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บทคดัย่อ 

การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบสื่อนิทรรศการ
เพื่อผู้พิการทางสายตาในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพฯ โดยมีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเขต
บางกอกน้อย แหง่ที่ 2 (บ้านข้าวเม่า) เป็นพืน้ที่ศึกษา การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิง
คุณภาพ ประชากรในการวิจัยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติ และกลุ่ม
ผู้ เก่ียวข้อง ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ 
ผู้ เช่ียวชาญด้านผู้พิการทางสายตา และผู้พิการทางสายตา เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัคือ 
แบบสมัภาษณ์โดยใช้ค าถามแบบเปิดและแบบสงัเกต โดยการวิเคราะห์ข้อมลูแบบสาม
เส้า เพื่อให้ได้แนวทางการออกแบบและน าผลงานออกแบบให้กลุ่มประชากรประเมิน  
ผลงานอีกครัง้ 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) วตัถทุางศิลปะ (Object) ในการออกแบบสื่อนิทรรศการ
ส าหรับผู้ พิการทางสายตา ประกอบด้วย 1.1)  การออกแบบภาพสัญลักษณ์ 
(Pictogram) โดยการใช้ภาพที่ลอกเลียนมาจากธรรมชาติ ลดทอนรายละเอียด ใช้เส้น
และภาพด้านในการออกแบบ จะช่วยให้มีการรับรู้ได้ง่าย 1.2) สื่อปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive) ชนิดป้ายพลิก สามารถเติมเต็มประสบการณ์จากการอ่านเพียงได้ดี  

1 วิทยานิพนธ์ปริญญาศลิปมหาบณัฑิต สาขาวิชาศลิปะการออกแบบ คณะมณัฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
2 นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
3 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร (ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั) 
4 รองศาสตราจารย์ ดร.ร.ต.อ. อาจารย์คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร (ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม) 
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สือ่เสยีง QR Code ท าให้เกิดความรู้สกึแปลกใหม่ และเข้าใจเนือ้หาได้ง่ายและสะดวก
ยิ่งขึน้ ผา่นการใช้งานร่วมกบัการอ่านปกติ 2) เนือ้หา (Content) ใช้เนือ้หาเร่ืองข้าวเม่า 
ซึ่งเป็นเร่ืองเด่นของพิพิธภัณฑ์ชุมชนนี ้ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ควรให้ผู้ พิการ  
ทางสายตาได้มีปฏิสมัพนัธ์กับสื่อนิทรรศการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการค้นพบด้วยตนเอง 
(Discovery Learning) ช่วยให้ได้รับการเรียนรู้มากกว่าการอ่านเพียงอย่างเดียว สรุป 
ในภาพรวม การออกแบบสื่อนิทรรศการที่ เหมาะสมต่อการใช้งานของผู้ พิการ  
ทางสายตา จะต้องมีการบูรณาการการออกแบบโดยเน้นไปที่การใช้ประสาทสมัผัส  
ที่เหลือ คือ การสมัผสั การฟัง และการดม มาใช้ร่วมกัน และที่ส าคญัที่สุดคือควรมี 
การให้ผู้พิการทางสายตาได้ลงมือเรียนรู้ด้วยตนเองจะท าให้เกิดความเข้าใจได้ดีที่สดุ 
 
ค ำส ำคัญ : สือ่นิทรรศการ / ผู้พิการทางสายตา / พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

 
Abstract 

The purpose of this research is to study the design course of 
exhibition media for visually impaired people in BMA Local Museum in which 
Trok Khao Mao Local Museum is the area of study. This research is qualitative 
research. Research population are 3 sampling groups; the key-informants 
group, the practitioner group and the related person group. Consisting of 
professionals of museum and exhibitions design, experts blindness and the 
visually impaired. Instrument used was interview with open-end question and 
participant observation. Data was analyzed by triangulation to find the design 
course of suitable media and take the works are designed to assess the 
population again. 

The findings revealed that 1) art objects in the design course of 
exhibition media for visually impaired people consisted of: 1.1) Pictogram in 
which imitating from nature, reducing details and applying line and picture in 
design will help increase perception. 1.2) Interactive flip chart will help 
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enhance experience from reading; audio media and QR Code also help 
increase learning experience of exhibition contents with normal reading. 2) 
Content is about Khao Mao (roasted flattened sticky rice) which is the feature 
of this local museum along with learning method of visually impaired people to 
interact with exhibition media to create discovery learning, this will help 
gaining more experience than just reading. In conclusion, the design course of 
exhibition media for visually impaired people needs to integrate the use of 
other senses in learning such as tactile sound and smell and most importantly, 
it should encourage the visually impaired people to self- practice for their best 
understanding.  
 
Keywords: Exhibition Media / Visually Impaired People / Local Museum 
 
บทน ำ 

สภาการพิพิธภณัฑ์ระหว่างชาติ หรือ ICOM (International Council of Museums) 
ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า “พิพิธภณัฑ์” คือ หน่วยงานที่ไม่หวงัผลก าไร เป็นสถาบนัที่
ถาวรในการรวบรวม สงวนรักษา ศกึษาวิจยั สือ่สาร และจดัแสดงนิทรรศการ ให้บริการ
แก่สงัคมเพื่อการพัฒนา โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการค้นคว้าการศึกษา และความ
เพลดิเพลนิ  

จากนโยบายของกรุงเทพมหานคร ที่จะพฒันาให้กรุงเทพเป็นมหานครแห่ง
ศิลปวัฒนธรรม จึงได้ริเร่ิมโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร (Bangkok 
Local Museum) ขึน้ เพื่อเป็นแหลง่รวบรวม และเรียนรู้มรดกทางวฒันธรรมตลอดจน
ภมูิปัญญาของผู้คนในแต่ละท้องถ่ิน โดยเน้นครอบคลมุองค์ความรู้หลกั 4 ประการ คือ 
ประวตัิศาสตร์ในท้องถ่ิน ศิลปวฒันธรรมในท้องถ่ิน ภมูิปัญญาและวิถีชุมชน ของดีและ
แหลง่ทอ่งเที่ยวในท้องถ่ิน ซึง่ท าให้เกิดความเช่ือมโยงกระบวนการเรียนรู้ทางสงัคม เกิด
เอกลักษณ์ของตนเอง และเกิดความยั่งยืนของชุมชน เผยแพร่แก่ประชาชนและ
นกัท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ อีกทัง้ยงัเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
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แบบยัง่ยืน (Sustainable Tourism) ในแต่ละพืน้ที่ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็น “มหา
นครแหง่คณุภาพ และมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม” (บญุช่วย โกษะ, 2554) 

การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินที่ดีควรมีการรวบรวมหลักฐานข้อมูลทาง
ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมทัง้ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมมาสร้างเป็นองค์ความรู้
อยา่งมีระบบ ไมจ่ าเป็นต้องยดึติดกรอบ ติดรูปแบบ และถ่ายทอดในทิศทางที่เหมาะสม
ให้แก่คนทัง้ในชมุชน ผู้สนใจตลอดจนนกัท่องเที่ยวจากภายนอกได้รู้จกัและเรียนรู้ 

ผู้พิการทางสายตา จัดเป็นหนึ่งในกลุ่มนกัท่องเที่ยวที่ขาดประสาทการรับรู้
ทางการมองเห็น ท าให้เกิดความรู้สกึแปลกแยกและขาดโอกาสในการรับประสบการณ์
จากการท่องเที่ยว ซึ่งการได้รับการโอกาสด้านการบริการต่างๆและสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมลู ถือเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานที่ทุกคนในสงัคมพึงได้รับอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกนัแต่
กลุ่มผู้ พิการทางสายตากลับถูกมองข้ามในสิทธิเหล่านัน้ ผู้ พิการกลุ่มนีม้ีจ านวน
ประชากรมากเป็นอนัดบัต้นๆของประเทศไทยโดยมีปริมาณมากถึง 187,727 คน คิด
เป็นร้อยละ 10 ของประชากรผู้พิการทัง้หมดและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจ านวนขึน้เร่ือย ๆ 
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2558) จากข้อมูลดังกล่าว 
แสดงให้เห็นวา่ปริมาณผู้พิการทางสายตานัน้ มีจ านวนมากเกินกวา่ที่จะมองข้ามละเลย
และไมใ่สใ่จตอ่การด ารงชีวิต และการมีตวัตนอยูภ่ายใต้สงัคมเดียวกนักบัคนปกติ ซึง่ใน
ปี พ.ศ. 2554 รัฐบาลได้ก าหนดแผนพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 
พ.ศ. 2555 – 2559 โดยยดึหลกัการวิเคราะห์สถานการณ์อยา่งรอบด้าน และบรูณาการ
การด าเนินงานด้านการพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ โดยเน้นผลลพัธ์เพื่อให้คนพิการมี
คณุภาพชีวิตที่ดีสามารถเข้าถึงสทิธิอยา่งเสมอภาคและเทา่เทียมกนั โดยในยทุธศาสตร์
ที่ 3 นัน้กล่าวถึงเร่ืองการเสริมพลงัคนพิการเพื่อเข้าถึงสิทธิเสรีภาพในการเดินทาง 
ทอ่งเที่ยว และนนัทนาการบนพืน้ฐานของความเทา่เทียมกบับคุคลทัว่ไปเพื่อให้คนพกิาร
ด ารงชีวิตอิสระร่วมกบัทกุคนในสงัคมอย่างมีความสขุ สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอ
ภาคและเทา่เทียมกนั 

จากการลงพืน้ท่ีศกึษาเบือ้งต้นพบวา่ พิพิธภณัฑ์ที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบนั 
ยงัไม่มีการจดัการการให้บริการแก่กลุม่ผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะ วตัถหุรือสิ่งที่จดั



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2559 

 

278 

แสดงจะใสใ่นตู้กระจก หรือห้ามสมัผสัจบัต้อง ท าให้ผู้พิการทางสายตาไม่สามารถรับรู้
และเข้าถึงประสบการณ์ในชมพิพิธภัณฑ์ได้ ท าให้การท่องเที่ยวลักษณะนีไ้ม่ เกิด
ประโยชน์และท าให้ผู้พิการทางสายตาถกูปิดกัน้โอกาส การเยี่ยมชมนิทรรศการเป็นเร่ือง
ยากส าหรับคนตาบอด เนื่องจากไม่คุ้นเคยกับพืน้ที่จัดงานและมีผู้คนมากมาย ท าให้
ปรับตวัได้ยากซึ่งผู้พิการทางสายตาต่างมีความฝันที่จะได้สมัผสัถึงประสบการณ์การ
เที่ยวพิพิธภณัฑ์เหมือนกบัคนปกติเช่นกนั 

พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน เขตบางกอกน้อย แห่งที่ 2 (บ้านข้าวเม่า) ตัง้อยู่ในชุมชน
ตรอกข้าวเม่า ถนนอิสรภาพ ซึ่งเป็นชุมชนโบราณที่อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยามาตัง้
รกรากในสมัยกรุงธนบุรี อนุชา เกือ้จรูญปราชญ์ชุมชนและผู้ ดูและพิพิธภัณฑ์บ้าน
ข้าวเมา่ เลา่วา่ ในอดีตแถบนีน้บัวา่เป็นยา่นผู้ดี มีเศรษฐกิจดี มีผลติภณัฑ์ชมุชนโดดเดน่
ที่สบืทอดมาจากอดีตและมีเหลอือยูเ่พียงแหง่เดียวในกรุงเทพมหานคร พิพิธภณัฑ์แหง่นี ้
ถืออีกสถานท่ีหนึง่ที่มีความส าคญัในเชิงประวตัิศาสตร์ที่หลากหลาย ที่ได้รวบรวมความ
เป็นเอกลกัษณ์มาจัดแสดงด้วยชุดนิทรรศการและบรรยากาศจ าลองอย่างครบถ้วน 
เพื่อให้นกัท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม เพื่อตอบสนองแนวความคิดของชุมชนตรอกข้าวเม่า
ที่วา่ “ชมุชนคือต าราเลม่ใหญ่ที่ผู้ เรียนเรียนได้ไมรู้่จบ” (สมัภาษณ์, 2558) 

ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา “การออกแบบสื่อนิทรรศการเพื่อผู้พิการทาง
สายตาในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร” เพื่อเป็นต้นแบบของเคร่ืองมือในการ
สือ่สาร บอกเลา่เร่ืองราวระหวา่งพิพิธภณัฑ์กบัผู้ เยี่ยมชม แก่หน่วยงานหรือผู้สนใจที่จะ
สร้างพืน้ท่ีแหลง่การเรียนรู้ที่เอือ้ตอ่กลุม่ผู้พิการทางสายตาในอนาคตตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาการออกแบบสื่อนิทรรศการที่เหมาะสมต่อ
การรับรู้ตอ่ผู้พิการทางสายตาในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพฯ 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ โดยการวิเคราะห์เนือ้หา การสงัเกตแบบมี
สว่นร่วม และการสมัภาษณ์เชิงลกึ เพื่อให้ได้แนวความคิดในการออกแบบ หลงัจากได้
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ผลงานออกแบบแล้ว น าไปประเมินผลโดยการสมัภาษณ์อีกครัง้ และน าเสนอโดย
วิธีการแบบพรรณา  กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ รู้ จ านวน 3 ท่าน คือ 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบ ด้านพิพิธภณัฑ์ และด้านผู้พิการทางสายตา 2) กลุ่มผู้
ปฏิบตัิ จ านวน 3 ท่าน คือ นกัออกแบบนิทรรศการ นกัวิชาการพิพิธภณัฑ์ และผู้ดูแล
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 3) กลุม่ผู้ เก่ียวข้อง จ านวน 10 ทา่น แบง่เป็น 3.1) ใช้เกณฑ์การเลือก
ผู้พิการทางสายตาที่มีต าแหนง่ทางวิชาการ ต าแหนง่บริหารและเป็นท่ียอมรับของสงัคม 
มีความเข้าใจเก่ียวกบัผู้พิการทางสายตาเป็นอย่างดี และตนเองเป็นผู้พิการทางสายตา 
จ านวน 7 ท่าน 3.2) คนตาดีที่เก่ียวข้องกับการการออกแบบนิทรรศการ และการ
ออกแบบสื่อเพื่อผู้พิการทางสายตา จ านวน 3 ท่าน โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างด้วยวิธีการ
แบบบอลหิมะ (Snowball Sampling) โดยเลือกผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง
ทางการบริหารและเป็นที่ยอมรับในสงัคม มีความเช่ียวชาญเฉพาะเก่ียวข้องกับการ
ออกแบบนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ศาสตร์ และผู้ พิการทางสายตา และเลือกพืน้ที่
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน เขตบางกอกน้อย แหง่ที่ 2 (บ้านข้าวเมา่) เป็นพืน้ท่ีในการศึกษา โดย
มีวิธีการด าเนินการวิจยั ดงันี ้

1. สร้างเคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลก่อนการ
ออกแบบกบักลุม่ผู้ รู้ ผู้ปฏิบตัิ และผู้ เก่ียวข้อง โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-Depth 
Interview) และใช้ค าถามแบบเปิด เพื่อให้ผู้ตอบได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นแบบ
อิสระ และแบบสงัเกตแบบมีสว่นร่วมกบัพืน้ที่ศึกษาและกลุ่มผู้พิการทางสายตา และ
แบบสมัภาษณ์หลงัการออกแบบเพื่อประเมินผลงานการออกแบบสือ่นิทรรศการฯ 

2. รวบรวมข้อมลู 
2.1  ข้อมูลประเภทเอกสาร แบ่ง เนื อ้หาออกเ ป็น 4  ส่วน ไ ด้แก่ 

แนวความคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกบัการออกแบบสือ่นิทรรศการ แนวความคิดและทฤษฎี
ที่เก่ียวกบัผู้พิการทางสายตา แนวความคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ และข้อมลู
พืน้ฐานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบางกอกน้อย แหง่ที่ 2 (บ้านข้าวเมา่) 
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2.2 ข้อมูลภาคสนาม จากการลงพืน้ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบางกอกน้อย 
แห่งที่ 2 (บ้านข้าวเม่า) ตัง้อยู่ในชุมชนตรอกข้าวเม่า ภายในบริเวณวดัสทุธาวาส ซอย
อิสรภาพ 47 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหลอ่ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 

2.3 ข้อมลูประเภทบคุคล โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth interview) 
โดยผู้ที่มีความรู้และเก่ียวข้องกับการออกแบบนิทรรศการ พิพิธภณัฑ์ศาสตร์ ผู้พิการ
ทางสายตาประเภทตาบอดภายหลงั โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ รู้ กลุม่ผู้ปฏิบตัิ 
และกลุ่มผู้ เก่ียวข้อง โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบอลหิมะ (Snowball Sampling) 
โดยเลอืกผู้ที่มีต าแหนง่ทางวิชาการ ต าแหน่งทางการบริหารและเป็นที่ยอมรับในสงัคม 
มีความเช่ียวชาญเฉพาะเก่ียวข้องกบัการออกแบบนิทรรศการ พิพิธภณัฑ์ศาสตร์ และ 
ผู้พิการทางสายตา 

3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ โดยน า
ข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมลูแบบสามเส้า (Triangulation) ระหว่างข้อมลูภาคเอกสาร 
การสงัเกต และการสมัภาษณ์จากกลุม่ตวัอยา่ง น าเสนอโดยการพรรณาวิเคราะห์ 

4. ออกแบบผลงานสือ่นิทรรศการเพื่อผู้พิการทางสายตาในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
กรุงเทพฯ 

5. น าตัวอย่างผลงานไปให้กลุ่มเป้าหมายทดลองใช้และสัมภาษณ์เพื่อ
ประเมินผลงานเชิงพรรณา 

 
ผลกำรศึกษำ 

ผู้ วิจัยวิ เคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา เ ป็นแนวคิดในการออกแบบสื่อ
นิทรรศการเพื่อผู้พิการทางสายตา ก่อนน าไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ วตัถทุางศิลปะ (Object) และเนือ้หา (Content) มีรายละเอียด
ดงันี ้

1. วตัถทุางศิลปะ (Object)  
     การออกแบบสื่อนิทรรศการในพิพิธภณัฑ์นัน้ จะประกอบไปด้วยรูปแบบ

ภายนอก หรือองค์ประกอบศิลป์ ซึ่งจะมีผลต่อการรับรู้ของผู้ ชมที่มาชมนิทรรศการ  
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ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลูวตัถทุางศิลปะ (Object) ที่เอือ้ต่อการรับรู้ต่อผู้
พิการทางสายตา ดงันี ้

1.1 ภาพสญัลกัษณ์ (Pictogram)  
       ผู้ พิการทางสายตามีความสามารถรับรู้ภาษาภาพผ่านทางภาพ

สญัลกัษณ์ (Pictogram) ที่ใช้การลอกเลียนแบบภาพมาจากธรรมชาติหรือความเป็น
จริง ลดทอนรายละเอียดให้น้อยลง ใช้เส้นสร้างภาพเป็นลกัษณะเส้นขอบ (Outline) ไม่
ควรใช้การออกแบบจากนามธรรมหรือประดิษฐ์รูปแบบขึน้มาใหม ่เนื่องจากผู้พิการทาง
สายตา จะใช้การรับรู้ทางการสมัผสัผสานกบัการใช้ประสบการณ์ที่ตนเองมีมาเช่ือมโยง
กนัเพื่อใช้ท าความเข้าใจภาพสญัลกัษณ์นัน้ ๆ 

1.2 ตวัอกัษร 
       ตัวอักษรที่ผู้ พิการทางสายตาใช้ส าหรับการเรียนรู้ทัง้การอ่าน  

การเขียน คือ อกัษรเบรลล์ (Braille) มีหลกัส าคญัคือ ตวัอกัษรสร้างจากจุดนนูที่นนูขึน้
เพื่อให้คนตาบอดสามารถใช้ปลายนิว้สัมผัสได้ ซึ่งการใช้จุดจะแทนตัวอักษรด้วย
ต าแหนง่ของจดุที่แตกตา่งกนัออกไป การท าจดุนนูอกัษรเบรลล์ให้มีความนนูชดัเจน จะ
ท าให้สามารถอ่านข้อความได้ง่าย และการใช้อักษรเบรลล์กับสื่อนัน้ควรวางอักษร
เบรลล์ร่วมกบัภาพสญัลกัษณ์เพื่อให้สามารถสือ่ความหมายได้เข้าใจชดัเจนมากยิ่งขึน้ 

1.3 สือ่ปฏิสมัพนัธ์ (Interactive Media)  
       การออกแบบสื่อปฏิสมัพนัธ์ที่เหมาะสมกบัผู้พิการทางสายตา ควรมี

ลกัษณะการใช้งานร่วมกนัระหวา่งการรับรู้ในผสัสะที่หลากหลาย เช่น การสมัผสักบัการ
ฟัง การอา่นกบัการฟัง การดมกบัการฟัง สื่อที่ใช้ควรเป็นสื่อที่ผู้พิการทางสายตาเรียนรู้
ได้ง่าย เข้าถึงง่าย มีความคงทน สามารถท าความสะอาดได้ง่าย ไม่ก่อให้เกิดอนัตราย 
ไมจ่ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขัน้สงู (Low Technology) เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถ
เข้าถึงสื่อปฏิสมัพนัธ์นัน้ ๆ ได้ง่ายขึน้ ผู้วิจยัได้สรุปแบ่งสื่อปฏิสมัพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 
ดงันี ้
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1.3.1 QR code 
          รูปแบบของ QR Code ควรน าไปออกแบบร่วมกับภาพ

สญัลกัษณ์ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้เรียนรู้สญัลกัษณ์พร้อมกบัมีสื่อให้ข้อมูลด้าน
เสยีง จะเป็นอีกทางเลอืกหนึง่ที่ผู้พิการทางสายตาใช้ในการเรียนรู้ ซึง่ผู้พิการทางสายตา
ชอบการเรียนรู้ที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามแต่ละคน บางคนชอบการได้อ่านด้วย
ตนเอง บางคนชอบการฟังอย่างเดียวมากกว่า ในเร่ืองของสีแม้ว่าจะไม่มีผลต่อการใช้
งานของผู้พิการทางสายตา แต่ก็ควรค านึงถึงความสวยงามส าหรับคนตาดีที่มาใช้งาน
ร่วมกนัได้ด้วย ควรใช้คา่สทีี่ตดักนัระหวา่ง QR Code และพืน้หลงั เพื่อให้สามารถสแกน
ได้โดยง่าย และต้องมีสญัลกัษณ์หรือการแจ้งให้ผู้ใช้ได้ทราบว่าจะต้องสแกน QR Code 
ในพืน้ท่ีนัน้ๆ ควรน าเทคโนโลยีโทรศพัท์ Smart Phone มาใช้ร่วมกนั ตามกระแสสงัคมที่
เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัมากขึน้ ซึง่ช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ใช้ชีวิตประจ าวนัของผู้พิการทางสายตา 

1.3.2 ปา้ยพลกิ 
          แผ่นป้ายมีลกัษณะเป็นแผ่นพลิกหมนุกลบัหน้าได้ มี 2 หน้า 

คือด้านหน้าและด้านหลงั สว่นด้านหน้าเป็นสื่อที่ให้ผู้พิการทางสายตาได้สมัผสัให้เกิด
การรับรู้ว่าเนือ้หาที่รับชมนัน้คืออะไรและเกิดจินตนาการพยายามเรียนรู้ว่าสิ่งที่ก าลงั
รับชมอยู่คืออะไร มีลกัษณะเป็นอย่างไร เมื่อหมนุพลิกป้ายกลบัหน้าจะพบกบัวตัถจุัด
แสดงด้านหลงั เช่น ต้นข้าว เมลด็ข้าวเปลอืก เมลด็ข้าวเมา่ ครกกระเดื่องจ าลอง เป็นต้น 
ซึง่สือ่เหลา่นีจ้ะช่วยในการเพิ่มประสบการณ์ตรงในการรับชมพิพิธภณัฑ์แก่ผู้พิการทาง
สายตาหลงัจากที่ได้รับสือ่ทางด้านการอา่นอื่น ๆ ไปแล้ว เช่น ภาพสญัลกัษณ์ (รับรู้โดย
การสมัผสั), สือ่เสยีงบรรยายประกอบภาพสญัลกัษณ์ (รับรู้โดยการสมัผสัและฟัง) 

1.3.3 กลิน่ 
          กลิน่วตัถดุิบที่ใช้ในนิทรรศการ ช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการ

รับชมให้มีความแปลกใหม่มากยิ่งขึน้ กลิ่นที่ใช้ยังเป็นกลิ่นที่ผู้ พิการทางสายตามี
ความคุ้นเคยดีอยูแ่ล้ว จึงไมเ่ป็นเร่ืองยากที่จะเช่ือมโยงประสบการณ์เก่าที่มีมาเช่ือมโยง
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กบัองค์ความรู้ในนิทรรศการ และเมื่อได้กลิ่นเรียนรู้กลิ่นผ่านสื่อในเนือ้หา ณ ช่วงเวลา
นัน้ท าให้เกิดความรู้สกึสนใจและเกิดความตื่นตวัในการเรียนรู้เนือ้หาตอ่ไปด้วย 

2. เนือ้หาในการออกแบบสือ่นิทรรศการ (Content) 
2.1 เนือ้หาที่จดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ์ 
การวิจัยในครัง้นีผู้้ วิจัยได้เลือกพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบางกอกน้อยแห่งที่ 2 

(บ้านข้าวเมา่) ซึง่มีเนือ้หาที่จดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านข้าวเมา่แบง่ออกเป็น 
4 หมวด คือ หมวดประวตัิศาสตร์ หมวดศิลปวฒันธรรม หมวดวิถีชุมชน และหมวดภมูิ
ปัญญา ผู้ วิจัยได้เลือกหมวดภูมิปัญญามาใช้เป็นเนือ้หาหลักในการออกแบบสื่อฯ 
เนื่องจากเนือ้หาในหมวดนีเ้ป็นจดุเดน่ของพิพิธภณัฑ์ เก่ียวกบัภมูิปัญญาการท าข้าวเมา่
ของชมุชนบ้านข้าวเมา่ ปัจจบุนัมีเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในกรุงเทพมหานคร เนือ้หาใน
หมวดนีจ้ึงมีความเหมาะสมครอบคลุมต่อการน าไปพัฒนาเป็นงานออกแบบสื่อ
นิทรรศการเพื่อผู้พิการทางสายตาตอ่ไป จากการลงพืน้ที่ศึกษาเนือ้หาหมวดภมูิปัญญา 
และหวัข้อเร่ืองการท าข้าวเมา่นัน้ ผู้วิจยัพบวา่เนือ้หา (Content) เร่ืองการท าข้าวเม่านัน้
ชมุชนได้รวบรวมและจดัท าสื่อไว้เฉพาะเนือ้หาที่เก่ียวกบัการท าขนมและการสาธิตการ
ท าขนมเทา่นัน้ ผู้วิจยัได้จดัการเนือ้หาใหม่เร่ิมตัง้แต่การท าข้าวเม่ามาจนถึงการแปรรูป
ข้าวเม่ามาเป็นขนม โดยมีอยู่ทัง้หมด 8 เร่ือง คือ กระบวนการแยกข้าวเม่า การเตรียม
ข้าวเม่า การคัว่ข้าวเม่า การต าข้าวเม่า ข้าวเม่าหมี่ ส่วนผสม คุณค่าทางโภชนาการ 
และวิธีท าขนมข้าวเมา่หมี่ 

2.2 การจดัการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ในการออกแบบสื่อนิทรรศการที่ดีนัน้ล าดบัแรกควรให้

ความส าคญัไปที่การตีความเนือ้หาและเร่ืองราวจะแสดงเป็นอนัดบัแรก จากนัน้จึงคิด
วิธีการสื่อสารไปยังผู้ ชมหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยยึดหลกัการเรียนรู้ใน 2 รูปแบบ คือ 
Passive Learning และ Active Learning โดยการให้ผู้ชมได้มีปฏิสมัพนัธ์กับสื่อ
นิทรรศการโดยการได้สมัผสั หรือการท ากิจกรรมอื่น ๆ ร่วมด้วย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้จากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง (Discovery Learning) ซึ่งจะช่วยให้
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เกิดการเรียนรู้ได้ดีและได้รับประสบการณ์จากการท่องเที่ยวพิพิธภณัฑ์มากกว่าการให้
อา่นเพียงอยา่งเดียวเหมือนนิทรรศการทัว่ไปในปัจจบุนั  
 
ผลกำรประเมินจำกกำรน ำไปทดลองใช้ 

ผู้วิจยัได้ออกแบบภาพสญัลกัษณ์ (Pictogram) ตามแนวคิดข้างต้น จากนัน้
ให้กลุ่มเป้าหมายได้ทดลองใช้และสมัภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลประเมินผลงานออกแบบ 
โดยออกแบบภาพสัญลักษณ์ 3 ประเภท คือ ภาพด้าน (Elevation) ภาพ 3 มิติ 
(Oblique) และภาพด้านบน (Plan) ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ พิการทางสายตามี
ความสามารถรับรู้ภาษาภาพที่เป็นภาพด้านมีรูปทรง (Figure) ที่เป็นภาพด้าน 2 มิติ 
ลอกเลียนแบบภาพมาจากธรรมชาติ ใช้เส้นขอบ (Outline) ช่วยให้รับรู้ภาพได้ชัดเจน 
พืน้ทึบช่วยสื่อสารจุดส าคัญหรือมีนัยยะพิเศษ เช่น น า้หนัก (Weight) และความ
หนาแนน่ (Mass) เป็นต้น 

 
ภำพ 1 ผลงานออกแบบภาพสญัลกัษณ์ 
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ในด้านตัวอักษร พบว่า การใช้ระบบอักษรเบรลล์ภาษาไทยควบคู่กับภาพ
สญัลกัษณ์ข้างต้นสามารถสือ่ความหมายได้เข้าใจชดัเจน ถือเป็นสิ่งจ าเป็นมากที่ต้องมี 
ขนาดของอักษรเบรลล์ที่ผู้พิการทางสายตาสามารถอ่านขัน้ต ่าที่สุด คือ จุดขนาด 1 
มิลลเิมตร มีระยะหา่งระหวา่งจดุ 1 มิลลเิมตร และระดบัความนนูของจดุ 0.3 มิลลิเมตร 
หากน้อยกวา่นีจ้ะอา่นล าบากและไมส่ะดวก 

 

 
ภำพ 2 ผลงานออกภาพสญัลกัษณ์ควบคูก่บัการใช้อกัษรเบรลล์ 

 
ในด้านสือ่ปฏิสมัพนัธ์ (Interactive Media) พบวา่ การใช้สื่อปฏิสมัพนัธ์ท าให้

เกิดการใช้งานร่วมกนัระหว่างผสัสะการรับรู้ที่หลากหลาย ด้านการสมัผสั การฟัง การ
ดมกลิน่ ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ในการเรียนรู้ได้ดี เข้าใจง่าย การใช้ QR Code พบวา่ 
การออกแบบ QR Code ผสมกับภาพสญัลกัษณ์นูน ท าให้เกิดความรู้สึกแปลกใหม ่
ความสูงระหว่างภาพสัญลักษณ์ที่นูนกับ QR Code ที่แบน ท าให้แยกแยะความ
แตกตา่งได้ง่าย การมีสญัลกัษณ์ให้วางมือเป็นเคร่ืองหมายแสดงให้ผู้พิการทางสายตา
ได้รู้วา่จะต้องน า Smart Phone มาถือเพื่อสแกน ณ จดุใด ซึง่สญัลกัษณ์วางมือจะต้องมี
ระยะห่างจาก QR Code และอยู่ในคนละต าแหน่งกัน เพื่อไม่ให้มือข้างที่สัมผัส
สญัลกัษณ์ไปบงัรบกวนการท างานในการสแกนโค้ด การสมัผสัภาพพร้อมการฟังเสียง
ท าให้เกิดความรู้สกึแปลกใหม ่และเข้าใจเนือ้หาได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึน้ การที่สามารถ
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บนัทกึเสียงมาฟังซ า้ได้อีกครัง้ท าให้ผู้พิการทางสายตาสามารถน าเนือ้หาที่สนใจมาฟัง
ทบทวนได้ มีประโยชน์ตอ่การศกึษาและมีประโยชน์มากตอ่ผู้ที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ที่
ช้ากว่าปกติได้เป็นอย่างดี และการน าเทคโนโลยี Smart Phone มาใช้เพื่อสแกนข้อมลู
เพื่อฟังเสียงบรรยายเป็นการเปิดช่องทางการสื่อสารที่สอดรับกับสงัคมและเยาวชนผู้
พิการทางสายตายคุใหม่ได้ดีมาก ในสว่นของป้ายพลิก (Flip Board) พบว่า ป้ายพลิก
หมุนกลบัหน้าได้ ท าให้ผู้พิการทางสายตาเกิดความสนใจ เกิดจินตนาการเรียนรู้ เช่น 
วตัถจุ าลองครกกระเดื่อง เป็นสิง่ที่ยากหากจะให้ผู้พิการทางสายตาได้เรียนรู้การใช้งาน
แตก่ารได้อา่นข้อมลูเก่ียวกบัการต าก่อน แล้วได้มาสมัผสักบัครกกระเดื่องจ าลองท าให้
เข้าใจถึงกระบวนการท างานและการใช้งานของครกได้ดียิ่งขึน้ เรียกว่าเป็นการเติมเต็ม
ประสบการณ์แทนที่จะได้รับสือ่จากการอา่นเพียงอยา่งเดียว ในด้านการใช้กลิ่น (Smell) 
พบวา่ การใช้กลิ่นจะช่วยท าให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเช่ือมโยงความรู้ที่ได้จากสื่อ
ควบคูก่บัประสบการณ์เดิมของตนเองได้ดีขึน้ เกิดความเข้าใจในเนือ้หามากขึน้ท าให้สือ่
มีความนา่สนใจ เกิดความอยากรู้อยากเห็นตอ่เนือ้หาที่จะได้เรียนรู้ตอ่ไป 

 

 
ภำพ 3 ผลงานออกแบบ QR Code ผสมภาพสญัลกัษณ์ 
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ภำพ 4  ผลงานออกแบบสือ่ปฏิสมัพนัธ์ปา้ยพลกิ 
 

เนือ้หาในการออกแบบสื่อนิทรรศการ พบว่า การน าเนือ้หาที่เป็นจุดเด่นของ
พิพิธภณัฑ์แห่งนี ้คือ เนือ้หาหมวดภมูิปัญญาในเร่ืองการท าข้าวเม่า มาใช้ออกแบบสื่อ
ถือเป็นจุดเรียนรู้ที่ส าคัญและช่วยแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างจาก
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอื่น ๆ สามารถถ่ายทอดเนือ้หาความรู้ให้แก่ผู้พิการทางสายตาและผู้
ในใจได้โดยง่าย อีกทัง้ยงัเป็นการรักษาภมูิปัญญาของท้องถ่ินให้ปรับตวัเข้ากับสงัคม
การทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษณ์ได้อีกทางหนึง่ด้วย 

การจดัการเรียนรู้ พบวา่ การใช้หลกัการจดัการการเรียนรู้ในรูปแบบ Passive 
Learning และ Active Learning ท าให้ผู้พิการทางสายตาได้มีปฏิสมัพนัธ์กับสื่อ
นิทรรศการ ช่วยกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น มีความสนใจในเนือ้หา เกิดการ
เรียนรู้จากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง (Discovery Learning) ท าให้เกิดการเรียนรู้
ได้ดี และได้รับประสบการณ์มากกวา่การอา่นเพียงอยา่งเดียวจากสือ่นิทรรศการทัว่ไป 
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สรุปและอภปิรำยผล 
ในภาพรวมจากการที่ผู้ วิจัยได้สมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับผลงานการ

ออกแบบสือ่นิทรรศการในพิพิธภณัฑ์ พบว่า กลุม่ผู้ รู้ กลุม่ผู้ปฏิบตัิ และกลุม่ผู้ เก่ียวข้อง  
ซึง่เป็นผู้ที่มีความรู้และมีความเก่ียวข้องกบัการออกแบบนิทรรศการ พิพิธภณัฑ์ศาสตร์ 
และผู้พิการทางสายตา ได้ให้ความสนใจตอ่ผลงานออกแบบ  อีกทัง้ยงัมีความเป็นไปได้
ตอ่การน าไปใช้จริง ซึง่ผู้วิจยัได้แบง่สาระส าคญัออกเป็นด้านต้าง ๆ ดงันี ้

1. ภาพสัญลักษณ์ (Pictogram) ใช้การออกแบบที่ลอกเลียนแบบมาจาก
ธรรมชาติหรือความเป็นจริงเพื่อให้ผู้ พิการทางสายตาสามารถใช้การรับรู้จาก
ประสบการณ์ที่ตนเองมีอยูม่าเช่ือมโยงกนั รูปทรง (Figure) มีลกัษณะเป็นภาพด้านหน้า 
2 มิติ ลดทอนรายละเอียดให้น้อยลง ควรใช้เส้นขอบ (Outline) ในการสร้างภาพ ส าหรับ
การใช้พืน้ทบึนัน้จะใช้เฉพาะเมื่อต้องการเน้นสื่อสารให้ถึงว่าจุดนัน้มีความส าคญัหรือมี
นยัยะพิเศษที่ต้องการสือ่สาร 

2. ตวัอกัษร ตวัอกัษรที่เป็นที่ผู้พิการทางสายตาใช้ส าหรับการเรียนรู้ทัง้การ
อ่าน การเขียน คือ อกัษรเบรลล์ (Braille) โดยใช้ระบบอกัษรเบรลล์ภาษาไทย ขนาดที่
เลก็ที่สดุของจดุ 1 จดุ ที่ผู้พิการทางสายตาจะอา่นได้ คือ ขนาด 1 มิลลเิมตร มีระยะห่าง
ระหว่างจุด 1 มิลลิเมตร และระดบัความนูนของจุด 0.3 มิลลิเมตร และการใช้อกัษร
เบรลล์ควบคูก่บัภาพสญัลกัษณ์เพื่อให้สามารถสือ่ความหมายได้เข้าใจชดัเจน 

3. สื่อปฏิสมัพนัธ์ (Interactive Media) สื่อปฏิสมัพนัธ์ที่เหมาะสมกบัผู้พิการ
ทางสายตานัน้ ควรค านงึถึงการรับรู้ในผสัสะต่างๆ ของผู้พิการ คือ ด้านการสมัผสั การ
ฟัง การดมกลิ่น การรับรส โดยมีลกัษณะการใช้งานร่วมกนัระหว่างการรับรู้ในผสัสะที่
หลากหลาย จะช่วยเติมเต็มประสบการณ์ในการชมนิทรรศการ สื่อที่ใช้ควรเป็นสื่อที่ผู้
พิการทางสายตาเรียนรู้ได้ง่าย เข้าถึงง่าย ใช้เทคโนโลยีขัน้ท่ีไมแ่พง (Low Technology)  

3.1 QR Code ใช้การออกแบบ QR Code ผสมกับภาพสญัลกัษณ์ 
ออกแบบให้มีความสงูระหว่างภาพสญัลกัษณ์นนูกบั QR Code ที่แบน ท าให้แยกแยะ
ความแตกต่างได้ง่าย การมีสญัลกัษณ์ให้เป็นเคร่ืองหมายให้ผู้พิการทางสายตารู้ว่า
จะต้องสแกนโค้ด ณ จดุใด ท าให้ใช้งานได้ง่าย เกิดความรู้สกึแปลกใหม ่การใช้โทรศพัท์ 
Smart Phone สแกนข้อมลูเพื่อฟังเสยีงบรรยาย และสามารถบนัทึกเสียงมาฟังซ า้ได้อีก
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ครัง้มีประโยชน์ตอ่ผู้ที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ที่ช้ากวา่ปกติได้เป็นอย่างดี การให้ผู้พิการ
ทางสายตาได้เรียนรู้จากภาพสญัลกัษณ์พร้อมกบัสือ่ให้ข้อมลูด้านเสยีงเป็นอีกทางเลอืก
หนึ่งที่ผู้พิการทางสายตาใช้ในการเรียนรู้ ท าให้เกิดความรู้สึกแปลกใหม่  และเข้าใจ
เนือ้หาได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึน้ 

3.2 ปา้ยพลกิ (Flip Board) มีลกัษณะเป็นแผ่นพลิกหมนุกลบัหน้าได้ มี 2 
หน้า สามารถช่วยให้ผู้พิการทางสายตาเกิดความสนใจและสงสยัตอ่สือ่ที่จะได้รับชม วา่
เนือ้หาที่ตนเองจะเจอนัน้คืออะไรและเกิดจินตนาการเรียนรู้ เช่น วัตถุจ าลองครก
กระเดื่อง เป็นสิ่งที่ยากหากจะให้ผู้พิการทางสายตาได้เรียนรู้การใช้งานแต่การได้อ่าน
ข้อมูลเก่ียวกับการต าก่อน แล้วได้มาสัมผัสกับครกกระเดื่องจ าลองท าให้เข้าใจถึง
กระบวนการท างานและการใช้งานของครกได้ดีมากขึน้ เรียกว่าเป็นการเติมเต็ม
ประสบการณ์แทนที่จะได้รับสือ่จากการอา่นเพียงอยา่งเดียว 

3.3 กลิ่น (Smell) ต้องเป็นกลิ่นที่ไม่น่ารังเกียจ ใช้กลิ่นจากธรรมชาติจะ
ดีกวา่กลิน่สงัเคราะห์จากเคมี ซึง่กลิน่จะช่วยท าให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเช่ือมโยง
ความรู้ที่ได้จากสื่อควบคู่กบัประสบการณ์เดิมของตนเองได้ดีขึน้ นอกจากนัน้กลิ่นยงั
ช่วยดงึดดูความสนใจและท าให้เกิดการตื่นตวัในการเรียนรู้เนือ้หาจากนิทรรศการตอ่ไป 

4. เนือ้หาในการออกแบบสื่อนิทรรศการ เนือ้หาที่เป็นจุดเด่นของพิพิธภณัฑ์
แห่งนี ้คือ เนือ้หาในหมวดภูมิปัญญาในเร่ืองการท าข้าวเม่า ถือเป็นจุดเรียนรู้ที่ส าคญั
ของพิพิธภัณฑ์บ้านข้าวเม่าด้วยที่เป็นข้อแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินอื่น ๆ ใน
กรุงเทพมหานคร อีกทัง้ยงัเป็นภูมิปัญญาในเร่ืองของการท าข้าวเม่ายงัถือเป็นจุดเด่น
ของท้องถ่ินชุมชนตรอกข้าวเม่าด้วย ซึ่งเนือ้หาในหมวดภูมิปัญญาในเร่ืองการท า
ข้าวเม่านีม้ีอยู่ทัง้หมด 8 เร่ือง คือ กระบวนการแยกข้าวเม่า การเตรียมข้าวเม่า การคัว่
ข้าวเม่า การต าข้าวเม่า ข้าวเม่าหมี่ ส่วนผสม คุณค่าทางโภชนาการ และวิธีท าขนม
ข้าวเมา่หมี ่

การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ในการออกแบบสื่อนิทรรศการ ควรให้
ความส าคญัไปท่ีการตีความเนือ้หาและเร่ืองราวของพิพิธภณัฑ์ที่จะแสดงก่อน จากนัน้
จึงคิดวิธีการสื่อสารไปยงัผู้ชมหรือกลุม่เป้าหมาย โดยยึดหลกัการเรียนรู้ใน 2 รูปแบบ 
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คือ Passive Learning และ Active Learning โดยการให้ผู้ชมได้มีปฏิสมัพนัธ์กบัสื่อ
นิทรรศการร่วมด้วย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากกระบวนการค้นพบด้วย
ตนเอง (Discovery Learning) ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีและได้รับประสบการณ์
จากการท่องเที่ยวพิพิธภณัฑ์มากกว่าการให้อ่านเพียงอย่างเดียวเหมือนนิทรรศการ
ทัว่ไป 

สรุปในภาพรวม การออกแบบสื่อนิทรรศการที่เหมาะสมต่อการใช้งานของผู้
พิการทางสายตาจะต้องมีการบรูณาการการออกแบบโดยเน้นการใช้ประสาทสมัผสัที่
เหลอือยูม่าใช้ร่วมกนัในการเรียนรู้ และที่ส าคญัที่สดุคือควรมีการให้ผู้พิการทางสายตา
ได้ลงมือเรียนรู้ด้วยตนเองจะท าให้เกิดความเข้าใจได้ดีที่สดุ 

จากการวิจยัเร่ือง การออกแบบสือ่นิทรรศการเพื่อผู้พิการทางสายตาใน
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพฯ ได้ค้นพบประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลให้สอดคล้อง
กบัความหมายของการวจิยัในครัง้นี ้ ดงันี ้

การออกแบบภาพสัญลักษณ์ (Pictogram) พบว่า การออกแบบภาพ
สญัลกัษณ์ที่มีความเหมาะสมต่อการรับรู้ของผู้พิการทางสายตา คือ การใช้ภาพด้าน 
การออกแบบโดยลอกเลียนมาจากธรรมชาติ การใช้เส้นกรอบ (Outline) และการ
ลดทอนรายละเอียด จะช่วยเพิ่มจินตนาการและการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัเพิ่มความ
น่าสนใจในการเล่าเร่ืองราวผ่านทางภาพสญัลกัษณ์ท าให้เกิดตวัเลือกใหม่ ๆ ในการ
รับชมนิทรรศการด้วย สอดคล้องกบั ณมณ โชตอนนัต์กูล (2555 : 112-114) ที่กลา่วว่า 
การน าทฤษฎีสญัศาสตร์มาใช้ในการออกแบบสามารถเพิ่มการรับรู้สารส าหรับผู้พิการ
ทางสายตา (ตาบอดเรือนราง) ได้มากขึน้ โดยการใช้สญัลกัษณ์มาช่วยในการสื่อสารให้
เข้าใจแทนการใช้ตวัหนงัสือที่ไม่สามารถอ่านหรือมองเห็นได้ และการใช้รูปสญัลกัษณ์
ผสมกับอักษรเบรลล์เป็นรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ดีที่สุด และยังสอดคล้องกับ 
Sartorio (2010 : Online : 1) ที่กลา่ววา่ ผู้พิการทางสายตามีความสามารถชดเชยจาก
การขาดสัมผัสด้านการมองเห็น ด้วยความรู้สึกจากการสัมผัสและส ารวจด้วยมือ 
รูปแบบภาพประกอบสมัผสัให้คนตาบอดจะต้องเป็นภาพที่ไม่ซับซ้อน มีการลดทอน
รายละเอียดเพื่อให้การสื่อความหมายไม่เกิดความสบัสนระหว่างการอ่านหรือระหว่าง
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การรับข้อมูล และภาพควรจะอยู่ในแนวระนาบเพื่อให้ง่ายต่อการสัมผัส การใช้
สญัลกัษณ์ควบคู่ไปกบัการใช้วตัถจุริง เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดประสบการณ์
การสมัผสัที่เช่ือมโยงเกิดความตอ่เนื่องในการเรียนรู้ได้ดีขึน้  

การใช้ตวัอกัษร พบวา่ ตวัอกัษรท่ีเป็นท่ีผู้พิการทางสายตาใช้ส าหรับการเรียนรู้
ทัง้การอ่าน การเขียน คือ อกัษรเบรลล์ (Braille) โดยใช้ระบบอกัษรเบรลล์ภาษาไทย 
ขนาดที่เล็กที่สดุของจุด 1 จุด ที่ผู้พิการทางสายตาจะอ่านได้ คือ ขนาด 1 มิลลิเมตร มี
ระยะหา่งระหวา่งจดุ 1 มิลลเิมตร และระดบัความนนูของจุด 0.3 มิลลิเมตร และการใช้
อกัษรเบรลล์ควบคู่กับภาพสญัลกัษณ์เพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้เข้าใจชัดเจน 
สอดคล้องกบั Rosenblum, and Herzberg (2015 : Online : 1) ที่กลา่วว่า การใช้สื่อ
อกัษรเบรลล์และภาพกราฟิกสมัผสัในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้พิการ
ทางสายตาสามารถรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องในข้อมูลเฉพาะของสื่อกราฟิกสัมผัส ท าให้
เยาวชนที่พิการทางสายตาสามารถรู้ความชัดเจนของข้อมูล เข้าถึงเนือ้หาวิชา
คณิตศาสตร์และวิทศาสตร์ได้ ไม่ต่างจากคนสายตาปกติ ซึ่งจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบ
กราฟิก คือ มีภาพกราฟิกแบบนูนที่แสดงรูปทรงด้วยเส้นที่ชัดเจน ควบคู่กับการใช้
ตวัอักษรเบรลล์ประกอบกับภาพเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ชัดเจน ตรงประเด็นและลด
ความสบัสนแก่ผู้ใช้ 

การใช้สื่อปฏิสมัพนัธ์ (Interactive) ชนิด QR Code พบว่า การออกแบบ QR 
Code ผสมกับภาพสญัลกัษณ์นูน และมีความสงูระหว่างภาพสญัลกัษณ์นูนกับ QR 
Code ที่แบน ท าให้แยกแยะความแตกตา่งได้ง่าย ท าให้ผู้พิการทางสายตาได้เรียนรู้จาก
ภาพสัญลักษณ์พร้อมกับสื่อให้ข้อมูลด้านเสียงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้ พิการทาง
สายตาใช้ในการเรียนรู้ ท าให้เกิดความรู้สึกแปลกใหม่ และเข้าใจเนือ้หาได้ง่ายและ
สะดวกยิ่งขึน้ การมีสญัลกัษณ์ให้วางมือให้ผู้พิการทางสายตาได้รู้ว่าจะต้องน า Smart 
Phone มาสแกน ณ จุดนัน้ๆ ซึ่งสญัลกัษณ์วางมือจะต้องมีระยะห่างจาก QR code 
และอยู่ในคนละต าแหน่งกัน เพื่อไม่ให้มือข้างที่สัมผัสสัญลกัษณ์ไปบังรบกวนการ
ท างานในการสแกนโค้ด สอดคล้องกบั Baker, Milne, Scofield, Bennett, and Ladner 
(2014: 75-82) ที่ได้วิจยัเร่ือง การใช้ QR Code เพื่อเข้าถึงข้อมลูตวัอกัษรในภาพกราฟิก
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สมัผสั ท่ีพบวา่ การแก้ปัญหาในการเข้าถึงข้อความในบทเรียนที่เข้าใจยาก กบันกัเรียน
ที่มีความพิการทางสายตา คือการใช้นนูอกัษรเบรลล์ และการพฒันาทางเลือกเพิ่มเติม
โดยใช้ QR code กราฟิกสมัผสัด้วยเสียง หรือ Tactile Graphics With A Voice (TGV) 
สามารถช่วยให้นกัเรียนที่พิการทางสายตาเข้าถึงข้อมูลได้ดีขึน้ ผลการศึกษาแสดงให้
เห็นว่า TGV เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อความในกราฟิกสมัผสัโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งส าหรับผู้ใช้ตาบอดผู้ที่ไมช่ านาญในอกัษรเบรลล์ 

การใช้สื่อปฏิสมัพนัธ์ (Interactive) ชนิดป้ายพลิก พบว่า การท าสื่อป้ายพลิก
และให้ผู้ชมที่เป็นผู้พิการทางสายตาพบกับวตัถุจ าลอง มีส่วนช่วยเช่ือมโยงและสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้จากการอา่นนิทรรศการปกติให้มีมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัเพิ่มความ
น่าสนใจและท าให้เกิดการกระตุ้นให้ผู้ชมมีความสนใจในการชมนิทรรศการมากยิ่งขึน้ 
สอดคล้องกบั ธีรอาภา บญุจนัทร์ (2555 : 107-114) ที่กลา่วว่า เนื่องจากความพิการ
ทางสายตาท าให้ผู้พิการทางสายตาขาดโอกาสทางการรับรู้จากแหลง่เรียนรู้ต่างๆ การ
สร้างวตัถจุ าลองทางพิพิธภณัฑ์ที่สามารถถ่ายทอดความรู้สูผู่้พิการทางสายตาได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถท าให้เด็กพิการทางสายตาได้รับการ
เรียนรู้จากการสมัผสัด้วยตนเอง วตัถจุ าลองที่ดีตอ่การสมัผสัรับรู้ของผู้พิการทางสายตา
ควรมีรูปทรงหรือลกัษณะเฉพาะของวตัถ ุอกัษรเบรลล์และหรือมีเสียงบอกเลา่เร่ืองราว
ประกอบการสมัผสัรับรู้ สามารถช่วยให้เด็กพิการทางสายตาสามารถคาดเดาต่อสิ่งที่
สมัผสั ซึง่เป็นการเพิ่มศกัยภาพการรับรู้ได้ชดัเจนมากยิ่งขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

การท าวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเพื่อออกแบบสื่อนิทรรศการในพิพิธภณัฑ์ที่
เหมาะสมตอ่ผู้พิการทางสายตา ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะจากการวิจยั ดงันี ้

1. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครัง้ต่อไป 
1.1 ควรมีการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ข้อมูลปฐมภูมิเก่ียวกับ

พฤติกรรมการเปิดรับสือ่ของผู้พิการทางสายตาให้มากยิ่งขึน้ ซึง่จะท าให้ผลการวิจยัที่ได้
มีความนา่เช่ือถือมากยิ่งขึน้ 
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1.2 ควรมีการวิจยัสื่อนิทรรศการกบักลุม่ผู้พิการทางร่างกายในด้านอื่น ๆ 
เพิ่มเติม เพื่อให้การออกแบบสือ่นิทรรศการในพิพิธภณัฑ์มีความครอบคลมุกลุม่ผู้พิการ
ทกุประเภท 

1.3 ควรมีการศึกษากับพิพิธภณัฑ์เฉพาะด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้เกิด
รูปแบบสื่อที่หลากหลายมากยิ่งขึน้ เพื่อจะได้เป็นกรณีศึกษาในการใช้ประโยชน์ในการ
พฒันาสือ่ในพิพิธภณัฑ์ตอ่ไป 

 
2. ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

2.1 หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับพิพิธภัณฑ์ ควรมีการน าองค์ความรู้และ
ทดลองท าในพิพิธภณัฑ์ประเภทอื่น ๆ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางสายตาได้มี
โอกาสในการเข้าถึงแหลง่เรียนรู้มากยิ่งขึน้ 

2.3 กรมศิลปากร ควรมีการสนับสนุนและน าองค์ความรู้ไปใช้ในการ
พฒันาสือ่เพื่อผู้พิการทางสายตาในพิพิธภณัฑ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ผู้พิการสามารถ
ภมูิใจในการใช้ชีวิตร่วมกบัสงัคมได้อยา่งภาคภมูิใจและไมรู้่สกึแปลกแยก 
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