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การวิจัยเร่ือง “นวัตกรรมรูปแบบรายการโทรทัศน์และการมีส่วนร่วมของคนหูหนวก” 

ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษารายการโทรทศัน์ภาษามือส าหรับคนหูหนวก “รายการใจเท่ากัน” ออกอากาศ

ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth 

Interview) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตรายการ เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตรายการ 

กระบวนการผลิตรายการ รวมทั้งการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในรายการใจเท่ากัน 

และใช้การสอบถามความคิดเหน็โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซ่ึงประกอบด้วยคนหูหนวก

และคนทั่วไป ซ่ึงเคยรับชมรายการใจเท่ากัน เพ่ือศึกษาถึงการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่มี

ต่อรายการ โดยการสมัภาษณ์คนหูหนวกผู้วิจัยใช้การสื่อสารผ่านล่ามภาษามือ      

ผลการวิจัยพบว่า การผลิตรายการใจเทา่กนัประกอบด้วยปัจจัยภายใน ได้แก่ 1) ผู้ส่งสาร 

2) เน้ือหา/สาร 3) ช่องทางการสื่อสาร และ 4) ผู้รับสาร ส าหรับปัจจัยภายนอก ได้แก่ เศรษฐกิจ 

สงัคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี และกฎหมาย โดยปัจจัยส าคัญที่สุดในการผลักดันให้เกิดรายการ

โทรทัศน์ส าหรับคนหูหนวก ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้ส่งสาร และ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เน่ืองจากคนหู

หนวกในประเทศไทยมีจ านวนน้อย ไม่คุ้มค่าการลงทุน จึงไม่ได้รับความสนใจจากผู้ผลิตสื่อ แต่

รายการใจเท่ากันได้รับการสนับสนุนจากองค์กรผู้ผลิตสื่อเพ่ือสนองต่อประโยชน์สาธารณะ ไม่มุ่ง

แสวงหาผลก าไร จึงสามารถผลิตรายการออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ฟรีทวีีได้ ปัจจัยด้านเน้ือหา

สารและปัจจัยด้านผู้รับสารเป็นปัจจัยส าคัญที่ท  าให้รายการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการลด

ความเหล่ือมล า้ทางสังคม โดยเน้ือหาและรูปแบบการน าเสนอที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้ภาษามือ

แบบเตม็จอ ค าบรรยายเป็นเสียง และค าบรรยายเป็นอักษร จะช่วยให้คนหูหนวกซ่ึงมีข้อจ ากัด

ทางด้านร่างกายและการสื่อสาร รวมทั้งคนหูดีทั่วไปสามารถรับชมรายการร่วมกันได้อย่างเข้าใจ 

ปัจจัยด้านช่องทางการสื่อสาร ซ่ึงการออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ฟรีทวีีท าให้รายการเป็นที่รู้จัก

และมีจ านวนผู้ชมเพ่ิมมากขึ้ น ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม เน่ืองจากคนในสังคมไม่ทราบ

ข้อจ ากัดทางด้านร่างกายและการสื่อสารของคนหูหนวก ไม่ตระหนักถึงความส าคัญในเร่ืองสิทธิ

ความเทา่เทยีมกนัของมนุษย์ จึงท าให้รายการโทรทศัน์ส าหรับคนหูหนวกมีจ านวนน้อย ปัจจัยด้าน
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กฎหมาย ช่วยผลักดันให้เกิดรายการโทรทศัน์ส าหรับคนหูหนวก รวมทั้งช่วยให้คนหูหนวกมีสิทธิ

และเสรีภาพในการเปิดรับและเข้าถึงสื่อได้มากขึ้น 

ส าหรับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ใจเท่ากันเป็นการท างานร่วมกันระหว่างคนหูดี

และคนหูหนวก ซ่ึงสามารถแบ่งระดับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ชม 

/ผู้รับสาร และการมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมผลิต/ผู้แสดง โดยพิธีกรซ่ึงเป็น

ทีมงานคนหูหนวกได้มีส่วนร่วมในระดับน้ีมากที่สุด ต้ังแต่ข้ันตอนเตรียมการผลิต การผลิต

รายการ และหลังผลิตรายการ แต่ยังไม่พบการมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในระดับบริหาร โดย

พบว่าถึงแม้ทีมงานคนหูหนวกจะไม่มีความรู้ในด้านสื่อโทรทัศน์มาก่อน แต่เมื่อได้เข้ามาเรียนรู้

และลงมือปฏบัิติจริงกส็ามารถเข้าใจกระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์ รวมทั้งมีส่วนช่วยเหลือใน

การท างานได้เป็นอย่างดี อย่างไรกต็ามพบว่าคนหูหนวกในประเทศไทยที่มีความรู้ มีศักยภาพใน

การท างาน และสนใจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ยังมีจ านวนน้อย 

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไปที่มีต่อรายการ ผู้ชมคนหู

หนวกและคนหูดีรู้สึกพึงพอใจเน้ือหาและรูปแบบรายการที่ให้ความรู้ ความบันเทิง มีวิธีการ

น าเสนอแปลกใหม่เปิดโอกาสให้คนหูหนวกได้แสดงศักยภาพ ปลุกจิตส านึกให้คนในสังคมสนใจ

เร่ืองราวของคนหูหนวก ช่ืนชอบการน าเสนอเน้ือหาด้วยภาษามือร่วมกับค าบรรยาย เพราะช่วยให้

คนหูหนวกรับชมรายการได้อย่างเข้าใจและมีอรรถรสมากขึ้ น ส่วนคนหูดีกไ็ด้เรียนรู้ภาษามือ 

นอกจากน้ียังช่ืนชอบพิธีกรรายการคนหูหนวก เพราะดูมีความตั้งใจ สามารถใช้ภาษามือได้อย่าง

ถูกต้องและเข้าใจง่าย โดยผู้ชมคนหูหนวกจะให้ความสนใจเน้ือหารายการที่เกี่ยวกับการประกอบ

อาชีพเป็นพิเศษ อย่างไรกต็ามพบว่าผู้ชมทั้งสองกลุ่มรู้สึกไม่พึงพอใจวันและเวลาออกอากาศ 

ตัวหนังสือของค าบรรยายมีขนาดเล็กเกินไป ไม่รู้จักแขกรับเชิญที่มาร่วมรายการ อยากให้เป็น

ศิลปินดารามากกว่า โดยผู้ชมหูหนวกรู้สึกไม่พึงพอใจการใช้ภาษามือที่มีประโยคสนทนายาว

เกินไป และขึ้ นตัวหนังสือเร็ว อ่านไม่ทัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทั่วไปรู้สึกไม่พึงพอใจเสียงพากย์

ของพิธกีรคนหูหนวก ต้องการเรียนรู้ภาษามือจากค าบรรยายมากกว่า  

การศึกษาเร่ืองการใช้ประโยชน์พบว่า ผู้ชมคนหูหนวกได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ 

สามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและเป็นหัวข้อในการสนทนาสร้างความสัมพันธ์กับคนใน

ครอบครัว ช่วยลดความเหล่ือมล า้ทางสังคม และสร้างแรงบันดาลใจ ส่วนผู้ชมทั่วไปใช้ประโยชน์ 

ได้แก่ ได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ น ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ปลุกจิตส านึกให้เหน็ถึง

สทิธ ิความเท่าเทยีมกัน รวมทั้งความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในด้านต่างๆ ของคนหูหนวก

ที่ไม่แตกต่างจากคนทั่วไป 
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The study of the innovation of television program and participation of deaf people 

had focused on sign languages in television program for hearing-impaired or deaf people. 

Thai PBS broadcast program, JAI TAO KAN, had been in use for quality research by in-

depth interview with the production team for studying the key factors in production such as 

how they start the program and how the production process which included the 

communication involvement of deaf people in the program. The focus groups (deaf people 

and normal audiences who had watched the program, they was interviewed with 

questionnaires for learn about the benefit and satisfaction for deaf people through the 

interpreters. 

As a result, JAI TAO KAN had several key factors in production 1) sender 2) 

message 3) channel and 4) receiver. The program contained the external factors such as 

Economy, Culture and Society, Technology, and Law. But the important factors that made 

the program possible for deaf people had been sender and economy, forasmuch there are 

only a few deaf people in Thailand. Therefore the media disregarded deaf people and the 

cost was not worth the investment for them. However, JAI TAO KAN was supported from 

media department to give the benefit to the public not to make the profit so the program 

could broadcast on free television network. The channel and receiver factors were the key 

that made the program achieve its purpose to reduce inequality in today society. And 

because of the program content was simple to understand or uncomplicated for the 

audiences. Also the audiences could see the interpreter and closed caption clearly so it could 

help both deaf, hearing-impaired and normal audiences understand. The communication 

devices factor, in free television network, made the program well-known and gained more 
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audiences. Next, the culture and society factor was one of the factors because a person in 

normal society unaware of the physical limitations and communication of the deaf and the 

equality of humanity so that’s the reason to television program for deaf was limited. And 

the law factor had become the impelled to the media to produce more programs for deaf 

people and to help them have the right and freedom in the media.  

JAI TAO KAN production team were formed by deaf staffs and normal staffs. They 

could communicate throughout the process because they were all part of the key factors as 

viewers, receivers, messengers, productions, co-productions and actors. The host of the 

program was deaf but the host had a privilege in pre-production, production and post- 

production while on an executive level still had none. Although the staffs that had hearing-

impaired did not have knowledge in media but once they learned and practiced they could 

understand the process well which helped the program productive.  However, hearing-

impaired or deaf that had been educated or had potentials in Media in Thailand was hardly 

present.  

The study of satisfaction of the audiences between deaf and normal audiences to the 

program, both were satisfy with the content and concept of the program because its 

entertained and educated also had variety ways for deaf people to perform their best 

potential. By supportive the sign languages and closed captions help the hearing-impaired 

or deaf people understand the program and enjoy it even more. As for normal people they 

loved the host because the commitment and clear sign language that they could learn. The 

program also raised awareness to the people in society. The deaf people could learn that 

there are special jobs out there.  

However, there were some problems from the deaf and normal audiences. First, 

they both agreed that the air time of the program was not suitable. Second, the closed 

captions were too small. Next the guests of the program were unknown or they are not 

celebrities. But the most important problem was the conversation was too long and they 

could not catch the captions. Also the normal audiences dissatisfied with the narrator 

because they wanted to learn sign language. 

The study on utilization showed that the deaf audience received a lot of benefits 

from the program. They had useful knowledge. Also they could make a conversation with 

the member of their family. These methods will help reducing inequality in today society 

and create an inspiration for other. As for the normal audiences, they will gain awareness to 
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the deaf people in society that they both have equality in knowledge, ability and potentials 

and that deaf people were not difference than normal people. 
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บทที ่1 

 

บทนาํ 

 

1.1 ความสาํคญัและที่มาของงานวิจยั 

 

มนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่สาํคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ เน่ืองจากสามารถเรียนรู้ 

สะสมทักษะและประสบการณ์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจนนํามาสู่การพัฒนา

ประเทศชาติได้ ดังน้ันประเทศที่มีทรัพยากรมนุษย์เพียบพร้อมไปด้วยศักยภาพทั้งทางด้านร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจและสติปัญญาจึงมีศักยภาพในการพัฒนามากกว่าประเทศอื่น แต่ความเป็นจริงแล้ว 

ในแต่ละสังคมยังมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความบกพร่องทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจน่ันคือ กลุ่ม

ของ “คนพิการ” ซ่ึงหากได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างเหมาะสมกจ็ะสร้างประโยชน์

ให้กบัสงัคมและประเทศชาติได้เป็นอย่างมาก ไม่แตกต่างไปจากคนปกติธรรมดา 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้กาํหนดความ 

หมายของคนพิการไว้ว่าเป็น “บุคคลซ่ึงมีข้อจาํกดัในการปฏบัิติกจิกรรมในชีวิต ประจาํวันหรือเข้า

ไปมีส่วนร่วมทางสังคม เน่ืองจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคล่ือนไหว การ

สื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมี

อปุสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความจาํเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหน่ึงด้านใด

หน่ึง เพ่ือให้สามารถปฏบัิติกจิกรรมในชีวิตประจาํวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสงัคมได้อย่างบุคคล

ทั่วไป” โดยกาํหนดประเภทความพิการไว้ ดังน้ี (พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ, 2550)  

1) ความพิการทางการเหน็ 

2) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 

3) ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย 

4) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 

5) ความพิการทางสติปัญญา 

6) ความพิการทางการเรียนรู้ 

7) ความพิการทางออทสิติก 

ปัจจุบันคนพิการในประเทศไทยที่มีบัตรประจาํตัวคนพิการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 

พบว่ามีจาํนวนทั้งสิ้น 1,568,847 คน (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวง

การพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์, 2559) ในขณะที่ประชากรทั้งหมดของประเทศไทย
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ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2559 มีจาํนวนทั้งสิ้น 65,291,714 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559) จากสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนพิการมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 

2.4 ถือว่าจาํนวนไม่มากนักเม่ือเทยีบกบัประชากรทั้งหมดของประเทศ คนพิการจึงกลายเป็นคน

กลุ่มน้อยในสังคมที่ถูกละเลย ขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง และไม่ได้รับการปฏบัิติอย่างเท่า

เทียมกันในสังคม แม้แต่ในด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน ทั้งที่คนพิการน้ันย่อมมีสิทธิ เสรีภาพ 

และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่แตกต่างจากคนปกติ ตามปฏิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติ ที่กล่าวไว้ว่า “ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพบรรดาที่กาํหนดไว้ในปฏิญญา โดย

ปราศจากความแตกต่างไม่ว่าชนิดใด ๆ เช่น เช้ือชาติ ผวิ เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเหน็ทางการ

เมือง เผ่าพันธุแ์ห่งชาติ สงัคม ทรัพย์สนิ หรือสถานะอื่น ๆ ทุกคนมีสทิธิรับมาตรฐานการครองชีพ

อนัเพียงพอสาํหรับสขุภาพ ความอยู่ดีกนิดีของตนและครอบครัว รวมทั้งอาหารเคร่ืองนุ่งห่มที่อยู่

อาศัย การดูแลรักษาทางการแพทย์ การศึกษา การประกอบอาชีพ การสื่อสาร และบริการสังคมที่

จาํเป็น” (คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ, 2550)  

ถึงแม้ว่ารัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะตระหนักถงึความสาํคัญเร่ืองสิทธิและ

โอกาสของคนพิการโดยสะท้อนให้เหน็ผ่านรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 

54 บัญญัติไว้ว่า “บุคคลซ่ึงพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการ สิ่ง

อาํนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ” (พระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550, น. 16) และพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซ่ึงเป็นกฎหมายฉบับใหม่แทนพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 กใ็ห้ความสาํคัญกับการปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นด้วย โดยกาํหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ

ประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการ เพ่ือมิให้มีการเลือกปฏบัิติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุสภาพ

ทางกายหรือสุขภาพ รวมทั้งให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอาํนวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะและ

ความช่วยเหลืออื่นจากรัฐตลอดจน ให้รัฐต้องสงเคราะห์คนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ

พ่ึงตนเองได้ อย่างไรกต็ามพบว่าคนพิการยังอยู่ภายใต้การเลือกปฏบัิติและถูกจาํกดัสทิธิเสรีภาพ

ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการศึกษา การประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วมในสังคม การจัดให้มีอุปกรณ์

อาํนวยความสะดวกและบริการสาธารณะต่าง ๆ รวมถึงการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร การเข้าถึงและใช้

ประโยชน์จากสื่อ ซ่ึงเป็นสิ่งสาํคัญต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวัน การเสริมสร้างความรู้ความสามารถ 

และพัฒนาศักยภาพของคนพิการอกีด้วย 

ในบรรดากลุ่มคนพิการแต่ละประเภท “คนหูหนวก” หรือ “คนพิการทางการได้ยินหรือ

สื่อความหมาย” ถือเป็นคนพิการที่ต้องประสบปัญหาในการดาํเนินชีวิตประจาํวันเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะในเร่ืองของการสื่อสารที่นอกจากจะไม่ได้ยินเสียงแล้ว ยังไม่สามารถพูดคุยด้วยภาษา

พูดทั่วไป ต้องใช้การสื่อสารที่เรียกว่า การใช้ภาษามือ (Sign Language) หรือการใช้ล่ามภาษามือ 

เพ่ือบอกความหมายแทนภาษา ซ่ึงส่งผลกระทบไปถงึการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการใช้ประโยชน์
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จากสื่อต่าง ๆ รวมถงึ “สื่อโทรทศัน์” ซ่ึงเป็นสื่อพ้ืนฐานที่คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถงึได้ง่ายและยัง

เป็นสื่อที่คนหูหนวกใช้เวลามากที่สุด โดยเหน็ได้จากการศึกษาของ เร่ือง “พฤติกรรมการใช้เวลา

วันหยุดของคนหูหนวกในกรุงเทพมหานคร” ของ จิตประภา ศรีอ่อน และเจนจิรา เทศทิม 

(2548, น. 3-9) พบว่า ร้อยละ 52.5 ของคนหูหนวก การดูโทรทศัน์เป็นกจิกรรมในบ้านที่คนหู

หนวกทาํมากที่สดุในเวลาว่าง ซ่ึงเป็นไปในทศิทางเดียวกับการศึกษาเร่ือง “การพ่ึงพาข่าวสารทาง

สิ่งพิมพ์ของคนหูหนวก” ของ พนิต เงางาม (2541, บทคัดย่อ) พบว่ากลุ่มตัวอย่างคนหูหนวกมี

การพ่ึงพาสื่อต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่เปิดรับสื่อโทรทศัน์มากที่สุด เพ่ือตอบสนองความต้องการและ

ความพึงพอใจของตนเอง นอกจากน้ีจากการศึกษาเร่ือง “ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารเพ่ือการพ่ึงตนเองของผู้พิการทางการได้ยิน : กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี” ของ ปริญญา สริิ

อัตตะกุล (2555, บทคัดย่อ) ยังพบว่าคนหูหนวกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จาก

สถานีโทรทัศน์ที่มีจอล่ามภาษามือ อักษรว่ิงด้านล่างหรือการสังเกตจากสีหน้า ท่าทางของบุคคล 

การศึกษาดังกล่าวน้ีแสดงให้เห็นว่าสื่อโทรทศัน์เป็นสื่อที่ใกล้ตัว สามารถเข้าถึง รวมทั้งมีอิทธิพล

ต่อวิถชีีวิตความรู้สกึนึกคิดของคนหูหนวกมากที่สดุ   

เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารและใช้ประโยชน์จากรายการ

โทรทศัน์ และเพ่ือให้ผู้ประกอบกจิการโทรทศัน์ดาํเนินการให้คนพิการสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และ

ใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป คณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะ

หน่วยงานกาํกบัดูแลการประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ จึงได้กาํหนดหลักเกณฑ์

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของ

กิจการโทรทัศน์ หมวด 1 มาตรการพ้ืนฐาน ดังน้ี (สาํนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2555)  

1) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ (Sign Language) อย่างน้อย

ร้อยละ 5 ของสดัส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือไม่น้อยกว่า 

60 นาทต่ีอวัน 

2) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการคาํบรรยายแทนเสียง (Closed Caption : 

CC) อย่างน้อยร้อยละ 40 ของสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อ

สาธารณะ หรือไม่น้อยกว่า 180 นาทต่ีอวัน 

3) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description : 

AD) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของสดัส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

หรือไม่น้อยกว่า 60 นาทต่ีอวัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ซ่ึงบริการ

ดังกล่าวจะช่วยให้คนหูหนวกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเพ่ิมทางเลือกในการรับชมรายการ

โทรทศัน์ได้มากขึ้น  
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อย่างไรกต็ามจากการศึกษาของศิวนารถ หงสป์ระยูร (2558, น. 292) ในการศึกษาเร่ือง 

“การพัฒนารายการข่าวทางสื่ออินเทอร์เนต็ทีวิ (IPTV) สาํหรับคนหูหนวก” พบว่าปัจจุบัน

รายการโทรทัศน์สาํหรับคนหูหนวกน้ันยังมีจาํนวนน้อย โดยมีสถานีโทรทัศน์บางช่องเท่านั้นที่มี

ล่ามภาษามือ และในสถานีโทรทศัน์เหล่าน้ันกมี็เพียงบางรายการเทา่น้ันที่มีล่ามภาษามือ อย่างเช่น 

รายการข่าว และเน้ือหารายการยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการ หรือผลิตจากมุมมองของคนหู

หนวก โดยเน้ือหาเกี่ยวกบัคนหูหนวกส่วนใหญ่ มักถูกนาํเสนอในมุมมองที่น่าสงสารและเป็นไปใน

เชิงตลกขบขัน  ซ่ึงจริง ๆ แล้วคนหูหนวกต้องการให้รายการโทรทศัน์นาํเสนอเร่ืองราวในด้านบวก

หรือเชิงสร้างสรรค์เพ่ือให้สังคมเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนหูหนวก สอดคล้องกับ

การศึกษาของปริญญา สิริอัตตะกุล (2555, บทคัดย่อ) เร่ือง “ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารเพ่ือการพ่ึงตนเองของผู้พิการทางการได้ยิน : กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี” ที่พบว่าจอล่าม

ภาษามือในโทรทศัน์น้ันมีขนาดเลก็ ซึ่งคนหูหนวกไม่สามารถมองเหน็ได้อย่างชัดเจน และรายงาน

การประชุมเชิงปฏบัิติการเพ่ือการวิจัยการเข้าถึงสื่อของกลุ่มคนพิการ ผู้สงูอายุ ผู้ด้อยโอกาส และ

ประชาชนทั่วไป (สาํนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ, 2555, น. 32) ซ่ึงสรุปปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงสื่อโทรทศัน์ของ

คนหูหนวกเกดิจากการที่คนหูหนวกในประเทศไทยมีจาํนวนน้อยจึงไม่ค่อยได้รับความสนใจ ทั้งที่

คนหูหนวกสนใจเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ต่าง ๆ หลากหลายไม่แตกต่างจากคนที่มีการได้ยิน

ทั่วไป แต่รายการโทรทัศน์ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีบริการที่เอื้ อต่อการเข้าถึงของคนหูหนวก โดย

พบว่ารายการโทรทัศน์ที่มีจอล่ามภาษามือมีน้อย จอมีขนาดเล็ก และออกอากาศในเวลาที่ไม่

เหมาะสม นอกจากน้ีรายการที่มีคาํบรรยายแทนเสยีงมีจาํนวนน้อยเช่นกนั และเนื่องจากภาษาไทย

เป็นภาษาที่ 2 ของคนหูหนวก รองจากภาษามือ ซ่ึงมีไวยากรณ์ไม่เหมือนกัน จึงทาํให้คนหูหนวก

ส่วนใหญ่อ่านคาํบรรยายไม่เข้าใจ  

จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวทาํให้สถานีโทรทศัน์ Thai Deaf TV ของคณะนิเทศ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เกิดแนวคิดในการผลิตรายการใจเท่ากันขึ้ น เป็นรายการ

โทรทัศน์ภาษามือเตม็รูปแบบรายการแรกสาํหรับคนหูหนวก ที่ผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไป

สามารถรับชมร่วมกนัได้ นอกจากน้ียังเปิดโอกาสให้คนหูหนวกได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ

ผลิตรายการ ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 14.30-15.00 น. ทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส โดย

มีรูปแบบรายการเป็นสารคดีเรียลลิตี้  มีพิธีกรดาํเนินรายการเป็นคนหูหนวก ให้แขกรับเชิญคนหู

หนวกและแขกรับเชิญคนหูดีออกไปปฏบัิติภารกิจหรือเรียนรู้เร่ืองราวที่น่าสนใจร่วมกัน นาํเสนอ

เน้ือหาด้วยภาษามือ (Sign Language) แบบเตม็จอสาํหรับคนหูหนวก และมีคาํบรรยายเป็นเสยีง 

(Audio Description) คาํบรรยายเป็นอกัษร (Caption) สาํหรับผู้ชมทั่วไป ซ่ึงแตกต่างจากรายการ

โทรทศัน์ทั่วไปที่ผลิตรายการขึ้นเพ่ือให้ผู้ชมทั่วไปรับชมเป็นหลัก และมีจอล่ามเลก็ ๆ สาํหรับผู้ชม

คนหูหนวก   
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รายการใจเท่ากัน จึงเป็นนวัตกรรมรูปแบบรายการโทรทัศน์สําหรับคนหูหนวกเต็ม

รูปแบบรายการแรกของประเทศไทย ที่ช่วยให้คนหูหนวกเข้าถงึสื่อโทรทศัน์ได้ง่ายข้ึน และสามารถ

รับชมรายการโทรทัศน์ร่วมกับผู้ชมทั่วไปได้ ที่สาํคัญยังเป็นรายการโทรทัศน์ที่มีสาระประโยชน์ 

ความรู้  ความบันเทิงต่อทุกคนในสังคม เพราะนอกจากจะมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพ

ความรู้ ความสามารถ และสร้างความภูมิใจให้แก่คนหูหนวกแล้ว ยังมุ่งเน้น สร้างความเข้าใจใน

การดาํเนินชีวิตร่วมกันในสงัคมระหว่างคนหูหนวกและคนทั่วไป ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา

ว่ารายการใจเท่ากัน รายการโทรทัศน์สําหรับคนหูหนวกเต็มรูปแบบ ซ่ึงออกอากาศทาง

สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสน้ัน มีปัจจัยอะไรบ้างในการผลิตรายการ กระบวนการผลิตรายการและ

การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกเป็นอย่างไร รวมทั้งผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไปมี

ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ ทั้งในด้านปริมาณ เน้ือหา และรูปแบบรายการมากน้อย

เพียงใด  ซึ่งการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีจะสามารถนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาและสร้างสรรค์

รายการโทรทศัน์สาํหรับคนหูหนวกในประเทศไทยต่อไปในอนาคต   

 

1.2 ปัญหานาํการวิจยั 

 

1) ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการผลิตรายการใจเทา่กนั 

2) กระบวนการผลิตรายการ และการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในรายการใจ

เทา่กนัเป็นอย่างไร 

3) ผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไปมีความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ต่อรายการ

โทรทศัน์ใจเทา่กนัเป็นอย่างไร 

 

1.3 วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
 

1) เพ่ือศึกษาถงึปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตรายการใจเทา่กนั   

2) เพ่ือศึกษาถงึกระบวนการผลิตรายการและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวก 

3) เพ่ือศึกษาถงึความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไปที่

มีต่อรายการใจเทา่กนั   
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1.4 นิยามเชิงปฏิบติัการ 

 

นวัตกรรมรูปแบบรายการโทรทศัน์ หมายถึง รายการใจเท่ากัน รายการโทรทศัน์สาํหรับ

คนหูหนวกเต็มรูปแบบรายการแรกของประเทศไทยที่คนหูหนวกและคนทั่วไปสามารถรับชม

ร่วมกันได้ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยมีรูปแบบรายการเป็นสารคดีเรียลลิตี้

นาํเสนอเน้ือหาด้วยภาษามือ (Sign Language) คาํบรรยายเป็นเสยีง (Audio Description) และ

คาํบรรยายเป็นอกัษร (Caption)   

คนหูหนวก หมายถงึ คนหูหนวก คนหูตึง และผู้ที่พิการทางการสื่อความหมาย ได้แก่ 

1) หูหนวก หมายถึง บุคคลมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน 

หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกจิกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการได้ยิน 

จนไม่สามารถรับรู้ข้อมูลผ่านทางการได้ยิน เม่ือตรวจการได้ยิน โดยใช้คล่ืนความถี่ที่ 500 เฮิรตซ์ 

1000 เฮิรตซ์ และ 200 เฮิรตซ์ ในหูข้างที่ได้ยินกว่าจะสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียง 90 

เดซิเบลขึ้นไป 

2) หูตึง หมายถงึ บุคคลมีข้อจาํกดัในการปฏบัิติกจิกรรมในชีวิตประจาํวัน หรือการ

เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องทางการได้ยิน เม่ือ

ตรวจวัดการได้ยิน โดยใช้คล่ืนความถี่ที่ 500 เฮิรตซ์ 1000 เฮิรตซ์ และ 200 เฮิรตซ์ ในหูข้างที่

ได้ยินกว่าจะสญูเสยีการได้ยินที่ความดังของเสยีง 90 เดซิเบล ถงึ 40 เดซิเบล 

3) ความพิการทางสื่อความหมาย หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจาํกัดในการปฏบัิติ

กจิกรรมในชีวิตประจาํวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกจิกรรมทางสงัคม  

ปัจจัยการผลิตรายการโทรทศัน์ หมายถึง ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการ

ผลิตรายการใจเท่ากนั ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการผลิตรายการใจเท่ากนั ได้แก่ 1) ผู้ส่งสาร 2) เน้ือหาสาร 

3) ช่องทางการสื่อสาร 4) ผู้รับสาร   

ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการผลิตรายการใจเท่ากนั ได้แก่ 1) เศรษฐกจิ 2) การ 

เมือง 3) เทคโนโลยี 4) สงัคมและวัฒนธรรม 

การผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กระบวนการผลิตรายการใจเท่ากัน ออกอากาศทาง

สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ได้แก่ 1) ขั้นวางแผนก่อนการผลิตรายการ 2) ขั้นเตรียมการผลิต 3) 

ขั้นการผลิตรายการ 4) ขั้นหลังผลิตรายการ 

การสื่อสารแบบบมีส่วนร่วม หมายถึง การสื่อสารของคนหูหนวกที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาและปรับปรุงการผลิตรายการใจเท่ากัน ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ทั้ง

ในฐานะผู้ชม ฐานะผู้ผลิต และฐานะบริหารงาน 
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ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจของผู้ชมที่ได้รับจากการรับชมรายการใจ

เท่ากนั ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ในด้านเน้ือหารายการ ด้านรูปแบบและวิธีการ

นาํเสนอรายการ และด้านคุณสมบัติผู้ดาํเนินรายการ  

การใช้ประโยชน์ หมายถึง การนาํไปใช้ประโยชน์ของผู้ชมจากการรับชมรายการใจเท่ากนั 

ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ในด้านข่าวสาร ด้านการสร้างเอกลักษณ์ให้แก่ตนเอง  

ด้านปฎิสมัพันธท์างสงัคม และด้านความบันเทงิ 

 

1.5 ประโยชนที์่ไดร้บัจากการวิจัย   

 

1) การศึกษาคร้ังนี้ สามารถนําไปสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมรายการโทรทัศน์รูปแบบ  

อื่น ๆ ที่เพ่ิมจะเปิดโอกาสให้คนหูหนวกได้มีส่วนร่วมมากขึ้ น เสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกบัคนหูหนวกให้คนปกติทั่วไปรับรู้ นาํมาสู่การลดช่องว่างและความเหลื่อมลํา้ทางสงัคม 

2) การศึกษาคร้ังนี้ สามารถนาํไปเป็นข้อมูลทางวิชาการให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาต่อไป 

 

1.6 ขอบเขตการศึกษา 

 

1.6.1 ขอบเขตดา้นพื้ นที่ 

การวิจัยน้ีกาํหนดพ้ืนที่การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตรายการและการมีส่วนร่วม

ของคนหูหนวกในรายการใจเท่ากนั การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพของการสื่อสาร

แบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในรายการใจเท่ากนั รวมทั้งการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของ

ผู้ชมที่เป็นคนหูหนวกและคนปกติต่อรายการใจเท่ากัน โดยทาํการเกบ็ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่อาศัย

อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเทา่น้ัน  

 

1.6.2 ขอบเขตดา้นเนื้ อหา 

การวิจัยน้ีมุ่งศึกษารายการใจเท่ากนั  ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ทุกวัน

เสาร์ เวลา 14.30 น.-15.00 น. จํานวน 13 ตอน ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 19 

กรกฎาคม 2557 

 



บทที ่2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “นวัตกรรมรูปแบบรายการโทรทัศน์และการมีส่วนร่วมของคนหู

หนวก” ในรายการใจเท่ากัน รายการโทรทัศน์ภาษามือสาํหรับคนหูหนวก ผู้วิจัยได้ค้นคว้าและ

รวบรวมแนวคิด ทฤษฏ ีรวมทั้งผลงานวิจัยที่ได้เคยมีผู้ศึกษาไว้ก่อนหน้าน้ี เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น

ประกอบงานวิจัยให้ความสมบูรณด์ังต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกบัคนหูหนวก 

2.2 แนวคิดและทฤษฏบีทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกบัสถาบันขององค์กรผู้ผลิตสื่อมวลชน 

2.4 แนวคิดเร่ืองโทรทศัน์ 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 

2.6 ทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ 

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัคนหูหนวก  

 

คนหูหนวกถือเป็นกลุ่มคนพิการที่มีจํานวนน้อย แต่ในฐานะมนุษย์กนั็บเป็นผู้ที่มีสิทธิ

เสรีภาพไม่แตกต่างจากบุคคลอื่น ๆ รวมทั้งควรได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนให้สามารถช่วยเหลือ

ตนเองได้ในการดาํเนินชีวิต  ซ่ึงนอกจากจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้พิการแล้ว ยัง

เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้พิการมีความภาคภูมิใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และเป็น

กาํลังสาํคัญส่วนหน่ึงในการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไปได้อกีด้วย  

หลายคนมองว่าคนหูหนวกมีโอกาสดีกว่าคนพิการประเภทอื่น ๆ เพราะคนหูหนวกยังมี

อวัยวะต่าง ๆ ครบถ้วน สามารถมองเหน็และสามารถทาํทุกสิ่งทุกอย่างได้เช่นเดียวกบัคนปกติ ซ่ึง

ในความเป็นจริงแล้วน้อยคนนักที่จะตระหนักรู้ว่า คนหูหนวกมีข้อจํากัดมากมายที่ทาํให้ต้อง

ประสบปัญหาไม่สามารถใช้ชีวิตประจาํวันได้อย่างปกติ อันเน่ืองมาจากคนหูหนวกไม่ได้ยินเสียง 

ไม่เข้าใจความหมาย และไม่สามารถสื่อความหมายในสิ่งที่ตนเองต้องการให้ผู้อื่นเข้าใจได้   
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2.1.1 นิยามความหมายของคนหูหนวก 

การนิยามความหมายของคนหูหนวกมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปตามมุมมอง

ของแต่ละคนหรือสถานการณ์ การนิยามความหมายของคนหูหนวกให้ถูกต้องแม่นยาํน้ันเป็นเร่ือง

ยาก เพราะมีคาํเรียกที่เกี่ยวข้องกับคนหูหนวกหลายคาํเช่น “การสูญเสียการได้ยิน”หรือ“การ

สญูเสยีความสามารถในการได้ยิน” (Hearing Loss) “หูหนวก” (Deaf) หรือ “ความบกพร่อง

ทางการได้ยิน” “ปัญหาทางการได้ยิน” หรือ “หูตึง” (Hard of Hearing) การจัดระดับของปัญหา

การได้ยินหรือให้คาํนิยามเกี่ยวกบัคนหูหนวกจึงขึ้นอยู่กบัวัตถุประสงค์ของการศึกษาในแต่ละด้าน 

โดยคาํจาํกัดความตามที่ระบุในคู่มือการตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการที่ออกตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ พ.ศ. 2550 หมายถงึ ความผิดปกติ หรือ

ความบกพร่องทางการได้ยินที่ครอบคลุม 2 ลักษณะดังน้ี (พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ, 2550) 

1) หูหนวก  หมายถึง  การที่ บุคคลมี ข้อจํากัดในการปฏิ บัติกิจกรรมใน

ชีวิตประจาํวัน หรือ 

การเข้าไปมีส่วนร่วมในกจิกรรมทางสงัคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องใน

การได้ยินจนไม่สามารถรับรู้ ข้อมูลผ่านทางการได้ยิน เม่ือตรวจการได้ยิน โดยใช้คลื่นความถี่ที่ 

500 เฮิรตซ์ 1000 เฮิรตซ์ และ 200 เฮิรตซ์ ในหูข้างที่ได้ยินกว่าจะสูญเสียการได้ยินที่ความดัง

ของเสยีง 90 เดซิเบลขึ้นไป 

2) หูตึง หมายถึงการที่บุคคลมีข้อจาํกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาํวัน 

หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกจิกรรมทางสงัคม ซ่ึงเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องทางการได้ยิน 

เม่ือตรวจวัดการได้ยิน โดยใช้คลื่นความถี่ที่ 500 เฮิรตซ์ 1000 เฮิรตซ์ และ 200 เฮิรตซ์ ในหูข้าง

ที่ได้ยินกว่าจะสญูเสยีการได้ยินที่ความดังของเสยีง 90 เดซิเบล จนถงึ 40 เดซิเบล 

ส่วนความพิการทางสื่อความหมาย หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจาํกดัในการปฏบัิติกจิกรรม

ในชีวิตประจําวัน หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากการมีความ

บกพร่องทางการสื่อความหมาย เช่น พูดไม่ได้ พูดหรือฟังแล้วผู้อื่นไม่เข้าใจ เป็นต้น  

สาํหรับทางการแพทย์จะนิยามตามพยาธิสภาพ ซึ่งโดยทั่วไปจัดระดับการสูญเสียการได้

ยินไว้ 6 ระดับ ดังตารางต่อไปน้ี   
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ตารางท่ี 2.1 แสดงระดับการสญูเสยีการได้ยิน 

 

ระดบั การไดย้ิน ระดบัความดงั(เดซิเบล) 

ระดับที่ 1 

ระดับที่ 2 

ระดับที่ 3 

ระดับที่ 4 

ระดับที่ 5 

ระดับที่ 6 

ปกติ 

สญูเสยีการได้ยินเลก็น้อย 

สญูเสยีการได้ยินปานกลาง

สญูเสยีการได้ยินค่อนข้างมาก

สญูเสยีการได้ยินมาก 

สญูเสยีการได้ยินมากอย่างย่ิง 

0 – 25 

26 – 40 

41 – 55 

56 – 70 

71 – 90 

91 ขึ้นไป 

 

แหล่งที่มา: ปริญญา สริิอตัตะกุล, 2555, น. 31. 

 

ผู้ที่สญูเสยีการได้ยินระดับ 1-5 เรียกว่า “คนหูตึง” ส่วนผู้ที่สญูเสยีการได้ยินระดับที่ 6

เรียกว่า “คนหูหนวก” จาํนวนเดซิเบลที่กาํหนดไว้เป็นค่าเฉล่ียในหูข้างที่ดีกว่าหรือหูข้างที่ได้ยิน

เสยีงชัดเจนกว่าอกีข้างหน่ึง 

 

2.1.2 ลกัษณะของผูที้่มีความบกพร่องทางการไดย้ิน 

เน่ืองจากข้อจาํกดัและความผิดปกติของร่างกายทาํให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมี

ลักษณะที่แตกต่างจากคนทั่วไปดังต่อไปน้ี (วลัยลักษณ ์คงนิล, 2542, น. 15)  

1) การพูด ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีปัญหาทางการพูด อาจพูดไม่ได้   

หรือ 

พูดไม่ชัด ซ่ึงขึ้ นอยู่กับระดับของการสูญเสียการได้ยิน ผู้ที่สูญเสียการได้ยิน

เลก็น้อยอาจพอพูดได้ ผู้ที่สญูเสยีการได้ยินในระดับปานกลางสามารถพูดได้แต่อาจไม่ชัด ส่วนผู้ที่

สูญเสียการได้ยินมากหรือหูหนวกอาจพูดไม่ได้เลย หากไม่ได้รับการสอนพูดตั้งแต่ในวัยเด็ก 

นอกจากน้ีการพูดยังขึ้นอยู่กบัอายุเม่ือสญูเสยีการได้ยินอกีด้วย หากสญูเสยีการได้ยินมาแต่กาํเนิด

จะทาํให้มีปัญหาในการพูดอย่างมาก แต่ถ้าสูญเสียการได้ยินหลังจากที่พูดได้แล้ว ปัญหาในการ

พูดจะน้อยกว่าผู้ที่สญูเสยีการได้ยินมาแต่กาํเนิด 

2) ภาษา ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะมีปัญหาเกี่ยวกับภาษา เช่น มี

ความรู้เกี่ยวกับคาํศัพท์ในวงจํากัด การเรียงคาํเป็นประโยคที่ผิดหลักภาษา เป็นต้น ปัญหาทาง

ภาษาคล้ายคลึงกับปัญหาในการพูด น่ันคือ ย่ิงสูญเสียการได้ยินมากเท่าใด ย่ิงมีปัญหาในทาง

ภาษามากขึ้นเทา่น้ัน 

3) ความสามารถทางสติปัญญา ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกบัผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้

ยินอาจคิดว่าพวกเขาเป็นพวกที่มีสติปัญญาตํ่ากว่าปกติ แต่ความจริงแล้วไม่เป็นเช่นน้ัน ระดับ
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สติปัญญาของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จากรายงานการวิจัยจํานวนมากพบว่า มีการ

กระจายคล้ายคนปกติ  

4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เดก็ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจํานวนมากมี

ผลการการเรียนตํ่า ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากวิธีการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลที่ปฏิบัติกันอยู่

ในปัจจุบันเหมาะที่จะนาํมาใช้กับเดก็ปกติมากกว่า ซ่ึงอาจไม่เหมาะสมกับเดก็ที่มีความบกพร่อง

ทางการได้ยิน ย่ิงไปกว่าน้ันเดก็ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะมีปัญหาทางภาษาและมีทกัษะ

ทางภาษาที่จาํกัด จึงเป็นอุปสรรคในการทาํข้อสอบ เพราะผู้ที่จะทาํข้อสอบได้ดีน้ัน ต้องมีความรู้

ทางภาษาเป็นอย่างดี ด้วยเหตุน้ีเดก็ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจึงมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนที่

ค่อนข้างตํ่ากว่าปกติ 

5) การปรับตัว ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินอาจมีปัญหาในการปรับตัว 

โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการสื่อสารกับผู้อื่น หากสามารถทาํการสื่อสารได้ดี ปัญหาทางอารมณ์

อาจลดลงทาํให้สามารถปรับตัวได้ แต่ถ้าผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินไม่สามารถสื่อสารกับ

ผู้อื่นได้ อาจเกิดความคับข้องใจ ซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรมตามมา ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

ต้องปรับตัวมากกว่าปกติ ผู้ที่ฉลาดอาจปรับตัวได้ดี ส่วนผู้ที่ไม่ฉลาดอาจมีปัญหาในการปรับตัว 

 

2.1.3 การเรียนรูข้องคนหูหนวก 

ความบกพร่องทางการได้ยินเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้และพัฒนาภาษา คนหูหนวกจึง

ต้องอาศัยประสาทสัมผัสทางตา แทนประสาทสัมผัสทางหูจากการฟัง ทักษะในการอ่านจึงมี

ความสาํคัญเพ่ือการเรียนรู้และเข้าใจความหมายทางภาษา การเรียนรู้ภาษาโดยการอ่านของคนหู

หนวกที่สาํคัญ มีดังน้ี (วิรัตน์ชัย ยงวณิชย,์ 2535, อ้างถงึใน วลัยลักษณ ์คงนิล, 2542, น. 18) 

1) การอ่านภาษามือ ภาษามือ คือ ภาษาสาํหรับคนหูหนวก ใช้มือ สีหน้า และ

กริิยาท่าทางประกอบในการสื่อความหมาย และช่วยถ่ายทอดอารมณ์แทนการพูด ภาษามือของแต่

ละชาติมีความแตกต่างกัน เช่นเดียวกับภาษาพูด ซ่ึงแตกต่างกันตามขนมธรรมเนียม ประเพณ ี

วัฒนธรรม และลักษณะทางภมิูศาสตร์ อย่างเช่น ภาษามือจีน ภาษามืออเมริกนั และภาษามือไทย 

เป็นต้น ภาษามือเป็นภาษาที่นักการศึกษาทางด้านการศึกษาของคนหูหนวกตกลงและยอมรับกนั

แล้วว่าเป็นภาษาหน่ึง สาํหรับติดต่อสื่อความหมายระหว่างคนหูหนวกกับคนหูหนวกด้วยกนั และ

ระหว่างคนปกติกบัคนหูหนวก โดยภาษามือที่ใช้ในประเทศไทยสามารถจาํแนกได้ดังน้ี 

(1) ภาษามือไทย คือ ภาษามือที่ใช้กันมากในหมู่คนหูหนวกผู้ใหญ่และใน

ชุมชมคนหูหนวก ภาษามือชนิดน้ีอาจเทียบได้กับภาษามืออเมริกัน ซึ่งเป็นภาษาที่คนหูหนวก

อเมริกนัใช้สื่อความหมายระหว่างกนั และได้รับการยอมรับว่าเป็นภาษาหน่ึงเช่นเดียวกบัภาษาอื่น 

มีหลักภาษาของตนเอง และอาจจะแตกต่างไปจากหลักภาษาพูดและภาษาเขียนประจาํชาติ  

(2) ภาษามือตามหลักภาษาไทย คือ ภาษามือที่ใช้กนัมากในหมู่คนที่มีการ

ได้ยินปกติในการสื่อสารติดต่อกับคนหูหนวกที่สาํเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสอนคนหูหนวก 
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เน่ืองจากภาษามือชนิดน้ีเป็นภาษามือที่ใช้กนัมากในโรงเรียนสอนคนหูหนวก ภาษามือชนิดน้ีจึงมี

คําศัพท์ทางวิชาการมาก ทั้งน้ีเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรและแบบเรียน    

ต่าง ๆ ที่ใช้สอนในโรงเรียนปกติ ภาษามือชนิดน้ีมีช่ือเรียกว่า “ภาษามือประดิษฐ์” อน่ึง ในการ

ทาํท่าภาษามือชนิดน้ี ผู้ทาํท่าต้องทาํภาษามือตามหลักไวยากรณ์ไทยอย่างครบถ้วนเช่นเดียวกับ

การพูดหรือการเขียนภาษาไทยน่ันเอง  

(3) ภาษามือประสม คือ ภาษามือที่ใช้กันมากในการสื่อความหมาย

ระหว่างคนที่มีการได้ยินปกติกับคนหูหนวก หรือระหว่างผู้ที่มีความรู้ภาษามือซ่ึงอาจมีการได้ยิน

ปกติ ต้องการสื่อความหมายกันด้วยภาษามือเป็นกรณีพิเศษ ภาษามือชนิดน้ีมีลักษณะเป็นภาษา

ประสมระหว่างภาษามือไทยที่คนหูหนวกใช้กบัภาษาไทยที่คนมีการได้ยินปกติใช้สื่อสาร ภาษามือ

ประสมเป็นภาษามือที่ใช้ในสภาพการสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

2) การอ่านภาษาพูดหรืออ่านริมฝีปาก หมายถึง การทาํความเข้าใจได้โดยวิธี

มองด้วยสายตาว่าผู้พูดกําลังพยายามสื่อความหมายเร่ืองใด ผู้อ่านริมฝีปากจะต้องถอด

ความหมายของคําพูดโดยอาศัยการมองเห็นปาก ซ่ึงกเ็ป็นการสื่อความหมายด้วยการพูดโดย

ธรรมชาติน่ันเอง  

การอ่านริมฝีปากก็คล้ายกับการอ่านหนังสือ เว้นแต่ว่าผู้อ่านหนังสือสามารถ

ควบคุมความเรว็ของการอ่านภาษาเขียนได้ และการอ่านริมฝีปากนั้นจะอ่านทวนใหม่อกีคร้ังไม่ได้ 

นอกเสียจากว่าผู้พูดจะพูดซํา้อกี ในการสื่อสารโดยการพูดน้ันเป็นเร่ืองธรรมดาที่หาความแน่นอน

ในกฎเกณฑ์และพูดภาษาตามกฎเกณฑ์ได้น้อยกว่าการสื่อสารโดยการเขียน ทั้งยังมีปัญหาอื่นๆ 

รวมอยู่อกี ได้แก่ 

(1) เสยีงหลายเสยีงมองดูแล้วผู้พูดทาํปากคล้ายคลึงกนั 

(2) แสงและระยะห่างระหว่างผู้พูดและผู้อ่านริมฝีปากกเ็ป็นสาเหตุที่จะทาํ

ให้รู้เร่ืองหรือไม่รู้เร่ืองกไ็ด้ 

(3) ผู้พูด โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้เป็นครูที่กาํลังใช้กระดานดาํ มักจะหันหน้า

ออกไปจากคนหูหนวกเป็นคร้ังคราวในช่วงระยะเวลาที่ไม่เหมาะสม  

(4) ไม่มีเคร่ืองหมายการหยุดความจากการพูด หรือถ้ามีกน้็อยมาก วิธกีาร

อ่านริมฝีปากส่วนใหญ่ที่เสนอให้มีการใช้ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาน้ัน ได้รับการพัฒนาเพ่ือใช้

ประโยชน์กบัคนหูตึง หรือคนหูหนวก ซึ่งได้รับการพัฒนาภาษาพูดมาก่อนแล้วทั้งสิ้น  

3) การอ่านภาษาเขียนหรืออ่านหนังสือ คนหูหนวกที่มีโอกาสได้เข้าเรียนจะ

ได้รับการสอนให้อ่านภาษาเขียนและสอนให้เขียนภาษาเขียน เพราะเป็นหนทางที่คนหูหนวกจะใช้

สื่อสารกบัคนปกติได้เป็นอย่างดีมากกว่าการใช้ภาษามือ เน่ืองจากคนปกติส่วนมากไม่เข้าใจภาษา

มือที่คนหูนวกใช้และการอ่านภาษาเขียนยังเป็นหนทางเพ่ือศึกษาหาความรู้  ทบทวนบทเรียนที่

เรียนมา หรือทราบข่าวสารจากคนปกติ 
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เน่ืองจากรายการใจเท่ากัน เป็นรายการโทรทศัน์สาํหรับคนหูหนวก การศึกษาคร้ังนี้ จึงได้

นาํแนวคิดเกี่ยวกับคนหูหนวกมาอธิบายลักษณะบุคลิกภาพและการเรียนรู้ของคนหูหนวก ซ่ึงมี

ส่วนสาํคัญต่อการผลิตรายการโทรทศัน์ ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบรายการ เน้ือหารายการ และเทคนิค

การนาํเสนอ รวมทั้งเพ่ือให้เข้าใจคนหูหนวกในฐานะที่เป็นทั้งผู้ผลิตรายการและผู้ชมรายการใจ

เทา่กนั    

 

2.2 แนวคิดและทฤษฏีบทบาทหนา้ที่ของสือ่มวลชน 

 

บทบาทหน้าที่ของสื่อวิทยุโทรทศัน์ สามารถอธบิายได้ด้วยทฤษฎีทางสื่อสารมวลชนของ

นักวิชาการตะวันตกหลายคน อาท ิ ฮาโรลด์ ลาสเวลล์ (Harold Lasswell) ที่เสนอแนวคิดสาย

หน้าที่นิยม (Functionalism) ของสื่อมวลชนต่อสงัคม หรือ เดนิส แมลเควล (Danis McQuail) ที่

ได้อธบิายเร่ือง บทบาทหน้าที่ของสื่อ (Function) ว่าบทบาทของสื่อมวลชนเป็นไปเพ่ือความเป็น

ระเบียบและก้าวหน้าของสงัคม 

Lasswell (อ้างถงึใน สมสขุ หินวิมาน, 2552) ได้อธบิายถงึบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน

ต่อสงัคมดังน้ี 

1) สงัเกตการณส์ภาพแวดล้อม (Surveillance of Environment) หมายถงึ การ

แจ้งหรือให้ข้อมูลแก่สมาชิกสงัคม มีหน้าที่เหมือนสนัุขเฝ้าบ้าน (Watchdog) ของสงัคมไม่ว่า

สงัคมเลก็ ๆ ไปจนถงึระดบัสากล 

2) ประสานสมัพันธส่์วนต่าง ๆ ของสงัคม (Correlation of the Part) หมายถงึ 

การประสานให้สมาชิกที่กระจัดกระจายในสงัคม ร่วมรับรู้สิ่งที่เกดิขึ้นในสงัคม โดยมีบทบาทใน

การทาํให้ผู้คนต่างพ้ืนที่และเวลา มารับรู้ ร่วมกนัในสิ่งเดียวกนั 

3) ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม (Transmission of Social Inheritance) 

หมายถงึ บทบาทในการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสงัคมต่าง ๆ ทาํให้วัฒนธรรมไม่สญูหายไปจากรุ่น

หน่ึงสู่คนอกีรุ่นหน่ึง  

อย่างไรกด็ีในเวลาต่อมา ชาร์ลส ์อาร์ ไรท ์(Charies R.Wright) ได้พัฒนาแนวคิดของ ฮา

โรลด์ ลาสเวลล์ (Harold Lasswell) โดยเพ่ิมบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนขึ้นมาอกีประการหน่ึง 

ได้แก่ หน้าที่การสร้างความบันเทงิ (Entertainment) แก่ผู้คนในสงัคม เพ่ือบันเทงิและคลาย

เครียดในชีวิตประจาํวัน 

McQuail (1987, อ้างถงึใน สมสขุ หินวิมาน, 2552) มีแนวคิดคล้ายกนักบั ฮาโรลด์ 

ลาสเวลล์ (Harold Lasswell) และได้อธบิายบทบาทหน้าที่ของสื่อสารมวลชนต่อสงัคม 5 ประการ 

ดังน้ี 

1) การให้ข่าวสาร (Information) หมายถงึ บทบาทในการแจ้งให้ทราบถงึความ

เป็นไปในสงัคม 
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2) การประสานสมัพันธ ์ (Correlation) หมายถงึ บทบาทในการรวมผู้คน และ

การกาํหนดวาระทางสงัคม 

3) การสร้างความต่อเน่ือง (Continuity) หมายถงึ การดาํรงวัฒนธรรมและสบื

ทอดวัฒนธรรมทั้งวัฒนธรรมกระแสหลัก วัฒนธรรมย่อย และวัฒนธรรมลูกผสม 

4) ความบันเทงิ (Entertainment) หมายถงึ บทบาทในการสร้างความบันเทงิ

และผ่อนคลายทางสงัคม 

5) การระดมสรรพกาํลัง (Mobilization) หมายถงึ บทบาทในการรณรงค์เพ่ือ

เป้าหมายทางการเมือง สงคราม ศาสนา เศรษฐกจิ 

กล่าวโดยสรุป สื่อมวลชนมีบทบาทหน้าที่ทั้งต่อระดับบุคคลและระดับสังคม โดยระดับ

บุคคลเพ่ือตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ ได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็น  

ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสังคม และความบันเทิง สําหรับระดับสังคม ได้แก่ ก่อให้เกิด

ความสมัพันธใ์นสงัคม สร้างระเบียบทางสงัคมที่รับรู้ ร่วมกนั ให้คาํอธบิายด้านโครงสร้างสงัคมและ

ดาํรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมในสงัคม   

แนวคิดของ เดนิส แมคเควล (Danis McQuail) และ ฮาโรลด์ สเวลล์ (Harold 

Lasswell) ต่างกไ็ด้อธบิายว่า สื่อมวลชนควรจะทาํอย่างไร หรือมีหน้าที่อย่างไรต่อสงัคม ทั้งน้ีใน

กรณีของสื่อวิทยุโทรทศัน์ การเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของสื่อวิทยุโทรทศัน์ จะทาํให้เราอธิบายถึง

ปรากฏการณ์ได้อย่างมีความหมาย โดยสามารถใช้เร่ืองเอกลักษณ์ด้านรูปแบบรายการ (Genre) 

มาเป็นเกณฑใ์นการอภิปรายใต้แนวคิดสายหน้าที่นิยม จะเหน็เป็นภาพได้ดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1  บทบาทหน้าที่ของรายการเล่าข่าว โดยใช้เอกลักษณด้์านรูปแบบรายการเป็นเกณฑ ์

แหล่งที่มา: สมสุข หินวิมาน, ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ, ภัทธรีา สารากรบริรักษ์, อารดา ครุจิต, 

กรรณกิา รุ่งเจริญพงษ์ และกุลนารี เสอืโรจน์, 2557, น. 45. 

 

องค์กรและทมีงานผู้ผลิตรายการใจเท่ากัน ในฐานะสื่อมวลชนกไ็ด้ทาํหน้าที่ ของสื่อวิทยุ

โทรทศัน์ด้วยการให้ความรู้ ความบันเทงิ และสร้างความสมัพันธใ์นสงัคม โดยสะท้อนผ่านรายการ

โทรทศัน์สาํหรับคนหูหนวกที่มีรูปแบบและเน้ือหาแตกต่างจากรายการโทรทศัน์อื่น ๆ ผู้วิจัยจึงได้

นาํแนวคิดเร่ืองบทบาทหน้าที่สื่อมวลชนมาอธบิายในการศึกษาคร้ังน้ี 

 

- Fact 

- Entertainment 

Genre 

- News 

- Talk show 

บทบาทหน้าที ่

- ใหข้อ้มลูแก่สงัคม 

- ใหค้วามบนัเทงิ 

รายการเลา่ขา่ว 

- การผสม News + 

Talk 
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นอกจากน้ียังได้แนวคิดเกี่ยวกับสถาบันขององค์กรผู้ผลิตสื่อมวลชนมาอธิบายประกอบ

เน่ืองจากการพัฒนาและสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์สําหรับคนหูหนวก ยังมีปัจจัยอีกหลาย

ประการที่สาํคัญ ซ่ึงผู้ผลิตรายการโทรทศัน์ต้องคาํนึงถงึด้วย  

 

2.3 แนวคิดเกีย่วกบัสถาบนัขององคก์รผูผ้ลิตสือ่มวลชน 

 

McQuail (1987, อ้างถึงใน สมสุข หินวิมาน และคณะ, 2557) ได้เสนอแนวคิดที่

สอดคล้องในทฤษฎีการสื่อสารมวลชนว่า องค์กรผู้ผลิตสื่อมวลชนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ

สถาบันทางสังคมได้มีการดาํเนินกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การผลิตซํ้า 

และการเผยแพร่ ข่าวสารและความรู้ ไปสู่ประชาชนทั่วไปในฐานะผู้รับสาร องค์กรสื่อมวลชน อยู่

ท่ามกลางแรงผลักดันจากทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร ซ่ึงมีผลต่อการตัดสนิใจขององค์กร 

ด้วยเหตุน้ีการปฏิบัติงานขององค์กรผู้ผลิตสื่อมวลชนจึงต้องคาํนึงถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ทาง

สังคม ซึ่ งอาจเป็นแรงกดดันต่อภาระหน้าที่  และเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้ ผู้ทําการ

สื่อสารมวลชนต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย เราจึงมักพบเห็นอยู่เสมอว่าสื่อมวลชนแต่ละ

ประเภท ไม่ว่าจะเป็น โทรทศัน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ จึงมักมีมิติของตัวเองทั้งในแง่ระบบของ

การจัดการ เวลา และสถานที่พร้อมกบัยังถูกจาํกดั โดยการยอมรับของกรอบต่าง ๆ ทางสงัคม 

แม้สื่อมวลชนจะมีอิทธิพลหรือแสดงบทบาทหน้าที่หลายประการต่อสังคม แต่ทว่า 

โครงสร้างสงัคม ได้แก่ ปัจจัยภายนอกอย่าง เศรษฐกจิ การเมือง สงัคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี 

รวมไปถึงปัจจัยภายในของกระบวนการสื่อสารเอง ต่างกมี็ผลกระทบต่อการทาํงานของสื่อด้วย

เช่นกนั  

McQuail (1987, อ้างถึงใน สมสขุ หินวิมาน และคณะ, 2557, น. 50) ได้สรุปภาพรวม

ของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสื่อมวลชนเอาไว้เป็นสองด้านหลัก ได้แก่ ปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอกในการผลิตรายการโทรทศัน์ ซ่ึงมีดังต่อไปน้ี  

 

2.3.1 ปัจจยัภายในที่มีผลต่อการผลิตรายการโทรทศัน ์

ในแง่ของปัจจัยภายในตัวสื่อโทรทศัน์ หมายความถึง ปัจจัยด้านองค์ประกอบการสื่อสาร

ขั้นพ้ืนฐาน 4 ประการ ได้แก่ ผู้ส่งสาร (Sender) เน้ือหา/สาร (Message) ช่องทางการสื่อสาร 

(Channel) และผู้รับสาร (Receiver) ซ่ึงมีรายละเอยีดดังต่อไปน้ี 

2.3.1.1 ปัจจัยด้านผู้ส่งสาร (Sender) 

ด้วยเหตุที่คุณสมบัติสาํคัญของโทรทัศน์น้ันเป็นสื่อที่ไม่สามารถผลิตขึ้ นได้ด้วย

บุคคลเพียงคนเดียว แต่จะต้องมีการทาํงานแบบเป็นองค์กรที่ต้ังขึ้ นอย่างเป็นทางการ ดังน้ัน

วัฒนธรรมการทํางานแบบองค์กร จึงมักมีผลกระทบและเป็นเง่ือนไขสําคัญในการกําหนด

สถานภาพและคุณลักษณะของผู้ส่งสารของสื่อโทรทศัน์ ซ่ึงมีประเดน็ที่น่าสนใจ 3 ประการ ดังน้ี 
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1) คุณลักษณะของบุคลากรผู้ผลิตสื่อสามารถจาํแนกได้หลายระดับ 

เช่น สถานภาพแบบเป็น “ปัจเจกบุคคล”  “คณะทาํงาน” และ “สถาบัน” เป็นต้น  

2) เป้าหมายองค์กร เน่ืองจากองค์กรสื่อโทรทศัน์มีลักษณะที่แตกต่าง

หลากหลาย ดังน้ันองค์กรแต่ละลักษณะกจ็ะมีเป้าหมาย นโยบาย ทิศทาง หรือวิธีการปฏิบัติตน

ของบุคลากรที่เฉพาะของตนเอง ซึ่งเป้าหมายขององค์กรที่ต่างกันดังกล่าว กจ็ะกาํหนดนโยบาย

และบรรทดัฐานการทาํงานที่แตกต่างกนัไปโดยปริยาย 

McQuail (2005) ได้ประมวลเป้าหมายหลัก ๆ ขององค์กรด้าน

สื่อสารมวลชนอย่างโทรทศัน์เอาไว้อย่างน้อย 5 ด้านด้วยกนั ได้แก่ 

(1) เป้าหมายเชิงกาํไร เช่น ความคาดหวังเร่ืองรายรับและผล

กาํไรสงูสดุขององค์กร สถานี บริษัทผู้ผลิตรายการ 

(2) อิทธิพลทางสังคมและช่ือเสียงขององค์กร เ ช่น การที่

สถานีโทรทศัน์ทุกช่องต้องจัดผังให้มีรายการแนวสร้างสรรค์สงัคมเอาไว้เสมอ 

(3) การดึงยอดผู้ชมสงูสดุ หรือการจัดเรตติ้ งผู้ชม 

(4) เป้าหมายเฉพาะเง่ือนไข เช่น กรณีของสถานีโทรทศัน์เฉพาะ

กลุ่ม หรือสถานีโทรทศัน์ขององค์กรศาสนาบางแห่ง หรือกรณีของสถานีวิทยุเพ่ือการจราจร 

(5) การสนองต่อประโยชน์สาธารณะ เช่น รายการการกุศลเพ่ือ

ระดมเงินช่วยเหลือในบางเงื่อนไข 

จากเป้าหมายทั้งหมดน้ีแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยภายในดังกล่าวบ่อยคร้ัง

จะนาํไปสู่ความขัดแย้งและไม่ลงรอยกันในการทาํงานสื่อโทรทัศน์ เช่น หากองค์กรเน้นผลกาํไร

หรือพยายามสร้างยอดจํานวนผู้ชมให้มากที่สุด กอ็าจเกิดความลักล่ันกับการทาํงานเพ่ือสนอง

ประโยชน์สาธารณะ เป็นต้น 

3) ลักษณะทางวิชาชีพ หมายถึง ลักษณะความชาํนาญการที่บ่มเพาะ

และสั่งสมประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการมาอย่างยาวนาน โดยกาํหนดเกณฑ์ในการวัด

ลักษณะความเป็นวิชาชีพของสื่อโทรทศัน์ไว้ 5 ประการด้วยกนัคือ 

(1) การควบคุมกระบวนการเข้าสู่วิชาชีพ 

(2) การมีทกัษะที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี  

(3) รหัสจรรยาบรรณ  

(4) การแสดงบทบาททางสงัคมที่ชัดเจน  

(5) การมีอสิรภาพในการแสดงทกัษะการทาํงานเตม็ที่ 

จากคุณลักษณะความเป็นวิชาชีพที่กล่าวมาน้ี แมคเควลได้ตั้งข้อสังเกต

ว่า โอกาสที่โทรทัศน์จะพัฒนาไปสู่ความเป็นวิชาชีพได้สมบูรณ์น้ันค่อนข้างลาํบาก เน่ืองจากากร

ทาํงานของสื่อดังกล่าวมักต้องเผชิญกบัอปุสรรคต่าง ๆ ต่อการก้าวสู่สถานะความเป็นวิชาชีพเสมอ 
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เช่น อิสรภาพและการแสดงบทบาททางสังคมของคนทาํโทรทัศน์ที่มักต้องเผชิญกับการควบคุม

จากปัจจัยภายนอกทางเศรษฐกจิการเมืองอยู่เสมอ 

2.3.1.2 ปัจจัยด้านเน้ือหา/สาร (Message) 

ในแง่ของเน้ือหา/สาร น้ัน โทรทศัน์เป็นสื่อที่มีคุณลักษณะของเน้ือหาเฉพาะ ซ่ึง

แตกต่างจากสื่อมวลชนชนิดอื่น ๆ ด้วยเหตุดังกล่าว ปัจจัยด้านเน้ือหา/สาร จึงมีส่วนเข้ามากาํหนด

วัฒนธรรมการสื่อสารทั้งสองชนิดในหลาย ๆ ประการด้วยกนั ดังน้ี 

1) เน้ือหาที่สื่อสารผ่านเสียงหรือภาพและเสียง มาร์แชล แมคลูฮัน 

(McLuhan, 1964) ได้เคยให้คาํอธิบายความหมายของสื่อ (Media) ไว้ด้วยวลีสั้น ๆ ว่า เป็น

เทคโนโลยีที่ช่วยขยายประสบการณ์ของมนุษย์ออกไป ซ่ึงหมายความว่า เม่ือมนุษย์กระทาํการ

สื่อสารขึ้นในคราวใดผัสสะหรือการรับรู้ผ่านประสาทสมัผสัของมนุษย์กคื็อ “สื่อ” ชนิดหน่ึงที่ทาํให้

เราเช่ือมโยงตนเองกบัโลกรอบตัวได้ 

2) เน้ือหาของโทรทศัน์เป็นวัฒนธรรมการสื่อสารที่เน้นอารมณ์ 

3) โทรทศัน์มีการแตกตัวเน้ือหาออกเป็นรายการประเภทต่าง ๆ เมื่อ

เปรียบเทียบกับสื่อมวลชนอย่างหนังสือนวนิยาย หรือภาพยนตร์แล้ว ในขณะที่สื่อเหล่านั้น มี

แนวโน้มที่จะนําเสนอเน้ือหา/สาร ชนิดเดียวกันตั้งแต่ต้นจนจบ แต่สาํหรับโทรทัศน์น้ัน ด้วย

ช่วงเวลาออกอากาศที่ยาวต่อเน่ือง 24 ช่ัวโมง จึงได้พัฒนาเน้ือหา/สาร ที่หลากหลาย และแบ่ง

เน้ือหาออกเป็นประเภทต่าง ๆ ที่เรียกว่า “Genres” 

ในปัจจุบันได้นาํวิธีคิดเร่ืองการจัดประเภทนี้มาใช้กับสื่อโทรทศัน์ เช่น  ประเภท

รายการละคร ตลก รายการเดก็ ข่าว สารคดี ธรรมะ เกมสโ์ชว์ ปกณิกะ รายการเพ่ือการศึกษาและ

รวมไปถึงประเภทรายการแบบลูกผสม (อาท ิDocudrama) หรือรายการที่แตกตัวออกไปใหม่ 

(อาท ิเรียลลิตี้ โชว์ หรือรายการแฟช่ัน) ลักษณะของการจาํแนกประเภทรายการออกไปเช่นน้ี ยังมี

ผลโดยตรงต่อกระบวนการบริโภคสื่อดังกล่าวด้วยเช่นกัน กล่าวคือ เน่ืองจากประเภทรายการที่

แตกต่างกนั จะกาํหนดความคาดหวังของผู้ชมที่จะได้เสพเน้ือหาสารที่แตกต่างกนัไปด้วย  

2.3.1.3 ปัจจัยด้านช่องทางการสื่อสาร (Channel) 

แม้ว่าความเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี การสื่อสารของมนุษย์กบักระบวนการสร้าง

โลกไร้พรมแดนน้ันเกดิขึ้นมานานแล้ว แต่พอมาถึงยุคของระบบการสื่อสารอเิลก็ทรอนิกสท์ี่มีคล่ืน

แม่เหลก็ไฟฟ้าเป็นตัวกลาง ความเปล่ียนแปลงของการสื่อสารได้นาํไปสู่ความเช่ือม่ันของมนุษย์ใน

เร่ืองความเร็วมากขึ้น เพราะคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ทาํให้ปัจเจกบุคคลหน่ึง ๆ ที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดใน

โลก กส็ามารถร่วมรับรู้ประสบการณ์ต่อเหตุการณ์และเร่ืองราวต่าง ๆ ได้พร้อมกนัจากระยะทางที่

ไกล ๆ จนในที่สุดมนุษย์ทุกคนที่อยู่ภายใต้เครือข่ายคล่ืนวิทยุ/โทรทศัน์ กจ็ะถูกดูดซับสู่สภาวะที่

แมคลูฮันเรียกว่า “หมู่บ้านโลก” (The Global Village) น่ันเอง  
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โดยสรุปคุณลักษณะสาํคัญของการรับรู้ข่าวสาร เหตุการณ์ และวัฒนธรรมข้าม

พรมแดนใน “หมู่บ้านโลก” เอาไว้ 3 ประการด้วยกนั (McLuhan,1964) คือ 

1) ความเคล่ือนไหวในทิศทางเดียวกัน (Synchrony) หรือการรับรู้

ข่าวสารและวัฒนธรรมที่เหมือนกันทั้งโลก เช่น การรับรู้ข่าวสารสงครามอิรักในแง่มุมเดียวกันทั้ง

โลก เพราะเน้ือหาข่าวสารน้ันถูกผูกขาดมาแล้วจากสาํนักข้าวเพียงไม่กี่แห่ง 

2) ความพร้อมเพรียงกัน (Simultaneity) หรือการรับรู้ข่าวสารและ

วัฒนธรรมเดียวกนัไม่ว่าผู้สื่อสารจะอยู่ที่ไหนกต็าม เช่น การชมรายการกฬีาเทนนิสหรือฟุตบอลที่

ถ่ายทอดสดผ่านระบบโทรทศัน์ข้ามประเทศ 

3) ความรวดเร็วทันใจ (Instanteousness) หรือการรับรู้ข่าวสารและ

วัฒนธรรมในเวลาอันรวดเรว็ เช่น การรายงานข่าวเหตุการณ์ สดจากสถานที่จริงทั่วโลก ถ่ายทอด

ผ่านโทรทศัน์ไปยังภมูิภาคต่าง ๆ  

2.3.1.4 ปัจจัยด้านผู้รับสาร (Receiver) 

ในกระบวนการสื่อสารของโทรทัศน์นั้น ผู้รับสารเป็นองค์ประกอบที่สาํคัญใน

ฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางที่สารซ่ึงถูกผลิตออกมาจะเดินทางไปถงึ และในความเป็นจริงผู้ชมก็

อาจจะไม่ใช่แค่สิ้ นสุดของกระบวนการสื่อสารเท่าน้ัน หากแต่ผู้รับสารยังเป็นปัจจัยที่เข้ามา

กาํหนดการทาํงานของสื่อโทรทศัน์อีกด้วย  ซึ่งสามารถจาํแนกประเภทของผู้ชมดังกล่าวออกเป็น  

5 ประเภท ดังน้ี  

1) ผู้รับสารแบบ “ผู้ดูผู้ชม” ผู้รับสารในลักษณะน้ีจะอยู่ในระดับการ

สื่อสารแบบกลุ่ม เช่น ผู้ดูผู้ชมที่ “เกาะขอบเวท”ี ดูศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน อาท ิลิเก ลาํตัด เป็น

ต้น 

2) ผู้รับสารที่เป็น “กลุ่มสาธารณะ” กลุ่มผู้รับสารแบบน้ีเกิดขึ้ นมาใน

ยุคที่การสื่อสารก้าวเข้าสู่ยุควัฒนธรรมการพิมพ์ที่มีการรวมตัวกันของกลุ่มผู้อ่านเป็น “Reading 

Public” ซ่ึงต่อมาภายหลัง ผู้รับสารในลักษณะรวมกลุ่มแบบน้ี กมั็กจะกลายเป็น “กลุ่มสาธารณะ” 

ที่มีบทบาทเข้าร่วมในกระบวนการการเปล่ียนแปลงทางสังคมบางลักษณะ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งกลุ่ม

เศรษฐกจิ การเมือง หรือกลุ่มที่สนใจประเดน็ปัญหาต่าง ๆ ทางสงัคมร่วมกนั  

3) ผู้รับสารเป็น “มวลชน” ผู้รับสารแบบน้ีเป็นลักษณะที่ชัดเจนของ

สื่ออิเลก็ทรอนิกส์อย่างวิทยุและโทรทศัน์ ลักษณะสาํคัญ ๆ ของความเป็น “มวลชน” ได้แก่ เป็น

กลุ่มคนที่มีขนาดใหญ่ มีปริมาณมากกว่าผู้รับสารสองกลุ่มแรกที่กล่าวมา ได้แก่ กลุ่มคนที่อยู่

กระจัดกระจายตามที่ต่าง ๆ ไม่ได้รวมอยู่ในที่เดียวกัน กลุ่มคนที่ต่างคนต่างอยู่ ไม่รู้ จักกัน ไม่มี

ความสัมพันธ์ต่อกันเหมือนผู้รับสารที่เป็นกลุ่มสาธารณะ กลุ่มที่ลักษณะหลากหลายมีความ

แตกต่างกนัทั้งในเร่ืองเพศ อายุ อาชีพ การศึกษา เป็นต้น   
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4) ผู้รับสารที่เป็น “ตลาด” หมายถึงกลุ่มผู้รับสารในยุคที่สื่อมวลชน

ได้พัฒนามาเป็นระบบธุรกิจเต็มตัวและมีการแข่งขันกันอย่างสูง เพราะฉะน้ันผลผลิตของสื่อ

ดังกล่าว ได้แก่ ข่าวสารและความบันเทงิ ต่างกมี็สถานะเป็นสนิค้าในระบบอตุสาหกรรม 

5) ผู้รับสารเป็นผู้ “บริโภค” ในระยะหลัง ๆ แนวคิดเร่ือง “ผู้รับสารที่

เป็นตลาด” ได้มีการพัฒนาต่อเน่ืองมา โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือการผลิตสื่อมวลชนมีปริมาณมาก

และมีการแข่งขันสงู (มีอุปทานมาก) ภายใต้สภาวะเช่นน้ี ทาํให้ผู้รับสารมีโอกาสที่จะเลือกใช้สื่อที่

ตอบสนองความต้องการของตนให้ได้มากที่สุด แนวคิดเร่ืองผู้รับสารมีฐานะเป็น “ผู้บริโภค” จึง

ค่อย ๆ คล่ีคลายออกมาในฐานะของผู้ที่มีสทิธใินการเลือกซ้ือกรือเสพสื่อได้ตามที่ตนเองพอใจ 

 

2.3.2 ปัจจยัภายนอกที่มีผลต่อการผลิตรายการโทรทศัน ์

ในส่วนของปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการทาํงานของสื่อโทรทศัน์น้ัน มีปัจจัยที่ 

สาํคัญอย่างน้อย 4 ประการคือ ปัจจัยทางการเมือง, ปัจจัยทางเศรษฐกิจ, ปัจจัยทางเทคโนโลยี 

ปัจจัยทางสงัคมและวัฒนธรรม ซ่ึงมีรายละเอยีดดังนี้   

2.3.2.1 ปัจจัยทางการเมือง 

ปัจจัยภายนอกทางการเมืองได้เข้ามามีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์อยู่

หลายด้านด้วยกัน ทั้งน้ีนักวิชาการได้ตั้งคาํถามกับประเดน็น้ีมีอยู่ด้วยกันอย่างน้อย 2 กลุ่ม ได้แก่ 

ทศันะจากทฤษฎีหน้าที่นิยม (Functionalism) สนใจเร่ืองการมอบบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน

อย่างโทรทัศน์ในการธาํรงรักษาวัฒนธรรมทางการเมือง ส่วนทัศนะจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

การเมือง (Political Economy) มองว่าปัจจัยทางการเมืองคือตัวแปรสาํคัญที่มากาํหนดการทาํงาน

ของสื่อวิทยุและโทรทศัน์ ดังต่อไปน้ี 

1) โทรทัศน์ระบบกรรมสิทธิ์ และความเป็นเจ้าของสื่ อในระดับ

กรรมสทิธิ์ตามกฎหมายและกรรมสทิธิ์การจัดการใครเป็นเจ้าของสื่อโทรทศัน์ เช่น หากเป็นไปตาม

กรรมสทิธิ์เชิงกฎหมายแล้ว คลื่นโทรทศัน์ของไทยถอืว่าถูกผูกขาดโดยรัฐโดยสมบูรณ์ แต่ในระดับ

การจัดสรรสมัปทานน้ัน จะมีการแบ่งกนัระหว่างรัฐกบัภาคเอกชน โดยที่ภาคประชาชนจะยังอยู่ใน

สภาวะการเข้ามาช่วงชิงกรรมสทิธิ์ในส่วนน้ีอยู่ 

2) ระบบตอนควบคุมสื่อ การควบคุมสื่อโทรทศัน์แบ่งได้เป็น 2 ระดับ 

คือ การควบคุมเชิงนโยบาย ซ่ึงภาคการเมืองมักมีบทบาทสูง อาท ิการควบคมเงื่อนไขการให้

สมัปทาน กบัการควบคุมเชิงปฏบัิติการ หรืออยู่ในระดับการทาํงาน ซ่ึงผู้บริหารสถานีมักมีอาํนาจ

กาํหนดเป็นหลัก  

3) สถานะของวิทยุและโทรทัศน์ในฐานะเคร่ืองมือทางการเมือง ใน

ท่ามกลางกลไกหรือเคร่ืองมือต่าง ๆ ในการสร้างความชอบธรรมให้กับอุดมการณ์ทางการเมือง

ของรัฐ สื่อมวลชนอย่างโทรทศัน์ถอืได้ว่าเป็นเคร่ืองมือที่ทรงประสทิธภิาพมากที่สดุ  
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2.3.2.2 ปัจจัยทางเศรษฐกจิ  

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เป็นตัวกาํหนดโครงสร้างและการทาํงานของสื่อโทรทัศน์

เน่ืองมาจาก 

1) โทรทัศน์เป็นธุรกิจที่ทาํกาํไรชนิดหน่ึง เพราะมีการแข่งขันกันสูง

และต้องการสร้างหลักประกันผลกาํไรของตนเองอย่างต่อเน่ือง แต่อย่างไรกด็ี แม้จะเป็นธุรกิจที่

หวังผลกาํไร แต่วิทยุและโทรทัศน์กมิ็ได้มีลักษณะที่ถูกปัจจัยทางเศรษฐกิจเข้ามากาํหนดโดย

สมบูรณ์ ทั้งน้ี เน่ืองจากสถานะของความเป็นสื่อสารมวลชน อีกด้านหน่ึงของโทรทัศน์จึงถูก

เรียกร้องให้ต้องมีด้านของประโยชน์สาธารณะ การบริการสาธารณะ การรักษาค่านิยมอันดีงาม 

และการต้องยกระดับสนุทรียะของผู้คน  

2) ลักษณะการควบคุมทางเศรษฐกิจของโทรทัศน์ ในฐานะของ

อุตสาหกรรมชนิดหน่ึง กลไกทางเศรษฐกิจจึงมีแนวโน้มจะเข้ามากาํกับควบคุมสื่อโทรทศัน์ ทั้งใน

แง่ของความเป็นสถาบันของสื่อ เน้ือหาและผลผลิตของสื่อ และวิธกีารทาํงานของสื่อ 

3) เอกลักษณ์ของโทรทัศน์ในเชิงธุรกิจ เม่ือโทรทัศน์มีสถานะเป็น

ระบบธุรกจิชนิดหน่ึง คุณลักษณะสาํคัญของสื่อดังกล่าวจึงมีเง่ือนไขดังน้ี 

(1) กําหนดเป้าหมายสูงสุดไ ว้ที่ กํา ไร  เ ช่น  การผลิตและ

แพร่กระจายสื่อโทรทัศน์มักทาํทุกวิถีทางเพ่ือดึงสัดส่วนเรตต้ิงผู้ชมให้สูงที่สุด โดยเฉพาะในช่วง

ไพร์ไทม์ของสถานี 

(2) มีการแข่งขันสูง นอกจากสายพานการผลิตของโทรทัศน์จะ

ดาํเนินอย่างต่อเน่ืองแล้ว สายพานน้ีต้องแข่งขันกบัคู่แข่งอื่น ๆ ที่อยู่ในตลาดเดียวกนัด้วย  

(3) มีความอสิระน้อยลง เน่ืองจากวิธคิีดที่ว่าย่ิงโทรทศัน์มีสถานะ

เป็นอตุสาหกรรมมากเทา่ใด อสิรภาพที่จะต่อรองกบัระบบธุรกจิกจ็ะย่ิงน้อยลง 

(4) เกิดการรวมศูนย์ของตลาดทุน ซ่ึงจะนาํไปสู่การผูกขาดโดย

เจ้าของธุรกจิไม่กี่ราย อาท ิกรณเีคเบ้ิลทวีีของไทย ที่ผูกขาดรวมศูนย์หลัก ๆ อยู่เพียงเจ้าเดียว 

(5) ต้องลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด เน่ืองจากสื่อโทรทัศน์มี

สถานะเป็นระบบธุรกิจ จึงต้องหาหลักประกันที่จะจัดการความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด แม้ว่าจะต้อง

ลดคุณค่าทางศิลปะกต็าม 

(6) ผู้รับสารรายย่อยมักหมดโอกาสซ้ือ ทั้งน้ีเพราะธุรกิจสื่อจะ

ขายสนิค้าให้กบัผู้บริโภคที่มีอาํนาจในการซื้อเทา่น้ัน  

2.3.2.3 ปัจจัยทางเทคโนโลยี 

ทุกคร้ังที่มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในโลกของเทคโนโลยี กจ็ะส่งผลมากาํหนด

ความเปล่ียนแปลงในโลกของการสื่อสารและสงัคมโดยรวม ทั้งน้ีความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี

ที่มีผลกระทบต่อสื่อโทรทศัน์ อาจสรุปได้ 3 ด้าน ดังน้ี 
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1) ผลกระทบต่อมิติการผลิต (Production) เนื่องจากสื่อโทรทัศน์

พัฒนาควบคู่มากับเทคโนโลยี ดังน้ันการขยายตัวของเทคโนโลยีแต่ละคร้ังจะมีผลกระทบต่อ

ลักษณะการทาํงานและการผลิตสื่อโทรทศัน์เสมอ  

2) ผลกระทบต่อมิติการแพร่กระจาย (Distribution) จากโทรทศัน์ใน

ยุคแรกที่จํากัดรัศมีแพร่ภาพในวงแคบ เ ม่ือเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้ น รัศมีการครอบคลุม 

(Coverage) ของคล่ืนโทรทศัน์กข้็ามเวลาและพ้ืนที่ไปได้ไกลมากขึ้นกว่าเดิม  

3) ผลก ร ะทบ ต่ อ มิ ติ ก า ร บ ริ โ ภ ค สื่ อ  ( Consumption) ค ว า ม

เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีมีผลโดยตรงต่อลักษณะการรับสารของผู้คนด้วยเช่นกัน ทั้งน้ีนอกจาก

เทคโนโลยีจะขยายประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้ชมแล้ว บ่อยคร้ังที่เทคโนโลยียังเข้าไปกาํหนด

พฤติกรรมการรับสารจากสื่อโทรทศัน์ด้วย  

2.3.2.4 ปัจจัยทางสงัคมและวัฒนธรรม 

โทรทัศน์ในสังคมหน่ึง ๆ กมั็กจะกาํหนดวิถีการทาํงานหรือการสื่อสารเอาไว้บน

เง่ือนไขปัจจัยทางสงัคมและะวัฒนธรรมน้ัน ๆ ซ่ึงสรุปได้อย่างน้อย 3 ด้าน ดังนี้  

1) ผลกระทบต่อมิติการผลิต หากวัฒนธรรมเป็นกรอบวิธีคิด หรือ

โครงสร้าง 

แห่งความรู้สกึที่ฝังเข้าไปในจิตสาํนึกแล้ว กระบวนการทาํงานและผลิต

สื่อกมี็แนวโน้มที่จะเป็นไปภายใต้การกาํกบัของแผนวัฒนธรรมดังกล่าวด้วยเช่นกนั 

2) ผลกระทบต่อเน้ือหา/สาร เบ้ืองหลังของการสร้างสญัญะหรือระบบ 

สัญลักษณ์ในโทรทัศน์จะมีกรอบอุดมการณ์หรือโครงสร้างแห่ง

ความรู้สกึบางอย่างกาํหนดไว้เสมอ 

3) ผลกระทบต่อมิติการรับสาร แม้โดยทั่วไปผู้ชมโทรทศัน์จะมีอิสระ
ในการตีความสารต่าง ๆ ได้ในระดับหน่ึง แต่ในเวลาเดียวกนั แบบแผนการรับสารของคนกลุ่มนี้ก็

มักจะถูกกาํหนดมาแล้วจากเงื่อนไขทางสงัคมและวัฒนธรรมด้วยเช่นกนั   

การศึกษาเร่ือง “นวัตกรรมรูปแบบรายการโทรทัศน์และการมีส่วนร่วมของผู้พิการ

ทางการได้ยิน” รายการใจเท่ากัน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จึงได้นําแนวคิด

เกี่ยวกบัสถาบันขององค์กรผู้ผลิตสื่อมวลชนมาใช้เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตรายการใจ

เท่ากัน อันได้แก่ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซ่ึงเป็นสิ่งที่กาํหนดรูปแบบรายการโทรทัศน์

สาํหรับคนหูหนวกเตม็รปูแบบ ที่ผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไปสามารถรับชมร่วมกนัได้  
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2.4 แนวคิดเรื่องโทรทศัน ์

 

เพ่ืออธิบายถึงการมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในกระบวนการผลิตรายการใจเท่ากนั ผู้วิจัย

จึงได้นาํแนวคิดเร่ืองโทรทศัน์มาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี โดยพิจารณาถงึลักษณะของรูปแบบรายการ

และกระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์ในแต่ละขั้นตอน 

 

2.4.1 ประเภทของรูปแบบรายการโทรทศัน ์

รูปแบบของรายการน้ัน เป็นการจัดกลุ่มรายการโทรทศัน์ออกเป็นกลุ่ม ๆ ซ่ึงสามารถ 

จาํแนกได้หลายวิธ ี เช่น การจาํแนกตามวัตถุประสงค์ การจาํแนกตามกลุ่มเป้าหมาย และการ

จาํแนกตามเน้ือหารายการ ในประเทศไทยการนาําเสนอรายการโทรทัศน์นิยมเสนอรายการ

หลากหลายรูปแบบมีทั้งรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบที่ประยุกต์ข้ึนใหม่ ด้วยการผสมผสานรูปแบบ

หน่ึงกบัอกีรูปแบบหน่ึง จนเกดิเป็นรูปแบบรายการใหม่ขึ้นมา โดยแบ่งรูปแบบรายการดังน้ี (สนีิ

นาฏ เทพบุญ, 2553, อ้างถงึใน มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช. คณะนิเทศศาสตร์, 2550) 

1) รายการข่าว (News) รายการที่มุ่งเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์

ความเคล่ือนไหวในสงัคม มีพ้ืนฐานตั้งอยู่บนข้อเทจ็จริง ความถูกต้อง แม่นยาํ ไม่เน้นการให้ความ

บันเทงิ  

2) รายการสารคดี (Documentary) รายการที่นาํเสนอข้อเทจ็จริงเร่ืองใดเร่ือง

หน่ึงเพียงเร่ืองเดียว ด้วยวิธีการนาํเสนอที่หลากหลายและน่าสนใจ ให้ความเพลิดเพลินในการ

รับชม ไปพร้อมกบัการได้รับสาระความรู้ต่าง ๆ  

3) รายการละคร (Drama) รายการที่มุ่งเน้นการให้ความบันเทงิแก่ผู้ชมไม่

จาํเป็นต้องเป็นเร่ืองจริงเสมอไป อาจเป็นเร่ืองที่แต่งขึ้นหรือจินตนาการขึ้นมากไ็ด้ มีหลักสาํคัญอยู่

ที่กลวิธกีารวางโครงเร่ืองการผูกปมเร่ือง การสร้างความขัดแย้ง การทวีความขัดแย้งจนนาํไปสู่จุด

ไคลแมกซ์ของเร่ืองและคล่ีคลายในที่สดุ ทาํให้เร่ืองราวสนุกสนาน ได้อรรถรสในการชม 

4) รายการเกมส์ (Game) รายการที่มุ่งเน้นการแข่งขันของผู้ร่วมเล่นเกมส์ใน

รายการ เน้นการใช้ทกัษะร่างกายเป็นสาํคัญ โดยการแข่งขันภายใต้เง่ือนไขของสถานการณ์ที่ถูก

กาํหนดขึ้น ภายในเวลาอนัจาํกดั รายการประเภทน้ีผู้ชมจะมีส่วนร่วมด้วยการเชียร์หรือลุ้นผู้เล่น

เกมสฝ่์ายใดฝ่ายหน่ึงทาให้เกดิความสนุกสนาน  

5) รายการตอบคาํถาม (Quiz) รายการที่มุ่งเน้นการแข่งขันคล้ายกบัรายการ

เกมส์แต่ต่างกันตรงที่รายการตอบคําถามจะเน้นการแข่งขันกันโดยอาศัยความรู้ไหวพริบและ

สติปัญญาของผู้เล่นเกมสม์ากกว่าการใช้ทกัษะร่างกาย  

6) รายการพูด (Talk Show) รายการที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการพูดโดยพิธกีร 

ผู้ดาํเนินรายการที่จะพูดคุยกบัแขกรับเชิญ  
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7) รายการวาไรตี้  (Variety) รายการที่ผสมผสานรูปแบบรายการที่หลากหลาย

ไม่จาํกดั แต่โดยมากมักมีสิ่งที่เป็นองค์ประกอบสาํคัญคือ ดนตรีและเพลง ความตลกขบขัน การ

สนทนากบัแขกรับเชิญ  

8) รายการดนตรี (Music) รายการที่มุ่งให้ความบันเทงิเริงรมย์แก่ผู้ชมใน

อรรถรสของการบรรเลงดนตรี การขับร้องเพลง  

9) รายการกฬีา (Sport) รายการที่มีลักษณะเฉพาะ มุ่งเน้นการแข่งขันในเกมส์

กฬีาประเภทใดประเภทหน่ึง ส่วนใหญ่เป็นรายการถ่ายทอดสดและมีการนาํเทปบันทกึการแข่งขัน

กฬีามาประยุกต์เป็นรายการใหม่ขึ้นมา  

10) รายการถ่ายทอดสด (Live) รายการที่นาเสนอภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่

เกดิขึ้นมายังผู้ชมโดยตรง โดยผู้ชมจะได้รับชมไปพร้อมกนัในเวลาเดียวกนักบัที่เกดิเหตุการณน้ั์น 

11) รายการสารคดีเชิงข่าว (News Documentary) รายการที่นาํประเดน็ข่าว

นาํเสนอใหม่ โดยใช้รปูแบบรายการสารคดีมานาํเสนอ  

12) รายการวิจารณ์ข่าว (News Commentary) รายการที่นาํประเดน็ข่าวมา

พูดคุยวิพากษ์วิจารณ์ด้วยมุมมองของผู้ดาํเนินรายการเองหรือมุมมองของแขกรับเชิญ ผู้เช่ียวชาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือแสดงทศันะความคิดเหน็ต่อประเดน็เร่ืองที่เป็นข่าว  

13) รายการพูดคุยสนทนาเชิงวิเคราะห์ข่าว (News and Talk) รายการที่หยิบยก

ประเดน็ข่าวที่น่าสนใจมาพูดคุย ซ่ึงมีทั้งแบบดาํเนินรายการคนเดียวพูดคุยกบัผู้ฟังหรือผู้ดาํเนิน

รายการสองคนขึ้นไปพูดคุยกนั  

14) รายการสารละคร (Docu-Drama) รายการที่นาํเร่ืองราวข้อเทจ็จริงต่าง ๆ 

มานาํเสนอด้วยรูปแบบการแสดงเป็นละคร มีการพูดเร่ืองเช่นเดียวกับละคร มีตัวละครเป็นผู้

ถ่ายทอดเร่ืองราว ผ่านการแสดงท่าทางและการพูด แทนที่จะใช้ภาพและเสียงบรรยาย เช่น 

รายการสารคดี  

15) รายการวาไรตี้ทอล์กโชว์ (Variety Talk Show) รายการที่นาํรูปแบบการ

พูดคุยมาผสมกับรายการวาไรต้ี กล่าวคือ มีการพูดคุยกับแขกรับเชิญเป็นหลัก แต่จะมีการ

นาํเสนอรูปแบบความบันเทงิชนิดอื่น ๆ ผสมเข้ามาเพ่ือสร้างความน่าสนใจ เช่น การเพ่ิมส่วนที่

เป็นการแสดงความสามารถพิเศษของแขกรับเชิญหรือการเพ่ิมการแสดงตลกเข้าไปในรายการ ซ่ึง

ตามปกติรายการพูดคุยมักไม่นาํเสนอ  

16) รายการวาไรตี้ เกมสโ์ชว์ (Variety Game Show) รายการที่นาํเสนอรูปแบบ

เกมสม์าผสมกบัรูปแบบวาไรต้ี กล่าวคือ มีพ้ืนฐานอยู่ที่การเล่นเกมสก์ารแข่งขันของผู้ร่วมรายการ 

แต่จะผสมผสานความบันเทงิรูปแบบอื่น ๆ เข้าไป เช่น การเพ่ิมส่วนการแสดงตลก  

17) รายการข่าวบริการ (Service) รูปแบบการบริการพ้ืนที่การออกอากาศของ

สถานีโทรทศัน์ในการนาํเสนอข่าวของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการนาํเสนอไปยังประชาชน 
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18) รายการโฆษณา (Advertising) รายการประกาศสินค้าหรือบริการที่ต้องการ

ให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบ จุดประสงค์เพ่ือให้คนทั่วไปรู้จักสนิค้าหรือการบริการนั้น  

19) รายการประชาสมัพันธ์ (Public Relation) รายการที่แสวงหาความความ

ร่วมมือและการสนับสนุนจากประชาชน เพ่ือให้ประชาชนยอมรับ ให้ความร่วมมือในการ

ดาํเนินงานตามกระบวนการ นโยบาย วัตถุประสงค์และความเคล่ือนไหวของสถาบันหรือ

หน่วยงานน้ัน ๆ  

 

2.4.2 ขั้นตอนการผลิตรายการโทรทศัน ์

Wurtzal (อ้างถึงใน สุรัญชนา สิทธิพูล, 2554, น. 15) กล่าวไว้ว่า การผลิตรายการ

โทรทศัน์หลาย ๆ ประเภททั้งในสถานที่และนอกสถานที่ จะต้องมีการวางแผนและเตรียมงานมา

เป็นอย่างดี เพ่ือให้การทาํงานเป็นไปด้วยความราบร่ืน ซ่ึงประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

1) ขั้นวางแผนก่อนการผลิตรายการ (Preproduction Planning) 2) ขั้นเตรียมการผลิตรายการ 

(Setup and Rehearsal) 3) ขั้นผลิตรายการ (Production) และ 4) ขั้นหลังผลิตรายการ 

(Postproduction) 

2.4.2.1 ขั้นวางแผนก่อนการผลิตรายการ (Preproduction Planning) ประกอบ

ไปด้วยรายละเอยีดที่สาํคัญ 8 ประเดน็ดังน้ี 

1) การพัฒนาแนวความคิด 

2) การกาํหนดวัตถุประสงค์และแนวทางการผลิตรายการ 

3) การวิเคราะห์ผู้ชมเป้าหมาย 

4) การจัดทาํงบประมาณ 

5) การค้นคว้าหาข้อมูล 

6) การกาํหนดวิธใีนการผลิตรายการ 

7) การเขียนโครงสร้างรายการและบทโทรทศัน์ 

8) การประชุมทมีงานผลิตรายการ 

ขั้นตอนเร่ิมต้นที่ผู้ควบคุมการผลิตรายการ (Producer) และผู้กาํกับรายการ 

(Director) จะประสานงานและสื่อสารกบัผู้เขียนบท (Script Writer) เพ่ือปรับแต่งบทให้สมบูรณ์

และพร้อมสาํหรับการถ่ายทาํต่อไป จากน้ันบุคลากรของฝ่ายผลิตรายการ เช่น ผู้ควบคุมการผลิต

รายการ ผู้กาํกับรายการ ผู้กาํกับเทคนิค ผู้ควบคุมเสียง ผู้ควบคุมแสง และผู้ออกแบบฉาก จะ

ประชุมกนัเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมงานให้พร้อมก่อนผลิตรายการทุกคร้ัง  

การวางแผนก่อนการผลิตรายการน้ันจาํเป็นอย่างย่ิง เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ 

ระหว่างถ่ายทาํรายการ เช่น เล่ือนการถ่ายทาํซ่ึงต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้ น รวมทั้งหยุดการถ่ายทาํ

กระทนัหันทั้ง ๆ ที่ลงมือถ่ายทาํไปแล้วเป็นต้น  
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2.4.2.2 ขั้นเตรียมการผลิตรายการ (Setup and Rehearsal) ประกอบด้วย  1) 

การจัดเตรียม (Setup) และ 2) การซ้อม (Rehearsal) 

1) การจัดเตรียม (Setup)  

ทีมงานทุกคนต้องเตรียมงานทุกอย่างที่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของคนให้พร้อมก่อนถ่ายทาํไม่ว่าจะเป็นในสถานที่ หรือนอกสถานที่ ทั้งน้ีการใช้เวลาในการ

จัดเตรียมขึ้ นอยู่กับความซับซ้อนของรายการที่จะผลิตและงบประมาณที่ได้วางแผนไว้ ซ่ึงการ

จัดเตรียมประกอบไปด้วยการดาํเนินงานดังน้ี 

(1) การจัดเตรียมฉาก 

(2) การจัดเตรียมไฟ 

(3) การปรับแต่งเสยีง 

(4) การจัดเตรียมอปุกรณ์ในการบันทกึและจัดเกบ็ภาพ 

การจัดเตรียมงานคือ ปัจจัยสําคัญที่บ่งบอกว่า การผลิตรายการจะ

ประสบความสาํเรจ็หรือล้มเหลว ถ้ามีรายละเอียดบางอย่างในขั้นตอนน้ี แต่ทมีงานได้ละเลยไปก็

จะส่งผลกระทบกบัส่วนอื่นๆ ทาํให้เสยีเวลามากขึ้นได้ 

2) การซ้อม (Rehearsal) 

เม่ือจัดเตรียมงานรวมทั้งอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้วสาํหรับการถ่ายทาํ 

บันทกึ และจัดเกบ็ภาพ ขั้นตอนต่อมาคือ การซ้อม ซ่ึงเป็นขั้นตอนเตรียมทุกคนให้ทาํงานเสมือน

จริงในขั้นการผลิต ประกอบไปด้วย 4 ลักษณะดังต่อไปน้ี 

(1) การซ้อมแห้ง (Dry Rehearsal) เป็นกิจกรรมที่ผู้กาํกับ

รายการซักซ้อมผู้เกี่ยวข้องทุกคนให้ทาํในสิ่งที่กาํหนดไว้ตามลาํดับก่อนและหลังโดยยึดตามบท

โทรทศัน์ 

(2) การซ้อมกล้อง (Camera Blocking) เป็นการซ้อมที่ใช้กล้อง

จับภาพทุกขั้นตอน ซ่ึงมี 2 วิธีคือซ้อมหยุดเป็นช่วงๆ โดยผู้กาํกับรายการจะสั่งให้หยุดแล้ว

ดาํเนินการแก้ไข จากน้ันจึงเร่ิมซ้อมกันใหม่เพ่ือให้แน่ใจว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดอีก และการซ้อม

กล้องแบบต่อเนื่อง ผู้กาํกบัรายการจะสั่งหยุดต่อเม่ือมีความผิดพลาดร้ายแรงเกดิขึ้น 

ในการซ้อมกล้องน้ีผู้กํากับรายการต้องสั่งการและสื่อสารกับ

ช่างภาพให้ทดลองและเปลี่ยนแปลงมุมภาพ ขนาดภาพ รวมทั้งการเคลื่อนที่ของภาพเพ่ือให้ภาพ

ออกมาสวยงามเหมาะสมและดีที่สดุ 

(3) การซ้อมอย่างต่อเน่ือง (Run Through) เป็นการซ้อมตั้งแต่

ต้นจนจบรายการอย่างต่อเน่ือง โดยไม่มีการหยุด เม่ือมีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้ น ทีมงานต้อง

ตรวจสอบและดาํเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย 

(4) การซ้อมเหมือนจริง (Dress Rehearsal) เป็นการซ้อมที่

เหมือนกบัออกอากาศจริง ผู้แสดงต้องแต่งตัวและจัดฉากให้เรียบร้อย การซ้อมลักษณะน้ีมักใช้กบั
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รายการที่มีความสาํคัญมากซ่ึงรายการส่วนใหญ่ใช้วิธบัีนทกึเทปล่วงหน้า การซ้อมเหมือนจริงจึงไม่

มีความจาํเป็น 

โดยในขณะที่ซ้อมนั้น ผู้ควบคุมผลิตรายการจะทาํหน้าที่เสมือนเป็นผู้ชมทางบ้าน

ด้วย น่ันคือ มองไปที่จอภาพ เพ่ือตรวจสอบภาพที่เกิดขึ้ นว่ามีสิ่งผิดพลาดหรือต้องปรับปรุง

เปล่ียนแปลงอะไรบ้าง จากน้ันจึงนาํมาปรึกษากบัผู้กาํกบัรายการ และทมีงานเพ่ือแก้ไขต่อไป 

2.4.2.3 ขั้นเตรียมการผลิตรายการ (Setup and Rehearsal) แบ่งออกเป็น 2 

ลักษณะดังต่อไปน้ี 1) การถ่ายทอดสด (Live) และ 2) การบันทกึเทป (On Videotape) 

1) การถ่ายทอดสด (Live)  

เม่ือเร่ิมเปิดรายการการถ่ายทาํจะเกิดขึ้ นอย่างต่อเน่ืองจนจบรายการ

แบบไม่มีการหยุดกล้อง โดยจะเร่ิมต้นและสิ้นสดุลงภายในช่วงเวลาที่สถานีกาํหนดไว้ 

การผลิตรายการด้วยการถ่ายทอดสดน้ันมีข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ

สามารถรายงานและนาํเสนอเหตุการณ์ที่กาํลังเกดิขึ้นไปยังกลุ่มเป้าหมาย ข้อเสียกคื็อทมีงานต้อง

เอาใจใส่และมีความระมัดระวังมากเป็นพิเศษขณะกาํลังผดิรายการ เน่ืองจากเม่ือเกดิปัญหาและสิ่ง

ผดิพลาดขึ้น จะไม่สามารถแก้ไขโดยใช้วิธกีารตัดต่ดได้เลย 

2) การบันทกึเทป (On Videotape) 

วิธีน้ีเป็นที่นิยมของผู้ผลิตรายการ เน่ืองจากการถ่ายทาํไม่ยุ่งยาก ไม่

จาํเป็นต้องถ่ายตามลําดับเหตุการณ์ หรือตลอดเหตุการณ์โดยไม่หยุดกล้อง วิธีการคือ บันทึก

รายการลงเทป จากน้ันจึงนําไปตัดต่อและผสมเสียงเพ่ือให้รายการสมบูรณ์พร้อมออกอากาศ 

อย่างไรกต็าม วิธกีารนี้ จะต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น  

2.4.2.4 ขั้นหลังผลิตรายการ (Post Production) ประกอบด้วย 1) ตัดต่อและ

การผสมเสยีง และ 2) การประเมินผู้ชมรายการ 

1) การตัตต่อและผสมเสยีง 

การลาํดับภาพเป็นการนาํเทปที่บันทกึรายการไว้แล้วมาเรียงลาํดับตัด

ต่อเลือกช่วงที่ดีที่สุดเอาไว้และนําส่วนที่ไม่ต้องการทิ้ งไป โดยใช้เทคนิคการตัดต่อและจะต้อง

จัดลําดับการนําเสนอรายการให้เป็นไปตามบทโทรทัศน์ ปัจจุบันได้มีการนําเคร่ืองมือและ

เทคโนโลยีที่ทนัสมัยเข้ามาใช้หลายชนิด เช่น การตัดต่อจากคอมพิวเตอร์ (Computer Editing) 

และการทาํภาพเทคนิคพิเศษ (Special Effect) เพ่ือให้ภาพออกมามีความกระชับ รวดเรว็ แปลก

ใหม่ น่าสนใจ จากน้ันจึงนาํไปซ้อนตัวอกัษณหรือภาพกราฟิกต่าง ๆ เช่น ไตเติ้ลรายการ ช่ือพิธกีร 

ช่ือผู้ร่วมรายการ จากน้ันจึงมาถึงขั้นตอนของการใส่เสียงประกอบต่าง ๆ ที่กาํหนดไว้ในบท

โทรทศัน์รวมถงึเสยีงประกอบ (Sound Effect) ลงในเทปโทรทศัน์ 

หลังจากผ่านขั้นตอนของการตัดต่อและผสมเสียงแล้วกจ็ะได้รายการที่

เสรจ็ 
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สมบูรณ์พร้อมออกอากาศ ซ่ึงผู้ผลิตรายการจะตรวจสอบความเรียบร้อยของรายการก่อนว่าเป็นไป

ตามจุดมุ่งหมายที่ได้กาํหนดไว้หรือไม่ ทั้งในด้านของเน้ือหา และวิธีการนาํเสนอ ถ้ายังไม่ตรงกับ

วัตถุประสงค์กอ็าจจะมีแก้ไขในบางส่วนให้เรียบร้อย จึงนาํเทปรายการไปส่งที่สถานีโทรทศัน์เพ่ือ

รอตรวจการพิจารณาของคณะกรรมการประจาํสถานีและรอออกอากาศต่อไป 

2) การประเมินผู้ชมรายการ 

การประเมินคุณภาพรายการเป็นขั้นตอนการพิจารณาว่า รายการมี

คุณภาพสมควรแก่การออกอากาศหรือไม่ ต้องแก้ไขปรับปรุงส่วนใด ซ่ึงมีหลายวิธีด้วยกัน เช่น 

การวัดความนิยมของผู้ชมรายการ การสาํรวจความคิดเห็นของผู้ชมรายการ การมีปฏิกิริยาตอบ

กลับ (Feedback) จากผู้ชมรายการในรูปแบบของจดหมาย โทรศัพท ์ข้อความ SMS รวมทั้งการ

ประเมินจากจาํนวนโฆษณาที่สนับสนุนรายการ 

 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีการสือ่สารแบบมีส่วนร่วม 

 

ในกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิก “การสื่อสาร” นับได้ว่ามีบทบาทสาํคัญ โดยแนวคิด

เกี่ยวกบัการสื่อสารในการพัฒนาสงัคมได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการสื่อสารจากเดิม ซ่ึงได้แก่ การ

สื่อสารจากบนลงล่าง หรือการสื่อสารจากผู้มีอาํนาจในสังคม (อาทิ รัฐ) ลงไปยังประชาชน ไปสู่

การสื่อสารแบบใหม่ภายใต้กระบวนทศัน์แบบทางเลือก ซ่ึงให้ความสาํคัญกับกระบวนการสื่อสาร

แบบมีส่วนร่วม ซ่ึงให้ความสาํคัญกับการสนทนาโต้ตอบกันในลักษณะของการปรึกษาหารือกัน 

เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกได้พูดคุยทาํความเข้าใจกบัข้อมูลข่าวสารเบ้ืองต้น หลักการ และแนวทาง

ที่หลากหลายสาํหรับการตัดสนิใจรวมกนัเกี่ยวกบัสงัคมของตน 

นักวิชาการด้านการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาได้ช่วยกันอธิบายถึง “ภาพ” ของการสื่อสาร

แบบมีส่วนร่วมในมิติต่าง ๆ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

Ascroft (1987) ได้ให้นิยามเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมไว้ว่า การสื่อสารแบบมี

ส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ซ่ึงมีความตั้งใจ และมีความเกี่ยวข้องกับประเดน็

ปัญหาหน่ึง ๆ ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในกระบวนการแลกเปล่ียนความรู้ และการสร้างความเข้าใจ

ร่วมกนั 

Nairs and White (1993) ให้แนวคิดไว้ว่าเป็นการออกแบบกระบวนการสื่อสาร โดย

มุ่งเน้นให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถสื่อสารกนัได้ในลักษณะของการปรึกษาหารือร่วมกนั  

Bordenave (1994) อธิบายการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมไว้ว่าเป็นรูปแบบการสื่อสารแบบ

หน่ึงที่สะท้อนความเป็นอิสระและเท่าเทียม ซ่ึงสามารถเกิดขึ้ นได้ในกรณีที่บุคคลมีโอกาสเข้าถึง

ช่องทางการสื่อสารชุมชน และมีโอกาสได้แสดงมุมมอง ความรู้สึก และประสบการณ์ต่าง ๆ ของ

ตนอย่างเตม็ที่  
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Singhal (2001) ได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็นกระบวนการหารือกันระหว่างบุคคล กลุ่ม

บุคคล และสถาบันในเชิงที่มีพลวัต มีปฏสิมัพันธ์ และเกดิการเปล่ียนแปลงไปในทศิทางที่สามารถ

ทาํให้ประชาชนทั้งในระดับบุคคลและกลุ่มบุคคลสามารถตระหนักได้ถึงศักยภาพที่เตม็เป่ียมของ

พวกเขาและความผูกพันกบัสรรพสิ่งสาธารณะ 

ปาริชาติ สถาปิตานนท ์(2542) ได้ช้ีให้เหน็ว่าการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการ

ฝึกสมาชิกในสังคมเกี่ยวกับกระบวนการร่วมกันคิด ร่วมกันฟังและเคารพในความคิดของผู้อื่น 

ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของตน ร่วมวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางสังคม แลกเปล่ียนข้อมูล

ข่าวสารกนั ตลอดจนร่วมกนัค้นหาแนวทางและตัดสนิใจร่วมกนับนพ้ืนฐานของข้อมูลที่สมบูรณ์ 

กล่าวโดยสรุป การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมคือกระบวนการสื่อสารของกลุ่มบุคคลที่มีการ

แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น มีปฏิสัมพันธ์กัน นํามาสู่การเปล่ียนแปลงอันแสดงให้เห็นถึง

ศักยภาพและความเทา่เทยีม  

นอกจากน้ีการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมยังเกี่ยวข้องกบัหลักสาํคัญ 7 ประการดังน้ี (ปาริชาต 

สถาปิตานนท ์และคณะ, 2542) 

1) ความหลากหลายของผู้เข้าร่วม กล่าวคือ ย่ิงบุคคลมีความหลากหลายในด้าน

ต่าง ๆ มากเทา่ไร กจ็ะสะท้อนความต้องการต่าง ๆ ร่วมกนัได้ชัดเจนย่ิงขึ้น  

2) การเข้าถึงสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ประกอบด้วย การเข้าถึงสื่อใน

ฐานะผู้บริโภค ผู้ผลิต และผู้บริหารสื่อ  

3) ความเช่ือม่ันในศักยภาพของมนุษย์  

4) ความโดดเด่นของสาร ประเด็นเน้ือหาสาระสอดคล้องเช่ือมโยงกับความ
ต้องการหรือเป็นประเดน็ที่สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ได้ 

5) การปรึกษาหารือ เป็นกระบวนการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเหน็ซ่ึงกนัและ

กนัโดยให้ความสาํคัญกบัการสื่อสารแบบสองทางในทศิทางแนวระนาบ  ซ่ึงเปิดโอกาสให้บุคคลที่

เกี่ยวข้องได้แลกเปล่ียนข้อมูล มุมมอง และทัศนะต่าง ๆ อย่างสมดุล และที่สาํคัญกคื็ออยู่บน

พ้ืนฐานของการเคารพความคิดของทุกฝ่าย  

6) การสนับสนุน โดยแบ่งผู้สนับสนุนออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่ม

ผู้สนับสนุนในเชิงเวทีประชุมแบบเห็นหน้าตากัน กลุ่มผู้สนับสนุนผ่านกระบวนการวิจัยเชิง

ปฏบัิติการแบบมีส่วนร่วม และกลุ่มผู้สนับสนุนในเชิงโครงสร้างของระบบสงัคม 

7) กระบวนการเชิงประชาธิปไตย เน่ืองจากการสื่อสารเป็นหัวใจสาํคัญของ

กระบวนการประชาธิปไตย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแลกเปล่ียนอุดมการณ์ การปรึกษาหารือร่วมกัน 

การพัฒนาความเข้าใจร่วมกนั การใช้วาทกรรม และการแสวงหาทางออกต่าง ๆ ร่วมกนั  

จากแนวคิดดังกล่าวได้นํามาศึกษาการมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในการผลิตรายการ

โทรทศัน์ที่นอกจากจะเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านความรู้และความสามารถแล้ว ยังสะท้อนให้

เหน็ถงึความเท่าเทยีมกนั ความเสมอภาคที่คนหูหนวกต้องการได้รับจากคนในสงัคม  
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แนวคิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม เม่ือนาํมาใช้ในการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของคนหู

หนวกกบัการผลิตรายการโทรทศัน์ จะต้องทาํการศึกษาถงึระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิต

ว่าอยู่ในระดับใด โดยแบ่งการมีส่วนร่วมในการสื่อสารออกเป็น 3 ระดับดังน้ี (กาญจนา แก้วเทพ 

และคณะ, 2543) 

1) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ชม/ผู้รับสาร/ผู้ใช้สาร ได้แก่ การรับชมรายการอยู่

เสมอ จดหมายหรือโทรศัพท์เข้ามาแสดงความคิดเหน็ ติชม เสนอแนะ รายงานผลการรับชมให้

ผู้ผลิตทราบ เป็นตัวแทนส่งข่าวสาร ร่วมแจ้งข่าวสาร ตรวจสอบข่าวสารกับพ้ืนที่ ร้องทุกข์ 

ร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ร่วมงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เสนอแนะรูปแบบรายการ 

ช่วยประชาสมัพันธร์ายการ ฯลฯ 

2) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่ง/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมผลิต/ผู้แสดง เป็นระดับการมีส่วน

ร่วมที่สูงข้ึนมา ซ่ึงแบ่งได้หลายขั้นตอนตามหลักแนวคิดเร่ืองกระบวนการผลิตรายการวิทยุ

โทรทศัน์ คือ 

(1) ขั้นก่อนการผลิต (Pre-Production Stage) หรือการเตรียมการก่อนการ

ผลิต ได้แก่ การเลือกประเดน็หัวข้อ แง่มุมที่จะนาํเสนอ รวบรวมข้อเทจ็จริงที่นาํมาใช้เป็นวัตถุดิบ 

การเขียนบท การค้ดเลือกฉากและตัวแสดง ฯลฯ  

(2) ขั้นการผลิต (Production Stage) คือ การลงมือถ่ายทาํ 

(3) ขั้นหลังการผลิต (Post-Production Stage) คือขั้นตอนหลังการถ่ายทาํ

เสรจ็สิ้น ได้แก่ การตัดต่อ การลงเสยีง การเพ่ิมเทคนิคด้านภาพ ฯลฯ 

(4) การมีส่วนร่วมในระดับบริหารงาน (Policy Maker) คือ การเป็นผู้

วางแผนกาํหนดนโยบายเกี่ยวกบัรายการโทรทศัน์ ซ่ึงถอืว่าเป็นระดับสงูสดุของการมีส่วนร่วม  

แนวคิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและระดับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมสามารถอธิบายถึง

ประสิทธิภาพของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกว่าอยู่ในระดับใด ระดับผู้ชม/ผู้ผลิต 

หรือ บริหารงาน โดยศึกษาในแต่ขั้นตอนกระบวนการผลิตรายการใจเท่ากัน ได้แก่ ขั้นวางแผน

ก่อนการผลิต ขั้นเตรียมการผลิต ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนหลังการผลิต  

 

2.6 แนวคิดทฤษฎีการใชส้ือ่เพือ่ประโยชนแ์ละความพึงพอใจจากสือ่  

 

ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจนาํเสนอคาํอธิบายที่ครอบคลุมและเป็นระบบ

เกี่ยวกบับทบาทของผู้ชมในกระบวนการการสื่อสารมวลชน โดยมองผู้รับสารในฐานะเป็นผู้กระทาํ 

ไม่ใช่ผู้ถูกกระทาํ และเป็นผู้แสวงหาการใช้ประโยชน์จากสื่อต่าง ๆ ในการตอบสนองความต้องการ

บางอย่างเพ่ือให้เกดิความพึงพอใจในที่สดุ  

คาทซ์ และคณะ (อ้างถึงใน พีระ จิรโสภณ, 2548, น. 191) ได้อธบิายแบบแผนการใช้

ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจจากสื่อมวลชนของผู้รับสารไว้ว่า จุดกาํเนิดมาจากสภาวะ
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จิตใจและสังคมจากความต้องการของผู้รับสาร ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ ที่จะก่อให้เกิดความคาดหวังจาก

สื่อมวลชนหรือแหล่งสารอื่น ซึ่งนําไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับสารอาจกล่าวได้ว่า 

วิธีการนี้ เป็นการศึกษาผู้รับสารใช้สื่อมวลชนเพ่ือแสวงหาความพอใจเพ่ือบรรลุความต้องการของ

ตนเอง ทั้งน้ีสามารถแสดงให้เหน็เป็นแบบจาํลองได้ต่อไปดังนี้  1) แหล่งด้านสงัคมและจิตวิทยา 

2) ความต้องการ 3) การคาดหวัง 4) สื่อมวลชน 5) การเปิดรับและการตอบสนองซ่ึงก่อให้เกดิ

รูปแบบความต้องการการใช้สื่อมวลชน และ 6) ผลที่ตามมาภายหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2  แบบจาํลองการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ 

แหล่งที่มา: พีระ จิรโสภณ, 2548, น. 199. 

 

แบบจาํลองการใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจน้ี ได้อธิบายกระบวนการรับสาร

ในการสื่อสารมวลชนและการใช้สื่อมวลชนโดยปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่าการ

เลือกบริโภคสื่อมวลชนขึ้ นอยู่กับความต้องการหรือแรงจูงใจของผู้รับสารเอง แต่ละคนย่อมมี

วัตถุประสงค์ มีความตั้งใจ และความต้องการใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนเพ่ือสนองความพึงพอใจ

ของตนเองด้วยเหตุผลต่าง ๆ กนั  

แนวคิดเร่ิมต้นของทฤษฏกีารใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจะให้ความสนใจกบัเร่ืองของ

ผู้บริโภค สมาชิกผู้รับสาร มากกว่าที่จะเน้นในเร่ืองสาร โดยเร่ิมต้นที่บุคคลเป็นผู้เลือกในการใช้สื่อ 

ซ่ึงเป็นมุมมองที่แตกต่างจากมุมมองที่สื่อมวลชนมีอาํนาจต่อผู้รับสาร  

การศึกษาเร่ืองการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่ได้รับจากสื่อมีผู้ศึกษาไว้มากมาย โดย 

Wenner (อ้างถงึใน นิลาวัณย์ พาณชิย์รุ่งเรือง, 2540) ได้รวบรวมผลงานวิจัย ดังน้ี  

 

สภาวะทาง

สงัคมและ

จิตวิทยาเป็น

จุดกาํเนิดของ 

 

ความต้องการ

จาํเป็นต่างๆ 

ซ่ึงก่อให้เกดิ 

 

ความคาดหวัง

ต่อ 

 

สื่อมวลชน 

และแหล่ง

ข่าวสารอื่นๆ 

ซ่ึงนาํไปสู่ 

 

การเปิดรับ

สื่อมวลชนใน

รูปแบบต่างๆ

อนัก่อให้เกดิ  

 

ผลต่อเนื่อง

อื่นๆ ที่ตามมา

ซ่ึงอาจจะไม่ใช่

ผลที่ตั้งใจไว้ 

 

ความต้องการ

ที่ได้รับการ

ตอบสนอง 
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1) การใช้ข่าวสารเพ่ือประโยชน์ทางด้านข้อมูล เป็นการใช้ข่าวสารเพ่ืออ้างองิและ

เพ่ือเป็นแรงยํา้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสังคม รูปแบบของการแสดงความต้องการ ได้แก่ 

การติดตามข่าวสาร การใช้ข่าวสารเพ่ือเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลกบัสงัคม เป็นการนาํข้อมูลข่าวสารที่

ได้ไปเข้าเครือข่ายส่วนบุคคล เช่น การนาํข้อมูลไปใช้สนทนากับผู้อื่นเพ่ือการโน้มน้าวจูงใจผู้รับ

สาร 

2) การใช้ข่าวสารเพ่ือดํารงเอกลักษณ์ของบุคคล เป็นการใช้ข่าวสารเพ่ือการ

อ้างองิผ่านตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัสื่อหรือปรากฏในเน้ือหาสื่อ 

3) การใช้ข่าวสารเพ่ือการผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์  เป็นการใช้

ข่าวสารเพ่ือป้องกันตนเอง เช่น การใช้สื่อเพ่ือความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน หรือ เพ่ือผ่อน

คลายอารมณ ์

Dominick (1993, น. 54) กล่าวถึงสมมติฐานของทฤษฎีการใช้สื่อและความพึงพอไว้

ดังต่อไปน้ี 

1) ผู้รับสารแสดงบทบาทอย่างกระตือรือร้น (Active Role) ในการปฏสิมัพันธ์

กบัสื่อต่าง ๆ กล่าวคือความต้องการ (Needs) ของแต่ละบุคคลก่อให้เกดิแรงจูงใจเป็นช่องทางให้

ใช้สื่อ 

2) สื่อมวลชนต้องแข่งขันกับวิธีการต่าง ๆ มากมายในการได้มาซ่ึงความพึง

พอใจของบุคคล อย่างเช่น การผ่อนคลายอารมณ์ (Relaxation)  

3) ทฤษฎีการใช้สื่อและความพึงพอใจเช่ือว่าบุคคลมีความตระหนักในความ
ต้องการของตนและสามารถบอก (Verbally) ถึงความต้องการเหล่าน้ีได้ วิธีการน้ีตั้งอยู่บนการ

สาํรวจความต้องการของผู้ รับสาร ดังน้ันจึงเช่ือว่าคําตอบของบุคคลจะเป็นตัวช้ีวัด (Indicator) 

แรงจูงใจต่าง ๆ ความต้องการของบุคคลได้ถูกต้อง 

นอกจากน้ี พาล์มกรีน และคณะ (อ้างถงึใน นิลาวัณย์ พาณิชย์รุ่งเรือง, 2540) ได้สรุป

สมมติฐานการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจไว้ดังน้ี  

1) ผู้รับสารมีความกระตือรือร้น (Active) ดังน้ัน 

2) การใช้สื่อของผู้รับสารส่วนใหญ่ถูกมองว่าผู้รับสารมีเป้าหมาย (Goal 

Directed) 

3) มีการแข่งขันกบัแหล่งอื่นๆในการได้มาซ่ึงการตอบสนองความพึงพอใจและ
เม่ือ... 

4) ผู้รับสารเช่ือมโยงความต้องการ (Needs) ของตนในการเลือกใช้สื่อ 

5) การบริโภคสื่ออาจบรรลุถงึความพึงพอใจได้แตกต่างกนั ถงึแม้ว่า ... 

6) เน้ือหาสื่อเพียงอย่างเดียวน้ันไม่สามารถใช้ในการพยากรณ์ความพึงพอใจได้
อย่างถูกต้องเน่ืองจาก 
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7) คุณลักษณะของสื่อ (Media Characteristics) เป็นตัวกาํหนดระดับความพึง

พอใจที่ได้รับการตอบสนองความต้องการ (Needs) ในแต่ละคร้ังแตกต่างกนั และเน่ืองจาก ... 

8) ความพึงพอใจที่ได้รับการตอบสนองนั้นมีจุดเร่ิมต้นที่เนื้ อหาสื่อ การเปิดรับ

หรือไม่เปิดรับสื่อ และ/หรือสถานการณ์ทางสงัคมที่มีการเปิดรับสื่อเกดิขึ้น 

ในประเทศไทย ศิริชัย ศิริกายะ และกาญจนา แก้วเทพ (2531, น. 110-112) ได้ศึกษา

ชุดตัวแปรความต้องการที่ผู้รับสารต้องการจากสื่อมวลชน ซ่ึง McQuail และคณะ ได้สร้างไว้ แล้ว

นาํมาปรับปรุงขึ้นใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกบัการใช้สื่อมวลชนโดยผู้รับสารดังนี้  

1) ความต้องการสารสนเทศ 

 (1) ทราบเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง สภาพปัจจุบันที่อยู่รอบตัว และ

สภาพปัจจุบันของสงัคมและโลก 

(2) เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาข้อแนะนาํในการปฏบัิติ ความคิดเหน็ และ

การตัดสนิใจ  

(3) สนองความอยากรู้อยากเหน็ และสนองความสนใจ  

(4) ให้การเรียนรู้ เป็นการศึกษาด้วยตนเอง 

2) ความต้องการสร้างเอกลักษณใ์ห้แก่บุคคล 

 (1) ให้แรงเสริมค่านิยมส่วนบุคคล 

 (2) ให้ตัวแบบทางพฤติกรรม 

 (3) แสดงออกร่วมกบัค่านิยมของบุคคลอื่น ๆ (ในสื่อมวลชน) 

 (4) มองทะลุเข้าไปภายในตนเอง 

3) ความต้องการรวมตัวและปฏสิมัพันธท์างสงัคม 

 (1) มองทะลุเข้าไปในสภาพแวดล้อมของบุคคลอื่น 

 (2) แสดงออกร่วมกบัผู้อื่นเกดิความรู้สกึในลักษณะที่เป็นเจ้าของ 

 (3) นาํไปใช้ในการสนทนา และปฏสิมัพันธท์างสงัคม 

 (4) ใช้แทนเพ่ือน 

 (5) ช่วยในการดาํเนินตามบทบาททางสงัคม 

 (6) สร้างสายสมัพันธก์บัครอบครัว เพ่ือน และสงัคม 

4) ความต้องการความบันเทงิ 

 (1) หลีกหนี หรือหลีกเลี่ยงจากปัญหาต่าง ๆ  

 (2) ผ่อนคลาย  

 (3) ได้วัฒนธรรมที่เป็นของแท้ ได้ความสนุกสนานทางสนุทรียะ 

 (4) ได้มีอะไรทาํเพ่ือใช้เวลาให้หมดไป  

 (5) ปลดปล่อยอารมณ ์
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แนวคิดดังกล่าวสามารถนาํมาศึกษาถึงการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการรับชม

รายการใจเท่ากัน ทั้งสาํหรับคนหูหนวกและคนปกติทั่วไป อันเน่ืองมาจากมนุษย์ทุกคนล้วนมี

ความต้องการที่มีจุดกาํเนิดมาจากสภาวะจิตใจและสังคมที่แตกต่างกัน  รวมถึงแรงจูงใจที่มาจาก

ปัจจัยที่แตกต่างกัน ในฐานะผู้รับสารจึงทาํให้มีเหตุผลหรือมีความคาดหวังในการใช้สื่อมวลชน

เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจที่แตกต่างกนั  

 

2.7 ผลงานวิจยัที่เกีย่วขอ้ง 

 

จากการศึกษาค้นคว้าพบว่ามีงานวิจัยระดับวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับคนหูหนวกที่เกี่ยวข้อง

กบัการศึกษาในคร้ังน้ี คือ 

ปริญญา สิริอัตตะกุล (2555) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง “ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารเพ่ือการพ่ึงตนเองของคนหูหนวก: กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี” โดยศึกษาคนหูหนวกที่

สามารถใช้ภาษามือในการสื่อสารหรืออ่านหนังสอืได้ จาํนวน 20 คน ที่ประกอบอาชีพอยู่ใน

จังหวัดชลบุรี และล่ามภาษามือ จาํนวน 10 คน พบว่า ปัจจุบันของความสามารถในการเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารของคนหูหนวกจะผ่านทางสมาชิกในครอบครัว เพ่ือนคนหูหนวก ล่ามภาษามือ 

โทรทศัน์ โทรศัพท ์และอินเทอร์เนต็ ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนหู

หนวก คือ การสื่อสาร ซ่ึงผู้พิการทางการได้ยินเลง็เหน็ว่าเป็นปัญหาที่สาํคัญที่สดุ เน่ืองจากคนหู

หนวกไม่สามารถสื่อสารให้คนทั่วไปเข้าใจความต้องการของตนเองได้ จึงทาํให้สงัคมไม่เปิดโอกาส

ให้กบัคนหูหนวก  สาํหรับความต้องการและวิธกีารเข้าถงึข้อมูลข่าวสารของคนหูหนวก คือ ล่าม

ภาษามือ เพราะคนหูหนวกใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารให้ตรงกับความต้องการของคนหูหนวก 

รองลงมา คือ ต้องการให้สงัคมเข้าใจวัฒนธรรมการสื่อสารของคนหูหนวกที่แสดงออกทางสหีน้า 

และทา่ทาง รวมไปถงึโอกาสจากสงัคมเพ่ือจะได้แสดงว่าคนหูหนวกมีความสามารถ มีศักยภาพ ไม่

เป็นภาระของสงัคม และสามารถพ่ึงตนเองได้ 

มนฤดี ทองกลอย (2551) วิจัยเร่ือง “การเข้าถึงสื่อมวลชนของเยาวชนพิการในเขต

กรงุเทพมหานครและปริมณฑล” โดยศึกษากลุ่มประชากรตัวอย่าง 4 ประเภท ได้แก่ กลุ่มเยาวชน

พิการทางการมองเห็น กลุ่มเยาวชนพิการทางการได้ยิน กลุ่มเยาวชนพิการทางร่างกาย และกลุ่ม

อาจารย์ผู้ดูแลกลุ่มเยาวชนพิการทางสติปัญญา พบว่า กลุ่มเยาวชนพิการทางการได้ยินจะเข้าถึงสื่อ

อินเทอร์เนต็ในการสื่อสาร รองลงมาคือสื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ สาํหรับปัญหาในการเข้าถึง

สื่อมวลชนของเยาวชนพิการทางการได้ยิน ได้แก่ ปัญหาด้านภาษา โดยขาดภาษามือในรายการ

โทรทศัน์ ตัวอกัษรว่ิงด้านล้างของสื่อโทรทศัน์มีขนาดเลก็และวิ่งเรว็เกนิไป  

วราห์ หนูฤทธิ์ (2549) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจกับการใช้สื่อวิทยุโทรทศัน์

ของคนหูหนวก” ศึกษาผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษา อายุ

ตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าใช้เวลาชมโทรทศัน์เฉล่ียที่ 2 ช่ัวโมงต่อวันมาก
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ที่สุด โดยรับชมในช่วงหลังเลิกเรียนเป็นต้นไป เลือกชมรายการที่ชอบและติดตามมาตลอดเป็น

ปัจจัยหลักในการชมโทรทัศน์ และรับชมรายการที่ให้ความบันเทิงมากเป็นอันดับที่ 1 รวมทั้ง

พบว่ามีความพึงพอใจในการรับชมรายการโทรทศัน์สัมพันธ์กับความนิยมรายการ กล่าวคือ ย่ิงมี

ความนิยมรายการโทรทศัน์มากเพียงใด กมี็แนวโน้มที่จะพึงพอใจมากข้ึน นอกจากน้ีประชากรที่

ศึกษาไม่ต้องการให้มีเคร่ืองมือแปลความหมาย มีจํานวนใกล้เคียงประชากรที่ต้องการให้มี

เคร่ืองมือแปลความหมายในรายการโทรทัศน์ ทั้งคําบรรยายเนื้ อหารายการและล่ามภาษามือ 

เน่ืองจากอ่านความหมายไม่ทนัและรู้สกึขัดขวางการรับชมรายการโทรทศัน์ และยังพบว่าประชากร

ส่วนใหญ่ต้องการให้มีรายการโทรทศัน์ที่แสดงหรือดาํเนินรายการโดยคนหูหนวก  

วลัยลักษณ์ คงนิล (2542) ได้ศึกษาเร่ือง “การรับรู้ การแปลความหมาย การจดจาํ และ

อารมณ ์จากการเปิดรับสื่อวิทยุโทรทศัน์ของคนหูนวก” โดยศกึษาจากกลุ่มตัวอย่างคนหูหนวกและ

คนหูปกติที่กาํลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา

จาํนวนกลุ่มละ 60 คน พบว่า คนหูหนวกมีความสามารถในการรับรู้ การแปลความหมายและการ

จดจาํสารจากสื่อวิทยุโทรทศัน์ได้ รวมทั้งมีการแสดงออกทางอารมณ์ที่สังเกตได้จากพฤติกรรมที่

แสดงออก แต่ไม่ชัดเจนนัก โดยจะแสดงออกตามความเข้าใจเท่าน้ัน และเม่ือเปรียบเทยีบกบัคนหู

ปกติทั้งในในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษาพบว่า คนหูปกติมี

ความสามารถในการรับรู้ การแปลความหมาย และการจดจาํดีกว่า และลักษณะเฉพาะของคนหู

หนวก มีผลทาํให้คนหูหนวกมีการรับรู้ การแปลความหมาย และการจดจําสารจากสื่อวิทยุ

โทรทศัน์ด้อยกว่าคนหูปกติ ในขณะที่การแสดงออกทางอารมณมี์ความคล้ายคลึงกนั 

ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร และวสันต์ สอนเขียว (2550) ได้ศึกษาเร่ือง “คาํบรรยายที่

เหมาะสมสาํหรับการรับรู้ภาพยนตร์ของคนหูหนวก” โดยจัดการศึกษาให้แก่คนหูหนวกหรือคนหู

หนวก โดยการสอนในโรงเรียนโสตศึกษาหรือจัดให้เรียนร่วมกบัคนปกติ เป็นการสอนที่มีลักษณะ

พิเศษจาํเป็นต้องใช้สื่อเพ่ือช่วยในการเรียนการสอน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่มีความพิการ

ทางการได้ยิน จากวิทยาลัยราชสดุา มหาวิทยาลัยมหิดล จาํนวน 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุม กลุ่มละ15 คน และนักศึกษาระดับอาชีวะศึกษาในแผนกการพิมพ์ โรงเรียนดอน

บอสโก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จาํนวน 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่ม

ควบคุมกลุ่มละ 15 คน ชมภาพยนตร์เพ่ือการศึกษาที่มีการจัดกระทาํ (Treatment) แล้ววิเคราะห์

ผลการศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการชมภาพยนตร์ร่วมกับผลคะแนนจาก

แบบทดสอบการรับรู้และความเข้าใจในเน้ือหาภาพยนตร์ พบว่าคนหูหนวกที่เป็นนักศึกษาที่มี

ความพิการทางการได้ยินในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา สามารถรับรู้ภาพยนตร์ที่มีการ

ใช้คาํบรรยายได้ดีข้ึนเม่ือชมภาพยนตร์เพ่ือการศึกษาที่มีคาํบรรยายที่เหมาะสม 

ศิวนารถ หงษ์ประยูร (2558) ได้ศึกษาเร่ือง “การพัฒนารายการข่าวทางสื่ออนิเทอร์เนต็

ทวิี (IPTV) สาํหรับคนหูหนวก” ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปฏบัิติการ โดยอาศัยระเบียบวิธกีารวิจัยเชิง

คุณภาพ เพ่ือศึกษาลักษณะการเปิดรับข่าวทางสื่อแพร่ภาพและกระจายเสียงของคนหูหนวกใน
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ปัจจุบัน ศึกษาคุณลักษณะและเสนอแนวทางการพัฒนาและการผลิตรายการข่าวทางสื่อ

อนิเทอร์เนต็ทวีี (IPTV) สาํหรับคนหูหนวก โดยพบว่าไวยากรณ์ภาษามือที่คนหูหนวกใช้แตกต่าง

จากภาษาที่คนที่มีการ ได้ยินใช้สื่อสารกัน ทาํให้คนหูหนวกไม่สะดวกเข้าถงึสื่อที่เป็นตัวอกัษร เช่น 

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออนิเทอร์เนต็ รวมทั้งการเข้าถึงมีคาํบรรยายในรายการโทรทศัน์ (Subtitle) คนหู

หนวกไทยจาํนวนมากจึงสนใจเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และความบันเทงิจากสื่อโทรทศัน์ แต่กย็ังมี

อุปสรรคในการเข้าถึง เพราะจอล่ามในรายการโทรทศัน์มีขนาดเลก็เกนิไป ดังน้ันรายการข่าว

โทรทศัน์ทางสื่ออนิเทอร์เนต็ที่เหมาะสมกบัคนหูหนวกจึงมีคุณลักษณะและแนวทางการพัฒนาคือ 

1) หากกลุ่มผู้ชมเป้าหมายเป็นคนหูหนวกและคนที่มีการได้ยิน รายการควรมีทั้งเสยีง พากย์และ

คาํบรรยายแทนเสียง (Caption) 2) ควรมีเน้ือหาเกี่ยวข้องกบัคนหูหนวก สาระความรู้ที่คนหู

หนวกมีสทิธิ์เข้าถงึ และเร่ืองราวในชีวิตประจาํวันง่าย ๆ 3) ต้องมีการกาํหนดโครงสร้างและลาํดับ

รายการให้ชัดเจนไม่สลับไปมา 4) ความยาวรายการประมาณ 30 นาท ี 5) ผู้ดาํเนินรายการควร

เป็นคนหูหนวกที่มีความสามารถทั้งการอ่านภาษาไทยและการสื่อสารด้วยภาษามือ 6) เทคนิคการ

นาํเสนอ เคร่ืองแต่งกายต้องมีสพ้ืีน สเีรียบ ไม่ฉูดฉาด ไม่มีลวดลายมาก เคร่ืองประดับ การ

แต่งหน้า ทาํผม ต้องไม่รบกวนการสื่อสารด้วยภาษามือ การจัดแสงต้องไม่เกดิเงาที่เสื้อ ใบหน้า 

หรือฉากหลัง ไม่ควร เคล่ือนที่กล้องและตัดต่อเปล่ียนภาพในระหว่างที่พิธีกรกาํลังสื่อสารด้วย

ภาษามือ 7) ฉากรายการใน สตูดิโอ ต้องมีสพ้ืีน สเีรียบ ไม่ฉูดฉาด ไม่มีลวดลายมาก และอุปกรณ์

ประกอบฉาก ต้องไม่บังภาษามือ 8) งานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกต่าง ๆ บนหน้าจอต้องไม่บัง

ภาษามือ และไม่นาํเสนอภาพกราฟิกหรือ ภาพเคล่ือนไหวพร้อมกบัการสื่อสารด้วยภาษามือ  

สมเกียรติ ศิริวนิชสุนทร (2546) ได้ทาํการศึกษา “สิทธิและความด้อยโอกาสของคน

พิการไทย (ศึกษาเฉพาะกรณีคนพิการทางหู)” เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่ทาํให้เกิดความ

ด้อยโอกาสในสังคมไทยของคนพิการทางหู โดยใช้แนวคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนเป็นกรอบแนวคิด 

วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร จากการสมัมนา การเข้าไปมีส่วนร่วมสงัเกตการณ์ สัมภาษณ์คนพิการ

ทางหู การสอบถามค้นคว้ากฎระเบียบ กฎหมาย และสิทธิมนุษยชนสากลแห่งสหประชาชาติและ

ศึกษาโดยใช้ Role Model พบว่า คนพิการมีความเกบ็กดรู้สกึว่าตนเองเป็นภาระสงัคม รู้สกึแปลก

แยก ไม่ค่อยช่วยเหลือตนเอง ต้องการให้หน่วยงานต่าง ๆ ช่วยเหลือในด้านการพัฒนาศักยภาพ 

เรียกร้องโอกาสความเท่าเทียมในสังคมทุกเร่ือง ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา หรือโอกาสในการ

ประกอบอาชีพ และยังพบว่าความพิการทาํให้ด้อยโอกาสทางการศึกษา เน่ืองจากสถานศึกษามีไม่

เพียงพอต่อจาํนวนคนพิการ นอกจากน้ีคนพิการทางหูต้องการล่ามภาษามือซ่ึงขาดแคลนมากใน

ประเทศไทย สาํหรับสิทธิและความเท่าเทยีมกันในเร่ืองการได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ 

คือไม่สามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ รัฐในกรณีตกเป็นผู้ต้องหาคดีต่าง ๆ ต้องการบริการทาง

การแพทย์ที่ดีกว่าน้ี ต้องการเข้าทาํงานในองค์การที่มีสวัสดิการและความมั่นคง รวมทั้งยังพบอีก

ว่าความรักและความอบอุ่นในครอบครัว ความอดทน การได้รับการดูแลเข้าใจจากคนใกล้ชิด 
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โดยเฉพาะพ่อแม่มีส่วนอย่างมากในการพัฒนาทั้งร่างกายและสติปัญญาของคนพิการให้สามารถ

ดาํรงชีวิตอยู่ได้ในสงัคมเช่นคนปกติทั่วไป 

อัศรินทร์ นนทหิทยั (2551) ได้ศึกษาเร่ือง “การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของเยาวชนเพ่ือ

การพัฒนารายการโทรทศัน์ TK Teen” ได้ศึกษาจากเอกสาร ผังรายการ สคริปต์รายการ เทป

รายการ การวิเคราะห์เน้ือหารายการ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ข้อมูลสาํคัญจํานวน 6 คน 

การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม และการจัดกลุ่มสนทนากับเยาวชนผู้เข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์ TK Teen พบว่าเยาวชนมีส่วนร่วมทั้งในฐานะผู้รับสาร ได้แก่ 

การรับชมรายการ และเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางรายการจัดขึ้น ส่วนในฐานะผู้ส่งสาร ในขั้นตอนก่อน

การผลิต ขั้นการผลิต แต่ยังไม่มีส่วนร่วมในระดับบริหารงาน สาํหรับประสทิธภิาพของการสื่อสาร

แบบมีส่วนร่วมพบว่า การใช้การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนนาํไปสู่

การคิดวิเคราะห์และตัดสินใจในการทาํงาน เกิดการไหลเวียนแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่าง

เยาวชนและผู้ผลิตรายการ และเกดิการสร้างสรรค์รายการโทรทศัน์ที่มีเน้ือหาเหมาะสมกบัเยาวชน 

การศึกษาวิจัยดังกล่าว เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์และทาํให้เกดิแนวทางในการศึกษา โดย

ผู้วัจัยนํามาเรียบเรียงประเดน็เน้ือหาและนํามาปรับใช้เพ่ือเป็นกรอบในการวางแผนการศึกษา

กระบวนการผลิตและการมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในรายการใจเท่ากัน ซ่ึงเป็นรายการโทรทศัน์

สาํหรับคนหูหนวก เพ่ือให้สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ในการศึกษา    

 



บทที ่3 

 

ระเบยีบวิธีการวิจยั 

 

จากการศึกษาวิจัย “นวัตกรรมรูปแบบรายการโทรทัศน์และการมีส่วนร่วมของคนหู

หนวก” ในรายการใจเทา่กนั รายการโทรทศัน์ภาษามือสาํหรับคนหูหนวก เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth Interview) เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตรายการ 

กระบวนการผลิตรายการ และการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในรายการใจเท่ากัน และ

ใช้การสอบถามความคิดเหน็โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือศึกษาถึงการใช้ประโยชน์

และความพึงพอใจของคนหูหนวกและคนปกติที่มีต่อรายการใจเทา่กนั   

3.1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

3.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

3.4 วิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

3.6 การนาํเสนอข้อมูล 



3.1 กรอบ

 

               

  

               

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.1  

 

ปัจจยั
- ผูส้ง่สาร 
- เน้ือหาหรื
- ชอ่งทางก
- ผูร้บัสาร 

ปัจจยัภ
- การเมอืง
- เศรษฐกจิ
- เทคโนโล
- สงัคมแล

ความ
- ดา้น
- ดา้นรู
- ดา้น

แนวคิดที่ใช

          

 

         

                

 

 กรอบแนวคิ

ภายใน 
 
รอื สาร 
การสือ่สาร  
 

ภายนอก 
ง  
จ  
ลย ี 
ะวฒันธรรม 

พึงพอใจ 
เน้ือหารายการ
รปูแบบและวธิี
คุณสมบตัผิูด้าํ

ชใ้นการวิจยั

  

 

  

                

คิดที่ใชใ้นการ

ร  
ธการนําเสนอรา
เนินรายการ 
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ยั 

          

          

      

รวิจยั 

ายการ  

 

   ผูช้มคนหูห

                

               

รายการโท

การส่ือสาร
- การมสีว่นร
- การมสีว่นร
- การมสีว่นร

การใช้
- ดา้นข
- ดา้นก
- ดา้นป
- ดา้นค

กร
- ขัน้วางแผน
- ขัน้เตรยีมก
- ขัน้การผลิ
- ขัน้หลงัผลิ

หนวก        

   

    รบัชมรายก

ทรทศัน์สาํห

รแบบมีส่วนรว่
รว่มในฐานะผูร้ ั
รว่มในฐานะผูส้
รว่มในระดบับริ

ช้ประโยชน์  
ขา่วสาร  
การสรา้งเอกลกั
ปฎสิมัพนัธท์าง
ความบนัเทงิ 

ระบวนการผลิ
นก่อนการผลติ
การผลติ 
ตรายการ (Pro
ลติรายการ

       ผูช้มทัว่

การ 

หรบัคนหหู

 

วมของคนหหู
รบัสาร   
สง่สาร 
รหิารงาน 

กษณ์ใหแ้ก่ตนเ
งสงัคม   

ลิตรายการ 
ตรายการ 

oduction) 

วไป 

หนวก 

หนวก 

เอง  
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3.2 เครือ่งมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “นวัตกรรมรูปแบบรายการโทรทัศน์และการมีส่วนร่วมของคนหู

หนวก” ในรายการใจเทา่กนั รายการโทรทศัน์ภาษามือสาํหรับคนหูหนวก เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยใช้วิธกีารสมัภาษณ์ในเชิงลึก (In-depth Interview) ร่วมกบัการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Documentary Analysis) เพ่ือศึกษาถึง

ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตรายการ กระบวนการผลิตรายการ และการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคน

หูหนวกในรายการใจเท่ากัน และใช้วิธีการสอบถามความคิดเห็นโดยการสนทนากลุ่ม (Focus 

Group) เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไป ที่มี

ต่อรายการใจเท่ากัน โดยมีรูปแบบการนําเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา 

(Descriptive Analysis) ซึ่งมีวิธกีารดาํเนินการศึกษา ดังน้ี  

 

3.2.1 การสมัภาษณแ์บบเจาะลึก (In-depth Interview)   

สัมภาษณ์โดยมีประเดน็คาํถามในการสัมภาษณ์ตามกรอบวัตถุประสงค์ และกาํหนด

คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง (Purposive Sampling) คือผู้ที่ให้สมัภาษณ์ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องใน

กระบวนการผลิตรายการใจเท่ากนั เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ซ่ึงประกอบด้วยคนหู

หนวกและคนทั่วไป โดยการสัมภาษณ์คนหูหนวกจะใช้ล่ามภาษามือในการสนทนา และมีเคร่ือง

บันทกึเสยีงในการสมัภาษณ ์

 

3.2.2 วิเคราะหจ์ากขอ้มูลเอกสารสิง่พมิพ ์(Documentary Analysis)  

วิเคราะห์ข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัรายการใจเท่ากนั และ Thai Deaf TV คณะ

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ซ่ึงเป็นผู้ผลิตรายการ  

 

3.2.3 การสอบถามความคิดเห็นโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  

เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมที่มีต่อ

รายการใจเท่ากัน โดยมีแนวคําถามสัมภาษณ์ในการสนทนากลุ่ม ดีวีดีบันทึกรายการใจเท่ากัน 

ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส และเคร่ืองบันทกึภาพและเสยีงในการสนทนากลุ่ม  

 

 

 

 

 

 



40 

3.3 กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั 

 

เกณฑก์ารคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเป็นตัวแทนในการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-

depth Interview) และ การสอบถามความคิดเหน็โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือใช้ใน

การศึกษาเร่ือง “นวัตกรรมรูปแบบรายการโทรทัศน์และการมีส่วนร่วมของคนหูหนวก” ใน

รายการใจเทา่กนั รายการโทรทศัน์ภาษามือสาํหรับคนหูหนวก มีดังน้ี    

 

3.3.1 การสมัภาษณแ์บบเจาะลึก (In-depth Interview)   

ใช้วิธกีารสมัภาษณ์โดยกาํหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง (Purposive Sampling) เลือก

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตรายการใจเท่ากนั  ในการเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 

จาํนวน 4 คน ประกอบด้วยคนหูหนวกและคนทั่วไป โดยการสมัภาษณ์คนหูหนวกจะสื่อสารผ่าน

ล่ามภาษามือ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีดังน้ี 

1) นายนิสิต คุณผล ผู้ชาํนาญการอาวุโส ฝ่ายรายการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

และผู้ควบคุมการผลิตรายการใจเทา่กนั   

2) ผศ .ศิวนารถ  หงษ์ประยูร  รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ  คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ และผู้อาํนวยการ Thai Deaf TV ควบคุมการผลิตรายการใจเทา่กนั 

3) นางสาวเบญจวรรณ สพัุนอ่างทอง ผู้สร้างสรรค์รายการใจเทา่กนั 

4) นายวัชรินทร์ ชาลี พิธกีรคนหูหนวกรายการใจเทา่กนั 

 

3.3.2 การสอบถามความคิดเห็นโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  

เพ่ือศึกษาถึงการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของคนหูหนวกและคนปกติที่มีต่อ

รายการใจเท่ากัน ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้แบ่งการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 

กลุ่ม ประกอบด้วยคนหูหนวกและคนทั่วไป ซ่ึงเคยรับชมรายการใจเท่ากัน ออกอากาศทาง

สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสอย่างน้อย 1 คร้ัง จาํนวนทั้งสิ้น 6 คน ดังน้ี 

1) กลุ่มผู้ชมคนหูหนวก เพศชายและเพศหญิง จาํนวน 3 คน   

2) กลุ่มผู้ชมทั่วไป เพศชายและเพศหญิง จาํนวน 3 คน   

เกณฑก์ารคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ที่สามารถเป็นตัวแทนในการสัมภาษณ์จะต้องจบการศึกษาระดับประถมศึกษาขึ้ นไป 

และมีประสบการณใ์นการรับชมรายการใจเทา่กนั ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส อย่าง

น้อย 1 คร้ัง  
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3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “นวัตกรรมรูปแบบรายการโทรทศัน์และการมีส่วนร่วมของคนหู

หนวก” ในรายการใจเท่ากนั รายการโทรทศัน์ภาษามือสาํหรับคนหูหนวก ผู้วิจัยได้ดาํเนินการเกบ็

รวบรวมข้อมูลดังน้ี 

 

3.4.1 การสมัภาษณแ์บบเจาะลึก (In-depth Interview)   

เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตรายการใจเท่ากัน กระบวนการผลิตรายการ และ

ประสิทธิภาพของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในรายการใจเท่ากัน ซ่ึงจะสัมภาษณ์

โดยมีกรอบตามวัตถุประสงค์ มีการบันทกึเสยีงแล้วจึงถอดสมัภาษณ์สรุปใจความสาํคัญ นาํข้อมูล

มาวิเคราะห์ร่วมกบัเอกสาร โดยมีประเดน็ในการสมัภาษณ์ดังน้ี 

1) นายนิสิต คุณผล ผู้ชาํนาญการอาวุโส ฝ่ายรายการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

และผู้ควบคุมการผลิตรายการใจเทา่กนั ประเดน็ในการสมัภาษณ ์ได้แก่ 

 (1) เพราะเหตุใดสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสจึงได้เข้ามาสนับสนุนและเป็นผู้

ร่วมผลิตรายการใจเท่ากนั   

 (2) การคัดเลือกรายการที่จะมาออกอากาศทางสถานีมีหลักเกณฑอ์ย่างไรบ้าง 

 (3) ทมีงานจากสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสได้เข้าร่วมการประชุมและได้เข้าไปมี

ส่วนร่วมในกระบวนนการผลิตรายการใจเทา่กนั ในส่วนใดบ้าง 

 (4) ปัจจัยใดบ้างที่เป็นปัจจัยสาํคัญในการผลิตรายการโทรทัศน์สาํหรับคนหู

หนวก  

 (5) มีการประเมินรายการด้วยการวัดเรตติงหรือฟีดแบกหรือไม่ อย่างไร 

 (6) นโยบายในอนาคตของไทยพีบีเอสที่มีต่อรายการโทรทัศน์สาํหรับคนหู

หนวกเป็นอย่างไร  

2) ผศ .ศิวนารถ  หงษ์ประยูร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ และผู้อาํนวยการ Thai Deaf TV ควบคุมการผลิตรายการใจเท่ากนั 

ประเดน็ในการสมัภาษณ์ ได้แก่ 

 (1) ที่มาของแนวคิดและรูปแบบรายการใจเทา่กนั  

 (2) วัตถุประสงค์ของการผลิตรายการใจเทา่กนั 

 (3) กลุ่มเป้าหมายของรายการใจเทา่กนั เป็นใครบ้าง 

 (4) ขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์สําหรับคนหูหนวกมีอะไรบ้าง และ

แตกต่างจากรายการทั่วไปหรือไม่ อย่างไร  

 (5) ได้เปิดโอกาสให้คนหูหนวกได้รับผดิชอบการผลิตรายการในส่วนใดบ้าง 

 (6) ข้อดีและข้อเสยีในการผลิตรายการโทรทศัน์ร่วมกบัคนหูหนวกมีอะไรบ้าง 
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 (7) พบปัญหาและอปุสรรคใดบ้างในการผลิตรายการใจเท่ากนั 

 (8) ปัจจัยใดที่เป็นปัจจัยสาํคัญในการผลิตรายการโทรทศัน์สาํหรับคนหูหนวก   

 (9) ความคาดหวังหรือแผนงานในอนาคตเกี่ยวกับรายการโทรทศัน์สาํหรับคน

หูหนวก 

3) นางสาวเบญจวรรณ สพัุนอ่างทอง ผู้สร้างสรรค์รายการใจเทา่กนั ประเดน็ในการ

สมัภาษณ ์ได้แก่  

 (1) เข้ามาร่วมผลิตรายการใจเทา่กนัได้อย่างไร 

 (2) เคยมีประสบการณ์การทาํงานร่วมกบัคนหูหนวกมาก่อนหรือไม่  

 (3) หน้าที่ที่รับผดิชอบในการผลิตรายการใจเทา่กนั มีอะไรบ้าง 

 (4) ขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์สําหรับคนหูหนวกมีอะไรบ้าง และ

แตกต่างจากรายการทั่วไปหรือไม่ อย่างไร  

 (5) คนหูหนวกมีส่วนร่วมหรือหน้าที่รับผดิชอบอะไรบ้างในการผลิตรายการ 

 (6) ข้อดีและข้อเสยีในการผลิตรายการโทรทศัน์ร่วมกบัคนหูหนวกมีอะไรบ้าง 

 (7) พบปัญหาและอปุสรรคใดบ้างในการผลิตรายการใจเท่ากนั  

 (8) ปัจจัยใดที่เป็นปัจจัยสาํคัญในการผลิตรายการโทรทศัน์สาํหรับคนหูหนวก   

 (9) ฟีดแบกรายการเป็นอย่างไรบ้าง  

 (10) ความคาดหวังในอนาคตเกี่ยวกับรายการสาํหรับคนหูหนวกในประเทศ

ไทย   

4) นายวัชรินทร์ ชาลี พิธกีรคนหูหนวก ประเดน็ในการสมัภาษณ ์ได้แก่ 

 (1) พบอปุสรรคหรือปัญหาเร่ืองการสื่อสารในชีวิตประจาํวันอย่างไรบ้าง  

 (2) เข้ามาร่วมผลิตรายการใจเทา่กนัได้อย่างไร 

 (3) เคยมีประสบการณ์การทาํงานด้านนิเทศศาสตร์มาก่อนหรือไม่และเรียนรู้

จากที่ไหน 

 (4) มีหน้าที่รับผดิชอบอะไรและมีส่วนร่วมในการผลิตขั้นตอนใดบ้าง  

 (5) การเป็นพิธกีรและการผลิตรายการโทรทศัน์ต้องใช้เวลาฝึกฝนนานไหม  

 (6) การทาํงานร่วมกบัทมีงานคนหูปกติมีข้อดีและข้อเสยีอะไรบ้าง  

 (7) ปัญหาและอปุสรรคในการผลิตรายการมีอะไรบ้าง 

 (8) ปัจจัยใดบ้างที่ทาํให้รายการโทรทัศน์สาํหรับคนหูหนวกในประเทศไทยมี

จาํนวนน้อย 

 (9) อนาคตคิดว่ารายการโทรทศัน์สาํหรับคนหูหนวกในประเทศไทยจะมีมาก

ขึ้นไหม และคนหูหนวกจะสามารถผลิตรายการโทรทศัน์เองได้หรือไม่ 
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3.4.2 การรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ (Documentary Research)  

เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตรายการใจเท่ากัน กระบวนการผลิตรายการ และ

ประสิทธิภาพของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในรายการใจเท่ากัน โดยการค้นคว้า

ข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายการใจเท่ากัน ได้แก่ Proposal รายการ/บทพิธีกรรายการ/

เวบ็ไซต์ของ Thai Deaf TV ผู้ผลิตรายการ และไฟล์วิดีโอรายการใจเท่ากัน จาํนวน 13 ตอน 

ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 

2557 ซ่ึงมีดังต่อไปน้ี 

รายการใจเทา่กนั เทป 1  (ตอน นํา้ใส ใจเทา่กนั) 

รายการใจเทา่กนั เทป 2  (ตอน หัวใจไร้สารพิษ) 

รายการใจเทา่กนั เทป 3  (ตอน ปันกนั ปันใจ) 

รายการใจเทา่กนั เทป 4  (ตอน เสยีงเพลงบรรเลงใจ) 

รายการใจเทา่กนั เทป 5  (ตอน พาหัวใจไปเที่ยวฟาร์ม) 

รายการใจเทา่กนั เทป 6  (ตอน นํา้ใจเมืองจันท)์ 

รายการใจเทา่กนั เทป 7  (ตอน รวมใจให้เป็นทมี) 

รายการใจเทา่กนั เทป 8  (ตอนเชียร์ด้วยพลัง... ฟังด้วยใจ) 

รายการใจเทา่กนั เทป 9  (ตอนกาแฟสด... ค่ัวบดด้วยใจ) 

รายการใจเทา่กนั เทป 10 (ตอนควาญช้าง... จิตอาสา) 

รายการใจเทา่กนั เทป 11(ตอน มรดกโลก... มรดกเรา) 

รายการใจเทา่กนั เทป 12 (ตอน สงัคม...ป่ัน...กาํลังใจ) 

รายการใจเทา่กนั เทป 13 (ตอน มนต์เสน่ห์... เมืองปักษ์ใต้) 

 

3.4.3 การจดักลุ่มสนทนา (Focus Group Interview)  

เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมที่มีต่อ

รายการใจเท่ากนั ผู้วิจัยพูดคุยสนทนากลุ่มกับผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไป โดยมีล่ามภาษามือ

เป็นผู้แปลบทสนทนาของผู้ชมคนหูหนวกในการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงการสนทนาเป็นไปในลักษณะการ

รับฟังความคิดเหน็ตามประเดน็ต่าง ๆ ที่ได้กาํหนดไว้ รวมทั้งมีดีวีดีรายการใจเท่ากนั ออกอากาศ

ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ให้ผู้เข้าร่วมการสนทนาได้ชม และใช้การบันทึกเสียงและกล้อง

วิดีโอบันทกึภาพการสนทนา สาํหรับผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้สมัภาษณ์จาก

กลุ่มผู้ชมที่เคยดูรายการใจเท่ากัน อย่างน้อย 1 คร้ัง โดยเป็นผู้ชมคนหูหนวก เพศชายและเพศ

หญิง จาํนวน 3 คน และผู้ชมทั่วไปเพศชายและเพศหญิง จาํนวน 3 คน รวมทั้งสิ้นจาํนวน 6 คน 

ดังต่อไปน้ี 
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ผู้ให้สมัภาษณ์กลุ่มผู้ชมคนหูหนวก ได้แก่  

1) นายเลิศพงศ์ สมิะโภไคย เพศชาย อายุ 19 ปี การศึกษาระดับปวชปี 3  

2)  นายธนวัฒน์ จันตระกูลชัย เพศชาย อายุ 25 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี 

3) นางสาวดารณี ดิลกพัฒนมงคล เพศหญิง อายุ 41 ปี การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 

ผู้ให้สมัภาษณ์กลุ่มผู้ชมทั่วไป ได้แก่  

1) นางสาวสุทธิภรณ์ มาลายุทธศรี เพศหญิง อายุ 17 ปี การศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา 

2) นางสาวไอลดา โคธา เพศหญิง อายุ 25 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี 

3) นายกรมฤค คิมหกุล  เพศชาย อายุ 35 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี 

ล่ามภาษามือ ได้แก่ นายกรรชา ธนะพันธุ์ ล่ามภาษามืออิสระ และ ล่ามภาษามือใน

รายการข่าวทางสถานีโทรทศัน์สกีองทพับกช่อง 7 

คาํถามสาํหรับการสนทนากลุ่ม  

การสนทนารับฟังความคิดเห็นเพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของผู้ชม

คนหูหนวกและผู้ชมที่มีต่อรายการใจเท่ากนั ใช้คาํถามดังต่อไปน้ี    

1) เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมที่มี

ต่อรายการใจเทา่กนั 

(1) ด้านเน้ือหารายการ 1) เน้ือหาน่าสนใจและแตกต่างจากรายการอื่น ๆ 

2) เน้ือหาตอบสนองความต้องการ 3) เน้ือหาที่นาํเสนอถูกต้อง เช่ือถอืได้ 4) แขกรับเชิญคนหู

หนวกและคนหูดีเป็นอย่างไร  

(2) ด้านรูปแบบและการนาํเสนอรายการ 1) ช่วงเวลาออกอากาศ 2) ความ

ยาวของรายการ 3) จาํนวนวันของการออกอากาศ 4) ฉากรายการ 5) กราฟิกรายการ ไตเติ้ล/คาํ

บรรยาย ตัวอกัษร ขนาด ส ีการใช้ภาษา 5) การเล่าเร่ืองดาํเนินเร่ือง (การตัดต่อ) สามารถเข้าใจ

ได้ง่าย 

(3) ด้านคุณสมบัติของผู้ดาํเนินรายการ 1) บุคลิกภาพน่าเช่ือถือ 2) มี

ความรู้ ความเข้าใจในเน้ือหาที่นาํเสนอ 3) สื่อสารภาษามือได้ถูกต้อง ครบถ้วน เข้าใจง่าย 4) 

เสื้อผ้า เคร่ืองแต่งกาย เหมาะสม 

2) เพ่ือศึกษาถึงการใช้ประโยชน์ของผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมที่มีต่อรายการ

โทรทศัน์ ใจเทา่กนั  

 (1) ด้านการรับรู้ ข่าวสาร ทาํให้ได้รับความรู้และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 

 (2) ด้านการสร้างเอกลักษณ์ให้แก่ตนเอง 1) สามารถนาํข้อมูลไปใช้เป็น

แหล่งอ้างองิที่น่าเช่ือถอื 2) ทาํให้สามารถนาํความรู้มาใช้ในการพัฒนายกระดับความรู้ และสร้าง

แรงบันดาลใจ  
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 (3) ด้านการปฎิสมัพันธส์งัคม 1) นาํไปสนทนากบับุคคลอื่น 2) ได้ใช้เวลา

ร่วมกนัในครอบครัว ขณะรับชมรายการ 3) ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ของสังคม และรู้สกึมีส่วนร่วม

ในการแก้ไข 

 (4) ด้านความบันเทิง 1) ความเพลิดเพลินทาํให้สามารถผ่อนคลาย

ความเครียด 2) ได้ดูรายการเพ่ือใช้เวลาให้หมดไป 3) ได้รับชมรายการและผู้ดาํเนินรายการที่

ชอบ 

 

3.5 การวิเคราะหข์อ้มูล 

 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “นวัตกรรมรูปแบบรายการโทรทศัน์และการมีส่วนร่วมของคนหู

หนวก” ในรายการใจเท่ากัน รายการโทรทศัน์ภาษามือสาํหรับคนหูหนวก หลังจากผู้วิจัยได้เกบ็

รวบรวมข้อมูลที่ได้จากสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร

ต่าง ๆ (Documentary Research) และการจัดกลุ่มสนทนา (Focus Group Interview) ผู้วิจัยได้

ทาํการวิเคราะห์ด้วยการถอดบทสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม จากน้ันจึงสรุปใจความสาํคัญนาํ

ข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกบัเอกสาร และประมวลการนาํเสนอตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่มุ่งเน้น

ศึกษาเร่ืองการผลิตรายการโทรทศัน์สาํหรับคนหูหนวก  

 

3.6 การนาํเสนอขอ้มูล 

 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “นวัตกรรมรูปแบบรายการโทรทศัน์และการมีส่วนร่วมของคนหู

หนวก” ในรายการใจเท่ากัน รายการโทรทัศน์ภาษามือสาํหรับคนหูหนวก ผู้วิจัยใช้การนาํเสนอ

ด้วยวิธพีรรณาเชิงวิเคราะห์ (Analytical Description) เพ่ืออธบิายในประเดน็ดังน้ี 

1) ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตรายการใจเทา่กนั 

2) กระบวนการผลิตรายการและประสิทธิภาพของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
ของคนหูหนวกในรายการโทรทศัน์ใจเทา่กนั 

3) ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไปที่มีต่อ
รายการใจเทา่กนั  

4) อุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะในการผลิตรายการใจเท่ากัน และการ

พัฒนารูปแบบรายการโทรทศัน์สาํหรับคนหูหนวกในอนาคต 

 



บทที ่4 

 

ผลการวิจยั 

 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “นวัตกรรมรูปแบบรายการโทรทศัน์และการมีส่วนร่วมของคนหู

หนวก” ในรายการใจเท่ากัน รายการโทรทัศน์ภาษามือสาํหรับคนหูหนวก ออกอากาศทาง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indept 

Interview) การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ (Documentary Research) และการจัดกลุ่ม

สนทนา (Focus Group Interview) ซ่ึงผู้ศึกษาได้นาํเสนอโดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน 

ซ่ึงมีรายละเอยีดดังต่อไปน้ี 

4.1 รายการใจเทา่กนั 

4.2 ผลการวิจัย ตามปัญหาการนาํวิจัย ดังน้ี  

4.2.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตรายการใจเท่ากนั    

4.2.2 กระบวนการผลิตรายการและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกใน

รายการใจเทา่กนั 

4.2.3 ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไปที่มีต่อ

รายการใจเทา่กนั 

 

4.1 รายการใจเท่ากนั 

 

จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และการสมัภาษณ ์ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และผู้อาํนวยการ Thai Deaf TV 

สถานีโทรทัศน์ภาษามือเพ่ือคนหูหนวก พบว่าเน่ืองจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑติย์ ได้เลง็เหน็ถงึความสาํคัญในการเข้าถึงข่าวสารและทนัต่อเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในสงัคมของ

คนหูหนวก และเพ่ือให้เกดิความเท่าเทยีมกนัในสงัคมระหว่างคนหูหนวกและคนทั่วไป จึงได้ถอด

บทเรียนการผลิตรายการเพ่ือคนหูหนวกทางอินเทอร์เนต็และโทรทัศน์บอกรับสมาชิกในปี พ.ศ.

2553 นาํมาพัฒนาเพ่ือผลิตรายการภาษามือประเภทรายการสาระประโยชน์ที่มีเนื้อหาครอบคลุม

หลากหลาย จนเกิดเป็นรายการใจเท่ากัน รายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มรูปแบบรายการแรก

สําหรับคนหูหนวก ในปี พ.ศ .2556 เ พ่ือส่งเสริมการลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม และ

กลุ่มเป้าหมายจะต้องเข้าถงึเน้ือหาได้ทั้งคนหูหนวกและคนทั่วไป 



47 

จุดเร่ิมต้นของการผลิตรายการโทรทศัน์ใจเท่ากนั เกิดจากการได้ทดลองผลิตรายการข่าว

ก่อนเป็นอนัดับแรกคือ “รายการหัตถภาษานานาข่าว” ในปี พ.ศ. 2553 เผยแพร่รายการ

ผ่านทางอนิเทอร์เนต็ จากน้ันจึงได้จัดสมัมนาเชิงปฏบัิติการการผลิตสกูป๊ข่าว เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพทมีงานผลิตรายการทั้งคนหูหนวกและคนหูดี โดยมีสื่อมวลชนจากที่ต่าง ๆ มา

เป็นวิทยากรและที่ปรึกษา จนทีมงานสามารถผลิตรายการที่มีช่วงต่าง ๆ และเน้ือหา

หลากหลายมากข้ึน เช่น ช่วงข่าวกฬีา ช่วงข่าวเทคโนโลยี และช่วงข่าวบันเทงิ จนในที่สดุก็

สามารถพัฒนาจากการผลิตรายการเดียวมาสู่การเป็นสถานีโทรทัศน์ พร้อมกับเพ่ิม

รายการให้มีจาํนวนและประเภทที่หลากหลายมากขึ้น แต่เน่ืองจากเป็นเพียงการทดลอง

ผลิตรายการโทรทัศน์ จึงยังไม่มีระบบการบริหารจัดการ ไม่มีงบประมาณ ไม่มีบุคลากร 

ไม่มีการแสวงหาองค์ความรู้ และไม่มีการเผยแพร่อย่างเป็นระบบ จนในปี พ.ศ. 2556 

สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้ให้ทุนสนับสนุนเพ่ือ

พัฒนาต้นแบบการทาํงานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ภาษามือเพ่ือคนหูหนวกอย่าง

รายการโทรทศัน์ใจเทา่กนั (ศิวนารถ หงสป์ระยูร, สมัภาษณ,์ 5 ตุลาคม 2558) 

 

รายการใจเท่ากัน เป็นรายการโทรทศัน์ภาษามือเตม็จอที่ผสมผสานระหว่างรายการเรียล

ลิตี้และรายการวาไรตี้  โดยพิธกีรดาํเนินรายการเป็นคนหูหนวก ให้แขกรับเชิญคนหูหนวกและแขก

รับเชิญคนหูดีออกไปปฏบัิติภารกจิหรือเรียนรู้เร่ืองราวที่น่าสนใจร่วมกนั นาํเสนอเน้ือหาด้วยภาษา

มือ (Sign Language) คาํบรรยายเป็นเสียง (Audio Description) และคาํบรรยายเป็นอกัษร 

(Caption) เพ่ือให้ทุกคนสามารถรับชมร่วมกันได้ ซึ่งในระยะแรกเผยแพร่รายการผ่านทาง

อินเทอร์เนต็ จาํนวน 24 ตอน ตอนละ 45 นาท ีโดยมีทมีงานคนหูดีและคนหูหนวกผลิตรายการ

ร่วมกนั แบ่งเน้ือหารายการออกเป็น 5 ช่วง ดังต่อไปน้ี  

1) ช่วง “ภารกิจ พิชิตใจ” เรียลลิตี้ ที่ให้คนหูดีกับคนหูหนวกออกไปทาํภารกิจ

ร่วมกันโดยมีโจทย์ให้ทั้งคู่ออกไปค้นหาเร่ืองที่น่าสนใจ ตั้งแต่ศึกษาข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญผ่าน

กระบวนการข้ันตอนปฏบัิติจนเกดิผลสาํเรจ็ โดยมีเป้าหมายคือการร่วมมือร่วมใจของคนหูดีกบัคน

หูหนวกช่วยกนัทาํภารกจิให้สาํเรจ็ตามที่รายการกาํหนด 

2) ช่วง “See Sign Song” นาํเสนอบทเพลงยอดนิยมผ่านการเล่นดนตรีสดและ

มีล่ามแปลภาษามือด้วยลีลาที่สอดคล้องกับอารมณ์เพลง พร้อมสอนภาษามือจากเน้ือร้องในบท

เพลงให้ผู้ชมได้ฝึกทาํไปพร้อม ๆ กนั  

3) ช่วง “ชวนมาโชว์” เวทสีาํหรับคนหูหนวกที่มีความสามารถพิเศษได้มาแสดง

หรือโชว์ผลงานในรายการ ไม่ว่าจะเป็น การเล่น การเต้น หรือโชว์ทักษะความสามารถอื่นๆ ที่

แสดงออกถงึศักยภาพความสามารถของตนเอง พร้อมรับเงินรางวัลจากทางรายการ 
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4) ช่วง “เปิดตา” เปิดโอกาสให้ผู้ชมทั้งคนหูหนวกและคนหูดี ถามคําถามที่

อยากรู้เข้ามาในรายการ จากน้ันทางรายการจะหาคาํตอบจากนักวิชาการหรือผู้เช่ียวชาญด้านนั้นๆ 

มาตอบคาํถาม พร้อมภาพประกอบและกราฟิกที่สวยงามสร้างความเข้าใจให้ผู้ชม 

เพ่ือให้รายการโทรทัศน์สําหรับคนหูหนวกมีมาตรฐานการผลิตที่ ดีขึ้ น และสามารถ

เผยแพร่ออกไปสู่มวลชนได้อย่างกว้างขวาง  สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสจึงได้เข้ามาร่วมเป็นผู้ผลิต

โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง Thai Deaf TV ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑติย์ สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส และสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 

ผลักดันให้เกดิรายการใจเท่ากนั รายการโทรทศัน์ภาษามือเตม็รูปแบบสาํหรับคนหูหนวกรายการ

แรกในประเทศไทย ที่ผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทัว่ไปสามารถรับชมร่วมกนัได้ 

 

สมัยที่รายการยังออกอากาศทางอินเทอร์เน็ตนั้น โปรดักชันการผลิตจะยังไม่ค่อยมี

คุณภาพเท่าที่ควร อย่างเช่น มุมกล้อง เสื้อผ้าพิธีกร และฉากกราฟิก เน่ืองจากการบันทกึ

เทปรายการโทรทศัน์จะถ่ายทาํกันในสตูดิโอที่มหาวิทยาลัย ทีมงานกเ็ป็นจิตอาสา ได้แก่ 

นักศึกษาและคนทาํงานด้านผลิตรายการโทรทศัน์มาช่วยกนั โดยยุคแรกเป็นรายการ On 

Demand คือขึ้ นอยู่กับทมีงาน ถ้ามีเวลาว่างกม็าทาํ ใช้เวลาในการผลิตรายการค่อนข้าง

นาน อย่างเช่น ต้องส่งบทล่วงหน้าให้คนหูหนวกที่เป็นแขกรับเชิญอย่างน้อย 1 วัน 

จากน้ันจึงทาํตามเป้าหมายของรายการคือทาํอย่างไรให้คนหูหนวกผลิตรายการเองได้ ก็

ได้มีการจัดอบรมให้คนหูหนวก โดยจัดเอง 2 คร้ัง ร่วมกบั ทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

1 คร้ัง และสาํนักงาน สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) เพ่ือมา

เรียนรู้ทฤษฎีการผลิตโทรทศัน์ให้รู้ จักธรรมชาติของทวีี  ขั้นตอนการผลิตรายการทั้ง Pre-

Production, Post-Production และการเขียนบท (ศิวนารถ หงส์ประยูร, สัมภาษณ์,       

5 ตุลาคม 2558)  

 

รายการใจเท่ากัน ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 14.30-15.00 น. ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 26 

เมษายน 2557 ถึงวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557  จาํนวน 13 ตอน ความยาวตอนละ 25 นาท ี 

ดําเนินรายการโดยพิธีกรคนหูหนวก “คุณวัชรินทร์ ชาลี” (ต้น) นําเสนอเน้ือหาด้วยภาษามือ 

(Sign Language) คาํบรรยายเป็นเสียง (Audio Description) และคาํบรรยายเป็นอักษร 

(Caption) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงให้เหน็ว่าคนหูดีและคนหูหนวกสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกนั

ได้อย่างเท่าเทียม ลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม สร้างความสัมพันธ์อันดี มุ่งเน้นให้ผู้ชมเห็นถึง

ศักยภาพและความสามารถในหลายด้านๆ ของคนหูหนวก โดยปรับเปล่ียนช่วงรายการออกเป็น 2 

ช่วง ได้แก่ 

1) ช่วง “ภารกิจ พิชิตใจ” เป็นช่วงหลักของรายการที่ให้แขกรับเชิญคนหูดีและ

คนหูหนวกออกไปทาํภารกิจที่ทางรายการกาํหนดให้สาํเรจ็ ซ่ึงระหว่างการปฏิบัติภารกิจน้ันทั้งคู่
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จะต้องพยายามสื่อสารและแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกัน ต้องพบเจออุปสรรคหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ 

และช่วยกันแก้ไขปัญหาพร้อมกบัเรียนรู้เน้ือหาของภารกิจไปพร้อมกัน ความยาว 20 นาท ีโดยมี

พิธกีรคนหูหนวกคือ “คุณวัชรินทร์ ชาลี” 

2) ช่วง “เคล็ดลับสุขภาพ” เป็นช่วงของการนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ 

ได้แก่ เคล็ดลับต่าง ๆ ในการดูแลสุขภาพ และเร่ืองใกล้ตัวที่ผู้ชมสามารถนําไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจาํวันได้ ซ่ึงเน้ือหาส่วนใหญ่อ้างอิงมาจากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้ นาํเสนอด้วยภาพและ

ภาพกราฟิกประกอบเพ่ือเสริมความน่าสนใจ ความยาว 3-5 นาที โดยมีพิธีกรคนหูหนวกคือ 

“คุณร่มขวัญ สายทอง” 

 

   

 

ภาพท่ี 4.1  ไตเต้ิลรายการใจเทา่กนั ทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2  “วัชรินทร์ ชาลี” พิธกีรคนหูหนวกรายการใจเทา่กนั ช่วง “ภารกจิ พิชิตใจ” 
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ภาพท่ี 4.3  “ร่มขวัญ สายทอง” พิธกีรคนหูหนวกรายการใจเทา่กนั ช่วง “เคลด็ลับสขุภาพ”  

 

 

 

ภาพท่ี 4.4  รายการใจเทา่กนั ตอน “หัวใจไร้สารพิษ” ออกอากาศ 3 พฤษภาคม 2557  

 

 

 

ภาพท่ี 4.5  รายการใจเทา่กนั ตอน “ปันกนั ปันใจ” ออกอากาศ 10 พฤษภาคม 2557 
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4.2 ผลการวิจยั ตามปัญหานาํการวิจยั  

 

4.2.1 ปัจจยัที่มีผลต่อการผลิตรายการใจเท่ากนั    

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “นวัตกรรมรูปแบบรายการโทรทศัน์และการมีส่วนร่วมของคนหู

หนวก” ในรายการใจเท่ากนั รายการโทรทศัน์ภาษามือสาํหรับคนหูหนวก พบว่าการผลิตรายการ

ใจเท่ากนั ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส มีปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ

การผลิตรายการ ซ่ึงผู้อาํนวยการผลิต ผู้ผลิตรายการ ผู้สร้างสรรค์รายการและบทโทรทศัน์รวมถึง

ทมีงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องคาํนึงถึงและให้ความสาํคัญ เพ่ือเป็นกรอบในการผลิตรายการให้

สอดคล้องกบันโยบายและวัตถุประสงค์ที่กาํหนดไว้ โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 1) ปัจจัยภายในที่มีผล

ต่อการผลิตรายการใจเทา่กนั และ 2) ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการผลิตรายการใจเทา่กนั 

4.2.1.1 ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการผลิตรายการใจเทา่กนั 

จากการศึกษาพบว่ามีปัจจัยภายในที่มีผลต่อการผลิตรายการใจเท่ากัน ซ่ึง

พิจารณาจากปัจจัยด้านองค์ประกอบการสื่อสารขั้นพ้ืนฐาน 4 ประการ มีดังต่อไปน้ี 1) ปัจจัยด้าน

ผู้ส่งสาร (Sender) 2) ปัจจัยด้านเน้ือหา/สาร (Message) 3) ปัจจัยด้านช่องทางการสื่อสาร 

(Channel) และ 4) ปัจจัยด้านผู้รับสาร (Receiver) 

1) ปัจจัยด้านผู้ส่งสาร (Sender)   

องค์กร หน่วยงาน และบุคลากรผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ในฐานะผู้ส่ง

สารนับว่ามีส่วนสาํคัญในการผลิตรายการ ซ่ึงแต่ละองค์กรต่างกมี็ลักษณะ เป้าหมาย รวมทั้ง

นโยบายที่แตกต่างกันออกไป ย่อมมีผลต่อการผลิตรายการและการทาํงานของคนในองค์กรที่

แตกต่างกนัไปด้วย  

จากการสมัภาษณ์พบว่ารายการใจเท่ากนั รายการโทรทศัน์สาํหรับคนหู

หนวกเป็นการทาํงานและความร่วมมือกนัระหว่าง Thai Deaf TV คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์ และสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส  โดยได้รับการสนับสนุนจากทางสาํนักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยทั้ง 3 องค์กรน้ีต่างก็อยู่ในฐานะผู้ผลิตสื่อที่ มี

คุณลักษณะของบุคลากรผู้ผลิตสื่อ เป้าหมายขององค์กร และลักษณะทางวิชาชีพร่วมกนัดังน้ี 

(1) คุณลักษณะของบุคลากรผู้ผลิตสื่อ  

จากการสัมภาษณ์พบว่าการผลิตรายการใจเท่ากัน เป็นการทาํงาน

ในระดับ “คณะทาํงาน” และ “สถาบัน”ไม่สามารถทาํงานได้ในระดับ “ปัจจเจกบุคคล” ได้ 

นอกจากจากน้ียังต้องเป็นความร่วมมือในการทาํงานร่วมกนัเพ่ือให้เกดิรายการโทรทศัน์สาํหรับคน

หูหนวกที่ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ฟรีทวีี ซ่ึงได้แก่ คณะทาํงานผลิตรายการ Thai Deaf TV 

จาก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และคณะทาํงานให้คาํปรึกษาด้านการผลิต

รายการโทรทศัน์จากสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส  
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การผลิตรายการโทรทัศน์สาํหรับคนหูหนวกเร่ิมจากเราค้นพบปัญหาว่าคนหู

หนวกมีข้อจาํกัดคือ ไวยากรณ์ภาษาแตกต่างจากคนทั่วไป เป็นปัญหาที่ทาํให้รับข่าวสาร

จากหนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ไม่สะดวก เราผลิตสื่อได้กน่็าช่วยให้พวกเขา

เปิดรับสื่อได้มากข้ึน ก็เลยเร่ิมผลิตรายการสําหรับคนหูหนวกที่มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑติย์ โดยมีนักศึกษาที่มีจิตอาสาและมีเวลาว่างมาช่วยกนั จากที่ไม่รู้ เร่ืองเกี่ยวกบัคนหู

หนวกเลยก็ต้องมาศึกษา ฝึกอบรมกัน จากจิตอาสากลายเป็นความรับผิดชอบ และ

ทีมงานเรากไ็ม่เคยผลิตรายการออกอากาศทางโทรทัศน์สาธาณะช่องใหญ่ๆ ที่มีผู้ชม

จาํนวนมากกต้็องได้รับคาํปรึกษาและการตรวจสอบมาตรฐานจากทางสถานีโทรทศัน์ไทย

พีบีเอสก่อนในการทาํงานร่วมกนั (ศิวนารถ หงสป์ระยูร, สมัภาษณ,์ 5 ตุลาคม 2558) 

สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสตั้งแต่ก่อตั้งมากใ็ห้ความสาํคัญในเร่ืองการเปิดพ้ืนที่สื่อ

ให้แก่ด้อยโอกาส และผู้พิการในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างหลากหลายอยู่แล้ว สาํหรับ 

รายการใจเท่ากนั ถึงแม้ในช่วงแรกจะมีคุณภาพการผลิตที่ไม่ดีเท่าไหร่นัก แต่เป็นรายการ

สาํหรับคนหูหนวกและทมีงานทุกคนมีความตั้งใจ ไทยพีบีเอสจึงส่งโปรดิวเซอร์ไปทาํงาน

ร่วมกนั (นิสติ พูนผล, สมัภาษณ,์ 17 พฤศจิกายน 2558) 

 

ทั้งน้ีเ น่ืองจากการผลิตรายการโทรทัศน์สําหรับคนหูหนวกมี

ขั้นตอนการผลิตที่แตกต่างจากรายการโทรทศัน์ทั่วไป ซ่ึงคณะผู้ผลิตรายการจาก Thai Deaf TV

เป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ในการผลิตรายการเพ่ือคนหูหนวก และในช่วงแรกน้ันรายการใจ

เท่ากนั ออกอากาศทางอนิเทอร์เนต็ ผู้ผลิตรายการจาก Thai Deaf TV ยังไม่เคมีประสบการณ์ใน

การผลิตรายการโทรทัศน์สาํหรับคนหูหนวกเพ่ือออกอากาศทางสถานีระดับชาติที่มีผู้ชมเป็น

จาํนวนมาก จึงต้องได้รับคาํปรึกษาจากคณะทาํงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ซ่ึงเป็นองค์การ

ที่มีความรู้ด้านมาตรฐานการผลิตรายการโทรทศัน์เพ่ือผู้ชมที่มีลักษณะเป็นมวลชน 

(2) เป้าหมายขององค์กร 

จากการสมัภาษณ์พบว่าผู้ผลิตรายการใจเท่ากัน ได้แก่ Thai Deaf 

TV คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ต่างก็มี

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการทาํงานร่วมกันน่ันกคื็อ การผลิตรายการโทรทศัน์เพ่ือเปิดพ้ืนที่

สื่อให้คนหูหนวกสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อโทรทศัน์ได้ง่ายขึ้ น โดยไม่มุ่งแสวงหาผล

กาํไร หรือการดึงยอดผู้ชมสูงสุด โดยเฉพาะการให้บริการข่าวสาร ความรู้ สาระบันเทิง ที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน สนองต่อประโยชน์สาธารณะ ซ่ึงเป็นพันธกจิหลักของสถานีโทรทศัน์ไทยพี

บีเอสในฐานะสถาบันสื่อสาธารณะ   
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สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ในฐานะสื่อสาธารณะมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสงัคมในการ

ส่งผ่านข้อมูลข่าวสารนาํเสนอและสะท้อนสิ่งที่เป็นประโยชน์สู่ประชาชน เพ่ือเสริมสร้าง

การรับรู้และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทยีมของประชาชนอยู่แล้ว ซ่ึงเรามีแผนงานที่ชัดเจน

และร่วมมือกับหลายหน่วยงานในการดาํเนินการเพือให้กลุ่มคนพิการสามารถรับชมการ

ออกอากาศได้ รวมถึงการเปิดพ้ืนที่สื่อให้กับกลุ่มคนหูหนวก และเรากม็องว่ารายการใจ

เท่ากัน ถึงแม้ตอนแรกคุณภาพจะยังไม่ค่อยดีมาก แต่เป็นรายการสาํหรับคนหูหนวก ซึ่ง

ทุกคนมีความตั้งใจ ทางสถานีโทรทัศน์กเ็ลยส่งโปรดิวเซอร์ลงไปทาํงานร่วมกัน (นิสิต 

พูนผล, สมัภาษณ,์ 17 พฤศจิกายน 2558) 

 

นอกจากน้ีสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เร่ือง การส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสยีงและโทรทศัน์

มีบริการเพ่ือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้าน

เน้ือหาและบริการให้เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อย

โอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากเน้ือหาและบริการในด้านข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็น

ประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต ด้วยเหตุผลดังกล่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสจึงได้เข้ามาให้การ

สนับสนุนรายการโทรทศัน์สาํหรับคนหูหนวก ใจเท่ากนั โดยเข้ามาเป็นผู้ร่วมผลิตและเปิดโอกาส

ให้ออกอากาศผ่านทางสถานี  

(3) ลักษณะทางวิชาชีพ 

จากการสัมภาษณ์พบว่าการผลิตรายการโทรทศัน์ภาษามือสาํหรับ

คนหูหนวกน้ัน มีลักษณะที่แตกต่างรวมถึงขั้นตอนในการผลิตที่ซับซ้อนกว่ารายการทั่วไป  ผู้ผลิต

รายการจึงจาํเป็นต้องมีประสบการณ์ความรู้และความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทศัน์

สาํหรับคนหูหนวก ซ่ึง Thai Deaf TV โดยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์  ถอืเป็น

องค์กรผู้ผลิตสื่อที่มีประสบการณด้์านการผลิตรายการโทรทศัน์สาํหรับคนหูหนวกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2553 โดยได้การค้นคว้าวิจัยโครงการ รวมถึงการอบรมบุคลากรทมีงานทั้งที่เป็นคนหูดีและคนหู

หนวกมาโดยตลอด ทาํให้ทราบถึงข้อจาํกัดและความต้องการของคนหูหนวกที่มีต่อการพัฒนา

รายการโทรทัศน์ นอกจากน้ียังได้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซ่ึงเป็นองค์การที่มีความรู้ด้าน

มาตรฐานการผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้ชมที่มีลักษณะเป็นมวลชนมาร่วมผลิตรายการ ทาํให้

รายการมีคุณภาพและมาตรฐานในการออกอากาศทวีีสาธารณะ  

 

การผลิตรายการใจเท่ากันในช่วงแรกทีมงานส่วนใหญ่เป็นนักศึกษากับจิตอาสาที่ไม่มี

ประสบการณ์ในการทาํงานด้านสื่อโทรทศัน์ ไม่เคยร่วมงานกับคนหูหนวก จึงไม่มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิก ลักษณะนิสัย และข้อจาํกัดต่าง ๆ ของคนหูหนวก ทาํให้การ
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ผลิตรายการต้องใช้เวลานานกว่ารายการทั่วไป ดังน้ันทมีงานคนหูหนวกและคนหูดีจึงต้อง

มาเรียนรู้ ทักษะการผลิตรวมถึงปรับตัวเข้าหากัน เพ่ือให้สื่อสารเข้าใจกันและสามารถ

ทาํงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ศิวนารถ หงส์ประยูร, สัมภาษณ์, 5 ตุลาคม 

2558)  

 

อย่างไรกต็ามจากการสัมภาษณ์พบว่าบุคลากรทั้งคนหูดีและคนหู

หนวกที่มีความสนใจหรือความเช่ียวชาญในการผลิตรายการโทรทัศน์สําหรับคนหูหนวกใน

ประเทศไทยยังมีจาํนวนน้อย เน่ืองจากนหูดีส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาทมีงานจิตอาสา เม่ือศึกษาจบ

หลักสูตรก็ไม่ได้อยู่ร่วมผลิตรายการอีกต่อไป ส่วนคนหูหนวกที่สนใจมาเป็นผู้ผลิตรายการ

โทรทศัน์กมี็ข้อจาํกดัในด้านไวยากรณ์ภาษาที่แตกต่างจากคนทั่วไป ทาํให้มีปัญหาในเร่ืองของการ

สื่อสาร นอกจากน้ีคนหูหนวกส่วนใหญ่ไม่สนใจศึกษาในคณะนิเทศศาสตร์ จึงเป็นสาเหตุให้หาคน

หูหนวกที่มีศักยภาพในการผลิตรายการโทรทศัน์มาร่วมงานได้ยาก 

 

รายการโทรทัศน์สาํหรับคนหูหนวกในไทยไม่ค่อยมีใครทาํเหมือนที่ต่างประเทศ ทั้งน้ีก็

เพราะใช้ทุนเยอะ อปุกรณ์เคร่ืองมือกไ็ม่มี และมีปัญหาในการทาํงานคือ คนหูหนวกเรียน

น้อย อ่านบทไม่เข้าใจ ต้องเตรียมตัวและซ้อมเยอะมาก ไม่ค่อยมีคนหูหนวกเรียนนิเทศ

ศาสตร์เพราะพวกเขาสนใจเร่ืองของปากท้องมากกว่าการผลิตรายการโทรทศัน์ (ศิวนารถ 

หงสป์ระยูร, สมัภาษณ,์ 5 ตุลาคม 2558)  

 

จะเห็นได้ว่า ปัจจัยผู้ส่งสาร (Sender) นับเป็นปัจจัยภายในที่สาํคัญในการผลิต

รายการใจเท่ากนั ทั้งน้ีเน่ืองจากรายการโทรทศัน์ภาษามือสาํหรับคนหูหนวก มีผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

จาํนวนไม่มากนัก และการผลิตต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง จึงไม่ได้รับความสนใจจากองค์กร

ผู้ผลิตสื่อที่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่คาดหวังเร่ืองรายได้และยอดผู้ชมสูงสุด นอกจากน้ีการ

ผลิตรายการโทรทศัน์ภาษามือสาํหรับคนหูหนวกยังต้องใช้บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในด้านการ

ผลิตรายการโทรทัศน์รวมทั้งประสบการณ์ในการทาํงานกับคนหูหนวก ทาํให้รายการโทรทัศน์

สาํหรับคนหูหนวกในประเทศไทยมีจาํนวนน้อย แต่รายการใจเท่ากัน สามารถผลิตรายการและ

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทวีีได้น้ัน เพราะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรผู้ผลิตสื่อได้แก่ 

Thai Deaf TV  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส และ

สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซ่ึงต่างกเ็ป็นองค์ที่มีทั้งคุณลักษณะ 

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันน่ันคือการผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือสาธารณะประโยชน์ 

นอกจากน้ียังมีลักษณะวิชาชีพ ความชาํนาญ และประสบการณ์ในการทาํงานด้านสื่อสารมวลชน ซ่ึง

เป็นปัจจัยสาํคัญในการพัฒนาและผลักดันให้เกิดรายการโทรทัศน์สาํหรับคนหูหนวกในประเทศ

ไทย   
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2) ปัจจัยด้านเน้ือหา/สาร (Message)  

จากการสมัภาษณ์พบว่า รายการใจเท่ากนัมีผู้ชมกลุ่มเป้าหมายหลักคือ

คนหูหนวกที่ มี ข้อจํากัดในด้านการสื่อสาร การรับรู้ และการสื่ อความหมาย และมีผู้ชม

กลุ่มเป้าหมายรองคือ คนทั่วไปที่เป็นคนหูดี ซ่ึงผู้ชมทั้งสองกลุ่มน้ีจะต้องสามารถรับชมเน้ือหา

รายการร่วมกนัได้ ตามวัตถุประสงค์ของการผลิตรายการที่ต้องการนาํเสนอให้เหน็ถึงการลดความ

เหล่ือมลํา้และสนับสนุนให้เกดิความเทา่เทยีมกนัระหว่างคนหูหนวกกบัคนหูดี 

ผู้ผลิตรายการจึงต้องนําเสนอเน้ือหาที่ เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เป็น

เร่ืองราวใกล้ตัว เช่น ภารกจิเรียนรู้การปลูกผักออร์แกนิก ภารกิจการทาํผ้าบาติก รวมทั้งนาํเสนอ

ด้วยรูปแบบรายการประเภทเรียลลิตี้ สารคดีที่ให้สาระประโยชน์และความบันเทงิ โดยมีนักแสดง 

นักร้อง หรือเซเลบ็คนดังในสงัคมมาสร้างสสีนัให้ชวนติดตาม  

 

การทาํรายการโทรทศัน์คนหูหนวกมีข้อจาํกัดค่อนข้างเยอะ คือรู้สกึขัดใจคนผลิตรายการ 

แต่ถ้าเราจะต้องทาํเพ่ือคนหูหนวก กต้็องฟังพวกเขาเป็นหลักสิ่งที่สาํคัญคือเน้ือหารายการ

ต้องน่าสนใจ มีคุณภาพ และนาํเสนอได้อย่างมีสสีนัน่าติดตาม สามารถรับชมได้ทั้งคนหูดี

และคนหูหนวก อย่างเช่น การขึ้ นตัวหนังสือที่จอโทรทัศน์ คนหูดีสามารถอ่านได้เข้าใจ  

แต่คนหูหนวกอาจจะอ่านไม่ทนัหรืออ่านแล้วไม่เข้าใจทมีงานจึงต้องศึกษารายละเอยีดต่าง 

ๆ รวมทั้งต้องทาํการวิจัยด้วย เพ่ือปรับรูปแบบและเน้ือหารายการให้เหมาะสมกับคนหู

หนวก เช่น เน้ือหาต้องย่อยเยอะ เพราะคนหูหนวกไม่เข้าใจ การตัดต่อเน้ือหารายการก็

ต้องระวัง สวิทช์ภาพเปล่ียนมุมกล้องไม่ได้ ต้องเล่าให้จบก่อน ฉากต้องใช้สพ้ืีน สีทบึ และ

เรียบ คนทั่วไปดูบ้างไม่ดูบ้างกไ็ด้ แต่คนหูหนวกต้องจ้องทวีีตลอด หันไปทางอื่นไม่ได้ สี

สด มีลาย จะลายตามาก และรบกวนสายตาคนหูหนวกรู้สึกไม่โอเค (ศิวนารถ หงส ์

ประยูร, สมัภาษณ,์ 5 ตุลาคม 2558) 

 

นอกจากน้ีรายการโทรทศัน์สาํหรับคนหูหนวกยังต้องใช้เทคนิคในการ

นาํเสนอที่หลากหลายและแตกต่างจากรายการโทรทศัน์ทั่วไป โดยมีการปรับรูปแบบให้สอดคล้อง

กับลักษณะของคนหูหนวก อย่างเช่น การใช้ภาษามือและการใช้คาํบรรยายแทนเสียง (Caption) 

สาํหรับผู้ชมคนหูหนวก รวมถงึการพากย์เสยีงบรรยายสาํหรับผู้ชมทั่วไป ทั้งน้ีกเ็พ่ือช่วยให้ผู้ชมคน

หูหนวกและผู้ชมคนหูดีทั่วไปสามารถรับชมเน้ือหารายการร่วมกันได้ รวมทั้งยังต้องคํานึงถึง

โครงสร้างรายการ การตัดต่อลาํดับเน้ือหา พิธีกร และฉากในรายการ เน่ืองจากคนหูหนวกไม่ได้

ยินเสียงจาํเป็นต้องรับชมเนื้ อหาผ่านทางภาพและตัวหนังสือคาํบรรยาย ทาํให้การตัดต่อดาํเนิน

เร่ืองแบบสลับไปมา อาจทาํให้คนหูหนวกไม่เข้าใจเน้ือหารายการ หรือฉากที่มีสสีดหรือเข้มกอ็าจ

ไปรบกวนสายตาของผู้ชมคนหูหนวก เพราะคนหูหนวกต้องรับชมภาพไปพร้อมๆ กบัการอ่านคาํ

บรรยายไปด้วย  ซ่ึงเทคนิคในการนาํเสนอเน้ือหาและรูปแบบรายการที่ผลิตขึ้ นภายใต้ข้อจาํกัด
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เหล่าน้ี อาจทาํให้ผู้ชมทั่วไปรู้สึกว่ารายการไม่น่าสนใจติดตามชมเท่าที่ควร ดังน้ันผู้ผลิตรายการจึง

จาํเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องคาํนึงถึงเน้ือหาและรูปแบบรายการในการผลิตรายการโทรทศัน์สาํหรับคน

หูหนวก  

3) ปัจจัยด้านช่องทางการสื่อสาร (Channel) 

จากการสมัภาษณ์พบว่า รายการใจเท่ากนั เป็นรายการโทรทศัน์ภาษา

มือเตม็รูปแบบรายการแรกสาํหรับคนหูหนวกที่ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ฟรีทวีี และยังเปิด

โอกาสให้คนหูหนวกได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตรายการด้วย แต่เน่ืองจากคนหูหนวกมี

ข้อจาํกัดในด้านการสื่อสารคือไม่สามารถใช้คาํพูดอธิบายออกมาได้ รวมทั้งยังใช้ไวยากรณ์ในการ

พูด เขียน และอ่านภาษาไทยได้ไม่ค่อยดีนัก จึงจาํเป็นต้องใช้การสื่อสารวิธีอื่นๆ เพ่ือบอกสิ่งที่

ต้องการจะถ่ายทอดให้กบัผู้อื่นรับรู้ ดังน้ันการผลิตรายการใจเท่ากนั จึงได้แบ่งช่องทางการสื่อสาร

ออกเป็น 2 ประเภทดังต่อไปน้ี 

(1) ช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตกบัผู้ชม  

จากการสมัภาษณ์พบว่า เน่ืองจากในช่วงแรกของการผลิตรายการ 

ทาง Thai Deaf TV ยังมีงบประมาณและบุคลากรที่จาํกดั รายการใจเท่ากนัจึงใช้การเผยแพร่ทาง

อนิเทอร์เนต็เป็นช่องทางการสื่อสารกบัผู้ชม โดยมีผู้ชมกลุ่มเป้าหมายคือคนหูหนวกซ่ึงมีจาํนวนไม่

มากนัก และรายการยังไม่ค่อยเป็นที่ รู้จัก  จนกระทั่งรายการได้เปล่ียนช่องทางการสื่อสารมา

ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ซ่ึงเป็นโทรทศัน์สาธารณะที่ผู้ชมมีลักษณะเป็นมวลชน 

(Mass) รายการใจเทา่กนั รายการจึงเป็นที่รู้จักและมีผู้ชมติดตามจาํนวนเพ่ิมมากข้ึน  

 

จากรายการทางอินเทอร์เนต็พอมาเป็นรายการโทรทศัน์สาํหรับคนหูหนวกที่ออกอากาศ

ทางฟรีทีวีที่ทุกคนรับชมได้ พวกเราจึงจาํเป็นต้องใช้มืออาชีพในวงการโทรทัศน์มาผลิต

รายการ เพ่ือให้มีคุณภาพรายการผ่านมาตรฐานเหมือนรายการปกติทั่วไปของทาง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ทาํให้ต้องใช้เวลานานมากและมีความยากลําบาก ตอนแรก

กลัวว่าออกทวีีสาธารณะแล้วจะไม่มีคนดู แต่ทางไทยพีบีเอสแจ้งว่ามีคนดูสามแสนกว่าก็

โอเค ถือเป็นการเร่ิมต้นที่ดีเพราะรายการออนบ่ายสองแข่งกับช่องหลักลําบากอยู่แล้ว 

ส่วนฟีดแบกตอบรับดีมากคนหูหนวกดูเพราะรู้จักเราอยู่แล้ว แต่คนหูดีมารู้จักเพราะตาม

ดาราเซเลบ ทาํให้คนรู้ จักมากขึ้ น กเ็ป็นเป้าหมายหน่ึงคือหลอกคนหูดีให้มาดูว่า คนหู

หนวกกมี็ศักยภาพทาํได้ (ศิวนารถ หงสป์ระยูร, สมัภาษณ,์ 5 ตุลาคม 2558) 

 

นอกจากน้ีรายการใจเท่ากัน ยังสามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านทาง

อนิเทอร์เนต็เป็นอกีหนึ่งช่องทางการสื่อสาร ทั้งน้ีกเ็พ่ือตอบรับพฤติกรรมของผู้ชมหรือผู้รับสารใน

ปัจจุบันที่ไม่ได้รับชมรายการต่าง ๆ ผ่านสื่อโทรทศัน์เพียงอย่างเดียว  
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กล่าวโดยสรุป ช่องทางการสื่อสารนับเป็นอีกหน่ึงปัจจัยสาํคัญใน

การผลิตรายการใจเท่ากัน โดยจากเดิมที่เคยเผยแพร่รายการทางอินเทอร์เน็ต แต่เม่ือเปล่ียน

ช่องทางการสื่อสารมาเป็นออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสซึ่งเป็นฟรีทีวีน้ัน ผู้ผลิต

รายการจึงจาํเป็นต้องปรับเปล่ียนรูปแบบการนาํเสนอเนื้อหาในรายการ รวมทั้งการผลิตรายการให้

มีมาตรฐานและคุณภาพเพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้ชมมีความหลากหลายและมีจาํนวน

เพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงการเปล่ียนช่องทางการสื่อสารน้ีทาํให้รายการเป็นที่รู้จักมากข้ึน เปิดโอกาสให้ผู้ชม

ทั้งสองกลุ่มได้เรียนรู้ทาํความเข้าใจซ่ึงกนัและกนั  

(2) ช่องทางการสื่อสารระหว่างทีมงานรายการคนหูดีและคนหู

หนวกการทาํงานร่วมกันระหว่างทมีงานผู้ผลิตรายการคนหูดีและคนหูหนวก พบว่า เน่ืองจาก

ข้อจํากัดทางด้านร่างกายและการสื่อสารของคนหูหนวกน้ัน ทาํให้ทีมงานผู้ผลิตรายการต้องใช้

ช่องทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ เพ่ือใช้ติดต่อสื่อสารกันให้การทาํงานเป็นไปอย่างราบร่ืน

และมีประสทิธภิาพ ซ่ึงมีดังต่อไปน้ี 

ก) การเขียนหนังสือ เป็นช่องทางการสื่อสารที่สะดวก

รวดเรว็สาํหรับทมีงานผู้ผลิตรายการคนหูดี แต่เน่ืองจากคนหูหนวกส่วนใหญ่จบการศึกษาไม่สูง

นัก รวมทั้งมีการใช้ไวยากรณ์ภาษาไทยที่แตกต่างจากคนทั่วไป อย่างเช่น การเรียงคาํ การเรียง

ประโยค รวมทั้งรู้ จักคาํศัพทค่์อนข้างน้อย จึงทาํให้คนหูหนวกพูดอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง การ

สื่อสารติดขัดและเข้าใจยาก  

ข) ภาษามือธรรมชาติ เป็นช่องทางการสื่อสารที่ใช้วิธีการ

อ่านปากและดูจากลักษณะทา่ทางที่แสดงออก ซึ่งส่วนใหญ่สามารถเข้าใจได้ง่าย โดยธรรมชาติของ

มนุษย์ 

ค) ล่ามภาษามือ เป็นช่องทางการสื่อสารที่คนหูหนวก

สามารถเข้าใจได้ดีและถูกต้อง เนื่องจากบ่อยคร้ังพบว่าในขณะทาํงานการใช้ภาษามือธรรมชาติ

เพ่ือสื่อสารกันระหว่างทีมงานคนหูดีและคนหูหนวกมักเกิดความเข้าใจผิดและคลาดเคลื่อนได้  

อย่างไรกต็ามการสื่อสารโดยใช้ล่ามภาษามือกพ็บปัญหาเช่นกนั เน่ืองจากภาษามือแต่ละประเทศ

ไม่เหมือนกัน ในประเทศไทยแต่ละภาคกไ็ม่เหมือนกัน ทาํให้บางคร้ังสื่อสารผิดพลาดเข้าใจไม่

ตรงกนัได้ 

 

อุปสรรคใหญ่ในการทาํงานคือการสื่อสารระหว่างกัน เร่ืองของภาษาต้องใช้ล่ามภาษามือ

ช่วยอธิบาย หรือบางคร้ังคนหูหนวกไม่เข้าใจการสื่อสารของทีมงาน อย่างเช่น ทีมงาน

หัวเราะ อาจทาํให้พิธีกรคนหูหนวกไม่มีสมาธิและรู้สกึวิตกกงัวลได้ว่าทมีงานกาํลังหัวเราะ

เร่ืองอะไร เกี่ยวกับตัวเขาหรือไม่ เพราะคนหูหนวกบางคนจะคิดมาก รู้สึกวิตกกังวลง่าย 

และขี้ น้อยใจ (เบญจวรรณ สพัุนอ่างทอง, สมัภาษณ,์ 22 ธนัวาคม 2558)  
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4) ปัจจัยด้านผู้รับสาร (Receiver) 

จากการสมัภาษณ์พบว่า รายการใจเท่ากันเป็นรายการโทรทศัน์สาํหรับ

คนหูหนวก ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้ชมหรือผู้รับสารเฉพาะกลุ่มที่มีจาํนวนน้อยในสังคม มีข้อจาํกัดในด้าน

การเปิดรับสื่อและการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น ด้านสภาพร่างกาย  ไวยากรณ์ในการอ่านและ

เขียนภาษาไทยที่แตกต่างจากคนปกติ และต้องสื่อสารกับผู้อื่นด้วยการใช้ล่ามภาษามือ แต่

สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส เป็นสถานีโทรทศัน์ฟรีทวีีที่กลุ่มผู้ชมมีลักษณะของความเป็น “มวลชน” 

ทาํให้รายการใจเท่ากนั มีกลุ่มผู้ชมเป้าหมายหรือผู้รับสารที่เปิดกว้างมากขึ้น คือมีกลุ่มผู้ชมทั้งคน

หูหนวกและคนหูดี รายการจึงต้องปรับเปล่ียนเน้ือหาและรูปแบบในการผลิตรายการให้เหมาะสม

กบักลุ่มผู้ชมทั้งสองกลุ่ม โดยมีล่ามภาษามือเตม็จอสาํหรับผู้ชมคนหูหนวก มีคาํบรรยายและเสยีง

พากย์สาํหรับผู้ชมคนหูดี  นอกจากน้ียังพบว่าคนหูหนวกมีความต้องการเปิดรับสื่อโทรทศัน์ทั้งใน

ด้านข่าวสาร ความรู้ และความบันเทงิ ไม่แตกต่างจากผู้ชมทั่วไป   

 

รายการคนหูหนวกมีน้อย เพราะสงัคมไม่ทราบข้อจาํกดัของคนหูหนวก พวกเขาเป็นกลุ่ม

คนที่มีสิทธมิีเสียงในสังคมน้อย เพราะคนพิการอื่นพูดได้ แต่เค้าพูดไม่ได้ จากจุดเร่ิมต้น

น้ีคือเราอยากให้มีรายการที่คนหูหนวกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เราจึงผลิตรายการที่

ให้ความสาํคัญกับความต้องการของคนหูหนวก อย่างที่เราเห็นมีจอล่ามมุมจอเฉพาะแค่

รายการข่าว กค็นหูดีคิดเอาเอง  เพราะจากการวิจัยและพัฒนารายการมาอย่างต่อเน่ือง 

ทาํให้รู้ ว่าคนหูหนวกไม่ได้อยากดูแต่ข่าว อยากดูอย่างอื่นบ้างต้องการความบันเทิง       

(ศิวนารถ หงสป์ระยูร, สมัภาษณ,์ 5 ตลุาคม 2558)   

 

นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ชมคนสาํคัญที่จะตัดสินประเมิน

คือผู้ชมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนหูหนวก ซ่ึงหากคนหูหนวกเปิดรับชมแล้วแสดงความเหน็ให้ผู้ผลิต

รายการได้ทราบว่าการนาํเสนอรายการน้ันตรงกับความต้องการของผู้ชมคนหูหนวกหรือไม่ กจ็ะ

เป็นการช่วยให้รายการพัฒนาการนําเสนอได้มากขึ้ น สร้างโอกาสให้คนหูหนวกมากขึ้ น ดังน้ัน

ปัจจัยด้านผู้รับสารที่เป็นผู้ชมจึงมีผลต่อการผลิตรายการเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสิ่งที่จะ

กาํหนดเน้ือหาและรูปแบบรายการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

4.2.1.2 ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการผลิตรายการใจเทา่กนั 

จากการศึกษาพบว่า นอกจากปัจจัยภายในที่มีส่วนสาํคัญในการผลิตรายการ

โทรทัศน์สาํหรับคนหูหนวกแล้ว ยังพบว่ามีปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อ

กระบวนการผลิตและพัฒนารายการ ซ่ึงเป็นสิ่งที่อาจเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลาและสถานการณ์ใน

ช่วงเวลาน้ันๆ มีดังต่อไปน้ี 1) ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ 2) ปัจจัยด้านสงัคมและวัฒนธรรม 3) ปัจจัย

ด้านเทคโนโลยี และ 4) ปัจจัยด้านกฎหมาย 
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1) ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ  

จากการสมัภาษณ์พบว่า ปัจจัยเศรษฐกจิและงบประมาณนับเป็นปัจจัย

สาํคัญที่ทาํให้รายการโทรทัศน์เพ่ือคนหูหนวกในประเทศไทยมีจาํนวนน้อย เน่ืองจากการผลิต

รายการโทรทศัน์เพ่ือคนหูหนวกน้ัน มีค่าใช้จ่ายในการผลิตค่อนข้างสูง อาท ิค่าจ้างล่ามภาษามือ 

ค่าผลิตแคปชันคาํบรรยาย ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทาํที่ต้องใช้เวลานานกว่ารายการโทรทศัน์ทั่วไป แต่

ผู้ผลิตรายการส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับกาํไรหรือเมด็เงินจากสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการ ทั้งน้ีก็

เพราะผู้ชมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนหูหนวกน้ัน เป็นคนกลุ่มน้อยในสงัคมที่มีจาํนวนไม่มากนัก และ

ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนที่ให้ความสนใจในเร่ืองของการประกอบอาชีพมากกว่าการบริโภคสื่อ 

นอกจากน้ีคนหูหนวกยังไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหลักที่จะมีกาํลังมาซื้ อสนิค้าและบริการที่โฆษณาหรือ

เป็นสปอนเซอร์ในสื่อโทรทศัน์ ผู้ผลิตรายการและสปอนเซอร์ผู้ให้การสนับสนุนส่วนใหญ่จึงไม่ให้

ความสนใจที่จะผลิตรายการโทรทศัน์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนหูหนวก เพราะไม่คุ้มค่า

ต่อการลงทุนผลิตรายการ  

สาํหรับรายการใจเท่ากัน สามารถผลิตและออกอากาศทางสถานี 

โทรทัศน์ฟรีทีวี โดยที่มีคุณภาพและมาตรฐานไม่แตกต่างจากรายการปกติทั่วไป ทั้งน้ีกเ็พราะ

ผู้ผลิตรายการอย่าง Thai Deaf TV ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ ได้รับ

งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการผลิตรายการเพ่ือสนองต่อ

ประโยชน์สาธารณะ โดยไม่มุ่งหวังแสวงหาผลกําไร หรือไม่คํานึงถึงเร่ืองผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจ ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ 

สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส  โดยงบประมาณที่ได้รับสามารถนาํมาจัดซ้ืออุปกรณ์ในการถ่ายทาํและ

ตัดต่อที่ทนัสมัยได้ รวมถึงยังเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการ ไม่ว่าจะเป็น ค่าเดินทางไปถ่ายทาํ

ยังสถานที่ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ หรือเชิญดารานักแสดงมาร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการ 

 

การผลิตรายการโทรทศัน์เร่ืองเงินและสปอนเซอร์อาจเป็นสิ่งสาํคัญสาํหรับฟรีทวีี แต่ไทย

พีบีเอสไม่มีปัญหา เน่ืองจากได้รับงบประมาณจากรัฐบาลในส่วนนี้อยู่แล้ว  ซ่ึงถ้ามีงบมาก

กส็ามารถไปถ่ายทาํต่างจังหวัดไกลๆ สร้างสรรค์เน้ือหาที่แปลกใหม่หลากหลาย  ทาํให้

รายการโทรทศัน์โดยเฉพาะรายการสาํหรับคนพิการในประเทศไทยเกดิการพัฒนา (นิสติ 

พูนผล, สมัภาษณ์, 17 พฤศจิกายน 2558) 

 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ผลักดันให้เกิดรายการ

โทรทศัน์สาํหรับคนหูหนวกขึ้นในประเทศไทย ซ่ึงมีส่วนช่วยให้รายการสามารถพัฒนาสร้างสรรค์

เน้ือหารายการที่แปลกใหม่น่าติดตามชมมากขึ้น สามารถที่จะตอบโจทย์ผู้ชมได้ทั้งกลุ่มคนหูหนวก

และคนหูดีทั่วไป 
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2) ปัจจัยด้านสงัคมและวัฒนธรรม  

จากการสัมภาษณ์พบว่า คนในสังคมไทยส่วนใหญ่รวมทั้งผู้ผลิตสื่อ

โทรทัศน์ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคนหูหนวก ไม่ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและข้อจาํกัด

ของคนหูหนวกในการเปิดรับและเข้าถึงสื่อโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็น ข้อจํากัดในเร่ืองของสภาพ

ร่างกาย การศึกษา การใช้ภาษา และวัฒนธรรมการสื่อสารของคนหูหนวก รวมทั้งยังไม่ตระหนัก

และให้ความสาํคัญกับเร่ืองสิทธิและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ ความเหล่ือมลํ้าทางสังคมทั้ง

ทางด้านฐานะและสุขภาพของคนพิการ จึงทาํให้คนพิการอย่างคนหูหนวกถูกละเลยสิทธิในการ

เข้าถงึบริการด้านต่าง ๆ ในสงัคม รวมไปถึงการเข้าถงึสื่อโทรทศัน์ และอกีประการหนึ่งที่สาํคัญคือ

สังคมไทยยังมีเจตคติที่ไม่ดีต่อคนหูหนวก โดยมองว่าคนหูหนวกเป็นผู้พิการไร้ความสามารถ ซ่ึง

คนหูหนวกต้องการให้สังคมรับรู้ และเข้าใจว่าคนหูหนวกน้ันเป็นบุคคลที่มีความสามารถ มี

ศักยภาพ ไม่เป็นภาระของสงัคมและสามารถพ่ึงตนเองได้ 

 

ปัจจุบันยังมีผู้ชมอีกกลุ่มหน่ึงซ่ึงเป็นกลุ่มน้อย รู้สึกรําคาญที่ต้องมีล่ามภาษามือที่มุมจอ  

และไม่เข้าใจว่าทาํไมต้องมีตัวหนังสืออธิบายเยอะแยะ ทั้งน้ีเพราะคนทั่วไปไม่ทราบว่าคน

หูหนวกมีข้อจาํกัดในเร่ืองการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการส่งสารหรือการรับสาร ทาํให้คน

ทั่วไปคิดเองว่าส่งสารแบบน้ีไป คนหูหนวกกรั็บรู้และเข้าใจได้ เหมือนกบัทมีงานไทยพีบี

เอสในช่วงแรกๆ ที่ไม่ทราบข้อจาํกดัเหล่าน้ีเช่นกนั ซ่ึงในความเป็นจริงแล้วคนหูหนวกไม่

สามารถเข้าใจสิ่งที่สื่อสารไป อันเนื่องมาจากข้อจาํกัดต่าง ๆ ดังน้ันคนในสังคมจึงต้อง

ศึกษาทาํความเข้าใจซ่ึงกนัและกนัให้มากขึ้น (นิสติ พูนผล, สัมภาษณ์, 17 พฤศจิกายน 

2558) 

 

ปัจจัยดังกล่าวทาํให้รายการโทรทศัน์สาํหรับคนหูหนวกในประเทศไทย

มีจาํนวนน้อย รวมทั้งมีเน้ือหาและรูปแบบรายการที่ยังไม่ตรงกับความต้องการของคนหูหนวก 

ดังนั้นผู้ผลิตรายการโทรทศัน์จึงจาํเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคนหูหนวกให้แก่คน

ทั่วไปในสังคมก่อน ทั้งน้ีกเ็พ่ือให้เกิดการยอมรับว่าโทรทัศน์เป็นสื่อของทุกคนรวมไปถึงคนหู

หนวกที่มีสทิธเิข้าถงึและรับชมสื่อโทรทศัน์เหมือนคนทั่วไป  

3) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 

จากการสัมภาษณ์พบว่าเทคโนโลยีในทีวีดิจิตอลนับเป็นอีกหน่ึงปัจจัย

สาํคัญที่ทาํให้คนพิการรวมถึงคนหูหนวกสามารถรับชมโทรทศัน์ได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะการมีแคป

ชันคาํบรรยาย (Closed Caption) ที่คนหูหนวกและคนหดูดีสามารถเลือกกดเปิด-ปิดได้ตาม

ความต้องการ Closed Caption (CC) คือบริการคาํบรรยายแทนเสียงแบบปิด สามารถเปิดหรือ

ปิดคาํบรรยายที่แสดงผลบนหน้าจอได้ ถ้าหากว่าต้องการหรือไม่ต้องการคาํบรรยายน้ัน ซ่ึง
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สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสกไ็ด้ดาํเนินการติดตั้งและทดลองใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้บริการคาํบรรยาย

ภาพ Closed Caption ในปี พ.ศ. 2558  

นอกจากน้ียังพบว่าวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบันเปล่ียนแปลงไป โดย

นอกจากจะเปิดรับสื่อโทรทัศน์แล้ว ผู้ชมยังนิยมเลือกเปิดรับสื่อโซเชียลมีเดียซ่ึงเป็นเทคโนโลยี

ใหม่ อย่างเช่น อินเทอร์เนต็หรือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ยูทูปหรือเฟสบุค เป็นอีกหน่ึง

ช่องทางการในการรับชมรายการโทรทศัน์อกีด้วย  

 

ต้องยอมรับว่าไลฟสไตล์ของคนไทยเปล่ียนไปไม่ค่อยติดตามดูโทรทัศน์ ส่วนใหญ่จะดู

ผ่านโทรศัทพ์มือถอืหรือแทบเลต และไม่ค่อยมีเวลามาติดตามรายการที่ตนเองสนใจแบบ

จริงจัง  เพราะต้องออกไปทาํงานหรือติดธุระ กจ็ะมาเปิดรับชมย้อนหลังผ่านอนิเทอร์เนต็ 

คนหูหนวกกเ็ช่นกัน นิยมดูรายการผ่านอนิเทอร์เนต็ และกพู็ดคุยกนัผ่านเฟซบุ๊ก (เบญจ

วรรณ สพัุนอ่างทอง, สมัภาษณ,์ 22 ธนัวาคม 2558)  

 

จะเหน็ได้ว่าถึงแม้รายการใจเท่ากนั ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทย

พีบีเอสซ่ึงเป็นทีวีสาธารณะและมีผู้ชมติดตามเป็นจํานวนมาก แต่บางคร้ังผู้ชมกย็ังไม่สามารถ

รับชมได้ อนัเน่ืองมาจากข้อจาํกดัในเร่ืองของเวลาออกอากาศ ซ่ึงเทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถเข้ามา

ช่วยเพ่ิมช่องทางการรับสื่อให้กับผู้ชมได้ อย่างเช่น การรับชมรายการผ่านอินเทอร์เนต็ย้อนหลัง 

ดังน้ันเทคโนโลยีจึงเป็นอกีหน่ึงปัจจัยสาํคัญที่ช่วยให้คนหูหนวกสามารถเข้าถึงรายการได้มากข้ึน   

4) ปัจจัยด้านกฎหมาย 

จากการสมัภาษณพ์บว่า ข้อกาํหนดและกฎหมายต่าง ๆ ถือเป็นอกีหน่ึง

ปัจจัยสาํคัญที่ผลักดันให้เกิดรายการโทรทัศน์สาํหรับคนพิการเพ่ิมมากขึ้ น รวมถึงรายการใจ

เท่ากัน รายการโทรทศัน์สาํหรับคนหูหนวก ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสเป็นสื่อสาธารณะที่อยู่ในการกาํกบัดูแลของคณะกรรมการ

กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซ่ึงจะต้องปฏบิัติ

ตามแผนแม่บทกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสทิธิ

เสรีภาพในการสื่อสาร ที่ มุ่งเน้นให้เกิดการเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเสมอภาคและ

หลากหลาย รวมถึงเพ่ือส่งเสริมให้คนพิการ ผู้สงูอายุ หรือคนด้อยโอกาส สามารถเข้าถงึและใช้

ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทยีมกบัประชาชนทั่วไป  โดยได้กาํหนดตัวช้ีวัดว่า ต้องมี

แผนสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์อย่างทั่วถึงภายใน 1 ปี 

และครอบคลุมพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย ที่สื่อเข้าถงึได้ มีจาํนวนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 99 ภายใน 5 ปี  
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สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในฐานะสื่อสาธารณะกป็ฏิบัติตามกสทช. มาตลอดอย่างเช่น

มาตรการบังคับให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ดาํเนินการบริการตามสัดส่วนที่กาํหนดในรายการที่

เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  ที่ต้องจัดให้มีล่ามภาษามือต้องไม่

น้อยกว่า 60 นาทต่ีอวัน บริการคาํบรรยายแทนเสยีงต้องไม่น้อยกว่า 180 นาทต่ีอวัน 

และบริการเสยีงบรรยายภาพต้องไม่น้อยกว่า 60 นาทต่ีอวัน น่ีกเ็ป็นตัวอย่างที่ทาํเพ่ือคน

พิการตามนโยบายของกสทช. ซ่ึงเรายังมีโครงการรายการโทรทศัน์สาํหรับคนพิการอื่น ๆ 

อกี (นิสติ พูนผล, สมัภาษณ,์ 17 พฤศจิกายน 2558) 

 

นอกจากกฎหมายข้อบังคับดังกล่าวแล้ว ยังมีมาตรการส่งเสริมคือ หากผู้รับใบอนุญาตฯ 

ดาํเนินการมากกว่ามาตรการพ้ืนฐาน กมี็สิทธิที่จะย่ืนขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจาก 

กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ซ่ึงถ้าหากผู้รับใบอนุญาตฯ ไม่ดาํเนินการตามประกาศต้องระวางโทษ

ปรับทางปกครองช้ัน 2 คือ ห้าหม่ืนบาท แต่ไม่เกินห้าแสนบาท ตามพระราชบัญญัติการประกอบ

กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 โดยกฎหมายและข้อกาํหนดต่าง ๆ เหล่าน้ี 

ทาํให้สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสซ่ึงอยู่ในการกาํกับดูแลของ กสทช. จาํเป็นต้องมีรายการโทรทศัน์

สาํหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  ซ่ึงทางสถานีฯ เลง็เห็นว่ารายการโทรทศัน์สาํหรับคนหูหนวก 

อย่างเช่น ใจเท่ากัน เป็นรายการที่ตรงกับข้อกาํหนดกฎหมายและยังมีประโยชน์ต่อสังคมด้วย จึง

ได้เข้ามาร่วมผลิตรายการและนาํมาออกอากาศทางสถานี 

 

4.2.2 กระบวนการผลิตรายการและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกใน

รายการใจเท่ากนั 

รายการใจเท่ากัน รายการโทรทัศน์ภาษามือเพ่ือคนหูหนวกที่มีลักษณะเฉพาะหลาย

ประการแตกต่างจากรายการโทรทศัน์ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบ เน้ือหา และเทคนิคการนาํเสนอ

ซ่ึงต้องใช้บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทาํงานร่วมกับคนหูหนวกและการผลิตรายการโทรทศัน์

เพ่ือออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้คนหูหนวกได้เข้ามามีส่วน

ร่วมในกระบวนการผลิตอีกด้วย ผู้วิจัยจึงได้สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต

รายการใจเท่ากัน ซ่ึงได้แก่ ทมีงานผู้ผลิตรายการจาก Thai Deaf TV ของคณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส และทมีงานคนหูหนวก ได้แก่ พิธีกรคนหู

หนวก ซึ่งเป็นผู้ดาํเนินรายการใจเทา่กนั  เพ่ือศึกษาถงึกระบวนการผลิตรายการในแต่ละขั้นตอนว่า

มีความแตกต่างจากรายการปกติทั่วไปอย่างไร และศึกษาการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคนหู

หนวกในกระบวนการผลิตรายการว่ามีส่วนสาํคัญอย่างไรบ้างในการสร้างสรรค์และพัฒนารายการ

โทรทศัน์สาํหรับคนหูหนวก  
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4.2.2.1 กระบวนการผลิตรายการใจเท่ากนั 

จากการสมัภาษณ์พบว่าขั้นตอนกระบวนการผลิตรายการใจเท่ากนั สามารถแบ่ง

ออกได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 1) ขั้นวางแผนก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production 

Planing) 2) ขั้นเตรียมการผลิต (Set up and Rehearsal) 3) ขั้นผลิตรายการ (Production) 4) 

ขั้นหลังผลิตรายการ (Post-Production) 

1) ขั้นวางแผนก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production Planing)เน่ือง 

จากคนหูหนวกมีข้อจาํกดัในการรับสื่อ การผลิตรายการโทรทศัน์สาํหรับคนหูหนวกจึงแตกต่างจาก

รายการโทรทัศน์ทั่วไป ทีมงานผู้ผลิตรายการจึงจําเป็นต้องศึกษาข้อมูลและค้นคว้าวิจัยเพ่ือทาํ

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคนหูหนวกในทุกมิติ รวมทั้งยังมีการทดลองผลิตรายการต้นแบบ

ร่วมกับคนหูหนวกเพ่ือเรียนรู้ การทาํงานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้การผลิตรายการสาํเร็จลุล่วงไปได้

อย่างสะดวกรวดเรว็และตรงกบัความต้องการของคนหูหนวก โดยการวางแผนการผลิตรายการใจ

เท่ากนั ประกอบด้วย 1) กาํหนดวัตถุประสงค์และแนวทางการผลิตรายการ 2) การวิเคราะห์กลุ่ม

ผู้ชมเป้าหมาย 3) การจัดทาํงบประมาณ 4) การค้นคว้าหาข้อมูล 5) การกาํหนดวิธใีนการผลิต

รายการ 6) การเขียนโครงสร้างรายการและบทโทรทศัน์ และ 7) การประชุมทมีงานผลิตรายการ 

(1) กาํหนดวัตถุประสงค์และแนวทางการผลิตรายการ 

จากการสมัภาษณ์พบว่า ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร  รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นผู้กาํหนดวัตถุประสงค์ในการผลิตรายการใจเท่ากนั โดย

จุดเร่ิมต้นเกิดจากการได้มีโอกาสไปร่วมงานกับมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทย ทาํให้

ได้รับรู้และทราบถึงข้อจํากัดต่าง ๆ ของคนหูหนวก โดยเฉพาะเร่ืองการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น 

ไวยากรณ์ภาษาที่ใช้แตกต่างจากคนทั่วไป วิธกีารเรียงคาํไม่เหมือนภาษาทั่วไป มีคาํเช่ือม คาํศัพท ์

คาํพิเศษ คาํขยาย และคาํแสลงน้อย ทาํให้คนหูหนวกไม่เข้าใจคาํศัพทเ์ฉพาะทางหรือคาํวิเศษณ์

ต่าง ๆ เช่น โรคอโีบล่า ย่ิงใหญ่มโหฬาร เป็นต้น จึงทาํให้คนหูหนวกประสบปัญหาในการเปิดรับ

สื่อทั้ง หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต และโทรทัศน์ ที่สาํคัญในประเทศไทยผู้ผลิตรายการโทรทัศน์

สาํหรับคนหูหนวกจาํนวนน้อย จึงได้ริเร่ิมจัดตั้งสถานีโทรทศัน์ Thai Deaf TV ขึ้น เพ่ือผลิต

รายการโทรทศัน์สาํหรับคนหูหนวก ได้แก่ รายการ Deaf Channel รายการหัตถภาษานานาข่าว 

และพัฒนามาเป็นรายการใจเท่ากัน รายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มรูปแบบสาํหรับคนหูหนวก  

เพ่ือให้คนหูหนวกได้มีโอกาสในการเข้าถงึสื่อเพ่ิมมากขึ้น และสร้างความเท่าเทยีมในการรับข้อมูล

ข่าวสาร 

 

เป้าหมายของรายการใจเท่ากัน คือ ต้องการทาํให้เห็นว่าคนหูดีหูหนวกสามารถใช้ชีวิต

ร่วมกันได้ จะไม่มีล่ามในจอ เพ่ือให้รู้ว่าไม่จาํเป็นต้องมีล่าม ใช้ภาษามือธรรมชาติ การ

อ่านปาก การเขียน ทาํภาษามือ คนทั่วไปกส็ามารถเข้าใจความหมายได้ นอกจากน้ียัง
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แทรกแนวคิดให้คนทั่วไปรู้ ว่าคนหูหนวกเองก็มีศักยภาพ (ศิวนารถ หงส์ประยูร, 

สมัภาษณ,์ 5 ตุลาคม 2558)   

 

นอกจากน้ียังได้คุณสุวิทย์ สาสนพิจิตร์ ผู้อาํนวยการสาํนักรายการ

จากสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ในฐานะผู้ร่วมผลิตรายการมาร่วมกาํหนดวัตถุประสงค์ในการผลิต

รายการ เพ่ือปรับเปล่ียนรูปแบบและเน้ือหาให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมเป้าหมายของสถาานี ซ่ึง

วัตถุประสงค์ของการผลิตรายการใจเท่ากนั มีดังน้ี 1) เพ่ือปรับเปล่ียนทศันคติการใช้ชีวิตอยู่ร่วม

สงัคมเดียวกันอย่างสรร้างสรรค์ 2) เพ่ือลดความเหล่ือมลํา้ในสังคมระหว่างคนหูหนวกกบัคน

ทั่วไป 3) เพ่ือการเข้าถึงสาร สาระ ข้อมูล ของคนหูหนวก และ 4) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน

ความสามารถของคนหูหนวกเพ่ิมขึ้น 

(2) การวิเคราะห์กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 

จากการสมัภาษณ์พบว่า หลังจาก สถานีโทรทศัน์ Thai Deaf TV 

ได้ทาํการศึกษาวิจัยและทดลองผลิตรายการโทรทศัน์สาํหรับคนหูหนวกซ่ึงเป็นผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย 

คนหูหนวกถือเป็นคนกลุ่มน้อยในสังคมไทยที่ถูกมองข้ามและมีข้อจาํกัดในการเปิดรับสื่อต่าง ๆ 

โดยมีสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่คนหูหนวกสามารถเปิดรับได้ง่ายที่สุด แต่กยั็งพบข้อจํากัดอีกหลาย

ประการ เช่น จอล่ามในโทรทศัน์มีเพียงวันละ 1 ช่ัวโมง และมีขนาดเลก็ ซ่ึงไม่สามารถตอบสนอง

ความต้องการของคนหูหนวกที่อยากให้มีรายการโทรทศัน์ภาษามือเตม็จอ 

ดังนั้นก่อนที่จะผลิตรายการใจเท่ากัน ทมีงานจึงได้ประชุมร่วมกับ

ตัวแทนของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพ่ือวางแผนปรับเปล่ียนรูปแบบรายการให้เหมาะสมกับ

วัตถุประสงค์ที่ ต้องการสร้างความเท่าเทียมทางสังคมระหว่างคนหูหนวกและคนหูดี จึงได้

กําหนดให้รายการใจเท่ากัน เป็นรายการที่มีกลุ่มผู้ชมทั้งคนหูหนวกและคนหูดี ผู้ชมทุกคน

สามารถเข้าถึงได้ดูได้และอยากดู นาํเสนอรูปแบบรายการด้วยการให้คนหูหนวกและคนหูดีไปทาํ

ภารกจิร่วมกนั โดยมีศิลปินดารามาร่วมสร้างสสีนัความสนุกให้รายการน่าติดตามชมมากขี้น 

 

ตอนที่นาํรายการใจเท่ากันไปคุยร่วมกับไทยพีบีเอส เค้ากใ็ห้เลือกช่วงที่ชอบจากตอนที่

ออนแอร์ทางอินเทอร์เน็ตมาทาํกเ็ลยเลือกการทาํภารกิจร่วมกัน ซึ่งตรงกับกลุ่มผู้ชม

เป้าหมายของรายการน้ี คือ 1) ทาํให้เห็นว่าคนหูดีหูหนวกใช้ชีวิตร่วมกันได้ โดยจะไม่มี

ล่ามในจอ เพ่ือให้รู้ว่าไม่จาํเป็นต้องมีล่าม ใช้ภาษามือธรรมชาติ การอ่านปาก การเขียน 

ทาํภาษามือทาํไปเถอะ คนเข้าใจ เจอคนหูหนวกไม่ต้องกลัวว่าจะคุยไม่รู้ เร่ือง 2) แทรกให้

เห็นว่าคนหูหนวกมีศักยภาพในหลายๆ เร่ืองที่คนทั่วไปไม่ทราบมาก่อน เช่น การทาํ

พลอย ซ่ึคนหูหนวกทาํได้ดีเพราะคนหูหนวกมีสมาธิ ทนเสยีงดังได้ไม่ต้องปิดหู  หรือ คน

หูหนวกกเ็ล่นฟุตบอลทมีชาติได้ (ศิวนารถ หงสป์ระยูร, สมัภาษณ,์ 5 ตุลาคม 2558)   
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การกําหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนน้ันจะมีผลกับเน้ือหาและ

รูปแบบรายการ กล่าวคือ ภาษามือแบบเตม็จอสามารถสื่อสารกับผู้ชมกลุ่มเป้าหมายคนหูหนวก 

ได้, คาํบรรยายแทนเสยีงช่วยเสริมให้คนหูหนวกที่อาจจะไม่เข้าใจภาษามือและผู้ชมทั่วไปที่เป็นคน

หูดีสามารถเข้าใจเน้ือหา และการพากย์เสียงแทนสิ่งที่พิธีกรหูหนวกสื่อสารผ่านภาษามือกจ็ะช่วย

ให้ผู้ชมคนหูดีสนใจรับชมและเข้าใจเน้ือหารายการมากขึ้ นด้วยเช่นกัน ซึ่งจะนําไปสู่การเข้าใจ

ร่วมกนัในสงัคม 

(3) การจัดทาํงบประมาณ 

จากการสัมภาษณ์พบว่า การจัดหาแหล่งงบประมาณเป็นขั้นตอน

กระบวนการผลิตที่สาํคัญในการวางแผนผลิตรายการใจเท่ากัน โดยเร่ิมต้นจากการเป็นรายการที่

ออกอากาศทางอินเทอร์เนต็ ผลิตรายการโดยจิตอาสาและนักศึกษาด้วยงบประมาณของทางมหา

ลัยธุรกจิบัณฑิตย์ ซ่ึงยังมีงบประมาณในการผลิตรายการค่อนข้างน้อยทาํให้โปรดักชักการผลิตยัง

ไม่ค่อยดีนัก  จีงต้องหาภาคีเครือข่ายมาช่วยเหลือในการทาํงาน เช่น มูลนิธส่ิงเสริมและพัฒนาคน

หูหนวกไทยและวิทยาลัยราชสดุา ในการจัดหาล่ามภาษามือมาร่วมงาน เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายอัน

เน่ืองมาจากการจ้างล่ามภาษามือมีค่าใช้จ่ายสูง  จนกระทั่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

สาํนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(กสทช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และความร่วมมือจาก

สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส จึงทาํให้รายการใจเทา่กนั สามารถพัฒนาเน้ือหาและรูปแบบรายการให้

ดูน่าสนใจมากขึ้ น ด้วยการจัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมือในการถ่ายทาํผลิตรายการเพ่ิมเติม หรือการ

ว่าจ้างพนักงานมืออาชีพที่เคยมีประสบการณ์การทาํงานด้านการผลิตรายการโทรทศัน์มาร่วมงาน

แทนนักศึกษาจิตอาสา  

(4) การค้นคว้าหาข้อมูล 

จากการสัมภาษณ์พบว่า การศึกษาหาข้อมูลเพ่ือวางแผนผลิต

รายการน้ัน ผู้สร้างสรรค์รายการและบทโทรทศัน์คือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องศึกษาหาข้อมูล

เพ่ือนาํเสนอเน้ือหาเร่ืองราวแต่ละช่วงในรายการ รวมทั้งติดต่อแขกรับเชิญเพ่ือมาร่วมรายการ ซึ่ง

เน้ือหาที่จะมานาํเสนอน้ันจะต้องเป็นเร่ืองที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนเกนิไปสามารถรับชมร่วมกนัได้ทั้ง

คนหูหนวกและคนหูดี โดยแบ่งได้ดังน้ี 1) เน้ือหาข้อมูลมาจากงานวิจัยค้นคว้า งานสัมมนาเชิง

ปฏบัิติการ การทาํโฟกัสกรุ๊ปและการประชุมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนหูหนวก เพ่ือ

ศึกษาถึงความต้องการ ข้อจาํกดั รวมทั้งความสามารถในการเปิดรับสื่อของคนหูหนวก เพ่ือนาํมา

ปรับใช้ในการผลิตเน้ือหาและรูปแบบรายการให้เหมาะสมตรงกบัความต้องการของคนหูหนวก 2) 

ทมีงานหาข้อมูลจากนิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรืออินเทอร์เนต็ เพ่ือเตรียมรายช่ือแขกรับเชิญที่จะ

มาร่วมรายการ ได้แก่ ดารา นักร้อง คนดังในสังคม และ คนหูหนวก รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ

กิจกรรมหรือภารกิจต่าง ๆ ที่ต้องการให้คนหูหนวกและคนหูดีไปทาํร่วมกัน โดยมีคุณวัชรินทร์
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พิธีกรคนหูหนวกให้ความช่วยเหลือในด้านข้อมูลในการติดต่อและหาแขกรับเชิญคนหูหนวก

มาร่วมรายการ  

 

ช่วงภารกิจต่าง ๆ ในรายการ จะมีทีมงานคนหูดีเป็นคนคิดเน้ือหา ส่วนคนหูหนวกได้

มาร่วมเกือบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การประชุม อย่างเช่น พ่ีต้น พิธีกรคนหูหนวกจะมีแฟน

คลับและเครือข่ายที่สามารถติดต่อหาแขกรับเชิญคนหูหนวกมาออกอากาศได้เยอะมาก 

ทีมงานรายการกต้็องหาแขกรับเชิญคนหูดีมาลิงค์กับแขกรับเชิญของพ่ีต้นให้ได้ ส่วน

พิธกีรหญิงอกีคนกช่็วยทมีงานได้เยอะเช่นกนั อย่างเช่น เร่ืองข้อมูลสขุภาพและความสวย

ความงามมาแบ่งปันในรายการ (เบญจวรรณ สุพันอ่างทอง, สัมภาษณ์, 22 ธันวาคม 

2558)  

 

ในข้ันตอนวางแผนการผลิตน้ันหลาย ๆ คร้ังพบว่าการค้นคว้าหา

ข้อมูลมานาํเสนอในรายการ โดยเฉพาะเร่ืองราวเกี่ยวกบัคนหูหนวกและการติดต่อแขกรับเชิญคน

หูหนวกมาร่วมรายการ การได้รับคําแนะนําและการช่วยเหลือจากพิธีกรคนหูหนวกจะช่วยให้

ทมีงานสามารถทาํงานได้รวดเรว็มากข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากคุณวัชรินทร์รู้จักชุมชนและเครือข่ายคนหู

หนวกที่ติดต่อพูดคุยและส่งข่าวสารข้อมูลระหว่างกนัมากกว่าทมีงานคนหูดี 

(5) การกําหนดวิธีในการผลิตรายการ/การเขียนโครงสร้าง

รายการและบทโทรทศัน์ 

จากการสัมภาษณ์พบว่า Thai Deaf TV ได้กาํหนดโครงสร้าง

รายการให้มีลักษณะที่แยกเน้ือหาออกเป็น 2 ช่วงอย่างชัดเจน ได้แก่ ช่วง “ภารกิจ พิชิตใจ” 

นาํเสนอเร่ืองราวภารกจิของแขกรับเชิญ และ ช่วง “เคลด็ลับสุขภาพ” นาํเสนอเร่ืองราวการรักษา

สุขภาพ และมีความยาวรายการทั้งสิ้น 25 นาท ีซึ่งเป็นไปตาม งานวิจัยของศิวนารถ หงส์ประยูร 

(2558, บทคัดย่อ) เร่ือง “การพัฒนารายการข่าวทางสื่ออนิเทอร์เนต็ทวีี (IPTV) สาํหรับคนหู

หนวก พบว่าคนหูหนวกส่วนใหญ่ต้องการให้รายการที่ใช้ภาษามือในการนําเสนอมีความยาว

ประมาณ 30–60 นาท ีซ่ึงเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมกบัความสนใจของคนหูหนวก เน่ืองจากคนหู

หนวกต้องใช้สายตาจ้องมองภาษามือที่หน้าจอโทรทัศน์ตลอดเวลา ถ้าหากผลิตรายการที่มีความ

ยาวมากจนเกนิไป จะทาํให้สายตาเกดิอาการล้าได้และไม่อยากชมรายการน้ันต่อไป แม้ว่ารายการ

จะมีเน้ือหาที่น่าสนใจมากเพียงใดกต็าม” สาํหรับเทคนิคการนําเสนอในรายการใจเท่ากัน มี

ลักษณะคล้ายคลึงกับรายการโทรทัศน์ทั่วไป ซ่ึงมีหลักการกว้างๆ คือ คนหูหนวกมักจะรับรู้การ

สื่อสารด้วยภาพเป็นหลัก  โดยคัดเลือกคนหูหนวกมาเป็นพิธีกรรายการ เนื่องจากงานวิจัยดังกล่าว

ยังพบว่าคนหูหนวกจะรู้สึกคุ้นเคยและพร้อมที่จะเปิดรับเน้ือหาสาระที่มาจากการนําเสนอด้วย

ภาษามือของคนหูหนวกด้วยกันเองมากกว่า โดยมีคุณสมบัติคือสามารถอ่านภาษาไทยซ่ึงเป็น

ข้อความของคนปกติได้อย่างเข้าใจ จนสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นภาษามือได้อย่างถูกต้อง 
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รวมทั้งจะต้องมีหน้าตายิ้มแย้ม แจ่มใส เตม็ใจที่จะสื่อสารถ่ายทอดข้อความต่าง ๆ ให้แก่ผู้ชม 

เน่ืองจากการสื่อสารด้วยภาษามือนั้น สหีน้านับเป็นองค์ประกอบที่สาํคัญในการช่วยอธบิายเน้ือหา

หรือเร่ืองราวต่าง ๆ 

(6) การประชุมทมีงานผลิตรายการ 

จากการสมัภาษณพ์บว่าการวางแผนผลิตรายการน้ัน ทมีงานจะต้อง

นัดทุกคนเข้าประชุมก่อนยกกองออกไปถ่ายทาํทุกคร้ัง โดยบางคร้ังสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสซ่ึงมี

หน้าที่รับผิดชอบดูแลในเร่ืองเตรียมการผลิตจะส่งทีมงานเข้าร่วมประชุมและส่งโปรดิวเซอร์ไป

ออกกองถ่ายทาํเพ่ือควบคุมดูแลการผลิตรายการด้วย ในส่วนของทมีงานคนหูหนวกพบว่ายังไม่

เคยได้เข้าร่วมการประชุมกบัทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส จึงทาํให้ทางทมีงานของสถานีโทรทศัน์

ไทยพีบีเอสไม่ทราบถงึปัญหาหรือข้อจาํกดัต่าง ๆ ในการผลิตและรับชมรายการโทรทศัน์ของคนหู

หนวก  รวมทั้งความต้องการที่แท้จริงในการรับชมประเภทและเน้ือหาของรายการโทรทศัน์ 

2) ขั้นเตรียมการผลิตรายการ (Set up and Rehearsal) 

ผู้สร้างสรรค์รายการและบทโทรทศัน์เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ

สร้างสรรค์เน้ือหาตลอดทั้งรายการ ไม่ว่าจะเป็น การกาํหนดรายช่ือแขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการ 

ได้แก่ นักร้อง นักแสดง ผู้ที่มีช่ือเสียงในสังคม และคนหูหนวก รวมทั้งคิดกิจกรรมหรือภารกิจ 

ต่าง ๆ ที่ต้องการให้คนหูหนวกและคนหูดีไปทาํร่วมกนั เพ่ือให้เกดิความเข้าใจระหว่างกนั ช่วยลด

ความเหล่ือมลํ้าทางสังคม ซ่ึงในข้ันตอนเตรียมการผลิตกไ็ด้พิธีกรคนหูหนวกซ่ึงถือเป็นหน่ึงใน

ทมีงานเข้ามามีส่วนร่วมด้วย อย่างเช่น ในช่วงภารกิจพิชิตใจคุณวัชรินทร์ ชาลี (ต้น) จะช่วยคิด

รายช่ือ ติดต่อและประสานงานแขกรับเชิญคนหูหนวกมาร่วมรายการให้ นอกจากน้ีผู้สร้างสรรค์

รายการยังมีหน้าที่ต้องเขียนบทโทรทศัน์ รวมทั้งคิดหาแขกรับเชิญคนหูดีมาให้เช่ือมโยงกบัแขกรับ

เชิญคนหูหนวกที่คุณวัชรินท์ติดต่อให้  รวมทั้งรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ นาํเสนอในที่ประชุม โดยมี

ผู้ผลิตรายการและผู้ควบคุมรายการเป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติเน้ือหาในแต่ละตอน จากน้ันจึง

ติดต่อประสานงานแขกรับเชิญและหาข้อมูลเพ่ิมเติม นาํมาเขียนบทโทรทศัน์เพ่ือนาํเสนอเร่ืองราว

ออกอากาศจาํนวน 1 ตอนในแต่ละสปัดาห์ สิ่งสาํคัญกค็ือ ทมีงานจะต้องเขียนบทโทรทศัน์และส่ง

ให้พิธีกรคนหูหนวกและแขกรับเชิญคนหูหนวกอ่านล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เพ่ือทาํความเข้าใจ

ก่อนถ่ายทาํรายการจริง  เน่ืองจากคนหูหนวกส่วนใหญ่จะประสบปัญหาเร่ืองการอ่านไวยากรณ์

ภาษาไทยที่แตกต่างจากคนทั่วไปทาํให้อ่านบทไม่ค่อยเข้าใจและใช้เวลานาน จึงต้องเตรียมตัวและ

ซักซ้อมมากกว่าพิธกีรปกติทั่วไป 

 

การเตรียมสคริปทพิ์ธีกร ในช่วงแรกทมีงานจะเขียนเป็นภาษาสารคดี ซ่ึงคนหูหนวก ส่วน

ใหญ่เรียนหนังสอืไม่สงู พอเจอศัพทย์ากหรือคาํเทคนิคคนหูหนวกจะไม่เข้าใจ ซ่ึงได้พ่ีต้น 

(พิธกีรคนหูหนวก) คอยบอกและอธบิายให้ทมีงานทราบว่าคาํไหนเป็นคาํยาก คาํง่าย คาํ

ไหนที่คนหูหนวกส่วนใหญ่อ่านไม่ออก ไม่เข้าใจ อย่างเช่น ท้องฟ้า คนหูหนวกเข้าใจ
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สามารถอธิบายสื่อสารได้ แต่คาํว่า กรมอุตุวิทยา ไม่มีคาํศัพทภ์าษามือ ทาํให้คนหูหนวก

ไม่เข้าใจ พ่ีต้นกจ็ะมีข้อเสนอแนะให้ทีมงาน ช่วยปรับบทแก้ไขเปล่ียนคาํที่เข้าใจง่ายข้ึน  

ทาํให้ในช่วงหลังๆ ทีมงานจึงใช้วิธีเขียนบทเสร็จกจ็ะนํามาให้คุณวัชรินทร์ พิธีกรคนหู

หนวก ช่วยตรวจสอบก่อนว่าใช้ได้หรือไม่ รวมทั้งในบางคร้ังทีมงานกต้็องไปพบกับแขก

รับเชิญคนหูหนวกก่อนถ่ายทาํรายการ เพ่ือทาํความเข้าใจก่อน โดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการ

สื่อสารพูดคุยผ่านล่ามภาษามือกับการเขียนหนังสือพูดคุยกัน (เบญจวรรณ สุพันอ่าง 

ทอง, สมัภาษณ,์ 22 ธนัวาคม 2558) 

 

นอกจากน้ีในการหาสถานที่ถ่ายทาํจะต้องพิถีพิถันกว่าปกติ อย่างเช่น 

ฉากหลังในสตูดิโอต้องใช้สีพ้ืน ทึบ และเรียบ เน่ืองจากคนหูหนวกต้องจ้องโทรทัศน์ตลอด ไม่

สามารถหันไปทางอื่นไม่ได้ เพราะอาจจะทาํให้ไม่เข้าใจเน้ือหา ถ้าฉากหลังมีสีสดหรือลวดลายจะ

ทาํให้รบกวนสายตาคนหูหนวก รวมถึงการจัดเตรียมเสื้อผ้าพิธีกรและแขกรับเชิญให้เหมาะสม

กล่าวคือ จะต้องเป็นเสื้อผ้าสเีรียบ และเป็นสพ้ืีน สาํหรับเคร่ืองประดับกเ็ช่นกนันควรมีขนาดเลก็ 

ไม่ใหญ่จนเกินไป ทั้งน้ีเพ่ือไม่ให้รบกวนสายตาเวลาที่ผู้ชมจ้องมองภาษามือและคาํบรรยายแทน

ภาพ   

สาํหรับการจัดเตรียมก่อนถ่ายทาํน้ัน ผู้ศึกษาพบว่าทมีงานทุกคนได้ทาํหน้าที่ที่ตน

รับผิดชอบไปพร้อมๆ กัน เช่น ขณะที่ทีมงานผู้ควบคุมแสงจัดแสงไปด้วยน้ัน ทีมงานผู้ควบคุม

เสียงกค็วรปรับแต่งเสียงให้ได้ระดับที่สมดุล ผู้กาํกับเทคนิคทาํการตรวจสอบความพร้อมของ

อุปกรณ์ทุกชนิด ช่างภาพทาํการปรับแต่งและมุมกล้องให้พร้อม ผู้ควบคุมและบันทึกไฟล์ก็

จัดเตรียมไฟล์ให้พร้อมในการถ่ายทาํ โดยผู้ศึกษาพบว่าขั้นตอนลําดับต่อไป คือการซักซ้อม 

(Reaheasal) ซ่ึงเป็นขั้นตอนการเตรียมตัวที่ทีมงานทุกคนต้องทาํงานให้เหมือนการถ่ายทาํได้

เกิดขึ้ นจริงๆ ซ่ึงผู้ควบคุมการผลิต (Producer) และผู้สร้างสรรค์รายการและบทโทรทัศน์ 

(Creative) จะทาํการซักซ้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทุกคน ให้ทาํในสิ่งที่กาํหนดตามแผนงาน

ตามลาํดับก่อน-หลัง ตามบทในรายการ ไม่ว่าจะเป็น การแสดงออกท่าทาง การน่ัง การพูดคุย

ระหว่างพิธีกรกับแขกรับเชิญ โดยมีการทาํความเข้าใจประเดน็ต่าง ๆ จากบทของพิธีกร เพ่ือให้

การทาํงานเป็นไปด้วยความราบร่ืน 

3) ขั้นผลิตรายการ (Production) 

จากการศึกษาพบว่าขั้นตอนการผลิตรายการใจเท่ากัน ได้แก่ การถ่าย

ทาํบันทกึรายการ ซ่ึงเป็นการบันทกึไว้ล่วงหน้า โดยใช้กล้องและไฟล์เพ่ือบันทกึภาพ และถ่ายทาํ

นอกสถานที่เป็นหลัก ซ่ึงการถ่ายทาํจะเรียงตามลําดับเหตุการณ์ โดยมีทีมผลิตรายการเป็นผู้

กาํหนดภาพ แสง และเสยีง จากน้ันจึงนาํไปตัดต่อ และผสมเสยีงเพ่ือเป็นรายการที่สมบูรณ์พร้อม

ออกอากาศต่อไป  โดยระหว่างการถ่ายทาํรายการใจเท่ากัน  ทีมงานผู้ผลิตและแขกรับเชิญใน

รายการน้ันประกอบไปด้วยคนหูหนวกและคนหูดี จึงจาํเป็นต้องมีล่ามภาษามือมาช่วยสื่อสารและ
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อธิบายการทาํงานให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน  ซ่ึงการสื่อสารด้วยล่ามภาษามือจะใช้เวลามากกว่าการ

สื่อสารด้วยเสยีงพูดประมาณ 2-3 เทา่ตัวอกีด้วย  

 

การถ่ายทาํในช่วงแรกๆ น้ัน แต่ละคร้ังใช้ระยะเวลานานหลายช่ัวโมง เพราะสื่อสารพูดคุย

กบัคนหูหนวกไม่ค่อยเข้าใจกนั ทมีงานทุกคนจึงเร่ิมที่จะปรับตัวเข้าหาคนหูหนวก เรียนรู้

ภาษามือ รวมทั้งนิสัยซ่ึงกนัและกนั อย่างเช่น คนหูหนวก จะไม่ชอบให้คนอื่นเรียกว่า คน

ใบ้ เพราะจะเป็นการดูถูกไม่ให้เกยีรติ หรือบางคร้ังทมีงานคนหูดีหัวเราะกจ็ะทาํให้พิธีกร

คนหูหนวก เสียสมาธิในขณะถ่ายทาํรายการได้ เน่ืองจากขาดความม่ันใจ เกิดความสง

สมัยว่าทมีงานหัวเราะเร่ืองอะไร และเกี่ยวข้องกับตัวเขาหรือเปล่า (เบญจวรรณ สุพัน

อ่างทอง, สมัภาษณ,์ 22 ธนัวาคม 2558)  

 

การถ่ายทาํรายการโทรทศัน์สาํหรับคนหูหนวกมีขั้นตอนที่แตกต่างและ

ใช้ระยะเวลานานกว่ารายการโทรทัศน์ทั่วไป ทั้งน้ีเน่ืองจากทีมงานคนหูดีส่วนใหญ่ไม่เคยมี

ประสบการณใ์นการทาํงานร่วมกบัคนหูหนวก รวมทั้งไม่มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ  พ้ืนฐาน

นิสัย และข้อจาํกดัต่าง ๆ ของคนหูนวกทาํให้ประสบปัญหาในการสื่อสาร ทมีงานคนหูดีจึงต้องมี

การปรับตัวเรียนรู้ภาษามือและวัฒนธรรมของคนหูหนวกเพ่ือให้การทาํงานเป็นไปอย่างราบร่ืน 

4) ขั้นหลังผลิตรายการ (Post-Production)  

จากการศึกษาพบว่าขั้นหลังผลิตรายการใจเท่ากัน ได้แก่ งานด้านการ

ตัดต่อพากย์เสียง และประเมินรายการ  ซ่ึงนอกจากทีมงานผลิตรายการที่เป็นนักศึกษาจิตอาสา

แล้ว รายการใจเท่ากัน ยังได้ว่าจ้างทีมงานมืออาชีพมาร่วมงานด้วย รวมถึงพนักงานตัดต่อ 

เน่ืองจากต้องการให้รายการมีคุณภาพและมาตรฐานในการออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ฟรีทวีีที่

มีผู้รับชมเป็นจาํนวนมาก สาํหรับขั้นตอนการตัดต่อภาพและเสียงในรายการน้ัน เน่ืองจากคนหู

หนวกต้องใช้สมาธิในการรับชมและทาํความเข้าใจเน้ือหารายการทั้งจากการดูภาษามือและการ

อ่านคาํบรรยายแทนเสยีง ดังน้ันการนาํเสนอเน้ือหาหลาย ๆ ประเดน็ไว้ในช่วงรายการเดียวกนั 

หรือเรียงลาํดับเน้ือหาสลับไปมาให้รายการดูมีสีสนัน่าสนใจเหมือนกบัรายการโทรทศัน์ทั่วไป อาจ

ทาํให้คนหูหนวกขาดสมาธเิกดิความสบัสนไม่เข้าใจเน้ือหารายการได้ ดังน้ันจึงต้องตัดต่อนาํเสนอ

เน้ือหาเรียงตามลาํดับเหตุการณ์ ห้ามตัดต่อภาพหรือลาํดับเหตุการณ์สลับไปมา หรือการแทรก

ภาพประกอบ (Insert) เหมือนรายการโทรทัศน์ทั่วๆ ไป แต่จะต้องเป็นภาพมุมเดิมและรอให้

พิธีกรหรือแขกรับเชิญอธิบายให้จบก่อน จากนั้นถึงจะไปดูภาพประกอบ เพราะจะทาํให้คนหู

หนวกสบัสนในการเล่าเร่ืองราวในรายการและไม่เข้าใจเน้ือหาได้ รวมทั้งไม่สามารถตัดภาพให้เป็น

สองจอเพราะคนหูหนวกจะอ่านไม่ทัน นอกจากน้ียังต้องมีการขึ้ นแคปชันคาํบรรยายแทนเสียง 

(Caption) ซึ่งกคื็อข้อความที่ขึ้ นบนจอในช่วงเวลาเดียวกบัที่มีเสียงบรรยายที่อาจเป็นการสนทนา

หรือเสียงอื่นๆ อย่างเช่น เสียงบรรยากาศสิ่งแวดล้อม เสียงดนตรี เพ่ือให้คนหูหนวกสามารถ
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เข้าใจเน้ือหาน้ันๆ ได้ดียิ่งขึ้ น ซ่ึงคาํบรรยายแทนเสียงนี้ จะต้องมีความชัดเจนและไม่กีดขวางการ

มองเหน็ภาพ ประโยคในคาํบรรยายแทนเสยีงต้องตรงกบัภาษามือและมีความหมายถูกต้อง  

 

ปัญหาและอปุสรรคสาํคัญที่พบกคื็อเจ้าหน้าที่ตัดต่อส่วนใหญ่ไม่รู้ภาษามือ ทาํให้ขึ้นแคป

ชันคาํบรรยายเสยีงไม่ตรงกบัจังหวะคนหูหนวกกาํลังอธบิายภาษามือ ทาํให้สื่อความหมาย

ผิดพลาดไป ทีมงานจึงต้องอาศัยล่ามภาษามือมาช่วยตรวจสอบให้ระหว่างตัดต่อ ซ่ึง

ในช่วงหลังๆ ได้พ่ีต้นพิธกีรคนหูหนวกมาช่วยบอกจังหวะการตัดต่อภาพให้ตรงกับภาษา

มือ จึงทาํให้การทาํงานรวดเรว็และง่ายขึ้น (เบญจวรรณ สพัุนอ่างทอง, สมัภาษณ์, 22 

ธนัวาคม 2558) 

 

ขั้นตอนหลังการผลิตในลําดับต่อไป หลังจากที่ตัดต่อเน้ือหารายการ

ทั้งหมดเสรจ็สิ้นแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ซ่ึงเช่ียวชาญด้านไวยากรณ์ภาษาไทยมาตรวจความถูกต้องของ

การเขียนและสะกดคาํในแคปชันคาํบรรยายแทนเสียง (Caption) รวมทั้งยังมีล่ามภาษามือและ

พิธีกรคนหูหนวกมาช่วยตรวจสอบความต่อเน่ืองของการตัดต่อลาํดับภาพ รวมไปถึงการใช้ภาษา

มือในการสนทนาของพิธีกรและแขกรับเชิญว่าถูกต้องตรงกบัคาํบรรยายหรือไม่ ไม่ใช่แขกรับเชิญ

ยังใช้ภาษามือสื่อสารไม่จบประโยคแต่ภาพและคําบรรยายตัดไปที่เร่ืองอื่นแล้วเป็นต้น  เม่ือ

ตรวจสอบความถูกต้องของรายการทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากน้ันจึงส่งให้ฝ่ายเซน็เซอร์ของ

สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพรายการอกีคร้ังก่อนนาํออกอากาศ  

สาํหรับการประเมินรายการหลังจากออกอากาศแล้วน้ันเป็นหน้าที่ของ

ทมีผู้ผลิตรายการ Thai Deaf TV ของมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ซ่ึงมี ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร 

ผู้ควบคุมการผลิตเป็นผู้ประเมินรายการโดยใช้การวิจัยเชิงปฏบัิติการ (Action Research) อาศัย

ระเบียบวิธีการ วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) มาเป็นเคร่ืองมือในการวัดผล

รายการ ในขณะที่การประเมินรายการโดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสน้ัน จะใช้วิธีการวัดเรตต้ิง

และฟีดแบกจากผู้ชม ซ่ึงทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสไม่ได้คาดหวังเร่ืองผลตอบรับจากคนดูว่า

จะได้เรตติ้ งสูง เน่ืองจากต้องการดาํเนินตามวัตถุประสงค์ของการเป็นสถานีโทรทัศน์สาธารณะ

เทา่นั้นนั่นคือ การเป็นสื่อที่เปิดโอกาสให้คนพิการสามารถเข้าถงึข้อมูลข่าวสารได้ 

 

เน่ืองจากเราเป็นทีวีสาธารณะจึงไม่ได้คิดเร่ืองเรตต้ิงรายการ ย่ิงต้องออกอากาศในช่วง

บ่ายวันเสาร์ซ่ึงต้องแข่งขันกับช่องฟรีทีวีอื่นๆ ด้วยแล้ว แต่พอวัดเรตติ้ งมีผู้ชมทั่วไปกว่า

สามแสน นอกจากนี้ ยังมีฟีดแบกจากผู้ชมพูดถึงรายการผ่านทางโซเชียลมีเดียและโลก

ออนไลน์ เรากถ็ือว่ารายการประสบความสาํเร็จในระดับหน่ึงแล้ว (นิสิต พูนผล, 

สมัภาษณ,์ 17 พฤศจิกายน 2558) 
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การประเมินเรตติ้ งรายการใจเท่ากัน หลังจากที่ออกอากาศไปพบว่าอยู่ในระดับ

เป็นที่น่าพึงพอใจ แต่เน่ืองจากสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสยังไม่เคยวัดฟีดแบกหรือสอบถามความ

คิดเหน็จากกลุ่มผู้ชมที่เป็นคนหูหนวก จึงทาํให้ไม่ทราบถงึความพึงพอใจในการรับชมรายการของ

คนหูหนวก  ซ่ึงทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสเองกรู้็สกึสนใจและคิดว่าในอนาคตอาจจะต้องจัดให้

มีการประเมินรายการโดยผู้ชมคนหูหนวก   

4.2.2.2 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในรายการใจเทา่กนั 

จากการสัมภาษณ์พบว่าการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมงานผลิตรายการ

จาก Thai Deaf TV ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ และทมีงานคนหูหนวก 

ได้แก่ พิธีกรรายการใจเท่ากัน (วัชรินทร์ ชาลี) น้ันต่างกอ็ยู่ในสถานะเป็นทั้งผู้ส่งสาร (Sender) 

และผู้รับสาร (Receiver) โดยเป็นการสื่อสารสองทางในวิธีต่าง ๆ ได้แก่ การพูดคุยในลักษณะ

เผชิญหน้ากนั (Face to Face Communication) การเขียนหนังสอื หรือการใช้ล่ามแปความหมาย 

ซ่ึงในการผลิตรายการใจเท่ากัน สามารถแบ่งระดับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกได้

ดังน้ี 1) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ชม/ผู้รับสาร/ผู้ใช้สาร (Audience/Receiever/Users) 2) การมี

ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ฐ า น ะ ผู้ ส่ ง ส า ร / ผู้ ผ ลิ ต / ผู้ ร่ ว ม ผ ลิ ต / ผู้ แ ส ด ง  ( Sender/Producer/Co-

Producer/Performance) และ 3) การมีส่วนร่วมในระดับบริหาร(Policy Maker/Planner) 

1) ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ฐ า น ะ ผู้ ช ม / ผู้ รั บ ส า ร / ผู้ ใ ช้ ส า ร

(Audience/Receiever/Users) 

จากการสมัภาษณ์พบว่าทมีงานคนหูหนวก ซ่ึงได้แก่ พิธีกรรายการน้ัน 

มีส่วนร่วมในฐานะผู้ชม/ผู้รับสาร ด้วยเน่ืองจากได้มีการติดตามชมรายการเกือบทุกตอนที่

ออกอากาศ ทั้งน้ีกเ็พ่ือตรวจสอบการทาํหน้าที่พิธกีรของตัวเองว่ามีข้อบกพร่องต้องปรับปรุงแก้ไข

อย่างไรบ้าง  นอกจากน้ียังได้มีการชักชวนเพ่ือนๆ คนหูหนวกให้ติดตามชมรายการใจเท่ากนั อีก

ด้วย  

 

เวลาดูรายการจบกจ็ะเคยถามเพ่ือน ๆ คนหูหนวกด้วยกนัว่ารายการเป็นยังไงบ้าง กไ็ด้รับ

กระแสตอบรับดีมากๆ เพราะรายการโทรทศัน์สาํหรับคนหูหนวกในประเทศไทยยังมีไม่

เยอะ  และกมี็คนทกัทายผมมากขึ้นจากแต่ก่อน ทั้งคนที่รู้ จักและไม่เคยรู้จักมาก่อน คนที่

ดูรายการส่วนใหญ่จะบอกว่าชอบที่มีผมเป็นพิธกีร ซ่ึงคนหูหนวกชอบที่จะเหน็คนหูหนวก

เป็นพิธกีรมากกว่า เพราะสื่อสารกนัรู้เร่ืองเข้าใจได้ดีกว่า (วัชรินทร์ ชาลี, สัมภาษณ,์ 13 

มิถุนายน 2558) 

 

การมีส่วนร่วมของทมีงานคนหูหนวกในฐานะผู้ชม/ผู้รับสาร จึงนับว่ามี

ส่วนสาํคัญในกระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์ เน่ืองจากพิธกีรคนหูหนวก (วัชรินทร์ ชาลี) ถือว่า

เป็นบุคคลที่มีช่ือเสียงและเป็นที่ รู้จักกันดีในกลุ่มชุมชนและเครือข่ายของคนหูหนวก  ซึ่งการ
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แนะนําบอกต่อๆ กันในกลุ่มคนหูนวกน้ีส่งผลทาํให้รายการ “ใจเท่ากัน เป็นที่รู้ จัก มีผู้ชมคนหู

หนวกให้ความสนใจติดตามชมรายการเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งยังได้รับคาํแนะนาํติชมเพ่ือนาํมาพัฒนา

และปรับปรงุรายการต่อไปในอนาคต  

2) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร/ ผู้ผลิต/ ผู้ ร่วมผลิต/ ผู้แสดง 

(Sender/ Producer/Co-Producer/Performance) 

จากการสมัภาษณ์พบว่า คนหูหนวกได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ

ผลิตรายการใจเท่ากัน ทั้งในฐานะผู้ส่งสารและผู้แสดง ได้แก่ การเป็นพิธีกรดําเนินรายการ 

นอกจากน้ียังมีส่วนร่วมในฐานะผู้ร่วมผลิตในขั้นตอนการผลิตรายการดังนี้  

(1) ขั้นตอนวางแผนก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production 

Planing)  

การมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในฐานะผู้ร่วมผลิตในขั้นตอน

วางแผนก่อนการผลิตรายการพบว่า คนหูนวกยังมีส่วนร่วมในขั้นตอนน้ียังไม่มากนัก โดยจะมีส่วน

ร่วมในการประชุมทมีงานเพ่ือวางแผนเตรียมถ่ายทาํและหาข้อมูลให้กบัรายการเท่าน้ัน แต่ยังไม่มี

ส่วนร่วมในการกาํหนดวัตถุประสงค์ กาํหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย หาแหล่งงบประมาณ และการ

กาํหนดโครงการสร้างรายการ เน่ืองจากมีอปุสรรคในเร่ืองของการสื่อสารพูดคุย และที่สาํคัญเป็น

เร่ืองของนโยบายการวางแผนที่ต้องมีการตัดสนิใจจากผู้ควบคุมการผลิต 

(2) ขั้นเตรียมการผลิต (Set up and Rehearsal)  

จากการสัมภาษณ์พบว่า เน่ืองจากคุณวัชรินทร์ ชาลี พิธีกรคนหู

หนวกจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จึงสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ค่อนข้างดี นอกจากนี้ ยัง

เป็นบุคคลที่มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักในกลุ่มคนหูหนวก รู้ จักชุมชนหรือกลุ่มเครือข่ายคนหูหนวกใน

ประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก จึงทาํให้ในขั้นเตรียมการผลิตทมีงานคนหูหนวกได้มีส่วนร่วมในฐานะ

ผู้ผลิตคือ การหาข้อมูลและเร่ืองราวที่น่าสนใจของคนหูหนวกมานาํเสนอในช่วง “ภารกจิพิชิตใจ” 

เพราะสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลของคนหูหนวกได้ดีกว่าทมีงานคนหูดี โดยทาํหน้าที่ในการติดต่อ

คนหูหนวกที่จะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการ แนะนาํกิจกรรมที่คนหูดีและคนหูหนวกสามารถทาํ

ร่วมกนัได้ รวมทั้งยังมีส่วนร่วมในการเขียนและตรวจสอบบทพิธกีรของแขกรับเชิญคนหูหนวกว่ามี

การใช้ภาษาหรือประโยคที่ยากหรือซับซ้อนเกนิไปหรือไม่ เพราะการใช้ไวยากรณ์ภาษาไทยของคน

หูหนวกนั้นแตกต่างจากคนปกติทั่วไป ส่วนทีมงานคนหูดีกไ็ด้เรียนรู้วิธีการเขียนบทโทรทัศน์

สาํหรับคนหูหนวกว่าจะต้องเขียนอย่างไรให้คนหูหนวกเข้าใจได้ง่ายขึ้น “พ่ีต้นช่วยเหลือทมีงานได้

ค่อนข้างมาก เพราะสามารถอ่านเขียนภาษาไทยของคนปกติทั่วไปได้คล่องและเข้าใจอย่างถูกต้อง 

และกส็ามารถเข้าใจภาษาของคนหูหนวกได้ดี ทาํให้การทาํงานกับคนหูหนวกน้ันง่ายขึ้ น ซ่ึงคนหู

หนวกที่มีทกัษะและศักยภาพแบบพ่ีต้นมีน้อยมาก” (เบญจวรรณ สพัุนอ่างทอง, สัมภาษณ์, 22 

ธนัวาคม 2558) 
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การมีส่วนร่วมในการผลิตรายการของทมีงานคนหูหนวกในขั้นตอน

น้ี นอกจากจะช่วยให้ทมีงานคนหูดีผลิตรายการได้อย่างรวดเรว็และง่ายขึ้ นแล้ว ยังเปิดโอกาสให้

คนหูหนวกอื่นๆ ที่ไม่ทีมงานคนหูหนวกได้มีพ้ืนที่ในการแสดงสามารถและศักยภาพด้านต่าง ๆ 

ไม่ว่าจะเป็น ดนตรี กฬีา หรืองานฝีมือ นอกจากน้ียังเป็นการเช่ือมความสมัพันธใ์ห้กลุ่มคนหูดีและ

คนหูหนวกได้มาเรียนรู้และทาํความเข้าใจอกีด้วย  

(3) ขั้นผลิตรายการ (Production) 

จากการสมัภาษณพ์บว่า ทมีงานคนหูหนวกได้มีส่วนร่วมในขั้นผลิต

รายการคือ การเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทาํระหว่างทีมงานคนหูดีกับแขกรับเชิญคนหูหนวก 

เน่ืองจากแขกรับเชิญคนหูหนวกส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทาํงานด้านสื่อโทรทศัน์ ทาํ

ให้ทมีงานคนหูหนวก ซึ่งได้แก่ พิธีกรคนหูหนวก จะต้องทาํหน้าที่เหมือนเป็นล่ามภาษามือในการ

อธบิายเทคนิคและข้ันตอนการผลิตรายการโทรทศัน์ให้แขกรับเชิญคนหูหนวกเข้าใจ 

  

การร่วมงานกับทมีงานหูปกติมีอุปสรรคบ้าง แต่ทมีงานคนหูปกติพยายามปรับตัวให้เข้า

กับสังคมคนหูหนวก รวมทั้งการปรับบทและเน้ือหาให้ตรงกัคนหูหนวก เพ่ือให้พิธีกร 

แขกรับเชิญ และล่าม รวมถึงผู้ชมเข้าใจไปด้วยกัน ซึ่งนอกจากเป็นพิธีกรงานเบ้ืองหน้า

แล้ว  ยังได้ช่วยงานทีมงานเบ้ืองหลังด้วย เช่น ช่วยคิดหาคนหูหนวกมาเป็นแขกรับเชิญ  

ช่วยอธบิายแขกรับเชิญก่อนถ่ายทาํ ซ่ึงคิดว่าการทาํงานร่วมกนัระหว่างคนหูหนวกกบัคนหู

ปกติดีกว่าให้คนหูหนวกทาํเพียงลาํพังไม่อย่างน้ันอาจขาดประสิทธิภาพได้ (วัชรินทร์     

ชาลี, สมัภาษณ,์ 13 มิถุนายน 2558) 

 

ในกระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์สาํหรับคนหูนวกถ้าให้ทมีงาน

คนหูดีอธิบายขั้นตอนการทาํงานกจ็ะต้องใช้ระยะเวลานานในการสื่อสารพูดคุยกับคนหูหนวก ซ่ึง

อาจทาํให้งานสาํเรจ็ล่าช้าออกไปได้ การมีส่วนร่วมในการผลิตรายการในขั้นตอนน้ีของคนหูหนวก

จึงมีประโยชน์ต่อทมีงานเป็นอย่างมาก 

(4) ขั้นหลังผลิตรายการ (Post-Production) 

จากการสัมภาษณ์พบว่า ทีมงานคนหูหนวกมีส่วนร่วมในขั้นตอน

หลังการผลิตด้วยเช่นกนั โดยเม่ือเจ้าหน้าที่ตัดต่อรายการเสรจ็เรียบร้อยแล้ว พิธกีรคนหูหนวกกจ็ะ

มาช่วยตรวจสอบการใช้ภาษามือในจอโทรทศัน์ เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ตัดต่อส่วนใหญ่ไม่รู้ภาษามือ 

อาจทาํให้ขึ้นแคปชันคาํบรรยายเสยีงไม่ตรงกบัจังหวะคนหูหนวกกาํลังใช้ภาษามืออธบิาย หรือตัด

ภาพไปโดยที่ยังอธิบายไม่จบ ซ่ึงจะทาํให้การสื่อสารความหมายผิดพลาดไปได้ ทมีงานคนหูดีจึง

ต้องให้ทีงานคนหูหนวกมาช่วยตรวจสอบให้ในระหว่างการตัดต่อลําดับรายการ รวมทั้งช่วยดู

ภาพรวมของเน้ือหารายการว่าคนหูหนวกจะชอบหรือดูแล้วเข้าใจหรือไม่ ต้องปรับปรุงแก้ไข

อะไรบ้าง 
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3) การมีส่วนร่วมในระดับบริหาร (Policy Maker/Planner) การเป็น

ผูว้างแผนจากการสมัภาษณ์พบว่าทมีงานคนหูหนวกยังไม่มีส่วนร่วมในระดับบริหารงาน การเป็น

ผู้วางแผนหรือกาํหนดนโยบายเกี่ยวกับรายการใจเท่ากัน เนื่องจากต้องมีการปรึกษาหารือ การ

ประชุม และการตัดสินใจ โดยผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการผลิตรายการ

โทรทศัน์ ซ่ึงคนหูหนวกยังไม่ค่อยมีความรู้ ในด้านการผลิตรายการโทรทศัน์และที่สาํคัญคือประสบ

ปัญหาในด้านการสื่อสาร  

ประสิทธิภาพของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในการ

พัฒนารายการใจเทา่กนั 

จากการสัมภาษณ์พบว่าการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกใน

การผลิตรายการใจเท่ากัน ในฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมผลิต/ผู้แสดง น้ันมีประสิทธิภาพมาก

ที่สดุ ถงึแม้ว่าทมีงานคนหูหนวกที่มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์จะไม่มีความรู้ใน

ด้านสื่อโทรทศัน์มาก่อน แต่เม่ือได้เข้ามาเรียนรู้และสมัผัสประสบการณ์จริง ทั้งจากการอบรม เพ่ือ

พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จาํเป็นและการได้ลงมือปฏิบัติจริง คนหูหนวกกส็ามารถเข้าใจการทาํงาน

และกระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์ ซ่ึงการทาํงานร่วมกนัระหว่างทมีงานคนหูหนวกและคนหูดี

มีส่วนช่วยให้การผลิตรายการใจเทา่กนั เป็นไปอย่างราบร่ืนและรวดเรว็มากขึ้น  

 

ก่อนหน้าน้ันชีวิตเหมือนคนทั่วไป แต่พอมาทาํงานพิธีกร ตอนแรกคิดว่าง่าย แต่จริง ๆ 

ประหม่า ในช่วงแรก ต้องฝึกฝนสะสมประสบการณ์ ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างคน

หูดีหูหนวก อย่างเช่น ผมได้มาเรียนรู้การตัดต่อ แปลกใหม่ จากเดิมที่ชีวิตมีแต่อยู่ในกลุ่ม

เพ่ือน ๆ ไม่มีประโยชน์มากนัก แต่พอมาเป็นพิธีกรเวลาเจอคนหูหนวกกมี็คนทกั เหมือน

ผมเป็นดาราเลย รู้สึกภูมิใจ อยากเรียนรู้เป็นอย่างอื่น ทั้งกล้อง ตัดต่อ เคยเห็นสัญญา 

คุณากร เป็นความใผ่ฝัน ตอนแรกคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่ตอนน้ีเป็นจริงแล้ว น่ีเป็นความ

ภาคภมิูใจของผมครับ (วัชรินทร์ ชาลี, สมัภาษณ,์ 13 มิถุนายน 2558) 

 

กล่าวโดยสรุป ประสิทธิภาพของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคนหู

หนวกในรายการใจเทา่กนั เอื้อต่อการให้คนหูหนวกและผู้ผลิตรายการได้สื่อสารกนั  โดยมีพ้ืนฐาน

ในการรับฟังและเคารพในความคิดเห็นที่แสดงออกมาอย่างเข้าใจนั้น นาํไปสู่การฝึกฝนให้คนหู

หนวกได้รู้จักคิดวิเคราะห์และตัดสนิใจในการทาํงานร่วมกบัผู้ผลิตรายการ อีกทั้งยังก่อให้เกดิการ

แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างกัน ในขณะเดียวกันกถ็ือเป็นความพยายามในการ

สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ที่มีเน้ือหาสาระสาํหรับคนหูหนวก เพ่ือเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในสื่อ

โทรทัศน์สาธารณะที่ไม่ได้มุ่งเน้นแต่ความบันเทิง แต่ยังมีจุดมุ่งหมายในการกระตุ้ นและจุด

ประกายให้คนหูหนวกได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง สร้างความม่ันใจให้แก่คนหูหนวกที่เข้ามามี

ส่วนร่วมในการทาํงาน ได้เหน็คุณค่าตนเอง คุณค่าของความคิดต่าง ๆ ทั้งของตนเอง เพ่ือน ๆ 
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คนหูหนวกที่มาร่วมรายการ รวมทั้งยังเป็นเวททีี่เปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเหน็ที่แตกต่างกนั

อย่างเข้าใจ ลดช่องว่างและความเหลื่อมลํา้ทางสงัคมให้ทุกคนได้แสดงความคิดเหน็อย่างมีเหตุผล 

และเกดิความรับผิดชอบร่วมกนัในฐานะผู้ผลิตรายการ 

อย่างไรกต็ามพบว่าปัจจุบันคนหูหนวกที่มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์น้ันยังมีจาํนวนน้อย เน่ืองจากคนหูหนวกที่จะเข้ามามีร่วมผลิต

รายการจะต้องมีศักยภาพในการทาํงานสูง มีความรู้และความสามารถ ในการอ่านเขียนภาษาไทย

ของคนทั่วไปได้ดี จดจําสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และที่สําคัญจะต้องมีใจรักในงานด้าน

สื่อสารมวลชน ซ่ึงคนหูหนวกในประเทศไทยที่สนใจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์มีจาํนวนน้อย 

 

4.2.3 ความพงึพอใจและการใชป้ระโยชนข์องผูช้มคนหูหนวกและผูช้มทัว่ไปที่มต่ีอ

รายการใจเท่ากนั 

การศึกษาเร่ืองการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ชมคนหูหนวก และคนหูดีที่มีต่อ

รายการใจเท่ากัน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลด้วยการใช้

วิธกีารสนทนากลุ่ม (Focus Group) และนาํเสนอออกมาในลักษณะของการบรรยาย (Descirptive) 

เพ่ือให้ทราบถงึคาํตอบของวัตถุประสงค์ดังน้ี 

4.2.3.1 เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไปที่มีต่อ

รายการใจเทา่กนั ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้วิจัยได้แจกแจงข้อมูลออกมาในรูปแบบ

ตารางและการอธบิายผลเพ่ือง่ายต่อความเข้าใจ ซ่ึงมีรายละเอยีดังต่อไปน้ี  

1) ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ชมคนหูหนวกที่มีต่อรายการ
ใจเทา่กนั ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

2) ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ชมทั่วไปที่มีต่อรายการใจ
เทา่กนั ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

3) เพ่ือศึกษาถึงการใช้ประโยชน์ของผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไปที่
มีต่อรายการใจเทา่กนั ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

4.2.3.2 เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไปที่มีต่อ

รายการใจเทา่กนั ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ชมคนหูหนวกที่มีต่อรายการใจเท่ากนั 

จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

 

ประเด็น พงึพอใจ ไม่พงึพอใจ 

1. เนื้ อหา - มีสาระประโยชน์  

- การอยู่ร่วมกนัในสงัคมระหว่าง 

คนหูหนวก 

- แสดงให้เหน็ถึงศักยภาพของ 

คนหูหนวก 

- ชอบเร่ืองราวภารกจิเกี่ยวกบัอาชีพ 

- สอนให้คนอื่นรู้จักการใช้ภาษามือ 

- อธบิายข้ันตอนและวิธกีาร 

ไม่ละเอยีด  

- แขกรับเชิญไม่เป็นที่รู้จัก  

- แขกรับเชิญคนหูดใีช้ภาษามือผิด  

  

2. รูปแบบ 

รายการ 

- มีการใช้ภาษามือและคาํบรรยาย 

- ภาพสสีนัสดใส ถ่ายทาํสถานที่จริง 

- ภารกจินอกสถานที่น่าตดิตาม 

 

- ภาษามือที่ใช้เป็นคาํยากและ

ประโยคยาวเกนิไป   

- ตัวหนังสอืคาํบรรยายเลก็และเรว็

เกนิไป 

- ช่วงเวลาที่ออกอากาศไม่ได้ดู  

- ไม่มีคาํบรรยายทดแทนการได้ยิน 

3. พธีิกร - มีช่ือเสยีงในกลุ่มคนหูหนวก 

- ใช้ภาษามือได้ถูกต้องตามหลัก

ไวยากรณ ์ 

- สหีน้าท่าทางโอเวอร์แอคติ้ ง 

- ดูเครียด ไม่เป็นธรรมชาติ 

- แต่งหน้าไม่เนียน เสื้อผ้าดูแก่ไป 

 

จากตารางแสดงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ชมคนหูหนวกที่มีต่อรายการ

ใจเทา่กนั ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ทั้งด้านเน้ือหา ด้านรูปแบบรายการ และด้าน

พิธกีร มีรายละะเอยีดของแต่ละด้านดังต่อไปน้ี 

1) ด้านเน้ือหารายการใจเทา่กนั  

ผู้ชมคนหูหนวกรู้ สึกพึงพอใจเน้ือหาที่นําคนหูหนวกและคนหูดีไป

ปฏบัิติภารกิจร่วมกัน จากที่ผู้ให้สมัภาษณ์คนหน่ึงกล่าวว่า “เป็นรายการที่มีประโยชน์ เพราะการ

พาทั้งคนหูดีและคนหูหนวกไปทาํภารกิจข้างนอกด้วยกัน ถงึแม้จะต้องพบกับปัญหาและอุปสรรค

บ้าง แต่รายการน้ีช่วยเผยแพร่ให้คนหูดีรู้ ว่าคนหูหนวกเป็นเพ่ือนกับคนหูดีได้ ได้เรียนรู้การอยู่

ร่วมกนัในสงัคม ได้เรียนรู้ภาษามือ สามารถใช้ชีวิตด้วยกนัได้ไม่มีอปุสรรค” จากคาํพูดดังกล่าวทาํ

ให้ทราบว่าผู้ชมคนหูหนวกต้องการให้สงัคมเปิดกว้างยอมรับว่าคนหูหนวกกมี็ความสามารถและ

ใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนคนทั่วไป ซ่ึงเนื้ อหารายการนี้ทาํให้คนหูดีและคนหูหนวกเกดิการเรียนรู้
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วิธีการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเข้าใจ  ช่วยลดความเหล่ือมลํา้และสร้างความเท่าเทียมกันใน

สงัคม  

ในขณะเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์คนหูหนวก 2 ใน 3 ยังรู้สึกช่ืนชอบ

รายการที่นาํเสนอเนื้อหาที่เป็นภารกจิเกี่ยวกับอาชีพ จากคาํกล่าวของผู้ให้สมัภาษณ์คนหน่ึงกล่าว

ว่า “ชอบเร่ืองราวภารกิจที่เป็นอาชีพ ย่ิงหลากหลายยิ่งน่าสนใจ อย่างเช่น การทาํขนมปัง อยากให้

ลองพาไปดูอาชีพแปลกๆ ที่ไม่ค่อยมีคนทาํ อาชีพที่สามารสร้างเงิน สร้างรายได้ คนหูดีหูหนวกที่

ไม่มีโอกาสได้ดูเหน็แล้วจะได้นาํไปปรับใช้ จะได้มีอาชีพ ได้รับประโยชน์ นาํไปเรียนรู้และปรับปรุง

ตัวเอง” โดยผู้ให้สมัภาษณ์อกีคนได้กล่าวเสริมว่า “บางเร่ือง เช่น ปลูกผัก ทาํกาแฟ เป็นความรู้ที่

มีประโยชน์ เป็นอาชีพหาเล้ียงตัวเองและครอบครัวได้กจ็ะสนใจอยากดู แต่ภารกิจบางอันถ้าเร่ือง

ไกลตัวกไ็ม่ค่อยสนใจ อย่างเช่น พาไปสอนเล่นเปียโน เป็นเร่ืองของความสามารถเฉพาะตัว คนหู

หนวกอย่างเราไม่ได้ยินเสยีงกไ็ม่สนใจ” จากคาํพูดดังกล่าวทาํให้ทราบว่าผู้ชมคนหูหนวกตัดสนิใจ

เลือกรับชมเน้ือหารยการที่เป็นเร่ืองราวใกล้ตัวและสิ่งที่ตนเองสนใจก่อน โดยต้องการแสวงหา

ความรู้จากรายการ โดยเฉพาะเร่ืองของการประกอบอาชีพ เพ่ือนาํไปปรับใช้ในชีวิตประจาํวันให้

เกดิประโยชน์ พัฒนาความรู้ความสามารถให้พ่ึงพาตนเองได้ รวมทั้งต้องการพ้ืนที่ในการแสดงให้

เหน็ถงึศักยภาพและความสามารถในหลายด้านๆ ของคนหูหนวก   

สําหรับเน้ือหารายการใจเท่ากัน ที่ ผู้ชมคนหูหนวกรู้สึกไม่พึงพอใจ 

ได้แก่ การพาไปเรียนรู้ เร่ืองราวจากภารกจินอกสถานที่ แต่ไม่ได้อธิบายขั้นตอนและวิธกีารต่าง ๆ 

โดยละเอียด จากคาํกล่าวของ 2 ใน 3 ของผู้ชมคนหูหนวก ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์คนหน่ึงได้กล่าวว่า 

“ภารกิจที่พาไปดูสถานที่จริงๆ กท็าํให้คนหูหนวกอยากจะตามรอยไปบ้าง ไปดูความสวยงามของ

สถานที่  แต่มีข้อเสยีคือบอกพาไปดูแต่บอกวิธกีารไม่ละเอยีด อย่างเช่น การทาํกาแฟไม่ได้บอกว่า 

ก่อนบดและหลังบดต้องใช้ปริมาณกาแฟเท่าไหร่ กาแฟราคากโิลกรัมละเท่าไหร่ น่าจะมีข้อมูลเชิง

ลึกบ้าง เพราะคนดูส่วนใหญ่กไ็ม่ใช่เดก็ ”ๆ โดยผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนกล่าวเพ่ิมเติมว่า “รายการ

ต้องสนับสนุนคนหูหนวกด้วยว่าอาชีพแต่ละอันดีอย่างไร บอกวิธีการทาํแต่ละขั้นตอน อยากให้

นําเสนอแบบลึกซ้ึง ไม่ใช่แค่เรียนรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ ให้ทาํขายเอง หาตลาดเอง มันยากเกินไป

สาํหรับคนหูหนวก เพราะพูดคุยติดต่อสื่อสารเองไม่ได้ อยากให้อธิบายทุกกระบวนการให้ดูจะมี

ประโยชน์มากกว่า” จากคาํพูดดังกล่าวทาํให้ทราบว่าผู้ชมคนหูหนวกไม่ได้รับชมรายการโทรทศัน์

เพ่ือความบันเทงิเพียงอย่างเดียว แต่ยังสนใจค้นคว้าหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ เพ่ือพัฒนาทกัษะ

ความสามารถ โดยให้ความสาํคัญกบัเร่ืองการประกอบอาชีพมากกว่าเร่ืองอื่นๆ  

นอกจากน้ี 2 ใน 3 ของผู้ให้สัมภาษณ์คนหูหนวกยังรู้สกึไม่พึงพอใจใน

เร่ืองของแขกรับเชิญที่มาทาํภารกิจในรายการ จากคํากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์คนหน่ึงกล่าวว่า  

“น่าจะเอาดารามามากกว่า น่าสนใจกว่า น่าตื่นเต้นมากกว่าคนที่ไม่รู้จัก ดูไม่น่าสนใจ อยากให้เป็น

ดารา พิธกีร ตลก หรือผู้ประกาศกไ็ด้ เพราะคนหูหนวกอยากดู  แล้วค่อยเปล่ียนเป็นดาราสลับคน

ทั่วไปกยั็งดี ดีกว่าไม่รู้จักเลย ดูแล้วอยากเปล่ียนช่อง” โดยผู้ให้สมัภาษณ์อกีคนกล่าวเสริมว่า “เอา
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ดารามายังไงคนกช็อบดูอยู่แล้ว เพราะถึงจะเป็นคนธรรมดาที่ใช้ภาษามือดีเก่งกไ็ม่น่าสนใจ แต่ถ้า

เป็นดาราหรือคนมีช่ือเสยีงไอดอลในกลุ่มคนหูหนวกจะน่าสนใจมากขึ้น อย่างเช่น น้องเฟิร์น คนหู

หนวกที่เล่นละครเร่ือง “สงครามนางฟ้า” กเ็ป็นคนที่กลุ่มคนหูหนวกรู้สึกช่ืนชอบมาก เวลาเอา

น้องเฟิร์นมาร่วมรายการ คนหูหนวกกจ็ะสนใจรายการมากข้ึน” จากคาํพูดดังกล่าวทาํให้ทราบว่า

กลุ่มผู้ชมคนหูหนวกเลือกรับชมรายการโทรทัศน์ที่เน้ือหาจะต้องมีสาระความรู้แล้ว ต้องมีความ

สนุกสนานและความบันเทงิด้วย  ซ่ึงแขกรับเชิญในรายการกเ็ป็นปัจจัยสาํคัญในการตัดสนิใจเลือก

รับชมและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ชมคนหูหนวกได้ โดยเฉพาะแขกรับเชิญที่เป็นดารา 

นักแสดง บุคคลที่มีช่ือเสียง หรือไอดอลของกลุ่มคนหูหนวกเอง จะรู้สึกช่ืนชอบและอยากติดตาม

ชมรายการมากกว่าแขกรับเชิญที่ไม่รู้จัก 

2) ด้านรูปแบบรายการใจเทา่กนั 

ผู้ชมคนหูหนวกส่วนใหญ่มีความพึงพอใจรูปแบบรายการที่นาํแขกรับ

เชิญคนหูหนวกและคนหูดีไปทาํภารกิจนอกสถานที่ จากคาํกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์คนหน่ึง 

“เม่ือก่อนเคยดูรายการโทรทัศน์ที่มีแต่คนหูหนวกในรายการ แต่รายการน้ีมีคนหูดีด้วย ช่วยให้

รู้สกึเปิดกว้างมากข้ึน ชอบที่พาไปทาํภารกจิตามสถานที่ต่าง ๆ ดูแล้วสนุกสนาน ไม่เครียด การพา

ไปดูสถานที่จริงน้ันสวยและน่าดูกว่า อย่างเช่น ไปไร่กาแฟ หรือพาไปดูฟาร์มโคนม ทาํให้คนหู

หนวกอยากจะตามรอยไปดูความสวยงามของจริงบ้าง” จากคาํพูดดังกล่าวทาํให้ทราบว่าผู้ชมคนหู

หนวกชมรายการโทรทัศน์เพ่ือความสนุกสนานและความบันเทิง รูปแบบรายการที่แปลกใหม่

น่าสนใจทาํให้ผู้ชมคนหูหนวกรู้สกึอยากติดตามชม นอกจากน้ียังสร้างแรงบันดาลใจให้คนหูหนวก

อยากที่จะออกไปสมัผสัประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อกีด้วย 

นอกจากน้ี 2 ใน 3 ของผู้ให้สัมภาษณ์คนหูหนวกยังรู้สึกพึงพอใจต่อ

รูปแบบรายการที่นาํเสนอเน้ือหาด้วยภาษามือ จากคาํกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์คนหน่ึงที่กล่าวว่า 

“สมัยก่อนไม่ค่อยมีล่ามภาษามือ เวลาคุยกับพ่อแม่หรือคนครอบครัวต้องใช้ภาษาท่าทาง คุยกัน

เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง เพราะไม่ค่อยมีใครเข้าใจภาษามือ แต่รายการน้ีนาํภาษามือเข้ามาใช้กด็ีมี

ประโยชน์ จะได้ให้คนในครอบครัวหรือเพ่ือนๆ ที่คุยกับคนหูหนวกไม่ได้ ไม่รู้ภาษามือ มาน่ังดู

รายการน้ีด้วยกัน เรียนรู้และฝึกสอนภาษามือให้กันและกันได้ ถ้ารายการมีประโยชน์แบบนี้กจ็ะดู

ไปเร่ือยๆ” ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนกล่าวเสริมว่า “ปัจจุบันคนหูหนวกเรียนหนังสือการอ่านเขียน

ภาษาไทยมากขึ้ น ซึ่งการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษามือไปด้วย ทาํให้ดูรายการโทรทัศน์ที่มีคํา

บรรยายได้ดีข้ึน เข้าใจมากขึ้น แตกต่างจากเม่ือก่อนที่ไม่ได้เรียนหนังสอื ลาํบากมากที่จะต้องมาน่ัง

อ่านคาํบรรยาย” จากคาํพูดดังกล่าวทาํให้ทราบว่า คนหูหนวกต้องการความเท่าเทยีมกนัในสงัคม 

จึงพึงพอใจรูปแบบรายการโทรทัศน์ที่ส่งเสริมให้คนหูหนวกเข้าถึงสื่อ อย่างเช่น การใช้ภาษามือ

ร่วมกับการขึ้นคาํบรรยาย โดยคนหูหนวกสามารถรับชมรายการได้อย่างเข้าใจและมีอรรถรสมาก

ขึ้ น ส่วนผู้ชมทั่วไปที่เป็นคนหูดีกไ็ด้เรียนรู้ภาษามือ  ซ่ึงรูปแบบรายการน้ีทาํให้ผู้ชมทั้ง2 กลุ่ม

สามารถรับชมรายการร่วมกนัได้ และนาํมาสู่ความรู้ความเข้าใจระหว่างคนหูหนวกและคนหูดีได้ดี
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ย่ิงขึ้ น นอกจากน้ียังพบว่าการรับชมรายการโทรทัศน์ของคนหูหนวกน้ัน ถือเป็นกิจกรรมเช่ือม

ความสมัพันธภ์ายในครอบครัวอกีด้วย 

สาํหรับรูปแบบรายการใจเท่ากัน ที่ผู้ให้สัมภาษณ์คนหูหนวกทั้ง 3 คน

รู้สึกไม่พึงพอใจน่ันคือ การใช้ภาษามือและคาํบรรยายในรายการ โดยใช้ภาษาและคาํที่ยากและ

ประโยคสนทนายาวเกนิไป จากคาํกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์คนหน่ึงกล่าวว่า “รายการน่าสนใจแต่มี

ข้อเสยีคือควรใช้ภาษามือที่ง่ายกว่าน้ี เพราะะรายการน้ีเหมือนเป็นการฝึกฝนภาษามือให้กบัคนหูดี

ที่ไม่รู้ภาษามือ ถ้าใช้คาํยากและพูดประโยคยาว ๆ คนหูดีที่อยากเรียนภาษามือกไ็ม่เข้าใจหรอกถ้า

ไม่มีแคปชันบรรยาย รายการน่าจะใช้คาํง่าย ๆ เช่น คาํว่า แก้ว สอนภาษามือเป็นคาํ ๆ ไปในขณะ 

น้ันเลยดีกว่า คนหูดีจะได้ค่อยๆ เรียนรู้เพราะเวลาพูดคุยบางคร้ังแขกรับเชิญหน้าตายังดูงง ๆ 

พยักหน้าหงึก ๆ รับทราบ แต่ที่เห็นน่ีคือหน้าตาบ่งบอกว่าไม่รู้เร่ืองหรอกว่าคนหูหนวกพูด

อะไรบ้าง เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและอาจจะกลายเป็นเร่ืองตลกของคนหูหนวก กลับกนัคนหูหนวกเอง

กท็าํหน้าไม่เข้าใจในสิ่งที่คนหูดีพูดดูเป็นเร่ืองตลก ซ่ึงจริงๆ แล้วทั้งคู่ควรจะทาํให้คนดูเข้าใจว่า

พวกเขาสามารถสื่อสารภาษากนัรู้เร่ือง” จากคาํพูดดังกล่าวทาํให้ทราบว่า ผู้ชมคนหูหนวกเข้าใจ

เน้ือหาและวัตถุประสงค์ของรายการใจเทา่กัน ที่ต้องการแสดงให้เหน็ว่าคนหูหนวกสามารถสื่อสาร

และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนทั่วไปได้อย่างปกติ แต่ยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่ผู้ผลิตรายการ

ต้องการนาํเสนอผ่านรูปแบบรายการแบบเรียลลิตี้ นั่นกค็ือ ผู้ชมทั่วไปที่เป็นคนหูดีถึงแม้จะไม่รู้

ภาษามือ แต่กส็ามารถสื่อสารพูดคุยกบัคนหูหนวกได้ด้วยวิธีอื่นๆ อกีมากมาย แต่ผู้ชมคนหูหนวก

ที่ให้สัมภาษณ์เข้าใจว่ารายการใจเท่ากัน ผลิตขึ้ น เพ่ือให้ผู้ชมคนหูดีได้เรียนรู้การใช้ภาษามือใน

รายการ ดังน้ันจึงคาดหวังแขกรับเชิญคนหูดีจําเป็นจะต้องใช้ภาษามือและทําความเข้าใจ

วัฒนธรรมของคนหูหนวกให้ถูกต้องด้วย  

นอกจากน้ีผู้ให้สัมภาษณ์ยังรู้สึกไม่พึงพอใจกับการใช้คําบรรยาย 

(Caption) ซ่ึงใช้ตัวหนังสอืที่มีขนาดเลก็และขึ้นลงเรว็เกนิไปทาํให้อ่านไม่ทนั จากคาํกล่าวของผู้ให้

สมัภาษณค์นหน่ึงกล่าวว่า “ไม่ชอบคือแคปชันอ่านไม่รู้ เร่ือง ไม่เข้าใจ คนหูหนวกอ่านภาษาไทยไม่

ค่อยเข้าใจภาษาและไวยากรณท์ั่วไป การใช้ภาษากไ็ม่เหมือนภาษาไทยทั่วไป หลายคร้ังจะไม่เข้าใจ

แคปชัน ย่ิงตัวหนังสือเลก็ ประโยคยาวๆ ย่ิงอ่านไม่เข้าใจ อ่านไม่ค่อยทนั อยากให้ใช้ภาษาภาพ

อธิบายแทนมากกว่า เช่น กากบาทสีแดง แปลว่า ผลผลิตอันน้ียังเกบ็ไม่ได้ พอใช้ภาษามือมากๆ 

เหมือนคนพูดมาก ทาํให้รู้สึกน่าเบ่ือ” และผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า “สมัยนี้ คนหู

หนวกส่วนใหญ่ดูรายการผ่านโทรศัพทมื์อถือ ตัวหนังสอืเลก็ ย่ิงอ่านไม่ออกเลย รู้สกึทาํร้ายสายตา

มาก เวลาพูดเรว็ ๆ ใช้คาํบรรยายประโยคยาว ๆ ข้ึนปุ๊ปไปป๊ัป ทั้งเลก็และเรว็อ่านไม่ได้เลย อยาก

ให้เพ่ิมขนาดตัวหนังสือ เพราะคนหูหนวกต้องใช้สายตาเยอะ ต้องอ่านไปด้วย ดูภาพไปด้วย ไม่

สามารถแยกประสาทตาเป็นสองส่วนไม่ได้” จากคาํพูดดังกล่าวทาํให้ทราบว่าผู้ชมคนหูหนวกรู้สึก

ไม่พึงพอใจการขึ้ นคาํบรรยายในรายการ ซึ่งเกิดขึ้ นจากข้อจาํกัดทางด้านการศึกษาและการอ่าน

เขียนภาษาไทย  นอกจากน้ียังทาํให้ทราบว่าผู้ชมคนหูหนวกในปัจจุบันมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
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โทรทศัน์ที่เปล่ียนแปลงไปจากในอดีต คือนิยมดูรายการต่าง ๆ ผ่านโทรศัพทมื์อถือ ดังน้ันขนาด

ตัวหนังสอืคาํบรรยายที่เลก็เกนิไปจึงไม่เหมาะสมกบัข้อจาํกดัของคนหูหนวก  

ผู้ให้สัมภาษณ์คนหูหนวกยังรู้สึกไม่พึงพอใจที่รายการไม่มีคาํบรรยาย

ทดแทนการได้ยินเพ่ืออธิบายถึงเสียงอื่นๆ จากคาํกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์คนหน่ึงกล่าวว่า “คนหู

หนวกบางคนจะได้ยินเสยีงนิดๆ แต่ไม่รู้ว่าเสียงอะไร เวลาที่มีเสยีงดนตรี เสยีงเพลง เสยีงหัวเราะ 

เปิดประตูกอ็ยากให้ขึ้ นคาํบรรยายอธิบายด้วย”  จากคาํพูดดังกล่าวทาํให้ทราบว่า ถึงแม้รายการ

โทรทศัน์จะขึ้นคาํบรรยายประกอบ แต่อย่างไรกต็ามผู้ชมคนหูหนวกยังต้องการคาํบรรยายทดแทน

การได้ยิน หรือ Closed Caption (CC) ด้วย ซ่ึงนอกจากจะแปลคาํพูดหรือขึ้นตัวหนังสอือธบิาย

บทสนทนาแล้ว จะมีคาํบรรยายบรรยากาศในฉากน้ัน ๆ ด้วย เช่น วงเลบ็ (เสียงกระซิบ), (เสียง

เปิดประตู) เป็นต้น ซ่ึงมีประโยชน์ในการเพ่ิมอรรถรสในการรับชมรายการ  

สาํหรับด้านอื่นๆ ของรายการใจเท่ากัน ผู้ให้สัมภาษณ์คนหูหนวกทั้ง 3 

คน รู้สกึไม่พึงพอใจเร่ืองของช่วงเวลาออกอากาศ จากคาํกล่าวของผู้ให้สมัภาษณ์คนหนึ่งกล่าวว่า 

“คนหูหนวกส่วนใหญ่จะดูทวีีกลางคืน เพราะตอนบ่าย ๆ วันเสาร์ จะไม่ค่อยอยู่บ้าน จะไปทาํ

กจิกรรมข้างนอกไปพบปะเพ่ือนฝูงคนหูหนวก ถ้าออกอากาศเยน็ๆ คํ่าๆ จะดีกว่าอยู่บ้านชวนลูก 

ชวนพ่อแม่ คนในครอบครัวมาน่ังดูด้วยกันจะดีกว่า และน่าจะเพ่ิมวันด้วย”และผู้ให้สัมภาษณ์อีก

คนหน่ึงกล่าวเสริมว่า “วันเสาร์ไม่ค่อยได้ดูทวีี ต้องทาํงานตลอด และจาํไม่ค่อยได้ ไม่รู้ว่ารายการน้ี

จะมาตอนไหน ออกช่วงเวลาอะไร เพราะไม่มีโฆษณาให้เห็นเลย ส่วนใหญ่ต้องดูย้อนหลังผ่าน

อินเทอร์เน็ต หรือโทรศัพท์มือถือ” จากคาํพูดดังกล่าวทาํให้ทราบว่าผู้ชมคนหูหนวกไม่สะดวก

รับชมรายการโทรทัศน์ในช่วงบ่ายวันเสาร์ เพราะเป็นวันและช่วงเวลาที่ต้องออกไปทาํงาน หรือ

กิจกรรมนอกบ้าน  จึงนิยมดูรายการย้อนหลังผ่านอินเทอร์เนต็หรือโทรศัพทมื์อถือ นอกจากน้ียัง

พบว่าคนหูหนวกยังไม่ค่อยรู้ จักและติดตามชมรายการใจเท่ากัน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

เท่าที่ควร เน่ืองจากไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์ว่ารายการออกอากาศวันและเวลาอะไร ผ่านทาง

ช่องทางไหนบ้าง จึงทาํให้ผู้ชมไม่ได้ติดตามชมอย่างต่อเน่ือง 

3) ด้านพิธกีรรายการใจเทา่กนั  

ผู้ชมคนหูหนวกรู้ สึกพึงพอใจที่พิธีกรรายการที่เป็นคนหูหนวก คุณ

วัชรินทร์ ชาลี (ต้น) เน่ืองจากเป็นบุคคลที่มีช่ือเสยีงเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในกลุ่มชุมชน

คนหูหนวกในประเทศไทย นอกจากน้ียังมีการใช้ภาษามือที่เข้าใจง่ายและถูกต้องตามหลัก

ไวยากรณ์ จากคาํกล่าวของผู้ให้สมัภาษณ์คนหน่ึงกล่าวว่า “สมัยก่อนที่เคยมีโอกาสได้ดู แรก ๆ พ่ี

ต้นกเ็หมือนเดก็ฝึกหัดยังไม่เก่ง ปัจจุบันพัฒนามากขึ้ น การใช้ภาษามือโอเคถูกต้อง การได้เป็น

พิธีกรรายการกเ็หมือนกับเป็นไอดอลของคนหูหนวกเลย เพราะคนหูหนวกส่วนใหญ่จะมีปัญหา

เร่ืองการอ่านภาษาไทย การจะมาเป็นเป็นพิธีกรได้ต้องมีความพยายามสูงมาก มีความตั้งใจมาก 

ซ่ึงพ่ีต้นเก่งมากที่ใช้ภาษามือยาว  ๆและยาก เทคเดียว สามารถอ่านและอธิบายบท 3 หน้า 

กระดาษได้ ซ่ึงยากกว่าคนหูดีทั่วไปหลายเทา่ เพราะต้องจาํบทเยอะมาก” จากคาํพูดดังกล่าวทาํให้
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ทราบว่าผู้ชมคนหูหนวกไม่ได้สนใจรูปร่างหน้าตาของพิธีกร แต่ให้ความสําคัญกับความรู้ 

ความสามารถ และความน่าเช่ือถือ นอกจากน้ีสื่อโทรทศัน์ในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเปิด

โอกาสให้คนหูหนวกได้แสดงความทักษะและความสามารถ ดังน้ันการที่คุณวัชรินทร์ ชาลี ได้มา

เป็นพิธกีรรายการโทรทศัน์จึงเป็นที่ช่ืนชมและเป็นที่ยอมรับของกลุ่มคนหูหนวกอย่างมาก รวมทั้ง

ยังสร้างแรงบันดาลใจให้คนหูหนวกอื่นๆ สนใจทาํงานด้านสื่อมวลชนอกีด้วย    

ในขณะเดียวกนั 2 ใน 3 ของผู้ให้สัมภาษณ์คนหูหนวกรู้สกึไม่พึงพอใจ

การใช้ภาษามือของพิธกีรที่แสดงสหีน้าท่าทางเยอะเกนิไป  จากคาํกล่าวของผู้ให้สมัภาษณ์คนหน่ึง

กล่าวว่า "รู้สว่ึาพิธกีรเค้าใช้สีหน้าดูโอเวอร์ฟีลล่ิงไป ภาษามือไหล่ไม่สง่า คอย่น ชอบยกไหล่ทาํให้

ดูเครียด เกรง็ ไม่ธรรมชาติ เพราะคนหูหนวกจะดูละเอยีดมาก เช่ือว่าคนหูดีมองไม่ออกหรอกว่าสี

หน้าต้นกาํลังเครียดหรือย้ิม แต่น่ีจะดูเครียดตลอดเหมือนคนพูดกระโชกโฮกฮากโทนเดียวหน้า

เดียว” และผู้ให้สมัภาษณ์อกีคนหน่ึงกล่าวเสริมว่า “พิธกีรกดู็โอเคนะ แต่ถ้าคนที่ไม่รู้จักคุณต้นมา

ก่อน จะมองว่าเป็นภาษามือที่ดูเครียด มันหนักไป ใช้สหีน้าท่าทางเยอะเกนิ แต่ถ้าคนรู้จักคุณต้น

หรือสนิทกันจะรู้ ว่าน่ีคือลักษณะการใช้ภาษามือและบุคลิกของเขาที่เหมือนคนโทนเสียงแข็ง

กระด้างดูเป็นผู้ขายแมนๆ” จากคําพูดดังกล่าวทําให้ทราบว่าผู้ชมคนหูหนวกไม่พึงพอใจ

บุคลิกภาพและทา่ทางการใช้ภาษามือที่ดูตึงเครียด เพราะคนหูหนวกเป็นกลุ่มผู้ชมที่ต้องการได้รับ 

ความบันเทงิสนุกสนาน ดูแล้วผ่อนคลายไม่เครียด 

นอกจากน้ีผู้ให้สัมภาษณ์คนหูหนวกยังรู้สึกไม่พึงพอใจเสื้อผ้าและการ

แต่งกายของพิธีกร จากคาํกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งกล่าวว่า “พิธีกรใส่เสื้อผ้าดูธรรมดา 

อยากให้ดูวัยรุ่นกว่านี้  น่ีดูแก่ไปหน่อย น่าจะมีชุคคอสตูม อย่งเช่น ทาํกาแฟกมี็ชุดเข้ากับเน้ือหา

รายการ ที่สาํคัญช่วยหาคนมาแต่งหน้าให้หน่อย ดูหน้ามันตลอด ไม่เนียนเลย” จากคาํพูดดังกล่าว

ทาํให้ทราบว่าผู้ชมคนหูหนวกเองนอกจากจะให้ความสนใจกบัการใช้ภาษามือของพิธกีรแล้ว ยังให้

ความสาํคัญกบับุคลิกภาพและเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกายของพิธกีรอกีด้วย  
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ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ชมทั่วไปที่มีต่อรายการโทรทัศน์ ใจเท่ากัน 

ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส  

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ชมทั่วไปที่มีต่อรายการใจเท่ากัน จาก

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

 

ประเด็น พงึพอใจ ไม่พงึพอใจ 

1. เนื้ อหา - บันเทงิมีสาระ 

- เรียนรู้ภาษามือปรับใช้ใน

ชีวิตประจาํวัน 

- คนหูหนวกและคนหูดีได้เรียนรู้ซึ่ง

กนัและกนั 

- ได้เหน็ศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของ

คนหูหนวก 

- ไม่รู้ จักแขกรับเชิญ 

- ท่าทางของแขกรับเชิญคนหูด ี

ดูตดิขดัเวลาคุยกนั ทาํให้ไม่เช่ือว่าเข้าใจ

คนหูหนวกจริงๆ  

 

2. รูปแบบ 

รายการ 

- รายการโทรทศัน์สาํหรับคนหูหนวก

เตม็รูปแบบรายการแรก 

- มีการใช้ภาษามือ  

- ภารกจิต่าง ๆ นอกสถานที่ แปลก

ใหม่ น่าสนใจ 

- ช่วงเวลาที่ออกอากาศไม่ค่อยอยู่บ้าน

จึงไม่ได้ดู 

- ความถี่ในการออกอากาศน้อยเกนิไป 

- มีช่วงในรายการน้อยเกนิไป 

-ภาพประกอบน้อย 

- กราฟิกกบัเสยีงเพลงเหมือนรายการ

สาํหรับเดก็ 

- ตัวหนังสอืเลก็และเรว็อ่านไม่ทนั 

3. พธีิกร - ดูตั้งอกตั้งใจในการทาํหน้าที่พิธกีร 

 

-ดูไม่ค่อยมีบทบาทเพราะไม่มีส่วน

ร่วมกบัรายการและแขกรับเชิญ 

-เสยีงพากย์ไม่เข้ากบับุคลกิพิธกีร 

 

จากตารางแสดงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ชมคนทั่วไปที่มีต่อรายการใจ

เท่ากัน ทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ทั้งด้านเน้ือหา ด้านรูปแบบรายการ และด้านพิธีกร มี

รายละะเอยีดของแต่ละด้านดังต่อไปนี้  

1) ด้านเน้ือหารายการใจเทา่กนั  

ผู้ชมทั่วไปทั้ง 3 คน รู้สึกพึงพอใจเน้ือหารายการที่มีสาระบันเทิง ได้

เรียนรู้ภาษามือ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม จากคาํกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งกล่าวไว้ว่า 

“ภารกิจต่าง ๆ ที่ไปทาํดูเหมือนทาํง่าย แต่จริงๆ แล้วคนหูหนวกหูดีมาช่วยกันมันไม่ง่ายเลย 
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อย่างเช่น ตอนที่พาไปดูคนหูหนวกซ่อมแซมของข้าวของเหลือใช้ที่ศูนย์พระมหาไถ่  ดูจบแล้วเรา

รู้สกึเคารพคนพิการมากขึ้น ทาํให้รู้ว่าเขาทาํอะไรได้มาก และทาํได้เหมือนคนปกติทั่วไป ทาํให้รู้ว่า

ควรสนับสนุนคนพิการ” จากคาํพูดดังกล่าวทาํให้ทราบว่าผู้ชมทั่วไปเป็นกลุ่มที่ต้องการแสวงหา

ความรู้ที่เป็นประโยชน์ นอกจากน้ีการรับชมรายการยังปลุกจิตสาํนึกให้คนทั่วไปรู้สกึสนใจเร่ืองราว

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับของคนหูหนวกมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็น การใช้ภาษามือ วัฒนธรรม ชีวิตความ

เป็นอยู่  เกดิการตระหนักและรับรู้ถึงศักยภาพของคนหูหนวกในด้านต่าง ๆ ที่ไม่แตกต่างจากคน

ที่มีการได้ยิน เพ่ือสนับสนุนให้มีการเปิดโอกาสทางสงัคมให้คนหูหนวกมากขึ้น 

โดยผู้ให้สมัภาษณ์ 2 ใน 3 รู้สกึช่ืนชอบเน้ือหาเฉพาะเร่ืองราวที่ตนเอง

สนใจอยู่แล้วเท่านั้น จากคาํกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์คนหน่ึงกล่าวว่า “รู้สึกน่าติดตาม เพราะเป็น

บันเทงิที่มีสาระ เช่น ทาํให้รู้วิธกีารทาํกาแฟ ถ้าให้คนปกติมาทาํกดู็ธรรมดา แต่พอเป็นคนหูหนวก

รายการกดู็มีอะไรมากขึ้น ไม่เคยเจอรายการแบบน้ีมาก่อน ดูแปลกใหม่ดี แต่ภารกจิที่พาไปดูน้ัน

น่าสนใจเป็นบางอัน  แล้วแต่ว่าอนัไหนเป็นเร่ืองที่เราชอบอยู่แล้ว” จากคาํพูดดังกล่าวทาํให้ทราบ

ว่าผู้ชมทั่วไปเป็นกลุ่มที่ต้องการแสวงหาความรู้และความบันเทิง แต่ตัดสินใจเลือกรับชมเฉพาะ

เน้ือหาและเร่ืองราวที่ตนเองสนใจเท่าน้ัน เพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของ

ตนเอง     

สําหรับเน้ือหาที่ ผู้ชมทั่วไปรู้ สึกไม่พึงพอใจคือไม่รู้ จักแขกรับเชิญที่

มาร่วมรายการ จากคาํกล่าวของผู้ให้สมัภาษณค์นหน่ึงกล่าวไว้ว่า “ไม่รู้ จักแขกรับเชิญมาก่อนกเ็ลย

ไม่ค่อยอยากดู อยากให้เป็นคนมีช่ือเสียงมากกว่าจะได้เรียกคนดูเพ่ิม เพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้จัก

รายการ ถ้าได้ดาราคนดังมากจ็ะได้มีแฟนๆ ตามมาดูรายการน้ี” และผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนกล่าว

เพ่ิมเติมว่า “จริงๆ แล้วรายการน้ีเป็นรายการที่ดี  แต่รายการดีคนรู้จักน้อยกไ็ม่มีประโยชน์  เอา

ดารามาจะดึงคนดูมากข้ึน รู้จักภาษามือมากขึ้น เข้าใจคนหูหนวกมากขึ้น” จากคาํพูดดังกล่าวทาํ

ให้ทราบว่าผู้ชมทั่วไปนอกจากจะชื่นชอบรายการที่เน้ือหามีสาระประโยชน์แล้ว ยังต้องการความ

สนุกสนานและความบันเทิงด้วย เพ่ือไม่ให้รายการน่าเบ่ือเกินไปและเป็นที่รู้ จักมีผู้ชมติดตาม

รายการมากขึ้น จึงควรจะมีดารา นักแสดงหรือคนมีช่ือเสยีงมาเป็นแขกรับเชิญด้วย 

ในขณะเดียวกนัผู้ให้สัมภาษณ์ยังไม่พึงพอใจในลักษณะท่าทางของแขก

รับเชิญคนหูดีด้วย จากคาํกล่าวของผู้ให้สมัภาษณ์คนหน่ึงกล่าวไว้ว่า “แขกรับเชิญดูไม่เข้าใจคนหู

หนวกพูด คือท่าทางพยายามทาํหน้าเข้าใจแต่ดูออกว่าจริงๆแล้วไม่เข้าใจ  จูนกันไม่ได้ ดูแล้วไม่

เช่ือว่าเข้าใจคนหูหนวกจริงๆ ทาํให้เกิดความเงียบระหว่างทั้งคู่พูดคุยบ่อยๆ จะให้ดีแขกรับเชิญ

ควรเรียนรู้ภาษามือมาบ้าง”  จากคําพูดดังกล่าวทาํให้ทราบว่าผู้ชมทั่วไปเข้าใจวัตถุประสงค์

รายการ แต่ยังไม่เช่ือว่าการออกไปทาํภารกจิร่วมกนัระหว่างคนหูหนวกและคนหูดีจะทาํให้สื่อสาร

กนัรู้ เร่ือง เพราะในบางเทปที่ออกอากาศแขกรับเชิญยังมีลักษณะท่าทางที่ไม่เข้าใจและไม่สามารถ

สื่อสารกบัคนหูหนวกได้ 
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2) ด้านรูปแบบรายการใจเทา่กนั  

ผู้ชมทั่วไปทั้ง 3 คน มีความพึงพอใจกับรูปแบบรายการ รู้สึกแปลก

ใหม่กับรายการโทรทศัน์ที่มีภาษามือสาํหรับคนหูหนวกเตม็รูปแบบรายการของไทย จากคาํกล่าว

ของผู้ให้สมัภาษณ์คนหน่ึงกล่าวไว้ว่า “ดูคร้ังแรกอึ้งเลย เพราะประเทศไทยไม่เคยมีรายการสาํหรับ

คนหูหนวกหรือคนพิการด้านอื่นมาก่อน พอดูไปเร่ือย ๆ เรากจ็ะได้เรียนรู้ภาษามือ นาํมาปรับใช้

ใชีวิตประจาํวัน และกช็อบที่รายการพาไปดูสถานที่หลากหลายดี คือเราไม่เคยไป ไม่เคยเหน็มา

ก่อน แตกต่างจากรายการอื่น ๆ ดูสนุกสนานไม่เครียด” จากคาํพูดดังกล่าวทาํให้ทราบว่าผู้ชม

ทั่วไปไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการรับชมรายการโทรทศัน์สาํหรับคนหูหนวก จึงรู้สกึสนใจรายการ

ที่มีความแปลกใหม่ สนใจเรียนรู้การใช้ภาษามือ เพ่ือใช้สื่อสารพูดคุยกับคนหูหนวก นอกจากน้ี

ภารกจิที่พาไปสถานที่ต่าง ๆ ทาํให้รายการดูมีความหลากหลาย สนุกสนาน และน่าติดตามมากขึ้น  

สําหรับรูปแบบรายการที่ ผู้ชมทั่วไปรู้สึกไม่พึงพอใจคือช่วงเวลาที่

ออกอากาศและความถี่ในการออกอากาศ จากคํากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์คนหน่ึงกล่าวไว้ว่า 

“ช่วงเวลาที่ออกอากาศไม่ค่อยอยู่บ้านจึงไม่ได้ดู ย่ิงบ่ายๆ วันหยุด ถ้าไม่อยู่บ้านไปธุระข้างนอกก็

จะนอน ถ้าเปลี่ยนมาออกอากาศช่วงเยน็น่าจะได้ดูกว่า เพราะคนส่วนใหญ่จะเร่ิมเปิดทวีีตอนเยน็ 

และน่าจะมีอาทิตย์ละ 2 วัน เป็นวัน เสาร์-อาทิตย์ เพราะเป็นวันพักผ่อนจะได้ดูต่อเน่ือง” จาก

คาํพูดดังกล่าวทาํให้ทราบว่าผู้ชมทั่วไปใช้เวลาว่างช่วงบ่ายในวันหยุดเสาร์-อาทติย์ไปธุระข้างนอก 

ไม่ค่อยเปิดโทรทศัน์ แต่นิยมเปิดรับชมรายการโทรทศัน์ในช่วงเยน็ๆ มากกว่า  

ในขณะเดียวกัน 2 ใน 3 ของผู้ให้สมัภาษณ์ยังรู้สึกไม่พึงพอใจการแบ่ง

ช่วงในรายการที่มีน้อยไป โดยหน่ึงในผู้ให้สมัภาษณ์กล่าวว่า “มีช่วงในรายการน้อยเกนิไป ช่วงแรก

ค่อนข้างยาวเลยน่าเบ่ือ อยากให้เพ่ิมช่วงเกรด็เลก็ๆ น้อยๆ สอนภาษามือแบบสั้นๆ ง่ายๆ ในแต่

ละตอน เผื่อคนเรียนรู้ ไม่ทันจากเน้ือหาในรายการจะได้มาเรียนรู้ในช่วงน้ี แล้วเอามาปรับใช้ใน

ชีวิตประจาํวันได้จริงๆ” โดยผู้ให้สมัภาษณ์อกีคนกล่าวเพ่ิมเติมว่า “อยากให้มีสัก 3 ช่วง คือเพ่ิม

ช่วงโหวตหรือเปิดอากาสให้คนดูที่สนใจได้ร่วมสนุก หรือแสดงความคิดเห็นในรายการ ซ่ึงน่าจะ

ดีกว่าให้แขกรับเชิญคนหูดีกับคนหูหนวกทาํกิจกรรมกันแค่ 2 คน”  จากคําพูดดังกล่าวทาํให้

ทราบว่าผู้ชมทั่วไปเป็นกลุ่มผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการที่มีความหลากหลายในการนาํเสนอทั้ง

เน้ือหาและรูปแบบรายการ การมีช่วงในรายการเพียง 2 ช่วง และนําเสนอเน้ือหาแต่ละช่วงใช้

เวลานานๆ อาจทาํให้ผู้ชมรู้สึกว่ารายการน่าเบ่ือ ไม่น่าสนใจได้  นอกจากน้ีกลุ่มผู้ชมทั่วไปยังมี

ความสนใจต้องการที่จะเรียนรู้ภาษามือ เพราะเลง็เหน็ถึงประโยชน์ที่จะได้รับอกี รวมทั้งควรเปิด

โอกาสให้ผู้ชมได้แสดงความคิดเหน็กลับไปยังผู้ผลิตรายการ 

นอกจากนี้ ผู้ชมทั่วไปทั้ง 3 คน รู้สึกไม่พึงพอใจคาํบรรยายตัวหนังสือ 

จากคาํกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์คนหน่ึงกล่าวไว้ว่า ”ไม่ชอบตัวหนังสือเลย รู้สึกว่าเลก็และเรว็อ่าน

ไม่ทัน ย่ิงเวลาดูรายการผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแทบเลต ย่ิงอ่านไม่เห็น” จากคําสัมภาษณ์

ดังกล่าวทาํให้ทราบว่าผู้ชมทั่วไปปัจจุบันมีพฤติกรรมการชมรายการโทรทศัน์ผ่านทางอนิเทอร์เนต็ 



85 

ดังน้ันขนาดตัวหนังสอืคาํบรรยายที่เลก็จึงเป็นอุปสรรคในการรรับชมรายการผ่านสื่ออื่นๆ ที่ไม่ใช่

สื่อโทรทศัน์ 

สาํหรับด้านอื่น ๆ ของรายการใจเท่ากัน ผู้ชมทั่วไปรู้สึกไม่พึงพอใจ

เสียงพากย์แขกรับเชิญในรายการ โดย 2 ใน 3 ของผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า “ไม่ชอบเสียงพากย์ 

ภาษามือกมี็เข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง อนัที่ดูง่ายๆ กเ็ข้าใจ ดูไปคิดไป แต่อยากให้มีแคปชันอธบิาย

ตลอดทั้งรายการมากกกว่าไม่เอาเสียงพากย์ คนดูจะได้รู้สกึเหมือนมีประสบการณ์สื่อสารกบัคนหู

หนวก” จากคาํสัมภาษณ์ดังกล่าวทาํให้ทราบว่าผู้ชมทั่วไปต้องการอ่านคาํบรรยายมากกว่าการใช้

เสยีงพากย์ เพราะเป็นกลุ่มผู้ชมที่ต้องการสาระความรู้ สนใจที่จะเรียนรู้ภาษามือและวิธกีารสื่อสาร

กบัคนหูหนวกผ่านโทรทศัน์ให้เหมือนกบัได้พูดคุยกบัคนหูหนวกจริงๆ  

3) ด้านพิธกีรรายการใจเทา่กนั  

ผู้ชมทั่วไปรู้สึกพึงพอใจกับการทาํหน้าที่พิธีกรคนหูหนวกในเร่ืองของ

บุคลิกภาพที่ดูมีความตั้งใจและพยายาม จากคาํกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งกล่าวว่า “ไม่รู้จัก

ว่าเขาเป็นใครหรอก แต่ชอบบุคลิกภาพนอก ดูแล้วย้ิม เหน็ถงึความตั้งใจ  รู้สกึได้ว่าเค้าพยายามที่

จะใช้ภาษามือและอารมณ์ที่จะสื่อสารกบัคนดูเพ่ือให้คนดูอยากติดตาม กว่าจะทาํได้ขนาดน้ีต้องทาํ

การบ้านมาเยอะเลย” จากคําพูดดังกล่าวทาํให้ทราบว่าการที่รายการให้คนหูหนวก อย่างเช่น 

“ต้น-วัชรินทร์ ชาลี” มารับหน้าที่พิธีกร ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงและคาํพูดได้ แต่

ผู้ชมทั่วไปกส็ามารถรับรู้ ได้ถึงความพยายามจากสีหน้าและท่าทาง นอกจากน้ียังเป็นการแสดงให้

เหน็ถงึศักยภาพในการทาํงานของคนหูหนวกอกีด้วย 

ในขณะเดียวกัน 2 ใน 3 ของผู้ชมทั่วไปที่ให้สัมภาษณ์รู้สึกไม่พึงพอใจ

พิธีกรคนหูหนวกที่ไม่ค่อยมีบทบาทในรายการ รวมทั้งไม่ชอบเสียงพากย์ของพิธีกร จากคาํกล่าว

ของผู้ให้สมัภาษณ์คนหน่ึงกล่าวว่า “บุคลิกภาพภายนอกโอเค แต่อยากเขาให้มีส่วนร่วมกบัแขกรับ

เชิญด้วย อยากให้ออกไปทาํภารกจินอกสถานที่ด้วยกนั เพราะแค่เอามาเปิดปิดรายการยังไม่ติดตา 

ไม่เป็นที่น่าสนใจ ดูไม่ได้มีบทบาทอะไรเพราะเราจะโฟกสัแต่แขกรับเชิญมากกว่า ส่วนเสยีงพากย์

ดูเรียบ ไม่ได้อารมณ์ เหมือนมาน่ังอ่านให้ฟัง แต่สหีน้าท่าทางพิธีกรดูตื่นเต้น แอคติ้ งมาเตม็ รู้สึก

ขัดๆ กัน” โดยผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนกล่าวเพ่ิมเติมว่า “อยากให้เขามีส่วนร่วมกับรายการมากข้ึน 

แต่ไม่รู้ ว่ารายการจะเย่ินเย้อไปไหม เพราะต้องใช้ภาษามือเพ่ิมขึ้ น ส่วนเสียงพากย์ผู้ใหญ่แต่

ลักษณะท่าทางพิธีกรดูวัยรุ่นไปคนละทศิละทางเลย” จากคาํพูดดังกล่าวทาํให้ทราบว่าผู้ชมทั่วไป

ต้องการให้คนหูหนวกได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในหลายด้านๆ ผ่านภารกจิในรายการ เพราะการ

ให้พิธีกรคนหูหนวกทาํหน้าที่เพียงแค่พูดเปิดและปิดในรายการน้ัน ทาํให้ไม่มีโอกาสได้แสดง

ความสามารถด้านอื่นๆ นอกจากน้ียังทาํให้ทราบว่าเสียงพากย์กเ็ป็นองค์ประกอบสาํคัญในการ

ผลิตรายการ ถ้าไม่เสยีงพากย์ไม่เหมาะสมกบับุคลิกลักษณะของพิธกีรหรือแขกรับเชิญคนหูหนวก

กท็าํให้รายการน่าเบื่อได้เช่นกนั  
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กล่าวโดยสรุปการศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชม

ทั่วไปที่มีต่อรายการใจเท่ากัน ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ในด้านเน้ือหา รูปแบบ

รายการ และพิธีกร พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ชมคนหูหนวกและคนหูดีรู้สึกพึงพอใจรายการใจเท่ากัน  

เพราะเป็นรายการที่ให้ความรู้ควบคู่ความบันเทงิ มีวิธกีารนาํเสนอแปลกใหม่ซึ่งการนาํคนหูหนวก

และคนทั่วไปที่เป็นคนหูดีไปปฏิบัติภารกิจร่วมกัน ถือเป็นการเปิดโอกาสให้คนหูหนวกได้แสดง

ศักยภาพในด้านต่าง ๆ สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนหูหนวก และที่สาํคัญกคื็อทาํให้ผู้ชมคนหูดี

เหน็ว่าคนหูหนวกกมี็ทกัษะความรู้  สามารถดาํเนินชีวิตประจาํวันได้อย่างปกติไม่แตกต่างจากคน

ทั่วไป  ปลุกจิตสาํนึกให้คนในสังคมสนใจเร่ืองราวต่าง ๆ ของคนหูหนวก ไม่ว่าจะเป็น การเรียนรู้

ภาษามือเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร วัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของคนหูหนวก เกดิ

การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเข้าใจ ซ่ึงจะช่วยลดความเหล่ือมลํา้และสร้างความเท่า

เทยีมกนัในสงัคมระหว่างคนหูหนวกและคนหูดี   

โดยผู้ชมคนหูหนวกจะช่ืนชอบและให้ความสนใจกับเนื้ อหารายการที่

เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเป็นพิเศษ เน่ืองจากสามารถนําทักษะความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจาํวันให้เกดิประโยชน์และพ่ึงพาตนเองได้ แต่ไม่พึงพอใจที่รายการยังนาํเสนอหรืออธบิาย

ขั้นตอนวิธกีารต่าง ๆไม่ค่อยละเอยีดเท่าที่ควร นอกจากน้ีผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมคนหูดีทั่วไปยัง

ช่ืนชอบรายการที่นาํเสนอเน้ือหาด้วยภาษามือร่วมกบัคาํบรรยาย เพราะช่วยให้คนหูหนวกสามารถ

รับชมรายการได้อย่างเข้าใจและมีอรรถรสมากขึ้น ส่วนผู้ชมคนหูดีกไ็ด้เรียนรู้ภาษา รวมทั้งยังช่ืน

ชอบพิธกีรรายการที่เป็นคนหูหนวก เพราะดูมีความสามารถและความตั้งใจ สามารถใช้ภาษามือได้

อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย รวมทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนหูหนวกรู้สึกสนใจมาทาํงาน

ด้านสื่อสารมวลชนเพ่ิมมากขึ้น   

อย่างไรกต็ามจากการศึกษาพบว่าผู้ชมคนหูหนวกและคนทั่วไปรู้สึกไม่

พึงพอใจรายการใจเท่ากนั คือ ไม่รู้จักแขกรับเชิญคนหูดีที่มาร่วมภารกจิในรายการ ซ่ึงถ้าหากแขก

รับเชิญเป็นดารา นักแสดง หรือบุคคลที่มีช่ือเสยีง จะสร้างความสนใจให้ผู้ชมทั้งสองกลุ่มน้ีติดตาม

รับชมรายการเพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ียังไม่พีงพอใจในเร่ืองของวันและเวลาออกอากาศ เน่ืองจาก

เป็นช่วงเวลาที่ต้องออกไปทาํกิจกรรมนอกบ้านทาํให้ไม่มีเวลารับชม รวมทั้งรูปแบบรายการที่

ตัวหนังสอืของคาํบรรยายมีขนาดเลก็อ่านไม่ค่อยเหน็ โดยเฉพาะเวลาที่ต้องรับชมรายการย้อนหลัง

ผ่านอินเทอร์เนต็หรือโทรศัพทมื์อถือ โดยผู้ชมหูหนวกยังรู้สึกไม่พึงพอใจการใช้ภาษามือและคาํ

บรรยายในรายการที่ใช้ภาษาที่ยาก ประโยคสนทนาที่ยาวเกนิไปและข้ึนตัวหนังสอืเรว็ ทาํให้อ่านไม่

ทนัและไม่เข้าใจ แขกรับเชิญคนหูดีบางคร้ังกใ็ช้ภาษามือไม่ถูกต้อง รวมทั้งไม่พึงพอใจการแสดงสี

หน้าท่าทางและบุคลิกภาพของพิธีกรที่ดูตึงเครียดเกินไป ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทั่วไปรู้สึกไม่พึง

พอใจเสยีงพากย์ของพิธกีรคนหูหนวก เพราะต้องการเรียนรู้ภาษามือจากคาํบรรยายมากกว่า  
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4.2.3.3 เพ่ือศึกษาถึงการใช้ประโยชน์ของผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไปที่มีต่อ

รายการใจเทา่กนั ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

 

ตารางท่ี 4.3 แสดงการใช้ประโยชน์ของผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไปที่มีต่อรายการใจเท่ากัน 

จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

 

การใชป้ระโยชนจ์ากการชมรายการใจเท่ากนั 

ผูช้มคนหูหนวก ผูช้มทัว่ไป 

- ได้รับสาระความรู้ 

- นาํข้อมูลมาปรับใช้ในชีวิตประจาํวัน 

- ได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 

- ตอบสนองความสนใจของตนเอง 

- ใช้เป็นหัวข้อในการสนทนากบับุคคลอื่น 

- ใช้เวลาร่วมกนัในครอบครัว 

- สร้างแรงบันดาลใจ 

- สร้างความเข้าใจในสงัคม 

- ได้รับสาระความรู้ 

- นาํข้อมูลมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิต 

ประจาํวัน 

- ได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 

- ตอบสนองความสนใจของตนเอง 

- สร้างจิตสาํนึก 

- สร้างความเข้าใจในสงัคม 

 

จากตารางแสดงการใช้ประโยชน์จากการชมรายการใจเท่ากนั ทางสถานีโทรทศัน์

ไทยพีบีเอส จะเหน็ได้ว่าผู้ชมคนหูหนวกสามารถใช้ประโยชน์จากรายการดังน้ี ได้รับสาระความรู้ที่

เป็นประโยชน์ สามารถนาํมาปรับใช้ในชีวิตประจาํวัน รวมทั้งยังได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 

ตอบสนองความสนใจของตนเอง สามารถนาํไปใช้เป็นหัวข้อในการสนทนากบับุคคลอื่น ทาํให้ได้

ใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวขณะรับชมรายการ นอกจากน้ียังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนหู

หนวก และสร้างความเข้าใจให้กับคนในสังคม ดังคาํกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวว่า 

“เม่ือก่อนไม่มีรายการแบบน้ี เวลาคนหูหนวกคุยกนั คนทั่วไปในสงัคมมักจะมองแบบจ้องแปลกๆ 

และดูเหยียดหยาม รายการน้ีจะทาํให้คนหูดีได้รู้ว่าคนหูหนวกพูดคุยกนัด้วยภาษามือ ซ่ึงคนหูดีจะ

ได้เรียนรู้ทั้งภาษามือและภาษากาย เพ่ือจะได้อยู่ในสังคมและวัฒนธรรมเดียวกันได้ เพียงแค่ทุก

คนเปิดใจ อย่ามองคนแค่ผิวเผิน คนหูดีต้องทาํความเข้าใจวัฒนธรรมของคนหูหนวกด้วย” จาก

คาํพูดดังกล่าวทาํให้ทราบว่าคนหูนวกรู้สกึว่าตนเองเป็นคนกลุ่มน้อยและไม่เป็นที่ยอมรับในสงัคม  

รายการใจเทา่กนั จึงมีประโยชน์ในการช่วยลดความเหล่ือมลํา้ทางสงัคม สร้างความเข้าใจสังคมให้

ยอมรับเร่ืองสิทธแิละความเท่าเทยีมกนัของมนุษย์ เปิดกว้างที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของคนหูหนวก 

โดยเฉพาะการใช้ภาษามือเพ่ือสื่อสารกัน และผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหน่ึงกล่าวเสริมว่า “รายการ

แบบน้ีดีมีประโยชน์จะได้เรียนรู้และสอนภาษามือให้กับน้องๆ พ่อแม่ หรือเพ่ือนๆ ที่คุยกับคนหู

หนวกไม่ได้ ไม่รู้ภาษามือ มาน่ังดูรายการน้ีด้วยกัน และกจ็ะได้ชวนเพ่ือนๆ คนหูหนวกมาดู
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ด้วยกัน เพราะกลุ่มคนหูหนวกจะมีการส่งข้อความบอกกันเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้ นในสังคม หรือมี

อะไรที่น่าสนใจกบ็อกต่อๆ กนัในกลุ่ม” จากคาํพูดดังกล่าวทาํให้ทราบว่าคนหูนวกชอบที่จะพูดคุย

สื่อสารกันในกลุ่มของตนเอง โดยรายการใจเท่ากนั สามารถนาํมาเป็นหัวข้อในการสนทนาพูดคุย

กับบุคคลอื่นๆ ทั้งคนในครอบครัวและคนในกลุ่มได้ นอกจากน้ีผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนกล่าวว่า “ดู

แล้วอาจจะเปล่ียนความคิดคนหูหนวกหูดีที่ไม่ชอบอาชีพหรือกจิกรรมต่าง ๆ ให้หันมาสนใจได้ ที่

สาํคัญคือรู้สกึภมิูใจด้วย อยากให้พ่อแม่และคนในครอบครัวมาดูว่าคนหูหนวกผลิตรายการและได้

อออกทีวีด้วย ซ่ึงอนาคตผมกอ็ยากจะทาํรายการแบบน้ีบ้าง พ่อแม่จะได้รู้สึกภูมิใจ” จากคาํพูด

ดังกล่าวทาํให้ทราบว่ารายการใจเท่ากัน สามารถสร้างแรงบันดาลใจในเร่ืองต่าง ๆ ให้กับคนหู

หนวก ไม่ว่าจะเป็น แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ผ่านการนาํเสนอภารกิจที่ไปทาํใน

รายการ  หรือแรงบันดาลใจในการผลิตรายการโทรทศัน์ รวมทั้งการเป็นพิธกีรรายการโทรทศัน์   

นอกจากน้ีตารางแสดงการใช้ประโยชน์จากการชมรายการใจเท่ากัน ทางสถานีโทรทศัน์

ไทยพีบีเอส  ยังพบว่าผู้ชมทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์จากรายการได้ดังน้ี  ได้รับสาระความรู้ที่เป็น

ประโยชน์ สามารถนาํมาปรับใช้ในชีวิตประจาํวัน  รวมทั้งยังได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน  

ตอบสนองความสนใจของตนเอง สร้างจิตสาํนึกและความเข้าใจให้คนในสงัคมได้ ดังคาํกล่าวของ

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวว่า “ภารกิจบางเร่ืองกมี็ประโยชน์เพราะตรงกับสิ่งที่เราอยากรู้ 

อย่างเช่น เราชอบปลูกผักกจ็ะดู เพราะได้ความรู้ว่าวิธีการการปลูกผักต้องทาํยังไง และกอ็ยากจะ

ติดตามดูมากกว่าว่าคนหูหนวกทาํอะไรได้บ้าง ได้เรียนรู้กันและกัน จะได้อยู่ในสังคมด้วยกันได้” 

และผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนกล่าวเพ่ิมเติมว่า “ภารกิจต่าง ๆ ในรายการดูแล้วได้ความรู้และมี

ประโยชน์ เพราะทาํให้เราเคารพคนพิการมากขึ้น รู้ว่าเขาทาํอะไรได้มาก ทาํได้เหมือนคนปกติ

ทั่วไป ทาํให้รู้ว่าควรสนับสนุนคนพิการ เพราะเป็นสิ่งพิเศษเป็นเร่ืองที่น่าให้กาํลังใจ” จากคาํพูด

ดังกล่าวทาํให้ทราบว่าภารกิจต่าง ๆ ในรายการใจเท่ากัน สามารถตอบสนองความสนใจของผู้ชม

ทั่วไปในเร่ืองต่าง ๆ ได้ โดยคัดเลือกจากเน้ือหาและภารกจิต่าๆ ในรายการ นอกจากน้ียังสามารถ

ปลุกจิตสาํนึกคนในสงัคมให้เหน็ถงึสทิธิและความเท่าเทยีมกนัของคนหูหนวก รวมทั้งเปิดมุมมอง

ของคนทั่วไปให้รับรู้ว่าคนหูหนวกเองกมี็ความรู้ความสามารถและศักยภาพในการทาํงานในหลาย

ด้านๆ ไม่แตกต่างจากคนทั่วไป 

 



บทที ่5 

 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 

จากการศึกษาเร่ือง “นวัตกรรมรูปแบบรายการโทรทัศน์และการมีส่วนร่วมของคนหู

หนวก” ในรายการใจเท่ากัน รายการโทรทัศน์ภาษามือสําหรับคนหูหนวก ออกอากาศทาง

สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตรายการโทรทศัน์  

กระบวนการผลิตรายการและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในรายการ ความพึงพอใจ

และการใช้ประโยชน์ของผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไปที่มีต่อรายการใจเท่ากัน ออกอากาศทาง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ผู้วิจัยทําการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ใช้การเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) จากกลุ่ม

ผู้ให้ข้อมูลที่สาํคัญ รวมทั้งค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Document 

Research) เพ่ือศึกษาถงึปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตรายการและการมีส่วนร่วมของคนหูหนวก รวมถึง

ประสทิธภิาพของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในรายการใจเทา่กนั และใช้การสนทนา

กลุ่ม (Focus Group) เพ่ือศึกษาถงึการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของคนหูหนวกและคนปกติ

ที่มีต่อรายการใจเท่ากัน  โดยนําข้อมูลต่าง ๆ มาจัดประเภท จัดกลุ่ม และทาํการวิเคราะห์เชิง

พรรณนา ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีสามารถสรุปผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน มีรายละเอยีดดังต่อไปน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

5.3 ข้อเสนอแนะในการผลิตรายการโทรทัศน์สาํหรับคนหูหนวก และข้อเสนอแนะการ

วิจัยในอนาคต 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 

การศึกษาเร่ือง “นวัตกรรมรูปแบบรายการโทรทศัน์และการมีส่วนร่วมของคนหูหนวก” 

ในรายการใจเท่ากนั รายการโทรทศัน์ภาษามือสาํหรับคนหูหนวก ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์

ไทยพีบีเอส  สามารถสรุปผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วนดังน้ี 
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5.1.1 ปัจจยัที่มีผลต่อการผลิตรายการใจเท่ากนั 

เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของรายการที่ต้องการแสดงให้เหน็ว่าคนหูดีและคนหูหนวก

สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม ลดความเหล่ือมลํา้ทางสังคม รวมทั้งมุ่งเน้นให้ผู้ชม

เห็นถึงศักยภาพและความสามารถในหลายด้านๆ ของคนหูหนวก การผลิตรายการใจเท่ากันจึง

ประกอบด้วยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกซ่ึงมีความสัมพันธ์กันในการส่งเสริมและผลักดันให้

เกิดรายการโทรทศัน์สาํหรับคนหูหนวกขึ้นในประเทศไทย นอกจากน้ียังมีส่วนช่วยให้คนหูหนวก

สามารถรับชมและเข้าถึงสื่อโทรทศัน์ได้ง่ายขึ้ น รวมทั้งสนับสนุนให้รายการโทรทศัน์สาํหรับคนหู

หนวกเกดิการพัฒนาทั้งรปูแบบการนาํเสนอและเน้ือหารายการให้สอดคล้องกบัความต้องการของ

ผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไป  ซึ่งจากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตรายการใจเท่ากนัมี

ดังต่อไปน้ี   

5.1.1.1 ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการผลิตรายการ  

พิจารณาจากปัจจัยด้านองค์ประกอบการสื่อสารขั้นพ้ืนฐาน 4 ประการ ได้แก่ ผู้ส่ง

สาร (Sender) เน้ือหา/สาร (Message) ช่องทางการสื่อสาร (Channel) และ ผู้รับสาร (Receiver)   

ผู้วิจัยพบว่าปัจจัยภายใน ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้ส่งสาร (Sender) หรือ องค์กรผู้ผลิต

สื่อถือเป็นปัจจัยสาํคัญที่สดุในการพัฒนาและผลักดันให้เกดิรายการใจเท่ากนั ทั้งน้ีเน่ืองจากได้รับ

การสนับสนุนจากองค์กรผู้ผลิตสื่อที่มีคุณลักษณะและลักษณะทางวิชาชีพเหมือนกนัมาร่วมมือกัน 

ประกอบด้วย Thai Deaf TV คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ซ่ึงเป็นองค์กรผู้ผลิต

สื่อโทรทัศน์ที่ มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับคนหูหนวก และ

สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส องค์กรผู้ผลิตสื่อที่มีความรู้ด้านมาตรฐานการผลิตรายการโทรทศัน์ฟรี

ทวีีที่มีผู้ชมเป็นจาํนวนมาก ร่วมกับสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่ง

เป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ในการผลิตสื่อเพ่ือสาธารณะ และที่สาํคัญที่สุดกค็ือทั้ง 3 องค์กรน้ีมี

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันน่ันคือ การผลิตรายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้ความบันเทิง มี

คุณภาพ มาตรฐาน สนองต่อประโยชน์สาธารณะ และไม่มุ่งแสวงหาผลกาํไร โดยเล็งเห็นถึง

ความสาํคัญในการเข้าถึงข่าวสารและทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นในสังคมของคนหูหนวก รวมทั้ง

ต้องการให้เกดิความเท่าเทยีมกนัในสงัคมระหว่างคนหูหนวกและคนหูดีทั่วไป  

จากการศึกษาคร้ังน้ียังพบว่า เน่ืองจากรายการใจเท่ากันเป็นรายการโทรทัศน์

สาํหรับคนหูหนวกที่ผลิตขึ้ นเพ่ือให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนหูหนวกและคนทั่วไปสามารถ

รับชมรายการร่วมกันได้ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการผลิตรายการที่ต้องการลดความ

เหล่ือมลํา้ทางสังคม ผู้ผลิตรายการจึงจาํเป็นต้องคาํนึงถึงรูปแบบการนาํเสนอเน้ือหาในรายการ 

ด้วยการใช้ภาษามือ (Sign Language) แบบเตม็จอ คาํบรรยายเป็นเสยีง (Audio Description) 

และคาํบรรยายเป็นอักษร (Caption) เพ่ือให้ผู้ชมคนหูหนวกซ่ึงมีข้อจาํกัดทางด้านร่างกาย การ

เปิดรับสื่อ และการติดต่อสื่อสารสามารถเข้าถึงรายการได้ง่ายข้ึน ในขณะเดียวกันน้ันผู้ชมทั่วไปก็
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สามารถติดตามรับชมรายการได้อย่างเข้าใจด้วยเช่นกนั ดังน้ันปัจจัยด้านเน้ือหา/สาร (Message) 

และ ปัจจัยด้านผู้รับสาร (Receiver) จึงเป็นปัจจัยสาํคัญอกีประการในการผลิตรายการ  

นอกจากน้ีปัจจัยด้านช่องทางการสื่อสาร (Channel) ยังมีส่วนสาํคัญในการผลิต

รายการโทรทศัน์ใจเทา่กนั จากเดิมที่เคยเผยแพร่รายการทางอินเทอร์เนต็ แต่เม่ือเปล่ียนช่องทาง

การสื่อสารมาเป็นออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสซ่ึงเป็นฟรีทีวีน้ัน ผู้ผลิตรายการจึง

จําเป็นต้องปรับเปล่ียนรูปแบบการนําเสนอเน้ือหาในรายการ รวมทั้งการผลิตรายการให้มี

มาตรฐานและคุณภาพเพ่ิมมากขึ้นอกีด้วย เน่ืองจากผู้ชมมีความหลากหลายและมีจาํนวนเพ่ิมมาก

ขึ้น ซึ่งการเปล่ียนช่องทางการสื่อสารน้ีทาํให้รายการเป็นที่รู้จักมากขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้ชมทั้งสอง

กลุ่มได้เรียนรู้ทาํความเข้าใจซ่ึงกนัและกนั และผู้วิจัยพบว่าเน่ืองจากพฤติกรรมของผู้ชมในปัจจุบัน

เปล่ียนแปลงไปจากในอดีต คือไม่ได้รับชมรายการต่าง ๆ ผ่านสื่อโทรทศัน์เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน 

ทาํให้ต้องเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารมากขึ้ น โดยผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังผ่านทาง

อนิเทอร์เนต็อกีด้วย 

5.1.1.2 ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการผลิตรายการ 

ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการผลิตรายการโทรทัศน์

สาํหรับคนหูหนวก ได้แก่ เศรษฐกจิ สงัคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี และกฎหมาย 

ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยภายนอกที่สาํคัญที่ทาํให้รายการ

โทรทศัน์เพ่ือคนหูหนวกในประเทศไทยมีจาํนวนน้อย เน่ืองจากเป็นรายการที่มีจาํนวนผู้ชมไม่มาก

นัก ทาํให้รายการไม่มีรายได้จากค่าโฆษณา รวมทั้งไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือ

องค์กรต่าง ๆ ผู้ผลิตรายการส่วนใหญ่จึงไม่สนใจที่จะผลิตรายการโทรทศัน์ที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของคนหูหนวก เพราะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนผลิตรายการเพ่ือออกอากาศ แต่รายการใจ

เท่ากันสามารถผลิตและออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ฟรีทีวีได้ เน่ืองจากได้รับงบประมาณความ

ช่วยเหลือจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเช่น สาํนักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง 

กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) และ สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ที่เลง็เห็นความสาํคัญของคนหูหนวกและ

ต้องการผลิตรายการโทรทศัน์เพ่ือสนองต่อประโยชน์สาธารณะเข้ามาสนับสนุน โดยงบประมาณที่

ได้รับสามารถนาํมาจัดซ้ืออุปกรณ์ในการถ่ายทาํและตัดต่อที่ทนัสมัยได้ รวมถึงยังเป็นค่าใช้จ่ายใน

การผลิตรายการ ไม่ว่าจะเป็น ค่าเดินทางไปถ่ายทาํยังสถานที่ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ หรือเชิญดารา

นักแสดงมาร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการ ซ่ึงมีส่วนช่วยให้รายการสามารถพัฒนาสร้างสรรค์

เน้ือหารายการที่แปลกใหม่น่าติดตามชมมากขึ้น สามารถที่จะตอบโจทย์ผู้ชมได้ทั้งกลุ่มคนหูหนวก

และคนหูดีทั่วไป 

ปัจจัยภายนอกที่สาํคัญอีกประการ ได้แก่ ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ผู้วิจัย

พบว่าคนส่วนใหญ่ในสงัคมไทยยังไม่ทราบข้อจาํกดัทางด้านร่างกายและการสื่อสารของคนหูหนวก 

ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันและการเข้าถึงสื่อ รวมทั้งยังไม่มีความรู้ความเข้าใจใน
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วัฒนธรรมของคนหูหนวก ไม่ตระหนักและให้ความสาํคัญในเร่ืองสิทธิและความเท่าเทยีมกันของ

มนุษย์  ที่สําคัญคือมีเจตคติที่ ไม่ดี ต่อคนหูหนวก โดยมองว่าคนหูหนวกเป็นผู้พิการไร้

ความสามารถและเป็นภาระสังคม ปัจจัยดังกล่าวทาํให้รายการโทรทัศน์สาํหรับคนหูหนวกใน

ประเทศไทยมีจาํนวนน้อย รวมทั้งมีเน้ือหาและรูปแบบรายการที่ยังไม่ตรงกบัความต้องการของคน

หูหนวก ดังน้ันผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จึงจาํเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคนหูหนวก

ให้แก่คนทั่วไปในสงัคมว่าคนหูหนวกน้ัน เป็นบุคคลที่มีศักยภาพ มีความรู้ และสามารถพ่ึงตนเอง

ได้ รวมทั้งเกดิการยอมรับว่าโทรทศัน์เป็นสื่อที่คนหูหนวกกมี็สทิธทิี่จะเข้าถึงและรับชมสื่อโทรทศัน์

ได้เหมือนคนทั่วไป ซ่ึงจะช่วยให้เกดิความเทา่เทยีมกนัในสงัคม 

นอกจากน้ียังพบว่าปัจจัยด้านกฎหมาย เป็นปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดรายการ

โทรทศัน์สาํหรับคนหูหนวกรวมทั้งช่วยให้คนหูหนวกมีสิทธิและเสรีภาพในการเปิดรับและเข้าถึง

สื่อได้มากขึ้น เน่ืองจากสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสในฐานะผู้ผลิตรายการและสื่อสาธารณะที่อยู่ใน

การกาํกับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กสทช.) จาํเป็นต้องปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบังคับ โดยเลง็เหน็ว่ารายการใจเท่ากัน

เป็นรายการที่ตรงกับข้อกาํหนดกฎหมายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย จึงได้เข้าร่วมผลิต

รายการและออกอากาศทางสถานี 

สาํหรับปัจจัยในด้านเทคโนโลยีน้ัน มีส่วนสาํคัญที่ช่วยให้คนพิการสามารถรับชม

และเข้าถึงสื่อโทรทศัน์ได้ง่ายขึ้ น โดยเฉพาะทวีีดิจิตอลที่มี Closed Caption (CC) บริการคาํ

บรรยายแทนเสียงแบบปิด ที่สามารถเปิดหรือปิดคาํบรรยายที่แสดงผลบนหน้าจอได้ ถ้าหากว่า

ต้องการหรือไม่ต้องการคาํบรรยายน้ัน ซ่ึงอาํนวยความสะดวกให้แก่ผู้ชมทั้งคนหูหนวกและคน

ทั่วไป รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างเช่น อินเทอร์เนต็หรือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ไม่ว่าจะ

เป็น ยูทูปหรือเฟสบุค เป็นอกีหน่ึงช่องทางการในการรับชมรายการโทรทศัน์ที่ได้รับความนิยมใน

ผู้ชมทั้งคนหูหนวกและผู้ชมคนหูดีทั่วไป 

 

5.1.2 กระบวนการผลิตรายการและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกใน

รายการใจเท่ากนั 

จากการศึกษาพบว่า รายการใจเท่ากัน รายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มรูปแบบ

สาํหรับคนหูหนวกที่สามารถรับชมร่วมกบัผู้ชมทั่วไปได้ ผลิตรายการโดย Thai Deaf TV คณะ

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสาํนักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นอกจากน้ียังเปิดโอกาสให้พิธีกรดาํเนินรายการซ่ึงเป็น

คนหูหนวก ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตรายการอีกด้วย ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 

ขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 
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1) ขั้นวางแผนก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production Planing) 

เน่ืองจากคนหูหนวกมีข้อจาํกัดทางด้านร่างกายและการติดต่อสื่อสารทั้งการพูด 

อ่าน และเขียน ทาํให้การผลิตรายการโทรทศัน์สาํหรับคนหูหนวกจึงแตกแตกแตกต่างจากรายการ

โทรทศัน์ทั่วไป ทมีงานผู้ผลิตรายการจึงจาํเป็นต้องศึกษาข้อมูลและค้นคว้าวิจัยเพ่ือทาํความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกบัคนหูหนวกในทุกมิติ รวมทั้งยังมีการทดลองผลิตรายการต้นแบบร่วมกบัคนหูหนวก

เพ่ือเรียนรู้การทาํงานร่วมกัน ซ่ึงจะช่วยให้การผลิตรายการสาํเรจ็ลุล่วงไปได้อย่างสะดวกรวดเรว็

และตรงกับความต้องการของคนหูหนวก โดยในขั้นตอนน้ีการกาํหนดวัตถุประสงค์และแนว

ทางการผลิตรายการถอืเป็นสิ่งที่สาํคัญที่สดุในการผลิตรายการใจเทา่กนั 

โดยในขั้นตอนน้ี ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย

ธุรกจิบัณฑติย์ เป็นผู้กาํหนดวัตถุประสงค์ในการผลิตรายการโทรทศัน์ “ใจเท่ากนั” ซ่ึงมีจุดเร่ิมต้น

จากการได้มีโอกาสไปร่วมงานกบัมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทย ทาํให้ได้รับรู้และทราบ

ถงึข้อจาํกดัต่าง ๆ ของคนหูหนวก รวมถึงปัญหาในการเปิดรับสื่อโทรทศัน์ จึงได้จัดต้ัง Thai Deaf 

TV และผลิตรายการใจเท่ากนัขึ้น เพ่ือให้คนหูหนวกได้มีโอกาสในการเข้าถงึสื่อเพ่ิมมากขึ้น และ

สร้างความเท่าเทยีมในการรับข้อมูลข่าวสาร พร้อมกาํหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนให้เป็นรายการ

โทรทัศน์ภาษามือเต็มรูปแบบสาํหรับคนหูหนวกที่สามารถรับชมร่วมกับคนหูดีได้ ซ่ึงมีผลต่อ

เน้ือหาและรปูการนาํเสนอในรายการ 

นอกจากน้ียังต้องเตรียมจัดหาแหล่งงบประมาณ รวมทั้งศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือ

นํามาใช้ในการผลิตรายการ โดยพิธีกรคนหูหนวกได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกระบวนการผลิตใน

ขั้นตอนน้ีด้วย ได้แก่ การให้ข้อมูลที่จําเป็นในการติดต่อสื่อสารและทาํงานร่วมกับคนหูหนวก 

รวมทั้งการคิดหารายช่ือแขกรับเชิญคนหูหนวกมาร่วมรายการ ทั้งน้ีเน่ืองจากคุณวัชรินทร์รู้จัก

ชุมชนและเครือข่ายคนหูหนวกที่ติดต่อพูดคุยและส่งข่าวสารข้อมูลระหว่างกนัมากกว่าทมีงานคนหู

ดี ซ่ึงทาํให้ทีมงานผลิตรายการสามารถทาํงานได้รวดเร็วมากขึ้น จากน้ันจึงกาํหนดโครงสร้าง

รายการให้มีความยาว 25 นาท ีและแบ่งเน้ือหารายการออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วง “ภารกจิ พิชิต

ใจ” นาํเสนอเร่ืองราวภารกิจของแขกรับเชิญ และช่วง “เคลด็ลับสุขภาพ” นาํเสนอเร่ืองราวการ

รักษาสุขภาพ พร้อมนัดประชุมทมีงานก่อนออกไปถ่ายทาํทุกคร้ัง  โดยในบางคร้ังสถานีโทรทศัน์

ไทยพีบีเอสซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลในเร่ืองเตรียมการผลิตจะส่งทมีงานเข้าร่วมประชุมและส่ง

โปรดิวเซอร์ไปออกกองถ่ายทาํเพ่ือควบคุมดูแลการผลิตรายการด้วย  โดยพบว่าพิธีกรคนหูหนวก

เข้าร่วมประชุมกับทมีผลิตรายการ Thai Deaf TV ทุกคร้ัง แต่ยังไม่เคยเข้าร่วมประชุมกับทาง

สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส จึงทาํให้ทมีงานของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสไม่ทราบถึงปัญหาหรือ

ข้อจาํกัดต่าง ๆ ในการผลิตและรับชมรายการโทรทัศน์ของคนหูหนวก  รวมทั้งความต้องการที่

แท้จริงในการรับชมประเภทและเนื้ อหาของรายการโทรทศัน์ 
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2) ขั้นเตรียมการผลิต (Set up and Rehearsal) 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีหน้าที่ รับผิดชอบในขั้นตอนน้ี ได้แก่ ผู้สร้างสรรค์

รายการและบทโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็น การกาํหนดรายช่ือแขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการ คิด

กิจกรรมหรือภารกิจต่าง ๆ ที่จะสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคนหูหนวกและคนหูดี ซ่ึงใน

ขั้นตอนเตรียมการผลิตกไ็ด้คุณวัชรินทร์พิธกีรคนหูหนวกเข้ามามีส่วนร่วมในการทาํงานด้วย ได้แก่ 

การติดต่อประสานงานให้แขกรับเชิญคนหูหนวกมาร่วมรายการ ซ่ึงผู้สร้างสรรค์รายการและบท

โทรทศัน์กจ็ะต้องคิดหาแขกรับเชิญคนหูดีและกจิกรรมต่าง ๆ มาให้เช่ือมโยงกบัแขกรับเชิญคนหู

หนวกที่คุณวัชรินทติ์ดต่อให้ ติดต่อสถานที่ถ่ายทาํรายการ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ นาํเสนอ

ในที่ประชุม โดยมีผู้ผลิตรายการและผู้ควบคุมรายการเป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติเน้ือหาในแต่ละ

ตอน จากน้ันจึงติดต่อประสานงานแขกรับเชิญและหาข้อมูลเพ่ิมเติม นาํมาเขียนบทโทรทศัน์เพ่ือ

นาํเสนอเร่ืองราวออกอากาศจาํนวน 1 ตอนในแต่ละสปัดาห์ สิ่งสาํคัญกคื็อ ทมีงานจะต้องเขียนบท

โทรทศัน์และส่งให้พิธกีรคนหูหนวกและแขกรับเชิญคนหูหนวกอ่านล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เพ่ือ

ทาํความเข้าใจก่อนถ่ายทาํรายการจริง เน่ืองจากคนหูหนวกส่วนใหญ่จะประสบปัญหาเร่ืองการอ่าน

ไวยากรณ์ภาษาไทยที่แตกต่างจากคนทั่วไปทาํให้อ่านบทไม่ค่อยเข้าใจและใช้เวลานาน จึงต้อง

เตรียมตัวและซักซ้อมมากกว่าพิธกีรปกติทั่วไป 

3) ขั้นผลิตรายการ (Production) 

จากการศึกษาพบว่าขั้นตอนการผลิตรายการใจเท่ากัน ได้แก่ การถ่ายทาํบันทกึ

รายการ ซ่ึงเป็นการบันทึกไว้ล่วงหน้า โดยใช้กล้องและไฟล์เพ่ือบันทึกภาพ และถ่ายทาํนอก

สถานที่เป็นหลัก ซ่ึงการถ่ายทาํรายการโทรทศัน์สาํหรับคนหูหนวกมีขั้นตอนที่แตกต่างและใช้ระยะ

เวลานานกว่ารายการโทรทศัน์ทั่วไป ทั้งน้ีเน่ืองจากทมีงานคนหูดีส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ใน

การทาํงานร่วมกบัคนหูหนวก จึงไม่ทราบข้อจาํกัดต่าง ๆ ของคนหูนวก โดยแฉพาะเร่ืองของการ

ติดต่อสื่อสารกนั ดังน้ันในระหว่างการถ่ายทาํรายการที่มีทมีงานซ่ึงประกอบไปด้วยคนหูหนวกและ

คนหูดีจึงจาํเป็นต้องมีล่ามภาษามือมาช่วยสื่อสารและอธิบายการทาํงานให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน 

นอกจากน้ีทมีงานคนหูดียังต้องปรับตัวเพ่ือเรียนรู้ภาษามือและวัฒนธรรมของคนหูหนวกเพ่ือให้

การทาํงานเป็นไปอย่างราบร่ืนและรวดเรว็มากขึ้น  

4) ขั้นหลังผลิตรายการ (Post-Production) 

จากการศึกษาพบว่าขั้นหลังผลิตรายการใจเทา่กนั ได้แก่ งานด้านการตัดต่อพากย์

เสยีง และประเมิน สาํหรับขั้นตอนการตัดต่อภาพและเสยีงในรายการน้ัน เน่ืองจากคนหูหนวกต้อง

ใช้สมาธิในการรับชมและทาํความเข้าใจเน้ือหารายการทั้งจากการดูภาษามือและการอ่านคํา

บรรยายแทนเสียง ดังน้ันการนําเสนอเน้ือหาหลายๆประเด็นไว้ในช่วงรายการเดียวกัน หรือ

เรียงลาํดับเน้ือหาสลับไปมาให้รายการดูมีสสีนัน่าสนใจเหมือนกบัรายการโทรทศัน์ทั่วไป อาจทาํให้

คนหูหนวกขาดสมาธิเกิดความสับสนไม่เข้าใจเน้ือหารายการได้ และหลังจากที่ตัดต่อเน้ือหา

รายการทั้งหมดเสร็จสิ้ นแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ซ่ึงเช่ียวชาญด้านไวยากรณ์ภาษาไทยมาตรวจความ
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ถูกต้องของการเขียนและสะกดคาํในแคปชันคําบรรยายแทนเสียง (Caption) รวมทั้งยังมีล่าม

ภาษามือและพิธีกรคนหูหนวกมาช่วยตรวจสอบความต่อเนื่องของการตัดต่อลาํดับภาพ รวมไปถึง

การใช้ภาษามือ จากน้ันจึงส่งให้ฝ่ายเซ็นเซอร์ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเป็นผู้ตรวจสอบ

คุณภาพรายการอกีคร้ังก่อนนาํออกอากาศ  

กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ในรายการใจเท่ากัน เป็นการทาํงานร่วมกันระหว่าง

ทมีงานคนหูดีและคนหูหนวก ซ่ึงสามารถแบ่งระดับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ การมีส่วน

ร่วมในฐานะผู้ชม/ผู้รับสาร และการมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมผลิต/ผู้แสดง แต่ยัง

ไม่พบการมีส่วนร่วมในระดับบริหาร 

 

5.1.3 ความพึงพอใจและการใชป้ระโยชนข์องผูช้มคนหูหนวกและผูช้มทัว่ไปที่มีต่อ

รายการใจเท่ากนั 

ความพึงพอใจของผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไปที่มีต่อรายการใจเท่ากนั ออกอากาศทาง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ทั้งในด้านเน้ือหา รูปแบบรายการ และพิธีกร รวมไปถึงการใช้

ประโยชน์ สรปุผลได้ดังน้ี 

1) ด้านเน้ือหารายการ  

กลุ่มตัวอย่างผู้ชมคนหูหนวกและคนหูดีรู้สึกพึงพอใจเน้ือหารายการที่ให้ความรู้

ควบคู่ความบันเทิง รวมทั้งการนําคนหูหนวกและคนทั่วไปที่เป็นคนหูดีไปปฏิบัติภารกิจร่วมกัน 

เน่ืองจากได้เรียนรู้ภาษามือในการสื่อสาร วัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของคนหูหนวก ปลุก

จิตสาํนึกให้คนทั่วไปในสังคมสนใจเร่ืองราวต่าง ๆ ของคนหูหนวก เกิดการเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน

ในสังคมได้อย่างเข้าใจ ซึ่งจะช่วยลดความเหล่ือมลํา้และสร้างความเท่าเทยีมกันในสังคมระหว่าง

คนหูหนวกและคนหูดี นอกจากน้ียังเป็นการเปิดโอกาสให้คนหูหนวกได้แสดงศักยภาพในด้านต่าง 

ๆ สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนหูหนวก โดยผู้ชมคนหูหนวกจะให้ความสนใจกบัเน้ือหารายการที่

เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเป็นพิเศษ เน่ืองจากสามารถนําทักษะความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจาํวันให้เกดิประโยชน์และพ่ึงพาตนเองได้  

สาํหรับเนื้ อหารายการที่ผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไปรู้สึกไม่พึงพอใจ ได้แก่ 

แขกรับเชิญที่มาปฏบัิติภารกจิในรายการเป็นบุคคลที่ไม่รู้ จัก ต้องการให้เป็นดารานักแสดงหรือคน

ที่มีช่ือเสียง จะรู้สึกน่าสนใจและติดตามชมมากกว่า โดยที่คนหูหนวกยังรู้สึกไม่พึงพอใจรายการที่

นาํเสนอเน้ือหาแต่ไม่ได้อธบิายขั้นตอนวิธกีารต่าง ๆ อย่างละเอยีดเทา่ที่ควร  

2) ด้านรูปแบบรายการ  

กลุ่มตัวอย่างผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมคนหูดีทั่วไปรู้สกึพึงพอใจรูปแบบรายการที่

นาํเสนอเน้ือหาด้วยภาษามือร่วมกบัคาํบรรยาย เพราะช่วยให้คนหูหนวกสามารถรับชมรายการได้

อย่างเข้าใจและมีอรรถรสมากขึ้ น ส่วนผู้ชมคนหูดีกรู้็สึกว่าเป็นรายการที่แปลกใหม่น่าสนใจ ได้

เรียนรู้ภาษามือ ทาํให้สามารถรัมรายการร่วมกันได้อย่างเข้าใจ อย่างไรกต็ามพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
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ผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมคนหูดีทั่วไปต่างกรู้็สึกไม่พึงพอใจในเร่ืองของวันและเวลาออกอากาศ 

เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาที่ต้องออกไปทาํกจิกรรมนอกบ้านทาํให้ไม่มีเวลารับชม รวมทั้งตัวหนังสอืคาํ

บรรยายที่มีขนาดเล็กและข้ึนลงเร็วจนทาํให้อ่านไม่ทัน โดยเฉพาะเวลาที่ต้องรับชมรายการ

ย้อนหลังผ่านอนิเทอร์เนต็หรือโทรศัพทมื์อถอื นอกจากน้ีผู้ชมคนหูหนวกยังรู้สกึไม่พึงพอใจการใช้

ภาษามือและคาํบรรยายในรายการ เพราะรู้สึกว่าใช้ภาษาที่ยากและประโยคสนทนาที่ยาวเกินไป 

รวมทั้งแขกรับเชิญคนหูดียังใช้ภาษามือไม่ถูกต้อง  

3) ด้านพิธกีรรายการ 

กลุ่มตัวอย่างผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมคนหูดีทั่วไปช่ืนชอบพิธีกรรายการคนหู

หนวก เพราะดูมีความตั้งใจ มีความรู้ และสามารถใช้ภาษามือได้อย่างถูกต้อง ทาํให้เข้าใจเน้ือหา

รายการได้ง่ายขึ้ น  แต่ผู้ชมคนหูหนวกยังรู้สึกไม่พึงพอใจการแสดงสีหน้าท่าทางและบุคลิกภาพ

ของพิธีกรที่ดูตึงเครียดเกินไป ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างผู้ชมทั่วไปรู้สึกไม่พึงพอใจเสียงพากย์ของ

พิธกีรคนหูหนวก เพราะต้องการเรียนรู้ภาษามือมากกว่า 

 

5.1.4 การใชป้ระโยชนข์องผูช้มคนหูหนวกและผูช้มทัว่ไปที่มีต่อรายการใจเท่ากนั 

การศึกษาเร่ืองการใช้ประโยชน์จากการชมรายการใจเท่ากนั ทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบี

เอส ผู้วิจัยพบว่าผู้ชมคนหูหนวกสามารถใช้ประโยชน์จากรายการ ได้แก่ ได้รับสาระความรู้ที่เป็น

ประโยชน์ สามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจาํวัน รวมทั้งยังได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน  

ตอบสนองความสนใจของตนเอง สามารถนาํไปใช้เป็นหัวข้อในการสนทนากบับุคคลอื่น ทาํให้ได้

ใช้เวลาร่วมกนัในครอบครัวขณะรับชมรายการ ช่วยลดความเหล่ือมลํา้ทางสงัคม สร้างความเข้าใจ

สงัคมให้ยอมรับเร่ืองสทิธแิละความเทา่เทยีมกนัของมนุษย์ เปิดกว้างที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของคน

หูหนวก โดยเฉพาะการใช้ภาษามือเพ่ือสื่อสารกัน นอกจากนี้ ยังสร้างแรงบันดาลใจให้คนหูหนวก

ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ผ่านการนาํเสนอภารกจิที่ไปทาํในรายการ หรือแรงบันดาลใจในการ

ผลิตรายการโทรทัศน์ อย่างเช่น การเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ ส่วนผู้ชมทั่วไปสามารถใช้

ประโยชน์จากรายการ ได้แก่ ได้รับสาระความรู้ที่ เป็นประโยชน์ สามารถนํามาปรับใช้ใน

ชีวิตประจําวัน รวมทั้งยังได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ตอบสนองความสนใจของตนเอง 

นอกจากน้ียังสามารถปลุกจิตสาํนึกคนในสังคมให้เห็นถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของคนหู

หนวก รวมทั้งเปิดมุมมองของคนทั่วไปให้รับรู้ว่าคนหูหนวกเองกมี็ความรู้ความสามารถและ

ศักยภาพในการทาํงานในหลายด้านๆ ไม่แตกต่างจากคนทั่วไป 
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5.2 อภิปรายผลการวิจยั  

 

5.2.1 ปัจจยัที่มีผลต่อการผลิตรายการใจเท่ากนั   

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตรายการใจเท่ากัน รายการโทรทศัน์สาํหรับคนหู

หนวกพบว่า นอกจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหลายประการที่ส่งผลต่อเน้ือหาและรูปแบบ

การนาํเสนอรายการ โดยปัจจัยภายในที่มีผลต่อการผลิตรายการ ได้แก่ 1) ผู้ส่งสาร 2) เน้ือหา

สาร 3) ช่องทางการสื่อสาร 4) ผู้รับสาร และปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการผลิตรายการ “ใจ

เท่ากนั” ได้แก่ 1) เศรษฐกิจ 2) สงัคมและวัฒนธรรม 3) กฎหมาย 4) เทคโนโลยี ซ่ึงสอดคล้อง

กบัแนวคิดเร่ืองสถาบันขององค์กรผู้ผลิตสื่อมวลชน (McQuail, 1987) ที่ว่า ถึงแม้องค์กรผู้ผลิต

สื่อมวลชนจะมีอิทธิพลหรือแสดงบทบาทหน้าที่หลายประการต่อสังคม แต่การอยู่ท่ามกลาง

แรงผลักดันจากทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร ย่อมมีผลต่อการตัดสนิใจขององค์กร รวมถงึมี

ผลกระทบต่อการทาํงานของสื่อ ด้วยเหตุน้ีการปฏิบัติงานขององค์กรผู้ผลิตสื่อนอกจากจะต้อง

คํานึงถึงปัจจัยภายในองค์กรแล้ว ยังต้องคํานึงถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ทางสังคมอีกด้วย ซ่ึง

ปัจจัยที่สาํคัญมีดังต่อไปน้ี 

5.2.1.1 ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการผลิตรายการ  

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผู้ส่งสารเป็นปัจจัยสาํคัญที่สุดในการพัฒนาและ

ผลักดันให้เกิดรายการใจเท่ากัน เน่ืองจากการผลิตรายการโทรทัศน์ภาษามือสาํหรับคนหูหนวก 

ต้องใช้บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ และมีประสบการณ์ในการ

ทาํงานร่วมกับคนหูหนวก นอกจากน้ีคนหูหนวกซ่ึงเป็นผู้ชมกลุ่มเป้าหมายรายการน้ันยังมีจาํนวน

น้อย แต่การผลิตรายการต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง จึงไม่ได้รับความสนใจจากองค์กรผู้ผลิต

สื่อที่มีเป้าหมายในเร่ืองจาํนวนผู้ชมและเงินรายได้ จึงทาํให้รายการโทรทศัน์สาํหรับคนหูหนวกใน

ประเทศไทยมีจํานวนน้อย แต่รายการใจเท่ากัน สามารถผลิตรายการและออกอากาศทาง

สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีได้น้ัน เพราะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรผู้ผลิตสื่อที่มีคุณลักษณะและ

ลักษณะทางวิชาชีพร่วมกนัมาสนับสนุนและให้ความร่วมมือ ซ่ึงได้แก่ Thai Deaf TV คณะนิเทศ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซ่ึงเป็นองค์กรผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์ที่มีความเช่ียวชาญและ

ประสบการณใ์นการทาํงานร่วมกบัคนหูหนวก และสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส องค์กรผู้ผลิตสื่อที่มี

ความรู้ด้านมาตรฐานการผลิตรายการโทรทัศน์ฟรีทีวีที่มีผู้ชมเป็นจาํนวนมาก ร่วมกับสาํนักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ซ่ึงเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ในการผลิตสื่อเพ่ือ

สาธารณะ นอกจากน้ียังเป็นองค์กรผู้ผลิคสื่อที่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน คือ ผลิต

รายการโทรทศัน์เพ่ือให้ความรู้ ความบันเทิง มีคุณภาพ มาตรฐาน สนองต่อประโยชน์สาธารณะ

และไม่มุ่งแสวงหาผลกาํไร โดยเลง็เหน็ถึงความสาํคัญในการเข้าถงึข่าวสารและทนัต่อเหตุการณ์ที่

เกดิขึ้ นในสังคมของคนหูหนวก มุ่งเน้นให้เหน็ถึงศักยภาพและความสามารถในหลายด้านๆ ของ

คนหูหนวก รวมทั้งลดความเหล่ือมลํา้สร้างความเท่าเทยีมกันในสังคม สอดคล้องกับแนวคิดของ 
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McQuail (1987, อ้างถึงใน สมสขุ หินวิมาน และคณะ, 2557) เร่ืองปัจจัยในการผลิตรายการ

ที่ว่าองค์กรสื่อโทรทศัน์มีลักษณะที่แตกต่างหลากหลาย แต่ละองค์กรย่อมมีเป้าหมายและนโยบาย

การทาํงานที่แตกต่างกัน ซึ่งบางคร้ังอาจนาํมาสู่ความขัดแย้งและไม่ลงรอยกันในการทาํงาน โดย

เป้าหมายหลักในการทาํงานของสื่อโทรทศัน์ส่วนใหญ่ ได้แก่ เป้าหมายเชิงกาํไร อทิธิพลทางสงัคม

และช่ือเสยีงขององค์กร การดึงยอดผู้ชมสงูสดุเป้าหมายเฉพาะเง่ือนไข และการสนองต่อประโยชน์

สาธารณะ ซ่ึงรายการใจเท่ากันเกิดจากความร่วมมือของ 3 องค์กรผู้ผลิตสื่อที่มีนโยบายและ

เป้าหมายร่วมกัน จึงทาํให้สามารถผลิตรายการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสสาํเร็จ

ลุล่วงไปได้ ซ่ึงเป้าหมายขององค์กรผู้ผลิตสื่อน้ียังสะท้อนให้เหน็ถงึบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนใน

ด้านสาธรณะประโยชน์ด้วย สอดคล้องกับแนวคิด (McQuail,1987) ที่ว่าวิทยุและโทรทศัน์เป็น

ธุรกิจหวังผลกาํไร เน่ืองจากมีการแข่งขันกันสูง แต่อย่างไรกด็ีเนื่องจากสถานะของความเป็น

สื่อสารมวลชน อีกด้านหนึ่งของวิทยุและโทรทัศน์จึงถูกเรียกร้องให้ต้องมีด้านของประโยชน์

สาธารณะ (Public Interest) การบริการสาธารณะ (Public Service) การรักษาค่านิยมอนัดีงาม 

(Normative Value) และการต้องยกระดับสนุทรียะของผู้คน (Aesthetic Value) 

สาํหรับปัจจัยด้านเน้ือหาและปัจจัยด้านผู้รับสาร นับเป็นปัจจัยภายในที่สาํคัญและมี

ความสัมพันธ์กันในการผลิตรายการใจเท่ากัน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการลดความ

เหล่ือมลํา้ทางสังคม รายการใจเท่ากันเป็นรายการโทรทัศน์สาํหรับคนหูหนวกที่ผู้ชมคนหูหนวก

และผู้ชมคนหูดีทั่วไปสามารถรับชมรายการร่วมกันได้ จึงมีเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอที่

แตกต่างจากรายการโทรทศัน์ทั่วไป โดยนาํเสนอเน้ือหาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และเป็นเร่ืองราว

ใกล้ตัว เด้วยการใช้ภาษามือ (Sign Language) แบบเตม็จอ คาํบรรยายเป็นเสียง (Audio 

Description) และคาํบรรยายเป็นอกัษร (Caption) ทั้งน้ีเนื่องจากผู้รับสารซ่ึงเป็นคนหูหนวกนั้น มี

ข้อจํากัดทางด้านร่างกายที่ไม่ได้ยินเสียง รวมทั้งมีไวยากรณ์ในการอ่านและเขียนภาษาไทยที่

แตกต่างจากคนปกติ ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกบัผู้อื่นได้ ต้องใช้ล่ามภาษามือ จึงทาํให้มีปัญหาใน

ด้านการเปิดรับสื่อ จากงานวิจัยของ วลัยลักษณ์ คงนิล (2542) ที่ได้ศึกษาเร่ือง “การรับรู้ การ

แปลความหมาย การจดจาํ และอารมณ์ จากการเปิดรับสื่อวิทยุโทรทศัน์ของคนหูนวก” พบว่า

ลักษณะเฉพาะของคนหูหนวก มีผลทาํให้คนหูหนวกมีการรับรู้ การแปลความหมาย และการจดจาํ

สารจากสื่อวิทยุโทรทศัน์ด้อยกว่าคนหูปกติ  และยังสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับคนหูหนวกใน

เร่ือง ลักษณะของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (นิรันดร์ สนัติตระกูล, 2527) ที่พบว่า คนหู

หนวกคือผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีปัญหาเกี่ยวกบัภาษา เช่น มีความรู้ เกี่ยว กบัคาํศัพท์

ในวงจาํกัด การเรียงคาํเป็นประโยคที่ผิดหลักภาษา ย่ิงสูญเสียการได้ยินมากเท่าใด ย่ิงมีปัญหา

ในทางภาษามากขึ้นเท่าน้ัน  ซ่ึงเน้ือหาและรูปแบบการนาํเสนอในรายการใจเท่ากันจะช่วยให้ผู้ชม

คนหูหนวกสามารถเข้าถึงสื่อโทรทศัน์ได้ง่ายขึ้น และผู้ชมคนหูดีสามารถรับชมรายการใจเท่ากนัได้

อย่างเข้าใจด้วยเช่นกนั ดังน้ันปัจจัยด้านเน้ือหาและปัจจัยด้านผู้รับสาร จึงมีความสมัพันธเ์กี่ยวข้อง

เป็นอย่างมากในการผลิตรายการ   
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นอกจากน้ียังพบว่าปัจจัยด้านช่องทางการสื่อสารกมี็ส่วนสาํคัญในการผลิตรายการใจ

เท่ากนัด้วยเช่นกนั โดยจากเดิมที่เคยเผยแพร่รายการทางอนิเทอร์เนต็ แต่เม่ือเปล่ียนช่องทางการ

สื่อสารมาเป็นออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสซ่ึงเป็นฟรีทีวีน้ัน ผู้ผลิตรายการจึง

จําเป็นต้องปรับเปล่ียนรูปแบบการนําเสนอเน้ือหาในรายการ รวมทั้งการผลิตรายการให้มี

มาตรฐานและคุณภาพเพ่ิมมากขึ้นอกีด้วย เน่ืองจากผู้ชมมีความหลากหลายและมีจาํนวนเพ่ิมมาก

ขึ้น ซึ่งการเปล่ียนช่องทางการสื่อสารน้ีทาํให้รายการเป็นที่รู้จักมากขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้ชมทั้งสอง

กลุ่มได้เรียนรู้ทาํความเข้าใจซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งยังพบว่าเน่ืองจากพฤติกรรมของผู้ชมในปัจจุบัน

เปล่ียนแปลงไปจากในอดีต คือไม่ได้รับชมรายการต่าง ๆ ผ่านสื่อโทรทศัน์เพียงอย่างเดียว ผู้ผลิต

จึงได้เพ่ิมช่องทางในการสื่อสารเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ชม โดยผู้ชมสามารถรับชม

รายการย้อนหลังได้ผ่านทางอนิเทอร์เนต็อกีด้วย  

5.2.1.2 ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการผลิตรายการ  

ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เป็นปัจจัย

ภายนอกที่สําคัญในการผลิตรายการโทรทัศน์สําหรับคนหูหนวก เน่ืองจากคนส่วนใหญ่ใน

สังคมไทยยังไม่ทราบข้อจาํกัดทางด้านร่างกาย และการสื่อสารของคนหูหนวกที่ส่งผลกระทบต่อ

การใช้ชีวิตประจาํวันและการเข้าถงึสื่อ นอกจากน้ียังไม่มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของคนหู

หนวก ไม่ตระหนักถึงความสาํคัญในเร่ืองสิทธิความเท่าเทยีมกันของมนุษย์ และความเหล่ือมลํา้

ทางสังคม ที่สําคัญคือมีเจตคติที่ไม่ดีต่อคนหูหนวก โดยมองว่าคนหูหนวกเป็นผู้พิการไร้

ความสามารถและเป็นภาระสงัคม ซ่ึงทั้งหมดล้วนเป็นสาเหตุที่ทาํให้องค์กรผู้ผลิตสื่อไม่สนใจที่จะ

ผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือคนหูหนวก รวมทั้งมีเน้ือหาและรูปแบบรายการที่ไม่ตรงกับความ

ต้องการของคนหูหนวก ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด (McQuail,1987) ที่ว่าสื่อวิทยุและโทรทศัน์ใน

สังคมหน่ึง ๆ กมั็กจะกาํหนดวิถีการทาํงานหรือการสื่อสารเอาไว้บนเงื่อนไขปัจจัยทางสังคมและ

วัฒนธรรมของสังคมน้ัน ซ่ึงหากสงัคมเป็นกรอบวิธีคิดหรือโครงสร้างแห่งความรู้สึกที่ฝังเข้าไปใน

จิตสาํนึกแล้ว กระบวนการทาํงานและผลิตสื่อวิทยุและโทรทศัน์ กมี็แนวโน้มที่จะเป็นไปตามสงัคม

น้ัน รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อเน้ือหา/สาร ที่มีกรอบอุดมการณ์หรือโครงสร้างแห่งความรู้สึก

บางอย่างกาํหนดไว้เสมอ ปัจจัยด้านสงัคมและวัฒนธรรมจึงเป็นปัจจัยสาํคัญที่กาํหนดเน้ือหาและ

รูปแบบการนาํเสนอในรายการโทรทศัน์ ดังน้ันเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการลดความ

เหล่ือมลํา้ทางสังคม แสดงให้เห็นว่าคนหูหนวกและคนหูดีสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างเท่า

เทียมกัน สื่อมวลชนโดยเฉพาะองค์กรผู้ผลิตสื่อจึงมีหน้าที่ที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจที่

ถูกต้องเกี่ยวกบัคนหูหนวก เพ่ือปลุกจิตสาํนึกให้คนในสังคมเกดิการตระหนักรู้ว่าคนหูหนวกเป็น

บุคคลที่มีศักยภาพ ความรู้ และสามารถพ่ึงตนเองได้ รวมทั้งเกดิการยอมรับว่าโทรทศัน์เป็นสื่อที่

คนหูหนวกกมี็สทิธทิี่จะเข้าถึงและรับชมสื่อโทรทศัน์ได้เหมือนคนทั่วไป ช่วยให้เกดิความเท่าเทยีม

กันในสังคม นอกจากน้ีปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมน้ียังส่งผลไปถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจด้วย  

ซ่ึงเป็นตัวกาํหนดโครงสร้างและการทาํงานของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ จากการสัมภาษณ์พบว่า
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เน่ืองจากรายการโทรทัศน์สาํหรับคนหูหนวกเป็นรายการที่มีจาํนวนผู้ชมไม่มากนัก แต่การผลิต

รายการเพ่ือคนหูหนวกน้ันมีค่าใช้จ่ายในการผลิตสงูและใช้เวลานาน จึงไม่ค่อยได้รับการสนับสนุน

หรืองบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สอดคล้องตามแนวคิดของแมคเควล

ที่ได้ตั้งข้อสงัเกตว่า โอกาสที่โทรทศัน์จะพัฒนาไปสู่ความเป็นวิชาชีพได้สมบูรณ์น้ันค่อนข้างลาํบาก 

เน่ืองจากการทาํงานของสื่อดังกล่าวมักต้องเผชิญกบัอปุสรรคต่าง ๆ ต่อการก้าวสู่สถานะความเป็น

วิชาชีพเสมอ เช่น อิสรภาพและการแสดงบทบาททางสังคมของคนทาํโทรทศัน์ที่มักต้องเผชิญกับ

การควบคุมจากปัจจัยภายนอกทางเศรษฐกิจอยู่เสมอ แต่รายการใจเท่ากัน สามารถผลิตรายการ

ออกอากาศได้ เน่ืองจากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเพ่ือสาธารณะ

ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น สาํนักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน์ และกจิการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หรือ 

สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส จึงทาํให้มีงบประมาณในการจัดซ้ืออปุกรณ์ถ่ายทาํและตัดต่อที่ทนัสมัย

ได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการ ไม่ว่าจะเป็น ค่าเดินทางไปถ่ายทาํยังสถานที่ใหม่ๆ ที่

น่าสนใจ หรือเชิญดารานักแสดงมาร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการ ซ่ึงมีส่วนช่วยให้รายการ

สามารถพัฒนาสร้างสรรค์เน้ือหารายการที่แปลกใหม่น่าติดตามชมมากขึ้น สามารถที่จะตอบโจทย์

ผู้ชมได้ทั้งกลุ่มคนหูหนวกและคนหูดีทั่วไป  

นอกจากน้ีผู้วิจัยยังพบว่าปัจจัยด้านกฎหมาย เป็นปัจจัยสาํคัญที่ผลักดันให้เกิดรายการ

โทรทศัน์ สาํหรับคนหูหนวก รวมทั้งช่วยให้คนหูหนวกมีสทิธแิละเสรีภาพในการเปิดรับและเข้าถึง

สื่อได้มากขึ้น โดยเฉพาะแผนแม่บทกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์

การส่งเสริมสทิธเิสรีภาพในการสื่อสาร ที่มุ่งเน้นให้เกดิการเข้าถึงและรับรู้ ข้อมูลข่าวสารอย่างเสมอ

ภาคและหลากหลาย รวมถึงเพ่ือส่งเสริมให้คนพิการ ผู้สงูอายุ หรือคนด้อยโอกาส สามารถเข้าถงึ

และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทยีมกับประชาชนทั่วไป ซ่ึงสถานีโทรทศัน์ไทยพีบี

เอสในฐานะผู้ผลิตรายการและสื่อสาธารณะที่อยู่ในการกาํกับดูแลของคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จาํเป็นต้องปฏิบัติตาม 

โดยเล็งเห็นว่ารายการ ใจเท่ากัน รายการโทรทัศน์สําหรับคนหูหนวกน้ันตรงกับข้อกําหนด

กฎหมายและยังมีประโยชน์ต่อสงัคมด้วย จึงได้ร่วมมือกับ Thai Deaf TV คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ในการผลิตรายการและนาํมาออกอากาศทางสถานี  

กล่าวโดยสรุปเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของรายการที่ต้องการลดความเหล่ือมลํา้ทาง

สังคม มุ่งเน้นให้ผู้ชมเห็นถึงศักยภาพและความสามารถในหลายด้านๆ ของคนหูหนวก รวมทั้ง

แสดงให้เห็นว่าคนหูหนวกและคนหูดีสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมกัน การผลิต

รายการใจเท่ากัน จึงประกอบด้วยปัจจัยภายในที่สาํคัญอย่างองค์กรผู้ผลิตสื่อ และปัจจัยภายนอก

อย่าาง เศรษฐกจิ สงัคมและวัฒนธรรม ซ่ึงมีความสมัพันธเ์ช่ือมโยงกนัที่จะผลักดันให้เกิดรายการ

โทรทศัน์สาํหรับคนหูหนวกขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งพัฒนารายการให้มีเน้ือหาและรูปแบบการ
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นําเสนอที่มีส่วนช่วยให้คนหูหนวกสามารถเข้าถึงสื่อโทรทัศน์ได้ง่ายขึ้ น สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไปอกีด้วย 

 

5.2.2 กระบวนการผลิตรายการและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกใน

รายการใจเท่ากนั  

จากการศึกษาพบว่า คนหูหนวกที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการใจเท่ากันน้ัน 

สอดคล้องกบัแนวคิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม Bordenave (1994) ซ่ึงอธบิายไว้ว่าเป็นรูปแบบ

การสื่อสารแบบหนึ่งที่สะท้อนความเป็นอสิระและเท่าเทยีม ซึ่งสามารถเกดิขึ้นได้ในกรณีที่บุคคลมี

โอกาสเข้าถึงช่องทางการสื่อสารชุมชน และมีโอกาสได้แสดงมุมมอง ความรู้สกึ และประสบการณ์

ต่าง ๆ ของตนอย่างเตม็ที่ ซ่ึงในกระบวนการผลิตรายการใจเท่ากนัน้ัน ประกอบด้วย ทมีงานคนหู

ดี ได้แก่ ผู้ควบคุมรายการ ผู้ผลิตรายการ ผู้สร้างสรรค์รายการและบทโทรทศัน์ กจ็ะทาํงานร่วมกบั

ทมีงานคนหูหนวก ได้แก่ พิธกีรรายการ ที่ถงึแม้ว่าจะเป็นคนหูหนวกเพียงคนเดียวในกระบวนการ

ผลิตรายการ แต่ได้มีส่วนร่วมในหลาย ๆ ข้ันนตอนของกระบวนการผลิตรายการ รวมทั้งยังได้มี

การสื่อสารระหว่างกันในลักษณะต่าง ๆ เช่น การติดต่อสื่อสาร ปรึกษาหารือ หรือการถ่ายทาํ

รายการ โดยมีจุดประสงค์ร่วมกนัคือการสร้างสรรค์และพัฒนารายการใจเท่ากัน ให้มีเน้ือหาตรง

ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ถงึแม้จะประสบปัญหาและอปุสรรคในการสื่อสารระหว่างกนั  

แต่กเ็ป็นการเปิดโอกาสให้คนหูหนวกได้แสดงมุมองและประสบการณ์ และยังสะท้อนให้เหน็ถึง

ความเทา่เทยีมกนัทางสงัคมผ่านการสื่อสารและการทาํงานร่วมกนั  

สาํหรับการศึกษาเร่ืองการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในกระบวนการผลิต

รายการใจเท่ากัน 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นวางแผนก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production Planing) 

ขั้นเตรียมการผลิต (Set up and Rehearsal) ขั้นผลิตรายการ (Production) และขั้นหลังผลิต

รายการ (Post-Production) ซึ่งเป็นการทาํงานร่วมกนัระหว่างทมีงานคนหูดีและคนหูหนวก ผู้วิจัย

ได้นาํแนวคิดของกาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2543) เร่ืองการศึกษาถึงระดับการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการผลิตมาใช้ในการอภิปราย พบว่าการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกสามารถ

แบ่งออกได้เป็น การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ชม/ผู้รับสาร และการมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ผลิต 

/ผู้ร่วมผลิต/ผู้แสดงเทา่น้ัน แต่ยังไม่พบการมีส่วนร่วมในระดับบริหารในคนหูหนวก  

เน่ืองจากทมีงานพิธีกรคนหูหนวกได้ติดตามชมรายการเกือบทุกตอนที่ออกอากาศ เพ่ือ

ตรวจสอบการทาํหน้าที่พิธีกรของตัวเองว่ามีข้อบกพร่องต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้าง รวมทั้ง

ชักชวนเพ่ือนๆ คนหูหนวกให้ติดตามชมรายการใจเท่ากัน ซ่ึงการที่พิธีกรคนหูหนวก (วัชรินทร์  

ชาลี) เป็นบุคคลที่มีช่ือเสยีงและเป็นที่รู้จักกนัดีในกลุ่มคนหูหนวก การแนะนาํบอกต่อกนัในกลุ่ม

คนหูนวกน้ีจึงทําให้รายการเป็นที่ รู้จักและมีผู้ชมติดตามชมรายการเพ่ิมมากขึ้ น ทําให้ใน

กระบวนการผลิตรายการใจเท่ากัน คนหูหนวกจึงมีการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในฐานะผู้ชม/ผู้รับ

สาร  
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สาํหรับการมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมผลิต/ผู้แสดง คนหูหนวกได้เข้ามามี

ส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสารและผู้แสดง ได้แก่ การเป็นพิธกีรดาํเนินรายการ นอกจากน้ียังมีส่วนร่วม

ในฐานะผู้ร่วมผลิตในกระบวนการผลิตรายการใจเท่ากนั ได้แก่ การเข้าร่วมการประชุมในข้ันตอน

วางแผนก่อนการผลิตรายการ การหาข้อมูลและเร่ืองราวที่น่าสนใจของคนหูหนวกมานําเสนอ

ในช่วง “ภารกจิพิชิตใจ” เพราะสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลของคนหูหนวกได้ดีกว่าทมีงานคนหูดี 

โดยทาํหน้าที่ในการติดต่อคนหูหนวกที่จะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการ รวมทั้งยังมีส่วนร่วมใน

การเขียนและตรวจสอบบทพิธีกรของแขกรับเชิญคนหูหนวกว่ามีการใช้ภาษาหรือประโยคที่ยาก

หรือซับซ้อนเกนิไปหรือไม่ในขั้นตอนเตรียมการผลิต ช่วยติดต่อประสานงาน ทาํหน้าที่ล่ามภาษา

มือในการอธิบายขั้นตอนการทาํงานให้ทีมงานคนหูดีกับแขกรับเชิญคนหูหนวกเข้าใจตรงกันใน

ขั้นตอนการผลิตรายการ รวมทั้งช่วยตรวจสอบการใช้ภาษามือให้ถูกต้อง และภาพรวมของเนื้อหา

รายการว่าคนหูหนวกเข้าใจเน้ือหาหรือไม่ ในข้ันตอนหลังการผลิตรายการ  

นอกจากน้ีผู้วิจัยยังพบว่าการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในฐานะผู้ส่งสาร/

ผู้ผลิต/ผู้ร่วมผลิต/ผู้แสดง น้ันมีประสิทธิภาพมากที่สุด เน่ืองจากเอื้ อต่อการให้คนหูหนวกและ

ผู้ผลิตรายการได้สื่อสารกัน โดยมีพ้ืนฐานในการรับฟังและเคารพในความคิดเหน็ที่แสดงออกมา

อย่างเข้าใจนั้น นําไปสู่การฝึกฝนให้คนหูหนวกได้รู้จักคิดวิเคราะห์และตัดสินใจในการทาํงาน

ร่วมกับผู้ผลิตรายการ สอดคล้องกับแนวคิดของปาริชาติ สถาปิตานนท์ (2542) ได้ช้ีให้เห็นว่า

การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการฝึกสมาชิกในสังคมเกี่ยวกับกระบวนการร่วมกันคิด 

ร่วมกันฟังและเคารพในความคิดของผู้อื่น ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของตน ร่วมวิเคราะห์

ประเด็นปัญหาทางสังคม แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกัน ตลอดจนร่วมกันค้นหาแนวทางและ

ตัดสินใจร่วมกันบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่สมบูรณ์ จะเหน็ได้ว่าถึงแม้ทมีงานคนหูหนวกที่มีส่วนร่วม

ในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์จะไม่มีความรู้ในด้านสื่อโทรทัศน์มาก่อน แต่เม่ือได้เข้ามา

เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์จริง ทั้งจากการอบรม เพ่ือพัฒนาทกัษะต่าง ๆ ที่จาํเป็นและการได้

ลงมือปฏบัิติจริง คนหูหนวกกส็ามารถเข้าใจการทาํงานและกระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์ ใน

ขณะเดียวกนักถ็อืเป็นความพยายามในการสร้างสรรค์รายการโทรทศัน์ที่มีเน้ือหาสาระสาํหรับคนหู

หนวก เพ่ือเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในสื่อโทรทศัน์สาธารณะที่ไม่ได้มุ่งเน้นแต่ความบันเทงิ แต่ยังมี

จุดมุ่งหมายในการกระตุ้นและจุดประกายให้คนหูหนวกได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง สร้างความ

ม่ันใจให้แก่คนหูหนวกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทาํงาน ได้เห็นคุณค่าตนเอง คุณค่าของความคิด

ต่าง ๆ ทั้งของตนเอง เพ่ือน ๆ คนหูหนวกที่มาร่วมรายการ รวมทั้งยังเป็นเวททีี่เปิดโอกาสในการ

รับฟังความคิดเหน็ที่แตกต่างกนัอย่างเข้าใจ ลดช่องว่างและความเหล่ือมลํา้ทางสงัคมให้ทุกคนได้

แสดงความคิดเหน็อย่างมีเหตุผล และเกดิความรับผิดชอบร่วมกนัในฐานะผู้ผลิตรายการ 

อย่างไรกต็ามพบว่าปัจจุบันคนหูหนวกที่มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิต

รายการโทรทศัน์น้ันยังมีจาํนวนน้อย เน่ืองจากคนหูหนวกที่จะเข้ามามีร่วมผลิตรายการจะต้องมี

ศักยภาพในการทาํงานสงู มีความรู้และความสามารถ ในการอ่านเขียนภาษาไทยของคนทั่วไปได้ดี 
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จดจําสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และที่สาํคัญจะต้องมีใจรักในงานด้านสื่อสารมวลชน ซ่ึงคนหู

หนวกในประเทศไทยที่สนใจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์มีจาํนวนน้อย 

 

5.2.3 ความพึงพอใจและการใชป้ระโยชนข์องผูช้มคนหูหนวกและผูช้มทัว่ไปที่มีต่อ

รายการโทรทศัน ์“ใจเท่ากนั”  

จากการศึกษาพบว่าผู้ชมรายการใจเท่ากัน รายการโทรทัศน์สาํหรับคนหูหนวกที่สามารถ

รับชมร่วมกับผู้ชมคนหูดีทั่วไปได้ ผู้ชมทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จาก

รายการที่เหมือนและแตกต่างกนัออกไปในแต่ละด้าน ขึ้นอยู่กบัจุดกาํเนิดมาจากสภาวะจิตใจและ

สังคมจากความต้องการของผู้รับสาร ตามแนวคิดทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือประโยชน์และความพึง

พอใจจากสื่อของ คาทซ์ และคณะ (อ้างถึงใน พีระ จิรโสภณ, 2548, น. 191) ได้อธิบายไว้ว่า

กระบวนการรับสารในการสื่อสารมวลชนโดยปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล มีจุดกาํเนิดมาจาก

สภาวะจิตใจและสังคมจากความต้องการของผู้รับสาร  จะก่อให้เกิดความคาดหวังจากสื่อมวลชน

หรือแหล่งสารอื่น ซึ่งแต่ละคนย่อมมีวัตถุประสงค์ มีความตั้งใจ และความต้องการใช้ประโยชน์

จากสื่อมวลชนเพ่ือสนองความพึงพอใจของตนเองด้วยเหตุผลต่าง ๆ กนั ซ่ึงผู้ชมคนหูหนวกรู้สกึ

พึงพอใจเน้ือหาการนาํคนหูหนวกและคนหูดีไปทาํภารกจิด้วยกนัน้ัน เน่ืองมาจากสภาวะจิตใจและ

ความรู้สกึนึกคิดของคนหูหนวกที่ต้องการให้สงัคมเปิดโอกาสให้คนหูหนวกได้แสดงศักยภาพและ

ความสามารถ จึงคาดหวังและแสวงหาให้รายการโทรทัศน์มีเ น้ือหาที่นําเสนอเร่ืองราว

ความสามารถของคนหูหนวก โดยผู้ชมคนหูหนวกยังรู้สึกสนใจและช่ืนชอบเน้ือหารายการที่

นาํเสนอภารกิจเกี่ยวกบัอาชีพเป็นพิเศษ ทั้งน้ีมาจากสภาพและแรงจูงใจของคนหูหนวกที่ต้องการ

แสวงหาความรู้ที่มีประโยชน์ เพ่ือนาํไปปรับใช้ในชีวิตประจาํวันและสามารถพ่ึงพาตนเองได้  ไม่

เป็นภาระสังคม เม่ือรายการใจเท่ากนันาํเสนอเร่ืองราวเหล่านี้ จึงสามารถตอบสนองความต้องการ

และความพึงพอใจของตนเองได้ ในขณะที่ผู้ชมทั่วไปมีความพึงพอใจที่แตกต่างจากคนหูหนวก 

อนัเน่ืองมาจากแรงจูงใจที่แตกต่างกนั โดยต้องการแสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์จึงรู้สกึพึงพอใจ

เน้ือหาและรูปแบบรายการใจเท่ากันที่มีสาระบันเทงิ ซ่ึงสามารถปลุกจิตสาํนึกให้คนทั่วไปหันมา

สนใจเร่ืองราวต่าง ๆ ของคนหูหนวก ไม่ว่าจะเป็น การเรียนรู้ภาษามือเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการ

สื่อสาร วัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของคนหูหนวก เกดิการเรียนรู้การอยู่ร่วมกนัในสังคมได้

อย่างเข้าใจ ช่วยลดความเหล่ือมลํา้และสร้างความเท่าเทยีมกนัในสงัคมระหว่างคนหูหนวกและคน

หูดี   

นอกจากน้ียังพบว่าผู้ชมคนหูหนวกรู้สกึพึงพอใจรูปแบบรายการที่นาํเสนอเน้ือหาด้วยล่าม

ภาษามือและพิธีกรที่เป็นคนหูหนวก สอดคล้องกับการศึกษาของ วราห์ หนูฤทธิ์ (2549) เร่ือง 

“ความพึงพอใจกับการใช้สื่อวิทยุโทรทศัน์ของคนหูหนวก” ที่พบว่าคนหูหนวกส่วนใหญ่ต้องการ

ให้มีรายการโทรทศัน์ที่แสดงหรือดาํเนินรายการโดยคนหูหนวก และการศึกษาของ ศิวนารถ หงษ์

ประยูร (2558) เร่ือง “การพัฒนารายการข่าวทางสื่ออินเทอร์เนต็ทีวี (IPTV) สาํหรับคนหู
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หนวก” ที่พบว่าไวยากรณ์ภาษามือที่คนหูหนวกใช้แตกต่างจากภาษาที่ทั่วไปใช้สื่อสารกนั จึงทาํให้

คนหูหนวกไม่สะดวกเข้าถงึสื่อที่เป็นตัวอกัษร เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออนิเทอร์เนต็ รวมทั้งการเข้าถึงมี

คาํบรรยายในรายการโทรทัศน์ (Subtitle) คนหูหนวกไทยจาํนวนมากจึงสนใจเปิดรับข้อมูล

ข่าวสาร และความบันเทิงจากสื่อโทรทัศน์ แต่กยั็งมีอุปสรรคในการเข้าถึง เพราะจอล่าม ใน

รายการโทรทศัน์มีขนาดเลก็เกนิไป ทั้งน้ีเน่ืองจากพิธกีรคนหูหนวกแบบเตม็จอสามารถใช้ภาษามือ

ที่เข้าใจง่ายและถูกต้องตามหลักไวยากรณ ์ทาํให้สื่อสารได้เข้าใจมากกว่าการรับชมจากจอล่ามหรือ

การอ่านคาํบรรยาย รวมทั้งคนหูหนวกยังต้องการให้คนหูดีได้เรียนรู้ภาษามือเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ

ในการสื่อสารระหว่างกัน ซ่ึงจะช่วยลดช่องว่างความแตกต่างทางสังคม อย่างไรกต็ามพบว่าคนหู

หนวกยังไม่พึงพอใจพิธกีรเร่ืองบุคลิกท่าทางที่เคร่งเครียดเกนิไป รวมทั้งเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย ซ่ึง

แตกต่างจากผู้ชมคนหูดีที่ไม่ได้สนใจเร่ืองรูปร่างบุคลิกหน้าตาแต่มองว่าพิธีกรคนหูหนวกมี

ศักยภาพและความพยายาม   

สาํหรับประเดน็ที่กลุ่มตัวอย่างผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมคนหูดีทั่วไปรู้สกึไม่พึงพอใจได้แก่ 

วันและเวลาออกอากาศ เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาที่ต้องออกไปทาํกิจกรรมนอกบ้านทาํให้ไม่มีเวลา

รับชม รวมทั้งตัวหนังสอืคาํบรรยายที่มีขนาดเลก็และขึ้นลงเรว็ ใช้ประโยคที่ยากและยาวเกนิไป จน

ทาํให้อา่นไม่ทนั โดยเฉพาะเวลาที่ต้องรับชมรายการย้อนหลังผ่านอนิเทอร์เนต็หรือโทรศัพทมื์อถอื  

ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ มนฤดี ทองกลอย (2551) เร่ือง “การเข้าถึงสื่อมวลชนของ

เยาวชนพิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ที่พบว่าปัญหาในการเข้าถึงสื่อมวลชนของ

กลุ่มตัวอย่างเยาวชนพิการทางการได้ยิน ได้แก่ ปัญหาด้านภาษา โดยขาดภาษามือในรายการ

โทรทัศน์ ตัวอักษรว่ิงด้านล้างของสื่อโทรทศัน์มีขนาดเลก็และวิ่งเร็วเกินไป และอีกประเดน็กค็ือ 

แขกรับเชิญที่มาร่วมภารกิจในรายการเป็นบุคคลที่ไม่รู้จัก แสดงให้เห็นว่าผู้ชมทั้งสองกลุ่มมี

ค่านิยมและความช่ืนชอบที่เหมือนกนั ได้แก่ ความต้องการรับชมรายการโทรทศัน์ที่มีแขกรับเชิญ

เป็นดารา นักแสดง หรือบุคคลที่ มี ช่ือเสียง เพ่ือสนองความต้องการในด้านความบันเทิง 

เพลิดเพลิน  

อย่างไรกต็ามถึงแม้ว่ารายการใจเท่ากนัจะเป็นรายการโทรทศัน์ที่ผลิตขึ้นเพ่ือให้ผู้ชมคนหู

หนวกสามารถเข้าถงึได้สื่อโทรทศัน์ได้มากข้ึน โดยมีพิธกีรเป็นคนหูหนวก การใช้ภาษามือ และคาํ

บรรยายที่ทาํให้สามารถรับชมร่วมกันผู้ชมทั่วไปได้ แต่ยังมีหลายประการที่ไม่สามารถสนองความ

ต้องการของคนหูหนวกได้ ทั้งน้ีเน่ืองจากคนหูหนวกยังไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์หลักของรายการ 

รวมทั้งลักษณะนิสัยของคนหูหนวกที่ยังต้องการการมีส่วนร่วม การเรียกร้องสิทธิในสังคม ซ่ึง

เป็นไปตามการศึกษาของ สมเกยีรติ ศิริวนิชสนุทร (2546) ได้ทาํการศึกษา “สทิธแิละความด้อย

โอกาสของคนพิการไทย (ศึกษาเฉพาะกรณีคนพิการทางหู)” พบว่า คนพิการยังมีความเกบ็กด

รู้สึกว่าตนเองเป็นภาระสังคม รู้สึกแปลกแยก ไม่ค่อยช่วยเหลือตนเอง ต้องการให้หน่วยงานต่าง 

ๆ ช่วยเหลือในด้านการพัฒนาศักยภาพ เรียกร้องโอกาสความเท่าเทยีมในสังคม ด้วยเหตุน้ีจึงทาํ

ให้คนหูหนวกเข้าใจว่ารายการใจเท่ากันผลิตเพ่ือผู้ชมคนหูหนวกเท่าน้ัน ไม่ได้นึกถึงผู้ชมคนหูดีที่
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รับชมรายการร่วมกัน  ซึ่งต้องใช้การศึกษาและเวลาในการปรับเปล่ียนเพ่ือเรียนรู้และทาํความ

เข้าใจร่วมกนั 

การศึกษาคร้ังนี้ ยังพบว่าการใช้ประโยชน์จากการชมรายการใจเท่ากนั ทางสถานีโทรทศัน์

ไทยพีบีเอสของผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไปกมี็ความแตกต่างกนัด้วย เน่ืองมามนุษย์ทุกคนล้วน

มีความต้องการที่มีจุดกาํเนิดมาจากสภาวะจิตใจ สงัคม  และแรงจูงใจที่มาจากปัจจัยที่แตกต่างกนั 

ในฐานะผู้รับสารจึงทาํให้มีเหตุผลหรือมีความคาดหวังในการใช้สื่อมวลชนเพ่ือตอบสนองความพึง

พอใจ รวมถงึการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกนัไปด้วย  

จากการสมัภาษณพ์บว่าผู้ชมคนหูหนวกสามารถใช้ประโยชน์จากรายการใจเท่ากนั ในด้าน

ได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์  ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน สามารถนาํไปใช้เป็นหัวข้อในการ

สนทนากับบุคคลอื่น นอกจากน้ียังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนหูหนวก ส่วนผู้ชมทั่วไป

สามารถใช้ประโยชน์จากรายการใจเท่ากนั ในด้านได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ สามารถนาํมา

ปรับใช้ในชีวิตประจาํวัน ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ตอบสนองความสนใจในเร่ืองที่ตนเองอยาก

รู้ รวมถงึปลุกสาํนึกให้เหน็ถงึสทิธคิวามเทา่เทยีมกนั และศักยภาพของคนหูหนวก  

ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาเร่ืองการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่ได้รับจากสื่อ Wenner 

(อ้างถงึใน นิลาวัณย์ พาณิชย์รุ่งเรือง, 2540) ได้สรุปไว้ดังน้ี  

1) การใช้ข่าวสารเพ่ือประโยชน์ทางด้านข้อมูลเป็นการใช้ข่าวสารเพ่ืออ้างองิและ

เพ่ือเป็นแรงยํา้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสังคม รูปแบบของการแสดงความต้องการ โดย

ผู้ชมคนหูหนวกและคนทั่วไปใช้ประโยชน์จากรายการใจท่ากัน ด้วยการติดตามข่าวสารเนื้ อหาใน

รายการ เพ่ือนําข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้กับตนเอง รวมทั้งนําข้อมูลข่าวสารที่ได้ไปใช้

สนทนากบัผู้อื่นเพ่ือการโน้มน้าวจูงใจ หรือสร้างความสมัพันธใ์นสงัคม 

2) การใช้ข่าวสารเพ่ือการผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ โดยผู้ชมคนหู

หนวกและคนทั่วไปใช้ประโยชน์จากรายการใจท่ากนั เพ่ือความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน หรือ 

เพ่ือผ่อนคลายอารมณ์  

นอกจากน้ียังสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริชัย ศิริกายะ และกาญจนา แก้วเทพ (2531, 

น. 110-112) ได้ศึกษาชุดตัวแปรความต้องการที่ผู้รับสารต้องการจากสื่อมวลชน ซ่ึง McQuail 

และคณะ ได้สร้างไว้ แล้วนาํมาปรับปรุงขึ้นใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกบัการใช้สื่อมวลชนโดยผู้รับสาร

ดังน้ี 

1) ความต้องการสารสนเทศ ผู้ชมคนหูหนวกใช้ประโยชน์จากรายการใจท่ากัน

ในด้านการสนองความต้องการและความสนใจตนเอง นําข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้ อย่างเช่น 

ข้อมูลเร่ืองอาชีพ เป็นต้น สาํหรับผู้ชมทั่วไปใช้ประโยชน์จากรายการใจท่ากัน คือการนําเน้ือหา

ความรู้มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหา ข้อแนะนาํในการปฏบิัติกับคนหูหนวก ซ่ึงไม่เคยทราบ

ข้อเทจ็จริงมาก่อน อย่างเช่น การใช้ภาษามือ หรือข้อจาํกดัทางด้านร่างกายและการสื่อสารของคน

หูหนวก  
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2) ความต้องการสร้างเอกลักษณ์ให้แก่บุคคล ผู้ชมคนหูหนวกใช้ประโยชน์จาก

รายการใจท่ากนั ในด้านแรงเสริมค่านิยมส่วนบุคคลและตัวแบบทางพฤติกรรม โดยสามารถสร้าง

แรงบันดาลใจในเร่ืองต่าง ๆ ให้กับคนหูหนวก ไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ

ต่าง ๆ ผ่านการนาํเสนอภารกจิที่ไปทาํในรายการ  แรงบันดาลใจในการผลิตรายการโทรทศัน์และ

การเป็นพิธีกรรายการโทรทศัน์  สาํหรับผู้ชมทั่วไปใช้ประโยชน์จากรายการใจท่ากนั ในด้านความ

เข้าใจเกี่ยวกบัคนหูหนวก ปลุกจิตสาํนึกคนในสงัคมให้เหน็ถงึสิทธแิละความเท่าเทยีมกนัของคนหู

หนวก รวมทั้งเปิดมุมมองของคนทั่วไปให้รับรู้ว่าคนหูหนวกเองกมี็ความรู้ความสามารถและ

ศักยภาพในการทาํงานในหลายด้าน ๆ ไม่แตกต่างจากคนทั่วไป 

1) ความต้องการรวมตัวและปฏสิัมพันธ์ทางสังคม ผู้ชมคนหูหนวกใช้ประโยชน์

จากรายการใจท่ากัน ในด้านการสร้างสายสัมพันธ์กับครอบครัว เพ่ือน และสังคม โดยสามารถ

นาํไปใช้เป็นหัวข้อในการสนทนากับบุคคลอื่น รวมทั้งได้ใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวขณะรับชม

รายการ 

2) ความต้องการความบันเทิง ผู้ชมคนหูหนวกและคนทั่วไปใช้ประโยชน์จาก

รายการใจท่ากนั ในด้านความบันเทงิ ได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน  ตอบสนองความสนใจ

ของตนเอง 

 

5.3 ขอ้เสนอแนะในการผลิตรายการโทรทศันส์ําหรบัคนหูหนวกและขอ้เสนอแนะ

การวิจยัในอนาคต 

 

1) ควรนาํข้อมูลที่ได้จาการศึกษามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการผลิตรายการให้มีเนื้อหาและ

รูปแบบสอดคล้องกบัความต้องการทั้งกลุ่มผู้ชมคนหูหนวกและคนทั่วไป 

2) คนหูหนวกยังมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตหรือเบ้ืองหลังการผลิตค่อนข้างน้อย ส่วน

ใหญ่จะอยู่เบ้ืองหน้ารายการ อย่างเช่น พิธกีรคนหูหนวก หรือแขกรับเชิญคนหูหนวก ซ่ึงการให้คน

หูหนวกเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตจะเป็นการเปิดโอกาสให้คนหูหนวกได้แสดงศักยภาพมากขึ้น 

รวมทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อเนื้ อหาและรูปแบบรายการ เพราะคนหูหนวกจะเข้าใจข้อจาํกัด ชีวิต

ความเป็นอยู่ รวมถึงวัฒนธรรมของกลุ่มคนหูหนวกได้ดีกว่า ซ่ึงจะทาํให้ผลิตรายการได้ตรงกับ

ความต้องการของคนหูหนวกมากขึ้น 

3) การผลิตรายการใจเท่ากัน รายการโทรทัศน์สาํหรับคนหูหนวกที่มีกลุ่มผู้ชมทั้งคนหู

หนวกและคนหูดีน้ัน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้มีการประเมินคุณภาพ

รายการและความพึงพอใจของผู้ชมคนหูหนวกแล้ว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสยังไม่เคยวัด        

ฟีดแบกหรือสอบถามจากกลุ่มผู้ชมคนหูหนวกและคนทั่วไป ซ่ึงทางไทยพีบีเอสเองกรู้็สึกสนใจใน

ประเด็นน้ี จึงควรทาํการประเมินรายการ ซ่ึงเป็นหน่ึงในขั้นตอนของกระบวนการผลิต เพ่ือให้

ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้ชมทั้ง 2 กลุ่มได้ 
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4) การผลิตรายการใจเท่ากนั ควรช่วงเพ่ิมรายการที่ให้ผู้ชมทั้งคนหูหนวกและคนหูดีได้มี

ส่วนร่วมกับทางรายการมากขึ้ น อย่างเช่น ช่วงถามตอบ หรือ ช่วงโหวตแสดงความคิดเห็น เช่น 

การโหวตอยากให้นาํเสนอเร่ืองอะไร หรือโหวตว่าชอบตอนไหนในรายการ เพราะนอกจากจะเป็น

การเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร รวมทั้งการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมแล้ว ยังช่วยในการประเมินหรือวัด  

ฟีดแบกจากผู้ชมทั้งสองกลุ่มได้อกีทางหน่ึงด้วย 

5) ถึงแม้ว่ารายการใจเท่ากันจะออกอากาศทางฟรีทีวีซ่ึงมีผู้ชมจาํนวนมากแล้ว แต่ยัง

พบว่าคนหูหนวกส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักและไม่ทราบว่ามีรายการโทรทัศน์สาํหรับคนหูหนวกอย่าง 

รายการใจเท่ากัน ผู้ผลิตรายการจึงจาํเป็นต้องเพ่ิมช่องทางในการโปรโมทหรือโฆษณารายการให้

เป็นที่รู้ จักมากขึ้น รวมทั้งแจ้งช่องทางในการสามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วย เพ่ือให้เกดิการแนะนาํ

หรือบอกต่อกนั โดยเฉพาะในกลุ่มหรือชุมชนคนหูหนวก 

 

5.3.2 ขอ้เสนอแนะการวิจยัในอนาคต 

1) ควรมีการศึกษาพิจารณารายการโทรทัศน์สาํหรับคนหูหนวกรายการอื่นๆ 

ด้วย เพ่ือศึกษาเปรียบเทยีบในเร่ืองปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต และการมีส่วนร่วมของคนหู

หนวกว่ามีผลต่อการพัฒนารายการทั้งในด้านเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอที่เหมือนหรือ

แตกต่างกนัอย่างไร 

2) การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์นอกจากการสนทนากลุ่ม

ระหว่างผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไปแล้ว ควรเลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มด้วย เช่น กลุ่มวัยรุ่น วัย

ทาํงาน วัยผู้ใหญ่ หรือศึกษาตามหลักประชากรศาสตร์ที่มีการแบ่งเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ 

เพ่ือให้ทราบข้อมูลในวงที่กว้างขวางขึ้น 

3) การศึกษาคร้ังนี้ มีขอบเขตการวิจัยโดยทาํการเกบ็ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่อาศัย

อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่าน้ัน ควรศึกษาขยายขอบเขตไปยังจังหวัดอื่นๆ เพ่ิมเติม เน่ืองจาก

รายการใจเท่ากัน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสที่สามารถแพร่ภาพรายการได้

ครอบคลุมทั่วประเทศ 
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ภาพประกอบรายการใจเท่ากนั ออกอากาศทางสถานีโทรทศันไ์ทยพีบีเอส 
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จํานวนตอนและวนัออกอากาศของรายการใจเท่ากนั 

 

นํ้ าใส ใจเท่ากนั ออกอากาศ 26 เมษายน 2557 

คุณต่อ หนุ่มหูหนวกที่ช่ืนชอบการขับเจท็สก ี พาน้อง ๆ หูหนวกที่อยากลองขับเจท็สกมีา

ฝึกเรียนว่ายนํา้ให้สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมนํา้ที่จะลองขับเจท็สกี โดยมีครูพายุ ครูสอนว่าย

นํา้ให้เดก็หูดีที่มีโครงการสอนว่ายนํา้ให้เดก็หูหนวกอาสามาช่วยสอนว่ายนํา้ให้คุณต่อและน้องๆหู

หนวก เพ่ือแสดงให้เหน็ถึงการแลกเปล่ียนความรู้ความสามารถที่ตัวเองถนัดน่ันคือคนหูหนวก

เรียนรู้การว่ายนํา้จากคนหูดี ส่วนคนหูดีเรียนรู้การขับเจตสกจีากคนหูหนวก  

 

 

 
 

หวัใจไรส้ารพษิ0  ออกอากาศ 3 พฤษภาคม 2557 

เรียนรู้การปลูกผักออร์แกนิกไปกบั บ๊ิก - ภชิุสสะ ดาราหูดี กบับีบี สาวสวยหูหนวก 

 

 

 
 

 

http://www.thaipbs.or.th/program2/Jaitaokan/episodes/32628
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ปันกนั ปันใจ0  ออกอากาศ 10 พฤษภาคม 2557 

แซมม่ี Miss International Queen 2011  กบัพ่ีฮ่อง หนุ่มหูหนวกที่มีทกัษะในการซ่อม

คอมพิวเตอร์ ในภารกจิการหาทุนสนับสนุนมูลนิธพิระมหาไถ่เพ่ือการพัฒนาคนพิการ  

 

 

 
 

เสียงเพลงบรรเลงใจ0 ออกอากาศ 17 พฤษภาคม 2557 

คุณติ๊ก คนหูหนวกที่สามารถเล่นเปียโนได้กบั น้องส้ม มารี นักร้องเสยีงสวยกบัภารกจิ

ร้องเพลงให้กาํลังใจผู้ป่วย 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://www.thaipbs.or.th/program2/Jaitaokan/episodes/32627
http://www.thaipbs.or.th/program2/Jaitaokan/episodes/32626
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พาหวัใจไปเทีย่วฟารม์0 ออกอากาศ 24 พฤษภาคม 2557 

น้องฟลุค พระเอกหนังกบั น้องเมย์ สาวหูหนวกที่ช่ืนชอบการทาํอาหาร จะพาไปรู้จักกบั

ผลิตภัณฑด์ี ๆ จากนมควาย ที่จะทาํให้ทุกคนได้รู้ว่า ควาย มีดีกว่าที่คิด 

  

 
 

 
 

นํ้ าใจเมืองจนัท์0 ออกอากาศ 31 พฤษภาคม 2557 

พ่ีขุน ช่างเจียระไนพลอยหูหนวกจะมาช่วย น้องบอย เนต็ไอดอลคนดัง ทาํแหวนแทนใจ

ให้คนพิเศษที่จังหวัดจันทบุรี 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.thaipbs.or.th/program2/Jaitaokan/episodes/32625
http://www.thaipbs.or.th/program2/Jaitaokan/episodes/32624
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รวมใจใหเ้ป็นทีม0 ออกอากาศ 7 มิถุนายน 2557 

ลุ้นผลการคว้าชัยของทมีฟุตบอลคนหูหนวกในลีกระดับประเทศ หลังจากรวมใจซ้อม 

พร้อมการโค้ชเป็นพิเศษจาก ต้ัม-นิรุจน์ สรุะเสยีง อดีตนักฟุตบอลทมีชาติไทย 

  

 
 

 
 

เชียรด์ว้ยพลงั ฟังดว้ยใจ0 ออกอากาศ มิถุนายน 2557 

น้องพีเจ ผู้นาํเชียร์จากร้ัวจามจุรี จะนาํความสามารถลีดมือมาแลกเปล่ียนกบัเชียร์ลีดดิ้ ง 

ของน้องไอซ์ หัวหน้าทมีเชียร์ลีดด้ิงหูหนวกที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับนานาชาติ  

 

 
 

 
 

 

http://www.thaipbs.or.th/program2/Jaitaokan/episodes/32623
http://www.thaipbs.or.th/program2/Jaitaokan/episodes/32622
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กาแฟสด คัว่บดดว้ยใจ0 ออกอากาศ 21 มิถุนายน 2557 

พ่ีทอ็ป ประธานกลุ่มเยาวชนคนหูหนวกไทย กบั น้องเซน เดอะสตาร์ จะพาทุกคนไป

เรียนรู้การเกบ็เมลด็กาแฟ ก่อนจะนาํไปแปรรูป ค่ัว และชงกาแฟสดที่หมู่บ้านขุนช่างเค่ียน จังหวัด

เชียงใหม่  

 

 
 

 
 

ควาญชา้ง...จิตอาสา0 ออกอากาศ 28 มิถุนายน 2557 

ดีเจโจค๊ จากคล่ืน EFM กบัครูติ๊ก แขกรับเชิญหูหนวกจากโรงเรียนโสตศึกษาสงเคราะห์ 

จิตต์อารี อาสาเป็นควาญช้างที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลาํปาง  

 

 
 

 
 

http://www.thaipbs.or.th/program2/Jaitaokan/episodes/32621
http://www.thaipbs.or.th/program2/Jaitaokan/episodes/32620
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มรดกโลก มรดกเรา0 ออกอากาศ 5 กรกฎาคม 2557 

น้องกระรอก นักเรียนหูหนวกจากโรงเรียนโสตศึกษา จ.อุดรธานี ชวนพ่ีเก่ง เนต็ไอดอล

คนดัง ไปเรียนรู้มรดกโลกและวัฒนธรรมไทพวนที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี 

 

 
 

 
 

สงัคม ปัน่ กําลงัใจ0 ออกอากาศ 12 กรกฎาคม 2557 

เจฟฟร่ี เบญจกุลวิวัฒน์ ดาราและพิธกีรช่ือดังอาสามาช่วยสอน น้องเฟิร์ส รองอนัดับ 1 

Miss Deaf Thailand World 2013 ป่ันจักรยาน เพ่ือให้น้องเฟิร์สสามารถป่ันจักรยานเป็นและ

กล้าที่จะป่ันบนท้องถนนแม้จะไม่ได้ยินเสียงใดๆ 

 

 
 

 
 

http://www.thaipbs.or.th/program2/Jaitaokan/episodes/32619
http://www.thaipbs.or.th/program2/Jaitaokan/episodes/32618
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เสน่ห.์..เมืองปักษใ์ต ้ 0ออกอากาศ 19 กรกฎาคม 2557 

ภารกจิการทาํผ้าบาติก ทา่มกลางบรรยากาศที่สวยงามของทะเลกระบ่ีกบั โอต๊ อาร์สยาม 

และ น้องอุ๋ย 2 หนุ่มสาวชาวปักษ์ใต้ 

 

 
 

 

http://www.thaipbs.or.th/program2/Jaitaokan/episodes/32617


 

ภาคผนวก ข 
 

รายช่ือผูผ้ลิตรายการใจเท่ากนั ออกอากาศทางสถานีโทรทศันไ์ทยพีบีเอส 
 

ตําแหน่ง ชื่อ-สกุล 

ผู้อาํนวยการสาํนักรายการ สวิุทย์ สาสนพิจิตร์ 

ควบคุมรายการ พวงรัตน์ สองเมือง 

นิสติ คูณผล 

ดวงพร สาํเภาเงิน  

เรวดี อตัตพงศ์พันธ ์

อริสา แดงเอยีด 

นาตยา แก้วตีนแทน่ 

ที่ปรึกษาสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส สชุาดา ภู่ทองคาํ 

วรินทรา บุญชัย 

อาํนวยการผลิต ดร.ประกาศิต กายะสทิธิ์ 

ผศ.ดร. ทณัฑกานต์ ดวงรัตน์  

ควบคุมการผลิต ศิวนารถ หงสป์ระยูร 

มล.ณิชอสิรีย์ จักรพันธุ ์

ผู้ผลิตรายการ ทศพร สะและสกุล 

สร้างสรรค์รายการและบทโทรทศัน์ เบญจวรรณ สพัุนอ่างทอง 

ประสานงาน ประภาพรรณ รอดโรคะ 

โชคอนันต์ ธนากจิรัตนพงศ์ 

ลาํดับภาพ ปิยะ เพชรนิล 

อภิชา จันทร์แสง 

ช่างภาพ อนุสรณ์ บุญเกดิ 

จิรวุฒิ เพชรประสทิธิ์ 

เอกวิทย์ วิลาพรรณ 

ล่ามภาษามือ มล.ณิชอสิรีย์ จักรพันธุ ์

ทวีป เช้ือทอง 

เสยีงบรรยาย ดร.โสภัทร นาสวัสดิ์ 

ทพิย์ดาราธร ประสาททวีพร  
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ตําแหน่ง ชื่อ-สกุล 

คาํบรรยายแทนเสยีง ทวีป เช้ือทอง 

ปวีณา เที่ยงตรง 

ไตเติ้ลรายการ ศุภชัย ธรรมพักตรกุล 

สรศักดิ์ หิรัญวดี 

จิณภัค เปียกล่ิน 

พิธกีรคนหูหนวก วัชรินทร์ ชาลี 

ร่มขวัญ สายทอง 



ภาคผนวก ค 

 

รายช่ือผูใ้หส้มัภาษณก์ารสนทนากลุ่ม 
 

ผูใ้หส้มัภาษณก์ลุ่มผูช้มคนหูหนวก  

 

 
 

1) นายเลิศพงศ์ สมิะโภไคย เพศชาย อายุ 19 ปี การศึกษาระดับปวชปี 3  

 

 
 

2) นายธนวัฒน์ จันตระกูลชัย เพศชาย อายุ 25 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี 
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3) นางสาวดารณี ดิลกพัฒนมงคล เพศหญิง อายุ 41 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

       
 

ล่ามภาษามือ ได้แก่ นายกรรชา ธนะพันธุ ์ล่ามภาษามืออสิระ  
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ผูใ้หส้มัภาษณก์ลุ่มผูช้มทัว่ไป   

 

 
 

1) นางสาวสทุธภิรณ์ มาลายุทธศรี เพศหญิง อายุ 17 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

 

 
 

2) นางสาวไอลดา โคธา เพศหญิง อายุ 25 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี 
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3)  นายกรมฤค คิมหกุล เพศชาย อายุ 35 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ภาพการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

 

    
 

     
 

     



ประวติัผูเ้ขียน 
 

ชื่อ ชื่อสกุล นางสาวพัชรินทร์ ผากา 

 

ประวติัการศึกษา  วารสารศาสตรบัณฑติ (สาขาวิทยุและโทรทศัน์) 

  เกยีรตินิยมอนัดับ 1 

  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  ปีที่สาํเรจ็การศึกษา พ .ศ  2542 

 

ประสบการณก์ารทํางาน  พ .ศ 2543 - ปัจจุบัน 

  หัวหน้างานสังกดัเตรียมการผลิต  

  แผนกปรีโปรดักช่ัน ฝ่ายผลิตรายการ 

  สถานีโทรทศัน์สกีองทพับก ช่อง 7 
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