลุ่มมีความต้องการเสียงบรรยายภาพที่แตกต่างกันใน “รายละเอียด” 
ของเนื้อหา ซึ่งความแตกต่างนั้นมีความสัมพันธ์กับอายุและระดับของการมองเห็นที่ส่งผลต่อการจดจ าด้านการ
มองเห็น และประสบการณ์ที่แตกต่างกันของกลุ่มเป้าหมาย คนตาบอดแต่ก าเนิดจะมีประสบการณ์ด้านภาพไม่
มากเท่าคนที่ตาบอดภายหลัง เช่น สีผม ความงาม และลักษณะของเสื้อผ้า ในขณะที่กลุ่มคนที่มีสายตาเลือน
รางบางครั้งก็ต้องการรายละเอียดมากเพราะเคยมีประสบการณ์ร่วมกับเรื่องนั้นมาบ้าง แต่บางครั้งก็ไม่ต้องการ
รายละเอียดเพราะมองเห็นอยู่แล้ว 
 กลุ่มรอง หรือกลุ่มอื่นๆ ที่ได้รับประโยชน์จากเสียงบรรยายภาพนอกเหนือจากกลุ่มคนพิการทางการ
เห็นได้แก่ 
  (๑) กลุ่มครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดของคนพิการทางการเห็น เสียงบรรยายภาพจึงท าหน้าที่ทั้งช่วยสร้าง
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเสมอภาคและช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมในเชิงบวกด้วย เช่น ไม่ต้องคอย
สอบถามผู้ใกล้ชิดหรือครอบครัวยามฟังข่าวสารหรือละครในโทรทัศน์แล้วไม่เข้าใจ  
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  (๒) กลุ่มผู้สูงอายุ  สังคมโลกก าลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทยก็เช่นกัน กลุ่มผู้สูงอายุเป็น
กลุ่มรองอีกกลุ่มหนึ่งที่จะใช้ประโยชน์จากเสียงบรรยายภาพ เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุจะมีแนวโน้มของความ
เสื่อมถอยด้านการเห็นลงไปตามอาย ุ
  (๓) กลุ่มเด็กเล็ก  เสียงบรรยายภาพสามารถใช้ประโยชน์ในกลุ่มเด็กเล็ก เช่น  เป็นสื่อช่วยสอน 
เนื่องจากมีความละเอียดของการบรรยายภาพ 

(๔) กลุ่มด้านเสริมสร้างศักยภาพ  เสียงบรรยายภาพสามารถใช้ประโยชน์กับกลุ่มผู้มีปัญหาด้านการ
เรียนรู้  กลุ่มผู้ต้องการฝึกฝนทักษะด้านภาษา (เช่น กลุ่มคนต่างชาติที่อพยพเข้าเมือง) เนื่องจากเสียงบรรยาย
ภาพมีลักษณะของการเป็นสื่อภาษาเพ่ือการฟัง 
 เมื่อพิจารณาถึงกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากเสียงบรรยายภาพจะเห็นได้ว่า มีทั้งกลุ่ม คนพิการทาง            
การเห็นและคนไม่พิการทางการเห็น หรือกลุ่มอื่นๆ ได้รับประโยชน์เช่นกัน ในหลายประเทศได้พัฒนาเสียง
บรรยายภาพเพื่อประโยชน์ของกลุ่มรองร่วมด้วย มีการขยายวงผู้ได้รับประโยชน์จากเสียงบรรยายภาพในฐานะ
ของผู้บริโภคในกว้างมากขึ้น ท าให้ผู้รับสารที่ได้ประโยชน์จากเสียงบรรยายภาพไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะ            
ทั้งกลุ่มคนพิการทางการเห็น แต่มีกลุ่มครอบครัว ผู้ใกล้ชิด ผู้ดูแล วงการศึกษา กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กเล็ก  
กลุ่มผู้ต้องการเพิ่มศักยภาพด้านภาษาของตนเอง ที่สามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากสื่อเสียงบรรยายภาพได้
เช่นกัน 
 
๔.๓ มาตรฐานการให้บริการเสียงบรรยายภาพ 

๑. หลักการทั่วไป 
  (๑) การบรรยายภาพส่วนใหญ่จะมีขึ้นในช่วงที่ไม่มีเสียงบรรยายหรือเสียงสนทนา (Sound 

Gap, Pause) ซึ่งส่วนใหญ่จะมีช่วงเวลาพอประมาณ แต่บางกรณีก็มีระยะเวลาสั้นมาก เช่น ๓-๕ วินาที ในการ
ผลิตเสียงบรรยายภาพ ข้อปฏิบัติพื้นฐานด้านการผลิตเสียงบรรยายภาพคือ 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
เจตนาของการช่วย “ให้ข้อมูล”มากที่สุดแต่กลับท าให้ผู้รับสารมีความเหนื่อยล้าจากการฟัง เพราะการบรรยาย
น้ันเร็วและมีปริมาณมากเกินไป ท าให้ความเพลิดเพลินในการเขา้ถึงส่ือลดน้อยลงจนถึงเลือกท่ีจะไม่รับฟังได้ 

  (๔) เสียงบรรยายภาพต้องกลมกลืนไปกับเนื้อหาต้นฉบับ เช่นการใช้เสียงบรรยาย ลีลาการ
สื่อสารให้สอดคล้องเป็นทิศทางเดียวกับต้นฉบับและต้องท าให้ผู้ชมเกิดการเชื่อมโยงเรื่องราวได้ด้วยตนเองและ
ได้อรรถรสในการรับชม 

  (๕) เสียงบรรยายภาพเป็นสื่อที่ผลิตขึ้นในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิต แม้ว่าการผลิต
เสียงบรรยายภาพท าโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงบรรยายภาพเฉพาะ แต่ถือเป็นงานแยกอีกชิ้นหนึ่งที่ส่วนใหญ่อาจ
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ไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้ผลิตดั้งเดิม ท าให้ความสัมพันธ์ของผู้ผลิตจากต้นทางดั้งเดิมกับผู้ผลิตเสียงบรรยายภาพไม่
ปะติดปะต่อกัน เช่น ผู้ผลิตเสียงบรรยายภาพไม่สามารถรับทราบแน่ชัดได้ว่า ผู้ก ากับ ผู้เขียนบท หรือผู้ก ากับ
ภาพ ต้องการสื่อสารภาพนี้ด้วยความหมายอย่างไร  ผู้ผลิตเสียงบรรยายภาพจึงอยู่ในฐานะผู้ถอดรหัสของ
รายการดั้งเดิม และใส่รหัสลงในเสียงบรรยายภาพใหม่ ท าให้การท างานมีความท้าทายในการใช้ทักษะต่างๆ 
เพื่อส่งสารถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยไม่คลาดเคลื่อนจากต้นฉบับ  
  (๖) แนวทางการเลือกเนื้อหาสารที่จ าเป็นส าหรับเสียงบรรยายภาพแบ่งให้เห็นระดับความ
จ าเป็นของการบรรยายดังนี้ 
   (๖.๑) เนื้อหาสารที่มีความจ าเป็นในการบรรยาย 
    - Story ข้อมูลที่มีผลต่อเรื่องราวและด าเนินเรื่องที่สุด เช่น ถ้าอุปกรณ์
ประกอบฉาก “มีด” เป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการเชื่อมโยงละครแนวสืบสวน “มีด” เป็นสิ่งที่ควรบรรยาย มากกว่า
องค์ประกอบอื่นๆ เช่น เสื้อผ้า อากัปกิริยา 
    - Place, Space and Direction สถานที่ พื้นที่  และทิศทาง มีความจ า
เป็นมากเมื่อสถานที่เปลีย่น 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 ก็ควรเป็นสีสามัญที่เข้าใจได้ เช่น สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีม่วง แต่ไม่ควรใช้การบรรยาย
ถึงสีผสมที่ซับซ้อน เช่น สีฟ้าอมเขียว สีน้ าตาลอมม่วง เป็นต้น 
    - การบรรยายถึงค าศัพท์ยากหรือซับซ้อน นอกจากค านั้นจะมีความ
สอดคล้องกับเรื่อง หรือมีผลกับเรื่อง 
    - การบรรยายเสียงที่คุ้นเคยอยู่แล้ว เช่น เสียงโทรศัพท์ เว้นแต่ฟังไม่ชัด 
หรือคลุมเครือตีความได้หลายเสียง 
    - การบรรยายถึงภูมิหลังทางวัฒนธรรม สีผิว เชื้อชาติ ศาสนาของตัวละคร 
เว้นแต่ส าคัญกับเรื่อง 
   (๖.๓) เนื้อหาที่ไม่มีความจ าเป็นต้องบรรยาย 
    - Spoil การบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า 
    - Judgment การบอกเหตุผลจูงใจของเหตุการณ์ 
    - ค าศัพท์ด้านการถ่ายท า (Filmic Expression) เช่น เคลื่อนกล้องไป
ทางซ้าย-ขวา (Pan right-Left) ภาพมุมต่ าสูง (Low-High Angle) Fade black Zoom in-out 
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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 และบุคคลที่เพิ่งปรากฏเข้ามาในฉาก 
หากเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในเนื้อเรื่องหรือในรายการ บรรยายให้ผู้ชมทราบด้วย แต่หากเป็นตัวประกอบที่ไม่มี
บทบาทส าคัญในเรื่อง จะบรรยายหรือไม่ก็ได้ 
  - การแต่งกาย บรรยายการแต่งกายของตัวละคร เพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเสื้อผ้า 
สไตล์ สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้ 
  - ต าแหน่งของตัวละคร พิธีกร ผู้ร่วมรายการ และการเคลื่อนย้ายไปยังต าแหน่งอื่น 
บรรยายรายละเอียดต าแหน่งของตัวละครหรือพิธีกร และบรรยายตามการเคลื่อนไหว ตามบริบทของเรื่อง 
เพื่อให้สามารถจินตนาการตามได ้
  - ฉาก สถานที่ บรรยายรายละเอียดของฉากหรือสถานที่ถ่ายท าให้ผู้ชมทราบว่า รายการนั้น
ถ่ายท าที่ใด ในห้องส่ง ห้องครัว ที่บ้าน ที่โรงแรม ต่างจังหวัด หรือในเมือง เช่น โรงเรียนธรรมศาสตร์คลอง
หลวง บ้านของหยก ห้องนอนของประภัทร ในห้องส่ง หน้าเรือนจ า 
  - สี บรรยายสีเพื่อให้จินตนาการและนึกถึงความหมายของสิ่งนั้นได้ เช่น สีแดงหมายถึง    
ความร้อน สีเขียวหมายถึงความสดชื่น สีฟ้าหมายถึงความสบาย ความเย็น และสามารถบรรยายความเข้ม - 
อ่อนได้ แต่ไม่พูดถึงเฉดสีที่ซับซ้อนเกินไป เช่น ไม่ใช้ค าว่า สีฟ้าอมเขียว สีเหลืองขี้ม้า สีม่วงอมน้ าตาล เป็นต้น 
  - ทิศทาง บรรยายโดยระบุทิศทางแบบซ้าย ขวา หน้า หลัง แต่ทิศทางแบบตะวันตก 
ตะวันออก เหนือ ใต้ จะไม่เป็นที่เข้าใจโดยทั่วไป ส่วน การบรรยายแบบเข็มนาฬิกา อาจใช้ร่วมกับการบรรยาย
ทิศทางแบบซ้าย-ขวาได้ แต่ต้องบรรยายทิศซ้าย-ขวา ก่อนเสมอ  
  - ช่วงเวลา บรรยายการเปลี่ยนแปลงของเวลา กลางวัน ยามเช้า ความมืด สว่าง การย้อน
เวลา หรือการบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต เช่น การเปลี่ยนเป็นฉากย้อนเวลา ใช้ค าว่า “ย้อนอดีต พ.ศ. 
๒๔๗๘” เช้ามืด เช้าตรู่ ยามเย็น โพล้เพล้ ดึกสงัด หัวค่ า เป็นต้น 
  - ขนาด บรรยายโดยตัดเศษหรือส่วนเกินเล็กๆ น้อยๆ ออกไป ให้เหลือเพียงตัวเลขถ้วนๆ 
เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจของผู้ฟัง เช่น ใช้ว่า “ความยาว ๗ เมตร” แทน “ความยาว ๗.๓ เมตร” หรือ 
“ประมาณ ๗ เมตรกว่าๆ” 
  - ลักษณะทางสรีระของบุคคล บรรยายลักษณะทางสรีระ เช่น สีของผมและสีผิว โดยเฉพาะ
ลักษณะเฉพาะของบุคคลเป็นประเด็นที่ส าคัญของโครงเรื่อง และควรระมัดระวังการบรรยายลักษะทางสรีระ
ของบุคคลที่อาจเป็นการล้อเลยีน ดูหมิ่น เหยียดหยามบุคคลด้วย 
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๓. การใช้ภาษา (Language Use) 
 ๓.๑ รูปแบบภาษา และอักขรวิธี 

   - ใช้ภาษาเพื่อการบรรยายกึ่งทางการ เป็นภาษาเพื่อการพูด ไม่ใช้ภาษาที่เป็น
ทางการ และไม่ก้าวข้ามไปใช้ภาษาที่กันเองมากเกินไป รวมถึงไม่ใช้ภาษาสแลงในบทเสียงบรรยายภาพ 
   - ใช้ภาษาง่าย กระชับ สั้น ได้ใจความ ไม่ใช้ภาษาที่ซับซ้อน และไม่ ใช้ภาษาในเชิง
วรรณกรรมหรือภาษากวี ไม่ใช้ค าศัพท์สูง 
   - เลือกบรรยายเป็นประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ถ้าเวลาจ ากัดมาก สามารถ
ใช้วลี 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 และระมัดระวังไม่ให้เพี้ยนวรรณยุกต์ 
  ๓.๒ การใช้ค ากริยา 
   ใช้ค ากริยาอย่างถูกต้องเพื่อสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นกับการบรรยายเสียง  และ
ใช้ค ากิริยาที่แสดงความเฉพาะเจาะจง เพื่อท าให้ค าหน่ึงค ามีความหมายตรงประเด็นและชัดเจนมากขึ้น 

กริยาแสดงการเดิน  ใช้ค าว่า เดินกร่าง สาวเท้า เดินจ้ าอ้าว เดินกระเผลก 
เดินลากเท้า กระย่องกระแย่ง 

กริยาแสดงการบิน  ใช้ค าว่า บินถลา บินร่อน บินวน  
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  โม โห  โก ร ธ แ ค้ น  เคื 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  
หลีกเลี่ยงการบรรยายด้วยหลักภาษาอื่นที่มีการก 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 าบทบรรยายสามารถใช้
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การบรรยายว่า “พี่ช้างมองมาทางเรา แล้วท าหน้าขมวดคิ้วสงสัย” ส่วนใหญ่แล้วสามารถใช้การบรรยายแบบนี้
ได้ โดยเฉพาะในรายการส าหรับเด็ก เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและความใกล้ชิด 
  ๓.๕ การใช้ค าวิเศษณ์ 
   - ใช้ค าวิเศษณ์ประกอบค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา เพื่อขยายความและช่วยให้สิ่ง
ที่ต้องการบรรยายมีความชัดเจนมากขึ้น และยังท าหน้าที่สื่อลูกเล่นและอารมณ์ของเรื่องได้ด้วย เช่น เช่น  
ม้าวิ่งเร็ว คนอ้วนตุ๊ต๊ะ โต๊ะกลมสีชมพู หรือ “คุณหนูแดงวิ่งปรู๊ด หายแว้บไปในห้อง” ค าวิเศษณ์ ปรู๊ด และ 
แว้บ ขยายความกริยา แต่ได้แสดงถึงความสนุกสนานในภาษา สื่อถึงการน าเสนอแบบสบายๆ แต่ควร
ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเยิ่นเย้อ และควรใช้ให้เหมาะในการสื่อความหมายที่แท้จริงและลีลาของการน าเสนอ
ให้สอดคล้องกันรายการต้นฉบับ 
   
  ๓.๖ การใช้ค าเชื่อม 
   - ใช้ประโยคที่สั้นและกระชับเป็นหลัก 
   - ใช้ค าเชื่อมเท่าที่จ าเป็น เพื่อให้ประโยคฟังแล้วสละสลวยขึ้น และแสดงเวลา      
ความขัดแย้ง หรือเพื่อเชื่อมต่อกันของสองอากัปกิริยา เช่น ใช้ค าว่า “ขณะที่” เพื่อเชื่อมสองประโยค เช่น   
“แม่ผาดหันหลังเดินไปที่ตั่งในขณะที่ขุนไกรย่องไปคว้าดาบที่มุมห้อง” 
  ๓.๗ การเรียกตัวละคร 
   - เมื่อมีตัวละครที่ไม่ทราบช่ือปรากฏตัวขึ้นมา หรือมีตัวละครหลายตัว ให้เรียกบุคคล  
ผู้นั้นด้วยการบรรยายลักษณะทางสรีระในช่วงแรก (เพื่อการจดจ า) จนกว่าจะมีการเปิดเผยชื่อของเขาออกมา 
เช่น “เด็กหญิงผูกผมเปีย เงยหน้ามองคุณหญิงพรรณราย” และเมื่อทุกคนทราบชื่อตัวละครแล้ว ให้ผูกชื่อของ
ตัวละครนั้นติดกับลักษณะทางสรีระที่มีการบรรยายในช่วงแรก เช่น จี๊ด เด็กหญิงผมเปีย แต่หลังจากนั้น ให้ใช้
ชื่อเพียงอย่างเดียว  
   - เรียกช่ือตัวละครด้วยชื่อเดียวและเรียกอย่างต่อเนื่องไปทั้งรายการ คือ จี๊ด  
   - ในกรณีตัวละครถูกกล่าวถึงด้วยชื่อที่ เรียกยาก ไม่ว่าจะเป็นชื่อที่ยาว ชื่อเต็ม       
ชื่ออย่างเป็นทางการ ชื่อที่เป็นภาษาต่างประเทศ หรือตัวละครถูกเรียกหลายชื่อ เช่น ในภาษาต่างประเทศ      
มีเรียกด้วยชื่อต้นและนามสกุลสลับไปมา ให้เรียกตัวละครด้วยชื่อที่บอกเล่าเรื่องราวได้ดีที่สุดเพียงช่ือเดียว 
  ๓.๘ การใช้ระดับของค าศัพท ์
   - ไม่ใช้ค าศัพท์ที่ยากเกินไป ใชค้ าศัพท์ที่เข้าใจได้โดยทั่วไป 
   - ในกรณีที่เป็นรายการเฉพาะ ใช้ชุดค าศัพท์ให้เหมาะสมกับช่วงอายุ หรือลักษณะ
รายการ เช่น รายการส าหรับเด็ก หรือรายการเพื่อการศึกษา และระดับของภาษาควรคงที่ทั้ งรายการ 
โดยทั่วไป 
  ๓.๙ การถอดเสียงและการแปลภาษาต่างประเทศ 
   - หากมีค าแปล ให้ใช้ค าแปลเป็นภาษาไทย เช่น ภาพป้ายปรากฏในภาพยนตร์ ค าว่า 
Mojave Desert บรรยายว่า “ทะเลทรายโมฮาวี” หรือในกรณีอื่นใด อาจบรรยายทับศัพท์ โดยไม่ทิ้งส าเนียง
เดิม หรือใช้ส าเนียงไทยก็ได ้เช่น Paragon บรรยายเป็นส าเนียงเดิม หรือ “พารากอน” ก็ได ้
   - บรรยายชื่อเฉพาะให้ตรงกับชื่อดังกล่าว เช่น ถ้าอักษรปรากฏบนจอ หรือป้ายต่างๆ 
ที่ปรากฏในภาพยนตร์ เช่น Newark ที่เป็นเมืองหนึ่งในสหรัฐอเมริกา บรรยายภาพว่า นวร์ก (Newark) 
  ๓.๑๐ การใช้ภาษาที่ควรหลีกเลี่ยง 
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   - 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 แสดง
ความฝัน จินตนาการ ควรบรรยายว่า “ในความฝัน...” “ในความคิด..” 
   - ไม่ใช้ค าอุปมาอุปไมยและการเปรียบเทียบ ค าคลุมเครือ หรือต้องมีการแปลอีก   
ขั้นหนึ่ง ภาษาสแลง ภาษาพูดที่กันเองจนเกินไปและภาษาถิ่น 
 

๔. เสียงบรรยาย 
 ๔.๑ เลือกเสียงของผู้บรรยายภาพให้แตกต่างจากเสียงหลักของรายการ เพื่อให้เกิดความ

แตกต่างและไม่ท าให้ผู้ใช้สื่อเสียงบรรยายภาพสับสนว่าก าลังฟังเสียงหลักในรายการหรือเสียงบรรยายภาพ 
  - เลือกเสียงบรรยายภาพเป็นคนละเพศกับเสียงบรรยายหลักของรายการ เช่น          

หากพิธีกรหลักหรือเสียงบรรยายหลักของรายการเป็นเพศหญิง ก็ควรเลือกผู้บรรยายเสียงบรรยายภาพที่เป็น
เพศชาย 

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

 ๔.๒ ใช้น้ าเสียงในการบรรยายภาพโดยไม่ปั้นเสียงจนกลายเป็นผู้บรรยายหลักอีกคนหนึ่ง     
ในรายการ เนื่องจากจะท าให้เกิดความสับสนว่าก าลังฟังเสียงหลักของรายการหรือเสียงบรรยายภาพ 

 
๕. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 อาจเลือกเสียงของผู้บรรยายภาพเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 - อาจใช้ผู้บรรยาย ๒ คนที่ต่างเพศกันมาร่วมบรรยายในรายการเดียวกันได้ โดยให้ท าหน้าที่

แตกต่างกัน เช่น ให้คนหนึ่งบรรยายเนื้อหาของภาพที่ปรากฏ ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นผู้อ่านค าบรรยายใต้ภาพ 
(Subtitle) หรืออ่านในช่วงเวลาย้อนอดีต เพ่ือให้ผู้ใช้สื่อสามารถแยกแยะเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 - อาจเลือกเพศของผู้บรรยายภาพให้สอดคล้องกับเนื้อหา หรือประเภทรายการ เช่น รายการ
เกี่ยวกับแฟช่ันสตรี รายการส าหรับเด็ก ที่ผู้พิการทางการเห็นต้องการฟังเสียงบรรยายภาพที่เป็นเพศหญิง ส่วน
ภาพยนตร์แอ็คชั่น หรือรายการที่มีเนื้อหาหนัก ควรให้ผู้บรรยายเป็นเพศชาย เป็นต้น 

 - อาจให้ความส าคัญกับความแจ่มชัดของเสียง การออกเสียงได้ชัดเจน ถูกต้อง และ
ความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอดอารมณ์ให้ได้อรรถรส ด้วย 
  - อาจมีลีลาในการใช้เสียง เน้นค า เน้นความ มีลีลาการใช้เสียงที่เหมาะสมกับเนื้อหาของเรื่อง 
เช่น โดยปกติ เมื่อต้องการเน้นค าถัดไป ควรหยุดวรรคเล็กน้อยเพื่อให้ค าที่อยู่ถัดไปนั้นเด่นชัดขึ้น   โดยการเว้น
วรรคเล็กน้อยนี้ต้องหยุดเพียงอึดใจเดียวเท่านั้น หากหยุดนานเกินไป จะท าให้ผู้ฟังรู้สึกว่ารับฟังไม่ต่อเนื่อง การ
เน้นค าเน้นความเช่นนี้จะท าให้เกิดลีลาในการบรรยายที่น่าฟัง  
  - ควรแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง โดยแบ่งวรรคตามเนื้อหาว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อใด 
อย่างไร และควรใช้จังหวะที่ผู้ฟังสามารถรับฟังได้รู้เรื่อง ไม่เร็วหรือช้าจนเกินไป ควรพิจารณาการด าเนินเรื่อง
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ของรายการว่าด าเนินเรื่องช้าหรือเร็ว เช่น หากเป็นรายการที่ด าเนินเรื่องเร็วก็อาจพูดเร็ว หากเป็นรายการที่
ด าเนินเรื่องช้าก็อาจพูดช้า เพื่อให้สอดคล้องกับจังหวะโดยรวมของรายการ 
  - ควรบรรยายอย่างมีชีวิตชีวา มีความกระตือรือร้นในน้ าเสียง เปล่งเสียงด้วยความแจ่มใส 
ผู้ฟังสามารถรับรู้ความรู้สึกที่ส่งผ่านมาในน้ าเสียงได้  
  - ควรพิจารณาเนื้อหารายการด้วยว่า ขณะที่ก าลังบรรยายนั้นเป็นเนื้อหาที่เศร้าหรือไม่ หาก
เป็นเรื่องเศร้าก็ต้องส ารวมน้ าเสียงให้เหมาะสม และควรออกแบบเสียงเพื่อให้สอดคล้องกับอารมณ์ของรายการ
แต่ละช่วง โดยพิจารณาเนื้อหาของรายการ เพื่อให้เสียงและอารมณ์สอดคล้องไปกับเนื้อหา  
  - ควรสร้างความแตกต่างของน้ าเสียง หรือความทุ้มของเสียง ในกรณีที่ไม่ใช่เป็นการบรรยาย
ภาพทั่วไป เช่น เมื่อมีค าบรรยายใต้ภาพ (Subtitle) แปลภาษาต่างประเทศอยู่ในรายการ อาจบรรยายภาพโดย
แจ้งว่า “ขึ้นค าบรรยายใต้ภาพว่า...” “ค าปรากฏขึ้น...” “ข้อความตัวอักษร...” “ข้อความแปล...” หรือปรับ
เสียงให้แตกต่างจากการบรรยายปกติ เช่น ปรับเสียงให้ทุ้มขึ้นเล็กน้อย เคร่งขรึมขึ้น หรือบรรยายให้กระชับขึ้น 
เพื่อสื่อให้ผู้ฟังทราบว่าเป็นการให้เสียงแทนชาวต่างชาติ ไม่ใช่เป็นการบรรยายภาพหรือเสียงในรายการ 
 
๔.๔ ความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการเสียงบรรยายภาพ 
 คนพิการทางการเห็นต้องการเข้าถึงรายการ“ทุกประเภท”เช่นเดียวกับคนทั่วไป และถ้าพิจารณาจาก
ตระกูลรายการ (Genre) กับเสียงบรรยายภาพ ตระกูลรายการแต่ละตระกูลมีความจ าเป็นในการผลิตเสียง
บรรยายภาพมากน้อยต่างกัน ดังนี ้
  ๑) ตระกูลรายการที่มีความจ าเป็นมากในการท าเสียงบรรยายภาพ ได้แก่ ตระกูลรายการที่มี 
“การใช้ภาพมาก และเสียงต้นฉบับไม่สามารถอธิบายภาพนั้น ฟังแล้วเชื่อมเรื่องราวได้ยาก” เช่น ตระกูล
รายการสารคดี ละครภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ ที่อาจมีการสื่อสารด้วยภาษาทางการถ่ายท า หรือสัญญะที่
เกิดขึ้นในด้านภาพ และกลุ่มรายการสาธิต รายการเด็ก รายการเพื่อการศึกษา  เนื่องจากกลุ่มรายการเหล่านี้ใช้
สื่อด้านภาพเพ่ือประกอบการให้ความรู้  เสียงบรรยายภาพจะช่วยเสริมศักยภาพในการสื่อสารให้มากขึ้นได ้
  ๒) ตระกูลรายการที่มีความจ าเป็นน้อยในการท าเสียงบรรยายภาพ ได้แก่ตระกูลรายการที่มี 
“การใช้เสียงสื่อความหมายมากอยู่แล้ว” เช่น ตระกูลรายการนั้นมีการบรรยาย หรือใช้การสนทนาระหว่าง     
ผู้ด าเนินรายการ หรือแขกรับเชิญมากพอ และเนื้อหาในการสนทนานั้นผู้ฟังสามารถเช่ือมโยงได้ด้วยตนเอง เช่น 
รายการข่าว (News Program) รายการสนทนาถามตอบ (Talk Show) และตระกูลรายการที่มีการด าเนินไป
อย่างรวดเร็วและมีบทสนทนาหรือบทบรรยายมาก เช่น รายการเกมโชว์ (Game Show) และรายการถ่ายทอด
กีฬาที่มีผู้บรรยายกีฬาอยู่แล้ว 

  
๔.๕ มาตรฐานด้านเทคนิคบริการเสียงบรรยายภาพ 

มาตรฐานด้านเทคนิคให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับเครื่องรับ
สัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และประกาศ กสทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการ
ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ก าหนดให้ต้องรองรับระบบเสียงบรรยายภาพหรือบรรยายด้วย
เสียง (Audio Description) ตามมาตรฐานสากล 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) และแนวทางปฏิบัติการให้บริการทางเทคนิคส าหรับให้บริการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ในส่วนที่เกี่ยวข้อ 
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บทที่ ๕  
การก าหนดสัญลักษณ์ เสียงประกอบ ส าหรับบริการที่จะจัดให้มีบริการ 

ล่ามภาษามือ ค าบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ 
 
๕.๑ บทน า 
 ตาม ข้อ ๒๒ ของประกาศ กสทช. ว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้
และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ (ประกาศ กสทช. ว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของ
คนพิการฯ) ก าหนดว่า “ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงสัญลักษณ์ เสียงประกอบ ให้ผู้ใช้บริการทราบว่ารายการที่จะ
ออกอากาศเป็นรายการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ ค าบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ  
แล้วแต่กรณี ตามที่คณะกรรมการก าหนด” โดยการแสดงสัญลักษณ์ เสียงประกอบเป็นประโยชน์ต่อการแจ้งให้
ทราบถึงว่า ได้มีการจัดท าบริการดังกล่าวขึ้นส าหรับรายการ รวมทั้ง แจ้งวิธีการเปิดรับบริการในเบื้องต้นด้วย 

๕.๒ การแสดงสัญลักษณ์  เสียงประกอบ ระบุบริการที่จะจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ  
ค าบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ 
 สัญลักษณ์ เสียงประกอบ เป็นการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่ารายการที่จะออกอากาศเป็นรายการ
โทรทัศน์ที่มีบริการส าหรับคนพิการประเภทใดบ้าง โดยก าหนดการจัดท าสัญลักษณ์ เสียงประกอบไว้ ดังนี ้

๑. สัญลักษณ์ เสียงประกอบ ระบุบริการที่จะจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ ค าบรรยายแทนเสียง 
และเสียงบรรยายภาพ กับกลุ่มผู้ชม ประกอบด้วยรูปภาพ สีและตัวอักษร รวมทั้ง เสียงประกอบ ดังมี
รายละเอียดต่อไปน้ี 

ประเภท สัญลักษณ/์ค าบรรยาย เสียงประกอบ 
บริการล่ามภาษามือ รายการต่อไปนี้มี 

 

รายการต่อไปนี ้
เป็นรายการทีม่ีบริการล่ามภาษามือ 

ค าบรรยายแทนเสียง รายการต่อไปนี้มี 

 
ท่านสามารถเลือกเปิด – ปดิ ได้จาก
เครื่องรับโทรทัศนใ์นระบบดิจิตอล 

รายการต่อไปนี ้
เป็นรายการทีม่ีบริการค าบรรยาย 
แทนเสียง ท่านสามารถเลือกเปิด   

และปิด ค าบรรยายแทนเสียงได้จาก
เครื่องรับโทรทัศนใ์นระบบดิจิตอล 

เสียงบรรยายภาพ รายการต่อไปนี้มี 

 
ท่านสามารถเลือกรับฟงัได้ที่          

ช่องเสียง บรรยายภาพจากเครื่องรบั
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

รายการต่อไปนี ้
เป็นรายการทีม่ีบริการเสียง 

บรรยายภาพ ท่านสามารถเลือกรับฟงั
ได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพ          

จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  
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๒. วิธีการแสดงสัญลักษณ์ เสียงประกอบ ระบุบริการที่จะจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ ค าบรรยาย
แทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ กับกลุ่มผู้ชม      

สถานีวิทยุโทรทัศน์แสดงสัญลักษณ์ เสียงประกอบ ระบุบริการที่จะจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ  
ค าบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 ๒.๑ แสดงสัญลักษณ์ค าบรรยายก่อนเสนอรายการในทุกบริการ โดยมีเสียงอธิบายสัญลักษณ์ 
 ๒.๒ แสดงสัญลักษณ์ระหว่างรายการในทุกบริการ ที่มุมซ้ายด้านล่างของจอภาพ ทุกครั้งที่เข้า

รายการหลังจากช่วงโฆษณา และเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สัญลักษณ์จะต้องไม่ทับซ้อนกับบริการ
ล่ามภาษามือ และ/หรือ บริการค าบรรยายแทนเสียง 
 
 

 


