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แนวทางการจัดทำาสื่อประกอบนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยสำาหรับคนพิการทางการเห็น



คำ�นำ�
	 	 เอกสารคู่มือแนวทางการจัดทำาสื่อประกอบนิทรรศการศิลปะ 

ร่วมสมัยสำาหรับคนพิการทางการเห็น	 เป็นผลสืบเนื่องมาจากงานวิจัย 

การศึกษาแนวทางการใช้สื่อประกอบนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย	เพื่อถ่ายทอด

ความรู้จากนิทรรศการให้กับคนพิการทางการเห็น	ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้รับ

ความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิ	2	ท่านคือ	ศาสตราจารย์	วิริยะ	

นามศิริพงศ์พันธ์	และศาสตราจารย์	ญาณวิทย์	กุญแจทอง			โดยมีที่ปรึกษา

หลักของโครงการวิจัย	คือ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ฤทธิรงค์	จุฑาพฤฒิกร		

	 	 จากความสำาเร็จของงานวิจัยดังกล่าว	 ได้นำามาสู่ผลของการทำาคู่มือ

เพื่อเป็นแนวทางให้กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์ร่วมสมัยของไทยได้ ใช้

เป็นแนวทางในการจัดทำาสื่อประกอบนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดความรู้ ให้

กับคนพิการทางการเห็น	 ผู้จัดทำาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำาสื่อประกอบ

นิทรรศการให้กับคนพิการทางการเห็นจะไม่เพียงเป็นประโยชน์ ให้กับ 

คนเฉพาะกลุ่ม		แต่จะยังเป็นประโยชน์ ให้กับกลุ่มคนทั่วไปในสังคมที่มีข้อจำากัด

ในการรับรู้และการเรียนรู้ ให้สามารถใช้สื่อประกอบนิทรรศการเป็นเครื่องมือ

ในการเข้าถึงความรู้ที่มีอยู่ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะต่อไป

ผู้จัดทำา

ทักษิณา	พิพิธกุล

5	กันยายน	2560
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พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยกับก�รเข้�ถึง *

*

บทที่ 1

จากพื้นที่ เก็บสงวนรักษาและจัดแสดงศิลปวัตถุ	 ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ ได้รับ 

การคาดหวังว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียน	 ใฝ่รู้	

แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย	 ดังนั้นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 

ในปัจจุบันควรก้าวไปสู่การส่งผ่านความรู้ ในแนวทางที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้	

เพื่อให้ผู้ชมปรารถนาที่จะเรียนรู้	เกิดกระบวนการสร้างความรู้ภายในตนเองและ	

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้จากนิทรรศการศิลปะ 

ไปสู่ผู้ชมกลุ่มคนที่มีความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การใช้สื่อประกอบ

นิทรรศการศิลปะของพิพิธภัณฑ์ควรพัฒนาสู่บทบาทที่มีความสัมพันธ์กับสังคม

ร่วมสมัย	คือ	มีกระบวนการพัฒนาเนื้อหา	การคัดสรรตัวสาร	การเลือกใช้สื่อการ

เรียนรู้ที่เหมาะสมและสามารถสื่อสารกับผู้ชมหลากหลายกลุ่มในสังคมไทยที่ม ี

ความหลากหลาย	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มคนพิการทางการเห็นซึ่งยังขาดสื่อ

การเรียนรู้ ในพิพิธภัณฑ์ ในประเทศไทยอีกมาก	“อ้างตามคู่มือกฎหมายการปฏิบัติ

งานเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 (2552)	 ของสำานักงาน 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ในหัวข้อสิทธิคนพิการ	 

ในการเข้าถึงสิ่งอำานวยความสะดวก	 แสดงให้เห็นสาระสำาคัญในเรื่องของ 

การจัดสิ่งอำานวยความสะดวกอย่างสมเหตุสมผลนั้น	 เป็นเรื่องที่รัฐต้องให้ 

ความสำาคัญและมีการกำาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าหน่วยงานด้าน 

การศึกษาอาชีพหรือสวัสดิการสังคมต้องจัดสิ่งอำานวยความสะดวกในรูป

แบบที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง”	 (สำานักงาน 

คณะกรรมการ	การอุดมศึกษา.	2555:	ออนไลน์)

ทักษิณา														 พิพิธกุล.	 การศึกษาแนวทางการใช้สื ่อประกอบนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยเพื ่อถ่ายทอด

ความรู้จากนิทรรศการให้กับคนพิการทางการเห็น	วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์.	4,	2	(มิถนุายน-กันยายน	2561).	27-37.	ออนไลน์.

ที ่มา	:	http://www.brailleintl.org
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คนพิการทางการเห็นทั้งสองระดับคือ	 														คนตาบอดสนิท	 

กับคนเห็นเลือนราง											จัดได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่มีข้อจำากัดสูงสุด

ในการรับรู้งานทัศนศิลป์ร่วมสมัยด้วยต้องใช้ประสาท

สัมผัสด้านอื่นแทนการรับรู้ทางสายตาซึ่งเป็นช่องทาง 

การเรียนรู้หลัก	 คนพิการทางการเห็นจะต้องพึ่ ง 

สื่อประกอบนิทรรศการอันหลากหลายในการเข้าถึง 

ความรู้	ดังนั้นคู่มือแนวทางการใช้สื่อประกอบนิทรรศการ

ศิลปะร่วมสมัยเพื่อถ่ายทอดความรู้จากนิทรรศการให้ 

กับคนพิการทางการเห็น	 จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางใน 

การจัดหาสื่อประกอบนิทรรศการให้กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะ

- 8 0 %

- 1 0 0 %

คนตาบอดสนิท

คนตาบอดสนิท

คนเห็นปกติ

คนเห็นเลือนราง

คนเห็นเลือนราง

ที่มา	:	ภาพถ่ายโดย	อัฐวุฒิ	รอบคอบ	วันที ่	14	ธันวาคม	2560

ร่วมสมัยและหอศิลป์ร่วมสมัยของไทยได้เพิ่มศักยภาพ	

การเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับคนพิการทางการเห็นเพื่อเปิด

พื้นที่และสร้างโอกาสให้คนพิการทางการเห็นมีช่องทางใน

การเรียนรู้ ใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมและสภาพแวดล้อม

ในปัจจุบันได้	 สำาหรับงานด้านพิพิธภัณฑ์	 การจัดทำา 

สื่อประกอบนิทรรศการสำาหรับคนพิการทางการเห็นยัง 

จะทำาประโยชน์ ให้กับคนกลุ่มอื่นในสังคมที่มีข้อจำากัด

ทางการรับรู้	 การเรียนรู้	 มีความแตกต่างของวัยและ 

การศึกษาสามารถเข้าถึงความรู้ ในพิพิธภัณฑ์ได้เช่นกัน 

ก�รทำ�ให้พิพิธภัณฑ์ศิลปะเป็นพื้นที่สำ�หรับคนพิก�ร

ท�งก�รเห็นเข้�ถึงคว�มรู้ **

	การทำ า ให้พิพิ ธภัณฑ์ศิ ลปะ เป็ นพื้ นที่ สำ าหรับคนพิการทางการ เห็ น 

เข้าถึงความรู้ 											พิพิธภัณฑ์ควรมีการวางแผนบริหารจัดการล่วงหน้า 

การวางแผนดังกล่าวจะช่วยให้การดำาเนินงานของพิพิธภัณฑ์มีประสิทธิภาพ

และประหยัดค่าใช้จ่าย															ความเป็นไปได้ประการหนึ่งในการทำาให้พิพิธภัณฑ์

ศิลปะเป็นพื้นที่ของคนพิการทางการเห็น	 คือ	 การสร้างสื่อประกอบ

นิทรรศการที่ตอบรับกับการรับรู้ต่อประสาทสัมผัสทั้ งห้าของมนุษย์																																																							

โดยทั่วไปแล้วพิพิธภัณฑ์ศิลปะจะจัดทำาสื่อหลัก	 (Primary	 media)	 

ที่ ใช้ ในการสื่อสารความรู้ 	 คือ	 ตัวผลงานศิลปะ	 และจัดทำาสื่อรอง	 

(Secondary	 media)	 ซึ่งเป็นสื่อที่มีพลังในการสื่อสารกับกลุ่มผู้ชมเช่นกัน	 

อาทิ	 แผ่นป้ายข้อมูล	 แผ่นพับ	 สูจิบัตรงานนิทรรศการ	 สื่อกิจกรรมนำาชม

พิพิธภัณฑ์และอื่นๆ	 หากพิพิธภัณฑ์สามารถพัฒนาสื่อเหล่านี้ ให้มีความ 

หลากหลาย	 และตอบสนองต่อการรับรู้หลากแบบ	 คนพิการทางการเห็นก็ 

จะสามารถเข้าถึงความรู้ที่มีอยู่ ในพิพิธภัณฑ์ได้

 แหล่งเดิม,	27-37:	ออนไลน์.

ที ่มา	:	http://www.brailleintl.org
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โมเดลก�รสื่อส�รระหว่�งพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 

และคนพิก�รท�งก�รเห็น

	การจัดการด้านการสื่อความรู้จากนิทรรศการศิลปะมีความสัมพันธ์

กับบทบาทหน้าที่ ของพิพิธภัณฑ์ที่ มีต่อสังคมและวัฒนธรรม	 

จากอดีตพิพิธภัณฑ์เคยได้รับการมองเห็นว่าเป็นพื้นที่เก็บสงวน

รักษาและจัดแสดงวัตถุ																			การสื่อสารข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์เป็นไปเพื่อ

ให้ผู้ชมเข้าใจประวัติศาสตร์ศิลปะด้วยข้อมูลในเชิงวิชาการผ่าน

วัฒนธรรมลายลักษณ์	 การสื่อสารแบบดังกล่าวเป็นวิธีการสื่อสาร

แบบเป็นเส้นตรงโดยมีพิพิธภัณฑ์เป็นจุดศูนย์กลาง	 โดยพิพิธภัณฑ์ 

มีความคาดหวังว่าสารที่ส่งออกไปจากภัณฑารักษ์นั้นจะไม่ถูกตีความ

เปลี่ยนแปลง	 สำาหรับผู้รับสาร(ผู้ชม)			ก็ ได้รับการคาดหวังว่าจะ 

ได้รับสารและได้รับความรู้เท่าเทียมกับสิ่งที่ผู้วิจัยของพิพิธภัณฑ์ได้รู	้		 

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ ได้รับการนิยามด้วยบทบาท

หน้าที่ ใหม่ ในการเป็นสถาบันหรือองค์กรที่ทำ าหน้าที่ เป็นสื่ อ 

การเรียนรู้ชนิดหนึ่งโดยมีภัณฑารักษ์ทำาหน้าที่เป็นผู้ ให้ความช่วย

เหลอืใหผู้ช้มสามารถเขา้ถงึความรู้ ในงานนทิรรศการได	้ดงันัน้บทบาท

ของพิพิธภัณฑ์ ในพหุสังคมที่มีกลุ่มผู้ชมหลากหลายจึงต้องการ 

การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ	 ซ่ึงต้องอาศัยวิธีการส่ือสารหลากหลายวิธี		

ด้วยสื่อหลากรูปแบบและสำาหรับผู้รับสารหลากกลุ่ม	 โดยผู้เขียน 

ได้นำาโมเดลแสดงรูปแบบการสื่อสารของพิพิธภัณฑ์ซึ่งเขียนโดย	 

Knez	 และ	Wright	 (1970)	 (George	E.	 Hein,	 1998	Cited	 in	

Hyungsook	 Kim,	 2007:	 Online)	 มาเป็นต้นแบบในการศึกษา	 

และผู้ เ ขี ยน ได้ เสนอ โม เดลการสื่ อสารของพิพิ ธภัณฑ์ที่ ใ ห้ 

ความสำาคัญกับการใช้สื่อหลัก	 สื่อรองและการสื่อสารข้อมูลที่รวม 

แง่มุมการประเมินตอบรับจากผู้ชมซึ่งเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ 

เหมาะสมกบัพพิธิภณัฑศ์ลิปะในพหสุงัคมมาปรบัใช้ ในการสรา้งโมเดล

การสื่อสารระหว่างพิพิธภัณฑ์ศิลปะและคนพิการทางการเห็น		

MESSAGES COMPARED THROUGH FEEDBACK

DETERMINED CONTENT 
AND MESSAGE

DECODE THE MESSAGEENCODE MESSAGE PRIMARY MEDIUM (OBJECTS)
SECONDARY MEDIUM (LABELS, PHOTOGRAPHS)

EXHIBITIONS VISITORSCURATOR

โมเดลก�รสื่อส�รของพิพิธภัณฑ์เขียนโดย Knez และ Wright (1970)

โมเดลการสื ่อสารของพิพิธภัณฑ์ โดย	Knez	และ	Wright	(1970)				 

ที่มา:	George	E.	Hein,	1998	Cited	in	Hyungsook	Kim,	2007:	Online. 



MESSAGES COMPARED THROUGH FEEDBACK

ภัณฑารักษ

กำหนดเนื้อหา และขอมูล

สื่อทางการสัมผัส สื่อทางการไดยิน สื่อทางการไดกลิ่น สื่อทางการเห็น 

(สำหรับคนเห็นเลือนราง)

สื่อกิจกรรม

ใหขอมูลผานสื่อนิทรรศการ สื่อหลัก (ศิลปวัตถุ)

สื่อรอง (อาทิ แผนปายขอมูล, สื่อวัตถุจำลองทางพิพิธภัณฑ ฯลฯ)

การรับรูและ 

ความเขาใจในขอมูล

นิทรรศการ ผูเยื่ยมชม

WE ARE EQUAL
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โมเดลการสื่อความรู้จากนิทรรศการให้กับคนพิการทางการเห็น							โดยปรับ 
รูปแบบจากโมเดลการสื่อสารของพิพิธภัณฑ์ โดย	Knez	และ	Wright	(1970)	

(George	E.	Hein,	1998	Cited	in	Hyungsook	Kim,	2007:	Online)
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แนวท�งก�รดำ�เนนิง�นเพือ่ทำ�ใหพ้พิิธภัณฑ์

เป็นพื้นที่สำ�หรับคนพิก�รท�งก�รเห็น

	การวางนโยบายการวางแผนการดำาเนินงานใน 

การทำาให้พิพิธภัณฑ์เป็นพื้นที่สำาหรับคนพิการ

ทางการเห็นเข้าถึงได้และการฝึกปฏิบัติเจ้าหน้าที่

พิพิธภัณฑ์

	การสนับสนุนการจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย 

ที่คนพิการทางการเห็นสามารถเข้าถึงได้	 อาทิ	 

งานศิลปะสัมผัสได้	 งานสื่อเสียงและงานสื่อทาง 

การได้กลิ่นซึ่ งจะช่วยประหยัดงบประมาณใน 

การสร้างสื่อประกอบนิทรรศการ

	การนำาเสนอนิทรรศการของศิลปินที่เป็นคนพิการ

ทางการเห็น

	การปฏบิตังิานรว่มกบับคุคลหรอืองคก์รของคนพกิาร

ทางการเห็น

1

3
2

4
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	การ ให้ ข้ อมู ลพื้ น ฐาน เกี่ ย วกั บพิพิ ธภัณฑ์ด้ วย 

การจัดทำาแบบจำาลองของพิพิธภัณฑ์	 แผนท่ีสัมผัสได้		

แผนภาพสัมผัสได้	 ป้ายสัญลักษณ์บอกทิศ	 และ 

สิ่งอำานวยความสะดวกควรมีอักษรเบรลล์หรือ 

สื่อเสียงกำากับเพื่อคนพิการทางการเห็นได้รับรู้	และ

เข้าใจถึงตำาแหน่งของตนเอง	ตำาแหน่งของสิ่งอำานวย

ความสะดวก	จุดนั่งพัก	จุดติดต่อประชาสัมพันธ์	และ

จุดเข้าชมนิทรรศการ

	การจัดทำาสื่อประกอบนิทรรศการควรพิจารณา

การจัดทำาสื่อที่กระตุ้นการรับสัมผัสในหลากหลาย

รูปแบบ	อาทิ	สื่อทางการสัมผัส	สื่อทางการได้ยิน	

สื่อทางการได้กลิ่น	สื่อทางการเห็น(สำาหรับคนเห็น

เลือนราง)	และสื่อกิจกรรม

	การจดัทำาสือ่ชดุความรูส้ำาหรบัคนพกิารทางการเหน็

ที่ ไม่สามารถเดินทางมาพิพิธภัณฑ์ได้

	การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ศิลปะให้

เข้าถึงหน่วยงานและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

ทางการเห็น

	การจัดทำาแบบสอบถามประเมินความคิดเห็นเพื่อให ้

คนพิการทางการเห็นมีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน

พิพิธภัณฑ์

5

7
6

8
9



ผลงานของ	Marwan	Rechmaoui	ชื่อ	Beirut	Caoutchouc	2004-8	©	ตั้งอยู่ที่	พิพิธภัณฑ์เทท	โมเดิร์น	กรุงลอนดอน	ประเทศอังกฤษ	

ที่มา	:	http://www.tate.org.uk/art/artworks/rechmaoui-beirut-caoutchouc-t13192
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สื่อประกอบนิทรรศก�รสำ�หรับ 

คนพิก�รท�งก�รเห็น ***

บทที่ 2

	 สื่อ					คือ						ตัวกลางในการส่งผ่านข้อมูลจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร

สื่อมีหลากหลายรูปแบบหมายรวมถึง																					 หนังสือ		 ป้าย	 โปสเตอร์

นิทรรศการ	 ภาพยนตร์สารคดี				 ซีดีและสื่อไอทีในลักษณะต่างๆ	

สำาหรับงานด้านพิพิธภัณฑ์	 สื่อคือเครื่องมือในการพัฒนางานด้าน 

การศึกษาที่สำาคัญ	 เนื่องจากสื่อในลักษณะต่างๆ	 สามารถช่วยส่งเสริม

การเรียนรู้และถ่ายทอดข้อมูลความรู้จากพิพิธภัณฑ์สู่กลุ่มผู้ชมได้	 สื่อใน 

การถ่ายทอดความรู้จากงานนิทรรศการศิลปะ	คือ	ตัวผลงานศิลปะ	และ	 

	แหล่งเดิม,	27-37:	ออนไลน์.***

สื่ อประกอบนิ ทรรศการศิ ลปะ	 

การส่งผ่านข้อมูลจากผู้ส่งสารให้

มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับความ

สามารถในการสร้างสื่อ	 การเลือก

ใช้สื่ อที่ มี ความเหมาะสมและมี

ความหลากหลาย		

	การสูญเสียประสาทสัมผัสด้านการเห็นทำาให้คนพิการทางการเห็น 

จำาต้องพึ่งสื่อประกอบนิทรรศการผ่านการรับรู้ทางประสาทสัมผัสด้าน

อื่นๆ	ที่เหลืออยู่		อาทิ		สื่อสัมผัสได้	สื่อทางการได้ยิน	สื่อทางการได้

กลิ่น	สื่อทางการเห็น	(สำาหรับคนเห็นเลือนราง)	และสื่อกิจกรรม		สื่อ

ต่างๆ	เหล่านี้สามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ ในด้านต่างๆ	และช่วย

ให้คนพิการทางการเห็นสามารถประมวลผลเกิดเป็นข้อมูลหรือภาพใน

ใจขึ้นมาได้	 โดยภาพเหล่านั้นอาจเกิดขึ้นมาจากความทรงจำาที่ตนเคย

ได้รับรู้ก่อนที่จะสูญเสียการมองเห็น	 หรือหากในกรณีของความพิการ

ทางการเห็นมาแต่กำาเนิด	 สมองของคนพิการทางการเห็นจะมีการ

ปรับตัวและกระตุ้นประสาทสัมผัสการรับรู้ด้านอื่นๆ	 ให้ชัดเจนขึ้นมา 

	การรับรู้ของคนพิการทางการเห็นจะพ่ึงพิงอยู่การรับรู้ด้านกายสัมผัส

ซึ่ ง เป็นช่องทางการรับรู้ ท่ี พ้ืนฐานที่สุดมีการกระตุ้นการรับรู้ ให้ 

เกิดข้ึนได้ เร็วมากที่สุดหลังจากการสูญเสียการมองเห็นและเป็น

อวัยวะรับสัมผัสที่มีการเสื่อมสมรรถนะยากที่สุด	 ดังนั้น													การจัดทำาสื่อ

ประกอบนิทรรศการที่สัมผัสได้จึงเป็นความจำาเป็นพื้นฐานในการสื่อสาร 

ความรู้ ให้เกิดประสิทธิผลสำาหรับคนพิการทางการเห็น	 อีกทั้งสื่อสัมผัส

ได้ยังเป็นการเปิดช่องทางการเรียนรู้และการทบทวนข้อมูลตามโอกาส

เวลา	 และความสนใจส่วนตนของคนพิการทางการเห็นให้ ได้ ใช้เวลา

อยู่กับตัวเอง	 และได้ ใช้เวลาอย่างอิสระกับผลงานศิลปะที่ตนสนใจ	 

สื่อสัมผัสได้ที่ดีที่สุดคือ	 การใช้ศิลปวัตถุของแท้				 เนื่องจากศิลปวัตถุ

ของแท้สามารถทำาให้คนพิการทางการเห็นรับรู้ถึงคุณสมบัติของวัตถุ	 

ความเบา	 ความหนัก	 พื้นผิว	 ลวดลาย	 ขนาดและอายุของวัตถุ	 ในกรณี

ที่มีข้อจำากัดต่อการเข้าถึงศิลปวัตถุของแท้และต้องจัดทำาวัตถุจำาลอง

ทางพิพิธภัณฑ์เพ่ือให้มีส่ือสัมผัสได้ ในการถ่ายทอดความรู้	 พิพิธภัณฑ์ 

ก็ ไม่จำาเป็นต้องเริ่มจากการจัดทำาสื่อราคาแพงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในปัจจุบันมีสื่อและอุปกรณ์มากมายที่จะอำานวยความสะดวกใน 

การจัดทำาสื่อต่างๆ	 โดยไม่ ใช้งบประมาณและเวลายาวนานนัก	 อาทิ	 

การใช้สื่ออักษรเบรลล์เพื่อให้ข้อมูลพื้นฐาน	 แผนภาพสัมผัสได้และการใช้

วัสดุเทียบเคียงเพื่อการศึกษา

ก�รสูญเสียประส�ทสัมผัสด้�นก�รเห็น

เมื่อสูญเสียก�รรับรู้ด้�นก�รเห็น



 

TO LEARN

WE ARE EQUAL

TO LEARN

WE ARE EQUAL

18
I 19

I

	เมื่อสูญเสียอวัยวะรับสัมผัสด้านการเห็น	 อวัยวะรับสัมผัสทางการ

ได้ยินของคนพิการทางการเห็นสามารถมีประสิทธิภาพการรับรู้

ที่ดีขึ้นได้แต่ความรวดเร็วของการถูกกระตุ้นให้ เกิดการรับรู้ทาง 

การได้ยินที่ดีขึ้น																	นั้นจะเกิดขึ้นได้ช้าหรือเร็วเพียงใดยังไม่มีผลวิจัย

รองรับที่แน่นอน	 อีกทั้งการรับรู้ทางการได้ยินยังขึ้นอยู่กับสมรรถะ	

ของอวัยวะการรับรู้ด้วย	 ซึ่งสมรรถะของอวัยวะทางการฟังของ 

แต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละกรณ	ีดังนั้นหากเปรียบเทียบ

กับการรับรู้ด้วยการสัมผัสแล้ว																						การรับรู้ด้วยการฟังมีปัจจัยที่มีความ

ซับซ้อนมากกว่า	 อย่างไรก็ตามการรับรู้ทางการได้ยินซึ่งเป็นการรับรู้

ข้อมูลจากการฟังข้อมูลต่างๆ	 อันเกิดขึ้นจากการอธิบาย	 การอภิปราย		 

การตอบโต้แสดงความคิดเห็นหรือการรับฟังข้อมูลจากอุปกรณ์สื่อเสียง	

(อาทิ	 การบันทึกเสียงความคิดเห็นของผู้ชม)	 ล้วนแล้วแต่เป็นสื่อ 

ที่ช่วยสร้างและกระตุ้นการคิดวิเคราะห์	 เป็นการรับรู้ที่กระตุ้นให้เกิด

ปฏิสัมพันธ์ ในระดับของการอภิปรายซักถามซึ่งการเรียนรู้ ในรูปแบบ 

ดังกล่าวทำาให้เกิดการขยายขอบเขตของข้อมูลความรู้อันเกิดขึ้นจาก 

การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล	สถานที่และเวลา	เป็นข้อมูลที่มีชีวิตชีวาและ

สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ ให้มีความสดใหม่อยู่เสมอ	

	เป็นการรับรู้สภาพธรรมชาติของวัตถุและพื้นที่อันเกิดจากสภาพ 

ของสภาพแวดล้อมหนึ่งๆ	อาทิ	คนพิการทางการเห็นสามารถรับรู้ความ

เกา่หรอืใหมข่องวตัถจุากการรบัรูท้างการไดก้ลิน่																																																		นอกจากนีก้ารรบัรูท้าง 

การได้กลิ่นยังเป็นการรับรู้ประสบการณ์ด้านสุนทรีย์อันเกิดจากสภาพ

ของพืน้ทีแ่ละวตัถ	ุอาท	ิการรบัรูส้ภาพแวดลอ้มของอาคารอตุสาหกรรมที ่

มกีลิน่คราบนำา้มนัเกา่	และการรบัรูต้ำาแหนง่สถานทีข่องอาคารพพิธิภณัฑ์

จากกลิ่นดอกไม้ที่มีปลูกไว้ ในสภาพแวดล้อมนั้น	การใช้สื่อทางการได้กลิ่น

สามารถเสริมและกระตุ้นจินตนาการเกี่ยวกับบรรยากาศ	ภูมิอากาศและ

เวลา	กล่าวได้ว่าสื่อทางการได้กลิ่นเป็นสื่อประกอบนิทรรศการประเภท

หนึ่งที่สามารถใช้สื่อความรู้ ได้ดี	 และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสื่อทางการ

ได้กลิ่นก็มีพร้อมอยู่	 ณ	 สถานที่นั้นๆ	 หรือเป็นผลิตภัณฑ์จำาพวกกลิ่น

สังเคราะห์ก็มีอยู่ ในท้องตลาด	โดยไม่ต้องจัดทำาขึ้นใหม่

ก�รสืบค้นผลง�นวิจัยเกี่ยวกับก�รรับรู้ของ 
คนพิก�รท�งก�รเห็น

ก�รรับรู้ด้วยก�รได้กลิ่น

	จัดได้ว่าเป็นสื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบที่มีความใกล้เคียงกับสื่อสำาหรับ

คนมองเห็น	 หากแต่การจัดทำาสื่อสำาหรับคนเห็นเลือนรางต้อง 

มีการทำาให้ตั วอักษรและข้อมูลภาพมีขนาดใหญ่และชัดเจนขึ้ น	 

โดยมีผู้ วิจัยในประเทศไทยได้นำาเสนอแนวทางและรูปแบบของ 

การทำาสื่อตัวอักษรและสัญลักษณ์สำาหรับคนเห็นเลือนรางไว้พร้อม

แล้ว																ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์สามารถจัดทำาสื่อเหล่านี้ โดยสามารถสืบค้น

จากงานวิจัยของ	 องค์อร	 วงษาลังการ	 (2554)	 เรื่องการใช้ตัว

อักษรและสัญลักษณ์ ในงานออกแบบนิเทศศิลป์เพื่อรองรับผู้พิการ

ทางสายตาประเภทเห็นเลือนราง	 และ	 งานวิจัยของ	 พลอยพันธน์	 

พฤทธิรัตนกุล	 (2558)	 เรื่องแนวทางการออกแบบสิ่งชี้แนะใน 

สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดเพื่อการรับรู้สำาหรับนักเรียนสายตา 

เลือนราง												กรณีศึกษา:	นักเรียนสายตาเลือนราง	โรงเรียนสอนคนตาบอด

ภาคใต้	จังหวัดสุราษฏร์ธานี		เป็นต้น

	เป็นสื่อที่สามารถใช้สื่อหลายประเภทเข้ามาประกอบร่วมกันและเป็นสื่อ

ที่สามารถจัดได้ ในหลากหลายรูปแบบทั้งเพื่อให้ความรู้หรือให้ความรู้

ควบคู่ ไปกับความบันเทิง	อาทิ	การจัด	นำาชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์																																												หรือ

การจัดนำาชมนิทรรศการดนตรีร่วมสมัย																																การดำาเนินสื่อกิจกรรมเป็นสื่อ 

ที่ ใช้บุคคลในการถ่ายทอดความรู้	 	 ตัวบุคคลเป็นสื่อที่สามารถปรับ 

ส่ง-รับ	 ข้อมูลที่มีความทันสมัยได้สะดวกรวดเร็ว																																											การถ่ายทอดข้อมูล 

ความรู้ด้วยการใช้ตัวบุคคลจึงช่วยลดการผลิตสื่อในรูปแบบอื่นๆ	 ลงไป

ได้	แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อมีสื่อกิจกรรมแล้วสื่ออื่นๆ	ก็ไม่จำาเป็น	

ในทางกลับกันการใช้สื่อหลากหลายเชื่อมโยงกันจะยังประโยชน์ ให้กับ 

คนพิการทางการเห็นได้มากที่สุด

ก�รรับรู้ท�งก�รเห็น (สำ�หรับคนเห็นเลือนร�ง)

สื่อกิจกรรม



	 	 กลา่วไดว้า่	สือ่กจิกรรมที่ ใชบ้คุคลถา่ยทอดความรูเ้ปน็สือ่ทีม่คีวามยดืหยุน่		 

และเป็นสื่อที่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ง่ายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม		เนื่องจาก

เป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ ในพิพิธภัณฑ์	 การดำาเนินงานในส่วนนี้ 

คำาว่า	บุคคลจึงขยายขอบเขตสู่บุคคลากรที่อยู่ ในส่วนงานบริการของพิพิธภัณฑ์

ทั้งหมด	 ดังคำากล่าวแสดงความคิดเห็นจากคนพิการทางการเห็นคนหนึ่งที่เป็น

ผู้เยี่ยมชมของพิพิธภัณฑ์	 ที่ว่า	 “...หากว่านี่คือการมาพิพิธภัณฑ์ครั้งแรก...

ต่อให้มีการใช้สื่อภาพนูนแสดงแผนผังติดตั้งอยู่ตรงจุดทางเข้าพิพิธภัณฑ์	

คนพิการทางการเห็นก็จะไม่รู้ว่าแผนผังนั้นอยู่ตรงไหนถ้าไม่มี ใครบอกหรือ 

พาเดินไปตรงตำาแหน่งนั้น...สำาหรับคนพิการทางการเห็น	เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์คือ

สื่อที่สำาคัญที่สุดที่จะเป็นตัวเริ่มชี้นำาให้ตนเดินไปยังจุดต่างๆในพิพิธภัณฑ์ได้...” 

ดังนั้น	 เจ้าหน้าที่รักษาการณ์	 เจ้าหน้าที่บริการตามจุดอำานวยความสะดวก	

และเจ้าหน้าที่นำาชมนิทรรศการล้วนมีความจำาเป็นต้องได้รับการฝึกฝนให้มี

ประสบการณ์ด้านปฏิสัมพันธ์กับคนพิการทางการเห็น			

	 	 อย่างไรก็ตามมีข้อควรตระหนักสำาหรับเจ้าหน้าที่นำาชมนิทรรศการ 

ในพิพิธภัณฑ์	คือ	เจ้าหน้าที่นำาชมนิทรรศการต้องให้เวลาที่เหมาะสมกับคนพิการ

ทางการเห็นในการสัมผัสรับรู้สื่อแต่ละประเภท																												เนื่องจากการรับรู้ด้วยการสัมผัส

ไม่สามารถจะทำาให้คนพิการทางการเห็นนั้นเห็นภาพทั้งหมดของวัตถุได้ ในคราว

เดียว	 หรือการรับรู้ด้วยการฟังก็ไม่สามารถทำาให้คนพิการทางการเห็นรับรู้มิติ

ทั้งหมดของศิลปวัตถุในคราวเดียวได้เช่นกัน	 ดังนั้นเจ้าหน้าที่นำาชมนิทรรศการ

ของพิพิธภัณฑ์ควรได้รับการฝึกฝนให้มีความยืดหยุ่นและดำาเนินกิจกรรมใน 

รูปแบบต่างๆ	 โดยมีการนำาแบบวิธีการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความ

ต้องการพิเศษมาพิจารณาปรับแนวทางในการดำาเนินกิจกรรม			

	 	 นอกจากนีก้ารจดัสือ่กจิกรรมควรคำานงึถงึการออกแบบกจิกรรมใหม้คีวาม

หลากหลาย	 	 เพื่อตอบรับต่อความต้องการในระดับบุคคลและกลุ่มคนพิการ

ทางการเห็นที่ต้องการมาพิพิธภัณฑ์	 ด้วยวัตถุประสงค์หลากหลาย	 ซึ่งบาง

ครั้งคนพิการทางการเห็นอาจมาพิพิธภัณฑ์เพื่อหาความรู้	 มาพิพิธภัณฑ์เพื่อ 

การพักผ่อน	 มาพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นการใช้เวลากับครอบครัว	 หรือมาพิพิธภัณฑ์

เพื่อเป็นการใช้เวลาอยู่คนเดียว		เป็นต้น

สื่อทางการสัมผัส

สื่อทางการฟัง

สื่อทางการได้กลิ่น

สื่อทางการเห็น	

(สาหรับคนเห็นเลือนราง)

สื่อกิจกรรม

รูปแบบของสื่อประกอบนิทรรศการสำาหรับคนพิการทางการเห็น
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แนวท�งก�รสร้�งสื่อ 
ประกอบนิทรรศก�รสำ�หรับคนพิก�รท�งก�รเห็น



01./ สื่อท�งก�รสัมผัส

	 	 ศิลปวัตถุของแท้	 การใช้วัตถุเทียบเคียงเพ่ือการศึกษา	 ข้อมูลอักษรเบรลล์	 แผนภาพสัมผัสได้	

หนังสือสัมผัสได้	และวัตถุจำาลองทางพิพิธภัณฑ์

1.1 / ศิลปวัตถุของแท้

ศิลปวัตถุของแท้ เป็นสื่อที่ทำาให้คนพิการทางการเห็นรับรู้ข้อมูลและเข้าใจศิลปวัตถุนั้น	 

ได้ดีที่สุด	 การได้สัมผัสกับศิลปวัตถุของแท้ทำาให้คนพิการทางการเห็นสัมผัสกับพื้นผิว	 

รูปทรง	 ขนาด	 มิติ	 ความคมชัด	 ความเลือนลาง	 และได้กลิ่นของวัตถุ	 อีกทั้งการสัมผัส

เป็นการสร้างความใกล้ชิด	 ยิ่งได้สัมผัสมากในระยะเวลานาน	 ภาพที่เกิดขึ้นในใจก็จะชัดเจน

มากขึ้น	 ตัวอย่างจากผลงานศิลปะสัมผัสได้ของ	 Rudolf	 Stingel	 ชื่อ	 Untitled	 (1993)	 

เป็นพรมผืนใหญ่ปูติดบนผนังห้องแสดงงานของพิพิธภัณฑ์เทท	โมเดิร์น	ผู้ชมทุกคนสามารถเข้ามา

มีส่วนร่วมในผลงานด้วยการใช้มือสัมผัสและใช้นิ้วมือทำาร่องรอยขูดขีดตามความต้องการของตนได้	

ตัวอย่างผลงานศิลปะสัมผัสได้	 	 ผลงานของ	 Rudolf	 Stingel	 ชื่อ	 Untitled	 (1993)	 Boiler	 House	 Level	 4	 	 พิพิธภัณฑ์เทท	 โมเดิร์น	 

กรุงลอนดอน	ประเทศอังกฤษ			

ที่มา:	http://www.tate.org.uk/visit/tate-modern/display/materials-and-objects/rudolf-sting	

ผลงานของ	Rudolf	S
tingel	ชื่อ	U

ntitled		ตั้งอยู่ที่		พ
ิพ
ิธภัณ

ฑ
์เทท	โมเดิร์น	 

กรุงลอนดอน	ประเทศอังกฤษ

	ที่มา:	ภาพ
ถ่ายโดยทักษิณ

า	พ
ิพ
ิธกุล	เมื่อวันที่	5	พ

ฤษภาคม	2560

ผลงานของ	Marwan	Rechmaoui	ชื่อ	Beirut	Caoutchouc	2004-8	©	ตั้งอยู่ที่	พิพิธภัณฑ์เทท	โมเดิร์น	 

กรุงลอนดอน	ประเทศอังกฤษ	

ที่มา	:	http://www.tate.org.uk/art/artworks/rechmaoui-beirut-caoutchouc-t13192

และผลงานของ	 Marwan	 Rechmaoui	 ชื่อ	 Beirut	 Caoutchouc	

2004-8	ทำาจากแผ่นยางซึ่งมีความยืดหยุ่นและคงทนเป็นรายละเอียด

ของแผนที่ถนนหนทางและทางหลวงในพื้นที่เมืองและแหล่งย่านชุมชน

ของเมือง	 Beirut	 ซึ่งเป็นเมืองที่มีความขัดแย้งด้านศาสนาสูงสุด

เมืองหนึ่งของโลก	 ศิลปินใช้วัสดุยางเป็นภาพแทนภาพของเมืองที่

อยู่รอดจากการคุกคามโดยมนุษย์และธรรมชาติ	นอกจากนี้วัสดุยาง	 

เปิดช่องทางให้ผู้ ชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับชิ้ นงานได้ด้ วย 

การยืนเหยียบ	และเดินไปบนผลงาน
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1.2 / ก�รใช้วัตถุเทียบเคียงเพื่อก�รศึกษ�

ในกรณีที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไม่สามารถให้ผู้ชมสัมผัสศิลปวัตถุของแท้ ได้	 การใช้วัตถุ 

เทียบเคียงเพื่อการศึกษาสามารถเป็นสื่อช่วยให้คนพิการทางการเห็นเกิดการเทียบ

เคียงประสบการณ์	 กับสิ่งที่ตนเคยรู้จักและสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์นั้นเข้ากับ

ผลงานศิลปะที่พิพิธภัณฑ์ต้องการนำาเสนอได้	อาทิ	การใช้สื่ออาหารปลอมเพื่ออธิบาย

ถึงรูปทรงและพ้ืนผิว	 การใช้วัตถุเทียบเคียงเพื่อการอธิบายถึงพื้นผิวและนำ้าหนักของงาน

ประติมากรรม	 ซึ่งศิลปินและนักการศึกษาด้านศิลปะสามารถจัดทำาวัตถุเหล่านี้ขึ้นมาได้ 

วัตถุเทียบเคียงเพื่อการศึกษาทำาจากเซรามิคและหินสลักเพื่อใช้ช่วยในการอธิบายเรื่องพื้นผิวและนำ้าหนักของชิ้นงานประติมากรรม	 ตัวอย่างจากพิพิธภัณฑ์ 

เทท	โมเดิร์น	กรุงลอนดอน		ประเทศอังกฤษ	

ที่มา:	ภาพถ่ายโดย	ทักษิณา	พิพิธกุล	เมื่อวันที่	5	พฤษภาคม	2560

1.3 / ข้อมูลอักษรเบรลล์

	อักษรเบรลล์	 (Braille	 code)	 “เป็นตัวอักษรสำาหรับผู้พิการทางสายตาซึ่ง 

ได้รับการพัฒนาขึ้นในปี	ค.ศ.	1921	โดยครูตาบอดชาวฝรั่งเศสชื่อ	หลุยส์	เบรลล	์

(Louis	Braille)	อักษรเบรลล์ขนาด	1	เซลล์	ประกอบด้วยปุ่มนูนเล็กๆ	จำานวน	 

6	ปุม่วางตัวในลกัษณะต่างๆ			กันไปตามรหสัทีก่ำาหนดข้ึน	ใชแ้ทนตวัอกัษรปกติ	หรือ

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	หรือสัญลักษณ์อื่นๆ”	(สถาบันวิจัย

แสงซินโครตรอน	(องค์การมหาชน).	2017:	ออนไลน์)

แสดงตำาแหน่งของปุ่มนูนในอักษรเบรลล์ขนาด	1	เซลล์				

ที่มา:	http://www.slri.or.th/th/applications--research-higlight/2014-02-04-07-43-44.html
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แนวท�งจัดทำ�ข้อมูลอักษรเบรลล์ แผ่นป้�ยอักษรเบรลล์ และก�รติดตั้ง 

แผ่นป้�ยอักษรเบรลล์  

0 1

0 6

0 2

0 7

ข้อมูลที่ ใช้ ในการจัดทำาอักษรเบรลล์

ควรมีความกระชับ	 อยู่ที่ประมาณ	

5 - 7 	 บ ร รทั ด 	 ห รื อ ต ามคว าม 

เหมาะสมของเนื้อหา	 แต่เมื่อจัดทำา

เป็นข้อมูลอักษรเบรลล์แล้ว	 ความ

ยาวของข้อความจะเพิ่มขึ้นประมาณ	 

2-3	 เท่า	 สำาหรับการจัดทำาข้อมูล

และการผลิตสื่ออักษรเบรลล์สามารถ

ติดต่อได้ที่สมาคมคนตาบอดแห่ง

ประเทศไทย

การติดตั้ งแผ่นป้ายอักษรเบรลล์

ควรมีความสูงอยู่ที่ประมาณ	 70-76	

เซนติเมตร	 เพื่อให้เด็กและคนพิการ

ใช้รถเข็นสามารถเข้าถึงได้

ข้อความในแผ่นป้ายอักษรเบรลล์

ค ว ร เ ป็ น ข้ อ ค ว า ม ที่ มี เ นื้ อ ห า

เดียวกันกับข้อมูลสำาหรับคนมอง

เห็ น 	 ใ นบา ง โ อก าสข้ อ มู ล อ า จ

มีความแตกต่างกันเล็กน้อย	 เป็น 

ข้อยกเว้นแล้วแต่กรณีไป

ตรวจสอบและติดตั้ งแผ่นอั กษร

เบรลล์ ให้ตรงกับวัตถุที่จัดแสดง

0 3 0 4 0 5
ข้อมูลในการจัดทำาอักษรเบรลล์ควร

จะได้รับการตรวจทานความถูกต้อง	

จากคนอ่านอักษรเบรลล์ทั้ งก่อน 

การผลิตและตรวจสอบอีกครั้งก่อน

การติดตั้ง

แผ่นป้ายข้อมูลอักษรเบรลล์ควรผลิต

จากวัสดุที่มีความทนทานและทนต่อ

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิความ

ร้อนและความเย็น	 อาทิ	 การใช้

แผ่นอะคริลิกแทนการใช้แผ่นโลหะ

เนือ่งจากอณุหภมูคิวามรอ้นและความ

เย็นมีผลต่อผิวสัมผัสของคนพิการ

ทางการเห็นเมื่อต้องใช้นิ้วมือสัมผัส

อ่านอักษรเบรลล	์

การติดตั้ งแผ่นป้ ายข้ อมูลอั กษร

เบรลล์ที่ เหมาะสม	 คือควรติดตั้ง

อยู่ ใ กล้ กั บวั ตถุ จั ดแสดงโดยติด

ตั้งอยู่ ในลักษณะแบนบนโต๊ะหรือ	 

อาจจะเป็นลักษณะแบบแผ่นดึงออก

มาคลา้ยลิน้ชกัเพือ่การประหยดัเนือ้ที ่

แผน่ปา้ยขอ้มลูอกัษรเบรลล์ไมค่วรตดิ

อยู่กับผนังแบนๆ		เนื่องจากอาจทำาให้

คนอ่านอักษรเบรลล์รู้สึกเมื่อยข้อมือ

และความสูงที่แตกต่างกันของแต่ละ

คนอาจทำาให้ ไม่สะดวกต่อการเข้าถึง	

ข้อมูลจาก	:	(Barry	Ginley.	2013:	Interview	และ	กมลาศ	เพ็งชอุ่ม.	2560:	สัมภาษณ์)	
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ภาพแสดงการติดต้ังแผ่นป้ายข้อมูลอักษรเบรลล์กับงานสถาปัตยกรรมจำาลอง	The	Crystal	Palace	ณ	ห้องนิทรรศการชั้น	4	British	Gallery	(1760-1900)	

พิพิธภัณฑ์วิคตอเรีย	แอนด์	อัลเบิร์ต	กรุงลอนดอน	ประเทศอังกฤษ	

ที่มา:	ภาพถ่ายโดย	ทักษิณา	พิพิธกุล	เมื่อวันที่	3	พฤษภาคม	2560

ภาพแสดงรายละเอียดส่วนของแผนภาพสัมผัสได้	ข้อมูลเน้ือหาและข้อมูลอักษรเบรลล์ของสถาปัตยกรรม	The	Crystal	Palace		พิพิธภัณฑ์วิคตอเรีย	แอนด์	อัลเบิร์ต	

กรุงลอนดอน	ประเทศอังกฤษ

ท่ีมา:	ภาพถ่ายโดย	ทักษิณา	พิพิธกุล	เม่ือวันท่ี	3	พฤษภาคม	2560	



แสดงภาพแผ่นข้อมูลอักษรเบรลล์ท่ีถูกดึงออกมาจากผนังติดต้ังงานกระจกสีจำาลอง	พิพิธภัณฑ์วิคตอเรีย	แอนด์	อัลเบิร์ต	กรุงลอนดอน	ประเทศอังกฤษ	

ท่ีมา:	ภาพถ่ายโดย	ทักษิณา	พิพิธกุล	เม่ือวันท่ี	3	พฤษภาคม	2560

ภาพแผ่นป้ายข้อมูลอักษรเบรลล์จากโครงการพิพิธภัณฑ์เคล่ือนท่ี	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร	

ท่ีมา:		ภาพถ่ายโดย	ญาณิศา	ทองฉาย	เม่ือวันท่ี	2	สิงหาคม	2560
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ภาพท่ี	2.11		ภาพแสดงแผนท่ีสัมผัสได้	ณ	ทางเข้าของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ	ฟินแลนด์		

ท่ีมา:	http://www.artbeyondsight.org/handbook/acs-tactile.shtml

1.4 / แผนภ�พสัมผัสได้  (Tactile diagrams)

  แนวท�งก�รจัดทำ�แผนภ�พสัมผัสได้
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	แผนภาพสมัผสัไดค้อื	ภาพทีแ่ปลงภาพตา่งๆ	ทีเ่รามองเหน็

ใหเ้ข้าสูร่ะบบภาษาทีร่บัรู้ไดด้้วยการสมัผัส		แผนภาพสมัผัส

ได้เป็นเสมือนแผนที่แสดงให้ผู้อ่านภาพเห็นว่าวัตถุต่างๆ	 

ต้ังอยู่ตรงไหน	 	 การทำาแผนภาพสัมผัสได้ ไม่ ใช่การทำา 

เลียนแบบให้เหมือนวัตถุของจริง	 แต่แผนภาพสัมผัส

ได้เป็นสื่อในการถ่ายทอดข้อมูลจากสิ่งที่มองเห็นไปสู่

แผนภาพที่มีรูปทรงชัดเจนเรียบง่ายซึ่งบางครั้งต้องละทิ้ง 

รายละเอียดบางส่วนจากของจริง	 แต่บางครั้งก็จำาเป็น

ต้องขับเน้นรายละเอียดในบางพื้นที่ของผลงานให้เด่น 

ขึ้นมา	 ทั้งนี้เพื่อให้คนอ่านภาพสามารถเข้าใจและรับรู้

ได้ว่าอะไรอยู่ตรงไหน	 อะไรที่สำาคัญมากกว่าและอะไร

ที่สำาคัญรองลงมา	 การใช้งานแผนภาพสัมผัสได้ ให้เกิด

ประสิทธิผลต้องใช้ควบคู่กับการอธิบายด้วยตัวอักษร

หรือการบรรยาย	(Art	Beyond	Sight.	2017:	Online)	 

สื่อประกอบนิทรรศการที่สามารถใช้แผนภาพสัมผัสได้	

อาทิ	แผนผังสัมผัสได้และหนังสือสัมผัสได	้	

แผนภาพสัมผัสได้จากส่ือการเรียนรู้	 Art	 History	

Through	Touch	and	Sound	ของ		Art	Beyond	

Sight	(ขวา)		

ท่ีมา:	http://www.artbeyondsight.org/handbook/

acs-tactile.shtml

01 02

03 04

	การจัดทำาข้อมูลภาพสัมผัสได้ต้องให้

แน่ใจว่ารายละเอียดสำาคัญๆ		ในภาพ

ได้รบัการเนน้ใหเ้หน็ก่อนเพือ่ใหค้นอา่น

ภาพสามารถเขา้ใจและรบัรู้ ไดว้า่อะไร

อยู่ตรงไหน	 อะไรที่สำาคัญมากกว่า

และอะไรที่สำาคัญรองลงมา

	การใช้คำ าบรรยายประกอบภาพ

สัมผัสได้	 ต้องมีความกระชับแต่สื่อ

ความหมายได้เข้าใจชัดเจนและใช้คำา

ศัพท์ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ

	ในกรณีที่เป็นผลงานศิลปะควรมีการ

ให้รายละเอียดชื่อศิลปิน	 ชื่อภาพ		

ขนาดและวันที่ ในตอนต้นของคำา

บรรยาย	 เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจ

ภาพรวมและสามารถทำาความเข้าใจ

ในรายละเอียดต่อไปได้

	ควรติดต้ังแผนภาพสัมผัสได้และ

หนังสือสัมผัสได้ในพ้ืนท่ีท่ีเข้าถึงได้และ	 

มีมาตรฐานการติดตั้งทั่วทั้งพิพิธภัณฑ	์
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รายละเอียดภาพงานจิตรกรรมกระจกสีจำาลองซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของภาพพระเยซูคริสต์เดินทางเข้าเมืองเยรูซาเลม	(ราว	ค.ศ.1375)		

ท่ีมา:	ภาพถ่ายโดย	ทักษิณา	พิพิธกุล	เม่ือวันท่ี	3	พฤษภาคม	2560

ตัวอย่างภาพสัมผัสได้ท่ีมีการลดทอนรูปทรงให้เรียบง่ายชัดเจน	 จากงานจิตรกรรมกระจกสี	 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของภาพพระเยซูคริสต์เดินทางเข้า 

เมืองเยรูซาเลม	(ราว	ค.ศ.1375)	ณ	พิพิธภัณฑ์วิคตอเรีย	แอนด์	อัลเบิร์ต	กรุงลอนดอน	ประเทศอังกฤษ	

ท่ีมา:	ภาพถ่ายโดย	ทักษิณา	พิพิธกุล	เม่ือวันท่ี	3	พฤษภาคม	2560



ตัวอย่างการติดต้ังหนังสือสัมผัสได้และหนังสือจัดพิมพ์ด้วยตัวอักษรขยายใหญ่พิพิธภัณฑ์วิคตอเรีย	แอนด์	อัลเบิร์ต	กรุงลอนดอน	ประเทศอังกฤษ

ที่มา:	ภาพถ่ายโดยทักษิณา	พิพิธกุล	เมื่อวันที่	3	พฤษภาคม	2560
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1.5 / วัตถุจำ�ลองท�งพิพิธภัณฑ์
	 	 ธีรอาภา	บุญจันทร์,	เสาวภา	พรสิริพงษ์	และขวัญจิต	ศศิวงศาโรจน์	(2555:	112-113)	กับผลงานวิจัย	เรื่อง

การจำาลองวัตถุทางพิพิธภัณฑ์สำาหรับคนตาบอด	 นำาเสนอแนวทางของการทำาวัตถุจำาลองที่เหมาะสมต่อการสัมผัส 

รับรู้ของเด็กตาบอด	ดังนี้

ขนาดที่เหมาะสมง่ายต่อการจับต้องสัมผัสวัตถุ

ของเด็ก	 ขนาดของวัตถุต้องไม่ ใหญ่หรือเล็กจน

เกินไป	ขนาดที่เล็กเกินไปทำาให้สัมผัสถึงลวดลาย

บนวัตถุได้มาก	 จนอาจก่อให้เกิดความสับสนใน

การประมวลผล	ว่าสิ่งนั้นคืออะไร	แต่ถ้าวัตถุนั้น

มีขนาดใหญ่จนเกินไป	 พื้นที่ ในการสัมผัสมากก็

จะทำาให้ยากแก่การสัมผัสส่วนต่างๆ	 ของวัตถุ

ได้ครบถ้วน

วัตถุที่เป็นสิ่งเดียวกัน	 การสร้างวัตถุจำาลองที่

เป็นภาพเรื่องราว	 โดยมีวัตถุเป็นสิ่งเดียวกันซำา 

ในภาพ	ควรให้มีลักษณะเหมือนกัน	เช่น	วัว	1	ตัว	

ในเรื่องเดียวกัน	ควรมีลักษณะที่เหมือนกันตลอด

ทั้งเรื่อง	 เพื่อป้องกันการเกิดความสับสนต่อตัว

ละครในเรื่องราวนั้นๆ

คำาอธิบายประกอบวัตถุจำาลอง	 วัตถุจำาลอง

ที่สร้างขึ้นควรมีอักษรเบรลล์	 หรือมีเสียงใน 

การอธิบายประกอบ	เพื่อทำาให้เด็กตาบอดได้รับ

รู้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น	

การใช้วัสดุที่มีความปลอดภัย	 ในการสร้าง

วัตถุจำาลองควรที่เลือกวัสดุที่มีความปลอดภัย

และมีความคงทน	 เพราะเด็กตาบอดจะใช้วิธี

การสัมผัสโดยการหยิบจับ	 เคาะยก	 ขึ้นฟัง	

และ	 ดมกลิ่น	 เพื่อช่วยประมวลผลในการหา 

คำาตอบ	ดงันัน้วตัถทุีน่ำามาสรา้งวตัถจุำาลองจงึต้อง

แตกหักยาก	แข็งแรงและปราศจากสารพิษ	ไม่มีมุม 

เหล่ียมคม	 หรือวัตถุท่ีย่ืนออกมาอันก่อให้เกิด

อันตรายต่อเด็ก

รูปทรงต่างๆ	ที่สร้างขึ้นควรลดทอนรายละเอียด

ลงจากความเป็นจริง	 แต่ต้องมีความชัดเจนใน

ส่วนของลักษณะเฉพาะของวัตถุ	 เพื่อไม่ก่อให้

เกิดความสับสนในกระบวนการสร้างจินตภาพ

ของเด็กตาบอด	เช่น	ต้นไม้	ควรประกอบไปด้วย

พุ่มไม้	 กิ่งไม้	 และรากไม้	 ใบไม้ที่มีมากทับซ้อน

กันอาจไม่จำาเป็น	เพราะรายละเอียดที่มีมากหรือ

น้อยจนเกินไปอาจทำาให้การรับรู้สัมผัสของเด็ก

คลาดเคลื่อนได้	

การใช้วัสดุที่มีลักษณะเสมือนจริง	 ในการสร้าง

วัตถุจำาลอง	 ควรเลือกใช้วัสดุที่มีลักษณะเสมือน

จริงเพราะลักษณะความนุ่ม	 อ่อน	 เย็น	 แหลม	

ความถูกต้องของรูปทรง	ลักษณะเด่นต่างๆ	ของ

ความเป็นวัตถุชิ้นนั้นๆ	ควรสร้างให้ชัดเจน	เพราะ

จะช่วยให้การคาดเดาหรือการวิเคราะห์วัตถุที่ ได้

จับต้องสัมผัสนั้นเป็นไปได้ง่ายขึ้น	
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ผลงานเซรามิค	วัตถุจำาลองทางพิพิธภัณฑ์	ณ	ห้อง	Leighton	Material	&	Techniques	พิพิธภัณฑ์วิคตอเรีย	แอนด์	อัลเบิร์ต	กรุงลอนดอน	

ประเทศอังกฤษ

ท่ีมา:	ภาพถ่ายโดยทักษิณา	พิพิธกุล	เม่ือวันท่ี	3	พฤษภาคม	2560

02./  สื่อท�งก�รได้ยิน

อุปกรณ์สื่อเสียง	 (Audio	 Guide)	

สื่อเสียงดาวน์ โหลดได้จากเว็บไซต์	

สื่อเสียงติดตั้ง	 ณ	 จุดแสดงงานใน

พิพิธภัณฑ์

เมื่อสูญเสียประสาทสัมผัสด้านการมองเห็น	 การใช้สื่อ

ทางการได้ยินให้กับคนพิการทางการเห็นจึงเป็นสื่อสำาคัญ	

อาทิ	 การอธิบายด้วยเสียงช่วยให้คนพิการทางการเห็น

สามารถจินตภาพถึงงานจิตรกรรมในนิทรรศการ	งานแสดง

ละครและภาพยนตร์	 นอกจากสื่อทางการได้ยินจะเป็นส่วน

เสริมให้กับสื่ออื่นๆแล้ว	 ตัวสื่อเสียงเองก็สามารถได้รับ 

การพัฒนาให้เป็นสื่อที่มีความสุนทรีย์และสมบูรณ์ ในตัวเอง			

ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าพิพิธภัณฑ์ต่างๆ	 มีแนวโน้มใน

การใช้อุปกรณ์สื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นและลดจำานวนการใช้

อักษรเบรลล์ลง	 เนื่องจากข้อติดขัดบางประการ	 อาทิ	 

ก) 	 รู ปแบบของอั กษร เบรลล์มี การ เปลี่ ยนแปลง

และการจั ดทำ าต้ อ ง ให้ มี ค ว ามร่ ว มสมั ยอยู่ เ สมอ	 

ข)	 จำานวนคนพิการทางการเห็นที่สามารถอ่านอักษร

เบรลล์มีจำานวนลดลง

ค)	 พิพิธภัณฑ์มีนโยบายในการสร้างสื่อที่ทำาให้ทุกคน

สามารถเข้าถึงได้ ในปริมาณเงินสนับสนุนที่จำากัด	 ดัง

นั้นการเลือกใช้สื่อเสียงผนวกกับการใช้เทคโนโลยีจะ

ทำาให้คนพิการทางการเห็นและผู้ชมกลุ่มใหญ่เข้าถึงได้	 

ซึ่ งพิ พิ ธภัณฑ์ ต่ า ง ๆ 	 มั กจั ดทำ าสื่ อ เสี ย งประกอบ 

การบรรยายตัวศิลปวัตถุเพื่อช่วยให้คนพิการทางการเห็น

ได้ ใช้บริการ	ณ	จุดแสดงงานในพิพิธภัณฑ์	หรือสามารถ

ดาวน์ โหลดได้จากเว็บไซต์และด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือ		
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ช่องทางการดาวน์โหลดข้อมูลเสียงทางเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์วิคตอเรีย	แอนด์	อัลเบิร์ต	กรุงลอนดอน	ประเทศอังกฤษ	ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์

วิคตอเรีย	แอนด์	อัลเบิร์ตใช้การบันทึกเสียงการบรรยายในรูปแบบ	MP3

ท่ีมา	:	https://soundcloud.com/vamuseum/sets/v-a-touch-tour

การติดต้ังส่ือเสียงบรรยาย	ณ	จุดแสดงนิทรรศการ	จอสัมผัสให้ข้อมูลและวัตถุเทียบเคียงเพ่ือการศึกษาในห้อง	Europe	Gallery	พิพิธภัณฑ์

วิคตอเรีย	แอนด์	อัลเบิร์ต	กรุงลอนดอน		ประเทศอังกฤษ

ท่ีมา:	ภาพถ่ายโดยทักษิณา	พิพิธกุล	เม่ือวันท่ี	3	พฤษภาคม	2560												
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แนวท�งในก�รจัดทำ�สื่อท�งก�รได้ยินสำ�หรับ 

คนพิก�รท�งก�รเห็น  
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อุปกรณ์สื่อเสียง	 (Audio	 Guide)	

อุปกรณ์สื่อเสียงควรเป็นระบบสั่ง

การทำางานด้วยปุ่มกดสัมผัสได้ชัดเจน	 

ไม่ควรเป็นลักษณะแบบจอสัมผัส

การพัฒนาสื่อเสียง	 การให้ข้อมูล 

สื่อเสียงสามารถพัฒนาไปในรูปแบบ

ของการใช้เสียง	 และละคร	 (Sound	

and	 Drama)	 การใช้เสียงดนตรี

ร่วมสมัย	 และการใช้อุปกรณ์บักทึก

เสียงความคิดเห็นของผู้ชมที่เข้าชม

นทิรรศการ	ทัง้นีเ้พือ่เปน็การลดขอ้มลู

เชิงวิชาการและทำาให้สื่อเสียงเป็น

ข้อมูลที่มีชีวิตชีวามากขึ้น

0 1

0 2

การสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์	 Art	

Beyond	 Sight	 (2017)	 พบว่า	 “...

เสยีงสามารถเสริมสร้างประสบการณ์

ทางประสาทสัมผัสต่อการรับรู้งาน

ศิลปะ	 เสียงช่วยถ่ายทอดความ

คิดสู่บุคคลท่ีมีความบกพร่องทาง 

การเห็น	 ละครสร้างสรรค์ซ่ึงเกิดจาก 

การผสมผสานการ เ คลื่ อ น ไห ว

และเสียงช่วยเพ่ิมประสบการณ์การ

รับรสทางการ เค ล่ือนไหว	 ทาง

ประสาทสัมผัส	 และการตอบสนอง 

ทางอารมณ์	 ตัวอย่างของการใช้ 

สื่ อ เ สี ย ง ใ น ส่ื อ ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก

02.1 / เสียงและละคร (Sound 
and Drama) 

สารานุกรม	 Art	 History	 Through	

Touch	 and	 Sound	 ของ	 Art	 Be-

yond	 Sight	 ได้ ใ ช้สื่อ ท่ี เรียกว่า	

Sound	 Images	 ซึ่งเกิดจากการผสม

ผสานระหว่างเสียงดนตรี	 และการ

เล่าเรื่องเพื่อสร้างสื่อเสียงให้กับผล

งานศิลปะ	 สื่อทางการได้ยินช่วยให้ 

คนที่ มอง ไม่ เ ห็ นมี ประสบการณ์

ต่องานศิลปะ	 สื่อเสียงและละคร

สามารถใชเ้ปน็สือ่ประกอบชว่ยอธบิาย

แผนภาพสัมผัสได้หรือใช้แยกเป็นสื่อ

เฉพาะตัวก็ ได้	 นอกเหนือจากการใช้

สื่อเสียงและละคร	 ยังมีตัวอย่างรูป

แบบของสื่อเสียง	 อาทิ	 การใช้ดนตรี

แห่งยุคสมัยช่วยประกอบการอธิบาย	 

การใช้ เครื่ องดนตรีช่ วยเพิ่ มช่อง

ทางการรับรู้ ใน เรื่ องของจังหวะ	 

ก า ร ก ร ะ ทำ า แ ล ะ ก า ร เ ค ลื่ อ น ท่ี 	 

ซึ่ ง พิ พิ ธ ภัณฑ์ และนั ก ก าร ศึ กษา 

สามารถใช้สื่อเสียงร่วมกับการนำาชม

ด้วยการสัมผัส	 (Touch	 Tour)	 หรือ

เป็นสื่อเสริมช่วยการเรียนรู้ ในศาสตร์

อื่นๆ	 ตามความเหมาะสมกับเนื้อหา 

ที่ต้องการนำาเสนอ...”	

02.2 / ก�รใช้อุปกรณ์บักทึกเสียงคว�มคิดเห็นของ
ผู้เข้�ชมนิทรรศก�ร

ผู้เข้าชมนิทรรศการคนหนึ่งให้ข้อเสนอแนะว่า	 การใช้สื่อ

เสียงเพื่อบันทึกความคิดเห็นจากผู้เข้าชมนิทรรศการคน

อื่นๆ	จะช่วยให้คนพิการทางการเห็นเกิดจินตภาพเกี่ยวกับ

ผลงานศิลปะนั้นๆ	 ขึ้นมาได้ซึ่งวิธีการใช้สื่อเสียงดังกล่าว 

จะช่วยลดข้อมูลเชิงวิชาการลงและช่วยให้การเรียนรู้ 

มีความเพลิดเพลินมากขึ้น

ห้องนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์สัมผัส	เฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระบรมราชินีนาถ	ณ	โรงพยาบาลศิริราช

ที่มา:	ภาพถ่ายโดยทักษิณา	พิพิธกุล	เมื่อวันที่	22	กรกฎาคม	2560

อุปกรณ์สื่อเสียงบรรยายนำาชมนิทรรศการ	 	 (Audio	 Guide)	 ของพิพิธภัณฑ์สัมผัส	 	 เฉลิมพระเกียรติ	 

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ	ณ	โรงพยาบาลศิริราช

ที่มา:	ภาพถ่ายโดยทักษิณา	พิพิธกุล	เมื่อวันที่	22	กรกฎาคม	2560



03./  สื่อท�งก�รได้กลิ่น

การรับรู้ด้วยการได้กลิ่นเป็นการสร้างบรรยากาศ	 และ

ประสบการณ์ทางสุนทรีย์อย่างหนึ่ง	 ที่สามารถกระตุ้น

ประสบการณ์ด้านเวลา	บรรยากาศและภูมิอากาศ	อาทิ	กลิ่น

ของวัตถุโบราณและวัตถุร่วมสมัย	หรือการใช้กลิ่นหอมสดชื่น

จากดอกไม้หรือผลิตภัณฑ์นำ้าหอมช่วยพรรณนาภาพทิวทัศน์				

พิพิธภัณฑ์ควรคำานึงถึงการใช้ลักษณะเฉพาะของอาคารที่

มีร่องรอยกลิ่นและบรรยากาศของพื้นที่	 ที่มีความโบราณ 

ในการสื่อประสบการณ์ทางสุนทรีย์ ให้กับคนพิการทาง 

การเหน็	อาท	ิพพิธิภณัฑเ์ทท	โมเดริน์	มแีนวคดิในการอนรุกัษ์

อาคารดั้งเดิมที่เคยเป็นโรงผลิตไฟฟ้า	กลิ่นคราบนำามันจางๆ	

กับความชื้นต่างล้วนช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การรับรู้

ทางการได้กลิ่นให้กับคนพิการทางการเห็น	 ทำาให้คนพิการ

ทางการเห็นสามารถบอกตำาแหน่งของห้องแสดงงานและ

ตำาแหน่งที่ตนเองยืนอยู่ ในบริเวณอาคารได้

้
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การใช้ผลิตภัณฑ์นำ้าหอมช่วยสร้างประสบการณ์การรับรู้		ตัวอย่างการใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมของ

พิพิธภัณฑ์เทท	โมเดิร์น	กรุงลอนดอน	ประเทศอังกฤษ

ที่มา:	ภาพถ่ายโดยทักษิณา	พิพิธกุล	เมื่อวันที่	5	พฤษภาคม	2560



04./  สื่อท�งก�รเห็น อ�ทิ เอกส�รหนังสือที ่

จัดพิมพ์ด้วยตัวอักษรขย�ยใหญ่

องค์อร	 วงษาลั งการ	 (2554:	 1 - 15 ) 	 กับงานวิทยานิพนธ์ เ รื่ อ ง	 

การใช้ตัวอักษรและสัญลักษณ์	 ในงานออกแบบนิเทศศิลป์	 เพื่อรองรับคน

พิการทางสายตาประเภทเห็นเลือนราง	ได้ศึกษารูปแบบ	ขนาด	ระยะการมอง	 

ค่าความเข้มข้นและสีของตัวอักษรที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับคนพิการ

ทางการเห็นประเภทเห็นเลือนราง	ดังนี้

ชุดตัวอักษรที่มีความเหมาะสมที่สุดสำาหรับป้ายสาธารณะ	เป็นชุดตัวอักษรแบบหนาทั้งหมด	คือ	 

ชุดตัวอักษร	 JS	 Giatas	 โดยมีขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมกับการมองเห็นระยะไกล	 (ระยะการ

มองเห็นไม่เกิน	6.00	เมตร)	คือขนาด	700	pt.	หรืออักษรที่มีความสูงประมาณ	9.90	เซนติเมตร

ชดุตวัอกัษร	JS	Giatas	ซึง่มคีวามเหมาะสมสำาหรบัป้ายสาธารณะ 

ที่มา:	https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Jour-

nal/article/viewFile	/6977/6025

ชุดตัวอักษร	JS	Giatas	โดยมีขนาดตัวอักษรที่เหมาะ

สมกับการมองเห็นระยะไกล		(ระยะการมองเห็นไม่

เกิน	6.00	เมตร)	คือขนาด	700	pt.	หรืออักษรที่มี

ความสูงประมาณ		9.90	เซนติเมตร

ที่มา:	https://www.tci-thaijo.org/index.php/Ve-

ridian-E-Journal/article/viewFile	/6977/6025

ชุดตัวอักษรที่มีความเหมาะสมที่สุดสำาหรับโปสเตอร์คือชุดตัวอักษร	 JS	 SadayuAllcapsas	

ขนาดตัวอักษรที่มีความเหมาะสมกับการมองเห็นระยะกลาง	(ระยะการมองไม่เกิน	1.00	เมตร)	คือ

ขนาด	140	pt.	หรืออักษรที่มีความสูงประมาณ	2.002	เซนติเมตร

ชุดตัวอักษร	 JS	 SadayuAllcapsas	 

ซึ่งมีความเหมาะสมสำาหรับโปสเตอร์

ที่มา:	https://www.tci-thaijo.org/index.

php/Veridian-E-	Journal/article/view-

File/	6977/6025

ชุดตัวอักษร	 JS	 SadayuAllcapsas	 ซึ่งมีความเหมาะสมกับ 

การมองเห็นระยะกลาง	 (ระยะการมองไม่เกิน	 1.00	 เมตร)	 คือ 

ขนาด	140	pt.	หรืออักษรที่มีความสูงประมาณ	2.002	เซนติเมตร

ที่มา:	 https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Jour-

nal/article/viewFile/	6977/6025
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ชุดตัวอักษรที่ มีความเหมาะสมที่สุดสำาหรับหนังสือและสื่ อ เว็บไซต์ 	 คือชุดตัวอักษร	

DB	 Fongnamas	 ขนาดตัวอักษรและจำานวนบรรทัดที่ เหมาะสมกับการมองเห็นระยะ

ใกล้	 (ระยะการมองเห็นไม่เกิน	 40	 ซม.)	 โดยใช้แบบตัวอักษร	 DB	 Fongnamas	 ที่

เ หมาะกั บการมอง เห็ นมากที่ สุ ดขนาด	 72	 p t . 	 หรื ออั กษรที่ มี ค วามสู งประมาณ	 

0.85	ซม.	ขึ้นไปและจำานวนบรรทัดที่เหมาะสมสำาหรับการอ่านมากที่สุดคือจำานวน	9	บรรทัดต่อ

หนึ่งหน้ากระดาษ	A4	

ชุดตัวอักษร	 JS	 Giatas	 ซึ่งมีความ 

เหมาะสมสำาหรับป้ายสาธารณะ 

ที่มา:	https://www.tci-thaijo.org/index.

php/Veridian-E-Journal/article/view-

File	/6977/6025

รูปแบบตัวอักษรและขนาดที่เหมาะสมกับการมองเห็นระยะใกล้

ที่มา:	 https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/viewFile/	

6977/6025

ก�รสืบค้นข้อมูลจ�กเว็บไซต์ Art Beyond Sight (2017) พบว่�ตัวอักษรภ�ษ�อังกฤษพิมพ์ขย�ยใหญ่ที่ 

เหม�ะสม คือ รูปแบบตัวอักษร Arial ขน�ด 18 pt. โดยมีวิธีก�รเปลี่ยนเอกส�รให้เป็นตัวอักษรพิมพ์ขย�ย

ใหญ่ดังต่อไปนี้ และเมื่อจัดทำ�ออกม�แล้วขน�ดคว�มย�วของเอกส�รจะเพิ่มขึ้นประม�ณ 3 เท่�
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ใชร้ปูแบบตวัอกัษร	Arial	ขนาด	18	pt.	 

ให้เว้นระยะบรรทัดเดียว

กำาหนดการสรา้งตารางอย่างรอบคอบ

เพื่อให้ผู้อ่านสามารติดตามอ่านจาก

คอลัมน์หนึ่งไปยังอีกคอลัมน์หนึ่ง

จดัขอ้ความชิดดา้นซ้ายและใช้ตัวอกัษร

ตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ ใหญ่ตาม

ปกติ	ควรเลือกใช้ตัวอักษรเอียง	หนา	

ขีดเส้นใต้	 เครื่องหมายวงเล็บ	 และ

เครื่องหมายเชื่อมคำาให้น้อยที่สุด

อย่าให้ตัวอักษรแออัดกันมากเกิน

ไปในหนึ่งหน้ากระดาษและไม่ควรมี

จำานวนหน้าเอกสารมากเกินไป			

ใช้กระดาษให้มีความหนามากพอที่ 

จะมองไม่เห็นทะลุอีกด้านหนึ่ง	 และ

ควรใช้กระดาษแบบไม่มันวาว		

01

04

02
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05./  สื่อกิจกรรม

กิจกรรมนำาชมด้วยการบรรยาย	 (Verbal	 Description	

Tour)	 กิจกรรมนำาชมด้วยการสัมผัส	 (Touch	 Tour)	 

การจัดกิจกรรมพร้อมกับการให้บริการเสียงบรรยาย

ภาพเหตุการณ์	 (Audio	 Descr ibed	 Events)		

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ	 (Workshop)	 และการจัดทำา 

ชุดสื่อกิจกรรม

สื่อกิจกรรมเป็นสื่อที่สามารถนำาสื่ออื่นๆ	 มาใช้ร่วมกัน	

เพื่อการถ่ายทอดความรู้ ให้กับคนพิการทางการเห็น	

พิพิธภัณฑ์ควรออกแบบสื่อกิจกรรมให้มีความหลาก

หลาย	 เพื่อตอบรับความต้องการอันหลากหลายของคน

พิการทางการเห็น	 ที่อาจต้องการมาชมนิทรรศการเพื่อ

การเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม	 หรือเพื่อการชื่นชมงานศิลปะ

เพียงลำาพัง	 ความรู้สึกของการเป็นอิสระและการไม่ 

พึ่งพิงเป็นความรู้สึกที่คนพิการทางการเห็นต้องการ

ได้รับ	 เมื่ ออยู่ ในสถานการณ์และเวลาอันเหมาะ

สม	 ดังนั้น	 การออกแบบสื่อกิจกรรมควรมีความ

หลากหลาย	 เพื่อให้คนพิการทางการเห็นได้ เลือก

กิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วมให้เหมาะสมตามโอกาส	 

อีกทั้งการจัดบริการบุคลากรนำาชมกิจกรรมควรมีการ

สลับเปลี่ยนหมุนเวียน	 คนพิการทางการเห็นเสนอว่า	

การได้รับฟังเนื้อหาข้อมูลจากผู้นำาชมหลายคนเป็นการ

เพิ่มเติมข้อมูลความรู้และเพิ่มความสดใหม่ด้านข้อมูล

อยู่เสมอ

การจัดการนำาชมด้วยการบรรยาย	 (Verbal	 Descr ipt ion	 Tour)	 

เป็นกิจกรรม	 การนำาชมที่ทุกๆ	 พิพิธภัณฑ์มีบริการทั่วไป ให้กับทุกคน	 

การบรรยายเป็นการจัดกิจกรรมที่ ไม่ต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ใดๆ	

เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ ไม่อนุญาตให้มีการสัมผัสวัตถุ	 ซึ่ งกิจกรรม 

การนำาชมดังกล่าวสามารถถ่ายทอดความรู้สู่คนพิการทางการเห็นได้ ใน

ระดับหนึ่ง	เมื่อมีความประสงค์จะให้บริการการนำาชมด้วยการบรรยายให้กับ 

คนพิการทางการเห็น	เจ้าหน้าที่นำาชมควรคำานึงถึงการใช้ภาษาที่มีความชัดเจน

เรียบง่าย	 แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการให้รายละเอียดแบบลงลึก	 เพื่อให้ 

ผู้ฟังเห็นภาพ	 โดยข้อมูลเหล่านั้นต้องไม่เบี่ยงประเด็นหรือนำาพาความสนใจ

ของผู้ชมออกไปนอกผลงาน	 หากต้องมีการใช้ศัพท์เฉพาะทางศิลปะก็ควร 

มีการอธิบายคำาจำากัดความ				
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กิจกรรมนำาชมด้วยการสัมผัส	(Touch	Tour)	กิจกรรมนำาชมด้วยการสัมผัสเป็น

กิจกรรมที่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสกับศิลปวัตถุของแท้	 ซึ่งต้อง

เปน็ขอ้ตกลงรว่มกนัระหวา่งศลิปนิ	ภณัฑารกัษ	์และพพิธิภณัฑ	์เมือ่เปรยีบเทยีบ

ระหว่างกิจกรรมนำาชมด้วยการบรรยายและกิจกรรมนำาชมด้วยการสัมผัส	

การจัดกิจกรรมนำาชมด้วยการสัมผัสมีความน่าสนใจและสามารถถ่ายทอด

ความรู้สู่คนพิการทางการเห็นได้ดีกว่า	 แต่กิจกรรมนำาชมด้วยการสัมผัสก็

มีความยุ่งยากกว่าในด้านของการจัดการ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสาน

งานกับภัณฑารักษ์และวิทยากร	 เพื่อคัดเลือกวัตถุที่สัมผัสได้	 การจัดหา 

อาสาสมัครเพื่อช่วยอำานวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 และการ 

เตรียมถุงมือเพื่อการสัมผัสให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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การจัดกิจกรรมพร้อมกับการให้บริการเสียงบรรยายภาพเหตุการณ์	 

(Audio	Described	Events)	 เป็นบริการช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นให้

สามารถรับรู้รายละเอียด	 เห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการแสดงได้ชัดเจน

ขึ้น	 เทคนิคเดียวกันนี้สามารถใช้ ได้ ในการบรรยายวัตถุพิพิธภัณฑ์	 และ

การแสดงสด	 ในการให้บริการเสียงบรรยายภาพเหตุการณ์	 คนบรรยาย

เสียงจะอยู่ ในตำาแหน่งที่ห่างออกไปจากการแสดง	 แต่ยังคงอยู่ ในระยะที่

มองเห็น	 ก่อนการแสดงสดผู้บรรยายจะมี โอกาสมาดูการซ้อมการแสดง	 

ดังนั้นผู้บรรยายจะมีความเข้าใจในรายละเอียดและการจัดลำาดับการแสดง	 

ผู้บรรยายจะให้ข้อมูลต่างๆ	 ที่คนพิการทางการเห็นไม่สามารถรับรู้ ได้ด้วย 

การมองเห็น	 ทุกคนจะได้รับอุปกรณ์อำานวยความสะดวกช่วยในการฟัง	 

ผู้ชมทุกคนจึงสามารถเลือกที่นั่งภายในหอแสดงกิจกรรมได้ตามอัธยาศัย
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แนวท�งในก�รจดักจิกรรมนำ�ชมดว้ยก�รบรรย�ย (Verbal Description Tour) 
กิจกรรมนำ�ชมด้วยก�รสัมผัส (Touch Tour) และก�รให้บริก�รเสียงบรรย�ย
ภ�พเหตุก�รณ์ (Audio Described Events) มีดังนี้

1)		โดยทั่วไประยะเวลาในการจัดกิจกรรม	1	ครั้ง	ไม่ควร

ใช้เวลาเกิน	1	ชั่วโมงถึง	2	ชั่วโมง	

2)	 	 จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำาชมด้วยการบรรยายและ

กิจกรรมนำาชมด้วยการสัมผัส	 ไม่ควรเกิน	 4-5	 คน	 ทั้งนี้ 

ยังไม่นับรวมจำานวนของผู้ติดตามคนพิการทางการเห็น	 

ซึ่งโดยปกติจำานวนผู้ติดตามคือ	 1	 คน	 ต่อผู้เข้าร่วม 

กิจกรรม	1	คน		

3)	 	 เมื่อจัดการนำาชมในแกลอรี่ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะและ

เปน็พืน้ที	่ทีต่อ้งมกีารพาเดนินำาชมไปยงัจดุตา่งๆ		วทิยากร

ควรบรรยายนำาชมวตัถปุระมาณ	7-8	ชิน้	แตถ่า้เปน็กจิกรรม

ที่จัดขึ้น	ในห้องเฉพาะวิทยากรสามารถพูดบรรยายวัตถุได้	

8-10	ชิ้น	(Barry	Ginley,	2013:	Online)			

4)		ผูน้ำาชมกจิกรรมควรใส่ใจกบัจงัหวะชา้เร็วในการพดู	และ 

จดักจิกรรมเปน็	การบรรยายผสมผสานกบัการถามคำาถาม

จะชว่ยให้การบรรยายไหลล่ืนและเปน็ไปตามความตอ้งการ

ของผู้ฟัง	 ผู้บรรยายควรพูดประมาณ	 40	 เปอร์เซ็นต์	

กิจกรรมในส่วนที่เหลือให้เป็นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม					

5)	 ในการบรรยายอย่ากังวลในการใช้คำาว่า	 มองหรือเห็น	

ซึ่งเป็นคำาที่ ใช้ ได้ทั่วๆ	ไปเมื่อพรรณนาวัตถุ

6)	 การเริ่มต้นการบรรยายควรมีการให้ข้อมูลพ้ืนฐาน

เก่ียวกับงานนิทรรศการและ	 มีการบอกทิศบอกตำาแหน่ง

ของผลงานต่างๆ	ที่เจ้าหน้าที่ต้องการนำาชมมีการให้ข้อมูล 

พืน้ฐานเกีย่วกบัผลงานทีจ่ะบรรยาย	การใหข้อ้มลูเกีย่วกบัช่ือ 

ผลงาน	สื่อ	และเทคนิคของผลงาน			

7)	ผู้บรรยายให้รายละเอียดข้อมูลที่ชัดเจนในแต่ละผลงาน	 

พร้อมทั้งข้อมูลบริบทเชิงประวัติศาสตร์	 สังคม	 และ

วัฒนธรรม		

8)	 การบรรยายควรมีการเรียงลำาดับวัตถุในการบรรยาย

อย่างเป็นเหตุเป็นผล	 ไม่ควรข้ามวัตถุช้ินนั้น	 ชิ้นนี้ ไปมา 

เนื่องด้วยว่าอาจเป็นเหตุให้ผู้ชมสับสน			

9)		การบรรยายรายละเอียดต่างๆ	ในชิ้นงานควรมีลำาดับ

ไล่เรียง	 อาทิ	 การบรรยายงานประติมากรรมอาจเริ่ม 

จากส่วนศีรษะและเคลื่อนลงไปยังเท้า	

10)		การพรรณนาควรมกีารใชส้ือ่ตา่งๆ	เขา้ร่วมในกิจกรรม

การบรรยาย	อาทิ	การใช้	สื่อเสียง	เสียงดนตรี	เสียงเคาะ

จังหวะหรือสื่อเสียงและละคร	 การพรรณนาด้วยวิธีการ

เทียบเคียงกับร่างกายมนุษย์หรือวัตถุสิ่งของอื่นๆ	 ในชีวิต

ประจำาวัน	การทดลองให้ปฏิบัติ	อาทิ	การทำาท่าทางต่างๆ	

เลียนแบบประติมากรรมเพื่อให้เข้าใจถึงแรงดึง	 การผ่อน

หรือความโน้มถ่วง	

11)	 คนพิการทางการเห็นอาจต้องใช้เวลาในการสำารวจ	

สัม ผัส	 ทำ าความคุ้ น เคยกับวัตถุและอาจจะต้อง มี 

การหยุดพักช่วงยาว	 พิพิธภัณฑ์ควรจัดจุดพักระหว่าง 

การชมนิทรรศการ	นอกจากนี้ความต้องการของผู้ชมแต่ละ

คนในการรับฟังเน้ือหาการอธิบายก็ไม่เท่ากัน	 ดังนั้นความ

ช้าเร็วของกิจกรรมนำาชมให้เป็นไปตามความต้องการของ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม			

12)	 ควรจัดกิจกรรมท่ีอำานวยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละ

คนสามารถสัมผัสวัตถุได้พร้อมๆ	 กัน	 การเว้นจังหวะหรือ 

การรอคอยเพื่อสัมผัสวัตถุอาจทำาให้เกิดความเบื่อหน่าย 

13)	เม่ือเปน็ไปไดค้วรอนญุาตใหผู้เ้ย่ียมชมสมัผสัวตัถุไดด้ว้ย

มอืเปลา่	มอบหมายให้ภณัฑารกัษ์เปน็ผูแ้จง้หากงานบางชิน้

ต้องสวมถุงมือ		

14)		เนือ้หาในการบรรยายใหมุ่้งเนน้ไปทีต่วัวัตถุทีผู้่เขา้รว่ม

กิจกรรมกำาลงัสมัผัสและสามารถใชมื้อประคองชว่ยเหลอืให้

ผู้ชมสัมผัสวัตถุในโอกาสที่เหมาะสม			

15)		เมื่อวัตถุบางชิ้นไม่ได้รับการอนุญาตให้สัมผัส	การใช้

วตัถุเทยีบเคียงเพือ่การศึกษาอาจเปน็สือ่ช่วยในการอธบิาย

วัตถุหรือวัสดุที่เพิ่มเติมเข้ามาในกิจกรรมนำาชมต้องมีความ

สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการอธิบายและไม่นำาพาจิตใจผู้ชม

ออกนอกจากตัวงาน

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเป็นกิจกรรมที่ช่วยเปิดทางการเรียนรู้	 การเข้าถึง

ผลงานศิลปะ	 การเสริมความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการลงมือ

ปฏิบัติ	 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการอาจกินเวลาจาก	 1-3	 ชั่วโมงแล้วแต่รูปแบบ

ของกิจกรรม	 จารุณี	 อินเฉิดฉาย	 ผู้อำานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	

กาญนาภิเษก	 ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ว่า	 ในปี	 พ.ศ.	 2551	 พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ	 พระนคร	 ได้จัดโครงการนิทรรศการเพื่อคนพิการทางการเห็น 

ในชื่อโครงการ	 Touch	Museum	 โดยได้จัดกิจกรรมศิลปะปฏิบัติการเพื่อให้

เยาวชนที่พิการทางการเห็นได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาชนะดินเผาโบราณด้วยการ

สัมผัส	จากนั้นจึงให้เยาวชนปั้นดินเป็นรูปเครื่องปั้นดินเผาที่ตนได้เรียนรู้	ผล

จากงานปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าเยาวชนมีความเข้าใจในเรื่องการสร้างรูปทรง

และการทำาลวดลายเครื่องปั้นดินเผาในสมัยโบราณ	อีกทั้งได้แสดงให้เห็นถึง

ความสนใจและศักยภาพในการเรียนรู้ของคนพิการทางการเห็น	 ว่าสามารถ

เรียนรู้ ในเรื่องต่างๆได้เหมือนกับคนทั่วไปเพียงแต่ต้องการสื่อการเรียนรู้ที่นอก

เหนือไปจากการใช้สายตาสัมผัสเท่านั้น

5.4

16)	 การกำาหนดระยะเวลาสั้นยาวในการบรยายวัตถุ 

แต่ละชิ้น	 ให้ดูท่ีความสนใจของผู้ชม	 และเมื่อต้องการจบ

กิจกรรมการนำาชม	 ควรถามความต้องการอื่นๆ	 จากผู้ชม 

อีกครั้ง	(Barry	Ginley,	2013:	Online)
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กิจกรรมปฏิบัติการในโครงการ	 Touch	 

Museum	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พระนคร 

 

ท่ีมา:	 ได้รับความอนุเคราะห์จาก	 รัชชนก	 

โคจรานนท์	 ผู้อำานวยการพิพิธภัณฑสถาน 

แห่งชาติ	พระนคร	

แนวท�งในก�รจัดกิจกรรมศิลปะ 
เชิงปฏิบัติก�ร

01

03

02

04

05

คัดเลือกและออกแบบกิจกรรมให้กับ 

คนพิการทางการเห็นสามารถใช้

ประสาทสัมผัสด้านอื่นที่นอกเหนือ

จากการมองเห็น	อาทิ	การใช้ผิวกาย

สัมผัส	 การรับรู้ด้วยการได้ยินและ

การได้กลิ่นเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม

ศิลปะเชิงปฏิบัติการ

ในการดำาเนินกิจกรรม	 เจ้าหน้าท่ี

พิพิธภัณฑ์สามารถใช้ส่ือสัมผัสได้

อ่ืนๆ	 ช่วยประกอบการเรียนรู้	 และ

ถ่ายทอดเร่ืองราวจากนิทรรศการ 

สู่การสร้างสรรค์ ในกิจกรรมศิลปะ 

เชิงปฏิบัติการ

จัดหาอาสาสมัครหรือพ่ีเล้ียงคอยช่วย

ดูแลพูดคุยส่ือสารหรือหยิบจับวัสดุ 

อุปกรณ์ขณะปฏิบัติกิจกรรม	 อาจมี 

การช่วยประคองมือเพ่ือช่วยบอก

ตำาแหน่งวัตถุต่างๆ	 ในโอกาสอัน 

เหมาะสม

การอธิบายหรือการใช้ภาษาสื่อสาร

ในขณะการดำาเนินกิจกรรมต้องมี

ความเรียบง่ายและชัดเจน

เยาวชนที่พิการทางการเห็นอาจสูญ

เสียความสนใจในกิจกรรมได้ง่าย	ให้

แน่ ใจว่า	 การดำาเนินกิจกรรมแต่ละ

ครั้งมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์

หรือจะได้ผลงานที่ เป็นผลสำาเร็จ

ชัดเจน

กิจกรรมศิลปะปฏิบัติการด้วยการปั้นดิน

เป็นภาชนะผลการเรียนรู้จากการสัมผัส

วตัถจุำาลองทางพพิธิภณัฑ	์พพิธิภณัฑสถาน

แห่งชาติ	พระนคร

ที่มา:	 ได้รับความอนุเคราะห์จาก	 รัชชนก	 

โคจรานนท์	 ผู้อำานวยการพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ	พระนคร	
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กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวต่อภาชนะดินเผา	 ท่ีทุกคนสามารถสัมผัสได้	 ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเชิญชวนให้ผู้ชมประกอบช้ินส่วนตัวต่อภาชนะดินเผา	

กระท่ังสำาเร็จเป็นรูปทรงท่ีสมบูรณ์	ตัวอย่างจากรถพิพิธภัณฑ์เคล่ือนท่ีของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	ราชบุรี

ที่มา:	ภาพถ่ายโดยทักษิณา	พิพิธกุล	เมื่อวันที่	2	สิงหาคม	2560

วัตถุจำาลองทางพิพิธภัณฑ์เพ่ือกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวต่อภาชนะดินเผา

ท่ีมา:	ได้รับความอนุเคราะห์จาก	พชร	พรหมสิทธ์ิ	(ห้างหุ้นส่วนจำากัด	มอค	อัพ	แมน)	
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รายละเอียดวัตถุจำาลองทางพิพิธภัณฑ์เพ่ือกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวต่อภาชนะดินเผา

ท่ีมา:	ได้รับความอนุเคราะห์จาก	พชร	พรหมสิทธ์ิ	(ห้างหุ้นส่วนจำากัด	มอค	อัพ	แมน)

การจัดเตรียมกิจกรรมรถพิพิธภัณฑ์เคล่ือนท่ี

ท่ีมา:	http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9570000105024
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พิพิธภัณฑ์ควรมีการจัดทำาชุดสื่อกิจกรรม	 ชุดสื่อการเรียนรู้	 และบริการ

ในเชิงรุกเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นคนพิการทางการเห็นที่ ไม่

สามารถเดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์ ได้	 โครงการรถพิพิธภัณฑ์ เคลื่อนที่

ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 พระนครเป็นตัวอย่างที่ดี ในการศึกษา

แนวทาง	 โดยในปี	 พ.ศ.	 2557	 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 พระนคร	 

มีนโยบายจัดทำาโครงการรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่สำาหรับคนพิการและคนพิการ 

ทางการเห็น	 ให้บริการตามโรงเรียนสอนคนตาบอดในภูมิภาคต่างๆ	 ภายใน

รถพิพิธภัณฑ์จะมีการจัดแสดงวัตถุจำาลองทางพิพิธภัณฑ์ประมาณ	 8-10	

ชิ้น	 มีเจ้าหน้าที่ ให้ข้อมูลอธิบายรายละเอียดผลงาน	 1	 คน	 คนพิการทาง 

การเห็นสามารถสัมผัสวัตถุจำาลองทางพิพิธภัณฑ์ได้พร้อมกัน	2	คนต่อ	1	ช้ินผลงาน	 

การชมนิทรรศการแต่ละคร้ังใช้เวลาประมาณ	15	-	20	นาที	ภายนอกรถพิพิธภัณฑ์

มีการจัดแสดงวัตถุจำาลองทางพิพิธภัณฑ์ต่างๆ	พร้อมกับเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์

อธิบายให้รายละเอียดผลงานอีก	 2	 คน	 พิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ดังกล่าวได้มี 

การเปิดให้บริการ	ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม	ปี	พ.ศ.	2558		

5.5



ผู้ท่ีเข้ามาร่วมกิจกรรมรถพิพิธภัณฑ์เคล่ือนท่ี

ท่ีมา:	ภาพถ่ายจากแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการโดยญาณิศา		ทองฉาย	เม่ือวันท่ี	2	สิงหาคม	2560

ภายในรถโมบายมิวเซียม	การจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เคล่ือนท่ี

ท่ีมา:		ภาพถ่ายจากแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการโดยญาณิศา	ทองฉาย	เม่ือวันท่ี	2	สิงหาคม	2560
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แนวท�งก�รฝึกปฏิบัติเจ้�หน้�ที่พิพิธภัณฑ์ ให้บริก�รช่วยเหลือกับคนพิก�ร
ท�งก�รเห็น

พิพิธภัณฑ์ควรมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการ 

ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมกับคนพิการทางการเห็น	โดยเนื้อหาในการจัดอบรม

ควรมีการแนะนำาเบื้องต้นเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือคนพิการทางการเห็น	

การสาธิตและเทคนิคการนำาชมนิทรรศการ	

Phyllis	McKenzie	(1979:	Online)	ข้อมูลจากเอกสารแผ่นพับโครงการศิลปะ

สัมผัสได้	(Please	Touch)	ของธนาคารยูโอบี	(ธนาคารยูโอบี	จำากัด	(มหาชน)	

และบริษัทกล่องดินสอ	จำากัด	(2560)	และข้อมูลจากการสัมภาษณ์คนพิการ

ทางการเหน็	ได้ ใหค้ำาแนะนำาตอ่ไปนี	้เพือ่เปน็แนวทางใหก้บัเจา้หนา้ทีช่ว่ยเหลอื 

คนพิการทางการเห็น	

ข้อควรรู้ทั่วไป ในก�รสนทน�และให้
คว�มช่วยเหลือคนพิก�รท�งก�รเห็น 

1)	กลา่วทกัทายกบัคนพกิารทางการเหน็โดยตรง	โดยกล่าว

คำาสวสัดแีละแนะนำาตนเอง	เนือ่งจากคนพกิารทางการเห็น 

ไม่สามารถรู้ ได้ว่าคุณเป็นใครถ้าไม่กล่าวแนะนำา	

2)	 ถ้าไม่แน่ใจว่าจะช่วยคนพิการทางการเห็นได้อย่างไร	 

ให้ถามกับบุคคลนั้นโดยตรง	 ให้พูดว่า	 “ให้ช่วยเหลืออะไร

ไหมคะ	/	ครับ”	

3)	เมื่อสนทนากับคนพิการทางการเห็นให้ ใช้หลังมือสัมผัส

ข้อศอกของคนพิการทางการเห็นอย่างนุ่มนวล	 เพ่ือให้เขา

และเธอรู้ว่าคุณกำาลังสนทนากับเขาอยู่		โดยก่อนจะสัมผัส

ตวัควรขออนญุาตดว้ยคำาพดูกอ่นทุกคร้ังและควรสัมผสัดว้ย

หลังมือเป็นการสัมผัสที่สุภาพมากกว่า

4)	 เม่ือสนทนากับคนพิการทางการเห็นให้หันหน้าไปทาง

คนๆ	 นั้นโดยตรงถ้าสายตาคุณไม่นิ่งเสียงของคุณก็จะ 

ไม่นิ่งไปด้วย

5)	 การพาคนพิการทางการเห็นเดินให้ย่ืนข้อศอกของ

คุณให้คนพิการทางการเห็นจับจากด้านหลัง	 เขาหรือเธอ 

จะเดินตามคุณอยู่ข้างหลังและสามารถตอบโต้กับการ

เคลื่อนตัวของคุณได้

6)	 คอยกล่าวให้สัญญาณเตือนเมื่อต้องเจอกับสิ่งกีดขวาง	

ที่ โค้ง	ที่แคบหรือบันใด	เมื่อต้องผ่านที่แคบให้เบี่ยงข้อศอก

ของคุณด้านท่ี ให้คนพิการทางการเห็นจับหลบไปด้านหลัง

เล็กน้อย	เพ่ือเป็นการบอกเตือนวา่ให้เบ่ียงตัว	เมือ่ตอ้งขึน้ลง

บนัไดควรบอกกล่าวดว้ยวา่บนัไดเปน็แบบมชีอ่งวา่งระหวา่ง

ขั้นหรือไม่	 เพื่อที่ว่าคนพิการทางการเห็นจะได้ ไม่สอดเท้า

เหยียบขั้นบันไดเข้าไปลึกเกินไป	ซึ่งอาจทำาให้สะดุดล้มได้	

7)	เมื่อต้องการให้คนพิการทางการเห็นรอ	ควรจัดหาที่นั่ง

พักรอ	อย่าปล่อยให้ยืนรออย่างเคว้งคว้าง		

8)	เมือ่ตอ้งการใหค้นพกิารทางการเหน็นัง่เกา้อี	้ใหว้างมือเขา

หรอืเธอไวบ้นพนกัพงิและตอ้งแจง้ใหท้ราบดว้ยวา่เกา้อีน้ีม้ทีี ่

วางแขนหรือไม่

9)	ตอ้งบอกกลา่วใหค้นพกิารทางการเหน็รูเ้ม่ือเราตอ้งการ

เข้าไปหาหรือเดินจากมา	

10)	ควรใส่ใจกบัจงัหวะการพดูตอ้งไม่เร็วเกนิไปและการพดู

ต้องมีความชัดเจน

1)	 พิพิธภัณฑ์ควรจัดเจ้าหน้าที่นำาชมจำานวน	 1	 คนต่อ 

คนพิการทางการเห็นไม่เกิน	4-5	คน

2)	 เจ้าหน้าที่นำาชมควรมีความยืดหยุ่นและตอบสนอง 

ต่อความต้องการระดับบุคคลได้					

3)	การจัดกิจกรรมนำาชมต้องตระหนักว่าการใช้มือสัมผัส

ในการสำารวจและเรียนรู้จะใช้เวลานานกว่าการมอง

เห็นด้วยสายตาสัมผัส	 ดังนั้นในการจัดกิจกรรมนำาชม 

ให้กับคนพิการทางการเห็นจะใช้เวลามากกว่าปกติ

4)	ผู้บรรยายสามารถใช้คำาพูดว่า	 “มอง”	 “เห็น”	 “แสง

สว่าง”	 “สี”	 อย่าเลี่ยงการอธิบายที่เป็นการกระตุ้น 

การมอง	เนื่องจากศิลปินที่มีความพิการทางการเห็น	และ

คนพิการทางการเห็นแสดงออกถึงปฏิกิริยาที่เขามีต่อสิ่ง

ต่างๆ	ด้วยคำาอธิบายเหล่านี้เช่นกัน			

5)	การใช้คำาว่า	“คนตาบอด”	เป็นคำามาตรฐานที่สามารถ

ใช้ ในการพูดถึงได้		

6)	 อย่าตัดสินงานของศิลปินที่พิการทางการเห็นด้วย 

การใช้เกณฑ์ทางการเห็น	 เนื่องจากสุนทรียรสที่เกิด 

จากการสัมผัสนั้นมีความแตกต่างออกไป										

7)	 เมื่อต้องการให้คนพิการทางการเห็นสัมผัสวัตถุ	 

ควรบอกให้ ใช้ทั้งสองมือในการสัมผัส	

8)	 ควรมีการออกแบบกิจกรรมให้ทุกคนสามารถสัมผัส

วัตถุได้ ในเวลาเดียวกันหรือเวลาที่ ใกล้เคียงกัน	 การที่

ต้องเข้าแถวรอจะทำาให้รู้สึกเหนื่อยล้าและไม่น่าสนใจ	

9)	 ต้องไม่บังคับให้บุคคลใดสัมผัสวัตถุหนึ่งๆ	 เนื่อง 

จากอาจทำาให้เกิดความไม่พอใจและ	 เกิดการเบี่ยงเบน

ความสนใจ	 คนที่มองเห็นเลือนรางอาจไม่ต้องการรับรู้

ผลงานด้วยการสัมผัส

แนวท�งในก�รนำ�ชมนิทรรศก�รให้กับคนพิก�รท�งก�รเห็น

จุดนั่งพักระหว่างการชมนิทรรศการ	พร้อมสื่อเสียง	ข้อมูลภาพ

ดิจิตอล	หนังสือสัมผัสได้	และสื่อหนังสือจัดพิมพ์ด้วยตัวอักษร

ขยายใหญ่สำาหรับคนพิการทางการเห็น	ณ	พิพิธภัณฑ ์

วิคตอเรีย	แอนด์	อัลเบิร์ต

ที่มา:	ภาพถ่ายโดยทักษิณา	พิพิธกุล	เมื่อวันที่	3	พฤษภาคม	
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บทส่งท้�ย

มนุษย์ ใช้การมองเห็นเป็นช่องทางหลักในการรับรู้สิ่งต่างๆ	 รอบตัว	 เม่ือสูญเสียประสาทสัมผัสด้านการมองเห็น	 

สมองของมนุษย์จะพัฒนาการรับรู้ด้านต่างๆ	 ขึ้นมาชดเชย	 โดยความสามารถในการรับรู้ที่ ได้รับการชดเชยข้ึนมานั้น	 

จะดมีากหรอืนอ้ยเพยีงใดกข็ึน้อยูก่บัปจัจยัดา้นสมรรถนะของอวัยวะรบัสมัผสัของแตล่ะบคุคล	ด้วยปจัจัยท่ีแตกตา่งหลาก

หลายในระดับของการรับรู้ของคนพิการทางการเห็น	ไม่ว่าจะเป็นด้วยปัจจัยในเรื่องของวัย	เพศ	ร่างกาย	และสมรรถนะ

ของอวัยวะรับสัมผัส	ทำาให้สภาพแวดล้อมหนึ่งๆ	ที่เหมาะสมกับคนพิการทางการเห็นคนหนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกคนหนึ่ง	

อย่างไรก็ตาม	 ความต้องการของคนพิการทางการเห็นที่มีร่วมกันคือ	 ความต้องการในการมีพื้นที่ของการมีส่วนร่วมใน 

การใชช้วิีตกับคนในสงัคมปจัจบุนั	ความตอ้งการในการมพีืน้ทีข่องการมสีว่นรว่มกบักจิกรรมของสงัคม	และความตอ้งการ

ในการมีส่วนร่วมในการเข้าถึงความรู้	จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ	ในประเทศไทย	

ดงันัน้	ผู้เขยีนไดจ้ดัทำาคู่มือ	การจดัทำาสือ่ประกอบนทิรรศการศิลปะรว่มสมัยสำาหรบัคนพกิารทางการเห็นข้ึน	เพ่ือเปน็แนวทาง

ให้กับพิพิธภัณฑ์	 ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์ร่วมสมัยให้เป็นพ้ืนท่ีสำาหรับ 

คนพิการทางการเห็นได้เข้าถึงความรู้	 โดยผู้เขียนได้ทำาการศึกษาข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์ทั้งในและต่าง

ประเทศ	 อย่างไรก็ตาม	 กรณีศึกษาอาจยังมิได้ครอบคลุมรูปแบบของศิลปะร่วมสมัยที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

ได้อย่างรอบด้าน	 ดังนั้น	 คู่มือเล่มนี้จึงเป็นเพียงแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการความรู้จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะสู่กลุ่ม

คนพิการทางการเห็น	 โดยข้อปฏิบัติบางข้ออาจไม่เหมาะสมกับธรรมชาติของพิพิธภัณฑ์หนึ่งๆ	 ที่มีวิธีการจัดนิทรรศการ 

ภายใต้เนื้อหาและบริบทเฉพาะ	ซึ่งอาจต้องการวิธีการจัดทำาสื่อความรู้ประกอบนิทรรศการที่แตกต่างออกไป	

นอกเหนือจากความพร้อมในด้านของการให้บริการส่ือประกอบนิทรรศการศิลปะ	 เพื่อถ่ายทอดความรู้จากนิทรรศการ 

ให้กับคนพิการทางการเห็น	 สิ่งสำาคัญจำาเป็นที่สุดในการเปิดพ้ืนที่ของพิพิธภัณฑ์ให้กับคนพิการทางการเห็นคือ	 ความ

เตม็ใจในการให้บรกิาร	ความสามารถของผู้ ใหบ้ริการในการปรบัเปลีย่น	การประยกุต	์และความยดืหยุน่ต่อความต้องการ 

ของผู้ชมในระดับบุคคล	ซึ่งความเชี่ยวชาญเหล่านี้	เกิดขึ้นได้จากประสบการณ์ ในการลงมือปฏิบัติ		

สดุทา้ยนีผู้้เขยีนหวงัเปน็อย่างย่ิงวา่	แนวทางทีผู้่เขยีนไดน้ำาเสนอการจดัทำาสือ่ประกอบนทิรรศการศลิปะร่วมสมยัสำาหรับ

คนพิการทางการเห็น	 จะได้ทำาให้บุคลากรของพิพิธภัณฑ์เห็นแนวทางในการปรับพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ	 เพื่อให้ 

เป็นพื้นที่ ในการเข้าถึงความรู้	สำาหรับคนทุกกลุ่มในสังคมไทยที่มีความหลากหลายต่อไป
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10)	ข้อควรระวังต่อความต้องการของคนที่เห็นเลือนราง	คือ	บางครั้งพวกเขา

ต้องการจะยืนอยู่ ใกล้ชิ้นงานศิลปะ	เนื่องจากต้องการเห็นให้ชัดขึ้น

11)	เคารพในความต้องการของการเป็นอิสระ	คนพิการทางการเห็นมักชอบที่

จะเป็นอิสระเมื่อมีโอกาสอันเหมาะสมและอาจไม่ต้องการถูกรบกวนหลังจากที่

มีความคุ้นเคยกันในระดับหนึ่ง			
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							จากนิทรรศการให้กับคนพิการทางการเห็น.			วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์ 
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							สำาหรับคนตาบอด”.		วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร	32,	1	(มกราคม-	มิถุนายน,	2555):107-114.		 

							แหล่งที่มา:		<http://www.tci-thaijo.org/index.php/sujthai/article/view/7128>		(8	กุมภาพันธ์							

								2560).
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สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน	(องค์การมหาชน).		ตัวแสดงผลอักษรเบรลล์,		2017.		 

							แหล่งที่มา	:	<http://www.slri.or.th/th/applications--research-highlight/2014-02-04-07-43-	

							44.html>		(6	สิงหาคม	2560).
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