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บทคดัย่อ 

การวจิยัน้ีเป็นการศึกษาการส่ือความหมายในนิทรรศการบทสนทนาในความมืดหรือบทเรียนในความมืด และ

ศึกษากระบวนการรับรู้ของผูช้ม  เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการส่ือความหมายของนิทรรศการและวิเคราะห์การทาํความ

เขา้ใจเน้ือหาในนิทรรศการของผูช้ม โดยกาํหนดกลุ่มเป้าหมายศึกษาท่ีอยูใ่นช่วงอายุเดียวกนั จาํนวน 16 คน ท่ีมีอายุ

ระหวา่ง 20 -30 ปี ศึกษาอยูใ่นระดบัมหาวทิยาลยั  และเป็นผูท่ี้มีความสนใจปรากฏการณ์ทางสงัคม มีความพร้อมในการ

แสดงความคิดเห็น  ผลการศึกษาพบวา่ ผูเ้ขา้ชมนิทรรศการทั้ง 16 คน มีความเขา้ใจในส่ิงท่ีนิทรรศการตอ้งการนาํเสนอ 

คือ นิทรรศการตอ้งการให้ผูเ้ขา้ชมไดเ้รียนรู้การดาํเนินชีวิตของคนตาบอดท่ีดาํเนินชีวิตอยูร่่วมกบัคนทัว่ไปในสังคม 

ถึงแมว้า่จะสูญเสียการมองเห็น แต่พวกเขามีความสามารถในการใชป้ระสาทสมัผสัส่วนอ่ืนทดแทน และการแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นระหวา่งคนตาบอดและคนตาดีในนิทรรศการมีส่วนทาํใหผู้ช้มปรับเปล่ียนทศันคติและความรู้สึกท่ีมีต่อคน

ตาบอดในทางท่ีดีข้ึน 

 

ABSTRACT 

The purposes of the research were to study about the interpretation of Dialogue in the Dark exhibition and 

to examine the perception of the visitors. This research also analyzed the exhibition interpretive process and 

understanding the exhibition content of the visitors. The participants of this research were 16 university students who 

were the same age between 20-30 years old. The participants were also interested in social phenomena and ready to 

comment. The result of this study found that all of 16 university students of the exhibition visitors understood in the 

presented exhibition which the aim of the exhibition was to make the visitors learn about lifestyle of the blinds who 

were living in a society in general. Although they lost in their vision, they had ability to use their other senses. 

Exchanging ideas between abled and disabled people in the exhibition made the visitors changed their attitudes and 

feelings towards the blinds in a better way. 
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บทนํา 

พิพิธภณัฑ์ศึกษา คือการศึกษาเพ่ือนําความรู้

งานดา้นพิพิธภณัฑ์ ทั้ งการบริหาร และการดาํเนินงาน 

ไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัแสดงและการอนุรักษ ์ทั้งวตัถุท่ี

จดัแสดง และสถานท่ีจัดแสดง โดยให้ความสําคญักับ

ผูช้มเป็นหลกั ทั้งน้ียงัหมายรวมไปถึงการดาํเนินการทาํ

ให้พิพิธภณัฑเ์ป็นแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม ท่ีวิถีชีวิต

ของผู ้คนยงัคงดําเนินอยู่ เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีผูเ้ข้าชม

สามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในสถานท่ีนั้นดว้ยตวัเอง ผ่าน

ประสบการณ์โดยตรงของผู ้เข้าชม ทั้ งการหยิบจับ 

สัมผสั หรือแมแ้ต่การเพ่งพินิจเพ่ือพิจารณาไปกบัส่ิงท่ี

พิพิธภัณฑ์นําเสนอ ผู ้เข้าชมจึงเปรียบเสมือนปัจจัย

สําคัญหน่ึง ซ่ึงทําให้นิทรรศการหรือแม้แต่งานใน

พิพิธภณัฑด์าํเนินต่อไปได ้

พิพิธภัณฑ์ไม่เพียงแต่จะเป็นสถานท่ีไวเ้ก็บ

ส่ิงของลํ้ าค่าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยงัเป็นสถานท่ี

ศึกษาหาความรู้ในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างไปจาก

ห้องเรียนอีกด้วย (Eilean Hooper-Greenhill, 1994) 

การศึกษานอกหอ้งเรียนหรือการศึกษานอกสถานท่ี จึงมี

ความสําคญัไม่ต่างจากการเรียนในห้องเรียน การจัด

กิจกรรมในสนามกีฬา หรือแม้แต่การทดลองใน

หอ้งทดลองวทิยาศาสตร์ 

พิพิธภณัฑจึ์งมีบทบาทในการเป็นสถานศึกษา

นอกหอ้งเรียนซ่ึงเปิดโอกาสใหป้ระชาชนทุกเพศ ทุกวยั 

เขา้ชม โดยนําเสนอความรู้ในรูปแบบของนิทรรศการ

และจัดเตรียมบุคลากรผูใ้ห้ความรู้เพ่ือเผยแพร่ความ

เขา้ใจในส่ิงท่ีพิพิธภณัฑจ์ดัทาํข้ึนมา 

ในหลกัจรรยาบรรณสําหรับพิพิธภัณฑ์โดย

สภาการพิพิธภณัฑ์ระหว่างชาติ ไดก้ล่าวถึงหน้าท่ีของ

พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ใ น ด้า น ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ ว่ า  พิ พิ ธ ภัณ ฑ์

รับผิดชอบมรดกทางธรรมชาติและวฒันธรรม ทั้งท่ีจบั

ตอ้งไดแ้ละไม่ได ้ดงันั้นองคก์รดา้นการบริหารทั้งหลาย 

ท่ี มี ห น้า ท่ี โ ด ย ต รง  ใ น ก า ร กําหน ด ทิ ศ ท า ง  แ ผ น 

ยุทธศาสตร์ และพฒันาการของพิพิธภณัฑ์ จึงมีความ

รับผิดชอบหลักในการป้องกันคุ้มครองและเผยแพร่

ความ รู้ความเข้าใจในมรดกเหล่า น้ี  และมีความ

รับผิดชอบต่อมนุษยชาติด้วย ดังนั้ นจะต้องจัดหา

ทรัพยากรทั้งดา้นกายภาพหรือบุคคล และดา้นเศรษฐกิจ

มาสนับสนุนเพ่ือให้ภารกิจน้ีประสบความสําเร็จให้จง

ได ้(ICOM, 2006) 

หากหนา้ท่ีหลกัของพิพิธภณัฑคื์อเป็นสถานท่ี

ศึกษาหาความรู้ นิทรรศการจึงเป็นส่ือกลางระหวา่งผูช้ม

และพิพิธภณัฑ์ ท่ีนาํเสนอความรู้ผ่านกระบวนการส่ือ

ความหมายไปสู่ผูช้ม  

การทําความเขา้ใจกับการรับรู้ของผูช้มจึงมี

ความสาํคญัต่องานพิพิธภณัฑใ์นดา้นการทาํความเขา้ใจ

กบักระบวนการส่ือความหมายจากนิทรรศการไปสู่ผูช้ม  

กล่าวคือการศึกษากระบวนการส่ือความหมายของ

นิทรรศการและการรับรู้ของผูช้ม คือการเขา้ไปศึกษา

ผูช้มในระหวา่งเขา้ชม และ/หรือ หลงัเขา้ชมนิทรรศการ 

ว่ากร ะบ วน กา ร ส่ือค วามห มายใ นนิ ทร รศ การ ท่ี

พิพิธภณัฑน์าํเสนอนั้น สอดรับกบักระบวนการรับรู้ของ

ผูช้มมากนอ้ยเพียงใด 

จากความสําคญัในการศึกษากระบวนการส่ือ

ความหมายในนิทรรศการ และการรับรู้ของผูช้มท่ีกล่าว

มาขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า นิทรรศการบทเรียนใน

ความมืด หรือ Dialogue in the Dark ชั้น 4 องค์การ

พิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จตัุรัสจามจุรี มีความ

เหมาะสมในการศึกษาคร้ังน้ี 

นิ ท ร ร ศ ก า ร บ ท เ รี ย น ใ น ค ว า ม มื ด  ห รื อ 

Dialogue in the Dark มีแนวความคิดและพฒันาสร้าง

โดย Dr.Andreas Heinecke ชาวเยอรมนั เป็นนิทรรศการ

ท่ีผูค้นทัว่โลกให้ความสนใจ จดัแสดงมาแลว้กว่า 160 

เมือง ใน 35 ประเทศ ทัว่โลก (จตัุรัสวทิยาศาสตร์, 2555) 

0ภายในนิทรรศการจดัแสดงเน้ือหาเนน้การใช้

ประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่ รูป รส กล่ิน เสียง และการ

สัมผัส เพ่ือสร้างแรงกระตุ ้นให้ผู ้ชมได้ตระหนักถึง

ความสําคญัของประสาทสัมผสัในร่างกายส่วนต่าง ๆ 

ซ่ึงมีความเหมาะสมในการศึกษาการรับรู้ของผูช้มท่ีตอ้ง

ใชป้ระสาทสมัผสัในร่างกายรับรู้ส่ิงต่าง ๆ ท่ีนิทรรศการ

นาํเสนอ 
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0โดยการชมนิทรรศการ จะแบ่งกลุ่มผูเ้ขา้ชม

เป็นรอบ แต่ละรอบมีผูช้มจาํนวนไม่เกิน 8 คน บรรยาย

และนาํชมโดยผูพิ้การทางสายตา ซ่ึงหวัขอ้การออกแบบ

นิทรรศการแบ่งเป็นสถานการณ์จาํลองภายในห้องต่าง 

ๆ และมี0หอ้งสุดทา้ยท่ีเปิดโอกาสให้ผูน้าํชมและผูช้มได้

สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น ก่อนส้ินสุดการชม

นิทรรศการ 

แนวคิดหลกัของนิทรรศการชุดน้ีตอ้งการจะ

ใหผู้พิ้การทางสายตาและผูมี้สายตาปกติ แลกเปล่ียนการ

เรียนรู้ในการใช้ชีวิตซ่ึงกันและกัน โดยผู ้พิการทาง

สายตาท่ีเป็นผูน้าํชม สามารถมองเห็นไดใ้นท่ีมืด ส่วน

ผูช้มท่ีเขา้ชมกลายเป็นผูพิ้การทางสายตาเสียเอง และ

นิทรรศการน้ีมีเป้าหมายหลกั คือ ตอ้งการให้ผูช้มไดรั้บ

ประสบการณ์ท่ีนาํไปสู่การไตร่ตรอง เพ่ือลดพรมแดน

ทางสงัคม (social borders) เปล่ียนความเพิกเฉยเป็นการ

เปิดใจรับ ให้ความสนใจ และเปล่ียนความสงสารเป็น

การยอมรับนับถือ (respect) 0(Dialogue in the Dark, 

2007) 

แมว้า่นิทรรศการน้ีจะเป็นนิทรรศการชัว่คราว

ท่ีจัดแสดงมาแลว้หลายท่ีทั่วโลก แต่ด้วยลกัษณะของ

ความต่างทางวฒันธรรมและสถานท่ี ทาํใหผู้ว้จิยัเลง็เห็น

ถึงความเป็นไปไดใ้นการศึกษา เน่ืองจากนิทรรศการชุด

น้ีใชป้ระสาทสัมผสั ในการรับรู้ขณะเขา้ชม อีกทั้งเป็น

นิทรรศการท่ีไดรั้บการยอมรับใหจ้ดัมาแลว้ทัว่โลก และ

เน้ือหาในนิทรรศการนั้ นมีประโยชน์ในด้านการลด

ช่องว่างทางสังคมระหว่างผูพิ้การทางสายตา และผูมี้

สายตาปกติ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาการรับรู้ผูช้มจึงมี

ประโยชน์สะท้อนถึงปรากฏการณ์ทางสังคมและ

วฒันธรรม  

จากท่ีกล่าวมา การวิจัยน้ีเน้นศึกษาไปท่ีการ

กระบวนการส่ือความหมาย คือเน้ือหาท่ีจัดทาํข้ึนใน

นิทรรศการบทสนทนาในความมืด และการรับรู้ของ

ผูช้ม คือผลตอบรับท่ีผู ้ชมได้รับภายหลังการเข้าชม

นิทรรศการ เน้นการศึกษาการทาํความเขา้ใจในเน้ือหา 

ผ่านมุมมองของผูช้ม อีกทั้งทศันคติและผลตอบรับท่ีมี

ต่อเน้ือหาในนิทรรศการชุดน้ีเท่านั้น  

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการส่ือความหมาย

ในชุดนิทรรศการ 

2. เพ่ือศึกษาและวเิคราะห์การรับรู้ความหมายของผูช้ม 

 

วธีิการวจัิย 

การศึกษาคร้ัง น้ี เ ป็นการวิจัย เ ชิง คุณภาพ 

(Qualitative Research) และนาํเสนอผลการวิจยัแบบ 

พ ร ร ณ น า วิ เ ค ร า ะ ห์  (Analytical Descriptive) 

ประกอบดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบันิทรรศการ

บทสนทนาในความมืด และการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก

ผูช้ม โดยมีขั้นตอนดงัน้ีคือ 

 ขั้นตอนท่ี 1 การวจิยัเอกสาร 

เป็นการศึกษาวิจยัดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

นาํมาเรียบเรียงและใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหาจากเอกสาร 

(Content Analysis and Documentary Research) ไดแ้ก่ 

หนังสือ เอกสาร บทความ บทความวิจัย รายงานการ

วิจัย วิทยานิพนธ์ ส่ืออิเล็คทรอนิคส์ ท่ีเก่ียวข้องกับ

กระบวนการส่ือความหมายในพิพิธภณัฑ ์การรับรู้ของ

ผูช้ม และนิทรรศการ Dialogue in the Dark  

ขั้นตอนท่ี 2 การเก็บขอ้มูลเชิงสาํรวจ 

 เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจ

พ้ืนท่ีในการจดันิทรรศการบทสนทนาในความมืด เป็น

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเขา้ชมนิทรรศการเพ่ือเป็นการสาํรวจ

เน้ือหาและรายละเอียดภายในนิทรรศการ ลกัษณะการ

ออกแบบหอ้งนิทรรศการ ระยะเวลาการเดินชม รูปแบบ

การนาํชม เป็นตน้ โดยรวบรวมขอ้มูล นาํมาเรียบเรียง

และวเิคราะห์ 

ขั้นตอนท่ี 3 การกาํหนดกลุ่มประชากรศึกษา 

กลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษาใช้วิธีการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive Sampling)  

ทั้งหมด 16 คนโดยมีเกณฑก์ารกาํหนด ดงัน้ีคือ 

เกณฑ์กาํหนดอาย ุระหวา่ง 20-30 ปีเน่ืองจาก

เป็นช่วงวยัท่ีมีความเจริญทางด้านร่างกายและจิตใจ

เต็มท่ี เป็นช่วงวยัท่ีเจริญเติบโตสูงสุด และสามารถ
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ตอ บสนอ งต่ อ การ รั บ รู้   มี ความ สา ม าร ถใ นก าร

แสดงออกทางความคิดเห็น ทศันคติ ความเช่ือ ค่านิยม  

ปรากฎการณ์ต่าง ๆ ในสังคม และมีความพร้อมท่ีจะ

เลือกพิจารณาขอ้มูลต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง 

เ ก ณ ฑ์ กํ า ห น ด ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ

มหาวทิยาลยั 

เน่ืองจากเน้ือหาภายในนิทรรศการเนน้การใชป้ระสาท

สัมผสัเพ่ือทาํความเขา้ใจเน้ือหา  ภูมิหลงัทางการศึกษา

จึงอาจส่งผลต่อการทาํความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีแตกต่าง

กนั  

 เ ก ณ ฑ์ กํ า ห น ด ด้ า น ค ว า ม ส น ใ จ ต่ อ

ปรากฏการณ์ทางสังคมเ น่ืองจาก เ น้ือหาภายใน

นิทรรศการมีประเด็นเน้ือหาสะทอ้นสภาพทางสังคม

ของการอยู่ร่วมกันของผูค้นท่ีมีความหลากหลายทาง

วฒันธรรม  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความสนใจต่อปรากฏการณ์

ทางสงัคม มีความพร้อมในการแสดงออกทางความคิดท่ี

มีต่อเน้ือหาภายในนิทรรศการอยา่งเตม็ท่ี 

ขั้นตอนท่ี 4 การเตรียมเคร่ืองมือวจิยั 

ใชแ้บบสมัภาษณ์ท่ีประกอบดว้ยเน้ือหาหลกั 2 ส่วนคือ 

ส่วนแรก  ทศันคติและความพอใจของผูช้มท่ี

มีต่อนิทรรศการ 

ส่วนท่ีสอง  การส่ือความหมายในนิทรรศการ 

                    และการรับรู้ของผูช้ม  

ขั้นตอนท่ี 5 การลงพ้ืนท่ีภาคสนาม 

จัดกลุ่มประชากรศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม เพ่ือเข้าชม

นิ ท ร ร ศ ก าร  ร อ บ ล ะ  8  ค น  ภาย ห ลัง ก าร เ ข้าช ม

นิทรรศการ ใชว้ธีิการสมัภาษณ์เชิงลึกแบบสนทนากลุ่ม 

คร้ังละ 8 คน 

ขั้นตอนท่ี 6 การวเิคราะห์และสรุปผล 

 ใช้แนวคิดและทฤษฎีมาเป็นกรอบในการ

วเิคราะห์และสรุปผล ดงัน้ี 

การส่ือความหมาย  ใชว้ิเคราะห์การออกแบบ

เน้ือหาในนิทรรศการ การถ่านทอดเน้ือหาของ

ผูน้าํชมในนิทรรศการ ตลอดถึงขอ้มูลท่ีผูช้ม

ไดรั้บภายหลงัการเขา้ชม 

การ สัม ผัส  ก าร รั บ รู้  แ ละ ก าร เ รี ยน รู้ ใ น

พิพิธภณัฑ ์ใชว้ิเคราะห์บริบทในการรับรู้ของ

ผูช้ม 

 

ผลการวจัิย 

0ทีม่าของนิทรรศการ Dialogue in the Dark  

0 Andreas Heinecke กําเนิดและเติบโตท่ี

ประเทศเยอรมนีั  แรงบนัดาลใจสาํคญัท่ีผลกัดนัให้เขามี

แนวคิดสร้างนิทรรศการชุดน้ีนั้น เร่ิมข้ึนตั้งแต่สมยัเขา

ยงัเด็ก เม่ือญาติทางฝ่ังมารดาของเขาลว้นเป็นเหยื่อจาก

ความโหดร้ายในยุคสมัยท่ีนาซีข้ึนปกครองประเทศ 

ขณะท่ีพ่อของเขากลับเป็นฝ่ายสนับสนุน  เขาจึงมี

ประสบการณ์การเป็นผูก้ระทาํ และผูท่ี้ถูกกระทาํจาก

การปกครองดังกล่าว เขาเติบโตด้วยความสงสัยและ

หวาดกลวัในพรมแดนทางความแตกต่างของมนุษย ์จน

เม่ือเขาอายุ 13 ปี เขาจึงมีความคิดท่ีเปล่ียนไป เม่ือญาติ

ทางฝ่ังมารดาส่วนใหญ่ ท่ีลว้นเป็นชาวยิวถูกฆาตกรรม

ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

0 ความจริงท่ีวา่เขามีเช้ือสายทั้งยิวและเยอรมนั

นาซี ทาํให้เขาค้นหาความจริงหลายอย่างเช่น จะเกิด

อะไรข้ึนหากเราตดัสินผูอ่ื้นอยา่งรวดเร็ว ดงัเช่น ท่ีนาซี

ทดสอบผูพิ้การในห้องอบแก๊ส ความคิดเช่นนั้นทาํให้

เขารู้สึกโกรธ และตอ้งการทาํอะไรซกัอยา่งเพ่ือต่อตา้น

การแบ่งแยกพวกพอ้ง(Dialogue in the Dark, 2011) นัน่

จึ ง เ ป็ น ท่ี ม า ข อ ง แ น วคิ ด แ ล ะ ค วา ม เ ป็ น  Andreas 

Heinecke ผูคิ้ดคน้นิทรรศการบทสนทนาในความมืด 

0 จนเม่ือเขาได้ทาํงานในสถานีวิทยุ และต้อง

ทาํงานร่วมกบัคนตาบอด ซ่ึงเขารู้สึกว่าการอยู่ร่วมกับ

คนตาบอดเป็นเร่ืองยาก และระหวา่งนั้นเขาไดเ้รียนรู้วา่  

0คนตาบอดสามารถทําอะไรได้เหมือนคนทั่วไป แล้ว

ทาํไมคนทัว่ไปตอ้งแบ่งแยกคนตาบอดออกจากสังคม 

บทเรียนในชีวิตของคนตาดีท่ีไดท้าํงานร่วมกับคนตา

บอด พฒันาจนกลายเป็นเพ่ือน เป็นจุดท่ีทาํให้เขาเขา้สู่

ธุรกิจผูป้ระกอบการทางสังคม พฒันาเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์เพ่ือช่วยคนตาบอด จนนํามาสู่นิทรรศการ 
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Dialogue in the Dark เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และเขา้ใจ

คนตาบอดมากข้ึน(กรุงเทพธุรกิจ, 2555)  

0นิทรรศการบทสนทนาในความมืด นําผูช้ม

เขา้สู่นิทรรศการดว้ยผูน้าํชมท่ีเป็นคนตาบอด ผ่านห้อง

นิทรรศการท่ีมืดสนิท ซ่ึงมีเสียง ลม อุณภูมิ พ้ืนผิว และ

สภาพแวดลอ้ม อนัประกอบไปดว้ยวตัถุหรือส่ิงก่อสร้าง

ทั่วไปท่ีพบเจอได้ในแต่ละวนั เช่น ต้นไม้ นํ้ าพุ ใน

สวนสาธารณะ โต๊ะและเก้า อ้ีในร้านกาแฟ ทําให้

ชีวติประจาํวนัในแต่ละวนักลายเป็นประสบการณ์แปลก

ใหม่ ท่ีต้องใช้ประสาทสัมผสัส่วนอ่ืนนอกเหนือจาก

สายตาเขา้ชมนิทรรศการ โดยมีผูน้าํชมสร้างความรู้สึก

ปลอดภัยและถ่ายทอดโลกอีกแบบท่ีไม่สามารถ

มองเห็นไดด้ว้ยตา เปิดมุมมองใหผู้เ้ขา้ชมนิทรรศการได้

เห็นวา่โลกท่ีพวกเขาอยูน่ั้นแค่แตกต่าง ไม่ใช่น่าสงสาร   

ก า ร ส่ื อ ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ ก า ร รั บ รู้  จ า ก

นิทรรศการ ผ่านผู้นําชม สู่ผู้ชม 

 นิทรรศการบทสนทนาในความมืด จดัแสดง

หอ้งนิทรรศการท่ีมืดสนิท ภายในออกแบบและตกแต่ง

บรรยากาศแต่ละห้องเป็นสถานการณ์จาํลอง ท่ีมีความ

แตกต่างกนั 7 หอ้ง ในแต่ละหอ้งมีความแตกต่างในเร่ือง

ของวตัถุจัดแสดง โดยมีผูน้าํชมเป็นผูน้ําสารและผูน้ํา

ทางใหผู้ช้ม เขา้สู่ห้องนิทรรศการต่าง ๆ และแนะนาํให้

ผูช้มใชป้ระสาทสัมผสัส่วนต่าง ๆ ในการรับรู้เร่ืองราว

ในแต่ ละห้อง  ชุดความ รู้ห รือข้อ มูล ท่ี แฝง อยู่ ใ น

นิทรรศการและผู ้นําชม คือ การตระหนักถึงการใช้

ประสาทสัมผสัส่วนอ่ืนนอกเหนือจากการมองเห็น อนั

นาํไปสู่การทาํความเขา้ใจถึงการใชชี้วิตของคนตาบอด

ในสังคม ว่าเป็นกลุ่มคนท่ีสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคน

ทัว่ไปไดโ้ดยท่ีไม่เป็นภาระใหส้งัคม 

นิทรรศการน้ี ผูน้าํชม เสมือนเป็นหัวใจสาํคญั

ท่ีนอกจากจะพาผูช้มเขา้สู่บทเรียนและทาํความเขา้ใจ

กบัการใชป้ระสาทสัมผสัในการใชชี้วิตประจาํวนัแลว้ 

ผูน้าํชมยงัเป็นเหมือนกระบอกเสียงให้กลุ่มคนตาบอด

ในสังคม โดยในห้องสุดท้ายท่ีมีการสนทนาระหว่าง

ผูน้ําชมและผู ้ชม เหมือนเป็นการสรุปผลการเข้าชม

นิทรรศการ ว่าผูช้มเข้าใจประเด็นท่ีนิทรรศการชุดน้ี

ตอ้งการนาํเสนออยา่งไร 

 ความรู้สึก หรือ การรับรู้ ในคุณค่าของของ

การใช้ประสาทสัมผัส ผู ้ชมเรียนรู้ขณะท่ีต้องเข้าสู่

บทเรียนในนิทรรศการแต่ละห้อง ซ่ึงการเรียนรู้นั้นเอง 

แมว้่าผูน้ําชมจะยงัไม่ได้บอกว่าเขาคือคนตาบอด แต่

ผูช้มรู้สึกและรับรู้ถึงการสูญเสียการมองเห็นตั้งแต่เร่ิม

เขา้สู่นิทรรศการห้องแรกอยูแ่ลว้ ส่ิงท่ีสร้างความสงสัย

ให้ผูช้มท่ีไม่เคยรับทราบมาก่อนว่าผูน้ําชมเป็นคนตา

บอดคือ “ผูน้าํชมรู้ความเป็นไป หรือ นาํทางไปจุดต่าง 

ๆ ภายในนิทรรศการไดอ้ยา่งไร” 

ผู ้นํ า ช ม นิ ท ร ร ศ ก า ร  ส่ ง ผ่ า น ค ว า ม รู้ สึ ก

ปลอดภยั ในสถานะท่ีเป็นผูน้าํทางสู่ห้องนิทรรศการท่ี

มืดสนิท คลายความกงัวลของผูช้มให้ลดความตึงเครียด

และความอึดอดั สร้างความมัน่ใจว่าผูช้มสามารถเดิน

ออกจากนิทรรศการไดอ้ยา่งปลอดภยั  

ความเขา้ใจในการเป็นผูเ้สียการมองเห็นใน

นิทรรศการแต่ละหอ้ง เปิดมุมมองใหผู้ช้มทาํความเขา้ใจ

กบัการใชชี้วิตของคนตาบอดในสังคมร่วมกันอยู่แลว้

ส่วนหน่ึง ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์เดิม หรือบริบทในการ

ใช้ชีวิตของผู ้ชมในแต่ละคนว่าจะมีมากหรือน้อย

แตกต่างกนัออกไป 

 ภายในนิทรรศการแต่ละห้องเป็นเหตุการณ์

จาํลองท่ีประกอบไปดว้ยบรรยากาศและวตัถุจดัแสดงท่ี

สามารถสัมผสัหรือพบเห็นไดภ้ายนอกห้องนิทรรศการ 

เช่น  

      โซฟาและเสียงเพลง หอ้งรับรองและหอ้งฟังเพลง 

      นํ้าตก ตน้ไม ้รูปป้ัน  ในหอ้งสวน 

      ตูรั้บจดหมาย ร้ัวบ้าน ทางเดินริมฟุตบาท ในห้อง

ยา่นชุมชน 

      แผงขายของ ราวเส้ือผา้ รถเข็น แผงขายสลากกิน

แบ่งรัฐบาล ในหอ้งตลาด 

      ป้ายรถเมล ์ถงัขยะ รถตุก๊ตุก๊ หอ้งการเดินทาง 

      เคาท์เตอร์ขายของ พนักงานขายของ การซ้ือ-ขาย  

สินคา้ หอ้งคาเฟ่ 
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 ความสนุกสนานระหว่างการทาํความเขา้ใจ

ไปกบัส่ิงท่ีสัมผสัรอบตวัในแต่ละห้องนิทรรศการ ผ่าน

การช้ีแนะและนําทางของผูน้ําชม สร้างประสบการณ์

ร่วมใหผู้ช้มตระหนกัถึงความสาํคญัของประสาทสัมผสั

ส่วนอ่ืนนอกเหนือจากการใชส้ายตา และเช่ือมโยงให้

ผูช้มเขา้ใจถึงการใชชี้วิตของคนตาบอดท่ีอยู่ร่วมสังคม

เดียวกันว่าไม่ได้แตกต่างไปจากการใช้ชีวิตของคน

ทัว่ไปท่ีสามารถใชต้ามองเห็น  

 และเม่ือเขา้สู่นิทรรศการห้องสุดท้าย มีการ

สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผูน้ําชมและ

ผู ้ชม เป็นเหมือนการสรุปบทเรียนทั้ งหมดภายใน

นิทรรศการ  ผู ้ชม  (ในกลุ่มศึกษา )  บางส่วนรู้ สึก

ประหลาดใจและคาดไ ม่ ถึงว่าคนท่ีนําชมตลอ ด

นิทรรศการจะเป็นคนตาบอด และผู ้ชมมีความรู้สึก

ประทับใจผู ้นําชมท่ี ดูแลตลอดการเข้าชมภายใน

นิทรรศการ  

นอกจากน้ี การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูช้มและ

ผูน้าํชมขณะอยู่ในนิทรรศการ ยงัช่วยเสริมให้ผูช้มรู้สึก

สนุกกบัการชม และทาํให้ผูช้มเขา้ใจการใชชี้วิตของคน

ตาบอดมากข้ึน แมว้า่จะตอ้งอยู่ร่วมในสังคมดว้ยสภาพ

ร่างกายท่ีแตกต่าง แต่ยงัสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกบัคน

ทัว่ไปได ้เพียงแค่ตอ้งการมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกบัผูอ่ื้นและ

ตอ้งการความรู้สึกมีส่วนร่วม เป็นส่วนหน่ึงของสังคม

เช่นเดียวกบัผูช้มท่ีรู้สึกอุ่นใจ เม่ือมีเพ่ือนร่วมเดินทางใน

นิทรรศการ และมีผูน้าํชมนิทรรศการท่ีถึงแมว้่าจะมอง

ไม่เห็นว่าผูน้ําชมมีลักษณะอย่างไร แต่รู้สึกอุ่นใจกับ

ความช่วยเหลือต่าง ๆ ท่ีไดรั้บขณะอยูใ่นนิทรรศการ 

ผลการศึกษาจึงสรุปไดว้า่ การส่ือความหมาย

ในนิทรรศการบทสนทนาในความมืด การออกแบบ

ห้องนิทรรศการมืดสนิท โดยมีการจําลองเหตุการณ์

เสมือนจริงดว้ยวตัถุจดัแสดงต่าง ๆ ในแต่ละห้อง สร้าง

บรรยากาศสมจริง โดยการนาํทางและแนะนาํการเรียนรู้

จากผูน้าํชม เปรียบเสมือนผูใ้ห้ความช่วยเหลือและดูแล

ผู ้ชม โดยเป็นทั้ งผู ้นําทางและบอกทิศทางการเดิน

ภายในห้องนิทรรศการ เป็นผูแ้นะนําและกระตุ ้นให้

ผูช้มลองใชป้ระสาทสัมผสัส่วนต่างๆ เรียนรู้ส่ิงรอบตวั

ภายในแต่ละห้อง ส่ิงท่ีผูช้มได้รับจึงมากกว่า “ความ

เข้าใจ” ในเน้ือหานิทรรศการ แต่ยงัได้รับความรู้สึก 

“ขอบคุณ” เม่ือออกจากนิทรรศการ และทาํให้ผูช้มเกิด

คาํถามข้ึนในใจว่า ขณะท่ีเราสูญเสียการมองเห็นใน

นิทรรศการ เราไดรั้บความช่วยเหลือและปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี

จากผูน้าํชม แลว้คนตาบอดในสังคมท่ีเราอยู ่เขาไดรั้บ

ส่ิงน้ีจากเราหรือเปล่า 

การเรียนรู้การใชป้ระสาทสัมผสัส่วนท่ีเหลือ

จากการสูญเสียการมองเห็นในนิทรรศการ จึงเป็น

ช่องทางท่ีทาํใหผู้ช้มเปิดใจ ปรับมุมมอง เปล่ียนทศันคติ 

และให้การยอมรับ กบัการใช้ชีวิตของคนตาบอดมาก

ข้ึน  การส่ือความหมายในนิทรรศการนอกจากจะเป็น

บรรยากาศเสมือนจริงแลว้ ผูน้าํทางจึงเป็นเน้ือหาหลกั

หรือใจความสาํคญั ท่ีผูช้มตอ้งเรียนรู้ ผ่านการตั้งคาํถาม

ขณะเดินชมอยูใ่นนิทรรศการ อีกทั้งเป็นผูส้รุปบทเรียน

ในนิทรรศการให้ผูช้มไดท้าํความเขา้ใจกบัส่ิงท่ีเรียนรู้

ภายในห้องนิทรรศการ ผูน้ําชมจึงมิใช่แค่ผูน้ําทาง แต่

เ ป็นทั้ งใจความสําคัญและตัวอย่างของบทเ รียน 

(บทเรียนจากนิทรรศการคือการใชชี้วิตปราศจากการ

มองเห็น)ในชีวิตจริงท่ีผูช้มสามารถเรียนรู้ได้ขณะชม

นิทรรศการ 

ประสาทสัมผสัและการรับรู้ คือการตระหนัก

ถึงการมอียู่ และรู้คุณค่าของส่ิงทีข่าดหาย 

ภายหลงัจากการเขา้ชมนิทรรศการบทสนทนาในความ

มืด ผูช้มทั้ง 16 คน ไดรั้บประสบการณ์ร่วมกนัขณะอยู่

ในหอ้งนิทรรศการท่ีมืดสนิท ความเร็วและชา้ ในการใช้

ประสาทสัมผสัของกลุ่มผูช้ม มีความแตกต่างกันตาม

สภาพร่างกายของแต่ละคน 

 ผูช้มท่ีมีประสาทสัมผสัการได้ยินเร็วท่ีสุด มี

ความคิดเห็นคลา้ยคลึงกนัวา่ หูสามารถรับเสียงไดดี้เม่ือ

ตาไม่สามารถมองเห็น และรู้สึกว่าการได้ยินมีความ

ปลอดภยักวา่การใชป้ระสาทสัมผสัส่วนอ่ืน ขณะท่ีผูช้ม

ท่ียงัใชป้ระสาทสัมผสัการไดย้ินท่ีชา้และไม่ถนัด จะมี

ความคิดเห็นว่ามีปัญหาในการได้ยินเสียงของผูน้ําชม 

ทาํใหรู้้สึกกงัวลวา่จะผลดัหลงจากกลุ่ม 
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 ผูช้มท่ีมีประสาทสมัผสัทางการสัมผสัผิวหนงั

เร็วท่ีสุด มีความคิดเห็นคลา้ยคลึงกนัวา่มือจะสัมผสัส่ิง

ต่าง ๆ ทันทีเม่ือตาไม่สามารถมองเห็น ขณะท่ีผู ้ชม

บางส่วนท่ีมีความกงัวลกบัสภาพแวดลอ้มท่ีมืดสนิท จึง

ไม่ค่อยกลา้ใชป้ระสาทสัมผสัดว้ยมือและเทา้ จึงมีความ

คิดเห็นวา่ประสาทสมัผสัส่วนมือและเทา้ชา้ท่ีสุด 

 ผูช้มท่ีประสาทสัมผัสการรับกล่ินเร็วท่ีสุด 

สามารถแยกกล่ินในแต่ละห้องนิทรรศการได้ชัดเจน 

ขณะท่ีผูช้มบางส่วนไม่สามารถรู้สึกได้ถึงกล่ินต่าง ๆ 

ในแต่ละห้องจะมีความคิดเห็นว่าภายในนิทรรศการยงั

ไม่มีการกระตุน้การใชป้ระสาทสัมผสัส่วนการรับกล่ิน

เท่าใดนัก ทําให้การรับกล่ิน เป็นประสาทสัมผสัท่ีช้า

ท่ีสุดและมีการใชน้อ้ยท่ีสุด มีเพียงผูช้มท่านเดียวเท่านั้น

ท่ี มีความบกพร่องทางการได้ก ล่ินเ น่ืองจากโรค

ประจาํตวั 

และผูช้มทั้งสองกลุ่มมีความคิดเห็นว่าการใช้

ประสาทสมัผสัส่วนการรับรสในนิทรรศการยงัมีนอ้ย มี

การใชป้ระสาทสัมผสัรับรสเพียงห้องสุดทา้ย คือขณะ

นัง่สนทนาแลกเปล่ียนกบัผูน้าํชมเพ่ือสรุปบทเรียนก่อน

ออกจากห้องนิทรรศการเพียงห้องเดียว ประกอบกับ

ชีวิตปกติจะไดใ้ชป้ระสาทสัมผสัส่วนการรับรสเฉพาะ

เวลารับประทานอาหารเท่านั้น จึงมีผูช้มบางส่วนมีความ

คิดเห็นว่า  ประสาทสัมผัสส่วนการรับรสยัง เ ป็น

ประสาทสมัผสัส่วนท่ีชา้ท่ีสุด 

 สาํหรับการตระหนักถึงการมีประสาทสัมผสั

ครบทั้ ง 5 สัมผสั ซ่ึงการชมนิทรรศการลดทอนสัมผสั

ด้านการมองเห็นออก ทําให้ผู ้ชมทั้ ง 16 คน รู้สึกถึง

คุณค่าของการใช้ประสาทสัมผสัส่วนต่าง ๆ มากข้ึน 

การปรับสภาพร่างกายโดยการลดทอนอวยัวะสัมผสั

ส่วนท่ีใช้เ ป็นส่วนใหญ่ในการดําเนินชีวิต คือการ

มองเห็น อีกทั้งการอยูใ่นสถานการณ์ท่ีไม่คุน้เคยและมืด

สนิท  ผูช้มมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน คือผูช้ม

ส่วนใหญ่มีความรู้สึกอึดอดั กดดัน กลวั และรู้สึกไม่

ปลอดภยั และผูช้มส่วนนอ้ยท่ีมีความรู้สึกสนุก ต่ืนเตน้

กบัความมืดสนิทดงักล่าวท่ีทา้ทายความสามารถในการ

ใชป้ระสาทสมัผสัส่วนท่ีเหลือ 

 การชมนิทรรศการดว้ยสภาพร่างกายท่ีไม่ปกติ

และไม่คุน้เคย โดยมีผูน้าํชมนิทรรศการคอยนาํทางและ

ให้ช้ีแนะบทเรียนในแต่ละห้องนิทรรศการเท่านั้ น  

นาํไปสู่การเห็นความสําคญัของอวยัวะรับสัมผสัส่วน

ต่างๆ ในร่างกาย ซ่ึงเม่ือร่างกายสูญเสียการมองเห็น 

ประสาทสัมผสัส่วนอ่ืนในร่างกายจะถูกบงัคบัใชต้าม

สัญชาติญาณและความเคยชินตามแต่ละบุคคล และ

ขณะท่ีเขา้ชมนิทรรศการหอ้งต่าง ๆ โดยตอ้งใชป้ระสาท

สมัผสัส่วนท่ีเหลือนั้น ผูช้มทาํความเขา้ใจกบัคนตาบอด

ในสังคมมากข้ึน ว่าคนกลุ่มน้ีมีการใช้ชีวิตร่วมกับคน

ปกติในสังคมอย่างไร ผ่านเหตุการณ์จําลองในแต่ละ

หอ้งนิทรรศการท่ีสมจริง  

 การฝึกใชป้ระสาทสมัผสัส่วนอ่ืนนอกจากการ

ใช้สายตา ในเหตุการณ์จาํลองท่ีมีความสมจริง ทาํให้

ผูช้มมีความเขา้ใจการใช้ชีวิตของคนตาบอดในสังคม

มากข้ึน  

 ผล ก าร ศึ ก ษ าจึ ง ส รุ ป ไ ด้ว่ า  ห ลัง จ า ก ชม

นิทรรศการบทสนทนาในความมืดแล้ว กลุ่มผูช้ม มี

ความเขา้ใจ และตระหนักถึงความสําคญัของประสาท

สมัผสัส่วนต่างๆ ในร่างกาย ไดแ้ก่ ตา หู จมูก ปาก และ

การสมัผสั ซ่ึงทาํใหเ้ขา้ใจถึงการสูญเสียอวยัวะรับสมัผสั

ทางการมองเห็น เห็นคุณค่าของประสาทสัมผสัส่วนอ่ืน

ในร่างกาย และเช่ือมโยงใหเ้ห็นถึงการใชชี้วติของคนตา

บอดในสังคมเดียวกัน ถึงแมว้่าเป็นกลุ่มคนท่ีมีสภาพ

ร่างกายท่ีแตกต่าง แต่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างดีใน

สภาพแวดลอ้มเดียวกนักบัคนทัว่ไป ซ่ึงเม่ือผูช้มไดม้า

สัมผสัสภาพแวดล้อมในแบบเดิมแต่สภาพร่างกายท่ี

เปล่ียนไป จึงทาํให้เกิดการเรียนรู้ ความเขา้ใจ รู้สึกร่วม 

และยอมรับศกัยภาพในการใชชี้วิตของคนตาบอดเพ่ิม

มากข้ึนดว้ย 

ทั ศ น ค ติ แ ล ะ มุ ม ม อ ง ที่ มี ต่ อ เ นื้ อ ห า ใ น

นิทรรศการ จากความสงสารเปลีย่นเป็นความเข้าใจและ

กลายเป็นการยอมรับนับถือ ได้จริงหรือ  

 ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ผูช้มทั้ง 16คน มีความเขา้ใจ

ในเน้ือหาท่ีนิทรรศการทาํเสนอ แมไ้ม่สามารถลบลา้ง

ความสงสารได ้แต่อยา่งนอ้ย ความเขา้ใจท่ีมาพร้อมกบั
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การยอมรับ ย่อมส่งผลดีต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ในการอยู่ ร่วมกันในสังคม ผู ้ชมทั้ ง  16 คน เสนอ

ความคิดโดยรวมวา่ในสังคมไทย ควรมีการสนับสนุน

ใหค้นไทยเขา้ชมนิทรรศการบทสนทนาในความมืดเพ่ือ

ทําความเข้าใจกับการใช้ชีวิตของคนตาบอด ควรมี

สาธารณูปโภคในสังคมท่ีอาํนวยความสะดวกให้กบัผู ้

พิการมากกว่าน้ี เช่น ทางเดินริมฟุตบาทสําหรับคนตา

บอด ห้องนํ้ าสาํหรับผูพิ้การตามห้างสรรพสินคา้ควรมี

เพ่ิมมากข้ึน เป็นตน้ และแมว้่าในกลุ่มผูช้มจะยงัคงให้

ความสงสารร่วมกบัความเขา้ใจ แต่ความเห็นอกเห็นใจ

และความรู้สึกอยากใหค้วามช่วยเหลือเม่ือมีโอกาส เป็น

จุดเร่ิมต้นของการเปิดใจรับความแตกต่างในการอยู่

ร่วมกนัของคนในสงัคม 

คว า มพ อ ใ จใ น เนื้อ ห าแ ล ะ กา ร จัดแ ส ด ง

นิทรรศการ มผีลต่อการเข้าชมคร้ังหน้าอย่างไร 

รูปแบบการนาํเสนอขอ้มูลภายในนิทรรศการ 

ผ่านการจดัพ้ืนท่ีตกแต่งภายในนิทรรศการและการนํา

ชมของผูน้าํชม มีผลต่อความพอใจของผูช้ม โดยสร้าง

แรงจูงใจให้กับผู ้ชมแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับบริบท

ทางการรับรู้ของผูช้มในแต่ละคน บริบททางสังคมหรือ

วฒิุภาวะส่งผลต่อการทาํความเขา้ใจในเน้ือหาของผูช้ม 

และรูปแบบการนาํเสนอขอ้มูลภายในนิทรรศการ มีผล

ต่อการรับรู้และความสนใจของผูช้ม ผูช้มท่ีตระหนกัถึง

คุณค่าและความสําคัญของนิทรรศการ ถึงแม้ว่าจะ

แนะนาํให้ผูอ่ื้นเขา้ชม แต่อาจจะไม่อยากกลบัเขา้มาชม

อีกคร้ังก็เป็นได ้การวิเคราะห์ความพอใจของผูเ้ขา้ชมท่ี

มีต่อนิทรรศการจึงตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบหลายอยา่ง  

 

อภิปรายผลและสรุปผลการวจัิย 

กระบวนการส่ือความหมายสัมพันธ์กับปัจจัย

ทีส่่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้ชม 

 พิพิธภณัฑ์คือสถานท่ีสําหรับการเรียนรู้นอก

ห้องเรียน นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์จึงเปรียบเหมือน

บทเรียน เม่ือกล่าวถึงนิทรรศการบทสนทนาในความมืด 

ซ่ึง เ ป็ น นิท ร รศ ก าร ท่ี ต้อ ง มี ผู ้นํา ชม ผู ้นําชมจึ ง มี

ความสําคญัในด้านการส่ือสารคือ เป็นทั้ งตัวขอ้มูลท่ี

พิพิธภัณฑ์ต้องการให้ผู ้ชมศึกษา และเป็นตัวขยาย

สัญญาณหรือตวันาํขอ้มูล ให้แก่ผูเ้ขา้ชมในนิทรรศการ 

เน่ืองจากตอ้งเป็นผูน้าํทางและคอยแนะนาํบทเรียนใน

แต่ละหอ้งนิทรรศการ อีกทั้งเป็นผูส้รุปบทเรียนผา่นการ

สนทนาในนิทรรศการห้องสุดทา้ย ดงันั้นผูน้าํชม จึงทาํ

หนา้ท่ี 2 อยา่งพร้อมกนั 

 นิทรรศการบทสนทนาในความมืดเป็นชุด

นิทรรศการท่ีตอ้งมีผูน้าํชม หนา้ท่ีของพิพิธภณัฑคื์อการ

เตรียมความพร้อมบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีดังกล่าวให้มี

ความเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผูช้มท่ีเขา้สู่

พิพิธภณัฑ์เพ่ือชมนิทรรศการ แต่เน่ืองจากนิทรรศการ

บทสนทนาในความมืด ท่ีจัดแสดงท่ี อาคารจามจุรีส

แควร์ ไม่มีการตั้ งกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นการเปิด

โอกาสให้คนทุกกลุ่ม ทุกเพศและวยั ท่ีอายุมากกว่า 10 

ปี เขา้ชม ดงันั้นพิพิธภณัฑ์หรือองค์กร จึงมีหน้าท่ีตอ้ง

จดัเตรียมบุคลากรเพ่ือจะทาํหน้าท่ีเป็นผูน้าํชม ให้กับ

กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มดว้ย 

 จากการรวบรวมข้อมูลของนิทรรศการบท

สนทนาในความมืด พบว่าพิพิธภัณฑ์มีบุคลากรท่ีทํา

หนา้ท่ีเป็น ผูน้าํชม 22 คน โดยนาํชมให้กบัผูช้มทุกกลุ่ม 

ทุกช่วงอายุ ท่ี เข้าชมนิทรรศการ นักวิชาการผู ้ดูแล

นิทรรศการให้เหตุผลว่า เน่ืองจากบุคลากรมีจํานวน

จาํกดั ทาํใหไ้ม่สามารถดูแลในเร่ืองของ การจดักลุ่มผูน้าํ

ชมให้เหมาะกบักลุ่มผูช้ม อีกทั้งรอบในการเขา้ชมมี 25 

รอบต่อวนั ทาํให้บุคลากรผูท้าํหนา้ท่ีนาํชมนิทรรศการ

อาจเหน่ือยลา้จากการทาํงานในแต่ละวนั ซ่ึงมีผลต่อการ

นาํชมนิทรรศการดว้ยเช่นกนั 

แมว้า่ พิพิธภณัฑ์ รับทราบขอ้มูลกลุ่มผูช้มอยู่

แล้ว ว่ากลุ่มผูช้มท่ีเข้าชมมากท่ีสุดเป็นกลุ่มนักเรียน 

นักศึกษา กลุ่มวยัทาํงานเป็นลาํดับรองลงมา และกลุ่ม

ครอบครัวเป็นลาํดบัสุดทา้ย เพียงแต่มีขอ้จาํกดัในเร่ือง

ของงบประมาณและทรัพยากรบุคคลท่ีจะทาํหนา้ท่ีดูแล

และจัดการการแบ่งกลุ่มผูน้ําชมให้เหมาะสมกับกลุ่ม

ผูช้มในแต่ละช่วงวยั  
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การบริหารจดัการภายในองค์กรของ อพวช. 

ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีดูแลนิทรรศการบทสนทนาในความ

มืด อาจขดัต่อ หลกัจรรยาบรรณสําหรับพิพิธภณัฑ์ ท่ี

กล่าวถึงการ เผยแพร่ความรู้ในส่วนหลักการ ว่า 

“ พิ พิธภัณฑ์ รับ ผิดชอ บมรดก ทางธรรมชาติแล ะ

วฒันธรรม ทั้งท่ีจบัตอ้งไดแ้ละไม่ได ้ดงันั้นองคก์รดา้น

การบริหารทั้งหลาย ท่ีมีหน้าท่ีโดยตรง ในการกาํหนด

ทิศทาง แผน ยทุธศาสตร์ และพฒันาการของพิพิธภณัฑ ์

จึงมีความรับผิดชอบหลกัในการป้องกนัคุม้ครองและ

เผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจในมรดกเหล่าน้ี และมีความ

รับผิดชอบต่อมนุษยชาติด้วย ดังนั้ นจะต้องจัดหา

ทรัพยากรทั้งดา้นกายภาพหรือบุคคล และดา้นเศรษฐกิจ

มาสนับสนุนเพ่ือให้ภารกิจน้ีประสบความสําเร็จให้จง

ได”้(ICOM, 2006)  

จากการศึกษา ผูช้ม 16 คน พบว่าความรู้สึก

ของผูช้มท่ีมีต่อผูน้าํชมแมว้า่จะแตกต่างกนัในส่วนของ

การช่วยให้เกิดกระบวนการทาํความเขา้ใจ แต่ผูช้มทั้ ง 

16 คน มีความรู้สึกท่ีคล้ายคลึงกันขณะเข้าชมใน

นิทรรศการ คือความสนุกสนานอันเน่ืองจากการมี

ปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัระหวา่งกลุ่มผูช้มและผูน้าํชม ซ่ึงทาํ

ใหล้ดความกดดนัขณะอยูใ่นหอ้งนิทรรศการ 

เพื่อนร่วมกลุ่มและผู้นําชมคือส่ิงแวดล้อมที่

ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ 

จากคาํกล่าวท่ีว่า สภาพแวดลอ้มของผูเ้รียน

ช่วยส่งเสริมหรือขดัขวางการเรียนรู้ (วิภาพร  มาพบสุข, 

25 4 5 )  ผู ้วิ จัย พ บ ว่า  ก าร จัด ก ลุ่ ม ผู ้ชม เ พ่ือ เ ข้าชม

นิทรรศการพร้อมกนั เป็นการสร้างสภาพแวดลอ้มหน่ึง

ให้แก่ผูช้ม โดยมองว่ากลุ่มผูช้มท่ีเข้าชมและผูน้ําชม

นิทรรศการ เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้

ให้แก่ผูช้มแต่ละคน เน่ืองจากภายในห้องนิทรรศการ

นั้นมืดสนิท เป็นสถานการณ์ท่ีผูช้มแต่ละคนไม่คุน้เคย 

การมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัของกลุ่มผูช้มและผูน้าํชม จึงมี

ส่วนสร้างสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ร่วมกนั 

การทาํความเข้าใจกบัความแตกต่างของคนใน

สังคม เป็นเร่ืองทีต้่องใช้เวลาในการทาํความเข้าใจ 

 จากบทสรุปท่ีผูว้ิจัยพบว่า บริบททางสังคม

และวฒิุภาวะของผูช้ม มีผลต่อการทาํความเขา้ใจเน้ือหา

ในนิทรรศการ ทาํใหผู้ว้จิยัเขา้ใจถึงการใชเ้วลาเพ่ือสร้าง

ประสบการณ์หรือชุดความรู้เดิม เช่น คนในสังคมไทย

บางส่วนนบัถือศาสนาพทุธ พทุธศาสนิกชนชาวไทยมกั

ให้ความรู้สึกสงสารกับความแตกต่างทางด้านร่างกาย

ของคน และหยิบยื่นนํ้ าใจในรูปแบบของการให้ความ

ช่วยเหลือ เหมือนการทาํทาน ซ่ึงสร้างความรู้สึกกดทบั

คนท่ีถูกมองว่าแตกต่างดว้ยความรู้สึกท่ีดอ้ยกว่าโดยท่ี

ไม่รู้ตวั 

 จากการศึกษาผูว้ิจยัคน้พบว่า ความเขา้ใจใน

ความแตกต่างทางวฒันธรรมของคนในสังคม เช่น 

ความแตกต่างของเช้ือชาติ ภาษา ศาสนา ความเช่ือ 

วฒันธรรมการใชชี้วติ หรือแมแ้ต่สภาพของร่างกาย ควร

เร่ิมปลูกฝังตั้งแต่เด็ก และใชร้ะยะเวลาในการเติบโตทาง

ความคิดและการทาํความเขา้ใจ  

หากเด็กในสังคมไทยวนัน้ี มีบทเรียนหรือ

แบบฝึกหัด ท่ีสอนให้ เข้าใจความหลากหลายทาง

วฒันธรรมของคนในสงัคม สงัคมไทยในวนัขา้งหนา้จะ

ลดความขดัแยง้และการแบ่งแยกในการอยูร่่วมกนั  การ

สนับสนุนการเรียนรู้ การทําความเข้าใจกับความ

แตกต่างของคนในสังคมจึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใช้เวลาใน

การทาํความเขา้ใจ เพราะการเรียนรู้จากการใชป้ระสาท

สัมผสัส่วนท่ีเหลือนอกจากสายตา ทาํให้ผูว้ิจยัมองเห็น

อย่างชดัเจน วา่ประสาทสัมผสัส่วนท่ี 6 นอกเหนือจาก

การมองเห็น สัมผสั รับกล่ิน รับฟัง รับรส นัน่คือ หัวใจ 

ท่ีตอ้งเปิดใจรับกบัการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตวั  เรียนรู้

เพ่ือจะอยูร่่วมกบัความแตกต่างเหล่านั้นดว้ยความเขา้ใจ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรมีการแบ่งกลุ่มผูน้ําชม ให้เหมาะสมกับ

กลุ่มผูช้มท่ีเขา้ชมในแต่รอบ  เช่นกลุ่มเด็ก กลุ่มผูใ้หญ่ 

2. ควรปรับรอบการเขา้ชมแต่ละวนั ให้มีจาํนวน

ลดลง เพ่ือช่วยให้ผูน้าํชมและบุคลากร ไม่รู้สึกเหน่ือย

จนมากเกินไป อนัส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ภายใน
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ห้องนิทรรศการ เช่น ลักษณะการพูดคุยของผูน้ําชม 

และระยะเวลาในการเขา้ชมในแต่ละหอ้งนิทรรศการ  

3. ควรมีการศึกษาวิจัยกลุ่มผู ้ชม ท่ี มี ช่วงวัย

แตกต่างจากการศึกษาในงานวจิยัน้ี เพ่ือเปรียบเทียบการ

เรียนรู้ และความเหมาะสมในการเรียนรู้ 

 

กติติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงด้วยดี โดย

ได้รับความกรุณาอย่างสูงจากผู ้มีพระคุณหลายท่าน 

กราบขอบพระคุณ ดร.วีรานันท์ ดํารงสกุล ประธาน

กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภยั 

กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ดร.พธู คูศรีพิทกัษ ์

ผูใ้ห้ความช่วยเหลือและแนะนําตลอดการดาํเนินการ

จดัทาํวิทยานิพนธ์ รวมไปถึง ดร.ลกัขณา ดาวรัตนหงษ ์ 

ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ภิญญา บวงสรวง และ   

ดร.ณรงค์ อาจสมิติ  คณาจารยผ์ูใ้ห้ความกรุณาแนะนาํ

กรอบความคิด  พร้อมทั้ งมอบแ รงบันด าลใจใ ห้

วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีขบัเคล่ือนโดยสาํเร็จ 

 กราบขอบพระคุณเ ป็นอย่าง สูง  สําหรับ

องคก์ารพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตร์แห่งชาติจตัุรัสจามจุรี ผู ้

เอ้ือเฝ้ือสถานท่ีและขอ้มูลในนิทรรศการบทเรียนใน

ความมืด รวมไปถึง คุณชนิดา  ศิริทรัพย ์ พ่ีไกด์ทุกท่าน  

และเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลนิทรรศการทุกฝ่ายผูใ้ห้ความกรุณา 

ขอบคุณเป็นอยา่งสูงสาํหรับมิตรภาพ ความจริงใจ และ

ความกรุณา สําหรับ หนูนิ หนูบูม หนูแอล หนูปุ๊ หนู

กลาย หนูเฟิร์น หญก เตย ไอซ์ เต้ มดง่าม พีช กานต ์

ฟลุค โบ้ และ ปัญญ์ เหล่าฟันเฟืองสําคัญท่ีทําให้

วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีสมบูรณ์ 

 และกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสําหรับ

คุณศิริกาญจน์ ศรีวิศาล  คุณฉันทนา คาํนาค  คุณชุติมา 

น้อยนารถ  คุณพิมพ์พิศา ชมโฉม  คุณทักษอร พุ่มสิริ

โรจน์และมิตรสหายทุกท่าน ผู ้ให้ความอนุเคราะห์

สนบัสนุนการดาํเนินงานจดัทาํวิทยานิพนธ์ดว้ยดีเสมอ

มา 

 คุณงามความดีอนัพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี 

ผู ้วิจัยขอมอบแด่บิดา มารดา อันเป็นท่ีเคารพรักยิ่ง

คณาจารยผ์ูป้ระสาทวิชาความรู้ทุกท่าน ตลอดจนทุก

ท่านท่ีให้กาํลงัใจช่วยเหลือจนกระทัง่วิทยานิพนธ์ฉบบั

น้ีสาํเร็จลงดว้ยดี 
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