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บทคัดย่ อ
บทความวิชาการนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหลักการเขียนบท
รายการรายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอส�ำหรับคนพิการทางการได้ ยิน
โดยได้ มีการทบทวนวรรณกรรม สัมภาษณ์คนเขียนบทรายการโทรทัศน์
ภาษามือเต็มจอ และจากประสบการณ์ในการเขียนบทรายการโทรทัศน์
ภาษามือเต็มจอของผู้เขียนบทความ รายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอ
คือ รายการโทรทัศน์ทมี่ กี ารบริการล่ามภาษามือในลักษณะเต็มจอควบคูไ่ ป
กับเสียงพากย์และมีคำ� บรรยายแทนเสียงตลอดทังรายการ
้
เพือ่ ให้ คนพิการ
ทางการได้ ยินสามารถเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร รวมทังเพื
้ ่อให้ ทกุ คนสามารถ
รับชมรายการโทรทัศน์ร่วมกันได้ ผู้เขียนบทรายการโทรทัศน์ภาษามือเต็ม
จอจ�ำเป็ นต้ องท�ำความเข้ าใจข้ อจ�ำกัดในการสื่อสารและธรรมชาติของ
คนหูหนวก เพือ่ ใช้ ประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกเนื ้อหา การใช้ ภาษา
การเล่าเรื่องด้ วยภาพ และเทคนิคการน�ำเสนอ
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ผลการศึกษาพบว่า หลักการเขียนบทรายการโทรทัศน์ภาษามือ
เต็มจอ มี 5 ขันตอน
้
คือ 1.) การวางแผนการผลิต (Panning) โดยควรอยูภ่ ายใต้
แนวคิ ด “สนับ สนุน คนพิ ก ารให้ ด� ำ รงชี วิ ต ในสัง คมร่ ว มกับ คนทั่ว ไป”
2.) การค้ นคว้ าและการคัดเลือกเนื ้อหา (Research) ควรเลือกเนื ้อหาที่
เป็ นเรื่ องใกล้ ตวั เน้ นสร้ างทักษะชีวติ สอดแทรกเนื ้อหารายการที่คนพิการ
สามารถใช้ ประโยชน์ได้ 3.) การเขียนโครงเรื่อง (Synopsis) การล�ำดับเรื่องราว
ต้ องไม่ซบั ซ้ อน สลับไปมา 4.) เขียนบทส�ำหรับถ่ายท�ำ (Shooting script)
ผู้เขียนบทควรให้ ความส�ำคัญกับเทคนิคการสื่อสารด้ วยภาพ เนื่องจาก
คนหูหนวกรับรู้ผา่ นการมองเห็นเป็ นหลัก ไม่ควรมีอะไรรบกวนการสือ่ สาร
ด้ วยภาษามือ 5.) การตรวจทานและแก้ ไขบท (Rewriting) ผู้เขียนบทควรมี
คนหูหนวกเป็ นทีป่ รึกษาหรือเป็ นหนึง่ ในทีมผู้ตรวจทานและแก้ ไขบทเพือ่ ให้
ข้ อมูลเรื่ องคนพิการที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การผลิตสือ่ ได้ การใช้ ภาษาส�ำหรับ
คนหูหนวกควรใช้ ภาษากึง่ ทางการ สัน้ กระชับ ได้ ใจความ เรี ยงประโยค
ไม่ซบั ซ้ อน โดยแบ่งประโยคให้ สนและเขี
ั้
ยนเนื ้อหาให้ เรียงตามล�ำดับเวลา
ค�ำส�ำคัญ: บทรายการโทรทัศน์ / บทรายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอ /
คนพิการทางการได้ ยนิ / คนหูหนวก
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Abstract
Combining the writer’s technical know-how with reviewing the
relevant literatures and interviewing the professional scriptwriters, this
article is aimed to propose the guideline of scriptwriting for signedpresented TV programme for the audience with hearing impairment.
The main area of investigation is the feature of signed-presented TV
programme which is the one that is presented to the audience with
the full-screen sign language, the extra voice over, and the captions
throughout the length of the show. By these essentials components,
the people with hearing impairment are equal to the mass audience
regarding the accessibility of information. To this end, the scriptwriter
is suggested to acknowledge the ability and limitation in
communication of the people in this group in order to effectively
visualize and present the programme concerning the content
selection and the use of language.
Dealing with audience with hearing impairment, this article
proposes five steps of scriptwriting techniques. The first step is
‘planning’ which should be under the concept of equality between
people who are disabled and those who are not. The second step
is ‘researching’ which is dealt with the selection of content that is
applicable and useful for their living. The next one is ‘writing synopsis.’
The sequence of story has to be well organized and not
to be complicated. The fourth step is ‘writing shooting script.’
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Visual communication is the prioritization that scriptwriter should
pay attention to. Moreover, sign language must be free from any
interference. The final step is ‘rewriting’ meaning that the scriptwriter
should seek for advices from the people with hearing impairment or
having them as a script editor. The script will, therefore, be practicable
for media production. Additionally, the use of language should be in
semi-formal style representing concise format with to-the-point and
easy-to-understand sentences in chronological arrangement.
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Keywords: Scriptwriting / Scriptwriting for sign-presented TV
programmes / People with hearing impairment / Deaf people
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บทน�ำ

รายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอ คือ รายการโทรทัศน์ทมี่ กี ารบริการ
ล่ามภาษามือในลักษณะเต็มจอควบคูไ่ ปกับเสียงพากย์และมีคำ� บรรยาย
แทนเสียงตลอดทังรายการ
้
รายการโทรทัศน์ประเภทนี ้นับว่าเป็ นเรื่ องใหม่
ส�ำหรับประเทศไทย และอยู่ในระยะเริ่ มต้ นทดลองผลิตรายการต้ นแบบ
เพื่อให้ คนพิการทางการได้ ยินสามารถเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร เนื่องจาก
คนหูหนวกถือว่าเป็ นผู้ที่พิการทางการติดต่อสื่อสาร (Communicatively
Handicapped) กล่าวคือคนหูหนวกจะมีอปุ สรรคในการสื่อสาร ด้ วยข้ อ
จ�ำกัดทางการได้ ยินและข้ อจ�ำกัดจากความแตกต่างของไวยากรณ์ภาษา
มือและไวยากรณ์ภาษาไทยท�ำให้ เป็ นอุปสรรคในการเข้ าถึงสือ่ สารมวลชน
สือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ ใหม่ รวมทังการเข้
้
าถึงสือ่ โทรทัศน์ซงึ่ เป็ นแหล่งข้ อมูลข่าวสาร
ดังนันรายการโทรทั
้
ศน์ภาษามือเต็มจอจึงเป็ นช่องทางสือ่ สารส�ำคัญส�ำหรับ
คนหูหนวก คนหูตงึ และคนที่สญ
ู เสียการได้ ยินภายหลัง ให้ สามารถเข้ า
ถึงข้ อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์ได้ ตามสิทธิการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารพื ้นฐาน
ผู้เขียนบทและผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จงึ ควรท�ำความเข้ าใจข้ อจ�ำกัด และ
เรียนรู้วธิ กี ารสือ่ สารเพือ่ ให้ คนพิการทางการได้ ยนิ สามารถเข้ าถึงหรือรับรู้และ
ใช้ ประโยชน์จากรายการโทรทัศน์ได้ อย่างเสมอภาคกับบุคคลทัว่ ไป
ทังนี
้ ้ ประเทศไทยมีนโยบายขับเคลือ่ นการพัฒนาชีวติ คนพิการเพือ่
ให้ คนพิการสามารถด�ำรงชีวิตอย่างมีสิทธิและศักดิ์ศรี เท่าเทียมคนทัว่ ไป
อย่างต่อเนื่องในหลายมิติ ทังด้
้ านสาธารณสุข การคมนาคม การศึกษา
เทคโนโลยี และข้ อมูลข่าวสาร บทความวิชาการนี ้จึงใช้ กรอบแนวคิดจาก
แผนพัฒนาและเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศได้ มีการก�ำหนดยุทธศาสตร์ ที่ 2
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ว่าด้ วยเรื่ องการสร้ างความเป็ นธรรมและลดความเหลื่อมล� ้ำในสังคม
ได้ อธิบายไว้ วา่ การแก้ ปัญหาความเหลื่อมล� ้ำและสร้ างความเป็ นธรรมยัง
เป็ นปั ญหาท้ าทาย โดยเฉพาะในพื ้นที่ห่างไกลและในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
และเป็ นข้ อจ�ำกัดต่อการพัฒนาประเทศ ส�ำหรับยุทธศาสตร์ การสร้ างความ
เป็ นธรรมและลดความเหลือ่ มล� ้ำในช่วง 5 ปี ตอ่ จากนี ้ ได้ ให้ ความส�ำคัญกับ
การด�ำเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ ทวั่ ถึงโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ด้ านการศึกษาและสาธารณสุข นอกจากนี ้ในยุทธศาสตร์ ที่ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม ได้ กำ� หนดให้ มกี ารลงทุนวิจยั
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพือ่ ลดความเหลือ่ มล� ้ำ และ
ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร เทคโนโลยีเพือ่ ผู้พกิ าร เทคโนโลยีเพือ่ ผู้สงู อายุ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยอาศัยกลไกการดาเนินงานอย่างเป็ นเครือข่าย
ระหว่ า งสถาบั น การศึ ก ษา สถาบั น การวิ จั ย ภาครั ฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนหรือชุมชน
สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 ในมาตรา 20 ได้ กำ� หนดให้ คนพิการมีสทิ ธิเข้ าถึงและ
ใช้ ประโยชน์ ได้ จากสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอันเป็ นสาธารณะตลอดจน
สวัสดิการและความช่วยเหลืออืน่ จากรัฐ รวมถึงข้ อมูลข่าวสาร การสือ่ สาร
บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และเทคโนโลยี
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารส�ำหรับคนพิการทุกประเภทตลอด
จนบริการสือ่ สาธารณะจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทีไ่ ด้ รบั งบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารก�ำหนด
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นอกจากนี ้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะทีเ่ ป็ นหน่วยงานก�ำกับ
และดูแลการประกอบกิจการโทรทัศน์ ได้ ออกประกาศเพื่อก�ำหนดหลัก
เกณฑ์การส่งเสริ มและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้ เข้ าถึงหรื อรับรู้และใช้
ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ (2560) ก�ำหนดให้ การประกอบ
กิจการต้ องมีบริการพื ้นฐานที่ทำ� ให้ คนพิการสามารถเข้ าถึงหรื อรับรู้และใช้
ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้ อย่างเสมอภาคกับบุคคลทัว่ ไป
โดยก�ำหนดเป็ นมาตรการพื ้นฐานให้ ผ้ รู บั ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรื อกิจการโทรทัศน์ส�ำหรับการให้ บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ต้ องจัดให้ มบี ริการให้ สอดคล้ องกับรูปแบบของแต่ละรายการ โดยอย่างน้ อย
ต้ องมีสดั ส่วน ดังนี ้
1. บริการล่ามภาษามือ (Sign Language Interpreting) อย่างน้ อย
ร้ อยละ 5 ของสัดส่วนรายการที่เป็ นข่าวสารหรื อสาระที่เป็ นประโยชน์ตอ่
สาธารณะตามประเภทการประกอบกิจการทีไ่ ด้ รับอนุญาต และต้ องจัดให้
มีเพิม่ ขึ ้นจนถึงร้ อยละ 9 ภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด ซึง่ เมือ่ รวมเวลาทีจ่ ดั ให้
มีบริการดังกล่าวตลอดทังวั
้ นเฉลีย่ แล้ วต้ องไม่น้อยกว่า60 นาทีตอ่ วัน
2. บริการค�ำบรรยายแทนเสียง (Captions) อย่างน้ อยร้ อยละ 40
ของสัดส่วนรายการที่เป็ นข่าวสารหรื อสาระที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สาธารณะ
ตามประเภทการประกอบกิจการที่ได้ รับอนุญาต และต้ องจัดให้ มีเพิ่มขึ ้น
จนถึงร้ อยละ 60 ภายในระยะเวลาทีก่ �ำหนด ซึง่ เมือ่ รวมเวลาทีจ่ ดั ให้ มบี ริการ
ดังกล่าวตลอดทังวั
้ นเฉลีย่ แล้ วต้ องไม่น้อยกว่า 180 นาทีตอ่ วัน
3. บริ การเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) อย่างน้ อย
ร้ อยละ 5 ของสัดส่วนรายการที่เป็ นข่าวสารหรื อสาระที่เป็ นประโยชน์
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ต่อสาธารณะตามประเภทการประกอบกิจการทีไ่ ด้ รบั อนุญาต และต้ องจัดให้
มีเพิ่มขึ ้นจนถึงร้ อยละ 10 ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด ซึง่ เมื่อรวมเวลาที่
จัดให้ มบี ริการดังกล่าวตลอดทังวั
้ นเฉลีย่ แล้ วต้ องไม่น้อยกว่า 60 นาทีตอ่ วัน
จากนโยบายข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่า สื่ อ โทรทัศ น์ เ ป็ นสื่ อ ที่ ใ กล้ ตัว
คนพิการ และคนพิการสามารถเข้ าถึงได้มากทีส่ ดุ คนพิการจึงมีความคาดหวัง
ต่อสื่อโทรทัศน์ทงด้
ั ้ านปริ มาณรายการโทรทัศน์ที่คนพิการสามารถเข้ าถึง
และใช้ ประโยชน์ได้ ด้ านเนื ้อหาทีค่ วรหลากหลาย ด้ านเทคนิคการน�ำเสนอ
ที่เสริ มให้ คนพิการโดยเฉพาะคนหูหนวกและคนตาบอดเข้ าถึงสือ่ โทรทัศน์
ได้ มากทีส่ ดุ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของตรี บุญเจือ และกีรติ บุญเจือ (2558)
ทีอ่ ธิบายว่าคนพิการในฐานะผู้รับสือ่ จะต้ องการเสพสือ่ โทรทัศน์ทกุ ประเภท
และทุกรู ปแบบในเวลาที่ หลากหลายเช่นเดียวกับคนทั่วไป เนื่ องจาก
คนพิการแต่ละประเภทรับรู้สอื่ โทรทัศน์แตกต่างกันจึงต้ องลดข้ อจ�ำกัดในการ
เข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารทีต่ า่ งกันไปตามประเภทของการพิการ ในขณะเดียวกัน
ก็อาจจะต้ องพิจารณาความจ�ำเป็ นที่จะต้ องจัดรายการโทรทัศน์เฉพาะ
คนพิการแต่ละประเภท ซึง่ ต้ องพิจารณาว่าจะจัดรายการโทรทัศน์ลกั ษณะใด
เพือ่ ให้ เกิดการเรียนรู้ของคนพิการประเภทใดหรือจะจัดรายการเพือ่ บันเทิง
สนุกสนานเฉพาะคนพิการด้ วยก็ได้
นอกจากนี ้ในงานวิจยั ของฤทัยพร ม่วงเทศ สุรพล บุญลือ และกีรติ
ตันเสถียร (2557) ได้อธิบายความต้องการของคนพิการทางการได้ยนิ ว่า คนพิการ
ทางการได้ยนิ ต้องการให้มที งจอล่
ั ้ ามและค�ำบรรยายภาพปรากฏอยูใ่ นรายการ
โทรทัศน์ และรายการโทรทัศน์ที่มีคณ
ุ ภาพรู ปแบบรายการอยู่ในระดับดี
ควรประกอบด้ วยจอล่ามทีม่ ขี นาดใหญ่และค�ำบรรยายแทนเสียง (Captions)
ท�ำให้ คนพิการทางการได้ ยนิ สามารถรับรู้ข้อมูลจากรายการได้ อย่างครบถ้ วน
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การให้ บ ริ ก ารทางสื่ อ โทรทัศ น์ ส� ำ หรั บ คนพิ ก ารทางการได้ ยิ น
จะประกอบด้ วยสือ่ 2 ประเภท ได้ แก่ บริการล่ามภาษามือ (Sign Language
Interpreting) และบริการค�ำบรรยายแทนเสียง (Captions) ในประเทศไทย
จะค่อนข้ างคุ้นเคยกับล่ามภาษามือทางโทรทัศน์ แต่เป็ นจอเล็กตรงมุมด้ าน
ล่างของโทรทัศน์ (อารดา ครุจติ : 2560) ทังนี
้ ้ รายการโทรทัศน์ภาษามือ
เต็มจอ (Sign–presented programmes) จึงมีความจ�ำเป็ น เนือ่ งจากภาษามือ
เป็ นภาษาแม่หรือภาษาทีห่ นึง่ ของคนพิการทางการได้ ยนิ คนกลุม่ นี ้จ�ำนวน
มากในประเทศไทยมีปัญหาในการอ่านเขียนภาษาไทย บางครัง้ พวกเขา
จะอ่านค�ำบรรยายแทนเสียง (Captions) ไม่ทนั และล่ามภาษามือที่มมุ
โทรทัศน์มขี นาดเล็กเกินไป รายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอจึงเป็ นวิธที ที่ ำ� ให้
คนหูหนวกสามารถเข้ าใจเนื ้อหาของรายการได้ และสามารถเข้ าถึงข้ อมูล
ข่าวสารทางโทรทัศน์ได้ ตามสิทธิการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารพื ้นฐานอย่าง
เท่าเทียมกับคนทัว่ ไป แต่ปัญหาส�ำคัญคือนักเขียนบทจะสร้ างสรรค์รายการ
โทรทัศน์ภาษามือเต็มจออย่างไรให้ เหมาะสมกับธรรมชาติการรับชมของ
คนหูหนวก และให้ เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายทังคนหู
้ หนวกและคนทีม่ กี ารได้ ยนิ
สามารถรับชมรายการร่วมกันได้ ดังนันทั
้ กษะการเขียนบทรายการโทรทัศน์
ภาษามือเต็มจอจึงเป็ นสิง่ จ�ำเป็ น
ทังนี
้ ประเทศไทยยั
้
งขาดการศึกษาอย่างจริงจังในเรื่องของหลักการ
เขียนบทรายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอส�ำหรับคนพิการทางการได้ ยิน
ท�ำให้ ขาดองค์ความรู้ ในการผลิตรายการที่สามารถท�ำให้ คนพิการเข้ าถึง
ข้ อมูลข่าวสาร ความบันเทิงได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี ้ผู้เขียนบทความยังพบว่า
การเขียนบทรายการโทรทัศน์เพื่อคนหูหนวกมีรายละเอียดบางประการที่
แตกต่างจากการเขียนรายการโทรทัศน์ทวั่ ไป เนื่องจากผู้เขียนบทความ
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เป็ นหนึง่ ในทีมเขียนบทรายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอรายการพลเมือง D
(Deaf Citizen) ซีซนั่ 3 รายการทีน่ ำ� เสนอเกีย่ วกับสิทธิ หน้ าที่ ความรับผิดชอบ
ของพลเมืองไทย รวมทังสาระที
้
เ่ ป็ นประโยชน์กบั ทุกคนในสังคม ออกอากาศ
ทางโทรทัศน์รัฐสภา ดิจทิ ลั ทีวี ช่อง 10 และรายการสือ่ ด้ วยใจซึง่ เป็ นรายการ
ข่าวโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอที่สรุ ปข่าวงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส
โดยรายการพลเมือง D เป็ นรายการต้ นแบบบริการโทรทัศน์ที่จดั ให้ มีลา่ ม
ภาษามือเต็มจอ ส่งเสริ มและคุ้มครองสิทธิของผู้ที่มีปัญหาทางการได้ ยิน
และสือ่ ความหมายให้ เข้ าถึง รับรู้และใช้ ประโยชน์จากรายการของกิจการ
โทรทัศน์ได้ อย่างเท่าเทียมกัน ผลิตรายการโดยความร่วมมือของโทรทัศน์
รัฐสภา ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
และสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
บทความวิชาการนี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาแนวทางการเขียนบท
รายการรายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอส�ำหรับคนพิการทางการได้ ยิน
โดยได้ มีการทบทวนวรรณกรรม สัมภาษณ์คนเขียนบทรายการโทรทัศน์
ภาษามือเต็มจอ และจากประสบการณ์ในการเขียนบทรายการโทรทัศน์
ภาษามือเต็มจอของผู้เขียนบทความ เพื่อสะท้ อนหลักการและเทคนิค
การเขียนบทรายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอ อีกทังได้
้ องค์ความรู้ ใหม่
ในการเขียนบทรายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอส�ำหรับคนพิการทางการ
ได้ ยนิ อันจะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาสือ่ เพือ่ คนพิการในประเทศไทยให้ ได้ รบั ข้ อมูล
ข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน
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รายการโทรทัศน์ ภาษามือเต็มจอในไทยและต่ างประเทศ
ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (2560) เรื่ อง การส่งเสริ มและคุ้มครอง
สิทธิของคนพิการให้ เข้ าถึงหรือรับรู้และใช้ ประโยชน์จากรายการของกิจการ
โทรทัศน์ ได้ อธิ บายว่า การบริ การล่ามภาษามือในลักษณะเต็มจอ คือ
การจัดให้ มีล่ามภาษามื อระหว่างการสนทนาหรื อในรายการ รวมทัง้
การใช้ ภ าษามื อ โดยคนหูห นวกและล่ า มภาษามื อ ควบคู่ไ ปกับ เสี ย ง
ในลัก ษณะเป็ นผู้ ด� ำ เนิ น รายการ ผู้ ร่ ว มด� ำ เนิ น รายการ ผู้ บรรยาย
หรือในลักษณะอืน่ ใดทีเ่ ป็ นการใช้ ภาษามือโดยตรง ดังนัน้ รายการโทรทัศน์
ภาษามื อ เต็ม จอจึง เป็ นรายการโทรทัศ น์ ที่ มี ก ารบริ ก ารล่า มภาษามื อ
ในลักษณะเต็มจอควบคู่ไปกับเสียงพากย์ และมีค�ำบรรยายแทนเสียง
ตลอดทังรายการ
้
เพื่อให้ ผ้ ชู มสามารถรับชมได้ พร้ อมกัน
ในช่วงเริ่ มต้ นมีการบริ การจอล่ามภาษามือและค�ำบรรยายแทน
เสียงให้ กลุม่ คนพิการทางการได้ ยิน โดยก�ำเนิดขึ ้นในระยะเวลาใกล้ เคียง
กันทังในยุ
้ โรปและอเมริ กา อารดา ครุจิต (2560) พบว่าในต่างประเทศ
มี การใช้ จอล่ามภาษามื อที่ มีขนาดใหญ่ อยู่บ้างพอสมควร แต่จะเป็ น
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รายการที่มีความยาวในการออกอากาศไม่นานนัก เช่น ช่วงของการ
น�ำเสนอประเด็นข่าวประจ�ำวัน ทังนี
้ เ้ ป็ นไปได้ ว่าเป็ นการออกแบบของ
ผู้ ผลิ ต ต้ องการให้ ไม่ ก ระทบกั บ กลุ่ ม ที่ ไ ม่ พิ ก ารทางการได้ ยิ น ด้ วย
เช่ น เดี ย วกัน หรื อ ในหลายประเทศที่ เ ทคโนโลยี ไ ด้ ก้ า วไปสู่ก ารเป็ น
Interactive Television การเลือกจอล่ามภาษามือท�ำให้ มีขนาดใหญ่ขึ ้น
จากปกติหรื อปิ ดเปิ ดได้ เช่น BBC (British Broadcasting Corporation)
ใช้ เทคโนโลยี ผ้ ูรับสารในรู ปแบบ iPlayer ที่ให้ ผ้ ูรับสารสามารถเลือก
เปิ ดปิ ดล่ามภาษามือจากระบบหน้ าจอปกติ ในรายการที่มีลา่ มภาษามือ
(Signed Program) ท�ำให้ การออกแบบการปรากฏล่ามภาษามือทาง
หน้ าจอโทรทัศน์มีขนาดใหญ่ขึ ้น ดูทา่ มือได้ ชดั เจนมากขึ ้น
ส�ำหรับกฎหมายของประเทศอังกฤษ (Communications Act
2003) ได้ ก�ำหนดให้ ผ้ ูให้ บริ การกิจการโทรทัศน์ต้องจัดให้ มีรายการที่มี
การบรรยายโดยใช้ ภาษามือ (Sign Language) ร้ อยละ 5 ภายในสิ ้นปี
พ.ศ. 2553 โดยสามารถเลือกด�ำเนินการได้ ใน 2 ลักษณะ คือ จัดให้ มีการ
บรรยายโดยล่ามภาษามือในรายการปกติ หรื อจัดให้ มีรายการที่ผลิตโดย
คนพิการทางการได้ ยินหรื อเพื่อคนพิการทางการได้ ยินซึ่งมีการน�ำเสนอ
เป็ นภาษามือ (กลุม่ งานรับเรื่ องร้ องเรี ยนและคุ้มครองผู้บริ โภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,2556)
ในเอกสารนโยบายของ Office of Communications หรือ OFCOM
(2014) ซึง่ เป็ นหน่วยงานอิสระที่ท�ำหน้ าที่ในการก�ำกับดูแลกิจการสือ่ สาร
โทรคมนาคมและสื่อในสหราชอาณาจักร ได้ ยกตัวอย่างรายการโทรทัศน์
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ภาษามือเต็มจอ (Sign–presented programmes) ดังนี รายการ
้
See Hear
ออกอากาศทางช่อง BBC (British Broadcasting Corporation) รายการ
The Hub และรายการ Punk Chef ออกอากาศทาง BSL Zone
ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริ กามีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ
กิจการโทรคมนาคม (Telecommunications Act of 1996) มีผลให้ คณะ
กรรมการก�ำกับดูแลสื่อของสหรัฐอเมริ กา (Federal Communications
Commission หรือ FCC) มีกฎระเบียบเกีย่ วกับการออกอากาศว่ารายการ
ข่าวต้ องมีคำ� บรรยายแทนเสียงร้ อยละ 100 ในปี 2006 รายการทีผ่ ลิตเพือ่
คนหูหนวก ยกตัวอย่างเช่น Signing Time ออกอากาศทางทีวสี าธารณะใน
ปี 2006 – 2008 รายการ Dr. Wonder’s Workshop ออกอากาศในเครือข่าย
ทีวเี คเบิล (อารดา ครุจติ : 2560)
ส�ำหรับประเทศไทย ในปี 2553 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์มโี ครงการ Thai Deaf เพือ่ พัฒนารายการโทรทัศน์ภาษามือ
ส�ำหรับคนหูหนวกที่ทกุ คนชมร่ วมกันได้ เนื่องจากเป็ นรายการโทรทัศน์ที่
มีบริ การภาษามือเต็มจอ มีค�ำบรรยายแทนเสียงและเสียงพากย์บรรยาย
ภาษามือประกอบในรายการ Thai Deaf TV ถือเป็ นสถานีโทรทัศน์แห่งแรก
ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่น�ำเสนอรายการ
โดยคนหูหนวกและเพื่อคนหูหนวก และคนทัว่ ไปสามารถรับชมร่วมกันได้
โดยในช่วงแรกเป็ นรายการข่าวทางสื่ออินเทอร์ เน็ตทีวี (IPTV) ส�ำหรับคน
หูหนวก ได้ แก่ รายการหัตถภาษานานาข่าว และรายการ Thai Deaf Talk
ก่อนทีจ่ ะพัฒนารายการรูปแบบอืน่ อาทิ ข่าวและสาระบันเทิง ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและสถานีโทรทัศน์ดิจิทลั ยกตัวอย่างเช่น
รายการใจเท่ากัน รายการพลเมือง D (Deaf Citizen) และรายการสือ่ ด้ วยใจ
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หลักการเขียนบทรายการโทรทัศน์ ภาษามือเต็มจอ
การเขียนบทโทรทัศน์เป็ นหัวใจส�ำคัญในการผลิตรายการซึ่งอยู่
ในขัน้ ตอนการเตรี ยมงานก่อนการผลิต (Pre-Production) เนื่องจาก
บทโทรทัศน์ จะถ่ายทอดเรื่ องราว อธิ บายภาพและเสียงที่จะเกิดขึน้ ใน
รายการ รวมทังแสดงรายละเอี
้
ยดที่จะถ่ายท�ำเพื่อเป็ นแนวทางให้ ทีมงาน
ปฏิบตั ิตามได้ คมสัน รัตนะสิมากูล (2555) อธิบายขันตอนการเขี
้
ยนบท
โทรทัศน์วา่ การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์มขี นการท�
ั้
ำงานทีส่ ำ� คัญ 5 ขันตอน
้
คือ
การวางแผนการผลิต (Planning) ค้ นคว้ าและเรียบเรียงข้ อมูล (Research)
การเขียนโครงเรื่ อง (Synopsis) เขียนบทส�ำหรับถ่ายท�ำ (Shooting script)
และการตรวจทานและแก้ ไขบท (Rewriting)
จากการสัมภาษณ์ประกายรัตน์ ณ ศรีโต พิมพลอย รัตนมาศ และ
สุดถนอม รอดสว่างคนเขียนบทรายการโทรทัศน์อสิ ระ ซึง่ เป็ นทีมคนเขียน
บทรายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอ รายการพลเมือง D (Deaf Citizen)
ซีซนั่ 3 และรายการสื่อด้ วยใจ โดยรายการพลเมือง D (Deaf Citizen)
เป็ นรายการต้ นแบบของรายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอในประเทศไทย
และเป็ นรายการที่ได้ รับรางวัลประชาบดีประจ�ำปี 2560 จากกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ในฐานะสือ่ ทีน่ ำ� เสนอกิจกรรมอัน
เป็ นประโยชน์ดีเด่นแก่ผ้ อู ยูใ่ นสภาวะยากล�ำบาก พบว่า ขันตอนการเขี
้
ยน
บทรายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอนันยั
้ งคงยึดหลักการท�ำงานเดียวกัน
กับการเขียนบทรายการโทรทัศน์ ทั่วไป เพียงแต่ต้องปรั บรายละเอียด
บางประการเพื่ อ ให้ ร ายการนัน้ สามารถสื่ อ สารให้ ผ้ ูช มเข้ า ใจได้ ง่ า ย
และไม่เป็ นอุปสรรคต่อการรับชมรายการโทรทัศน์ของคนหูหนวก ดังนี ้
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1. การวางแผนการผลิต (planning)
ผู้เขียนบทควรให้ ความส�ำคัญกับการวางแผนการผลิตรายการ
ก่อนเริ่มเขียนบท โดยเริ่มต้ นจากการก�ำหนดวัตถุประสงค์ กลุม่ เป้าหมาย
และรู ป แบบรายการให้ ชัด เจน รายการโทรทัศ น์ ภ าษามื อ เต็ ม จอมี
กลุม่ เป้าหมายหลัก คือ คนหูหนวก คนหูตงึ และคนทีส่ ญ
ู เสียการได้ยนิ ภายหลัง
ซึง่ มีข้อจ�ำกัดในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และกลุม่ เป้าหมายรอง คือ บุคคลทัว่ ไป
ทังนี
้ ้บทรายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอควรอยูภ่ ายใต้ แนวคิด “สนับสนุน
คนพิการให้ ดำ� รงชีวติ ในสังคมร่วมกับคนทัว่ ไป” ดังนันเนื
้ ้อหาควรหลากหลาย
อีกทังเนื
้ ้อหาและรูปแบบไม่จำ� เป็ นต้ องแปลกแยกเฉพาะคนพิการ
340

2. การค้ นคว้ าและการคัดเลือกเนื ้อหา (research)
ในการค้ นคว้ าและการคัดเลือกเนื อ้ หา ผู้เขี ยนบทควรค้ นคว้ า
และเลือกเนื ้อหาที่เป็ นเรื่ องใกล้ ตวั เน้ นสร้ างทักษะชีวิต สอดแทรกเนื ้อหา
รายการทีค่ นพิการสามารถใช้ ประโยชน์ได้ เช่น การด�ำรงชีวติ สิทธิคนพิการ
กฎหมายของคนพิการ การประกอบอาชีพ รวมทังเนื
้ ้อหาควรสนับสนุน
ทัศนคติเชิงบวกต่อคนพิการ ปรับเปลี่ยนทัศนคติการใช้ ชีวิตอยูร่ ่วมสังคม
เดียวกันอย่างสร้ างสรรค์ สอดคล้ องกับข้ อเสนอแนะการจัดรายการวิทยุ
หรื อโทรทัศน์ด้านคนพิการ (ส�ำนักงาน กสทช. และสมาคมสภาคนพิการ
ทุกประเภทแห่งประเทศไทย : 2558) ที่อธิบายว่าเนื ้อหา ข้ อมูลข่าวสาร
การกล่าวถึงคนพิการ และการร่ วมรายการของคนพิการ ควรระวังไม่ให้
เกิดการละเมิดในลักษณะที่บิดเบือน อคติและไม่เป็ นธรรมต่อคนพิการ
ควรน� ำเสนอเนื อ้ หาที่คนพิการและคนทั่วไปใช้ ชีวิตร่ วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุขและมีความเสมอภาค ทังด้
้ านการด�ำรงชีวิต การเมือง
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เศรษฐกิจ บริ การด้ านสุขภาพ การศึกษา อาหาร ที่อยูอ่ าศัย การจ้ างงาน /
การมีงานท�ำ ที่ดนิ กีฬา นันทนาการ เป็ นต้ น นอกจากนี ้สิง่ ที่ไม่ควรปฏิบตั ิ
เพื่อหลีกเลีย่ งการล่วงละเมิดหรื อกระทบกระเทือนความรู้สกึ ของคนพิการ
คือ ไม่ควรน�ำเสนอเรื่ องราวที่มาจากความเชื่อเรื่ องเวรกรรมและเชื่อมโยง
กับความพิการ ไม่ควรน�ำเสนอภาพของคนพิการในลักษณะผู้ไร้ ความ
สามารถ และไม่ควรน�ำเสนอเนื ้อหาที่สะท้ อนมุมมองต่อคนพิการในด้ าน
เป็ นผู้รับหรื อในเชิงเวทนานิยม
ประกาศคณะกรรมการกิ จการกระจายเสียง กิ จการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง การส่งเสริ มและคุ้มครองสิทธิของ
คนพิการให้ เข้ าถึงหรือรับรู้และใช้ ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์
(2560) ได้ พดู ถึงความเหมาะสมของรู ปแบบรายการกับบริ การโทรทัศน์
ที่มีบริ การล่ามภาษามือ คนพิการทางการได้ ยินต้ องการเข้ าถึงรายการ
“ทุกประเภท” เช่นเดียวกับคนทัว่ ไป ซึง่ สามารถจัดให้ มีบริ การล่ามภาษา
มือได้ ในรายการทุกประเภท โดยมุ่งจัดท�ำบริ การในรายการที่เป็ นการ
ออกอากาศแจ้ ง ข่ า วหรื อ เตื อ นในกรณี ท่ี มี ภัย พิ บัติ ห รื อ มี เ หตุฉุก เฉิ น
และรายการที่เป็ นข่าวสารหรื อสาระที่เป็ นประโยชน์ สาธารณะ ได้ แก่
1.) รายการข่าวสาร 2.) รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้ าใจในการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย 3.) รายการส่งเสริ มการศึกษา จริ ยธรรม ศิลปะ
วัฒนธรรม 4.) รายการให้ ความรู้ความเข้ าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้ อมเป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม คนพิการทางการ
ได้ ยินอาจมีความต้ องการเนื ้อหา รายการที่หลากหลายตามแต่ความชอบ
ความสนใจ เช่น ข่าวท้ องถิ่น กฎหมาย สุขภาพ สารคดีทอ่ งเที่ยว ท�ำอาหาร
เป็ นต้ น จึงอาจจัดท�ำบริ การในรายการที่มีเนื ้อหาดังกล่าวด้ วย
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3. การเขียนโครงเรื่ อง (synopsis)
โครงเรื่ องคือการก�ำหนดโครงร่ าง ล�ำดับเหตุการณ์หรื อเรื่ องราว
ที่จะใช้ ในการเดินเรื่ องตัง้ แต่ต้นจนจบก่อนหน้ าที่จะเขียนบท (script)
ในการเขียนบทรายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอนัน้ การล�ำดับเรื่องราวต้ อง
ไม่ซบั ซ้ อน สลับไปมา สอดคล้ องกับศิวนารถ หงษ์ ประยูร (2558) อธิบาย
ว่าหากกลุ่มผู้ชมเป้าหมายเป็ นคนหูหนวกและคนที่มีการได้ ยิน รายการ
ควรมีทงเสี
ั ้ ยงพากย์และค�ำบรรยายแทนเสียง (Caption) และต้ องมีการ
ก�ำหนดโครงสร้ างและล�ำดับรายการให้ ชดั เจนไม่สลับไปมา มีความยาว
รายการประมาณ 30 นาที
ส�ำหรับรู ปแบบของบทโทรทัศน์ ภาษามือเต็มจอนัน้ ถ้ าทีมงาน
ถ่ายท�ำรายการโทรทัศน์ ส่วนใหญ่ เป็ นบุคคลทั่วไปสามารถใช้ บทแบบ
สองคอลัมน์ (The Two -Column) โดยคอลัมน์ซ้ายเป็ นภาพ คอลัมน์ขวา
เป็ นเสียง ล่ามจะท�ำหน้ าที่แปลบทให้ กบั พิธีกรหูหนวก การใช้ บทแบบนี ้จะ
สามารถลงรายละเอียดทังภาพและเสี
้
ยง ท�ำให้ สะดวกในการท�ำงาน และ
เห็นความสอดคล้ องระหว่างภาพและเสียงรวมทังเทคนิ
้
คพิเศษตลอดทัง้
รายการ ในขณะที่บทแบบสตอรี่ บอร์ ด (Storyboard) จะเหมาะกับการ
ท�ำงานที่มีคนหูหนวกเป็ นทีมงานหลักในการผลิตรายการ เช่น คนหูหนวก
เป็ นคนเขียนบทเอง หรื อเป็ นช่างภาพ เนื่องจากบทแบบสตอรี่ บอร์ ดเน้ น
เล่า เรื่ อ งด้ วยภาพ สามารถเล่า เรื่ องได้ ง่า ย เชื่ อมต่อ ด้ วยภาพ ท� ำ ให้
คนหูหนวกสามารถเข้ าใจเรื่องราวได้ ดี และทีมงานสามารถเข้ าใจได้ ตรงกัน
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4. เขียนบทส�ำหรับถ่ายท�ำ (shooting script)
จากประสบการณ์ ในฐานะผู้เขียนบทรายการโทรทัศน์ภาษามือ
เต็มจอ รายการสื่อด้ วยใจ และรายการพลเมื อง D (Deaf Citizen)
ผู้เ ขี ย นบทความพบว่า ผู้เ ขี ย นบทควรให้ ค วามส� ำ คัญ กับ เทคนิ ค การ
สื่อสารด้ วยภาพ เนื่องจากคนหูหนวกรับรู้ผา่ นการมองเห็นเป็ นหลัก โดยดู
ภาษามือเพื่อท�ำความเข้ าใจเรื่ องราว การดูภาพพร้ อมกับการดูภาษามือ
จะท�ำให้ ประสิทธิภาพในการรับชมของคนหูหนวกลดลง ด้ วยเหตุนี ้ในการ
เขียนค�ำสัง่ ภาพไม่ควรเคลื่อนที่กล้ องหรื อตัดต่อเปลี่ยนภาพในระหว่าง
ที่พิธีกรก�ำลังสื่อสารด้ วยภาษามือ ผู้เขียนบทควรเขียนบทบรรยายก่อน
หลังจากนันค่
้ อยใส่ภาพที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาที่พิธีกรอธิบายในตอนแรก
นอกจากนี ้ ผู้เ ขี ย นบทต้ อ งระวัง เรื่ อ งการรบกวนการมองเห็ น ภาพใน
รายการ เช่น ตัวอักษรหรื อกราฟิ กต้ องไม่บงั ท่ามือของบุคคลในรายการ
รวมทังควรเลื
้
อกขนาดภาพระยะปานกลาง Medium Shot เพราะเป็ น
ภาพที่จะท�ำให้ ผ้ ชู มได้ เห็นทังท่
้ ามือ การเคลื่อนไหวร่ างกาย สีหน้ าแววตา
เนื่องจากคนหูหนวกใช้ ภาษามือในการสื่อสาร หากใช้ ขนาดภาพที่ระยะ
ใกล้ มากหรื อไกลกว่านี ้จะส่งผลให้ คนหูหนวกมองเห็นท่ามือไม่ชดั เจน
สอดคล้ อ งกับ แนวทางการเขี ย นบทของพิ ม พลอย รั ต นมาศ
(2561) หนึ่งในทีมเขียนบทรายการพลเมืองดี ซีซนั่ 3 และรายการสื่อ
ด้ วยใจ ซึง่ ให้ สมั ภาษณ์ว่า “หลักการเขี ยนบท จะต้องมี พืน้ ฐานของการ
เขี ยนบทรายการปกติ ก่อน ซึ่ งหลักจะคล้าย ๆ กัน แตกต่างกันที บ่ ทของ
คนหูหนวกจะไม่สามารถ insert ภาพไปพร้ อมกับการบรรยายภาษามื อ
ได้ เนื อ่ งจากคนหูหนวกจะต้องดูภาษามื อตลอดเวลา ท� ำให้ไม่สามารถ
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มองภาพ insert ไปพร้ อมกันได้ ดังนัน้ การเขี ยนบทจึ งต้องแยกระหว่าง
บทบรรยายภาษามื อกับภาพ insert และเนื ่องจากคนหูหนวกต้องดูที่
มื อของพิ ธีกรเป็ นหลัก ดังนัน้ เราไม่สามารถเขี ยนบทให้พิธีกรเดิ นไปด้วย
บรรยายภาษามือไปด้วย หรื อหยิ บจับสิ่งของระหว่างการบรรยายภาษามื อ
และไม่สามารถก� ำหนดระยะกล้องที อ่ าจท� ำให้มองเห็นมื อไม่ชดั ได้ โดย
มากจะใช้ได้แค่ 2 ระยะ คื อ MS กับ LS (ช่วงครึ่ งตัว กับเต็มตัว) ซึ่ งราย
ละเอี ยดข้อจ� ำกัดเหล่านี จ้ ะค่อนข้างแตกต่างกับบทรายการปกติ ”
สิญาทิพย์ เพี ้ยนภักตร์ และสุดถนอม รอดสว่าง (2558) ได้ ให้
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนารายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอว่า ทีมผลิต
รายการควรเพิ่มอินโฟกราฟิ ก (infographic) ซึ่งเป็ นภาพหรื อกราฟิ กที่
อธิบายข้ อมูลด้ านสถิติ ความรู้ หรื อตัวเลข เนื่องจากภาพอินโฟกราฟิ ก
จะเป็ นการย่อข้ อมูลเพื่อให้ ผ้ ูชมรายการโดยเฉพาะคนหูหนวกเข้ าใจได้
ง่ายขึน้ และใช้ เป็ นลูกเล่นให้ รายการมีสีสนั ดึงดูดความสนใจผู้ชมได้ ดี
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนบทความแนะน�ำว่าหากผู้เขียนบทจะน�ำภาพอินโฟ
กราฟิ กมาใช้ จะต้ องไม่น�ำเสนอภาพกราฟิ กหรื อภาพเคลื่อนไหวพร้ อม
กับการสื่อสารด้ วยภาษามือหรื อเสียงบรรยาย เพราะจะเป็ นอุปสรรค
ในการรับชมรายการโทรทัศน์ของคนหูหนวกได้
ส�ำหรับการเลือกฉากควรเลือกฉากที่มีสีพื ้น เรี ยบ ไม่มีลวดลาย
มาก ไม่รบกวนสายตาผู้ชมเพื่อให้ คนหูหนวกมองเห็นท่ามือของบุคคลใน
รายการได้ ชดั เจน สอดคล้ องกับฤทัยพร ม่วงเทศ สุรพล บุญลือ และกีรติ
ตันเสถียร (2557) ที่อธิบายว่ารายการที่สามารถตอบสนองความต้ องการ
คนพิการทางการได้ ยินนัน้ จอล่ามต้ องมีขนาดใหญ่ มีพื ้นสีหลังที่ท�ำให้
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มือของล่ามมีความโดดเด่น ท�ำให้ ง่ายต่อการรับชมและแปลความหมาย
อีกทังควรมี
้
ค�ำบรรยายที่มีขนาดใหญ่และมีตวั อักษรที่อา่ นง่าย รวมไปถึง
รูปแบบการจัดวางองค์ประกอบภาพที่มีความเหมาะสม จะท�ำให้ รายการ
มีความน่าสนใจและดึงดูดให้ ผ้ ชู มติดตามตลอดทังรายการ
้
5. การตรวจทานและแก้ ไขบท (rewriting)
ผู้เ ขี ย นบทควรมี ค นหูห นวกเป็ นที่ ป รึ ก ษาหรื อ เป็ นหนึ่ ง ในที ม
ผู้ตรวจทานและแก้ ไขบทเพื่อให้ บทโทรทัศน์ มีความสมบูรณ์ มากยิ่งขึน้
อี ก ทัง้ เพื่ อ ให้ ข้ อ มูล เรื่ อ งคนพิ ก ารที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การผลิ ต สื่ อ ได้
สิญาทิพย์ เพี ้ยนภักตร์ และสุดถนอม รอดสว่าง (2558) อธิบายว่าการมี
คนหูหนวกเป็ นทีมงานผลิตรายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอนัน้ สะท้ อน
ให้ เ ห็ น ว่า ที ม ผู้ผ ลิต รายการให้ ค วามส�ำ คัญ กับ การสื่ อ สารแบบมี ส่ว น
ร่ วม (Participatory Communication) โดยเปิ ดโอกาสให้ คนหูหนวก
มีส่วนร่ วมในการผลิตรายการ แต่รายการอาจเพิ่มการมีส่วนร่ วมของ
ผู้ชมได้ อีกในช่องทางอื่นนอกเหนือจาก Facebook เช่น มีเกมหรื อตอบ
ค�ำถามท้ ายรายการ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูชมส่ง SMS มาที่รายการเพื่อร่ วม
ก� ำ หนดเนื อ้ หาที่ อ ยากจะดู หรื อ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูช มเข้ า มามี ส่ว นร่ ว ม
ในการเป็ นอาสาสมัครผลิตรายการ
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หลักการเขียนบทโทรทัศน์ ภาษามือเต็มจอ

346
การใช้ ภาษาในการเขียนบทส�ำหรับผู้พกิ ารทางการได้ ยนิ
คนหู ห นวกส่ ว นใหญ่ มี ค วามสามารถในการอ่ า นภาษาไทย
อย่างจ�ำกัด เช่น อ่านช้ า รู้จกั ศัพท์จ�ำนวนน้ อย และไม่เข้ าใจประโยคที่มี
ความซับซ้ อน (กลุม่ งานรับเรื่ องร้ องเรี ยนและคุ้มครองผู้บริ โภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2556) ด้ วยเหตุทคี่ นหูหนวกมีข้อจ�ำกัดในด้ าน
การอ่านเขียน รายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอจึงต้ องมีทงล่
ั ้ ามภาษามือ และ
ค�ำบรรยายแทนเสียงควบคูก่ นั ไป
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การใช้ ภาษาส�ำหรับคนหูหนวกควรใช้ ภาษากึง่ ทางการ สัน้ กระชับ
ได้ ใจความ เรียงประโยคไม่ซบั ซ้ อน โดยแบ่งประโยคให้ สนและเขี
ั้
ยนเนื ้อหา
ให้ เรียงตามล�ำดับเวลา ไม่ใช้ ภาษาเชิงวรรณกรรมหรือใช้ ค�ำศัพท์ยากเกินไป
ควรใช้ คำ� ศัพท์ทเี่ ข้ าใจได้ โดยทัว่ ไป เนือ่ งจากศัพท์บางค�ำไม่มกี ารบัญญัตเิ ป็ น
ภาษามือ โดยเฉพาะศัพท์ยาก ศัพท์ทมี่ คี วามหมายหรือเป็ นชือ่ เรียกเฉพาะ
เช่น พระเมรุมาศ เขาพระสุเมรุ สัตว์หมิ พานต์ ฉากบังเพลิง ฯลฯ ท�ำให้ พธิ ีกร
หูหนวกไม่เข้ าใจและไม่สามารถแปลความหมายเป็ นภาษามือได้ วิธีการ
แก้ ปัญหาคือผู้เขียนบทจะต้ องอธิบายให้ ลา่ มภาษามือเข้ าใจความหมาย
โดยบอกแนวคิด ทีม่ าทีไ่ ปของศัพท์ เพือ่ ให้ ลา่ มเป็ นสือ่ กลางในการอธิบาย
นอกจากนี ้ผู้เขียนบทอาจจะเปิ ดรูปภาพให้ พิธีกรเห็นเป็ นตัวอย่าง หากไม่
สามารถอธิบายได้ ด้วยภาษามือล่ามจะบอกตัวสะกดของศัพท์คำ� นันไปเลย
้
นอกจากนี ้ ไวยากรณ์ภาษาเขียนกับภาษามือไม่ตรงกันท�ำให้ เกิด
ปั ญหาในการถ่ายท�ำได้ พิมพลอย รัตนมาศ (2561) อธิบายถึงปั ญหานี ้
ว่า “ประโยคในภาษามื อจะเรี ยงจากประธาน กริ ยา กรรม เป็ นประโยค
ความเดียวง่ายๆ ไม่มีค�ำเชือ่ มประโยค แต่เมือ่ เขียนบทจริ ง ผูเ้ ขียนไม่สามารถ
หลีกเลีย่ งการเรี ยงประโยคแบบซับซ้อนได้ เนือ่ งจากความเคยชิ นในการใช้
ภาษาปกติ และเพือ่ ท�ำให้ผชู้ มทัว่ ไปไม่สบั สนเวลารับชม จึงจ�ำเป็ นต้องใส่
ค�ำเชื อ่ มประโยคลงไปบ้าง ท�ำให้เกิ ดปั ญหาขณะถ่ายท�ำเพราะไวยากรณ์
ของประโยคไม่ ตรงกัน ล่ ามภาษามื อจะต้องช่ วยแปลงประโยคยาวๆ
1 ประโยค ให้กลายเป็ นประโยคย่อยๆ หลายประโยค พิธีกรจึงจะสามารถ
ใช้ภาษามื อได้ทีละประโยคจนครบถ้วน อย่างไรก็ตาม การน�ำเสนอด้วย
ภาษามื อ จะใช้เวลานานกว่าการพูดปกติ ปั ญหาที ่พบคื อในบางครั้ง
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บทมีขนาดยาวเกิ นไปส�ำหรับภาษามือ ท�ำให้เวลาไม่พอ ผูเ้ ขียนบทต้องปรับ
บทหน้างานให้สนั้ กระชับมากขึ้น หรื อตัดบางประเด็นออกไปเพือ่ ให้น�ำเสนอ
ได้ตามเวลาทีก่ �ำหนด”
จากการสัมภาษณ์ ประกายรั ตน์ ณ ศรี โต (2561) ผู้เขียนบท
อีกคนหนึง่ ของรายการพลเมือง D (Deaf Citizen) พบว่าผู้เขียนบทมีปัญหา
ประเด็นเดียวกันในเรื่ องของการใช้ ภาษาส�ำหรับคนพิการทางการได้ ยิน
โดยได้ แสดงทัศนะว่า “ปัญหาทีพ่ บในการเขียนบท ส่วนใหญ่เป็ นเรื ่องการ
ถ่ายทอดบทถอดออกมาเป็ นค�ำพูด เพราะบางทีเราต้องการสือ่ สารเเบบนี ้
เเต่ในภาษามื อไม่มี ผู้เขี ยนบทจึ งต้องพยายามใช้ค�ำพูดที ่ฟังเข้าใจง่าย
มีค�ำศัพท์ไม่ซบั ซ้อนเกิ นไป และหลีกเลีย่ งการใช้ค�ำพูดทีก่ ระทบความรู้สึก
ของคนพิการทางการได้ยิน”
ดังนัน้ ก่อนถ่ายท�ำแต่ละฉากผู้เขียนบทควรท�ำความเข้ าใจร่วมกัน
ระหว่างพิธีกร ล่ามภาษามือ และผู้เขียนบท เพราะบางครัง้ อาจมีสว่ นที่
เข้ าใจคลาดเคลื่อนกันไปบ้ างเนื่องจากข้ อจ�ำกัดทางภาษามือ นอกจากนี ้
ศั พ ท์ บ างค� ำ จะต้ องท� ำ การตรวจสอบกั บ ทางสมาคมคนหู ห นวก
แห่งประเทศไทยเพื่อความถูกต้ องด้ วย ลักษณะบทที่คนหูหนวกชอบ
ส่วนใหญ่จะเป็ นบทที่มีการอธิบายหรื อขยายความที่มาของค�ำศัพท์ควบคู่
ไปกับการน�ำเสนอเนื ้อหา นอกจากนี ้ควรมีภาพประกอบที่น่าสนใจและดู
ง่าย เพือ่ ขยายความข้ อมูลทีไ่ ด้ รับ ซึง่ จะท�ำให้ คนหูหนวกเข้ าใจได้ ดมี ากกว่า
การดูจากภาษามือเพียงอย่างเดียว
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บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
การเขียนบทรายการโทรทัศน์ ภาษามือเต็มจอส�ำหรับคนพิการ
ทางการได้ ยนิ นัน้ ผู้เขียนบทจ�ำเป็ นต้ องท�ำความเข้ าใจข้ อจ�ำกัดในการสือ่ สาร
และธรรมชาติการรับชมของคนหูหนวก เพือ่ ใช้ ประกอบการตัดสินใจในการ
คัดเลือกเนื ้อหา การใช้ ภาษา การเล่าเรื่องด้ วยภาพ และเทคนิคการน�ำเสนอ
รวมทังมี
้ คำ� บรรยายแทนเสียง (captions) และมีเสียงพากย์ตลอดทังรายการ
้
เพือ่ เปิ ดโอกาสให้ คนพิการทางการได้ ยนิ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารและ
เพือ่ ให้ ทกุ คนสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ร่วมกันได้
รายการภาษามือเต็มจอควรจะสนับสนุนความสามารถของคน
พิการทางการได้ ยินให้ มีศกั ยภาพเพิ่มขึ ้น ด้ วยการส่งเสริ มให้ คนหูหนวก
ได้ มีสว่ นร่วมในการผลิตรายการและเปิ ดโอกาสให้ คนหูหนวกเข้ ามามีสว่ น
ร่ วมในการเสนอประเด็นหรื อก�ำหนดทิศทางของเนื ้อหาของบทรายการ
ที่เหมาะสมกับคนหูหนวก เพื่อให้ ผ้ อู ื่นสามารถเข้ าใจความแตกต่างและ
ยอมรับในศักยภาพของคนหูหนวก ส่งผลให้ คนทัว่ ไปและคนหูหนวกได้ เข้ าใจ
ซึง่ กันและกันมากขึ ้น
นอกจากนี ้ผู้เขียนบทควรท�ำการศึกษารายการโทรทัศน์ภาษามือ
เต็มจอของต่างประเทศทีป่ ระสบความส�ำเร็จเพือ่ เป็ นตัวอย่างในการพัฒนา
รายการโทรทัศน์ ภาษามือเต็มจอของไทย และพัฒนารู ปแบบรายการ
ให้ สร้ างสรรค์ ตอบโจทย์ความต้ องการของคนพิการ รวมทังบทต้
้ องไม่แยก
คนพิการออกจากการรับชมรายการของคนทัว่ ไปเพื่อให้ ทกุ คนสามารถ
ดูรายการโทรทัศน์เพือ่ เรียนรู้ทจี่ ะใช้ ชวี ติ ร่วมกันในสังคมได้
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