
“จากการผลิตคาํบรรยายเป็นเสียง เพ่ือผูพิ้การทางสายตา...

สู่การเรียนรู้ในชัน้เรียน” 

นักศึกษาทาํอะไร? นักศึกษาค้นพบอะไร? 

 

นักศึกษาเรียนรู้อะไร? 

 

ผูส้อนเรียนรูอ้ะไร? 



คาํบรรยายเป็นเสยีงคอือะไร? 

 
 

• “คาํบรรยายเป็นเสยีง”  Audio description (AD) หรอื 

Descriptive Video เป็นการบรรยายภาพในชว่งทีไ่มม่เีสยีง

พธิกีร เสยีงผูบ้รรยาย หรอืเสยีงตวัละคร เพือ่ใหผู้พ้กิารทางการ

เหน็เขา้ใจเรือ่งราวทีอ่ยูใ่นจอมากขึน้ 

 

 

 
 



โครงการน้ีเกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร? 

 
 

 

เดอืนมนีาคม 2556 มกีารลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืระหวา่ง กสทช. กบั

สถานีวทิยโุทรทศัน์ สมาคมคนพกิารทีเ่กีย่วขอ้ง และสถาบนัการศกึษา ในการ

ใหบ้รกิาร “คาํบรรยายเป็นเสยีง” บรกิารคาํบรรยายเป็นอกัษร (Caption) และการ

บรกิารภาษามอื (Sign Language)  เพือ่ใหผู้พ้กิารทัง้ทางการเหน็และการไดย้นิ

ไดร้บัรูข้า่วสารเทา่เทยีมกบัผูท้ีม่สีายตาปกต ิ



โครงการน้ีเกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร? 

 
 

 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดร้ว่มลงนามความรว่มมอืเป็นผูผ้ลติคาํบรรยายเป็น

เสยีงใหก้บัรายการโทรทศัน์ “อรอ่ยอยา่งยิง่” และรายการ “กนิอยูค่อื” ออกอากาศ

ทางวทิยไุปพรอ้มกบัการออกอากาศรายการโทรทศัน์  



โครงการน้ีเกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร? 

 
 

 

ผูส้อนเป็นผูเ้ขยีนบทและลงเสยีงบรรยายรายการอรอ่ยอยา่งยิง่ และรายการกนิ

อยูค่อื จงึนําประสบการณ์ไปเล่าใหน้กัศกึษาในชัน้เรยีนฟงั นกัศกึษาสนใจ  

จงึตกลงผลติคาํบรรยายเป็นเสยีงรว่มกนัในชัน้เรยีน 



โครงการน้ีเริม่ตน้ขึน้อยา่งไร? 

 
• นกัศกึษาไดร้บัการอบรมจากทมีอาจารยผ์ูผ้ลติคาํบรรยายเป็นเสยีงจาก

คณะวารสารศาสตรแ์ละสือ่สารมวลชน 

 



นกัศกึษาทาํอะไร? 

 
• นกัศกึษาเริม่ทาํสาํรวจแบบงา่ยเพือ่ให้

ทราบลกัษณะการเปิดรบัชมรายการ

โทรทศัน์ของผูพ้กิารทางการเหน็ โดย

เกบ็ขอ้มลูจากผูพ้กิารทางการเหน็ ทัง้

ทีต่าบอดสนิท และทีม่สีายตาเลอืน

ราง จาํนวนทัง้สิน้ 136 คน และใช้

แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็

ขอ้มลู 

 



 
• ผลการสาํรวจพบวา่กลุม่ตวัอยา่งเปิดรบัชมรายการโทรทศัน์ 1-2 ชัว่โมงต่อวนั 

โดยมกัชมรายการในชว่งเยน็มากทีส่ดุ กลุม่ตวัอยา่งชมรายการประเภทขา่ว 

ละคร และรายการวาไรตี ้ตามลาํดบั 

 
 
 
 

เร่ืองเล่าเชา้น้ี 
Source: http://tv.upyim.com/wp-content/uploads/เร่ืองเล่าเชา้น้ี2.jpg 



รายการทีก่ลุม่ตวัอยา่งชมเป็นประจาํ 

 

 

 

 
ประเภท รายการ 

ขา่ว เรือ่งเลา่เชา้น้ี 

ละคร สภุาพบุรุษจุฑาเทพ 

วาไรตี ้ ตสีบิ 

และTonight Show 



นกัศกึษาทาํอะไร? 

• จากผลสาํรวจทีไ่ด ้นกัศกึษานํามาพจิารณาและเลอืกรายการทีเ่หมาะสมทีจ่ะทาํ 

“คาํบรรยายเป็นเสยีง”  และเลอืกผลติรายการทีไ่ดร้บัความสนใจจากกลุม่

ตวัอยา่งมากทีส่ดุ โดยนกัศกึษาแบง่ออกเป็น 8 กลุม่ยอ่ย ผลติ “คาํบรรยายเป็น

เสยีง” ละครชุดสภุาพบุรุษจุฑาเทพตอน ปวรรุจ 5 ตอน รายการตสีบิ 2 ตอน 

และรายการทไูนทโ์ชว ์1 ตอน 

 
 
 
 

 

ปวรรุจ 
Source: http://stang.sc.mahidol.ac.th/readforLife/images/068830.jpg 



นกัศกึษาทาํอะไร? 

 

• นกัศกึษาตดัสนิใจไมผ่ลติรายการขา่ว เน่ืองจากตอ้งใชเ้วลาในการ

ผลติ “คาํบรรยายเป็นเสยีง”  และเกรงวา่เน้ือหาจะไมท่นัสมยัเมือ่ใหผู้้

พกิารทางการเหน็รบัชม 

 
 
 
 

ตสีบิ 
Source: http://dootvthailand.com/wp-content/uploads/2013/06/tee10.jpg 

Tonight Show 
Source: http://tv.upyim.com/wp-content/uploads/ทูไนทโ์ชว.์jpg 



นกัศกึษาทาํอะไร? 

• จากนัน้ นกัศกึษาชมรายการทีเ่ลอืกหลายครัง้ และเริม่เขยีนบท “คาํบรรยาย

เป็นเสยีง” ทดลองอ่านวา่เน้ือหายาวพอเหมาะกบัชว่งเวลาทีม่หีรอืไม ่อธบิาย

ภาพดว้ยคาํทีก่ระชบัครบถว้นหรอืไม ่จากนัน้แกไ้ขจนไดบ้ท “คาํบรรยายเป็น

เสยีง”  ทีพ่อใจ แลว้คดัเลอืกผูอ้่านจากสมาชกิในกลุม่ บนัทกึเสยีง และตดัต่อ

เสยีงทีไ่ดใ้นรปูแบบวดิทีศัน์รว่มไปกบัเสยีงเดมิของรายการ ตรวจสอบอกีครัง้ 

จนสาํเรจ็เป็นชิน้งาน 

 
 
 

บท คาํบรรยายเป็นเสียง 



นกัศกึษาทาํอะไร? 

• เมือ่การผลติ “คาํบรรยายเป็นเสยีง” เสรจ็สิน้ นกัศกึษาไดต้ดิต่อผูพ้กิารทางการ

เหน็ ทัง้ทีต่าบอดสนิท และทีม่สีายตาเลอืนรางใหช้มรายการทีม่ ี“คาํบรรยาย

เป็นเสยีง” ทีน่กัศกึษาผลติขึน้ โดยแบง่เป็นกลุม่ยอ่ยตามรายการทีม่ ีรวม

จาํนวนผูพ้กิารทางการเหน็ทีม่าประเมนิรายการและไดใ้หข้อ้เสนอแนะจากการ

รบัชมรายการฯ จาํนวน 35 คน 

 
 



นกัศกึษาพบอะไร? 

นกัศกึษาพบวา่: 

• กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เขา้ใจเนื้อหารายการมากขึน้เมือ่ม ี“คาํบรรยายเป็นเสยีง” สามารถจนิตนาการรว่มไปกบั

รายการ และชมรายการไดส้นุกกวา่เดมิ  

• กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เหน็วา่ควรมรีายการทีม่ ี“คาํบรรยายเป็นเสยีง” ในโทรทศัน์ทุกชอ่ง 

• กลุม่ตวัอยา่งบางทา่นเหน็วา่ควรมปีุม่เปิดปิด “คาํบรรยายเป็นเสยีง” 

• กลุม่ตวัอยา่งบางทา่นไดใ้หค้วามคดิเหน็วา่ การม ี“คาํบรรยายเป็นเสยีง” เป็นประโยชน์มากสาํหรบัผูท้ ีต่าบอด

สนิท แต่สาํหรบัผูท้ ีม่สีายตาเลอืนรางอาจจะไมเ่ป็นประโยชน์เทา่กบัผูท้ ีต่าบอดสนิท ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัระดบัของ

ความเลอืนรางดว้ย  

• สาํหรบัรายการประเภทวาไรตี ้นกัศกึษาพบวา่รายการทีเ่ลอืกมาไมเ่หมาะกบัการผลติ “คาํบรรยายเป็นเสยีง” 

เพราะมชีอ่งวา่งในการบรรยายน้อย ไมส่ามารถใหร้ายละเอยีดไดใ้นเวลาทีจ่าํกดั  

 

 



นกัศกึษาเรยีนรูอ้ะไร? 

นกัศกึษาสว่นใหญ่ตระหนกัถงึความสาํคญัในการ 

สง่สารมากขึน้ ทัง้ในเรือ่งการออกเสยีงใหช้ดัเจน  

ถกูตอ้ง เน่ืองจาก 

• ตอ้งอ่านเพือ่ใหผู้พ้กิารทางการเหน็รบัฟงัแลว้

เขา้ใจ  

• เป็นการอ่านเพื่อการผลติ “คาํบรรยายเป็น

เสยีง” ซึง่มขีอ้จาํกดัเรือ่งเวลา จงึตอ้งอ่านใหไ้ด้

รวดเรว็ในเวลาจาํกดั แต่มคีวามชดัเจนถกูตอ้ง 

มจีงัหวะทีผู่ร้บัสารสามารถจะตดิตามและทาํ

ความเขา้ใจได ้ทัง้ยงัตอ้งปรบัอารมณ์การ

บรรยายใหเ้ขา้กบัเน้ือหารายการโทรทศัน์ใน

ตอนนัน้ 



นกัศกึษาเรยีนรูอ้ะไร? 

• นกัศกึษาไดบ้รูณาการความรูท้ีส่ ัง่สมจากวชิา

ต่างๆ ตัง้แต่ชัน้ปีที ่1 มาใชใ้นการผลติรายการ

โทรทศัน์ทีม่ ี“คาํบรรยายเป็นเสยีง”  

     ทัง้ทกัษะดา้นการเขยีนบรรยาย การใชภ้าษา 

การเขยีนบทโทรทศัน์ การวจิยั การประกาศ 

การลงเสยีงบรรยาย การตดัต่อ ฯลฯ  การ

ทาํงานเป็นทมี การตดิต่อประสานงานกบั

บุคคลภายนอก และอื่นๆ ซึง่เป็นประโยชน์

อยา่งยิง่ในการเสรมิประสบการณ์ก่อนเรยีนจบ

ออกไปทาํงานจรงิ 
 

 



ผูส้อนเรยีนรูอ้ะไร? 

• การคดิโครงการ แมจ้ะเป็นความคดิรเิริม่จากผูส้อน แต่ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบ

รว่มกนัจากผูเ้รยีนในชัน้เรยีนดว้ย และผูเ้รยีนจะรูส้กึอยากรว่มโครงการเมือ่

ไดร้บัขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบักลุ่มเป้าหมาย และตระหนกัวา่โครงการทีก่าํลงัจะ

ทาํนัน้เป็นโครงการทีม่ปีระโยชน์ต่อผูอ้ื่น 

• ตวัโครงการตอ้งน่าสนใจ เป็นโครงการทีเ่ป็นรปูธรรม จบัตอ้งได ้

 

 



ผูส้อนเรยีนรูอ้ะไร? 

 

• นกัศกึษาตอ้งมสีว่นรว่มตัง้แต่เริม่ตน้ จนจบโครงการ 

• หากนกัศกึษามโีอกาสไดนํ้าผลงานไปใหก้ลุม่เป้าหมายประเมนิ จะทาํให้

นกัศกึษาไดร้บัขอ้มลูอยา่งชดัเจนแบบตวัต่อตวัจากผูท้ีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายจรงิ 



“เป็นการเริม่ตน้ทีด่คีะ่ อาจจะยงัไมเ่ขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นการทาํงาน ดว้ย

ความทีม่เีวลาทาํความเขา้ใจน้อย และยงัไมค่อ่ยมกีรณศีกึษาเทา่ไหร ่

สาํหรบัการเรยีนรูท้ ีไ่ดร้บั สว่นใหญ่มาจากการเปิดโลกเปิดใจ ได้

พดูคุยกบัผูพ้กิารทางสายตาทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายเองวา่รูส้กึอยา่งไร

บา้ง ทีน่่าสนใจคอื 

-ผู ้พกิารทางสายตาอยากใหท้าํเอดรีายการประเภทขา่ว ใหไ้ดย้นิเสยีง

ฟงัแลว้เกดิภาพ เชน่ ขา่วระเบดิ.. เขาตอ้งการฟงัเพือ่นําไประมดัระวงั

ตวัในการใชช้วีติได ้

-การอธบิายเรือ่งส ีกเ็ป็นตวัชว่ยใหเ้ปิดโลกทางจนิตนาการ เชน่ เสน้

ราเมน เป็นสเีหลอืง เป็นเรือ่งทีก่ลุม่ตวัอยา่งทีใ่หส้มัภาษณ์ไมรู่ ้ 

-การรบัฟงัเสยีงของผูพ้กิารทางสายตา จะดกีวา่คนทัว่ไป ทัง้ดา้น

ความเรว็และความเบา ทีจ่ะสามารถแยกแยะและจบัใจความไดด้กีวา่  

เมือ่ทาํเอดกีไ็มต่อ้งกลวัวา่ผูฟ้งัจะไมไ่ดย้นิ ควรจะปรบัไวท้ีร่ะดบัเบา

กวา่เสยีงในรายการ เพือ่ใหร้บัทราบวา่เป็นสว่นเสรมิ และไม่

จาํเป็นตอ้งอ่านชา้แต่จาํเป็นตอ้งชดั เพราะผูพ้กิารทางสายตาสามารถ

รบัรูเ้สยีงไดไ้ว เทยีบเทา่กบัการอา่นหนงัสอืดว้ยสายตา” 

 
 

โสภณพศิ บุญม ี

ความคดิเหน็จากนกัศกึษา 



  “สาํหรบัโครงการน้ี หนูคดิวา่เป็น

ประสบการณ์ทีด่สีาํหรบันกัศกึษาที่

ไดม้โีอกาสทาํงานจรงิทุกขัน้ตอน ได้

เรยีนรูค้วามยากงา่ยของการทาํเอด ี

และไดรู้ป้ญัหาทีเ่กดิจากการทาํเอดี

ในทุกขัน้ตอน ตัง้แต่พรโีพรดคัชัน่

เลย”  

ความคดิเหน็จากนกัศกึษา 

กรวนิท ์ตนัจนิดาประทปี  



ความคดิเหน็จากนกัศกึษา 

    “การเขยีนบทเอดแีตกต่างจากการ

เขยีนบททีเ่ราเคยเรยีนมาคอ่นขา้งมาก 

เพราะมเีรือ่งของขอ้จาํกดัทีต่่างกนั ทัง้

เรือ่ง เวลา และภาษาทีใ่ชบ้รรยาย เรา

จะตอ้งเรยีนรูใ้หมจ่ากงานทีเ่ราไดล้ง

มอืทาํจรงิๆ ภาษาทีใ่ชต้อ้งทาํใหเ้หน็

ภาพไดจ้รงิภายใตเ้วลาทีจ่าํกดั งานเอ

ดทีีพ่วกเราไดท้าํจงึเป็นประสบการณ์

และความรูใ้หม่ๆ คะ่” 

วรษิา พนสัพบิลูย ์



 

  “หนูพบปญัหาอยา่งหนึ่งคะ่ จากทีไ่ปทาํสาํรวจของกลุม่            
ผูพ้กิารทางการเหน็นัน้ ผลของการสาํรวจพบวา่รายการที่

พวกเขาชืน่ชอบสว่นใหญ่เป็นรายการบนัเทงิ เชน่ ทอลก์โชว ์

เกมโชว ์ละครโทรทศัน์ เมือ่นํามาทาํเอดแีลว้พบวา่ รปูแบบ

ของรายการไมส่ามารถทาํเอดไีดส้มบูรณ์ เพราะตวัแสดง

หลกัหรอืพธิกีรหลกัไมเ่วน้ชอ่งวา่งหรอืเวน้จงัหวะใหแ้ทรกเอ

ดไีด ้เลย ต่างกบับางรายการ เชน่ รายการกนิ อยู ่คอื กบั

รายการอรอ่ยอยา่งยิง่ มนัมชีอ่งวา่งใหแ้ทรกเอด ีหนูคดิวา่

ผูผ้ลติรายการควรคาํนงึถงึการนําไปต่อยอดทาํเอดดีว้ย แต่

ความเป็นจรงิมนัยากมาก เพราะสว่นใหญ่ตอ้งทาํรายการ

ตามสปอนเซอร ์ตามนโยบายชอ่ง ตามผูบ้รโิภคสือ่สว่นมาก 

กค็อืคนสายตาปกต ิผูพ้กิารทางการเหน็จงึเป็นคนสว่นน้อย

ทีผู่ผ้ลติมกัมองขา้มเสมอ” 

 
  

ความคดิเหน็จากนกัศกึษา 

ปาจรยี ์มาลยม์าศภาณุ 



ดทูวีแีบบมเีอดแีลว้ 

สนุกขึน้เยอะเรย! 
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