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This study aimed at answering two research goals: 1) to examine the communication 

model of Dialogue in the dark Exhibition, 2) to analyze the signification signs which are 

constructed in consistent with the anticipated goal – changing visitors’ attitudes and perceptions 

toward blind people from pity into respect. Semiotics was employed to analyze three sources: 1) 

online and offline documents, 2) data collected from observation, and 3) data collected from 

exhibition’s employees such as scholars and guides as well as exhibition’s visitors. 

The results shown that thecommunication model of the exhibition allowed visitors to 

experience blindness/ darkness in the exhibition. In each showcase, there was a guide who is 

blind to assist and escort the visitors in navigating throughout the exhibition. Strategically, the 

blindness of the guide would only be disclosed to the visitors at the final stage of the exhibition. 

This trick therefore surprisingly communicated and allowed the visitors to realize and aware of 

the guide’s capability in the darkness. 

Moreover, the study found that there were 4 key signs: 1) dialogue, 2) darkness, 3) 

guides, and 4) visitors that assisted to change the visitors’ attitudes and perceptions toward blind 

people from pity into respect. All these signs were the key factors to support transformative 

learningprocess among them. The result also shown that the visitors gained a better 

understanding, respect, and acceptance about blind people, however they still had a pity feeling 

toward them. 
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In conclusion, in order to achieve the anticipated goal of the exhibition – changing 

people’s attitudes and perceptions toward blind people will essentially be supported by additional 

media and or social activities. 
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บทที ่1 

 

บทน า 
 

1.1 ทีม่าและความส าคญั 

 

การสูญเสียดวงตา ไม่ใช่การสูญส้ินทุกอย่างในชีวิต เป็นความจริงท่ีปฏิเสธไม่ไดเ้ก่ียวกบั
คนตาบอด ซ่ึงไม่ใช่แต่เพียงผูพ้ิการเองท่ีรู้สึกย่อทอ้ไร้ค่าในภาวะท่ีตนไร้ดวงตา แต่ผูค้นรอบขา้ง
และสังคมก็มีส่วนร่วมอยูม่ากในการสร้างความรู้สึกต ่าตอ้ยดอ้ยค่าให้แก่ผูพ้ิการทางสายตา ไม่วา่จะ
เป็นการไม่เช่ือมัน่วา่จะเรียนรู้พฒันาตนเองไดเ้หมือนคนทัว่ไป ไม่วางใจในการท างาน ไม่สามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างคนปกติ แม้แต่การช่วยเหลือต่างๆ ก็มีส่วนในการสร้างความรู้สึกด้อยค่าใน
ตวัเองของผูพ้ิการทางสายตาดว้ยเช่นกนั  

มักมีผู ้เปรียบเทียบเสมอว่าโลกของคนตาบอดนั้ นคือโลกแห่งความมืดมิดและข้อ
เปรียบเทียบน้ีเองกลายเป็นจุดเร่ิมท่ีแบ่งโลกของคนตาบอดออกจากโลกของคนทั่วไปโดยมี
จินตนาการความเช่ือ และประสบการณ์เก่ียวกบัความแตกต่างนานาประการเป็นปัจจยัสนับสนุน 
(กิตติพงศ ์สุทธิ, 2549) 

จีรพร แผว้ก่ิง และโสภา อ่อนโอภาส (2546) ไดก้ล่าวไวว้า่ ผูพ้ิการจะพบอุปสรรคทั้งตนเอง
และสภาพแวดลอ้ม ดว้ยความพิการท่ีมีส่วนท าให้รู้สึกดอ้ยค่าและไม่กลา้แสดงออกทางสังคม และ
ดว้ยเจตคติของคนในสังคมท่ีไม่เห็นความส าคญัของผูพ้ิการต่อการออกมาใชชี้วติในสังคม 

ในเวลาหยิบยื่นความช่วยเหลือจึงมกัมาในรูปแบบของการสงเคราะห์มากกว่าการสร้าง
โอกาสและสร้างปัจจยัท่ีเอ้ือให้คนตาบอดไดพ้ฒันาศกัยภาพของตน อนัจะน าไปสู่การด าเนินชีวิตท่ี
สามารถพึ่งพาตนเองไดแ้ละเป็นอิสระ (วรีะศกัด์ิ จนัทร์ส่องแสง, 2549) 

 โดยทศันคติเหล่าน้ีอยู่บทฐานของแนวคิด “สงเคราะห์นิยม” หรือ “เวทนานิยม” คือการ
รู้สึกเวทนาสงสาร โดยการรับรู้ดงักล่าวส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนมาจากการรับรู้ผา่นส่ือต่างๆ โดย พวง
แกว้ กิจธรรม (2557) ไดก้ล่าวไวว้า่ ประชาชนยงัรับรู้ หรือมีความเช่ือตามท่ีส่ือส่วนใหญ่น าเสนอ วา่ 
ความพิการ หรือผูพ้ิการเกิดจากบาปกรรมท่ีผูพ้ิการ คนในครอบครัว หรือคนใกลชิ้ดท าไวใ้นชาติ
ก่อน รวมถึง ผูพ้ิการรักษาไม่หาย ช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้ท าอะไรไม่ได ้น่าสงสาร น่าเวทนา  จึงเป็น
ภาระของครอบครัวท่ีตอ้งชดใชก้รรมโดยการเล้ียงดูผูพ้ิการไปตลอดชีวติ ซ่ึงภาพลกัษณ์ของผูพ้ิการ
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ในสายตาของส่ือจึงเกิดจากการบอกเล่าต่อๆ กนัมา และการพบเห็นผูพ้ิการอยา่งฉาบฉวย ผูพ้ิการจึง
ยงัคงถูกส่ือ น าเสนอในเชิงลบ พร้อมกนันั้น ส่ือยงัมกัเอาขอ้อ่อนดอ้ยหรือขอ้บกพร่องของผูพ้ิการ
มาลอ้เลียน เพื่อสร้างความสนุกสนานให้คนรับส่ือ ทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีแสดงให้เห็นถึงมายา
คติของคนในสังคมท่ีมีต่อผูพ้ิการทางสายตาซ่ึงจะเห็นได้ว่า ส่ือถือว่าเป็นปัจจยัส าคัญในการ
ก่อใหเ้กิดมายาคติขา้งตน้  

ดงันั้น ถือไดว้า่ส่ือมีอิทธิพลในการก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในการลบลา้งมายาคติเดิมท่ีมี
ต่อผูพ้ิการทางสายตาไปสู่การสร้างการรับรู้ เขา้ใจ และทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อผูพ้ิการทาง
สายตาในเชิงบวก คือการพึงเขา้ใจว่า ผูพ้ิการมีศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษยแ์ละสิทธิพลเมืองไทย
อยา่งเท่าเทียมกบัคนทัว่ไป ขอ้จ ากดัหรือความบกพร่องเป็นเพียงความแตกต่างอนัเกิดจากสาเหตุท่ี
อธิบายเชิงวทิยาศาสตร์ได้ ผูพ้ิการท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟูสมรรถภาพอยา่งเหมาะสมสามารถพึ่งพาตนเอง 
ศึกษา ประกอบอาชีพ มีรายได ้และสามารถร่วมสร้างสังคมท่ีทุกคนอยูเ่ยน็เป็นสุขอยา่งเท่าเทียมกนั 

นอกจากน้ี ปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเกิดจากการจ าแนกคนออกเป็นกลุ่มๆ ระหวา่ง “กลุ่ม
คนท่ีมี” (อนัหมายถึงกลุ่มคนท่ีมีมาก มีปานกลาง มีบา้ง ไปจนถึงมีน้อย) กบั “กลุ่มคนไม่มี” โดย
เก่ียวโยงกันระหว่างคนสองกลุ่มจะแสดงออกในรูปแบบ “ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ” (Power 

Relations) ท่ีกลุ่มคนท่ีมีกระท าเชิงอ านาจต่อกาย วาจา ใจ และกดทบัคุณค่าความหมายใดๆ  เหนือ
กลุ่มคนท่ีไม่มี รวมทั้งผลกัพาให้บรรดาผูท่ี้ไร้และไม่มีซ่ึงปัจจยัการผลิตต่างๆ กลายเป็น “คนอ่ืน” 
หรือเป็น “คนชายขอบ” ขององคาพยพแห่งสังคมโดยรวม การส่ือสารจึงไดก้ลายมาเป็นสนามรบ 
(Site of Struggle) ทางความหมายระหว่างโครงสร้างอ านาจกบัการต่อสู้ต่อรองของบรรดาคนชาย
ขอบดว้ยเช่นกนั (สมสุข หินวมิาน, 2559) 
 ส่ือ (Channel) คือเคร่ืองมือหรือตวักลางท่ีใชใ้นการน าข่าวสาร เร่ืองราว (Message) จากผู ้
ส่งสาร (Sender) ไปสู่ ผูรั้บสาร (Receiver) โดยส่ือในปัจจุบนัสามารถจ าแนกรูปแบบและประเภท
ของส่ือไดอ้ยา่งหลากหลายมากข้ึน โดยมีส่ือประเภทหน่ึงถึงแมว้่าจะไม่ใช่ส่ือใหม่แต่ก็เป็นส่ือท่ีมี
การพฒันารูปแบบไปตามยุคตามสมยัอย่างเห็นได้ชัดนั้นก็คือ ส่ือกิจกรรม (Promoted Activities) 

โดยส่ือกิจกรรม คือ ส่ือท่ีจดัในลกัษณะกิจกรรมตามวาระหรือโอกาสต่างๆ โดยมากจดัในรูปแบบ
ของนิทรรศการ การออกร้าน งานฉลอง การประกวด การแข่งขนั งานสถาปนาองคก์ร หรือการเปิด
ใหเ้ขา้ชมกิจการในวนัส าคญั ซ่ึงรูปแบบหน่ึงของส่ือกิจกรรมท่ีไดรั้บความนิยมและเป็นท่ีสนใจก็คือ 
นิทรรศการ (Exhibitions) โดย นิทรรศการ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Exhibitions” มีความหมาย
ใกล้เคียงกบัค าว่า “Display” ซ่ึงแปลว่า “การจดัแสดง” ความหมายของนิทรรศการ มีนักวิชาการ
หลายท่านไดใ้หค้วามหมายของนิทรรศการในแง่มุมต่างๆ ดงัน้ี  
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 Kaplan (1995 อ้างถึงใน พธู คูศรีพิทักษ์, 2556) เป็นนักเขียนท่านหน่ึงท่ีได้ร่วมเขียน
หนังสือ In Museum Media Message โดยได้เขียนเร่ืองนิทรรศการในฐานะส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ส่ือสาร (Exhibitions as Communicative Media) โดยอธิบายเก่ียวกบัความส าคญัของนิทรรศการใน
ฐานะเป็นส่ือว่านิทรรศการในพิพิธภณัฑ์นั้นเป็นผลิตผลการวิจยัท่ีผ่านกระบวนการจดัการเพื่อ
น าเสนอความคิดและส่ือสารผา่นสัมผสัต่างๆ สัมผสัทางสายตาท่ีผา่นกระบวนการทางความคิดและ
วฒันธรรม กล่าวได้ว่า นิทรรศการเป็นพิธีกรรมท่ีเป็นสาธารณะชนิดหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงการ
น าเสนอของสังคม การน าเสนอของนิทรรศการมิใช่เพียงแต่น าเสนอด้วยรูปภาพและข้อความ
เท่านั้ น แต่ควรจะน าเสนอโดยนึกถึงผสัสะต่างๆ พยายามเข้าถึงจิตใจของผูช้ม เข้าถึงอารมณ์
ความรู้สึกของผูช้ม การน าเสนอด้วยวิธีการท่ีหลากหลายท่ีผูช้มมิอาจคาดเดาได้นั้นจะท าให้ผูช้ม
ต่ืนเต้นมากข้ึนและได้ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกลับไป ผูช้มเป็นผูป้ฏิบัติการท่ีมีส่วนร่วมอย่าง
กระตือรือร้นในกระบวนการส่ือสารทั้งหมด ผูช้มน าประสบการณ์แปลกใหม่ความรู้และมุมมองไป
ใชใ้นการเรียนรู้ในประวติัศาสตร์และบริบททางวฒันธรรม 

 เปร่ือง กุมุท (2526) ไดใ้ห้ความหมายของนิทรรศการวา่เป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีมีบทบาท
และอิทธิพลมากข้ึนทุกขณะทั้ งในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ แพทย์ ธุรกิจ สังคม การเมือง 
อุตสาหกรรมและอ่ืนๆ นอกจากน้ียงัให้ความหมายในทศันะของผูจ้ดัวา่เป็นวิธีทรงประสิทธิภาพใน
การกระตุน้ให้ผูค้นสนใจในวตัถุและแนวความคิดความอ่านเป็นวิธีท่ีสามารถเขา้ถึงประชาชนได ้
ในเม่ือวิธีการอย่างอ่ืนไม่สามารถท าได ้ทั้งน้ีเพราะเสน่ห์อนัเกิดจากผลงานการรวบรวมสรรพส่ิง
ทั้งหลาย การคดัเลือก การจดัแสดงท่ีดี และไดใ้หค้วามหมายของนิทรรศการในทศันะของผูช้ม หรือ
ประชาชนวา่นิทรรศการ หมายถึง โอกาสของ ความเห็นความช่ืนชม และการเรียนรู้บางอย่างเกิน
ปกติวิสัยท่ีจะไดมี้โอกาสเช่นนั้น เสน่ห์ของนิทรรศการอยูท่ี่ความพิเศษ หรือโอกาสท่ีหายาก หรือ
หาชมไดเ้ป็นบางคร้ังบางคราวเท่านั้น 

 ธีรศกัด์ิ อคัรบวร (2537) ได้ให้ความหมายของนิทรรศการว่า  นิทรรศการ หมายถึง การ
วางแผนการถ่ายทอดความรู้ โดยใชโ้สตทศันวสัดุ เคร่ืองมือโสตทศันศึกษา และกิจกรรมโสตทศัน
ศึกษา (A.V. Activities) อย่างใดอย่างหน่ึง หรือผสมผสานกัน อย่างมีระบบ เพื่อให้ผูช้ม ได้รับ
ความรู้ ความเขา้ใจ ตลอดจนมุ่งชักจูงความคิดความสนใจ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีผูจ้ ัดได้
ก าหนดไว ้ 
 Del (1969) ได้กล่าวถึงนิทรรศการว่า นิทรรศการเป็นส่ือการเรียนการสอน ท่ีให้
ประสบการณ์รูปธรรมขั้นท่ี 6 ของกรวยประสบการณ์ (Cone of Experience) ทั้ งน้ีจะต้องเป็น
นิทรรศการท่ีจดัแสดงอย่างมีความหมาย อาจจดัเป็นชุดของรูปถ่าย หรือ รูปถ่าย ผสมผสานกับ
แผนภูมิ และภาพโฆษณา บางคร้ังอาจจะมีการสาธิต หรือฉายภาพยนตร์ประกอบ แต่อยา่งไรก็ตาม 
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ทุกนิทรรศการมีลกัษณะอยา่งหน่ึงท่ีเหมือนกนัคือ นิทรรศการเป็นการขมวดความรู้ ความสนใจของ
ผูอ่ื้นใหมุ้่งไปยงัวสัดุอุปกรณ์โดยการควบคุมเง่ือนไข 

 วรรธน์ จนัทร์เทพย ์(2548) นิทรรศการเป็นส่ือท่ีมีคุณค่าและมีศกัยภาพสูงในการดึงดูด
ความสนใจของผูช้มได้ดีเน่ืองมาจากความหลากหลายของส่ือสามารถตอบสนองความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลของผูช้มได ้ดงันั้นนิทรรศการท่ีดีจะมีอิทธิพลต่อผูช้มในดา้นความรู้ความเขา้ใจ การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมดา้นอารมณ์และความรู้สึก การเปล่ียนแปลงเจตคติ รวมทั้งการตดัสินใจดงัจะ
เห็นไดจ้ากตวัอยา่งนิทรรศการทางการศึกษา ทางการคา้และทางศิลปวฒันธรรม 

 จากค านิยามของนิทรรศการขา้งตน้สรุปไดว้า่ นิทรรศการ คือ ส่ือเชิงรับมากกวา่ท่ีจะเป็น
ส่ือเชิงรุก นั้นคือการท่ีให้ผูเ้ขา้ชมเป็นผูเ้ลือกรับสารจากการท่ีผูส่้งสารเป็นผูก้  าหนด ผ่านรูปแบบ
หรือวิธีการถ่ายทอดความรู้ โดยน าเอาวสัดุอุปกรณ์หรือส่ือมาผสมผสานกนัและน าเสนออยา่งเป็น
ระบบ เช่น ภาพ ของจริง หุ่นจ าลอง เอกสาร ค าแนะน า สไลด์ วิดีทศัน์  คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพื่อ
กระตุน้ความสนใจและมีอิทธิพลต่อผูช้มในดา้นความรู้ความเขา้ใจ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมดา้น
อารมณ์และความรู้สึกการเปล่ียนแปลงเจตคติรวมทั้งการตดัสินใจ ผา่นการรับรู้จากประสาทสัมผสั
ทั้งห้าแต่จะเห็นไดว้า่รูปแบบการจดัแสดงนิทรรศการท่ีมกัจะมีการใชส่ื้อต่างๆ มาผสมผสานซ่ึงจะ
ใหค้วามส าคญักบัประสาทสัมผสัดา้นการมองเห็นมากท่ีสุด 
 โดยในวงวิชาการพิพิธภณัฑ์นั้นหากพิพิธภณัฑ์หรือนิทรรศการใดสามารถท าให้ผูช้มเกิด
การเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ย่อมหมายถึงพิพิธภัณฑ์นั้ นประสบความส าเร็จโดยการ
เปล่ียนแปลงท่ีกล่าวมานั้ น คือ การพัฒนาความรู้หรือทักษะการขยายฐานความสัมพันธ์  การ
เปล่ียนแปลงทศันคติ เปล่ียนพฤติกรรม การสร้างความหมายใหม่ของประสบการณ์ (Sawyer et al., 

2002) ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวความคิดการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง (Transformative learning) ซ่ึง
หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถสร้างท่ีจะสร้างความหมายใหม่ของประสบการณ์ ผา่นการตรึกตรอง
ใคร่ครวญ และทบทวนกรอบความคิดเดิมท่ีตนเองคุ้นชิน  สะท้อนความคิดและพยายาม
เปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงท่ีเช่ือถือได ้ถูกตอ้งและเท่ียงตรงกวา่ (Mezirow et al, 1990) 

จากความส าคญัในการศึกษาการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงในนิทรรศการท่ี
กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ นิทรรศการเรียนในความมืด หรือ Dialogue in the Dark มีความ
เหมาะสมในการศึกษาคร้ังน้ีเน่ืองจาก 

นิทรรศการ “บทเรียนในความมืด : Dialogue in the Dark” ไดพ้ฒันาสร้างเป็นนิทรรศการ
ชัว่คราวและถาวร จดัแสดงมาแลว้กวา่ 160 เมือง 35 ประเทศทัว่โลก โดยนิทรรศการน้ีจะกระตุน้ให้
ผูเ้ข้าชมได้ตระหนักถึงความส าคญัของประสาทสัมผสัในร่างกายของเราว่ามีความส าคญัยิ่งนัก  
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ซ่ึงถือเป็นการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ในสังคมแห่งวิทยาศาสตร์ท่ีไม่มีพรมแดนได้อย่างแท้จริง 
(จตุัรัสวทิยาศาสตร์,.2555)  

จุดเร่ิมต้นของ Dialogue in the Dark ก่อตั้ งโดย Andreas Heinecke ชาวเยอรมันท่ีมีเช้ือ
สายยิว จากเหตุการณ์ในอดีตท่ีน่าสะเทือนใจของชาวยวิในยุคนาซี ท าให้เขาสนใจในปัญหาการกีด
กนัทางสังคม ความไม่เท่าเทียม และความเหล่ือมล ้ าของสังคม และเม่ือวนัหน่ึงในขณะท่ีเขาท า
หนา้ท่ีเป็นนกัหนงัสือพิมพแ์ละไดพ้บกบัหนุ่มผูพ้ิการทางสายตาผูห้น่ึงท าให้เขาไดรั้บรู้เร่ืองราวของ
ผูพ้ิการทางสายตาท่ีด าเนินชีวิตอยูใ่นสังคมโดยไม่ไดรั้บความเป็นธรรม ท าใหเ้ขาเกิดแรงบนัดาลใจ
ในการสร้างความตระหนกัต่อสังคมท่ีมีต่อผูพ้ิการทางสายตา เพื่อใหผู้ค้นในสังคมเกิดความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้งถึงมุมมองดา้นความคิด ความตอ้งการ และการด าเนินชีวิต ของผูพ้ิการทางสายตา เขาจึงได้
ก่อตั้งนิทรรศการ Dialogue in the Dark ข้ึนในปี 1988 โดยมีการหมุนเวียนจดัแสดงนิทรรศการทัว่
โลก และไดรั้บความสนใจเขา้ชมจากผูค้นทัว่โลกกว่า 6 ลา้นคน ก่อให้เกิดการจา้งงาน ผูพ้ิการทาง
สายตากวา่ 6 พนัคน (วรินทรา ศิริสุทธิกุล, 2557) 

 ส าหรับนิทรรศการ Dialogue in the Dark ในเมืองไทยนั้น ดร.ปริยกร ปุสวิโร เคยเป็น
นกัศึกษาไทยท่ีไปเรียนท่ีเมืองฮมับวร์ก (Hamburg) ประเทศเยอรมนั ไดมี้โอกาสเรียนรู้นิทรรศการ
บทเรียนในความมืด ตั้งแต่ปี 2544 จึงเกิดความสนใจ เวลามีเพื่อนจากเมืองไทยแวะเวียนไปเท่ียวก็
พาไปเรียนรู้บทเรียนในความมืดอยู่ตลอด จนกระทัง่ปี 2551 ดร.ปริยกรได้ประสานงานกบัทาง
องคก์ารพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) เพื่อขอซ้ือลิขสิทธ์ิมาจดัท านิทรรศการในเมืองไทย ท่ีงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จากนั้นนิทรรศการ Dialogue in the Dark ในประเทศไทยก็ได้ถือ
ก าเนิดข้ึนเป็นคร้ังแรกโดยสร้างนิทรรศการชัว่คราว ขนาด 200 ตารางเมตร ในงานสัปดาห์วิททยา
ศาสตร์ ช่วงเดือนสิงหาคม 2551 หลงัจากนั้นนิทรรศการได้รับความนิยมเป็นอย่างมากท าให้ได้
น ามาจัดแสดงณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ ชั้ น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ บนพื้นท่ี
นิทรรศการประมาณ 600 ตรม. และยงัคงด าเนินการภายใตอ้งคก์ารพิพิธภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) จนถึงปัจจุบนัโดย Dialogue in the Dark นิทรรศการบทเรียนในความมืดในประเทศไทย มี
สถิติผูเ้ขา้ชมนิทรรศการในปี 2014 เป็นจ านวน 18,473 คน ซ่ึงมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 3 ของเอเชีย  

ปัจจุบนั Dialogue in the Dark ด าเนินการในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) 

และมีการขยายกิจการในลักษณะแฟรนไชส์ โดยมีเป้าหมายทางสังคมได้แก่ 1) การสร้าง
ประสบการณ์ร่วมแก่ผูเ้ขา้ชมเพื่อให้เกิดกระบวนการสะทอ้นความคิด 2) การลดปัญหาความเหล่ือม
ล ้าทางสังคม 3) การกระตุน้การเปล่ียนแปลงให้เกิดการยอมรับและความสนใจในปัญหาของผูพ้ิการ  
4) การเปล่ียนทศันคติจากความสงสารเวทนาเป็นความช่ืนชมเคารพในตวัผูพ้ิการ (วรินทรา ศิริสุทธิ
กุล, 2557) 
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เม่ือศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีค าส าคญัในการคน้ควา้ไดแ้ก่ สัญญะ นิทรรศการ และ
ประสาทสัมผสั ซ่ึงพบว่ามีการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ียงัไม่แพร่หลายมากนกัทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศอีกทั้งมีรูปแบบการวจิยั แง่มุมเน้ือหาท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่ 
สัญญะในนิทรรศการ และ ประสาทสัมผสัในนิทรรศการ  โดยพบแง่มุมเน้ือหาดงัต่อไปดงัตารางท่ี 
1.1 และ 1.2 

 

ตารางที ่ 1.1  แง่มุมเน้ือหางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง “สัญญะในนิทรรศการ” 

 

งานวจัิย แง่มุมเนือ้หา 

นิทรรศการบทเรียนในความมืด 

วรรษมน ใจกระจ่าง (2556) 

ผูรั้บสาร, เน้ือหาสาร 

Australia’s First Peoples Exhibition 

Bob Hodge (1998) 

เทคนิคในการส่ือสาร, รูปแบบส่ือ, เน้ือหาสาร 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน 

เชิดชาติ หิรัญโร (2546) 

ผูรั้บการ, รูปแบบส่ือ, เน้ือหาสาร 

หอฝ่ิน (พิพิธภณัฑ)์ 

ฐิติวุฒิ บุญยวงศว์วิชัร (2559) 

เน้ือหาสาร 
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ตารางที ่ 1.2  แง่มุมเน้ือหางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง “ประสาทสัมผสัในนิทรรศการ” 

 

งานวจัิย แง่มุมเนือ้หา 

The Dining in the Dark Phenomenon  

Siegfried Saerberg (2007) 

ผูส้ร้างสาร, เทคนิคในการส่ือสาร, รูปแบบส่ือ, 

เน้ือหาสาร 

Biomapping Workshop  

Karin Chow (2009) 

ผูส้ร้างสาร, เทคนิคในการส่ือสาร, รูปแบบส่ือ, 

เน้ือหาสาร 

Dialogue in the Dark  

Karin Chow (2009) 

ผูส้ร้างสาร, เทคนิคในการส่ือสาร, รูปแบบส่ือ, 

เน้ือหาสาร 

Dialogue in the Dark  

Karin Chow (2009) 

ผูส้ร้างสาร, เทคนิคในการส่ือสาร, รูปแบบส่ือ, 

เน้ือหาสาร 
 

จากตารางขา้งตน้ พบวา่ การศึกษาวิจยันั้นจะมีแง่มุมเน้ือหาท่ีไม่ครอบคลุมในทุกๆ แง่มุม
ในการส่ือสารในนิทรรศการท าใหผู้ว้จิยัตอ้งการจะศึกษาคน้ควา้การประกอบสร้างนิทรรศการซ่ึงจะ
ครอบคลุมในทุกแง่มุมได้แก่ ผูส้ร้างสาร (Sender) เน้ือหาสาร (Message) รูปแบบส่ือ (Medium) 

เทคนิคการส่ือสาร (Technique) และ ผูรั้บสาร (Receiver) 

 จากการท่ีนิทรรศการเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีมีคุณค่าและมีศกัยภาพสูง ในการดึงดูดความ
สนใจของผูช้มไดดี้ ซ่ึงนิทรรศการบทเรียนในความมืดก็นับว่าเป็นนิทรรศการท่ีมีรูปแบบแปลก
ใหม่และน่าสนใจผา่นใชป้ระสาทสัมผสัทั้งหมดยกเวน้การมองเห็นซ่ึงเป็นสัมผสัหลกัในการรับชม
นิทรรศการซ่ึงเป็นเสมือนการให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ทดลองมาเป็นผูพ้ิการทางสายตาภายใน
นิทรรศการบทเรียนในความมืด เพื่อให้เกิดกระบวนการสะทอ้นความคิด เปล่ียนแปลงมโนทศัน์
จากเวทนาเป็นเกิดการยอมรับเขา้ใจ และลดความเหล่ือมล ้ าทางสังคมเก่ียวกบับุคคลผูพ้ิการทาง
สายตา ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจในการศึกษาวิจยัเร่ือง การประกอบสร้างชุดสัญญะแห่งการเรียนรู้
เพื่อสร้างทศันคติเชิงบวกต่อบุคคลพิการทางสายตาในนิทรรศการบทเรียนในความมืด 
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1.2 ปัญหาน าวจิยั 

 

1.2.1 รูปแบบการส่ือสารในนิทรรศการบทเรียนในความมืดเป็นอยา่งไรและประกอบไป
ดว้ยอะไรบา้ง 

1.2.2 สัญญะท่ีส าคญัในการสะทอ้นเป้าหมายหลกัท่ีพึงประสงคใ์ห้เกิดข้ึนแก่ผูรั้บสารของ
นิทรรศการบทเรียนในความมืดจากเวทนาเป็นยอมรับและเขา้ใจคืออะไร 

 

1.3 วตัถุประสงค์การวจิัย 

 

1.3.1  เพื่อศึกษารูปแบบการส่ือสารในนิทรรศการบทเรียนในความมืด 

1.3.2  เพื่อวิเคราะห์สัญญะท่ีส าคญัในการสะทอ้นเป้าหมายหลกัท่ีพึงประสงคใ์ห้เกิดข้ึนแก่
ผูรั้บสารของนิทรรศการบทเรียนในความมืดจากเวทนาเป็นยอมรับและเขา้ใจ 

 

1.4 ขอบเขตการวจิัย 

 
งานวจิยัช้ินน้ีมุ่งศึกษาใน 2 มิติ โดยมิติแรก  คือ  รูปแบบการส่ือสารในนิทรรศการบทเรียน

ในความมืด  ผา่นมุมมองสัญวิทยา  มิติท่ีสอง คือ สัญญะท่ีส าคญัในการสะทอ้นเป้าหมายหลกัท่ีพึง
ประสงคใ์ห้เกิดข้ึนแก่ผูรั้บสารของนิทรรศการบทเรียนในความมืดผา่นมุมมองแนวคิดการเรียนรู้สู่
การเปล่ียนแปลง (Transformative Learning) (Mezirow, 1991) ในฐานะท่ีนิทรรศการบทเรียนใน
ความมืดมีวตัถุประสงคท่ี์จะใหผู้ช้มเกิดกระบวนการสะทอ้นความคิด เปล่ียนแปลงมโนทศัน์เพื่อให้
เกิดการยอมรับและลดความเหล่ือมล ้ าทางสังคมเก่ียวกบับุคคลผูพ้ิการทางสายตา โดยใช้เคร่ืองมือ
ในการวิจยั คือ การวิจยัเอกสาร (Online and Offline Documents) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดย
ผูว้ิจยั และการสัมภาษณ์เชิงลึกนกัวิชาการผูดู้แลนิทรรศการบทเรียนในความมืด (ผูส้ร้างสาร) และ
กลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ (ผูรั้บสาร) 
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1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

1.5.1 เข้าใจรูปแบบการส่ือสารในนิทรรศการบทเรียนในความมืดว่ามี รูปแบบและ
องคป์ระกอบท่ีจะสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นท่ีนิยม 

1.5.2 ผลการวิจยั การประกอบสร้างชุดสัญญะแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างทศันคติเชิงบวกต่อ
บุคคลพิการทางสายตาในนิทรรศการบทเรียนในความมืดจะเป็นประโยชน์ต่อนักออกแบบ
นิทรรศการและผูเ้ก่ียวขอ้งในการน าไปพฒันารูปแบบและแนวความคิดในการออกแบบนิทรรศการ 
เพื่อใหผู้รั้บสารสามารถสะทอ้นเป้าหมายหลกัท่ีพึงประสงคข์องนิทรรศการ 

1.5.3 ผลการวิจยั การประกอบสร้างชุดสัญญะแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างทศันคติเชิงบวกต่อ
บุคคลพิการทางสายตาในนิทรรศการบทเรียนในความมืดจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การพิพิธภณัฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในการพฒันาภาพรวมทางการส่ือสารของนิทรรศการชัดเจนมาก
ยิง่ข้ึนเพื่อท่ีจะน าไปพฒันาต่อให้การส่ือสารในนิทรรศการบทเรียนแห่งความมืดรวมถึงนิทรรศการ
อ่ืนๆ ขององคก์รมีศกัยภาพมากยิง่ข้ึน 

 

1.6 นิยามศัพท์ 

 

นิทรรศการบทเรียนในความมืด หมายถึง นิทรรศการบทเรียนในความมืดในประเทศไทย
โดยด าเนินการภายใต้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช .) จัดแสดง ณ จัตุรัส
วทิยาศาสตร์ ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามยา่น กรุงเทพฯ มีฐานะเป็นกรณีศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ี 

 พิพิธภัณฑ์  หมายถึง สถานท่ีท่ีให้ความรู้และความเพลิดเพลินแก่ผู ้ชมโดยผ่านทาง
นิทรรศการและการจดักิจกรรมต่างๆ 

นิทรรศการ หมายถึง หมายถึง การจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือและช่องทางใน
การถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผูช้มพิพิธภณัฑ์ซ่ึงจะประกอบไปด้วยของจริง ส่ิงจ าลอง ภาพถ่าย และ
แผนภูมิต่างๆ ค านึงถึงความชดัเจนช่วยให้ผูช้มเขา้ใจขอ้มูลและส่งเสริมการเรียนรู้ให้กวา้งขวางข้ึน 

 รูปแบบการส่ือสาร หมายถึง รูปแบบเน้ือหาและวิธีการในการส่ือสารความหมายของผูส่้ง
สารสู่ผูรั้บสารผ่านนิทรรศการบทเรียนในความมืด เพื่อให้ผูรั้บสารรับรู้และเข้าใจความหมาย 

 เป้าหมายหลกัท่ีพึงประสงค์ หมายถึง เป้าหมายวตัถุประสงคข์องผูอ้อกแบบนิทรรศการท่ี
ตอ้งการให้ผูเ้ขา้ชมเกิดกระบวนการสะทอ้นความคิด เปล่ียนแปลงมโนทศัน์เพื่อให้เกิดการยอมรับ
และลดความเหล่ือมล ้าทางสังคมเก่ียวกบับุคคลผูพ้ิการทางสายตา  โดยมีเป้าหมายทางสังคมไดแ้ก่ 
1) การสร้างประสบการณ์ร่วมแก่ผูเ้ข้าชมเพื่อให้เกิดกระบวนการสะท้อนความคิด (Reflection)       
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2) การลดปัญหาความเหล่ือมล ้ าทางสังคม 3) การกระตุน้การเปล่ียนแปลงให้เกิดการยอมรับและ
ความสนใจในปัญหาของผูพ้ิการ และ4) การเปล่ียนทศันคติจากความสงสารเวทนาเป็นความช่ืนชม
เคารพในตวัผูพ้ิการ (วรินทรา ศิริสุทธิกุล, 2557) 

สัญญะ หมายถึง ส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึน (Signifier) และใช้เป็นส่ือกลางเพื่อส่ือความหมาย 
(Meaning) แทนของจริง (Object) ในตวับท (Text) และในบริบท (Context) หน่ึงๆ ส่ิงท่ีน ามาใช้
เป็นสัญญะนั้นอาจเป็นวตัถุส่ิงของ กล่ิน เสียง รูปภาพ เป็นตน้ โดยเบ้ืองตน้เราสามารถรับรู้สัญญะ
ไดโ้ดยการอาศยัสัมผสัจากโสตทศันะทั้งห้าของมนุษย ์ซ่ึงผูท่ี้จะเขา้ใจความหมายเชิงสัญญะน้ีได้
จะตอ้งมีการเรียนรู้และอาศยัประสบการณ์ทางสังคมและวฒันธรรมจึงจะเขา้ใจความหมายไดอ้ยา่ง
ถ่องแท ้ 

ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ หมายถึง ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด
ซ่ึงเป็นผูมี้สายตาดี 



 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง
 

การศึกษาเร่ือง “การประกอบสร้างชุดสัญญะแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างทศันคติเชิงบวกต่อ
บุคคลพิการทางสายตาในนิทรรศการบทเรียนในความมืด” ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งมาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบและประเด็นในการศึกษาให้ไดค้รอบคลุมเน้ือหา
ตามวตัถุประสงคโ์ดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัผูพ้ิการ 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบและจดัแสดงนิทรรศการ 

2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการเล่าเร่ือง (Storytelling)  

2.4 แนวคิดทฤษฎีสัญวทิยา (Semiology) 

2.5 แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง (Transformative Learning) 

2.6 แนวคิดทฤษฎีกรวยประสบการณ์ (Cone of Experience) 

2.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.8 กรอบแนวคิดและทฤษฎี 

 

2.1  แนวคดิเกีย่วกบัผู้พกิาร 

 

ผูพ้ิการ หมายถึง คนท่ีมีความผิดปกติหรือบกพร่องของร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม ซ่ึงความผดิปกติน้ีอาจรุนแรงส่งผลกระทบต่อการพฒันาการดา้นร่างกายและจิตใจได ้(ดารุณี 
อุทยัรัตนกิจ, 2538) 

 

2.1.1  ประเภทของผู้พกิาร 

ประเภทของผู ้พิการได้มีการก าหนดประเภทและค าจ ากัดความการพิการไว้อย่าง
หลากหลาย ผูว้จิยัขอสรุปประเภทและความหมายของการพิการแบบต่างๆ ไวด้งัน้ี 

แนวคิดการมองเร่ืองความพิการ ซ่ึงเป็นท่ีมาของนโยบายหรือโปรแกรมต่างๆ ท่ีมีการใชอ้ยู่
ในโลกปัจจุบันมี   แนวคิด (Edmonds, 2005) 4 แบบ คือ 1) แนวคิดการกุศล (Charity Model)          



12 

2) แนวคิดเชิงการแพทย์ (Medical model) 3) แนวคิดเชิงสังคม (Social model) 4) แนวคิดสิทธิ
พลเมือง (Citizenship model) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 2.1.1.1 แนวคิดการกุศล (Charity Model) แนวคิดน้ีเป็นรูปแรกของหลกัการท างาน 

ดา้นผูพ้ิการท่ีปรากฏข้ึน เป็นการให้ความช่วยเหลือดา้นการรักษาพยาบาล ส่ิงของ อาหาร เพื่อ “คน
ท่ีโชคไม่ดี” และ “มีความบกพร่อง” แนวคิดน้ีเป็นการมองความพิการว่าเป็นความทุกขข์องบุคคล 
ซ่ึงเป็นความน่าสงสาร กลยุทธ์การหาทุนจะเป็นแบบการฉายภาพให้เห็นว่าผูพ้ิการเป็นผูต้อ้งการ
ความช่วยเหลือ ดูแล คุม้ครองจากคนไม่พิการ ซ่ึงท าให้สังคมเห็นภาพว่าผูพ้ิการเป็นผูท่ี้คอยพึ่งพา 
บางคร้ังผูพ้ิการถูกท าใหเ้ห็นวา่เป็นคนน่ากลวัและอนัตรายต่อบุคคลทัว่ไป ดงันั้นจึงน าไปสู่ความคิด
ท่ีว่าผูพ้ิการบางคนควรจะถูกซ่อนไวใ้ห้ห่างจากผูค้นทั่วไปหรือในสถาบันเฉพาะเพื่อเป็นการ
ปกป้องความสงบสุขของสังคม การกระท าเช่นน้ีส่งเสริมการรับรู้ของคนทัว่ไปว่าผูพ้ิการไม่มี
ความสามารถเท่ากบัสมาชิกอ่ืนในสังคม หรือสร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจหรือสังคมในกบัชุมชนได ้
ดงันั้นมีความคิดว่าผูพ้ิการอยู่ในสถาบนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูพ้ิการเองดีแล้วอย่างไรก็ดี องค์กร
ประเภทการกุศลเป็นบริการแรกๆ ท่ีจดับริการให้แก่ผูพ้ิการก่อนท่ีหน่วยงานรัฐจะจดัให้บริการ 
โดยเฉพาะสถาบนัศาสนา องคก์รการกุศลจะใหค้วามช่วยเหลือในฐานะความมีมนุษยธรรมและเป็น
ประโยชน์มากในยามมีเหตุฉุกเฉิน ซ่ึงจะช่วยในเร่ืองความตอ้งการพื้นฐานในการด ารงชีวิตทั้งดา้น
กายภาพและจิตใจ แต่จะไม่เนน้ในเร่ืองของการเสริมพลงั (Empowerment) 

 2.1.1.2 แนวคิดเชิงการแพทย ์(Medical Model) แนวคิดน้ีเร่ิมข้ึนหลงัสงครามโลก
คร้ังท่ี  2 ขณะนั้ นมีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยี และ
อุตสาหกรรม มีการพฒันาส่ิงท่ีไม่เคยมีมาก่อนในการป้องกนัสาเหตุความพิการ การพยายามท าให้ผู ้
พิการสามารถท ากิจวตัรเพื่อช่วยตนเองไดม้ากข้ึน ในช่วงน้ีในประเทศตะวนัตกมีการเติบโตอย่าง
มากของการจดัตั้งสถาบนั การใหเ้งินงบประมาณ การจดับริการสวสัดิการสังคม แนวคิดน้ีปฏิบติัต่อ
ผูพ้ิการในฐานะ “คนป่วย”คนท่ีมีความพิการมีสิทธ์ิไดรั้บบริการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย ์
และเช่ียวชาญต่างๆ มีความรับผิดชอบท่ีจะตดัสินวา่คนแต่ละคนควรจะไดรั้บบริการอะไรแนวคิด
เชิงการแพทย์ส่ งผลให้ผู ้พิการได้รับความสนใจในฐานะ “ความบกพร่องทางกายภาพ” 

(Impairment) ซ่ึงเป็นปัญหาของแต่ละบุคคล ความพิการเป็นส่ิงท่ีบกพร่องหรือเป็นโรคท่ีต้อง
ป้องกันปละบ าบดัรักษา ผูพ้ิการถูกน าไปอยู่ในสถาบนัเฉพาะ แยกห่างจากผูค้นในสังคมทัว่ไป
บทบาทของผูพ้ิการหรือครอบครัวไม่มีความจ าเป็นในขั้นตอนการวางแผนหรือตดัสินใจเพื่อรักษา
หรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ วิธีการท างานภายใตแ้นวคิดน้ีสร้างความสัมพนัธ์แบบแยกห่างและผูพ้ิการ
เป็นผูร้อรับจากผูเ้ช่ียวชาญ เป็นระบบของ “การให้ความช่วยเหลือ”เนน้บทบาทของผูป่้วย ส่งเสริม
ใหเ้กิดการพึ่งพากบัระบบเพื่อรับความช่วยเหลือ มีความเห็นท่ีวจิารณ์ถึงแนวคิดเชิงการแพทยว์า่เป็น



13 

การให้ความสนใจท่ีแคบเกินไปและจ ากดั การคิดเพียงเร่ืองความบกพร่องทางกายภาพเป็นเร่ืองท่ี
ง่ายเกินไป นอกจากน้ีค่าใชจ่้ายเพื่ออาศยัอยูใ่นสถาบนัมีมูลค่าสูงกวา่การจดัไปโปรแกรมบริการใน
ชุมชน 

 2.1.1.3 แนวคิดเชิงสังคม (Social Model) เร่ิมใชใ้นช่วงปี ทศวรรษ 1970 และ 1980

โดยเกิดจากการเคล่ือนไหวทางการเมืองของกลุ่มผูพ้ิการเพื่อต่อตา้นแนวคิดเชิงการแพทย ์เป็นการ
ตอบโตก้บัแนวคิดการแพทยท่ี์ส่งผลกระทบต่ออตัลกัษณ์ของผูพ้ิการ และทศันคติเชิงลบท่ีเกิดข้ึน
จากแนวคิดการกุศลและแนวคิดเชิงการแพทย ์ดงันั้นจึงมีวตัถุประสงคท่ี์จะสร้างทศันคติเชิงบวก
ใหแ้ก่กลุ่มผูพ้ิการ ครอบครัว และสังคมทัว่ไป 

 แนวคิดเชิงสังคมกล่าววา่ ผูพ้ิการเป็นส่ิงบางอยา่งท่ีคนในสังคมน าไปใส่ให้กบัคนท่ี
ประสบกบัความสูญเสียทางกายภาพ-จิต คนท่ีมีความพิการเผชิญกบัรูปแบบหน่ึงของการปฏิบติัท่ี
เป็นอคติของสังคม สังคมกีดกนัผูพ้ิการออกจากสังคมส่วนใหญ่ แนวคิดเชิงสังคมมองว่าทศันคติ
ทางลบต่อผูพ้ิการเป็นส่ิงท่ีสังคมท าใหเ้กิดข้ึน ความพิการมิใช่เป็นปัญหาส่วนบุคคล 

 แนวคิดเชิงสังคมมองเร่ืองความพิการว่าเป็นการถูกกดข่ีและสภาพแวดล้อมท่ีไม่
เอ้ืออ านวย มุ่งไปท่ีชุมชน สังคมและรัฐบาลท่ีเลือกปฏิบัติและแยกผูพ้ิการออกจากสังคมอัน
เน่ืองมาจากแนวคิดเชิงการแพทย ์แนวคิดเชิงสังคมช้ีไปท่ีปัญหาท่ีเกิดในสภาพแวดล้อมในสังคม 
เช่น บรรทดัฐานสังคม ลกัษณะการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม ทศันคติทางลบ เป็นอุปสรรคต่อการ
เขา้ร่วมในสังคมของผูพ้ิการ ดงันั้นจึงควรตอ้งมีการพิทกัษสิ์ทธ์ิ การกระจายขอ้มูลข่าวสาร การให้
ค  าปรึกษาระหว่างผู ้พิการด้วยกัน การฝึกฝนการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวนั การให้
ความหมายของเร่ืองการเสริมพลงัของกลุ่มผูพ้ิการมีแก่นหลกัอยู่ท่ีการมีส่วนร่วมของผูพ้ิการใน
กระบวนการตดัสินใจและสิทธิมนุษยชน 

 แนวคิดเชิงสังคมเปิดโอกาสให้มีการกล่าวถึงประเด็นในเร่ืองของการละเมิดสิทธิ 
การแยกออกไปจากสังคมความเป็นคนชายขอบของสตรีพิการ เด็ก และผูช้ายท่ีมีความพิการ อนัเกิด
มาจากสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เอ้ืออ านวย 

 กลุ่มผูพ้ิการในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปในช่วงทศวรรษ 1970 ส่วนใหญ่เป็น
ทหารผ่านศึกพิการและนกัเคล่ือนไหวสิทธิมนุษยชนซ่ึงเป็นผูพ้ิการท่ีอยูใ่นช่วงวยัรุ่น ตอ้งการท่ีจะ
ปฏิรูปแนวคิดเร่ืองผูพ้ิการในท่ีต่างๆ ในโลก โดยเร่ิมเผยแพร่แนวคิดการด ารงชีวิตอิสระซ่ึงมี
รากฐานความคิดจากแนวคิดเชิงสังคม พร้อมกบัตั้งศูนยก์ารด ารงชีวติ 

 อิส ระของผู ้พิ ก าร  (Independent Living Centers) และก ลุ่ มผู ้พิ ก าร  (Disabled 

People’s Organization-DPO) ท่ีท  าหน้าท่ีเชิงพิทกัษสิ์ทธ์ิ แนวคิดน้ีไดเ้ร่ิมขยายไปสู่ประเทศในทวีป
ต่างๆ แอฟริกา ลาตินอเมริกา และเอเชียในช่วงทศวรรษท่ี 1980  
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 สภาผูพ้ิการระหวา่งประเทศเป็นการรวมกลุ่มขององคก์รของผูพ้ิการในประเทศต่างๆ 
ท่ีตั้งข้ึนในพ.ศ.2523 และสร้างกระแสกระตุน้ให้เร่ืองของผูพ้ิการเป็นประเด็นการพฒันาไปทัว่โลก 
โดยได้เข้าท างานร่วมกับองค์การสหประชาชาติ ประกาศปีผูพ้ิการสากล พ .ศ.2524 ประกาศ
ทศวรรษผูพ้ิการสากล พ.ศ.2526-2535 พร้อมเสนอ World Program of Action Concerning Disabled 

Persons ใน พ.ศ.2526 เพื่อใช้เป็นมาตรการส่งเสริมการป้องกนัการฟ้ืนฟู สมรรถภาพผูพ้ิการ เพื่อ
น าไปสู่เป้าหมายของการมีส่วนร่วมอยา่งเตม็ท่ีและความเสมอภาค (Full Participation and Equality) 

ของผูพ้ิการในชีวติและการพฒันาสังคม 

 ในช่วงทศวรรษท่ี 1980 การเคล่ือนไหวของกลุ่มผูพ้ิการไดส้ร้างผลกระทบ เกิดการ
จดัท า เป็นนโยบายมากมายในประเทศทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป มุ่งไปท่ีการส่งเสริมผูพ้ิการเขา้
ร่วมใน สังคม การปรับสภาพแวดลอ้มการเคล่ือนไหวของกลุ่มผูพ้ิการก่อให้เกิดรูปแบบการท างาน
แบบ Consumer-led and Community-development Approach ในการจดับริการต่างๆ 

 รูปแบบการจัดสวสัดิการสังคมส าหรับผู ้พิการเปล่ียนไปมีการให้บริการการ
ด ารงชีวิต อิสระส าหรับผูพ้ิการและให้บริการเพื่อให้ผูพ้ิการอาศยัอยูร่่วมในชุมชน ทศันคติของคน
ในสังคม เร่ิมปรากฏตวัในสังคมมากข้ึน รวมทั้งเขา้มีส่วนในการสร้างผลผลิตเชิงเศรษฐกิจ แนวคิด
เชิงสังคมท่ี สร้างผลกระทบต่อนโยบายได้แผ่ขยายไปสู่ประเทศก าลังพฒันาในทวีปต่างๆ แต่
ผลลพัธ์ยงัไม่ค่อย ชดัเจนและพบวา่การเติบโตขององคก์รของผูพ้ิการมีอุปสรรคมาก 

 แนวคิดเชิงสังคมประสบผลส าเร็จมากในการเปิดให้ผู ้พิ การเข้ามีส่วนร่วมใน
กระบวนการตดัสินใจด้านนโยบายในระดบัต่างๆ ผูพ้ิการได้มีส่วนในการบ่งช้ีถึงความต้องการ
แทนท่ีผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูก้  าหนดให้ อย่างไรก็ดีมีขอ้ดอ้ยของกระบวนการท างานเกิดข้ึนคือ ความ
ขดัแยง้และไม่ร่วมมือ กนัระหวา่งกลุ่มผูพ้ิการและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งต่างๆ สตรีพิการไม่ไดรั้บการ
รวมเขา้ในนโยบายดา้นเพศสภาพ โปรแกรมบริการหรือการตดัสินใจต่างๆ ท่ีมีข้ึนรวมทั้งกลุ่มผู ้
พิการท่ีเป็นเด็กและเยาวชน กลุ่มเช้ือชาติ ผูพ้ิการทางจิตหรือสติปัญญาไม่ค่อยได้มีบทบาทร่วม 
นอกจากน้ีมีขอ้วพิากษว์า่แนวคิดเชิงสังคม แบ่งแยกออกเป็น 2 ส่วน ระหวา่ง “ร่างกาย”กบั “สังคม”

ซ่ึงท าให้เกิดสมมุติฐานว่าความบกพร่องเป็นส่ิงท่ีถูกก าหนดมาให้ (is given) แต่ไม่ได้มีอิทธิ ต่อ
ประสบการณ์ทางสังคม (Social Experiences) ของพิการ แนวคิดเชิงสังคมไม่ให้ความส าคญักับ 
บทบาทของสถาบนัดงันั้นจึงท าให้สถาบนัหรือนกัวิชาชีพในหลายประเทศไม่ไดรั้บการสนบัสนุน 
เพื่อการพฒันาจากองคก์รต่างๆ 

 2.1.1.4 แนวคิดสิทธิพลเมือง (Citizenship Model) ตั้งแต่ทศวรรษ 1990 ถึงปัจจุบนัมี
การพฒันาแนวคิดต่อไปสู่แนวคิดสิทธิพลเมือง แนวคิดน้ีช้ีถึงความต้องการเช่ือมโยงระหว่าง
แนวคิดการแพทย์และแนวเชิงสังคมโดยใช้รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการ (An Integrated 
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Development Approach) ซ่ึงมีหัวใจอยู่ท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่างๆ มีโอกาสเขา้ร่วมรับประโยชน์และ
สร้างประโยชน์และสร้างประโยชน์จากนโยบายดา้นผูพ้ิการ และบริการในชุมชน และในสถาบนั
ทุกระดบัจากงานวจิยัของ Edmonds (2005) กล่าวถึงวา่ผูพ้ิการตอ้งการบริการในระดบัท่ีต่างกนั จาก
ผูจ้ดับริการรูปแบบต่างๆ ผูพ้ิการไม่ไดใ้ห้ความสนใจมากนกัว่าผูน้ าของกลุ่มองค์กรจะตอ้งเป็นผู ้
พิการหรือไม่ใช่ผูพ้ิการ แต่ส่ิงท่ีสนใจคือ ผูน้ าท่ีท างานในเร่ืองการพิทกัษสิ์ทธ์ิ และการตดัสินใจท่ี
จะสามารถเปล่ียนแปลงสังคมเพื่อเพิ่มความสามารถใหแ้ก่ผูพ้ิการ และกลุ่มองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งได ้

 แนวคิดสิทธิพลเมืองแสดงถึงกระบวนทศัน์ในการพฒันาของนานาชาติซ่ึงผูพ้ิการ
สมควรไดรั้บโอกาสเหมือนกบัพลเมืองอ่ืนในชุมชน ให้ความส าคญักบัการสร้างสังคมท่ีอยูบ่นฐาน
ของสิทธิพลเมือง และสิทธิทางสังคมซ่ึงรวมถึงคนทุกคน โดยค านึงถึงความแตกต่าง ความเสมอ
ภาคและการมีส่วนร่วมของทุกส่วน ในท่ีน่ีรวมถึงการตระหนกัถึงความหลากหลายและเอกลกัษณ์
เฉพาะของผูพ้ิการ โดยเฉพาะกลุ่มผูห้ญิง เด็ก และผูสู้งอายุ ทุกส่วนตอ้งไดรั้บโอกาสเท่ากนัในการ
ไดรั้บการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน แนวคิดน้ีตอ้งการลดขอ้จ ากดัของ
แนวคิดท่ีผ่านมา และน าเอาขอ้แข็งมาใช้ รวมทั้งเน้นถึงกลุ่มท่ียงัไม่ไดรั้บการกล่าวถึงมากนกั คือ 
กลุ่มผูห้ญิง เด็ก เยาวชน ชนเช้ือชาติกลุ่มนอ้ย ผูพ้ิการท่ีมองไม่เห็นชดัเจน ดัง่กลุ่มผูพ้ิการทางจิตและ
กลุ่มพิการทางสติปัญญา กล่าวถึงบริการทุกรูปแบบ และใชค้  าวา่โปรแกรมในชุมชน (Community-

Based Programs) ซ่ึงผสมผสานบริการทั้งแบบสถาบนัและบริการขององคก์รของผูพ้ิการ ให้บริการ
ตามความตอ้งการของผูพ้ิการในชุมชนซ่ึงมีอยูอ่ยา่งหลากหลายระดบั 

แนวคิดท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นแนวคิดท่ีถูกกล่าวถึงอยา่งเป็นสากล แต่เน่ืองดว้ยในการศึกษา
คร้ังน้ีศึกษาในบริบทสังคมไทย ท าให้ยงัมีแนวคิดท่ีเก่ียวกบัขอ้งในการมองผูพ้ิการในสังคมไทย
ไดแ้ก่ แนวคิดเร่ืองกรรมและเวทนานิยม 

ในประเทศไทยศาสนาพุทธมีอิทธิพลต่อการก าหนดความหมายของผูพ้ิการมาตั้งแต่ในอดีต
จนถึงปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก ไม่วา่จะในแง่สถาบนัทางวฒันธรรมและในแง่ของหลกัธรรมธรรมโดย
แนวคิดเร่ืองกรรม มีความเช่ือในเร่ือง กรรม บาป บุญ และการเวียนวา่ยตายเกิดซ่ึงจะเห็นไดว้า่กรรม
จะเป็นส่ิงอธิบายท่ีมาของการเกิด ดงันั้นเพื่อใหพ้น้จากการเกิดจึงจ าเป็นตอ้งสร้างกุศลกรรม เพื่อให้
กลายเป็น “บุญ” หรือกรรมดีซ่ึงในศาสนาพุทธก็ยงัมีค าสั่งสอนในเร่ืองการท าบุญท าทานและความ
เมตตากรุณา ซ่ึงอาจมองไดว้า่ โดยตวัหลกัค าสอนเองแลว้มิไดมี้ความหมายในเชิงกดข่ีบุคคล และ
ซ ้ าหากมองตามเจตนารมณ์ของศาสนาพุทธ น่าจะเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมระหวา่งบุคคล ใน
แง่ของการละลายอตัตาและความเห็นแก่ตวั และการมองทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสังสารวฏั 
แต่ทว่า เม่ือหลกัค าสอนถูกน ามาปฏิบติัอย่างไม่ตระหนัก ก็สามารถก่อให้เกิดสถานภาพและอตั
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ลักษณ์ท่ีตกต ่ าของผู ้พิการในสังคม และท าให้เกิดความสัมพันธ์เชิงอ านาจท่ีสร้างให้ผู ้พิการ
กลายเป็น “วตัถุเพื่อการสงเคราะห์” (ถนอมนวล หิรัญเทพ, 2551) 

แนวคิดท่ีมีต่อผูพ้ิการในสังคมไทยข้างต้น เป็นการแสดงให้เห็นว่าสังคมและผูค้นใน
สังคมไทยมีเจตคติต่อผูพ้ิการในทางลบ โดยเช่ือวา่ผูพ้ิการเป็นผลิตผลของบาปกรรมของตนเองหรือ
ครอบครัวต้องยอมรับเอาความทุกข์เวทนาทรมานต่างๆเพื่อเป็นการใช้กรรมของตนหรือของ
ครอบครัวเป็นคนไร้ความสามารถช่วยเหลือตนเองไม่ได้น่าสงสารต้องให้คนอ่ืนช่วยเหลือดูแล
ตลอดเวลาผูพ้ิการควรจะอยู่แต่ท่ีบา้นไม่ควรไปไหนมาไหนให้ล าบากการมีชีวิตคู่กบัผูพ้ิการมีแต่
ภาระและความล าบาก ซ่ึงจากแนวคิด ความเช่ือค่านิยม และเจตคติในทางลบน้ีเอง มีผลต่อการเลือก
ปฏิบติัต่อผูพ้ิการในทุกๆ ด้าน สามารถสังเกตการณ์สร้างสาธารณสถานและยานพาหนะขนส่ง
สาธารณะ ทางเทา้ ท่ีผูส้ร้างไม่ไดค้  านึงถึงการใชอ้  านวยความสะดวกต่อผูพ้ิการอยา่งแทจ้ริง รวมถึง
การท าบุญ หรือบริจาคท่ีเป็นการท าเพื่อให้ผูพ้ิการมีกินไปวนัๆ ไม่ไดค้  านึงถึงการให้โอกาสท่ีจะให้
ผูพ้ิการช่วยเหลือตนเองได้และอยู่ร่วมกบัผูค้นทัว่ไปในสังคมไดอ้ย่างปกติสุข การออกกฎหมาย
จ ากดัสิทธ์ิในการประกอบอาชีพ และเขา้ศึกษาในบางสถาบนัการศึกษา ทั้งน้ีนอกสังคมท่ีปฏิบติัต่อ
ผูพ้ิการภายใตแ้นวคิดเร่ืองกรรมและเวทนานิยมแลว้ ครอบครัวของผูพ้ิการเองนั้นก็มีเจตคติในทาง
ลบต่อตวัผูพ้ิการเอง โดยเช่ือวา่ผูพ้ิการเป็นผลิตผลของบาปกรรมท าใหค้รอบครัวไดรั้บความอบัอาย
ผูพ้ิการท าอะไรไม่ไดเ้ป็นภาระอนัหนกัยิ่งของครอบครัวท่ีตอ้งให้การดูแลช่วยเหลือการให้ผูพ้ิการ
ท างานไม่ว่าจะเป็นงานบา้นหรืองานนอกบ้านเป็นเร่ืองการสร้างเวรกรรมไม่ควรท าและเช่ือว่าผู ้
พกิารเป็นคนดีท าชัว่ไม่เป็นเจตคติในทางลบน้ีเองท าใหผู้พ้ิการถูกเก็บตวัเอาไวแ้ต่ในบา้นครอบครัว
ไม่ยอมให้ผูพ้ิการไปรับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูพ้ิการในด้านต่างๆผูพ้ิการไม่ได้รับการฝึกฝนจาก
ครอบครัวให้รู้จกัช่วยเหลือตนเองให้รู้จกัท างานบ้านให้มีอุปนิสัยรักการท างานให้มีศีลธรรม
จริยธรรมแต่ไดรั้บการฝึกฝนให้รอแต่รับความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นส าหรับครอบครัวท่ียากจนผูพ้ิการ
มกัถูกขายใหแ้ก่กลุ่มขอทานน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือหากิน (มูลนิธิสากลเพื่อผูพ้ิการ, ม.ป.ป.) 

ทั้งน้ีจากการศึกษาความพิการในสังคมและวฒันธรรมไทย พ.ศ. 2476–2551 ของถนอม
นวล หิรัญเทพ (2551) พบว่า สังคมไทยเขา้สู่ยุคการเติบโตของสิทธิมนุษยชนของคนพิการตั้งแต่ 
พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบนั โดยท่ีความเปล่ียนแปลงน้ีไดเ้ร่ิมจากกระแสความต่ืนตวัในเร่ืองผูพ้ิการ
ในช่วงปีคนพิการสากล ท่ามกลางแนวคิดหลกัเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ รวมถึงเกิด
ความเคล่ือนไหวจากการรวมกลุ่มของผูพ้ิการในการรณรงค์สร้างความเข้าใจ ยื่นขอ้เสนอ และ
เรียกร้องสิทธิ ทั้ งน้ี มีการพยายามรณรงค์ให้คนทั่วไปเกิดความเข้าใจความคิดและการใช้
ชีวิตประจ าวนั สังเกตได้ชัดจากส่ือต่างๆ เช่น การจดัท ารายการโทรทศัน์ท่ีมีผูพ้ิการร่วมด าเนิน
รายการ การน าเสนอสิทธิผูพ้ิการ การถ่ายทอดสดการแข่งขนักีฬาพาราลิมปิกส์ นอกจากนั้นยงัมี
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เวบ็ไซตท่ี์ด าเนินการโดยกลุ่มผูพ้ิการเองและองค์กรต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงความพยายาม
ในการสร้างความเขา้ใจใหม่เก่ียวกบัคนพิการ ท่ีความพิการเป็นเพียงรูปแบบหน่ึงของการด าเนิน
ชีวติ มิใช่อุปสรรคท่ีตอ้งก าจดัหรือปรับปรุงเช่นยคุก่อนๆ   

จากการศึกษาข้างต้นของ ถนอมนวล หิรัญเทพ (2551) ยงัพบว่า ถึงแม้สังคมไทยจะมี
แนวโนม้ในการยอมรับ ส่งเสริม และพฒันาผูพ้ิการไปในทางแนวคิดสิทธิพลเมือง แต่อยา่งไรก็ตาม
แนวคิดเร่ืองกรรมและเวทนานิยม ซ่ึงมีความเวทนาสงสารเป็นเคร่ืองมือส าคญัก็ยงัคงอยู่ในสังคม
โดยตลอดเช่นกนั โดยส่วนใหญ่จะเป็นในเชิงสนบัสนุนแนวคิดหลกั เน่ืองจากภายใตก้ระบวนการ
ท าประเทศให้ทนัสมยั หรือมีอารยธรรมแบบตะวนั ไม่วา่จะเป็นวิทยาการทางการแพทย ์การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ รวมถึงสิทธิพลเมือง ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีถูกเชิดชูถึงความทันสมยั ในขณะท่ีความคิด
ดั้งเดิมนั้นคือ เร่ืองกรรมและเวทนาสงสาร ย่อมถูกลดความส าคญัลงไปแต่ก็มิได้หายไปเพียงแต่
ท างานในลกัษณะคล่ืนใตน้ ้ าด้านนอกท่ีอาจมองไม่เห็นแต่ยงัคงส่งผลต่อสังคมท่ีมีต่อผูพ้ิการได้
เสมอ 

ซ่ึงในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัใช้ แนวคิดสิทธิพลเมือง (Citizenship Model) มาเป็นกระบวนทศัน์
ในการศึกษาวิจยั เน่ืองจากมีความสอดคล้องกับเป้าหมายหลังอันพึงประสงค์ของนิทรรศการ
บทเรียนในความมืดดงัท่ีกล่าวไวใ้นตอนตน้ นอกจากน้ียงัน าแนวคิดเร่ืองกรรมและเวทนานิยม มา
เป็นแนวคิดในการวเิคราะห์ผลการศึกษาท่ีคน้พบ ซ่ึงเป็นแนวคิดเก่ียวกบัผูพ้ิการในบริบทสังคมไทย 
เน่ืองดว้ยการศึกษาขา้งตน้ เป็นการศึกษารูปแบบการส่ือสารของนิทรรศการบทเรียนในความมืดท่ี
จดัแสดงในประเทศไทย 

 

2.1.2  ความแตกต่างของผู้พิการทางสายตา 
งานวิจยัช้ินมุ่งประเด็นไปท่ีผูพ้ิการทางสายตา หรือคนตาบอด เม่ือกล่าวถึงผูพ้ิการทาง

สายตาเรามกัเข้าใจและเหมารวมว่าคือคนท่ีมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ความจริงคนตาบอดอาจจะ
มองเห็นแสง หรือมองเห็นไดบ้า้งแต่เห็นไดน้้อยมาก การแบ่งเกณฑ์ของผูพ้ิการทางสายตาจะช่วย
ใหแ้ยกแยะความแตกต่างของแต่ละบุคคลไดช้ดัเจนข้ึน (ภทัธีรา สารากรบริรักษ,์ 2559) 

งานวิจยัช้ินน้ีใช้เกณฑ์การจดักลุ่มผูพ้ิการทางสายตาไว ้2 เกณฑ์ไดแ้ก่ เกณฑ์แรกแบ่งตาม
ภาวะการมองเห็นซ่ึงเป็นไปตามองคก์ารอนามยัโลกก าหนดสามารถแบ่งได ้2 แบบคือ ภาวะตาบอด 
กบัภาวะสายตาเลือนราง (ศกัด์ิชยั สงศกิตรักษ,์ อา้งถึงใน ภทัธีรา สารากรบริรักษ,์ 2559)  

เกณฑ์ท่ีสองคือการแบ่งตามอายท่ีุเร่ิมพิการซ่ึงยึดตามแนวคิดของ Smith (อา้งถึงใน ภทัธีรา 
สารากรบริรักษ์, 2559) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีพิการตั้งแต่ก าเนิด หมายถึง ผู ้
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พิการทางสายตาท่ีตาบอดตั้งแต่เป็นทารกจนถึง 2 ขวบ และกลุ่มพิการภายหลงั หมายถึงกลุ่มท่ีตา
บอดตั้งแต่อาย ุ2 ข้ึนไป  

ทั้งน้ี เหตุผลของการแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่มดงักล่าวเน่ืองจากคนท่ีมองเห็นหลงัอาย ุ2 ขวบจะ
มีความทรงจ าต่อภาพท่ีเคยเห็น ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการเรียนรู้และอธิบายส่ิงต่างๆ ใหเ้ขา้ใจได ้

 

2.2  แนวคดิเกีย่วกบัการออกแบบและจัดแสดงนิทรรศการ 

 

2.2.1  ความหมายของนิทรรศการ 

  พยุงศกัด์ิ ประจุศิลป์ (2535, อา้งถึงใน ไชยวิชญ์ กิตติพิทยางกูร, 2551) ให้ความหมาย ของ
นิทรรศการว่าเป็นการให้การศึกษาอย่างหน่ึงแก่ผูช้มอาจจะมีผูบ้รรยายหรือไม่มีก็ได้และการจดั
แสดงอาจจะเป็นภายใน หรือภายนอกอาคารก็ไดซ่ึ้งจะประกอบไปดว้ยของจริง ส่ิงจ าลอง ภาพถ่าย 
และแผนภูมิต่างๆ แต่ในการจดัแสดงนิทรรศการจะต้องจดัอย่างมีระเบียบเรียบร้อย ดูง่าย และ
ค านึงถึงความชัดเจนช่วยให้ผูช้มเขา้ใจขอ้มูล (Information) และส่งเสริมการเรียนรู้ให้กวา้งขวาง
ยิง่ข้ึน ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์คือ 1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ชกัจูงความสนใจให้แก่ผูช้ม เกิดสมาธิใน
การรับรู้เร่ืองราวไดเ้ป็นอยา่งดี 2) สามารถท่ีจะจดัแสดงเคา้โครงเร่ืองอนัเป็นพื้นฐานของความคิด
ไดเ้พราะนิทรรศการช่วยให้มองเห็นภาพและเกิดความเขา้ใจง่ายยิ่งข้ึน 3) รวบรวมความคิดท่ีเป็น
นามธรรมน าไปสู่ความคิดท่ีเป็นรูปธรรม  

ววิรรธน์ จนัทร์เทพย ์(2548) กล่าววา่ นิทรรศการหมายถึงการจดัแสดงขอ้มูลเน้ือหาผลงาน
ต่างๆ ดว้ยวสัดุ ส่ิงของอุปกรณ์และกิจกรรมท่ีหลากหลายแต่มีความสัมพนัธ์กนัในแต่ละเร่ืองโดยมี
จุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน มีการวางแผนและออกแบบท่ีเร้าความสนใจให้ผูช้มมีส่วนร่วมในการดู การฟัง 
การสังเกต การจบัตอ้งและการทดลองดว้ยส่ือท่ีหลากหลาย เช่น รูปภาพ ของจริง หุ่นจ าลอง ป้าย
นิเทศ และกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวด การแข่งขนั การบรรยาย การสาธิต การอภิปราย และ
การตอบปัญหา เป็นตน้ 

วฒันะ จูฑะวิภาต (2542) กล่าวว่า นิทรรศการมีลกัษณะเป็นการส่ือสาร ความหมายสอง
ทาง (Two–way Communication) ระหวา่งผูจ้ดันิทรรศการกบักลุ่มเป้าหมายในเร่ืองราวของการจดั
แสดงหรือนิทรรศการ (Exhibition) ก็คือ “ส่ือ”แบบประสม (Multimedia) ซ่ึงเป็นกระบวนการ 
ติดต่อส่ือสารท่ีส าคญัช่วยในการประชาสัมพนัธ์ใหบ้รรลุผลตามความมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ไปสู่กลุ่ม 
คนต่างๆ ใหไ้ดรั้บรู้ 

คุณสมบัติของนิทรรศการท่ีพิเศษจากส่ือทั่วไปคือนิทรรศการเป็นการส่ือสารสามมิติ 
(Three Dimensional Communication) ท่ีผูช้มสามารถสัมผสัและรับประสบการณ์ไดใ้น เชิงกายภาพ 
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(Physical Sensory Experience) ดงันั้นการจดันิทรรศการจึงมีผลกระทบต่อความรู้สึก ของผูช้มอยา่ง 
มาก (Neuberg, 1966, อา้งถึงใน ไชยวชิญ ์กิตติพิทยางกรู, 2551)  

Bennett (1996) สรุปไว้ว่า นิทรรศการก็ คือ “การแสดงให้ เห็น”และ “การเล่าเร่ือง” 

(Showing and Telling) 

 
2.2.2  ความเป็นมาของการจัดนิทรรศการ  
Allwood (1977, อา้งถึงใน ไชยวิชญ ์กิตติพิทยางกูร, 2551) อธิบายวา่ การจดันิทรรศการใน

ยุโรปเร่ิมจากการชุมนุมในตลาดท้องถ่ินหรือชุมทางการค้าขายและสถานท่ีท่ีคนมารวมกันใน
เทศกาลศาสนา งานยุคแรกจัดข้ึนใน ค.ศ. 1569 ท่ีงานนูเรมเบิร์ก แฟร์ (Nuremberg Fair) และ
แพร่หลายในตะวนัตกจนเป็นท่ีนิยมจดัข้ึนเป็นอย่างมากในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงงานท่ีมี
ช่ือเสียงอย่าง มากก็คืองานคริสตลั พาเรซ (Crystal Palace) ณ ประเทศองักฤษ ซ่ึงจดัข้ึนในปี ค.ศ. 

1851  

การจดันิทรรศการได้รับความนิยมต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบนั ในภาษาตะวนัตกมีช่ือเรียกอยา่ง
หลากหลาย มีทั้งค  าวา่แฟร์ (Fair) หรือ เอ็กซิบิชัน่ (Exhibition) หรือ เอ็กโพซิชัน่ (Exposition)  โดย
มีการอธิบายว่าแฟร์ (Fair), เอ็กซิบิชั่น (Exhibition)  และเอ็กโพซิชั่น (Exposition) ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะมีความหมายเดียวกนัและใช้แทนท่ีกนัได้แต่ในประเทศองักฤษและฝร่ังเศส จะ
แตกต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาเล็กน้อย นั่นคือในองักฤษและฝร่ังเศส ค าว่า Fair หมายถึงการ
แสดงการค้าในระดับภูมิภาคหรือท้องถ่ิน ส่วนค าว่า เอ็กซิบิชั่น (Exhibition)  หรือเอ็กโพซิชั่น 
(Exposition) หมายถึง งานระดบันานาชาติ เช่นเดียวกบัค าวา่ โชว ์(Show) ซ่ึงมกัเก่ียวขอ้งกบัการคา้ 
ปศุสัตวอุ์ตสาหกรรมภูมิภาคทอ้งถ่ิน (Klein, 1986, อา้งถึงใน ไชยวชิญ ์กิตติพิทยางกรู, 2551)  

 

2.2.3  แนวคิดเกีย่วกบัการจัดนิทรรศการในพพิธิภัณฑ์  
“พิพิธภณัฑสถาน” เร่ิมเกิดข้ึนแล้วตั้ งแต่ในสมยัรัชกาลท่ี 4  ในรูปแบบพิพิธภณัฑ์ส่วน

พระองคจ์นต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 5 กิจกรรมไดเ้ติบโตข้ึนและพฒันาตั้งมัน่ข้ึนเป็นอาคารจดัแสดง
ถาวร พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สาธารณชน เขา้ชมโดยจดัแสดงส่ิงของในราชส านกัของแปลกหายาก 
งานประณีตศิลป์ส่วนอีกกิจกรรมหน่ึง นัน่คือ “นิทรรศการ”เป็นการจดัแสดงในระยะเวลาจ ากดั ซ่ึง
มกัจดัในสถานท่ีกวา้งขวาง มีเป้าหมายแตกต่างจากพิพิธภณัฑสถาน นัน่คือ มีวตัถุประสงคท่ี์แถลง
ต่อสาธารณะว่าต้องการเน้นไปในเชิงเศรษฐกิจ และการให้ความรู้ในการท ามาหากินแต่ขณะ 
เดียวกันก็ได้ผสมผสานความ บันเทิงต่างๆ เข้าประกอบในงานในลักษณะงานร่ืนเริงด้วย งาน 
“นิทรรศการ” ไดรั้บการจดัข้ึนคร้ังแรกในสยาม เม่ือปีพ.ศ. 2425 นัน่คือ นิทรรศการเน่ืองในวาระ
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สมโภชพระนครครบรอบร้อยปีณ ทอ้งสนามหลวง เป็นการจดัข้ึนหลงัจากท่ีชนชั้นน าในสยามได้
ท าความคุ้นเคยกับนิทรรศการ ประเภทเดียวกันน้ี จากการร่วมส่งส่ิงของต่างๆ ไปจดัแสดงยงั
นิทรรศการท่ีจดัข้ึนในประเทศยโุรป ก่อนหนา้น้ี (ธวชัชยั องคว์ฒิุเวทย,์ 2547)  

การจดัแสดงนิทรรศการในพิพิธภณัฑ์เป็นการให้ความรู้ความเพลิดเพลิน ดงันั้น การจดั
แสดงจะตอ้งค านึงถึงการอธิบาย การบรรยายเน้ือหา เร่ืองราวท่ีจดัแสดง พื้นฐานการจดัแสดงคือ 
การให้ความส าคญักบัวตัถุท่ีจดัแสดง ให้เร่ืองราวความรู้ท่ีจดัแสดงสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั สร้างความ
ประทับใจและความสนใจแก่ผู ้ชม การจัดแสดงให้ ความรู้เป็นการจัดแสดง ท่ีใช้ค  าบรรยาย      
ภาพถ่าย ภาพเขียน แผนท่ี หรือองค์ประกอบต่างๆ ท่ีจะให้ทราบ เร่ืองราวเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจดัแสดง
นั้นๆ โดยทัว่ไปพิพิธภณัฑสถานประเภทอ่ืนๆ นอกจากพิพิธภณัฑ ์ศิลปะ จะใชก้ารจดัแสดงเพื่อให้
ความรู้เป็นหลกัส าคญั เทคนิคการจดัแสดงจะค านึงถึงองคป์ระกอบต่างๆ เพื่อบรรยายใหค้วามรู้จะมี
วธีิการต่างๆ เช่น การใชภ้าพขนาดใหญ่เป็นพื้นหลงั ประกอบการจดัแสดงวตัถุ การจดัแสดงแบบน้ี
เรียกว่า Explanatory Exhibit ซ่ึงความส าคญัอยูท่ี่องคป์ระกอบมากกวา่วตัถุ ผูเ้ขา้ชมสามารถเรียนรู้
เร่ืองราวของวตัถุจากค าบรรยายและองค์ประกอบ การจดัแสดงในการจดัแสดงบางคร้ังเราจะพบ
วตัถุประเภทท่ีตวัวตัถุเองไม่มีความหมายเลย ถ้าไม่มีค  าบรรยาย  ดงันั้นจึงจะต้องจดัแสดงด้วย
เทคนิคการจดัแสดง ใหค้วามรู้ (จิรา จงกล, 2532, อา้งถึงใน วรลญัจก ์บุณยสุรัตน์, 2551)  

นิคม มูสิกะคามะ (2536) เสนอแนวคิดเก่ียวกับการจดันิทรรศการในพิพิธภัณฑสถาน 
(Museum Exhibition) ตามระเบียบการปฏิบติังานของภณัฑารักษ์พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติกรม
ศิลปากรเอาไวว้า่ นิทรรศการในพิพิธภณัฑสถาน เป็นส่ือการประชาสัมพนัธ์ชนิดหน่ึงท่ีมีบทบาท
ส าคัญในการเผยแพร่ข่าวสารและเร่ืองราวของพิพิธภณัฑสถาน ให้ประชาชนทราบ เป็นส่ือท่ี
ประชาชนผูเ้ขา้ชมไดเ้ห็นดว้ยตาและสามารถร่วมพิจารณาดว้ย เพราะ นิทรรศการมีอยู่ให้ชมเป็น 
เวลานานพอสมควร ท าให้มีโอกาสพิจารณาไดอ้ย่างถูกตอ้ง ผูรั้บมีโอกาสทราบเน้ือหาสาระและ
วตัถุประสงคข์องผูส่้งไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีบรรลุ เป้าหมายดีกวา่ส่ือประเภทอ่ืน 
หลายอยา่ง แต่มีขอบเขตจ านวนผูรั้บจ ากดั  

แนวคิดของ Molyneaux (1994, อ้างถึงใน ไชยวิชญ์ กิตติพิทยางกูร, 2551) ในหนังสือ  
“The Present Past”กล่าวว่า  บทบาทหน้าท่ีของพิพิธภัณฑ์มีเป้าหมายในการให้การศึกษาแก่
สาธารณชนโดยผา่นทางนิทรรศการและการจดักิจกรรมต่างๆ ซ่ึงปกติมกัจะใช้วตัถุ หรือส่ิงแสดง
ต่างๆ เป็นแกนในการบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ แต่ในยุคปัจจุบนัส่ิงเหล่าน้ีได้ถูกแทนท่ีดว้ยแนวคิด
ใหม่ในการน าเสนอโดยมองถึงเป้าหมายในการน าเสนอท่ีจะใหผู้ช้มไดรั้บรู้และเขา้ใจเป็น ส่ิงส าคญั
จึงเน้นให้ความส าคัญไปท่ีภาพรวมและเน้ือหาของนิทรรศการผ่านทางรูปแบบนิทรรศการท่ี
น่าสนใจและเป็นไปในทาง เดียวกนัทั้งหมด แลว้ใหผู้ช้มไดข้บคิดหรือวเิคราะห์เน้ือหาเอาเอง  
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Belcher (1991) กล่าววา่ หลกัการส าคญัของการจดันิทรรศการแบบตามแนวแก่นของเร่ือง 
หรือ Thematic Approach จะให้ความส าคญัไปท่ีแนวทางของเร่ืองและรูปแบบของตวันิทรรศการ
มากกว่าวตัถุท่ีจดัแสดง โดยพฒันาการออกแบบตวันิทรรศการและเร่ืองราวท่ีจะน าเสนอจะตอ้ง
ด าเนินไปดว้ยกนั ในบางคร้ังอาจจะไม่จ  าเป็นตอ้งใช้วตัถุในการจดัแสดงแนวคิดหลกั (Theme) จะ
เป็นตวัเช่ือมเร่ืองราวและวตัถุจดัแสดงใหส้อดคลอ้งต่อเน่ืองไปตลอดตั้งแต่ตอนจนจบ การจดัแสดง 
นิทรรศการในรูปแบบน้ี นอกจากจะไม่ขดัขวางการอธิบายวตัถุจดัแสดงแลว้ยงัช่วยส่ง เสริมใหผู้ช้ม 
ไดเ้ขา้ใจในวตัถุมากยิง่ข้ึน  

Mclean (1996) กล่าวถึง นิทรรศการเอาไวว้่า นิทรรศการคือ ส่วนประกอบส าคัญของ
พิพิธภณัฑ์ ถ้าปราศจากนิทรรศการแล้วพิพิธภณัฑ์ก็ไม่แตกต่างไปจากโกดงัเก็บของ เราต้องท า
ความเขา้ใจวา่พิพิธภณัฑ์ จะตอ้งสร้างประสบการณ์ท่ีน่าพึงพอใจจะตอ้งมีอะไรให้ผูช้มมากกวา่การ
ไปสวนสนุก นิทรรศการเปรียบได้กับหนังสือหรือภาพยนตร์ดีๆ  ท่ีจะน าผู ้ชมไปพบกับ
ประสบการณ์หรือโลกใหม่ แต่ในขณะเดียวกนันั้นก็มีความแตกต่างจากหนงัสือและภาพยนตร์ใน
ตรงท่ีนิทรรศการเป็นประสบการณ์ทางสังคมท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูช้ม มีการแบ่งปันคุณค่าและเชาว์
ปัญญาใหก้บัผูช้มไปพร้อมๆ กบัการพกัผอ่น  

ในปัจจุบนัพิพิธภณัฑ์ต่างๆ ไดมี้การพฒันาเจริญรุดหน้าข้ึน  มีการใช้แสง  สี  เสียงเขา้มา
ประกอบวตัถุ จดัแสดงเป็นนิทรรศการในพิพิธภณัฑ์ ท าให้นิทรรศการกลายเป็นส่ือประชาสัมพนัธ์
ชนิดหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษาของประชาชนเป็นอยา่งยิ่ง มีการสรุปเร่ืองราวเป็น ฉากเป็นตอน 
และใช้วิทยาการสมยัใหม่เขา้ไปประกอดว้ย ท าให้ห้องแสดงของพิพิธภณัฑ์ต่างๆ ในประเทศท่ีมี
กิจการพิพิธภณัฑ์เจริญก้าวหน้า  มีชีวิตชีวา  สวยงาม เร้าความสนใจและอ านวยประโยชน์แก่
การศึกษาของประชาชนมากข้ึน ดงันั้น พิพิธภณัฑ์แห่งใดจะไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนมาก 
นอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัมาตรฐานของการจดัแสดงนิทรรศการ การจดัแสดงนิทรรศการจึงกลายเป็น 
กระบวนการส่ือสารท่ีส าคญัยิง่ (นิคม มูสิกะคามะ, 2536)  

ฉะนั้น  เม่ือเป็นเช่นน้ี “การแสดงจดันิทรรศการ” จึงเป็นเคร่ืองมือและเป็นช่องทางท่ีส าคญั
ท่ีสุดในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผูช้มพิพิธภณัฑ์ ซ่ึงการจดันิทรรศการจึงเป็นองค์ประกอบท่ีมี
ความส าคญัต่อพิพิธภณัฑใ์นปัจจุบนั 

 

2.2.4  ประเภทของนิทรรศการ  
นิทรรศการทุกแห่งมีลักษณะเหมือนกันหมด คือ เป็นลักษณะ 3 มิติ และเป็นการสร้าง

ประสบการณ์จากสภาพแวดล้อม แต่นิทรรศการก็มีความหลากหลายในตัวเอง ทั้ งด้านศิลปะ 
ประวติัศาสตร์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เทคโนโลย ีซ่ึงจะมีวธีิการออกแบบและวางแผนการท่ีแตกต่าง
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กนัไป การท่ีนิทรรศการมีจุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกนัไปนั้น น าไปสู่วตัถุและกระบวนการต่างๆ ใน
การจดัท านิทรรศการท่ีแตกต่างกนัไป  

โดยทัว่ไปแลว้ นิทรรศการในพิพิธภณัฑ์นั้นแบ่งออกได้หลายรูปแบบซ่ึง Mclean (1996) 

ไดแ้บ่งประเภทของรูปแบบของนิทรรศการออกไดโ้ดยสังเขปดงัน้ี คือ  
 1) นิทรรศการท่ีจดัแสดงวตัถุโดยธรรมชาติของผูช้มแล้ว มกัให้ความสนใจกบัวตัถุ 

ซ่ึงข้ึนอยู่กบัคุณลกัษณะของวตัถุ รวมไปถึงการให้ความส าคญักบัวตัถุโดยส่วนบุคคล บรรยากาศ 
แวดล้อมของวตัถุ และเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุนั้น และการให้คุณค่าต่อวตัถุของตวันิทรรศการ 
หรือองค์กรผูจ้ดั วตัถุไม่ใช่เพียงแค่ตวัมนัเองแต่วตัถุยงัมีเน้ือหาท่ีซับซ้อนและเก่ียวขอ้งกบัการให้
คุณค่าผูช้มแต่ละคนตอ้งการเน้ือหาและความหมายซ่ึงน าเขา้สู่ประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัวตัถุนั้นๆ ดว้ย 
ดงันั้นผูว้างแผนไม่เพียงแต่จะตระหนกัในรูปลกัษณะทางกายภาพของวตัถุเท่านั้นหากตอ้งตระหนกั
ถึงความหมายท่ีเป็นอยูต่ามบริบททางเวลาและสถานท่ีของวตัถุนั้นๆ ดว้ย  

 2) นิทรรศการท่ีจดัแสดงเก่ียวกับปรากฏการณ์นิทรรศการประเภทน้ีจะน าเสนอ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทัว่ไป ซ่ึงแต่ละนิทรรศการก็จะแตกต่างกันไปตามจุดมุ่งหมายการ
ออกแบบวตัถุ และหัวข้อการแสดงส่วนใหญ่นิทรรศการท่ีแสดงปรากฏการณ์นั้ นมักจะเป็น
นิทรรศการท่ีมีลกัษณะมีปฏิสัมพนัธ์และมุ่งสร้างประสบการณ์ใหก้บัผูช้ม  

 3) นิทรรศการท่ีมีหัวขอ้ท่ีสนใจในขณะนั้น เป็นรูปแบบนิทรรศการอีกประเภทซ่ึง
มกัเป็นนิทรรศการท่ีมีหัวขอ้แบบนามธรรมเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจในช่วงเวลานั้นและบอกเล่า
เร่ืองราว ต่างๆ มากกว่าท่ีจะจดัแสดงเร่ืองของวตัถุและแสดงเก่ียวกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
นิทรรศการประเภทน้ีจะตอ้งเนน้ย  ้าถึงความเช่ือมโยงระหวา่งขั้นของเร่ืองราวแต่ละเร่ืองจนเกิดเป็น
ความเขา้ใจ 

พยงุศกัด์ิ ประจุศิลป์ (2535); เปร่ือง กุมุท (2529); วฒันะ จูฑะวิภาต (2542) จดัแบ่งรูปแบบ
นิทรรศการดว้ยเง่ือนไขระยะเวลาการจดัเป็น 3 รูปแบบ คือ  

 1) นิทรรศการถาวร (Permanent Exhibition) เป็นการจัดนิทรรศการเร่ืองราวท่ี 
เกิดข้ึนแน่นอนแลว้ เช่น   เร่ืองราวรูปภาพต่างๆ ในประวติัศาสตร์เช่น บางส่วนของหอศิลป์ ซ่ึงจดั
แสดงให้ประชาชนชมเป็นเวลานาน และจดัอยู่ในพิพิธภณัฑ์เป็นส่วนใหญ่ เช่น พิพิธภณัฑ์สัตว์
ทะเล มหาวทิยาลยับูรพาและพิพิธภณัฑ์โรงเรียนของโรงเรียนบางแห่ง ซ่ึงนิทรรศการถาวรมีทั้งใน
ร่มและกลางแจง้  

 2) นิทรรศการชัว่คราว (Temporary Exhibition) เป็นการจดัแสดงชัว่คราวประมาณ 

2 อาทิตย์ถึง 1 เดือน เพื่อต้องการเปล่ียนบรรยากาศในการให้ความรู้และให้ความน่าสนใจแก่
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ประชาชนแมแ้ต่พิพิธภณัฑ์เองยงัจดันิทรรศการน้ีบ่อยๆ เพื่อแสดงวตัถุหรือส่ิงท่ีเพิ่งสะสมมาได้
ใหม่ๆ หรือในหวัขอ้ท่ีประชาชนบางกลุ่มสนใจ หรือส่ิงท่ีนิทรรศการถาวรของพิพิธภณัฑไ์ม่มี  

 3) นิทรรศการหมุนเวียนหรือนิทรรศการเคล่ือนท่ี (Traveling Exhibition) เป็นการ
จดัแสดงท่ีหมุนเวียนเปล่ียนสถานท่ีจดัแสดงสลบักนัเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์และเผยแพร่
ให้ผูช้มในทอ้งถ่ินไดรั้บทราบ พิพิธภณัฑ์ทุกแห่งมกัเป็นเจา้ภาพจดันิทรรศการเคล่ือนท่ีบ่อยๆ เช่น 
พิพิธภณัฑ์แห่งชาติบางแห่ง อาจน านิทรรศการเคล่ือนท่ีจากต่างประเทศ หรือจากต่างจงัหวดัแล้ว
น ามาแสดง เพื่อเสริมนิทรรศการท่ีมีอยู่แล้วในพิพิธภณัฑ์ของตน หรือเพื่อหาทุนมาช่วยการจดั
นิทรรศการถาวรของตนโดยเก็บค่าชม  

นอกจากนิทรรศการจะแยกประเภทออกตามระยะเวลาการจดัแลว้ ยงัแยกตามขนาด ของ
งานท่ีจดัข้ึนด้วย เช่น หากจดัขนาดใหญ่เป็นระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ มกัจะเรียกเป็น 
ภ าษ าไท ยว่ า  ง านมหกรรม  ห รือ ท่ี รู้ จัก กัน ใน ปั จ จุบัน ว่ า  “งาน เอก ซ์ โป ” (Exposition)  

(ธีรศกัด์ิ อคัรบวร, 2537)  

นิทรรศการบทเรียนในความมืดสามารถจดัประเภทของนิทรรศการของ Mclean (1996) อยู่
ในประเภทนิทรรศการท่ีจดัแสดงเก่ียวกับปรากฏการณ์ เน่ืองจากเป็นนิทรรศการท่ีมีลักษณะมี
ปฏิสัมพนัธ์ และมุ่งสร้างประสบการณ์ให้กบัผูช้ม ซ่ึงแนวคิดหลกัของนิทรรศการชุดตอ้งการจะให้
ผูพ้ิการทางสาตจาและผูมี้สายตาปกติ แลกเปล่ียนการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตซ่ึงกนัและกนัเพื่อสร้าง
ประสบการณ์ท่ีน าไปสู่การไตร่ตรองเพื่อลดพรมแดนทางสังคม (Social Borders) เปิดใจรับใหค้วาม
สนใจและเปล่ียนความสงสารเป็นการยอมรับนบัถือ (Dialogue in the Dark, 2007) โดยเม่ือพิจารณา
การแบ่งรูปแบบนิทรรศการดว้ยเง่ือนไขระยะเวลาการจดั (พยุงศกัด์ิ ประจุศิลป์, 2535; เปร่ือง กุมุท, 

2529; วฒันะ จูฑะวิภาต , 2542) นิทรรศการบทเรียนในความมืดจะสามารถจัดอยู่ในรูปแบบ
นิทรรศการชัว่คราว (Temporary Exhibition) 

 

2.2.5  การจัดกลุ่มห้องแสดงนิทรรศการ  
วิวรรธน์ จนัทร์เทพย ์(2548) กล่าวถึง รูปแบบการจดักลุ่มห้องจดัแสดงมีผลต่อทางสัญจร

ของผูเ้ขา้ชมและผงัการจดัแสดงของนิทรรศการ รวมถึงขอ้ดีและขอ้เสียของการจดักลุ่มห้องแสดง
ต่างๆ ดงัน้ี 

การจดัแบบห้องต่อห้อง (Room to Room Arrangement) คือการชมนิทรรศการโดยไม่ตอ้ง
ยอ้นกลบัทางเดิม 

ขอ้ดี ประหยดัเน้ือท่ี และผูเ้ขา้สามารถรับเร่ืองราวอยา่งมีล าดบั 
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ขอ้เสีย ไม่อาจจะเลือกชมส่วนใดส่วนหน่ึงได้ถา้เป็นพิพิธภณัฑ์ใหญ่เม่ือปิดห้องใดห้อง
หน่ึงจะกระทบกระเทือนอีกหอ้งหน่ึง 

 

 

 

ภาพที ่ 2.1  แสดงการชมนิทรรศการโดยไม่ตอ้งยอ้นกลบัทางเดิม 

 

การจดัแบบมีโถงจ่าย (Corridor Room Arrangement) เป็นการเดินยาวและมีทางแยกเขา้สู่
ส่วนแสดง 

ขอ้ดี  เลือกชมไดส้บายขอ้ดีเลือกชมไดส้บาย 

ขอ้เสีย  การแสดงขาดความต่อเน่ืองเปลืองเน้ือท่ีแสดง 

 

 

 

ภาพที ่ 2.2  แสดงการชมนิทรรศการท่ีมีทางเดินยาวและมีทางแยกเขา้สู่ส่วนแสดง 

 

 

 

D E 

C B A 

HALL 

D C 

B A 
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การจัดแบบมีศูนย์กลาง  (Central Arrangement) คือการน าการจัดกลุ่มห้องทั้ ง 2 แบบ 
ขา้งตน้มาร่วมกนัโดยมีโถงตรงกลางเป็นส่วนแยกต่างๆ เม่ือเปิดห้องใดห้องหน่ึงก็ใช้โถงเป็นตวั
แจกได ้

ขอ้ดี  สามารถเปิดชมไดห้มดทุกส่วน  
 

 
 

ภาพที ่ 2.3  แสดงทางเขา้ชมการจดัแสดงโดยมีโถงตรงกลางเป็นส่วนแยก 

 

การจดัแบบมีโถงจ่ายและห้องต่อห้อง (Nave to Room Arrangement) เป็นการจดักลุ่มห้อง
แสดงท่ีมีหอ้งโถงเป็นศูนยก์ลางโดยจากหอ้งโถงสามารถเลือกชมไดต้ามใจชอบ 

 

 
 

ภาพที ่ 2.4  แสดงทางเขา้ชมการจดัแสดงโดยมีโถงตรงกลางเป็นส่วนแยกและมีทางเช่ือมต่อ 

 ระหวา่งห้องต่างๆ 

 

 

D 

E 

C 

B 

A HALL 

D 

E 

C 

B 

A HALL 
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2.2.6  แนวคิดทฤษฎจิีตวทิยาในการจัดแสดงนิทรรศการ 

 2.2.6.1  แนวคิดจิตวทิยาในการรับรู้ 

 การรับรู้ คือการสัมผสัท่ีมีความหมาย การรับรู้เป็นกระบวนการหรือตีความแห่งการ
สัมผสั ท่ีไดรั้บออกเป็นส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีมีความหมาย โดยอาศยัความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมท่ีมี
มาก่อน (Hilgard, 1971, อา้งถึงใน ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน,์ 2548) 

 โดยพฤติกรรมการรับรู้เป็นผลเน่ืองมาจาการท่ีมนุษยใ์ช้อวยัวะรับสัมผสัซ่ึงเรียกว่า
เคร่ืองรับ (Sensory) ทั้ ง 5 ชนิด คือตาหูจมูกล้ินและผิวหนัง เม่ือเคร่ืองรับหรืออวยัวะรับสัมผสั
สัมผสัส่ิงเร้า  เราจะเกิดความรู้สึกแลว้ส่งความรู้สึกนั้นไปตีความ  หรือแปลความหมายกลายเป็น
การรับรู้ 

 ดงันั้นการรับรู้จึงเปรียบเสมือนประตูด่านแรกท่ีจะน าไปสู่พฤติกรรมอ่ืนๆ ท่ีจะส่งผล
ถึงคุณภาพชีวิตของแต่ละคนได้ ดงันั้นในการจดันิทรรศการ ผูจ้ดัควรค านึงถึงองค์ประกอบหรือ
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้โดยววิรรธน์ จนัทร์เทพย ์(2548) ไดส้รุปไวไ้ดด้งัน้ี 

 1)  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้  
 แบ่งเป็น 2 ปัจจยัคือ ปัจจยัท่ีเร้าความสนใจจากภายนอกและปัจจยัท่ีเร้าความ
สนใจจากภายในโดยปัจจยัท่ีเร้าความสนใจจากภายนอก คือ ส่ือและกิจกรรมต่างๆ ส่ือเหล่าน้ีจะ
สามารถกระตุน้ การรับรู้ไดม้ากนอ้ยเพียงใดยอ่มข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะดงัน้ี 

 (1) ความเขม้ หมายถึงความชดัเจนของส่ือซ่ึงอาจประกอบไปดว้ยแสง 
สีสันท่ีโดดเด่นสวยงาม 

 (2) ขนาด วตัถุหรือส่ิงเร้าท่ีขนาดใหญ่มกัจะดึงดูดความสนใจไดดี้กว่า
วตัถุหรือส่ิงเร้าท่ีมีขนาดเล็ก 

 (3) ความแปลกใหม่และส่ิงท่ีมีลกัษณะตดักนั การเปล่ียนแปลงท าให้
ส่ิงเร้าผิดปกติไปจากเดิมท่ีคุน้เคยหรือส่ิงท่ีมีลกัษณะตรงกนัขา้มกบัส่ิงปกติทัว่ไป จะสามารถสร้าง
ความสนใจ ไดดี้ 

 (4) ต าแหน่งท่ีตั้ ง การติดตั้ งส่ือหรือวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
นิทรรศการให้อยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสม จะกระตุน้ความสนใจไดดี้กวา่การจดัวางในระดบัสูงหรือ
ต ่าเกินไป 

 (5) การเคล่ือนไหว ส่ิงเร้าท่ีมีการเคล่ือนไหวยอ่มสามารถกระตุน้ความ
สนใจไดดี้กวา่ส่ิงเร้าท่ีน่ิง 

 (6) ความเป็นหน่ึงเดียว ส่ิงของหรือวตัถุท่ีมีอยู่หน่ึงเดียวบนพื้นท่ีว่าง
บริเวณกวา้งจะก่อใหเ้กิดความสนใจไดดี้เป็นพิเศษช 
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 (7) ระยะทาง ส่ิ งของหรือรูปภาพท่ีวางซ้อนทับกันบางส่วนจะ
ก่อให้เกิดมิติ ต้ืนลึกท าให้ดูเป็นระยะทางใกล้ไกลเป็นล าดบั จะช่วยเร้าความสนใจได้ดีกว่าส่ิงท่ี
จดัเรียงในระนาบเดียวกนั 

 (8) ความคงทน เป็นช่วงระยะเวลาหรือความถ่ีในการปรากฏและคงอยู่
ของส่ิงเร้า ท าให้อวยัวะรับสัมผสัมีเวลาเยงพอในการรับรู้ มีโอกาสทบทวนการตีความซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก
หลายคร้ัง ท าใหรั้บรู้แม่นย  าแน่นอน 

 (9) การท าซ ้ า ส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึนซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกหลายๆ คร้ัง 

 และปัจจยัท่ีเร้าความสนใจจากภายในปัจจยัท่ีเร้าความสนใจจากภายใน 
หมายถึงปัจจยัด้านจิตวิทยาดงันั้นการสร้างความสนใจเพื่อให้เกิดการรับรู้จึงควรค านึงถึงปัจจยั
ทางดา้นจิตวทิยาบางประการดงัน้ี 

 (1) ความตั้งใจ ความตั้งใจเป็นการเตรียมพร้อมของมนุษยเ์พื่อรับสัมผสั
ใหไ้ดช้ดัเจน เป็นส่ิงท่ีท าใหม้นุษยเ์ลือกตอบสนองแก่ส่ิงเร้าบางชนิด 

 (2) แรงขบั เป็นแรงกระตุน้ใหท้  ากิจกรรมต่างๆ 

 (3) อารมณ์ หรือคุณภาพของจิตใจ ถา้หากอารมณ์ดีจิตใจแจ่มใสปลอด
โปร่งจะสามารถแปลความหมายของการรับสัมผสัได้ถูกตอ้งกว่าขณะท่ีอารมณ์ขุ่นมวัหรือจิตใจ
ไดรั้บความกระทบกระเทือน 

 (4) ความสนใจ หมายถึงความโน้มเอียงท่ีจะแสดงบทบาทและเขา้ร่วม
ในกิจกรรมหน่ึงๆเป็นพฤติกรรมขั้นตน้ท่ีก่อใหเ้กิดการรับรู้และการเรียนรู้ในโอกาสต่อไป 

 (5) สติปัญญา เป็นความสามารถขั้นสูงของมนุษย์แต่ละคนในการ
ผสมผสานระหวา่งอารมณ์ความรู้สึกกบัความคิด อยา่งเป็นเหตุเป็นผล สติปัญญาจึงเป็นผลสรุปองค์
ความรู้ทั้งมวล 

 2) การรับรู้นิทรรศการตามแนวทฤษฎีจิตวิทยาตามทฤษฎีของกลุ่มเกส
ตอลท ์(Gestalt Theory) ซ่ึงมีแนวคิดวา่องคป์ระกอบส าคญัของภาพหรือส่ิงเร้าท่ีเรารับรู้โดยทัว่ไปมี 
2 ส่วนคือภาพและพื้น 

 ดงันั้นการรวมกนัของภาพและพื้นจึงถือเป็นกฎส าคญัของการจดัส่ิงเร้าเพื่อ
การกระตุน้ความสนใจซ่ึงมีหลกัส าคญั 4 ประการไดแ้ก่ 

  (1) หลักของความใกล้ชิด หมายถึง ส่ิงเร้าท่ีอยู่ใกล้กันท าให้เรามี
แนวโน้มท่ีจะรับรู้เป็นพวกเดียวกันมากกว่าส่ิงท่ีอยู่ห่างกันประโยชน์ในการน าหลักของความ
ใกลชิ้ดมาใชก้บัการจดันิทรรศการคือ สะดวกต่อการรับรู้และการเรียนรู้ของผูช้ม ท าให้ดูเป็นกลุ่ม
เป็นก้อนหรือเป็นชุดง่ายต่อการตรวจสอบจ านวนวสัดุท่ีจดัแสดงการประยุกต์ใช้หลกัของความ
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ใกลชิ้ดกบัการจดันิทรรศการเพื่อกระตุน้ให้ผูช้มรับรู้ไดดี้ตามหลกัของความใกลชิ้ด ควรจดัส่ือหรือ
วตัถุส่ิงของใหอ้ยูร่วมกนัใกลเ้คียงกนัโดยเฉพาะส่ิงท่ีมีเน้ือหาหรือมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั 

  (2) หลกัของความคล้ายคลึง หมายถึง ส่ิงเร้าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั
ท าให้การรับรู้มีแนวโน้มท่ีจะเป็นพวกเดียวกนัมากกว่าส่ิงท่ีแตกต่างกนั แมว้า่ส่ิงนั้นจะอยูใ่กลก้นั
หรือไกลกนัก็ตาม แต่หลกัการน้ีไม่สามารถใชไ้ดก้บัส่ิงเร้าทุกคร้ังไปประโยชน์ในการน าหลกัของ
ความคลา้ยคลึงมาใชก้บังานนิทรรศการมีหลายประการ คือ ช่วยให้เกิดความเป็นกลุ่มและมีเอกภาพ 
สะดวกต่อการรับรู้และการเรียนรู้ของผูช้มการประยุกต์ใช้หลักของความคล้ายคลึงกับการจดั
นิทรรศการท าได้โดยการจดัวางส่ือหรือส่ิงของท่ีมีลกัษณะคล้ายกันเป็นหมวดหมู่หรือเป็นกลุ่ม
เดียวกนั ทั้งน้ีควรค านึงถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นส าคญั 

  (3) หลกัของความต่อเน่ือง หมายถึง ส่ิงเร้าท่ีปรากฏให้เห็นอย่างซ ้ าๆ 
เหมือนกนัไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งต่อเน่ืองจะมีแนวโนม้เป็นพวกเดียวกนัมากกวา่ท่ีจะแยกกนัคน
ละทิศทางประโยชน์ในการน าหลกัของความต่อเน่ืองมาใช้ในการจดันิทรรศการหลายประการคือ 
ช่วยให้เกิดประโยชน์ในการวางแผน การออกแบบและการด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท าให้
สะดวกและง่ายต่อการสังเกต การรับรู้ และการเรียนรู้การประยุกต์ใช้หลกัของความต่อเน่ืองมาใช้
ในการจดันิทรรศการเพื่อให้ผูช้มเกิดการรับรู้และเรียนรู้ไดดี้ สามารถน าหลกัของความต่อเน่ืองมา
ใช้ได้ดงัตวัอย่างดงัน้ีคือการจดัวางป้ายนิเทศให้เป็นแนวต่อเน่ืองกนัเป็นระยะทางยาวตามความ
เหมาะสมการใชเ้ส้น สี สัญลกัษณ์ แสง รูปแบบ ซ ้ าๆ กนัอยา่งต่อเน่ือง 

  (4) หลักของความประสาน เป็นการต่อเติมส่ิงเร้าท่ีขาดหายไปให้
สมบูรณ์ (Closure) ส่ิงท่ีผิดปกติหรือส่วนของรูปภาพหรือของวตัถุท่ีหายไปจะกระตุน้การรับรู้ไดดี้
ความไม่สมบูรณ์จะก่อให้เกิดความสงสัยการน าหลกัของการประสานมาใชใ้นการจดันิทรรศการมี
ประโยชน์หลายประการคือ สามารถสร้างความฉงนสนเท่ห์และกระตุน้การมีส่วนร่วมของผูช้มไดดี้
การประยุกต์ใช้หลกัของการประสานกบัการจดันิทรรศการสามารถท าไดโ้ดยการวางผลิตภณัฑ์ท่ี
เหมือนกนัใหห่้างกนัในบางช่วงท่ีตอ้งการกระตุน้การรับรู้หรือเรียกร้องความสนใจเป็นพิเศษ 

 2.2.6.2  แนวคิดจิตวทิยาในการเรียนรู้ 

 การเรียนรู้เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอนัเป็นผลมาจากประสบการณ์ 

และการฝึก ทั้ ง น้ีไม่รวมถึงการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมท่ี เกิดจากการตอบสนองตาม
สัญชาตญาณ ฤทธ์ิของยา หรือสารเคมี หรือปฏิกิริยาสะทอ้นตามธรรมชาติของมนุษย ์(Hilgard, & 

Bower, 1981, อา้งถึงใน ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2548) 

 วิวรรธน์ จนัทร์เทพย ์(2548) ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัการเรียนรู้ในนิทรรศการไวว้่า  
การจดันิทรรศการเป็นส่ือกิจกรรมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูช้มไดดี้ เน่ืองจากการใช้ส่ือหลายชนิด



29 

และวิธีการน าเสนอท่ีหลากหลาย ท าให้สามารถตอบสนองการเรียนรู้ได้หลายด้านการเขา้ร่วม
กิจกรรมนิทรรศการมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้แตกต่างจากการเรียน รู้ในห้องเรียนทั่วไป 

 Bloom (1956) นักวดัผลผู ้ยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกา สรุปว่าการเรียนรู้มีผลให้
พฤติกรรมเปล่ียนไปและไดจ้  าแนกประเภทพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษยอ์อกเป็น 3 ดา้น  
 1) การเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจ หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรู้ท่ี
เก่ียวกบัความรู้ความจ าความเขา้ใจ การวิเคราะห์การสังเคราะห์ การประเมินค่าและการน าความรู้ไป
ใชใ้นสถานการณ์อ่ืน ผูช้มสามารถเกิดการเรียนรู้ดา้นน้ีไดจ้ากส่ือหรือวิธีการน าเสนอท่ีหลากหลาย
ในงานนิทรรศการไม่วา่จะเป็นรูปภาพ หุ่นจ าลอง ของจริง ของตวัอยา่ง แผนภูมิ แผนสถิติ หรือการ
เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัข้ึนในงานนิทรรศการ เช่น การตอบปัญหา การแสดงละคร การบรรยาย 
การอภิปราย เป็นตน้ 

 2) การเรียน รู้ด้ าน เจตคติด้านอารมณ์ห รือด้าน จิตใจหมายถึงการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมด้านจิตใจ อารมณ์หรือความรู้สึก ท าให้ผูช้มเกิดความพอใจ เกิดความ
ซาบซ้ึง และเห็นคุณค่า เกิดความศรัทธามีค่านิยม เกิดความภาคภูมิใจ ผูช้มสามารถเกิดการเรียนรู้
ดา้นน้ีจากนิทรรศการไดดี้ 

 3) การเรียนรู้ดา้นกลา้มเน้ือและประสาทสัมผสัหมายถึง การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมเก่ียวกบัทกัษะ หรือความช านาญในการใชก้ลา้มเน้ือหรืออวยัวะต่างๆ ในการเคล่ือนไหว
ไม่วา่จะเป็นทกัษะในการพูด การอ่าน การเขียน การเล่นดนตรี กีฬา ฟ้อนร า การค านวณ ท่ีสามารถ
ท าไดอ้ยา่งคล่องแคล่วจนแลดูเป็นธรรมชาติ 

 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผูช้มในการชมนิทรรศการ 

 การจัดแสดงนิทรรศการแต่ละคร้ังผูช้มจะเกิดการเรียนรู้ได้มากน้อยเพียงใด
ยอ่มข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ซ่ึง วิวรรธน์ จนัทร์เทพย ์(2548) ไดเ้สนอปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้
ของผูช้มในการชมนิทรรศการไวด้งัน้ี 

  1) ผูช้มหรือผูเ้รียน ผูช้มหรือผูเ้รียนแต่ละคนมีความแตกต่างกนัในหลายๆ 
ดา้น วุฒิภาวะและความพร้อม เพศ สติปัญญา อารมณ์ สังคมวฒันธรรมและประเพณี สภาพสังคม 
วถีิชีวติ ความเช่ือ ประสบการณ์ ระดบัการศึกษา และความสนใจ 

  2) เน้ือหาบทเรียนและกิจกรรมเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัเน้ือหาและกิจกรรมใน
การจดันิทรรศการ ความยากง่ายของเน้ือหา ความหมายของเน้ือหา ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบั
กิจกรรม ความยาวของเน้ือหา 
  3) เทคนิคการน าเสนอการน าเสนอท่ีดีควรมีขั้นตอนต่อเน่ืองเร้าความสนใจ
มาจากขั้นตอนการวางแผน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการตั้งวตัถุประสงค์ การเลือกเน้ือหาและกิจกรรมให้
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เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย สถานท่ี ส่ือ และบรรยากาศ ความชดัเจนถูกตอ้ง ความคล่องแคล่ว ความ
พร้อม 

 

2.3  แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการเล่าเร่ือง 

 

พิพิธภณัฑ์คือการเล่าเร่ืองผา่นการจดัแสดงนิทรรศการ (Display) ซ่ึงข้ึนอยูก่บัรูปแบบของ
การเล่าเร่ืองของพิพิธภัณฑ์นั้ นๆ จะน าเสนอมีหลายพิพิธภัณฑ์ ท่ี เลือกใช้วิธีการน าเสนอ
นอกเหนือจากแค่การจัดแสดงอย่างเดียว เช่น การเพิ่มกิจกรรมการแสดง การลงมือปฏิบัติ 
(Workshop) โดยส่วนใหญ่วิธีดงักล่าวก็จะเกิดจากการใชค้วามคิดสร้างสรรคแ์ต่อยา่งไรก็ตามสร้าง
พิพิธภณัฑก์็จะถูกออกแบบผา่นกระบวนการการเล่าเร่ือง (Hooper, 2000) 

Trinkoff (2015) ได้ตั้งขอ้สังเกตท่ีเก่ียวกบัการเล่าเร่ืองในพิพิธภณัฑ์ไวว้่า การเล่าเร่ืองใน
บริบทของพิพิธภณัฑ์นั้นคือวิธีของการส่ือสารของศิลปะผ่านเร่ืองราวต่างๆ ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้ขา้ชม
เขา้ใจบางอยา่งท่ีตาไม่สามารถมองเห็นไดผ้า่นเน้ือเร่ือง โดยการเล่าเร่ืองเป็นส่ิงส าคญัต่อผูเ้ขา้ชมใน
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแบ่งปันเร่ืองราวในการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์และนิทรรศการผา่นส่ือท่ี
จัดแสดงซ่ึงเราจะได้เรียนรู้จากความหมายท่ีมาจากเน้ือเร่ือง การปฏิสัมพันธ์น้ีจะช่วยเพิ่ม
ความสัมพนัธ์ร่วมกนัในการเขา้ชม โดยการเล่าเร่ืองนั้นจะท าหน้าท่ีในการพาผูช้มไปรู้จกัและพบ
กบัวตัถุหรือมุมมองใหม่พิพิธภณัฑ ์

ดังนั้ นจะเห็นได้ว่าการเล่าเร่ือง (Storytelling) เข้ามามีบทบาทส าคัญในการสร้างและ
ออกแบบเน้ือหาในพิพิธภัณฑ์ ดังนั้ นผูว้ิจยัจึงน า แนวคิดและทฤษฎีการเล่าเร่ือง (Storytelling)  

มาใชใ้นการวเิคราะห์รูปแบบการส่ือสารและการประกอบสร้างชุดสัญญะในนิทรรศการ 

อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ (2558) การเล่าเร่ืองเป็นส่ิงท่ีอยู่คู่กบัสังคมมนุษย ์เน่ืองจากการ
ส่ือสารต่างๆ ถือเป็นการเล่าเร่ืองทั้ งส้ินไม่ว่าจะส่ือสารระหว่างบุคคลหรือเป็นการส่ือสารผ่าน
ส่ือกลางต่างๆ ก็ตาม 

Bernadatte, Arruda and Alba (2010) การเล่าเร่ืองเร่ิมต้น ข้ึนมาพร้อมกับมนุษย์ตั้ งแต่
เร่ิมแรกซ่ึงเป็นส่ือหลกัในการส่งต่อวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ และวิชาความรู้จนถึงปัจจุบนัซ่ึงเราก็
จะเรียนรู้ผ่านเร่ืองเล่าเป็นส่วนใหญ่ โดย Martin et al. ได้เสนอองค์ประกอบพื้นฐานของการเล่า
เร่ืองไว3้ ส่วนนั้นก็คือ ตน้ กลาง จบโดยการเร่ิมตน้ของเร่ืองเป็นส่วนส าคญัท่ีจะชกัจูงไปสู่กลาง
เร่ืองและน าไปสู่การจบเร่ืองโดยท่ีตอ้งท าให้ผูฟั้งมีความสนใจและตอ้งการจะฟังเร่ืองราวจนจบและ
มีความเช่ือมโยงกนัระหวา่งผูเ้ล่าและผูฟั้ง  
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นพพร ประชากุล (2543) ไดเ้สนอแนวคิดการเล่าเร่ืองวา่สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ 

1) ระดบัเน้ือความหรือระดบัตวับท คือเน้ือความท่ีรับรู้ไดด้ว้ยตาเป็นรูปธรรมตามท่ีปรากฏ
จริงๆ เช่น เน้ือความต่างๆ ในนวนิยาย 

2) ระดบัเน้ือเร่ือง เป็นระดบัโครงสร้าง ท่ีเป็นโครงสร้างความสัมพนัธ์ของแนวคิดหรือ
มโนทศัน์ (Concept) ท่ีอยูใ่นเร่ือง  

2.3.1 การวิเคราะห์การเล่าเร่ืองท าได้หลายวิธี โดยอาจจะวิเคราะห์การเล่าเร่ืองตาม
องคป์ระกอบการเล่าเร่ืองต่อไปน้ี  
 องคป์ระกอบการเล่าเร่ือง (กาญจนา แกว้เทพ, 2553) มีอยูด่ว้ยกนั 7 ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
โครงเร่ือง ความขดัแยง้ ตวัละคร แก่นความคิด ฉาก มุมมองการเล่าเร่ือง และสัญลกัษณ์พิเศษ 

 2.3.1.1 โครงเร่ือง (Plot) หมายถึง การล าดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างสมเหตุสมผล
และจุดหมายปลายทาง โดยจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ ต้น กลาง จบ ซ่ึงภายในเร่ืองจะมีทั้ ง
ปัญหา อุปสรรค การกระท า ทางเลือก และบทสรุปของตวัละคร 

 ล าดบัเหตุการณ์ในโครงเร่ือง มี 5 ขั้นตอนดงัน้ี (อุมาพร มะโรณีย,์ 2551) 

 1) การเร่ิมเร่ือง (Explosion) เป็นการชักจูงความสนใจให้ติดตามเร่ืองราว 
เช่น มีการแนะน าฉากหรือสถานท่ี อาจะมีการเผยปมประเด็นปัญหา ความขดัแยง้ขดัแยง้เพื่อชวนให้
ติดตาม และไม่จ  าเป็นตอ้งไล่ล าดบัก่อนและหลงั 

 2) การพัฒนาเหตุการณ์  (Rising Action) คือการท่ี เร่ืองราวด าเนินอย่าง
ต่อเน่ืองและสมเหตุสมผล มีการเพิ่มปมปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้เร่ิมทวีความเขม้ขน้เร่ือยๆ ตวัละคร
อาจตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ียุง่ยาก เพื่อพฒันาสู่ขั้นต่อไป 

 3) ภาวะวิกฤต (Climax) เป็นขั้ นท่ีมีความขัดแย้ง เร่ืองราวก าลังถึงจุด
แตกหกั ปมปัญหาพุง่ถึงขีดสุดของเร่ือง และตวัละคร อยูใ่นสถานการณ์ท่ีตอ้งตดัสินใจ  
 4) การผา่นพน้ภาวะวกิฤต (Falling Action) คือ สภาพหลงัจากท่ีผา่นพน้ไป
แลว้ เง่ือนง าและประเด็นปัญหาไดรั้บการเปิดเผยหรือขอ้ขดัแยง้ไดรั้บการขจดัออกไป  
 5) การยุติของเร่ืองราว (Ending) คือ การส้ินสุดของเร่ืองราวทั้งหมด โดย
การจบแบบมีความสูญเสีย อาจจบแบบมีความสุขหรือทิ้งทา้ยไวใ้หคิ้ด  
 2.3.1.2 ความขัดแย้ง (Conflict) ความขัดแย้งจะเป็นการผูกปมท่ีรวมเร่ืองราว
ทั้งหมดเขา้ไวด้้วยกันการท าความเขา้ใจในส่วนน้ีจะท าให้ทราบเร่ืองราว และการด าเนินเร่ืองท่ี
กระจ่างยิง่ข้ึน ความขดัแยง้จ าแนกไดเ้ป็น 3 แบบ คือ 
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 1) ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัคน คือการท่ีตวัละครสองฝ่ายไม่ลงรอยกนั 
ต่างฝ่ายต่อตา้นกนั หรือพยายามท าร้ายท าลายกนั เช่น การสู้รบของทหารสองฝ่ายในภาพยนตร์ 
สงคราม หรือการตามล่าดว้ยความแคน้ของตระกลู เป็นตน้ 

 2) ความขดัแยง้ภายในจิตใจของตวัละคร เป็นความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายใน
ตวัละคร จะมีความสับสนหรือยุ่งยากในการตดัสินใจเพื่อกระท าการอย่างท่ีคิดเอาไว ้เช่น ความ
ขดัแยง้กบัความรับผดิชอบและจิตส านึก หรือความขดัแยง้กบักฎเกณฑท์างสังคม 

 3) ความขดัแยง้กบัพลงัภายนอก เช่น ความขดัแยง้กบัสภาพแวดลอ้มหรือ
ธรรมชาติอนัโหดร้าย ความส าคญัของความขดัแยง้ท่ีมีต่อโครงเร่ือง คือ การท าให้การด าเนินเร่ือง
เป็นไปอย่างมีทิศทางมีเหตุผลและมีท่ีมาท่ีไปแน่นอน เร่ืองราวท่ีเดินเร่ืองอย่างมีความขดัแยง้ท่ี
สมเหตุสมผล จะท าใหเ้ร่ืองราวน่าเช่ือถือ 

 2.3.1.3 ตวัละคร (Character) คือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องสัมพนัธ์กับเร่ืองราวใน
เร่ืองเล่า นอกจากน้ียงัหมายถึงบุคลิกลกัษณะของตวัละคร ไม่วา่จะเป็นรูปร่างหนา้ตา นิสัยใจคอ ตวั
ละครแต่ละตัวต้องมี 2 ส่วนประกอบเสมอคือ ส่วนท่ีเป็นความคิดและส่วนท่ีเป็นพฤติกรรม 
ความคิดของตวัละคร (Conception) โดยปกติจะเป็นส่ิงท่ีไม่เปล่ียนแปลงจนกว่าจะมีเหตุผลหรือ
เหตุการณ์ใด ท่ีส าคญัเพียงพอในการเปล่ียนแปลง ตวัละครท่ีดีจะมีความคิดเป็นของตวัเอง ส่ิงท่ี
ก าหนดความคิดและจิตใจของตวัละครนั้นอยูท่ี่ภูมิหลงัของตวัละคร เช่น ชีวิตวยัเด็ก การศึกษา และ
ฐานะความเป็นอยู ่พฤติกรรมของตวัละคร (Presentation) จะเป็นผลอนัเกิดข้ึนโดยตรงจากความคิด
และทศันคติของตวัละคร 

 2.3.1.4 แก่นความคิด (Theme) คือ ความคิดหลกัในการด าเนินเร่ือง เป็นความคิด
รวบยอดท่ีตอ้งผา่นการร้อยเรียงออกมาและน าเสนอและเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีส าคญัในการเล่า
เร่ือง โดยจบัเอาส่ิงส าคญัและส่ือออกมาให้เขา้ถึงผูช้ม และผูช้มเองสามารถเขา้ใจไดจ้ากการสังเกต
องค์ประกอบต่างๆ อาทิ ตวัละคร บทสนทนาหรือสัญลกัษณ์พิเศษท่ีเขา้มามีส่วนสร้างความเขา้ใจ
เร่ือง แก่นความคิดท่ีได้รับความนิยม คือ ความดีความชั่ว ความรัก หรือความเกลียด ส่วนของ
รายละเอียดท่ีเฉพาะเจาะจงลงไปจะผลักดันแก่นความคิดหลักในแนวทางท่ีแตกต่างกนัไปตาม
องค์ประกอบหรือเทคนิคอ่ืนๆ เช่น การแบ่งฝ่ายของฝ่ายดีและฝ่ายร้ายท่ีสะท้อนออกมาจากบท
สนทนาและเน้ือเร่ืองท่ีเรียกฝ่ายร้ายวา่ ดา้นมืด คือการหลงในดา้นมืดหรือความชัว่ร้ายท่ีมีอยูภ่ายใน
ตนเอง ซ่ึงทา้ยท่ีสุดแลว้ก็ตอ้งพา่ยแพแ้ก่ดา้นสวา่งหรือความดี 

 2.3.1.5 ฉาก (Scene) เป็นองคป์ระกอบหน่ึงในการเล่าเร่ือง เน่ืองจากเร่ืองเล่าคือการ
ถ่ายทอดเหตุการณ์ท่ีต่อเน่ืองกนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนโดยปราศจากสถานท่ีมิได ้ดงันั้นฉากจึงมีความส าคญั
เพราะท าให้มีสถานท่ีรองรับเหตุการณ์ต่างๆ ของเร่ือง ฉากมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการสร้าง
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ความหมายโดยไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นมีบทสนทนาก็ได ้และมีอิทธิพลต่อความคิดหรือการกระท าของ
ตวัละครไดอี้กดว้ย  
 2.3.1.6 มุมมองของผูเ้ล่าเร่ือง (Point of View) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
  1) มุมมองบุคคลท่ีหน่ึง (First-person Narrator) เป็นการเล่าเร่ืองท่ีตวัเอก
ของเร่ืองเป็นผูเ้ล่าเอง โดยจะมีลกัษณะท่ีตวัละครมกัจะเอ่ยค าแทนตวัเองอยูเ่สมอ เช่น “เช่น” หรือ 
“ฉนั” โดยจุดเด่นของการเล่าเร่ืองแบบมุมมองท่ีหน่ึงคือ ตวัละครหลกัเป็นผูเ้ล่าเองท าใหเ้ร่ืองมีความ
ใกลชิ้ดกบัผูเ้ล่า แต่จะมีจุดดอ้ยคือเร่ืองท่ีเล่าอาจจะมีอคติปนอยูด่ว้ย การใช้มุมมองแบบน้ีมกัจะมุ่ง
ไปท่ีการส่ือความคิด หรือการตีความเหตุการณ์ต่างๆ ในมุมมองของตวัละครท่ีเป็นผูเ้ล่าเร่ือง 

  2) มุมมองบุคคลท่ีสาม (Third-person Narrator) แบ่งเป็น  
   (1) ผูเ้ล่าอยูร่่วมในเหตุการณ์ดว้ย คือ การท่ีผูเ้ล่ากล่าวถึงตวัละครตวัอ่ืน 
เหตุการณ์อ่ืนท่ีตวัเองพบเห็นหรือเก่ียวพนัดว้ย 

   (2) ผูเ้ล่าไม่อยูร่่วมในเหตุการณ์ โดยท าหนา้ท่ีเป็นผูส้ังเกตการณ์เป็น ผู้
เล่าไม่อยู่ร่วมในเหตุการณ์มุมมองท่ีผูส้ร้างพยายามให้เกิดความเป็นกลางปราศจากอคติในการ
น าเสนอ เป็นการเล่าเร่ืองท่ีไม่สามารถเขา้ถึงอารมณ์ของตวัละครไดอ้ยา่งลึกซ้ึง เน่ืองจากเป็นการเล่า
เร่ืองจากวงนอกเป็นการสังเกตหรือรายงานเหตุการณ์โดยใหผู้ช้มตดัสินเร่ืองราวเอง 

   (3) ผูเ้ล่าเร่ืองแบบรู้รอบดา้น คือการท่ีผูเ้ล่าไม่อยู่ร่วมในเหตุการณ์แต่
สามารถรู้ลึกถึงความคิดขา้งในของตวัละครเป็นการเล่าเร่ืองท่ีไม่มีขอ้จ ากดั สามารถหยัง่รู้จิตใจของ
ตวัละครทุกตวั สามารถยา้ยเหตุการณ์ สถานท่ี และขา้มพน้ขอ้จ ากดัดา้นเวลา สามารถยอ้นอดีตกา้ว
ไปในอนาคต และสามารถส ารวจความคิดฝันของตวัละครไดอ้ยา่งไรขอบเขตมุมมองแบบน้ีมกัจะ
พบในภาพยนตร์มากท่ีสุด  
 2.3.1.7 สัญลกัษณ์พิเศษ (Symbol) เป็นการใช้สัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีมีความส าคญัใน
ภาพยนตร์และเป็นองค์ประกอบของภาพยนตร์ท่ีถูกน าเสนอซ ้ าๆ โดยอาจเป็นวตัถุสถานท่ี หรือ
ส่ิงมีชีวิตก็ได ้ท่ีเป็นภาพในการส่ือความหมาย อาจเป็นเพียงภาพเดียวหรือเป็นกลุ่มของภาพท่ีเกิด
จากการตดัต่อ การใช้สัญลกัษณ์พิเศษน้ีเม่ือน ามาใช้วิเคราะห์ประกอบการชมภาพยนตร์จะช่วยให้
สามารถเขา้ใจเร่ืองราวได้ดีข้ึน ซ่ึงความหมายท่ีแฝงเร้นอาจส่ือความหมายได้ดีกว่าความหมายท่ี
ปรากฏอยูภ่ายนอก 

การศึกษาเร่ืองเล่าและการเล่าเร่ืองนั้นจะสนใจวา่ เม่ือเป้าหมายของการเล่าเร่ืองนั้นเป็นไป
เพื่อประกอบสร้างความหมาย ให้แก่สรรพส่ิงต่างๆ ศาสตร์แห่งการเล่าเร่ืองจึงเป็นเร่ืองท่ีเขา้ไป
เก่ียวพนักบัทฤษฎีสัญวิทยา (Semiology) ซ่ึงเป็นศาสตร์ท่ีวา่ดว้ยเร่ืองสัญญะ (Sign) ท่ีถูกประกอบ
สร้างความหมาย (กาญจนา แกว้เทพ, 2553) 
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ดงันั้นจึงท าให้ผูว้ิจยั ได้ท าใช้แนวคิดทฤษฎีสัญวิทยา มาร่วมในการวิเคราะห์และศึกษา
รูปแบบการศึกษานิทรรศการบทเรียนในความพดู โดยจะกล่าวถึงในหวัขอ้ถดัไป  
 

2.4  แนวคดิทฤษฎสัีญวทิยา 
 

2.4.1  ความหมายของแนวคิดทฤษฎสัีญวทิยา 

 กาญจนา แกว้เทพ (2552) ทฤษฎีสัญวิทยา ท่ีแปลมาจากภาษาองักฤษว่า “Semiology” นั้น
สามารถถอดความหายจากรากศพัท์เดิมไดว้่าเป็น “ศาสตร์แห่งสัญญะ” (Science of Sign) ซ่ึงเป็น
ทฤษฎีท่ีให้ค  าอธิบายเก่ียวกบัค าว่า “สัญญะ” โดยสัญญะ (Sign) หมายถึงส่ิงท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อให้มี
ความหมาย (Meaning) แทนของจริง/ตวัจริง (Object) ในตวับทและในปริบท (Context) หน่ึงๆ ซ่ึง
ส่ิงท่ีน ามาใช้เป็นสัญญะนั้น อาจจะเป็นวตัถุส่ิงของรูปภาพและสัญญะท่ีเรารู้จกักนัมากท่ีสุดก็คือ 
ภาษา 
 โดยผูท่ี้เร่ิมต้นบุกเบิกวางรากฐานทฤษฎีสัญวิทยามีอยู่ 2 ท่านก็คือ Saussure นักวิชาการ
ภาษาศาสตร์ ดา้นภาษาศาสตร์ชาวสวิสและ Peirce นกัปรัชญาดา้นภาษาชาวอเมริกนั โดย Saussure

เสนอว่าไม่เพียงแต่ภาษาท่ีเป็นสัญญะรูปแบบหน่ึงแลว้ ทุกส่ิงทุกอย่างก็สามารถจะเป็นสัญญะได้
หากถูกน ามาใชแ้สดงความหมายและสามารถสามารถแสดงความคิดของผูส่้งสารได ้

 Peirce เสนอวา่ สัญญะ (Sign) ประกอบไปดว้ย 2 องคป์ระกอบนั้นก็คือตวัหมาย (Signifier) 

และตวัหมายถึง (Signified) ตวัอย่างเช่น การกล่าวค าว่า “สวสัดี” (Signifier) ก็จะมีความหมายถึง
การทกัทาย (Signified) โดย Peirce ได้น าระยะห่างระหว่าง ตวัหมาย (Signifier) และตวัหมายถึง 
(Signified) มาจดัประเภทของ Sign ไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
 1)  Icon คือ รูปเหมือนโดยสัญญะท่ีตวัหมายเหมือนกบัหรือคล้ายตวัหมายถึง เช่น 
อนุสาวรีย ์ภาพถ่าย ภาพวาด เป็นตน้ 

 2)  Index คือ ตวับ่งช้ีโดยสัญญะท่ีตวัหมายและตวัหมายถึงมีความเช่ือมโยงถึงกนั 
เช่น วดั ก็จะมีสัญญะตวั บ่งช้ี ไดแ้ก่ โบสถ ์เจดีย ์ธรรมจกัร พระพุทธรูป เป็นตน้ 

 3)  Symbol คือ สัญลักษณ์ โดยสัญญะท่ีตวัหมายไม่เหมือนตัวหมายถึง โดยต้อง
อาศยัการเรียนรู้ร่วมกนัของผูใ้ชส้ัญญะ เช่น ภาษา ตวัหนงัสือ ธงชาติ 

 

 

 

 



35 

ตารางที ่ 2.1  แสดงประเภทของสัญญะตามทศันะของ C.Peirce 

 
                 ประเภทสัญญะ 

เกณฑ์พจิารณา 

Icon Index Symbol 

ความสัมพนัธ์ มีคลา้ยคลึง มีความเช่ือมโยง
แบบเหตุผล (Causal 

Connection) 

ความเช่ือมโยงเกิดจาก
ขอ้ตกลง 

(Convention) 

ตัวอย่าง ภาพถ่าย 
อนุสาวรีย ์รูปป้ัน 

ควนัไฟ อาการ 

ของโรค 

ค า ตวัเลข ชวเลข 

กระบวนการ 

การถอดความหมาย 

มองเห็นได ้ ตอ้งคิดหาเหตุผล  
(Figure Out) 

ตอ้งเรียนรู้ 

 

แหล่งทีม่า: กาญจนา แกว้เทพ, 2552. 

 

2.4.2  แนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎสัีญวิทยา (Basic Concept) 

 2.4.2.1 สัญญะ (Sign ) หมายถึง ส่ิงท่ีมีความหมายมากกว่าตวัมนัเอง ตวัอย่างเช่น 
รูปรถยนต์ในห้างสรรพสินคา้ ไม่ไดมี้ความหมายเพียงรถยนต์ เท่านั้น แต่ยงัมีความหมายถึง ลาน
จอดรถยนต์ จะเห็นได้ว่าสัญญะหน่ึงๆอาจจะมีความหมายมากกว่าตวัของมนัเอง แต่ต้องอยู่ใน
บริบทหรือสถานการณ์จ าเพาะหน่ึงๆ โดยองคป์ระกอบของสัญญะนั้นจะประกอบไปดว้ยของจริง 
(Reference) ตวัหมาย (Signifier) และ ตวัหมายถึง (Signified) ตวัอยา่งเช่น เม่ือกล่าวถึง “เกา้อ้ี”โดย 
Reference คือ เกา้อ้ีจริงๆ ของจริงท่ีสามารถนั่งได้จริงๆ โดยค าว่าเก้าอ้ี ทั้งในตวัอกัษรหรือเสียงท่ี
เปล่งออกมาจะเป็น ตวัหมาย (Signifier) อาจจะแทนดว้ยสัญลกัษณ์ภาพถ่ายหรือภาพวาดต่างๆหรือ
ถา้อยูใ่นวฒันธรรมท่ีใชภ้าษาองักฤษก็จะแทนดว้ย Chair และตวัหมายถึง (Signified) คือ ภาพเกา้อ้ี
ในความคิดค านึงถึงท่ีเกิดจากการจินตนาการภาพของ “เก้าอ้ี” ท่ีเรียกว่า “ภาพในใจหรือภาพใน
ความคิด (Concept)” 

 โดยการศึกษาระบบสัญญะของ Sausure (อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ, 2552) สนใจ
แต่เฉพาะความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบท่ี 2 และ 3 นั้นคือ ตวัหมาย (Signifier) และตวัหมายถึง 
(Signified) เท่านั้น 
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คุณลักษณะท่ีส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างตัวหมายและตัวหมายถึง  มี 3
ลกัษณะ ดงัน้ี 

  1) ความสัมพันธ์ท่ีถูกสร้างข้ึนอย่างไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆ  (Arbitrary) คือ
เป็นไปตามอ าเภอใจ ไม่ได้มีหลกัเกณฑ์ เช่น ค าว่า “เก้าอ้ี” ไม่มีความคลึงกบัรูปร่างของเก้าอ้ีเลย
เช่นเดียวกบัค าวา่ Chair  

  2) ความสัมพัน ธ์ ท่ีไม่ได้ เกิด ข้ึนตามธรรมชาติ  (Unnatural) คือ เป็น
ความสัมพนัธ์ท่ีจะตอ้งเรียนรู้เอาเพิ่มเติมเน่ืองจากไม่ไดเ้กิดข้ึนตามธรรมชาติ 

  3) ความสั มพัน ธ์ ท่ี ไม่ ได้ เกิ ดจากมู ล เห ตุ จู งใจ  (Unmotivated) คื อ 
ความสัมพนัธ์ท่ีไม่ไดเ้กิดจากมูลเหตุพิเศษใดๆ ไม่เก่ียวขอ้งกบัแรงกระตุน้ของผูใ้ชส้ัญญะ 

 2.4.2.2 ความสัมพันธ์  (Relation) โดย“ความสัมพันธ์”ถูกน ามาใช้อธิบายเร่ือง
“ความหมาย” ในข้อเท็จจริงท่ีว่าไม่มีอะไรมีความหมายในตวัเองและเน้ือหาก็ไม่ใช่ตวัก าหนด
ความหมายแต่ส่ิงหน่ึงส่ิงใดจะมีความหมายก็ต่อเม่ือน าไปสัมพนัธ์อีกระบบหน่ึงต่างหาก โดยส่ิงท่ี
สามารถน ามายกตัวอย่างให้ เห็นชัดเจนคือคู่ของความสัมพันธ์ของคู่ ท่ีตรงกันข้าม (Binary 

Opposition) ตวัอย่างเช่น หากน าแสงไฟมืดมาเขา้คู่กบัแสงไฟสว่าง จึงจะอ่านความหมายของแสง
ไฟสวา่งไดช้ดัเจนท่ีสุด อีกหน่ึงคู่ความสัมพนัธ์ท่ีสัญวทิยาใหค้วามสนใจคือความสัมพนัธ์ระหวา่ง”

ตวับท” (Text) และ “ตวับริบท” (Context) ซ่ึงหมายถึง ตวับทหน่ึงๆ จะมีความหมายเช่นไรก็ข้ึนอยู่
กบัตวับริบทดว้ย ดงันั้นหากบริบทเปล่ียนไป ตวับทก็จะมีความหมายท่ีเปล่ียนตามไปดว้ย 

 2.4.2.3 ลกัษณะส่วนตวั/ส่วนรวมของสัญญะ (Private/Public)  Saussure (อา้งถึงใน 
กาญจนา แกว้เทพ, 2552) ไดน้ าเสนอวา่ สัญญะทุกอยา่งจะประกอบดว้ย 2 มิติเสมอ มิติหน่ึงคือ มิติ
ท่ีเป็นส่วนรวมซ่ึงเขาเรียกวา่ “Language”และมิติท่ีเป็นส่วนตวัซ่ึงเรียกวา่ “Speech”ตวัอยา่งท่ีเห็นได้
ง่ายๆคือด้านภาษาโดยท่ี มิติท่ีเป็นส่วนร่วม (Language) ของภาษาไทย ได้แก่ พยญัชนะ สระ 
วรรณยุกต์ มีไวยากรณ์เรียงล าดบั ประธาน กริยา กรรม เป็นตน้ และเม่ือเราน าภาษาไทยโดยส่วน
ร่วมมาใช ้แต่ละคนก็จะมีมิติท่ีเป็นส่วนตวั (Speech) หรือวา่ ลีลาในการใช ้แตกต่างกนัเฉพาะตวัแต่
ก็ยงัอยูใ่นกรอบของ Language ภาษาไทยอยูดี่  
 2.4.2.4 รหัส (Code) หมายถึงแบบแผนขั้นสูงท่ีซับซ้อนของความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สัญญะต่างๆ เป็นแบบแผนโครงสร้างท่ีอยูใ่นหวัสมอง โดยจะท างานในการรับรู้และตีความสัญญะ
ท่ีเราเปิดรับมา ตวัอยา่งเช่น อาหาร ก็สามารถวิเคราะห์ไดว้่ามีรหัสอะไรควบคุมสัญญะของอาหาร
อยู ่ซ่ึงขั้นตอนของการวเิคราะห์สัญญะกระท าไดด้งัน้ี 

  1) กฎของการแยกออกไป ในการวิเคราะห์ส่ิงแรกท่ีท าคือการใช้หลัก 
Binary Opposition คือการหาคู่ตรงขา้ม โดยท่ีตอ้งหาวา่อะไรบา้งท่ีเป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร โดย
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การแยกนั้นจะข้ึนอยู่กบัว่าเป็นรหัสของใคร เช่น เน้ือหมูเป็นอาหารของคนไทยแต่ไม่เป็นอาหาร
ของชาวมุสลิม เป็นตน้ 

  2) การแยกแยะหน่วยย่อยต่างๆ เช่น อาหารไทยจะประกอบไปดว้ยหน่วย
ยอ่ยต่างๆ คือ ขา้วเปล่า น ้าพริก แกงเผด็ แกงจืด น ้าจ้ิม เป็นตน้  
  3) กฎของการเช่ือมโยง ไดแ้ก่ การวเิคราะห์วา่ ชุดรหสัแต่ละชุดจะน าหน่วย
ยอ่ยอะไรมาเช่ือมโยงกนัไดบ้า้ง เช่น ในชุดอาหารไทย เรามกัจะน าน ้ าพริก ปลาทู ผกัตม้มาเช่ือมโยง
กัน โดยมีความเข้มงวดมากน้อยแตกต่างกันไป เช่น การเช่ือมโยงน ้ าจ้ิมในรหัสอาหารไทยไม่
เขม้งวดเท่ารหสัอาหารญ่ีปุ่น 

  4) การวิเคราะห์หน้าท่ีต่างๆ ของรหัส ไม่ว่าจะเป็นหน้าท่ีใช้สอย ความ
บนัเทิง พิธีกรรม ฯลฯ เช่น ลูกอม เป็นขนมท่ีมีหนา้ท่ีเพื่อความเพลิดเพลิน แต่ไม่ไดมี้หน้าท่ีเพื่ออ่ิม
ทอ้ง หรือผลไมม้งคลนั้นเป็นอาหารท่ีมีหนา้ท่ีทางพิธีกรรม เป็นตน้  
 

2.4.3  วธีิการวเิคราะห์สัญวิทยา 
การวเิคราะห์สัญวทิยาแบ่งออกเป็น 3 วธีิ ดงัน้ี 

 2.4.3.1 การวเิคราะห์ความหมายโดยอรรถ และการวเิคราะห์ความหมายโดยนยั 

  1) การวิเคราะห์ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) คือ ค าหรือ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีมีความหมายท่ีเขา้ใจกนัตามตวัอกัษร เป็นความหมายท่ีเขา้ใจตรงกนัโดยส่วนใหญ่ 
และเขา้ใจกนัโดยปราศจากการประเมินค่าหรือเรียกวา่ มีความหมายตรง (Denotative) 

  2) การวิ เค ราะ ห์ ความหมายโดยนั ย  (Connotative Meaning) ได้แ ก่
ความหมายทางออ้มท่ีเกิดจาการตกลงของกลุ่มหรือเกิดข้ึนจากประสบการณ์เฉพาะบุคคลรวมถึง
บริบททางสังคม วฒันธรรม ค่านิยม ฯลฯ โดยความหมายของแต่ละบุคคลก็จะมีความแตกต่างกนั
ไปและสามารถเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ 

 2.4.3.2 การวเิคราะห์แบบ Paradigmatic/Syntagmatic  

  1) การวิเคราะห์แบบ Diachronic/Syntagmatic โดยมีหลกัการวิเคราะห์คือ
จะเนน้ล าดบัขั้นหรือช่วงระยะเวลาของเหตุการณ์ หรือปรากฏของสัญญะ  
  2) การวิเคราะห์แบบ Synchronic/Paradigmatic เป็นการหาแบบแผนท่ี
ซ่อนเร่นของคู่ตรงกนัขา้มและสร้างความหมายข้ึนมาโดยหากปราศจากความแตกต่างความหมายก็
จะกลายเป็นส่ิงท่ีไม่มีความหมาย เช่นลกัษณะการสร้างนางเอกก็จะตรงขา้มกบัลกัษณะของนางร้าย 

2.4.3.3 การวเิคราะห์แบบ Metaphor/Metonymy  
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  1) อุป มัย  (Metaphor) เป็ น วิ ธี ก าร ถ่ ายทอดความหม ายโดยอ าศัย
ความสัมพนัธ์สัญญะ 2 ตวัท่ีมีความหมายคลา้ยคลึงกนัและถูกน ามาถ่ายทอดความหมายด้วยการ
อุปมาอุปมยั การเปรียบแบบน้ีตอ้งอาศยัจินตนาการเป็นส าคญัในการหาลกัษณะร่วม โดยท่ีสัญญะ
ตวัแรกจะเป็นท่ีรู้จกัความหมายกนัดีอยู่แลว้ท าให้สามารถน ามาเขา้คู่กบัสัญญะตวัท่ีสองท่ีไม่รู้จกั
ความหมายกนัดี เช่น เธอสวยราวกบันางฟ้า  
  2) นามนัย (Metonymy) เป็นวิธีการถ่ายทอดความหมายโดยการหยิบเอา
บางส่วนของสัญญะมาแทนความหมายโดยรวม โดยผูรั้บสารต้องมีความรู้เก่ียวกับคู่สัมพนัธ์
ระหวา่งส่วนยอ่ยและส่วนรวมเอาไวแ้ลว้ เช่น ปารีส หยบิเอา หอไอเฟล มาเป็นส่วนยอ่ยของสัญญะ
ส่วนรวมของปารีส โดยผูรั้บสารจะตอ้งรู้วา่ หอไอเฟลนั้นตั้งอยูใ่นเมืองปารีส เป็นตน้ 

โดยงานวิจยัช้ินน้ีใช้การวิเคราะห์สัญวิทยา แบบการวิเคราะห์ความหมายโดยอรรถและ
ความหมายโดยนัย และ การวิเคราะห์แบบ Metaphor/Metonymy เน่ืองจากสอดคลอ้งกบัสัญญะท่ี
ปรากฏในการจดัแสดงนิทรรศการ โดยไม่ไดใ้ชก้ารวิเคราะห์แบบ Paradigmatic/Syntagmatic ท่ีจะ
เน้นจะเน้นล าดบัขั้นหรือช่วงระยะเวลาของเหตุการณ์ หรือปรากฏของสัญญะรวมถึงการหาแบบ
แผนท่ีซ่อนเร่นของคู่ตรงกันข้ามและสร้างความหมายข้ึนมาโดยหากปราศจากความแตกต่าง
ความหมายก็จะกลายเป็นส่ิงท่ีไม่มีความหมาย ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสัญญะท่ีปรากฏในการจดัแสดง
นิทรรศการ 

 

2.4.4  สัญวทิยาในนิทรรศการ 

  นิทรรศการถือว่าเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร โดยในหลกัสัญวิทยาสามารถกล่าวไดว้า่ใน
ทุกๆ การกระท าของการส่ือสารสร้างภาพลกัษณ์ให้แก่นกัส่ือสาร คือเป็นส่วนหน่ึงของความหมาย
ในเน้ือหาสาร โดยนิทรรศการส่ือความหมายความส าคัญของพิพิธภัณฑ์และในทางกลับกัน
พิพิธภณัฑคื์อส่วนหลกัของความหมายในการจดันิทรรศการ (Hodge, 1998) 

Horta (1992) เสนอวา่ การศึกษาสัญวิทยาในนิทรรศการคือการศึกษากระบวนการส่ือสาร
การหาความหมายและผลพวงจากบริบททางสังคมของพิพิธภณัฑ์ซ่ึงพิพิธภณัฑ์คือพื้นท่ีทางสัญญะ
ในการแสดงถึงกระบวนการทางวฒันธรรมผา่นการแสดงออกทางการส่ือสาร 

 และ Hooper (2000) ไดเ้สนอว่า การตีความหมายในนิทรรศการเป็นการพิจารณาวตัถุหรือ
ส่ิงท่ีถูกแทนความหมาย (Object) จากมุมมองของทศันธรรม (Visual Culture) คือการให้ความสนใจ
ไปท่ีความสัมพนัธ์ระหวา่ง  ส่ิงท่ีถูกแทนความหมาย (Object) และส่ิงท่ีถูกน าเสนอ (Subject) ซ่ึงจะ
เป็นกระบวนตีความหาความหมายของวตัถุ (Object) โดยการตีความหมายในมุมมองพิพิธภณัฑ์
หรือนิทรรศการคือการพบเจอวตัถุ (Object) ท่ีถูกให้เลือกมาจดัแสดง โดยมีการก าหนดรูปแบบการ
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น าเสนอโดยจะมีการตีความหมายของวตัถุท่ีแตกต่างกันข้ึนอยู่กับผู ้ชมโดยในแต่ละวตัถุใน
นิทรรศการก็จะมีผลถึงการเช่ือมโยงกระบวนการตีความหมายข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดวตัถุประสงค์
ของนิทรรศการนั้นๆ 

จะเห็นไดว้า่การศึกษารูปแบบการส่ือสารและการประกอบสร้างนิทรรศการสัญวทิยาจะเขา้
มามีความส าคญัท่ีจะมาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดน้ าแนวคิดสัญวทิยาเขา้มาใชใ้น
การวจิยัคร้ังน้ี  

โดย Hodge (1998) ไดเ้สนอหลกัในการวเิคราะห์สัญญะท่ีเก่ียวขอ้งกบันิทรรศการ ไดแ้ก่   
  2.4.4.1 การส่ือสารท่ีดี คือการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีการเคล่ือนไหวอย่างเป็นวฏัจกัร 
สามารถเปล่ียนแปลงได ้

  2.4.4.2 การส่ือสารคือ รูปแบบของการกระท าทางสังคม โครงสร้างกระบวนการ 
อตัลกัษณ์ และความสัมพนัธ์ ซ่ึงเป็นการท างานในขั้นพื้นฐาน 

  2.4.4.3 บริบทของการกระท าใดๆ ในการส่ือสาร คือเน้ือหาสารท่ีมีความหมายอยู่
ในตวัของมนัเอง  
  2.4.4.4 ล าดบัในการจดัแสดงมกัมีความหมายในทุกๆล าดบั ไม่วา่จะเป็นล าดบัเวลา
หรือล าดบัพื้นท่ีในการจดัแสดงก็มีจะสอดแทรกไปดว้ยความหมายจากผูอ้อกแบบ 

  2.4.4.5 การส่ือสารในนิทรรศการคือความหลายของสัญญะ การใช้รหัส และส่ือ
ต่างๆ ต่อผูช้มท่ีหลากหลายและวตัถุประสงค์ท่ีแตกต่างกนัซ่ึงความหลากหลายเหล่าน้ีมกัจะอยูก่บั
ความซ ้ าซ้อนอย่างมากโดยในความหมายท่ีจะส่ือสารเดียวกนัจะประกอบไปดว้ยวิธีท่ีการมากมาย
แต่ในบางคร้ังความหลากหลายของสัญญะอาจจะไม่ไดมี้ประโยชน์และไม่ไดรั้บการจดัการท่ีดี 

  2.4.4.6 การส่ือสารท่ีมีความซับซ้อนและความขัดแยง้มักจะมีในการน าเสนอ
สัญญะซ่ึงการมีความขดัแยง้นั้นไม่ไดเ้ลวร้ายเสมอไปในทางกลบักนัมนัเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ซ่ึง
การท่ีมีความขดัแยง้หรือความเห็นต่าง ไม่ใช่ขอ้ด้อยของนิทรรศการเพราะการจดันิทรรศการให้
ประสบความส าเร็จไม่ใช่การพยายามท่ีจะปกปิดหรือเอาชนะความขดัแยง้แต่คือการท่ีจะตอ้งรู้จกั
การจดัการความขดัแยง้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในทุกๆการส่ือสาร 

 

2.5  แนวคดิการเรียนรู้เพือ่การเปลีย่นแปลง (Transformative Learning) 

 

2.5.1  ความหมาย 

 ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงได้รับการพฒันาข้ึนมาโดย Mezirow เพื่อก้าวขา้ม
เหนือการแสวงหาความรู้แบบธรรมดาเรียบง่าย ท่ีให้ความส าคัญแต่เฉพาะตัวเน้ือหาและ
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กระบวนการเรียนรู้แบบเดิมๆ โดยเน้นให้เห็นถึงเป้าหมายและคุณค่าของการพฒันาการเรียนรู้ท่ี
แตกต่าง ครอบคลุมบริบททางสังคมและวฒันธรรมโดยรวมด้วยการปรับเปล่ียนมโนทัศน์  
(Perspective Transformation) ห รือกรอบความ คิด  (Paradigm) ห รือกรอบอ้าง อิ ง  (Frame of 

Reference) อันเป็นฐานรากของชีวิตผุดข้ึนเป็นมโนธรรมส านึกใหม่บนหลักการท่ี ถูกต้อง 
(Principle-based Conscientization) ด้วยการสะท้อนภายในตนเองเชิงวิพากษ์อย่างใคร่ครวญ 
(Critical Self-reflection) โดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเชิงเปรียบเทียบ ตามบริบทและ 
ประสบการณ์เดิมท่ีตนมีและประสบการณ์ใหม่ท่ีรับเขา้มา (Discourse/Dialogue Interaction) เพื่อ
น าไปสู่ความเขา้ใจในความเป็นตวัตนของตนเองอยา่งเป็นหน่ึงเดียว (Individuation) เกิดเป็นความ
เช่ือมัน่ เกิดความมัน่คงภายใน (Self-esteem) อย่างเห็นคุณค่าและความหมายของชีวิต (Meaning 

Perspective) 

Mezirow (1991) ได้เสนอว่า การปรับเปล่ียนมโนทศัน์จะเกิดข้ึนได้จะต้องเกิดจากภาวะ
ยากล าบาก ความผิดหวงั ความเจบ็ปวด หรือการเปล่ียนแปลงในเหตุการณ์ส าคญัๆ ซ่ึงเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์น้ีน าไปสู่ค าถามในเร่ืองความเป็นตวัตนและความหมายของชีวิตตนเอง กระบวนการ
เรียนรู้จะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือผูเ้รียนมีการปรับเปล่ียนสมมติฐานและความเช่ือตนเองเสียใหม่โดยการ
ตีความและรับรู้ถึงประสบการณ์ตนเองในอีกรูปแบบหน่ึงท่ีต่างจากเดิมโดยเร่ิมจากการสร้างการ
ตระหนกัรู้เชิงวิพากยถึ์งสมมติฐานท่ีตนใชใ้นการรับรู้ เขา้ใจและอธิบายต่อโลกวา่เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 
และท าไมจึงเป็นเช่นนั้น ตามดว้ยการพฒันาเป็นมุมมองท่ีเขา้ใจในความเป็นองคร์วมท่ีสามารถเห็น
ความแตกต่างอย่างหลากหลายและบูรณาการและประการสุดทา้ยเป็นการใช้ประโยชน์จากความ
เข้าใจดังกล่าวมาสร้างเป็นทางเลือกเพื่อใช้ในการตัดสินใจ เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ เพื่อการ
เปล่ียนแปลงในระดบัท่ีสูงข้ึนท่ีสะท้อนถึงสมมติฐาน ค่านิยม และความเช่ือทางวฒันธรรมเชิง
จิตวิทยาซ่ึงเกิดจาก การเทียบเคียงของประสบการณ์ใหม่ท่ีรับเขา้มากบัประสบการณ์เดิมท่ีตนมีอยู่
อยา่งมีคุณค่าและความหมาย 

การเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงของ Mezirow (1991) จึงเป็นกระบวนการปรับเปล่ียน 
กรอบการอา้งอิงหรือ ความเช่ือ ความรู้สึก ทศันคติต่อเน่ืองถึงกระบวนทศัน์ทางความคิดของบุคคล 
โดยเร่ิมต้นด้วยการทบทวนชีวิต (Life Review) และคิดไตร่ตรองในประสบการณ์ของตนเอง 
ตระหนักรู้อย่างมีวิจารณญาณว่า ความเช่ือเบ้ืองต้นท่ีตนยึดถือและปฏิบติัอยู่เป็นตวัเขา้มาจ ากัด
วิถีทางการรับรู้ความเขา้ใจความรู้สึกนึกคิดของเราอย่างไร และท าไมเม่ือความเขา้ใจในความเช่ือ
เบ้ืองตน้ของเราครอบคลุมมากข้ึนก็จะเห็นความแตกต่างเห็นรายละเอียดทุกแง่มุมและเกิดการบูรณา
การความรู้ ความเช่ือ และประสบการณ์ใหม่เขา้กบัส่ิงเดิมได ้เกิดการเปล่ียนแปลงใน ฐานรากซ่ึง
เป็นท่ีมาของพฤติกรรมท่ีแทจ้ริงน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลต่อเน่ืองถึงการปฏิบติั 
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การทางสังคม (Social Action) ในท้ายสุดจะปลดปล่อยบุคคลนั้ นออกจากกรอบความเช่ือและ
ความคิดเดิมท่ีครอบง าเขาอยู่ ซ่ึงหมายถึงบุคคลได้มีการเรียนรู้และเกิดการปรับ ความเขา้ใจ ปรับ
ความรู้สึกนึกคิด และปรับการกระท าในแนวทางใหม่ เพื่อการพฒันาตนเองและสังคมให้กา้วหน้า 
ข้ึนอย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง มิไดย้ึดติดการความเช่ือ ความรู้สึกนึกคิด 
และการกระท าเดิม  

Mezirow (1991) เช่ือว่าการปรับเปล่ียนกรอบความเช่ือและความคิดของบุคคลจะประสบ
ผลอย่างดีในภาวะวิกฤตการณ์ของชีวิต คือภาวะท่ีบุคคลไม่ทราบว่าจะตดัสินใจทิศทางของชีวิต
อย่างไร (Disorienting Dilemma) และผลของการปรับเปล่ียนความเช่ือและความคิดจะเป็นการ
เปล่ียนแปลงชีวิตของบุคคลนั้นอยา่งส าคญั กระบวนการท่ีบุคคลตระหนกัอยา่งมีเหตุผลในการรับรู้ 
ไดด้ว้ยตนเอง เขา้ใจและพร้อมท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงเรียกวา่ การปรับเปล่ียนมโนทศัน์ ซ่ึงเป็น 
กระบวนการท่ีบุคคลปรับเปล่ียนกรอบแนวคิดเดิมท่ีเคยยึดถือมา ไปเป็นมโนทศัน์ใหม่ท่ีมีความ 
ครอบคลุมกวา่เดิม เปิดกวา้ง มีความชดัเจน ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงความรู้สึกนึกคิดได ้เป็น มโน
ทศัน์ท่ีเกิดจากการวิพากษ์จากเหตุการณ์ในอดีต ท่ีก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงข้ึนมาใหม่ และ
ความคิดความเช่ือน้ีไดรั้บการยอมรับวา่เหมาะสมและสามารถเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อไป โดย
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของทฤษฎีการเรียนรู้จากการปรับเปล่ียนมโนทศัน์ประกอบดว้ยประสบการณ์
ของบุคคลการมองยอ้นอดีตอยา่งวพิากษว์จิารณ์และการเสวนาและอภิปรายดว้ยเหตุผล  

โดยงานวจิยัช้ินน้ีตอ้งการท าการศึกษารูปแบบและองคป์ระกอบของการส่ือสารและสัญญะ
ท่ีส าคัญ ในการสะท้อนเป้าหมายหลักท่ีพึงประสงค์  ในนิทรรศการบทเรียนในความมืดโดย
นิทรรศการ มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูช้มเกิดกระบวนการสะทอ้นความคิดเปล่ียนแปลงมโนทศัน์เพื่อ 
ให้เกิดการยอมรับและลดความเหล่ือมล ้ าทางสังคมเก่ียวกบับุคคลผูพ้ิการทางสายตาซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลง ซ่ึงเนน้ให้เห็นถึงเป้าหมายและคุณค่าของการ
พฒันาการเรียนรู้ท่ีแตกต่าง ครอบคลุมบริบททางสังคมและวฒันธรรมโดยรวมดว้ยการปรับเปล่ียน
มโนทศัน์หรือกรอบความคิด 

 

2.5.2  กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลีย่นแปลง (Transformative Learning Processes) 

Mezirow (1991) ไดน้ าเสนอกระบวนการ 10 ขั้นตอนเพื่อการปรับเปล่ียนกรอบความคิด
ดงัน้ี 

 2.5.2.1 การเผชิญและตระหนกัถึงภาวะวิกฤตเป็นขั้นตอนแรกของการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม โดยการเรียนรู้ของผูใ้หญ่เร่ิมตน้ไดอ้ย่างดี เม่ือผูใ้หญ่ตอ้งเผชิญกบัความยุ่งยากในชีวิต 
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ซ่ึงเม่ือริเร่ิมข้ึนแลว้กระบวนการเรียนรู้จะติดตามไดง่้ายท าให้สามารถพิชิตปัญหา อุปสรรคต่างๆ ท่ี
เผชิญได ้

 2.5.2.2 การวิเคราะห์ตรวจสอบตนเองเป็นการตรวจสอบกรอบความเช่ือของ
ตนเองการยึดถือปฏิบติัของตนเองเพื่อสร้างความเขา้ใจในตนเอง มองเห็นความสัมพนัธ์ของตนเอง
กบัสังคมรอบขา้ง และมุมมองของตนเองท่ีมีต่อโลก ซ่ึงกระบวนการทบทวนชีวติน้ี ท าใหผู้ท้บทวน
ไดเ้ห็นภาพระบบความคิดของตนเองซ่ึงเป็นระบบภายในท่ีแสดงออกสู่ภายนอก  
 2.5.2.3 การประเมินสมมติฐานตนเองอย่างมีวิจารณญาณเป็นการประเมินตนเอง
ภายหลงัจากการส ารวจตรวจสอบตนเองแลว้โดยอาจมี การประเมินแบบวิพากษ์วิจารณ์ความเช่ือ
เบ้ืองตน้ ซ่ึงกรอบความเช่ือเบ้ืองตน้น้ีเป็นตวัก าหนดมุมมองโลก และ/หรือทศันคติ ส่วนบุคคล  
 2.5.2.4 การตระหนักว่าตนและบุคคลอ่ืนๆก็มีการปรับเปล่ียนกรอบความคิดใน
ท านองเดียวกัน คือการวิพากษ์วิจารณ์รวมกันในประสบการณ์ท่ีคล้ายคลึงกันซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือแต่
บุคคลไดมี้การติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืน อาทิ การสนทนา การร่วมวิพากษส์ถานการณ์ต่างๆ กบัผูท่ี้
มีประสบการณ์คลา้ยคลึงกนัโดยใช้ประสบการณ์ปกติธรรมดาท่ีมีอยู่ของบุคคล เพื่อให้ได้มาซ่ึง
ความเข้าใจและประสบการณ์ใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นของการสนทนาหรือ การวิพากษ์ซ่ึง
เช่ือมโยงต่อเน่ืองถึงการวางเป้าหมายในการปฏิบติัเพื่อการเปล่ียนแปลงร่วมกนั  
 2.5.2.5 การคน้หาทางเลือกของบทบาท ความสัมพนัธ์และแนวทางการปฏิบติัใหม่
เม่ือเขา้ใจถึงการยึดถือปฏิบติัของตนเองและกลุ่ม และสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาจึงคน้หาทางเลือก
ใหม่ความสัมพนัธ์ใหม่และการกระท าใหม่เพื่อให้ เกิดการปรับเปล่ียนแนวทางด าเนินชีวิตท่ีเคย
ยดึถือสู่ส่ิงท่ีคิดวา่เหมาะสม  
 2.5.2.6 การพฒันาแผนปฏิบติัการเป็นการวางแผนเพื่อการปฏิบติัการหลงัจากนั้น
จึงได้วางแผนการกระท าจากการประเมิน สถานการณ์และจุดมุ่งหมายท่ีต้องการให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง  
 2.5.2.7 การศึกษาหาความรู้และทกัษะเพื่อการด าเนินการตามแผนเป็นขั้นตอนของ
การเตรียมความพร้อมใน   ดา้นองค์ความรู้เพื่อการปฏิบติัซ่ึงบุคคลหรือกลุ่มผูร่้วมปฏิบติัจะใฝ่หา
ความรู้และทกัษะในการน าแผนไปปฏิบติั เพื่อใหเ้กิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

 2.5.2.8 การทดลองปฏิบติัตามแผนและประเมินผลยอ้นกลบัในขณะปฏิบติัการ
และหลงัจากปฏิบติัการจะมีการติดตามประเมินผลควบคู่ไปดว้ย เพื่อปรับเปล่ียนให้ทนัสถานการณ์
เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนรวมทั้งเพื่อแสวงหาองค์ความรู้เพิ่มเติมให้เหมาะสมส าหรับการด าเนินการตาม
แผนท่ีวางไว ้ 
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 2.5.2.9 การพฒันาขีดความสามารถและความเช่ือมัน่ในตนเองตามบทบาทใหม่เม่ือ
บุคคลหรือ กลุ่มได้ปฏิบัติจนเห็นผลส าเร็จแล้ว ความเช่ือมั่นในตนเองต่อกรอบความเช่ือใหม่ 
ทศันคติใหม่ กรอบ ความคิดใหม่และการกระท าใหม่ และความสัมพนัธ์กบัสังคมรอบขา้งหรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งในแนวทางใหม่ไดเ้กิดข้ึน  
 2.5.2.10  การบูรณาการมโนทศัน์ใหม่ให้เขา้กบัวิถีการด าเนินชีวิตอย่างเป็นหน่ึง
เดียวเม่ือศกัยภาพและความเช่ือ มัน่ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองจนเกิดความเช่ือมัน่ ประสบการณ์ 
ความรู้ ความสามารถเหล่านั้นจะถูกหลอมรวม เช่ือมโยงให้เป็นหน่ึงเดียวกบัความเป็นตวัตนของ
ตนเอง ก่อให้เกิดเป็นการด าเนินชีวิตตามแนวทางใหม่ตามมโนทศัน์ใหม่ท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนมา 
น าไปสู่การปรับเปล่ียนทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือและการปฏิบติัใหม่ซ่ึงสามารถน าชีวิตไปสู่การ 
พฒันาการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงท่ีย ัง่ยืน สามารถยืนหยดัต่อความทา้ทายใดๆ ไดอ้ยา่งมัน่ใจ เพื่อ
ความมัน่คง ย ัง่ยนื ในท่ีสุด 

สรุปขั้นตอนการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงมี 10 ขั้นตอนดังกล่าว โดยแกนหลักของ 
กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงของ Mezirow (1991) ประกอบด้วย 3 ส่วนร่วมกันคือ  
1) ประสบการณ์ 2) การคิดไตร่ตรอง และ 3) การสนทนาอย่างมีเหตุผล ซ่ึงการสนทนาอย่างมี 
เหตุผลน้ี จะรวมถึง องค์ประกอบต่างๆ ในการสนทนา เช่น ข้อมูลข่าวสารท่ีสมบูรณ์ความรู้ 
ความสามารถท่ีจะประเมินขอ้โตแ้ยง้ และการมีเสรีภาพในการคิดและวพิากษ ์ 

ทั้งน้ียงัมีขอ้เสนอของ Mezirow (1991) เพิ่มเติมถึงค าว่า ประสบการณ์ นั้นมีความหมาย
ครอบคลุมทั้งประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคลก่อนท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมและประสบการณ์ท่ีไดรั้บ
ระหวา่งร่วมกิจกรรมต่างๆ ตวัอยา่งเช่น กิจกรรมในการเรียน  ผูเ้รียนแต่ละคนยอ่มมีประสบการณ์
ก่อนท่ีจะมาเข้าเรียนในห้องเรียนอยู่ก่อนแล้ว และประสบการณ์ท่ีได้รับระหว่างท ากิจกรรมใน
ห้องเรียน โดยหากผูเ้รียนเขา้มาในห้องเรียนแลว้ให้ความหมายของประสบการณ์ท่ีแตกต่างไปจาก
เดิมและเกิดการทบทวนไตร่ตรองในการกระท า หรือประสบการณ์ท่ีไดรั้บในการร่วมกิจกรรมนั้นๆ 
และหาขอ้มูลท่ีเป็นจริงท่ีสุด การเปล่ียนแปลงหรือปรับการให้ความหมายของประสบการณ์เปล่ียน
ความคิด มุมมองโลกทศัน์และทศันคตินั้นก็คือ การเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง 

โดยงานวิจัยช้ินน้ีได้น า แกนหลักของ กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงของ 
Mezirow (1991) ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วนร่วมกนัคือ 1) ประสบการณ์ 2) การคิดไตร่ตรอง และ 3) 

การสนทนาอย่างมีเหตุผล มาวิเคราะห์ผลการศึกษาสัญญะท่ีส าคญัท่ีสะท้อนเป้าหมายหลกัท่ีพึง
ประสงคใ์ห้เกิดข้ึนแก่ผูรั้บสารของนิทรรศการบทเรียนในความมืดจากเวทนาเป็นยอมรับและเขา้ใจ
คืออะไร 
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2.6  ทฤษฎกีรวยประสบการณ์ (Cone of Experience) 

 

Dale (1954) ได้จัดแบ่งส่ือการสอน เพื่อเป็นแนวทางในการอธิบายถึงความสัมพันธ์
ระหว่างโสตทศันูปกรณ์ต่างๆ ในขณะเดียวกนัก็แสดงขั้นตอน ของประสบการณ์การเรียนรู้ และ
การใชส่ื้อแต่ละประเภทในกระบวนการเรียนรู้ดว้ย โดยพฒันาความคิดของบรุนเนอร์ (Bruner) ซ่ึง
เป็นนกัจิตวทิยา ก่อนน าสร้างเป็น “กรวยประสบการณ์” (Cone of Experience) โดยแบ่งเป็นขั้นตอน
ดงัน้ี 

 1) ประสบการณ์ตรงและมีความมุ่งหมาย (Direct Purposeful Experience) ถือ
เป็นประสบการณ์ท่ีเป็นรากฐานของประสบการณ์ทั้งหมด เน่ืองจากผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากสถานการณ์
จริง และเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด หรือเกิดจากการกระท าของตนเอง เช่น การสัมผสั การเห็นการเรียน
จากของจริง และการลงมือกระท า เป็นตน้ 

 2) ประสบการณ์รอง (Contrived Experience) เป็นการเรียนรู้โดยให้ผูเ้รียนเรียน
จากส่ิงท่ีใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงท่ีสุด ซ่ึงอาจเป็นการจ าลองหรือของจ าลองก็ได ้เช่น การสร้าง
ทอ้งฟ้าจ าลอง การใชหุ่้นจ าลอง ตวัอยา่ง ตูอ้นัตรทศัน์หรือส่ือสามมิติ เป็นตน้ 

 3) ประสบการณ์นาฏกรรมห รือการแสดง  (Dramatized Experience) เป็น
ประสบการณ์ท่ีจดัข้ึนแทนประสบการณ์จริง ซ่ึงเป็นการแสดงบทบาทสมมติ หรือการแสดงละคร 
เพื่อเป็นการจดัประสบการณ์ใหแ้ก่ผูเ้รียนในเร่ืองท่ีมีขอ้จ ากดัดว้ยยุคสมยั เวลาและสถานท่ี เช่น การ
แสดงละครประวติัศาสตร์ ละครพื้นเมือง หรือเร่ืองราวท่ีเป็นนามธรรม เป็นตน้ 

 4) การสาธิต  (Demonstration) คือ  การอธิบายข้อ เท็ จจ ริง ความจริง และ
กระบวนการท่ีส าคญัท่ีแสดงให้เห็นเป็นล าดบัขั้นตอนของการกระท านั้น อาจเป็นการแสดงหรือ
กระท าประกอบค าอธิบาย เช่น การฉายภาพยนตร์ และฟิล์มสตริป แสดงเน้ือหาในส่วนท่ีตอ้งการ
สาธิต เป็นตน้ 

 5) การศึกษานอกสถานท่ี  (Field Trip) เป็นการให้ผู ้เรียนได้รับและเรียน รู้
ประสบการณ์ต่างๆภายนอกสถานท่ีเรียน เช่น การเยี่ยมชมสถานท่ีประวติัศาสตร์ต่างๆ การ
สัมภาษณ์บุคคลท่ีมีความรู้ เป็นตน้ 

 6) นิทรรศการ (Exhibition) เป็นการจัดแสดงส่ิงของต่างๆ การจัดป้ายนิเทศ 
เพื่อให้ความรู้และสารประโยชน์แก่ผูช้ม โดยการน าประสบการณ์หลายอยา่งมาผสมผสานกนัมาก
ท่ีสุด 

 7) โทรทศัน์ (Television) เป็นประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยการเห็นและได้
ยิน เสมือนอยูใ่นเหตุการณ์จริง โดยโทรทศัน์ยงัสามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้นได้
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อีกดว้ย ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจเร่ืองราวและส่ิงต่างๆไดดี้ข้ึน นอกจากน้ียงัสามารถบนัทึก
รายการไวส้ าหรับศึกษาต่อในภายหลงัไดอี้กดว้ย 

 8) ภาพยนตร์ (Motion Picture) เป็นประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยการเห็น
และได้ยินเช่นเดียวกบัโทรทศัน์ แต่เร่ืองราวต่างๆจะทุกบนัทึกไวใ้นลกัษณะของฟิล์มหรืออยู่ใน
รูปแบบของ ส่ือ DVD หรือ VCD  

 9) การบัน ทึ ก เสี ยง วิท ยุ  ภ าพ น่ิ ง  (Recording, Radio and Still Picture) การ
บนัทึกเสียงอาจอยูใ่นรูปของแผน่เสียงหรือเทปบนัทึก วิทยุเป็นส่ือท่ีใหเ้ฉพาะเสียง ส่วนภาพน่ิงอาจ
เป็นภาพวาด ภาพลอ้ หรือภาพเหมือนจริงก็ได ้ขอ้มูลท่ีอยูใ่นส่ือดงักล่าวสามารถให้ประสบการณ์
กบัผูเ้รียนได ้โดยไม่ตอ้งมีความรู้ก็ได ้แต่สามารถเขา้ใจเน้ือหาเร่ืองราวท่ีสอนได ้เน่ืองจากใชว้ิธีการ
ฟังและดูเท่านั้น 

 10) ทศันสัญลกัษณ์ (Visual Symbol) เป็นประสบการณ์ท่ีเป็นนามธรรมมากข้ึน 
จ าเป็นตอ้งค านึกถึงประสบการณ์ของผูเ้รียนเป็นพื้นฐานในการเลือกน าไปใช้ เช่น แผนภูมิ แผนท่ี 
แผนสถิติ ภาพโฆษณา การ์ตูน และสัญลกัษณ์ต่างๆ เป็นตน้ 

 11) วจนสัญลักษณ์  (Verbal Symbol) เป็นประสบการณ์ขั้นสุดท้าย ซ่ึงเป็นขั้น
นามธรรมมากท่ีสุด ไม่มีส่วนคลา้ยคลึงกบัของจริง ไดแ้ก่ ตวัหนงัสือในภาษาเขียน   เสียงของค าพูด
ในภาษาพดู เป็นตน้ 

 

ภาพที ่ 2.5  กรวยประสบการณ์ของ Dale (1954) 

วจนสญัลกัษณ์ 

ทศันสญัลกัษณ์ 

 

การบนัทึกเสียง วิทย ุภาพน่ิง 
ภาพยนตร์ 
โทรทศัน์ 

นิทรรศการ 
การศึกษานอกสถานท่ี  

การสาธิต  
ประสบการณ์นาฏการหรือการแสดง 

ประสบการณ์รอง 
ประสบการณ์ตรง 

 

 

นามธรรม 

Abstract 

 

ภาพ 

Iconics 

 

 

 

ความทรงจ า 
Enactive 
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จากกรวยประสบการณ์ดงักล่าว Edgar Dale ไดจ้  าแนกส่ือออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1) ส่ือประเภทวสัดุ หมายถึง ส่ือท่ีเก็บความรู้อยูใ่นตวัเองจ าแนกได ้2 ลกัษณะ  
 (1) วสัดุประเภทท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ด้วยตนเองไม่จ  าเป็นต้องใช้
อุปกรณ์อ่ืนช่วย เช่น แผนท่ี ลูกโลก รูปภาพ  
 (2) วสัดุประเภทท่ีไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ไดด้ว้ยตนเองตอ้งอาศยัอุปกรณ์
ช่วย เช่น แผน่ซีดี ฟิลม์ภาพยนตร์ สไลด ์ 

2) ส่ือประเภทอุปกรณ์ หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นตัวกลางหรือตัวผ่านท าให้ข้อมูล
ถ่ายทอดออกมาใหเ้ห็นหรือไดย้นิ 

3) ส่ือประเภทเทคนิคและวิธีการ หมายถึง ส่ือท่ีมีลกัษณะเป็นแนวความคิดหรือ
รูปแบบขั้นตอนในการเรียนการสอน 
 โดยนิทรรศการจดัอยู่ในกรวยประสบการณ์ในขั้นท่ี 6 โดยจะต้องเป็นนิทรรศการท่ีจดั
แสดงอยา่งมีความหมายซ่ึงมีความหลากหลายของส่ือผสมผสานกนั แต่ทุกนิทรรศการมีลกัษณะท่ี
เหมือนกนัคือการขมวดความรู้ ความสนใจ ขอ้มูลต่างๆ และน าเสนอออกมาผา่นวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ในนิทรรศการ  
 
2.7  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

ในการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวของไดใ้ชเ้กณฑ์ สัญญะ นิทรรศการ และประสาทสัมผสั เป็น
ค าส าคญั (Keywords) ในการเลือกงานวิจยัท่ีศึกษาโดยเลือกงานวิจยัมาศึกษาโดยสามารถจดักลุ่ม
ของงานวิจยัท่ีเก่ียวไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ สัญญะในนิทรรศการ และ ประสาทสัมผสัในนิทรรศการ 
โดยสามารถสรุปความส าคญัของงานวจิยัช้ินต่างๆ ดงัน้ี  

 

2.7.1  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง “สัญญะในนิทรรศการ” 

 วรรษมน ใจกระจ่าง (2556) โดยการวิจยัน้ีเป็นการศึกษาการส่ือความหมายและศึกษา
กระบวนการรับรู้ของผู ้ชมในนิทรรศการบทเรียนในความมืดโดยการวิจัยน้ีเน้นศึกษาไปท่ี
กระบวนการส่ือความหมาย คือเน้ือหาท่ีจดัท าข้ึนในนิทรรศการบทเรียนในความมืดและการรับรู้
ของผูช้ม คือผลตอบรับท่ีผูไ้ด้รับภายหลงัการเขา้ชมนิทรรศการเน้นการศึกษาท าความเขา้ใจใน
เน้ือหาผา่นมุมมองของผูช้มอีกทั้งทศันคติและผลตอบรับท่ีมีต่อเน้ือหาในนิทรรศการชุดน้ีซ่ึงมีการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายศึกษาท่ีอยูใ่นช่วงอายุเดียวกนัจ านวน 16 คน ท่ีมีอายุระหว่าง 20-30 ปี ศึกษา
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อยูใ่นระดบัมหาวิทยาลยัและเป็นท่ีมีความสนใจปรากฏการณ์ทางสังคมมีความพร้อมในการแสดง
ความคิดเห็น  

ผลการวจิยัสามารถสรุปไดเ้ป็น 3 ส่วนไดแ้ก่ 

กระบวนการส่ือความสัมพนัธ์กับปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูช้มนิทรรศการบท
สนทนาในความมืดเป็นนิทรรศการท่ีตอ้งมีผูน้ าชมซ่ึงมีความส าคญัในดา้นการส่ือสาร คือทั้งตวั
ขอ้มูลท่ีนิทรรศการตอ้งการให้ผูช้มศึกษา และเป็นตวัน าขอ้มูลให้แก่ผูเ้ขา้ชมโดยจากการศึกษาผูเ้ขา้
ชมกลุ่มตวัอย่าง พบว่าความรู้สึกของผูเ้ขา้ชมท่ีมีต่อผูน้ าชมแมว้่าจะมีแตกต่างกนัในส่วนของการ
ช่วยให้เกิดกระบวนการท าความเข้าใจ แต่ผู ้ชมทั้ ง 16 คนมี ความรู้ท่ีคล้ายคลึงกันคือความ
สนุกสนานอนัเน่ืองมาจากการมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัระหวา่งกลุ่มผูช้มและผูน้ าชมซ่ึงท าให้ลดความ
กดดนัขณะอยูใ่นหอ้งนิทรรศการ  

เพื่อนร่วมกลุ่มและผูน้ าชมคือส่ิงแวดลอ้มท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้โดยการจดัการจดักลุ่ม
ผูช้มเพื่อนเขา้ชมพร้อมกนัเป็นการสร้างสภาพแวดลอ้มแบบหน่ึงให้แก่ผูช้มโดยมองวา่กลุ่มผูช้มท่ี
เข้าชมและผูน้ าชมนิทรรศการเป็นส่ิงแวดล้อมท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้ขา้ชมแต่ละคน
เน่ืองจากภายในห้องนิทรรศการนั้ นมืดสนิทเป็นสถานการณ์ท่ีผู ้ชมแต่ละคนไม่คุ ้นเคยการมี
ปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัของกลุ่มผูช้มและผูน้ าชมจึงมีส่วนสร้างสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ร่วมกนั 

การท าความเขา้ใจกบัความแตกต่างของคนในสังคมเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใช้เวลาในการท าความ
เขา้ใจซ่ึงบริบททางสังคมและวุฒิภาวะของผูช้มมีผลต่อการท าความเขา้ใจเน้ือหาในนิทรรศการ ท า
ใหผู้ว้จิยัเขา้ใจถึงการใชเ้วลาเพื่อสร้างประสบการณ์หรือชุดความรู้เดิม  
 Hodge (1998) เ ร่ื อ ง  “A semiotic analysis of the Australian Museum’s Indigenous 

Australians: Australia’s First Peoples Exhibition” พบว่า งานวิจยัช้ินน้ีได้ท าการศึกษานิทรรศการ 
Australia’s First Peoples Exhibition โดยมีการวเิคราะห์ในมุมมองการเล่าเร่ืองกบัสัญวทิยาซ่ึงพบวา่ 
รูปแบบของการเล่าเร่ืองในนิทรรศการ Australia’s First Peoples Exhibition ท่ีศึกษาสามารถจ าแนก
ได ้2 ทาง คือ ทางซา้ย (Left Loop) และ ทางขวา (Right Loop) 

ทางซา้ย (Left Loop) มีภาพรวมในการส่ือความหมายเก่ียวกบัการผสมผสานและอยูร่่วมกนั
ของวฒันธรรมพื้นเมืองและยุโรป โดยมีการน าเสนอเหตุการณ์ตามล าดับ  รวมถึงประเด็น
สถานการณ์ส าคญัทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี โดยสรุปเส้นทางซ้าย สามารถอธิบายลกัษณะ
การเดินทางจากอดีตถึงปัจจุบนัในความเช่ือจิตวิญญาณท่ีน าเสนอผ่านความคิดในการร่วมกนัลด
ความขดัแยง้ 

ทางขวา (Right Loop) ออกแบบบรรยากาศท่ีแตกต่างออกไปจากเส้นทางแรก ซ่ึงท าใหผู้ช้ม
รู้สึกมีการเร่ิมตน้ใหม่ของการจดัแสดงนิทรรศการ โดยก าแพงทั้ง 2 ฝ่ัง ตกแต่งดว้ยศิลปะแบบชน
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พื้นเมือง (Aboriginal style of art) ก่อนจะน าเขา้สู้ในส่วนของเขาวงกต (The Maze) ท่ีออกแบบโดย 
Kevin Butler โดยเขาวงกตเป็นส่วนท่ีน่าสนใจ และส าคญัของเส้นทางขวาโดยน าเสนอเน้ือหาใน
ส่วนของสังคมแบบดั้งเดิม และสันติภาพอีกส่วนหน่ึงในเส้นทางขวาท่ีไดรั้บความนิยม และถือเป็น
จุดสนใจของนิทรรศการเช่นกนัก็คือ ส่วนเน้ือหาเร่ืองความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice) ซ่ึง
การวิเคราะห์ของผูว้จิยัพบวา่ทั้ง 2 ส่วนขา้งตน้คือ ความยติุธรรมทางสังคม (Social Justice) และเขา
วงกต (The Maze) เป็นส่วนนิยมสูงสุด (Climax) ของนิทรรศการเน่ืองจากในส่วนของความ
ยติุธรรมทางสังคม (Social Justice) มีความโดดเด่นของเน้ือหาเป็นประเด็นส าคญัท่ีผูช้มต่างใหค้วาม
สนใจ และเป็นส่วนท่ีน าเขา้สู่ส่วนของเขาวงกต (The Maze) ซ่ึงส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีมีรูปแบบการ
น าเสนอท่ีสามารถสร้างความน่าสนใจให้แก่ผูช้ม โดยผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ส่วนของ เขาวงกต 

(The Maze) ถึงปัจจยัท่ีท าใหป้ระสบความส าเร็จไว ้6 ประเด็น ดงัน้ี 

1) สร้างประสบการณ์โดยรูปแบบของนิทรรศการในส่วนเขาวงกตท าให้ผูช้มมี
ความรู้สึกรับรู้ถึงประสบการณ์ของชนพื้นเมือง (Aborigin) โดยไม่ลดค่าหรือเปล่ียนแปลง
ประสบการณ์อ่ืนๆ ท่ีเคยมีมา 

2) สะท้อนความรู้สึกนึกคิดของชนพื้นเมือง เป็นปัจจัยส าคัญในการท าให้
นิทรรศการประสบความส าเร็จเน่ืองส่วนน้ีท าใหนิ้ทรรศการน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความปรองดองโดย
มีการน าความรู้สึกของชนพื้นเมืองน าเสนอผา่นรูปแบบวดิีโอและเสียง 

3) การใช้ภาพและงานศิลปะ โดยผลงานศิลปะท่ีสร้างโดยชนเผ่าพื้นเมืองเหล่าน้ี
ไม่ไดเ้ป็นเพียงวตัถุจดัแสดงแต่ยงัเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารความหมายของนิทรรศการไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4) การบูรณาการแนวคิดผูอ้อกสามารถผสมผสานและบูรณาการมุมมองทางจิต
วญิญาณและความกงัวลเพื่อแสดงให้เห็นถึงความยุติธรรมทางสังคมซ่ึง เขาวงกต ก็สามารท าหนา้ท่ี
ตรงน้ีไดแ้ละประสบความส าเร็จ 

5) การส่ือสารสถานการณ์ท่ีซับซ้อน เขาวงกตมีการเล่าเร่ืองและส่ือสารความ
ซับซ้อนของเร่ืองราวของออสเตรเลียร่วมสมยัและดั้งเดิมโดยวีดิโอท่ีมีการพูดของชนพื้นเมืองก็
สามารถส่ือสารกับผูช้มท่ีอาจจะไม่ใช่ชนพื้นเมืองได้เข้าใจถึงเน้ือหาและความหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6) เขาวงกตมีมุมมองมิติของเทพนิยายโดยการออกแบบการจดัแสดงในส่วนของ
เขาวงกตนั้นมีการน าเร่ืองราวเทพนิยายของออสเตรเลียเขามาเป็นหลกัในการออกแบบ  

นอกจากน้ี The Museum Corporate Strategic Plan (Australian Museum, 1998) ได้เห็นถึง
ความส าคญัของกายภาพของการจดัแสดงนิทรรศการ และตั้งค  าถามไว ้3 ประการดงัน้ี 1) สามารถ
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ตอบสนองความตั้งการของผูช้ม และเน้ือหาหรือไม่ 2) สามารถสร้างความแปลกใจและกระตุ้น
ความรู้สึกของผูช้มไดห้รือไม่ 3) สร้างประสบการณ์แปลกใหม่ไดไ้ม่เคยสัมผสัท่ีไหนมาก่อนได้
หรือไม่และค าตอบท่ีไดคื้อ เขาวงกตของ Kevin Butler  สามารถท าไดท้ั้ง 3 ประการ 

เชิดชาติ  หิ รัญโร (2546) เร่ือง “การส่ือความหมายและการรับ รู้จากนิทรรศการใน
พิพิธภณัฑ์: กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน”พบวา่การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบั
การจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์  เน้นหนักในด้านการออกแบบนิทรรศการและการส่ือ
ความหมายของผูจ้ดัท านิทรรศการ กบัการรับรู้ของผูช้มจากนิทรรศการ โดยจะน าผลการศึกษาทั้ง
สองส่วนมาเปรียบเทียบกนั โดยใช้นิทรรศการถาวรของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงแสนเป็น
กรณีศึกษา ซ่ึงการวิจยัใช้วิธีการวิจยัผสมผสานกนัทั้ง การศึกษาเชิงปริมาณ การวิจยัเอกสาร การ
ส ารวจขอ้มูลภาคสนาม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก แบบทดสอบ และการสังเกตพฤติกรรมโดยใน
การส่ือความหมายของนิทรรศการนั้น มีจุดน าเสนอหลกัในการถ่ายทอดความรู้ดา้นประวติัศาสตร์
โบราณคดีและพฒันาการทางอารยธรรมของเมืองเชียงแสนไปสู่ผูช้ม โดยมุ่งช้ีให้เห็นภาพรวมของ
เมืองโบราณเชียงแสนนบัตั้งแต่การตั้งถ่ินฐานในสมยัก่อนประวติัศาสตร์ผ่านการสร้างสรรคอ์ารย
ธรรมในสมยัอาณาจกัรลา้นนา สืบเน่ืองมาจนถึงการเขา้มาตั้งถ่ินฐานของกลุ่มชนต่างๆ ท่ีมีวิถีชีวิต 
ภาษา และวฒันธรรม แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าเมืองเชียงแสนเป็นเมืองท่ีมีพัฒนาการทาง
วฒันธรรม ต่อเน่ืองกนัมาอยา่งยาวนานและรุ่งเรืองท่ีสุดแห่งหน่ึงในเขตภาคเหนือตอนบน การส่ือ
ความหมายของนิทรรศการในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ มุ่งใชโ้บราณศิลปวตัถุเป็น เคร่ืองมือในการ
ส่ือความหมายหลักของนิทรรศการ ผ่านการถ่ายทอดความรู้ด้วยค าบรรยาย ประกอบเป็นหลัก 
เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและกระตุน้ความตอ้งการเรียนรู้ของผูช้ม  โดยเนน้รูปแบบของความงามใน
เชิงศิลปะของวตัถุพิพิธภณัฑ์ท่ีน ามาจดัแสดง โดยมีการส่ือความหมายท่ีค่อนขา้งเรียบง่าย เนน้การ
ส่ือสารท่ีเขา้ใจไดง่้าย เพื่อถ่ายทอดส่ิงท่ีเป็นเน้ือหาทางวิชาการและความงามท่ี เป็นนามธรรมผา่น
วตัถุอนัเป็นรูปธรรม ในดา้นการออกแบบนิทรรศการถาวรของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน
นั้น ข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มเป็นส าคญั นัน่คือ ลกัษณะสถาปัตยกรรมของ อาคาร พื้นท่ี
จดัแสดงภายในอาคาร สภาพแวดลอ้มรอบพิพิธภณัฑสถาน และเน้ือหานิทรรศการ  ลกัษณะทาง
สถาปัตยกรรมของอาคารนั้นเป็นตวัก าหนดการออกแบบให้มีลกัษณะท่ีเน้นการ แกไ้ขปัญหาของ
อาคารท่ีมีลกัษณะแคบและยาว ดงันั้นการออกแบบการจดัแสดงจึงตอ้งมุ่งใชส้อยพื้นท่ีท่ีมีอยูอ่ย่าง
จ ากดัให้ เกิดประโยชน์สูงสุด  ไม่มีการแบ่งห้องจดัแสดง อย่างชัดเจน แต่ใช้ลกัษณะและสีของ
ครุภณัฑ์เป็น ตวัแบ่งเน้ือหาส่วนต่างๆ ของนิทรรศการออกจากกนัในขณะท่ีการจดัแสดงโบราณ
ศิลปวตัถุ หรือ ครุภณัฑ์ต่างๆ จะเป็นไปอยา่งหลวมๆ เพื่อให้มีพื้นท่ีวา่ง (Space) ทางสถาปัตยกรรม 
ลดความอึด อดัและรูปแบบท่ีน่าเบ่ือของพื้นท่ีภายในอาคาร   
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นอกจากผลการวิจยัยงัพบอีกว่า เน้ือหานิทรรศการได้เข้ามามีส่วนในการก าหนดการ
ออกแบบการจดัแสดงนิทรรศการในแง่ของการจดัระบบ การสัญจรภายในนิทรรศการมีลกัษณะ
เรียงล าดบัตามล าดบัของเน้ือหานิทรรศการจากตน้จนจบ และเน้นเน้ือหาหลกัของนิทรรศการ คือ 
เร่ืองของประวติัศาสตร์และโบราณคดีให้อยู่ในจุดเร่ิมต้นของนิทรรศการ ตามด้วยเร่ืองของ
วฒันธรรมทอ้งถ่ินและชาติพนัธ์ุอนัเป็นวตัถุประสงคร์องของนิทรรศการ  

ในดา้นการส ารวจการรับรู้ของผูช้มนั้นพบวา่กลุ่มนกัเรียนนกัศึกษามีระดบัการรับรู้ต ่า กลุ่ม
ผูช้มวยัท างานมีระดบัการรับรู้ปานกลางถึงดี และกลุ่มผูช้มวยัอาวุโสมีระดบัการรับรู้ท่ีดี ทั้งน้ีพบวา่
ผูช้มทั้งสามกลุ่มมีระดบัการรับรู้และมีความพึงพอใจต่อนิทรรศการในส่วนวิถีชีวิตและวฒันธรรม
ของกลุ่มชนในเมืองเชียงแสน มากกว่านิทรรศการส่วนประวติัศาสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรม
เมืองเชียงแสน ดังนั้ นการวิจัยน้ี มีข้อเสนอแนะว่า แนวทางในการพัฒนานิทรรศการของ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงแสนจึงควรเน้นรูปแบบและวิธีการส่ือความหมายท่ีเน้นให้ผูช้มมี
ปฏิสัมพนัธ์กบันิทรรศการซ่ึงจะส่งผลใหผู้ช้มมีการรับรู้และความพึงพอใจต่อนิทรรศการมากข้ึน 

ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวชัร (2559) เร่ือง “มายาคติของหอฝ่ิน: การสร้างความหมายของฝ่ิน
ภายใตบ้ริบท แห่งการสร้างชาติและการท่องเท่ียว” มีการศึกษาการประกอบสร้างความหมายของ
ฝ่ินและการน าเสนอฝ่ินสู่สาธารณะในของ หอฝ่ิน จงัหวดัเชียงราย พบว่า งานวิจยัช้ินน้ีต้องการ
แสวงหา ค าตอบว่า รัฐชาติไทยให้ความหมายต่อ “ฝ่ิน”อย่างไร ผ่านการศึกษาเคร่ืองมือใน การ
บันทึกความทรงจ าความหมายทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีส าคัญนั้ นคือ “พิพิธภัณฑ์”โดย
กระบวนการสร้างความหมายของฝ่ินจะอิงแอบอย่างแนบแน่นกบั “ประวติัศาสตร์ของฝ่ิน”จาก
ความหลากหลายแหล่งอา้งอิง อาทิ ประวติัศาสตร์ของฝ่ินในฐานะของการเป็นพืช ยารักษาโรค และ
การเป็นพืชเสพติด นอกจากนั้นประวติัศาสตร์ของฝ่ินท่ีเก่ียวกบัการเมืองยงัถูกน ามาเป็นฐานในการ
สร้างค าอธิบายการจดัแสดงในหอฝ่ินด้วย เช่น สงครามฝ่ินในจีน เป็นการอธิบายการใช้ฝ่ินเพื่อ
สั่นคลอนเสถียรภาพทางการเมืองของจีนโดยชาติตะวนัตก ประวติัศาสตร์การเขา้มาของฝ่ินในสยาม
ประเทศ ในฐานะส่ิงเสพติดท่ีถูกกฎหมายกระทัง่การกลายเป็นส่ิงท่ีเสพติดท่ีผดิกฎหมาย เป็นตน้ 
 การน าประวติัศาสตร์จากหลากหลายแหล่งมาเป็นกรอบคิดในการจดัการแสดงดงักล่าวจึง
เป็นหน่ึงในกระบวนการส่ือสร้างความหมายให้กับฝ่ินตามตวับทนั้นๆ อย่างไรก็ตาม การสร้าง
ความหมายดงักล่าวมีจุดเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเน่ืองมาจากตวัของหอฝ่ินอยูส่ถานะของพิพิธภณัฑ์อนัมี
หน้าท่ีหลกัในการเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ดา้นต่างๆต่อสังคม แต่หอฝ่ินเองกลบัมีหน้าท่ีเพิ่มเติม 
นัน่คือ ตอ้งเป็นสถานท่ีดึงดูดการท่องเท่ียวหรือตอ้งท าหน้าท่ีให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของ
การท่องเท่ียว ดงันั้น การจดัแสดงต่างๆ จึงถูกตบแต่งให้ผูเ้ขา้ชมเกิดความประทบัใจและซาบซ้ึงถึง
อรรถรสในการจดัแสดง อนัเป็นท่ีมาของการสร้างโดยอาศยัส่ือหรือเคร่ืองมือดา้นเทคโนโลยีต่างๆ
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มาเป็นส่วนสร้างอรรถรสใหก้บัการจดัแสดงในพิพิธภณัฑ ์อุปกรณ์ประกอบการจดัแสดงหรือมุมจดั
แสดงในหอฝ่ินจึงมีลกัษณะท่ีโดเด่น อนัเน่ืองมากจากการใช้ส่ือหรือเทคโนโลยีต่างๆ เช่น การใช ้
แสง สี เสียง ประกอบมุมจดัแสดงการจดัวางโครงสร้างการจดัแสดง เช่น การจดัช่ือชั้นหรือจดั
แสดงต่างๆ ซ่ึงสามารถดึงดูดความสนใจให้กบัผูเ้ขา้ชมไดอี้กดว้ย อาทิ ภาพถ่าย ศิลปะปูนป้ัน หรือ
แมแ้ต่งานวรรณกรรมของบุคคลส าคญัโดยสรุปพบว่า พิพิธภณัฑ์ได้พยายามร้ือสร้างความหมาย
ของฝ่ินจากการใช้เพื่อการรักษาพยาบาลสู่การใช้ในฐานะยาเสพติด ขณะเดียวกนัความสัมพนัธ์
ระหว่างประวติัศาสตร์ของหอฝ่ินและการเมืองของการกระจาย ถูกผนวกให้เป็นเร่ืองเดียวกัน
ตวัอย่างเช่น ประวติัศาสตร์สงครามความฝ่ินในจีนและประวติัศาสตร์ของฝ่ินในประเทศไทย
ช้ีให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของฝ่ินจากส่ิงท่ีถูกกฎหมายไปยงัส่ิงท่ีผิดกฎหมาย การก่อสร้างหอฝ่ิน
จงัหวดัเชียงรายเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวนั้น คือรูปแบบหน่ึงของการผลิตของการผลิตทาง
วฒันธรรมของการพฒันาให้ทนัสมยัในสังคมไทย อยา่งไรก็ตามการเน้นย  ้าของหอฝ่ินในอนัตราย
ของยาเสพติดนั้นส่งผลกระทบต่อการหลงลืมประวติัศาสตร์อนัแทจ้ริงของฝ่ินในฐานะเคร่ืองมือ
ส าคญัของความขดัแยง้ทางการเมืองและการสร้างชาติของกลุ่มผูค้นในดินแดนสามเหล่ียมทองค า 
 

 2.7.2  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง “ประสาทสัมผสัในนิทรรศการ” 

Saerberg (2007) เร่ื อ ง  “The Dining in the Dark Phenomenon” พบว่ า  Dine in the Dark 

หรือ DID เป็นร้านอาหารท่ีขายแนวคิดการทานอาหารภายใต้ “โลกมืด” ราวกบัคนตาบอดและมีบริ
กรเป็นคนตาบอดคอยใหบ้ริการ 

 โดยเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการส่ือสารระหวา่งผูพ้ิการทางสายตาและผูม้องเห็นปกติ อีกทั้ง
ยงัเป็นการส่งเสริมให้สังคมไดเ้ห็นถึงการท่ีผูพ้ิการทางสายตาสามารถใช้ชีวิตร่วมกบัผูส้ายตาปกติ
เพื่อใหส้ังคมยอมรับในทกัษะการท างานของผูพ้ิการทางสายตาและสุดทา้ยสามารถสร้างความมัน่ใจ
ในศกัยภาพของตนเองของผูพ้ิการทางสายตา โดยสรุปกิจกรรม Dining in the Dark ไดรั้บความนิยม
และประสบความส าเร็จในการสร้างความเขา้ใจผูพ้ิการทางสายตาไดอ้ยา่งสูง โดยจากแนวความคิด
คนชายขอบสามารถช่วยสร้างความเขา้ใจในการตีความกิจกรรม Dining in the Dark ไดอ้ย่างดี ซ่ึง
ประสบการณ์จากกิจกรรม Dining In the Dark ส่งผลในเชิงบวกจากทั้ง 2 ดา้นทั้งผูพ้ิการทางสายตา
และผูส้ายตาปกติ โดยในด้านผูพ้ิการทางสายตาสามารถท าให้สามารถเห็นคุณค่าในตวัเองจากท่ี
รู้สึกว่า แปลกประหลาดโดยในเชิงปฏิบติัผูพ้ิการทางสายตาไดเ้รียนรู้ทกัษะการท างานร่วมกบัผูมี้
สายตาปกติไดอ้ย่างสมจริงและแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการท างานของผูพ้ิการทางสายตา 
ทั้งน้ียงัเป็นจุดเร่ิมตน้ให้ผูพ้ิการทางสายตาเร่ิมมีมุมมองดา้นบวกของการมองไม่เห็น เช่น ประสาท
สัมผสัพิเศษในตวัเอง ในดา้นผูส้ายตาปกติ กิจกรรม Dining In the Dark เป็นโอกาสท่ีจะช่วยสร้าง
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ความเขา้ใจและเขา้ถึงวฒันธรรมของผูพ้ิการทางสายตารวมถึงการับรู้และเขา้ใจปัญหาจากการพิการ
ทางสายตาต่อสภาพแวดล้อม รวมถึงการเปล่ียนแปลงมุมมองเก่ียวกับคนตาบอด ซ่ึงเช่ือว่า
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการร่วมกิจกรรมน้ีจะสามารถน าไปพฒันาการอยู่ร่วมกนักบัผูพ้ิการทาง
สายตาในสังคมได ้

 Chow (2009) เร่ือง “Body, Senses & Architecture” โดยผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเร่ือง ร่างการ
และประสาทสัมผสัในงานสถาปัตยกรรมโดยเน้นมุ่งเน้นไปท่ีประสาทสัมผสัทางการมองเห็น ซ่ึง
งานวิจยัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ประสาทสัมผสั การหาทิศทางเดินของผูพ้ิการทางสายตา 
และนิทรรศการและกิจกรรมท่ีกระตุน้ประสาทสัมผสั เพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาเพื่อน าไปสู่ความเขา้ใจ
โลกของความมืดและเป็นแนวทางในการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อตอบสนองผูพ้ิการทาง
สายตาและผูท่ี้มีสายตาปกติ ซ่ึงส่วนท่ีน่าสนใจและเก่ียวของคือส่วนท่ี 3 นิทรรศการและกิจกรรมท่ี
กระตุ้นประสาทสัมผสั ซ่ึงพบว่า มีนิทรรศการท่ีมีผลการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับประสาทสัมผสัใน
นิทรรศการดา้นการมองเห็นและมีผลการศึกษาดงัน้ี  

Bio Mapping Workshop เป็นกิจกรรมท่ีให้ผูร่้วมกิจกรรมสนุกไปกบัประสาทสัมผสัของ
ร่างกายโดยท่ีผูร่้วมจะปราศจากการมองเห็นและตอ้งใชก้ารฟังผูร่้วมอีกท่านในการบอกทางเพื่อจะ
เดินไปรอบๆ ในเมืองเดรฟท์ (Delft) ประเทศเนเธอร์แลนด์โดยจะท าการเดินจากใจกลางของเมือง
เดรฟท ์(Delft) ไปสู่ หา้งสรรพสินคา้อิเกีย (IKEA) โดยในกิจกรรมน้ีจะท าให้ผูร่้วมกิจกรรมท่ีถูกปิด
ตาได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมต่างๆในเมืองมากข้ึนกว่าเดิมผ่านประสาทสัมผสัท่ีเหลือซ่ึงใน
ระหวา่งร่วมกิจกรรมผูร่้วมก็มีการแสดงออกท่ีหลากหลาย ไม่วา่จะเป็น การส ารวจ การสับสน และ
ความแปลกใหม่ไม่คุน้เคย ซ่ึงกิจกรรมน้ีมีความคลา้ยคลึงกบันิทรรศการช่ือดงัท่ีแพร่หลายไปทัว่
โลกอยา่ง Dialogue in the Dark  

 Dialogue in the Darkโดย Chow (2009) ไดท้  าการศึกษานิทรรศการท่ีตั้งอยู ่ณ เมือง ฮมับูร์ก 
ประเทศเยอรมนั ผลการศึกษาพบวา่ Dialogue in the Dark เป็นนิทรรศการท่ีแปลกใหม่และไม่เคย
เห็นมาก่อนโดยมีแนวความท่ีเรียบง่ายคือการท่ีให้ผูส้ายตาปกติเขา้ชมนิทรรศการร่วมกบัผูพ้ิการทาง
สายตาซ่ึงจะท าหน้าท่ีเป็นไกด์น าทางในนิทรรศการผ่านสถานการณ์จ าลองท่ีแตกต่างกันเช่น 
สวนสาธารณะ เมือง ร้านอาหาร รวมถึงการมีลมพดัทุกทิศทาง การได้กล่ินพร้อมทั้งเสียงนกร้อง 
โดยนิทรรศการจะสร้างให้เกิดการพลิกบทบาทกนัระหวา่งผูท่ี้สายตาปกติกบัผูพ้ิการทางสายตา คือ 
ผูพ้ิการทางสายตาจะมองเห็น ในขณะท่ีผูส้ายตาปกติจะมองไม่เห็น ซ่ึงมนัจะสร้างค าถามข้ึนบน
อคติและแบบแผนของผูเ้ขา้ชมโดยนิทรรศการ Dialogue in the Dark มีล าดบัการจ าลองเหตุการณ์ 
(Scenarios Outline) ดังต่อไปน้ี  1) สวนสาธารณะ (Park) 2) คลังเก็บพรมในโรงาน (Carpets 

Storage in Factory) 3) ตลาด (Market) 4) ย่านชุมชน (Neighborhood) 5) ในเมืองและทางเดินเท้า 
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(City and the Pedestrian Crossing) 6) สะพานไม้  (Wooden Bridge) 7) ขับ เรือ  (Boat ride in the 

Harbor) 8) หอ้งสั่นสะเทือนจากเสียงเพลง (Vibration Room with Music) 9) ร้านอาหาร (Bar)  

 ในแต่ละเหตุการณ์จะถูกแบ่งด้วยประตูดงันั้นผูเ้ขา้ชมจะไม่สามารถหลงอยู่ในความมืด
อยา่งแน่นนอนซ่ึงนิทรรศการไดใ้ชป้ระโยชน์จาก “กล่ิน” “ลม” “อุณหภูมิ” “เสียง” “ผิวสัมผสั” ใน
การสร้างความสมจริงในการผจญภยัในความมืดซ่ึงจะกระตุน้ประสาทสัมผสัอ่ืนๆ ท่ีมากกว่าการ
มองเห็น อาจจะมีผูส้งสัยในความซับซ้อนของนิทรรศการวา่ ท าไมผูน้ าทางสามรถสามารถน าทาง
แก่ผูเ้ขา้ชมไดใ้นความมืด โดยสามารถอธิบายได้ 4 ขั้นตอนดงัน้ี 1) ผูน้ าทางจะขอทราบช่ือผูเ้ขา้ชม
ก่อนจะเขา้สู่นิทรรศการ 2) ผูน้ าทางจะตอ้งจ าจ านวนของผูเ้ขา้ชม 3) ผูน้ าทางจะมีการสนทนากบัผู ้
เขา้ชมทุกคน และ 4) เสียงจากการตอบสนองของผูเ้ขา้ โดยผูน้ าทางจะทราบต าแหน่งของแต่ละคน
และระยะห่างของผูเ้ขา้ชมอยา่งชดัเจน 
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2.8  กรอบแนวคดิและทฤษฎ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.6  กรอบแนวคิดและทฤษฎี 

 

ปราศจากการใช้ประสาทสัมผสัทางการมองเห็น 

นิทรรศการบทเรียนในความมืด 
Dialogue in the dark 

วเิคราะห์ผา่น 
แนวคดิและทฤษฎกีารเรียนรู้สู่การเปลีย่นแปลง 

วิเคราะห์ผา่น 

- แนวคดิและทฤษฎกีารเล่าเร่ือง 

- แนวคดิเกีย่วกบัการออกแบบนิทรรศการ 

- แนวคดิและทฤษฎสัีญวทิยา 
 

สัญญะทีส่ าคัญในการสะท้อนเป้าหมายหลกัทีพ่งึ
ประสงค์ให้เกดิขึน้แก่ผู้รับสาร 

รูปแบบการส่ือสารของนิทรรศการบทเรียนในความมืด 



 

บทที ่3 

 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 

งานวิจยัเร่ือง “การประกอบสร้างชุดสัญญะแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างทศันคติเชิงบวกต่อ
บุคคลพิการทางสายตาในนิทรรศการบทเรียนในความมืด”เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ ท าการศึกษาและ
วิเคราะห์ รูปแบบการส่ือสารของนิทรรศการบทเรียนในความมืด และสัญญะท่ีส าคัญในการ
สะทอ้นเป้าหมายหลกัท่ีพึงประสงคใ์หเ้กิดข้ึนแก่ผูรั้บสาร 

 

3.1  รูปแบบการวจิัย 

 

งานวิจยัช้ินน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) (ประวิต เอราวรรณ์ , 2556) 
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการส่ือสารของนิทรรศการบทเรียนในความมืด โดยศึกษาจาก
เอกสาร (Online and Offline Documents) การสังเกตจากผูว้ิจยั (Observation) และการสัมภาษณ์ผู ้
อยูเ่บ้ืองหลงัแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) 

และการศึกษาและวิเคราะห์สัญญะท่ีส าคญัในการสะทอ้นเป้าหมายหลกัท่ีพึงประสงค์ให้
เกิดข้ึนแก่ผูรั้บสารโดยศึกษาจากเอกสาร และส่ืออินเตอร์เน็ต การสังเกตจากผูว้ิจยั (Observation) 

และสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

 

3.2  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวิจัย 

 

3.2.1  การสังเกต (Observation) 

เป็นวิธีการวิจยัหลกัเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยเป็นการสังเกตการจากผูว้ิจยั ในรูปแบบ
วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยใช้แบบบนัทึกการสังเกตท่ีใช้จดและ
บนัทึกโดยย่อหลังจากเข้าชมนิทรรศการเสร็จส้ินเน่ืองจากในระหว่างเข้าชมนิทรรศการจะไม่
สามารถมองเห็นและจดทนัทึกระหว่างเขา้ชมได ้ซ่ึงจะน าขอ้มูลจากการจดบนัทึกน ามาวิเคราะห์
ผา่นแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อตอบปัญหาน าวจิยั โดยมีหวัขอ้ดงัน้ี 
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   1) ลกัษณะทางกายภาพท่ีรับรู้จากประสาทสัมผสั (เสียง สัมผสั กล่ิน รส) โดย
แบ่งแยกเป็นแต่ละส่วนของนิทรรศการ 

   2) รูปแบบเน้ือหาและหัวข้อของการสนทนาแลกเปล่ียนกนัระหว่างผูเ้ข้าร่วม
ประสบการณ์ กบัผูน้ าทาง แบ่งแยกเป็นแต่ละส่วนของนิทรรศการ 

   3) การกระท าและการแสดงพฤติกรรมของผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์และผูน้ าทาง
แบ่งแยกเป็นแต่ละส่วนของนิทรรศการ 

   4) อารมณ์ ความรู้สึกท่ีมีต่อเน้ือหาในแต่ละส่วนของนิทรรศการ 

   5) อารมณ์ ความรู้สึกท่ีมีต่อผูพ้ิการทางสายตาในแต่ละส่วนของนิทรรศการ 

   6) ความรู้สึกและขอ้คิดเห็นหลงัจากเขา้ร่วมประสบการณ์นิทรรศการจบลง 

แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยั นิทรรศการบทเรียนในความมืด  กรุงเทพฯ 

 

ตารางที ่3.1  ตารางเกบ็ข้อมูลในการสังเกต (Observation) ในนิทรรศการ 

 

 

ห้องจัดแสดง 

สัญญะทีป่รากฏ 

รูป รส กลิน่ เสียง สัมผสั 

 

 

 

     

 

3.2.2  การวจัิยเอกสาร (Online and Offline Documents) 

เป็นวิธีการวิจยัเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันิทรรศการบทเรียนในความมืด 
ประวติัการริเร่ิมก่อตั้ง แนวคิดและแรงบนัดาลใจในการริเร่ิมวตัถุประสงค์ของนิทรรศการ รูปแบบ
การด าเนินงาน และผลการด าเนินงานของนิทรรศการ  

แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยั 

  1) แปลนการออกแบบพื้นท่ีส่วนท่ี 1 Dialogue in the Dark Exhibition อาคารจตุัรัส 
จามจุรี (องคก์ารพิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ, 2551)  

  2) เอกสารประกอบนิทรรศการบทเรียนในความมืด  (องค์การพิพิ ธภัณฑ์
วทิยาศาสตร์แห่งชาติ, 2553)  
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3.2.3  การสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-Depth Interview) 

เป็นวิธีการวิจยัท่ีจะสัมภาษณ์จากผูส่้งสารเพื่อรายละเอียดในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติมจาก
ขอ้มูลในการวิจยัเอกสารและการสังเกตการณ์ไม่สามารถให้ความกระจ่างไดเ้พื่อให้ผลลพัธ์มีความ
ชดัเจนมากยิ่งข้ึน โดยมีลกัษะค าถามจะเป็นค าถามปลายเปิดเพื่อป้องกนัการช้ีน าค าตอบ ซ่ึงแบ่ง
รูปแบบค าถามตามปัญหาน าวจิยัเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

 1) สัมภาษณ์ผูอ้ยู่เบ้ืองหลงัและเก่ียวขอ้งกบันิทรรศการบทเรียนในความมืด เพื่อ
ตอบปัญหาน าวิจยัขอ้ท่ี 1 คือ รูปแบบการส่ือสารของนิทรรศการบทเรียนในความมืด เป็นอยา่งไร มี
ตวัอยา่งค าถามดงัต่อไป 

  (1) ท่ีมา วตัถุประสงค ์และแนวคิดของการออกแบบนิทรรศการ  

  (2) ปัญหา อุปสรรคและวธีิการแกปั้ญหาในการออกแบบนิทรรศการ 

  (3) ปัจจยัใดเป็นส่ิงส าคญัในการออกแบบและด าเนินงานนิทรรศการ 

  2) สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้ชม เพื่อตอบปัญหาน าวิจยัขอ้ท่ี 2 สัญญะท่ีส าคญัใน
การสะทอ้นเป้าหมายหลกัท่ีพึงประสงคใ์หเ้กิดข้ึนแก่ผูรั้บสารคืออะไร มีตวัอยา่งค าถามดงัต่อไปน้ี 

(1) อารมณ์ ความรู้สึกท่ีมีต่อนิทรรศการในแต่ละส่วน 

(2) อารมณ์ ความรู้สึกท่ีมีต่อผูพ้ิการทางสายตาในแต่ละส่วน 

(3) ความรู้สึกและขอ้คิดเห็นหลงัจากเขา้รับชมนิทรรศการจบ 

แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยั 

1) ผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัและเก่ียวขอ้งกบันิทรรศการบทเรียนในความมืด ไดแ้ก่ 

 (1) ธีร์วศิษฐ์ ศิริโยธา นกัวิชาการผูรั้บผิดชอบนิทรรศการบทเรียนในความมืด 
องคก์ารพิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ 

 (2) ผูพ้ิการทางสายตา ซ่ึงเป็นผูน้ าทาง นิทรรศการบทเรียนในความมืด องคก์าร
พิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ ไดแ้ก่ 

 ก)  กิติศกัด์ิ พรมวงษ ์(สายตาบอดสนิท, พิการภายหลงั) 
 ข)  อมีนา ทรงศิริ  (สายตาบอดสนิท, พิการภายหลงั) 
 ค)  อุดม อ่อนนาเลน (สายตาบอดสนิท, พิการภายหลงั) 
 ง)  ปัญญาวฒิุ ดุพนัธ์ (สายตาเลือนลาง, พิการภายหลงั) 
 จ)  ปราถนา นคราวฒัน์ (สายตาบอดสนิท, พิการภายหลงั) 
 ฉ)  สิรินาฏ ศิริวรรณ (สายตาบอดสนิท, พิการภายหลงั) 
 ช)  นวพร กุลบก (สายตาเลือนลาง, พิการตั้งแต่ก าเนิด) 
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 2) กลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้ชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด โดยมีวธีิการคดัเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งดงัน้ี 

เน่ืองจากผูว้ิจยัไดอ้อกแบบการเขา้สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม เสมือนผูว้ิจยัคือหน่ึง
ในกลุ่มผูช้มในนิทรรศการ ซ่ึงการเขา้ร่วมประสบการณ์ดงักล่าว จะเป็นการเขา้ร่วมในลกัษณะเป็น
กลุ่มในแต่ละโดยมีผูพ้ิการทางสายตาเป็นผูน้ าทาง (ซ่ึงผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์จะไม่ทราบใน
ตอนตน้) 

โดยหลงัจากผูว้ิจยัไดเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ในแต่ละรอบร่วมกบัผูร่้วมประสบการณ์
ทัว่ไปแลว้ผูว้จิยัจะเลือก กลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้ชมมา 2-3 คนในแต่ละรอบเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 7 รอบซ่ึงจะท าให้มีกลุ่มตวัอย่างผูร่้วมประสบการณ์ทั้งส้ิน 18 คน
ดงัน้ี 

(1) ฐานณิสสร รักมิตร (สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2559) 

(2) สุชานนัท ์พนัทว ี(สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2559) 

(3) ภาดา โพธ์ิสอาด (สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2559) 

(4)  (มารีพร อศัโสภี, สัมภาษณ์, 12 กนัยายน 2559)  
(5)  (มลัลวร์ี บูรณโชคไพศาล, สัมภาษณ์, 12 กนัยายน 2559)  
(6) ณฏัฐช์ญัญา อนนัตรังสี (สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2559) 

(7) ธนทตั สุวจนกรณ์ (สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2559) 

(8) จิระประภา ขนัสุข (สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2559) 

(9) ธนทตั สุวจนกรณ์ (สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2559) 

(10) ภรภทัร ส าเริง (สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2559) 

(11) ภควตั ศรีแมน้ม่วง (สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2559) 

(12) เสฏฐวฒิุ อ าพะลา (สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2559) 

(13) อศัวกร กอ้นทอง (สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2559) 

(14) ชวรัตน์ ซุย้ตุม้ (สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2559) 

(15) พรปวณ์ี อภิบาลศรี (สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2559) 

(16) นนทพฒัน์ เจริญธรรม (สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2559) 

(17) ณฐัชา ศิริโชตินนัท ์(สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2559) 

(18) ปรียารัช วเิศษขนัธ์ุ (สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2559) 
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3.3  การด าเนินการวจิัย 

  

การวจิยัเร่ือง “สัญญะและการประกอบสร้างนิทรรศการบทเรียนในความมืด” มีขั้นตอน
การศึกษาวจิยัดงัต่อไปน้ี 

 

3.3.1  ช่วงพฒันาการวจัิย 

 1) ศึกษางานวิจยัต่างๆ เพื่อหาประเด็นและวิธีการท่ีสนใจศึกษาคดัเลือกกรณีศึกษา 
ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละคน้หาขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบงานวจิยั 

 2) รวบรวมขอ้มูลประเภทต่างๆ ท่ีตอ้งใช้ในการพฒันางานวิจยั โดยเร่ิมจากขอ้มูล
ทั่วไปของนิทรรศการบทเรียนในความมืดทั้ งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงบท
สัมภาษณ์และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 3) ออกแบบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั อนัได้แก่ การสังเกต การวิจยัเอกสาร 
และการสัมภาษณ์เชิงลึก (รายละเอียดในขอ้ท่ี 3.2) 

 

 3.3.2 ช่วงด าเนินการวจัิย 

  1) ด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยการศึกษาจากสังเกตโดยผูว้ิจยัดว้ยวธีิการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant Observation) โดยการเป็นผูเ้ขา้ชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด รวมถึง
สัมภาษณ์เชิงลึกและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร บทสัมภาษณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันิทรรศการบทเรียน
ในความมืด 

  2) ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ท าการรวบรวมขอ้มูลและสรุปผลโดยน าผลท่ีไดจ้าก
การวิจยัดว้ยวิธีการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึกและการวิจยัเอกสารมาหาขอ้สรุปร่วมกนัโดยสรุป
ขอ้มูลทั้งหมดจากวิจยัโดยการตอบค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงค์การวิจยัไดแ้ก่ รูปแบบการ
ส่ือสารของนิทรรศการบทเรียนในความมืดและสัญญะท่ีส าคญัในการสะทอ้นเป้าหมายหลกัท่ีพึง
ประสงค์ให้เกิดข้ึนแก่ผูรั้บสารเพื่อให้การวิจยัสมบูรณ์มากท่ีสุดภายใต้ขอบเขตและกรอบของ
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อให้การวิจยัสมบูรณ์มากท่ีสุดภายใตข้อบเขตและกรอบ
ของ  ระยะเวลาในการด าเนินการวจิยัคร้ังน้ี 
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3.4  การวเิคราะห์และน าเสนอข้อมูล 

 

การน าเสนอขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยัจะใชรู้ปแบบการพรรณวเิคราะห์โดยท าการ
รวบรวมผลการศึกษาวิจยัจากแหล่งข้อมูลทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ขอ้มูลจากการสังเกตของผูว้ิจยั 
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และขอ้มูลจากเอกสารให้รวมอยู่ในรูปขอบการบรรยายและเขียน
รายงาน ภายใตแ้นวคิดทฤษฎีดงัต่อไปน้ี 

   1)  แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบนิทรรศการ 

   2)  กระบวนการรู้เพื่อการเปล่ียนแปลง (Transformative Learning) 

   3)  แนวคิดทฤษฎีกรวยประสบการณ์ (Cone of Experiences) 

   4)  แนวคิดทฤษฎีสัญวทิยา (Semiotic Theory) 



 

บทที ่4 

 

ผลการศึกษา รูปแบบการส่ือสารของนิทรรศการบทเรียนในความมืด 

 

ผลการศึกษารูปแบบการส่ือสารของนิทรรศการบทเรียนในความมืดใชว้ิธีการวเิคราะห์การ
ถอดสัญญะความหมายการส่ือสาร โดยผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 3 ประเภท ได้แก่ 1) 

เอกสาร (Online and Offline Documents) 2) การสั ง เกตการณ์ จากผู ้วิจัย  (Observation) และ 

3) การสัมภาษณ์เชิงลึกผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงั (In-Depth Interview) ไดแ้ก่นกัวชิาการผูดู้แลนิทรรศการ และ
ผูน้ าทาง โดยใช้แนวคิดทฤษฎี ไดแ้ก่แนวคิดการเล่าเร่ือง แนวคิดสัญวิทยาและแนวคิดเก่ียวกบัการ
ออกแบบนิทรรศการมาวิเคราะห์การเล่าเร่ืองเพื่อท าความเขา้ใจรูปแบบการส่ือสารของนิทรรศการ
บทเรียนในความมืดโดยจะเร่ิมตน้น าเสนอผลการศึกษารายละเอียดทัว่ไปของนิทรรศการบทเรียน
ในความมืด เพื่อสร้างความเขา้ใจร่วมกนัในเบ้ืองตน้  

จากการศึกษาเอกสาร องคก์ารพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (2553) พบว่า นิทรรศการ
บทเรียนในความมืดจดัแสดงบนพื้นท่ีชัว่คราว โดยใช้พื้นท่ีประมาณ 600 ตร.ม. เป็นนิทรรศการท่ี
สร้างสถานการณ์จ าลองให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ได้เรียนรู้ประสบการณ์การใช้ประสาทสัมผสั
ต่างๆ ของร่างกาย ให้คลา้ยคลึงกบัผูพ้ิการทางสายตา โดยในการเขา้ร่วมประสบการณ์นิทรรศการ
บทเรียนในความมืด จะใช้เวลาประมาณ  1 ชัว่โมงต่อรอบการเขา้ร่วมประสบการณ์ และในแต่ละ
รอบจะมีผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไม่เกิน 8 คน ก่อนเร่ิมเขา้ร่วมประสบการณ์นิทรรศการ ผูเ้ขา้ร่วม
ประสบการณ์ทุกคนจะไดรั้บไมเ้ทา้สีขาวน าทางคนละ 1 อนั และเจา้หนา้ท่ีจะอธิบายวิธีการใชง้าน
ไมเ้ทา้ และขอ้ห้ามมิให้พกพาอุปกรณ์ใดๆ ท่ีเรืองแสงไดติ้ดตวัไปดว้ย เช่น นาฬิกา เคร่ืองประดบั 
หรือแวน่สายตาซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์สามารถแจง้เจา้หนา้ท่ีไดถ้า้มีความประสงคท่ี์จะยติุการเขา้
ร่วมประสบการณ์ในนิทรรศการซ่ึงเจา้หนา้ท่ีจะน าผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์นั้นออกจากนิทรรศการ 

องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมีการให้ค  าแนะน าแก่ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ว่า 
เม่ือเขา้สู่ความมืดผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ตอ้งเช่ือฟังค าแนะน าของผูน้ าทางอยา่งเคร่งครัด ผูน้ าทาง
จะคอยน าทางและช่วยเหลือผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไดต้ลอดเส้นท่ีตอ้งผ่านตรอกแคบๆ ออกไปสู่
ห้องรับรอง ห้องสวนสาธารณะ เร่ือยไปจนถึงถนน ทางเทา้ ตลาดยา่นชุมชน ต่อดว้ยการเดินทางท่ี
น่าต่ืนเตน้เพื่อไปยงัห้องฟังเพลง จากนั้นมาจบท่ีห้องคาเฟ่ และออกจากร้านพร้อมกบัส้ินสุดการ
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เดินทาง รวมระยะเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง ซ่ึงทุกคนท่ีออกมาแลว้จะมีความรู้สึกแตกต่างกนัไป แต่ท่ี
ทุกคนรู้สึกเหมือนกนัคือเขา้ใจความรู้สึกของคนท่ีอยูใ่นโลกแห่งความมืดมากข้ึน 

นิทรรศการบทเรียนในความมืดถูกก าหนดวตัถุประสงค์จากผูถื้อลิขสิทธ์ิ Dialogue in the 

Dark ออกเป็นจ านวน 7 ห้อง โดยแต่ละห้องมีวตัถุประสงค์แตกต่างกันไปได้แก่ (องค์การ
พิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ, 2553) 

1) หอ้งรับรอง (Lounge) ปรับตวัเขา้กบัความมืดและเร่ิมสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูน้ าทางและผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ดว้ยความไวว้างใจและเป็นกนัเอง  
 2) สวน (Garden) เปิดประสาทสัมผสัของคุณให้พร้อมและกระตุน้การรับรู้ของ

ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ 

 3) ย่านชุมชน  (Community) กระตุ้นประสาทสัมผสั  รับรู้และจดจ าเพื่อสร้าง
ประสบการณ์เดียวกนักบัท่ีผูพ้ิการทางสายตาพบในการด าเนินชีวติประจ าวนั 

 4) ตลาด (Market) สร้างประสบการณ์ในการด าเนินชีวติประจ าวนั 

 5) การเดินทาง (Transport) สร้างประสบการณ์การผจญภยัในชีวิตประจ าวนักบั
การเดินทางในรูปแบบต่างๆ  

 6) หอ้งฟังเพลง (Music Room) เปิดรับประสบการณ์การผจญภยัในชีวติประจ าวนั
กบัการเดินทางในรูปแบบต่างๆ  

 7) คาเฟ่ (Cafe) ฝึกใช้ประสาทสัมผสัในการรับรสพร้อมสร้างบทสนทนาท่ีเป็น
บทสรุปของนิทรรศการอนัเป็นสะพานเช่ือมความเขา้ใจระหวา่งผูพ้ิการทางสายตาและผูมี้สายตาดี  

 จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกคุณ ธีร์วศิษฐ์  ศิริโยธา นักวิชาการนักวิชาการดูแล
นิทรรศการกล่าวว่า วตัถุประสงค์ของแต่ละห้องนั้ นเป็นวตัถุประสงค์ท่ีทางเจ้าของลิขสิทธ์ิ 
Dialogue in the Dark ก าหนดไวโ้ดยทางองคก์ารพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติไดน้ ามาดดัแปลง 
ออกแบบใหส้อดคลอ้งกบับริบททางดา้นสังคมและวฒันธรรมของประเทศไทย (ธีร์วศิษฐ ์ศิริโยธา, 
สัมภาษณ์ , 10 ตุลาคม 2559) โดยสามารถน ามาแบ่งได้เป็น 6 ห้อง ได้แก่  (องค์การพิพิธภัณฑ์
วทิยาศาสตร์แห่งชาติ, 2553) 

1)  หอ้งรับรอง (Lounge)  

2)  สวนสาธารณะ (Park) 

3)  ตลาด (Street Market) 

4)  ป้ายรถประจ าทาง (Bus stop) 

5)  หอ้งดนตรี (Music Room) 

 6)  บาร์ (Bar) 
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โดยผูว้จิยัคน้พบวา่ หอ้งตลาด (Street Market) เป็นการรวมกนัของ ยา่นชุมชนและตลาด 
จากแนวคิดการออกแบบห้องนิทรรศการของเจา้ของลิขสิทธ์ิท่ีเป็นผูก้  าหนด เน่ืองจากยา่นชุมชน
และตลาดมีความใกลเ้คียงและเป็นสถานท่ีท่ีมกัจะอยูติ่ดกนัในบริบทสังคมไทย 

ทั้งน้ีผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาวิเคราะห์แหล่งขอ้มูลทั้ง 3 ประเภทท่ีกล่าวมาขา้งตน้ และรายงาน
ผลการศึกษาในหวัขอ้ฉากและโครงเร่ืองในมุมมองแยกตามหอ้งจดัแสดง และวเิคราะห์ในหวัขอ้
แก่นเร่ือง ตวัละคร บทสนทนา มุมมองการเล่าเร่ือง ความขดัแยง้ สัญลกัษณ์พิเศษ ในมุมมองแบบ
ภาพรวม โดยจะท าการการน าเสนอผลการศึกษาตาม องคป์ระกอบการเล่าเร่ือง (กาญจนา แกว้เทพ, 

2553) ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 7 หวัขอ้ผา่นมุมมองสัญวทิยา (Semiotics) ดงัน้ี 

 4.1  ผลการวเิคราะห์สัญญะฉากและโครงเร่ือง 

 4.2  ผลการวเิคราะห์สัญญะแก่นเร่ือง  

 4.3  ผลการวเิคราะห์สัญญะตวัละคร 

 4.4  ผลการวเิคราะห์สัญญะบทสนทนา 
 4.5  ผลการวเิคราะห์สัญญะมุมมองการเล่าเร่ือง 

 4.6  ผลการวเิคราะห์สัญญะความขดัแยง้ 

 4.7  ผลการวเิคราะห์สัญญะสัญลกัษณ์พิเศษ 

 

4.1  ผลการวเิคราะห์สัญญะ ฉากและโครงเร่ือง 

 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การจดัแสดงนิทรรศการบทเรียนในความมืดประกอบไปดว้ย 6 ห้อง
จดัแสดงดว้ยกนัไดแ้ก่ หอ้งรับรอง หอ้งสวนสาธารณะห้องตลาดห้องป้ายรถประจ าทาง หอ้งดนตรี
และหอ้งบาร์ ซ่ึงในแต่ละห้องผูว้จิยัวเิคราะห์สัญญะจากการสังเกตจากผูว้จิยัเป็นล าดบัแรก หลงัจาก
นั้นไดท้  าการศึกษาแนวคิดการออกแบบประสบการณ์และแก่นความคิดในการออกแบบจากเอกสาร 
(องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, 2551) เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาทั้ ง 2 วิธี มา
วเิคราะห์เปรียบเทียบ ทั้งน้ีผูว้จิยัไดท้  าการวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูลองคป์ระกอบการเล่าเร่ืองใน
หวัขอ้ฉากและโครงเร่ือง แยกตามล าดบัหอ้งจดัแสดง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 

4.1.1  ห้องรับรอง (Lounge) 

ผูว้ิจ ัยได้ท าการสังเกตการแบบมีส่วนร่วมในนิทรรศการบทเรียนในความมืด และได้
วิเคราะห์สัญญะในการจดัแสดงห้องรับรอง โดยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์สัญญะผา่นตารางการ
จ าแนกสัญญะฉากและโครงเร่ืองของหอ้งรับรอง ดงัต่อไปน้ี 
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 ตารางที ่ 4.1  ตารางจ าแนกสัญญะฉากและโครงเรื่อง หอ้งรับรอง 
 

 

สัญรูปของ ฉาก 
และโครงเรื่อง

 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ (Signifier)  
ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1  

(D
enotative M

eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(M

yth &
 C

onnotative M
eaning)  

ขั้นเริ่มเรื่อง
 

- 
ผู้เข้าร่วมประสบการณ์เข้าแถวหน้า
กระดานรับไมเ้ทา้ขาวที่บริเวณดา้นหน้า
ทางเขา้นิทรรศการ 

ไมเ้ทา้ขาวเป็นอุปกรณ์ส าหรับน าทางของผูพ้ิการ
ทางสายตาโดยไม ่เท้าขาวจะช่วยให้การเดินชม
นิทรรศการในความมืดง่ายขึ้น

 

ไม้เท้าขาวถือเป็นสัญลักษณ์สากล
ของผู้พิการทางสายตาทั่ วโลก 
หมายความว ่าจะเป็นที่ไหนเมื่อไรก ็
ตาม ถ้าพบใครถือไม้เท้าขาวเดินอยู ่
เราสามารถทราบได้ทันทีว ่าบุคคลผู้
นั้ นเป็นผูพ้ิการทางสายตา 
 

      



 
77 

77 

ตารางที ่ 4.1  (ต่อ
) 

 

 

สัญรูปของ ฉาก 
และโครงเรื่อง 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ (Signifier)  
ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1  

(D
enotative M

eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(M

yth &
 C

onnotative M
eaning)  

 
- 

เจ้าหน้าที่แจ้งกฎการรับชมภายใน
นิทรรศการ โดยสามารถน าเงินไม ่เกิน 100 
บาท และไม ่อนุญาตของมีค ่าอื่นๆ เข้าไป
ในนิทรรศการโดยสามารถฝากไวท้ี่ตูล้็อค
เกอร์ที่จดัเตรียมไวใ้ห้ 

ภายในนิทรรศการห้องสุดทา้ย (ห้องบาร์) 
จะเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์
ได้มีโอกาสใช้เงินในการซื้ออาหาร
เครื่องดื่ม  

 

 
- 

ผู้เข้าร่วมประสบการณ์เข้าแถวเป็นแถว
ตอนโดยตอ้งจดัจ าล าดบัการยืนของตนเอง
รวมถึงผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ที่อยูด่า้นหนา้
และด้านหลงัของตนเอง นอกจากนี้มีการ
เน้นย ้ าผู้เข้าร่วมประสบการณ์ที่ยืนเป็น
ล าดบัล าดบัแรกและสุดทา้ย 

ในระหวา่งการเดินเขา้ชมส่วนใหญ่แลว้จะ
เดินเป็นแถวตอนเรียงหนึ่งเพราะทางเดิน
ในนิทรรศการมีเนื้อที่จ ากดัและง่ายต่อการ
ดูแลของผูน้ าทาง
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ตารางที ่ 4.1  (ต่อ
) 

 

 

สัญรูปของ ฉาก 
และโครงเรื่อง 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ (Signifier)  
ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1  

(D
enotative M

eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(M

yth &
 C

onnotative M
eaning)  

 
- 

เจ้าหน้าที่(บุคคลไม ่พิการทางสายตา) 
แนะน าการใชไ้มเ้ทา้ขาวโดยให้ใชม้ือขา้งที่
ถนดัถือไมเ้ทา้ขาวและใช้มืออีกขา้งในการ
เกาะเลาะก  าแพงระหว ่างเดินเข้าไปใน
นิทรรศการก่อนจะพาเข้าเดินเข้าไปใน
นิทรรศการโดยให้ปลายไมเ้ทา้อยูใ่นระดบั
ต ่าเสมอเพื่อความปลอดภยั 

    

ผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์เป็นผูม้ีสายตาดี
และไม ่คุ้นชินกบัความมืดและการใช้ไม้
เทา้ขาวน าทางจึงตอ้งอาศยัการเกาะก  าแพง
เพื่อใช้ในเดินไปทางทิศทางตลอด
นิทรรศการ

 

การใช้วัสดุเป็นเหมือนไม้เท้าสามารถ
เคลื่อนไหวลักษณะใด ความสูงใดก ็ได้ถ้า
ระมดัระวงัอย ่าให้ไปเป็นอนัตรายต่อผูอ้ื่น
ไม ่จ าเป็นจะตอ้งก  าหนดลกัษณะการใชแ้ละ
การเคลื่อนไหวของไมเ้ทา้ 
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ตารางที ่ 4.1  (ต่อ
) 

 

 

สัญรูปของ ฉาก 
และโครงเรื่อง 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ (Signifier)  
ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1  

(D
enotative M

eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(M

yth &
 C

onnotative M
eaning)  

ฉาก
 

- 
โซฟาจดัเรียงโค้งเป็นลักษณะตวัยู โดยมี
เกา้อี้สตูอยูต่รงกลาง 

- 
มีเสียงเพลงจากคลื่นวิทยุเปิดคลออยู ่อย ่าง
เบาๆ

 

- 
ในดา้นริมผงัหอ้งทางซา้ยมีชุดตูว้างของ 

บรรยากาศห้องรับรองที่สร้างความรู้สึก
เหมือนห้องรับแขกในบ้านที่ให้ความ
สบายเป็นกนัเอง  

- “ห้องรับแขก
” มักจะประกอบไปด้วย 

เก ้าอี้ชุด หรือโซฟา เครื่องเสียง ทีวี และ 
เฟอนิเจอร์ตกแต่งอื่นๆ เช่น โต๊ะรับแขก 
แจกนัดอกไม ้ภาพวาดติดผนงั นาฬิกา เป็น
ตน้

 

- ห้องรับแขกถือเป็นห้องแรกในการ
ตอ้นรับแขกที่มาเยือน โดยห้องรับแขกถือ
วา่เป็นห้องที่เป็นหนา้เป็นตาต่อเจา้ของบา้น 
สะทอ้นถึงลกัษณะนิสัยรสนิยมและความ
เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของบ้านซึ่งใน
นิทรรศการบทเรียนในความมืดไม ่สามารถ
สะท้อนลกัษณะต่างๆ ผ ่านการตกแต่งได้
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ตารางที ่ 4.1  (ต่อ
) 

 

 

สัญรูปของ ฉาก 
และโครงเรื่อง 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ (Signifier)  
ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1  

(D
enotative M

eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(M

yth &
 C

onnotative M
eaning)  

ทั้ งหมดในรายละเอียดแต่สะท้อนจากการ
พดูคุยตอ้นรับและอธัยาศยัของผูน้ าทาง 

ขั้นเริ่มเรื่อง(ต่อ)  
- 

เมื่อเดินเขา้มาผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ค ่อยๆ 
พบกบัความมืดสนิทในนิทรรศการๆ

 

ความมืดท าให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์เกิด
ความยากล าบากในการชมนิทรรศการ
และตอ้งใชป้ระสาทสัมผสัอื่นมากยิง่ขึ้น  

ปกติมนุษย์จะคุ้นชินก ับความมืดที่ไม ่มืด
สนิทเช่น ขณะปิดไฟนอนก ็ยงัสามารถเห็น
บรรยากาศโดยรอบได ้แต่ความมืดที่เกิดขึ้น
ภายในนิทรรศการเป็นความมืดที่แมล้ืมตาก ็
ไม ่สามารถเห็นสิ่งใดไดซ้ึ่งไม ่ใช่ความมืดที่
มนุษย์จะคุ้นเคยดังค ากล่าว “มืดมนไร้
หนทาง” 
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ตารางที ่ 4.1  (ต่อ
) 

 

 

สัญรูปของ ฉาก 
และโครงเรื่อง 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ (Signifier)  
ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1  

(D
enotative M

eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(M

yth &
 C

onnotative M
eaning)  

 
- 

เมื่อเจา้หน้าที่น าผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์มา
ส่งถึงจุดนดัพบโดยมีผูน้ าทางยนืรอตอ้นรับ
อยูก่่อนที่เจา้หนา้ที่จะท าการเดินออกมา 

ผู้น าทางยืนรออยู ่ในความมืดเพื่อไม ่
ตอ้งการให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไดเ้ห็น
รูปลกัษณ์ที่แทจ้ริงของผูน้ าทาง

 

 

 
ผูน้ าทางแนะน าชื่อตวัเองรวมถึงเนน้ย ้ าความ
ปลอดภยัและกฏการเขา้ชมอีกครั้ง 
ใหผู้เ้ขา้ร่วมประสบการณ์แจง้ชื่อเล่นแก่ผูน้ า
ทางทาง 

เพื่อใหเ้กิดความความคุน้เคยกนัระหวา่ง
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์กบัผูน้ าทาง
เนื่องจากตลอดการชมนิทรรศการ
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ตอ้งปฏิสัมพนัธ์กนั
กบัผูน้ าทางตลอดจนจบนิทรรศการ 

การปฏิสัมพันธ์ท าความรู้จกัก ันสิ่งแรกที่
ต้องทราบคือ “ชื่อ” ทั้ งของผู้น าทางและ
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ทั้ งหมดในกลุ่มซึ่ง
เป็นสัญญะหนึ่งที่ส าคญัในการชี้เฉพาะตวั
บุคคลผา่น

“เสียง”ส าหรับผูพ้ิการทางสายตา
ซึ่งจะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้นโดยเฉพาะใน
ความมืดที่ไม ่สามารถจะชี้นิ้วส่งสายตาหรือ
สัญญาณอื่นๆได้นอกจากการส่งเสียงใน

 
ผูน้ าทางพาผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์มานัง่ที่โซฟา
ที่จดัเรียงไวใ้หผู้เ้ขา้ร่วมประสบการณ์แนะน า
ตวัทีละคนโดยมีการสอบถามชื่อและ

หอ้งนี้เป็นโอกาสใหท้ั้ งสองฝ่ายสร้าง
ความไวว้างใจความรู้สึกปลอดภยัความ
สนุกตื่นเตน้สร้างความสนิทสนมคุน้เคย



 
82 

82 

ตารางที ่ 4.1  (ต่อ
) 

 

 

สัญรูปของ ฉาก 
และโครงเรื่อง 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ (Signifier)  
ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1  

(D
enotative M

eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(M

yth &
 C

onnotative M
eaning)  

สถาบนัการศึกษาหรือสถานที่ท างานโดยที่ผูน้ า
ทางอาจจะมีการพูดคุยเจาะลึกลงไปใน
สาขาวชิาที่เรียนหรือลกัษณะหนา้ที่การงานที่
ก  าลงัท า 

เนน้การพูดจาสื่อสารและเปิดโอกาสให้
ผูน้ าทางไดจ้ดจ าชื่อผูเ้ขา้ร่วม
ประสบการณ์

 

 

การเรียกชื่อซึ่งในความมืดคนที่หากใครไม ่
พูดแสดงว ่าไม ่มีตัวตนไม ่มีใครรู้ว ่าอยู ่
ตรงไหน (หาต าแหน่ง) การท าความรู้จกัใน
บริบทสังคมไทยการศึกษาและหน้าที่การ
งานเป็นขอ้มูลขั้ นตน้ในการพูดคุยท าความ
รู้จกัในครั้งแรกเพราะจะน าไปสู่การพูดคุย
เรื่องราวแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่สนใจ
ในเชิงลึกจากวจนสัญลักษณ์ไปสู่การเห็น
ทศันลกัษณ์ไดม้ากขึ้น

 

 
ผูน้ าทางพดูคุยเกี่ยวกบับรรยากาศที่เกิดขึ้น
ภายในหอ้งเช่นเสียงเพลงผวิสัมผสัเกา้อี้

 

ผูน้ าทางเดินมายนืรอที่ประตูเพื่อเขา้สู่หอ้งจดั
แสดงถดัไปจนแน่ใจวา่ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์
คนสุดทา้ยเดินผา่นเขา้มาแลว้จึงปิดประตู

 

เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไดป้รับตวั
คุน้ชินกบัความมืดโดยไม ่ตอ้งเคลื่อนที่
มาก

 

 
 

 
 

  



 83 

83 

สรุปจากตารางท่ี  4.1  การจ าแนกสัญญะและการวิเคราะห์สัญรูปและความหมายขั้นท่ี 1 

พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไดรั้บค าแนะน าและเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ร่วมประสบการณ์โลก
แห่งความมืด เสมือนการก าลงัจะกา้วเขา้สู่การเรียนรู้ของผูพ้ิการทางสายตา โดยห้องรับรองถูกออก
แบบจ าลองบรรยากาศเสมือนห้องรับแขกภายในบ้านท่ีมีบรรยากาศเป็นกันเองเคา้คลอไปด้วย
เสียงเพลงจากวิทยุ ซ่ึงนิทรรศการออกแบบห้องรับรองมาโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วม
ประสบการณ์ไดป้รับตวักบัส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีตอ้งประสบตลอดการชมนิทรรศการไม่ว่าจะเป็น
ความมืด การส่ือสารกันระหว่างผู ้เข้าร่วมประสบการณ์กับผูน้ าทางด้วยเสียงรวมถึงระหว่าง
ผู ้เข้าร่วมประสบการณ์ด้วยกัน โดยความมืดถือว่าเป็นอุปสรรคส าคัญท่ีสุดของผู ้เข้าร่วม
ประสบการณ์ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีน าไปสู่การปิดกั้นประสาทสัมผสัของการมองเห็นและกระตุน้
ให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์น าประสาทสัมผสัในส่วนอ่ืนๆ ท่ีเหลือมาใช้ในการชมนิทรรศการ ทั้งน้ี
การไดท้  าความรู้จกัคุน้เคยกบัผูน้ าทางและผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ดว้ยกนัเองก็เป็นส่วนส าคญัตลอด
การเขา้ร่วมประสบการณ์นิทรรศการ เน่ืองจากผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์จะตอ้งส่ือสารกนัระหว่าง
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์เองส่วนผูน้ าทางก็จะเป็นผูท่ี้จะน าพาผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไปสัมผสักบั
ประสบการณ์ต่างๆ ในความมืดตลอดนิทรรศการ โดยในความมืดนั้นหากใครไม่พูดแสดงวา่ไม่มี
ตวัตนไม่มีใครรู้ว่าอยู่ตรงไหน ซ่ึงผูน้ าทางทั้ ง 6 คนมีความเห็นสอดคล้องไปในแนวทางเดียว 
ตวัอยา่งเช่น ผูน้ าทางอมีนา ทรงสิริท่ีกล่าววา่  

 
ห้องรับรองคือการให้คนท่ีเขา้มาในนิทรรศการไดป้รับตวั จากท่ีเขาเห็นชดัๆ มาเขา้มาอยู่
ในความมืดก็ให้เขา้มานัง่พกัผ่อนพูดคุยท าความรู้จกักนักบัตวัไกด์เพื่อเราจะไดส่ื้อสารกนั
ง่ายข้ึนตลอดจนจบนิทรรศการ ... การรู้จักกันก่อนจะท าให้การน าชมง่ายข้ึน เวลาท่ี
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์อยู่ในนิทรรศการเราจะไดส้ามารถส่ือสารไดช้ัดเจน สมมุติถา้เรา
ถามค าถามไปแต่มีแค่บางคนท่ีตอบแต่เราอยากรู้จากคนอ่ืนบา้งเราก็สามารถเรียกช่ือเขา
หรือบางคร้ังเขาหลงเราก็สามารถตรวจสอบได้ (อมีนา ทรงสิริ, สัมภาษณ์, 7 กันยายน 
2559)  

 

 ทั้งน้ีผูน้  าทางอุดม อ่อนนาเลน ยงัแสดงความคิดเห็นไวอ้ยา่งน่าสนใจเก่ียวกบัหอ้งรับรองวา่ 
 

เป็นพื้นท่ีแรกท่ีเราท าความรู้จกักนัเรียนรู้ในเร่ืองของอุปนิสัยใจคอวา่ประมานไหนวยัไหน
ให้ปรับความรู้สึกมนุษยส์ัมพนัธ์ระหว่างเขากบัเรานั้นเป็นยงัไง มนัจะท าให้เราเรียนรู้ตวั
ผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์ เพื่อนเราจะได้เรียนรู้ว่าเราต้องรับมือยงัไงแล้วก็พูดเก่ียวกับ
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ขอ้แนะน าซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจะช่วยเราในการน าชม (อุดม อ่อนนาเลน, สัมภาษณ์, 7 กนัยายน 
2559)  

  

จากการวิเคราะห์ในความหมายขั้นท่ี 2 พบว่า ฉากห้องรับรองในนิทรรศการถูกออกแบบ
ให้มีความคลา้ยคลึงกบัห้องรับแขกในมายาคติของสังคมไทยในลกัษณะองคป์ระกอบภาพรวม แต่
ในลกัษณะรายละเอียดยงัมีส่ิงท่ีขาดหายไปไดแ้ก่รายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง เช่น โต๊ะรับแขก 
แจกันดอกไม้ ภาพวาดติดผนัง นาฬิกา เป็นต้น โดยในส่วนของโครงเร่ืองสามารถเช่ือมโยงให้
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์สามารถจินตนาการและรับรู้ไดว้า่สถานท่ีจดัแสดงคือห้องรับแขกเน่ืองดว้ย
เป็นหอ้งจดัแสดงแรกซ่ึงสอดคลอ้งกบัล าดบัของห้องรับแขกท่ีจะอยูใ่นล าดบัแรกเม่ือมีแขกมาเยี่ยม
เยือนบ้าน รวมถึงห้องรับแขกถือว่าเป็นห้องท่ีสะท้อนถึงลักษณะนิสัย รสนิยมและความเป็น
เอกลักษณ์ของเจ้าของบ้านซ่ึงห้องรับรองในนิทรรศการสามารถสร้างมโนทัศน์ของผูเ้ข้าร่วม
ประสบการณ์เก่ียวกบัลกัษณะเอกลกัษณ์และรูปแบบการส่ือสารท่ีจะเกิดข้ึนตลอดของนิทรรศการ
ไดแ้ก่ ความเป็นมิตรของผูน้ าทาง และการไดพู้ดคุยกบัท าความรู้จกักนักบัผูน้ าทางและผูเ้ขา้ร่วม
ประสบการณ์ดว้ยกนัเอง   
 จากการศึกษาเอกสาร (องคก์ารพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, 2551) พบว่า ห้องรับรอง
ถูกออกแบบประสบการณ์ของผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไวคื้อ เม่ือเขา้สู่ห้องรับรองผูน้ าทางจะชวนคุย
และพูดคุยอย่างเป็นกนัเอง เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์รู้สึกผอ่นคลาย และเป็นการเตรียมความ
พร้อมท่ีจะเรียนรู้บทเรียนในความมืด ห้องรับรองเป็นห้องห้องมืดท่ีมีบรรยากาศสบายๆ เหมือน
ห้องรับแขกท่ีให้ ความรู้สึกปลอดภยั เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์และผูน้ าทาง ได้
พูดคุยกนัเพื่อสร้างความคุน้เคย ความสนิทสนม และสร้างความไวว้างใจต่อกนัและกนั ความสนุก 
ต่ืนเตน้ นอกจากน้ีผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์จะไดไ้ด้ทดลองสัมผสั ฟังเสียง และดมกล่ินต่างๆ ท่ีอยู่
รอบห้องรับรองเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมระบบประสาทการสัมผสั  การฟัง และการดมกล่ินให้
ต่ืนตวั และพร้อมท่ีเขา้สู่บทเรียนในความมืด 

 ทั้งน้ีพบวา่ ผูอ้อกแบบไดก้ าหนดแก่นความคิดของห้องรับรองไวคื้อปรับตวัเขา้กบัความมืด
และเร่ิมสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ าทางกบัผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ดว้ยความไวว้างใจและเป็นการ
สร้างความไวว้างใจ 
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ภาพที ่ 4.1  แผนผงัห้องรับรอง   
แหล่งทีม่า: องคก์ารพิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ, 2551. 

 
 จากการเปรียบเทียบระหว่างการวิจยัเอกสาร (องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, 

2551) กบัการวิเคราะห์สัญญะจากประสบการณ์ของผูว้ิจยัพบว่า สัญญะรูปท่ีพบสอดคลอ้งกบัการ
ออกแบบประสบการณ์และแก่นความคิดคือ หอ้งรับรองสามารถสร้างให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ได้
ปรับตวัเขา้กับความมืดและเร่ิมสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ าทางกบัผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์เพื่อ
สร้างความไวว้างใจ ความรู้สึกปลอดภยั สร้างความสนิทสนมคุน้เคย แต่ไม่พบสัญญะท่ีสามารถ
สร้างความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ ให้เกิดข้ึนภายในห้องรับรองซ่ึงห้องรับรองเองน้ีเป็นการเตรียมความ
พร้อมสร้างความคุน้เคยใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ โดยมุ่งหวงัใหผู้เ้ขา้ร่วมประสบการณ์สามารถ
สะทอ้นทศันลกัษณ์ผ่านวจนสัญลกัษณ์ในตอนจบของนิทรรศการดงัแนวคิดกรวยประสบการณ์
ของ Dale (1954) 

 

4.1.2  ห้องสวนสาธารณะ (Park) 

 ผูว้ิจ ัยได้ท าการสังเกตการแบบมีส่วนร่วมในนิทรรศการบทเรียนในความมืด และได้
วิเคราะห์สัญญะในการจดัแสดงห้องสวนสาธารณะ โดยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์สัญญะผ่าน
ตารางการจ าแนกสัญญะฉากและโครงเร่ืองของหอ้งสวนสาธารณะ ดงัต่อไปน้ี 
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 ตารางที ่ 4.2  ตารางจ าแนกสัญญะ ฉากและโครงเรื่อง หอ้งสวนสาธารณะ 
 

 

สัญรูปของ ฉาก 
และโครงเรื่อง

 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ (Signifier)  
ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1 

(D
enotative M

eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(C

onnotative M
eaning)  

ขั้ นพฒันาเหตุการณ์
 

- 
เมื่อเขา้มาส่วนของห้องสวนสาธารณะจะได้
ยนิ

 “เสียงนกร้อง” “น ้ าไหล” และ“พื้ นผวิ
ทางเดินที่ขรุขระ” 

- 
ผูน้ าทางน าพาผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์เดินเขา้
มาสัมผสักบัวสัดุทรงกระบอกเรียงติดกนัซึ่ง
นั้ นก ็คือ“ตน้ไผ”่ 

- 
ผูน้ าทางมีการสอบถามขอ้สันนิษฐานจาก
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์วา่คือสิ่งใด โดยผูน้ า
ทางพยายามเรียกชื่อใหไ้ดต้อบอยา่งทัว่ถึง  

จากหอ้งรับรองที่โล่งและเงียบสงบ
เปลี่ยนผา่นสู่หอ้งสวนสาธารณะที่มีเสียง
บรรยากาศหลากหลายมากขึ้นโดยจะได้
ยนิเสียงและบรรยากาศเสมือนอยู ่
ท ่ามกลางธรรมชาติ

 

ธรรมชาติ ความร่มรื่น สามารถสัมผสั
ไดผ้า่นประสาทสัมผสัทุกดา้น
ถึงแมว้า่จะไม ่สามารถมองเห็นไดแ้ต่
ประสาทสัมผสัที่เหลืออยู(่รส

, กลิ่น
, 

เสียง, สัมผสั) ก ็ยงัสามารถรับรู้ถึง
ธรรมชาติความร่มรืนได

 ้
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ตารางที ่ 4.2  (ต่อ) 
 

 

สัญรูปของ ฉาก 
และโครงเรื่อง

 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ (Signifier)  
ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1 

(D
enotative M

eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(C

onnotative M
eaning)  

        

- 
ผูน้ าทางพาผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์เดินต่อมาจะมี
ความรู้สึกได้สัมผสักบั

“ใบไม”้ลกัษณะเรียวแหลม
อยูเ่ป็นระยะ 

- 
ผูน้ าทางจะพาผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์

“ขา้มสะพาน
แขวน

”ราวจบัเป็นเชือกโดยใหข้า้มเรียงกนัทีละคน  

“อุปสรรค”ในความมืดมีความยากล าบาก
ขึ้นในการพบสิ่งกีดขวางความสูงต ่าของ
ระดับพื้ นซึ่งผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์ต้อง
ช่วยกนัเสียงและระมดัระวงัในการเดินขา้ม
ขึ้นสะพาน

 

ความกลัวเกิดขึ้นได้จากการรู้สึก
ไม ่ปลอดภัย  การคาดไม ่ถึงหรือ
การไม ่มีประสบการณ์กบัสิ่งนั้ นมา
ก่อน แต่เมื่อเราไดม้ีประสบการณ์
ก ็จะท าให้เราลดความกลัว ความ
หวาดระแวงและเพิ่ มความมัน่ใจ
ให้กบัตวัเองได้ซึ่งท าให้ผูเ้ขา้ร่วม
ประสบการณ์เริ่มได้ใช้ประสาท
สัมผสัในดา้นการสัมผสัมากขึ้น
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ตารางที ่ 4.2  (ต่อ) 
 

 

สัญรูปของ ฉาก 
และโครงเรื่อง

 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ (Signifier)  
ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1 

(D
enotative M

eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(C

onnotative M
eaning)  

            

- 
เมื่อข้ามสะพานมาแล้วรู้สึกได้ยินเสียงน ้ าไหลที่
ชัดเจน รวมถึงสัมผัสก ับใบไม้ที่มีลักษณะเรียว
แหลม

 

- 
จากนั้ นผูน้ าทางจะพามาสัมผสักบัรูปปั้น โดยหาก
ผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์มากกว ่า 6 คนผูน้ าทางจะ
แบ ่งเป็น 2 กลุ่ม เพื่อพามาสัมผัสก ับรูปปั้น
เด็กผูห้ญิงมดัมวยผมและก  าลงัอุม้นกอยูโ่ดยลกัษณะ
ในการสัมผัสเป็นการค ่อยๆ ให้ผู้เข้าร่วม
ประสบการณ์ค ่อยๆ สัมผสัไปทีละส่วนแลว้ผูน้ าทาง
จะไปผู้คอยถามข้อสันนิษฐานจนได้ค าตอบที่
ถูกตอ้ง 

ผูน้ าทางจะน าผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์ได้
สัมผัสก ับวัตถุจัดแสดงต่างๆ ฟังเสียง
บรรยากาศ ผูน้ าทางจะน าให้ลองไดส้ัมผสั
กบัสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่จดัแสดงเพื่อตั้ ง
ขอ้สันนิษฐานว ่าสิ่งนั้ นคืออะไรโดยที่ผูน้ า
ทางจะเป็นผูท้ี่คอยแนะน าและสอบถามขอ้
สันนิษฐานจากผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์

 

“ประสบการณ์ภูมิหลังและการ
ฝึกฝน

” จะเป็นตวัช่วยให้สามารถ
ข้ามพ้น “อุปสรรค” ไปได้ทั้ งผูม้ี
สายตาดีและผูพ้ิการทางสายตา 
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ตารางที ่ 4.2  (ต่อ) 
 

 

สัญรูปของ ฉาก 
และโครงเรื่อง

 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ (Signifier)  
ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1 

(D
enotative M

eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(C

onnotative M
eaning)  

     

- 
ถัดมาด้านข้าง มีวตัถุจัดแสดงเป็น “เก ้าอี้ม้านั่ ง” 
ตั้ งอยู ่ 2 ตัว โดยผู้น าทางแนะน าให้ผู้เข้าร่วม
ประสบการณ์ได้ลองสัมผัสและลองนั่ งดูแล้ว
สอบถามข้อสันนิษฐานว ่าคือสิ่งใดแล้วเราจะ
สามารถพบเห็นสิ่งนี้ไดท้ี่ใด  

 
- 

เมื่อสัมผสัวสัดุจดัแสดงต่างๆ ในห้องครบแลว้ผูน้ า
ทางสอบถามข้อสันนิษฐานของผู้เข้าร่วม
ประสบการณ์ให้ทายว ่าตอนนี้เราอยู ่ที่ไหน โดย
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ต่างจะ 

- 
ตอบในครั้งแรกว ่าเป็นสวนหลงับา้น ป่าไผ ่ แต่เมื่อ
ผูน้ าทางชี้แนะเพิ่ มเติมให้ลองฟังเสียงบรรยากาศดีๆ ผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์สามารถรวบรวม

ข้อมูลจากการใช้ประสาทสัมผสัต่างๆ ที่
เหลืออยู ่ในการสันนิษฐานว ่าสถานที่จัด
แสดงแห่งนี้คือสวนสาธารณะที่อยูใ่จกลาง
เมือง ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์จะสามารถ
เกิดความคุน้ชินกบัการอาศยัอยูใ่นความมืด

การตั้ งข้อสันนิษฐานเป็น
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดย
ใชก้ารตั้ งค าถาม ตั้ งขอ้สังเกต การ
ส ารวจ การทดลองเพื่อน าไปสู่
ค าตอบ การแสวงหาความรู้ และ
การแก ้ปัญหาจากขอ้เท็จจริงที่ได้
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ตารางที ่ 4.2  (ต่อ) 
 

 

สัญรูปของ ฉาก 
และโครงเรื่อง

 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ (Signifier)  
ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1 

(D
enotative M

eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(C

onnotative M
eaning)  

จะได้ยินถึงเสียงรถที่วิ่ งไปมาเบาๆ รวมถึงเสียงน ้ า
ไหลที่ได้ยินจากน ้ าตก ก ็จะสามารถให้ผู้เข้าร่วม
ประสบการณ์สันนิษฐานถูกต้องในที่สุดว ่าสถาน
ที่นี่คือ สวนสาธารณะใจกลางเมือง 

- 
หลงัจากนั้ นผูน้ าทางก ็จะพาผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์
เขา้สู่ห้องต่อไปเช่นเดิมโดยการไปยนืรอที่ประตูเพื่อ
ส่งเสียงให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์เรียงแถวเดินตาม
ไปที่เสียงเพื่อเขา้สู่ห้องถดัไปจนถึงคนสุดทา้ยของ
แถว  

มากขึ้นจากการได้กระตุ้นการรับรู้ด้วย
ประสาทสัมผัสต่างๆ ขณะรับชม เพื่อ
เตรียมพร้อมในการเขา้สู่ส่วนถดัไป

 

 

พบผ ่านทางหลักฐานจากการได้
ยิน การรับรส การได้กลิ่น และ
การสัมผสั  
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สรุปจากตารางท่ี 4.2 การจ าแนกสัญญะ การวิเคราะห์สัญรูปและความหมายขั้นท่ี 1 พบว่า 
นิทรรศการในส่วนของห้องสวนสาธารณะถูกออกแบบให้ผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์สัมผสักับ
บรรยากาศธรรมชาติใจกลางเมืองซ่ึงส่ิงแวดลอ้มภายในห้องมีความหลากหลายจากรูปลกัษณ์และ
กล่ินของวตัถุท่ีจดัแสดง รวมถึงเสียงบรรยากาศธรรมชาติท่ีร่มร่ืน นอกจากน้ีผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์
ไดเ้ผชิญกบัอุปสรรคในการเดินชมท่ีเพิ่มมากข้ึนซ่ึงแตกต่างจากห้องรับรองท่ีผ่านมา โดยผูน้ าทาง
จะน าพาผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไดม้าลองสัมผสักบัวตัถุจดัแสดงเพื่อให้ทราบว่าวตัถุนั้นคืออะไร 
รวมถึงน าไปประกอบการตั้งขอ้สันนิษฐานต่อวา่สถานท่ีท่ีผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ก าลงัรับชมอยูน่ั้น
คือท่ีใดเน่ืองจากผูน้ าทางจะไม่ได้เฉลยตั้งแต่ต้นท าให้ผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์จะคุ้นชินกับการ
สันนิษฐานหาค าตอบของลกัษณะวตัถุและบรรยากาศห้องท่ีจดัแสดงซ่ึงรูปแบบน้ีก็จะเกิดข้ึนตลอด
การชมจนจบนิทรรศการ โดยสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของผูน้ าทาซ่ึงผูน้ าทางทุกคนมีความคิด 
เห็นท่ีสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกบัผูน้ าทางอุดม อ่อนนาเลน ท่ีไดก้ล่าวแนวทางการน าชมไวว้่า
“พยายามให้เขาได้ใช้จินตนาการและประสาทสัมผสั ตั้ งข้อสังเกตุเพราะมันเป็นพิพิธภัณฑ์
วทิยาศาสตร์ก็จะฝึกให้เขาไดส้ังเกตุเปรียบเทียบ เช่น เกา้อ้ี 2 ตวัมนัแตกต่างกนัยงัไง ใหเ้ขาพยายาม
ไดส้ังเกตุ” (อุดม อ่อนนาเลน, สัมภาษณ์, 7 กนัยายน 2559)  

นอกจากน้ีผูน้ าทางจะเนน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไดเ้รียนรู้การสัมผสัเป็นส าคญัเน่ืองจาก
เป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อผูพ้ิการทางสายตา ซ่ึงผูพ้ิการทางสายตาจ าเป็นตอ้งอาศยัการสัมผสัในการรับรู้สึก
วตัถุต่างๆ อยา่งมากในชีวิตประจ าวนั สอดคลอ้งกบัผูน้ าทางอมีนา ทรงศิริ ท่ีกล่าวถึงการน าชมใน
หอ้งสวนสาธารณะไวว้า่ “ใหเ้ขาไดส้ัมผสั ไดล้องจินตนาการ แลว้พอเขาไดส้ัมผสั เขา้ก็จะเร่ิมทราบ
ไดว้่าวตัถุนั้นคืออะไร พอเขาไดเ้ดินขา้มสะพาน เขาก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นท่ีแปลกใหม่และเป็น
อะไรท่ีใกลเ้คียงธรรมชาติมากท่ีสุด” (อมีนา ทรงสิริ, สัมภาษณ์, 7 กนัยายน 2559) 

จากการวิเคราะห์ในความหมายขั้นท่ี 2 พบวา่การออกแบบฉากของห้องสวนสาธารณะ มี
ความคลา้ยคลึงกบัสวนสาธารณะในลกัษณะภาพรวมไดแ้ก่ มีตน้ไมเ้ป็นองคป์ระกอบส าคญั เสียง
บรรยากาศ เช่น นกร้อง น ้ าไหล แต่เม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดจะพบวา่ยงัมีความแตกต่างกนัไดแ้ก่ 
สะพานเชือกท่ีไม่พบในมายาคติของสวนสาธารณะแต่จะพบในป่าอุทยาน ความร่มร่ืนจากตน้ไม้
เน่ืองจากตน้ไมท่ี้จดัแสดงจะเป็นตน้ไผ่ และตน้ไมล้กัษณะเป็นพุ่มเล็กอยู่ในกระถาง ซ่ึงพบเจอได้
บ่อยในการตกแต่งสวนหย่อมในท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงในคร้ังแรกท่ีเข้าร่วมประสบการณ์นั้ นห้อง
สวนสาธารณะสามารสร้างความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสวนหย่อมหน้าบา้น  ทั้งน้ีจากการวิเคราะห์
สัญญะความหมายขั้นท่ี 2 ของโครงเร่ือง พบวา่ ห้องสวนสาธารณะยกระดบัการใชป้ระสาทสัมผสั
ท่ีมากข้ึนเน่ืองดว้ยจากวตัถุจดัแสดงท่ีมีความซับซ้อนซ่ึงน าไปสู่การหาค าตอบของวตัถุจดัแสดง
ผา่นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการตั้งขอ้สันนิษฐาน ใชก้ารตั้งค  าถาม ตั้งขอ้สังเกต การส ารวจ 
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การทดลองเพื่อน าไปสู่ค าตอบ การแสวงหาความรู้ และการแกปั้ญหาจากขอ้เท็จจริง หลกัฐานท่ีพบ
ผา่น รส กล่ิน เสียง และสัมผสั   

จากการศึกษาเอกสาร (องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ , 2551) พบว่าห้อง
สวนสาธารณะมีการออกแบบประสบการณ์ของผู ้เข้าร่วมประสบการณ์โดยการจ าลอง
สภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินประกอบดว้ยพุ่มไม ้น ้ าตก สะพานท่ีขยบัแกวง่ไปมา 
มา้นั่ง และพื้นปูด้วยวสัดุหลายชนิด เช่น ปูด้วยก้อนกรวดจริง สนามหญ้า เศษไม้ หรือพื้นนุ่มๆ 
คล้ายพื้นดิน มีลมพดัมาจากทุกทิศทาง ทิวทศัน์ตามธรรมชาติจะถูกสร้างเสมือนจริง โดยอาศยั
เทคนิคพิเศษ เช่น เสียงนกร้อง น ้ าตก สายลมพดัเอ่ือยๆ กล่ินในธรรมชาติ พื้นท่ีมีลกัษณะแตกต่าง
กนัไป ซ่ึงจะกระตุน้ การรับรู้ด้วยประสาทสัมผสัต่างๆ ของผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ ให้ผูเ้ขา้ร่วม
ประสบการณ์สัมผสัสายน ้า พุม่ไมแ้ละตน้ไม ้ไดเ้ดินขา้มสะพานนัง่บนมา้นัง่ เป็นตน้ การใชเ้ทคนิค
พิเศษและอุปกรณ์ประกอบฉากธรรมชาติจะช่วยใหผู้เ้ขา้ร่วมประสบการณ์สามารถจินตนาการภาพ
ในความมืดได ้

 ทั้งน้ีพบว่า ผูอ้อกแบบได้ก าหนดแก่นความคิดของสวนสาธารณะไวคื้อ เปิดประสาท
สัมผสัใหพ้ร้อมและกระตุน้การรับรู้ของผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ 

 

 
 

ภาพที ่ 4.2  แผนผงัห้องสวนสาธารณะ 

แหล่งทีม่า: องคก์ารพิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ, 2551. 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างการวิจัยเอกสาร ซ่ึงได้แก่ การออกแบบ
ประสบการณ์และแก่นความคิด (องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, 2551) กบัการวิเคราะห์
สัญญะฉากและโครงเร่ืองของห้องสวนสาธารณะ ของผูว้ิจยัพบวา่ ห้องสวนสาธารณะมีการจ าลอง
สภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติท่ีพบไดต้ามสวนสาธารณะซ่ึงจากการศึกษาเอกสารและการวเิคราะห์
สัญญะท่ีพบจากตารางการจ าแนกสัญญะนั้นมีความสอดคลอ้งกนั โดยทั้งสัญญะท่ีพบนั้นเป็นไป
ตามการออกแบบประสบการณ์และแก่นความคิดของความของนิทรรศการ ยกเวน้ สายลมพดั กล่ิน
ในธรรมชาติ ใหผู้เ้ขา้ร่วมประสบการณ์สัมผสัสายน ้า ท่ีไม่พบปรากฏจากการวเิคราะห์สัญญะ 

 

4.2.3  สัญญะของห้องตลาด (Street Market) 

ผูว้ิจ ัยได้ท าการสังเกตการแบบมีส่วนร่วมในนิทรรศการบทเรียนในความมืด และได้
วิเคราะห์สัญญะในการจดัแสดงห้องตลาด โดยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์สัญญะผ่านตารางการ
จ าแนกสัญญะฉากและโครงเร่ืองของหอ้งตลาดดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่ 4.3  ตารางจ าแนกสัญญะ ฉากและโครงเรื่อง“หอ้งตลาด” 
 

 

สัญรูปของ ฉาก 
และโครงเรื่อง

 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ (Signifier)  
ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1  

(D
enotative M

eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(C

onnotative M
eaning)  

ฉาก
 

- 
เสียงสุนขัเห่าและเสียงรถวิง่ไปมา 

- 
รั้วบา้น

 

- 
ตูจ้ดหมายติดอยูบ่นรั้วบา้น

 

- 
พื้ นที่ต่างระดบัลงและขึ้น

 

- 
รถจกัรยานยนตจ์อดอยูร่ิมผนงั 

- 
ราวที่มีเสื้อผา้แขวนอยู ่

- 
เสียงพอ่คา้แม ่คา้ ผูค้นจบัจ่ายซื้อของ 

- 
แผงวางสินคา้มีของใชว้างอยูเ่ป็นหมวดหมู ่ 

บรรยากาศย ่านชุมชนและตลาดมีความ
วุ ่นวายจากเสียงรถ เสียงพ ่อค้าแม ่ค้าใน
การจบัจ่ายซื้อของ  

- 
มายาคติของตลาดในบริบท
สังคมไทยมีองค์ประกอบคือ 
วตัถุสิ่งของที่หลากหลาย ผูค้นที่
พลุกพล่าน กลิ่นเหม็น ความ
สกปรก  

- 
ตลาด เป็นการชุมนุมก ันทาง
สังคม แลกเปลี่ยนสินคา้ก ัน ใน
ภาษาทั่ วไป ตลาดหมายความ
รวมถึงสถานที่ที่มนุษยม์าชุมนุม
กนัเพื่อคา้ขาย
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ตารางที ่ 4.3  (ต่อ) 
 

 

สัญรูปของ ฉาก 
และโครงเรื่อง

 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ (Signifier)  
ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1  

(D
enotative M

eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(C

onnotative M
eaning)  

ขั้นพฒันาเหตุการณ์
 

- 
เมื่อผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์เขา้มาในห้องนี้จะ
ไดย้นิเสียงสุนขัเห่าเป็นล าดบัแรก  

- 
ผูน้ าทางจะน าเดินเขา้มาสัมผสักบัรั้วเหล็กที่
มีตู้จดหมายติดอยู ่และสอบถามข้อ
สันนิษฐานว ่าสิ่งนี้คือสิ่งใดและได้ยินเสียง
สุนขัมาจากที่ใด

 

เมื่อผู้เข้าร่วมประสบการณ์ได้ยินเพียง
เสียงสุนัขเห่าในครั้งแรกก ็ยงัไม ่สามารถ
ตั้ งข้อสันนิษฐานได้แน่นอนว ่าเป็นย ่าน
ชุมชนจนกระทัง่ได้สัมผสักบัรั้วบ้านที่มี
ตู้จดหมายซึ่งก ั้ นอยู ่ระหว ่างผู้เข้าร่วม
ประสบการณ์ก ับแหล่งก  าเนิดเสียงสุนัข
เห่า ซึ่งเมื่อผู้เข้าร่วมประสบการณ์ได้
สัมผสักบัรั้วบา้นและไปประกอบกบัเสียง
สุนัขเห่าก ็จะท าให้ทราบไดว้ ่านี่คือประตู
หนา้บา้น

 

- 
การคาดคะเนในสิ่งที่มองไม ่เห็น
นั้ นค าตอบที่ได้จะเกิดจาก
เชื่อมโยงของประสบการณ์เก่า
ของตนเองในอดีต ค าตอบจะมี
ความหลากหลายขึ้นอยู ่กบัความ
คุ้นชินของแต่ละคน และเมื่อ
ทราบเบาะแส หลกัฐานมากยิง่ขึ้น
การสันนิษฐานค าตอบก ็จะเริ่ม
ใกล้ก ันมากขึ้นน าไปสู่การ
คาดคะเนค าตอบที่ถูกตอ้ง  
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ตารางที ่ 4.3  (ต่อ) 
 

 

สัญรูปของ ฉาก 
และโครงเรื่อง

 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ (Signifier)  
ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1  

(D
enotative M

eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(C

onnotative M
eaning)  

 
- 

ผูน้ าทางพาผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ค ่อยๆ เดิน
ลงจากพื้ นต่างระดบับรรยากาศเสียงรถวิ่ งไป
มาดังขึ้นเรื่องๆ หลังจากเดินตรงมาเรื่อยๆ 
จนเดินขึ้นพื้ นต่างระดบัอีกฝั่ง  

เป็นการจ าลองสถานการณ์การขา้มถนน
ในความมืด

 

- 
การข้ามถนนเป็นอุปสรรคหนึ่ง
ในการเขา้ชมที่จะสร้างความรู้สึก
อัน

ตรายให้แก่ผู้เข้าร่วม
ประสบการณ์ แต่ทั้ งนี้นิทรรศการ
เป็นนิทรรศการจ าลองก ็จะไม ่
สามารถสร้างความหวาดระแวง
ให้แก่ผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์ได้
จริงแต่ท าให้ผูร้่วมประสบการณ์
สามารถตระหนักถึงความ
ยากล าบากในการขา้มถนนของผู้
พิการทางสายตาในโลกความเป็น
จริง
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ตารางที ่ 4.3  (ต่อ) 
 

 

สัญรูปของ ฉาก 
และโครงเรื่อง

 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ (Signifier)  
ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1  

(D
enotative M

eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(C

onnotative M
eaning)  

 
- 

เมื่อขึ้นมาบนพื้ นที่ต่างระดบั ผูน้ าทางจะพา
ไปไดส้ัมผสักบัวตัถุจดัแสดงเมื่อสัมผสัก ็จะ
พบว ่าเป็นรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู ่ โดยมี
การพูดคุยสอบถามขอ้สันนิษฐานวา่คืออะไร
จากผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์

 

ท าให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ได้ทราบว ่า
ขณะนี้ตนเองเดินอยูบ่นทางเทา้เมื่อพบกบั
รถจกัรยานยนต์ที่จอดอยู ่ไปรวมก ับการ
เดินขึ้นจากพื้ นที่ต่างระดบัในขา้งตน้

 

การขับขี่และจ านวนจักรยานยนต์
สามารถพบเจอไดอ้ย ่างมากในสังคม
เมืองของไทย 

 
- 

ผูน้ าทางน าผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์เดินโดย
ใช้ไม้เท้าน าทางตรงมาเรื่อยๆ ตามลกัษณะ
ของพื้ นที่โดยพื้ นผิวที่พื้ นจะเป็นลกัษณะนูน 
เป็นลกัษณะของbraille block 

ผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์จะได้ลองสัมผสั
ก ับความรู้สึกก ับวตัถุจัดแสดงที่อ านวย
ความสะดวกให้แก่ผูพ้ิการทางสายตา ซึ่ง
เราสามารถพบ braille block ได้ตาม
พื้ นผวิทางเทา้ไดท้ัว่ไป

 

B
raille block ไม ่ได้รับความสนใจ

จากผูม้ีสายตาดีซึ่งมีคนเป็นจ านวน
มากไม ่รู้จัก และไม ่ทราบถึง
ความหมายรวมถึงการใชป้ระโยชน์ 
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ตารางที ่ 4.3  (ต่อ) 
 

 

สัญรูปของ ฉาก 
และโครงเรื่อง

 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ (Signifier)  
ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1  

(D
enotative M

eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(C

onnotative M
eaning)  

 
- 

ผูน้ าทางพาผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์มาหยุด
ตรงหน้าพื้ นที่จดัแสดง ที่มีราวแขวนเสื้อผา้
เรียงก ันอยู ่ รวมถึงมีเสื้อผ้าที่แขวนใน
ลักษณ

ะแสดงโชว์อยู ่ โดยผู้เข้าร่วม
ประสบการณ์จะไดล้องสัมผสัและพูดคุยขอ้
สันนิษฐานกบัผูน้ าทาง 

เมื่อผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์สัมผสัวตัถุจดั
แสดงต่างๆ ไดแ้ก่ ราวแขวน เสื้อผา้ต่างๆ 
ก ็จะท าให้สันนิษฐานไปถึงร้านขายเสื้อผา้
ที่คุน้เคยในทอ้งตลาด

 

ในสังคมเมืองใหญ่อย ่าง กรุงเทพฯ 
มกัมีแผงลอยและร้านคา้จ านวนมาก
บนทางเท้าและส่วนใหญ่จะไม ่เป็น
ระเบียบกีดขวางทางสัญจร 

 
- 

หลังจากนั้ นผู้น าทางพาเดินต่อมาในส่วน
ของพื้ นที่จดัแสดงที่มีวตัถุวางเรียงติดกนัเป็น
แผงบนโต๊ะยาวโดยวสัดุถูกจดัวางเรียงเป็น
สัดส่วนแยกเป็นแต่ละชนิด เมื่อไดส้ัมผสัจะ
พบกบัวตัถุที่หลากหลาย เช่น สบู ่ ยาสีฟัน  

วตัถุจดัแสดงต่างๆ เป็นลกัษณะของร้าน
ขายของช าซึ่งมีความหลากหลายของ
สินค้าซึ่งผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์ได้ลอง
สัมผสัและแยกความแตกต่าง

 

ภาวะแวดลอ้มทางสังคมเมืองที่แออดั
ความรีบเร่งและมลภาวะมีอยูม่ากมาย 
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ตารางที ่ 4.3  (ต่อ) 
 

 

สัญรูปของ ฉาก 
และโครงเรื่อง

 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ (Signifier)  
ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1  

(D
enotative M

eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(C

onnotative M
eaning)  

 
- 

ขณะเดียวก ันมีเสียงบรรยากาศในพื้ นที่จัด
แสดงที่มีเสียงมาอย ่างหลากหลาย ได้แก่ 
เสียงรถ เสียงคนคุยก ัน เสียงพ ่อค้าแม ่ค้า
ตะโกนขายของเรียกลูกคา้ 

เสียงที่มาจากหลากหลายทิศทางสร้าง
ความสับสนและเป็นอุปสรรคในการ
สื่อสารระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์เอง
และกบัผูน้ าทาง

 

 

 
- 

ผูน้ าทางพามาชมร้านคา้ที่จ าหน่ายสมุนไพร 
เครื่องเทศ ต่างๆ โดยได้ลองสัมผสั ดมกลิ่น
และพดูคุยขอ้สันนิษฐาน

 

เมื่อผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์ได้สัมผสัก ับ
วัตถุจัดแสดงต่างๆ ที่มีอยู ่อย ่าง
หลากหลายแลว้ ผูน้ าทางก ็จะสอบถามขอ้

- 
การจ าแนก จดักลุ่มและแยกความ
แตกต่าง เป็นทักษะหนึ่งของ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่ง
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ตารางที ่ 4.3  (ต่อ) 
 

 

สัญรูปของ ฉาก 
และโครงเรื่อง

 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ (Signifier)  
ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1  

(D
enotative M

eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(C

onnotative M
eaning)  

       

- 
ผู้น าทางพาเดินต่อมาก ับร้านจ าหน่ายผัก
ผลไม ้เมื่อสัมผสั ดมกลิ่น แล้วสัมผสัได้ถึง
ความชื้นและความสด พร้อมพูดคุยข้อ
สันนิษฐานวา่เป็นผกัหรือผลไมใ้จ 

- 
หลังจากนั้ นผู้น าทางเรียกผู้เข้าร่วม
ประสบการณ์เพื่อเดินออกจากประตูไปสู่
ส่วนถดัไป  

สันนิษฐานของผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ถึง 
บรรยากาศที่ไดเ้ขา้มาน าชมอยูน่ี้คือที่ไหน 
เปิดโอกาสผู้เข้าร่วมประสบการณ์ได้
แสดงความคิดระหว ่างกนัจนสามารถพบ
ค าตอบในที่สุดว ่าห้องนี้คือการจ าลอง
บรรยากาศชุมชนและตลาด  

คือเกณฑ์การแบ ่งกลุ่มวตัถุหรือ
รายละเอียดขอ้มูลดว้ยเกณฑ์ความ
แตกต่างหรือความสัมพันธ์ใดๆ  
อยา่งใดอยา่งหนึ่ง 

- 
ทุกคนในสังคมต่างก ็ตอ้งอุปโภค
บริโภคสินค้าต่างๆ อยู ่ใน
ชีวติประจ าวนั  
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สรุปจากตารางท่ี 4.3 การจ าแนกสัญญะและการวิเคราะห์สัญรูปและความหมายขั้นท่ี 1 

พบว่า มีการออกแบบฉากท่ีจ าลองบรรยากาศของย่านชุมชนและตลาดท่ีอยู่ติดกนัซ่ึงสามารถพบ
เห็นได้ทัว่ไปในสังคมไทยปัจจุบนั ซ่ึงถือว่าเป็นการจ าลองบรรยากาศท่ีผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์
คุน้เคยซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์จะไดพ้บกบับรรยากาศท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึนรวมถึงความวุน่วาย
โกลาหลท่ีสามารถสัมผสัไดผ้า่นทางเสียงบรรยากาศ กล่ิน วตัถุจดัแสดงท่ีไดส้ัมผสั โดยผูน้ าทางจะ
พาผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไปสัมผสักบัประสบการณ์ท่ีผูพ้ิการทางสายตาตอ้งเจอในชีวิตประจ าวนั 
ไม่วา่จะเป็นเสียงบรรยากาศท่ีวุน่วายซ่ึงจะขดัขวางการใชป้ระสาทสัมผสัทางการไดย้นิ รวมถึงวตัถุ
ส่ิงของท่ีมีความหลากหลายและคลา้ยคลึงกนัซ่ึงตอ้งอาศยัทางการสัมผสัหรือแมแ้ต่การดมกล่ินเพื่อ
จะแยกแยะลกัษณะส่ิงของต่างๆ 

 จากการวิเคราะห์ในความหมายขั้นท่ี 2 พบว่า การออกแบบฉากห้องตลาดสอดคลอ้งกบั
มายาคติของตลาดในบริบทสังคมไทยไดแ้ก่ วตัถุส่ิงของท่ีหลากหลาย ผูค้นท่ีพลุกพล่าน เน่ืองดว้ย 
ตลาดเป็นการชุมนุมกนัทางสังคม แลกเปล่ียนสินคา้กนั ในภาษาทัว่ไป ตลาดหมายความรวมถึง
สถานท่ีท่ีมนุษยม์าชุมนุมกนัเพื่อคา้ขาย ทั้งน้ีไม่พบสัญญะท่ีแสดงกล่ินเหมน็ ความสกปรก  
 ทั้งน้ี สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งสวนสาธารณะ สามารถสร้างกระบวนการคิด การส ารวจ
หากปราศจากการมองเห็นโดยตระหนักแล้วว่าไม่เพียงแค่ประสาทสัมผสัเท่านั้ นแล้วจะท าให้
สามารถคน้พบไดว้า่วตัถุจดัแสดงนั้นคือส่ิงใดแต่ตอ้งอาศยัการเปรียบเทียบของส่ิงของเพื่อหาความ
แตกต่างอีกดว้ย สอดคลอ้งกบัผูน้ าทางอมีนา ทรงศิริ ท่ีกล่าวไวว้า่ “ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไดเ้ขา้ใจ
วา่คนตาบอดซ้ือหาสินคา้อะไรยงัไง แลว้เวลาเสียงส่ิงแวดลอ้มรอบขา้งมีเสียงดงัๆ รบกวน มนัตอ้ง
ปฏิบติัตวัยงัไง ความรู้สึกเป็นยงัไงก็ได้ใช้ประสาทสัมผสัทั้งหู มือ จมูกไปดว้ย” (อมีนา ทรงศิริ, 

สัมภาษณ์, 7 กนัยายน 2559)  

 โดยการจ าแนกจัดกลุ่มและแยกความแตกต่าง เป็นทักษะหน่ึงของกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ซ่ึงคือเกณฑ์การแบ่งกลุ่มวตัถุหรือรายละเอียดขอ้มูลด้วยเกณฑ์ความแตกต่างหรือ
ความสัมพนัธ์ใดๆ  อย่างใดอย่างหน่ึงซ่ึงค าตอบท่ีไดจ้ะเกิดจากเช่ือมโยงของประสบการณ์เก่าของ
ตนเองในอดีต ค าตอบจะมีความหลากหลายข้ึนอยู่กับความคุ้นชินของแต่ละคน และเม่ือทราบ
เบาะแส หลักฐานมากยิ่งข้ึนการสันนิษฐานค าตอบท่ีตั้ งข้ึนก็จะเร่ิมใกล้กันมากข้ึนน าไปสู่การ
คาดคะเนค าตอบท่ีถูกตอ้ง 

 นอกจากน้ียงัพบว่า ห้องตลาดยงัสามารถสร้างประสบการณ์ท่ีคล้ายคลึงกบัผูพ้ิการทาง
สายตาให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการตอ้งใช้อาศยัประสาทสัมผสัต่างๆ ท่ีเหลืออยู่
ร่วมกนั การแยกความแตกต่างระหว่างส่ิงของต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการใช้
ประสาทสัมผสัท่ีเหลืออยู่อีกทั้ งยงัมีสถานการณ์ท่ีจะสามารถก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูพ้ิการทาง
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สายตาได ้เช่น การขา้มถนน การเดินบนทางเทา้ รวมถึง Braille block แมว้่าจะเป็นส่ิงท่ีช่วยอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผูพ้ิการทางสายตาแต่เป็นส่ิงท่ีผูมี้สายตาดีท่ียงัไม่รู้จกัและทราบถึงประโยชน์ 
ถึงแม้ว่านิทรรศการจะไม่สามารถสร้างความวิตกกังวลได้เน่ืองจากเป็นสถานการณ์จ าลองแต่
สถานการณ์ขา้งตน้ท าให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ตระหนกัไปถึงความล าบากและอนัตรายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนไดจ้ากสถานการณ์จริงในชีวติประจ าวนั 
 จากการศึกษาเอกสาร (องคก์ารพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, 2551) พบวา่ ห้องตลาดมี
การออกแบบประสบการณ์ของผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ โดยการจ าลองบรรยากาศในเมืองและแผง
ลอยขายของในตลาดภูมิทศัน์ในเมืองประกอบด้วยทางเดินริมถนน ชุดไฟจราจร และทางมา้ลาย 
ก าแพงตึก ถังขยะ ตู ้ไปรษณีย์ รถจกัรยานยนต์ รถเข็นขายของ เป็นต้น ผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์
จะตอ้งขา้มถนนมายงัแผงขายของบนทางเทา้ สัมผสัประสบการณ์ในเมืองเต็มไปดว้ยเสียงรถ เสียง
เคร่ืองจกัรท่ีก าลงัติดเคร่ือง ฯลฯ ท่ีลว้นแต่ท าให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์สับสนกบัทิศทาง ผูเ้ขา้ร่วม
ประสบการณ์จะเร่ิมตระหนกัวา่เสียงดงัเป็นอุปสรรคกบัผูพ้ิการทางสายตาขนาดไหน เม่ือเดินอยูบ่น
ทางเท้าประกอบด้วยรถเข็นขายผกัชนิดต่างๆ ท่ีมีกล่ินและรูปลักษณ์ท่ีหลากหลาย แผงผลไม้ท่ี
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์จะไดล้องจบัสัมผสั แผงเคร่ืองปรุง ของแห้ง เคร่ืองอุปโภคอ่ืนๆ เคร่ืองมือท่ี
ใช้ประกอบอาหาร มีเสียงประกอบ เช่น เสียงพ่อคา้แม่คา้ การต่อรองราคา เสียงฝีเท่า และรถเข็น
เทียบเคียงไดก้บัความสับสนวุน่วายของตลาดจริงๆ   

นอกจากน้ีพบว่ามีการก าหนดแก่นความคิดคือ กระตุน้ประสาทสัมผสั รับรู้และจดจ าเพื่อ
สร้างประสบการณ์เดียวกนักบัท่ีผูพ้ิการทางสายตาพบในการด าเนินชีวติประจ าวนั 
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ภาพที ่ 4.3  แผนผงัห้องตลาด 

แหล่งทีม่า: องคก์ารพิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ, 2551. 

 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบระหว่างการวิจยัเอกสาร ซ่ึงไดแ้ก่ การออกแบบ
ประสบการณ์และแก่นความคิด (องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, 2551) กบัการวิเคราะห์
สัญญะฉากและโครงเร่ืองของห้องตลาด ของผูว้ิจยัพบว่า สัญญะท่ีพบจากการวิเคราะห์สอดคลอ้ง
ไปในทางเดียวกับการออกแบบประสบการณ์และแก่นความคิดของนิทรรศการ ซ่ึงจ าลอง
บรรยากาศของตลาดท่ีตั้งอยูใ่นเมืองเต็มไปดว้ยความวุน่วายเพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไดส้ัมผสั
ประสบการณ์และอุปสรรคในการใชชี้วติประจ าวนัของผูพ้ิการทางสายตา 
 

 4.2.4  ห้องป้ายรถประจ าทาง (Bus Stop) 

ผูว้ิจ ัยได้ท าการสังเกตการแบบมีส่วนร่วมในนิทรรศการบทเรียนในความมืดและได้
วิเคราะห์สัญญะในการจดัแสดงห้องป้ายรถประจ าทาง โดยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์สัญญะผ่าน
ตารางการจ าแนกสัญญะฉากและโครงเร่ืองของหอ้งตลาดดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่ 4.4  ตารางจ าแนกสัญญะ ฉากและโครงเรื่องหอ้งป้ายรถประจ าทาง 
 

 

สัญรูปของ ฉาก 
และโครงเรื่อง

 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ  
(Signifier)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1 (Signified)  
(D

enotative M
eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(C

onnotative M
eaning)  

ฉาก
 

- 
ป้าย B

us Stop แสดงสายรถประจ า
ทางที่ผ ่าน ลักษณะสีเหลี่ยมผืนผา้
แนวตั้ งโคง้ดา้นบน

 

- 
รถตุ๊กตุ๊ก มีที่นั่ งผู้โดย 2 แถว  
สามารถขยบัโยกไปมาอยูก่บัที่ได

 ้

- 
ลมพดั ขณะนัง่รถตุก๊ตุก๊

 

- 
ละอองน ้ า 

- 
เสียงฟ้าร้องฝนตก  

- 
เสียงบรรยากาศริมถนน

 

บรรยากาศป้ายรถประจ าทางริมถนนและ
รถตุ๊กตุ๊กที่เคลื่อนไหวรับผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์
ท ่องเที่ยวไปในตวัเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงของ
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องก ับการ
เคลื่อนไหวของรถตุ๊กตุ๊กเสียงบรรยากาศและสิ่ง
เร้าต่างๆ  

- 
ป้ายรถประจ าทางเป็นเครื่องหมายหนึ่งของ
จุดเริ่มตน้ในการเดินทาง ของประชาชนชั้ น
กลางจนถึงชนชั้ นล่างในมายาคติ ประกอบ
ไปดว้ย ป้ายแสดงสายรถประจ าทาง หลงัคา 
ที่นัง่ อากาศร้อน ควนัรถ

 

- 
รถตุ๊กตุ๊กในมายาคติ ประกอบไปดว้ย 3 ลอ้ 
เบาะ หลงัคา ลาย เหล็กดัด หลงัคาผา้ใบ มี
ช่องหนา้ต่าง และ เสียงที่เป็นเอกลกัษณ์ของ
รถตุ๊กตุ๊ก  
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ตารางที ่ 4.4  (ต่อ) 
 

สัญรูปของ ฉาก 
และโครงเรื่อง

 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ (ตัวหมาย)  
(Signifier)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1 (Signified)  
(D

enotative M
eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(C

onnotative M
eaning)  

ขั้ นพฒันาเหตุการณ์
 

- 
ผู้น าทางชักชวนผู้เข้าร่วมประสบการณ์
พูดคุยว ่าถ้าหากตอนนี้เราต้องการจะขึ้นรถ
ประจ าทางจากสถานที่ยืนอยู ่ตอ้งท าเช่นไร 
พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว ่าง
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์และผูน้ าทาง 

การพดูคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ได้ลองหาค าตอบ
และทางออก
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ตารางที ่ 4.4  (ต่อ) 
 

สัญรูปของ ฉาก 
และโครงเรื่อง

 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ (ตัวหมาย)  
(Signifier)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1 (Signified)  
(D

enotative M
eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(C

onnotative M
eaning)  

        

- พนักงานขบัรถบรรยายดว้ยความสนุกสนาน 
โดยพูดถึงสถานที่ต่าง ๆ ที่ผู้เข้าร่วม
ประสบการณ์คุน้เคย 2 ขา้งทาง 

- พนกังานขบัรถบรรยายอยา่งสนุกสนาน จนถึง
ที่หมาย 

- พนกังานขบัรถบอกลาผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์
พร้อมส่งต่อใหผู้น้ าทางน าสู่หอ้งถดัไป

 

ความอัธยาศัยดีและความสนุกสนานที่
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไดร้ับจากพนกังาน
ท าให้บรรยากาศของผู้เข้าร่วม
ประสบการณ์เป็นไปดว้ยความสนุกด้วย
เช่นกนั

 

การเข้าไปในพื้ นที่จ าลองเช่น
นิทรรศการมักจะมีเทคนิคพิเศษ
บางอย ่างที่ท าให้ผู้เข้าร่วม
ประสบการณ์ไม ่รู้สึกเบื่อ และสร้าง
ความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วม
ประสบการณ์
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สรุปจากตารางท่ี 4.4 การจ าแนกสัญญะและการวิเคราะห์สัญรูปและความหมายขั้นท่ี 1 

และ 2 พบว่า ฉากของห้องป้ายรถประจ าทางสามารถแยกไดเ้ป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ ป้ายรถประจ าทาง 
และรถตุ๊กตุ๊ก ซ่ึงทั้ง 2 ส่วนน้ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการเดินทาง โดยในบรรยากาศของป้ายรถประจ าทาง
นั้นจะมีความต่อเน่ืองมาจากห้องตลาดซ่ึงมีความสอดคลอ้งกนัอยูแ่ลว้ โดยสัญญะท่ีแสดงให้ท าให้
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์รับรู้วา่สถานท่ีดงักล่าวคือป้ายรถประจ าทางจากเสียงบรรยากาศรถวิ่งไปมา 
และเม่ือผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์ได้สัมผสักับ ป้าย Bus Stop แสดงสายรถประจ าทางท่ีผ่านท่ีมี
ลกัษณะส่ีเหล่ียมผืนผา้แนวตั้งโคง้ดา้นบนซ่ึงเป็นการหยิบสัญลกัษณ์จุดเด่นจากมายาคติของป้ายรถ
ประจ าทางในบริบทสังคมไทยมาใชเ้พียง 2 ส่ิงเท่านั้น เน่ืองจากไม่พบสัญญะอ่ืนๆ ท่ีสอดคลอ้งกบั
มายาคติในส่วนของป้ายรถประจ าทางไดแ้ก่  หลงัคากนัแดด ท่ีนัง่ อากาศร้อน ควนัรถ ทั้งน้ี ป้ายรถ
ประจ าทางเป็นสัญลกัษณ์หน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงการเดินทางผ่านขนส่งมวลชนซ่ึงส าหรับผูพ้ิการ
ทางสายตาเองสถานท่ีน่ียงัค่อนขา้งสร้างอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจ าวนั เพราะถึงแมว้่าผูพ้ิการ
ทางสายตาจะสามารถช่วยเหลือตวัเองไดเ้พียงใดแต่การข้ึนรถประจ าทางก็ยงัตอ้งอาศยัการมองเห็น
ยงัต้องการได้รับการช่วยเหลือจากผู ้ร่วมทางคนอ่ืนๆ ซ่ึงสถานการณ์น้ีก็มีการให้ผู ้เข้าร่วม
ประสบการณ์หาค าตอบ หากผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ตอ้งข้ึนรถประจ าทางโดยปราศจากการมองเห็น  
 ทั้งน้ีในส่วนของฉากรถตุก๊ตุ๊กมีการออกแบบใหร้ถตุก๊ตุก๊ขบัท่องเท่ียวไปในตวัเมืองท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงของบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมสอดคล้องกับการเคล่ือนไหวของรถตุ๊กตุ๊กเสียง
บรรยากาศและส่ิงเร้าต่างๆ ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัมายาคติของรถตุก๊ตุ๊ก ท่ีประกอบไปดว้ย เบาะ หลงัคา 
รวดรายโครงสร้างรถจากเหล็กดดั หลงัคาผา้ใบ เสียงรถเอกลกัษณ์ของรถตุ๊กตุ๊ก ความต่ืนเตน้เร้าใจ
จากการขับ ข่ี  โดยจากการวิ เคราะห์โครงเร่ือง  ยงัพบว่า ผู ้เข้าร่วมประสบการณ์จะได้รับ
ประสบการณ์คือการไดน้ัง่รถตุ๊กตุ๊กท่ีจะจ าลองบรรยากาศให้เสมือนก าลงัโลดแล่นไปบนทอ้งถนน
ดว้ยกล่ินอายของรถตุ๊กตุ๊กท่ีจะมีความต่ืนเตน้เร้าใจและความสนุกสนาน ซ่ึงถึงแมว้า่จะไม่สามารถ
มองเห็นแต่ก็ยงัสามารถสัมผสัไดจ้ากประสาทสัมผสัอ่ืนๆ ผา่นการจ าลองบรรยากาศท่ีมีทั้งเสียง ลม 
หรือแมก้ระทั้งละอองน ้ าจากเม็ดฝน รวมถึงการสร้างบรรยากาศสุดสนุกจากพนักงานขบัรถท่ีจะ
บรรยายภาพ 2 ฝ่ังขา้งทางอย่างเป็นกันเองและสามารถจินตนาการตามได้อย่างไม่ยาก ซ่ึงการท่ี
พนกังานขบัรถสามารถสร้างบรรยากาศไดอ้ย่างสนุกสนานและสมจริงไดก้็เน่ืองจากมาจากการท่ี
พนกังานขบัรถตอ้งเขา้ใจกลไกของรถตุ๊กตุ๊กจ าลองเป็นอยา่งดีและดึงประสบการณ์ของตนเองท่ีคุน้
ชินมาถ่ายทอดอยา่งร่ืนไหล ดงัท่ีผูน้ าทางอมีนาทรงสิริ กล่าววา่ “เราก็ตอ้งเขา้ใจจงัหวะตวัรถวา่รถ
จะเล้ียวหรือท าอะไร ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ เหตุการณ์ท่ีบรรยายก็ข้ึนกบัประสบการณ์วา่เราเคยไป
เท่ียวหรือรับรู้อะไรมาบา้ง ข้ึนอยูก่บัไกดจ์ะมีจินตนาการกบัรถน้ียงัไง” (อมีนา ทรงศิริ, สัมภาษณ์, 7 
กนัยายน 2559)  
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ซ่ึงความเห็นขา้งตน้ก็เป็นไปในแนวทางเดียวกบัผูน้ าทางท่ีสัมภาษณ์ทุกคน โดยผูน้ าทางสิริ
นาฏ ศิริวรรณ ไดน้ าเสนอมุมมองท่ีน่าสนใจไวเ้พิ่มเติมอีก คือ 

  

พี่ก็จะพดูตามเสียงรอบตวัวา่มีเสียงอะไร เจออะไร ถา้มีเสียงอะไรเขา้มาพี่ก็จะพดูใหต้รงกบั
เสียงท่ีมนัดงัข้ึนให้มนัไดรู้้สึกไดย้นิแบบนั้นตาม แลว้ก็มีการสมมติสถานท่ีท่ีขบัผา่นโดยพี่
จะดึงจากจินตนาการของพี่ลว้นๆ พี่ก็จะจ าแบบถา้ฟิตเนส ตอ้งอยูใ่กลอ้ะไร ร้านอุปกรณ์
กีฬา ถา้เป็นกลุ่มวยัรุ่นเราก็จะมีมุขท่ีวยัรุ่นข้ึน (สิรินาฏ ศิริวรรณ, สัมภาษณ์, 20 กนัยายน 
2559)  

  

 ซ่ึงจากการวิเคราะห์สัญรูปขั้นท่ี 2 พบว่า การสร้างบรรยากาศให้ ต่ืนเต้นเร้าใจและ
สนุกสนานสามารถกระตุน้การรับรู้ของผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไดโ้ดย ววิรรธน์ จนัทร์เทพย ์(2548) 

เสนอแนวความคิดไวว้่า การกระตุ้นการรับรู้ปัจจยัภายในจากการสร้างบรรยากาศท่ีสนุกสนาน 
ต่ืนเตน้เร้าใจ โดยหากอารมณ์ดีจิตใจแจ่มใสปลอดโปร่งจะสามารถแปลความหมายของการรับ
สัมผสัไดถู้กตอ้งกวา่ขณะท่ีอารมณ์ขุ่นมวัหรือจิตใจไดรั้บความกระทบกระเทือน 

 จากการศึกษาเอกสาร (องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, 2551) พบว่า มีการ
ออกแบบประสบการณ์ของผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ คือเม่ือผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์เดินทางมายงัป้าย
รถประจ าทางเพื่อข้ึนรถโดยสาร (รถตุ๊กตุ๊ก) และนั่งลงโดยการบอกของผูน้ าทาง เม่ือรถเร่ิมเล่น
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไดส้ัมผสักบัลมประทะ เสียงและการสั่นสะเทือนของเคร่ืองยนต์ เสียงของ
สภาพแวดลอ้มบนทอ้งถนน ความต่ืนเตน้และการผจญภยัท่ีไดรั้บจากการนัง่รถอนัเกิดจากการขบัข่ี
อนัเป็นลักษณะเฉพาะของรถตุ๊กตุ๊กไม่ได้ข้ึนอยู่กับการมองเห็นเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องใช้
ประสาทสัมผสัอยา่งอ่ืนดว้ยเสียงประกอบในโซนน้ีจะเป็นเสียงท่ีพบบริเวณป้ายรถประจ าทางเช่น 
เสียงรถ ชนิดต่างๆ 

 นอกจากน้ีย ังพบว่า แก่นความคิดของห้องป้ายรถประจ าทางคือ การผจญภัยใน
ชีวิตประจ าวนัโดยประสบการณ์การเดินทางโดยใช้รถในระยะเวลาสั้ นๆ  (องค์การพิพิธภณัฑ์
วทิยาศาสตร์แห่งชาติ, 2551) 
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ภาพที ่ 4.4  แผนผงัห้องป้ายรถประจ าทาง 

แหล่งข้อมูล: องคก์ารพิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ, 2551. 

 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างการวิจัยเอกสาร ซ่ึงได้แก่ การออกแบบ
ประสบการณ์และแก่นความคิด (องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, 2551) กบัการวิเคราะห์
สัญญะฉากและโครงเร่ืองของห้องป้ายรถประจ าทางของผูว้ิจ ัยพบวา่ แก่นความคิดของนิทรรศการ
นั้นสอดคลอ้งกบัสัญญะท่ีพบจากการวิเคราะห์ นั้นคือการท่ีผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์รับประสบการณ์
ความบันเทิงและสุนทรียภาพผ่านประสาทสัมผสัอ่ืนๆ ท่ียงัเหลืออยู่ แต่ส าหรับการออกแบบ
นิทรรศการนั้นมีความขดัแยง้กบัสัญญะท่ีพบ เน่ืองจากสัญญะจากการวิเคราะห์ไม่พบการได้รับ
ประสบการณ์จากการสั่นสะเทือนของแหล่งก าเนิดเสียงตามท่ีปรากฏในการออกแบบประสบการณ์
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ของนิทรรศการ 

  

 4.2.5  ห้องดนตรี (Music Room) 

 ผูว้ิจ ัยได้ท าการสังเกตการแบบมีส่วนร่วมในนิทรรศการบทเรียนในความมืด และได้
วิเคราะห์สัญญะในการจดัแสดงห้องดนตรี โดยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์สัญญะผ่านตารางการ
จ าแนกสัญญะฉากและโครงเร่ืองของหอ้งตลาดดงัต่อไปน้ี 
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 ตารางที ่ 4.5  ตารางจ าแนกสัญญะ ฉากและโครงเรื่อง“หอ้งดนตรี” 
 

 

สัญรูปของ ฉาก 
และโครงเรื่อง

 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ  
(Signifier)  

ความหมายสัญญะขั้นที่ 1 (Signified)  
(D

enotative M
eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(C

onnotative M
eaning)  

ฉาก
 

- 
อุณหภูมิเยน็ขึ้นกวา่หอ้งก่อนหนา้ 

- 
ผนงับุดว้ยผา้ 

- 
เกา้อี้สตูวางเรียงเป็นครึ่งวงกลม

 

จ าลองบรรยากาศเหมือนห้องโฮมเธีย
เตอร์ภายในบา้น

 

- 
สถานที่หรือห้องที่มีความเงียบ
เป็นพิเศษจะเป็นสัญญะของห้อง
ที่เกี่ยวกบัการรับชมสื่อวดิีทศัน์

 

- 
มายาคติของห้องโฮมเธียเตอร์ป
ระกอบไปด้วย ชุดโต๊ะโซฟา 
จอโทรทศัน์ขนาดใหญ่ พื้ นและ
ผนงัหอ้งบุดว้ยพรม อากาศที่เยน็

 

ขั้นพฒันาเหตุการณ์
 

- 
เมื่อเข้าไปในห้องจัดแสดงจะ
สัมผสัก ับอุณหภูมิที่มีความเย็น
ขึ้นจากเดิม

 

การสัมผสัอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปท าให้
ผู้เข้าร่วมประสบการณ์

รู้สึก
บรรยากาศใหม ่ 

ความเงียบสงบท าให้เกิดสมาธิและ
ความสนใจไปยงัสิ่งที่ก  าลงัจะเกิดขึ้น
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ตารางที ่ 4.5  (ต่อ) 
 

 

สัญรูปของ ฉาก 
และโครงเรื่อง

 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ  
(Signifier)  

ความหมายสัญญะขั้นที่ 1 (Signified)  
(D

enotative M
eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(C

onnotative M
eaning)  

 
- 

ผู้น าท
างน าผู้เข้าร่วม

ประสบการณ์นั่ งบนเก ้าอี้ที่วาง
เรียงก ันอยู ่ พร้อมสอบถามข้อ
สันนิษฐานลกัษณะของเกา้อี้และ
หอ้งจดัแสดง 

- 
ผูน้ าทางพูดถึงการชมการแสดง
ในที่มืดและเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
ต่อไปจากนี้

 

เมื่อผู้เข้าร่วมประสบการณ์ได้นั่ งที่
เกา้อี้ท าให้บรรยากาศเสมือนห้องโฮม
เธียเตอร์และเมื่อพูดคุยขอ้สันนิษฐาน
กบัผูน้ าทางก ็จะทราบไดว้า่ที่นี่คือโรง
ละคร โดยการที่

ผู้เข้าร่วม
ประสบการณ์ได้ทราบก่อนเลยว ่า
สถานที่นี่คือโรงละคร

 

 

 
- 

การแสดงเริ่มขึ้นจากเสียงฝีเท้าที่
ยา่งกา้วเขา้มาใกล ้หลงัจากนั้ นก ็มี
เสียงดนตรีบรรเลงเริ่มขึ้น

 

เสียงฝีเทา้แสดงถึงการเดินเขา้มาของ
นักแสดงหรือผู้บรรเลงซึ่งเป็น
สัญญาณในการจะเริ่มการแสดง
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ตารางที ่ 4.5  (ต่อ) 
 

 

สัญรูปของ ฉาก 
และโครงเรื่อง

 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ  
(Signifier)  

ความหมายสัญญะขั้นที่ 1 (Signified)  
(D

enotative M
eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(C

onnotative M
eaning)  

 
- 

ผูน้ั่ งชมนั่ งที่เก ้าอี้ฟังเสียงดนตรี
จากการแสดงดนตรีจากเครื่อง
ดนตรีคลาสสิคบรรเลง 

- 
เมื่อจบการแสดงผูน้ าทางพูดคุยถึง
ข้อสันนิษฐานว ่าเป็นการแสดง
ประเภทใดและแนวใด

 

เสียงจากการแสดงที่เกิดจากเครื่อง
ดนตรีคลาสสิคท าให้ผู้เข้าร่วม
ประสบการณ์จินตนาการภาพตามโดย
อาศัยประสบการณ์

ของแต่ละ
ผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์โดยเมื่อการ
แสดงจบและมีการพูดคุยข้อ
สันนิษฐานและความคิดเห็นจาก
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ดว้ยกนัเองและ
ผูน้ าทางก ็จะได้ข้อสรุปว ่าการแสดง
ขา้งตน้คือการแสดงเพลงแจส๊  
 

- 
การรับชมการแสดงโดยปราศจาก
การมองเห็นท าให้เห็นว ่าถึงแม้จะ
ไม่เห็นภาพการแสดงแต่การฟังหรือ
ได้ยินเสียงต่างๆสามารถสร้าง
อรรถรสและสุนทรียภาพไดเ้ช่นกนั  

- 
ดนตรีคลาสสิคจะตอ้งใชส้มาธิและ
ความตั้ งใจในการฟัง  ซึ่งส่วนใหญ่
มนุการฟังดนตรี เพลง จะฟังเพราะ
ความพอใจและความรู้สึก
สนุกสนานในการฟังไม่มีเหตุผล
หรือจุดมุ่งหมายใดๆ  
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ตารางที ่ 4.5  (ต่อ) 
 

 

สัญรูปของ ฉาก 
และโครงเรื่อง

 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ  
(Signifier)  

ความหมายสัญญะขั้นที่ 1 (Signified)  
(D

enotative M
eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(C

onnotative M
eaning)  

 
- 

ผูน้ าทางสอบถามว ่าตั้ งแต่เริ่มชม
นิทรรศการมาตอนนี้เราได้ใช้
ประสาทสัมผสัใดไปแลว้บา้งและ
ยงัเหลืออะไรซึ่งก ็คือ การรับรส

 

- 
ผูน้ าทางกล่าวถึงห้องถดัไปว ่าเรา
ก  าลงัจะไดใ้ชป้ระสาทสัมผสัที่ยงั
ไม ่ไดใ้ช ้ก่อนจะส่งเสียงใหทุ้กคน
ลุกเดินไปในหอ้งถดัไป

 

เป็นการเกริ่นน าเรื่องเพื่อจะน าไปสู่
นิทรรศการในส่วนส่วนท้ายที่จะได้
ใชป้ระสาทสัมผสัในการรับรส
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สรุปจากตารางท่ี 4.5 การจ าแนกสัญญะและการวิเคราะห์สัญรูปและความหมายขั้นท่ี 1 

และ 2 พบว่า ห้องดนตรีเป็นผูท่ี้ให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์กลบัมาสู่ความสงบอีกคร้ังโดยฉากเป็น
การออกแบบในบรรยากาศเสมือนห้องโฮมเธียเตอร์โดยมีเกา้อ้ีสตูให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไดน้ัง่
ส าหรับการชมการแสดงท่ีจะไดย้ินเพียงแค่เสียงจากการแสดงเท่านั้นซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบัมายา
คติของห้องโฮมเธียเตอร์ในลกัษณะภาพรวม ไดแ้ก่ พื้นและผนงัห้องบุดว้ยพรม อากาศท่ีเยน็สบาย 
แต่ลกัษณะชุดโต๊ะเกา้อ้ี ของห้องดนตรีจะเป็นเพียงเก้าอ้ีสตูดิโอซ่ึงแตกต่างกบัมายาคติท่ีตอ้งเป็น
เกา้อ้ีโซฟาท่ีใหค้วามสบายแก่ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์  
 โดยการแสดงดังกล่าวเป็นการแสดงดนตรีคลาสสิคแจ๊ส ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วม
ประสบการณ์ได้ฟังและพูดคุยสอบถามเก่ียวกับรายละเอียดหลังจบการแสดงเพื่อให้ผูเ้ข้าร่วม
ประสบการณ์ไดจิ้นตนาการภาพการแสดงในความมืดผา่นการฟังซ่ึงตอ้งการสะทอ้นให้ผูรั้บชมได้
ตระหนกัถึงการไดรั้บสุนทรียภาพท่ีปกติแลว้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์จะไดจ้ากการมองเห็นเป็นหลกั
แต่เม่ือปราศจากการมองเห็นแลว้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ก็สามารถไดรั้บสุนทรียภาพจากประสาท
สัมผสัท่ียงัเหลืออยูไ่ด ้สอดคลอ้งกบัผูน้ าทางอมีนา ทรงศิริ ท่ีแสดงความคิดเห็นในหอ้งดนตรีไวว้า่ 
 

ก็ให้เขาไดใ้ช้ประสาทสัมผสักบัการฟังไดเ้ต็มท่ี แลว้ก็ลองจินตนาการ อยา่งเทคนิคของพี่
จะให้เขาจินตนาการถา้เขาเป็นคนตาบอด เวลาเราไปโรงละครแลว้ไม่มีคนบรรยายให้ฟัง 
เราจะจินตนาการอะไรในสมองบา้งพอจบแล้วก็จะมาถามว่าเขาจินตนาการถึงอะไรบา้ง 

(อมีนา ทรงศิริ, สัมภาษณ์, 7 กนัยายน 2559)  

 

นอกจากน้ีย ังเป็นโอกาสให้ผู ้เข้าร่วมประสบการณ์ได้นั่งพักหลังจากการเข้าร่วม
ประสบการณ์มาเป็นเวลานานและจะท าให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไดท้บทวนเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีผา่น
มา ตลอดการรับชม รวมถึงเป็นการเน้นย  ้าประสบการณ์ท่ีผ่านมารวมถึงเช่ือมโยงเหตุการณ์ต่างๆ 
ประเด็นค าถามขอ้สงสัยเก่ียวกับผูพ้ิการทางสายตาซ่ึงจะได้คลายขอ้สงสัยต่างๆ ในส่วนการจดั
แสดงหอ้งถดัไป 

  

 จากการศึกษาเอกสาร (องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, 2551) พบว่า มีการ
ออกแบบประสบการณ์ของผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ คือ เม่ือผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์เดินเขา้ไปในห้อง
ดนตรีแล้วผู ้น าทางจะบอกให้ทุกคนยืนเรียงกันโดยไม่ติดกันเกินไป จากนั้ นเชิญผู ้เข้าร่วม
ประสบการณ์นัง่ลงหรือนอนราบลงไปกบัพื้น หลงัจากนั้นก็จะเร่ิมเปิดเสียงการแสดง ซ่ึงคล่ืนเสียง
เกิดจากการสั่นสะเทือนของแหล่งก าเนิดเสียงซ่ึงท าให้ผู ้เข้าร่วมประสบการณ์ได้สัมผ ัสกับ
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ประสบการณ์อีกแบบหน่ึง ห้องโล่ง มีเสียงเพลงดงัผา่นล าโพงท่ีมีประสิทธิภาพสูงฝังอยูใ่ตพ้ื้นห้อง 
ซ่ึงสั่นสะเทือนเล็กนอ้ยเพราะเสียงดนตรี เป็นการเปิดรับประสบการณ์ของร่างกายทุกส่วน 

 นอกจากนั้นยงัพบวา่ แก่นความคิดของห้องดนตรีคือ เพื่อเปิดรับประสบการณ์การรับรู้และ
ความบนัเทิงของประสาทสัมผสัในร่างกายทุกส่วน 
 

 
 

ภาพที ่ 4.5  แผนผงัห้องดนตรี 

แหล่งทีม่า: องคก์ารพิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ, 2551. 

 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างการวิจัยเอกสาร ซ่ึงได้แก่ การออกแบบ
ประสบการณ์และแก่นความคิด (องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, 2551) กบัการวิเคราะห์
สัญญะฉากและโครงเร่ืองของห้องดนตรีของผู ้วิจ ัยพบว่า แก่นความคิดของนิทรรศการนั้ น
สอดคล้องกบัสัญญะท่ีพบจากการวิเคราะห์ นั้นคือการท่ีผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์รับประสบการณ์
ความบันเทิงและสุนทรียภาพผ่านประสาทสัมผสัอ่ืนๆ ท่ียงัเหลืออยู่ แต่ส าหรับการออกแบบ
นิทรรศการนั้นมีความขดัแยง้กบัสัญญะท่ีพบ เน่ืองจากสัญญะจากการวิเคราะห์ไม่พบการได้รับ
ประสบการณ์จากการสั่นสะเทือนของแหล่งก าเนิดเสียงตามท่ีปรากฏในการออกแบบประสบการณ์
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ของนิทรรศการ 
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 4.2.6  ห้องบาร์ (Bar) 
 ผูว้ิจ ัยได้ท าการสังเกตการแบบมีส่วนร่วมในนิทรรศการบทเรียนในความมืด และได้
วิเคราะห์สัญญะในการจดัแสดงห้องบาร์ โดยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์สัญญะผ่านตารางการ
จ าแนกสัญญะฉากและโครงเร่ืองของหอ้งตลาดดงัต่อไปน้ี 
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 ตารางที ่ 4.6  ตารางจ าแนกสัญญะ ฉากและโครงเรื่องหอ้งบาร์
 

 

 

สัญรูปของ ฉาก 
และโครงเรื่อง

 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ  
(Signifier)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1 (Signified)  
(D

enotative M
eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(C

onnotative M
eaning)  

ฉาก
 

- 
เสียงเพลงเปิดคลอเบาๆ จากคลื่นวทิย ุ

- 
เสียงเปิดตูเ้ยน็

 

- 
เสียงถุงและวสัดุห่อหุม้สินคา้  

- 
เคา้เตอร์บาร์ 

- 
เกา้สตูจดัเรียงเป็นตวัย ู 

- 
แสงสวา่งที่ทางออก

 

- 
โตะ๊แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น

 

    

จ าลองบรรยากาศบาร์ร้านอาหารที่มีความ
เรียบง่าย

 

- 
บรรยากาศของบาร์ในมายาคติ
คือ เคาเตอร์พนักงาน โต๊ะ เก ้าอี้ 
เสียงเพลง  

- 
ร้านอาหารเป็นที่สังสรรค์พูดคุย
ก ับ

ของกลุ่มคน
ใน

การ
รับประทานอาหารและพูดคุย
แสดงความคิดเห็น
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ตารางที ่ 4.6  (ต่อ) 
 

 

สัญรูปของ ฉาก 
และโครงเรื่อง

 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ  
(Signifier)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1 (Signified)  
(D

enotative M
eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(C

onnotative M
eaning)  

ขั้นพฒันาเหตุการณ์
 

- 
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ยืนเรียงกนัที่เคาท์เตอร์เป็น
หน้ากระดานโดยมีพนักงานบาร์ยืนต้อนรับอยู ่ 2 
คนและไดย้นิเสียงเพลงคลออยู ่

- 
พนักงานให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ทุกคนหงายฝ่า
มือจากนั้ นบีบเจลแอลกอฮอล์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
ประสบการณ์ท าความสะอาดฝ่ามือ

 

ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์จะได้สัมผสับรรยากาศ
จากเสียงรอบข้างที่สร้างขึ้นให้เสมือนก ับ
ร้านอาหาร บาร์ หรือคาเฟ่  

 

 
 

 
 

 
- 

ผู้น าทางแนะน าสถานที่ จากนั้ นเชิญชวนให้
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์สามารถสั่ งอาหารเครื่องดื่ม
กบัพนกังาน

 

- 
พนักงานรับรายการอาหารจากผู้เข้าร่วม
ประสบการณ์ และท าการหยิบอาหารเครื่องดื่ม
พร้อมรับเงินทอนเงินไปทีละคน

 

ผู้เข้าร่วมประสบการณ์ได้ท าการสั่ งรายการ
อาหารและเครื่องดื่มรวมถึงการจ่ายเงินทอนเงิน 
โดยปราศจากการมองเห็นของพนักงาน แต ่
พนักงานก็สามารถหยิบอาหารแลทอนเงินให้
ถูกตอ้ง 

การใช้จ่ายเงิน เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่
ส าคัญของผูพ้ิการทางสายตา ซึ่งอาจจะ
ไม่ไดส้ร้างความยากล าบากแต ่ผูพ้ิการทาง
สายตาตอ้งอาศัยความแม่นย าในการแยก
ประเภทธนบตัร 
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ตารางที ่ 4.6  (ต่อ) 
 

 

สัญรูปของ ฉาก 
และโครงเรื่อง

 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ  
(Signifier)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1 (Signified)  
(D

enotative M
eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(C

onnotative M
eaning)  

 
- 

เมื่อผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์ท ่านใดซื้อเสร็จ
แลว้ผูน้ าทางจะพาไปนัง่ที่เกา้อี้โซฟาชุดที่จดั
ไวใ้นลกัษณะโคง้เป็นตวัย ู 

- 
ผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์รับประทานอาหาร
และเครื่องดื่ม

 

ผู้เข้าร่วมประสบการณ์ได้ลองเปิด
ประสบการณ์การรับประทานอาหารและ
เครื่องดื่มในความมืด

 

เป็นการกระตุ้นประสาทสัมผสัการ
รับ

รส
 แต่ทั้ งนี้

ผู้เข้าร่วม
ประสบการณ์สามารถคาดคะเน
รสชาติและความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นได้
ก่อนหน้าเนื่องจากผู้เข้าร่วม
ประสบการณ์เป็นผู้สั่ งยี่ห้อหรือ
ประเภทอาหารดว้ยตวัเอง 
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ตารางที ่ 4.6  (ต่อ) 
 

 

สัญรูปของ ฉาก 
และโครงเรื่อง

 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ  
(Signifier)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1 (Signified)  
(D

enotative M
eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(C

onnotative M
eaning)  

ขั้นภาวะวกิฤต 
  ขั้นภาวะคลีค่ลาย 
  ขั้นยุติเรื่องราว 

- 
ผูน้ าทางเฉลยวา่ตนเองเป็นผูพ้ิการทางสายตา 

- 
ผู้น าทางชักชวนพูดคุยโดยเปิดโอกาสให้
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์สอบถามขอ้สงสัยได้
ทุกประเด็น  

- 
ผู้น าทางน าผู้เข้าร่วมประสบการณ์เดิน
ออกมาจากนิทรรศการ ที่มีแสงสว ่างที่จะท า
ให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์เห็นหน้าผูน้ าทาง
และมีสมุดใหผู้เ้ขา้ร่วมประสบการณ์สามารถ
เขียนความรู้สึกลงในสมุดเยีย่มชม  

เป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติ เรื่องราว 
ประสบการณ์จากผูพ้ิการทางสายตาเพื่อ
ก่อใหก้ารตระหนกัถึงความสามารถของ 
ผูพ้ิการทางสายตา การยอมรับและเขา้ใจ 
ซึ่งผู้น าทางจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
ประสบการณ์ซักถามไดทุ้กขอ้สงสัยโดย
ไม ่มีข้อแม้ใดๆ ซึ่งค าถามส่วนใหญ่ก ็จะ
เกี่ยวข้องก ับการใช้ชีวิตของผูพ้ิการทาง
สายตาและข้อมูลชีวิตส่วนตัวของผู้น า
ทาง
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สรุปจากตารางท่ี 4.6 การจ าแนกสัญญะและการวิเคราะห์สัญรูปและความหมายขั้นท่ี 1 

และ 2 พบว่า การออกแบบฉากห้องบาร์เป็นการจ าลองบรรยากาศของร้านคาเฟ่ซ่ึงสอดคล้องกบั
มายาคติของคาเฟ่ในสังคมไทย ไดแ้ก่  เคาเตอร์พนกังาน โต๊ะ เกา้อ้ี เสียงเพลง นอกจากน้ีคาเฟ่หรือ
ร้านอาหารยงัใหค้วามหมายถึง ท่ีสังสรรคพ์ดูคุยกบัของกลุ่มคนในการรับประทานอาหารและพดูคุย
แสดงความคิดเห็น 

 ทั้งน้ีผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์จะไดส้ัมผสับรรยากาศจากเสียงรอบขา้งท่ีสร้างข้ึนให้เสมือน
กบัร้านอาหาร บาร์ หรือคาเฟ่ โดยมีพนกังานตอ้นรับอยู ่2 คนเพื่อรอรับรายการอาหารซ่ึงบาร์ไดท้  า
การขายขนมและเคร่ืองด่ืมในราคามาตรฐานและสามารถน าเงินท่ีเตรียมมาซ้ือไดจ้ริงๆ รวมถึงมีการ
จ่ายเงินทอนเงินโดยปราศจากการมองเห็นของพนักงาน แต่พนักงานก็สามารถหยิบอาหารและ
เคร่ืองด่ืมให้อย่างถูกตอ้งรวมถึงการทอนเงินให้อย่างถูกตอ้งครบถ้วนซ่ึงก่อให้เกิดขอ้สงสัยและ
ความแปลกใจให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ อีกทั้งผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไดล้องเปิดประสบการณ์
การรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมในความมืด โดยเม่ือผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ทราบว่าผูน้ าทาง
นั้นเป็นผูพ้ิการทางสายตาก็สามารถสร้างความประหลาดใจให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์เป็นอย่าง
มากเน่ืองจากการน าชมผูน้ าทางไดน้ าชมอยา่งคล่องแคล่วเสมือนสามารถมองเห็นในความมืด และ
ก่อให้เกิดขอ้ซักถามอ่ืนๆ อีกมากมายตามมาโดยผูน้ าทางจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์
ซักถามไดทุ้กขอ้สงสัยโดยไม่มีขอ้แมใ้ดๆ ซ่ึงค าถามส่วนใหญ่ก็จะเก่ียวขอ้งกบัการใช้ชีวิตของผู ้
พิการทางสายตาและขอ้มูลชีวิตส่วนตวัของผูน้ าทาง โดยผูน้ าทางสิรินาฏ ศิริวรรณไดแ้สดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการตอบค าถามผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไวว้า่  
 

แลว้แต่เขาถามเลย เขาถามอะไรมาเราก็จะตอบ เรามาตรงน้ีเท่ากบัเราขายประวติัตวัเองแลว้ 
เพราะฉะนั้นถ้าเขาถามอะไรมาพี่ตอบหมด การท่ีเรามาท างานตรงน้ีเท่ากับพี่ยอมขาย
ประวติัตวัเองเพื่อให้คนอ่ืนไดเ้ขา้ใจและปรับทศันคติ แลว้ไม่ตอ้งเกรงใจ พูดไดเ้ลยว่าเรา
คือคนตาบอดใชค้  าอะไรก็ได ้(สิรินาฏ ศิริวรรณ, สัมภาษณ์, 20 กนัยายน 2559)  

  

 ผูน้ าทางอุดมยงัมีมุมมองท่ีน่าสนใจไวว้า่ “การพูดคุยสอบถามก็จะเป็นการสร้างความเขา้ใจ
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั บางทีผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์เขาก็อยากจะเรียนรู้หรือถามในส่ิงท่ีเขาอยากจะรู้
โดยตรง” (อุดม อ่อนนาเลน, สัมภาษณ์, 7 กนัยายน 2559)  

 นอกจากผูน้ าทางท่ีให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเป้าหมายท่ีต้องการให้
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไดรั้บเก่ียวกบัทศันคติต่อผูพ้ิการไวอ้ยา่งน่าสนใจดงัน้ี  
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รู้สึกวา่เราคือคน และปฏิบติักบัเราใหเ้ป็น คนเท่าๆกับคุณ อย่ามองว่าคนพิการท าอนันั้น
ไม่ได้ อนัน้ีไม่ได้ คนพิการจะตอ้งเป็นฝ่ายรับ คนพิการเขาก็ไม่ได้อยากเป็นฝ่ายรับอย่าง
เดียว เขาก็เป็นฝ่ายให้ไดเ้หมือนกนั อยา่งนอ้ยๆ ก็ใหค้วามสุข เสียงเพลง ก าลงัใจ ตวัคุณเอง
ก็ให้กบัคนพิการไดเ้หมือนกนั อย่างน้อยๆ ให้เขาเป็นคนเท่ากบัท่ีคุณเป็น อย่ามองว่าการ
เขาท าผม เดินห้าง เป็นเร่ืองประหลาด หรือไม่ก็ช่วยท่ึงก็ได ้ไม่ใช่ตกใจวา่ท าไดด้ว้ยเหรอ 
อยากใหคุ้ณเปิดใจ เปิดทศันคติของคุณ ให้คนพิการไดเ้ขา้ไปอยูใ่น Memory Heart ของคุณ
บา้ง (สิรินาฏ ศิริวรรณ, สัมภาษณ์, 20 กนัยายน 2559)  

 

จริงๆแลว้ส่ิงท่ีผมหวงัคือให้เขาเขา้ใจคนตาบอดมากข้ึน คือการท่ีเขาเขา้ใจแลว้มนัจะท าให้
คนตาบอดใชชี้วติไดง่้ายข้ึนแต่จริงๆ ผมก็คิดวา่มนัไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดทุ้กคน ดงันั้น
มนัก็จะมีคนเขา้ใจไม่เขา้ใจเราก็ท าไดเ้ท่าท่ีท าได ้แต่ผมคิดวา่การเปล่ียนแปลงมนัมีเยอะอยู่
เหมือนกนั (อุดม อ่อนนาเลน, สัมภาษณ์, 7 กนัยายน 2559) 

 

“พอชมนิทรรศการเสร็จแลว้ออกไปก็คือ ผูพ้ิการทางสายตาไม่ไดต้อ้งการความสงสารแค่
ต้องการโอกาสท่ีเขาต้องการแสดงความสามารถเท่านั้ นเอง” (กิติศักด์ิ พรมวงษ์, สัมภาษณ์ , 7 
กนัยายน 2559) “คนตาบอดไม่ไดเ้ป็นอะไรท่ีน่ารังเกียจนะครับ บางคนเห็นคนตาบอดนัง่อยูก่็จะไม่
นัง่ใกลแ้ลว้ ตามจริงเขาไม่ไดเ้ป็นคนท่ีน่ารังเกียจนะ แค่เขามองไม่เห็นเฉยๆก็คือให้คนในสังคมได้
ปฏิบติักบัเราเหมือนคนทัว่ๆไป” (ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์, สัมภาษณ์, 8 กนัยายน 2559) “คนตาบอดเขา
ไม่ได้ล าบากเลยนะ ก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ เขาเขา้มาในนิทรรศการอยากให้คิดว่าคนตาบอดก็
เหมือนคนปกติทัว่ๆ ไป” (นวพร กุลบก, สัมภาษณ์, 20 กนัยายน 2559)  

 ทั้งน้ีผูน้  าทางตอบขอ้ซักถามของผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์พร้อมทั้งสอดแทรกการพูดเพื่อ
สร้างก าลังใจแก่ผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์ผ่านความรู้สึกของผูน้ าทางเอง ซ่ึงสอดคล้องกับความ
คิดเห็นกบัผูน้ าทางทุกคน ตวัอยา่งเช่น “ก็จะมีการให้ก าลงัใจ ผมก็จะมีเร่ืองเล่าของผมท่ีจะช่วยให้
เขามีก าลงัใจการใชชี้วิตอยา่งผมพิการภายหลงั แต่ผมคิดวา่บางทีปัญหาอุปสรรคท่ีเขาเคยเจอมาบาง
ทีมนัก็อาจจะหนกักวา่ก็ไดถ้า้เทียบกบัเรา” (อุดม อ่อนนาเลน, สัมภาษณ์, 7 กนัยายน 2559) “พี่อยาก
ใหไ้ดม้ากท่ีสุดก็คือ ใหเ้ขาเห็นคุณค่าในตวัเอง วา่ส่ิงท่ีเขามีมนัสมบูรณ์กวา่คนอ่ืนๆ อีกมากมาย แลว้
เขาจะมองข้ามส่ิงเหล่านั้นมวัแต่ไปนั่งทอ้แทก้ับปัญหาเล็กๆ น้อยไปเพื่ออะไร” (อมีนา ทรงสิริ, 

สัมภาษณ์, 7 กนัยายน 2559) 

จากผลการวิ เคราะห์ข้างต้นจะเห็นได้ว่าการพูดคุย ซักถามกันระหว่างผู ้เข้าร่วม
ประสบการณ์และผูน้ าทางเป็นการแลกเปล่ียนทศันคติ เร่ืองราว ประสบการณ์จากผูพ้ิการทางสายตา
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โดยตรงเพื่อก่อให้การตระหนกัถึงความสามารถของผูพ้ิการทางสายตา การยอมรับและเขา้ใจในตวั
ผูพ้ิการทางสายตาซ่ึงมีทั้งผูท่ี้พิการทางสายตามาตั้งแต่ก าเนิดและเคยเป็นผูท่ี้มีสายตาดีมาก่อน  
 จากการศึกษาเอกสาร (องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, 2551) พบว่า มีการ
ออกแบบประสบการณ์ของผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ คือ เม่ือผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์เดินเขา้ไปในห้อง
แลว้ผูน้ าทางจะพาผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไปท่ีบาร์ โดยมีพนกังานบาร์คอยตอ้นรับและแนะน าเมนู 
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์สั่งเคร่ืองด่ืมและขนม เม่ือช าระเงินและทอนเงินแลว้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์
เดินถือของเดินตามผูน้ าทางไปนั่งท่ีโต๊ะ ระหว่างรับประทานอาหาผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์จะได้
พูดคุยกบัผูน้ าทางในเร่ืองเก่ียวกบัชีวประวติั การเอาชนะอุปสรรค ชอบอะไรบ้าง รู้จกัใคร และ
ชีวิตประจ าวนั ค าถามหลกัๆ เหล่าน้ีจะน าไปสู่การพูดคุย สร้างสะพานเช่ือมความเขา้ใจและเปล่ียน
ประสบการณ์ระหว่างผูมี้สายตาดีกบัผูพ้ิการทางสายตาโดยปราศจากอคติ ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์
บางคนอาจไม่อยากกลบัไปแต่สุดทา้ยทุกคนตอ้งลุกออกจากบาร์  
 นอกจากน้ียงัพบว่า แก่นความคิดของ“ห้องบาร์”คือเพื่อสร้างบทสนทนาสนทนาท่ีเป็น
บทสรุปอนัจะเป็นสะพานเช่ือมความเขา้ใจระหวา่งผูพ้ิการทางสายตาและผูมี้สายตาดี 

 

 
 

ภาพที ่ 4.6  แผนผงัห้องบาร์ 

แหล่งทีม่า; องคก์ารพิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ, 2551. 
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 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างการวิจัยเอกสาร ซ่ึงได้แก่ การออกแบบ
ประสบการณ์และแก่นความคิด (องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, 2551) กบัการวิเคราะห์
สัญญะฉากและโครงเร่ืองของห้องบาร์ของผูว้ิจยัพบวา่แก่นความคิดของนิทรรศการนั้นสอดคลอ้ง
กบัสัญญะรูปและรูปสัญญะท่ีพบจากการวเิคราะห์ทุกประการ 
 จากการผลการวิเคราะห์ฉากและโครงเร่ืองทั้ง 6 ห้องจดัแสดง ได้แก่ ห้องรับร้อง ห้อง
สวนสาธารณะ ห้องตลาด ห้องป้ายรถประจ าทาง ห้องดนตรี และห้องบาร์ สามารถน าเสนอผ่าน
แผนผงันิทรรศการไดด้งัน้ี 

 

 
 

ภาพที ่ 4.7  แผนผงัผลการศึกษาฉาก และโครงเร่ืองของนิทรรศการบทเรียนในความมืด 

 

จากภาพท่ี 4.7 พบว่า นิทรรศการบทเรียนในความมืดมีการออกแบบฉากและล าดับ
เหตุการณ์ในโครงเร่ือง ตามล าดบัหอ้งต่อไปน้ี  
 1) ห้องรับรอง ออกแบบฉากเป็นบรรยากาศห้องรับแขก โดยมีล าดบัเหตุการณ์
ในโครงเร่ืองเป็นขั้นเร่ิมเร่ือง เน่ืองจากมีการชักจูงความสนใจของผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ โดยให้
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ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไดเ้ห็นถึงปมปัญหานั้นก็คือความมืดท่ีจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของความขดัแยง้ของ
เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนจนจบนิทรรศการ 

 2) ห้องสวนสาธารณะ ออกแบบเป็นบรรยากาศสวนสาธารณะโดยมีล าดับ
เหตุการณ์ในโครงเร่ืองเป็นขั้นการพฒันาเหตุการณ์ซ่ึงเร่ืองราวมีการพฒันาความขดัแยง้เพิ่มมากข้ึน
จากบรรยากาศ วตัถุจดัแสดงท่ีมีความซับซ้อนและตอ้งอาศยัประสาทสัมผสัในการรับรู้ส่ิงต่างๆ 
รอบตวัมากยิ่งข้ึน ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์จะตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ียุง่ยากมากข้ึน และเตรียมพฒันา
ไปสู่เหตุการณ์ในหอ้งถดัไป 

 3) ห้องตลาด ออกแบบเป็นบรรยากาศตลาดย่านชุมชนเมือง โดยมีล าดับ
เหตุการณ์ในโครงเร่ืองเป็นการขั้นการพฒันาเหตุการณ์ คือการพฒันาอุปสรรคมากข้ึนจากห้อง
สวนสาธารณะ เน่ืองจากสถานการณ์จ าลองในห้องตลาดจะเป็นเหตุการณ์ท่ีมกัเป็นปัญหาให้แก่ผู ้
พิการทางสายตาในชีวิตประจ าวนัไม่วา่จะเป็นอนัตรายท่ีจะสามารถเกิดข้ึนจากการเดินทางบนทาง
เทา้หรือขา้มถนน การเลือกซ้ือของ การอาศยัร่วมกบัผูอ่ื้นยา่นชุมชนท่ีมีความแออดัวุน่วายจากผูค้น 
รวมถึงเสียงรบกวนท่ีจะท าใหก้ารใชชี้วติมีความยุง่ยาก  
 4) ห้องป้ายรถประจ าทาง ออกแบบเป็นบรรยากาศ ป้ายรถประจ าทางและ
รถตุ๊กตุ๊ก โดยมีล าดบัเหตุการณ์ในโครงเร่ืองเป็นขั้นการพฒันาเหตุการณ์ โดยห้องรถประจ าทางจะ
พาผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์ไปสัมผสักับประสบการณ์ต่ืนเต้นจากการนั่งรถตุ๊กตุ๊กในความมืด 
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์จะไดรั้บความสนุกสนานจากการเคล่ือนไหวของรถตุ๊กตุ๊กและการบรรยาย
ภาพจากจินตนการจากพนกังานขบัรถซ่ึงถือวา่เป็นการเพิ่มเหตุการณ์และสร้างประสบการณ์ในโลก
แห่งความมืดใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์เพิ่มมากข้ึน 

 5) หอ้งดนตรี ออกแบบเป็นหอ้งโฮมเธียเตอร์ โดยมีล าดบัเหตุการณ์ในโครงเร่ือง
ยงัเป็นขั้นการพฒันาเหตุการณ์ เช่นเดียวกบัห้องจดัแสดงก่อนหน้า เน่ืองจากเป็นการให้ผูเ้ขา้ร่วม
ประสบการณ์ไดพ้กัหลกัจากเขา้ร่วมประสบการณ์เป็นเวลานานรวมถึงไดรั้บประสบการณ์ในการ
ใช้ประสาทสัมผสัการรับฟังอย่างเต็มท่ีจากเสียงท่ีได้ยิน ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์จะไดอ้ยู่ในความ
สงบและเกิดการตระหนกัถึงเหตุการณ์ท่ีผา่นมา 
 6) ห้องบาร์ ออกแบบเป็น คาเฟ่ ร้านอาหาร โดยมีล าดบัเหตุการณ์ในโครงเร่ือง
เป็นขั้นการพฒันาเหตุการณ์ ในช่วงแรกคือ จะไดรั้บประสบการณ์การรับประทานอาหาร สั่งอาหาร 
รับเงิน ทอนเงินในความมืด หลงัจากนั้นจะเขา้สู่ขั้นภาวะวิกฤต โดยผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์จะได้
ทราบว่าผูน้ าทางและเจ้าหน้าท่ีในนิทรรศการทุกคนเป็นผูพ้ิการทางสายตาซ่ึงท าให้ผูเ้ข้าร่วม
ประสบการณ์เกิดข้อสงสัยต่างๆ ไม่คาดคิด แปลกใจ จนน าไปสู่ขั้นภาวะคล่ีคลายท่ีผูเ้ข้าร่วม
ประสบการณ์จะไดพู้ดคุยแลกเปล่ียนกบัผูน้ าทางซ่ึงเป็นผูพ้ิการทางสายตาในการคล่ีคลายขอ้สงสัย
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ในนิทรรศการ รวมถึงค าถามเก่ียวกบัผูพ้ิการทางสายตาทั้งหมด จากนั้นจะเขา้สู่ขั้นสุดทา้ยในขั้นยุติ
เร่ืองราวคือผูน้ าทางจะน าผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์เดินออกมาจากนิทรรศการ โดยมาส่งท่ีจุดสุดทา้ย 
ท่ีมีแสงสว่างท่ีจะท าให้ผู ้เข้าร่วมประสบการณ์เห็นใบหน้าผู ้น าทางและมีสมุดให้ผู ้เข้าร่วม
ประสบการณ์สามารถเขียนความรู้สึกลงในสมุดเยีย่มชม 

 จากผลการศึกษาโครงเร่ืองขา้งต้น พบว่า รูปแบบโครงเร่ืองของนิทรรศการบทเรียนใน
ความมืดจะด าเนินเร่ืองส่วนใหญ่ในขั้นพฒันาเหตุการณ์ ซ่ึงไดแ้ก่ ห้องสวนสาธารณะ ห้องตลาด 
ห้องป้ายรถประจ าทาง ห้องดนตรี รวมถึงห้องบาร์ ซ่ึงเสมือนการถ่ายทอดเร่ืองราว สร้าง
ประสบการณ์ให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ เพื่อน าประสบการณ์ท่ีได้รับมาเข้าสู่ขั้นภาวะวิกฤต 
ภาวะคล่ีคลาย และขั้นยติุเร่ืองราวซ่ึงจะอยูใ่นหอ้งสุดทา้ยคือหอ้งบาร์ทั้งหมด  
 ทั้งน้ีผลการศึกษาขา้งตน้ยงัพบวา่ นิทรรศการบทเรียนในความมืดออกแบบการจดักลุ่มหอ้ง
แสดงนิทรรศการ (วิวรรธน์ จนัทร์เทพย,์ 2548) ในรูปแบบการจดัแบบหอ้งต่อหอ้ง (Room to Room 

Arrangement) คือการชมนิทรรศการโดยไม่ตอ้งยอ้นกลบัทางเดิม เน่ืองจากเป็นการประหยดัเน้ือท่ี
และผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์สามารถรับรู้เร่ืองราวไดอ้ยา่งเป็นล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรูปแบบการจดั
วางโครงเร่ืองของนิทรรศการบทเรียนในความมืด 

 

4.2  สัญรูปแก่นเร่ือง 

 

จากความหมายสัญญะขั้นท่ี 2 ในตารางท่ี 4.1-4.6 สามารถน ามาวิเคราะห์แก่นเร่ืองของ
นิทรรศการบทเรียนในความมืด พบว่า คือการสร้างประสบการณ์ความมืดให้แก่ผู ้เข้าร่วม
ประสบการณ์โดยการใชป้ระสาทสัมผสัเสมือนผูพ้ิการทางสายตา คือ การไดย้ิน การรับรส การดม
กล่ิน การสัมผสั ซ่ึงปราศจากการมองเห็น และการไดแ้ลกเปล่ียนมุมมองทศันคติท่ีมีต่อผูพ้ิการทาง
สายตาผ่านการสนทนากบัผูพ้ิการทางสายตาเพื่อน าไปสู่การยอมรับและเขา้ใจในตวัผูพ้ิการทาง
สายตา 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (วรินทรา ศิริสุทธิกุล, 2557) พบวา่ แก่นเร่ืองของ
นิทรรศการบทเรียนในความมืด สอดคลอ้งกบัการก าหนดวตัถุประสงคข์องนิทรรศการท่ีมีเป้าหมาย
ทางสังคมไดแ้ก่ 1) การสร้างประสบการณ์ร่วมแก่ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์เพื่อให้เกิดกระบวนการ
สะท้อนความคิด (Reflection) 2) การลดปัญหาความเหล่ือมล ้ าทางสังคม 3) การกระตุ้นการ
เปล่ียนแปลงให้เกิดการยอมรับและความสนใจในปัญหาของผูพ้ิการ 4) การเปล่ียนทศันคติจาก
ความสงสารเวทนาเป็นความช่ืนชมเคารพในตวัผูพ้ิการ  
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จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบซ่ึงไดแ้ก่การก าหนดเป้าหมายทางสังคมของนิทรรศการ
บทเรียนในความมืด (วรินทรา ศิริสุทธิกุล, 2557) กบัผลการวเิคราะห์สัญญะความหมายขั้นท่ี 2 ของ
ตารางจ าแนกสัญญะฉากและโครงเร่ือง พบว่า ผลการศึกษาทั้ง 2 มีความสอดคลอ้งไปในแนวทาง
เดียวกนั โดยการก าหนดเป้าหมายทางสังคมนั้นเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลไปสู่แก่นเร่ืองท่ีคน้พบจากการ
วเิคราะห์ของผูว้ิจยั ผา่นกระบวนการท่ีให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ซ่ึงเป็นผูมี้สายตาดีมาทดลองเป็นผู ้
พิการทางสายตา ซ่ึงผลการศึกษาแก่นเร่ืองพบวา่มีรูปแบบแก่นเร่ืองเป็นรูปแบบแนวคิด (Idealism) 

จ า ก ก า ร แ บ่ ง ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง แ ก่ น เ ร่ื อ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ง (Goodland, 1971) คือ การตอ้งการให้เกิดความเท่าเทียมกนัในสังคมของผูพ้ิการทางสายตา กล่าว
โดยสรุปมนัคือการสร้างมายาคติใหม่เพื่อลบลา้งมายาคติเดิมท่ีเก่ียวกบัผูพ้ิการทางสายตาโดยให้ผูมี้
สายตาดีมาทดลองเป็นผูพ้ิการทางสายตาดว้ยการใชป้ระสาทสัมผสัท่ีเหลืออยูเ่หมือนกบัผูพ้ิการทาง
สายตา 
 

4.3  สัญรูปความขดัแย้ง 

 

 จากการวิเคราะห์ความหมายสัญญะขั้นท่ี 1 และ 2 ในตารางท่ี 4.1-4.6 พบว่า นิทรรศการ
บทเรียนในความมืดมีความขดัแยง้อยูด่ว้ยกนั 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

4.3.1 ความขดัแยง้ภายในจิตใจ ทศันคติท่ีมีต่อผูพ้ิการทางสายตา ความเวทนาสงสารและ
ความไม่เขา้ใจท่ีมีต่อผูพ้ิการทางของผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ท าให้เกิดขอ้สงสัยมากมายตลอดการ
รับชมนิทรรศการเก่ียวกบัความสามารถในการใช้ชีวิตในความมืดของผูพ้ิการทางสายตา ทั้งน้ียงั
พบว่าเกิดความขัดแย้งกันระหว่างประสบการณ์ของผู ้เข้าร่วมประสบการณ์ ท่ี มีอยู่เดิมกับ
ประสบการณ์ใหม่ท่ีเกิดข้ึนภายในนิทรรศการบทเรียนในความมืด 

4.3.2 ความขัดแย้งกับสภาพแวดล้อม ความมืดเป็นอุปสรรคส าคัญของผู ้เข้าร่วม
ประสบการณ์เน่ืองผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไม่คุน้ชินกบัความมืดสนิทท่ีไม่สามารถมองเห็นอะไรได้
เลยในนิทรรศการซ่ึงจะเกิดข้ึนตลอดการเขา้ร่วมประสบการณ์นิทรรศการ  

 

4.4  สัญรูปตัวละคร 

 

ผูว้ิจ ัยได้ท าการสังเกตการแบบมีส่วนร่วมในนิทรรศการบทเรียนในความมืด และได้
วเิคราะห์สัญญะของตวัละครท่ีพบปรากฏในนิทรรศการบทเรียนในความมืด โดยจะน าเสนอผลการ
วเิคราะห์สัญญะผา่นตารางแสดงสัญญะ สัญรูปของตวัละคร ดงัต่อไปน้ี 
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 ตารางที ่ 4.7  ตารางแสดงสัญญะ สัญรูปของตวัละคร 
 

 

สัญรูปของตัวละคร 
สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ  
(Signifier)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1 (Signified)  
(D

enotative M
eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(C

onnotative M
eaning)  

ผู้เข้าร่วม
ประสบการณ์

 

- 
บุคคลทัว่ไปอาย ุ 

- 
กลุ่มละไม ่เกิน 8 คน

 

- 
แนะน าขอ้มูลตวัเองเบื้องตน้ ไดแ้ก่ ชื่อและ
หนา้ที่การงานหรือการศึกษาในปัจจุบนั

 

- 
ตอ้งปฏิบตัิตนตามผูน้ าทางอยา่งเคร่งครัด

 

- 
สอบถามขอ้สงสัยไดท้ั้ งหมดในนิทรรศการ 

ผู้เข้าร่วมประสบการณ์ในนิทรรศการ
เปรียบเสมือนผูเ้รียนรู้ประสบการณ์ใหม ่ 
จากผู้ที่มีสายตาดีมาเรียนรู้การใช้ชีวิต
อย ่างผูม้องไม ่เห็นเสมือนคนๆ หนึ่งที่เคย
เป็นผูม้ีสายตาดีมาก่อน  

มองในมุมมายาคติผูเ้ขา้ร่วม
ประสบการณ์คือคนส่วนใหญ่ใน
สังคมคือผูม้ีสายตาดีและมีทศันคติต่อ
ผูพ้ิการทางสายตาอยา่งหลากหลาย 
เช่น สงสาร เห็นอกเห็นใจ ฯลฯ ขึ้นอยู ่
กบัประสบการณ์ ความเขา้ใจของ
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์แต่ละคน
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ตารางที ่ 4.7  (ต่อ) 
 

 

สัญรูปของตัวละคร 
สัญญะ (Sign)                                                                                                  

รูปสัญญะ  
(Signifier)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1 (Signified)  
(D

enotative M
eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(C

onnotative M
eaning)  

ผู้น าทาง 
- 

ผูพ้ิการทางสายที่ผา่นการคดัเลือกและการ
อบรมมาเป็นผูน้ าทาง 

- 
น าชมอยา่งคล่องแคล่วและถูกตอ้ง 

- 
เล่นมุขตลกขณะน าชม

 

- 
น าชมดว้ยความสุภาพ  

- 
ใหข้อ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม ่นย า 

- 
ช่วยเหลือผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

- 
แบ ่งปันมุมมอง ความรู้สึก

 

- 
ผูน้ าทางเป็นผูพ้ิการทางสายตาที่จะ
คอยน าชมและช่วยเหลือผู้เข้าร่วม
ประสบการณ์ในนิทรรศการอย ่างมี
ประสิทธิภาพรวมถึงเป็นผู้ที่จะ
แบ ่งปันเรื่องราวมุมและทศันคติของ
ผู้พิการทางสายตาแก่ผู้เข้าร่วม
ประสบการณ์

 

- 
ผูพ้ิการทางสายตามีความสามารถใน
การใชช้ีวติประจ าวนัได ้ซึ่งเป็นสิ่ง
ตรงกนัขา้มกบัสิ่งที่สังคมมอง 
ยอมรับและเขา้ใจ 

- 
ผูพ้ิการทางสายตามีขอ้จ ากดัใน
การมองเห็นซึ่งเป็นอุปสรรคใน
การด าเนินชีวติ
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ตารางที ่ 4.7  (ต่อ) 
 

 

สัญรูปของตัวละคร 
สัญญะ (Sign)                                                                                                  

รูปสัญญะ  
(Signifier)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1 (Signified)  
(D

enotative M
eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(C

onnotative M
eaning)  

พนักงานขับรถ 
- 

พนกังานขบัรถบรรยายบรรยากาศ 2 ขา้งทาง 
- 

พดูคุยสอบถามปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้ขา้ร่วม
ประสบการณ์

 

- 
บรรยายบรรยากาศสอดคลอ้งกบัการ
เคลื่อนไหวของรถ เสียงบรรยากาศและสิ่งเร้า
ต่างๆ  

- 
น ้ าเสียงตื่นเตน้ เร้าใจ 

- 
พนกังานขบัรถเป็นผูค้อยสร้างความ
สนุกสนานและบรรยายเพื่อกระตุน้
จินตนาการของผูเ้ขา้ร่วม
ประสบการณ์

 

- 
ผูท้ี่รับหนา้ที่เป็นขบัรถตุก๊ตุก๊มี
อารมณ์ขนั สนุกสนาน และมี
ทศันคติมองโลกในแง่บวก สามารถ
เกิดขึ้นไดจ้ากภายในจิตใจถึงแม้
ร่างกายจะมีขอ้จ ากดัหรือประสบ
ปัญหาในการด าเนินชีวติก ็ตามไม ่
ต่างจากผูท้ี่มีสายตาดี

 

คนขบัรถตุก๊ตุก๊ปกติเป็นผูท้ี่มีสายตาดี
และมีใบอนุญาตในการขบัขี่ 
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ตารางที ่ 4.7  (ต่อ) 
 

 

สัญรูปของตัวละคร 
สัญญะ (Sign)                                                                                                  

รูปสัญญะ  
(Signifier)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1 (Signified)  
(D

enotative M
eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(C

onnotative M
eaning)  

พนกังานบาร์ 
- 

แนะน าเมนูสินคา้ 
- 

รับเงินทอนเงินใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์
 

- 
หยบิสินคา้ที่ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ตอ้งการ 

- 
พนักงานบาร์เป็นผู้คอยช่วยเหลือ
อ านวยความสะดวกภายในบาร์และ
แสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้
พิการทางสายตาในการรับเงินทอน
เงินรวมถึงการรับส่งสินค้าได้อย ่าง
ถูกตอ้ง 

- 
พนักงานบาร์แสดงให้เห็

น
ความสามารถของผูพ้ิการทางสายตา
นอกจากใชช้ีวิตในชีวิตประจ าไดเ้อง
แล้ว ยงัสามารถประกอบอาชีพได้
ถึงแมจ้ะมีขอ้จ ากดัก ็ตาม

 

พนักงานบาร์ปกติจะต้องเป็นผู้มี
สายตาดีเพราะจะตอ้งท าหนา้ที่บริการ
ลูกคา้ รวมถึงการรับเงินและทอนเงิน
ซึ่งผูพ้ิการทางสายตาก ็สามารถท าได

 ้
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จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ตวัละครท่ีพบในนิทรรศการบทเรียนในความมืดมีทั้งหมด 4 ตวั
ละคร ไดแ้ก่ 

 1) ผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์ นอกจากเป็นผูรั้บสารแล้วก็ยงัเป็นตัวละครหน่ึงท่ี
ส าคญัในนิทรรศการดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากในการเขา้ร่วมประสบการณ์ต่อรอบ สามารถมีผูเ้ขา้ร่วม
ประสบการณ์ไดไ้ม่เกิน 8 คน ซ่ึงก็จะเกิดการพดูคุยสนทนา แลกเปล่ียนความคิดเห็น ในระหวา่งการ
เชา้ชมกบัผูน้ าทางรวมถึงผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ดว้ยกนัเอง สอดคลอ้งกบัผูน้ าทางสิรินาฏ ศิริวรรณ 
ท่ีไดใ้หค้วามคิดเห็นไวว้า่  
 

ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์คือพระเจา้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ตอ้งก าหนดได้ทุกอย่างแล้วเรา
ตอ้งท าให้เขารู้สึกว่าเขาคือผูก้  าหนดแต่เราเป็นคนเขียนขอบเขตโดยท่ีเขาไม่รู้ ถา้คุณดึง
ความรู้สึกตรงน้ีออกมาได้ เขาก็จะสนุกกับนิทรรศการของคุณ  (สิ รินาฏ ศิริวรรณ , 

สัมภาษณ์, 20 กนัยายน 2559)  

 

 โดยเม่ือมองในมุมมายาคติผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์คือคนส่วนใหญ่ในสังคมคือผูท่ี้มีการ
มองเห็นปกติและมีทศันคติต่อผูพ้ิการทางสายตาอยา่งลากหลายข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ ความเขา้ใจ
ของผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์แต่ละคน 

 

 2) ผูน้ าทางถือวา่เป็นตวัละครส าคญัท่ีจะน าพาผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไปพบกบั
ประสบการณ์ในความมืด ผูน้ าทางจะคอยน าทางและช่วยเหลือผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไดต้ลอดการ
ชมให้ข้อมูลต่างๆ ภายในนิทรรศการ โดยผูน้ าทางสิรินาฏ ศิริวรรณ ยงัให้ข้อคิดเห็นท่ีน ามา
สนบัสนุนความส าคญัของผูน้ าทางท่ีมีต่อผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไวว้า่ “คือเราตอ้งพยายามท าให้เขา
รู้สึกว่าเขาไม่ขาดผูน้ าทาง เพราะเวลาผูเ้ขาชมอยู่ในความมืดเราคือความมัน่ใจของเขา เม่ือไหร่ก็
ตามท่ีเราท าให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์รู้สึกว่าผูน้ าทางหายไป พี่จะทบทวนตวัเองว่าวนัน้ีไม่ผ่าน” 

(สิรินาฏ ศิริวรรณ, สัมภาษณ์, 20 กนัยายน 2559)  

 นอกจากนั้นผูน้ าทางยงัตอ้งเป็นผูต้อบขอ้ซกัถามแลกเปล่ียนมุมมองของผูพ้ิการทางสายตา 
โดยผูน้ าทางจะไม่ไดท้  าการบอกว่าตนเองเป็นผูพ้ิการทางสายตาซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะส่งผลต่อ
การส่ือสารกบัผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ในนิทรรศการซ่ึงผูน้ าทางนวพร กุลบก ไดใ้ห้ขอ้มูลวา่ “ก็ท า
ตวัแบบปกติคะ เขาก็จะคิดว่าเรามองเห็นอยู่แล้ว หรือบอกว่าเราใส่แว่นบ้างเพราะเราเดินถูก”       

(นวพร กุลบก, สัมภาษณ์, 20 กนัยายน 2559)  
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 ซ่ึงสอดคล้องกับผู ้น าทางท่ีท าการสัมภาษณ์ทุกคนโดยผู ้น าทางอมีนา ทรงศิริ ยงัให้
ขอ้คิดเห็นท่ีสามารถสนบัสนุนผูน้ าทางผูน้ าทางนวพรวา่  

 

ในส่วนน้ีเราก็แสดงออกเป็นปกติของเรา แต่อาจจะเพราะวา่ เขาอาจจะไม่ไดค้ลุกคลีกบัคน
ตาบอดในชีวิตประจ าวนัเขาก็จะมีแง่มุมในความคิดของเขาเองวา่คนตาบอดน่าจะเป็นแบบ
นูน้แบบน้ี บางคนก็คิดวา่คนตาบอดไม่น่าจะพูดเก่งพูดเป็นขนาดน้ี แต่เราก็แสดงออกเป็น
ปกติของเรา (อมีนา ทรงสิริ, สัมภาษณ์, 7 กนัยายน 2559)  

 

 โดยรูปแบบการน าชมของผูน้ าทางนั้นจะมีลกัษณะเหมือนการน าเท่ียวของมคักุเทศน์ซ่ึงจะ
แตกต่างกบัการน าชมพิพิธภณัฑห์รือนิทรรศการทัว่ไปของภณัฑารักษ ์โดยท่ีผูน้ าทางอมีนา ทรงศิริ 
ไดก้ล่าวถึงรูปแบบในการน าชมไวว้า่  
  

ส าหรับพี่จะเหมือนใหเ้ขามาเท่ียว ให้เขาเป็นธรรมชาติของเขา ทุกท่ีเลยตั้งแต่แรก เราไม่ได้
แนะน าตวัเองเป็นคนตาบอด และเราก็ไม่ไดแ้นะน าว่านิทรรศการน้ีจะเป็นการเรียนรู้ เรา
คิดแค่วา่ให้เขาไดส้ัมผสัเป็นธรรมชาติมนัจะเกิดการเรียนไปไดด้ว้ยตวัเอง (อมีนา ทรงสิริ, 

สัมภาษณ์, 7 กนัยายน 2559) 

 

ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัผูน้ าทางอุดมอ่อนนาเลน ท่ีวา่ “ก็เหมือนพาเขามาเท่ียวน าเท่ียวมากกว่า 
จะมีปฏิสัมพนัธ์ตลอดแต่เราจะปล่อยให้ผูเ้ขา้ชมไดคุ้ยกนัเองบา้งไม่ใช่เราไปถามจ้ีเขาตลอด” (อุดม 
อ่อนนาเลน, สัมภาษณ์, 7 กนัยายน 2559) 

 จากผลการวิเคราะห์ในมุมมองมายาคติพบว่า ผูพ้ิการทางสายตามีความสามารถในการใช้
ชีวติประจ าวนัได ้ซ่ึงเป็นส่ิงตรงกนัขา้มกบัส่ิงท่ีสังคมมอง ยอมรับและเขา้ใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความ
คิดเห็นของผูน้ าทางอมีนา ทรงศิริ ท่ีวา่  
 

ในส่วนน้ีเราก็แสดงออกเป็นปกติของเรา แต่อาจจะเพราะวา่ เขาอาจจะไม่ไดค้ลุกคลีกบัคน
ตาบอดในชีวิตประจ าวนัเขาก็จะมีแง่มุมในความคิดของเขาเองวา่คนตาบอดน่าจะเป็นแบบ
นูน้แบบน้ี บางคนก็คิดวา่คนตาบอดไม่น่าจะพูดเก่งพูดเป็นขนาดน้ี แต่เราก็แสดงออกเป็น
ปกติของเรา (อมีนา ทรงสิริ, สัมภาษณ์, 7 กนัยายน 2559) 
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 3) พนักงานขบัรถ ซ่ึงเป็นผูพ้ิการทางสายตาจะท าหน้าท่ีเป็นผูข้บัรถตุ๊กตุ๊กใน
ส่วนของห้อง ป้ายรถประจ าทาง (Bus Stop) ซ่ึงจะเป็นผู ้พาผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์ไปพบกับ
ประสบการณ์การนั่งรถท่ีปราศจากการมองเห็นแต่สามารถรับรู้ได้ทางประสาทสัมผสัอ่ืนๆ โดย
พนักงานขบัรถจะเป็นคนบรรยายภาพบรรยากาศสอดคล้องกับเสียงบรรยากาศ การสั่นของรถ 
ละอองน ้า และการพดัของลม รวมถึงชกัจูงให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์มีอารมณ์ร่วมอยา่งสนุกสนาน
ต่ืนเตน้และเป็นกนัเองซ่ึงผูน้ าทางก็มีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกนั ตวัอยา่งเช่น ความคิดเห็น
ของผูน้ าทางปรารถนา นคราวฒัน์ ท่ีเสนอความคิดเห็นไวว้า่  

 
ก็บางทีนึกถึงเวลาเราเดินทางไปไหนหรือบางวนัเราลองจะไปแถบทางน้ี ถา้เกิดท่ีเราผ่าน
ไปจากตรงน้ี จากบ้านมาถึงรถไฟฟ้าเราผ่านอะไรบา้ง มนัก็มีใกล้เคียง ตรงนั้นก็จะผ่าน
สะพานส าโรง พอรถมนัชนัๆ เอา้น้ีมนัข้ึนสะพานแลว้นะ ขา้งหน้ามีน ้ าเยอะแยะเลย มีเรือ
ผา่นดว้ย ขา้งหนา้มีคนตั้งขายของ มีตลาดอะไรอยา่งน้ี(ปรารถนา นคราวฒัน์, สัมภาษณ์, 8 
กนัยายน 2559) 

 

นอกจากน้ียงัมีความคิดเห็นของผูน้ าทาง นวพร ท่ีเสนอไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ “ฟังจากส่ิงรอบ
ข้างคะ ท่ีมันเป็นจริงสุดเหมือนกับเราดึงประสบการณ์อย่างไงบ้าง เหมือนท่ีเราเคยรู้สึกหรือ
จินตนาการตามประสบการณ์ มีสอดแรกไหมท่ีนู้นท่ีน่ี หยิบสถานท่ีจริงมาพูด” (นวพร กุลบก, 

สัมภาษณ์ 20 กนัยายน 2559) 

ทั้งน้ีจากการวิเคราะห์ความหมายขั้นท่ี 1 ยงัแสดงให้เห็นว่าการมีอารมณ์ขนั สนุกสนาน 
และการมีทศันคติมองโลกในแง่บวกสามารถเกิดข้ึนไดจ้ากภายในจิตใจของผูพ้ิการทางสายตาถึงแม้
ร่างกายจะมีขอ้จ ากดัหรือประสบปัญหาในการด าเนินชีวิตก็ตามและจากการวิเคราะห์มายาคติยงั
พบวา่ คนขบัรถตุก๊ตุก๊ปกติเป็นผูท่ี้มีสายตาดีและมีใบอนุญาตในการขบัข่ีเท่านั้น 

 4) พนักงานบาร์ ซ่ึงจะเป็นผูพ้ิการทางสายตา โดยจะมีด้วยกัน 2 คนจะคอย
ช่วยกันท าหน้าท่ีเป็นบริกรในการบริการผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์ในการรับรายการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมรวมถึงการคิดเงินท่ีเคร่ืองแคชเชียร์ โดยในความหมายขั้นท่ี1 พนกังานบาร์แสดงให้เห็น
ความสามารถของผูพ้ิการทางสายตานอกจากใชชี้วิตในชีวติประจ าไดเ้องแลว้ ยงัสามารถประอาชีพ
ไดถึ้งแมจ้ะมีขอ้จ ากดัก็ตามแต่ในมุมมองมายาคติเก่ียวกบัพนักงานบาร์นั้นคือ พนกังานบาร์ปกติ
จะตอ้งเป็นผูมี้สายตาดีเพราะจะตอ้งท าหนา้ท่ีบริการลูกคา้ รวมถึงการรับเงินและทอนเงินซ่ึงผูพ้ิการ
ทางสายตาก็สามารถท าได ้
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4.5  บทสนทนา 
 

 จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมจากผูว้ิจยัและการสัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่ บทสนทนาท่ี
ส าคญัและสามารถน ามาวเิคราะห์สัญรูปไดมี้ทั้งหมด 5 ส่วน ไดแ้ก่  

1)  การจดจ าช่ือและเรียกช่ือผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ 

2)  ไม่บอกวา่ผูน้ าทางเป็นผูพ้ิการทางสายตา  
3)  การซกัถามขอ้สันนิษฐาน 

4)  การบรรยายบรรยากาศขณะนัง่รถตุก๊ตุก๊ 

5)  การซกัถามขอ้สงสัยเก่ียวกบัผูพ้ิการทางสายตา 
 ทั้งน้ีผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการศึกษาผา่นตารางวเิคราะห์สัญรูปของบทสนทนาต่อไปน้ี  
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 ตารางที ่ 4.8  ตารางแสดงสัญญะบทสนทนา 
 

 

สัญรูป
 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ (ตัวหมาย)  
(Signifier)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1 (Signified)  
(D

enotative M
eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(C

onnotative M
eaning)  

การจดจ าชื่อและ
เรียกชื่อผู้เข้าร่วม
ประสบการณ์

 

- 
สอบถามชื่อผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ในห้อง
รับรอง 

- 
จดจ าชื่อโดยสัมพนัธ์กบัต าแหน่งที่ก  าลงัเดิน

 

- 
เรียกใหผู้เ้ขา้ร่วมประสบการณ์ทวนชื่อ

 

ผูน้ าทางใช้โอกาสตรงนี้ในการจดจ าชื่อ
และลกัษณะ ท ่าทาง น ้ าเสียง  

 

 
- 

พูดเรียกชื่อผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์ได้อย ่าง
ถูกตอ้ง 

ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์จะถูกเรียกชื่อจาก
ผูน้ าทางเสมอในขณะมีปฏิสัมพันธ์ก ัน
เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมประสบการณ์

 

- 
ความสนิทสนม เชื่อใจ ไวใ้จใส่ใจ
เป็

น
สิ่งที่

ท าให้ผู้เข้าร่วม
ประสบการณ์ ให้ความสนใจไว้
เนื้อเชื่อใจฝากชีวิตไวไ้ด้ในความ
มืด และยงัท าใหง้่ายต่อการเดินน า 
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ตารางที ่ 4.8 (ต่อ) 
 

 

สัญรูป
 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ (ตัวหมาย)  
(Signifier)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1 (Signified)  
(D

enotative M
eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(C

onnotative M
eaning)  

ไม่บอกว่าผู้น าทางเป็น
ผู้พกิารทางสายตา 
 

- 
เดินน าชมไดอ้ยา่งคล่องแคล่วและถูกทิศทาง 

- 
พูดคุยให้รายละเอียดเกี่ยวก ับบรรยากาศ
ต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน

 

- 
ให้การน าชมเป็นไปอย ่างราบรื่นและ
ในเวลาที่ก  าหนด

 

- 
ข้อมูล เกิดจากการเล่าเท ่านั้ น
บรรยากาศจริงๆ เป็นเช่นไร หรือวตัถุ
สิ่งนั้ นเป็นอะไร ก ็เกิดจากการบอก
ของจากผูน้ าทางเปรียบเสมือนเป็นพี่
เลี้ยงคอยดูแล 

 

 
- 

ไม ่ตอบค าถามหรือบ ่ายเบี่ยงเมื่อผูเ้ข้าร่วม
ประสบการณ์ถามวา่มองเห็นหรือไม ่ 

เพื่อไม ่ใหท้ราบวา่ผูน้ าทางเป็นผูพ้ิการทาง
สายตา และถึงสร้างข้อสงสัยในตัวผูน้ า
ทาง

 

ความสงสัยอาจเกิดขึ้นได้ก ับผู้เข้าร่วม
ประสบการณ์จนน าไปสู่การตั้ งข้อ
สนันิษฐานต ่างๆ วา่เพราะเหตุใดเจา้หนา้ที่
ผูน้ าทางถึงสามารถบอกทิศทางได้อย ่าง
คล่องแคล่วและถูกตอ้ง 
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ตารางที ่ 4.8 (ต่อ) 
 

 

สัญรูป
 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ (ตัวหมาย)  
(Signifier)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1 (Signified)  
(D

enotative M
eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(C

onnotative M
eaning)  

การซักถามข้อ
สันนิษฐาน

 

 

- 
สอบถามว ่าสิ่งที่ได้สัมผสั ได้ยิน ได้กลิ่น 
ไดร้ับรส คือสิ่งใด

 

- 
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์แสดงขอ้คิดเห็น

 

- 
ผูน้ าทางชี้แนะค าตอบ

 

- 
ผู้เข้าร่วมประสบการณ์สามารถค้นพบ
ค าตอบที่ถูกตอ้งได

 ้

- 
ผูน้ าทางสอบถามว ่าเป็นบรรยากาศแบบใด 
หรือสถานที่คือที่ใดจากการน าขอ้คน้พบใน
แต่ละขอ้สันนิษฐานต่างๆ มารวมกนั

 

เพื่อให้เกิดการพูดคุย แสดงความคิดเห็น
จนน าไปสู่ขอ้สันนิษฐานที่ถูกตอ้ง

 

ใช้ค าถามเป็นเครื่องมือในการฝึก
กระบวนการคิด การส ารวจเพื่อ
น าไปสู่การหาค าตอบเนื่องจากโดย
ธรรมชาติของมนุษยจ์ะใชส้ายตาเป็น
ประสาทสัมผัสแรกในการตัดสิน
วตัถุหรือสิ่งต่างๆ แต่เมื่อไม ่สามารถ
ใช้สายตาในการหาค าตอบได้ก ็ตอ้ง
อาศัยประสาทสัมผสัอื่นๆ ที่เหลือ
น ามาประกอบสร้างจนพบค าตอบใน
ที่สุด
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ตารางที ่ 4.8 (ต่อ) 
 

 

สัญรูป
 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ (ตัวหมาย)  
(Signifier)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1 (Signified)  
(D

enotative M
eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(C

onnotative M
eaning)  

การบรรยาย
บรรยากาศขณะนั่ง
รถตุ๊กตุ๊ก

 

- 
พดูเกริ่นวา่รถก  าลงัจะเริ่มตน้ออกเดินทาง 

- 
พดูถึงบรรยากาศสองขา้งทางในขณะเริ่มตน้

 

- 
สอบถามผู้เข้าร่วมประสบการณ์

ว ่า
บรรยากาศ 2 ข้างทางคืออะไรโดยการใบ้
สิ่งแวดลอ้มรอบขา้ง 

- 
บรรยาย ตามการเคลื่อนไหวของรถ

 

- 
บรรยายไปตามเสียงบรรยากาศที่ไดย้นิ  

- 
บรรยายไปตามสิ่งเร้าที่ได้สัมผัส ได้แก่ 
ละอองน ้ า ลม  

- 
บอกผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์เมื่อใกลถ้ึงที่

 

- 
บอกลา กล่าวขอบคุณเมื่อรถถึงที่หมาย 

ผูน้ าทางบรรยายสภาพแวดลอ้ม 2 ขา้งทาง
จากการสมมติขึ้นตามรูปแบบความถนัด
ของพนักงานขบัรถดว้ยความสนุกสนาน 
เร้าใจ  

การใชเ้สียงบรรยายของพนกังานขบั
รถเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารที่
สามารถท าใหผู้เ้ขา้ร่วมประสบการณ์
มีจิตนาการถึงเหตุการณ์ที่ตนเอง
ประสบอยู ่



 
140 

140 

ตารางที ่ 4.8 (ต่อ) 
 

 

สัญรูป
 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ (ตัวหมาย)  
(Signifier)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1 (Signified)  
(D

enotative M
eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(C

onnotative M
eaning)  

การซักถามข้อสงสัย
เกีย่วกบัผู้พกิารทาง
สายตา 

- 
ผูน้ าทางบอกวา่เป็นผูพ้ิการทางสายตา 

ผูน้ าทางคลายข้อสงสัยในตนเองให้แก่
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์วา่ตนเองนั้ นเป็นผู้
พิการทางสายตา ไม ่ได้ใส่แว ่นอินฟาเรด 
หรือมีอุปกรณ์พิเศษที่ท าให้มองเห็นใน
ความมืด  

การให้ตอบวา่เป็นผูพ้ิการทางสายตา
ในสถานการณ์ตรงนั้ นที่ทุกคน
เปรียบเสมือนตกอยูใ่นเรือล าเดียวกนั
จะสามารถสร้างความประทับใจ 
เห็นอกเห็นใจไดอ้ยา่งดียิง่

 

 
- 

พูดคุยตอบขอ้สงสัยเกี่ยวกบัการใช้ชีวิตของ
ผูพ้ิการรวมถึงประวตัิส่วนตวัของผูน้ าทาง 

- 
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์รับรู้ความรู้สึก
และการใชช้ีวติของผูพ้ิการทางสายตา
ได้มากยิ่ งขึ้น

จากการถ่าย
ประสบการณ์ตรงที่น่าเชื่อถือจากผู้
พิการทางสายตา 

- 
เป็นการแลกเปลี่ยนและสร้างความ
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ตารางที ่ 4.8 (ต่อ) 
 

 

สัญรูป
 

สัญญะ (Sign) 

รูปสัญญะ (ตัวหมาย)  
(Signifier)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่1 (Signified)  
(D

enotative M
eaning)  

ความหมายสัญญะ ขั้นที ่2 
(C

onnotative M
eaning)  

เขา้ใจในตวัผูพ้ิการทางสายตามากขึ้น
ผา่นการเล่าเรื่องราวของน าชมซึ่งเป็น
ผู้พิการทางสายตามาถ่ายทอดด้วย
ตวัเอง

 

 
- 

ผูน้ าทางพดูใหก้  าลงัใจ ผูเ้ขา้ร่วม
ประสบการณ์ในการใชช้ีวิต

 

ผู้น าทางพูดเชื่อมโยงให้เห็นว ่าถึงแม้
ตนเองจะไม ่มีดวงตามองเห็นแต่ก ็ยงัเห็น
คุณค ่าในตวัเองและไม ่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค
ที่เกิดขึ้น

 

การเฉลย ท าให้เกิดการเปรียบเทียบ
อุปสรรคในชีวิตระหว ่างผู้เข้าร่วม
ประสบการณ์ที่มีอวยัวะครบถว้นกบั
ผู้พิการทางสายตา ท าให้ผู้เข้าร่วม
ประสบการณ์มีก  าลังใจในการจะ
เผชิญปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต
และเห็นคุณค ่าในตวัเอง
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จากวิเคราะห์สัญรูปของบทสนทนาในตารางท่ี  4.8 พบว่า การจดจ าช่ือและเรียกช่ือ
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ดว้ยการจดจ าจากลกัษณะท่าทาง น ้าเสียง สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของผูน้ า
ทางอุดม อ่อนนาเลนท่ีวา่ 

 
เวลาถามเรารู้เลยว่าใครนั่งตรงไหน เวลาถามเขาแล้วเขาไม่ตอบ แสดงว่าเขางงอยู่ ก็จบั
พฤติกรรม แต่บางทีก็พลาดบา้ง เขาก็คิดวา่เราใส่แวน่ เรามองเห็น จริงๆ แลว้เราอยู่ขา้งใน 
เราก็ท าตัวปกติแต่ด้วยความว่าเราคุ้นเคยเลยเคล่ือนไหวได้ว่องไว (อุดม อ่อนนาเลน, 

สัมภาษณ์, 7 กนัยายน 2559) 

 

ซ่ึงความคิดเห็นขา้งตน้ก็สอดคลอ้งกบัผูน้ าทางทุกท่าน ทั้งน้ีผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์จะถูก
เรียกช่ือจากผูน้ าทางเสมอในขณะมีปฏิสัมพนัธ์กนั ซ่ึงก่อให้เกิดความสนิทสนม เช่ือใจ ไวใ้จ ใส่ใจ 
เป็นส่ิงท่ีท าให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ใหค้วามสนใจ ไวเ้น้ือเช่ือใจฝากชีวิตไวไ้ดใ้นความมืด และยงั
ท าให้ง่ายต่อการเดินน าชม ซ่ึงผูน้ าทางอมีนา ทรงศิริ ไดใ้ห้แง่มุมท่ีน่าสนใจและสนับสนุนผลการ
วเิคราะห์ขา้งตน้วา่ “เวลาท่ีเขาอยูใ่นนิทรรศการเราจะไดส้ามารถส่ือสารไดช้ดัเจน สมมุติถา้เราถาม
ค าถามไปแต่มีแค่บางคนท่ีตอบแต่เราอยากรู้จากคนอ่ืนบา้งเราก็สามารถเรียกช่ือเขา หรือบางคร้ังเขา
หลง เราก็สามารถตรวจสอบไดว้า่ คุณน้ีๆ ยงัอยูไ่หม” (อมีนา ทรงสิริ, สัมภาษณ์, 7 กนัยายน 2559) 

การไม่บอกว่าผูท้  าทางเป็นผูพ้ิการทางสายตาเป็นการท าให้การน าชมเป็นไปอย่างราบร่ืน
สร้างความรู้สึกปลอดภยัให้กบัผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ซ่ึงขอ้เท็จจริงผูท้  าทางปฏิบติัตวัปกติโดย
ไม่ไดพ้ยายามปฏิบติัตวัเหมือนว่ามองเห็นอยู่ซ่ึงทราบได้จากการสัมภาษณ์จากผูท้  าทางท่ีมีความ
คิดเห็นไปในแนวทางเดียวกนัหมดตวัอยา่งเช่น “เราก็เป็นปกติของเรา แต่บางคนก็จะเขา้ใจวา่เราใส่
แว่นอินฟราเรดหรือเปล่าเหมือนมองเห็นเขา เพราะเราท าตวัปกติของเราเลย” (ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์, 

สัมภาษณ์, 8 กนัยายน 2559) 

และเม่ือผู ้เข้าร่วมประสบการณ์มาทราบภายหลังก็จะสร้างความประหลาดใจให้แก่
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์เน่ืองจากผูน้ าทางมีความคล่องแคล่วช านาญและสามารถอ านวยความสะดวก
ได้อย่างมากแก่ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ ซ่ึงความประหลาดใจและความสงสัย อาจเกิดข้ึนได้กับ
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์จนน าไปสู่การตั้งขอ้สันนิษฐานต่างๆ วา่เพราะเหตุใดเจา้หน้าท่ีผูน้ าทางถึง
สามารถบอกทิศทางไดอ้ยา่งคล่องแคล่วและถูกตอ้ง 

การซกัถามขอ้สันนิษฐานเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไดส้ ารวจ วิเคราะห์
หาค าตอบดว้ยตนเองเพื่อให้เกิดการพดูคุย แสดงความคิดเห็นจนน าไปสู่ขอ้สันนิษฐานท่ีถูกตอ้ง ซ่ึง
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เป็นรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัผูน้ าทางทุกท่าน ตวัอยา่งเช่น “เราก็จะไม่บอกเขาก่อนคะ แลว้เขาก็จะ
ตอบไดเ้องวา่มนัคือสวนอะไรอยา่งน้ีคะ” (นวพร กุลบก, สัมภาษณ์, 20 กนัยายน 2559) 

 

พี่จะเน้นให้เขาส ารวจดว้ยตวัเอง เพราะอะไรนิทรรศการเราเนน้ใช้สัมผสั เพราะฉะนั้นเรา
จะไปบอกเขาไม่ได้เลยว่าเราจะพาเขาไปท่ีไหน ไม่งั้นจะไม่เหลือความต่ืนเตน้เลย...เขา
จะตอ้งหาค าตอบทุกอย่างในนิทรรศการดว้ยตวัเองทุกอย่างโดยท่ีพี่ไม่บอกอะไรเลย พี่มี
หน้าท่ีดูแลความปลอดภยัของเขา ดูแลความรู้สึก น าทางเขา ก็อาจจะมีใบค้  าตอบให้เขา
ตอบไดเ้อง (สิรินาฏ ศิริวรรณ, สัมภาษณ์, 20 กนัยายน 2559) 

 

 ซ่ึงจากการท่ีกล่าวมาขา้งตน้จ าท าให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ใชค้  าถามเป็นเคร่ืองมือให้การ
ฝึกกระบวนการคิด การส ารวจเพื่อน าไปสู่การหาค าตอบเน่ืองจากโดยธรรมชาติของมนุษยจ์ะใช้
สายตาเป็นประสาทสัมผสัแรกในการตดัสินวตัถุหรือส่ิงต่างๆ แต่เม่ือไม่สามารถใชส้ายตาในการหา
ค าตอบไดก้็ตอ้งอาศยัประสาทสัมผสัอ่ืนๆ ท่ีเหลือน ามาประกอบสร้างจนพบค าตอบในท่ีสุด 

 การบรรยายบรรยากาศขณะนั่งรถตุ๊กตุ๊ก คือการท่ีผูน้ าทางบรรยายสภาพแวดล้อม 2 ขา้ง
ทางจากการสมมติข้ึนตามรูปแบบความถนัดของพนักงานขบัรถด้วยความสนุกสนาน เร้าใจ ซ่ึง
รูปแบบก็ข้ึนอยูก่บัความถนดัของผูน้ าทาง ตวัอยา่งเช่น  

 

บางทีนึกถึงเวลาเราเดินทางไปไหนหรือบางวนัเราลองจะไปแถบทางน้ี ถา้เกิดท่ีเราผา่นไป
จากตรงน้ี จากบา้นมาถึงรถไฟฟ้าเราผา่นอะไรบา้ง  อะไรแบบน้ี มนัก็มีใกลเ้คียง ตรงนั้นก็
จะผ่านสะพานส าโรง พอรถมนัชันๆ ข้ึนก็บอกตอนน้ีข้ึนสะพานแล้วนะ ขา้งหน้ามีน ้ า
เยอะแยะเลย มีเรือผ่านด้วย ข้างหน้ามีคนตั้ งขายของ มีตลาดอะไรอย่างน้ี (ปรารถนา  
นคราวฒัน์, สัมภาษณ์, 8 กนัยายน 2559) 

 

 ซ่ึงการใช้เสียงบรรยายของพนักงานขบัรถเป็นเคร่ืองมือทางการส่ือสารท่ีสามารถท าให้
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์มีจิตนาการถึงเหตุการณ์ท่ีตนเองประสบอยู ่
 การซกัถามขอ้สงสัยเก่ียวกบัผูพ้ิการทางสายตา ผูน้ าทางจะไดค้ลายขอ้สงสัยในตนเองใหแ้ก่
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์วา่ตนเองนั้นเป็นผูพ้ิการทางสายตา ไม่ไดใ้ส่แวน่อินฟราเรด หรือมีอุปกรณ์
พิเศษท่ีท าให้มองเห็นในความมืด การให้ตอบวา่เป็นผูพ้ิการทางสายตาในสถานการณ์ตรงนั้นท่ีทุก
คนเปรียบเสมือนตกอยู่ในเรือล าเดียวกนัจะสามารถสร้างความประทบัใจ เห็นอกเห็นใจไดอ้ย่างดี
และน าไปสู่การพดูคุยแลกเปล่ียนทศันคติและรับรู้มุมมองความรู้สึกจากการถ่ายประสบการณ์ตรงท่ี
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น่าเช่ือถือจากผูพ้ิการทางสายตาซ่ึงถือวา่เป็นสร้างการรับรู้ ความเขา้ใจในตวัผูพ้ิการทางสายตามาก
ข้ึนผ่านการเล่าเร่ืองราวของผูน้ าทางซ่ึงเป็นผูพ้ิการทางสายตามาถ่ายทอดดว้ยตวัเอง นอกจากผูน้ า
ทางจะพูดเช่ือมโยงให้เห็นวา่ถึงแมต้นเองจะไม่มีดวงตามองเห็นแต่ก็ยงัเห็นคุณค่าในตวัเองและไม่
ย่อท้อต่ออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนซ่ึงจะท าให้เกิดการเปรียบเทียบอุปสรรคในชีวิตระหว่างผูเ้ข้าร่วม
ประสบการณ์ท่ีมีอวยัวะครบถว้นกบัผูพ้ิการทางสายตา ท าให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์มีก าลงัใจใน
การจะเผชิญปัญหาต่างๆ ท่ีเขา้มาในชีวติและเห็นคุณค่าในตวัเอง 

 

ทั้งน้ีรูปแบบบทสนทนาโดยรวมท่ีเกิดข้ึนมีลกัษณะรูปแบบท่ีปรับเปล่ียนไปตามความถนดั
ของผูน้ าทางและบริบทของผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ท่ีมีความหลากหลายของเพศ อายุ การศึกษา ซ่ึง
ผูน้ าทางอุดมไดใ้หข้อ้คิดเห็นไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ 

 

มนัคือการเรียนรู้ซึงกนัและกนันะ ไม่ใช้แค่ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์เรียนรู้กบัเรานะ เราก็
เรียนรู้จากผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ดว้ย ซ่ึงจริงๆ รูปแบบความสนุกมุขตลกมนัก็ข้ึนอยูก่บัแต่
ละผูน้ าทาง โดยของผมจริงๆ แลว้มนัข้ึนวยัผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ดว้ยนะ บางทีบางมุขไม่
ควรใช้กบัวยัน้ีหรือท าให้ดูเล่นเกินไป แต่ถ้าเป็นวยัรุ่นก็ส่วนใหญ่ก็สามารถเล่นได้เต็มท่ี 

(อุดม อ่อนนาเลน, สัมภาษณ์, 7 กนัยายน 2559) 

 

4.6  มุมมองการเล่าเร่ือง 

 

 จากตารางท่ี 4.1-4.6 พบวา่ มุมมองการเล่าเร่ืองในนิทรรศการบทเรียนในความมืดมีรูปแบบ
มุมมองบุคคลท่ีสามนั้นคือ ผูอ้อกแบบนิทรรศการซ่ึงผูอ้อกแบบไม่ใชผู้พ้ิการทางสายตาโดยตรงแต่
เป็นเสมือนผูเ้ล่าเร่ืองในโลกแห่งความมืดให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไดรั้บรู้ในมุมมองผูพ้ิการทาง
สายตา 
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4.7  สัญลกัษณ์พเิศษ 

 

 จากการวิเคราะห์สัญญะทั้งหมดของนิทรรศการบทเรียนในความมืด พบว่า บทสนทนา
ระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์และผูน้ าทางในนิทรรศการเป็นสัญลกัษณ์พิเศษท่ีปรากฏซ่ึงเกิดการ
ท าซ ้ าในรูปแบบเดิมในทุกห้องจดัแสดงของนิทรรศการบทเรียนในความมืดนั้นก็คือลกัษณะท่ีผูน้ า
ทางถามตอบขอ้สันนิษฐานของผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้สึก
ระหวา่งกนั 
 จากผลการวิเคราะห์สัญญะโดยการแบ่งผลการศึกษาตามองคป์ระกอบการเล่าเร่ือง ขา้งตน้
น้ี สามารถสรุปเพื่อเป็นค าตอบในปัญหาน าวิจยัขอ้แรกคือ “รูปแบบการส่ือสารของนิทรรศการ
บทเรียนในความมืด” ไดด้งัน้ี 

นิทรรศการบทเรียนในความมืดมีวตัถุประสงค์หลกัในการสร้างมายาคติใหม่เพื่อลบล้าง
มายาคติเดิมท่ีเก่ียวกบัผูพ้ิการทางสายตาโดยให้ผูมี้สายตาดีมาทดลองเป็นผูพ้ิการทางสายตา เพื่อ
สร้างประสบการณ์ร่วมแก่ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ เกิดกระบวนการสะทอ้นความคิดและน าไปสู่การ
ลดปัญหาความเหล่ือมล ้าทางสังคม การกระตุน้การเปล่ียนแปลงให้เกิดการยอมรับและความสนใจ
ในปัญหาของผูพ้ิการ  รวมถึงการเปล่ียนทศันคติจากความสงสารเวทนาเป็นความยอมรับ เขา้ใจ 
และเคารพในตวัผูพ้ิการ ผา่นการส่ือสารภายในนิทรรศการบทเรียนในความมืดซ่ึงประกอบไปดว้ย
ห้องจดัแสดงทั้งหมด 6 ห้อง โดยมีจุดเร่ิมตน้จากห้องรับรอง และพฒันาเหตุการณ์ต่อไปในห้อง
ตลาด ห้องป้ายรถประจ าทาง หอ้งดนตรี และห้องบาร์ (ในช่วงตน้) ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนจะ
เป็นการสร้างประสบการณ์ให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ในมุมมองผูพ้ิการทางสายตาและเขา้สู่ขั้น
ภาวะวิกฤตในหอ้งบาร์เม่ือผูน้ าทางเฉลยวา่ตนเป็นผูพ้ิการทางสายตา น าไปสู่ภาวะคล่ีคลายต่อมาใน
ขณะท่ีผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไดมี้โอกาสพูดคุยสอบถามทุกเร่ืองท่ีสงสัยต่อผูน้ าทาง และเขา้สู่การ
ยติุเร่ืองราวเม่ือผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไดอ้อกมาสู่แสงสวา่งและไดเ้ห็นใบหนา้ของผูน้ าทางรวมถึง
ได้เขียนความรู้สึกในสมุดเยี่ยมชม ทั้งน้ีการส่ือสารภายในนิทรรศการบทเรียนในความมืดยงัให้
ความส าคญักบับทสนทนา การพูดคุยท่ีเกิดข้ึนระหว่าง ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ซ่ึงเป็นผูมี้สายตาดี
และผูพ้ิการทางสายตาซ่ึงไดแ้ก่ ผูน้ าทาง พนกังานขบัรถ และพนกังานบาร์ ไม่ว่าจะเป็น การจดจ า
ช่ือและเรียกช่ือผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไม่บอกว่าผูน้ าทางเป็นผูพ้ิการทางสายตา การซักถามข้อ
สันนิษฐานการบรรยายบรรยากาศขณะนั่งรถตุ๊กตุ๊ก และการซักถามขอ้สงสัยเก่ียวกบัผูพ้ิการทาง
สายตา  
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 ทั้งน้ีจากผลการวิเคราะห์สัญญะขา้งตน้ ผูว้ิจยัได้น ามาท าการวิเคราะห์สัญญะท่ีส าคญัใน
การสะท้อนเป้าหมายหลักท่ีพึงประสงค์ให้เกิดข้ึนแก่ผูรั้บสารจาก “เวทนา” เป็น “ยอมรับและ
เขา้ใจ” ส าคญั เพื่อน าไปวิเคราะห์เพื่อเป็นค าตอบของปัญหาน าวจิยัในขอ้ท่ีสองในบทท่ี 5 ต่อไป ซ่ึง
เม่ือน ามาพิจารณากับ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู ้เข้าร่วมประสบการณ์ในการชม
นิทรรศการ (วิวรรธน์ จนัทร์เทพย์, 2548) ได้เสนอปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผูเ้ข้าร่วม
ประสบการณ์ในการชมนิทรรศการไวคื้อ 1) ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์หรือผูเ้รียน 2) เน้ือหาบทเรียน
และกิจกรรม 3) เทคนิคการน าเสนอ สามารถสรุปเป็นสัญญะท่ี ไดด้งัต่อไปน้ี 

 1)  บทสนทนา 
 จากการวิเคราะห์สัญรูปบทสนทนาพบว่า ผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์ตระหนักถึง
ความสามารถ ทศันคติของผูพ้ิการไดจ้ากการสนทนากบัผูน้ าทางซ่ึงเป็นผูพ้ิการทางสายตา ตลอด
การชมนิทรรศการไม่ว่าจะเป็นการท่ีผูน้ าทางถามตอบขอ้สันนิษฐานของผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ 
การไม่บอกวา่เป็นผูพ้ิการทางสายตา และแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้สึกระหวา่งกนั  
 2)  ความมืด 

 จากการวิเคราะห์สัญรูปฉากและโครงเร่ืองพบว่า ความมืดเป็นอุปสรรคแรกของ
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ท่ีน าไปสู่การเปิดการรับรู้ผา่นประสาทสัมผสัท่ีเหลืออยูเ่พื่อเรียนรู้และเขา้ใจ
ผา่นมุมมองผูพ้ิการทางสายตา ทั้งน้ีความมืดยงัถือวา่เป็น สัญรูปความขดัแยง้ โดยเป็นความขดัแยง้
กบัสภาพแวดลอ้ม 

 3)  ผูน้ าทาง  
 จากการวิเคราะห์สัญรูปตวัละครและโครงเร่ืองพบวา่ ผูน้ าทางถูกน ามาใช้ในการ
ลบลา้งมายาคติเดิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูพ้ิการทางสายตา โดยผูพ้ิการทางสายตาเป็นสัญญะท่ีมีอิทธิพล
เพราะเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และแลกเปล่ียนทศันคติกบัผูเ้ขา้ร่วม
ประสบการณ์ 

 4)  ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ 

 จากการวิเคราะห์สัญรูปตวัละครและโครงเร่ืองพบว่า ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์คือ
แกนหลกัของรูปแบบการส่ือสารภายในนิทรรศการ เน่ืองจากเป็นผูรั้บสาร โดยแมว้า่นิทรรศการจะ
มีการออกแบบและก าหนดรูปแบบการส่ือสารไวแ้ลว้ แต่ก็ยงัคงเกิดการปรับเปล่ียนไปให้เหมาะสม
กับผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์ จะสังเกตได้ชัดเจนจากรูปแบบการน าชมของผูน้ าทาง ท่ีได้ท าการ
กล่าวถึงและวเิคราะห์ไป สัญรูปตวัละครผูน้ าทาง ในบทท่ี 4 
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บทที ่5 

 

ผลการศึกษาสัญญะทีส่ าคญัในการสะท้อนเป้าหมายหลกัทีพ่งึประสงค์ 

ให้เกดิขึน้แก่ผู้รับสารของนิทรรศการบทเรียนในความมดืจาก  
“เวทนา” เป็น “ยอมรับและเข้าใจ”

 

การวิเคราะห์ผลการวิจยัเพื่อมุ่งตอบปัญหาน าวิจยัในข้อท่ี 2 ท่ีว่า สัญญะท่ีส าคญัในการ
สะทอ้นเป้าหมายหลกัท่ีพึงประสงคใ์ห้เกิดข้ึนแก่ผูรั้บสารของนิทรรศการบทเรียนในความมืดจาก 
“เวทนา” เป็น “ยอมรับและเขา้ใจ” คืออะไร 

ในขั้นแรก ผูว้ิจยัได้ท าด าเนินการวิจยัโดย การสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มตวัอย่างผูเ้ขา้ร่วม
ประสบการณ์จ านวน 18 คนหลงัจากนั้นผูว้ิจยัจึงท าการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ ในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการวิจยัเพื่อมุ่งตอบปัญหาวิจยัขา้งตน้เก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อผูพ้ิการทางสายตาก่อนเขา้
ร่วมประสบการณ์นิทรรศการบทเรียนในความมืดและสามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ผา่นตาราง
ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที่   5.1  ผลการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์ใน 
                       ประเด็นทัศนคติท่ีมีต่อผูพ้ิการทางสายตาก่อนเข้าร่วมประสบการณ์นิทรรศการ 
                       บทเรียนในความมืด 

 

ทศันคติทีม่ีต่อผู้พกิาร 

ทางสายตาก่อนเข้าร่วม
ประสบการณ์นิทรรศการ 

ยอมรับและเข้าใจ เป็นกลาง สงสาร เวทนา 

จ านวนกลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้ร่วม
ประสบการณ์ 

3 2 13 

 

สรุปจากตารางท่ี 5.1 พบว่า ก่อนเขา้ร่วมประสบการณ์นิทรรศการกลุ่มตวัอย่างผูเ้ขา้ร่วม
ประสบการณ์มีทศันคติ“สงสารสารเวทนา”ต่อผูพ้ิการทางสายตามากท่ีสุดจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
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โดยจากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบวา่ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์มีความรู้สึกสงสารต่อขอ้จ ากดัจากการ
มองเห็นในการใช้ชีวิตประจ าว ัน  โดยมีตัวอย่างความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู ้เข้าร่วม
ประสบการณ์ดงัน้ี“เราก็รู้สึกสงสารวา่เขาไม่เคยเห็นอะไรก่อนเลยเวลาจบัอะไร เป็นสีอะไรก็ไม่เคย
รู้มาก่อน น่าจะใช้ชีวิตล าบาก” (มลัลวีร์ บูรณโชคไพศาล , สัมภาษณ์ , 12 กันยายน 2559) “รู้สึก
สงสาร ไม่เหมือนเราท่ีมีครบทุกอยา่ง มนัอนัตราย...เวลาเดินผา่นมีขอทานก็จะให้เงินบา้ง” (ธนทตั 
สุวจนกรณ์, สัมภาษณ์, 17 กนัยายน 2559) “สงสาร เห็นใจ วา่ท าไมชีวิตมนัตอ้งโหดร้ายขนาดน้ี...

จริงๆ ไม่ค่อยเจอในชีวติประจ าวนั เพราะคิดวา่คนตาบอดไม่น่าจะสามารถใชชี้วิตร่วมคนทัว่ไปใน
สังคมไทยได้สักเท่าไหร่” (ภรภทัร ส าเริง, สัมภาษณ์, 17 กนัยายน 2559) “น่าเห็นใจเวลาใช้ชีวิต 
เวลาข้ึนรถเมล์ คือสงสารก็สงสารอยากจะช่วยเหลือเขา แต่บางทีเราก็ไม่รู้จะช่วยเหลือยงัไง...เคยเช่ือ 
วา่เป็นเวรเป็นกรรมท าให้เขาตาบอด” (ภควตั ศรีแมน้ม่วง, สัมภาษณ์, 17 กนัยายน 2559) “เห็นแลว้
สงสาร เขาไม่ได้เห็นในส่ิงท่ีเราเห็น อยากไปอยู่ในท่ีท่ีปลอดภยั เช่น สถานสงเคราะห์ มนัน่าจะ
เหมาะกวา่” (พรปวณ์ี อภิบาลศรี, สัมภาษณ์, 18 กนัยายน 2559)  
 นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ท่ีมีทศันคติยอมรับและเขา้ใจมีความรู้สึก
เขา้ใจและรับรู้ถึงความสามารถในตวัของผูพ้ิการทางสายตา รวมถึงมองว่าผูพ้ิการทางสายตาก็มี
ความสามารถในการใช้ชีวิตไม่ต่างจากคนสายตาดีทั่วไปมากนักเพียงแค่ผูพ้ิการทางสายตาไม่
สามารถมองเห็นแต่ยงัมีความสามารถอย่างอ่ืนๆ ท่ียงัท าไดดี้โดยมีตวัอย่างความคิดเห็นของกลุ่ม
ตวัอยา่งผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ดงัน้ี “ไม่ไดม้องเขาวา่ผิดปกติ มองในมุมมองเรา เขาก็เก่งท่ีใชชี้วิต
ปกติไดด้ว้ยตวัเอง ไม่ไดม้องว่าเป็นภาระทางสังคม” (ฐานณิสสร รักมิตร, สัมภาษณ์, 11 กนัยายน 
2559) “ไม่ไดม้องเขาว่าแยก มิวเรียนในสายครูอยากไปพฒันาเขาอยู่แลว้ มองว่าเขาก็ศกัยภาพใน
ตวัเองอยู่แล้วไม่ได้มองว่าแย่เลย” (สุชานันท์ พนัทวี, สัมภาษณ์ , 11 กันยายน 2559) “ไม่ถึงกับ
สงสารเพราะเขาสามารถปรับตวัให้อยู่ในสังคมได”้ (ปรียารัช วิเศษขนัธ์ุ, สัมภาษณ์, 18 กนัยายน 
2559)  
 และการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ท่ีมีทศันคติเป็นกลาง พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วม
ประสบการณ์มีความรู้สึกสงสาร เวทนา แต่ก็ยงัรับรู้เขา้ใจในความสามารถของผูพ้ิการ นอกจากน้ียงั
มีผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ท่ีไม่ได้มีมุมมองต่อผูพ้ิการโดยมีตวัอย่างความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง
ผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์ ดังน้ี “เราสงสารเขาเรารู้สึกว่าเขาต้องใช้ชีวิตล าบาก...แต่เราก็รู้ว่าเขามี
ความสามารถและต้องใช้ความพยายามและอดทนในการใช้ชีวิตได้ดีมาก ” (มารีพร อัศโสภี, 

สัมภาษณ์, 12 กนัยายน 2559) “ไม่ไดรู้้สึกอะไรเท่าไหร่ ไม่ไดรู้้สึกอินเท่าไหร่ ไม่ได้สงสาร รู้สึก
เฉยๆ” (เสฏฐวฒิุ อ าพะลา, สัมภาษณ์, 18 กนัยายน 2559)  
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นอกจากนั้ นผู ้วิจ ัยได้ท าการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างผู ้เข้าร่วม
ประสบการณ์กลุ่มเดิมในประเด็นทัศนคติท่ีมีต่อผูพ้ิการทางสายตาหลังเข้าร่วมประสบการณ์
นิทรรศการบทเรียนในความมืด ซ่ึงมีผลการวเิคราะห์ดงัตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางที่  5.2  ผลการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์ใน 
                       ประเด็นทัศนคติท่ีมีต่อผูพ้ิการทางสายตาหลังเข้าร่วมประสบการณ์นิทรรศการ 
                       บทเรียนในความมืด 

 

ทศันคติทีม่ีต่อผู้พกิาร 

ทางสายตาหลงัเข้าร่วม
ประสบการณ์นิทรรศการ 

ยอมรับและเข้าใจ สงสาร เวทนา ยอมรับและเข้าใจ
แต่ยงัคงสงสาร 

เวทนา 

จ านวนกลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้ร่วม
ประสบการณ์ 

8 0 10 

 

 สรุปจากตารางท่ี 5.2 พบวา่กลุ่มตวัอย่างผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์มีทศันคติท่ีมีต่อผู ้
พิการทางสายตาหลงัเขา้ร่วมประสบการณ์นิทรรศการคือ ยอมรับ และเขา้ใจ แต่ยงัคงสงสาร เวทนา 
มากท่ีสุด โดยจากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์รับรู้และตระหนักถึง
ความสามารถของผูพ้ิการทางสายตาในใช้ชีวิตประจ าวนั การมีความพยายาม อดทน และเผชิญกบั
ขอ้จ ากดัจากการมองเห็นแต่ก็ยงัคงมีความสงสารในการใช้ชีวิตประจ าวนัอยู่ เน่ืองด้วยจากปัจจยั
ของการอ านวยความสะดวกท่ีมีต่อผูพ้ิการทางสายตายงัคงเป็นข้อจ ากัดอยู่ โดยมีตวัอย่างความ
คิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ดงัน้ี “เรารู้สึกอยากให้มีการอ านวยความสะดวกต่อ
พวกเขามากกวา่น้ี” (มลัลวร์ี บูรณโชคไพศาล, สัมภาษณ์, 12 กนัยายน 2559)  
 

คือเรารู้ก่อนแล้วว่าเขาล าบาก แต่พอดูจบยิ่งท าให้เรารู้ว่า ล าบากของเขาเน่ียมนัคืออะไร 
ล าบากยงัไง แลว้ ท าให้รู้วา่เขาเก่งมากท่ีใชชี้วิตได ้แลว้แบบเราพยายามใชค้  าวา่ผูพ้ิการทาง
สายตาแต่พี่ไกดบ์อกเลยวา่ใชค้  าวา่ คนตาบอดก็ได ้ท าให้เห็นว่าเขาไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้น 
หลายคนมองวา่เขาคือคนพิเศษท่ีเราตอ้งไป Treat เขาขนาดนั้น แต่จริงๆ เขาก็รู้สึกวา่เขาคือ
คนทัว่ไปไม่ไดต้อ้งไป Treat อะไรขนาดนั้นแค่เราช่วยเหลือในส่ิงท่ีเขาท าไม่ไดห้รือช่วย
เท่าท่ีเราช่วยได ้(ภาดา โพธ์ิสอาด, สัมภาษณ์, 11 กนัยายน 2559)  
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ไดเ้ขา้ใจมากข้ึนจากท่ีคุยมา จริงๆ เขาก็แยก่วา่คนสายตาดีไหมก็ใช่จากขอ้จ ากดัของเขา แต่
ก็ไม่ได้แย่ขนาดต้องมานั่งหดหู่ไม่มีก าลังใจในการใช้ชีวิต แล้วอีกอย่างอยากให้เขาได้
โอกาสมากกวา่น้ี พวกการอ านวยความสะดวกมนัก็ควรดีกวา่น้ีเขาก็จะสามารถช่วยเหลือ
ตวัเองไดม้ากกวา่น้ี (มารีพร อศัโสภี, สัมภาษณ์, 12 กนัยายน 2559)  

 

ท่ึงในความสามารถปรับตวัเก่ง ตอ้งเรียนรู้อะไรหลายๆ อยา่งมากกวา่เรา...เรายงัรู้สึกวา่เขา
น่าจะมีคนรอบ ขา้งคอยดูแล คือเขาท าอะไรเองได้ คือขา้งนอกมนัไม่เหมือนขา้งในท่ีเรา
ไปดูเม่ือก้ี เพราะจริงๆ ถนน ฟุตบาทก็มีรถวิ่ง อาจจะโดนเฉ่ียว (พรปวีณ์ อภิบาลศรี, 

สัมภาษณ์, 18 กนัยายน 2559)  
 

ผมคิดวา่ ชีวติเขาถึงจะขาดการมองเห็นแต่เขาสู้ชีวิตมีความพยายาม ไม่ไดคิ้ดวา่เขาดอ้ยกวา่
คนอ่ืน มนัท าให้คนตาดีอยา่งอยากช่วยเหลือเขาในทางท่ีเหมาะสมมากข้ึน...แต่การใชชี้วิต
จริง มันก็ย ังอดกังวลไม่ได้เพราะมันอันตราย คนตาดียงัอันตราย (ชวรัตน์  ซุ้ยตุ้ม , 

สัมภาษณ์, 18 กนัยายน 2559)  
 

 นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ยงัพบวา่ 
มีกลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ท่ีมีทศันคติท่ีมีต่อผูพ้ิการทางสายตาหลงัเขา้ร่วมประสบการณ์
นิทรรศการ คือ ยอมรับและเขา้ใจ โดยจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ท่ีมี
ทัศนคติยอมรับและเข้าใจพบว่า ผู ้เข้าร่วมประสบการณ์มีความรู้สึกรับรู้และตระหนักถึง
ความสามารถของผูพ้ิการทางสายตามากข้ึน ประทบัใจในความสามารถ ความอดทน และก าลงัใจ
ในการใชชี้วติ โดยมีตวัอยา่งความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ดงัน้ี  
 

เขาอยู่สังคมน้ีได้ยงัไงเขาเก่งมาก คือการท่ีเขาอยู่ได้น่าจะตอ้งใช้ก าลังใจมหาศาลมาก...

ไม่ไดม้องเขาว่าปกติแต่มองว่าเหนือกว่าคนสายตาดีดว้ยซ ้ า...ในบางงานท่ีไม่ตอ้งใช้การ
มองเห็นเขาควรไดรั้บโอกาสเพราะเขามีความสามารถไม่ไดต่้างอะไรจากเราเลย...รู้สึกโชค
ดีท่ี เรามีทุกอย่างครบ มันเป็นก าลังใจในการใช้ชีวิตให้ เราได้ด้วย (ภรภัทร ส าเริง , 

สัมภาษณ์, 17 กนัยายน 2559)  
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เขาก็ไม่ใช่ภาระสังคม เป็นคนสายตาดี แต่เราเรียนทางดา้นการศึกษามาท าให้เรามองไปถึง
จุดท่ีวา่ ถา้เขาไดรั้บการส่งเสริมตั้งแต่เด็กท าให้เขามีพฒันาการท่ีดี การด าเนินชีวิตเขาก็จะ
ง่ายข้ึนบางคนอาจจะแบบวา่เขาอาจจะล าบากมาก ซ่ึงพอไดคุ้ยแลว้เขาก็ไม่ไดรู้้สึกล าบาก 
ไม่ไดไ้ปพึ่งพาใคร คือมนัดีเพราะเราไดพู้ดคุยกบัไกด์ (ฐานณิสสร รักมิตร, สัมภาษณ์, 11 
กนัยายน 2559)  

 

นิทรรศการน้ีมนัเป็นการท่ีเอาคนสายตาดีไปอยูใ่นโลกคนตาบอดมนัก็คือการดึงตวัเราไป
ลองเป็นเขา ท าให้เรารู้สึกเขา้ใจในตวัเขา แลว้มนัเป็นแรงบนัดาลใจให้เราไดน้ะขนาดเขา
มองไม่เห็นเขายงัใช้ชีวิตอยู่ไดแ้ลว้เราหล่ะ ถา้เจอปัญหาอุปสรรคอะไรเราก็ตอ้งอยู่ในได ้
(เสฏฐวฒิุ อ าพะลา, สัมภาษณ์, 18 กนัยายน 2559)  

 

“เปล่ียน คือเราไม่ได้สงสารแต่เห็นใจตั้ งแต่แรกอยู่แล้ว แต่พอชมจบ คือก็ท าให้เรา
ประทับใจในความสามารถเขาไปอีกคือเขาเก่งมาก” (นนทพัฒน์ เจริญธรรม , สัมภาษณ์ , 18 
กนัยายน 2559)  “คือเขาขาดหน่ึงอย่างแต่ทุกอย่างท่ีเหลือเขาดีกว่าเราหมด” (ปรียารัช วิเศษขนัธ์ุ, 

สัมภาษณ์, 18 กนัยายน 2559)  
 ทั้งน้ีสามารถน าเสนอการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตวัอยา่ง
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ในประเด็นทศันคติท่ีมีต่อผูพ้ิการทางสายตาก่อนเขา้ร่วมประสบการณ์และ
หลงัเขา้ร่วมประสบการณ์ ผา่นตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่ 5.3 เป รียบ เทียบผลการวิ เคราะห์ผลการสัมภาษณ์ เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างผู ้เข้าร่วม 
ประสบการณ์ระหว่างทัศนคติท่ีมีต่อผู ้พิการทางสายตาก่อนและหลังเข้าร่วม   
ประสบการณ์ 

 
กลุ่มตัวอย่าง ทศันคติต่อผู้พกิารทางสายตา ทศันคติทีเ่ปลี่ยนไป 

ฐานณิสสร รักมิตร ยอมรับและเขา้ใจ ยอมรับและเขา้ใจ 

สุชานนัท ์พนัทวี ยอมรับและเขา้ใจ ยอมรับและเขา้ใจ 

ภาดา โพธ์ิสอาด เป็นกลาง ยอมรับและเขา้ใจ แต่ยงัสงสาร เวทนา 
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ตารางที ่5.3  (ต่อ) 
 

กลุ่มตัวอย่าง ทศันคติต่อผู้พกิารทางสายตา ทศันคติทีเ่ปลี่ยนไป 

มารีพร อศัโสภี เป็นกลาง ยอมรับและเขา้ใจ แต่ยงัสงสาร เวทนา 

มลัลวร์ี บูรณโชคไพศาล สงสาร เวทนา ยอมรับและเขา้ใจ แต่ยงัสงสาร เวทนา 

ณฏัฐช์ญัญา อนนัตรังสี สงสาร เวทนา ยอมรับและเขา้ใจ แต่ยงัสงสาร เวทนา 

ธนทตั สุวจนกรณ์ สงสาร เวทนา ยอมรับและเขา้ใจ แต่ยงัสงสาร เวทนา 

จิระประภา ขนัสุข สงสาร เวทนา ยอมรับและเขา้ใจ แต่ยงัสงสาร เวทนา 

ธนทตั สุวจนกรณ์ สงสาร เวทนา ยอมรับและเขา้ใจ 

ภรภทัร ส าเริง สงสาร เวทนา ยอมรับและเขา้ใจ แต่ยงัสงสาร เวทนา 

ภควตั ศรีแมน้ม่วง สงสาร เวทนา ยอมรับและเขา้ใจ แต่ยงัสงสาร เวทนา 

เสฏฐวฒิุ อ าพะลา  สงสาร เวทนา ยอมรับและเขา้ใจ 

อศัวกร กอ้นทอง  สงสาร เวทนา ยอมรับและเขา้ใจ 

ชวรัตน์ ซุย้ตุม้ สงสาร เวทนา ยอมรับและเขา้ใจ แต่ยงัสงสาร เวทนา 

พรปวณ์ี อภิบาลศรี   สงสาร เวทนา ยอมรับและเขา้ใจ แต่ยงัสงสาร เวทนา 

นนทพฒัน์ เจริญธรรม สงสาร เวทนา ยอมรับและเขา้ใจ 

ณฐัชา ศิริโชตินนัท ์  สงสาร เวทนา ยอมรับและเขา้ใจ 

ปรียารัช วิเศษขนัธ์ุ  ยอมรับและเขา้ใจ ยอมรับและเขา้ใจ 

สรุปผล ยอมรับ และเข้าใจแต่ยงัสงสาร เวทนา 10 คน 

ยอมรับและเข้าใจ  8 คน 
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 สรุปตารางท่ี 5.3 พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ทุกคนมีทศันคติยอมรับและ
เข้าใจ แต่ส่วนใหญ่ยงัคงมีความสงสาร เวทนาผูพ้ิการทางสายตา โดยจากการวิเคราะห์ผลการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตวัอย่างผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ ผูว้ิจยัคน้พบท่ีน่าสนใจ 2 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) ผูท่ี้มี
ทศันคติสงสาร เวทนา ส่วนใหญ่จะมีทศันคติท่ีเปล่ียนไปเป็นยอมรับและเขา้ใจแต่ยงัคงสงสาร 
เวทนา 2) ผูท่ี้มีทศันคติยอมรับและเขา้ใจต่อผูพ้ิการทางสายตาก่อนเขา้ร่วมประสบการณ์นิทรรศการ
ส่วนใหญ่จะมีทัศนคติคงเดิมคือ ยอมรับและเข้าใจผู ้พิการแต่จะได้รับ รู้ และตระหนักถึง
ความสามารถ ความรู้สึก ทศันคติของผูพ้ิการทางสายตาเพิ่มมากข้ึนจากเดิม 

 จากข้อค้นพบข้างต้นแสดงให้เห็นว่าสัญญะในนิทรรศการดังกล่าวไม่สามาร บรรลุ
เป้าหมายหลกัท่ีพึงประสงคใ์หเ้กิดข้ึนแก่ผูรั้บสารจาก “เวทนา” เป็น “ยอมรับและเขา้ใจ” ไดแ้ต่ทั้งน้ี
ผลการศึกษายงัสามารถท่ีจะน าไปสู่ขอ้คน้พบท่ีส าคญั คือ สัญญะท่ีส าคญัในการสร้างทศันคติเชิง
บวกต่อผูพ้ิการทางสายตาในการ “ยอมรับและเขา้ใจ”มีประเด็นดงัต่อไปน้ี คือ 
 1)  บทสนทนา  
 จากการวิเคราะห์สัญรูปบทสนทนาในบทท่ี  4 พบว่า ผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์
ตระหนักถึงความสามารถ ทศันคติของผูพ้ิการได้จากการสนทนากบัผูน้ าทางซ่ึงเป็นผูพ้ิการทาง
สายตา ตลอดการชมนิทรรศการไม่ว่าจะเป็นการท่ีผูน้ าทางถามตอบขอ้สันนิษฐานของผูเ้ขา้ร่วม
ประสบการณ์ การไม่บอกวา่เป็นผูพ้ิการทางสายตา และแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้สึกระหวา่ง
กนั  
 2)  ความมืด 

 จากการวิเคราะห์สัญรูปฉากและโครงเร่ืองพบว่า ความมืดเป็นอุปสรรคแรกของ
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ท่ีน าไปสู่การเปิดการรับรู้ผา่นประสาทสัมผสัท่ีเหลืออยูเ่พื่อเรียนรู้และเขา้ใจ
ผา่นมุมมองผูพ้ิการทางสายตา ทั้งน้ีความมืดยงัถือวา่เป็น สัญรูปความขดัแยง้ โดยเป็นความขดัแยง้
กบัสภาพแวดลอ้ม 

 3)  ผูน้  าทาง  
 จากการวิเคราะห์สัญรูปตวัละครและโครงเร่ืองพบว่า ผูน้ าทางซ่ึงเป็นผูพ้ิการทาง
สายตาเป็นสัญญะท่ีมีอิทธิพลในการสร้างการรับรู้ ความเขา้ใจ และแลกเปล่ียนทศันคติกบัผูเ้ขา้ร่วม
ประสบการณ์ 

 4)  ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ 

 จากการวิเคราะห์สัญรูปตวัละครและโครงเร่ืองพบว่า ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์คือ
แกนหลกัของรูปแบบการส่ือสารภายในนิทรรศการ เน่ืองจากเป็นผูรั้บสาร โดยแมว้า่นิทรรศการจะ
มีการออกแบบและก าหนดรูปแบบการส่ือสารไวแ้ลว้ แต่ก็ยงัคงเกิดการปรับเปล่ียนไปให้เหมาะสม
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กับผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์ จะสังเกตได้ชัดเจนจากรูปแบบการน าชมของผูน้ าทาง  ท่ีได้ท าการ
กล่าวถึงและวเิคราะห์ไป สัญรูปตวัละครผูน้ าทาง ในบทท่ี 4  

 ทั้ งน้ีผูว้ิจ ัยได้ท าการจ าแนกผลการวิเคระห์ผลสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างผู ้เข้าร่วม
ประสบการณ์นิทรรศการท่ีสอดคลอ้งกบัประเด็นของสัญญะท่ีส าคญัขา้งตน้ออกมาเป็นตารางผล
การวเิคราะห์ต่อไปน้ี 
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ตารางที ่ 5.4  จ าแนกผลการวิเคราะห์ผลสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์นิทรรศการที่สอดคลอ้งกบัประเด็นของสัญญะที่ส าคญั
 

 กลุ ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วม
ประสบการณ์

 

ความ
มืด

 

ผู้น า
ทาง 

บทสนทนา 
ผู้เข้าร่วมประสบการณ์

 

การจดจ าชื่อ
และเรียกชื่อ

 

ผูเ้ขา้ร่วม
ประสบการณ์

 

ไม ่บอกวา่ผูน้ า
ทางเป็นผูพ้ิการ
ทางสายตา   

การซกั
- 

ถามขอ้
-

สันนิษฐาน
 

การบรรยาย
บรรยากาศ
ขณะนัง่
รถตุก๊ตุก๊

 

การซกัถามขอ้
สงสัยเกี่ยวกบั
ผูพ้ิการทาง
สายตา 

ประสบการณ์
ก่อนเขา้ชมมี
ผลต่อการชม

 

ไดร้ับประสบ 
การณ์ในมุมมองผู้
พิการทางสายตา 

ฐานณิสสร รักมิตร 
●

 
●

 
X

 
●

 
X

 
●

 
●

 
●

 
●

 

สุชานนัท ์พนัทวี 
●

 
●

 
X

 
●

 
●

 
X

 
●

 
●

 
●

 

ภาดา โพธิ์สอาด
 

●
 

●
 

X
 

●
 

●
 

X
 

●
 

●
 

●
 

มารีพร อศัโสภี
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

มลัลวรี์ บูรณโชค
ไพศาล

 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

X
 

●
 

X
 

●
 

ณฏัฐช์ญัญา อนนัตรังสี
 

●
 

●
 

X
 

●
 

●
 

X
 

●
 

X
 

●
 

ธนทตั สุวจนกรณ์
 

●
 

●
 

X
 

●
 

●
 

X
 

●
 

X
 

●
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ตารางที ่ 5.3  (ต่อ) 
 

กลุ ่มตัวอย่าง
ผู้เข้าร่วม

ประสบการณ์
 

ความ
มืด

 

ผู้น า
ทาง 

บทสนทนา 
ผู้เข้าร่วมประสบการณ์

 

การจดจ าชื่อ
และเรียกชื่อ

 

ผูเ้ขา้ร่วม
ประสบการณ์

 

ไม ่บอกวา่ผูน้ า
ทางเป็นผูพ้ิการ
ทางสายตา   

การซกั
- 

ถามขอ้
-

สันนิษฐาน
 

การบรรยาย
บรรยากาศ
ขณะนัง่
รถตุก๊ตุก๊

 

การซกัถามขอ้
สงสัยเกี่ยวกบั
ผูพ้ิการทาง
สายตา 

ประสบการณ์
ก่อนเขา้ชมมี
ผลต่อการชม

 

ไดร้ับ
ประสบการณ์ใน
มุมมองผูพ้ิการ
ทางสายตา 

จิระประภา ขนัสุข
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

ธนทตั สุวจนกรณ์
 

●
 

●
 

●
 

●
 

X
 

●
 

●
 

●
 

●
 

ภรภทัร ส าเริง 
●

 
●

 
●

 
●

 
X

 
●

 
●

 
●

 
●

 

ภควตั ศรีแมน้ม ่วง 
●

 
●

 
●

 
●

 
●

 
●

 
●

 
●

 
●

 

เสฏฐวฒุิ อ าพะลา  
●

 
●

 
X

 
●

 
X

 
X

 
●

 
X

 
●

 

อศัวกร กอ้นทอง  
●

 
●

 
X

 
●

 
●

 
●

 
●

 
●

 
●

 

ชวรัตน์ ซุย้ตุม้
 

●
 

●
 

X
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

พรปวณี์ อภิบาลศรี   
●

 
●

 
X

 
●

 
X

 
●

 
●

 
●

 
●
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ตารางที ่ 5.4 (ต่อ) 
 

กลุ ่มตัวอย่าง
ผู้เข้าร่วม

ประสบการณ์
 

ความ
มืด

 

ผู้น า
ทาง 

บทสนทนา 
ผู้เข้าร่วมประสบการณ์

 

การจดจ าชื่อ
และเรียกชื่อ

 

ผูเ้ขา้ร่วม
ประสบการณ์

 

ไม ่บอกวา่ผูน้ า
ทางเป็นผูพ้ิการ
ทางสายตา   

การซกั
- 

ถามขอ้
-

สันนิษฐาน
 

การบรรยาย
บรรยากาศ
ขณะนัง่
รถตุก๊ตุก๊

 

การซกัถามขอ้
สงสัยเกี่ยวกบั
ผูพ้ิการทาง
สายตา 

ประสบการณ์
ก่อนเขา้ชมมี
ผลต่อการชม

 

ไดร้ับ
ประสบการณ์ใน
มุมมองผูพ้ิการ
ทางสายตา 

นนทพฒัน์  
เจริญธรรม

 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

ณฐัชา ศิริโชตินนัท ์  
●

 
●

 
●

 
●

 
X

 
X

 
●

 
●

 
●

 

ปรียารัช วิเศษขนัธุ์  
●

 
●

 
●

 
●

 
X

 
X

 
●

 
●

 
●
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สรุปจากตารางท่ี 5.4 พบว่า สัญญะท่ีส าคญัจากการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่ม
ตวัอยา่งผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ส่วนใหญ่มีมีความคิดเห็นสอดคลอ้ง
กบัสัญญะท่ีส าคญัในการสะทอ้นเป้าหมายหลกัท่ีพึงประสงค์ให้เกิดข้ึนแก่ผูรั้บสารจาก “เวทนา” 
เป็น “ยอมรับและเขา้ใจ”ของผูว้จิยั  
 ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์ขา้งตน้ ท าให้เห็นได้ชัดว่าสัญญะท่ีส าคญัในการสะท้อนเป้าหมาย
หลกัท่ีพึงประสงค์ให้เกิดข้ึนแก่ผูรั้บสารจาก “เวทนา” เป็น “ยอมรับและเขา้ใจ”คือ 1) บทสนทนา   
2) ความมืด 3) ผูน้ าทาง 4) ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ ซ่ึงเม่ือผูว้ิจยัน ามาพิจารณาหา องค์ประกอบใน
การเปล่ียนแปลงทศันคติจาก “เวทนา” เป็น “ยอมรับและเขา้ใจ”ผา่นการวเิคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎี
การเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ขา้งตน้จากผูว้ิจยัได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก
กลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ และการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งตามแกนหลกัของ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงของ Mezirow (1991) สามารถแบ่งผลวิจยัเป็น 3 ส่วน 
ดงัต่อไปน้ี คือ   
 5.1  ประสบการณ์ (Experience)  

 5.2  การไตร่ตรองสะทอ้นคิด (Critical Reflection)  

 5.3  การสนทนาอยา่งมีเหตุผล (Reflective Discourse) 

 

5.1  ประสบการณ์ของนิทรรศการบทเรียนในความมดื 

 

 วิจารณ์ พานิช (2558) ได้เสนอแนวคิดของ ค าว่า “ประสบการณ์” ในการเรียนรู้สู่การ
เปล่ียนแปลงว่าไวว้่า  ประสบการณ์น้ีเป็นประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นส่วนบุคคลซ่ึงหมายรวมถึง
ประสบการณ์ท่ีผ่านมาก่อนผูเ้รียนได้เขา้ร่วมกิจกรรมและกิจกรรมท่ีเกิดจากการท่ีผูเ้รียนได้ร่วม
กิจกรรม  ซ่ึงเม่ือน ามาพิจารณากับประสบการณ์ของนิทรรศการบทเรียนในความมืด พบว่า 
ประสบการณ์ของผูช้มนั้ นเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลท่ีหมายถึงประสบการณ์ก่อนเข้าร่วม
ประสบการณ์นิทรรศการและประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากนิทรรศการ ซ่ึงประสบการณ์ดงักล่าวเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการน าไปสู่การเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง 

 

5.1.1  ประสบการณ์ก่อนเข้าร่วมประสบการณ์นิทรรศการบทเรียนในความมืด 

 ประสบการณ์ก่อนเข้าร่วมประสบการณ์ถือว่าเป็นตัวแปลส าคัญภายในนิทรรศการ 
เน่ืองจาก จากผลการศึกษารูปแบบการส่ือสารในนิทรรศการบทเรียนในความมืดจะพบวา่ ผูเ้ขา้ร่วม
ประสบการณ์ เปรียบเสมือนผู ้ก  าหนดการส่ือสารภายในนิทรรศการเน่ืองจากขณะเข้าร่วม
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ประสบการณ์จะเกิดการพูดคุย สอบถามขอ้สันนิษฐานต่างๆ ภายในนิทรรศการจากผูน้ าทาง ซ่ึงการ
ท่ีผูน้ าทางจะสอบถามขอ้สันนิษฐานต่างๆ จากผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ก็ตอ้งอาศยัประสบการณ์ก่อน
เข้าร่วมประสบการณ์ของผู ้ชมเองในการท่ีจะน าทางไปสู่ค าตอบท่ีค้นพบของวตัถุจัดแสดง
รวมถึงบรรยาการจ าลองภายในนิทรรศการ นอกจากน้ีตวัผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์เองตอ้งอาศยัการ
เช่ือมโยงกับประสบการณ์ส่วนบุคคลก่อนเข้าร่วมประสบการณ์นิทรรศการเพื่อมาตอบข้อ
สันนิษฐานเพื่อน าไปสู่ค าตอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดห็นของกลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ 
ตวัอยา่งเช่น “ตอบไดเ้พราะประสบการณ์เดิมท่ีพอเราจบัไดย้ินเราก็ไปเช่ือมโยงกบัส่ิงท่ีเราเคยเห็น
เคยสัมผสัเพราะจริงๆทุกอยา่งเราเลยเห็นมาหมดแลว้” (ฐานณิสสร รักมิตร, สัมภาษณ์, 11 กนัยายน 
2559) “บางอยา่งท่ีเราคุน้เคยเราสัมผสัไดก้ล่ินก็จะรู้ บางอย่างถา้เราไม่เคยใชไ้ม่เคยมีประสบการณ์
กบัมนัเราก็ไม่รู้” (สุชานนัท์ พนัทวี, สัมภาษณ์, 11 กนัยายน 2559) “เราเช่ือมกบัประสบการณ์ตอน
มองเห็น มาแลว้พอเราเจอสัมผสัๆ ฟังๆ เราก็เอามาเช่ือมโยงกนั” (ภควตั ศรีแมน้ม่วง, สัมภาษณ์, 17 
กนัยายน 2559)  
 

5.1.2  ประสบการณ์ทีไ่ด้รับจากนิทรรศการบทเรียนในความมืด 

 จากการวิเคราะห์สัญรูปผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ (ตารางท่ี 4.7 ตารางแสดงสัญญะ สัญรูป
ของตวัละคร) จะเห็นไดว้า่ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์เสมือนผูเ้รียนรู้ประสบการณ์ใหม่จากผูท่ี้มีสายตา
ดีมาเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างผูม้องไม่เห็น ซ่ึงประสบการณ์ท่ีผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์ได้รับจาก
นิทรรศการจะเป็นสถานการณ์จ าลองในการใช้ชีวิตประจ าวนัของผูพ้ิการทางสายตา ซ่ึงมีสัญญะท่ี
ส าคญัในการท าให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่นั้นก็คือ ความมืดซ่ึงจาก
วิเคราะห์สัญรูปฉากและโครงเร่ืองในบทท่ี 4 พบวา่ ความมืดคือสัญญะท่ีน าไปสู่การเปิดประสาท
สัมผสัส่วนอ่ืนๆ ท่ีเหลืออยูใ่หไ้ดน้ ามาใชอ้ยา่งเตม็ท่ีในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ในความมืด ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ท่ีน่าสนใจดงัน้ี “ตกใจ ไม่คิดวา่จะมืดขนาดน้ี เพื่อนบอก
มาก่อนแลว้ แต่เราก็ไม่คิดว่าจะมืดขนาดน้ี” (สุชานนัท์ พนัทวี, สัมภาษณ์, 11 กนัยายน 2559) “ไม่
คิดวา่จะมืดขนาดคิดวา่จะเหมือนมืดตอนเรานอน” (ณัฏฐ์ชญัญา อนนัตรังสี, สัมภาษณ์, 17 กนัยายน 
2559) “รู้สึกกลวัไม่คิดว่าจะมืดขนาดน้ี คิดว่าเหมือนปิดไฟนอน แลว้อีกอย่างถา้เป็นท่ีบา้นเราจะรู้
อะไรอยูต่รงไหน” (ภควตั ศรีแมน้ม่วง, สัมภาษณ์, 17 กนัยายน 2559) “มืดแบบมืดจริงๆ ... มีกลวัๆ 
ไม่กลา้เดิน ท าไรไม่ถูก” (นนทพฒัน์ เจริญธรรม, สัมภาษณ์, 18 กนัยายน 2559)  
 นอกจากน้ียงัมีความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ในการใช้ประสาท
สัมผสัต่างๆ ท่ีเหลืออยูใ่นหอ้งจดัแสดงต่างๆ ตวัอยา่งเช่น  
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 หอ้งรับรอง 
“มนัมืดมาก...พี่ไกด์ก็จะให้เราลองฟังเสียงเพลงแลว้ก็คล าๆ ลูบๆ โซฟา” (ภควตั ศรีแมน้

ม่วง, สัมภาษณ์, 17 กนัยายน 2559) “ตอนนั่งคุยก็แค่สัมผสันิดหน่อยแล้วก็ใช้เสียงกบัฟังในการ
พดูคุยมีลมพดันิดๆ” (ภรภทัร ส าเริง, สัมภาษณ์, 17 กนัยายน 2559)  
 หอ้งสวนสาธารณะ 

“ใช้มือสัมผสัเป็นหลกั ตอ้งคล าหลายๆ อย่างกว่าจะรู้ว่าเป็นสวนสาธารณะ แลว้คือเราได้
ยินเสียงน ้ าแต่คือท่ีไหนก็มีน ้ า ท าให้เราตอ้งเอามาหลายๆ อยา่งมาประกอบกนั” (สุชานนัท ์พนัทวี, 
สัมภาษณ์, 11 กนัยายน 2559) “ตอนแรกคิดว่าเป็น ป่า เพราะมีเสียงนกเสียงน ้ า พอพี่ไกด์ให้คล าๆ 
พอเจอถงัขยะ ท าให้รู้ว่าเป็นสวนสาธารณะ” (ภควตั ศรีแมน้ม่วง, สัมภาษณ์, 17 กนัยายน 2559) 
“พยายามใช้การฟังเสียงไกด์และสัมผสั ...ตอนแรกเข้ามาในป่า พอเจอถังขยะกับม้านั่งก็นึกถึง
สวนสาธารณะ”  (ชวรัตน์ ซุย้ตุม้, สัมภาษณ์, 18 กนัยายน 2559)  
 หอ้งตลาด 

“ไดย้ินเสียงรอบขา้งมากข้ึน เวลาเดาก็จะดมกล่ินกะสัมผสัแลว้ก็นึกเอาวา่กล่ินน้ีคืออะไรท่ี
เราเคยดมมาก่อน” (พรปวณ์ี อภิบาลศรี, สัมภาษณ์, 18 กนัยายน 2559) “ส่วนใหญ่ใชป้ระสาทสัมผสั
กบัการคล าทางแลว้ก็เดินไม่ใหล้ม้ไม่ทนัไดฟั้งบรรยากาศหรือพื้นสัมผสัไดอ้ะไร” (มารีพร อศัโสภี, 

สัมภาษณ์, 12 กนัยายน 2559) “ไดย้ินเสียงแม่คา้เสียงหมา ไดจ้บัแผงต่างๆ เราก็จะเดาวตัถุจากความ
ทรงจ าท่ีเราเคยเจอมาแลว้” (ชวรัตน์ ซุย้ตุม้, สัมภาษณ์, 18 กนัยายน 2559) “รู้วา่เป็นตลาดเพราะเสียง
คน ความวุน่วายกบัพอไดค้ล าจบัส่ิงของ” (ธนทตั สุวจนกรณ์, สัมภาษณ์, 17 กนัยายน 2559) “พอได้
ยินเสียงคน วุ่นวาย แล้วก็เจอร้านค้า ก็ท  าให้รู้ว่าเป็นตลาด” (ธนทัต สุวจนกรณ์ , สัมภาษณ์ , 17 
กนัยายน 2559)  
 หอ้งป้ายรถประจ าทาง 

“รู้สึกว่า พื้นมนัเปล่ียนไป คือถา้ให้เดินๆไปไม่ไดจ้บัอะไรก็ไม่รู้เลยว่าคือท่ีไหน” (ภาดา 
โพธ์ิสอาด, สัมภาษณ์, 11 กนัยายน 2559) “สนุกสุดในทั้งหมด มีลมมีน ้า แต่ไม่ต่ืนเตน้มากเพราะเรา
คิดวา่นัง่ตุ๊กๆจริงๆจ่ืนเตน้กวา่” (ฐานณิสสร รักมิตร, สัมภาษณ์, 11 กนัยายน 2559) “ถา้เรามองเห็น
ปกติ มนัก็เฉยๆ พอเรามองไม่เห็นมนัก็ต่ืนเตน้ข้ึนจินตนาการตาม” (พรปวณ์ี อภิบาลศรี, สัมภาษณ์, 

18 กนัยายน 2559)  
 หอ้งดนตรี 

“เหมือนมาอยู่ห้องโฮมเธียร์เตอร์ แล้วได้ฟังการแสดงดนตรีแจ๊ส” (ชวรัตน์  ซุ้ยตุ้ม , 

สัมภาษณ์ , 18 กันยายน 2559) “ก็เข้าไปนั่งฟังเพลง เราก็นั่งพักผ่อนไป” (ธนทัต สุวจนกรณ์ , 
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สัมภาษณ์, 17 กนัยายน 2559) “ชอบห้องน้ีท่ีสุดเพราะรู้สึกผ่อนคลายท่ีสุด...เหมือนนัง่อยูบ่า้นแลว้
เปิดวดิีโอคอนเสิร์ต” (ภรภทัร ส าเริง, สัมภาษณ์, 17 กนัยายน 2559)  
 หอ้งบาร์ 

“ตอนซ้ือของท าให้เรางง วา่หยบิถูกไดไ้งวา่เราสั่งน ้ าอะไร” (ธนทตั สุวจนกรณ์, สัมภาษณ์, 

17 กนัยายน 2559) “ตอนทอนเงินก็งงวา่พี่เขารู้ไดไ้งวา่แบงคอ์ะไร แลว้หยบิขนมใหเ้ราถูก” (ชวรัตน์ 
ซุย้ตุม้, สัมภาษณ์, 18 กนัยายน 2559) “สงสัยวา่ท าไมทอนเงินจบัส่ิงของไดถู้กหมด” (ปรียารัช วเิศษ
ขนัธ์ุ, สัมภาษณ์, 18 กนัยายน 25592555)  
 นอกจากน้ี ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์พบว่า ประสบการณ์ของ
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากนิทรรศการน าไปสู่การเช่ือมโยงไปถึงประสบการณ์ส่วนตวัของ
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์เอง ซ่ึงสอดคล้องกบัความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ดงัน้ี“แต่ละ
อย่างเรามีภาพในหัวอยู่แล้ว พอคิดว่าเป็นท่ีน่ีๆ เราก็จินตนาการจากภาพจ า” (ภรภัทร ส าเริง, 

สัมภาษณ์, 17 กนัยายน 2559) “เวลาพี่เขาบรรยาย เราจะ Recall Memory ภาพจากประสบการณ์เก่า
ของเรา” (นนทพฒัน์ เจริญธรรม, สัมภาษณ์, 18 กนัยายน 2559)  
 จากประสบการณ์ ก่อนเข้าร่วมประสบการณ์นิทรรศการบทเรียนในความมืดและ
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากนิทรรศการบทเรียนในความมืดของผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ สามารถสรุป
ได้ว่า การเรียน รู้ในนิทรรศการบทเรียนในความมืดต้องอาศัยประสบการณ์ ก่อนเข้าร่วม
ประสบการณ์ในการท่ีจะเรียนรู้เพื่อท่ีจะเขา้ใจในตวัผูพ้ิการทางสายตาผา่นสถานการณ์จ าลองในใช้
ชีวิตในความมืดจากภายในนิทรรศการ เพื่อก่อให้เกิดเป็นประสบการณ์ใหม่ท่ีไดรั้บจากนิทรรศการ
บทเรียนในความมืด 

 

5.2  การไตร่ตรองสะท้อนคดิของนิทรรศการบทเรียนในความมดืเพือ่ลบล้างมายาคติ
เกีย่วกบัผู้พกิารทางสายตา 

 

 การไตร่ตรองสะท้อนคิด สอดคล้องกับการก าหนดวตัถุประสงค์ของนิทรรศการท่ีมี
เป้าหมายทางสังคม (วรินทรา ศิริสุทธิกุล, 2557) นั้นก็คือ การสร้างประสบการณ์ร่วมแก่ผูเ้ขา้ร่วม
ประสบการณ์เพื่อใหเ้กิดกระบวนการสะทอ้นความคิด  

ก่อนอ่ืนผูว้ิจยัขอกล่าวถึงกระบวนการสะทอ้นคิด ซ่ึงหมายถึง กระบวนการคิดไตร่ตรอง
ทบทวน (Reflective Thinking) พิจารณาส่ิงต่างๆ อยา่งรอบคอบ ช่วยให้เกิดความเขา้ใจและเกิดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ น าไปสู่การพฒันาปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงงาน และการแกปั้ญหาต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน (Johns, 2000) โดยการไตร่ตรองสะท้อนคิด (Critical Reflection) 
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คือการคิดและตดัสินใจท่ีจะเช่ือหรือกระท าการใดๆ บนพื้นฐานของการสะทอ้นคิดอย่างมีเหตุผล 
ดงันั้น การสะทอ้นคิดจึงเป็นกระบวนการท่ีน าไปสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณซ่ึงการสะทอ้นคิด 
(Reflection Thinking) มี ข อบ เขตทั้ งห มด  3 ส่ วน  คื อ  Content Process และ  Premise โดย มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 

 5.2.1  การสะท้อนเนือ้หา (Content Reflection)  

คือ การสะทอ้นคิดเก่ียวกบัปัญหา หรือสารท่ีนิทรรศการตอ้งการจะส่ือ นั้นก็คือ การรับรู้
และตระหนักถึงความสามารถ ยอมรับและเข้าใจผู ้พิการทางสายตา ซ่ึงเกิดข้ึนจาการได้รับ
ประสบการณ์ในนิทรรศการบทเรียนในความมืดของผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์  ซ่ึงจากการวิเคราะห์
ความหมายสัญญะขั้นท่ี 2 ในตารางท่ี 4.1-4.6 (ในบทท่ี 4) พบว่า นิทรรศการบทเรียนในความมืด
เป็นการสร้างประสบการณ์ความมืดให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ และก่อให้เกิดการไดแ้ลกเปล่ียน
มุมมองทศันคติท่ีมีต่อผูพ้ิการทางสายตาผ่านการสนทนากับผูพ้ิการทางสายตาเพื่อน าไปสู่การ
ยอมรับและเขา้ใจในตวัผูพ้ิการทางสายตาซ่ึงเป็นพยายามลบลา้งมายาคติเดิมท่ีเก่ียวกบัผูพ้ิการทาง
สายตาซ่ึงสอดคลอ้งกบักบัผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ในตารางท่ี 5.3 

ซ่ึงจะเห็นไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีเปล่ียนไปคือมีการยอมรับ
และเขา้ใจในตวัผูพ้ิการ 
 โดยการสะทอ้นเน้ือหาเป็นการสะทอ้นคิดส่ิงท่ีเรารับรู้ รู้สึก คิดและท า คือการตอบค าถาม
วา่คืออะไร (What) จากนั้นก็จะเป็นส่วนของการสะทอ้นกระบวนการ คือการสะทอ้นคิดวา่เรารับรู้ 
รู้สึก คิดและท าอยา่งไร (How) ซ่ึงจะท าการกล่าวถึงในหวัขอ้ถดัไป 

 
 5.2.2  การสะท้อนกระบวนการ (Process Reflection)  

คือการสะทอ้นคิดเก่ียวกบักระบวนการ ขั้นตอน ท่ีมาซ่ึงค าตอบ ความรู้สึก ความคิดของ
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ ซ่ึงจากการสะทอ้นเน้ือหาท่ีผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไดรั้บประสบการณ์ใน
ความมืดนิทรรศการจนน าไปสู่การยอมรับและเขา้ใจในตวัผูพ้ิการ นั้นเกิดจากกระบวนการจ าลอง
สถานการณ์ในความมืดให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์จนน าไปสู่การเช่ือมโยงประสบการณ์ของ
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ภายในนิทรรศกบัการใชชี้วิตประจ าวนัของผูพ้ิการทางสายตา ทั้งในส่วนของ
อุปสรรคความยากล าบาก วิธีการใช้ประสาทสัมผสัท่ีเหลือในการรับรู้ รวมถึงความสามารถต่างๆ  
จนน าไปสู่การตั้งค  าถามและสนทนาแลกเปล่ียนมุมมองและทศันคติกับผูพ้ิการทางสายตา ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ท่ีน่าสนใจดงัน้ี“นิทรรศการน้ีมนั
เป็นการท่ีเอาคนสายตาดีไปอยูใ่นโลกคนตาบอดมนัก็คือการดึงตวัเราไปลองเป็นเขา ท าให้เรารู้สึก
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เขา้ใจในตวัเขา” (เสฏฐวุฒิ อ าพะลา, สัมภาษณ์, 18 กนัยายน 2559) “คิดประมานว่าแบบปกติแล้ว
ทั้งหมดน้ีเราเห็นสวา่งแต่โลกทั้งหมดท่ีเขาเห็นคือแบบท่ีเราเห็นตอนน้ีแลว้ก็คิดไปถึงแลว้ถา้เขาไป
ท่ีนูน้ท่ีน้ีมนัจะเป็นยงัไง” (ภาดา โพธ์ิสอาด, สัมภาษณ์, 11 กนัยายน 2559) “ตอนแรกก็ไม่ไดนึ้กถึง
คนตาบอด แต่พอเร่ิมล าบากข้ึนเร่ือยๆ มนัท าให้เราคิดถึงอุปสรรคของเขา...เราจินตนาการตาม
ประสบการณ์ของเราแต่ระหว่างนั้นเราก็คิดว่า คนตาบอดเขาจินตนาการยงัไง” (มารีพร อศัโสภี, 

สัมภาษณ์, 12 กนัยายน 2559) ทั้งน้ี จากการท่ี การสะทอ้นเน้ือหา คือตอบถามว่าอะไรคือส่ิงท่ีเรา
รับรู้ รู้สึก คิดและท า คือการ (What) การสะท้อนกระบวนการ คือตอบค าถามว่า อย่างไร (How) 

จากนั้นก็จะเป็นในส่วนของ การสะทอ้นหลกัฐาน คือการสะทอ้นคิดว่าท าไมเราจึงรับรู้ รู้สึก คิด 
และท า เป็นการตอบค าถามวา่ท าไม (Why) ซ่ึงจะขอกล่าวถึงในหวัขอ้ถดัไป 

 

 5.2.3  การสะท้อนหลกัฐาน (Premise Reflection)  

คือการสะท้อนเก่ียวกบัท่ีมา หลักฐาน สาเหตุ ในการรับรู้ รู้สึก คิดและท า โดยจากการ
วิเคราะห์สัญญะท่ีส าคัญและการวิ เคราะห์ผลการสัมภาษณ์ เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างผู ้เข้าร่วม
ประสบการณ์พบวา่สัญญะท่ีก่อให้เกิดการสะทอ้นหลกัฐานคือ สัญรูปตวัละครผูน้ าทาง และสัญรูป
บทสนทนาในส่วนของ “ไม่บอกวา่ผูน้ าทางเป็นผูพ้ิการทางสายตา” เน่ืองจาก หวัใจของการสะทอ้น
คิดอยูท่ี่ประสบการณ์ของบุคคลท่ีมีส่ิงเร้าใหเ้กิดความรู้สึกนึกคิดต่อประสบการณ์นั้น ส่ิงเร้าดงักล่าว
อาจจะเป็นส่ิงท่ีท าให้แปลกใจ (Surprise) ซ่ึงกระบวนการสะทอ้นคิดจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลเช่ือมโยง
ความรู้สึกไปสู่ประสบการณ์ และพยายามท่ีจะอธิบายถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน เปรียบเทียบ หาเหตุผล พร้อม
ทั้งมีการประเมินการกระท าของตนเอง ดงันั้น การสะทอ้นคิดจึงเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์
ห น่ึ งไป สู่ อีกประสบการณ์ห น่ึ งต่อๆ  ไป  (Wong. et.al., 1997, p. 477) โดยทั้ ง  2 สัญญะมี
ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั เน่ืองจาก บทสนทนา “ไม่บอกวา่ผูน้ าทางเป็นผูพ้ิการทางสายตา” เกิดข้ึน
จากผูน้ าทางท่ีไม่เปิดเผยตนเองว่าเป็นผูน้ าทางอีกทั้งยงัมีลกัษณะการน าทางท่ีคล่องแคล่ว และ
สามารถอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะห์สัญรูปตวั
ละครผูน้ าทาง (จากตารางท่ี 4.7) นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้ร่วม
ประสบการณ์ส่วนใหญ่ท่ีมีต่อผูน้ าทางขณะผูน้ าทางน าชมนิทรรศการ ตวัอยา่งเช่น“คิดวา่เขาใส่แวน่ 
ดูเขาลากจูงเราไปไดต้ลอดเวลา” (นนทพฒัน์ เจริญธรรม, สัมภาษณ์, 18 กนัยายน 2559) “ท าไมเขารู้
วา่เห็นเราหนั พาเราเดินถูกทาง ท าให้ชวนคิดไปถึงเขาอาจจะมีอุปกรณ์พิเศษ” (ฐานณิสสร รักมิตร, 

สัมภาษณ์, 11 กนัยายน 2559) “ไม่รู้เลยจนถึงหอ้งสุดทา้ย นึกวา่ใส่แวน่อินฟาเรด” (ภาดา โพธ์ิสอาด
, สัมภาษณ์, 11 กนัยายน 2559) “คิดวา่เขามองเห็น แต่เขาเรียกช่ือผิดเราก็คิดไปอีกวา่สงสัยเขายงัจ า
หน้าเราไม่ได”้ (มารีพร อศัโสภี, สัมภาษณ์, 12 กนัยายน 2559) “คิดวา่เห็นชวัร์ๆเพราะเขาเหมือนรู้
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ว่าเราอยู่ตรงไหน” (ธนทตั สุวจนกรณ์, สัมภาษณ์, 17 กันยายน 2559) “ไม่รู้เลย นึกว่ามีอุปกรณ์
พิเศษ คือมีจงัหวะเราหลง สักพกันึงเขาก็พาเรากลบัมาในเส้นทาง” (ณัฐชา ศิริโชตินนัท,์ สัมภาษณ์, 

18 กนัยายน 2559)  
 และนอกจากน้ี ยงัมีความคิดเห็นท่ีน่าสนใจเม่ือกลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ทราบวา่
ผูน้ าทางคือผูพ้ิการทางสายตา โดยมีความคิดเห็นท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี“พอมารู้ทีหลงัเขาก็เก่งเนอะ เขา
สามารถสร้างความเช่ือใจให้แก่เราได”้ (ฐานณิสสร รักมิตร, สัมภาษณ์, 11 กนัยายน 2559) “เราไม่
เช่ือตกใจมากเพราะพี่เขาท าทุกอย่างเหมือนมองเห็น ท่ึงมาก” (ธนทตั สุวจนกรณ์, สัมภาษณ์, 17 
กนัยายน 2559) “พอพี่เขาบอกวา่ตาบอดเราไม่เช่ือเขา มาเช่ือจริงๆ ตอนเขาเดินมมาส่ง น ้ าตาตคลอ
เลยรู้สึกผดิท่ีไม่เช่ือเขาตั้งแต่แรก... ซ่ึงสาเหตุท่ีไม่เช่ือเพราะเรารู้สึกวา่เขาไม่ไดแ้ตกต่างจากเราเลย” 
(ภรภัทร ส าเริง, สัมภาษณ์ , 17 กันยายน 2559) “ดูแบบเขามีศักยภาพมากเลยถึงแม้ตาจะบอด” 
(สุชานนัท ์พนัทว,ี สัมภาษณ์, 11 กนัยายน 2559)  
 ซ่ึงจากขอ้มูลขา้งตน้ท าใหเ้ห็นวา่ สัญรูปผูน้ าและสัญรูปบทสนทนาในส่วนของ “ไม่บอกวา่
ผูน้ าทางเป็นผูพ้ิการทางสายตา” เป็นปัจจยัท่ีสามารถน าไปสู่การสะทอ้นหลกัฐาน เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ี
ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมประสบการณ์รู้สึกแปลกใจ และเช่ือมโยงความรู้สึกไปสู่ประสบการณ์ และพยายามท่ี
จะอธิบายถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน เปรียบเทียบ หาเหตุผล โดยการตอบค าถาม ท าไมเราจึงรับรู้ รู้สึก คิด และ
ท า (Why) จะท าให้เกิดการสะทอ้นคิดอยา่งจริงจงั (Critical Reflection) คือท าให้เกิดการตรวจสอบ
ความเช่ือ หรือคุณค่าเดิม (วจิารณ์ พานิช, 2558) 

 นอกจากน้ี ผูว้ิจยัมีข้อค้นพบจากวิธีวิจยัด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตวัอย่างผูเ้ข้าร่วม
ประสบการณ์  พบว่า การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตวัอย่างผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์เป็นกระบวนการท่ี
สอดคล้องกับแนวคิดความคิดของวิจารณ์ พานิช (2558)  ท่ีกล่าวว่า “เคร่ืองมือช่วยให้เกิดการ
สะทอ้นคิดอย่างจริงจงั อย่างหน่ึงคือการเขียนบนัทึก ท่ีเรียกว่า Journal ทั้งเขียน Online และเขียน
แบบสะทอ้นคิด (Reflective Journal) และประสบการณ์ตรงส่วนตวัของผมคือ การท า AAR (After 

Action Review) โดยครูมีทกัษะในการตั้งค  าถามให้ครอบคลุมค าถาม Why ... ผมเคยเขียนและพูด
ในหลายท่ี หลายโอกาส วา่การเขียน บล็อก ของผม คือแบบฝึกหดัสะทอ้นคิด ช่วยการเรียนรู้ตลอด
ชีวติของผม” 

 ดงันั้นจึงถือวา่การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ี
ก่อให้เกิดการไตร่ตรองสะทอ้นคิดซ่ึงส่งผลให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์เกิดกระบวนการไตร่ตรองถึง
ประสบการณ์ท่ีได้รับหลังจากการชมนิทรรศการ และส่งผลทศันคติของกลุ่มตวัอย่างผูเ้ข้าร่วม
ประสบการณ์ในการตระหนกัถึงสารท่ีไดรั้บจากนิทรรศการเพิ่มมากข้ึน 
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5.3  การสนทนาอย่างมเีหตุผลของนิทรรศการบทเรียนในความมดื  
 

 การสนทนาอย่างมีเหตุผล (Reflective Discourse) คือ การพยายามกระตุน้ ให้มีการตีแผ่
ขอ้มูลลึกๆ ออกมาในวงสุนทรียะสนทนา ผา่นการตั้งค  าถาม เพื่อให้มีการเผยความในใจ ในระดบั
ความเช่ือ คุณค่าออกมา ซ่ึงสอดคล้องกบัสัญญะท่ีส าคญัจากการวิเคราะห์คือ สัญรูปบทสนทนา 
“การซักถามขอ้สงสัยเก่ียวกับผูพ้ิการทางสายตา”ซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในห้องบาร์ ห้อง
สุดทา้ยของนิทรรศการ จากผลการวเิคราะห์สัญรูปบทสนทนา “การซกัถามขอ้สงสัยเก่ียวกบัผูพ้ิการ
ทางสายตา”ท่ีได้กล่าวไปแล้วในบทท่ี 4 พบว่า การพูดคุยแลกเปล่ียนทัศนคติและรับรู้มุมมอง
ความรู้สึกจากการถ่ายประสบการณ์ตรงท่ีน่าเช่ือถือจากผูพ้ิการทางสายตาเป็นการสร้างการรับรู้ 
ความเข้าใจในตวัผูพ้ิการทางสายตามากข้ึนผ่านการเล่าเร่ืองราวของผูน้ าทางซ่ึงเป็นผูพ้ิการทาง
สายตามาถ่ายทอดดว้ยตวัเอง นอกจากผูน้ าทางจะพูดเช่ือมโยงให้เห็นวา่ถึงแมต้นเองจะไม่มีดวงตา
มองเห็นแต่ก็ยงัเห็นคุณค่าในตัวเองและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนซ่ึงจะท าให้ เกิดการ
เปรียบเทียบอุปสรรคในชีวิตระหว่างผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์ท่ีมีอวยัวะครบถ้วนกับผูพ้ิการทาง
สายตา ท าให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์มีก าลงัใจในการจะเผชิญปัญหาต่างๆ ท่ีเขา้มาในชีวิตและเห็น
คุณค่าในตัวเอง นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับผลการการวิเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่าง
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ท่ีพบสัญรูปบทสนทนา “การซักถามขอ้สงสัยเก่ียวกบัผูพ้ิการทางสายตา”

ปรากฏอยู่ในการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตวัอย่างผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ทุกคน โดยมีตวัอย่างความ
คิดเห็นท่ีน่าสนใจ เช่น “ช่ืนชมในทัศนคติของเขา...เขาสามารถเอาชนะข้อจ ากดัของตวัเองได้” 
(ณัฏฐ์ชญัญา อนันตรังสี, สัมภาษณ์, 17 กนัยายน 2559) “ไดเ้ขา้ใจมากข้ึนจากท่ีคุยมา...คนตาบอด
ไม่ไดแ้ยข่นาดตอ้งมานัง่หดหู่ไม่มีก าลงัใจในการใชชี้วติ” (มารีพร อศัโสภี, สัมภาษณ์, 12 กนัยายน 
2559) “คนอาจจะคิดวา่เขาอาจจะล าบากมาก ซ่ึงพอไดคุ้ยแลว้เขาก็ไม่ไดรู้้สึกล าบาก ไม่ไดไ้ปพึ่งพา
ใคร คือมนัดีเพราะเราไดพ้ดูคุยกบัพี่ๆไกด”์ (ฐานณิสสร รักมิตร, สัมภาษณ์, 11 กนัยายน 2559)  
 

ท าให้รู้วา่เขาเก่งมากท่ีใช้ชีวิตได ้แลว้แบบเราพยายามใช้ค  าว่าผูพ้ิการทางสายตาแต่พี่ไกด์
บอกเลยวา่ใช้ค  าวา่คนตาบอดก็ได ้ท าให้เห็นวา่เขาไม่ไดอ่้อนแอขนาดนั้น หลายคนมองว่า
เขาคือคนพิเศษท่ีเราตอ้งไป Treat เขาขนาดนั้น แต่จริงๆ เขาก็รู้สึกวา่เขาคือคนทัว่ไปไม่ได้
ตอ้งไป Treat อะไรขนาดนั้นแค่เราช่วยเหลือในส่ิงท่ีเขาท าไม่ไดห้รือช่วยเท่าท่ีเราช่วยได ้
(ภาดา โพธ์ิสอาด, สัมภาษณ์, 11 กนัยายน 2559)  
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 การสนทนไตร่ตรองขา้งตน้ จะสามารถช่วยให้มีการตรวจสอบและเปิดเผยส่ิงท่ีซ่อนอยู่
ลึกๆ ภายในใจของแต่ละคนออกมา น าไปสู่การเปล่ียนแปลงทั้งส่วนบุคคลและการเปล่ียนแปลง
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมในกลุ่ม การเปล่ียนแปลงทั้งสองแบบ จะส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั น าไปสู่พลวตั
ของการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง 

จากผลการวิเคราะห์ผลสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ ท่ีพบวา่ รูปแบบการ
ส่ือสารของนิทรรศการบทเรียนในความมืดสามารถสร้างการยอมรับและเขา้ใจต่อผูพ้ิการทางสายตา
ไดแ้ต่ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ยงัมีความรู้สึกสงสารเวทนาต่อผูพ้ิการทางสายตา ไม่สามารถสะทอ้น
เป้าหมายหลกัท่ีพึงประสงคใ์ห้เกิดข้ึนแก่ผูรั้บสารของนิทรรศการบทเรียนในความมืดจาก “เวทนา” 

เป็น “ยอมรับและเข้าใจ”ได้ แต่ทั้ งน้ีจากผลการวิเคราะห์ผลสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู ้เข้าร่วม
ประสบการณ์จะเห็นไดว้่ารูปแบบการส่ือสารของนิทรรศการบทเรียนในความมืดนั้นยงัสามารถ
สร้างการยอมรับและเขา้ใจต่อผูพ้ิการทางสายตาได ้ท าให้ผลการศึกษาในบทท่ี 5 สามารถสรุปไดว้า่ 
สัญญะท่ีส าคญัท่ีก่อให้เกิดทศันคติเชิงบวกในการ“ยอมรับและเขา้ใจ”มีดว้ยกนั 4 สัญญะไดแ้ก่ 1) 

บทสนทนา 2) ความมืด 3) ผู้น าทาง 4) ผู ้เข้าร่วมประสบการณ์ และสามารถอธิบายสรุปได้
ดงัต่อไปน้ี  
 จากผลวิจยัในบทท่ี 5 แสดงให้เห็นว่าผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์นิทรรศการมีทศันคติท่ีมีต่อผู ้
พิการทางสายตาท่ีเปล่ียนไปในก่อนเขา้ร่วมประสบการณ์และหลงัรับชมซ่ึงเป็นผลมาจากรูปแบบ
การส่ือสารของนิทรรศการบทเรียนในความมืด ทั้งน้ีจะเห็นไดว้า่สัญญะท่ีส าคญัทั้ง 4 สัญญะขา้งตน้ 
เป็นปัจจยัท่ีน าไปสู่การเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง ตามแกนหลกัของกระบวนการเรียนรู้เพื่อการ
เปล่ียนแปลงของ Mezirow (1991) ไดแ้ก่ ประสบการณ์ การไตร่ตรองสะทอ้นคิดและการสนทนา
อยา่งมีเหตุผล โดยจากผลการศึกษาสามารถสรุปความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 

 1) ประสบการณ์ มีสัญญะท่ีส าคญัท่ีน าไปสู่การเกิดประสบการณ์ ไดแ้ก่ บท
สนทนา “การซักถามข้อสันนิษฐาน”ท่ี เป็นสัญญะน าไปสู่การน าประสบการณ์ก่อนเข้าร่วม
ประสบการณ์นิทรรศการของผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์มาใช ้และความมืด ซ่ึงเป็นสัญญะท่ีน าไปสู่การ
เกิดประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากนิทรรศการ 

 2) การไตร่ตรองสะทอ้นคิด มีสัญญะท่ีส าคญัท่ีน าไปสู่การไตร่ตรองสะทอ้น
คือ ได้แก่ บทสนทนา “ไม่บอกว่าผูน้ าทางเป็นผูพ้ิการทางสายตา”และผูน้ าทาง ซ่ึงทั้ง 2 สัญญะ
น าไปสู่ การสะท้อนหลกัฐาน (Premise Reflection) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีน าไปสู่การเกิดการไตร่ตรอง
สะทอ้นคิดของนิทรรศการบทเรียนในความมืด 
 3) การสนทนาอย่างมีเหตุผล บทสนทนา “การซักถามข้อสงสัยเก่ียวกับผู ้
พิการทางสายตา”ซ่ึงเป็นปัจจยัน าไปสู่การตั้งขอ้สงสัยของผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ท่ีมีต่อผูพ้ิการทาง
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สายตาจนน าไปสู่การสนทนาอยา่งมีเหตุผลร่วมกนัระหว่างผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์และผูพ้ิการทาง
สายตา 
 ซ่ึงจากผลการศึกษาขา้งตน้สัญญะท่ีส าคญัท่ีสุดคือ สัญญะตวัละคร ผูน้ าทาง เน่ืองจากผูน้ า
ทางคือผูพ้ิการทางสายตาโดยเป็นผูก้  าหนดรูปแบบการส่ือสาร ทิศทางในการเขา้ร่วมประสบการณ์ 
รวมถึงพดูคุยแบ่งปันแนวคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ของตวัผูน้ าทางเอง ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึง
ศกัยภาพ ความรู้ ความสามารถ รวมถึงทศันคติของผูพ้ิการทางสายตาซ่ึงแตกต่างไปจากมายาคติเดิม
ของผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ซ่ึงเป็นบุคคลผูมี้สายตาดีก่อให้เกิดการลม้ลา้งมายาคติเดิมไปสู่การเขา้ใจ
และยอมรับในตวัผูพ้ิการทางสายตา 
 ทั้งน้ีผูว้ิจยัพบวา่ สัญญะตวัละคร ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ ไม่ไดเ้กิดข้ึนในกระบวนการอยา่ง
หน่ึงอย่างใด แต่ ผู ้เข้าร่วมประสบการณ์  คือปัจจัยท่ีส าคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมในทุก
กระบวนการเพราะเป็นผูรั้บสารโดยตรงของนิทรรศการบทเรียนในความมืด ซ่ึงจากท่ีกล่าวไปแลว้
ว่า ถึงแม้นิทรรศการจะมีการออกแบบและก าหนดรูปแบบการส่ือสารไวแ้ล้ว แต่ก็ยงัคงเกิดการ
ปรับเปล่ียนไปให้เหมาะสมกบัผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ จะสังเกตไดช้ดัเจนจากรูปแบบการน าชมของ
ผูน้ าทาง ในผลการศึกษาในบทท่ี 4 อีกทั้งยงัพบกวา่ ผูน้ าทางเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อใชใ้นการ
ลบลา้งมายาคติเดิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูพ้ิการทางสายตาอีกดว้ย 



 168 

บทที ่6 

 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ
 

การศึกษาเร่ือง “การประกอบสร้างชุดสัญญะแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างทศันคติเชิงบวกต่อ
บุคคลพิการทางสายตาของนิทรรศการบทเรียนในความมืด”ไดท้  าการวิจยัและแบ่งผลการศึกษา
ออกเป็น 2 บท ไดแ้ก่ บทท่ี 4 รูปแบบการส่ือสารของนิทรรศการบทเรียนในความมืดและ บทท่ี 5 

สัญญะท่ีส าคญัในการสะทอ้นเป้าหมายหลกัท่ีพึงประสงค์ให้เกิดข้ึนแก่ผูรั้บสารของนิทรรศการ
บทเรียนในความมืดจาก “เวทนา” เป็น “ยอมรับและเข้าใจ”โดยสามารถ 1) สรุปผลการศึกษา          
2) อภิปรายผล และให ้3) ขอ้เสนอเพื่อน าผลการวจิยัไปใชห้รือเพื่อการวจิยัในอนาคต ไดด้งัต่อไปน้ี 

 

6.1  สรุปผลการศึกษา 
 

6.1.1  รูปแบบการส่ือสารของนิทรรศการบทเรียนในความมืด 

การศึกษา รูปแบบการส่ือสารของนิทรรศการบทเรียนในความมืด มีรูปแบบการส่ือสาร
ตามองคป์ระกอบการเล่าเร่ืองโดยสามารถสรุปผลการศึกษาไดเ้ป็น 6 ขอ้ดงัน้ี 1) ฉากและโครงเร่ือง
2) แก่นเร่ือง 3) ตวัละคร 4) บทสนทนา 5) มุมมองการเล่าเร่ือง 6) ความขดัแยง้ 7) สัญลกัษณ์พิเศษ 

 1) ฉากและโครงเร่ือง 

 นิทรรศการบทเรียนในความมืดมีการออกแบบฉากและโครงเร่ือง สอดคล้องตาม
ห้องจดัแสดงท่ีมีทั้ งหมด 6 ห้อง ได้แก่ ห้องรับร้อง ห้องสวนสาธารณะ ห้องตลาด ห้องป้ายรถ
ประจ าทาง ห้องดนตรี และห้องบาร์ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากภาพท่ี 4.7  แผนผงัผลการศึกษาฉากและโครง
เร่ืองของนิทรรศการบทเรียนในความมืด  (ในบทท่ี 4 )  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 (1) ห้องรับรอง ออกแบบฉากเป็นบรรยากาศห้องรับแขก โดยมีล าดบัเหตุการณ์
ในโครงเร่ืองเป็นขั้นตอน เร่ิมเร่ือง เน่ืองจากมีการชกัจูงความสนใจของผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ โดย
ให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไดเ้ห็นถึงปมปัญหานั้นก็คือความมืดท่ีจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของความขดัแยง้
ของเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนจนจบนิทรรศการ 

 (2) ห้องสวนสาธารณะ ออกแบบเป็นบรรยากาศสวนสาธารณะโดยมีล าดับ
เหตุการณ์ในโครงเร่ืองเป็นขั้นตอน การพฒันาเหตุการณ์ ซ่ึงเร่ืองราวมีการพฒันาควาขดัแยง้เพิ่ม
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มากข้ึนจากบรรยากาศ วตัถุจดัแสดงท่ีมีความซบัซ้อนและตอ้งอาศยัประสาทสัมผสัในการรับรู้ส่ิง
ต่าง ๆ รอบตวัมากยิ่งข้ึน ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์จะตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ียุง่ยากมากข้ึนและเตรียม
พฒันาไปสู่ภาวะวกิฤตในหอ้งถดัไป 

 (3) ห้องตลาด ออกแบบเป็นบรรยากาศตลาดย่านชุมชนเมือง โดยมีล าดับ
เหตุการณ์ในโครงเร่ืองเป็นขั้นตอนภาวะวิกฤต คือการท่ีสถานการณ์ในนิทรรศการด าเนินถึงปม
ปัญหาถึงขีดสุด เน่ืองจากสถานการณ์จ าลองในห้องตลาดจะเป็นเหตุการณ์ท่ีมกัเป็นปัญหาให้แก่ผู ้
พิการทางสายตาในชีวิตประจ าวนัไม่ว่าจะเป็นอนัตรายท่ีจะสามารถเกิดข้ึนจากการเดินทางริม
ฟุตบาทหรือขา้มถนน การเลือกซ้ือของ การอาศยัร่วมกบัผูอ่ื้นยา่นชุมชนท่ีมีความแออดัวุน่วายจาก
ผูค้น รวมถึงเสียงรบกวนท่ีจะท าใหก้ารใชชี้วติมีความยุง่ยาก  
 (4) ห้องป้ายรถประจ าทาง ออกแบบเป็นบรรยากาศ ป้ายรถถประจ าทางและ
รถตุ๊กตุ๊ก โดยมีล าดบัเหตุการณ์ในโครงเร่ืองเป็นขั้นตอนการผา่นพน้วกิฤต คือสถานการณ์หลงัจาก
ผ่านพน้เหตุการณ์วิกฤตไปและก าลงัเขา้สู่การการเปิดเผยหรือขอ้ขดัแยง้ของปมปัญหาท่ีจะขจดั
ออกไป โดยห้องรถประจ าทางจะพาผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไปสัมผสักบัประสบการณ์ต่ืนเตน้จาก
การนั่งรถตุ๊กตุ๊กในความมืด ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์จะไดรั้บความสนุกสนานจากการเคล่ือนไหว
ของรถตุก๊ตุก๊และการบรรยายภาพจากจินตนการจากพนกังานขบัรถ 

 (5) ห้องดนตรี ออกแบบเป็นห้องโฮมเธียเตอร์ โดยมีล าดับเหตุการณ์ในโครง
เร่ืองเป็นขั้นตอนผา่นพน้ภาวะวิกฤต เช่นเดียวกบัห้องจดัแสดงก่อนหน้า เน่ืองจากเป็นให้ผูเ้ขา้ร่วม
ประสบการณ์ไดพ้กัหลกัจากเขา้ร่วมประสบการณ์เป็นเวลานานรวมถึงไดใ้ชป้ระสาทสัมผสัการรับ
ฟังอย่างเต็มท่ีจากเสียงท่ีไดย้ิน ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์จะไดอ้ยู่ในความสงบและเกิดการตระหนัก
คิดถึงเหตุการณ์ท่ีผา่นมา 
 (6) ห้องบาร์ ออกแบบเป็น คาเฟ่ ร้านอาหาร โดยมีล าดบัเหตุการณ์ในโครงเร่ือง
เป็นขั้นตอนการยุติเร่ืองราว เน่ืองจากในห้องบาร์ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์จะไดท้ราบวา่ผูน้ าทางและ
เจา้หน้าท่ีในนิทรรศการทุกคนเป็นผูพ้ิการทางสายตา ซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์จะได้พูดคุย
แลกเปล่ียนกบัผูน้ าทางซ่ึงเป็นผูพ้ิการทางสายตาในการคล่ีคลายขอ้สงสัยในนิทรรศการ รวมถึง
ค าถามเก่ียวกบัผูพ้ิการทางสายตาทั้งหมด  
 จากผลการศึกษาฉากและโครงเร่ืองจะเห็นไดว้า่ ในการใชชี้วิตอุปสรรคยอ่มมีความ
ยากเพิ่มข้ึนทุกวนัแต่เราก็สามารถท่ีจะฝ่าฟันกบัอุปสรรคไปไดจ้ากการน าบทเรียนคร้ังก่อนมาปรับ
ใช ้ซ่ึงในนิทรรศการก็เช่นเดียวกนัท่ีเร่ืองราวค่อยๆ มีความยากล าบากเกิดข้ึนอยา่งเป็นล าดบัเพื่อให้
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์คุน้เคยและปรับตวักบัความมืดจนสามารถเดินรับชมไดจ้นจบนิทรรศการ 
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  นอกจากน้ีนิทรรศการบทเรียนในความมืดมี การจดักลุ่มห้องแสดงนิทรรศการ 

(วิวรรธน์ จนัทร์เทพย ,์ 2548) ในรูปแบบ การจดัแบบห้องต่อห้อง (Room to Room Arrangement) 
คือการชมนิทรรศการโดยไม่ตอ้งยอ้นกลบัทางเดิม เน่ืองจากประหยดัเป็นการเน้ือท่ีและผูเ้ขา้ร่วม
ประสบการณ์สามารถรับรู้เร่ืองราวไดอ้ยา่งเป็นล าดบั 

 2)  แก่นเร่ือง  

 จากผลการศึกษา สัญรูปแก่นเร่ือง พบวา่ แก่นเร่ืองของนิทรรศการบทเรียนในความ
มืดคือ การสร้างประสบการณ์ความมืดให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ และการไดแ้ลกเปล่ียนมุมมอง
ทศันคติท่ีมีต่อผูพ้ิการทางสายตาผ่านการสนทนากบัผูพ้ิการทางสายตาเพื่อน าไปสู่การยอมรับและ
เข้าใจในตัวผูพ้ิการทางสายตา ซ่ึงสอดคล้องกับการก าหนดวตัถุประสงค์ของนิทรรศการท่ีมี
เป้าหมายทางสังคมได้แก่ 1) การสร้างประสบการณ์ร่วมแก่ผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์เพื่อให้เกิด
กระบวนการสะท้อนความคิด (Reflection) 2) การลดปัญหาความเหล่ือมล ้ าทางสังคม 3) การ
กระตุ้นการเปล่ียนแปลงให้เกิดการยอมรับและความสนใจในปัญหาของผูพ้ิการ4) การเปล่ียน
ทศันคติจากความสงสารเวทนาเป็นความช่ืนชมเคารพในตวัผูพ้ิการ (วรินทรา ศิริสุทธิกุล, 2557) ซ่ึง
การก าหนดเป้าหมายทางสังคมนั้นเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลไปสู่แก่นเร่ืองท่ีคน้พบจากการวเิคราะห์สัญ
รูปแก่นเร่ืองของผูว้ิจยั ซ่ึงแก่นเร่ืองดงักล่าวเป็นรูปแบบแนวคิด (Idealism) จากการแบ่งประเภท
ของแก่นเร่ือง (Goodland, 1971) คือ การตอ้งการให้เกิดความเท่าเทียมกนัในสังคมของผูพ้ิการทาง
สายตา 
 3) ความขดัแยง้ 

 จากผลการศึกษาสัญรูปความขัดแยง้ พบว่า ความขัดแยง้ท่ีเกิดของนิทรรศการ
บทเรียนในความมืด มีดงัน้ี 

  (1) ความขดัแยง้ภายในจิตใจ ทัศนคติท่ีมีต่อผูพ้ิการทางสายตา ความเวทนา
สงสารและความไม่เขา้ใจท่ีมีต่อผูพ้ิการทางของผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ท าให้เกิดขอ้สงสัยมากมาย
ตลอดการเขา้ร่วมประสบการณ์ใยนิทรรศการเก่ียวกบัความสามารถในการใชชี้วิตในความมืดของผู ้
พิการทางสายตา 
 (2) ความขดัแยง้กบัสภาพแวดลอ้ม ความมืดเป็นอุปสรรคส าคญัของผูเ้ขา้ร่วม
ประสบการณ์เน่ืองผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไม่คุน้ชินกบัความมืดสนิทท่ีไม่สามารถมองเห็นอะไรได้
เลยในนิทรรศการซ่ึงจะเกิดข้ึนตลอดการเขา้ร่วมประสบการณ์นิทรรศการ  
 4) ตวัละคร 

  (1) ผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์คือคนส่วนใหญ่ในสังคมคือผู ้มีสายตาดีและมี
ทศันคติต่อผูพ้ิการทางสายตาอย่างลากหลายข้ึนอยู่กับประสบการณ์ ความเข้าใจของผูเ้ข้าร่วม
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ประสบการณ์แต่ละคนซ่ึงนอกจากเป็นผูรั้บสารแล้วก็ยงัเป็นตวัละครหน่ึงท่ีส าคญัในนิทรรศการ
ดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากในการเขา้ร่วมประสบการณ์ต่อรอบ สามารถมีผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไดไ้ม่
เกิน 8 คน โดยผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์เปรียบสามารถ 

 (2) ผูน้ าทาง ถือวา่เป็นตวัละครส าคญัท่ีจะน าพาผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไปพบ
กบัประสบการณ์ในความมืด ผูน้ าทางจะคอยน าทางและช่วยเหลือผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไดต้ลอด
การชม ให้ขอ้มูลต่าง ๆ ภายในนิทรรศการ โดยผูน้ าทางจะเป็นผูต้อบขอ้ซกัถามแลกเปล่ียนมุมมอง
ของผูพ้ิการทางสายตา โดยผูน้ าทางจะไม่ไดท้  าการบอกวา่ตนเองเป็นผูพ้ิการทางสายตา โดยรูปแบบ
การน าทางของผูน้ าทางนั้นจะมีลกัษณะเหมือนการน าเท่ียวของมคักุเทศน์ซ่ึงจะแตกต่างกบัการน า
ชมพิธิภณัฑ์หรือนิทรรศการทัว่ไปของภณัฑารักษ์ ซ่ึงการน าทางของผูน้ าทางภายในนิทรรศการ
บทเรียนในความมืด สะทอ้นให้เห็นวา่ผูพ้ิการทางสายตามีความสามารถในการใชชี้วติประจ าวนัได ้
ซ่ึงเป็นส่ิงตรงกนัขา้มกบัส่ิงท่ีสังคมมอง ยอมรับและเขา้ใจถือไดว้า่ผูน้  าทางเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ลบลา้งมายาคติท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูพ้ิการทางสายตา 
 (3) พนกังานขบัรถ ซ่ึงเป็นผูพ้ิการทางสายตาจะท าหน้าท่ีเป็นผูข้บัรถตุ๊กตุ๊กใน
ส่วนของห้อง ป้ายรถประจ าทาง (Bus Stop) ซ่ึงจะเป็นผู ้พาผู ้เข้าร่วมประสบการณ์ไปพบกับ
ประสบการณ์การนั่งรถท่ีปราศจากการมองเห็นแต่สามารถรับรู้ได้ทางประสาทสัมผสัอ่ืนๆ โดย
พนักงานขบัรถจะเป็นคนบรรยายภาพบรรยากาศสอดคล้องกับเสียงบรรยากาศ การสั่นของรถ 
ละอองน ้ า และการพดัของลม โดยการบรรยายภาพบรรยากาศต่าง ๆ ของพนกังานขบัรถก็จะเกิด
จากประสบการณ์และจินตนาการของพนักงานขับรถแต่ละคน แต่ทุกคนจะสอดแทรกความ
สนุกสยนาน รวมถึงชกัจูงให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์มีอารมณ์ร่วมอย่างต่ืนเตน้และเป็นกนัเอง ซ่ึง
แสดงให้เห็นวา่การมีอารมณ์ขนั สนุกสนาน และการมีทศันคติมองโลกในแง่บวก สามารถเกิดข้ึน
ได้จากภายในจิตใจของผูพ้ิการทางสายตาถึงแม้ร่างกายจะมีข้อจ ากดัหรือประสบปัญหาในการ
ด าเนินชีวติก็ตาม 

 (4) พนักงานบาร์ ซ่ึงจะเป็นผูพ้ิการทางสายตา โดยจะมีด้วยกนั 2 คนจะคอย
ช่วยกันท าหน้าท่ีเป็นบริกรในการบริการผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์ในการรับรายการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมรวมถึงการคิดเงินท่ีเคร่ืองแคชเชียร์ โดยในความหมายขั้นท่ี 2 พนกังานบาร์แสดงให้เห็น
ความสามารถของผูพ้ิการทางสายตานอกจากใชชี้วิตในชีวิตประจ าไดเ้องแลว้ ยงัสามารถประอาชีพ
ไดถึ้งแมจ้ะมีขอ้จ ากดัก็ตาม 
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 5)  บทสนทนา  

 จากผลการศึกษาสัญรูปบทสนทนาพบว่า บทสนทนาท่ีส าคัญ ของนิทรรศการ
บทเรียนในความมืด มีดว้ยกนั 5 ส่วน ดงัน้ี 

 (1) การจดจ าช่ือและเรียกช่ือผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ดว้ยการจดจ าจากลกัษณะ
ท่าทาง น ้ าเสียง โดยผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์จะถูกเรียกช่ือจากผูน้ าทางเสมอในขณะมีปฏิสัมพนัธ์กนั 
เพื่อสร้างความสนิทสนม เช่ือใจ ไวใ้จ และเพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ให้ความสนใจมาท่ีผูท้  า
ทางและยงัท าใหง่้ายต่อการเดินน าทาง 

 (2) การไม่บอกว่าผูท้  าทางเป็นผูพ้ิการทางสายตา เป็นการท าให้การน าทาง
เป็นไปอย่างราบร่ืน สร้างความรู้สึกปลอดภยัให้กบัผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ ซ่ึงขอ้เท็จจริงผูท้  าทาง
ปฏิบติัตวัปกติโดยไม่ไดพ้ยายามปฏิบติัตวัเหมือนวา่มองเห็นอยู่ และเม่ือผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์มา
ทราบภายหลังก็จะสร้างความประหลาดใจให้แก่ผูเ้ขา้ชมเน่ืองจากผูท้  าทางมีความคล่องแคล่ว
ช านาญและสามารถอ านวยความสะดวกไดอ้ยา่งมากแก่ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ ซ่ึงความประหลาด
ใจและความสงสัยท่ีเกิดข้ึนกับผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์จะน าไปสู่การตั้ งค  าถามและการพูดคุย
แลกเปล่ียนทศันคติในท่ีสุด 

 (3) การซักถามขอ้สันนิษฐานเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ได้
ส ารวจ วิเคราะห์หาค าตอบด้วยตนเองเพื่อให้เกิดการพูดคุย แสดงความคิดเห็นจนน าไปสู่ข้อ
สันนิษฐานท่ีถูกตอ้งซ่ึงจากการท่ีกล่าวมาขา้งตน้จ าท าให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไดฝึ้กกระบวนการ
คิด การส ารวจเพื่อน าไปสู่การหาค าตอบเน่ืองจากโดยธรรมชาติของมนุษยจ์ะใชส้ายตาเป็นประสาท
สัมผสัแรกในการตดัสินวตัถุหรือส่ิงต่าง ๆ แต่เม่ือไม่สามารถใช้สายตาในการหาค าตอบไดก้็ตอ้ง
อาศยัประสาทสัมผสัอ่ืน ๆ ท่ีเหลือน ามาประกอบสร้างจนพบค าตอบในท่ีสุด 

 (4) การบรรยายบรรยากาศขณะนั่งรถตุ๊กตุ๊ก คือการท่ีผู ้น าทางบรรยาย
สภาพแวดล้อม 2 ขา้งทางจากการสมมติข้ึนตามรูปแบบความถนัดของพนักงานขบัรถด้วยความ
สนุกสนาน เร้าใจ ซ่ึงรูปแบบก็ข้ึนอยู่กบัความถนัดของผูท้  าทางซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์จะได้
จินตนาการภาพตามเสียงบรรยายของพนักงานขบัรถโดยภาพของแต่คนละคนก็จะแตกต่างกัน
ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์แต่ละคน 

 (5) การซักถามข้อสงสัยเก่ียวกับผูพ้ิการทางสายตา ผูท้  าทางจะได้คลายข้อ
สงสัยในตนเองให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ว่าตนเองนั้นเป็นผูพ้ิการทางสายตา ไม่ไดใ้ส่แว่นอิน
ฟาเรด หรือมีอุปกรณ์พิเศษท่ีท าให้มองเห็นในความมืด และน าไปสู่การพูดคุยแลกเปล่ียนทศันคติ
และรับรู้มุมมองความรู้สึกจากการถ่ายประสบการณ์ตรงท่ีน่าเช่ือถือจากผูพ้ิการทางสายตาซ่ึงถือว่า
เป็นสร้างการรับรู้ ความเขา้ใจในตวัผูพ้ิการทางสายตามากข้ึนผา่นการเล่าเร่ืองราวของผูน้ าทางซ่ึง
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เป็นผูพ้ิการทางสายตามาถ่ายทอดดว้ยตวัเอง นอกจากผูท้  าทางจะพดูเช่ือมโยงใหเ้ห็นวา่ถึงแมต้นเอง
จะไม่มีดวงตามองเห็นแต่ก็ยงัเห็นคุณค่าในตวัเองและไม่ยอ้ทอ้ต่ออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนซ่ึงจะท าใหเ้กิด
การเปรียบเทียบอุปสรรคในชีวิตระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ท่ีมีอวยัวะครบถว้นกบัผูพ้ิการทาง
สายตา ท าให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์มีก าลงัใจในการจะเผชิญปัญหาต่าง ๆ ท่ีเขา้มาในชีวิตและเห็น
คุณค่าในตวัเองทั้งน้ีรูปแบบบทสนทนาโดยรวมท่ีเกิดข้ึนมีลกัษณะรูปแบบท่ีปรับเปล่ียนไปตาม
ความถนัดของผูท้  าทางและบริบทของผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ท่ีมีความหลากหลายของเพศ อาย ุ
การศึกษา 
 6)  มุมมองการเล่าเร่ือง 

 ผลการศึกษา สัญรูปมุมมองการเล่าเร่ือง พบว่ามุมมองการเล่าเร่ืองในนิทรรศการ
บทเรียนในความมืดมีรูปแบบมุมมองบุคคลท่ีสาม คือ ผูอ้อกแบบนิทรรศการเปรียบเสมือนเป็นผูเ้ล่า
เร่ืองหรือออกแบบเร่ืองราวเก่ียวกับผูพ้ิการทางสายตาและโลกแห่งความมืดให้แก่ผู ้เข้าร่วม
ประสบการณ์ไดรั้บรู้ 

 7)  สัญลกัษณ์พิเศษ 

 จากผลการศึกษาสัญรูปสัญลักษณ์พิเศษ  พบว่า บทสนทนาระหว่างผู ้เข้าร่วม
ประสบการณ์และผูท้  าทางในนิทรรศการเป็นสัญลักษณ์พิเศษท่ีปรากฏซ่ึงเกิดการท าซ ้ าในรูป
แบบเดิมในทุกหอ้งจดัแสดงของนิทรรศการบทเรียนในความมืดนั้นก็คือลกัษณะท่ีผูท้  าทางถามตอบ
ขอ้สันนิษฐานของผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้สึกระหวา่งกนั 

 จากการประมวลผลการศึกษา ขา้งตน้ สามารถสรุปผลการศึกษาเพื่อมุ่งตอบค าถามวิจยั 
“รูปแบบการส่ือสารของนิทรรศบทเรียนในความมืดเป็นอยา่งไร” ไดด้งัต่อไปน้ี  
 นิทรรศการบทเรียนในความมืดมีรูปแบบการส่ือสารคือ การให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ได้
ใชป้ระสาทสัมผสัทั้งหมดยกเวน้การมองเห็น เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไดรั้บประสบการณ์ใน
ความมืดเสมือนเป็นผูพ้ิการทางสายตาผา่นสถานการณ์จ าลองในความมืดและฉากในชีวติประจ าวนั
ของผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์และผูพ้ิการทางสายตา โดยภายในนิทรรศการบทเรียนในความมืด 
ผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์จะคอยมีผูน้ าทางน านิทรรศการตลอดจนจบนิทรรศการซ่ึงทั้งผูเ้ข้าร่วม
ประสบการณ์และผูน้ าทางต่างเป็นตวัละครท่ีส าคญัในการส่ือสารภายในนิทรรศการ เน่ืองจากผูน้ า
ทางจะน าพาผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไปพบกบัประสบการณ์ในความมืด ผูน้ าทางจะคอยน าทางและ
ช่วยเหลือผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไดต้ลอดการชม ให้ขอ้มูลต่างๆ ภายในนิทรรศการ โดยผูน้ าทางจะ
เป็นผูต้อบขอ้ซกัถามแลกเปล่ียนมุมมองของผูพ้ิการทางสายตา โดยผูน้ าทางจะไม่ไดท้  าการบอกวา่
ตนเองเป็นผูพ้ิการทางสายตาและจะมีการเฉลยในตอนทา้ยของนิทรรศการจนน าไปสู่การพูดคุย
แลกเปล่ียนทศันคติระหว่างกนัของผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์และผูน้ าทางซ่ึงเป็นผูพ้ิการทางสายตา 



 174 

เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไดต้ระหนกัถึงความสามารถ ความคิด ทศันคติ ของผูพ้ิการทางสายตา
จนน าไปสู่การเขา้ใจและยอมรับในท่ีสุด 

 ทั้งน้ีจากการสรุปผลการศึกษาขา้งตน้จะพบวา่ สัญญะท่ีส าคญัในการสะทอ้นเป้าหมายหลกั
ท่ีพึงประสงคใ์ห้เกิดข้ึนแก่ผูรั้บสารของนิทรรศการบทเรียนในความมืดจาก “เวทนา” เป็น “ยอมรับ
และเขา้ใจ”จะมีดว้ยกนั 4 ส่วนคือ 1) บทสนทนา 2) ความมืด 3) ผูน้ าทาง 4) ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ 
ซ่ึงน าไปสู่การมุ่งตอบค าถามขอ้วิจยัในขอ้ท่ี 2 “สัญญะท่ีส าคญัในการสะทอ้นเป้าหมายหลกัท่ีพึง
ประสงคใ์ห้เกิดข้ึนแก่ผูรั้บสารของนิทรรศการบทเรียนในความมืดจาก “เวทนา” เป็น “ยอมรับและ
เขา้ใจ”คืออะไร”ซ่ึงผูว้จิยัจะท าการสรุปผลการศึกษาต่อไป 

 

6.1.2  สัญญะทีส่ าคัญในการสะท้อนเป้าหมายหลักทีพ่งึประสงค์ให้เกดิขึน้แก่ผู้รับสารของ 
          นิทรรศการบทเรียนในความมืดจาก “เวทนา”เป็น “ยอมรับและเข้าใจ 

 จากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ มีทศันคติต่อผูพ้ิการทางสายตา
ท่ีเปล่ียนไป โดยมากท่ีสุดคือ ก่อนเข้าร่วมประสบการณ์นิทรรศการมีทัศนคติ สงสารเวทนา 
เปล่ียนเป็น ยอมรับ และเข้าใจ แต่ยงัคงสงสาร เวทนา เม่ือชมนิทรรศการจบโดยจากผลการ
สัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์รับรู้และตระหนกัถึงความสามารถของผูพ้ิการทาง
สายตาในใชชี้วิตประจ าวนั การมีความพยายาม อดทน และเผชิญกบัขอ้จ ากดัจากการมองเห็นแต่ก็
ยงัคงมีความสงสารในการใช้ชีวิตประจ าวนัอยู ่เน่ืองดว้ยจากปัจจยัของการอ านวยความสะดวกท่ีมี
ต่อผูพ้ิการทางสายตายงัคงเป็นขอ้จ ากดัอยู ่ท  าให้ผูว้ิจยัไดท้  าการมุ่งวิเคราะห์ว่าแลว้สัญญะท่ีส าคญั
ในการสร้างทศันคติเชิงบวกต่อผูพ้ิการทางสายตาในการ “ยอมรับและเขา้ใจ” คืออะไร 

 โดยผูว้ิจยัได้ท าการวิเคราะห์ สัญญะท่ีส าคญัในการสร้างทศันคติเชิงบวกต่อผูพ้ิการทาง
สายตาในการ “ยอมรับและเขา้ใจ” โดยผลการศึกษาพบสัญญะท่ีส าคญัด้วยกนัทั้งหมด  4 สัญญะ 
ไดแ้ก่ 1) บทสนทนา 2) ความมืด 3) ผูน้ าทาง 4) ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ ซ่ึงเม่ือน ามาพิจารณาตาม
แกนหลกัของกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงของ Mezirow (1991) ไดแ้ก่ ประสบการณ์ 
การไตร่ตรองสะทอ้นคิด และการสนทนาอยา่งมีเหตุผล ซ่ึงองคป์ระกอบขา้งตน้คือองคป์ระกอบท่ี
น าไปสู่การเปล่ียนกรอบความคิด ความเขา้ใจ และทศันคติเดิมท่ีมีต่อผูพ้ิการทางสายตาไปสู่กรอบ
ความคิด ความเขา้ใจ และทศันคติใหม่ นั้นคือ ยอมรับและเขา้ใจผูพ้ิการทางสายตาซ่ึงเป็นการลบ
ลา้งมายาคติเดิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูพ้ิการทางสายตาโดยผูพ้ิการทางสายตา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1)  ประสบการณ์ของนิทรรศการบทเรียนในความมืดโดยประสบการณ์ของ
ผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์นั้ นเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลท่ีหมายถึงประสบการณ์ก่อนเข้าร่วม
ประสบการณ์นิทรรศการและประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากนิทรรศการ โดยประสบการณ์ก่อนเขา้ร่วม
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ประสบการณ์ถือว่าเป็นตวัแปลส าคญัภายในนิทรรศการ เน่ืองจาก จากผลการศึกษารูปแบบการ
ส่ือสารในนิทรรศการบทเรียนในความมืดจะพบว่า ผู ้เข้าร่วมประสบการณ์เปรียบเสมือนผู ้
ก  าหนดการส่ือสารภายในนิทรรศการเน่ืองจากขณะเขา้ร่วมประสบการณ์จะเกิดการพดูคุย สอบถาม
ขอ้สันนิษฐานต่างๆ ภายในนิทรรศการจากผูน้ าทาง นอกจากน้ีตวัผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์เองตอ้ง
อาศยัการเช่ือมโยงกบัประสบการณ์ส่วนบุคคลก่อนเขา้ร่วมประสบการณ์นิทรรศการเพื่อมาตอบขอ้
สันนิษฐานเพื่อน าไปสู่ค าตอบ 

 นอกจากน้ีผลการศึกษาพบว่า ประสบการณ์ท่ีได้รับจากนิทรรศการบทเรียนใน
ความมืด คือการท่ีผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์เสมือนผูเ้รียนรู้ประสบการณ์ใหม่จากผูมี้สายตาดีมาเรียนรู้
การใชชี้วติอยา่งผูม้องไม่เห็น ซ่ึงประสบการณ์ท่ีผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไดรั้บจากนิทรรศการจะเป็น
สถานการณ์จ าลองในการใชชี้วิตประจ าวนัของผูพ้ิการทางสายตาในสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงมีสัญญะท่ี
ส าคญัในการท าให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ใหม่คือ ความมืด ซ่ึงถือเป็นความ
ขดัแยง้จากสภาพแวดลอ้ม  

 จากการผลการศึกษาฉากและโครงเร่ืองยงัพบ สัญญะความมืดเป็นสัญญะท่ีส าคญัท่ี
สร้างใหเ้กิดกระบวนการน าประสาทสัมผสัยกเวน้การมองเห็นท่ีเหลืออยูอ่อกมาใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 2)  การไตร่ตรองสะท้อนคิดของนิทรรศการบทเรียนในความมืด การไตร่ตรอง
สะทอ้นคิด สอดคลอ้งกบัการก าหนดวตัถุประสงคข์องนิทรรศการท่ีมีเป้าหมายทางสังคม (วรินทรา 
ศิริสุทธิกุล , 2557) นั้ นก็คือ การสร้างประสบการณ์ร่วมแก่ผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์เพื่อให้เกิด
กระบวนการสะท้อนความคิดดังนั้นการสะท้อนคิดจึงเป็นกระบวนการท่ีน าไปสู่การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ซ่ึงการสะท้อนคิด (Reflection Thinking) มีขอบเขตทั้ งหมด 3 ส่วน คือ Content 

Process และ Premise ในส่วนแรก การสะท้อนเน้ือหา (Content Reflection) คือ การสะท้อนคิด
เก่ียวกบัปัญหา หรือสารท่ีนิทรรศการตอ้งการจะส่ือ นั้นก็คือ การรับรู้และตระหนกัถึงความสามารถ 
ยอมรับและเขา้ใจผูพ้ิการทางสายตา ซ่ึงเกิดข้ึนจาการไดรั้บประสบการณ์ในนิทรรศการบทเรียนใน
ความมืดของผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ ซ่ึงจากผลการศึกษาก็พบว่า นิทรรศการบทเรียนในความมืด
เป็นการสร้างประสบการณ์ความมืดให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ และก่อให้เกิดการไดแ้ลกเปล่ียน
มุมมองทศันคติท่ีมีต่อผูพ้ิการทางสายตาผ่านการสนทนากับผูพ้ิการทางสายตาเพื่อน าไปสู่การ
ยอมรับและเขา้ใจในตวัผูพ้ิการทางสายตา จากนั้นก็จะเป็นส่วนของการสะทอ้นกระบวนการ คือการ
สะทอ้นคิดวา่เรารับรู้ รู้สึก คิดและท าอยา่งไร ซ่ึงเป็นส่วนท่ี 2 คือ การสะทอ้นกระบวนการ (Process 

Reflection) ซ่ึงจากการสะท้อนเน้ือหาท่ีผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์ได้รับประสบการณ์ในความมืด
นิทรรศการจนน าไปสู่การยอมรับและเข้าใจในตัวผู ้พิการ นั้ นเกิดจากกระบวนการจ าลอง
สถานการณ์ในความมืดให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์จนน าไปสู่การเช่ือมโยงประสบการณ์ของ
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ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ภายในนิทรรศการกบัการใชชี้วติประจ าวนัของผูพ้ิการทางสายตา ทั้งในส่วน
ของอุปสรรคความยากล าบาก วิธีการใช้ประสาทสัมผสัท่ีเหลือในการรับรู้ รวมถึงความสามารถ
ต่างๆ  จนน าไปสู่การตั้งค  าถามและสนทนาแลกเปล่ียนมุมมองและทศันคติกบัผูพ้ิการทางสายตา 
และในส่วนสุดท้ายคือ การสะท้อนหลักฐาน (Premise Reflection) คือการสะท้อนเก่ียวกับท่ีมา 
หลักฐาน สาเหตุ ในการรับรู้ รู้สึก คิดและท า โดยผลการศึกษาพบว่า สัญรูปผูน้ าและสัญรูปบท
สนทนาในส่วนของ “ไม่บอกว่าผูท้  าทางเป็นผูพ้ิการทางสายตา”เป็นปัจจยัท่ีสามารถน าไปสู่การ
สะท้อนหลักฐาน เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีท าให้ผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์รู้สึกแปลกใจ และเช่ือมโยง
ความรู้สึกไปสู่ประสบการณ์ และพยายามท่ีจะอธิบายถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน เปรียบเทียบ หาเหตุผล โดย
การตอบค าถาม ท าไมเราจึงรับรู้ รู้สึก คิด และท า (Why)  ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีน าไปสู่การเกิดการ
ไตร่ตรองสะทอ้นคิดของนิทรรศการบทเรียนในความมืด 

 3)  การสนทนาอยา่งมีเหตุผลของนิทรรศการบทเรียนในความมืดจากผลการศึกษา
พบวา่ สัญรูปบทสนทนา “การซกัถามขอ้สงสัยเก่ียวกบัผูพ้ิการทางสายตา”เป็นสัญญะท่ีน าไปสู่การ
สนทนไตร่ตรองขา้งตน้ ซ่ึงจะน าไปสู่การตั้งขอ้สงสัยของผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ท่ีมีต่อผูพ้ิการทาง
สายตาจนน าไปสู่การสนทนาอยา่งมีเหตุผลร่วมกนัระหว่างผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์และผูพ้ิการทาง
สายตา ซ่ึงการสนทนไตร่ตรอง ช่วยให้มีการตรวจสอบและเปิดเผยส่ิงท่ีซ่อนอยูลึ่กๆ ภายในใจของ
แต่ละคนออกมา น าไปสู่การเปล่ียนแปลงทั้งส่วนบุคคลและการเปล่ียนแปลงปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม
ในกลุ่ม การเปล่ียนแปลงทั้งสองแบบ จะส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั น าไปสู่พลวตัของการเรียนรู้สู่การ
เปล่ียนแปลง 

 ผลการศึกษาในบทท่ี 4 และ 5 แสดงให้เห็นวา่ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์นิทรรศการมีทศันคติ
ท่ีมีต่อผูพ้ิการทางสายตาในก่อนเขา้ร่วมประสบการณ์และท่ีเปล่ียนไปหลงัเขา้ร่วมประสบการณ์คือ 
เขา้ใจและยอมรับ ในตวัผูพ้ิการทางสายแต่ก็ยงัคงมีความสงสารเวทนาอยู ่ซ่ึงเป็นผลมาจากรูปแบบ
การส่ือสารของนิทรรศการบทเรียนในความมืด ทั้งน้ีจะเห็นไดว้่าสัญญะท่ีส าคญัซ่ึงไดแ้ก่ 1) บท
สนทนา 2) ความมืด 3) ผูน้ าทาง 4) ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ เป็นปัจจยัท่ีน าไปสู่การเรียนรู้สู่การ
เปล่ียนแปลง ตามแกนหลกัของกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงของ Mezirow (1991) ไดแ้ก่ 
ประสบการณ์ การไตร่ตรองสะทอ้นคิดและการสนทนาอย่างมีเหตุผลซ่ึงองค์ประกอบขา้งตน้คือ
องค์ประกอบท่ีน าไปสู่การเปล่ียนกรอบความคิด ความเขา้ใจ และทศันคติเดิมท่ีมีต่อผูพ้ิการทาง
สายตาไปสู่กรอบความคิด ความเขา้ใจ และทศันคติใหม่ นั้นคือ ยอมรับและเขา้ใจผูพ้ิการทางสายตา 
โดยความสัมพนัธ์ของสัญญะท่ีส าคญัทั้ง 4 ประการและองคป์ระกอบแกนหลงัของการเรียนรู้สู่การ
เปล่ียนแปลง สามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 6.1 
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ภาพที ่ 6.1  ความสัมพนัธ์ของสัญญะท่ีส าคญัและองคป์ระกอบแกนหลงัของการเรียนรู้ 

     สู่การเปล่ียนแปลง 

 

 

 

รูปแบบการส่ือสารของ 
นิทรรศการบทเรียนในความมืด 

สญัญะท่ีส าคญัในการสะทอ้น
เป้าหมายหลกัอนัพงึประสงค ์

การไตร่ตรองสะทอ้นคิดของ
นิทรรศการบทเรียนในความมืด 

ประสบการณ์ของนิทรรศการ
บทเรียนในความมืด 

การสนทนาอยา่งมีเหตผุลของ
นิทรรศการบทเรียนในความมืด 

- ความมืด 

- บทสนทนา 
- ผูน้ าทาง 

- ผูเ้ขา้ร่วม
ประสบการณ์ 

การสะทอ้นเน้ือหา 
(Content Reflection) 

การสะทอ้น
กระบวนการ 

(Process Reflection) 

การสะทอ้นหลกัฐาน 
(Premise Reflection) 

การเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง 
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6.2  อภิปรายผล 

 

นิทรรศการบทเรียนในความมืดมีรูปแบบการส่ือสารคือการให้ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์เขา้
ไปเรียนรู้ ท าความเขา้ใจและแลกเปล่ียนทศันคติ ผ่านประสาทสัมผสัทั้งหมดยกเวน้การมองเห็น 
โดยการจ าลองสถานการณ์ต่างๆ ในชีวติประจ าวนั เสมือนไดท้ดลองมาเป็นผูพ้ิการทางสายตาโดยมี
ผูน้ าทางคอยช่วยเหลือใหค้  าแนะน าตลอดการเขา้ร่วมประสบการณ์ โดยผูน้ าทางจะไม่ไดเ้ฉลยวา่ตน
เป็นผูพ้ิการทางสายตาจนกวา่จะถึงในห้องบาร์ซ่ึงเป็นห้องสุดทา้ยของนิทรรศการ นอกจากน้ียงัมี
การพดูคุยเพื่อหาค าตอบจากขอ้สันนิษฐานต่างๆ จากวตัถุและบรรยากาศในการจดัแสดง ซ่ึงน าไปสู่
การพูดคุยแลกเปล่ียนทศันคติกนัระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์และผูน้ าทาง จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้
จะเห็นได้ว่านิทรรศการบทเรียนในความมืดจะต่างไปจากนิทรรศการทัว่ไปท่ีมกัจะใช้ประสาท
สัมผสัในทุกดา้น และโดยเฉพาะดา้นการมองเห็นซ่ึงท าให้เห็นวา่นิทรรศการบทเรียนในความมืดมี 
รูปแบบการน าเสนอท่ีแตกต่างและน่าสนใจ ทั้งน้ีเม่ือน ารูปแบบการส่ือสารของนิทรรศการบทเรียน
ในความมืดมาพิจารณากบัทฤษฎีกรวยประสบการณ์ของ Dale (1954) ท่ีจดัแบ่งส่ือการสอน เพื่อ
เป็นแนวทางในการอธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งโสตทศันูปกรณ์ต่างๆ โดยส่ือนิทรรศการอยูใ่น
ขั้นท่ี 6 ขั้นความทรงจ า (Enactive) ซ่ึงมีความหมายนิยามว่าคือส่ือท่ีเป็นการจดัแสดงส่ิงของต่างๆ 
การจัดป้ายนิเทศ เพื่อให้ความรู้และสารประโยชน์แก่ผู ้เข้าร่วมประสบการณ์  โดยการน า
ประสบการณ์หลายอยา่งมาผสมผสานกนัมากท่ีสุด ซ่ึงลกัษณะรูปแบบการส่ือสารของนิทรรศการ
บทเรียนในความมืดไม่สอดคลอ้งกบัส่ือนิทรรศการท่ีกล่าวไปขา้งตน้ แต่ทว่านิทรรศการบทเรียน
ในความมืดมีความสอดคลอ้งกบัขั้นประสบการณ์รอง (Contrived Experience) ซ่ึงก็อยูใ่นขั้นท่ี 2 ซ่ึง
เป็นขั้นความทรงจ า (Enactive) คือ  เป็นการเรียนรู้โดยใหผู้เ้รียนเรียนจากส่ิงท่ีใกลเ้คียงกบัความเป็น
จริงท่ีสุด ซ่ึงอาจเป็นการจ าลองหรือของจ าลองก็ได ้เช่น การสร้างทอ้งฟ้าจ าลอง การใชหุ่้นจ าลอง 
ตวัอยา่ง ตูอ้นัตรทศัน์หรือส่ือสามมิติ เป็นตน้ (Dale, 1954)  

นอกจากน้ีการส่ือสารภายในนิทรรศการบทเรียนในความมืดยงัอาศัย วจนสัญลักษณ์ 

(Verbal Symbol) จากแนวคิดและทฤษฎีกรวยประสบการณ์ของ Dale (1954)  โดย วจนสัญลกัษณ์
เป็นประสบการณ์ขั้นสุดทา้ย ซ่ึงเป็นขั้นนามธรรมมากท่ีสุด ไม่มีส่วนคลา้ยคลึงกบัของจริง ไดแ้ก่ 
ตวัหนงัสือในภาษาเขียน   เสียงของค าพูดในภาษาพูด เป็นตน้ ซ่ึงจากแนวคิดขา้งตน้สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาในส่วนของสัญญะท่ีส าคญัของนิทรรศการบทเรียนในความมืดนั้นก็คือ สัญรูปบท
สนทนา ซ่ึงไดก้ล่าวถึงในรายละเอียดของสรุปผลการศึกษาขา้งตน้ นอกจากน้ีสัญรูปบทสนทนายงั
สอดคล้อง ตามทรรศนะของ Taylor (อา้งถึงใน Mezirow et al., 1990) ท่ีกล่าวเก่ียวกบั การเสวนา 
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(Dialogue) ไวว้า่ รูปแบบการเสวนา หรือการพูดคุยระหวา่งกนั ช่วยให้เกิดความไวเ้น้ือเช่ือใจซ่ึงกนั
และกนั และเป็นขั้นตอนในการสร้างความตระหนกัรู้และความเขา้ใจในผูอ่ื้นมากยิง่ข้ึน 

จากผลการศึกษาท่ีพบว่า ความมืดเป็นสัญญะท่ีส าคญั ซ่ึงเป็นสัญญะท่ีน าไปสู่การสร้าง
ประสบการณ์และกระตุน้การรับรู้ผา่นประสาทสัมผสัท่ีเหลืออยู ่ไดแ้ก่ การไดย้นิการสัมผสั การดม
กล่ิน และการรับรส เน่ืองจาก พฤติกรรมการรับรู้เป็นผลเน่ืองมาจาการท่ีมนุษยใ์ชอ้วยัวะรับสัมผสั 
ซ่ึงเรียกว่าเคร่ืองรับ (Sensory) ทั้ ง 5 ชนิด คือ  ตา  หู  จมูก  ล้ิน   และผิวหนัง เม่ือเคร่ืองรับหรือ
อวยัวะรับสัมผสั  สัมผสัส่ิงเร้า  เราจะเกิดความรู้สึกแล้วส่งความรู้สึกนั้นไปตีความ  หรือแปล
ความหมายกลายเป็นการรับรู้ ซ่ึงจากปัจจยัดงักล่าวจึงเปรียบเสมือนประตูด่านแรกท่ีจะน าไปสู่
พฤติกรรมอ่ืนๆ ท่ีจะส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของแต่ละคนได ้โดยผลการวิเคราะห์สัญญะนิทรรศการ
บทเรียนแห่งความมืดพบว่ามีปัจจยัได้ส่ิงเร้าภายนอกซ่ึงเกิดจากการออกแบบนิทรรศการ ได้แก่ 
ความแปลกใหม่และส่ิงท่ีมีลกัษณะตดักนั นั้นก็คือความมืดภายในนิทรรศการ โดยการเปล่ียนแปลง
ท าให้ส่ิงเร้าผิดปกติไปจากเดิมท่ีคุน้เคยหรือส่ิงท่ีมีลกัษณะตรงกนัขา้มกบัส่ิงปกติทัว่ไป จะสามารถ
สร้างความสนใจไดดี้ (ววิรรธน์ จนัทร์เทพย,์ 2548) 

และจากผลการศึกษายงัมีสัญญะท่ีส าคญัคือ ผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์ ซ่ึงสอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะของ วิวรรธน์ จนัทร์เทพย์ (2548) ท่ีได้เสนอปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของ
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ในการชมนิทรรศการไวใ้นส่วนของ ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์หรือผูเ้รียน ซ่ึง
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์หรือผูเ้รียนแต่ละคนมีความแตกต่างกนัในหลายๆ ด้านวุฒิภาวะและความ
พร้อม เพศ สติปัญญา อารมณ์ สังคมวฒันธรรมและประเพณี สภาพสังคม วิถีชีวิต ความเช่ือ 
ประสบการณ์ ระดับการศึกษา และความสนใจ โดยจากผลการศึกท่ีพบว่าสัญญะท่ีส าคัญคือ 
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์และผูน้ าทาง เน่ืองจากรูปแบบการส่ือสารของนิทรรศการตอ้งอาศยัการน า
จากผูน้ าทาง รวมถึงการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อให้ เกิดกระบวนสะทอ้นความคิดของ
ผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์เพื่อให้สามารถเกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติท่ีมีต่อผูพ้ิการ โดยทั้งน้ีการ
ส่ือสารของนิทรรศการจะประสบความส าเร็จไดก้็ตอ้งอาศยัการปฏิสัมพนัธ์ ท าความรู้จกัระหว่าง
กนัของผูน้ าทางและผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ตั้งแต่เร่ิมนิทรรศการในห้องรับรอง เน่ืองจาก เพื่อนร่วม
กลุ่มและผู ้น าทางคือส่ิงแวดล้อมท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ โดยการจัดการจัดกลุ่มผู ้เข้าร่วม
ประสบการณ์เพื่อนเขา้ร่วมประสบการณ์พร้อมกนัเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมแบบหน่ึงให้แก่
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์โดยมองว่ากลุ่มผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ท่ีเขา้ร่วมประสบการณ์และผูน้ าทาง
เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์แต่ละคนเน่ืองจากภายในห้อง
นิทรรศการนั้ นมืดสนิทเป็นสถานการณ์ท่ีผู ้เข้าร่วมประสบการณ์แต่ละคนไม่คุ ้นเคยการมี
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ปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัของกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์และผูน้ าทางจึงมีส่วนสร้างสภาพแวดลอ้มใน
การเรียนรู้ร่วมกนั (วรรษมน ใจกระจ่าง, 2556) 

ทั้งน้ีจากผลการศึกษาจะพบวา่ นิทรรศการบทเรียนในความมืดสามารถสร้างทศันคติให้แก่
ผูเ้ขา้ชมในการยอมรับและเขา้ใจในตวัผูพ้ิการทางสายตา แต่ทวา่ยงัคงมีความสงสารเวทนาอยู ่โดย
จากการศึกษาพบว่า นิทรรศการบทเรียนในความมืดมีจุดเร่ิมต้นมาจากการก่อตั้ งโดย Andreas 

Heinecke ชาวเยอรมนั ซ่ึงมีมุมมองในการมองผูพ้ิการตามแนวคิดสิทธิพลเมือง (Citizenship Model) 

(Edmonds, 2005) โดยแนวคิดดงักล่าวเป็นแนวคิดในบริบทสากลซ่ึงในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีได้
ท าการศึกษานิทรรศการบทเรียนในความมืดท่ีจดัแสดงในประเทศไทยซ่ึงมีมุมมองต่อผูพ้ิการท่ี
แตกต่างเพิ่มเติมไปจากบริบทสากล นั้นก็คือมุมมองในเร่ืองของกรรมและเวทนานิยมโดย จาก
การศึกษาของ ถนอมนวล หิรัญเทพ (2551)ท่ีพบว่า ถึงแมส้ังคมไทยจะมีแนวโน้มในการยอมรับ 
ส่งเสริม และพฒันาผูพ้ิการไปในทางแนวคิดสิทธิพลเมือง แต่อยา่งไรก็ตามแนวคิดเร่ืองกรรมและ
เวทนานิยม ซ่ึงมีความเวทนาสงสารเป็นเคร่ืองมือส าคญัก็ยงัคงอยูใ่นสังคมโดยตลอดเช่นกนั โดย
ส่วนใหญ่จะเป็นในเชิงสนบัสนุนแนวคิดหลกั เน่ืองจากภายใตก้ระบวนการท าประเทศให้ทนัสมยั 
หรือมีอารยธรรมแบบตะวนั ไม่วา่จะเป็นวิทยาการทางการแพทย ์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ รวมถึงสิทธิ
พลเมือง ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีถูกเชิดชูถึงความทนัสมยั ในขณะท่ีความคิดดั้งเดิมนั้นคือ เร่ืองกรรมและ
เวทนาสงสาร ยอ่มถูกลดความส าคญัลงไปแต่ก็มิไดห้ายไปเพียงแต่ท างานในลกัษณะคล่ืนใตน้ ้าดา้น
นอกท่ีอาจมองไม่เห็นแต่ยงัคงส่งผลต่อสังคมท่ีมีต่อผูพ้ิการไดเ้สมอ ซ่ึงจากแนวคิดขา้งตน้ท าใหเ้ห็น
วา่ ถึงแมนิ้ทรรศการบทเรียนในความมืดจะสามารถสร้างทศันคติเชิงบวกคือการยอมรับและเขา้ใจ
ต่อผูพ้ิการทางสายตาไดแ้ต่ก็ไม่สามารถลบลา้งมายาคติเดิมคือสงสาร เวทนาผูพ้ิการทางสายตาของ
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ได ้ 
 ทั้ งน้ีถึงแม้ว่ารูปแบบการส่ือสารของนิทรรศการบทเรียนในความมืด  จะไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงทศันคติท่ีมีต่อผูพ้ิการทางสายตาของผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์จากสงสาร เวทนา เป็น
ยอมรับและเข้าใจได้แต่นิทรรศการบทเรียนในความมืดก็สามารถสร้างการรับรู้ในความรู้ 
ความสามารถและสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อผู ้พิการทางสายตาได้ ผ่านกระบวนการสร้าง
ประสบการณ์รอง (Contrived Experience) นั่นคือ การสร้างสถานการณ์จ าลองให้ผู ้เข้าร่วม
ประสบการณ์ทดลองเป็นผูพ้ิการทางสายตา ผ่านปัจจยัท่ีส าคญัไดแ้ก่ ความมืด การพูดคุย ผูน้ าทาง 
และตวัผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์เอง จนน าไปสู่กระบวนการการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง ซ่ึงหมายถึง 
การท่ีบุคคลสามารถสร้างท่ีจะสร้างความหมายใหม่ของประสบการณ์ ผา่นการตรึกตรองใคร่ครวญ 
และทบทวนกรอบความคิดเดิมท่ีตนเองคุน้ชิน สะทอ้นความคิดและพยายามเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงท่ี
เช่ือถือได ้ถูกตอ้งและเท่ียงตรงกวา่ (Mezirow et al., 1990) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีวา่ นิทรรศการ
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ใดสามารถท าให้ผู ้เข้าร่วมประสบการณ์เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ย่อมหมายถึง
พิพิธภณัฑ์นั้นประสบความส าเร็จโดยการเปล่ียงแปลงท่ีกล่าวมานั้น คือ การพฒันาความรู้หรือ
ทกัษะการขยายฐานความสัมพนัธ์ การเปล่ียนแปลงทศันคติ เปล่ียนพฤติกรรม การสร้างความหมาย
ใหม่ของประสบการณ์ (Sawyer et al., 2002) 

 

6.3 ข้อเสนอแนะ 

 

แบ่งข้อเสนอแนะเป็น 2 ส่วนได้แก่ 1) ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจยัไปใช้  และ        
2) ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัในอนาคต 

 

 6.3.1  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจัิยไปใช้ 

 1) การท่ีจะใหผู้มี้สายตาดียอมรับและเขา้ใจในตวัผูพ้ิการทางสายตา ปัจจยัท่ีสามารถ
ไปประยุกตใ์ชไ้ดก้บัการส่ือสารประเด็นเก่ียวกบั ผูพ้ิการ นั้นคือการสนทนากบัตวัผูพ้ิการ จะเห็นได้
วา่เม่ือผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ไดส้นทนาร่วมกบัพิการทางสายตาจะก่อให้เกิดกระบวนการสะทอ้น
คิดท่ีจะน าไปสู่การเขา้ใจและยอมรับในตวัผูพ้ิการ อีกหน่ึงปัจจยัส าคญั นั้นก็คือการเปิดโอกาสให้ผู ้
พิการ ได้แสดงความสามารถของตนเอง ซ่ึงปัจจุบนัเราอาจจะไดเ้ห็นความสามารถของพิการใน
มุมมองของเชิง ศิลปะ เช่น เล่นดนตรี ร้องเพลง เป็นตน้ แต่หากทวา่มีเวทีในการแสดงความสามารถ
ในทักษะการประกอบอาชีพ หรือทกัษะอ่ืนๆ ท่ีสามารถเสริมสร้างการรับของบุคคลทั่วไปถึง
ความสามารถท่ีแท้จริงของผูพ้ิการก็จะสามารถท าให้บุคคลทั่วไป รับรู้ เข้าใจ และยอมรับใน
ความสามารถของตวัผูพ้ิการ 

 2) ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ในประเด็น ทศันคติ
เข้าร่วมประสบการณ์นิทรรศการท่ีมีต่อผูพ้ิการทางสายตาแสดงให้เห็นแล้วว่า ถึงแม้ผูเ้ข้าร่วม
ประสบการณ์จะเปล่ียนทศันคติเป็นยอมรับและเขา้ใจผูพ้ิการทางสายตา หากแต่ยงัคงรู้สึกสงสาร
เวทนาอยูก่ารช่วยเหลือผูพ้ิการทางสายตา ขาดการดูแลเอาใจใส่จากภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
อยา่งถูกตอ้ง พิการทางสายตาก็ยงัคงเป็นถูกมองวา่เป็นพลเมืองชั้น 2 เช่นเดิม 
 3) ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่าในการออกแบบนิทรรศการในความมืดไม่
จ  าเป็นตอ้งให้ความส าคญัในการลงรายละเอียดของวตัถุจัดแสดงเน่ืองด้วยในความมืดผูเ้ขา้ร่วม
ประสบการณ์ไม่สามารถรับรู้ในทุกส่วนรายละเอียดเล็กๆ ได้ หากแต่ว่าควรให้ความส าคญัใน
ลกัษณะของภาพรวมเป็นอยา่งมาก 
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 6.3.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยในอนาคต 

 1) จากผลการศึกษาท่ีพบว่านิทรรศการบทเรียนในความมืดสามารถสร้างการ
ยอมรับและเขา้ใจในต่อผูพ้ิการทางสายตาแต่ผูเ้ข้าร่วมประสบการณ์ยงัรู้สึกสงสารเวทนาได้ใน
ระดับหน่ึงเท่านั้ น โดยผลการศึกษาข้างต้นสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาส่ือเพื่อการ
เปล่ียนแปลงทัศนคติท่ีมีต่อผูพ้ิการทางสายตาโดยถือว่า นิทรรศการบทเรียนในความมืดเป็น
ช่องทางหน่ึงท่ีจะสามารถเป็นจุดเร่ิมตน้ให้คนในสังคมมาให้ความส าคญัในเร่ืองของการยอมรับ
และเขา้ใจผูพ้ิการทางสายตา ทั้งน้ีควรจะมีการเสริมดว้ยส่ือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีมีการใช้ระยะเวลาและ
สามารถติดตามผลไดม้าบูรณาการต่อยอดประเด็นปัญหาดงักล่าวเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น การอมรม
หรือเขา้ค่าย การแสดงละครบทบาทสมมติ การประชาสัมพนัธ์รณรงคน์อกสถานท่ี เกม เป็นตน้  
 2) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลในการส่ือสารของผูน้ าทางในนิทรรศการ
บทเรียนในความมืดในการเปล่ียนแปลงทศันคติของผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ ทั้งน้ีหากมีการพฒันา
และอบรมผูน้ าทางถึงแนวทางการส่ือสารกบัผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์เพื่อการเปล่ียนแปลงทศันคติ
เชิงบวกต่อผูพ้ิการทางสายตาซ่ึงก็คือผูน้ าทางเองก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึนแก่นิทรรศการบทเรียนในความมืด 
 3) การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในบริบทสังคมไทยเท่านั้น หากแต่มิไดมี้การศึกษา
รูปแบบการส่ือสารภายในนิทรรศการบทเรียนในความมืดในสาขาอ่ืนๆ ของต่างประเทศ ท าให้ผล
การศึกษาไม่สามารถช้ีวดัรูปแบบการศึกษาขา้งตน้เป็นภาพรวมของนิทรรศการบทเรียนในความมืด
ไดท้ั้งหมด ทั้งน้ีหากมีการศึกษาเปรียบเทียบกบัสาขาอ่ืนๆ ในต่างประเทศก็จะสามารถท าให้พบขอ้
คน้พบและผลการศึกษาท่ีจะน ามาต่อยอดและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมผูพ้ิการทางสายตาเพิ่ม
มากข้ึน 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ก 
 

ถอดเทปการให้สัมภาษณ์ของผู้น าทาง 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้น าทาง อมีนา ทรงศิริ  
ณ จัตุรัสวทิยาศาสตร์องค์การพพิธิภัณฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ  
 

ผูว้จิยั :  ก่อนเขา้มาท างานมีการเทรนดมี์รูปแบบการเทรนดย์งัไง 

อมีนา ทรงศิริ : ตอนท่ีเทรนด์ก็คือ จะมีไกดจ์ากต่างประเทศเพราะนิทรรศการน้ีมาจากเยอรมนั เราก็
ไดเ้ทรนดจ์ากเขาโดยตรง คนท่ีเทรนดก์็เป็นคนตาบอดดว้ยกนัน่ีแหล่ะ แลว้ก็เขาจะส่ือสารดว้ย
วธีิการพดูสัมผสั ดว้ยความท่ีมนัเป็นคนละภาษาและพี่ก็ไม่ไดเ้ก่งภาษา ก็จะตอ้งมีล่ามท่ีช่วยแปล 
บางคร้ังพอส่ือสารไดบ้างเราก็สามารถส่ือสารโดยตรงกบัเขาได ้แต่วา่เราก็ไม่สามารถเขา้ใจได ้
100% ก็อาจจะใชภ้าษากาย ก็จะเป็นการเทรนดท่ี์เหมือน Lecture แต่เป็นการท าใหดู้แลว้เราก็เรียนรู้
ตาม  

 

ผูว้จิยั :  พอมีการท าใหดู้แลว้เราเรียนรู้ตาม รูปแบบการส่ือสารในแต่ละหอ้งนั้นตอนเทรนด ์เขามี
ขอ้จ ากดัขอ้บงัคบัไหมวา่ตอ้งเป็นอยา่งไร 

อมีนา ทรงศิริ : เขาก็จะมีคอนเซปตแ์ต่ไม่ไดก้  าหนดตายตวัวา่ตอ้งอยา่งน้ีๆ ทั้งหมด แต่จะมีคอน
เซปตแ์ต่ละหอ้งนิทรรศการวา่ หอ้งน้ีตอ้งการส่ือสารรับรู้เก่ียวกบัเร่ืองอะไร 

 

ผูว้จิยั :  แลว้ในส่วนของห้องนัง่เล่น มีคอนเซปตเ์ป็นยงัไง 

อมีนา ทรงศิริ : ก็คือจะใหค้นท่ีเขา้มาในนิทรรศการไดป้รับตวั จากท่ีเขาเห็นชดัๆ มาเขา้มาอยูใ่น
ความมืด ก็ใหเ้ขา้มานัง่พกัผอ่นพดูคุยท าความรู้จกักนักบัตวัไกด ์เพื่อเราจะไดส่ื้อสารกนัง่ายข้ึน
ตลอดจนจบนิทรรศการ แลว้ก็จะใหใ้ชป้ระสาทสัมผสัดา้นการสัมผสั สัมผสัโซฟา สัมผสัพื้น 
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ผูว้จิยั :  ห้องแรกจะมีการถามช่ือจ าช่ือ พี่ตอ้งจ าช่ือใหไ้ดทุ้กคนเลยไหม 

อมีนา ทรงศิริ : จริงๆ จะไม่ไดต้ั้งเป้าตอ้งจ าใหไ้ดทุ้กคน  บางคร้ังผูช้มมาแบบ Maximum คือ 8 แลว้
มีช่ือแปลกๆ เราก็ไม่สามารถจ าไดเ้ลยทั้งหมด เราก็จะพยายามพดูคุยกบัเขาไปเร่ือยๆ อยา่งเช่น ตอน
พอเขาตอบค าถามเราก็ถามช่ือเขาทวนอีกคร้ัง แต่ความส าคญัคือ ก่อนจบนิทรรศการเราจะตอ้งจ าได้
ทุกคน 

 

ผูว้จิยั :  ท าไมถึงตอ้งจ าช่ือให้ไดทุ้กคน 

อมีนา ทรงศิริ : เวลาท่ีเขาอยูใ่นนิทรรศการเราจะไดส้ามารถส่ือสารไดช้ดัเจน สมมุติถา้เราถาม
ค าถามไปแต่มีแค่บางคนท่ีตอบ แต่เราอยากรู้จากคนอ่ืนบา้งเราก็สามารถเรียกช่ือเขา หรือบางคร้ัง
เขาหลงเราก็สามารถตรวจสอบไดว้า่คุณน้ีๆ ยงัอยูไ่หม ไรแบบน้ีค่ะ 

 

ผูว้จิยั :  จะมีผูช้มรู้สึกวา่พี่มองเห็น ใส่แวน่ การแสดงออกของพี่คือพยายามใหค้นคิดวา่มองเห็น
หรือเปล่า 
อมีนา ทรงศิริ : ในส่วนน้ีเราก็แสดงออกเป็นปกติของเรา แต่อาจจะเพราะวา่ เขาอาจจะไม่ไดค้ลุกคลี
กบัคนตาบอดในชีวติประจ าวนัเขาก็จะมีแง่มุมในความคิดของเขาเองวา่คนตาบอดน่าจะเป็นแบบ
น้ีๆ  บางคนก็คิดวา่คนตาบอดไม่น่าจะพดูเก่งพดูเป็นขนาดน้ี เราก็อยูเ่ราปกติของเรา (หวัเราะ) 
 

ผูว้จิยั :  ห้องสวนสาธารณะมีเทคนิคคอนเซปตย์งัไง 

อมีนา ทรงศิริ : จริงๆ ก็ใชใ้ห้เขาไดส้ัมผสั ไดล้องจินตนาการ เขา้ไปอนัดบัแรกจะไดฟั้งเสียงดว้ย 
แลว้ก็ไดก้ล่ินอะไรบาง แลว้พอเขาไดส้ัมผสัใบไมต้น้ไมค้วามรู้สึกก็จะเร่ิมมาละวา่มนัเป็นอะไร พอ
เขาไดเ้ดินขา้มสะพาน เขาก็จะมีความรู้สึกวา่เป็นท่ีแปลกใหม่ละและเป็นอะไรท่ีใกลเ้คียงธรรมชาติ
มากท่ีสุด 

 

ผูว้จิยั :  เทคนิคท่ีพี่เล่ามาวา่ฟังเสียงก่อน ... มนัเป็นเทคนิคแต่ละคนไหม 

อมีนา ทรงศิริ : ใช่ มนัแลว้แต่เทคนิคแต่ละคน แต่ละคนก็จะถูกเทรนดม์าคลา้ยกนั แต่วา่พอเราไป
ท างานจริงๆ บางคนจะหยบิยกส่ิงต่างๆมาเล่าไม่เหมือนกนับางคนอยากใหส้ัมผสัก่อน ฟังเสียงก่อน 
ดมกล่ินก่อน 
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ผูว้จิยั :  ห้องท่ีสาม จะมีรายละเอียดเยอะหลากหลาย เรามีคอนเซปตย์งัไงบา้ง  

อมีนา ทรงศิริ : คอนเซปตก์็คือใหเ้ขาไดเ้ดินบนถนนหนทางชีวติประจ าวนัโดยมองไม่เห็น ไดเ้ขา้ใจ
วา่คนตาบอดซ้ือหาสินคา้อะไรยงัไงแบบน้ีอะค่ะ แลว้เวลาเสียงส่ิงแวดลอ้มรอบขา้งมีเสียงดงัๆ
รบกวน มนัตอ้งปฏิบติัตวัยงัไง ความรู้สึกเป็นยงัไงก็ไดใ้ชป้ระสาทสัมผสัทั้งหู มือ จมูกไปดว้ย 

 

ผูว้จิยั :  ทุกคร้ังเราสอดแทรกความรู้ทุกหอ้งไหม 

อมีนา ทรงศิริ :ไม่ ส าหรับพี่จะเหมือนให้เขามาเท่ียว ให้เขาเป็นธรรมชาติของเขา ทุกท่ีเลยตั้งแต่แรก 
เราไม่ไดแ้นะน าตวัเองเป็นคนตาบอด และเราก็ไม่ไดแ้นะน าวา่นิทรรศการน้ีจะเป็นการเรียนรู้ เรา
คิดแค่วา่ใหเ้ขาไดส้ัมผสัเป็นธรรมชาติมนัจะเกิดการเรียนไปไดด้ว้ยตวัเอง 

 

ผูว้จิยั :  พี่ก็ท  าตวัเป็นธรรมชาติเหมือนพาเพื่อนมาเท่ียวป่ะ 

อมีนา ทรงศิริ :ใช่ๆ พี่จะพดูคุยกบัผูช้มไดอ้ยา่งสนิทสนมมากเหมือนคุยกบัเพื่อน แลว้เขาจะมี
ความรู้สึกตอบสนองกบัเราไดอ้ยา่งสนิทใจและสนุกกบันิทรรศการ  

 

ผูว้จิยั :  แลว้เวลาวตัถุต่างๆในนิทรรศการพี่จะให้เขาทายก่อนเลยใช่ไหม  

อมีนา ทรงศิริ :ส่วนใหญ่ก็จะใหเ้ขาทายก่อน โดยทายไปใหสุ้ดทาง จบัแลว้ดมแลว้ ถา้ไม่ถูกถึงจะ
เฉลย แต่ส่วนใหญ่ก็จะทายถูกก่อน 

 

ผูว้จิยั :  ส่วนตรงป้ายรถเมลเ์ป็นอยา่งไร 

อมีนา ทรงศิริ :ก็ใหเ้ขาไปท่ีป้ายรถเมล ์ก็จะถามเขาวา่คืออะไร บางทีในชีวติประจ าวนัอาจจะเคยข้ึน
รถเมลแ์ต่ไม่ไดส้ัมผสัจบัรูปร่างมนัพอเขา้มาอยูใ่นนิทรรศการ ก็จะไม่รู้จ  าไม่ได ้ก็ตอ้งใหเ้ขา
จินตนาการจากบรรยากาศรอบขา้ง แลว้ก็ใหเ้ขาคิดเองถา้เรามองไม่เห็นเวลาข้ึนรถเมลแ์ลว้จะท า
ยงัไง แต่ส่วนใหญ๋เขาก็จะตอบกนัถูก 

 

ผูว้จิยั :  ส่วนของตุก๊ตุก๊ พี่มีการน าชมอยา่งไรบา้ง 
อมีนา ทรงศิริ :ส่วนน้ีจะมีคนขบัมาช่วยบรรยายบางคร้ังเราก็ขบัเอง เหมือนเราเป็นไกดจ์ริงๆ 
ต่ืนเตน้ช้ีชมใหเ้ขาดูนั้นน้ี แต่เราช้ีชมไม่ไดก้็ใหเ้ขาฟังแลว้สนุกไปกบัคนขบั 

เวลาเราขบัเองเราก็ตอ้งเขา้ใจจงัหวะตวัรถวา่รถจะเล้ียวหรือท าอะไร ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ 
เหตุการณ์ท่ีบรรยายก็ข้ึนกบัประสบการณ์วา่เราเคยไปเท่ียวหรือรับรู้อะไรมาบา้ง ข้ึนอยูก่บัไกดจ์ะมี
จินตนาการกบัรถน้ียงัไง 
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ผูว้จิยั : ห้องเสียงมีการน าชมอยา่งไรบา้ง 

อมีนา ทรงศิริ :ก็ใหเ้ขาไดใ้ชป้ระสาทสัมผสักบัการฟังไดเ้ตม็ท่ี แลว้ก็ลองจินตนาการ อยา่งเทคนิค
ของพี่จะใหเ้ขาจินตนาการถา้เขาเป็นคนตาบอด เวลาเราไปโรงละครแลว้ไม่มีคนบรรยายใหฟั้ง เรา
จะจินตนาการอะไรในสมองบา้งพอจบแลว้ก็จะมาถามวา่เขาจินตนาการถึงอะไรบา้ง 

 

ผูว้จิยั : ก่อนเขา้ห้องบาร์ เราพดูคุยอะไรบา้ง 

อมีนา ทรงศิริ :อยา่งพี่ก็จะพดูเกร่ินวา่จ าไดไ้หมเราไดใ้ชป้ระสาทสัมผสัก่ีอยา่งแลว้อะไรท่ีเรายงั
ไม่ไดใ้ช ้ส่วนใหญ่จะนึกออกวา่เป็นการชิม 

 

ผูว้จิยั :  คอนเซปตห์อ้งบาร์มีการน าชมอยา่งไรบา้ง 

อมีนา ทรงศิริ :คอนเซปตแ์รกเลยไดรู้้วธีิการใชจ่้ายในความมืด มีการพดูคุยกบัคนขายไดรู้้วา่เวลาคน
ตาบอดซ้ือสินคา้เขาก็จะบรรยายใหฟั้งวา่มีอะไรบา้ง ไม่สามารถจ าคล าไดเ้ลยวธีิการก็คือบอกใหเ้ขา
รู้วา่มีอะไรขายบา้ง แลว้ก็ใชเ้งินใชย้งัไง รู้ไดย้งัไงวา่แบงคไ์หนเป็นแบงคอ์ะไร แลว้ก็จะมานัง่ชิมกนั
ท่ีโซฟา แลว้ก็จะไดค้วามรู้สึกอีกอยา่งนึงวา่เวลาคนตาบอดกินขา้วหรืออะไรเขารู้สึกยงัไง 

 

ผูว้จิยั :  จะมีการพูดคุยซกัถามอะไรกนับา้ง 

อมีนา ทรงศิริ :หลกัๆ ก็จะเป็นเร่ืองเราเป็นคนตาบอดเราใชชี้วติไดย้งัไง ใหเ้ขาเขา้ใจ วิธีการ
ช่วยเหลือสมมุติถา้เจอ บางคร้ังก็เล่าลึกไปถึงความรู้สึก มโนทศัน์ของคนตาบอดท่ีมีต่อสังคมวา่เป็น
ยงัไง แลว้แต่คนดว้ยส าหรับพี่ไม่ไดก้  าหนดไวต้ายตวั 

 

ผูว้จิยั :  อยากใหค้นชมรู้สึกอะไร 

อมีนา ทรงศิริ :จริงๆ อยา่งพี่ พี่รู้สึกวา่การท่ีคนทัว่ไปเขา้มาพี่ไม่ไดอ้ยากไปใส่ความรู้อะไรใหเ้ขา
อยากใหเ้ขาเหมือนมาเท่ียวไดผ้อ่นคลาย ส่วนประเด็นท่ีเขาจะไดรั้บความอะไรกบัไปคือประเด็น
รอง แต่เขาก็ไดแ้หล่ะ ส่วนใหญ่ก็ไดค้วามรู้สึกดี แลว้ก็ท่ีพี่อยากใหไ้ดม้ากท่ีสุดก็คือ ใหเ้ขาเห็น
คุณค่าในตวัเอง วา่ส่ิงท่ีเขามีมนัสมบูรณ์กวา่คนอ่ืนๆ อีกมากมาย แลว้เขาจะมองขา้มส่ิงเหล่านั้นมวั
แต่ไปนัง่ทอ้แทก้บัปัญหาเล็กๆ นอ้ยไปเพื่ออะไร  
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ผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้น าทาง กติิศักดิ์ พรมวงษ์ 
ณ จัตุรัสวทิยาศาสตร์องค์การพพิธิภัณฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ  
 

ผูว้จิยั :  พี่เขา้มาเป็นไกดน์ าทางท่ีน่ีไดย้งัไง 

กิติศกัด์ิ พรมวงษ ์: มาสมคัรท่ีน่ี ก็คือรู้มาจากรุ่นพี่ก็เลยมาสมคัร เพราะอยากแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กบัคนตาดี วา่คนตาบอดใชชี้วติยงัไง ล าบากยงัไง 

 

ผูว้จิยั :  กวา่จะเขา้มาเป็นไกด์ไดต้อ้งท าอยา่งไรบา้ง 

กิติศกัด์ิ พรมวงษ ์: มีเขา้มาเทรนด ์ก็จะสอนเดินในนิทรรศการ ก็จะมีการสอนดูแล Visitor คือพี่คน
เทรนดจ์ะเป็นท าใหดู้เป็นตวัอยา่งก่อน แลว้เราก็นบัมาปรับตามความถนดัของเรา  
 

ผูว้จิยั :  แลว้อยา่งเราเคยตาดีมาก่อน มนัท าใหก้ารส่ือสารง่ายข้ึนไหมกบัผูช้ม 
กิติศกัด์ิ พรมวงษ ์: ถา้เกิดผูช้มถามวา่ ตาบอดตั้งแต่เกิดเลยแลว้เขาจะรู้ไดย้งัไงวา่ส่ิงของนั้นเป็น
อะไร ก็ตอบไม่ไดเ้หมือนกนั  ผมก็เลยคิดวา่ ท่ีผมเคยถามเพื่อนตาบอดสนิทนะ เขาบอกวา่ เขาจ า
จากลกัษณะของ อยา่งสีเขียวก็จะเป็นรูปใบไม ้ 
 

ผูว้จิยั :  เวลาพี่น าทางพี่ตอ้งการส่ือสารอะไรกบัผูช้มบา้ง  

กิติศกัด์ิ พรมวงษ ์: ก็ ในความคิดของผม พอชมนิทรรศการเสร็จแลว้ออกไปก็คือ ผูพ้ิการทางสายตา
ไม่ไดต้อ้งการความสงสารแค่ตอ้งการโอกาสท่ีเขาตอ้งการแสดงความสามารถเท่านั้นเอง  
 

ผูว้จิยั :  ซ่ึงมนัก็ตรงกบัวตัถุประสงคข์องนิทรรศการตั้งแต่แรกอยูแ่ลว้ 

กิติศกัด์ิ พรมวงษ ์: ใช่ครับ 

 

 

ผูว้จิยั :  เรามีเทคนิคไหม ขณะเราพดูหรือน าทาง  

กิติศกัด์ิ พรมวงษ ์: ก็ขั้นแรกก็บอกเขาวา่ไม่ตอ้งกลวั ไม่มีส่ิงของอนัตรายแน่นอน แลว้ก็เวลาพาเขา
เดินเราก็ตอ้งบรรยายตลอดเวลาวา่ขา้งหนา้มีอะไรเพื่อให้เขารู้สึกปลอดภยัเวลาอยูก่บัเรา 
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ผูว้จิยั :  อยา่งห้องแรก เป็นอยา่งไรบา้ง ในการน าทางของพี่  
กิติศกัด์ิ พรมวงษ ์: ก็จะเป็นห้องนัง่รอ ใหเ้ขาปรับเขา้กบัความมืด ใหเ้ขารู้สึกไม่อึดอดัในเวลาชม 1 

ชัว่โมง 

 

ผูว้จิยั :  แลว้มนัจะมีการแนะน าตวัใช่ไหมครับ พี่คิดวา่ ท าไมเราตอ้งรู้จกักนัก่อน 

กิติศกัด์ิ พรมวงษ ์: ถา้รู้จกักนัก่อนก็จะไดเ้หมือนกบัเราจะไดส้นิทกนัมากข้ึน จะไดไ้ม่อึดอดั ไม่
กงัวลกบัไกด ์เพราะทุกคนก็ไม่ไดส้นิทกนัมาหมด 
 

ผูว้จิยั :  แลว้พี่มีการจ าช่ือไหม แลว้มีเทคนิคยงัไง 

กิติศกัด์ิ พรมวงษ ์: ก็จ  าครับ แต่บางทีถา้มา 8 คนเราก็จ  าไม่ไดห้มด เราก็ใชก้ารจ าต าแหน่งเป็น
ตวัเลข 1 ถึง 8 แต่ถา้เกิดคนนอ้ยเราจ าไดอ้ยูแ่ลว้เราก็จะเรียกเป็นช่ือ ให้เขารู้สึกอบอุ่น 

 

ผูว้จิยั :  แลว้พี่ตั้งใจใหเ้ขาไม่รู้ไหมวา่พี่เป็นผูพ้ิการทางสายตา 
กิติศกัด์ิ พรมวงษ ์: ไม่ไดต้ั้งใจ เราก็เป็นปกติของเรา แต่บางคนก็จะเขา้ใจวา่เราใส่แวน่อินฟาเรด
หรือเปล่าเหมือนมองเห็นเขา เพราะเราท าตวัปกติของเราเลย แต่ก็มีบางคนก็รู้วา่เราน่าจะมองไม่เห็น 
เพราะบางทีเราจบัหลงั จบัแขนเขา  
 

ผูว้จิยั :  แลว้ถา้มีคนถามระหวา่งเขาชมวา่เป็นผูพ้ิการทางสายตาไหมเราจะตอบยงัไง 

กิติศกัด์ิ พรมวงษ ์: เราก็บอก ก็ไม่รู้สินะ  เราไม่เฉลยก่อน ใหเ้ป็นปริศนาไป 

 

ผูว้จิยั :  อยา่งห้องท่ี 2 สวนสาธารณะ เรามีเทคนิคอะไรพิเศษในการเล่าเร่ือง บรรยาย  

กิติศกัด์ิ พรมวงษ ์: ก็มีครับมี ถา้โดยรวมเราจะมีการหยอดมุขไปบางมุข ใหเ้ขารู้สึกไม่เบ่ือ แต่ทุกคน
ก็จะมีสไตลต์ามไกดแ์ต่ละคน แต่ช่ือในแต่ละส่วนตอ้งเรียกเหมือนกนั 

 

ผูว้จิยั :  แลว้อยา่งในหอ้งสวนสาธารณะ พี่มีเทคนิคยงัไง 

กิติศกัด์ิ พรมวงษ ์: เราก็จะให้ทายก่อนพอเขา้ไปวา่เป็นอะไร เช่น ป่า สวนหลงับา้น แต่ถา้ยงัไม่
แน่ใจผมก็จะพาไปสัมผสัส่วนอ่ืนดูวา่มนัใช่สถานท่ีท่ีคุณคิดหรือเปล่าจะใหเ้ขาทายก่อนยงัไม่เฉลย 
ใหเ้ขาไดส้ัมผสัองคป์ระกอบต่างๆ แลว้จะถามเขาอีกคร้ัง  
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ผูว้จิยั :  เวลามนัมีคนเขา้ชมเยอะ แลว้พี่จะเลือกฟังยงัไงเวลาใครตอบ 

กิติศกัด์ิ พรมวงษ ์: มนัก็จะถามทุกคน ส่วนใหญ่เราจะค่อยๆ ถามทีละคน แต่เราจะตอ้งพยายามตอบ
โตก้บัทุกคนใหไ้ด ้

 

ผูว้จิยั :  แลว้พี่มีเทคนิคยงัไง เวลาบางคนคุยเยอะ คุยนอ้ย หรือเราจะรู้ไดไ้งวา่ใครไม่ตอบเลย 

กิติศกัด์ิ พรมวงษ ์: เราก็อาศยัจ าน ้าเสียงเอา แลว้ตอ้งคิดตามตลอดวา่ใครจะอยูต่รงไหน เวลาเดิน
ผา่นเรา เราก็จะจบัใหเ้ดินทีละคน แลว้เราอาจจะทวนช่ืออีกคร้ังวา่คนน้ีใครช่ืออะไรให้เขาตอบ เราก็
จะไดรู้้วา่ใครท่ีไม่ค่อยพดู เราก็จะไดพ้ยายามถาม พยายามชวนพดู 

 

ผูว้จิยั :  ส่วนท่ี 3 ห้อง ตลาดมีรูปแบบการน าชมยงัไง 

กิติศกัด์ิ พรมวงษ ์: เร่ิมตั้งแต่แรกเลย บา้นคน จะมีเสียงหมาเห่ามาก่อนเลย พอใหส้ัมผสัร้ัวก็จะถาม
บางคนก็จะทายวา่กงหมา เราถามต่อมัน่ใจหรือเปล่า แลว้ก็พามาสัมผสักล่องไปรษณีย ์กจ็ะรู้ละวา่
ไม่ใช่ละวา่เป็นกรงหมาแน่นอน บางคนกจ้ะรู้วา่เป็นร้ัวบา้น แลว้ต่อมาก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซต ์แลว้
ข้ึนมาอีกจะเป็นร้านเส้ือผา้ ร้านของช า แลว้จะมีสเตป็ลงก็จะมีร้านเคร่ืองเทศ และร้านผกัผลไม ้แลว้
ก็จะมีตูไ้ปรษณีย ์ 
 

ผูว้จิยั :  อยา่งอนัน้ีเรามีเทคนิคพิเศษอะไรต่างจากหอ้งอ่ืนไหม 

กิติศกัด์ิ พรมวงษ ์: หอ้งแรกเราก็เนน้พูดคุยมากกวา่ หอ้งท่ี 2 พื้นท่ีไม่ยาวมานกัก็จะเนน้สัมผสั  

แต่ในห้องท่ีสามเน่ียมนัมีวตัถุองคป์ระกอบเยอะ ก็จะใหเ้ขาค่อยไล่ๆไปทีละอยา่ง ทั้งสัมผสั ทั้งฟัง
เสียง ก็จะใหเ้ขาลองทายดู แลว้ก็ค่อยๆ ใบ้ๆ  ไปวา่สถานท่ีน้ีคือสถานท่ีอะไร  
 

ผูว้จิยั :  มนัจะมีวตัถุใหด้มกล่ินไดด้ว้ยใช่ไหม 

กิติศกัด์ิ พรมวงษ ์: ใช่ๆ เราจะใหส้ัมผสัก่อนถา้ไม่มัน่ใจก็จะใหด้ม เช่น พวกแอปเป้ิล พวกผกัผลไม้
ต่างๆ  
 

ผูว้จิยั :  ห้องต่อไปคืออะไรครับ 

กิติศกัด์ิ พรมวงษ ์: หอ้งต่อไปคือ ตุก๊ๆ ข้ึนรถ แต่ก่อนจะข้ึนรถจะมีป้ายรถเมลก่์อน เราก็จะถามเขา
ก่อน ถา้มองไม่เห็นแบบน้ีเราจะข้ึนรถเมลย์งัไง  เขาก็จะมีตอบเช่น ก็ตอ้งถามคนแถวนั้น หรือบาง
คนก็ไม่รู้ คือให้เขาทายมาก่อนแลว้เราก็ค่อยเฉลยวา่ใช่ตอ้งถาม อนัน้ีมนัจะเป็นการสอดแทรก
ประสบการณ์ของคนตาบอด เราก็จะแลกเปล่ียนกนัตรงนั้นเลย 
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แลว้เราก็จะพาข้ึนตุก๊ๆ โดยบอกวา่วนัน้ีเราไม่ตอ้งล าบากข้ึนรถเมลจ์ะมีรถมารับ แลว้ก็แนะน าให้
รู้จกักบัคนขบั ซ่ึงก็เป็นผูน้ าทางเหมือนกนั โดยข้ึนอยูก่บัการจบัสลากในแต่ละวนั 

 

ผูว้จิยั :  แลว้ตอนข้ึนรถเรามีเทคนิคการบรรยายยงัไง 

กิติศกัด์ิ พรมวงษ ์: เราก็ตอ้งจบัจงัหวะรถ เพื่อใหผู้ช้มจินตนาการขณะนัง่  
 

ผูว้จิยั :  อนัน้ีจากท่ีเราไม่ใช่ผูท่ี้มองไม่เห็นตั้งแต่ก าเนิดมนัง่ายกวา่ไหมในการบรรยายขณะนัง่รถ 
เพราะเราก็เหมือนเคยมีประสบการณ์แบบคนมองเห็นปกติมาก่อน 

กิติศกัด์ิ พรมวงษ ์: ใช่ๆ ง่ายกวา่ เพราะเราก็เคยมีประสบการณ์นง่ัรถแบบคนท่ีมองเห็นปกติมาก่อน 
แลว้เราก็จบัจงัหวะรถ กบัเสียงจราจรรอบขา้ง เราก็บรรยายวา่มีอะไรผา่น  
 

ผูว้จิยั :  ต่อไปห้องเสียงน่ีเป็นยงัไงบา้ง 

กิติศกัด์ิ พรมวงษ ์: กะจะนัง่พกั ก็จะเนน้เร่ืองเสียง มีกล่ินดว้ย แลว้ก็จะเยน็กวา่ห้องอ่ืนเนน้ประสาท
สัมผสัการไดย้นิ มีเสียงคนเดิน เสียงกีตา้ร์ จริงๆ ก็คือจะไดน้ัง่พกัดว้ยเพราะเดินมาเกือบชัว่โมงแลว้ 

 

ผูว้จิยั :  แลว้ตรงน้ีมีเทคนิคอะไรเพิ่มไหม 

กิติศกัด์ิ พรมวงษ ์: ระหวา่งท่ีเราเปิดเพลงอยู ่เราก็มีพดูคุยวา่ ท่ีผา่นมาเราผา่นอะไรมาบา้ง เป็นการ
ทบทวนความจ า  
 

ผูว้จิยั :  แลว้ห้องสุดทา้ย หอ้งบาร์ เป็นยงัไงบา้ง 

กิติศกัด์ิ พรมวงษ ์: ก่อนจะไปบาร์ พอเพลงจบจะทบทวนวา่ เรายงัไม่ใชป้ระสาทสัมผสัส่วนไหน ก็
จะเหลืออยา่งเดียวคือการชิม ก็ไปท่ีบาร์เลย  ก็จะมีขนม เคร่ืองด่ืมขาย บางคนก็แบ่งกบัเพื่อนกินชิมดู 
ก็จะถามเขาวา่ กินตอนมองเห็นกบัมองไม่เห็นอะไรอร่อยกวา่กนั  
 

ผูว้จิยั :  แต่เห็นมีเจา้หนา้ท่ีบาร์ดว้ยน่ีคือใคร 

กิติศกัด์ิ พรมวงษ ์: ก็แต่ละวนัเลย เจา้หนา้ท่ีก็จะไดห้นา้ท่ีไม่เหมือนกนั ในแต่ละวนัก็จะก าหนด
ก่อนเลย ใหจ้บัสลากตอนเชา้ 
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ผูว้จิยั :  แลว้ตรงนั้นเรามีเทคนิคความรู้อะไรบา้ง 

กิติศกัด์ิ พรมวงษ ์: ก็จะมีเร่ืองใชแ้บงค ์แต่จริงๆ พนกังานบาร์จะไม่เฉลย เป็นกฏเลย เพราะจะเป็น
ไกดจ์ะเฉลยเอง 

 

ผูว้จิยั :  แลว้ไกดใ์หค้วามรู้อะไรบา้ง ในส่วนน้ี 

กิติศกัด์ิ พรมวงษ ์: ก็ใหค้วามรู้หมดเลย เก่ียวกบันิทรรศการ หรือคนตาบอด จริงๆอยากรู้อะไรก็ถาม
ไดเ้ลย  
 

ผูว้จิยั :  แลว้การใหโ้อกาสหรือการใชชี้วติทางสังคมของพี่ในการเป็นผูพ้ิการทางสายตา 

กิติศกัด์ิ พรมวงษ ์: อยา่งถา้ในส่วนของตวัเองกบัครอบครัวแรกๆ ครอบครัวก็ไม่ยอมใหเ้ราท าอะไร
จนเราไดม้าเรียนโรงเรียนคนตาบอดแลว้แสดงใหเ้ห็นวา่เราไปไหนมาไหนเองได ้ลา้งจานเราก็ลา้ง
ไดเ้รามีมืออะ แต่แค่มนัอาจจะชา้หน่อย  

 

ผูว้จิยั :  แลว้พี่รู้สึกยงัไงบา้งกบัการไดม้าเป็นไกด์น าทางในนิทรรศการ 

กิติศกัด์ิ พรมวงษ ์: อยา่งแรกเลยบางทีคนตาบอดสนิท จะมีตาบอดตาใส ถา้บอดตาใสบางคนก็จะ
คิดวา่เป็นคนตาดีแลว้คนคิดวา่เป็นคนตาดี ผมเคยเจอกบัตวั แต่ผมก็ไม่คิดอะไรเพราะคิดวา่เขาคงไม่
รู้ พอมาท าตรงน้ีก็ท  าใหก้ารเผยแพร่ความรู้ตรงน้ีใหค้นไดรู้้มากข้ึน 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้น าทางปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์  
ณ จัตุรัสวทิยาศาสตร์องค์การพพิธิภัณฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ  
 

ผูว้จิยั :เขา้มาท าตรงน้ีไดย้งัไง 

ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :ตอนแรกพอไดย้นิแบบวา่ในเร่ืองนิทรรศการน้ีบา้งแลว้ แต่ก็ยงัไม่มีโอกาสท่ีได้
เขา้มาท า แลว้คือตอนน้ีไดย้นิเขาประกาศ รับสมคัรไกดใ์หม่ก็เลยไดเ้ขา้มาสมคัรเพราะเรามีความ
สนใจอยูแ่ลว้ 

 

 

ผูว้จิยั : ท าไมเรารู้สึกอยากมาท า 

ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :ก็คืออยากมาท าในน้ี ก็คืออยากแนะน าคนปกติชมวา่สัมผสัวา่ชีวติคนตาบอดเขา
ตอ้งท าอยา่งไง แลว้ก็ท  าใหค้นปกติไดรู้้จกักบัคนตาบอดมากข้ึนอะไรประมาณ ไดเ้ขา้ใจคนตาบอด 

 

ผูว้จิยั :วธีิการเรียนรู้ก่อนจะมาเป็นไกด์ 
ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :ใช่ครับ จะมีการเทรน มีการฝึกอบรมก่อนท่ีจะมาท าจริงๆ 

 

 

ผูว้จิยั : แลว้ก็ใส่เทคนิค คือเขามีแพทเทิร์นใหเ้ป็นปกติ 

ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ : ใช่ครับ เหมือนพอเป็นแนวทางแลว้เราก็ปรับเปล่ียนบา้งนิดหน่อย 

 

ผูว้จิยั : แลว้ส่วนใหญ่เวลาเราเอามาปรับเปล่ียน เราหยบิอะไรมาใช ้เอามาจากไหน ประสบการณ์เก่า
หรือวา่ความคุน้เคยของเรา 
ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :ก็คือไม่นะครับ ก็อยา่งเวลาท่ีจะ มนัก็แลว้แต่ไกดแ์ต่ละคนนะครับ คือเขาอยาก
ใหค้นท่ีเขา้มาชมรู้จกักบัคนตาบอดดา้นไหน หรือวา่อยากแนะน าดา้นไหน เขาก็จะบอกไวไ้ด ้

 

ผูว้จิยั : แลว้อยา่งของพี่จะเป็นจะหยบิจากประสบการณ์จริงของตวัเอง 

ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :ใช่ครับก็คือ ก็คือประมาณวา่ หยบิมาจากประสบการณ์จริงของตวัเองดว้ย ก็คือ
เราเจอบ่อยอยา่งบางอยา่งเราก็สามารถบอกแทนคนตาบอดคนอ่ืนๆ ไดว้า่เขาตอ้งการแบบน้ีแบบน้ี 
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ผูว้จิยั : แปลวา่ของพี่จากท่ีผมชมก็คือท่ีท่ีไดเ้ขา้ไปร่วมดว้ยก็คือเหมือนกบัพี่เขาพยายามสอดแรกใน
ทุกๆ หอ้งวา่แต่ละคน หมายถึงเราเป็นแบบน้ีแลว้คนตาบอร์ดเขาจะใชชี้วติตรงน้ีอยา่งไร ถูกไหม
ครับ 

ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :ใช่ๆครับ 

 

ผูว้จิยั : อนัน้ีคือปกติพี่ก็จะเล่าประมาณน้ีอยูแ่ลว้ 

ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :ประมาณน้ี แลว้ก็ถา้บางคร้ังกลุ่มคนนอ้ยหน่อยก็จะเล่าระเอียดกวา่น้ี แต่อนัน้ีคน
เยอะมนัก็ค่อนขา้งจะแบบวา่ล าบากหน่อย 

 

ผูว้จิยั :ใช่ เพราะวา่ผมก็รู้สึกเหมือนกนัผมเคยเขา้ท่ีกลุ่มคนนอ้ยและอนัน้ีท่ีกลุ่มคนเยอะมนัรู้สึกวา่
เรามีวธีิจดัเลือกแบบรับมืออยา่งไงบา้งไหม อยา่งเช่นกลุ่มคนนอ้ยหรืออยา่งเม่ือก้ีคนกลุ่มใหญ่แลว้
เป็นกลุ่มใหญ่ท่ีรู้จกักนัหมด 

ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :ก็คือถา้กลุ่มคนนอ้ยเราสามารถอธิบายอะไรไดน้านกวา่ แลว้ก็อาจจะพาไปสัมผสั
ไดเ้ยอะกวา่น้ี อนัน้ีบางส่ิงบางอยา่งตอ้งตดัออกไปบางนิดหน่อย แลว้ก็อยา่งเขา้สวนวนัน้ีก็ตอ้ง
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม เพราะเราจะใหจ้ดัพร้อมกนัมนัจะวุน่วาย 

ผูว้จิยั : มนัก็เป็นเทคนิคของเรา หรือวา่เราจะใหแ้บ่งเป็น2กลุ่ม เพื่อใหส้ามรถส่ือสารได ้

ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :ใช่ครับ 

 

ผูว้จิยั : สามารถเรียนรู้ไดง่้ายข้ึน ถา้เกิด8 คนทีเดียวรุมกนัจดัไม่น่าจะได ้

ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :ใช่ครับ 

 

ผูว้จิยั :  ต่อไปผมขอลงลึกมาแต่ละหอ้งนิดนึงครับ อยา่งห้องแรกอยา่งเน่ียท่ีเป็นแนะน าตวั ถูกไหม
ครับ ท่ีอยา่งช่ืออยา่งน้ี อยา่งของพี่มีคอนเซปตห์รือไม่วา่อะไรอยา่งไรบา้ง เราตอ้งการ หรือใหค้น
ผูช้มรู้สึกอยา่งไง 

ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :ก็คือความจริงส่วนห้องนัง่เล่น เป็นการท าความรู้จกักนัมากกวา่ ก็คือใหค้นไดม้า
นัง่ท าความรู้จกักนั ใหค้นท่ีไม่เคยเขา้มาไดป้รับตวัวา่ตวัเองจะอยูไ่ดไ้หมนความมืดเป็นเวลา 1
ชัว่โมงกวา่ๆ 
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ผูว้จิยั :  แลว้อยา่งตอนถามช่ือละครับ ปกติพี่จ  าช่ือหมดปะ 

ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :ก็คือมนัก็พยายามจ าไดห้มดนะครับ แต่วา่บางคร้ังแบบ8คนเราก็อาจจะจ าไม่ได้
ทุกคน ก็คือเวลาเรียกหาต าแหน่ง คนแรก คนสุดทา้ย แบบน้ี เราก็สามารถถามได ้

 

ผูว้จิยั : ท าไมเราถึงอยากจ าช่ือไดทุ้กคน 

ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :ก็คือถา้เราจ าช่ือไดทุ้กคนแบบน้ี เราก็เวลาน าชมคนมนัเยอะแบบน้ีเราก็สามารถ
แบบวา่น าไดง่้ายข้ึนกวา่ ถา้เราจ าคนได ้อยา่งเวลาจะแบ่งกลุ่มอยา่งน้ี เราสามารถเรียกคนนูน้คนน้ีได้
เลย 

 

ผูว้จิยั :   คืออยา่งเม่ือก้ีพี่ก็จะแบบวา่ผมก็ดูออกวา่น่าจะจ าไม่ไดทุ้กคน แต่คนไหนท่ีเราพอจ าไดแ้ลว้ 
เราจะเรียก เหมือนช่ือผมอยา่งน้ีไม่ใช่แบงค ์ก็คือถา้ผมน าก็จะเรียกช่ือผมแทน 

ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :ใช่ๆ ครับ 

 

ผูว้จิยั :  โอเคครับ ต่อไปพอเป็นหอ้ง2 อยา่งน้ี เป็นสวนสาธารณะ เรารู้สึกเราอยากใหเ้ขาเนน้ใช้
ประสาทสัมผสัส่วนไหน 

ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :ก็คือส่วนสวนสาธารณะก็คือ ใชส่้วนใหญ่ท่ีเนน้จริงๆ ก็เป็นประสาทสัมผสั ใช้
มือในการสัมผสันะครับ ก็อยา่งบางส่ิงบางอยา่งท่ีเราเคยเห็นมาแลว้ในชีวติประจ าวนัเรา อยา่งพวก
ตน้ไผ ่พวกเกา้อ้ีแบบน้ี เราก็จบัแลว้เราสามารถรู้ไดเ้ลยใช่ไหมครับ โดยท่ีไม่ตอ้งจบัทัว่พวกเราก็รู้
ไดเ้ลย แต่อยา่งรูปป้ันท่ีเราไม่เคยเห็น เราก็ตอ้งเนน้ในการสัมผสัข้ึนมาอีกหน่อยนึงนะครับ เพื่อให้
เรารู้ไดว้า่ส่ิงท่ีเราสัมผสัอยูคื่ออะไร 

 

ผูว้จิยั :อยา่งเม่ือก้ี อนัน้ีเป็นกลุ่มยากไหม ในการน า เพราะเป็นเยอะ 

ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :มนัก็ไม่เท่าไรนะครับ มนัเยอะก็จริงอยู ่แต่วา่ทุกคนก็ค่อนขา้งโอเค แต่วา่บาง
กลุ่มบางคนก็อาจจะเดินเร็วมากเลย บางคนก็มีคนแก่มาดว้ย ก็อาจจะชา้หน่อย มนัก็อาจค่อนขา้ง
ล าบาก แบบกลุ่มหนา้ก็ไปหนา้แลว้ แลว้ก็กลุ่มหลงัก็ยงัอยูต่ามหลงัอยูไ่กลเลย 

 

ผูว้จิยั :ต่อไปเป็นหอ้ง3 เป็นหลายส่วนนิดนึง เป็นตลาดใช่ไหมครับ 

ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :ใช่ครับเป็นตลาด 
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ผูว้จิยั :อ่า อยา่งตรงน้ี เรามีคอนเซปตไ์หมเหมือนกบัวา่ เรามีแนวไหมเหมือนอยากใหเ้ขาไดใ้ชอ้ะไร 
ส่วนใหญ่จะเล่าเร่ืองอะไรจากตรงน้ี 

ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :  ก็คือส าหรับของผม คนอ่ืนแลว้แลว้แต่ไกดใ์ช่ไหมครับ ของผมก็คืออยา่งถา้เป็น 
ร้านขายเส้ือผา้แบบน้ีเราพยายามถามวา่ถา้เราเป็นคนตาบอดแบบน้ีเราจะซ้ือเส้ือผา้ตอ้งท าอยา่งไร
อะไรประมาณน้ี หรือวา่เราจะขอความช่วยเหลือจากคนอ่ืนไดแ้ลว้ เราก็ตอ้งสังเกตเองดว้ย เหมือน
พวกบรรจุภณัฑข์องแต่ละยีห่อ้มนัจะไม่ค่อยเหมือนกนัก็ตอ้งมีการจ า คือเรามองไม่เห็นเราตอ้งใช้
ประสาทสัมผสัท่ีเหลือใหดี้ท่ีสุด 

 

ผูว้จิยั :ก็คือเหมือนตั้งค  าถาม 

ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :ใช่ๆ ครับ 

 

ผูว้จิยั :แต่ส่วนใหญ่ก็คือทุกอยา่งเราจะไม่เฉลยก่อนอยูแ่ลว้ พยายามใหใ้ช่ทุกอยา่งเพื่อตอบใหถู้ก 

ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :ใช่ๆ ครับ 

 

ผูว้จิยั :อยา่งนัง่รถ อยา่งเม่ือก้ีก็จะเป็นพี่คนขบัอีกคนหน่ึงใช่ไหมครับ 

ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :ใช่ๆ ครับ 

 

ผูว้จิยั :  อยา่งท่ีรู้มา เวลาคนขบัเน่ีย บางทีก็ตอ้งสลบักนั เวลาพี่ก็ตอ้งเป็นคนขบั 

ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :ก็คือทุกคนในน้ีจะไดท้  าทุกต าแหน่งครับ แต่วา่แลว้แต่วนั แลว้แต่เราจะจบัได ้

 

ผูว้จิยั :อนัน้ีขอยอ้น กรณีพี่ไดเ้ป็นคนขบั ส่วนใหญ่จะส่ือสารยงัไงบา้ง 

ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :ก็ผมวา่แลว้แต่คนดว้ย แต่ส่วนใหญ่มนัก็ประมาณน้ี คือพยายามใหผู้ช้มไดใ้ช้
จินตนาการเหมือนกบัไดส้ัมผสัเหมือนเรา นัง่รถจริงๆ ก็คือถา้เป็นคนตาบอดก็ตอ้งอธิบายวา่ตรงน้ี
เราก าลงัผา่นอะไรๆ ประมาณน้ี ก็คือนอกจากนัง่รถก็ใชจิ้นตนาการไปดว้ย 

 

ผูว้จิยั :ท่ีหมายถึงวา่ใชจิ้นตนาการ ท่ีเราจะบรรยายวา่ ขา้งซา้ยเป็นเซเวน่อะไรแบบน้ี 

ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :ใช่ครับก็ตอ้งนึกภาพไปดว้ย แต่บางคนถา้เขามาแลว้บอกไม่ใช่รถจริงก็รู้วา่ไม่ใช่
วิง่จริง แต่เขาเหมือนกบัไม่ไดใ้ชจิ้นตนาการไปดว้ยมนัก็ดูเหมือนไม่สนุก แต่ถา้บางคนคิดนึกภาพ
ตามไปดว้ยมนัก็จะสนุก 
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ผูว้จิยั :อยา่งห้องต่อไปก็จะเป็นหอ้งเสียง ส่วนใหญ่ห้องเสียงเม่ือก้ีไม่ไดมี้อะไรมาก 

ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :ใช่ครับก็คือเหมือนกบัใหน้ัง่ ใชป้ระสาทในการฟังอยา่งเดียว เหมือนกบันัง่ผอ่น
คลาย 

 

ผูว้จิยั :โดยปกติแลว้ เราจะมีพดูอะไรระหวา่งฟังไหมหรือวา่จะเงียบตลอด 

ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :ก็ปกติเขาจะไม่ค่อยพดู ก็ประมาณนั้น 
 

ผูว้จิยั :สุดทา้ย หอ้งท่ีเป็นบาร์ 

ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :ก็คือตรงส่วนของบาร์ก็จะใหทุ้กคนไดใ้ชป้ระสาทในการรับรสแลว้ก็สามารถ
สอดค าถาม ถามค าถามท่ีสงสัยกบัคนตาบอด หรือวา่ขอ้สงสัยเก่ียวกบัภายในนิทรรศการก็สามารถ
ถามไดห้มดเลย ทั้งเร่ืองส่วนตวัของไกด์ดว้ย ถา้ตอบไดเ้ขาก็จะตอบ 

ผูว้จิยั : อยา่งเม่ือก้ี เคสเม่ือก้ี เหมือนกบัวา่จริงๆ นอ้งๆ เขาไม่ไดถ้ามเยอะ ผมคิดวา่พี่น่าจะเคยโดน
ถามมาเยอะกวา่น้ี ละเอียดๆ แลว้ถา้เกิดกรณีคนไม่ไดถ้ามเยอะ แลว้เราตอ้งเป็นคนท่ีหยบิประเด็น
ปัญหามาบอกใหฟั้ง ส่วนใหญ่พี่จะพดูเร่ืองอะไรบา้ง 

ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :ถา้ในกรณีท่ีเขาไม่ค่อยถามแลว้ก็เราจะยกประเด็นข้ึนมาพดูก็คือถา้เราอยากให้
เขาทราบเร่ืองอะไรเก่ียวกบัคนตาบอดเราก็สามารถเอาข้ึนมาพดูไดเ้ลย อยา่งผมก็พุดให้เขารู้จกัวา่
คนตาบอดมีหลายแบบนะ ไม่ใช่วา่คนมองไม่เห็นตาตอ้งเป็นสีน้ีอยา่งน้ีอยา่งเดียว ก็คือมนัสามารถ
เป็นไดห้มด ก็คือบางคนเขาไม่เขา้ใจ ผมจะเนน้อนัน้ีก่อนเพราะวา่ อีกอยา่งผมก็โดนบ่อยดว้ย 
ประมาณคนไม่เขา้ใจผมแกลง้ตาบอดหรือเปล่า 
 

ผูว้จิยั :เราก็จะหยบิปัญหา อนัน้ีเขาไม่ไดก้  าหนดตายตวัมาใช่ไหม 

ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :ใช่ครับ แลว้ก็ถา้เขาไม่ไดก้็บอกหมดเก่ียวกบัอกัษรเบรลลพ์ยามถามวา่เขารู้จกั
ไหม แลว้ก็เบรลลบ์ล็อกอนัน้ีทางสีเหลืองๆ ยาวๆ น้ีคือ เบรลลบ์ล็อกนะเป็นทางเดินส าหรับคนตา
บอด บางคนเขาไม่รู้นะครับวา่เขาไวใ้ชท้  าอะไร 

 

ผูว้จิยั :พี่คาดหวงัเวลาท่ีมาท าแลว้ เวลาคนชมจบ ความตอ้งการของพี่ท่ีพี่ส่ือสารออกไป หรือวา่ให้
เขาบอกเล่าเล่าเร่ืองนูน้เร่ืองน้ีใหฟั้ง แลว้อยากใหเ้ขาดุจบแลว้อยากใหไ้ดอ้ะไรกลบัไป 

ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :ก็คืออยากใหเ้ขาไดรู้้จกัแบบวา่รู้จกัคนตาบอดมากข้ึนอะครับ ไดเ้ขา้ใจความรู้สึก
ของคนตาบอดวา่เป็นยงัไงเวลาเราไปเจอท่ีเขาจะข้ึนรถเมลถ์า้มีเวลาใหช่้วยเหลือเขาหน่อย สอบถาม
เขาหน่อย สอบถามเขาหน่อยวา่เขาตอ้งการความช่วยเหลืออะไรไหม 
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ผูว้จิยั :อนัน้ีเป็นความตอ้งการเวลาดูจบไปแลว้ใหมี้ความรู้สึกวา่ 
ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :แลว้อีกอยา่งเหมือนกบัใหเ้ขารู้สึกวา่ บางคนผดิหวงั อกหกัอะไรแบบน้ี ก็คือ 
เหมือนบางคนฆ่าตวัตาย แต่ก็อยากใหเ้ขารู้วา่ตามจริงแลว้มีคนแย่ๆ  กวา่เขาก็มีเยอะนะ แต่เขาก็ยงัอยู่
ได ้แลว้เรายงัมีทางเลือกทางอ่ืนอีกตั้งมากมาย ท าไมเราอยูไ่ม่ได ้อะไรประมาณน้ี 

ผูว้จิยั :แลว้อยากใหเ้ขามีความรู้สึกใหค้นตาบอดอยา่งไรบา้ง นอกจากช่วยเหลือแบบน้ีแลว้ 

ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :ก็คือรู้สึกก็คือคนตาบอดไม่ไดเ้ป็นอะไรท่ีน่ารังเกียจนะครับ บางคนเห็นคนตา
บอดนัง่อยูก่็จะไม่นัง่ใกลแ้ลว้ ตามจริงเขาไม่ไดเ้ป็นคนท่ีน่ารังเกียจนะ แค่เขามองไม่เห็นเฉยๆ 

 

 

ผูว้จิยั :แลว้อยา่ง อนัน้ีจะเป็นตวันิทรรศการ แลว้อยา่งพี่เองล่ะพี่รู้สึกยงัไง เราเครียดไหม หรือวา่
รู้สึกนอ้ยเน้ือต ่าใจท่ีเรามองไม่เห็น 

ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :ส าหรับผมก็ไม่นะครับตอนน้ี ส าหรับตอนน้ีถือวา่ดีมาก พอไดม้าท างานในน้ีก็
รู้สึกดีดว้ย ไดถ่้ายทอดความรู้ใหค้นทัว่ๆไปไดรู้้จกัคนตาบอดมากข้ึน ไดเ้ขา้ใจคนตาบอด แลว้ก็
เหมือนกบั ตามใจคนตาบอดเขาก็ไม่ไดเ้รียกร้องอะไรนะครับ คือตอ้งการใหค้นอ่ืนเขา้ใจเขาบา้ง 

 

ผูว้จิยั :ไม่ไดต้อ้งการความช่วยเหลืออะไรขนาดนั้น 

ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :ใช่ๆ ไม่ใช่วา่ช่วยเหลืออะไรตวัเองไม่ไดเ้ลย ตอ้งขอเรียกร้องอยา่งเดียว 

 

ผูว้จิยั :แค่เราตอ้งการความปกติอะไรประมาณน้ีใช่ไหมครับ 

ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :ก็คือใหค้นในสังคมไดป้ฏิบติักบัเราเหมือนคนทัว่ๆไป 

 

ผูว้จิยั :สุดทา้ยนะครับ อยากใหพ้ี่แสดงความคิดเห็นการท่ีพี่เป็นผูพ้ิการทางสายตาท่ีอยูใ่นประเทศ
ไทย พี่รู้สึกอยา่งไรบา้ง 

ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :ก็คือรู้สึกวา่ประเทศไทยก็คือ เหมือนกบัส่ิงอ านวยความสะดวกคนพิการดูนอ้ย
ไปหน่อย อยา่งเบลลบ์ล็อกผมเคยถามวา่ เคยเจอไหม บางคนก็บอกวา่ไม่เคยเจอมนัมีนอ้ยมาก ถา้
เป็นต่างจงัหวดัน้ีคือไม่มีเลย ถา้ในกรุงเทพก็อาจจะมีบา้งนิดหน่อย แลว้ก็เบรลลบ์ล็อกก็ท าไม่ไดดี้
ดว้ย บางคร้ังก็พาเดินไปชนเสาไฟฟ้า ซ่ึงมนัไม่ควรจะเป็นแบบนั้น 
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ผูว้จิยั :ก็คือความอ านวยสะดวกมีก็จริงแต่วา่มนัไม่ไดเ้กิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง มนัไม่ไดช่้วยเหลือ
เราอยา่งแทจ้ริงใช่ไหม 

ปัญญาวุฒิ ดุพนัธ์ :ใช่ครับ ก็คืออยา่งรถเมลแ์บบน้ี มนัไม่มีเสียง ววิแชร์มีแค่บางคนัท่ีสามารถใหเ้อา
ววิแชร์เขา้ไปได ้

 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้น าทางอุดม อ่อนนาเลน  
ณ จัตุรัสวทิยาศาสตร์องค์การพพิธิภัณฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ  
 

ผูว้จิยั :  การเทรนด์ 
อุดม อ่อนนาเลน : มีมาสเตอร์ไกดจ์ากเยอรมนักบับลัแกเรีย โดยเทคนิคท่ีเขาแนะน าจะเป็นคอน
เซปตท่ี์ใหเ้ราปฏิบติัในส่วนของเทคนิควธีิการน าผูเ้ขา้ชม เขาใหเ้ราปรับเองได ้ 

 

ผูว้จิยั :  แลว้เทคนิคประจ าตวัของพี่ในการน าชม 

อุดม อ่อนนาเลน : จริงๆ แลว้ข้ึนอยูก่บัผูเ้ขา้ชมวา่วยัไหน ก็จะปรับตามวยัของผูเ้ขา้ชม จริงๆ ก็เนน้
ใหเ้ขาสนุก ก็สอดแทรกความรู้ดว้ยถา้เป็นเด็กๆ  

 

ผูว้จิยั :  ห้องแรก 

อุดม อ่อนนาเลน : ก็เป็นพื้นท่ีแรกท่ีเราท าความรู้จกักนั เรียนรู้ในเร่ืองของอุปนิสัยใจคอ วา่ประมาน
ไหนวยัไหน  ใหป้รับความรู้สึก มนุษยส์ัมพนัธ์ระหวา่งเขากบัเรานั้นเป็นยงัไง มนัจะท าใหเ้ราเรียน
รู้ตวัผูเ้ขา้ชม เพื่อนเราจะไดเ้รียนรู้วา่เราตอ้งรับมือยงัไง แลว้ก็พดูเก่ียวกบัขอ้แนะน า ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจะ
ช่วยเราในการน าชม  

 

ผูว้จิยั :  การถามช่ือ 

อุดม อ่อนนาเลน : ส่วนใหญ่ก็จ  าช่ือไดทุ้กคนแต่ก็อาจจะไม่ไดจ้  าไดต้ั้งแต่ทีแรก น าชมไปเร่ือยๆ ก็
จะจ าไดห้มด แต่จะไม่จ  าต าแหน่งเพราะผมจะไม่ใหผู้เ้ขา้ชมเดินในต าแหน่งเดิมตลอดเวลาอยากให้
รู้สึกสบายๆ เดินเป็นอิสระจะไดไ้ม่ตอ้งกงัวลวา่ใครตอ้งอยูห่นา้หรืออยูห่ลงั อีกอยา่งผมไม่ชอบใหผู้ ้
เขา้ชมเลาะผนงั จะใหเ้ลาะในจุดท่ีจ าเป็นจริงๆ คือเขาจะไดค้วามรู้สึกมากกวา่ท่ีเขาเดินจบัผนงัไป
เร่ือยๆ 
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ผูว้จิยั : ห้องสวนสาธารณะ 

อุดม อ่อนนาเลน : จริงๆ แลว้ ก็พยายามใหเ้ขาไดใ้ชจิ้นตนาการและประสาทสัมผสั การสังเกตุ 
เพราะมนัเป็นพิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์ก็จะฝึกใหเ้ขาไดส้ังเกตุเปรียบเทียบ เช่น เกา้อ้ี 2 ตวัมนัแตกต่าง
กนัยงัไง ใหเ้ขาพยายามไดส้ังเกตุ  

 

 

ผูว้จิยั :  ห้องชุมชน ดีเทลมนัเยอะ มีเทคนิคยงัไง 

อุดม อ่อนนาเลน : จริงๆ แลว้มนัแยกเป็น 2 ส่วนคือชุมชนกบัเมือง ทุกหอ้งมนัเนน้ประสาทสัมผสั
แต่ตอ้งใชค้วามระมดัระวงันิดนึงเพราะมนักวา้ง การดูแลก็ตอ้งระมดัระวงัมากข้ึน อนัไหนท่ี
สอดแทรกไดผ้มก็พยายามสอดแทรก 

 

ผูว้จิยั :  เราเคยเห็นส่ิงต่างๆมาก่อน มนัท าใหง่้ายไหม 

อุดม อ่อนนาเลน : จริงๆ แลว้มนัง่ายข้ึนนะ เพราะเราไดร้ายละเอียดไดม้ากข้ึนกวา่ นอ้งๆบางคนท่ี
บอดมาตั้งแต่ก าหนด  

 

ผูว้จิยั :  ส่วนใหญ่ไม่ไดบ้อกวา่ตาบอด เราแสดงท่าทียงัไง 

อุดม อ่อนนาเลน : อยา่งพื้นท่ีแรกจะอ าเวลาถามเขา เราก็จะพดู ไม่ตอ้งท าหนา้ยิม้ ท าหนา้งง เขาก็
จะเหย้ รู้ไดไ้งวา่ยิม้ 

 

ผูว้จิยั :  แลว้เรารู้ไดไ้ง เทคนิคยงัไง 

อุดม อ่อนนาเลน : เวลาถามเรารู้เลยวา่ใครนัง่ตรงไหน เวลาถามเขาแลว้เขาไม่ตอบ แสดงวา่เขางงอยู ่
ก็จบัพฤติกรรม แต่บางทีก็พลาดบา้ง เขาก็คิดวา่เราใส่แวน่ เรามองเห็นจริงๆ แลว้เราอยูข่า้งใน เราก็
ท าตวัปกติแต่ดว้ยความวา่เราคุน้เคยเลยเคล่ือนไหวไดว้อ่งไว 

 

ผูว้จิยั :  ระหวา่งน าชมพี่พยายามสร้างบรรยากาศเป็นยงัไงบา้ง 

อุดม อ่อนนาเลน : ก็เหมือนพาเขามาเท่ียวน าเท่ียวมากกวา่ จะมีปฏิสัมพนัธ์ตลอด แต่เราจะปล่อยให้
ผูเ้ขา้ชมไดคุ้ยกนัเองบา้งไม่ใช่เราไปถามจ้ีเขาตลอด  

 

ผูว้จิยั : โซนข้ึนรถ 
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อุดม อ่อนนาเลน : ก็ใชป้ระสาทสัมผสั กบัการจินตนาการ คืออยากใหเ้ขาจินตนาการให้ใกลเ้คียง
กบัรถเมลจ์ริงๆ เพราะตรงนั้นมนัจะมีไอร้อนดว้ยพอดี ก็จะถามเขาเป็นไง เหมือนจริงไหมอยูบ่น
ฟุตบาทแลว้ยงัร้อนได ้ไม่มีท่ีไหนท าไดน้ะ แต่จริงๆ แลว้ตรงนั้นแอร์ไม่เยน็เพราะแดดส่องพอดี 
(หวัเราะ) 
 

ผูว้จิยั : ตอนขบัรถ ถา้เราเป็นคนขบั 

อุดม อ่อนนาเลน : ผมจะพยายามใหส้ัมพนัธ์กบัตวัรถ เวลาผูเ้ขา้ชมไปกบัผมเราเนน้เลยวา่ตอ้งสนุก 
จะเสียงดงั ไปแบบฮาร์ดคอ ถา้เขาไม่ส่งเสียงเราก็ตะโกนขอเสียง พร้อมหรือยงัพร้อมไหมใหเ้ขามี
ปฏิสัมพนัธ์กบัเราดว้ย 

 

ผูว้จิยั :  รูปแบบ 

อุดม อ่อนนาเลน : มนัคือการเรียนรู้ซึงกนัและกนันะ ไม่ใชแ้ค่ผูเ้ขา้ชมเรียนรู้กบัเรานะ เราก็เรียนรู้
จากผูเ้ขา้ชมดว้ย ซ่ึงจริงๆรูปแบบความสนุกมุขตลกมนัก็ข้ึนอยูก่บัแต่ละผูน้ าชม โดยของผมจริงๆ
แลว้มนัข้ึนวยัผูเ้ขา้ชมดว้ยนะ บางทีบางมุขไม่ควรใชก้บัวยัน้ีหรือท าใหดู้เล่นเกินไป แต่ถา้เป็นวยัรุ่น
ก็ส่วนใหญ่ก็สามารถเล่นไดเ้ตม็ท่ี 

 

ผูว้จิยั :  ห้องเสียง 

อุดม อ่อนนาเลน : ก็จะไม่ไดพ้ดูไดอ้ะไรมากเนน้ประสาทสัมผสัในการฟัง แต่สุดทา้ยก็จะถามวา่ 
ประสาทสัมผสัอะไรใชไ้ปแลว้บา้งอะไรท่ียงัไม่ใชถ้ามเขาใหเ้ขาไดคิ้ด 

 

ผูว้จิยั : ห้องบาร์ 

อุดม อ่อนนาเลน : ก็จะเป็นการสร้างความเขา้ใจเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั บางทีผูเ้ขา้ชมเขาก็อยากจะ
เรียนรู้หรือถามในส่ิงท่ีเขาอยากจะรู้โดยตรงน้ีตอ้งเฉลยทุกคร้ังอยูแ่ลว้วา่เป็นคนตาบอด  

 

ผูว้จิยั :  ถามตอบ เล่าไปในทางไหน 

อุดม อ่อนนาเลน : จะใหถ้ามก่อนวา่อยากรู้อะไร พอถามหมดปุ๊บ เวลาเหลือ หรือบางทีเป็นวยัท่ีเรา
อยากเรียนรู้เขา ก็จะถามเร่ืองทัว่ไปเป็นการแลกเปล่ียนกนัดว้ยวา่ช่วงน้ีอะไรฮิต นอกจากเขาจะถาม
เรา เราก็ถามเขาดว้ยเราก็จะไดเ้รียนรู้เร่ืองเขาดว้ยเป็นการพดูคุยและเปล่ียน สุดทา้ยก็จะมีการให้
ก าลงัใจ ผมก็จะมีเร่ืองเล่าของผมท่ีจะช่วยใหเ้ขามีก าลงัใจการใชชี้วติอยา่งผมพิการภายหลงั แต่ผม
คิดวา่บางทีปัญหาอุปสรรคท่ีเขาเคยเจอมาบางทีมนัก็อาจจะหนกักวา่ก็ไดถ้า้เทียบกบัเรา 
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ผูว้จิยั : ห้องสุดทา้ย 

อุดม อ่อนนาเลน : ก็จะไดเ้ห็นหนา้เรา  
 

ผูว้จิยั :  สุดทา้ยแลว้อยากใหเ้ขาไดรั้บอะไรกลบัไป 

อุดม อ่อนนาเลน : จริงๆ แลว้ส่ิงท่ีผมหวงัคือใหเ้ขาเขา้ใจคนตาบอดมากข้ึน คือการท่ีเขาเขา้ใจแลว้
มนัจะท าใหค้นตาบอดใชชี้วิตไดง่้ายข้ึนแต่จริงๆ ผมก็คิดวา่มนัไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดทุ้กคน 
ดงันั้นมนัก็จะมีคนเขา้ใจไม่เขา้ใจเราก็ท าไดเ้ท่าท่ีท าได ้แต่ผมคิดวา่การเปล่ียนแปลงมนัมีเยอะอยู่
เหมือนกนั เวลาเจอกนัใชชี้วิตขา้งนอกก็เจอบ่อยท่ีเขาเขา้มาทกัเห็นเราใส่เส้ือส้มของนิทรรศการ ก็
ไดพ้ดูคุยกนั 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้น าทางสิรินาฏ ศิริวรรณ  
ณ จัตุรัสวทิยาศาสตร์องค์การพพิธิภัณฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ  
 
ผูว้จิยั : ในขั้นแรกเม่ือเขา้ไปในนิทรรศการพี่มีการน าชมอยา่งไรบา้ง 

สิรินาฏ ศิริวรรณ : ในขั้นแรกของพี่เน่ีย จะเร่ิมตั้งแต่ทกัทายจากทางเขา้เลย แลว้จะบอกวา่ผูเ้ขา้ชมจะ
ไดอ้ะไร เจออะไร แลว้ก็แจง้วา่ไม่ตอ้งกงัวลปลอดภยั ทีน้ีพอไดน้ัง่ท่ีโซฟาละ ส่วนน้ีจะใหอ้ธิบาย
เจาะลึกข้ึน แลว้ก็แนะน าตวั จะเนน้ให้เขาใชป้ระสาทสัมผสัท่ีเหลืออยู ่โดยท่ีเราจะไม่บอกวา่ไกด์
เป็นคนตาบอด เราจะมีเฉลยตอนหลงั 

 

ผูว้จิยั : ตอนพดูคุยแนะน าตวัมีกระบวนการอยา่งไรบา้ง 

สิรินาฏ ศิริวรรณ : จะมีการใหแ้นะน าตวัเพื่อใหไ้กดไ์ดจ้  าเสียง แลว้ก็จะไดดู้แลไดทุ้กคน เพราะถา้
เราไม่เรียกช่ือเขา เขาก็จะไม่เดิน อาจจะมีภาษากายช่วยบา้งในการแตะจบัแขนใหเ้ขาเดิน แต่ทุก
อยา่งตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความสุภาพดว้ย เราตอ้งพยายามเรียกและใหเ้ขาส่งเสียง ถา้เราจ าช่ือ
ไม่ได ้อาจจะมีการทวนในขณะน าชม เช่นแตะตวัแลว้รบกวนใหเ้ขาพดูช่ือตวัเอง  

ผูว้จิยั : แลว้พี่บอกไหมวา่เราเป็นผูพ้ิการทางสายตา 
สิรินาฏ ศิริวรรณ : เราก็เป็นธรรมชาติของเราไม่ไดบ้อกวา่เราตาบอด ส่วนใหญ่เขาจะคิดไปเองวา่
เรามองเห็นในท่ีมืด 
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ผูว้จิยั : การพูดคุยตอนน าชม มีรูปแบบอยา่งไรบา้ง 

สิรินาฏ ศิริวรรณ : เราจะดูผูเ้ขา้ชมก่อน ถา้เป็นผูใ้หญ่ส่วนใหญ่จะเรียบร้อย สุภาพ แบบผูใ้หญ่ แต่ถา้
เป็นวยัรุ่น พี่ก็จะร่ัวเลย เพราะ อะไร เพราะ คนท่ีเขา้มาเขาจะมวักงัวลกบัความมืดแลว้จะไม่สนุก เรา
ตอ้งเรียกร้องความสนใจมาท่ีไกด ์กระตุน้ใหเ้ขาร่วมกิจกรรมกบัเราใหไ้ด ้ใหเ้ขามาลุน้วา่ไกดจ์ะบา้
ไดแ้ค่ไหน น ้าเสียงส าคญัท่ีสุด ถา้เราท าเสียงแขง็กา้วร้าว ก็จะไม่มีใครฟังเรา ไม่วา่ใจเราเป็นยงัไง
ปากเราตอ้งยิม้ ถึงเขาไม่เห็นเรา แต่เสียงมนัจะส่ือออกมาใหค้นฟังสัมผสัได ้วา่เราเฟรนดล่ี์หรือเตม็
ใจในการน าชมไหม  

 

ผูว้จิยั : แลว้เราใหค้วามส าคญั หรือเทคนิคอะไรบา้ง 
สิรินาฏ ศิริวรรณ : คือเราตอ้งพยายามท าใหเ้ขารู้สึกวา่เขาขาดไกด ์เพราะเวลาผูเ้ขาชมอยูใ่นความมืด
เราคือความมัน่ใจของเขา เม่ือไหร่ก็ตามท่ีเราท าใหผู้ช้มรู้สึกวา่ไกดห์ายไป พี่จะทบทวนตวัเองวา่
วนัน้ีไม่ผา่น 

 

ผูว้จิยั : ใหจ้บัทุกอยา่งในนิทรรศการเลยไหม 

สิรินาฏ ศิริวรรณ : พี่ใหจ้บัทุกอยา่งท่ีมีในนิทรรศการเลย ทุกส่ิงทุกอยา่ง ไม่วา่คุณจะมาก่ีคนเพราะ
คุณจ่ายเงินเท่ากนั ดูแลเราก็ตอ้งท าใหเ้ท่ากนั  
 

ผูว้จิยั : จดัการเวลาคนชมเยอะยงัไง 

สิรินาฏ ศิริวรรณ : พี่ใส่เตม็ท่ี ตอ้งถึงตวัผูเ้ขา้ชมทุกคน ใครไม่พดูพี่กระตุน้ใหพ้ดู แต่เราตอ้งกระตุน้
ตวัเองก่อนแลว้ค่อยกระตุน้ผูช้ม ไม่วา่คุณจะมาก่ีคน คุณก็ไดส้ัมผสัเราทุกคน 

 

ผูว้จิยั : ห้องสวนสาธารณะ มีการน าชมอยา่งไรบา้ง 

สิรินาฏ ศิริวรรณ : พี่จะเนน้ใหเ้ขาส ารวจดว้ยตวัเอง เพราะอะไรนิทรรศการเราเนน้ใชส้ัมผสั 
เพราะฉะนั้นเราจะไปบอกเขาไม่ไดเ้ลยวา่เราจะพาเขาไปท่ีไหน ไม่งั้นจะไม่เหลือความต่ืนเตน้เลย  

 

ผูว้จิยั : ผูเ้ขา้ชมตอ้งหาค าตอบเองหมดเลยใช่ไหม 

สิรินาฏ ศิริวรรณ : เขาจะตอ้งหาค าตอบทุกอยา่งในนิทรรศการดว้ยตวัเองทุกอยา่งโดยท่ีพี่ไม่บอก
อะไรเลย พี่มีหนา้ท่ีดูแลความปลอดภยัของเขา ดูแลความรู้สึก น าทางเขา ก็อาจจะมีใบค้  าตอบให้เขา
ตอบไดเ้อง 
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ผูว้จิยั : ในนิทรรศการในแต่ละหอ้งคือตอ้งเขา้ท่ีละกลุ่มใช่ไหม 

สิรินาฏ ศิริวรรณ : ใช่ๆ ชนกนัไม่ไดย้กเวน้ห้องสุดทา้ยจะมีโซฟาใหห้ลายชุดสามารถมารวมในห้อง
เดียวกนัไดแ้ต่นัง่แยกกนั 

 

ผูว้จิยั : แต่ในห้องบาร์รู้สึกวา่จะมีกลุ่มซอ้นกนัหลายกลุ่ม 

สิรินาฏ ศิริวรรณ : ก็เพราะวา่ตามคอนเซปตข์องหอ้งสุดทา้ยคือบาร์ บาร์มนัก็ตอ้งมีคนเยอะแยะใช่
ไหม มนัก็คือตามคอนเซปต ์

 

ผูว้จิยั : ในส่วนชุมชนสอดแทรกความรู้ไหม 

สิรินาฏ ศิริวรรณ : ก็มีบา้ง พี่ไม่ไดเ้จาะจงวา่จะตอ้งใหค้วามรู้จะดูผูเ้ขา้ชมเป็นหลกัก่อนวา่มาแนว
ไหนแลว้พี่จะรับเขายงัไงผูเ้ขา้ชมคือพระเจา้ผูเ้ขา้ชมตอ้งก าหนดไดทุ้กอยา่ง แลว้เราตอ้งท าใหเ้ขา
รู้สึกวา่เขาคือผูก้  าหนดแต่เราเป็นคนเขียนขอบเขตโดยท่ีเขาไม่รู้ ถา้คุณดึงความรู้สึกตรงน้ีออกมาได ้
เขาก็จะสนุกกบันิทรรศการของคุณ 

 

ผูว้จิยั : งั้นแปลวา่ของพี่แต่ละหอ้งคือก็ไม่ต่างกนั  

สิรินาฏ ศิริวรรณ : ใช่เราเนน้ใหเ้ขาใชป้ระสาทสัมผสัของเขามากกวา่ เพราะเราเนน้ใหเ้ขาส่ือสาร
กบัเราตั้งแต่ท่ีแรกละ เขาจะมาเอาความรู้อะไรจากเรามากมาย เขาตอ้งการจะมาผอ่นคลาย แลว้เรา
จะยดัความรู้ไปท าไม แค่ให้เขาใชป้ระสาทสัมผสัก็ล าบากพอแลว้  
 

ผูว้จิยั : อุปสรรคในการน าชมมีไหม 

สิรินาฏ ศิริวรรณ : ท่ีหนกัใจคือเด็ก คนชรา คนทอ้งไรประมานน้ี เพราะตอ้งใชจิ้ตวทิยาเยอะ 
เง่ือนไขในการเขา้ชมมนัจะเยอะกวา่ ยิง่ถา้เป็นเด็กเราก็ตอ้งใชค้  าท่ีแตกต่างไป หา้มใชป้ระโยคค าสั่ง
กบัเด็ก  
 

ผูว้จิยั : ตอนเป็นพนกังานขบัรถตุก๊ตุก๊ เรามีการน าชมอยา่งไร 

สิรินาฏ ศิริวรรณ : พี่ก็จะพดูตามเสียงรอบตวัวา่มีเสียงอะไร เจออะไร ถา้มีเสียงอะไรเขา้มาพี่ก็จะพดู
ใหต้รงกบัเสียงท่ีมนัดงัข้ึนให้มนัไดรู้้สึกไดย้นิแบบนั้นตาม แลว้ก็มีการสมมติสถานท่ี ท่ีขบัผา่น 
โดยพี่จะดึงจากจินตนาการของพี่ลว้นๆ พี่ก็จะจ าแบบถา้ฟิตเนส ตอ้งอยูใ่กลอ้ะไร ร้านอุปกรณ์กีฬา 
ถา้เป็นกลุ่มวยัรุ่นเราก็จะมีมุขท่ีวยัรุ่นข้ึน  
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ผูว้จิยั : ห้องเสียง มีการน าชมอยา่งไร 

สิรินาฏ ศิริวรรณ : คนอ่ืนจะเงียบใหฟั้ง แต่พี่จะพดูเหมือนมาชมคอนเสิร์ตจริงๆ พดูคุยสอบถาม
แนวเพลงแลว้คิดวา่วนัน้ีจะพามาฟังแนวไหน พี่ก็จะบรรยายตลอด บิ้วตลอด ช่วงอินโทรช่วงแรก 
พอเร่ิมเป็นเพลงจริงๆ พี่ถึงจะค่อยเงียบ ไม่งั้นมนัจะแหง้ไป 

 

ผูว้จิยั : ห้องบาร์ มีการน าชมอยา่งไร 

สิรินาฏ ศิริวรรณ : เราก็จะเกร่ินวา่หิวไหม หิวไหม  เราเดินมาเยอะแลว้  เด๋ียวเราจะไปกินกนัละ 

 

ผูว้จิยั : ค าถามท่ีผูเ้ขา้ชมถาม มีรูปแบบยงัไงบา้ง 

สิรินาฏ ศิริวรรณ : แลว้แต่เขาถามเลย เขาถามอะไรมาเราก็จะตอบ เรามาตรงน้ีเท่ากบัเราขายประวติั
ตวัเองแลว้ เพราะฉะนั้นถา้เขาถามอะไรมาพี่ตอบหมด การท่ีเรามาท างานตรงน้ีเท่ากบัพี่ยอมขาย
ประวติัตวัเองเพื่อให้คนอ่ืนไดเ้ขา้ใจและปรับทศันคติ แลว้ไม่ตอ้งเกรงใจ พดูไดเ้ลยวา่เราคือคนตา
บอดใชค้  าอะไรก็ได ้ 

 

ผูว้จิยั : มีไหมท่ีไม่ค่อยมีใครถามเลย 

สิรินาฏ ศิริวรรณ : แลว้ถา้เขาไม่ถามเราจะถามเขาเอง พี่จะไม่ปล่อยใหเ้งียบเด็ดขาด พี่ก็จะถามก่อน
วา่แบบเราหนา้ตายงัไง มีเร่ืองใหถ้ามเยอะแยะไปหมด ถา้เราบิ้วมาดีแลว้ไม่ตอ้งกลวัเขาจะรีแลกซ์
เอง 

 

ผูว้จิยั : ค าถามท่ีเจอบ่อยมีอะไรบา้ง 

สิรินาฏ ศิริวรรณ : ถามเร่ืองการใชเ้งินยงัไง คนตาบอดฝันยงัไง  
 

ผูว้จิยั : อยากใหผู้เ้ขา้ชมรู้สึกอะไร 

สิรินาฏ ศิริวรรณ : รู้สึกวา่เราคือคน และปฏิบติักบัเราใหเ้ป็นคนเท่าๆ กบัคุณอยา่มองวา่คนพิการท า
อนันั้นไม่ได ้อนัน้ีไม่ได ้คนพิการจะตอ้งเป็นฝ่ายรับคนพิการเขาก็ไม่ไดอ้ยากเป็นฝ่ายรับอยา่งเดียว 
เขาก็เป็นฝ่ายใหไ้ดเ้หมือนกนัอยา่งนอ้ยๆ ก็ใหค้วามสุข เสียงเพลง ก าลงัใจ ตวัคุณเองก็ใหก้บัคน
พิการไดเ้หมือนกนั อยา่งนอ้ยๆ ใหเ้ขาเป็นคนเท่ากบัท่ีคุณเป็น อยา่มองวา่การเขาท าผม เดินหา้ง เป็น
เร่ืองประหลาด หรือไม่ก็ช่วยท่ึงก็ได ้ไม่ใช่เฮย้ท าไดด้ว้ยเหรอ อยากใหคุ้ณเปิดใจ เปิดทศันคติของ
คุณ ใหค้นพิการไดเ้ขา้ไปอยูใ่น Memory Heart ของคุณบา้ง 
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ผูว้จิยั : พี่มาท าตรงน้ีพี่ไดอ้ะไรบา้ง 

สิรินาฏ ศิริวรรณ : พี่ไม่ไดคิ้ดวา่จะไดอ้ะไรเลย พี่แค่คิดวา่จะใหอ้ะไรกบัเขามากกวา่  
 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้น าทางนวพร กุลบก  
ณ จัตุรัสวทิยาศาสตร์องค์การพพิธิภัณฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ  
 

ผูว้จิยั : จุดนดัพบตอนแรกเราพดูคุยอะไรบา้ง 

นวพร กุลบก :ก็บอกช่ือเรา ช่ือนิทรรศการ แลว้ก็ถามทัว่ๆ ไป เนน้ย  ้าของตอ้งหา้ม แลว้ก็บอกเขาวา่
ท่ีน่ีปลอดภยันะ ใครไม่ไหวยงัไงใหบ้อก 

ผูว้จิยั : ตอนนัง่ท่ีโซฟามีการพดูคุยอะไรบา้ง 

ก็จะถามช่ือเขาแนะน าตวัเราแลว้คือ ถามความรู้สึกเขา การจ าช่ือตอนแรกเราอาจจะจ าไดไ้ม่หมด
หรอก แต่พอเดินๆไปก็จะจ าได ้ 

ผูว้จิยั :อยา่งท่ีเขา้ไปหอ้งแรกเป็นสวนสาธารณะ เรามีรูปแบบไหมวา่ใหเ้ขาเนน้จบั เนน้ฟัง เนน้กล่ิน 

นวพร กุลบก :ตอนแรกคือมนัจะเจอตน้ไผก่่อนใช่ไหม เราจะถามวา่เน่ียอยูท่ี่ไหน บางคนก็ตอบวา่
อยูป่่า ส่วนใหญ่เขาตอบวา่อยูป่่านะคะ แลว้อยากรู้หรือเปล่าวา่ใช่ป่าจริงหรือเปล่า เราก็พาเขามาจบั
เร่ือยๆ เดินผา่นสะพานมา อา้ว ป่ามีสะพานหรือเปล่าอะไรประมาณน้ีค่ะ 

 

ผูว้จิยั :คือใหเ้ขาถามก่อนใช่ไหม 

นวพร กุลบก :ใช่ค่ะ แลว้ก็แบบ อา้ว เจอมา้นัง่ ป่ามีมา้นัง่หรือเปล่า ถา้เกิดเจอรูปป้ัน อนัน้ีรูปป้ัน
อะไร บางคนก็ตอบตน้ไม ้ใหต้ายแลว้ บางทีก็อ่า เป็นรูปป้ันรูปป้ันอะไร เราก็จะไม่บอกเขาก่อนค่ะ 
แลว้เขาก็จะตอบไดเ้องวา่มนัคือสวนอะไรอยา่งน้ีค่ะ 

 

ผูว้จิยั :อยา่งแบบเน่ีย เวลาเราน าเรามีคอนเซปตรู์ปแบบการส่ือสาร แลว้เวลาเราเนน้ปรับตลก หรือ
วา่เนน้แบบเร้าใจของเรา 
นวพร กุลบก :ก็มีบา้งค่ะ ถา้เกิดวา่แบบกลุ่มไหนท่ีเล่นกบัเราไดอ้ะไรแบบน้ีค่ะ ตลกบา้ง เฮฮาได ้

 

ผูว้จิยั :พยายามบิ้วผูช้มอยา่งไรบา้ง 

นวพร กุลบก :พยายามพดูเล่นกบัเขาเหมือนเราไปกบัเขาดว้ยค่ะ ถา้เราไปซีเรียสกบัเขาเขาก็ซีเรียส 
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ผูว้จิยั :  แนะน าหน่อยถา้เราใหนิ้ยามการน าทวัร์ของเรา เหมือนกบัพาผูช้มไปเท่ียว หรือวา่พาไป
เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ หรือวา่พาไปเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ 

นวพร กุลบก :ถา้เป็นหนู หนูจะบอก เอาเราไปเท่ียวกนัก็พดูไป บอกวา่ไปเท่ียว ไปเท่ียวกนั อะไร
ประมาณน้ีค่ะ 

 

ผูว้จิยั :น าชมให้เขารู้สึกวา่ไปเท่ียวใช่ไหมครับ 

นวพร กุลบก :ค่ะ ไม่ไดแ้บบใหเ้ขาซีเรียส ตอ้งเจออะไรบา้ง 

 

ผูว้จิยั :พอไปห้องตลาด ท่ีเป็นแบบชุมชน เรามีจุดไหนท่ีเนน้เป็นส าคญัไหม เป็นหมาเห่า ขา้มถนน 

นวพร กุลบก :ค่ะ ก็จะบอกเขาวา่จุดแรก เป็นจุดขา้งนอกร่ัวบา้นใช่ไหม ขา้งนอกร่ัวบา้นตอ้งเดิน
ผา่นถนน ต่อไป เราจะขา้มถนนกนั ระวงัเทา้เราจะเกา้ลง จะมีถนนนะคะ ขา้งล่างถา้มี
มอเตอร์ไซค ์ ก็จะบอกวา่มอเตอร์ไซคข์องใคร บางคนก็ตอบของวินมอเตอร์ไซคบ์า้ง 

 

ผูว้จิยั :พอถึงรถป้ายเมล ์เรามีสอดแทรกความรู้อะไรบา้ง 

นวพร กุลบก :ป้ายรถเมลเ์ราจะถามเขาก่อนคืออะไร เขาบอก ป้ายค่ะ ป้ายรถเมล ์ถา้เกิดเรามองไม่
เห็น เราจะข้ึนรถอยา่งไง เขาก็ตอบไดน้ะคะ เน่ียค่ะเราตอ้งเรียกคน อา้ว ใช่ไหมเราตอ้งขอใหเ้ขา
ช่วยใช่ไหม แลว้เราเคยช่วยคนท่ีเขามองไม่เห็นหรือเปล่า บางคนก็ตอบวา่ เคยบา้งไม่เคยบา้ง 

 

ผูว้จิยั :แลว้อยา่งน้ีตอนท่ีถา้โอกาสข้ึนรถไปแลว้พี่เขาจะเป็นโซเฟอร์ใช่ไหมครับ 

นวพร กุลบก :ใช่ค่ะ 

 

ผูว้จิยั :เรามีเทคนิคน าขบวนอยา่งไรบา้ง 

นวพร กุลบก :ฟังจากส่ิงรอบขา้งค่ะ ท่ีมนัเป็นจริงสุด 

 

 

 

ผูว้จิยั :แลว้เราดึงความจริงท่ีมา มาพดูใหฟั้งอยา่งไรบา้ง 

นวพร กุลบก :มีไดย้นิเสียงรถ ก็บอกวา่รถอะไร ถา้เป็นรถมอเตอร์ไซด ์อา้วมอเตอร์ไซดผ์า่นไปแลว้
หรอ แลว้ถา้เป็นรถเมล ์รถเมลส์ายอะไรรู้หรือเปล่า อะไรประมาณน้ีค่ะ 
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ผูว้จิยั :เหมือนกบัเราดึงประสบการณ์อยา่งไงบา้ง เหมือนท่ีเราเคยรู้สึกหรือจินตนาการตาม
ประสบการณ์ มีสอดแรกไหมท่ีนูน้ท่ีน่ี หยบิสถานท่ีจริงมาพดู 

นวพร กุลบก :  ก็มีแบบธนาคาร อะไรแบบน้ี 

 

ผูว้จิยั :เหมือนสีธนาคาร 

นวพร กุลบก :ใช่ค่ะ 

 

ผูว้จิยั :พอเล่ือนไปอีกหอ้งเป็นหอ้งฟังการแสดง ท่ีชมการแสดง จะมีการพดูเกร่ินอะไรก่อนไหม 

นวพร กุลบก :เอา้วนัน้ีเราจะมาท าอะไรกนั ก็ใหเ้ขาทาย เดียวลองฟังดูนะ ลองนัง่ดูรู้สึกอยา่งไร เขา
บอกเหมือนลองหนงัเลยพี่ จะเป็นโรงหนงัจริงหรือเปล่าเดียวมาดูกนั 

 

ผูว้จิยั :  แลว้พอฟังเราก็เฉลยใช่ไหมครับ 

นวพร กุลบก :ใช่ค่ะ 

ผูว้จิยั :มีรูปแบบการเฉลยไหมหรือให้เขาทาย 

นวพร กุลบก :ใหเ้ขาทายก่อน 

 

ผูว้จิยั :พอจะเขา้ไปห้องบาร์ เรามีเกร่ินอะไรก่อนเขา้หอ้งบาร์ไหม 

นวพร กุลบก :ไปเดียวเราไปเท่ียวท่ีต่อไปกนันะ จะเป็นท่ีสุดทา้ยแลว้ เขาก็บอกวา่เราจงัเลย 

ค าถามแลว้มีพดูทบทวนประสาทสัมผสัท่ีผา่นมาไหม 

นวพร กุลบก :มีเร่ือยๆ ค่ะ พอผา่นไปห้องหน่ึงก็จะทวนไปเร่ือยๆ 

 

ผูว้จิยั :  แปลวา่เราจะทวนประสาทสัมผสัวา่ใชอ้ะไรบา้ง 

นวพร กุลบก :ค่ะ 

 

ผูว้จิยั :เพื่อตรงน้ี เรามีวตัถุประสงคเ์พื่ออะไร 

นวพร กุลบก :ท าใหเ้ขารู้วา่ ถา้สมมติวา่เราขาดการมองเห็นไป ส่วนอ่ืนเราก็ยงัใชไ้ด ้

 

ผูว้จิยั :พอไปห้องบาร์ก็จะเป็นถามตอบใช่ไหมครับ 

นวพร กุลบก :ค่ะ 
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ผูว้จิยั :  ถา้สมมติวา่ผูช้มไม่ค่อยถาม เราจะตอ้งเป็นคนถามเขาก่อนใช่ไหครับ 

นวพร กุลบก :ใช่ค่ะ 

 

ผูว้จิยั :รูปค าถามท่ีจะถามเขาก่อนอยา่งไรบา้ง 

นวพร กุลบก :รู้หรือเปล่าพี่กายมองเห็นไหม อา้ว พี่กายมองเห็น บางคนก็บอกพี่กายมองเห็นนะ พี่
กายจะบอกวา่พี่กายมองไม่เห็นหรอก อา้วจริงเหรอพี่ พอเราบอกวา่เรามองไม่เห็นเขาก็จะมีค าถาม
มาถามเราเองแหละค่ะ แต่บางทีก็บอกวา่พี่กายมองเห็นหรือเปล่า บางคนบอกวา่ไม่เห็นค่ะ อา้วแลว้
รู้ไดไ้งวา่ไม่เห็น เราถามเขาก่อนเขาก็จะมีค าถามมาถามเราเร่ือยๆ 

 

ผูว้จิยั :ยอ้นกลบัไป เราไม่ไดบ้อกเขาใช่ไหมวา่เรามองไม่เห็น 

นวพร กุลบก :ไม่ค่ะ ไม่ไดบ้อก 

 

ผูว้จิยั :แลว้ถา้เราบอกใส่แวน่หรือเปล่า เราจะบอกเขาวา่ไง 

นวพร กุลบก :ก็ตอบวา่ บางทีก็โมไ้ปเร่ือยค่ะ บางทีก็ใส่บา้ง หรือบางทีกเ้ฉลยทีหลงั 

 

ผูว้จิยั :แลว้เราพยายามท าตวัแบบมองเห็นไหมหรือท าตวัปกติ 

นวพร กุลบก :ก็ท  าตวัแบบปกติค่ะ เขาก็จะคิดวา่เรามองเห็นอยูแ่ลว้ วา่เราเดินถูก 

แต่จริงๆเราคุน้เคยคุน้ชิน 

 

ผูว้จิยั :  เวลาเราน าชมจบ1รอบอยากใหผู้ช้ม เราอยากใหผู้ช้มไดรั้บอะไรกลบัไปหรือรู้สึกอยา่งไร 

นวพร กุลบก :อยากใหเ้ขาเปล่ียนทศันคติเหมือนบางคนเขาไม่ช่วยคนตาบอดเลย มีนะคะเหมือน
บางคนเขาไม่เคยช่วยใครเลย หนูถามเขาเขาก็ตอบตรงๆ วา่เขาไม่เคยช่วย แลว้ต่อไปจะช่วยไหม 
ช่วยค่ะ คืออยา่งน้ีเขาก็ไดอ้ะไรไป อยา่งบางคนท่ีเขา้มาเขาก็รู้ จริงๆคนตาบอดเขาไม่ไดล้  ายากเลย
นะ ก็ใชชี้วติเหมือนคนปกติ เขาเขา้มาในนิทรรศการ ทศันคติท่ีเปล่ียนไป 

 

ผูว้จิยั :ส่ิงท่ีคาดหวงั 

นวพร กุลบก :อยากใหเ้ขาเขา้ใจคนตาบอดมากข้ึน ไม่มองวา่คนตาบอดเป็นสังคมท่ีน่ารังเกียจ 
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ผูว้จิยั :ไม่ไดแ้บบน่าสงสารอะไรขนาดนั้น 

นวพร กุลบก :ไม่ค่ะ ไม่อยากใหเ้ขาคิดแบบนั้น อยากใหคิ้ดวา่คนตาบอดก็เหมือนคนปกติทัว่ๆไป 

 

ผูว้จิยั :สุดทา้ย ท่ีไดม้าท าตรงน้ีในระยะเวลา2เดือนท่ีผา่นมา พี่รู้สึกพี่ไดรั้บอะไร 

นวพร กุลบก :ไดรั้บรู้กบัคนหลายๆ รูปแบบค่ะ เด็กก็จะเป็นแบบนึง เราก็จะตอ้งน าอีกแบบนึง 
ผูใ้หญ่ก็เป็นอีกแบบหน่ึง เขา้ใจเราบา้งไม่เขา้ใจเราบา้ง 

 

ผูว้จิยั :เหมือนไดแ้บ่งปันประสบการณ์ใช่ไหม 

นวพร กุลบก :ใช่ค่ะ 

 

ผูว้จิยั :การท่ีเราเป็นคนมองไม่เห็นท่ีอยูใ่นประเทศไทยรู้สึกอยา่งไรบา้ง 

นวพร กุลบก :มนัก็เหมือนคนปกติทัว่ไป ใช่ชีวติคนปกติทัว่ไป แต่บางทีสังคมอาจยงัไม่ยอมรับเรา 
ไม่ยอมรับเอามากเลย 

 

ผูว้จิยั :การอ านวยความสะดวกต่อผูพ้ิการทางสายตา 
นวพร กุลบก :การมีบา้งค่ะ แต่วา่มนัไม่ไดเ้ยอะเท่าไร 

ผูว้จิยั :แลว้รู้สึกทุกใจไหม การท่ีเรามองไม่เห็นแต่อยูใ่นประเทศไทยส่ิงอ านวยความสะดวกไม่ได้
ครบ 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ :ไม่ค่ะ ชินแลว้ 

 

ผูว้จิยั :แลว้เรามีปรับทศันคติตวัเองไหม เรารู้สึกอยา่งไรกบัตวัเองท่ีเราไม่มองไม่เห็น เรามองวา่เรา
เป็นปมดอ้ยหรือวา่อะไรไหม 

นวพร กุลบก :ไม่เคยมองวา่ตวัเองเป็นปมดอ้ย ถา้เกิดเรามองตวัเองเป็นดมดอ้ยเราก็แยก่บัตวัเราเอง 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้น าทางปรารถนา นคราวฒัน์ 
ณ จัตุรัสวทิยาศาสตร์องค์การพพิธิภัณฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ  
 
ผูว้จิยั :เขา้มาคร้ังแรกอยากทราบวธีิการ ฝึกของพี่หมายถึงวา่เขาพาน าเป็นตวัอยา่ง 

ปรารถนา นคราวฒัน์ :ก็ใช่ วนัแรกก็อาจเป็นแค่ใหเ้ดินส ารวจแต่ละพื้นท่ีค่ะ แลว้ค่อยขยบัมาเขาลอง
ใหน้ าชมใหเ้ราดู แลว้ ก็ใหเ้ราเป็นผูเ้ขา้ชมแทน ก็บอกแนะน าไปดว้ยวา่เวลาเราไปแต่ละพื้นท่ีเรา
ตอ้งพดู ถึงอะไร แนะน า อะไร หา้มพดูอะไรยงัไงยงัเน้ียค่ะ แลว้ก็พอวนัต่อมาจะแนะน าเร่ืองประตู
เส้นทาง อะไรต่างๆของนิทรรศการเพราะวา่ แต่ละหอ้งแต่ละส่วนก็จะมีมนัทางเช่ือมเพราะวา่เป็น
พื้นท่ีใหญ่ แต่เราก็จะเช่ือมกนัไดห้มดใช่ไหมค่ะ มนัจะทะลุเขา้หอ้งน้ีเป็นต่อจากห้องนูน้ไดค้่ะ 
เพราะวา่เพื่อ สถานการณ์ฉุกเฉินเกิดมีเหตุผูช้มเป็นลม ผูช้มเป็นผูใ้หญ่ เกิดอยากออกก่อน เป็นเด็ก
อาจมีซนบา้งแลว้ก็ตอ้งออกก่อน ก็เราจะน าออกไดไ้ม่ตอ้งแบบหลบเส้นทางท่ีแบบบงัเอิญถา้มีกลุ่ม
อ่ืนเขา้มาต่อๆ เน่ียเราจะไดห้ลบเล่ียงเขาไดอ้ยา่งน้ีดว้ยค่ะ 

 

ผูว้จิยั :  ต่อไปนะครับแลว้เรามีรูปแบบอนัน้ีพดูถึงเขา้ถึงเร่ืองแบบวา่พี่เขา้ส่ือสารอะไรอยา่งน้ี หลกั
ของเรา เรามีสไตลไ์หมครับวา่เวลาเราจะส่ือสารกบัผูช้มจะเป็นลกัษณะไหน 

ปรารถนา นคราวฒัน์ :เอ่อ พยายามอธิบายใหเ้ขาเขา้ใจนึกถึงความรู้สึกของเราตอนท่ีเราเร่ิมแตะเร่ิม
มองเห็นอะไรท่ีเรา รู้สึกวา่ตรง ไหนท่ีเราอยากได ้รายละเอียดอยากไดค้วามรู้สึกวา่ถา้เป็นอยา่งรูป
ป้ันใช่ไหมค่ะ เราจะ เป็น เหมือนเราจริงๆถา้เราโดยทัว่ไปเราจะเห็นก็จะเป็นส่ิงท่ีเราคุน้ตา แต่วา่
จริงๆแลว้เราถา้เม่ือเรา สัมผสัเน่ียมนัมีความแตกต่างมนัมีความแตกต่างกนั เราจะไม่โอกาสจะได้
สัมผสัเหมือนกบัคนท่ีมอง ไม่เห็นใช่ไหมค่ะ เราจะใชก้ารสัมผสัเยอะแบบวา่อยากจะสังเกต อยาก
ใหเ้ขาสังเกต เราบอกเขาวา่ ตรงน้ีมีรายละเอียดอะไรลองสังเกตดู ตรงน้ีนึกถึงอะไร  
 

ผูว้จิยั : โอเค ต่อไปเราขออนุญาตลงรายละเอียดเป็นห้องไปนิดเดียวครับ อยา่งหอ้งแรกท่ีพี่เขา้
มาแลว้มี การแนะน าตวัอยา่งง้ี พี่รู้สึกวา่พี่ตอ้งจ าทุกคร้ังคือตอ้งจ าช่ือใหไ้ดทุ้กคนใช่ไหมครับ
พยายามใช่ไหม ครับ 

ปรารถนา นคราวฒัน์ :ใช่ค่ะ ตอ้งพยายามทุกคร้ัง 
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ผูว้จิยั : ก็คือพี่วา่ท าไหมเราตอ้งพยายามจ าช่ือใหไ้ด ้

ปรารถนา นคราวฒัน์ :ก็หน่ึงคือเราจะได ้ยิง่คนเยอะเราจะไดส้ ารวจตรวจสอบวา่โอเคมีใครเดินหลง
ไหม มีแบบวา่คือ เราไดส้ังเกตวา่คนน้ีเดินชา้เดินเร็วอะไรอยา่งน้ี เราจะไดเ้ขา้ไปยิง่เขา้ไปดูแลมาก
ข้ึน ยิง่ถา้แบบวา่มีรอบ ต่อๆ กนัมา เราจะไดแ้บบวา่คอยเรียก คอยตามเขาได ้วา่เขาหลงไปกบักลุ่ม
อ่ืนไหม หรือวา่เดินชา้ เราจะไดค้อย 

 

ผูว้จิยั :พอเขา้มาเป็นหอ้งสวนสาธารณะใช่ไหมครับ ตรงน้ีส่วนใหญ่เราเนน้เวลาพี่เล่าเร่ืองหรือน า
ชมเรา จะเนน้ไปทางส่ือประสาทสัมผสัดา้นไหน 

ปรารถนา นคราวฒัน์ :สวนสาธารณะก็หลายส่วนเนอะ ก็ตั้งแต่ฟัง ทิศทาง เสียง มนัพอเร่ืองสวนมนั
จะเเตก ต่างจาก ห้องนัง่เล่นท่ีมีแค่เสียงเดียวและเสียงท่ีเราพดูคุย มนัจะค่อนขา้งเเยกง่ายแต่ถา้เกิดวา่
แบบวา่ โอโ้ห ้เด็กเขา้มา วยัรุ่นอยา่งน้ี เหย้ แกอยูไ่หนวะ่เน่ีย  อนัน้ีจะไปรบกวนกนัเองอะไรอยา่ง
น้ีอ่ะค่ะ ถา้มาถึงสวนมนั ก็ยงัเร่ืองอุปสรรคก็นอ้ยใช่ไหมค่ะ ถา้เราฟังไม่ดีวา่เสียงอะไรบา้ง ทิศทาง
ตรงไหน  

 

ผูว้จิยั : เหมือนกบัของเราจะเป็นลกัษณะท่ีลกัษณะการส่ือสารใหเ้ขาลองคิดเอาเองก่อนวา่มนัคือ
อะไร  

ปรารถนา นคราวฒัน์ :ใช่ค่ะ 

 

ผูว้จิยั : แลว้ค่อยเฉลยถูกใช่ไหมครับ 

ปรารถนา นคราวฒัน์ :ใช่ค่ะ เพิ่มรายละเอียดใหบ้า้งท่ีบางอยา่ง เช่น ตน้ไมอ้ะไรอยา่งง้ี ไอข้า้งๆ มนั
จะมีเบิร์ด ออฟพาราไดซ์อ่ะค่ะ บางคนก็จบัถึง อุย้! ตน้กลว้ย (หวัเราะ) อะไรอยา่งง้ี เราอาจจะให้
สังเกต เอ่ยบางท่ีอ่ะมีส่ิงของใหนึ้กถึงเหมือนกบัคนท่ีเขามองไม่เห็น 

 

ผูว้จิยั :เวลาเราแนะน าแสดง เเสดงออกมาเน่ียเราไม่ไดบ้อกเขาวา่เป็นผูพ้ิการใช่ไหมครับ 

ปรารถนา นคราวฒัน์ :ค่ะ 

 

ผูว้จิยั :เราตั้งใจใหเ้ขารู้สึกวา่เรามองเห็นไหมครับ  

ปรารถนา นคราวฒัน์ :ไม่ค่ะ  
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ผูว้จิยั : หรือเป็นธรรมชาติของเรา 
ปรารถนา นคราวฒัน์ :ธรรมชาติดว้ยและตามท่ีเขาบอกมาวา่ไม่ควรเฉลยหรือวา่แสดงใหเ้ขารับรู้
เพื่อท่ีจะใหเ้ขาเรียนรู้ แต่บางคนก็แบบวา่มีขอ้สันนิฐานหรือวา่รับรู้ขอ้มูลท่ีจากคนอ่ืนใหม้า 
 

ผูว้จิยั :เราก็จะไม่พดูอยูดี่ใช่ไหมครับ 

ปรารถนา นคราวฒัน์ :ใช่ค่ะ เราพยายามท่ีจะเล่ียง แหมะก็ตอ้งแบบอยา่งคนหน่ึงพี่ใส่แวน่ใช่ไหม พี่
มองไม่เห็นอะไรอยา่งง้ี ออ้ อา้วแหม่ถึงไม่นั้นก็เดินได ้เห็นได ้ดูแลเราไดก้็จะเล่ียง ใชก้ารเล่ียงและ
ท่ีส าคญัถา้เรายิง่เกิดไปพดูในลกัษณะนั้น ถา้เขาเป็นเด็กหรือเป็นผูใ้หญ่บางคนท่ีมีความกลวัความ
มืดอยูแ่ลว้เขาจะยิง่กลวั หวาดระแวง 

 

ผูว้จิยั :ต่อไปก็คือห้องตลาดท่ีเป็นชุมชน ตรงน้ีมนัมีหลายส่วนมาก เรามีวธีิใหค้่อยๆ ชมท่ีละส่วน
ไป ยงัไงครับ เพราะถา้หอ้งก่อนๆ จะไปตามทางใช่ป่ะ แต่อนัน้ีเด๋ียวมาทางน้ี เด๋ียวมาทางนูน้ เรามี
วธีิ ค่อยๆ เล่ายงัไง 

ปรารถนา นคราวฒัน์ :เอ่อ มนัเป็นเส้นทางบงัคบัดว้ย ตรงนั้นมนัเขา้ไปพื้นท่ีมนัจะแคบเป็นบงัคบั
ส่วนหน่ึงดว้ยใช่ไหม ค่ะ แลว้บางส่วนมนัจะมีแบบเพื่อกลุ่มขา้งหนา้เขาอยูค่นเยอะเหมือนกนั เราจะ
ไดเ้ล่ียงหลบไดอ้ยา่ง เร่ิมอะไรอยา่งน้ีแบบจุดตั้งนั้นตลาดมนัจะอยูสุ่ดมนัจะแยกเป็นสองส่วนก็คือ
ตรงชุมชนเพื่อเราจะไดรู้้วา่เราออกมาจากสวนเราผา่นมาตรงน้ีมนัจะไดย้นิเสียงถนนเสียงรถถา้เกิด
ใกลถ้นนถึงแมแ้บบไม่ได ้เป็นเสียงเงียบๆ เราอาจจะเจอบา้นใหส้ังเกต เราจะสังเกตยงัไงวา่ เอ่อ มนั
มีความแตกต่างยงัท่ีเม่ือก้ี บอก ไดย้นิเสียงหมาก็ไม่บอกวา่เราจะตอ้งเป็นกรงหมา รู้วา่มีความ
แตกต่าง ถา้เป็นร้ัวบา้นกบัร้ัวตวั อาคารท่ีเป็นถึงแถวใช่ไหมค่ะ มนัก็จะมีความแตกต่างใหส้ังเกต 
แลว้ก็ถา้ไปยงัฝ่ังนูน้ก็จะเป็นทางบงั คบัอยูแ่ลว้เพื่อจะไดดู้แลความเรียบร้อยไดย้ิง่คนเยอะใหเ้ดิน
เป็นแถวเพื่อไปท่ีละจุดท่ีละร้านคา้ 
 

ผูว้จิยั :แลว้แบบน้ีไปเจอเหตุการณ์ต่างๆเราพยายามจะสอดแรกเหตุให้เก่ียวขอ้งกบัผูพ้ิการไหม หรือ
วา่เราแค่รู้สึกวา่พามาเท่ียวพามาดู เราพยายามสอดแทรกความรู้ 

ปรารถนา นคราวฒัน์ :ก็มี เช่น อยา่งร้านขายของเขาก็จะมีถาม ไปจริงๆ เขาไม่ใหจ้บัเหรอ แลว้จะรู้
ไดไ้งวา่อยากได ้แป้ง มนัก็มีหลายแบบ เอายีห่อ้นั้นยีห่้อน้ี เราจะสังเกตยงัไง หรือเส้ือผา้ เลือก
อยา่งไร จบัเน้ือผา้โอเคมนัก็ใช่อะ แลว้จะรู้ไดอ้ยา่งไร วา่ลายอะไรสีอะไร 

 



 218 

ผูว้จิยั :แลว้เรามีสอดแทรกบอกไหมวา่อยา่งไร 

ปรารถนา นคราวฒัน์ :ก็มีบา้ง ลกัษณะแตกต่างกนัอยา่งไร 

 

ผูว้จิยั :แลว้อยา่งของท่ีพี่ เวลาน าชมจะเนน้ใหเ้ขาเกาะก าแพงไหมหรือวา่ใหเ้ขาเดินตามเสียงไป
เร่ือยๆ 

ปรารถนา นคราวฒัน์ :ทั้ง 2 แบบพร้อมๆกนั บางพื้นท่ียิง่ระยะหลงัมนัมีอุปสรรคเร่ืองน ้าแอร์มีหยด 
เส้นทางท่ีมนับงัคบั แต่บางทีเห็นไหม หลงัๆไม่ไดบ้อกวา่เปล่ียนไมเ้ทา้ ทางน้ีนะ บอกไดแ้ค่วา่เดิน
ชิดทางน้ีเฉยๆ 

 

ผูว้จิยั :ท าไมถึงหลงัๆเราไม่ค่อยบอกใหจ้บัก าแพงมีวตัถุประสงคอ์ะไร 

ปรารถนา นคราวฒัน์ :พอเร่ิมๆ มาผา่นช่วงตรงตลาดมนัก็จะไม่ค่อยมีเส้นทางท่ีมนัมีอนัตรายหรือ
วา่ตอ้งหลบอะไรมากมาย 

ผูว้จิยั :และใหเ้ราไดเ้กตฟิว ใหอ้ยากไดรั้บความรู้สึกเร่ืองแบบวา่พยายามหาเส้นทางเดินเองดว้ยใช่
ไหมครับ 

ปรารถนา นคราวฒัน์ :ใช่ค่ะ 

 

ผูว้จิยั :พอเป็นห้องเสียงปกติก็คือฟังเสียง 

ปรารถนา นคราวฒัน์ :ไดล้องแยกดู ถา้เราไปดูคอนเสิร์ตจริงๆ บางทีเราก็สนใจแต่คนท่ีเล่น หรือมี
บรรยากาศรอบขา้งอะไรแบบน้ี มีหลายคนเขา้มาไดย้นิเสียงนูน้เสียงน้ี แลว้รู้สึกสบาย จะลงท่ีนอน
หลบัไป 

 

ผูว้จิยั : พี่เคยเป็นคนขบัตุก๊ตุ๊กไหม 

ปรารถนา นคราวฒัน์ :เป็นค่ะ 

 

ผูว้จิยั :ถา้ของพี่เวลาขบัพี่จะรู้สึกอยา่งไร พยายามสร้างอารมณ์ร่วมอยา่งไรบา้ง 

ปรารถนา นคราวฒัน์ :จะให้รับรู้3บรรยากาศ ท่ีตวัมาเขยา่ เวลาเล้ียวซา้ยเล้ียวขวาแลว้ก็เสริมไปวา่
ดา้นซา้ยดา้นขวามีผา่นอะไรบา้ง ท าใหเ้ขานึก 
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ผูว้จิยั :แลว้แบบเวลาเล่าเร่ืองเขาไม่ไดฟิ้กใช่ไหมครับ 

ปรารถนา นคราวฒัน์ :ใช่ค่ะ 

 

ผูว้จิยั :แลว้ส าหรับเราเราดึงอะไรมาเล่า ประสบการณ์ของเราหรือเปล่า 
ปรารถนา นคราวฒัน์ :ก็บางทีนึกถึงเวลาเราเดินทางไปไหนหรือบางวนัเราลองจะไปแถบทางน้ี ถา้
เกิดท่ีเราผา่นไปจากตรงน้ี จากบา้นมาถึงรถไฟฟ้าเราผา่นอะไรบา้ง  อะไรแบบน้ี มนัก็มีใกลเ้คียง 
ตรงนั้นก็จะผา่นสะพานส าโรง พอรถมนัชนัๆข้ึน น่ีมนัข้ึนสะพานแลว้นะ ขา้งหนา้มีน ้าเยอะแยะเลย 
มีเรือผา่นดว้ย ขา้งหนา้มีคนตั้งขายของ มีตลาดอะไรอยา่งน้ี 

 

ผูว้จิยั :สุดทา้ยพอเรามาห้องกิน ถามเขาจะถามทุกเร่ืองใช่ไหมครับ พี่อยากใหค้นมาชมนิทรรศการ
แลว้กลบัไปใหไ้ดอ้ะไร 

ปรารถนา นคราวฒัน์ :เขา้ใจ อยา่งนอ้ยรับรู้ความรู้สึกวา่ มองไม่เห็นแลว้มนัอึดอดั มนัล าบาก แต่
ไม่ไดห้มายความวา่ล าบากแลว้ท าอะไรไม่ได ้เราไม่ไดต้อ้งการความช่วยเหลืออยา่งเดียว เรา
สามารถเป็นทั้งคนท่ีท าดว้ยตวัเอง และอาจช่วยเหลือคนอ่ืนบอกคนอ่ืนจากเซ่นท่ีเรามีมากข้ึนทุกวนั 
เพราะเราไดใ้ชม้นั เหลือคนบอกวา่พอไม่เห็นแลว้มีทนัทีเลย มนัไม่ใช่ 

 

ผูว้จิยั : มนัไม่ไดม้ากจากความพิเศษอะไร แต่มนัมาจากการฝึกฝน 

ปรารถนา นคราวฒัน์ :ใช่ค่ะ แลว้ก็น ้าใจหรือทศันคติท่ีเราสามารถเป็นบุคคลคนหน่ึงธรรมดาทัว่ไป 
เพียงแค่เราบกพร่องโอกาสท่ีบางมาจากทีหลงั 

 



 

ภาคผนวก ข 
 

สรุปประเดน็การสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างผู้เข้าชม 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ฐานณสิสร รักมิตร  สัมภาษณ์, 11 กนัยายน 2559 

 
ประเด็นค าถาม สรุปค าตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

ทศันคติท่ีมีต่อผูพ้ิการ
ทางสายตา 

ไม่ไดม้องเขาวา่ผิดปกติ มองในมุมมองเรา เขาก็เก่งท่ีใชชี้วติปกติไดด้ว้ย
ตวัเอง ไม่ไดม้องวา่เป็นภาระทางสังคม 

ประสบการณ์ท่ีเคย
ร่วมกบัผูพ้ิการ 

ไม่เคยมีประสบการณ์ร่วม  

ทศันคติท่ีเปล่ียนไป เขาก็ไม่ใช่ภาระสังคม เป็นคนปกติ  แต่เราเรียนทางดา้นการศึกษามาท าให้
เรามองไปถึงจุดท่ีวา่ ถา้เขาไดรั้บการส่งเสริมตั้งแต่เด็กท าใหเ้ขามี
พฒันาการท่ีดี การด าเนินชีวิตเขาก็จะง่ายข้ึน/คนอาจจะคิดวา่เขาอาจจะ
ล าบากมาก ซ่ึงพอไดคุ้ยแลว้เขาก็ไม่ไดรู้้สึกล าบาก ไม่ไดไ้ปพึ่งพาใคร คือ
มนัดีเพราะเราไดพู้ดคุยกบัพี่ไกด ์

ความรู้สึกในความมืด ไม่ไดรู้้สึกอะไรเฉยๆ ไม่กงัวล อีกอยา่งเป็นห้องจ าลอง ไม่ไดอ้ยูใ่นชีวติ
จริง 

ความรู้สึกแรกเม่ือพบ
ผูน้ าทาง 

- ไม่รู้เลยวา่พี่ไกดต์าบอด 

- ท าไมเขารู้วา่เห็นเราหนั พาเราเดินถูกทาง ท าใหช้วนคิดไปถึงเขา
อาจจะมีอุปกรณ์พิเศษ 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ
ในหอ้งสวนสาธารณะ 

ไดย้นิเสียงน ้าชดัเจน แลว้ก็มาจากการสัมผสั 

อิทธิพลระหวา่ง
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ 

เพื่อนมีผลมาก บางอยา่งจบันานมากเรายงัแยกไม่ออกเลยวา่คืออะไรถา้
เพื่อนคนไหนเก่ง จบันิดเดียวก็รู้เลยท าใหเ้ราก็เหมือนรู่้เฉลยไปแลว้ 
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ประเด็นค าถาม สรุปค าตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ
ในหอ้งตลาด 

- ก็ยงัเนน้การสัมผสัการไดย้นิ  
- ตอบไดเ้พราะประสบการณ์เดิมท่ีพอเราจบัไดย้นิเราก็ไปเช่ือมโยงกบั

ส่ิงท่ีเราเคยเห็นเคยสัมผสัเพราะจริงๆทุกอยา่งเราเลยเห็นมาหมดแลว้ 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ
ในหอ้งป้ายรถประจ า
ทาง 

- สนุกสุดในทั้งหมด มีลมมีน ้า แต่ไม่ต่ืนเตน้มากเพราะเราคิดวา่นัง่ตุ๊
กตุก๊จริงๆต่ืนเตน้กวา่  

- พี่คนขบัเขาบรรยายสนุก พี่เขาบิ้วอารมณ์เก่งมาก 

ความเสมือนจริงของ
นิทรรศการกบั
ชีวติประจ าวนั 

ไม่คลา้ยของจริง เพราะมนัยงัคงตอ้งความปลอดภยั 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ
ในหอ้งดนตรี 

ก็เหมือนนัง่ฟังเพลงแต่เราไม่ไดจิ้นตนาการตามวา่เขาก าลงัแสดงอะไรอยู ่

ความรู้สึกต่อผูน้ าทาง - ตอนแรกไม่รู้ เราก็รู้สึกแบบท าไมเขาถึงน าทางเราถูก เขาคงเขา้มา
บ่อย 

- พอมารู้ทีหลงัเขาก็เก่งเนอะ เขาสามารถสร้างความเช่ือใจใหแ้ก่เราได้
แลว้ชอบพี่เขาพดูชดัถอ้ยชดัค าท าใหเ้ราเรียนรู้ไดม้ากข้ึน 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ
ในหอ้งบาร์ 

- เราก็งงวา่เขาจ าแนกเงิน ถุงขนมยงัไง ท าใหเ้รารู้สึกวา่เขาตอ้งใชก้าร
สังเกตมากกวา่เรา 

- ขนมคือเราเป็นคนสั่งท าใหเ้รารู้อยูแ่ลว้วา่เราจะกินอะไร 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ สุชานันท์ พนัทว ีสัมภาษณ์, 11 กนัยายน 2559 

 

ประเด็นค าถาม สรุปค าตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

ทศันคติท่ีมีต่อผูพ้ิการ
ทางสายตา 

ไม่ไดม้องเขาวา่แยก มิวเรียนในสายครูอยากไปพฒันาเขาอยูแ่ลว้ มองวา่
เขาก็ศกัยภาพในตวัเองอยูแ่ลว้ไม่ไดม้องวา่แยเ่ลย 

ประสบการณ์ท่ีเคย
ร่วมกบัผูพ้ิการ 

ไม่เคยร่วมกิจกรรม ไม่เคยเขา้ไปช่วย 

ทศันคติท่ีเปล่ียนไป - มนัก็ท าใหเ้รารู้สึกวา่เราตอ้งช่วยเหลือเขาเพิ่มอีก คือช่วยเติมเตม็
บางอยา่งใหแ้ก่เขา  

- รู้สึกโชคดีท่ีเราไม่ไดต้าบอด 

ความรู้สึกในความมืด - ตกใจ ไม่คิดวา่จะมืดขนาดน้ี เพื่อนบอกมาก่อนแลว้ แต่เราก็ไม่คิดวา่
จะมืดขนาดน้ี   

- ทางมนัฟิกซ์เราเลยไม่ไดก้งัวลมากแลว้พี่เขาก็ย  ้าวา่ปลอดภยั 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ
ในหอ้งสวนสาธารณะ 

ใชมื้อสัมผสัเป็นหลกั ตอ้งคล าหลายๆอยา่งกวา่จะรู้วา่เป็นสวนสาธารณะ 
แลว้คือเราไดย้นิเสียงน ้าแต่คือท่ีไหนก็มีน ้า ท าให้เราตอ้งเอามาหลายๆ
อยา่งมาประกอบกนั 

อิทธิพลระหวา่ง
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ 

- เพื่อนมีผลมาก บางทีเราอยูท่า้ยแถวแลว้เพื่อนหวัแถวสัมผสัแลว้พดู
ออกมาเลย พอเราจบัก็อ๋อใช่ ๆ แต่เหมือนกบัเรายงัไม่ทนัไดลุ้น้
ค าตอบเลย 

- แต่อยา่งรูปป้ันเราก็ตอ้งช่วยกนัคล า ช่วยกนัส ารวจแลว้ก็เอาของแต่ละ
คนมารวมๆกนัก็จะตอบได ้

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ
ในหอ้งตลาด 

- ใชก้ารสัมผสั แลว้ก็มีแยกกล่ินดว้ย  
- บางอยา่งท่ีเราคุน้เคยเราสัมผสัไดก้ล่ินก็จะรู้ บางอยา่งถา้เราไม่เคยใช้

มนัไม่เคยมีประสบการณ์กบัมนัเราก็ไม่รู้นะ 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ
ในหอ้งป้ายรถประจ า

- เป็นคนตาบอดก็ท าไดเ้นอะ 

- ต่ืนเตน้นะแบบมนัมีเคร่ืองเล่นในหอ้งน้ีดว้ย 
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ประเด็นค าถาม สรุปค าตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

ทาง 

ความเสมือนจริงของ
นิทรรศการกบั
ชีวติประจ าวนั 

ไม่เหมือน เช่นเสียงมนัมาจากท่ีเดียว หรือมาจากไม่ก่ีจุด ฟังถึงเรารู้เลยวา่
มนัมาจากจุดไหน 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ
ในหอ้งดนตรี 

ตอนแรกก็จินตนาการ ไปๆมา มนันานไป หลงัๆ ก็นัง่เฉยๆ  

ความรู้สึกต่อผูน้ าทาง - ดูแบบเขามีศกัยภาพมากเลยถึงแมต้าจะบอด  
- เขาสอดแทรกความรู้มาก็ท าใหเ้ขาดูเก่งข้ึนไปอีก เขาดูมีความรู้เยอะ

บางอยา่งเรายงัไม่รู้มนัท าใหเ้ราช่ือชมในศกัยภาพของเขา 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ
ในหอ้งบาร์ 

- หนูคิดวา่ส่ิงของพี่เขาตอ้งจ าต าแหน่ง วา่อะไรวางตรงไหน  
- ขนมแค่ดมกล่ินก็รู้แลว้ 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ภาดา โพธ์ิสอาด สัมภาษณ์, 11 กนัยายน 2559 

 

ประเด็นค าถาม สรุปค าตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

ทศันคติท่ีมีต่อผูพ้ิการ
ทางสายตา 

เรารู้วา่เขาล าบากในการใชชี้วติ เดินทางล าบากเม่ือดูจบเราเขา้ใจเคา้มากข้ึน 

ประสบการณ์ท่ีเคย
ร่วมกบัผูพ้ิการ 

ตอนไปแลกเปล่ียนเคยท าโปรเจคเก่ียวกบัคนตาบอดอยูบ่า้งแลว้ / เก่ียวกบั
หนงัสือเสียง 

ทศันคติท่ีเปล่ียนไป คือเรารู้ก่อนแลว้วา่เขาล าบากแต่พอดูจบยิง่ท าใหเ้รารู้วา่ ล าบากของเขาเน่ีย
มนัคืออะไร ล าบากยงัไงแลว้ท าใหรู้้วา่เขาเก่งมากท่ีใชชี้วติไดห้ลายคนมอง
วา่เขาคือคนพิเศษท่ีเราตอ้งไป Treat เขาขนาดนั้น แต่จริง ๆ เขาก็รู้สึกวา่เขา
คือคนทัว่ไปไม่ไดต้อ้งไป Treat อะไรขนาดนั้นแค่เราช่วยเหลือในส่ิงท่ีเขา
ท าไม่ไดห้รือช่วยเท่าท่ีเราช่วยได ้

ความรู้สึกในความมืด มีกล่ินน ้าหอม 
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ประเด็นค าถาม สรุปค าตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

ความรู้สึกแรกเม่ือพบ
ผูน้ าทาง 

ไม่รู้เลยจนถึงหอ้งสุดทา้ย นึกวา่ใส่แวน่อินฟาเรด 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ
ในหอ้งสวนสาธารณะ 

ไดก้ล่ินตน้ไม ้มนัต่างกบัหอ้งแรก แลว้ก็ไดส้ัมผสัแต่มนัก็ไม่ขนาดสมจริงจ
นาดนั้นแต่มนัท าให้เราพอเดาได ้/ ตอนแรกคิดวา่เป็นป่าจนพี่เขาบอกให้
ลองฟังเสียงรถ แต่มนัเบามากๆ ก็เออ สวนสาธารณะก็ได ้

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ
ในหอ้งตลาด 

ไดย้นิเสียงหมามาก่อนเลยตอนแรกนึกวา่เป็นบา้นสุนขัถูกทิ้งพอไดจ้บัร้ัว
บา้นก็จะรู้/เวลาจบัเราพยายามหาจุดเด่น ของส่ิงท่ีเราจบัเช่นมอเตอร์ไซตเ์รา
จบัเจอกระจกมองหลงัก็ท าใหเ้รารู้ 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ
ในหอ้งป้ายรถประจ า
ทาง 

รู้สึกวา่ พื้นมนัเปล่ียนไปคือถา้ใหเ้ดินๆไปไม่ไดจ้บัอะไรก็ไม่รู้เลยวา่คือท่ี
ไหน /เขาบรรยายอะไรเราก็พยายามนึกภาพตาม 

สถานการณ์ระหวา่ง
เขา้ชมเช่ือมโยงกบัผู ้
พิการทางสายตา 

มีค่ะคิดประมานวา่แบบปกติแลว้ทั้งหมดน้ีเราเห็นสวา่งแต่โลกทั้งหมดท่ี
เขาเห็นคือแบบท่ีเราเห็นตอนน้ีแลว้ก็คิดไปถึงแลว้ถา้เขาไปท่ีนูน้ท่ีน้ีมนัจะ
เป็นยงัไง  

ความรู้สึกต่อผูน้ าทาง มีอิทธิพลมากบางอยา่งเราไม่ทนัไดรู้้สึกไม่ทนัไดส้ังเกตพอพี่เขาไกดน์ ามนั
ก็ท าใหเ้รามาใหค้วามสนใจมากข้ึน  /  

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ
ในหอ้งบาร์ 

เราแยกไม่ออกเลยแบงคน้ี์แบงคอ์ะไรหรือของท่ีไดรั้บมาเราก็แยกไม่ออก 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ มารีพร อศัโสภี  สัมภาษณ์เมื่อวนัที ่12 กนัยายน 2559 

 
ประเด็นค าถาม สรุปค าตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

ทศันคติท่ีมีต่อผู ้
พิการทางสายตา 

เราสงสารเขาเรารู้สึกวา่เขาตอ้งใชชี้วติล าบาก /แต่เราก็รู้สึกวา่เขาเป็นกลุ่มคน
ท่ีตอ้งใชค้วามพยายามและอดทนในการใชชี้วิตไดดี้มาก 

ทศันคติท่ีเปล่ียนไป ไดเ้ขา้ใจมากข้ึนจากท่ีคุยมา จริง ๆเขาก็แยก่วา่คนปกติไหมก็ใช่แต่ก็ไม่ไดแ้ย่
ขนาดตอ้งมานัง่หดหู่ไม่มีก าลงัใจในการใชชี้วติแลว้อีกอยา่งอยากใหเ้ขาได้
โอกาสมากกวา่น้ีพวกการอ านวยความสะดวกมนัก็ควรดีกวา่น้ีเขาก็จะ
สามารถช่วยเหลือตวัเองไดม้ากกวา่น้ี 

ความรู้สึกแรกเม่ือ
พบผูน้ าทาง 

คือหนูไม่รู้อะไรเลยวา่นิทรรศการน้ีเก่ียวกบัอะไรจนมาถึงขา้งหนา้  / คิดวา่
เขามองเห็นแต่เขาเรียกช่ือผิดเราก็คิดไปอีกวา่สงสัยเขายงัจ าหนา้เราไม่ได ้

ประสบการณ์ท่ี
ไดรั้บในห้อง
สวนสาธารณะ 

ใชฟั้งกบัสัมผสัเยอะมากๆบรรยากาศก็ใกลเ้คียงของจริง ขาดแต่พวกแสงแดด 
พวกไอร้อน /รู้ตอนเกา้อ้ีพอเราลองนัง่ลองจบัแลว้พี่เขาถามวา่เกา้แบบน้ีเจอ
ไดบ้่อยท่ีไหนเราก็เร่ิมเดาได ้

ประสบการณ์ท่ี
ไดรั้บในห้องตลาด 

ไดย้นิเสียงหมาตอนแรกก็คิดวา่เป็นกรงหมาเทศบาล /เราก็พยายามสัมผสัแลว้
ดูส่ิงของใกลเ้คียงมาประกอบดว้ย 

ประสบการณ์ท่ี
ไดรั้บในห้องป้ายรถ
ประจ าทาง 

ส่วนใหญ่ใชป้ระสาทสัมผสักบัการคล าทางแลว้ก็เดินไม่ใหล้ม้ไม่ทนัไดฟั้ง
บรรยากาศหรือพื้นสัมผสัไดอ้ะไร / ตอนนัง่รถน่ีรู้สึกไดเ้ลยพอพี่เขาบรรยาย
ไปเร่ือยๆคือเป็นนูน้น้ีมนัยิง่ท  าใหรู้้สึกวา่เออเราท าไรไมไ่่ดเ้ลยไดย้นิแค่
เสียงแลว้ก็ไดแ้ค่คิดภาพตามท่ีพี่เขาพดู / เราจินตนาการตามประสบการณ์ 
ของเราแต่ระหวง่นั้นเราก็คิดวา่ คนตาบอดเขาจินตนาการยงัไง 

สถานการณ์ระหวา่ง
เขา้ชมเช่ือมโยงกบัผู ้
พิการทางสายตา 

ตอนแรกก็ไม่แต่พอเร่ิมล าบากข้ึนเร่ือยๆมนัท าใหเ้ราคิดถึงความล าบากของ
เขา 

ความรู้สึกต่อผูน้ า
ทาง 

เขาก็พยายามตามเราใหท้  านูน้น้ีตลอดใหเ้ราไปตามเส้นทาง 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ มัลลวร์ี บูรณโชคไพศาล  สัมภาษณ์, 12 กนัยายน 2559 

 
ประเด็นค าถาม สรุปค าตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

ทศันคติท่ีมีต่อผูพ้ิการ
ทางสายตา 

เราก็รู้สึกสงสารวา่เขาไม่เคยเห็นอะไราก่อนเลยเวลาจบัอะไรเป็นสีอะไรก็
ไม่เคยรู้มาก่อน น่าจะใชชี้วติล าบาก 

ทศันคติท่ีเปล่ียนไป เรารู้สึกอยากใหมี้การอ านวยความสะดวกต่อพวกเขามากกวา่น้ี 

ความรู้สึกแรกเม่ือพบ
ผูน้ าทาง 

หนุอ่านพนัทิพมา 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ
ในหอ้งสวนสาธารณะ 

ตอนแรกคิดวา่เป็นป่าอเมซอน / รู้ตอนจบัรูปป้ันแต่จบัยากมากกวา่จะรู้วา่
เป็นรูปป้ันอะไรตอ้งช่วยๆกนัเดา 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ
ในหอ้งตลาด 

ไดจ้บัร้ัวบา้นกบักล่องไปรษณียก์็คิดวา่เป็นร้ัวบา้น / เบลบล็อคพอพี่เขา
บอกเรายงัแบบ อ่าวหรอ มีตุ่มๆหรอ 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ
ในหอ้งป้ายรถประจ า
ทาง 

ไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกแค่ลมกะน ้า 

สถานการณ์ระหวา่ง
เขา้ชมเช่ือมโยงกบัผู ้
พิการทางสายตา 

รู้สึกวา่เขาล าบากและรู้สึกวา่เขาตอ้งโดนหลอกหรือมีมิจฉาชีพมาโกงเขา 

ความรู้สึกต่อผูน้ าทาง - ก็มีส่วนร่วมมากถา้เขาไม่เฉลยหรือบอกวา่อะไรคืออะไรเรากค้ล าๆไป
โดยไม่รู้ความจริง 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ
ในหอ้งบาร์ 

เราสงสัยแค่แบบจะแยกเงินออกยงัไง วา่เป็นแบงคอ์ะไร 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ ณฏัฐ์ชัญญา อนันตรังสี  สัมภาษณ์, 17 กันยายน 2559 

 
ประเด็นค าถาม สรุปค าตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

ทศันคติท่ีมีต่อผูพ้ิการ
ทางสายตา 

รู้สึกสงสารโดยเฉพาะคนไทยเพราะมีการแบ่งแยกกนัอยู ่

ทศันคติท่ีเปล่ียนไป เปล่ียนแต่ก่อนเรารู้จกัผิวเผินการช่วยเหลือเราก็ไม่รู้จะช่วยยงัไงแต่พอมา
ตรงน้ีท าให้เรารู้วา่เราตอ้งท าตวัยงัไงเวลาเจอกบัเขา /ช่ืนชมในทศันคติ
ของเขามากกวา่ เขาสามารถเอาชนะขอ้จ ากดัของตวัเองได ้

ความรู้สึกในความมืด ไม่คิดวา่จะมืดขนาดคิดวา่จะเหมือนมืดตอนเรานอน /เวลาเดินก็ฟังจาก
ทิศทางของเสียง 

ความรู้สึกแรกเม่ือพบ
ผูน้ าทาง 

ไม่รู้มาก่อน 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บใน
หอ้งสวนสาธารณะ 

ตอนแรกคิดวา่เป็นสวนหลงัหลงับา้นแต่เดาไดจ้ากกล่ินกบัเสียง 

อิทธิพลระหวา่ง
ผูเ้ขา้ร่วมประสบการณ์ 

พอมีการส่งเสียงพดูคุยกนัท าใหเ้ราผอ่นคลาย 

ความรู้สึกต่อผูน้ าทาง ไกดช่์วยเยอะมาก แนะน าทุกอยา่ง 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ ธนทตั สุวจนกรณ์  สัมภาษณ์, 17 กนัยายน 2559 

 

ประเด็นค าถาม สรุปค าตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

ทศันคติท่ีมีต่อผูพ้ิการทางสายตา รู้สึกสงสาร ไม่เหมือนเราท่ีมีครบทุกอยา่งมนัอนัตราย เวลาเดิน
ผา่นมีขอทานก็จะใหเ้งินบา้ง 

ความรู้สึกแรกเม่ือพบผูน้ าทาง คิดวา่ใส่แวน่อินฟาเรดเพราะตอนผมหลงทางพี่เขาสามารถจบั
มือผมไดท้นัทีเหมือนเห็น 

การหาทิศทางเดินภายใน
นิทรรศการ 

ใชเ้ทา้ ผวิสัมผสักบัไมเ้ทา้ 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บในหอ้ง
สวนสาธารณะ 

ตอนแรกมนัเหมือนป่า แต่พอเจอรูปป้ันก็ท าใหรู้้ได ้

อิทธิพลระหวา่งผูเ้ขา้ร่วม
ประสบการณ์ 

รู้สึกอบอุ่น ถามแลว้มีคนตอบ รู้สึกสบายใจ 

ความรู้สึกต่อผูน้ าทาง ช่วยเยอะมากเวลาหลงทางเขาสามารถเอามือผมไปแตะก าแพง
ได ้
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ผู้สัมภาษณ์ จิระประภา ขันสุข  สัมภาษณ์, 17 กนัยายน 2559 

 
ประเด็นค าถาม สรุปค าตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

ทศันคติท่ีมีต่อผูพ้ิการทาง
สายตา 

รู้สึกสงสารนะ เวลาเจอเขาข้ึนรถ เดินทางบางทีเราก็อยากจะช่วย
แต่เราไปคนละทาง / ดูล าบากในการใชชี้วติมาก อนัตรายอะบน
ถนน 

ประสบการณ์ท่ีเคยร่วมกบัผู ้
พิการ 

เคยช่วยเหลือบางข้ึนลงรถ 

ทศันคติท่ีเปล่ียนไป - ท าใหเ้รารู้วา่เขาล าบากมากต่อไปน้ีถา้เห็นเขาเราอยากจะรีบ
เขา้ไปช่วย 

- ประทบัใจพาคนตาดีไปเดินในความมืดได ้

ความรู้สึกในความมืด ไม่คิดจะมืดขนาดนั้น/นึกวา่แบบอารมณ์บา้นผสิีงเห็นร าไร 

ความรู้สึกแรกเม่ือพบผูน้ าทาง คิดวา่เห็นชวัร์ๆเพราะเขาเหมือนรู้วา่เราอยูต่รงไหน 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บในหอ้ง
สวนสาธารณะ 

- ตอนแรกคิดวา่ในป่าแน่นอน มีไมไ้ผมี่ตน้ไม ้

- เสียงไม่ค่อยต่างนะสวนกบัป่า มนัดูธรรมชาติเกินดว้ยซ ้ า 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บในหอ้ง
ตลาด 

- ไดย้นิเสียงหมานึกวา่เป็นหมาจริงๆไม่กลา้ยืน่มือเขา้ไป  
- กลวัรู้วา่เป็นตลาดเพราะเสียงคนความวุน่วายกบัพอไดค้ล าจบั

ส่ิงของ 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บในหอ้ง
ป้ายรถประจ าทาง 

คนขบัพดูตามเราก็จินตนาการภาพตาม 

สถานการณ์ระหวา่งเขา้ชม
เช่ือมโยงกบัผูพ้ิการทางสายตา 

เช่ือมโยงกบั ประสบการณ์ ท่ีผา่นมาของตวัเอง 
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ประเด็นค าถาม สรุปค าตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บในหอ้ง
ดนตรี 

เขา้ไปน่าจะเป็นคอนเสิร์ตเพราะพี่ไกดบ์อกแต่จริงๆเราก็เหมือน
เนน้พกัผอ่น นัง่สบายๆ 

ความรู้สึกต่อผูน้ าทาง ส่วนใหญ่จะบอกทิศทางแลว้ก็คอยแนะใหค้ล าๆสัมผสั /คิดวา่พี่
เขาเห็น ตอนแรกไม่เช่ือเลยนะ ตอ้งออกมาดูหนา้นิทรรศการ 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บในหอ้ง
บาร์ 

ตอนซ้ือของพนกังงานเขาท าไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว กดถูกหยิบถูก
ทอนเงินถูก/ตอนกินก็เฉยๆเพราะเรารู้อยูแ่ลว้วา่เราสั่งอะไรมา 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ธนทตั สุวจนกรณ์  สัมภาษณ์, 17 กนัยายน 2559 

 
ประเด็นค าถาม สรุปค าตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

ทศันคติท่ีมีต่อผูพ้ิการทางสายตา ก็สงสารก็มีใหเ้งินบา้งเวลาเจอส่วนใหญ่จะเห็นเขานัง่ร้อง
เพลง / เฉย ๆ อะตอนแรกเขาคงล าบากแต่เราก็ไม่ไดไ้ปล าบาก
กบัเขาดว้ย เราก็ไม่ไดอ้ะไรมา 

ทศันคติท่ีเปล่ียนไป การมีโอกาสใหเ้ขาใหง้านท ามนัก็โอเคแต่มนัน่าจะตอ้งเป็น
งานท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อเขา หรืองานในความมืด /ก็ท่ึงใน
ความสามารถของเขา 

ความรู้สึกในความมืด ไม่คิดวา่จะมืดเราใส่เส้ือขาวมาเราก็กะวา่ตอ้งเห็นเส้ือๆบา้งแห
ล่ะ 

ความรู้สึกแรกเม่ือพบผูน้ าทาง คิดวา่เขาเห็น เขารู้วา่เราอยูค่นท่ีเท่าไหร่บอกใหเ้ราเดินมาเลย 
รู้ไดไ้ง 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บในหอ้ง
สวนสาธารณะ 

รูปป้ันกบัมา้นัง่ท าให้รู้วา่เป็นสวนสาธารณะ 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บในหอ้งตลาด ไดย้นิเสียงหมา /รู้วา่เป็นตลาดเพราะวา่ไดย้นิเสียงคน วุน่วาย 
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ประเด็นค าถาม สรุปค าตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

แลว้ก็เจอร้านคา้ 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บในหอ้งป้ายรถ
ประจ าทาง 

เหมือนมาก เหมือนไดน้ัง่จริง ๆคนขบัพากยเ์นน้เฮฮาดี 

สถานการณ์ระหวา่งเขา้ชมเช่ือมโยง
กบัผูพ้ิการทางสายตา 

เช่ือมโยงกบั ประสบการณ์ ท่ีผา่นมาของตวัเอง 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บในหอ้งดนตรี ก็เขา้ไปนัง่ฟังเพลง เราก็นัง่พกัผอ่นไป 

ความรู้สึกต่อผูน้ าทาง เราก็ไม่เช่ือตกใจมากเพราะพี่เขาท าทุกอยา่งเหมือนมองเห็น
ท่ึงมาาก 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บในหอ้งบาร์ ซ้ือของเน่ียแหล่ะท าใหเ้รางงวา่หยบิถูกไดไ้งวา่เราสั่งน ้าอะไร 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ภรภัทร ส าเริง  สัมภาษณ์, 17 กนัยายน 2559 

 
ประเด็นค าถาม สรุปค าตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

ทศันคติท่ีมีต่อผูพ้ิการ
ทางสายตา 

สงสาร เห็นใจ วา่ท าไมชีวิตมนัตอ้งโหดร้ายขนาดน้ี /จริงๆ ไม่
ค่อยเจอในชีวติประจ าวนัเพราะคิดวา่คนตาบอดไม่น่าจะสามารถ
ใชชี้วติร่วมคนทัว่ไปในสังคมไทยไดส้ักเท่าไหร่ 

ประสบการณ์ท่ีเคย
ร่วมกบัผูพ้ิการ 

เคย เวลาข้ึนรถเมลบ์า้ง คร้ังสองคร้ัง 

ทศันคติท่ีเปล่ียนไป เขาอยูส่ังคมน้ีไดย้งัไงเขาเก่งมาก คือการท่ีเขาอยูไ่ดน่้าจะตอ้งใชก้ าลงัใจ
มหาศาลมากมาย /ไม่ไดม้องเขาวา่ปกติแต่มองวา่เหนือกวา่คนปกติดว้ยซ ้ า 
/ โอกาส -บางงานท่ีไม่ตอ้งใชก้ารมองเห็น เขาควรไดรั้บโอกาสเพราะเขา
มีความสามารถไม่ไดต่้างอะไรจากเราเลย เช่นเป็น คอลเซนเตอร์บางอยา่ง
เขาเก่งกวา่เราดว้ยซ ้ า / พอรู้วา่เขาตาบอดแลว้พอนึกยอ้นกลบัไปพี่เขาเก่ง
นะเพราะเขาท าให้เรารู้สึกปลอดภยัสาเหตุท่ีไม่เช่ือเพราะเรารู้สึกวา่เขา
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ประเด็นค าถาม สรุปค าตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

ไม่ไดแ้ตกต่างจากเราเลย / รู้สึกโชคดีท่ีเรามีทุกอยา่งครบ มนัเป็นก าลงัใจ
ในการใชชี้วติใหเ้ราไดด้ว้ย 

 

ความรู้สึกในความมืด มืดมาก คิดวา่เหมือนปิดไฟ ปิดทุกอยา่งไม่มีแสงเลยไม่ต่างกบัหลบัตาเลย 
/ ตอนนัง่คุยก็แค่สัมผสันิดหน่อยแลว้ก็ใชเ้สียงกบัฟังในการพดูคุย มีลมพดั
นิดๆ 

ความรู้สึกแรกเม่ือพบ
ผูน้ าทาง 

ตอนแรกกลวัวา่ไม่ปลอดภยัพอเขาเนน้ย  ้าวา่ปลอดภบัเราเช่ือเพราะเราคิด
วา่เขามองเห็น 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ
ในหอ้งสวนสาธารณะ 

เหมือนสวยหลงับา้นมีน ้าตก / ใชมื้อเยอะสุด /ใบไมต้น้ไมท้  าใหรู้้ เพราะ
ตน้พวกน้ีมนัไม่ไดอ้ยูใ่นป่าแลว้พอเจอมา้นัง่ก็มัน่ใจ 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ
ในหอ้งตลาด 

ไดย้นิเสียงหมาพอเจอร้ัวก็รู้วา่หมาอยูใ่นบา้น /เรารู้สึกวา่น้ีคือนิทรรศการ
ท าใหเ้หตุการณ์วกิฤตเราไม่ไดมี้อารมณ์ร่วมดว้ยเท่าไหร่เพราะเรารู้วา่
ปลอดภยั 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ
ในหอ้งป้ายรถประจ า
ทาง 

เราจบัไม่รู้เพราะชีวติจริงไม่มีใครจะไปนัง่คล าป้ายรถเมล์ / รู้สึกสนุก พอ
มีการโยกซา้ยโยกขวาท าใหมี้อารมณ์ร่วมมาก มีน ้า มีลมแลว้พี่เขาบรรยาย
ดีเรานึกภาพตามตลอด ท าให้สนุกมากยิง่ข้ึน มีมุขตลกถา้มีกล่ินอีกนิดก็จะ
ดีมาก 

สถานการณ์ระหวา่งเขา้
ชมเช่ือมโยงกบัผูพ้ิการ
ทางสายตา 

แต่ละอยา่งเรามีภาพในหวัอยูแ่ลว้พอคิดวา่เป็นท่ีน้ีๆๆ เราก็จินตนาการจาก
ภาพจ า 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ
ในหอ้งดนตรี 

ชอบหอ้งน้ีท่ีสุดเพราะรู้สึกผอ่นคลายท่ีสุด /เหมือนนัง่อยูบ่า้นแลว้เปิด 
วดีีโอคอนเสิร์ต 
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ประเด็นค าถาม สรุปค าตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ
ในหอ้งบาร์ 

ไม่ไดส้งสัยอะไรตอนแรกท่ีเขารับเงินทอนเงินเพราะเขามองเห็น /ไม่เช่ือ
เขา มาเช่ือจริงๆ ตอนเขาเดินมมาส่งน ้าตาตคลอเลยรู้สึกผดิท่ีไม่เช่ือเขา
ตั้งแต่แรก 

 

 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ภควตั ศรีแม้นม่วง  สัมภาษณ์, 17 กนัยายน 2559 

 
ประเด็นค าถาม สรุปค าตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

ทศันคติท่ีมีต่อผูพ้ิการ
ทางสายตา 

น่าเห็นใจเวลาใชชี้วติ เวลาข้ึนรถเมลคื์อสงสารก็สงสารอยากจะช่วยเหลือ
เขา แต่บางทีเราก็ไม่รู้จะช่วยเหลือยงัไง /เคยเช่ือ วา่เป็นเวรเป็นกรรมท าให้
เขาตาบอด 

ทศันคติท่ีเปล่ียนไป รู้สึกท่ึงวา่เขาเก่งมากสามารถแยกแยะทุกอยา่งโดยไม่ใชด้วงตา / มองเขา
เป็นคนปกติคนนึง /คิดวา่อยากใหมี้องคก์รท่ีจดัท าเพื่อใหมี้การจดัหางาน
ท่ีจริงจงัมากกวา่น้ีย ัง่ยนืกวา่น้ี ไม่ใช่สักแต่วา่ช่วยเหลือ / เขาอาจจะแค่มอง
ไม่เห็นอยา่งอ่ืนเขาก็ท าไดไ้ม่ต่างจากเรา 

ความรู้สึกในความมืด รู้สึกกลวัไม่คิดวา่จะมืดขนาดน้ีคิดวา่เหมือนปิดไฟนอน แลว้อีกอยา่งถา้ท่ี
บา้นเราจะรู้อะไรอยูต่รงไหน /สัมผสักบัหูในการฟัง แต่เหมือนมีกล่ิน
อะไรสักอยา่งน ้าหอมๆ 

ความรู้สึกแรกเม่ือพบ
ผูน้ าทาง 

ไม่รู้เลยนึกวา่ขา้งในมีคนหลายคนมีทีมงานเจา้หนา้ท่ีหลายจุด เพราะเขาเค
ลมวา่ปลอดภยัดว้ยเราเลยคิดวา่ในทุกจุดมีสตาฟทั้งหมด 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บใน
หอ้งสวนสาธารณะ 

ตอนแรกคิดวา่เป็น ป่า เพราะมีเสียงนกเสียงน า่้พอพี่ไกดใ์หค้ล า ๆ พอ
เจอถงัขยะ ท าใหรู้้แต่มนัแปลกตรงสะพานไมเ้ราไม่เคยเจอสะพานน้ีใน
สวยสาธารณะเราจะเจอพวกน้ีในค่ายลูกเสือ /เสียงบรรยากาศฟังยาก
เพราะเราพดูคุยกนัตลอดเสียงมนัจะวอแว / 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บใน เราเป็นคนเดินน าเราก็รู้สึกนะวา่ก าลงัเขา้เมืองเพราะไดย้นิเสียงรถตอน
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ประเด็นค าถาม สรุปค าตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

หอ้งตลาด แรกแอบคิดวา่หรือมีหมาจริงๆ สนุกดี /คือเราเจอเบลลบ์อ็กแต่ถา้เขาไม่
บอกเราก็ไม่รู้นะล าพงัเดินในความมืดก็ล าบากแลว้ไม่ไดส้นใจอะไร
เท่าไหร่ / เราก็พยายามคล า ๆแลว้เราก็มโนไปเร่ือย ๆ ในแต่ละร้าน / 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บใน
หอ้งป้ายรถประจ าทาง 

พอไดจ้บัป้ายรถมเล ์เราก็รู้เลย /ตอนแรกนึกวา่เป็นสองแถว / ตอนนัง่
สนุกดีเหมือนไดน้ัง่รถจริงๆ เหมือน 4DX / ตอนบรรยายส าหรับก็คิด
ตามแต่เราก็ไม่ไดเ้ร้าอารมณ์เรามาก 

สถานการณ์ระหวา่งเขา้
ชมเช่ือมโยงกบัผูพ้ิการ
ทางสายตา 

คือเราเช่ือมกบัประสบการณ์ตอนมองเห็นมาแลว้พอเราเจอสัมผสั ๆฟังๆ
เราก็เอามาเช่ือมโยงกนั 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บใน
หอ้งดนตรี 

คิดวา่เหมือนอยูบ่า้น เพราะท่ีนัง่มนัติด ๆพื้นเรียบ ๆ 

ความรู้สึกต่อผูน้ าทาง ไกดเ์ขาจะเคน้ตลอดวา่อะไรคืออะไรแลว้ไงต่อเคน้จนเราตอบถูก/ ให้
ความรู้สึกเหมือนเรามาเดินเท่ียวพี่เขาน าทวัร์ 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บใน
หอ้งบาร์ 

คือคิดวา่เขามองเห็นอะพอเฉลยก็ไม่เช่ือคิดวา่พดูเล่น ตอนนัง่คุยก็ไม่ได้
ถามไรมากเพราะคิดวา่เขาพดูเล่น 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ เสฏฐวุฒิ อ าพะลา สัมภาษณ์, 18 กนัยายน 2559 

 
ประเด็นค าถาม สรุปค าตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

ทศันคติท่ีมีต่อผูพ้ิการ
ทางสายตา 

ไม่ไดรู้้สึกอะไรเท่าไหร่ ไม่ไดรู้้สึกอินเท่าไหร่ไม่ไดส้งสารเฉย ๆ 

ประสบการณ์ท่ีเคย เคยเรียนร่วมกบัเพื่อนท่ีเป็นคนตาบอด 
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ประเด็นค าถาม สรุปค าตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

ร่วมกบัผูพ้ิการ 

ทศันคติท่ีเปล่ียนไป ท่ึงในความสามารถ /นิทรรศการน้ีมนัเป็นการท่ีเอาคนปกติไปอยูใ่นโลกคน
ตาบอดมนัก็คือการดึงตวัเราไปลองเป็นเขาท าให้เรารู้สึกเขา้ใจในตวัเขาแลว้
มนัเป็นแรงบนัดาลใจใหเ้ราไดน้ะขนาดเขามองไม่เห็นเขายงัใชชี้วติอยูไ่ด้
แลว้เราหล่ะถา้เจอปัญหาอุปสรรคอะไรเราก็ตอ้งอยูใ่นได ้

ความรู้สึกในความมืด ท าอะไรล าบากข้ึน มืดสนิทมาก 

ความรู้สึกแรกเม่ือพบ
ผูน้ าทาง 

ส่วนใหญ่ก็ใชก้ารสัมผสัเป็นส่วนใหญ่เสียงไกดม์าระดบันึงแต่เราก็เช่ือใจเรา
เองก่อน ขอลองจบัก่อน 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ
ในหอ้งป้ายรถประจ า
ทาง 

เหมือนเคยเราเห็นภาพตรงนั้นมาแลว้ท าใหเ้รานึกถึงไดแ้ต่ก็ไม่ไดต่ื้นเตน้
อะไร 

ความรู้สึกต่อผูน้ าทาง ไกดมี์ส่วนใหเ้ราเขา้ใจมากข้ึนถา้ไม่มีไกดก์็คงเดินงง 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ
ในหอ้งบาร์ 

เป็นเร่ืองท่ีเขาตอ้งเรียนรู้มากๆเพราะเขามองไม่เห็น 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์  อศัวกร ก้อนทอง สัมภาษณ์, 18 กนัยายน 2559 

 
ประเด็นค าถาม สรุปค าตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

ทศันคติท่ีมีต่อผูพ้ิการทางสายตา รู้สึกเห็นใจ เขาดูมีลิมิตในการใชชี้วติ 

ทศันคติท่ีเปล่ียนไป เขา้ใจในเขา ประทบัใจในการเรียนรู้ในการท่ีเขาตอ้งปรับตวั
ใหอ้ยูไ่ดใ้นสังคม 

ความรู้สึกในความมืด - อึดอดัรู้สึกล าบาก  
- ไม่ทราบคิดวา่เขามีอินฟาเรดอะไรสักอยา่ง 

ความรู้สึกแรกเม่ือพบผูน้ าทาง ใชส้ัมผสั จินตนาการลว้น 
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ประเด็นค าถาม สรุปค าตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บในหอ้งป้ายรถ
ประจ าทาง 

เราก็จินตนาการตามเล้ียวซา้ยเล้ียวขวา 

ความรู้สึกต่อผูน้ าทาง ไกดช่์วยใหเ้ราตีสโคปใหช้ดัข้ึนวา่อะไรเป็นอะไร 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บในหอ้งบาร์ คือเราสงสัยการใชเ้งินเขาแยกแยะยงัไง 
 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ชวรัตน์ ซุ้ยตุ้ม สัมภาษณ์, 18 กนัยายน 2559 

 
ประเด็นค าถาม สรุปค าตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

ทศันคติท่ีมีต่อผูพ้ิการทาง
สายตา 

- คิดวา่เขาล าบากครับ ท่ีเขามองไม่เห็นเวลาข้ึนรถเดินทางเขาก็
ล าบาก เวลาเราเห็นเราก็สงสาร  

- มีความเช่ือเร่ืองเวรกรรมดว้ยท าใหเ้ราสงสารเขามากข้ึน 

ประสบการณ์ท่ีเคยร่วมกบั
ผูพ้ิการ 

มีเพื่อนเป็นคนตาบอด เป็นเพื่อนร่วมห้องกนัแต่เพื่อนเขาเล่นดนตรีเก่ง 

ทศันคติท่ีเปล่ียนไป - ผมคิดวา่ชีวติเขาถึงจะขาดการมองเห็นแต่เขาสู้ชีวิตมีความพยายาม
ไม่ไดคิ้ดวา่เขาดอ้ยกวา่คนอ่ืนมนัท าใหค้นตาดีอยา่งอยากช่วยเหลือ
เขาในทางท่ีเหมาะสมมากข้ึน  

- แต่การใชชี้วิตจริง มนัก็ยงัอดกงัวลไม่ไดเ้พราะมนัอนัตราย คนตาดี
ยงัอนัตราย 

ความรู้สึกในความมืด ตอนแรกรู้สึกกลวัเพราะมนัมืดจริงๆกลวัจะไปชนนูน้น้ี / คิดวา่เขา
มองเห็นใส่แวน่แน่นอน 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บใน
หอ้งสวนสาธารณะ 

พยายามใชก้ารฟังเสียงไกดแ์ละสัมผสั /ตอนแรกเขา้มาในป่า / พอเจอ
ถงัขยะกบัมา้นัง่ก็นึกถึงสวนสาธารณะ 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บใน
หอ้งตลาด 

ไดย้นิเสียงแม่คา้เสียงหมา ไดจ้บัแผงต่างๆเราก็จะเดาวตัถุจากความทรง
จ าท่ีเราเคยเจอมาแลว้ 
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ประเด็นค าถาม สรุปค าตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บใน
หอ้งป้ายรถประจ าทาง 

สนุกดีเหมือนข้ึนเคร่ืองเล่น /จินตนาการตามเหมือนเราก าลงัเดินทางไป
สักท่ี 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บใน
หอ้งดนตรี 

เหมือนฟังการแสดงดนตรีแจ๊ส /เหมือนมาอยูห่้องโฮมเธียร์เตอร์ 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บใน
หอ้งบาร์ 

ตอนทอนเงินก็งงวา่พี่เขารู้ไดไ้งวา่แบงคอ์ะไรแลว้หยบิขนมใหเ้ราถูก 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ พรปวีณ์ อภิบาลศรี สัมภาษณ์, 18 กันยายน 2559 

 

ประเด็นค าถาม สรุปค าตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

ทศันคติท่ีมีต่อผูพ้ิการทาง
สายตา 

เห็นแลว้สงสาร เขาไม่ไดเ้ห็นในส่ิงท่ีเราเห็นอยากไปอยู๋ในท่ีท่ีปลอดภยั 
เช่น สถานสงเคราะห์ มนัน่าจะเหมาะกวา่ 

ทศันคติท่ีเปล่ียนไป เขาน่าจะมีคนรอบขา้งคอยดูแล คือเขาท าอะไรเองไดคื้อขา้งนอกมนัไม่
เหมือนขา้งในท่ีเราไปดูเม่ือก้ี เพราะจริงๆ ถนนฟุตบาทก็มีรถวิง่ อาจจะ
โดนเฉ่ียว / จากท่ีสงสารแลว้ สงสารมากกวา่เดิมเขาตอ้งใชชี้วติเขามาก
กวา่เดิม / ท่ึงในความสามารถปรับตวัเก่งตอ้งเรียนรู้อะไรหลายๆอยา่ง
มากกวา่เรา 

ความรู้สึกในความมืด ตอนแรกไม่คิดวา่จะเห็นบา้งเงาๆแต่พอยูไ่ปเร่ือยๆคุยไปเร่ือยๆก็ช่วยให้
เราชินข้ึน 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บใน
หอ้งสวนสาธารณะ 

ใชมื้อคล าตามคนขา้งหนา้  / ตอนแรกไม่รู้คิดวา่สวนสัตวคื์อพอมนัมืด
มนังงไม่รู้วา่คือสวนจนเพื่อนบอก 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บใน
หอ้งตลาด 

ไดย้นิเสียงรอบขา้งมากข้ึนเวลาเดาก็จะดมกล่ินกะสัมผสัแลว้ก็นึกเอาวา่
กล่ินน้ีคืออะไรท่ีเราเคยดมมาก่อน 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บใน
หอ้งป้ายรถประจ าทาง 

ต่ืนเตน้ดีเขาคอยบอกวา่จะเล้ียงแลว้นะมนัก็เหมือนเล้ียวจริง ๆ / ถา้เรา
มองเห็นปกติมนัก็เฉยๆ พอเรามองไม่เห็นมนัก็ต่ืนเตน้ข้ึนจินตนาการ
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ประเด็นค าถาม สรุปค าตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

ตาม 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บใน
หอ้งดนตรี 

เหมือนเขาเปิดเพลงใหเ้ราฟังเฉย ๆ นัง่พกั 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บใน
หอ้งบาร์ 

สงสัยมากแลว้ไดม้าถามตอนกินขนม 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ นนทพฒัน์ เจริญธรรม  สัมภาษณ์, 18 กันยายน 2559 

 

ประเด็นค าถาม สรุปค าตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

ทศันคติท่ีมีต่อผูพ้ิการทาง
สายตา 

เห็นใจเขาเวลาเราไปเท่ียวไหนเราไดเ้ห็นววิแต่เขาไม่เห็นผมมองวา่
เขาน่าสงสารกวา่การพิการแบบอ่ืน 

ทศันคติท่ีเปล่ียนไป เปล่ียนคือเราไม่ไดส้งสารแต่เห็นใจตั้งแต่แรกอยูแ่ลว้ แต่พอชมจบ
คือก็ท าใหเ้ราประทบัใจในความสามารถเขาไปอีกคือเขาเก่งมาก 

ความรู้สึกในความมืด มืดแบบมืดจริงๆ / มีกลวั ๆ ไม่กลา้เดิน ท าไรไม่ถูก 

ความรู้สึกแรกเม่ือพบผูน้ า
ทาง 

คิดวา่เขาใส่แวน่ ดูเขาลากจูงเราไปไดต้ลอดเวลา 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บในหอ้ง
สวนสาธารณะ 

ใชก้ารฟังมากท่ีสุดเพราะฟังเสียงไกดร์องมาก็สัมผสั / คิดวา่ป่าตอน
แรก จนกวา่เจอรูปป้ัน 

อิทธิพลระหวา่งผูเ้ขา้ร่วม
ประสบการณ์ 

เพื่อนมีผล แต่รอบคนเยอะบางทีรู้สึกเกะกะชนกนัไปมาแต่ก็อุ่นใจ 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บในหอ้ง
ตลาด 

แรกกงัวลค่อนขา้งมากพอเร่ิมๆไปเร่ิมมัน่ใจในการเดินชมมากข้ึน
พอถึงในหอ้งน้ี 
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ประเด็นค าถาม สรุปค าตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บในหอ้ง
ป้ายรถประจ าทาง 

เรา Recall memory ภาพจากประสบการณ์เก่าของเราพี่เขาก็มีเล่นมุข
ตลกบา้งไม่ตลกบา้งไปเร่ือย 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บในหอ้ง
ดนตรี 

ผมเป็นคนฟังเพลงตลอดเวลาเวลามืดๆแลว้ไดย้นิเสียงเพลงมนัไม่
เหมือนคอนเสิร์ตเหมือนใส่หูฟังนอนฟังเพลง 

ความรู้สึกต่อผูน้ าทาง คือเขาเก่งมากนอกจากน าชมแลว้ยงัแบบจ าช่ือพวกเราไดเ้รียกช่ือ
พวกเราตลอดคือยไังก็คิดวา่เขามองเห็น 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บในหอ้ง
บาร์ 

สงสัยเยอะมาก แลว้ก็มาเฉลย 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ณัฐชา ศิริโชตินันท์  สัมภาษณ์, 18 กันยายน 2559 

 
ประเด็นค าถาม สรุปค าตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

ทศันคติท่ีมีต่อผูพ้ิการทาง
สายตา 

- สงสารแต่มองวา่เขาเก่งมากกวา่ 
- ท่ีมาเพราะอยากลองเรียนรู้ดู 

ทศันคติท่ีเปล่ียนไป - รู้สึกวา่เก่ง เก่งมากคือประสาทสัมผสัท่ีเหลืออยูเ่ขาใชไ้ด้
เช่ียวชาญมาก  

- เขาเหมาะสมในการท างานปกติไดเ้พราะเขาเป็นคนท่ีเรียนรู้ได ้
คือแค่มองไม่เห็นมนัมีงานตั้งเยอะตั้งแยะท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งใช ้

ความรู้สึกในความมืด แรก ๆ กลวั ไม่กลา้เดิน กลวัชนคนอ่ืน 

ความรู้สึกแรกเม่ือพบผูน้ าทาง ไม่รู้เลย นึกวา่มีอุปกรณ์พิเศษ คือมีจงัหวะเราหลงสักพกันึงเขาก็พา
เรากลบัมาในเส้นทาง 

การหาทิศทางเดินภายใน เอาจากความเคยชินของเรา แลว้พี่เขาช่วยไกดด์ว้ย 
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ประเด็นค าถาม สรุปค าตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

นิทรรศการ 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บในหอ้ง
สวนสาธารณะ 

ตอนแรกนึกวา่ป่ามีเสียงน ้าตกไม่ทนัไดนึ้กถึงสวนสาธารณะจนได้
เจอรูปป้ัน 

อิทธิพลระหวา่งผูเ้ขา้ร่วม
ประสบการณ์ 

รู้จกัเวลาโดนตวั พลาดเอามือไปโดดเราก็ไม่เกร็ง 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บในหอ้ง
ตลาด 

เร่ิมไดด้มมากข้ึน 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บในหอ้ง
ป้ายรถประจ าทาง 

คือเราชินกบัของจริงมากกวา่ 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บในหอ้ง
ดนตรี 

ดูไม่ไดต่้างจากชีวิตประจ าวนัอะไรมากมนัก็เหมือนเราฟังเพลงปกติ 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ปรียารัช วเิศษขันธ์ุ สัมภาษณ์, 18 กนัยายน 2559 

 
ประเด็นค าถาม สรุปค าตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

ทศันคติท่ีมีต่อผูพ้ิการทาง
สายตา 

ไม่ถึงกบัสงสารแต่เขาสามารถปรับตวัให้อยูใ่นสังคมได ้

ทศันคติท่ีเปล่ียนไป คือเขาขาดหน่ึงอยา่งแต่ทุกอยา่งท่ีเหลือเขาดีกวา่เราหมด 

ความรู้สึกในความมืด รู้สึกกงัวลวา่ขา้งหนา้จะเป็นอะไร 

ความรู้สึกแรกเม่ือพบผูน้ า
ทาง 

คือตอนแรกคิดวา่เขาเป็นคนปกติแลว้ท าจนเคยชิน 

การหาทิศทางเดินภายใน
นิทรรศการ 

เราเร่ิมปรับตวัไดเ้ร่ือย ๆแลว้บางอยา่งท่ีเราคุน้เคยมนัยิง่ง่ายคือถึงมอง
ไม่เห็นเราก็ใชป้ระสาทสัมผสัอ่ืนมาส ารวจแทน 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บใน ป่าเหมือนกนัมนัมีขา้มสะพานนูน้น้ีมนัคือป่าจนเจอรูปป้ันแหล่ะ 
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ประเด็นค าถาม สรุปค าตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

หอ้งสวนสาธารณะ 

อิทธิพลระหวา่งผูเ้ขา้ร่วม
ประสบการณ์ 

เหมือนถา้เราอยูก่บัคนท่ีรู้จกัท าอะไรไม่ตอ้งเกรงใจ แต่ของเรามีคน
อ่ืนดว้ย เราก็จะระวงัมากข้ึน 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บใน
หอ้งป้ายรถประจ าทาง 

ก็พี่เขาพดูเราก็คิดตามแต่ก็แบบเราก็เคยนัง่อะไม่ไดอ้ะไรมากมาย 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บใน
หอ้งดนตรี 

เขาก็จะบิ้ววา่จริงๆมนัมีคนขยบัท่าทางตามเพลงหรือก าลงัแสดงอยูน่ะ
แต่จริงๆเราก็สรู้สึกเหมือนฟังเพลง 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บใน
หอ้งบาร์ 

- ทอนเงินจบัส่ิงของไดห้มดพอรู้วา่เขาเป็นคนตาบอดก็เซอร์ไพรส์
มาก 

- ตรงน้ีเราพีคมากพอเขาเฉลยวา่ไกดพ์นกังานบาร์เจา้หนา้ท่ีทุกคน
ตาบอดหมดยิง่ท าใหเ้ราประทบัใจ 

 

 



 

 

ประวตัผู้ิเขยีน 

ชื2อ นามสกลุ นายอนุรักษ ์จนัทร์ดาํ 
 
ประวตักิารศึกษา วทิยาศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรวทิยาการ

คอมพิวเตอร์ประยกุต ์– มลัติมีเดีย  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
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