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การจัดพิพิธภัณฑ.และนิทรรศการเพ่ือคนตาบอด 

เดชาภิวัชร* นพมิตร 

 

บทคัดย=อ 

 บทความชิ้นนี้จะกล9าวถึงการออกแบบพิพิธภัณฑ*และแนวทางการจัดนิทรรศการเพื่อคนตาบอด โดย

อาศัยการสัมภาษณ*เปJนเครื่องมือในการวิจัย กลุ9มผูOใหOขOอมูลในงานวิจัยนี้ แบ9งออกเปJน 2 กลุ9มหลัก ไดOแก9 

บุคลากรของพิพิธภัณฑ*ตOนแบบท่ีรองรับคนตาบอด จำนวนท้ังส้ิน 8 คน จากพิพิธภัณฑ* 4 แห9ง และ คนตาบอด 

จำนวนทั้งสิ้น 10 คน เพื่อสะทOอนใหOเห็นถึงมุมมอง แนวคิด และประสบการณ*การเขOาชมพิพิธภัณฑ*ตOนแบบ

ของคนตาบอด จากการศึกษา พบว9า พิพิธภัณฑ*ตOนแบบมีการออกแบบโครงสรOางภายนอก โครงสรOางภายใน

และนิทรรศการที่คำนึงถึงคนตาบอด โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสรOางภายในอาคารท่ีมุ9งเนOนไปที่การเพิ่มส่ิง

อำนวยความสะดวกในการเดินทางในพิพิธภัณฑ*ของคนตาบอด เช9น ลิฟต* การทำสัญลักษณ*เพ่ือนำทาง เปJนตOน 

ทั้งนี้ การปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ*ใหOสามารถรองรับคนตาบอดไดOนั้นขึ้นอยู9กับขOอจำกัดหลายประการ เช9น 

งบประมาณ การเปJนอาคารอนุรักษ* เปJนตOน ดOานการออกแบบและจัดนิทรรศการเพื่อใหOคนตาบอดสามารถ

เขOาถึงขOอมูลไดO พบว9า พิพิธภัณฑ*ตOนแบบอาศัยผัสสะอื่น ๆ นอกจาการมองเห็น ไดOแก9 การไดOยินและการสัมผัส

เขOามาเปJนองค*ประกอบในการใหOรายละเอียดของเนื้อหาและวัตถุจัดแสดง นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ*ตOนแบบมีการ

ใชOเสียงบรรยายผ9านผูOนำชมและเครื่องบรรยายเสียงเพื่อใหOขOอมูลของวัตถุจัดแสดงภายในนิทรรศการ รวมถึง

จัดทำวัตถุจำลองเพื่อใหOผู OชมสามารถสัมผัสไดO การนำเอาผัสสะดOานการไดOยินและการสัมผัสเขOามาใชOใน

นิทรรศการทำใหOคนตาบอดสามารถเขOาถึงขOอมูลและมีส9วนร9วมในพิพิธภัณฑ*มากย่ิงข้ึน 

 

คำสำคัญ: พิพิธภัณฑ., นิทรรศการ, คนตาบอด, การออกแบบเพ่ือทุกคน 
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Museum and Exhibition for Blind People 

 

Dechabhiwat Noppamitra 

 

Abstract 

 

This article aimed to study the design guideline of museum and exhibition for blind 

people. Key informants of this study were divided into two groups including eight officers of 

four museums for blind and ten blind people to present aspects, concept and limitation of 

museums and present museum experience of blind people. In depth interview was used as 

method of collecting data. The study found that the four museums designed the external and 

internal building structure of museums based on concept of universal design to facilitate blind 

visitors such as elevator and braille block. However, building renovation was faced to 

limitations including budget and building conservation. For exhibition design, sound and touch 

were used as means to present and describe objects in the exhibition. The audio description 

is basic source of data that museums provided to blind visitors through individual guide or 

audio guide. The museum, moreover, made replicas of authentic objects in the exhibition for 

the visitors to encourage their learning and their experience. The sound and touch in the 

exhibition allow blind people to increasingly gain information and participate in the museums.
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บทนำ 

 พิพิธภัณฑ*เปJนหนึ่งในพื้นที่แห9งการเรียนรูOที่สำคัญ ผูOคนสามารถคOนหาความรูOและสรOางแรงบันดาลใจ

ในการเรียนรูO หากพิจารณาถึงสภาพแวดลOอม โครงสรOางทางภายภาพ รูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดวาง

สิ่งของ และการนำเสนอขOอมูลของพิพิธภัณฑ*ในประเทศไทย จะเห็นไดOว9าพิพิธภัณฑ*ส9วนใหญ9ยังคงมีขOอจำกัด

ในการเขOาถึงขOอมูลของคนบางกลุ9ม โดยเฉพาะกลุ9มคนที่มีความบกพร9องทางการมองเห็น กล9าวคือ โครงสรOาง

ภายนอกและภายในของอาคารพิพิธภัณฑ* รวมถึงการนำเสนอขOอมูลอาศัยการมองเห็นเปJนผัสสะหลักในการ

เขOาถึงและรับรูOขOอมูล เช9น วัตถุที่จัดแสดงมักถูกจัดวางไวOภายในตูOกระจก พรOอมคำอธิบายตัวอักษร หรือการ

นำเสนอขOอมูลในรูปแบบของรูปภาพ สัญลักษณ* และตัวอักษร การจัดแสดงในรูปแบบน้ีเปJนอุปสรรคสำคัญใน

การเรียนรูOและการเขOาชมพิพิธภัณฑ*ของคนตาบอด ดังนั้น การถูกกีดกันออกจากพื้นที่แห9งการเรียนรูOควรไดOรับ

การตระหนักถึง เพ่ือนำไปสู9การออกแบบพิพิธภัณฑ*และนิทรรศการท่ีคำนึงทุกคน  

การคำนึงถึงความหลากหลายทางการรับรูOและความแตกต9างทางกายภาพของผูOคนเพื่อใหOทุกคน

สามารถเขOาถึงขOอมูลไดOอย9างอิสระและเท9าเทียม เปJนสิ่งที่ไดOรับความสนใจจากพิพิธภัณฑ*หลายแห9งทั่วโลก 

ก9อใหOเกิดการศึกษา ออกแบบ และปรับเปลี ่ยนรูปแบบโครงสรOางทางกายภาพและการจัดแสดงภายใน

พิพิธภัณฑ*เพื่อรองรับผูOคนที่หลากหลายในทางการรับรูO อายุ และภาษา แนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน 

(Universal Design) เปJนการออกแบบที่คำนึงถึงการใชOงานของผูOคน เพื่อใหOทุกคนสามารถเขOาถึงและใชO

ประโยชน*จากพิพิธภัณฑ*ไดOอย9างเท9าเทียม (Krause, 2004)   

ภายใตOกระแสทางสังคมที่คำนึงถึงความแตกต9างหลากหลายของผูOคนในสังคม ทำใหOพิพิธภัณฑ*ใน

ประเทศไทยบางแห9งเริ่มมีการปรับเปลี่ยนโครงสรOางอาคารทั้งภายในและภายนอกเพื่อใหOคนพิการสามารถเขOา

มาใชOประโยชน*ไดOอย9างสะดวกสบาย เช9น การสรOางทางลาด การทำเบรลล*บล็อก การทำอักษรเบรลล*ในลิฟต* 

อย9างไรก็ตาม การปรับปรุงโครงสรOางอาคารยังไม9เพียงพอ เป�าหมายสำคัญ คือ การทำใหOทุกคนรวมถึงคนตา

บอดสามารถเขOาถึงขOอมูลไดO ดOวยเหตุน้ี จึงมีความพยายามศึกษาแนวทางการจัดพิพิธภัณฑ*และนิทรรศการท่ี

สอดคลOองกับการรับรูOและเรียนรูOของคนตาบอด เนื่องจาก อุปสรรคสำคัญในการเขOาชมพิพิธภัณฑ*ของคนตา

บอดไม9ใช9ป�ญหาเรื่องโครงสรOางภายนอก แต9เปJนการนำเสนอขOอมูลภายในพิพิธภัณฑ*ที่ตOองอาศัยตาในการรับรูO

เปJนหลัก ทำใหOพวกเขาไม9สามารถเขOาถึงขOอมูลไดOดOวยตนเอง ดOวยเหตุน้ี การออกแบบนิทรรศการหรือการ

นำเสนอขOอมูลภายในพิพิธภัณฑ*จำเปJนจะตOองนำเอาประสาทสัมผัสอื่นที่นอกเหนือจากการมองเห็นเขOามามี

บทบาทในการถ9ายทอดขOอมูล เพื่อใหOทุกคนสามารถเขOาถึงขOอมูลไดOอย9างเท9าเทียมโดยที่ความบกพร9องทาง

ร9างกายไม9เปJนอุปสรรค (สมัชชา อภิสิทธ์ิสุขสันติ, วัฒนพันธุ* ครุฑะเสน และอนุชา แพ9งเกสร, 2559) 

ในป�จจุบันพิพิธภัณฑ*หลายแห9งทั่วโลกหันมาใหOความสำคัญกับความหลากหลายของผูOคน มีการ

นำเสนอขOอมูลหรือการออกแบบนิทรรศการท่ีสอดคลOองกับการเรียนรูOของคนตาบอด คือ การนำเอาเสียงและ

การสัมผัสเขOามาใชOในการจัดนิทรรศการ เพื่อใหOคนตาบอดสามารถเขOาใจ สรOางจินตนาการ และเกิดการเรียนรูO

ดOวยตนเองไดO (ทักษินา พิพิธกุล, 2560; ทักษินา พิพิธกุล, 2561; ธีรอาภา บุญจันทร*, เสาวภา พรสิริพงษ* และ

ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน*, 2555) ทั้งนี้ การจัดนิทรรศการโดยใชOผัสสะที่หลากหลาย ไม9เพียงแค9เป�ดโอกาสใหOคน

ตาบอดสามารถเขOาถึงขOอมูลไดO แต9ยังเปJนการสรOางประสบการณ*การเรียนรูOผ9านผัสสะอื่น ๆ ใหOแก9คนทั่วไปใน
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สังคมอีกดOวย อย9างไรก็ตาม แมOว9าที่ผ9านมามีงานวิจัยที่พยายามศึกษาแนวทางการจัดนิทรรศการเพื่อคนตา

บอดมาแลOวจำนวนหน่ึง และพิพิธภัณฑ*บางแห9งในประเทศไทยไดOใชOองค*ความรูOเหล9าน้ีปรับเปล่ียนพิพิธภัณฑ*ใหO

สามารถรองรับคนตาบอดไดO แต9ยังพบว9าคนตาบอดยังเผชิญหนOากับอุปสรรคบางประการในการเขOาชม

พิพิธภัณฑ* ซึ่งช้ีใหOเห็นป�ญหาขององค*ความรูOเกี่ยวกับแนวทางการจัดพิพิธภัณฑ*เพื่อคนตาบอด ดOวยเหตุน้ี 

บทความชิ้นนี้จึงมุ9งศึกษาแนวทางการออกแบบนิทรรศการของพิพิธภัณฑ*ตOนแบบและประสบการณ*การชม

พิพิธภัณฑ*ของคนตาบอด เพื่อใหOเห็นถึงป�ญหาของการออกแบบพิพิธภัณฑ*ที่รองรับคนตาบอดและเสนอแนว

ทางการจัดพิพิธภัณฑ*ท่ีเหมาะสมกับคนตาบอดว9าควรมีรูปแบบอย9างไร 

 

กรอบแนวคิดและทฤษฎี 

การออกแบบเพื ่อท ุกคน (Universal Design) ถ ูกค ิดค Oนโดย สวายน* โกลด*สม ิทธ * (Selwyn 

Goldsmith) เปJนแนวคิดที่มุ9งเนOนการอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตใหOทุกคน ผ9านการออกแบบวัตถุ 

สภาพแวดลOอม และการสื่อสารเพื่อทุกคนที่มีความแตกต9างหลากหลาย (เช9น อายุ ลักษณะทางกายภาพ และ

การรับรูO) ใหOสามารถเขOาถึงบริการต9าง ๆ ไดOโดยปราศจากอุปสรรคและขOอจำกัด รวมถึงสามารถใชOประโยชน*

จากส่ิงของ สถานท่ี และขOอมูลต9าง ๆ ไดOอย9างเท9าเทียม เพ่ือสรOางสังคมสำหรับทุกคน แนวคิดการออกแบบเพ่ือ

ทุกคน พัฒนามาจากแนวคิดการออกแบบที ่ปราศจากสิ ่งก ีดขวาง (barrier-free design) เพื ่อสร Oาง

สภาพแวดลOอมทางสังคมโดยเฉพาะสถานพยาบาลใหOสามารถรองรับการมีส9วนร9วมของผูOพิการ ต9อมาในป� ค.ศ. 

1970 แนวคิดดังกล9าวขยายสู9การออกแบบที่ครอบคลุมทุกคนในสังคม โดยมิไดOเจาะจงแค9กลุ9มคนพิการเท9าน้ัน 

จุดเริ่มตOนของแนวคิดนี้ คือ การออกแบบที่ทุกคนสามารถเดินทาง เขOาถึงบริการ และเขOาถึงขOอมูลข9าวสารไดO

อย 9างอ ิสระด Oวยตนเอง (Center of Excellence in Universal Design, 2003; Azawei, Serenelli, and 

Lundqvist, 2016; นัฐติยา สอนสุภาพ, 2562; ไตรรัตน* จารุทัศน*, 2561)  

สาระสำคัญของการออกแบบเพื่อทุกคนภายใตOแนวคิด Universal Design คือ การสรOางขอบทางลด

ระดับ เพื่อใหOลOอเลื่อนของยานพาหนะทุกประเภทสามารถเคลื่อนที่ไปยังบริเวณต9าง ๆ ไดO และเพื่อลดอุปสรรค

และเพิ่มการอำนวยความสะดวกในการใชOประโยชน*อาคารและสถานท่ีไดOอย9างทั่วถึงสำหรับทุกคน  โดยการ

ออกแบบเพ่ือทุกคนน้ัน มีหลักสำคัญ 7 ประการ (Salmen, 1996; Hartley, 2015) ไดOแก9 

1. ทุกคนสามารถใชOไดOอย9างเท9าเทียม (equitable use) กล9าวคือ สิ่งของ สภาพแวดลOอม และการ

สื่อสารถูกออกแบบมาใหOสามารถรองรับการใชOงานไดOตรงตามความตOองการของทุกคน หรือ การออกแบบน้ัน

ไม9ก9อใหOเกิดการแบ9งแยกระหว9างกลุ9มคน ทุกคนสามารถใชOร9วมกันไดO การออกแบบนั้นสะดวกในการใชOงาน มี

ความเท9าเทียมในการใชO และปลอดภัยสำหรับทุกคน เช9น การสรOางประตูบานเลื่อนแบบเซ็นเซอร* ทำใหOผูOคน

สะดวกในการเขOา-ออกไม9ว9าจะมีลักษณะทางร9างกายแบบใดก็ตาม การสรOางบันไดคู9กับทางลาด เพื่อสะทOอนใหO

เห็นถึงความเท9าเทียมในการใชOงานท่ีเหมาะสมกับความหลากหลายของผูOคน เปJนตOน  

2. การใชOงานที่มีความยืดหยุ9นและปรับเปลี่ยนไดO (flexible use) กล9าวคือ สิ่งของ สภาพแวดลOอม 

และการสื่อสารถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใชOงานจากผูOคนที่มีความแตกต9างหลากหลาย มิใช9การออกแบบ

มาเฉพาะเจาะจงคนบางกลุ9มในสังคม ไม9ว9าคนถนัดมือซOายหรือขวาสามารถใชOงานไดO ไม9ว9าจะหูหนวกหรือ
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บกพร9องทางการเห็นสามารถใชOวัตถุร9วมกันไดO ไม9ว9าอายุเท9าใดสามารถใชOพื้นที่ร9วมกันไดO เช9น การออกแบบ

ป�ายแสดงขOอมูลอาคารท่ีใชOการมองเห็น การไดOยิน และการสัมผัสในการเขOาถึงขOอมูลชุดเดียวกันไดO เปJนตOน 

3. การใชOงานง9าย (simple and intuitive use) กล9าวคือ สิ่งของ สภาพแวดลOอม และการสื่อสารน้ัน 

ถูกออกแบบมาใหOง9ายต9อการใชOงาน ไม9ซับซOอนในการใชOงาน และง9ายต9อการทำความเขOาใจไม9ตOองอาศัยระยะ

เวลานานในการศึกษา รวมถึงไม9ตOองใชOประสบการณ*และความรูOที่ลึกซึ้ง และไม9ตOองใชOทักษะทางภาษามากนัก 

หรืออาจกล9าวไดOว9า เปJนการออกแบบที่ผูOใชOสามารถทำความเขOาใจและใชOงานไดOโดยสัญชาตญาณของตนเอง 

เช9น อุปกรณ*ที่มีขั้นตอนการใชOงานนOอย การใชOสัญลักษณ*รูปภาพที่ชัดเจนสื่อความหมายแทนตัวหนังสือ เปJน

ตOน 

4. ขOอมูลที่ง9ายต9อการรับรูO (perceptible information) หมายถึง การส9งสาร ความหมาย และขOอมูล

ต9าง ๆ จะตOองมีความชัดเจนและเขOาใจง9าย ทุกคนสามารถรับรูOและเขOาใจไดOโดยที่ความบกพร9องของประสาท

สัมผัสไม9เปJนอุปสรรคในการรับรูO ดังนั้น ขOอมูลจะตOองถูกออกแบบมาใหOผูOคนสามารถรับรูOไดOจากหลากหลาย

ประสาทสัมผัส เช9น ป�ายตัวอักษรขนาดใหญ9 เนื้อหาเขOาใจง9าย มีอักษรเบรลล*กำกับ หรือ บันไดจะตOองมีแทบสี

ท่ีตัดกัน มีพ้ืนผิวต9างสัมผัส เพ่ือใหOผูOใชOงานเห็นถึงความต9างระดับของบันไดแต9ละข้ัน เปJนตOน 

5. ความทนทานต9อการใชOงานที่ผิดพลาด (tolerance of error) หมายถึง สิ่งของ สภาพแวดลOอม 

และการสื่อสารนั้นถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงความปลอดภัย หากผูOใชOงานใชOอุปกรณ*หรือวัตถุผิดพลาดหรือลัด

ข้ันตอนจะโดยเจตนาหรือไม9เจนตนา วัตถุน้ันจะก9อใหOเกิดผลกระทบและอุบัติเหตุจากการใชOงานนOอยท่ีสุด ท้ังน้ี

รวมถึงการออกแบบสภาพแวดลOอมที่ป�องกันอันตรายจากการใชOพื้นที่นั้น ๆ เช9น การทำราวกั้น การใชOวัสดุที่ไม9

มีมุมแหลมคม การใชOพ้ืนผิวต9างสัมผัสเพ่ือเปJนสัญญาณเตือน เปJนตOน 

6. การใช Oงานที ่ ใช Oความพยายามหร ือใชOแรงน Oอย (low physical effort) หมายถ ึง ส ิ ่ งของ 

สภาพแวดลOอม และการสื่อสารนั้นถูกออกแบบมาใหOผูOคนสามารถใชOประโยชน*ไดOง9ายและสะดวกในการใชOงาน 

แต9มีประสิทธิภาพ ผูOใชOงานทุกคนไม9จำเปJนตOองออกแรง ใชOความพยายามทางร9างกาย หรือใชOกำลังมากนักใน

การใชOวัตถุ เขOาถึงสภาพแวดลOอมและขOอมูลต9าง ๆ เช9น การใชOประตูทางเขOาผ9านการสัมผัส แทนการผลัก ดัน 

หรือดึง เพ่ือเขOาตัวอาคาร เปJนตOน 

7. ขนาดและพื้นท่ีที่เหมาะสมสำหรับการใชOงานและการเขOาถึง (size and space for approach 

and use) หมายถึง ขนาดและพ้ืนท่ีในการใชOสอยมีความเหมาะสมและสะดวกในการทำกิจกรรมต9าง ๆ สำหรับ

ทุกคน ไม9ว9าจะเปJนการใชOรถลOอเลื่อน ไมOเทOา ผูOคนจะตOองใชOสอยสิ่งต9าง ๆ ไดOโดยปราศจากอุปสรรคทาง

กายภาพ เช9น ภายในหOองน้ำสาธารณะ มีขนาดกวOางพอสำหรับคนที่นั่งวีลแชร* มีราวจับพยุงตัว สิ่งของต9าง ๆ 

อยู9ในบริเวณท่ีทุกคนสามารถหยิบจับไดOโดยไม9ตOองเอ้ือม เปJนตOน  

จากหลักการสำคัญของ Universal Design ทั้ง 7 ประการ เปJนหลักแนวคิดที่หลากหลายพิพิธภัณฑ*

นำเอามาใชOในการออกแบบโครงสรOางทางกายภาพทั้งภายนอกและภายในของอาคารพิพิธภัณฑ* เพื่อสรOาง

สภาพแวดลOอมที่ไม9เปJนอุปสรรคในการเขOาถึงอาคารและใชOประโยชน*ภายในพื้นที่ อีกทั้ง ยังสามารถรองรับ

ความแตกต9างหลากหลายของผูOใชOงานไดO  
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การออกแบบโครงสรOางทางกายภาพของภายนอกอาคาร เปJนการออกแบบเพ่ืออำนวยความสะดวกใหO

ผูOคนสามารถเขOาถึงตัวอาคารไดO การออกแบบนี้เปJนสิ่งที่สำคัญอย9างมาก เนื่องจากบริเวณนี้เปJนพื้นที่แรกที่อาจ

กลายเปJนอุปสรรคในการใชOพื้นที่ของคนบางกลุ9มไดO การออกแบบโครงสรOางภายนอกตOองไม9มีอุปสรรคใด ๆ  

บริเวณทางเขOาควรมีทางลาดและบันไดขนานกัน การมีบันไดเพียงอย9างเดียวนั้นเปJนอุปสรรคสำคัญในการ

เขOาถึงอาคารและพื้นที่ต9าง ๆ ของกลุ9มคนที่มีป�ญหาทางการเคลื่อนไหว ทางลาดจะตOองมีขนาดเหมาะสมกวOาง

เพียงพอสำหรับวีลแชร* รถเข็นเด็ก หรือรถลOอลาก เปJนตOน นอกจากนี้ บริเวณที่มีบันไดและทางลาดควรมีการ

ติดต้ังราวจับเพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง (ไตรรัตน* จารุทัศน*, 2561) 

การออกแบบโครงสรOางภายในอาคาร เปJนการออกแบบที่ครอบคลุมการใชOงานของทุกคน เพื่อใหOทุก

คนสามารถเขOามาใชOประโยชน*ในพื้นที่และสามารถเขOาถึงขOอมูลภายในอาคารไดOอย9างเท9าเทียมกัน ในเบื้องตOน

เพื่อใหOทุกคนสามารถใชOประโยชน*ภายในสถานที่ไดO จำเปJนจะตOองมีป�ายที่แสดงแผนผังอาคารและสิ่งอำนวย

ความสะดวกภายในอาคาร เช9น ลิฟต* บันได หOองน้ำ ทางหนีไฟ เปJนตOน โดยป�ายท่ีใหOรายละเอียดต9าง ๆ ภายใน

อาคารควรมีขนาดที่เหมาะสมและติดอยู9ในตำแหน9งที่สามารถมองเห็นไดOอย9างชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและ

กลางคืน ขOอความหรือสัญลักษณ*ที่ใชOจะตOองง9ายต9อการทำความเขOาใจ ทั้งนี้ ขOอมูลที่อยู9ในลักษณะของรูปภาพ

อาจเปJนอุปสรรคในการเขOาถึงขOอมูลและใชOประโยชน*ในสถานที่ จึงจำเปJนจะตOองมีการทำอักษรเบรลล*กำกับ

ดOวย (ไตรรัตน* จารุทัศน*, 2561; ชัยณรงค* อริยะประเสริฐ และวีรยา เอี่ยมฉ่ำ, 2556; ชุติกาญจน* แจOงเสนาะ, 

2563; Fuller and Watkins, 2010) สำหรับการเดินทางภายในอาคารที่มีมากกว9า 1 ชั้น จำเปJนจะตOองจัด

ทำทางลาดขนานไปกับบันไดพรOอมราวจับหรือมีลิฟต*โดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางภายใน

อาคาร ในกรณีที่อาคารมีลิฟต*โดยสารจะตOองคำนึงว9าทุกคนสามารถเขOาถึงการควบคุมหรือกดลิฟต*ไดOดOวย

ตนเอง อีกทั้ง ทางเดินภายในอาคารควรมีจัดทำพื้นผิวต9างสัมผัส เพื่อเปJนสัญญาณเตือน บอกตำแหน9ง และนำ

ทางแก9ผูOเดินทาง 

 

แนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน เปJนตOนแบบและแนวทางการออกแบบพื้นที่เพื่อลดอุปสรรคในการ

เขOาถึงและใชOประโยชน*ที่ไดOรับการยอมรับ พิพิธภัณฑ*หลายแห9งนำเอาแนวคิดนี้ไปใชOในปรับเปลี่ยนและ

ออกแบบโครงสรOางทั้งภายในและภายนอกพิพิธภัณฑ* รวมถึงนำไปใชOในการออกแบบและจัดนิทรรศการ เพ่ือ

อำนวยความสะดวกใหOทุกคนสามารถเขOาถึงและเขOาใจขOอมูลที่นำเสนอในนิทรรศการไดO ผ9านการใชOประสาท

สัมผัสท่ีหลากหลายทั้งการมองเห็น การไดOยิน การสัมผัส และกลิ่นเขOามาใชOในการจัดนิทรรศการ เพื่อใหOทุกคน

สามารถเขOาถึงขOอมูลชุดเดียวกันไดO โดยในบทความชิ้นนี้จะกล9าวถึงการจัดพิพิธภัณฑ*เพื่อคนตาบอดของ

พิพิธภัณฑ*ตOนแบบ ผ9านมุมมองและประสบการณ*ของบุคลากรในพิพิธภัณฑ*ดังกล9าวและประสบการณ*การเขOา

ชมพิพิธภัณฑ*ตOนแบบของคนตาบอด 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 บทความชิ้นนี้เปJนส9วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การจัดพิพิธภัณฑ*เพื่อคนตาบอด” ที่ใชOระเบียบวิธีวิจัย

เชิงคุณภาพ โดยอาศัยการสัมภาษณ*และการสังเกตการณ*อย9างมีส9วนร9วมในการพาคนตาบอดไปเขOาชม
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พิพิธภัณฑ*ตOนแบบ เพื่อใหOคนตาบอดไดOถ9ายทอดประสบการณ*และทัศนคติของตนเองที่มีต9อพิพิธภัณฑ*ฯ และ

การจัดนิทรรศการ เพื่อสะทOอนใหOเห็นถึงมุมมอง ป�ญหา และอุปสรรคในการเที่ยวพิพิธภัณฑ*ฯ รวมถึงการ

เขOาถึงขOอมูลและองค*ความรูOภายในพิพิธภัณฑ*ต9าง ๆ เพ่ือคOนหารูปแบบการจัดพิพิธภัณฑ*ท่ีสามารถรองรับคนตา

บอด นอกจากนี้ ยังเก็บรวบรวมขOอมูลผ9านการสัมภาษณ*บุคลากรของพิพิธภัณฑ*เกี่ยวกับแนวทางการจัด

พิพิธภัณฑ*ดOวย 

 กลุ9มผูOใหOขOอมูลในงานชิ้นนี้ แบ9งออกเปJน 2 กลุ9ม ประกอบดOวย 1.) คนตาบอด จำนวน 10 คน ที่มี

ความหลากหลายของอายุ การศึกษา อาชีพ ระดับการมองเห็น และระยะเวลาในการสูญเสียการมองเห็น โดย

ผูOวิจัยจะพาคนตาบอดอย9างนOอย 4 คนไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ*ตOนแบบแต9ละแห9ง โดยจะมีการสัมภาษณ*ทั้งก9อน

และหลังเขOาชมพิพิธภัณฑ* เพ่ือสะทOอนใหOเห็นถึงประสบการณ*การเขOาชมพิพิธภัณฑ* ป�ญหา อุปสรรค และความ

ตOองการที่ช9วยใหOคนตาบอดสามารถเขOาชมและเขOาถึงนิทรรศการไดO ทั้งในดOานโครงสรOางอาคาร สิ่งอำนวย

ความสะดวก การจัดนิทรรศการ การนำเสนอขOอมูล การจัดเสOนทางนำชม และวิทยากร และ 2.) บุคลากรของ

พิพิธภัณฑ* จำนวน 8 คน จากพิพิธภัณฑ*ตOนแบบที่มีการออกแบบพิพิธภัณฑ*เพื่อรองรับคนตาบอด จำนวน 4 

แห9ง ไดOแก9 พิพิธภัณฑ*ศิริราชพิมุขสถาน พิพิธภัณฑ*สัมผัสโรงพยาบาลศิริราช พิพิธภัณฑ*เหรียญกษาปณานุรักษ* 

และพิพิธภัณฑ*บางลำภู เพื่อสะทOอนใหOเห็นถึงจุดเริ่มตOนและแนวทางการออกแบบพิพิธภัณฑ*และนิทรรศการท่ี

รองรับคนตาบอด รวมถึงป�ญหาและอุปสรรค รวมถึงขOอจำกัดในการปรับเปลี่ยนพิพิธภัณฑ*ใหOสามารถรองรับ

คนตาบอดไดO 

  

การออกแบบโครงสรjางพิพิธภัณฑ.ตjนแบบเพ่ือรองรับคนตาบอด 

 หากกล9าวถึงการออกแบบพิพิธภัณฑ*ในเชิงโครงสรOางที่คำนึงถึงคนตาบอด จำเปJนจะตOองกล9าวถึง

โครงสรOางทั ้งภายนอกและภายในของอาคารพิพิธภัณฑ* พิพิธภัณฑ*ตOนแบบแต9ละแห9งมีการปรับเปลี่ยน

โครงสรOางอาคารที่แตกต9างกันภายใตOขOอจำกัดและความเหมาะสมของตัวอาคารเดิม เนื่องดOวย แนวคิดการทำ

พิพิธภัณฑ*เพื่อคนตาบอดเปJนสิ่งที่ไม9ไดOเกิดขึ้นในช9วงก9อตั้งพิพิธภัณฑ* ดังนั้น เมื่อตัวอาคารไม9สามารถทุบและ

สรOางใหม9ไดO ทำใหOการปรับเปลี่ยนโครงสรOางทั้งภายนอกและภายในเปJนการเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวก

ใหOแก9คนตาบอดและคนพิการประเภทอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ดังนั้น พิพิธภัณฑ*ตOนแบบจึงมีโครงสรOาง

อาคารท้ังส9วนท่ีสอดคลOองและไม9สอดคลOองกับแนวคิดการออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal Design) พิพิธภัณฑ*

ตOนแบบส9วนใหญ9มีการออกแบบโครงสรOางภายนอกอาคาร โดยจัดทำที่จอดรถเฉพาะสำหรับคนพิการและมี

ทางลาดขนานกับบันไดเพ่ือเขOาสู9ตัวอาคาร อย9างไรก็ตาม โครงสรOางภายนอกและการเขOาถึงตัวอาคารโดยบันได

หรือทางลาดอาจไม9ใช9อุปสรรคของคนตาบอดมากนัก แต9สิ่งที่ควรคำนึงถึง คือ การทำใหOคนตาบอดสามารถ

เดินทางมายังพิพิธภัณฑ*ไดOอย9างอิสระ ดังนั้น ขOอมูลเกี่ยวกับที่ตั้งของสถานที่ การคมนาคม แผนที่การเดินทาง

ของขนส9งสาธารณะมายังพิพิธภัณฑ* เปJนขOอมูลเบ้ืองตOนท่ีคนตาบอดควรเขOาถึงไดOอย9างท่ัวถึง 
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พิพิธภัณฑ*เหรียญกษาปณานุรักษ*มีการจัดพ้ืนท่ีจอดรถสำหรับผูOพิการ 

 

 การออกแบบโครงสรOางภายในอาคารของพิพิธภัณฑ*ตOนแบบแต9ละแห9งมีการติดตั้งและสรOางสิ่งอำนวย

ความสะดวกภายในอาคารเพื่อรองรับคนตาบอด ในที่นี้จะขอยกตัวอย9างสิ่งอำนวยความสะดวกบางประเภทท่ี

ถูกนำมาใชOเพื่ออำนวยความสะดวกในการเขOาชมพิพิธภัณฑ* ไดOแก9 ทางลาด ลิฟต* บันได และพื้นผิวต9างสัมผัส 

ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 

การเดินทางภายในพิพิธภัณฑ*ตOนแบบที่มีมากกว9า 1 ชั ้น หรือมีทางยกระดับภายในอาคาร ทาง

พิพิธภัณฑ*ตOนแบบมีการจัดทำทางลาดวางขนานกับบันไดเพื่ออำนวยความสะดวกและแสดงถึงความเท9าเทียม 

นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ*ฯ บางแห9งมีการติดตั้งลิฟต*โดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางขึ้นลงใหOแก9ผูO

ที่มาเยี่ยมชม อย9างไรก็ตาม การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกนี้ขึ้นอยู9กับความเหมาะสมของพื้นที่พิพิธภัณฑ*แต9ละ

แห9งดOวย ตัวอย9างเช9น การจัดทำทางลาดของพิพิธภัณฑ*เหรียญกษาปณานุรักษ*มีการทดลองระดับความชันและ

ขนาดของทางลาดโดยใชOผูOพิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร*เพื่อตรวจสอบและยืนยันว9าผูOพิการทางการ

เคลื่อนไหวสามารถใชOวีลแชร*ขึ้นและลงทางลาดดOวยตนเองไดOอย9างปลอดภัย สำหรับพิพิธภัณฑ*ศิริราชพิมุข

สถาน ตัวอาคารเปJนอาคารเดิมที่มีอยู9ก9อนแลOวและเปJนอาคารอนุรักษ*ทำใหOไม9สามารถปรับปรุงพื้นที่ท้ัง

ภายนอกและภายในของอาคารไดOมากนัก จึงไม9สามารถทำทางลาดไดO แต9เมื ่อตOองการปรับใหOกลายเปJน

พิพิธภัณฑ*สำหรับคนตาบอด ทางพิพิธภัณฑ*จึงแกOป�ญหาโดยการติดตั้งลิฟต*ภายในอาคารเพื่ออำนวยความ

สะดวกในการเดินชมนิทรรศการแก9คนตาบอดและคนท่ีมีความตOองการพิเศษอ่ืน ๆ   

ลิฟต*โดยสารในพิพิธภัณฑ*ศิริราชพิมุข  ทางลาดพิพิธภัณฑ*เหรียญกษาปณานุรักษ* 
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บันได เปJนสิ่งสำคัญในการเดินทางภายในอาคารและเปJนสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่มีในทุก

พิพิธภัณฑ* บันไดท่ีสอดคลOองกับแนวคิด Universal Design ควรมีการจัดทำลูกต้ัง ลูกนอน และจมูกบันไดดOวย

สีที่ตัดกัน เพ่ือใหOผูOที่มีสายตาเลือนรางสามารถเห็นความแตกต9างของบันไดแต9ละขั้นไดO และบันไดควรมีราวจับ

ยาวต9อเนื่องเพื่อความปลอดภัย ซึ่งในพิพิธภัณฑ*ตOนแบบมีการจัดทำราวบันไดยาวตลอดช9วงของบันไดเพื่อใหOผูO

เขOาชมทั้งตาดีและตาบอดจับนำทางหรือประคองการเดิน ในส9วนของการทำสีที่ตัดกันระหว9างลูกตั้งและลูก

นอนของบันไดนั้นอาจยังไม9ปรากฏ แต9มีการทำจมูกบันไดในแต9ละขั้น ซึ่งเปJนจุดสังเกตใหOแก9คนที่มีสายตา

เลือนรางและตาบอดรับรูOขนาดและขอบของบันไดแต9ละข้ัน 

พื้นผิวต9างสัมผัส หรือเบรลล*บล็อก ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) มีทั้งส้ิน 

3 ชนิดที่สื่อความหมายแตกต9างกัน ประกอบดOวย 1. พื้นผิวต9างสัมผัสชนิดเตือน เพื่อใหOระวัง เช9น บริเวณเร่ิม

และส้ินสุดบันได บริเวณลิฟต* เปJนตOน 2. พ้ืนผิวต9างสัมผัสชนิดบอกตำแหน9ง เพ่ือบ9งบอกการเปล่ียนทิศทางการ

เดิน และ3. พื้นผิวต9างสัมผัสชนิดนำทาง ซ่ึงการจัดทำพื้นผิวต9างสัมผัสเหล9านี้มีส9วนช9วยในการอำนวยความ

สะดวกในการเดินทางอย9างอิสระใหOแก9คนตาบอด การจัดทำพื้นผิวสัมผัสในพิพิธภัณฑ*ตOนแบบมีความแตกต9าง

กัน ตัวอย9างเช9น พิพิธภัณฑ*เหรียญกษาปณานุรักษ*มีการจัดทำพื้นผิวต9างสัมผัสเพื่อใหOคนตาบอดสามารถใชOไมO

เทOาขาวและเทOาสัมผัสตลอดทางเดินชมภายในพิพิธภัณฑ*ซ่ึงเปJนเสมือนเสOนทางนำชมใหOแก9คนตาบอด ซ่ึงพ้ืนผิว

ต9างสัมผัสนี้จะมีประโยชน*แก9คนตาบอดต9อเมื่อผูOเขOาชมเขOาใจความหมายของสัญลักษณ*บนพื้นผิวต9างสัมผัส 

โดยการออกแบบพื้นผิวต9างสัมผัสของพิพิธภัณฑ*แห9งน้ีจะไม9ทำพื้นผิวสัมผัสนูนขึ้นมากจนเกินไปและไม9ทำ

บริเวณกลางทางเดินแต9จะจัดวางไปทางฝ��งซOาย ทั้งน้ี เพื่อไม9ใหOพื้นผิวต9างสัมผัสน้ีก9อใหOเกิดอันตรายแก9คนบาง

กลุ9ม เช9น ผูOสูงอายุอาจเดินสะดุด การเปJนอุปสรรคแก9คนนั่งวีลแชร* เปJนตOน สำหรับพิพิธภัณฑ*สัมผัส แมOว9า

ภายในอาคารและนิทรรศการจะไม9มีการทำพื้นผิวสัมผัส แต9มีการทำราวอยู9ดOานขวามือของผูOเขOาชมเสมอ 

เพื่อใหOผูOเขOาชมจับและเดินไปตามราวจนสิ้นสุดนิทรรศการ ในขณะท่ี พิพิธภัณฑ*ศิริราชพิมุขสถาน ไม9มีการทำ

พ้ืนผิวสัมผัส เน่ืองจากอาคารท่ีใชOจัดแสดงเปJนอาคารอนุรักษ*ทำใหOไม9สามารถนำพ้ืนผิวต9างระดับมาติดไดO ทำใหO

ในการเดินทางภายในพิพิธภัณฑ*แห9งน้ี คนตาบอดจำเปJนจะตOองอาศัยผูOนำชมหรือผูOติดตามที่มากับคนตาบอด

ในการพาไปยังบริเวณต9าง ๆ ของพิพิธภัณฑ*  

 

 
  พ้ืนผิวต9างสัมผัสชนิดเตือน        พ้ืนผิวต9างสัมผัสชนิดบอกตำแหน9ง            พ้ืนผิวต9างสัมผัสชนิดนำทาง  
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    พิพิธภัณฑ*สัมผัสโรงพยาบาลศิริราชมีการทำราวอยู9ดOานขวามือของผูOเขOาชมเสมอ           

 

จากที่กล9าวมาจะเห็นไดOว9า พิพิธภัณฑ*ตOนแบบมีแนวคิดและความพยายามที่จะเปJนพิพิธภัณฑ*ที่ใหOคน

ตาบอดหรือทุกคนสามารถใชOประโยชน*ไดO โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสรOางอาคารทั้งภายนอกและภายใน มีการ

สรOางสิ่งอำนวยความสะดวกต9าง ๆ ตามที่กล9าวไปขOางตOน อย9างไรก็ตาม การออกแบบโครงสรOางอาคารและส่ิง

อำนวยความสะดวกเปJนเพียงส9วนหน่ึงท่ีทำใหOคนตาบอดสามารถเขOาถึงและเขOาชมพิพิธภัณฑ*ไดO แต9อีกส9วนหน่ึง

ท่ีสำคัญไม9นOอยไปกว9าโครงสรOางของอาคาร คือ การออกแบบนิทรรศการท่ีคนตาบอดสามารถเขOาถึงขOอมูลไดO 

 

ผัสสะและการจัดนิทรรศการเพ่ือรองรับคนตาบอด 

 การออกแบบนิทรรศการเพื่อคนตาบอดเปJนโจทย*สำคัญในการเขOาถึงพิพิธภัณฑ*ของคนตาบอด หาก

คนตาบอดสามารถเขOาถึงนิทรรศการและการนำเสนอขOอมูลที่อยู9ภายในพิพิธภัณฑ*ไดO จะทำใหOพิพิธภัณฑ*

กลายเปJนพื้นที่แห9งการเรียนรูO สรOางแรงบันดาลใจ สรOางความเพลิดเพลิน และก9อใหOเกิดการมีส9วนร9วมภายใน

พิพิธภัณฑ*ของคนตาบอดไดO อย9างไรก็ตาม การที่คนตาบอดจะสามารถเขOาถึงขOอมูลภายในพิพิธภัณฑ*ไดO 

นับเปJนเรื่องยากและมีอุปสรรคอย9างมาก เน่ืองจาก การนำเสนอขOอมูลภายในพิพิธภัณฑ*ส9วนใหญ9จัดวางสิ่งของ

อยู9ในตูOกระจก และใชOการอธิบายผ9านคำบรรยายที่ติดอยู9บริเวณใกลOเคียง หากเปJนคนตาดีจะสามารถเรียนรูO

และสรOางประสบการณ*ผ9านตาไดOโดยปราศจากอุปสรรค แต9สำหรับคนตาบอดกระจกใสเหล9านั้นเปJนการป�ดก้ัน

การเขOาถึง จินตนาการ และประสบการณ*ของพวกเขา ในกรณีท่ีมีคนนำชมหรือมีผูOติดตามมาใหOคำอธิบายอาจมี

ส9วนช9วยใหOคนตาบอดไดOเขOาถึงขOอมูลไดOบางส9วน แต9การฟ�งคำบรรยายเปJนเพียงส9วนหนึ่งในการเรียนรูOของคน

ตาบอดเท9าน้ัน ซ่ึงอาจยังไม9เพียงพอต9อการสรOางจินตนาการและความเขOาใจขOอมูลไดOอย9างลึกซ้ึง 

 ป�ญหาและอุปสรรคในการเขOาถึงขOอมูลภายในพิพิธภัณฑ*ของคนตาบอด เปJนสิ่งสำคัญที่พิพิธภัณฑ*

ตOนแบบพยายามหาคำตอบ เพื่อคOนหาวิธีการนำเสนอขOอมูลที่ทำใหOคนตาบอดสามารถ รับรูO เรียนรูO และมีส9วน

ร9วมไดO ทางพิพิธภัณฑ*ตOนแบบจึงดำเนินการศึกษาและทำความเขOาใจการรับรูO เรียนรูO และสรOางประสบการณ*

ของคนตาบอดท่ีไม9อาจเกิดไดOดOวยตาและไม9อาจเกิดไดOจากการไดOยินเพียงอย9างเดียว แต9การออกแบบและการ

จัดทำสื่อประกอบนิทรรศการนั้นจำเปJนจะตOองอาศัยประสาทสัมผัสอื่น ๆ ร9วมกัน เพื่อใหOสอดคลOองกับการ

เรียนรูOของคนตาบอด รวมถึงการสรOางบรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ*ที่ทำใหOคนตาบอดสามารถเขOาใจและสรOาง

จินตนาการไดO นอกจากนี้ ภายในนิทรรศการอาจจำเปJนจะตOองมีผูOบรรยายเพื่อนำทางและใหOขOอมูลเพิ่มเติม
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เกี่ยวกับนิทรรศการ ดOวยเหตุนี้ การออกแบบนิทรรศการที่ทำใหOคนตาบอดสามารถเขOาถึงขOอมูลไดOจำเปJนตOอง

อาศัยสื่อประกอบนิทรรศการท่ีใชOประสาทสัมผัสที่หลากหลายในการรับรูOและเรียนรูOทั้ง เสียง สัมผัส และกล่ิน

ประกอบกัน พิพิธภัณฑ*ตOนแบบ พยายามนำเอาประสาทสัมผัสที่หลากหลายมาใชOในการจัดแสดงโดยเฉพาะ

การเพ่ิมการสัมผัสเขOามาในการนำเสนอขOอมูลพรOอมกับการบรรยายเสียง 

เสียงหรือการไดOยิน เปJนหนึ่งในช9องทางสำคัญในการเรียนรูO รับขOอมูล และสรOางประสบการณ*ของคน

ตาบอด ดOวยเหตุนี้ การใชOเสียงบรรยายในพิพิธภัณฑ*จึงเปJนสิ่งสำคัญ ทำใหOคนตาบอดเขOาถึงขOอมูลภายใน

พิพิธภัณฑ*ไดO พิพิธภัณฑ*ตOนแบบมีรูปแบบการใชOเสียงท่ีคนตาบอดสามารถเขOาถึงขOอมูลไดO 2 วิธีหลัก ไดOแก9 วิธีท่ี 

1 การนำชมโดยบุคลากรที่ผ9านการอบรมเกี่ยวกับการนำทางและการบรรยายเสียงแก9คนตาบอดเปJนผูOนำชม

และใหOขOอมูลเกี่ยวกับวัตถุที่จัดแสดงอยู9ภายในนิทรรศการ จุดเด9นของการนำชมรูปแบบนี้ คือ คนตาบอด

สามารถสอบถามรายละเอียดขOอมูลเพิ่มเติมไดO รวมถึงผูOนำชมยังสามารถกระตุOนหรือดึงดูดความสนใจของผูOชม

ไดO อย9างไรก็ตาม การบรรยายเสียงในรูปแบบนี้ทำใหOคนตาบอดจำเปJนจะตOองเดินชมนิทรรศการไปตามจุดต9าง 

ๆ ท่ีผูOนำชมเปJนคนกำหนด ซ่ึงบางจุดจัดแสดงอาจมีเน้ือหาท่ีไม9ตรงกับความสนใจของผูOเขOาชมมากนัก  

วิธีที่ 2 การบรรยายเสียง คือ การใชOเครื่องบรรยายเสียง หรือ  audio guide เพื่อมุ9งเนOนใหOผูOเขOาชม

พิพิธภัณฑ*สามารถเดินชมพิพิธภัณฑ*ไดOดOวยตนเอง ผูOเขOาชมสามารถเลือกลำดับการชมนิทรรศการและจัดการ

เวลาในการชมนิทรรศการแต9ละจุดของตนเองไดOตามความสนใจ สำหรับการใชOเครื่องบรรยายเสียง ผูOเขOาชม

สามารถสแกนสัญญาณจากจุดรับสัญญาณ หรือรหัสตัวเลขอักษรเบรลล*ที่วางอยู9บริเวณดOานขOางวัตถุหรือ

ทางเขOานิทรรศการแต9ละหOองและแต9ละจุด เมื่อสแกนสัญญาณหรือกดหมายเลขประจำจุดจัดแสดงแลOว เครื่อง

บรรยายเสียงเริ่มใหOขOอมูลเกี่ยวกับวัตถุหรือรายละเอียดของนิทรรศการหOองนั้น ๆ ทั้งนี้ จุดรับสัญญาณหรือ

หมายเลขระบุวัตถุจัดแสดงควรตั้งอยู9บริเวณเดียวกันทั้งนิทรรศการ เช9น มุมโต�ะดOานขวาและบริเวณกล9องรับ

สัญญาณจะมีอักษรเบรลล*ติดกำกับอยู9 อย9างไรก็ตาม การเดินชมพิพิธภัณฑ*ดOวยตนเองโดยมีเครื่องบรรยาย

เสียงเปJนผูOใหOขOอมูลอาจไม9สามารถทำใหOคนตาบอดเดินชมพิพิธภัณฑ*ไดOอย9างครบถOวนและไม9สะดวกเมื่อเทียบ

กับมีผูOนำชมหรือผูOติดตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ือง audio guide ในพิพิธภัณฑ*ศิริราชพิมุข 

นอกจาก เสียง จะถูกใชOในการใหOขOอมูลภายในนิทรรศการแลOว ยังถูกใชOสรOางบรรยายกาศในการรับชม

นิทรรศการอีกดOวย เพื่อใหOผูOชมสามารถจินตนาการเชื่อมโยงประสบการณ*หรือเรOาอารมณ*ความรูOสึกของผูOชมใหO
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รูOสึกเหมือนถูกห9อหุOมอยู9ในบรรยากาศร9วมกัน ภายในนิทรรศการของพิพิธภัณฑ*ตOนแบบมีการใชOเสียงประกอบ 

เพื่อสรOางบรรยากาศและเรOาอารมณ*ของผูOฟ�งเสียงบรรยายใหOเกิดความรูOสึกร9วมกับสถานการณ*ที่บรรยาย เช9น 

เสียงไซเรน เสียงคนกำลังวิ่งพูดคุยกัน เสียงผูOคนรOองไหO ประกอบการบรรยายสถานการณ*ไฟไหมOที่เกิดขึ้น เสียง

ประกอบเหล9าน้ีทำใหOผูOฟ�งจินตนาการสถานการณ*ท่ีเกิดข้ึนไดOมากย่ิงข้ึนราวกับมีส9วนร9วมอยู9ในสถานการณ*น้ัน 

การสัมผัส เปJนอีกหนึ่งผัสสะที่สำคัญในการเรียนรูOลักษณะ รูปร9าง และขนาดของวัตถุ รวมถึงส่ิง

รอบตัวของคนตาบอด พิพิธภัณฑ*ตOนแบบหลายแห9งจัดทำวัตถุจำลองหรือนำวัตถุของจริงบางส9วนมาจัดแสดง

เพื่อใหOคนทั่วไปและคนตาบอดไดOลองสัมผัส การนำวัตถุมาใหOผูOเขOาชมสัมผัสของแต9ละพิพิธภัณฑ*ตOนแบบมี

วิธีการและรายละเอียดที่แตกต9างกัน ตัวอย9างเช9น พิพิธภัณฑ*เหรียญฯ มีวัตถุที่จัดแสดง คือ เหรียญประเภท

ต9าง ๆ ซึ่งเหรียญส9วนมากมีขนาดเล็ก ทำใหOการทำวัตถุจำลองใชOวิธีการขยายใหOวัตถุจำลองมีขนาดใหญ9ข้ึน 

และลวดลายของเหรียญยังคงปรากฏอยู9ในวัตถุจำลอง เพื่อใหOคนตาบอดไดOรับรูOทั้งรูปทรงของเหรียญและ

ลวดลายที่ปรากฏอยู9บนเหรียญแต9ละชนิด เช9น เหรียญสิบบาทดOานหนึ่ง มีพิมพ*ลายรูปพระปรางค*วัดอรุณ ซ่ึง

ทางพิพิธภัณฑ*คาดว9า คนตาบอดหลายคนอาจไม9มีประสบการณ*ไดOสัมผัสภาพโดยรวมของพระปรางค*ฯ ทาง

พิพิธภัณฑ*จึงขยายลวดลายใหOมีความละเอียดและมีความนูนของภาพพิมพ*ที่ทำใหOคนตาบอดสามารถสัมผัส

และจินตนาการรูปร9างลักษณะของพระปรางค*ไดO เปJนตOน ทั้งนี ้ นอกจากการทำเหรียญจำลองแลOว ทาง

พิพิธภัณฑ*มีการจัดทำอักษรเบรลล*บรรยายขOอความสั้น ๆ เกี่ยวกับเหรียญแต9ละชนิดวางควบคู9กับเหรียญ

จำลองอย9างไรก็ตาม พิพิธภัณฑ*ตOนแบบนั้นไม9ไดOจัดทำวัตถุจำลองสำหรับวัตถุจัดแสดงทุกชิ้น แต9คัดเลือกวัตถุท่ี

มีความสำคัญที่แต9ละพิพิธภัณฑ*ตOองการนำเสนอมาจัดทำเปJนวัตถุจำลองใหOคนตาบอดและผูOเขOาชมไดOลอง

สัมผัส เพ่ือใหOเกิดการเรียนรูOและสรOางประสบการณ*ในการเขOาชมพิพิธภัณฑ*  

 

การจัดแสดงเหรียญในพิพิธภัณฑ*เหรียญกษาปณานุรักษ* 

 

 

อย9างไรก็ตาม การใชOเสียงควบคู9กับการสัมผัสที่ก9อใหOเกิดประโยชน*อย9างมากในการเขOาถึงขOอมูล การ

สรOางจินตนาการ และความเขOาใจของคนตาบอด การใชOเสียงบรรยายเปJนการใหOขOอมูลเกี่ยวกับวัตถุจัดแสดง 

ในขณะที่การสัมผัสใหOขOอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดเชิงสภาพของวัตถุ เช9น รูปทรง รูปร9าง ขนาด วัสดุ น้ำหนัก 
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เปJนตOน รายละเอียดเชิงสภาพของวัตถุนี ้มีส9วนสำคัญต9อการเรียนรู O การสรOางจินตนาการ และสรOาง

ประสบการณ*ของคนตาบอดและคนทั่วไปในสังคมเช9นกัน ทั้งนี้ การบรรยายเสียงที่ดำเนินควบคู9ไปกับการ

สัมผัสจำเปJนจะตOองจัดลำดับการบรรยายเสียงและการสัมผัสใหOสอดคลOองกัน กล9าวคือ การบรรยายเสียง

จำเปJนจะตOองบอกจุดเริ่มตOนของการสัมผัส เช9น เริ่มจากสัมผัสที่มุมดOานล9างซOายของวัตถุจัดแสดง เปJนฐานของ

ป�อมปราการ เลื่อนขึ้นไปดOานบนเปJนของกำแพงของปราการชั้นที่ 1 เปJนตOน เพื่อใหOผูOที่กำลังสัมผัสสามารถ

ติดตามรายละเอียดไดOสอดคลOองกับการบรรยาย เปJนตOน 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสัมผัสวัตถุจำลองพรOอมกับการฟ�งเสียง 

 

นอกจากการเขOาถึงขOอมูลโดยใชOเสียงและการสัมผัสแลOว อีกหนึ ่งองค*ประกอบสำคัญในการจัด

นิทรรศการ คือ การออกแบบการนำชมและเสOนทางการนำชม เพื่อจัดลำดับเนื้อหาและการเล9าเรื่องภายใน

นิทรรศการ ซึ่งพิพิธภัณฑ*ตOนแบบแต9ละแหล9งมีวิธีการนำชมและจัดทำเสOนทางนำชมที่แตกต9างกัน โดยการนำ

ชมและเสOนทางนำชมนี้ถูกนำมาใชOกับผูOเขOาชมพิพิธภัณฑ*ทุกกลุ9มในลักษณะเดียวกัน ตัวอย9างเช9น พิพิธภัณฑ*

เหรียญฯ มีการกำหนดช9วงเวลาตารางเวลาการนำชมในแต9ละรอบที่ชัดเจน โดยในแต9ละรอบใชOระยะเวลา

ประมาณ 1 ช่ัวโมง และเสOนทางการนำชมมีลักษณะท่ีตายตัว ท้ังน้ี ในการเขOาชมนิทรรศการแต9ละรอบจะมีผูOนำ

ชมใหOรายละเอียดขOอมูลและกระตุOนการมีส9วนร9วมในการชมผ9านการซักถาม หากผูOเขOาชมมีขOอสงสัยสามารถ

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดO โดยท่ัวไปผูOนำชมในแต9ละรอบมีจำนวน 1 คน แต9สำหรับกลุ9มผูOเขOาชมท่ีเปJนคน

ตาบอด แต9ละกลุ9มจะมีผูOนำชม 2-3 คน เพ่ือใหOสามารถดูแลและอำนวยความสะดวกไดOอย9างท่ัวถึง ท้ังน้ี ในการ

เปJนผูOนำชมนั้น ทางพิพิธภัณฑ*ไดOจัดการอบรมพนักงานเกี่ยวกับการใหOบริการ ความเขOาใจ และรูปแบบการใหO

ขOอมูลของคนตาบอด ซึ่งการอบรมนี้จัดเปJนประจำทุกป�เพื่อใหOผูOนำชมทุกคนมีความรูOและความเขOาใจเกี่ยวกับ

คนตาบอด ยิ่งไปกว9านั้น ภายในพิพิธภัณฑ*เหรียญยังมีการทำเสOนทางนำชมโดยการทำเบรลล*บล็อกท่ีมีพ้ืน

ผิวสัมผัสที่แตกต9างกัน เพื่อนำทางและเปJนสัญลักษณ*เตือนว9าบริเวณดOานหนOามีจุดจัดแสดงวัตถุที่คนตาบอด

สามารถสัมผัสไดOควบคู9ไปกับการอธิบายของผูOนำชม 
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เบรลล*บล็อกในพิพิธภัณฑ*เหรียญกษาปณานุรักษ* 

 

การออกแบบนิทรรศการเพื่อคนตาบอดของพิพิธภัณฑ*ตOนแบบ ชี้ใหOเห็นว9า ทางพิพิธภัณฑ*ไม9เพียงแต9

มุ9งแกOป�ญหาและทำลายอุปสรรคการเขOาถึงพิพิธภัณฑ*ในเชิงโครงสรOางอาคาร แต9พยายามแกOป�ญหาการเขOาถึง

ขOอมูลภายในนิทรรศการ โดยการนำเอาประสาทสัมผัสอื่น ๆ เขOามามีบทบาทในการนำเสนอขOอมูล เพื่อใหOคน

ตาบอดสามารถเขOาถึง เขOาใจ เกิดจินตนาการ เกิดประสบการณ* และมีส9วนร9วมในการเขOาชมพิพิธภัณฑ* อย9างไร

ก็ตาม การออกแบบนิทรรศการเพื ่อคนตาบอดยังคงมีขOอจำกัดในการดำเนินงานตามเงื ่อนไขของแต9ละ

พิพิธภัณฑ* เช9น โครงสรOางอาคาร งบประมาณ นโยบายของผูOบริหาร และจำนวนผูOปฏิบัติงานภายในพิพิธภัณฑ* 

เปJนตOน  

 

พิพิธภัณฑ.ในมุมมองของคนตาบอด 

 พิพิธภัณฑ*ในมุมมองของคนตาบอด เปJนพื้นที่ที่น9าสนใจและเปJนแหล9งขOอมูลทางการศึกษาที่สามารถ

เติมเต็มความรูOไดO แต9การเขOาถึงขOอมูลภายในพิพิธภัณฑ*ส9วนใหญ9มีขOอจำกัดในการเขOาถึงขOอมูล ทำใหOโอกาสและ

ประสบการณ*ในการเขOาชมพิพิธภัณฑ*ของคนตาบอดมีนOอยหรืออาจเปJนสถานที่ที่พวกเขาไม9ไดOนึกถึงว9าจะไป

เมื่อเทียบกับสถานที่อื่น ๆ เนื่องจากในการเขOาชมพิพิธภัณฑ*แต9ละครั้ง จำเปJนตOองอาศัยคนตาดีในการใหOขOอมูล 

ดังนั้น การเขOาชมพิพิธภัณฑ*อย9างอิสระจึงเปJนไปไดOยาก แต9หากพิพิธภัณฑ*มีการปรับเปลี่ยนโครงสรOางและมี

การจัดนิทรรศการที่รองรับคนตาบอดมากขึ้น อาจทำใหOคนตาบอดสามารถเขOามามีส9วนร9วมในพิพิธภัณฑ*

ไดOมากยิ่งขึ้น จากการเขOาชมพิพิธภัณฑ*ตOนแบบของคนตาบอด พบว9า พวกเขาไดOเรียนรูOและสรOางประสบการณ*

โดยเชื่อมโยงความรูOที่เคยมีมาก9อนหนOาและชุดประสบการณ*การเรียนรูOใหม9 และการออกแบบนิทรรศการของ

พิพิธภัณฑ*ตOนแบบนั้นทำใหOพวกเขาสามารถเขOาถึงขOอมูลในนิทรรศการไดO อีกทั้ง สิ่งอำนวยความสะดวกภายใน

พิพิธภัณฑ*ช9วยอำนวยความสะดวกในการเขOาชมนิทรรศการ เช9น การบรรยายเสียง พื้นผิวต9างสัมผัส อย9างไรก็

ตาม การออกแบบโครงสรOางภายในอาคารยังคงมีพ้ืนท่ีบางส9วนท่ีอาจปรับใหOรองรับคนตาบอดไดOเพ่ิมมากย่ิงข้ึน  

 มุมมองของคนตาบอดต9อการออกแบบโครงสรOางภายในอาคารพิพิธภัณฑ*ตOนแบบ พบว9า คนตาบอด

อยากใหOมีการจัดทำแผนผังนิทรรศการเปJนภาพนูน (tactile map) ที่ประกอบดOวยขOอมูลเกี่ยวกับที่ตั้งและ

หัวขOอหลักของนิทรรศการในแต9ละชั้นและแต9ละหOองนิทรรศการ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานสำหรับ

คนตาบอด เช9น หOองน้ำ ทางหนีไฟ เปJนตOน สิ ่งเหล9านี้สามารถช9วยใหOคนตาบอดไดOสำรวจพื้นที่และรับรูO
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ขOอมูลภาพรวมของนิทรรศการในพิพิธภัณฑ*ไดO เพื่อนำมาเปJนขOอมูลในการวางแผนการชมนิทรรศการที่ตรงตาม

ความสนใจและระยะเวลาที่ตนเองมี สำหรับการจัดทำพื้นผิวต9างสัมผัสหรือเบรลล*บล็อกเพื ่อนำทางใน

พิพิธภัณฑ*เปJนสิ่งที่ช9วยใหOคนตาบอดเดินชมพิพิธภัณฑ*ไดOอย9างอิสระ เบรลล*บล็อกจำเปJนจะตOองมีความคมชัด

และชัดเจนเพื่อใหOคนตาบอดสามารถสัมผัสถึงสัญลักษณ*ต9าง ๆ ไดO หากการจัดทำเบรลล*บล็อกที่นูนขึ้นมาไม9

เพียงพอ จะทำใหOไมOเทOาขาวไม9สามารถสัมผัสถึงความนูนท่ีเปJนสัญลักษณ*บนบล็อกไดO หรือ หากคนตาบอดสวม

ใส9รองเทOาท่ีพื้นรองเทOาหนามากจะไม9สามารถรับรูOความแตกต9างระหว9างพื้นธรรมดาและพื้นต9างสัมผัสไดO ความ

ชัดเจนของเบรลล*บล็อกจะอำนวยความสะดวกในการเดินชมนิทรรศการต9าง ๆ ของคนตาบอดอย9างอิสระ 

นอกจากนี้ หากทางพิพิธภัณฑ*มีขOอจำกัดในการทำเบรลล*บล็อกตลอดทั้งนิทรรศการ สามารถจัดทำเบรลล*

บล็อกชนิดเตือน เพื่อเปJนสัญลักษณ*ใหOคนตาบอดทราบว9ามีวัตถุจัดแสดงอยู9ในบริเวณใดของหOอง เพื่อใหOคนตา

บอดไม9พลาดในการชมวัตถุที่จัดแสดงหรือสิ่งที่พิพิธภัณฑ*ตOองการนำเสนอ อีกทั้ง เบรลล*บล็อกนี้ยังสามารถใชO

เพ่ือบอกทางเขOา-ออก ทางยกระดับ บันได ลิฟต* หรือส่ิงอำนวยความสะดวกประเภทอ่ืน ๆ ไดO 

 

 

 

 

 

 

Tactile map 

 

 การเขOาถึงขOอมูลภายในนิทรรศการของคนตาบอดในพิพิธภัณฑ*ตOนแบบ พบว9า การนำเอาเสียงและ

การสัมผัสเขOามาใชOเปJนแหล9งที่มาของขOอมูลนั้นมีความน9าสนใจและส9งผลดีต9อการเขOาถึงขOอมูลเปJนอย9างมาก 

การฟ�งบรรยายจากผูOนำชมและเครื่องบรรยายเสียงทำใหOคนตาบอดสามารถเขOาถึงขOอมูลภายในนิทรรศการไดO

มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ขOอมูลที่นำเสนอผ9านเสียงนั้นควรเปJนขOอมูลชุดเดียวกันกับที่คนที่มองเห็นสามารถเขOาถึงไดO 

สำหรับพิพิธภัณฑ*แห9งอื่นที่มีขOอจำกัดบางประการเกี่ยวกับการบรรยายเสียง ในมุมมองของคนตาบอดคิดเห็น

ว9า สามารถทำขOอมูลตัวอักษรใหOอยู9ในรูปแบบ QR Code ที่สามารถสแกนขOอมูลไดOดOวยสมาร*ทโฟน เนื่องจาก 

สมาร*ทโฟนในป�จจุบันส9วนใหญ9สามารถลงโปรแกรมหรืออาจมีโปรแกรมอ9านหนOาจอโทรศัพท*มือถือซึ่งเปJนสิ่งท่ี

คนตาบอดบางส9วนมีใชOอยู9แลOวในชีวิตประจำวัน การทำเช9นนี้อาจช9วยลดตOนทุนของทางพิพิธภัณฑ*ไดO และ

สามารถทำใหOคนตาบอดเขOาถึงขOอมูลในพิพิธภัณฑ*ต9าง ๆ ไดOมากยิ่งขึ้น สำหรับการสัมผัส เปJนอีกหนึ่งวิธีในการ

เขOาถึงขOอมูลที่สำคัญ การนำวัตถุจัดแสดงออกมาใหOผูOเยี่ยมชมไดOสัมผัสไม9เพียงเปJนสิ่งที่ดึงดูดความสนใจและ

เป�ดประสบการณ*ใหOแก9คนตาบอดเท9านั้น แต9ยังกระตุOนความสนใจและการเรียนรูOของคนทั่วไปในสังคมดOวย 

ทั้งนี้ การเขOาถึงขOอมูลผ9านการสัมผัสควรดำเนินพรOอม ๆ กับการอธิบายที่ระบุว9าตำแหน9งที่กำลังสัมผัสนั้นคือ
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อะไร รวมถึงการใหOรายละเอียดเชิงสภาพของวัตถุ เช9น สี ขนาดเมื่อเทียบกับของจริง (กรณีเปJนวัตถุจำลอง) 

เปJนตOน เพ่ือใหOคนตาบอดไดOรับขOอมูลท่ีครบถOวนและถูกตOองเช9นเดียวกับท่ีคนตาดีไดOรับ  

 จากประสบการณ*การเยี่ยมชมนิทรรศการของคนตาบอดภายในพิพิธภัณฑ*ตOนแบบ ชี้ใหOเห็นว9า ใน

มุมมองของคนตาบอด ความสามารถในการเขOาถึงขOอมูลภายในนิทรรศการเปJนเงื่อนไขสำคัญในการมีส9วนร9วม

ในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ* โดยการขยายการนำเสนอขOอมูลจากภาพมาสู9เสียงและการสัมผัส เปJนการเป�ดโอกาสใน

การเรียนรูOและสรOางประสบการณ*ท่ีสำคัญ โดยเฉพาะการสรOางแบบจำลองใหOคนตาบอดสามารถสัมผัสไดO ทำใหO

คนตาบอดไดOเรียนรูOวัตถุหรือสิ่งของที่พบเจอไดOยากในชีวิตประจำวัน ประสบการณ*จากการสัมผัสนี้ส9งผลต9อ

การสรOางประสบการณ*การเรียนรูOเปJนอย9างมาก อย9างไรก็ตาม ความรูOที่มาจากสัมผัสจำเปJนตOองควบคู9ไปกับ

การบรรยายเสียงเพ่ือใหOไดOขOอมูลท้ังลักษณะ รายละเอียด และประวัติเก่ียวกับวัตถุจัดแสดง 

 

 พิพิธภัณฑ*ตOนแบบเปJนจุดเริ่มตOนที่สำคัญในการสรOางมุมมองและประสบการณ*การเรียนรูOของคนตา

บอดที่มีต9อพิพิธภัณฑ* ในฐานะพื้นที่ที่คนตาบอดสามารถเขOาไปมีส9วนร9วมในการเรียนรูOและเยี่ยมชมไดO อย9างไร

ก็ตาม หากพิพิธภัณฑ*ภายในประเทศไทยสามารถขยายแนวทางการจัดนิทรรศการใหOสามารถรองรับคนตาบอด

ไดOอย9างครอบคลุม จะทำใหOสามารถตอบสนองความสนใจและใฝ¢รูOของแต9ละบุคคลมีความแตกต9างกัน นับว9า

เปJนกOาวสำคัญในการสรOางความเท9าเทียมในการเรียนรูOและการมีส9วนร9วมทางสังคมอย9างเท9าเทียม  

 

บทสรุป 

 การออกแบบและการจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ*ส9วนใหญ9ตั้งอยู9บนฐานคิดของการใชOการมองเห็นใน

การเขOาถึงขOอมูลและยึดความปกติทางกายภาพเปJนศูนย*กลาง การออกแบบดังกล9าวจึงก9อใหOเกิดอุปสรรคใน

การเขOาถึงพิพิธภัณฑ*ของคนตาบอด การมองเห็นที่ถูกพรากไปจากคนตาบอดทำใหOพวกเขามีประสบการณ*ต9อ

การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ*ไม9มากนัก พิพิธภัณฑ*จึงอาจไม9ใช9สถานที่ที่พวกเขาเลือกอยากไปเยี่ยมชม จากขOอจำกัด

ในการเขOาถึงขOอมูลเหล9านี้ ทำใหOพิพิธภัณฑ*บางแห9งมีแนวทางการปรับเปลี่ยนพิพิธภัณฑ*ใหOกลายเปJนแหล9ง

เรียนรูOสำหรับทุกคนอย9างแทOจริงและเปJนมิตรแก9คนตาบอดมากยิ่งขึ้น ผ9านการปรับเปลี่ยนโครงสรOางอาคารใหO

สามารถรองรับคนตาบอดไดOภายใตOกรอบแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน เช9น การจัดทำทางลาด การติดต้ัง

ลิฟต*ภายในอาคาร การทำพื้นผิวต9างสัมผัส เปJนตOน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางใหOแก9คนตาบอด

และผูOท่ีมีความแตกต9างทางร9างกายใหOสามารถเย่ียมชมภายในพิพิธภัณฑ*ไดO 

อย9างไรก็ตาม การออกแบบพิพิธภัณฑ*ภายใตOแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน เช9น การออกแบบและ

จัดทำส่ิงอำนวยความสะดวกเชิงโครงสรOางภายในพิพิธภัณฑ*น้ันสัมพันธ*กับเง่ือนไขและขOอจำกัดของพ้ืนท่ีอาคาร

รวมถึงงบประมาณของแต9ละพิพิธภัณฑ* อีกทั้ง ในมุมมองของคนตาบอดการเดินทางภายในพิพิธภัณฑ*ไม9ใช9

อุปสรรคหลัก แต9สิ่งที่ควรไดOรับการตระหนักถึงเปJนสำคัญ คือ การออกแบบนิทรรศการที่ทำใหOคนตาบอดรูOว9า

บริเวณใดมีวัตถุจัดแสดงอยู9 วัตถุจัดแสดงนั้นคืออะไร เสOนทางการนำชมเปJนอย9างไร และภายในนิทรรศการ

ประกอบไปดOวยเน้ือหาอะไร 
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แนวทางการจัดการป�ญหาเหล9าน้ีที่พิพิธภัณฑ*สามารถนำไปใชOประโยชน* เพื่อใหOคนตาบอดสามารถใชO

ประโยชน*และไดOรับประสบการณ*ความรูOจากการเขOาชมพิพิธภัณฑ*ไดOดOวยตนเองอย9างอิสระตามความสนใจ 

ประกอบดOวย 

 1) การจัดทำเสOนทางการนำชมผ9านการสัมผัสหรือเสียง กล9าวคือ การอธิบายรายละเอียดของ

นิทรรศการแต9ละหOองภายในพิพิธภัณฑ* ผ9านการจัดทำแผนท่ีสัมผัสหรือการอธิบายโดยผูOนำชม เนื่องจาก 

ขOอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดนิทรรศการเปJนประโยชน*อย9างมากต9อการตัดสินใจเลือกชมแต9ละจุดของนิทรรศการ

ท่ีตรงกับความสนใจและการบริหารจัดการเวลาของคนตาบอด  

2) การทำสัญลักษณ*จุดจัดแสดงภายในนิทรรศการ กล9าวคือ การจัดทำพ้ืนผิวต9างสัมผัสในแต9ละจุดท่ีมี

การจัดแสดงวัตถุในนิทรรศการ เพ่ือเปJนสัญลักษณ*ส่ือความหมายว9าบริเวณดOานหนOามีการจัดแสดงวัตถุ สำหรับ

พิพิธภัณฑ*ใดที่มีขOอจำกัดในการจัดทำเบรลล*บล็อกบนพื้นตลอดเสOนทางของพิพิธภัณฑ* สามารถใชOจัดทำพื้นผิว

ต9างสัมผัสเพียงเฉพาะบริเวณที่การจัดแสดวัตถุไดO โดยทางพิพิธภัณฑ*จะตOองมีการแจOงและอธิบายความหมาย

ของพ้ืนผิวต9างสัมผัสดOวย  

3) การจัดทำวัตถุจำลองและการบรรยายเสียง กล9าวคือ การจัดแสดงวัตถุควรมีการทำวัตถุจำลอง

เพื่อใหOคนตาบอดสามารถรับรูOและเรียนรูOรูปร9าง ลักษณะ และรายละเอียดของวัตถุที่กำลังจัดแสดงอยู9ควบคู9ไป

กับการใหOรายละเอียดเกี่ยวกับขOอมูลของวัตถุจัดแสดงนั้น ๆ ผ9านการบรรยายเสียงดOวยผูOนำชมหรือเครื่อง

บรรยายเสียง 

4) การฝ£กอบรมผูOนำชม กล9าวคือ การจัดอบรมใหOผูOนำชมเขOาใจการนำทางคนตาบอดและกระบวนการ

อธิบายท่ีมีรูปแบบและเปJนลำดับข้ัน เพ่ือใหOคนตาบอดสามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีกำลังสัมผัสและส่ิงท่ีกำลังฟ�งเขOาหา

กันไดO แลOวนำไปสู9การสรOางความเขOาใจและจินตนาการกับวัตถุจัดแสดง นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงการอบรม

เกี่ยวกับวิธีการอธิบายสี รูปทรง ขนาด ลวดลาย หรือรายละเอียดที่ปรากฏอยู9บนวัตถุใหOคนตาบอดสามารถ

จินตนาการวัตถุน้ัน ๆ ไดO 

5) การจัดวางตำแหน9งของจุดใหOขOอมูล กล9าวคือ พิพิธภัณฑ*บางแห9งมีการจัดทำจุดสแกนเพื่อรับฟ�ง

การบรรยายเสียงหรือจุดสแกนเพื่อดาวน*โหลดขOอมูลเกี่ยวกับวัตถุจัดแสดง ตำแหน9งของจุดสแกนควรติดต้ัง

เอาไวOในตำแหน9งเดียวกันทั้งนิทรรศการและควรมีอักษรเบรลล*กำกับ เพื่อเปJนสัญลักษณ*บ9งบอกตำแหน9งจุด

สแกนใหOแก9คนตาบอด 

 จากที่ไดOกล9าวมาขOางตOน การออกแบบพิพิธภัณฑ*เพื่อรองรับคนตาบอดมิใช9เพียงการปรับเปลี่ยนเชิง

โครงสรOางภายในและภายนอกของอาคารเท9านั ้น แต9การออกแบบจำเปJนจะตOองขยายไปสู9การจัดแสดง

นิทรรศการที่คำนึงถึงความแตกต9างในการรับรูOและเรียนรูOของผูOคน เพื่อใหOสามารถออกแบบสิ่งอำนวยความ

สะดวกในการเขOาถึงขOอมูลและใชOประโยชน*พื้นที่ภายในพิพิธภัณฑ*ไดOอย9างเท9าเทียม ทั้งนี้ เพื่อบรรลุเป�าหมาย

ตามนิยามของพิพิธภัณฑ*ท่ีว9า “พิพิธภัณฑ*เปJนพ้ืนท่ีแหล9งการเรียนรูO” สำหรับทุกคน 
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