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การศึกษานี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษารู ปแบบการสื่ อสารในนิ ทรรศการบทเรี ยนใน
ความมืด 2) เพื่อวิเคราะห์สัญญะที่สาคัญในการสะท้อนเป้ าหมายหลักที่พึงประสงค์ให้เกิ ดขึ้ นแก่
ผูร้ ับสารของนิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืดจากเวทนาเป็ นยอมรับและเข้าใจโดยใช้สัญวิทยาใน
การวิเคราะห์ ถ อดสั ญ ญะความหมายการสื่ อ สาร โดยผูว้ ิจ ัย วิเคราะห์ ข ้อ มู ล จากแหล่ ง ข้อ มู ล 3
ประเภท ได้ แ ก่ 1) เอกสาร (Online and Offline Documents) 2) การสั ง เกตการณ์ จากผู้ วิ จ ั ย
(Observation) และ 3) การสัมภาษณ์ เชิ งลึ กผูอ้ ยู่เบื้ องหลัง (In-Depth Interview) ได้แก่ นักวิชาการ
ผูด้ ูแลนิทรรศการ และผูน้ าทางและกลุ่มตัวอย่างอย่างผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์นิทรรศการบทเรี ยนใน
ความมืด
ผลการศึ ก ษาพบว่ารู ป แบบการสื่ อสารของนิ ท รรศการบทเรี ย นในความมื ดคื อ การให้
ผู ้เข้ า ร่ ว มประสบการณ์ ไ ด้ ใ ช้ ป ระสาทสั ม ผัส ทั้ง หมดยกเว้น การมองเห็ น เพื่ อ ให้ ผู ้เข้ า ร่ ว ม
ประสบการณ์ ไ ด้รั บ ประสบการณ์ ใ นความมื ด เสมื อ นเป็ นผู ้พิ ก ารทางสายตาผ่ า นการจ าลอง
สถานการณ์ ในชี วิตประจาวัน โดยภายในนิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืด จะคอยมีผนู้ าทางนาทาง
นาตลอดจนจบนิทรรศการ ซึ่ งผูน้ าทางจะไม่ได้ทาการบอกว่าตนเองเป็ นผูพ้ ิการทางสายตาและจะมี
การเฉลยในตอนท้ายของนิ ท รรศการจนน าไปสู่ ก ารพู ดคุ ย แลกเปลี่ ย นทัศ นคติ ระหว่างกันของ
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ซ่ ึ งท าให้ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ไ ด้ต ระหนัก ถึ งความสามารถ ความคิ ด
ทัศนคติของผูพ้ ิการทางสายตาจนนาไปสู่ การเข้าใจและยอมรับในที่สุด
นอกจากนี้ผลการศึกษาสัญญะที่สาคัญในการสะท้อนเป้ าหมายหลักที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น
แก่ ผูร้ ั บ สารของนิ ท รรศการบทเรี ย นในความมื ดจาก “เวทนา” เป็ น “ยอมรั บ และเข้าใจ”มี ท้ งั 4
สัญ ญะ คื อ 1) บทสนทนา 2) ความมื ด 3) ผูน้ าทาง 4) ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ซ่ ึ งสั ญ ญะที่ ส าคัญ

(4)
ข้างต้นเป็ นปั จจัยที่นาไปสู่ การเรี ยนรู ้ สู่การเปลี่ยนแปลง ตามแกนหลักของกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อ
การเปลี่ ย นแปลง ทั้ง นี้ ผลการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ พบว่า ผูเ้ ข้า ร่ ว ม
ประสบการณ์ มีทศั นคติที่เข้าใจและยอมรับในตัวผูพ้ ิการทางสายแต่ก็ยงั คงมีความสงสารเวทนาอยู่
จากผลการศึกษาสามารถสรุ ปได้ว่านิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืดสามารถสร้างการยอมรับและ
เข้าใจต่อผูพ้ ิการทางสายตาได้ซ่ ึ งควรต่อยอดไปสู่ การสื่ อสารผ่านสื่ อกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของความสงสาร เวทนา ต่อผูพ้ ิการทางสายตาได้อย่างแท้จริ ง
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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.

(6)
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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บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญ
การสู ญเสี ยดวงตา ไม่ใช่การสู ญสิ้ นทุกอย่างในชี วิต เป็ นความจริ งที่ปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวกับ
คนตาบอด ซึ่ งไม่ใช่ แต่เพียงผูพ้ ิการเองที่ รู้สึกย่อท้อไร้ ค่าในภาวะที่ ตนไร้ ดวงตา แต่ผูค้ นรอบข้าง
และสังคมก็มีส่วนร่ วมอยูม่ ากในการสร้างความรู ้สึกต่าต้อยด้อยค่าให้แก่ผพู ้ ิการทางสายตา ไม่วา่ จะ
เป็ นการไม่เชื่ อมัน่ ว่าจะเรี ยนรู ้พฒั นาตนเองได้เหมือนคนทัว่ ไป ไม่วางใจในการทางาน ไม่สามารถ
ดาเนิ นชี วิตได้อย่างคนปกติ แม้แต่ การช่ วยเหลื อต่ างๆ ก็ มีส่ วนในการสร้ างความรู ้ สึ กด้อยค่าใน
ตัวเองของผูพ้ ิการทางสายตาด้วยเช่นกัน
มัก มี ผู ้เปรี ยบเที ย บเสมอว่ า โลกของคนตาบอดนั้ นคื อ โลกแห่ ง ความมื ด มิ ด และข้ อ
เปรี ย บเที ย บนี้ เองกลายเป็ นจุ ด เริ่ ม ที่ แ บ่ ง โลกของคนตาบอดออกจากโลกของคนทั่ว ไปโดยมี
จินตนาการความเชื่ อ และประสบการณ์ เกี่ ยวกับความแตกต่างนานาประการเป็ นปั จจัยสนับสนุ น
(กิตติพงศ์ สุ ทธิ , 2549)
จีรพร แผ้วกิ่ง และโสภา อ่อนโอภาส (2546) ได้กล่าวไว้วา่ ผูพ้ ิการจะพบอุปสรรคทั้งตนเอง
และสภาพแวดล้อม ด้วยความพิการที่มีส่วนทาให้รู้สึกด้อยค่าและไม่กล้าแสดงออกทางสังคม และ
ด้วยเจตคติของคนในสังคมที่ไม่เห็นความสาคัญของผูพ้ ิการต่อการออกมาใช้ชีวติ ในสังคม
ในเวลาหยิบยื่น ความช่ วยเหลื อจึ งมัก มาในรู ป แบบของการสงเคราะห์ ม ากกว่าการสร้ าง
โอกาสและสร้างปั จจัยที่เอื้อให้คนตาบอดได้พฒั นาศักยภาพของตน อันจะนาไปสู่ การดาเนินชีวิตที่
สามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็ นอิสระ (วีระศักดิ์ จันทร์ ส่องแสง, 2549)
โดยทัศนคติ เหล่ านี้ อยู่บทฐานของแนวคิ ด “สงเคราะห์ นิยม” หรื อ “เวทนานิ ยม” คือการ
รู้สึกเวทนาสงสาร โดยการรับรู ้ดงั กล่าวส่ วนใหญ่จะเกิ ดขึ้นมาจากการรับรู ้ ผา่ นสื่ อต่างๆ โดย พวง
แก้ว กิจธรรม (2557) ได้กล่าวไว้วา่ ประชาชนยังรับรู้ หรื อมีความเชื่อตามที่สื่อส่ วนใหญ่นาเสนอ ว่า
ความพิการ หรื อผูพ้ ิการเกิ ดจากบาปกรรมที่ผพู้ ิการ คนในครอบครัว หรื อคนใกล้ชิดทาไว้ในชาติ
ก่อน รวมถึง ผูพ้ ิการรักษาไม่หาย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ทาอะไรไม่ได้ น่าสงสาร น่าเวทนา จึงเป็ น
ภาระของครอบครัวที่ตอ้ งชดใช้กรรมโดยการเลี้ยงดูผพู ้ ิการไปตลอดชี วติ ซึ่ งภาพลักษณ์ของผูพ้ ิการ
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ในสายตาของสื่ อจึงเกิดจากการบอกเล่าต่อๆ กันมา และการพบเห็นผูพ้ ิการอย่างฉาบฉวย ผูพ้ ิการจึง
ยังคงถูกสื่ อ นาเสนอในเชิ งลบ พร้ อมกันนั้น สื่ อยังมักเอาข้ออ่อนด้อยหรื อข้อบกพร่ องของผูพ้ ิการ
มาล้อเลียน เพื่อสร้างความสนุกสนานให้คนรับสื่ อ ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นถึงมายา
คติ ข องคนในสั ง คมที่ มี ต่ อ ผูพ้ ิ ก ารทางสายตาซึ่ งจะเห็ น ได้ว่า สื่ อ ถื อ ว่า เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ในการ
ก่อให้เกิดมายาคติขา้ งต้น
ดังนั้น ถือได้วา่ สื่ อมีอิทธิ พลในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการลบล้างมายาคติเดิมที่มี
ต่อผูพ้ ิการทางสายตาไปสู่ การสร้ างการรั บรู ้ เข้าใจ และทัศนคติของประชาชนที่ มีต่อผูพ้ ิการทาง
สายตาในเชิ งบวก คื อการพึงเข้าใจว่า ผูพ้ ิการมี ศกั ดิ์ ศรี แห่ งความเป็ นมนุ ษย์และสิ ทธิ พลเมืองไทย
อย่างเท่าเทียมกับคนทัว่ ไป ข้อจากัดหรื อความบกพร่ องเป็ นเพียงความแตกต่างอันเกิดจากสาเหตุที่
อธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ได้ ผูพ้ ิการที่ได้รับการฟื้ นฟูสมรรถภาพอย่างเหมาะสมสามารถพึ่งพาตนเอง
ศึกษา ประกอบอาชีพ มีรายได้ และสามารถร่ วมสร้างสังคมที่ทุกคนอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขอย่างเท่าเทียมกัน
นอกจากนี้ ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดจากการจาแนกคนออกเป็ นกลุ่มๆ ระหว่าง “กลุ่ม
คนที่มี” (อันหมายถึ งกลุ่มคนที่มีมาก มีปานกลาง มี บา้ ง ไปจนถึงมีน้อย) กับ “กลุ่มคนไม่มี” โดย
เกี่ ย วโยงกัน ระหว่างคนสองกลุ่ ม จะแสดงออกในรู ป แบบ “ความสั ม พัน ธ์ เชิ ง อ านาจ” (Power
Relations) ที่กลุ่มคนที่มีกระทาเชิ งอานาจต่อกาย วาจา ใจ และกดทับคุณค่าความหมายใดๆ เหนื อ
กลุ่มคนที่ไม่มี รวมทั้งผลักพาให้บรรดาผูท้ ี่ไร้และไม่มีซ่ ึ งปั จจัยการผลิ ตต่างๆ กลายเป็ น “คนอื่น”
หรื อเป็ น “คนชายขอบ” ขององคาพยพแห่ งสังคมโดยรวม การสื่ อสารจึงได้กลายมาเป็ นสนามรบ
(Site of Struggle) ทางความหมายระหว่างโครงสร้างอานาจกับการต่อสู ้ต่อรองของบรรดาคนชาย
ขอบด้วยเช่นกัน (สมสุ ข หินวิมาน, 2559)
สื่ อ (Channel) คือเครื่ องมือหรื อตัวกลางที่ใช้ในการนาข่าวสาร เรื่ องราว (Message) จากผู้
ส่ งสาร (Sender) ไปสู่ ผูร้ ับสาร (Receiver) โดยสื่ อในปั จจุบนั สามารถจาแนกรู ปแบบและประเภท
ของสื่ อได้อย่างหลากหลายมากขึ้น โดยมีสื่อประเภทหนึ่ งถึ งแม้ว่าจะไม่ใช่ สื่อใหม่แต่ก็เป็ นสื่ อที่มี
การพัฒนารู ปแบบไปตามยุคตามสมัยอย่างเห็ นได้ชัดนั้นก็คือ สื่ อกิ จกรรม (Promoted Activities)
โดยสื่ อกิจกรรม คือ สื่ อที่จดั ในลักษณะกิจกรรมตามวาระหรื อโอกาสต่างๆ โดยมากจัดในรู ปแบบ
ของนิทรรศการ การออกร้าน งานฉลอง การประกวด การแข่งขัน งานสถาปนาองค์กร หรื อการเปิ ด
ให้เข้าชมกิจการในวันสาคัญ ซึ่ งรู ปแบบหนึ่ งของสื่ อกิจกรรมที่ได้รับความนิยมและเป็ นที่สนใจก็คือ
นิ ท รรศการ (Exhibitions) โดย นิ ท รรศการ ตรงกับ ภาษาอัง กฤษว่า “Exhibitions” มี ค วามหมาย
ใกล้เคี ยงกับ คาว่า “Display” ซึ่ งแปลว่า “การจัดแสดง” ความหมายของนิ ทรรศการ มีนักวิชาการ
หลายท่านได้ให้ความหมายของนิทรรศการในแง่มุมต่างๆ ดังนี้
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Kaplan (1995 อ้า งถึ ง ใน พธู คู ศ รี พิ ท ัก ษ์ , 2556) เป็ นนัก เขี ย นท่ า นหนึ่ งที่ ไ ด้ร่ ว มเขี ย น
หนังสื อ In Museum Media Message โดยได้เขี ยนเรื่ องนิ ท รรศการในฐานะสื่ อที่ เกี่ ยวข้องกับ การ
สื่ อสาร (Exhibitions as Communicative Media) โดยอธิ บายเกี่ยวกับความสาคัญของนิ ทรรศการใน
ฐานะเป็ นสื่ อว่านิ ท รรศการในพิ พิ ธภัณ ฑ์ น้ ันเป็ นผลิ ตผลการวิจยั ที่ ผ่านกระบวนการจัดการเพื่ อ
นาเสนอความคิดและสื่ อสารผ่านสัมผัสต่างๆ สัมผัสทางสายตาที่ผา่ นกระบวนการทางความคิดและ
วัฒนธรรม กล่ าวได้ว่า นิ ทรรศการเป็ นพิธีกรรมที่เป็ นสาธารณะชนิ ดหนึ่ งที่แสดงให้เห็ นถึ งการ
นาเสนอของสังคม การน าเสนอของนิ ท รรศการมิ ใช่ เพี ยงแต่ น าเสนอด้วยรู ป ภาพและข้อความ
เท่ า นั้น แต่ ค วรจะน าเสนอโดยนึ ก ถึ ง ผัส สะต่ างๆ พยายามเข้าถึ งจิ ต ใจของผูช้ ม เข้าถึ งอารมณ์
ความรู้สึกของผูช้ ม การนาเสนอด้วยวิธีการที่ หลากหลายที่ ผชู ้ มมิอาจคาดเดาได้น้ นั จะทาให้ผูช้ ม
ตื่ นเต้น มากขึ้ น และได้ป ระสบการณ์ ที่ แตกต่ างกลับ ไป ผูช้ มเป็ นผูป้ ฏิ บ ัติก ารที่ มี ส่ วนร่ วมอย่าง
กระตือรื อร้นในกระบวนการสื่ อสารทั้งหมด ผูช้ มนาประสบการณ์แปลกใหม่ความรู ้และมุมมองไป
ใช้ในการเรี ยนรู้ในประวัติศาสตร์และบริ บททางวัฒนธรรม
เปรื่ อง กุมุท (2526) ได้ให้ความหมายของนิ ทรรศการว่าเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารที่มีบทบาท
และอิ ท ธิ พ ลมากขึ้ น ทุ ก ขณะทั้ง ในด้า นการศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ แพทย์ ธุ รกิ จ สั ง คม การเมื อ ง
อุตสาหกรรมและอื่นๆ นอกจากนี้ยงั ให้ความหมายในทัศนะของผูจ้ ดั ว่าเป็ นวิธีทรงประสิ ทธิ ภาพใน
การกระตุน้ ให้ผคู ้ นสนใจในวัตถุ และแนวความคิดความอ่านเป็ นวิธีที่สามารถเข้าถึ งประชาชนได้
ในเมื่อวิธีการอย่างอื่นไม่สามารถทาได้ ทั้งนี้ เพราะเสน่ ห์อนั เกิ ดจากผลงานการรวบรวมสรรพสิ่ ง
ทั้งหลาย การคัดเลือก การจัดแสดงที่ดี และได้ให้ความหมายของนิทรรศการในทัศนะของผูช้ ม หรื อ
ประชาชนว่านิ ทรรศการ หมายถึง โอกาสของ ความเห็นความชื่ นชม และการเรี ยนรู ้ บางอย่างเกิ น
ปกติวิสัยที่จะได้มีโอกาสเช่ นนั้น เสน่ ห์ของนิ ทรรศการอยูท่ ี่ความพิเศษ หรื อโอกาสที่หายาก หรื อ
หาชมได้เป็ นบางครั้งบางคราวเท่านั้น
ธี รศักดิ์ อัครบวร (2537) ได้ให้ความหมายของนิ ทรรศการว่า นิ ทรรศการ หมายถึง การ
วางแผนการถ่ายทอดความรู ้ โดยใช้โสตทัศนวัสดุ เครื่ องมือโสตทัศนศึกษา และกิจกรรมโสตทัศน
ศึ ก ษา (A.V. Activities) อย่า งใดอย่า งหนึ่ ง หรื อผสมผสานกัน อย่างมี ระบบ เพื่ อให้ผูช้ ม ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมุ่งชักจูงความคิดความสนใจ ให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ที่ ผูจ้ ัดได้
กาหนดไว้
Del (1969) ได้ ก ล่ า วถึ ง นิ ท รรศการว่ า นิ ท รรศการเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอน ที่ ใ ห้
ประสบการณ์ รู ป ธรรมขั้น ที่ 6 ของกรวยประสบการณ์ (Cone of Experience) ทั้ง นี้ จะต้อ งเป็ น
นิ ท รรศการที่ จดั แสดงอย่างมี ค วามหมาย อาจจัดเป็ นชุ ดของรู ป ถ่ าย หรื อ รู ป ถ่ าย ผสมผสานกับ
แผนภูมิ และภาพโฆษณา บางครั้งอาจจะมีการสาธิ ต หรื อฉายภาพยนตร์ ประกอบ แต่อย่างไรก็ตาม
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ทุกนิทรรศการมีลกั ษณะอย่างหนึ่ งที่เหมือนกันคือ นิทรรศการเป็ นการขมวดความรู้ ความสนใจของ
ผูอ้ ื่นให้มุ่งไปยังวัสดุอุปกรณ์โดยการควบคุมเงื่อนไข
วรรธน์ จันทร์ เทพย์ (2548) นิ ทรรศการเป็ นสื่ อที่ มีคุณค่าและมี ศกั ยภาพสู งในการดึ งดู ด
ความสนใจของผูช้ มได้ดีเนื่ องมาจากความหลากหลายของสื่ อสามารถตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผูช้ มได้ ดังนั้นนิ ทรรศการที่ดีจะมีอิทธิ พลต่อผูช้ มในด้านความรู ้ความเข้าใจ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอารมณ์และความรู้สึก การเปลี่ยนแปลงเจตคติ รวมทั้งการตัดสิ นใจดังจะ
เห็นได้จากตัวอย่างนิทรรศการทางการศึกษา ทางการค้าและทางศิลปวัฒนธรรม
จากคานิ ยามของนิ ทรรศการข้างต้นสรุ ปได้วา่ นิทรรศการ คือ สื่ อเชิ งรับมากกว่าที่จะเป็ น
สื่ อเชิ งรุ ก นั้นคื อการที่ ให้ผเู ้ ข้าชมเป็ นผูเ้ ลื อกรับสารจากการที่ ผสู ้ ่ งสารเป็ นผูก้ าหนด ผ่านรู ปแบบ
หรื อวิธีการถ่ายทอดความรู ้ โดยนาเอาวัสดุอุปกรณ์ หรื อสื่ อมาผสมผสานกันและนาเสนออย่างเป็ น
ระบบ เช่ น ภาพ ของจริ ง หุ่ นจาลอง เอกสาร ค าแนะนา สไลด์ วิดีทศั น์ คอมพิ วเตอร์ ฯลฯ เพื่ อ
กระตุน้ ความสนใจและมีอิทธิ พลต่อผูช้ มในด้านความรู ้ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้าน
อารมณ์และความรู ้สึกการเปลี่ยนแปลงเจตคติรวมทั้งการตัดสิ นใจ ผ่านการรับรู้จากประสาทสัมผัส
ทั้งห้าแต่จะเห็ นได้วา่ รู ปแบบการจัดแสดงนิ ทรรศการที่มกั จะมีการใช้สื่อต่างๆ มาผสมผสานซึ่ งจะ
ให้ความสาคัญกับประสาทสัมผัสด้านการมองเห็นมากที่สุด
โดยในวงวิชาการพิพิธภัณฑ์น้ นั หากพิพิธภัณฑ์หรื อนิ ทรรศการใดสามารถทาให้ผชู ้ มเกิ ด
การเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ดี ข้ ึ น ย่ อ มหมายถึ ง พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ น้ ั นประสบความส าเร็ จ โดยการ
เปลี่ ย นแปลงที่ ก ล่ าวมานั้น คื อ การพัฒ นาความรู้ ห รื อ ทัก ษะการขยายฐานความสั ม พัน ธ์ การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ เปลี่ยนพฤติกรรม การสร้างความหมายใหม่ของประสบการณ์ (Sawyer et al.,
2002) ซึ่ งสอดคล้องกับ แนวความคิ ดการเรี ยนรู ้ สู่ ก ารเปลี่ ยนแปลง (Transformative learning) ซึ่ ง
หมายถึง การที่บุคคลสามารถสร้างที่จะสร้ างความหมายใหม่ของประสบการณ์ ผ่านการตรึ กตรอง
ใคร่ ค รวญ และทบทวนกรอบความคิ ด เดิ ม ที่ ต นเองคุ ้น ชิ น สะท้ อ นความคิ ด และพยายาม
เปลี่ยนแปลงไปสู่ สิ่งที่เชื่อถือได้ ถูกต้องและเที่ยงตรงกว่า (Mezirow et al, 1990)
จากความสาคัญในการศึกษาการสื่ อสารเพื่อการเรี ยนรู ้ สู่การเปลี่ยนแปลงในนิ ทรรศการที่
กล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า นิทรรศการเรี ยนในความมืด หรื อ Dialogue in the Dark มีความ
เหมาะสมในการศึกษาครั้งนี้เนื่องจาก
นิ ทรรศการ “บทเรี ยนในความมืด : Dialogue in the Dark” ได้พฒั นาสร้างเป็ นนิ ทรรศการ
ชัว่ คราวและถาวร จัดแสดงมาแล้วกว่า 160 เมือง 35 ประเทศทัว่ โลก โดยนิ ทรรศการนี้จะกระตุน้ ให้
ผูเ้ ข้าชมได้ตระหนักถึ งความสาคัญของประสาทสั มผัสในร่ างกายของเราว่ามี ความส าคัญยิ่งนัก
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ซึ่ ง ถื อเป็ นการแลกเปลี่ ยนการเรี ย นรู ้ ใ นสั ง คมแห่ ง วิท ยาศาสตร์ ที่ ไ ม่ มี พ รมแดนได้อย่างแท้จริ ง
(จัตุรัสวิทยาศาสตร์ ,.2555)
จุ ด เริ่ ม ต้น ของ Dialogue in the Dark ก่ อ ตั้ง โดย Andreas Heinecke ชาวเยอรมัน ที่ มี เชื้ อ
สายยิว จากเหตุการณ์ในอดีตที่น่าสะเทือนใจของชาวยิวในยุคนาซี ทาให้เขาสนใจในปั ญหาการกีด
กันทางสังคม ความไม่เท่าเที ยม และความเหลื่ อมล้ าของสังคม และเมื่ อวันหนึ่ งในขณะที่เขาทา
หน้าที่เป็ นนักหนังสื อพิมพ์และได้พบกับหนุ่มผูพ้ ิการทางสายตาผูห้ นึ่งทาให้เขาได้รับรู้เรื่ องราวของ
ผูพ้ ิการทางสายตาที่ดาเนิ นชี วิตอยูใ่ นสังคมโดยไม่ได้รับความเป็ นธรรม ทาให้เขาเกิดแรงบันดาลใจ
ในการสร้างความตระหนักต่อสังคมที่มีต่อผูพ้ ิการทางสายตา เพื่อให้ผคู ้ นในสังคมเกิดความเข้าใจที่
ถูกต้องถึงมุมมองด้านความคิด ความต้องการ และการดาเนินชีวิต ของผูพ้ ิการทางสายตา เขาจึงได้
ก่อตั้งนิ ทรรศการ Dialogue in the Dark ขึ้นในปี 1988 โดยมีการหมุนเวีย นจัดแสดงนิ ทรรศการทัว่
โลก และได้รับความสนใจเข้าชมจากผูค้ นทัว่ โลกกว่า 6 ล้านคน ก่อให้เกิดการจ้างงาน ผูพ้ ิการทาง
สายตากว่า 6 พันคน (วริ นทรา ศิริสุทธิกุล, 2557)
ส าหรั บ นิ ท รรศการ Dialogue in the Dark ในเมื อ งไทยนั้น ดร.ปริ ย กร ปุ ส วิโร เคยเป็ น
นักศึกษาไทยที่ไปเรี ยนที่เมืองฮัมบวร์ ก (Hamburg) ประเทศเยอรมัน ได้มีโอกาสเรี ยนรู้นิทรรศการ
บทเรี ยนในความมืด ตั้งแต่ปี 2544 จึงเกิ ดความสนใจ เวลามีเพื่อนจากเมื องไทยแวะเวียนไปเที่ยวก็
พาไปเรี ยนรู ้ บ ทเรี ยนในความมื ดอยู่ตลอด จนกระทัง่ ปี 2551 ดร.ปริ ยกรได้ป ระสานงานกับ ทาง
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) เพื่อขอซื้ อลิขสิ ทธิ์ มาจัดทานิ ทรรศการในเมืองไทย ที่งาน
สั ป ดาห์ วิท ยาศาสตร์ แห่ ง ชาติ จากนั้น นิ ท รรศการ Dialogue in the Dark ในประเทศไทยก็ ไ ด้ถื อ
กาเนิ ดขึ้นเป็ นครั้งแรกโดยสร้ างนิ ทรรศการชัว่ คราว ขนาด 200 ตารางเมตร ในงานสัปดาห์วิททยา
ศาสตร์ ช่ วงเดื อนสิ งหาคม 2551 หลังจากนั้นนิ ท รรศการได้รับ ความนิ ยมเป็ นอย่างมากท าให้ได้
น ามาจัด แสดงณ จัตุ รัส วิท ยาศาสตร์ ชั้น 4 อาคารจามจุ รีส แควร์ สามย่า น กรุ งเทพฯ บนพื้ น ที่
นิทรรศการประมาณ 600 ตรม. และยังคงดาเนิ นการภายใต้องค์การพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ แห่ งชาติ
(อพวช.) จนถึงปัจจุบนั โดย Dialogue in the Dark นิทรรศการบทเรี ยนในความมืดในประเทศไทย มี
สถิติผเู้ ข้าชมนิทรรศการในปี 2014 เป็ นจานวน 18,473 คน ซึ่งมากที่สุดเป็ นอันดับ 3 ของเอเชีย
ปั จจุบนั Dialogue in the Dark ดาเนิ นการในรู ปแบบกิ จการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
และมี ก ารขยายกิ จ การในลัก ษณะแฟรนไชส์ โดยมี เป้ าหมายทางสั ง คมได้ แ ก่ 1) การสร้ า ง
ประสบการณ์ร่วมแก่ผเู ้ ข้าชมเพื่อให้เกิดกระบวนการสะท้อนความคิด 2) การลดปัญหาความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 3) การกระตุน้ การเปลี่ยนแปลงให้เกิดการยอมรับและความสนใจในปั ญหาของผูพ้ ิการ
4) การเปลี่ยนทัศนคติจากความสงสารเวทนาเป็ นความชื่นชมเคารพในตัวผูพ้ ิการ (วริ นทรา ศิริสุทธิ
กุล, 2557)
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เมื่อศึกษางานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องโดยมีคาสาคัญในการค้นคว้าได้แก่ สัญญะ นิ ทรรศการ และ
ประสาทสัมผัส ซึ่ งพบว่ามีการศึ กษาค้นคว้าวิจยั ที่ ยงั ไม่แพร่ หลายมากนักทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศอีกทั้งมีรูปแบบการวิจยั แง่มุมเนื้ อหาที่คล้ายคลึงกัน โดยสามารถแบ่งเป็ น 2 กลุ่มได้แก่
สัญญะในนิทรรศการ และ ประสาทสัมผัสในนิทรรศการ โดยพบแง่มุมเนื้ อหาดังต่อไปดังตารางที่
1.1 และ 1.2
ตารางที่ 1.1 แง่มุมเนื้อหางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง “สัญญะในนิทรรศการ”
งานวิจัย

แง่ มุมเนือ้ หา

นิทรรศการบทเรี ยนในความมืด
วรรษมน ใจกระจ่าง (2556)

ผูร้ ับสาร, เนื้อหาสาร

Australia’s First Peoples Exhibition
Bob Hodge (1998)

เทคนิคในการสื่ อสาร, รู ปแบบสื่ อ, เนื้อหาสาร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน
เชิดชาติ หิ รัญโร (2546)

ผูร้ ับการ, รู ปแบบสื่ อ, เนื้ อหาสาร

หอฝิ่ น (พิพิธภัณฑ์)
ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์ววิ ชั ร (2559)

เนื้อหาสาร
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ตารางที่ 1.2 แง่มุมเนื้อหางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง “ประสาทสัมผัสในนิทรรศการ”
งานวิจัย

แง่ มุมเนือ้ หา

The Dining in the Dark Phenomenon
Siegfried Saerberg (2007)

ผูส้ ร้างสาร, เทคนิคในการสื่ อสาร, รู ปแบบสื่ อ,
เนื้อหาสาร

Biomapping Workshop
Karin Chow (2009)

ผูส้ ร้างสาร, เทคนิคในการสื่ อสาร, รู ปแบบสื่ อ,
เนื้อหาสาร

Dialogue in the Dark
Karin Chow (2009)

ผูส้ ร้างสาร, เทคนิคในการสื่ อสาร, รู ปแบบสื่ อ,
เนื้อหาสาร

Dialogue in the Dark
Karin Chow (2009)

ผูส้ ร้างสาร, เทคนิคในการสื่ อสาร, รู ปแบบสื่ อ,
เนื้อหาสาร

จากตารางข้างต้น พบว่า การศึกษาวิจยั นั้นจะมีแง่มุมเนื้ อหาที่ไม่ครอบคลุมในทุกๆ แง่มุม
ในการสื่ อสารในนิทรรศการทาให้ผวู้ จิ ยั ต้องการจะศึกษาค้นคว้าการประกอบสร้างนิทรรศการซึ่งจะ
ครอบคลุ ม ในทุ ก แง่ มุ ม ได้แก่ ผูส้ ร้ างสาร (Sender) เนื้ อหาสาร (Message) รู ปแบบสื่ อ (Medium)
เทคนิคการสื่ อสาร (Technique) และ ผูร้ ับสาร (Receiver)
จากการที่นิทรรศการเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารที่มีคุณค่าและมี ศกั ยภาพสู ง ในการดึงดูดความ
สนใจของผูช้ มได้ดี ซึ่ งนิ ทรรศการบทเรี ยนในความมื ดก็นับว่าเป็ นนิ ทรรศการที่ มีรูปแบบแปลก
ใหม่และน่าสนใจผ่านใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดยกเว้นการมองเห็นซึ่ งเป็ นสัมผัสหลักในการรับชม
นิ ทรรศการซึ่ งเป็ นเสมื อนการให้ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ทดลองมาเป็ นผูพ้ ิการทางสายตาภายใน
นิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืด เพื่อให้เกิ ดกระบวนการสะท้อนความคิด เปลี่ยนแปลงมโนทัศน์
จากเวทนาเป็ นเกิ ดการยอมรับ เข้าใจ และลดความเหลื่ อมล้ าทางสังคมเกี่ ยวกับบุ คคลผูพ้ ิ การทาง
สายตา ทาให้ผวู้ ิจยั มีความสนใจในการศึกษาวิจยั เรื่ อง การประกอบสร้ างชุ ดสัญญะแห่ งการเรี ยนรู ้
เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อบุคคลพิการทางสายตาในนิทรรศการบทเรี ยนในความมืด
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1.2 ปัญหานาวิจยั
1.2.1 รู ปแบบการสื่ อสารในนิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืดเป็ นอย่างไรและประกอบไป
ด้วยอะไรบ้าง
1.2.2 สัญญะที่สาคัญในการสะท้อนเป้ าหมายหลักที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่ผรู ้ ับสารของ
นิทรรศการบทเรี ยนในความมืดจากเวทนาเป็ นยอมรับและเข้าใจคืออะไร

1.3 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษารู ปแบบการสื่ อสารในนิทรรศการบทเรี ยนในความมืด
1.3.2 เพื่อวิเคราะห์สัญญะที่สาคัญในการสะท้อนเป้ าหมายหลักที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่
ผูร้ ับสารของนิทรรศการบทเรี ยนในความมืดจากเวทนาเป็ นยอมรับและเข้าใจ

1.4 ขอบเขตการวิจัย
งานวิจยั ชิ้นนี้ มุ่งศึกษาใน 2 มิติ โดยมิติแรก คือ รู ปแบบการสื่ อสารในนิทรรศการบทเรี ยน
ในความมืด ผ่านมุมมองสัญวิทยา มิติที่สอง คือ สัญญะที่สาคัญในการสะท้อนเป้ าหมายหลักที่พึง
ประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่ผรู ้ ับสารของนิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืดผ่านมุมมองแนวคิดการเรี ยนรู ้สู่
การเปลี่ ยนแปลง (Transformative Learning) (Mezirow, 1991) ในฐานะที่ นิ ทรรศการบทเรี ยนใน
ความมืดมีวตั ถุประสงค์ที่จะให้ผชู ้ มเกิดกระบวนการสะท้อนความคิด เปลี่ยนแปลงมโนทัศน์เพื่อให้
เกิ ดการยอมรับและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมเกี่ ยวกับบุคคลผูพ้ ิการทางสายตา โดยใช้เครื่ องมือ
ในการวิจยั คื อ การวิจยั เอกสาร (Online and Offline Documents) การสั งเกตแบบมี ส่ วนร่ วมโดย
ผูว้ ิจยั และการสัมภาษณ์เชิ งลึกนักวิชาการผูด้ ูแลนิทรรศการบทเรี ยนในความมืด (ผูส้ ร้างสาร) และ
กลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ (ผูร้ ับสาร)
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1.5 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.5.1 เข้าใจรู ป แบบการสื่ อ สารในนิ ท รรศการบทเรี ย นในความมื ด ว่า มี รู ป แบบและ
องค์ประกอบที่จะสามารถใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพและเป็ นที่นิยม
1.5.2 ผลการวิจยั การประกอบสร้างชุ ดสัญญะแห่ งการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อ
บุ ค คลพิ ก ารทางสายตาในนิ ท รรศการบทเรี ย นในความมื ด จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ นัก ออกแบบ
นิทรรศการและผูเ้ กี่ยวข้องในการนาไปพัฒนารู ปแบบและแนวความคิดในการออกแบบนิ ทรรศการ
เพื่อให้ผรู้ ับสารสามารถสะท้อนเป้ าหมายหลักที่พึงประสงค์ของนิทรรศการ
1.5.3 ผลการวิจยั การประกอบสร้างชุ ดสัญญะแห่ งการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อ
บุคคลพิการทางสายตาในนิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืดจะเป็ นประโยชน์ต่อองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ (อพวช.) ในการพัฒนาภาพรวมทางการสื่ อสารของนิ ทรรศการชั ดเจนมาก
ยิง่ ขึ้นเพื่อที่จะนาไปพัฒนาต่อให้การสื่ อสารในนิ ทรรศการบทเรี ยนแห่ งความมืดรวมถึงนิ ทรรศการ
อื่นๆ ขององค์กรมีศกั ยภาพมากยิง่ ขึ้น

1.6 นิยามศัพท์
นิทรรศการบทเรี ยนในความมืด หมายถึง นิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืดในประเทศไทย
โดยด าเนิ น การภายใต้อ งค์ ก ารพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ (อพวช.) จัด แสดง ณ จัตุ รั ส
วิทยาศาสตร์ ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุ งเทพฯ มีฐานะเป็ นกรณี ศึกษาในการวิจยั ครั้งนี้
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ หมายถึ ง สถานที่ ที่ ใ ห้ ค วามรู ้ แ ละความเพลิ ด เพลิ น แก่ ผู ้ช มโดยผ่ า นทาง
นิทรรศการและการจัดกิจกรรมต่างๆ
นิทรรศการ หมายถึง หมายถึง การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ซ่ ึ งเป็ นเครื่ องมือและช่องทางใน
การถ่ ายทอดความรู ้ ให้แก่ ผชู ้ มพิพิธภัณฑ์ซ่ ึ งจะประกอบไปด้วยของจริ ง สิ่ งจาลอง ภาพถ่าย และ
แผนภูมิต่างๆ คานึ งถึงความชัดเจนช่วยให้ผชู ้ มเข้าใจข้อมูลและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ให้กว้างขวางขึ้น
รู ปแบบการสื่ อสาร หมายถึง รู ปแบบเนื้ อหาและวิธีการในการสื่ อสารความหมายของผูส้ ่ ง
สารสู่ ผูร้ ั บ สารผ่านนิ ท รรศการบทเรี ย นในความมื ด เพื่ อให้ผูร้ ั บ สารรั บรู้ และเข้าใจความหมาย
เป้ าหมายหลักที่พึงประสงค์ หมายถึง เป้ าหมายวัตถุประสงค์ของผูอ้ อกแบบนิ ทรรศการที่
ต้องการให้ผเู ้ ข้าชมเกิดกระบวนการสะท้อนความคิด เปลี่ ยนแปลงมโนทัศน์เพื่อให้เกิ ดการยอมรับ
และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมเกี่ยวกับบุคคลผูพ้ ิการทางสายตา โดยมีเป้ าหมายทางสังคมได้แก่
1) การสร้ างประสบการณ์ ร่วมแก่ ผูเ้ ข้าชมเพื่ อให้ เกิ ดกระบวนการสะท้อนความคิ ด (Reflection)
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2) การลดปั ญหาความเหลื่ อมล้ าทางสังคม 3) การกระตุน้ การเปลี่ ยนแปลงให้เกิ ดการยอมรับและ
ความสนใจในปั ญหาของผูพ้ ิการ และ4) การเปลี่ยนทัศนคติจากความสงสารเวทนาเป็ นความชื่นชม
เคารพในตัวผูพ้ ิการ (วริ นทรา ศิริสุทธิกุล, 2557)
สั ญ ญะ หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น (Signifier) และใช้เป็ นสื่ อ กลางเพื่ อ สื่ อ ความหมาย
(Meaning) แทนของจริ ง (Object) ในตัวบท (Text) และในบริ บท (Context) หนึ่ งๆ สิ่ งที่ นามาใช้
เป็ นสัญญะนั้นอาจเป็ นวัตถุสิ่งของ กลิ่ น เสี ยง รู ปภาพ เป็ นต้น โดยเบื้องต้นเราสามารถรับรู้สัญญะ
ได้โดยการอาศัยสัมผัสจากโสตทัศนะทั้งห้าของมนุ ษย์ ซึ่ งผูท้ ี่จะเข้าใจความหมายเชิ งสัญญะนี้ ได้
จะต้องมีการเรี ยนรู้และอาศัยประสบการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมจึงจะเข้าใจความหมายได้อย่าง
ถ่องแท้
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ หมายถึง ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ในนิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืด
ซึ่งเป็ นผูม้ ีสายตาดี

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง “การประกอบสร้างชุ ดสัญญะแห่ งการเรี ยนรู ้ เพื่อสร้างทัศนคติเชิ งบวกต่อ
บุคคลพิการทางสายตาในนิทรรศการบทเรี ยนในความมืด” ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้องมาใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดกรอบและประเด็นในการศึกษาให้ได้ครอบคลุ มเนื้ อหา
ตามวัตถุประสงค์โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับผูพ้ ิการ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและจัดแสดงนิทรรศการ
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการเล่าเรื่ อง (Storytelling)
2.4 แนวคิดทฤษฎีสัญวิทยา (Semiology)
2.5 แนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู ้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)
2.6 แนวคิดทฤษฎีกรวยประสบการณ์ (Cone of Experience)
2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.8 กรอบแนวคิดและทฤษฎี

2.1 แนวคิดเกีย่ วกับผู้พกิ าร
ผูพ้ ิ การ หมายถึ ง คนที่ มีค วามผิดปกติ หรื อบกพร่ องของร่ างกาย สติ ปั ญ ญา อารมณ์ และ
สังคม ซึ่ งความผิดปกติน้ ี อาจรุ นแรงส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาการด้านร่ างกายและจิตใจได้ (ดารุ ณี
อุทยั รัตนกิจ, 2538)
2.1.1 ประเภทของผู้พกิ าร
ประเภทของผู ้พิ ก ารได้ มี ก ารก าหนดประเภทและค าจ ากัด ความการพิ ก ารไว้อ ย่ า ง
หลากหลาย ผูว้ จิ ยั ขอสรุ ปประเภทและความหมายของการพิการแบบต่างๆ ไว้ดงั นี้
แนวคิดการมองเรื่ องความพิการ ซึ่ งเป็ นที่มาของนโยบายหรื อโปรแกรมต่างๆ ที่มีการใช้อยู่
ในโลกปั จ จุ บ ัน มี แนวคิ ด (Edmonds, 2005) 4 แบบ คื อ 1) แนวคิ ด การกุ ศ ล (Charity Model)

12
2) แนวคิ ด เชิ งการแพทย์ (Medical model) 3) แนวคิ ด เชิ ง สั ง คม (Social model) 4) แนวคิ ด สิ ท ธิ
พลเมือง (Citizenship model) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1.1.1 แนวคิดการกุศล (Charity Model) แนวคิดนี้เป็ นรู ปแรกของหลักการทางาน
ด้านผูพ้ ิการที่ปรากฏขึ้น เป็ นการให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล สิ่ งของ อาหาร เพื่อ “คน
ที่โชคไม่ดี” และ “มีความบกพร่ อง” แนวคิดนี้ เป็ นการมองความพิการว่าเป็ นความทุกข์ของบุคคล
ซึ่ งเป็ นความน่ าสงสาร กลยุทธ์การหาทุ นจะเป็ นแบบการฉายภาพให้เห็ นว่าผูพ้ ิการเป็ นผูต้ อ้ งการ
ความช่ วยเหลื อ ดูแล คุ ม้ ครองจากคนไม่พิการ ซึ่ งทาให้สังคมเห็ นภาพว่าผูพ้ ิการเป็ นผูท้ ี่คอยพึ่งพา
บางครั้งผูพ้ ิการถูกทาให้เห็นว่าเป็ นคนน่ากลัวและอันตรายต่อบุคคลทัว่ ไป ดังนั้นจึงนาไปสู่ ความคิด
ที่ ว่า ผูพ้ ิ ก ารบางคนควรจะถู ก ซ่ อ นไว้ใ ห้ ห่ า งจากผูค้ นทั่วไปหรื อในสถาบัน เฉพาะเพื่ อ เป็ นการ
ปกป้ องความสงบสุ ขของสังคม การกระท าเช่ น นี้ ส่ งเสริ ม การรั บ รู ้ ข องคนทัว่ ไปว่าผูพ้ ิ ก ารไม่ มี
ความสามารถเท่ากับสมาชิ กอื่นในสังคม หรื อสร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจหรื อสังคมในกับชุ มชนได้
ดังนั้นมี ความคิ ดว่าผูพ้ ิ การอยู่ในสถาบันจะเป็ นประโยชน์ต่อผูพ้ ิการเองดี แล้วอย่างไรก็ดี องค์กร
ประเภทการกุศลเป็ นบริ การแรกๆ ที่ จดั บริ ก ารให้แก่ ผูพ้ ิ การก่ อนที่ หน่ วยงานรั ฐจะจัดให้บริ การ
โดยเฉพาะสถาบันศาสนา องค์กรการกุศลจะให้ความช่วยเหลือในฐานะความมีมนุษยธรรมและเป็ น
ประโยชน์มากในยามมีเหตุฉุกเฉิ น ซึ่ งจะช่วยในเรื่ องความต้องการพื้นฐานในการดารงชี วิตทั้งด้าน
กายภาพและจิตใจ แต่จะไม่เน้นในเรื่ องของการเสริ มพลัง (Empowerment)
2.1.1.2 แนวคิดเชิ งการแพทย์ (Medical Model) แนวคิ ดนี้ เริ่ มขึ้นหลังสงครามโลก
ครั้ งที่ 2 ขณะนั้ นมี ค วามก้ า วหน้ า อย่ า งมากในด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ สุ ขภาพ เทคโนโลยี และ
อุตสาหกรรม มีการพัฒนาสิ่ งที่ไม่เคยมีมาก่อนในการป้ องกันสาเหตุความพิการ การพยายามทาให้ผู ้
พิการสามารถทากิ จวัตรเพื่อช่ วยตนเองได้มากขึ้น ในช่ วงนี้ ในประเทศตะวันตกมีการเติบโตอย่าง
มากของการจัดตั้งสถาบัน การให้เงินงบประมาณ การจัดบริ การสวัสดิการสังคม แนวคิดนี้ปฏิบตั ิต่อ
ผูพ้ ิการในฐานะ “คนป่ วย”คนที่มีความพิการมีสิทธิ์ ได้รับบริ การการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
และเชี่ ยวชาญต่างๆ มีความรับผิดชอบที่จะตัดสิ นว่าคนแต่ละคนควรจะได้รับบริ การอะไรแนวคิด
เชิ ง การแพทย์ส่ งผลให้ ผู ้พิ ก ารได้ รั บ ความสนใจในฐานะ “ความบกพร่ อ งทางกายภาพ”
(Impairment) ซึ่ งเป็ นปั ญ หาของแต่ ล ะบุ ค คล ความพิ ก ารเป็ นสิ่ ง ที่ บ กพร่ องหรื อ เป็ นโรคที่ ต้อ ง
ป้ องกันปละบ าบัดรั กษา ผูพ้ ิ ก ารถู กนาไปอยู่ในสถาบันเฉพาะ แยกห่ างจากผูค้ นในสั งคมทัว่ ไป
บทบาทของผูพ้ ิการหรื อครอบครัวไม่มีความจาเป็ นในขั้นตอนการวางแผนหรื อตัดสิ นใจเพื่อรักษา
หรื อฟื้ นฟูสมรรถภาพ วิธีการทางานภายใต้แนวคิดนี้ สร้างความสัมพันธ์แบบแยกห่ างและผูพ้ ิการ
เป็ นผูร้ อรับจากผูเ้ ชี่ยวชาญ เป็ นระบบของ “การให้ความช่วยเหลือ”เน้นบทบาทของผูป้ ่ วย ส่ งเสริ ม
ให้เกิดการพึ่งพากับระบบเพื่อรับความช่วยเหลือ มีความเห็นที่วจิ ารณ์ถึงแนวคิดเชิงการแพทย์วา่ เป็ น
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การให้ความสนใจที่แคบเกินไปและจากัด การคิดเพียงเรื่ องความบกพร่ องทางกายภาพเป็ นเรื่ องที่
ง่ายเกินไป นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายเพื่ออาศัยอยูใ่ นสถาบันมีมูลค่าสู งกว่าการจัดไปโปรแกรมบริ การใน
ชุมชน
2.1.1.3 แนวคิดเชิงสังคม (Social Model) เริ่ มใช้ในช่วงปี ทศวรรษ 1970 และ 1980
โดยเกิดจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มผูพ้ ิการเพื่อต่อต้านแนวคิดเชิงการแพทย์ เป็ นการ
ตอบโต้กบั แนวคิดการแพทย์ที่ส่งผลกระทบต่ออัตลักษณ์ของผูพ้ ิการ และทัศนคติเชิงลบที่เกิดขึ้น
จากแนวคิดการกุศลและแนวคิดเชิงการแพทย์ ดังนั้นจึงมีวตั ถุประสงค์ที่จะสร้างทัศนคติเชิงบวก
ให้แก่กลุ่มผูพ้ ิการ ครอบครัว และสังคมทัว่ ไป
แนวคิดเชิ งสังคมกล่าวว่า ผูพ้ ิการเป็ นสิ่ งบางอย่างที่คนในสังคมนาไปใส่ ให้กบั คนที่
ประสบกับความสู ญเสี ยทางกายภาพ-จิต คนที่มีความพิการเผชิ ญกับรู ปแบบหนึ่ งของการปฏิ บตั ิที่
เป็ นอคติของสังคม สังคมกี ดกันผูพ้ ิการออกจากสังคมส่ วนใหญ่ แนวคิดเชิ งสังคมมองว่าทัศนคติ
ทางลบต่อผูพ้ ิการเป็ นสิ่ งที่สังคมทาให้เกิดขึ้น ความพิการมิใช่เป็ นปั ญหาส่ วนบุคคล
แนวคิ ดเชิ งสั งคมมองเรื่ องความพิ การว่าเป็ นการถู กกดขี่ และสภาพแวดล้อมที่ ไม่
เอื้ อ อ านวย มุ่ ง ไปที่ ชุ ม ชน สั ง คมและรั ฐ บาลที่ เลื อ กปฏิ บ ัติ แ ละแยกผูพ้ ิ ก ารออกจากสั งคมอัน
เนื่ องมาจากแนวคิดเชิ งการแพทย์ แนวคิดเชิ งสังคมชี้ ไปที่ ปัญหาที่ เกิ ดในสภาพแวดล้อมในสังคม
เช่น บรรทัดฐานสังคม ลักษณะการก่อสร้างทางสถาปั ตยกรรม ทัศนคติทางลบ เป็ นอุปสรรคต่อการ
เข้าร่ วมในสังคมของผูพ้ ิการ ดังนั้นจึงควรต้องมีการพิทกั ษ์สิทธิ์ การกระจายข้อมูลข่าวสาร การให้
ค าปรึ ก ษาระหว่ า งผู ้พิ ก ารด้ว ยกัน การฝึ กฝนการช่ ว ยเหลื อ ตนเองในชี วิ ต ประจ าวัน การให้
ความหมายของเรื่ องการเสริ มพลังของกลุ่มผูพ้ ิการมี แก่ นหลักอยู่ที่การมี ส่วนร่ วมของผูพ้ ิการใน
กระบวนการตัดสิ นใจและสิ ทธิมนุษยชน
แนวคิ ดเชิ งสังคมเปิ ดโอกาสให้มีการกล่ าวถึ งประเด็นในเรื่ องของการละเมิดสิ ทธิ
การแยกออกไปจากสังคมความเป็ นคนชายขอบของสตรี พิการ เด็ก และผูช้ ายที่มีความพิการ อันเกิด
มาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออานวย
กลุ่ ม ผูพ้ ิ ก ารในทวีป อเมริ ก าเหนื อและยุโรปในช่ วงทศวรรษ 1970 ส่ วนใหญ่ เป็ น
ทหารผ่านศึกพิการและนักเคลื่อนไหวสิ ทธิ มนุ ษยชนซึ่ งเป็ นผูพ้ ิการที่อยูใ่ นช่วงวัยรุ่ น ต้องการที่จะ
ปฏิ รูป แนวคิ ด เรื่ องผูพ้ ิ ก ารในที่ ต่า งๆ ในโลก โดยเริ่ ม เผยแพร่ แ นวคิ ด การด ารงชี วิ ตอิ ส ระซึ่ งมี
รากฐานความคิดจากแนวคิดเชิงสังคม พร้อมกับตั้งศูนย์การดารงชีวติ
อิ ส ระข องผู้ พิ ก าร (Independent Living Centers) แล ะ ก ลุ่ ม ผู ้ พิ ก าร (Disabled
People’s Organization-DPO) ที่ทาหน้าที่เชิ งพิทกั ษ์สิทธิ์ แนวคิดนี้ ได้เริ่ มขยายไปสู่ ประเทศในทวีป
ต่างๆ แอฟริ กา ลาตินอเมริ กา และเอเชียในช่วงทศวรรษที่ 1980
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สภาผูพ้ ิการระหว่างประเทศเป็ นการรวมกลุ่มขององค์กรของผูพ้ ิการในประเทศต่างๆ
ที่ต้ งั ขึ้นในพ.ศ.2523 และสร้างกระแสกระตุน้ ให้เรื่ องของผูพ้ ิการเป็ นประเด็นการพัฒนาไปทัว่ โลก
โดยได้เข้า ท างานร่ ว มกับ องค์ ก ารสหประชาชาติ ประกาศปี ผูพ้ ิ ก ารสากล พ.ศ.2524 ประกาศ
ทศวรรษผูพ้ ิการสากล พ.ศ.2526-2535 พร้อมเสนอ World Program of Action Concerning Disabled
Persons ใน พ.ศ.2526 เพื่อใช้เป็ นมาตรการส่ งเสริ มการป้ องกันการฟื้ นฟู สมรรถภาพผูพ้ ิการ เพื่อ
นาไปสู่ เป้ าหมายของการมีส่วนร่ วมอย่างเต็มที่และความเสมอภาค (Full Participation and Equality)
ของผูพ้ ิการในชีวติ และการพัฒนาสังคม
ในช่ วงทศวรรษที่ 1980 การเคลื่ อนไหวของกลุ่มผูพ้ ิการได้สร้ างผลกระทบ เกิ ดการ
จัดทา เป็ นนโยบายมากมายในประเทศทวีปอเมริ กาเหนื อและยุโรป มุ่งไปที่การส่ งเสริ มผูพ้ ิการเข้า
ร่ วมใน สังคม การปรับสภาพแวดล้อมการเคลื่อนไหวของกลุ่มผูพ้ ิการก่อให้เกิดรู ปแบบการทางาน
แบบ Consumer-led and Community-development Approach ในการจัดบริ การต่างๆ
รู ป แบบการจัด สวัส ดิ ก ารสั ง คมส าหรั บ ผู้พิ ก ารเปลี่ ย นไปมี ก ารให้ บ ริ ก ารการ
ดารงชี วิต อิสระสาหรับผูพ้ ิการและให้บริ การเพื่อให้ผพู ้ ิการอาศัยอยูร่ ่ วมในชุ มชน ทัศนคติของคน
ในสังคม เริ่ มปรากฏตัวในสังคมมากขึ้น รวมทั้งเข้ามีส่วนในการสร้างผลผลิตเชิ งเศรษฐกิจ แนวคิด
เชิ งสั ง คมที่ สร้ างผลกระทบต่ อ นโยบายได้แผ่ข ยายไปสู่ ป ระเทศก าลัง พัฒ นาในทวีป ต่ างๆ แต่
ผลลัพธ์ยงั ไม่ค่อย ชัดเจนและพบว่าการเติบโตขององค์กรของผูพ้ ิการมีอุปสรรคมาก
แนวคิ ด เชิ ง สั ง คมประสบผลส าเร็ จ มากในการเปิ ดให้ ผู้พิ ก ารเข้า มี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการตัดสิ นใจด้านนโยบายในระดับ ต่างๆ ผูพ้ ิ การได้มีส่ วนในการบ่ งชี้ ถึงความต้องการ
แทนที่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญเป็ นผูก้ าหนดให้ อย่างไรก็ดีมีขอ้ ด้อยของกระบวนการทางานเกิ ดขึ้ นคื อ ความ
ขัดแย้งและไม่ร่วมมือ กันระหว่างกลุ่มผูพ้ ิการและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ สตรี พิการไม่ได้รับการ
รวมเข้าในนโยบายด้านเพศสภาพ โปรแกรมบริ การหรื อการตัดสิ นใจต่างๆ ที่ มีข้ ึ นรวมทั้งกลุ่ มผู ้
พิก ารที่ เป็ นเด็ กและเยาวชน กลุ่ มเชื้ อชาติ ผูพ้ ิ ก ารทางจิ ตหรื อสติ ปั ญญาไม่ ค่อยได้มี บ ทบาทร่ วม
นอกจากนี้มีขอ้ วิพากษ์วา่ แนวคิดเชิงสังคม แบ่งแยกออกเป็ น 2 ส่ วน ระหว่าง “ร่ างกาย”กับ “สังคม”
ซึ่ งทาให้เกิ ดสมมุ ติฐานว่าความบกพร่ องเป็ นสิ่ งที่ ถูกกาหนดมาให้ (is given) แต่ไม่ ได้มีอิทธิ ต่อ
ประสบการณ์ ทางสังคม (Social Experiences) ของพิ การ แนวคิ ดเชิ งสั งคมไม่ ให้ค วามส าคัญ กับ
บทบาทของสถาบันดังนั้นจึงทาให้สถาบันหรื อนักวิชาชี พในหลายประเทศไม่ได้รับการสนับสนุ น
เพื่อการพัฒนาจากองค์กรต่างๆ
2.1.1.4 แนวคิดสิ ทธิพลเมือง (Citizenship Model) ตั้งแต่ทศวรรษ 1990 ถึงปัจจุบนั มี
การพัฒ นาแนวคิ ดต่ อไปสู่ แนวคิ ด สิ ท ธิ พ ลเมื อ ง แนวคิ ด นี้ ชี้ ถึ ง ความต้องการเชื่ อมโยงระหว่า ง
แนวคิ ด การแพทย์แ ละแนวเชิ ง สั ง คมโดยใช้รูป แบบการพัฒ นาแบบบู รณาการ (An Integrated
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Development Approach) ซึ่ งมีหัวใจอยู่ที่ผมู ้ ีส่วนเกี่ ยวข้องต่างๆ มีโอกาสเข้าร่ วมรับประโยชน์และ
สร้างประโยชน์และสร้างประโยชน์จากนโยบายด้านผูพ้ ิการ และบริ การในชุมชน และในสถาบัน
ทุกระดับจากงานวิจยั ของ Edmonds (2005) กล่าวถึงว่าผูพ้ ิการต้องการบริ การในระดับที่ต่างกัน จาก
ผูจ้ ดั บริ การรู ปแบบต่างๆ ผูพ้ ิการไม่ได้ให้ความสนใจมากนักว่าผูน้ าของกลุ่มองค์กรจะต้องเป็ นผู้
พิการหรื อไม่ใช่ผพู ้ ิการ แต่สิ่งที่สนใจคือ ผูน้ าที่ทางานในเรื่ องการพิทกั ษ์สิทธิ์ และการตัดสิ นใจที่
จะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อเพิ่มความสามารถให้แก่ผพู้ ิการ และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องได้
แนวคิดสิ ทธิ พลเมืองแสดงถึงกระบวนทัศน์ในการพัฒนาของนานาชาติซ่ ึ งผูพ้ ิการ
สมควรได้รับโอกาสเหมือนกับพลเมืองอื่นในชุ มชน ให้ความสาคัญกับการสร้างสังคมที่อยูบ่ นฐาน
ของสิ ทธิ พลเมื อง และสิ ทธิ ทางสังคมซึ่ งรวมถึ งคนทุ กคน โดยคานึ งถึ งความแตกต่าง ความเสมอ
ภาคและการมีส่วนร่ วมของทุกส่ วน ในที่นี่รวมถึงการตระหนักถึ งความหลากหลายและเอกลักษณ์
เฉพาะของผูพ้ ิการ โดยเฉพาะกลุ่มผูห้ ญิง เด็ก และผูส้ ู งอายุ ทุกส่ วนต้องได้รับโอกาสเท่ากันในการ
ได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิ จและตระหนักถึ งสิ ทธิ มนุ ษยชน แนวคิ ดนี้ ตอ้ งการลดข้อจากัดของ
แนวคิดที่ ผ่านมา และนาเอาข้อแข็งมาใช้ รวมทั้งเน้นถึ งกลุ่มที่ยงั ไม่ได้รับการกล่าวถึงมากนัก คือ
กลุ่มผูห้ ญิง เด็ก เยาวชน ชนเชื้ อชาติกลุ่มน้อย ผูพ้ ิการที่มองไม่เห็นชัดเจน ดัง่ กลุ่มผูพ้ ิการทางจิตและ
กลุ่มพิการทางสติปัญญา กล่าวถึงบริ การทุกรู ปแบบ และใช้คาว่าโปรแกรมในชุ มชน (CommunityBased Programs) ซึ่ งผสมผสานบริ การทั้งแบบสถาบันและบริ การขององค์กรของผูพ้ ิการ ให้บริ การ
ตามความต้องการของผูพ้ ิการในชุมชนซึ่ งมีอยูอ่ ย่างหลากหลายระดับ
แนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นแนวคิดที่ถูกกล่าวถึงอย่างเป็ นสากล แต่เนื่องด้วยในการศึกษา
ครั้งนี้ ศึกษาในบริ บทสังคมไทย ทาให้ยงั มีแนวคิ ดที่เกี่ ยวกับข้องในการมองผูพ้ ิการในสังคมไทย
ได้แก่ แนวคิดเรื่ องกรรมและเวทนานิยม
ในประเทศไทยศาสนาพุทธมีอิทธิ พลต่อการกาหนดความหมายของผูพ้ ิการมาตั้งแต่ในอดีต
จนถึงปั จจุบนั เป็ นอย่างมาก ไม่วา่ จะในแง่สถาบันทางวัฒนธรรมและในแง่ของหลักธรรมธรรมโดย
แนวคิดเรื่ องกรรม มีความเชื่อในเรื่ อง กรรม บาป บุญ และการเวียนว่ายตายเกิดซึ่ งจะเห็นได้วา่ กรรม
จะเป็ นสิ่ งอธิ บายที่มาของการเกิด ดังนั้นเพื่อให้พน้ จากการเกิดจึงจาเป็ นต้องสร้างกุศลกรรม เพื่อให้
กลายเป็ น “บุญ” หรื อกรรมดีซ่ ึ งในศาสนาพุทธก็ยงั มีคาสั่งสอนในเรื่ องการทาบุญทาทานและความ
เมตตากรุ ณา ซึ่ งอาจมองได้วา่ โดยตัวหลักคาสอนเองแล้วมิได้มีความหมายในเชิ งกดขี่บุคคล และ
ซ้ าหากมองตามเจตนารมณ์ของศาสนาพุทธ น่าจะเป็ นการส่ งเสริ มความเท่าเทียมระหว่างบุคคล ใน
แง่ของการละลายอัตตาและความเห็ นแก่ ตวั และการมองทุกคนเป็ นเพื่อนร่ วมทุกข์ร่วมสังสารวัฏ
แต่ทว่า เมื่ อหลักคาสอนถู กนามาปฏิ บตั ิ อย่างไม่ตระหนัก ก็สามารถก่ อให้เกิ ดสถานภาพและอัต
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ลัก ษณ์ ที่ ต กต่ าของผู้พิ ก ารในสั ง คม และท าให้ เกิ ด ความสั ม พัน ธ์ เชิ ง อ านาจที่ ส ร้ า งให้ ผู ้พิ ก าร
กลายเป็ น “วัตถุเพื่อการสงเคราะห์” (ถนอมนวล หิรัญเทพ, 2551)
แนวคิ ดที่ มี ต่อ ผูพ้ ิ ก ารในสั ง คมไทยข้า งต้น เป็ นการแสดงให้ เห็ น ว่าสั ง คมและผูค้ นใน
สังคมไทยมีเจตคติต่อผูพ้ ิการในทางลบ โดยเชื่ อว่าผูพ้ ิการเป็ นผลิตผลของบาปกรรมของตนเองหรื อ
ครอบครั วต้อ งยอมรั บ เอาความทุ ก ข์เวทนาทรมานต่ างๆเพื่ อ เป็ นการใช้ก รรมของตนหรื อของ
ครอบครัวเป็ นคนไร้ ค วามสามารถช่ วยเหลื อตนเองไม่ได้น่าสงสารต้องให้คนอื่ นช่ วยเหลื อดู แล
ตลอดเวลาผูพ้ ิการควรจะอยู่แต่ที่บา้ นไม่ควรไปไหนมาไหนให้ลาบากการมีชีวิตคู่กบั ผูพ้ ิการมี แต่
ภาระและความลาบาก ซึ่ งจากแนวคิด ความเชื่ อค่านิยม และเจตคติในทางลบนี้ เอง มีผลต่อการเลือก
ปฏิ บ ตั ิ ต่อผูพ้ ิ การในทุ กๆ ด้าน สามารถสังเกตการณ์ ส ร้ างสาธารณสถานและยานพาหนะขนส่ ง
สาธารณะ ทางเท้า ที่ผสู ้ ร้างไม่ได้คานึ งถึงการใช้อานวยความสะดวกต่อผูพ้ ิการอย่างแท้จริ ง รวมถึง
การทาบุญ หรื อบริ จาคที่เป็ นการทาเพื่อให้ผพู ้ ิการมีกินไปวันๆ ไม่ได้คานึ งถึงการให้โอกาสที่จะให้
ผูพ้ ิการช่ วยเหลื อตนเองได้และอยู่ร่วมกับผูค้ นทัว่ ไปในสังคมได้อย่างปกติ สุข การออกกฎหมาย
จากัดสิ ทธิ์ ในการประกอบอาชี พ และเข้าศึกษาในบางสถาบันการศึกษา ทั้งนี้นอกสังคมที่ปฏิบตั ิต่อ
ผูพ้ ิการภายใต้แนวคิดเรื่ องกรรมและเวทนานิ ยมแล้ว ครอบครัวของผูพ้ ิการเองนั้นก็มีเจตคติในทาง
ลบต่อตัวผูพ้ ิการเอง โดยเชื่อว่าผูพ้ ิการเป็ นผลิตผลของบาปกรรมทาให้ครอบครัวได้รับความอับอาย
ผูพ้ ิการทาอะไรไม่ได้เป็ นภาระอันหนักยิ่งของครอบครัวที่ตอ้ งให้การดูแลช่ วยเหลื อการให้ผพู ้ ิการ
ทางานไม่ว่าจะเป็ นงานบ้านหรื องานนอกบ้านเป็ นเรื่ องการสร้ างเวรกรรมไม่ควรทาและเชื่ อว่าผู ้
พิการเป็ นคนดีทาชัว่ ไม่เป็ นเจตคติในทางลบนี้ เองทาให้ผพู ้ ิการถูกเก็บตัวเอาไว้แต่ในบ้านครอบครัว
ไม่ยอมให้ผพู ้ ิ การไปรับการฟื้ นฟู สมรรถภาพผูพ้ ิการในด้านต่างๆผูพ้ ิการไม่ได้รับการฝึ กฝนจาก
ครอบครั วให้ รู้จกั ช่ วยเหลื อ ตนเองให้ รู้จกั ท างานบ้า นให้ มี อุ ป นิ สั ย รั ก การท างานให้ มี ศี ล ธรรม
จริ ยธรรมแต่ได้รับการฝึ กฝนให้รอแต่รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นสาหรับครอบครัวที่ยากจนผูพ้ ิการ
มักถูกขายให้แก่กลุ่มขอทานนาไปใช้เป็ นเครื่ องมือหากิน (มูลนิธิสากลเพื่อผูพ้ ิการ, ม.ป.ป.)
ทั้งนี้ จากการศึ กษาความพิ การในสังคมและวัฒนธรรมไทย พ.ศ. 2476–2551 ของถนอม
นวล หิ รัญเทพ (2551) พบว่า สังคมไทยเข้าสู่ ยุคการเติบโตของสิ ทธิ มนุ ษยชนของคนพิการตั้งแต่
พ.ศ. 2524 จนถึ งปั จจุบนั โดยที่ ความเปลี่ ยนแปลงนี้ ได้เริ่ มจากกระแสความตื่ นตัวในเรื่ องผูพ้ ิการ
ในช่ วงปี คนพิการสากล ท่ามกลางแนวคิดหลักเกี่ ยวกับการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ รวมถึ งเกิ ด
ความเคลื่ อนไหวจากการรวมกลุ่ ม ของผูพ้ ิ ก ารในการรณรงค์ส ร้ างความเข้าใจ ยื่นข้อเสนอ และ
เรี ย กร้ อ งสิ ทธิ ทั้ง นี้ มี ก ารพยายามรณรงค์ ใ ห้ ค นทั่ ว ไปเกิ ด ความเข้ า ใจความคิ ด และการใช้
ชี วิตประจาวัน สั งเกตได้ชัดจากสื่ อต่ างๆ เช่ น การจัดท ารายการโทรทัศน์ ที่ มีผูพ้ ิ การร่ วมดาเนิ น
รายการ การนาเสนอสิ ทธิ ผูพ้ ิการ การถ่ ายทอดสดการแข่งขันกี ฬาพาราลิ มปิ กส์ นอกจากนั้นยังมี
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เว็บไซต์ที่ดาเนิ นการโดยกลุ่มผูพ้ ิการเองและองค์กรต่างๆ สิ่ งเหล่านี้ แสดงให้เห็ นถึ งความพยายาม
ในการสร้ างความเข้าใจใหม่เกี่ ยวกับคนพิการ ที่ ความพิการเป็ นเพียงรู ปแบบหนึ่ งของการดาเนิ น
ชีวติ มิใช่อุปสรรคที่ตอ้ งกาจัดหรื อปรับปรุ งเช่นยุคก่อนๆ
จากการศึ ก ษาข้างต้น ของ ถนอมนวล หิ รัญ เทพ (2551) ยัง พบว่า ถึ งแม้สั งคมไทยจะมี
แนวโน้มในการยอมรับ ส่ งเสริ ม และพัฒนาผูพ้ ิการไปในทางแนวคิดสิ ทธิ พลเมือง แต่อย่างไรก็ตาม
แนวคิดเรื่ องกรรมและเวทนานิ ยม ซึ่ งมีความเวทนาสงสารเป็ นเครื่ องมือสาคัญก็ยงั คงอยู่ในสังคม
โดยตลอดเช่ นกัน โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นในเชิ งสนับสนุ นแนวคิดหลัก เนื่ องจากภายใต้กระบวนการ
ทาประเทศให้ทนั สมัย หรื อมีอารยธรรมแบบตะวัน ไม่วา่ จะเป็ นวิทยาการทางการแพทย์ การฟื้ นฟู
สมรรถภาพ รวมถึ งสิ ท ธิ พ ลเมื อง ซึ่ งเป็ นแนวคิ ดที่ ถูก เชิ ดชู ถึ งความทันสมัย ในขณะที่ ความคิ ด
ดั้งเดิ มนั้นคื อ เรื่ องกรรมและเวทนาสงสาร ย่อมถู กลดความสาคัญลงไปแต่ก็มิได้หายไปเพี ยงแต่
ทางานในลักษณะคลื่ นใต้น้ าด้านนอกที่ อาจมองไม่เห็ นแต่ยงั คงส่ งผลต่อสั งคมที่ มีต่อผูพ้ ิ การได้
เสมอ
ซึ่ งในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ใช้ แนวคิดสิ ทธิ พลเมือง (Citizenship Model) มาเป็ นกระบวนทัศน์
ในการศึ ก ษาวิจยั เนื่ องจากมี ค วามสอดคล้องกับ เป้ าหมายหลังอัน พึ ง ประสงค์ข องนิ ท รรศการ
บทเรี ยนในความมืดดังที่กล่าวไว้ในตอนต้น นอกจากนี้ ยงั นาแนวคิดเรื่ องกรรมและเวทนานิ ยม มา
เป็ นแนวคิดในการวิเคราะห์ผลการศึกษาที่คน้ พบ ซึ่งเป็ นแนวคิดเกี่ยวกับผูพ้ ิการในบริ บทสังคมไทย
เนื่ องด้วยการศึกษาข้างต้น เป็ นการศึกษารู ปแบบการสื่ อสารของนิทรรศการบทเรี ยนในความมืดที่
จัดแสดงในประเทศไทย
2.1.2 ความแตกต่ างของผู้พิการทางสายตา
งานวิจยั ชิ้ นมุ่ งประเด็น ไปที่ ผูพ้ ิ ก ารทางสายตา หรื อคนตาบอด เมื่ อกล่ าวถึ ง ผูพ้ ิ ก ารทาง
สายตาเรามัก เข้าใจและเหมารวมว่าคื อคนที่ ม องไม่ เห็ นอะไรเลยแต่ ค วามจริ งคนตาบอดอาจจะ
มองเห็นแสง หรื อมองเห็ นได้บา้ งแต่เห็ นได้น้อยมาก การแบ่งเกณฑ์ของผูพ้ ิการทางสายตาจะช่ วย
ให้แยกแยะความแตกต่างของแต่ละบุคคลได้ชดั เจนขึ้น (ภัทธีรา สารากรบริ รักษ์, 2559)
งานวิจยั ชิ้นนี้ ใช้เกณฑ์การจัดกลุ่มผูพ้ ิการทางสายตาไว้ 2 เกณฑ์ได้แก่ เกณฑ์แรกแบ่งตาม
ภาวะการมองเห็นซึ่ งเป็ นไปตามองค์การอนามัยโลกกาหนดสามารถแบ่งได้ 2 แบบคือ ภาวะตาบอด
กับภาวะสายตาเลือนราง (ศักดิ์ชยั สงศกิตรักษ์, อ้างถึงใน ภัทธีรา สารากรบริ รักษ์, 2559)
เกณฑ์ที่สองคือการแบ่งตามอายุที่เริ่ มพิการซึ่ งยึดตามแนวคิดของ Smith (อ้างถึงใน ภัทธี รา
สารากรบริ รักษ์, 2559) สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่ ม คือ กลุ่ มที่ พิการตั้งแต่กาเนิ ด หมายถึ ง ผู้
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พิการทางสายตาที่ ตาบอดตั้งแต่เป็ นทารกจนถึ ง 2 ขวบ และกลุ่มพิการภายหลัง หมายถึ งกลุ่มที่ตา
บอดตั้งแต่อายุ 2 ขึ้นไป
ทั้งนี้ เหตุผลของการแบ่งกลุ่มเป็ น 2 กลุ่มดังกล่าวเนื่องจากคนที่มองเห็นหลังอายุ 2 ขวบจะ
มีความทรงจาต่อภาพที่เคยเห็น ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญในการเรี ยนรู ้และอธิ บายสิ่ งต่างๆ ให้เข้าใจได้

2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการออกแบบและจัดแสดงนิทรรศการ
2.2.1 ความหมายของนิทรรศการ
พยุงศักดิ์ ประจุศิลป์ (2535, อ้างถึงใน ไชยวิชญ์ กิตติพิทยางกูร, 2551) ให้ความหมาย ของ
นิ ทรรศการว่าเป็ นการให้การศึ กษาอย่างหนึ่ งแก่ ผูช้ มอาจจะมี ผูบ้ รรยายหรื อไม่มีก็ได้และการจัด
แสดงอาจจะเป็ นภายใน หรื อภายนอกอาคารก็ได้ซ่ ึ งจะประกอบไปด้วยของจริ ง สิ่ งจาลอง ภาพถ่าย
และแผนภู มิ ต่างๆ แต่ ในการจัดแสดงนิ ท รรศการจะต้องจัดอย่างมี ระเบี ยบเรี ย บร้ อย ดู ง่าย และ
คานึ งถึ งความชัดเจนช่ วยให้ผชู ้ มเข้าใจข้อมูล (Information) และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ให้กว้างขวาง
ยิง่ ขึ้น ซึ่ งจะก่อให้เกิดประโยชน์คือ 1) เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ชกั จูงความสนใจให้แก่ผชู ้ ม เกิดสมาธิ ใน
การรับรู ้เรื่ องราวได้เป็ นอย่างดี 2) สามารถที่จะจัดแสดงเค้าโครงเรื่ องอันเป็ นพื้นฐานของความคิด
ได้เพราะนิ ทรรศการช่ วยให้มองเห็ นภาพและเกิ ดความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 3) รวบรวมความคิดที่เป็ น
นามธรรมนาไปสู่ ความคิดที่เป็ นรู ปธรรม
วิวรรธน์ จันทร์ เทพย์ (2548) กล่าวว่า นิ ทรรศการหมายถึงการจัดแสดงข้อมูลเนื้ อหาผลงาน
ต่างๆ ด้วยวัสดุ สิ่ งของอุปกรณ์และกิจกรรมที่หลากหลายแต่มีความสัมพันธ์กนั ในแต่ละเรื่ องโดยมี
จุดมุ่งหมายที่ชดั เจน มีการวางแผนและออกแบบที่เร้าความสนใจให้ผชู ้ มมีส่วนร่ วมในการดู การฟัง
การสังเกต การจับต้องและการทดลองด้วยสื่ อที่หลากหลาย เช่ น รู ปภาพ ของจริ ง หุ่ นจาลอง ป้ าย
นิ เทศ และกิ จกรรมต่างๆ เช่ น การประกวด การแข่งขัน การบรรยาย การสาธิ ต การอภิปราย และ
การตอบปัญหา เป็ นต้น
วัฒนะ จูฑ ะวิภาต (2542) กล่าวว่า นิ ทรรศการมีลกั ษณะเป็ นการสื่ อสาร ความหมายสอง
ทาง (Two–way Communication) ระหว่างผูจ้ ดั นิ ทรรศการกับกลุ่มเป้ าหมายในเรื่ องราวของการจัด
แสดงหรื อ นิ ท รรศการ (Exhibition) ก็ คื อ “สื่ อ ”แบบประสม (Multimedia) ซึ่ งเป็ นกระบวนการ
ติดต่อสื่ อสารที่สาคัญช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้บรรลุผลตามความมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ ไปสู่ กลุ่ม
คนต่างๆ ให้ได้รับรู้
คุ ณ สมบัติ ข องนิ ท รรศการที่ พิ เศษจากสื่ อทั่วไปคื อ นิ ท รรศการเป็ นการสื่ อสารสามมิ ติ
(Three Dimensional Communication) ที่ผชู้ มสามารถสัมผัสและรับประสบการณ์ได้ใน เชิงกายภาพ
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(Physical Sensory Experience) ดังนั้นการจัดนิ ทรรศการจึงมีผลกระทบต่อความรู ้สึก ของผูช้ มอย่าง
มาก (Neuberg, 1966, อ้างถึงใน ไชยวิชญ์ กิตติพิทยางกูร, 2551)
Bennett (1996) สรุ ปไว้ว่ า นิ ท รรศการก็ คื อ “การแสดงให้ เห็ น ”และ “การเล่ า เรื่ อง”
(Showing and Telling)
2.2.2 ความเป็ นมาของการจัดนิทรรศการ
Allwood (1977, อ้างถึงใน ไชยวิชญ์ กิตติพิทยางกูร, 2551) อธิ บายว่า การจัดนิทรรศการใน
ยุโรปเริ่ ม จากการชุ ม นุ ม ในตลาดท้องถิ่ น หรื อชุ ม ทางการค้าขายและสถานที่ ที่ ค นมารวมกันใน
เทศกาลศาสนา งานยุค แรกจัด ขึ้ น ใน ค.ศ. 1569 ที่ ง านนู เรมเบิ ร์ ก แฟร์ (Nuremberg Fair) และ
แพร่ ห ลายในตะวันตกจนเป็ นที่ นิย มจัดขึ้ นเป็ นอย่างมากในช่ วงคริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 19 ซึ่ งงานที่ มี
ชื่ อเสี ยงอย่าง มากก็คืองานคริ สตัล พาเรซ (Crystal Palace) ณ ประเทศอังกฤษ ซึ่ งจัดขึ้นในปี ค.ศ.
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การจัดนิ ทรรศการได้รับความนิ ยมต่อเนื่ องมาถึงปั จจุบนั ในภาษาตะวันตกมีชื่อเรี ยกอย่าง
หลากหลาย มีท้ งั คาว่าแฟร์ (Fair) หรื อ เอ็กซิ บิชนั่ (Exhibition) หรื อ เอ็กโพซิ ชนั่ (Exposition) โดย
มี ก ารอธิ บ ายว่า แฟร์ (Fair), เอ็ ก ซิ บิ ชั่น (Exhibition) และเอ็ ก โพซิ ชั่น (Exposition) ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาจะมีความหมายเดี ยวกันและใช้แทนที่ กนั ได้แต่ในประเทศอังกฤษและฝรั่ งเศส จะ
แตกต่างจากประเทศสหรัฐอเมริ กาเล็กน้อย นั่นคือในอังกฤษและฝรั่งเศส คาว่า Fair หมายถึงการ
แสดงการค้าในระดับ ภู มิ ภ าคหรื อท้องถิ่ น ส่ วนค าว่า เอ็ ก ซิ บิ ชั่น (Exhibition) หรื อ เอ็ ก โพซิ ชั่น
(Exposition) หมายถึง งานระดับนานาชาติ เช่นเดียวกับคาว่า โชว์ (Show) ซึ่ งมักเกี่ยวข้องกับการค้า
ปศุสัตว์อุตสาหกรรมภูมิภาคท้องถิ่น (Klein, 1986, อ้างถึงใน ไชยวิชญ์ กิตติพิทยางกูร, 2551)
2.2.3 แนวคิดเกีย่ วกับการจัดนิทรรศการในพิพธิ ภัณฑ์
“พิพิ ธภัณฑสถาน” เริ่ ม เกิ ดขึ้ นแล้วตั้งแต่ ในสมัยรั ชกาลที่ 4 ในรู ป แบบพิ พิธ ภัณ ฑ์ส่ วน
พระองค์จนต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 กิ จกรรมได้เติบโตขึ้นและพัฒนาตั้งมัน่ ขึ้นเป็ นอาคารจัดแสดง
ถาวร พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้สาธารณชน เข้าชมโดยจัดแสดงสิ่ งของในราชสานักของแปลกหายาก
งานประณี ตศิลป์ ส่ วนอีกกิจกรรมหนึ่ง นัน่ คือ “นิทรรศการ”เป็ นการจัดแสดงในระยะเวลาจากัด ซึ่ ง
มักจัดในสถานที่กว้างขวาง มีเป้ าหมายแตกต่างจากพิพิธภัณฑสถาน นัน่ คือ มีวตั ถุประสงค์ที่แถลง
ต่ อ สาธารณะว่าต้อ งการเน้น ไปในเชิ ง เศรษฐกิ จ และการให้ ค วามรู ้ ในการท ามาหากิ น แต่ ข ณะ
เดี ยวกัน ก็ ไ ด้ผ สมผสานความ บันเทิ งต่ างๆ เข้าประกอบในงานในลัก ษณะงานรื่ น เริ งด้วย งาน
“นิ ทรรศการ” ได้รับการจัดขึ้นครั้งแรกในสยาม เมื่อปี พ.ศ. 2425 นัน่ คือ นิ ทรรศการเนื่ องในวาระ
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สมโภชพระนครครบรอบร้อยปี ณ ท้องสนามหลวง เป็ นการจัดขึ้นหลังจากที่ชนชั้นนาในสยามได้
ท าความคุ ้น เคยกับ นิ ท รรศการ ประเภทเดี ย วกัน นี้ จากการร่ วมส่ ง สิ่ งของต่ างๆ ไปจัด แสดงยัง
นิทรรศการที่จดั ขึ้นในประเทศยุโรป ก่อนหน้านี้ (ธวัชชัย องค์วฒ
ุ ิเวทย์, 2547)
การจัดแสดงนิ ทรรศการในพิพิธภัณฑ์เป็ นการให้ความรู้ ความเพลิ ดเพลิ น ดังนั้น การจัด
แสดงจะต้องคานึ งถึงการอธิ บาย การบรรยายเนื้ อหา เรื่ องราวที่จดั แสดง พื้นฐานการจัดแสดงคือ
การให้ความสาคัญกับวัตถุที่จดั แสดง ให้เรื่ องราวความรู ้ที่จดั แสดงสัมพันธ์ต่อเนื่ องกัน สร้างความ
ประทับ ใจและความสนใจแก่ ผู ้ช ม การจัด แสดงให้ ความรู้ เป็ นการจัด แสดง ที่ ใ ช้ค าบรรยาย
ภาพถ่ าย ภาพเขียน แผนที่ หรื อองค์ประกอบต่างๆ ที่จะให้ทราบ เรื่ องราวเกี่ ยวกับเรื่ องที่จดั แสดง
นั้นๆ โดยทัว่ ไปพิพิธภัณฑสถานประเภทอื่นๆ นอกจากพิพิธภัณฑ์ ศิลปะ จะใช้การจัดแสดงเพื่อให้
ความรู้เป็ นหลักสาคัญ เทคนิคการจัดแสดงจะคานึงถึงองค์ประกอบต่างๆ เพื่อบรรยายให้ความรู้จะมี
วิธีการต่างๆ เช่น การใช้ภาพขนาดใหญ่เป็ นพื้นหลัง ประกอบการจัดแสดงวัตถุ การจัดแสดงแบบนี้
เรี ยกว่า Explanatory Exhibit ซึ่ งความสาคัญอยูท่ ี่องค์ประกอบมากกว่าวัตถุ ผูเ้ ข้าชมสามารถเรี ยนรู้
เรื่ องราวของวัตถุ จากคาบรรยายและองค์ประกอบ การจัดแสดงในการจัดแสดงบางครั้งเราจะพบ
วัตถุ ป ระเภทที่ ตวั วัตถุ เองไม่ มี ค วามหมายเลย ถ้าไม่ มี ค าบรรยาย ดังนั้นจึ งจะต้องจัดแสดงด้วย
เทคนิคการจัดแสดง ให้ความรู้ (จิรา จงกล, 2532, อ้างถึงใน วรลัญจก์ บุณยสุ รัตน์, 2551)
นิ ค ม มู สิ ก ะคามะ (2536) เสนอแนวคิ ดเกี่ ยวกับ การจัด นิ ท รรศการในพิ พิ ธ ภัณ ฑสถาน
(Museum Exhibition) ตามระเบี ยบการปฏิ บตั ิ งานของภัณ ฑารัก ษ์ พิ พิ ธภัณ ฑสถานแห่ งชาติ กรม
ศิลปากรเอาไว้วา่ นิ ทรรศการในพิพิธภัณฑสถาน เป็ นสื่ อการประชาสัมพันธ์ชนิ ดหนึ่ งที่มีบทบาท
ส าคัญ ในการเผยแพร่ ข่ า วสารและเรื่ องราวของพิ พิ ธ ภัณ ฑสถาน ให้ป ระชาชนทราบ เป็ นสื่ อ ที่
ประชาชนผูเ้ ข้าชมได้เห็ นด้วยตาและสามารถร่ วมพิจารณาด้วย เพราะ นิ ทรรศการมีอยู่ให้ชมเป็ น
เวลานานพอสมควร ทาให้มีโอกาสพิจารณาได้อย่างถูกต้อง ผูร้ ับมี โอกาสทราบเนื้ อหาสาระและ
วัตถุประสงค์ของผูส้ ่ งได้เป็ นอย่างดี เป็ นช่องทางการสื่ อสารที่บรรลุ เป้ าหมายดีกว่าสื่ อประเภทอื่น
หลายอย่าง แต่มีขอบเขตจานวนผูร้ ับจากัด
แนวคิ ด ของ Molyneaux (1994, อ้า งถึ ง ใน ไชยวิช ญ์ กิ ต ติ พิ ท ยางกู ร , 2551) ในหนัง สื อ
“The Present Past”กล่ า วว่ า บทบาทหน้ า ที่ ข องพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ มี เป้ าหมายในการให้ ก ารศึ ก ษาแก่
สาธารณชนโดยผ่านทางนิ ทรรศการและการจัดกิ จกรรมต่างๆ ซึ่ งปกติมกั จะใช้วตั ถุ หรื อสิ่ งแสดง
ต่างๆ เป็ นแกนในการบอกเล่ าเรื่ องราวต่างๆ แต่ในยุคปั จจุบนั สิ่ งเหล่านี้ ได้ถูกแทนที่ ดว้ ยแนวคิ ด
ใหม่ในการนาเสนอโดยมองถึงเป้ าหมายในการนาเสนอที่จะให้ผชู ้ มได้รับรู ้และเข้าใจเป็ น สิ่ งสาคัญ
จึ ง เน้น ให้ ค วามส าคัญ ไปที่ ภ าพรวมและเนื้ อ หาของนิ ท รรศการผ่านทางรู ป แบบนิ ท รรศการที่
น่าสนใจและเป็ นไปในทาง เดียวกันทั้งหมด แล้วให้ผชู้ มได้ขบคิดหรื อวิเคราะห์เนื้อหาเอาเอง
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Belcher (1991) กล่าวว่า หลักการสาคัญของการจัดนิ ทรรศการแบบตามแนวแก่นของเรื่ อง
หรื อ Thematic Approach จะให้ความสาคัญไปที่แนวทางของเรื่ องและรู ปแบบของตัวนิ ทรรศการ
มากกว่าวัตถุ ที่จดั แสดง โดยพัฒนาการออกแบบตัวนิ ทรรศการและเรื่ องราวที่จะนาเสนอจะต้อง
ดาเนิ นไปด้วยกัน ในบางครั้งอาจจะไม่จาเป็ นต้องใช้วตั ถุในการจัดแสดงแนวคิดหลัก (Theme) จะ
เป็ นตัวเชื่อมเรื่ องราวและวัตถุจดั แสดงให้สอดคล้องต่อเนื่ องไปตลอดตั้งแต่ตอนจนจบ การจัดแสดง
นิทรรศการในรู ปแบบนี้ นอกจากจะไม่ขดั ขวางการอธิ บายวัตถุจดั แสดงแล้วยังช่วยส่ ง เสริ มให้ผชู้ ม
ได้เข้าใจในวัตถุมากยิง่ ขึ้น
Mclean (1996) กล่ าวถึ ง นิ ท รรศการเอาไว้ว่า นิ ท รรศการคื อ ส่ ว นประกอบส าคัญ ของ
พิพิ ธภัณฑ์ ถ้าปราศจากนิ ทรรศการแล้วพิ พิ ธภัณฑ์ก็ไม่แตกต่างไปจากโกดังเก็บของ เราต้องทา
ความเข้าใจว่าพิพิธภัณฑ์ จะต้องสร้างประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจจะต้องมีอะไรให้ผชู ้ มมากกว่าการ
ไปสวนสนุ ก นิ ท รรศการเปรี ยบได้ ก ั บ หนั ง สื อหรื อภาพยนตร์ ดี ๆ ที่ จ ะน าผู ้ช มไปพบกั บ
ประสบการณ์ หรื อโลกใหม่ แต่ในขณะเดี ยวกันนั้นก็มีความแตกต่างจากหนังสื อและภาพยนตร์ ใน
ตรงที่นิทรรศการเป็ นประสบการณ์ทางสังคมที่มีปฏิสัมพันธ์กบั ผูช้ ม มีการแบ่งปั นคุณค่าและเชาว์
ปั ญญาให้กบั ผูช้ มไปพร้อมๆ กับการพักผ่อน
ในปั จจุบนั พิพิธภัณฑ์ต่างๆ ได้มีการพัฒนาเจริ ญรุ ดหน้าขึ้น มีการใช้แสง สี เสี ยงเข้ามา
ประกอบวัตถุ จัดแสดงเป็ นนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ ทาให้นิทรรศการกลายเป็ นสื่ อประชาสัมพันธ์
ชนิ ดหนึ่ งที่มีอิทธิ พลต่อการศึกษาของประชาชนเป็ นอย่างยิ่ง มีการสรุ ปเรื่ องราวเป็ น ฉากเป็ นตอน
และใช้วิทยาการสมัยใหม่เข้าไปประกอด้วย ทาให้ห้องแสดงของพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในประเทศที่มี
กิ จการพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เจริ ญ ก้า วหน้า มี ชี วิต ชี วา สวยงาม เร้ าความสนใจและอ านวยประโยชน์ แ ก่
การศึกษาของประชาชนมากขึ้น ดังนั้น พิพิธภัณฑ์แห่ งใดจะได้รับความร่ วมมือจากประชาชนมาก
น้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั มาตรฐานของการจัดแสดงนิ ทรรศการ การจัดแสดงนิ ทรรศการจึงกลายเป็ น
กระบวนการสื่ อสารที่สาคัญยิง่ (นิคม มูสิกะคามะ, 2536)
ฉะนั้น เมื่อเป็ นเช่นนี้ “การแสดงจัดนิทรรศการ” จึงเป็ นเครื่ องมือและเป็ นช่องทางที่สาคัญ
ที่ สุ ดในการถ่ ายทอดความรู ้ ให้แก่ ผูช้ มพิ พิ ธภัณ ฑ์ ซึ่ งการจัดนิ ทรรศการจึ งเป็ นองค์ป ระกอบที่ มี
ความสาคัญต่อพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบนั
2.2.4 ประเภทของนิทรรศการ
นิ ท รรศการทุ ก แห่ งมี ล ัก ษณะเหมื อนกันหมด คื อ เป็ นลักษณะ 3 มิ ติ และเป็ นการสร้ าง
ประสบการณ์ จ ากสภาพแวดล้อ ม แต่ นิ ท รรศการก็ มี ค วามหลากหลายในตัวเอง ทั้ง ด้านศิ ล ปะ
ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เทคโนโลยี ซึ่ งจะมีวธิ ี การออกแบบและวางแผนการที่แตกต่าง
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กันไป การที่นิทรรศการมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันไปนั้น นาไปสู่ วตั ถุ และกระบวนการต่างๆ ใน
การจัดทานิทรรศการที่แตกต่างกันไป
โดยทัว่ ไปแล้ว นิ ทรรศการในพิพิธภัณฑ์น้ นั แบ่งออกได้หลายรู ปแบบซึ่ ง Mclean (1996)
ได้แบ่งประเภทของรู ปแบบของนิทรรศการออกได้โดยสังเขปดังนี้ คือ
1) นิทรรศการที่จดั แสดงวัตถุโดยธรรมชาติของผูช้ มแล้ว มักให้ความสนใจกับวัตถุ
ซึ่ งขึ้นอยู่กบั คุณลักษณะของวัตถุ รวมไปถึ งการให้ความสาคัญกับวัตถุ โดยส่ วนบุคคล บรรยากาศ
แวดล้อมของวัตถุ และเนื้ อหาที่เกี่ ยวข้องกับวัตถุ น้ นั และการให้คุณค่าต่อวัตถุ ของตัวนิ ทรรศการ
หรื อองค์กรผูจ้ ดั วัตถุไม่ใช่ เพียงแค่ตวั มันเองแต่วตั ถุ ยงั มีเนื้ อหาที่ซับซ้อนและเกี่ ยวข้องกับการให้
คุณค่าผูช้ มแต่ละคนต้องการเนื้อหาและความหมายซึ่ งนาเข้าสู่ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับวัตถุน้ นั ๆ ด้วย
ดังนั้นผูว้ างแผนไม่เพียงแต่จะตระหนักในรู ปลักษณะทางกายภาพของวัตถุเท่านั้นหากต้องตระหนัก
ถึงความหมายที่เป็ นอยูต่ ามบริ บททางเวลาและสถานที่ของวัตถุน้ นั ๆ ด้วย
2) นิ ท รรศการที่ จดั แสดงเกี่ ยวกับ ปรากฏการณ์ นิท รรศการประเภทนี้ จะนาเสนอ
ปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ ท วั่ ไป ซึ่ งแต่ ล ะนิ ท รรศการก็ จะแตกต่ างกันไปตามจุ ดมุ่ งหมายการ
ออกแบบวัต ถุ และหั วข้อ การแสดงส่ ว นใหญ่ นิ ท รรศการที่ แ สดงปรากฏการณ์ น้ ัน มัก จะเป็ น
นิทรรศการที่มีลกั ษณะมีปฏิสัมพันธ์และมุ่งสร้างประสบการณ์ให้กบั ผูช้ ม
3) นิทรรศการที่มีหัวข้อที่สนใจในขณะนั้น เป็ นรู ปแบบนิ ทรรศการอีกประเภทซึ่ ง
มักเป็ นนิ ทรรศการที่ มี หัวข้อแบบนามธรรมเป็ นประเด็ นที่ น่าสนใจในช่ วงเวลานั้นและบอกเล่ า
เรื่ องราว ต่างๆ มากกว่าที่จะจัดแสดงเรื่ องของวัตถุ และแสดงเกี่ ยวกับปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ
นิ ทรรศการประเภทนี้ จะต้องเน้นย้ าถึงความเชื่ อมโยงระหว่างขั้นของเรื่ องราวแต่ละเรื่ องจนเกิดเป็ น
ความเข้าใจ
พยุงศักดิ์ ประจุศิลป์ (2535); เปรื่ อง กุมุท (2529); วัฒนะ จูฑะวิภาต (2542) จัดแบ่งรู ปแบบ
นิทรรศการด้วยเงื่อนไขระยะเวลาการจัดเป็ น 3 รู ปแบบ คือ
1) นิ ท รรศการถาวร (Permanent Exhibition) เป็ นการจัด นิ ท รรศการเรื่ อ งราวที่
เกิดขึ้นแน่ นอนแล้ว เช่น เรื่ องราวรู ปภาพต่างๆ ในประวัติศาสตร์ เช่น บางส่ วนของหอศิลป์ ซึ่ งจัด
แสดงให้ประชาชนชมเป็ นเวลานาน และจัดอยู่ในพิ พิธภัณฑ์เป็ นส่ วนใหญ่ เช่ น พิ พิธภัณฑ์สัตว์
ทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาและพิพิธภัณฑ์โรงเรี ยนของโรงเรี ยนบางแห่ ง ซึ่ งนิ ทรรศการถาวรมีท้ งั ใน
ร่ มและกลางแจ้ง
2) นิ ทรรศการชัว่ คราว (Temporary Exhibition) เป็ นการจัดแสดงชัว่ คราวประมาณ
2 อาทิ ต ย์ถึ ง 1 เดื อน เพื่ อต้อ งการเปลี่ ย นบรรยากาศในการให้ ค วามรู ้ แ ละให้ ค วามน่ าสนใจแก่
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ประชาชนแม้แต่พิพิธภัณฑ์เองยังจัดนิ ทรรศการนี้ บ่อยๆ เพื่อแสดงวัตถุ หรื อสิ่ งที่ เพิ่งสะสมมาได้
ใหม่ๆ หรื อในหัวข้อที่ประชาชนบางกลุ่มสนใจ หรื อสิ่ งที่นิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑ์ไม่มี
3) นิ ทรรศการหมุนเวียนหรื อนิ ทรรศการเคลื่ อนที่ (Traveling Exhibition) เป็ นการ
จัดแสดงที่หมุนเวียนเปลี่ยนสถานที่จดั แสดงสลับกันเป็ นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเผยแพร่
ให้ผชู้ มในท้องถิ่นได้รับทราบ พิพิธภัณฑ์ทุกแห่ งมักเป็ นเจ้าภาพจัดนิ ทรรศการเคลื่อนที่บ่อยๆ เช่ น
พิพิธภัณฑ์แห่ งชาติบางแห่ ง อาจนานิ ทรรศการเคลื่ อนที่จากต่างประเทศ หรื อจากต่างจังหวัดแล้ว
นามาแสดง เพื่ อเสริ มนิ ท รรศการที่ มี อยู่แล้วในพิ พิ ธภัณ ฑ์ข องตน หรื อเพื่ อหาทุ นมาช่ วยการจัด
นิทรรศการถาวรของตนโดยเก็บค่าชม
นอกจากนิ ทรรศการจะแยกประเภทออกตามระยะเวลาการจัดแล้ว ยังแยกตามขนาด ของ
งานที่ จดั ขึ้ นด้วย เช่ น หากจัดขนาดใหญ่ เป็ นระดับ ประเทศหรื อระดับ นานาชาติ มัก จะเรี ยกเป็ น
ภ าษ าไท ยว่ า งาน ม ห กรรม ห รื อที่ รู้ จั ก กั น ใน ปั จจุ บ ั น ว่ า “งาน เอก ซ์ โป ” (Exposition)
(ธี รศักดิ์ อัครบวร, 2537)
นิทรรศการบทเรี ยนในความมืดสามารถจัดประเภทของนิทรรศการของ Mclean (1996) อยู่
ในประเภทนิ ท รรศการที่ จดั แสดงเกี่ ยวกับ ปรากฏการณ์ เนื่ องจากเป็ นนิ ท รรศการที่ มี ล ัก ษณะมี
ปฏิสัมพันธ์ และมุ่งสร้างประสบการณ์ให้กบั ผูช้ ม ซึ่ งแนวคิดหลักของนิ ทรรศการชุ ดต้องการจะให้
ผูพ้ ิการทางสาตจาและผูม้ ีสายตาปกติ แลกเปลี่ ยนการเรี ยนรู ้ในการใช้ชีวิตซึ่ งกันและกันเพื่อสร้าง
ประสบการณ์ที่นาไปสู่ การไตร่ ตรองเพื่อลดพรมแดนทางสังคม (Social Borders) เปิ ดใจรับให้ความ
สนใจและเปลี่ยนความสงสารเป็ นการยอมรับนับถือ (Dialogue in the Dark, 2007) โดยเมื่อพิจารณา
การแบ่งรู ปแบบนิ ทรรศการด้วยเงื่อนไขระยะเวลาการจัด (พยุงศักดิ์ ประจุศิลป์ , 2535; เปรื่ อง กุมุท,
2529; วัฒ นะ จู ฑ ะวิ ภ าต, 2542) นิ ท รรศการบทเรี ย นในความมื ด จะสามารถจัด อยู่ใ นรู ป แบบ
นิทรรศการชัว่ คราว (Temporary Exhibition)
2.2.5 การจัดกลุ่มห้ องแสดงนิทรรศการ
วิวรรธน์ จันทร์ เทพย์ (2548) กล่าวถึ ง รู ปแบบการจัดกลุ่มห้องจัดแสดงมีผลต่อทางสัญจร
ของผูเ้ ข้าชมและผังการจัดแสดงของนิ ทรรศการ รวมถึงข้อดีและข้อเสี ยของการจัดกลุ่มห้องแสดง
ต่างๆ ดังนี้
การจัดแบบห้องต่อห้อง (Room to Room Arrangement) คือการชมนิ ทรรศการโดยไม่ตอ้ ง
ย้อนกลับทางเดิม
ข้อดี ประหยัดเนื้อที่ และผูเ้ ข้าสามารถรับเรื่ องราวอย่างมีลาดับ
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ข้อเสี ย ไม่อาจจะเลื อกชมส่ วนใดส่ วนหนึ่ งได้ถา้ เป็ นพิพิธภัณฑ์ใหญ่เมื่อปิ ดห้องใดห้อง
หนึ่งจะกระทบกระเทือนอีกห้องหนึ่ ง
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ภาพที่ 2.1 แสดงการชมนิทรรศการโดยไม่ตอ้ งย้อนกลับทางเดิม
การจัดแบบมีโถงจ่าย (Corridor Room Arrangement) เป็ นการเดินยาวและมีทางแยกเข้าสู่
ส่ วนแสดง
ข้อดี เลือกชมได้สบายข้อดีเลือกชมได้สบาย
ข้อเสี ย การแสดงขาดความต่อเนื่ องเปลืองเนื้ อที่แสดง
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ภาพที่ 2.2 แสดงการชมนิทรรศการที่มีทางเดินยาวและมีทางแยกเข้าสู่ ส่วนแสดง
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การจัด แบบมี ศู น ย์ก ลาง (Central Arrangement) คื อ การน าการจัด กลุ่ ม ห้ อ งทั้ง 2 แบบ
ข้างต้นมาร่ วมกันโดยมีโถงตรงกลางเป็ นส่ วนแยกต่างๆ เมื่อเปิ ดห้องใดห้องหนึ่ งก็ใช้โถงเป็ นตัว
แจกได้
ข้อดี สามารถเปิ ดชมได้หมดทุกส่ วน
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ภาพที่ 2.3 แสดงทางเข้าชมการจัดแสดงโดยมีโถงตรงกลางเป็ นส่ วนแยก
การจัดแบบมีโถงจ่ายและห้องต่อห้อง (Nave to Room Arrangement) เป็ นการจัดกลุ่มห้อง
แสดงที่มีหอ้ งโถงเป็ นศูนย์กลางโดยจากห้องโถงสามารถเลือกชมได้ตามใจชอบ
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ภาพที่ 2.4 แสดงทางเข้าชมการจัดแสดงโดยมีโถงตรงกลางเป็ นส่ วนแยกและมีทางเชื่อมต่อ
ระหว่างห้องต่างๆ
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2.2.6 แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาในการจัดแสดงนิทรรศการ
2.2.6.1 แนวคิดจิตวิทยาในการรับรู้
การรับรู ้ คือการสัมผัสที่มีความหมาย การรับรู ้เป็ นกระบวนการหรื อตีความแห่ งการ
สัมผัส ที่ได้รับออกเป็ นสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดที่มีความหมาย โดยอาศัยความรู ้เดิมหรื อประสบการณ์ เดิมที่มี
มาก่อน (Hilgard, 1971, อ้างถึงใน ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2548)
โดยพฤติกรรมการรับรู้เป็ นผลเนื่ องมาจาการที่มนุ ษย์ใช้อวัยวะรับสัมผัสซึ่ ง เรี ยกว่า
เครื่ องรั บ (Sensory) ทั้ง 5 ชนิ ด คื อ ตาหู จมู ก ลิ้ น และผิวหนัง เมื่ อ เครื่ องรั บ หรื อ อวัย วะรั บ สั ม ผัส
สัมผัสสิ่ งเร้ า เราจะเกิ ดความรู ้ สึกแล้วส่ งความรู ้ สึกนั้นไปตีความ หรื อแปลความหมายกลายเป็ น
การรับรู้
ดังนั้นการรับรู ้จึงเปรี ยบเสมือนประตูด่านแรกที่จะนาไปสู่ พฤติกรรมอื่นๆ ที่จะส่ งผล
ถึ งคุ ณภาพชี วิตของแต่ละคนได้ ดังนั้นในการจัดนิ ทรรศการ ผูจ้ ดั ควรคานึ งถึ งองค์ประกอบหรื อ
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้โดยวิวรรธน์ จันทร์เทพย์ (2548) ได้สรุ ปไว้ได้ดงั นี้
1) ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้
แบ่งเป็ น 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยที่เร้าความสนใจจากภายนอกและปัจจัยที่เร้าความ
สนใจจากภายในโดยปั จจัยที่เร้าความสนใจจากภายนอก คือ สื่ อและกิ จกรรมต่างๆ สื่ อเหล่ านี้ จะ
สามารถกระตุน้ การรับรู ้ได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยูก่ บั คุณลักษณะดังนี้
(1) ความเข้ม หมายถึงความชัดเจนของสื่ อซึ่ งอาจประกอบไปด้วยแสง
สี สันที่โดดเด่นสวยงาม
(2) ขนาด วัตถุ หรื อสิ่ งเร้าที่ขนาดใหญ่มกั จะดึงดูดความสนใจได้ดีกว่า
วัตถุหรื อสิ่ งเร้าที่มีขนาดเล็ก
(3) ความแปลกใหม่และสิ่ งที่ มีลกั ษณะตัดกัน การเปลี่ ยนแปลงทาให้
สิ่ งเร้าผิดปกติไปจากเดิมที่คุน้ เคยหรื อสิ่ งที่มีลกั ษณะตรงกันข้ามกับสิ่ งปกติทวั่ ไป จะสามารถสร้าง
ความสนใจ ได้ดี
(4) ต าแหน่ ง ที่ ต้ ัง การติ ด ตั้ง สื่ อหรื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ในการจัด
นิทรรศการให้อยูใ่ นตาแหน่งที่เหมาะสม จะกระตุน้ ความสนใจได้ดีกว่าการจัดวางในระดับสู งหรื อ
ต่าเกินไป
(5) การเคลื่อนไหว สิ่ งเร้าที่มีการเคลื่อนไหวย่อมสามารถกระตุน้ ความ
สนใจได้ดีกว่าสิ่ งเร้าที่นิ่ง
(6) ความเป็ นหนึ่ งเดียว สิ่ งของหรื อวัตถุ ที่มีอยู่หนึ่ งเดี ยวบนพื้นที่ ว่าง
บริ เวณกว้างจะก่อให้เกิดความสนใจได้ดีเป็ นพิเศษช
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(7) ระยะทาง สิ่ งของหรื อรู ป ภาพที่ ว างซ้ อ นทั บ กั น บางส่ วนจะ
ก่อให้เกิ ดมิ ติ ตื้ นลึ กทาให้ดูเป็ นระยะทางใกล้ไกลเป็ นลาดับ จะช่ วยเร้ าความสนใจได้ดีกว่าสิ่ งที่
จัดเรี ยงในระนาบเดียวกัน
(8) ความคงทน เป็ นช่วงระยะเวลาหรื อความถี่ในการปรากฏและคงอยู่
ของสิ่ งเร้า ทาให้อวัยวะรับสัมผัสมีเวลาเยงพอในการรับรู้ มีโอกาสทบทวนการตีความซ้ าแล้วซ้ าอีก
หลายครั้ง ทาให้รับรู ้แม่นยาแน่นอน
(9) การทาซ้ า สิ่ งเร้าที่เกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าอีกหลายๆ ครั้ง
และปั จจัย ที่ เร้ าความสนใจจากภายในปั จจัย ที่ เร้ าความสนใจจากภายใน
หมายถึ งปั จจัยด้านจิ ตวิทยาดังนั้นการสร้ างความสนใจเพื่ อให้เกิ ดการรั บ รู ้ จึงควรคานึ งถึ งปั จจัย
ทางด้านจิตวิทยาบางประการดังนี้
(1) ความตั้งใจ ความตั้งใจเป็ นการเตรี ยมพร้อมของมนุษย์เพื่อรับสัมผัส
ให้ได้ชดั เจน เป็ นสิ่ งที่ทาให้มนุษย์เลือกตอบสนองแก่สิ่งเร้าบางชนิด
(2) แรงขับ เป็ นแรงกระตุน้ ให้ทากิจกรรมต่างๆ
(3) อารมณ์ หรื อคุณภาพของจิตใจ ถ้าหากอารมณ์ดีจิตใจแจ่มใสปลอด
โปร่ งจะสามารถแปลความหมายของการรับสัมผัสได้ถูกต้องกว่าขณะที่ อารมณ์ ขุ่นมัวหรื อจิ ตใจ
ได้รับความกระทบกระเทือน
(4) ความสนใจ หมายถึงความโน้มเอียงที่จะแสดงบทบาทและเข้าร่ วม
ในกิจกรรมหนึ่งๆเป็ นพฤติกรรมขั้นต้นที่ก่อให้เกิดการรับรู ้และการเรี ยนรู ้ในโอกาสต่อไป
(5) สติ ปั ญ ญา เป็ นความสามารถขั้น สู ง ของมนุ ษ ย์แ ต่ ล ะคนในการ
ผสมผสานระหว่างอารมณ์ความรู ้สึกกับความคิด อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล สติปัญญาจึงเป็ นผลสรุ ปองค์
ความรู ้ท้ งั มวล
2) การรั บ รู้ นิ ท รรศการตามแนวทฤษฎี จิตวิท ยาตามทฤษฎี ข องกลุ่ ม เกส
ตอลท์ (Gestalt Theory) ซึ่ งมีแนวคิดว่าองค์ประกอบสาคัญของภาพหรื อสิ่ งเร้าที่เรารับรู ้โดยทัว่ ไปมี
2 ส่ วนคือภาพและพื้น
ดังนั้นการรวมกันของภาพและพื้นจึงถือเป็ นกฎสาคัญของการจัดสิ่ งเร้าเพื่อ
การกระตุน้ ความสนใจซึ่ งมีหลักสาคัญ 4 ประการได้แก่
(1) หลัก ของความใกล้ชิ ด หมายถึ ง สิ่ ง เร้ า ที่ อ ยู่ใ กล้ก ัน ท าให้ เรามี
แนวโน้ม ที่ จะรั บ รู ้ เป็ นพวกเดี ย วกัน มากกว่าสิ่ งที่ อยู่ห่ างกัน ประโยชน์ ในการน าหลัก ของความ
ใกล้ชิดมาใช้กบั การจัดนิ ทรรศการคือ สะดวกต่อการรับรู ้ และการเรี ยนรู ้ของผูช้ ม ทาให้ดูเป็ นกลุ่ม
เป็ นก้อนหรื อเป็ นชุ ดง่ ายต่อการตรวจสอบจานวนวัส ดุ ที่ จดั แสดงการประยุกต์ใช้หลัก ของความ
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ใกล้ชิดกับการจัดนิ ทรรศการเพื่อกระตุน้ ให้ผชู ้ มรับรู ้ได้ดีตามหลักของความใกล้ชิด ควรจัดสื่ อหรื อ
วัตถุสิ่งของให้อยูร่ วมกันใกล้เคียงกันโดยเฉพาะสิ่ งที่มีเนื้อหาหรื อมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
(2) หลักของความคล้ายคลึง หมายถึง สิ่ งเร้ าที่มีลกั ษณะคล้ายคลึ งกัน
ทาให้การรับรู ้ มีแนวโน้มที่จะเป็ นพวกเดี ยวกันมากกว่าสิ่ งที่ แตกต่างกัน แม้วา่ สิ่ งนั้นจะอยูใ่ กล้กนั
หรื อไกลกันก็ตาม แต่หลักการนี้ ไม่สามารถใช้ได้กบั สิ่ งเร้าทุกครั้งไปประโยชน์ในการนาหลักของ
ความคล้ายคลึงมาใช้กบั งานนิทรรศการมีหลายประการ คือ ช่วยให้เกิดความเป็ นกลุ่มและมีเอกภาพ
สะดวกต่ อการรั บ รู ้ และการเรี ยนรู ้ ข องผูช้ มการประยุก ต์ใช้ห ลัก ของความคล้า ยคลึ ง กับ การจัด
นิ ท รรศการท าได้โดยการจัดวางสื่ อหรื อสิ่ งของที่ มีลกั ษณะคล้ายกันเป็ นหมวดหมู่หรื อ เป็ นกลุ่ ม
เดียวกัน ทั้งนี้ควรคานึงถึงปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็ นสาคัญ
(3) หลักของความต่อเนื่ อง หมายถึ ง สิ่ งเร้ าที่ ปรากฏให้เห็ นอย่างซ้ าๆ
เหมือนกันไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องจะมีแนวโน้มเป็ นพวกเดียวกันมากกว่าที่จะแยกกันคน
ละทิศทางประโยชน์ในการนาหลักของความต่อเนื่ องมาใช้ในการจัดนิ ทรรศการหลายประการคือ
ช่วยให้เกิดประโยชน์ในการวางแผน การออกแบบและการดาเนิ นงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้
สะดวกและง่ายต่อการสังเกต การรับรู้ และการเรี ยนรู ้การประยุกต์ใช้หลักของความต่อเนื่ องมาใช้
ในการจัดนิ ทรรศการเพื่อให้ผชู ้ มเกิดการรับรู้และเรี ยนรู้ได้ดี สามารถนาหลักของความต่อเนื่ องมา
ใช้ได้ดงั ตัวอย่างดังนี้ คือการจัดวางป้ ายนิ เทศให้เป็ นแนวต่อเนื่ องกันเป็ นระยะทางยาวตามความ
เหมาะสมการใช้เส้น สี สัญลักษณ์ แสง รู ปแบบ ซ้ าๆ กันอย่างต่อเนื่อง
(4) หลัก ของความประสาน เป็ นการต่ อ เติ ม สิ่ ง เร้ า ที่ ข าดหายไปให้
สมบูรณ์ (Closure) สิ่ งที่ผิดปกติหรื อส่ วนของรู ปภาพหรื อของวัตถุที่หายไปจะกระตุน้ การรับรู้ได้ดี
ความไม่สมบูรณ์ จะก่อให้เกิดความสงสัยการนาหลักของการประสานมาใช้ในการจัดนิ ทรรศการมี
ประโยชน์หลายประการคือ สามารถสร้างความฉงนสนเท่ห์และกระตุน้ การมีส่วนร่ วมของผูช้ มได้ดี
การประยุกต์ใช้หลักของการประสานกับการจัดนิ ทรรศการสามารถทาได้โดยการวางผลิตภัณฑ์ที่
เหมือนกันให้ห่างกันในบางช่วงที่ตอ้ งการกระตุน้ การรับรู ้หรื อเรี ยกร้องความสนใจเป็ นพิเศษ
2.2.6.2 แนวคิดจิตวิทยาในการเรี ยนรู้
การเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็ นผลมาจากประสบการณ์
และการฝึ ก ทั้ ง นี้ ไม่ ร วมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของพฤติ ก รรมที่ เกิ ด จากการตอบสนองตาม
สัญชาตญาณ ฤทธิ์ ของยา หรื อสารเคมี หรื อปฏิ กิริยาสะท้อนตามธรรมชาติของมนุ ษย์ (Hilgard, &
Bower, 1981, อ้างถึงใน ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2548)
วิวรรธน์ จันทร์ เทพย์ (2548) ได้ให้ความเห็ นเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ในนิ ทรรศการไว้ว่า
การจัดนิ ทรรศการเป็ นสื่ อกิ จกรรมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของผูช้ มได้ดี เนื่ องจากการใช้สื่อหลายชนิ ด
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และวิธีก ารนาเสนอที่ หลากหลาย ท าให้ส ามารถตอบสนองการเรี ยนรู ้ ได้หลายด้านการเข้าร่ วม
กิ จ กรรมนิ ท รรศการมี ป ระโยชน์ ต่ อ การเรี ยนรู ้ แ ตกต่ า งจากการเรี ยนรู ้ ใ นห้ อ งเรี ยนทั่ ว ไป
Bloom (1956) นั ก วัด ผลผู ้ยิ่ ง ใหญ่ ข องสหรั ฐ อเมริ ก า สรุ ป ว่า การเรี ย นรู ้ มี ผ ลให้
พฤติกรรมเปลี่ยนไปและได้จาแนกประเภทพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของมนุษย์ออกเป็ น 3 ด้าน
1) การเรี ย นรู้ ด้านความรู้ ค วามเข้าใจ หมายถึ ง พฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ที่
เกี่ยวกับความรู ้ความจาความเข้าใจ การวิเคราะห์การสังเคราะห์ การประเมินค่าและการนาความรู ้ไป
ใช้ในสถานการณ์อื่น ผูช้ มสามารถเกิดการเรี ยนรู ้ดา้ นนี้ ได้จากสื่ อหรื อวิธีการนาเสนอที่หลากหลาย
ในงานนิทรรศการไม่วา่ จะเป็ นรู ปภาพ หุ่ นจาลอง ของจริ ง ของตัวอย่าง แผนภูมิ แผนสถิติ หรื อการ
เข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่จดั ขึ้นในงานนิ ทรรศการ เช่น การตอบปั ญหา การแสดงละคร การบรรยาย
การอภิปราย เป็ นต้น
2) การเรี ยนรู้ ด้ า นเจตคติ ด้ า นอารมณ์ หรื อด้ า นจิ ต ใจหมายถึ ง การ
เปลี่ ยนแปลงพฤติ ก รรมด้านจิ ต ใจ อารมณ์ ห รื อ ความรู้ สึ ก ท าให้ ผูช้ มเกิ ดความพอใจ เกิ ดความ
ซาบซึ้ ง และเห็ นคุ ณค่า เกิ ดความศรัทธามีค่านิ ยม เกิ ดความภาคภูมิใจ ผูช้ มสามารถเกิ ดการเรี ยนรู ้
ด้านนี้จากนิทรรศการได้ดี
3) การเรี ยนรู ้ดา้ นกล้ามเนื้ อและประสาทสัมผัสหมายถึ ง การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเกี่ยวกับทักษะ หรื อความชานาญในการใช้กล้ามเนื้ อหรื ออวัยวะต่างๆ ในการเคลื่อนไหว
ไม่วา่ จะเป็ นทักษะในการพูด การอ่าน การเขียน การเล่นดนตรี กีฬา ฟ้ อนรา การคานวณ ที่สามารถ
ทาได้อย่างคล่องแคล่วจนแลดูเป็ นธรรมชาติ
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้ของผูช้ มในการชมนิทรรศการ
การจัด แสดงนิ ท รรศการแต่ ล ะครั้ งผูช้ มจะเกิ ด การเรี ย นรู ้ ไ ด้ม ากน้ อ ยเพี ย งใด
ย่อมขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ ซึ่ ง วิวรรธน์ จันทร์ เทพย์ (2548) ได้เสนอปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้
ของผูช้ มในการชมนิทรรศการไว้ดงั นี้
1) ผูช้ มหรื อผูเ้ รี ยน ผูช้ มหรื อผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีความแตกต่างกันในหลายๆ
ด้าน วุฒิภาวะและความพร้อม เพศ สติปัญญา อารมณ์ สังคมวัฒนธรรมและประเพณี สภาพสังคม
วิถีชีวติ ความเชื่อ ประสบการณ์ ระดับการศึกษา และความสนใจ
2) เนื้ อหาบทเรี ยนและกิ จกรรมเป็ นปั จจัยที่เกี่ ยวกับเนื้ อหาและกิ จกรรมใน
การจัดนิ ทรรศการ ความยากง่ายของเนื้ อหา ความหมายของเนื้ อหา ความสอดคล้องของเนื้ อหากับ
กิจกรรม ความยาวของเนื้อหา
3) เทคนิคการนาเสนอการนาเสนอที่ดีควรมีข้ นั ตอนต่อเนื่ องเร้าความสนใจ
มาจากขั้นตอนการวางแผน ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการตั้งวัตถุ ประสงค์ การเลื อกเนื้ อหาและกิ จกรรมให้
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เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย สถานที่ สื่ อ และบรรยากาศ ความชัดเจนถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความ
พร้อม

2.3 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับการเล่าเรื่อง
พิพิธภัณฑ์คือการเล่าเรื่ องผ่านการจัดแสดงนิ ทรรศการ (Display) ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบของ
การเล่ า เรื่ องของพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ น้ ั นๆ จะน าเสนอมี ห ลายพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ที่ เลื อ กใช้ วิ ธี ก ารน าเสนอ
นอกเหนื อ จากแค่ ก ารจัด แสดงอย่ า งเดี ย ว เช่ น การเพิ่ ม กิ จ กรรมการแสดง การลงมื อ ปฏิ บ ัติ
(Workshop) โดยส่ วนใหญ่วิธีดงั กล่าวก็จะเกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์แต่อย่างไรก็ตามสร้าง
พิพิธภัณฑ์ก็จะถูกออกแบบผ่านกระบวนการการเล่าเรื่ อง (Hooper, 2000)
Trinkoff (2015) ได้ต้ งั ข้อสังเกตที่ เกี่ ยวกับการเล่ าเรื่ องในพิพิธภัณฑ์ไว้ว่า การเล่ าเรื่ องใน
บริ บทของพิพิธภัณฑ์น้ นั คือวิธีของการสื่ อสารของศิลปะผ่านเรื่ องราวต่างๆ ซึ่ งจะช่ วยให้ผเู ้ ข้าชม
เข้าใจบางอย่างที่ตาไม่สามารถมองเห็นได้ผา่ นเนื้ อเรื่ อง โดยการเล่าเรื่ องเป็ นสิ่ งสาคัญต่อผูเ้ ข้าชมใน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปั นเรื่ องราวในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์และนิ ทรรศการผ่านสื่ อที่
จัด แสดงซึ่ งเราจะได้ เรี ย นรู ้ จ ากความหมายที่ ม าจากเนื้ อเรื่ อ ง การปฏิ สั ม พัน ธ์ น้ ี จะช่ ว ยเพิ่ ม
ความสัมพันธ์ร่วมกันในการเข้าชม โดยการเล่าเรื่ องนั้นจะทาหน้าที่ ในการพาผูช้ มไปรู ้จกั และพบ
กับวัตถุหรื อมุมมองใหม่พิพิธภัณฑ์
ดัง นั้ น จะเห็ น ได้ว่า การเล่ า เรื่ อ ง (Storytelling) เข้ามามี บ ทบาทส าคัญ ในการสร้ า งและ
ออกแบบเนื้ อ หาในพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ดัง นั้น ผูว้ ิจยั จึ ง น า แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารเล่ า เรื่ อ ง (Storytelling)
มาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบการสื่ อสารและการประกอบสร้างชุดสัญญะในนิทรรศการ
อุบลวรรณ เปรมศรี รัตน์ (2558) การเล่ าเรื่ องเป็ นสิ่ งที่ อยู่คู่กบั สั งคมมนุ ษ ย์ เนื่ องจากการ
สื่ อสารต่ างๆ ถื อเป็ นการเล่ าเรื่ องทั้งสิ้ น ไม่ ว่าจะสื่ อสารระหว่างบุ ค คลหรื อเป็ นการสื่ อสารผ่าน
สื่ อกลางต่างๆ ก็ตาม
Bernadatte, Arruda and Alba (2010) การเล่ า เรื่ องเริ่ มต้ น ขึ้ นมาพร้ อ มกั บ มนุ ษ ย์ต้ ั ง แต่
เริ่ มแรกซึ่ งเป็ นสื่ อหลักในการส่ งต่อวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิชาความรู้จนถึงปั จจุบนั ซึ่ งเราก็
จะเรี ยนรู ้ ผ่านเรื่ องเล่ าเป็ นส่ วนใหญ่ โดย Martin et al. ได้เสนอองค์ป ระกอบพื้ นฐานของการเล่ า
เรื่ องไว้3 ส่ วนนั้นก็คือ ต้น กลาง จบโดยการเริ่ มต้นของเรื่ องเป็ นส่ วนสาคัญที่ จะชักจูงไปสู่ กลาง
เรื่ องและนาไปสู่ การจบเรื่ องโดยที่ตอ้ งทาให้ผฟู ้ ั งมีความสนใจและต้องการจะฟั งเรื่ องราวจนจบและ
มีความเชื่อมโยงกันระหว่างผูเ้ ล่าและผูฟ้ ัง
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นพพร ประชากุล (2543) ได้เสนอแนวคิดการเล่าเรื่ องว่าสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ระดับ คือ
1) ระดับเนื้อความหรื อระดับตัวบท คือเนื้อความที่รับรู ้ได้ดว้ ยตาเป็ นรู ปธรรมตามที่ปรากฏ
จริ งๆ เช่น เนื้อความต่างๆ ในนวนิยาย
2) ระดับเนื้ อเรื่ อง เป็ นระดับโครงสร้าง ที่เป็ นโครงสร้างความสัมพันธ์ของแนวคิดหรื อ
มโนทัศน์ (Concept) ที่อยูใ่ นเรื่ อง
2.3.1 การวิ เคราะห์ ก ารเล่ า เรื่ อ งท าได้ ห ลายวิ ธี โดยอาจจะวิ เคราะห์ ก ารเล่ า เรื่ อ งตาม
องค์ประกอบการเล่าเรื่ องต่อไปนี้
องค์ประกอบการเล่าเรื่ อง (กาญจนา แก้วเทพ, 2553) มีอยูด่ ว้ ยกัน 7 ประการด้วยกัน ได้แก่
โครงเรื่ อง ความขัดแย้ง ตัวละคร แก่นความคิด ฉาก มุมมองการเล่าเรื่ อง และสัญลักษณ์พิเศษ
2.3.1.1 โครงเรื่ อง (Plot) หมายถึ ง การลาดับเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นอย่างสมเหตุสมผล
และจุ ดหมายปลายทาง โดยจะประกอบไปด้วย 3 ส่ วนคื อ ต้น กลาง จบ ซึ่ งภายในเรื่ องจะมี ท้ งั
ปัญหา อุปสรรค การกระทา ทางเลือก และบทสรุ ปของตัวละคร
ลาดับเหตุการณ์ในโครงเรื่ อง มี 5 ขั้นตอนดังนี้ (อุมาพร มะโรณี ย,์ 2551)
1) การเริ่ ม เรื่ อง (Explosion) เป็ นการชักจูงความสนใจให้ติดตามเรื่ องราว
เช่น มีการแนะนาฉากหรื อสถานที่ อาจะมีการเผยปมประเด็นปั ญหา ความขัดแย้งขัดแย้งเพื่อชวนให้
ติดตาม และไม่จาเป็ นต้องไล่ลาดับก่อนและหลัง
2) การพัฒ นาเหตุ ก ารณ์ (Rising Action) คื อ การที่ เรื่ อ งราวด าเนิ น อย่ า ง
ต่อเนื่ องและสมเหตุสมผล มี การเพิ่มปมปั ญหาหรื อข้อขัดแย้งเริ่ มทวีความเข้มข้นเรื่ อยๆ ตัวละคร
อาจตกอยูใ่ นสถานการณ์ที่ยงุ่ ยาก เพื่อพัฒนาสู่ ข้ นั ต่อไป
3) ภาวะวิ ก ฤต (Climax) เป็ นขั้น ที่ มี ค วามขัด แย้ง เรื่ อ งราวก าลัง ถึ ง จุ ด
แตกหัก ปมปั ญหาพุง่ ถึงขีดสุ ดของเรื่ อง และตัวละคร อยูใ่ นสถานการณ์ที่ตอ้ งตัดสิ นใจ
4) การผ่านพ้นภาวะวิกฤต (Falling Action) คือ สภาพหลังจากที่ผา่ นพ้นไป
แล้ว เงื่อนงาและประเด็นปัญหาได้รับการเปิ ดเผยหรื อข้อขัดแย้งได้รับการขจัดออกไป
5) การยุติของเรื่ องราว (Ending) คือ การสิ้ นสุ ดของเรื่ องราวทั้งหมด โดย
การจบแบบมีความสู ญเสี ย อาจจบแบบมีความสุ ขหรื อทิ้งท้ายไว้ให้คิด
2.3.1.2 ความขัด แย้ง (Conflict) ความขัด แย้ง จะเป็ นการผู ก ปมที่ ร วมเรื่ อ งราว
ทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันการท าความเข้าใจในส่ วนนี้ จะท าให้ทราบเรื่ องราว และการดาเนิ นเรื่ องที่
กระจ่างยิง่ ขึ้น ความขัดแย้งจาแนกได้เป็ น 3 แบบ คือ
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1) ความขัดแย้งระหว่างคนกับคน คือการที่ตวั ละครสองฝ่ ายไม่ลงรอยกัน
ต่างฝ่ ายต่อต้านกัน หรื อพยายามท าร้ ายทาลายกัน เช่ น การสู้รบของทหารสองฝ่ ายในภาพยนตร์
สงคราม หรื อการตามล่าด้วยความแค้นของตระกูล เป็ นต้น
2) ความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละคร เป็ นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายใน
ตัวละคร จะมี ความสับสนหรื อยุ่งยากในการตัดสิ นใจเพื่ อกระทาการอย่างที่ คิดเอาไว้ เช่ น ความ
ขัดแย้งกับความรับผิดชอบและจิตสานึก หรื อความขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ทางสังคม
3) ความขัดแย้งกับพลังภายนอก เช่ น ความขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมหรื อ
ธรรมชาติอนั โหดร้าย ความสาคัญของความขัดแย้งที่มีต่อโครงเรื่ อง คือ การทาให้การดาเนิ นเรื่ อง
เป็ นไปอย่างมี ทิ ศทางมี เหตุ ผลและมี ที่ ม าที่ ไปแน่ นอน เรื่ องราวที่ เดิ น เรื่ องอย่างมี ค วามขัดแย้งที่
สมเหตุสมผล จะทาให้เรื่ องราวน่าเชื่อถือ
2.3.1.3 ตัวละคร (Character) คื อบุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้องสั ม พันธ์ ก ับ เรื่ องราวใน
เรื่ องเล่า นอกจากนี้ยงั หมายถึงบุคลิกลักษณะของตัวละคร ไม่วา่ จะเป็ นรู ปร่ างหน้าตา นิ สัยใจคอ ตัว
ละครแต่ ล ะตัวต้อ งมี 2 ส่ ว นประกอบเสมอคื อ ส่ ว นที่ เป็ นความคิ ด และส่ วนที่ เป็ นพฤติ ก รรม
ความคิดของตัวละคร (Conception) โดยปกติ จะเป็ นสิ่ งที่ ไม่เปลี่ ยนแปลงจนกว่าจะมี เหตุ ผลหรื อ
เหตุ การณ์ ใด ที่ สาคัญเพี ยงพอในการเปลี่ ยนแปลง ตัวละครที่ ดีจะมี ความคิ ดเป็ นของตัวเอง สิ่ งที่
กาหนดความคิดและจิตใจของตัวละครนั้นอยูท่ ี่ภูมิหลังของตัวละคร เช่น ชีวิตวัยเด็ก การศึกษา และ
ฐานะความเป็ นอยู่ พฤติกรรมของตัวละคร (Presentation) จะเป็ นผลอันเกิดขึ้นโดยตรงจากความคิด
และทัศนคติของตัวละคร
2.3.1.4 แก่ นความคิ ด (Theme) คือ ความคิดหลักในการดาเนิ นเรื่ อง เป็ นความคิ ด
รวบยอดที่ตอ้ งผ่านการร้อยเรี ยงออกมาและนาเสนอและเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่สาคัญในการเล่า
เรื่ อง โดยจับเอาสิ่ งสาคัญและสื่ อออกมาให้เข้าถึงผูช้ ม และผูช้ มเองสามารถเข้าใจได้จากการสังเกต
องค์ประกอบต่างๆ อาทิ ตัวละคร บทสนทนาหรื อสัญลักษณ์ พิเศษที่เข้ามามีส่วนสร้ างความเข้าใจ
เรื่ อง แก่ น ความคิ ด ที่ ไ ด้รับ ความนิ ย ม คื อ ความดี ค วามชั่ว ความรั ก หรื อความเกลี ย ด ส่ วนของ
รายละเอี ยดที่ เฉพาะเจาะจงลงไปจะผลักดันแก่ นความคิ ดหลักในแนวทางที่ แตกต่ างกันไปตาม
องค์ป ระกอบหรื อเทคนิ ค อื่ นๆ เช่ น การแบ่ งฝ่ ายของฝ่ ายดี และฝ่ ายร้ ายที่ ส ะท้อนออกมาจากบท
สนทนาและเนื้ อเรื่ องที่เรี ยกฝ่ ายร้ายว่า ด้านมืด คือการหลงในด้านมืดหรื อความชัว่ ร้ายที่มีอยูภ่ ายใน
ตนเอง ซึ่ งท้ายที่สุดแล้วก็ตอ้ งพ่ายแพ้แก่ดา้ นสว่างหรื อความดี
2.3.1.5 ฉาก (Scene) เป็ นองค์ประกอบหนึ่ งในการเล่าเรื่ อง เนื่ องจากเรื่ องเล่าคือการ
ถ่ายทอดเหตุการณ์ที่ต่อเนื่ องกัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นโดยปราศจากสถานที่มิได้ ดังนั้นฉากจึงมีความสาคัญ
เพราะท าให้ มี ส ถานที่ รองรั บ เหตุ ก ารณ์ ต่างๆ ของเรื่ อง ฉากมี ส่ วนช่ วยผลัก ดัน ให้ เกิ ดการสร้ าง
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ความหมายโดยไม่จาเป็ นต้องเป็ นมีบทสนทนาก็ได้ และมีอิทธิ พลต่อความคิดหรื อการกระทาของ
ตัวละครได้อีกด้วย
2.3.1.6 มุมมองของผูเ้ ล่าเรื่ อง (Point of View) แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) มุมมองบุ คคลที่ หนึ่ ง (First-person Narrator) เป็ นการเล่ าเรื่ องที่ ตวั เอก
ของเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่าเอง โดยจะมีลกั ษณะที่ตวั ละครมักจะเอ่ยคาแทนตัวเองอยูเ่ สมอ เช่น “เช่น” หรื อ
“ฉัน” โดยจุดเด่นของการเล่าเรื่ องแบบมุมมองที่หนึ่งคือ ตัวละครหลักเป็ นผูเ้ ล่าเองทาให้เรื่ องมีความ
ใกล้ชิดกับผูเ้ ล่า แต่จะมีจุดด้อยคือเรื่ องที่เล่าอาจจะมีอคติปนอยูด่ ว้ ย การใช้มุมมองแบบนี้ มกั จะมุ่ง
ไปที่การสื่ อความคิด หรื อการตีความเหตุการณ์ต่างๆ ในมุมมองของตัวละครที่เป็ นผูเ้ ล่าเรื่ อง
2) มุมมองบุคคลที่สาม (Third-person Narrator) แบ่งเป็ น
(1) ผูเ้ ล่าอยูร่ ่ วมในเหตุการณ์ดว้ ย คือ การที่ผเู ้ ล่ากล่าวถึงตัวละครตัวอื่น
เหตุการณ์อื่นที่ตวั เองพบเห็นหรื อเกี่ยวพันด้วย
(2) ผูเ้ ล่าไม่อยูร่ ่ วมในเหตุการณ์ โดยทาหน้าที่เป็ นผูส้ ังเกตการณ์ เป็ น ผู้
เล่ าไม่ อยู่ร่วมในเหตุ ก ารณ์ มุ ม มองที่ ผูส้ ร้ างพยายามให้เกิ ดความเป็ นกลางปราศจากอคติ ในการ
นาเสนอ เป็ นการเล่าเรื่ องที่ไม่สามารถเข้าถึงอารมณ์ของตัวละครได้อย่างลึกซึ้ ง เนื่องจากเป็ นการเล่า
เรื่ องจากวงนอกเป็ นการสังเกตหรื อรายงานเหตุการณ์โดยให้ผชู้ มตัดสิ นเรื่ องราวเอง
(3) ผูเ้ ล่าเรื่ องแบบรู ้ รอบด้าน คือการที่ ผเู ้ ล่ าไม่อยู่ร่วมในเหตุ การณ์ แต่
สามารถรู ้ลึกถึงความคิดข้างในของตัวละครเป็ นการเล่าเรื่ องที่ไม่มีขอ้ จากัด สามารถหยัง่ รู ้จิตใจของ
ตัวละครทุกตัว สามารถย้ายเหตุการณ์ สถานที่ และข้ามพ้นข้อจากัดด้านเวลา สามารถย้อนอดีตก้าว
ไปในอนาคต และสามารถสารวจความคิดฝันของตัวละครได้อย่างไรขอบเขตมุมมองแบบนี้ มกั จะ
พบในภาพยนตร์มากที่สุด
2.3.1.7 สัญลักษณ์ พิเศษ (Symbol) เป็ นการใช้สัญลักษณ์ ต่างๆ ที่มีความสาคัญใน
ภาพยนตร์ และเป็ นองค์ประกอบของภาพยนตร์ ที่ ถูกนาเสนอซ้ าๆ โดยอาจเป็ นวัตถุสถานที่ หรื อ
สิ่ งมีชีวิตก็ได้ ที่เป็ นภาพในการสื่ อความหมาย อาจเป็ นเพียงภาพเดี ยวหรื อเป็ นกลุ่มของภาพที่ เกิ ด
จากการตัดต่อ การใช้สัญลักษณ์ พิเศษนี้ เมื่อนามาใช้วิเคราะห์ประกอบการชมภาพยนตร์ จะช่วยให้
สามารถเข้าใจเรื่ องราวได้ดีข้ ึน ซึ่ งความหมายที่ แฝงเร้ นอาจสื่ อความหมายได้ดีกว่าความหมายที่
ปรากฏอยูภ่ ายนอก
การศึกษาเรื่ องเล่าและการเล่าเรื่ องนั้นจะสนใจว่า เมื่อเป้ าหมายของการเล่าเรื่ องนั้นเป็ นไป
เพื่ อประกอบสร้ างความหมาย ให้แก่ ส รรพสิ่ งต่างๆ ศาสตร์ แห่ งการเล่ าเรื่ องจึ งเป็ นเรื่ องที่ เข้าไป
เกี่ ยวพันกับทฤษฎี สัญวิทยา (Semiology) ซึ่ งเป็ นศาสตร์ ที่วา่ ด้วยเรื่ องสัญญะ (Sign) ที่ถูกประกอบ
สร้างความหมาย (กาญจนา แก้วเทพ, 2553)
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ดังนั้นจึงทาให้ผูว้ ิจยั ได้ทาใช้แนวคิดทฤษฎี สัญวิทยา มาร่ วมในการวิเคราะห์ และศึ กษา
รู ปแบบการศึกษานิทรรศการบทเรี ยนในความพูด โดยจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

2.4 แนวคิดทฤษฎีสัญวิทยา
2.4.1 ความหมายของแนวคิดทฤษฎีสัญวิทยา
กาญจนา แก้วเทพ (2552) ทฤษฎีสัญวิทยา ที่แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า “Semiology” นั้น
สามารถถอดความหายจากรากศัพท์เดิ มได้ว่าเป็ น “ศาสตร์ แห่ งสัญญะ” (Science of Sign) ซึ่ งเป็ น
ทฤษฎี ที่ให้คาอธิ บายเกี่ ยวกับคาว่า “สัญญะ” โดยสัญญะ (Sign) หมายถึ งสิ่ งที่สร้ างขึ้นมาเพื่อให้มี
ความหมาย (Meaning) แทนของจริ ง/ตัวจริ ง (Object) ในตัวบทและในปริ บท (Context) หนึ่ งๆ ซึ่ ง
สิ่ งที่ นามาใช้เป็ นสัญญะนั้น อาจจะเป็ นวัตถุ สิ่งของรู ปภาพและสัญญะที่ เรารู ้ จกั กันมากที่ สุดก็คือ
ภาษา
โดยผูท้ ี่ เริ่ มต้นบุ กเบิ กวางรากฐานทฤษฎี สัญ วิท ยามี อยู่ 2 ท่ านก็คือ Saussure นัก วิชาการ
ภาษาศาสตร์ ด้านภาษาศาสตร์ ชาวสวิสและ Peirce นักปรัชญาด้านภาษาชาวอเมริ กนั โดย Saussure
เสนอว่าไม่เพียงแต่ภาษาที่เป็ นสัญญะรู ปแบบหนึ่ งแล้ว ทุกสิ่ งทุกอย่างก็สามารถจะเป็ นสัญญะได้
หากถูกนามาใช้แสดงความหมายและสามารถสามารถแสดงความคิดของผูส้ ่ งสารได้
Peirce เสนอว่า สัญญะ (Sign) ประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบนั้นก็คือตัวหมาย (Signifier)
และตัวหมายถึ ง (Signified) ตัวอย่างเช่ น การกล่ าวคาว่า “สวัสดี ” (Signifier) ก็จะมี ความหมายถึ ง
การทัก ทาย (Signified) โดย Peirce ได้นาระยะห่ างระหว่าง ตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึ ง
(Signified) มาจัดประเภทของ Sign ได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1) Icon คือ รู ปเหมื อนโดยสัญญะที่ ตวั หมายเหมื อนกับหรื อคล้ายตัวหมายถึ ง เช่ น
อนุสาวรี ย ์ ภาพถ่าย ภาพวาด เป็ นต้น
2) Index คือ ตัวบ่งชี้ โดยสัญญะที่ ตวั หมายและตัวหมายถึ งมี ความเชื่ อมโยงถึ งกัน
เช่น วัด ก็จะมีสัญญะตัว บ่งชี้ ได้แก่ โบสถ์ เจดีย ์ ธรรมจักร พระพุทธรู ป เป็ นต้น
3) Symbol คื อ สั ญ ลัก ษณ์ โดยสั ญ ญะที่ ตวั หมายไม่ เหมื อนตัวหมายถึ ง โดยต้อ ง
อาศัยการเรี ยนรู ้ร่วมกันของผูใ้ ช้สัญญะ เช่น ภาษา ตัวหนังสื อ ธงชาติ
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ตารางที่ 2.1 แสดงประเภทของสัญญะตามทัศนะของ C.Peirce
ประเภทสั ญญะ
เกณฑ์ พจิ ารณา

Icon

Index

Symbol

ความสั มพันธ์

มีคล้ายคลึง

มีความเชื่อมโยง
ความเชื่อมโยงเกิดจาก
แบบเหตุผล (Causal ข้อตกลง
Connection)
(Convention)

ตัวอย่าง

ภาพถ่าย
ควันไฟ อาการ
อนุสาวรี ย ์ รู ปปั้ น ของโรค

คา ตัวเลข ชวเลข

กระบวนการ
การถอดความหมาย

มองเห็นได้

ต้องเรี ยนรู้

ต้องคิดหาเหตุผล
(Figure Out)

แหล่งทีม่ า: กาญจนา แก้วเทพ, 2552.
2.4.2 แนวคิดพืน้ ฐานของทฤษฎีสัญวิทยา (Basic Concept)
2.4.2.1 สัญญะ (Sign ) หมายถึ ง สิ่ งที่ มีความหมายมากกว่าตัวมันเอง ตัวอย่างเช่ น
รู ปรถยนต์ในห้างสรรพสิ นค้า ไม่ได้มีความหมายเพียงรถยนต์ เท่านั้น แต่ยงั มี ความหมายถึ ง ลาน
จอดรถยนต์ จะเห็ นได้ว่าสั ญ ญะหนึ่ งๆอาจจะมี ค วามหมายมากกว่าตัวของมัน เอง แต่ ต้องอยู่ใน
บริ บทหรื อสถานการณ์ จาเพาะหนึ่ งๆ โดยองค์ประกอบของสัญญะนั้นจะประกอบไปด้วยของจริ ง
(Reference) ตัวหมาย (Signifier) และ ตัวหมายถึง (Signified) ตัวอย่างเช่น เมื่อกล่าวถึง “เก้าอี้”โดย
Reference คื อ เก้าอี้จริ งๆ ของจริ งที่ สามารถนั่งได้จริ งๆ โดยคาว่าเก้าอี้ ทั้งในตัวอักษรหรื อเสี ยงที่
เปล่งออกมาจะเป็ น ตัวหมาย (Signifier) อาจจะแทนด้วยสัญลักษณ์ ภาพถ่ายหรื อภาพวาดต่างๆหรื อ
ถ้าอยูใ่ นวัฒนธรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษก็จะแทนด้วย Chair และตัวหมายถึง (Signified) คือ ภาพเก้าอี้
ในความคิ ดคานึ งถึ งที่ เกิ ดจากการจิ นตนาการภาพของ “เก้าอี้ ” ที่ เรี ยกว่า “ภาพในใจหรื อภาพใน
ความคิด (Concept)”
โดยการศึกษาระบบสัญญะของ Sausure (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2552) สนใจ
แต่เฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่ 2 และ 3 นั้นคือ ตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง
(Signified) เท่านั้น
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คุ ณ ลัก ษณะที่ ส าคัญ ของความสั ม พัน ธ์ ระหว่างตัวหมายและตัวหมายถึ ง มี 3
ลักษณะ ดังนี้
1) ความสั ม พัน ธ์ ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น อย่า งไม่ มี ก ฎเกณฑ์ ใ ดๆ (Arbitrary) คื อ
เป็ นไปตามอาเภอใจ ไม่ได้มีหลักเกณฑ์ เช่ น คาว่า “เก้าอี้ ” ไม่มีความคลึ งกับรู ปร่ างของเก้าอี้ เลย
เช่นเดียวกับคาว่า Chair
2) ความสั ม พั น ธ์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เกิ ด ขึ้ นตามธรรมชาติ (Unnatural) คื อ เป็ น
ความสัมพันธ์ที่จะต้องเรี ยนรู ้เอาเพิ่มเติมเนื่ องจากไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
3) ความ สั ม พั น ธ์ ที่ ไม่ ได้ เ กิ ดจาก มู ล เห ตุ จู ง ใจ (Unmotivated) คื อ
ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เกิดจากมูลเหตุพิเศษใดๆ ไม่เกี่ยวข้องกับแรงกระตุน้ ของผูใ้ ช้สัญญะ
2.4.2.2 ความสั ม พัน ธ์ (Relation) โดย“ความสั ม พัน ธ์ ”ถู ก น ามาใช้ อ ธิ บ ายเรื่ อ ง
“ความหมาย” ในข้อเท็จจริ งที่ ว่าไม่ มี อะไรมี ค วามหมายในตัวเองและเนื้ อหาก็ ไม่ ใช่ ตวั ก าหนด
ความหมายแต่สิ่งหนึ่ งสิ่ งใดจะมีความหมายก็ต่อเมื่อนาไปสัมพันธ์อีกระบบหนึ่ งต่างหาก โดยสิ่ งที่
สามารถน ามายกตัว อย่ า งให้ เห็ น ชั ด เจนคื อ คู่ ข องความสั ม พัน ธ์ ข องคู่ ที่ ต รงกั น ข้า ม (Binary
Opposition) ตัวอย่างเช่ น หากนาแสงไฟมืดมาเข้าคู่กบั แสงไฟสว่าง จึงจะอ่านความหมายของแสง
ไฟสว่างได้ชดั เจนที่สุด อีกหนึ่งคู่ความสัมพันธ์ที่สัญวิทยาให้ความสนใจคือความสัมพันธ์ระหว่าง”
ตัวบท” (Text) และ “ตัวบริ บท” (Context) ซึ่ งหมายถึง ตัวบทหนึ่ งๆ จะมีความหมายเช่นไรก็ข้ ึนอยู่
กับตัวบริ บทด้วย ดังนั้นหากบริ บทเปลี่ยนไป ตัวบทก็จะมีความหมายที่เปลี่ยนตามไปด้วย
2.4.2.3 ลักษณะส่ วนตัว/ส่ วนรวมของสัญญะ (Private/Public) Saussure (อ้างถึงใน
กาญจนา แก้วเทพ, 2552) ได้นาเสนอว่า สัญญะทุกอย่างจะประกอบด้วย 2 มิติเสมอ มิติหนึ่งคือ มิติ
ที่เป็ นส่ วนรวมซึ่ งเขาเรี ยกว่า “Language”และมิติที่เป็ นส่ วนตัวซึ่ งเรี ยกว่า “Speech”ตัวอย่างที่เห็นได้
ง่ า ยๆคื อ ด้านภาษาโดยที่ มิ ติ ที่ เป็ นส่ ว นร่ ว ม (Language) ของภาษาไทย ได้แ ก่ พยัญ ชนะ สระ
วรรณยุกต์ มีไวยากรณ์ เรี ยงลาดับ ประธาน กริ ยา กรรม เป็ นต้น และเมื่อเรานาภาษาไทยโดยส่ วน
ร่ วมมาใช้ แต่ละคนก็จะมีมิติที่เป็ นส่ วนตัว (Speech) หรื อว่า ลีลาในการใช้ แตกต่างกันเฉพาะตัวแต่
ก็ยงั อยูใ่ นกรอบของ Language ภาษาไทยอยูด่ ี
2.4.2.4 รหัส (Code) หมายถึงแบบแผนขั้นสู งที่ซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่าง
สัญญะต่างๆ เป็ นแบบแผนโครงสร้างที่อยูใ่ นหัวสมอง โดยจะทางานในการรับรู ้และตีความสัญญะ
ที่เราเปิ ดรับมา ตัวอย่างเช่ น อาหาร ก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่ามีรหัสอะไรควบคุมสัญญะของอาหาร
อยู่ ซึ่ งขั้นตอนของการวิเคราะห์สัญญะกระทาได้ดงั นี้
1) กฎของการแยกออกไป ในการวิ เคราะห์ สิ่ ง แรกที่ ท าคื อ การใช้ ห ลัก
Binary Opposition คือการหาคู่ตรงข้าม โดยที่ตอ้ งหาว่าอะไรบ้างที่เป็ นอาหารและไม่ใช่อาหาร โดย
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การแยกนั้นจะขึ้นอยู่กบั ว่าเป็ นรหัสของใคร เช่ น เนื้ อหมูเป็ นอาหารของคนไทยแต่ไม่เป็ นอาหาร
ของชาวมุสลิม เป็ นต้น
2) การแยกแยะหน่ วยย่อยต่างๆ เช่ น อาหารไทยจะประกอบไปด้วยหน่ วย
ย่อยต่างๆ คือ ข้าวเปล่า น้ าพริ ก แกงเผ็ด แกงจืด น้ าจิม้ เป็ นต้น
3) กฎของการเชื่อมโยง ได้แก่ การวิเคราะห์วา่ ชุ ดรหัสแต่ละชุ ดจะนาหน่วย
ย่อยอะไรมาเชื่อมโยงกันได้บา้ ง เช่น ในชุดอาหารไทย เรามักจะนาน้ าพริ ก ปลาทู ผักต้มมาเชื่อมโยง
กัน โดยมี ค วามเข้ม งวดมากน้อยแตกต่ างกัน ไป เช่ น การเชื่ อมโยงน้ าจิ้ ม ในรหัส อาหารไทยไม่
เข้มงวดเท่ารหัสอาหารญี่ปุ่น
4) การวิเคราะห์ ห น้า ที่ ต่างๆ ของรหัส ไม่ ว่าจะเป็ นหน้าที่ ใ ช้ส อย ความ
บันเทิง พิธีกรรม ฯลฯ เช่น ลูกอม เป็ นขนมที่มีหน้าที่เพื่อความเพลิดเพลิน แต่ไม่ได้มีหน้าที่เพื่ออิ่ม
ท้อง หรื อผลไม้มงคลนั้นเป็ นอาหารที่มีหน้าที่ทางพิธีกรรม เป็ นต้น
2.4.3 วิธีการวิเคราะห์ สัญวิทยา
การวิเคราะห์สัญวิทยาแบ่งออกเป็ น 3 วิธี ดังนี้
2.4.3.1 การวิเคราะห์ความหมายโดยอรรถ และการวิเคราะห์ความหมายโดยนัย
1) การวิเคราะห์ ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) คื อ คาหรื อ
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่มีความหมายที่เข้าใจกันตามตัวอักษร เป็ นความหมายที่เข้าใจตรงกันโดยส่ วนใหญ่
และเข้าใจกันโดยปราศจากการประเมินค่าหรื อเรี ยกว่า มีความหมายตรง (Denotative)
2) การวิ เ คราะห์ ความ ห ม ายโดยนั ย (Connotative Meaning) ได้ แ ก่
ความหมายทางอ้อมที่ เกิ ดจาการตกลงของกลุ่ มหรื อเกิ ดขึ้นจากประสบการณ์ เฉพาะบุคคลรวมถึ ง
บริ บททางสังคม วัฒนธรรม ค่านิ ยม ฯลฯ โดยความหมายของแต่ละบุคคลก็จะมีความแตกต่างกัน
ไปและสามารถเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
2.4.3.2 การวิเคราะห์แบบ Paradigmatic/Syntagmatic
1) การวิเคราะห์แบบ Diachronic/Syntagmatic โดยมีหลักการวิเคราะห์คือ
จะเน้นลาดับขั้นหรื อช่วงระยะเวลาของเหตุการณ์ หรื อปรากฏของสัญญะ
2) การวิเคราะห์ แ บบ Synchronic/Paradigmatic เป็ นการหาแบบแผนที่
ซ่ อนเร่ นของคู่ตรงกันข้ามและสร้างความหมายขึ้นมาโดยหากปราศจากความแตกต่างความหมายก็
จะกลายเป็ นสิ่ งที่ไม่มีความหมาย เช่นลักษณะการสร้างนางเอกก็จะตรงข้ามกับลักษณะของนางร้าย
2.4.3.3 การวิเคราะห์แบบ Metaphor/Metonymy
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1) อุ ป มั ย (Metaphor) เป็ น วิ ธี ก ารถ่ ายท อ ด ค วาม ห ม ายโดยอ าศั ย
ความสัมพันธ์สัญญะ 2 ตัวที่ มีความหมายคล้ายคลึ งกันและถูกนามาถ่ายทอดความหมายด้วยการ
อุปมาอุปมัย การเปรี ยบแบบนี้ ตอ้ งอาศัยจินตนาการเป็ นสาคัญในการหาลักษณะร่ วม โดยที่สัญญะ
ตัวแรกจะเป็ นที่ รู้จกั ความหมายกันดี อยู่แล้วทาให้สามารถนามาเข้าคู่กบั สัญญะตัวที่สองที่ ไม่รู้จกั
ความหมายกันดี เช่น เธอสวยราวกับนางฟ้ า
2) นามนัย (Metonymy) เป็ นวิธีการถ่ ายทอดความหมายโดยการหยิบ เอา
บางส่ วนของสั ญ ญะมาแทนความหมายโดยรวม โดยผูร้ ั บ สารต้อ งมี ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ คู่ สั ม พัน ธ์
ระหว่างส่ วนย่อยและส่ วนรวมเอาไว้แล้ว เช่น ปารี ส หยิบเอา หอไอเฟล มาเป็ นส่ วนย่อยของสัญญะ
ส่ วนรวมของปารี ส โดยผูร้ ับสารจะต้องรู ้วา่ หอไอเฟลนั้นตั้งอยูใ่ นเมืองปารี ส เป็ นต้น
โดยงานวิจยั ชิ้ นนี้ ใช้การวิเคราะห์ สัญวิทยา แบบการวิเคราะห์ความหมายโดยอรรถและ
ความหมายโดยนัย และ การวิเคราะห์แบบ Metaphor/Metonymy เนื่ องจากสอดคล้องกับสัญญะที่
ปรากฏในการจัดแสดงนิ ทรรศการ โดยไม่ได้ใช้การวิเคราะห์แบบ Paradigmatic/Syntagmatic ที่จะ
เน้นจะเน้นลาดับขั้นหรื อช่ วงระยะเวลาของเหตุการณ์ หรื อปรากฏของสัญญะรวมถึงการหาแบบ
แผนที่ ซ่ อ นเร่ น ของคู่ ต รงกัน ข้า มและสร้ างความหมายขึ้ น มาโดยหากปราศจากความแตกต่ า ง
ความหมายก็จะกลายเป็ นสิ่ งที่ไม่มีความหมาย ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสัญญะที่ปรากฏในการจัดแสดง
นิทรรศการ
2.4.4 สั ญวิทยาในนิทรรศการ
นิ ทรรศการถื อว่าเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร โดยในหลักสัญวิทยาสามารถกล่าวได้วา่ ใน
ทุกๆ การกระทาของการสื่ อสารสร้างภาพลักษณ์ ให้แก่นกั สื่ อสาร คือเป็ นส่ วนหนึ่ งของความหมาย
ในเนื้ อ หาสาร โดยนิ ท รรศการสื่ อ ความหมายความส าคัญ ของพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ แ ละในทางกลับ กัน
พิพิธภัณฑ์คือส่ วนหลักของความหมายในการจัดนิทรรศการ (Hodge, 1998)
Horta (1992) เสนอว่า การศึกษาสัญวิทยาในนิ ทรรศการคือการศึกษากระบวนการสื่ อสาร
การหาความหมายและผลพวงจากบริ บททางสังคมของพิพิธภัณฑ์ซ่ ึ งพิพิธภัณฑ์คือพื้นที่ทางสัญญะ
ในการแสดงถึงกระบวนการทางวัฒนธรรมผ่านการแสดงออกทางการสื่ อสาร
และ Hooper (2000) ได้เสนอว่า การตีความหมายในนิ ทรรศการเป็ นการพิจารณาวัตถุหรื อ
สิ่ งที่ถูกแทนความหมาย (Object) จากมุมมองของทัศนธรรม (Visual Culture) คือการให้ความสนใจ
ไปที่ความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่ งที่ถูกแทนความหมาย (Object) และสิ่ งที่ถูกนาเสนอ (Subject) ซึ่ งจะ
เป็ นกระบวนตีความหาความหมายของวัตถุ (Object) โดยการตีความหมายในมุ มมองพิพิ ธภัณฑ์
หรื อนิทรรศการคือการพบเจอวัตถุ (Object) ที่ถูกให้เลือกมาจัดแสดง โดยมีการกาหนดรู ปแบบการ
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น าเสนอโดยจะมี ก ารตี ค วามหมายของวัต ถุ ที่ แ ตกต่ า งกัน ขึ้ น อยู่ก ับ ผู ้ช มโดยในแต่ ล ะวัต ถุ ใ น
นิ ทรรศการก็จะมีผลถึ งการเชื่ อมโยงกระบวนการตี ความหมายขึ้นอยู่กบั ข้อกาหนดวัตถุ ประสงค์
ของนิทรรศการนั้นๆ
จะเห็นได้วา่ การศึกษารู ปแบบการสื่ อสารและการประกอบสร้างนิทรรศการสัญวิทยาจะเข้า
มามีความสาคัญที่จะมาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้นาแนวคิดสัญวิทยาเข้ามาใช้ใน
การวิจยั ครั้งนี้
โดย Hodge (1998) ได้เสนอหลักในการวิเคราะห์สัญญะที่เกี่ยวข้องกับนิทรรศการ ได้แก่
2.4.4.1 การสื่ อสารที่ ดี คื อการมี ป ฏิ สั ม พันธ์ ที่ มีการเคลื่ อนไหวอย่างเป็ นวัฏ จัก ร
สามารถเปลี่ยนแปลงได้
2.4.4.2 การสื่ อสารคือ รู ปแบบของการกระทาทางสังคม โครงสร้างกระบวนการ
อัตลักษณ์ และความสัมพันธ์ ซึ่งเป็ นการทางานในขั้นพื้นฐาน
2.4.4.3 บริ บทของการกระทาใดๆ ในการสื่ อสาร คือเนื้ อหาสารที่มีความหมายอยู่
ในตัวของมันเอง
2.4.4.4 ลาดับในการจัดแสดงมักมีความหมายในทุกๆลาดับ ไม่วา่ จะเป็ นลาดับเวลา
หรื อลาดับพื้นที่ในการจัดแสดงก็มีจะสอดแทรกไปด้วยความหมายจากผูอ้ อกแบบ
2.4.4.5 การสื่ อสารในนิ ทรรศการคือความหลายของสัญญะ การใช้รหัส และสื่ อ
ต่างๆ ต่อผูช้ มที่หลากหลายและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันซึ่ งความหลากหลายเหล่านี้ มกั จะอยูก่ บั
ความซ้ าซ้อนอย่างมากโดยในความหมายที่จะสื่ อสารเดียวกันจะประกอบไปด้วยวิธีที่การมากมาย
แต่ในบางครั้งความหลากหลายของสัญญะอาจจะไม่ได้มีประโยชน์และไม่ได้รับการจัดการที่ดี
2.4.4.6 การสื่ อ สารที่ มี ค วามซับ ซ้ อ นและความขัด แย้งมัก จะมี ใ นการน าเสนอ
สัญญะซึ่ งการมีความขัดแย้งนั้นไม่ได้เลวร้ายเสมอไปในทางกลับกันมันเป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่ ง
การที่ มีความขัดแย้งหรื อความเห็ นต่าง ไม่ใช่ ขอ้ ด้อยของนิ ทรรศการเพราะการจัดนิ ทรรศการให้
ประสบความสาเร็ จไม่ใช่ การพยายามที่จะปกปิ ดหรื อเอาชนะความขัดแย้งแต่คือการที่จะต้องรู ้ จกั
การจัดการความขัดแย้งซึ่งเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดในทุกๆการสื่ อสาร

2.5 แนวคิดการเรียนรู้ เพือ่ การเปลีย่ นแปลง (Transformative Learning)
2.5.1 ความหมาย
ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ เพื่ อการเปลี่ ยนแปลงได้รับ การพัฒ นาขึ้ นมาโดย Mezirow เพื่ อก้าวข้าม
เหนื อ การแสวงหาความรู ้ แ บบธรรมดาเรี ย บง่ า ย ที่ ใ ห้ ค วามส าคัญ แต่ เฉพาะตัว เนื้ อหาและ
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กระบวนการเรี ยนรู้ แบบเดิ มๆ โดยเน้นให้เห็ นถึ งเป้ าหมายและคุ ณค่าของการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ที่
แตกต่ า ง ครอบคลุ ม บริ บ ททางสั ง คมและวัฒ นธรรมโดยรวมด้ว ยการปรั บ เปลี่ ย นมโนทัศ น์
(Perspective Transformation) ห รื อกรอบ ความคิ ด (Paradigm) ห รื อกรอบ อ้ า งอิ ง (Frame of
Reference) อัน เป็ นฐานรากของชี วิ ต ผุ ด ขึ้ นเป็ นมโนธรรมส านึ ก ใหม่ บ นหลั ก การที่ ถู ก ต้ อ ง
(Principle-based Conscientization) ด้ ว ยการสะท้ อ นภายในตนเองเชิ ง วิ พ ากษ์ อ ย่ า งใคร่ ค รวญ
(Critical Self-reflection) โดยผ่านการมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ระหว่างกัน เชิ ง เปรี ย บเที ย บ ตามบริ บ ทและ
ประสบการณ์ เดิ มที่ ตนมี และประสบการณ์ ใหม่ที่รับ เข้ามา (Discourse/Dialogue Interaction) เพื่ อ
นาไปสู่ ความเข้าใจในความเป็ นตัวตนของตนเองอย่างเป็ นหนึ่ งเดียว (Individuation) เกิดเป็ นความ
เชื่ อมัน่ เกิ ดความมัน่ คงภายใน (Self-esteem) อย่างเห็ นคุ ณ ค่าและความหมายของชี วิต (Meaning
Perspective)
Mezirow (1991) ได้เสนอว่า การปรั บ เปลี่ ยนมโนทัศ น์ จะเกิ ดขึ้ นได้จะต้องเกิ ดจากภาวะ
ยากลาบาก ความผิดหวัง ความเจ็บปวด หรื อการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์สาคัญๆ ซึ่ งเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์น้ ี นาไปสู่ คาถามในเรื่ องความเป็ นตัวตนและความหมายของชี วิตตนเอง กระบวนการ
เรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผูเ้ รี ยนมีการปรับเปลี่ยนสมมติฐานและความเชื่อตนเองเสี ยใหม่โดยการ
ตีความและรับรู ้ ถึงประสบการณ์ ตนเองในอีกรู ปแบบหนึ่ งที่ ต่างจากเดิ มโดยเริ่ มจากการสร้ างการ
ตระหนักรู้เชิงวิพากย์ถึงสมมติฐานที่ตนใช้ในการรับรู้ เข้าใจและอธิ บายต่อโลกว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร
และทาไมจึงเป็ นเช่นนั้น ตามด้วยการพัฒนาเป็ นมุมมองที่เข้าใจในความเป็ นองค์รวมที่สามารถเห็น
ความแตกต่างอย่างหลากหลายและบูรณาการและประการสุ ดท้ายเป็ นการใช้ประโยชน์จากความ
เข้า ใจดัง กล่ า วมาสร้ า งเป็ นทางเลื อ กเพื่ อ ใช้ ใ นการตัด สิ น ใจ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารเรี ย นรู ้ เพื่ อ การ
เปลี่ ยนแปลงในระดับ ที่ สู งขึ้ นที่ ส ะท้อนถึ งสมมติ ฐาน ค่ านิ ยม และความเชื่ อทางวัฒ นธรรมเชิ ง
จิตวิทยาซึ่ งเกิ ดจาก การเทียบเคียงของประสบการณ์ ใหม่ที่รับเข้ามากับประสบการณ์ เดิ มที่ตนมีอยู่
อย่างมีคุณค่าและความหมาย
การเรี ย นรู้ เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ Mezirow (1991) จึ งเป็ นกระบวนการปรั บ เปลี่ ย น
กรอบการอ้างอิงหรื อ ความเชื่อ ความรู้สึก ทัศนคติต่อเนื่ องถึงกระบวนทัศน์ทางความคิดของบุคคล
โดยเริ่ ม ต้น ด้วยการทบทวนชี วิต (Life Review) และคิ ด ไตร่ ต รองในประสบการณ์ ข องตนเอง
ตระหนักรู ้ อย่างมี วิจารณญาณว่า ความเชื่ อเบื้ องต้นที่ ตนยึดถื อและปฏิ บ ตั ิ อยู่เป็ นตัวเข้ามาจากัด
วิถีทางการรับรู ้ ความเข้าใจความรู ้ สึกนึ กคิดของเราอย่างไร และทาไมเมื่อความเข้าใจในความเชื่ อ
เบื้องต้นของเราครอบคลุมมากขึ้นก็จะเห็นความแตกต่างเห็นรายละเอียดทุกแง่มุมและเกิดการบูรณา
การความรู้ ความเชื่ อ และประสบการณ์ ใหม่เข้ากับสิ่ งเดิ มได้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงใน ฐานรากซึ่ ง
เป็ นที่มาของพฤติกรรมที่แท้จริ งนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลต่อเนื่องถึงการปฏิบตั ิ
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การทางสั งคม (Social Action) ในท้า ยสุ ด จะปลดปล่ อ ยบุ ค คลนั้น ออกจากกรอบความเชื่ อ และ
ความคิดเดิมที่ครอบงาเขาอยู่ ซึ่ งหมายถึ งบุ คคลได้มีการเรี ยนรู ้ และเกิ ดการปรับ ความเข้าใจ ปรับ
ความรู้สึกนึกคิด และปรับการกระทาในแนวทางใหม่ เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมให้กา้ วหน้า
ขึ้นอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ที่มีการเปลี่ ยนแปลง มิได้ยึดติดการความเชื่ อ ความรู้สึกนึ กคิด
และการกระทาเดิม
Mezirow (1991) เชื่ อว่าการปรับเปลี่ ยนกรอบความเชื่ อและความคิดของบุคคลจะประสบ
ผลอย่างดี ในภาวะวิกฤตการณ์ ของชี วิต คือภาวะที่ บุ คคลไม่ทราบว่าจะตัดสิ นใจทิ ศทางของชี วิต
อย่า งไร (Disorienting Dilemma) และผลของการปรั บ เปลี่ ย นความเชื่ อ และความคิ ด จะเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงชีวิตของบุคคลนั้นอย่างสาคัญ กระบวนการที่บุคคลตระหนักอย่างมีเหตุผลในการรับรู ้
ได้ดว้ ยตนเอง เข้าใจและพร้อมที่จะปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงเรี ยกว่า การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ ซึ่ งเป็ น
กระบวนการที่บุคคลปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดเดิ มที่เคยยึดถื อมา ไปเป็ นมโนทัศน์ใหม่ที่ มีความ
ครอบคลุมกว่าเดิม เปิ ดกว้าง มีความชัดเจน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู ้สึกนึกคิดได้ เป็ น มโน
ทัศน์ ที่ เกิ ดจากการวิพ ากษ์จากเหตุ ก ารณ์ ในอดี ต ที่ ก่ อให้เกิ ดความเปลี่ ย นแปลงขึ้ น มาใหม่ และ
ความคิดความเชื่อนี้ ได้รับการยอมรับว่าเหมาะสมและสามารถเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิต่อไป โดย
องค์ประกอบที่สาคัญของทฤษฎีการเรี ยนรู้จากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ประกอบด้วยประสบการณ์
ของบุคคลการมองย้อนอดีตอย่างวิพากษ์วจิ ารณ์และการเสวนาและอภิปรายด้วยเหตุผล
โดยงานวิจยั ชิ้นนี้ตอ้ งการทาการศึกษารู ปแบบและองค์ประกอบของการสื่ อสารและสัญญะ
ที่ ส าคัญ ในการสะท้อ นเป้ าหมายหลัก ที่ พึ งประสงค์ ในนิ ท รรศการบทเรี ย นในความมื ด โดย
นิทรรศการ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผชู ้ มเกิดกระบวนการสะท้อนความคิดเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์เพื่อ
ให้เกิดการยอมรับและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมเกี่ ยวกับบุคคลผูพ้ ิการทางสายตาซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวคิดและทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งเน้นให้เห็นถึงเป้ าหมายและคุณค่าของการ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ที่แตกต่าง ครอบคลุมบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมโดยรวมด้วยการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์หรื อกรอบความคิด
2.5.2 กระบวนการเรียนรู้ เพื่อการเปลีย่ นแปลง (Transformative Learning Processes)
Mezirow (1991) ได้นาเสนอกระบวนการ 10 ขั้นตอนเพื่อการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด
ดังนี้
2.5.2.1 การเผชิ ญและตระหนักถึงภาวะวิกฤตเป็ นขั้นตอนแรกของการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม โดยการเรี ยนรู ้ ของผูใ้ หญ่เริ่ มต้นได้อย่างดี เมื่อผูใ้ หญ่ตอ้ งเผชิ ญกับความยุ่งยากในชี วิต
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ซึ่ งเมื่อริ เริ่ มขึ้นแล้วกระบวนการเรี ยนรู ้จะติดตามได้ง่ายทาให้สามารถพิชิตปั ญหา อุปสรรคต่างๆ ที่
เผชิญได้
2.5.2.2 การวิเคราะห์ ต รวจสอบตนเองเป็ นการตรวจสอบกรอบความเชื่ อ ของ
ตนเองการยึดถือปฏิบตั ิของตนเองเพื่อสร้างความเข้าใจในตนเอง มองเห็นความสัมพันธ์ของตนเอง
กับสังคมรอบข้าง และมุมมองของตนเองที่มีต่อโลก ซึ่ งกระบวนการทบทวนชี วติ นี้ ทาให้ผทู ้ บทวน
ได้เห็นภาพระบบความคิดของตนเองซึ่ งเป็ นระบบภายในที่แสดงออกสู่ ภายนอก
2.5.2.3 การประเมินสมมติ ฐานตนเองอย่างมีวิจารณญาณเป็ นการประเมิ นตนเอง
ภายหลังจากการสารวจตรวจสอบตนเองแล้วโดยอาจมี การประเมินแบบวิพากษ์วิจารณ์ ความเชื่ อ
เบื้องต้น ซึ่ งกรอบความเชื่อเบื้องต้นนี้เป็ นตัวกาหนดมุมมองโลก และ/หรื อทัศนคติ ส่ วนบุคคล
2.5.2.4 การตระหนักว่าตนและบุ คคลอื่ นๆก็มีการปรั บเปลี่ ยนกรอบความคิ ดใน
ท านองเดี ยวกัน คื อการวิพ ากษ์วิจารณ์ รวมกันในประสบการณ์ ที่ คล้ายคลึ งกัน ซึ่ งเกิ ดขึ้ น เมื่ อแต่
บุคคลได้มีการติดต่อสื่ อสารกับบุคคลอื่น อาทิ การสนทนา การร่ วมวิพากษ์สถานการณ์ต่างๆ กับผูท้ ี่
มีประสบการณ์ คล้ายคลึ งกันโดยใช้ป ระสบการณ์ ปกติ ธรรมดาที่ มีอยู่ของบุ คคล เพื่ อให้ได้มาซึ่ ง
ความเข้าใจและประสบการณ์ ใ หม่ ที่ เกี่ ยวข้องกับ ประเด็ น ของการสนทนาหรื อ การวิพ ากษ์ซ่ ึ ง
เชื่อมโยงต่อเนื่องถึงการวางเป้ าหมายในการปฏิบตั ิเพื่อการเปลี่ยนแปลงร่ วมกัน
2.5.2.5 การค้นหาทางเลือกของบทบาท ความสัมพันธ์และแนวทางการปฏิบตั ิใหม่
เมื่ อเข้าใจถึ งการยึดถื อปฏิ บตั ิของตนเองและกลุ่ม และสถานการณ์ ที่เป็ นปั ญหาจึงค้นหาทางเลื อก
ใหม่ความสัมพันธ์ ใหม่และการกระทาใหม่เพื่อให้ เกิ ดการปรั บเปลี่ ยนแนวทางดาเนิ นชี วิตที่ เคย
ยึดถือสู่ สิ่งที่คิดว่าเหมาะสม
2.5.2.6 การพัฒนาแผนปฏิ บตั ิการเป็ นการวางแผนเพื่อการปฏิ บตั ิการหลังจากนั้น
จึ งได้ว างแผนการกระท าจากการประเมิ น สถานการณ์ แ ละจุ ด มุ่ ง หมายที่ ต้อ งการให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง
2.5.2.7 การศึกษาหาความรู ้และทักษะเพื่อการดาเนินการตามแผนเป็ นขั้นตอนของ
การเตรี ยมความพร้ อมใน ด้านองค์ความรู ้เพื่อการปฏิ บตั ิซ่ ึ งบุ คคลหรื อกลุ่มผูร้ ่ วมปฏิ บตั ิจะใฝ่ หา
ความรู้และทักษะในการนาแผนไปปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย
2.5.2.8 การทดลองปฏิ บ ตั ิตามแผนและประเมินผลย้อนกลับในขณะปฏิ บตั ิการ
และหลังจากปฏิบตั ิการจะมีการติดตามประเมินผลควบคู่ไปด้วย เพื่อปรับเปลี่ยนให้ทนั สถานการณ์
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นรวมทั้งเพื่อแสวงหาองค์ความรู ้เพิ่มเติมให้เหมาะสมสาหรับการดาเนิ นการตาม
แผนที่วางไว้
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2.5.2.9 การพัฒนาขีดความสามารถและความเชื่อมัน่ ในตนเองตามบทบาทใหม่เมื่อ
บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม ได้ป ฏิ บ ัติ จนเห็ น ผลส าเร็ จแล้ว ความเชื่ อมั่น ในตนเองต่ อ กรอบความเชื่ อใหม่
ทัศนคติ ใหม่ กรอบ ความคิ ดใหม่และการกระท าใหม่ และความสั มพันธ์ กบั สั งคมรอบข้างหรื อ
ผูเ้ กี่ยวข้องในแนวทางใหม่ได้เกิดขึ้น
2.5.2.10 การบู รณาการมโนทัศน์ ใหม่ ให้ เข้ากับ วิถี การดาเนิ นชี วิตอย่างเป็ นหนึ่ ง
เดียวเมื่อศักยภาพและความเชื่อ มัน่ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องจนเกิดความเชื่ อมัน่ ประสบการณ์
ความรู ้ ความสามารถเหล่านั้นจะถูกหลอมรวม เชื่ อมโยงให้เป็ นหนึ่ งเดียวกับความเป็ นตัวตนของ
ตนเอง ก่อให้เกิ ดเป็ นการดาเนิ นชี วิตตามแนวทางใหม่ตามมโนทัศน์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมา
นาไปสู่ การปรับเปลี่ ยนทัศนคติ ค่านิ ยม ความเชื่ อและการปฏิ บตั ิใหม่ซ่ ึ งสามารถนาชี วิตไปสู่ การ
พัฒนาการเรี ยนรู ้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ยงั่ ยืน สามารถยืนหยัดต่อความท้าทายใดๆ ได้อย่างมัน่ ใจ เพื่อ
ความมัน่ คง ยัง่ ยืน ในที่สุด
สรุ ป ขั้น ตอนการเรี ย นรู ้ สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงมี 10 ขั้น ตอนดัง กล่ า ว โดยแกนหลัก ของ
กระบวนการเรี ย นรู้ เพื่ อการเปลี่ ย นแปลงของ Mezirow (1991) ประกอบด้วย 3 ส่ วนร่ วมกัน คื อ
1) ประสบการณ์ 2) การคิ ดไตร่ ตรอง และ 3) การสนทนาอย่างมี เหตุ ผ ล ซึ่ งการสนทนาอย่างมี
เหตุ ผ ลนี้ จะรวมถึ ง องค์ ป ระกอบต่ างๆ ในการสนทนา เช่ น ข้อ มู ล ข่ าวสารที่ ส มบู รณ์ ค วามรู้
ความสามารถที่จะประเมินข้อโต้แย้ง และการมีเสรี ภาพในการคิดและวิพากษ์
ทั้งนี้ ยงั มี ขอ้ เสนอของ Mezirow (1991) เพิ่ มเติม ถึ งคาว่า ประสบการณ์ นั้นมีค วามหมาย
ครอบคลุมทั้งประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคลก่อนที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมและประสบการณ์ที่ได้รับ
ระหว่างร่ วมกิจกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่ น กิ จกรรมในการเรี ยน ผูเ้ รี ยนแต่ละคนย่อมมีประสบการณ์
ก่ อนที่ จะมาเข้าเรี ยนในห้องเรี ยนอยู่ก่ อนแล้ว และประสบการณ์ ที่ ได้รับ ระหว่างท ากิ จกรรมใน
ห้องเรี ยน โดยหากผูเ้ รี ยนเข้ามาในห้องเรี ยนแล้วให้ความหมายของประสบการณ์ ที่แตกต่างไปจาก
เดิมและเกิดการทบทวนไตร่ ตรองในการกระทา หรื อประสบการณ์ที่ได้รับในการร่ วมกิจกรรมนั้นๆ
และหาข้อมูลที่เป็ นจริ งที่สุด การเปลี่ยนแปลงหรื อปรับการให้ความหมายของประสบการณ์เปลี่ยน
ความคิด มุมมองโลกทัศน์และทัศนคติน้ นั ก็คือ การเรี ยนรู ้สู่การเปลี่ยนแปลง
โดยงานวิ จ ัย ชิ้ น นี้ ได้น า แกนหลัก ของ กระบวนการเรี ย นรู้ เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
Mezirow (1991) ซึ่ งประกอบด้วย 3 ส่ วนร่ วมกันคื อ 1) ประสบการณ์ 2) การคิ ดไตร่ ตรอง และ 3)
การสนทนาอย่างมี เหตุ ผล มาวิเคราะห์ผลการศึกษาสัญญะที่สาคัญที่ สะท้อนเป้ าหมายหลักที่พึ ง
ประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่ผรู ้ ับสารของนิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืดจากเวทนาเป็ นยอมรับและเข้าใจ
คืออะไร
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2.6 ทฤษฎีกรวยประสบการณ์ (Cone of Experience)
Dale (1954) ได้จ ัด แบ่ ง สื่ อ การสอน เพื่ อ เป็ นแนวทางในการอธิ บ ายถึ ง ความสั ม พัน ธ์
ระหว่างโสตทัศนู ปกรณ์ ต่างๆ ในขณะเดี ยวกันก็แสดงขั้นตอน ของประสบการณ์ การเรี ยนรู้ และ
การใช้สื่อแต่ละประเภทในกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ย โดยพัฒนาความคิดของบรุ นเนอร์ (Bruner) ซึ่ ง
เป็ นนักจิตวิทยา ก่อนนาสร้างเป็ น “กรวยประสบการณ์” (Cone of Experience) โดยแบ่งเป็ นขั้นตอน
ดังนี้
1) ประสบการณ์ ต รงและมี ค วามมุ่ ง หมาย (Direct Purposeful Experience) ถื อ
เป็ นประสบการณ์ที่เป็ นรากฐานของประสบการณ์ท้ งั หมด เนื่องจากผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากสถานการณ์
จริ ง และเป็ นรู ปธรรมมากที่สุด หรื อเกิดจากการกระทาของตนเอง เช่น การสัมผัส การเห็นการเรี ยน
จากของจริ ง และการลงมือกระทา เป็ นต้น
2) ประสบการณ์ รอง (Contrived Experience) เป็ นการเรี ยนรู้โดยให้ผเู้ รี ยนเรี ยน
จากสิ่ งที่ ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งที่ สุด ซึ่ งอาจเป็ นการจาลองหรื อของจาลองก็ได้ เช่ น การสร้าง
ท้องฟ้ าจาลอง การใช้หุ่นจาลอง ตัวอย่าง ตูอ้ นั ตรทัศน์หรื อสื่ อสามมิติ เป็ นต้น
3) ประส บการณ์ นาฏกรรมหรื อการแสดง (Dramatized Experience) เป็ น
ประสบการณ์ ที่จดั ขึ้นแทนประสบการณ์ จริ ง ซึ่ งเป็ นการแสดงบทบาทสมมติ หรื อการแสดงละคร
เพื่อเป็ นการจัดประสบการณ์ให้แก่ผเู ้ รี ยนในเรื่ องที่มีขอ้ จากัดด้วยยุคสมัย เวลาและสถานที่ เช่น การ
แสดงละครประวัติศาสตร์ ละครพื้นเมือง หรื อเรื่ องราวที่เป็ นนามธรรม เป็ นต้น
4) การสาธิ ต (Demonstration) คื อ การอธิ บายข้ อ เท็ จ จริ ง ความจริ ง และ
กระบวนการที่สาคัญที่แสดงให้เห็ นเป็ นลาดับขั้นตอนของการกระทานั้น อาจเป็ นการแสดงหรื อ
กระทาประกอบคาอธิ บาย เช่น การฉายภาพยนตร์ และฟิ ล์มสตริ ป แสดงเนื้ อหาในส่ วนที่ตอ้ งการ
สาธิต เป็ นต้น
5) การศึ ก ษานอกสถานที่ (Field Trip) เป็ นการให้ ผู้เรี ย นได้ รั บ และเรี ย นรู้
ประสบการณ์ ต่ า งๆภายนอกสถานที่ เรี ย น เช่ น การเยี่ ย มชมสถานที่ ป ระวัติ ศ าสตร์ ต่ า งๆ การ
สัมภาษณ์บุคคลที่มีความรู้ เป็ นต้น
6) นิ ท รรศการ (Exhibition) เป็ นการจัด แสดงสิ่ ง ของต่ า งๆ การจัด ป้ ายนิ เทศ
เพื่อให้ความรู ้และสารประโยชน์แก่ผชู ้ ม โดยการนาประสบการณ์ หลายอย่างมาผสมผสานกันมาก
ที่สุด
7) โทรทัศน์ (Television) เป็ นประสบการณ์ที่ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ดว้ ยการเห็นและได้
ยิน เสมือนอยูใ่ นเหตุการณ์ จริ ง โดยโทรทัศน์ยงั สามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นได้
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อีกด้วย ซึ่ งจะทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าใจเรื่ องราวและสิ่ งต่างๆได้ดีข้ ึน นอกจากนี้ ยงั สามารถบันทึก
รายการไว้สาหรับศึกษาต่อในภายหลังได้อีกด้วย
8) ภาพยนตร์ (Motion Picture) เป็ นประสบการณ์ ที่ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ดว้ ยการเห็ น
และได้ยินเช่ นเดี ยวกับโทรทัศน์ แต่เรื่ องราวต่างๆจะทุ กบันทึ กไว้ในลักษณะของฟิ ล์มหรื ออยู่ใน
รู ปแบบของ สื่ อ DVD หรื อ VCD
9) การบั น ทึ กเสี ยง วิ ท ยุ ภาพ นิ่ ง (Recording, Radio and Still Picture) การ
บันทึกเสี ยงอาจอยูใ่ นรู ปของแผ่นเสี ยงหรื อเทปบันทึก วิทยุเป็ นสื่ อที่ให้เฉพาะเสี ยง ส่ วนภาพนิ่งอาจ
เป็ นภาพวาด ภาพล้อ หรื อภาพเหมือนจริ งก็ได้ ข้อมูลที่อยูใ่ นสื่ อดังกล่าวสามารถให้ประสบการณ์
กับผูเ้ รี ยนได้ โดยไม่ตอ้ งมีความรู ้ก็ได้ แต่สามารถเข้าใจเนื้อหาเรื่ องราวที่สอนได้ เนื่องจากใช้วิธีการ
ฟังและดูเท่านั้น
10) ทัศนสัญลักษณ์ (Visual Symbol) เป็ นประสบการณ์ ที่เป็ นนามธรรมมากขึ้น
จาเป็ นต้องคานึ กถึ งประสบการณ์ ของผูเ้ รี ยนเป็ นพื้นฐานในการเลื อกนาไปใช้ เช่ น แผนภูมิ แผนที่
แผนสถิติ ภาพโฆษณา การ์ ตูน และสัญลักษณ์ต่างๆ เป็ นต้น
11) วจนสัญ ลัก ษณ์ (Verbal Symbol) เป็ นประสบการณ์ ข้ นั สุ ด ท้าย ซึ่ งเป็ นขั้น
นามธรรมมากที่สุด ไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับของจริ ง ได้แก่ ตัวหนังสื อในภาษาเขียน เสี ยงของคาพูด
ในภาษาพูด เป็ นต้น

วจนสัญลักษณ์
ทัศนสัญลักษณ์
การบันทึกเสี ยง วิทยุ ภาพนิ่ง
ภาพยนตร์

นามธรรม
Abstract
ภาพ
Iconics

โทรทัศน์
นิทรรศการ
การศึกษานอกสถานที่
การสาธิต
ประสบการณ์นาฏการหรื อการแสดง
ประสบการณ์รอง
ประสบการณ์ตรง

ภาพที่ 2.5 กรวยประสบการณ์ของ Dale (1954)

ความทรงจา
Enactive
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จากกรวยประสบการณ์ดงั กล่าว Edgar Dale ได้จาแนกสื่ อออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1) สื่ อประเภทวัสดุ หมายถึง สื่ อที่เก็บความรู ้อยูใ่ นตัวเองจาแนกได้ 2 ลักษณะ
(1) วัส ดุ ป ระเภทที่ ส ามารถถ่ ายทอดความรู ้ ได้ด้วยตนเองไม่ จาเป็ นต้องใช้
อุปกรณ์อื่นช่วย เช่น แผนที่ ลูกโลก รู ปภาพ
(2) วัสดุประเภทที่ไม่สามารถถ่ายทอดความรู ้ได้ดว้ ยตนเองต้องอาศัยอุปกรณ์
ช่วย เช่น แผ่นซี ดี ฟิ ล์มภาพยนตร์ สไลด์
2) สื่ อ ประเภทอุ ป กรณ์ หมายถึ ง สิ่ ง ที่ เป็ นตัว กลางหรื อ ตัว ผ่ า นท าให้ ข ้อ มู ล
ถ่ายทอดออกมาให้เห็นหรื อได้ยนิ
3) สื่ อประเภทเทคนิคและวิธีการ หมายถึง สื่ อที่มีลกั ษณะเป็ นแนวความคิดหรื อ
รู ปแบบขั้นตอนในการเรี ยนการสอน
โดยนิ ท รรศการจัดอยู่ในกรวยประสบการณ์ ในขั้น ที่ 6 โดยจะต้องเป็ นนิ ทรรศการที่ จดั
แสดงอย่างมีความหมายซึ่ งมีความหลากหลายของสื่ อผสมผสานกัน แต่ทุกนิ ทรรศการมีลกั ษณะที่
เหมือนกันคือการขมวดความรู ้ ความสนใจ ข้อมูลต่างๆ และนาเสนอออกมาผ่านวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ในนิทรรศการ

2.7 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ ยวของได้ใช้เกณฑ์ สัญญะ นิ ทรรศการ และประสาทสัมผัส เป็ น
คาสาคัญ (Keywords) ในการเลื อกงานวิจยั ที่ ศึกษาโดยเลื อกงานวิจยั มาศึกษาโดยสามารถจัดกลุ่ ม
ของงานวิจยั ที่เกี่ ยวได้เป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ สัญญะในนิทรรศการ และ ประสาทสัมผัสในนิ ทรรศการ
โดยสามารถสรุ ปความสาคัญของงานวิจยั ชิ้นต่างๆ ดังนี้
2.7.1 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง “สั ญญะในนิทรรศการ”
วรรษมน ใจกระจ่ าง (2556) โดยการวิจยั นี้ เป็ นการศึ ก ษาการสื่ อความหมายและศึ ก ษา
กระบวนการรั บ รู ้ ข องผู ้ช มในนิ ท รรศการบทเรี ย นในความมื ด โดยการวิ จ ัย นี้ เน้ น ศึ ก ษาไปที่
กระบวนการสื่ อความหมาย คือเนื้ อหาที่จดั ทาขึ้ นในนิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืดและการรับรู้
ของผูช้ ม คือผลตอบรับที่ ผูไ้ ด้รับ ภายหลังการเข้าชมนิ ทรรศการเน้นการศึกษาทาความเข้าใจใน
เนื้ อหาผ่านมุมมองของผูช้ มอีกทั้งทัศนคติและผลตอบรับที่มีต่อเนื้ อหาในนิ ทรรศการชุ ดนี้ ซ่ ึ งมีการ
กาหนดกลุ่มเป้ าหมายศึกษาที่อยูใ่ นช่วงอายุเดี ยวกันจานวน 16 คน ที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ศึกษา
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อยูใ่ นระดับมหาวิทยาลัยและเป็ นที่มีความสนใจปรากฏการณ์ทางสังคมมีความพร้อมในการแสดง
ความคิดเห็น
ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้เป็ น 3 ส่ วนได้แก่
กระบวนการสื่ อ ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเรี ย นรู ้ ข องผูช้ มนิ ท รรศการบท
สนทนาในความมืดเป็ นนิ ทรรศการที่ตอ้ งมีผูน้ าชมซึ่ ง มีความสาคัญในด้านการสื่ อสาร คื อทั้งตัว
ข้อมูลที่นิทรรศการต้องการให้ผชู้ มศึกษา และเป็ นตัวนาข้อมูลให้แก่ผเู ้ ข้าชมโดยจากการศึกษาผูเ้ ข้า
ชมกลุ่มตัวอย่าง พบว่าความรู ้ สึกของผูเ้ ข้าชมที่มีต่อผูน้ าชมแม้ว่าจะมีแตกต่างกันในส่ วนของการ
ช่ ว ยให้ เกิ ด กระบวนการท าความเข้า ใจ แต่ ผู ้ช มทั้ง 16 คนมี ความรู ้ ที่ ค ล้ า ยคลึ ง กัน คื อ ความ
สนุ กสนานอันเนื่ องมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างกลุ่มผูช้ มและผูน้ าชมซึ่ งทาให้ลดความ
กดดันขณะอยูใ่ นห้องนิทรรศการ
เพื่อนร่ วมกลุ่มและผูน้ าชมคือสิ่ งแวดล้อมที่ช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ โดยการจัดการจัดกลุ่ม
ผูช้ มเพื่อนเข้าชมพร้ อมกันเป็ นการสร้างสภาพแวดล้อมแบบหนึ่ งให้แก่ผชู ้ มโดยมองว่ากลุ่มผูช้ มที่
เข้าชมและผูน้ าชมนิ ท รรศการเป็ นสิ่ งแวดล้อมที่ ช่ วยส่ งเสริ ม การเรี ยนรู ้ ให้ แก่ ผูเ้ ข้าชมแต่ล ะคน
เนื่ อ งจากภายในห้ อ งนิ ท รรศการนั้น มื ด สนิ ท เป็ นสถานการณ์ ที่ ผู ้ช มแต่ ล ะคนไม่ คุ ้น เคยการมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของกลุ่มผูช้ มและผูน้ าชมจึงมีส่วนสร้างสภาพแวดล้อมในการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
การทาความเข้าใจกับความแตกต่างของคนในสังคมเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งใช้เวลาในการทาความ
เข้าใจซึ่ งบริ บททางสังคมและวุฒิภาวะของผูช้ มมีผลต่อการทาความเข้าใจเนื้ อหาในนิ ทรรศการ ทา
ให้ผวู้ จิ ยั เข้าใจถึงการใช้เวลาเพื่อสร้างประสบการณ์หรื อชุดความรู้เดิม
Hodge (1998) เ รื่ อ ง “A semiotic analysis of the Australian Museum’s Indigenous
Australians: Australia’s First Peoples Exhibition” พบว่า งานวิจยั ชิ้ นนี้ ได้ทาการศึกษานิ ทรรศการ
Australia’s First Peoples Exhibition โดยมีการวิเคราะห์ในมุมมองการเล่าเรื่ องกับสัญวิทยาซึ่ งพบว่า
รู ปแบบของการเล่าเรื่ องในนิ ทรรศการ Australia’s First Peoples Exhibition ที่ศึกษาสามารถจาแนก
ได้ 2 ทาง คือ ทางซ้าย (Left Loop) และ ทางขวา (Right Loop)
ทางซ้าย (Left Loop) มีภาพรวมในการสื่ อความหมายเกี่ยวกับการผสมผสานและอยูร่ ่ วมกัน
ของวัฒ นธรรมพื้ น เมื อ งและยุ โ รป โดยมี ก ารน าเสนอเหตุ ก ารณ์ ต ามล าดับ รวมถึ ง ประเด็ น
สถานการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี โดยสรุ ปเส้นทางซ้าย สามารถอธิ บายลักษณะ
การเดิ นทางจากอดี ตถึ งปั จจุบนั ในความเชื่ อจิตวิญญาณที่ นาเสนอผ่านความคิ ดในการร่ วมกันลด
ความขัดแย้ง
ทางขวา (Right Loop) ออกแบบบรรยากาศที่แตกต่างออกไปจากเส้นทางแรก ซึ่งทาให้ผชู้ ม
รู ้สึกมีการเริ่ มต้นใหม่ของการจัดแสดงนิ ทรรศการ โดยกาแพงทั้ง 2 ฝั่ ง ตกแต่งด้วยศิลปะแบบชน
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พื้นเมือง (Aboriginal style of art) ก่อนจะนาเข้าสู ้ในส่ วนของเขาวงกต (The Maze) ที่ออกแบบโดย
Kevin Butler โดยเขาวงกตเป็ นส่ วนที่ น่าสนใจ และสาคัญของเส้น ทางขวาโดยนาเสนอเนื้ อหาใน
ส่ วนของสังคมแบบดั้งเดิม และสันติภาพอีกส่ วนหนึ่ งในเส้นทางขวาที่ได้รับความนิ ยม และถือเป็ น
จุดสนใจของนิ ทรรศการเช่ นกันก็คือ ส่ วนเนื้ อหาเรื่ องความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice) ซึ่ ง
การวิเคราะห์ของผูว้ จิ ยั พบว่าทั้ง 2 ส่ วนข้างต้นคือ ความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice) และเขา
วงกต (The Maze) เป็ นส่ ว นนิ ย มสู ง สุ ด (Climax) ของนิ ท รรศการเนื่ อ งจากในส่ ว นของความ
ยุติธรรมทางสังคม (Social Justice) มีความโดดเด่นของเนื้ อหาเป็ นประเด็นสาคัญที่ผชู ้ มต่างให้ความ
สนใจ และเป็ นส่ วนที่ นาเข้าสู่ ส่ วนของเขาวงกต (The Maze) ซึ่ งส่ วนนี้ เป็ นส่ วนที่ มี รูป แบบการ
นาเสนอที่สามารถสร้ างความน่ าสนใจให้แก่ผชู ้ ม โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ ส่วนของ เขาวงกต
(The Maze) ถึงปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็ จไว้ 6 ประเด็น ดังนี้
1) สร้ างประสบการณ์ โดยรู ปแบบของนิ ทรรศการในส่ วนเขาวงกตทาให้ผชู ้ มมี
ความรู ้ สึ กรั บ รู ้ ถึ ง ประสบการณ์ ข องชนพื้ น เมื อ ง (Aborigin) โดยไม่ ล ดค่ า หรื อ เปลี่ ย นแปลง
ประสบการณ์อื่นๆ ที่เคยมีมา
2) สะท้ อ นความรู ้ สึ กนึ ก คิ ด ของชนพื้ น เมื อ ง เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ในการท าให้
นิทรรศการประสบความสาเร็ จเนื่ องส่ วนนี้ทาให้นิทรรศการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความปรองดองโดย
มีการนาความรู ้สึกของชนพื้นเมืองนาเสนอผ่านรู ปแบบวีดิโอและเสี ยง
3) การใช้ภาพและงานศิลปะ โดยผลงานศิลปะที่สร้างโดยชนเผ่าพื้นเมืองเหล่านี้
ไม่ได้เป็ นเพียงวัตถุจดั แสดงแต่ยงั เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารความหมายของนิ ทรรศการได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
4) การบูรณาการแนวคิดผูอ้ อกสามารถผสมผสานและบูรณาการมุมมองทางจิต
วิญญาณและความกังวลเพื่อแสดงให้เห็นถึงความยุติธรรมทางสังคมซึ่ง เขาวงกต ก็สามารทาหน้าที่
ตรงนี้ได้และประสบความสาเร็ จ
5) การสื่ อสารสถานการณ์ ที่ ซับ ซ้อน เขาวงกตมี ก ารเล่ าเรื่ องและสื่ อ สารความ
ซับซ้อนของเรื่ องราวของออสเตรเลี ยร่ วมสมัยและดั้งเดิ มโดยวีดิโอที่ มีการพูดของชนพื้ นเมื องก็
สามารถสื่ อสารกับ ผูช้ มที่ อาจจะไม่ ใช่ ช นพื้ น เมื องได้เข้าใจถึ งเนื้ อหาและความหมายได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
6) เขาวงกตมีมุมมองมิติของเทพนิ ยายโดยการออกแบบการจัดแสดงในส่ วนของ
เขาวงกตนั้นมีการนาเรื่ องราวเทพนิยายของออสเตรเลียเขามาเป็ นหลักในการออกแบบ
นอกจากนี้ The Museum Corporate Strategic Plan (Australian Museum, 1998) ได้เห็ น ถึ ง
ความสาคัญของกายภาพของการจัดแสดงนิทรรศการ และตั้งคาถามไว้ 3 ประการดังนี้ 1) สามารถ
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ตอบสนองความตั้งการของผูช้ ม และเนื้ อหาหรื อไม่ 2) สามารถสร้างความแปลกใจและกระตุ ้น
ความรู ้ สึกของผูช้ มได้หรื อไม่ 3) สร้ างประสบการณ์ แปลกใหม่ได้ไม่เคยสัมผัสที่ ไหนมาก่อนได้
หรื อไม่และคาตอบที่ได้คือ เขาวงกตของ Kevin Butler สามารถทาได้ท้ งั 3 ประการ
เชิ ด ชาติ หิ รั ญ โร (2546) เรื่ อง “การสื่ อความหมายและการรั บ รู้ จ ากนิ ท รรศการใน
พิพิธภัณฑ์: กรณี ศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ เชียงแสน”พบว่าการวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับ
การจัด แสดงนิ ท รรศการในพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เน้น หนัก ในด้านการออกแบบนิ ท รรศการและการสื่ อ
ความหมายของผูจ้ ดั ทานิทรรศการ กับการรับรู้ของผูช้ มจากนิทรรศการ โดยจะนาผลการศึกษาทั้ง
สองส่ วนมาเปรี ยบเที ยบกัน โดยใช้นิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติเชี ยงแสนเป็ น
กรณี ศึกษา ซึ่ งการวิจยั ใช้วิธีการวิจยั ผสมผสานกันทั้ง การศึกษาเชิ งปริ มาณ การวิจยั เอกสาร การ
สารวจข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก แบบทดสอบ และการสังเกตพฤติกรรมโดยใน
การสื่ อความหมายของนิ ทรรศการนั้น มีจุดนาเสนอหลักในการถ่ายทอดความรู้ดา้ นประวัติศาสตร์
โบราณคดีและพัฒนาการทางอารยธรรมของเมืองเชี ยงแสนไปสู่ ผชู ้ ม โดยมุ่งชี้ ให้เห็นภาพรวมของ
เมืองโบราณเชี ยงแสนนับตั้งแต่การตั้งถิ่ นฐานในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ผ่านการสร้างสรรค์อารย
ธรรมในสมัยอาณาจักรล้านนา สื บเนื่ องมาจนถึงการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชนต่างๆ ที่มีวิถีชีวิต
ภาษา และวัฒ นธรรม แตกต่ างกัน แสดงให้ เห็ น ว่าเมื อ งเชี ย งแสนเป็ นเมื อ งที่ มี พ ัฒ นาการทาง
วัฒนธรรม ต่อเนื่ องกันมาอย่างยาวนานและรุ่ งเรื องที่สุดแห่ งหนึ่ งในเขตภาคเหนื อตอนบน การสื่ อ
ความหมายของนิทรรศการในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มุ่งใช้โบราณศิลปวัตถุเป็ น เครื่ องมือในการ
สื่ อความหมายหลัก ของนิ ทรรศการ ผ่านการถ่ ายทอดความรู ้ ด้วยค าบรรยาย ประกอบเป็ นหลัก
เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจและกระตุน้ ความต้องการเรี ยนรู ้ของผูช้ ม โดยเน้นรู ปแบบของความงามใน
เชิงศิลปะของวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่นามาจัดแสดง โดยมีการสื่ อความหมายที่ค่อนข้างเรี ยบง่าย เน้นการ
สื่ อสารที่เข้าใจได้ง่าย เพื่อถ่ายทอดสิ่ งที่เป็ นเนื้ อหาทางวิชาการและความงามที่ เป็ นนามธรรมผ่าน
วัตถุอนั เป็ นรู ปธรรม ในด้านการออกแบบนิ ทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ เชียงแสน
นั้น ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยที่เป็ นสภาพแวดล้อมเป็ นสาคัญ นัน่ คือ ลักษณะสถาปั ตยกรรมของ อาคาร พื้นที่
จัดแสดงภายในอาคาร สภาพแวดล้อมรอบพิพิธภัณฑสถาน และเนื้ อหานิ ทรรศการ ลักษณะทาง
สถาปั ตยกรรมของอาคารนั้นเป็ นตัวกาหนดการออกแบบให้มีลกั ษณะที่เน้นการ แก้ไขปั ญหาของ
อาคารที่มีลกั ษณะแคบและยาว ดังนั้นการออกแบบการจัดแสดงจึงต้องมุ่งใช้สอยพื้นที่ที่มีอยูอ่ ย่าง
จากัดให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุ ด ไม่ มีการแบ่ งห้องจัดแสดง อย่างชัดเจน แต่ใช้ลกั ษณะและสี ของ
ครุ ภณ
ั ฑ์เป็ น ตัวแบ่งเนื้ อหาส่ วนต่างๆ ของนิ ทรรศการออกจากกันในขณะที่ การจัดแสดงโบราณ
ศิลปวัตถุ หรื อ ครุ ภณ
ั ฑ์ต่างๆ จะเป็ นไปอย่างหลวมๆ เพื่อให้มีพ้ืนที่วา่ ง (Space) ทางสถาปั ตยกรรม
ลดความอึด อัดและรู ปแบบที่น่าเบื่อของพื้นที่ภายในอาคาร
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นอกจากผลการวิจยั ยัง พบอี ก ว่า เนื้ อ หานิ ท รรศการได้เข้ามามี ส่ วนในการก าหนดการ
ออกแบบการจัดแสดงนิ ทรรศการในแง่ของการจัดระบบ การสัญจรภายในนิ ทรรศการมีลกั ษณะ
เรี ยงลาดับตามลาดับของเนื้ อหานิ ทรรศการจากต้นจนจบ และเน้นเนื้ อหาหลักของนิ ทรรศการ คือ
เรื่ อ งของประวัติ ศ าสตร์ แ ละโบราณคดี ใ ห้ อ ยู่ใ นจุ ด เริ่ ม ต้น ของนิ ท รรศการ ตามด้ว ยเรื่ อ งของ
วัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติพนั ธุ์อนั เป็ นวัตถุประสงค์รองของนิทรรศการ
ในด้านการสารวจการรับรู ้ของผูช้ มนั้นพบว่ากลุ่มนักเรี ยนนักศึกษามีระดับการรับรู้ต่า กลุ่ม
ผูช้ มวัยทางานมีระดับการรับรู้ปานกลางถึงดี และกลุ่มผูช้ มวัยอาวุโสมีระดับการรับรู ้ที่ดี ทั้งนี้พบว่า
ผูช้ มทั้งสามกลุ่มมีระดับการรับรู ้และมีความพึงพอใจต่อนิ ทรรศการในส่ วนวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ของกลุ่มชนในเมื องเชี ยงแสน มากกว่านิ ทรรศการส่ วนประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปกรรม
เมื อ งเชี ย งแสน ดั ง นั้ นการวิ จ ัย นี้ มี ข ้ อ เสนอแนะว่ า แนวทางในการพัฒ นานิ ท รรศการของ
พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ เชี ยงแสนจึงควรเน้นรู ปแบบและวิธีการสื่ อความหมายที่ เน้นให้ผูช้ มมี
ปฏิสัมพันธ์กบั นิทรรศการซึ่ งจะส่ งผลให้ผชู ้ มมีการรับรู ้และความพึงพอใจต่อนิทรรศการมากขึ้น
ฐิ ติ วุฒิ บุ ญ ยวงศ์วิวชั ร (2559) เรื่ อง “มายาคติ ข องหอฝิ่ น: การสร้ างความหมายของฝิ่ น
ภายใต้บริ บท แห่ งการสร้ างชาติและการท่องเที่ยว” มีการศึกษาการประกอบสร้ างความหมายของ
ฝิ่ นและการนาเสนอฝิ่ นสู่ สาธารณะในของ หอฝิ่ น จังหวัดเชี ยงราย พบว่า งานวิจยั ชิ้ นนี้ ต้องการ
แสวงหา คาตอบว่า รัฐชาติ ไทยให้ค วามหมายต่อ “ฝิ่ น”อย่างไร ผ่านการศึก ษาเครื่ องมื อใน การ
บัน ทึ ก ความทรงจ าความหมายทางสั ง คมและวัฒ นธรรมที่ ส าคัญ นั้ นคื อ “พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ”โดย
กระบวนการสร้ างความหมายของฝิ่ นจะอิ งแอบอย่างแนบแน่ นกับ “ประวัติศาสตร์ ของฝิ่ น”จาก
ความหลากหลายแหล่งอ้างอิง อาทิ ประวัติศาสตร์ ของฝิ่ นในฐานะของการเป็ นพืช ยารักษาโรค และ
การเป็ นพืชเสพติด นอกจากนั้นประวัติศาสตร์ ของฝิ่ นที่เกี่ยวกับการเมืองยังถูกนามาเป็ นฐานในการ
สร้ างคาอธิ บ ายการจัดแสดงในหอฝิ่ นด้วย เช่ น สงครามฝิ่ นในจี น เป็ นการอธิ บ ายการใช้ฝิ่ นเพื่ อ
สัน่ คลอนเสถียรภาพทางการเมืองของจีนโดยชาติตะวันตก ประวัติศาสตร์ การเข้ามาของฝิ่ นในสยาม
ประเทศ ในฐานะสิ่ งเสพติดที่ถูกกฎหมายกระทัง่ การกลายเป็ นสิ่ งที่เสพติดที่ผดิ กฎหมาย เป็ นต้น
การนาประวัติศาสตร์ จากหลากหลายแหล่งมาเป็ นกรอบคิดในการจัดการแสดงดังกล่าวจึง
เป็ นหนึ่ งในกระบวนการสื่ อสร้ างความหมายให้ก ับฝิ่ นตามตัวบทนั้นๆ อย่างไรก็ตาม การสร้ าง
ความหมายดังกล่าวมีจุดเปลี่ยนที่สาคัญอันเนื่ องมาจากตัวของหอฝิ่ นอยูส่ ถานะของพิพิธภัณฑ์อนั มี
หน้าที่หลักในการเป็ นแหล่งรวบรวมความรู ้ดา้ นต่างๆต่อสังคม แต่หอฝิ่ นเองกลับมีหน้าที่เพิ่มเติม
นัน่ คือ ต้องเป็ นสถานที่ ดึงดูดการท่องเที่ ยวหรื อต้องทาหน้าที่ ให้กลายเป็ นจุดหมายปลายทางของ
การท่องเที่ยว ดังนั้น การจัดแสดงต่างๆ จึงถูกตบแต่งให้ผเู ้ ข้าชมเกิดความประทับใจและซาบซึ้ งถึ ง
อรรถรสในการจัดแสดง อันเป็ นที่มาของการสร้างโดยอาศัยสื่ อหรื อเครื่ องมือด้านเทคโนโลยีต่างๆ
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มาเป็ นส่ วนสร้างอรรถรสให้กบั การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบการจัดแสดงหรื อมุมจัด
แสดงในหอฝิ่ นจึงมีลกั ษณะที่โดเด่น อันเนื่ องมากจากการใช้สื่อหรื อเทคโนโลยีต่างๆ เช่ น การใช้
แสง สี เสี ยง ประกอบมุ มจัดแสดงการจัดวางโครงสร้ างการจัดแสดง เช่ น การจัดชื่ อชั้นหรื อจัด
แสดงต่างๆ ซึ่ งสามารถดึงดูดความสนใจให้กบั ผูเ้ ข้าชมได้อีกด้วย อาทิ ภาพถ่าย ศิลปะปูนปั้ น หรื อ
แม้แต่งานวรรณกรรมของบุคคลสาคัญโดยสรุ ปพบว่า พิพิธภัณฑ์ได้พยายามรื้ อสร้ างความหมาย
ของฝิ่ นจากการใช้เพื่ อการรักษาพยาบาลสู่ การใช้ในฐานะยาเสพติ ด ขณะเดี ยวกันความสัมพันธ์
ระหว่างประวัติศ าสตร์ ข องหอฝิ่ นและการเมื อ งของการกระจาย ถู ก ผนวกให้ เป็ นเรื่ องเดี ยวกัน
ตัวอย่างเช่ น ประวัติ ศ าสตร์ ส งครามความฝิ่ นในจี น และประวัติศ าสตร์ ข องฝิ่ นในประเทศไทย
ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของฝิ่ นจากสิ่ งที่ถูกกฎหมายไปยังสิ่ งที่ผิดกฎหมาย การก่อสร้างหอฝิ่ น
จังหวัดเชี ยงรายเพื่ อสนับ สนุ น การท่ องเที่ ย วนั้น คื อรู ป แบบหนึ่ งของการผลิ ตของการผลิ ตทาง
วัฒนธรรมของการพัฒนาให้ทนั สมัยในสังคมไทย อย่างไรก็ตามการเน้นย้ าของหอฝิ่ นในอันตราย
ของยาเสพติดนั้นส่ งผลกระทบต่อการหลงลื มประวัติศาสตร์ อนั แท้จริ งของฝิ่ นในฐานะเครื่ องมื อ
สาคัญของความขัดแย้งทางการเมืองและการสร้างชาติของกลุ่มผูค้ นในดินแดนสามเหลี่ยมทองคา
2.7.2 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง “ประสาทสั มผัสในนิทรรศการ”
Saerberg (2007) เรื่ อ ง “The Dining in the Dark Phenomenon” พ บ ว่ า Dine in the Dark
หรื อ DID เป็ นร้านอาหารที่ขายแนวคิดการทานอาหารภายใต้ “โลกมืด” ราวกับคนตาบอดและมีบริ
กรเป็ นคนตาบอดคอยให้บริ การ
โดยเป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มการสื่ อสารระหว่างผูพ้ ิการทางสายตาและผูม้ องเห็นปกติ อีกทั้ง
ยังเป็ นการส่ งเสริ มให้สังคมได้เห็ นถึ งการที่ผพู ้ ิการทางสายตาสามารถใช้ชีวิตร่ วมกับผูส้ ายตาปกติ
เพื่อให้สังคมยอมรับในทักษะการทางานของผูพ้ ิการทางสายตาและสุ ดท้ายสามารถสร้างความมัน่ ใจ
ในศักยภาพของตนเองของผูพ้ ิการทางสายตา โดยสรุ ปกิจกรรม Dining in the Dark ได้รับความนิยม
และประสบความสาเร็ จในการสร้างความเข้าใจผูพ้ ิการทางสายตาได้อย่างสู ง โดยจากแนวความคิด
คนชายขอบสามารถช่ วยสร้ างความเข้าใจในการตีความกิ จกรรม Dining in the Dark ได้อย่างดี ซึ่ ง
ประสบการณ์จากกิจกรรม Dining In the Dark ส่ งผลในเชิ งบวกจากทั้ง 2 ด้านทั้งผูพ้ ิการทางสายตา
และผูส้ ายตาปกติ โดยในด้านผูพ้ ิการทางสายตาสามารถทาให้สามารถเห็ นคุ ณค่าในตัวเองจากที่
รู ้สึกว่า แปลกประหลาดโดยในเชิ งปฏิ บตั ิผพู ้ ิการทางสายตาได้เรี ยนรู ้ ทกั ษะการทางานร่ วมกับผูม้ ี
สายตาปกติได้อย่างสมจริ งและแสดงให้เห็ นถึ งความสามารถในการทางานของผูพ้ ิการทางสายตา
ทั้งนี้ ยงั เป็ นจุดเริ่ มต้นให้ผพู ้ ิการทางสายตาเริ่ มมีมุมมองด้านบวกของการมองไม่เห็ น เช่ น ประสาท
สัมผัสพิเศษในตัวเอง ในด้านผูส้ ายตาปกติ กิ จกรรม Dining In the Dark เป็ นโอกาสที่จะช่ วยสร้าง
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ความเข้าใจและเข้าถึงวัฒนธรรมของผูพ้ ิการทางสายตารวมถึงการับรู้และเข้าใจปัญหาจากการพิการ
ทางสายตาต่ อ สภาพแวดล้อ ม รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงมุ ม มองเกี่ ย วกับ คนตาบอด ซึ่ งเชื่ อ ว่ า
ประสบการณ์ ที่ได้รับจากการร่ วมกิ จกรรมนี้ จะสามารถนาไปพัฒนาการอยู่ร่วมกันกับผูพ้ ิการทาง
สายตาในสังคมได้
Chow (2009) เรื่ อง “Body, Senses & Architecture” โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ร่ างการ
และประสาทสัมผัสในงานสถาปั ตยกรรมโดยเน้นมุ่งเน้นไปที่ประสาทสัมผัสทางการมองเห็น ซึ่ ง
งานวิจยั สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ ประสาทสัมผัส การหาทิศทางเดินของผูพ้ ิการทางสายตา
และนิทรรศการและกิจกรรมที่กระตุน้ ประสาทสัมผัส เพื่อให้ได้ผลการศึกษาเพื่อนาไปสู่ ความเข้าใจ
โลกของความมืดและเป็ นแนวทางในการออกแบบทางสถาปั ตยกรรมเพื่อตอบสนองผูพ้ ิการทาง
สายตาและผูท้ ี่มีสายตาปกติ ซึ่ งส่ วนที่น่าสนใจและเกี่ยวของคือส่ วนที่ 3 นิ ทรรศการและกิจกรรมที่
กระตุ ้น ประสาทสัม ผัส ซึ่ งพบว่า มี นิท รรศการที่ มี ผ ลการวิจยั ที่ เกี่ ย วข้องกับ ประสาทสั ม ผัส ใน
นิทรรศการด้านการมองเห็นและมีผลการศึกษาดังนี้
Bio Mapping Workshop เป็ นกิ จกรรมที่ ให้ผรู ้ ่ วมกิ จกรรมสนุ กไปกับประสาทสัมผัสของ
ร่ างกายโดยที่ผรู ้ ่ วมจะปราศจากการมองเห็นและต้องใช้การฟั งผูร้ ่ วมอีกท่านในการบอกทางเพื่อจะ
เดินไปรอบๆ ในเมืองเดรฟท์ (Delft) ประเทศเนเธอร์ แลนด์โดยจะทาการเดินจากใจกลางของเมือง
เดรฟท์ (Delft) ไปสู่ ห้างสรรพสิ นค้าอิเกีย (IKEA) โดยในกิจกรรมนี้จะทาให้ผรู ้ ่ วมกิจกรรมที่ถูกปิ ด
ตาได้ตระหนักถึ งสภาพแวดล้อมต่างๆในเมื องมากขึ้ นกว่าเดิ ม ผ่านประสาทสัม ผัส ที่ เหลื อซึ่ งใน
ระหว่างร่ วมกิจกรรมผูร้ ่ วมก็มีการแสดงออกที่หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ น การสารวจ การสับสน และ
ความแปลกใหม่ไม่คุน้ เคย ซึ่ งกิ จกรรมนี้ มีความคล้ายคลึ งกับนิ ทรรศการชื่ อดังที่ แพร่ หลายไปทัว่
โลกอย่าง Dialogue in the Dark
Dialogue in the Darkโดย Chow (2009) ได้ทาการศึกษานิทรรศการที่ต้ งั อยู่ ณ เมือง ฮัมบูร์ก
ประเทศเยอรมัน ผลการศึกษาพบว่า Dialogue in the Dark เป็ นนิ ทรรศการที่แปลกใหม่และไม่เคย
เห็นมาก่อนโดยมีแนวความที่เรี ยบง่ายคือการที่ให้ผสู ้ ายตาปกติเข้าชมนิทรรศการร่ วมกับผูพ้ ิการทาง
สายตาซึ่ งจะท าหน้าที่ เป็ นไกด์ น าทางในนิ ท รรศการผ่านสถานการณ์ จ าลองที่ แ ตกต่ างกัน เช่ น
สวนสาธารณะ เมือง ร้านอาหาร รวมถึงการมีลมพัดทุกทิศทาง การได้กลิ่ นพร้ อมทั้งเสี ยงนกร้ อง
โดยนิ ทรรศการจะสร้างให้เกิดการพลิกบทบาทกันระหว่างผูท้ ี่สายตาปกติกบั ผูพ้ ิการทางสายตา คือ
ผูพ้ ิการทางสายตาจะมองเห็ น ในขณะที่ ผสู ้ ายตาปกติ จะมองไม่เห็ น ซึ่ งมันจะสร้ างคาถามขึ้ นบน
อคติและแบบแผนของผูเ้ ข้าชมโดยนิ ทรรศการ Dialogue in the Dark มีลาดับการจาลองเหตุการณ์
(Scenarios Outline) ดั ง ต่ อ ไปนี้ 1) สวนสาธารณะ (Park) 2) คลั ง เก็ บ พรมในโรงาน (Carpets
Storage in Factory) 3) ตลาด (Market) 4) ย่านชุ ม ชน (Neighborhood) 5) ในเมื อ งและทางเดิ น เท้า
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(City and the Pedestrian Crossing) 6) สะพานไม้ (Wooden Bridge) 7) ขั บ เรื อ (Boat ride in the
Harbor) 8) ห้องสั่นสะเทือนจากเสี ยงเพลง (Vibration Room with Music) 9) ร้านอาหาร (Bar)
ในแต่ละเหตุ การณ์ จะถู กแบ่งด้วยประตูดงั นั้นผูเ้ ข้าชมจะไม่ส ามารถหลงอยู่ในความมื ด
อย่างแน่นนอนซึ่ งนิ ทรรศการได้ใช้ประโยชน์จาก “กลิ่น” “ลม” “อุณหภูมิ” “เสี ยง” “ผิวสัมผัส” ใน
การสร้างความสมจริ งในการผจญภัยในความมืดซึ่ งจะกระตุน้ ประสาทสัมผัสอื่นๆ ที่มากกว่าการ
มองเห็น อาจจะมีผสู ้ งสัยในความซับซ้อนของนิ ทรรศการว่า ทาไมผูน้ าทางสามรถสามารถนาทาง
แก่ผเู ้ ข้าชมได้ในความมืด โดยสามารถอธิ บายได้ 4 ขั้นตอนดังนี้ 1) ผูน้ าทางจะขอทราบชื่อผูเ้ ข้าชม
ก่อนจะเข้าสู่ นิทรรศการ 2) ผูน้ าทางจะต้องจาจานวนของผูเ้ ข้าชม 3) ผูน้ าทางจะมีการสนทนากับผู ้
เข้าชมทุกคน และ 4) เสี ยงจากการตอบสนองของผูเ้ ข้า โดยผูน้ าทางจะทราบตาแหน่งของแต่ละคน
และระยะห่างของผูเ้ ข้าชมอย่างชัดเจน
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2.8 กรอบแนวคิดและทฤษฎี
นิทรรศการบทเรียนในความมืด
Dialogue in the dark

ปราศจากการใช้ ประสาทสั มผัสทางการมองเห็น

วิเคราะห์ผา่ น

-

แนวคิดและทฤษฎีการเล่ าเรื่อง
แนวคิดเกีย่ วกับการออกแบบนิทรรศการ
แนวคิดและทฤษฎีสัญวิทยา

รู ปแบบการสื่ อสารของนิทรรศการบทเรี ยนในความมืด

สั ญญะทีส่ าคัญในการสะท้อนเป้าหมายหลักทีพ่ งึ
ประสงค์ ให้ เกิดขึน้ แก่ ผ้ รู ับสาร

วิเคราะห์ผา่ น
แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ สู่ การเปลีย่ นแปลง

ภาพที่ 2.6 กรอบแนวคิดและทฤษฎี

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
งานวิจยั เรื่ อง “การประกอบสร้ างชุ ดสั ญญะแห่ งการเรี ยนรู ้ เพื่ อสร้ างทัศนคติ เชิ งบวกต่ อ
บุคคลพิการทางสายตาในนิทรรศการบทเรี ยนในความมืด”เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ทาการศึกษาและ
วิเคราะห์ รู ป แบบการสื่ อสารของนิ ท รรศการบทเรี ย นในความมื ด และสั ญ ญะที่ ส าคัญ ในการ
สะท้อนเป้ าหมายหลักที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่ผรู ้ ับสาร

3.1 รู ปแบบการวิจัย
งานวิจยั ชิ้ นนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) (ประวิต เอราวรรณ์ , 2556)
เพื่ อศึ ก ษาและวิเคราะห์ รูป แบบการสื่ อสารของนิ ทรรศการบทเรี ยนในความมื ด โดยศึ ก ษาจาก
เอกสาร (Online and Offline Documents) การสังเกตจากผูว้ ิจยั (Observation) และการสัมภาษณ์ ผู้
อยูเ่ บื้องหลังแบบเจาะลึก (In-Depth Interview)
และการศึกษาและวิเคราะห์สัญญะที่สาคัญในการสะท้อนเป้ าหมายหลักที่พึงประสงค์ให้
เกิ ดขึ้นแก่ ผรู ้ ับสารโดยศึกษาจากเอกสาร และสื่ ออินเตอร์ เน็ ต การสังเกตจากผูว้ ิจยั (Observation)
และสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะลึก (In-depth Interview)

3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
3.2.1 การสั งเกต (Observation)
เป็ นวิธีการวิจยั หลักเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเป็ นการสังเกตการจากผูว้ ิจยั ในรู ปแบบ
วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม (Participant Observation) โดยใช้แบบบันทึกการสังเกตที่ใช้จดและ
บัน ทึ ก โดยย่อหลังจากเข้าชมนิ ท รรศการเสร็ จสิ้ น เนื่ องจากในระหว่างเข้าชมนิ ท รรศการจะไม่
สามารถมองเห็ นและจดทันทึกระหว่างเข้าชมได้ ซึ่ งจะนาข้อมูลจากการจดบันทึ กนามาวิเคราะห์
ผ่านแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบปั ญหานาวิจยั โดยมีหวั ข้อดังนี้
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1) ลักษณะทางกายภาพที่รับรู้จากประสาทสัมผัส (เสี ยง สัมผัส กลิ่ น รส) โดย
แบ่งแยกเป็ นแต่ละส่ วนของนิทรรศการ
2) รู ป แบบเนื้ อหาและหัวข้อของการสนทนาแลกเปลี่ ย นกันระหว่างผูเ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์ กับผูน้ าทาง แบ่งแยกเป็ นแต่ละส่ วนของนิทรรศการ
3) การกระทาและการแสดงพฤติกรรมของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ และผูน้ าทาง
แบ่งแยกเป็ นแต่ละส่ วนของนิทรรศการ
4) อารมณ์ ความรู ้สึกที่มีต่อเนื้อหาในแต่ละส่ วนของนิทรรศการ
5) อารมณ์ ความรู ้สึกที่มีต่อผูพ้ ิการทางสายตาในแต่ละส่ วนของนิทรรศการ
6) ความรู ้สึกและข้อคิดเห็นหลังจากเข้าร่ วมประสบการณ์นิทรรศการจบลง
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั นิทรรศการบทเรี ยนในความมืด กรุ งเทพฯ
ตารางที่ 3.1 ตารางเก็บข้ อมูลในการสั งเกต (Observation) ในนิทรรศการ
สั ญญะทีป่ รากฏ
ห้ องจัดแสดง

รู ป

รส

กลิน่

เสี ยง

สั มผัส

3.2.2 การวิจัยเอกสาร (Online and Offline Documents)
เป็ นวิธีการวิจยั เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับนิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืด
ประวัติการริ เริ่ มก่อตั้ง แนวคิดและแรงบันดาลใจในการริ เริ่ มวัตถุประสงค์ของนิ ทรรศการ รู ปแบบ
การดาเนินงาน และผลการดาเนินงานของนิทรรศการ
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั
1) แปลนการออกแบบพื้นที่ส่วนที่ 1 Dialogue in the Dark Exhibition อาคารจัตุรัส
จามจุรี (องค์การพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติ, 2551)
2) เอกสารประกอบนิ ทรรศการบทเรี ยนในความมื ด (องค์ ก ารพิ พิ ธ ภัณ ฑ์
วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ, 2553)
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3.2.3 การสั มภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)
เป็ นวิธีการวิจยั ที่ จะสัมภาษณ์ จากผูส้ ่ งสารเพื่อรายละเอี ยดในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติ ม จาก
ข้อมูลในการวิจยั เอกสารและการสังเกตการณ์ไม่สามารถให้ความกระจ่างได้เพื่อให้ผลลัพธ์มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้ น โดยมี ลกั ษะคาถามจะเป็ นคาถามปลายเปิ ดเพื่อป้ องกันการชี้ นาคาตอบ ซึ่ งแบ่ ง
รู ปแบบคาถามตามปัญหานาวิจยั เป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
1) สัมภาษณ์ ผูอ้ ยู่เบื้ องหลังและเกี่ ยวข้องกับนิ ทรรศการบทเรี ยนในความมื ด เพื่ อ
ตอบปัญหานาวิจยั ข้อที่ 1 คือ รู ปแบบการสื่ อสารของนิทรรศการบทเรี ยนในความมืด เป็ นอย่างไร มี
ตัวอย่างคาถามดังต่อไป
(1) ที่มา วัตถุประสงค์ และแนวคิดของการออกแบบนิทรรศการ
(2) ปั ญหา อุปสรรคและวิธีการแก้ปัญหาในการออกแบบนิทรรศการ
(3) ปั จจัยใดเป็ นสิ่ งสาคัญในการออกแบบและดาเนินงานนิทรรศการ
2) สัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้าชม เพื่อตอบปั ญหานาวิจยั ข้อที่ 2 สัญญะที่สาคัญใน
การสะท้อนเป้ าหมายหลักที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่ผรู ้ ับสารคืออะไร มีตวั อย่างคาถามดังต่อไปนี้
(1) อารมณ์ ความรู ้สึกที่มีต่อนิทรรศการในแต่ละส่ วน
(2) อารมณ์ ความรู ้สึกที่มีต่อผูพ้ ิการทางสายตาในแต่ละส่ วน
(3) ความรู้สึกและข้อคิดเห็นหลังจากเข้ารับชมนิทรรศการจบ
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั
1) ผูอ้ ยูเ่ บื้องหลังและเกี่ยวข้องกับนิทรรศการบทเรี ยนในความมืด ได้แก่
(1) ธี ร์วศิษฐ์ ศิริโยธา นักวิชาการผูร้ ับผิดชอบนิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืด
องค์การพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติ
(2) ผูพ้ ิการทางสายตา ซึ่งเป็ นผูน้ าทาง นิทรรศการบทเรี ยนในความมืด องค์การ
พิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติ ได้แก่
ก) กิติศกั ดิ์ พรมวงษ์ (สายตาบอดสนิท, พิการภายหลัง)
ข) อมีนา ทรงศิริ (สายตาบอดสนิท, พิการภายหลัง)
ค) อุดม อ่อนนาเลน (สายตาบอดสนิท, พิการภายหลัง)
ง) ปัญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ (สายตาเลือนลาง, พิการภายหลัง)
จ) ปราถนา นคราวัฒน์ (สายตาบอดสนิท, พิการภายหลัง)
ฉ) สิ รินาฏ ศิริวรรณ (สายตาบอดสนิท, พิการภายหลัง)
ช) นวพร กุลบก (สายตาเลือนลาง, พิการตั้งแต่กาเนิด)
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2) กลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้าชมนิทรรศการบทเรี ยนในความมืด โดยมีวธิ ี การคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างดังนี้
เนื่ องจากผูว้ ิจยั ได้ออกแบบการเข้าสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วม เสมือนผูว้ ิจยั คือหนึ่ง
ในกลุ่มผูช้ มในนิ ทรรศการ ซึ่ งการเข้าร่ วมประสบการณ์ดงั กล่าว จะเป็ นการเข้าร่ วมในลักษณะเป็ น
กลุ่ ม ในแต่ ล ะโดยมี ผูพ้ ิ ก ารทางสายตาเป็ นผูน้ าทาง (ซึ่ งผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ จ ะไม่ ท ราบใน
ตอนต้น)
โดยหลังจากผูว้ ิจยั ได้เข้าร่ วมประสบการณ์ ในแต่ละรอบร่ วมกับผูร้ ่ วมประสบการณ์
ทัว่ ไปแล้วผูว้ จิ ยั จะเลือก กลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้าชมมา 2-3 คนในแต่ละรอบเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) ซึ่ งมีจานวนทั้งหมด 7 รอบซึ่ งจะทาให้มีกลุ่มตัวอย่างผูร้ ่ วมประสบการณ์ ท้ งั สิ้ น 18 คน
ดังนี้
(1) ฐานณิ สสร รักมิตร (สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559)
(2) สุ ชานันท์ พันทวี (สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559)
(3) ภาดา โพธิ์ สอาด (สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559)
(4) (มารี พร อัศโสภี, สัมภาษณ์, 12 กันยายน 2559)
(5) (มัลลวีร์ บูรณโชคไพศาล, สัมภาษณ์, 12 กันยายน 2559)
(6) ณัฏฐ์ชญั ญา อนันตรังสี (สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559)
(7) ธนทัต สุ วจนกรณ์ (สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559)
(8) จิระประภา ขันสุ ข (สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559)
(9) ธนทัต สุ วจนกรณ์ (สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559)
(10) ภรภัทร สาเริ ง (สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559)
(11) ภควัต ศรี แม้นม่วง (สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559)
(12) เสฏฐวุฒิ อาพะลา (สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559)
(13) อัศวกร ก้อนทอง (สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559)
(14) ชวรัตน์ ซุย้ ตุม้ (สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559)
(15) พรปวีณ์ อภิบาลศรี (สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559)
(16) นนทพัฒน์ เจริ ญธรรม (สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559)
(17) ณัฐชา ศิริโชตินนั ท์ (สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559)
(18) ปรี ยารัช วิเศษขันธุ์ (สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559)
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3.3 การดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “สัญญะและการประกอบสร้างนิทรรศการบทเรี ยนในความมืด” มีข้ นั ตอน
การศึกษาวิจยั ดังต่อไปนี้
3.3.1 ช่ วงพัฒนาการวิจัย
1) ศึกษางานวิจยั ต่างๆ เพื่อหาประเด็นและวิธีการที่สนใจศึกษาคัดเลือกกรณี ศึกษา
กาหนดวัตถุประสงค์และค้นหาข้อมูลที่ใช้ประกอบงานวิจยั
2) รวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ ที่ตอ้ งใช้ในการพัฒนางานวิจยั โดยเริ่ มจากข้อมูล
ทั่ว ไปของนิ ท รรศการบทเรี ย นในความมื ด ทั้ง ในประเทศไทยและต่ า งประเทศ รวมไปถึ ง บท
สัมภาษณ์และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3) ออกแบบเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั อันได้แก่ การสังเกต การวิจยั เอกสาร
และการสัมภาษณ์เชิงลึก (รายละเอียดในข้อที่ 3.2)
3.3.2 ช่ วงดาเนินการวิจัย
1) ดาเนิ นการเก็บข้อมูลโดยการศึกษาจากสังเกตโดยผูว้ ิจยั ด้วยวิธีการสังเกตแบบมี
ส่ วนร่ วม (Participant Observation) โดยการเป็ นผูเ้ ข้าชมนิ ท รรศการบทเรี ยนในความมื ด รวมถึ ง
สัมภาษณ์เชิ งลึกและเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร บทสัมภาษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับนิทรรศการบทเรี ยน
ในความมืด
2) ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ทาการรวบรวมข้อมูลและสรุ ปผลโดยนาผลที่ได้จาก
การวิจยั ด้วยวิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ เชิ งลึ กและการวิจยั เอกสารมาหาข้อสรุ ปร่ วมกันโดยสรุ ป
ข้อมูลทั้งหมดจากวิจยั โดยการตอบคาถามที่ เกี่ ยวข้องกับวัตถุ ประสงค์การวิจยั ได้แก่ รู ปแบบการ
สื่ อสารของนิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืดและสัญญะที่สาคัญในการสะท้อนเป้ าหมายหลักที่พึง
ประสงค์ให้ เกิ ด ขึ้ นแก่ ผูร้ ั บ สารเพื่ อให้ ก ารวิจยั สมบู รณ์ มากที่ สุ ดภายใต้ขอบเขตและกรอบของ
ระยะเวลาในการดาเนิ นการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อให้การวิจยั สมบูรณ์ มากที่สุดภายใต้ขอบเขตและกรอบ
ของ ระยะเวลาในการดาเนินการวิจยั ครั้งนี้
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3.4 การวิเคราะห์ และนาเสนอข้ อมูล
การนาเสนอข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาวิจยั จะใช้รูปแบบการพรรณวิเคราะห์โดยทาการ
รวบรวมผลการศึ ก ษาวิจยั จากแหล่ งข้อมู ล ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ข้อมูล จากการสังเกตของผูว้ ิจยั
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก และข้อมูลจากเอกสารให้รวมอยู่ในรู ปขอบการบรรยายและเขียน
รายงาน ภายใต้แนวคิดทฤษฎีดงั ต่อไปนี้
1) แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบนิทรรศการ
2) กระบวนการรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)
3) แนวคิดทฤษฎีกรวยประสบการณ์ (Cone of Experiences)
4) แนวคิดทฤษฎีสัญวิทยา (Semiotic Theory)

บทที่ 4
ผลการศึกษา รูปแบบการสื่อสารของนิทรรศการบทเรียนในความมืด
ผลการศึกษารู ปแบบการสื่ อสารของนิทรรศการบทเรี ยนในความมืดใช้วิธีการวิเคราะห์การ
ถอดสัญญะความหมายการสื่ อสาร โดยผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแหล่งข้อมูล 3 ประเภท ได้แก่ 1)
เอกส าร (Online and Offline Documents) 2) การสั ง เกตการณ์ จากผู้ วิ จ ั ย (Observation) และ
3) การสัมภาษณ์เชิงลึกผูอ้ ยูเ่ บื้องหลัง (In-Depth Interview) ได้แก่นกั วิชาการผูด้ ูแลนิ ทรรศการ และ
ผูน้ าทาง โดยใช้แนวคิดทฤษฎี ได้แก่แนวคิดการเล่าเรื่ อง แนวคิดสัญวิทยาและแนวคิดเกี่ยวกับการ
ออกแบบนิ ทรรศการมาวิเคราะห์การเล่าเรื่ องเพื่อทาความเข้าใจรู ปแบบการสื่ อสารของนิ ทรรศการ
บทเรี ยนในความมืดโดยจะเริ่ มต้นนาเสนอผลการศึกษารายละเอียดทัว่ ไปของนิ ทรรศการบทเรี ยน
ในความมืด เพื่อสร้างความเข้าใจร่ วมกันในเบื้องต้น
จากการศึกษาเอกสาร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ (2553) พบว่า นิ ทรรศการ
บทเรี ยนในความมืดจัดแสดงบนพื้นที่ชวั่ คราว โดยใช้พ้ืนที่ประมาณ 600 ตร.ม. เป็ นนิ ทรรศการที่
สร้ างสถานการณ์ จาลองให้ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ได้เรี ยนรู ้ ประสบการณ์ การใช้ประสาทสัมผัส
ต่างๆ ของร่ างกาย ให้คล้ายคลึงกับผูพ้ ิการทางสายตา โดยในการเข้าร่ วมประสบการณ์ นิทรรศการ
บทเรี ยนในความมืด จะใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมงต่อรอบการเข้าร่ วมประสบการณ์ และในแต่ละ
รอบจะมีผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ไม่เกิ น 8 คน ก่อนเริ่ มเข้าร่ วมประสบการณ์ นิทรรศการ ผูเ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์ทุกคนจะได้รับไม้เท้าสี ขาวนาทางคนละ 1 อัน และเจ้าหน้าที่จะอธิ บายวิธีการใช้งาน
ไม้เท้า และข้อห้ามมิให้พกพาอุปกรณ์ ใดๆ ที่เรื องแสงได้ติดตัวไปด้วย เช่ น นาฬิ กา เครื่ องประดับ
หรื อแว่นสายตาซึ่ งผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ถา้ มีความประสงค์ที่จะยุติการเข้า
ร่ วมประสบการณ์ในนิทรรศการซึ่ งเจ้าหน้าที่จะนาผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์น้ นั ออกจากนิทรรศการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติมีการให้คาแนะนาแก่ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ว่า
เมื่อเข้าสู่ ความมืดผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ตอ้ งเชื่ อฟั งคาแนะนาของผูน้ าทางอย่างเคร่ งครัด ผูน้ าทาง
จะคอยนาทางและช่ วยเหลื อผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ได้ตลอดเส้นที่ ตอ้ งผ่านตรอกแคบๆ ออกไปสู่
ห้องรับรอง ห้องสวนสาธารณะ เรื่ อยไปจนถึงถนน ทางเท้า ตลาดย่านชุ มชน ต่อด้วยการเดินทางที่
น่ าตื่ นเต้นเพื่อไปยังห้องฟั งเพลง จากนั้นมาจบที่ ห้องคาเฟ่ และออกจากร้ านพร้ อมกับสิ้ นสุ ดการ
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เดินทาง รวมระยะเวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง ซึ่ งทุกคนที่ออกมาแล้วจะมีความรู ้สึกแตกต่างกันไป แต่ที่
ทุกคนรู ้สึกเหมือนกันคือเข้าใจความรู ้สึกของคนที่อยูใ่ นโลกแห่งความมืดมากขึ้น
นิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืดถูกกาหนดวัตถุ ประสงค์จากผูถ้ ื อลิ ขสิ ทธิ์ Dialogue in the
Dark ออกเป็ นจ านวน 7 ห้ อ ง โดยแต่ ล ะห้ อ งมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ แ ตกต่ า งกัน ไปได้ แ ก่ (องค์ ก าร
พิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติ, 2553)
1) ห้องรับรอง (Lounge) ปรับตัวเข้ากับความมืดและเริ่ มสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผูน้ าทางและผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ดว้ ยความไว้วางใจและเป็ นกันเอง
2) สวน (Garden) เปิ ดประสาทสัมผัสของคุ ณให้พ ร้อมและกระตุน้ การรับรู้ของ
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์
3) ย่า นชุ ม ชน (Community) กระตุ ้น ประสาทสั ม ผัส รั บ รู้ แ ละจดจ าเพื่ อ สร้ า ง
ประสบการณ์เดียวกันกับที่ผพู ้ ิการทางสายตาพบในการดาเนินชีวติ ประจาวัน
4) ตลาด (Market) สร้างประสบการณ์ในการดาเนินชีวติ ประจาวัน
5) การเดิ นทาง (Transport) สร้ างประสบการณ์ การผจญภัยในชี วิตประจาวันกับ
การเดินทางในรู ปแบบต่างๆ
6) ห้องฟังเพลง (Music Room) เปิ ดรับประสบการณ์การผจญภัยในชีวติ ประจาวัน
กับการเดินทางในรู ปแบบต่างๆ
7) คาเฟ่ (Cafe) ฝึ กใช้ประสาทสัมผัสในการรับรสพร้ อมสร้างบทสนทนาที่เป็ น
บทสรุ ปของนิทรรศการอันเป็ นสะพานเชื่อมความเข้าใจระหว่างผูพ้ ิการทางสายตาและผูม้ ีสายตาดี
จากการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก คุ ณ ธี ร์ ว ศิ ษ ฐ์ ศิ ริ โยธา นั ก วิ ช าการนั ก วิ ช าการดู แ ล
นิ ท รรศการกล่ า วว่า วัต ถุ ป ระสงค์ข องแต่ ล ะห้ อ งนั้ น เป็ นวัต ถุ ป ระสงค์ที่ ท างเจ้า ของลิ ข สิ ท ธิ์
Dialogue in the Dark กาหนดไว้โดยทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติได้นามาดัดแปลง
ออกแบบให้สอดคล้องกับบริ บททางด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย (ธีร์วศิษฐ์ ศิริโยธา,
สั ม ภาษณ์ , 10 ตุ ล าคม 2559) โดยสามารถน ามาแบ่ งได้เป็ น 6 ห้ อ ง ได้แ ก่ (องค์ก ารพิ พิ ธ ภัณ ฑ์
วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ, 2553)
1) ห้องรับรอง (Lounge)
2) สวนสาธารณะ (Park)
3) ตลาด (Street Market)
4) ป้ ายรถประจาทาง (Bus stop)
5) ห้องดนตรี (Music Room)
6) บาร์ (Bar)
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โดยผูว้ จิ ยั ค้นพบว่า ห้องตลาด (Street Market) เป็ นการรวมกันของ ย่านชุมชนและตลาด
จากแนวคิดการออกแบบห้องนิทรรศการของเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ที่เป็ นผูก้ าหนด เนื่ องจากย่านชุมชน
และตลาดมีความใกล้เคียงและเป็ นสถานที่ที่มกั จะอยูต่ ิดกันในบริ บทสังคมไทย
ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาวิเคราะห์แหล่งข้อมูลทั้ง 3 ประเภทที่กล่าวมาข้างต้น และรายงาน
ผลการศึกษาในหัวข้อฉากและโครงเรื่ องในมุมมองแยกตามห้องจัดแสดง และวิเคราะห์ในหัวข้อ
แก่นเรื่ อง ตัวละคร บทสนทนา มุมมองการเล่าเรื่ อง ความขัดแย้ง สัญลักษณ์พิเศษ ในมุมมองแบบ
ภาพรวม โดยจะทาการการนาเสนอผลการศึกษาตาม องค์ประกอบการเล่าเรื่ อง (กาญจนา แก้วเทพ,
2553) ซึ่ งสามารถแบ่งออกเป็ น 7 หัวข้อผ่านมุมมองสัญวิทยา (Semiotics) ดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์สัญญะฉากและโครงเรื่ อง
4.2 ผลการวิเคราะห์สัญญะแก่นเรื่ อง
4.3 ผลการวิเคราะห์สัญญะตัวละคร
4.4 ผลการวิเคราะห์สัญญะบทสนทนา
4.5 ผลการวิเคราะห์สัญญะมุมมองการเล่าเรื่ อง
4.6 ผลการวิเคราะห์สัญญะความขัดแย้ง
4.7 ผลการวิเคราะห์สัญญะสัญลักษณ์พิเศษ

4.1 ผลการวิเคราะห์ สัญญะ ฉากและโครงเรื่อง
จากที่กล่าวมาข้างต้น การจัดแสดงนิทรรศการบทเรี ยนในความมืดประกอบไปด้วย 6 ห้อง
จัดแสดงด้วยกันได้แก่ ห้องรับรอง ห้องสวนสาธารณะห้องตลาดห้องป้ ายรถประจาทาง ห้องดนตรี
และห้องบาร์ ซึ่ งในแต่ละห้องผูว้ จิ ยั วิเคราะห์สัญญะจากการสังเกตจากผูว้ จิ ยั เป็ นลาดับแรก หลังจาก
นั้นได้ทาการศึกษาแนวคิดการออกแบบประสบการณ์และแก่นความคิดในการออกแบบจากเอกสาร
(องค์ก ารพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ วิท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ , 2551) เพื่ อ น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษาทั้ง 2 วิธี มา
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบ ทั้งนี้ ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลองค์ประกอบการเล่าเรื่ องใน
หัวข้อฉากและโครงเรื่ อง แยกตามลาดับห้องจัดแสดง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.1 ห้ องรับรอง (Lounge)
ผูว้ ิจ ัย ได้ท าการสั ง เกตการแบบมี ส่ วนร่ ว มในนิ ท รรศการบทเรี ย นในความมื ด และได้
วิเคราะห์สัญญะในการจัดแสดงห้องรับรอง โดยจะนาเสนอผลการวิเคราะห์สัญญะผ่านตารางการ
จาแนกสัญญะฉากและโครงเรื่ องของห้องรับรอง ดังต่อไปนี้

รู ปสั ญญะ (Signifier)

ตารางที่ 4.1 ตารางจาแนกสัญญะฉากและโครงเรื่ อง ห้องรับรอง

สั ญรู ปของ ฉาก
และโครงเรื่อง

ขั้นเริ่มเรื่อง
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สั ญญะ (Sign)
ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1
(Denotative Meaning)

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Myth & Connotative Meaning)

- ผู ้เข้ า ร่ ว มประสบการณ์ เข้ า แถวหน้ า ไม้เท้าขาวเป็ นอุปกรณ์ สาหรับนาทางของผูพ้ ิการ ไม้เท้า ขาวถื อ เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ส ากล
กระดานรับไม้เท้าขาวที่บริ เวณด้านหน้า ทางสายตาโดยไม่ เท้า ขาวจะช่ ว ยให้ ก ารเดิ น ชม ข อ งผู ้ พิ ก ารท างส าย ต าทั่ ว โ ล ก
นิทรรศการในความมืดง่ายขึ้น
หมายความว่าจะเป็ นที่ ไ หนเมื่ อ ไรก็
ทางเข้านิทรรศการ
ตาม ถ้าพบใครถื อไม้เท้าขาวเดิ น อยู่
เราสามารถทราบได้ท ันที ว่าบุ ค คลผู ้
นั้นเป็ นผูพ้ ิการทางสายตา
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

สั ญรู ปของ ฉาก
และโครงเรื่อง
รู ปสั ญญะ (Signifier)

ภายในนิทรรศการห้องสุ ดท้าย (ห้องบาร์ )
จะเปิ ดโอกาสให้ ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์
ได้ มี โอกาส ใช้ เ งิ น ใน การซื้ ออาห าร
เครื่ องดื่ม

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1
(Denotative Meaning)
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- เจ้ า ห น้ าที่ แ จ้ ง ก ฎ ก าร รั บ ช ม ภ าย ใน
นิ ทรรศการ โดยสามารถนาเงินไม่เกิ น 100
บาท และไม่ อนุ ญ าตของมี ค่ าอื่ นๆ เข้าไป
ในนิ ทรรศการโดยสามารถฝากไว้ที่ตูล้ ็อค
เกอร์ที่จดั เตรี ยมไว้ให้

ในระหว่างการเดินเข้าชมส่ วนใหญ่แล้วจะ
เดินเป็ นแถวตอนเรี ยงหนึ่ งเพราะทางเดิ น
ในนิ ทรรศการมีเนื้อที่จากัดและง่ายต่อการ
ดูแลของผูน้ าทาง

สั ญญะ (Sign)

- ผู ้เข้า ร่ ว มประสบการณ์ เข้า แถวเป็ นแถว
ตอนโดยต้องจัดจาลาดับการยืนของตนเอง
รวมถึงผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ที่อยูด่ า้ นหน้า
และด้านหลังของตนเอง นอกจากนี้ มี ก าร
เน้ น ย้ า ผู ้เข้ า ร่ ว มประสบการณ์ ที่ ยื น เป็ น
ลาดับลาดับแรกและสุ ดท้าย

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Myth & Connotative Meaning)
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

สั ญรู ปของ ฉาก
และโครงเรื่อง

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1
(Denotative Meaning)

การใช้ ว ัส ดุ เป็ นเหมื อ นไม้ เท้ า สามารถ
เคลื่ อนไหวลักษณะใด ความสู งใดก็ได้ถ้า
ระมัดระวังอย่าให้ไปเป็ นอันตรายต่อผูอ้ ื่ น
ไม่จาเป็ นจะต้องกาหนดลักษณะการใช้และ
การเคลื่อนไหวของไม้เท้า

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Myth & Connotative Meaning)
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รู ปสั ญญะ (Signifier)

ผูเ้ ข้า ร่ ว มประสบการณ์ เป็ นผูม้ ี ส ายตาดี
และไม่คุ ้นชิ นกับ ความมื ดและการใช้ไ ม้
เท้าขาวนาทางจึงต้องอาศัยการเกาะกาแพง
เพื่ อ ใช้ ใ น เดิ น ไป ท างทิ ศ ท างต ล อ ด
นิทรรศการ

สั ญญะ (Sign)

- เจ้ า หน้ า ที่ ( บุ ค คลไม่ พิ ก ารทางสายตา)
แนะนาการใช้ไม้เท้าขาวโดยให้ใช้มือข้างที่
ถนัดถือไม้เท้าขาวและใช้มืออีกข้างในการ
เกาะเลาะก าแพงระหว่ า งเดิ น เข้ า ไปใน
นิ ท รรศการก่ อ นจะพาเข้า เดิ น เข้า ไปใน
นิ ทรรศการโดยให้ปลายไม้เท้าอยูใ่ นระดับ
ต่าเสมอเพื่อความปลอดภัย
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

สั ญรู ปของ ฉาก
และโครงเรื่อง

ฉาก

รู ปสั ญญะ (Signifier)
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สั ญญะ (Sign)
ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1
(Denotative Meaning)

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Myth & Connotative Meaning)

- โซฟาจัดเรี ยงโค้งเป็ นลัก ษณะตัวยู โดยมี บรรยากาศห้องรับรองที่ ส ร้ างความรู้ สึ ก - “ห้ อ งรั บ แขก” มัก จะประกอบไปด้ ว ย
เหมื อ นห้ อ งรั บ แขกในบ้ า นที่ ใ ห้ ค วาม เก้า อี้ ชุ ด หรื อ โซฟา เครื่ อ งเสี ย ง ที วี และ
เก้าอี้สตูอยูต่ รงกลาง
เฟอนิ เจอร์ ต กแต่ ง อื่ น ๆ เช่ น โต๊ ะ รั บ แขก
- มีเสี ยงเพลงจากคลื่ นวิทยุเปิ ดคลออยู่อย่าง สบายเป็ นกันเอง
แจกันดอกไม้ ภาพวาดติดผนัง นาฬิกา เป็ น
เบาๆ
ต้น
- ในด้านริ มผังห้องทางซ้ายมีชุดตูว้ างของ
- ห้ อ งรั บ แขกถื อ เป็ น ห้ อ งแรกในการ
ต้อนรับแขกที่มาเยือน โดยห้องรับแขกถื อ
ว่าเป็ นห้องที่เป็ นหน้าเป็ นตาต่อเจ้าของบ้าน
สะท้อนถึ งลักษณะนิ สัยรสนิ ยมและความ
เป็ นเอกลั ก ษณ์ ของเจ้ า ของบ้ า นซึ่ งใน
นิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืดไม่สามารถ
สะท้อนลัก ษณะต่ างๆ ผ่านการตกแต่ งได้
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

สั ญรู ปของ ฉาก
และโครงเรื่อง

ขั้นเริ่มเรื่อง(ต่ อ)

รู ปสั ญญะ (Signifier)
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สั ญญะ (Sign)
ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1
(Denotative Meaning)

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Myth & Connotative Meaning)

ทั้งหมดในรายละเอี ยดแต่ส ะท้อนจากการ
พูดคุยต้อนรับและอัธยาศัยของผูน้ าทาง

- เมื่อเดินเข้ามาผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ค่อยๆ ความมืดทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ เกิ ด ปกติ ม นุ ษ ย์จะคุ ้น ชิ น กับ ความมื ด ที่ ไ ม่ มื ด
ความยากล าบากในการชมนิ ท รรศการ สนิ ทเช่ น ขณะปิ ดไฟนอนก็ยงั สามารถเห็ น
พบกับความมืดสนิทในนิทรรศการๆ
และต้องใช้ประสาทสัมผัสอื่นมากยิง่ ขึ้น บรรยากาศโดยรอบได้ แต่ความมืดที่เกิดขึ้น
ภายในนิ ทรรศการเป็ นความมืดที่แม้ลืมตาก็
ไม่สามารถเห็นสิ่ งใดได้ซ่ ึ งไม่ใช่ความมืดที่
มนุ ษ ย์ จ ะคุ ้ น เคยดั ง ค ากล่ า ว “มื ด มนไร้
หนทาง”
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

สั ญรู ปของ ฉาก
และโครงเรื่อง
รู ปสั ญญะ (Signifier)
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สั ญญะ (Sign)
ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1
(Denotative Meaning)

- เมื่อเจ้าหน้าที่ นาผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ มา ผู ้ น าทางยื น รออยู่ ใ นความมื ด เพื่ อ ไม่
ส่ งถึงจุดนัดพบโดยมีผนู ้ าทางยืนรอต้อนรับ ต้องการให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ได้เห็ น
รู ปลักษณ์ที่แท้จริ งของผูน้ าทาง
อยูก่ ่อนที่เจ้าหน้าที่จะทาการเดินออกมา

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Myth & Connotative Meaning)
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ผูน้ าทางแนะนาชื่ อตัวเองรวมถึงเน้นย้าความ
ปลอดภัยและกฏการเข้าชมอีกครั้ง
ให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์แจ้งชื่อเล่นแก่ผนู ้ า
ทางทาง

เพื่อให้เกิดความความคุน้ เคยกันระหว่าง การปฏิ สั ม พัน ธ์ ท าความรู ้ จกั กัน สิ่ งแรกที่
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์กบั ผูน้ าทาง
ต้อ งทราบคื อ “ชื่ อ ” ทั้ง ของผู ้น าทางและ
เนื่องจากตลอดการชมนิทรรศการ
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ท้ งั หมดในกลุ่ ม ซึ่ ง
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ตอ้ งปฏิสัมพันธ์กนั เป็ นสัญญะหนึ่ งที่สาคัญในการชี้ เฉพาะตัว
กับผูน้ าทางตลอดจนจบนิทรรศการ
บุคคลผ่าน“เสี ยง”สาหรับผูพ้ ิการทางสายตา
ซึ่ งจะทาให้การสื่ อสารง่ายขึ้นโดยเฉพาะใน
ความมืดที่ไม่สามารถจะชี้ นิ้วส่ งสายตาหรื อ
สั ญ ญาณอื่ น ๆได้น อกจากการส่ ง เสี ย งใน
ผูน้ าทางพาผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์มานัง่ ที่โซฟา ห้องนี้ เป็ นโอกาสให้ท้ งั สองฝ่ ายสร้าง
ที่จดั เรี ยงไว้ให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์แนะนา ความไว้วางใจความรู้สึกปลอดภัยความ
ตัวทีละคนโดยมีการสอบถามชื่อและ
สนุกตื่นเต้นสร้างความสนิทสนมคุน้ เคย

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

สั ญรู ปของ ฉาก
และโครงเรื่อง
รู ปสั ญญะ (Signifier)
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สั ญญะ (Sign)
ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1
(Denotative Meaning)

สถาบันการศึกษาหรื อสถานที่ทางานโดยที่ผนู้ า เน้นการพูดจาสื่ อสารและเปิ ดโอกาสให้
ทางอาจจะมีการพูดคุยเจาะลึกลงไปใน
ผูน้ าทางได้จดจาชื่อผูเ้ ข้าร่ วม
สาขาวิชาที่เรี ยนหรื อลักษณะหน้าที่การงานที่ ประสบการณ์
กาลังทา

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Myth & Connotative Meaning)

การเรี ยกชื่ อซึ่ งในความมืดคนที่หากใครไม่
พู ด แสดงว่ า ไม่ มี ต ั ว ตนไม่ มี ใ ครรู ้ ว่ า อยู่
ตรงไหน (หาตาแหน่ง) การทาความรู้จกั ใน
บริ บทสังคมไทยการศึกษาและหน้าที่ การ
งานเป็ นข้อมูลขั้นต้นในการพูดคุ ยทาความ
รู ้จกั ในครั้งแรกเพราะจะนาไปสู่ การพูดคุ ย
เรื่ องราวแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ที่ส นใจ
ในเชิ งลึ กจากวจนสั ญลักษณ์ ไปสู่ การเห็ น
ทัศนลักษณ์ได้มากขึ้น
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ผูน้ าทางพูดคุยเกี่ยวกับบรรยากาศที่เกิดขึ้น
เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ได้ปรับตัว
ภายในห้องเช่นเสี ยงเพลงผิวสัมผัสเก้าอี้
คุน้ ชินกับความมืดโดยไม่ตอ้ งเคลื่อนที่
ผูน้ าทางเดินมายืนรอที่ประตูเพื่อเข้าสู่ หอ้ งจัด มาก
แสดงถัดไปจนแน่ใจว่าผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์
คนสุ ดท้ายเดินผ่านเข้ามาแล้วจึงปิ ดประตู
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ห้องรับรองคือการให้คนที่เข้ามาในนิ ทรรศการได้ปรับตัว จากที่เขาเห็นชัดๆ มาเข้ามาอยู่
ในความมืดก็ให้เข้ามานัง่ พักผ่อนพูดคุ ยทาความรู ้จกั กันกับตัวไกด์เพื่อเราจะได้สื่อสารกัน
ง่ า ยขึ้ น ตลอดจนจบนิ ท รรศการ ... การรู ้ จ ัก กัน ก่ อ นจะท าให้ ก ารน าชมง่ า ยขึ้ น เวลาที่
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ อยู่ในนิ ทรรศการเราจะได้สามารถสื่ อสารได้ชัดเจน สมมุติถา้ เรา
ถามคาถามไปแต่มีแค่บางคนที่ ตอบแต่เราอยากรู ้ จากคนอื่ นบ้างเราก็สามารถเรี ยกชื่ อเขา
หรื อบางครั้ งเขาหลงเราก็ ส ามารถตรวจสอบได้ (อมี น า ทรงสิ ริ , สั มภาษณ์ , 7 กันยายน
2559)
ทั้งนี้ผนู ้ าทางอุดม อ่อนนาเลน ยังแสดงความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจเกี่ยวกับห้องรับรองว่า
เป็ นพื้นที่แรกที่เราทาความรู ้จกั กันเรี ยนรู ้ในเรื่ องของอุปนิ สัยใจคอว่าประมานไหนวัยไหน
ให้ปรับความรู ้ สึกมนุ ษย์สัมพันธ์ระหว่างเขากับเรานั้นเป็ นยังไง มันจะทาให้เราเรี ยนรู้ตวั
ผูเ้ ข้า ร่ ว มประสบการณ์ เพื่ อ นเราจะได้เรี ย นรู ้ ว่ า เราต้อ งรั บ มื อ ยัง ไงแล้ว ก็ พู ด เกี่ ย วกับ
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สรุ ปจากตารางที่ 4.1 การจาแนกสัญญะและการวิเคราะห์ สัญรู ปและความหมายขั้นที่ 1
พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ได้รับคาแนะนาและเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าร่ วมประสบการณ์โลก
แห่ งความมืด เสมือนการกาลังจะก้าวเข้าสู่ การเรี ยนรู้ของผูพ้ ิการทางสายตา โดยห้องรับรองถูกออก
แบบจาลองบรรยากาศเสมื อนห้องรั บ แขกภายในบ้านที่ มี บ รรยากาศเป็ นกันเองเค้าคลอไปด้วย
เสี ย งเพลงจากวิท ยุ ซึ่ งนิ ท รรศการออกแบบห้ อ งรั บ รองมาโดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อให้ ผูเ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์ ได้ปรับตัวกับสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ที่ตอ้ งประสบตลอดการชมนิ ทรรศการไม่ว่าจะเป็ น
ความมื ด การสื่ อ สารกัน ระหว่า งผู ้เข้า ร่ วมประสบการณ์ ก ับ ผูน้ าทางด้ว ยเสี ย งรวมถึ ง ระหว่า ง
ผู ้เข้ า ร่ ว มประสบการณ์ ด้ ว ยกั น โดยความมื ด ถื อ ว่ า เป็ นอุ ป สรรคส าคัญ ที่ สุ ดของผู ้เข้ า ร่ ว ม
ประสบการณ์ ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญที่นาไปสู่ การปิ ดกั้นประสาทสัมผัสของการมองเห็นและกระตุน้
ให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ นาประสาทสัมผัสในส่ วนอื่นๆ ที่เหลือมาใช้ในการชมนิ ทรรศการ ทั้งนี้
การได้ทาความรู ้จกั คุน้ เคยกับผูน้ าทางและผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ดว้ ยกันเองก็เป็ นส่ วนสาคัญตลอด
การเข้าร่ วมประสบการณ์ นิทรรศการ เนื่ องจากผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ จะต้องสื่ อสารกันระหว่าง
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ เองส่ วนผูน้ าทางก็จะเป็ นผูท้ ี่ จะนาพาผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ไปสัมผัสกับ
ประสบการณ์ ต่างๆ ในความมืดตลอดนิ ทรรศการ โดยในความมืดนั้นหากใครไม่พูดแสดงว่าไม่มี
ตัวตนไม่ มี ใครรู ้ ว่าอยู่ต รงไหน ซึ่ งผูน้ าทางทั้ง 6 คนมี ค วามเห็ น สอดคล้อ งไปในแนวทางเดี ย ว
ตัวอย่างเช่น ผูน้ าทางอมีนา ทรงสิ ริที่กล่าวว่า
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ข้อแนะนาซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ จะช่ วยเราในการนาชม (อุดม อ่อนนาเลน, สัมภาษณ์ , 7 กันยายน
2559)
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จากการวิเคราะห์ในความหมายขั้นที่ 2 พบว่า ฉากห้องรับรองในนิ ทรรศการถูกออกแบบ
ให้มีความคล้ายคลึงกับห้องรับแขกในมายาคติของสังคมไทยในลักษณะองค์ประกอบภาพรวม แต่
ในลักษณะรายละเอียดยังมีสิ่งที่ขาดหายไปได้แก่รายละเอียดเฟอร์ นิเจอร์ ตกแต่ง เช่ น โต๊ะรับแขก
แจกันดอกไม้ ภาพวาดติดผนัง นาฬิ ก า เป็ นต้น โดยในส่ วนของโครงเรื่ องสามารถเชื่ อมโยงให้
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ สามารถจินตนาการและรับรู ้ได้วา่ สถานที่จดั แสดงคือห้องรับแขกเนื่ องด้วย
เป็ นห้องจัดแสดงแรกซึ่ งสอดคล้องกับลาดับของห้องรับแขกที่จะอยูใ่ นลาดับแรกเมื่อมีแขกมาเยี่ยม
เยือ นบ้าน รวมถึ ง ห้ อ งรั บ แขกถื อ ว่า เป็ นห้ อ งที่ ส ะท้อ นถึ ง ลัก ษณะนิ สั ย รสนิ ย มและความเป็ น
เอกลัก ษณ์ ข องเจ้าของบ้า นซึ่ งห้ องรั บ รองในนิ ท รรศการสามารถสร้ างมโนทัศ น์ ข องผูเ้ ข้า ร่ วม
ประสบการณ์เกี่ยวกับลักษณะเอกลักษณ์ และรู ปแบบการสื่ อสารที่จะเกิ ดขึ้นตลอดของนิ ทรรศการ
ได้แก่ ความเป็ นมิตรของผูน้ าทาง และการได้พูดคุ ยกับทาความรู ้ จกั กันกับผูน้ าทางและผูเ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์ดว้ ยกันเอง
จากการศึกษาเอกสาร (องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ, 2551) พบว่า ห้องรับรอง
ถูกออกแบบประสบการณ์ของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ไว้คือ เมื่อเข้าสู่ ห้องรับรองผูน้ าทางจะชวนคุย
และพูดคุ ยอย่างเป็ นกันเอง เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ รู้สึกผ่อนคลาย และเป็ นการเตรี ยมความ
พร้อมที่จะเรี ยนรู้บทเรี ยนในความมืด ห้องรับรองเป็ นห้องห้องมืดที่มีบรรยากาศสบายๆ เหมือน
ห้องรับแขกที่ให้ ความรู้สึกปลอดภัย เพื่อเปิ ดโอกาสให้ท้ งั ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ และผูน้ าทาง ได้
พูดคุยกันเพื่อสร้างความคุน้ เคย ความสนิ ทสนม และสร้างความไว้วางใจต่อกันและกัน ความสนุ ก
ตื่นเต้น นอกจากนี้ ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ จะได้ได้ทดลองสัมผัส ฟั งเสี ยง และดมกลิ่ นต่างๆ ที่อยู่
รอบห้องรับรองเพื่ อเป็ นการเตรี ยมพร้ อมระบบประสาทการสัมผัส การฟั ง และการดมกลิ่ นให้
ตื่นตัว และพร้อมที่เข้าสู่ บทเรี ยนในความมืด
ทั้งนี้ พบว่า ผูอ้ อกแบบได้กาหนดแก่นความคิดของห้องรับรองไว้คือปรับตัวเข้ากับความมืด
และเริ่ มสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าทางกับผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ดว้ ยความไว้วางใจและเป็ นการ
สร้างความไว้วางใจ
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ภาพที่ 4.1 แผนผังห้องรับรอง
แหล่งทีม่ า: องค์การพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติ, 2551.

4.1.2 ห้ องสวนสาธารณะ (Park)
ผูว้ ิจ ัย ได้ท าการสั ง เกตการแบบมี ส่ วนร่ วมในนิ ท รรศการบทเรี ย นในความมื ด และได้
วิเคราะห์ สัญญะในการจัดแสดงห้องสวนสาธารณะ โดยจะนาเสนอผลการวิเคราะห์ สัญญะผ่าน
ตารางการจาแนกสัญญะฉากและโครงเรื่ องของห้องสวนสาธารณะ ดังต่อไปนี้
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จากการเปรี ยบเที ยบระหว่างการวิจยั เอกสาร (องค์การพิ พิธ ภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ ,
2551) กับการวิเคราะห์สัญญะจากประสบการณ์ ของผูว้ ิจยั พบว่า สัญญะรู ปที่พบสอดคล้องกับการ
ออกแบบประสบการณ์และแก่นความคิดคือ ห้องรับรองสามารถสร้างให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ได้
ปรั บตัวเข้ากับความมื ดและเริ่ ม สร้ างปฏิ สัม พันธ์ ระหว่างผูน้ าทางกับ ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ เพื่ อ
สร้างความไว้วางใจ ความรู้สึกปลอดภัย สร้างความสนิ ทสนมคุน้ เคย แต่ไม่พบสัญญะที่ สามารถ
สร้างความสนุกสนาน ตื่นเต้น ให้เกิดขึ้นภายในห้องรับรองซึ่ งห้องรับรองเองนี้ เป็ นการเตรี ยมความ
พร้อมสร้างความคุน้ เคยให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ โดยมุ่งหวังให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์สามารถ
สะท้อนทัศนลักษณ์ ผ่านวจนสัญลักษณ์ ในตอนจบของนิ ทรรศการดังแนวคิดกรวยประสบการณ์
ของ Dale (1954)

รู ปสั ญญะ (Signifier)

ตารางที่ 4.2 ตารางจาแนกสัญญะ ฉากและโครงเรื่ อง ห้องสวนสาธารณะ

สั ญรู ปของ ฉาก
และโครงเรื่อง
ขั้นพัฒนาเหตุการณ์
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สั ญญะ (Sign)
ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1
(Denotative Meaning)

- เมื่อเข้ามาส่ วนของห้องสวนสาธารณะจะได้ จากห้องรับรองที่โล่งและเงียบสงบ
เปลี่ยนผ่านสู่ หอ้ งสวนสาธารณะที่มีเสี ยง
ยิน “เสี ยงนกร้อง” “น้ าไหล” และ“พื้นผิว
บรรยากาศหลากหลายมากขึ้นโดยจะได้
ทางเดินที่ขรุ ขระ”
ยินเสี ยงและบรรยากาศเสมือนอยู่
ผู
น
้
าทางน
าพาผู
เ
้
ข้
า
ร่
ว
มประสบการณ์
เ
ดิ
น
เข้
า
ท่ามกลางธรรมชาติ
มาสัมผัสกับวัสดุทรงกระบอกเรี ยงติดกันซึ่ ง
นั้นก็คือ“ต้นไผ่”
- ผูน้ าทางมีการสอบถามข้อสันนิษฐานจาก
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์วา่ คือสิ่ งใด โดยผูน้ า
ทางพยายามเรี ยกชื่อให้ได้ตอบอย่างทัว่ ถึง

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Connotative Meaning)

ธรรมชาติ ความร่ มรื่ น สามารถสัมผัส
ได้ผา่ นประสาทสัมผัสทุกด้าน
ถึงแม้วา่ จะไม่สามารถมองเห็นได้แต่
ประสาทสัมผัสที่เหลืออยู(่ รส, กลิ่น,
เสี ยง, สัมผัส) ก็ยงั สามารถรับรู้ถึง
ธรรมชาติความร่ มรื นได้
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

สั ญรู ปของ ฉาก
และโครงเรื่อง
รู ปสั ญญะ (Signifier)
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สั ญญะ (Sign)
ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1
(Denotative Meaning)

- ผูน้ าทางพาผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ เดิ น ต่ อมาจะมี “อุปสรรค”ในความมืดมีความยากลาบาก
ความรู ้ สึกได้สัมผัสกับ“ใบไม้”ลักษณะเรี ยวแหลม ขึ้ น ในการพบสิ่ งกี ดขวางความสู ง ต่ า ของ
ระดับ พื้ น ซึ่ งผูเ้ ข้า ร่ ว มประสบการณ์ ต้อ ง
อยูเ่ ป็ นระยะ
- ผูน้ าทางจะพาผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ “ข้ามสะพาน ช่วยกันเสี ยงและระมัดระวังในการเดินข้าม
ขึ้นสะพาน
แขวน”ราวจับเป็ นเชือกโดยให้ขา้ มเรี ยงกันทีละคน

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Connotative Meaning)

ความกลัวเกิ ดขึ้ น ได้จากการรู ้ สึ ก
ไม่ ป ลอดภัย การคาดไม่ ถึ ง หรื อ
การไม่มีประสบการณ์กบั สิ่ งนั้นมา
ก่อน แต่เมื่ อเราได้มีประสบการณ์
ก็ จะท าให้ เราลดความกลัว ความ
หวาดระแวงและเพิ่ ม ความมัน่ ใจ
ให้กบั ตัวเองได้ซ่ ึ งท าให้ผูเ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์ เริ่ ม ได้ใ ช้ป ระสาท
สัมผัสในด้านการสัมผัสมากขึ้น
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

สั ญรู ปของ ฉาก
และโครงเรื่อง
รู ปสั ญญะ (Signifier)
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สั ญญะ (Sign)
ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1
(Denotative Meaning)

- เมื่ อ ข้ามสะพานมาแล้ว รู้ สึ ก ได้ยิน เสี ย งน้ าไหลที่ ผูน้ าทางจะน าผูเ้ ข้าร่ ว มประสบการณ์ ไ ด้
ชัด เจน รวมถึ ง สั ม ผัส กับ ใบไม้ที่ มี ล ัก ษณะเรี ย ว สั ม ผัส กั บ วัต ถุ จ ั ด แสดงต่ า งๆ ฟั งเสี ยง
บรรยากาศ ผูน้ าทางจะนาให้ลองได้สัมผัส
แหลม
กับสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่จดั แสดงเพื่อตั้ง
ข้อสันนิ ษฐานว่าสิ่ งนั้นคืออะไรโดยที่ผนู ้ า
ทางจะเป็ นผูท้ ี่คอยแนะนาและสอบถามข้อ
สันนิษฐานจากผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์
- จากนั้นผูน้ าทางจะพามาสัมผัสกับรู ปปั้ น โดยหาก
ผูเ้ ข้าร่ ว มประสบการณ์ ม ากกว่า 6 คนผูน้ าทางจะ
แบ่ งเป็ น 2 ก ลุ่ ม เพื่ อพ าม าสั ม ผั ส กั บ รู ป ปั้ น
เด็กผูห้ ญิงมัดมวยผมและกาลังอุม้ นกอยูโ่ ดยลักษณะ
ใ น ก าร สั ม ผั ส เป็ น ก าร ค่ อ ย ๆ ใ ห้ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม
ประสบการณ์ค่อยๆ สัมผัสไปทีละส่ วนแล้วผูน้ าทาง
จะไปผู้ค อยถามข้ อ สั น นิ ษ ฐานจนได้ ค าตอบที่
ถูกต้อง

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Connotative Meaning)

“ประสบการณ์ ภู มิ ห ลัง และการ
ฝึ กฝน” จะเป็ นตัวช่ วยให้สามารถ
ข้า มพ้น “อุ ป สรรค” ไปได้ท้ งั ผูม้ ี
สายตาดีและผูพ้ ิการทางสายตา
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

สั ญรู ปของ ฉาก
และโครงเรื่อง
รู ปสั ญญะ (Signifier)

- ถัด มาด้า นข้า ง มี ว ตั ถุ จัด แสดงเป็ น “เก้า อี้ ม้า นั่ง ”
ตั้ งอยู่ 2 ตั ว โดยผู ้ น าทางแนะน าให้ ผู ้ เข้ า ร่ วม
ประสบการณ์ ได้ ล องสั ม ผัส และลองนั่ ง ดู แ ล้ ว
สอบถามข้ อ สั น นิ ษฐานว่ า คื อ สิ่ งใดแล้ ว เราจะ
สามารถพบเห็นสิ่ งนี้ได้ที่ใด
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สั ญญะ (Sign)
ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1
(Denotative Meaning)

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Connotative Meaning)

ก า ร ตั้ ง ข้ อ สั น นิ ษ ฐ า น เป็ น
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดย
ใช้การตั้งคาถาม ตั้งข้อสังเกต การ
ส ารวจ การทดลองเพื่ อ น าไปสู่
ค าตอบ การแสวงหาความรู้ และ
การแก้ปั ญ หาจากข้อเท็ จจริ งที่ ไ ด้
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- เมื่อสัมผัสวัสดุจดั แสดงต่างๆ ในห้องครบแล้วผูน้ า ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ส ามารถรวบรวม
ท างส อ บ ถ าม ข้ อ สั น นิ ษ ฐ าน ข อ งผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม ข้อ มู ล จากการใช้ป ระสาทสั ม ผัส ต่ า งๆ ที่
ประสบการณ์ ใ ห้ ท ายว่า ตอนนี้ เราอยู่ที่ ไ หน โดย เหลื อ อยู่ใ นการสั น นิ ษ ฐานว่า สถานที่ จ ัด
แสดงแห่ งนี้ คือสวนสาธารณะที่อยูใ่ จกลาง
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ต่างจะ
- ตอบในครั้งแรกว่าเป็ นสวนหลังบ้าน ป่ าไผ่ แต่เมื่อ เมือง ซึ่ งผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์จะสามารถ
เกิดความคุน้ ชิ นกับการอาศัยอยูใ่ นความมืด
ผูน้ าทางชี้ แนะเพิ่มเติมให้ลองฟั งเสี ยงบรรยากาศดีๆ

ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

สั ญรู ปของ ฉาก
และโครงเรื่อง
รู ปสั ญญะ (Signifier)
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สั ญญะ (Sign)
ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1
(Denotative Meaning)

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Connotative Meaning)

จะได้ยินถึ งเสี ยงรถที่ วิ่งไปมาเบาๆ รวมถึ งเสี ยงน้ า มากขึ้ นจากการได้ ก ระตุ ้ น การรั บ รู ้ ด้ ว ย พบผ่า นทางหลัก ฐานจากการได้
ไหลที่ ไ ด้ยิน จากน้ า ตก ก็ จ ะสามารถให้ ผู ้เข้า ร่ ว ม ประสาทสั ม ผัส ต่ า งๆ ขณะรั บ ชม เพื่ อ ยิ น การรั บ รส การได้ ก ลิ่ น และ
ประสบการณ์ สั น นิ ษ ฐานถู ก ต้องในที่ สุ ดว่าสถาน เตรี ยมพร้อมในการเข้าสู่ ส่วนถัดไป
การสัมผัส
ที่นี่คือ สวนสาธารณะใจกลางเมือง
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- หลังจากนั้นผูน้ าทางก็จะพาผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์
เข้าสู่ ห้องต่อไปเช่นเดิมโดยการไปยืนรอที่ประตูเพื่อ
ส่ งเสี ยงให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ เรี ยงแถวเดิ นตาม
ไปที่ เสี ยงเพื่อเข้าสู่ ห้องถัดไปจนถึ งคนสุ ดท้ายของ
แถว
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สรุ ปจากตารางที่ 4.2 การจาแนกสัญญะ การวิเคราะห์สัญรู ปและความหมายขั้นที่ 1 พบว่า
นิ ท รรศการในส่ วนของห้ อ งสวนสาธารณะถู ก ออกแบบให้ ผูเ้ ข้า ร่ ว มประสบการณ์ สั ม ผัส กับ
บรรยากาศธรรมชาติใจกลางเมืองซึ่ งสิ่ งแวดล้อมภายในห้องมีความหลากหลายจากรู ปลักษณ์ และ
กลิ่นของวัตถุที่จดั แสดง รวมถึงเสี ยงบรรยากาศธรรมชาติที่ร่มรื่ น นอกจากนี้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์
ได้เผชิ ญกับอุปสรรคในการเดิ นชมที่เพิ่มมากขึ้นซึ่ งแตกต่างจากห้องรับรองที่ผ่านมา โดยผูน้ าทาง
จะนาพาผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ได้มาลองสัมผัสกับวัตถุ จดั แสดงเพื่อให้ทราบว่าวัตถุ น้ นั คืออะไร
รวมถึงนาไปประกอบการตั้งข้อสันนิษฐานต่อว่าสถานที่ที่ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์กาลังรับชมอยูน่ ้ นั
คื อที่ ใดเนื่ องจากผูน้ าทางจะไม่ ได้เฉลยตั้งแต่ ต้นท าให้ ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ จะคุ ้นชิ น กับ การ
สันนิ ษฐานหาคาตอบของลักษณะวัตถุและบรรยากาศห้องที่จดั แสดงซึ่ งรู ปแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นตลอด
การชมจนจบนิ ทรรศการ โดยสอดคล้องกับความคิ ดเห็ นของผูน้ าทาซึ่ งผูน้ าทางทุกคนมีความคิ ด
เห็นที่สอดคล้องไปในทิศทางเดี ยวกับผูน้ าทางอุดม อ่อนนาเลน ที่ได้กล่าวแนวทางการนาชมไว้ว่า
“พยายามให้ เขาได้ใ ช้ จิ น ตนาการและประสาทสั ม ผัส ตั้ง ข้อ สั ง เกตุ เพราะมัน เป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์
วิทยาศาสตร์ ก็จะฝึ กให้เขาได้สังเกตุเปรี ยบเทียบ เช่น เก้าอี้ 2 ตัวมันแตกต่างกันยังไง ให้เขาพยายาม
ได้สังเกตุ” (อุดม อ่อนนาเลน, สัมภาษณ์, 7 กันยายน 2559)
นอกจากนี้ผนู ้ าทางจะเน้นให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ได้เรี ยนรู ้การสัมผัสเป็ นสาคัญเนื่องจาก
เป็ นสิ่ งที่สาคัญต่อผูพ้ ิการทางสายตา ซึ่ งผูพ้ ิการทางสายตาจาเป็ นต้องอาศัยการสัมผัสในการรับรู ้สึก
วัตถุ ต่างๆ อย่างมากในชี วิตประจาวัน สอดคล้องกับผูน้ าทางอมีนา ทรงศิริ ที่กล่าวถึงการนาชมใน
ห้องสวนสาธารณะไว้วา่ “ให้เขาได้สัมผัส ได้ลองจินตนาการ แล้วพอเขาได้สัมผัส เข้าก็จะเริ่ มทราบ
ได้ว่าวัตถุ น้ นั คืออะไร พอเขาได้เดิ นข้ามสะพาน เขาก็จะมี ความรู ้ สึกว่าเป็ นที่ แปลกใหม่และเป็ น
อะไรที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด” (อมีนา ทรงสิ ริ, สัมภาษณ์, 7 กันยายน 2559)
จากการวิเคราะห์ในความหมายขั้นที่ 2 พบว่าการออกแบบฉากของห้องสวนสาธารณะ มี
ความคล้ายคลึงกับสวนสาธารณะในลักษณะภาพรวมได้แก่ มีตน้ ไม้เป็ นองค์ประกอบสาคัญ เสี ยง
บรรยากาศ เช่น นกร้อง น้ าไหล แต่เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดจะพบว่ายังมีความแตกต่างกันได้แก่
สะพานเชื อกที่ ไม่พบในมายาคติของสวนสาธารณะแต่จะพบในป่ าอุทยาน ความร่ มรื่ นจากต้นไม้
เนื่ องจากต้นไม้ที่จดั แสดงจะเป็ นต้นไผ่ และต้นไม้ลกั ษณะเป็ นพุ่มเล็กอยู่ในกระถาง ซึ่ งพบเจอได้
บ่ อ ยในการตกแต่ ง สวนหย่ อ มในที่ อ ยู่ อ าศัย ซึ่ งในครั้ งแรกที่ เข้า ร่ ว มประสบการณ์ น้ ั นห้ อ ง
สวนสาธารณะสามารสร้ างความเข้าใจผิดคิ ดว่าเป็ นสวนหย่อมหน้าบ้าน ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์
สัญญะความหมายขั้นที่ 2 ของโครงเรื่ อง พบว่า ห้องสวนสาธารณะยกระดับการใช้ประสาทสัมผัส
ที่มากขึ้นเนื่ องด้วยจากวัตถุ จดั แสดงที่มีความซับซ้อนซึ่ งนาไปสู่ การหาคาตอบของวัตถุ จดั แสดง
ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการตั้งข้อสันนิษฐาน ใช้การตั้งคาถาม ตั้งข้อสังเกต การสารวจ

92
การทดลองเพื่อนาไปสู่ คาตอบ การแสวงหาความรู ้ และการแก้ปัญหาจากข้อเท็จจริ ง หลักฐานที่พบ
ผ่าน รส กลิ่น เสี ยง และสัมผัส
จากการศึ ก ษาเอกสาร (องค์ ก ารพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ , 2551) พบว่ า ห้ อ ง
สวนสาธารณะมี ก ารออกแบบประสบการณ์ ของผู ้เข้ า ร่ ว มประสบการณ์ โดยการจ าลอง
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นประกอบด้วยพุ่มไม้ น้ าตก สะพานที่ขยับแกว่งไปมา
ม้านั่ง และพื้ นปู ด้วยวัส ดุ หลายชนิ ด เช่ น ปูด้วยก้อนกรวดจริ ง สนามหญ้า เศษไม้ หรื อพื้ นนุ่ ม ๆ
คล้ายพื้ นดิ น มี ล มพัดมาจากทุ กทิ ศทาง ทิ วทัศน์ตามธรรมชาติ จะถู กสร้ างเสมือนจริ ง โดยอาศัย
เทคนิ คพิเศษ เช่ น เสี ยงนกร้อง น้ าตก สายลมพัดเอื่อยๆ กลิ่นในธรรมชาติ พื้นที่มีลกั ษณะแตกต่าง
กันไป ซึ่ งจะกระตุ น้ การรับ รู ้ ด้วยประสาทสัม ผัสต่างๆ ของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ให้ผูเ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์สัมผัสสายน้ า พุม่ ไม้และต้นไม้ ได้เดินข้ามสะพานนัง่ บนม้านัง่ เป็ นต้น การใช้เทคนิ ค
พิเศษและอุปกรณ์ประกอบฉากธรรมชาติจะช่วยให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์สามารถจินตนาการภาพ
ในความมืดได้
ทั้ง นี้ พบว่า ผูอ้ อกแบบได้ก าหนดแก่ น ความคิ ดของสวนสาธารณะไว้คื อ เปิ ดประสาท
สัมผัสให้พร้อมและกระตุน้ การรับรู ้ของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์
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ภาพที่ 4.2 แผนผังห้องสวนสาธารณะ
แหล่งทีม่ า: องค์การพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติ, 2551.
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จากการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล เปรี ย บเที ย บระหว่า งการวิ จ ัย เอกสาร ซึ่ งได้แ ก่ การออกแบบ
ประสบการณ์ และแก่นความคิด (องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ, 2551) กับการวิเคราะห์
สัญญะฉากและโครงเรื่ องของห้องสวนสาธารณะ ของผูว้ ิจยั พบว่า ห้องสวนสาธารณะมีการจาลอง
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่พบได้ตามสวนสาธารณะซึ่ งจากการศึกษาเอกสารและการวิเคราะห์
สัญญะที่ พบจากตารางการจาแนกสัญญะนั้นมี ความสอดคล้องกัน โดยทั้งสัญญะที่พบนั้นเป็ นไป
ตามการออกแบบประสบการณ์และแก่นความคิดของความของนิ ทรรศการ ยกเว้น สายลมพัด กลิ่น
ในธรรมชาติ ให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์สัมผัสสายน้ า ที่ไม่พบปรากฏจากการวิเคราะห์สัญญะ
4.2.3 สั ญญะของห้ องตลาด (Street Market)
ผูว้ ิจ ัย ได้ท าการสั ง เกตการแบบมี ส่ วนร่ วมในนิ ท รรศการบทเรี ย นในความมื ด และได้
วิเคราะห์สัญญะในการจัดแสดงห้องตลาด โดยจะนาเสนอผลการวิเคราะห์ สัญญะผ่านตารางการ
จาแนกสัญญะฉากและโครงเรื่ องของห้องตลาดดังต่อไปนี้
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สั ญญะ (Sign)
ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1
(Denotative Meaning)

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Connotative Meaning)

บรรยากาศย่านชุ ม ชนและตลาดมี ค วาม - มายาคติ ข องตลาดในบริ บท
วุ่น วายจากเสี ย งรถ เสี ย งพ่ อ ค้าแม่ ค ้า ใน
สั ง คมไทยมี อ งค์ ป ระกอบคื อ
การจับจ่ายซื้ อของ
วัตถุ สิ่งของที่หลากหลาย ผูค้ นที่
พลุ ก พล่ า น กลิ่ น เหม็ น ความ
สกปรก
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แผงวางสิ นค้ามีของใช้วางอยูเ่ ป็ นหมวดหมู่

เสี ยงพ่อค้าแม่คา้ ผูค้ นจับจ่ายซื้ อของ

ราวที่มีเสื้ อผ้าแขวนอยู่

รถจักรยานยนต์จอดอยูร่ ิ มผนัง

พื้นที่ต่างระดับลงและขึ้น

ตูจ้ ดหมายติดอยูบ่ นรั้วบ้าน

รั้วบ้าน

เสี ยงสุ นขั เห่าและเสี ยงรถวิง่ ไปมา

รู ปสั ญญะ (Signifier)

ตารางที่ 4.3 ตารางจาแนกสัญญะ ฉากและโครงเรื่ อง“ห้องตลาด”

สั ญรู ปของ ฉาก
และโครงเรื่อง
ฉาก

-

- ตลาด เป็ นการชุ ม นุ มกั น ทาง
สังคม แลกเปลี่ ยนสิ นค้ากัน ใน
ภาษาทั่ว ไป ตลาดหมายความ
รวมถึงสถานที่ที่มนุษย์มาชุ มนุ ม
กันเพื่อค้าขาย

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

สั ญรู ปของ ฉาก
และโครงเรื่อง
ขั้นพัฒนาเหตุการณ์
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รู ปสั ญญะ (Signifier)

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1
(Denotative Meaning)

สั ญญะ (Sign)

- เมื่อผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์เข้ามาในห้องนี้จะ
ได้ยนิ เสี ยงสุ นขั เห่าเป็ นลาดับแรก
- ผูน้ าทางจะนาเดินเข้ามาสัมผัสกับรั้วเหล็กที่
มี ตู ้ จ ด ห ม าย ติ ด อ ยู่ แ ล ะ ส อ บ ถ าม ข้ อ
สั นนิ ษ ฐานว่าสิ่ งนี้ คื อสิ่ งใดและได้ยิน เสี ย ง
สุ นขั มาจากที่ใด

เมื่ อ ผู ้เข้า ร่ ว มประสบการณ์ ไ ด้ยิ น เพี ย ง เสี ยงสุ นัขเห่ าในครั้งแรกก็ยงั ไม่ส ามารถ
ตั้ง ข้อสั น นิ ษ ฐานได้แน่ น อนว่าเป็ นย่า น
ชุ มชนจนกระทัง่ ได้สั มผัสกับรั้ วบ้านที่ มี
ตู ้ จ ดหมายซึ่ งกั้ นอยู่ ร ะหว่ า งผู ้เข้ า ร่ วม
ประสบการณ์ ก ับ แหล่ งก าเนิ ดเสี ยงสุ นัข
เห่ า ซึ่ งเมื่ อ ผู้เข้ า ร่ ว มประสบการณ์ ไ ด้
สัมผัสกับรั้วบ้านและไปประกอบกับเสี ยง
สุ นัขเห่ าก็จะทาให้ทราบได้ว่านี่ คือประตู
หน้าบ้าน

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Connotative Meaning)

การคาดคะเนในสิ่ งที่ มองไม่เห็ น
นั้ น ค าต อ บ ที่ ไ ด้ จ ะ เกิ ด จ าก
เชื่ อ มโยงของประสบการณ์ เก่ า
ของตนเองในอดี ต ค าตอบจะมี
ความหลากหลายขึ้ นอยู่กบั ความ
คุ ้ น ชิ น ของแต่ ล ะคน และเมื่ อ
ทราบเบาะแส หลักฐานมากยิง่ ขึ้น
การสั น นิ ษ ฐานค าตอบก็ จ ะเริ่ ม
ใก ล้ ก ั น ม าก ขึ้ น น าไ ป สู่ ก าร
คาดคะเนคาตอบที่ถูกต้อง
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

สั ญรู ปของ ฉาก
และโครงเรื่อง
รู ปสั ญญะ (Signifier)
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สั ญญะ (Sign)
ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1
(Denotative Meaning)

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Connotative Meaning)

- ผูน้ าทางพาผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ค่อยๆ เดิน เป็ นการจาลองสถานการณ์ การข้ามถนน - การข้ามถนนเป็ นอุ ป สรรคหนึ่ ง
ลงจากพื้นต่างระดับบรรยากาศเสี ยงรถวิ่งไป ในความมืด
ในการเข้าชมที่จะสร้างความรู้สึก
มาดัง ขึ้ น เรื่ อ งๆ หลังจากเดิ น ตรงมาเรื่ อ ยๆ
อั น ต ร า ย ใ ห้ แ ก่ ผู ้ เข้ า ร่ ว ม
จนเดินขึ้นพื้นต่างระดับอีกฝั่ง
ประสบการณ์ แต่ท้ งั นี้ นิทรรศการ
เป็ นนิ ท รรศการจ าลองก็ จ ะไม่
สามารถสร้ างความหวาดระแวง
ให้ แก่ ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ไ ด้
จริ งแต่ทาให้ผูร้ ่ วมประสบการณ์
ส าม าร ถ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ค ว าม
ยากลาบากในการข้ามถนนของผู้
พิการทางสายตาในโลกความเป็ น
จริ ง
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

สั ญรู ปของ ฉาก
และโครงเรื่อง
รู ปสั ญญะ (Signifier)

- เมื่อขึ้นมาบนพื้นที่ต่างระดับ ผูน้ าทางจะพา
ไปได้สัมผัสกับวัตถุ จดั แสดงเมื่อสัมผัสก็จะ
พบว่าเป็ นรถจัก รยานยนต์ที่ จอดอยู่ โดยมี
การพูดคุยสอบถามข้อสันนิ ษฐานว่าคืออะไร
จากผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์
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สั ญญะ (Sign)
ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1
(Denotative Meaning)

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Connotative Meaning)
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Braille block ไม่ ไ ด้ รั บ ความสนใจ
จากผูม้ ี ส ายตาดี ซ่ ึ งมี ค นเป็ นจ านวน
ม า ก ไ ม่ รู ้ จั ก แ ล ะ ไ ม่ ท ร า บ ถึ ง
ความหมายรวมถึงการใช้ประโยชน์

ทาให้ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ได้ทราบว่า การขับ ขี่ แ ละจ านวนจัก รยานยนต์
ขณะนี้ตนเองเดินอยูบ่ นทางเท้าเมื่อพบกับ สามารถพบเจอได้อย่างมากในสังคม
รถจัก รยานยนต์ที่ จอดอยู่ไ ปรวมกับ การ เมืองของไทย
เดินขึ้นจากพื้นที่ต่างระดับในข้างต้น

- ผูน้ าทางนาผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ เดิ นโดย ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ จะได้ลองสัมผัส
ใช้ไม้เท้านาทางตรงมาเรื่ อยๆ ตามลัก ษณะ กับ ความรู ้ สึ ก กับ วัต ถุ จ ัด แสดงที่ อ านวย
ของพื้นที่โดยพื้นผิวที่พ้ืนจะเป็ นลักษณะนู น ความสะดวกให้แก่ผพู ้ ิการทางสายตา ซึ่ ง
เราส าม ารถ พ บ braille block ได้ ต าม
เป็ นลักษณะของbraille block
พื้นผิวทางเท้าได้ทวั่ ไป

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

สั ญรู ปของ ฉาก
และโครงเรื่อง
รู ปสั ญญะ (Signifier)

เมื่อผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ สัมผัสวัตถุจดั
แสดงต่างๆ ได้แก่ ราวแขวน เสื้ อผ้าต่างๆ
ก็จะทาให้สันนิ ษฐานไปถึงร้านขายเสื้ อผ้า
ที่คุน้ เคยในท้องตลาด

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1
(Denotative Meaning)

ในสั ง คมเมื อ งใหญ่ อ ย่ า ง กรุ ง เทพฯ
มัก มีแผงลอยและร้ านค้าจานวนมาก
บนทางเท้าและส่ ว นใหญ่ จ ะไม่ เป็ น
ระเบียบกีดขวางทางสัญจร

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Connotative Meaning)
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- ผูน้ าทางพาผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ม าหยุด
ตรงหน้าพื้นที่ จดั แสดง ที่มีราวแขวนเสื้ อผ้า
เรี ยงกั น อยู่ รวมถึ งมี เ สื้ อผ้ า ที่ แขวน ใน
ลั ก ษ ณ ะ แ ส ด งโ ช ว์ อ ยู่ โ ด ย ผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม
ประสบการณ์ จะได้ลองสัมผัสและพูดคุยข้อ
สันนิษฐานกับผูน้ าทาง

วัตถุ จดั แสดงต่างๆ เป็ นลักษณะของร้าน ภาวะแวดล้อมทางสังคมเมืองที่แออัด
ขายของช าซึ่ งมี ค วามหลากหลายของ ความรี บเร่ งและมลภาวะมีอยูม่ ากมาย
สิ น ค้าซึ่ งผูเ้ ข้า ร่ วมประสบการณ์ ไ ด้ล อง
สัมผัสและแยกความแตกต่าง

สั ญญะ (Sign)

- หลัง จากนั้น ผู้น าทางพาเดิ น ต่ อ มาในส่ ว น
ของพื้นที่จดั แสดงที่มีวตั ถุวางเรี ยงติดกันเป็ น
แผงบนโต๊ะยาวโดยวัสดุ ถูก จัดวางเรี ยงเป็ น
สัดส่ วนแยกเป็ นแต่ละชนิ ด เมื่อได้สัมผัสจะ
พบกับวัตถุที่หลากหลาย เช่น สบู่ ยาสี ฟัน
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

สั ญรู ปของ ฉาก
และโครงเรื่อง

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1
(Denotative Meaning)
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รู ปสั ญญะ (Signifier)

เสี ยงที่ ม าจากหลากหลายทิ ศ ทางสร้ า ง
ความสั บ สนและเป็ นอุ ป สรรคในการ
สื่ อสารระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์เอง
และกับผูน้ าทาง

สั ญญะ (Sign)

- ขณะเดี ยวกัน มี เสี ยงบรรยากาศในพื้ น ที่ จ ัด
แสดงที่ มี เสี ยงมาอย่ า งหลากหลาย ได้ แ ก่
เสี ยงรถ เสี ยงคนคุ ย กัน เสี ยงพ่ อ ค้ า แม่ ค ้ า
ตะโกนขายของเรี ยกลูกค้า

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Connotative Meaning)
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- ผูน้ าทางพามาชมร้านค้าที่จาหน่ายสมุนไพร เมื่ อผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ได้สั มผัสกับ - การจาแนก จัดกลุ่มและแยกความ
เครื่ องเทศ ต่างๆ โดยได้ลองสัมผัส ดมกลิ่ น วั ต ถุ จั ด แ ส ด ง ต่ า ง ๆ ที่ มี อ ยู่ อ ย่ า ง
แตกต่ า ง เป็ นทั ก ษะหนึ่ งของ
หลากหลายแล้ว ผูน้ าทางก็จะสอบถามข้อ
และพูดคุยข้อสันนิษฐาน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ ึ ง

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

สั ญรู ปของ ฉาก
และโครงเรื่อง
รู ปสั ญญะ (Signifier)
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สั ญญะ (Sign)
ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1
(Denotative Meaning)

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Connotative Meaning)

สันนิษฐานของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ถึง
คื อ เกณฑ์ ก ารแบ่ ง กลุ่ ม วัต ถุ ห รื อ
ผู
้
น
าทางพาเดิ
น
ต่
อ
มากั
บ
ร้
า
นจ
าหน่
า
ยผั
ก
รายละเอียดข้อมูลด้วยเกณฑ์ความ
ผลไม้ เมื่อสัมผัส ดมกลิ น แล้วสัมผัสได้ถึ ง บรรยากาศที่ได้เข้ามานาชมอยูน่ ้ ี คือที่ไหน
่
แตกต่ า งหรื อ ความสั ม พัน ธ์ ใดๆ
ความชื นและความสด พร้ อ มพู ด คุ ย ข้ อ เปิ ดโอกาสผู ้เข้ า ร่ ว มประสบการณ์ ไ ด้
้
แสดงความคิดระหว่างกันจนสามารถพบ
อย่างใดอย่างหนึ่ง
สันนิษฐานว่าเป็ นผักหรื อผลไม้ใจ
- ห ลั งจ าก นั น ผู้ น าท าง เรี ย ก ผู้ เ ข้ าร่ ว ม ค าตอบในที่ สุ ด ว่า ห้ อ งนี้ คื อ การจ าลอง - ทุกคนในสังคมต่างก็ตอ้ งอุปโภค
้
บรรยากาศชุมชนและตลาด
บ ริ โ ภ ค สิ น ค้ า ต่ า ง ๆ อ ยู่ ใ น
ประสบการณ์ เพื่ อ เดิ น ออกจากประตู ไ ปสู่
ชีวติ ประจาวัน
ส่ วนถัดไป
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สรุ ป จากตารางที่ 4.3 การจาแนกสัญ ญะและการวิเคราะห์ สั ญรู ป และความหมายขั้นที่ 1
พบว่า มี การออกแบบฉากที่จาลองบรรยากาศของย่านชุ มชนและตลาดที่ อยู่ติดกันซึ่ งสามารถพบ
เห็ นได้ท วั่ ไปในสั งคมไทยปั จจุ บ นั ซึ่ งถื อว่าเป็ นการจาลองบรรยากาศที่ ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์
คุน้ เคยซึ่ งผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์จะได้พบกับบรรยากาศที่หลากหลายมากยิง่ ขึ้นรวมถึงความวุน่ วาย
โกลาหลที่สามารถสัมผัสได้ผา่ นทางเสี ยงบรรยากาศ กลิ่น วัตถุจดั แสดงที่ได้สัมผัส โดยผูน้ าทางจะ
พาผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ไปสัมผัสกับประสบการณ์ ที่ผพู ้ ิการทางสายตาต้องเจอในชี วิตประจาวัน
ไม่วา่ จะเป็ นเสี ยงบรรยากาศที่วนุ่ วายซึ่ งจะขัดขวางการใช้ประสาทสัมผัสทางการได้ยนิ รวมถึงวัตถุ
สิ่ งของที่มีความหลากหลายและคล้ายคลึงกันซึ่ งต้องอาศัยทางการสัมผัสหรื อแม้แต่การดมกลิ่นเพื่อ
จะแยกแยะลักษณะสิ่ งของต่างๆ
จากการวิเคราะห์ ในความหมายขั้นที่ 2 พบว่า การออกแบบฉากห้องตลาดสอดคล้องกับ
มายาคติของตลาดในบริ บทสังคมไทยได้แก่ วัตถุ สิ่งของที่หลากหลาย ผูค้ นที่พลุกพล่าน เนื่องด้วย
ตลาดเป็ นการชุ มนุ มกันทางสังคม แลกเปลี่ ยนสิ นค้ากัน ในภาษาทัว่ ไป ตลาดหมายความรวมถึ ง
สถานที่ที่มนุษย์มาชุมนุมกันเพื่อค้าขาย ทั้งนี้ไม่พบสัญญะที่แสดงกลิ่นเหม็น ความสกปรก
ทั้งนี้ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องสวนสาธารณะ สามารถสร้างกระบวนการคิด การสารวจ
หากปราศจากการมองเห็ นโดยตระหนัก แล้วว่าไม่ เพี ยงแค่ ป ระสาทสั ม ผัส เท่ านั้นแล้วจะท าให้
สามารถค้นพบได้วา่ วัตถุจดั แสดงนั้นคือสิ่ งใดแต่ตอ้ งอาศัยการเปรี ยบเทียบของสิ่ งของเพื่อหาความ
แตกต่างอีกด้วย สอดคล้องกับผูน้ าทางอมีนา ทรงศิริ ที่กล่าวไว้วา่ “ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ได้เข้าใจ
ว่าคนตาบอดซื้ อหาสิ นค้าอะไรยังไง แล้วเวลาเสี ยงสิ่ งแวดล้อมรอบข้างมีเสี ยงดังๆ รบกวน มันต้อง
ปฏิ บตั ิตวั ยังไง ความรู ้ สึกเป็ นยังไงก็ได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งหู มือ จมูกไปด้วย” (อมีนา ทรงศิริ,
สัมภาษณ์, 7 กันยายน 2559)
โดยการจ าแนกจัด กลุ่ ม และแยกความแตกต่ า ง เป็ นทัก ษะหนึ่ งของกระบวนการทาง
วิท ยาศาสตร์ ซ่ ึ งคื อเกณฑ์ การแบ่ งกลุ่ ม วัตถุ หรื อรายละเอี ยดข้อมูล ด้วยเกณฑ์ ความแตกต่ างหรื อ
ความสัมพันธ์ใดๆ อย่างใดอย่างหนึ่ งซึ่ งคาตอบที่ได้จะเกิ ดจากเชื่ อมโยงของประสบการณ์ เก่าของ
ตนเองในอดี ต ค าตอบจะมี ความหลากหลายขึ้ น อยู่ก ับ ความคุ ้นชิ นของแต่ล ะคน และเมื่ อทราบ
เบาะแส หลัก ฐานมากยิ่งขึ้ น การสั นนิ ษ ฐานค าตอบที่ ต้ งั ขึ้ นก็ จะเริ่ ม ใกล้ก ัน มากขึ้ น น าไปสู่ ก าร
คาดคะเนคาตอบที่ถูกต้อง
นอกจากนี้ ยงั พบว่า ห้องตลาดยังสามารถสร้ างประสบการณ์ ที่ คล้ายคลึ งกับ ผูพ้ ิ การทาง
สายตาให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็ นการต้องใช้อาศัยประสาทสัมผัสต่างๆ ที่เหลืออยู่
ร่ วมกัน การแยกความแตกต่างระหว่างสิ่ งของต่างๆ รวมถึ งสถานการณ์ ที่เป็ นอุปสรรคต่อการใช้
ประสาทสั ม ผัส ที่ เหลื ออยู่อีก ทั้งยังมี ส ถานการณ์ ที่ จะสามารถก่ อให้เกิ ดอันตรายต่ อผูพ้ ิ ก ารทาง
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สายตาได้ เช่น การข้ามถนน การเดินบนทางเท้า รวมถึง Braille block แม้ว่าจะเป็ นสิ่ งที่ช่วยอานวย
ความสะดวกให้แก่ ผูพ้ ิการทางสายตาแต่เป็ นสิ่ งที่ ผมู ้ ี สายตาดี ที่ ยงั ไม่รู้จกั และทราบถึ งประโยชน์
ถึ งแม้ว่านิ ท รรศการจะไม่ ส ามารถสร้ างความวิตกกังวลได้เนื่ องจากเป็ นสถานการณ์ จาลองแต่
สถานการณ์ ขา้ งต้นทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ตระหนักไปถึ งความลาบากและอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้จากสถานการณ์จริ งในชีวติ ประจาวัน
จากการศึกษาเอกสาร (องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ, 2551) พบว่า ห้องตลาดมี
การออกแบบประสบการณ์ ของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ โดยการจาลองบรรยากาศในเมืองและแผง
ลอยขายของในตลาดภูมิทศั น์ในเมืองประกอบด้วยทางเดิ นริ มถนน ชุ ดไฟจราจร และทางม้าลาย
ก าแพงตึ ก ถังขยะ ตู้ไปรษณี ย ์ รถจัก รยานยนต์ รถเข็นขายของ เป็ นต้น ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์
จะต้องข้ามถนนมายังแผงขายของบนทางเท้า สัมผัสประสบการณ์ในเมืองเต็มไปด้วยเสี ยงรถ เสี ยง
เครื่ องจักรที่กาลังติดเครื่ อง ฯลฯ ที่ลว้ นแต่ทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ สับสนกับทิศทาง ผูเ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์จะเริ่ มตระหนักว่าเสี ยงดังเป็ นอุปสรรคกับผูพ้ ิการทางสายตาขนาดไหน เมื่อเดินอยูบ่ น
ทางเท้าประกอบด้วยรถเข็นขายผักชนิ ดต่างๆ ที่ มี กลิ่ นและรู ป ลักษณ์ ที่ หลากหลาย แผงผลไม้ที่
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ จะได้ลองจับสัมผัส แผงเครื่ องปรุ ง ของแห้ง เครื่ องอุปโภคอื่นๆ เครื่ องมือที่
ใช้ประกอบอาหาร มีเสี ยงประกอบ เช่ น เสี ยงพ่อค้าแม่คา้ การต่อรองราคา เสี ยงฝี เท่า และรถเข็น
เทียบเคียงได้กบั ความสับสนวุน่ วายของตลาดจริ งๆ
นอกจากนี้ พบว่ามีการกาหนดแก่นความคิดคือ กระตุน้ ประสาทสัมผัส รับรู้และจดจาเพื่อ
สร้างประสบการณ์เดียวกันกับที่ผพู ้ ิการทางสายตาพบในการดาเนินชีวติ ประจาวัน

103

ภาพที่ 4.3 แผนผังห้องตลาด
แหล่งทีม่ า: องค์การพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติ, 2551.

4.2.4 ห้ องป้ายรถประจาทาง (Bus Stop)
ผูว้ ิจ ัย ได้ท าการสั ง เกตการแบบมี ส่ ว นร่ ว มในนิ ท รรศการบทเรี ย นในความมื ด และได้
วิเคราะห์สัญญะในการจัดแสดงห้องป้ ายรถประจาทาง โดยจะนาเสนอผลการวิเคราะห์สัญญะผ่าน
ตารางการจาแนกสัญญะฉากและโครงเรื่ องของห้องตลาดดังต่อไปนี้
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จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล เปรี ยบเที ยบระหว่างการวิจยั เอกสาร ซึ่ งได้แก่ การออกแบบ
ประสบการณ์ และแก่นความคิด (องค์การพิพิธภัณฑ์วิท ยาศาสตร์ แห่ งชาติ, 2551) กับการวิเคราะห์
สัญญะฉากและโครงเรื่ องของห้องตลาด ของผูว้ ิจยั พบว่า สัญญะที่พบจากการวิเคราะห์สอดคล้อง
ไปในทางเดี ย วกับ การออกแบบประสบการณ์ แ ละแก่ น ความคิ ด ของนิ ท รรศการ ซึ่ งจ าลอง
บรรยากาศของตลาดที่ต้ งั อยูใ่ นเมืองเต็มไปด้วยความวุน่ วายเพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ได้สัมผัส
ประสบการณ์และอุปสรรคในการใช้ชีวติ ประจาวันของผูพ้ ิการทางสายตา

รู ปสั ญญะ
(Signifier)
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สั ญญะ (Sign)
ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1 (Signified)
(Denotative Meaning)

ตารางที่ 4.4 ตารางจาแนกสัญญะ ฉากและโครงเรื่ องห้องป้ ายรถประจาทาง

สั ญรู ปของ ฉาก
และโครงเรื่อง
ฉาก

ลมพัด ขณะนัง่ รถตุก๊ ตุก๊

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Connotative Meaning)
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ละอองน้ า
เสี ยงฟ้ าร้องฝนตก
เสี ยงบรรยากาศริ มถนน

รถตุ๊กตุ๊ กในมายาคติ ประกอบไปด้วย 3 ล้อ
เบาะ หลังคา ลาย เหล็กดัด หลังคาผ้า ใบ มี
ช่องหน้าต่าง และ เสี ยงที่ เป็ นเอกลักษณ์ ของ
รถตุ๊กตุ๊ก

- ป้ าย Bus Stop แสดงสายรถประจา บรรยากาศป้ ายรถประจ าทางริ มถน นและ - ป้ ายรถประจาทางเป็ นเครื่ องหมายหนึ่ งของ
จุดเริ่ มต้นในการเดิ นทาง ของประชาชนชั้น
ทางที่ ผ่า น ลัก ษณะสี เหลี่ ย มผืน ผ้า รถตุ๊กตุ๊กที่ เคลื่ อนไหวรับผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์
ท่องเที่ ยวไปในตัวเมื องที่ มีการเปลี่ ยนแปลงของ
กลางจนถึ งชนชั้นล่างในมายาคติ ประกอบ
แนวตั้งโค้งด้านบน
บรรยากาศและสิ่ ง แวดล้ อ มสอดคล้อ งกับ การ
ไปด้วย ป้ ายแสดงสายรถประจาทาง หลังคา
รถ
ตุ
๊
ก
ตุ
๊
ก
มี
ที
่
นั
งผู
้
โ
ด
ย
2
แ
ถ
ว
่
ที่นง่ั อากาศร้อน ควันรถ
เคลื่ อนไหวของรถตุ๊กตุ๊กเสี ยงบรรยากาศและสิ่ ง
สามารถขยับโยกไปมาอยูก่ บั ที่ได้
เร้าต่างๆ
-

ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
สั ญรู ปของ ฉาก
และโครงเรื่อง

ขั้นพัฒนาเหตุการณ์

รู ปสั ญญะ (ตัวหมาย)
(Signifier)
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สั ญญะ (Sign)
ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1 (Signified)
(Denotative Meaning)

- ผู้น าทางชั ก ชวนผู้เข้ า ร่ ว มประสบการณ์ การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้
พูดคุ ยว่าถ้าหากตอนนี้ เราต้องการจะขึ้ นรถ ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ได้ลองหาคาตอบ
ประจาทางจากสถานที่ ยืนอยู่ตอ้ งท าเช่ นไร และทางออก
พร้ อ มแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ระหว่ า ง
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์และผูน้ าทาง

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Connotative Meaning)
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
สั ญรู ปของ ฉาก
และโครงเรื่อง
รู ปสั ญญะ (ตัวหมาย)
(Signifier)
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สั ญญะ (Sign)
ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1 (Signified)
(Denotative Meaning)

- พนักงานขับรถบรรยายด้วยความสนุ กสนาน ความอัธ ยาศัย ดี แ ละความสนุ ก สนานที่
โ ด ย พู ด ถึ งส ถ าน ที่ ต่ าง ๆ ที่ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ได้รับจากพนักงาน
ท า ใ ห้ บ ร ร ย า ก า ศ ข อ ง ผู ้ เข้ า ร่ ว ม
ประสบการณ์คุน้ เคย 2 ข้างทาง
- พนักงานขับรถบรรยายอย่างสนุกสนาน จนถึง ประสบการณ์ เป็ นไปด้วยความสนุ กด้วย
เช่นกัน
ที่หมาย

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Connotative Meaning)

ก าร เข้ า ไป ใน พื้ น ที่ จ าล อ งเช่ น
นิ ท รรศการมั ก จะมี เทคนิ คพิ เศษ
บ า ง อ ย่ า ง ที่ ท า ใ ห้ ผู ้ เข้ า ร่ ว ม
ประสบการณ์ ไม่รู้สึกเบื่ อ และสร้ าง
ความสนุ ก สนานให้ แ ก่ ผู ้เข้ า ร่ วม
ประสบการณ์
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- พนักงานขับรถบอกลาผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์
พร้อมส่ งต่อให้ผนู ้ าทางนาสู่ หอ้ งถัดไป
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สรุ ป จากตารางที่ 4.4 การจาแนกสัญ ญะและการวิเคราะห์ สั ญรู ป และความหมายขั้นที่ 1
และ 2 พบว่า ฉากของห้องป้ ายรถประจาทางสามารถแยกได้เป็ น 2 ส่ วนได้แก่ ป้ ายรถประจาทาง
และรถตุ๊กตุ๊ก ซึ่ งทั้ง 2 ส่ วนนี้ มีเนื้ อหาเกี่ยวกับการเดินทาง โดยในบรรยากาศของป้ ายรถประจาทาง
นั้นจะมีความต่อเนื่ องมาจากห้องตลาดซึ่ งมีความสอดคล้องกันอยูแ่ ล้ว โดยสัญญะที่แสดงให้ทาให้
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์รับรู ้วา่ สถานที่ดงั กล่าวคือป้ ายรถประจาทางจากเสี ยงบรรยากาศรถวิง่ ไปมา
และเมื่ อ ผูเ้ ข้า ร่ วมประสบการณ์ ไ ด้สั ม ผัส กับ ป้ าย Bus Stop แสดงสายรถประจาทางที่ ผ่า นที่ มี
ลักษณะสี่ เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งโค้งด้านบนซึ่ งเป็ นการหยิบสัญลักษณ์จุดเด่นจากมายาคติของป้ ายรถ
ประจาทางในบริ บทสังคมไทยมาใช้เพียง 2 สิ่ งเท่านั้น เนื่ องจากไม่พบสัญญะอื่นๆ ที่สอดคล้องกับ
มายาคติในส่ วนของป้ ายรถประจาทางได้แก่ หลังคากันแดด ที่นงั่ อากาศร้อน ควันรถ ทั้งนี้ ป้ ายรถ
ประจาทางเป็ นสัญลักษณ์ หนึ่ งที่แสดงให้เห็ นถึ งการเดิ นทางผ่านขนส่ งมวลชนซึ่ งสาหรับผูพ้ ิการ
ทางสายตาเองสถานที่นี่ยงั ค่อนข้างสร้ างอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจาวัน เพราะถึ งแม้ว่าผูพ้ ิการ
ทางสายตาจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพียงใดแต่การขึ้นรถประจาทางก็ยงั ต้องอาศัยการมองเห็น
ยัง ต้อ งการได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ จากผู ้ร่ ว มทางคนอื่ น ๆ ซึ่ งสถานการณ์ น้ ี ก็ มี ก ารให้ ผู ้เข้า ร่ ว ม
ประสบการณ์หาคาตอบ หากผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ตอ้ งขึ้นรถประจาทางโดยปราศจากการมองเห็น
ทั้งนี้ในส่ วนของฉากรถตุก๊ ตุ๊กมีการออกแบบให้รถตุก๊ ตุก๊ ขับท่องเที่ยวไปในตัวเมืองที่มีการ
เปลี่ ย นแปลงของบรรยากาศและสิ่ ง แวดล้อ มสอดคล้อ งกับ การเคลื่ อ นไหวของรถตุ๊ ก ตุ๊ ก เสี ย ง
บรรยากาศและสิ่ งเร้าต่างๆ ซึ่ งก็สอดคล้องกับมายาคติของรถตุก๊ ตุ๊ก ที่ประกอบไปด้วย เบาะ หลังคา
รวดรายโครงสร้างรถจากเหล็กดัด หลังคาผ้าใบ เสี ยงรถเอกลักษณ์ของรถตุ๊กตุ๊ก ความตื่นเต้นเร้าใจ
จากการขับ ขี่ โดยจากการวิ เคราะห์ โ ครงเรื่ อง ยัง พบว่ า ผู้เข้ า ร่ วมประสบการณ์ จ ะได้ รั บ
ประสบการณ์คือการได้นงั่ รถตุ๊กตุ๊กที่จะจาลองบรรยากาศให้เสมือนกาลังโลดแล่นไปบนท้องถนน
ด้วยกลิ่นอายของรถตุ๊กตุ๊กที่จะมีความตื่นเต้นเร้าใจและความสนุกสนาน ซึ่ งถึงแม้วา่ จะไม่สามารถ
มองเห็นแต่ก็ยงั สามารถสัมผัสได้จากประสาทสัมผัสอื่นๆ ผ่านการจาลองบรรยากาศที่มีท้ งั เสี ยง ลม
หรื อแม้กระทั้งละอองน้ าจากเม็ดฝน รวมถึ งการสร้างบรรยากาศสุ ดสนุ กจากพนักงานขับรถที่จะ
บรรยายภาพ 2 ฝั่ งข้างทางอย่างเป็ นกันเองและสามารถจิ นตนาการตามได้อย่างไม่ยาก ซึ่ งการที่
พนักงานขับรถสามารถสร้างบรรยากาศได้อย่างสนุ กสนานและสมจริ งได้ก็เนื่ องจากมาจากการที่
พนักงานขับรถต้องเข้าใจกลไกของรถตุ๊กตุ๊กจาลองเป็ นอย่างดีและดึงประสบการณ์ของตนเองที่คุน้
ชิ นมาถ่ายทอดอย่างรื่ นไหล ดังที่ผนู้ าทางอมีนาทรงสิ ริ กล่าวว่า “เราก็ตอ้ งเข้าใจจังหวะตัวรถว่ารถ
จะเลี้ยวหรื อทาอะไร ขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ เหตุการณ์ที่บรรยายก็ข้ ึนกับประสบการณ์วา่ เราเคยไป
เที่ยวหรื อรับรู้อะไรมาบ้าง ขึ้นอยูก่ บั ไกด์จะมีจินตนาการกับรถนี้ยงั ไง” (อมีนา ทรงศิริ, สัมภาษณ์, 7
กันยายน 2559)
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ซึ่ งความเห็นข้างต้นก็เป็ นไปในแนวทางเดียวกับผูน้ าทางที่สัมภาษณ์ทุกคน โดยผูน้ าทางสิ ริ
นาฏ ศิริวรรณ ได้นาเสนอมุมมองที่น่าสนใจไว้เพิ่มเติมอีก คือ
พี่ก็จะพูดตามเสี ยงรอบตัวว่ามีเสี ยงอะไร เจออะไร ถ้ามีเสี ยงอะไรเข้ามาพี่ก็จะพูดให้ตรงกับ
เสี ยงที่มนั ดังขึ้นให้มนั ได้รู้สึกได้ยนิ แบบนั้นตาม แล้วก็มีการสมมติสถานที่ที่ขบั ผ่านโดยพี่
จะดึ งจากจินตนาการของพี่ลว้ นๆ พี่ก็จะจาแบบถ้าฟิ ตเนส ต้องอยูใ่ กล้อะไร ร้ านอุปกรณ์
กี ฬา ถ้าเป็ นกลุ่มวัยรุ่ นเราก็จะมีมุขที่ วยั รุ่ นขึ้น (สิ รินาฏ ศิริวรรณ, สัมภาษณ์ , 20 กันยายน
2559)
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ซึ่ งจากการวิ เคราะห์ สั ญ รู ป ขั้น ที่ 2 พบว่ า การสร้ างบรรยากาศให้ ตื่ น เต้น เร้ า ใจและ
สนุ กสนานสามารถกระตุน้ การรับรู ้ของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ได้โดย วิวรรธน์ จันทร์ เทพย์ (2548)
เสนอแนวความคิ ดไว้ว่า การกระตุ ้นการรับรู้ ปัจจัยภายในจากการสร้างบรรยากาศที่ ส นุ กสนาน
ตื่นเต้นเร้าใจ โดยหากอารมณ์ ดีจิตใจแจ่มใสปลอดโปร่ งจะสามารถแปลความหมายของการรั บ
สัมผัสได้ถูกต้องกว่าขณะที่อารมณ์ข่นุ มัวหรื อจิตใจได้รับความกระทบกระเทือน
จากการศึ ก ษาเอกสาร (องค์ ก ารพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ , 2551) พบว่า มี ก าร
ออกแบบประสบการณ์ ของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ คือเมื่อผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์เดินทางมายังป้ าย
รถประจาทางเพื่อขึ้ นรถโดยสาร (รถตุ๊ก ตุ๊ก ) และนั่งลงโดยการบอกของผูน้ าทาง เมื่ อรถเริ่ ม เล่ น
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ได้สัมผัสกับลมประทะ เสี ยงและการสั่นสะเทือนของเครื่ องยนต์ เสี ยงของ
สภาพแวดล้อมบนท้องถนน ความตื่นเต้นและการผจญภัยที่ได้รับจากการนัง่ รถอันเกิดจากการขับขี่
อัน เป็ นลัก ษณะเฉพาะของรถตุ๊ก ตุ๊ก ไม่ ไ ด้ข้ ึ นอยู่ก ับ การมองเห็ น เพี ย งอย่างเดี ย ว หากแต่ ต้องใช้
ประสาทสัมผัสอย่างอื่นด้วยเสี ยงประกอบในโซนนี้ จะเป็ นเสี ยงที่พบบริ เวณป้ ายรถประจาทางเช่ น
เสี ยงรถ ชนิดต่างๆ
นอกจากนี้ ยัง พบว่ า แก่ น ความคิ ด ของห้ อ งป้ ายรถประจ าทางคื อ การผจญภัย ใน
ชี วิตประจาวัน โดยประสบการณ์ ก ารเดิ น ทางโดยใช้รถในระยะเวลาสั้ นๆ (องค์ก ารพิ พิ ธ ภัณ ฑ์
วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ, 2551)
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ภาพที่ 4.4 แผนผังห้องป้ ายรถประจาทาง
แหล่ งข้ อมูล: องค์การพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติ, 2551.

4.2.5 ห้ องดนตรี (Music Room)
ผูว้ ิจ ัย ได้ท าการสั ง เกตการแบบมี ส่ วนร่ วมในนิ ท รรศการบทเรี ย นในความมื ด และได้
วิเคราะห์สัญญะในการจัดแสดงห้องดนตรี โดยจะนาเสนอผลการวิเคราะห์สัญญะผ่านตารางการ
จาแนกสัญญะฉากและโครงเรื่ องของห้องตลาดดังต่อไปนี้
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จากการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล เปรี ย บเที ย บระหว่า งการวิ จ ัย เอกสาร ซึ่ งได้แ ก่ การออกแบบ
ประสบการณ์ และแก่นความคิด (องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ, 2551) กับการวิเคราะห์
สัญญะฉากและโครงเรื่ องของห้องป้ ายรถประจาทางของผูว้ ิจ ัยพบว่า แก่นความคิดของนิ ทรรศการ
นั้นสอดคล้องกับสัญญะที่พบจากการวิเคราะห์ นั้นคือการที่ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์รับประสบการณ์
ความบัน เทิ งและสุ น ทรี ย ภาพผ่า นประสาทสั ม ผัส อื่ น ๆ ที่ ย งั เหลื อ อยู่ แต่ ส าหรั บ การออกแบบ
นิ ทรรศการนั้นมี ความขัดแย้งกับ สัญญะที่ พ บ เนื่ องจากสัญญะจากการวิเคราะห์ ไม่พ บการได้รับ
ประสบการณ์จากการสั่นสะเทือนของแหล่งกาเนิ ดเสี ยงตามที่ปรากฏในการออกแบบประสบการณ์
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ของนิทรรศการ

สั ญรู ปของ ฉาก
และโครงเรื่อง
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สั ญญะ (Sign)
ความหมายสั ญญะขั้นที่ 1 (Signified)
(Denotative Meaning)

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Connotative Meaning)

- มายาคติ ของห้องโฮมเธี ยเตอร์ ป
ระกอบไปด้ ว ย ชุ ด โต๊ ะ โซฟา
จอโทรทัศน์ข นาดใหญ่ พื้ นและ
ผนังห้องบุดว้ ยพรม อากาศที่เย็น

- อุณหภูมิเย็นขึ้นกว่าห้องก่อนหน้า จาลองบรรยากาศเหมือนห้องโฮมเธี ย - สถานที่ ห รื อห้ องที่ มี ค วามเงี ย บ
เตอร์ภายในบ้าน
เป็ นพิเศษจะเป็ นสัญญะของห้อง
ผนั
ง
บุ
ด
ว
้
ยผ้
า
ที่เกี่ยวกับการรับชมสื่ อวิดีทศั น์
- เก้าอี้สตูวางเรี ยงเป็ นครึ่ งวงกลม

รู ปสั ญญะ
(Signifier)

ตารางที่ 4.5 ตารางจาแนกสัญญะ ฉากและโครงเรื่ อง“ห้องดนตรี ”

ฉาก

ขั้นพัฒนาเหตุการณ์
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- เมื่ อ เข้ า ไปในห้ อ งจัด แสดงจะ การสัมผัสอุณหภูมิที่เปลี่ ยนไปทาให้ ความเงี ยบสงบทาให้เกิ ดสมาธิ และ
สั ม ผัส กับ อุ ณ หภู มิ ที่ มี ค วามเย็น ผู ้ เข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ รู ้ สึ ก ความสนใจไปยังสิ่ งที่กาลังจะเกิดขึ้น
บรรยากาศใหม่
ขึ้นจากเดิม

ตารางที่ 4.5 (ต่อ)

สั ญรู ปของ ฉาก
และโครงเรื่อง

ความหมายสั ญญะขั้นที่ 1 (Signified)
(Denotative Meaning)
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รู ปสั ญญะ
(Signifier)

เมื่ อ ผู ้เข้า ร่ ว มประสบการณ์ ไ ด้นั่ ง ที่
เก้าอี้ทาให้บรรยากาศเสมือนห้องโฮม
เธี ยเตอร์ และเมื่อพูดคุยข้อสันนิ ษฐาน
กับผูน้ าทางก็จะทราบได้วา่ ที่นี่คือโรง
ล ะ ค ร โ ด ย ก า ร ที่ ผู ้ เข้ า ร่ ว ม
ประสบการณ์ ไ ด้ ท ราบก่ อ นเลยว่ า
สถานที่นี่คือโรงละคร

สั ญญะ (Sign)

- ผู ้ น า ท า ง น า ผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม
ประสบการณ์ นั่ ง บนเก้ า อี้ ที่ ว าง
เรี ยงกั น อยู่ พร้ อ มสอบถามข้ อ
สันนิ ษฐานลักษณะของเก้าอี้และ
ห้องจัดแสดง
- ผูน้ าทางพู ดถึ งการชมการแสดง
ในที่มืดและเหตุการณ์ ที่จะเกิดขึ้น
ต่อไปจากนี้

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Connotative Meaning)
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- การแสดงเริ่ มขึ้ นจากเสี ยงฝี เท้าที่ เสี ยงฝี เท้าแสดงถึงการเดิ นเข้ามาของ
ย่างก้าวเข้ามาใกล้ หลังจากนั้นก็มี นั ก แ ส ด งห รื อ ผู้ บ รร เล งซึ่ งเป็ น
สัญญาณในการจะเริ่ มการแสดง
เสี ยงดนตรี บรรเลงเริ่ มขึ้น

ตารางที่ 4.5 (ต่อ)

สั ญรู ปของ ฉาก
และโครงเรื่อง
รู ปสั ญญะ
(Signifier)

สั ญญะ (Sign)
ความหมายสั ญญะขั้นที่ 1 (Signified)
(Denotative Meaning)
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- ผูน้ ั่ง ชมนั่ง ที่ เก้า อี้ ฟั ง เสี ย งดนตรี
จากการแสดงดนตรี จ ากเครื่ อ ง
ดนตรี คลาสสิ คบรรเลง
- เมื่อจบการแสดงผูน้ าทางพูดคุยถึง
ข้อ สั น นิ ษ ฐานว่า เป็ นการแสดง
ประเภทใดและแนวใด

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Connotative Meaning)

หรื อจุดมุ่งหมายใดๆ

เสี ย งจากการแสดงที่ เกิ ด จากเครื่ อ ง - การรับ ชมการแสดงโดยปราศจาก
ด น ต รี ค ล าส สิ ค ท าให้ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม
การมองเห็ น ท าให้เห็ น ว่า ถึ งแม้จ ะ
ไม่เห็นภาพการแสดงแต่การฟั งหรื อ
ประสบการณ์จินตนาการภาพตามโดย
ได้ ยิ น เสี ยงต่ า งๆสามารถสร้ า ง
อ าศั ย ป ร ะ ส บ ก าร ณ์ ข อ ง แ ต่ ล ะ
อรรถรสและสุ นทรี ยภาพได้เช่นกัน
ผูเ้ ข้า ร่ ว มประสบการณ์ โ ดยเมื่ อ การ
แ ส ด ง จ บ แ ล ะ มี ก า ร พู ด คุ ย ข้ อ - ดนตรี คลาสสิ คจะต้องใช้สมาธิ และ
ความตั้งใจในการฟั ง ซึ่ งส่ วนใหญ่
สั น นิ ษฐานและความคิ ด เห็ นจาก
มนุ การฟั งดนตรี เพลง จะฟั งเพราะ
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ดว้ ยกันเองและ
ค ว า ม พ อ ใ จ แ ล ะ ค ว า ม รู ้ สึ ก
ผูน้ าทางก็ จะได้ข ้อสรุ ป ว่าการแสดง
สนุ ก สนานในการฟั งไม่ มี เหตุ ผ ล
ข้างต้นคือการแสดงเพลงแจ๊ส
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)

สั ญรู ปของ ฉาก
และโครงเรื่อง
รู ปสั ญญะ
(Signifier)
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สั ญญะ (Sign)
ความหมายสั ญญะขั้นที่ 1 (Signified)
(Denotative Meaning)

- ผูน้ าทางสอบถามว่าตั้งแต่เริ่ มชม เป็ นการเกริ่ น น าเรื่ อ งเพื่ อ จะน าไปสู่
นิ ท รรศการมาตอนนี้ เราได้ ใ ช้ นิ ท รรศการในส่ วนส่ วนท้ายที่ จะได้
ประสาทสัมผัสใดไปแล้วบ้างและ ใช้ประสาทสัมผัสในการรับรส
ยังเหลืออะไรซึ่ งก็คือ การรับรส
- ผูน้ าทางกล่ าวถึ งห้องถัดไปว่าเรา
กาลังจะได้ใช้ประสาทสัมผัสที่ยงั
ไม่ได้ใช้ ก่อนจะส่ งเสี ยงให้ทุกคน
ลุกเดินไปในห้องถัดไป

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Connotative Meaning)
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สรุ ป จากตารางที่ 4.5 การจาแนกสัญ ญะและการวิเคราะห์ สั ญรู ป และความหมายขั้นที่ 1
และ 2 พบว่า ห้องดนตรี เป็ นผูท้ ี่ให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ กลับมาสู่ ความสงบอีกครั้งโดยฉากเป็ น
การออกแบบในบรรยากาศเสมือนห้องโฮมเธี ยเตอร์ โดยมีเก้าอี้สตูให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ได้นงั่
สาหรับการชมการแสดงที่จะได้ยินเพียงแค่เสี ยงจากการแสดงเท่านั้นซึ่ งมีความคล้ายคลึงกับมายา
คติของห้องโฮมเธี ยเตอร์ ในลักษณะภาพรวม ได้แก่ พื้นและผนังห้องบุดว้ ยพรม อากาศที่เย็นสบาย
แต่ลกั ษณะชุ ดโต๊ะเก้าอี้ ของห้องดนตรี จะเป็ นเพียงเก้าอี้ สตูดิโอซึ่ งแตกต่างกับมายาคติ ที่ตอ้ งเป็ น
เก้าอี้โซฟาที่ให้ความสบายแก่ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์
โดยการแสดงดัง กล่ า วเป็ นการแสดงดนตรี ค ลาสสิ ค แจ๊ ส ซึ่ งเปิ ดโอกาสให้ ผูเ้ ข้า ร่ ว ม
ประสบการณ์ ไ ด้ฟั ง และพู ดคุ ย สอบถามเกี่ ยวกับ รายละเอี ยดหลังจบการแสดงเพื่ อให้ ผูเ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์ได้จินตนาการภาพการแสดงในความมืดผ่านการฟั งซึ่ งต้องการสะท้อนให้ผรู ้ ับชมได้
ตระหนักถึงการได้รับสุ นทรี ยภาพที่ปกติแล้วผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์จะได้จากการมองเห็นเป็ นหลัก
แต่เมื่อปราศจากการมองเห็ นแล้วผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ก็สามารถได้รับสุ นทรี ยภาพจากประสาท
สัมผัสที่ยงั เหลืออยูไ่ ด้ สอดคล้องกับผูน้ าทางอมีนา ทรงศิริ ที่แสดงความคิดเห็นในห้องดนตรี ไว้วา่

นอกจากนี้ ยัง เป็ นโอกาสให้ ผู ้เข้ า ร่ ว มประสบการณ์ ไ ด้ นั่ ง พัก หลั ง จากการเข้ า ร่ ว ม
ประสบการณ์มาเป็ นเวลานานและจะทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ได้ทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผา่ น
มา ตลอดการรับชม รวมถึ งเป็ นการเน้นย้ าประสบการณ์ ที่ผ่านมารวมถึ งเชื่ อมโยงเหตุการณ์ ต่างๆ
ประเด็นคาถามข้อสงสั ยเกี่ ยวกับผูพ้ ิ การทางสายตาซึ่ งจะได้คลายข้อสงสั ยต่ างๆ ในส่ วนการจัด
แสดงห้องถัดไป
จากการศึ ก ษาเอกสาร (องค์ ก ารพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ , 2551) พบว่า มี ก าร
ออกแบบประสบการณ์ของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ คือ เมื่อผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์เดินเข้าไปในห้อง
ดนตรี แ ล้ ว ผู ้น าทางจะบอกให้ ทุ ก คนยื น เรี ย งกัน โดยไม่ ติ ด กัน เกิ น ไป จากนั้ นเชิ ญ ผู ้เข้า ร่ ว ม
ประสบการณ์นงั่ ลงหรื อนอนราบลงไปกับพื้น หลังจากนั้นก็จะเริ่ มเปิ ดเสี ยงการแสดง ซึ่ งคลื่นเสี ยง
เกิ ด จากการสั่ น สะเทื อ นของแหล่ ง ก าเนิ ด เสี ย งซึ่ งท าให้ ผู ้เข้า ร่ ว มประสบการณ์ ไ ด้สั ม ผัส กับ
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ก็ให้เขาได้ใช้ประสาทสัมผัสกับการฟั งได้เต็มที่ แล้วก็ลองจินตนาการ อย่างเทคนิ คของพี่
จะให้เขาจินตนาการถ้าเขาเป็ นคนตาบอด เวลาเราไปโรงละครแล้วไม่มีคนบรรยายให้ฟัง
เราจะจินตนาการอะไรในสมองบ้างพอจบแล้วก็จะมาถามว่าเขาจินตนาการถึ งอะไรบ้าง
(อมีนา ทรงศิริ, สัมภาษณ์, 7 กันยายน 2559)
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ประสบการณ์อีกแบบหนึ่ง ห้องโล่ง มีเสี ยงเพลงดังผ่านลาโพงที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งฝังอยูใ่ ต้พ้ืนห้อง
ซึ่ งสั่นสะเทือนเล็กน้อยเพราะเสี ยงดนตรี เป็ นการเปิ ดรับประสบการณ์ของร่ างกายทุกส่ วน
นอกจากนั้นยังพบว่า แก่นความคิดของห้องดนตรี คือ เพื่อเปิ ดรับประสบการณ์การรับรู้และ
ความบันเทิงของประสาทสัมผัสในร่ างกายทุกส่ วน
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ภาพที่ 4.5 แผนผังห้องดนตรี
แหล่งทีม่ า: องค์การพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติ, 2551.
จากการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล เปรี ย บเที ย บระหว่า งการวิ จ ัย เอกสาร ซึ่ งได้แ ก่ การออกแบบ
ประสบการณ์ และแก่นความคิด (องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ, 2551) กับการวิเคราะห์
สั ญ ญะฉากและโครงเรื่ อ งของห้ อ งดนตรี ข องผู ้วิ จ ัย พบว่า แก่ น ความคิ ด ของนิ ท รรศการนั้ น
สอดคล้องกับสัญญะที่พบจากการวิเคราะห์ นั้นคือการที่ ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ รับประสบการณ์
ความบัน เทิ งและสุ น ทรี ย ภาพผ่า นประสาทสั ม ผัส อื่ น ๆ ที่ ย งั เหลื อ อยู่ แต่ ส าหรั บ การออกแบบ
นิ ทรรศการนั้นมี ความขัดแย้งกับ สัญญะที่ พ บ เนื่ องจากสั ญญะจากการวิเคราะห์ ไม่พ บการได้รับ
ประสบการณ์จากการสั่นสะเทือนของแหล่งกาเนิ ดเสี ยงตามที่ปรากฏในการออกแบบประสบการณ์
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ของนิทรรศการ
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4.2.6 ห้ องบาร์ (Bar)
ผูว้ ิจ ัย ได้ท าการสั ง เกตการแบบมี ส่ วนร่ วมในนิ ท รรศการบทเรี ย นในความมื ด และได้
วิเคราะห์ สัญญะในการจัดแสดงห้องบาร์ โดยจะนาเสนอผลการวิเคราะห์ สัญ ญะผ่านตารางการ
จาแนกสัญญะฉากและโครงเรื่ องของห้องตลาดดังต่อไปนี้
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เสี ยงเพลงเปิ ดคลอเบาๆ จากคลื่นวิทยุ
เสี ยงเปิ ดตูเ้ ย็น
เสี ยงถุงและวัสดุห่อหุ ม้ สิ นค้า
เค้าเตอร์บาร์
เก้าสตูจดั เรี ยงเป็ นตัวยู
แสงสว่างที่ทางออก
โต๊ะแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น

รู ปสั ญญะ
(Signifier)

ตารางที่ 4.6 ตารางจาแนกสัญญะ ฉากและโครงเรื่ องห้องบาร์

สั ญรู ปของ ฉาก
และโครงเรื่อง
ฉาก

-
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สั ญญะ (Sign)
ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1 (Signified)
(Denotative Meaning)

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Connotative Meaning)

จาลองบรรยากาศบาร์ร้านอาหารที่มีความ - บรรยากาศของบาร์ ในมายาคติ
เรี ยบง่าย
คือ เคาเตอร์ พ นักงาน โต๊ะ เก้าอี้
เสี ยงเพลง
- ร้านอาหารเป็ นที่สังสรรค์พูดคุ ย
กั บ ข อ ง ก ลุ่ ม ค น ใ น ก า ร
รั บ ประทานอาหารและพู ด คุ ย
แสดงความคิดเห็น
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)

สั ญรู ปของ ฉาก
และโครงเรื่อง
ขั้นพัฒนาเหตุการณ์

รู ปสั ญญะ
(Signifier)
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สั ญญะ (Sign)
ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1 (Signified)
(Denotative Meaning)

- ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ยืนเรี ยงกันที่ เคาท์เตอร์ เป็ น ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ จะได้สัมผัสบรรยากาศ
หน้ากระดานโดยมี พ นัก งานบาร์ ยืนต้อนรั บอยู่ 2 จากเสี ยงรอบข้ า งที่ ส ร้ า งขึ้ นให้ เ สมื อ นกั บ
ร้านอาหาร บาร์ หรื อคาเฟ่
คนและได้ยนิ เสี ยงเพลงคลออยู่
- พนักงานให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ทุกคนหงายฝ่ า
มื อ จากนั้ นบี บ เจลแอลกอฮอล์ เพื่ อ ให้ ผู ้เข้า ร่ ว ม
ประสบการณ์ทาความสะอาดฝ่ ามือ

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Connotative Meaning)

การใช้ จ่ า ยเงิ น เป็ นอี ก หนึ่ งอุ ป สรรคที่
สาคัญ ของผูพ้ ิ การทางสายตา ซึ่ งอาจจะ
ไม่ได้สร้างความยากลาบากแต่ผพู ้ ิการทาง
สายตาต้องอาศัยความแม่นยาในการแยก
ประเภทธนบัตร
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- ผู้น าทางแนะน าสถานที่ จากนั้ นเชิ ญ ชวนให้ ผู ้เข้าร่ ว มประสบการณ์ ไ ด้ท าการสั่ ง รายการ
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์สามารถสั่งอาหารเครื่ องดื่ ม อาหารและเครื่ องดื่มรวมถึงการจ่ายเงินทอนเงิน
โดยปราศจากการมองเห็ น ของพนั ก งาน แต่
กับพนักงาน
- พ นั ก งาน รั บ ร าย ก าร อ าห าร จ าก ผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม พนักงานก็สามารถหยิบอาหารแลทอนเงิ นให้
ถูกต้อง
ประสบการณ์ และท าการหยิบ อาหารเครื่ อ งดื่ ม
พร้อมรับเงินทอนเงินไปทีละคน

ตารางที่ 4.6 (ต่อ)

สั ญรู ปของ ฉาก
และโครงเรื่อง
รู ปสั ญญะ
(Signifier)

119

สั ญญะ (Sign)
ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1 (Signified)
(Denotative Meaning)

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Connotative Meaning)

- เมื่ อผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ท่ านใดซื้ อเสร็ จ ผู ้ เ ข้ า ร่ วม ป ระส บ ก ารณ์ ได้ ล องเปิ ด เป็ นการกระตุ ้นประสาทสัมผัสการ
แล้วผูน้ าทางจะพาไปนัง่ ที่เก้าอี้โซฟาชุดที่จดั ประสบการณ์การรับประทานอาหารและ รั บ ร ส แ ต่ ทั้ ง นี้ ผู ้ เข้ า ร่ ว ม
เครื่ องดื่มในความมืด
ประสบการณ์ สามารถคาดคะเน
ไว้ในลักษณะโค้งเป็ นตัวยู
รสชาติและความรู ้สึกที่จะเกิ ดขึ้นได้
- ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ รับ ประทานอาหาร
ก่ อ น ห น้ า เนื่ อ ง จ า ก ผู ้ เข้ า ร่ ว ม
และเครื่ องดื่ม
ประสบการณ์ เป็ นผู ้ สั่ ง ยี่ ห้ อ หรื อ
ประเภทอาหารด้วยตัวเอง
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)

สั ญรู ปของ ฉาก
และโครงเรื่อง
ขั้นภาวะวิกฤต

ขั้นภาวะคลีค่ ลาย
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ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1 (Signified)
(Denotative Meaning)

สั ญญะ (Sign)
รู ปสั ญญะ
(Signifier)

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Connotative Meaning)
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ขั้นยุติเรื่องราว

- ผูน้ าทางเฉลยว่าตนเองเป็ นผูพ้ ิการทางสายตา
- ผู้น าทางชัก ชวนพู ด คุ ย โดยเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ สอบถามข้อสงสัยได้
ทุกประเด็น
- ผู ้ น าทางน าผู ้ เข้ า ร่ วมประสบการณ์ เดิ น
ออกมาจากนิ ทรรศการ ที่มีแสงสว่างที่จะทา
ให้ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ เห็ นหน้าผูน้ าทาง
และมีสมุดให้ผเู้ ข้าร่ วมประสบการณ์สามารถ
เขียนความรู้สึกลงในสมุดเยีย่ มชม

เป็ นการแลกเปลี่ ย นทัศ นคติ เรื่ องราว
ประสบการณ์ จากผูพ้ ิ การทางสายตาเพื่ อ
ก่อให้การตระหนักถึงความสามารถของ
ผูพ้ ิการทางสายตา การยอมรับและเข้าใจ
ซึ่ งผู ้น าทางจะเปิ ดโอกาสให้ ผู ้เข้า ร่ ว ม
ประสบการณ์ ซักถามได้ทุกข้อสงสัยโดย
ไม่ มีข ้อแม้ใดๆ ซึ่ งคาถามส่ วนใหญ่ ก็จะ
เกี่ ย วข้องกับ การใช้ชี วิตของผูพ้ ิ ก ารทาง
สายตาและข้อ มู ล ชี วิ ต ส่ ว นตัว ของผู ้น า
ทาง
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แล้วแต่เขาถามเลย เขาถามอะไรมาเราก็จะตอบ เรามาตรงนี้เท่ากับเราขายประวัติตวั เองแล้ว
เพราะฉะนั้น ถ้าเขาถามอะไรมาพี่ ตอบหมด การที่ เรามาท างานตรงนี้ เท่ ากับ พี่ ย อมขาย
ประวัติตวั เองเพื่อให้คนอื่นได้เข้าใจและปรับทัศนคติ แล้วไม่ตอ้ งเกรงใจ พูดได้เลยว่าเรา
คือคนตาบอดใช้คาอะไรก็ได้ (สิ รินาฏ ศิริวรรณ, สัมภาษณ์, 20 กันยายน 2559)
ผูน้ าทางอุดมยังมีมุมมองที่น่าสนใจไว้วา่ “การพูดคุยสอบถามก็จะเป็ นการสร้างความเข้าใจ
เรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน บางทีผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์เขาก็อยากจะเรี ยนรู ้หรื อถามในสิ่ งที่เขาอยากจะรู ้
โดยตรง” (อุดม อ่อนนาเลน, สัมภาษณ์, 7 กันยายน 2559)
นอกจากผูน้ าทางที่ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ไ ด้แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ เป้ าหมายที่ ต้อ งการให้
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ได้รับเกี่ยวกับทัศนคติต่อผูพ้ ิการไว้อย่างน่าสนใจดังนี้
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สรุ ป จากตารางที่ 4.6 การจาแนกสัญ ญะและการวิเคราะห์ สั ญรู ป และความหมายขั้นที่ 1
และ 2 พบว่า การออกแบบฉากห้องบาร์ เป็ นการจาลองบรรยากาศของร้ านคาเฟ่ ซึ่ งสอดคล้องกับ
มายาคติของคาเฟ่ ในสังคมไทย ได้แก่ เคาเตอร์ พนักงาน โต๊ะ เก้าอี้ เสี ยงเพลง นอกจากนี้ คาเฟ่ หรื อ
ร้านอาหารยังให้ความหมายถึง ที่สังสรรค์พดู คุยกับของกลุ่มคนในการรับประทานอาหารและพูดคุย
แสดงความคิดเห็น
ทั้งนี้ ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ จะได้สัมผัสบรรยากาศจากเสี ยงรอบข้างที่สร้างขึ้นให้เสมือน
กับร้านอาหาร บาร์ หรื อคาเฟ่ โดยมีพนักงานต้อนรับอยู่ 2 คนเพื่อรอรับรายการอาหารซึ่ งบาร์ ได้ทา
การขายขนมและเครื่ องดื่มในราคามาตรฐานและสามารถนาเงินที่เตรี ยมมาซื้ อได้จริ งๆ รวมถึงมีการ
จ่ายเงิ นทอนเงิ นโดยปราศจากการมองเห็ นของพนักงาน แต่พ นัก งานก็ส ามารถหยิบ อาหารและ
เครื่ องดื่ มให้อย่างถู กต้องรวมถึ งการทอนเงิ นให้อย่างถู กต้องครบถ้วนซึ่ งก่ อให้เกิ ดข้อสงสั ยและ
ความแปลกใจให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ อีกทั้งผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ได้ลองเปิ ดประสบการณ์
การรับประทานอาหารและเครื่ องดื่มในความมืด โดยเมื่อผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ทราบว่าผูน้ าทาง
นั้นเป็ นผูพ้ ิการทางสายตาก็สามารถสร้างความประหลาดใจให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์เป็ นอย่าง
มากเนื่ องจากการนาชมผูน้ าทางได้นาชมอย่างคล่องแคล่วเสมือนสามารถมองเห็นในความมืด และ
ก่อให้เกิ ดข้อซักถามอื่นๆ อีกมากมายตามมาโดยผูน้ าทางจะเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์
ซักถามได้ทุกข้อสงสัยโดยไม่มีขอ้ แม้ใดๆ ซึ่ งคาถามส่ วนใหญ่ก็จะเกี่ ยวข้องกับการใช้ชีวิตของผู ้
พิการทางสายตาและข้อมูลชี วิตส่ วนตัวของผูน้ าทาง โดยผูน้ าทางสิ รินาฏ ศิริวรรณได้แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการตอบคาถามผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ไว้วา่
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รู้สึกว่าเราคือคน และปฏิบตั ิกบั เราให้เป็ น คนเท่ าๆกับคุ ณ อย่ามองว่าคนพิ ก ารทาอันนั้น
ไม่ได้ อันนี้ ไม่ได้ คนพิการจะต้องเป็ นฝ่ ายรับ คนพิการเขาก็ไม่ได้อยากเป็ นฝ่ ายรั บอย่าง
เดียว เขาก็เป็ นฝ่ ายให้ได้เหมือนกัน อย่างน้อยๆ ก็ให้ความสุ ข เสี ยงเพลง กาลังใจ ตัวคุณเอง
ก็ให้กบั คนพิการได้เหมือนกัน อย่างน้อยๆ ให้เขาเป็ นคนเท่ากับที่คุณเป็ น อย่ามองว่าการ
เขาทาผม เดินห้าง เป็ นเรื่ องประหลาด หรื อไม่ก็ช่วยทึ่งก็ได้ ไม่ใช่ ตกใจว่าทาได้ดว้ ยเหรอ
อยากให้คุณเปิ ดใจ เปิ ดทัศนคติของคุณ ให้คนพิการได้เข้าไปอยูใ่ น Memory Heart ของคุณ
บ้าง (สิ รินาฏ ศิริวรรณ, สัมภาษณ์, 20 กันยายน 2559)
จริ งๆแล้วสิ่ งที่ผมหวังคือให้เขาเข้าใจคนตาบอดมากขึ้น คือการที่เขาเข้าใจแล้วมันจะทาให้
คนตาบอดใช้ชีวติ ได้ง่ายขึ้นแต่จริ งๆ ผมก็คิดว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกคน ดังนั้น
มันก็จะมีคนเข้าใจไม่เข้าใจเราก็ทาได้เท่าที่ทาได้ แต่ผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงมันมีเยอะอยู่
เหมือนกัน (อุดม อ่อนนาเลน, สัมภาษณ์, 7 กันยายน 2559)
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“พอชมนิ ทรรศการเสร็ จแล้วออกไปก็คือ ผูพ้ ิการทางสายตาไม่ได้ตอ้ งการความสงสารแค่
ต้อ งการโอกาสที่ เขาต้อ งการแสดงความสามารถเท่ า นั้น เอง” (กิ ติศ ัก ดิ์ พรมวงษ์, สั ม ภาษณ์ , 7
กันยายน 2559) “คนตาบอดไม่ได้เป็ นอะไรที่น่ารังเกียจนะครับ บางคนเห็นคนตาบอดนัง่ อยูก่ ็จะไม่
นัง่ ใกล้แล้ว ตามจริ งเขาไม่ได้เป็ นคนที่น่ารังเกียจนะ แค่เขามองไม่เห็นเฉยๆก็คือให้คนในสังคมได้
ปฏิ บตั ิกบั เราเหมือนคนทัว่ ๆไป” (ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์, สัมภาษณ์ , 8 กันยายน 2559) “คนตาบอดเขา
ไม่ได้ลาบากเลยนะ ก็ใช้ชีวิตเหมื อนคนปกติ เขาเข้ามาในนิ ทรรศการอยากให้คิดว่าคนตาบอดก็
เหมือนคนปกติทวั่ ๆ ไป” (นวพร กุลบก, สัมภาษณ์, 20 กันยายน 2559)
ทั้งนี้ ผูน้ าทางตอบข้อซักถามของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ พร้ อมทั้งสอดแทรกการพูดเพื่ อ
สร้ างก าลัง ใจแก่ ผูเ้ ข้า ร่ วมประสบการณ์ ผ่านความรู ้ สึ ก ของผูน้ าทางเอง ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ความ
คิดเห็ นกับผูน้ าทางทุกคน ตัวอย่างเช่ น “ก็จะมีการให้กาลังใจ ผมก็จะมีเรื่ องเล่าของผมที่จะช่ วยให้
เขามีกาลังใจการใช้ชีวิตอย่างผมพิการภายหลัง แต่ผมคิดว่าบางทีปัญหาอุปสรรคที่เขาเคยเจอมาบาง
ทีมนั ก็อาจจะหนักกว่าก็ได้ถา้ เทียบกับเรา” (อุดม อ่อนนาเลน, สัมภาษณ์, 7 กันยายน 2559) “พี่อยาก
ให้ได้มากที่สุดก็คือ ให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเอง ว่าสิ่ งที่เขามีมนั สมบูรณ์กว่าคนอื่นๆ อีกมากมาย แล้ว
เขาจะมองข้ามสิ่ งเหล่ านั้นมัวแต่ไปนั่งท้อแท้ก ับปั ญหาเล็กๆ น้อยไปเพื่ ออะไร” (อมี นา ทรงสิ ริ,
สัมภาษณ์, 7 กันยายน 2559)
จากผลการวิ เคราะห์ ข ้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า การพู ด คุ ย ซั ก ถามกั น ระหว่ า งผู ้เข้ า ร่ ว ม
ประสบการณ์และผูน้ าทางเป็ นการแลกเปลี่ยนทัศนคติ เรื่ องราว ประสบการณ์จากผูพ้ ิการทางสายตา
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โดยตรงเพื่อก่อให้การตระหนักถึงความสามารถของผูพ้ ิการทางสายตา การยอมรับและเข้าใจในตัว
ผูพ้ ิการทางสายตาซึ่ งมีท้ งั ผูท้ ี่พิการทางสายตามาตั้งแต่กาเนิดและเคยเป็ นผูท้ ี่มีสายตาดีมาก่อน
จากการศึ ก ษาเอกสาร (องค์ ก ารพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ , 2551) พบว่า มี ก าร
ออกแบบประสบการณ์ของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ คือ เมื่อผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์เดินเข้าไปในห้อง
แล้วผูน้ าทางจะพาผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ไปที่บาร์ โดยมีพนักงานบาร์ คอยต้อนรับและแนะนาเมนู
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ สั่งเครื่ องดื่มและขนม เมื่อชาระเงินและทอนเงินแล้วผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์
เดิ นถื อของเดิ นตามผูน้ าทางไปนัง่ ที่ โต๊ะ ระหว่างรั บประทานอาหาผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ จะได้
พูดคุ ยกับ ผูน้ าทางในเรื่ องเกี่ ยวกับ ชี วประวัติ การเอาชนะอุปสรรค ชอบอะไรบ้าง รู้ จกั ใคร และ
ชีวิตประจาวัน คาถามหลักๆ เหล่านี้ จะนาไปสู่ การพูดคุย สร้างสะพานเชื่อมความเข้าใจและเปลี่ยน
ประสบการณ์ ระหว่างผูม้ ีสายตาดี กบั ผูพ้ ิการทางสายตาโดยปราศจากอคติ ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์
บางคนอาจไม่อยากกลับไปแต่สุดท้ายทุกคนต้องลุกออกจากบาร์
นอกจากนี้ ยงั พบว่า แก่ นความคิ ดของ“ห้องบาร์ ”คื อเพื่ อสร้างบทสนทนาสนทนาที่ เป็ น
บทสรุ ปอันจะเป็ นสะพานเชื่อมความเข้าใจระหว่างผูพ้ ิการทางสายตาและผูม้ ีสายตาดี
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ภาพที่ 4.6 แผนผังห้องบาร์
แหล่งทีม่ า; องค์การพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติ, 2551.
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จากการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล เปรี ย บเที ย บระหว่า งการวิ จ ัย เอกสาร ซึ่ งได้แ ก่ การออกแบบ
ประสบการณ์ และแก่นความคิด (องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ, 2551) กับการวิเคราะห์
สัญญะฉากและโครงเรื่ องของห้องบาร์ ของผูว้ ิจยั พบว่าแก่นความคิดของนิ ทรรศการนั้นสอดคล้อง
กับสัญญะรู ปและรู ปสัญญะที่พบจากการวิเคราะห์ทุกประการ
จากการผลการวิเคราะห์ ฉ ากและโครงเรื่ องทั้ง 6 ห้องจัดแสดง ได้แก่ ห้องรับร้ อง ห้อง
สวนสาธารณะ ห้องตลาด ห้องป้ ายรถประจาทาง ห้องดนตรี และห้องบาร์ สามารถนาเสนอผ่าน
แผนผังนิทรรศการได้ดงั นี้
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ภาพที่ 4.7 แผนผังผลการศึกษาฉาก และโครงเรื่ องของนิทรรศการบทเรี ยนในความมืด
จากภาพที่ 4.7 พบว่า นิ ท รรศการบทเรี ย นในความมื ด มี ก ารออกแบบฉากและล าดับ
เหตุการณ์ในโครงเรื่ อง ตามลาดับห้องต่อไปนี้
1) ห้องรับรอง ออกแบบฉากเป็ นบรรยากาศห้องรับแขก โดยมีลาดับเหตุการณ์
ในโครงเรื่ องเป็ นขั้นเริ่ มเรื่ อง เนื่ องจากมี การชักจูงความสนใจของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ โดยให้
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ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ได้เห็นถึงปมปั ญหานั้นก็คือความมืดที่จะเป็ นจุดเริ่ มต้นของความขัดแย้งของ
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจนจบนิทรรศการ
2) ห้ อ งสวนสาธารณะ ออกแบบเป็ นบรรยากาศสวนสาธารณะโดยมี ล าดับ
เหตุการณ์ในโครงเรื่ องเป็ นขั้นการพัฒนาเหตุการณ์ซ่ ึ งเรื่ องราวมีการพัฒนาความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้น
จากบรรยากาศ วัตถุ จดั แสดงที่ มีความซับซ้อนและต้องอาศัยประสาทสัมผัสในการรับรู ้ สิ่งต่างๆ
รอบตัวมากยิง่ ขึ้น ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์จะตกอยูใ่ นสถานการณ์ที่ยงุ่ ยากมากขึ้น และเตรี ยมพัฒนา
ไปสู่ เหตุการณ์ในห้องถัดไป
3) ห้ อ งตลาด ออกแบบเป็ นบรรยากาศตลาดย่ า นชุ ม ชนเมื อ ง โดยมี ล าดับ
เหตุการณ์ ในโครงเรื่ องเป็ นการขั้นการพัฒ นาเหตุ การณ์ คือการพัฒนาอุ ป สรรคมากขึ้ นจากห้อง
สวนสาธารณะ เนื่ องจากสถานการณ์ จาลองในห้องตลาดจะเป็ นเหตุการณ์ ที่มกั เป็ นปั ญหาให้แก่ผู ้
พิการทางสายตาในชี วิตประจาวันไม่วา่ จะเป็ นอันตรายที่จะสามารถเกิดขึ้นจากการเดินทางบนทาง
เท้าหรื อข้ามถนน การเลือกซื้ อของ การอาศัยร่ วมกับผูอ้ ื่นย่านชุ มชนที่มีความแออัดวุน่ วายจากผูค้ น
รวมถึงเสี ยงรบกวนที่จะทาให้การใช้ชีวติ มีความยุง่ ยาก
4) ห้ อ งป้ ายรถประจ าทาง ออกแบบเป็ นบรรยากาศ ป้ ายรถประจ าทางและ
รถตุ๊กตุ๊ก โดยมีลาดับเหตุการณ์ในโครงเรื่ องเป็ นขั้นการพัฒนาเหตุการณ์ โดยห้องรถประจาทางจะ
พาผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ไ ปสั ม ผัส กับ ประสบการณ์ ตื่ น เต้น จากการนั่ง รถตุ๊ ก ตุ๊ ก ในความมื ด
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์จะได้รับความสนุ กสนานจากการเคลื่ อนไหวของรถตุ๊กตุ๊กและการบรรยาย
ภาพจากจินตนการจากพนักงานขับรถซึ่ งถือว่าเป็ นการเพิ่มเหตุการณ์และสร้างประสบการณ์ในโลก
แห่งความมืดให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น
5) ห้องดนตรี ออกแบบเป็ นห้องโฮมเธียเตอร์ โดยมีลาดับเหตุการณ์ในโครงเรื่ อง
ยังเป็ นขั้นการพัฒนาเหตุการณ์ เช่ นเดี ยวกับห้องจัดแสดงก่อนหน้า เนื่ องจากเป็ นการให้ผเู ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์ ได้พกั หลักจากเข้าร่ วมประสบการณ์ เป็ นเวลานานรวมถึ งได้รับประสบการณ์ ในการ
ใช้ประสาทสัมผัสการรับฟั งอย่างเต็มที่ จากเสี ยงที่ได้ยิน ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ จะได้อยู่ในความ
สงบและเกิดการตระหนักถึงเหตุการณ์ที่ผา่ นมา
6) ห้องบาร์ ออกแบบเป็ น คาเฟ่ ร้านอาหาร โดยมีลาดับเหตุการณ์ในโครงเรื่ อง
เป็ นขั้นการพัฒนาเหตุการณ์ ในช่วงแรกคือ จะได้รับประสบการณ์การรับประทานอาหาร สั่งอาหาร
รับเงิน ทอนเงินในความมืด หลังจากนั้นจะเข้าสู่ ข้ นั ภาวะวิกฤต โดยผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ จะได้
ทราบว่าผูน้ าทางและเจ้า หน้า ที่ ใ นนิ ท รรศการทุ ก คนเป็ นผูพ้ ิ ก ารทางสายตาซึ่ งท าให้ ผูเ้ ข้า ร่ ว ม
ประสบการณ์ เกิ ด ข้อ สงสั ย ต่ างๆ ไม่ ค าดคิ ด แปลกใจ จนน าไปสู่ ข้ นั ภาวะคลี่ ค ลายที่ ผูเ้ ข้าร่ ว ม
ประสบการณ์ จะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผูน้ าทางซึ่ งเป็ นผูพ้ ิการทางสายตาในการคลี่คลายข้อสงสัย

126
ในนิทรรศการ รวมถึงคาถามเกี่ยวกับผูพ้ ิการทางสายตาทั้งหมด จากนั้นจะเข้าสู่ ข้ นั สุ ดท้ายในขั้นยุติ
เรื่ องราวคือผูน้ าทางจะนาผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ เดินออกมาจากนิ ทรรศการ โดยมาส่ งที่จุดสุ ดท้าย
ที่ มี แ สงสว่ า งที่ จ ะท าให้ ผู ้เข้า ร่ ว มประสบการณ์ เห็ น ใบหน้ า ผู ้น าทางและมี ส มุ ด ให้ ผู ้เข้า ร่ ว ม
ประสบการณ์สามารถเขียนความรู้สึกลงในสมุดเยีย่ มชม
จากผลการศึกษาโครงเรื่ องข้างต้น พบว่า รู ปแบบโครงเรื่ องของนิ ทรรศการบทเรี ยนใน
ความมืดจะดาเนิ นเรื่ องส่ วนใหญ่ในขั้นพัฒนาเหตุ การณ์ ซึ่ งได้แก่ ห้องสวนสาธารณะ ห้องตลาด
ห้ อ งป้ ายรถประจ าทาง ห้ อ งดนตรี รวมถึ ง ห้ อ งบาร์ ซึ่ งเสมื อ นการถ่ า ยทอดเรื่ อ งราว สร้ า ง
ประสบการณ์ ให้แก่ ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ เพื่ อนาประสบการณ์ ที่ ได้รับ มาเข้าสู่ ข้ นั ภาวะวิกฤต
ภาวะคลี่คลาย และขั้นยุติเรื่ องราวซึ่ งจะอยูใ่ นห้องสุ ดท้ายคือห้องบาร์ ท้ งั หมด
ทั้งนี้ผลการศึกษาข้างต้นยังพบว่า นิทรรศการบทเรี ยนในความมืดออกแบบการจัดกลุ่มห้อง
แสดงนิทรรศการ (วิวรรธน์ จันทร์เทพย์, 2548) ในรู ปแบบการจัดแบบห้องต่อห้อง (Room to Room
Arrangement) คือการชมนิ ทรรศการโดยไม่ตอ้ งย้อนกลับทางเดิ ม เนื่ องจากเป็ นการประหยัดเนื้ อที่
และผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์สามารถรับรู ้เรื่ องราวได้อย่างเป็ นลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับรู ปแบบการจัด
วางโครงเรื่ องของนิทรรศการบทเรี ยนในความมืด

จากความหมายสั ญ ญะขั้น ที่ 2 ในตารางที่ 4.1-4.6 สามารถน ามาวิเคราะห์ แก่ นเรื่ องของ
นิ ท รรศการบทเรี ย นในความมื ด พบว่ า คื อ การสร้ า งประสบการณ์ ค วามมื ด ให้ แ ก่ ผู ้เข้า ร่ ว ม
ประสบการณ์โดยการใช้ประสาทสัมผัสเสมือนผูพ้ ิการทางสายตา คือ การได้ยิน การรับรส การดม
กลิ่น การสัมผัส ซึ่ งปราศจากการมองเห็น และการได้แลกเปลี่ยนมุมมองทัศนคติที่มีต่อผูพ้ ิการทาง
สายตาผ่านการสนทนากับผูพ้ ิ การทางสายตาเพื่อนาไปสู่ การยอมรับและเข้าใจในตัวผูพ้ ิการทาง
สายตา
จากการศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง (วริ นทรา ศิริสุทธิ กุล, 2557) พบว่า แก่นเรื่ องของ
นิทรรศการบทเรี ยนในความมืด สอดคล้องกับการกาหนดวัตถุประสงค์ของนิทรรศการที่มีเป้ าหมาย
ทางสังคมได้แก่ 1) การสร้ างประสบการณ์ ร่วมแก่ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ เพื่อให้เกิ ดกระบวนการ
สะท้อ นความคิ ด (Reflection) 2) การลดปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ า ทางสั ง คม 3) การกระตุ ้น การ
เปลี่ ยนแปลงให้เกิ ดการยอมรั บและความสนใจในปั ญ หาของผูพ้ ิ การ 4) การเปลี่ ยนทัศนคติจาก
ความสงสารเวทนาเป็ นความชื่นชมเคารพในตัวผูพ้ ิการ
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4.2 สั ญรู ปแก่นเรื่อง
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จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบซึ่ งได้แก่การกาหนดเป้ าหมายทางสังคมของนิทรรศการ
บทเรี ยนในความมืด (วริ นทรา ศิริสุทธิกุล, 2557) กับผลการวิเคราะห์สัญญะความหมายขั้นที่ 2 ของ
ตารางจาแนกสัญญะฉากและโครงเรื่ อง พบว่า ผลการศึกษาทั้ง 2 มีความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยการกาหนดเป้ าหมายทางสังคมนั้นเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลไปสู่ แก่นเรื่ องที่คน้ พบจากการ
วิเคราะห์ของผูว้ ิจยั ผ่านกระบวนการที่ให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ซ่ ึ งเป็ นผูม้ ีสายตาดีมาทดลองเป็ นผู ้
พิการทางสายตา ซึ่ งผลการศึกษาแก่นเรื่ องพบว่ามีรูปแบบแก่นเรื่ องเป็ นรู ปแบบแนวคิด (Idealism)
จ า ก ก า ร แ บ่ ง ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง แ ก่ น เ รื่ อ
ง (Goodland, 1971) คือ การต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมของผูพ้ ิการทางสายตา กล่าว
โดยสรุ ปมันคือการสร้างมายาคติใหม่เพื่อลบล้างมายาคติเดิมที่เกี่ยวกับผูพ้ ิการทางสายตาโดยให้ผมู ้ ี
สายตาดีมาทดลองเป็ นผูพ้ ิการทางสายตาด้วยการใช้ประสาทสัมผัสที่เหลืออยูเ่ หมือนกับผูพ้ ิการทาง
สายตา

4.3 สั ญรู ปความขัดแย้ ง

4.4 สั ญรู ปตัวละคร
ผูว้ ิจ ัย ได้ท าการสั ง เกตการแบบมี ส่ วนร่ วมในนิ ท รรศการบทเรี ย นในความมื ด และได้
วิเคราะห์สัญญะของตัวละครที่พบปรากฏในนิทรรศการบทเรี ยนในความมืด โดยจะนาเสนอผลการ
วิเคราะห์สัญญะผ่านตารางแสดงสัญญะ สัญรู ปของตัวละคร ดังต่อไปนี้
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จากการวิเคราะห์ ความหมายสัญญะขั้นที่ 1 และ 2 ในตารางที่ 4.1-4.6 พบว่า นิ ทรรศการ
บทเรี ยนในความมืดมีความขัดแย้งอยูด่ ว้ ยกัน 2 ส่ วน ได้แก่
4.3.1 ความขัดแย้งภายในจิตใจ ทัศนคติที่มีต่อผูพ้ ิการทางสายตา ความเวทนาสงสารและ
ความไม่เข้าใจที่ มีต่อผูพ้ ิการทางของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ทาให้เกิ ดข้อสงสัยมากมายตลอดการ
รับชมนิ ทรรศการเกี่ ยวกับความสามารถในการใช้ชีวิตในความมื ดของผูพ้ ิการทางสายตา ทั้งนี้ ยงั
พบว่ า เกิ ด ความขัด แย้ง กัน ระหว่ า งประสบการณ์ ข องผู ้เข้า ร่ ว มประสบการณ์ ที่ มี อ ยู่ เดิ ม กั บ
ประสบการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นภายในนิทรรศการบทเรี ยนในความมืด
4.3.2 ความขั ด แย้ง กั บ สภาพแวดล้ อ ม ความมื ด เป็ นอุ ป สรรคส าคั ญ ของผู ้เข้ า ร่ วม
ประสบการณ์เนื่ องผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ไม่คุน้ ชิ นกับความมืดสนิ ทที่ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้
เลยในนิทรรศการซึ่ งจะเกิดขึ้นตลอดการเข้าร่ วมประสบการณ์นิทรรศการ

- บุคคลทัว่ ไปอายุ
- กลุ่มละไม่เกิน 8 คน

รู ปสั ญญะ
(Signifier)

ตารางที่ 4.7 ตารางแสดงสัญญะ สัญรู ปของตัวละคร

สั ญรู ปของตัวละคร

ผู้เข้ าร่ วม
ประสบการณ์

- แนะนาข้อมูลตัวเองเบื้องต้น ได้แก่ ชื่อและ
หน้าที่การงานหรื อการศึกษาในปัจจุบนั

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Connotative Meaning)
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ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1 (Signified)
(Denotative Meaning)

สั ญญะ (Sign)

ผู ้เข้า ร่ ว มประสบการณ์ ใ นนิ ท รรศการ
เปรี ยบเสมื อนผูเ้ รี ยนรู ้ ประสบการณ์ ใหม่
จากผู้ที่ มี ส ายตาดี ม าเรี ย นรู้ ก ารใช้ ชี วิ ต
อย่างผูม้ องไม่เห็ นเสมือนคนๆ หนึ่ งที่เคย
เป็ นผูม้ ีสายตาดีมาก่อน

มองในมุมมายาคติผเู ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์คือคนส่ วนใหญ่ใน
สังคมคือผูม้ ีสายตาดีและมีทศั นคติต่อ
ผูพ้ ิการทางสายตาอย่างหลากหลาย
เช่น สงสาร เห็นอกเห็นใจ ฯลฯ ขึ้นอยู่
กับประสบการณ์ ความเข้าใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์แต่ละคน
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- ต้องปฏิบตั ิตนตามผูน้ าทางอย่างเคร่ งครัด
- สอบถามข้อสงสัยได้ท้งั หมดในนิทรรศการ

ตารางที่ 4.7 (ต่อ)

สั ญรู ปของตัวละคร

ผู้นาทาง

-

รู ปสั ญญะ
(Signifier)
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สั ญญะ (Sign)
ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1 (Signified)
(Denotative Meaning)

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Connotative Meaning)

- ผูน้ าทางเป็ นผูพ้ ิ การทางสายตาที่จะ - ผูพ้ ิการทางสายตามีขอ้ จากัดใน
ผูพ้ ิการทางสายที่ผา่ นการคัดเลือกและการ
อบรมมาเป็ นผูน้ าทาง
คอยน าชมและช่ ว ยเหลื อ ผู ้เข้า ร่ ว ม
การมองเห็นซึ่งเป็ นอุปสรรคใน
ประสบการณ์ ในนิ ทรรศการอย่างมี
การดาเนินชีวติ
นาชมอย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง
ประสิ ทธิ ภาพรวมถึ งเป็ นผู้ ที่ จะ
เล่นมุขตลกขณะนาชม
แบ่งปั นเรื่ องราวมุมและทัศนคติของ
นาชมด้วยความสุ ภาพ
ผู ้ พิ ก ารท างส ายตาแก่ ผู ้ เ ข้ า ร่ วม
ให้ขอ้ มูลได้อย่างถูกต้องแม่นยา
ประสบการณ์
ช่วยเหลือผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ได้อย่างทัว่ ถึง
- ผูพ้ ิการทางสายตามีความสามารถใน
แบ่งปั นมุมมอง ความรู้สึก
การใช้ชีวติ ประจาวันได้ ซึ่ งเป็ นสิ่ ง
ตรงกันข้ามกับสิ่ งที่สังคมมอง
ยอมรับและเข้าใจ
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)

สั ญรู ปของตัวละคร

พนักงานขับรถ

-

รู ปสั ญญะ
(Signifier)
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สั ญญะ (Sign)
ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1 (Signified)
(Denotative Meaning)

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Connotative Meaning)
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-

พนักงานขับรถบรรยายบรรยากาศ 2 ข้างทาง - พนักงานขับรถเป็ นผูค้ อยสร้างความ คนขับรถตุก๊ ตุก๊ ปกติเป็ นผูท้ ี่มีสายตาดี
สนุกสนานและบรรยายเพื่อกระตุน้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
พูดคุยสอบถามปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ ข้าร่ วม
จินตนาการของผูเ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์
ประสบการณ์
บรรยายบรรยากาศสอดคล้องกับการ
เคลื่อนไหวของรถ เสี ยงบรรยากาศและสิ่ งเร้า - ผูท้ ี่รับหน้าที่เป็ นขับรถตุก๊ ตุก๊ มี
อารมณ์ขนั สนุกสนาน และมี
ต่างๆ
ทัศนคติมองโลกในแง่บวก สามารถ
น้ าเสี ยงตื่นเต้น เร้าใจ
เกิดขึ้นได้จากภายในจิตใจถึงแม้
ร่ างกายจะมีขอ้ จากัดหรื อประสบ
ปั ญหาในการดาเนิ นชีวติ ก็ตามไม่
ต่างจากผูท้ ี่มีสายตาดี

ตารางที่ 4.7 (ต่อ)

สั ญรู ปของตัวละคร

พนักงานบาร์

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1 (Signified)
(Denotative Meaning)

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Connotative Meaning)
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รู ปสั ญญะ
(Signifier)

พนั ก งานบาร์ ป กติ จ ะต้ อ งเป็ นผู้มี
สายตาดีเพราะจะต้องทาหน้าที่บริ การ
ลูกค้า รวมถึงการรับเงินและทอนเงิน
ซึ่ งผูพ้ ิการทางสายตาก็สามารถทาได้

สั ญญะ (Sign)

- แนะนาเมนูสินค้า
- รับเงินทอนเงินให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์
- หยิบสิ นค้าที่ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ตอ้ งการ

- พนั ก งานบาร์ เป็ นผู ้ค อยช่ ว ยเหลื อ
อานวยความสะดวกภายในบาร์ และ
แสดงให้เห็ นถึ งความสามารถของผู้
พิ การทางสายตาในการรับเงินทอน
เงิ น รวมถึ งการรั บ ส่ งสิ น ค้าได้อย่าง
ถูกต้อง
- พ นั ก ง า น บ า ร์ แ ส ด ง ใ ห้ เห็ น
ความสามารถของผูพ้ ิการทางสายตา
นอกจากใช้ชีวิตในชี วิตประจาได้เอง
แล้ว ยังสามารถประกอบอาชี พ ได้
ถึงแม้จะมีขอ้ จากัดก็ตาม
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จากตารางที่ 4.7 พบว่า ตัวละครที่ พ บในนิ ทรรศการบทเรี ยนในความมื ดมี ท้ งั หมด 4 ตัว
ละคร ได้แก่
1) ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ นอกจากเป็ นผูร้ ั บ สารแล้วก็ ย งั เป็ นตัวละครหนึ่ ง ที่
สาคัญในนิ ทรรศการด้วยเช่ นกัน เนื่ องจากในการเข้าร่ วมประสบการณ์ ต่อรอบ สามารถมีผเู ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์ได้ไม่เกิน 8 คน ซึ่งก็จะเกิดการพูดคุยสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในระหว่างการ
เช้าชมกับผูน้ าทางรวมถึงผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ดว้ ยกันเอง สอดคล้องกับผูน้ าทางสิ รินาฏ ศิริวรรณ
ที่ได้ให้ความคิดเห็นไว้วา่
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ คือพระเจ้าผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ตอ้ งกาหนดได้ทุกอย่างแล้วเรา
ต้องทาให้เขารู ้ สึ กว่าเขาคื อผูก้ าหนดแต่เราเป็ นคนเขี ยนขอบเขตโดยที่ เขาไม่ รู้ ถ้าคุ ณดึ ง
ความรู้ สึ กตรงนี้ ออกมาได้ เขาก็ จ ะสนุ ก กับ นิ ท รรศการของคุ ณ (สิ ริ น าฏ ศิ ริ ว รรณ,
สัมภาษณ์, 20 กันยายน 2559)

2) ผูน้ าทางถือว่าเป็ นตัวละครสาคัญที่จะนาพาผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ไปพบกับ
ประสบการณ์ในความมืด ผูน้ าทางจะคอยนาทางและช่วยเหลือผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ได้ตลอดการ
ชมให้ ข ้อ มู ล ต่ า งๆ ภายในนิ ท รรศการ โดยผูน้ าทางสิ ริน าฏ ศิ ริว รรณ ยังให้ ข ้อ คิ ด เห็ น ที่ น ามา
สนับสนุ นความสาคัญของผูน้ าทางที่มีต่อผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ไว้วา่ “คือเราต้องพยายามทาให้เขา
รู ้ สึกว่าเขาไม่ขาดผูน้ าทาง เพราะเวลาผูเ้ ขาชมอยู่ในความมื ดเราคื อความมัน่ ใจของเขา เมื่ อไหร่ ก็
ตามที่เราทาให้ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ รู้สึกว่าผูน้ าทางหายไป พี่จะทบทวนตัวเองว่าวันนี้ ไม่ผ่าน”
(สิ รินาฏ ศิริวรรณ, สัมภาษณ์, 20 กันยายน 2559)
นอกจากนั้นผูน้ าทางยังต้องเป็ นผูต้ อบข้อซักถามแลกเปลี่ยนมุมมองของผูพ้ ิการทางสายตา
โดยผูน้ าทางจะไม่ได้ทาการบอกว่าตนเองเป็ นผูพ้ ิการทางสายตาซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะส่ งผลต่อ
การสื่ อสารกับผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ในนิ ทรรศการซึ่ งผูน้ าทางนวพร กุลบก ได้ให้ขอ้ มูลว่า “ก็ทา
ตัวแบบปกติ ค ะ เขาก็ จะคิ ดว่าเรามองเห็ น อยู่แล้ว หรื อบอกว่าเราใส่ แว่น บ้างเพราะเราเดิ น ถู ก ”
(นวพร กุลบก, สัมภาษณ์, 20 กันยายน 2559)
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โดยเมื่ อมองในมุ มมายาคติ ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ คือคนส่ วนใหญ่ในสั งคมคื อผูท้ ี่ มีการ
มองเห็นปกติและมีทศั นคติต่อผูพ้ ิการทางสายตาอย่างลากหลายขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ ความเข้าใจ
ของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์แต่ละคน
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ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ผู ้น าทางที่ ท าการสั ม ภาษณ์ ทุ ก คนโดยผู ้น าทางอมี น า ทรงศิ ริ ยัง ให้
ข้อคิดเห็นที่สามารถสนับสนุนผูน้ าทางผูน้ าทางนวพรว่า
ในส่ วนนี้ เราก็แสดงออกเป็ นปกติของเรา แต่อาจจะเพราะว่า เขาอาจจะไม่ได้คลุกคลีกบั คน
ตาบอดในชี วิตประจาวันเขาก็จะมีแง่มุมในความคิดของเขาเองว่าคนตาบอดน่าจะเป็ นแบบ
นูน้ แบบนี้ บางคนก็คิดว่าคนตาบอดไม่น่าจะพูดเก่งพูดเป็ นขนาดนี้ แต่เราก็แสดงออกเป็ น
ปกติของเรา (อมีนา ทรงสิ ริ, สัมภาษณ์, 7 กันยายน 2559)
โดยรู ปแบบการนาชมของผูน้ าทางนั้นจะมีลกั ษณะเหมือนการนาเที่ยวของมัคกุเทศน์ซ่ ึงจะ
แตกต่างกับการนาชมพิพิธภัณฑ์หรื อนิ ทรรศการทัว่ ไปของภัณฑารักษ์ โดยที่ผนู้ าทางอมีนา ทรงศิริ
ได้กล่าวถึงรู ปแบบในการนาชมไว้วา่

ซึ่ งก็สอดคล้องกับผูน้ าทางอุดมอ่อนนาเลน ที่ วา่ “ก็เหมือนพาเขามาเที่ยวนาเที่ยวมากกว่า
จะมีปฏิสัมพันธ์ตลอดแต่เราจะปล่อยให้ผเู ้ ข้าชมได้คุยกันเองบ้างไม่ใช่เราไปถามจี้เขาตลอด” (อุดม
อ่อนนาเลน, สัมภาษณ์, 7 กันยายน 2559)
จากผลการวิเคราะห์ในมุมมองมายาคติพบว่า ผูพ้ ิการทางสายตามีความสามารถในการใช้
ชีวติ ประจาวันได้ ซึ่ งเป็ นสิ่ งตรงกันข้ามกับสิ่ งที่สังคมมอง ยอมรับและเข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับความ
คิดเห็นของผูน้ าทางอมีนา ทรงศิริ ที่วา่
ในส่ วนนี้ เราก็แสดงออกเป็ นปกติของเรา แต่อาจจะเพราะว่า เขาอาจจะไม่ได้คลุกคลีกบั คน
ตาบอดในชี วิตประจาวันเขาก็จะมีแง่มุมในความคิดของเขาเองว่าคนตาบอดน่าจะเป็ นแบบ
นูน้ แบบนี้ บางคนก็คิดว่าคนตาบอดไม่น่าจะพูดเก่งพูดเป็ นขนาดนี้ แต่เราก็แสดงออกเป็ น
ปกติของเรา (อมีนา ทรงสิ ริ, สัมภาษณ์, 7 กันยายน 2559)
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สาหรับพี่จะเหมือนให้เขามาเที่ยว ให้เขาเป็ นธรรมชาติของเขา ทุกที่เลยตั้งแต่แรก เราไม่ได้
แนะนาตัวเองเป็ นคนตาบอด และเราก็ไม่ได้แนะนาว่านิ ทรรศการนี้ จะเป็ นการเรี ยนรู ้ เรา
คิดแค่วา่ ให้เขาได้สัมผัสเป็ นธรรมชาติมนั จะเกิดการเรี ยนไปได้ดว้ ยตัวเอง (อมีนา ทรงสิ ริ,
สัมภาษณ์, 7 กันยายน 2559)
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3) พนัก งานขับรถ ซึ่ งเป็ นผูพ้ ิ การทางสายตาจะท าหน้าที่ เป็ นผูข้ บั รถตุ๊กตุ๊กใน
ส่ ว นของห้ อ ง ป้ ายรถประจ าทาง (Bus Stop) ซึ่ งจะเป็ นผู ้พ าผูเ้ ข้า ร่ ว มประสบการณ์ ไ ปพบกับ
ประสบการณ์ การนั่งรถที่ ปราศจากการมองเห็ นแต่สามารถรั บรู ้ ได้ทางประสาทสัมผัสอื่นๆ โดย
พนัก งานขับ รถจะเป็ นคนบรรยายภาพบรรยากาศสอดคล้องกับ เสี ยงบรรยากาศ การสั่ นของรถ
ละอองน้ า และการพัดของลม รวมถึงชักจูงให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์มีอารมณ์ร่วมอย่างสนุ กสนาน
ตื่นเต้นและเป็ นกันเองซึ่ งผูน้ าทางก็มีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ความคิดเห็น
ของผูน้ าทางปรารถนา นคราวัฒน์ ที่เสนอความคิดเห็นไว้วา่
ก็บางทีนึกถึ งเวลาเราเดิ นทางไปไหนหรื อบางวันเราลองจะไปแถบทางนี้ ถ้าเกิ ดที่เราผ่าน
ไปจากตรงนี้ จากบ้านมาถึ งรถไฟฟ้ าเราผ่านอะไรบ้าง มันก็มี ใกล้เคี ยง ตรงนั้นก็จะผ่าน
สะพานสาโรง พอรถมันชันๆ เอ้านี้ มนั ขึ้นสะพานแล้วนะ ข้างหน้ามีน้ าเยอะแยะเลย มีเรื อ
ผ่านด้วย ข้างหน้ามีคนตั้งขายของ มีตลาดอะไรอย่างนี้ (ปรารถนา นคราวัฒน์, สัมภาษณ์, 8
กันยายน 2559)
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นอกจากนี้ยงั มีความคิดเห็นของผูน้ าทาง นวพร ที่เสนอไว้อย่างน่าสนใจว่า “ฟั งจากสิ่ งรอบ
ข้า งคะ ที่ ม ัน เป็ นจริ ง สุ ด เหมื อ นกับ เราดึ ง ประสบการณ์ อ ย่า งไงบ้า ง เหมื อ นที่ เราเคยรู้ สึ ก หรื อ
จินตนาการตามประสบการณ์ มี ส อดแรกไหมที่ นู้นที่ นี่ หยิบสถานที่จริ งมาพูด ” (นวพร กุ ลบก,
สัมภาษณ์ 20 กันยายน 2559)
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ ความหมายขั้นที่ 1 ยังแสดงให้เห็ นว่าการมี อารมณ์ ขนั สนุ กสนาน
และการมีทศั นคติมองโลกในแง่บวกสามารถเกิดขึ้นได้จากภายในจิตใจของผูพ้ ิการทางสายตาถึงแม้
ร่ างกายจะมี ขอ้ จากัดหรื อประสบปั ญหาในการดาเนิ นชี วิตก็ตามและจากการวิเคราะห์ มายาคติยงั
พบว่า คนขับรถตุก๊ ตุก๊ ปกติเป็ นผูท้ ี่มีสายตาดีและมีใบอนุญาตในการขับขี่เท่านั้น
4) พนัก งานบาร์ ซึ่ งจะเป็ นผูพ้ ิ ก ารทางสายตา โดยจะมี ด้วยกัน 2 คนจะคอย
ช่ วยกัน ท าหน้ าที่ เป็ นบริ ก รในการบริ ก ารผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ในการรั บ รายการอาหารและ
เครื่ องดื่ มรวมถึ งการคิดเงิ นที่เครื่ องแคชเชี ยร์ โดยในความหมายขั้นที่1 พนักงานบาร์ แสดงให้เห็ น
ความสามารถของผูพ้ ิการทางสายตานอกจากใช้ชีวิตในชีวติ ประจาได้เองแล้ว ยังสามารถประอาชีพ
ได้ถึงแม้จะมี ขอ้ จากัดก็ตามแต่ในมุมมองมายาคติเกี่ ยวกับพนักงานบาร์ น้ นั คื อ พนักงานบาร์ ปกติ
จะต้องเป็ นผูม้ ีสายตาดีเพราะจะต้องทาหน้าที่บริ การลูกค้า รวมถึงการรับเงินและทอนเงินซึ่ งผูพ้ ิการ
ทางสายตาก็สามารถทาได้
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4.5 บทสนทนา
จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วมจากผูว้ ิจยั และการสัมภาษณ์เชิ งลึก พบว่า บทสนทนาที่
สาคัญและสามารถนามาวิเคราะห์สัญรู ปได้มีท้ งั หมด 5 ส่ วน ได้แก่
1) การจดจาชื่อและเรี ยกชื่อผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์
2) ไม่บอกว่าผูน้ าทางเป็ นผูพ้ ิการทางสายตา
3) การซักถามข้อสันนิษฐาน
4) การบรรยายบรรยากาศขณะนัง่ รถตุก๊ ตุก๊
5) การซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับผูพ้ ิการทางสายตา
ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้นาเสนอผลการศึกษาผ่านตารางวิเคราะห์สัญรู ปของบทสนทนาต่อไปนี้
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รู ปสั ญญะ (ตัวหมาย)
(Signifier)

ตารางที่ 4.8 ตารางแสดงสัญญะบทสนทนา

สั ญรู ป

การจดจาชื่อและ
เรียกชื่ อผู้เข้ าร่ วม
ประสบการณ์
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สั ญญะ (Sign)
ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1 (Signified)
(Denotative Meaning)

- สอบถามชื่ อผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ในห้อง ผูน้ าทางใช้โอกาสตรงนี้ ในการจดจาชื่ อ
และลักษณะ ท่าทาง น้ าเสี ยง
รับรอง
- จดจาชื่อโดยสัมพันธ์กบั ตาแหน่งที่กาลังเดิน
- เรี ยกให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ทวนชื่อ

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Connotative Meaning)
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- พูดเรี ยกชื่ อผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ได้อย่าง ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ จะถูกเรี ยกชื่ อจาก - ความสนิทสนม เชื่อใจ ไว้ใจใส่ ใจ
ผูน้ าทางเสมอในขณะมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ก ัน
เป็ น สิ่ ง ที่ ท า ใ ห้ ผู ้ เข้ า ร่ ว ม
ถูกต้อง
เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์
ประสบการณ์ ให้ค วามสนใจไว้
เนื้ อเชื่ อใจฝากชี วิตไว้ได้ในความ
มืด และยังทาให้ง่ายต่อการเดินนา

ตารางที่ 4.8 (ต่อ)

สั ญรู ป
รู ปสั ญญะ (ตัวหมาย)
(Signifier)
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สั ญญะ (Sign)
ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1 (Signified)
(Denotative Meaning)

ไม่ บอกว่ าผู้นาทางเป็ น - เดินนาชมได้อย่างคล่องแคล่วและถูกทิศทาง - ให้การนาชมเป็ นไปอย่างราบรื่ นและ
ผู้พกิ ารทางสายตา
- พู ด คุ ย ให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ บรรยากาศ
ในเวลาที่กาหนด
- ข้ อ มู ล เกิ ด จ า ก ก าร เล่ าเท่ านั้ น
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องชัดเจน
บรรยากาศจริ งๆ เป็ นเช่นไร หรื อวัตถุ
สิ่ ง นั้น เป็ นอะไร ก็ เกิ ด จากการบอก
ของจากผูน้ าทางเปรี ยบเสมือนเป็ นพี่
เลี้ยงคอยดูแล

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Connotative Meaning)
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- ไม่ ต อบค าถามหรื อ บ่ ายเบี่ ย งเมื่ อ ผูเ้ ข้าร่ ว ม เพื่อไม่ให้ทราบว่าผูน้ าทางเป็ นผูพ้ ิการทาง ความสงสั ย อาจเกิ ด ขึ้ นได้กับ ผู ้เข้าร่ ว ม
สายตา และถึ งสร้ างข้อสงสั ย ในตัวผูน้ า ป ระสบ การณ์ จน น าไป สู่ การตั้ งข้ อ
ประสบการณ์ถามว่ามองเห็นหรื อไม่
สันนิษฐานต่างๆ ว่าเพราะเหตุใดเจ้าหน้าที่
ทาง
ผูน้ าทางถึ งสามารถบอกทิ ศ ทางได้อย่าง
คล่องแคล่วและถูกต้อง

ตารางที่ 4.8 (ต่อ)

สั ญรู ป

การซักถามข้ อ
สั นนิษฐาน

-

รู ปสั ญญะ (ตัวหมาย)
(Signifier)
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สั ญญะ (Sign)
ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1 (Signified)
(Denotative Meaning)

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Connotative Meaning)

ใช้ ค าถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการฝึ ก
กระบวนการคิ ด การส ารวจเพื่ อ
นาไปสู่ การหาคาตอบเนื่ องจากโดย
ธรรมชาติของมนุษย์จะใช้สายตาเป็ น
ประสาทสั ม ผัส แรกในการตัด สิ น
วัตถุหรื อสิ่ งต่างๆ แต่เมื่อไม่สามารถ
ใช้สายตาในการหาคาตอบได้ก็ตอ้ ง
อาศัย ประสาทสั ม ผัส อื่ น ๆ ที่ เหลื อ
นามาประกอบสร้างจนพบคาตอบใน
ที่สุด
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-

สอบถามว่ า สิ่ ง ที่ ไ ด้สั ม ผัส ได้ยิน ได้ก ลิ่ น เพื่อให้เกิ ดการพูดคุ ย แสดงความคิดเห็ น
จนนาไปสู่ ขอ้ สันนิษฐานที่ถูกต้อง
ได้รับรส คือสิ่ งใด
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์แสดงข้อคิดเห็น
ผูน้ าทางชี้แนะคาตอบ
ผู ้เ ข้ า ร่ วมประสบการณ์ สามารถค้ น พบ
คาตอบที่ถูกต้องได้
ผูน้ าทางสอบถามว่าเป็ นบรรยากาศแบบใด
หรื อสถานที่คือที่ใดจากการนาข้อค้นพบใน
แต่ละข้อสันนิษฐานต่างๆ มารวมกัน

ตารางที่ 4.8 (ต่อ)

สั ญรู ป

การบรรยาย
บรรยากาศขณะนั่ง
รถตุ๊กตุ๊ก

รู ปสั ญญะ (ตัวหมาย)
(Signifier)
- พูดเกริ่ นว่ารถกาลังจะเริ่ มต้นออกเดินทาง
- พูดถึงบรรยากาศสองข้างทางในขณะเริ่ มต้น
- ส อ บ ถ าม ผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ส บ ก าร ณ์ ว่ า
บรรยากาศ 2 ข้า งทางคื อ อะไรโดยการใบ้
สิ่ งแวดล้อมรอบข้าง
- บรรยาย ตามการเคลื่อนไหวของรถ
- บรรยายไปตามเสี ยงบรรยากาศที่ได้ยนิ
- บรรยายไปตามสิ่ งเร้ า ที่ ไ ด้ สั ม ผัส ได้ แ ก่
ละอองน้ า ลม
- บอกผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์เมื่อใกล้ถึงที่
- บอกลา กล่าวขอบคุณเมื่อรถถึงที่หมาย
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สั ญญะ (Sign)
ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1 (Signified)
(Denotative Meaning)

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Connotative Meaning)

ผูน้ าทางบรรยายสภาพแวดล้อม 2 ข้างทาง การใช้เสี ยงบรรยายของพนักงานขับ
จากการสมมติ ข้ ึ นตามรู ปแบบความถนัด รถเป็ นเครื่ อ งมื อ ทางการสื่ อ สารที่
ของพนักงานขับรถด้วยความสนุ กสนาน สามารถทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์
เร้าใจ
มี จิ ต นาการถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ ต นเอง
ประสบอยู่
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ)

สั ญรู ป

การซักถามข้ อสงสั ย
เกีย่ วกับผู้พกิ ารทาง
สายตา

รู ปสั ญญะ (ตัวหมาย)
(Signifier)
- ผูน้ าทางบอกว่าเป็ นผูพ้ ิการทางสายตา

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Connotative Meaning)
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ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1 (Signified)
(Denotative Meaning)

การให้ตอบว่าเป็ นผูพ้ ิการทางสายตา
ใน สถาน การณ์ ตรงนั้ นที่ ทุ กคน
เปรี ยบเสมือนตกอยูใ่ นเรื อลาเดียวกัน
จะสามารถสร้ า งความประทับ ใจ
เห็นอกเห็นใจได้อย่างดียงิ่

สั ญญะ (Sign)

ผูน้ าทางคลายข้อ สงสั ย ในตนเองให้ แ ก่
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ วา่ ตนเองนั้นเป็ นผู ้
พิการทางสายตา ไม่ได้ใส่ แว่นอิ นฟาเรด
หรื อ มี อุป กรณ์ พิ เศษที่ ท าให้ ม องเห็ น ใน
ความมืด
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- พูดคุ ยตอบข้อสงสัยเกี่ ยวกับการใช้ชีวิตของ - ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์รับรู ้ความรู้สึก
ผูพ้ ิการรวมถึงประวัติส่วนตัวของผูน้ าทาง
และการใช้ชีวติ ของผูพ้ ิการทางสายตา
ไ ด้ ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น จ า ก ก า ร ถ่ า ย
ประสบการณ์ ต รงที่ น่ า เชื่ อ ถื อ จากผู ้
พิการทางสายตา
- เป็ นการแลกเปลี่ ย นและสร้ างความ

ตารางที่ 4.8 (ต่อ)

สั ญรู ป
รู ปสั ญญะ (ตัวหมาย)
(Signifier)

- ผูน้ าทางพูดให้กาลังใจ ผูเ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์ในการใช้ชีวิต
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สั ญญะ (Sign)
ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 1 (Signified)
(Denotative Meaning)
เข้าใจในตัวผูพ้ ิการทางสายตามากขึ้น
ผ่านการเล่าเรื่ องราวของนาชมซึ่ งเป็ น
ผู ้พิ ก ารทางสายตามาถ่ า ยทอดด้ ว ย
ตัวเอง

ความหมายสั ญญะ ขั้นที่ 2
(Connotative Meaning)
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ผู ้น าทางพู ด เชื่ อ มโยงให้ เห็ น ว่ า ถึ ง แม้ การเฉลย ทาให้เกิ ดการเปรี ยบเที ยบ
ตนเองจะไม่มีดวงตามองเห็ นแต่ก็ยงั เห็ น อุ ป สรรคในชี วิ ต ระหว่า งผู ้เข้า ร่ ว ม
คุณค่าในตัวเองและไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค ประสบการณ์ที่มีอวัยวะครบถ้วนกับ
ที่เกิดขึ้น
ผู้พิ ก ารทางสายตา ท าให้ ผู ้เข้า ร่ ว ม
ประสบการณ์ มี ก าลัง ใจในการจะ
เผชิ ญ ปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เข้ามาในชี วิ ต
และเห็นคุณค่าในตัวเอง
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จากวิเคราะห์ สั ญ รู ป ของบทสนทนาในตารางที่ 4.8 พบว่ า การจดจ าชื่ อ และเรี ย กชื่ อ
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ดว้ ยการจดจาจากลักษณะท่าทาง น้ าเสี ยง สอดคล้องกับความคิดเห็นของผูน้ า
ทางอุดม อ่อนนาเลนที่วา่
เวลาถามเรารู ้ เลยว่าใครนั่งตรงไหน เวลาถามเขาแล้วเขาไม่ตอบ แสดงว่าเขางงอยู่ ก็จบั
พฤติกรรม แต่บางทีก็พลาดบ้าง เขาก็คิดว่าเราใส่ แว่น เรามองเห็น จริ งๆ แล้วเราอยู่ขา้ งใน
เราก็ ท าตัว ปกติ แ ต่ ด้วยความว่าเราคุ ้น เคยเลยเคลื่ อ นไหวได้ว่อ งไว (อุ ด ม อ่ อ นนาเลน,
สัมภาษณ์, 7 กันยายน 2559)
ซึ่ งความคิดเห็ นข้างต้นก็สอดคล้องกับผูน้ าทางทุกท่าน ทั้งนี้ ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ จะถูก
เรี ยกชื่ อจากผูน้ าทางเสมอในขณะมีปฏิสัมพันธ์กนั ซึ่ งก่อให้เกิดความสนิ ทสนม เชื่อใจ ไว้ใจ ใส่ ใจ
เป็ นสิ่ งที่ทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ให้ความสนใจ ไว้เนื้ อเชื่อใจฝากชีวิตไว้ได้ในความมืด และยัง
ทาให้ง่ายต่อการเดินนาชม ซึ่ งผูน้ าทางอมีนา ทรงศิริ ได้ให้แง่มุมที่น่าสนใจและสนับสนุ นผลการ
วิเคราะห์ขา้ งต้นว่า “เวลาที่เขาอยูใ่ นนิ ทรรศการเราจะได้สามารถสื่ อสารได้ชดั เจน สมมุติถา้ เราถาม
คาถามไปแต่มีแค่บางคนที่ตอบแต่เราอยากรู ้จากคนอื่นบ้างเราก็สามารถเรี ยกชื่ อเขา หรื อบางครั้งเขา
หลง เราก็สามารถตรวจสอบได้วา่ คุณนี้ๆ ยังอยูไ่ หม” (อมีนา ทรงสิ ริ, สัมภาษณ์, 7 กันยายน 2559)
การไม่บอกว่าผูท้ าทางเป็ นผูพ้ ิการทางสายตาเป็ นการทาให้การนาชมเป็ นไปอย่างราบรื่ น
สร้ างความรู ้ สึก ปลอดภัยให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ซ่ ึ งข้อเท็จจริ งผูท้ าทางปฏิ บ ตั ิ ตวั ปกติ โดย
ไม่ได้พยายามปฏิ บตั ิ ตวั เหมื อนว่ามองเห็ นอยู่ซ่ ึ งทราบได้จากการสัมภาษณ์ จากผูท้ าทางที่ มีความ
คิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันหมดตัวอย่างเช่น “เราก็เป็ นปกติของเรา แต่บางคนก็จะเข้าใจว่าเราใส่
แว่นอิ นฟราเรดหรื อเปล่าเหมือนมองเห็ นเขา เพราะเราทาตัวปกติของเราเลย” (ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ ,
สัมภาษณ์, 8 กันยายน 2559)
และเมื่ อ ผู ้เข้า ร่ ว มประสบการณ์ ม าทราบภายหลัง ก็ จ ะสร้ า งความประหลาดใจให้ แ ก่
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์เนื่ องจากผูน้ าทางมีความคล่องแคล่วชานาญและสามารถอานวยความสะดวก
ได้อย่างมากแก่ ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ซึ่ งความประหลาดใจและความสงสัย อาจเกิ ดขึ้ นได้ก ับ
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ จนนาไปสู่ การตั้งข้อสันนิ ษฐานต่างๆ ว่าเพราะเหตุใดเจ้าหน้าที่ผนู้ าทางถึง
สามารถบอกทิศทางได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง
การซักถามข้อสันนิ ษฐานเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ได้สารวจ วิเคราะห์
หาคาตอบด้วยตนเองเพื่อให้เกิดการพูดคุย แสดงความคิดเห็นจนนาไปสู่ ขอ้ สันนิ ษฐานที่ถูกต้อง ซึ่ ง
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เป็ นรู ปแบบที่สอดคล้องกับผูน้ าทางทุกท่าน ตัวอย่างเช่ น “เราก็จะไม่บอกเขาก่อนคะ แล้วเขาก็จะ
ตอบได้เองว่ามันคือสวนอะไรอย่างนี้คะ” (นวพร กุลบก, สัมภาษณ์, 20 กันยายน 2559)
พี่จะเน้นให้เขาสารวจด้วยตัวเอง เพราะอะไรนิ ทรรศการเราเน้นใช้สัมผัส เพราะฉะนั้นเรา
จะไปบอกเขาไม่ ได้เลยว่าเราจะพาเขาไปที่ ไหน ไม่ง้ นั จะไม่ เหลื อความตื่นเต้นเลย...เขา
จะต้องหาคาตอบทุ กอย่างในนิ ทรรศการด้วยตัวเองทุ กอย่างโดยที่ พี่ไม่บอกอะไรเลย พี่มี
หน้าที่ดูแลความปลอดภัยของเขา ดูแลความรู้ สึก นาทางเขา ก็ อาจจะมีใบ้คาตอบให้เขา
ตอบได้เอง (สิ รินาฏ ศิริวรรณ, สัมภาษณ์, 20 กันยายน 2559)
ซึ่ งจากการที่กล่าวมาข้างต้นจาทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ใช้คาถามเป็ นเครื่ องมือให้การ
ฝึ กกระบวนการคิด การสารวจเพื่อนาไปสู่ การหาคาตอบเนื่ องจากโดยธรรมชาติ ของมนุ ษย์จะใช้
สายตาเป็ นประสาทสัมผัสแรกในการตัดสิ นวัตถุหรื อสิ่ งต่างๆ แต่เมื่อไม่สามารถใช้สายตาในการหา
คาตอบได้ก็ตอ้ งอาศัยประสาทสัมผัสอื่นๆ ที่เหลือนามาประกอบสร้างจนพบคาตอบในที่สุด
การบรรยายบรรยากาศขณะนั่งรถตุ๊กตุ๊ก คือการที่ผูน้ าทางบรรยายสภาพแวดล้อม 2 ข้าง
ทางจากการสมมติ ข้ ึ นตามรู ป แบบความถนัดของพนักงานขับ รถด้วยความสนุ กสนาน เร้ าใจ ซึ่ ง
รู ปแบบก็ข้ ึนอยูก่ บั ความถนัดของผูน้ าทาง ตัวอย่างเช่น
บางทีนึกถึงเวลาเราเดินทางไปไหนหรื อบางวันเราลองจะไปแถบทางนี้ ถ้าเกิดที่เราผ่านไป
จากตรงนี้ จากบ้านมาถึงรถไฟฟ้ าเราผ่านอะไรบ้าง อะไรแบบนี้ มันก็มีใกล้เคียง ตรงนั้นก็
จะผ่านสะพานส าโรง พอรถมันชันๆ ขึ้ นก็ บ อกตอนนี้ ข้ ึ นสะพานแล้วนะ ข้างหน้ามี น้ า
เยอะแยะเลย มี เรื อ ผ่ านด้ว ย ข้า งหน้ า มี ค นตั้ง ขายของ มี ต ลาดอะไรอย่างนี้ (ปรารถนา
นคราวัฒน์, สัมภาษณ์, 8 กันยายน 2559)
ซึ่ งการใช้เสี ยงบรรยายของพนักงานขับรถเป็ นเครื่ องมือทางการสื่ อสารที่สามารถทาให้
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์มีจิตนาการถึงเหตุการณ์ที่ตนเองประสบอยู่
การซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับผูพ้ ิการทางสายตา ผูน้ าทางจะได้คลายข้อสงสัยในตนเองให้แก่
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ วา่ ตนเองนั้นเป็ นผูพ้ ิการทางสายตา ไม่ได้ใส่ แว่นอินฟราเรด หรื อมีอุปกรณ์
พิเศษที่ทาให้มองเห็นในความมืด การให้ตอบว่าเป็ นผูพ้ ิการทางสายตาในสถานการณ์ตรงนั้นที่ทุก
คนเปรี ยบเสมือนตกอยู่ในเรื อลาเดียวกันจะสามารถสร้างความประทับใจ เห็ นอกเห็ นใจได้อย่างดี
และนาไปสู่ การพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติและรับรู ้มุมมองความรู ้สึกจากการถ่ายประสบการณ์ตรงที่
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น่าเชื่ อถื อจากผูพ้ ิการทางสายตาซึ่ งถือว่าเป็ นสร้างการรับรู ้ ความเข้าใจในตัวผูพ้ ิการทางสายตามาก
ขึ้นผ่านการเล่าเรื่ องราวของผูน้ าทางซึ่ งเป็ นผูพ้ ิการทางสายตามาถ่ายทอดด้วยตัวเอง นอกจากผูน้ า
ทางจะพูดเชื่ อมโยงให้เห็นว่าถึงแม้ตนเองจะไม่มีดวงตามองเห็นแต่ก็ยงั เห็นคุณค่าในตัวเองและไม่
ย่อท้อ ต่ อ อุ ป สรรคที่ เกิ ด ขึ้ น ซึ่ งจะท าให้ เกิ ดการเปรี ย บเที ย บอุ ป สรรคในชี วิต ระหว่างผูเ้ ข้าร่ ว ม
ประสบการณ์ที่มีอวัยวะครบถ้วนกับผูพ้ ิการทางสายตา ทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ มีกาลังใจใน
การจะเผชิญปั ญหาต่างๆ ที่เข้ามาในชีวติ และเห็นคุณค่าในตัวเอง
ทั้งนี้รูปแบบบทสนทนาโดยรวมที่เกิดขึ้นมีลกั ษณะรู ปแบบที่ปรับเปลี่ยนไปตามความถนัด
ของผูน้ าทางและบริ บทของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ที่มีความหลากหลายของเพศ อายุ การศึกษา ซึ่ ง
ผูน้ าทางอุดมได้ให้ขอ้ คิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่า
มันคือการเรี ยนรู ้ ซึงกันและกันนะ ไม่ใช้แค่ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ เรี ยนรู ้ กบั เรานะ เราก็
เรี ยนรู ้จากผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ดว้ ย ซึ่งจริ งๆ รู ปแบบความสนุกมุขตลกมันก็ข้ ึนอยูก่ บั แต่
ละผูน้ าทาง โดยของผมจริ งๆ แล้วมันขึ้นวัยผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ดว้ ยนะ บางทีบางมุขไม่
ควรใช้กบั วัยนี้ หรื อทาให้ดูเล่นเกิ นไป แต่ถ้าเป็ นวัยรุ่ นก็ส่วนใหญ่ ก็สามารถเล่นได้เต็มที่
(อุดม อ่อนนาเลน, สัมภาษณ์, 7 กันยายน 2559)

4.6 มุมมองการเล่าเรื่อง
จากตารางที่ 4.1-4.6 พบว่า มุมมองการเล่าเรื่ องในนิทรรศการบทเรี ยนในความมืดมีรูปแบบ
มุมมองบุคคลที่สามนั้นคือ ผูอ้ อกแบบนิทรรศการซึ่ งผูอ้ อกแบบไม่ใช้ผพู ้ ิการทางสายตาโดยตรงแต่
เป็ นเสมือนผูเ้ ล่าเรื่ องในโลกแห่งความมืดให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ได้รับรู ้ในมุมมองผูพ้ ิการทาง
สายตา
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4.7 สั ญลักษณ์ พเิ ศษ
จากการวิเคราะห์ สัญญะทั้งหมดของนิ ทรรศการบทเรี ยนในความมื ด พบว่า บทสนทนา
ระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์และผูน้ าทางในนิ ทรรศการเป็ นสัญลักษณ์ พิเศษที่ปรากฏซึ่ งเกิดการ
ทาซ้ าในรู ปแบบเดิมในทุกห้องจัดแสดงของนิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืดนั้นก็คือลักษณะที่ผนู ้ า
ทางถามตอบข้อสันนิ ษ ฐานของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ และแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น ความรู้ สึ ก
ระหว่างกัน
จากผลการวิเคราะห์สัญญะโดยการแบ่งผลการศึกษาตามองค์ประกอบการเล่าเรื่ อง ข้างต้น
นี้ สามารถสรุ ปเพื่ อเป็ นคาตอบในปั ญ หานาวิจยั ข้อแรกคือ “รู ปแบบการสื่ อสารของนิ ทรรศการ
บทเรี ยนในความมืด” ได้ดงั นี้
นิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืดมีวตั ถุประสงค์หลักในการสร้างมายาคติใหม่เพื่อลบล้าง
มายาคติเดิ มที่ เกี่ ยวกับผูพ้ ิการทางสายตาโดยให้ผมู ้ ี สายตาดี มาทดลองเป็ นผูพ้ ิการทางสายตา เพื่ อ
สร้างประสบการณ์ร่วมแก่ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ เกิดกระบวนการสะท้อนความคิดและนาไปสู่ การ
ลดปั ญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคม การกระตุน้ การเปลี่ยนแปลงให้เกิดการยอมรับและความสนใจ
ในปั ญหาของผูพ้ ิการ รวมถึ งการเปลี่ ยนทัศนคติจากความสงสารเวทนาเป็ นความยอมรับ เข้าใจ
และเคารพในตัวผูพ้ ิการ ผ่านการสื่ อสารภายในนิทรรศการบทเรี ยนในความมืดซึ่ งประกอบไปด้วย
ห้องจัดแสดงทั้งหมด 6 ห้อง โดยมี จุดเริ่ มต้นจากห้องรับรอง และพัฒนาเหตุ การณ์ ต่อไปในห้อง
ตลาด ห้องป้ ายรถประจาทาง ห้องดนตรี และห้องบาร์ (ในช่วงต้น) ซึ่งเหตุการณ์ดงั กล่าวที่เกิดขึ้นจะ
เป็ นการสร้ างประสบการณ์ ให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ในมุมมองผูพ้ ิการทางสายตาและเข้าสู่ ข้ นั
ภาวะวิกฤตในห้องบาร์ เมื่อผูน้ าทางเฉลยว่าตนเป็ นผูพ้ ิการทางสายตา นาไปสู่ ภาวะคลี่คลายต่อมาใน
ขณะที่ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ได้มีโอกาสพูดคุ ยสอบถามทุกเรื่ องที่สงสัยต่อผูน้ าทาง และเข้าสู่ การ
ยุติเรื่ องราวเมื่อผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ได้ออกมาสู่ แสงสว่างและได้เห็นใบหน้าของผูน้ าทางรวมถึ ง
ได้เขียนความรู้ สึกในสมุดเยี่ยมชม ทั้งนี้ การสื่ อสารภายในนิ ทรรศการบทเรี ยนในความมื ดยังให้
ความสาคัญกับบทสนทนา การพูดคุ ยที่เกิ ดขึ้นระหว่าง ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ซ่ ึ งเป็ นผูม้ ีสายตาดี
และผูพ้ ิการทางสายตาซึ่ งได้แก่ ผูน้ าทาง พนักงานขับรถ และพนักงานบาร์ ไม่ว่าจะเป็ น การจดจา
ชื่ อและเรี ยกชื่ อผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ไม่ บ อกว่าผูน้ าทางเป็ นผูพ้ ิ การทางสายตา การซัก ถามข้อ
สันนิ ษฐานการบรรยายบรรยากาศขณะนั่งรถตุ๊กตุ๊ก และการซักถามข้อสงสัยเกี่ ยวกับผูพ้ ิการทาง
สายตา
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ทั้งนี้ จากผลการวิเคราะห์สัญญะข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้นามาทาการวิเคราะห์สัญญะที่สาคัญใน
การสะท้อนเป้ าหมายหลัก ที่ พึ ง ประสงค์ให้ เกิ ดขึ้ น แก่ ผูร้ ั บ สารจาก “เวทนา” เป็ น “ยอมรับ และ
เข้าใจ” สาคัญ เพื่อนาไปวิเคราะห์เพื่อเป็ นคาตอบของปัญหานาวิจยั ในข้อที่สองในบทที่ 5 ต่อไป ซึ่ ง
เมื่ อ น ามาพิ จ ารณากับ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเรี ย นรู ้ ข องผู ้เข้า ร่ ว มประสบการณ์ ใ นการชม
นิ ทรรศการ (วิวรรธน์ จัน ทร์ เทพย์, 2548) ได้เสนอปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์ในการชมนิ ทรรศการไว้คือ 1) ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ หรื อผูเ้ รี ยน 2) เนื้ อหาบทเรี ยน
และกิจกรรม 3) เทคนิคการนาเสนอ สามารถสรุ ปเป็ นสัญญะที่ ได้ดงั ต่อไปนี้
1) บทสนทนา
จากการวิเคราะห์ สั ญ รู ป บทสนทนาพบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ตระหนัก ถึ ง
ความสามารถ ทัศนคติของผูพ้ ิการได้จากการสนทนากับผูน้ าทางซึ่ งเป็ นผูพ้ ิการทางสายตา ตลอด
การชมนิ ทรรศการไม่ว่าจะเป็ นการที่ ผนู ้ าทางถามตอบข้อสันนิ ษฐานของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์
การไม่บอกว่าเป็ นผูพ้ ิการทางสายตา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู ้สึกระหว่างกัน
2) ความมืด
จากการวิเคราะห์สัญรู ปฉากและโครงเรื่ องพบว่า ความมืดเป็ นอุปสรรคแรกของ
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ที่นาไปสู่ การเปิ ดการรับรู ้ผา่ นประสาทสัมผัสที่เหลืออยูเ่ พื่อเรี ยนรู ้และเข้าใจ
ผ่านมุมมองผูพ้ ิการทางสายตา ทั้งนี้ ความมืดยังถือว่าเป็ น สัญรู ปความขัดแย้ง โดยเป็ นความขัดแย้ง
กับสภาพแวดล้อม
3) ผูน้ าทาง
จากการวิเคราะห์สัญรู ปตัวละครและโครงเรื่ องพบว่า ผูน้ าทางถูกนามาใช้ในการ
ลบล้างมายาคติเดิ มที่เกี่ ยวข้องกับผูพ้ ิการทางสายตา โดยผูพ้ ิการทางสายตาเป็ นสัญญะที่มีอิทธิ พล
เพราะเป็ นปั จจัย ที่ ส าคัญ ในการสร้ างการรับ รู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ ยนทัศ นคติ กบั ผูเ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์
4) ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์
จากการวิเคราะห์ สัญรู ปตัวละครและโครงเรื่ องพบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ คือ
แกนหลักของรู ปแบบการสื่ อสารภายในนิ ทรรศการ เนื่องจากเป็ นผูร้ ับสาร โดยแม้วา่ นิ ทรรศการจะ
มีการออกแบบและกาหนดรู ปแบบการสื่ อสารไว้แล้ว แต่ก็ยงั คงเกิดการปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสม
กับ ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ จะสั งเกตได้ชัดเจนจากรู ป แบบการน าชมของผูน้ าทาง ที่ ไ ด้ท าการ
กล่าวถึงและวิเคราะห์ไป สัญรู ปตัวละครผูน้ าทาง ในบทที่ 4
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บทที่ 5
ผลการศึกษาสั ญญะทีส่ าคัญในการสะท้ อนเป้ าหมายหลักทีพ่ งึ ประสงค์
ให้ เกิดขึน้ แก่ ผู้รับสารของนิทรรศการบทเรียนในความมืดจาก
“เวทนา” เป็ น “ยอมรับและเข้ าใจ”
การวิเคราะห์ ผลการวิจยั เพื่ อมุ่งตอบปั ญหานาวิจยั ในข้อที่ 2 ที่ ว่า สั ญญะที่ ส าคัญ ในการ
สะท้อนเป้ าหมายหลักที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่ผรู ้ ับสารของนิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืดจาก
“เวทนา” เป็ น “ยอมรับและเข้าใจ” คืออะไร
ในขั้นแรก ผูว้ ิจยั ได้ทาดาเนิ นการวิจยั โดย การสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก กับกลุ่ มตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์ จานวน 18 คนหลังจากนั้นผูว้ ิจยั จึ งท าการวิเคราะห์ ผลการสัมภาษณ์ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการวิจยั เพื่อมุ่งตอบปั ญหาวิจยั ข้างต้นเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อผูพ้ ิการทางสายตาก่อนเข้า
ร่ วมประสบการณ์ นิทรรศการบทเรี ยนในความมืดและสามารถนาเสนอผลการวิเคราะห์ผา่ นตาราง
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5.1 ผลการวิ เคราะห์ ผ ลการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก กลุ่ ม ตัว อย่า งผูเ้ ข้า ร่ ว มประสบการณ์ ใ น
ประเด็ น ทัศ นคติ ที่ มี ต่ อผูพ้ ิ ก ารทางสายตาก่ อ นเข้า ร่ วมประสบการณ์ นิ ท รรศการ
บทเรี ยนในความมืด
ทัศนคติทมี่ ีต่อผู้พกิ าร
ทางสายตาก่อนเข้ าร่ วม
ประสบการณ์ นิทรรศการ

ยอมรับและเข้ าใจ

เป็ นกลาง

สงสาร เวทนา

จานวนกลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์

3

2

13

สรุ ปจากตารางที่ 5.1 พบว่า ก่อนเข้าร่ วมประสบการณ์ นิทรรศการกลุ่ มตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์มีทศั นคติ“สงสารสารเวทนา”ต่อผูพ้ ิการทางสายตามากที่สุดจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
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โดยจากผลการสัมภาษณ์เชิ งลึกพบว่าผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์มีความรู ้สึกสงสารต่อข้อจากัดจากการ
มองเห็ น ในการใช้ ชี วิ ต ประจ าวัน โดยมี ต ั ว อย่ า งความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู ้เข้ า ร่ วม
ประสบการณ์ดงั นี้“เราก็รู้สึกสงสารว่าเขาไม่เคยเห็นอะไรก่อนเลยเวลาจับอะไร เป็ นสี อะไรก็ไม่เคย
รู ้ ม าก่ อน น่ าจะใช้ชี วิตล าบาก” (มัล ลวีร์ บูรณโชคไพศาล, สั มภาษณ์ , 12 กัน ยายน 2559) “รู้ สึ ก
สงสาร ไม่เหมือนเราที่มีครบทุกอย่าง มันอันตราย...เวลาเดินผ่านมีขอทานก็จะให้เงินบ้าง” (ธนทัต
สุ วจนกรณ์ , สัมภาษณ์ , 17 กันยายน 2559) “สงสาร เห็ นใจ ว่าทาไมชี วิตมันต้องโหดร้ ายขนาดนี้ ...
จริ งๆ ไม่ค่อยเจอในชี วติ ประจาวัน เพราะคิดว่าคนตาบอดไม่น่าจะสามารถใช้ชีวิตร่ วมคนทัว่ ไปใน
สังคมไทยได้สั กเท่ าไหร่ ” (ภรภัทร ส าเริ ง, สัม ภาษณ์ , 17 กันยายน 2559) “น่ าเห็ นใจเวลาใช้ชีวิต
เวลาขึ้นรถเมล์ คือสงสารก็สงสารอยากจะช่วยเหลือเขา แต่บางทีเราก็ไม่รู้จะช่วยเหลือยังไง...เคยเชื่อ
ว่าเป็ นเวรเป็ นกรรมทาให้เขาตาบอด” (ภควัต ศรี แม้นม่วง, สัมภาษณ์, 17 กันยายน 2559) “เห็นแล้ว
สงสาร เขาไม่ได้เห็ นในสิ่ งที่ เราเห็ น อยากไปอยู่ในที่ ที่ปลอดภัย เช่ น สถานสงเคราะห์ มันน่ าจะ
เหมาะกว่า” (พรปวีณ์ อภิบาลศรี , สัมภาษณ์, 18 กันยายน 2559)
นอกจากนี้ กลุ่ มตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ที่มีทศั นคติยอมรับและเข้าใจมี ความรู ้ สึ ก
เข้าใจและรับรู้ ถึงความสามารถในตัวของผูพ้ ิการทางสายตา รวมถึ งมองว่าผูพ้ ิการทางสายตาก็มี
ความสามารถในการใช้ชี วิตไม่ ต่างจากคนสายตาดี ท ั่วไปมากนัก เพี ยงแค่ ผูพ้ ิ ก ารทางสายตาไม่
สามารถมองเห็ นแต่ยงั มี ความสามารถอย่างอื่นๆ ที่ยงั ทาได้ดีโดยมีตวั อย่างความคิดเห็ นของกลุ่ ม
ตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ดงั นี้ “ไม่ได้มองเขาว่าผิดปกติ มองในมุมมองเรา เขาก็เก่งที่ใช้ชีวิต
ปกติได้ดว้ ยตัวเอง ไม่ได้มองว่าเป็ นภาระทางสังคม” (ฐานณิ สสร รักมิตร, สัมภาษณ์ , 11 กันยายน
2559) “ไม่ได้มองเขาว่าแยก มิ วเรี ยนในสายครู อยากไปพัฒนาเขาอยู่แล้ว มองว่าเขาก็ศกั ยภาพใน
ตัวเองอยู่แ ล้วไม่ ไ ด้ม องว่าแย่เลย” (สุ ช านัน ท์ พัน ทวี, สั ม ภาษณ์ , 11 กัน ยายน 2559) “ไม่ ถึ งกับ
สงสารเพราะเขาสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้” (ปรี ยารัช วิเศษขันธุ์ , สัมภาษณ์ , 18 กันยายน
2559)
และการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ที่มีทศั นคติเป็ นกลาง พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์มีความรู้สึกสงสาร เวทนา แต่ก็ยงั รับรู ้เข้าใจในความสามารถของผูพ้ ิการ นอกจากนี้ยงั
มีผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ที่ไม่ได้มีมุมมองต่อผูพ้ ิการโดยมี ตวั อย่างความคิ ดเห็ นของกลุ่มตัวอย่าง
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ดังนี้ “เราสงสารเขาเรารู ้ สึ ก ว่าเขาต้องใช้ชี วิต ล าบาก...แต่ เราก็ รู้ว่าเขามี
ความสามารถและต้อ งใช้ค วามพยายามและอดทนในการใช้ชี วิต ได้ดี ม าก” (มารี พ ร อัศ โสภี ,
สัมภาษณ์ , 12 กันยายน 2559) “ไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่ ไม่ได้รู้สึกอินเท่าไหร่ ไม่ได้สงสาร รู้ สึก
เฉยๆ” (เสฏฐวุฒิ อาพะลา, สัมภาษณ์, 18 กันยายน 2559)
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นอกจากนั้ น ผู ้วิ จ ัย ได้ท าการวิ เคราะห์ ผ ลการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก กลุ่ ม ตัว อย่า งผู ้เข้า ร่ ว ม
ประสบการณ์ ก ลุ่ ม เดิ ม ในประเด็ น ทัศ นคติ ที่ มี ต่ อผูพ้ ิ ก ารทางสายตาหลัง เข้าร่ วมประสบการณ์
นิทรรศการบทเรี ยนในความมืด ซึ่ งมีผลการวิเคราะห์ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 5.2 ผลการวิ เคราะห์ ผ ลการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก กลุ่ ม ตัว อย่า งผูเ้ ข้า ร่ ว มประสบการณ์ ใ น
ประเด็ น ทัศ นคติ ที่ มี ต่ อผูพ้ ิ ก ารทางสายตาหลังเข้า ร่ วมประสบการณ์ นิ ท รรศการ
บทเรี ยนในความมืด
ทัศนคติทมี่ ีต่อผู้พกิ าร
ทางสายตาหลังเข้ าร่ วม
ประสบการณ์ นิทรรศการ

ยอมรับและเข้ าใจ

สงสาร เวทนา

ยอมรับและเข้ าใจ
แต่ ยงั คงสงสาร
เวทนา

จานวนกลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์

8

0

10

สรุ ปจากตารางที่ 5.2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ มีทศั นคติที่มีต่อผู ้
พิการทางสายตาหลังเข้าร่ วมประสบการณ์นิทรรศการคือ ยอมรับ และเข้าใจ แต่ยงั คงสงสาร เวทนา
มากที่ สุ ด โดยจากผลการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก พบว่า ผูเ้ ข้า ร่ ว มประสบการณ์ รั บ รู ้ แ ละตระหนั ก ถึ ง
ความสามารถของผูพ้ ิการทางสายตาในใช้ชีวิตประจาวัน การมีความพยายาม อดทน และเผชิ ญกับ
ข้อจากัดจากการมองเห็ นแต่ก็ยงั คงมีความสงสารในการใช้ชีวิตประจาวันอยู่ เนื่ องด้วยจากปั จจัย
ของการอานวยความสะดวกที่ มี ต่อผูพ้ ิ ก ารทางสายตายังคงเป็ นข้อจากัดอยู่ โดยมี ตวั อย่างความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ดงั นี้ “เรารู ้สึกอยากให้มีการอานวยความสะดวกต่อ
พวกเขามากกว่านี้” (มัลลวีร์ บูรณโชคไพศาล, สัมภาษณ์, 12 กันยายน 2559)
คือเรารู ้ ก่อนแล้วว่าเขาลาบาก แต่พ อดูจบยิ่งทาให้เรารู ้ ว่า ลาบากของเขาเนี่ ยมันคืออะไร
ลาบากยังไง แล้ว ทาให้รู้วา่ เขาเก่งมากที่ใช้ชีวิตได้ แล้วแบบเราพยายามใช้คาว่าผูพ้ ิการทาง
สายตาแต่พี่ไกด์บอกเลยว่าใช้คาว่า คนตาบอดก็ได้ ทาให้เห็ นว่าเขาไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้น
หลายคนมองว่าเขาคือคนพิเศษที่เราต้องไป Treat เขาขนาดนั้น แต่จริ งๆ เขาก็รู้สึกว่าเขาคือ
คนทัว่ ไปไม่ได้ตอ้ งไป Treat อะไรขนาดนั้นแค่เราช่ วยเหลื อในสิ่ งที่ เขาทาไม่ได้หรื อช่ วย
เท่าที่เราช่วยได้ (ภาดา โพธิ์ สอาด, สัมภาษณ์, 11 กันยายน 2559)
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ได้เข้าใจมากขึ้นจากที่คุยมา จริ งๆ เขาก็แย่กว่าคนสายตาดีไหมก็ใช่จากข้อจากัดของเขา แต่
ก็ไ ม่ ได้แย่ข นาดต้องมานั่งหดหู่ ไ ม่ มี กาลังใจในการใช้ชี วิต แล้วอี ก อย่างอยากให้เขาได้
โอกาสมากกว่านี้ พวกการอานวยความสะดวกมันก็ควรดีกว่านี้ เขาก็จะสามารถช่ วยเหลื อ
ตัวเองได้มากกว่านี้ (มารี พร อัศโสภี, สัมภาษณ์, 12 กันยายน 2559)
ทึ่งในความสามารถปรับตัวเก่ง ต้องเรี ยนรู้อะไรหลายๆ อย่างมากกว่าเรา...เรายังรู ้สึกว่าเขา
น่าจะมีคนรอบ ข้างคอยดูแล คือเขาทาอะไรเองได้ คือข้างนอกมันไม่เหมือนข้างในที่เรา
ไปดู เมื่ อ กี้ เพราะจริ งๆ ถนน ฟุ ต บาทก็ มี ร ถวิ่ ง อาจจะโดนเฉี่ ย ว (พรปวีณ์ อภิ บ าลศรี ,
สัมภาษณ์, 18 กันยายน 2559)
ผมคิดว่า ชี วติ เขาถึงจะขาดการมองเห็นแต่เขาสู ้ชีวิตมีความพยายาม ไม่ได้คิดว่าเขาด้อยกว่า
คนอื่น มันทาให้คนตาดีอย่างอยากช่วยเหลือเขาในทางที่เหมาะสมมากขึ้น...แต่การใช้ชีวิต
จริ ง มัน ก็ ย ัง อดกั ง วลไม่ ไ ด้ เพราะมัน อัน ตราย คนตาดี ย งั อัน ตราย (ชวรั ต น์ ซุ ้ ย ตุ ้ม ,
สัมภาษณ์, 18 กันยายน 2559)
นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิ งลึกกลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ยงั พบว่า
มีกลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ที่มีทศั นคติที่มีต่อผูพ้ ิการทางสายตาหลังเข้าร่ วมประสบการณ์
นิ ทรรศการ คือ ยอมรับและเข้าใจ โดยจากการสัมภาษณ์ กลุ่ มตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ที่ มี
ทัศ นคติ ย อมรั บ และเข้ า ใจพบว่ า ผู้เข้า ร่ ว มประสบการณ์ มี ค วามรู ้ สึ กรั บ รู ้ แ ละตระหนั ก ถึ ง
ความสามารถของผูพ้ ิการทางสายตามากขึ้น ประทับใจในความสามารถ ความอดทน และกาลังใจ
ในการใช้ชีวติ โดยมีตวั อย่างความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ดงั นี้
เขาอยู่สังคมนี้ ได้ยงั ไงเขาเก่ งมาก คือการที่เขาอยู่ได้น่าจะต้องใช้กาลังใจมหาศาลมาก...
ไม่ได้มองเขาว่าปกติ แต่มองว่าเหนื อกว่าคนสายตาดี ดว้ ยซ้ า...ในบางงานที่ ไม่ตอ้ งใช้การ
มองเห็นเขาควรได้รับโอกาสเพราะเขามีความสามารถไม่ได้ต่างอะไรจากเราเลย...รู้สึกโชค
ดี ที่ เรามี ทุ ก อย่ า งครบ มัน เป็ นก าลัง ใจในการใช้ ชี วิ ต ให้ เราได้ด้ว ย (ภรภัท ร ส าเริ ง,
สัมภาษณ์, 17 กันยายน 2559)
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เขาก็ไม่ใช่ภาระสังคม เป็ นคนสายตาดี แต่เราเรี ยนทางด้านการศึกษามาทาให้เรามองไปถึง
จุดที่วา่ ถ้าเขาได้รับการส่ งเสริ มตั้งแต่เด็กทาให้เขามีพฒั นาการที่ดี การดาเนิ นชี วิตเขาก็จะ
ง่ายขึ้นบางคนอาจจะแบบว่าเขาอาจจะลาบากมาก ซึ่ งพอได้คุยแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกลาบาก
ไม่ได้ไปพึ่งพาใคร คือมันดี เพราะเราได้พูดคุ ยกับไกด์ (ฐานณิ สสร รักมิตร, สัมภาษณ์ , 11
กันยายน 2559)
นิ ทรรศการนี้ มนั เป็ นการที่เอาคนสายตาดีไปอยูใ่ นโลกคนตาบอดมันก็คือการดึ งตัวเราไป
ลองเป็ นเขา ทาให้เรารู้สึกเข้าใจในตัวเขา แล้วมันเป็ นแรงบันดาลใจให้เราได้นะขนาดเขา
มองไม่เห็ นเขายังใช้ชีวิตอยู่ได้แล้วเราหล่ ะ ถ้าเจอปั ญหาอุปสรรคอะไรเราก็ตอ้ งอยู่ในได้
(เสฏฐวุฒิ อาพะลา, สัมภาษณ์, 18 กันยายน 2559)
“เปลี่ ย น คื อ เราไม่ ไ ด้ส งสารแต่ เห็ น ใจตั้ง แต่ แ รกอยู่แ ล้ ว แต่ พ อชมจบ คื อ ก็ ท าให้ เรา
ประทับ ใจในความสามารถเขาไปอี ก คื อ เขาเก่ ง มาก” (นนทพัฒ น์ เจริ ญ ธรรม, สั ม ภาษณ์ , 18
กันยายน 2559) “คื อเขาขาดหนึ่ งอย่างแต่ทุกอย่างที่ เหลื อเขาดี กว่าเราหมด” (ปรี ยารัช วิเศษขันธุ์ ,
สัมภาษณ์, 18 กันยายน 2559)
ทั้งนี้ สามารถนาเสนอการเปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิ งลึกกลุ่มตัวอย่าง
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ในประเด็นทัศนคติที่มีต่อผูพ้ ิการทางสายตาก่อนเข้าร่ วมประสบการณ์ และ
หลังเข้าร่ วมประสบการณ์ ผ่านตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 5.3 เปรี ยบเที ย บผลการวิ เคราะห์ ผ ลการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก กลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู ้เข้ า ร่ วม
ประสบการณ์ ร ะหว่ า งทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ ผู ้พิ ก ารทางสายตาก่ อ นและหลัง เข้ า ร่ ว ม
ประสบการณ์
กลุ่มตัวอย่ าง

ทัศนคติต่อผู้พกิ ารทางสายตา

ทัศนคติทเี่ ปลี่ยนไป

ฐานณิ สสร รักมิตร

ยอมรับและเข้าใจ

ยอมรับและเข้าใจ

สุ ชานันท์ พันทวี

ยอมรับและเข้าใจ

ยอมรับและเข้าใจ

ภาดา โพธิ์ สอาด

เป็ นกลาง

ยอมรับและเข้าใจ แต่ยงั สงสาร เวทนา
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ตารางที่ 5.3 (ต่อ)
กลุ่มตัวอย่ าง

ทัศนคติต่อผู้พกิ ารทางสายตา

ทัศนคติทเี่ ปลี่ยนไป

เป็ นกลาง

ยอมรับและเข้าใจ แต่ยงั สงสาร เวทนา

มัลลวีร์ บูรณโชคไพศาล

สงสาร เวทนา

ยอมรับและเข้าใจ แต่ยงั สงสาร เวทนา

ณัฏฐ์ชญั ญา อนันตรังสี

สงสาร เวทนา

ยอมรับและเข้าใจ แต่ยงั สงสาร เวทนา

ธนทัต สุ วจนกรณ์

สงสาร เวทนา

ยอมรับและเข้าใจ แต่ยงั สงสาร เวทนา

จิระประภา ขันสุ ข

สงสาร เวทนา

ยอมรับและเข้าใจ แต่ยงั สงสาร เวทนา

ธนทัต สุ วจนกรณ์

สงสาร เวทนา

ยอมรับและเข้าใจ

ภรภัทร สาเริ ง

สงสาร เวทนา

ยอมรับและเข้าใจ แต่ยงั สงสาร เวทนา

ภควัต ศรี แม้นม่วง

สงสาร เวทนา

ยอมรับและเข้าใจ แต่ยงั สงสาร เวทนา

เสฏฐวุฒิ อาพะลา

สงสาร เวทนา

ยอมรับและเข้าใจ

อัศวกร ก้อนทอง

สงสาร เวทนา

ยอมรับและเข้าใจ

ชวรัตน์ ซุย้ ตุม้

สงสาร เวทนา

ยอมรับและเข้าใจ แต่ยงั สงสาร เวทนา

พรปวีณ์ อภิบาลศรี

สงสาร เวทนา

ยอมรับและเข้าใจ แต่ยงั สงสาร เวทนา

นนทพัฒน์ เจริ ญธรรม

สงสาร เวทนา

ยอมรับและเข้าใจ

ณัฐชา ศิริโชตินนั ท์

สงสาร เวทนา

ยอมรับและเข้าใจ

ปรี ยารัช วิเศษขันธุ์

ยอมรับและเข้าใจ

ยอมรับและเข้าใจ

มารี พร อัศโสภี

สรุ ปผล

ยอมรับ และเข้ าใจแต่ ยงั สงสาร เวทนา 10 คน
ยอมรับและเข้ าใจ 8 คน
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สรุ ปตารางที่ 5.3 พบว่า กลุ่ มตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ทุกคนมี ทศั นคติ ยอมรับและ
เข้าใจ แต่ ส่ วนใหญ่ ย งั คงมี ค วามสงสาร เวทนาผูพ้ ิ ก ารทางสายตา โดยจากการวิเคราะห์ ผลการ
สัมภาษณ์ เชิ งลึ กกลุ่ มตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ผูว้ ิจยั ค้นพบที่ น่าสนใจ 2 ข้อ ได้แก่ 1) ผูท้ ี่มี
ทัศนคติส งสาร เวทนา ส่ วนใหญ่ จะมี ท ศั นคติ ที่ เปลี่ ยนไปเป็ นยอมรั บ และเข้าใจแต่ยงั คงสงสาร
เวทนา 2) ผูท้ ี่มีทศั นคติยอมรับและเข้าใจต่อผูพ้ ิการทางสายตาก่อนเข้าร่ วมประสบการณ์นิทรรศการ
ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ท ั ศ นคติ ค งเดิ ม คื อ ยอมรั บ และเข้า ใจผู ้พิ ก ารแต่ จ ะได้ รั บ รู ้ และตระหนั ก ถึ ง
ความสามารถ ความรู้สึก ทัศนคติของผูพ้ ิการทางสายตาเพิ่มมากขึ้นจากเดิม
จากข้อ ค้น พบข้า งต้น แสดงให้ เห็ น ว่า สั ญ ญะในนิ ท รรศการดัง กล่ า วไม่ ส ามาร บรรลุ
เป้ าหมายหลักที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่ผรู ้ ับสารจาก “เวทนา” เป็ น “ยอมรับและเข้าใจ” ได้แต่ท้ งั นี้
ผลการศึกษายังสามารถที่จะนาไปสู่ ขอ้ ค้นพบที่สาคัญ คือ สัญญะที่สาคัญในการสร้างทัศนคติเชิ ง
บวกต่อผูพ้ ิการทางสายตาในการ “ยอมรับและเข้าใจ”มีประเด็นดังต่อไปนี้ คือ
1) บทสนทนา
จากการวิเคราะห์ สั ญ รู ป บทสนทนาในบทที่ 4 พบว่า ผูเ้ ข้า ร่ วมประสบการณ์
ตระหนักถึงความสามารถ ทัศนคติ ของผูพ้ ิการได้จากการสนทนากับผูน้ าทางซึ่ งเป็ นผูพ้ ิการทาง
สายตา ตลอดการชมนิ ท รรศการไม่ว่าจะเป็ นการที่ ผูน้ าทางถามตอบข้อสันนิ ษฐานของผูเ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์ การไม่บอกว่าเป็ นผูพ้ ิการทางสายตา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู ้สึกระหว่าง
กัน
2) ความมืด
จากการวิเคราะห์สัญรู ปฉากและโครงเรื่ องพบว่า ความมืดเป็ นอุปสรรคแรกของ
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ที่นาไปสู่ การเปิ ดการรับรู ้ผา่ นประสาทสัมผัสที่เหลืออยูเ่ พื่อเรี ยนรู ้และเข้าใจ
ผ่านมุมมองผูพ้ ิการทางสายตา ทั้งนี้ ความมืดยังถือว่าเป็ น สัญรู ปความขัดแย้ง โดยเป็ นความขัดแย้ง
กับสภาพแวดล้อม
3) ผูน้ าทาง
จากการวิเคราะห์สัญรู ปตัวละครและโครงเรื่ องพบว่า ผูน้ าทางซึ่ งเป็ นผูพ้ ิการทาง
สายตาเป็ นสัญญะที่มีอิทธิพลในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ ยนทัศนคติกบั ผูเ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์
4) ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์
จากการวิเคราะห์ สัญรู ปตัวละครและโครงเรื่ องพบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ คือ
แกนหลักของรู ปแบบการสื่ อสารภายในนิทรรศการ เนื่องจากเป็ นผูร้ ับสาร โดยแม้วา่ นิ ทรรศการจะ
มีการออกแบบและกาหนดรู ปแบบการสื่ อสารไว้แล้ว แต่ก็ยงั คงเกิดการปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสม
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กับ ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ จะสั งเกตได้ชัดเจนจากรู ป แบบการน าชมของผูน้ าทาง ที่ ไ ด้ท าการ
กล่าวถึงและวิเคราะห์ไป สัญรู ปตัวละครผูน้ าทาง ในบทที่ 4
ทั้ง นี้ ผูว้ ิ จ ัย ได้ท าการจ าแนกผลการวิ เคระห์ ผ ลสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก กลุ่ ม ตัวอย่า งผู ้เข้า ร่ ว ม
ประสบการณ์ นิทรรศการที่สอดคล้องกับประเด็นของสัญญะที่สาคัญข้างต้นออกมาเป็ นตารางผล
การวิเคราะห์ต่อไปนี้
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ผู้เข้ าร่ วมประสบการณ์

ตารางที่ 5.4 จาแนกผลการวิเคราะห์ผลสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์นิทรรศการที่สอดคล้องกับประเด็นของสัญญะที่สาคัญ
บทสนทนา

มัลลวีร์ บูรณโชค
ไพศาล

มารี พร อัศโสภี

ภาดา โพธิ์ สอาด

สุ ชานันท์ พันทวี

ฐานณิ สสร รักมิตร
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กลุ่มตัวอย่ างผู้เข้ าร่ วม
ประสบการณ์

ณัฏฐ์ชญั ญา อนันตรังสี

●

ความ ผู้นา การจดจาชื่อ ไม่บอกว่าผูน้ า การซัก- การบรรยาย การซักถามข้อ ประสบการณ์ ได้รับประสบ
มืด ทาง และเรี ยกชื่อ ทางเป็ นผูพ้ ิการ ถามข้อ- บรรยากาศ สงสัยเกี่ยวกับ ก่อนเข้าชมมี การณ์ในมุมมองผู้
ผูเ้ ข้าร่ วม
ทางสายตา สันนิษฐาน ขณะนัง่
ผูพ้ ิการทาง ผลต่อการชม พิการทางสายตา
ประสบการณ์
รถตุก๊ ตุก๊
สายตา

ธนทัต สุ วจนกรณ์
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ตารางที่ 5.3 (ต่อ)
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บทสนทนา

ผู้เข้ าร่ วมประสบการณ์

เสฏฐวุฒิ อาพะลา

ภควัต ศรี แม้นม่วง

ภรภัทร สาเริ ง

ธนทัต สุ วจนกรณ์

จิระประภา ขันสุ ข
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ความ
มืด

อัศวกร ก้อนทอง

●

●

กลุ่มตัวอย่ าง
ผู้เข้ าร่ วม
ประสบการณ์

ชวรัตน์ ซุย้ ตุม้

●

ได้รับ
ผู้นา การจดจาชื่อ ไม่บอกว่าผูน้ า การซัก- การบรรยาย การซักถามข้อ ประสบการณ์
ทาง และเรี ยกชื่อ ทางเป็ นผูพ้ ิการ ถามข้อ- บรรยากาศ สงสัยเกี่ยวกับ ก่อนเข้าชมมี ประสบการณ์ใน
ผูเ้ ข้าร่ วม
ทางสายตา สันนิษฐาน ขณะนัง่
ผูพ้ ิการทาง ผลต่อการชม มุมมองผูพ้ ิการ
ประสบการณ์
รถตุก๊ ตุก๊
สายตา
ทางสายตา

พรปวีณ์ อภิบาลศรี
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ตารางที่ 5.4 (ต่อ)
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บทสนทนา

ผู้เข้ าร่ วมประสบการณ์
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ความ
มืด

นนทพัฒน์
เจริ ญธรรม
●
●

กลุ่มตัวอย่ าง
ผู้เข้ าร่ วม
ประสบการณ์

ณัฐชา ศิริโชตินนั ท์
●

ได้รับ
ผู้นา การจดจาชื่อ ไม่บอกว่าผูน้ า การซัก- การบรรยาย การซักถามข้อ ประสบการณ์
ทาง และเรี ยกชื่อ ทางเป็ นผูพ้ ิการ ถามข้อ- บรรยากาศ สงสัยเกี่ยวกับ ก่อนเข้าชมมี ประสบการณ์ใน
ผูเ้ ข้าร่ วม
ทางสายตา สันนิษฐาน ขณะนัง่
ผูพ้ ิการทาง ผลต่อการชม มุมมองผูพ้ ิการ
ประสบการณ์
รถตุก๊ ตุก๊
สายตา
ทางสายตา

ปรี ยารัช วิเศษขันธุ์

165

158
สรุ ปจากตารางที่ 5.4 พบว่า สัญญะที่ สาคัญจากการวิเคราะห์ ผลการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กกลุ่ ม
ตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ จานวนผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ส่วนใหญ่มีมีความคิดเห็นสอดคล้อง
กับสัญญะที่สาคัญในการสะท้อนเป้ าหมายหลักที่ พึงประสงค์ให้เกิ ดขึ้นแก่ ผรู ้ ับสารจาก “เวทนา”
เป็ น “ยอมรับและเข้าใจ”ของผูว้ จิ ยั
ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ ขา้ งต้น ท าให้เห็ นได้ชัดว่าสัญญะที่ส าคัญในการสะท้อนเป้ าหมาย
หลักที่พึงประสงค์ให้เกิ ดขึ้นแก่ผรู ้ ับสารจาก “เวทนา” เป็ น “ยอมรับและเข้าใจ”คือ 1) บทสนทนา
2) ความมืด 3) ผูน้ าทาง 4) ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ซึ่ งเมื่อผูว้ ิจยั นามาพิจารณาหา องค์ประกอบใน
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติจาก “เวทนา” เป็ น “ยอมรับและเข้าใจ”ผ่านการวิเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎี
การเรี ยนรู ้ สู่การเปลี่ ยนแปลง ซึ่ งจากผลการวิเคราะห์ขา้ งต้นจากผูว้ ิจยั ได้แก่ การสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก
กลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ และการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องตามแกนหลักของ
กระบวนการเรี ย นรู้ เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ Mezirow (1991) สามารถแบ่ งผลวิจยั เป็ น 3 ส่ ว น
ดังต่อไปนี้ คือ
5.1 ประสบการณ์ (Experience)
5.2 การไตร่ ตรองสะท้อนคิด (Critical Reflection)
5.3 การสนทนาอย่างมีเหตุผล (Reflective Discourse)

5.1 ประสบการณ์ ของนิทรรศการบทเรียนในความมืด
วิจารณ์ พานิ ช (2558) ได้เสนอแนวคิ ด ของ ค าว่า “ประสบการณ์ ” ในการเรี ย นรู ้ สู่ ก าร
เปลี่ ยนแปลงว่าไว้ว่า ประสบการณ์ น้ ี เป็ นประสบการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นเป็ นส่ วนบุ คคลซึ่ งหมายรวมถึ ง
ประสบการณ์ ที่ ผ่านมาก่อนผูเ้ รี ยนได้เข้าร่ วมกิ จกรรมและกิ จกรรมที่ เกิ ดจากการที่ ผูเ้ รี ยนได้ร่วม
กิ จ กรรม ซึ่ งเมื่ อ น ามาพิ จ ารณากับ ประสบการณ์ ข องนิ ท รรศการบทเรี ย นในความมื ด พบว่า
ประสบการณ์ ข องผูช้ มนั้น เป็ นประสบการณ์ ส่ วนบุ ค คลที่ ห มายถึ งประสบการณ์ ก่ อ นเข้าร่ ว ม
ประสบการณ์นิทรรศการและประสบการณ์ที่ได้รับจากนิ ทรรศการ ซึ่ งประสบการณ์ ดงั กล่าวเป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญในการนาไปสู่ การเรี ยนรู ้สู่การเปลี่ยนแปลง
5.1.1 ประสบการณ์ก่อนเข้ าร่ วมประสบการณ์ นิทรรศการบทเรียนในความมืด
ประสบการณ์ ก่ อ นเข้า ร่ ว มประสบการณ์ ถื อ ว่า เป็ นตัว แปลส าคัญ ภายในนิ ท รรศการ
เนื่องจาก จากผลการศึกษารู ปแบบการสื่ อสารในนิทรรศการบทเรี ยนในความมืดจะพบว่า ผูเ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์ เปรี ย บเสมื อ นผู ้ก าหนดการสื่ อสารภายในนิ ท รรศการเนื่ อ งจากขณะเข้า ร่ ว ม
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ประสบการณ์จะเกิดการพูดคุย สอบถามข้อสันนิ ษฐานต่างๆ ภายในนิทรรศการจากผูน้ าทาง ซึ่งการ
ที่ผนู้ าทางจะสอบถามข้อสันนิษฐานต่างๆ จากผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ก็ตอ้ งอาศัยประสบการณ์ก่อน
เข้า ร่ ว มประสบการณ์ ข องผู ้ช มเองในการที่ จ ะน าทางไปสู่ ค าตอบที่ ค ้น พบของวัต ถุ จ ัด แสดง
รวมถึงบรรยาการจาลองภายในนิ ทรรศการ นอกจากนี้ ตวั ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ เองต้องอาศัยการ
เชื่ อ มโยงกับ ประสบการณ์ ส่ ว นบุ ค คลก่ อ นเข้า ร่ ว มประสบการณ์ นิ ท รรศการเพื่ อ มาตอบข้อ
สันนิษฐานเพื่อนาไปสู่ คาตอบ ซึ่ งสอดคล้องกับความคิดห็นของกลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์
ตัวอย่างเช่น “ตอบได้เพราะประสบการณ์ เดิมที่พอเราจับได้ยินเราก็ไปเชื่ อมโยงกับสิ่ งที่เราเคยเห็ น
เคยสัมผัสเพราะจริ งๆทุกอย่างเราเลยเห็นมาหมดแล้ว” (ฐานณิ สสร รักมิตร, สัมภาษณ์, 11 กันยายน
2559) “บางอย่างที่เราคุ น้ เคยเราสัมผัสได้กลิ่นก็จะรู ้ บางอย่างถ้าเราไม่เคยใช้ไม่เคยมีประสบการณ์
กับมันเราก็ไม่รู้” (สุ ชานันท์ พันทวี, สัมภาษณ์ , 11 กันยายน 2559) “เราเชื่ อมกับประสบการณ์ ตอน
มองเห็น มาแล้วพอเราเจอสัมผัสๆ ฟังๆ เราก็เอามาเชื่ อมโยงกัน” (ภควัต ศรี แม้นม่วง, สัมภาษณ์, 17
กันยายน 2559)
5.1.2 ประสบการณ์ ทไี่ ด้ รับจากนิทรรศการบทเรียนในความมืด
จากการวิเคราะห์ สัญรู ปผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ (ตารางที่ 4.7 ตารางแสดงสัญญะ สัญรู ป
ของตัวละคร) จะเห็นได้วา่ ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์เสมือนผูเ้ รี ยนรู ้ประสบการณ์ใหม่จากผูท้ ี่มีสายตา
ดี ม าเรี ย นรู ้ ก ารใช้ชี วิ ต อย่างผูม้ องไม่ เห็ น ซึ่ งประสบการณ์ ที่ ผูเ้ ข้าร่ ว มประสบการณ์ ไ ด้รับ จาก
นิทรรศการจะเป็ นสถานการณ์จาลองในการใช้ชีวิตประจาวันของผูพ้ ิการทางสายตา ซึ่ งมีสัญญะที่
สาคัญ ในการท าให้ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ได้เรี ยนรู ้ ป ระสบการณ์ ใหม่น้ ันก็ คือ ความมื ดซึ่ งจาก
วิเคราะห์สัญรู ปฉากและโครงเรื่ องในบทที่ 4 พบว่า ความมืดคือสัญญะที่นาไปสู่ การเปิ ดประสาท
สัมผัสส่ วนอื่นๆ ที่เหลืออยูใ่ ห้ได้นามาใช้อย่างเต็มที่ในการเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ ในความมืด ซึ่งสอดคล้อง
กับความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ที่น่าสนใจดังนี้ “ตกใจ ไม่คิดว่าจะมืดขนาดนี้ เพื่อนบอก
มาก่อนแล้ว แต่เราก็ไม่คิดว่าจะมืดขนาดนี้ ” (สุ ชานันท์ พันทวี, สัมภาษณ์ , 11 กันยายน 2559) “ไม่
คิดว่าจะมืดขนาดคิดว่าจะเหมือนมืดตอนเรานอน” (ณัฏฐ์ชญ
ั ญา อนันตรังสี , สัมภาษณ์, 17 กันยายน
2559) “รู ้ สึกกลัวไม่คิดว่าจะมืดขนาดนี้ คิดว่าเหมือนปิ ดไฟนอน แล้วอีกอย่างถ้าเป็ นที่บา้ นเราจะรู ้
อะไรอยูต่ รงไหน” (ภควัต ศรี แม้นม่วง, สัมภาษณ์, 17 กันยายน 2559) “มืดแบบมืดจริ งๆ ... มีกลัวๆ
ไม่กล้าเดิน ทาไรไม่ถูก” (นนทพัฒน์ เจริ ญธรรม, สัมภาษณ์, 18 กันยายน 2559)
นอกจากนี้ ยงั มี ความคิ ดเห็ นของกลุ่ ม ตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ในการใช้ประสาท
สัมผัสต่างๆ ที่เหลืออยูใ่ นห้องจัดแสดงต่างๆ ตัวอย่างเช่น
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ห้องรับรอง
“มันมืดมาก...พี่ไกด์ก็จะให้เราลองฟั งเสี ยงเพลงแล้วก็คลาๆ ลูบๆ โซฟา” (ภควัต ศรี แม้น
ม่วง, สัมภาษณ์ , 17 กันยายน 2559) “ตอนนัง่ คุ ยก็แค่สั มผัส นิ ดหน่ อยแล้วก็ ใช้เสี ยงกับ ฟั งในการ
พูดคุยมีลมพัดนิดๆ” (ภรภัทร สาเริ ง, สัมภาษณ์, 17 กันยายน 2559)
ห้องสวนสาธารณะ
“ใช้มือสัมผัสเป็ นหลัก ต้องคลาหลายๆ อย่างกว่าจะรู ้ว่าเป็ นสวนสาธารณะ แล้วคือเราได้
ยินเสี ยงน้ าแต่คือที่ไหนก็มีน้ า ทาให้เราต้องเอามาหลายๆ อย่างมาประกอบกัน” (สุ ชานันท์ พันทวี,
สัมภาษณ์ , 11 กันยายน 2559) “ตอนแรกคิดว่าเป็ น ป่ า เพราะมีเสี ยงนกเสี ยงน้ า พอพี่ไกด์ให้คลาๆ
พอเจอถังขยะ ท าให้รู้ว่าเป็ นสวนสาธารณะ” (ภควัต ศรี แม้นม่วง, สัมภาษณ์ , 17 กันยายน 2559)
“พยายามใช้ก ารฟั งเสี ยงไกด์และสัม ผัส ...ตอนแรกเข้ามาในป่ า พอเจอถังขยะกับ ม้านั่งก็ นึ ก ถึ ง
สวนสาธารณะ” (ชวรัตน์ ซุย้ ตุม้ , สัมภาษณ์, 18 กันยายน 2559)
ห้องตลาด
“ได้ยินเสี ยงรอบข้างมากขึ้น เวลาเดาก็จะดมกลิ่นกะสัมผัสแล้วก็นึกเอาว่ากลิ่นนี้ คืออะไรที่
เราเคยดมมาก่อน” (พรปวีณ์ อภิบาลศรี , สัมภาษณ์, 18 กันยายน 2559) “ส่ วนใหญ่ใช้ประสาทสัมผัส
กับการคลาทางแล้วก็เดินไม่ให้ลม้ ไม่ทนั ได้ฟังบรรยากาศหรื อพื้นสัมผัสได้อะไร” (มารี พร อัศโสภี,
สัมภาษณ์, 12 กันยายน 2559) “ได้ยินเสี ยงแม่คา้ เสี ยงหมา ได้จบั แผงต่างๆ เราก็จะเดาวัตถุจากความ
ทรงจาที่เราเคยเจอมาแล้ว” (ชวรัตน์ ซุย้ ตุม้ , สัมภาษณ์, 18 กันยายน 2559) “รู ้วา่ เป็ นตลาดเพราะเสี ยง
คน ความวุน่ วายกับพอได้คลาจับสิ่ งของ” (ธนทัต สุ วจนกรณ์, สัมภาษณ์, 17 กันยายน 2559) “พอได้
ยิน เสี ย งคน วุ่น วาย แล้วก็ เจอร้ านค้า ก็ ท าให้ รู้ว่าเป็ นตลาด” (ธนทัต สุ วจนกรณ์ , สั มภาษณ์ , 17
กันยายน 2559)
ห้องป้ ายรถประจาทาง
“รู ้ สึกว่า พื้นมันเปลี่ ยนไป คือถ้าให้เดิ นๆไปไม่ได้จบั อะไรก็ไม่รู้เลยว่าคื อที่ ไหน” (ภาดา
โพธิ์ สอาด, สัมภาษณ์, 11 กันยายน 2559) “สนุกสุ ดในทั้งหมด มีลมมีน้ า แต่ไม่ตื่นเต้นมากเพราะเรา
คิดว่านัง่ ตุ๊กๆจริ งๆจื่นเต้นกว่า” (ฐานณิ สสร รักมิตร, สัมภาษณ์ , 11 กันยายน 2559) “ถ้าเรามองเห็น
ปกติ มันก็เฉยๆ พอเรามองไม่เห็นมันก็ตื่นเต้นขึ้นจินตนาการตาม” (พรปวีณ์ อภิบาลศรี , สัมภาษณ์ ,
18 กันยายน 2559)
ห้องดนตรี
“เหมื อ นมาอยู่ ห้ อ งโฮมเธี ย ร์ เตอร์ แล้ว ได้ฟั ง การแสดงดนตรี แ จ๊ ส ” (ชวรั ต น์ ซุ ้ ย ตุ ้ม ,
สั ม ภาษณ์ , 18 กัน ยายน 2559) “ก็ เข้า ไปนั่ ง ฟั ง เพลง เราก็ นั่ ง พัก ผ่ อ นไป” (ธนทัต สุ ว จนกรณ์ ,
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สัมภาษณ์ , 17 กันยายน 2559) “ชอบห้องนี้ ที่สุดเพราะรู ้สึกผ่อนคลายที่สุด...เหมือนนัง่ อยูบ่ า้ นแล้ว
เปิ ดวีดิโอคอนเสิ ร์ต” (ภรภัทร สาเริ ง, สัมภาษณ์, 17 กันยายน 2559)
ห้องบาร์
“ตอนซื้ อของทาให้เรางง ว่าหยิบถูกได้ไงว่าเราสั่งน้ าอะไร” (ธนทัต สุ วจนกรณ์, สัมภาษณ์,
17 กันยายน 2559) “ตอนทอนเงินก็งงว่าพี่เขารู ้ได้ไงว่าแบงค์อะไร แล้วหยิบขนมให้เราถูก” (ชวรัตน์
ซุย้ ตุม้ , สัมภาษณ์, 18 กันยายน 2559) “สงสัยว่าทาไมทอนเงินจับสิ่ งของได้ถูกหมด” (ปรี ยารัช วิเศษ
ขันธุ์, สัมภาษณ์, 18 กันยายน 25592555)
นอกจากนี้ ความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม ของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ พ บว่า ประสบการณ์ ข อง
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ที่ได้รับจากนิ ทรรศการนาไปสู่ การเชื่ อมโยงไปถึงประสบการณ์ส่วนตัวของ
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ เอง ซึ่ งสอดคล้องกับ ความคิ ดเห็ นของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ดงั นี้ “แต่ละ
อย่า งเรามี ภ าพในหั วอยู่แ ล้ว พอคิ ด ว่า เป็ นที่ นี่ ๆ เราก็ จิน ตนาการจากภาพจา” (ภรภัท ร ส าเริ ง ,
สัมภาษณ์ , 17 กันยายน 2559) “เวลาพี่เขาบรรยาย เราจะ Recall Memory ภาพจากประสบการณ์ เก่า
ของเรา” (นนทพัฒน์ เจริ ญธรรม, สัมภาษณ์, 18 กันยายน 2559)
จากประสบการณ์ ก่ อ นเข้ า ร่ ว มประสบการณ์ นิ ท รรศการบทเรี ยนในความมื ด และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากนิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืดของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ สามารถสรุ ป
ได้ ว่ า การเรี ยนรู ้ ใ นนิ ท รรศการบทเรี ยนในความมื ด ต้ อ งอาศัย ประสบการณ์ ก่ อ นเข้ า ร่ ว ม
ประสบการณ์ในการที่จะเรี ยนรู้เพื่อที่ จะเข้าใจในตัวผูพ้ ิการทางสายตาผ่านสถานการณ์จาลองในใช้
ชีวิตในความมืดจากภายในนิทรรศการ เพื่อก่อให้เกิดเป็ นประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับจากนิทรรศการ
บทเรี ยนในความมืด

5.2 การไตร่ ตรองสะท้ อนคิดของนิทรรศการบทเรียนในความมืดเพือ่ ลบล้างมายาคติ
เกีย่ วกับผู้พกิ ารทางสายตา
การไตร่ ต รองสะท้อ นคิ ด สอดคล้อ งกับ การก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ข องนิ ท รรศการที่ มี
เป้ าหมายทางสังคม (วริ นทรา ศิริสุทธิ กุล, 2557) นั้นก็คือ การสร้ างประสบการณ์ ร่วมแก่ผเู ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์เพื่อให้เกิดกระบวนการสะท้อนความคิด
ก่อนอื่นผูว้ ิจยั ขอกล่าวถึ งกระบวนการสะท้อนคิด ซึ่ งหมายถึง กระบวนการคิ ดไตร่ ตรอง
ทบทวน (Reflective Thinking) พิจารณาสิ่ งต่างๆ อย่างรอบคอบ ช่วยให้เกิดความเข้าใจและเกิดการ
เรี ยนรู้จากประสบการณ์ นาไปสู่ การพัฒนาปรับปรุ งตนเอง ปรับปรุ งงาน และการแก้ปัญหาต่างๆ
ได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ น (Johns, 2000) โดยการไตร่ ตรองสะท้อนคิ ด (Critical Reflection)
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คือการคิดและตัดสิ นใจที่จะเชื่ อหรื อกระทาการใดๆ บนพื้นฐานของการสะท้อนคิดอย่างมีเหตุผล
ดังนั้น การสะท้อนคิดจึ งเป็ นกระบวนการที่ นาไปสู่ การคิ ดอย่างมี วิจารณญาณซึ่ งการสะท้อนคิ ด
(Reflection Thinking) มี ข อ บ เข ต ทั้ งห ม ด 3 ส่ วน คื อ Content Process แ ล ะ Premise โด ย มี
รายละเอียดดังนี้
5.2.1 การสะท้อนเนือ้ หา (Content Reflection)
คือ การสะท้อนคิ ดเกี่ ยวกับปั ญหา หรื อสารที่นิทรรศการต้องการจะสื่ อ นั้นก็คือ การรับรู้
และตระหนั ก ถึ ง ความสามารถ ยอมรั บ และเข้าใจผู้พิ ก ารทางสายตา ซึ่ งเกิ ด ขึ้ นจาการได้รั บ
ประสบการณ์ ในนิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืดของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ซึ่ งจากการวิเคราะห์
ความหมายสัญญะขั้นที่ 2 ในตารางที่ 4.1-4.6 (ในบทที่ 4) พบว่า นิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืด
เป็ นการสร้างประสบการณ์ ความมืดให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ และก่อให้เกิดการได้แลกเปลี่ยน
มุ ม มองทัศนคติ ที่ มี ต่อผูพ้ ิ การทางสายตาผ่านการสนทนากับ ผูพ้ ิ ก ารทางสายตาเพื่ อน าไปสู่ ก าร
ยอมรับและเข้าใจในตัวผูพ้ ิการทางสายตาซึ่ งเป็ นพยายามลบล้างมายาคติเดิ มที่เกี่ยวกับผูพ้ ิการทาง
สายตาซึ่ งสอดคล้องกับกับผลการวิเคราะห์ความคิดเห็ นของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ในตารางที่ 5.3
ซึ่ งจะเห็นได้วา่ กลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ส่วนใหญ่มีทศั นคติที่เปลี่ยนไปคือมีการยอมรับ
และเข้าใจในตัวผูพ้ ิการ
โดยการสะท้อนเนื้ อหาเป็ นการสะท้อนคิดสิ่ งที่เรารับรู ้ รู้สึก คิดและทา คือการตอบคาถาม
ว่าคืออะไร (What) จากนั้นก็จะเป็ นส่ วนของการสะท้อนกระบวนการ คือการสะท้อนคิดว่าเรารับรู ้
รู้สึก คิดและทาอย่างไร (How) ซึ่ งจะทาการกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป
5.2.2 การสะท้อนกระบวนการ (Process Reflection)
คือการสะท้อนคิ ดเกี่ ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน ที่มาซึ่ งคาตอบ ความรู้สึก ความคิดของ
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ซึ่ งจากการสะท้อนเนื้ อหาที่ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ได้รับประสบการณ์ ใน
ความมืดนิ ทรรศการจนนาไปสู่ การยอมรับและเข้าใจในตัวผูพ้ ิการ นั้นเกิดจากกระบวนการจาลอง
สถานการณ์ ในความมื ดให้แก่ ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ จนนาไปสู่ การเชื่ อมโยงประสบการณ์ ของ
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ภายในนิทรรศกับการใช้ชีวิตประจาวันของผูพ้ ิการทางสายตา ทั้งในส่ วนของ
อุปสรรคความยากลาบาก วิธีการใช้ประสาทสัมผัสที่เหลือในการรับรู้ รวมถึ งความสามารถต่างๆ
จนนาไปสู่ ก ารตั้งค าถามและสนทนาแลกเปลี่ ย นมุ ม มองและทัศ นคติ ก ับ ผูพ้ ิ ก ารทางสายตา ซึ่ ง
สอดคล้องกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ที่น่าสนใจดังนี้“นิ ทรรศการนี้มนั
เป็ นการที่เอาคนสายตาดีไปอยูใ่ นโลกคนตาบอดมันก็คือการดึงตัวเราไปลองเป็ นเขา ทาให้เรารู้สึก
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เข้าใจในตัวเขา” (เสฏฐวุฒิ อาพะลา, สัมภาษณ์ , 18 กันยายน 2559) “คิ ดประมานว่าแบบปกติแล้ว
ทั้งหมดนี้ เราเห็ นสว่างแต่โลกทั้งหมดที่เขาเห็นคือแบบที่เราเห็ นตอนนี้ แล้วก็คิดไปถึงแล้วถ้าเขาไป
ที่นูน้ ที่น้ ี มนั จะเป็ นยังไง” (ภาดา โพธิ์ สอาด, สัมภาษณ์, 11 กันยายน 2559) “ตอนแรกก็ไม่ได้นึกถึ ง
คนตาบอด แต่ พ อเริ่ ม ล าบากขึ้ นเรื่ อยๆ มันทาให้เราคิ ดถึ งอุ ปสรรคของเขา...เราจินตนาการตาม
ประสบการณ์ ของเราแต่ระหว่างนั้นเราก็คิดว่า คนตาบอดเขาจินตนาการยังไง” (มารี พร อัศโสภี ,
สัมภาษณ์ , 12 กันยายน 2559) ทั้งนี้ จากการที่ การสะท้อนเนื้ อหา คือตอบถามว่าอะไรคื อสิ่ งที่เรา
รับรู้ รู้ สึ ก คิดและท า คือการ (What) การสะท้อนกระบวนการ คือตอบคาถามว่า อย่างไร (How)
จากนั้นก็จะเป็ นในส่ วนของ การสะท้อนหลักฐาน คื อการสะท้อนคิดว่าทาไมเราจึงรั บรู ้ รู้สึก คิด
และทา เป็ นการตอบคาถามว่าทาไม (Why) ซึ่ งจะขอกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป
5.2.3 การสะท้อนหลักฐาน (Premise Reflection)
คื อการสะท้อนเกี่ ยวกับ ที่ ม า หลัก ฐาน สาเหตุ ในการรั บรู้ รู้ สึ ก คิ ดและท า โดยจากการ
วิ เคราะห์ สั ญ ญะที่ ส าคัญ และการวิ เคราะห์ ผ ลการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก กลุ่ ม ตัว อย่ า งผู ้เข้ า ร่ ว ม
ประสบการณ์พบว่าสัญญะที่ก่อให้เกิดการสะท้อนหลักฐานคือ สัญรู ปตัวละครผูน้ าทาง และสัญรู ป
บทสนทนาในส่ วนของ “ไม่บอกว่าผูน้ าทางเป็ นผูพ้ ิการทางสายตา” เนื่องจาก หัวใจของการสะท้อน
คิดอยูท่ ี่ประสบการณ์ของบุคคลที่มีสิ่งเร้าให้เกิดความรู ้สึกนึกคิดต่อประสบการณ์น้ นั สิ่ งเร้าดังกล่าว
อาจจะเป็ นสิ่ งที่ทาให้แปลกใจ (Surprise) ซึ่ งกระบวนการสะท้อนคิดจะเกิ ดขึ้นเมื่อบุคคลเชื่ อมโยง
ความรู ้สึกไปสู่ ประสบการณ์ และพยายามที่จะอธิ บายถึงสิ่ งที่เกิดขึ้น เปรี ยบเทียบ หาเหตุผล พร้อม
ทั้งมีการประเมิ นการกระทาของตนเอง ดังนั้น การสะท้อนคิดจึงเป็ นการเรี ยนรู้จากประสบการณ์
หนึ่ งไปสู่ อี ก ประส บการณ์ หนึ่ งต่ อ ๆ ไป (Wong. et.al., 1997, p. 477) โดยทั้ ง 2 สั ญ ญ ะมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก บทสนทนา “ไม่บอกว่าผูน้ าทางเป็ นผูพ้ ิการทางสายตา” เกิดขึ้น
จากผูน้ าทางที่ ไม่ เปิ ดเผยตนเองว่าเป็ นผูน้ าทางอี ก ทั้งยังมี ลกั ษณะการนาทางที่ ค ล่ องแคล่ ว และ
สามารถอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ซ่ ึ งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์สัญรู ปตัว
ละครผูน้ าทาง (จากตารางที่ 4.7) นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์ส่วนใหญ่ที่มีต่อผูน้ าทางขณะผูน้ าทางนาชมนิทรรศการ ตัวอย่างเช่น“คิดว่าเขาใส่ แว่น
ดูเขาลากจูงเราไปได้ตลอดเวลา” (นนทพัฒน์ เจริ ญธรรม, สัมภาษณ์, 18 กันยายน 2559) “ทาไมเขารู้
ว่าเห็นเราหัน พาเราเดินถูกทาง ทาให้ชวนคิดไปถึงเขาอาจจะมีอุปกรณ์พิเศษ” (ฐานณิ สสร รักมิตร,
สัมภาษณ์, 11 กันยายน 2559) “ไม่รู้เลยจนถึงห้องสุ ดท้าย นึ กว่าใส่ แว่นอินฟาเรด” (ภาดา โพธิ์ สอาด
, สัมภาษณ์, 11 กันยายน 2559) “คิดว่าเขามองเห็น แต่เขาเรี ยกชื่ อผิดเราก็คิดไปอีกว่าสงสัยเขายังจา
หน้าเราไม่ได้” (มารี พร อัศโสภี, สัมภาษณ์ , 12 กันยายน 2559) “คิดว่าเห็นชัวร์ ๆเพราะเขาเหมือนรู ้
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ว่าเราอยู่ตรงไหน” (ธนทัต สุ วจนกรณ์ , สัม ภาษณ์ , 17 กันยายน 2559) “ไม่ รู้เลย นึ ก ว่ามี อุป กรณ์
พิเศษ คือมีจงั หวะเราหลง สักพักนึ งเขาก็พาเรากลับมาในเส้นทาง” (ณัฐชา ศิริโชตินนั ท์, สัมภาษณ์ ,
18 กันยายน 2559)
และนอกจากนี้ ยังมีความคิดเห็นที่น่าสนใจเมื่อกลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ทราบว่า
ผูน้ าทางคือผูพ้ ิการทางสายตา โดยมีความคิดเห็ นที่น่าสนใจ ดังนี้ “พอมารู ้ ทีหลังเขาก็เก่งเนอะ เขา
สามารถสร้างความเชื่ อใจให้แก่เราได้” (ฐานณิ สสร รักมิตร, สัมภาษณ์ , 11 กันยายน 2559) “เราไม่
เชื่ อตกใจมากเพราะพี่ เขาทาทุ กอย่างเหมือนมองเห็ น ทึ่ งมาก” (ธนทัต สุ วจนกรณ์ , สัมภาษณ์ , 17
กันยายน 2559) “พอพี่เขาบอกว่าตาบอดเราไม่เชื่ อเขา มาเชื่อจริ งๆ ตอนเขาเดินมมาส่ ง น้ าตาตคลอ
เลยรู ้สึกผิดที่ไม่เชื่ อเขาตั้งแต่แรก... ซึ่ งสาเหตุที่ไม่เชื่ อเพราะเรารู ้สึกว่าเขาไม่ได้แตกต่างจากเราเลย”
(ภรภัท ร ส าเริ ง , สั ม ภาษณ์ , 17 กัน ยายน 2559) “ดู แ บบเขามี ศ ัก ยภาพมากเลยถึ งแม้ต าจะบอด”
(สุ ชานันท์ พันทวี, สัมภาษณ์, 11 กันยายน 2559)
ซึ่ งจากข้อมูลข้างต้นทาให้เห็นว่า สัญรู ปผูน้ าและสัญรู ปบทสนทนาในส่ วนของ “ไม่บอกว่า
ผูน้ าทางเป็ นผูพ้ ิการทางสายตา” เป็ นปั จจัยที่สามารถนาไปสู่ การสะท้อนหลักฐาน เนื่องจากเป็ นสิ่ งที่
ทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์รู้สึกแปลกใจ และเชื่อมโยงความรู ้สึกไปสู่ ประสบการณ์ และพยายามที่
จะอธิ บายถึงสิ่ งที่เกิดขึ้น เปรี ยบเทียบ หาเหตุผล โดยการตอบคาถาม ทาไมเราจึงรับรู้ รู้สึก คิด และ
ทา (Why) จะทาให้เกิดการสะท้อนคิดอย่างจริ งจัง (Critical Reflection) คือทาให้เกิ ดการตรวจสอบ
ความเชื่อ หรื อคุณค่าเดิม (วิจารณ์ พานิช, 2558)
นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั มี ข ้อค้นพบจากวิธีวิจยั ด้วยการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ กกลุ่ ม ตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์ พบว่า การสัมภาษณ์ เชิ งลึ กกลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ เป็ นกระบวนการที่
สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ความคิ ดของวิ จารณ์ พานิ ช (2558) ที่ ก ล่ าวว่า “เครื่ อ งมื อ ช่ วยให้ เกิ ดการ
สะท้อนคิ ดอย่างจริ งจัง อย่างหนึ่ งคื อการเขี ยนบันทึ ก ที่เรี ยกว่า Journal ทั้งเขี ยน Online และเขียน
แบบสะท้อนคิด (Reflective Journal) และประสบการณ์ ตรงส่ วนตัวของผมคือ การทา AAR (After
Action Review) โดยครู มีทกั ษะในการตั้งคาถามให้ครอบคลุ มคาถาม Why ... ผมเคยเขียนและพูด
ในหลายที่ หลายโอกาส ว่าการเขียน บล็อก ของผม คือแบบฝึ กหัดสะท้อนคิด ช่วยการเรี ยนรู ้ตลอด
ชีวติ ของผม”
ดังนั้นจึงถือว่าการสัมภาษณ์เชิ งลึกกลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่
ก่อให้เกิดการไตร่ ตรองสะท้อนคิดซึ่ งส่ งผลให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์เกิดกระบวนการไตร่ ตรองถึง
ประสบการณ์ ที่ ได้รับ หลังจากการชมนิ ท รรศการ และส่ งผลทัศ นคติ ข องกลุ่ ม ตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์ในการตระหนักถึงสารที่ได้รับจากนิทรรศการเพิ่มมากขึ้น
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5.3 การสนทนาอย่ างมีเหตุผลของนิทรรศการบทเรียนในความมืด
การสนทนาอย่างมี เหตุ ผ ล (Reflective Discourse) คื อ การพยายามกระตุน้ ให้ มี การตี แผ่
ข้อมูลลึกๆ ออกมาในวงสุ นทรี ยะสนทนา ผ่านการตั้งคาถาม เพื่อให้มีการเผยความในใจ ในระดับ
ความเชื่ อ คุ ณค่าออกมา ซึ่ งสอดคล้องกับสั ญญะที่ สาคัญจากการวิเคราะห์ คือ สัญรู ปบทสนทนา
“การซัก ถามข้อสงสั ยเกี่ ยวกับ ผูพ้ ิ การทางสายตา”ซึ่ งเป็ นสถานการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ น ในห้ องบาร์ ห้อง
สุ ดท้ายของนิทรรศการ จากผลการวิเคราะห์สัญรู ปบทสนทนา “การซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับผูพ้ ิการ
ทางสายตา”ที่ ไ ด้ก ล่ าวไปแล้วในบทที่ 4 พบว่า การพูดคุ ย แลกเปลี่ ย นทัศนคติ และรั บ รู้ มุ ม มอง
ความรู ้ สึกจากการถ่ ายประสบการณ์ ตรงที่ น่าเชื่ อถื อจากผูพ้ ิการทางสายตาเป็ นการสร้ างการรับ รู ้
ความเข้าใจในตัวผูพ้ ิ ก ารทางสายตามากขึ้ นผ่านการเล่ าเรื่ องราวของผูน้ าทางซึ่ งเป็ นผูพ้ ิ การทาง
สายตามาถ่ายทอดด้วยตัวเอง นอกจากผูน้ าทางจะพูดเชื่ อมโยงให้เห็ นว่าถึงแม้ตนเองจะไม่มีดวงตา
มองเห็ น แต่ ก็ ย งั เห็ น คุ ณ ค่ า ในตัว เองและไม่ ย่ อ ท้ อ ต่ อ อุ ป สรรคที่ เกิ ด ขึ้ นซึ่ งจะท าให้ เกิ ด การ
เปรี ยบเที ยบอุ ป สรรคในชี วิตระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ที่ มี อวัยวะครบถ้วนกับ ผูพ้ ิ การทาง
สายตา ทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ มีกาลังใจในการจะเผชิ ญปั ญหาต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตและเห็น
คุ ณ ค่ า ในตัวเอง นอกจากนี้ ยัง สอดคล้อ งกับ ผลการการวิเคราะห์ สั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก กลุ่ ม ตัวอย่า ง
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ที่พบสัญรู ปบทสนทนา “การซักถามข้อสงสัยเกี่ ยวกับผูพ้ ิการทางสายตา”
ปรากฏอยู่ในการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กกลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ทุกคน โดยมีตวั อย่างความ
คิ ดเห็ นที่ น่ าสนใจ เช่ น “ชื่ นชมในทัศนคติ ของเขา...เขาสามารถเอาชนะข้อจากัดของตัวเองได้”
(ณัฏฐ์ชญ
ั ญา อนันตรังสี , สัมภาษณ์ , 17 กันยายน 2559) “ได้เข้าใจมากขึ้นจากที่ คุยมา...คนตาบอด
ไม่ได้แย่ขนาดต้องมานัง่ หดหู่ ไม่มีกาลังใจในการใช้ชีวติ ” (มารี พร อัศโสภี, สัมภาษณ์, 12 กันยายน
2559) “คนอาจจะคิดว่าเขาอาจจะลาบากมาก ซึ่ งพอได้คุยแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกลาบาก ไม่ได้ไปพึ่งพา
ใคร คือมันดีเพราะเราได้พดู คุยกับพี่ๆไกด์” (ฐานณิ สสร รักมิตร, สัมภาษณ์, 11 กันยายน 2559)
ทาให้รู้วา่ เขาเก่งมากที่ใช้ชีวิตได้ แล้วแบบเราพยายามใช้คาว่าผูพ้ ิการทางสายตาแต่พี่ไกด์
บอกเลยว่าใช้คาว่าคนตาบอดก็ได้ ทาให้เห็นว่าเขาไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้น หลายคนมองว่า
เขาคือคนพิเศษที่เราต้องไป Treat เขาขนาดนั้น แต่จริ งๆ เขาก็รู้สึกว่าเขาคือคนทัว่ ไปไม่ได้
ต้องไป Treat อะไรขนาดนั้นแค่เราช่ วยเหลื อในสิ่ งที่เขาทาไม่ได้หรื อช่ วยเท่าที่เราช่ วยได้
(ภาดา โพธิ์ สอาด, สัมภาษณ์, 11 กันยายน 2559)
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การสนทนไตร่ ตรองข้างต้น จะสามารถช่ วยให้มีการตรวจสอบและเปิ ดเผยสิ่ งที่ ซ่อนอยู่
ลึกๆ ภายในใจของแต่ละคนออกมา นาไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงทั้งส่ วนบุคคลและการเปลี่ ยนแปลง
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลงทั้งสองแบบ จะส่ งเสริ มซึ่ งกันและกัน นาไปสู่ พลวัต
ของการเรี ยนรู ้สู่การเปลี่ยนแปลง
จากผลการวิเคราะห์ผลสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ที่พบว่า รู ปแบบการ
สื่ อสารของนิทรรศการบทเรี ยนในความมืดสามารถสร้างการยอมรับและเข้าใจต่อผูพ้ ิการทางสายตา
ได้แต่ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ยงั มีความรู ้สึกสงสารเวทนาต่อผูพ้ ิการทางสายตา ไม่สามารถสะท้อน
เป้ าหมายหลักที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่ผรู ้ ับสารของนิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืดจาก “เวทนา”
เป็ น “ยอมรั บ และเข้าใจ”ได้ แต่ ท้ ัง นี้ จากผลการวิ เคราะห์ ผ ลสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งผู ้เข้า ร่ ว ม
ประสบการณ์ จะเห็ นได้ว่ารู ปแบบการสื่ อสารของนิ ทรรศการบทเรี ยนในความมื ดนั้นยังสามารถ
สร้างการยอมรับและเข้าใจต่อผูพ้ ิการทางสายตาได้ ทาให้ผลการศึกษาในบทที่ 5 สามารถสรุ ปได้วา่
สัญญะที่สาคัญที่ก่อให้เกิ ดทัศนคติเชิ งบวกในการ“ยอมรับและเข้าใจ”มีดว้ ยกัน 4 สัญญะได้แก่ 1)
บทสนทนา 2) ความมื ด 3) ผู้น าทาง 4) ผู ้เข้า ร่ ว มประสบการณ์ และสามารถอธิ บ ายสรุ ป ได้
ดังต่อไปนี้
จากผลวิจยั ในบทที่ 5 แสดงให้เห็ นว่าผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ นิทรรศการมีทศั นคติที่มีต่อผู ้
พิการทางสายตาที่เปลี่ยนไปในก่อนเข้าร่ วมประสบการณ์ และหลังรับชมซึ่ งเป็ นผลมาจากรู ปแบบ
การสื่ อสารของนิทรรศการบทเรี ยนในความมืด ทั้งนี้จะเห็นได้วา่ สัญญะที่สาคัญทั้ง 4 สัญญะข้างต้น
เป็ นปั จจัยที่ นาไปสู่ การเรี ยนรู ้ สู่ การเปลี่ ยนแปลง ตามแกนหลัก ของกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่ อการ
เปลี่ยนแปลงของ Mezirow (1991) ได้แก่ ประสบการณ์ การไตร่ ตรองสะท้อนคิดและการสนทนา
อย่างมีเหตุผล โดยจากผลการศึกษาสามารถสรุ ปความสัมพันธ์ได้ดงั นี้
1) ประสบการณ์ มีสัญญะที่สาคัญที่นาไปสู่ การเกิดประสบการณ์ ได้แก่ บท
สนทนา “การซั ก ถามข้อ สั น นิ ษ ฐาน”ที่ เป็ นสั ญ ญะน าไปสู่ ก ารน าประสบการณ์ ก่ อ นเข้า ร่ ว ม
ประสบการณ์นิทรรศการของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์มาใช้ และความมืด ซึ่ งเป็ นสัญญะที่นาไปสู่ การ
เกิดประสบการณ์ที่ได้รับจากนิทรรศการ
2) การไตร่ ตรองสะท้อนคิด มีสัญญะที่สาคัญที่นาไปสู่ การไตร่ ตรองสะท้อน
คือ ได้แก่ บทสนทนา “ไม่บ อกว่าผูน้ าทางเป็ นผูพ้ ิ ก ารทางสายตา”และผูน้ าทาง ซึ่ งทั้ง 2 สัญญะ
นาไปสู่ การสะท้อนหลัก ฐาน (Premise Reflection) ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ นาไปสู่ การเกิ ดการไตร่ ตรอง
สะท้อนคิดของนิทรรศการบทเรี ยนในความมืด
3) การสนทนาอย่างมี เหตุ ผล บทสนทนา “การซักถามข้อสงสั ยเกี่ ยวกับ ผู ้
พิการทางสายตา”ซึ่ งเป็ นปั จจัยนาไปสู่ การตั้งข้อสงสัยของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ที่มีต่อผูพ้ ิการทาง
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สายตาจนนาไปสู่ การสนทนาอย่างมีเหตุผลร่ วมกันระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์และผูพ้ ิการทาง
สายตา
ซึ่ งจากผลการศึกษาข้างต้นสัญญะที่สาคัญที่สุดคือ สัญญะตัวละคร ผูน้ าทาง เนื่องจากผูน้ า
ทางคือผูพ้ ิการทางสายตาโดยเป็ นผูก้ าหนดรู ปแบบการสื่ อสาร ทิศทางในการเข้าร่ วมประสบการณ์
รวมถึงพูดคุยแบ่งปั นแนวคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ของตัวผูน้ าทางเอง ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึง
ศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ รวมถึงทัศนคติของผูพ้ ิการทางสายตาซึ่ งแตกต่างไปจากมายาคติเดิม
ของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ซ่ ึ งเป็ นบุคคลผูม้ ีสายตาดีก่อให้เกิดการล้มล้างมายาคติเดิมไปสู่ การเข้าใจ
และยอมรับในตัวผูพ้ ิการทางสายตา
ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั พบว่า สัญญะตัวละคร ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ไม่ได้เกิดขึ้นในกระบวนการอย่าง
หนึ่ งอย่ า งใด แต่ ผู ้เข้ า ร่ ว มประสบการณ์ คื อ ปั จ จัย ที่ ส าคัญ ในการเข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในทุ ก
กระบวนการเพราะเป็ นผูร้ ับสารโดยตรงของนิทรรศการบทเรี ยนในความมืด ซึ่ งจากที่กล่าวไปแล้ว
ว่า ถึ งแม้นิท รรศการจะมี การออกแบบและกาหนดรู ปแบบการสื่ อสารไว้แล้ว แต่ก็ยงั คงเกิ ดการ
ปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมกับผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ จะสังเกตได้ชดั เจนจากรู ปแบบการนาชมของ
ผูน้ าทาง ในผลการศึกษาในบทที่ 4 อีกทั้งยังพบกว่า ผูน้ าทางเป็ นเครื่ องมือการสื่ อสารเพื่อใช้ในการ
ลบล้างมายาคติเดิมที่เกี่ยวข้องกับผูพ้ ิการทางสายตาอีกด้วย
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บทที่ 6
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง “การประกอบสร้างชุ ดสัญญะแห่ งการเรี ยนรู ้ เพื่อสร้างทัศนคติเชิ งบวกต่อ
บุคคลพิการทางสายตาของนิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืด ”ได้ทาการวิจยั และแบ่งผลการศึ กษา
ออกเป็ น 2 บท ได้แก่ บทที่ 4 รู ปแบบการสื่ อสารของนิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืดและ บทที่ 5
สัญญะที่ สาคัญในการสะท้อนเป้ าหมายหลักที่ พึงประสงค์ให้เกิ ดขึ้ นแก่ ผูร้ ับสารของนิ ทรรศการ
บทเรี ย นในความมื ด จาก “เวทนา” เป็ น “ยอมรั บ และเข้าใจ”โดยสามารถ 1) สรุ ป ผลการศึ ก ษา
2) อภิปรายผล และให้ 3) ข้อเสนอเพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้หรื อเพื่อการวิจยั ในอนาคต ได้ดงั ต่อไปนี้

6.1 สรุปผลการศึกษา
6.1.1 รู ปแบบการสื่ อสารของนิทรรศการบทเรียนในความมืด
การศึกษา รู ปแบบการสื่ อสารของนิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืด มี รูปแบบการสื่ อสาร
ตามองค์ประกอบการเล่าเรื่ องโดยสามารถสรุ ปผลการศึกษาได้เป็ น 6 ข้อดังนี้ 1) ฉากและโครงเรื่ อง
2) แก่นเรื่ อง 3) ตัวละคร 4) บทสนทนา 5) มุมมองการเล่าเรื่ อง 6) ความขัดแย้ง 7) สัญลักษณ์พิเศษ
1) ฉากและโครงเรื่ อง
นิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืดมีการออกแบบฉากและโครงเรื่ อง สอดคล้องตาม
ห้องจัดแสดงที่ มี ท้ งั หมด 6 ห้อง ได้แก่ ห้ องรับ ร้ อง ห้องสวนสาธารณะ ห้องตลาด ห้ องป้ ายรถ
ประจาทาง ห้องดนตรี และห้องบาร์ ซ่ ึ งจะเห็นได้จากภาพที่ 4.7 แผนผังผลการศึกษาฉากและโครง
เรื่ องของนิทรรศการบทเรี ยนในความมืด (ในบทที่ 4 ) โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ห้องรับรอง ออกแบบฉากเป็ นบรรยากาศห้องรับแขก โดยมีลาดับเหตุการณ์
ในโครงเรื่ องเป็ นขั้นตอน เริ่ มเรื่ อง เนื่ องจากมีการชักจูงความสนใจของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ โดย
ให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ได้เห็นถึ งปมปั ญหานั้นก็คือความมืดที่จะเป็ นจุดเริ่ มต้นของความขัดแย้ง
ของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจนจบนิทรรศการ
(2) ห้องสวนสาธารณะ ออกแบบเป็ นบรรยากาศสวนสาธารณะโดยมี ล าดับ
เหตุการณ์ ในโครงเรื่ องเป็ นขั้นตอน การพัฒนาเหตุการณ์ ซึ่ งเรื่ องราวมี การพัฒนาควาขัดแย้งเพิ่ม
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มากขึ้นจากบรรยากาศ วัตถุจดั แสดงที่มีความซับซ้อนและต้องอาศัยประสาทสัมผัสในการรับรู ้สิ่ง
ต่าง ๆ รอบตัวมากยิ่งขึ้น ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ จะตกอยูใ่ นสถานการณ์ ที่ยงุ่ ยากมากขึ้นและเตรี ยม
พัฒนาไปสู่ ภาวะวิกฤตในห้องถัดไป
(3) ห้ อ งตลาด ออกแบบเป็ นบรรยากาศตลาดย่ า นชุ ม ชนเมื อ ง โดยมี ล าดับ
เหตุการณ์ ในโครงเรื่ องเป็ นขั้นตอนภาวะวิกฤต คื อการที่สถานการณ์ ในนิ ทรรศการดาเนิ นถึงปม
ปั ญหาถึงขีดสุ ด เนื่ องจากสถานการณ์ จาลองในห้องตลาดจะเป็ นเหตุการณ์ ที่มกั เป็ นปั ญหาให้แก่ผู ้
พิ ก ารทางสายตาในชี วิตประจาวัน ไม่ ว่าจะเป็ นอัน ตรายที่ จะสามารถเกิ ดขึ้ นจากการเดิ นทางริ ม
ฟุตบาทหรื อข้ามถนน การเลือกซื้ อของ การอาศัยร่ วมกับผูอ้ ื่นย่านชุ มชนที่มีความแออัดวุน่ วายจาก
ผูค้ น รวมถึงเสี ยงรบกวนที่จะทาให้การใช้ชีวติ มีความยุง่ ยาก
(4) ห้องป้ ายรถประจาทาง ออกแบบเป็ นบรรยากาศ ป้ ายรถถประจาทางและ
รถตุ๊กตุ๊ก โดยมีลาดับเหตุการณ์ในโครงเรื่ องเป็ นขั้นตอนการผ่านพ้นวิกฤต คือสถานการณ์หลังจาก
ผ่านพ้นเหตุ การณ์ วิกฤตไปและกาลังเข้าสู่ การการเปิ ดเผยหรื อข้อขัดแย้งของปมปั ญหาที่จะขจัด
ออกไป โดยห้องรถประจาทางจะพาผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ไปสัมผัสกับประสบการณ์ ตื่นเต้นจาก
การนั่งรถตุ๊กตุ๊กในความมืด ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ จะได้รับความสนุ กสนานจากการเคลื่ อนไหว
ของรถตุก๊ ตุก๊ และการบรรยายภาพจากจินตนการจากพนักงานขับรถ
(5) ห้องดนตรี ออกแบบเป็ นห้องโฮมเธี ยเตอร์ โดยมีล าดับเหตุก ารณ์ ในโครง
เรื่ องเป็ นขั้นตอนผ่านพ้นภาวะวิกฤต เช่นเดียวกับห้องจัดแสดงก่อนหน้า เนื่ องจากเป็ นให้ผเู ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์ได้พกั หลักจากเข้าร่ วมประสบการณ์เป็ นเวลานานรวมถึงได้ใช้ประสาทสัมผัสการรับ
ฟั งอย่างเต็มที่จากเสี ยงที่ได้ยิน ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ จะได้อยู่ในความสงบและเกิ ดการตระหนัก
คิดถึงเหตุการณ์ที่ผา่ นมา
(6) ห้องบาร์ ออกแบบเป็ น คาเฟ่ ร้านอาหาร โดยมีลาดับเหตุการณ์ในโครงเรื่ อง
เป็ นขั้นตอนการยุติเรื่ องราว เนื่ องจากในห้องบาร์ ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์จะได้ทราบว่าผูน้ าทางและ
เจ้าหน้าที่ในนิ ทรรศการทุ กคนเป็ นผูพ้ ิการทางสายตา ซึ่ งเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ จะได้พูดคุ ย
แลกเปลี่ ยนกับผูน้ าทางซึ่ งเป็ นผูพ้ ิการทางสายตาในการคลี่ คลายข้อสงสั ยในนิ ท รรศการ รวมถึ ง
คาถามเกี่ยวกับผูพ้ ิการทางสายตาทั้งหมด
จากผลการศึกษาฉากและโครงเรื่ องจะเห็นได้วา่ ในการใช้ชีวิตอุปสรรคย่อมมีความ
ยากเพิ่มขึ้นทุกวันแต่เราก็สามารถที่จะฝ่ าฟั นกับอุปสรรคไปได้จากการนาบทเรี ยนครั้งก่อนมาปรับ
ใช้ ซึ่ งในนิ ทรรศการก็เช่นเดียวกันที่เรื่ องราวค่อยๆ มีความยากลาบากเกิดขึ้นอย่างเป็ นลาดับเพื่อให้
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์คุน้ เคยและปรับตัวกับความมืดจนสามารถเดินรับชมได้จนจบนิทรรศการ
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นอกจากนี้ นิ ท รรศการบทเรี ย นในความมื ด มี การจัด กลุ่ ม ห้ อ งแสดงนิ ท รรศการ
(วิวรรธน์ จันทร์ เทพย์, 2548) ในรู ปแบบ การจัดแบบห้องต่อห้อง (Room to Room Arrangement)
คือการชมนิ ทรรศการโดยไม่ตอ้ งย้อนกลับทางเดิ ม เนื่ องจากประหยัดเป็ นการเนื้ อที่ และผูเ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์สามารถรับรู ้เรื่ องราวได้อย่างเป็ นลาดับ
2) แก่นเรื่ อง
จากผลการศึกษา สัญรู ปแก่นเรื่ อง พบว่า แก่นเรื่ องของนิ ทรรศการบทเรี ยนในความ
มืดคือ การสร้างประสบการณ์ความมืดให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ และการได้แลกเปลี่ ยนมุมมอง
ทัศนคติที่มีต่อผูพ้ ิการทางสายตาผ่านการสนทนากับผูพ้ ิการทางสายตาเพื่อนาไปสู่ การยอมรับและ
เข้าใจในตัว ผูพ้ ิ ก ารทางสายตา ซึ่ งสอดคล้อ งกับ การก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ข องนิ ท รรศการที่ มี
เป้ าหมายทางสั งคมได้แก่ 1) การสร้ างประสบการณ์ ร่วมแก่ ผูเ้ ข้า ร่ วมประสบการณ์ เพื่ อให้ เกิ ด
กระบวนการสะท้อ นความคิ ด (Reflection) 2) การลดปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ า ทางสั ง คม 3) การ
กระตุ ้น การเปลี่ ย นแปลงให้เกิ ดการยอมรั บ และความสนใจในปั ญ หาของผูพ้ ิ ก าร4) การเปลี่ ย น
ทัศนคติจากความสงสารเวทนาเป็ นความชื่นชมเคารพในตัวผูพ้ ิการ (วริ นทรา ศิริสุทธิกุล, 2557) ซึ่ ง
การกาหนดเป้ าหมายทางสังคมนั้นเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลไปสู่ แก่นเรื่ องที่คน้ พบจากการวิเคราะห์สัญ
รู ปแก่ นเรื่ องของผูว้ ิจยั ซึ่ งแก่ นเรื่ องดังกล่ าวเป็ นรู ปแบบแนวคิด (Idealism) จากการแบ่ งประเภท
ของแก่นเรื่ อง (Goodland, 1971) คือ การต้องการให้เกิ ดความเท่าเทียมกันในสังคมของผูพ้ ิการทาง
สายตา
3) ความขัดแย้ง
จากผลการศึ ก ษาสั ญ รู ป ความขัด แย้ง พบว่า ความขัด แย้ง ที่ เกิ ด ของนิ ท รรศการ
บทเรี ยนในความมืด มีดงั นี้
(1) ความขัดแย้งภายในจิตใจ ทัศ นคติ ที่ มี ต่อผูพ้ ิ ก ารทางสายตา ความเวทนา
สงสารและความไม่เข้าใจที่มีต่อผูพ้ ิการทางของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ทาให้เกิ ดข้อสงสัยมากมาย
ตลอดการเข้าร่ วมประสบการณ์ใยนิ ทรรศการเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ชีวิตในความมืดของผู ้
พิการทางสายตา
(2) ความขัดแย้งกับสภาพแวดล้อม ความมืดเป็ นอุปสรรคสาคัญของผูเ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์เนื่ องผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ไม่คุน้ ชิ นกับความมืดสนิ ทที่ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้
เลยในนิทรรศการซึ่ งจะเกิดขึ้นตลอดการเข้าร่ วมประสบการณ์นิทรรศการ
4) ตัวละคร
(1) ผูเ้ ข้า ร่ ว มประสบการณ์ คื อ คนส่ ว นใหญ่ ใ นสั ง คมคื อ ผู ้มี ส ายตาดี แ ละมี
ทัศ นคติ ต่อผูพ้ ิ ก ารทางสายตาอย่างลากหลายขึ้ น อยู่ก ับ ประสบการณ์ ความเข้าใจของผูเ้ ข้าร่ วม
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ประสบการณ์ แต่ละคนซึ่ งนอกจากเป็ นผูร้ ับสารแล้วก็ยงั เป็ นตัวละครหนึ่ งที่ สาคัญในนิ ทรรศการ
ด้วยเช่ นกัน เนื่ องจากในการเข้าร่ วมประสบการณ์ ต่อรอบ สามารถมีผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ได้ไม่
เกิน 8 คน โดยผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์เปรี ยบสามารถ
(2) ผูน้ าทาง ถือว่าเป็ นตัวละครสาคัญที่จะนาพาผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ไปพบ
กับประสบการณ์ในความมืด ผูน้ าทางจะคอยนาทางและช่ วยเหลือผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ได้ตลอด
การชม ให้ขอ้ มูลต่าง ๆ ภายในนิ ทรรศการ โดยผูน้ าทางจะเป็ นผูต้ อบข้อซักถามแลกเปลี่ยนมุมมอง
ของผูพ้ ิการทางสายตา โดยผูน้ าทางจะไม่ได้ทาการบอกว่าตนเองเป็ นผูพ้ ิการทางสายตา โดยรู ปแบบ
การนาทางของผูน้ าทางนั้นจะมีลกั ษณะเหมือนการนาเที่ยวของมัคกุเทศน์ซ่ ึ งจะแตกต่างกับการนา
ชมพิธิภณ
ั ฑ์หรื อนิ ทรรศการทัว่ ไปของภัณฑารักษ์ ซึ่ งการนาทางของผูน้ าทางภายในนิ ทรรศการ
บทเรี ยนในความมืด สะท้อนให้เห็นว่าผูพ้ ิการทางสายตามีความสามารถในการใช้ชีวติ ประจาวันได้
ซึ่ งเป็ นสิ่ งตรงกันข้ามกับสิ่ งที่สังคมมอง ยอมรับและเข้าใจถือได้วา่ ผูน้ าทางเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการ
ลบล้างมายาคติที่เกี่ยวข้องกับผูพ้ ิการทางสายตา
(3) พนักงานขับรถ ซึ่ งเป็ นผูพ้ ิการทางสายตาจะทาหน้าที่เป็ นผูข้ บั รถตุ๊กตุ๊กใน
ส่ ว นของห้ อ ง ป้ ายรถประจ าทาง (Bus Stop) ซึ่ งจะเป็ นผู ้พ าผู ้เข้า ร่ ว มประสบการณ์ ไ ปพบกับ
ประสบการณ์ การนั่งรถที่ ปราศจากการมองเห็ นแต่สามารถรับรู ้ ได้ทางประสาทสัมผัสอื่นๆ โดย
พนัก งานขับ รถจะเป็ นคนบรรยายภาพบรรยากาศสอดคล้องกับ เสี ยงบรรยากาศ การสั่ นของรถ
ละอองน้ า และการพัดของลม โดยการบรรยายภาพบรรยากาศต่าง ๆ ของพนักงานขับรถก็จะเกิ ด
จากประสบการณ์ แ ละจิ น ตนาการของพนัก งานขับ รถแต่ ล ะคน แต่ ทุ ก คนจะสอดแทรกความ
สนุ กสยนาน รวมถึงชักจูงให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ มีอารมณ์ ร่วมอย่างตื่นเต้นและเป็ นกันเอง ซึ่ ง
แสดงให้เห็ นว่าการมีอารมณ์ขนั สนุกสนาน และการมีทศั นคติมองโลกในแง่บวก สามารถเกิ ดขึ้น
ได้จากภายในจิ ตใจของผูพ้ ิ ก ารทางสายตาถึ งแม้ร่างกายจะมี ข ้อจากัดหรื อประสบปั ญ หาในการ
ดาเนินชีวติ ก็ตาม
(4) พนักงานบาร์ ซึ่ งจะเป็ นผูพ้ ิ การทางสายตา โดยจะมี ด้วยกัน 2 คนจะคอย
ช่ วยกัน ท าหน้าที่ เป็ นบริ ก รในการบริ ก ารผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ใ นการรั บ รายการอาหารและ
เครื่ องดื่มรวมถึงการคิดเงินที่เครื่ องแคชเชียร์ โดยในความหมายขั้นที่ 2 พนักงานบาร์ แสดงให้เห็น
ความสามารถของผูพ้ ิการทางสายตานอกจากใช้ชีวิตในชีวิตประจาได้เองแล้ว ยังสามารถประอาชีพ
ได้ถึงแม้จะมีขอ้ จากัดก็ตาม
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5) บทสนทนา
จากผลการศึ ก ษาสั ญ รู ป บทสนทนาพบว่า บทสนทนาที่ ส าคัญ ของนิ ท รรศการ
บทเรี ยนในความมืด มีดว้ ยกัน 5 ส่ วน ดังนี้
(1) การจดจาชื่ อและเรี ยกชื่ อผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ดว้ ยการจดจาจากลักษณะ
ท่าทาง น้ าเสี ยง โดยผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์จะถูกเรี ยกชื่ อจากผูน้ าทางเสมอในขณะมีปฏิสัมพันธ์กนั
เพื่อสร้างความสนิ ทสนม เชื่ อใจ ไว้ใจ และเพื่อให้ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ให้ความสนใจมาที่ ผทู ้ า
ทางและยังทาให้ง่ายต่อการเดินนาทาง
(2) การไม่ บ อกว่าผูท้ าทางเป็ นผูพ้ ิ ก ารทางสายตา เป็ นการท าให้ก ารนาทาง
เป็ นไปอย่างราบรื่ น สร้ างความรู ้สึกปลอดภัยให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ซึ่ งข้อเท็จจริ งผูท้ าทาง
ปฏิบตั ิตวั ปกติโดยไม่ได้พยายามปฏิ บตั ิตวั เหมือนว่ามองเห็ นอยู่ และเมื่อผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ มา
ทราบภายหลังก็ จะสร้ างความประหลาดใจให้ แก่ ผูเ้ ข้าชมเนื่ องจากผูท้ าทางมี ค วามคล่ องแคล่ ว
ชานาญและสามารถอานวยความสะดวกได้อย่างมากแก่ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ซึ่ งความประหลาด
ใจและความสงสั ย ที่ เกิ ด ขึ้ น กับ ผูเ้ ข้า ร่ วมประสบการณ์ จ ะน าไปสู่ ก ารตั้ง ค าถามและการพู ด คุ ย
แลกเปลี่ยนทัศนคติในที่สุด
(3) การซักถามข้อสันนิ ษฐานเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ได้
ส ารวจ วิเคราะห์ ห าค าตอบด้ว ยตนเองเพื่ อ ให้ เกิ ด การพู ด คุ ย แสดงความคิ ด เห็ น จนน าไปสู่ ข ้อ
สันนิษฐานที่ถูกต้องซึ่ งจากการที่กล่าวมาข้างต้นจาทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ได้ฝึกกระบวนการ
คิด การสารวจเพื่อนาไปสู่ การหาคาตอบเนื่องจากโดยธรรมชาติของมนุษย์จะใช้สายตาเป็ นประสาท
สัมผัสแรกในการตัดสิ นวัตถุ หรื อสิ่ งต่าง ๆ แต่เมื่อไม่สามารถใช้สายตาในการหาคาตอบได้ก็ตอ้ ง
อาศัยประสาทสัมผัสอื่น ๆ ที่เหลือนามาประกอบสร้างจนพบคาตอบในที่สุด
(4) การบรรยายบรรยากาศขณะนั่ ง รถตุ๊ ก ตุ๊ ก คื อ การที่ ผู้น าทางบรรยาย
สภาพแวดล้อม 2 ข้างทางจากการสมมติ ข้ ึนตามรู ป แบบความถนัดของพนักงานขับรถด้วยความ
สนุ กสนาน เร้าใจ ซึ่ งรู ป แบบก็ข้ ึ นอยู่กบั ความถนัดของผูท้ าทางซึ่ งผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ จะได้
จินตนาการภาพตามเสี ยงบรรยายของพนักงานขับ รถโดยภาพของแต่ คนละคนก็ จะแตกต่ างกัน
ขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์แต่ละคน
(5) การซัก ถามข้อสงสั ยเกี่ ย วกับ ผูพ้ ิ ก ารทางสายตา ผูท้ าทางจะได้ค ลายข้อ
สงสัยในตนเองให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ว่าตนเองนั้นเป็ นผูพ้ ิการทางสายตา ไม่ได้ใส่ แว่นอิ น
ฟาเรด หรื อมีอุปกรณ์พิเศษที่ทาให้มองเห็นในความมืด และนาไปสู่ การพูดคุ ยแลกเปลี่ ยนทัศนคติ
และรับรู ้มุมมองความรู ้สึกจากการถ่ายประสบการณ์ตรงที่น่าเชื่ อถื อจากผูพ้ ิการทางสายตาซึ่ งถือว่า
เป็ นสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในตัวผูพ้ ิการทางสายตามากขึ้นผ่านการเล่าเรื่ องราวของผูน้ าทางซึ่ ง
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เป็ นผูพ้ ิการทางสายตามาถ่ายทอดด้วยตัวเอง นอกจากผูท้ าทางจะพูดเชื่อมโยงให้เห็นว่าถึงแม้ตนเอง
จะไม่มีดวงตามองเห็นแต่ก็ยงั เห็นคุณค่าในตัวเองและไม่ยอ้ ท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นซึ่ งจะทาให้เกิด
การเปรี ยบเทียบอุปสรรคในชี วิตระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ที่มีอวัยวะครบถ้วนกับผูพ้ ิการทาง
สายตา ทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ มีกาลังใจในการจะเผชิ ญปั ญหาต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิตและเห็น
คุ ณค่าในตัวเองทั้งนี้ รูปแบบบทสนทนาโดยรวมที่ เกิ ดขึ้ นมีลกั ษณะรู ปแบบที่ ปรั บเปลี่ ยนไปตาม
ความถนัดของผูท้ าทางและบริ บ ทของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ที่ มีความหลากหลายของเพศ อายุ
การศึกษา
6) มุมมองการเล่าเรื่ อง
ผลการศึกษา สั ญรู ปมุ มมองการเล่ าเรื่ อง พบว่ามุ มมองการเล่ าเรื่ องในนิ ทรรศการ
บทเรี ยนในความมืดมีรูปแบบมุมมองบุคคลที่สาม คือ ผูอ้ อกแบบนิทรรศการเปรี ยบเสมือนเป็ นผูเ้ ล่า
เรื่ อ งหรื อ ออกแบบเรื่ อ งราวเกี่ ย วกับ ผูพ้ ิ ก ารทางสายตาและโลกแห่ ง ความมื ด ให้ แ ก่ ผู ้เข้า ร่ ว ม
ประสบการณ์ได้รับรู้
7) สัญลักษณ์พิเศษ
จากผลการศึ ก ษาสั ญ รู ป สั ญ ลัก ษณ์ พิ เศษ พบว่ า บทสนทนาระหว่ า งผู ้เข้า ร่ ว ม
ประสบการณ์ และผูท้ าทางในนิ ท รรศการเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ พิ เศษที่ ป รากฏซึ่ งเกิ ดการท าซ้ าในรู ป
แบบเดิมในทุกห้องจัดแสดงของนิทรรศการบทเรี ยนในความมืดนั้นก็คือลักษณะที่ผทู ้ าทางถามตอบ
ข้อสันนิษฐานของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู ้สึกระหว่างกัน
จากการประมวลผลการศึกษา ข้างต้น สามารถสรุ ปผลการศึ กษาเพื่ อมุ่งตอบคาถามวิจยั
“รู ปแบบการสื่ อสารของนิทรรศบทเรี ยนในความมืดเป็ นอย่างไร” ได้ดงั ต่อไปนี้
นิทรรศการบทเรี ยนในความมืดมีรูปแบบการสื่ อสารคือ การให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ได้
ใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดยกเว้นการมองเห็น เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ได้รับประสบการณ์ใน
ความมืดเสมือนเป็ นผูพ้ ิการทางสายตาผ่านสถานการณ์จาลองในความมืดและฉากในชี วติ ประจาวัน
ของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ และผูพ้ ิ ก ารทางสายตา โดยภายในนิ ท รรศการบทเรี ย นในความมื ด
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ จะคอยมี ผูน้ าทางน านิ ท รรศการตลอดจนจบนิ ท รรศการซึ่ งทั้งผูเ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์และผูน้ าทางต่างเป็ นตัวละครที่สาคัญในการสื่ อสารภายในนิ ทรรศการ เนื่ องจากผูน้ า
ทางจะนาพาผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ไปพบกับประสบการณ์ ในความมืด ผูน้ าทางจะคอยนาทางและ
ช่วยเหลือผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ได้ตลอดการชม ให้ขอ้ มูลต่างๆ ภายในนิทรรศการ โดยผูน้ าทางจะ
เป็ นผูต้ อบข้อซักถามแลกเปลี่ยนมุมมองของผูพ้ ิการทางสายตา โดยผูน้ าทางจะไม่ได้ทาการบอกว่า
ตนเองเป็ นผูพ้ ิ การทางสายตาและจะมี การเฉลยในตอนท้ายของนิ ทรรศการจนนาไปสู่ การพูดคุ ย
แลกเปลี่ ยนทัศนคติระหว่างกันของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ และผูน้ าทางซึ่ งเป็ นผูพ้ ิการทางสายตา
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เพื่อให้ผเู้ ข้าร่ วมประสบการณ์ได้ตระหนักถึงความสามารถ ความคิด ทัศนคติ ของผูพ้ ิการทางสายตา
จนนาไปสู่ การเข้าใจและยอมรับในที่สุด
ทั้งนี้จากการสรุ ปผลการศึกษาข้างต้นจะพบว่า สัญญะที่สาคัญในการสะท้อนเป้ าหมายหลัก
ที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่ผรู ้ ับสารของนิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืดจาก “เวทนา” เป็ น “ยอมรับ
และเข้าใจ”จะมีดว้ ยกัน 4 ส่ วนคือ 1) บทสนทนา 2) ความมืด 3) ผูน้ าทาง 4) ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์
ซึ่ งนาไปสู่ การมุ่งตอบคาถามข้อวิจยั ในข้อที่ 2 “สัญญะที่สาคัญในการสะท้อนเป้ าหมายหลักที่พึง
ประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่ผรู ้ ับสารของนิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืดจาก “เวทนา” เป็ น “ยอมรับและ
เข้าใจ”คืออะไร”ซึ่ งผูว้ จิ ยั จะทาการสรุ ปผลการศึกษาต่อไป
6.1.2 สั ญญะทีส่ าคัญในการสะท้ อนเป้าหมายหลักทีพ่ งึ ประสงค์ ให้ เกิดขึน้ แก่ ผ้ ูรับสารของ
นิทรรศการบทเรียนในความมืดจาก “เวทนา”เป็ น “ยอมรับและเข้ าใจ
จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ มีทศั นคติต่อผูพ้ ิการทางสายตา
ที่ เปลี่ ย นไป โดยมากที่ สุ ด คื อ ก่ อ นเข้า ร่ ว มประสบการณ์ นิ ท รรศการมี ท ัศ นคติ สงสารเวทนา
เปลี่ ย นเป็ น ยอมรั บ และเข้าใจ แต่ ย งั คงสงสาร เวทนา เมื่ อ ชมนิ ท รรศการจบโดยจากผลการ
สัมภาษณ์ เชิ งลึ กพบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ รับรู ้และตระหนักถึ งความสามารถของผูพ้ ิการทาง
สายตาในใช้ชีวิตประจาวัน การมีความพยายาม อดทน และเผชิ ญกับข้อจากัดจากการมองเห็นแต่ก็
ยังคงมีความสงสารในการใช้ชีวิตประจาวันอยู่ เนื่ องด้วยจากปั จจัยของการอานวยความสะดวกที่มี
ต่อผูพ้ ิการทางสายตายังคงเป็ นข้อจากัดอยู่ ทาให้ผวู ้ ิจยั ได้ทาการมุ่งวิเคราะห์ว่าแล้วสัญญะที่สาคัญ
ในการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อผูพ้ ิการทางสายตาในการ “ยอมรับและเข้าใจ” คืออะไร
โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเ คราะห์ สัญญะที่ สาคัญในการสร้ างทัศนคติ เชิ งบวกต่อผูพ้ ิการทาง
สายตาในการ “ยอมรับและเข้าใจ” โดยผลการศึกษาพบสัญญะที่สาคัญด้วยกันทั้งหมด 4 สัญญะ
ได้แก่ 1) บทสนทนา 2) ความมืด 3) ผูน้ าทาง 4) ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ซึ่ งเมื่อนามาพิจารณาตาม
แกนหลักของกระบวนการเรี ยนรู้เ พื่อการเปลี่ ยนแปลงของ Mezirow (1991) ได้แก่ ประสบการณ์
การไตร่ ตรองสะท้อนคิด และการสนทนาอย่างมีเหตุผล ซึ่ งองค์ประกอบข้างต้นคือองค์ประกอบที่
นาไปสู่ การเปลี่ ยนกรอบความคิด ความเข้าใจ และทัศนคติเดิ มที่มีต่อผูพ้ ิการทางสายตาไปสู่ กรอบ
ความคิด ความเข้าใจ และทัศนคติใหม่ นั้นคือ ยอมรับและเข้าใจผูพ้ ิการทางสายตาซึ่ งเป็ นการลบ
ล้างมายาคติเดิมที่เกี่ยวข้องกับผูพ้ ิการทางสายตาโดยผูพ้ ิการทางสายตา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) ประสบการณ์ ข องนิ ท รรศการบทเรี ย นในความมื ด โดยประสบการณ์ ข อง
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ น้ ัน เป็ นประสบการณ์ ส่ วนบุ ค คลที่ ห มายถึ ง ประสบการณ์ ก่ อ นเข้าร่ ว ม
ประสบการณ์นิทรรศการและประสบการณ์ที่ได้รับจากนิ ทรรศการ โดยประสบการณ์ ก่อนเข้าร่ วม
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ประสบการณ์ ถือว่าเป็ นตัวแปลสาคัญภายในนิ ทรรศการ เนื่ องจาก จากผลการศึกษารู ปแบบการ
สื่ อ สารในนิ ท รรศการบทเรี ย นในความมื ด จะพบว่า ผู ้เข้า ร่ ว มประสบการณ์ เปรี ย บเสมื อ นผู ้
กาหนดการสื่ อสารภายในนิ ทรรศการเนื่ องจากขณะเข้าร่ วมประสบการณ์จะเกิดการพูดคุย สอบถาม
ข้อสันนิ ษฐานต่างๆ ภายในนิ ทรรศการจากผูน้ าทาง นอกจากนี้ ตวั ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ เองต้อง
อาศัยการเชื่ อมโยงกับประสบการณ์ส่วนบุคคลก่อนเข้าร่ วมประสบการณ์นิทรรศการเพื่อมาตอบข้อ
สันนิษฐานเพื่อนาไปสู่ คาตอบ
นอกจากนี้ ผ ลการศึ ก ษาพบว่า ประสบการณ์ ที่ ไ ด้รับ จากนิ ทรรศการบทเรี ยนใน
ความมืด คือการที่ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์เสมือนผูเ้ รี ยนรู ้ประสบการณ์ใหม่จากผูม้ ีสายตาดีมาเรี ยนรู้
การใช้ชีวติ อย่างผูม้ องไม่เห็น ซึ่ งประสบการณ์ที่ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ได้รับจากนิทรรศการจะเป็ น
สถานการณ์จาลองในการใช้ชีวิตประจาวันของผูพ้ ิการทางสายตาในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งมีสัญญะที่
สาคัญในการทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ได้เรี ยนรู ้ประสบการณ์ใหม่คือ ความมืด ซึ่ งถือเป็ นความ
ขัดแย้งจากสภาพแวดล้อม
จากการผลการศึกษาฉากและโครงเรื่ องยังพบ สัญญะความมืดเป็ นสัญญะที่สาคัญที่
สร้างให้เกิดกระบวนการนาประสาทสัมผัสยกเว้นการมองเห็นที่เหลืออยูอ่ อกมาใช้ได้อย่างเต็มที่
2) การไตร่ ตรองสะท้อนคิ ดของนิ ทรรศการบทเรี ย นในความมื ด การไตร่ ตรอง
สะท้อนคิด สอดคล้องกับการกาหนดวัตถุประสงค์ของนิทรรศการที่มีเป้ าหมายทางสังคม (วริ นทรา
ศิ ริ สุ ท ธิ กุ ล , 2557) นั้น ก็ คื อ การสร้ า งประสบการณ์ ร่ ว มแก่ ผูเ้ ข้า ร่ ว มประสบการณ์ เพื่ อ ให้ เกิ ด
กระบวนการสะท้อนความคิ ดดังนั้นการสะท้อนคิ ดจึ งเป็ นกระบวนการที่ นาไปสู่ การคิ ดอย่างมี
วิ จ ารณญาณ ซึ่ งการสะท้อ นคิ ด (Reflection Thinking) มี ข อบเขตทั้ง หมด 3 ส่ ว น คื อ Content
Process และ Premise ในส่ วนแรก การสะท้อ นเนื้ อ หา (Content Reflection) คื อ การสะท้อ นคิ ด
เกี่ยวกับปั ญหา หรื อสารที่นิทรรศการต้องการจะสื่ อ นั้นก็คือ การรับรู้และตระหนักถึงความสามารถ
ยอมรับและเข้าใจผูพ้ ิการทางสายตา ซึ่ งเกิดขึ้นจาการได้รับประสบการณ์ในนิ ทรรศการบทเรี ยนใน
ความมืดของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ซึ่ งจากผลการศึ กษาก็พบว่า นิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืด
เป็ นการสร้างประสบการณ์ ความมืดให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ และก่อให้เกิดการได้แลกเปลี่ยน
มุ ม มองทัศนคติ ที่ มี ต่อผูพ้ ิ การทางสายตาผ่านการสนทนากับ ผูพ้ ิ ก ารทางสายตาเพื่ อน าไปสู่ ก าร
ยอมรับและเข้าใจในตัวผูพ้ ิการทางสายตา จากนั้นก็จะเป็ นส่ วนของการสะท้อนกระบวนการ คือการ
สะท้อนคิดว่าเรารับรู ้ รู้สึก คิดและทาอย่างไร ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ 2 คือ การสะท้อนกระบวนการ (Process
Reflection) ซึ่ งจากการสะท้อนเนื้ อหาที่ ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ไ ด้รับ ประสบการณ์ ใ นความมื ด
นิ ท รรศการจนน าไปสู่ ก ารยอมรั บ และเข้า ใจในตัว ผู ้พิ ก าร นั้ นเกิ ด จากกระบวนการจ าลอง
สถานการณ์ ในความมื ดให้แก่ ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ จนนาไปสู่ การเชื่ อมโยงประสบการณ์ ของ
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ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ภายในนิทรรศการกับการใช้ชีวติ ประจาวันของผูพ้ ิการทางสายตา ทั้งในส่ วน
ของอุปสรรคความยากลาบาก วิธีการใช้ประสาทสัมผัสที่เหลือในการรับรู้ รวมถึ งความสามารถ
ต่างๆ จนนาไปสู่ การตั้งคาถามและสนทนาแลกเปลี่ ยนมุมมองและทัศนคติกบั ผูพ้ ิการทางสายตา
และในส่ วนสุ ดท้ายคื อ การสะท้อนหลัก ฐาน (Premise Reflection) คื อการสะท้อ นเกี่ ย วกับ ที่ ม า
หลักฐาน สาเหตุ ในการรับ รู้ รู้ สึก คิดและทา โดยผลการศึ กษาพบว่า สัญ รู ป ผูน้ าและสัญรู ปบท
สนทนาในส่ วนของ “ไม่บอกว่าผูท้ าทางเป็ นผูพ้ ิ การทางสายตา”เป็ นปั จจัยที่ สามารถนาไปสู่ การ
สะท้อ นหลัก ฐาน เนื่ องจากเป็ นสิ่ ง ที่ ท าให้ ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ รู้สึ ก แปลกใจ และเชื่ อมโยง
ความรู ้ สึกไปสู่ ประสบการณ์ และพยายามที่จะอธิ บายถึ งสิ่ งที่ เกิ ดขึ้น เปรี ยบเทียบ หาเหตุผล โดย
การตอบค าถาม ท าไมเราจึ ง รั บ รู้ รู้ สึ ก คิ ด และท า (Why) ซึ่ งเป็ นปั จ จัย ที่ น าไปสู่ ก ารเกิ ด การ
ไตร่ ตรองสะท้อนคิดของนิทรรศการบทเรี ยนในความมืด
3) การสนทนาอย่างมีเหตุผลของนิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืดจากผลการศึกษา
พบว่า สัญรู ปบทสนทนา “การซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับผูพ้ ิการทางสายตา”เป็ นสัญญะที่นาไปสู่ การ
สนทนไตร่ ตรองข้างต้น ซึ่ งจะนาไปสู่ การตั้งข้อสงสัยของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ที่มีต่อผูพ้ ิการทาง
สายตาจนนาไปสู่ การสนทนาอย่างมีเหตุผลร่ วมกันระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์และผูพ้ ิการทาง
สายตา ซึ่ งการสนทนไตร่ ตรอง ช่วยให้มีการตรวจสอบและเปิ ดเผยสิ่ งที่ซ่อนอยูล่ ึกๆ ภายในใจของ
แต่ละคนออกมา นาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงทั้งส่ วนบุคคลและการเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลงทั้งสองแบบ จะส่ งเสริ มซึ่ งกันและกัน นาไปสู่ พลวัตของการเรี ยนรู ้สู่การ
เปลี่ยนแปลง
ผลการศึกษาในบทที่ 4 และ 5 แสดงให้เห็นว่าผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์นิทรรศการมีทศั นคติ
ที่มีต่อผูพ้ ิการทางสายตาในก่อนเข้าร่ วมประสบการณ์และที่เปลี่ยนไปหลังเข้าร่ วมประสบการณ์คือ
เข้าใจและยอมรับ ในตัวผูพ้ ิการทางสายแต่ก็ยงั คงมีความสงสารเวทนาอยู่ ซึ่ งเป็ นผลมาจากรู ปแบบ
การสื่ อสารของนิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืด ทั้งนี้ จะเห็ นได้ว่าสัญญะที่ สาคัญซึ่ งได้แก่ 1) บท
สนทนา 2) ความมื ด 3) ผูน้ าทาง 4) ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ เป็ นปั จจัยที่ นาไปสู่ การเรี ยนรู ้ สู่ ก าร
เปลี่ยนแปลง ตามแกนหลักของกระบวนการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงของ Mezirow (1991) ได้แก่
ประสบการณ์ การไตร่ ตรองสะท้อนคิดและการสนทนาอย่างมีเหตุผลซึ่ งองค์ประกอบข้างต้นคื อ
องค์ป ระกอบที่ นาไปสู่ การเปลี่ ยนกรอบความคิ ด ความเข้าใจ และทัศนคติ เดิ มที่ มีต่อผูพ้ ิการทาง
สายตาไปสู่ กรอบความคิด ความเข้าใจ และทัศนคติใหม่ นั้นคือ ยอมรับและเข้าใจผูพ้ ิการทางสายตา
โดยความสัมพันธ์ของสัญญะที่สาคัญทั้ง 4 ประการและองค์ประกอบแกนหลังของการเรี ยนรู ้สู่การ
เปลี่ยนแปลง สามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 6.1
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รู ปแบบการสื่ อสารของ
นิทรรศการบทเรี ยนในความมืด

สัญญะที่สาคัญในการสะท้อน
เป้ าหมายหลักอันพึงประสงค์

การสะท้อนเนื้อหา
(Content Reflection)
การสะท้อน
กระบวนการ
(Process Reflection)

การสะท้อนหลักฐาน
(Premise Reflection)

-

ความมืด
บทสนทนา
ผูน้ าทาง
ผูเ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์

ประสบการณ์ของนิทรรศการ
บทเรี ยนในความมืด
การไตร่ ตรองสะท้อนคิดของ
นิทรรศการบทเรี ยนในความมืด
การสนทนาอย่างมีเหตุผลของ
นิทรรศการบทเรี ยนในความมืด

การเรี ยนรู ้สู่การเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 6.1 ความสัมพันธ์ของสัญญะที่สาคัญและองค์ประกอบแกนหลังของการเรี ยนรู้
สู่ การเปลี่ยนแปลง
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6.2 อภิปรายผล
นิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืดมีรูปแบบการสื่ อสารคือการให้ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ เข้า
ไปเรี ยนรู้ ทาความเข้าใจและแลกเปลี่ยนทัศนคติ ผ่านประสาทสัมผัสทั้งหมดยกเว้นการมองเห็ น
โดยการจาลองสถานการณ์ต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน เสมือนได้ทดลองมาเป็ นผูพ้ ิการทางสายตาโดยมี
ผูน้ าทางคอยช่วยเหลือให้คาแนะนาตลอดการเข้าร่ วมประสบการณ์ โดยผูน้ าทางจะไม่ได้เฉลยว่าตน
เป็ นผูพ้ ิการทางสายตาจนกว่าจะถึงในห้องบาร์ ซ่ ึ งเป็ นห้องสุ ดท้ายของนิ ทรรศการ นอกจากนี้ ยงั มี
การพูดคุยเพื่อหาคาตอบจากข้อสันนิ ษฐานต่างๆ จากวัตถุและบรรยากาศในการจัดแสดง ซึ่ งนาไปสู่
การพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกนั ระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์และผูน้ าทาง จากที่กล่าวมาข้างต้น
จะเห็ นได้ว่านิ ทรรศการบทเรี ยนในความมื ดจะต่างไปจากนิ ท รรศการทัว่ ไปที่ มกั จะใช้ป ระสาท
สัมผัสในทุกด้าน และโดยเฉพาะด้านการมองเห็นซึ่ งทาให้เห็นว่านิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืดมี
รู ปแบบการนาเสนอที่แตกต่างและน่าสนใจ ทั้งนี้ เมื่อนารู ปแบบการสื่ อสารของนิทรรศการบทเรี ยน
ในความมื ดมาพิ จารณากับทฤษฎี กรวยประสบการณ์ ของ Dale (1954) ที่ จดั แบ่งสื่ อการสอน เพื่ อ
เป็ นแนวทางในการอธิ บายถึงความสัมพันธ์ระหว่างโสตทัศนูปกรณ์ ต่างๆ โดยสื่ อนิ ทรรศการอยูใ่ น
ขั้นที่ 6 ขั้นความทรงจา (Enactive) ซึ่ งมีความหมายนิ ยามว่าคื อสื่ อที่เป็ นการจัดแสดงสิ่ งของต่างๆ
การจัด ป้ ายนิ เทศ เพื่ อ ให้ ค วามรู ้ แ ละสารประโยชน์ แ ก่ ผู ้เข้ า ร่ ว มประสบการณ์ โดยการน า
ประสบการณ์ หลายอย่างมาผสมผสานกันมากที่สุด ซึ่ งลักษณะรู ปแบบการสื่ อสารของนิทรรศการ
บทเรี ยนในความมืดไม่สอดคล้องกับสื่ อนิ ทรรศการที่กล่าวไปข้างต้น แต่ทว่านิ ทรรศการบทเรี ยน
ในความมืดมีความสอดคล้องกับขั้นประสบการณ์รอง (Contrived Experience) ซึ่ งก็อยูใ่ นขั้นที่ 2 ซึ่ ง
เป็ นขั้นความทรงจา (Enactive) คือ เป็ นการเรี ยนรู้โดยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนจากสิ่ งที่ใกล้เคียงกับความเป็ น
จริ งที่สุด ซึ่ งอาจเป็ นการจาลองหรื อของจาลองก็ได้ เช่น การสร้างท้องฟ้ าจาลอง การใช้หุ่นจาลอง
ตัวอย่าง ตูอ้ นั ตรทัศน์หรื อสื่ อสามมิติ เป็ นต้น (Dale, 1954)
นอกจากนี้ การสื่ อ สารภายในนิ ท รรศการบทเรี ย นในความมื ด ยังอาศัย วจนสั ญ ลัก ษณ์
(Verbal Symbol) จากแนวคิดและทฤษฎีกรวยประสบการณ์ของ Dale (1954) โดย วจนสัญลักษณ์
เป็ นประสบการณ์ ข้ นั สุ ดท้าย ซึ่ งเป็ นขั้นนามธรรมมากที่สุด ไม่มีส่วนคล้ายคลึ งกับของจริ ง ได้แก่
ตัวหนังสื อในภาษาเขียน เสี ยงของคาพูดในภาษาพูด เป็ นต้น ซึ่ งจากแนวคิดข้างต้นสอดคล้องกับ
ผลการศึ กษาในส่ วนของสัญญะที่ สาคัญของนิ ท รรศการบทเรี ยนในความมื ดนั้นก็คือ สัญรู ปบท
สนทนา ซึ่ งได้กล่าวถึงในรายละเอียดของสรุ ปผลการศึกษาข้างต้น นอกจากนี้ สัญรู ปบทสนทนายัง
สอดคล้อง ตามทรรศนะของ Taylor (อ้างถึ งใน Mezirow et al., 1990) ที่กล่าวเกี่ ยวกับ การเสวนา
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(Dialogue) ไว้วา่ รู ปแบบการเสวนา หรื อการพูดคุยระหว่างกัน ช่วยให้เกิดความไว้เนื้ อเชื่อใจซึ่ งกัน
และกัน และเป็ นขั้นตอนในการสร้างความตระหนักรู ้และความเข้าใจในผูอ้ ื่นมากยิง่ ขึ้น
จากผลการศึ กษาที่ พบว่า ความมืดเป็ นสัญญะที่ สาคัญ ซึ่ งเป็ นสัญญะที่ นาไปสู่ การสร้ าง
ประสบการณ์และกระตุน้ การรับรู ้ผา่ นประสาทสัมผัสที่เหลืออยู่ ได้แก่ การได้ยนิ การสัมผัส การดม
กลิ่น และการรับรส เนื่ องจาก พฤติกรรมการรับรู้ เป็ นผลเนื่ องมาจาการที่มนุษย์ใช้อวัยวะรับสัมผัส
ซึ่ งเรี ยกว่าเครื่ อ งรั บ (Sensory) ทั้ง 5 ชนิ ด คื อ ตา หู จมูก ลิ้ น และผิวหนัง เมื่ อเครื่ องรับ หรื อ
อวัย วะรั บ สัม ผัส สั ม ผัส สิ่ งเร้ า เราจะเกิ ดความรู ้ สึ ก แล้วส่ งความรู ้ สึ ก นั้น ไปตี ค วาม หรื อแปล
ความหมายกลายเป็ นการรับรู้ ซึ่ งจากปั จจัยดังกล่ าวจึ งเปรี ยบเสมื อนประตู ด่านแรกที่ จะนาไปสู่
พฤติกรรมอื่นๆ ที่จะส่ งผลถึ งคุณภาพชี วิตของแต่ละคนได้ โดยผลการวิเคราะห์สัญญะนิทรรศการ
บทเรี ยนแห่ งความมื ดพบว่ามี ปั จจัยได้สิ่ งเร้ าภายนอกซึ่ งเกิ ดจากการออกแบบนิ ท รรศการ ได้แก่
ความแปลกใหม่และสิ่ งที่มีลกั ษณะตัดกัน นั้นก็คือความมืดภายในนิทรรศการ โดยการเปลี่ยนแปลง
ทาให้สิ่งเร้าผิดปกติไปจากเดิมที่คุน้ เคยหรื อสิ่ งที่มีลกั ษณะตรงกันข้ามกับสิ่ งปกติทวั่ ไป จะสามารถ
สร้างความสนใจได้ดี (วิวรรธน์ จันทร์เทพย์, 2548)
และจากผลการศึ ก ษายัง มี สั ญ ญะที่ ส าคัญ คื อ ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ซึ่ งสอดคล้องกับ
ข้อ เสนอแนะของ วิวรรธน์ จัน ทร์ เทพย์ (2548) ที่ ไ ด้เสนอปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเรี ย นรู ้ ข อง
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ในการชมนิ ทรรศการไว้ในส่ วนของ ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ หรื อผูเ้ รี ยน ซึ่ ง
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ หรื อผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีความแตกต่างกันในหลายๆ ด้านวุฒิภาวะและความ
พร้ อ ม เพศ สติ ปั ญ ญา อารมณ์ สั ง คมวัฒ นธรรมและประเพณี สภาพสั งคม วิถี ชี วิต ความเชื่ อ
ประสบการณ์ ระดับ การศึ ก ษา และความสนใจ โดยจากผลการศึ ก ที่ พ บว่า สั ญ ญะที่ ส าคัญ คื อ
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ และผูน้ าทาง เนื่ องจากรู ปแบบการสื่ อสารของนิ ทรรศการต้องอาศัยการนา
จากผูน้ าทาง รวมถึ งการพูดคุยแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นเพื่อให้ เกิ ดกระบวนสะท้อนความคิดของ
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ เพื่ อให้ส ามารถเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทัศนคติ ที่ มีต่อผูพ้ ิ ก าร โดยทั้งนี้ ก าร
สื่ อสารของนิ ทรรศการจะประสบความสาเร็ จได้ก็ตอ้ งอาศัยการปฏิ สัมพันธ์ ทาความรู ้ จกั ระหว่าง
กันของผูน้ าทางและผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ต้ งั แต่เริ่ มนิ ทรรศการในห้องรับรอง เนื่องจาก เพื่อนร่ วม
กลุ่ ม และผู ้น าทางคื อ สิ่ งแวดล้ อ มที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ โดยการจัด การจัด กลุ่ ม ผู ้เข้า ร่ ว ม
ประสบการณ์ เพื่อนเข้าร่ วมประสบการณ์ พร้ อมกันเป็ นการสร้ างสภาพแวดล้อมแบบหนึ่ งให้แก่
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ โดยมองว่ากลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ที่เข้าร่ วมประสบการณ์ และผูน้ าทาง
เป็ นสิ่ งแวดล้อมที่ช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมประสบการณ์แต่ละคนเนื่ องจากภายในห้อง
นิ ท รรศการนั้ นมื ด สนิ ท เป็ นสถานการณ์ ที่ ผู ้เข้า ร่ ว มประสบการณ์ แ ต่ ล ะคนไม่ คุ ้น เคยการมี
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ปฏิ สัมพันธ์ร่วมกันของกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ และผูน้ าทางจึงมีส่วนสร้างสภาพแวดล้อมใน
การเรี ยนรู ้ร่วมกัน (วรรษมน ใจกระจ่าง, 2556)
ทั้งนี้จากผลการศึกษาจะพบว่า นิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืดสามารถสร้างทัศนคติให้แก่
ผูเ้ ข้าชมในการยอมรับและเข้าใจในตัวผูพ้ ิการทางสายตา แต่ทว่ายังคงมีความสงสารเวทนาอยู่ โดย
จากการศึ ก ษาพบว่า นิ ท รรศการบทเรี ย นในความมื ด มี จุดเริ่ ม ต้น มาจากการก่ อตั้งโดย Andreas
Heinecke ชาวเยอรมัน ซึ่ งมีมุมมองในการมองผูพ้ ิการตามแนวคิดสิ ทธิพลเมือง (Citizenship Model)
(Edmonds, 2005) โดยแนวคิดดังกล่าวเป็ นแนวคิดในบริ บทสากลซึ่ งในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ได้
ทาการศึ กษานิ ทรรศการบทเรี ยนในความมื ดที่ จดั แสดงในประเทศไทยซึ่ งมี มุ มมองต่อผูพ้ ิ การที่
แตกต่างเพิ่ ม เติ มไปจากบริ บ ทสากล นั้นก็คื อมุ ม มองในเรื่ องของกรรมและเวทนานิ ยมโดย จาก
การศึกษาของ ถนอมนวล หิ รั ญเทพ (2551)ที่ พบว่า ถึ งแม้สังคมไทยจะมี แนวโน้มในการยอมรั บ
ส่ งเสริ ม และพัฒนาผูพ้ ิการไปในทางแนวคิดสิ ทธิ พลเมือง แต่อย่างไรก็ตามแนวคิดเรื่ องกรรมและ
เวทนานิ ยม ซึ่ งมีความเวทนาสงสารเป็ นเครื่ องมื อสาคัญก็ยงั คงอยูใ่ นสังคมโดยตลอดเช่ นกัน โดย
ส่ วนใหญ่จะเป็ นในเชิ งสนับสนุ นแนวคิดหลัก เนื่ องจากภายใต้กระบวนการทาประเทศให้ทนั สมัย
หรื อมีอารยธรรมแบบตะวัน ไม่วา่ จะเป็ นวิทยาการทางการแพทย์ การฟื้ นฟูสมรรถภาพ รวมถึงสิ ทธิ
พลเมือง ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่ถูกเชิ ดชูถึงความทันสมัย ในขณะที่ความคิดดั้งเดิ มนั้นคือ เรื่ องกรรมและ
เวทนาสงสาร ย่อมถูกลดความสาคัญลงไปแต่ก็มิได้หายไปเพียงแต่ทางานในลักษณะคลื่นใต้น้ าด้าน
นอกที่อาจมองไม่เห็นแต่ยงั คงส่ งผลต่อสังคมที่มีต่อผูพ้ ิการได้เสมอ ซึ่ งจากแนวคิดข้างต้นทาให้เห็น
ว่า ถึงแม้นิทรรศการบทเรี ยนในความมืดจะสามารถสร้างทัศนคติเชิงบวกคือการยอมรั บและเข้าใจ
ต่อผูพ้ ิการทางสายตาได้แต่ก็ไม่สามารถลบล้างมายาคติเดิมคือสงสาร เวทนาผูพ้ ิการทางสายตาของ
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ได้
ทั้ง นี้ ถึ ง แม้ว่า รู ป แบบการสื่ อ สารของนิ ท รรศการบทเรี ย นในความมื ด จะไม่ ส ามารถ
เปลี่ ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อผูพ้ ิการทางสายตาของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ จากสงสาร เวทนา เป็ น
ยอมรั บ และเข้า ใจได้ แ ต่ นิ ท รรศการบทเรี ย นในความมื ด ก็ ส ามารถสร้ า งการรั บ รู ้ ใ นความรู ้
ความสามารถและสร้ า งทั ศ นคติ เชิ ง บวกต่ อ ผู ้พิ ก ารทางสายตาได้ ผ่ า นกระบวนการสร้ า ง
ประสบการณ์ ร อง (Contrived Experience) นั่ น คื อ การสร้ า งสถานการณ์ จ าลองให้ ผู ้เข้ า ร่ ว ม
ประสบการณ์ทดลองเป็ นผูพ้ ิการทางสายตา ผ่านปั จจัยที่สาคัญได้แก่ ความมืด การพูดคุย ผูน้ าทาง
และตัวผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์เอง จนนาไปสู่ กระบวนการการเรี ยนรู ้สู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่ งหมายถึง
การที่บุคคลสามารถสร้างที่จะสร้างความหมายใหม่ของประสบการณ์ ผ่านการตรึ กตรองใคร่ ครวญ
และทบทวนกรอบความคิดเดิมที่ตนเองคุน้ ชิน สะท้อนความคิดและพยายามเปลี่ยนแปลงไปสู่ สิ่งที่
เชื่อถือได้ ถูกต้องและเที่ยงตรงกว่า (Mezirow et al., 1990) ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดที่วา่ นิทรรศการ
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ใดสามารถท าให้ ผู ้เข้า ร่ ว มประสบการณ์ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ดี ข้ ึ น ย่อ มหมายถึ ง
พิพิ ธ ภัณ ฑ์น้ ันประสบความส าเร็ จโดยการเปลี่ ยงแปลงที่ ก ล่ าวมานั้น คื อ การพัฒนาความรู้ หรื อ
ทักษะการขยายฐานความสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เปลี่ยนพฤติกรรม การสร้างความหมาย
ใหม่ของประสบการณ์ (Sawyer et al., 2002)

6.3 ข้ อเสนอแนะ
แบ่ งข้อเสนอแนะเป็ น 2 ส่ วนได้แก่ 1) ข้อเสนอแนะส าหรั บ การน าผลการวิจยั ไปใช้ และ
2) ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ในอนาคต
6.3.1 ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1) การที่จะให้ผมู้ ีสายตาดียอมรับและเข้าใจในตัวผูพ้ ิการทางสายตา ปัจจัยที่สามารถ
ไปประยุกต์ใช้ได้กบั การสื่ อสารประเด็นเกี่ยวกับ ผูพ้ ิการ นั้นคือการสนทนากับตัวผูพ้ ิการ จะเห็นได้
ว่าเมื่อผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ได้สนทนาร่ วมกับพิการทางสายตาจะก่อให้เกิ ดกระบวนการสะท้อน
คิดที่จะนาไปสู่ การเข้าใจและยอมรับในตัวผูพ้ ิการ อีกหนึ่งปั จจัยสาคัญ นั้นก็คือการเปิ ดโอกาสให้ผู ้
พิการ ได้แสดงความสามารถของตนเอง ซึ่ งปั จจุบนั เราอาจจะได้เห็ นความสามารถของพิการใน
มุมมองของเชิง ศิลปะ เช่น เล่นดนตรี ร้องเพลง เป็ นต้น แต่หากทว่ามีเวทีในการแสดงความสามารถ
ในทัก ษะการประกอบอาชี พ หรื อ ทัก ษะอื่ น ๆ ที่ ส ามารถเสริ ม สร้ างการรั บ ของบุ ค คลทั่วไปถึ ง
ความสามารถที่ แท้จริ ง ของผูพ้ ิ ก ารก็ จะสามารถท าให้ บุ ค คลทั่วไป รั บ รู้ เข้า ใจ และยอมรั บ ใน
ความสามารถของตัวผูพ้ ิการ
2) ผลการสัมภาษณ์ เชิ งลึกกลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ในประเด็น ทัศนคติ
เข้าร่ วมประสบการณ์ นิ ท รรศการที่ มี ต่อผูพ้ ิ ก ารทางสายตาแสดงให้ เห็ น แล้วว่า ถึ งแม้ผูเ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์ จะเปลี่ยนทัศนคติเป็ นยอมรับและเข้าใจผูพ้ ิการทางสายตา หากแต่ยงั คงรู ้ สึกสงสาร
เวทนาอยูก่ ารช่วยเหลือผูพ้ ิการทางสายตา ขาดการดูแลเอาใจใส่ จากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างถูกต้อง พิการทางสายตาก็ยงั คงเป็ นถูกมองว่าเป็ นพลเมืองชั้น 2 เช่นเดิม
3) ผลการศึ ก ษาแสดงให้ เห็ น ว่ า ในการออกแบบนิ ท รรศการในความมื ด ไม่
จาเป็ นต้องให้ความสาคัญในการลงรายละเอียดของวัตถุ จ ั ดแสดงเนื่ องด้วยในความมื ดผูเ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์ ไ ม่ส ามารถรั บ รู ้ ในทุ ก ส่ วนรายละเอี ยดเล็ ก ๆ ได้ หากแต่ ว่าควรให้ค วามส าคัญ ใน
ลักษณะของภาพรวมเป็ นอย่างมาก
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6.3.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
1) จากผลการศึ ก ษาที่ พ บว่า นิ ท รรศการบทเรี ย นในความมื ด สามารถสร้ างการ
ยอมรั บ และเข้าใจในต่อผูพ้ ิ การทางสายตาแต่ ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ยงั รู ้ สึก สงสารเวทนาได้ใน
ระดับ หนึ่ งเท่ า นั้ น โดยผลการศึ ก ษาข้า งต้น สามารถเป็ นแนวทางในการพัฒ นาสื่ อเพื่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ ผูพ้ ิ ก ารทางสายตาโดยถื อ ว่า นิ ท รรศการบทเรี ย นในความมื ด เป็ น
ช่ องทางหนึ่ งที่ จะสามารถเป็ นจุดเริ่ มต้นให้คนในสังคมมาให้ความสาคัญในเรื่ องของการยอมรับ
และเข้าใจผูพ้ ิการทางสายตา ทั้งนี้ ควรจะมีการเสริ มด้วยสื่ อกิ จกรรมอื่นๆ ที่มีการใช้ระยะเวลาและ
สามารถติดตามผลได้มาบูรณาการต่อยอดประเด็นปั ญหาดังกล่าวเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็ น การอมรม
หรื อเข้าค่าย การแสดงละครบทบาทสมมติ การประชาสัมพันธ์รณรงค์นอกสถานที่ เกม เป็ นต้น
2) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงอิทธิ พลในการสื่ อสารของผูน้ าทางในนิ ทรรศการ
บทเรี ยนในความมืดในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ ทั้งนี้ หากมีการพัฒนา
และอบรมผูน้ าทางถึ งแนวทางการสื่ อสารกับผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ เพื่อการเปลี่ ยนแปลงทัศนคติ
เชิ ง บวกต่ อผูพ้ ิ ก ารทางสายตาซึ่ ง ก็ คื อผูน้ าทางเองก็ จะสามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพและก่ อให้ เกิ ด
ประสิ ทธิ ผลเพิ่มมากขึ้นแก่นิทรรศการบทเรี ยนในความมืด
3) การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาในบริ บทสังคมไทยเท่านั้น หากแต่มิได้มีการศึกษา
รู ปแบบการสื่ อสารภายในนิทรรศการบทเรี ยนในความมืดในสาขาอื่นๆ ของต่างประเทศ ทาให้ผล
การศึกษาไม่สามารถชี้ วดั รู ปแบบการศึกษาข้างต้นเป็ นภาพรวมของนิ ทรรศการบทเรี ยนในความมืด
ได้ท้ งั หมด ทั้งนี้ หากมีการศึกษาเปรี ยบเทียบกับสาขาอื่นๆ ในต่างประเทศก็จะสามารถทาให้พบข้อ
ค้นพบและผลการศึกษาที่จะนามาต่อยอดและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมผูพ้ ิการทางสายตาเพิ่ม
มากขึ้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ถอดเทปการให้ สัมภาษณ์ ของผู้นาทาง
ผู้ให้ สัมภาษณ์ ผู้นาทาง อมีนา ทรงศิริ
ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ องค์ การพิพธิ ภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์ แห่ งชาติ
ผูว้ จิ ยั : ก่อนเข้ามาทางานมีการเทรนด์มีรูปแบบการเทรนด์ยงั ไง
อมีนา ทรงศิริ : ตอนที่เทรนด์ก็คือ จะมีไกด์จากต่างประเทศเพราะนิทรรศการนี้มาจากเยอรมัน เราก็
ได้เทรนด์จากเขาโดยตรง คนที่เทรนด์ก็เป็ นคนตาบอดด้วยกันนี่แหล่ะ แล้วก็เขาจะสื่ อสารด้วย
วิธีการพูดสัมผัส ด้วยความที่มนั เป็ นคนละภาษาและพี่ก็ไม่ได้เก่งภาษา ก็จะต้องมีล่ามที่ช่วยแปล
บางครั้งพอสื่ อสารได้บางเราก็สามารถสื่ อสารโดยตรงกับเขาได้ แต่วา่ เราก็ไม่สามารถเข้าใจได้
100% ก็อาจจะใช้ภาษากาย ก็จะเป็ นการเทรนด์ที่เหมือน Lecture แต่เป็ นการทาให้ดูแล้วเราก็เรี ยนรู ้
ตาม
ผูว้ จิ ยั : พอมีการทาให้ดูแล้วเราเรี ยนรู้ตาม รู ปแบบการสื่ อสารในแต่ละห้องนั้นตอนเทรนด์ เขามี
ข้อจากัดข้อบังคับไหมว่าต้องเป็ นอย่างไร
อมีนา ทรงศิริ : เขาก็จะมีคอนเซปต์แต่ไม่ได้กาหนดตายตัวว่าต้องอย่างนี้ๆ ทั้งหมด แต่จะมีคอน
เซปต์แต่ละห้องนิทรรศการว่า ห้องนี้ ตอ้ งการสื่ อสารรับรู ้เกี่ยวกับเรื่ องอะไร
ผูว้ จิ ยั : แล้วในส่ วนของห้องนัง่ เล่น มีคอนเซปต์เป็ นยังไง
อมีนา ทรงศิริ : ก็คือจะให้คนที่เข้ามาในนิทรรศการได้ปรับตัว จากที่เขาเห็นชัดๆ มาเข้ามาอยูใ่ น
ความมืด ก็ให้เข้ามานัง่ พักผ่อนพูดคุยทาความรู ้จกั กันกับตัวไกด์ เพื่อเราจะได้สื่อสารกันง่ายขึ้น
ตลอดจนจบนิทรรศการ แล้วก็จะให้ใช้ประสาทสัมผัสด้านการสัมผัส สัมผัสโซฟา สัมผัสพื้น
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ผูว้ จิ ยั : ห้องแรกจะมีการถามชื่อจาชื่อ พี่ตอ้ งจาชื่อให้ได้ทุกคนเลยไหม
อมีนา ทรงศิริ : จริ งๆ จะไม่ได้ต้ งั เป้ าต้องจาให้ได้ทุกคน บางครั้งผูช้ มมาแบบ Maximum คือ 8 แล้ว
มีชื่อแปลกๆ เราก็ไม่สามารถจาได้เลยทั้งหมด เราก็จะพยายามพูดคุยกับเขาไปเรื่ อยๆ อย่างเช่น ตอน
พอเขาตอบคาถามเราก็ถามชื่อเขาทวนอีกครั้ง แต่ความสาคัญคือ ก่อนจบนิทรรศการเราจะต้องจาได้
ทุกคน
ผูว้ จิ ยั : ทาไมถึงต้องจาชื่อให้ได้ทุกคน
อมีนา ทรงศิริ : เวลาที่เขาอยูใ่ นนิทรรศการเราจะได้สามารถสื่ อสารได้ชดั เจน สมมุติถา้ เราถาม
คาถามไปแต่มีแค่บางคนที่ตอบ แต่เราอยากรู ้จากคนอื่นบ้างเราก็สามารถเรี ยกชื่อเขา หรื อบางครั้ง
เขาหลงเราก็สามารถตรวจสอบได้วา่ คุณนี้ๆ ยังอยูไ่ หม ไรแบบนี้ค่ะ
ผูว้ จิ ยั : จะมีผชู ้ มรู ้สึกว่าพี่มองเห็น ใส่ แว่น การแสดงออกของพี่คือพยายามให้คนคิดว่ามองเห็น
หรื อเปล่า
อมีนา ทรงศิริ : ในส่ วนนี้ เราก็แสดงออกเป็ นปกติของเรา แต่อาจจะเพราะว่า เขาอาจจะไม่ได้คลุกคลี
กับคนตาบอดในชีวติ ประจาวันเขาก็จะมีแง่มุมในความคิดของเขาเองว่าคนตาบอดน่าจะเป็ นแบบ
นี้ๆ บางคนก็คิดว่าคนตาบอดไม่น่าจะพูดเก่งพูดเป็ นขนาดนี้ เราก็อยูเ่ ราปกติของเรา (หัวเราะ)
ผูว้ จิ ยั : ห้องสวนสาธารณะมีเทคนิคคอนเซปต์ยงั ไง
อมีนา ทรงศิริ : จริ งๆ ก็ใช้ให้เขาได้สัมผัส ได้ลองจินตนาการ เข้าไปอันดับแรกจะได้ฟังเสี ยงด้วย
แล้วก็ได้กลิ่นอะไรบาง แล้วพอเขาได้สัมผัสใบไม้ตน้ ไม้ความรู ้สึกก็จะเริ่ มมาละว่ามันเป็ นอะไร พอ
เขาได้เดินข้ามสะพาน เขาก็จะมีความรู ้สึกว่าเป็ นที่แปลกใหม่ละและเป็ นอะไรที่ใกล้เคียงธรรมชาติ
มากที่สุด
ผูว้ จิ ยั : เทคนิคที่พี่เล่ามาว่าฟั งเสี ยงก่อน ... มันเป็ นเทคนิคแต่ละคนไหม
อมีนา ทรงศิริ : ใช่ มันแล้วแต่เทคนิคแต่ละคน แต่ละคนก็จะถูกเทรนด์มาคล้ายกัน แต่วา่ พอเราไป
ทางานจริ งๆ บางคนจะหยิบยกสิ่ งต่างๆมาเล่าไม่เหมือนกันบางคนอยากให้สัมผัสก่อน ฟั งเสี ยงก่อน
ดมกลิ่นก่อน
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ผูว้ จิ ยั : ห้องที่สาม จะมีรายละเอียดเยอะหลากหลาย เรามีคอนเซปต์ยงั ไงบ้าง
อมีนา ทรงศิริ : คอนเซปต์ก็คือให้เขาได้เดินบนถนนหนทางชีวติ ประจาวันโดยมองไม่เห็น ได้เข้าใจ
ว่าคนตาบอดซื้ อหาสิ นค้าอะไรยังไงแบบนี้อะค่ะ แล้วเวลาเสี ยงสิ่ งแวดล้อมรอบข้างมีเสี ยงดังๆ
รบกวน มันต้องปฏิบตั ิตวั ยังไง ความรู ้สึกเป็ นยังไงก็ได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งหู มือ จมูกไปด้วย
ผูว้ จิ ยั : ทุกครั้งเราสอดแทรกความรู้ทุกห้องไหม
อมีนา ทรงศิริ :ไม่ สาหรับพี่จะเหมือนให้เขามาเที่ยว ให้เขาเป็ นธรรมชาติของเขา ทุกที่เลยตั้งแต่แรก
เราไม่ได้แนะนาตัวเองเป็ นคนตาบอด และเราก็ไม่ได้แนะนาว่านิทรรศการนี้จะเป็ นการเรี ยนรู ้ เรา
คิดแค่วา่ ให้เขาได้สัมผัสเป็ นธรรมชาติมนั จะเกิดการเรี ยนไปได้ดว้ ยตัวเอง
ผูว้ จิ ยั : พี่กท็ าตัวเป็ นธรรมชาติเหมือนพาเพื่อนมาเที่ยวป่ ะ
อมีนา ทรงศิริ :ใช่ๆ พี่จะพูดคุยกับผูช้ มได้อย่างสนิทสนมมากเหมือนคุยกับเพื่อน แล้วเขาจะมี
ความรู ้สึกตอบสนองกับเราได้อย่างสนิทใจและสนุกกับนิทรรศการ
ผูว้ จิ ยั : แล้วเวลาวัตถุตา่ งๆในนิทรรศการพี่จะให้เขาทายก่อนเลยใช่ไหม
อมีนา ทรงศิริ :ส่ วนใหญ่ก็จะให้เขาทายก่อน โดยทายไปให้สุดทาง จับแล้วดมแล้ว ถ้าไม่ถูกถึงจะ
เฉลย แต่ส่วนใหญ่ก็จะทายถูกก่อน
ผูว้ จิ ยั : ส่ วนตรงป้ ายรถเมล์เป็ นอย่างไร
อมีนา ทรงศิริ :ก็ให้เขาไปที่ป้ายรถเมล์ ก็จะถามเขาว่าคืออะไร บางทีในชีวติ ประจาวันอาจจะเคยขึ้น
รถเมล์แต่ไม่ได้สัมผัสจับรู ปร่ างมันพอเข้ามาอยูใ่ นนิทรรศการ ก็จะไม่รู้จาไม่ได้ ก็ตอ้ งให้เขา
จินตนาการจากบรรยากาศรอบข้าง แล้วก็ให้เขาคิดเองถ้าเรามองไม่เห็นเวลาขึ้นรถเมล์แล้วจะทา
ยังไง แต่ส่วนใหญ๋ เขาก็จะตอบกันถูก
ผูว้ จิ ยั : ส่ วนของตุก๊ ตุก๊ พี่มีการนาชมอย่างไรบ้าง
อมีนา ทรงศิริ :ส่ วนนี้จะมีคนขับมาช่วยบรรยายบางครั้งเราก็ขบั เอง เหมือนเราเป็ นไกด์จริ งๆ
ตื่นเต้นชี้ชมให้เขาดูน้ นั นี้ แต่เราชี้ชมไม่ได้ก็ให้เขาฟังแล้วสนุกไปกับคนขับ
เวลาเราขับเองเราก็ตอ้ งเข้าใจจังหวะตัวรถว่ารถจะเลี้ยวหรื อทาอะไร ขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์
เหตุการณ์ที่บรรยายก็ข้ ึนกับประสบการณ์วา่ เราเคยไปเที่ยวหรื อรับรู ้อะไรมาบ้าง ขึ้นอยูก่ บั ไกด์จะมี
จินตนาการกับรถนี้ยงั ไง

191
ผูว้ จิ ยั : ห้องเสี ยงมีการนาชมอย่างไรบ้าง
อมีนา ทรงศิริ :ก็ให้เขาได้ใช้ประสาทสัมผัสกับการฟังได้เต็มที่ แล้วก็ลองจินตนาการ อย่างเทคนิค
ของพี่จะให้เขาจินตนาการถ้าเขาเป็ นคนตาบอด เวลาเราไปโรงละครแล้วไม่มีคนบรรยายให้ฟัง เรา
จะจินตนาการอะไรในสมองบ้างพอจบแล้วก็จะมาถามว่าเขาจินตนาการถึงอะไรบ้าง
ผูว้ จิ ยั : ก่อนเข้าห้องบาร์ เราพูดคุยอะไรบ้าง
อมีนา ทรงศิริ :อย่างพี่ก็จะพูดเกริ่ นว่าจาได้ไหมเราได้ใช้ประสาทสัมผัสกี่อย่างแล้วอะไรที่เรายัง
ไม่ได้ใช้ ส่ วนใหญ่จะนึกออกว่าเป็ นการชิม
ผูว้ จิ ยั : คอนเซปต์หอ้ งบาร์ มีการนาชมอย่างไรบ้าง
อมีนา ทรงศิริ :คอนเซปต์แรกเลยได้รู้วธิ ี การใช้จ่ายในความมืด มีการพูดคุยกับคนขายได้รู้วา่ เวลาคน
ตาบอดซื้ อสิ นค้าเขาก็จะบรรยายให้ฟังว่ามีอะไรบ้าง ไม่สามารถจาคลาได้เลยวิธีการก็คือบอกให้เขา
รู ้วา่ มีอะไรขายบ้าง แล้วก็ใช้เงินใช้ยงั ไง รู ้ได้ยงั ไงว่าแบงค์ไหนเป็ นแบงค์อะไร แล้วก็จะมานัง่ ชิมกัน
ที่โซฟา แล้วก็จะได้ความรู ้สึกอีกอย่างนึงว่าเวลาคนตาบอดกินข้าวหรื ออะไรเขารู ้สึกยังไง
ผูว้ จิ ยั : จะมีการพูดคุยซักถามอะไรกันบ้าง
อมีนา ทรงศิริ :หลักๆ ก็จะเป็ นเรื่ องเราเป็ นคนตาบอดเราใช้ชีวติ ได้ยงั ไง ให้เขาเข้าใจ วิธีการ
ช่วยเหลือสมมุติถา้ เจอ บางครั้งก็เล่าลึกไปถึงความรู ้สึก มโนทัศน์ของคนตาบอดที่มีต่อสังคมว่าเป็ น
ยังไง แล้วแต่คนด้วยสาหรับพี่ไม่ได้กาหนดไว้ตายตัว
ผูว้ จิ ยั : อยากให้คนชมรู้สึกอะไร
อมีนา ทรงศิริ :จริ งๆ อย่างพี่ พี่รู้สึกว่าการที่คนทัว่ ไปเข้ามาพี่ไม่ได้อยากไปใส่ ความรู ้อะไรให้เขา
อยากให้เขาเหมือนมาเที่ยวได้ผอ่ นคลาย ส่ วนประเด็นที่เขาจะได้รับความอะไรกับไปคือประเด็น
รอง แต่เขาก็ได้แหล่ะ ส่ วนใหญ่ก็ได้ความรู ้สึกดี แล้วก็ที่พี่อยากให้ได้มากที่สุดก็คือ ให้เขาเห็น
คุณค่าในตัวเอง ว่าสิ่ งที่เขามีมนั สมบูรณ์กว่าคนอื่นๆ อีกมากมาย แล้วเขาจะมองข้ามสิ่ งเหล่านั้นมัว
แต่ไปนัง่ ท้อแท้กบั ปั ญหาเล็กๆ น้อยไปเพื่ออะไร
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ผู้ให้ สัมภาษณ์ ผู้นาทาง กิติศักดิ์ พรมวงษ์
ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ องค์ การพิพธิ ภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์ แห่ งชาติ
ผูว้ จิ ยั : พี่เข้ามาเป็ นไกด์นาทางที่นี่ได้ยงั ไง
กิติศกั ดิ์ พรมวงษ์ : มาสมัครที่นี่ ก็คือรู ้มาจากรุ่ นพี่ก็เลยมาสมัคร เพราะอยากแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กบั คนตาดี ว่าคนตาบอดใช้ชีวติ ยังไง ลาบากยังไง
ผูว้ จิ ยั : กว่าจะเข้ามาเป็ นไกด์ได้ตอ้ งทาอย่างไรบ้าง
กิติศกั ดิ์ พรมวงษ์ : มีเข้ามาเทรนด์ ก็จะสอนเดินในนิทรรศการ ก็จะมีการสอนดูแล Visitor คือพี่คน
เทรนด์จะเป็ นทาให้ดูเป็ นตัวอย่างก่อน แล้วเราก็นบั มาปรับตามความถนัดของเรา
ผูว้ จิ ยั : แล้วอย่างเราเคยตาดีมาก่อน มันทาให้การสื่ อสารง่ายขึ้นไหมกับผูช้ ม
กิติศกั ดิ์ พรมวงษ์ : ถ้าเกิดผูช้ มถามว่า ตาบอดตั้งแต่เกิดเลยแล้วเขาจะรู ้ได้ยงั ไงว่าสิ่ งของนั้นเป็ น
อะไร ก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน ผมก็เลยคิดว่า ที่ผมเคยถามเพื่อนตาบอดสนิทนะ เขาบอกว่า เขาจา
จากลักษณะของ อย่างสี เขียวก็จะเป็ นรู ปใบไม้
ผูว้ จิ ยั : เวลาพี่นาทางพี่ตอ้ งการสื่ อสารอะไรกับผูช้ มบ้าง
กิติศกั ดิ์ พรมวงษ์ : ก็ ในความคิดของผม พอชมนิทรรศการเสร็ จแล้วออกไปก็คือ ผูพ้ ิการทางสายตา
ไม่ได้ตอ้ งการความสงสารแค่ตอ้ งการโอกาสที่เขาต้องการแสดงความสามารถเท่านั้นเอง
ผูว้ จิ ยั : ซึ่ งมันก็ตรงกับวัตถุประสงค์ของนิทรรศการตั้งแต่แรกอยูแ่ ล้ว
กิติศกั ดิ์ พรมวงษ์ : ใช่ครับ

ผูว้ จิ ยั : เรามีเทคนิคไหม ขณะเราพูดหรื อนาทาง
กิติศกั ดิ์ พรมวงษ์ : ก็ข้ นั แรกก็บอกเขาว่าไม่ตอ้ งกลัว ไม่มีสิ่งของอันตรายแน่นอน แล้วก็เวลาพาเขา
เดินเราก็ตอ้ งบรรยายตลอดเวลาว่าข้างหน้ามีอะไรเพื่อให้เขารู ้สึกปลอดภัยเวลาอยูก่ บั เรา
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ผูว้ จิ ยั : อย่างห้องแรก เป็ นอย่างไรบ้าง ในการนาทางของพี่
กิติศกั ดิ์ พรมวงษ์ : ก็จะเป็ นห้องนัง่ รอ ให้เขาปรับเข้ากับความมืด ให้เขารู ้สึกไม่อึดอัดในเวลาชม 1
ชัว่ โมง
ผูว้ จิ ยั : แล้วมันจะมีการแนะนาตัวใช่ไหมครับ พี่คิดว่า ทาไมเราต้องรู ้จกั กันก่อน
กิติศกั ดิ์ พรมวงษ์ : ถ้ารู ้จกั กันก่อนก็จะได้เหมือนกับเราจะได้สนิทกันมากขึ้น จะได้ไม่อึดอัด ไม่
กังวลกับไกด์ เพราะทุกคนก็ไม่ได้สนิทกันมาหมด
ผูว้ จิ ยั : แล้วพี่มีการจาชื่อไหม แล้วมีเทคนิคยังไง
กิติศกั ดิ์ พรมวงษ์ : ก็จาครับ แต่บางทีถา้ มา 8 คนเราก็จาไม่ได้หมด เราก็ใช้การจาตาแหน่งเป็ น
ตัวเลข 1 ถึง 8 แต่ถา้ เกิดคนน้อยเราจาได้อยูแ่ ล้วเราก็จะเรี ยกเป็ นชื่อ ให้เขารู ้สึกอบอุ่น
ผูว้ จิ ยั : แล้วพี่ต้ งั ใจให้เขาไม่รู้ไหมว่าพี่เป็ นผูพ้ ิการทางสายตา
กิติศกั ดิ์ พรมวงษ์ : ไม่ได้ต้ งั ใจ เราก็เป็ นปกติของเรา แต่บางคนก็จะเข้าใจว่าเราใส่ แว่นอินฟาเรด
หรื อเปล่าเหมือนมองเห็นเขา เพราะเราทาตัวปกติของเราเลย แต่ก็มีบางคนก็รู้วา่ เราน่าจะมองไม่เห็น
เพราะบางทีเราจับหลัง จับแขนเขา
ผูว้ จิ ยั : แล้วถ้ามีคนถามระหว่างเขาชมว่าเป็ นผูพ้ ิการทางสายตาไหมเราจะตอบยังไง
กิติศกั ดิ์ พรมวงษ์ : เราก็บอก ก็ไม่รู้สินะ เราไม่เฉลยก่อน ให้เป็ นปริ ศนาไป
ผูว้ จิ ยั : อย่างห้องที่ 2 สวนสาธารณะ เรามีเทคนิคอะไรพิเศษในการเล่าเรื่ อง บรรยาย
กิติศกั ดิ์ พรมวงษ์ : ก็มีครับมี ถ้าโดยรวมเราจะมีการหยอดมุขไปบางมุข ให้เขารู ้สึกไม่เบื่อ แต่ทุกคน
ก็จะมีสไตล์ตามไกด์แต่ละคน แต่ชื่อในแต่ละส่ วนต้องเรี ยกเหมือนกัน
ผูว้ จิ ยั : แล้วอย่างในห้องสวนสาธารณะ พี่มีเทคนิคยังไง
กิติศกั ดิ์ พรมวงษ์ : เราก็จะให้ทายก่อนพอเข้าไปว่าเป็ นอะไร เช่น ป่ า สวนหลังบ้าน แต่ถา้ ยังไม่
แน่ใจผมก็จะพาไปสัมผัสส่ วนอื่นดูวา่ มันใช่สถานที่ที่คุณคิดหรื อเปล่าจะให้เขาทายก่อนยังไม่เฉลย
ให้เขาได้สัมผัสองค์ประกอบต่างๆ แล้วจะถามเขาอีกครั้ง
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ผูว้ จิ ยั : เวลามันมีคนเข้าชมเยอะ แล้วพี่จะเลือกฟังยังไงเวลาใครตอบ
กิติศกั ดิ์ พรมวงษ์ : มันก็จะถามทุกคน ส่ วนใหญ่เราจะค่อยๆ ถามทีละคน แต่เราจะต้องพยายามตอบ
โต้กบั ทุกคนให้ได้
ผูว้ จิ ยั : แล้วพี่มีเทคนิคยังไง เวลาบางคนคุยเยอะ คุยน้อย หรื อเราจะรู ้ได้ไงว่าใครไม่ตอบเลย
กิติศกั ดิ์ พรมวงษ์ : เราก็อาศัยจาน้ าเสี ยงเอา แล้วต้องคิดตามตลอดว่าใครจะอยูต่ รงไหน เวลาเดิน
ผ่านเรา เราก็จะจับให้เดินทีละคน แล้วเราอาจจะทวนชื่ออีกครั้งว่าคนนี้ใครชื่ออะไรให้เขาตอบ เราก็
จะได้รู้วา่ ใครที่ไม่ค่อยพูด เราก็จะได้พยายามถาม พยายามชวนพูด
ผูว้ จิ ยั : ส่ วนที่ 3 ห้อง ตลาดมีรูปแบบการนาชมยังไง
กิติศกั ดิ์ พรมวงษ์ : เริ่ มตั้งแต่แรกเลย บ้านคน จะมีเสี ยงหมาเห่ามาก่อนเลย พอให้สัมผัสรั้วก็จะถาม
บางคนก็จะทายว่ากงหมา เราถามต่อมัน่ ใจหรื อเปล่า แล้วก็พามาสัมผัสกล่องไปรษณี ย ์ ก็จะรู ้ละว่า
ไม่ใช่ละว่าเป็ นกรงหมาแน่นอน บางคนก้จะรู ้วา่ เป็ นรั้วบ้าน แล้วต่อมาก็จะเป็ นรถมอเตอร์ ไซต์ แล้ว
ขึ้นมาอีกจะเป็ นร้านเสื้ อผ้า ร้านของชา แล้วจะมีสเต็ปลงก็จะมีร้านเครื่ องเทศ และร้านผักผลไม้ แล้ว
ก็จะมีตไู ้ ปรษณี ย ์
ผูว้ จิ ยั : อย่างอันนี้ เรามีเทคนิ คพิเศษอะไรต่างจากห้องอื่นไหม
กิติศกั ดิ์ พรมวงษ์ : ห้องแรกเราก็เน้นพูดคุยมากกว่า ห้องที่ 2 พื้นที่ไม่ยาวมานักก็จะเน้นสัมผัส
แต่ในห้องที่สามเนี่ยมันมีวตั ถุองค์ประกอบเยอะ ก็จะให้เขาค่อยไล่ๆไปทีละอย่าง ทั้งสัมผัส ทั้งฟัง
เสี ยง ก็จะให้เขาลองทายดู แล้วก็ค่อยๆ ใบ้ๆ ไปว่าสถานที่น้ ีคือสถานที่อะไร
ผูว้ จิ ยั : มันจะมีวตั ถุให้ดมกลิ่นได้ดว้ ยใช่ไหม
กิติศกั ดิ์ พรมวงษ์ : ใช่ๆ เราจะให้สัมผัสก่อนถ้าไม่มนั่ ใจก็จะให้ดม เช่น พวกแอปเปิ้ ล พวกผักผลไม้
ต่างๆ
ผูว้ จิ ยั : ห้องต่อไปคืออะไรครับ
กิติศกั ดิ์ พรมวงษ์ : ห้องต่อไปคือ ตุก๊ ๆ ขึ้นรถ แต่ก่อนจะขึ้นรถจะมีป้ายรถเมล์ก่อน เราก็จะถามเขา
ก่อน ถ้ามองไม่เห็นแบบนี้ เราจะขึ้นรถเมล์ยงั ไง เขาก็จะมีตอบเช่น ก็ตอ้ งถามคนแถวนั้น หรื อบาง
คนก็ไม่รู้ คือให้เขาทายมาก่อนแล้วเราก็ค่อยเฉลยว่าใช่ตอ้ งถาม อันนี้มนั จะเป็ นการสอดแทรก
ประสบการณ์ของคนตาบอด เราก็จะแลกเปลี่ยนกันตรงนั้นเลย
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แล้วเราก็จะพาขึ้นตุก๊ ๆ โดยบอกว่าวันนี้ เราไม่ตอ้ งลาบากขึ้นรถเมล์จะมีรถมารับ แล้วก็แนะนาให้
รู ้จกั กับคนขับ ซึ่ งก็เป็ นผูน้ าทางเหมือนกัน โดยขึ้นอยูก่ บั การจับสลากในแต่ละวัน
ผูว้ จิ ยั : แล้วตอนขึ้นรถเรามีเทคนิคการบรรยายยังไง
กิติศกั ดิ์ พรมวงษ์ : เราก็ตอ้ งจับจังหวะรถ เพื่อให้ผชู ้ มจินตนาการขณะนัง่
ผูว้ จิ ยั : อันนี้จากที่เราไม่ใช่ผทู ้ ี่มองไม่เห็นตั้งแต่กาเนิดมันง่ายกว่าไหมในการบรรยายขณะนัง่ รถ
เพราะเราก็เหมือนเคยมีประสบการณ์แบบคนมองเห็นปกติมาก่อน
กิติศกั ดิ์ พรมวงษ์ : ใช่ๆ ง่ายกว่า เพราะเราก็เคยมีประสบการณ์นงั ่รถแบบคนที่มองเห็นปกติมาก่อน
แล้วเราก็จบั จังหวะรถ กับเสี ยงจราจรรอบข้าง เราก็บรรยายว่ามีอะไรผ่าน
ผูว้ จิ ยั : ต่อไปห้องเสี ยงนี่เป็ นยังไงบ้าง
กิติศกั ดิ์ พรมวงษ์ : กะจะนัง่ พัก ก็จะเน้นเรื่ องเสี ยง มีกลิ่นด้วย แล้วก็จะเย็นกว่าห้องอื่นเน้นประสาท
สัมผัสการได้ยนิ มีเสี ยงคนเดิน เสี ยงกีตา้ ร์ จริ งๆ ก็คือจะได้นงั่ พักด้วยเพราะเดินมาเกือบชัว่ โมงแล้ว
ผูว้ จิ ยั : แล้วตรงนี้มีเทคนิคอะไรเพิ่มไหม
กิติศกั ดิ์ พรมวงษ์ : ระหว่างที่เราเปิ ดเพลงอยู่ เราก็มีพดู คุยว่า ที่ผา่ นมาเราผ่านอะไรมาบ้าง เป็ นการ
ทบทวนความจา
ผูว้ จิ ยั : แล้วห้องสุ ดท้าย ห้องบาร์ เป็ นยังไงบ้าง
กิติศกั ดิ์ พรมวงษ์ : ก่อนจะไปบาร์ พอเพลงจบจะทบทวนว่า เรายังไม่ใช้ประสาทสัมผัสส่ วนไหน ก็
จะเหลืออย่างเดียวคือการชิม ก็ไปที่บาร์ เลย ก็จะมีขนม เครื่ องดื่มขาย บางคนก็แบ่งกับเพื่อนกินชิมดู
ก็จะถามเขาว่า กินตอนมองเห็นกับมองไม่เห็นอะไรอร่ อยกว่ากัน
ผูว้ จิ ยั : แต่เห็นมีเจ้าหน้าที่บาร์ ดว้ ยนี่คือใคร
กิติศกั ดิ์ พรมวงษ์ : ก็แต่ละวันเลย เจ้าหน้าที่ก็จะได้หน้าที่ไม่เหมือนกัน ในแต่ละวันก็จะกาหนด
ก่อนเลย ให้จบั สลากตอนเช้า
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ผูว้ จิ ยั : แล้วตรงนั้นเรามีเทคนิคความรู ้อะไรบ้าง
กิติศกั ดิ์ พรมวงษ์ : ก็จะมีเรื่ องใช้แบงค์ แต่จริ งๆ พนักงานบาร์ จะไม่เฉลย เป็ นกฏเลย เพราะจะเป็ น
ไกด์จะเฉลยเอง
ผูว้ จิ ยั : แล้วไกด์ให้ความรู ้อะไรบ้าง ในส่ วนนี้
กิติศกั ดิ์ พรมวงษ์ : ก็ให้ความรู ้หมดเลย เกี่ยวกับนิทรรศการ หรื อคนตาบอด จริ งๆอยากรู ้อะไรก็ถาม
ได้เลย
ผูว้ จิ ยั : แล้วการให้โอกาสหรื อการใช้ชีวติ ทางสังคมของพี่ในการเป็ นผูพ้ ิการทางสายตา
กิติศกั ดิ์ พรมวงษ์ : อย่างถ้าในส่ วนของตัวเองกับครอบครัวแรกๆ ครอบครัวก็ไม่ยอมให้เราทาอะไร
จนเราได้มาเรี ยนโรงเรี ยนคนตาบอดแล้วแสดงให้เห็นว่าเราไปไหนมาไหนเองได้ ล้างจานเราก็ลา้ ง
ได้เรามีมืออะ แต่แค่มนั อาจจะช้าหน่อย
ผูว้ จิ ยั : แล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างกับการได้มาเป็ นไกด์นาทางในนิทรรศการ
กิติศกั ดิ์ พรมวงษ์ : อย่างแรกเลยบางทีคนตาบอดสนิท จะมีตาบอดตาใส ถ้าบอดตาใสบางคนก็จะ
คิดว่าเป็ นคนตาดีแล้วคนคิดว่าเป็ นคนตาดี ผมเคยเจอกับตัว แต่ผมก็ไม่คิดอะไรเพราะคิดว่าเขาคงไม่
รู ้ พอมาทาตรงนี้ก็ทาให้การเผยแพร่ ความรู ้ตรงนี้ให้คนได้รู้มากขึ้น

197
ผู้ให้ สัมภาษณ์ ผู้นาทางปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์
ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ องค์ การพิพธิ ภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์ แห่ งชาติ
ผูว้ จิ ยั :เข้ามาทาตรงนี้ได้ยงั ไง
ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :ตอนแรกพอได้ยนิ แบบว่าในเรื่ องนิทรรศการนี้บา้ งแล้ว แต่ก็ยงั ไม่มีโอกาสที่ได้
เข้ามาทา แล้วคือตอนนี้ได้ยนิ เขาประกาศ รับสมัครไกด์ใหม่ก็เลยได้เข้ามาสมัครเพราะเรามีความ
สนใจอยูแ่ ล้ว

ผูว้ จิ ยั : ทาไมเรารู้สึกอยากมาทา
ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :ก็คืออยากมาทาในนี้ ก็คืออยากแนะนาคนปกติชมว่าสัมผัสว่าชีวติ คนตาบอดเขา
ต้องทาอย่างไง แล้วก็ทาให้คนปกติได้รู้จกั กับคนตาบอดมากขึ้นอะไรประมาณ ได้เข้าใจคนตาบอด
ผูว้ จิ ยั :วิธีการเรี ยนรู ้ก่อนจะมาเป็ นไกด์
ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :ใช่ครับ จะมีการเทรน มีการฝึ กอบรมก่อนที่จะมาทาจริ งๆ

ผูว้ จิ ยั : แล้วก็ใส่ เทคนิค คือเขามีแพทเทิร์นให้เป็ นปกติ
ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ : ใช่ครับ เหมือนพอเป็ นแนวทางแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนบ้างนิดหน่อย
ผูว้ จิ ยั : แล้วส่ วนใหญ่เวลาเราเอามาปรับเปลี่ยน เราหยิบอะไรมาใช้ เอามาจากไหน ประสบการณ์เก่า
หรื อว่าความคุน้ เคยของเรา
ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :ก็คือไม่นะครับ ก็อย่างเวลาที่จะ มันก็แล้วแต่ไกด์แต่ละคนนะครับ คือเขาอยาก
ให้คนที่เข้ามาชมรู ้จกั กับคนตาบอดด้านไหน หรื อว่าอยากแนะนาด้านไหน เขาก็จะบอกไว้ได้
ผูว้ จิ ยั : แล้วอย่างของพี่จะเป็ นจะหยิบจากประสบการณ์จริ งของตัวเอง
ปัญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :ใช่ครับก็คือ ก็คือประมาณว่า หยิบมาจากประสบการณ์จริ งของตัวเองด้วย ก็คือ
เราเจอบ่อยอย่างบางอย่างเราก็สามารถบอกแทนคนตาบอดคนอื่นๆ ได้วา่ เขาต้องการแบบนี้แบบนี้
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ผูว้ จิ ยั : แปลว่าของพี่จากที่ผมชมก็คือที่ที่ได้เข้าไปร่ วมด้วยก็คือเหมือนกับพี่เขาพยายามสอดแรกใน
ทุกๆ ห้องว่าแต่ละคน หมายถึงเราเป็ นแบบนี้แล้วคนตาบอร์ ดเขาจะใช้ชีวติ ตรงนี้อย่างไร ถูกไหม
ครับ
ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :ใช่ๆครับ
ผูว้ จิ ยั : อันนี้คือปกติพี่ก็จะเล่าประมาณนี้อยูแ่ ล้ว
ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :ประมาณนี้ แล้วก็ถา้ บางครั้งกลุ่มคนน้อยหน่อยก็จะเล่าระเอียดกว่านี้ แต่อนั นี้คน
เยอะมันก็ค่อนข้างจะแบบว่าลาบากหน่อย
ผูว้ จิ ยั :ใช่ เพราะว่าผมก็รู้สึกเหมือนกันผมเคยเข้าที่กลุ่มคนน้อยและอันนี้ที่กลุ่มคนเยอะมันรู ้สึกว่า
เรามีวธิ ี จดั เลือกแบบรับมืออย่างไงบ้างไหม อย่างเช่นกลุ่มคนน้อยหรื ออย่างเมื่อกี้คนกลุ่มใหญ่แล้ว
เป็ นกลุ่มใหญ่ที่รู้จกั กันหมด
ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :ก็คือถ้ากลุ่มคนน้อยเราสามารถอธิ บายอะไรได้นานกว่า แล้วก็อาจจะพาไปสัมผัส
ได้เยอะกว่านี้ อันนี้บางสิ่ งบางอย่างต้องตัดออกไปบางนิดหน่อย แล้วก็อย่างเข้าสวนวันนี้ก็ตอ้ ง
แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม เพราะเราจะให้จดั พร้อมกันมันจะวุน่ วาย
ผูว้ จิ ยั : มันก็เป็ นเทคนิคของเรา หรื อว่าเราจะให้แบ่งเป็ น2กลุ่ม เพื่อให้สามรถสื่ อสารได้
ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :ใช่ครับ
ผูว้ จิ ยั : สามารถเรี ยนรู ้ได้ง่ายขึ้น ถ้าเกิด8 คนทีเดียวรุ มกันจัดไม่น่าจะได้
ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :ใช่ครับ
ผูว้ จิ ยั : ต่อไปผมขอลงลึกมาแต่ละห้องนิ ดนึงครับ อย่างห้องแรกอย่างเนี่ยที่เป็ นแนะนาตัว ถูกไหม
ครับ ที่อย่างชื่ออย่างนี้ อย่างของพี่มีคอนเซปต์หรื อไม่วา่ อะไรอย่างไรบ้าง เราต้องการ หรื อให้คน
ผูช้ มรู ้สึกอย่างไง
ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :ก็คือความจริ งส่ วนห้องนัง่ เล่น เป็ นการทาความรู ้จกั กันมากกว่า ก็คือให้คนได้มา
นัง่ ทาความรู ้จกั กัน ให้คนที่ไม่เคยเข้ามาได้ปรับตัวว่าตัวเองจะอยูไ่ ด้ไหมนความมืดเป็ นเวลา 1
ชัว่ โมงกว่าๆ
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ผูว้ จิ ยั : แล้วอย่างตอนถามชื่อละครับ ปกติพี่จาชื่ อหมดปะ
ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :ก็คือมันก็พยายามจาได้หมดนะครับ แต่วา่ บางครั้งแบบ8คนเราก็อาจจะจาไม่ได้
ทุกคน ก็คือเวลาเรี ยกหาตาแหน่ง คนแรก คนสุ ดท้าย แบบนี้ เราก็สามารถถามได้
ผูว้ จิ ยั : ทาไมเราถึงอยากจาชื่อได้ทุกคน
ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :ก็คือถ้าเราจาชื่อได้ทุกคนแบบนี้ เราก็เวลานาชมคนมันเยอะแบบนี้เราก็สามารถ
แบบว่านาได้ง่ายขึ้นกว่า ถ้าเราจาคนได้ อย่างเวลาจะแบ่งกลุ่มอย่างนี้ เราสามารถเรี ยกคนนูน้ คนนี้ได้
เลย
ผูว้ จิ ยั : คืออย่างเมื่อกี้พี่กจ็ ะแบบว่าผมก็ดูออกว่าน่าจะจาไม่ได้ทุกคน แต่คนไหนที่เราพอจาได้แล้ว
เราจะเรี ยก เหมือนชื่ อผมอย่างนี้ไม่ใช่แบงค์ ก็คือถ้าผมนาก็จะเรี ยกชื่อผมแทน
ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :ใช่ๆ ครับ
ผูว้ จิ ยั : โอเคครับ ต่อไปพอเป็ นห้อง2 อย่างนี้ เป็ นสวนสาธารณะ เรารู ้สึกเราอยากให้เขาเน้นใช้
ประสาทสัมผัสส่ วนไหน
ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :ก็คือส่ วนสวนสาธารณะก็คือ ใช้ส่วนใหญ่ที่เน้นจริ งๆ ก็เป็ นประสาทสัมผัส ใช้
มือในการสัมผัสนะครับ ก็อย่างบางสิ่ งบางอย่างที่เราเคยเห็นมาแล้วในชีวติ ประจาวันเรา อย่างพวก
ต้นไผ่ พวกเก้าอี้แบบนี้ เราก็จบั แล้วเราสามารถรู ้ได้เลยใช่ไหมครับ โดยที่ไม่ตอ้ งจับทัว่ พวกเราก็รู้
ได้เลย แต่อย่างรู ปปั้ นที่เราไม่เคยเห็น เราก็ตอ้ งเน้นในการสัมผัสขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับ เพื่อให้
เรารู ้ได้วา่ สิ่ งที่เราสัมผัสอยูค่ ืออะไร
ผูว้ จิ ยั :อย่างเมื่อกี้ อันนี้ เป็ นกลุ่มยากไหม ในการนา เพราะเป็ นเยอะ
ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :มันก็ไม่เท่าไรนะครับ มันเยอะก็จริ งอยู่ แต่วา่ ทุกคนก็ค่อนข้างโอเค แต่วา่ บาง
กลุ่มบางคนก็อาจจะเดินเร็ วมากเลย บางคนก็มีคนแก่มาด้วย ก็อาจจะช้าหน่อย มันก็อาจค่อนข้าง
ลาบาก แบบกลุ่มหน้าก็ไปหน้าแล้ว แล้วก็กลุ่มหลังก็ยงั อยูต่ ามหลังอยูไ่ กลเลย
ผูว้ จิ ยั :ต่อไปเป็ นห้อง3 เป็ นหลายส่ วนนิดนึง เป็ นตลาดใช่ไหมครับ
ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :ใช่ครับเป็ นตลาด
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ผูว้ จิ ยั :อ่า อย่างตรงนี้ เรามีคอนเซปต์ไหมเหมือนกับว่า เรามีแนวไหมเหมือนอยากให้เขาได้ใช้อะไร
ส่ วนใหญ่จะเล่าเรื่ องอะไรจากตรงนี้
ปัญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ : ก็คือสาหรับของผม คนอื่นแล้วแล้วแต่ไกด์ใช่ไหมครับ ของผมก็คืออย่างถ้าเป็ น
ร้านขายเสื้ อผ้าแบบนี้เราพยายามถามว่าถ้าเราเป็ นคนตาบอดแบบนี้ เราจะซื้ อเสื้ อผ้าต้องทาอย่างไร
อะไรประมาณนี้ หรื อว่าเราจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้แล้ว เราก็ตอ้ งสังเกตเองด้วย เหมือน
พวกบรรจุภณั ฑ์ของแต่ละยีห่ อ้ มันจะไม่ค่อยเหมือนกันก็ตอ้ งมีการจา คือเรามองไม่เห็นเราต้องใช้
ประสาทสัมผัสที่เหลือให้ดีที่สุด
ผูว้ จิ ยั :ก็คือเหมือนตั้งคาถาม
ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :ใช่ๆ ครับ
ผูว้ จิ ยั :แต่ส่วนใหญ่ก็คือทุกอย่างเราจะไม่เฉลยก่อนอยูแ่ ล้ว พยายามให้ใช่ทุกอย่างเพื่อตอบให้ถูก
ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :ใช่ๆ ครับ
ผูว้ จิ ยั :อย่างนัง่ รถ อย่างเมื่อกี้ก็จะเป็ นพี่คนขับอีกคนหนึ่งใช่ไหมครับ
ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :ใช่ๆ ครับ
ผูว้ จิ ยั : อย่างที่รู้มา เวลาคนขับเนี่ย บางทีกต็ อ้ งสลับกัน เวลาพี่กต็ อ้ งเป็ นคนขับ
ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :ก็คือทุกคนในนี้จะได้ทาทุกตาแหน่งครับ แต่วา่ แล้วแต่วนั แล้วแต่เราจะจับได้
ผูว้ จิ ยั :อันนี้ขอย้อน กรณี พี่ได้เป็ นคนขับ ส่ วนใหญ่จะสื่ อสารยังไงบ้าง
ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :ก็ผมว่าแล้วแต่คนด้วย แต่ส่วนใหญ่มนั ก็ประมาณนี้ คือพยายามให้ผชู้ มได้ใช้
จินตนาการเหมือนกับได้สัมผัสเหมือนเรา นัง่ รถจริ งๆ ก็คือถ้าเป็ นคนตาบอดก็ตอ้ งอธิ บายว่าตรงนี้
เรากาลังผ่านอะไรๆ ประมาณนี้ ก็คือนอกจากนัง่ รถก็ใช้จินตนาการไปด้วย
ผูว้ จิ ยั :ที่หมายถึงว่าใช้จินตนาการ ที่เราจะบรรยายว่า ข้างซ้ายเป็ นเซเว่นอะไรแบบนี้
ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :ใช่ครับก็ตอ้ งนึกภาพไปด้วย แต่บางคนถ้าเขามาแล้วบอกไม่ใช่รถจริ งก็รู้วา่ ไม่ใช่
วิง่ จริ ง แต่เขาเหมือนกับไม่ได้ใช้จินตนาการไปด้วยมันก็ดูเหมือนไม่สนุก แต่ถา้ บางคนคิดนึกภาพ
ตามไปด้วยมันก็จะสนุก
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ผูว้ จิ ยั :อย่างห้องต่อไปก็จะเป็ นห้องเสี ยง ส่ วนใหญ่ห้องเสี ยงเมื่อกี้ไม่ได้มีอะไรมาก
ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :ใช่ครับก็คือเหมือนกับให้นงั่ ใช้ประสาทในการฟังอย่างเดียว เหมือนกับนัง่ ผ่อน
คลาย
ผูว้ จิ ยั :โดยปกติแล้ว เราจะมีพดู อะไรระหว่างฟังไหมหรื อว่าจะเงียบตลอด
ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :ก็ปกติเขาจะไม่ค่อยพูด ก็ประมาณนั้น
ผูว้ จิ ยั :สุ ดท้าย ห้องที่เป็ นบาร์
ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :ก็คือตรงส่ วนของบาร์ ก็จะให้ทุกคนได้ใช้ประสาทในการรับรสแล้วก็สามารถ
สอดคาถาม ถามคาถามที่สงสัยกับคนตาบอด หรื อว่าข้อสงสัยเกี่ยวกับภายในนิทรรศการก็สามารถ
ถามได้หมดเลย ทั้งเรื่ องส่ วนตัวของไกด์ดว้ ย ถ้าตอบได้เขาก็จะตอบ
ผูว้ จิ ยั : อย่างเมื่อกี้ เคสเมื่อกี้ เหมือนกับว่าจริ งๆ น้องๆ เขาไม่ได้ถามเยอะ ผมคิดว่าพี่น่าจะเคยโดน
ถามมาเยอะกว่านี้ ละเอียดๆ แล้วถ้าเกิดกรณี คนไม่ได้ถามเยอะ แล้วเราต้องเป็ นคนที่หยิบประเด็น
ปั ญหามาบอกให้ฟัง ส่ วนใหญ่พี่จะพูดเรื่ องอะไรบ้าง
ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :ถ้าในกรณี ที่เขาไม่ค่อยถามแล้วก็เราจะยกประเด็นขึ้นมาพูดก็คือถ้าเราอยากให้
เขาทราบเรื่ องอะไรเกี่ยวกับคนตาบอดเราก็สามารถเอาขึ้นมาพูดได้เลย อย่างผมก็พุดให้เขารู ้จกั ว่า
คนตาบอดมีหลายแบบนะ ไม่ใช่วา่ คนมองไม่เห็นตาต้องเป็ นสี น้ ีอย่างนี้อย่างเดียว ก็คือมันสามารถ
เป็ นได้หมด ก็คือบางคนเขาไม่เข้าใจ ผมจะเน้นอันนี้ก่อนเพราะว่า อีกอย่างผมก็โดนบ่อยด้วย
ประมาณคนไม่เข้าใจผมแกล้งตาบอดหรื อเปล่า
ผูว้ จิ ยั :เราก็จะหยิบปั ญหา อันนี้เขาไม่ได้กาหนดตายตัวมาใช่ไหม
ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :ใช่ครับ แล้วก็ถา้ เขาไม่ได้ก็บอกหมดเกี่ยวกับอักษรเบรลล์พยามถามว่าเขารู ้จกั
ไหม แล้วก็เบรลล์บล็อกอันนี้ ทางสี เหลืองๆ ยาวๆ นี้คือ เบรลล์บล็อกนะเป็ นทางเดินสาหรับคนตา
บอด บางคนเขาไม่รู้นะครับว่าเขาไว้ใช้ทาอะไร
ผูว้ จิ ยั :พี่คาดหวังเวลาที่มาทาแล้ว เวลาคนชมจบ ความต้องการของพี่ที่พี่สื่อสารออกไป หรื อว่าให้
เขาบอกเล่าเล่าเรื่ องนูน้ เรื่ องนี้ ให้ฟัง แล้วอยากให้เขาดุจบแล้วอยากให้ได้อะไรกลับไป
ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :ก็คืออยากให้เขาได้รู้จกั แบบว่ารู ้จกั คนตาบอดมากขึ้นอะครับ ได้เข้าใจความรู ้สึก
ของคนตาบอดว่าเป็ นยังไงเวลาเราไปเจอที่เขาจะขึ้นรถเมล์ถา้ มีเวลาให้ช่วยเหลือเขาหน่อย สอบถาม
เขาหน่อย สอบถามเขาหน่อยว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรไหม
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ผูว้ จิ ยั :อันนี้เป็ นความต้องการเวลาดูจบไปแล้วให้มีความรู ้สึกว่า
ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :แล้วอีกอย่างเหมือนกับให้เขารู ้สึกว่า บางคนผิดหวัง อกหักอะไรแบบนี้ ก็คือ
เหมือนบางคนฆ่าตัวตาย แต่ก็อยากให้เขารู ้วา่ ตามจริ งแล้วมีคนแย่ๆ กว่าเขาก็มีเยอะนะ แต่เขาก็ยงั อยู่
ได้ แล้วเรายังมีทางเลือกทางอื่นอีกตั้งมากมาย ทาไมเราอยูไ่ ม่ได้ อะไรประมาณนี้
ผูว้ จิ ยั :แล้วอยากให้เขามีความรู ้สึกให้คนตาบอดอย่างไรบ้าง นอกจากช่วยเหลือแบบนี้ แล้ว
ปัญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :ก็คือรู ้สึกก็คือคนตาบอดไม่ได้เป็ นอะไรที่น่ารังเกียจนะครับ บางคนเห็นคนตา
บอดนัง่ อยูก่ ็จะไม่นงั่ ใกล้แล้ว ตามจริ งเขาไม่ได้เป็ นคนที่น่ารังเกียจนะ แค่เขามองไม่เห็นเฉยๆ

ผูว้ จิ ยั :แล้วอย่าง อันนี้จะเป็ นตัวนิทรรศการ แล้วอย่างพี่เองล่ะพี่รู้สึกยังไง เราเครี ยดไหม หรื อว่า
รู ้สึกน้อยเนื้ อต่าใจที่เรามองไม่เห็น
ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :สาหรับผมก็ไม่นะครับตอนนี้ สาหรับตอนนี้ถือว่าดีมาก พอได้มาทางานในนี้ก็
รู ้สึกดีดว้ ย ได้ถ่ายทอดความรู ้ให้คนทัว่ ๆไปได้รู้จกั คนตาบอดมากขึ้น ได้เข้าใจคนตาบอด แล้วก็
เหมือนกับ ตามใจคนตาบอดเขาก็ไม่ได้เรี ยกร้องอะไรนะครับ คือต้องการให้คนอื่นเข้าใจเขาบ้าง
ผูว้ จิ ยั :ไม่ได้ตอ้ งการความช่วยเหลืออะไรขนาดนั้น
ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :ใช่ๆ ไม่ใช่วา่ ช่วยเหลืออะไรตัวเองไม่ได้เลย ต้องขอเรี ยกร้องอย่างเดียว
ผูว้ จิ ยั :แค่เราต้องการความปกติอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ
ปัญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :ก็คือให้คนในสังคมได้ปฏิบตั ิกบั เราเหมือนคนทัว่ ๆไป
ผูว้ จิ ยั :สุ ดท้ายนะครับ อยากให้พี่แสดงความคิดเห็นการที่พี่เป็ นผูพ้ ิการทางสายตาที่อยูใ่ นประเทศ
ไทย พี่รู้สึกอย่างไรบ้าง
ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :ก็คือรู ้สึกว่าประเทศไทยก็คือ เหมือนกับสิ่ งอานวยความสะดวกคนพิการดูนอ้ ย
ไปหน่อย อย่างเบลล์บล็อกผมเคยถามว่า เคยเจอไหม บางคนก็บอกว่าไม่เคยเจอมันมีนอ้ ยมาก ถ้า
เป็ นต่างจังหวัดนี้คือไม่มีเลย ถ้าในกรุ งเทพก็อาจจะมีบา้ งนิ ดหน่อย แล้วก็เบรลล์บล็อกก็ทาไม่ได้ดี
ด้วย บางครั้งก็พาเดินไปชนเสาไฟฟ้ า ซึ่ งมันไม่ควรจะเป็ นแบบนั้น
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ผูว้ จิ ยั :ก็คือความอานวยสะดวกมีก็จริ งแต่วา่ มันไม่ได้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริ ง มันไม่ได้ช่วยเหลือ
เราอย่างแท้จริ งใช่ไหม
ปั ญญาวุฒิ ดุพนั ธ์ :ใช่ครับ ก็คืออย่างรถเมล์แบบนี้ มันไม่มีเสี ยง วิวแชร์ มีแค่บางคันที่สามารถให้เอา
วิวแชร์ เข้าไปได้

ผู้ให้ สัมภาษณ์ ผู้นาทางอุดม อ่ อนนาเลน
ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ องค์ การพิพธิ ภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์ แห่ งชาติ
ผูว้ จิ ยั : การเทรนด์
อุดม อ่อนนาเลน : มีมาสเตอร์ ไกด์จากเยอรมันกับบัลแกเรี ย โดยเทคนิคที่เขาแนะนาจะเป็ นคอน
เซปต์ที่ให้เราปฏิบตั ิในส่ วนของเทคนิควิธีการนาผูเ้ ข้าชม เขาให้เราปรับเองได้
ผูว้ จิ ยั : แล้วเทคนิคประจาตัวของพี่ในการนาชม
อุดม อ่อนนาเลน : จริ งๆ แล้วขึ้นอยูก่ บั ผูเ้ ข้าชมว่าวัยไหน ก็จะปรับตามวัยของผูเ้ ข้าชม จริ งๆ ก็เน้น
ให้เขาสนุก ก็สอดแทรกความรู ้ดว้ ยถ้าเป็ นเด็กๆ
ผูว้ จิ ยั : ห้องแรก
อุดม อ่อนนาเลน : ก็เป็ นพื้นที่แรกที่เราทาความรู ้จกั กัน เรี ยนรู ้ในเรื่ องของอุปนิสัยใจคอ ว่าประมาน
ไหนวัยไหน ให้ปรับความรู ้สึก มนุษย์สัมพันธ์ระหว่างเขากับเรานั้นเป็ นยังไง มันจะทาให้เราเรี ยน
รู ้ตวั ผูเ้ ข้าชม เพื่อนเราจะได้เรี ยนรู ้วา่ เราต้องรับมือยังไง แล้วก็พดู เกี่ยวกับข้อแนะนา ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่จะ
ช่วยเราในการนาชม
ผูว้ จิ ยั : การถามชื่อ
อุดม อ่อนนาเลน : ส่ วนใหญ่ก็จาชื่อได้ทุกคนแต่ก็อาจจะไม่ได้จาได้ต้ งั แต่ทีแรก นาชมไปเรื่ อยๆ ก็
จะจาได้หมด แต่จะไม่จาตาแหน่งเพราะผมจะไม่ให้ผเู ้ ข้าชมเดินในตาแหน่งเดิมตลอดเวลาอยากให้
รู้สึกสบายๆ เดินเป็ นอิสระจะได้ไม่ตอ้ งกังวลว่าใครต้องอยูห่ น้าหรื ออยูห่ ลัง อีกอย่างผมไม่ชอบให้ผู ้
เข้าชมเลาะผนัง จะให้เลาะในจุดที่จาเป็ นจริ งๆ คือเขาจะได้ความรู ้สึกมากกว่าที่เขาเดินจับผนังไป
เรื่ อยๆ
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ผูว้ จิ ยั : ห้องสวนสาธารณะ
อุดม อ่อนนาเลน : จริ งๆ แล้ว ก็พยายามให้เขาได้ใช้จินตนาการและประสาทสัมผัส การสังเกตุ
เพราะมันเป็ นพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ ก็จะฝึ กให้เขาได้สังเกตุเปรี ยบเทียบ เช่น เก้าอี้ 2 ตัวมันแตกต่าง
กันยังไง ให้เขาพยายามได้สังเกตุ

ผูว้ จิ ยั : ห้องชุมชน ดีเทลมันเยอะ มีเทคนิคยังไง
อุดม อ่อนนาเลน : จริ งๆ แล้วมันแยกเป็ น 2 ส่ วนคือชุมชนกับเมือง ทุกห้องมันเน้นประสาทสัมผัส
แต่ตอ้ งใช้ความระมัดระวังนิ ดนึงเพราะมันกว้าง การดูแลก็ตอ้ งระมัดระวังมากขึ้น อันไหนที่
สอดแทรกได้ผมก็พยายามสอดแทรก
ผูว้ จิ ยั : เราเคยเห็นสิ่ งต่างๆมาก่อน มันทาให้ง่ายไหม
อุดม อ่อนนาเลน : จริ งๆ แล้วมันง่ายขึ้นนะ เพราะเราได้รายละเอียดได้มากขึ้นกว่า น้องๆบางคนที่
บอดมาตั้งแต่กาหนด
ผูว้ จิ ยั : ส่ วนใหญ่ไม่ได้บอกว่าตาบอด เราแสดงท่าทียงั ไง
อุดม อ่อนนาเลน : อย่างพื้นที่แรกจะอาเวลาถามเขา เราก็จะพูด ไม่ตอ้ งทาหน้ายิม้ ทาหน้างง เขาก็
จะเห้ย รู ้ได้ไงว่ายิม้
ผูว้ จิ ยั : แล้วเรารู้ได้ไง เทคนิคยังไง
อุดม อ่อนนาเลน : เวลาถามเรารู ้เลยว่าใครนัง่ ตรงไหน เวลาถามเขาแล้วเขาไม่ตอบ แสดงว่าเขางงอยู่
ก็จบั พฤติกรรม แต่บางทีก็พลาดบ้าง เขาก็คิดว่าเราใส่ แว่น เรามองเห็นจริ งๆ แล้วเราอยูข่ า้ งใน เราก็
ทาตัวปกติแต่ดว้ ยความว่าเราคุน้ เคยเลยเคลื่อนไหวได้วอ่ งไว
ผูว้ จิ ยั : ระหว่างนาชมพี่พยายามสร้างบรรยากาศเป็ นยังไงบ้าง
อุดม อ่อนนาเลน : ก็เหมือนพาเขามาเที่ยวนาเที่ยวมากกว่า จะมีปฏิสัมพันธ์ตลอด แต่เราจะปล่อยให้
ผูเ้ ข้าชมได้คุยกันเองบ้างไม่ใช่เราไปถามจี้เขาตลอด
ผูว้ จิ ยั : โซนขึ้นรถ
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อุดม อ่อนนาเลน : ก็ใช้ประสาทสัมผัส กับการจินตนาการ คืออยากให้เขาจินตนาการให้ใกล้เคียง
กับรถเมล์จริ งๆ เพราะตรงนั้นมันจะมีไอร้อนด้วยพอดี ก็จะถามเขาเป็ นไง เหมือนจริ งไหมอยูบ่ น
ฟุตบาทแล้วยังร้อนได้ ไม่มีที่ไหนทาได้นะ แต่จริ งๆ แล้วตรงนั้นแอร์ ไม่เย็นเพราะแดดส่ องพอดี
(หัวเราะ)
ผูว้ จิ ยั : ตอนขับรถ ถ้าเราเป็ นคนขับ
อุดม อ่อนนาเลน : ผมจะพยายามให้สัมพันธ์กบั ตัวรถ เวลาผูเ้ ข้าชมไปกับผมเราเน้นเลยว่าต้องสนุก
จะเสี ยงดัง ไปแบบฮาร์ ดคอ ถ้าเขาไม่ส่งเสี ยงเราก็ตะโกนขอเสี ยง พร้อมหรื อยังพร้อมไหมให้เขามี
ปฏิสัมพันธ์กบั เราด้วย
ผูว้ จิ ยั : รู ปแบบ
อุดม อ่อนนาเลน : มันคือการเรี ยนรู ้ซึงกันและกันนะ ไม่ใช้แค่ผเู ้ ข้าชมเรี ยนรู ้กบั เรานะ เราก็เรี ยนรู ้
จากผูเ้ ข้าชมด้วย ซึ่ งจริ งๆรู ปแบบความสนุกมุขตลกมันก็ข้ ึนอยูก่ บั แต่ละผูน้ าชม โดยของผมจริ งๆ
แล้วมันขึ้นวัยผูเ้ ข้าชมด้วยนะ บางทีบางมุขไม่ควรใช้กบั วัยนี้หรื อทาให้ดูเล่นเกินไป แต่ถา้ เป็ นวัยรุ่ น
ก็ส่วนใหญ่ก็สามารถเล่นได้เต็มที่
ผูว้ จิ ยั : ห้องเสี ยง
อุดม อ่อนนาเลน : ก็จะไม่ได้พดู ได้อะไรมากเน้นประสาทสัมผัสในการฟัง แต่สุดท้ายก็จะถามว่า
ประสาทสัมผัสอะไรใช้ไปแล้วบ้างอะไรที่ยงั ไม่ใช้ถามเขาให้เขาได้คิด
ผูว้ จิ ยั : ห้องบาร์
อุดม อ่อนนาเลน : ก็จะเป็ นการสร้างความเข้าใจเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน บางทีผเู ้ ข้าชมเขาก็อยากจะ
เรี ยนรู ้หรื อถามในสิ่ งที่เขาอยากจะรู ้โดยตรงนี้ตอ้ งเฉลยทุกครั้งอยูแ่ ล้วว่าเป็ นคนตาบอด
ผูว้ จิ ยั : ถามตอบ เล่าไปในทางไหน
อุดม อ่อนนาเลน : จะให้ถามก่อนว่าอยากรู ้อะไร พอถามหมดปุ๊ บ เวลาเหลือ หรื อบางทีเป็ นวัยที่เรา
อยากเรี ยนรู ้เขา ก็จะถามเรื่ องทัว่ ไปเป็ นการแลกเปลี่ยนกันด้วยว่าช่วงนี้ อะไรฮิต นอกจากเขาจะถาม
เรา เราก็ถามเขาด้วยเราก็จะได้เรี ยนรู ้เรื่ องเขาด้วยเป็ นการพูดคุยและเปลี่ยน สุ ดท้ายก็จะมีการให้
กาลังใจ ผมก็จะมีเรื่ องเล่าของผมที่จะช่วยให้เขามีกาลังใจการใช้ชีวติ อย่างผมพิการภายหลัง แต่ผม
คิดว่าบางทีปัญหาอุปสรรคที่เขาเคยเจอมาบางทีมนั ก็อาจจะหนักกว่าก็ได้ถา้ เทียบกับเรา

206
ผูว้ จิ ยั : ห้องสุ ดท้าย
อุดม อ่อนนาเลน : ก็จะได้เห็นหน้าเรา
ผูว้ จิ ยั : สุ ดท้ายแล้วอยากให้เขาได้รับอะไรกลับไป
อุดม อ่อนนาเลน : จริ งๆ แล้วสิ่ งที่ผมหวังคือให้เขาเข้าใจคนตาบอดมากขึ้น คือการที่เขาเข้าใจแล้ว
มันจะทาให้คนตาบอดใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแต่จริ งๆ ผมก็คิดว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกคน
ดังนั้นมันก็จะมีคนเข้าใจไม่เข้าใจเราก็ทาได้เท่าที่ทาได้ แต่ผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงมันมีเยอะอยู่
เหมือนกัน เวลาเจอกันใช้ชีวิตข้างนอกก็เจอบ่อยที่เขาเข้ามาทักเห็นเราใส่ เสื้ อส้มของนิ ทรรศการ ก็
ได้พดู คุยกัน
ผู้ให้ สัมภาษณ์ ผู้นาทางสิ รินาฏ ศิริวรรณ
ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ องค์ การพิพธิ ภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์ แห่ งชาติ
ผูว้ จิ ยั : ในขั้นแรกเมื่อเข้าไปในนิทรรศการพี่มีการนาชมอย่างไรบ้าง
สิ รินาฏ ศิริวรรณ : ในขั้นแรกของพี่เนี่ย จะเริ่ มตั้งแต่ทกั ทายจากทางเข้าเลย แล้วจะบอกว่าผูเ้ ข้าชมจะ
ได้อะไร เจออะไร แล้วก็แจ้งว่าไม่ตอ้ งกังวลปลอดภัย ทีน้ ี พอได้นงั่ ที่โซฟาละ ส่ วนนี้จะให้อธิ บาย
เจาะลึกขึ้น แล้วก็แนะนาตัว จะเน้นให้เขาใช้ประสาทสัมผัสที่เหลืออยู่ โดยที่เราจะไม่บอกว่าไกด์
เป็ นคนตาบอด เราจะมีเฉลยตอนหลัง
ผูว้ จิ ยั : ตอนพูดคุยแนะนาตัวมีกระบวนการอย่างไรบ้าง
สิ รินาฏ ศิริวรรณ : จะมีการให้แนะนาตัวเพื่อให้ไกด์ได้จาเสี ยง แล้วก็จะได้ดูแลได้ทุกคน เพราะถ้า
เราไม่เรี ยกชื่อเขา เขาก็จะไม่เดิน อาจจะมีภาษากายช่วยบ้างในการแตะจับแขนให้เขาเดิน แต่ทุก
อย่างต้องอยูบ่ นพื้นฐานของความสุ ภาพด้วย เราต้องพยายามเรี ยกและให้เขาส่ งเสี ยง ถ้าเราจาชื่อ
ไม่ได้ อาจจะมีการทวนในขณะนาชม เช่นแตะตัวแล้วรบกวนให้เขาพูดชื่ อตัวเอง
ผูว้ จิ ยั : แล้วพี่บอกไหมว่าเราเป็ นผูพ้ ิการทางสายตา
สิ รินาฏ ศิริวรรณ : เราก็เป็ นธรรมชาติของเราไม่ได้บอกว่าเราตาบอด ส่ วนใหญ่เขาจะคิดไปเองว่า
เรามองเห็นในที่มืด
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ผูว้ จิ ยั : การพูดคุยตอนนาชม มีรูปแบบอย่างไรบ้าง
สิ รินาฏ ศิริวรรณ : เราจะดูผเู ้ ข้าชมก่อน ถ้าเป็ นผูใ้ หญ่ส่วนใหญ่จะเรี ยบร้อย สุ ภาพ แบบผูใ้ หญ่ แต่ถา้
เป็ นวัยรุ่ น พี่ก็จะรั่วเลย เพราะ อะไร เพราะ คนที่เข้ามาเขาจะมัวกังวลกับความมืดแล้วจะไม่สนุก เรา
ต้องเรี ยกร้องความสนใจมาที่ไกด์ กระตุน้ ให้เขาร่ วมกิจกรรมกับเราให้ได้ ให้เขามาลุน้ ว่าไกด์จะบ้า
ได้แค่ไหน น้ าเสี ยงสาคัญที่สุด ถ้าเราทาเสี ยงแข็งก้าวร้าว ก็จะไม่มีใครฟังเรา ไม่วา่ ใจเราเป็ นยังไง
ปากเราต้องยิม้ ถึงเขาไม่เห็นเรา แต่เสี ยงมันจะสื่ อออกมาให้คนฟังสัมผัสได้ ว่าเราเฟรนด์ลี่หรื อเต็ม
ใจในการนาชมไหม
ผูว้ จิ ยั : แล้วเราให้ความสาคัญ หรื อเทคนิคอะไรบ้าง
สิ รินาฏ ศิริวรรณ : คือเราต้องพยายามทาให้เขารู ้สึกว่าเขาขาดไกด์ เพราะเวลาผูเ้ ขาชมอยูใ่ นความมืด
เราคือความมัน่ ใจของเขา เมื่อไหร่ ก็ตามที่เราทาให้ผชู ้ มรู ้สึกว่าไกด์หายไป พี่จะทบทวนตัวเองว่า
วันนี้ไม่ผา่ น
ผูว้ จิ ยั : ให้จบั ทุกอย่างในนิทรรศการเลยไหม
สิ รินาฏ ศิริวรรณ : พี่ให้จบั ทุกอย่างที่มีในนิทรรศการเลย ทุกสิ่ งทุกอย่าง ไม่วา่ คุณจะมากี่คนเพราะ
คุณจ่ายเงินเท่ากัน ดูแลเราก็ตอ้ งทาให้เท่ากัน
ผูว้ จิ ยั : จัดการเวลาคนชมเยอะยังไง
สิ รินาฏ ศิริวรรณ : พี่ใส่ เต็มที่ ต้องถึงตัวผูเ้ ข้าชมทุกคน ใครไม่พดู พี่กระตุน้ ให้พดู แต่เราต้องกระตุน้
ตัวเองก่อนแล้วค่อยกระตุน้ ผูช้ ม ไม่วา่ คุณจะมากี่คน คุณก็ได้สัมผัสเราทุกคน
ผูว้ จิ ยั : ห้องสวนสาธารณะ มีการนาชมอย่างไรบ้าง
สิ รินาฏ ศิริวรรณ : พี่จะเน้นให้เขาสารวจด้วยตัวเอง เพราะอะไรนิทรรศการเราเน้นใช้สัมผัส
เพราะฉะนั้นเราจะไปบอกเขาไม่ได้เลยว่าเราจะพาเขาไปที่ไหน ไม่ง้ นั จะไม่เหลือความตื่นเต้นเลย
ผูว้ จิ ยั : ผูเ้ ข้าชมต้องหาคาตอบเองหมดเลยใช่ไหม
สิ รินาฏ ศิริวรรณ : เขาจะต้องหาคาตอบทุกอย่างในนิทรรศการด้วยตัวเองทุกอย่างโดยที่พี่ไม่บอก
อะไรเลย พี่มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของเขา ดูแลความรู ้สึก นาทางเขา ก็อาจจะมีใบ้คาตอบให้เขา
ตอบได้เอง
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ผูว้ จิ ยั : ในนิทรรศการในแต่ละห้องคือต้องเข้าที่ละกลุ่มใช่ไหม
สิ รินาฏ ศิริวรรณ : ใช่ๆ ชนกันไม่ได้ยกเว้นห้องสุ ดท้ายจะมีโซฟาให้หลายชุดสามารถมารวมในห้อง
เดียวกันได้แต่นงั่ แยกกัน
ผูว้ จิ ยั : แต่ในห้องบาร์ รู้สึกว่าจะมีกลุ่มซ้อนกันหลายกลุ่ม
สิ รินาฏ ศิริวรรณ : ก็เพราะว่าตามคอนเซปต์ของห้องสุ ดท้ายคือบาร์ บาร์ มนั ก็ตอ้ งมีคนเยอะแยะใช่
ไหม มันก็คือตามคอนเซปต์
ผูว้ จิ ยั : ในส่ วนชุมชนสอดแทรกความรู ้ไหม
สิ รินาฏ ศิริวรรณ : ก็มีบา้ ง พี่ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องให้ความรู ้จะดูผเู ้ ข้าชมเป็ นหลักก่อนว่ามาแนว
ไหนแล้วพี่จะรับเขายังไงผูเ้ ข้าชมคือพระเจ้าผูเ้ ข้าชมต้องกาหนดได้ทุกอย่าง แล้วเราต้องทาให้เขา
รู ้สึกว่าเขาคือผูก้ าหนดแต่เราเป็ นคนเขียนขอบเขตโดยที่เขาไม่รู้ ถ้าคุณดึงความรู ้สึกตรงนี้ออกมาได้
เขาก็จะสนุกกับนิทรรศการของคุณ
ผูว้ จิ ยั : งั้นแปลว่าของพี่แต่ละห้องคือก็ไม่ต่างกัน
สิ รินาฏ ศิริวรรณ : ใช่เราเน้นให้เขาใช้ประสาทสัมผัสของเขามากกว่า เพราะเราเน้นให้เขาสื่ อสาร
กับเราตั้งแต่ที่แรกละ เขาจะมาเอาความรู ้อะไรจากเรามากมาย เขาต้องการจะมาผ่อนคลาย แล้วเรา
จะยัดความรู ้ไปทาไม แค่ให้เขาใช้ประสาทสัมผัสก็ลาบากพอแล้ว
ผูว้ จิ ยั : อุปสรรคในการนาชมมีไหม
สิ รินาฏ ศิริวรรณ : ที่หนักใจคือเด็ก คนชรา คนท้องไรประมานนี้ เพราะต้องใช้จิตวิทยาเยอะ
เงื่อนไขในการเข้าชมมันจะเยอะกว่า ยิง่ ถ้าเป็ นเด็กเราก็ตอ้ งใช้คาที่แตกต่างไป ห้ามใช้ประโยคคาสัง่
กับเด็ก
ผูว้ จิ ยั : ตอนเป็ นพนักงานขับรถตุก๊ ตุก๊ เรามีการนาชมอย่างไร
สิ รินาฏ ศิริวรรณ : พี่ก็จะพูดตามเสี ยงรอบตัวว่ามีเสี ยงอะไร เจออะไร ถ้ามีเสี ยงอะไรเข้ามาพี่ก็จะพูด
ให้ตรงกับเสี ยงที่มนั ดังขึ้นให้มนั ได้รู้สึกได้ยนิ แบบนั้นตาม แล้วก็มีการสมมติสถานที่ ที่ขบั ผ่าน
โดยพี่จะดึงจากจินตนาการของพี่ลว้ นๆ พี่ก็จะจาแบบถ้าฟิ ตเนส ต้องอยูใ่ กล้อะไร ร้านอุปกรณ์กีฬา
ถ้าเป็ นกลุ่มวัยรุ่ นเราก็จะมีมุขที่วยั รุ่ นขึ้น
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ผูว้ จิ ยั : ห้องเสี ยง มีการนาชมอย่างไร
สิ รินาฏ ศิริวรรณ : คนอื่นจะเงียบให้ฟัง แต่พี่จะพูดเหมือนมาชมคอนเสิ ร์ตจริ งๆ พูดคุยสอบถาม
แนวเพลงแล้วคิดว่าวันนี้ จะพามาฟังแนวไหน พี่ก็จะบรรยายตลอด บิว้ ตลอด ช่วงอินโทรช่วงแรก
พอเริ่ มเป็ นเพลงจริ งๆ พี่ถึงจะค่อยเงียบ ไม่ง้ นั มันจะแห้งไป
ผูว้ จิ ยั : ห้องบาร์ มีการนาชมอย่างไร
สิ รินาฏ ศิริวรรณ : เราก็จะเกริ่ นว่าหิ วไหม หิ วไหม เราเดินมาเยอะแล้ว เดี๋ยวเราจะไปกินกันละ
ผูว้ จิ ยั : คาถามที่ผเู้ ข้าชมถาม มีรูปแบบยังไงบ้าง
สิ รินาฏ ศิริวรรณ : แล้วแต่เขาถามเลย เขาถามอะไรมาเราก็จะตอบ เรามาตรงนี้ เท่ากับเราขายประวัติ
ตัวเองแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเขาถามอะไรมาพี่ตอบหมด การที่เรามาทางานตรงนี้ เท่ากับพี่ยอมขาย
ประวัติตวั เองเพื่อให้คนอื่นได้เข้าใจและปรับทัศนคติ แล้วไม่ตอ้ งเกรงใจ พูดได้เลยว่าเราคือคนตา
บอดใช้คาอะไรก็ได้
ผูว้ จิ ยั : มีไหมที่ไม่ค่อยมีใครถามเลย
สิ รินาฏ ศิริวรรณ : แล้วถ้าเขาไม่ถามเราจะถามเขาเอง พี่จะไม่ปล่อยให้เงียบเด็ดขาด พี่ก็จะถามก่อน
ว่าแบบเราหน้าตายังไง มีเรื่ องให้ถามเยอะแยะไปหมด ถ้าเราบิ้วมาดีแล้วไม่ตอ้ งกลัวเขาจะรี แลกซ์
เอง
ผูว้ จิ ยั : คาถามที่เจอบ่อยมีอะไรบ้าง
สิ รินาฏ ศิริวรรณ : ถามเรื่ องการใช้เงินยังไง คนตาบอดฝันยังไง
ผูว้ จิ ยั : อยากให้ผเู้ ข้าชมรู้สึกอะไร
สิ รินาฏ ศิริวรรณ : รู ้สึกว่าเราคือคน และปฏิบตั ิกบั เราให้เป็ นคนเท่าๆ กับคุณอย่ามองว่าคนพิการทา
อันนั้นไม่ได้ อันนี้ไม่ได้ คนพิการจะต้องเป็ นฝ่ ายรับคนพิการเขาก็ไม่ได้อยากเป็ นฝ่ ายรับอย่างเดียว
เขาก็เป็ นฝ่ ายให้ได้เหมือนกันอย่างน้อยๆ ก็ให้ความสุ ข เสี ยงเพลง กาลังใจ ตัวคุณเองก็ให้กบั คน
พิการได้เหมือนกัน อย่างน้อยๆ ให้เขาเป็ นคนเท่ากับที่คุณเป็ น อย่ามองว่าการเขาทาผม เดินห้าง เป็ น
เรื่ องประหลาด หรื อไม่ก็ช่วยทึ่งก็ได้ ไม่ใช่เฮ้ยทาได้ดว้ ยเหรอ อยากให้คุณเปิ ดใจ เปิ ดทัศนคติของ
คุณ ให้คนพิการได้เข้าไปอยูใ่ น Memory Heart ของคุณบ้าง
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ผูว้ จิ ยั : พี่มาทาตรงนี้พี่ได้อะไรบ้าง
สิ รินาฏ ศิริวรรณ : พี่ไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรเลย พี่แค่คิดว่าจะให้อะไรกับเขามากกว่า

ผู้ให้ สัมภาษณ์ ผู้นาทางนวพร กุลบก
ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ องค์ การพิพธิ ภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์ แห่ งชาติ
ผูว้ จิ ยั : จุดนัดพบตอนแรกเราพูดคุยอะไรบ้าง
นวพร กุลบก :ก็บอกชื่อเรา ชื่ อนิทรรศการ แล้วก็ถามทัว่ ๆ ไป เน้นย้าของต้องห้าม แล้วก็บอกเขาว่า
ที่นี่ปลอดภัยนะ ใครไม่ไหวยังไงให้บอก
ผูว้ จิ ยั : ตอนนัง่ ที่โซฟามีการพูดคุยอะไรบ้าง
ก็จะถามชื่อเขาแนะนาตัวเราแล้วคือ ถามความรู ้สึกเขา การจาชื่อตอนแรกเราอาจจะจาได้ไม่หมด
หรอก แต่พอเดินๆไปก็จะจาได้
ผูว้ จิ ยั :อย่างที่เข้าไปห้องแรกเป็ นสวนสาธารณะ เรามีรูปแบบไหมว่าให้เขาเน้นจับ เน้นฟัง เน้นกลิ่น
นวพร กุลบก :ตอนแรกคือมันจะเจอต้นไผ่ก่อนใช่ไหม เราจะถามว่าเนี่ยอยูท่ ี่ไหน บางคนก็ตอบว่า
อยูป่ ่ า ส่ วนใหญ่เขาตอบว่าอยูป่ ่ านะคะ แล้วอยากรู ้หรื อเปล่าว่าใช่ป่าจริ งหรื อเปล่า เราก็พาเขามาจับ
เรื่ อยๆ เดินผ่านสะพานมา อ้าว ป่ ามีสะพานหรื อเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะ
ผูว้ จิ ยั :คือให้เขาถามก่อนใช่ไหม
นวพร กุลบก :ใช่ค่ะ แล้วก็แบบ อ้าว เจอม้านัง่ ป่ ามีมา้ นัง่ หรื อเปล่า ถ้าเกิดเจอรู ปปั้ น อันนี้รูปปั้ น
อะไร บางคนก็ตอบต้นไม้ ให้ตายแล้ว บางทีก็อ่า เป็ นรู ปปั้ นรู ปปั้ นอะไร เราก็จะไม่บอกเขาก่อนค่ะ
แล้วเขาก็จะตอบได้เองว่ามันคือสวนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ผูว้ จิ ยั :อย่างแบบเนี่ย เวลาเรานาเรามีคอนเซปต์รูปแบบการสื่ อสาร แล้วเวลาเราเน้นปรับตลก หรื อ
ว่าเน้นแบบเร้าใจของเรา
นวพร กุลบก :ก็มีบา้ งค่ะ ถ้าเกิดว่าแบบกลุ่มไหนที่เล่นกับเราได้อะไรแบบนี้ค่ะ ตลกบ้าง เฮฮาได้
ผูว้ จิ ยั :พยายามบิ้วผูช้ มอย่างไรบ้าง
นวพร กุลบก :พยายามพูดเล่นกับเขาเหมือนเราไปกับเขาด้วยค่ะ ถ้าเราไปซี เรี ยสกับเขาเขาก็ซีเรี ยส
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ผูว้ จิ ยั : แนะนาหน่อยถ้าเราให้นิยามการนาทัวร์ ของเรา เหมือนกับพาผูช้ มไปเที่ยว หรื อว่าพาไป
เรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ หรื อว่าพาไปเปิ ดประสบการณ์ใหม่ ๆ
นวพร กุลบก :ถ้าเป็ นหนู หนูจะบอก เอาเราไปเที่ยวกันก็พดู ไป บอกว่าไปเที่ยว ไปเที่ยวกัน อะไร
ประมาณนี้ค่ะ
ผูว้ จิ ยั :นาชมให้เขารู ้สึกว่าไปเที่ยวใช่ไหมครับ
นวพร กุลบก :ค่ะ ไม่ได้แบบให้เขาซี เรี ยส ต้องเจออะไรบ้าง
ผูว้ จิ ยั :พอไปห้องตลาด ที่เป็ นแบบชุมชน เรามีจุดไหนที่เน้นเป็ นสาคัญไหม เป็ นหมาเห่า ข้ามถนน
นวพร กุลบก :ค่ะ ก็จะบอกเขาว่าจุดแรก เป็ นจุดข้างนอกรั่วบ้านใช่ไหม ข้างนอกรั่วบ้านต้องเดิน
ผ่านถนน ต่อไป เราจะข้ามถนนกัน ระวังเท้าเราจะเก้าลง จะมีถนนนะคะ ข้างล่างถ้ามี
มอเตอร์ไซค์ ก็จะบอกว่ามอเตอร์ ไซค์ของใคร บางคนก็ตอบของวินมอเตอร์ ไซค์บา้ ง
ผูว้ จิ ยั :พอถึงรถป้ ายเมล์ เรามีสอดแทรกความรู้อะไรบ้าง
นวพร กุลบก :ป้ ายรถเมล์เราจะถามเขาก่อนคืออะไร เขาบอก ป้ ายค่ะ ป้ ายรถเมล์ ถ้าเกิดเรามองไม่
เห็น เราจะขึ้นรถอย่างไง เขาก็ตอบได้นะคะ เนี่ยค่ะเราต้องเรี ยกคน อ้าว ใช่ไหมเราต้องขอให้เขา
ช่วยใช่ไหม แล้วเราเคยช่วยคนที่เขามองไม่เห็นหรื อเปล่า บางคนก็ตอบว่า เคยบ้างไม่เคยบ้าง
ผูว้ จิ ยั :แล้วอย่างนี้ตอนที่ถา้ โอกาสขึ้นรถไปแล้วพี่เขาจะเป็ นโซเฟอร์ ใช่ไหมครับ
นวพร กุลบก :ใช่ค่ะ
ผูว้ จิ ยั :เรามีเทคนิคนาขบวนอย่างไรบ้าง
นวพร กุลบก :ฟังจากสิ่ งรอบข้างค่ะ ที่มนั เป็ นจริ งสุ ด

ผูว้ จิ ยั :แล้วเราดึงความจริ งที่มา มาพูดให้ฟังอย่างไรบ้าง
นวพร กุลบก :มีได้ยนิ เสี ยงรถ ก็บอกว่ารถอะไร ถ้าเป็ นรถมอเตอร์ ไซด์ อ้าวมอเตอร์ ไซด์ผา่ นไปแล้ว
หรอ แล้วถ้าเป็ นรถเมล์ รถเมล์สายอะไรรู ้หรื อเปล่า อะไรประมาณนี้ค่ะ
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ผูว้ จิ ยั :เหมือนกับเราดึงประสบการณ์อย่างไงบ้าง เหมือนที่เราเคยรู ้สึกหรื อจินตนาการตาม
ประสบการณ์ มีสอดแรกไหมที่นูน้ ที่นี่ หยิบสถานที่จริ งมาพูด
นวพร กุลบก : ก็มีแบบธนาคาร อะไรแบบนี้
ผูว้ จิ ยั :เหมือนสี ธนาคาร
นวพร กุลบก :ใช่ค่ะ
ผูว้ จิ ยั :พอเลื่อนไปอีกห้องเป็ นห้องฟังการแสดง ที่ชมการแสดง จะมีการพูดเกริ่ นอะไรก่อนไหม
นวพร กุลบก :เอ้าวันนี้เราจะมาทาอะไรกัน ก็ให้เขาทาย เดียวลองฟังดูนะ ลองนัง่ ดูรู้สึกอย่างไร เขา
บอกเหมือนลองหนังเลยพี่ จะเป็ นโรงหนังจริ งหรื อเปล่าเดียวมาดูกนั
ผูว้ จิ ยั : แล้วพอฟังเราก็เฉลยใช่ไหมครับ
นวพร กุลบก :ใช่ค่ะ
ผูว้ จิ ยั :มีรูปแบบการเฉลยไหมหรื อให้เขาทาย
นวพร กุลบก :ให้เขาทายก่อน
ผูว้ จิ ยั :พอจะเข้าไปห้องบาร์ เรามีเกริ่ นอะไรก่อนเข้าห้องบาร์ ไหม
นวพร กุลบก :ไปเดียวเราไปเที่ยวที่ต่อไปกันนะ จะเป็ นที่สุดท้ายแล้ว เขาก็บอกว่าเราจังเลย
คาถามแล้วมีพดู ทบทวนประสาทสัมผัสที่ผา่ นมาไหม
นวพร กุลบก :มีเรื่ อยๆ ค่ะ พอผ่านไปห้องหนึ่งก็จะทวนไปเรื่ อยๆ
ผูว้ จิ ยั : แปลว่าเราจะทวนประสาทสัมผัสว่าใช้อะไรบ้าง
นวพร กุลบก :ค่ะ
ผูว้ จิ ยั :เพื่อตรงนี้ เรามีวตั ถุประสงค์เพื่ออะไร
นวพร กุลบก :ทาให้เขารู ้วา่ ถ้าสมมติวา่ เราขาดการมองเห็นไป ส่ วนอื่นเราก็ยงั ใช้ได้
ผูว้ จิ ยั :พอไปห้องบาร์ ก็จะเป็ นถามตอบใช่ไหมครับ
นวพร กุลบก :ค่ะ
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ผูว้ จิ ยั : ถ้าสมมติวา่ ผูช้ มไม่ค่อยถาม เราจะต้องเป็ นคนถามเขาก่อนใช่ไหครับ
นวพร กุลบก :ใช่ค่ะ
ผูว้ จิ ยั :รู ปคาถามที่จะถามเขาก่อนอย่างไรบ้าง
นวพร กุลบก :รู ้หรื อเปล่าพี่กายมองเห็นไหม อ้าว พี่กายมองเห็น บางคนก็บอกพี่กายมองเห็นนะ พี่
กายจะบอกว่าพี่กายมองไม่เห็นหรอก อ้าวจริ งเหรอพี่ พอเราบอกว่าเรามองไม่เห็นเขาก็จะมีคาถาม
มาถามเราเองแหละค่ะ แต่บางทีก็บอกว่าพี่กายมองเห็นหรื อเปล่า บางคนบอกว่าไม่เห็นค่ะ อ้าวแล้ว
รู ้ได้ไงว่าไม่เห็น เราถามเขาก่อนเขาก็จะมีคาถามมาถามเราเรื่ อยๆ
ผูว้ จิ ยั :ย้อนกลับไป เราไม่ได้บอกเขาใช่ไหมว่าเรามองไม่เห็น
นวพร กุลบก :ไม่ค่ะ ไม่ได้บอก
ผูว้ จิ ยั :แล้วถ้าเราบอกใส่ แว่นหรื อเปล่า เราจะบอกเขาว่าไง
นวพร กุลบก :ก็ตอบว่า บางทีก็โม้ไปเรื่ อยค่ะ บางทีก็ใส่ บา้ ง หรื อบางทีกเ้ ฉลยทีหลัง
ผูว้ จิ ยั :แล้วเราพยายามทาตัวแบบมองเห็นไหมหรื อทาตัวปกติ
นวพร กุลบก :ก็ทาตัวแบบปกติค่ะ เขาก็จะคิดว่าเรามองเห็นอยูแ่ ล้ว ว่าเราเดินถูก
แต่จริ งๆเราคุน้ เคยคุน้ ชิ น
ผูว้ จิ ยั : เวลาเรานาชมจบ1รอบอยากให้ผชู้ ม เราอยากให้ผชู ้ มได้รับอะไรกลับไปหรื อรู ้สึกอย่างไร
นวพร กุลบก :อยากให้เขาเปลี่ยนทัศนคติเหมือนบางคนเขาไม่ช่วยคนตาบอดเลย มีนะคะเหมือน
บางคนเขาไม่เคยช่วยใครเลย หนูถามเขาเขาก็ตอบตรงๆ ว่าเขาไม่เคยช่วย แล้วต่อไปจะช่วยไหม
ช่วยค่ะ คืออย่างนี้เขาก็ได้อะไรไป อย่างบางคนที่เข้ามาเขาก็รู้ จริ งๆคนตาบอดเขาไม่ได้ลายากเลย
นะ ก็ใช้ชีวติ เหมือนคนปกติ เขาเข้ามาในนิทรรศการ ทัศนคติที่เปลี่ยนไป
ผูว้ จิ ยั :สิ่ งที่คาดหวัง
นวพร กุลบก :อยากให้เขาเข้าใจคนตาบอดมากขึ้น ไม่มองว่าคนตาบอดเป็ นสังคมที่น่ารังเกียจ
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ผูว้ จิ ยั :ไม่ได้แบบน่าสงสารอะไรขนาดนั้น
นวพร กุลบก :ไม่ค่ะ ไม่อยากให้เขาคิดแบบนั้น อยากให้คิดว่าคนตาบอดก็เหมือนคนปกติทวั่ ๆไป
ผูว้ จิ ยั :สุ ดท้าย ที่ได้มาทาตรงนี้ในระยะเวลา2เดือนที่ผา่ นมา พี่รู้สึกพี่ได้รับอะไร
นวพร กุลบก :ได้รับรู ้กบั คนหลายๆ รู ปแบบค่ะ เด็กก็จะเป็ นแบบนึง เราก็จะต้องนาอีกแบบนึง
ผูใ้ หญ่ก็เป็ นอีกแบบหนึ่ง เข้าใจเราบ้างไม่เข้าใจเราบ้าง
ผูว้ จิ ยั :เหมือนได้แบ่งปั นประสบการณ์ใช่ไหม
นวพร กุลบก :ใช่ค่ะ
ผูว้ จิ ยั :การที่เราเป็ นคนมองไม่เห็นที่อยูใ่ นประเทศไทยรู ้สึกอย่างไรบ้าง
นวพร กุลบก :มันก็เหมือนคนปกติทวั่ ไป ใช่ชีวติ คนปกติทวั่ ไป แต่บางทีสังคมอาจยังไม่ยอมรับเรา
ไม่ยอมรับเอามากเลย
ผูว้ จิ ยั :การอานวยความสะดวกต่อผูพ้ ิการทางสายตา
นวพร กุลบก :การมีบา้ งค่ะ แต่วา่ มันไม่ได้เยอะเท่าไร
ผูว้ จิ ยั :แล้วรู ้สึกทุกใจไหม การที่เรามองไม่เห็นแต่อยูใ่ นประเทศไทยสิ่ งอานวยความสะดวกไม่ได้
ครบ
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ :ไม่ค่ะ ชินแล้ว
ผูว้ จิ ยั :แล้วเรามีปรับทัศนคติตวั เองไหม เรารู ้สึกอย่างไรกับตัวเองที่เราไม่มองไม่เห็น เรามองว่าเรา
เป็ นปมด้อยหรื อว่าอะไรไหม
นวพร กุลบก :ไม่เคยมองว่าตัวเองเป็ นปมด้อย ถ้าเกิดเรามองตัวเองเป็ นดมด้อยเราก็แย่กบั ตัวเราเอง
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ผู้ให้ สัมภาษณ์ ผู้นาทางปรารถนา นคราวัฒน์
ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ องค์ การพิพธิ ภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์ แห่ งชาติ
ผูว้ จิ ยั :เข้ามาครั้งแรกอยากทราบวิธีการ ฝึ กของพี่หมายถึงว่าเขาพานาเป็ นตัวอย่าง
ปรารถนา นคราวัฒน์ :ก็ใช่ วันแรกก็อาจเป็ นแค่ให้เดินสารวจแต่ละพื้นที่ค่ะ แล้วค่อยขยับมาเขาลอง
ให้นาชมให้เราดู แล้ว ก็ให้เราเป็ นผูเ้ ข้าชมแทน ก็บอกแนะนาไปด้วยว่าเวลาเราไปแต่ละพื้นที่เรา
ต้องพูด ถึงอะไร แนะนา อะไร ห้ามพูดอะไรยังไงยังเนี้ยค่ะ แล้วก็พอวันต่อมาจะแนะนาเรื่ องประตู
เส้นทาง อะไรต่างๆของนิทรรศการเพราะว่า แต่ละห้องแต่ละส่ วนก็จะมีมนั ทางเชื่อมเพราะว่าเป็ น
พื้นที่ใหญ่ แต่เราก็จะเชื่อมกันได้หมดใช่ไหมค่ะ มันจะทะลุเข้าห้องนี้เป็ นต่อจากห้องนูน้ ได้ค่ะ
เพราะว่าเพื่อ สถานการณ์ฉุกเฉิ นเกิดมีเหตุผชู ้ มเป็ นลม ผูช้ มเป็ นผูใ้ หญ่ เกิดอยากออกก่อน เป็ นเด็ก
อาจมีซนบ้างแล้วก็ตอ้ งออกก่อน ก็เราจะนาออกได้ไม่ตอ้ งแบบหลบเส้นทางที่แบบบังเอิญถ้ามีกลุ่ม
อื่นเข้ามาต่อๆ เนี่ยเราจะได้หลบเลี่ยงเขาได้อย่างนี้ดว้ ยค่ะ
ผูว้ จิ ยั : ต่อไปนะครับแล้วเรามีรูปแบบอันนี้พดู ถึงเข้าถึงเรื่ องแบบว่าพี่เข้าสื่ อสารอะไรอย่างนี้ หลัก
ของเรา เรามีสไตล์ไหมครับว่าเวลาเราจะสื่ อสารกับผูช้ มจะเป็ นลักษณะไหน
ปรารถนา นคราวัฒน์ :เอ่อ พยายามอธิ บายให้เขาเข้าใจนึกถึงความรู ้สึกของเราตอนที่เราเริ่ มแตะเริ่ ม
มองเห็นอะไรที่เรา รู ้สึกว่าตรง ไหนที่เราอยากได้ รายละเอียดอยากได้ความรู ้สึกว่าถ้าเป็ นอย่างรู ป
ปั้ นใช่ไหมค่ะ เราจะ เป็ น เหมือนเราจริ งๆถ้าเราโดยทัว่ ไปเราจะเห็นก็จะเป็ นสิ่ งที่เราคุน้ ตา แต่วา่
จริ งๆแล้วเราถ้าเมื่อเรา สัมผัสเนี่ยมันมีความแตกต่างมันมีความแตกต่างกัน เราจะไม่โอกาสจะได้
สัมผัสเหมือนกับคนที่มอง ไม่เห็นใช่ไหมค่ะ เราจะใช้การสัมผัสเยอะแบบว่าอยากจะสังเกต อยาก
ให้เขาสังเกต เราบอกเขาว่า ตรงนี้มีรายละเอียดอะไรลองสังเกตดู ตรงนี้ นึกถึงอะไร
ผูว้ จิ ยั : โอเค ต่อไปเราขออนุ ญาตลงรายละเอียดเป็ นห้องไปนิดเดียวครับ อย่างห้องแรกที่พี่เข้า
มาแล้วมี การแนะนาตัวอย่างงี้ พี่รู้สึกว่าพี่ตอ้ งจาทุกครั้งคือต้องจาชื่ อให้ได้ทุกคนใช่ไหมครับ
พยายามใช่ไหม ครับ
ปรารถนา นคราวัฒน์ :ใช่ค่ะ ต้องพยายามทุกครั้ง
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ผูว้ จิ ยั : ก็คือพี่วา่ ทาไหมเราต้องพยายามจาชื่อให้ได้
ปรารถนา นคราวัฒน์ :ก็หนึ่งคือเราจะได้ ยิง่ คนเยอะเราจะได้สารวจตรวจสอบว่าโอเคมีใครเดินหลง
ไหม มีแบบว่าคือ เราได้สังเกตว่าคนนี้ เดินช้าเดินเร็ วอะไรอย่างนี้ เราจะได้เข้าไปยิง่ เข้าไปดูแลมาก
ขึ้น ยิง่ ถ้าแบบว่ามีรอบ ต่อๆ กันมา เราจะได้แบบว่าคอยเรี ยก คอยตามเขาได้ ว่าเขาหลงไปกับกลุ่ม
อื่นไหม หรื อว่าเดินช้า เราจะได้คอย
ผูว้ จิ ยั :พอเข้ามาเป็ นห้องสวนสาธารณะใช่ไหมครับ ตรงนี้ส่วนใหญ่เราเน้นเวลาพี่เล่าเรื่ องหรื อนา
ชมเรา จะเน้นไปทางสื่ อประสาทสัมผัสด้านไหน
ปรารถนา นคราวัฒน์ :สวนสาธารณะก็หลายส่ วนเนอะ ก็ต้ งั แต่ฟัง ทิศทาง เสี ยง มันพอเรื่ องสวนมัน
จะเเตก ต่างจาก ห้องนัง่ เล่นที่มีแค่เสี ยงเดียวและเสี ยงที่เราพูดคุย มันจะค่อนข้างเเยกง่ายแต่ถา้ เกิดว่า
แบบว่า โอ้โห้ เด็กเข้ามา วัยรุ่ นอย่างนี้ เห้ย แกอยูไ่ หนว่ะเนี่ย อันนี้ จะไปรบกวนกันเองอะไรอย่าง
นี้อ่ะค่ะ ถ้ามาถึงสวนมัน ก็ยงั เรื่ องอุปสรรคก็นอ้ ยใช่ไหมค่ะ ถ้าเราฟังไม่ดีวา่ เสี ยงอะไรบ้าง ทิศทาง
ตรงไหน
ผูว้ จิ ยั : เหมือนกับของเราจะเป็ นลักษณะที่ลกั ษณะการสื่ อสารให้เขาลองคิดเอาเองก่อนว่ามันคือ
อะไร
ปรารถนา นคราวัฒน์ :ใช่ค่ะ
ผูว้ จิ ยั : แล้วค่อยเฉลยถูกใช่ไหมครับ
ปรารถนา นคราวัฒน์ :ใช่ค่ะ เพิ่มรายละเอียดให้บา้ งที่บางอย่าง เช่น ต้นไม้อะไรอย่างงี้ ไอ้ขา้ งๆ มัน
จะมีเบิร์ด ออฟพาราไดซ์อ่ะค่ะ บางคนก็จบั ถึง อุย้ ! ต้นกล้วย (หัวเราะ) อะไรอย่างงี้ เราอาจจะให้
สังเกต เอ่ยบางที่อ่ะมีสิ่งของให้นึกถึงเหมือนกับคนที่เขามองไม่เห็น
ผูว้ จิ ยั :เวลาเราแนะนาแสดง เเสดงออกมาเนี่ยเราไม่ได้บอกเขาว่าเป็ นผูพ้ ิการใช่ไหมครับ
ปรารถนา นคราวัฒน์ :ค่ะ
ผูว้ จิ ยั :เราตั้งใจให้เขารู ้สึกว่าเรามองเห็นไหมครับ
ปรารถนา นคราวัฒน์ :ไม่ค่ะ
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ผูว้ จิ ยั : หรื อเป็ นธรรมชาติของเรา
ปรารถนา นคราวัฒน์ :ธรรมชาติดว้ ยและตามที่เขาบอกมาว่าไม่ควรเฉลยหรื อว่าแสดงให้เขารับรู ้
เพื่อที่จะให้เขาเรี ยนรู ้ แต่บางคนก็แบบว่ามีขอ้ สันนิฐานหรื อว่ารับรู ้ขอ้ มูลที่จากคนอื่นให้มา
ผูว้ จิ ยั :เราก็จะไม่พดู อยูด่ ีใช่ไหมครับ
ปรารถนา นคราวัฒน์ :ใช่ค่ะ เราพยายามที่จะเลี่ยง แหมะก็ตอ้ งแบบอย่างคนหนึ่งพี่ใส่ แว่นใช่ไหม พี่
มองไม่เห็นอะไรอย่างงี้ อ้อ อ้าวแหม่ถึงไม่น้ นั ก็เดินได้ เห็นได้ ดูแลเราได้ก็จะเลี่ยง ใช้การเลี่ยงและ
ที่สาคัญถ้าเรายิง่ เกิดไปพูดในลักษณะนั้น ถ้าเขาเป็ นเด็กหรื อเป็ นผูใ้ หญ่บางคนที่มีความกลัวความ
มืดอยูแ่ ล้วเขาจะยิง่ กลัว หวาดระแวง
ผูว้ จิ ยั :ต่อไปก็คือห้องตลาดที่เป็ นชุมชน ตรงนี้มนั มีหลายส่ วนมาก เรามีวธิ ี ให้ค่อยๆ ชมที่ละส่ วน
ไป ยังไงครับ เพราะถ้าห้องก่อนๆ จะไปตามทางใช่ป่ะ แต่อนั นี้ เดี๋ยวมาทางนี้ เดี๋ยวมาทางนูน้ เรามี
วิธี ค่อยๆ เล่ายังไง
ปรารถนา นคราวัฒน์ :เอ่อ มันเป็ นเส้นทางบังคับด้วย ตรงนั้นมันเข้าไปพื้นที่มนั จะแคบเป็ นบังคับ
ส่ วนหนึ่งด้วยใช่ไหม ค่ะ แล้วบางส่ วนมันจะมีแบบเพื่อกลุ่มข้างหน้าเขาอยูค่ นเยอะเหมือนกัน เราจะ
ได้เลี่ยงหลบได้อย่าง เริ่ มอะไรอย่างนี้แบบจุดตั้งนั้นตลาดมันจะอยูส่ ุ ดมันจะแยกเป็ นสองส่ วนก็คือ
ตรงชุมชนเพื่อเราจะได้รู้วา่ เราออกมาจากสวนเราผ่านมาตรงนี้มนั จะได้ยนิ เสี ยงถนนเสี ยงรถถ้าเกิด
ใกล้ถนนถึงแม้แบบไม่ได้ เป็ นเสี ยงเงียบๆ เราอาจจะเจอบ้านให้สังเกต เราจะสังเกตยังไงว่า เอ่อ มัน
มีความแตกต่างยังที่เมื่อกี้ บอก ได้ยนิ เสี ยงหมาก็ไม่บอกว่าเราจะต้องเป็ นกรงหมา รู ้วา่ มีความ
แตกต่าง ถ้าเป็ นรั้วบ้านกับรั้วตัว อาคารที่เป็ นถึงแถวใช่ไหมค่ะ มันก็จะมีความแตกต่างให้สังเกต
แล้วก็ถา้ ไปยังฝั่งนูน้ ก็จะเป็ นทางบัง คับอยูแ่ ล้วเพื่อจะได้ดูแลความเรี ยบร้อยได้ยงิ่ คนเยอะให้เดิน
เป็ นแถวเพื่อไปที่ละจุดที่ละร้านค้า
ผูว้ จิ ยั :แล้วแบบนี้ไปเจอเหตุการณ์ต่างๆเราพยายามจะสอดแรกเหตุให้เกี่ยวข้องกับผูพ้ ิการไหม หรื อ
ว่าเราแค่รู้สึกว่าพามาเที่ยวพามาดู เราพยายามสอดแทรกความรู ้
ปรารถนา นคราวัฒน์ :ก็มี เช่น อย่างร้านขายของเขาก็จะมีถาม ไปจริ งๆ เขาไม่ให้จบั เหรอ แล้วจะรู ้
ได้ไงว่าอยากได้ แป้ ง มันก็มีหลายแบบ เอายีห่ อ้ นั้นยีห่ ้อนี้ เราจะสังเกตยังไง หรื อเสื้ อผ้า เลือก
อย่างไร จับเนื้อผ้าโอเคมันก็ใช่อะ แล้วจะรู ้ได้อย่างไร ว่าลายอะไรสี อะไร
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ผูว้ จิ ยั :แล้วเรามีสอดแทรกบอกไหมว่าอย่างไร
ปรารถนา นคราวัฒน์ :ก็มีบา้ ง ลักษณะแตกต่างกันอย่างไร
ผูว้ จิ ยั :แล้วอย่างของที่พี่ เวลานาชมจะเน้นให้เขาเกาะกาแพงไหมหรื อว่าให้เขาเดินตามเสี ยงไป
เรื่ อยๆ
ปรารถนา นคราวัฒน์ :ทั้ง 2 แบบพร้อมๆกัน บางพื้นที่ยงิ่ ระยะหลังมันมีอุปสรรคเรื่ องน้ าแอร์ มีหยด
เส้นทางที่มนั บังคับ แต่บางทีเห็นไหม หลังๆไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนไม้เท้า ทางนี้นะ บอกได้แค่วา่ เดิน
ชิดทางนี้เฉยๆ
ผูว้ จิ ยั :ทาไมถึงหลังๆเราไม่ค่อยบอกให้จบั กาแพงมีวตั ถุประสงค์อะไร
ปรารถนา นคราวัฒน์ :พอเริ่ มๆ มาผ่านช่วงตรงตลาดมันก็จะไม่ค่อยมีเส้นทางที่มนั มีอนั ตรายหรื อ
ว่าต้องหลบอะไรมากมาย
ผูว้ จิ ยั :และให้เราได้เกตฟิ ว ให้อยากได้รับความรู้สึกเรื่ องแบบว่าพยายามหาเส้นทางเดินเองด้วยใช่
ไหมครับ
ปรารถนา นคราวัฒน์ :ใช่ค่ะ
ผูว้ จิ ยั :พอเป็ นห้องเสี ยงปกติก็คือฟังเสี ยง
ปรารถนา นคราวัฒน์ :ได้ลองแยกดู ถ้าเราไปดูคอนเสิ ร์ตจริ งๆ บางทีเราก็สนใจแต่คนที่เล่น หรื อมี
บรรยากาศรอบข้างอะไรแบบนี้ มีหลายคนเข้ามาได้ยนิ เสี ยงนูน้ เสี ยงนี้ แล้วรู ้สึกสบาย จะลงที่นอน
หลับไป
ผูว้ จิ ยั : พี่เคยเป็ นคนขับตุก๊ ตุ๊กไหม
ปรารถนา นคราวัฒน์ :เป็ นค่ะ
ผูว้ จิ ยั :ถ้าของพี่เวลาขับพี่จะรู ้สึกอย่างไร พยายามสร้างอารมณ์ร่วมอย่างไรบ้าง
ปรารถนา นคราวัฒน์ :จะให้รับรู้3บรรยากาศ ที่ตวั มาเขย่า เวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็เสริ มไปว่า
ด้านซ้ายด้านขวามีผา่ นอะไรบ้าง ทาให้เขานึก
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ผูว้ จิ ยั :แล้วแบบเวลาเล่าเรื่ องเขาไม่ได้ฟิกใช่ไหมครับ
ปรารถนา นคราวัฒน์ :ใช่ค่ะ
ผูว้ จิ ยั :แล้วสาหรับเราเราดึงอะไรมาเล่า ประสบการณ์ของเราหรื อเปล่า
ปรารถนา นคราวัฒน์ :ก็บางทีนึกถึงเวลาเราเดินทางไปไหนหรื อบางวันเราลองจะไปแถบทางนี้ ถ้า
เกิดที่เราผ่านไปจากตรงนี้ จากบ้านมาถึงรถไฟฟ้ าเราผ่านอะไรบ้าง อะไรแบบนี้ มันก็มีใกล้เคียง
ตรงนั้นก็จะผ่านสะพานสาโรง พอรถมันชันๆขึ้น นี่มนั ขึ้นสะพานแล้วนะ ข้างหน้ามีน้ าเยอะแยะเลย
มีเรื อผ่านด้วย ข้างหน้ามีคนตั้งขายของ มีตลาดอะไรอย่างนี้
ผูว้ จิ ยั :สุ ดท้ายพอเรามาห้องกิน ถามเขาจะถามทุกเรื่ องใช่ไหมครับ พี่อยากให้คนมาชมนิทรรศการ
แล้วกลับไปให้ได้อะไร
ปรารถนา นคราวัฒน์ :เข้าใจ อย่างน้อยรับรู ้ความรู ้สึกว่า มองไม่เห็นแล้วมันอึดอัด มันลาบาก แต่
ไม่ได้หมายความว่าลาบากแล้วทาอะไรไม่ได้ เราไม่ได้ตอ้ งการความช่วยเหลืออย่างเดียว เรา
สามารถเป็ นทั้งคนที่ทาด้วยตัวเอง และอาจช่วยเหลือคนอื่นบอกคนอื่นจากเซ่นที่เรามีมากขึ้นทุกวัน
เพราะเราได้ใช้มนั เหลือคนบอกว่าพอไม่เห็นแล้วมีทนั ทีเลย มันไม่ใช่
ผูว้ จิ ยั : มันไม่ได้มากจากความพิเศษอะไร แต่มนั มาจากการฝึ กฝน
ปรารถนา นคราวัฒน์ :ใช่ค่ะ แล้วก็น้ าใจหรื อทัศนคติที่เราสามารถเป็ นบุคคลคนหนึ่งธรรมดาทัว่ ไป
เพียงแค่เราบกพร่ องโอกาสที่บางมาจากทีหลัง

ภาคผนวก ข
สรุปประเด็นการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ างผู้เข้ าชม
ผู้ให้ สัมภาษณ์ ฐานณิสสร รักมิตร สั มภาษณ์ , 11 กันยายน 2559
ประเด็นคาถาม

สรุ ปคาตอบจากผู้ให้ สัมภาษณ์

ทัศนคติที่มีต่อผูพ้ ิการ
ทางสายตา

ไม่ได้มองเขาว่าผิดปกติ มองในมุมมองเรา เขาก็เก่งที่ใช้ชีวติ ปกติได้ดว้ ย
ตัวเอง ไม่ได้มองว่าเป็ นภาระทางสังคม

ประสบการณ์ที่เคย
ร่ วมกับผูพ้ ิการ

ไม่เคยมีประสบการณ์ร่วม

ทัศนคติที่เปลี่ยนไป

เขาก็ไม่ใช่ภาระสังคม เป็ นคนปกติ แต่เราเรี ยนทางด้านการศึกษามาทาให้
เรามองไปถึงจุดที่วา่ ถ้าเขาได้รับการส่ งเสริ มตั้งแต่เด็กทาให้เขามี
พัฒนาการที่ดี การดาเนินชีวิตเขาก็จะง่ายขึ้น/คนอาจจะคิดว่าเขาอาจจะ
ลาบากมาก ซึ่งพอได้คุยแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกลาบาก ไม่ได้ไปพึ่งพาใคร คือ
มันดีเพราะเราได้พูดคุยกับพี่ไกด์

ความรู้สึกในความมืด ไม่ได้รู้สึกอะไรเฉยๆ ไม่กงั วล อีกอย่างเป็ นห้องจาลอง ไม่ได้อยูใ่ นชีวติ
จริ ง
ความรู้สึกแรกเมื่อพบ
ผูน้ าทาง

- ไม่รู้เลยว่าพี่ไกด์ตาบอด
- ทาไมเขารู ้วา่ เห็นเราหัน พาเราเดินถูกทาง ทาให้ชวนคิดไปถึงเขา
อาจจะมีอุปกรณ์พิเศษ

ประสบการณ์ที่ได้รับ ได้ยนิ เสี ยงน้ าชัดเจน แล้วก็มาจากการสัมผัส
ในห้องสวนสาธารณะ
อิทธิ พลระหว่าง
เพื่อนมีผลมาก บางอย่างจับนานมากเรายังแยกไม่ออกเลยว่าคืออะไรถ้า
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์ เพือ่ นคนไหนเก่ง จับนิดเดียวก็รู้เลยทาให้เราก็เหมือนรู ้่เฉลยไปแล้ว
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สรุ ปคาตอบจากผู้ให้ สัมภาษณ์

ประสบการณ์ที่ได้รับ
ในห้องตลาด

- ก็ยงั เน้นการสัมผัสการได้ยนิ
- ตอบได้เพราะประสบการณ์เดิมที่พอเราจับได้ยนิ เราก็ไปเชื่อมโยงกับ
สิ่ งที่เราเคยเห็นเคยสัมผัสเพราะจริ งๆทุกอย่างเราเลยเห็นมาหมดแล้ว

ประสบการณ์ที่ได้รับ
ในห้องป้ ายรถประจา
ทาง

- สนุกสุ ดในทั้งหมด มีลมมีน้ า แต่ไม่ตื่นเต้นมากเพราะเราคิดว่านัง่ ตุ๊
กตุก๊ จริ งๆตื่นเต้นกว่า
- พี่คนขับเขาบรรยายสนุก พี่เขาบิ้วอารมณ์เก่งมาก

ความเสมือนจริ งของ
นิทรรศการกับ
ชีวติ ประจาวัน

ไม่คล้ายของจริ ง เพราะมันยังคงต้องความปลอดภัย

ประสบการณ์ที่ได้รับ
ในห้องดนตรี

ก็เหมือนนัง่ ฟังเพลงแต่เราไม่ได้จินตนาการตามว่าเขากาลังแสดงอะไรอยู่

ความรู ้สึกต่อผูน้ าทาง

- ตอนแรกไม่รู้ เราก็รู้สึกแบบทาไมเขาถึงนาทางเราถูก เขาคงเข้ามา
บ่อย
- พอมารู ้ทีหลังเขาก็เก่งเนอะ เขาสามารถสร้างความเชื่อใจให้แก่เราได้
แล้วชอบพี่เขาพูดชัดถ้อยชัดคาทาให้เราเรี ยนรู ้ได้มากขึ้น

ประสบการณ์ที่ได้รับ
ในห้องบาร์

- เราก็งงว่าเขาจาแนกเงิน ถุงขนมยังไง ทาให้เรารู ้สึกว่าเขาต้องใช้การ
สังเกตมากกว่าเรา
- ขนมคือเราเป็ นคนสัง่ ทาให้เรารู ้อยูแ่ ล้วว่าเราจะกินอะไร
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ผู้ให้ สัมภาษณ์ สุ ชานันท์ พันทวี สั มภาษณ์ , 11 กันยายน 2559
ประเด็นคาถาม

สรุ ปคาตอบจากผู้ให้ สัมภาษณ์

ทัศนคติที่มีต่อผูพ้ ิการ
ทางสายตา

ไม่ได้มองเขาว่าแยก มิวเรี ยนในสายครู อยากไปพัฒนาเขาอยูแ่ ล้ว มองว่า
เขาก็ศกั ยภาพในตัวเองอยูแ่ ล้วไม่ได้มองว่าแย่เลย

ประสบการณ์ที่เคย
ร่ วมกับผูพ้ ิการ

ไม่เคยร่ วมกิจกรรม ไม่เคยเข้าไปช่วย

ทัศนคติที่เปลี่ยนไป

- มันก็ทาให้เรารู ้สึกว่าเราต้องช่วยเหลือเขาเพิ่มอีก คือช่วยเติมเต็ม
บางอย่างให้แก่เขา
- รู ้สึกโชคดีที่เราไม่ได้ตาบอด

ความรู้สึกในความมืด - ตกใจ ไม่คิดว่าจะมืดขนาดนี้ เพื่อนบอกมาก่อนแล้ว แต่เราก็ไม่คิดว่า
จะมืดขนาดนี้
- ทางมันฟิ กซ์เราเลยไม่ได้กงั วลมากแล้วพี่เขาก็ย้าว่าปลอดภัย
ประสบการณ์ที่ได้รับ ใช้มือสัมผัสเป็ นหลัก ต้องคลาหลายๆอย่างกว่าจะรู ้วา่ เป็ นสวนสาธารณะ
ในห้องสวนสาธารณะ แล้วคือเราได้ยนิ เสี ยงน้ าแต่คือที่ไหนก็มีน้ า ทาให้เราต้องเอามาหลายๆ
อย่างมาประกอบกัน
- เพื่อนมีผลมาก บางทีเราอยูท่ า้ ยแถวแล้วเพื่อนหัวแถวสัมผัสแล้วพูด
อิทธิ พลระหว่าง
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์
ออกมาเลย พอเราจับก็อ๋อใช่ ๆ แต่เหมือนกับเรายังไม่ทนั ได้ลุน้
คาตอบเลย
- แต่อย่างรู ปปั้ นเราก็ตอ้ งช่วยกันคลา ช่วยกันสารวจแล้วก็เอาของแต่ละ
คนมารวมๆกันก็จะตอบได้
ประสบการณ์ที่ได้รับ
ในห้องตลาด

- ใช้การสัมผัส แล้วก็มีแยกกลิ่นด้วย
- บางอย่างที่เราคุน้ เคยเราสัมผัสได้กลิ่นก็จะรู ้ บางอย่างถ้าเราไม่เคยใช้
มันไม่เคยมีประสบการณ์กบั มันเราก็ไม่รู้นะ

ประสบการณ์ที่ได้รับ
ในห้องป้ ายรถประจา

- เป็ นคนตาบอดก็ทาได้เนอะ
- ตื่นเต้นนะแบบมันมีเครื่ องเล่นในห้องนี้ดว้ ย
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ประเด็นคาถาม

สรุ ปคาตอบจากผู้ให้ สัมภาษณ์

ทาง
ความเสมือนจริ งของ
นิทรรศการกับ
ชีวติ ประจาวัน

ไม่เหมือน เช่นเสี ยงมันมาจากที่เดียว หรื อมาจากไม่กี่จุด ฟังถึงเรารู ้เลยว่า
มันมาจากจุดไหน

ประสบการณ์ที่ได้รับ
ในห้องดนตรี

ตอนแรกก็จินตนาการ ไปๆมา มันนานไป หลังๆ ก็นงั่ เฉยๆ

ความรู ้สึกต่อผูน้ าทาง

- ดูแบบเขามีศกั ยภาพมากเลยถึงแม้ตาจะบอด
- เขาสอดแทรกความรู ้มาก็ทาให้เขาดูเก่งขึ้นไปอีก เขาดูมีความรู ้เยอะ
บางอย่างเรายังไม่รู้มนั ทาให้เราชื่อชมในศักยภาพของเขา

ประสบการณ์ที่ได้รับ
ในห้องบาร์

- หนูคิดว่าสิ่ งของพี่เขาต้องจาตาแหน่ง ว่าอะไรวางตรงไหน
- ขนมแค่ดมกลิ่นก็รู้แล้ว

ผู้ให้ สัมภาษณ์ ภาดา โพธิ์สอาด สั มภาษณ์ , 11 กันยายน 2559
ประเด็นคาถาม

สรุ ปคาตอบจากผู้ให้ สัมภาษณ์

ทัศนคติที่มีต่อผูพ้ ิการ เรารู ้วา่ เขาลาบากในการใช้ชีวติ เดินทางลาบากเมื่อดูจบเราเข้าใจเค้ามากขึ้น
ทางสายตา
ประสบการณ์ที่เคย
ร่ วมกับผูพ้ ิการ

ตอนไปแลกเปลี่ยนเคยทาโปรเจคเกี่ยวกับคนตาบอดอยูบ่ า้ งแล้ว / เกี่ยวกับ
หนังสื อเสี ยง

ทัศนคติที่เปลี่ยนไป

คือเรารู ้ก่อนแล้วว่าเขาลาบากแต่พอดูจบยิง่ ทาให้เรารู ้วา่ ลาบากของเขาเนี่ย
มันคืออะไร ลาบากยังไงแล้วทาให้รู้วา่ เขาเก่งมากที่ใช้ชีวติ ได้หลายคนมอง
ว่าเขาคือคนพิเศษที่เราต้องไป Treat เขาขนาดนั้น แต่จริ ง ๆ เขาก็รู้สึกว่าเขา
คือคนทัว่ ไปไม่ได้ตอ้ งไป Treat อะไรขนาดนั้นแค่เราช่วยเหลือในสิ่ งที่เขา
ทาไม่ได้หรื อช่วยเท่าที่เราช่วยได้

ความรู้สึกในความมืด มีกลิ่นน้ าหอม
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ประเด็นคาถาม

สรุ ปคาตอบจากผู้ให้ สัมภาษณ์

ความรู้สึกแรกเมื่อพบ ไม่รู้เลยจนถึงห้องสุ ดท้าย นึกว่าใส่ แว่นอินฟาเรด
ผูน้ าทาง
ประสบการณ์ที่ได้รับ ได้กลิ่นต้นไม้ มันต่างกับห้องแรก แล้วก็ได้สัมผัสแต่มนั ก็ไม่ขนาดสมจริ งจ
ในห้องสวนสาธารณะ นาดนั้นแต่มนั ทาให้เราพอเดาได้ / ตอนแรกคิดว่าเป็ นป่ าจนพี่เขาบอกให้
ลองฟังเสี ยงรถ แต่มนั เบามากๆ ก็เออ สวนสาธารณะก็ได้
ประสบการณ์ที่ได้รับ ได้ยนิ เสี ยงหมามาก่อนเลยตอนแรกนึกว่าเป็ นบ้านสุ นขั ถูกทิ้งพอได้จบั รั้ว
ในห้องตลาด
บ้านก็จะรู ้/เวลาจับเราพยายามหาจุดเด่น ของสิ่ งที่เราจับเช่นมอเตอร์ ไซต์เรา
จับเจอกระจกมองหลังก็ทาให้เรารู ้
ประสบการณ์ที่ได้รับ รู ้สึกว่า พื้นมันเปลี่ยนไปคือถ้าให้เดินๆไปไม่ได้จบั อะไรก็ไม่รู้เลยว่าคือที่
ในห้องป้ ายรถประจา ไหน /เขาบรรยายอะไรเราก็พยายามนึกภาพตาม
ทาง
สถานการณ์ระหว่าง
เข้าชมเชื่อมโยงกับผู ้
พิการทางสายตา

มีค่ะคิดประมานว่าแบบปกติแล้วทั้งหมดนี้เราเห็นสว่างแต่โลกทั้งหมดที่
เขาเห็นคือแบบที่เราเห็นตอนนี้แล้วก็คิดไปถึงแล้วถ้าเขาไปที่นูน้ ที่น้ ีมนั จะ
เป็ นยังไง

ความรู ้สึกต่อผูน้ าทาง มีอิทธิ พลมากบางอย่างเราไม่ทนั ได้รู้สึกไม่ทนั ได้สังเกตพอพี่เขาไกด์นามัน
ก็ทาให้เรามาให้ความสนใจมากขึ้น /
ประสบการณ์ที่ได้รับ เราแยกไม่ออกเลยแบงค์น้ ีแบงค์อะไรหรื อของที่ได้รับมาเราก็แยกไม่ออก
ในห้องบาร์
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ผู้ให้ สัมภาษณ์ มารีพร อัศโสภี สั มภาษณ์เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559
ประเด็นคาถาม

สรุ ปคาตอบจากผู้ให้ สัมภาษณ์

ทัศนคติที่มีต่อผู ้
พิการทางสายตา

เราสงสารเขาเรารู ้สึกว่าเขาต้องใช้ชีวติ ลาบาก /แต่เราก็รู้สึกว่าเขาเป็ นกลุ่มคน
ที่ตอ้ งใช้ความพยายามและอดทนในการใช้ชีวิตได้ดีมาก

ทัศนคติที่เปลี่ยนไป ได้เข้าใจมากขึ้นจากที่คุยมา จริ ง ๆเขาก็แย่กว่าคนปกติไหมก็ใช่แต่ก็ไม่ได้แย่
ขนาดต้องมานัง่ หดหู่ไม่มีกาลังใจในการใช้ชีวติ แล้วอีกอย่างอยากให้เขาได้
โอกาสมากกว่านี้พวกการอานวยความสะดวกมันก็ควรดีกว่านี้เขาก็จะ
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากกว่านี้
ความรู้สึกแรกเมื่อ
พบผูน้ าทาง

คือหนูไม่รู้อะไรเลยว่านิทรรศการนี้เกี่ยวกับอะไรจนมาถึงข้างหน้า / คิดว่า
เขามองเห็นแต่เขาเรี ยกชื่อผิดเราก็คิดไปอีกว่าสงสัยเขายังจาหน้าเราไม่ได้

ประสบการณ์ที่
ได้รับในห้อง
สวนสาธารณะ

ใช้ฟังกับสัมผัสเยอะมากๆบรรยากาศก็ใกล้เคียงของจริ ง ขาดแต่พวกแสงแดด
พวกไอร้อน /รู ้ตอนเก้าอี้พอเราลองนัง่ ลองจับแล้วพี่เขาถามว่าเก้าแบบนี้เจอ
ได้บ่อยที่ไหนเราก็เริ่ มเดาได้

ประสบการณ์ที่
ได้ยนิ เสี ยงหมาตอนแรกก็คิดว่าเป็ นกรงหมาเทศบาล /เราก็พยายามสัมผัสแล้ว
ได้รับในห้องตลาด ดูส่ิ งของใกล้เคียงมาประกอบด้วย
ประสบการณ์ที่
ส่ วนใหญ่ใช้ประสาทสัมผัสกับการคลาทางแล้วก็เดินไม่ให้ลม้ ไม่ทนั ได้ฟัง
ได้รับในห้องป้ ายรถ บรรยากาศหรื อพื้นสัมผัสได้อะไร / ตอนนัง่ รถนี่ รู้สึกได้เลยพอพี่เขาบรรยาย
ประจาทาง
ไปเรื่ อยๆคือเป็ นนูน้ นี้มนั ยิง่ ทาให้รู้สึกว่าเออเราทาไรไมไ่่ดเ้ ลยได้ยนิ แค่
เสี ยงแล้วก็ได้แค่คิดภาพตามที่พี่เขาพูด / เราจินตนาการตามประสบการณ์
ของเราแต่ระหว่งนั้นเราก็คิดว่า คนตาบอดเขาจินตนาการยังไง
สถานการณ์ระหว่าง ตอนแรกก็ไม่แต่พอเริ่ มลาบากขึ้นเรื่ อยๆมันทาให้เราคิดถึงความลาบากของ
เข้าชมเชื่อมโยงกับผู ้ เขา
พิการทางสายตา
ความรู ้สึกต่อผูน้ า
ทาง

เขาก็พยายามตามเราให้ทานูน้ นี้ตลอดให้เราไปตามเส้นทาง
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ผู้ให้ สัมภาษณ์ มัลลวีร์ บูรณโชคไพศาล สั มภาษณ์ , 12 กันยายน 2559
ประเด็นคาถาม

สรุ ปคาตอบจากผู้ให้ สัมภาษณ์

ทัศนคติที่มีต่อผูพ้ ิการ เราก็รู้สึกสงสารว่าเขาไม่เคยเห็นอะไราก่อนเลยเวลาจับอะไรเป็ นสี อะไรก็
ทางสายตา
ไม่เคยรู ้มาก่อน น่าจะใช้ชีวติ ลาบาก
ทัศนคติที่เปลี่ยนไป

เรารู ้สึกอยากให้มีการอานวยความสะดวกต่อพวกเขามากกว่านี้

ความรู้สึกแรกเมื่อพบ หนุอ่านพันทิพมา
ผูน้ าทาง
ประสบการณ์ที่ได้รับ ตอนแรกคิดว่าเป็ นป่ าอเมซอน / รู ้ตอนจับรู ปปั้ นแต่จบั ยากมากกว่าจะรู ้วา่
ในห้องสวนสาธารณะ เป็ นรู ปปั้ นอะไรต้องช่วยๆกันเดา
ประสบการณ์ที่ได้รับ ได้จบั รั้วบ้านกับกล่องไปรษณี ยก์ ็คิดว่าเป็ นรั้วบ้าน / เบลบล็อคพอพี่เขา
ในห้องตลาด
บอกเรายังแบบ อ่าวหรอ มีตุ่มๆหรอ
ประสบการณ์ที่ได้รับ ไม่รู้สึกอะไรเลยรู ้สึกแค่ลมกะน้ า
ในห้องป้ ายรถประจา
ทาง
สถานการณ์ระหว่าง
เข้าชมเชื่อมโยงกับผู ้
พิการทางสายตา

รู ้สึกว่าเขาลาบากและรู ้สึกว่าเขาต้องโดนหลอกหรื อมีมิจฉาชีพมาโกงเขา

ความรู ้สึกต่อผูน้ าทาง - ก็มีส่วนร่ วมมากถ้าเขาไม่เฉลยหรื อบอกว่าอะไรคืออะไรเราก้คลาๆไป
โดยไม่รู้ความจริ ง
ประสบการณ์ที่ได้รับ เราสงสัยแค่แบบจะแยกเงินออกยังไง ว่าเป็ นแบงค์อะไร
ในห้องบาร์
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ผู้ให้ สัมภาษณ์ ณัฏฐ์ ชัญญา อนันตรังสี สั มภาษณ์ , 17 กันยายน 2559
ประเด็นคาถาม

สรุ ปคาตอบจากผู้ให้ สัมภาษณ์

ทัศนคติที่มีต่อผูพ้ ิการ
ทางสายตา

รู ้สึกสงสารโดยเฉพาะคนไทยเพราะมีการแบ่งแยกกันอยู่

ทัศนคติที่เปลี่ยนไป

เปลี่ยนแต่ก่อนเรารู ้จกั ผิวเผินการช่วยเหลือเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแต่พอมา
ตรงนี้ทาให้เรารู ้วา่ เราต้องทาตัวยังไงเวลาเจอกับเขา /ชื่นชมในทัศนคติ
ของเขามากกว่า เขาสามารถเอาชนะข้อจากัดของตัวเองได้

ความรู้สึกในความมืด

ไม่คิดว่าจะมืดขนาดคิดว่าจะเหมือนมืดตอนเรานอน /เวลาเดินก็ฟังจาก
ทิศทางของเสี ยง

ความรู้สึกแรกเมื่อพบ
ผูน้ าทาง

ไม่รู้มาก่อน

ประสบการณ์ที่ได้รับใน ตอนแรกคิดว่าเป็ นสวนหลังหลังบ้านแต่เดาได้จากกลิ่นกับเสี ยง
ห้องสวนสาธารณะ
อิทธิ พลระหว่าง
พอมีการส่ งเสี ยงพูดคุยกันทาให้เราผ่อนคลาย
ผูเ้ ข้าร่ วมประสบการณ์
ความรู ้สึกต่อผูน้ าทาง

ไกด์ช่วยเยอะมาก แนะนาทุกอย่าง
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ผู้ให้ สัมภาษณ์ ธนทัต สุ วจนกรณ์ สั มภาษณ์ , 17 กันยายน 2559
ประเด็นคาถาม

สรุ ปคาตอบจากผู้ให้ สัมภาษณ์

ทัศนคติที่มีต่อผูพ้ ิการทางสายตา รู ้สึกสงสาร ไม่เหมือนเราที่มีครบทุกอย่างมันอันตราย เวลาเดิน
ผ่านมีขอทานก็จะให้เงินบ้าง
ความรู้สึกแรกเมื่อพบผูน้ าทาง

คิดว่าใส่ แว่นอินฟาเรดเพราะตอนผมหลงทางพี่เขาสามารถจับ
มือผมได้ทนั ทีเหมือนเห็น

การหาทิศทางเดินภายใน
นิทรรศการ

ใช้เท้า ผิวสัมผัสกับไม้เท้า

ประสบการณ์ที่ได้รับในห้อง
สวนสาธารณะ

ตอนแรกมันเหมือนป่ า แต่พอเจอรู ปปั้ นก็ทาให้รู้ได้

อิทธิ พลระหว่างผูเ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์

รู ้สึกอบอุ่น ถามแล้วมีคนตอบ รู ้สึกสบายใจ

ความรู ้สึกต่อผูน้ าทาง

ช่วยเยอะมากเวลาหลงทางเขาสามารถเอามือผมไปแตะกาแพง
ได้
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ผู้สัมภาษณ์ จิระประภา ขันสุ ข สั มภาษณ์ , 17 กันยายน 2559
ประเด็นคาถาม

สรุ ปคาตอบจากผู้ให้ สัมภาษณ์

ทัศนคติที่มีต่อผูพ้ ิการทาง
สายตา

รู ้สึกสงสารนะ เวลาเจอเขาขึ้นรถ เดินทางบางทีเราก็อยากจะช่วย
แต่เราไปคนละทาง / ดูลาบากในการใช้ชีวติ มาก อันตรายอะบน
ถนน

ประสบการณ์ที่เคยร่ วมกับผู ้
พิการ

เคยช่วยเหลือบางขึ้นลงรถ

ทัศนคติที่เปลี่ยนไป

- ทาให้เรารู ้วา่ เขาลาบากมากต่อไปนี้ถา้ เห็นเขาเราอยากจะรี บ
เข้าไปช่วย
- ประทับใจพาคนตาดีไปเดินในความมืดได้

ความรู้สึกในความมืด

ไม่คิดจะมืดขนาดนั้น/นึกว่าแบบอารมณ์บา้ นผีสิงเห็นราไร

ความรู้สึกแรกเมื่อพบผูน้ าทาง คิดว่าเห็นชัวร์ ๆเพราะเขาเหมือนรู ้วา่ เราอยูต่ รงไหน
ประสบการณ์ที่ได้รับในห้อง
สวนสาธารณะ

- ตอนแรกคิดว่าในป่ าแน่นอน มีไม้ไผ่มีตน้ ไม้
- เสี ยงไม่ค่อยต่างนะสวนกับป่ า มันดูธรรมชาติเกินด้วยซ้ า

ประสบการณ์ที่ได้รับในห้อง
ตลาด

- ได้ยนิ เสี ยงหมานึกว่าเป็ นหมาจริ งๆไม่กล้ายืน่ มือเข้าไป
- กลัวรู ้วา่ เป็ นตลาดเพราะเสี ยงคนความวุน่ วายกับพอได้คลาจับ
สิ่ งของ

ประสบการณ์ที่ได้รับในห้อง
ป้ ายรถประจาทาง

คนขับพูดตามเราก็จินตนาการภาพตาม

สถานการณ์ระหว่างเข้าชม
เชื่อมโยงกับ ประสบการณ์ ที่ผา่ นมาของตัวเอง
เชื่อมโยงกับผูพ้ ิการทางสายตา
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ประเด็นคาถาม

สรุ ปคาตอบจากผู้ให้ สัมภาษณ์

ประสบการณ์ที่ได้รับในห้อง
ดนตรี

เข้าไปน่าจะเป็ นคอนเสิ ร์ตเพราะพี่ไกด์บอกแต่จริ งๆเราก็เหมือน
เน้นพักผ่อน นัง่ สบายๆ

ความรู ้สึกต่อผูน้ าทาง

ส่ วนใหญ่จะบอกทิศทางแล้วก็คอยแนะให้คลาๆสัมผัส /คิดว่าพี่
เขาเห็น ตอนแรกไม่เชื่อเลยนะ ต้องออกมาดูหน้านิทรรศการ

ประสบการณ์ที่ได้รับในห้อง
บาร์

ตอนซื้ อของพนักงงานเขาทาได้อย่างคล่องแคล่ว กดถูกหยิบถูก
ทอนเงินถูก/ตอนกินก็เฉยๆเพราะเรารู ้อยูแ่ ล้วว่าเราสั่งอะไรมา

ผู้ให้ สัมภาษณ์ ธนทัต สุ วจนกรณ์ สั มภาษณ์ , 17 กันยายน 2559
ประเด็นคาถาม

สรุ ปคาตอบจากผู้ให้ สัมภาษณ์

ทัศนคติที่มีต่อผูพ้ ิการทางสายตา

ก็สงสารก็มีให้เงินบ้างเวลาเจอส่ วนใหญ่จะเห็นเขานัง่ ร้อง
เพลง / เฉย ๆ อะตอนแรกเขาคงลาบากแต่เราก็ไม่ได้ไปลาบาก
กับเขาด้วย เราก็ไม่ได้อะไรมา

ทัศนคติที่เปลี่ยนไป

การมีโอกาสให้เขาให้งานทามันก็โอเคแต่มนั น่าจะต้องเป็ น
งานที่ไม่เป็ นอันตรายต่อเขา หรื องานในความมืด /ก็ท่ ึงใน
ความสามารถของเขา

ความรู้สึกในความมืด

ไม่คิดว่าจะมืดเราใส่ เสื้ อขาวมาเราก็กะว่าต้องเห็นเสื้ อๆบ้างแห
ล่ะ

ความรู้สึกแรกเมื่อพบผูน้ าทาง

คิดว่าเขาเห็น เขารู ้วา่ เราอยูค่ นที่เท่าไหร่ บอกให้เราเดินมาเลย
รู้ได้ไง

ประสบการณ์ที่ได้รับในห้อง
สวนสาธารณะ

รู ปปั้ นกับม้านัง่ ทาให้รู้วา่ เป็ นสวนสาธารณะ

ประสบการณ์ที่ได้รับในห้องตลาด ได้ยนิ เสี ยงหมา /รู ้วา่ เป็ นตลาดเพราะว่าได้ยนิ เสี ยงคน วุน่ วาย
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ประเด็นคาถาม

สรุ ปคาตอบจากผู้ให้ สัมภาษณ์
แล้วก็เจอร้านค้า

ประสบการณ์ที่ได้รับในห้องป้ ายรถ เหมือนมาก เหมือนได้นงั่ จริ ง ๆคนขับพากย์เน้นเฮฮาดี
ประจาทาง
สถานการณ์ระหว่างเข้าชมเชื่ อมโยง เชื่อมโยงกับ ประสบการณ์ ที่ผา่ นมาของตัวเอง
กับผูพ้ ิการทางสายตา
ประสบการณ์ที่ได้รับในห้องดนตรี ก็เข้าไปนัง่ ฟังเพลง เราก็นงั่ พักผ่อนไป
ความรู ้สึกต่อผูน้ าทาง

เราก็ไม่เชื่ อตกใจมากเพราะพี่เขาทาทุกอย่างเหมือนมองเห็น
ทึ่งมาาก

ประสบการณ์ที่ได้รับในห้องบาร์

ซื้ อของเนี่ยแหล่ะทาให้เรางงว่าหยิบถูกได้ไงว่าเราสั่งน้ าอะไร

ผู้ให้ สัมภาษณ์ ภรภัทร สาเริง สั มภาษณ์ , 17 กันยายน 2559
ประเด็นคาถาม

สรุ ปคาตอบจากผู้ให้ สัมภาษณ์

ทัศนคติที่มีต่อผูพ้ ิการ
ทางสายตา

สงสาร เห็นใจ ว่าทาไมชีวิตมันต้องโหดร้ายขนาดนี้ /จริ งๆ ไม่
ค่อยเจอในชีวติ ประจาวันเพราะคิดว่าคนตาบอดไม่น่าจะสามารถ
ใช้ชีวติ ร่ วมคนทัว่ ไปในสังคมไทยได้สักเท่าไหร่

ประสบการณ์ที่เคย
ร่ วมกับผูพ้ ิการ

เคย เวลาขึ้นรถเมล์บา้ ง ครั้งสองครั้ง

ทัศนคติที่เปลี่ยนไป

เขาอยูส่ ังคมนี้ได้ยงั ไงเขาเก่งมาก คือการที่เขาอยูไ่ ด้น่าจะต้องใช้กาลังใจ
มหาศาลมากมาย /ไม่ได้มองเขาว่าปกติแต่มองว่าเหนื อกว่าคนปกติดว้ ยซ้ า
/ โอกาส -บางงานที่ไม่ตอ้ งใช้การมองเห็น เขาควรได้รับโอกาสเพราะเขา
มีความสามารถไม่ได้ต่างอะไรจากเราเลย เช่นเป็ น คอลเซนเตอร์ บางอย่าง
เขาเก่งกว่าเราด้วยซ้ า / พอรู ้วา่ เขาตาบอดแล้วพอนึกย้อนกลับไปพี่เขาเก่ง
นะเพราะเขาทาให้เรารู ้สึกปลอดภัยสาเหตุที่ไม่เชื่อเพราะเรารู ้สึกว่าเขา
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สรุ ปคาตอบจากผู้ให้ สัมภาษณ์
ไม่ได้แตกต่างจากเราเลย / รู ้สึกโชคดีที่เรามีทุกอย่างครบ มันเป็ นกาลังใจ
ในการใช้ชีวติ ให้เราได้ดว้ ย

ความรู้สึกในความมืด มืดมาก คิดว่าเหมือนปิ ดไฟ ปิ ดทุกอย่างไม่มีแสงเลยไม่ต่างกับหลับตาเลย
/ ตอนนัง่ คุยก็แค่สัมผัสนิดหน่อยแล้วก็ใช้เสี ยงกับฟังในการพูดคุย มีลมพัด
นิดๆ
ความรู้สึกแรกเมื่อพบ
ผูน้ าทาง

ตอนแรกกลัวว่าไม่ปลอดภัยพอเขาเน้นย้าว่าปลอดภับเราเชื่อเพราะเราคิด
ว่าเขามองเห็น

ประสบการณ์ที่ได้รับ เหมือนสวยหลังบ้านมีน้ าตก / ใช้มือเยอะสุ ด /ใบไม้ตน้ ไม้ทาให้รู้ เพราะ
ในห้องสวนสาธารณะ ต้นพวกนี้มนั ไม่ได้อยูใ่ นป่ าแล้วพอเจอม้านัง่ ก็มนั่ ใจ
ประสบการณ์ที่ได้รับ
ในห้องตลาด

ได้ยนิ เสี ยงหมาพอเจอรั้วก็รู้วา่ หมาอยูใ่ นบ้าน /เรารู ้สึกว่านี้ คือนิทรรศการ
ทาให้เหตุการณ์วกิ ฤตเราไม่ได้มีอารมณ์ร่วมด้วยเท่าไหร่ เพราะเรารู ้วา่
ปลอดภัย

ประสบการณ์ที่ได้รับ
ในห้องป้ ายรถประจา
ทาง

เราจับไม่รู้เพราะชีวติ จริ งไม่มีใครจะไปนัง่ คลาป้ ายรถเมล์ / รู้สึกสนุก พอ
มีการโยกซ้ายโยกขวาทาให้มีอารมณ์ร่วมมาก มีน้ า มีลมแล้วพี่เขาบรรยาย
ดีเรานึกภาพตามตลอด ทาให้สนุกมากยิง่ ขึ้น มีมุขตลกถ้ามีกลิ่นอีกนิดก็จะ
ดีมาก

สถานการณ์ระหว่างเข้า แต่ละอย่างเรามีภาพในหัวอยูแ่ ล้วพอคิดว่าเป็ นที่น้ ีๆๆ เราก็จินตนาการจาก
ชมเชื่อมโยงกับผูพ้ ิการ ภาพจา
ทางสายตา
ประสบการณ์ที่ได้รับ
ในห้องดนตรี

ชอบห้องนี้ที่สุดเพราะรู ้สึกผ่อนคลายที่สุด /เหมือนนัง่ อยูบ่ า้ นแล้วเปิ ด
วีดีโอคอนเสิ ร์ต
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สรุ ปคาตอบจากผู้ให้ สัมภาษณ์

ประสบการณ์ที่ได้รับ
ในห้องบาร์

ไม่ได้สงสัยอะไรตอนแรกที่เขารับเงินทอนเงินเพราะเขามองเห็น /ไม่เชื่ อ
เขา มาเชื่อจริ งๆ ตอนเขาเดินมมาส่ งน้ าตาตคลอเลยรู ้สึกผิดที่ไม่เชื่อเขา
ตั้งแต่แรก

ผู้ให้ สัมภาษณ์ ภควัต ศรีแม้ นม่ วง สั มภาษณ์ , 17 กันยายน 2559
ประเด็นคาถาม

สรุ ปคาตอบจากผู้ให้ สัมภาษณ์

ทัศนคติที่มีต่อผูพ้ ิการ
ทางสายตา

น่าเห็นใจเวลาใช้ชีวติ เวลาขึ้นรถเมล์คือสงสารก็สงสารอยากจะช่วยเหลือ
เขา แต่บางทีเราก็ไม่รู้จะช่วยเหลือยังไง /เคยเชื่ อ ว่าเป็ นเวรเป็ นกรรมทาให้
เขาตาบอด

ทัศนคติที่เปลี่ยนไป

รู ้สึกทึ่งว่าเขาเก่งมากสามารถแยกแยะทุกอย่างโดยไม่ใช้ดวงตา / มองเขา
เป็ นคนปกติคนนึง /คิดว่าอยากให้มีองค์กรที่จดั ทาเพื่อให้มีการจัดหางาน
ที่จริ งจังมากกว่านี้ยงั่ ยืนกว่านี้ ไม่ใช่สักแต่วา่ ช่วยเหลือ / เขาอาจจะแค่มอง
ไม่เห็นอย่างอื่นเขาก็ทาได้ไม่ต่างจากเรา

ความรู้สึกในความมืด

รู ้สึกกลัวไม่คิดว่าจะมืดขนาดนี้คิดว่าเหมือนปิ ดไฟนอน แล้วอีกอย่างถ้าที่
บ้านเราจะรู ้อะไรอยูต่ รงไหน /สัมผัสกับหูในการฟัง แต่เหมือนมีกลิ่น
อะไรสักอย่างน้ าหอมๆ

ความรู้สึกแรกเมื่อพบ
ผูน้ าทาง

ไม่รู้เลยนึกว่าข้างในมีคนหลายคนมีทีมงานเจ้าหน้าที่หลายจุด เพราะเขาเค
ลมว่าปลอดภัยด้วยเราเลยคิดว่าในทุกจุดมีสตาฟทั้งหมด

ประสบการณ์ที่ได้รับใน ตอนแรกคิดว่าเป็ น ป่ า เพราะมีเสี ยงนกเสี ยงนา่้พอพี่ไกด์ให้คลา ๆ พอ
ห้องสวนสาธารณะ
เจอถังขยะ ทาให้รู้แต่มนั แปลกตรงสะพานไม้เราไม่เคยเจอสะพานนี้ใน
สวยสาธารณะเราจะเจอพวกนี้ในค่ายลูกเสื อ /เสี ยงบรรยากาศฟังยาก
เพราะเราพูดคุยกันตลอดเสี ยงมันจะวอแว /
ประสบการณ์ที่ได้รับใน เราเป็ นคนเดินนาเราก็รู้สึกนะว่ากาลังเข้าเมืองเพราะได้ยนิ เสี ยงรถตอน
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สรุ ปคาตอบจากผู้ให้ สัมภาษณ์

ห้องตลาด

แรกแอบคิดว่าหรื อมีหมาจริ งๆ สนุกดี /คือเราเจอเบลล์บอ็ กแต่ถา้ เขาไม่
บอกเราก็ไม่รู้นะลาพังเดินในความมืดก็ลาบากแล้วไม่ได้สนใจอะไร
เท่าไหร่ / เราก็พยายามคลา ๆแล้วเราก็มโนไปเรื่ อย ๆ ในแต่ละร้าน /

ประสบการณ์ที่ได้รับใน พอได้จบั ป้ ายรถมเล์ เราก็รู้เลย /ตอนแรกนึกว่าเป็ นสองแถว / ตอนนัง่
ห้องป้ ายรถประจาทาง สนุกดีเหมือนได้นงั่ รถจริ งๆ เหมือน 4DX / ตอนบรรยายสาหรับก็คิด
ตามแต่เราก็ไม่ได้เร้าอารมณ์เรามาก
สถานการณ์ระหว่างเข้า คือเราเชื่ อมกับประสบการณ์ตอนมองเห็นมาแล้วพอเราเจอสัมผัส ๆฟังๆ
ชมเชื่อมโยงกับผูพ้ ิการ เราก็เอามาเชื่ อมโยงกัน
ทางสายตา
ประสบการณ์ที่ได้รับใน คิดว่าเหมือนอยูบ่ า้ น เพราะที่นงั่ มันติด ๆพื้นเรี ยบ ๆ
ห้องดนตรี
ความรู ้สึกต่อผูน้ าทาง

ไกด์เขาจะเค้นตลอดว่าอะไรคืออะไรแล้วไงต่อเค้นจนเราตอบถูก/ ให้
ความรู้สึกเหมือนเรามาเดินเที่ยวพี่เขานาทัวร์

ประสบการณ์ที่ได้รับใน คือคิดว่าเขามองเห็นอะพอเฉลยก็ไม่เชื่อคิดว่าพูดเล่น ตอนนัง่ คุยก็ไม่ได้
ห้องบาร์
ถามไรมากเพราะคิดว่าเขาพูดเล่น

ผู้ให้ สัมภาษณ์ เสฏฐวุฒิ อาพะลา สั มภาษณ์ , 18 กันยายน 2559
ประเด็นคาถาม

สรุ ปคาตอบจากผู้ให้ สัมภาษณ์

ทัศนคติที่มีต่อผูพ้ ิการ ไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่ ไม่ได้รู้สึกอินเท่าไหร่ ไม่ได้สงสารเฉย ๆ
ทางสายตา
ประสบการณ์ที่เคย

เคยเรี ยนร่ วมกับเพื่อนที่เป็ นคนตาบอด
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สรุ ปคาตอบจากผู้ให้ สัมภาษณ์

ร่ วมกับผูพ้ ิการ
ทัศนคติที่เปลี่ยนไป ทึ่งในความสามารถ /นิทรรศการนี้มนั เป็ นการที่เอาคนปกติไปอยูใ่ นโลกคน
ตาบอดมันก็คือการดึงตัวเราไปลองเป็ นเขาทาให้เรารู ้สึกเข้าใจในตัวเขาแล้ว
มันเป็ นแรงบันดาลใจให้เราได้นะขนาดเขามองไม่เห็นเขายังใช้ชีวติ อยูไ่ ด้
แล้วเราหล่ะถ้าเจอปั ญหาอุปสรรคอะไรเราก็ตอ้ งอยูใ่ นได้
ความรู้สึกในความมืด ทาอะไรลาบากขึ้น มืดสนิทมาก
ความรู้สึกแรกเมื่อพบ ส่ วนใหญ่ก็ใช้การสัมผัสเป็ นส่ วนใหญ่เสี ยงไกด์มาระดับนึ งแต่เราก็เชื่อใจเรา
ผูน้ าทาง
เองก่อน ขอลองจับก่อน
ประสบการณ์ที่ได้รับ เหมือนเคยเราเห็นภาพตรงนั้นมาแล้วทาให้เรานึกถึงได้แต่ก็ไม่ได้ตื่นเต้น
ในห้องป้ ายรถประจา อะไร
ทาง
ความรู ้สึกต่อผูน้ าทาง ไกด์มีส่วนให้เราเข้าใจมากขึ้นถ้าไม่มีไกด์ก็คงเดินงง
ประสบการณ์ที่ได้รับ เป็ นเรื่ องที่เขาต้องเรี ยนรู ้มากๆเพราะเขามองไม่เห็น
ในห้องบาร์
ผู้ให้ สัมภาษณ์ อัศวกร ก้อนทอง สั มภาษณ์ , 18 กันยายน 2559
ประเด็นคาถาม

สรุ ปคาตอบจากผู้ให้ สัมภาษณ์

ทัศนคติที่มีต่อผูพ้ ิการทางสายตา

รู้สึกเห็นใจ เขาดูมีลิมิตในการใช้ชีวติ

ทัศนคติที่เปลี่ยนไป

เข้าใจในเขา ประทับใจในการเรี ยนรู้ในการที่เขาต้องปรับตัว
ให้อยูไ่ ด้ในสังคม

ความรู้สึกในความมืด

- อึดอัดรู้สึกลาบาก
- ไม่ทราบคิดว่าเขามีอินฟาเรดอะไรสักอย่าง

ความรู้สึกแรกเมื่อพบผูน้ าทาง

ใช้สัมผัส จินตนาการล้วน
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สรุ ปคาตอบจากผู้ให้ สัมภาษณ์

ประสบการณ์ที่ได้รับในห้องป้ ายรถ เราก็จินตนาการตามเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
ประจาทาง
ความรู ้สึกต่อผูน้ าทาง

ไกด์ช่วยให้เราตีสโคปให้ชดั ขึ้นว่าอะไรเป็ นอะไร

ประสบการณ์ที่ได้รับในห้องบาร์

คือเราสงสัยการใช้เงินเขาแยกแยะยังไง

ผู้ให้ สัมภาษณ์ ชวรัตน์ ซุ้ ยตุ้ม สั มภาษณ์ , 18 กันยายน 2559
ประเด็นคาถาม

สรุ ปคาตอบจากผู้ให้ สัมภาษณ์

ทัศนคติที่มีต่อผูพ้ ิการทาง - คิดว่าเขาลาบากครับ ที่เขามองไม่เห็นเวลาขึ้นรถเดินทางเขาก็
สายตา
ลาบาก เวลาเราเห็นเราก็สงสาร
- มีความเชื่อเรื่ องเวรกรรมด้วยทาให้เราสงสารเขามากขึ้น
ประสบการณ์ที่เคยร่ วมกับ มีเพื่อนเป็ นคนตาบอด เป็ นเพื่อนร่ วมห้องกันแต่เพื่อนเขาเล่นดนตรี เก่ง
ผูพ้ ิการ
ทัศนคติที่เปลี่ยนไป

- ผมคิดว่าชีวติ เขาถึงจะขาดการมองเห็นแต่เขาสู ้ชีวิตมีความพยายาม
ไม่ได้คิดว่าเขาด้อยกว่าคนอื่นมันทาให้คนตาดีอย่างอยากช่วยเหลือ
เขาในทางที่เหมาะสมมากขึ้น
- แต่การใช้ชีวิตจริ ง มันก็ยงั อดกังวลไม่ได้เพราะมันอันตราย คนตาดี
ยังอันตราย

ความรู้สึกในความมืด

ตอนแรกรู ้สึกกลัวเพราะมันมืดจริ งๆกลัวจะไปชนนูน้ นี้ / คิดว่าเขา
มองเห็นใส่ แว่นแน่นอน

ประสบการณ์ที่ได้รับใน
ห้องสวนสาธารณะ

พยายามใช้การฟังเสี ยงไกด์และสัมผัส /ตอนแรกเข้ามาในป่ า / พอเจอ
ถังขยะกับม้านัง่ ก็นึกถึงสวนสาธารณะ

ประสบการณ์ที่ได้รับใน
ห้องตลาด

ได้ยนิ เสี ยงแม่คา้ เสี ยงหมา ได้จบั แผงต่างๆเราก็จะเดาวัตถุจากความทรง
จาที่เราเคยเจอมาแล้ว

237
ประเด็นคาถาม

สรุ ปคาตอบจากผู้ให้ สัมภาษณ์

ประสบการณ์ที่ได้รับใน
ห้องป้ ายรถประจาทาง

สนุกดีเหมือนขึ้นเครื่ องเล่น /จินตนาการตามเหมือนเรากาลังเดินทางไป
สักที่

ประสบการณ์ที่ได้รับใน
ห้องดนตรี

เหมือนฟังการแสดงดนตรี แจ๊ส /เหมือนมาอยูห่ ้องโฮมเธี ยร์ เตอร์

ประสบการณ์ที่ได้รับใน
ห้องบาร์

ตอนทอนเงินก็งงว่าพี่เขารู ้ได้ไงว่าแบงค์อะไรแล้วหยิบขนมให้เราถูก

ผู้ให้ สัมภาษณ์ พรปวีณ์ อภิบาลศรี สั มภาษณ์ , 18 กันยายน 2559
ประเด็นคาถาม

สรุ ปคาตอบจากผู้ให้ สัมภาษณ์

ทัศนคติที่มีต่อผูพ้ ิการทาง เห็นแล้วสงสาร เขาไม่ได้เห็นในสิ่ งที่เราเห็นอยากไปอยู๋ในที่ที่ปลอดภัย
สายตา
เช่น สถานสงเคราะห์ มันน่าจะเหมาะกว่า
ทัศนคติที่เปลี่ยนไป

เขาน่าจะมีคนรอบข้างคอยดูแล คือเขาทาอะไรเองได้คือข้างนอกมันไม่
เหมือนข้างในที่เราไปดูเมื่อกี้ เพราะจริ งๆ ถนนฟุตบาทก็มีรถวิง่ อาจจะ
โดนเฉี่ ยว / จากที่สงสารแล้ว สงสารมากกว่าเดิมเขาต้องใช้ชีวติ เขามาก
กว่าเดิม / ทึ่งในความสามารถปรับตัวเก่งต้องเรี ยนรู ้อะไรหลายๆอย่าง
มากกว่าเรา

ความรู้สึกในความมืด

ตอนแรกไม่คิดว่าจะเห็นบ้างเงาๆแต่พอยูไ่ ปเรื่ อยๆคุยไปเรื่ อยๆก็ช่วยให้
เราชินขึ้น

ประสบการณ์ที่ได้รับใน ใช้มือคลาตามคนข้างหน้า / ตอนแรกไม่รู้คิดว่าสวนสัตว์คือพอมันมืด
ห้องสวนสาธารณะ
มันงงไม่รู้วา่ คือสวนจนเพื่อนบอก
ประสบการณ์ที่ได้รับใน ได้ยนิ เสี ยงรอบข้างมากขึ้นเวลาเดาก็จะดมกลิ่นกะสัมผัสแล้วก็นึกเอาว่า
ห้องตลาด
กลิ่นนี้คืออะไรที่เราเคยดมมาก่อน
ประสบการณ์ที่ได้รับใน ตื่นเต้นดีเขาคอยบอกว่าจะเลี้ยงแล้วนะมันก็เหมือนเลี้ยวจริ ง ๆ / ถ้าเรา
ห้องป้ ายรถประจาทาง มองเห็นปกติมนั ก็เฉยๆ พอเรามองไม่เห็นมันก็ตื่นเต้นขึ้นจินตนาการ
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สรุ ปคาตอบจากผู้ให้ สัมภาษณ์
ตาม

ประสบการณ์ที่ได้รับใน เหมือนเขาเปิ ดเพลงให้เราฟังเฉย ๆ นัง่ พัก
ห้องดนตรี
ประสบการณ์ที่ได้รับใน สงสัยมากแล้วได้มาถามตอนกินขนม
ห้องบาร์

ผู้ให้ สัมภาษณ์ นนทพัฒน์ เจริญธรรม สั มภาษณ์ , 18 กันยายน 2559
ประเด็นคาถาม

สรุ ปคาตอบจากผู้ให้ สัมภาษณ์

ทัศนคติที่มีต่อผูพ้ ิการทาง
สายตา

เห็นใจเขาเวลาเราไปเที่ยวไหนเราได้เห็นวิวแต่เขาไม่เห็นผมมองว่า
เขาน่าสงสารกว่าการพิการแบบอื่น

ทัศนคติที่เปลี่ยนไป

เปลี่ยนคือเราไม่ได้สงสารแต่เห็นใจตั้งแต่แรกอยูแ่ ล้ว แต่พอชมจบ
คือก็ทาให้เราประทับใจในความสามารถเขาไปอีกคือเขาเก่งมาก

ความรู้สึกในความมืด

มืดแบบมืดจริ งๆ / มีกลัว ๆ ไม่กล้าเดิน ทาไรไม่ถูก

ความรู้สึกแรกเมื่อพบผูน้ า
ทาง

คิดว่าเขาใส่ แว่น ดูเขาลากจูงเราไปได้ตลอดเวลา

ประสบการณ์ที่ได้รับในห้อง ใช้การฟังมากที่สุดเพราะฟังเสี ยงไกด์รองมาก็สัมผัส / คิดว่าป่ าตอน
สวนสาธารณะ
แรก จนกว่าเจอรู ปปั้ น
อิทธิ พลระหว่างผูเ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์

เพื่อนมีผล แต่รอบคนเยอะบางทีรู้สึกเกะกะชนกันไปมาแต่ก็อุ่นใจ

ประสบการณ์ที่ได้รับในห้อง แรกกังวลค่อนข้างมากพอเริ่ มๆไปเริ่ มมัน่ ใจในการเดินชมมากขึ้น
ตลาด
พอถึงในห้องนี้
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สรุ ปคาตอบจากผู้ให้ สัมภาษณ์

ประสบการณ์ที่ได้รับในห้อง เรา Recall memory ภาพจากประสบการณ์เก่าของเราพี่เขาก็มีเล่นมุข
ป้ ายรถประจาทาง
ตลกบ้างไม่ตลกบ้างไปเรื่ อย
ประสบการณ์ที่ได้รับในห้อง ผมเป็ นคนฟังเพลงตลอดเวลาเวลามืดๆแล้วได้ยนิ เสี ยงเพลงมันไม่
ดนตรี
เหมือนคอนเสิ ร์ตเหมือนใส่ หูฟังนอนฟังเพลง
ความรู ้สึกต่อผูน้ าทาง

คือเขาเก่งมากนอกจากนาชมแล้วยังแบบจาชื่อพวกเราได้เรี ยกชื่อ
พวกเราตลอดคือยัไงก็คิดว่าเขามองเห็น

ประสบการณ์ที่ได้รับในห้อง สงสัยเยอะมาก แล้วก็มาเฉลย
บาร์
ผู้ให้ สัมภาษณ์ ณัฐชา ศิริโชตินันท์ สั มภาษณ์ , 18 กันยายน 2559
ประเด็นคาถาม

สรุ ปคาตอบจากผู้ให้ สัมภาษณ์

ทัศนคติที่มีต่อผูพ้ ิการทาง
สายตา

- สงสารแต่มองว่าเขาเก่งมากกว่า
- ที่มาเพราะอยากลองเรี ยนรู้ดู

ทัศนคติที่เปลี่ยนไป

- รู ้สึกว่าเก่ง เก่งมากคือประสาทสัมผัสที่เหลืออยูเ่ ขาใช้ได้
เชี่ยวชาญมาก
- เขาเหมาะสมในการทางานปกติได้เพราะเขาเป็ นคนที่เรี ยนรู้ได้
คือแค่มองไม่เห็นมันมีงานตั้งเยอะตั้งแยะที่ไม่จาเป็ นต้องใช้

ความรู้สึกในความมืด

แรก ๆ กลัว ไม่กล้าเดิน กลัวชนคนอื่น

ความรู้สึกแรกเมื่อพบผูน้ าทาง ไม่รู้เลย นึกว่ามีอุปกรณ์พิเศษ คือมีจงั หวะเราหลงสักพักนึงเขาก็พา
เรากลับมาในเส้นทาง
การหาทิศทางเดินภายใน

เอาจากความเคยชินของเรา แล้วพี่เขาช่วยไกด์ดว้ ย
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สรุ ปคาตอบจากผู้ให้ สัมภาษณ์

นิทรรศการ
ประสบการณ์ที่ได้รับในห้อง ตอนแรกนึกว่าป่ ามีเสี ยงน้ าตกไม่ทนั ได้นึกถึงสวนสาธารณะจนได้
สวนสาธารณะ
เจอรู ปปั้ น
อิทธิ พลระหว่างผูเ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์

รู้จกั เวลาโดนตัว พลาดเอามือไปโดดเราก็ไม่เกร็ ง

ประสบการณ์ที่ได้รับในห้อง เริ่ มได้ดมมากขึ้น
ตลาด
ประสบการณ์ที่ได้รับในห้อง คือเราชินกับของจริ งมากกว่า
ป้ ายรถประจาทาง
ประสบการณ์ที่ได้รับในห้อง ดูไม่ได้ต่างจากชีวิตประจาวันอะไรมากมันก็เหมือนเราฟังเพลงปกติ
ดนตรี
ผู้ให้ สัมภาษณ์ ปรี ยารัช วิเศษขันธุ์ สั มภาษณ์ , 18 กันยายน 2559
ประเด็นคาถาม

สรุ ปคาตอบจากผู้ให้ สัมภาษณ์

ทัศนคติที่มีต่อผูพ้ ิการทาง
สายตา

ไม่ถึงกับสงสารแต่เขาสามารถปรับตัวให้อยูใ่ นสังคมได้

ทัศนคติที่เปลี่ยนไป

คือเขาขาดหนึ่งอย่างแต่ทุกอย่างที่เหลือเขาดีกว่าเราหมด

ความรู้สึกในความมืด

รู ้สึกกังวลว่าข้างหน้าจะเป็ นอะไร

ความรู้สึกแรกเมื่อพบผูน้ า
ทาง

คือตอนแรกคิดว่าเขาเป็ นคนปกติแล้วทาจนเคยชิน

การหาทิศทางเดินภายใน
นิทรรศการ

เราเริ่ มปรับตัวได้เรื่ อย ๆแล้วบางอย่างที่เราคุน้ เคยมันยิง่ ง่ายคือถึงมอง
ไม่เห็นเราก็ใช้ประสาทสัมผัสอื่นมาสารวจแทน

ประสบการณ์ที่ได้รับใน

ป่ าเหมือนกันมันมีขา้ มสะพานนูน้ นี้มนั คือป่ าจนเจอรู ปปั้ นแหล่ะ
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สรุ ปคาตอบจากผู้ให้ สัมภาษณ์

ห้องสวนสาธารณะ
อิทธิ พลระหว่างผูเ้ ข้าร่ วม
ประสบการณ์

เหมือนถ้าเราอยูก่ บั คนที่รู้จกั ทาอะไรไม่ตอ้ งเกรงใจ แต่ของเรามีคน
อื่นด้วย เราก็จะระวังมากขึ้น

ประสบการณ์ที่ได้รับใน
ห้องป้ ายรถประจาทาง

ก็พี่เขาพูดเราก็คิดตามแต่ก็แบบเราก็เคยนัง่ อะไม่ได้อะไรมากมาย

ประสบการณ์ที่ได้รับใน
ห้องดนตรี

เขาก็จะบิว้ ว่าจริ งๆมันมีคนขยับท่าทางตามเพลงหรื อกาลังแสดงอยูน่ ะ
แต่จริ งๆเราก็สรู ้สึกเหมือนฟั งเพลง

ประสบการณ์ที่ได้รับใน
ห้องบาร์

- ทอนเงินจับสิ่ งของได้หมดพอรู ้วา่ เขาเป็ นคนตาบอดก็เซอร์ ไพรส์
มาก
- ตรงนี้ เราพีคมากพอเขาเฉลยว่าไกด์พนักงานบาร์ เจ้าหน้าที่ทุกคน
ตาบอดหมดยิง่ ทาให้เราประทับใจ

ประวัตผิ ู้เขียน
ชื2 อ นามสกุล

นายอนุรักษ์ จันทร์ดาํ

ประวัตกิ ารศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสู ตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ – มัลติมีเดีย
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ การทํางาน

พ.ศ. 2556–2559 ครี เอทีฟ ตัดต่อ
และรับจ้างอิสระด้านผลิตสืK อวิดีทศั น์

