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บทคัดย่อ

บทความวิชาการนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหลกัการเขียนบท

รายการรายการโทรทศัน์ภาษามือเต็มจอส�าหรับคนพิการทางการได้ยิน  

โดยได้มีการทบทวนวรรณกรรม สมัภาษณ์คนเขียนบทรายการโทรทศัน์

ภาษามือเต็มจอ และจากประสบการณ์ในการเขียนบทรายการโทรทศัน์

ภาษามือเต็มจอของผู้ เขียนบทความ รายการโทรทศัน์ภาษามือเต็มจอ  

คือ รายการโทรทศัน์ท่ีมีการบริการลา่มภาษามือในลกัษณะเตม็จอควบคูไ่ป

กบัเสยีงพากย์และมีค�าบรรยายแทนเสยีงตลอดทัง้รายการ เพ่ือให้คนพิการ

ทางการได้ยินสามารถเข้าถงึข้อมลูขา่วสาร รวมทัง้เพ่ือให้ทกุคนสามารถ

รับชมรายการโทรทศัน์ร่วมกนัได้ ผู้ เขียนบทรายการโทรทศัน์ภาษามือเตม็

จอจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจข้อจ�ากัดในการสื่อสารและธรรมชาติของ 

คนหหูนวก เพ่ือใช้ประกอบการตดัสนิใจในการคดัเลอืกเนือ้หา การใช้ภาษา 

การเลา่เร่ืองด้วยภาพ และเทคนิคการน�าเสนอ  
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ผลการศกึษาพบว่า หลกัการเขียนบทรายการโทรทศัน์ภาษามือ 

เตม็จอ มี 5 ขัน้ตอน คือ 1.) การวางแผนการผลติ (Panning) โดยควรอยูภ่ายใต้ 

แนวคิด “สนับสนุนคนพิการให้ด�ารงชีวิตในสังคมร่วมกับคนทั่วไป”  

2.) การค้นคว้าและการคดัเลือกเนือ้หา (Research) ควรเลือกเนือ้หาท่ี

เป็นเร่ืองใกล้ตวั เน้นสร้างทกัษะชีวิต สอดแทรกเนือ้หารายการท่ีคนพิการ

สามารถใช้ประโยชน์ได้ 3.) การเขียนโครงเร่ือง (Synopsis) การล�าดบัเร่ืองราว 

ต้องไมซ่บัซ้อน สลบัไปมา 4.) เขียนบทส�าหรับถ่ายท�า (Shooting script)  

ผู้ เขียนบทควรให้ความส�าคญักบัเทคนิคการสื่อสารด้วยภาพ เน่ืองจาก 

คนหหูนวกรับรู้ผา่นการมองเหน็เป็นหลกั ไมค่วรมีอะไรรบกวนการสือ่สาร

ด้วยภาษามือ 5.) การตรวจทานและแก้ไขบท (Rewriting) ผู้ เขียนบทควรมี

คนหหูนวกเป็นท่ีปรึกษาหรือเป็นหนึง่ในทีมผู้ตรวจทานและแก้ไขบทเพ่ือให้

ข้อมลูเร่ืองคนพิการท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การผลติสือ่ได้ การใช้ภาษาส�าหรับ 

คนหหูนวกควรใช้ภาษากึง่ทางการ สัน้ กระชบั ได้ใจความ เรียงประโยค 

ไมซ่บัซ้อน โดยแบง่ประโยคให้สัน้และเขียนเนือ้หาให้เรียงตามล�าดบัเวลา

ค�าส�าคัญ: บทรายการโทรทศัน์ / บทรายการโทรทศัน์ภาษามือเตม็จอ /  

คนพิการทางการได้ยิน / คนหหูนวก
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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 signed- 

presented 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. 

Keywords: Scriptwriting / Scriptwriting for sign-presented TV  

programmes / People with hearing impairment / Deaf people
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บทน�า

รายการโทรทศัน์ภาษามือเตม็จอ คือ รายการโทรทศัน์ท่ีมีการบริการ

ลา่มภาษามือในลกัษณะเตม็จอควบคูไ่ปกบัเสียงพากย์และมีค�าบรรยาย

แทนเสยีงตลอดทัง้รายการ รายการโทรทศัน์ประเภทนีน้บัวา่เป็นเร่ืองใหม่

ส�าหรับประเทศไทย และอยู่ในระยะเร่ิมต้นทดลองผลิตรายการต้นแบบ 

เพ่ือให้คนพิการทางการได้ยินสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เน่ืองจาก

คนหหูนวกถือวา่เป็นผู้ ท่ีพิการทางการติดตอ่สื่อสาร (Communicatively  

Handicapped) กลา่วคือคนหหูนวกจะมีอปุสรรคในการสื่อสาร ด้วยข้อ

จ�ากดัทางการได้ยินและข้อจ�ากดัจากความแตกตา่งของไวยากรณ์ภาษา

มือและไวยากรณ์ภาษาไทยท�าให้เป็นอปุสรรคในการเข้าถงึสือ่สารมวลชน 

สือ่สิง่พิมพ์ สือ่ใหม ่รวมทัง้การเข้าถงึสือ่โทรทศัน์ซึง่เป็นแหลง่ข้อมลูขา่วสาร  

ดงันัน้รายการโทรทศัน์ภาษามือเตม็จอจงึเป็นชอ่งทางสือ่สารส�าคญัส�าหรับ

คนหหูนวก คนหตูงึ และคนท่ีสญูเสียการได้ยินภายหลงั ให้สามารถเข้า

ถงึข้อมลูขา่วสารทางโทรทศัน์ได้ตามสทิธิการเข้าถงึข้อมลูขา่วสารพืน้ฐาน  

ผู้ เขียนบทและผู้ผลติรายการโทรทศัน์จงึควรท�าความเข้าใจข้อจ�ากดั และ

เรียนรู้วิธีการสือ่สารเพ่ือให้คนพิการทางการได้ยินสามารถเข้าถงึหรือรับรู้และ

ใช้ประโยชน์จากรายการโทรทศัน์ได้อยา่งเสมอภาคกบับคุคลทัว่ไป

ทัง้นี ้ประเทศไทยมีนโยบายขบัเคลือ่นการพฒันาชีวิตคนพิการเพ่ือ

ให้คนพิการสามารถด�ารงชีวิตอย่างมีสิทธิและศกัดิ์ศรีเท่าเทียมคนทัว่ไป

อย่างตอ่เน่ืองในหลายมิติ ทัง้ด้านสาธารณสขุ การคมนาคม การศกึษา 

เทคโนโลยี และข้อมลูขา่วสาร บทความวิชาการนีจ้งึใช้กรอบแนวคดิจาก

แผนพฒันาและเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

สว่นท่ี 4 ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศได้มีการก�าหนดยทุธศาสตร์ท่ี 2  
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ว่าด้วยเร่ืองการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�า้ในสังคม  

ได้อธิบายไว้วา่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล�า้และสร้างความเป็นธรรมยงั

เป็นปัญหาท้าทาย โดยเฉพาะในพืน้ท่ีห่างไกลและในกลุ่มผู้ ด้อยโอกาส 

และเป็นข้อจ�ากดัตอ่การพฒันาประเทศ ส�าหรับยทุธศาสตร์การสร้างความ

เป็นธรรมและลดความเหลือ่มล�า้ในชว่ง 5 ปีตอ่จากนี ้ได้ให้ความส�าคญักบั

การด�าเนินการยกระดบัคณุภาพบริการทางสงัคมให้ทัว่ถงึโดยเฉพาะอยา่ง

ย่ิงด้านการศกึษาและสาธารณสขุ นอกจากนีใ้นยทุธศาสตร์ท่ี 8 การพฒันา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรม ได้ก�าหนดให้มีการลงทนุวิจยั

และพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมทางสงัคมเพ่ือลดความเหลือ่มล�า้ และ

ยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศกึษา เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร เทคโนโลยีเพ่ือผู้ พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สงูอาย ุ

เทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยอาศยักลไกการดาเนินงานอยา่งเป็นเครือขา่ย 

ระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัยภาครัฐ ภาคเอกชน  

และภาคประชาชนหรือชมุชน

สอดคล้องกับพระราชบญัญัติส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต 

คนพิการ พ.ศ. 2550 ในมาตรา 20 ได้ก�าหนดให้คนพิการมีสทิธิเข้าถงึและ 

ใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ�านวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะตลอดจน

สวสัดกิารและความชว่ยเหลอือ่ืนจากรัฐ รวมถงึข้อมลูขา่วสาร การสือ่สาร 

บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร และเทคโนโลยี

สิ่งอ�านวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสารส�าหรับคนพิการทกุประเภทตลอด

จนบริการสือ่สาธารณะจากหนว่ยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีได้รับงบประมาณ

สนบัสนุนจากรัฐ ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารก�าหนด
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 นอกจากนี ้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ (กสทช.) ในฐานะท่ีเป็นหนว่ยงานก�ากบั

และดูแลการประกอบกิจการโทรทศัน์ได้ออกประกาศเพ่ือก�าหนดหลกั

เกณฑ์การสง่เสริมและคุ้มครองสทิธิของคนพิการให้เข้าถงึหรือรับรู้และใช้

ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทศัน์ (2560) ก�าหนดให้การประกอบ

กิจการต้องมีบริการพืน้ฐานท่ีท�าให้คนพิการสามารถเข้าถงึหรือรับรู้และใช้

ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทศัน์ได้อยา่งเสมอภาคกบับคุคลทัว่ไป 

โดยก�าหนดเป็นมาตรการพืน้ฐานให้ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือกิจการโทรทศัน์ส�าหรับการให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล  

ต้องจดัให้มีบริการให้สอดคล้องกบัรูปแบบของแตล่ะรายการ โดยอยา่งน้อย

ต้องมีสดัสว่น ดงันี ้

1. บริการลา่มภาษามือ (Sign Language Interpreting) อยา่งน้อย

ร้อยละ 5 ของสดัสว่นรายการท่ีเป็นขา่วสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ตอ่

สาธารณะตามประเภทการประกอบกิจการท่ีได้รับอนญุาต และต้องจดัให้

มีเพ่ิมขึน้จนถงึร้อยละ 9 ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด ซึง่เม่ือรวมเวลาท่ีจดัให้

มีบริการดงักลา่วตลอดทัง้วนัเฉลีย่แล้วต้องไมน้่อยกวา่60 นาทีตอ่วนั

2. บริการค�าบรรยายแทนเสยีง (Captions) อยา่งน้อยร้อยละ 40 

ของสดัสว่นรายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สาธารณะ

ตามประเภทการประกอบกิจการท่ีได้รับอนญุาต และต้องจดัให้มีเพ่ิมขึน้

จนถงึร้อยละ 60 ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด ซึง่เม่ือรวมเวลาท่ีจดัให้มีบริการ 

ดงักลา่วตลอดทัง้วนัเฉลีย่แล้วต้องไมน้่อยกวา่ 180 นาทีตอ่วนั

3. บริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) อย่างน้อย 

ร้อยละ 5 ของสดัส่วนรายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ 
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ตอ่สาธารณะตามประเภทการประกอบกิจการท่ีได้รับอนญุาต และต้องจดัให้ 

มีเพ่ิมขึน้จนถึงร้อยละ 10 ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด ซึง่เม่ือรวมเวลาท่ี 

จดัให้มีบริการดงักลา่วตลอดทัง้วนัเฉลีย่แล้วต้องไมน้่อยกวา่ 60 นาทีตอ่วนั

จากนโยบายข้างต้นจะเห็นได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อท่ีใกล้ตัว 

คนพิการ และคนพิการสามารถเข้าถงึได้มากท่ีสดุ คนพิการจงึมีความคาดหวงั 

ตอ่สื่อโทรทศัน์ทัง้ด้านปริมาณรายการโทรทศัน์ท่ีคนพิการสามารถเข้าถึง

และใช้ประโยชน์ได้  ด้านเนือ้หาท่ีควรหลากหลาย ด้านเทคนิคการน�าเสนอ

ท่ีเสริมให้คนพิการโดยเฉพาะคนหหูนวกและคนตาบอดเข้าถงึสือ่โทรทศัน์

ได้มากท่ีสดุ สอดคล้องกบังานวิจยัของตรี บญุเจือ และกีรต ิบญุเจือ (2558)  

ท่ีอธิบายวา่คนพิการในฐานะผู้ รับสือ่จะต้องการเสพสือ่โทรทศัน์ทกุประเภท

และทุกรูปแบบในเวลาท่ีหลากหลายเช่นเดียวกับคนทั่วไป เน่ืองจาก 

คนพิการแตล่ะประเภทรับรู้สือ่โทรทศัน์แตกตา่งกนัจงึต้องลดข้อจ�ากดัในการ

เข้าถงึข้อมลูขา่วสารท่ีตา่งกนัไปตามประเภทของการพิการ ในขณะเดียวกนั

ก็อาจจะต้องพิจารณาความจ�าเป็นท่ีจะต้องจดัรายการโทรทศัน์เฉพาะ 

คนพิการแตล่ะประเภท ซึง่ต้องพิจารณาวา่จะจดัรายการโทรทศัน์ลกัษณะใด 

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ของคนพิการประเภทใดหรือจะจดัรายการเพ่ือบนัเทิง

สนกุสนานเฉพาะคนพิการด้วยก็ได้

นอกจากนีใ้นงานวิจยัของฤทยัพร มว่งเทศ สรุพล  บญุลอื และกีรต ิ 

ตนัเสถียร (2557) ได้อธิบายความต้องการของคนพิการทางการได้ยินวา่ คนพิการ 

ทางการได้ยินต้องการให้มีทัง้จอลา่มและค�าบรรยายภาพปรากฏอยูใ่นรายการ

โทรทศัน์ และรายการโทรทศัน์ท่ีมีคณุภาพรูปแบบรายการอยู่ในระดบัดี 

ควรประกอบด้วยจอลา่มท่ีมีขนาดใหญ่และค�าบรรยายแทนเสยีง (Captions) 

ท�าให้คนพิการทางการได้ยินสามารถรับรู้ข้อมลูจากรายการได้อยา่งครบถ้วน
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การให้บริการทางสื่อโทรทัศน์ส�าหรับคนพิการทางการได้ยิน 

จะประกอบด้วยสือ่ 2 ประเภท ได้แก่ บริการลา่มภาษามือ (Sign Language 

Interpreting) และบริการค�าบรรยายแทนเสยีง (Captions) ในประเทศไทย

จะคอ่นข้างคุ้นเคยกบัลา่มภาษามือทางโทรทศัน์ แตเ่ป็นจอเลก็ตรงมมุด้าน

ลา่งของโทรทศัน์   (อารดา  ครุจิต: 2560) ทัง้นี ้รายการโทรทศัน์ภาษามือ 

เตม็จอ (Sign–presented  programmes) จงึมีความจ�าเป็น เน่ืองจากภาษามือ 

เป็นภาษาแมห่รือภาษาท่ีหนึง่ของคนพิการทางการได้ยิน คนกลุม่นีจ้�านวน

มากในประเทศไทยมีปัญหาในการอา่นเขียนภาษาไทย บางครัง้พวกเขา

จะอ่านค�าบรรยายแทนเสียง (Captions) ไม่ทนั และลา่มภาษามือท่ีมมุ

โทรทศัน์มีขนาดเลก็เกินไป รายการโทรทศัน์ภาษามือเตม็จอจงึเป็นวิธีท่ีท�าให้ 

คนหหูนวกสามารถเข้าใจเนือ้หาของรายการได้ และสามารถเข้าถงึข้อมลู

ข่าวสารทางโทรทศัน์ได้ตามสิทธิการเข้าถึงข้อมลูข่าวสารพืน้ฐานอย่าง 

เทา่เทียมกบัคนทัว่ไป แตปั่ญหาส�าคญัคือนกัเขียนบทจะสร้างสรรค์รายการ

โทรทศัน์ภาษามือเต็มจออย่างไรให้เหมาะสมกบัธรรมชาติการรับชมของ

คนหหูนวก และให้เข้าถงึกลุม่เป้าหมายทัง้คนหหูนวกและคนท่ีมีการได้ยิน

สามารถรับชมรายการร่วมกนัได้  ดงันัน้ทกัษะการเขียนบทรายการโทรทศัน์

ภาษามือเตม็จอจงึเป็นสิง่จ�าเป็น 

ทัง้นี ้ประเทศไทยยงัขาดการศกึษาอยา่งจริงจงัในเร่ืองของหลกัการ

เขียนบทรายการโทรทศัน์ภาษามือเต็มจอส�าหรับคนพิการทางการได้ยิน 

ท�าให้ขาดองค์ความรู้ในการผลิตรายการท่ีสามารถท�าให้คนพิการเข้าถึง

ข้อมลูขา่วสาร ความบนัเทิงได้อยา่งเตม็ท่ี นอกจากนีผู้้เขียนบทความยงัพบวา่ 

การเขียนบทรายการโทรทศัน์เพ่ือคนหหูนวกมีรายละเอียดบางประการท่ี 

แตกต่างจากการเขียนรายการโทรทศัน์ทัว่ไป เน่ืองจากผู้ เขียนบทความ 
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เป็นหนึง่ในทีมเขียนบทรายการโทรทศัน์ภาษามือเตม็จอรายการพลเมือง D 

(Deaf Citizen) ซีซัน่ 3 รายการท่ีน�าเสนอเก่ียวกบัสทิธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ

ของพลเมืองไทย รวมทัง้สาระท่ีเป็นประโยชน์กบัทกุคนในสงัคม ออกอากาศ

ทางโทรทศัน์รัฐสภา ดจิิทลัทีวี ชอ่ง 10 และรายการสือ่ด้วยใจซึง่เป็นรายการ

ข่าวโทรทศัน์ภาษามือเต็มจอท่ีสรุปข่าวงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส  

โดยรายการพลเมือง D เป็นรายการต้นแบบบริการโทรทศัน์ท่ีจดัให้มีลา่ม

ภาษามือเตม็จอ สง่เสริมและคุ้มครองสทิธิของผู้ ท่ีมีปัญหาทางการได้ยิน

และสือ่ความหมายให้เข้าถงึ รับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการ

โทรทศัน์ได้อยา่งเทา่เทียมกนั ผลติรายการโดยความร่วมมือของโทรทศัน์

รัฐสภา ส�านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์  

และสมาคมคนหหูนวกแหง่ประเทศไทย

บทความวิชาการนีจ้งึมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาแนวทางการเขียนบท 

รายการรายการโทรทศัน์ภาษามือเต็มจอส�าหรับคนพิการทางการได้ยิน  

โดยได้มีการทบทวนวรรณกรรม สมัภาษณ์คนเขียนบทรายการโทรทศัน์ 

ภาษามือเต็มจอ และจากประสบการณ์ในการเขียนบทรายการโทรทศัน์

ภาษามือเต็มจอของผู้ เขียนบทความ เพ่ือสะท้อนหลกัการและเทคนิค 

การเขียนบทรายการโทรทศัน์ภาษามือเต็มจอ อีกทัง้ได้องค์ความรู้ใหม่ 

ในการเขียนบทรายการโทรทศัน์ภาษามือเตม็จอส�าหรับคนพิการทางการ

ได้ยิน อนัจะน�าไปสูก่ารพฒันาสือ่เพ่ือคนพิการในประเทศไทยให้ได้รับข้อมลู

ขา่วสารอยา่งเทา่เทียมกนั
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ค�าศัพท์ที่เก่ียวข้อง



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2561

336

รายการโทรทศัน์ภาษามือเตม็จอในไทยและต่างประเทศ

ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ (2560) เร่ือง การสง่เสริมและคุ้มครอง

สทิธิของคนพิการให้เข้าถงึหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการ

โทรทัศน์ได้อธิบายว่า การบริการล่ามภาษามือในลกัษณะเต็มจอ คือ  

การจัดให้มีล่ามภาษามือระหว่างการสนทนาหรือในรายการ รวมทัง้ 

การใช้ภาษามือโดยคนหูหนวกและล่ามภาษามือควบคู่ไปกับเสียง  

ในลักษณะเป็นผู้ ด�าเนินรายการ ผู้ ร่วมด�าเนินรายการ ผู้ บรรยาย  

หรือในลกัษณะอ่ืนใดท่ีเป็นการใช้ภาษามือโดยตรง ดงันัน้ รายการโทรทศัน์

ภาษามือเต็มจอจึงเป็นรายการโทรทัศน์ท่ีมีการบริการล่ามภาษามือ 

ในลักษณะเต็มจอควบคู่ไปกับเสียงพากย์และมีค�าบรรยายแทนเสียง 

ตลอดทัง้รายการ เพ่ือให้ผู้ชมสามารถรับชมได้พร้อมกนั 

ในช่วงเร่ิมต้นมีการบริการจอล่ามภาษามือและค�าบรรยายแทน

เสียงให้กลุม่คนพิการทางการได้ยิน โดยก�าเนิดขึน้ในระยะเวลาใกล้เคียง

กนัทัง้ในยโุรปและอเมริกา อารดา  ครุจิต (2560) พบวา่ในตา่งประเทศ

มีการใช้จอล่ามภาษามือท่ีมีขนาดใหญ่อยู่บ้างพอสมควร แต่จะเป็น
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รายการท่ีมีความยาวในการออกอากาศไม่นานนัก เช่น ช่วงของการ 

น�าเสนอประเด็นข่าวประจ�าวนั ทัง้นีเ้ป็นไปได้ว่าเป็นการออกแบบของ 

ผู้ ผลิตต้องการให้ไม่กระทบกับกลุ่มท่ีไม่พิการทางการได้ยินด้วย 

เช่นเดียวกัน หรือในหลายประเทศท่ีเทคโนโลยีได้ก้าวไปสู่การเป็น  

Interactive Television การเลือกจอลา่มภาษามือท�าให้มีขนาดใหญ่ขึน้

จากปกตหิรือปิดเปิดได้ เชน่ BBC (British Broadcasting Corporation) 

ใช้เทคโนโลยีผู้ รับสารในรูปแบบ iPlayer ท่ีให้ผู้ รับสารสามารถเลือก 

เปิดปิดลา่มภาษามือจากระบบหน้าจอปกติ ในรายการท่ีมีลา่มภาษามือ  

(Signed Program) ท�าให้การออกแบบการปรากฏล่ามภาษามือทาง 

หน้าจอโทรทศัน์มีขนาดใหญ่ขึน้ ดทูา่มือได้ชดัเจนมากขึน้

ส�าหรับกฎหมายของประเทศองักฤษ (Communications Act 

2003) ได้ก�าหนดให้ผู้ ให้บริการกิจการโทรทศัน์ต้องจดัให้มีรายการท่ีมี

การบรรยายโดยใช้ภาษามือ (Sign Language) ร้อยละ 5 ภายในสิน้ปี 

พ.ศ. 2553 โดยสามารถเลือกด�าเนินการได้ใน 2 ลกัษณะ คือ จดัให้มีการ

บรรยายโดยลา่มภาษามือในรายการปกติ หรือจดัให้มีรายการท่ีผลติโดย

คนพิการทางการได้ยินหรือเพ่ือคนพิการทางการได้ยินซึ่งมีการน�าเสนอ

เป็นภาษามือ (กลุม่งานรับเร่ืองร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทศัน์ ส�านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิและคณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์,2556)

ในเอกสารนโยบายของ Office of Communications หรือ OFCOM 

(2014) ซึง่เป็นหนว่ยงานอิสระท่ีท�าหน้าท่ีในการก�ากบัดแูลกิจการสือ่สาร

โทรคมนาคมและสื่อในสหราชอาณาจกัร ได้ยกตวัอยา่งรายการโทรทศัน์
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ภาษามือเตม็จอ (Sign–presented programmes) ดงันี ้รายการ See Hear 

ออกอากาศทางชอ่ง BBC (British Broadcasting Corporation) รายการ 

The Hub และรายการ Punk Chef ออกอากาศทาง BSL Zone 

ในขณะท่ีประเทศสหรัฐอเมริกามีการประกาศใช้พระราชบญัญตัิ

กิจการโทรคมนาคม  (Telecommunications Act of 1996) มีผลให้คณะ

กรรมการก�ากบัดแูลสื่อของสหรัฐอเมริกา (Federal Communications 

Commission หรือ FCC) มีกฎระเบียบเก่ียวกบัการออกอากาศวา่รายการ

ขา่วต้องมีค�าบรรยายแทนเสยีงร้อยละ 100 ในปี 2006 รายการท่ีผลติเพ่ือ

คนหหูนวก ยกตวัอยา่งเชน่ Signing Time ออกอากาศทางทีวีสาธารณะใน

ปี 2006 – 2008 รายการ Dr. Wonder’s Workshop ออกอากาศในเครือขา่ย

ทีวีเคเบลิ (อารดา ครุจิต: 2560)

ส�าหรับประเทศไทย ในปี 2553 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ธรุกิจบณัฑิตย์มีโครงการ Thai Deaf เพ่ือพฒันารายการโทรทศัน์ภาษามือ

ส�าหรับคนหหูนวกท่ีทกุคนชมร่วมกนัได้ เน่ืองจากเป็นรายการโทรทศัน์ท่ี

มีบริการภาษามือเต็มจอ มีค�าบรรยายแทนเสียงและเสียงพากย์บรรยาย

ภาษามือประกอบในรายการ Thai Deaf TV ถือเป็นสถานีโทรทศัน์แหง่แรก

ในประเทศไทยและในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีน�าเสนอรายการ

โดยคนหหูนวกและเพ่ือคนหหูนวก และคนทัว่ไปสามารถรับชมร่วมกนัได้  

โดยในชว่งแรกเป็นรายการขา่วทางสื่ออินเทอร์เน็ตทีวี (IPTV) ส�าหรับคน 

หหูนวก ได้แก่ รายการหตัถภาษานานาขา่ว และรายการ Thai Deaf Talk  

ก่อนท่ีจะพฒันารายการรูปแบบอ่ืน อาทิ ขา่วและสาระบนัเทิง ออกอากาศ

ทางสถานีโทรทศัน์ดาวเทียมและสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั ยกตวัอย่างเช่น 

รายการใจเทา่กนั รายการพลเมือง D (Deaf Citizen) และรายการสือ่ด้วยใจ
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หลักการเขียนบทรายการโทรทศัน์ภาษามือเตม็จอ

การเขียนบทโทรทศัน์เป็นหวัใจส�าคญัในการผลิตรายการซึ่งอยู่

ในขัน้ตอนการเตรียมงานก่อนการผลิต (Pre-Production) เน่ืองจาก

บทโทรทัศน์จะถ่ายทอดเร่ืองราว อธิบายภาพและเสียงท่ีจะเกิดขึน้ใน

รายการ รวมทัง้แสดงรายละเอียดท่ีจะถ่ายท�าเพ่ือเป็นแนวทางให้ทีมงาน

ปฏิบตัิตามได้ คมสนั รัตนะสมิากลู (2555) อธิบายขัน้ตอนการเขียนบท

โทรทศัน์วา่การเขียนบทวิทยโุทรทศัน์มีขัน้การท�างานท่ีส�าคญั 5 ขัน้ตอน คือ  

การวางแผนการผลติ (Planning) ค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมลู (Research) 

การเขียนโครงเร่ือง (Synopsis) เขียนบทส�าหรับถ่ายท�า (Shooting script)  

และการตรวจทานและแก้ไขบท (Rewriting) 

จากการสมัภาษณ์ประกายรัตน์ ณ ศรีโต  พิมพลอย  รัตนมาศ  และ

สดุถนอม  รอดสวา่งคนเขียนบทรายการโทรทศัน์อิสระ ซึง่เป็นทีมคนเขียน

บทรายการโทรทศัน์ภาษามือเตม็จอ รายการพลเมือง D (Deaf Citizen) 

ซีซัน่ 3 และรายการสื่อด้วยใจ โดยรายการพลเมือง D (Deaf Citizen) 

เป็นรายการต้นแบบของรายการโทรทศัน์ภาษามือเต็มจอในประเทศไทย 

และเป็นรายการท่ีได้รับรางวลัประชาบดีประจ�าปี 2560 จากกระทรวงการ

พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ในฐานะสือ่ท่ีน�าเสนอกิจกรรมอนั

เป็นประโยชน์ดีเดน่แก่ผู้อยูใ่นสภาวะยากล�าบาก พบวา่ ขัน้ตอนการเขียน

บทรายการโทรทศัน์ภาษามือเต็มจอนัน้ยงัคงยดึหลกัการท�างานเดียวกนั

กับการเขียนบทรายการโทรทัศน์ทั่วไป เพียงแต่ต้องปรับรายละเอียด 

บางประการเพ่ือให้รายการนัน้สามารถสื่อสารให้ผู้ ชมเข้าใจได้ง่าย 

และไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การรับชมรายการโทรทศัน์ของคนหหูนวก ดงันี ้
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1. การวางแผนการผลติ (planning)

ผู้ เขียนบทควรให้ความส�าคญักับการวางแผนการผลิตรายการ

ก่อนเร่ิมเขียนบท โดยเร่ิมต้นจากการก�าหนดวตัถปุระสงค์ กลุม่เป้าหมาย 

และรูปแบบรายการให้ชัดเจน รายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอมี 

กลุม่เป้าหมายหลกั คือ คนหหูนวก คนหตูงึ และคนท่ีสญูเสยีการได้ยินภายหลงั  

ซึง่มีข้อจ�ากดัในการรับรู้ข้อมลูขา่วสาร และกลุม่เป้าหมายรอง คือ บคุคลทัว่ไป 

ทัง้นีบ้ทรายการโทรทศัน์ภาษามือเตม็จอควรอยูภ่ายใต้แนวคดิ “สนบัสนนุ 

คนพิการให้ด�ารงชีวิตในสงัคมร่วมกบัคนทัว่ไป” ดงันัน้เนือ้หาควรหลากหลาย 

อีกทัง้เนือ้หาและรูปแบบไมจ่�าเป็นต้องแปลกแยกเฉพาะคนพิการ 

2. การค้นคว้าและการคดัเลือกเนือ้หา (research)

ในการค้นคว้าและการคัดเลือกเนือ้หา ผู้ เขียนบทควรค้นคว้า

และเลือกเนือ้หาท่ีเป็นเร่ืองใกล้ตวั เน้นสร้างทกัษะชีวิต สอดแทรกเนือ้หา

รายการท่ีคนพิการสามารถใช้ประโยชน์ได้ เชน่ การด�ารงชีวิต สทิธิคนพิการ 

กฎหมายของคนพิการ การประกอบอาชีพ รวมทัง้เนือ้หาควรสนบัสนนุ

ทศันคติเชิงบวกตอ่คนพิการ ปรับเปลี่ยนทศันคติการใช้ชีวิตอยูร่่วมสงัคม

เดียวกนัอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะการจดัรายการวิทยุ

หรือโทรทศัน์ด้านคนพิการ (ส�านกังาน กสทช. และสมาคมสภาคนพิการ

ทกุประเภทแห่งประเทศไทย : 2558) ท่ีอธิบายวา่เนือ้หา ข้อมลูข่าวสาร 

การกลา่วถึงคนพิการ และการร่วมรายการของคนพิการ ควรระวงัไม่ให้

เกิดการละเมิดในลกัษณะท่ีบิดเบือน อคติและไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ  

ควรน�าเสนอเนือ้หาท่ีคนพิการและคนทั่วไปใช้ชีวิตร่วมกันในสงัคมได้ 

อย่างมีความสขุและมีความเสมอภาค ทัง้ด้านการด�ารงชีวิต การเมือง 
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เศรษฐกิจ บริการด้านสขุภาพ การศกึษา อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั การจ้างงาน / 

การมีงานท�า ท่ีดนิ กีฬา นนัทนาการ เป็นต้น นอกจากนี ้สิง่ท่ีไมค่วรปฏิบตัิ

เพ่ือหลกีเลีย่งการลว่งละเมิดหรือกระทบกระเทือนความรู้สกึของคนพิการ 

คือ ไมค่วรน�าเสนอเร่ืองราวท่ีมาจากความเช่ือเร่ืองเวรกรรมและเช่ือมโยง

กับความพิการ ไม่ควรน�าเสนอภาพของคนพิการในลกัษณะผู้ ไร้ความ

สามารถ และไม่ควรน�าเสนอเนือ้หาท่ีสะท้อนมมุมองตอ่คนพิการในด้าน

เป็นผู้ รับหรือในเชิงเวทนานิยม 

 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิเร่ือง การสง่เสริมและคุ้มครองสทิธิของ  

คนพิการให้เข้าถงึหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทศัน์ 

(2560) ได้พดูถึงความเหมาะสมของรูปแบบรายการกบับริการโทรทศัน์

ท่ีมีบริการล่ามภาษามือ คนพิการทางการได้ยินต้องการเข้าถึงรายการ  

“ทกุประเภท” เชน่เดียวกบัคนทัว่ไป ซึง่สามารถจดัให้มีบริการลา่มภาษา

มือได้ในรายการทุกประเภท โดยมุ่งจัดท�าบริการในรายการท่ีเป็นการ 

ออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนในกรณีท่ีมีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน  

และรายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์สาธารณะ ได้แก่  

1.) รายการขา่วสาร 2.) รายการสง่เสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย 3.) รายการสง่เสริมการศกึษา จริยธรรม ศลิปะ 

วฒันธรรม 4.) รายการให้ความรู้ความเข้าใจในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม 

คณุภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมเป็นหลกั อย่างไรก็ตาม คนพิการทางการ

ได้ยินอาจมีความต้องการเนือ้หา รายการท่ีหลากหลายตามแตค่วามชอบ 

ความสนใจ เชน่ ขา่วท้องถ่ิน กฎหมาย สขุภาพ สารคดีทอ่งเท่ียว ท�าอาหาร 

เป็นต้น จงึอาจจดัท�าบริการในรายการท่ีมีเนือ้หาดงักลา่วด้วย
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3. การเขียนโครงเร่ือง (synopsis)

โครงเร่ืองคือการก�าหนดโครงร่าง ล�าดบัเหตกุารณ์หรือเร่ืองราว

ท่ีจะใช้ในการเดินเร่ืองตัง้แต่ต้นจนจบก่อนหน้าท่ีจะเขียนบท (script)  

ในการเขียนบทรายการโทรทศัน์ภาษามือเตม็จอนัน้ การล�าดบัเร่ืองราวต้อง

ไมซ่บัซ้อน สลบัไปมา  สอดคล้องกบัศวินารถ หงษ์ประยรู (2558) อธิบาย

ว่าหากกลุ่มผู้ชมเป้าหมายเป็นคนหหูนวกและคนท่ีมีการได้ยิน รายการ

ควรมีทัง้เสียงพากย์และค�าบรรยายแทนเสียง (Caption) และต้องมีการ

ก�าหนดโครงสร้างและล�าดบัรายการให้ชดัเจนไม่สลบัไปมา มีความยาว

รายการประมาณ 30 นาที

ส�าหรับรูปแบบของบทโทรทศัน์ภาษามือเต็มจอนัน้ ถ้าทีมงาน

ถ่ายท�ารายการโทรทัศน์ส่วนใหญ่เป็นบุคคลทั่วไปสามารถใช้บทแบบ 

สองคอลมัน์  (The Two -Column) โดยคอลมัน์ซ้ายเป็นภาพ   คอลมัน์ขวา

เป็นเสยีง ลา่มจะท�าหน้าท่ีแปลบทให้กบัพิธีกรหหูนวก การใช้บทแบบนีจ้ะ

สามารถลงรายละเอียดทัง้ภาพและเสียง ท�าให้สะดวกในการท�างาน และ

เห็นความสอดคล้องระหว่างภาพและเสียงรวมทัง้เทคนิคพิเศษตลอดทัง้

รายการ  ในขณะท่ีบทแบบสตอร่ีบอร์ด (Storyboard) จะเหมาะกบัการ

ท�างานท่ีมีคนหหูนวกเป็นทีมงานหลกัในการผลติรายการ เชน่ คนหหูนวก

เป็นคนเขียนบทเอง หรือเป็นช่างภาพ เน่ืองจากบทแบบสตอร่ีบอร์ดเน้น 

เล่าเร่ืองด้วยภาพ สามารถเล่าเร่ืองได้ง่าย เช่ือมต่อด้วยภาพ ท�าให้ 

คนหหูนวกสามารถเข้าใจเร่ืองราวได้ดี และทีมงานสามารถเข้าใจได้ตรงกนั
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4. เขียนบทส�าหรับถ่ายท�า (shooting script)

จากประสบการณ์ในฐานะผู้ เขียนบทรายการโทรทศัน์ภาษามือ 

เต็มจอ รายการสื่อด้วยใจ และรายการพลเมือง D (Deaf Citizen)  

ผู้ เขียนบทความพบว่า ผู้ เขียนบทควรให้ความส�าคัญกับเทคนิคการ

สื่อสารด้วยภาพ เน่ืองจากคนหหูนวกรับรู้ผา่นการมองเหน็เป็นหลกั โดยดู

ภาษามือเพ่ือท�าความเข้าใจเร่ืองราว การดภูาพพร้อมกบัการดภูาษามือ

จะท�าให้ประสทิธิภาพในการรับชมของคนหหูนวกลดลง ด้วยเหตนีุใ้นการ

เขียนค�าสัง่ภาพไม่ควรเคลื่อนท่ีกล้องหรือตดัต่อเปลี่ยนภาพในระหว่าง

ท่ีพิธีกรก�าลงัสื่อสารด้วยภาษามือ ผู้ เขียนบทควรเขียนบทบรรยายก่อน 

หลงัจากนัน้คอ่ยใสภ่าพท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีพิธีกรอธิบายในตอนแรก   

นอกจากนี ้ ผู้ เขียนบทต้องระวังเร่ืองการรบกวนการมองเห็นภาพใน

รายการ เช่น ตวัอกัษรหรือกราฟิกต้องไม่บงัท่ามือของบคุคลในรายการ 

รวมทัง้ควรเลือกขนาดภาพระยะปานกลาง Medium Shot เพราะเป็น

ภาพท่ีจะท�าให้ผู้ชมได้เห็นทัง้ท่ามือ การเคลื่อนไหวร่างกาย สีหน้าแววตา 

เน่ืองจากคนหหูนวกใช้ภาษามือในการสื่อสาร หากใช้ขนาดภาพท่ีระยะ

ใกล้มากหรือไกลกว่านีจ้ะส่งผลให้คนหหูนวกมองเห็นท่ามือไม่ชดัเจน

สอดคล้องกับแนวทางการเขียนบทของพิมพลอย รัตนมาศ 

(2561) หนึ่งในทีมเขียนบทรายการพลเมืองดี  ซีซัน่ 3 และรายการสื่อ

ด้วยใจ ซึง่ให้สมัภาษณ์ว่า  “หลกัการเขียนบท จะต้องมีพืน้ฐานของการ

เขียนบทรายการปกติก่อน ซ่ึงหลกัจะคล้าย ๆ กนั แตกต่างกนัทีบ่ทของ

คนหูหนวกจะไม่สามารถ insert ภาพไปพร้อมกบัการบรรยายภาษามือ

ได้ เนือ่งจากคนหูหนวกจะต้องดูภาษามือตลอดเวลา ท�าให้ไม่สามารถ



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2561

344

มองภาพ insert ไปพร้อมกนัได้ ดงันัน้การเขียนบทจึงต้องแยกระหว่าง 

บทบรรยายภาษามือกบัภาพ insert และเนื่องจากคนหูหนวกต้องดูที่

มือของพิธีกรเป็นหลกั ดงันัน้เราไม่สามารถเขียนบทใหพิ้ธีกรเดินไปดว้ย

บรรยายภาษามือไปดว้ย หรือหยิบจบัส่ิงของระหว่างการบรรยายภาษามือ  

และไม่สามารถก�าหนดระยะกล้องทีอ่าจท�าให้มองเห็นมือไม่ชดัได้ โดย

มากจะใช้ได้แค่ 2 ระยะ คือ MS กบั LS (ช่วงคร่ึงตวั กบัเต็มตวั) ซ่ึงราย

ละเอียดข้อจ�ากดัเหล่านีจ้ะค่อนข้างแตกต่างกบับทรายการปกติ”

สิญาทิพย์ เพีย้นภกัตร์ และสดุถนอม  รอดสว่าง (2558) ได้ให้

ข้อเสนอแนะในการพฒันารายการโทรทศัน์ภาษามือเต็มจอว่า ทีมผลิต

รายการควรเพ่ิมอินโฟกราฟิก (infographic) ซึ่งเป็นภาพหรือกราฟิกท่ี

อธิบายข้อมลูด้านสถิติ ความรู้หรือตวัเลข  เน่ืองจากภาพอินโฟกราฟิก

จะเป็นการย่อข้อมลูเพ่ือให้ผู้ ชมรายการโดยเฉพาะคนหูหนวกเข้าใจได้

ง่ายขึน้และใช้เป็นลกูเล่นให้รายการมีสีสนั ดึงดูดความสนใจผู้ ชมได้ดี 

อย่างไรก็ตาม ผู้ เขียนบทความแนะน�าว่าหากผู้ เขียนบทจะน�าภาพอินโฟ

กราฟิกมาใช้จะต้องไม่น�าเสนอภาพกราฟิกหรือภาพเคลื่อนไหวพร้อม

กับการสื่อสารด้วยภาษามือหรือเสียงบรรยาย เพราะจะเป็นอุปสรรค 

ในการรับชมรายการโทรทศัน์ของคนหหูนวกได้ 

ส�าหรับการเลือกฉากควรเลือกฉากท่ีมีสีพืน้ เรียบ ไม่มีลวดลาย

มาก ไมร่บกวนสายตาผู้ชมเพ่ือให้คนหหูนวกมองเห็นทา่มือของบคุคลใน

รายการได้ชดัเจน สอดคล้องกบัฤทยัพร ม่วงเทศ  สรุพล  บญุลือ และกีรต ิ 

ตนัเสถียร (2557) ท่ีอธิบายวา่รายการท่ีสามารถตอบสนองความต้องการ

คนพิการทางการได้ยินนัน้ จอล่ามต้องมีขนาดใหญ่ มีพืน้สีหลงัท่ีท�าให้
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มือของลา่มมีความโดดเด่น ท�าให้ง่ายต่อการรับชมและแปลความหมาย  

อีกทัง้ควรมีค�าบรรยายท่ีมีขนาดใหญ่และมีตวัอกัษรท่ีอา่นง่าย รวมไปถึง

รูปแบบการจดัวางองค์ประกอบภาพท่ีมีความเหมาะสม จะท�าให้รายการ

มีความน่าสนใจและดงึดดูให้ผู้ชมติดตามตลอดทัง้รายการ

5. การตรวจทานและแก้ไขบท (rewriting)

ผู้ เขียนบทควรมีคนหูหนวกเป็นท่ีปรึกษาหรือเป็นหนึ่งในทีม 

ผู้ตรวจทานและแก้ไขบทเพ่ือให้บทโทรทศัน์มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึน้  

อีกทัง้เพ่ือให้ข้อมูลเร่ืองคนพิการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการผลิตสื่อได้    

สิญาทิพย์ เพีย้นภกัตร์ และสดุถนอม  รอดสว่าง (2558) อธิบายว่าการมี

คนหหูนวกเป็นทีมงานผลิตรายการโทรทศัน์ภาษามือเต็มจอนัน้ สะท้อน

ให้เห็นว่าทีมผู้ ผลิตรายการให้ความส�าคัญกับการสื่อสารแบบมีส่วน

ร่วม (Participatory Communication) โดยเปิดโอกาสให้คนหูหนวก 

มีส่วนร่วมในการผลิตรายการ แต่รายการอาจเพ่ิมการมีส่วนร่วมของ 

ผู้ชมได้อีกในช่องทางอ่ืนนอกเหนือจาก Facebook เช่น มีเกมหรือตอบ

ค�าถามท้ายรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ชมส่ง SMS มาท่ีรายการเพ่ือร่วม

ก�าหนดเนือ้หาท่ีอยากจะดู หรือเปิดโอกาสให้ผู้ ชมเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการเป็นอาสาสมคัรผลิตรายการ
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หลักการเขียนบทโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอ

การใช้ภาษาในการเขียนบทส�าหรับผู้พกิารทางการได้ยนิ

คนหูหนวกส่วนใหญ่มีความสามารถในการอ่านภาษาไทย 

อยา่งจ�ากดั เช่น อา่นช้า รู้จกัศพัท์จ�านวนน้อย และไมเ่ข้าใจประโยคท่ีมี

ความซบัซ้อน  (กลุม่งานรับเร่ืองร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทศัน์ ส�านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิและคณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์, 2556) ด้วยเหตท่ีุคนหหูนวกมีข้อจ�ากดัในด้าน

การอา่นเขียน รายการโทรทศัน์ภาษามือเตม็จอจงึต้องมีทัง้ลา่มภาษามือ และ

ค�าบรรยายแทนเสยีงควบคูก่นัไป 
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การใช้ภาษาส�าหรับคนหหูนวกควรใช้ภาษากึง่ทางการ สัน้ กระชบั 

ได้ใจความ เรียงประโยคไมซ่บัซ้อน โดยแบง่ประโยคให้สัน้และเขียนเนือ้หา

ให้เรียงตามล�าดบัเวลา ไมใ่ช้ภาษาเชิงวรรณกรรมหรือใช้ค�าศพัท์ยากเกินไป 

ควรใช้ค�าศพัท์ท่ีเข้าใจได้โดยทัว่ไป เน่ืองจากศพัท์บางค�าไมมี่การบญัญตัเิป็น

ภาษามือ โดยเฉพาะศพัท์ยาก ศพัท์ท่ีมีความหมายหรือเป็นช่ือเรียกเฉพาะ 

เชน่ พระเมรุมาศ เขาพระสเุมรุ สตัว์หิมพานต์ ฉากบงัเพลงิ ฯลฯ ท�าให้พิธีกร

หหูนวกไมเ่ข้าใจและไมส่ามารถแปลความหมายเป็นภาษามือได้ วิธีการ

แก้ปัญหาคือผู้ เขียนบทจะต้องอธิบายให้ลา่มภาษามือเข้าใจความหมาย 

โดยบอกแนวคดิ ท่ีมาท่ีไปของศพัท์ เพ่ือให้ลา่มเป็นสือ่กลางในการอธิบาย 

นอกจากนีผู้้ เขียนบทอาจจะเปิดรูปภาพให้พิธีกรเหน็เป็นตวัอยา่ง หากไม่

สามารถอธิบายได้ด้วยภาษามือลา่มจะบอกตวัสะกดของศพัท์ค�านัน้ไปเลย 

นอกจากนี ้ ไวยากรณ์ภาษาเขียนกบัภาษามือไมต่รงกนัท�าให้เกิด

ปัญหาในการถ่ายท�าได้ พิมพลอย รัตนมาศ (2561) อธิบายถึงปัญหานี ้

วา่ “ประโยคในภาษามือจะเรียงจากประธาน กริยา กรรม เป็นประโยค 

ความเดียวง่ายๆ ไม่มีค�าเชือ่มประโยค แต่เมือ่เขียนบทจริง ผูเ้ขียนไม่สามารถ

หลีกเลีย่งการเรียงประโยคแบบซบัซ้อนได ้ เนือ่งจากความเคยชินในการใช้

ภาษาปกติ และเพือ่ท�าใหผู้ช้มทัว่ไปไม่สบัสนเวลารบัชม จึงจ�าเป็นตอ้งใส่

ค�าเชือ่มประโยคลงไปบา้ง ท�าใหเ้กิดปัญหาขณะถ่ายท�าเพราะไวยากรณ์

ของประโยคไม่ตรงกนั ล่ามภาษามือจะต้องช่วยแปลงประโยคยาวๆ  

1 ประโยค ใหก้ลายเป็นประโยคย่อยๆ หลายประโยค พิธีกรจึงจะสามารถ

ใชภ้าษามือไดที้ละประโยคจนครบถว้น อย่างไรก็ตาม การน�าเสนอดว้ย

ภาษามือ จะใช้เวลานานกว่าการพูดปกติ ปัญหาที่พบคือในบางครั้ง 
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บทมีขนาดยาวเกินไปส�าหรบัภาษามือ ท�าใหเ้วลาไม่พอ ผูเ้ขียนบทตอ้งปรบั

บทหนา้งานใหส้ัน้ กระชบัมากข้ึน หรือตดับางประเด็นออกไปเพือ่ใหน้�าเสนอ

ไดต้ามเวลาทีก่�าหนด”

 จากการสมัภาษณ์ประกายรัตน์ ณ ศรีโต (2561) ผู้ เขียนบท 

อีกคนหนึง่ของรายการพลเมือง D (Deaf Citizen) พบวา่ผู้ เขียนบทมีปัญหา

ประเด็นเดียวกนัในเร่ืองของการใช้ภาษาส�าหรับคนพิการทางการได้ยิน 

โดยได้แสดงทศันะวา่ “ปัญหาทีพ่บในการเขียนบท ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการ

ถ่ายทอดบทถอดออกมาเป็นค�าพดู เพราะบางทีเราตอ้งการสือ่สารเเบบนี ้ 

เเต่ในภาษามือไม่มี ผู้เขียนบทจึงต้องพยายามใช้ค�าพูดที่ฟังเข้าใจง่าย  

มีค�าศพัท์ไม่ซบัซ้อนเกินไป และหลีกเลีย่งการใชค้�าพดูทีก่ระทบความรู้สึก

ของคนพิการทางการไดยิ้น”

ดงันัน้ ก่อนถ่ายท�าแตล่ะฉากผู้ เขียนบทควรท�าความเข้าใจร่วมกนั

ระหว่างพิธีกร ลา่มภาษามือ และผู้ เขียนบท เพราะบางครัง้อาจมีสว่นท่ี

เข้าใจคลาดเคลื่อนกนัไปบ้างเน่ืองจากข้อจ�ากดัทางภาษามือ นอกจากนี ้ 

ศัพท์บางค�าจะต้องท�าการตรวจสอบกับทางสมาคมคนหูหนวก 

แห่งประเทศไทยเพ่ือความถูกต้องด้วย ลักษณะบทท่ีคนหูหนวกชอบ  

สว่นใหญ่จะเป็นบทท่ีมีการอธิบายหรือขยายความท่ีมาของค�าศพัท์ควบคู่

ไปกบัการน�าเสนอเนือ้หา นอกจากนีค้วรมีภาพประกอบท่ีน่าสนใจและดู

งา่ย เพ่ือขยายความข้อมลูท่ีได้รับ ซึง่จะท�าให้คนหหูนวกเข้าใจได้ดีมากกวา่ 

การดจูากภาษามือเพียงอยา่งเดียว
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การเขียนบทรายการโทรทศัน์ภาษามือเต็มจอส�าหรับคนพิการ

ทางการได้ยินนัน้ ผู้เขียนบทจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจข้อจ�ากดัในการสือ่สาร

และธรรมชาตกิารรับชมของคนหหูนวก เพ่ือใช้ประกอบการตดัสนิใจในการ

คดัเลอืกเนือ้หา การใช้ภาษา การเลา่เร่ืองด้วยภาพ และเทคนิคการน�าเสนอ  

รวมทัง้มีค�าบรรยายแทนเสยีง (captions) และมีเสยีงพากย์ตลอดทัง้รายการ 

เพ่ือเปิดโอกาสให้คนพิการทางการได้ยินสามารถเข้าถงึข้อมลูขา่วสารและ

เพ่ือให้ทกุคนสามารถรับชมรายการโทรทศัน์ร่วมกนัได้ 

รายการภาษามือเต็มจอควรจะสนบัสนนุความสามารถของคน

พิการทางการได้ยินให้มีศกัยภาพเพ่ิมขึน้ ด้วยการสง่เสริมให้คนหหูนวก 

ได้มีสว่นร่วมในการผลติรายการและเปิดโอกาสให้คนหหูนวกเข้ามามีสว่น

ร่วมในการเสนอประเด็นหรือก�าหนดทิศทางของเนือ้หาของบทรายการ 

ท่ีเหมาะสมกบัคนหหูนวก เพ่ือให้ผู้ อ่ืนสามารถเข้าใจความแตกต่างและ

ยอมรับในศกัยภาพของคนหหูนวก สง่ผลให้คนทัว่ไปและคนหหูนวกได้เข้าใจ

ซึง่กนัและกนัมากขึน้

นอกจากนีผู้้ เขียนบทควรท�าการศกึษารายการโทรทศัน์ภาษามือ

เตม็จอของตา่งประเทศท่ีประสบความส�าเร็จเพ่ือเป็นตวัอยา่งในการพฒันา

รายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอของไทย และพัฒนารูปแบบรายการ 

ให้สร้างสรรค์ ตอบโจทย์ความต้องการของคนพิการ รวมทัง้บทต้องไมแ่ยก 

คนพิการออกจากการรับชมรายการของคนทัว่ไปเพ่ือให้ทกุคนสามารถ 

ดรูายการโทรทศัน์เพ่ือเรียนรู้ท่ีจะใช้ชีวิตร่วมกนัในสงัคมได้
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