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การวิจัยเรื่ อง “นวัตกรรมรูปแบบรายการโทรทัศน์และการมีส่วนร่ วมของคนหู หนวก”
ผู้วิจัยมุ่งเน้ นศึกษารายการโทรทัศน์ภาษามือสาหรับคนหูหนวก “รายการใจเท่ากัน” ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพี บีเอส เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้ การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth
Interview) ผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้ องในการผลิตรายการ เพื่ อศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการผลิตรายการ
กระบวนการผลิตรายการ รวมทั้งการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมของคนหู หนวกในรายการใจเท่ากัน
และใช้ การสอบถามความคิดเห็นโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งประกอบด้ วยคนหูหนวก
และคนทั่วไป ซึ่งเคยรับชมรายการใจเท่ากัน เพื่อศึกษาถึงการใช้ ประโยชน์และความพึงพอใจที่มี
ต่อรายการ โดยการสัมภาษณ์คนหูหนวกผู้วิจัยใช้ การสื่อสารผ่านล่ามภาษามือ
ผลการวิจัยพบว่า การผลิตรายการใจเท่ากันประกอบด้ วยปัจจัยภายใน ได้ แก่ 1) ผู้ส่งสาร
2) เนื้อหา/สาร 3) ช่องทางการสื่อสาร และ 4) ผู้รับสาร สาหรับปัจจัยภายนอก ได้ แก่ เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี และกฎหมาย โดยปัจจัยสาคัญที่สุดในการผลักดันให้ เกิดรายการ
โทรทัศน์สาหรับคนหูหนวก ได้ แก่ ปั จจัยด้ านผู้ส่งสาร และ ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจ เนื่องจากคนหู
หนวกในประเทศไทยมีจานวนน้ อย ไม่ค้ ุมค่าการลงทุน จึงไม่ได้ รับความสนใจจากผู้ผลิตสื่อ แต่
รายการใจเท่ากันได้ รับการสนับสนุนจากองค์กรผู้ผลิตสื่อเพื่อสนองต่อประโยชน์สาธารณะ ไม่มุ่ง
แสวงหาผลกาไร จึงสามารถผลิตรายการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทวี ีได้ ปัจจัยด้ านเนื้อหา
สารและปั จจัยด้ านผู้รับสารเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ รายการบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ตี ้ องการลด
ความเหลื่อมลา้ ทางสังคม โดยเนื้อหาและรูปแบบการนาเสนอที่เข้ าใจง่าย ไม่ซับซ้ อน ใช้ ภาษามือ
แบบเต็มจอ คาบรรยายเป็ นเสียง และคาบรรยายเป็ นอักษร จะช่วยให้ คนหู หนวกซึ่งมีข้อจากัด
ทางด้ านร่ างกายและการสื่อสาร รวมทั้งคนหูดีท่วั ไปสามารถรับชมรายการร่ วมกันได้ อย่างเข้ าใจ
ปัจจัยด้ านช่องทางการสื่อสาร ซึ่งการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทวี ีทาให้ รายการเป็ นที่ร้ ูจัก
และมีจานวนผู้ชมเพิ่ มมากขึ้น ปั จจัยด้ า นสังคมและวัฒนธรรม เนื่ องจากคนในสังคมไม่ทราบ
ข้ อจากัดทางด้ านร่ างกายและการสื่อสารของคนหูหนวก ไม่ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องสิทธิ
ความเท่าเทียมกันของมนุษย์ จึงทาให้ รายการโทรทัศน์สาหรับคนหูหนวกมีจานวนน้ อย ปัจจัยด้ าน
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กฎหมาย ช่วยผลักดันให้ เกิดรายการโทรทัศน์สาหรับคนหูหนวก รวมทั้งช่วยให้ คนหูหนวกมีสิทธิ
และเสรีภาพในการเปิ ดรับและเข้ าถึงสื่อได้ มากขึ้น
สาหรับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ใจเท่ากันเป็ นการทางานร่ วมกันระหว่างคนหูดี
และคนหูหนวก ซึ่งสามารถแบ่งระดับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ได้ แก่ การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ชม
/ผู้รั บ สาร และการมีส่วนร่ วมในฐานะผู้ ส่งสาร/ผู้ ผลิ ต /ผู้ ร่ วมผลิ ต /ผู้ แ สดง โดยพิ ธีกรซึ่ งเป็ น
ทีม งานคนหู ห นวกได้ มีส่ ว นร่ ว มในระดั บ นี้ มากที่สุด ตั้ ง แต่ ข้ั น ตอนเตรี ย มการผลิ ต การผลิ ต
รายการ และหลังผลิตรายการ แต่ยังไม่พบการมีส่วนร่ วมของคนหู หนวกในระดั บบริ หาร โดย
พบว่าถึงแม้ ทีมงานคนหูหนวกจะไม่มีความรู้ในด้ านสื่อโทรทัศน์มาก่อน แต่เมื่อได้ เข้ ามาเรียนรู้
และลงมือปฏิบัติจริงก็สามารถเข้ าใจกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ รวมทั้งมีส่วนช่วยเหลือใน
การทางานได้ เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตามพบว่าคนหูหนวกในประเทศไทยที่มีความรู้ มีศักยภาพใน
การทางาน และสนใจศึกษาด้ านนิเทศศาสตร์ยังมีจานวนน้ อย
การศึ ก ษาความพึ งพอใจของผู้ ชมคนหู หนวกและผู้ ชมทั่วไปที่มีต่อรายการ ผู้ ชมคนหู
หนวกและคนหู ดีร้ ู สึก พึ งพอใจเนื้ อหาและรู ป แบบรายการที่ให้ ความรู้ ความบั น เทิง มี วิ ธีก าร
นาเสนอแปลกใหม่เปิ ดโอกาสให้ คนหูหนวกได้ แสดงศักยภาพ ปลุกจิตสานึกให้ คนในสังคมสนใจ
เรื่องราวของคนหูหนวก ชื่นชอบการนาเสนอเนื้อหาด้ วยภาษามือร่วมกับคาบรรยาย เพราะช่วยให้
คนหู หนวกรั บชมรายการได้ อ ย่า งเข้ า ใจและมีอรรถรสมากขึ้น ส่วนคนหู ดีกไ็ ด้ เรี ยนรู้ ภาษามือ
นอกจากนี้ยังชื่นชอบพิธีกรรายการคนหูหนวก เพราะดูมี ความตั้งใจ สามารถใช้ ภาษามือได้ อย่าง
ถูกต้ องและเข้ าใจง่าย โดยผู้ชมคนหูหนวกจะให้ ความสนใจเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ เป็ นพิ เศษ อย่า งไรก็ตามพบว่ าผู้ชมทั้งสองกลุ่ มรู้สึกไม่พึ งพอใจวัน และเวลาออกอากาศ
ตัวหนังสือของคาบรรยายมีขนาดเล็กเกินไป ไม่ร้ ูจักแขกรั บ เชิ ญที่มาร่ วมรายการ อยากให้ เป็ น
ศิ ลปิ นดารามากกว่ า โดยผู้ ชมหู หนวกรู้ สึก ไม่ พึงพอใจการใช้ ภาษามื อที่มีป ระโยคสนทนายาว
เกินไป และขึ้นตัวหนังสือเร็ว อ่านไม่ทัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทั่วไปรู้สึกไม่พึงพอใจเสียงพากย์
ของพิธกี รคนหูหนวก ต้ องการเรียนรู้ภาษามือจากคาบรรยายมากกว่า
การศึกษาเรื่ องการใช้ ประโยชน์พบว่า ผู้ชมคนหูหนวกได้ รับสาระความรู้ท่เี ป็ นประโยชน์
สามารถนามาปรับใช้ ในชีวิตประจาวันและเป็ นหัวข้ อในการสนทนาสร้ างความสัมพันธ์กับคนใน
ครอบครัว ช่วยลดความเหลื่อมลา้ ทางสังคม และสร้ างแรงบันดาลใจ ส่วนผู้ชมทั่วไปใช้ ประโยชน์
ได้ แก่ ได้ รับสาระความรู้ท่เี ป็ นประโยชน์ นามาปรับใช้ ในชีวิตประจาวัน ปลุกจิตสานึกให้ เห็นถึง
สิทธิ ความเท่าเทียมกัน รวมทั้งความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในด้ านต่างๆ 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 indepth 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 postproduction while on an executive level still had none. Although the staffs that had hearingimpaired did not have knowledge in media but once they learned and practiced they could
understand the process well which helped the program productive. However, hearingimpaired 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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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญและที่มาของงานวิจยั
มนุ ษ ย์ถือเป็ นทรั พยากรที่ส าํ คัญที่สุด ในการพั ฒนาประเทศ เนื่ อ งจากสามารถเรี ยนรู้
สะสมทั ก ษะและประสบการณ์ ก่ อ ให้ เกิด การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมจนนํา มาสู่ ก ารพั ฒ นา
ประเทศชาติได้ ดังนั้นประเทศที่มีทรัพยากรมนุษย์เพียบพร้ อมไปด้ วยศักยภาพทั้งทางด้ านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจและสติปัญญาจึงมีศักยภาพในการพัฒนามากกว่าประเทศอื่น แต่ความเป็ นจริงแล้ ว
ในแต่ละสังคมยังมีทรัพยากรมนุ ษย์ท่ีมีความบกพร่ องทั้งทางด้ านร่ างกายและจิตใจนั่นคือ กลุ่ม
ของ “คนพิการ” ซึ่งหากได้ รับการสนับสนุนให้ มีการพัฒนาอย่างเหมาะสมก็จะสร้ างประโยชน์
ให้ กบั สังคมและประเทศชาติได้ เป็ นอย่างมาก ไม่แตกต่างไปจากคนปกติธรรมดา
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้ กาํ หนดความ
หมายของคนพิการไว้ ว่าเป็ น “บุคคลซึ่งมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกจิ กรรมในชีวิต ประจําวันหรือเข้ า
ไปมีส่วนร่ วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่ องทางการเห็น การได้ ยิน การเคลื่อนไหว การ
สื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมี
อุปสรรคในด้ านต่าง ๆ และมีความจําเป็ นเป็ นพิเศษที่จะต้ องได้ รับความช่วยเหลือด้ านหนึ่งด้ านใด
หนึ่ง เพื่อให้ สามารถปฏิบัติกจิ กรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้ าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้ อย่างบุคคล
ทั่วไป” โดยกําหนดประเภทความพิการไว้ ดังนี้ (พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ, 2550)
1) ความพิการทางการเห็น
2) ความพิการทางการได้ ยินหรือสื่อความหมาย
3) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
4) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
5) ความพิการทางสติปัญญา
6) ความพิการทางการเรียนรู้
7) ความพิการทางออทิสติก
ปั จจุ บันคนพิการในประเทศไทยที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
พบว่ามีจาํ นวนทั้งสิ้น 1,568,847 คน (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2559) ในขณะที่ประชากรทั้งหมดของประเทศไทย
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ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2559 มีจาํ นวนทั้งสิ้น 65,291,714 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559) จากสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ ว่ากลุ่มคนพิการมีสัดส่วนเพียงร้ อยละ
2.4 ถือว่าจํานวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมดของประเทศ คนพิการจึงกลายเป็ นคน
กลุ่มน้ อยในสังคมที่ถูกละเลย ขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง และไม่ได้ รับการปฏิบัติอย่างเท่า
เทียมกันในสังคม แม้ แต่ในด้ านสิทธิมนุ ษยชนขั้นพื้นฐาน ทั้งที่คนพิการนั้นย่อมมีสิทธิ เสรีภาพ
และศักดิ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ไม่แตกต่างจากคนปกติ ตามปฏิญาสากลว่ าด้ วยสิทธิมนุ ษยชนแห่ ง
สหประชาชาติ ที่กล่าวไว้ ว่า “ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพบรรดาที่กาํ หนดไว้ ในปฏิญญา โดย
ปราศจากความแตกต่างไม่ว่าชนิดใด ๆ เช่น เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการ
เมือง เผ่าพันธุแ์ ห่งชาติ สังคม ทรัพย์สนิ หรือสถานะอื่น ๆ ทุกคนมีสทิ ธิรับมาตรฐานการครองชีพ
อันเพียงพอสําหรับสุขภาพ ความอยู่ดีกนิ ดีของตนและครอบครัว รวมทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่ มที่อยู่
อาศัย การดูแลรักษาทางการแพทย์ การศึกษา การประกอบอาชีพ การสื่อสาร และบริการสังคมที่
จําเป็ น” (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2550)
ถึงแม้ ว่ารัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องจะตระหนักถึงความสําคัญเรื่องสิทธิและ
โอกาสของคนพิการโดยสะท้ อนให้ เห็นผ่านรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา
54 บัญญัติไว้ ว่า “บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์จากสวัสดิการ สิ่ง
อํานวยความสะดวกอันเป็ นสาธารณะ และความช่ วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ” (พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550, น. 16) และพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็ นกฎหมายฉบับใหม่แทนพระราชบัญญัติการฟื้ นฟู
สมรรถภาพคนพิ การ พ.ศ. 2534 ก็ให้ ความสําคัญกับการปรับ ปรุงวิ ธีการในการส่งเสริ มและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นด้ วย โดยกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการ เพื่อมิให้ มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็ นธรรมเพราะเหตุสภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ รวมทั้งให้ คนพิการมีสิทธิได้ รับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็ นสาธารณะและ
ความช่ ว ยเหลื อ อื่น จากรั ฐ ตลอดจน ให้ รั ฐ ต้ อ งสงเคราะห์ ค นพิ ก ารให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ดี แ ละ
พึ่งตนเองได้ อย่างไรก็ตามพบว่าคนพิการยังอยู่ภายใต้ การเลือกปฏิบัติและถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ในหลาย ๆ ด้ าน ทั้งการศึกษา การประกอบอาชีพ การมีส่วนร่ วมในสังคม การจัดให้ มีอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกและบริการสาธารณะต่าง ๆ รวมถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การเข้ าถึงและใช้
ประโยชน์จากสื่อ ซึ่งเป็ นสิ่งสําคัญต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน การเสริมสร้ างความรู้ความสามารถ
และพัฒนาศักยภาพของคนพิการอีกด้ วย
ในบรรดากลุ่มคนพิการแต่ละประเภท “คนหูหนวก” หรือ “คนพิการทางการได้ ยินหรือ
สื่อความหมาย” ถือเป็ นคนพิการที่ต้องประสบปั ญหาในการดําเนินชีวิตประจําวันเป็ นอย่างมาก
โดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารที่นอกจากจะไม่ได้ ยินเสียงแล้ ว ยังไม่สามารถพูดคุยด้ วยภาษา
พูดทั่วไป ต้ องใช้ การสื่อสารที่เรียกว่า การใช้ ภาษามือ (Sign Language) หรือการใช้ ล่ามภาษามือ
เพื่อบอกความหมายแทนภาษา ซึ่งส่งผลกระทบไปถึงการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารและการใช้ ประโยชน์
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จากสื่อต่าง ๆ รวมถึง “สื่อโทรทัศน์” ซึ่งเป็ นสื่อพื้นฐานที่คนส่วนใหญ่สามารถเข้ าถึงได้ ง่ายและยัง
เป็ นสื่อที่คนหูหนวกใช้ เวลามากที่สุด โดยเห็นได้ จากการศึกษาของ เรื่อง “พฤติกรรมการใช้ เวลา
วั น หยุ ด ของคนหู ห นวกในกรุ ง เทพมหานคร” ของ จิ ต ประภา ศรี อ่ อ น และเจนจิ ร า เทศทิม
(2548, น. 3-9) พบว่า ร้ อยละ 52.5 ของคนหูหนวก การดูโทรทัศน์เป็ นกิจกรรมในบ้ านที่คนหู
หนวกทํามากที่สดุ ในเวลาว่าง ซึ่งเป็ นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาเรื่อง “การพึ่งพาข่าวสารทาง
สิ่งพิมพ์ของคนหูหนวก” ของ พนิต เงางาม (2541, บทคัดย่อ) พบว่ากลุ่มตัวอย่างคนหูหนวกมี
การพึ่งพาสื่อต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่เปิ ดรับสื่อโทรทัศน์มากที่สุด เพื่อตอบสนองความต้ องการและ
ความพึ งพอใจของตนเอง นอกจากนี้ จ ากการศึ ก ษาเรื่ อง “ความสามารถในการเข้ า ถึง ข้ อมู ล
ข่าวสารเพื่อการพึ่งตนเองของผู้พิการทางการได้ ยิน : กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี” ของ ปริญญา สิริ
อัต ตะกุ ล (2555, บทคั ด ย่ อ ) ยั ง พบว่ า คนหู ห นวกสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า ง ๆ จาก
สถานีโทรทัศน์ท่มี ีจอล่ามภาษามือ อักษรวิ่งด้ านล่างหรือการสังเกตจากสีหน้ า ท่าทางของบุคคล
การศึกษาดังกล่าวนี้แสดงให้ เห็นว่าสื่อโทรทัศน์เป็ นสื่อที่ใกล้ ตัว สามารถเข้ าถึง รวมทั้งมีอิทธิพล
ต่อวิถชี ีวิตความรู้สกึ นึกคิดของคนหูหนวกมากที่สดุ
เพื่ อ ให้ ค นพิ ก ารสามารถเข้ า ถึ ง หรื อ รั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและใช้ ป ระโยชน์ จ ากรายการ
โทรทัศน์ และเพื่อให้ ผ้ ูประกอบกิจการโทรทัศน์ดาํ เนินการให้ คนพิการสามารถเข้ าถึงหรือรับรู้และ
ใช้ ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้ อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป คณะกรรมการ
กิจ การกระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศ น์ และกิจ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (กสทช.) ในฐานะ
หน่วยงานกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จึงได้ กาํ หนดหลักเกณฑ์
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิ การให้ เข้ าถึงหรือรับรู้และใช้ ประโยชน์จากรายการของ
กิจการโทรทัศน์ หมวด 1 มาตรการพื้นฐาน ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2555)
1) ผู้รับใบอนุญาตต้ องจัดให้ มีบริการล่ามภาษามือ (Sign Language) อย่างน้ อย
ร้ อยละ 5 ของสัดส่วนรายการที่เป็ นข่าวสารหรือสาระที่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือไม่น้อยกว่า
60 นาทีต่อวัน
2) ผู้รับใบอนุญาตต้ องจัดให้ มีบริการคําบรรยายแทนเสียง (Closed Caption :
CC) อย่ างน้ อยร้ อยละ 40 ของสัดส่วนรายการที่เป็ นข่ าวสารหรือสาระที่เป็ นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ หรือไม่น้อยกว่า 180 นาทีต่อวัน
3) ผู้รับใบอนุญาตต้ องจัดให้ มีบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description :
AD) อย่างน้ อยร้ อยละ 5 ของสัดส่วนรายการที่เป็ นข่าวสารหรือสาระที่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ
หรือไม่น้อยกว่า 60 นาทีต่อวัน โดยมีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งบริการ
ดังกล่าวจะช่วยให้ คนหูหนวกสามารถเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารและเพิ่มทางเลือกในการรับชมรายการ
โทรทัศน์ได้ มากขึ้น

4
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของศิวนารถ หงส์ประยูร (2558, น. 292) ในการศึกษาเรื่อง
“การพัฒนารายการข่ าวทางสื่ออินเทอร์เน็ตทีวิ (IPTV) สําหรับคนหูหนวก” พบว่ าปั จจุ บัน
รายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหู หนวกนั้นยังมีจาํ นวนน้ อย โดยมีสถานีโทรทัศน์บางช่ องเท่านั้นที่มี
ล่ามภาษามือ และในสถานีโทรทัศน์เหล่านั้นก็มีเพียงบางรายการเท่านั้นที่มีล่ามภาษามือ อย่างเช่น
รายการข่าว และเนื้อหารายการยังไม่ตอบสนองต่อความต้ องการ หรือผลิตจากมุมมองของคนหู
หนวก โดยเนื้อหาเกี่ยวกับคนหูหนวกส่วนใหญ่ มักถูกนําเสนอในมุมมองที่น่าสงสารและเป็ นไปใน
เชิงตลกขบขัน ซึ่งจริง ๆ แล้ วคนหูหนวกต้ องการให้ รายการโทรทัศน์นาํ เสนอเรื่องราวในด้ านบวก
หรื อ เชิ งสร้ า งสรรค์ เ พื่ อ ให้ สัง คมเกิด ความเข้ า ใจที่ถูก ต้ อ งเกี่ย วกับ คนหู ห นวก สอดคล้ อ งกับ
การศึกษาของปริญญา สิริอัตตะกุล (2555, บทคัดย่อ) เรื่อง “ความสามารถในการเข้ าถึงข้ อมูล
ข่าวสารเพื่อการพึ่งตนเองของผู้พิการทางการได้ ยิน : กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี” ที่พบว่ าจอล่ าม
ภาษามือในโทรทัศน์น้ันมีขนาดเล็ก ซึ่งคนหูหนวกไม่สามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจน และรายงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิจัยการเข้ าถึงสื่อของกลุ่มคนพิการ ผู้สงู อายุ ผู้ด้อยโอกาส และ
ประชาชนทั่ว ไป (สํา นั ก งานคณะกรรมการกิจ การกระจายเสียง กิจการโทรทัศ น์ และกิจ การ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ, 2555, น. 32) ซึ่งสรุปปั ญหาและอุปสรรคในการเข้ าถึงสื่อโทรทัศน์ของ
คนหูหนวกเกิดจากการที่คนหูหนวกในประเทศไทยมีจาํ นวนน้ อยจึงไม่ค่อยได้ รับความสนใจ ทั้งที่
คนหู หนวกสนใจเปิ ดรับชมรายการโทรทัศน์ต่าง ๆ หลากหลายไม่แตกต่างจากคนที่มีการได้ ยิน
ทั่วไป แต่ รายการโทรทัศน์ส่วนใหญ่ ยังไม่ค่อยมีบริการที่เอื้อต่ อการเข้ าถึงของคนหู หนวก โดย
พบว่ ารายการโทรทัศน์ ท่ีมีจอล่ ามภาษามือมีน้อย จอมีขนาดเล็ก และออกอากาศในเวลาที่ไม่
เหมาะสม นอกจากนี้รายการที่มีคาํ บรรยายแทนเสียงมีจาํ นวนน้ อยเช่นกัน และเนื่องจากภาษาไทย
เป็ นภาษาที่ 2 ของคนหูหนวก รองจากภาษามือ ซึ่งมีไวยากรณ์ไม่เหมือนกัน จึงทําให้ คนหูหนวก
ส่วนใหญ่อ่านคําบรรยายไม่เข้ าใจ
จากปั ญหาและอุปสรรคดังกล่าวทําให้ สถานีโทรทัศน์ Thai Deaf TV ของคณะนิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลั ยธุรกิจบั ณฑิตย์ เกิดแนวคิดในการผลิตรายการใจเท่ากันขึ้น เป็ นรายการ
โทรทัศน์ภาษามือเต็มรูปแบบรายการแรกสําหรับคนหู หนวก ที่ผ้ ูชมคนหู หนวกและผู้ชมทั่วไป
สามารถรับชมร่วมกันได้ นอกจากนี้ยังเปิ ดโอกาสให้ คนหูหนวกได้ เข้ ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ผลิตรายการ ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 14.30-15.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดย
มีรูปแบบรายการเป็ นสารคดีเรียลลิต้ ี มีพิธีกรดําเนินรายการเป็ นคนหูหนวก ให้ แขกรับเชิญคนหู
หนวกและแขกรับเชิญคนหูดีออกไปปฏิบัติภารกิจหรือเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจร่วมกัน นําเสนอ
เนื้อหาด้ วยภาษามือ (Sign Language) แบบเต็มจอสําหรับคนหูหนวก และมีคาํ บรรยายเป็ นเสียง
(Audio Description) คําบรรยายเป็ นอักษร (Caption) สําหรับผู้ชมทั่วไป ซึ่งแตกต่างจากรายการ
โทรทัศน์ท่วั ไปที่ผลิตรายการขึ้นเพื่อให้ ผ้ ูชมทั่วไปรับชมเป็ นหลัก และมีจอล่ามเล็ก ๆ สําหรับผู้ชม
คนหูหนวก
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รายการใจเท่า กัน จึ ง เป็ นนวั ต กรรมรู ป แบบรายการโทรทัศ น์ ส ํา หรั บ คนหู ห นวกเต็ม
รูปแบบรายการแรกของประเทศไทย ที่ช่วยให้ คนหูหนวกเข้ าถึงสื่อโทรทัศน์ได้ ง่ายขึ้น และสามารถ
รับชมรายการโทรทัศน์ร่วมกับผู้ชมทั่วไปได้ ที่สาํ คัญยังเป็ นรายการโทรทัศน์ท่มี ีสาระประโยชน์
ความรู้ ความบัน เทิงต่ อทุกคนในสังคม เพราะนอกจากจะมีเป้ าหมายในการพั ฒนาศั กยภาพ
ความรู้ ความสามารถ และสร้ างความภูมิใจให้ แก่คนหูหนวกแล้ ว ยังมุ่งเน้ น สร้ างความเข้ าใจใน
การดําเนินชีวิตร่วมกันในสังคมระหว่างคนหูหนวกและคนทั่วไป ด้ วยเหตุน้ ีผ้ ูวิจัยจึงต้ องการศึกษา
ว่ า รายการใจเท่ า กั น รายการโทรทั ศ น์ ส ํา หรั บ คนหู ห นวกเต็ม รู ป แบบ ซึ่ ง ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสนั้น มีปัจจัยอะไรบ้ างในการผลิตรายการ กระบวนการผลิตรายการและ
การสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมของคนหู หนวกเป็ นอย่ างไร รวมทั้งผู้ ชมคนหู หนวกและผู้ ชมทั่วไปมี
ความพึ งพอใจและการใช้ ประโยชน์ ทั้งในด้ านปริ มาณ เนื้ อหา และรูป แบบรายการมากน้ อย
เพี ยงใด ซึ่งการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะสามารถนํามาเป็ นแนวทางในการพั ฒนาและสร้ างสรรค์
รายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหูหนวกในประเทศไทยต่อไปในอนาคต

1.2 ปั ญหานําการวิจยั
1) ปัจจัยใดบ้ างที่มีผลต่อการผลิตรายการใจเท่ากัน
2) กระบวนการผลิตรายการ และการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในรายการใจ
เท่ากันเป็ นอย่างไร
3) ผู้ ช มคนหู ห นวกและผู้ ช มทั่ว ไปมี ค วามพึ ง พอใจและการใช้ ป ระโยชน์ ต่ อ รายการ
โทรทัศน์ใจเท่ากันเป็ นอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตรายการใจเท่ากัน
2) เพื่อศึกษาถึงกระบวนการผลิตรายการและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวก
3) เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจและการใช้ ประโยชน์ของผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไปที่
มีต่อรายการใจเท่ากัน
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1.4 นิยามเชิงปฏิบตั ิการ
นวัตกรรมรูปแบบรายการโทรทัศน์ หมายถึง รายการใจเท่ากัน รายการโทรทัศน์สาํ หรับ
คนหู หนวกเต็มรูปแบบรายการแรกของประเทศไทยที่คนหู หนวกและคนทั่วไปสามารถรั บชม
ร่วมกันได้ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยมีรูปแบบรายการเป็ นสารคดีเรียลลิต้ ี
นําเสนอเนื้อหาด้ วยภาษามือ (Sign Language) คําบรรยายเป็ นเสียง (Audio Description) และ
คําบรรยายเป็ นอักษร (Caption)
คนหูหนวก หมายถึง คนหูหนวก คนหูตึง และผู้ท่พี ิการทางการสื่อความหมาย ได้ แก่
1) หู หนวก หมายถึง บุคคลมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
หรือการเข้ าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็ นผลมาจากการมีความบกพร่องในการได้ ยิน
จนไม่สามารถรับรู้ข้อมูลผ่านทางการได้ ยิน เมื่อตรวจการได้ ยิน โดยใช้ คลื่นความถี่ท่ี 500 เฮิรตซ์
1000 เฮิรตซ์ และ 200 เฮิรตซ์ ในหูข้างที่ได้ ยินกว่ าจะสูญเสียการได้ ยินที่ความดังของเสียง 90
เดซิเบลขึ้นไป
2) หูตึง หมายถึง บุคคลมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกจิ กรรมในชีวิตประจําวัน หรือการ
เข้ าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็ นผลมาจากการมีความบกพร่ องทางการได้ ยิน เมื่อ
ตรวจวัดการได้ ยิน โดยใช้ คลื่นความถี่ท่ี 500 เฮิรตซ์ 1000 เฮิรตซ์ และ 200 เฮิรตซ์ ในหูข้างที่
ได้ ยินกว่าจะสูญเสียการได้ ยินที่ความดังของเสียง 90 เดซิเบล ถึง 40 เดซิเบล
3) ความพิการทางสื่อความหมาย หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจํากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเข้ าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
ปั จจัยการผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกที่มีผลต่อการ
ผลิตรายการใจเท่ากัน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการผลิตรายการใจเท่ากัน ได้ แก่ 1) ผู้ส่งสาร 2) เนื้อหาสาร
3) ช่องทางการสื่อสาร 4) ผู้รับสาร
ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการผลิตรายการใจเท่ากัน ได้ แก่ 1) เศรษฐกิจ 2) การ
เมือง 3) เทคโนโลยี 4) สังคมและวัฒนธรรม
การผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กระบวนการผลิตรายการใจเท่ากัน ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้ แก่ 1) ขั้นวางแผนก่อนการผลิตรายการ 2) ขั้นเตรียมการผลิต 3)
ขั้นการผลิตรายการ 4) ขั้นหลังผลิตรายการ
การสื่อสารแบบบมีส่วนร่วม หมายถึง การสื่อสารของคนหูหนวกที่ได้ เข้ าไปมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและปรับปรุงการผลิตรายการใจเท่ากัน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ทั้ง
ในฐานะผู้ชม ฐานะผู้ผลิต และฐานะบริหารงาน
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ความพึ งพอใจ หมายถึง ความรู้สึกพึ งพอใจของผู้ ชมที่ได้ รับจากการรั บชมรายการใจ
เท่ากัน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในด้ านเนื้อหารายการ ด้ านรูปแบบและวิธีการ
นําเสนอรายการ และด้ านคุณสมบัติผ้ ูดาํ เนินรายการ
การใช้ ประโยชน์ หมายถึง การนําไปใช้ ประโยชน์ของผู้ชมจากการรับชมรายการใจเท่ากัน
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในด้ านข่าวสาร ด้ านการสร้ างเอกลักษณ์ให้ แก่ตนเอง
ด้ านปฎิสมั พันธ์ทางสังคม และด้ านความบันเทิง

1.5 ประโยชน์ที่ได้รบั จากการวิจัย
1) การศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปสร้ างหรือพัฒนานวัตกรรมรายการโทรทัศน์รูปแบบ
อื่น ๆ ที่เพิ่ มจะเปิ ดโอกาสให้ คนหู หนวกได้ มีส่วนร่ วมมากขึ้น เสริมสร้ างความเข้ าใจที่ถูกต้ อง
เกี่ยวกับคนหูหนวกให้ คนปกติท่วั ไปรับรู้ นํามาสู่การลดช่องว่างและความเหลื่อมลํา้ ทางสังคม
2) การศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปเป็ นข้ อมูลทางวิชาการให้ ผ้ ูท่สี นใจได้ ศึกษาต่อไป

1.6 ขอบเขตการศึกษา
1.6.1 ขอบเขตด้านพื้ นที่
การวิจัยนี้กาํ หนดพื้ นที่การศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการผลิตรายการและการมีส่วนร่ วม
ของคนหูหนวกในรายการใจเท่ากัน การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพของการสื่อสาร
แบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในรายการใจเท่ากัน รวมทั้งการใช้ ประโยชน์และความพึงพอใจของ
ผู้ชมที่เป็ นคนหูหนวกและคนปกติต่อรายการใจเท่ากัน โดยทําการเก็บข้ อมูลกลุ่มตัวอย่างที่อาศัย
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น
1.6.2 ขอบเขตด้านเนื้ อหา
การวิจัยนี้มุ่งศึกษารายการใจเท่ากัน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ทุกวัน
เสาร์ เวลา 14.30 น.-15.00 น. จํานวน 13 ตอน ตั้งแต่ วันที่ 26 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 19
กรกฎาคม 2557

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
การศึกษาวิ จัย เรื่ อง “นวั ตกรรมรูปแบบรายการโทรทัศ น์และการมี ส่ว นร่ วมของคนหู
หนวก” ในรายการใจเท่ากัน รายการโทรทัศน์ภาษามือสําหรับคนหู หนวก ผู้วิจัยได้ ค้นคว้ าและ
รวบรวมแนวคิด ทฤษฏี รวมทั้งผลงานวิจัยที่ได้ เคยมีผ้ ูศึกษาไว้ ก่อนหน้ านี้ เพื่อเป็ นข้ อมูลเบื้องต้ น
ประกอบงานวิจัยให้ ความสมบูรณ์ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับคนหูหนวก
2.2 แนวคิดและทฤษฏีบทบาทหน้ าที่ของสื่อมวลชน
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสถาบันขององค์กรผู้ผลิตสื่อมวลชน
2.4 แนวคิดเรื่องโทรทัศน์
2.5 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
2.6 ทฤษฎีการใช้ ส่อื เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง

2.1 แนวคิดเกีย่ วกับคนหูหนวก
คนหู หนวกถือเป็ นกลุ่มคนพิการที่มีจํานวนน้ อย แต่ ในฐานะมนุ ษย์กน็ ั บเป็ นผู้ ท่ีมีสิทธิ
เสรีภาพไม่แตกต่างจากบุคคลอื่น ๆ รวมทั้งควรได้ รับการช่วยเหลือสนับสนุนให้ สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ ในการดําเนินชีวิต ซึ่งนอกจากจะเป็ นการลดภาระค่าใช้ จ่ายในการดูแลผู้พิการแล้ ว ยัง
เป็ นการส่งเสริมและสนับสนุ นให้ ผ้ ูพิการมีความภาคภูมิใจในการใช้ ชีวิตอย่างมีคุณค่า และเป็ น
กําลังสําคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติให้ ก้าวหน้ าต่อไปได้ อกี ด้ วย
หลายคนมองว่าคนหูหนวกมีโอกาสดีกว่าคนพิการประเภทอื่น ๆ เพราะคนหูหนวกยังมี
อวัยวะต่าง ๆ ครบถ้ วน สามารถมองเห็นและสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ เช่นเดียวกับคนปกติ ซึ่ง
ในความเป็ นจริ งแล้ วน้ อยคนนั กที่จ ะตระหนัก รู้ ว่า คนหู หนวกมีข้อจํากัด มากมายที่ท าํ ให้ ต้ อง
ประสบปั ญหาไม่สามารถใช้ ชีวิตประจําวันได้ อย่างปกติ อันเนื่องมาจากคนหูหนวกไม่ได้ ยินเสียง
ไม่เข้ าใจความหมาย และไม่สามารถสื่อความหมายในสิ่งที่ตนเองต้ องการให้ ผ้ ูอ่นื เข้ าใจได้
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2.1.1 นิยามความหมายของคนหูหนวก
การนิยามความหมายของคนหูหนวกมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปตามมุมมอง
ของแต่ละคนหรือสถานการณ์ การนิยามความหมายของคนหูหนวกให้ ถูกต้ องแม่นยํานั้นเป็ นเรื่อง
ยาก เพราะมีคาํ เรียกที่เกี่ยวข้ องกับคนหูหนวกหลายคําเช่ น “การสูญเสียการได้ ยิน”หรือ“การ
สูญเสียความสามารถในการได้ ยิน” (Hearing Loss) “หูหนวก” (Deaf) หรือ “ความบกพร่อง
ทางการได้ ยิน” “ปัญหาทางการได้ ยิน” หรือ “หูตึง” (Hard of Hearing) การจัดระดับของปั ญหา
การได้ ยินหรือให้ คาํ นิยามเกี่ยวกับคนหูหนวกจึงขึ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ของการศึกษาในแต่ละด้ าน
โดยคําจํากัดความตามที่ระบุในคู่มือการตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการที่ออกตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ พ.ศ. 2550 หมายถึง ความผิดปกติ หรือ
ความบกพร่ องทางการได้ ยินที่ครอบคลุม 2 ลักษณะดังนี้ (พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ, 2550)
1) หู ห นวก หมายถึ ง การที่ บุ ค คลมี ข้ อจํ า กั ด ในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมใน
ชีวิตประจําวัน หรือ
การเข้ าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็ นผลมาจากการมีความบกพร่องใน
การได้ ยินจนไม่ สามารถรับรู้ข้อมูลผ่านทางการได้ ยิน เมื่อตรวจการได้ ยิน โดยใช้ คลื่นความถี่ท่ี
500 เฮิรตซ์ 1000 เฮิรตซ์ และ 200 เฮิรตซ์ ในหูข้างที่ได้ ยินกว่าจะสูญเสียการได้ ยินที่ความดัง
ของเสียง 90 เดซิเบลขึ้นไป
2) หูตึง หมายถึงการที่บุคคลมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
หรือการเข้ าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็ นผลมาจากการมีความบกพร่องทางการได้ ยิน
เมื่อตรวจวัดการได้ ยิน โดยใช้ คลื่นความถี่ท่ี 500 เฮิรตซ์ 1000 เฮิรตซ์ และ 200 เฮิรตซ์ ในหูข้าง
ที่ได้ ยินกว่าจะสูญเสียการได้ ยินที่ความดังของเสียง 90 เดซิเบล จนถึง 40 เดซิเบล
ส่วนความพิการทางสื่อความหมาย หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกจิ กรรม
ในชีวิตประจําวัน หรื อการเข้ าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็ นผลมาจากการมีความ
บกพร่องทางการสื่อความหมาย เช่น พูดไม่ได้ พูดหรือฟังแล้ วผู้อ่นื ไม่เข้ าใจ เป็ นต้ น
สําหรับทางการแพทย์จะนิยามตามพยาธิสภาพ ซึ่งโดยทั่วไปจัดระดับการสูญเสียการได้
ยินไว้ 6 ระดับ ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 2.1 แสดงระดับการสูญเสียการได้ ยิน
ระดับ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5
ระดับที่ 6

การได้ยิน
ปกติ
สูญเสียการได้ ยินเล็กน้ อย
สูญเสียการได้ ยินปานกลาง
สูญเสียการได้ ยินค่อนข้ างมาก
สูญเสียการได้ ยินมาก
สูญเสียการได้ ยินมากอย่างยิ่ง

ระดับความดัง(เดซิเบล)
0 – 25
26 – 40
41 – 55
56 – 70
71 – 90
91 ขึ้นไป

แหล่งที่มา: ปริญญา สิริอตั ตะกุล, 2555, น. 31.
ผู้ท่สี ญ
ู เสียการได้ ยินระดับ 1-5 เรียกว่า “คนหูตึง” ส่วนผู้ท่สี ญ
ู เสียการได้ ยินระดับที่ 6
เรียกว่า “คนหูหนวก” จํานวนเดซิเบลที่กาํ หนดไว้ เป็ นค่าเฉลี่ยในหูข้างที่ดีกว่าหรือหูข้างที่ได้ ยิน
เสียงชัดเจนกว่าอีกข้ างหนึ่ง
2.1.2 ลักษณะของผูท้ ี่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
เนื่องจากข้ อจํากัดและความผิดปกติของร่างกายทําให้ ผ้ ูท่มี ีความบกพร่องทางการได้ ยินมี
ลักษณะที่แตกต่างจากคนทั่วไปดังต่อไปนี้ (วลัยลักษณ์ คงนิล, 2542, น. 15)
1) การพูด ผู้ท่มี ีความบกพร่องทางการได้ ยินมีปัญหาทางการพูด อาจพูดไม่ได้
หรือ
พู ด ไม่ ชั ด ซึ่ ง ขึ้ นอยู่ กับ ระดั บ ของการสูญ เสีย การได้ ยิ น ผู้ ท่ีสูญ เสี ย การได้ ยิ น
เล็กน้ อยอาจพอพูดได้ ผู้ท่สี ญ
ู เสียการได้ ยินในระดับปานกลางสามารถพูดได้ แต่อาจไม่ชัด ส่วนผู้ท่ี
สูญเสียการได้ ยินมากหรื อหู หนวกอาจพูดไม่ ได้ เลย หากไม่ ได้ รับ การสอนพู ดตั้งแต่ ในวั ยเด็ก
นอกจากนี้การพูดยังขึ้นอยู่กบั อายุเมื่อสูญเสียการได้ ยินอีกด้ วย หากสูญเสียการได้ ยินมาแต่กาํ เนิด
จะทําให้ มีปัญหาในการพูดอย่างมาก แต่ถ้าสูญเสียการได้ ยินหลังจากที่พูดได้ แล้ ว ปั ญหาในการ
พูดจะน้ อยกว่าผู้ท่สี ญ
ู เสียการได้ ยนิ มาแต่กาํ เนิด
2) ภาษา ผู้ ท่ีมีความบกพร่ องทางการได้ ยินจะมีปัญหาเกี่ยวกับภาษา เช่ น มี
ความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ในวงจํากัด การเรียงคําเป็ นประโยคที่ผิดหลักภาษา เป็ นต้ น ปั ญหาทาง
ภาษาคล้ ายคลึงกับปั ญหาในการพูด นั่นคือ ยิ่งสูญเสียการได้ ยินมากเท่าใด ยิ่งมีปัญหาในทาง
ภาษามากขึ้นเท่านั้น
3) ความสามารถทางสติปัญญา ผู้ท่ไี ม่ค้ ุนเคยกับผู้ท่มี ีความบกพร่องทางการได้
ยินอาจคิดว่ าพวกเขาเป็ นพวกที่มีสติปัญญาตํ่ากว่ าปกติ แต่ ความจริงแล้ วไม่เป็ นเช่ นนั้น ระดับ
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สติปัญญาของผู้ ท่ีมีความบกพร่ องทางการได้ ยิน จากรายงานการวิจัยจํานวนมากพบว่ า มีการ
กระจายคล้ ายคนปกติ
4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยินจํานวนมากมี
ผลการการเรียนตํ่า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิธีการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลที่ปฏิบัติกันอยู่
ในปั จจุบันเหมาะที่จะนํามาใช้ กับเด็กปกติมากกว่า ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับเด็กที่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ ยิน ยิ่งไปกว่านั้นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยินจะมีปัญหาทางภาษาและมีทกั ษะ
ทางภาษาที่จาํ กัด จึงเป็ นอุปสรรคในการทําข้ อสอบ เพราะผู้ท่จี ะทําข้ อสอบได้ ดีน้ัน ต้ องมีความรู้
ทางภาษาเป็ นอย่างดี ด้ วยเหตุน้ ีเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ ยินจึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
ค่อนข้ างตํ่ากว่าปกติ
5) การปรับตัว ผู้ท่ีมีความบกพร่ องทางการได้ ยินอาจมีปัญหาในการปรับตัว
โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการสื่อสารกับผู้อ่นื หากสามารถทําการสื่อสารได้ ดี ปั ญหาทางอารมณ์
อาจลดลงทําให้ สามารถปรับตัวได้ แต่ถ้าผู้ท่มี ีความบกพร่ องทางการได้ ยินไม่สามารถสื่อสารกับ
ผู้อ่ืนได้ อาจเกิดความคับข้ องใจ ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมตามมา ผู้ท่มี ีความบกพร่องทางการได้ ยิน
ต้ องปรับตัวมากกว่าปกติ ผู้ท่ฉี ลาดอาจปรับตัวได้ ดี ส่วนผู้ท่ไี ม่ฉลาดอาจมีปัญหาในการปรับตัว
2.1.3 การเรียนรูข้ องคนหูหนวก
ความบกพร่ องทางการได้ ยินเป็ นอุปสรรคในการเรียนรู้และพัฒนาภาษา คนหู หนวกจึง
ต้ อ งอาศั ยประสาทสัม ผัส ทางตา แทนประสาทสัมผัสทางหู จากการฟั ง ทัก ษะในการอ่ า นจึง มี
ความสําคัญเพื่อการเรียนรู้และเข้ าใจความหมายทางภาษา การเรียนรู้ภาษาโดยการอ่านของคนหู
หนวกที่สาํ คัญ มีดังนี้ (วิรัตน์ชัย ยงวณิชย์, 2535, อ้ างถึงใน วลัยลักษณ์ คงนิล, 2542, น. 18)
1) การอ่านภาษามือ ภาษามือ คือ ภาษาสําหรับคนหูหนวก ใช้ มือ สีหน้ า และ
กิริยาท่าทางประกอบในการสื่อความหมาย และช่วยถ่ายทอดอารมณ์แทนการพูด ภาษามือของแต่
ละชาติมีความแตกต่างกัน เช่ นเดียวกับภาษาพูด ซึ่งแตกต่างกันตามขนมธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรม และลักษณะทางภูมิศาสตร์ อย่างเช่น ภาษามือจีน ภาษามืออเมริกนั และภาษามือไทย
เป็ นต้ น ภาษามือเป็ นภาษาที่นักการศึกษาทางด้ านการศึกษาของคนหูหนวกตกลงและยอมรับกัน
แล้ วว่าเป็ นภาษาหนึ่ง สําหรับติดต่อสื่อความหมายระหว่างคนหูหนวกกับคนหูหนวกด้ วยกัน และ
ระหว่างคนปกติกบั คนหูหนวก โดยภาษามือที่ใช้ ในประเทศไทยสามารถจําแนกได้ ดังนี้
(1) ภาษามือไทย คือ ภาษามือที่ใช้ กันมากในหมู่คนหูหนวกผู้ใหญ่และใน
ชุมชมคนหู หนวก ภาษามือชนิดนี้ อาจเทียบได้ กับภาษามืออเมริกัน ซึ่งเป็ นภาษาที่คนหู หนวก
อเมริกนั ใช้ ส่อื ความหมายระหว่างกัน และได้ รับการยอมรับว่าเป็ นภาษาหนึ่งเช่นเดียวกับภาษาอื่น
มีหลักภาษาของตนเอง และอาจจะแตกต่างไปจากหลักภาษาพูดและภาษาเขียนประจําชาติ
(2) ภาษามือตามหลักภาษาไทย คือ ภาษามือที่ใช้ กนั มากในหมู่คนที่มีการ
ได้ ยินปกติ ในการสื่อสารติดต่ อกับ คนหู ห นวกที่สาํ เร็จ การศึ กษาจากโรงเรี ยนสอนคนหู หนวก

12
เนื่องจากภาษามือชนิดนี้เป็ นภาษามือที่ใช้ กนั มากในโรงเรียนสอนคนหูหนวก ภาษามือชนิดนี้จึงมี
คําศั พ ท์ทางวิ ชาการมาก ทั้งนี้เพื่ อให้ สอดคล้ องกับความต้ อ งการของหลักสูตรและแบบเรี ย น
ต่าง ๆ ที่ใช้ สอนในโรงเรียนปกติ ภาษามือชนิดนี้มีช่ือเรียกว่า “ภาษามือประดิษฐ์ ” อนึ่ง ในการ
ทําท่าภาษามือชนิดนี้ ผู้ทาํ ท่าต้ องทําภาษามือตามหลักไวยากรณ์ไทยอย่างครบถ้ วนเช่นเดียวกับ
การพูดหรือการเขียนภาษาไทยนั่นเอง
(3) ภาษามื อ ประสม คื อ ภาษามื อ ที่ ใ ช้ กั น มากในการสื่ อ ความหมาย
ระหว่างคนที่มีการได้ ยินปกติกับคนหูหนวก หรือระหว่างผู้ท่มี ีความรู้ภาษามือซึ่งอาจมีการได้ ยิน
ปกติ ต้ องการสื่อความหมายกันด้ วยภาษามือเป็ นกรณีพิเศษ ภาษามือชนิดนี้มีลักษณะเป็ นภาษา
ประสมระหว่างภาษามือไทยที่คนหูหนวกใช้ กบั ภาษาไทยที่คนมีการได้ ยินปกติใช้ ส่อื สาร ภาษามือ
ประสมเป็ นภาษามือที่ใช้ ในสภาพการสนทนาทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
2) การอ่านภาษาพูดหรืออ่านริมฝี ปาก หมายถึง การทําความเข้ าใจได้ โดยวิธี
มองด้ ว ยสายตาว่ า ผู้ พู ด กํา ลั ง พยายามสื่ อ ความหมายเรื่ อ งใด ผู้ อ่ า นริ ม ฝี ปากจะต้ อ งถอด
ความหมายของคําพูดโดยอาศัยการมองเห็นปาก ซึ่งก็เป็ นการสื่อความหมายด้ วยการพูดโดย
ธรรมชาติน่ันเอง
การอ่ า นริ ม ฝี ปากก็ค ล้ า ยกับ การอ่ า นหนั ง สื อ เว้ น แต่ ว่ า ผู้ อ่ า นหนั ง สือ สามารถ
ควบคุมความเร็วของการอ่านภาษาเขียนได้ และการอ่านริมฝี ปากนั้นจะอ่านทวนใหม่อกี ครั้งไม่ได้
นอกเสียจากว่าผู้พูดจะพูดซํา้ อีก ในการสื่อสารโดยการพูดนั้นเป็ นเรื่องธรรมดาที่หาความแน่นอน
ในกฎเกณฑ์และพูดภาษาตามกฎเกณฑ์ได้ น้อยกว่าการสื่อสารโดยการเขียน ทั้งยังมีปัญหาอื่นๆ
รวมอยู่อกี ได้ แก่
(1) เสียงหลายเสียงมองดูแล้ วผู้พูดทําปากคล้ ายคลึงกัน
(2) แสงและระยะห่างระหว่างผู้พูดและผู้อ่านริมฝี ปากก็เป็ นสาเหตุท่จี ะทํา
ให้ ร้ เู รื่องหรือไม่ร้ เู รื่องก็ได้
(3) ผู้พูด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็ นครูท่กี าํ ลังใช้ กระดานดํา มักจะหันหน้ า
ออกไปจากคนหูหนวกเป็ นครั้งคราวในช่วงระยะเวลาที่ไม่เหมาะสม
(4) ไม่มีเครื่องหมายการหยุดความจากการพูด หรือถ้ ามีกน็ ้ อยมาก วิธกี าร
อ่านริมฝี ปากส่วนใหญ่ท่เี สนอให้ มีการใช้ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกานั้น ได้ รับการพัฒนาเพื่อใช้
ประโยชน์กบั คนหูตึง หรือคนหูหนวก ซึ่งได้ รับการพัฒนาภาษาพูดมาก่อนแล้ วทั้งสิ้น
3) การอ่านภาษาเขียนหรื ออ่านหนัง สือ คนหู หนวกที่มีโอกาสได้ เข้ าเรี ยนจะ
ได้ รับการสอนให้ อ่านภาษาเขียนและสอนให้ เขียนภาษาเขียน เพราะเป็ นหนทางที่คนหูหนวกจะใช้
สื่อสารกับคนปกติได้ เป็ นอย่างดีมากกว่าการใช้ ภาษามือ เนื่องจากคนปกติส่วนมากไม่เข้ าใจภาษา
มือที่คนหู นวกใช้ และการอ่านภาษาเขียนยังเป็ นหนทางเพื่อศึกษาหาความรู้ ทบทวนบทเรียนที่
เรียนมา หรือทราบข่าวสารจากคนปกติ
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เนื่องจากรายการใจเท่ากัน เป็ นรายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหูหนวก การศึกษาครั้งนี้จึงได้
นําแนวคิดเกี่ยวกับคนหู หนวกมาอธิบายลักษณะบุคลิกภาพและการเรียนรู้ของคนหูหนวก ซึ่งมี
ส่วนสําคัญต่อการผลิตรายการโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็ น รูปแบบรายการ เนื้อหารายการ และเทคนิค
การนําเสนอ รวมทั้งเพื่อให้ เข้ าใจคนหูหนวกในฐานะที่เป็ นทั้งผู้ผลิตรายการและผู้ชมรายการใจ
เท่ากัน

2.2 แนวคิดและทฤษฏีบทบาทหน้าที่ของสือ่ มวลชน
บทบาทหน้ าที่ของสื่อวิทยุโทรทัศน์ สามารถอธิบายได้ ด้วยทฤษฎีทางสื่อสารมวลชนของ
นักวิชาการตะวันตกหลายคน อาทิ ฮาโรลด์ ลาสเวลล์ (Harold Lasswell) ที่เสนอแนวคิดสาย
หน้ าที่นิยม (Functionalism) ของสื่อมวลชนต่อสังคม หรือ เดนิส แมลเควล (Danis McQuail) ที่
ได้ อธิบายเรื่อง บทบาทหน้ าที่ของสื่อ (Function) ว่าบทบาทของสื่อมวลชนเป็ นไปเพื่อความเป็ น
ระเบียบและก้ าวหน้ าของสังคม
Lasswell (อ้ างถึงใน สมสุข หินวิมาน, 2552) ได้ อธิบายถึงบทบาทหน้ าที่ของสื่อมวลชน
ต่อสังคมดังนี้
1) สังเกตการณ์สภาพแวดล้ อม (Surveillance of Environment) หมายถึง การ
แจ้ งหรือให้ ข้อมูลแก่สมาชิกสังคม มีหน้ าที่เหมือนสุนัขเฝ้ าบ้ าน (Watchdog) ของสังคมไม่ว่า
สังคมเล็ก ๆ ไปจนถึงระดับสากล
2) ประสานสัมพันธ์ส่วนต่าง ๆ ของสังคม (Correlation of the Part) หมายถึง
การประสานให้ สมาชิกที่กระจัดกระจายในสังคม ร่วมรับรู้ส่งิ ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยมีบทบาทใน
การทําให้ ผ้ ูคนต่างพื้นที่และเวลา มารับรู้ร่วมกันในสิ่งเดียวกัน
3) ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม (Transmission of Social Inheritance)
หมายถึง บทบาทในการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสังคมต่าง ๆ ทําให้ วัฒนธรรมไม่สญ
ู หายไปจากรุ่น
หนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง
อย่างไรก็ดีในเวลาต่อมา ชาร์ลส์ อาร์ ไรท์ (Charies R.Wright) ได้ พัฒนาแนวคิดของ ฮา
โรลด์ ลาสเวลล์ (Harold Lasswell) โดยเพิ่มบทบาทหน้ าที่ของสื่อมวลชนขึ้นมาอีกประการหนึ่ง
ได้ แก่ หน้ าที่การสร้ างความบันเทิง (Entertainment) แก่ผ้ ูคนในสังคม เพื่อบันเทิงและคลาย
เครียดในชีวิตประจําวัน
McQuail (1987, อ้ างถึงใน สมสุข หินวิมาน, 2552) มีแนวคิดคล้ ายกันกับ ฮาโรลด์
ลาสเวลล์ (Harold Lasswell) และได้ อธิบายบทบาทหน้ าที่ของสื่อสารมวลชนต่อสังคม 5 ประการ
ดังนี้
1) การให้ ข่าวสาร (Information) หมายถึง บทบาทในการแจ้ งให้ ทราบถึงความ
เป็ นไปในสังคม
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2) การประสานสัมพันธ์ (Correlation) หมายถึง บทบาทในการรวมผู้คน และ
การกําหนดวาระทางสังคม
3) การสร้ างความต่อเนื่อง (Continuity) หมายถึง การดํารงวัฒนธรรมและสืบ
ทอดวัฒนธรรมทั้งวัฒนธรรมกระแสหลัก วัฒนธรรมย่อย และวัฒนธรรมลูกผสม
4) ความบันเทิง (Entertainment) หมายถึง บทบาทในการสร้ างความบันเทิง
และผ่อนคลายทางสังคม
5) การระดมสรรพกําลัง (Mobilization) หมายถึง บทบาทในการรณรงค์เพื่อ
เป้ าหมายทางการเมือง สงคราม ศาสนา เศรษฐกิจ
กล่าวโดยสรุป สื่อมวลชนมีบทบาทหน้ าที่ท้ังต่อระดับบุคคลและระดับสังคม โดยระดับ
บุคคลเพื่ อตอบสนองความต้ องการขั้ นพื้ นฐานของมนุ ษย์ ได้ แก่ ข้ อมูลข่ าวสาร ความคิ ดเห็น
ความรู้ สึ ก เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของสั ง คม และความบั น เทิง สํา หรั บ ระดั บ สั ง คม ได้ แ ก่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความสัมพันธ์ในสังคม สร้ างระเบียบทางสังคมที่รับรู้ร่วมกัน ให้ คาํ อธิบายด้ านโครงสร้ างสังคมและ
ดํารงไว้ ซ่งึ วัฒนธรรมในสังคม
แนวคิ ด ของ เดนิ ส แมคเควล (Danis
McQuail) และ ฮาโรลด์ สเวลล์ (Harold
Lasswell) ต่างก็ได้ อธิบายว่า สื่อมวลชนควรจะทําอย่างไร หรือมีหน้ าที่อย่างไรต่อสังคม ทั้งนี้ใน
กรณีของสื่อวิทยุโทรทัศน์ การเข้ าใจถึงบทบาทหน้ าที่ของสื่อวิทยุโทรทัศน์ จะทําให้ เราอธิบายถึง
ปรากฏการณ์ได้ อย่างมีความหมาย โดยสามารถใช้ เรื่องเอกลักษณ์ด้านรูปแบบรายการ (Genre)
มาเป็ นเกณฑ์ในการอภิปรายใต้ แนวคิดสายหน้ าที่นิยม จะเห็นเป็ นภาพได้ ดังนี้

- Fact
- Entertainment

Genre
- News
- Talk show

บทบาทหน้าที่
- ให้ขอ้ มูลแก่สงั คม
- ให้ความบันเทิง

รายการเล่าข่าว
- การผสม News +
Talk

ภาพที่ 2.1 บทบาทหน้ าที่ของรายการเล่าข่าว โดยใช้ เอกลักษณ์ด้านรูปแบบรายการเป็ นเกณฑ์
แหล่งที่มา: สมสุข หินวิมาน, ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ, ภัทธีรา สารากรบริรักษ์, อารดา ครุจิต,
กรรณิกา รุ่งเจริญพงษ์ และกุลนารี เสือโรจน์, 2557, น. 45.
องค์กรและทีมงานผู้ผลิตรายการใจเท่ากัน ในฐานะสื่อมวลชนก็ได้ ทาํ หน้ าที่ ของสื่อวิทยุ
โทรทัศน์ด้วยการให้ ความรู้ ความบันเทิง และสร้ างความสัมพันธ์ในสังคม โดยสะท้ อนผ่านรายการ
โทรทัศน์สาํ หรับคนหูหนวกที่มีรูปแบบและเนื้อหาแตกต่างจากรายการโทรทัศน์อ่นื ๆ ผู้วิจัยจึงได้
นําแนวคิดเรื่องบทบาทหน้ าที่ส่อื มวลชนมาอธิบายในการศึกษาครั้งนี้
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นอกจากนี้ยังได้ แนวคิดเกี่ยวกับสถาบันขององค์กรผู้ผลิตสื่อมวลชนมาอธิบายประกอบ
เนื่ อ งจากการพั ฒ นาและสร้ า งสรรค์ ร ายการโทรทัศ น์ ส ํา หรั บ คนหู ห นวก ยั ง มี ปั จ จั ย อีก หลาย
ประการที่สาํ คัญ ซึ่งผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ต้องคํานึงถึงด้ วย

2.3 แนวคิดเกีย่ วกับสถาบันขององค์กรผูผ้ ลิตสือ่ มวลชน
McQuail (1987, อ้ างถึงใน สมสุข หิ นวิมาน และคณะ, 2557) ได้ เสนอแนวคิดที่
สอดคล้ องในทฤษฎีการสื่อสารมวลชนว่ า องค์กรผู้ ผลิตสื่อมวลชนในฐานะที่เป็ นส่ วนหนึ่งของ
สถาบันทางสังคมได้ มีการดําเนินกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการผลิต การผลิตซํ้า
และการเผยแพร่ ข่าวสารและความรู้ไปสู่ประชาชนทั่วไปในฐานะผู้รับสาร องค์กรสื่อมวลชน อยู่
ท่ามกลางแรงผลักดันจากทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจขององค์กร
ด้ วยเหตุน้ ีการปฏิบัติงานขององค์กรผู้ผลิตสื่อมวลชนจึงต้ องคํานึงถึงปั จจัยแวดล้ อมต่าง ๆ ทาง
สั ง คม ซึ่ ง อาจเป็ นแรงกดดั น ต่ อ ภาระหน้ าที่ และเป็ นการสร้ างบรรทั ด ฐานให้ ผู้ ทํา การ
สื่อสารมวลชนต้ องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้ วย เราจึงมักพบเห็นอยู่เสมอว่าสื่อมวลชนแต่ละ
ประเภท ไม่ว่าจะเป็ น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ จึงมักมีมิติของตัวเองทั้งในแง่ระบบของ
การจัดการ เวลา และสถานที่พร้ อมกับยังถูกจํากัด โดยการยอมรับของกรอบต่าง ๆ ทางสังคม
แม้ ส่ื อ มวลชนจะมี อิ ท ธิ พ ลหรื อ แสดงบทบาทหน้ า ที่ห ลายประการต่ อ สั ง คม แต่ ท ว่ า
โครงสร้ างสังคม ได้ แก่ ปัจจัยภายนอกอย่าง เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี
รวมไปถึงปั จจัยภายในของกระบวนการสื่อสารเอง ต่ างก็มีผลกระทบต่ อการทํางานของสื่อด้ วย
เช่นกัน
McQuail (1987, อ้ างถึงใน สมสุข หินวิมาน และคณะ, 2557, น. 50) ได้ สรุปภาพรวม
ของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสื่อมวลชนเอาไว้ เป็ นสองด้ านหลัก ได้ แก่ ปัจจัยภายในและปั จจัย
ภายนอกในการผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งมีดังต่อไปนี้
2.3.1 ปั จจัยภายในที่มีผลต่อการผลิตรายการโทรทัศน์
ในแง่ของปั จจัยภายในตัวสื่อโทรทัศน์ หมายความถึง ปั จจัยด้ านองค์ประกอบการสื่อสาร
ขั้นพื้นฐาน 4 ประการ ได้ แก่ ผู้ส่งสาร (Sender) เนื้อหา/สาร (Message) ช่องทางการสื่อสาร
(Channel) และผู้รับสาร (Receiver) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.3.1.1 ปัจจัยด้ านผู้ส่งสาร (Sender)
ด้ วยเหตุท่ีคุณสมบัติสาํ คัญของโทรทัศน์น้ันเป็ นสื่อที่ไม่สามารถผลิตขึ้นได้ ด้วย
บุ คคลเพี ยงคนเดียว แต่ จะต้ องมีการทํา งานแบบเป็ นองค์กรที่ต้ั งขึ้นอย่ างเป็ นทางการ ดังนั้ น
วั ฒ นธรรมการทํา งานแบบองค์ ก ร จึ ง มั ก มี ผ ลกระทบและเป็ นเงื่ อ นไขสํา คั ญ ในการกํา หนด
สถานภาพและคุณลักษณะของผู้ส่งสารของสื่อโทรทัศน์ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ 3 ประการ ดังนี้
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1) คุณลักษณะของบุคลากรผู้ ผลิตสื่อสามารถจําแนกได้ หลายระดับ
เช่น สถานภาพแบบเป็ น “ปัจเจกบุคคล” “คณะทํางาน” และ “สถาบัน” เป็ นต้ น
2) เป้ าหมายองค์กร เนื่องจากองค์กรสื่อโทรทัศน์มีลักษณะที่แตกต่าง
หลากหลาย ดังนั้นองค์กรแต่ละลักษณะก็จะมีเป้ าหมาย นโยบาย ทิศทาง หรือวิธีการปฏิบัติตน
ของบุคลากรที่เฉพาะของตนเอง ซึ่งเป้ าหมายขององค์กรที่ต่างกันดังกล่ าว ก็จะกําหนดนโยบาย
และบรรทัดฐานการทํางานที่แตกต่างกันไปโดยปริยาย
McQuail (2005) ได้ ป ระมวลเป้ าหมายหลั ก ๆ ขององค์ ก รด้ าน
สื่อสารมวลชนอย่างโทรทัศน์เอาไว้ อย่างน้ อย 5 ด้ านด้ วยกัน ได้ แก่
(1) เป้ าหมายเชิง กํา ไร เช่ น ความคาดหวั งเรื่อ งรายรั บ และผล
กําไรสูงสุดขององค์กร สถานี บริษัทผู้ผลิตรายการ
(2) อิ ท ธิ พ ลทางสั ง คมและชื่ อ เสี ย งขององค์ ก ร เช่ น การที่
สถานีโทรทัศน์ทุกช่องต้ องจัดผังให้ มีรายการแนวสร้ างสรรค์สงั คมเอาไว้ เสมอ
(3) การดึงยอดผู้ชมสูงสุด หรือการจัดเรตติ้งผู้ชม
(4) เป้ าหมายเฉพาะเงื่อนไข เช่น กรณีของสถานีโทรทัศน์เฉพาะ
กลุ่ม หรือสถานีโทรทัศน์ขององค์กรศาสนาบางแห่ง หรือกรณีของสถานีวิทยุเพื่อการจราจร
(5) การสนองต่อประโยชน์สาธารณะ เช่ น รายการการกุศลเพื่อ
ระดมเงินช่วยเหลือในบางเงื่อนไข
จากเป้ าหมายทั้งหมดนี้แสดงให้ เห็นว่า ปั จจัยภายในดังกล่าวบ่อยครั้ง
จะนําไปสู่ความขัดแย้ งและไม่ลงรอยกันในการทํางานสื่อโทรทัศน์ เช่ น หากองค์กรเน้ นผลกําไร
หรือพยายามสร้ างยอดจํานวนผู้ ชมให้ มากที่สุด ก็อาจเกิดความลักลั่นกับการทํางานเพื่อสนอง
ประโยชน์สาธารณะ เป็ นต้ น
3) ลักษณะทางวิชาชีพ หมายถึง ลักษณะความชํานาญการที่บ่มเพาะ
และสั่ง สมประสบการณ์ด้ า นการบริ ห ารจัด การมาอย่ า งยาวนาน โดยกํา หนดเกณฑ์ใ นการวั ด
ลักษณะความเป็ นวิชาชีพของสื่อโทรทัศน์ไว้ 5 ประการด้ วยกันคือ
(1) การควบคุมกระบวนการเข้ าสู่วิชาชีพ
(2) การมีทกั ษะที่ผ่านการฝึ กฝนมาเป็ นอย่างดี
(3) รหัสจรรยาบรรณ
(4) การแสดงบทบาททางสังคมที่ชัดเจน
(5) การมีอสิ รภาพในการแสดงทักษะการทํางานเต็มที่
จากคุณลักษณะความเป็ นวิชาชีพที่กล่าวมานี้ แมคเควลได้ ต้ังข้ อสังเกต
ว่า โอกาสที่โทรทัศน์จะพัฒนาไปสู่ความเป็ นวิชาชีพได้ สมบูรณ์น้ันค่อนข้ างลําบาก เนื่องจากากร
ทํางานของสื่อดังกล่าวมักต้ องเผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ ต่อการก้ าวสู่สถานะความเป็ นวิชาชีพเสมอ
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เช่ น อิสรภาพและการแสดงบทบาททางสังคมของคนทําโทรทัศน์ท่มี ักต้ องเผชิญกับการควบคุม
จากปัจจัยภายนอกทางเศรษฐกิจการเมืองอยู่เสมอ
2.3.1.2 ปัจจัยด้ านเนื้อหา/สาร (Message)
ในแง่ของเนื้อหา/สาร นั้น โทรทัศน์เป็ นสื่อที่มีคุณลักษณะของเนื้อหาเฉพาะ ซึ่ง
แตกต่างจากสื่อมวลชนชนิดอื่น ๆ ด้ วยเหตุดังกล่าว ปัจจัยด้ านเนื้อหา/สาร จึงมีส่วนเข้ ามากําหนด
วัฒนธรรมการสื่อสารทั้งสองชนิดในหลาย ๆ ประการด้ วยกัน ดังนี้
1) เนื้อหาที่ส่ือสารผ่ านเสียงหรื อภาพและเสียง มาร์ แชล แมคลู ฮัน
(McLuhan, 1964) ได้ เคยให้ คาํ อธิบายความหมายของสื่อ (Media) ไว้ ด้วยวลีส้นั ๆ ว่า เป็ น
เทคโนโลยีท่ชี ่วยขยายประสบการณ์ของมนุ ษย์ออกไป ซึ่งหมายความว่า เมื่อมนุ ษย์กระทําการ
สื่อสารขึ้นในคราวใดผัสสะหรือการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสของมนุษย์กค็ ือ “สื่อ” ชนิดหนึ่งที่ทาํ ให้
เราเชื่อมโยงตนเองกับโลกรอบตัวได้
2) เนื้อหาของโทรทัศน์เป็ นวัฒนธรรมการสื่อสารที่เน้ นอารมณ์
3) โทรทัศน์มีการแตกตัวเนื้อหาออกเป็ นรายการประเภทต่าง ๆ เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับสื่อมวลชนอย่ างหนังสือนวนิ ยาย หรื อภาพยนตร์ แล้ ว ในขณะที่ส่ือเหล่ านั้น มี
แนวโน้ มที่จ ะนําเสนอเนื้อหา/สาร ชนิ ดเดีย วกันตั้ งแต่ ต้ นจนจบ แต่ สาํ หรั บโทรทัศน์ น้ั น ด้ วย
ช่วงเวลาออกอากาศที่ยาวต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง จึงได้ พัฒนาเนื้อหา/สาร ที่หลากหลาย และแบ่ง
เนื้อหาออกเป็ นประเภทต่าง ๆ ที่เรียกว่า “Genres”
ในปั จจุบันได้ นาํ วิธีคิดเรื่องการจัดประเภทนี้มาใช้ กับสื่อโทรทัศน์ เช่น ประเภท
รายการละคร ตลก รายการเด็ก ข่าว สารคดี ธรรมะ เกมส์โชว์ ปกิณกะ รายการเพื่อการศึกษาและ
รวมไปถึงประเภทรายการแบบลูกผสม (อาทิ Docudrama) หรือรายการที่แตกตัวออกไปใหม่
(อาทิ เรียลลิต้ ีโชว์ หรือรายการแฟชั่น) ลักษณะของการจําแนกประเภทรายการออกไปเช่นนี้ ยังมี
ผลโดยตรงต่อกระบวนการบริโภคสื่อดังกล่าวด้ วยเช่นกัน กล่าวคือ เนื่องจากประเภทรายการที่
แตกต่างกัน จะกําหนดความคาดหวังของผู้ชมที่จะได้ เสพเนื้อหาสารที่แตกต่างกันไปด้ วย
2.3.1.3 ปัจจัยด้ านช่องทางการสื่อสาร (Channel)
แม้ ว่าความเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี การสื่อสารของมนุษย์กบั กระบวนการสร้ าง
โลกไร้ พรมแดนนั้นเกิดขึ้นมานานแล้ ว แต่พอมาถึงยุคของระบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ท่มี ีคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ าเป็ นตัวกลาง ความเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารได้ นาํ ไปสู่ความเชื่อมั่นของมนุษย์ใน
เรื่องความเร็วมากขึ้น เพราะคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ทาํ ให้ ปัจเจกบุคคลหนึ่ง ๆ ที่ไม่ว่าจะอยู่ท่ใี ดใน
โลก ก็สามารถร่วมรับรู้ประสบการณ์ต่อเหตุการณ์และเรื่องราวต่าง ๆ ได้ พร้ อมกันจากระยะทางที่
ไกล ๆ จนในที่สุดมนุษย์ทุกคนที่อยู่ภายใต้ เครือข่ายคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ ก็จะถูกดูดซับสู่สภาวะที่
แมคลูฮันเรียกว่า “หมู่บ้านโลก” (The Global Village) นั่นเอง
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โดยสรุปคุ ณลักษณะสําคัญของการรับรู้ข่าวสาร เหตุการณ์ และวัฒนธรรมข้ าม
พรมแดนใน “หมู่บ้านโลก” เอาไว้ 3 ประการด้ วยกัน (McLuhan,1964) คือ
1) ความเคลื่อนไหวในทิศ ทางเดียวกัน (Synchrony) หรื อการรั บรู้
ข่าวสารและวัฒนธรรมที่เหมือนกันทั้งโลก เช่น การรับรู้ข่าวสารสงครามอิรักในแง่มุมเดียวกันทั้ง
โลก เพราะเนื้อหาข่าวสารนั้นถูกผูกขาดมาแล้ วจากสํานักข้ าวเพียงไม่ก่แี ห่ง
2) ความพร้ อมเพรียงกัน (Simultaneity) หรือการรับรู้ข่าวสารและ
วัฒนธรรมเดียวกันไม่ว่าผู้ส่อื สารจะอยู่ท่ไี หนก็ตาม เช่น การชมรายการกีฬาเทนนิสหรือฟุตบอลที่
ถ่ายทอดสดผ่านระบบโทรทัศน์ข้ามประเทศ
3) ความรวดเร็วทันใจ (Instanteousness) หรื อการรับรู้ข่าวสารและ
วัฒนธรรมในเวลาอันรวดเร็ว เช่น การรายงานข่าวเหตุการณ์ สดจากสถานที่จริงทั่วโลก ถ่ายทอด
ผ่านโทรทัศน์ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ
2.3.1.4 ปัจจัยด้ านผู้รับสาร (Receiver)
ในกระบวนการสื่อสารของโทรทัศน์น้ัน ผู้ รับสารเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญใน
ฐานะที่เป็ นจุดหมายปลายทางที่สารซึ่งถูกผลิตออกมาจะเดินทางไปถึง และในความเป็ นจริงผู้ชมก็
อาจจะไม่ ใ ช่ แ ค่ ส้ ิ น สุด ของกระบวนการสื่อ สารเท่ า นั้ น หากแต่ ผ้ ู รั บ สารยั ง เป็ นปั จ จั ย ที่เ ข้ า มา
กําหนดการทํางานของสื่อโทรทัศน์อีกด้ วย ซึ่งสามารถจําแนกประเภทของผู้ชมดังกล่าวออกเป็ น
5 ประเภท ดังนี้
1) ผู้รับสารแบบ “ผู้ดูผ้ ูชม” ผู้รับสารในลักษณะนี้จะอยู่ในระดับการ
สื่อสารแบบกลุ่ม เช่น ผู้ดูผ้ ูชมที่ “เกาะขอบเวที” ดูศิลปะการแสดงพื้นบ้ าน อาทิ ลิเก ลําตัด เป็ น
ต้ น
2) ผู้รับสารที่เป็ น “กลุ่มสาธารณะ” กลุ่มผู้รับสารแบบนี้เกิดขึ้นมาใน
ยุคที่การสื่อสารก้ าวเข้ าสู่ยุควัฒนธรรมการพิมพ์ท่มี ีการรวมตัวกันของกลุ่มผู้อ่านเป็ น “Reading
Public” ซึ่งต่อมาภายหลัง ผู้รับสารในลักษณะรวมกลุ่มแบบนี้ ก็มักจะกลายเป็ น “กลุ่มสาธารณะ”
ที่มีบทบาทเข้ าร่ วมในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางสังคมบางลักษณะ ซึ่งอาจเป็ นได้ ท้งั กลุ่ม
เศรษฐกิจ การเมือง หรือกลุ่มที่สนใจประเด็นปัญหาต่าง ๆ ทางสังคมร่วมกัน
3) ผู้รับสารเป็ น “มวลชน” ผู้รับสารแบบนี้เป็ นลักษณะที่ชัดเจนของ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างวิทยุและโทรทัศน์ ลักษณะสําคัญ ๆ ของความเป็ น “มวลชน” ได้ แก่ เป็ น
กลุ่มคนที่มีขนาดใหญ่ มีปริ มาณมากกว่ าผู้ รับสารสองกลุ่มแรกที่กล่ าวมา ได้ แก่ กลุ่มคนที่อยู่
กระจัดกระจายตามที่ต่าง ๆ ไม่ได้ รวมอยู่ในที่เดียวกัน กลุ่มคนที่ต่างคนต่างอยู่ ไม่ร้ ูจักกัน ไม่มี
ความสัม พั น ธ์ต่ อ กัน เหมื อ นผู้ รั บ สารที่เ ป็ นกลุ่ ม สาธารณะ กลุ่ ม ที่ลั ก ษณะหลากหลายมี ค วาม
แตกต่างกันทั้งในเรื่องเพศ อายุ อาชีพ การศึกษา เป็ นต้ น
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4) ผู้รับสารที่เป็ น “ตลาด” หมายถึงกลุ่มผู้รับสารในยุคที่ส่ือมวลชน
ได้ พัฒนามาเป็ นระบบธุ รกิจเต็มตั วและมีการแข่ งขัน กันอย่ า งสูง เพราะฉะนั้ นผลผลิ ตของสื่อ
ดังกล่าว ได้ แก่ ข่าวสารและความบันเทิง ต่างก็มีสถานะเป็ นสินค้ าในระบบอุตสาหกรรม
5) ผู้รับสารเป็ นผู้ “บริโภค” ในระยะหลัง ๆ แนวคิดเรื่อง “ผู้รับสารที่
เป็ นตลาด” ได้ มีการพัฒนาต่อเนื่องมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการผลิตสื่อมวลชนมีปริมาณมาก
และมีการแข่งขันสูง (มีอุปทานมาก) ภายใต้ สภาวะเช่นนี้ ทําให้ ผ้ ูรับสารมีโอกาสที่จะเลือกใช้ ส่อื ที่
ตอบสนองความต้ องการของตนให้ ได้ มากที่สุด แนวคิดเรื่องผู้รับสารมีฐานะเป็ น “ผู้บริโภค” จึง
ค่อย ๆ คลี่คลายออกมาในฐานะของผู้ท่มี ีสทิ ธิในการเลือกซื้อกรือเสพสื่อได้ ตามที่ตนเองพอใจ
2.3.2 ปั จจัยภายนอกที่มีผลต่อการผลิตรายการโทรทัศน์
ในส่วนของปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการทํางานของสื่อโทรทัศน์น้ัน มีปัจจัยที่
สําคัญอย่างน้ อย 4 ประการคือ ปั จจัยทางการเมือง, ปั จจัยทางเศรษฐกิจ, ปั จจัยทางเทคโนโลยี
ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.3.2.1 ปัจจัยทางการเมือง
ปั จจัยภายนอกทางการเมืองได้ เข้ ามามีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์อยู่
หลายด้ านด้ วยกัน ทั้งนี้นักวิชาการได้ ต้ังคําถามกับประเด็นนี้มีอยู่ด้วยกันอย่างน้ อย 2 กลุ่ม ได้ แก่
ทัศนะจากทฤษฎีหน้ าที่นิยม (Functionalism) สนใจเรื่องการมอบบทบาทหน้ าที่ของสื่อมวลชน
อย่ างโทรทัศน์ ในการธํารงรั กษาวัฒนธรรมทางการเมื อง ส่ วนทัศนะจากทฤษฎีเ ศรษฐศาสตร์
การเมือง (Political Economy) มองว่าปัจจัยทางการเมืองคือตัวแปรสําคัญที่มากําหนดการทํางาน
ของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ดังต่อไปนี้
1) โทรทั ศ น์ ร ะบบกรรมสิ ท ธิ์ แ ละความเป็ นเจ้ าของสื่ อ ในระดั บ
กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายและกรรมสิทธิ์การจัดการใครเป็ นเจ้ าของสื่อโทรทัศน์ เช่น หากเป็ นไปตาม
กรรมสิทธิ์เชิงกฎหมายแล้ ว คลื่นโทรทัศน์ของไทยถือว่าถูกผูกขาดโดยรัฐโดยสมบูรณ์ แต่ในระดับ
การจัดสรรสัมปทานนั้น จะมีการแบ่งกันระหว่างรัฐกับภาคเอกชน โดยที่ภาคประชาชนจะยังอยู่ใน
สภาวะการเข้ ามาช่วงชิงกรรมสิทธิ์ในส่วนนี้อยู่
2) ระบบตอนควบคุมสื่อ การควบคุมสื่อโทรทัศน์แบ่งได้ เป็ น 2 ระดับ
คือ การควบคุมเชิงนโยบาย ซึ่งภาคการเมืองมักมีบทบาทสูง อาทิ การควบคมเงื่อนไขการให้
สัมปทาน กับการควบคุมเชิงปฏิบัติการ หรืออยู่ในระดับการทํางาน ซึ่งผู้บริหารสถานีมักมีอาํ นาจ
กําหนดเป็ นหลัก
3) สถานะของวิทยุ และโทรทัศน์ในฐานะเครื่องมือทางการเมือง ใน
ท่ามกลางกลไกหรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้ างความชอบธรรมให้ กับอุดมการณ์ทางการเมือง
ของรัฐ สื่อมวลชนอย่างโทรทัศน์ถอื ได้ ว่าเป็ นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สดุ
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2.3.2.2 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ปั จจัยทางเศรษฐกิจ เป็ นตัวกําหนดโครงสร้ างและการทํางานของสื่อโทรทัศน์
เนื่องมาจาก

1) โทรทัศน์เป็ นธุ รกิจที่ทาํ กําไรชนิดหนึ่ง เพราะมีการแข่ งขันกันสูง
และต้ องการสร้ างหลักประกันผลกําไรของตนเองอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ดี แม้ จะเป็ นธุรกิจที่
หวังผลกําไร แต่ วิทยุ และโทรทัศ น์กม็ ิได้ มีลักษณะที่ถูกปั จจัย ทางเศรษฐกิจเข้ า มากําหนดโดย
สมบู รณ์ ทั้งนี้ เนื่ อ งจากสถานะของความเป็ นสื่อ สารมวลชน อีก ด้ า นหนึ่ งของโทรทัศ น์ จึ งถู ก
เรียกร้ องให้ ต้องมีด้านของประโยชน์สาธารณะ การบริการสาธารณะ การรักษาค่านิยมอันดีงาม
และการต้ องยกระดับสุนทรียะของผู้คน
2) ลั ก ษณะการควบคุ ม ทางเศรษฐกิ จ ของโทรทั ศ น์ ในฐานะของ
อุตสาหกรรมชนิดหนึ่ง กลไกทางเศรษฐกิจจึงมีแนวโน้ มจะเข้ ามากํากับควบคุมสื่อโทรทัศน์ ทั้งใน
แง่ของความเป็ นสถาบันของสื่อ เนื้อหาและผลผลิตของสื่อ และวิธกี ารทํางานของสื่อ
3) เอกลั ก ษณ์ของโทรทัศ น์ ใ นเชิ ง ธุ รกิจ เมื่ อ โทรทัศน์ มีส ถานะเป็ น
ระบบธุรกิจชนิดหนึ่ง คุณลักษณะสําคัญของสื่อดังกล่าวจึงมีเงื่อนไขดังนี้
(1) กํ า หนดเป้ าหมายสู ง สุ ด ไว้ ที่ ก ํ า ไร เช่ น การผลิ ต และ
แพร่ กระจายสื่อโทรทัศน์มักทําทุกวิถีทางเพื่อดึงสัดส่วนเรตติ้งผู้ชมให้ สูงที่สุด โดยเฉพาะในช่วง
ไพร์ไทม์ของสถานี
(2) มีการแข่ งขันสูง นอกจากสายพานการผลิตของโทรทัศน์จะ
ดําเนินอย่างต่อเนื่องแล้ ว สายพานนี้ต้องแข่งขันกับคู่แข่งอื่น ๆ ที่อยู่ในตลาดเดียวกันด้ วย
(3) มีความอิสระน้ อยลง เนื่องจากวิธคี ิดที่ว่ายิ่งโทรทัศน์มีสถานะ
เป็ นอุตสาหกรรมมากเท่าใด อิสรภาพที่จะต่อรองกับระบบธุรกิจก็จะยิ่งน้ อยลง
(4) เกิดการรวมศูนย์ของตลาดทุน ซึ่งจะนําไปสู่การผูกขาดโดย
เจ้ าของธุรกิจไม่ก่รี าย อาทิ กรณีเคเบิ้ลทีวีของไทย ที่ผูกขาดรวมศูนย์หลัก ๆ อยู่เพียงเจ้ าเดียว
(5) ต้ อ งลดความเสี่ย งให้ ไ ด้ ม ากที่สุด เนื่ อ งจากสื่อ โทรทัศ น์ มี
สถานะเป็ นระบบธุรกิจ จึงต้ องหาหลักประกันที่จะจัดการความเสี่ยงให้ ได้ มากที่สุด แม้ ว่าจะต้ อง
ลดคุณค่าทางศิลปะก็ตาม
(6) ผู้ รับสารรายย่ อยมักหมดโอกาสซื้อ ทั้งนี้เพราะธุรกิจสื่อจะ
ขายสินค้ าให้ กบั ผู้บริโภคที่มีอาํ นาจในการซื้อเท่านั้น
2.3.2.3 ปัจจัยทางเทคโนโลยี
ทุกครั้ งที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในโลกของเทคโนโลยี ก็จะส่งผลมากําหนด
ความเปลี่ยนแปลงในโลกของการสื่อสารและสังคมโดยรวม ทั้งนี้ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ที่มีผลกระทบต่อสื่อโทรทัศน์ อาจสรุปได้ 3 ด้ าน ดังนี้

21
1) ผลกระทบต่ อ มิ ติ ก ารผลิ ต (Production) เนื่ อ งจากสื่อ โทรทัศ น์
พั ฒนาควบคู่ มากับเทคโนโลยี ดังนั้ นการขยายตัวของเทคโนโลยีแต่ ละครั้ งจะมีผลกระทบต่ อ
ลักษณะการทํางานและการผลิตสื่อโทรทัศน์เสมอ
2) ผลกระทบต่อมิติการแพร่กระจาย (Distribution) จากโทรทัศน์ใน
ยุ ค แรกที่ จํ า กั ด รั ศ มี แ พร่ ภ าพในวงแคบ เมื่ อ เทคโนโลยี ก้ า วหน้ าขึ้ น รั ศ มี ก ารครอบคลุ ม
(Coverage) ของคลื่นโทรทัศน์กข็ ้ ามเวลาและพื้นที่ไปได้ ไกลมากขึ้นกว่าเดิม
3) ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ มิ ติ ก า ร บ ริ โ ภ ค สื่ อ ( Consumption) ค ว า ม
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมีผลโดยตรงต่อลักษณะการรับสารของผู้ คนด้ วยเช่ นกัน ทั้งนี้นอกจาก
เทคโนโลยีจะขยายประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ กับผู้ ชมแล้ ว บ่ อยครั้งที่เทคโนโลยียังเข้ าไปกําหนด
พฤติกรรมการรับสารจากสื่อโทรทัศน์ด้วย
2.3.2.4 ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
โทรทัศน์ในสังคมหนึ่ง ๆ ก็มักจะกําหนดวิถีการทํางานหรือการสื่อสารเอาไว้ บน
เงื่อนไขปัจจัยทางสังคมและะวัฒนธรรมนั้น ๆ ซึ่งสรุปได้ อย่างน้ อย 3 ด้ าน ดังนี้
1) ผลกระทบต่ อมิติการผลิต หากวัฒนธรรมเป็ นกรอบวิ ธีคิด หรื อ
โครงสร้ าง
แห่ งความรู้สกึ ที่ฝังเข้ าไปในจิตสํานึกแล้ ว กระบวนการทํางานและผลิต
สื่อก็มีแนวโน้ มที่จะเป็ นไปภายใต้ การกํากับของแผนวัฒนธรรมดังกล่าวด้ วยเช่นกัน
2) ผลกระทบต่อเนื้อหา/สาร เบื้องหลังของการสร้ างสัญญะหรือระบบ
สั ญ ลั ก ษณ์ ใ นโทรทั ศ น์ จ ะมี ก รอบอุ ด มการณ์ ห รื อ โครงสร้ างแห่ ง
ความรู้สกึ บางอย่างกําหนดไว้ เสมอ
3) ผลกระทบต่อมิติการรับสาร แม้ โดยทั่วไปผู้ชมโทรทัศน์จะมีอิสระ
ในการตีความสารต่าง ๆ ได้ ในระดับหนึ่ง แต่ในเวลาเดียวกัน แบบแผนการรับสารของคนกลุ่มนี้ก ็
มักจะถูกกําหนดมาแล้ วจากเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรมด้ วยเช่นกัน
การศึ ก ษาเรื่ อ ง “นวั ต กรรมรู ป แบบรายการโทรทัศ น์ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ พิ ก าร
ทางการได้ ยิน” รายการใจเท่ากัน ออกอากาศทางสถานี โทรทัศน์ไทยพี บีเอส จึงได้ นําแนวคิด
เกี่ยวกับสถาบันขององค์กรผู้ผลิตสื่อมวลชนมาใช้ เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการผลิตรายการใจ
เท่ากัน อันได้ แก่ ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก ซึ่งเป็ นสิ่งที่กาํ หนดรูปแบบรายการโทรทัศน์
สําหรับคนหูหนวกเต็มรูปแบบ ที่ผ้ ูชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไปสามารถรับชมร่วมกันได้
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2.4 แนวคิดเรื่องโทรทัศน์
เพื่ออธิบายถึงการมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในกระบวนการผลิตรายการใจเท่ากัน ผู้วิจัย
จึงได้ นาํ แนวคิดเรื่องโทรทัศน์มาใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ โดยพิจารณาถึงลักษณะของรูปแบบรายการ
และกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ในแต่ละขั้นตอน
2.4.1 ประเภทของรูปแบบรายการโทรทัศน์
รูปแบบของรายการนั้น เป็ นการจัดกลุ่มรายการโทรทัศน์ออกเป็ นกลุ่ม ๆ ซึ่งสามารถ
จําแนกได้ หลายวิธี เช่น การจําแนกตามวัตถุประสงค์ การจําแนกตามกลุ่มเป้ าหมาย และการ
จําแนกตามเนื้อหารายการ ในประเทศไทยการนําาเสนอรายการโทรทัศน์นิยมเสนอรายการ
หลากหลายรูปแบบมีท้งั รูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบที่ประยุกต์ข้ ึนใหม่ ด้ วยการผสมผสานรูปแบบ
หนึ่งกับอีกรูปแบบหนึ่ง จนเกิดเป็ นรูปแบบรายการใหม่ข้ ึนมา โดยแบ่งรูปแบบรายการดังนี้ (สินี
นาฏ เทพบุญ, 2553, อ้ างถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. คณะนิเทศศาสตร์, 2550)
1) รายการข่าว (News) รายการที่มุ่งเน้ นการให้ ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์
ความเคลื่อนไหวในสังคม มีพ้ ืนฐานตั้งอยู่บนข้ อเท็จจริง ความถูกต้ อง แม่นยํา ไม่เน้ นการให้ ความ
บันเทิง
2) รายการสารคดี (Documentary) รายการที่นาํ เสนอข้ อเท็จจริงเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งเพียงเรื่องเดียว ด้ วยวิธีการนําเสนอที่หลากหลายและน่าสนใจ ให้ ความเพลิดเพลินในการ
รับชม ไปพร้ อมกับการได้ รับสาระความรู้ต่าง ๆ
3) รายการละคร (Drama) รายการที่มุ่งเน้ นการให้ ความบันเทิงแก่ผ้ ูชมไม่
จําเป็ นต้ องเป็ นเรื่องจริงเสมอไป อาจเป็ นเรื่องที่แต่งขึ้นหรือจินตนาการขึ้นมาก็ได้ มีหลักสําคัญอยู่
ที่กลวิธกี ารวางโครงเรื่องการผูกปมเรื่อง การสร้ างความขัดแย้ ง การทวีความขัดแย้ งจนนําไปสู่จุด
ไคลแมกซ์ของเรื่องและคลี่คลายในที่สดุ ทําให้ เรื่องราวสนุกสนาน ได้ อรรถรสในการชม
4) รายการเกมส์ (Game) รายการที่มุ่งเน้ นการแข่งขันของผู้ร่วมเล่นเกมส์ใน
รายการ เน้ นการใช้ ทกั ษะร่างกายเป็ นสําคัญ โดยการแข่งขันภายใต้ เงื่อนไขของสถานการณ์ท่ถี ูก
กําหนดขึ้น ภายในเวลาอันจํากัด รายการประเภทนี้ผ้ ูชมจะมีส่วนร่วมด้ วยการเชียร์หรือลุ้นผู้เล่น
เกมส์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งทาให้ เกิดความสนุกสนาน
5) รายการตอบคําถาม (Quiz) รายการที่มุ่งเน้ นการแข่งขันคล้ ายกับรายการ
เกมส์แต่ ต่างกันตรงที่รายการตอบคําถามจะเน้ นการแข่ งขันกันโดยอาศัยความรู้ไหวพริ บและ
สติปัญญาของผู้เล่นเกมส์มากกว่าการใช้ ทกั ษะร่างกาย
6) รายการพูด (Talk Show) รายการที่ต้ังอยู่บนพื้นฐานของการพูดโดยพิธกี ร
ผู้ดาํ เนินรายการที่จะพูดคุยกับแขกรับเชิญ
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7) รายการวาไรตี้ (Variety) รายการที่ผสมผสานรูปแบบรายการที่หลากหลาย
ไม่จาํ กัด แต่โดยมากมักมีส่งิ ที่เป็ นองค์ประกอบสําคัญคือ ดนตรีและเพลง ความตลกขบขัน การ
สนทนากับแขกรับเชิญ
8) รายการดนตรี (Music) รายการที่มุ่งให้ ความบันเทิงเริงรมย์แก่ผ้ ูชมใน
อรรถรสของการบรรเลงดนตรี การขับร้ องเพลง
9) รายการกีฬา (Sport) รายการที่มีลักษณะเฉพาะ มุ่งเน้ นการแข่งขันในเกมส์
กีฬาประเภทใดประเภทหนึ่ง ส่วนใหญ่เป็ นรายการถ่ายทอดสดและมีการนําเทปบันทึกการแข่งขัน
กีฬามาประยุกต์เป็ นรายการใหม่ข้ นึ มา
10) รายการถ่ายทอดสด (Live) รายการที่นาเสนอภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นมายังผู้ชมโดยตรง โดยผู้ชมจะได้ รับชมไปพร้ อมกันในเวลาเดียวกันกับที่เกิดเหตุการณ์น้ัน
11) รายการสารคดีเชิงข่าว (News Documentary) รายการที่นาํ ประเด็นข่าว
นําเสนอใหม่ โดยใช้ รปู แบบรายการสารคดีมานําเสนอ
12) รายการวิจารณ์ข่าว (News Commentary) รายการที่นาํ ประเด็นข่าวมา
พูดคุยวิพากษ์วิจารณ์ด้วยมุมมองของผู้ดาํ เนินรายการเองหรือมุมมองของแขกรับเชิญ ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแสดงทัศนะความคิดเห็นต่อประเด็นเรื่องที่เป็ นข่าว
13) รายการพูดคุยสนทนาเชิงวิเคราะห์ข่าว (News and Talk) รายการที่หยิบยก
ประเด็นข่าวที่น่าสนใจมาพูดคุย ซึ่งมีท้งั แบบดําเนินรายการคนเดียวพูดคุยกับผู้ฟังหรือผู้ดาํ เนิน
รายการสองคนขึ้นไปพูดคุยกัน
14) รายการสารละคร (Docu-Drama) รายการที่นาํ เรื่องราวข้ อเท็จจริงต่าง ๆ
มานําเสนอด้ วยรูปแบบการแสดงเป็ นละคร มีการพูดเรื่องเช่นเดียวกับละคร มีตัวละครเป็ นผู้
ถ่ายทอดเรื่องราว ผ่านการแสดงท่าทางและการพูด แทนที่จะใช้ ภาพและเสียงบรรยาย เช่ น
รายการสารคดี
15) รายการวาไรตี้ทอล์กโชว์ (Variety Talk Show) รายการที่นาํ รูปแบบการ
พูดคุยมาผสมกับรายการวาไรตี้ กล่าวคือ มีการพูดคุยกับแขกรับเชิญเป็ นหลัก แต่จะมีการ
นําเสนอรูปแบบความบันเทิงชนิดอื่น ๆ ผสมเข้ ามาเพื่อสร้ างความน่าสนใจ เช่น การเพิ่มส่วนที่
เป็ นการแสดงความสามารถพิเศษของแขกรับเชิญหรือการเพิ่มการแสดงตลกเข้ าไปในรายการ ซึ่ง
ตามปกติรายการพูดคุยมักไม่นาํ เสนอ
16) รายการวาไรตี้เกมส์โชว์ (Variety Game Show) รายการที่นาํ เสนอรูปแบบ
เกมส์มาผสมกับรูปแบบวาไรตี้ กล่าวคือ มีพ้ ืนฐานอยู่ท่กี ารเล่นเกมส์การแข่งขันของผู้ร่วมรายการ
แต่จะผสมผสานความบันเทิงรูปแบบอื่น ๆ เข้ าไป เช่น การเพิ่มส่วนการแสดงตลก
17) รายการข่าวบริการ (Service) รูปแบบการบริการพื้นที่การออกอากาศของ
สถานีโทรทัศน์ในการนําเสนอข่าวของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการนําเสนอไปยังประชาชน
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18) รายการโฆษณา (Advertising) รายการประกาศสินค้ าหรือบริการที่ต้องการ
ให้ ประชาชนโดยทั่วไปทราบ จุดประสงค์เพื่อให้ คนทั่วไปรู้จักสินค้ าหรือการบริการนั้น
19) รายการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) รายการที่แสวงหาความความ
ร่ วมมือและการสนับสนุ นจากประชาชน เพื่อให้ ประชาชนยอมรับ ให้ ความร่ วมมือในการ
ดําเนินงานตามกระบวนการ นโยบาย วัตถุประสงค์และความเคลื่อนไหวของสถาบันหรือ
หน่วยงานนั้น ๆ
2.4.2 ขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์
Wurtzal (อ้ างถึงใน สุรัญชนา สิทธิพูล, 2554, น. 15) กล่าวไว้ ว่า การผลิตรายการ
โทรทัศน์หลาย ๆ ประเภททั้งในสถานที่และนอกสถานที่ จะต้ องมีการวางแผนและเตรียมงานมา
เป็ นอย่างดี เพื่อให้ การทํางานเป็ นไปด้ วยความราบรื่น ซึ่งประกอบไปด้ วย 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) ขั้นวางแผนก่อนการผลิตรายการ (Preproduction Planning) 2) ขั้นเตรียมการผลิตรายการ
(Setup and Rehearsal) 3) ขั้นผลิตรายการ (Production) และ 4) ขั้นหลังผลิตรายการ
(Postproduction)
2.4.2.1 ขั้นวางแผนก่อนการผลิตรายการ (Preproduction Planning) ประกอบ
ไปด้ วยรายละเอียดที่สาํ คัญ 8 ประเด็นดังนี้
1) การพัฒนาแนวความคิด
2) การกําหนดวัตถุประสงค์และแนวทางการผลิตรายการ
3) การวิเคราะห์ผ้ ูชมเป้ าหมาย
4) การจัดทํางบประมาณ
5) การค้ นคว้ าหาข้ อมูล
6) การกําหนดวิธใี นการผลิตรายการ
7) การเขียนโครงสร้ างรายการและบทโทรทัศน์
8) การประชุมทีมงานผลิตรายการ
ขั้นตอนเริ่มต้ นที่ผ้ ูควบคุมการผลิตรายการ (Producer) และผู้กาํ กับรายการ
(Director) จะประสานงานและสื่อสารกับผู้เขียนบท (Script Writer) เพื่อปรับแต่งบทให้ สมบูรณ์
และพร้ อมสําหรับการถ่ายทําต่อไป จากนั้นบุคลากรของฝ่ ายผลิตรายการ เช่น ผู้ควบคุมการผลิต
รายการ ผู้กาํ กับรายการ ผู้กาํ กับเทคนิค ผู้ควบคุมเสียง ผู้ควบคุมแสง และผู้ออกแบบฉาก จะ
ประชุมกันเพื่อวางแผนและจัดเตรียมงานให้ พร้ อมก่อนผลิตรายการทุกครั้ง
การวางแผนก่อนการผลิตรายการนั้นจําเป็ นอย่างยิ่ง เพื่อไม่ให้ เกิดปั ญหาต่าง ๆ
ระหว่างถ่ายทํารายการ เช่น เลื่อนการถ่ายทําซึ่งต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ้น รวมทั้งหยุดการถ่ายทํา
กระทันหันทั้ง ๆ ที่ลงมือถ่ายทําไปแล้ วเป็ นต้ น
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2.4.2.2 ขั้นเตรียมการผลิตรายการ (Setup and Rehearsal) ประกอบด้ วย 1)
การจัดเตรียม (Setup) และ 2) การซ้ อม (Rehearsal)
1) การจัดเตรียม (Setup)
ทีมงานทุกคนต้ องเตรียมงานทุกอย่ างที่อยู่ ในหน้ าที่ความรั บผิดชอบ
ของคนให้ พร้ อมก่ อนถ่ ายทําไม่ ว่า จะเป็ นในสถานที่ หรื อนอกสถานที่ ทั้งนี้ ก ารใช้ เวลาในการ
จัดเตรี ยมขึ้นอยู่ กับความซั บซ้ อนของรายการที่จะผลิตและงบประมาณที่ได้ วางแผนไว้ ซึ่งการ
จัดเตรียมประกอบไปด้ วยการดําเนินงานดังนี้
(1) การจัดเตรียมฉาก
(2) การจัดเตรียมไฟ
(3) การปรับแต่งเสียง
(4) การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการบันทึกและจัดเก็บภาพ
การจั ด เตรี ยมงานคื อ ปั จ จั ย สํา คั ญที่บ่ ง บอกว่ า การผลิ ต รายการจะ
ประสบความสําเร็จหรือล้ มเหลว ถ้ ามีรายละเอียดบางอย่างในขั้นตอนนี้ แต่ทมี งานได้ ละเลยไปก็
จะส่งผลกระทบกับส่วนอื่นๆ ทําให้ เสียเวลามากขึ้นได้
2) การซ้ อม (Rehearsal)
เมื่อจัดเตรียมงานรวมทั้งอุปกรณ์ทุกอย่างพร้ อมแล้ วสําหรับการถ่ายทํา
บันทึก และจัดเก็บภาพ ขั้นตอนต่อมาคือ การซ้ อม ซึ่งเป็ นขั้นตอนเตรียมทุกคนให้ ทาํ งานเสมือน
จริงในขั้นการผลิต ประกอบไปด้ วย 4 ลักษณะดังต่อไปนี้
(1) การซ้ อมแห้ ง (Dry Rehearsal) เป็ นกิจกรรมที่ผ้ ูกาํ กับ
รายการซักซ้ อมผู้เกี่ยวข้ องทุกคนให้ ทาํ ในสิ่งที่กาํ หนดไว้ ตามลําดับก่อนและหลังโดยยึดตามบท
โทรทัศน์
(2) การซ้ อมกล้ อง (Camera Blocking) เป็ นการซ้ อมที่ใช้ กล้ อง
จับภาพทุกขั้นตอน ซึ่งมี 2 วิธีคือซ้ อมหยุ ดเป็ นช่ วงๆ โดยผู้กาํ กับรายการจะสั่งให้ หยุ ดแล้ ว
ดําเนินการแก้ ไข จากนั้นจึงเริ่มซ้ อมกันใหม่ เพื่อให้ แน่ ใจว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดอีก และการซ้ อม
กล้ องแบบต่อเนื่อง ผู้กาํ กับรายการจะสั่งหยุดต่อเมื่อมีความผิดพลาดร้ ายแรงเกิดขึ้น
ในการซ้ อมกล้ องนี้ ผู้ ก ํา กั บ รายการต้ อ งสั่ ง การและสื่ อ สารกั บ
ช่างภาพให้ ทดลองและเปลี่ยนแปลงมุมภาพ ขนาดภาพ รวมทั้งการเคลื่อนที่ของภาพเพื่อให้ ภาพ
ออกมาสวยงามเหมาะสมและดีท่สี ดุ
(3) การซ้ อมอย่างต่อเนื่อง (Run Through) เป็ นการซ้ อมตั้งแต่
ต้ นจนจบรายการอย่างต่ อเนื่อง โดยไม่ มีการหยุด เมื่อมีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น ทีมงานต้ อง
ตรวจสอบและดําเนินการแก้ ไขให้ เรียบร้ อย
(4) การซ้ อมเหมือนจริง (Dress Rehearsal) เป็ นการซ้ อมที่
เหมือนกับออกอากาศจริง ผู้แสดงต้ องแต่งตัวและจัดฉากให้ เรียบร้ อย การซ้ อมลักษณะนี้มักใช้ กบั

26
รายการที่มีความสําคัญมากซึ่งรายการส่วนใหญ่ใช้ วิธบี ันทึกเทปล่วงหน้ า การซ้ อมเหมือนจริงจึงไม่
มีความจําเป็ น
โดยในขณะที่ซ้อมนั้น ผู้ควบคุมผลิตรายการจะทําหน้ าที่เสมือนเป็ นผู้ชมทางบ้ าน
ด้ ว ย นั่ นคื อ มองไปที่จอภาพ เพื่ อตรวจสอบภาพที่เกิด ขึ้น ว่ ามี ส่ิงผิดพลาดหรื อต้ องปรั บปรุง
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้ าง จากนั้นจึงนํามาปรึกษากับผู้กาํ กับรายการ และทีมงานเพื่อแก้ ไขต่อไป
2.4.2.3 ขั้นเตรียมการผลิตรายการ (Setup and Rehearsal) แบ่งออกเป็ น 2
ลักษณะดังต่อไปนี้ 1) การถ่ายทอดสด (Live) และ 2) การบันทึกเทป (On Videotape)
1) การถ่ายทอดสด (Live)
เมื่อเริ่มเปิ ดรายการการถ่ายทําจะเกิดขึ้นอย่ างต่อเนื่องจนจบรายการ
แบบไม่มีการหยุดกล้ อง โดยจะเริ่มต้ นและสิ้นสุดลงภายในช่วงเวลาที่สถานีกาํ หนดไว้
การผลิ ต รายการด้ วยการถ่ า ยทอดสดนั้ น มี ข้ อดี และข้ อเสีย ข้ อดี คื อ
สามารถรายงานและนําเสนอเหตุการณ์ท่กี าํ ลังเกิดขึ้นไปยังกลุ่มเป้ าหมาย ข้ อเสียก็คือทีมงานต้ อง
เอาใจใส่และมีความระมัดระวังมากเป็ นพิเศษขณะกําลังผิดรายการ เนื่องจากเมื่อเกิดปัญหาและสิ่ง
ผิดพลาดขึ้น จะไม่สามารถแก้ ไขโดยใช้ วิธกี ารตัดต่ดได้ เลย
2) การบันทึกเทป (On Videotape)
วิธีน้ ีเป็ นที่นิยมของผู้ ผลิตรายการ เนื่องจากการถ่ายทําไม่ ยุ่งยาก ไม่
จําเป็ นต้ องถ่ายตามลําดับเหตุการณ์ หรื อตลอดเหตุการณ์โดยไม่ หยุ ดกล้ อง วิธีการคือ บันทึก
รายการลงเทป จากนั้นจึงนําไปตัดต่ อและผสมเสียงเพื่ อให้ รายการสมบู รณ์พร้ อมออกอากาศ
อย่างไรก็ตาม วิธกี ารนี้จะต้ องใช้ เวลาและค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ้น
2.4.2.4 ขั้นหลังผลิตรายการ (Post Production) ประกอบด้ วย 1) ตัดต่อและ
การผสมเสียง และ 2) การประเมินผู้ชมรายการ
1) การตัตต่อและผสมเสียง
การลําดับภาพเป็ นการนําเทปที่บันทึกรายการไว้ แล้ วมาเรียงลําดับตัด
ต่ อเลือกช่ วงที่ดีท่ีสุดเอาไว้ และนําส่วนที่ไม่ ต้องการทิ้งไป โดยใช้ เทคนิคการตัดต่ อและจะต้ อง
จั ด ลํา ดั บ การนํา เสนอรายการให้ เป็ นไปตามบทโทรทัศ น์ ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารนํา เครื่ อ งมื อ และ
เทคโนโลยีท่ที นั สมัยเข้ ามาใช้ หลายชนิด เช่น การตัดต่อจากคอมพิวเตอร์ (Computer Editing)
และการทําภาพเทคนิคพิเศษ (Special Effect) เพื่อให้ ภาพออกมามีความกระชับ รวดเร็ว แปลก
ใหม่ น่าสนใจ จากนั้นจึงนําไปซ้ อนตัวอักษณหรือภาพกราฟิ กต่าง ๆ เช่น ไตเติ้ลรายการ ชื่อพิธกี ร
ชื่ อผู้ ร่ ว มรายการ จากนั้ นจึ ง มาถึง ขั้น ตอนของการใส่ เ สีย งประกอบต่ าง ๆ ที่กาํ หนดไว้ ใ นบท
โทรทัศน์รวมถึงเสียงประกอบ (Sound Effect) ลงในเทปโทรทัศน์
หลังจากผ่านขั้นตอนของการตัดต่อและผสมเสียงแล้ วก็จะได้ รายการที่
เสร็จ
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สมบูรณ์พร้ อมออกอากาศ ซึ่งผู้ผลิตรายการจะตรวจสอบความเรียบร้ อยของรายการก่อนว่าเป็ นไป
ตามจุดมุ่งหมายที่ได้ กาํ หนดไว้ หรือไม่ ทั้งในด้ านของเนื้อหา และวิธีการนําเสนอ ถ้ ายังไม่ตรงกับ
วัตถุประสงค์กอ็ าจจะมีแก้ ไขในบางส่วนให้ เรียบร้ อย จึงนําเทปรายการไปส่งที่สถานีโทรทัศน์เพื่อ
รอตรวจการพิจารณาของคณะกรรมการประจําสถานีและรอออกอากาศต่อไป
2) การประเมินผู้ชมรายการ
การประเมิ นคุ ณภาพรายการเป็ นขั้ น ตอนการพิ จ ารณาว่ า รายการมี
คุณภาพสมควรแก่การออกอากาศหรือไม่ ต้ องแก้ ไขปรับปรุงส่วนใด ซึ่งมีหลายวิธีด้วยกัน เช่ น
การวัดความนิยมของผู้ชมรายการ การสํารวจความคิดเห็นของผู้ชมรายการ การมีปฏิกิริยาตอบ
กลับ (Feedback) จากผู้ชมรายการในรูปแบบของจดหมาย โทรศัพท์ ข้ อความ SMS รวมทั้งการ
ประเมินจากจํานวนโฆษณาที่สนับสนุนรายการ

2.5 แนวคิดและทฤษฎีการสือ่ สารแบบมีส่วนร่วม
ในกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิก “การสื่อสาร” นับได้ ว่ามีบทบาทสําคัญ โดยแนวคิด
เกี่ยวกับการสื่อสารในการพัฒนาสังคมได้ ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการสื่อสารจากเดิม ซึ่งได้ แก่ การ
สื่อสารจากบนลงล่ าง หรือการสื่อสารจากผู้มีอาํ นาจในสังคม (อาทิ รัฐ) ลงไปยังประชาชน ไปสู่
การสื่อสารแบบใหม่ภายใต้ กระบวนทัศน์แบบทางเลือก ซึ่งให้ ความสําคัญกับกระบวนการสื่อสาร
แบบมีส่วนร่ วม ซึ่งให้ ความสําคัญกับการสนทนาโต้ ตอบกันในลักษณะของการปรึกษาหารือกัน
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกได้ พูดคุยทําความเข้ าใจกับข้ อมูลข่าวสารเบื้องต้ น หลักการ และแนวทาง
ที่หลากหลายสําหรับการตัดสินใจรวมกันเกี่ยวกับสังคมของตน
นักวิชาการด้ านการสื่อสารเพื่อการพัฒนาได้ ช่วยกันอธิบายถึง “ภาพ” ของการสื่อสาร
แบบมีส่วนร่วมในมิติต่าง ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
Ascroft (1987) ได้ ให้ นิยามเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมไว้ ว่า การสื่อสารแบบมี
ส่วนร่ วมเป็ นกระบวนการที่กลุ่มบุคคลต่ าง ๆ ซึ่งมีความตั้งใจ และมีความเกี่ยวข้ องกับประเด็น
ปัญหาหนึ่ง ๆ ได้ ก้าวเข้ ามามีบทบาทในกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ และการสร้ างความเข้ าใจ
ร่วมกัน
Nairs and White (1993) ให้ แนวคิดไว้ ว่าเป็ นการออกแบบกระบวนการสื่อสาร โดย
มุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเกี่ยวข้ องสามารถสื่อสารกันได้ ในลักษณะของการปรึกษาหารือร่วมกัน
Bordenave (1994) อธิบายการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมไว้ ว่าเป็ นรูปแบบการสื่อสารแบบ
หนึ่งที่สะท้ อนความเป็ นอิสระและเท่าเทียม ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ ในกรณีท่ีบุคคลมีโอกาสเข้ าถึง
ช่องทางการสื่อสารชุมชน และมีโอกาสได้ แสดงมุมมอง ความรู้สึก และประสบการณ์ต่าง ๆ ของ
ตนอย่างเต็มที่
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Singhal (2001) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่าเป็ นกระบวนการหารือกันระหว่างบุคคล กลุ่ม
บุคคล และสถาบันในเชิงที่มีพลวัต มีปฏิสมั พันธ์ และเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่สามารถ
ทําให้ ประชาชนทั้งในระดับบุคคลและกลุ่มบุคคลสามารถตระหนักได้ ถึงศักยภาพที่เต็มเปี่ ยมของ
พวกเขาและความผูกพันกับสรรพสิ่งสาธารณะ
ปาริชาติ สถาปิ ตานนท์ (2542) ได้ ช้ ใี ห้ เห็นว่าการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเป็ นกระบวนการ
ฝึ กสมาชิกในสังคมเกี่ยวกับกระบวนการร่ วมกันคิด ร่ วมกันฟั งและเคารพในความคิดของผู้ อ่ืน
ตระหนักในสิท ธิและหน้ าที่ของตน ร่ วมวิ เคราะห์ ประเด็นปั ญหาทางสังคม แลกเปลี่ยนข้ อมู ล
ข่าวสารกัน ตลอดจนร่วมกันค้ นหาแนวทางและตัดสินใจร่วมกันบนพื้นฐานของข้ อมูลที่สมบูรณ์
กล่าวโดยสรุป การสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมคือกระบวนการสื่อสารของกลุ่มบุคคลที่มีการ
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น มี ปฏิสัมพั น ธ์กัน นํา มาสู่การเปลี่ ยนแปลงอันแสดงให้ เห็น ถึง
ศักยภาพและความเท่าเทียม
นอกจากนี้การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมยังเกี่ยวข้ องกับหลักสําคัญ 7 ประการดังนี้ (ปาริชาต
สถาปิ ตานนท์ และคณะ, 2542)
1) ความหลากหลายของผู้เข้ าร่วม กล่าวคือ ยิ่งบุคคลมีความหลากหลายในด้ าน
ต่าง ๆ มากเท่าไร ก็จะสะท้ อนความต้ องการต่าง ๆ ร่วมกันได้ ชัดเจนยิ่งขึ้น
2) การเข้ าถึงสื่อ หรือช่ องทางการสื่อสารต่าง ๆ ประกอบด้ วย การเข้ าถึงสื่อใน
ฐานะผู้บริโภค ผู้ผลิต และผู้บริหารสื่อ
3) ความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์
4) ความโดดเด่ นของสาร ประเด็น เนื้อหาสาระสอดคล้ องเชื่ อมโยงกับความ
ต้ องการหรือเป็ นประเด็นที่สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้
5) การปรึกษาหารือ เป็ นกระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันโดยให้ ความสําคัญกับการสื่อสารแบบสองทางในทิศทางแนวระนาบ ซึ่งเปิ ดโอกาสให้ บุคคลที่
เกี่ยวข้ องได้ แลกเปลี่ยนข้ อมูล มุมมอง และทัศนะต่ าง ๆ อย่ างสมดุ ล และที่สาํ คัญก็คืออยู่บน
พื้นฐานของการเคารพความคิดของทุกฝ่ าย
6) การสนั บ สนุ น โดยแบ่ ง ผู้ ส นั บ สนุ น ออกเป็ น 3 กลุ่ ม ใหญ่ ได้ แก่ กลุ่ ม
ผู้ ส นั บ สนุ น ในเชิ ง เวทีป ระชุ ม แบบเห็น หน้ า ตากั น กลุ่ ม ผู้ ส นั บ สนุ น ผ่ า นกระบวนการวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และกลุ่มผู้สนับสนุนในเชิงโครงสร้ างของระบบสังคม
7) กระบวนการเชิ งประชาธิป ไตย เนื่ อ งจากการสื่อสารเป็ นหั วใจสํา คัญ ของ
กระบวนการประชาธิปไตย ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการแลกเปลี่ยนอุดมการณ์ การปรึกษาหารือร่ วมกัน
การพัฒนาความเข้ าใจร่วมกัน การใช้ วาทกรรม และการแสวงหาทางออกต่าง ๆ ร่วมกัน
จากแนวคิ ด ดั งกล่ าวได้ นํามาศึก ษาการมีส่ว นร่ ว มของคนหู ห นวกในการผลิ ตรายการ
โทรทัศน์ท่นี อกจากจะเป็ นการพัฒนาศักยภาพทางด้ านความรู้และความสามารถแล้ ว ยังสะท้ อนให้
เห็นถึงความเท่าเทียมกัน ความเสมอภาคที่คนหูหนวกต้ องการได้ รับจากคนในสังคม
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แนวคิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม เมื่อนํามาใช้ ในการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของคนหู
หนวกกับการผลิตรายการโทรทัศน์ จะต้ องทําการศึกษาถึงระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิต
ว่าอยู่ในระดับใด โดยแบ่งการมีส่วนร่วมในการสื่อสารออกเป็ น 3 ระดับดังนี้ (กาญจนา แก้ วเทพ
และคณะ, 2543)
1) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ชม/ผู้รับสาร/ผู้ใช้ สาร ได้ แก่ การรับชมรายการอยู่
เสมอ จดหมายหรือโทรศัพท์เข้ ามาแสดงความคิดเห็น ติชม เสนอแนะ รายงานผลการรับชมให้
ผู้ ผ ลิ ต ทราบ เป็ นตั ว แทนส่ ง ข่ า วสาร ร่ ว มแจ้ ง ข่ า วสาร ตรวจสอบข่ า วสารกั บ พื้ นที่ ร้ อ งทุ ก ข์
ร้ องเรียนปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ร่วมงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เสนอแนะรูปแบบรายการ
ช่วยประชาสัมพันธ์รายการ ฯลฯ
2) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่ง/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมผลิต/ผู้แสดง เป็ นระดับการมีส่วน
ร่ ว มที่สูง ขึ้ นมา ซึ่ ง แบ่ ง ได้ ห ลายขั้ น ตอนตามหลั ก แนวคิ ด เรื่ อ งกระบวนการผลิ ตรายการวิ ท ยุ
โทรทัศน์ คือ
(1) ขั้นก่อนการผลิต (Pre-Production Stage) หรือการเตรียมการก่อนการ
ผลิต ได้ แก่ การเลือกประเด็นหัวข้ อ แง่มุมที่จะนําเสนอ รวบรวมข้ อเท็จจริงที่นาํ มาใช้ เป็ นวัตถุดิบ
การเขียนบท การค้ ดเลือกฉากและตัวแสดง ฯลฯ
(2) ขั้นการผลิต (Production Stage) คือ การลงมือถ่ายทํา
(3) ขั้นหลังการผลิต (Post-Production Stage) คือขั้นตอนหลังการถ่ายทํา
เสร็จสิ้น ได้ แก่ การตัดต่อ การลงเสียง การเพิ่มเทคนิคด้ านภาพ ฯลฯ
(4) การมีส่วนร่วมในระดับบริหารงาน (Policy Maker) คือ การเป็ นผู้
วางแผนกําหนดนโยบายเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ ซึ่งถือว่าเป็ นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วม
แนวคิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและระดับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมสามารถอธิบายถึง
ประสิทธิภาพของการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมของคนหู หนวกว่าอยู่ในระดับใด ระดับผู้ชม/ผู้ผลิต
หรือ บริหารงาน โดยศึกษาในแต่ข้ันตอนกระบวนการผลิตรายการใจเท่ากัน ได้ แก่ ขั้นวางแผน
ก่อนการผลิต ขั้นเตรียมการผลิต ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนหลังการผลิต

2.6 แนวคิดทฤษฎีการใช้สอื่ เพือ่ ประโยชน์และความพึงพอใจจากสือ่
ทฤษฎีการใช้ ประโยชน์และความพึงพอใจนําเสนอคําอธิบายที่ครอบคลุมและเป็ นระบบ
เกี่ยวกับบทบาทของผู้ชมในกระบวนการการสื่อสารมวลชน โดยมองผู้รับสารในฐานะเป็ นผู้กระทํา
ไม่ใช่ผ้ ูถูกกระทํา และเป็ นผู้แสวงหาการใช้ ประโยชน์จากสื่อต่าง ๆ ในการตอบสนองความต้ องการ
บางอย่างเพื่อให้ เกิดความพึงพอใจในที่สดุ
คาทซ์ และคณะ (อ้ างถึงใน พีระ จิรโสภณ, 2548, น. 191) ได้ อธิบายแบบแผนการใช้
ประโยชน์และการได้ รับความพึงพอใจจากสื่อมวลชนของผู้รับสารไว้ ว่า จุ ดกําเนิดมาจากสภาวะ
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จิตใจและสังคมจากความต้ องการของผู้ รับสาร ซึ่งสิ่งเหล่ านี้ ท่ีจะก่อให้ เกิดความคาดหวังจาก
สื่อมวลชนหรื อแหล่ งสารอื่น ซึ่งนํา ไปสู่การสร้ างความพึ งพอใจให้ กับผู้ รั บสารอาจกล่ าวได้ ว่า
วิธีการนี้เป็ นการศึกษาผู้รับสารใช้ ส่อื มวลชนเพื่อแสวงหาความพอใจเพื่อบรรลุความต้ องการของ
ตนเอง ทั้งนี้สามารถแสดงให้ เห็นเป็ นแบบจําลองได้ ต่อไปดังนี้ 1) แหล่งด้ านสังคมและจิตวิทยา
2) ความต้ องการ 3) การคาดหวัง 4) สื่อมวลชน 5) การเปิ ดรับและการตอบสนองซึ่งก่อให้ เกิด
รูปแบบความต้ องการการใช้ ส่อื มวลชน และ 6) ผลที่ตามมาภายหลัง
สภาวะทาง
สังคมและ
จิตวิทยาเป็ น
จุดกําเนิดของ

ความต้ องการ
จําเป็ นต่างๆ
ซึ่งก่อให้ เกิด

ความคาดหวัง
ต่อ

สื่อมวลชน
และแหล่ง
ข่าวสารอื่นๆ
ซึ่งนําไปสู่

การเปิ ดรับ
สื่อมวลชนใน
รูปแบบต่างๆ
อันก่อให้ เกิด

ความต้ องการ
ที่ได้ รับการ
ตอบสนอง

ผลต่อเนื่อง
อื่นๆ ที่ตามมา
ซึ่งอาจจะไม่ใช่
ผลที่ต้ังใจไว้

ภาพที่ 2.2 แบบจําลองการใช้ ประโยชน์และความพึงพอใจ
แหล่งที่มา: พีระ จิรโสภณ, 2548, น. 199.
แบบจําลองการใช้ ประโยชน์และการได้ รับความพึงพอใจนี้ ได้ อธิบายกระบวนการรับสาร
ในการสื่อสารมวลชนและการใช้ ส่อื มวลชนโดยปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าการ
เลือกบริ โภคสื่อมวลชนขึ้นอยู่ กับความต้ องการหรื อแรงจู งใจของผู้รับสารเอง แต่ ละคนย่ อมมี
วัตถุประสงค์ มีความตั้งใจ และความต้ องการใช้ ประโยชน์จากสื่อมวลชนเพื่อสนองความพึงพอใจ
ของตนเองด้ วยเหตุผลต่าง ๆ กัน
แนวคิดเริ่มต้ นของทฤษฏีการใช้ ประโยชน์และความพึงพอใจจะให้ ความสนใจกับเรื่องของ
ผู้บริโภค สมาชิกผู้รับสาร มากกว่าที่จะเน้ นในเรื่องสาร โดยเริ่มต้ นที่บุคคลเป็ นผู้เลือกในการใช้ ส่อื
ซึ่งเป็ นมุมมองที่แตกต่างจากมุมมองที่ส่อื มวลชนมีอาํ นาจต่อผู้รับสาร
การศึกษาเรื่องการใช้ ประโยชน์และความพึงพอใจที่ได้ รับจากสื่อมีผ้ ูศึกษาไว้ มากมาย โดย
Wenner (อ้ างถึงใน นิลาวัณย์ พาณิชย์ร่งุ เรือง, 2540) ได้ รวบรวมผลงานวิจัย ดังนี้
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1) การใช้ ข่าวสารเพื่อประโยชน์ทางด้ านข้ อมูล เป็ นการใช้ ข่าวสารเพื่ออ้ างอิงและ
เพื่อเป็ นแรงยํา้ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสังคม รูปแบบของการแสดงความต้ องการ ได้ แก่
การติดตามข่าวสาร การใช้ ข่าวสารเพื่อเชื่อมโยงระหว่างข้ อมูลกับสังคม เป็ นการนําข้ อมูลข่าวสารที่
ได้ ไปเข้ าเครือข่ายส่วนบุคคล เช่ น การนําข้ อมูลไปใช้ สนทนากับผู้อ่นื เพื่อการโน้ มน้ าวจู งใจผู้รับ
สาร
2) การใช้ ข่าวสารเพื่ อดํารงเอกลั กษณ์ของบุ คคล เป็ นการใช้ ข่าวสารเพื่ อการ
อ้ างอิงผ่านตัวบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับสื่อหรือปรากฏในเนื้อหาสื่อ
3) การใช้ ข่าวสารเพื่อการผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ เป็ นการใช้
ข่าวสารเพื่อป้ องกันตนเอง เช่น การใช้ ส่ือเพื่อความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน หรือ เพื่อผ่อน
คลายอารมณ์
Dominick (1993, น. 54) กล่าวถึงสมมติฐานของทฤษฎีการใช้ ส่อื และความพึงพอไว้
ดังต่อไปนี้
1) ผู้รับสารแสดงบทบาทอย่างกระตือรือร้ น (Active Role) ในการปฏิสมั พันธ์
กับสื่อต่าง ๆ กล่าวคือความต้ องการ (Needs) ของแต่ละบุคคลก่อให้ เกิดแรงจูงใจเป็ นช่องทางให้
ใช้ ส่อื
2) สื่อมวลชนต้ องแข่ งขั นกับ วิ ธีการต่ า ง ๆ มากมายในการได้ มาซึ่งความพึ ง
พอใจของบุคคล อย่างเช่น การผ่อนคลายอารมณ์ (Relaxation)
3) ทฤษฎีการใช้ ส่ือและความพึ งพอใจเชื่อว่ าบุ คคลมีความตระหนักในความ
ต้ องการของตนและสามารถบอก (Verbally) ถึงความต้ องการเหล่านี้ได้ วิธีการนี้ต้ังอยู่บนการ
สํารวจความต้ องการของผู้รับสาร ดังนั้นจึงเชื่อว่ าคําตอบของบุคคลจะเป็ นตัวชี้วัด (Indicator)
แรงจูงใจต่าง ๆ ความต้ องการของบุคคลได้ ถูกต้ อง
นอกจากนี้ พาล์มกรีน และคณะ (อ้ างถึงใน นิลาวัณย์ พาณิชย์รุ่งเรือง, 2540) ได้ สรุป
สมมติฐานการใช้ ประโยชน์และความพึงพอใจไว้ ดังนี้
1) ผู้รับสารมีความกระตือรือร้ น (Active) ดังนั้น
2) การใช้ สื่ อ ของผู้ รั บ สารส่ ว นใหญ่ ถู ก มองว่ า ผู้ รั บ สารมี เ ป้ าหมาย (Goal
Directed)
3) มีการแข่งขันกับแหล่งอื่นๆในการได้ มาซึ่งการตอบสนองความพึงพอใจและ
เมื่อ...
4) ผู้รับสารเชื่อมโยงความต้ องการ (Needs) ของตนในการเลือกใช้ ส่อื
5) การบริโภคสื่ออาจบรรลุถงึ ความพึงพอใจได้ แตกต่างกัน ถึงแม้ ว่า ...
6) เนื้อหาสื่อเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถใช้ ในการพยากรณ์ความพึงพอใจได้
อย่างถูกต้ องเนื่องจาก
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7) คุณลักษณะของสื่อ (Media Characteristics) เป็ นตัวกําหนดระดับความพึง
พอใจที่ได้ รับการตอบสนองความต้ องการ (Needs) ในแต่ละครั้งแตกต่างกัน และเนื่องจาก ...
8) ความพึงพอใจที่ได้ รับการตอบสนองนั้นมีจุดเริ่มต้ นที่เนื้อหาสื่อ การเปิ ดรับ
หรือไม่เปิ ดรับสื่อ และ/หรือสถานการณ์ทางสังคมที่มีการเปิ ดรับสื่อเกิดขึ้น
ในประเทศไทย ศิริชัย ศิริกายะ และกาญจนา แก้ วเทพ (2531, น. 110-112) ได้ ศึกษา
ชุดตัวแปรความต้ องการที่ผ้ ูรับสารต้ องการจากสื่อมวลชน ซึ่ง McQuail และคณะ ได้ สร้ างไว้ แล้ ว
นํามาปรับปรุงขึ้นใหม่เพื่อให้ สอดคล้ องกับการใช้ ส่อื มวลชนโดยผู้รับสารดังนี้
1) ความต้ องการสารสนเทศ
(1) ทราบเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้ องกับตนเอง สภาพปั จจุ บันที่อยู่รอบตัว และ
สภาพปัจจุบันของสังคมและโลก
(2) เป็ นเครื่องมือในการแสวงหาข้ อแนะนําในการปฏิบัติ ความคิดเห็น และ
การตัดสินใจ
(3) สนองความอยากรู้อยากเห็น และสนองความสนใจ
(4) ให้ การเรียนรู้ เป็ นการศึกษาด้ วยตนเอง
2) ความต้ องการสร้ างเอกลักษณ์ให้ แก่บุคคล
(1) ให้ แรงเสริมค่านิยมส่วนบุคคล
(2) ให้ ตัวแบบทางพฤติกรรม
(3) แสดงออกร่วมกับค่านิยมของบุคคลอื่น ๆ (ในสื่อมวลชน)
(4) มองทะลุเข้ าไปภายในตนเอง
3) ความต้ องการรวมตัวและปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
(1) มองทะลุเข้ าไปในสภาพแวดล้ อมของบุคคลอื่น
(2) แสดงออกร่วมกับผู้อ่นื เกิดความรู้สกึ ในลักษณะที่เป็ นเจ้ าของ
(3) นําไปใช้ ในการสนทนา และปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
(4) ใช้ แทนเพื่อน
(5) ช่วยในการดําเนินตามบทบาททางสังคม
(6) สร้ างสายสัมพันธ์กบั ครอบครัว เพื่อน และสังคม
4) ความต้ องการความบันเทิง
(1) หลีกหนี หรือหลีกเลี่ยงจากปัญหาต่าง ๆ
(2) ผ่อนคลาย
(3) ได้ วัฒนธรรมที่เป็ นของแท้ ได้ ความสนุกสนานทางสุนทรียะ
(4) ได้ มีอะไรทําเพื่อใช้ เวลาให้ หมดไป
(5) ปลดปล่อยอารมณ์
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แนวคิดดังกล่าวสามารถนํามาศึกษาถึงการใช้ ประโยชน์และความพึงพอใจในการรับชม
รายการใจเท่ากัน ทั้งสําหรับคนหู หนวกและคนปกติท่ัวไป อันเนื่องมาจากมนุ ษย์ทุกคนล้ วนมี
ความต้ องการที่มีจุดกําเนิดมาจากสภาวะจิตใจและสังคมที่แตกต่างกัน รวมถึงแรงจูงใจที่มาจาก
ปั จจัยที่แตกต่างกัน ในฐานะผู้รับสารจึงทําให้ มีเหตุผลหรือมีความคาดหวังในการใช้ ส่ือมวลชน
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจที่แตกต่างกัน

2.7 ผลงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
จากการศึกษาค้ นคว้ าพบว่ามีงานวิจัยระดับวิทยานิพนธ์ท่เี กี่ยวกับคนหูหนวกที่เกี่ยวข้ อง
กับการศึกษาในครั้งนี้ คือ
ปริญญา สิริอัตตะกุล (2555) ได้ ทาํ การศึกษาเรื่อง “ความสามารถในการเข้ าถึงข้ อมูล
ข่าวสารเพื่อการพึ่งตนเองของคนหูหนวก: กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี” โดยศึกษาคนหู หนวกที่
สามารถใช้ ภาษามือในการสื่อสารหรืออ่านหนังสือได้ จํานวน 20 คน ที่ประกอบอาชีพอยู่ใน
จังหวัดชลบุรี และล่ามภาษามือ จํานวน 10 คน พบว่า ปั จจุบันของความสามารถในการเข้ าถึง
ข้ อมูลข่าวสารของคนหูหนวกจะผ่านทางสมาชิกในครอบครัว เพื่อนคนหูหนวก ล่ามภาษามือ
โทรทัศน์ โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารของคนหู
หนวก คือ การสื่อสาร ซึ่งผู้พิการทางการได้ ยินเล็งเห็นว่าเป็ นปั ญหาที่สาํ คัญที่สดุ เนื่องจากคนหู
หนวกไม่สามารถสื่อสารให้ คนทั่วไปเข้ าใจความต้ องการของตนเองได้ จึงทําให้ สงั คมไม่เปิ ดโอกาส
ให้ กบั คนหูหนวก สําหรับความต้ องการและวิธกี ารเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารของคนหูหนวก คือ ล่าม
ภาษามือ เพราะคนหูหนวกใช้ เป็ นสื่อกลางในการสื่อสารให้ ตรงกับความต้ องการของคนหูหนวก
รองลงมา คือ ต้ องการให้ สงั คมเข้ าใจวัฒนธรรมการสื่อสารของคนหูหนวกที่แสดงออกทางสีหน้ า
และท่าทาง รวมไปถึงโอกาสจากสังคมเพื่อจะได้ แสดงว่าคนหูหนวกมีความสามารถ มีศักยภาพ ไม่
เป็ นภาระของสังคม และสามารถพึ่งตนเองได้
มนฤดี ทองกลอย (2551) วิจัยเรื่ อง “การเข้ าถึงสื่อมวลชนของเยาวชนพิ การในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดยศึกษากลุ่มประชากรตัวอย่าง 4 ประเภท ได้ แก่ กลุ่มเยาวชน
พิการทางการมองเห็น กลุ่มเยาวชนพิการทางการได้ ยิน กลุ่มเยาวชนพิการทางร่างกาย และกลุ่ม
อาจารย์ผ้ ูดูแลกลุ่มเยาวชนพิการทางสติปัญญา พบว่า กลุ่มเยาวชนพิการทางการได้ ยินจะเข้ าถึงสื่อ
อินเทอร์เน็ตในการสื่อสาร รองลงมาคือสื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ สําหรับปั ญหาในการเข้ าถึง
สื่อมวลชนของเยาวชนพิการทางการได้ ยิน ได้ แก่ ปั ญหาด้ านภาษา โดยขาดภาษามือในรายการ
โทรทัศน์ ตัวอักษรวิ่งด้ านล้ างของสื่อโทรทัศน์มีขนาดเล็กและวิ่งเร็วเกินไป
วราห์ หนู ฤทธิ์ (2549) ได้ ทาํ การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจกับการใช้ ส่อื วิทยุโทรทัศน์
ของคนหูหนวก” ศึกษาผู้ท่มี ีความบกพร่องทางการได้ ยินที่ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา อายุ
ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าใช้ เวลาชมโทรทัศน์เฉลี่ยที่ 2 ชั่วโมงต่อวันมาก
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ที่สุด โดยรับชมในช่วงหลังเลิกเรียนเป็ นต้ นไป เลือกชมรายการที่ชอบและติดตามมาตลอดเป็ น
ปั จจัยหลักในการชมโทรทัศ น์ และรั บชมรายการที่ให้ ความบันเทิงมากเป็ นอันดับที่ 1 รวมทั้ง
พบว่ามีความพึงพอใจในการรับชมรายการโทรทัศน์สัมพันธ์กับความนิยมรายการ กล่าวคือ ยิ่งมี
ความนิยมรายการโทรทัศน์มากเพียงใด ก็มีแนวโน้ มที่จะพึงพอใจมากขึ้น นอกจากนี้ประชากรที่
ศึก ษาไม่ ต้ อ งการให้ มีเ ครื่ อ งมื อแปลความหมาย มี จํา นวนใกล้ เ คี ย งประชากรที่ต้ อ งการให้ มี
เครื่ องมือแปลความหมายในรายการโทรทัศน์ ทั้งคําบรรยายเนื้อหารายการและล่ ามภาษามือ
เนื่องจากอ่านความหมายไม่ทนั และรู้สกึ ขัดขวางการรับชมรายการโทรทัศน์ และยังพบว่าประชากร
ส่วนใหญ่ต้องการให้ มีรายการโทรทัศน์ท่แี สดงหรือดําเนินรายการโดยคนหูหนวก
วลัยลักษณ์ คงนิล (2542) ได้ ศึกษาเรื่อง “การรับรู้ การแปลความหมาย การจดจํา และ
อารมณ์ จากการเปิ ดรับสื่อวิทยุโทรทัศน์ของคนหูนวก” โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างคนหูหนวกและ
คนหู ปกติท่ีกาํ ลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา
จํานวนกลุ่มละ 60 คน พบว่า คนหูหนวกมีความสามารถในการรับรู้ การแปลความหมายและการ
จดจําสารจากสื่อวิทยุโทรทัศน์ได้ รวมทั้งมีการแสดงออกทางอารมณ์ท่สี ังเกตได้ จากพฤติกรรมที่
แสดงออก แต่ไม่ชัดเจนนัก โดยจะแสดงออกตามความเข้ าใจเท่านั้น และเมื่อเปรียบเทียบกับคนหู
ปกติท้งั ในในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษาพบว่า คนหูปกติมี
ความสามารถในการรับรู้ การแปลความหมาย และการจดจําดีกว่า และลักษณะเฉพาะของคนหู
หนวก มี ผ ลทํา ให้ ค นหู ห นวกมี ก ารรั บ รู้ การแปลความหมาย และการจดจํา สารจากสื่อ วิ ท ยุ
โทรทัศน์ด้อยกว่าคนหูปกติ ในขณะที่การแสดงออกทางอารมณ์มีความคล้ ายคลึงกัน
ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร และวสันต์ สอนเขียว (2550) ได้ ศึกษาเรื่อง “คําบรรยายที่
เหมาะสมสําหรับการรับรู้ภาพยนตร์ของคนหูหนวก” โดยจัดการศึกษาให้ แก่คนหูหนวกหรือคนหู
หนวก โดยการสอนในโรงเรียนโสตศึกษาหรือจัดให้ เรียนร่วมกับคนปกติ เป็ นการสอนที่มีลักษณะ
พิเศษจําเป็ นต้ องใช้ ส่อื เพื่อช่วยในการเรียนการสอน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาที่มีความพิการ
ทางการได้ ยิน จากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 30 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม กลุ่มละ15 คน และนักศึกษาระดับอาชีวะศึกษาในแผนกการพิมพ์ โรงเรียนดอน
บอสโก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 30 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุมกลุ่มละ 15 คน ชมภาพยนตร์เพื่อการศึกษาที่มีการจัดกระทํา (Treatment) แล้ ววิเคราะห์
ผลการศึ ก ษาจากการสั ง เกตพฤติ ก รรมระหว่ า งการชมภาพยนตร์ ร่ ว มกั บ ผลคะแนนจาก
แบบทดสอบการรับรู้และความเข้ าใจในเนื้อหาภาพยนตร์ พบว่าคนหูหนวกที่เป็ นนักศึกษาที่มี
ความพิการทางการได้ ยินในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา สามารถรับรู้ภาพยนตร์ท่มี ีการ
ใช้ คาํ บรรยายได้ ดีข้ ึนเมื่อชมภาพยนตร์เพื่อการศึกษาที่มีคาํ บรรยายที่เหมาะสม
ศิวนารถ หงษ์ประยูร (2558) ได้ ศึกษาเรื่อง “การพัฒนารายการข่าวทางสื่ออินเทอร์เน็ต
ทีวิ (IPTV) สําหรับคนหูหนวก” ซึ่งเป็ นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยอาศัยระเบียบวิธกี ารวิจัยเชิง
คุณภาพ เพื่อศึกษาลักษณะการเปิ ดรับข่ าวทางสื่อแพร่ ภาพและกระจายเสียงของคนหู หนวกใน
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ปั จ จุ บั น ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะและเสนอแนวทางการพั ฒ นาและการผลิ ต รายการข่ า วทางสื่ อ
อินเทอร์เน็ตทีวี (IPTV) สําหรับคนหูหนวก โดยพบว่าไวยากรณ์ภาษามือที่คนหูหนวกใช้ แตกต่าง
จากภาษาที่คนที่มีการ ได้ ยินใช้ ส่อื สารกัน ทําให้ คนหูหนวกไม่สะดวกเข้ าถึงสื่อที่เป็ นตัวอักษร เช่น
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต รวมทั้งการเข้ าถึงมีคาํ บรรยายในรายการโทรทัศน์ (Subtitle) คนหู
หนวกไทยจํานวนมากจึงสนใจเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร และความบันเทิงจากสื่อโทรทัศน์ แต่กย็ ังมี
อุปสรรคในการเข้ าถึง เพราะจอล่ามในรายการโทรทัศน์มีขนาดเล็กเกินไป ดังนั้นรายการข่าว
โทรทัศน์ทางสื่ออินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมกับคนหูหนวกจึงมีคุณลักษณะและแนวทางการพัฒนาคือ
1) หากกลุ่มผู้ชมเป้ าหมายเป็ นคนหูหนวกและคนที่มีการได้ ยิน รายการควรมีท้งั เสียง พากย์และ
คําบรรยายแทนเสียง (Caption) 2) ควรมีเนื้อหาเกี่ยวข้ องกับคนหูหนวก สาระความรู้ท่คี นหู
หนวกมีสทิ ธิ์เข้ าถึง และเรื่องราวในชีวิตประจําวันง่าย ๆ 3) ต้ องมีการกําหนดโครงสร้ างและลําดับ
รายการให้ ชัดเจนไม่สลับไปมา 4) ความยาวรายการประมาณ 30 นาที 5) ผู้ดาํ เนินรายการควร
เป็ นคนหูหนวกที่มีความสามารถทั้งการอ่านภาษาไทยและการสื่อสารด้ วยภาษามือ 6) เทคนิคการ
นําเสนอ เครื่องแต่งกายต้ องมีสพี ้ ืน สีเรียบ ไม่ฉูดฉาด ไม่มีลวดลายมาก เครื่องประดับ การ
แต่งหน้ า ทําผม ต้ องไม่รบกวนการสื่อสารด้ วยภาษามือ การจัดแสงต้ องไม่เกิดเงาที่เสื้อ ใบหน้ า
หรือฉากหลัง ไม่ควร เคลื่อนที่กล้ องและตัดต่อเปลี่ยนภาพในระหว่างที่พิธีกรกําลังสื่อสารด้ วย
ภาษามือ 7) ฉากรายการใน สตูดิโอ ต้ องมีสพี ้ ืน สีเรียบ ไม่ฉูดฉาด ไม่มีลวดลายมาก และอุปกรณ์
ประกอบฉาก ต้ องไม่บังภาษามือ 8) งานด้ านคอมพิวเตอร์กราฟิ กต่าง ๆ บนหน้ าจอต้ องไม่บัง
ภาษามือ และไม่นาํ เสนอภาพกราฟิ กหรือ ภาพเคลื่อนไหวพร้ อมกับการสื่อสารด้ วยภาษามือ
สมเกียรติ ศิริวนิชสุนทร (2546) ได้ ทาํ การศึกษา “สิทธิและความด้ อยโอกาสของคน
พิการไทย (ศึกษาเฉพาะกรณีคนพิการทางหู)” เพื่อวิเคราะห์สาเหตุและปั จจัยที่ทาํ ให้ เกิดความ
ด้ อยโอกาสในสังคมไทยของคนพิการทางหู โดยใช้ แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็ นกรอบแนวคิด
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร จากการสัมมนา การเข้ าไปมีส่วนร่วมสังเกตการณ์ สัมภาษณ์คนพิการ
ทางหู การสอบถามค้ นคว้ ากฎระเบียบ กฎหมาย และสิทธิมนุษยชนสากลแห่ งสหประชาชาติและ
ศึกษาโดยใช้ Role Model พบว่า คนพิการมีความเก็บกดรู้สกึ ว่าตนเองเป็ นภาระสังคม รู้สกึ แปลก
แยก ไม่ค่อยช่วยเหลือตนเอง ต้ องการให้ หน่วยงานต่าง ๆ ช่วยเหลือในด้ านการพัฒนาศักยภาพ
เรี ย กร้ อ งโอกาสความเท่ า เทีย มในสัง คมทุ ก เรื่ อ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น การศึ ก ษา หรื อ โอกาสในการ
ประกอบอาชีพ และยังพบว่าความพิการทําให้ ด้อยโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากสถานศึกษามีไม่
เพียงพอต่อจํานวนคนพิการ นอกจากนี้คนพิการทางหูต้องการล่ามภาษามือซึ่งขาดแคลนมากใน
ประเทศไทย สําหรับสิทธิและความเท่าเทียมกันในเรื่องการได้ รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนู ญ
คือ ไม่ สามารถสื่อ สารกับ เจ้ า หน้ า ที่รั ฐ ในกรณีต กเป็ นผู้ ต้ อ งหาคดี ต่ า ง ๆ ต้ อ งการบริ ก ารทาง
การแพทย์ท่ดี ีกว่านี้ ต้ องการเข้ าทํางานในองค์การที่มีสวัสดิการและความมั่นคง รวมทั้งยังพบอีก
ว่ าความรั กและความอบอุ่นในครอบครัว ความอดทน การได้ รับการดูแลเข้ าใจจากคนใกล้ ชิด
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โดยเฉพาะพ่อแม่มีส่วนอย่างมากในการพัฒนาทั้งร่ างกายและสติปัญญาของคนพิการให้ สามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ได้ ในสังคมเช่นคนปกติท่วั ไป
อัศรินทร์ นนทิหทัย (2551) ได้ ศึกษาเรื่อง “การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อ
การพัฒนารายการโทรทัศน์ TK Teen” ได้ ศึกษาจากเอกสาร ผังรายการ สคริปต์รายการ เทป
รายการ การวิเคราะห์ เนื้อหารายการ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ ข้อมูลสําคัญจํานวน 6 คน
การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่ วม และการจัดกลุ่มสนทนากับเยาวชนผู้เข้ าร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ TK Teen พบว่าเยาวชนมีส่วนร่วมทั้งในฐานะผู้รับสาร ได้ แก่
การรับชมรายการ และเข้ าร่วมกิจกรรมที่ทางรายการจัดขึ้น ส่วนในฐานะผู้ส่งสาร ในขั้นตอนก่อน
การผลิต ขั้นการผลิต แต่ยังไม่มีส่วนร่วมในระดับบริหารงาน สําหรับประสิทธิภาพของการสื่อสาร
แบบมีส่วนร่วมพบว่า การใช้ การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเป็ นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนนําไปสู่
การคิดวิเคราะห์และตัดสินใจในการทํางาน เกิดการไหลเวียนแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารระหว่ าง
เยาวชนและผู้ผลิตรายการ และเกิดการสร้ างสรรค์รายการโทรทัศน์ท่มี ีเนื้อหาเหมาะสมกับเยาวชน
การศึกษาวิจัยดังกล่าว เป็ นข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์และทําให้ เกิดแนวทางในการศึกษา โดย
ผู้วัจัยนํามาเรียบเรียงประเด็นเนื้อหาและนํามาปรับใช้ เพื่ อเป็ นกรอบในการวางแผนการศึกษา
กระบวนการผลิตและการมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในรายการใจเท่ากัน ซึ่งเป็ นรายการโทรทัศน์
สําหรับคนหูหนวก เพื่อให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจยั
จากการศึ ก ษาวิ จัย “นวั ต กรรมรูป แบบรายการโทรทัศ น์ และการมี ส่ วนร่ ว มของคนหู
หนวก” ในรายการใจเท่ากัน รายการโทรทัศน์ภาษามือสําหรับคนหูหนวก เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ใช้ การสัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth Interview) เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการผลิตรายการ
กระบวนการผลิตรายการ และการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในรายการใจเท่ากัน และ
ใช้ การสอบถามความคิดเห็นโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อศึกษาถึงการใช้ ประโยชน์
และความพึงพอใจของคนหูหนวกและคนปกติท่มี ีต่อรายการใจเท่ากัน
3.1 กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการวิจัย
3.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา
3.4 วิธกี ารเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.6 การนําเสนอข้ อมูล
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3.1 กรอบแนวคิดที่ใช้ชในการวิจยั
ผูช้ มคนหูหนวก
ห

ผูช้ มทัวไป
ว่

รับชมรายกการ

รายการโททรทัศน์ สาํ หรั
ห บคนหูหนวก
ห
ปัจจัยภายใน
- ผูส้ ง่ สาร
- เนื้อหาหรืรือ สาร
- ช่องทางกการสือ่ สาร
- ผูร้ บั สาร

ปัจจัยภายนอก
ภ
- การเมือง
- เศรษฐกิจ
- เทคโนโลลยี
- สังคมและวัฒนธรรม

ความพึงพอใจ
- ด้านเนื้อหารายการร
- ด้านรูรูปแบบและวิธการนํ
ธี
าเสนอราายการ
- ด้านคุณสมบัตผิ ดู้ าํ เนินรายการ

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิคิดที่ใช้ในการรวิจยั

กรระบวนการผลิลิ ตรายการ
- ขัน้ วางแผนนก่อนการผลิตรายการ
ต
- ขัน้ เตรียมกการผลิต
- ขัน้ การผลิตรายการ (Prooduction)
- ขัน้ หลังผลิลิตรายการ
การสื่อสารรแบบมีส่วนร่วมของคนหู
ว
ห
หนวก
- การมีสว่ นรร่วมในฐานะผูรัร้ บั สาร
- การมีสว่ นรร่วมในฐานะผูส่ส้ งสาร
- การมีสว่ นรร่วมในระดับบริริหารงาน

การใช้ช้ประโยชน์
- ด้านขข่าวสาร
- ด้านกการสร้างเอกลักษณ์
ก ให้แก่ตนเเอง
- ด้านปปฎิสมั พันธ์ทางงสังคม
- ด้านคความบันเทิง
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3.2 เครือ่ งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิ จัย เรื่ อ ง “นวั ตกรรมรูปแบบรายการโทรทัศ น์และการมี ส่ว นร่ วมของคนหู
หนวก” ในรายการใจเท่ากัน รายการโทรทัศน์ภาษามือสําหรับคนหูหนวก เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยใช้ วิธกี ารสัมภาษณ์ในเชิงลึก (In-depth Interview) ร่วมกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง (Documentary Analysis) เพื่อศึกษาถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตรายการ กระบวนการผลิตรายการ และการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคน
หู หนวกในรายการใจเท่ากัน และใช้ วิธีการสอบถามความคิดเห็นโดยการสนทนากลุ่ม (Focus
Group) เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจและการใช้ ประโยชน์ของผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไป ที่มี
ต่ อรายการใจเท่ากัน โดยมีรูปแบบการนําเสนอผลการศึกษาด้ วยวิ ธีการบรรยายเชิ งพรรณนา
(Descriptive Analysis) ซึ่งมีวิธกี ารดําเนินการศึกษา ดังนี้
3.2.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)
สัมภาษณ์โดยมีประเด็นคําถามในการสัมภาษณ์ตามกรอบวัตถุประสงค์ และกําหนด
คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง (Purposive Sampling) คือผู้ท่ใี ห้ สมั ภาษณ์ต้องมีส่วนเกี่ยวข้ องใน
กระบวนการผลิตรายการใจเท่ากัน เป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key Informants) ซึ่งประกอบด้ วยคนหู
หนวกและคนทั่วไป โดยการสัมภาษณ์คนหูหนวกจะใช้ ล่ามภาษามือในการสนทนา และมีเครื่อง
บันทึกเสียงในการสัมภาษณ์
3.2.2 วิเคราะห์จากข้อมูลเอกสารสิง่ พิมพ์ (Documentary Analysis)
วิเคราะห์ข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับรายการใจเท่ากัน และ Thai Deaf TV คณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเป็ นผู้ผลิตรายการ
3.2.3 การสอบถามความคิดเห็นโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
เพื่ อศึ กษาถึงความพึ งพอใจและการใช้ ประโยชน์ข องผู้ ชมคนหู ห นวกและผู้ ช มที่มี ต่อ
รายการใจเท่ากัน โดยมีแนวคําถามสัมภาษณ์ในการสนทนากลุ่ม ดีวีดีบันทึกรายการใจเท่ากัน
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และเครื่องบันทึกภาพและเสียงในการสนทนากลุ่ม
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3.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเป็ นตัวแทนในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) และ การสอบถามความคิดเห็นโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อใช้ ใน
การศึกษาเรื่อง “นวัตกรรมรูปแบบรายการโทรทัศน์และการมีส่วนร่ วมของคนหูหนวก” ใน
รายการใจเท่ากัน รายการโทรทัศน์ภาษามือสําหรับคนหูหนวก มีดังนี้
3.3.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)
ใช้ วิธกี ารสัมภาษณ์โดยกําหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง (Purposive Sampling) เลือก
ผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้ องในการผลิตรายการใจเท่ากัน ในการเป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key Informants)
จํานวน 4 คน ประกอบด้ วยคนหูหนวกและคนทั่วไป โดยการสัมภาษณ์คนหูหนวกจะสื่อสารผ่าน
ล่ามภาษามือ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีดังนี้
1) นายนิสิต คุณผล ผู้ชาํ นาญการอาวุโส ฝ่ ายรายการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
และผู้ควบคุมการผลิตรายการใจเท่ากัน
2) ผศ.ศิ ว นารถ หงษ์ ป ระยู ร รองคณบดี ฝ่ ายวิ ช าการ คณะนิ เ ทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และผู้อาํ นวยการ Thai Deaf TV ควบคุมการผลิตรายการใจเท่ากัน
3) นางสาวเบญจวรรณ สุพันอ่างทอง ผู้สร้ างสรรค์รายการใจเท่ากัน
4) นายวัชรินทร์ ชาลี พิธกี รคนหูหนวกรายการใจเท่ากัน
3.3.2 การสอบถามความคิดเห็นโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
เพื่ อ ศึ ก ษาถึง การใช้ ป ระโยชน์ แ ละความพึ ง พอใจของคนหู ห นวกและคนปกติ ท่ีมี ต่ อ
รายการใจเท่ากัน ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ แบ่ งการสัมภาษณ์กลุ่มเป้ าหมายออกเป็ น 2
กลุ่ ม ประกอบด้ ว ยคนหู ห นวกและคนทั่ว ไป ซึ่ งเคยรั บ ชมรายการใจเท่ า กัน ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสอย่างน้ อย 1 ครั้ง จํานวนทั้งสิ้น 6 คน ดังนี้
1) กลุ่มผู้ชมคนหูหนวก เพศชายและเพศหญิง จํานวน 3 คน
2) กลุ่มผู้ชมทั่วไป เพศชายและเพศหญิง จํานวน 3 คน
เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ท่ีสามารถเป็ นตัวแทนในการสัมภาษณ์จะต้ องจบการศึกษาระดับประถมศึกษาขึ้นไป
และมีประสบการณ์ในการรับชมรายการใจเท่ากัน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส อย่าง
น้ อย 1 ครั้ง
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3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมรูปแบบรายการโทรทัศน์และการมีส่วนร่วมของคนหู
หนวก” ในรายการใจเท่ากัน รายการโทรทัศน์ภาษามือสําหรับคนหูหนวก ผู้วิจัยได้ ดาํ เนินการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลดังนี้
3.4.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)
เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการผลิตรายการใจเท่ากัน กระบวนการผลิตรายการ และ
ประสิทธิภาพของการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมของคนหูหนวกในรายการใจเท่ากัน ซึ่งจะสัมภาษณ์
โดยมีกรอบตามวัตถุประสงค์ มีการบันทึกเสียงแล้ วจึงถอดสัมภาษณ์สรุปใจความสําคัญ นําข้ อมูล
มาวิเคราะห์ร่วมกับเอกสาร โดยมีประเด็นในการสัมภาษณ์ดังนี้
1) นายนิสิต คุณผล ผู้ชาํ นาญการอาวุโส ฝ่ ายรายการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
และผู้ควบคุมการผลิตรายการใจเท่ากัน ประเด็นในการสัมภาษณ์ ได้ แก่
(1) เพราะเหตุใดสถานีโทรทัศน์ไทยพี บีเอสจึงได้ เข้ ามาสนับสนุ นและเป็ นผู้
ร่วมผลิตรายการใจเท่ากัน
(2) การคัดเลือกรายการที่จะมาออกอากาศทางสถานีมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้ าง
(3) ทีมงานจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้ เข้ าร่วมการประชุมและได้ เข้ าไปมี
ส่วนร่วมในกระบวนนการผลิตรายการใจเท่ากัน ในส่วนใดบ้ าง
(4) ปั จจัยใดบ้ างที่เป็ นปั จจัยสําคัญในการผลิตรายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหู
หนวก
(5) มีการประเมินรายการด้ วยการวัดเรตติงหรือฟี ดแบกหรือไม่ อย่างไร
(6) นโยบายในอนาคตของไทยพี บีเอสที่มีต่ อรายการโทรทัศ น์สาํ หรับคนหู
หนวกเป็ นอย่างไร
2) ผศ.ศิ ว นารถ หงษ์ ป ระยู ร รองคณบดี ฝ่ ายวิ ช าการ คณะนิ เ ทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และผู้อาํ นวยการ Thai Deaf TV ควบคุมการผลิตรายการใจเท่ากัน
ประเด็นในการสัมภาษณ์ ได้ แก่
(1) ที่มาของแนวคิดและรูปแบบรายการใจเท่ากัน
(2) วัตถุประสงค์ของการผลิตรายการใจเท่ากัน
(3) กลุ่มเป้ าหมายของรายการใจเท่ากัน เป็ นใครบ้ าง
(4) ขั้ น ตอนการผลิ ต รายการโทรทัศ น์ ส ํา หรั บ คนหู ห นวกมี อ ะไรบ้ า ง และ
แตกต่างจากรายการทั่วไปหรือไม่ อย่างไร
(5) ได้ เปิ ดโอกาสให้ คนหูหนวกได้ รับผิดชอบการผลิตรายการในส่วนใดบ้ าง
(6) ข้ อดีและข้ อเสียในการผลิตรายการโทรทัศน์ร่วมกับคนหูหนวกมีอะไรบ้ าง
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หูหนวก

(7) พบปัญหาและอุปสรรคใดบ้ างในการผลิตรายการใจเท่ากัน
(8) ปัจจัยใดที่เป็ นปัจจัยสําคัญในการผลิตรายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหูหนวก
(9) ความคาดหวังหรือแผนงานในอนาคตเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์สาํ หรับคน

3) นางสาวเบญจวรรณ สุพันอ่างทอง ผู้สร้ างสรรค์รายการใจเท่ากัน ประเด็นในการ
สัมภาษณ์ ได้ แก่
(1) เข้ ามาร่วมผลิตรายการใจเท่ากันได้ อย่างไร
(2) เคยมีประสบการณ์การทํางานร่วมกับคนหูหนวกมาก่อนหรือไม่
(3) หน้ าที่ท่รี ับผิดชอบในการผลิตรายการใจเท่ากัน มีอะไรบ้ าง
(4) ขั้ น ตอนการผลิ ต รายการโทรทัศ น์ ส ํา หรั บ คนหู ห นวกมี อ ะไรบ้ า ง และ
แตกต่างจากรายการทั่วไปหรือไม่ อย่างไร
(5) คนหูหนวกมีส่วนร่วมหรือหน้ าที่รับผิดชอบอะไรบ้ างในการผลิตรายการ
(6) ข้ อดีและข้ อเสียในการผลิตรายการโทรทัศน์ร่วมกับคนหูหนวกมีอะไรบ้ าง
(7) พบปัญหาและอุปสรรคใดบ้ างในการผลิตรายการใจเท่ากัน
(8) ปัจจัยใดที่เป็ นปัจจัยสําคัญในการผลิตรายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหูหนวก
(9) ฟี ดแบกรายการเป็ นอย่างไรบ้ าง
(10) ความคาดหวังในอนาคตเกี่ยวกับรายการสําหรับคนหูหนวกในประเทศ
ไทย
4) นายวัชรินทร์ ชาลี พิธกี รคนหูหนวก ประเด็นในการสัมภาษณ์ ได้ แก่
(1) พบอุปสรรคหรือปัญหาเรื่องการสื่อสารในชีวิตประจําวันอย่างไรบ้ าง
(2) เข้ ามาร่วมผลิตรายการใจเท่ากันได้ อย่างไร
(3) เคยมีประสบการณ์การทํางานด้ านนิเทศศาสตร์มาก่อนหรือไม่และเรียนรู้
จากที่ไหน
(4) มีหน้ าที่รับผิดชอบอะไรและมีส่วนร่วมในการผลิตขั้นตอนใดบ้ าง
(5) การเป็ นพิธกี รและการผลิตรายการโทรทัศน์ต้องใช้ เวลาฝึ กฝนนานไหม
(6) การทํางานร่วมกับทีมงานคนหูปกติมีข้อดีและข้ อเสียอะไรบ้ าง
(7) ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการมีอะไรบ้ าง
(8) ปั จจัยใดบ้ างที่ทาํ ให้ รายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหู หนวกในประเทศไทยมี
จํานวนน้ อย
(9) อนาคตคิดว่ารายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหูหนวกในประเทศไทยจะมีมาก
ขึ้นไหม และคนหูหนวกจะสามารถผลิตรายการโทรทัศน์เองได้ หรือไม่
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3.4.2 การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ (Documentary Research)
เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการผลิตรายการใจเท่ากัน กระบวนการผลิตรายการ และ
ประสิทธิภาพของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในรายการใจเท่ากัน โดยการค้ นคว้ า
ข้ อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับรายการใจเท่ากัน ได้ แก่ Proposal รายการ/บทพิธีกรรายการ/
เว็บไซต์ของ Thai Deaf TV ผู้ผลิตรายการ และไฟล์วิดีโอรายการใจเท่ากัน จํานวน 13 ตอน
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม
2557 ซึ่งมีดังต่อไปนี้
รายการใจเท่ากัน เทป 1 (ตอน นํา้ ใส ใจเท่ากัน)
รายการใจเท่ากัน เทป 2 (ตอน หัวใจไร้ สารพิษ)
รายการใจเท่ากัน เทป 3 (ตอน ปันกัน ปันใจ)
รายการใจเท่ากัน เทป 4 (ตอน เสียงเพลงบรรเลงใจ)
รายการใจเท่ากัน เทป 5 (ตอน พาหัวใจไปเที่ยวฟาร์ม)
รายการใจเท่ากัน เทป 6 (ตอน นํา้ ใจเมืองจันท์)
รายการใจเท่ากัน เทป 7 (ตอน รวมใจให้ เป็ นทีม)
รายการใจเท่ากัน เทป 8 (ตอนเชียร์ด้วยพลัง... ฟังด้ วยใจ)
รายการใจเท่ากัน เทป 9 (ตอนกาแฟสด... คั่วบดด้ วยใจ)
รายการใจเท่ากัน เทป 10 (ตอนควาญช้ าง... จิตอาสา)
รายการใจเท่ากัน เทป 11(ตอน มรดกโลก... มรดกเรา)
รายการใจเท่ากัน เทป 12 (ตอน สังคม...ปั่น...กําลังใจ)
รายการใจเท่ากัน เทป 13 (ตอน มนต์เสน่ห์... เมืองปักษ์ใต้ )
3.4.3 การจัดกลุ่มสนทนา (Focus Group Interview)
เพื่ อศึ กษาถึงความพึ งพอใจและการใช้ ประโยชน์ข องผู้ ชมคนหู ห นวกและผู้ ช มที่มี ต่อ
รายการใจเท่ากัน ผู้วิจัยพูดคุยสนทนากลุ่มกับผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไป โดยมีล่ามภาษามือ
เป็ นผู้แปลบทสนทนาของผู้ชมคนหูหนวกในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งการสนทนาเป็ นไปในลักษณะการ
รับฟังความคิดเห็นตามประเด็นต่าง ๆ ที่ได้ กาํ หนดไว้ รวมทั้งมีดีวีดีรายการใจเท่ากัน ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมการสนทนาได้ ชม และใช้ การบันทึกเสียงและกล้ อง
วิดีโอบันทึกภาพการสนทนา สําหรับผู้เข้ าร่วมการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้ คัดเลือกผู้ให้ สมั ภาษณ์จาก
กลุ่มผู้ชมที่เคยดูรายการใจเท่ากัน อย่างน้ อย 1 ครั้ง โดยเป็ นผู้ชมคนหู หนวก เพศชายและเพศ
หญิง จํานวน 3 คน และผู้ชมทั่วไปเพศชายและเพศหญิง จํานวน 3 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 6 คน
ดังต่อไปนี้
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ผู้ให้ สมั ภาษณ์กลุ่มผู้ชมคนหูหนวก ได้ แก่
1) นายเลิศพงศ์ สิมะโภไคย เพศชาย อายุ 19 ปี การศึกษาระดับปวชปี 3
2) นายธนวัฒน์ จันตระกูลชัย เพศชาย อายุ 25 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี
3) นางสาวดารณี ดิ ล กพั ฒ นมงคล เพศหญิ ง อายุ 41 ปี การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี
ผู้ให้ สมั ภาษณ์กลุ่มผู้ชมทั่วไป ได้ แก่
1) นางสาวสุ ท ธิ ภ รณ์ มาลายุ ท ธศรี เพศหญิ ง อายุ 17 ปี การศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษา
2) นางสาวไอลดา โคธา เพศหญิง อายุ 25 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี
3) นายกรมฤค คิมหกุล เพศชาย อายุ 35 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี
ล่ า มภาษามื อ ได้ แก่ นายกรรชา ธนะพั น ธุ์ ล่ า มภาษามือ อิสระ และ ล่ ามภาษามื อใน
รายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง 7
คําถามสําหรับการสนทนากลุ่ม
การสนทนารับฟั งความคิดเห็นเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจและการใช้ ประโยชน์ของผู้ชม
คนหูหนวกและผู้ชมที่มีต่อรายการใจเท่ากัน ใช้ คาํ ถามดังต่อไปนี้
1) เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมที่มี
ต่อรายการใจเท่ากัน
(1) ด้ านเนื้อหารายการ 1) เนื้อหาน่าสนใจและแตกต่างจากรายการอื่น ๆ
2) เนื้อหาตอบสนองความต้ องการ 3) เนื้อหาที่นาํ เสนอถูกต้ อง เชื่อถือได้ 4) แขกรับเชิญคนหู
หนวกและคนหูดีเป็ นอย่างไร
(2) ด้ านรูปแบบและการนําเสนอรายการ 1) ช่วงเวลาออกอากาศ 2) ความ
ยาวของรายการ 3) จํานวนวันของการออกอากาศ 4) ฉากรายการ 5) กราฟิ กรายการ ไตเติ้ล/คํา
บรรยาย ตัวอักษร ขนาด สี การใช้ ภาษา 5) การเล่าเรื่องดําเนินเรื่อง (การตัดต่อ) สามารถเข้ าใจ
ได้ ง่าย
(3) ด้ านคุณสมบัติของผู้ดาํ เนินรายการ 1) บุคลิกภาพน่าเชื่อถือ 2) มี
ความรู้ ความเข้ าใจในเนื้อหาที่นาํ เสนอ 3) สื่อสารภาษามือได้ ถูกต้ อง ครบถ้ วน เข้ าใจง่าย 4)
เสื้อผ้ า เครื่องแต่งกาย เหมาะสม
2) เพื่ อศึกษาถึงการใช้ ประโยชน์ของผู้ ชมคนหู หนวกและผู้ ชมที่มีต่อรายการ
โทรทัศน์ ใจเท่ากัน
(1) ด้ านการรับรู้ข่าวสาร ทําให้ ได้ รับความรู้และข่าวสารที่เป็ นประโยชน์
(2) ด้ านการสร้ างเอกลักษณ์ให้ แก่ตนเอง 1) สามารถนําข้ อมูลไปใช้ เป็ น
แหล่งอ้ างอิงที่น่าเชื่อถือ 2) ทําให้ สามารถนําความรู้มาใช้ ในการพัฒนายกระดับความรู้ และสร้ าง
แรงบันดาลใจ
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(3) ด้ านการปฎิสมั พันธ์สงั คม 1) นําไปสนทนากับบุคคลอื่น 2) ได้ ใช้ เวลา
ร่วมกันในครอบครัว ขณะรับชมรายการ 3) ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ของสังคม และรู้สกึ มีส่วนร่วม
ในการแก้ ไข
(4) ด้ านความบันเทิง 1) ความเพลิดเพลินทําให้ สามารถผ่อนคลาย
ความเครียด 2) ได้ ดูรายการเพื่อใช้ เวลาให้ หมดไป 3) ได้ รับชมรายการและผู้ดาํ เนินรายการที่
ชอบ

3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมรูปแบบรายการโทรทัศน์และการมีส่วนร่วมของคนหู
หนวก” ในรายการใจเท่ากัน รายการโทรทัศน์ภาษามือสําหรับคนหูหนวก หลังจากผู้วิจัยได้ เก็บ
รวบรวมข้ อมูลที่ได้ จากสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) การรวบรวมข้ อมูลจากเอกสาร
ต่าง ๆ (Documentary Research) และการจัดกลุ่มสนทนา (Focus Group Interview) ผู้วิจัยได้
ทําการวิเคราะห์ด้วยการถอดบทสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม จากนั้นจึงสรุปใจความสําคัญนํา
ข้ อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับเอกสาร และประมวลการนําเสนอตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่มุ่งเน้ น
ศึกษาเรื่องการผลิตรายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหูหนวก

3.6 การนําเสนอข้อมูล
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมรูปแบบรายการโทรทัศน์และการมีส่วนร่วมของคนหู
หนวก” ในรายการใจเท่ากัน รายการโทรทัศน์ภาษามือสําหรับคนหูหนวก ผู้วิจัยใช้ การนําเสนอ
ด้ วยวิธพี รรณาเชิงวิเคราะห์ (Analytical Description) เพื่ออธิบายในประเด็นดังนี้
1) ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตรายการใจเท่ากัน
2) กระบวนการผลิตรายการและประสิทธิภาพของการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วม
ของคนหูหนวกในรายการโทรทัศน์ใจเท่ากัน
3) ความพึงพอใจและการใช้ ประโยชน์ของผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไปที่มีต่อ
รายการใจเท่ากัน
4) อุปสรรค ปั ญหา และข้ อเสนอแนะในการผลิตรายการใจเท่ากัน และการ
พัฒนารูปแบบรายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหูหนวกในอนาคต

บทที่ 4
ผลการวิจยั
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมรูปแบบรายการโทรทัศน์และการมีส่วนร่วมของคนหู
หนวก” ในรายการใจเท่ า กัน รายการโทรทัศ น์ ภ าษามื อ สํา หรั บ คนหู ห นวก ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยพี บีเอส โดยการเก็บรวบรวมข้ อมู ลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indept
Interview) การรวบรวมข้ อมูลจากเอกสารต่าง ๆ (Documentary Research) และการจัดกลุ่ม
สนทนา (Focus Group Interview) ซึ่งผู้ศึกษาได้ นาํ เสนอโดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 รายการใจเท่ากัน
4.2 ผลการวิจัย ตามปัญหาการนําวิจัย ดังนี้
4.2.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตรายการใจเท่ากัน
4.2.2 กระบวนการผลิตรายการและการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมของคนหู หนวกใน
รายการใจเท่ากัน
4.2.3 ความพึงพอใจและการใช้ ประโยชน์ของผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไปที่มีต่อ
รายการใจเท่ากัน

4.1 รายการใจเท่ากัน
จากการศึกษาค้ นคว้ าจากเอกสาร และการสัมภาษณ์ ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร รองคณบดี
ฝ่ ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และผู้อาํ นวยการ Thai Deaf TV
สถานีโทรทัศ น์ภาษามือเพื่อคนหู หนวก พบว่ าเนื่องจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลั ยธุรกิจ
บัณฑิตย์ ได้ เล็งเห็นถึงความสําคัญในการเข้ าถึงข่าวสารและทันต่อเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นในสังคมของ
คนหูหนวก และเพื่อให้ เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมระหว่างคนหูหนวกและคนทั่วไป จึงได้ ถอด
บทเรียนการผลิตรายการเพื่อคนหูหนวกทางอินเทอร์เน็ตและโทรทัศน์บอกรับสมาชิกในปี พ.ศ.
2553 นํามาพัฒนาเพื่อผลิตรายการภาษามือประเภทรายการสาระประโยชน์ท่มี ีเนื้อหาครอบคลุม
หลากหลาย จนเกิดเป็ นรายการใจเท่า กัน รายการโทรทัศ น์ภ าษามือ เต็มรูปแบบรายการแรก
สํา หรั บ คนหู ห นวก ในปี พ.ศ.2556 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การลดความเหลื่ อ มลํ้ า ในสั ง คม และ
กลุ่มเป้ าหมายจะต้ องเข้ าถึงเนื้อหาได้ ท้งั คนหูหนวกและคนทั่วไป
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จุดเริ่มต้ นของการผลิตรายการโทรทัศน์ใจเท่ากัน เกิดจากการได้ ทดลองผลิตรายการข่าว
ก่อนเป็ นอันดับแรกคือ “รายการหัตถภาษานานาข่าว” ในปี พ.ศ. 2553 เผยแพร่รายการ
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต จากนั้นจึงได้ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตสกูป๊ ข่าว เพื่อพัฒนา
ศักยภาพทีมงานผลิตรายการทั้งคนหูหนวกและคนหูดี โดยมีส่อื มวลชนจากที่ต่าง ๆ มา
เป็ นวิ ทยากรและที่ปรึ กษา จนทีมงานสามารถผลิต รายการที่มีช่วงต่ าง ๆ และเนื้อหา
หลากหลายมากขึ้น เช่น ช่วงข่าวกีฬา ช่วงข่าวเทคโนโลยี และช่วงข่าวบันเทิง จนในที่สดุ ก็
สามารถพั ฒ นาจากการผลิ ต รายการเดี ย วมาสู่ก ารเป็ นสถานี โ ทรทัศ น์ พร้ อ มกับ เพิ่ ม
รายการให้ มีจาํ นวนและประเภทที่หลากหลายมากขึ้น แต่เนื่องจากเป็ นเพียงการทดลอง
ผลิตรายการโทรทัศน์ จึงยังไม่มีระบบการบริหารจัดการ ไม่มีงบประมาณ ไม่มีบุคลากร
ไม่มีการแสวงหาองค์ความรู้ และไม่มีการเผยแพร่ อย่างเป็ นระบบ จนในปี พ.ศ. 2556
สํานั กงานกองทุ นสนับสนุ น การสร้ า งเสริ มสุข ภาพ (สสส.) จึงได้ ให้ ทุน สนั บสนุ นเพื่ อ
พัฒนาต้ นแบบการทํางานด้ านการผลิตรายการโทรทัศน์ภาษามือเพื่ อคนหู หนวกอย่ าง
รายการโทรทัศน์ใจเท่ากัน (ศิวนารถ หงส์ประยูร, สัมภาษณ์, 5 ตุลาคม 2558)
รายการใจเท่ากัน เป็ นรายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอที่ผสมผสานระหว่างรายการเรียล
ลิต้ แี ละรายการวาไรตี้ โดยพิธกี รดําเนินรายการเป็ นคนหูหนวก ให้ แขกรับเชิญคนหูหนวกและแขก
รับเชิญคนหูดีออกไปปฏิบัติภารกิจหรือเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจร่วมกัน นําเสนอเนื้อหาด้ วยภาษา
มือ (Sign Language) คําบรรยายเป็ นเสียง (Audio Description) และคําบรรยายเป็ นอักษร
(Caption) เพื่ อให้ ทุกคนสามารถรับชมร่ วมกันได้ ซึ่งในระยะแรกเผยแพร่ รายการผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต จํานวน 24 ตอน ตอนละ 45 นาที โดยมีทมี งานคนหูดีและคนหูหนวกผลิตรายการ
ร่วมกัน แบ่งเนื้อหารายการออกเป็ น 5 ช่วง ดังต่อไปนี้
1) ช่วง “ภารกิจ พิชิตใจ” เรียลลิต้ ีท่ใี ห้ คนหูดีกับคนหู หนวกออกไปทําภารกิจ
ร่ วมกันโดยมีโจทย์ให้ ท้ังคู่ออกไปค้ นหาเรื่ องที่น่าสนใจ ตั้งแต่ ศึกษาข้ อมูลจากผู้เชี่ ยวชาญผ่าน
กระบวนการขั้นตอนปฏิบัติจนเกิดผลสําเร็จ โดยมีเป้ าหมายคือการร่วมมือร่วมใจของคนหูดีกบั คน
หูหนวกช่วยกันทําภารกิจให้ สาํ เร็จตามที่รายการกําหนด
2) ช่วง “See Sign Song” นําเสนอบทเพลงยอดนิยมผ่านการเล่นดนตรีสดและ
มีล่ามแปลภาษามือด้ วยลีลาที่สอดคล้ องกับอารมณ์เพลง พร้ อมสอนภาษามือจากเนื้อร้ องในบท
เพลงให้ ผ้ ูชมได้ ฝึกทําไปพร้ อม ๆ กัน
3) ช่วง “ชวนมาโชว์” เวทีสาํ หรับคนหูหนวกที่มีความสามารถพิเศษได้ มาแสดง
หรือโชว์ผลงานในรายการ ไม่ ว่าจะเป็ น การเล่ น การเต้ น หรือโชว์ทักษะความสามารถอื่นๆ ที่
แสดงออกถึงศักยภาพความสามารถของตนเอง พร้ อมรับเงินรางวัลจากทางรายการ
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4) ช่ วง “เปิ ดตา” เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูชมทั้งคนหู หนวกและคนหู ดี ถามคําถามที่
อยากรู้เข้ ามาในรายการ จากนั้นทางรายการจะหาคําตอบจากนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญด้ านนั้นๆ
มาตอบคําถาม พร้ อมภาพประกอบและกราฟิ กที่สวยงามสร้ างความเข้ าใจให้ ผ้ ูชม
เพื่ อ ให้ ร ายการโทรทัศ น์ ส ํา หรั บ คนหู ห นวกมี ม าตรฐานการผลิ ต ที่ดีข้ ึ น และสามารถ
เผยแพร่ออกไปสู่มวลชนได้ อย่างกว้ างขวาง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสจึงได้ เข้ ามาร่วมเป็ นผู้ผลิต
โดยเป็ นความร่วมมือกันระหว่าง Thai Deaf TV ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ผลักดันให้ เกิดรายการใจเท่ากัน รายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มรูปแบบสําหรับคนหูหนวกรายการ
แรกในประเทศไทย ที่ผ้ ูชมคนหูหนวกและผู้ชมทัว่ ไปสามารถรับชมร่วมกันได้
สมั ย ที่ร ายการยั ง ออกอากาศทางอิน เทอร์ เ น็ต นั้ น โปรดั ก ชั น การผลิ ต จะยั ง ไม่ ค่ อ ยมี
คุณภาพเท่าที่ควร อย่างเช่น มุมกล้ อง เสื้อผ้ าพิธีกร และฉากกราฟิ ก เนื่องจากการบันทึก
เทปรายการโทรทัศน์จะถ่ายทํากันในสตูดิโอที่มหาวิทยาลัย ทีมงานก็เป็ นจิตอาสา ได้ แก่
นักศึกษาและคนทํางานด้ านผลิตรายการโทรทัศน์มาช่วยกัน โดยยุคแรกเป็ นรายการ On
Demand คือขึ้นอยู่กับทีมงาน ถ้ ามีเวลาว่างก็มาทํา ใช้ เวลาในการผลิตรายการค่อนข้ าง
นาน อย่ า งเช่ น ต้ อ งส่ ง บทล่ ว งหน้ า ให้ ค นหู ห นวกที่เ ป็ นแขกรั บ เชิ ญ อย่ า งน้ อ ย 1 วั น
จากนั้นจึงทําตามเป้ าหมายของรายการคือทําอย่างไรให้ คนหูหนวกผลิตรายการเองได้ ก็
ได้ มีการจัดอบรมให้ คนหูหนวก โดยจัดเอง 2 ครั้ง ร่วมกับ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
1 ครั้ง และสํานักงาน สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อมา
เรียนรู้ทฤษฎีการผลิตโทรทัศน์ให้ ร้ ูจักธรรมชาติของทีวี ขั้นตอนการผลิตรายการทั้ง PreProduction, Post-Production และการเขียนบท (ศิวนารถ หงส์ประยู ร, สัมภาษณ์,
5 ตุลาคม 2558)
รายการใจเท่ากัน ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 14.30-15.00 น. ตั้งแต่ วันเสาร์ ท่ี 26
เมษายน 2557 ถึงวันเสาร์ท่ี 19 กรกฎาคม 2557 จํานวน 13 ตอน ความยาวตอนละ 25 นาที
ดําเนินรายการโดยพิ ธีกรคนหู หนวก “คุณวัชริ นทร์ ชาลี” (ต้ น) นําเสนอเนื้อหาด้ วยภาษามือ
(Sign Language) คําบรรยายเป็ นเสียง (Audio Description) และคําบรรยายเป็ นอักษร
(Caption) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้ เห็นว่าคนหูดีและคนหูหนวกสามารถใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกัน
ได้ อย่ างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคม สร้ างความสัมพันธ์อันดี มุ่งเน้ นให้ ผ้ ูชมเห็นถึง
ศักยภาพและความสามารถในหลายด้ านๆ ของคนหูหนวก โดยปรับเปลี่ยนช่วงรายการออกเป็ น 2
ช่วง ได้ แก่
1) ช่วง “ภารกิจ พิชิตใจ” เป็ นช่วงหลักของรายการที่ให้ แขกรับเชิญคนหูดีและ
คนหูหนวกออกไปทําภารกิจที่ทางรายการกําหนดให้ สาํ เร็จ ซึ่งระหว่างการปฏิบัติภารกิจนั้นทั้งคู่
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จะต้ องพยายามสื่อสารและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน ต้ องพบเจออุปสรรคหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ
และช่วยกันแก้ ไขปั ญหาพร้ อมกับเรียนรู้เนื้อหาของภารกิจไปพร้ อมกัน ความยาว 20 นาที โดยมี
พิธกี รคนหูหนวกคือ “คุณวัชรินทร์ ชาลี”
2) ช่ วง “เคล็ดลับสุขภาพ” เป็ นช่ วงของการนําเสนอข่ าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ
ได้ แก่ เคล็ดลับต่ าง ๆ ในการดูแลสุขภาพ และเรื่ องใกล้ ตัวที่ผ้ ู ชมสามารถนําไปปรับใช้ ใน
ชีวิตประจําวันได้ ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่อ้างอิงมาจากแหล่งข้ อมูลที่เชื่อถือได้ นําเสนอด้ วยภาพและ
ภาพกราฟิ กประกอบเพื่ อเสริ มความน่ าสนใจ ความยาว 3-5 นาที โดยมีพิธีกรคนหู หนวกคือ
“คุณร่มขวัญ สายทอง”

ภาพที่ 4.1 ไตเติ้ลรายการใจเท่ากัน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ภาพที่ 4.2 “วัชรินทร์ ชาลี” พิธกี รคนหูหนวกรายการใจเท่ากัน ช่วง “ภารกิจ พิชิตใจ”
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ภาพที่ 4.3 “ร่มขวัญ สายทอง” พิธกี รคนหูหนวกรายการใจเท่ากัน ช่วง “เคล็ดลับสุขภาพ”

ภาพที่ 4.4 รายการใจเท่ากัน ตอน “หัวใจไร้ สารพิษ” ออกอากาศ 3 พฤษภาคม 2557

ภาพที่ 4.5 รายการใจเท่ากัน ตอน “ปันกัน ปันใจ” ออกอากาศ 10 พฤษภาคม 2557
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4.2 ผลการวิจยั ตามปั ญหานําการวิจยั
4.2.1 ปั จจัยที่มีผลต่อการผลิตรายการใจเท่ากัน
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมรูปแบบรายการโทรทัศน์และการมีส่วนร่วมของคนหู
หนวก” ในรายการใจเท่ากัน รายการโทรทัศน์ภาษามือสําหรับคนหูหนวก พบว่าการผลิตรายการ
ใจเท่ากัน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มีปัจจัยภายในและปั จจัยภายนอกที่มีผลต่อ
การผลิตรายการ ซึ่งผู้อาํ นวยการผลิต ผู้ผลิตรายการ ผู้สร้ างสรรค์รายการและบทโทรทัศน์รวมถึง
ทีมงานผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้ องต้ องคํานึงถึงและให้ ความสําคัญ เพื่อเป็ นกรอบในการผลิตรายการให้
สอดคล้ องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ท่กี าํ หนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ปั จจัยภายในที่มีผล
ต่อการผลิตรายการใจเท่ากัน และ 2) ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการผลิตรายการใจเท่ากัน
4.2.1.1 ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการผลิตรายการใจเท่ากัน
จากการศึกษาพบว่ามีปัจจัยภายในที่มีผลต่ อการผลิตรายการใจเท่ากัน ซึ่ง
พิจารณาจากปั จจัยด้ านองค์ประกอบการสื่อสารขั้นพื้นฐาน 4 ประการ มีดังต่อไปนี้ 1) ปัจจัยด้ าน
ผู้ส่งสาร (Sender) 2) ปั จจัยด้ านเนื้อหา/สาร (Message) 3) ปั จจัยด้ านช่องทางการสื่อสาร
(Channel) และ 4) ปัจจัยด้ านผู้รับสาร (Receiver)
1) ปัจจัยด้ านผู้ส่งสาร (Sender)
องค์กร หน่ วยงาน และบุคลากรผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ในฐานะผู้ส่ง
สารนั บว่ ามี ส่วนสําคั ญในการผลิ ตรายการ ซึ่ งแต่ ละองค์กรต่ างก็มี ลัก ษณะ เป้ าหมาย รวมทั้ง
นโยบายที่แตกต่ างกันออกไป ย่อมมีผลต่ อการผลิตรายการและการทํางานของคนในองค์กรที่
แตกต่างกันไปด้ วย
จากการสัมภาษณ์พบว่ารายการใจเท่ากัน รายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหู
หนวกเป็ นการทํางานและความร่วมมือกันระหว่าง Thai Deaf TV คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยได้ รับการสนับสนุนจากทางสํานักงานกองทุน
สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) โดยทั้ง 3 องค์ ก รนี้ ต่ า งก็อ ยู่ ใ นฐานะผู้ ผ ลิ ต สื่อ ที่มี
คุณลักษณะของบุคลากรผู้ผลิตสื่อ เป้ าหมายขององค์กร และลักษณะทางวิชาชีพร่วมกันดังนี้
(1) คุณลักษณะของบุคลากรผู้ผลิตสื่อ
จากการสัมภาษณ์พบว่าการผลิตรายการใจเท่ากัน เป็ นการทํางาน
ในระดับ “คณะทํา งาน” และ “สถาบัน ”ไม่ สามารถทํางานได้ ในระดับ “ปั จ จเจกบุ คคล” ได้
นอกจากจากนี้ยังต้ องเป็ นความร่วมมือในการทํางานร่วมกันเพื่อให้ เกิดรายการโทรทัศน์สาํ หรับคน
หูหนวกที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทวี ี ซึ่งได้ แก่ คณะทํางานผลิตรายการ Thai Deaf TV
จาก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และคณะทํางานให้ คาํ ปรึกษาด้ านการผลิต
รายการโทรทัศน์จากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
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การผลิ ต รายการโทรทัศ น์ สาํ หรั บ คนหู หนวกเริ่ มจากเราค้ นพบปั ญ หาว่ า คนหู
หนวกมีข้อจํากัดคือ ไวยากรณ์ภาษาแตกต่างจากคนทั่วไป เป็ นปั ญหาที่ทาํ ให้ รับข่าวสาร
จากหนังสือพิ มพ์ อินเทอร์ เน็ต โทรทัศน์ไม่ สะดวก เราผลิ ตสื่อได้ กน็ ่ าช่ วยให้ พวกเขา
เปิ ดรั บ สื่ อ ได้ ม ากขึ้ น ก็เ ลยเริ่ ม ผลิ ต รายการสํา หรั บ คนหู ห นวกที่ม หาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ
บัณฑิตย์ โดยมีนักศึกษาที่มีจิตอาสาและมีเวลาว่างมาช่วยกัน จากที่ไม่ร้ เู รื่องเกี่ยวกับคนหู
หนวกเลยก็ต้ อ งมาศึ ก ษา ฝึ กอบรมกัน จากจิ ต อาสากลายเป็ นความรั บ ผิ ด ชอบ และ
ทีมงานเราก็ไม่ เคยผลิ ตรายการออกอากาศทางโทรทัศน์ สาธาณะช่ อ งใหญ่ ๆ ที่มีผ้ ู ช ม
จํานวนมากก็ต้องได้ รับคําปรึกษาและการตรวจสอบมาตรฐานจากทางสถานีโทรทัศน์ไทย
พีบีเอสก่อนในการทํางานร่วมกัน (ศิวนารถ หงส์ประยูร, สัมภาษณ์, 5 ตุลาคม 2558)
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสตั้งแต่ก่อตั้งมาก็ให้ ความสําคัญในเรื่องการเปิ ดพื้นที่ส่อื
ให้ แก่ด้อยโอกาส และผู้พิการในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ อย่างหลากหลายอยู่แล้ ว สําหรับ
รายการใจเท่ากัน ถึงแม้ ในช่วงแรกจะมีคุณภาพการผลิตที่ไม่ดีเท่าไหร่นัก แต่เป็ นรายการ
สําหรับคนหูหนวกและทีมงานทุกคนมีความตั้งใจ ไทยพีบีเอสจึงส่งโปรดิวเซอร์ไปทํางาน
ร่วมกัน (นิสติ พูนผล, สัมภาษณ์, 17 พฤศจิกายน 2558)
ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากการผลิ ต รายการโทรทั ศ น์ ส ํา หรั บ คนหู ห นวกมี
ขั้นตอนการผลิตที่แตกต่างจากรายการโทรทัศน์ท่วั ไป ซึ่งคณะผู้ผลิตรายการจาก Thai Deaf TV
เป็ นองค์กรที่มีประสบการณ์ในการผลิ ตรายการเพื่ อคนหู หนวก และในช่ วงแรกนั้นรายการใจ
เท่ากัน ออกอากาศทางอินเทอร์เน็ต ผู้ผลิตรายการจาก Thai Deaf TV ยังไม่เคมีประสบการณ์ใน
การผลิ ต รายการโทรทัศน์ สาํ หรั บคนหู ห นวกเพื่ อ ออกอากาศทางสถานี ระดับ ชาติท่ีมี ผ้ ู ชมเป็ น
จํานวนมาก จึงต้ องได้ รับคําปรึกษาจากคณะทํางานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งเป็ นองค์การ
ที่มีความรู้ด้านมาตรฐานการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อผู้ชมที่มีลักษณะเป็ นมวลชน
(2) เป้ าหมายขององค์กร
จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ผลิตรายการใจเท่ากัน ได้ แก่ Thai Deaf
TV คณะนิ เ ทศศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิต ย์ และสถานี โ ทรทัศ น์ ไ ทยพี บี เ อส ต่ า งก็มี
เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ในการทํางานร่วมกันนั่นก็คือ การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อเปิ ดพื้นที่
สื่อให้ คนหูหนวกสามารถเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์จากสื่อโทรทัศน์ได้ ง่ายขึ้น โดยไม่มุ่งแสวงหาผล
กํา ไร หรื อ การดึ ง ยอดผู้ ชมสูง สุด โดยเฉพาะการให้ บ ริ ก ารข่ า วสาร ความรู้ สาระบั น เทิง ที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน สนองต่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งเป็ นพันธกิจหลักของสถานีโทรทัศน์ไทยพี
บีเอสในฐานะสถาบันสื่อสาธารณะ
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สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในฐานะสื่อสาธารณะมีหน้ าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมในการ
ส่งผ่านข้ อมูลข่าวสารนําเสนอและสะท้ อนสิ่งที่เป็ นประโยชน์สู่ประชาชน เพื่อเสริมสร้ าง
การรับรู้และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของประชาชนอยู่แล้ ว ซึ่งเรามีแผนงานที่ชัดเจน
และร่ วมมือกับหลายหน่วยงานในการดําเนินการเพือให้ กลุ่มคนพิการสามารถรับชมการ
ออกอากาศได้ รวมถึงการเปิ ดพื้นที่ส่ือให้ กับกลุ่มคนหูหนวก และเราก็มองว่ารายการใจ
เท่ากัน ถึงแม้ ตอนแรกคุณภาพจะยังไม่ค่อยดีมาก แต่เป็ นรายการสําหรับคนหูหนวก ซึ่ง
ทุกคนมีความตั้งใจ ทางสถานีโทรทัศน์กเ็ ลยส่งโปรดิวเซอร์ลงไปทํางานร่ วมกัน (นิสิต
พูนผล, สัมภาษณ์, 17 พฤศจิกายน 2558)
นอกจากนี้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสยังได้ ลงนามบันทึกข้ อตกลง
ความร่ ว มมื อ กับ สํา นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสีย ง กิ จ การโทรทัศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การส่งเสริมให้ ผ้ ูประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
มีบริ การเพื่ อการเข้ าถึงข้ อมู ลข่ าวสารของคนพิ การ โดยมีเป้ าหมายเพื่ อให้ เกิดการพั ฒนาด้ าน
เนื้อหาและบริ การให้ เป็ นประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิ การและคนด้ อย
โอกาสให้ เข้ าถึงหรื อรั บรู้และใช้ ป ระโยชน์ จากเนื้ อหาและบริ การในด้ านข้ อมูล ข่ าวสาร ซึ่ งเป็ น
ประโยชน์ ต่อการดํา รงชีวิต ด้ วยเหตุผลดังกล่ าวสถานี โทรทัศน์ ไทยพี บีเอสจึงได้ เข้ ามาให้ การ
สนับสนุนรายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหูหนวก ใจเท่ากัน โดยเข้ ามาเป็ นผู้ร่วมผลิตและเปิ ดโอกาส
ให้ ออกอากาศผ่านทางสถานี
(3) ลักษณะทางวิชาชีพ
จากการสัมภาษณ์พบว่าการผลิตรายการโทรทัศน์ภาษามือสําหรับ
คนหูหนวกนั้น มีลักษณะที่แตกต่างรวมถึงขั้นตอนในการผลิตที่ซับซ้ อนกว่ารายการทั่วไป ผู้ผลิต
รายการจึงจําเป็ นต้ องมีประสบการณ์ความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์
สําหรับคนหูหนวก ซึ่ง Thai Deaf TV โดยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถือเป็ น
องค์กรผู้ผลิตสื่อที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหูหนวกมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2553 โดยได้ การค้ นคว้ าวิจัยโครงการ รวมถึงการอบรมบุคลากรทีมงานทั้งที่เป็ นคนหูดีและคนหู
หนวกมาโดยตลอด ทําให้ ทราบถึงข้ อจํากัดและความต้ องการของคนหู หนวกที่มีต่อการพัฒนา
รายการโทรทัศ น์ นอกจากนี้ ยั งได้ ส ถานี โ ทรทัศ น์ ไ ทยพี บี เ อส ซึ่ ง เป็ นองค์ ก ารที่มี ค วามรู้ ด้ า น
มาตรฐานการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่ อผู้ ชมที่มีลักษณะเป็ นมวลชนมาร่ วมผลิตรายการ ทําให้
รายการมีคุณภาพและมาตรฐานในการออกอากาศทีวีสาธารณะ
การผลิตรายการใจเท่ากันในช่ วงแรกทีมงานส่ วนใหญ่ เป็ นนักศึกษากับจิตอาสาที่ไม่ มี
ประสบการณ์ในการทํางานด้ านสื่อโทรทัศน์ ไม่เคยร่วมงานกับคนหูหนวก จึงไม่มีความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับบุคลิก ลักษณะนิสัย และข้ อจํากัดต่าง ๆ ของคนหูหนวก ทําให้ การ
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ผลิตรายการต้ องใช้ เวลานานกว่ารายการทั่วไป ดังนั้นทีมงานคนหูหนวกและคนหูดีจึงต้ อง
มาเรี ยนรู้ทักษะการผลิตรวมถึงปรั บตัวเข้ าหากัน เพื่ อให้ ส่ือสารเข้ าใจกันและสามารถ
ทํางานร่วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ศิวนารถ หงส์ประยูร, สัมภาษณ์, 5 ตุลาคม
2558)
อย่ างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์พบว่ าบุคลากรทั้งคนหู ดีและคนหู
หนวกที่มี ค วามสนใจหรื อ ความเชี่ ย วชาญในการผลิ ต รายการโทรทัศ น์ ส ํา หรั บ คนหู ห นวกใน
ประเทศไทยยังมีจาํ นวนน้ อย เนื่องจากนหูดีส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาทีมงานจิตอาสา เมื่อศึกษาจบ
หลั ก สูต รก็ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ร่ ว มผลิ ต รายการอีก ต่ อ ไป ส่ ว นคนหู ห นวกที่ส นใจมาเป็ นผู้ ผ ลิ ต รายการ
โทรทัศน์กม็ ีข้อจํากัดในด้ านไวยากรณ์ภาษาที่แตกต่างจากคนทั่วไป ทําให้ มีปัญหาในเรื่องของการ
สื่อสาร นอกจากนี้คนหูหนวกส่วนใหญ่ไม่สนใจศึกษาในคณะนิเทศศาสตร์ จึงเป็ นสาเหตุให้ หาคน
หูหนวกที่มีศักยภาพในการผลิตรายการโทรทัศน์มาร่วมงานได้ ยาก
รายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหู หนวกในไทยไม่ค่อยมีใครทําเหมือนที่ต่างประเทศ ทั้งนี้ก ็
เพราะใช้ ทุนเยอะ อุปกรณ์เครื่องมือก็ไม่มี และมีปัญหาในการทํางานคือ คนหูหนวกเรียน
น้ อย อ่านบทไม่เข้ าใจ ต้ องเตรียมตัวและซ้ อมเยอะมาก ไม่ค่อยมีคนหูหนวกเรียนนิเทศ
ศาสตร์เพราะพวกเขาสนใจเรื่องของปากท้ องมากกว่าการผลิตรายการโทรทัศน์ (ศิวนารถ
หงส์ประยูร, สัมภาษณ์, 5 ตุลาคม 2558)
จะเห็นได้ ว่า ปั จจัยผู้ส่งสาร (Sender) นับเป็ นปั จจัยภายในที่สาํ คัญในการผลิต
รายการใจเท่ากัน ทั้งนี้เนื่องจากรายการโทรทัศน์ภาษามือสําหรับคนหูหนวก มีผ้ ูชมกลุ่มเป้ าหมาย
จํานวนไม่มากนัก และการผลิตต้ องใช้ งบประมาณค่อนข้ างสูง จึงไม่ได้ รับความสนใจจากองค์กร
ผู้ผลิตสื่อที่มีเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ท่คี าดหวังเรื่องรายได้ และยอดผู้ชมสูงสุด นอกจากนี้การ
ผลิตรายการโทรทัศน์ภาษามือสําหรับคนหูหนวกยังต้ องใช้ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้ านการ
ผลิตรายการโทรทัศน์รวมทั้งประสบการณ์ในการทํางานกับคนหู หนวก ทําให้ รายการโทรทัศน์
สําหรับคนหูหนวกในประเทศไทยมีจาํ นวนน้ อย แต่ รายการใจเท่ากัน สามารถผลิตรายการและ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทวี ีได้ น้ัน เพราะได้ รับการสนับสนุ นจากองค์กรผู้ผลิตสื่อได้ แก่
Thai Deaf TV คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งต่ างก็เป็ นองค์ท่ีมีท้ังคุ ณลักษณะ
เป้ าหมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ร่ ว มกัน นั่ น คื อ การผลิ ต รายการโทรทัศ น์ เ พื่ อ สาธารณะประโยชน์
นอกจากนี้ยังมีลักษณะวิชาชีพ ความชํานาญ และประสบการณ์ในการทํางานด้ านสื่อสารมวลชน ซึ่ง
เป็ นปั จจัยสําคัญในการพัฒนาและผลักดันให้ เกิดรายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหูหนวกในประเทศ
ไทย
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2) ปัจจัยด้ านเนื้อหา/สาร (Message)
จากการสัมภาษณ์พบว่า รายการใจเท่ากันมีผ้ ูชมกลุ่มเป้ าหมายหลักคือ
คนหู ห นวกที่ มี ข้ อจํ า กั ด ในด้ านการสื่ อ สาร การรั บ รู้ และการสื่ อ ความหมาย และมี ผ้ ู ชม
กลุ่มเป้ าหมายรองคือ คนทั่วไปที่เป็ นคนหู ดี ซึ่งผู้ชมทั้งสองกลุ่มนี้จะต้ องสามารถรับชมเนื้อหา
รายการร่วมกันได้ ตามวัตถุประสงค์ของการผลิตรายการที่ต้องการนําเสนอให้ เห็นถึงการลดความ
เหลื่อมลํา้ และสนับสนุนให้ เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างคนหูหนวกกับคนหูดี
ผู้ ผ ลิ ต รายการจึ ง ต้ อ งนํา เสนอเนื้ อหาที่เ ข้ า ใจง่ า ย ไม่ ซั บ ซ้ อ น เป็ น
เรื่องราวใกล้ ตัว เช่น ภารกิจเรียนรู้การปลูกผักออร์แกนิก ภารกิจการทําผ้ าบาติก รวมทั้งนําเสนอ
ด้ วยรูปแบบรายการประเภทเรียลลิต้ ีสารคดีท่ใี ห้ สาระประโยชน์และความบันเทิง โดยมีนักแสดง
นักร้ อง หรือเซเล็บคนดังในสังคมมาสร้ างสีสนั ให้ ชวนติดตาม
การทํารายการโทรทัศน์คนหูหนวกมีข้อจํากัดค่อนข้ างเยอะ คือรู้สกึ ขัดใจคนผลิตรายการ
แต่ถ้าเราจะต้ องทําเพื่อคนหูหนวก ก็ต้องฟังพวกเขาเป็ นหลักสิ่งที่สาํ คัญคือเนื้อหารายการ
ต้ องน่าสนใจ มีคุณภาพ และนําเสนอได้ อย่างมีสสี นั น่าติดตาม สามารถรับชมได้ ท้งั คนหูดี
และคนหู หนวก อย่างเช่ น การขึ้นตัวหนังสือที่จอโทรทัศน์ คนหู ดีสามารถอ่านได้ เข้ าใจ
แต่คนหูหนวกอาจจะอ่านไม่ทนั หรืออ่านแล้ วไม่เข้ าใจทีมงานจึงต้ องศึกษารายละเอียดต่าง
ๆ รวมทั้งต้ องทําการวิจัยด้ วย เพื่อปรับรูปแบบและเนื้อหารายการให้ เหมาะสมกับคนหู
หนวก เช่น เนื้อหาต้ องย่อยเยอะ เพราะคนหูหนวกไม่เข้ าใจ การตัดต่อเนื้อหารายการก็
ต้ องระวัง สวิทช์ภาพเปลี่ยนมุมกล้ องไม่ได้ ต้ องเล่าให้ จบก่อน ฉากต้ องใช้ สพี ้ ืน สีทบึ และ
เรียบ คนทั่วไปดูบ้างไม่ดูบ้างก็ได้ แต่คนหูหนวกต้ องจ้ องทีวีตลอด หันไปทางอื่นไม่ได้ สี
สด มีลาย จะลายตามาก และรบกวนสายตาคนหู หนวกรู้สึกไม่โอเค (ศิวนารถ หงส์
ประยูร, สัมภาษณ์, 5 ตุลาคม 2558)
นอกจากนี้รายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหูหนวกยังต้ องใช้ เทคนิคในการ
นําเสนอที่หลากหลายและแตกต่างจากรายการโทรทัศน์ท่วั ไป โดยมีการปรับรูปแบบให้ สอดคล้ อง
กับลักษณะของคนหูหนวก อย่างเช่น การใช้ ภาษามือและการใช้ คาํ บรรยายแทนเสียง (Caption)
สําหรับผู้ชมคนหูหนวก รวมถึงการพากย์เสียงบรรยายสําหรับผู้ชมทั่วไป ทั้งนี้กเ็ พื่อช่วยให้ ผ้ ูชมคน
หู หนวกและผู้ ช มคนหู ดี ท่ัว ไปสามารถรั บชมเนื้ อหารายการร่ ว มกัน ได้ รวมทั้งยั งต้ องคํา นึง ถึง
โครงสร้ างรายการ การตัดต่อลําดับเนื้อหา พิธีกร และฉากในรายการ เนื่องจากคนหูหนวกไม่ได้
ยินเสียงจําเป็ นต้ องรับชมเนื้อหาผ่านทางภาพและตัวหนังสือคําบรรยาย ทําให้ การตัดต่อดําเนิน
เรื่องแบบสลับไปมา อาจทําให้ คนหูหนวกไม่เข้ าใจเนื้อหารายการ หรือฉากที่มีสสี ดหรือเข้ มก็อาจ
ไปรบกวนสายตาของผู้ชมคนหูหนวก เพราะคนหูหนวกต้ องรับชมภาพไปพร้ อมๆ กับการอ่านคํา
บรรยายไปด้ วย ซึ่งเทคนิคในการนําเสนอเนื้อหาและรูปแบบรายการที่ผลิตขึ้นภายใต้ ข้อจํากัด
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เหล่านี้ อาจทําให้ ผ้ ูชมทั่วไปรู้สึกว่ารายการไม่น่าสนใจติดตามชมเท่าที่ควร ดังนั้นผู้ผลิตรายการจึง
จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องคํานึงถึงเนื้อหาและรูปแบบรายการในการผลิตรายการโทรทัศน์สาํ หรับคน
หูหนวก
3) ปัจจัยด้ านช่องทางการสื่อสาร (Channel)
จากการสัมภาษณ์พบว่า รายการใจเท่ากัน เป็ นรายการโทรทัศน์ภาษา
มือเต็มรูปแบบรายการแรกสําหรับคนหูหนวกที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทวี ี และยังเปิ ด
โอกาสให้ คนหูหนวกได้ เข้ ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตรายการด้ วย แต่เนื่องจากคนหูหนวกมี
ข้ อจํากัดในด้ านการสื่อสารคือไม่สามารถใช้ คาํ พูดอธิบายออกมาได้ รวมทั้งยังใช้ ไวยากรณ์ในการ
พูด เขียน และอ่านภาษาไทยได้ ไม่ ค่อยดีนัก จึงจําเป็ นต้ องใช้ การสื่อสารวิธีอ่ืนๆ เพื่อบอกสิ่งที่
ต้ องการจะถ่ายทอดให้ กบั ผู้อ่นื รับรู้ ดังนั้นการผลิตรายการใจเท่ากัน จึงได้ แบ่งช่องทางการสื่อสาร
ออกเป็ น 2 ประเภทดังต่อไปนี้
(1) ช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตกับผู้ชม
จากการสัมภาษณ์พบว่า เนื่องจากในช่วงแรกของการผลิตรายการ
ทาง Thai Deaf TV ยังมีงบประมาณและบุคลากรที่จาํ กัด รายการใจเท่ากันจึงใช้ การเผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ตเป็ นช่องทางการสื่อสารกับผู้ชม โดยมีผ้ ูชมกลุ่มเป้ าหมายคือคนหูหนวกซึ่งมีจาํ นวนไม่
มากนั ก และรายการยังไม่ ค่ อยเป็ นที่ร้ ูจัก จนกระทั่งรายการได้ เปลี่ย นช่ องทางการสื่อสารมา
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งเป็ นโทรทัศน์สาธารณะที่ผ้ ูชมมีลักษณะเป็ นมวลชน
(Mass) รายการใจเท่ากัน รายการจึงเป็ นที่ร้ จู ักและมีผ้ ูชมติดตามจํานวนเพิ่มมากขึ้น
จากรายการทางอินเทอร์เน็ตพอมาเป็ นรายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหูหนวกที่ออกอากาศ
ทางฟรีทีวีท่ที ุกคนรับชมได้ พวกเราจึงจําเป็ นต้ องใช้ มืออาชีพในวงการโทรทัศน์มาผลิต
รายการ เพื่ อ ให้ มี คุ ณ ภาพรายการผ่ า นมาตรฐานเหมื อ นรายการปกติ ท่ัว ไปของทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ทําให้ ต้องใช้ เวลานานมากและมีความยากลําบาก ตอนแรก
กลัวว่าออกทีวีสาธารณะแล้ วจะไม่มีคนดู แต่ทางไทยพีบีเอสแจ้ งว่ามีคนดูสามแสนกว่าก็
โอเค ถือเป็ นการเริ่มต้ นที่ดีเพราะรายการออนบ่ ายสองแข่ งกับช่ องหลักลําบากอยู่ แล้ ว
ส่วนฟี ดแบกตอบรับดีมากคนหูหนวกดูเพราะรู้จักเราอยู่แล้ ว แต่คนหูดีมารู้จักเพราะตาม
ดาราเซเลบ ทําให้ คนรู้จักมากขึ้น ก็เป็ นเป้ าหมายหนึ่งคือหลอกคนหู ดีให้ มาดูว่า คนหู
หนวกก็มีศักยภาพทําได้ (ศิวนารถ หงส์ประยูร, สัมภาษณ์, 5 ตุลาคม 2558)
นอกจากนี้รายการใจเท่ากัน ยังสามารถรับชมย้ อนหลังได้ ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตเป็ นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสาร ทั้งนี้กเ็ พื่อตอบรับพฤติกรรมของผู้ชมหรือผู้รับสารใน
ปัจจุบันที่ไม่ได้ รับชมรายการต่าง ๆ ผ่านสื่อโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว
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กล่าวโดยสรุป ช่ องทางการสื่อสารนับเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยสําคัญใน
การผลิตรายการใจเท่ากัน โดยจากเดิมที่เคยเผยแพร่ รายการทางอินเทอร์ เน็ต แต่ เมื่อเปลี่ยน
ช่ องทางการสื่อสารมาเป็ นออกอากาศทางสถานี โทรทัศ น์ ไทยพี บีเอสซึ่ งเป็ นฟรี ทีวีน้ั น ผู้ ผลิ ต
รายการจึงจําเป็ นต้ องปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาในรายการ รวมทั้งการผลิตรายการให้
มีมาตรฐานและคุณภาพเพิ่มมากขึ้นอีกด้ วย ทั้งนี้เนื่องจากผู้ชมมีความหลากหลายและมีจาํ นวน
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนช่องทางการสื่อสารนี้ทาํ ให้ รายการเป็ นที่ร้ ูจักมากขึ้น เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูชม
ทั้งสองกลุ่มได้ เรียนรู้ทาํ ความเข้ าใจซึ่งกันและกัน
(2) ช่ องทางการสื่อสารระหว่ างทีมงานรายการคนหู ดีและคนหู
หนวกการทํางานร่ วมกันระหว่างทีมงานผู้ผลิตรายการคนหูดีและคนหูหนวก พบว่า เนื่องจาก
ข้ อจํากัดทางด้ านร่ างกายและการสื่อสารของคนหู หนวกนั้น ทําให้ ทีมงานผู้ผลิตรายการต้ องใช้
ช่องทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ เพื่อใช้ ติดต่อสื่อสารกันให้ การทํางานเป็ นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีดังต่อไปนี้
ก) การเขี ย นหนั ง สื อ เป็ นช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ ส ะดวก
รวดเร็วสําหรับทีมงานผู้ผลิตรายการคนหูดี แต่เนื่องจากคนหูหนวกส่วนใหญ่จบการศึกษาไม่สูง
นัก รวมทั้งมีการใช้ ไวยากรณ์ภาษาไทยที่แตกต่างจากคนทั่วไป อย่างเช่น การเรียงคํา การเรียง
ประโยค รวมทั้งรู้จักคําศัพท์ค่อนข้ างน้ อย จึงทําให้ คนหูหนวกพูดอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง การ
สื่อสารติดขัดและเข้ าใจยาก
ข) ภาษามือธรรมชาติ เป็ นช่ องทางการสื่อสารที่ใช้ วิธีการ
อ่านปากและดูจากลักษณะท่าทางที่แสดงออก ซึ่งส่วนใหญ่สามารถเข้ าใจได้ ง่าย โดยธรรมชาติของ
มนุษย์
ค) ล่ า มภาษามื อ เป็ นช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ ค นหู ห นวก
สามารถเข้ าใจได้ ดีและถูกต้ อง เนื่องจากบ่อยครั้งพบว่ าในขณะทํางานการใช้ ภาษามือธรรมชาติ
เพื่อสื่อสารกันระหว่ างทีมงานคนหู ดีและคนหู หนวกมักเกิดความเข้ าใจผิดและคลาดเคลื่อนได้
อย่างไรก็ตามการสื่อสารโดยใช้ ล่ามภาษามือก็พบปั ญหาเช่นกัน เนื่องจากภาษามือแต่ละประเทศ
ไม่ เหมือนกัน ในประเทศไทยแต่ละภาคก็ไม่เหมือนกัน ทําให้ บางครั้งสื่อสารผิดพลาดเข้ าใจไม่
ตรงกันได้
อุปสรรคใหญ่ในการทํางานคือการสื่อสารระหว่างกัน เรื่องของภาษาต้ องใช้ ล่ามภาษามือ
ช่ วยอธิบาย หรื อบางครั้งคนหู หนวกไม่ เข้ าใจการสื่อสารของทีมงาน อย่างเช่ น ทีมงาน
หัวเราะ อาจทําให้ พิธีกรคนหูหนวกไม่มีสมาธิและรู้สกึ วิตกกังวลได้ ว่าทีมงานกําลังหัวเราะ
เรื่องอะไร เกี่ยวกับตัวเขาหรือไม่ เพราะคนหูหนวกบางคนจะคิดมาก รู้สึกวิตกกังวลง่าย
และขี้น้อยใจ (เบญจวรรณ สุพันอ่างทอง, สัมภาษณ์, 22 ธันวาคม 2558)
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4) ปัจจัยด้ านผู้รับสาร (Receiver)
จากการสัมภาษณ์พบว่า รายการใจเท่ากันเป็ นรายการโทรทัศน์สาํ หรับ
คนหู หนวก ซึ่งเป็ นกลุ่มผู้ชมหรือผู้รับสารเฉพาะกลุ่มที่มีจาํ นวนน้ อยในสังคม มีข้อจํากัดในด้ าน
การเปิ ดรับสื่อและการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็ น ด้ านสภาพร่ างกาย ไวยากรณ์ในการอ่านและ
เขี ย นภาษาไทยที่แตกต่ า งจากคนปกติ และต้ อ งสื่อ สารกับ ผู้ อ่ืน ด้ ว ยการใช้ ล่ า มภาษามื อ แต่
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็ นสถานีโทรทัศน์ฟรีทวี ีท่กี ลุ่มผู้ชมมีลักษณะของความเป็ น “มวลชน”
ทําให้ รายการใจเท่ากัน มีกลุ่มผู้ชมเป้ าหมายหรือผู้รับสารที่เปิ ดกว้ างมากขึ้น คือมีกลุ่มผู้ชมทั้งคน
หูหนวกและคนหูดี รายการจึงต้ องปรับเปลี่ยนเนื้อหาและรูปแบบในการผลิตรายการให้ เหมาะสม
กับกลุ่มผู้ชมทั้งสองกลุ่ม โดยมีล่ามภาษามือเต็มจอสําหรับผู้ชมคนหูหนวก มีคาํ บรรยายและเสียง
พากย์สาํ หรับผู้ชมคนหูดี นอกจากนี้ยังพบว่าคนหูหนวกมีความต้ องการเปิ ดรับสื่อโทรทัศน์ท้งั ใน
ด้ านข่าวสาร ความรู้ และความบันเทิง ไม่แตกต่างจากผู้ชมทั่วไป
รายการคนหูหนวกมีน้อย เพราะสังคมไม่ทราบข้ อจํากัดของคนหูหนวก พวกเขาเป็ นกลุ่ม
คนที่มีสิทธิมีเสียงในสังคมน้ อย เพราะคนพิการอื่นพูดได้ แต่เค้ าพูดไม่ได้ จากจุ ดเริ่มต้ น
นี้คือเราอยากให้ มีรายการที่คนหูหนวกสามารถเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร เราจึงผลิตรายการที่
ให้ ความสําคัญกับความต้ องการของคนหูหนวก อย่างที่เราเห็นมีจอล่ามมุมจอเฉพาะแค่
รายการข่าว ก็คนหูดีคิดเอาเอง เพราะจากการวิจัยและพัฒนารายการมาอย่างต่อเนื่อง
ทํา ให้ ร้ ู ว่ า คนหู ห นวกไม่ ไ ด้ อ ยากดู แ ต่ ข่ า ว อยากดู อ ย่ า งอื่น บ้ า งต้ อ งการความบั น เทิง
(ศิวนารถ หงส์ประยูร, สัมภาษณ์, 5 ตุลาคม 2558)
นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์พบว่ า ผู้ชมคนสําคัญที่จะตัดสินประเมิน
คือผู้ชมกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นคนหูหนวก ซึ่งหากคนหูหนวกเปิ ดรับชมแล้ วแสดงความเห็นให้ ผ้ ูผลิต
รายการได้ ทราบว่าการนําเสนอรายการนั้นตรงกับความต้ องการของผู้ชมคนหูหนวกหรือไม่ ก็จะ
เป็ นการช่ วยให้ รายการพัฒนาการนําเสนอได้ มากขึ้น สร้ างโอกาสให้ คนหู หนวกมากขึ้น ดังนั้น
ปั จจั ยด้ า นผู้ รับ สารที่เป็ นผู้ ชมจึง มีผ ลต่ อการผลิ ตรายการเป็ นอย่ างมาก เนื่องจากเป็ นสิ่ง ที่จ ะ
กําหนดเนื้อหาและรูปแบบรายการให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
4.2.1.2 ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการผลิตรายการใจเท่ากัน
จากการศึกษาพบว่ า นอกจากปั จ จัยภายในที่มี ส่ว นสํา คัญ ในการผลิ ตรายการ
โทรทัศน์สาํ หรับคนหู หนวกแล้ ว ยังพบว่ ามีปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลโดยตรงหรือโดยอ้ อมต่ อ
กระบวนการผลิตและพัฒนารายการ ซึ่งเป็ นสิ่งที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาและสถานการณ์ใน
ช่วงเวลานั้นๆ มีดังต่อไปนี้ 1) ปัจจัยด้ านเศรษฐกิจ 2) ปั จจัยด้ านสังคมและวัฒนธรรม 3) ปั จจัย
ด้ านเทคโนโลยี และ 4) ปัจจัยด้ านกฎหมาย
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1) ปัจจัยด้ านเศรษฐกิจ
จากการสัมภาษณ์พบว่า ปั จจัยเศรษฐกิจและงบประมาณนับเป็ นปั จจัย
สําคัญที่ทาํ ให้ รายการโทรทัศน์เพื่ อคนหู หนวกในประเทศไทยมีจาํ นวนน้ อย เนื่องจากการผลิต
รายการโทรทัศน์เพื่อคนหูหนวกนั้น มีค่าใช้ จ่ายในการผลิตค่อนข้ างสูง อาทิ ค่าจ้ างล่ามภาษามือ
ค่าผลิตแคปชันคําบรรยาย ค่าใช้ จ่ายในการถ่ายทําที่ต้องใช้ เวลานานกว่ารายการโทรทัศน์ท่วั ไป แต่
ผู้ผลิตรายการส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ รับกําไรหรือเม็ดเงินจากสปอนเซอร์ผ้ ูสนับสนุนรายการ ทั้งนี้ก ็
เพราะผู้ชมกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นคนหูหนวกนั้น เป็ นคนกลุ่มน้ อยในสังคมที่มีจาํ นวนไม่มากนัก และ
ส่วนใหญ่ มีฐานะยากจนที่ให้ ความสนใจในเรื่ องของการประกอบอาชี พมากกว่ าการบริโภคสื่อ
นอกจากนี้คนหูหนวกยังไม่ใช่กลุ่มเป้ าหมายหลักที่จะมีกาํ ลังมาซื้อสินค้ าและบริการที่โฆษณาหรือ
เป็ นสปอนเซอร์ในสื่อโทรทัศน์ ผู้ผลิตรายการและสปอนเซอร์ผ้ ูให้ การสนับสนุนส่วนใหญ่จึงไม่ให้
ความสนใจที่จะผลิตรายการโทรทัศน์ท่ตี อบสนองต่อความต้ องการของคนหูหนวก เพราะไม่ค้ ุมค่า
ต่อการลงทุนผลิตรายการ
สําหรับรายการใจเท่ากัน สามารถผลิตและออกอากาศทางสถานี
โทรทัศน์ฟรี ทีวี โดยที่มีคุณภาพและมาตรฐานไม่ แตกต่ างจากรายการปกติท่ัวไป ทั้งนี้กเ็ พราะ
ผู้ผลิตรายการอย่าง Thai Deaf TV ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ รับ
งบประมาณสนับสนุ นจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการผลิตรายการเพื่อสนองต่อ
ประโยชน์ ส าธารณะ โดยไม่ มุ่ ง หวั ง แสวงหาผลกํา ไร หรื อ ไม่ คํา นึ ง ถึ ง เรื่ อ งผลประโยชน์ ท าง
เศรษฐกิจ ได้ แก่ สํา นั ก งานคณะกรรมการกิจ การกระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศ น์ และกิจ การ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยงบประมาณที่ได้ รับสามารถนํามาจัดซื้ออุปกรณ์ในการถ่ายทําและ
ตัดต่อที่ทนั สมัยได้ รวมถึงยังเป็ นค่าใช้ จ่ายในการผลิตรายการ ไม่ว่าจะเป็ น ค่าเดินทางไปถ่ายทํา
ยังสถานที่ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ หรือเชิญดารานักแสดงมาร่วมเป็ นแขกรับเชิญในรายการ
การผลิตรายการโทรทัศน์เรื่องเงินและสปอนเซอร์อาจเป็ นสิ่งสําคัญสําหรับฟรีทวี ี แต่ไทย
พีบีเอสไม่มีปัญหา เนื่องจากได้ รับงบประมาณจากรัฐบาลในส่วนนี้อยู่แล้ ว ซึ่งถ้ ามีงบมาก
ก็สามารถไปถ่ายทําต่างจังหวัดไกลๆ สร้ างสรรค์เนื้อหาที่แปลกใหม่หลากหลาย ทําให้
รายการโทรทัศน์โดยเฉพาะรายการสําหรับคนพิการในประเทศไทยเกิดการพัฒนา (นิสติ
พูนผล, สัมภาษณ์, 17 พฤศจิกายน 2558)
ปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิ จ จึ ง เป็ นปั จ จั ย สํา คั ญ ที่ ผ ลั ก ดั น ให้ เกิ ด รายการ
โทรทัศน์สาํ หรับคนหูหนวกขึ้นในประเทศไทย ซึ่งมีส่วนช่วยให้ รายการสามารถพัฒนาสร้ างสรรค์
เนื้อหารายการที่แปลกใหม่น่าติดตามชมมากขึ้น สามารถที่จะตอบโจทย์ผ้ ูชมได้ ท้งั กลุ่มคนหูหนวก
และคนหูดีท่วั ไป
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2) ปัจจัยด้ านสังคมและวัฒนธรรม
จากการสัม ภาษณ์พ บว่ า คนในสังคมไทยส่ วนใหญ่ รวมทั้ง ผู้ ผ ลิต สื่อ
โทรทัศน์ยังไม่มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับคนหู หนวก ไม่ทราบถึงปั ญหาอุปสรรคและข้ อจํากัด
ของคนหู หนวกในการเปิ ดรั บและเข้ า ถึงสื่อโทรทัศน์ ไม่ ว่าจะเป็ น ข้ อจํากัดในเรื่ องของสภาพ
ร่างกาย การศึกษา การใช้ ภาษา และวัฒนธรรมการสื่อสารของคนหูหนวก รวมทั้งยังไม่ตระหนัก
และให้ ความสําคัญกับเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของมนุ ษย์ ความเหลื่อมลํ้าทางสังคมทั้ง
ทางด้ านฐานะและสุขภาพของคนพิการ จึงทําให้ คนพิการอย่างคนหู หนวกถูกละเลยสิทธิในการ
เข้ าถึงบริการด้ านต่าง ๆ ในสังคม รวมไปถึงการเข้ าถึงสื่อโทรทัศน์ และอีกประการหนึ่งที่สาํ คัญคือ
สังคมไทยยังมีเจตคติท่ไี ม่ดีต่อคนหูหนวก โดยมองว่าคนหูหนวกเป็ นผู้พิการไร้ ความสามารถ ซึ่ง
คนหู ห นวกต้ อ งการให้ สัง คมรั บ รู้ แ ละเข้ า ใจว่ า คนหู ห นวกนั้ น เป็ นบุ ค คลที่มี ความสามารถ มี
ศักยภาพ ไม่เป็ นภาระของสังคมและสามารถพึ่งตนเองได้
ปั จจุ บันยังมีผ้ ูชมอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็ นกลุ่มน้ อย รู้สึกรําคาญที่ต้องมีล่ามภาษามือที่มุมจอ
และไม่เข้ าใจว่าทําไมต้ องมีตัวหนังสืออธิบายเยอะแยะ ทั้งนี้เพราะคนทั่วไปไม่ทราบว่าคน
หู หนวกมีข้อจํากัดในเรื่องการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็ นการส่งสารหรือการรับสาร ทําให้ คน
ทั่วไปคิดเองว่าส่งสารแบบนี้ไป คนหูหนวกก็รับรู้และเข้ าใจได้ เหมือนกับทีมงานไทยพีบี
เอสในช่วงแรกๆ ที่ไม่ทราบข้ อจํากัดเหล่านี้เช่นกัน ซึ่งในความเป็ นจริงแล้ วคนหูหนวกไม่
สามารถเข้ าใจสิ่งที่ส่ือสารไป อันเนื่องมาจากข้ อจํากัดต่าง ๆ ดังนั้นคนในสังคมจึงต้ อง
ศึกษาทําความเข้ าใจซึ่งกันและกันให้ มากขึ้น (นิสติ พูนผล, สัมภาษณ์, 17 พฤศจิกายน
2558)
ปั จจัยดังกล่าวทําให้ รายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหูหนวกในประเทศไทย
มีจาํ นวนน้ อย รวมทั้งมีเนื้อหาและรูปแบบรายการที่ยังไม่ ตรงกับความต้ องการของคนหู หนวก
ดังนั้นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จึงจําเป็ นต้ องสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับคนหูหนวกให้ แก่คน
ทั่วไปในสังคมก่อน ทั้งนี้ กเ็ พื่อให้ เกิดการยอมรับว่ าโทรทัศน์เป็ นสื่อของทุ กคนรวมไปถึงคนหู
หนวกที่มีสทิ ธิเข้ าถึงและรับชมสื่อโทรทัศน์เหมือนคนทั่วไป
3) ปัจจัยด้ านเทคโนโลยี
จากการสัมภาษณ์พบว่าเทคโนโลยีในทีวีดิจิตอลนับเป็ นอีกหนึ่งปั จจัย
สําคัญที่ทาํ ให้ คนพิการรวมถึงคนหูหนวกสามารถรับชมโทรทัศน์ได้ ง่ายขึ้น โดยเฉพาะการมีแคป
ชันคําบรรยาย (Closed Caption) ที่คนหูหนวกและคนหดูดีสามารถเลือกกดเปิ ด-ปิ ดได้ ตาม
ความต้ องการ Closed Caption (CC) คือบริการคําบรรยายแทนเสียงแบบปิ ด สามารถเปิ ดหรือ
ปิ ดคําบรรยายที่แสดงผลบนหน้ าจอได้ ถ้ าหากว่าต้ องการหรือไม่ต้องการคําบรรยายนั้น ซึ่ง
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สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสก็ได้ ดาํ เนินการติดตั้งและทดลองใช้ เทคโนโลยีเพื่อให้ บริการคําบรรยาย
ภาพ Closed Caption ในปี พ.ศ. 2558
นอกจากนี้ยังพบว่าวิถีชีวิตของคนไทยในปั จจุ บันเปลี่ยนแปลงไป โดย
นอกจากจะเปิ ดรับสื่อโทรทัศน์แล้ ว ผู้ชมยังนิยมเลือกเปิ ดรับสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งเป็ นเทคโนโลยี
ใหม่ อย่างเช่น อินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น ยูทูปหรือเฟสบุค เป็ นอีกหนึ่ง
ช่องทางการในการรับชมรายการโทรทัศน์อกี ด้ วย
ต้ องยอมรับว่ าไลฟสไตล์ของคนไทยเปลี่ยนไปไม่ค่อยติดตามดูโทรทัศน์ ส่วนใหญ่ จะดู
ผ่านโทรศัทพ์มือถือหรือแทบเลต และไม่ค่อยมีเวลามาติดตามรายการที่ตนเองสนใจแบบ
จริงจัง เพราะต้ องออกไปทํางานหรือติดธุระ ก็จะมาเปิ ดรับชมย้ อนหลังผ่านอินเทอร์เน็ต
คนหูหนวกก็เช่นกัน นิยมดูรายการผ่านอินเทอร์เน็ต และก็พูดคุยกันผ่านเฟซบุ๊ก (เบญจ
วรรณ สุพันอ่างทอง, สัมภาษณ์, 22 ธันวาคม 2558)
จะเห็นได้ ว่าถึงแม้ รายการใจเท่ากัน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทย
พีบีเอสซึ่งเป็ นทีวีสาธารณะและมีผ้ ูชมติดตามเป็ นจํานวนมาก แต่ บางครั้งผู้ ชมก็ยังไม่ สามารถ
รับชมได้ อันเนื่องมาจากข้ อจํากัดในเรื่องของเวลาออกอากาศ ซึ่งเทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถเข้ ามา
ช่วยเพิ่มช่องทางการรับสื่อให้ กับผู้ชมได้ อย่างเช่น การรับชมรายการผ่านอินเทอร์เน็ตย้ อนหลัง
ดังนั้นเทคโนโลยีจึงเป็ นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้ คนหูหนวกสามารถเข้ าถึงรายการได้ มากขึ้น
4) ปัจจัยด้ านกฎหมาย
จากการสัมภาษณ์พบว่า ข้ อกําหนดและกฎหมายต่าง ๆ ถือเป็ นอีกหนึ่ง
ปั จจั ยสําคั ญที่ผลั กดั นให้ เกิดรายการโทรทัศน์ สาํ หรั บคนพิ การเพิ่ มมากขึ้น รวมถึงรายการใจ
เท่ากัน รายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหูหนวก ซึ่งได้ รับการสนับสนุ นจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ทั้งนี้เนื่องจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเป็ นสื่อสาธารณะที่อยู่ในการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งจะต้ องปฏิบัติ
ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสิทธิ
เสรี ภ าพในการสื่อ สาร ที่มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิด การเข้ า ถึ ง และรั บ รู้ ข้ อมู ล ข่ า วสารอย่ า งเสมอภาคและ
หลากหลาย รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้ คนพิการ ผู้สงู อายุ หรือคนด้ อยโอกาส สามารถเข้ าถึงและใช้
ประโยชน์จากข้ อมูลข่าวสารได้ อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป โดยได้ กาํ หนดตัวชี้วัดว่า ต้ องมี
แผนสนับสนุนให้ ประชาชนได้ รับบริการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึงภายใน 1 ปี
และครอบคลุมพื้นที่กลุ่มเป้ าหมาย ที่ส่อื เข้ าถึงได้ มีจาํ นวนเพิ่มขึ้นร้ อยละ 99 ภายใน 5 ปี
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สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในฐานะสื่อสาธารณะก็ปฏิบัติตามกสทช. มาตลอดอย่างเช่ น
มาตรการบังคับให้ ผ้ ูรับใบอนุญาตฯ ดําเนินการบริการตามสัดส่วนที่กาํ หนดในรายการที่
เป็ นข่าวสารหรือสาระที่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ ที่ต้องจัดให้ มีล่ามภาษามือต้ องไม่
น้ อยกว่า 60 นาทีต่อวัน บริการคําบรรยายแทนเสียงต้ องไม่น้อยกว่า 180 นาทีต่อวัน
และบริการเสียงบรรยายภาพต้ องไม่น้อยกว่า 60 นาทีต่อวัน นี่กเ็ ป็ นตัวอย่างที่ทาํ เพื่อคน
พิการตามนโยบายของกสทช. ซึ่งเรายังมีโครงการรายการโทรทัศน์สาํ หรับคนพิการอื่น ๆ
อีก (นิสติ พูนผล, สัมภาษณ์, 17 พฤศจิกายน 2558)
นอกจากกฎหมายข้ อบังคับดังกล่าวแล้ ว ยังมีมาตรการส่งเสริมคือ หากผู้รับใบอนุ ญาตฯ
ดําเนินการมากกว่ ามาตรการพื้นฐาน ก็มีสิทธิท่จี ะยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุ นเงินจาก
กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ซึ่งถ้ าหากผู้รับใบอนุญาตฯ ไม่ดาํ เนินการตามประกาศต้ องระวางโทษ
ปรับทางปกครองชั้น 2 คือ ห้ าหมื่นบาท แต่ไม่เกินห้ าแสนบาท ตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 โดยกฎหมายและข้ อกําหนดต่าง ๆ เหล่านี้
ทําให้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสซึ่งอยู่ในการกํากับดูแลของ กสทช. จําเป็ นต้ องมีรายการโทรทัศน์
สําหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งทางสถานีฯ เล็งเห็นว่ารายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหูหนวก
อย่างเช่น ใจเท่ากัน เป็ นรายการที่ตรงกับข้ อกําหนดกฎหมายและยังมีประโยชน์ต่อสังคมด้ วย จึง
ได้ เข้ ามาร่วมผลิตรายการและนํามาออกอากาศทางสถานี
4.2.2 กระบวนการผลิตรายการและการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมของคนหูหนวกใน
รายการใจเท่ากัน
รายการใจเท่า กัน รายการโทรทัศ น์ ภ าษามื อ เพื่ อคนหู ห นวกที่มีลั ก ษณะเฉพาะหลาย
ประการแตกต่างจากรายการโทรทัศน์ท่วั ไป ไม่ว่าจะเป็ น รูปแบบ เนื้อหา และเทคนิคการนําเสนอ
ซึ่งต้ องใช้ บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับคนหูหนวกและการผลิตรายการโทรทัศน์
เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี นอกจากนี้ยังเปิ ดโอกาสให้ คนหู หนวกได้ เข้ ามามีส่วน
ร่ วมในกระบวนการผลิตอีกด้ วย ผู้วิจัยจึงได้ สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการผลิต
รายการใจเท่ากัน ซึ่งได้ แก่ ทีมงานผู้ผลิตรายการจาก Thai Deaf TV ของคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และทีมงานคนหูหนวก ได้ แก่ พิธีกรคนหู
หนวก ซึ่งเป็ นผู้ดาํ เนินรายการใจเท่ากัน เพื่อศึกษาถึงกระบวนการผลิตรายการในแต่ละขั้นตอนว่า
มีความแตกต่ างจากรายการปกติท่ัวไปอย่ างไร และศึกษาการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมของคนหู
หนวกในกระบวนการผลิตรายการว่ามีส่วนสําคัญอย่างไรบ้ างในการสร้ างสรรค์และพัฒนารายการ
โทรทัศน์สาํ หรับคนหูหนวก
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4.2.2.1 กระบวนการผลิตรายการใจเท่ากัน
จากการสัมภาษณ์พบว่าขั้นตอนกระบวนการผลิตรายการใจเท่ากัน สามารถแบ่ง
ออกได้ เป็ น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1) ขั้นวางแผนก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production
Planing) 2) ขั้นเตรียมการผลิต (Set up and Rehearsal) 3) ขั้นผลิตรายการ (Production) 4)
ขั้นหลังผลิตรายการ (Post-Production)
1) ขั้นวางแผนก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production Planing)เนื่อง
จากคนหูหนวกมีข้อจํากัดในการรับสื่อ การผลิตรายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหูหนวกจึงแตกต่างจาก
รายการโทรทัศน์ท่ัวไป ทีมงานผู้ผลิตรายการจึงจําเป็ นต้ องศึกษาข้ อมูลและค้ นคว้ าวิจัยเพื่ อทํา
ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับคนหู หนวกในทุกมิติ รวมทั้งยัง มีการทดลองผลิต รายการต้ นแบบ
ร่ วมกับคนหู หนวกเพื่อเรียนรู้การทํางานร่ วมกัน ซึ่งจะช่ วยให้ การผลิตรายการสําเร็จลุล่วงไปได้
อย่างสะดวกรวดเร็วและตรงกับความต้ องการของคนหูหนวก โดยการวางแผนการผลิตรายการใจ
เท่ากัน ประกอบด้ วย 1) กําหนดวัตถุประสงค์และแนวทางการผลิตรายการ 2) การวิเคราะห์กลุ่ม
ผู้ชมเป้ าหมาย 3) การจัดทํางบประมาณ 4) การค้ นคว้ าหาข้ อมูล 5) การกําหนดวิธใี นการผลิต
รายการ 6) การเขียนโครงสร้ างรายการและบทโทรทัศน์ และ 7) การประชุมทีมงานผลิตรายการ
(1) กําหนดวัตถุประสงค์และแนวทางการผลิตรายการ
จากการสัมภาษณ์พบว่า ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็ นผู้กาํ หนดวัตถุประสงค์ในการผลิตรายการใจเท่ากัน โดย
จุ ดเริ่มต้ นเกิดจากการได้ มีโอกาสไปร่ วมงานกับมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหู หนวกไทย ทําให้
ได้ รับรู้และทราบถึงข้ อจํากัด ต่ า ง ๆ ของคนหู หนวก โดยเฉพาะเรื่ อ งการสื่อสาร ไม่ ว่าจะเป็ น
ไวยากรณ์ภาษาที่ใช้ แตกต่างจากคนทั่วไป วิธกี ารเรียงคําไม่เหมือนภาษาทั่วไป มีคาํ เชื่อม คําศัพท์
คําพิเศษ คําขยาย และคําแสลงน้ อย ทําให้ คนหูหนวกไม่เข้ าใจคําศัพท์เฉพาะทางหรือคําวิเศษณ์
ต่าง ๆ เช่น โรคอีโบล่า ยิ่งใหญ่มโหฬาร เป็ นต้ น จึงทําให้ คนหูหนวกประสบปั ญหาในการเปิ ดรับ
สื่อทั้ง หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต และโทรทัศน์ ที่สาํ คัญในประเทศไทยผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
สําหรับคนหูหนวกจํานวนน้ อย จึงได้ ริเริ่มจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ Thai Deaf TV ขึ้น เพื่อผลิต
รายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหูหนวก ได้ แก่ รายการ Deaf Channel รายการหัตถภาษานานาข่าว
และพั ฒนามาเป็ นรายการใจเท่ากัน รายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มรูปแบบสําหรั บคนหู หนวก
เพื่อให้ คนหูหนวกได้ มีโอกาสในการเข้ าถึงสื่อเพิ่มมากขึ้น และสร้ างความเท่าเทียมในการรับข้ อมูล
ข่าวสาร
เป้ าหมายของรายการใจเท่ากัน คือ ต้ องการทําให้ เห็นว่ าคนหู ดีหูหนวกสามารถใช้ ชีวิต
ร่ วมกันได้ จะไม่ มีล่ามในจอ เพื่อให้ ร้ ูว่าไม่ จาํ เป็ นต้ องมีล่าม ใช้ ภาษามือธรรมชาติ การ
อ่านปาก การเขียน ทําภาษามือ คนทั่วไปก็สามารถเข้ าใจความหมายได้ นอกจากนี้ยัง
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แทรกแนวคิ ด ให้ คนทั่ ว ไปรู้ ว่ า คนหู ห นวกเองก็มี ศั ก ยภาพ (ศิ ว นารถ หงส์ ป ระยู ร ,
สัมภาษณ์, 5 ตุลาคม 2558)
นอกจากนี้ยังได้ คุณสุวิทย์ สาสนพิจิตร์ ผู้อาํ นวยการสํานักรายการ
จากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในฐานะผู้ร่วมผลิตรายการมาร่วมกําหนดวัตถุประสงค์ในการผลิต
รายการ เพื่อปรั บเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาให้ เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมเป้ าหมายของสถาานี ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของการผลิตรายการใจเท่ากัน มีดังนี้ 1) เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติการใช้ ชีวิตอยู่ร่วม
สังคมเดียวกันอย่างสรร้ างสรรค์ 2) เพื่อลดความเหลื่อมลํา้ ในสังคมระหว่างคนหูหนวกกับคน
ทั่วไป 3) เพื่อการเข้ าถึงสาร สาระ ข้ อมูล ของคนหูหนวก และ 4) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ความสามารถของคนหูหนวกเพิ่มขึ้น
(2) การวิเคราะห์กลุ่มผู้ชมเป้ าหมาย
จากการสัมภาษณ์พบว่า หลังจาก สถานีโทรทัศน์ Thai Deaf TV
ได้ ทาํ การศึกษาวิจัยและทดลองผลิตรายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหูหนวกซึ่งเป็ นผู้ชมกลุ่มเป้ าหมาย
คนหูหนวกถือเป็ นคนกลุ่มน้ อยในสังคมไทยที่ถูกมองข้ ามและมีข้อจํากัดในการเปิ ดรับสื่อต่าง ๆ
โดยมีส่ือโทรทัศน์เป็ นสื่อที่คนหู หนวกสามารถเปิ ดรับได้ ง่ายที่สุด แต่ กย็ ังพบข้ อจํากัดอีกหลาย
ประการ เช่น จอล่ามในโทรทัศน์มีเพียงวันละ 1 ชั่วโมง และมีขนาดเล็ก ซึ่งไม่สามารถตอบสนอง
ความต้ องการของคนหูหนวกที่อยากให้ มีรายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอ
ดังนั้นก่อนที่จะผลิตรายการใจเท่ากัน ทีมงานจึงได้ ประชุมร่วมกับ
ตัวแทนของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพื่อวางแผนปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการให้ เหมาะสมกับ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ีต้ อ งการสร้ า งความเท่ า เทีย มทางสั ง คมระหว่ า งคนหู ห นวกและคนหู ดี จึ ง ได้
กํา หนดให้ ร ายการใจเท่า กัน เป็ นรายการที่มี ก ลุ่ ม ผู้ ช มทั้ง คนหู ห นวกและคนหู ดี ผู้ ช มทุ ก คน
สามารถเข้ าถึงได้ ดูได้ และอยากดู นําเสนอรูปแบบรายการด้ วยการให้ คนหูหนวกและคนหูดีไปทํา
ภารกิจร่วมกัน โดยมีศิลปิ นดารามาร่วมสร้ างสีสนั ความสนุกให้ รายการน่าติดตามชมมากขี้น
ตอนที่นาํ รายการใจเท่ากันไปคุยร่ วมกับไทยพีบีเอส เค้ าก็ให้ เลือกช่ วงที่ชอบจากตอนที่
ออนแอร์ ทางอิน เทอร์ เน็ต มาทําก็เลยเลื อกการทํา ภารกิจ ร่ วมกัน ซึ่ ง ตรงกับ กลุ่ ม ผู้ ช ม
เป้ าหมายของรายการนี้ คือ 1) ทําให้ เห็นว่าคนหูดีหูหนวกใช้ ชีวิตร่ วมกันได้ โดยจะไม่มี
ล่ามในจอ เพื่อให้ ร้ ูว่าไม่จาํ เป็ นต้ องมีล่าม ใช้ ภาษามือธรรมชาติ การอ่านปาก การเขียน
ทําภาษามือทําไปเถอะ คนเข้ าใจ เจอคนหูหนวกไม่ต้องกลัวว่าจะคุยไม่ร้ ูเรื่อง 2) แทรกให้
เห็นว่ าคนหู หนวกมีศักยภาพในหลายๆ เรื่ องที่คนทั่วไปไม่ ทราบมาก่อน เช่ น การทํา
พลอย ซึ่คนหูหนวกทําได้ ดีเพราะคนหูหนวกมีสมาธิ ทนเสียงดังได้ ไม่ต้องปิ ดหู หรือ คน
หูหนวกก็เล่นฟุตบอลทีมชาติได้ (ศิวนารถ หงส์ประยูร, สัมภาษณ์, 5 ตุลาคม 2558)
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การกํา หนดกลุ่ ม เป้ าหมายให้ ชั ด เจนนั้ น จะมี ผ ลกั บ เนื้ อหาและ
รูปแบบรายการ กล่าวคือ ภาษามือแบบเต็มจอสามารถสื่อสารกับผู้ชมกลุ่มเป้ าหมายคนหูหนวก
ได้ , คําบรรยายแทนเสียงช่วยเสริมให้ คนหูหนวกที่อาจจะไม่เข้ าใจภาษามือและผู้ชมทั่วไปที่เป็ นคน
หูดีสามารถเข้ าใจเนื้อหา และการพากย์เสียงแทนสิ่งที่พิธีกรหูหนวกสื่อสารผ่านภาษามือก็จะช่วย
ให้ ผ้ ู ชมคนหู ดีสนใจรั บชมและเข้ าใจเนื้อหารายการมากขึ้นด้ วยเช่ นกัน ซึ่งจะนําไปสู่การเข้ าใจ
ร่วมกันในสังคม
(3) การจัดทํางบประมาณ
จากการสัมภาษณ์พบว่า การจัดหาแหล่งงบประมาณเป็ นขั้นตอน
กระบวนการผลิตที่สาํ คัญในการวางแผนผลิตรายการใจเท่ากัน โดยเริ่มต้ นจากการเป็ นรายการที่
ออกอากาศทางอินเทอร์เน็ต ผลิตรายการโดยจิตอาสาและนักศึกษาด้ วยงบประมาณของทางมหา
ลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งยังมีงบประมาณในการผลิตรายการค่อนข้ างน้ อยทําให้ โปรดักชักการผลิตยัง
ไม่ค่อยดีนัก จีงต้ องหาภาคีเครือข่ายมาช่วยเหลือในการทํางาน เช่น มูลนิธสิ ่งเสริมและพัฒนาคน
หูหนวกไทยและวิทยาลัยราชสุดา ในการจัดหาล่ามภาษามือมาร่วมงาน เพื่อลดภาระค่าใช้ จ่ายอัน
เนื่ อ งมาจากการจ้ า งล่ า มภาษามื อ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง จนกระทั่ง ได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จาก
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
(กสทช.) สํา นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุข ภาพ (สสส.) และความร่ ว มมื อ จาก
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จึงทําให้ รายการใจเท่ากัน สามารถพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบรายการให้
ดูน่าสนใจมากขึ้น ด้ วยการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือในการถ่ายทําผลิตรายการเพิ่มเติม หรือการ
ว่าจ้ างพนักงานมืออาชีพที่เคยมีประสบการณ์การทํางานด้ านการผลิตรายการโทรทัศน์มาร่วมงาน
แทนนักศึกษาจิตอาสา
(4) การค้ นคว้ าหาข้ อมูล
จากการสั ม ภาษณ์ พ บว่ า การศึ ก ษาหาข้ อ มู ล เพื่ อ วางแผนผลิ ต
รายการนั้น ผู้สร้ างสรรค์รายการและบทโทรทัศน์คือผู้ท่มี ีหน้ าที่รับผิดชอบจะต้ องศึกษาหาข้ อมูล
เพื่อนําเสนอเนื้อหาเรื่องราวแต่ละช่วงในรายการ รวมทั้งติดต่อแขกรับเชิญเพื่อมาร่วมรายการ ซึ่ง
เนื้อหาที่จะมานําเสนอนั้นจะต้ องเป็ นเรื่องที่เข้ าใจง่ายไม่ซับซ้ อนเกินไปสามารถรับชมร่วมกันได้ ท้งั
คนหูหนวกและคนหูดี โดยแบ่งได้ ดังนี้ 1) เนื้อหาข้ อมูลมาจากงานวิจัยค้ นคว้ า งานสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การทําโฟกัสกรุ๊ปและการประชุมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับคนหูหนวก เพื่อ
ศึกษาถึงความต้ องการ ข้ อจํากัด รวมทั้งความสามารถในการเปิ ดรับสื่อของคนหูหนวก เพื่อนํามา
ปรับใช้ ในการผลิตเนื้อหาและรูปแบบรายการให้ เหมาะสมตรงกับความต้ องการของคนหูหนวก 2)
ทีมงานหาข้ อมูลจากนิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรืออินเทอร์เน็ต เพื่อเตรียมรายชื่อแขกรับเชิญที่จะ
มาร่ วมรายการ ได้ แก่ ดารา นั ก ร้ อ ง คนดั ง ในสัง คม และ คนหู ห นวก รวมทั้ง ข้ อมู ล เกี่ย วกับ
กิจกรรมหรือภารกิจต่ าง ๆ ที่ต้องการให้ คนหู หนวกและคนหู ดีไปทําร่ วมกัน โดยมีคุณวัชรินทร์
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พิ ธีกรคนหู หนวกให้ ความช่ วยเหลือในด้ านข้ อมู ลในการติดต่ อและหาแขกรั บเชิญคนหู หนวก
มาร่วมรายการ
ช่ วงภารกิจต่ าง ๆ ในรายการ จะมีทีมงานคนหู ดีเป็ นคนคิดเนื้อหา ส่วนคนหู หนวกได้
มาร่ วมเกือบทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การประชุม อย่างเช่ น พี่ ต้น พิธีกรคนหู หนวกจะมีแฟน
คลับและเครือข่ายที่สามารถติดต่อหาแขกรับเชิญคนหูหนวกมาออกอากาศได้ เยอะมาก
ทีมงานรายการก็ต้องหาแขกรั บเชิญคนหู ดีมาลิงค์กับแขกรั บเชิ ญของพี่ ต้นให้ ได้ ส่ วน
พิธกี รหญิงอีกคนก็ช่วยทีมงานได้ เยอะเช่นกัน อย่างเช่น เรื่องข้ อมูลสุขภาพและความสวย
ความงามมาแบ่งปั นในรายการ (เบญจวรรณ สุพันอ่างทอง, สัมภาษณ์, 22 ธันวาคม
2558)
ในขั้นตอนวางแผนการผลิตนั้นหลาย ๆ ครั้งพบว่าการค้ นคว้ าหา
ข้ อมูลมานําเสนอในรายการ โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับคนหูหนวกและการติดต่อแขกรับเชิญคน
หู หนวกมาร่ วมรายการ การได้ รับคําแนะนําและการช่ วยเหลื อจากพิ ธีกรคนหู หนวกจะช่ วยให้
ทีมงานสามารถทํางานได้ รวดเร็วมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากคุณวัชรินทร์ร้ ูจักชุมชนและเครือข่ายคนหู
หนวกที่ติดต่อพูดคุยและส่งข่าวสารข้ อมูลระหว่างกันมากกว่าทีมงานคนหูดี
(5) การกํา หนดวิ ธี ใ นการผลิ ต รายการ/การเขี ย นโครงสร้ าง
รายการและบทโทรทัศน์
จากการสัมภาษณ์พบว่า Thai Deaf TV ได้ กาํ หนดโครงสร้ าง
รายการให้ มีลักษณะที่แยกเนื้อหาออกเป็ น 2 ช่ วงอย่ างชั ดเจน ได้ แก่ ช่ วง “ภารกิจ พิ ชิตใจ”
นําเสนอเรื่องราวภารกิจของแขกรับเชิญ และ ช่วง “เคล็ดลับสุขภาพ” นําเสนอเรื่องราวการรักษา
สุขภาพ และมีความยาวรายการทั้งสิ้น 25 นาที ซึ่งเป็ นไปตาม งานวิจัยของศิวนารถ หงส์ประยูร
(2558, บทคัดย่อ) เรื่อง “การพัฒนารายการข่าวทางสื่ออินเทอร์เน็ตทีวี (IPTV) สําหรับคนหู
หนวก พบว่ าคนหู หนวกส่ วนใหญ่ ต้ องการให้ รายการที่ใ ช้ ภาษามือในการนํา เสนอมีความยาว
ประมาณ 30–60 นาที ซึ่งเป็ นระยะเวลาที่เหมาะสมกับความสนใจของคนหูหนวก เนื่องจากคนหู
หนวกต้ องใช้ สายตาจ้ องมองภาษามือที่หน้ าจอโทรทัศน์ตลอดเวลา ถ้ าหากผลิตรายการที่มีความ
ยาวมากจนเกินไป จะทําให้ สายตาเกิดอาการล้ าได้ และไม่อยากชมรายการนั้นต่อไป แม้ ว่ารายการ
จะมีเนื้ อหาที่น่าสนใจมากเพี ยงใดก็ต าม” สํา หรั บ เทคนิ ค การนําเสนอในรายการใจเท่า กัน มี
ลักษณะคล้ ายคลึงกับรายการโทรทัศน์ท่วั ไป ซึ่งมีหลักการกว้ างๆ คือ คนหูหนวกมักจะรับรู้การ
สื่อสารด้ วยภาพเป็ นหลัก โดยคัดเลือกคนหูหนวกมาเป็ นพิธีกรรายการ เนื่องจากงานวิจัยดังกล่าว
ยังพบว่ าคนหู หนวกจะรู้สึกคุ้ นเคยและพร้ อมที่จะเปิ ดรั บเนื้อหาสาระที่มาจากการนําเสนอด้ วย
ภาษามือของคนหูหนวกด้ วยกันเองมากกว่า โดยมีคุณสมบัติคือสามารถอ่านภาษาไทยซึ่งเป็ น
ข้ อความของคนปกติได้ อย่ างเข้ าใจ จนสามารถถ่ ายทอดออกมาเป็ นภาษามือได้ อย่ า งถู กต้ อง
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รวมทั้งจะต้ องมีหน้ าตายิ้มแย้ ม แจ่มใส เต็มใจที่จะสื่อสารถ่ายทอดข้ อความต่าง ๆ ให้ แก่ผ้ ูชม
เนื่องจากการสื่อสารด้ วยภาษามือนั้น สีหน้ านับเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญในการช่วยอธิบายเนื้อหา
หรือเรื่องราวต่าง ๆ
(6) การประชุมทีมงานผลิตรายการ
จากการสัมภาษณ์พบว่าการวางแผนผลิตรายการนั้น ทีมงานจะต้ อง
นัดทุกคนเข้ าประชุมก่อนยกกองออกไปถ่ายทําทุกครั้ง โดยบางครั้งสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสซึ่งมี
หน้ าที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องเตรียมการผลิตจะส่งทีมงานเข้ าร่ วมประชุมและส่งโปรดิวเซอร์ไป
ออกกองถ่ายทําเพื่อควบคุมดูแลการผลิตรายการด้ วย ในส่วนของทีมงานคนหูหนวกพบว่ายังไม่
เคยได้ เข้ าร่วมการประชุมกับทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จึงทําให้ ทางทีมงานของสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอสไม่ทราบถึงปัญหาหรือข้ อจํากัดต่าง ๆ ในการผลิตและรับชมรายการโทรทัศน์ของคนหู
หนวก รวมทั้งความต้ องการที่แท้ จริงในการรับชมประเภทและเนื้อหาของรายการโทรทัศน์
2) ขั้นเตรียมการผลิตรายการ (Set up and Rehearsal)
ผู้สร้ างสรรค์รายการและบทโทรทัศน์เป็ นผู้ท่มี ีหน้ าที่รับผิดชอบในการ
สร้ างสรรค์เนื้อหาตลอดทั้งรายการ ไม่ว่าจะเป็ น การกําหนดรายชื่อแขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการ
ได้ แก่ นักร้ อง นักแสดง ผู้ท่ีมีช่ือเสียงในสังคม และคนหู หนวก รวมทั้งคิดกิจกรรมหรือภารกิจ
ต่าง ๆ ที่ต้องการให้ คนหูหนวกและคนหูดีไปทําร่วมกัน เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจระหว่างกัน ช่วยลด
ความเหลื่อมลํ้าทางสังคม ซึ่งในขั้นตอนเตรียมการผลิตก็ได้ พิธีกรคนหู หนวกซึ่งถือเป็ นหนึ่งใน
ทีมงานเข้ ามามีส่วนร่ วมด้ วย อย่างเช่น ในช่วงภารกิจพิชิตใจคุณวัชรินทร์ ชาลี (ต้ น) จะช่วยคิด
รายชื่อ ติดต่อและประสานงานแขกรับเชิญคนหูหนวกมาร่วมรายการให้ นอกจากนี้ผ้ ูสร้ างสรรค์
รายการยังมีหน้ าที่ต้องเขียนบทโทรทัศน์ รวมทั้งคิดหาแขกรับเชิญคนหูดีมาให้ เชื่อมโยงกับแขกรับ
เชิญคนหูหนวกที่คุณวัชรินท์ติดต่อให้ รวมทั้งรวบรวมข้ อมูลต่าง ๆ นําเสนอในที่ประชุม โดยมี
ผู้ผลิตรายการและผู้ควบคุมรายการเป็ นผู้ตรวจสอบและอนุ มัติเนื้อหาในแต่ละตอน จากนั้นจึง
ติดต่อประสานงานแขกรับเชิญและหาข้ อมูลเพิ่มเติม นํามาเขียนบทโทรทัศน์เพื่อนําเสนอเรื่องราว
ออกอากาศจํานวน 1 ตอนในแต่ละสัปดาห์ สิ่งสําคัญก็คือ ทีมงานจะต้ องเขียนบทโทรทัศน์และส่ง
ให้ พิธีกรคนหูหนวกและแขกรับเชิญคนหูหนวกอ่านล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วัน เพื่อทําความเข้ าใจ
ก่อนถ่ายทํารายการจริง เนื่องจากคนหู หนวกส่วนใหญ่ จะประสบปั ญหาเรื่องการอ่านไวยากรณ์
ภาษาไทยที่แตกต่างจากคนทั่วไปทําให้ อ่านบทไม่ค่อยเข้ าใจและใช้ เวลานาน จึงต้ องเตรียมตัวและ
ซักซ้ อมมากกว่าพิธกี รปกติท่วั ไป
การเตรียมสคริปท์พิธีกร ในช่วงแรกทีมงานจะเขียนเป็ นภาษาสารคดี ซึ่งคนหูหนวก ส่วน
ใหญ่เรียนหนังสือไม่สงู พอเจอศัพท์ยากหรือคําเทคนิคคนหูหนวกจะไม่เข้ าใจ ซึ่งได้ พ่ีต้น
(พิธกี รคนหูหนวก) คอยบอกและอธิบายให้ ทมี งานทราบว่าคําไหนเป็ นคํายาก คําง่าย คํา
ไหนที่คนหู หนวกส่ วนใหญ่ อ่า นไม่ อ อก ไม่ เข้ าใจ อย่ างเช่ น ท้ องฟ้ า คนหู หนวกเข้ าใจ
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สามารถอธิบายสื่อสารได้ แต่คาํ ว่า กรมอุตุวิทยา ไม่มีคาํ ศัพท์ภาษามือ ทําให้ คนหูหนวก
ไม่เข้ าใจ พี่ต้นก็จะมีข้อเสนอแนะให้ ทีมงาน ช่ วยปรับบทแก้ ไขเปลี่ยนคําที่เข้ าใจง่ายขึ้น
ทําให้ ในช่ วงหลังๆ ทีมงานจึงใช้ วิธีเขียนบทเสร็จก็จะนํามาให้ คุณวัชรินทร์ พิ ธีกรคนหู
หนวก ช่วยตรวจสอบก่อนว่าใช้ ได้ หรือไม่ รวมทั้งในบางครั้งทีมงานก็ต้องไปพบกับแขก
รับเชิญคนหู หนวกก่อนถ่ายทํารายการ เพื่อทําความเข้ าใจก่อน โดยส่วนใหญ่ ใช้ วิธีการ
สื่อสารพูดคุ ยผ่านล่ ามภาษามือกับการเขียนหนั งสือพูดคุ ยกัน (เบญจวรรณ สุพันอ่าง
ทอง, สัมภาษณ์, 22 ธันวาคม 2558)
นอกจากนี้ในการหาสถานที่ถ่ายทําจะต้ องพิถีพิถันกว่าปกติ อย่างเช่ น
ฉากหลังในสตูดิโอต้ องใช้ สีพ้ ืน ทึบ และเรียบ เนื่องจากคนหู หนวกต้ องจ้ องโทรทัศน์ตลอด ไม่
สามารถหันไปทางอื่นไม่ได้ เพราะอาจจะทําให้ ไม่เข้ าใจเนื้อหา ถ้ าฉากหลังมีสีสดหรือลวดลายจะ
ทําให้ รบกวนสายตาคนหู หนวก รวมถึงการจัดเตรียมเสื้อผ้ าพิธีกรและแขกรับเชิญให้ เหมาะสม
กล่าวคือ จะต้ องเป็ นเสื้อผ้ าสีเรียบ และเป็ นสีพ้ ืน สําหรับเครื่องประดับก็เช่นกันนควรมีขนาดเล็ก
ไม่ใหญ่จนเกินไป ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ รบกวนสายตาเวลาที่ผ้ ูชมจ้ องมองภาษามือและคําบรรยายแทน
ภาพ
สําหรับการจัดเตรียมก่อนถ่ายทํานั้น ผู้ศึกษาพบว่าทีมงานทุกคนได้ ทาํ หน้ าที่ท่ตี น
รับผิดชอบไปพร้ อมๆ กัน เช่น ขณะที่ทีมงานผู้ควบคุมแสงจัดแสงไปด้ วยนั้น ทีมงานผู้ควบคุ ม
เสียงก็ควรปรับแต่ งเสียงให้ ได้ ระดับที่สมดุล ผู้ กาํ กับเทคนิคทําการตรวจสอบความพร้ อมของ
อุป กรณ์ทุ ก ชนิ ด ช่ า งภาพทํา การปรั บ แต่ ง และมุ ม กล้ องให้ พ ร้ อ ม ผู้ ค วบคุ ม และบั น ทึก ไฟล์ ก ็
จัด เตรี ยมไฟล์ ใ ห้ พ ร้ อ มในการถ่ า ยทํา โดยผู้ ศึก ษาพบว่ า ขั้ น ตอนลํา ดับ ต่ อ ไป คื อ การซัก ซ้ อม
(Reaheasal) ซึ่งเป็ นขั้นตอนการเตรียมตัวที่ทีมงานทุกคนต้ องทํางานให้ เหมือนการถ่ายทําได้
เกิ ด ขึ้ นจริ ง ๆ ซึ่ ง ผู้ ค วบคุ ม การผลิ ต (Producer) และผู้ ส ร้ า งสรรค์ ร ายการและบทโทรทัศ น์
(Creative) จะทําการซักซ้ อมในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับทุกคน ให้ ทาํ ในสิ่งที่กาํ หนดตามแผนงาน
ตามลําดับก่อน-หลัง ตามบทในรายการ ไม่ ว่าจะเป็ น การแสดงออกท่าทาง การนั่ง การพูดคุย
ระหว่างพิธีกรกับแขกรับเชิญ โดยมีการทําความเข้ าใจประเด็นต่าง ๆ จากบทของพิธีกร เพื่อให้
การทํางานเป็ นไปด้ วยความราบรื่น
3) ขั้นผลิตรายการ (Production)
จากการศึกษาพบว่าขั้นตอนการผลิตรายการใจเท่ากัน ได้ แก่ การถ่าย
ทําบันทึกรายการ ซึ่งเป็ นการบันทึกไว้ ล่วงหน้ า โดยใช้ กล้ องและไฟล์เพื่อบันทึกภาพ และถ่ายทํา
นอกสถานที่เป็ นหลัก ซึ่ งการถ่ า ยทําจะเรี ยงตามลําดับเหตุก ารณ์ โดยมีทีมผลิ ตรายการเป็ นผู้
กําหนดภาพ แสง และเสียง จากนั้นจึงนําไปตัดต่อ และผสมเสียงเพื่อเป็ นรายการที่สมบูรณ์พร้ อม
ออกอากาศต่ อไป โดยระหว่างการถ่ายทํารายการใจเท่ากัน ทีมงานผู้ผลิตและแขกรับเชิญใน
รายการนั้นประกอบไปด้ วยคนหูหนวกและคนหูดี จึงจําเป็ นต้ องมีล่ามภาษามือมาช่วยสื่อสารและ
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อธิบายการทํางานให้ ทุกคนเข้ าใจตรงกัน ซึ่งการสื่อสารด้ วยล่ามภาษามือจะใช้ เวลามากกว่าการ
สื่อสารด้ วยเสียงพูดประมาณ 2-3 เท่าตัวอีกด้ วย
การถ่ายทําในช่วงแรกๆ นั้น แต่ละครั้งใช้ ระยะเวลานานหลายชั่วโมง เพราะสื่อสารพูดคุย
กับคนหูหนวกไม่ค่อยเข้ าใจกัน ทีมงานทุกคนจึงเริ่มที่จะปรับตัวเข้ าหาคนหูหนวก เรียนรู้
ภาษามือ รวมทั้งนิสัยซึ่งกันและกัน อย่างเช่น คนหูหนวก จะไม่ชอบให้ คนอื่นเรียกว่า คน
ใบ้ เพราะจะเป็ นการดูถูกไม่ให้ เกียรติ หรือบางครั้งทีมงานคนหูดีหัวเราะก็จะทําให้ พิธีกร
คนหู หนวก เสียสมาธิในขณะถ่ ายทํารายการได้ เนื่องจากขาดความมั่นใจ เกิดความสง
สมัยว่าทีมงานหัวเราะเรื่องอะไร และเกี่ยวข้ องกับตัวเขาหรือเปล่า (เบญจวรรณ สุพัน
อ่างทอง, สัมภาษณ์, 22 ธันวาคม 2558)
การถ่ายทํารายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหูหนวกมีข้ันตอนที่แตกต่างและ
ใช้ ร ะยะเวลานานกว่ า รายการโทรทัศ น์ ท่ัว ไป ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากทีม งานคนหู ดี ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ เ คยมี
ประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับคนหูหนวก รวมทั้งไม่มีความรู้ความเข้ าใจในธรรมชาติ พื้นฐาน
นิสัย และข้ อจํากัดต่าง ๆ ของคนหูนวกทําให้ ประสบปั ญหาในการสื่อสาร ทีมงานคนหูดีจึงต้ องมี
การปรับตัวเรียนรู้ภาษามือและวัฒนธรรมของคนหูหนวกเพื่อให้ การทํางานเป็ นไปอย่างราบรื่น
4) ขั้นหลังผลิตรายการ (Post-Production)
จากการศึกษาพบว่าขั้นหลังผลิตรายการใจเท่ากัน ได้ แก่ งานด้ านการ
ตัดต่ อพากย์เสียง และประเมินรายการ ซึ่งนอกจากทีมงานผลิตรายการที่เป็ นนักศึกษาจิตอาสา
แล้ ว รายการใจเท่ า กัน ยั ง ได้ ว่ า จ้ า งทีม งานมื อ อาชี พ มาร่ ว มงานด้ ว ย รวมถึง พนั ก งานตั ด ต่ อ
เนื่องจากต้ องการให้ รายการมีคุณภาพและมาตรฐานในการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทวี ีท่ี
มีผ้ ูรับชมเป็ นจํานวนมาก สําหรับขั้นตอนการตัดต่อภาพและเสียงในรายการนั้น เนื่องจากคนหู
หนวกต้ องใช้ สมาธิในการรับชมและทําความเข้ าใจเนื้อหารายการทั้งจากการดูภาษามือและการ
อ่านคําบรรยายแทนเสียง ดังนั้นการนําเสนอเนื้อหาหลาย ๆ ประเด็นไว้ ในช่วงรายการเดียวกัน
หรือเรียงลําดับเนื้อหาสลับไปมาให้ รายการดูมีสีสนั น่าสนใจเหมือนกับรายการโทรทัศน์ท่วั ไป อาจ
ทําให้ คนหูหนวกขาดสมาธิเกิดความสับสนไม่เข้ าใจเนื้อหารายการได้ ดังนั้นจึงต้ องตัดต่อนําเสนอ
เนื้อหาเรียงตามลําดับเหตุการณ์ ห้ ามตัดต่อภาพหรือลําดับเหตุการณ์สลับไปมา หรือการแทรก
ภาพประกอบ (Insert) เหมือนรายการโทรทัศน์ท่ัวๆ ไป แต่ จะต้ องเป็ นภาพมุมเดิมและรอให้
พิธีกรหรื อแขกรั บเชิ ญอธิบายให้ จบก่ อน จากนั้นถึงจะไปดู ภาพประกอบ เพราะจะทําให้ คนหู
หนวกสับสนในการเล่าเรื่องราวในรายการและไม่เข้ าใจเนื้อหาได้ รวมทั้งไม่สามารถตัดภาพให้ เป็ น
สองจอเพราะคนหู หนวกจะอ่านไม่ ทัน นอกจากนี้ยังต้ องมีการขึ้นแคปชันคําบรรยายแทนเสียง
(Caption) ซึ่งก็คือข้ อความที่ข้ ึนบนจอในช่วงเวลาเดียวกับที่มีเสียงบรรยายที่อาจเป็ นการสนทนา
หรือเสียงอื่นๆ อย่ างเช่ น เสียงบรรยากาศสิ่งแวดล้ อม เสียงดนตรี เพื่อให้ คนหู หนวกสามารถ
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เข้ าใจเนื้อหานั้นๆ ได้ ดีย่ิงขึ้น ซึ่งคําบรรยายแทนเสียงนี้จะต้ องมีความชัดเจนและไม่กีดขวางการ
มองเห็นภาพ ประโยคในคําบรรยายแทนเสียงต้ องตรงกับภาษามือและมีความหมายถูกต้ อง
ปัญหาและอุปสรรคสําคัญที่พบก็คือเจ้ าหน้ าที่ตัดต่อส่วนใหญ่ไม่ร้ ูภาษามือ ทําให้ ข้ ึนแคป
ชันคําบรรยายเสียงไม่ตรงกับจังหวะคนหูหนวกกําลังอธิบายภาษามือ ทําให้ ส่อื ความหมาย
ผิดพลาดไป ทีมงานจึงต้ องอาศัยล่ ามภาษามือมาช่ วยตรวจสอบให้ ระหว่ างตัดต่ อ ซึ่ ง
ในช่วงหลังๆ ได้ พ่ีต้นพิธกี รคนหูหนวกมาช่วยบอกจังหวะการตัดต่อภาพให้ ตรงกับภาษา
มือ จึงทําให้ การทํางานรวดเร็วและง่ายขึ้น (เบญจวรรณ สุพันอ่างทอง, สัมภาษณ์, 22
ธันวาคม 2558)
ขั้นตอนหลังการผลิตในลําดับต่ อไป หลังจากที่ตัดต่อเนื้อหารายการ
ทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ วจะมีเจ้ าหน้ าที่ซ่ึงเชี่ยวชาญด้ านไวยากรณ์ภาษาไทยมาตรวจความถูกต้ องของ
การเขียนและสะกดคําในแคปชันคําบรรยายแทนเสียง (Caption) รวมทั้งยังมีล่ามภาษามือและ
พิธีกรคนหูหนวกมาช่วยตรวจสอบความต่อเนื่องของการตัดต่อลําดับภาพ รวมไปถึงการใช้ ภาษา
มือในการสนทนาของพิธีกรและแขกรับเชิญว่าถูกต้ องตรงกับคําบรรยายหรือไม่ ไม่ใช่แขกรับเชิญ
ยังใช้ ภาษามือ สื่อสารไม่ จบประโยคแต่ ภ าพและคํา บรรยายตั ด ไปที่เรื่ องอื่นแล้ ว เป็ นต้ น เมื่อ
ตรวจสอบความถูกต้ องของรายการทั้งหมดเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว จากนั้นจึงส่งให้ ฝ่ายเซ็นเซอร์ของ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเป็ นผู้ตรวจสอบคุณภาพรายการอีกครั้งก่อนนําออกอากาศ
สําหรับการประเมินรายการหลังจากออกอากาศแล้ วนั้นเป็ นหน้ าที่ของ
ทีมผู้ผลิตรายการ Thai Deaf TV ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งมี ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร
ผู้ควบคุมการผลิตเป็ นผู้ประเมินรายการโดยใช้ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) อาศัย
ระเบียบวิธีการ วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) มาเป็ นเครื่องมือในการวัดผล
รายการ ในขณะที่การประเมินรายการโดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสนั้น จะใช้ วิธีการวัดเรตติ้ง
และฟี ดแบกจากผู้ชม ซึ่งทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสไม่ได้ คาดหวังเรื่องผลตอบรับจากคนดูว่า
จะได้ เรตติ้งสูง เนื่องจากต้ องการดําเนินตามวัตถุประสงค์ของการเป็ นสถานีโทรทัศน์สาธารณะ
เท่านั้นนั่นคือ การเป็ นสื่อที่เปิ ดโอกาสให้ คนพิการสามารถเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารได้
เนื่องจากเราเป็ นทีวีสาธารณะจึงไม่ได้ คิดเรื่องเรตติ้งรายการ ยิ่งต้ องออกอากาศในช่ วง
บ่ายวันเสาร์ซ่ึงต้ องแข่งขันกับช่ องฟรีทีวีอ่ืนๆ ด้ วยแล้ ว แต่พอวัดเรตติ้งมีผ้ ูชมทั่วไปกว่ า
สามแสน นอกจากนี้ยังมีฟีดแบกจากผู้ชมพูดถึงรายการผ่านทางโซเชียลมีเดียและโลก
ออนไลน์ เราก็ถือว่ ารายการประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้ ว
(นิสิต พูนผล,
สัมภาษณ์, 17 พฤศจิกายน 2558)
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การประเมินเรตติ้งรายการใจเท่ากัน หลังจากที่ออกอากาศไปพบว่ าอยู่ในระดับ
เป็ นที่น่าพึงพอใจ แต่เนื่องจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสยังไม่เคยวัดฟี ดแบกหรือสอบถามความ
คิดเห็นจากกลุ่มผู้ชมที่เป็ นคนหูหนวก จึงทําให้ ไม่ทราบถึงความพึงพอใจในการรับชมรายการของ
คนหูหนวก ซึ่งทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเองก็ร้ สู กึ สนใจและคิดว่าในอนาคตอาจจะต้ องจัดให้
มีการประเมินรายการโดยผู้ชมคนหูหนวก
4.2.2.2 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในรายการใจเท่ากัน
จากการสัมภาษณ์พบว่ าการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมระหว่างทีมงานผลิตรายการ
จาก Thai Deaf TV ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และทีมงานคนหูหนวก
ได้ แก่ พิธีกรรายการใจเท่ากัน (วัชรินทร์ ชาลี) นั้นต่างก็อยู่ในสถานะเป็ นทั้งผู้ส่งสาร (Sender)
และผู้รับสาร (Receiver) โดยเป็ นการสื่อสารสองทางในวิธีต่าง ๆ ได้ แก่ การพูดคุยในลักษณะ
เผชิญหน้ ากัน (Face to Face Communication) การเขียนหนังสือ หรือการใช้ ล่ามแปความหมาย
ซึ่งในการผลิตรายการใจเท่ากัน สามารถแบ่ งระดับการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมของคนหูหนวกได้
ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ชม/ผู้รับสาร/ผู้ใช้ สาร (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/CoProducer/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)
จากการสัมภาษณ์พบว่าทีมงานคนหูหนวก ซึ่งได้ แก่ พิธีกรรายการนั้น
มี ส่ ว นร่ ว มในฐานะผู้ ช ม/ผู้ รั บ สาร ด้ ว ยเนื่ อ งจากได้ มี ก ารติ ด ตามชมรายการเกือ บทุ ก ตอนที่
ออกอากาศ ทั้งนี้กเ็ พื่อตรวจสอบการทําหน้ าที่พิธกี รของตัวเองว่ามีข้อบกพร่องต้ องปรับปรุงแก้ ไข
อย่างไรบ้ าง นอกจากนี้ยังได้ มีการชักชวนเพื่อนๆ คนหูหนวกให้ ติดตามชมรายการใจเท่ากัน อีก
ด้ วย
เวลาดูรายการจบก็จะเคยถามเพื่อน ๆ คนหูหนวกด้ วยกันว่ารายการเป็ นยังไงบ้ าง ก็ได้ รับ
กระแสตอบรับดีมากๆ เพราะรายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหูหนวกในประเทศไทยยังมีไม่
เยอะ และก็มีคนทักทายผมมากขึ้นจากแต่ก่อน ทั้งคนที่ร้ ูจักและไม่เคยรู้จักมาก่อน คนที่
ดูรายการส่วนใหญ่จะบอกว่าชอบที่มีผมเป็ นพิธกี ร ซึ่งคนหูหนวกชอบที่จะเห็นคนหูหนวก
เป็ นพิธกี รมากกว่า เพราะสื่อสารกันรู้เรื่องเข้ าใจได้ ดีกว่า (วัชรินทร์ ชาลี, สัมภาษณ์, 13
มิถุนายน 2558)
การมีส่วนร่วมของทีมงานคนหูหนวกในฐานะผู้ชม/ผู้รับสาร จึงนับว่ามี
ส่วนสําคัญในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ เนื่องจากพิธกี รคนหูหนวก (วัชรินทร์ ชาลี) ถือว่า
เป็ นบุ คคลที่มีช่ ือเสียงและเป็ นที่ร้ ูจั กกันดีในกลุ่ มชุ มชนและเครื อ ข่ ายของคนหู หนวก ซึ่ งการ
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แนะนําบอกต่ อๆ กันในกลุ่มคนหู นวกนี้ส่งผลทําให้ รายการ “ใจเท่ากัน เป็ นที่ร้ ูจัก มีผ้ ูชมคนหู
หนวกให้ ความสนใจติดตามชมรายการเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งยังได้ รับคําแนะนําติชมเพื่อนํามาพัฒนา
และปรับปรุงรายการต่อไปในอนาคต
2) การมี ส่ ว นร่ ว มในฐานะผู้ ส่ ง สาร/ผู้ ผ ลิ ต /ผู้ ร่ ว มผลิ ต /ผู้ แสดง
(Sender/ Producer/Co-Producer/Performance)
จากการสัมภาษณ์พบว่า คนหูหนวกได้ เข้ ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ผลิ ต รายการใจเท่ า กัน ทั้ง ในฐานะผู้ ส่ ง สารและผู้ แ สดง ได้ แก่ การเป็ นพิ ธีก รดํา เนิ น รายการ
นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในฐานะผู้ร่วมผลิตในขั้นตอนการผลิตรายการดังนี้
(1) ขั้ น ตอนวางแผนก่ อ นการผลิ ต รายการ (Pre-Production
Planing)
การมี ส่ ว นร่ ว มของคนหู ห นวกในฐานะผู้ ร่ ว มผลิ ต ในขั้ น ตอน
วางแผนก่อนการผลิตรายการพบว่า คนหูนวกยังมีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้ยังไม่มากนัก โดยจะมีส่วน
ร่วมในการประชุมทีมงานเพื่อวางแผนเตรียมถ่ายทําและหาข้ อมูลให้ กบั รายการเท่านั้น แต่ยังไม่มี
ส่วนร่ วมในการกําหนดวัตถุประสงค์ กําหนดกลุ่มผู้ชมเป้ าหมาย หาแหล่งงบประมาณ และการ
กําหนดโครงการสร้ างรายการ เนื่องจากมีอปุ สรรคในเรื่องของการสื่อสารพูดคุย และที่สาํ คัญเป็ น
เรื่องของนโยบายการวางแผนที่ต้องมีการตัดสินใจจากผู้ควบคุมการผลิต
(2) ขั้นเตรียมการผลิต (Set up and Rehearsal)
จากการสัมภาษณ์พบว่ า เนื่ องจากคุ ณ วัชริ นทร์ ชาลี พิ ธีกรคนหู
หนวกจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จึงสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ ค่อนข้ างดี นอกจากนี้ยัง
เป็ นบุคคลที่มีช่ ือเสียงเป็ นที่ร้ ูจักในกลุ่มคนหู หนวก รู้จักชุมชนหรือกลุ่มเครือข่ ายคนหู หนวกใน
ประเทศไทยเป็ นจํานวนมาก จึงทําให้ ในขั้นเตรียมการผลิตทีมงานคนหูหนวกได้ มีส่วนร่วมในฐานะ
ผู้ผลิตคือ การหาข้ อมูลและเรื่องราวที่น่าสนใจของคนหูหนวกมานําเสนอในช่วง “ภารกิจพิชิตใจ”
เพราะสามารถเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลของคนหูหนวกได้ ดีกว่าทีมงานคนหูดี โดยทําหน้ าที่ในการติดต่อ
คนหูหนวกที่จะมาเป็ นแขกรับเชิญในรายการ แนะนํากิจกรรมที่คนหูดีและคนหูหนวกสามารถทํา
ร่วมกันได้ รวมทั้งยังมีส่วนร่วมในการเขียนและตรวจสอบบทพิธกี รของแขกรับเชิญคนหูหนวกว่ามี
การใช้ ภาษาหรือประโยคที่ยากหรือซับซ้ อนเกินไปหรือไม่ เพราะการใช้ ไวยากรณ์ภาษาไทยของคน
หู หนวกนั้น แตกต่ างจากคนปกติ ท่ัวไป ส่ วนทีม งานคนหู ดีกไ็ ด้ เรี ยนรู้วิธีก ารเขียนบทโทรทัศน์
สําหรับคนหูหนวกว่าจะต้ องเขียนอย่างไรให้ คนหูหนวกเข้ าใจได้ ง่ายขึ้น “พี่ต้นช่วยเหลือทีมงานได้
ค่อนข้ างมาก เพราะสามารถอ่านเขียนภาษาไทยของคนปกติท่วั ไปได้ คล่องและเข้ าใจอย่างถูกต้ อง
และก็สามารถเข้ าใจภาษาของคนหูหนวกได้ ดี ทําให้ การทํางานกับคนหูหนวกนั้นง่ายขึ้น ซึ่งคนหู
หนวกที่มีทกั ษะและศักยภาพแบบพี่ต้นมีน้อยมาก” (เบญจวรรณ สุพันอ่างทอง, สัมภาษณ์, 22
ธันวาคม 2558)
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การมีส่วนร่วมในการผลิตรายการของทีมงานคนหูหนวกในขั้นตอน
นี้ นอกจากจะช่วยให้ ทมี งานคนหูดีผลิตรายการได้ อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้นแล้ ว ยังเปิ ดโอกาสให้
คนหู หนวกอื่นๆ ที่ไม่ทีมงานคนหูหนวกได้ มีพ้ ืนที่ในการแสดงสามารถและศักยภาพด้ านต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็ น ดนตรี กีฬา หรืองานฝี มือ นอกจากนี้ยังเป็ นการเชื่อมความสัมพันธ์ให้ กลุ่มคนหูดีและ
คนหูหนวกได้ มาเรียนรู้และทําความเข้ าใจอีกด้ วย
(3) ขั้นผลิตรายการ (Production)
จากการสัมภาษณ์พบว่า ทีมงานคนหูหนวกได้ มีส่วนร่วมในขั้นผลิต
รายการคือ การเป็ นผู้ประสานงานการถ่ายทําระหว่ างทีมงานคนหู ดีกับแขกรับเชิญคนหู หนวก
เนื่องจากแขกรับเชิญคนหูหนวกส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทํางานด้ านสื่อโทรทัศน์ ทํา
ให้ ทมี งานคนหูหนวก ซึ่งได้ แก่ พิธีกรคนหูหนวก จะต้ องทําหน้ าที่เหมือนเป็ นล่ามภาษามือในการ
อธิบายเทคนิคและขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์ให้ แขกรับเชิญคนหูหนวกเข้ าใจ
การร่วมงานกับทีมงานหูปกติมีอุปสรรคบ้ าง แต่ทมี งานคนหูปกติพยายามปรับตัวให้ เข้ า
กับสังคมคนหู หนวก รวมทั้งการปรับบทและเนื้อหาให้ ตรงกัคนหู หนวก เพื่อให้ พิธีกร
แขกรับเชิญ และล่าม รวมถึงผู้ชมเข้ าใจไปด้ วยกัน ซึ่งนอกจากเป็ นพิธีกรงานเบื้องหน้ า
แล้ ว ยังได้ ช่วยงานทีมงานเบื้องหลังด้ วย เช่น ช่วยคิดหาคนหูหนวกมาเป็ นแขกรับเชิญ
ช่วยอธิบายแขกรับเชิญก่อนถ่ายทํา ซึ่งคิดว่าการทํางานร่วมกันระหว่างคนหูหนวกกับคนหู
ปกติดีกว่าให้ คนหูหนวกทําเพียงลําพังไม่อย่างนั้นอาจขาดประสิทธิภาพได้ (วัชรินทร์
ชาลี, สัมภาษณ์, 13 มิถุนายน 2558)
ในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหูนวกถ้ าให้ ทมี งาน
คนหูดีอธิบายขั้นตอนการทํางานก็จะต้ องใช้ ระยะเวลานานในการสื่อสารพูดคุยกับคนหูหนวก ซึ่ง
อาจทําให้ งานสําเร็จล่าช้ าออกไปได้ การมีส่วนร่วมในการผลิตรายการในขั้นตอนนี้ของคนหูหนวก
จึงมีประโยชน์ต่อทีมงานเป็ นอย่างมาก
(4) ขั้นหลังผลิตรายการ (Post-Production)
จากการสัมภาษณ์พบว่ า ทีมงานคนหู หนวกมีส่วนร่ วมในขั้นตอน
หลังการผลิตด้ วยเช่นกัน โดยเมื่อเจ้ าหน้ าที่ตัดต่อรายการเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว พิธกี รคนหูหนวกก็จะ
มาช่วยตรวจสอบการใช้ ภาษามือในจอโทรทัศน์ เนื่องจากเจ้ าหน้ าที่ตัดต่อส่วนใหญ่ไม่ร้ ูภาษามือ
อาจทําให้ ข้ ึนแคปชันคําบรรยายเสียงไม่ตรงกับจังหวะคนหูหนวกกําลังใช้ ภาษามืออธิบาย หรือตัด
ภาพไปโดยที่ยังอธิบายไม่จบ ซึ่งจะทําให้ การสื่อสารความหมายผิดพลาดไปได้ ทีมงานคนหูดีจึง
ต้ องให้ ทีงานคนหู หนวกมาช่ วยตรวจสอบให้ ในระหว่ างการตัดต่ อลําดับรายการ รวมทั้งช่ วยดู
ภาพรวมของเนื้ อหารายการว่ า คนหู หนวกจะชอบหรื อดู แล้ ว เข้ าใจหรื อไม่ ต้ องปรับ ปรุงแก้ ไข
อะไรบ้ าง
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3) การมีส่วนร่วมในระดับบริหาร (Policy Maker/Planner) การเป็ น
ผูว้ างแผนจากการสัมภาษณ์พบว่าทีมงานคนหูหนวกยังไม่มีส่วนร่วมในระดับบริหารงาน การเป็ น
ผู้วางแผนหรือกําหนดนโยบายเกี่ยวกับรายการใจเท่ากัน เนื่องจากต้ องมีการปรึกษาหารือ การ
ประชุม และการตัดสินใจ โดยผู้ท่มี ีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการผลิตรายการ
โทรทัศน์ ซึ่งคนหูหนวกยังไม่ค่อยมีความรู้ในด้ านการผลิตรายการโทรทัศน์และที่สาํ คัญคือประสบ
ปัญหาในด้ านการสื่อสาร
ประสิท ธิ ภ าพของการสื่อ สารแบบมี ส่ ว นร่ ว มของคนหู ห นวกในการ
พัฒนารายการใจเท่ากัน
จากการสัมภาษณ์พบว่ าการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมของคนหู หนวกใน
การผลิตรายการใจเท่ากัน ในฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมผลิต/ผู้แสดง นั้นมีประสิทธิภาพมาก
ที่สดุ ถึงแม้ ว่าทีมงานคนหูหนวกที่มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์จะไม่มีความรู้ใน
ด้ านสื่อโทรทัศน์มาก่อน แต่เมื่อได้ เข้ ามาเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์จริง ทั้งจากการอบรม เพื่อ
พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นและการได้ ลงมือปฏิบัติจริง คนหู หนวกก็สามารถเข้ าใจการทํางาน
และกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานคนหูหนวกและคนหูดี
มีส่วนช่วยให้ การผลิตรายการใจเท่ากัน เป็ นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วมากขึ้น
ก่อนหน้ านั้นชีวิตเหมือนคนทั่วไป แต่พอมาทํางานพิธีกร ตอนแรกคิดว่าง่าย แต่จริง ๆ
ประหม่า ในช่วงแรก ต้ องฝึ กฝนสะสมประสบการณ์ ได้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างคน
หูดีหูหนวก อย่างเช่น ผมได้ มาเรียนรู้การตัดต่อ แปลกใหม่ จากเดิมที่ชีวิตมีแต่อยู่ในกลุ่ม
เพื่อน ๆ ไม่มีประโยชน์มากนัก แต่พอมาเป็ นพิธีกรเวลาเจอคนหูหนวกก็มีคนทัก เหมือน
ผมเป็ นดาราเลย รู้สึกภูมิใจ อยากเรียนรู้เป็ นอย่ างอื่น ทั้งกล้ อง ตัดต่อ เคยเห็นสัญญา
คุณากร เป็ นความใผ่ฝัน ตอนแรกคิดว่าเป็ นไปไม่ได้ แต่ตอนนี้เป็ นจริงแล้ ว นี่เป็ นความ
ภาคภูมิใจของผมครับ (วัชรินทร์ ชาลี, สัมภาษณ์, 13 มิถุนายน 2558)
กล่ าวโดยสรุป ประสิทธิภาพของการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมของคนหู
หนวกในรายการใจเท่ากัน เอื้อต่อการให้ คนหูหนวกและผู้ผลิตรายการได้ ส่อื สารกัน โดยมีพ้ ืนฐาน
ในการรับฟั งและเคารพในความคิดเห็นที่แสดงออกมาอย่างเข้ าใจนั้น นําไปสู่การฝึ กฝนให้ คนหู
หนวกได้ ร้ ูจักคิดวิเคราะห์และตัดสินใจในการทํางานร่วมกับผู้ผลิตรายการ อีกทั้งยังก่อให้ เกิดการ
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ าวสารต่ า ง ๆ ระหว่ า งกัน ในขณะเดีย วกัน ก็ถือ เป็ นความพยายามในการ
สร้ างสรรค์รายการโทรทัศน์ท่ีมีเนื้อหาสาระสําหรับคนหู หนวก เพื่ อเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในสื่อ
โทรทัศ น์ ส าธารณะที่ไ ม่ ไ ด้ มุ่ ง เน้ น แต่ ค วามบั น เทิง แต่ ยั ง มี จุ ด มุ่ ง หมายในการกระตุ้ น และจุ ด
ประกายให้ คนหูหนวกได้ ค้นพบศักยภาพของตนเอง สร้ างความมั่นใจให้ แก่คนหูหนวกที่เข้ ามามี
ส่วนร่วมในการทํางาน ได้ เห็นคุณค่าตนเอง คุณค่าของความคิดต่าง ๆ ทั้งของตนเอง เพื่อน ๆ
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คนหูหนวกที่มาร่วมรายการ รวมทั้งยังเป็ นเวทีท่เี ปิ ดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
อย่างเข้ าใจ ลดช่องว่างและความเหลื่อมลํา้ ทางสังคมให้ ทุกคนได้ แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
และเกิดความรับผิดชอบร่วมกันในฐานะผู้ผลิตรายการ
อย่างไรก็ตามพบว่าปั จจุบันคนหูหนวกที่มีโอกาสได้ เข้ ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์น้ันยังมีจาํ นวนน้ อย เนื่องจากคนหูหนวกที่จะเข้ ามามีร่วมผลิต
รายการจะต้ องมีศักยภาพในการทํางานสูง มีความรู้และความสามารถ ในการอ่านเขียนภาษาไทย
ของคนทั่ ว ไปได้ ดี จดจํา สิ่ ง ต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งรวดเร็ว และที่ ส ํา คั ญ จะต้ อ งมี ใ จรั ก ในงานด้ า น
สื่อสารมวลชน ซึ่งคนหูหนวกในประเทศไทยที่สนใจศึกษาด้ านนิเทศศาสตร์มีจาํ นวนน้ อย
4.2.3 ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของผูช้ มคนหูหนวกและผูช้ มทัว่ ไปที่มตี ่อ
รายการใจเท่ากัน
การศึกษาเรื่องการใช้ ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ชมคนหูหนวก และคนหูดีท่มี ีต่อ
รายการใจเท่ากัน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ผู้วิจัยได้ รวบรวมข้ อมูลด้ วยการใช้
วิธกี ารสนทนากลุ่ม (Focus Group) และนําเสนอออกมาในลักษณะของการบรรยาย (Descirptive)
เพื่อให้ ทราบถึงคําตอบของวัตถุประสงค์ดังนี้
4.2.3.1 เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไปที่มีต่อ
รายการใจเท่ากัน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้วิจัยได้ แจกแจงข้ อมูลออกมาในรูปแบบ
ตารางและการอธิบายผลเพื่อง่ายต่อความเข้ าใจ ซึ่งมีรายละเอียดังต่อไปนี้
1) ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ชมคนหูหนวกที่มีต่อรายการ
ใจเท่ากัน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
2) ความพึ ง พอใจและไม่ พึง พอใจของผู้ ช มทั่ว ไปที่มี ต่ อ รายการใจ
เท่ากัน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
3) เพื่อศึกษาถึงการใช้ ประโยชน์ของผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไปที่
มีต่อรายการใจเท่ากัน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
4.2.3.2 เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไปที่มีต่อ
รายการใจเท่ากัน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
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ตารางที่ 4.1 แสดงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ชมคนหูหนวกที่มีต่อรายการใจเท่ากัน
จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
ประเด็น
1. เนื้ อหา

2. รูปแบบ
รายการ

3. พิธีกร

พึงพอใจ
- มีสาระประโยชน์
- การอยู่ร่วมกันในสังคมระหว่าง
คนหูหนวก
- แสดงให้ เห็นถึงศักยภาพของ
คนหูหนวก
- ชอบเรื่องราวภารกิจเกี่ยวกับอาชีพ
- สอนให้ คนอื่นรู้จักการใช้ ภาษามือ
- มีการใช้ ภาษามือและคําบรรยาย
- ภาพสีสนั สดใส ถ่ายทําสถานที่จริง
- ภารกิจนอกสถานที่น่าติดตาม

- มีช่ ือเสียงในกลุ่มคนหูหนวก
- ใช้ ภาษามือได้ ถูกต้ องตามหลัก
ไวยากรณ์

ไม่พงึ พอใจ
- อธิบายขั้นตอนและวิธกี าร
ไม่ละเอียด
- แขกรับเชิญไม่เป็ นที่ร้ จู ัก
- แขกรับเชิญคนหูดใี ช้ ภาษามือผิด

- ภาษามือที่ใช้ เป็ นคํายากและ
ประโยคยาวเกินไป
- ตัวหนังสือคําบรรยายเล็กและเร็ว
เกินไป
- ช่วงเวลาที่ออกอากาศไม่ได้ ดู
- ไม่มีคาํ บรรยายทดแทนการได้ ยิน
- สีหน้ าท่าทางโอเวอร์แอคติ้ง
- ดูเครียด ไม่เป็ นธรรมชาติ
- แต่งหน้ าไม่เนียน เสื้อผ้ าดูแก่ไป

จากตารางแสดงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ชมคนหูหนวกที่มีต่อรายการ
ใจเท่ากัน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ทั้งด้ านเนื้อหา ด้ านรูปแบบรายการ และด้ าน
พิธกี ร มีรายละะเอียดของแต่ละด้ านดังต่อไปนี้
1) ด้ านเนื้อหารายการใจเท่ากัน
ผู้ ช มคนหู ห นวกรู้ สึ ก พึ ง พอใจเนื้ อหาที่นํา คนหู ห นวกและคนหู ดี ไ ป
ปฏิบัติภารกิจร่วมกัน จากที่ผ้ ูให้ สมั ภาษณ์คนหนึ่งกล่าวว่า “เป็ นรายการที่มีประโยชน์ เพราะการ
พาทั้งคนหูดีและคนหูหนวกไปทําภารกิจข้ างนอกด้ วยกัน ถึงแม้ จะต้ องพบกับปั ญหาและอุปสรรค
บ้ าง แต่ รายการนี้ช่วยเผยแพร่ ให้ คนหู ดีร้ ูว่าคนหู หนวกเป็ นเพื่อนกับคนหู ดีได้ ได้ เรียนรู้การอยู่
ร่วมกันในสังคม ได้ เรียนรู้ภาษามือ สามารถใช้ ชีวิตด้ วยกันได้ ไม่มีอปุ สรรค” จากคําพูดดังกล่าวทํา
ให้ ทราบว่าผู้ชมคนหูหนวกต้ องการให้ สงั คมเปิ ดกว้ างยอมรับว่าคนหูหนวกก็มีความสามารถและ
ใช้ ชีวิตได้ อย่างปกติเหมือนคนทั่วไป ซึ่งเนื้อหารายการนี้ทาํ ให้ คนหูดีและคนหูหนวกเกิดการเรียนรู้
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วิธีการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ อย่างเข้ าใจ ช่วยลดความเหลื่อมลํา้ และสร้ างความเท่าเทียมกันใน
สังคม
ในขณะเดียวกันผู้ให้ สัมภาษณ์คนหูหนวก 2 ใน 3 ยังรู้สึกชื่นชอบ
รายการที่นาํ เสนอเนื้อหาที่เป็ นภารกิจเกี่ยวกับอาชีพ จากคํากล่าวของผู้ให้ สมั ภาษณ์คนหนึ่งกล่าว
ว่า “ชอบเรื่องราวภารกิจที่เป็ นอาชีพ ยิ่งหลากหลายยิ่งน่าสนใจ อย่างเช่น การทําขนมปัง อยากให้
ลองพาไปดูอาชีพแปลกๆ ที่ไม่ค่อยมีคนทํา อาชีพที่สามารสร้ างเงิน สร้ างรายได้ คนหูดีหูหนวกที่
ไม่มีโอกาสได้ ดูเห็นแล้ วจะได้ นาํ ไปปรับใช้ จะได้ มีอาชีพ ได้ รับประโยชน์ นําไปเรียนรู้และปรับปรุง
ตัวเอง” โดยผู้ให้ สมั ภาษณ์อกี คนได้ กล่าวเสริมว่า “บางเรื่อง เช่น ปลูกผัก ทํากาแฟ เป็ นความรู้ท่ี
มีประโยชน์ เป็ นอาชีพหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ กจ็ ะสนใจอยากดู แต่ภารกิจบางอันถ้ าเรื่อง
ไกลตัวก็ไม่ค่อยสนใจ อย่างเช่น พาไปสอนเล่นเปี ยโน เป็ นเรื่องของความสามารถเฉพาะตัว คนหู
หนวกอย่างเราไม่ได้ ยินเสียงก็ไม่สนใจ” จากคําพูดดังกล่าวทําให้ ทราบว่าผู้ชมคนหูหนวกตัดสินใจ
เลือกรับชมเนื้อหารยการที่เป็ นเรื่องราวใกล้ ตัวและสิ่งที่ตนเองสนใจก่อน โดยต้ องการแสวงหา
ความรู้จากรายการ โดยเฉพาะเรื่องของการประกอบอาชีพ เพื่อนําไปปรับใช้ ในชีวิตประจําวันให้
เกิดประโยชน์ พัฒนาความรู้ความสามารถให้ พ่ึงพาตนเองได้ รวมทั้งต้ องการพื้นที่ในการแสดงให้
เห็นถึงศักยภาพและความสามารถในหลายด้ านๆ ของคนหูหนวก
สํา หรั บ เนื้ อหารายการใจเท่ า กัน ที่ผ้ ู ช มคนหู ห นวกรู้สึก ไม่ พึ ง พอใจ
ได้ แก่ การพาไปเรียนรู้เรื่องราวจากภารกิจนอกสถานที่ แต่ไม่ได้ อธิบายขั้นตอนและวิธกี ารต่าง ๆ
โดยละเอียด จากคํากล่าวของ 2 ใน 3 ของผู้ชมคนหู หนวก ซึ่งผู้ให้ สัมภาษณ์คนหนึ่งได้ กล่ าวว่า
“ภารกิจที่พาไปดูสถานที่จริงๆ ก็ทาํ ให้ คนหูหนวกอยากจะตามรอยไปบ้ าง ไปดูความสวยงามของ
สถานที่ แต่มีข้อเสียคือบอกพาไปดูแต่บอกวิธกี ารไม่ละเอียด อย่างเช่น การทํากาแฟไม่ได้ บอกว่า
ก่อนบดและหลังบดต้ องใช้ ปริมาณกาแฟเท่าไหร่ กาแฟราคากิโลกรัมละเท่าไหร่ น่าจะมีข้อมูลเชิง
ลึกบ้ าง เพราะคนดูส่วนใหญ่กไ็ ม่ใช่เด็ก ๆ” โดยผู้ให้ สัมภาษณ์อีกคนกล่าวเพิ่มเติมว่า “รายการ
ต้ องสนับสนุ นคนหูหนวกด้ วยว่ าอาชีพแต่ละอันดีอย่างไร บอกวิธีการทําแต่ละขั้นตอน อยากให้
นําเสนอแบบลึ กซึ้ ง ไม่ ใช่ แค่ เรี ยนรู้เล็ก ๆ น้ อย ๆ ให้ ทาํ ขายเอง หาตลาดเอง มันยากเกินไป
สําหรับคนหูหนวก เพราะพูดคุยติดต่อสื่อสารเองไม่ได้ อยากให้ อธิบายทุกกระบวนการให้ ดูจะมี
ประโยชน์มากกว่า” จากคําพูดดังกล่าวทําให้ ทราบว่าผู้ชมคนหูหนวกไม่ได้ รับชมรายการโทรทัศน์
เพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียว แต่ยังสนใจค้ นคว้ าหาความรู้ท่เี ป็ นประโยชน์ เพื่อพัฒนาทักษะ
ความสามารถ โดยให้ ความสําคัญกับเรื่องการประกอบอาชีพมากกว่าเรื่องอื่นๆ
นอกจากนี้ 2 ใน 3 ของผู้ให้ สัมภาษณ์คนหูหนวกยังรู้สกึ ไม่พึงพอใจใน
เรื่องของแขกรั บเชิญที่มาทําภารกิจในรายการ จากคํากล่ าวของผู้ ให้ สัมภาษณ์ค นหนึ่งกล่ าวว่ า
“น่าจะเอาดารามามากกว่า น่าสนใจกว่า น่าตื่นเต้ นมากกว่าคนที่ไม่ร้ จู ัก ดูไม่น่าสนใจ อยากให้ เป็ น
ดารา พิธกี ร ตลก หรือผู้ประกาศก็ได้ เพราะคนหูหนวกอยากดู แล้ วค่อยเปลี่ยนเป็ นดาราสลับคน
ทั่วไปก็ยังดี ดีกว่าไม่ร้ จู ักเลย ดูแล้ วอยากเปลี่ยนช่อง” โดยผู้ให้ สมั ภาษณ์อกี คนกล่าวเสริมว่า “เอา
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ดารามายังไงคนก็ชอบดูอยู่แล้ ว เพราะถึงจะเป็ นคนธรรมดาที่ใช้ ภาษามือดีเก่งก็ไม่น่าสนใจ แต่ถ้า
เป็ นดาราหรือคนมีช่ือเสียงไอดอลในกลุ่มคนหูหนวกจะน่าสนใจมากขึ้น อย่างเช่น น้ องเฟิ ร์น คนหู
หนวกที่เล่นละครเรื่อง “สงครามนางฟ้ า” ก็เป็ นคนที่กลุ่มคนหู หนวกรู้สึกชื่นชอบมาก เวลาเอา
น้ องเฟิ ร์นมาร่วมรายการ คนหูหนวกก็จะสนใจรายการมากขึ้น” จากคําพูดดังกล่าวทําให้ ทราบว่า
กลุ่มผู้ชมคนหูหนวกเลือกรับชมรายการโทรทัศน์ท่เี นื้อหาจะต้ องมีสาระความรู้แล้ ว ต้ องมีความ
สนุกสนานและความบันเทิงด้ วย ซึ่งแขกรับเชิญในรายการก็เป็ นปั จจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือก
รั บ ชมและสร้ า งความพึ ง พอใจให้ แก่ ผ้ ู ช มคนหู ห นวกได้ โดยเฉพาะแขกรั บ เชิ ญ ที่เ ป็ นดารา
นักแสดง บุคคลที่มีช่ ือเสียง หรือไอดอลของกลุ่มคนหูหนวกเอง จะรู้สึกชื่นชอบและอยากติดตาม
ชมรายการมากกว่าแขกรับเชิญที่ไม่ร้ จู ัก
2) ด้ านรูปแบบรายการใจเท่ากัน
ผู้ชมคนหูหนวกส่วนใหญ่มีความพึงพอใจรูปแบบรายการที่นาํ แขกรับ
เชิญคนหู หนวกและคนหู ดีไปทําภารกิจนอกสถานที่ จากคํากล่ าวของผู้ให้ สัมภาษณ์คนหนึ่ง
“เมื่อก่อนเคยดูรายการโทรทัศน์ท่มี ีแต่คนหู หนวกในรายการ แต่รายการนี้มีคนหู ดีด้วย ช่ วยให้
รู้สกึ เปิ ดกว้ างมากขึ้น ชอบที่พาไปทําภารกิจตามสถานที่ต่าง ๆ ดูแล้ วสนุกสนาน ไม่เครียด การพา
ไปดูสถานที่จริงนั้นสวยและน่าดูกว่า อย่างเช่น ไปไร่ กาแฟ หรือพาไปดูฟาร์มโคนม ทําให้ คนหู
หนวกอยากจะตามรอยไปดูความสวยงามของจริงบ้ าง” จากคําพูดดังกล่าวทําให้ ทราบว่าผู้ชมคนหู
หนวกชมรายการโทรทัศน์เพื่ อความสนุ กสนานและความบันเทิง รูปแบบรายการที่แปลกใหม่
น่าสนใจทําให้ ผ้ ูชมคนหูหนวกรู้สกึ อยากติดตามชม นอกจากนี้ยังสร้ างแรงบันดาลใจให้ คนหูหนวก
อยากที่จะออกไปสัมผัสประสบการณ์และเรียนรู้ส่งิ ใหม่ ๆ อีกด้ วย
นอกจากนี้ 2 ใน 3 ของผู้ ให้ สัมภาษณ์คนหู หนวกยังรู้สึกพึงพอใจต่ อ
รูปแบบรายการที่นาํ เสนอเนื้อหาด้ วยภาษามือ จากคํากล่ าวของผู้ให้ สัมภาษณ์คนหนึ่งที่กล่ าวว่า
“สมัยก่อนไม่ค่อยมีล่ามภาษามือ เวลาคุยกับพ่อแม่หรือคนครอบครัวต้ องใช้ ภาษาท่าทาง คุยกัน
เข้ าใจบ้ างไม่เข้ าใจบ้ าง เพราะไม่ค่อยมีใครเข้ าใจภาษามือ แต่รายการนี้นาํ ภาษามือเข้ ามาใช้ กด็ ีมี
ประโยชน์ จะได้ ให้ คนในครอบครัวหรือเพื่อนๆ ที่คุยกับคนหูหนวกไม่ได้ ไม่ร้ ูภาษามือ มานั่งดู
รายการนี้ด้วยกัน เรียนรู้และฝึ กสอนภาษามือให้ กันและกันได้ ถ้ ารายการมีประโยชน์แบบนี้กจ็ ะดู
ไปเรื่อยๆ” ผู้ให้ สัมภาษณ์อีกคนกล่ าวเสริมว่ า “ปั จจุ บันคนหู หนวกเรี ยนหนังสือการอ่านเขียน
ภาษาไทยมากขึ้น ซึ่งการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษามือไปด้ วย ทําให้ ดูรายการโทรทัศน์ ท่ีมีคํา
บรรยายได้ ดีข้ ึน เข้ าใจมากขึ้น แตกต่างจากเมื่อก่อนที่ไม่ได้ เรียนหนังสือ ลําบากมากที่จะต้ องมานั่ง
อ่านคําบรรยาย” จากคําพูดดังกล่าวทําให้ ทราบว่า คนหูหนวกต้ องการความเท่าเทียมกันในสังคม
จึงพึงพอใจรูปแบบรายการโทรทัศน์ท่สี ่งเสริมให้ คนหูหนวกเข้ าถึงสื่อ อย่างเช่น การใช้ ภาษามือ
ร่วมกับการขึ้นคําบรรยาย โดยคนหูหนวกสามารถรับชมรายการได้ อย่างเข้ าใจและมีอรรถรสมาก
ขึ้น ส่วนผู้ชมทั่วไปที่เป็ นคนหู ดีกไ็ ด้ เรียนรู้ภาษามือ ซึ่งรูปแบบรายการนี้ทาํ ให้ ผ้ ู ชมทั้ง2 กลุ่ ม
สามารถรับชมรายการร่วมกันได้ และนํามาสู่ความรู้ความเข้ าใจระหว่างคนหูหนวกและคนหูดีได้ ดี
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ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่ าการรับชมรายการโทรทัศน์ของคนหู หนวกนั้น ถือเป็ นกิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวอีกด้ วย
สําหรับรูปแบบรายการใจเท่ากัน ที่ผ้ ูให้ สัมภาษณ์คนหูหนวกทั้ง 3 คน
รู้สึกไม่พึงพอใจนั่นคือ การใช้ ภาษามือและคําบรรยายในรายการ โดยใช้ ภาษาและคําที่ยากและ
ประโยคสนทนายาวเกินไป จากคํากล่าวของผู้ให้ สัมภาษณ์คนหนึ่งกล่าวว่า “รายการน่าสนใจแต่มี
ข้ อเสียคือควรใช้ ภาษามือที่ง่ายกว่านี้ เพราะะรายการนี้เหมือนเป็ นการฝึ กฝนภาษามือให้ กบั คนหูดี
ที่ไม่ร้ ภู าษามือ ถ้ าใช้ คาํ ยากและพูดประโยคยาว ๆ คนหูดีท่อี ยากเรียนภาษามือก็ไม่เข้ าใจหรอกถ้ า
ไม่มีแคปชันบรรยาย รายการน่าจะใช้ คาํ ง่าย ๆ เช่น คําว่า แก้ ว สอนภาษามือเป็ นคํา ๆ ไปในขณะ
นั้นเลยดีกว่า คนหูดีจะได้ ค่อยๆ เรียนรู้เพราะเวลาพูดคุยบางครั้งแขกรับเชิญหน้ าตายังดูงง ๆ
พยักหน้ าหงึก ๆ รับทราบ แต่ ท่เี ห็นนี่คือหน้ าตาบ่ งบอกว่าไม่ร้ ูเรื่องหรอกว่ าคนหู หนวกพูด
อะไรบ้ าง เป็ นตัวอย่างที่ไม่ดีและอาจจะกลายเป็ นเรื่องตลกของคนหูหนวก กลับกันคนหูหนวกเอง
ก็ทาํ หน้ าไม่เข้ าใจในสิ่งที่คนหูดีพูดดูเป็ นเรื่องตลก ซึ่งจริงๆ แล้ วทั้งคู่ควรจะทําให้ คนดูเข้ าใจว่ า
พวกเขาสามารถสื่อสารภาษากันรู้เรื่อง” จากคําพูดดังกล่าวทําให้ ทราบว่า ผู้ชมคนหูหนวกเข้ าใจ
เนื้อหาและวัตถุประสงค์ของรายการใจเท่ากัน ที่ต้องการแสดงให้ เห็นว่าคนหูหนวกสามารถสื่อสาร
และใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกับคนทั่วไปได้ อย่างปกติ แต่ ยังไม่เข้ าใจวัตถุประสงค์ท้งั หมดที่ผ้ ูผลิตรายการ
ต้ องการนําเสนอผ่านรูปแบบรายการแบบเรียลลิต้ ีน่ันก็คือ ผู้ชมทั่วไปที่เป็ นคนหู ดีถึงแม้ จะไม่ร้ ู
ภาษามือ แต่กส็ ามารถสื่อสารพูดคุยกับคนหูหนวกได้ ด้วยวิธีอ่นื ๆ อีกมากมาย แต่ผ้ ูชมคนหูหนวก
ที่ให้ สัมภาษณ์เข้ าใจว่ารายการใจเท่ากัน ผลิตขึ้น เพื่อให้ ผ้ ูชมคนหูดีได้ เรียนรู้การใช้ ภาษามือใน
รายการ ดั ง นั้ น จึ ง คาดหวั ง แขกรั บ เชิ ญ คนหู ดี จํา เป็ นจะต้ อ งใช้ ภ าษามื อ และทํา ความเข้ า ใจ
วัฒนธรรมของคนหูหนวกให้ ถูกต้ องด้ วย
นอกจากนี้ ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ยั ง รู้ สึ ก ไม่ พึ ง พอใจกั บ การใช้ คํ า บรรยาย
(Caption) ซึ่งใช้ ตัวหนังสือที่มีขนาดเล็กและขึ้นลงเร็วเกินไปทําให้ อ่านไม่ทนั จากคํากล่าวของผู้ให้
สัมภาษณ์คนหนึ่งกล่าวว่า “ไม่ชอบคือแคปชันอ่านไม่ร้ เู รื่อง ไม่เข้ าใจ คนหูหนวกอ่านภาษาไทยไม่
ค่อยเข้ าใจภาษาและไวยากรณ์ท่วั ไป การใช้ ภาษาก็ไม่เหมือนภาษาไทยทั่วไป หลายครั้งจะไม่เข้ าใจ
แคปชัน ยิ่งตัวหนังสือเล็ก ประโยคยาวๆ ยิ่งอ่านไม่เข้ าใจ อ่านไม่ค่อยทัน อยากให้ ใช้ ภาษาภาพ
อธิบายแทนมากกว่า เช่น กากบาทสีแดง แปลว่า ผลผลิตอันนี้ยังเก็บไม่ได้ พอใช้ ภาษามือมากๆ
เหมือนคนพูดมาก ทําให้ ร้ ูสึกน่าเบื่อ” และผู้ให้ สัมภาษณ์อีกคนได้ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สมัยนี้คนหู
หนวกส่วนใหญ่ดูรายการผ่านโทรศัพท์มือถือ ตัวหนังสือเล็ก ยิ่งอ่านไม่ออกเลย รู้สกึ ทําร้ ายสายตา
มาก เวลาพูดเร็ว ๆ ใช้ คาํ บรรยายประโยคยาว ๆ ขึ้นปุ๊ ปไปปั๊ป ทั้งเล็กและเร็วอ่านไม่ได้ เลย อยาก
ให้ เพิ่มขนาดตัวหนังสือ เพราะคนหูหนวกต้ องใช้ สายตาเยอะ ต้ องอ่านไปด้ วย ดูภาพไปด้ วย ไม่
สามารถแยกประสาทตาเป็ นสองส่วนไม่ได้ ” จากคําพูดดังกล่าวทําให้ ทราบว่าผู้ชมคนหูหนวกรู้สึก
ไม่พึงพอใจการขึ้นคําบรรยายในรายการ ซึ่งเกิดขึ้นจากข้ อจํากัดทางด้ านการศึกษาและการอ่าน
เขียนภาษาไทย นอกจากนี้ยังทําให้ ทราบว่าผู้ชมคนหูหนวกในปั จจุบันมีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อ
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โทรทัศน์ท่เี ปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต คือนิยมดูรายการต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นขนาด
ตัวหนังสือคําบรรยายที่เล็กเกินไปจึงไม่เหมาะสมกับข้ อจํากัดของคนหูหนวก
ผู้ให้ สัมภาษณ์คนหู หนวกยังรู้สึกไม่พึงพอใจที่รายการไม่มีคาํ บรรยาย
ทดแทนการได้ ยินเพื่ออธิบายถึงเสียงอื่นๆ จากคํากล่าวของผู้ให้ สัมภาษณ์คนหนึ่งกล่าวว่า “คนหู
หนวกบางคนจะได้ ยินเสียงนิดๆ แต่ไม่ร้ ูว่าเสียงอะไร เวลาที่มีเสียงดนตรี เสียงเพลง เสียงหัวเราะ
เปิ ดประตูกอ็ ยากให้ ข้ ึนคําบรรยายอธิบายด้ วย” จากคําพูดดังกล่าวทําให้ ทราบว่า ถึงแม้ รายการ
โทรทัศน์จะขึ้นคําบรรยายประกอบ แต่อย่างไรก็ตามผู้ชมคนหูหนวกยังต้ องการคําบรรยายทดแทน
การได้ ยิน หรือ Closed Caption (CC) ด้ วย ซึ่งนอกจากจะแปลคําพูดหรือขึ้นตัวหนังสืออธิบาย
บทสนทนาแล้ ว จะมีคาํ บรรยายบรรยากาศในฉากนั้น ๆ ด้ วย เช่น วงเล็บ (เสียงกระซิบ), (เสียง
เปิ ดประตู) เป็ นต้ น ซึ่งมีประโยชน์ในการเพิ่มอรรถรสในการรับชมรายการ
สําหรับด้ านอื่นๆ ของรายการใจเท่ากัน ผู้ให้ สัมภาษณ์คนหูหนวกทั้ง 3
คน รู้สกึ ไม่พึงพอใจเรื่องของช่วงเวลาออกอากาศ จากคํากล่าวของผู้ให้ สมั ภาษณ์คนหนึ่งกล่าวว่า
“คนหูหนวกส่วนใหญ่จะดูทวี ีกลางคืน เพราะตอนบ่าย ๆ วันเสาร์ จะไม่ค่อยอยู่บ้าน จะไปทํา
กิจกรรมข้ างนอกไปพบปะเพื่อนฝูงคนหูหนวก ถ้ าออกอากาศเย็นๆ คํ่าๆ จะดีกว่าอยู่บ้านชวนลูก
ชวนพ่อแม่ คนในครอบครัวมานั่งดูด้วยกันจะดีกว่า และน่าจะเพิ่มวันด้ วย”และผู้ให้ สัมภาษณ์อีก
คนหนึ่งกล่าวเสริมว่า “วันเสาร์ไม่ค่อยได้ ดูทวี ี ต้ องทํางานตลอด และจําไม่ค่อยได้ ไม่ร้ ูว่ารายการนี้
จะมาตอนไหน ออกช่ วงเวลาอะไร เพราะไม่ มีโฆษณาให้ เห็นเลย ส่วนใหญ่ ต้องดู ย้อนหลังผ่าน
อินเทอร์เน็ต หรือโทรศัพท์มือถือ” จากคําพูดดังกล่ าวทําให้ ทราบว่ าผู้ชมคนหู หนวกไม่สะดวก
รับชมรายการโทรทัศน์ในช่วงบ่ายวันเสาร์ เพราะเป็ นวันและช่วงเวลาที่ต้องออกไปทํางาน หรือ
กิจกรรมนอกบ้ าน จึงนิยมดูรายการย้ อนหลังผ่านอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ยัง
พบว่ าคนหู หนวกยังไม่ค่อยรู้จักและติดตามชมรายการใจเท่ากัน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
เท่าที่ควร เนื่องจากไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์ว่ารายการออกอากาศวันและเวลาอะไร ผ่านทาง
ช่องทางไหนบ้ าง จึงทําให้ ผ้ ูชมไม่ได้ ติดตามชมอย่างต่อเนื่อง
3) ด้ านพิธกี รรายการใจเท่ากัน
ผู้ ช มคนหู ห นวกรู้สึกพึ ง พอใจที่พิ ธีก รรายการที่เ ป็ นคนหู หนวก คุ ณ
วัชรินทร์ ชาลี (ต้ น) เนื่องจากเป็ นบุคคลที่มีช่ ือเสียงเป็ นที่ร้ ูจักและได้ รับการยอมรับในกลุ่มชุมชน
คนหู ห นวกในประเทศไทย นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารใช้ ภ าษามื อ ที่เ ข้ า ใจง่ า ยและถู ก ต้ อ งตามหลั ก
ไวยากรณ์ จากคํากล่าวของผู้ให้ สมั ภาษณ์คนหนึ่งกล่าวว่า “สมัยก่อนที่เคยมีโอกาสได้ ดู แรก ๆ พี่
ต้ นก็เหมือนเด็กฝึ กหัดยังไม่เก่ง ปั จจุ บันพัฒนามากขึ้น การใช้ ภาษามือโอเคถูกต้ อง การได้ เป็ น
พิธีกรรายการก็เหมือนกับเป็ นไอดอลของคนหูหนวกเลย เพราะคนหูหนวกส่วนใหญ่ จะมีปัญหา
เรื่องการอ่านภาษาไทย การจะมาเป็ นเป็ นพิธีกรได้ ต้องมีความพยายามสูงมาก มีความตั้งใจมาก
ซึ่งพี่ ต้นเก่งมากที่ใช้ ภาษามือยาว ๆ และยาก เทคเดียว สามารถอ่านและอธิบายบท 3 หน้ า
กระดาษได้ ซึ่งยากกว่าคนหูดีท่วั ไปหลายเท่า เพราะต้ องจําบทเยอะมาก” จากคําพูดดังกล่าวทําให้
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ทราบว่ า ผู้ ช มคนหู ห นวกไม่ ไ ด้ ส นใจรู ป ร่ า งหน้ า ตาของพิ ธี ก ร แต่ ใ ห้ ความสํา คั ญ กั บ ความรู้
ความสามารถ และความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ส่อื โทรทัศน์ในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเปิ ด
โอกาสให้ คนหูหนวกได้ แสดงความทักษะและความสามารถ ดังนั้นการที่คุณวัชรินทร์ ชาลี ได้ มา
เป็ นพิธกี รรายการโทรทัศน์จึงเป็ นที่ช่ ืนชมและเป็ นที่ยอมรับของกลุ่มคนหูหนวกอย่างมาก รวมทั้ง
ยังสร้ างแรงบันดาลใจให้ คนหูหนวกอื่นๆ สนใจทํางานด้ านสื่อมวลชนอีกด้ วย
ในขณะเดียวกัน 2 ใน 3 ของผู้ให้ สัมภาษณ์คนหูหนวกรู้สกึ ไม่พึงพอใจ
การใช้ ภาษามือของพิธกี รที่แสดงสีหน้ าท่าทางเยอะเกินไป จากคํากล่าวของผู้ให้ สมั ภาษณ์คนหนึ่ง
กล่าวว่า "รู้สวึ ่าพิธกี รเค้ าใช้ สีหน้ าดูโอเวอร์ฟีลลิ่งไป ภาษามือไหล่ไม่สง่า คอย่น ชอบยกไหล่ทาํ ให้
ดูเครียด เกร็ง ไม่ธรรมชาติ เพราะคนหูหนวกจะดูละเอียดมาก เชื่อว่าคนหูดีมองไม่ออกหรอกว่าสี
หน้ าต้ นกําลังเครียดหรือยิ้ม แต่น่ีจะดูเครียดตลอดเหมือนคนพูดกระโชกโฮกฮากโทนเดียวหน้ า
เดียว” และผู้ให้ สมั ภาษณ์อกี คนหนึ่งกล่าวเสริมว่า “พิธกี รก็ดูโอเคนะ แต่ถ้าคนที่ไม่ร้ ูจักคุณต้ นมา
ก่อน จะมองว่าเป็ นภาษามือที่ดูเครียด มันหนักไป ใช้ สหี น้ าท่าทางเยอะเกิน แต่ถ้าคนรู้จักคุณต้ น
หรื อสนิ ท กัน จะรู้ว่า นี่ คื อ ลั กษณะการใช้ ภ าษามื อ และบุ คลิ กของเขาที่เ หมือ นคนโทนเสีย งแข็ง
กระด้ า งดู เ ป็ นผู้ ข ายแมนๆ” จากคํา พู ด ดั ง กล่ า วทํา ให้ ทราบว่ า ผู้ ช มคนหู ห นวกไม่ พึ ง พอใจ
บุคลิกภาพและท่าทางการใช้ ภาษามือที่ดูตึงเครียด เพราะคนหูหนวกเป็ นกลุ่มผู้ชมที่ต้องการได้ รับ
ความบันเทิงสนุกสนาน ดูแล้ วผ่อนคลายไม่เครียด
นอกจากนี้ผ้ ูให้ สัมภาษณ์คนหูหนวกยังรู้สึกไม่พึงพอใจเสื้อผ้ าและการ
แต่ งกายของพิธีกร จากคํากล่ าวของผู้ให้ สัมภาษณ์คนหนึ่งกล่ าวว่ า “พิธีกรใส่เสื้อผ้ าดูธรรมดา
อยากให้ ดูวัยรุ่นกว่านี้ นี่ดูแก่ไปหน่อย น่าจะมีชุคคอสตูม อย่งเช่น ทํากาแฟก็มีชุดเข้ ากับเนื้อหา
รายการ ที่สาํ คัญช่วยหาคนมาแต่งหน้ าให้ หน่อย ดูหน้ ามันตลอด ไม่เนียนเลย” จากคําพูดดังกล่าว
ทําให้ ทราบว่าผู้ชมคนหูหนวกเองนอกจากจะให้ ความสนใจกับการใช้ ภาษามือของพิธกี รแล้ ว ยังให้
ความสําคัญกับบุคลิกภาพและเสื้อผ้ าเครื่องแต่งกายของพิธกี รอีกด้ วย
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ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ชมทั่วไปที่มีต่อรายการโทรทัศน์ ใจเท่ากัน
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ตารางที่ 4.2 แสดงความพึงพอใจและไม่ พึงพอใจของผู้ชมทั่วไปที่มีต่อรายการใจเท่ากัน จาก
การสนทนากลุ่ม (Focus Group)
ประเด็น
1. เนื้ อหา

2. รูปแบบ
รายการ

3. พิธีกร

พึงพอใจ
- บันเทิงมีสาระ
- เรียนรู้ภาษามือปรับใช้ ใน
ชีวิตประจําวัน
- คนหูหนวกและคนหูดีได้ เรียนรู้ซ่งึ
กันและกัน
- ได้ เห็นศักยภาพในด้ านต่าง ๆ ของ
คนหูหนวก
- รายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหูหนวก
เต็มรูปแบบรายการแรก
- มีการใช้ ภาษามือ
- ภารกิจต่าง ๆ นอกสถานที่ แปลก
ใหม่ น่าสนใจ

ไม่พงึ พอใจ
- ไม่ร้ จู ักแขกรับเชิญ
- ท่าทางของแขกรับเชิญคนหูดี
ดูตดิ ขัดเวลาคุยกัน ทําให้ ไม่เชื่อว่าเข้ าใจ
คนหูหนวกจริงๆ

- ช่วงเวลาที่ออกอากาศไม่ค่อยอยู่บ้าน
จึงไม่ได้ ดู
- ความถี่ในการออกอากาศน้ อยเกินไป
- มีช่วงในรายการน้ อยเกินไป
-ภาพประกอบน้ อย
- กราฟิ กกับเสียงเพลงเหมือนรายการ
สําหรับเด็ก
- ตัวหนังสือเล็กและเร็วอ่านไม่ทนั
- ดูต้ังอกตั้งใจในการทําหน้ าที่พิธกี ร -ดูไม่ค่อยมีบทบาทเพราะไม่มีส่วน
ร่วมกับรายการและแขกรับเชิญ
-เสียงพากย์ไม่เข้ ากับบุคลิกพิธกี ร

จากตารางแสดงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ชมคนทั่วไปที่มีต่อรายการใจ
เท่ากัน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ทั้งด้ านเนื้อหา ด้ านรูปแบบรายการ และด้ านพิธีกร มี
รายละะเอียดของแต่ละด้ านดังต่อไปนี้
1) ด้ านเนื้อหารายการใจเท่ากัน
ผู้ชมทั่วไปทั้ง 3 คน รู้สึกพึ งพอใจเนื้อหารายการที่มีสาระบันเทิง ได้
เรียนรู้ภาษามือ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม จากคํากล่าวของผู้ให้ สัมภาษณ์คนหนึ่งกล่าวไว้ ว่า
“ภารกิจต่ าง ๆ ที่ไปทําดู เหมือนทําง่ าย แต่ จริ งๆ แล้ วคนหู หนวกหู ดีมาช่ วยกันมันไม่ ง่ายเลย
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อย่างเช่น ตอนที่พาไปดูคนหูหนวกซ่อมแซมของข้ าวของเหลือใช้ ท่ศี ูนย์พระมหาไถ่ ดูจบแล้ วเรา
รู้สกึ เคารพคนพิการมากขึ้น ทําให้ ร้ วู ่าเขาทําอะไรได้ มาก และทําได้ เหมือนคนปกติท่วั ไป ทําให้ ร้ ูว่า
ควรสนับสนุ นคนพิการ” จากคําพูดดังกล่าวทําให้ ทราบว่าผู้ชมทั่วไปเป็ นกลุ่มที่ต้องการแสวงหา
ความรู้ท่เี ป็ นประโยชน์ นอกจากนี้การรับชมรายการยังปลุกจิตสํานึกให้ คนทั่วไปรู้สกึ สนใจเรื่องราว
ต่ าง ๆ ที่เกี่ยวกับของคนหู หนวกมากขึ้น ไม่ ว่าจะเป็ น การใช้ ภาษามือ วั ฒนธรรม ชี วิตความ
เป็ นอยู่ เกิดการตระหนักและรับรู้ถึงศักยภาพของคนหูหนวกในด้ านต่าง ๆ ที่ไม่แตกต่างจากคน
ที่มีการได้ ยนิ เพื่อสนับสนุนให้ มีการเปิ ดโอกาสทางสังคมให้ คนหูหนวกมากขึ้น
โดยผู้ให้ สมั ภาษณ์ 2 ใน 3 รู้สกึ ชื่นชอบเนื้อหาเฉพาะเรื่องราวที่ตนเอง
สนใจอยู่แล้ วเท่านั้น จากคํากล่าวของผู้ให้ สัมภาษณ์คนหนึ่งกล่าวว่า “รู้สึกน่าติดตาม เพราะเป็ น
บันเทิงที่มีสาระ เช่น ทําให้ ร้ วู ิธกี ารทํากาแฟ ถ้ าให้ คนปกติมาทําก็ดูธรรมดา แต่พอเป็ นคนหูหนวก
รายการก็ดูมีอะไรมากขึ้น ไม่เคยเจอรายการแบบนี้มาก่อน ดูแปลกใหม่ดี แต่ภารกิจที่พาไปดูน้ัน
น่าสนใจเป็ นบางอัน แล้ วแต่ว่าอันไหนเป็ นเรื่องที่เราชอบอยู่แล้ ว” จากคําพูดดังกล่าวทําให้ ทราบ
ว่าผู้ชมทั่วไปเป็ นกลุ่มที่ต้องการแสวงหาความรู้และความบันเทิง แต่ตัดสินใจเลือกรับชมเฉพาะ
เนื้อหาและเรื่องราวที่ตนเองสนใจเท่านั้น เพื่อตอบสนองความต้ องการและความพึงพอใจของ
ตนเอง
สํา หรั บ เนื้ อหาที่ผ้ ู ช มทั่ว ไปรู้ สึก ไม่ พึ ง พอใจคื อ ไม่ ร้ ู จั ก แขกรั บ เชิ ญ ที่
มาร่วมรายการ จากคํากล่าวของผู้ให้ สมั ภาษณ์คนหนึ่งกล่าวไว้ ว่า “ไม่ร้ จู ักแขกรับเชิญมาก่อนก็เลย
ไม่ค่อยอยากดู อยากให้ เป็ นคนมีช่ือเสียงมากกว่าจะได้ เรียกคนดูเพิ่ม เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ร้ ูจัก
รายการ ถ้ าได้ ดาราคนดังมาก็จะได้ มีแฟนๆ ตามมาดูรายการนี้” และผู้ให้ สัมภาษณ์อีกคนกล่าว
เพิ่มเติมว่า “จริงๆ แล้ วรายการนี้เป็ นรายการที่ดี แต่รายการดีคนรู้จักน้ อยก็ไม่มีประโยชน์ เอา
ดารามาจะดึงคนดูมากขึ้น รู้จักภาษามือมากขึ้น เข้ าใจคนหูหนวกมากขึ้น” จากคําพูดดังกล่าวทํา
ให้ ทราบว่าผู้ชมทั่วไปนอกจากจะชื่นชอบรายการที่เนื้อหามีสาระประโยชน์แล้ ว ยังต้ องการความ
สนุ กสนานและความบันเทิงด้ วย เพื่ อไม่ ให้ รายการน่ าเบื่อเกินไปและเป็ นที่ร้ ูจักมีผ้ ู ชมติดตาม
รายการมากขึ้น จึงควรจะมีดารา นักแสดงหรือคนมีช่ ือเสียงมาเป็ นแขกรับเชิญด้ วย
ในขณะเดียวกันผู้ให้ สัมภาษณ์ยังไม่พึงพอใจในลักษณะท่าทางของแขก
รับเชิญคนหูดีด้วย จากคํากล่าวของผู้ให้ สมั ภาษณ์คนหนึ่งกล่าวไว้ ว่า “แขกรับเชิญดูไม่เข้ าใจคนหู
หนวกพูด คือท่าทางพยายามทําหน้ าเข้ าใจแต่ดูออกว่าจริงๆแล้ วไม่เข้ าใจ จูนกันไม่ได้ ดูแล้ วไม่
เชื่อว่าเข้ าใจคนหูหนวกจริงๆ ทําให้ เกิดความเงียบระหว่างทั้งคู่พูดคุยบ่อยๆ จะให้ ดีแขกรับเชิญ
ควรเรี ยนรู้ภ าษามือ มาบ้ า ง” จากคํา พูดดังกล่ า วทําให้ ทราบว่ า ผู้ ชมทั่วไปเข้ า ใจวั ต ถุ ประสงค์
รายการ แต่ยังไม่เชื่อว่าการออกไปทําภารกิจร่วมกันระหว่างคนหูหนวกและคนหูดีจะทําให้ ส่อื สาร
กันรู้เรื่อง เพราะในบางเทปที่ออกอากาศแขกรับเชิญยังมีลักษณะท่าทางที่ไม่เข้ าใจและไม่สามารถ
สื่อสารกับคนหูหนวกได้
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2) ด้ านรูปแบบรายการใจเท่ากัน
ผู้ ชมทั่วไปทั้ง 3 คน มีความพึ งพอใจกับรูป แบบรายการ รู้สึกแปลก
ใหม่กับรายการโทรทัศน์ท่มี ีภาษามือสําหรับคนหูหนวกเต็มรูปแบบรายการของไทย จากคํากล่าว
ของผู้ให้ สมั ภาษณ์คนหนึ่งกล่าวไว้ ว่า “ดูครั้งแรกอึ้งเลย เพราะประเทศไทยไม่เคยมีรายการสําหรับ
คนหูหนวกหรือคนพิการด้ านอื่นมาก่อน พอดูไปเรื่อย ๆ เราก็จะได้ เรียนรู้ภาษามือ นํามาปรับใช้
ใชีวิตประจําวัน และก็ชอบที่รายการพาไปดูสถานที่หลากหลายดี คือเราไม่เคยไป ไม่เคยเห็นมา
ก่อน แตกต่างจากรายการอื่น ๆ ดูสนุกสนานไม่เครียด” จากคําพูดดังกล่าวทําให้ ทราบว่าผู้ชม
ทั่วไปไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการรับชมรายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหูหนวก จึงรู้สกึ สนใจรายการ
ที่มีความแปลกใหม่ สนใจเรียนรู้การใช้ ภาษามือ เพื่อใช้ ส่ือสารพูดคุยกับคนหูหนวก นอกจากนี้
ภารกิจที่พาไปสถานที่ต่าง ๆ ทําให้ รายการดูมีความหลากหลาย สนุกสนาน และน่าติดตามมากขึ้น
สํา หรั บ รู ป แบบรายการที่ผ้ ู ช มทั่ว ไปรู้ สึ ก ไม่ พึ ง พอใจคื อ ช่ ว งเวลาที่
ออกอากาศและความถี่ใ นการออกอากาศ จากคํา กล่ า วของผู้ ใ ห้ สัม ภาษณ์ค นหนึ่ ง กล่ าวไว้ ว่ า
“ช่วงเวลาที่ออกอากาศไม่ค่อยอยู่บ้านจึงไม่ได้ ดู ยิ่งบ่ายๆ วันหยุด ถ้ าไม่อยู่บ้านไปธุระข้ างนอกก็
จะนอน ถ้ าเปลี่ยนมาออกอากาศช่วงเย็นน่าจะได้ ดูกว่า เพราะคนส่วนใหญ่จะเริ่มเปิ ดทีวีตอนเย็น
และน่ าจะมีอาทิตย์ละ 2 วัน เป็ นวัน เสาร์-อาทิตย์ เพราะเป็ นวันพักผ่อนจะได้ ดูต่อเนื่อง” จาก
คําพูดดังกล่าวทําให้ ทราบว่าผู้ชมทั่วไปใช้ เวลาว่างช่วงบ่ายในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ไปธุระข้ างนอก
ไม่ค่อยเปิ ดโทรทัศน์ แต่นิยมเปิ ดรับชมรายการโทรทัศน์ในช่วงเย็นๆ มากกว่า
ในขณะเดียวกัน 2 ใน 3 ของผู้ให้ สมั ภาษณ์ยังรู้สึกไม่พึงพอใจการแบ่ง
ช่วงในรายการที่มีน้อยไป โดยหนึ่งในผู้ให้ สมั ภาษณ์กล่าวว่า “มีช่วงในรายการน้ อยเกินไป ช่วงแรก
ค่อนข้ างยาวเลยน่าเบื่อ อยากให้ เพิ่มช่วงเกร็ดเล็กๆ น้ อยๆ สอนภาษามือแบบสั้นๆ ง่ายๆ ในแต่
ละตอน เผื่อคนเรียนรู้ไม่ทันจากเนื้อหาในรายการจะได้ มาเรียนรู้ในช่ วงนี้ แล้ วเอามาปรับใช้ ใน
ชีวิตประจําวันได้ จริงๆ” โดยผู้ให้ สมั ภาษณ์อกี คนกล่าวเพิ่มเติมว่า “อยากให้ มีสัก 3 ช่วง คือเพิ่ม
ช่วงโหวตหรือเปิ ดอากาสให้ คนดูท่สี นใจได้ ร่วมสนุ ก หรือแสดงความคิดเห็นในรายการ ซึ่งน่าจะ
ดีกว่ าให้ แขกรับเชิญคนหู ดีกับคนหู หนวกทํากิจกรรมกันแค่ 2 คน” จากคําพูดดังกล่ าวทําให้
ทราบว่ าผู้ชมทั่วไปเป็ นกลุ่มผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการที่มีความหลากหลายในการนําเสนอทั้ง
เนื้อหาและรูปแบบรายการ การมีช่วงในรายการเพี ยง 2 ช่ วง และนําเสนอเนื้อหาแต่ ละช่ วงใช้
เวลานานๆ อาจทําให้ ผ้ ูชมรู้สึกว่ ารายการน่ าเบื่อ ไม่ น่าสนใจได้ นอกจากนี้กลุ่มผู้ชมทั่วไปยังมี
ความสนใจต้ องการที่จะเรียนรู้ภาษามือ เพราะเล็งเห็นถึงประโยชน์ท่จี ะได้ รับอีก รวมทั้งควรเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ูชมได้ แสดงความคิดเห็นกลับไปยังผู้ผลิตรายการ
นอกจากนี้ผ้ ูชมทั่วไปทั้ง 3 คน รู้สึกไม่พึงพอใจคําบรรยายตัวหนังสือ
จากคํากล่าวของผู้ให้ สัมภาษณ์คนหนึ่งกล่าวไว้ ว่า ”ไม่ชอบตัวหนังสือเลย รู้สึกว่าเล็กและเร็วอ่าน
ไม่ ทัน ยิ่ งเวลาดู รายการผ่ า นโทรศั พ ท์มื อ ถือ หรื อ แทบเลต ยิ่ ง อ่ า นไม่ เ ห็น ” จากคํา สัม ภาษณ์
ดังกล่าวทําให้ ทราบว่าผู้ชมทั่วไปปัจจุบันมีพฤติกรรมการชมรายการโทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
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ดังนั้นขนาดตัวหนังสือคําบรรยายที่เล็กจึงเป็ นอุปสรรคในการรรับชมรายการผ่านสื่ออื่นๆ ที่ไม่ใช่
สื่อโทรทัศน์
สําหรับด้ านอื่น ๆ ของรายการใจเท่ากัน ผู้ชมทั่วไปรู้สึกไม่พึงพอใจ
เสียงพากย์แขกรับเชิญในรายการ โดย 2 ใน 3 ของผู้ให้ สัมภาษณ์กล่ าวว่า “ไม่ชอบเสียงพากย์
ภาษามือก็มีเข้ าใจบ้ าง ไม่เข้ าใจบ้ าง อันที่ดูง่ายๆ ก็เข้ าใจ ดูไปคิดไป แต่อยากให้ มีแคปชันอธิบาย
ตลอดทั้งรายการมากกกว่าไม่เอาเสียงพากย์ คนดูจะได้ ร้ ูสกึ เหมือนมีประสบการณ์ส่อื สารกับคนหู
หนวก” จากคําสัมภาษณ์ดังกล่าวทําให้ ทราบว่าผู้ชมทั่วไปต้ องการอ่านคําบรรยายมากกว่าการใช้
เสียงพากย์ เพราะเป็ นกลุ่มผู้ชมที่ต้องการสาระความรู้ สนใจที่จะเรียนรู้ภาษามือและวิธกี ารสื่อสาร
กับคนหูหนวกผ่านโทรทัศน์ให้ เหมือนกับได้ พูดคุยกับคนหูหนวกจริงๆ
3) ด้ านพิธกี รรายการใจเท่ากัน
ผู้ชมทั่วไปรู้สึกพึงพอใจกับการทําหน้ าที่พิธีกรคนหู หนวกในเรื่องของ
บุคลิกภาพที่ดูมีความตั้งใจและพยายาม จากคํากล่าวของผู้ให้ สัมภาษณ์คนหนึ่งกล่าวว่า “ไม่ร้ ูจัก
ว่าเขาเป็ นใครหรอก แต่ชอบบุคลิกภาพนอก ดูแล้ วยิ้ม เห็นถึงความตั้งใจ รู้สกึ ได้ ว่าเค้ าพยายามที่
จะใช้ ภาษามือและอารมณ์ท่จี ะสื่อสารกับคนดูเพื่อให้ คนดูอยากติดตาม กว่าจะทําได้ ขนาดนี้ต้องทํา
การบ้ านมาเยอะเลย” จากคําพูดดังกล่ าวทําให้ ทราบว่ าการที่รายการให้ คนหู หนวก อย่ างเช่ น
“ต้ น-วัชรินทร์ ชาลี” มารับหน้ าที่พิธีกร ถึงแม้ ว่าจะไม่สามารถสื่อสารด้ วยเสียงและคําพูดได้ แต่
ผู้ชมทั่วไปก็สามารถรับรู้ได้ ถึงความพยายามจากสีหน้ าและท่าทาง นอกจากนี้ยังเป็ นการแสดงให้
เห็นถึงศักยภาพในการทํางานของคนหูหนวกอีกด้ วย
ในขณะเดียวกัน 2 ใน 3 ของผู้ชมทั่วไปที่ให้ สัมภาษณ์ร้ ูสึกไม่พึงพอใจ
พิธีกรคนหูหนวกที่ไม่ค่อยมีบทบาทในรายการ รวมทั้งไม่ชอบเสียงพากย์ของพิธีกร จากคํากล่าว
ของผู้ให้ สมั ภาษณ์คนหนึ่งกล่าวว่า “บุคลิกภาพภายนอกโอเค แต่อยากเขาให้ มีส่วนร่วมกับแขกรับ
เชิญด้ วย อยากให้ ออกไปทําภารกิจนอกสถานที่ด้วยกัน เพราะแค่เอามาเปิ ดปิ ดรายการยังไม่ติดตา
ไม่เป็ นที่น่าสนใจ ดูไม่ได้ มีบทบาทอะไรเพราะเราจะโฟกัสแต่แขกรับเชิญมากกว่า ส่วนเสียงพากย์
ดูเรียบ ไม่ได้ อารมณ์ เหมือนมานั่งอ่านให้ ฟัง แต่สหี น้ าท่าทางพิธีกรดูต่ืนเต้ น แอคติ้งมาเต็ม รู้สึก
ขัดๆ กัน” โดยผู้ให้ สัมภาษณ์อีกคนกล่าวเพิ่มเติมว่ า “อยากให้ เขามีส่วนร่ วมกับรายการมากขึ้น
แต่ ไม่ ร้ ูว่ารายการจะเยิ่น เย้ อไปไหม เพราะต้ องใช้ ภาษามื อเพิ่ มขึ้น ส่วนเสีย งพากย์ ผ้ ู ใหญ่ แต่
ลักษณะท่าทางพิธีกรดูวัยรุ่นไปคนละทิศละทางเลย” จากคําพูดดังกล่าวทําให้ ทราบว่าผู้ชมทั่วไป
ต้ องการให้ คนหูหนวกได้ มีโอกาสแสดงศักยภาพในหลายด้ านๆ ผ่านภารกิจในรายการ เพราะการ
ให้ พิธีกรคนหู หนวกทําหน้ าที่เพี ยงแค่ พูดเปิ ดและปิ ดในรายการนั้น ทําให้ ไม่ มีโอกาสได้ แสดง
ความสามารถด้ านอื่นๆ นอกจากนี้ยังทําให้ ทราบว่าเสียงพากย์กเ็ ป็ นองค์ประกอบสําคัญในการ
ผลิตรายการ ถ้ าไม่เสียงพากย์ไม่เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะของพิธกี รหรือแขกรับเชิญคนหูหนวก
ก็ทาํ ให้ รายการน่าเบื่อได้ เช่นกัน
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กล่าวโดยสรุปการศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชม
ทั่วไปที่มีต่อรายการใจเท่ากัน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในด้ านเนื้อหา รูปแบบ
รายการ และพิธีกร พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ชมคนหูหนวกและคนหูดีร้ ูสึกพึงพอใจรายการใจเท่ากัน
เพราะเป็ นรายการที่ให้ ความรู้ควบคู่ความบันเทิง มีวิธกี ารนําเสนอแปลกใหม่ซ่ึงการนําคนหูหนวก
และคนทั่วไปที่เป็ นคนหูดีไปปฏิบัติภารกิจร่วมกัน ถือเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ คนหูหนวกได้ แสดง
ศักยภาพในด้ านต่าง ๆ สร้ างแรงบันดาลใจให้ กับคนหูหนวก และที่สาํ คัญก็คือทําให้ ผ้ ูชมคนหู ดี
เห็นว่าคนหูหนวกก็มีทกั ษะความรู้ สามารถดําเนินชีวิตประจําวันได้ อย่างปกติไม่แตกต่างจากคน
ทั่วไป ปลุกจิตสํานึกให้ คนในสังคมสนใจเรื่องราวต่าง ๆ ของคนหูหนวก ไม่ว่าจะเป็ น การเรียนรู้
ภาษามือเพื่อใช้ เป็ นเครื่องมือในการสื่อสาร วัฒนธรรม และชีวิตความเป็ นอยู่ของคนหูหนวก เกิด
การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมได้ อย่างเข้ าใจ ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมลํา้ และสร้ างความเท่า
เทียมกันในสังคมระหว่างคนหูหนวกและคนหูดี
โดยผู้ชมคนหูหนวกจะชื่นชอบและให้ ความสนใจกับเนื้อหารายการที่
เกี่ยวกับการประกอบอาชี พเป็ นพิ เศษ เนื่องจากสามารถนําทักษะความรู้ท่ีได้ รับไปปรั บใช้ ใ น
ชีวิตประจําวันให้ เกิดประโยชน์และพึ่งพาตนเองได้ แต่ไม่พึงพอใจที่รายการยังนําเสนอหรืออธิบาย
ขั้นตอนวิธกี ารต่าง ๆไม่ค่อยละเอียดเท่าที่ควร นอกจากนี้ผ้ ูชมคนหูหนวกและผู้ชมคนหูดีท่วั ไปยัง
ชื่นชอบรายการที่นาํ เสนอเนื้อหาด้ วยภาษามือร่วมกับคําบรรยาย เพราะช่วยให้ คนหูหนวกสามารถ
รับชมรายการได้ อย่างเข้ าใจและมีอรรถรสมากขึ้น ส่วนผู้ชมคนหูดีกไ็ ด้ เรียนรู้ภาษา รวมทั้งยังชื่น
ชอบพิธกี รรายการที่เป็ นคนหูหนวก เพราะดูมีความสามารถและความตั้งใจ สามารถใช้ ภาษามือได้
อย่างถูกต้ องและเข้ าใจง่ าย รวมทั้งยังช่วยสร้ างแรงบันดาลใจให้ คนหู หนวกรู้สึกสนใจมาทํางาน
ด้ านสื่อสารมวลชนเพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าผู้ชมคนหูหนวกและคนทั่วไปรู้สึกไม่
พึงพอใจรายการใจเท่ากัน คือ ไม่ร้ ูจักแขกรับเชิญคนหูดีท่มี าร่วมภารกิจในรายการ ซึ่งถ้ าหากแขก
รับเชิญเป็ นดารา นักแสดง หรือบุคคลที่มีช่ือเสียง จะสร้ างความสนใจให้ ผ้ ูชมทั้งสองกลุ่มนี้ติดตาม
รับชมรายการเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังไม่พีงพอใจในเรื่องของวันและเวลาออกอากาศ เนื่องจาก
เป็ นช่ วงเวลาที่ต้องออกไปทํากิจกรรมนอกบ้ านทําให้ ไม่ มีเวลารั บชม รวมทั้งรูปแบบรายการที่
ตัวหนังสือของคําบรรยายมีขนาดเล็กอ่านไม่ค่อยเห็น โดยเฉพาะเวลาที่ต้องรับชมรายการย้ อนหลัง
ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์มือถือ โดยผู้ชมหูหนวกยังรู้สึกไม่พึงพอใจการใช้ ภาษามือและคํา
บรรยายในรายการที่ใช้ ภาษาที่ยาก ประโยคสนทนาที่ยาวเกินไปและขึ้นตัวหนังสือเร็ว ทําให้ อ่านไม่
ทันและไม่เข้ าใจ แขกรับเชิญคนหูดีบางครั้งก็ใช้ ภาษามือไม่ถูกต้ อง รวมทั้งไม่พึงพอใจการแสดงสี
หน้ าท่าทางและบุคลิกภาพของพิธีกรที่ดูตึงเครียดเกินไป ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทั่วไปรู้สึกไม่พึง
พอใจเสียงพากย์ของพิธกี รคนหูหนวก เพราะต้ องการเรียนรู้ภาษามือจากคําบรรยายมากกว่า
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4.2.3.3 เพื่อศึกษาถึงการใช้ ประโยชน์ของผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไปที่มีต่อ
รายการใจเท่ากัน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ตารางที่ 4.3 แสดงการใช้ ประโยชน์ของผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไปที่มีต่อรายการใจเท่ากัน
จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
การใช้ประโยชน์จากการชมรายการใจเท่ากัน
ผูช้ มคนหูหนวก
ผูช้ มทัว่ ไป
- ได้ รับสาระความรู้
- ได้ รับสาระความรู้
- นําข้ อมูลมาปรับใช้ ในชีวิตประจําวัน
- นําข้ อมูลมาปรับใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ในชีวิต
- ได้ รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
ประจําวัน
- ตอบสนองความสนใจของตนเอง
- ได้ รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
- ใช้ เป็ นหัวข้ อในการสนทนากับบุคคลอื่น
- ตอบสนองความสนใจของตนเอง
- ใช้ เวลาร่วมกันในครอบครัว
- สร้ างจิตสํานึก
- สร้ างความเข้ าใจในสังคม
- สร้ างแรงบันดาลใจ
- สร้ างความเข้ าใจในสังคม
จากตารางแสดงการใช้ ประโยชน์จากการชมรายการใจเท่ากัน ทางสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส จะเห็นได้ ว่าผู้ชมคนหูหนวกสามารถใช้ ประโยชน์จากรายการดังนี้ ได้ รับสาระความรู้ท่ี
เป็ นประโยชน์ สามารถนํามาปรับใช้ ในชีวิตประจําวัน รวมทั้งยังได้ รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
ตอบสนองความสนใจของตนเอง สามารถนําไปใช้ เป็ นหัวข้ อในการสนทนากับบุคคลอื่น ทําให้ ได้
ใช้ เวลาร่ วมกันในครอบครัวขณะรับชมรายการ นอกจากนี้ยังช่วยสร้ างแรงบันดาลใจให้ กับคนหู
หนวก และสร้ างความเข้ าใจให้ กับคนในสังคม ดังคํากล่ าวของผู้ให้ สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ กล่ าวว่ า
“เมื่อก่อนไม่มีรายการแบบนี้ เวลาคนหูหนวกคุยกัน คนทั่วไปในสังคมมักจะมองแบบจ้ องแปลกๆ
และดูเหยียดหยาม รายการนี้จะทําให้ คนหูดีได้ ร้ วู ่าคนหูหนวกพูดคุยกันด้ วยภาษามือ ซึ่งคนหูดีจะ
ได้ เรียนรู้ท้งั ภาษามือและภาษากาย เพื่อจะได้ อยู่ในสังคมและวัฒนธรรมเดียวกันได้ เพียงแค่ทุก
คนเปิ ดใจ อย่ามองคนแค่ผิวเผิน คนหูดีต้องทําความเข้ าใจวัฒนธรรมของคนหูหนวกด้ วย” จาก
คําพูดดังกล่าวทําให้ ทราบว่าคนหูนวกรู้สกึ ว่าตนเองเป็ นคนกลุ่มน้ อยและไม่เป็ นที่ยอมรับในสังคม
รายการใจเท่ากัน จึงมีประโยชน์ในการช่วยลดความเหลื่อมลํา้ ทางสังคม สร้ างความเข้ าใจสังคมให้
ยอมรับเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ เปิ ดกว้ างที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของคนหูหนวก
โดยเฉพาะการใช้ ภาษามือเพื่อสื่อสารกัน และผู้ให้ สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งกล่าวเสริมว่ า “รายการ
แบบนี้ดีมีประโยชน์จะได้ เรียนรู้และสอนภาษามือให้ กับน้ องๆ พ่อแม่ หรือเพื่อนๆ ที่คุยกับคนหู
หนวกไม่ ได้ ไม่ ร้ ู ภ าษามื อ มานั่ งดู รายการนี้ ด้ วยกัน และก็จ ะได้ ชวนเพื่ อ นๆ คนหู ห นวกมาดู
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ด้ วยกัน เพราะกลุ่มคนหู หนวกจะมีการส่งข้ อความบอกกันเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นในสังคม หรือมี
อะไรที่น่าสนใจก็บอกต่อๆ กันในกลุ่ม” จากคําพูดดังกล่าวทําให้ ทราบว่าคนหูนวกชอบที่จะพูดคุย
สื่อสารกันในกลุ่มของตนเอง โดยรายการใจเท่ากัน สามารถนํามาเป็ นหัวข้ อในการสนทนาพูดคุย
กับบุคคลอื่นๆ ทั้งคนในครอบครัวและคนในกลุ่มได้ นอกจากนี้ผ้ ูให้ สัมภาษณ์อีกคนกล่าวว่า “ดู
แล้ วอาจจะเปลี่ยนความคิดคนหูหนวกหูดีท่ไี ม่ชอบอาชีพหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ หันมาสนใจได้ ที่
สําคัญคือรู้สกึ ภูมิใจด้ วย อยากให้ พ่อแม่และคนในครอบครัวมาดูว่าคนหูหนวกผลิตรายการและได้
อออกทีวีด้วย ซึ่งอนาคตผมก็อยากจะทํารายการแบบนี้บ้าง พ่ อแม่จะได้ ร้ ูสึกภูมิใจ” จากคําพูด
ดังกล่ าวทําให้ ทราบว่ ารายการใจเท่ากัน สามารถสร้ างแรงบันดาลใจในเรื่องต่ าง ๆ ให้ กับคนหู
หนวก ไม่ว่าจะเป็ น แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ผ่านการนําเสนอภารกิจที่ไปทําใน
รายการ หรือแรงบันดาลใจในการผลิตรายการโทรทัศน์ รวมทั้งการเป็ นพิธกี รรายการโทรทัศน์
นอกจากนี้ตารางแสดงการใช้ ประโยชน์จากการชมรายการใจเท่ากัน ทางสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส ยังพบว่าผู้ชมทั่วไปสามารถใช้ ประโยชน์จากรายการได้ ดังนี้ ได้ รับสาระความรู้ท่เี ป็ น
ประโยชน์ สามารถนํามาปรับใช้ ในชีวิตประจําวัน รวมทั้งยังได้ รับความสนุ กสนาน เพลิดเพลิน
ตอบสนองความสนใจของตนเอง สร้ างจิตสํานึกและความเข้ าใจให้ คนในสังคมได้ ดังคํากล่าวของ
ผู้ ใ ห้ สัมภาษณ์ ส่ วนใหญ่ ก ล่ า วว่ า “ภารกิจ บางเรื่ องก็มี ประโยชน์ เ พราะตรงกับสิ่งที่เ ราอยากรู้
อย่างเช่น เราชอบปลูกผักก็จะดู เพราะได้ ความรู้ว่าวิธีการการปลูกผักต้ องทํายังไง และก็อยากจะ
ติดตามดูมากกว่าว่าคนหูหนวกทําอะไรได้ บ้าง ได้ เรียนรู้กันและกัน จะได้ อยู่ในสังคมด้ วยกันได้ ”
และผู้ ใ ห้ สัม ภาษณ์ อีก คนกล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า “ภารกิจ ต่ า ง ๆ ในรายการดู แล้ ว ได้ ค วามรู้ แ ละมี
ประโยชน์ เพราะทําให้ เราเคารพคนพิการมากขึ้น รู้ว่าเขาทําอะไรได้ มาก ทําได้ เหมือนคนปกติ
ทั่วไป ทําให้ ร้ ูว่าควรสนับสนุนคนพิการ เพราะเป็ นสิ่งพิเศษเป็ นเรื่องที่น่าให้ กาํ ลังใจ” จากคําพูด
ดังกล่าวทําให้ ทราบว่าภารกิจต่าง ๆ ในรายการใจเท่ากัน สามารถตอบสนองความสนใจของผู้ชม
ทั่วไปในเรื่องต่าง ๆ ได้ โดยคัดเลือกจากเนื้อหาและภารกิจต่าๆ ในรายการ นอกจากนี้ยังสามารถ
ปลุกจิตสํานึกคนในสังคมให้ เห็นถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของคนหูหนวก รวมทั้งเปิ ดมุมมอง
ของคนทั่วไปให้ รับรู้ว่าคนหูหนวกเองก็มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในการทํางานในหลาย
ด้ านๆ ไม่แตกต่างจากคนทั่วไป

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่ อง “นวั ตกรรมรูปแบบรายการโทรทัศ น์ และการมี ส่วนร่ ว มของคนหู
หนวก” ในรายการใจเท่ า กัน รายการโทรทัศ น์ ภ าษามื อ สํา หรั บ คนหู ห นวก ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการผลิตรายการโทรทัศน์
กระบวนการผลิตรายการและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในรายการ ความพึงพอใจ
และการใช้ ประโยชน์ของผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไปที่มีต่อรายการใจเท่ากัน ออกอากาศทาง
สถานี โ ทรทัศ น์ ไ ทยพี บี เ อส ผู้ วิ จั ย ทํา การศึ ก ษาด้ ว ยระเบี ย บวิ ธีวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) ใช้ การเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) จากกลุ่ม
ผู้ให้ ข้อมูลที่สาํ คัญ รวมทั้งค้ นคว้ าและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง (Document
Research) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตรายการและการมีส่วนร่วมของคนหูหนวก รวมถึง
ประสิทธิภาพของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในรายการใจเท่ากัน และใช้ การสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) เพื่อศึกษาถึงการใช้ ประโยชน์และความพึงพอใจของคนหูหนวกและคนปกติ
ที่มีต่อรายการใจเท่ากัน โดยนําข้ อมูลต่ าง ๆ มาจัดประเภท จัดกลุ่ม และทําการวิเคราะห์ เชิง
พรรณนา ซึ่งการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปผลการศึกษาออกเป็ น 3 ส่วน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1 สรุปผลการศึกษา
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
5.3 ข้ อเสนอแนะในการผลิตรายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหูหนวก และข้ อเสนอแนะการ
วิจัยในอนาคต

5.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “นวัตกรรมรูปแบบรายการโทรทัศน์และการมีส่วนร่ วมของคนหูหนวก”
ในรายการใจเท่ากัน รายการโทรทัศน์ภาษามือสําหรับคนหูหนวก ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส สามารถสรุปผลการศึกษาออกเป็ น 3 ส่วนดังนี้
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5.1.1 ปั จจัยที่มีผลต่อการผลิตรายการใจเท่ากัน
เพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของรายการที่ต้องการแสดงให้ เห็นว่าคนหูดีและคนหูหนวก
สามารถใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ อย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมลํา้ ทางสังคม รวมทั้งมุ่งเน้ นให้ ผ้ ูชม
เห็นถึงศักยภาพและความสามารถในหลายด้ านๆ ของคนหูหนวก การผลิตรายการใจเท่ากันจึง
ประกอบด้ วยปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกซึ่งมีความสัมพันธ์กันในการส่งเสริมและผลักดันให้
เกิดรายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหูหนวกขึ้นในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีส่วนช่ วยให้ คนหูหนวก
สามารถรับชมและเข้ าถึงสื่อโทรทัศน์ได้ ง่ายขึ้น รวมทั้งสนับสนุ นให้ รายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหู
หนวกเกิดการพัฒนาทั้งรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไป ซึ่งจากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตรายการใจเท่ากันมี
ดังต่อไปนี้
5.1.1.1 ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการผลิตรายการ
พิจารณาจากปัจจัยด้ านองค์ประกอบการสื่อสารขั้นพื้นฐาน 4 ประการ ได้ แก่ ผู้ส่ง
สาร (Sender) เนื้อหา/สาร (Message) ช่องทางการสื่อสาร (Channel) และ ผู้รับสาร (Receiver)
ผู้วิจัยพบว่าปัจจัยภายใน ได้ แก่ ปั จจัยด้ านผู้ส่งสาร (Sender) หรือ องค์กรผู้ผลิต
สื่อถือเป็ นปัจจัยสําคัญที่สดุ ในการพัฒนาและผลักดันให้ เกิดรายการใจเท่ากัน ทั้งนี้เนื่องจากได้ รับ
การสนับสนุนจากองค์กรผู้ผลิตสื่อที่มีคุณลักษณะและลักษณะทางวิชาชีพเหมือนกันมาร่วมมือกัน
ประกอบด้ วย Thai Deaf TV คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเป็ นองค์กรผู้ผลิต
สื่ อ โทรทั ศ น์ ท่ี มี ค วามเชี่ ย วชาญและประสบการณ์ ใ นการทํา งานร่ ว มกั บ คนหู ห นวก และ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส องค์กรผู้ผลิตสื่อที่มีความรู้ด้านมาตรฐานการผลิตรายการโทรทัศน์ฟรี
ทีวีท่มี ีผ้ ูชมเป็ นจํานวนมาก ร่ วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่ง
เป็ นองค์กรที่มีประสบการณ์ในการผลิตสื่อเพื่อสาธารณะ และที่สาํ คัญที่สุดก็คือทั้ง 3 องค์กรนี้มี
เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันนั่นคือ การผลิตรายการโทรทัศน์ท่ีให้ ความรู้ความบันเทิง มี
คุ ณ ภาพ มาตรฐาน สนองต่ อประโยชน์ ส าธารณะ และไม่ มุ่ งแสวงหาผลกําไร โดยเล็งเห็น ถึง
ความสําคัญในการเข้ าถึงข่าวสารและทันต่ อเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นในสังคมของคนหูหนวก รวมทั้ง
ต้ องการให้ เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมระหว่างคนหูหนวกและคนหูดีท่วั ไป
จากการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่ า เนื่ องจากรายการใจเท่ากันเป็ นรายการโทรทัศน์
สําหรั บคนหู หนวกที่ผลิตขึ้นเพื่ อให้ ผ้ ูชมกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นคนหู หนวกและคนทั่วไปสามารถ
รับชมรายการร่ วมกันได้ เพื่ อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการผลิตรายการที่ต้องการลดความ
เหลื่อมลํา้ ทางสังคม ผู้ผลิตรายการจึงจําเป็ นต้ องคํานึงถึงรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาในรายการ
ด้ วยการใช้ ภาษามือ (Sign Language) แบบเต็มจอ คําบรรยายเป็ นเสียง (Audio Description)
และคําบรรยายเป็ นอักษร (Caption) เพื่อให้ ผ้ ูชมคนหู หนวกซึ่งมีข้อจํากัดทางด้ านร่ างกาย การ
เปิ ดรับสื่อ และการติดต่อสื่อสารสามารถเข้ าถึงรายการได้ ง่ายขึ้น ในขณะเดียวกันนั้นผู้ชมทั่วไปก็
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สามารถติดตามรับชมรายการได้ อย่างเข้ าใจด้ วยเช่นกัน ดังนั้นปั จจัยด้ านเนื้อหา/สาร (Message)
และ ปัจจัยด้ านผู้รับสาร (Receiver) จึงเป็ นปัจจัยสําคัญอีกประการในการผลิตรายการ
นอกจากนี้ปัจจัยด้ านช่องทางการสื่อสาร (Channel) ยังมีส่วนสําคัญในการผลิต
รายการโทรทัศน์ใจเท่ากัน จากเดิมที่เคยเผยแพร่รายการทางอินเทอร์เน็ต แต่เมื่อเปลี่ยนช่องทาง
การสื่อสารมาเป็ นออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสซึ่งเป็ นฟรีทีวีน้ัน ผู้ผลิตรายการจึง
จํา เป็ นต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการนํา เสนอเนื้ อหาในรายการ รวมทั้ง การผลิ ต รายการให้ มี
มาตรฐานและคุณภาพเพิ่มมากขึ้นอีกด้ วย เนื่องจากผู้ชมมีความหลากหลายและมีจาํ นวนเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนช่องทางการสื่อสารนี้ทาํ ให้ รายการเป็ นที่ร้ ูจักมากขึ้น เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูชมทั้งสอง
กลุ่มได้ เรียนรู้ทาํ ความเข้ าใจซึ่งกันและกัน และผู้วิจัยพบว่าเนื่องจากพฤติกรรมของผู้ชมในปั จจุบัน
เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต คือไม่ได้ รับชมรายการต่าง ๆ ผ่านสื่อโทรทัศน์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ทําให้ ต้องเพิ่ มช่ องทางในการสื่อสารมากขึ้น โดยผู้ชมสามารถรับชมรายการย้ อนหลังผ่ านทาง
อินเทอร์เน็ตอีกด้ วย
5.1.1.2 ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการผลิตรายการ
ปั จจัยภายนอกที่มีอิทธิพลโดยตรงหรือโดยอ้ อมต่ อการผลิ ตรายการโทรทัศ น์
สําหรับคนหูหนวก ได้ แก่ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี และกฎหมาย
ผู้ วิ จัยพบว่ า ปั จ จัยด้ า นเศรษฐกิจ เป็ นปั จ จัยภายนอกที่สาํ คัญ ที่ท าํ ให้ รายการ
โทรทัศน์เพื่อคนหูหนวกในประเทศไทยมีจาํ นวนน้ อย เนื่องจากเป็ นรายการที่มีจาํ นวนผู้ชมไม่มาก
นัก ทํา ให้ รายการไม่ มีรายได้ จ ากค่ าโฆษณา รวมทั้งไม่ ไ ด้ รับการสนั บสนุ นจากหน่ วยงานหรื อ
องค์กรต่าง ๆ ผู้ผลิตรายการส่วนใหญ่จึงไม่สนใจที่จะผลิตรายการโทรทัศน์ท่ตี อบสนองต่อความ
ต้ องการของคนหูหนวก เพราะไม่ค้ ุมค่าต่อการลงทุนผลิตรายการเพื่อออกอากาศ แต่รายการใจ
เท่ากันสามารถผลิตและออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีได้ เนื่องจากได้ รับงบประมาณความ
ช่วยเหลือจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเช่น สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) และ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ที่เล็งเห็นความสําคัญของคนหูหนวกและ
ต้ องการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อสนองต่อประโยชน์สาธารณะเข้ ามาสนับสนุน โดยงบประมาณที่
ได้ รับสามารถนํามาจัดซื้ออุปกรณ์ในการถ่ายทําและตัดต่อที่ทนั สมัยได้ รวมถึงยังเป็ นค่าใช้ จ่ายใน
การผลิตรายการ ไม่ ว่าจะเป็ น ค่าเดินทางไปถ่ายทํายังสถานที่ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ หรือเชิญดารา
นักแสดงมาร่ วมเป็ นแขกรั บเชิญในรายการ ซึ่งมีส่วนช่ วยให้ รายการสามารถพัฒนาสร้ างสรรค์
เนื้อหารายการที่แปลกใหม่น่าติดตามชมมากขึ้น สามารถที่จะตอบโจทย์ผ้ ูชมได้ ท้งั กลุ่มคนหูหนวก
และคนหูดีท่วั ไป
ปั จจัยภายนอกที่สาํ คัญอีกประการ ได้ แก่ ปั จจัยด้ านสังคมและวัฒนธรรม ผู้วิจัย
พบว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมไทยยังไม่ทราบข้ อจํากัดทางด้ านร่างกายและการสื่อสารของคนหูหนวก
ที่ส่งผลกระทบต่ อการใช้ ชีวิตประจําวันและการเข้ าถึงสื่อ รวมทั้งยังไม่ มีความรู้ความเข้ าใจใน
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วัฒนธรรมของคนหูหนวก ไม่ตระหนักและให้ ความสําคัญในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของ
มนุ ษ ย์ ที่ ส ํ า คั ญ คื อ มี เ จตคติ ท่ี ไ ม่ ดี ต่ อ คนหู ห นวก โดยมองว่ า คนหู ห นวกเป็ นผู้ พิ ก ารไร้
ความสามารถและเป็ นภาระสังคม ปั จจัยดังกล่ าวทําให้ รายการโทรทัศน์สาํ หรั บคนหู หนวกใน
ประเทศไทยมีจาํ นวนน้ อย รวมทั้งมีเนื้อหาและรูปแบบรายการที่ยังไม่ตรงกับความต้ องการของคน
หูหนวก ดังนั้นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จึงจําเป็ นต้ องสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับคนหูหนวก
ให้ แก่คนทั่วไปในสังคมว่าคนหูหนวกนั้น เป็ นบุคคลที่มีศักยภาพ มีความรู้ และสามารถพึ่งตนเอง
ได้ รวมทั้งเกิดการยอมรับว่าโทรทัศน์เป็ นสื่อที่คนหูหนวกก็มีสทิ ธิท่จี ะเข้ าถึงและรับชมสื่อโทรทัศน์
ได้ เหมือนคนทั่วไป ซึ่งจะช่วยให้ เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นกฎหมาย เป็ นปั จ จั ย ที่ผ ลั ก ดั น ให้ เ กิด รายการ
โทรทัศน์สาํ หรับคนหูหนวกรวมทั้งช่วยให้ คนหูหนวกมีสิทธิและเสรีภาพในการเปิ ดรับและเข้ าถึง
สื่อได้ มากขึ้น เนื่องจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในฐานะผู้ผลิตรายการและสื่อสาธารณะที่อยู่ใน
การกํากับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่ งชาติ (กสทช.) จําเป็ นต้ องปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ โดยเล็งเห็นว่ารายการใจเท่ากัน
เป็ นรายการที่ตรงกับข้ อกําหนดกฎหมายแล้ วยังมีประโยชน์ต่อสังคมอีกด้ วย จึงได้ เข้ าร่ วมผลิต
รายการและออกอากาศทางสถานี
สําหรับปัจจัยในด้ านเทคโนโลยีน้ัน มีส่วนสําคัญที่ช่วยให้ คนพิการสามารถรับชม
และเข้ าถึงสื่อโทรทัศน์ได้ ง่ายขึ้น โดยเฉพาะทีวีดิจิตอลที่มี Closed Caption (CC) บริการคํา
บรรยายแทนเสียงแบบปิ ด ที่สามารถเปิ ดหรือปิ ดคําบรรยายที่แสดงผลบนหน้ าจอได้ ถ้ าหากว่ า
ต้ องการหรือไม่ ต้องการคําบรรยายนั้น ซึ่งอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ูชมทั้งคนหู หนวกและคน
ทั่วไป รวมถึงการใช้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างเช่ น อินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็ น ยูทูปหรือเฟสบุค เป็ นอีกหนึ่งช่องทางการในการรับชมรายการโทรทัศน์ท่ไี ด้ รับความนิยมใน
ผู้ชมทั้งคนหูหนวกและผู้ชมคนหูดีท่วั ไป
5.1.2 กระบวนการผลิตรายการและการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมของคนหูหนวกใน
รายการใจเท่ากัน
จากการศึกษาพบว่ า รายการใจเท่ากัน รายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มรูปแบบ
สําหรับคนหูหนวกที่สามารถรับชมร่วมกับผู้ชมทั่วไปได้ ผลิตรายการโดย Thai Deaf TV คณะ
นิ เ ทศศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธุ รกิจ บั ณ ฑิต ย์ สถานี โ ทรทัศน์ ไ ทยพี บี เ อส และสํา นั ก งานกองทุ น
สนับสนุ นการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) นอกจากนี้ยังเปิ ดโอกาสให้ พิธีกรดําเนินรายการซึ่งเป็ น
คนหูหนวก ได้ เข้ ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตรายการอีกด้ วย ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 4
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
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1) ขั้นวางแผนก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production Planing)
เนื่องจากคนหูหนวกมีข้อจํากัดทางด้ านร่างกายและการติดต่อสื่อสารทั้งการพูด
อ่าน และเขียน ทําให้ การผลิตรายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหูหนวกจึงแตกแตกแตกต่างจากรายการ
โทรทัศน์ท่วั ไป ทีมงานผู้ผลิตรายการจึงจําเป็ นต้ องศึกษาข้ อมูลและค้ นคว้ าวิจัยเพื่อทําความรู้ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับคนหูหนวกในทุกมิติ รวมทั้งยังมีการทดลองผลิตรายการต้ นแบบร่วมกับคนหูหนวก
เพื่อเรียนรู้การทํางานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้ การผลิตรายการสําเร็จลุล่วงไปได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว
และตรงกับ ความต้ องการของคนหู หนวก โดยในขั้น ตอนนี้ การกํา หนดวัต ถุ ประสงค์ และแนว
ทางการผลิตรายการถือเป็ นสิ่งที่สาํ คัญที่สดุ ในการผลิตรายการใจเท่ากัน
โดยในขั้นตอนนี้ ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ เป็ นผู้กาํ หนดวัตถุประสงค์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ “ใจเท่ากัน” ซึ่งมีจุดเริ่มต้ น
จากการได้ มีโอกาสไปร่วมงานกับมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทย ทําให้ ได้ รับรู้และทราบ
ถึงข้ อจํากัดต่าง ๆ ของคนหูหนวก รวมถึงปั ญหาในการเปิ ดรับสื่อโทรทัศน์ จึงได้ จัดตั้ง Thai Deaf
TV และผลิตรายการใจเท่ากันขึ้น เพื่อให้ คนหูหนวกได้ มีโอกาสในการเข้ าถึงสื่อเพิ่มมากขึ้น และ
สร้ างความเท่าเทียมในการรับข้ อมูลข่าวสาร พร้ อมกําหนดกลุ่มเป้ าหมายให้ ชัดเจนให้ เป็ นรายการ
โทรทัศน์ภาษามือเต็มรูปแบบสําหรั บคนหู หนวกที่สามารถรั บชมร่ วมกับคนหู ดีได้ ซึ่งมีผลต่ อ
เนื้อหาและรูปการนําเสนอในรายการ
นอกจากนี้ยังต้ องเตรียมจัดหาแหล่งงบประมาณ รวมทั้งศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลเพื่อ
นํามาใช้ ในการผลิ ตรายการ โดยพิธีกรคนหู หนวกได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมกับกระบวนการผลิตใน
ขั้นตอนนี้ด้วย ได้ แก่ การให้ ข้อมูล ที่จําเป็ นในการติดต่ อสื่อสารและทํางานร่ วมกับคนหู หนวก
รวมทั้งการคิดหารายชื่อแขกรับเชิญคนหู หนวกมาร่ วมรายการ ทั้งนี้เนื่องจากคุณวัชริ นทร์ร้ ูจัก
ชุมชนและเครือข่ายคนหูหนวกที่ติดต่อพูดคุยและส่งข่าวสารข้ อมูลระหว่างกันมากกว่าทีมงานคนหู
ดี ซึ่งทําให้ ทีมงานผลิตรายการสามารถทํางานได้ รวดเร็วมากขึ้น จากนั้นจึงกําหนดโครงสร้ าง
รายการให้ มีความยาว 25 นาที และแบ่งเนื้อหารายการออกเป็ น 2 ช่วง ได้ แก่ ช่วง “ภารกิจ พิชิต
ใจ” นําเสนอเรื่องราวภารกิจของแขกรับเชิญ และช่ วง “เคล็ดลับสุขภาพ” นําเสนอเรื่องราวการ
รักษาสุขภาพ พร้ อมนัดประชุมทีมงานก่อนออกไปถ่ายทําทุกครั้ง โดยในบางครั้งสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอสซึ่งมีหน้ าที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องเตรียมการผลิตจะส่งทีมงานเข้ าร่ วมประชุมและส่ง
โปรดิวเซอร์ไปออกกองถ่ายทําเพื่อควบคุมดูแลการผลิตรายการด้ วย โดยพบว่าพิธีกรคนหูหนวก
เข้ าร่วมประชุมกับทีมผลิตรายการ Thai Deaf TV ทุกครั้ง แต่ยังไม่เคยเข้ าร่วมประชุมกับทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จึงทําให้ ทมี งานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสไม่ทราบถึงปั ญหาหรือ
ข้ อจํากัดต่าง ๆ ในการผลิตและรับชมรายการโทรทัศน์ของคนหูหนวก รวมทั้งความต้ องการที่
แท้ จริงในการรับชมประเภทและเนื้อหาของรายการโทรทัศน์
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2) ขั้นเตรียมการผลิต (Set up and Rehearsal)
จากการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ ท่ีมี ห น้ า ที่รั บ ผิ ด ชอบในขั้ น ตอนนี้ ได้ แ ก่ ผู้ ส ร้ า งสรรค์
รายการและบทโทรทัศ น์ ไม่ ว่า จะเป็ น การกําหนดรายชื่อ แขกรั บเชิ ญที่จะมาร่ วมรายการ คิ ด
กิจกรรมหรื อภารกิจต่ าง ๆ ที่จะสร้ างความเข้ าใจร่ วมกันระหว่ างคนหู หนวกและคนหู ดี ซึ่งใน
ขั้นตอนเตรียมการผลิตก็ได้ คุณวัชรินทร์พิธกี รคนหูหนวกเข้ ามามีส่วนร่วมในการทํางานด้ วย ได้ แก่
การติดต่อประสานงานให้ แขกรับเชิญคนหูหนวกมาร่วมรายการ ซึ่งผู้สร้ างสรรค์รายการและบท
โทรทัศน์กจ็ ะต้ องคิดหาแขกรับเชิญคนหูดีและกิจกรรมต่าง ๆ มาให้ เชื่อมโยงกับแขกรับเชิญคนหู
หนวกที่คุณวัชรินท์ติดต่อให้ ติดต่อสถานที่ถ่ายทํารายการ รวมทั้งรวบรวมข้ อมูลต่าง ๆ นําเสนอ
ในที่ประชุม โดยมีผ้ ูผลิตรายการและผู้ควบคุมรายการเป็ นผู้ตรวจสอบและอนุมัติเนื้อหาในแต่ละ
ตอน จากนั้นจึงติดต่อประสานงานแขกรับเชิญและหาข้ อมูลเพิ่มเติม นํามาเขียนบทโทรทัศน์เพื่อ
นําเสนอเรื่องราวออกอากาศจํานวน 1 ตอนในแต่ละสัปดาห์ สิ่งสําคัญก็คือ ทีมงานจะต้ องเขียนบท
โทรทัศน์และส่งให้ พิธกี รคนหูหนวกและแขกรับเชิญคนหูหนวกอ่านล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วัน เพื่อ
ทําความเข้ าใจก่อนถ่ายทํารายการจริง เนื่องจากคนหูหนวกส่วนใหญ่จะประสบปั ญหาเรื่องการอ่าน
ไวยากรณ์ภาษาไทยที่แตกต่ างจากคนทั่วไปทําให้ อ่านบทไม่ค่อยเข้ าใจและใช้ เวลานาน จึงต้ อง
เตรียมตัวและซักซ้ อมมากกว่าพิธกี รปกติท่วั ไป
3) ขั้นผลิตรายการ (Production)
จากการศึกษาพบว่าขั้นตอนการผลิตรายการใจเท่ากัน ได้ แก่ การถ่ายทําบันทึก
รายการ ซึ่ งเป็ นการบั นทึกไว้ ล่ วงหน้ า โดยใช้ ก ล้ อ งและไฟล์ เพื่ อบั นทึก ภาพ และถ่ ายทํา นอก
สถานที่เป็ นหลัก ซึ่งการถ่ายทํารายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหูหนวกมีข้ันตอนที่แตกต่างและใช้ ระยะ
เวลานานกว่ารายการโทรทัศน์ท่วั ไป ทั้งนี้เนื่องจากทีมงานคนหูดีส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ใน
การทํางานร่วมกับคนหูหนวก จึงไม่ทราบข้ อจํากัดต่าง ๆ ของคนหูนวก โดยแฉพาะเรื่องของการ
ติดต่อสื่อสารกัน ดังนั้นในระหว่างการถ่ายทํารายการที่มีทมี งานซึ่งประกอบไปด้ วยคนหูหนวกและ
คนหู ดีจึงจําเป็ นต้ องมีล่ามภาษามือมาช่ วยสื่อสารและอธิบายการทํางานให้ ทุกคนเข้ าใจตรงกัน
นอกจากนี้ทมี งานคนหูดียังต้ องปรับตัวเพื่อเรียนรู้ภาษามือและวัฒนธรรมของคนหูหนวกเพื่อให้
การทํางานเป็ นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วมากขึ้น
4) ขั้นหลังผลิตรายการ (Post-Production)
จากการศึกษาพบว่าขั้นหลังผลิตรายการใจเท่ากัน ได้ แก่ งานด้ านการตัดต่อพากย์
เสียง และประเมิน สําหรับขั้นตอนการตัดต่อภาพและเสียงในรายการนั้น เนื่องจากคนหูหนวกต้ อง
ใช้ สมาธิในการรั บชมและทําความเข้ าใจเนื้ อหารายการทั้ง จากการดู ภ าษามื อและการอ่ า นคํา
บรรยายแทนเสียง ดั งนั้ น การนําเสนอเนื้ อหาหลายๆประเด็น ไว้ ใ นช่ วงรายการเดีย วกัน หรื อ
เรียงลําดับเนื้อหาสลับไปมาให้ รายการดูมีสสี นั น่าสนใจเหมือนกับรายการโทรทัศน์ท่วั ไป อาจทําให้
คนหู หนวกขาดสมาธิเกิดความสับสนไม่ เข้ าใจเนื้ อหารายการได้ และหลั ง จากที่ตั ดต่ อเนื้ อหา
รายการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ วจะมีเจ้ าหน้ าที่ซ่ึงเชี่ ยวชาญด้ านไวยากรณ์ภาษาไทยมาตรวจความ
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ถูกต้ องของการเขียนและสะกดคําในแคปชันคําบรรยายแทนเสียง (Caption) รวมทั้งยังมีล่าม
ภาษามือและพิธีกรคนหูหนวกมาช่วยตรวจสอบความต่อเนื่องของการตัดต่อลําดับภาพ รวมไปถึง
การใช้ ภาษามื อ จากนั้นจึ งส่ งให้ ฝ่ายเซ็นเซอร์ ของสถานีโ ทรทัศ น์ ไทยพี บีเอสเป็ นผู้ ตรวจสอบ
คุณภาพรายการอีกครั้งก่อนนําออกอากาศ
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ในรายการใจเท่ากัน เป็ นการทํางานร่ วมกันระหว่ าง
ทีมงานคนหูดีและคนหูหนวก ซึ่งสามารถแบ่งระดับการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วม ได้ แก่ การมีส่วน
ร่วมในฐานะผู้ชม/ผู้รับสาร และการมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมผลิต/ผู้แสดง แต่ยัง
ไม่พบการมีส่วนร่วมในระดับบริหาร
5.1.3 ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของผูช้ มคนหูหนวกและผูช้ มทัว่ ไปที่มีต่อ
รายการใจเท่ากัน
ความพึงพอใจของผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไปที่มีต่อรายการใจเท่ากัน ออกอากาศทาง
สถานี โ ทรทัศ น์ ไ ทยพี บี เ อส ทั้ง ในด้ า นเนื้ อหา รู ป แบบรายการ และพิ ธี ก ร รวมไปถึ ง การใช้
ประโยชน์ สรุปผลได้ ดังนี้
1) ด้ านเนื้อหารายการ
กลุ่มตัวอย่างผู้ชมคนหูหนวกและคนหูดีร้ ูสึกพึงพอใจเนื้อหารายการที่ให้ ความรู้
ควบคู่ความบันเทิง รวมทั้งการนําคนหู หนวกและคนทั่วไปที่เป็ นคนหูดีไปปฏิบัติภารกิจร่ วมกัน
เนื่องจากได้ เรียนรู้ภาษามือในการสื่อสาร วัฒนธรรม และชีวิตความเป็ นอยู่ของคนหูหนวก ปลุก
จิตสํานึกให้ คนทั่วไปในสังคมสนใจเรื่องราวต่าง ๆ ของคนหูหนวก เกิดการเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้ อย่างเข้ าใจ ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมลํา้ และสร้ างความเท่าเทียมกันในสังคมระหว่าง
คนหูหนวกและคนหูดี นอกจากนี้ยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ คนหูหนวกได้ แสดงศักยภาพในด้ านต่าง
ๆ สร้ างแรงบันดาลใจให้ กับคนหูหนวก โดยผู้ชมคนหูหนวกจะให้ ความสนใจกับเนื้อหารายการที่
เกี่ยวกับการประกอบอาชี พเป็ นพิ เศษ เนื่องจากสามารถนําทักษะความรู้ท่ีได้ รับไปปรั บใช้ ใ น
ชีวิตประจําวันให้ เกิดประโยชน์และพึ่งพาตนเองได้
สําหรั บเนื้อหารายการที่ผ้ ู ชมคนหู หนวกและผู้ชมทั่วไปรู้สึกไม่ พึงพอใจ ได้ แก่
แขกรับเชิญที่มาปฏิบัติภารกิจในรายการเป็ นบุคคลที่ไม่ร้ จู ัก ต้ องการให้ เป็ นดารานักแสดงหรือคน
ที่มีช่ ือเสียง จะรู้สึกน่าสนใจและติดตามชมมากกว่า โดยที่คนหูหนวกยังรู้สึกไม่พึงพอใจรายการที่
นําเสนอเนื้อหาแต่ไม่ได้ อธิบายขั้นตอนวิธกี ารต่าง ๆ อย่างละเอียดเท่าที่ควร
2) ด้ านรูปแบบรายการ
กลุ่มตัวอย่างผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมคนหูดีท่วั ไปรู้สกึ พึงพอใจรูปแบบรายการที่
นําเสนอเนื้อหาด้ วยภาษามือร่วมกับคําบรรยาย เพราะช่วยให้ คนหูหนวกสามารถรับชมรายการได้
อย่างเข้ าใจและมีอรรถรสมากขึ้น ส่วนผู้ชมคนหู ดีกร็ ้ ูสึกว่าเป็ นรายการที่แปลกใหม่ น่าสนใจ ได้
เรียนรู้ภาษามือ ทําให้ สามารถรัมรายการร่ วมกันได้ อย่างเข้ าใจ อย่างไรก็ตามพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
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ผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมคนหู ดีท่ัวไปต่างก็ร้ ูสึกไม่พึงพอใจในเรื่องของวันและเวลาออกอากาศ
เนื่องจากเป็ นช่วงเวลาที่ต้องออกไปทํากิจกรรมนอกบ้ านทําให้ ไม่มีเวลารับชม รวมทั้งตัวหนังสือคํา
บรรยายที่มี ข นาดเล็ก และขึ้ นลงเร็ว จนทํา ให้ อ่ า นไม่ ทัน โดยเฉพาะเวลาที่ต้ อ งรั บ ชมรายการ
ย้ อนหลังผ่านอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ผ้ ูชมคนหูหนวกยังรู้สกึ ไม่พึงพอใจการใช้
ภาษามือและคําบรรยายในรายการ เพราะรู้สึกว่าใช้ ภาษาที่ยากและประโยคสนทนาที่ยาวเกินไป
รวมทั้งแขกรับเชิญคนหูดียังใช้ ภาษามือไม่ถูกต้ อง
3) ด้ านพิธกี รรายการ
กลุ่มตั วอย่ างผู้ ชมคนหู หนวกและผู้ ชมคนหู ดีท่ัวไปชื่นชอบพิ ธีกรรายการคนหู
หนวก เพราะดูมีความตั้งใจ มีความรู้ และสามารถใช้ ภาษามือได้ อย่างถูกต้ อง ทําให้ เข้ าใจเนื้อหา
รายการได้ ง่ายขึ้น แต่ผ้ ูชมคนหูหนวกยังรู้สึกไม่พึงพอใจการแสดงสีหน้ าท่าทางและบุคลิกภาพ
ของพิธีกรที่ดูตึงเครียดเกินไป ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างผู้ชมทั่วไปรู้สึกไม่พึงพอใจเสียงพากย์ของ
พิธกี รคนหูหนวก เพราะต้ องการเรียนรู้ภาษามือมากกว่า
5.1.4 การใช้ประโยชน์ของผูช้ มคนหูหนวกและผูช้ มทัว่ ไปที่มีต่อรายการใจเท่ากัน
การศึกษาเรื่องการใช้ ประโยชน์จากการชมรายการใจเท่ากัน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบี
เอส ผู้วิจัยพบว่าผู้ชมคนหูหนวกสามารถใช้ ประโยชน์จากรายการ ได้ แก่ ได้ รับสาระความรู้ท่เี ป็ น
ประโยชน์ สามารถนํามาปรับใช้ ในชีวิตประจําวัน รวมทั้งยังได้ รับความสนุ กสนาน เพลิดเพลิน
ตอบสนองความสนใจของตนเอง สามารถนําไปใช้ เป็ นหัวข้ อในการสนทนากับบุคคลอื่น ทําให้ ได้
ใช้ เวลาร่วมกันในครอบครัวขณะรับชมรายการ ช่วยลดความเหลื่อมลํา้ ทางสังคม สร้ างความเข้ าใจ
สังคมให้ ยอมรับเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ เปิ ดกว้ างที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของคน
หูหนวก โดยเฉพาะการใช้ ภาษามือเพื่อสื่อสารกัน นอกจากนี้ยังสร้ างแรงบันดาลใจให้ คนหูหนวก
ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ผ่านการนําเสนอภารกิจที่ไปทําในรายการ หรือแรงบันดาลใจในการ
ผลิ ต รายการโทรทัศน์ อย่ า งเช่ น การเป็ นพิ ธีก รรายการโทรทัศ น์ ส่ ว นผู้ ช มทั่ว ไปสามารถใช้
ประโยชน์ จ ากรายการ ได้ แ ก่ ได้ รั บ สาระความรู้ ที่ เ ป็ นประโยชน์ สามารถนํ า มาปรั บ ใช้ ใ น
ชีวิตประจําวัน รวมทั้งยังได้ รับความสนุ กสนาน เพลิดเพลิน ตอบสนองความสนใจของตนเอง
นอกจากนี้ยังสามารถปลุกจิตสํานึกคนในสังคมให้ เห็นถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของคนหู
หนวก รวมทั้งเปิ ดมุ มมองของคนทั่วไปให้ รั บรู้ว่า คนหู หนวกเองก็มีความรู้ค วามสามารถและ
ศักยภาพในการทํางานในหลายด้ านๆ ไม่แตกต่างจากคนทั่วไป
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5.2 อภิปรายผลการวิจยั
5.2.1 ปั จจัยที่มีผลต่อการผลิตรายการใจเท่ากัน
จากการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการผลิตรายการใจเท่ากัน รายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหู
หนวกพบว่า นอกจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหลายประการที่ส่งผลต่อเนื้อหาและรูปแบบ
การนําเสนอรายการ โดยปั จจัยภายในที่มีผลต่ อการผลิตรายการ ได้ แก่ 1) ผู้ส่งสาร 2) เนื้อหา
สาร 3) ช่ องทางการสื่อ สาร 4) ผู้ รับ สาร และปั จ จั ย ภายนอกที่มี ผลต่ อ การผลิ ต รายการ “ใจ
เท่ากัน” ได้ แก่ 1) เศรษฐกิจ 2) สังคมและวัฒนธรรม 3) กฎหมาย 4) เทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้ อง
กับแนวคิดเรื่องสถาบันขององค์กรผู้ผลิตสื่อมวลชน (McQuail, 1987) ที่ว่า ถึงแม้ องค์กรผู้ผลิต
สื่อ มวลชนจะมี อิท ธิพ ลหรื อ แสดงบทบาทหน้ า ที่ห ลายประการต่ อ สัง คม แต่ ก ารอยู่ ท่า มกลาง
แรงผลักดันจากทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร ย่อมมีผลต่อการตัดสินใจขององค์กร รวมถึงมี
ผลกระทบต่อการทํางานของสื่อ ด้ วยเหตุน้ ีการปฏิบัติงานขององค์กรผู้ ผลิตสื่อนอกจากจะต้ อง
คํานึ งถึงปั จจัยภายในองค์กรแล้ ว ยังต้ องคํานึงถึงปั จจัยแวดล้ อมต่ าง ๆ ทางสังคมอีกด้ วย ซึ่ ง
ปัจจัยที่สาํ คัญมีดังต่อไปนี้
5.2.1.1 ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการผลิตรายการ
จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้ านผู้ส่งสารเป็ นปั จจัยสําคัญที่สุดในการพัฒนาและ
ผลักดันให้ เกิดรายการใจเท่ากัน เนื่องจากการผลิตรายการโทรทัศน์ภาษามือสําหรับคนหู หนวก
ต้ องใช้ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้ านการผลิตรายการโทรทัศน์ และมีประสบการณ์ในการ
ทํางานร่วมกับคนหูหนวก นอกจากนี้คนหูหนวกซึ่งเป็ นผู้ชมกลุ่มเป้ าหมายรายการนั้นยังมีจาํ นวน
น้ อย แต่การผลิตรายการต้ องใช้ งบประมาณค่อนข้ างสูง จึงไม่ได้ รับความสนใจจากองค์กรผู้ผลิต
สื่อที่มีเป้ าหมายในเรื่องจํานวนผู้ชมและเงินรายได้ จึงทําให้ รายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหูหนวกใน
ประเทศไทยมี จํา นวนน้ อ ย แต่ ร ายการใจเท่ า กั น สามารถผลิ ต รายการและออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีได้ น้ัน เพราะได้ รับการสนับสนุ นจากองค์กรผู้ผลิตสื่อที่มีคุณลักษณะและ
ลักษณะทางวิชาชีพร่วมกันมาสนับสนุนและให้ ความร่วมมือ ซึ่งได้ แก่ Thai Deaf TV คณะนิเทศ
ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยธุ รกิจ บั ณ ฑิต ย์ ซึ่ งเป็ นองค์ก รผู้ ผ ลิ ต สื่อ โทรทัศ น์ ท่ีมี ความเชี่ ยวชาญและ
ประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับคนหูหนวก และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส องค์กรผู้ผลิตสื่อที่มี
ความรู้ด้านมาตรฐานการผลิตรายการโทรทัศน์ฟรีทีวีท่มี ีผ้ ูชมเป็ นจํานวนมาก ร่ วมกับสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็ นองค์กรที่มีประสบการณ์ในการผลิตสื่อเพื่อ
สาธารณะ นอกจากนี้ ยังเป็ นองค์กรผู้ ผ ลิ คสื่อที่มี เป้ าหมายและวั ต ถุ ประสงค์ร่วมกัน คือ ผลิ ต
รายการโทรทัศน์เพื่อให้ ความรู้ ความบันเทิง มีคุณภาพ มาตรฐาน สนองต่อประโยชน์สาธารณะ
และไม่มุ่งแสวงหาผลกําไร โดยเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเข้ าถึงข่าวสารและทันต่อเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นในสังคมของคนหูหนวก มุ่งเน้ นให้ เห็นถึงศักยภาพและความสามารถในหลายด้ านๆ ของ
คนหูหนวก รวมทั้งลดความเหลื่อมลํา้ สร้ างความเท่าเทียมกันในสังคม สอดคล้ องกับแนวคิดของ
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McQuail (1987, อ้ างถึงใน สมสุข หินวิมาน และคณะ, 2557) เรื่องปั จจัยในการผลิตรายการ
ที่ว่าองค์กรสื่อโทรทัศน์มีลักษณะที่แตกต่างหลากหลาย แต่ละองค์กรย่อมมีเป้ าหมายและนโยบาย
การทํางานที่แตกต่างกัน ซึ่งบางครั้งอาจนํามาสู่ความขัดแย้ งและไม่ลงรอยกันในการทํางาน โดย
เป้ าหมายหลักในการทํางานของสื่อโทรทัศน์ส่วนใหญ่ ได้ แก่ เป้ าหมายเชิงกําไร อิทธิพลทางสังคม
และชื่อเสียงขององค์กร การดึงยอดผู้ชมสูงสุดเป้ าหมายเฉพาะเงื่อนไข และการสนองต่อประโยชน์
สาธารณะ ซึ่งรายการใจเท่ากัน เกิดจากความร่ วมมื อของ 3 องค์ กรผู้ ผลิ ต สื่อที่มีน โยบายและ
เป้ าหมายร่ วมกัน จึงทําให้ สามารถผลิตรายการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสสําเร็จ
ลุล่วงไปได้ ซึ่งเป้ าหมายขององค์กรผู้ผลิตสื่อนี้ยงั สะท้ อนให้ เห็นถึงบทบาทหน้ าที่ของสื่อมวลชนใน
ด้ านสาธรณะประโยชน์ด้วย สอดคล้ องกับแนวคิด (McQuail,1987) ที่ว่าวิทยุและโทรทัศน์เป็ น
ธุรกิจหวังผลกําไร เนื่ องจากมีการแข่ งขันกันสูง แต่ อย่ างไรก็ดีเนื่องจากสถานะของความเป็ น
สื่อสารมวลชน อีก ด้ า นหนึ่ ง ของวิ ทยุ แ ละโทรทัศ น์ จึ ง ถู ก เรี ย กร้ องให้ ต้ องมี ด้ า นของประโยชน์
สาธารณะ (Public Interest) การบริการสาธารณะ (Public Service) การรักษาค่านิยมอันดีงาม
(Normative Value) และการต้ องยกระดับสุนทรียะของผู้คน (Aesthetic Value)
สําหรับปั จจัยด้ านเนื้อหาและปั จจัยด้ านผู้รับสาร นับเป็ นปั จจัยภายในที่สาํ คัญและมี
ความสัมพันธ์กันในการผลิตรายการใจเท่ากัน เพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ตี ้ องการลดความ
เหลื่อมลํา้ ทางสังคม รายการใจเท่ากันเป็ นรายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหูหนวกที่ผ้ ูชมคนหู หนวก
และผู้ ช มคนหู ดีท่ัวไปสามารถรั บชมรายการร่ วมกันได้ จึ งมีเนื้ อหาและรูป แบบการนําเสนอที่
แตกต่างจากรายการโทรทัศน์ท่วั ไป โดยนําเสนอเนื้อหาที่เข้ าใจง่าย ไม่ซับซ้ อน และเป็ นเรื่องราว
ใกล้ ตัว เด้ วยการใช้ ภาษามือ (Sign Language) แบบเต็มจอ คําบรรยายเป็ นเสียง (Audio
Description) และคําบรรยายเป็ นอักษร (Caption) ทั้งนี้เนื่องจากผู้รับสารซึ่งเป็ นคนหูหนวกนั้น มี
ข้ อจํากัดทางด้ านร่ างกายที่ไม่ ได้ ยินเสีย ง รวมทั้ง มีไวยากรณ์ในการอ่ านและเขี ยนภาษาไทยที่
แตกต่างจากคนปกติ ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่นื ได้ ต้ องใช้ ล่ามภาษามือ จึงทําให้ มีปัญหาใน
ด้ านการเปิ ดรับสื่อ จากงานวิจัยของ วลัยลักษณ์ คงนิล (2542) ที่ได้ ศึกษาเรื่อง “การรับรู้ การ
แปลความหมาย การจดจํา และอารมณ์ จากการเปิ ดรับสื่อวิทยุโทรทัศน์ของคนหูนวก” พบว่า
ลักษณะเฉพาะของคนหูหนวก มีผลทําให้ คนหูหนวกมีการรับรู้ การแปลความหมาย และการจดจํา
สารจากสื่อวิทยุโทรทัศน์ด้อยกว่ าคนหูปกติ และยังสอดคล้ องกับแนวคิดเกี่ยวกับคนหูหนวกใน
เรื่อง ลักษณะของผู้ท่มี ีความบกพร่องทางการได้ ยิน (นิรันดร์ สันติตระกูล, 2527) ที่พบว่า คนหู
หนวกคือผู้ท่มี ีความบกพร่องทางการได้ ยินมีปัญหาเกี่ยวกับภาษา เช่น มีความรู้เกี่ยว กับคําศัพท์
ในวงจํากัด การเรียงคําเป็ นประโยคที่ผิดหลักภาษา ยิ่งสูญเสียการได้ ยินมากเท่าใด ยิ่งมีปัญหา
ในทางภาษามากขึ้นเท่านั้น ซึ่งเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอในรายการใจเท่ากันจะช่วยให้ ผ้ ูชม
คนหูหนวกสามารถเข้ าถึงสื่อโทรทัศน์ได้ ง่ายขึ้น และผู้ชมคนหูดีสามารถรับชมรายการใจเท่ากันได้
อย่างเข้ าใจด้ วยเช่นกัน ดังนั้นปัจจัยด้ านเนื้อหาและปัจจัยด้ านผู้รับสาร จึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้ อง
เป็ นอย่างมากในการผลิตรายการ
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นอกจากนี้ ยังพบว่ าปั จจัยด้ านช่ องทางการสื่อสารก็มีส่วนสําคัญในการผลิ ตรายการใจ
เท่ากันด้ วยเช่นกัน โดยจากเดิมที่เคยเผยแพร่รายการทางอินเทอร์เน็ต แต่เมื่อเปลี่ยนช่องทางการ
สื่อ สารมาเป็ นออกอากาศทางสถานี โ ทรทัศ น์ ไ ทยพี บี เ อสซึ่ ง เป็ นฟรี ทีวี น้ั น ผู้ ผ ลิ ต รายการจึ ง
จํา เป็ นต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการนํา เสนอเนื้ อหาในรายการ รวมทั้ง การผลิ ต รายการให้ มี
มาตรฐานและคุณภาพเพิ่มมากขึ้นอีกด้ วย เนื่องจากผู้ชมมีความหลากหลายและมีจาํ นวนเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนช่องทางการสื่อสารนี้ทาํ ให้ รายการเป็ นที่ร้ ูจักมากขึ้น เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูชมทั้งสอง
กลุ่มได้ เรียนรู้ทาํ ความเข้ าใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งยังพบว่าเนื่องจากพฤติกรรมของผู้ชมในปั จจุบัน
เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต คือไม่ได้ รับชมรายการต่าง ๆ ผ่านสื่อโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว ผู้ผลิต
จึงได้ เพิ่มช่ องทางในการสื่อสารเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้ชม โดยผู้ ชมสามารถรับชม
รายการย้ อนหลังได้ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตอีกด้ วย
5.2.1.2 ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการผลิตรายการ
ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยด้ านสังคมและวัฒนธรรม และปั จจัยด้ านเศรษฐกิจ เป็ นปั จจัย
ภายนอกที่ส ํา คั ญ ในการผลิ ต รายการโทรทัศ น์ ส ํา หรั บ คนหู ห นวก เนื่ อ งจากคนส่ ว นใหญ่ ใ น
สังคมไทยยังไม่ทราบข้ อจํากัดทางด้ านร่างกาย และการสื่อสารของคนหูหนวกที่ส่งผลกระทบต่อ
การใช้ ชีวิตประจําวันและการเข้ าถึงสื่อ นอกจากนี้ยังไม่มีความรู้ความเข้ าใจในวัฒนธรรมของคนหู
หนวก ไม่ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องสิทธิความเท่าเทียมกันของมนุ ษย์ และความเหลื่อมลํา้
ทางสั ง คม ที่ส ํา คั ญ คื อ มี เ จตคติ ท่ี ไ ม่ ดี ต่ อ คนหู ห นวก โดยมองว่ า คนหู ห นวกเป็ นผู้ พิ ก ารไร้
ความสามารถและเป็ นภาระสังคม ซึ่งทั้งหมดล้ วนเป็ นสาเหตุท่ที าํ ให้ องค์กรผู้ผลิตสื่อไม่สนใจที่จะ
ผลิ ต รายการโทรทัศ น์ เ พื่ อคนหู หนวก รวมทั้ง มี เนื้ อหาและรู ป แบบรายการที่ไ ม่ ต รงกับ ความ
ต้ องการของคนหูหนวก ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิด (McQuail,1987) ที่ว่าสื่อวิทยุและโทรทัศน์ใน
สังคมหนึ่ง ๆ ก็มักจะกําหนดวิถีการทํางานหรือการสื่อสารเอาไว้ บนเงื่อนไขปั จจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรมของสังคมนั้น ซึ่งหากสังคมเป็ นกรอบวิธีคิดหรือโครงสร้ างแห่งความรู้สึกที่ฝังเข้ าไปใน
จิตสํานึกแล้ ว กระบวนการทํางานและผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ก็มีแนวโน้ มที่จะเป็ นไปตามสังคม
นั้น รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่ อเนื้อหา/สาร ที่มีกรอบอุดมการณ์หรือโครงสร้ างแห่ งความรู้สึก
บางอย่างกําหนดไว้ เสมอ ปั จจัยด้ านสังคมและวัฒนธรรมจึงเป็ นปั จจัยสําคัญที่กาํ หนดเนื้อหาและ
รูปแบบการนําเสนอในรายการโทรทัศน์ ดังนั้นเพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ตี ้ องการลดความ
เหลื่อมลํา้ ทางสังคม แสดงให้ เห็นว่าคนหูหนวกและคนหูดีสามารถใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ อย่างเท่า
เทียมกัน สื่อมวลชนโดยเฉพาะองค์กรผู้ ผลิตสื่อจึงมี หน้ าที่ท่ีจะต้ องสร้ างความรู้ความเข้ าใจที่
ถูกต้ องเกี่ยวกับคนหูหนวก เพื่อปลุกจิตสํานึกให้ คนในสังคมเกิดการตระหนักรู้ว่าคนหูหนวกเป็ น
บุคคลที่มีศักยภาพ ความรู้ และสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งเกิดการยอมรับว่าโทรทัศน์เป็ นสื่อที่
คนหูหนวกก็มีสทิ ธิท่จี ะเข้ าถึงและรับชมสื่อโทรทัศน์ได้ เหมือนคนทั่วไป ช่วยให้ เกิดความเท่าเทียม
กันในสังคม นอกจากนี้ปัจจัยด้ านสังคมและวัฒนธรรมนี้ยังส่งผลไปถึงปั จจัยด้ านเศรษฐกิจด้ วย
ซึ่ งเป็ นตั วกําหนดโครงสร้ างและการทํางานของสื่อวิทยุ และโทรทัศน์ จากการสัมภาษณ์พบว่ า
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เนื่องจากรายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหูหนวกเป็ นรายการที่มีจาํ นวนผู้ชมไม่มากนัก แต่การผลิต
รายการเพื่อคนหูหนวกนั้นมีค่าใช้ จ่ายในการผลิตสูงและใช้ เวลานาน จึงไม่ค่อยได้ รับการสนับสนุน
หรืองบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สอดคล้ องตามแนวคิดของแมคเควล
ที่ได้ ต้งั ข้ อสังเกตว่า โอกาสที่โทรทัศน์จะพัฒนาไปสู่ความเป็ นวิชาชีพได้ สมบูรณ์น้ันค่อนข้ างลําบาก
เนื่องจากการทํางานของสื่อดังกล่าวมักต้ องเผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ ต่อการก้ าวสู่สถานะความเป็ น
วิชาชีพเสมอ เช่น อิสรภาพและการแสดงบทบาททางสังคมของคนทําโทรทัศน์ท่มี ักต้ องเผชิญกับ
การควบคุมจากปั จจัยภายนอกทางเศรษฐกิจอยู่เสมอ แต่รายการใจเท่ากัน สามารถผลิตรายการ
ออกอากาศได้ เนื่ อ งจากได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากหน่ วยงานภาครั ฐ และองค์ ก รเพื่ อสาธารณะ
ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็ น สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) หรือ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จึงทําให้ มีงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ถ่ายทําและตัดต่อที่ทนั สมัย
ได้ รวมถึงค่ าใช้ จ่ายในการผลิตรายการ ไม่ ว่าจะเป็ น ค่ าเดินทางไปถ่ ายทํายังสถานที่ใหม่ ๆ ที่
น่ า สนใจ หรื อ เชิ ญ ดารานั ก แสดงมาร่ ว มเป็ นแขกรั บ เชิ ญ ในรายการ ซึ่ ง มี ส่ ว นช่ ว ยให้ ร ายการ
สามารถพัฒนาสร้ างสรรค์เนื้อหารายการที่แปลกใหม่น่าติดตามชมมากขึ้น สามารถที่จะตอบโจทย์
ผู้ชมได้ ท้งั กลุ่มคนหูหนวกและคนหูดีท่วั ไป
นอกจากนี้ผ้ ูวิจัยยังพบว่ าปั จจัยด้ านกฎหมาย เป็ นปั จจัยสําคัญที่ผลักดันให้ เกิดรายการ
โทรทัศน์ สําหรับคนหูหนวก รวมทั้งช่วยให้ คนหูหนวกมีสทิ ธิและเสรีภาพในการเปิ ดรับและเข้ าถึง
สื่อได้ มากขึ้น โดยเฉพาะแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร ที่มุ่งเน้ นให้ เกิดการเข้ าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเสมอ
ภาคและหลากหลาย รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้ คนพิการ ผู้สงู อายุ หรือคนด้ อยโอกาส สามารถเข้ าถึง
และใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลข่าวสารได้ อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป ซึ่งสถานีโทรทัศน์ไทยพีบี
เอสในฐานะผู้ ผ ลิ ต รายการและสื่อสาธารณะที่อ ยู่ ใ นการกํา กับ ดู แลของคณะกรรมการกิจ การ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) จําเป็ นต้ องปฏิบัติตาม
โดยเล็ง เห็น ว่ า รายการ ใจเท่ า กัน รายการโทรทัศ น์ ส ํา หรั บ คนหู ห นวกนั้ น ตรงกับ ข้ อ กํา หนด
กฎหมายและยังมีประโยชน์ต่อสังคมด้ วย จึงได้ ร่วมมือกับ Thai Deaf TV คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในการผลิตรายการและนํามาออกอากาศทางสถานี
กล่าวโดยสรุปเพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของรายการที่ต้องการลดความเหลื่อมลํา้ ทาง
สังคม มุ่งเน้ นให้ ผ้ ูชมเห็นถึงศักยภาพและความสามารถในหลายด้ านๆ ของคนหูหนวก รวมทั้ง
แสดงให้ เห็นว่ าคนหู หนวกและคนหู ดีสามารถใช้ ชีวิตอยู่ ร่วมกันได้ อย่ างเท่าเทียมกัน การผลิต
รายการใจเท่ากัน จึงประกอบด้ วยปัจจัยภายในที่สาํ คัญอย่างองค์กรผู้ผลิตสื่อ และปั จจัยภายนอก
อย่าาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันที่จะผลักดันให้ เกิดรายการ
โทรทัศน์สาํ หรับคนหูหนวกขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งพัฒนารายการให้ มีเนื้อหาและรูปแบบการ
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นํา เสนอที่มี ส่ ว นช่ ว ยให้ ค นหู ห นวกสามารถเข้ า ถึง สื่อ โทรทัศ น์ ไ ด้ ง่ า ยขึ้ น สอดคล้ อ งกับ ความ
ต้ องการของผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไปอีกด้ วย
5.2.2 กระบวนการผลิตรายการและการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมของคนหูหนวกใน
รายการใจเท่ากัน
จากการศึกษาพบว่ า คนหู หนวกที่ได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการผลิตรายการใจเท่ากันนั้ น
สอดคล้ องกับแนวคิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม Bordenave (1994) ซึ่งอธิบายไว้ ว่าเป็ นรูปแบบ
การสื่อสารแบบหนึ่งที่สะท้ อนความเป็ นอิสระและเท่าเทียม ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ ในกรณีท่บี ุคคลมี
โอกาสเข้ าถึงช่องทางการสื่อสารชุมชน และมีโอกาสได้ แสดงมุมมอง ความรู้สกึ และประสบการณ์
ต่าง ๆ ของตนอย่างเต็มที่ ซึ่งในกระบวนการผลิตรายการใจเท่ากันนั้น ประกอบด้ วย ทีมงานคนหู
ดี ได้ แก่ ผู้ควบคุมรายการ ผู้ผลิตรายการ ผู้สร้ างสรรค์รายการและบทโทรทัศน์ ก็จะทํางานร่วมกับ
ทีมงานคนหูหนวก ได้ แก่ พิธกี รรายการ ที่ถงึ แม้ ว่าจะเป็ นคนหูหนวกเพียงคนเดียวในกระบวนการ
ผลิตรายการ แต่ได้ มีส่วนร่วมในหลาย ๆ ขั้นนตอนของกระบวนการผลิตรายการ รวมทั้งยังได้ มี
การสื่อสารระหว่ างกันในลักษณะต่ าง ๆ เช่ น การติดต่ อสื่อสาร ปรึกษาหารื อ หรือการถ่ ายทํา
รายการ โดยมีจุดประสงค์ร่วมกันคือการสร้ างสรรค์และพัฒนารายการใจเท่ากัน ให้ มีเนื้อหาตรง
ตามความต้ องการของกลุ่มเป้ าหมาย ถึงแม้ จะประสบปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างกัน
แต่กเ็ ป็ นการเปิ ดโอกาสให้ คนหู หนวกได้ แสดงมุมองและประสบการณ์ และยังสะท้ อนให้ เห็นถึง
ความเท่าเทียมกันทางสังคมผ่านการสื่อสารและการทํางานร่วมกัน
สําหรั บการศึกษาเรื่ องการสื่อสารแบบมีส่วนร่ ว มของคนหู หนวกในกระบวนการผลิ ต
รายการใจเท่ากัน 4 ขั้นตอน ได้ แก่ ขั้นวางแผนก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production Planing)
ขั้นเตรียมการผลิต (Set up and Rehearsal) ขั้นผลิตรายการ (Production) และขั้นหลังผลิต
รายการ (Post-Production) ซึ่งเป็ นการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานคนหูดีและคนหูหนวก ผู้วิจัย
ได้ นาํ แนวคิดของกาญจนา แก้ วเทพ และคณะ (2543) เรื่องการศึกษาถึงระดับการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการผลิตมาใช้ ในการอภิปราย พบว่าการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมของคนหูหนวกสามารถ
แบ่งออกได้ เป็ น การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ชม/ผู้รับสาร และการมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ผลิต
/ผู้ร่วมผลิต/ผู้แสดงเท่านั้น แต่ยังไม่พบการมีส่วนร่วมในระดับบริหารในคนหูหนวก
เนื่องจากทีมงานพิธีกรคนหูหนวกได้ ติดตามชมรายการเกือบทุกตอนที่ออกอากาศ เพื่อ
ตรวจสอบการทําหน้ าที่พิธีกรของตัวเองว่ ามีข้อบกพร่องต้ องปรับปรุงแก้ ไขอย่างไรบ้ าง รวมทั้ง
ชักชวนเพื่อนๆ คนหูหนวกให้ ติดตามชมรายการใจเท่ากัน ซึ่งการที่พิธีกรคนหูหนวก (วัชรินทร์
ชาลี) เป็ นบุคคลที่มีช่ือเสียงและเป็ นที่ร้ ูจักกันดีในกลุ่มคนหูหนวก การแนะนําบอกต่อกันในกลุ่ม
คนหู น วกนี้ จึ ง ทํา ให้ รายการเป็ นที่ ร้ ู จั ก และมี ผ้ ู ช มติ ด ตามชมรายการเพิ่ ม มากขึ้ น ทํา ให้ ใน
กระบวนการผลิตรายการใจเท่ากัน คนหูหนวกจึงมีการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในฐานะผู้ชม/ผู้รับ
สาร
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สําหรับการมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมผลิต/ผู้แสดง คนหูหนวกได้ เข้ ามามี
ส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสารและผู้แสดง ได้ แก่ การเป็ นพิธกี รดําเนินรายการ นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วม
ในฐานะผู้ร่วมผลิตในกระบวนการผลิตรายการใจเท่ากัน ได้ แก่ การเข้ าร่วมการประชุมในขั้นตอน
วางแผนก่อนการผลิตรายการ การหาข้ อมูลและเรื่ องราวที่น่าสนใจของคนหู หนวกมานําเสนอ
ในช่วง “ภารกิจพิชิตใจ” เพราะสามารถเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลของคนหูหนวกได้ ดีกว่าทีมงานคนหูดี
โดยทําหน้ าที่ในการติดต่อคนหู หนวกที่จะมาเป็ นแขกรับเชิญในรายการ รวมทั้งยังมีส่วนร่ วมใน
การเขียนและตรวจสอบบทพิธีกรของแขกรับเชิญคนหูหนวกว่ามีการใช้ ภาษาหรือประโยคที่ยาก
หรือซับซ้ อนเกินไปหรือไม่ในขั้นตอนเตรียมการผลิต ช่วยติดต่อประสานงาน ทําหน้ าที่ล่ามภาษา
มือในการอธิบายขั้นตอนการทํางานให้ ทีมงานคนหูดีกับแขกรับเชิญคนหู หนวกเข้ าใจตรงกันใน
ขั้นตอนการผลิตรายการ รวมทั้งช่วยตรวจสอบการใช้ ภาษามือให้ ถูกต้ อง และภาพรวมของเนื้อหา
รายการว่าคนหูหนวกเข้ าใจเนื้อหาหรือไม่ ในขั้นตอนหลังการผลิตรายการ
นอกจากนี้ผ้ ู วิจัยยังพบว่ าการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมของคนหู หนวกในฐานะผู้ ส่งสาร/
ผู้ผลิต/ผู้ร่วมผลิต/ผู้แสดง นั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากเอื้อต่อการให้ คนหูหนวกและ
ผู้ผลิตรายการได้ ส่อื สารกัน โดยมีพ้ ืนฐานในการรับฟั งและเคารพในความคิดเห็นที่แสดงออกมา
อย่ างเข้ าใจนั้น นําไปสู่การฝึ กฝนให้ คนหู หนวกได้ ร้ ูจักคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจในการทํางาน
ร่ วมกับผู้ผลิตรายการ สอดคล้ องกับแนวคิดของปาริชาติ สถาปิ ตานนท์ (2542) ได้ ช้ ีให้ เห็นว่ า
การสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมเป็ นกระบวนการฝึ กสมาชิกในสังคมเกี่ยวกับกระบวนการร่ วมกันคิด
ร่ วมกันฟั งและเคารพในความคิ ด ของผู้ อ่ืน ตระหนั ก ในสิทธิและหน้ า ที่ของตน ร่ วมวิ เคราะห์
ประเด็น ปั ญ หาทางสัง คม แลกเปลี่ ย นข้ อมู ล ข่ า วสารกัน ตลอดจนร่ วมกัน ค้ น หาแนวทางและ
ตัดสินใจร่วมกันบนพื้นฐานของข้ อมูลที่สมบูรณ์ จะเห็นได้ ว่าถึงแม้ ทมี งานคนหูหนวกที่มีส่วนร่วม
ในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์จะไม่มีความรู้ในด้ านสื่อโทรทัศน์มาก่อน แต่ เมื่อได้ เข้ ามา
เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์จริง ทั้งจากการอบรม เพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นและการได้
ลงมือปฏิบัติจริง คนหูหนวกก็สามารถเข้ าใจการทํางานและกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ ใน
ขณะเดียวกันก็ถอื เป็ นความพยายามในการสร้ างสรรค์รายการโทรทัศน์ท่มี ีเนื้อหาสาระสําหรับคนหู
หนวก เพื่อเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในสื่อโทรทัศน์สาธารณะที่ไม่ได้ มุ่งเน้ นแต่ความบันเทิง แต่ยังมี
จุดมุ่งหมายในการกระตุ้นและจุดประกายให้ คนหูหนวกได้ ค้นพบศักยภาพของตนเอง สร้ างความ
มั่นใจให้ แก่คนหูหนวกที่เข้ ามามีส่วนร่ วมในการทํางาน ได้ เห็นคุณค่าตนเอง คุณค่าของความคิด
ต่าง ๆ ทั้งของตนเอง เพื่อน ๆ คนหูหนวกที่มาร่วมรายการ รวมทั้งยังเป็ นเวทีท่เี ปิ ดโอกาสในการ
รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างเข้ าใจ ลดช่องว่างและความเหลื่อมลํา้ ทางสังคมให้ ทุกคนได้
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล และเกิดความรับผิดชอบร่วมกันในฐานะผู้ผลิตรายการ
อย่างไรก็ตามพบว่าปั จจุบันคนหูหนวกที่มีโอกาสได้ เข้ ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิต
รายการโทรทัศน์น้ันยังมีจาํ นวนน้ อย เนื่องจากคนหูหนวกที่จะเข้ ามามีร่วมผลิตรายการจะต้ องมี
ศักยภาพในการทํางานสูง มีความรู้และความสามารถ ในการอ่านเขียนภาษาไทยของคนทั่วไปได้ ดี
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จดจําสิ่งต่ าง ๆ ได้ อย่ างรวดเร็ว และที่สาํ คัญจะต้ องมีใจรั กในงานด้ านสื่อสารมวลชน ซึ่งคนหู
หนวกในประเทศไทยที่สนใจศึกษาด้ านนิเทศศาสตร์มีจาํ นวนน้ อย
5.2.3 ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของผูช้ มคนหูหนวกและผูช้ มทัว่ ไปที่มีต่อ
รายการโทรทัศน์ “ใจเท่ากัน”
จากการศึกษาพบว่าผู้ชมรายการใจเท่ากัน รายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหูหนวกที่สามารถ
รั บชมร่ วมกับผู้ ชมคนหู ดีท่ัวไปได้ ผู้ ชมทั้งสองกลุ่ มมี ความพึ งพอใจและการใช้ ประโยชน์ จ าก
รายการที่เหมือนและแตกต่างกันออกไปในแต่ละด้ าน ขึ้นอยู่กบั จุดกําเนิดมาจากสภาวะจิตใจและ
สังคมจากความต้ องการของผู้ รับสาร ตามแนวคิดทฤษฎีการใช้ ส่ือเพื่อประโยชน์และความพึ ง
พอใจจากสื่อของ คาทซ์ และคณะ (อ้ างถึงใน พีระ จิรโสภณ, 2548, น. 191) ได้ อธิบายไว้ ว่า
กระบวนการรับสารในการสื่อสารมวลชนโดยปั จเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล มีจุดกําเนิดมาจาก
สภาวะจิตใจและสังคมจากความต้ องการของผู้รับสาร จะก่อให้ เกิดความคาดหวังจากสื่อมวลชน
หรือแหล่งสารอื่น ซึ่งแต่ละคนย่อมมีวัตถุประสงค์ มีความตั้งใจ และความต้ องการใช้ ประโยชน์
จากสื่อมวลชนเพื่อสนองความพึงพอใจของตนเองด้ วยเหตุผลต่าง ๆ กัน ซึ่งผู้ชมคนหูหนวกรู้สกึ
พึงพอใจเนื้อหาการนําคนหูหนวกและคนหูดีไปทําภารกิจด้ วยกันนั้น เนื่องมาจากสภาวะจิตใจและ
ความรู้สกึ นึกคิดของคนหูหนวกที่ต้องการให้ สงั คมเปิ ดโอกาสให้ คนหูหนวกได้ แสดงศักยภาพและ
ความสามารถ จึ ง คาดหวั ง และแสวงหาให้ รายการโทรทั ศ น์ มี เ นื้ อหาที่ นํ า เสนอเรื่ อ งราว
ความสามารถของคนหู หนวก โดยผู้ ช มคนหู หนวกยั งรู้สึก สนใจและชื่ น ชอบเนื้ อหารายการที่
นําเสนอภารกิจเกี่ยวกับอาชีพเป็ นพิเศษ ทั้งนี้มาจากสภาพและแรงจูงใจของคนหูหนวกที่ต้องการ
แสวงหาความรู้ท่มี ีประโยชน์ เพื่อนําไปปรับใช้ ในชีวิตประจําวันและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่
เป็ นภาระสังคม เมื่อรายการใจเท่ากันนําเสนอเรื่องราวเหล่านี้จึงสามารถตอบสนองความต้ องการ
และความพึงพอใจของตนเองได้ ในขณะที่ผ้ ูชมทั่วไปมีความพึงพอใจที่แตกต่างจากคนหู หนวก
อันเนื่องมาจากแรงจูงใจที่แตกต่างกัน โดยต้ องการแสวงหาความรู้ท่เี ป็ นประโยชน์จึงรู้สกึ พึงพอใจ
เนื้อหาและรูปแบบรายการใจเท่ากันที่มีสาระบันเทิง ซึ่งสามารถปลุกจิตสํานึกให้ คนทั่วไปหันมา
สนใจเรื่องราวต่าง ๆ ของคนหูหนวก ไม่ว่าจะเป็ น การเรียนรู้ภาษามือเพื่อใช้ เป็ นเครื่องมือในการ
สื่อสาร วัฒนธรรม และชีวิตความเป็ นอยู่ของคนหูหนวก เกิดการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างเข้ าใจ ช่วยลดความเหลื่อมลํา้ และสร้ างความเท่าเทียมกันในสังคมระหว่างคนหูหนวกและคน
หูดี
นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ชมคนหูหนวกรู้สกึ พึงพอใจรูปแบบรายการที่นาํ เสนอเนื้อหาด้ วยล่าม
ภาษามือและพิธีกรที่เป็ นคนหู หนวก สอดคล้ องกับการศึกษาของ วราห์ หนู ฤทธิ์ (2549) เรื่อง
“ความพึงพอใจกับการใช้ ส่อื วิทยุโทรทัศน์ของคนหูหนวก” ที่พบว่าคนหูหนวกส่วนใหญ่ต้องการ
ให้ มีรายการโทรทัศน์ท่แี สดงหรือดําเนินรายการโดยคนหูหนวก และการศึกษาของ ศิวนารถ หงษ์
ประยู ร (2558) เรื่อง “การพัฒนารายการข่าวทางสื่ออินเทอร์เน็ตทีวี (IPTV) สําหรับคนหู
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หนวก” ที่พบว่าไวยากรณ์ภาษามือที่คนหูหนวกใช้ แตกต่างจากภาษาที่ท่วั ไปใช้ ส่อื สารกัน จึงทําให้
คนหูหนวกไม่สะดวกเข้ าถึงสื่อที่เป็ นตัวอักษร เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต รวมทั้งการเข้ าถึงมี
คําบรรยายในรายการโทรทัศน์ (Subtitle) คนหูหนวกไทยจํานวนมากจึงสนใจเปิ ดรับข้ อมูล
ข่ า วสาร และความบั นเทิงจากสื่อ โทรทัศ น์ แต่ กย็ ังมี อุปสรรคในการเข้ าถึง เพราะจอล่ า ม ใน
รายการโทรทัศน์มีขนาดเล็กเกินไป ทั้งนี้เนื่องจากพิธกี รคนหูหนวกแบบเต็มจอสามารถใช้ ภาษามือ
ที่เข้ าใจง่ายและถูกต้ องตามหลักไวยากรณ์ ทําให้ ส่อื สารได้ เข้ าใจมากกว่าการรับชมจากจอล่ามหรือ
การอ่านคําบรรยาย รวมทั้งคนหูหนวกยังต้ องการให้ คนหูดีได้ เรียนรู้ภาษามือเพื่อใช้ เป็ นเครื่องมือ
ในการสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างความแตกต่างทางสังคม อย่างไรก็ตามพบว่าคนหู
หนวกยังไม่พึงพอใจพิธกี รเรื่องบุคลิกท่าทางที่เคร่งเครียดเกินไป รวมทั้งเสื้อผ้ าเครื่องแต่งกาย ซึ่ง
แตกต่ า งจากผู้ ชมคนหู ดีท่ีไ ม่ ไ ด้ ส นใจเรื่ อ งรูป ร่ า งบุ คลิ ก หน้ าตาแต่ ม องว่ า พิ ธีก รคนหู ห นวกมี
ศักยภาพและความพยายาม
สําหรับประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมคนหูดีท่วั ไปรู้สกึ ไม่พึงพอใจได้ แก่
วันและเวลาออกอากาศ เนื่องจากเป็ นช่วงเวลาที่ต้องออกไปทํากิจกรรมนอกบ้ านทําให้ ไม่มีเวลา
รับชม รวมทั้งตัวหนังสือคําบรรยายที่มีขนาดเล็กและขึ้นลงเร็ว ใช้ ประโยคที่ยากและยาวเกินไป จน
ทําให้ อา่ นไม่ทนั โดยเฉพาะเวลาที่ต้องรับชมรายการย้ อนหลังผ่านอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์มือถือ
ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ การศึ ก ษาของ มนฤดี ทองกลอย (2551) เรื่ อง “การเข้ า ถึง สื่อ มวลชนของ
เยาวชนพิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ที่พบว่าปั ญหาในการเข้ าถึงสื่อมวลชนของ
กลุ่มตัวอย่ างเยาวชนพิ การทางการได้ ยิน ได้ แก่ ปั ญหาด้ านภาษา โดยขาดภาษามือในรายการ
โทรทัศน์ ตัวอักษรวิ่งด้ านล้ างของสื่อโทรทัศน์มีขนาดเล็กและวิ่งเร็วเกินไป และอีกประเด็นก็คือ
แขกรั บเชิญ ที่มาร่ ว มภารกิจในรายการเป็ นบุ คคลที่ไม่ ร้ ูจั ก แสดงให้ เห็นว่ าผู้ ชมทั้งสองกลุ่ ม มี
ค่านิยมและความชื่นชอบที่เหมือนกัน ได้ แก่ ความต้ องการรับชมรายการโทรทัศน์ท่มี ีแขกรับเชิญ
เป็ นดารา นั ก แสดง หรื อ บุ ค คลที่ มี ช่ื อ เสี ย ง เพื่ อ สนองความต้ อ งการในด้ า นความบั น เทิ ง
เพลิดเพลิน
อย่างไรก็ตามถึงแม้ ว่ารายการใจเท่ากันจะเป็ นรายการโทรทัศน์ท่ผี ลิตขึ้นเพื่อให้ ผ้ ูชมคนหู
หนวกสามารถเข้ าถึงได้ ส่อื โทรทัศน์ได้ มากขึ้น โดยมีพิธกี รเป็ นคนหูหนวก การใช้ ภาษามือ และคํา
บรรยายที่ทาํ ให้ สามารถรับชมร่วมกันผู้ชมทั่วไปได้ แต่ยังมีหลายประการที่ไม่สามารถสนองความ
ต้ องการของคนหูหนวกได้ ทั้งนี้เนื่องจากคนหูหนวกยังไม่เข้ าใจถึงวัตถุประสงค์หลักของรายการ
รวมทั้งลักษณะนิสัยของคนหู หนวกที่ยังต้ องการการมีส่วนร่ วม การเรี ยกร้ องสิทธิในสังคม ซึ่ ง
เป็ นไปตามการศึกษาของ สมเกียรติ ศิริวนิชสุนทร (2546) ได้ ทาํ การศึกษา “สิทธิและความด้ อย
โอกาสของคนพิการไทย (ศึกษาเฉพาะกรณีคนพิการทางหู)” พบว่า คนพิการยังมีความเก็บกด
รู้สึกว่าตนเองเป็ นภาระสังคม รู้สึกแปลกแยก ไม่ค่อยช่วยเหลือตนเอง ต้ องการให้ หน่วยงานต่าง
ๆ ช่วยเหลือในด้ านการพัฒนาศักยภาพ เรียกร้ องโอกาสความเท่าเทียมในสังคม ด้ วยเหตุน้ ีจึงทํา
ให้ คนหูหนวกเข้ าใจว่ารายการใจเท่ากันผลิตเพื่อผู้ชมคนหูหนวกเท่านั้น ไม่ได้ นึกถึงผู้ชมคนหูดีท่ี
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รับชมรายการร่ วมกัน ซึ่งต้ องใช้ การศึกษาและเวลาในการปรับเปลี่ยนเพื่ อเรียนรู้และทําความ
เข้ าใจร่วมกัน
การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่าการใช้ ประโยชน์จากการชมรายการใจเท่ากัน ทางสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอสของผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไปก็มีความแตกต่างกันด้ วย เนื่องมามนุษย์ทุกคนล้ วน
มีความต้ องการที่มีจุดกําเนิดมาจากสภาวะจิตใจ สังคม และแรงจูงใจที่มาจากปั จจัยที่แตกต่างกัน
ในฐานะผู้รับสารจึงทําให้ มีเหตุผลหรือมีความคาดหวังในการใช้ ส่อื มวลชนเพื่อตอบสนองความพึง
พอใจ รวมถึงการใช้ ประโยชน์ท่แี ตกต่างกันไปด้ วย
จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ชมคนหูหนวกสามารถใช้ ประโยชน์จากรายการใจเท่ากัน ในด้ าน
ได้ รับสาระความรู้ท่เี ป็ นประโยชน์ ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน สามารถนําไปใช้ เป็ นหัวข้ อในการ
สนทนากับ บุ ค คลอื่น นอกจากนี้ ยั ง ช่ ว ยสร้ างแรงบั น ดาลใจให้ กับ คนหู ห นวก ส่ ว นผู้ ช มทั่ว ไป
สามารถใช้ ประโยชน์จากรายการใจเท่ากัน ในด้ านได้ รับสาระความรู้ท่เี ป็ นประโยชน์ สามารถนํามา
ปรับใช้ ในชีวิตประจําวัน ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ตอบสนองความสนใจในเรื่องที่ตนเองอยาก
รู้ รวมถึงปลุกสํานึกให้ เห็นถึงสิทธิความเท่าเทียมกัน และศักยภาพของคนหูหนวก
ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาเรื่องการใช้ ประโยชน์และความพึงพอใจที่ได้ รบั จากสื่อ Wenner
(อ้ างถึงใน นิลาวัณย์ พาณิชย์ร่งุ เรือง, 2540) ได้ สรุปไว้ ดังนี้
1) การใช้ ข่าวสารเพื่อประโยชน์ทางด้ านข้ อมูลเป็ นการใช้ ข่าวสารเพื่ออ้ างอิงและ
เพื่อเป็ นแรงยํา้ ความสัมพันธ์ระหว่ างบุคคลกับสังคม รูปแบบของการแสดงความต้ องการ โดย
ผู้ชมคนหูหนวกและคนทั่วไปใช้ ประโยชน์จากรายการใจท่ากัน ด้ วยการติดตามข่าวสารเนื้อหาใน
รายการ เพื่ อนํา ข้ อมู ลที่เป็ นประโยชน์มาปรั บใช้ กับตนเอง รวมทั้ง นําข้ อมูลข่ าวสารที่ได้ ไปใช้
สนทนากับผู้อ่นื เพื่อการโน้ มน้ าวจูงใจ หรือสร้ างความสัมพันธ์ในสังคม
2) การใช้ ข่าวสารเพื่อการผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ โดยผู้ชมคนหู
หนวกและคนทั่วไปใช้ ประโยชน์จากรายการใจท่ากัน เพื่อความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน หรือ
เพื่อผ่อนคลายอารมณ์
นอกจากนี้ยังสอดคล้ องกับแนวคิดของ ศิริชัย ศิริกายะ และกาญจนา แก้ วเทพ (2531,
น. 110-112) ได้ ศึกษาชุดตัวแปรความต้ องการที่ผ้ ูรับสารต้ องการจากสื่อมวลชน ซึ่ง McQuail
และคณะ ได้ สร้ างไว้ แล้ วนํามาปรับปรุงขึ้นใหม่เพื่อให้ สอดคล้ องกับการใช้ ส่อื มวลชนโดยผู้รับสาร
ดังนี้
1) ความต้ องการสารสนเทศ ผู้ชมคนหูหนวกใช้ ประโยชน์จากรายการใจท่ากัน
ในด้ านการสนองความต้ องการและความสนใจตนเอง นําข้ อมูลมาใช้ ในการเรี ยนรู้ อย่ างเช่ น
ข้ อมูลเรื่องอาชีพ เป็ นต้ น สําหรับผู้ชมทั่วไปใช้ ประโยชน์จากรายการใจท่ากัน คือการนําเนื้อหา
ความรู้มาใช้ เป็ นเครื่องมือในการแสวงหา ข้ อแนะนําในการปฏิบัติกับคนหูหนวก ซึ่งไม่เคยทราบ
ข้ อเท็จจริงมาก่อน อย่างเช่น การใช้ ภาษามือ หรือข้ อจํากัดทางด้ านร่างกายและการสื่อสารของคน
หูหนวก
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2) ความต้ องการสร้ างเอกลักษณ์ให้ แก่บุคคล ผู้ชมคนหูหนวกใช้ ประโยชน์จาก
รายการใจท่ากัน ในด้ านแรงเสริมค่านิยมส่วนบุคคลและตัวแบบทางพฤติกรรม โดยสามารถสร้ าง
แรงบันดาลใจในเรื่องต่าง ๆ ให้ กับคนหู หนวก ไม่ว่าจะเป็ นแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ
ต่าง ๆ ผ่านการนําเสนอภารกิจที่ไปทําในรายการ แรงบันดาลใจในการผลิตรายการโทรทัศน์และ
การเป็ นพิธีกรรายการโทรทัศน์ สําหรับผู้ชมทั่วไปใช้ ประโยชน์จากรายการใจท่ากัน ในด้ านความ
เข้ าใจเกี่ยวกับคนหูหนวก ปลุกจิตสํานึกคนในสังคมให้ เห็นถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของคนหู
หนวก รวมทั้งเปิ ดมุ มมองของคนทั่วไปให้ รั บรู้ว่า คนหู หนวกเองก็มีความรู้ค วามสามารถและ
ศักยภาพในการทํางานในหลายด้ าน ๆ ไม่แตกต่างจากคนทั่วไป
1) ความต้ องการรวมตัวและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ผู้ชมคนหูหนวกใช้ ประโยชน์
จากรายการใจท่ากัน ในด้ านการสร้ างสายสัมพันธ์กับครอบครัว เพื่อน และสังคม โดยสามารถ
นําไปใช้ เป็ นหัวข้ อในการสนทนากับบุคคลอื่น รวมทั้งได้ ใช้ เวลาร่ วมกันในครอบครัวขณะรับชม
รายการ
2) ความต้ องการความบันเทิง ผู้ ชมคนหู หนวกและคนทั่วไปใช้ ประโยชน์จาก
รายการใจท่ากัน ในด้ านความบันเทิง ได้ รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ตอบสนองความสนใจ
ของตนเอง

5.3 ข้อเสนอแนะในการผลิตรายการโทรทัศน์สําหรับคนหูหนวกและข้อเสนอแนะ
การวิจยั ในอนาคต
1) ควรนําข้ อมูลที่ได้ จาการศึกษามาเป็ นข้ อมูลพื้นฐานในการผลิตรายการให้ มีเนื้อหาและ
รูปแบบสอดคล้ องกับความต้ องการทั้งกลุ่มผู้ชมคนหูหนวกและคนทั่วไป
2) คนหูหนวกยังมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตหรือเบื้องหลังการผลิตค่อนข้ างน้ อย ส่วน
ใหญ่จะอยู่เบื้องหน้ ารายการ อย่างเช่น พิธกี รคนหูหนวก หรือแขกรับเชิญคนหูหนวก ซึ่งการให้ คน
หูหนวกเข้ ามามีส่วนร่วมในการผลิตจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ คนหูหนวกได้ แสดงศักยภาพมากขึ้น
รวมทั้งยังเป็ นประโยชน์ต่อเนื้อหาและรูปแบบรายการ เพราะคนหู หนวกจะเข้ าใจข้ อจํากัด ชีวิต
ความเป็ นอยู่ รวมถึงวัฒนธรรมของกลุ่มคนหู หนวกได้ ดีกว่ า ซึ่งจะทําให้ ผลิตรายการได้ ตรงกับ
ความต้ องการของคนหูหนวกมากขึ้น
3) การผลิตรายการใจเท่ากัน รายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหู หนวกที่มีกลุ่มผู้ชมทั้งคนหู
หนวกและคนหู ดีน้ัน คณะนิ เทศศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์ได้ มีการประเมินคุ ณภาพ
รายการและความพึ ง พอใจของผู้ ช มคนหู ห นวกแล้ ว สถานี โ ทรทัศ น์ ไ ทยพี บี เ อสยั ง ไม่ เ คยวั ด
ฟี ดแบกหรือสอบถามจากกลุ่มผู้ชมคนหูหนวกและคนทั่วไป ซึ่งทางไทยพีบีเอสเองก็ร้ ูสึกสนใจใน
ประเด็นนี้ จึงควรทําการประเมินรายการ ซึ่งเป็ นหนึ่งในขั้นตอนของกระบวนการผลิต เพื่ อให้
ตอบสนองความต้ องการและความพึงพอใจของผู้ชมทั้ง 2 กลุ่มได้
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4) การผลิตรายการใจเท่ากัน ควรช่วงเพิ่มรายการที่ให้ ผ้ ูชมทั้งคนหูหนวกและคนหูดีได้ มี
ส่วนร่ วมกับทางรายการมากขึ้น อย่างเช่น ช่วงถามตอบ หรือ ช่ วงโหวตแสดงความคิดเห็น เช่ น
การโหวตอยากให้ นาํ เสนอเรื่องอะไร หรือโหวตว่าชอบตอนไหนในรายการ เพราะนอกจากจะเป็ น
การเพิ่มช่ องทางการสื่อสาร รวมทั้งการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมแล้ ว ยังช่วยในการประเมินหรือวัด
ฟี ดแบกจากผู้ชมทั้งสองกลุ่มได้ อกี ทางหนึ่งด้ วย
5) ถึงแม้ ว่ารายการใจเท่ากันจะออกอากาศทางฟรีทีวีซ่ึงมีผ้ ูชมจํานวนมากแล้ ว แต่ ยัง
พบว่ าคนหู หนวกส่วนใหญ่ ยังไม่ ร้ ูจักและไม่ ทราบว่ ามีรายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหู หนวกอย่ าง
รายการใจเท่ากัน ผู้ผลิตรายการจึงจําเป็ นต้ องเพิ่มช่องทางในการโปรโมทหรือโฆษณารายการให้
เป็ นที่ร้ จู ักมากขึ้น รวมทั้งแจ้ งช่องทางในการสามารถรับชมย้ อนหลังได้ ด้วย เพื่อให้ เกิดการแนะนํา
หรือบอกต่อกัน โดยเฉพาะในกลุ่มหรือชุมชนคนหูหนวก
5.3.2 ข้อเสนอแนะการวิจยั ในอนาคต
1) ควรมีการศึกษาพิจารณารายการโทรทัศน์สาํ หรับคนหู หนวกรายการอื่นๆ
ด้ วย เพื่อศึกษาเปรียบเทียบในเรื่องปั จจัยการผลิต กระบวนการผลิต และการมีส่วนร่วมของคนหู
หนวกว่ า มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นารายการทั้ง ในด้ า นเนื้ อหาและรู ป แบบการนํา เสนอที่เ หมื อ นหรื อ
แตกต่างกันอย่างไร
2) การศึกษาเรื่องความพึงพอใจและการใช้ ประโยชน์นอกจากการสนทนากลุ่ม
ระหว่ างผู้ชมคนหูหนวกและผู้ชมทั่วไปแล้ ว ควรเลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มด้ วย เช่น กลุ่มวัยรุ่น วัย
ทํางาน วัยผู้ใหญ่ หรือศึกษาตามหลักประชากรศาสตร์ท่มี ีการแบ่งเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ
เพื่อให้ ทราบข้ อมูลในวงที่กว้ างขวางขึ้น
3) การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัยโดยทําการเก็บข้ อมูลกลุ่มตัวอย่างที่อาศัย
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ควรศึกษาขยายขอบเขตไปยังจังหวัดอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องจาก
รายการใจเท่ า กัน ออกอากาศทางสถานี โ ทรทัศ น์ ไ ทยพี บี เ อสที่ส ามารถแพร่ ภ าพรายการได้
ครอบคลุมทั่วประเทศ
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ภาพประกอบรายการใจเท่ากัน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
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จํ านวนตอนและวันออกอากาศของรายการใจเท่ากัน
นํ้าใส ใจเท่ากัน ออกอากาศ 26 เมษายน 2557
คุณต่อ หนุ่มหูหนวกที่ช่ ืนชอบการขับเจ็ทสกี พาน้ อง ๆ หูหนวกที่อยากลองขับเจ็ทสกีมา
ฝึ กเรียนว่ายนํา้ ให้ สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมนํา้ ที่จะลองขับเจ็ทสกี โดยมีครูพายุ ครูสอนว่าย
นํา้ ให้ เด็กหูดีท่มี ีโครงการสอนว่ายนํา้ ให้ เด็กหูหนวกอาสามาช่วยสอนว่ายนํา้ ให้ คุณต่อและน้ องๆหู
หนวก เพื่อแสดงให้ เห็นถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถที่ตัวเองถนัดนั่นคือคนหูหนวก
เรียนรู้การว่ายนํา้ จากคนหูดี ส่วนคนหูดีเรียนรู้การขับเจตสกีจากคนหูหนวก

หัวใจไร้สารพิษ ออกอากาศ 3 พฤษภาคม 2557
เรียนรู้การปลูกผักออร์แกนิกไปกับ บิ๊ก - ภุชิสสะ ดาราหูดี กับบีบี สาวสวยหูหนวก
0
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ปั นกัน ปั นใจ ออกอากาศ 10 พฤษภาคม 2557
แซมมี่ Miss International Queen 2011 กับพี่ฮ่อง หนุ่มหูหนวกที่มีทกั ษะในการซ่อม
คอมพิวเตอร์ ในภารกิจการหาทุนสนับสนุนมูลนิธพิ ระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
0

เสียงเพลงบรรเลงใจ ออกอากาศ 17 พฤษภาคม 2557
คุณติ๊ก คนหูหนวกที่สามารถเล่นเปี ยโนได้ กบั น้ องส้ ม มารี นักร้ องเสียงสวยกับภารกิจ
ร้ องเพลงให้ กาํ ลังใจผู้ป่วย
0
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พาหัวใจไปเทีย่ วฟาร์ม ออกอากาศ 24 พฤษภาคม 2557
น้ องฟลุค พระเอกหนังกับ น้ องเมย์ สาวหูหนวกที่ช่ืนชอบการทําอาหาร จะพาไปรู้จักกับ
ผลิตภัณฑ์ดี ๆ จากนมควาย ที่จะทําให้ ทุกคนได้ ร้ ูว่า ควาย มีดีกว่าที่คิด
0

นํ้าใจเมืองจันท์ ออกอากาศ 31 พฤษภาคม 2557
พี่ขุน ช่างเจียระไนพลอยหูหนวกจะมาช่วย น้ องบอย เน็ตไอดอลคนดัง ทําแหวนแทนใจ
ให้ คนพิเศษที่จังหวัดจันทบุรี
0
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รวมใจให้เป็ นทีม ออกอากาศ 7 มิถุนายน 2557
ลุ้นผลการคว้ าชัยของทีมฟุตบอลคนหูหนวกในลีกระดับประเทศ หลังจากรวมใจซ้ อม
พร้ อมการโค้ ชเป็ นพิเศษจาก ตั้ม-นิรุจน์ สุระเสียง อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย
0

เชียร์ดว้ ยพลัง ฟังด้วยใจ ออกอากาศ มิถุนายน 2557
น้ องพีเจ ผู้นาํ เชียร์จากรั้วจามจุรี จะนําความสามารถลีดมือมาแลกเปลี่ยนกับเชียร์ลีดดิ้ง
ของน้ องไอซ์ หัวหน้ าทีมเชียร์ลีดดิ้งหูหนวกที่ได้ รับรางวัลจากการประกวดในระดับนานาชาติ
0
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กาแฟสด คัว่ บดด้วยใจ ออกอากาศ 21 มิถุนายน 2557
พี่ทอ็ ป ประธานกลุ่มเยาวชนคนหูหนวกไทย กับ น้ องเซน เดอะสตาร์ จะพาทุกคนไป
เรียนรู้การเก็บเมล็ดกาแฟ ก่อนจะนําไปแปรรูป คั่ว และชงกาแฟสดที่หมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน จังหวัด
เชียงใหม่
0

ควาญช้าง...จิ ตอาสา ออกอากาศ 28 มิถุนายน 2557
ดีเจโจ๊ค จากคลื่น EFM กับครูต๊ิก แขกรับเชิญหูหนวกจากโรงเรียนโสตศึกษาสงเคราะห์
จิตต์อารี อาสาเป็ นควาญช้ างที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลําปาง
0
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มรดกโลก มรดกเรา ออกอากาศ 5 กรกฎาคม 2557
น้ องกระรอก นักเรียนหูหนวกจากโรงเรียนโสตศึกษา จ.อุดรธานี ชวนพี่เก่ง เน็ตไอดอล
คนดัง ไปเรียนรู้มรดกโลกและวัฒนธรรมไทพวนที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
0

สังคม ปั น่ กําลังใจ ออกอากาศ 12 กรกฎาคม 2557
เจฟฟรี่ เบญจกุลวิวัฒน์ ดาราและพิธกี รชื่อดังอาสามาช่วยสอน น้ องเฟิ ร์ส รองอันดับ 1
Miss Deaf Thailand World 2013 ปั่นจักรยาน เพื่อให้ น้องเฟิ ร์สสามารถปั่นจักรยานเป็ นและ
กล้ าที่จะปั่นบนท้องถนนแม้ จะไม่ได้ ยินเสียงใดๆ
0
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เสน่ห.์ ..เมืองปั กษ์ใต้ ออกอากาศ 19 กรกฎาคม 2557
ภารกิจการทําผ้ าบาติก ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของทะเลกระบี่กบั โอ๊ต อาร์สยาม
และ น้ องอุ๋ย 2 หนุ่มสาวชาวปักษ์ใต้
0

ภาคผนวก ข
รายชื่อผูผ้ ลิตรายการใจเท่ากัน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ตําแหน่ง
ผู้อาํ นวยการสํานักรายการ
ควบคุมรายการ

ที่ปรึกษาสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
อํานวยการผลิต
ควบคุมการผลิต
ผู้ผลิตรายการ
สร้ างสรรค์รายการและบทโทรทัศน์
ประสานงาน
ลําดับภาพ
ช่างภาพ
ล่ามภาษามือ
เสียงบรรยาย

ชื่อ-สกุล
สุวิทย์ สาสนพิจิตร์
พวงรัตน์ สองเมือง
นิสติ คูณผล
ดวงพร สําเภาเงิน
เรวดี อัตตพงศ์พันธ์
อริสา แดงเอียด
นาตยา แก้ วตีนแท่น
สุชาดา ภู่ทองคํา
วรินทรา บุญชัย
ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์
ผศ.ดร. ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์
ศิวนารถ หงส์ประยูร
มล.ณิชอิสรีย์ จักรพันธุ์
ทศพร สะและสกุล
เบญจวรรณ สุพันอ่างทอง
ประภาพรรณ รอดโรคะ
โชคอนันต์ ธนากิจรัตนพงศ์
ปิ ยะ เพชรนิล
อภิชา จันทร์แสง
อนุสรณ์ บุญเกิด
จิรวุฒิ เพชรประสิทธิ์
เอกวิทย์ วิลาพรรณ
มล.ณิชอิสรีย์ จักรพันธุ์
ทวีป เชื้อทอง
ดร.โสภัทร นาสวัสดิ์
ทิพย์ดาราธร ประสาททวีพร
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ตําแหน่ง
คําบรรยายแทนเสียง
ไตเติ้ลรายการ
พิธกี รคนหูหนวก

ชื่อ-สกุล
ทวีป เชื้อทอง
ปวีณา เที่ยงตรง
ศุภชัย ธรรมพักตรกุล
สรศักดิ์ หิรัญวดี
จิณภัค เปี ยกลิ่น
วัชรินทร์ ชาลี
ร่มขวัญ สายทอง

ภาคผนวก ค
รายชื่อผูใ้ ห้สมั ภาษณ์การสนทนากลุ่ม
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์กลุ่มผูช้ มคนหูหนวก

1) นายเลิศพงศ์ สิมะโภไคย 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 ได้ แก่ นายกรรชา ธนะพันธุ์ ล่ามภาษามืออิสระ
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ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์กลุ่มผูช้ มทัวไป
่

1) นางสาวสุทธิภรณ์ 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)

ประวัติผูเ้ ขียน
ชื่อ ชื่อสกุล

นางสาวพัชรินทร์ ผากา

ประวัติการศึกษา

วารสารศาสตรบัณฑิต (สาขาวิทยุและโทรทัศน์)
เกียรตินิยมอันดับ 1
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี ที่สาํ เร็จการศึกษา พ ศ. 2542

ประสบการณ์การทํางาน

พ ศ.2543 - ปัจจุบัน
หัวหน้ างานสังกัดเตรียมการผลิต
แผนกปรีโปรดักชั่น ฝ่ ายผลิตรายการ
สถานีโทรทัศน์สกี องทัพบก ช่อง 7

