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หนังสือเล่มน้ีสำาหรบั
พ่อแม่ท่ีมีลกูพิการทางสายตาทกุคน

ข้อมูลในหนังสือเล่มน้ี จดัทำาและเรยีบเรยีงข้ึน
เพ่ือสาธารณประโยชน์

สามารถนำาไปปรบัใชไ้ด้โดยไม่มีลิขสิทธิ์
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ชายรูปรา่งสมส่วน ผมส้ัน สวมเส้ือยืดแขนส้ัน 
สีฟา้ มีสัญลักษณ์กลางเส้ือเขียนวา่ CLASS-
ROOM MAKEOVER สวมกางเกงยีนส์ 
สีน�าเงินเข้ม สายตาแสดงถึงความมุ่งม่ัน 
ผู้เชื่อว่าธุรกิจต้องถูกพัฒนาควบคู่กับสังคม 
บุคลิกท่ีน่าสนใจน้ีเป็นของคุณวู้ดด้ี-ธนพล  
ศิรธินชัย ประธานอ�านวยการ Golden Land 
ผู้รเิริม่โครงการ ด้วยความคิดเดียวกับบรษัิทท่ี 
วา่ ‘Developing the best’ โดยการพัฒนาคน 
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คือส่ิงท่ีดีท่ีสดุ ซึง่จะต้อง 
เริม่ท่ีการศึกษา

ธนพล ศิรธินชยั
President
Golden Land Property Development PLC
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วาดโดย น้องโซเฟีย
ผู้พิการทางสายตาแบบเลือนราง Low Vision
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ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา Golden Land Property Development PLC 
เปน็บรษัิทพัฒนาอสังหารมิทรพัย์ท่ีมีความมุง่ม่ันในการพัฒนาส่ิงท่ีดีท่ีสดุให้กับ 
ลกูค้าของเรา ภายใต้ปรชัญา Developing the Best ดังน้ัน เม่ือ Golden Land  
มีความต้องการท่ีจะพัฒนาสังคมรอบข้างควบคู่ไปกับการทำางานพัฒนา 
อสังหารมิทรพัย์อย่างท่ีผ่านมา เราจึงได้นำาเอาปรชัญาการทำางานท่ียึดถือมา 
ตลอด มาใชใ้นการทำางานเพ่ือสังคมด้วยเชน่กัน
 เราเชื่อวา่ การจะพัฒนาสังคมไปให้ถึงจุดท่ีดีท่ีสุดได้น้ัน ปัจจัยสำาคัญ 
อยู่ท่ีคณุภาพของคนในสังคม การจะพัฒนาสังคมให้ดีได้ต้องมาจากการพัฒนา 
คณุภาพของคนในสังคมให้ดี และส่ิงสำาคัญท่ีสดุในการพัฒนาคนก็คือ การพัฒนา 
การศึกษาให้มีคุณภาพ เพราะการศึกษาถือว่าเป็นฐานรากของการสรา้งคน 
ให้เติบโตข้ึนอย่างมีคณุภาพได้อย่างแท้จรงิ และการพัฒนาการศึกษาท่ีดีท่ีสดุ 
ต้องเริม่ต้นต้ังแต่วัยเด็ก เพราะเป็นวัยท่ีเราจะสามารถส่งเสรมิและปลูกฝัง 
ทัศนคติและความคิดสรา้งสรรค์ต่างๆ ของเขาออกมาได้ดีท่ีสดุ
 อย่างไรก็ดี หลังจากการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด พิจารณาถึงความ 
เป็นไปได้ และประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนอย่างสูงสุดในการทำางานพัฒนาการศึกษา 
เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆ อีกแรงหน่ึงในการร่วมมีส่วนพัฒนาสังคม  
Golden Land ตัดสินใจท่ีจะทำางานพัฒนาการศึกษาให้แก่เด็กผู้พิการทาง 
สายตาโดยเฉพาะ เพราะด้วยปรชัญาท่ีวา่ Developing the Best เราเชื่อวา่  
แม้กระท่ังคนท่ีเกิดมาโดยไม่ได้มีความสมบูรณ์ 100% ก็ยังมีความสามารถ 
ท่ีจะพัฒนาศักยภาพให้ไปถึงจุดท่ีดีท่ีสุดได้ เพราะถึงแม้วา่เด็กๆ เหล่าน้ีจะมี 
ความพิการทางสายตา แต่น่ันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาตนเองของ 
พวกเขาแต่อย่างใด ในทางกลับกัน หากได้รบัการส่งเสรมิอย่างถกูต้อง พวกเขา 

GOLDEN LAND
PROPERTY
DEVELOPMENT 

บรษัิท แผ่นดินทอง 
พรอ็พเพอรต้ี์ 
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
FOUNDER & INITIATOR

ปร
ะธ

าน
อำา

นว
ยก

าร
G

ol
de

n 
La

nd
 P

re
sid

en
t



ก็พรอ้มท่ีจะเติบโตเป็นบุคคลท่ีมีคณุภาพของสังคมได้ 
 เพราะฉะน้ัน Developing the Best จงึไม่ได้มีความหมายแต่เพียงวา่ 
การทำาส่ิงท่ีสมบูรณ์แบบอยู่แล้วให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน แต่สำาหรบั Golden Land  
เรายังหมายถึงการพัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่แล้วภายใต้ข้อจำากัดต่างๆ ให้ได้ดีท่ีสุด 
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลด้วย 
 Golden Land ได้รว่มมือกับโรงเรยีนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา  
รวมถึงเชิญพันธมิตรในหลากหลายสาขาท่ีมีแนวคิดและอุดมการณ์เดียวกัน  
มารว่มกันใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญพัฒนาห้องเรยีนต้นแบบสำาหรบัเด็กๆ  
ผู้พิการทางสายตาข้ึนมา โดยมุ่งหวงัวา่ ความรูแ้ละความเชีย่วชาญของเราและ 
พันธมิตรแต่ละท่าน จะสามารถส่งเสรมิทักษะในด้านต่างๆ และพัฒนาศักยภาพ 
ของเด็กๆ ผู้พิการทางสายตาได้อย่างดีท่ีสดุ  
 เราหวงัวา่ โครงการน้ีจะเป็นโครงการต้นแบบท่ีจะเป็นตัวอย่างให้กับ  
โรงเรยีนสำาหรบัผู้พิการทางสายตาอ่ืนๆ นำาไปพัฒนาต่อ ตลอดจนจุดประกาย 
ให้ผู้ปกครองของเด็กผู้พิการทางสายตาได้ตระหนักถึงความสำาคัญในการ 
ส่งเสรมิทักษะของเด็กๆ ผู้พิการทางสายตา และหวงัวา่แนวความคิดน้ีจะถูก 
กระจายออกไปในวงกวา้งจนเกิดผลกระทบต่อสังคม เกิดเป็นความตระหนัก 
รว่มกันในสังคมถึงความจำาเป็นในการรว่มกันพัฒนาเด็กผู้พิการทางสายตา  
แบ่งปนัองค์ความรูร้ว่มกัน และต่อยอดจนเกิดห้องเรยีนในวตัถปุระสงค์เดียวกัน 
ท่ีมีความแตกต่างกันออกไปท่ัวประเทศ เพ่ือให้เด็กๆ ผูพิ้การทางสายตาได้เติบโต 
เป็นผู้ใหญ่ท่ีสมบูรณ์ เป็นกำาลังสำาคัญของสังคมและอยู่รว่มในสังคมได้อย่าง 
ปกติสขุ

             Developing the Best 
จงึไม่ได้มีความหมายแต่เพียงวา่ 
การท�าส่ิงท่ีสมบรูณ์แบบอยูแ่ล้ว 
ให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน แต่ส�าหรับ  
Golden Land เรายังหมายถึง 
การพัฒนาส่ิงท่ีมีอยู่แล้วภายใต้ 
ข้อจ�ากัดต่างๆ ให้ได้ดีท่ีสดุตาม 
ศักยภาพของแต่ละบคุคลด้วย
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ชายสวมแวน่สายตาทรงกลม มีลายเล็กน้อย 
เ พ่ื อ ใ ห้ ดู ไ ม่ เ ป็ น ท า ง ก า ร ม า ก จ น เ กิ น ไ ป 
และเหมาะสมกับอาชีพนักสร้างสรรค์ผล
งานครีเอทีฟ สวมเ ส้ือยืดสีด� า  คอกลม  
ทับด้วยเส้ือคลมุสีน�าเงนิเข้ม มีปกและกระเปา๋
ท่ีอกด้านซา้ย ผมรองทรง มีหนวดเคราเล็กน้อย 
บนใบหน้า เขาคือ คุณป๋อม-กิตติ ไชยพร 
Founder & Creative จากเอเจนซี่ มานะ 
ผูเ้ริม่ต้นโครงการห้องแห่งการเรยีนรู ้360องศา ผู้ก่
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เพ่ือพัฒนาการเรยีนรู้
ของน้องๆ ผู้พิการทาง
สายตา

กิตติ ไชยพร
ผู้ก่อต้ัง
บรษัิท มานะ จำากัด
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มานะ เชื่อในพลังของความคิดสรา้งสรรค์ เราเชื่อว่า ความคิดสรา้งสรรค์ 
สามารถสรา้งความเปล่ียนแปลงได้ ต้ังแต่ความเปล่ียนแปลงเล็กๆ น้อยๆ  
จนถึงความเปล่ียนแปลงท่ีย่ิงใหญ่ 
 ท่ีผ่านมาเราอยูใ่นอตุสาหกรรมโฆษณามาโดยตลอด เราใชค้วามคิด 
สรา้งสรรค์ในการสรา้งยอดขายของสินค้า แต่หลายปีหลังมาน้ี เราได้ตระหนักวา่ 
เราสามารถใชค้วามคิดสรา้งสรรค์สรา้งแรงบันดาลใจเพ่ือให้คนหันมาทำาส่ิงท่ีดีๆ  
และใช้ความคิดสรา้งสรรค์ในการสรา้งคุณค่าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทาง 
ท่ีดีข้ึนในสังคมได้เชน่กัน
 ดังน้ัน ในการทำาโครงการ ‘Classroom Makeover’ ร่วมกับ  
Golden Land ในครัง้น้ี จึงเป็นการตอบโจทย์การทำางานในการใช้ความคิด 
สรา้งสรรค์เพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนในสังคม แต่มากไปกว่าน้ันก็คือการ 
ได้ลงมือทำาเพ่ือสรา้งส่ิงดีๆ ให้กับสังคมตามความเชื่อท่ีเรา Golden Land  
และผู้มีส่วนรว่มในโครงการท่านอ่ืนๆ มีรว่มกัน 
 ด้วยความเชื่อในเรื่องการพัฒนาคนและปรชัญาการทำางานท่ีว่า 
Developing the Best ของ Golden Land เราจงึเริม่ต้นด้วยการคิดวา่ ควรทำา 
ส่ิงท่ีคุ้มค่าและเปน็ประโยชน์ท่ีสดุ เราจงึกำาหนดกลุม่เป้าหมายเป็นน้องๆ ผู้พิการ 
ทางสายตา เน่ืองจากเราเล็งเห็นวา่พวกเขาเป็นเด็กท่ีมีศักยภาพ แต่ขาดโอกาส 
แต่ด้วยความเชื่อของผู้รว่มงานทกุคนท่ีเชื่อวา่ ทกุคนสามารถพัฒนาไปสู่ความ 
เป็นท่ีสดุได้ แต่ท่ีสดุของแต่ละคนไม่จำาเป็นต้องเท่ากัน 
 ในกรณีน้ีการทำาให้เด็กคนหน่ึงสามารถชว่ยเหลือตัวเองและดำาเนิน 
ชวีติต่อไปได้ ก็คือส่ิงท่ีดีท่ีสดุสำาหรบัเราแล้วน่ันเอง
 ความงดงามอีกอย่างหน่ึงของโครงการน้ีก็คือ Golden Land  
ต้องการรว่มงานกับผูเ้ชีย่วชาญในด้านต่างๆ เพ่ือมารว่มกันใชค้วามเชีย่วชาญและ 
ความสามารถท่ีแต่ละท่านมี เพ่ือพัฒนาศักยภาพของน้องๆ รว่มกัน น่ีจงึเปน็ท่ีมา 
ของคณุครูในวชิาต่างๆ ในโครงการน้ี เชน่ คณุมณิสรา ปาลวฒัน์ นักวชิาการศึกษา 

กิตติ ไชยพร
ผู้ก่อต้ัง บรษัิท มานะ จำากัด

บรษัิท มานะ จ�ากัด
ADVERTISING AGENCY
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ปฏิบัติการ ส�านักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมารบั 
หน้าท่ีคุณครูท่ีปรกึษาให้กับโครงการ, บรษัิท Creative Crews และบรษัิท  
Plan Toys ท่ีมารบัหน้าท่ีคณุครูวชิาสัมผัส, คณุศภุวชิญ์ โพธิว์จิติร นักออกแบบ 
เสียง ผู้รบัหน้าท่ีคุณครูวชิาเดซเิบรลล์, คุณชลิดา คุณาลัย นักออกแบบกล่ิน 
ผู้รบัหน้าท่ีคุณครูวชิาลมหายใจ และบรษัิท วธิไล้ท์ ผู้มารบัหน้าท่ีคุณครูวชิา 
ล�าแสง เป็นต้น   
 ส่ิงเหล่าน้ีคือการส่งต่อแรงบันดาลใจวา่ เราทกุคนสามารถใชค้วามรู ้
ความสามารถเพ่ือชว่ยเหลือคนอ่ืนได้ มากไปกวา่น้ันทกุคนในท่ีน้ีไม่ได้เพียงแต่ 
ใชค้วามรูข้องตนเองในการสรา้งห้องเรยีนส�าหรบัเด็กผู้พิการทางสายตาข้ึนมา 
เพียงห้องหน่ึงเท่าน้ัน แต่แท้จรงิแล้วพวกเขาได้รว่มกันสรา้งองค์ความรูข้ึ้นมา 
ใหม่เพ่ือเป็นตัวอย่างท่ีจับต้องได้ให้โรงเรยีนสอนคนตาบอดอ่ืนๆ ให้คุณครู  
และผู้ปกครอง และท่ีส�าคัญคือท�าให้เด็กตาบอดท่ีเขาก�าลังอยูใ่นโลกมืด ได้เกิด 
การเรยีนรู ้ และเกิดแรงบันดาลใจจากการได้เรยีนรูทั้กษะการสัมผัส การได้ยิน  
การดมกล่ิน การมองเห็นแสงและสี ฯลฯ ซึ่งสามารถน�าไปพัฒนาความสามารถ 
ของพวกเขา และมีส่วนท�าให้พวกเขาได้ใชช้วีติต่อไปได้ 
 อย่างไรก็ตาม โครงการ Classroom Makeover น้ีเป็นเพียงจุดเริม่ต้น 
ของการสรา้งแหล่งเรยีนรูส้�าหรบัน้องๆ ผู้พิการทางสายตาเท่าน้ัน ในอนาคต 
เราหวงัวา่ โครงการน้ีจะได้ท�าหน้าท่ีเป็นผู้จุดประกายให้กับผู้ท่ีมีความสามารถ 
ด้านต่างๆ ได้รว่มกันคิดวิธีการเรยีนรูใ้หม่ๆ เป็นรายวิชาท่ีแตกต่างออกไป  
เพ่ือส่งเสรมิทักษะการเรยีนรูข้องน้องๆ ผู้พิการทางสายตาให้มากข้ึน น่าสนใจข้ึน 
หรอืแม้แต่สนุกข้ึนในอนาคต และหวังว่า โครงการท่ีพวกเราได้รว่มกันท�าน้ี  
และท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต จะสรา้งองค์ความรูใ้หม่ๆ เป็นความหวงัให้กับพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และเป็นประโยชน์แก่น้องๆ ได้อย่างย่ังยืนต่อไป  

 การทำาให้เด็กคนหน่ึง
สามารถช่วยเหลือตัวเองและ
ดำาเนินชวีติต่อไปได้ ก็คือส่ิงท่ีดี
ท่ีสดุสำาหรบัเราแล้วน่ันเอง
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เม่ือน่ังมองจากระยะไกล แทบจะมองไม่ออก 
เลยว่าผู้อ�านวยการ ชิด สุขหนู เป็นผู้พิการ 
ทางสายตา เพราะวา่ลักษณะท่าทางการเดิน  
การพดูคยุกับเด็กๆ และผูป้กครองเปน็ไปอย่าง 
ธรรมชาติ เม่ือได้สัมผัสตัวตนในระยะใกล้ ส่ิงท่ี 
สัมผัสได้คือความใจดีและไม่ถือตัวของครูใหญ่  
ผูช้ายวยักลางคน ตัดผมส้ัน สวมเส้ือเชิต้แขนยาว  
สีครมีทับอยู่ในกางเกงสแล็กสีด�า เขามีท่าที 
สภุาพ และมีรอยย้ิมบนใบหน้าอยูเ่สมอ อปุกรณ์ผู้อ
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ข้างกายเขาคือไม้เท้า
สีขาว 

นายชดิ สขุหนู
ผู้อำานวยการ
โรงเรยีนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา
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วาดโดย น้องก๊ิฟ
ผู้พิการทางสายตาแบบเลือนราง Low Vision
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โรงเรยีนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยามีการด�าเนินการอย่างไร
 โรงเรยีนของเราจัดการเรยีนการสอนต้ังแต่ชั้นอนุบาล 1 ไปจนถึงชั้น 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เริม่รบัเด็กต้ังแต่ 3 ขวบข้ึนไป เด็กนักเรยีนในปัจจุบันท่ีอยู่กับ 
เราอายุต้ังแต่ 3 ขวบถึง 20 ปี เม่ือเรยีนจบ ม.3 แล้ว เราก็จะคยุกับเด็กวา่ มีใคร 
ท่ีอยากจะเรยีนต่อ ใครอยากจะทำางาน ในส่วนของคนท่ีอยากเรยีน เราจะส่ง 
ไปเรยีนรว่มกับเด็กปกติในโรงเรยีนท่ัวไปในเมืองพัทยา เวลาน้ีโรงเรยีนของเรา 
ดแูลเด็กนักเรยีนอยู่ประมาณ 105 คน ครูประมาณ 30 คน เจา้หน้าท่ีฝ่ายต่างๆ  
อีก 13 คน หลักสตูรการเรยีนการสอนเป็นหลักสตูรท่ีอิงกับหลักสตูรแกนกลาง 
ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ได้มีการปรบัให้เข้ากับลักษณะ 
ความพิการของเด็กนักเรยีน 

ห้องเรยีนท่ีได้รบัการปรบัปรุงในโครงการ Classroom Makeover มีประโยชน์ 
ต่อการเรยีนการสอนของนักเรยีนท่ีน่ีอย่างไรบ้าง
 มีส่วนช่วยอย่างมากเลยครบั เพราะทำาให้เด็กสามารถเข้าไปเรยีนรู ้
ส่ิงต่างๆ ท่ีเขาไม่สามารถจะไปสัมผัสได้โดยตรง โดยเฉพาะเรื่องของรูปทรง 
ของสัตว ์เม่ือก่อนน้ีเวลาท่ีเราจะสอนวชิาศิลปะหรอืการสรา้งเสรมิประสบการณ์ 
ต่างๆ เราก็จะเอารูปนูนต่างๆ มาให้เด็กสัมผัส หรอืให้เด็กป้ันตามจินตนาการ 
ของเขา แต่กิจกรรมรูปทรงสัตวน้ี์มันช่วยให้เด็กมีมโนภาพเก่ียวกับสัตวท่ี์เขา 
ไม่สามารถจะไปสัมผัสได้ เชน่ เสือหรอืชา้งท่ีจบัไม่ได้ จบัได้ก็แค่งวง จบัได้แค่หู  
เป็นบางส่วน เพราะฉะน้ันเม่ือจับได้เป็นบางส่วน มโนภาพของเขาก็ไม่เกิด  
หรอืเกิดแต่ก็ผิดเพ้ียนไปจากความจรงิ เม่ือเขาเกิดมโนภาพก็จะงา่ยต่อการทำา 
ความเข้าใจบทเรียนท่ีต่อเน่ืองกัน เช่น ในวิชาคณิตศาสตร์มีโจทย์ถามว่า  
ถ้าเสาธงมีเส้นเชอืกเสาธงยาวเท่าน้ี เสาธงจะสงูแค่ไหน แต่ถ้าหากเด็กไม่เข้าใจ 
รูปทรงสามเหล่ียม เด็กก็จะไม่เข้าใจโจทย์น้ีได้เลย มันมีผลต่อการประมวล 
ความคิดของเด็กอีกเยอะมาก 

ในเบ้ืองต้นท่ีทาง Golden Land เข้ามาปรกึษาเพ่ือปรบัปรุงห้องเรยีนเพ่ือ 
การเรยีนรูข้องเด็กๆ อาจารย์มีความคิดเห็นวา่อย่างไร
 ผมมีความยินดีเป็นอย่างย่ิงครบั เพราะเห็นว่าโครงการน้ีสามารถทำา 
ประโยชน์ให้กับเด็กนักเรยีนได้อย่างแน่นอน และจะสามารถต่อยอดการเรยีนรูใ้น 
อนาคตได้อีกด้วย ผมได้ปรกึษากับคณะครูและได้วางแผนไวว้า่ ต่อไปในอนาคต 
ห้องน้ีคงไม่ใชเ่ฉพาะสำาหรบัเด็กอนุบาลหรอืเด็กเล็กๆ ท่ีจะเข้าไปใชง้านเท่าน้ัน  
แต่เด็กโตๆ ก็ต้องเข้าไปใชไ้ด้ด้วย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการเรยีนรูส้งูท่ีสดุ

จากสถิติท่ีผ่านมา เด็กท่ีเรียนจบชั้น ม.3 จากโรงเรียนสอนคนตาบอด 
พระมหาไถ่พัทยา เลือกเส้นทางเดินต่อไปอย่างไร
 มีหลายเงื่อนไขครบั เช่น เงื่อนไขเรือ่งของอายุ ซึ่งเป็นปัญหาโลกแตก 
ของคนพิการไทย เน่ืองจากผู้ปกครองของเด็กเล็กๆ ไม่ค่อยอยากจะให้มาเรยีน 
หนังสือ จะส่งให้มาเรยีนก็อายุได้ 14-15 ปีแล้ว บางครัง้กวา่จะเรยีนจบชัน้ ม.3  
ก็มีอายุได้ 21-22 ปี เด็กกลุ่มน้ีเขาก็ไม่อยากเรยีนต่อแล้ว มีอีกหลายคนท่ีจบ  
ป.6 แล้วไม่อยากเรยีน ม.1 ต่อ เราก็ต้องหางานให้เขาทำา ส่วนคนท่ีอยากเรยีนต่อ 
ก็ต้องมาคยุวา่อยากจะเรยีนแบบไหน จะเรยีนต่อสายสามัญ เรยีน กศน. หรอืจะ 
ไปเรยีนสายอาชพี ระบบอาชวีะของโรงเรยีนคนตาบอด ล่าสดุมีอยูค่นหน่ึงเราส่ง 
ไปเรยีนท่ีขอนแก่น เพราะเขาอยากเรยีนต่อด้านคอมพิวเตอร ์
 อย่างไรก็ดี ผมคิดว่าโครงการห้องเรยีน Classroom Makeover น้ี 
จะสามารถชว่ยเหลือเด็กๆ เหล่าน้ีได้ เพราะความรูห้รอืทักษะต่างๆ ท่ีเขาได้จาก 
ห้องเรยีนน้ี อาจจะชว่ยย่นระยะเวลาในการเรยีนของเขาได้มากข้ึน หรอืแม้แต่ 
วา่ถ้าเขาเลือกไปประกอบอาชพี ทักษะท่ีเขาได้จากการเดินหรอืการใชช้วีติอ่ืนๆ  
น่าจะทำาให้เขาใชช้วีติได้งา่ยข้ึน เพราะถ้าเรามองวา่การปูพ้ืนฐานเป็นส่ิงท่ีสำาคัญ 
ทุกคนไม่วา่จะเด็กตาดีหรอืตาบอด ถ้าพ้ืนฐานการเรยีนดี พ้ืนฐานอะไรต่างๆ  
ของชวีติมันก็จะดีตาม มีผลต่ออนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาน้ี กระทรวงฯ  
หรอืในวงการคนตาบอด พยายามท่ีจะผลักดันให้คนตาบอดเข้าไปเรยีนในสาย 
วทิย์มากข้ึน



           วชิาคณิตศาสตรมี์โจทย์ถามวา่ 
ถ้าเสาธงมีเส้นเชอืกเสาธงยาวเท่าน้ี 
เสาธงจะสงูแค่ไหน แต่ถ้าหากเด็กไม่
เข้าใจรูปทรงสามเหล่ียม เด็กก็จะไม่
เข้าใจโจทย์น้ีได้เลย มันมีผลต่อการ
ประมวลความคิดของเด็กอีกเยอะ
มาก 
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เพราะเหตใุด
 คนท่ัวไปบอกว่าคนตาบอดเรยีนวิทย์ไม่ได้ แต่เราเชื่อว่าเราเรยีนได้  
และก็มีให้เห็นในต่างประเทศ ในอเมรกิา ยุโรป ออสเตรเลีย มีคนตาบอด 
เยอะแยะเลยท่ีเรยีนสายวทิย์ มีคนตาบอดท่ีทำางานในสายการบิน มีคนตาบอด 
ท่ีทำางานในกรมอตุุฯ เขาเรยีนได้ แล้วทำาไมคนตาบอดไทยถึงเรยีนไม่ได้ เราจึง 
ต้องส่งเสรมิ ซึ่งตอนน้ีเริม่มีคนตาบอดท่ีทยอยเข้าไปเรยีนในสายวทิย์มากข้ึน 
ท้ังหมดน้ีผมมองว่าอยู่ท่ีพ้ืนฐานของเด็ก ถ้าพ้ืนฐานของเด็กดี อนาคตก็รุง่  
เพราะฉะน้ันทุกอย่างอยู่ท่ีการปูพ้ืนฐานของเด็ก เราต้องสรา้งแหล่งความรู ้
ภายในแบบน้ีให้มากข้ึน จากน้ันต้องเอาไปบวกกับแหล่งความรูภ้ายนอก ซึ่งเรา 
ก็มีการส่งเสรมิในการจดัทัศนศึกษา จดักิจกรรมพาเด็กไปทำากิจกรรมข้างนอก 
ซึ่งกิจกรรมข้างนอกสามารถส่งเสรมิได้หลายอย่าง ท้ังเรื่องขององค์ความรู ้ 
ท้ังเรือ่งของการปรบัตัวให้เข้ากับสังคม 

ถ้าหากในอนาคต โรงเรยีนมีการขยายผลและต่อยอดวธิกีารเรยีนรูใ้นห้องเรยีน  
Classroom Makeover ออกไปได้ ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนและสรา้งความเปล่ียนแปลง 
ในอนาคตคืออะไร
 ตอนน้ีผมกำาลังประสานกับผู้เก่ียวข้องเพ่ือท่ีจะขอหุ่นคนเข้ามาใส่ในห้องน้ี 
เพ่ือให้เด็กนักเรยีนได้เรยีนรูเ้ก่ียวกับรา่งกายของมนุษย์ เพราะเด็กต้องมีความรู ้
เก่ียวกับรา่งกายของตนเอง เขาจะได้รูว้า่อวยัวะต่างๆ ทำาหน้าท่ีอะไร นอกจากน้ัน 
ยังช่วยให้เขามีความรูเ้รื่องการดูแลรกัษาความสะอาดรา่งกายตนเองด้วย  
ในส่วนของเทคโนโลยีอ่ืนๆ ก็เป็นส่ิงจำาเป็น ผมอยากให้มีอปุกรณ์ท่ีเม่ือเราเดินผ่าน 
มันสามารถส่ือสารให้ข้อมูลได้ เชน่ ถ้าเด็กเดินผ่านรูปชา้งก็สามารถมีเสียงเล่า 
เรื่องเก่ียวกับช้างได้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการต่อยอดองค์ความรูท่ี้เราต้องทำาต่อไป 
เรือ่ยๆ 
 เม่ือเราทำาส่ิงเหล่าน้ี เม่ือผู้ปกครองหลายคนมาดูกิจการท่ีโรงเรยีน  
เม่ือเขาเห็นวา่เรามีห้องเรยีนท่ีดี มีส่ือการสอนท่ีเป็นประโยชน์พรอ้มก็เป็นการ 
โน้มน้าวผู้ปกครองได้อย่างหน่ึง เป็นใบเบิกทางให้เด็กได้เข้ามาเรยีนเรว็ข้ึน  
ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กท่ีเป็นไปอย่างถูกต้อง เกิดประโยชน์ต่อตัวเด็ก 
โดยตรง และในอนาคตหากโรงเรยีนอ่ืนจะนำาไปเป็นแบบอย่างในการทำาห้องเรยีน 
แบบน้ีข้ึนมาบ้าง ก็จะถือเป็นเรือ่งท่ีดีมาก เพราะวา่ส่ิงเหล่าน้ีเป็นองค์ความรูท่ี้ 
สามารถแบ่งปันกันได้

จากการรว่มงานกันท่ีผ่านมา อาจารย์อยากกล่าวส่ิงใดกับ Golden Land  
ในฐานะผู้สนับสนุนให้เกิดห้องเรยีนน้ีข้ึนบ้าง
 ผมต้องขอขอบคุณทางบรษัิทเป็นอย่างมากท่ีให้ความกรุณากับทาง 
โรงเรยีน และในช่วงการก่อสรา้งก็มีหลายอย่างท่ีไม่ได้เป็นไปตามแผนท่ีทาง 
Golden Land ได้วางเอาไว ้ เพราะทางโรงเรยีนเองก็มีข้อจำากัดหลายอย่างอยู่ 
พอสมควร ซึ่งทางบรษัิทก็เข้าใจและได้พยายามปรบัหลายส่วนให้สอดคล้อง 
กับข้อจำากัดของโรงเรยีน น่ันแสดงให้เห็นวา่ทางบรษัิทมีความต้ังใจท่ีจะช่วย  
และต้องการท่ีจะทำาให้ส่ิงน้ีเกิดประโยชน์กับเด็กจรงิๆ เกิดประโยชน์กับโรงเรยีน 
จรงิๆ และในอนาคต หาก Golden Land มีแนวคิดในการสรา้งสรรค์ส่ิงดีๆ  
เชน่น้ีอีก ก็จะเป็นเรือ่งดีของสังคมไทยของเราเป็นอย่างย่ิง
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มองดูครัง้แรกก็จะพบได้ว่า คุณสา-มณิสรา  
ปาลวัฒน์ เป็นผู้หญิงเรยีบรอ้ย อาจด้วยผม
ยาวสลวยของเธอ ท่ีมักเหน็บปลายผมด้าน
ซ้ายไว้ท่ีหลังหูและปล่อยยาวไปถึงกลางหลัง 
ส่วนด้านขวา เธอมักปาดปิดหน้าผากปล่อย
ยาวปรกเลยไหล่ขวาลงมา เธอสวมแว่นกลม
ขนาดใหญ่ เหมาะกับภาพลักษณ์นักการศึกษา 
ในวันน้ันเธอสวมชุดแซ็กคอกลมสีเหลือง 
ยาวเลยหัวเข่า แขนฉลลุกูไม้ถึงข้อศอก รอยย้ิม
ข อ ง เ ธ อ สุ ภ า พ แ ล ะ
สัมผัสได้ถึงความใจดี
เปน็อย่างย่ิง

Ad
vi

so
r

ครู
ที่ป

รกึ
ษา

03
0 นางสาวมณิสรา ปาลวฒัน์

นักวชิาการศึกษาปฏิบัติการ  
สำานักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธกิาร 
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วาดโดย น้องบูม
ผู้พิการทางสายตาแบบเลือนราง Low Vision

นางสาวมณิสรา ปาลวฒัน์
นักวชิาการศึกษาปฏิบัติการ  
สำานักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธกิาร 



03
2

ในฐานะท่ีปรกึษาของโครงการ คณุคิดวา่ เด็กๆ ผู้พิการทางสายตาควรได้รบั
ในฐานะท่ีปรกึษาของโครงการ คุณคิดวา่เด็กๆ ผู้พิการทางสายตาควรได้รบั 
การส่งเสรมิทักษะด้านใดบ้าง
 จากประสบการณ์ตรงของเรา เราคิดวา่เด็กๆ ผู้พิการทางสายตามักถกู 
ปิดก้ันการเรยีนรูด้้านอ่ืนๆ ด้วย เพราะเด็กท่ัวไปโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาจะ 
เติบโตข้ึนด้วยการเริม่ต้นการเรยีนรูท้างสายตา เชน่ เม่ือนอนอยูใ่นเปลตอนเป็น 
ทารกก็ได้เห็นแม่ย้ิม รวมถึงได้มองเห็นส่ิงอ่ืนๆ พวกเขาจึงสามารถเรยีนรูแ้ละ 
รบัรูเ้ข้าไปในใจได้ แต่เด็กท่ีพิการทางสายตาจะเติบโตข้ึนโดยขาดโอกาสเหล่าน้ัน 
เพราะเขามองไม่เห็น ย่ิงถ้าต่อมาไม่มีการกระตุ้นพัฒนาการหรอืเสรมิทักษะ 
การเรยีนรูด้้านอ่ืนๆ ให้กับพวกเขา จากท่ีขาดโอกาสในการเรยีนรู ้ก็จะกลายเป็น 
เกิดความล่าชา้ของพัฒนาการ จนกระท่ังกลายเป็นความบกพรอ่ง บางคนอาจ 
กลายเป็นพิการซำา้ซอ้นได้ เราจงึคิดวา่มีความจำาเป็นท่ีจะต้องทำาให้เด็กผู้พิการ 
ทางสายตาได้เรยีนรูทั้กษะต่างๆ รวมไปถึงกระตุ้นให้ครูและพ่อแม่ผู้ปกครอง 
ท่ีมีลกูตาบอด ได้ตระหนักถึงความสำาคัญในการให้ลกูหรอืเด็กนักเรยีนในความ 
ดูแลได้ใช้ทักษะหรือประสาทสัมผัสส่วนท่ีเหลืออยู่นอกจากสายตาให้เกิด
ประโยชน์ในการเรยีนรูใ้นชวีติของเขาให้ได้มากท่ีสดุ 

การส่งเสริมทักษะเพ่ือการด�าเนินชีวิตของเด็กผู้พิการทางสายตาควรมี 
กระบวนการจดัการเรยีนรูอ้ย่างไร
 สมัยท่ีเราศึกษาอยู่ในระดับปรญิญาโท ได้เคยทำาวจิัยในหัวข้อเรือ่งการ 
เตรยีมเรยีนอักษรเบรลล์ของเด็กท่ีมีอาการพิการทางสายตา เพราะเรารูสึ้กวา่ 
คนตาบอดแต่ละคน ไม่วา่จะเด็กหรอืเป็นผู้ใหญ่ มีความสามารถในการอ่าน 
อักษรเบรลล์ไม่เท่ากัน โดยเฉพาะตัวเราเองท่ีมาตาบอดเม่ือโตแล้ว จึงรูสึ้กวา่ 
ทักษะการอ่านอักษรเบรลล์ของเราไม่ค่อยดีนัก อ่านได้ช้าไม่เหมือนคนท่ีเขา 
ได้เรยีนการอ่านอักษรเบรลล์มาต้ังแต่เด็ก เราจึงมาศึกษาเรื่อง Pre-Braille  
และได้ค้นพบวา่ การอ่านอักษรเบรลล์น้ันไม่ใชแ่ค่การเอาน้ิวไปสัมผัสอักษรเบรลล์ 
การอ่านอักษรเบรลล์จะต้องเรยีนรูม้ากกว่าน้ัน ท้ังวิธีการน่ัง วิธีการวางมือ  
และอ่ืนๆ อีกมากมาย เม่ือค้นพบเรือ่งดังกล่าว เราจึงฝึกฝนจนต่อมาเราอ่าน 
อักษรเบรลล์ได้เรว็ข้ึนได้จรงิ
 เพราะฉะน้ัน เม่ือเราได้เริม่คุยการทำาโครงการน้ีกับคุณกิตติ ไชยพร  
จากมานะ ในเบ้ืองต้นเราจึงคิดวา่ ควรจัดทำาเป็นส่ือการเรยีนการสอนเพ่ือการ 
เสรมิทักษะก่อนการเรยีนอักษรเบรลล์ หรอืท่ีเราเรยีกวา่ Pre-Braille เพราะใน 
การเรยีนการสอนของเด็กตาบอดในต่างประเทศ จะมีแบบประเมินตัวหน่ึงท่ี 
เรยีกวา่ Pre-Braille Assessment ซึ่งจะเป็นตัวกำาหนดวา่ เด็กต้องได้เรยีนรู ้
เรือ่งอะไรบ้างก่อนไปเรยีนอักษรเบรลล์ เราจงึใชข้้อกำาหนดน้ีเป็นกรอบคิดวา่ ถ้าเรา 
จะทำาส่ือการเรยีนการสอนเพ่ือกระตุ้นการเรยีนรูข้องเด็กๆ ต้องประกอบด้วย 
หัวข้อใดบ้าง เชน่ การเสรมิทักษะด้านการสัมผัส การเสรมิทักษะด้านการดมกล่ิน 
การเสรมิทักษะด้านการได้ยิน และการเสรมิทักษะด้านการมองเห็น เป็นต้น

การเสรมิทักษะการเรยีนรูด้้านต่างๆ เหล่าน้ีเอ้ือต่อการเรยีนรูแ้ละการด�าเนิน 
ชวีติของเด็กๆ ผู้พิการทางสายตาอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร
 การเสรมิทักษะเหล่าน้ีมีความสำาคัญต่อเด็กผู้พิการทางสายตาอย่างมาก  
เช่น เรือ่งการมองเห็น เราจัดให้มีการเรยีนรูเ้รือ่งแสง เน่ืองจากอาการพิการ 
ทางสายตามีด้วยกันหลายระดับ โดยแบ่งแบบเบ้ืองต้นได้เป็น 2 ระดับ คือ 
ตาบอดสนิท ท่ีเรยีกวา่ Blind กับอีกกลุ่มหน่ึงท่ียังพอเห็นแสงได้บ้าง ซึ่งเรยีกวา่  
Low Vision หรอือาการสายตาเลือนราง 
 เด็กกลุ่ม Low Vision น้ีเองท่ีจำาเป็นต้องได้รบัการกระตุ้นการใชส้ายตา 
ให้พวกเขาได้ใชค้วามสามารถทางการมองเห็นท่ีเหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์มาก 
ท่ีสุด สอนให้เขารูว้า่ควรจะสังเกตแสงอย่างไร ตีความแสงท่ีมองเห็นอย่างไร  
เชน่ ถ้าแสงเข้ามาทางซา้ย น่ันแสดงวา่ทางซา้ยเป็นท่ีโล่งหรอืไม่ หรอืสีท่ีมองเห็น 
คือสีอะไร ควรตีความสีเหล่าน้ันวา่อย่างไร  
  ในทักษะการสัมผัส เด็กจะต้องเรยีนรูก้ารจำาแนกวตัถุ จำาแนกพ้ืนผิว 
สัมผัส รูปรา่ง รูปทรง เม่ือสัมผัสส่ิงของอย่างใดอย่างหน่ึง เด็กควรบอกได้วา่ 
ส่ิงน้ันคืออะไร มีรูปทรงเป็นอย่างไร เป็นสามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม หรอืวงกลม  
 ส่วนทักษะเรื่องกล่ิน กล่ินมีความสำาคัญกับคนตาบอดมาก เพราะว่า 
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    ศูนย์การเรียนรู้น้ี  
จงึสามารถเป็นต้นแบบ 
ให้กับโรงเรียนสอนคน 
ตาบอดอ่ืนๆ และเป็น 
แหล่งเรยีนรูใ้ห้ผูป้กครอง  
น�าไปประยุกต์ใช้ท่ี บ้าน 
ได้ไปพรอ้มกัน
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กล่ินสามารถบอกสภาพแวดล้อมบรเิวณน้ันๆ ได้ วา่มีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร  
และในชีวิตประจำาวันถ้าหากเด็กตาบอดต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วเกิดกล่ินท่ี 
แปลกประหลาดข้ึน เชน่ กล่ินแก๊สหรอืกล่ินควนัไฟ เด็กจะต้องรูว้า่กำาลังตกอยู่ 
ในอันตรายต้องรบีหาทางออกจากบรเิวณน้ัน 

จากในเบ้ืองต้นท่ีโครงการจะเป็นเพียงส่ือการเรียนรู้ส�าหรับเด็กผู้พิการ 
ทางสายตาเท่าน้ัน เหตใุดจงึพัฒนาเป็นโครงการ Classroom Makeover
 ทาง Golden Land และ มานะ ได้พัฒนาแนวคิดจนเกิดเป็นโครงการ  
Classroom Makeover น้ีข้ึนมาท่ีโรงเรยีนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา  
ท่ีมีลักษณะเป็นห้องเรยีนท่ีเป็นแหล่งเรยีนรูส้ำาหรบัเด็กตาบอด เป็นลักษณะของ  
Pre-Braille Curriculum ครบหลักสตูร จนกระท่ังพดูได้วา่ ถ้าเด็กคนหน่ึงเข้าไป 
ในศนูย์การเรยีนรูแ้ห่งน้ีก็จะได้เรยีนรูค้รบทกุประสาทสัมผัส ซึ่งอีกแนวคิดหน่ึง 
ท่ีสำาคัญก็คือตอนน้ีในประเทศไทยมีโรงเรยีนสอนคนตาบอดกวา่ 10 แห่ง แต่ยัง 
ไม่มีท่ีไหนท่ีมีลักษณะแบบน้ีเลย เพราะศนูย์การเรยีนรูแ้บบน้ีต้องใชง้บประมาณ 
สูง แต่ถ้าโรงเรยีนสอนคนตาบอดแต่ละแห่งได้เห็นห้องเรยีนท่ีเป็นโครงการ 
ต้นแบบน้ีแล้วนำาไปปรบัใชใ้นห้องเรยีนของเขาได้ อาจนำาไปประยุกต์ในมุมหน่ึง 
ของโรงเรยีน หรอืกระท่ังนำาไปปรบัใชใ้นบทเรยีนก็น่าจะเกิดประโยชน์ 
 รวมไปถึงถ้าหากผู้ปกครองได้มีโอกาสมาดท่ีูน่ีก็อาจจะนำาไปปรบัใชใ้นการ 
ดแูลลกูท่ีบ้านได้ เพราะผู้ปกครองมีส่วนสำาคัญมากในการสรา้งพัฒนาการของ 
เด็กตาบอด เราเคยทำางานดูแลเด็กตาบอดในเขตภาคเหนือ หน้าท่ีของเราคือ 
เข้าไปให้คำาแนะนำาผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานท่ีพิการทางสายตาและพา 
เขามาเรยีนหนังสือ แต่ส่ิงท่ีพบก็คือในหลายกรณี ผู้ปกครองของเด็กตาบอด 
ไม่ยอมให้ลูกมาเรยีนหนังสือ ด้วยเหตุผลเรือ่งความเป็นห่วง ไม่อยากให้น้องๆ  
ออกไปอยูไ่กลบ้าน ผลท่ีตามมาก็คือ จากเดิมท่ีเด็กมีพัฒนาการค่อนข้างใกล้เคียง 
กับเด็กท่ัวไป แต่เม่ือไม่ได้รบัการส่งเสรมิท่ีต่อเน่ือง พออายุได้ราว 7-8 ขวบ 
เด็กกลับมีอาการใกล้เคียงกับเด็กพิการซำา้ซอ้น มีพัฒนาการล่าชา้ กล้ามเน้ือมือ 
อ่อนแรงเพราะไม่ได้ฝึกฝนการใช้กล้ามเน้ือเลย ต้องมาเริม่ต้นฟ้ืนฟูกันใหม่  
เด็กก็จะต้องเสียเวลาไปอีกหลายปี เป็นการเสียโอกาสของเด็ก 
 ศูนย์การเรยีนรูน้ี้จึงสามารถเป็นต้นแบบให้กับโรงเรยีนสอนคนตาบอด 
อ่ืนๆ และเป็นแหล่งเรยีนรูใ้ห้ผู้ปกครองนำาไปประยุกต์ใชท่ี้บ้านได้ไปพรอ้มกัน

ในระหว่างการท�างาน คุณให้แนวคิดกับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ท่ีเข้ามา 
รว่มพัฒนาโครงการอย่างไรบ้าง
 ได้รว่มประชุมกับทุกท่านท่ีเข้ามารว่มงานโครงการน้ี และได้ให้แนวทาง 
ในการเรยีนรูส้ำาหรบัเด็กตาบอดในแต่ละด้าน หลังจากน้ันทุกท่านก็ได้นำาไป 
ตีความในรูปแบบของตนเอง ซึ่งแต่ละท่านได้คิดวธิกีารเรยีนการสอนออกมา 
ได้อย่างน่าสนใจมาก เชน่ นักออกแบบเสียงท่ีได้ใชอ้งค์ความรูข้องเขาไปอัดเสียง 
ในสถานท่ีต่างๆ เชน่ เสียงนำ้าตก เสียงกลางส่ีแยก หรอืแม้แต่เสียงในดิสโก้เธค 
เพราะเด็กตาบอดน้อยคนมากท่ีจะได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในสถานท่ีน้ัน เม่ือเด็ก 
ได้ฟังเสียงท่ีเขาไม่เคยได้ยินเหล่าน้ีก็จะต่ืนเต้นสนใจ กระตุ้นให้เกิดการเรยีนรู ้
อ่ืนๆ ต่อไป รวมไปถึงนักออกแบบแสงท่ีออกแบบให้เด็กได้เรยีนรูเ้รือ่งทิศทาง 
ตามแหล่งกำาเนิดแสง กระตุ้นให้เกิดการเรยีนรูใ้นเรือ่งการผสมสี หรอืแม้แต่ 
การออกแบบหมุดรูปสัตวต่์างๆ เชน่ มด ชา้ง ปลา เป็นต้น เพราะในชวีติจรงิ 
เด็กๆ คงไม่มีโอกาสไปคลำาปลาบางชนิดจรงิๆ แต่การท่ีเขาได้ลองคลำาหมุด 
เหล่าน้ี น่ันคือการเรยีนรูภ้าพรวมของส่ิงเหล่าน้ัน  ทำาให้เขาเข้าใจคอนเซปต์ เชน่  
เม่ือเขาได้สัมผัสหมดุรูปปลา เขาก็จะได้ทำาความเข้าใจวา่น่ีคือหัว น่ีคือหาง ทำาให้ 
เกิดจนิตนาการ ถ้าจบัหมุดรูปสนัุขก็จะเข้าใจวา่สนัุขมีส่ีขา เพราะถ้าท่ีบ้านไม่ได้ 
เล้ียงสนัุข เด็กก็จะไม่รูว้า่สนัุขมีส่ีขา มีหาง มีตา ไม่สามารถรวมเป็นภาพสนัุขได้ 
แต่ถ้าเรามีภาพจำาลองให้เขาได้สัมผัส เขาก็จะเกิดการจินตนาการ สรา้งการ 
เรยีนรูใ้ห้เกิดข้ึนได้ แบบจำาลองเหล่าน้ี ไม่ได้จำากัดแค่วา่เราได้เรยีนเรื่องสัตว ์
หรอืส่ิงของต่างๆ เท่าน้ัน แต่จะเชื่อมโยงต่อไปในอนาคต ท่ีจะทำาให้เขาได้เห็น 
ความสัมพันธ์ในภาพท่ีใหญ่ข้ึน เช่น เรื่องแผนผังของสถานท่ีต่างๆ เป็นต้น  
เป็นการเริม่ต้นจากส่ิงเล็กๆ ก่อน  
 ท้ังหมดน้ีจากผลงานท่ีออกมา เราคิดว่าเป็นโชคดีของน้องๆ ผู้พิการ 
ทางสายตาท่ีมีคนเก่งๆ เหล่าน้ีมาชว่ยกันออกแบบวธิกีารเรยีนรูเ้หล่าน้ีให้กลาย 
เป็นจรงิข้ึนมา  
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ตารางแสดงส่ิงท่ีผู้พิการทางสายตาต้องเรยีนรู้
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MAKE OVER

ห้องแห่งก�รเรยีนรู ้360°
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ภ�พ Isometric ห้องแห่งก�รเรยีนรู ้360°
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ห้องเรยีนแห่งสัมผัส
ห้องเรียนแห่งสัมผัสแบ่งออกเป็นการเรียนรู้เพ่ือ 
พัฒนา 5 ประสาทสัมผัส ได้แก่ รูปทรง ขนาด เสียง  
สัมผัส และรูปสัตวจ์ำาลอง เพ่ือส่งเสรมิทักษะสำาหรบั 
เด็กพรเีบรลล์ ไม่วา่จะเปน็การเคล่ือนไหว การแยกแยะ 
ส่ิงของ ฝึกการได้ยิน เพ่ือเตรยีมความพรอ้มสำาหรบั 
การอ่านอักษรเบรลล์

จุดประสงค์:
MOVEMENT 
BASIC SHAPES

ผนัง รูปทรงมีจำ านวน
ท้ังหมด 14 รูปทรง 6 สี 
ได้แก่ สีม่วง สีเขียว สีแดง  
สีส้ม สีเหลือง สีน�าเงิน  
และมีรูปทรงท่ีแตกต่าง 
กันดังน้ี ทรงกลม วงกลม 
ทรงกล่อง ทรงเหล่ียม  
สามเหล่ียม รูปทรงเพชร  
วงร ี กากบาท รูปหัวใจ  
เส้นโค้ง และรูปทรงเมฆ 

จุดประสงค์:
SIZE RELATION-
SHIPS /
CHARACTERISTIC 
OF OBJECT

ขนาดหน้าตัดตัวหมุด 
มีด้วยกัน 3 ขนาด ได้แก่  
2x2 น้ิว 3x3 น้ิว และ  
4x4 น้ิว และมีด้วยกัน 
ท้ังหมด 13 รูปทรง แบ่ง  
7 สีคือ สีม่วง สีเขียว  
สีแดง สีส้ม สีเหลือง  
สีน�าเงนิ และสีเงนิ

ผนังรูปทรง ผนังขนาด

1 2



จุดประสงค์:
SPATIAL RELATION-
SHIPS / SOUND

ถูกออกแบบให้มีฝาเปิด 
ปิดสำาหรบัใส่วสัดุท่ีทำาให้ 
เกิดเสียงต่างกัน 16 เสียง  
ได้แก่ พริกไทย เกลือ  
น� า ต า ล  แ ป้ ง  ข้ า ว  
เมล็ดกาแฟ น�า น�ามัน  
ซอสหอยนางรม ทราย  
หิ น  เ ห รีย ญ  เ ม็ ด ย า  
คลิปหนีบกระดาษ เป็นต้น

จุดประสงค์:
DIFFERENT 
TEXTURES / WEIGHT  
RELATIONSHIPS

จากจำานวนหมุดท้ังหมด  
54 ชิ้น เราสามารถแบ่ง 
เท็กซ์เจอร์สำาหรับการ 
เรยีนรูไ้ด้ท้ังหมด 9 ชนิด  
ได้แก่ บอลผิวเรยีบ วสัด ุ
เรยีบลายไม้ อะลูมิเนียม  
ข น ก ร ะ ต่ า ย จำ า ล อ ง  
ผ้าบุนวม ลกูบอลยางมีตุม่ 
ฝอยขัดหม้อ ลูกบอล 
มันวาว

จุดประสงค์:
TIME CONCEPTS / 
NUMERIC  
RELATIONSHIPS /  
UNDERSTAND  
THE MEANING /  
LISTENING SKILL

มุมสัตว์จำาลองคัดเลือก 
แบบจากนิทานอีสป เชน่ 
เ ด็กเ ล้ียงแกะ หนูกับ 
ราชสีห์ กระต่ายกับเต่า  
สุนัขกับเงาสะท้อน ห่าน 
กับไข่ทองคำา กบเลือกนาย 
ลกูหมูสามตัว เป็นต้น

ผนังสัมผัสผนังเขย่า ผนังสัตว์

43 5
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ชนิดของหมดุ

หมดุรูปทรง หมดุหลายขนาด

5 cm 2 cm

5 cm

0.5 cm 3 cm

แม่เหล็ก
9 cm

2.5 cm

ข้าง ข้าง

5 cm

5 cm

7.5 cm

7.5 cm

10 cm

10 cm

1 2

จ�านวน 86 ชิน้ จ�านวน 117 ชิน้

หน้า หน้าหลัง



3 cm
9 cm

2 cm

เกลือพรกิไทย น�าเปล่า

เหรยีญ ยา คลิปหนีบกระดาษ ไส้แม็ก

น�ามันพืช

ซอสหอยนางรม ทราย หิน กรวด

น�าตาล ผงชูรส ข้าว เมล็ดกาแฟ

5.5 cm

5.5 cm

ตลับพลาสติก
ส�าหรบัใส่ของ

หลัง

หน้า

3

ของท่ีน�ามาใส่

หมดุเขย่า

จ�านวน 96 ชิน้
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บอลผิวเรยีบ

ขนกระต่าย

หมดุเปล่า
(เพ่ิมวสัดไุด้ เชน่ แป้งโดว)์

บอลมันวาว ฝอยขัดหม้อ

ผ้าบนุวม บอลยางมีตุ่ม

ผิวเรยีบลายไม้
(เซาะรอ่งท่ีผิวไม้)

อะลมิูเนียม

5 cm 5 cm

5 cm

2 cm

9 cm

4 หมดุพ้ืนผิว

จ�านวน 54 ชิน้

หน้า ข้างหลัง



10 cm

5 cm

10 cm

แม่เหล็ก

5 หมดุสัตว์

จ�านวน 30 ชิน้

หน้า ข้าง
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Lesson 
1

วชิาเบรลล์ศึกษา
เบรลล์ คือภาษาหลักสำาหรับผู้พิการทางสายตา  
แต่ก่อนท่ีเราจะสามารถอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ได้ 
เราจำาเป็นต้องเรยีนรูทั้กษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ 
สัมผัส เสียง กล่ิน ซึ่งเรยีกวา่ พรเีบรลล์ (Pre-Braille)  

ท้ังน้ีเพ่ือเตรยีมความพรอ้มสำาหรบัการอ่านอักษร 
เบรลล์ และการใช้ชีวติประจำาวนั ทักษะเหล่าน้ีเอง 
ท่ีจะทำาให้ผูพิ้การทางสายตาสามารถใชช้วีติในสังคม 
ได้อย่างเป็นปกติ
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ทักษะการสัมผัส 
และการรบัรู ้สำาหรบั
การอ่านและเขียน
อักษรเบรลล์
 
1. ขรุขระ หรอื เรยีบ
2. นุ่ม หรอื แข็ง
3. เล็ก หรอื ใหญ่
4. ส่ิงของท่ีมีเอกลักษณ์
5. เหมือน หรอื แตกต่าง

Pre-Braille

L

R

เด็กพรีเบรลล์ ในแง่หน่ึงหมายถึง  
เด็กอนุบาล ในอีกแงห่มายถึง เด็กท่ี 
ยังไม่สามารถอ่านอักษรเบรลล์ได้  
ซึ่งก่อนจะสามารถอ่านอักษรเบรลล์ได้ 
จะต้องได้รับการฝึกฝนทักษะต่างๆ 
โดยเฉพาะทักษะการสัมผัส   จุดประสงค์ 
ก็เพ่ือให้กล้ามเน้ือมัดใหญ่ไปถึงมัดเล็ก 
ทำางานได้ดี จนกระท่ังอ่านอักษรเบรลล์ 
ด้วยปลายน้ิวได้ โดยเฉล่ียแล้วเด็ก 
ท่ีพิการทางสายตา จะสามารถอ่าน 
หนังสือได้ตอน ป.2-ป.3 หรอืเรว็กวา่น้ัน 
หากเด็กมีประสาทสัมผัสท่ีดี 

บทเรยีนท่ีหน่ึง

Pre-Braille
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แผ่นใยขัดภาชนะ / ผ้าเชด็หน้า
กระดาษทราย / กระดาษสมุด
เชอืกปอ / รบิบ้ินไนลอน
ก้อนกรวด / ลกูปัดพลาสติก
ผนังคอนกรตี / พ้ืนโต๊ะ 

พ้ืนรองเท้า / ถงุเท้า 
มะระ / แตงกวา 
มะกรูด / มะนาว
ลกูมะพรา้ว / เปลือกหอย 
เปลือกไม้ / ใบไม้

SMOOTH
(adj.)

ROUGH
(adj.)

ส่ิงไหนขรุขระ? ส่ิงไหนเรยีบ?
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หมอน / กล่องไม้
ตุ๊กตา / รถไฟไม้
ผ้าห่ม / ไม้กระดาน
ลกูบอลบีบมีเสียง / ลกูตะกรอ้
ผ้าขนหนู / พัด
ฟองน�าล้างจาน / หนังสือปกแข็ง 

โซฟา / เก้าอ้ีไม้ 
ฟูกนอน / เส่ือ
ขนมปัง / คกุก้ี 
มารช์เมลโลว ์/ ถ่ัว

SOFT
(adj.)

HARD
(adj.)

ส่ิงไหนนุ่ม? ส่ิงไหนแข็ง?
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BIG
(adj.)

SMALL
(adj.)

ส่ิงไหนเล็ก? ส่ิงไหนใหญ่?

ต้นไม้ใหญ่ / ต้นถ่ัวงอก 
ท่อนซุง / ดินสอ 
กะละมัง / แก้วน�า 
โต๊ะ / เก้าอ้ี
ลกูบอล / ลกูปิงปอง 
เม็ดข้าว / กล้วยหอม

แตงโม / ส้ม
ฟกัทอง / มะเขือพวง
ตู้เส้ือผ้า / ตู้ล้ินชกั
โทรทัศน์ / โทรศัพท์มือถือ 
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SAME
(adj.)

DIFFERENT
(adj.)

กระดาษสมุด / กระดาษชำาระ / สังกะสี
กระดาษทราย / แผ่นใยขัดภาชนะ / ฟองน�า
ลกูฟุตบอล / ลกูบาสเกตบอล / ลกูตะกรอ้
พู่กัน / แปรงปัดแก้ม / ดินสอ
ชาม / ถ้วย / จาน
ลกูกญุแจ / ชอ้นสแตนเลส / ผ้าเชด็หน้า
ผ้าขนหนู / เส้ือกันหนาว / หนังสือ
หมอน / ตุ๊กตา / บล็อกไม้
ขวดน�า / กระติกน�า / แก้วน�า
ชอ้นพลาสติก / ทัพพีพลาสติก / ไม้บรรทัด

ส่ิงไหนเหมือนกัน? ส่ิงไหนต่างกัน?
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SPECIFIC 
CHARACTERISTIC

ของแต่ละอย่างมีเอกลักษณ์อย่างไร?
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กระดาษสมุด / กระดาษชำาระ
ลกูกญุแจ / พวงกญุแจตุ๊กตา
แผ่นสังกะสี / แฟม้พลาสติก
ดินสอไม้ / หลอดดดูน�า
ถ้วยพลาสติก / ถ้วยเซรามิก
ดินสอสี / พู่กัน
แปรงสีฟนั / หวี
ผ้าเชด็ตัว / เส้ือ
มังคดุ / แอปเปิ้ ล
มะขาม / กล้วยหอม



ประวติัศาสตรข์องอักษรเบรลล์เริม่ต้นเม่ือต้นศตวรรษท่ี 1800  
เม่ือ ชารล์ส์ บาบิเยร ์นายทหารในกองทัพของนโปเลียนได้พัฒนา 
ระบบการส่ือสารข้ึนมาท่ีเรียกว่า ‘การเขียนในเวลากลางคืน’  
เพ่ือให้ทหารสามารถส่ือสารกันได้ในท่ีมืด เพราะจากประสบการณ์ 
ในสนามรบ เขาเห็นทหารเสียชีวิตเพราะตกเป็นเป้าขณะเปิด 
ตะเกียงเพ่ืออ่านเอกสารส่ังการในการรบมาเป็นจำานวนมาก  ระบบ 
การส่ือสารของบาบิเยรป์ระกอบด้วยจุดท้ังหมด 12 จุด เป็นจุด 
ในแนวราบ 2 จุด และในแนวด่ิง 6 จุด จุดแต่ละจุดและการผสม 
ผสานจุดในรูปแบบต่างๆ แทนความหมายของตัวอักษรและคำา 
ต่างๆ ได้ แต่ปัญหาก็คือ ทหารไม่สามารถสัมผัสชุดคำาแต่ละคำา 
ได้ด้วยการสัมผัสแค่ครัง้เดียว จนกระท่ังต่อมา หลุยส์ เบรลล์  
ได้นำาชุดอักษรของ ชารล์ส์ บาบิเยร ์ มาพัฒนาใหม่ ชุดอักษรของ 
เบรลล์ประกอบด้วยจุด 6 จุด เพ่ือแก้ปัญหาการสัมผัส 
 เบรลล์เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1853 ขณะมีอายุ 43 ปี 
ก่อนท่ีทางการฝรัง่เศสจะประกาศให้ระบบชุดอักษรของเขาเป็น 
ระบบการส่ือสารของผูพิ้การทางสายตาอย่างเป็นทางการเพียง 1 ปี

อักษรเบรลล์ จ�กก�รส่ือส�รในสน�มรบ
สู่ตัวอักษรของผู้พิก�รท�งส�ยต�

1824

บทเรยีนท่ีสอง

ประวติัศ�สตรอั์กษรเบรลล์
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G H I

อักษรเบรลล์แต่ละเซลล์ประกอบด้วยหกจุด  
โดยเรียงเป็นสองฝ่ัง คือฝ่ังซ้ายอย่างละ 3 จุด  
เรยีงจากบนลงล่าง เรยีกจุด 1, 2, 3 และแถวทางขวา 
เรยีงจากบนลงล่าง เรยีกจุด 4, 5, 6 แล้วนำาจุดต่างๆ  
เหล่าน้ีมาจดักลุ่มกันแทนตัวอักษรและตัวเลขได้
 เราสามารถเรยีกตัวอักษรได้ด้วยหมายเลข  
ตามตำาแหน่งของจุดท้ังหมดของอักษรตัวน้ัน  
เรียกจาก 1 ไป 6 ยกตัวอย่างเช่น พยัญชนะ A  
จะเรยีกอีกอย่างได้วา่ 1 และ พยัญชนะ เรยีกอีกอย่าง 
ได้วา่ 124 เป็นต้น

1 4

5

6

2

3

บทเรยีนท่ีสาม

การอ่านและ
การเขียนอักษรเบรลล์Br
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การเขียนอักษรเบรลล์  
จะเริม่ต้นจากตัวอักษร 
หลังสดุมาหน้าสดุ โดยท่ี 
ตัวอักษรจะกลับด้าน  
เพ่ือท่ีจะสามารถอ่าน 
ได้ตามปกติ เม่ือพลิก 
ก ร ะ ด า ษ อ่ า น อั ก ษ ร 
เบรลล์ท่ีนูนจากกระดาษ 
ข้ึนมา 

4 1

2

3

5

6
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2.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

6 mm

ค่ามาตรฐานระยะ 
ห่ า ง ข อ ง อั ก ษ ร 
เบรลล์ เพ่ือให้การ 
อ่านเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธภิาพ
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เฉลย
1. เงาะ / 2. กีว ี/ 3. ลองกอง / 4. มะม่วง / 5. แก้วมังกร

จงอ่านอักษรเบรลล์จาก
พยัญชนะและสระท่ีกำาหนดให้

แบบฝึกหัด
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Lesson 
2

วชิ�สัมผัส
ฟังเสียง ดมกล่ิน และการสัมผัส คือประสาทสัมผัส 
ท่ีถูกนำามาใช้แทนการมองเห็นสำาหรบัผู้พิการทาง 
สายตา โดยการสัมผัสจะเป็นประสาทสัมผัสท่ีเรยีนรู ้
ไ ด้ง่ายท่ีสุด ตามมาด้วยการฟัง และการดม  
ตามลำาดับ ซึ่งถ้าเราสามารถพัฒนาให้ผู้พิการทาง 
สายตามีความสามารถในการรบัรูผ่้านการสัมผัสได้ดี 
มากเท่าไหร่ ก็จะเอ้ือประโยชน์กับชีวิตประจำาวัน 
มากข้ึนเท่าน้ัน 

TACTILE
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ชายรูปรา่งสูงใหญ่ ผมส้ัน มีหนวดกับเครา
พอประมาณอยู่บนใบหน้า ยิ้มหวาน พูดจา 
สุภาพคือเอกลักษณ์ของ ผู้บริหารบริษัท      
Creative Crews เอกฉันท์ เอ่ียมอนันต์วฒันะ
เขาสวมเส้ือยืดสีด�าพอดีตัวมีกระเปา๋เส้ือลาย
ทางอยู่ข้างอกซา้ย เขาเชื่อวา่การออกแบบไม่
ได้มองท่ีความสวยงามเพียงอย่างเดียวเขา
จึงไม่ได้สรา้งห้องเรยีนส�าหรบัเด็กพิการทาง
สายตา แต่เปน็การสรา้งห้องเรยีนให้เปน็ห้อง
แห่งการเรยีนรูร้อบด้าน
นายเอกฉันท์ เอ่ียมอนันต์วฒันะ
Director 
Creative Crews
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ชายรูปรา่งสูงใหญ่ ผมส้ัน มีหนวดกับเครา
พอประมาณอยู่บนใบหน้า ยิ้มหวาน พูดจา 
สุภาพคือเอกลักษณ์ของ ผู้บริหารบริษัท      
Creative Crews เอกฉันท์ เอ่ียมอนันต์วฒันะ
เขาสวมเส้ือยืดสีด�าพอดีตัวมีกระเปา๋เส้ือลาย
ทางอยู่ข้างอกซา้ย เขาเชื่อวา่การออกแบบไม่
ได้มองท่ีความสวยงามเพียงอย่างเดียวเขา
จึงไม่ได้สรา้งห้องเรยีนส�าหรบัเด็กพิการทาง
สายตา แต่เปน็การสรา้งห้องเรยีนให้เปน็ห้อง
แห่งการเรยีนรูร้อบด้าน
นายเอกฉันท์ เอ่ียมอนันต์วฒันะ
Director 
Creative Crews

วาดโดย น้องป๊อปอาย 
ผู้พิการทางสายตาแบบเลือนราง Low Vision
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ทีม Creative Crews เริม่ต้นการท�างานในโครงการ Classroom Makeover  
น้ีอย่างไร
 ในครัง้แรกท่ีได้รบัการติดต่อให้เข้ารว่มในโครงการน้ี เราก็ตอบตกลงทันที 
เลยครบั เพราะคิดวา่เป็นโอกาสท่ีเราจะได้ใชค้วามสามารถทางวชิาชพีของเรา 
ในการชว่ยเหลือผูอ่ื้น ตามปกติแล้วงานของเราคือการออกแบบเพ่ือให้คนได้มอง 
เห็นความสวยงาม แต่โจทย์ท่ีสำาคัญของงานน้ีคือการทำางานเพ่ือให้ผู้พิการทาง 
สายตาได้รบัประโยชน์และเห็นถึงคณุค่าในงานของเรา ซึ่งเป็นส่ิงท่ีท้าทายมาก 
เราเริม่ต้นการทำางานด้วยการไปดหู้องเรยีนท่ีโรงเรยีนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ 
พัทยาครบั ครัง้แรกเรารูสึ้กวา่สภาพห้องเรยีนของน้องๆ คนตาบอดน้ันก็มีลักษณะ 
เหมือนกับห้องเรยีนท่ัวไป คือเป็นห้องขนาดไม่ใหญ่นัก มีโต๊ะและเก้าอ้ีประมาณ  
4-6 ชุด มีกระดานดำาท่ีหน้าห้อง และมีส่ือการเรยีนการสอน ABCD และ กขคง 
เหมือนท่ีเราเห็นในห้องเรยีนท่ัวไป แต่ส่ิงท่ีแตกต่างออกไปก็คือ สีสันของห้องเรยีน 
จะมีความจดัจา้นกวา่โรงเรยีนท่ัวไป 
 จากน้ันเราได้พดูคยุกับคณุชดิ สขุหนู ผูอ้ำานวยการโรงเรยีน ท่านได้พูดถึง 
ความแตกต่างในวธิกีารเรยีนรูข้องเด็กตาบอดกับเด็กท่ัวไปเพ่ิมเติมวา่ เด็กท่ีมี 
สายตาปกติ เม่ือมองส่ิงใดส่ิงหน่ึงจะมองเห็นภาพรวมของส่ิงน้ันก่อนแล้วจงึค่อย 
มองเห็นภาพย่อยของส่ิงเหล่าน้ัน แต่สำาหรบัเด็กตาบอดแล้ว พวกเขาจะสังเกต 
ภาพย่อยๆ ของส่ิงต่างๆ ด้วยการสัมผัส เม่ือสัมผัสจนครบแล้ว เขาถึงจะรูว้า่ 
ส่ิงน้ันๆ หน้าตาเป็นอย่างไร เช่น หากอยากรูจ้ักช้าง เขาก็ต้องจับช้างไปทีละ 
ส่วนๆ จับจนครบท้ังตัวถึงจะรูว้า่ช้างมีรูปรา่งเป็นอย่างไร และประเด็นน้ีก็คือ 
ตัวจุดประกายในการทำางานของเรา ทำาให้เรามุ่งเน้นไปท่ีการสรา้งประสบการณ์ 
ด้านการสัมผัสเพ่ือการเรยีนรูข้องเด็กๆ ผู้พิการทางสายตา 

ส่ิงท่ีทีมต้องท�าความเข้าใจเพ่ิมเติมในประเด็นการเรยีนรูข้องเด็กผู้พิการ 
ทางสายตาคืออะไรบ้าง
 ส่ิงท่ีสำาคัญมากท่ีเราต้องทำาความเข้าใจคือหลักสูตรพรเีบรลล์ ซึ่งเป็น 
หลักสูตรมาตรฐานการเรยีนรูข้องเด็กผู้พิการทางสายตาท่ัวไปท่ีเขาจะกำาหนด 
ไวว้า่เด็กทุกคนต้องเรยีนรูใ้นหัวข้อใดบ้าง เชน่ ต้องรูจ้ักขนาดและรูปทรงอะไร 
บ้าง เข้าใจจำานวนนับ เข้าใจนำ้าหนัก พ้ืนท่ีผิว เสียง ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นพ้ืนฐาน 
ท่ีเรานำามาใช้ในการออกแบบท้ังหมด ในการออกแบบ เราแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น  
2 ส่วนคือ ส่วนท่ีอยู่ภายในห้อง และส่วนท่ีอยู่ภายนอกห้องซึ่งเป็นสนามเด็กเล่น  
เพราะเราต้องการให้เด็กๆ ได้เรยีนรูผ่้านการเล่นด้วย
 ในการออกแบบห้องเรยีน เราได้ห้องสมุดห้องหน่ึงมาใชใ้นการออกแบบ  
วัตถุประสงค์ในการทำางานของเรา คือการพยายามใช้ความรู้ท่ีเราได้จาก 
หลักสตูรพรเีบรลล์ มาทำาให้ท้ังห้องสามารถเรยีนรูไ้ด้รอบด้าน ส่ิงแรกท่ีเราคิดคือ  
ห้องเรยีนน้ีต้องไม่มีโต๊ะและเก้าอ้ี เราจึงนำาโต๊ะ เก้าอ้ี และกระดานดำาออกไป  
เพราะการเรยีนรูจ้ะไปอยู่ท่ีผนังทกุด้าน เราออกแบบให้เด็กมีปฏิสัมพันธกั์บผนัง  
ท่ีผนังแต่ละด้านจะมีหมดุสำาหรบัการเรยีนรูด้้านต่างๆ 6 หลักสตูรในผนัง 6 ด้าน  
คือ เรือ่งรูปทรง พ้ืนผิว ขนาด เสียง นำ้าหนัก และรูปรา่งของสัตวต่์างๆ นอกจาก 
น้ันเรายังกำาหนดให้มีผนังสำาหรบัเล่านิทาน เพ่ือท่ีเวลาครูเล่านิทานถึงเรือ่งอะไร  
เด็กก็จะสามารถหยิบหมดุมาใส่ท่ีผนังตามจนิตนาการของเขา เป็นการเสรมิสรา้ง 
จนิตนาการของเด็กๆ ให้ไกลข้ึน 

นอกจากการเรยีนรูผ่้านหมุดบนผนังแต่ละด้านแล้ว ทีม Creative Crews  
เพ่ิมเติมรายละเอียดท่ีน่าสนใจอะไรลงไปในห้องอีก
 เราคำานึงถึงรายละเอียดต่างๆ เยอะมากในระหวา่งการออกแบบ เช่น  
ผนังหมุดแต่ละด้าน เราออกแบบให้มีความสูง 1.50 เมตร เพ่ือให้เด็กท่ีมีอายุ 
ระหวา่ง 2-10 ขวบ สามารถเล่นด้วยกันได้ พ้ืนเราก็ออกแบบให้มีเท็กซเ์จอรท่ี์ 

แตกต่างกัน มีการออกแบบพ้ืนให้เป็นจุด เป็นเส้น ให้เด็กได้เรยีนรูผ่้านการเดิน 
ไปรอบๆ ห้อง เพราะน้องๆ ผู้พิการทางสายตาบางคน ก่อนท่ีจะมาเข้าโรงเรยีน 



        ส่ิงท่ีเราค�านึงถึงมาก 
ท่ี สุดคื อความปลอดภั ย  
ความต้ั งใจของเราคื อ 
พยายามดึงเด็กๆ ให้ออก 
มาจากกรอบ ขยายกรอบ 
ของเขาให้ กว้างข้ึ นกว่า 
การด�าเนินชวีติท่ีเคยใชม้า 

ทีมออกแบบจาก Creative Crews 
ปยุฝ้าย คณุาวฒัน์ (กลาง)

จริกิตต์ิ พนมพงศ์ไพศาล (ขวา)
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พ่อแม่ไม่เคยพาออกไปนอกบ้านเลย ทำาให้มีเด็กบางคนท่ีไม่กล้าเดิน ไม่กล้า 
ขยับตัวออกจากจุดเดิม จะมีน้องบางคนท่ีน่ังก้มหน้าอยู่ท่ีเดิมตลอดเวลา  
การออกแบบพ้ืนผิวในลักษณะท่ีแตกต่างกัน จะชว่ยกระตุ้นให้เขาสนุกกับการ 
เรยีนรูไ้ด้มากข้ึน 
 นอกจากน้ัน ในเรือ่งการใชสี้ เราได้ทำาความเข้าใจข้อสงสัยในตอนแรกวา่  
ในห้องเรยีนของเด็กตาบอดมีการใชสี้สันท่ีจดัจา้น เป็นเพราะเด็กตาบอดมีอาการ 
ท่ีแตกต่างกัน บางคนมีอาการบอดสนิท ขณะท่ีบางคนมีอาการสายตาเลือนราง  
ในห้องเรยีนจึงต้องใชสี้ท่ีจัดจ้านเพ่ือให้เด็กท่ีมีอาการสายตาเลือนรางสามารถ 
มองเห็นสีได้ถนัดข้ึน ดังน้ัน เราจงึได้ออกแบบให้ผนัง 2 ด้านมีสีอ่อนและสีเข้ม 
ตัดกัน แต่ตัวหมุดท้ังหมดจะเลือกใช้สีท่ีจัดจ้าน เพ่ือให้เด็กท่ีมีอาการสายตา 
เลือนรางสามารถมองเห็นสีได้ชดัเจนมากข้ึน
 
ส่วนการเรยีนรูภ้ายนอกห้องเรยีนมีการออกแบบอย่างไร
 เราออกแบบส่วนภายในห้องเรยีนให้ส่งเสรมิทักษะพ้ืนฐานต่างๆ แต่ส่วน 
ภายนอกห้องเรยีนน้ันเราพยายามออกแบบให้เป็นการเรยีนรูท่ี้ก้าวหน้ามากข้ึน  
โดยได้ออกแบบพ้ืนท่ีให้มีการเรยีนรูด้้านเสียงและกล่ินเพ่ิมข้ึน เราได้ออกแบบ 
ให้มีส่วนท่ีเรยีกวา่ ป่ากล่ิน เพ่ือให้เด็กได้เรยีนรูว้า่กล่ินต่างๆ เป็นอย่างไรจากกล่ิน 
ท่ีเป็นธรรมชาติ เชน่ เรยีนรูก้ล่ินของใบไม้และสมุนไพรต่างๆ รวมถึงเรือ่งเสียง 
ท่ีเราได้ออกแบบให้มีทางนำ้าไหลรอบสวนเพ่ือให้เด็กเดินตามเสียงนำ้าไหลไป 
รอบๆ สวน  
 นอกจากน้ันเรายังมีกระบะต้นไม้อยู่ภายในสวน เพ่ือให้เด็กๆ ได้มีโอกาส 
สัมผัสดิน ทราย กรวด เพ่ือเรยีนรูข้นาดท่ีต่างกัน เรยีนรูเ้รือ่งนำ้าหนัก เป็นการเรยีนรู ้
โดยตรงจากธรรมชาติท่ีมีความซับซ้อนมากกว่าการสัมผัสหมุดในห้องเรยีน  
เพราะหินจะมีความหยาบ มีความล่ืน มีความโค้งมน มีขนาดใหญ่เล็กท่ีแตกต่าง 
จากหมดุ เปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนากล้ามเน้ือในการหยิบจบัและสัมผัสมากข้ึน
 อีกส่วนหน่ึงท่ีออกแบบมาเพ่ือพัฒนากล้ามเน้ือมัดท่ีใหญ่ข้ึนของเด็กๆ  
คือ ส่วนพ้ืนท่ีตาข่ายเพ่ือให้เด็กเอาไวโ้หนเล่น ซึ่งเด็กตาบอดสามารถเล่นได้  
เพียงแต่ต้องมีการให้จังหวะด้วยเสียง และจะมีตาข่ายรองรบัอยู่ด้านล่าง  
ไม่เป็นอันตรายถึงแม้จะตกลงไปก็ตาม
 โดยสรุปของการออกแบบภายนอกก็คือ เราคิดว่าเด็กตาบอดก็มี 
ศักยภาพเหมือนคนท่ัวไป เราจงึทำาสนามเด็กเล่นให้เขาได้ออกมาเล่น มาเรยีนรู ้
มาหยิบจบัของท่ีหนักข้ึน พัฒนากล้ามเน้ือได้มากข้ึน เราคิดวา่การได้ออกมาใช ้
ชวีติจะทำาให้การเรยีนรูข้องเขากวา้งขวางออกไป จากการค้นควา้ข้อมูลเราพบวา่ 
คนตาบอดท่ีต่างประเทศสามารถเป็นนักอเมรกัินฟุตบอลได้ สามารถเล่นกีฬา 
เอ็กซ์ตรมีได้ และเราหวงัวา่ เม่ือเขาได้เรยีนรูจ้ากเครื่องมือเหล่าน้ีจนค้นพบ 
ศักยภาพของตัวเอง เขาอาจจะออกไปทำาส่ิงเหล่าน้ันได้บ้างเหมือนกัน 

นอกจากการออกแบบให้บรรลวุตัถปุระสงค์ในการเสรมิทักษะให้กับเด็กๆ แล้ว  
ในการท�างาน Creative Crews ค�านึงถึงเรือ่งใดเป็นพิเศษอีกบ้าง
 ส่ิงท่ีเราคำานึงถึงมากท่ีสุดคือความปลอดภัย ความต้ังใจของเราคือ 
พยายามดึงเด็กๆ ให้ออกมาจากกรอบ ขยายกรอบของเขาให้กวา้งข้ึนกวา่การ 
ดำาเนินชีวติท่ีเคยใช้มา น่ีคือความต้ังใจสูงสุด แต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีความ 
ปลอดภัยมากท่ีสดุ
 ทุกส่วนเราพยายามใส่รายละเอียดท่ีคำานึงถึงความปลอดภัยสอดแทรก 
เอาไว ้ เชน่ ท่ีทางเดินจะมีกระด่ิงคอยให้สัญญาณเสียงทกุก้าวเดิน พ้ืนทางเดิน 
เป็นยาง มีผนังให้เกาะเดิน ส่วนด้านท่ีเป็นกระบะทรายก็จะมีทรายรองรบัอยู่ 
หากวา่เดินตกลงไป แม้วา่อาจจะไม่น่ิมเท่าการบุนวมในห้อง แต่ก็พอท่ีจะทำาให้ 
เด็กไม่บาดเจ็บได้ รวมถึงมีการขึงตาข่ายป้องกันการตกลงมาอย่างท่ีได้กล่าว 
ไปแล้ว
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คณุคิดวา่งานออกแบบท้ังหมดน้ี จะมีส่วนชว่ยในการเรยีนรูข้องเด็กๆ ผู้พิการ 
ทางสายตาในประเทศไทยในวงกวา้งได้อย่างไรบ้าง
 เราพยายามฉีกกรอบการออกแบบออกไปไกลกวา่งานวจิัยท่ีเราค้นควา้ 
มาจากต่างประเทศ บางอย่างท่ีเราท�าน้ันยังไม่มีในห้องเรยีนลักษณะเดียวกัน 
ท่ีต่างประเทศ เพราะบรบิทท่ีแตกต่างกัน และเราอยากให้เด็กสามารถใชช้วีติ 
ปกติได้เหมือนคนท่ัวไป จงึพยายามแทรกส่ิงท่ีพบเห็นได้ตามปกติในประเทศไทย 
เข้าไป เช่น การเรยีนรูก้ล่ินจากพืชผักสวนครวั การใช้หมุดเขย่าเสียงก็ใช้วสัดุ 
เป็นน�้าตาล พรกิไทย เกลือ หรอืในการออกแบบทางเดินก็ใชพ้ื้นยางท่ีพิมพ์นูน 
เหมือนบนท้องถนนบ้านเราจรงิๆ 
 นอกจากน้ันแล้วเราพยายามออกแบบโดยการใชว้สัดงุา่ยๆ มีราคาไม่แพง  
และใช้งานได้จรงิ เช่น ไม้อัด เพ่ือให้งา่ยต่อการก่อสรา้ง สามารถถอดได้งา่ย 
หากต้องการเปล่ียนรูปแบบการเรยีนรู ้
 การออกแบบท้ังหมดน้ี ผมและทีมงานหวังว่ามันจะสามารถเป็น 
แพลตฟอรม์ต้นแบบท่ีจะถูกน�าไปพัฒนาต่อได้ หวงัวา่โครงการน้ีจะท�าให้มีคน 
เห็นถึงความเป็นไปได้ในการออกแบบเพ่ือพัฒนาการเรยีนรูข้องเด็กผู้พิการ 
ทางสายตา ซึ่งคนท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถท่านอ่ืนๆ สามารถ 
น�าไปปรับใช้ในพ้ืนท่ีอ่ืนโดยใช้หลักสูตรเดียวกันกับท่ีเราออกแบบมาก็ได้  
หรอืหากเห็นว่ามีวิธีอ่ืนๆ ในการเสรมิทักษะการเรยีนรูข้องเด็กๆ ก็สามารถ 
ขยายกรอบการเรยีนรูด้้วยวธิอ่ืีนๆ เพราะแม้แต่ผมและทีมเอง ในอนาคตก็อาจ 
จะเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการท�างานโครงการน้ี หากสถาปนิกท่านอ่ืนๆ  
มีความคิดท่ีน่าสนใจมากข้ึนก็สามารถมาชว่ยกันท�าให้โครงการมีความสมบูรณ์ 
มากข้ึน ท�าให้พ้ืนท่ีการเรยีนรูข้องเด็กๆ ผู้พิการทางสายตามีความหลากหลาย 
มากข้ึน รวมไปถึงไปรเิริม่โครงการในโรงเรยีนสอนคนตาบอดท่ีอ่ืนๆ ได้อีก ก็จะ 
เป็นส่ิงท่ีดีเป็นอย่างย่ิงครบัสแกน QR Code เพ่ือชมวดีิโอ
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บทเรยีนท่ีหน่ึง

ล�าดับการเรยีนรูเ้รือ่ง
การสัมผัสของผู้พิการทางสายตาTa

ct
ile

วชิ
าสั

มผั
ส

ผู้พิการทางสายตาต้องเรยีนรู ้
เรื่องการสัมผัส แบ่งคร่าวๆ  
ได้เปน็สามระดับ
1. รบัรูว้า่มีอยูแ่ละสนใจ
2. รบัรูรู้ปรา่งและโครงสรา้ง
3. เรยีนรูค้วามสัมพันธส่์วนหน่ึง 
และท้ังหมด
 เม่ือเรยีนรูส้ามข้ันตอนน้ี 
แล้ว จึงนำาไปต่อยอดในส่ิงท่ี 
ยากข้ึนไป

บทเรยีนท่ีหน่ึง

ล�าดับการเรยีนรูเ้รือ่ง
การสัมผัสของผู้พิการทางสายตาTa
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รบัรูว้า่มีอยู่และสนใจ

1.

รบัรูว้า่มีอยู่และสนใจ

1.
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รบัรู ้ รูปรา่งและโครงสรา้ง

2.
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ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงกับความสัมพันธท้ั์งหมด 

3.
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ภาพชา้ง คือภาพตัวอย่างท่ีทำาให้เราเข้าใจการเรยีนรู ้
และทำาความเข้าใจผู้พิการทางสายตาได้ดีท่ีสุด 
ภาพหน่ึง ผู้พิการทางสายตาต้องรบัรูส่้วนต่างๆ ของ 
ช้างเสียก่อนท่ีจะรบัรูว้า่ส่ิงน้ันคือช้าง เขาต้องลอง 
สัมผัสส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หู หาง งวง งา  
หรอืผิวหนัง แล้วจึงนำาภาพเหล่าน้ันมาปะติดปะต่อ 
จนเกิดเป็นภาพชา้งท้ังตัว

บทเรยีนท่ีสอง

เด็กต�บอดจงึรบัรูจ้�ก
ภ�พย่อยไปภ�พใหญ่Ta

ct
ile

วชิ
าสั

มผั
ส



08
6

Ta
ct

ile
วชิ

าสั
มผั

ส

P

T Y S

L N





09
9

08
8

หญิงสาวผมส้ันประบ่า ตัดหน้าม้า เหนือค้ิว 
ย้ิมเห็นฟัน ใส่ตุ้มหูวงกลมขนาดเล็ก 2 อัน 
ท่ีหูด้านขวา สวมเส้ือคอปก แขนส้ัน สีเทา 
ทางอกด้านซา้ยมีปกัสัญลักษณ์ของ PlanToys 
ย้ิมแย้มแจ่มใส พูดคุยสนุก เป็นบุคลิกของ 
คุณต่อ-วริฏฐา ผลเจริญ ต�าแหน่งผู้จัดการ
ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ออกแบบและเลือก
ใช ้material ให้กับของเล่นเสรมิทักษะส�าหรบั
น้องๆ ผู้พิการทางสายตาวชิ
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วรฏิฐา ผลเจรญิ
Product Design Manager
PlanToys
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หญิงสาวผมส้ันประบ่า ตัดหน้าม้า เหนือค้ิว 
ย้ิมเห็นฟัน ใส่ตุ้มหูวงกลมขนาดเล็ก 2 อัน 
ท่ีหูด้านขวา สวมเส้ือคอปก แขนส้ัน สีเทา 
ทางอกด้านซา้ยมีปกัสัญลักษณ์ของ PlanToys 
ย้ิมแย้มแจ่มใส พูดคุยสนุก เป็นบุคลิกของ 
คุณต่อ-วริฏฐา ผลเจริญ ต�าแหน่งผู้จัดการ
ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ออกแบบและเลือก
ใช ้material ให้กับของเล่นเสรมิทักษะส�าหรบั
น้องๆ ผู้พิการทางสายตา
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วรฏิฐา ผลเจรญิ
Product Design Manager
PlanToys

วาดโดย น้องกันต์
ผู้พิการทางสายตาแบบเลือนราง Low Vision
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ชายผิวสองสี รูปรา่งสงูใหญ่ ค้ิวเข้ม ผมรองทรง 
สูง ปัดไปข้างขวา สวมเส้ือคอปก แขนส้ัน 
สีเทา ทางอกด้านซ้ายมีปักสัญลักษณ์ของ 
PlanToys ให้เห็นอย่างชัดเจน พรอ้มรอยย้ิม 
ท่ี ส่งมาเพียงเล็กน้อย น่ันคือเอกลักษณ์
ของคุณเวส-ประเวศน์ หงษ์ทอง ต�าแหน่ง 
ผู้จัดการฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ ท่ีมา 
สรา้งสรรค์ของเล่นเสรมิทักษะด้านต่างๆ ให้กับ
น้องๆ ผูพิ้การทางสายตา ให้ปลอดภัยมากย่ิงข้ึนวชิ
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ประเวศน์ หงษ์ทอง
Product Design Manager
PlanToys
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ชายผิวสองสี รูปรา่งสงูใหญ่ ค้ิวเข้ม ผมรองทรง 
สูง ปัดไปข้างขวา สวมเส้ือคอปก แขนส้ัน 
สีเทา ทางอกด้านซ้ายมีปักสัญลักษณ์ของ 
PlanToys ให้เห็นอย่างชัดเจน พรอ้มรอยย้ิม 
ท่ี ส่งมาเพียงเล็กน้อย น่ันคือเอกลักษณ์
ของคุณเวส-ประเวศน์ หงษ์ทอง ต�าแหน่ง 
ผู้จัดการฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ ท่ีมา 
สรา้งสรรค์ของเล่นเสรมิทักษะด้านต่างๆ ให้กับ
น้องๆ ผูพิ้การทางสายตา ให้ปลอดภัยมากย่ิงข้ึน
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ประเวศน์ หงษ์ทอง
Product Design Manager
PlanToys

วาดโดย น้องโซเฟีย
ผู้พิการทางสายตาแบบเลือนราง Low Vision
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หมุดด้านขวาเป็นหมุดต้นแบบครั้งท่ีหน่ึง ซึ่งเม่ือนำาไป 
ทดสอบกับผนัง น�าหนักของหมุดทำาให้หมุดท้ิงตัวลงมา  
Plan Toys จงึดีไซน์คานไม้ชิน้เล็กด้านซา้ยเพ่ือพยุงน�าหนัก 
ของหมุดไม้เอาไว้

หมุดแต่ละอันออกแบบมาเพ่ือให้เปิดฝาออกได้  
โดยสามารถใส่วตัถเุล็กๆ เข้าไปเพ่ือให้เกิดเสียง



             จากปกติท่ีเราออกแบบของเล่น 
ท่ีส่วนใหญ่แล้วเป็นการเล่นคนเดียว  
แต่ในโครงการน้ีเราต้องออกแบบ 
ห้องเรียนท่ีเด็กๆ ต้องมาใช้งาน 
รว่มกัน
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Plan Toys เข้ามามีส่วนรว่มในโครงการ Classroom Makeover ในส่วนใด
วรฏิฐา: เน่ืองจาก Plan Toys มีความเชีย่วชาญในการออกแบบของเล่น เราจงึมี 
ความยินดีท่ีจะใชค้วามสามารถของเรามาชว่ยพัฒนาการออกแบบในโครงการ 
ดีๆ อย่างน้ี โดยในโครงการน้ีเราทำางานรว่มกับทีม Creative Crews โดยใช ้ 
ความรูใ้นเชงิ material ของเราในการสนับสนุนส่ิงท่ีดีไซเนอรไ์ด้ออกแบบมา 
ประเวศน์: ในการทำางานทาง Creative Crews จะกำาหนดโจทย์มาแล้วว่า 
ในแต่ละส่วนของห้อง เด็กจะได้เรยีนรูเ้รือ่งอะไร ด้วยวธิกีารอย่างไร แต่เขายัง 
ขาดความรูใ้นส่วนพัฒนาการเด็กท่ีจะนำามาปรบัใชใ้นการสรา้งทักษะการเรยีนรู ้
ของเด็กๆ เช่น เรื่องของการจับ การบีบ การยกต่างๆ เราจึงเข้ามาช่วยใน 
กระบวนการออกแบบส่วนน้ี สนับสนุนเรื่องการผลิตให้ส่ิงท่ีออกแบบมาน้ัน 
สามารถผลิตออกมาได้และมีความปลอดภัยต่อเด็ก 

ในฐานะนักออกแบบของเล่นเพ่ือพัฒนาการของเด็ก ส่ิงท่ีน่าสนใจในการ 
ออกแบบกระบวนการเรยีนรูท้ั้งหมดในโครงการน้ีคืออะไร
วรฏิฐา: ส่ิงท่ีเป็นคีย์เวริด์ในการทำางานน้ีคือ เราอยากให้ท้ังหมดเป็นการใชช้วีติ 
ของเด็ก คือเด็กๆ จะต้องเรยีนรูทั้กษะต่างๆ น้ีเพ่ือท่ีเขาจะได้นำาไปใช้ชีวติใน 
อนาคต ดังน้ันมันจึงเป็นเรื่องสำาคัญมากท่ีเราต้องพยายามใส่ผิวสัมผัสท่ีเขา 
ควรรูจ้ัก หาวิธีนำาเสนอเสียงท่ีน่าสนใจ หาวิธีการเขย่าเพ่ือให้เกิดเสียงน�า  
เสียงเม็ดทราย หรอืเสียงอะไรต่างๆ ท่ีมีความจำาเป็นในการดำาเนินชวีติ เพราะเรา 
ต้องการให้เด็กๆ รูว้า่ ในโลกจรงิๆ ท่ีเขาจะต้องออกไปใชช้วีติน้ันมีอะไรอยู่บ้าง 
 คอนเซปต์การทำางานท่ีน่าสนใจสำาหรบัเราอีกอย่างหน่ึงคือ จากปกติ 
ท่ีเราออกแบบของเล่นท่ีส่วนใหญ่แล้วเป็นการเล่นคนเดียว แต่ในโครงการน้ี 
เราต้องออกแบบห้องเรยีนท่ีเด็กๆ ต้องมาใช้งานรว่มกัน โดยในแต่ละผนัง 
ดีไซเนอรไ์ด้ออกแบบหมุดท่ีใช้เป็นวิธีการนำาเสนอในประเด็นท่ีแตกต่างกัน 
ออกไป เช่น ประเด็นเรื่อง shape ซึ่ง Creative Crews ได้กำาหนดรูปทรง 
ท่ีน่าสนใจมาแล้ว เราทำาหน้าท่ีปรบัแบบให้สอดคล้องกับการผลิตมากข้ึนหรอื 
บางอันท่ีไม่สามารถประกอบได้ เราก็ปรบัให้สมบูรณ์ หมุดท่ีต้องการให้ใส่  
material ต่างๆ ใส่ลงไปได้เพ่ือให้เกิดการเรยีนรูเ้รือ่งเสียง หน้าท่ีของเราก็คือ 
ต้องหาส่วนท่ีจะเปิดออกได้เพ่ือใส่ของ ทดลองจนได้ขนาดและสีท่ีเหมาะสม  
หมุดเรือ่งเท็กซเ์จอร ์ซึ่งดีไซเนอรไ์ด้กำาหนดให้มีเท็กซเ์จอรท้ั์งหมด 13 แบบ เชน่  
แข็ง นุ่ม มัน ฯลฯ เราก็พยายามหาอะไรท่ีมันสอดคล้องกับความต้องการและ 
คำานึงถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องด้วย เชน่ โจทย์กำาหนดวา่ ควรมีเท็กซเ์จอรท่ี์เปน็ 
พลาสติก เราก็เลือกวสัดุกระจกพลาสติก เพราะคำานึงถึงวา่ถ้าหากเด็กทำาตก 
จะได้ไม่แตก ค่อนข้างปลอดภัย และหมุดรูปสัตว ์ ซึ่งทางทีมได้เลือกชนิดของ 
สัตวท่ี์คิดวา่เด็กควรรูจ้กัและทำาการเลือกสีให้เข้ากัน ซึ่งการเลือกสีน้ันได้มีการ 
ทดลองจากทีมแสงรว่มด้วย
 ในการออกแบบหมุดท้ังหมดน้ีมีหลายเรือ่งท่ีเราต้องคำานึงถึง material  
ท่ีทำาให้เกิดเสียงจะต้องสามารถหาได้ท่ัวไป เพราะนานไปอาจเกิดการเสียหาย 
หรอืเน่าเสียก็ต้องสามารถเปล่ียนใหม่ได้ รวมถึงเปดิโอกาสให้เกิดการประยกุต์ใช ้ 
material กับของท่ีมีในท้องถ่ินต่างๆ ได้ เชน่ โรงเรยีนในแถบอีสานอาจจะนำา 
ข้าวเหนียวมาใส่ในหมุดก็ได้ หรอืก้อนหิน ดิน ท่ีชาวบ้านแถบน้ันคุน้เคยมาเปล่ียน 
ใส่ได้ เพราะทางทีมได้ออกแบบหมุดให้งา่ยต่อการเปล่ียนมากข้ึน

จากองค์ความรูด้้านการส่งเสรมิพัฒนาการของเด็กผ่านของเล่นต่างๆ อยากให้ 
ชว่ยยกตัวอย่างพัฒนาการและทักษะท่ีเด็กผู้พิการทางสายตาจะได้จากหมุด 
ต่างๆ ในห้องเรยีนน้ีอย่างเปน็รูปธรรม
ประเวศน์: ผมขอยกตัวอย่างรูปทรงสามเหล่ียม เด็กตาบอดเขาไม่เคยเห็นรูปทรง 
สามเหล่ียม เราจงึออกแบบหมุดรูปทรงสามเหล่ียมข้ึนมา เด็กๆ ก็จะมาเรยีนรู ้
ด้วยการสัมผัส เด็กก็จะทำาความเข้าใจได้วา่รูปทรงสามเหล่ียมมันเป็นแบบน้ี  
มีด้านสามด้านมาต่อกัน ต่อไปมันอาจเชื่อมโยงไปท่ีการเรยีนรูเ้รื่องตัวเลข  
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หรอือาจนำาไปสู่การเรยีนรูว้ตัถส่ิุงของในชวีติประจำาวนั เชน่ เข้าใจวา่รูปทรงของ 
ขนมใส่ไส้ก็คือรูปทรงสามเหล่ียม เป็นต้น
 เชน่เดียวกับหมดุเรือ่งสัตว ์น้องๆ เหล่าน้ีเขาไม่เคยเห็นชา้ง ครูอาจจะพูด 
ให้ฟงัวา่ ชา้งคือสัตวท่ี์มีลักษณะเด่นท่ีสดุคือเป็นสัตวตั์วใหญ่ แต่เขาจะไม่รูเ้ลย 
วา่ชา้งหน้าตาเป็นอย่างไร แต่ถ้าเขาได้จับหมุดรูปชา้ง เขาก็จะรูว้า่งวงคืออะไร  
งาคืออะไร ขาของชา้งเป็นอย่างไร ในสมองของเขาก็จะจินตนาการตามรูปทรง 
น้ันได้ และเวลาท่ีครูพูดถึงชา้งในครัง้ต่อไป น้องๆ ก็จะเข้าใจแล้ววา่ชา้งคืออะไร  
น่ีคือส่ิงท่ีผนังน้ีต้องการ 
 แต่อาจจะยังมีข้อจำากัดอยู่บ้างในเรือ่งของสัดส่วน เพราะเราไม่สามารถ 
กำาหนดไซส์ท่ีถกูต้องได้วา่ ชา้งมีขนาดใหญ่กวา่สิงโตหรอืมดเป็นสัดส่วนเท่าไหร ่ 
เพราะเราต้องการให้น้องๆ รูจ้ักลักษณะเด่นของสัตวต่์างๆ มากกวา่ ส่วนเรือ่ง 
ขนาดน้ันอาจต้องใชก้ารเรยีนรูใ้นลำาดับต่อไป ซึ่งอาจจะเป็นหน้าท่ีของครูในการ 
ขยายความ โดยครูอาจจะเป็นผู้นำากิจกรรมโดยการให้เด็กกะขนาดของช้าง 
จากการให้เดินจากกำาแพงจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง เป็นต้น 

นอกจากความเชี่ยวชาญในการเลือกใช้ material แล้ว Plan Toys ได้เสรมิ 
ประเด็นใดลงไปในกระบวนการออกแบบและการผลิตอีกบ้าง 
วริฏฐา: นอกจากการเลือกใช้ material และวิธีการออกแบบให้ตรงกับ 
วตัถปุระสงค์ในการเรยีนรูแ้ล้ว เราต้องพยายามใช ้material ท่ีไม่เป็นอันตราย 
กับเด็ก นอกจากน้ันเรายังต้องคำานึงถึงเรือ่งความปลอดภัย เชน่ สีท่ีใชก็้ต้องเปน็ 
สีแบบ non-toxic ขนาดของของเล่นเราก็จะพยายามไม่ทำาให้เป็น small part  
แต่จะออกแบบให้มีขนาดท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกันไม่ให้มีอันตรายเม่ือเด็กเล่น 
หรอืเอาเข้าปาก ซึ่งจรงิๆ แล้วเกณฑ์ท่ีเราใช้ก็เหมือนกับการทำาของเล่นปกติ  
คือชิน้ส่วนต้องมีขนาดใหญ่กวา่ 47 มิลลิเมตร เพ่ือไม่ให้เด็กเผลอกลืนลงไปได้  
และวสัดตุ้องมีความแข็งแรง ไม่แตกหักเม่ือตกลงมาจากความสงู 90 เซนติเมตร 

จากประสบการณ์ในการออกแบบของเล่นท่ีผ่านมา คณุคิดวา่ของเล่นสามารถ 
พัฒนาผู้พิการให้ดีข้ึนได้หรอืไม่
ประเวศน์: จรงิๆ แล้วของเล่นสำาหรบัเด็กพิเศษกับของเล่นของเด็กธรรมดา 
ไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยครบั ของเล่นของ PlanToys หลายชิน้ก็ถกูคัดเลือก 
ไปให้เด็กพิเศษเล่น เพราะของเล่นก็คือของเล่น และเด็กก็มีสัญชาตญาณ 
เหมือนกัน เพียงแต่อยู่ท่ีการเอาของเล่นไปประยกุต์ใช ้และการทำาความเข้าใจวา่ 
เด็กพิเศษคนน้ันมีพัฒนาการอยู่ในระดับไหน ถ้าเราเลือกของเล่นให้เหมาะกับ 
ระดับพัฒนาการของเขา เขาก็จะได้ประโยชน์จากของเล่นชิ้นน้ันๆ เพราะเด็ก 
พิเศษแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม เช่น CP หรอื ออทิสติก ซึ่งแต่ละอาการก็จะมี 
พัฒนาการแตกต่างกัน สำาหรบัเด็กตาบอด เขามีข้อจำากัดท่ีการมองไม่เห็น  
แต่พัฒนาการส่วนอ่ืนเขาเหมือนคนปกติ เขาแค่มองไม่เห็นเท่าน้ันเอง แต่เขา 
มีความพรอ้มท่ีจะเรยีนรู ้ ท่ีโรงงานของเราก็มีนโยบายรบัคนตาบอดเข้าทำางาน 
ด้วย ใช้เวลาเรยีนรูไ้ม่นานเขาก็ทำางานได้เหมือนพนักงานปกติ หมายความวา่  
หากเราให้โอกาส เขาก็สามารถท่ีจะทำางานรว่มกับคนอ่ืนและมีชีวิตในสังคม 
เหมือนคนท่ัวไปได้ 
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จงจบัคู่พ้ืนผิวและวตัถตุ่อไปน้ี



Lesson 
3

วชิาเดซเิบรลล์
เสียงเป็นส่ิงท่ีทำาให้ผู้พิการทางสายตาสามารถรบัรู ้
สภาพแวดล้อมโดยรอบได้ ความสำาคัญของเสียง 
แบ่งออกเป็น 2 อย่างด้วยกัน หน่ึงคือชว่ยให้กิจกรรม 
ในชวีติประจำาวนัเป็นไปอย่างราบรืน่ เชน่ การฟังเสียง 
นำ้ามันเดือดในกระทะ ก่อนใส่ไข่ หรอืการข้ามถนน
โดยฟังเสียงจากรถยนต์ เป็นต้น สองคือช่วยสรา้ง 
จินตนาการให้กับผู้พิการทางสายตาให้เห็นภาพโดย 
ไม่ต้องใชส้ายตา 
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ศุภวิชญ์  โพธิ์วิจิตร  ชายหนุ่มรูปร่างสันทัด  
สวมเส้ือยืดสีด�า กางเกงขาส้ันสีน�าเงินเข้ม และ 
รองเท้าผ้าใบสีขาว ท่าทางเป็นกันเอง ย้ิมแย้ม 
บ๊ิกได้บอกวา่ น่ีแหละ คือชุดท�างานประจ�าของเขา 
ชายหนุ่มท่ีเต็มไปด้วยพลังจนิตนาการและเป็นคน 
ช่างสังเกต ท�างานอยู่ในห้องขนาดไม่ใหญ่มาก 
ไม่มีโต๊ะเขียนหนังสือ มีแต่ชัน้วางของท่ีเต็มไปด้วย 
อุปกรณ์สารพัดนึกท่ีไม่ว่าจะเอามาเคาะ บิด 
หรอืตี แล้วก่อให้เกิดเสียงได้ อยากให้คณุลองพูดถึง 
ส่ิงของมาสักชิน้ท่ีคณุไม่
คิดว่ามันจะอยู่ในห้อง
ท�างานได้ ใช ่ส่ิงน้ันมีอยู่ 
ในห้องท�างานของเขา 
ศภุวชิญ์ โพธิว์จิติร
Foley Artist 
บรษัิท กันตนา ซาวด์ สตดิูโอ จำากัด
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สวมเส้ือยืดสีด�า กางเกงขาส้ันสีน�าเงินเข้ม และ 
รองเท้าผ้าใบสีขาว ท่าทางเป็นกันเอง ย้ิมแย้ม 
บ๊ิกได้บอกวา่ น่ีแหละ คือชุดท�างานประจ�าของเขา 
ชายหนุ่มท่ีเต็มไปด้วยพลังจนิตนาการและเป็นคน 
ช่างสังเกต ท�างานอยู่ในห้องขนาดไม่ใหญ่มาก 
ไม่มีโต๊ะเขียนหนังสือ มีแต่ชัน้วางของท่ีเต็มไปด้วย 
อุปกรณ์สารพัดนึกท่ีไม่ว่าจะเอามาเคาะ บิด 
หรอืตี แล้วก่อให้เกิดเสียงได้ อยากให้คณุลองพูดถึง 
ส่ิงของมาสักชิน้ท่ีคณุไม่
คิดว่ามันจะอยู่ในห้อง
ท�างานได้ ใช ่ส่ิงน้ันมีอยู่ 
ในห้องท�างานของเขา 
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Foley Artist
บรษัิท กันตนา ซาวด์ สตดิูโอ จำากัด

วาดโดย น้องบูม 
ผู้พิการทางสายตาแบบเลือนราง Low Vision
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ปกติแล้วงานนักออกแบบเสียงของคณุมีวธิกีารท�างานอย่างไร
 ตำาแหน่งท่ีผมทำาน้ันเรยีกว่า โฟลีย์ (Foley) คือทำาเสียงประกอบให้ 
ภาพยนตร ์โดยใชส่ิ้งของท่ัวไปมาทำาให้เกิดเสียง เชน่ เสียงเดิน เสียงม้าวิง่ เสียง 
ลมพัด เสียงฝน แต่วา่ในโครงการ Classroom Makeover น้ี เป้าหมายเราคือ 
นำาไปใชเ้พ่ือการเรยีนรูข้องเด็กพิการทางสายตา ผมคิดวา่วธิกีารท่ีผมทำางานอยู ่
อาจจะไม่เหมาะ เพราะน้องๆ เขาต้องการฟังเสียงท่ีถูกต้องจรงิๆ เราไม่ควร 
เอาอปุกรณ์อ่ืนๆ มาทำาให้เกิดเสียงต่างๆ เหล่าน้ัน เราควรอัดเสียงจรงิๆ มาให้ 
น้องๆ ฟังเลยจึงจะถูกต้อง เพราะผมคิดวา่ วตัถุประสงค์ของวชิาน้ีน่าจะอยู่ท่ี 
เม่ือได้ฟังเสียงต่างๆ แล้วจะชว่ยให้เขาสามารถนำาไปใชใ้นชวีติประจำาวนัได้ เชน่  
ถ้าเสียงดังประมาณน้ี หรอืเสียงมาจากทางด้านน้ี เรายืนอยู่ในระยะประมาณน้ี 
มันน่าจะปลอดภัย หรอืถ้าเสียงน้ีมาจากทางน้ี เราสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้  
สามารถเล้ียวไปทางซ้ายได้ หรอืควรจะเล้ียวไปทางขวาได้ ผมคิดวา่น่ีคือส่ิงท่ี 
สำาคัญท่ีสดุของวชิาน้ีครบั
 
คณุบันทึกเสียงอะไรบ้าง และท�าไมจงึคิดวา่เสียงเหล่าน้ีมีความจ�าเป็นต่อเด็ก 
ผู้พิการทางสายตา
 ผมทำาคลิปเสียงไวท้ั้งหมด 187 คลิปครบั ส่วนใหญ่เป็นการไปอัดจาก 
สถานท่ีจรงิ แต่มีการทำาข้ึนมาใหม่ 7 คลิป โดยท้ังหมดมาจากโจทย์วา่ เราอยากให้ 
น้องๆ ได้ยินเสียงอะไรบ้าง แต่เพ่ือให้ตรงกับความต้องการจรงิๆ ผมจึงใชก้าร 
ถามน้องๆ วา่ เขาอยากฟังเสียงอะไรกันบ้าง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างบางคนมีคำาตอบ 
ท่ีคาดไม่ถึง เชน่ เสียงรบในสนามรบ เสียงยิงปืน เสียงไฟไหม้ เสียงแผ่นดินไหว  
เสียงภูเขาไฟระเบิด บางคนก็ตอบว่าเสียงคาราโอเกะ เสียงในผับ (หัวเราะ)  
เป็นส่ิงท่ีเซอรไ์พรส์มากครบั แต่อาจจะเป็นเพราะน้องๆ กลุ่มน้ีเขาไม่มีโอกาส 
ไปสถานท่ีเหล่าน้ี เขาจงึต้องการท่ีจะรบัรูว้า่สถานท่ีเหล่าน้ีมีเสียงอย่างไร

เม่ือคัดเลือกเสียงท่ีต้องการบันทึกได้แล้ว คณุลงมือท�างานอย่างไร
 ผมแบ่งสถานท่ีออกเป็นกลุ่มๆ ก่อนครบั คือ สถานท่ีท่ีสามารถอัดเสียง 
ได้จรงิ เพ่ือท่ีจะได้เอามาวางแผนในการเดินทางแต่ละครัง้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
เชน่ เสียงนำ้าตก ป่า ถำ้า เราก็ใชใ้นการเดินทางไปท่ีกาญจนบุรทีีเดียว หรอือย่าง 
เสียงเรอื เราก็ไปท่ีระยอง ตอนข้ามเรอืก็อัดเสียงเรอื ไปถึงก็อัดเสียงเกาะ เสียงรมิ 
ชายหาด แต่เราจำาเป็นต้องตัดบางเสียงท่ีไม่เหมาะสมกับเด็กออก เช่น เสียง 
ขวดเหล้า หรอืเสียงคำาหยาบในผับหรอืเธค เราเลยมาจบท่ีเสียงคอนเสิรต์ท่ีมี 
สภาพใกล้เคียงความเป็นผับมากท่ีสดุ หรอืเสียงสงครามและเสียงไฟไหม้ เราก็จดั 
ให้เป็นอีกหมวดหมูห่น่ึง คือเป็นหมวด fantasy ซึ่งต้องใชเ้ทคนิคแบบภาพยนตร ์
สรา้งซนีข้ึนมาใหม่ แต่จะมีแค่คลิปเสียงอย่างเดียวไม่มีภาพ ขณะท่ีอีกโจทย์หน่ึง 
คือเราต้องกำาหนดให้เด็ก Low Vision เขาสามารถมองเห็นการเคล่ือนไหวได้ด้วย 
เพราะฉะน้ันตอนไปอัดก็จะมีท้ังท่ียืนเฉยๆ และคลิปท่ีต้องเดินถ่ายไปด้วย  
อัดเสียงไปด้วย

การรบัรูเ้สียงของเด็กท่ีตาบอดสนิทกับ Low Vision ต่างกันหรอืไม่ 
 ต่างกันครบั เด็ก Low Vision เขาจะพอมองเห็นการเคล่ือนไหว แต่วา่ 
คนท่ีบอดสนิท เขาจะไม่เห็นการเคล่ือนไหวเลย เขาต้องจบัการเคล่ือนไหวจาก 
เสียงอย่างเดียวเท่าน้ัน แต่ Low Vision เขาจะเดาครา่วๆ ได้วา่ มีวตัถุอะไร 
วิง่เข้ามาหาเขานะ เขาสามารถหลบได้เรว็กวา่น้องท่ีตาบอดสนิท ทุกคลิปท่ีทำา 
มาจงึมีภาพเกือบท้ังหมด เพียงแต่วา่คนท่ีตาบอดสนิท เขาก็จะฟังแต่เสียงอย่าง 
เดียว คนท่ี Low  Vision เขาก็จะเห็นภาพเคล่ือนไหวไปมาเพ่ือจำาลองในชวีติจรงิ
 



 เราต้องเคลียร ์mindset ตัวเอง
ก่อนวา่ เราไม่เคยได้ยินเสียงอะไร 
มาท้ังหมดเลย เพราะถ้าเราคิดวา่  
เคยได้ยินเสียงน้ีแล้ว เราอาจจะ 
มองข้ามบางอย่างไป แต่ส�าหรับ 
เด็กท่ีเขามองไม่เห็น บางทีเสียง 
สเกตบอร์ด มั นก็ อาจจะแปลก 
ประหลาดส�าหรบัเขาแล้ว
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คุณมีวธิกีารอัดเสียงในสถานท่ีจรงิอย่างไร ส่ิงท่ีคุณต้องท�าความเข้าใจใหม่ 
ในการท�างานมีอะไรบ้าง
 เริม่แรกคือผมต้องคิดไวก่้อนวา่ผมอยากได้อะไรจากสถานท่ีน้ัน แต่เม่ือ 
ไปถึงแล้วมันมักจะมีอะไรท่ีน่าสนใจมากกวา่ท่ีเราคิดเสมอ บางทีพอไปถึงเรา 
ต้องเคลียร ์ mindset ตัวเองก่อนวา่เราไม่เคยได้ยินเสียงอะไรมาท้ังหมดเลย  
เพราะถ้าเราคิดว่าเคยได้ยินเสียงน้ีแล้ว เราอาจจะมองข้ามบางอย่างไป  
แต่สำาหรบัเด็กท่ีเขามองไม่เห็น บางทีเสียงสเกตบอรด์ก็อาจจะแปลกประหลาด  
สำาหรบัเขาแล้ว มีอยู่วนัหน่ึงผมได้เอาคลิปลานสเกตบอรด์ไปเปิดให้น้องๆ ฟัง  
เขาต่ืนเต้นกันมาก พากันถามวา่ สเกตบอรด์คืออะไร สเกตบอรด์เป็นยังไง 

ในสถานการณ์ท่ีต้องเป็นครูวิชาเดซิเบรลล์ด้วยตัวเอง คุณมีวิธีการสรา้ง 
การเรยีนรูใ้ห้กับน้องๆ อย่างไร
 ผมก็ต้องอธบิายให้เขาฟังวา่ สเกตบอรด์เป็นแผ่นไม้กระดานท่ีมีล้อติดอยู ่
เราต้องยืนอยู่ข้างบนแผ่นไม้แล้วใชเ้ท้าไถไป น้องเขาจึงจะเข้าใจ เพราะแบบน้ี 
เราจงึจำาเป็นต้องเคลียร ์mindset ของตัวเองวา่ท้ังหมดน้ีเป็นประสบการณ์ท่ีใหม่ 
สำาหรบัเราด้วย ดังน้ัน พอต่อมาหลังจากท่ีผมรูแ้ล้ววา่ต้องอธบิายกับน้องในฉาก 
ต่างๆ วา่อย่างไร ตอนท่ีผมไปญ่ีปุ่ นแล้วได้ไปเห็นคนเล่นดนตรข้ีางถนน ผมจึง 
เคลียร ์ mindset ของตัวเองโดยการออกแบบเหตุการณ์ว่า เรากำาลังยืนดู 
คนเล่นดนตร ี มีรถอยู่ทางขวา มีคนยืนคุยอยู่ข้างๆ ผมก็จะดีไซน์การสอนของ 
ตัวเองวา่ ผมจะถามวา่ สถานท่ีน้ีคือท่ีไหน ท่ีไหนท่ีมีคนเล่นดนตร ีมีคนยืนคยุกัน  
และมีเสียงรถ ผมจะคิดบทเรยีนวา่คลิปน้ีเราจะสอนอะไรเขา



คุณคิดว่า การออกแบบสถานการณ์ต่างๆ สามารถเสรมิสรา้งจินตนาการ 
หรอืชว่ยให้เกิดการเรยีนรูไ้ด้อย่างไรบ้าง
 ผมคิดว่า มันต่อยอดไปได้เยอะเลยครบัอยู่ท่ีเราจะสอนอะไรเขา เช่น  
ต่อยอดเรือ่งอาชพี โดยการบอกวา่ถ้าเขาเล่นดนตรเีก่งๆ เขาสามารถออกไปเล่น 
ดนตรหีาเงนิได้ หรอือีกคลิปหน่ึงท่ีผมไปถ่ายในถ�้า ตอนแรกคิดวา่อยากเก็บ 
เสียงถ�้ามาให้น้องๆ แต่พอไปถึงข้างในมืดมาก ถ่ายไม่ติดอะไรเลย แล้วเสียง 
ก็เงยีบมาก ไม่มีแม้แต่เสียงน�้าหยด แต่ผมไปเจอน้องท่ีเขาเป็นผู้น�าทางในถ�้า 
ผมเลยถ่ายคลิปน้องเขาพาเท่ียวจุดต่างๆ ถ้าเราจะสอนเรื่องอาชีพการเป็น 
ผู้น�าเท่ียวให้เขารูจ้ักก็ได้ หรอืจะสอนเรื่องหินงอกหินย้อยก็ได้ หรอืว่าพูดถึง 
ข่าวสารเรื่องถ�้าก็ได้ครบั อยู่ท่ีว่าครูจะน�าทางเขาไปทางไหน บางทีคลิปหน่ึง 
มันสอนได้หลายเรือ่งมากๆ

คุณคิดวา่การเรยีนรูเ้รือ่งเสียงสำาคัญกับเด็กผู้พิการทางสายตาอย่างไรบ้าง  
หรอืสามารถทำาให้ชวีติเขาเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนอย่างไรได้บ้าง
 ผมคิดวา่ ในชีวติประจ�าวนัของน้องๆ เขาต้องฟังเสียงและต้องสังเกต 
เยอะอยู่แล้ว แต่ส่ิงท่ีเราท�าน้ันเป็นการเตรยีมความพรอ้มให้เขามากกวา่เดิม  
ให้เขารูล่้วงหน้าในสถานท่ีท่ีเขาไม่เคยไป ว่าเสียงในสถานท่ีน้ันเป็นอย่างไร  
ถ้าเขาได้มีโอกาสไปในสถานท่ีน้ันจรงิๆ จะได้มีความคุ้นเคย รูว้า่ต้องเตรยีมตัว 
อย่างไร ต้องระมัดระวงัอะไรบ้าง

 

สแกน QR Code เพ่ือชมวดีิโอ
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บทเรยีนท่ีหน่ึง

กระบวนการผลิตเสียง 
ในห้องเรยีนSo

un
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าเ

ดซ
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ล์

มนุษย์เรามีการรับเสียงต่างกันจากโครงสร้างของใบหูหรือ 
ตำาแหน่งของหู ดังน้ันหากตำาแหน่งของแหล่งเกิดเสียงต่างกัน 
นิดเดียวก็ทำาให้ได้ยินเสียงท่ีไม่เหมือนกัน จึงออกแบบโมเดลท่ีมี 
สัดส่วนเท่ากับความสูงเฉล่ียของน้องผู้พิการทางสายตาข้ึนมา 
เพ่ือใชใ้นการอัดเสียง โดยจะให้เสียงท่ีใกล้เคียงกับการได้ยินของ 
น้องมากท่ีสดุ 





    

1. เสียงม�จ�กท่ีไหนบ้�ง?
ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร อ อ ก แบ บ เ สี ย ง ให้ ห้ อ ง เรีย น  
Classroom Makeover ท้ัง 187 เสียง มีการเก็บ 
ข้อมูลและสอบถามความคิดเห็นของเด็กๆ ท่ีพิการ 
ทางสายตาว่าอยากได้ยินเสียงอะไรบ้าง คำาตอบ 
สีขาวคือเสียงท่ีเด็กๆ อยากได้ยิน ส่วนสีฟ้าคือเสียง 
ท่ีนักออกแบบเสียงเพ่ิมเติมเพ่ือให้เด็กๆ ได้เรยีนรู ้
มากข้ึน จากน้ันเขาจึงไปในท่ีต่างๆ บันทึกเสียงใน 
สถานท่ีจริง เพ่ือส่งต่อให้คุณครูสร้างบทเรียนท่ี 

เริม่ต้นด้วยเสียงต่อไป 
เสียงผับ

เสียงเธค

เสียงแผ่นดินไหว

เสียงในสน�มรบเสียงภเูข�ไฟระเบิด

เสียงยิงปืน

เสียงค�ร�โอเกะ

เสียงไฟไหม้

เสียงป่�

เสียงน��ตก

เสียงตล�ด

เสียงทะเล

เสียงถ��

เสียงเรอื

เสียงเก�ะ

เสียงมอเตอรไ์ซค์

187
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เราก�าลังยืนรออยูบ่นฟุตปาทหัวมุมถนน/รถจอดติดไฟแดงอยู/่ 

ด้านบนมีรถไฟฟ้า มีตึกสูงล้อมรอบ/มีรถติดไฟแดงอยู่ 

จ�านวนมาก (มีรถมอเตอร์ไซค์ รถตุ๊กๆ รถยนต์ รถทัวร์)/

   A   ต�าแหน่ง 11 นาฬิกา สัญญาณจราจรเป็นสีเขียว/รถจาก

ต�าแหน่ง 11 นาฬิกา จ�านวนมากออกตัวไปทางต�าแหน่ง

1 นาฬิกา ผ่านถนนด้านหน้าเราไป/เสียงดังมาก (เสียงเรง่

เครื่อง)/มีผู้คนจ�านวนมากก�าลังรอข้ามถนนอยู่ตรงทาง 

ม้าลายพรอ้มกับเรา แต่ยังไม่สามารถข้ามไปได้/ทางต�าแหน่ง 

11 นาฬิกา สัญญาณไฟจราจรเปล่ียนเป็นสีแดง/    B   รถ 

หยุดเพ่ือเปิดทางให้รถทางด้านต�าแหน่ง 2 นาฬิกาออกตัว/

ทางต�าแหน่ง 2 นาฬิกา สัญญาณจราจรเป็นสีเขียว/รถทาง

ด้านต�าแหน่ง 2 นาฬิกา จ�านวนมากออกตัวไปทางต�าแหน่ง

10 นาฬิกา ผ่านถนนด้านหน้าเราไป/ผู้คนก็ยังคงยืนรออยู่ท่ี

เดิม/ทางต�าแหน่ง 2 นาฬิกาสัญญาณไฟจราจรเปล่ียนเป็น

สีแดง/  C  รถหยุดเพ่ือเปิดทางให้รถทางต�าแหน่ง 5 นาฬิกา

ออกตัว/รถจากต�าแหน่ง 5 นาฬิกาจ�านวนมากออกตัวตรงไป

ทางต�าแหน่ง 1 นาฬิกา/เราและคนจ�านวนมากท่ีรอข้ามถนน

เดินไปท่ีจุดหมาย ณ ต�าแหน่ง 12 นาฬิกา  

12

6

3

2

4

10

8

1

5

11

7

9
START

FINISH

B

C

2. ออกแบบการเรยีนรูต่้อเน่ือง 
จากคลิปเสียง
ความต้ังใจของนักออกแบบเสียง คือต้องการให้ท้ัง 187 คลิปเป็นส่ือการสอน 
ท่ีสามารถใชส้อนผู้พิการทางสายตาให้ได้รบัประสบการณ์เสมือนจรงิ เพ่ือน�าไป 
ปรบัใชใ้ห้เกิดประโยชน์กับชวีติประจ�าวนั และสรา้งให้เกิดจนิตนาการหลากหลาย 
รูปแบบ โดยผู้สอนสามารถเพ่ิมเติมวธิกีารบอกเล่าเรือ่งราวประกอบคลิปเพ่ือ 
ให้เสียงเสียงน้ันน่าสนใจข้ึนได้
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ตัวอย่างคลิปเสียงท่ีหน่ึง

สแกน QR CODE เพ่ือฟังคลิป
สถานท่ี: ส่ีแยกอโศก 
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ตัวอย่างคลิปเสียงท่ีสอง
เล่าข้ันตอนในการทำาอาหาร 
พรอ้มฟังเสียงไปพรอ้มๆ กันSo
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Ingredients Cooking Methods

JAPANESE GRILLED BEEF
WITH TUNA

1. เตรยีมวตัถดิุบ
2. เทน�ามันลงกระทะ 
3. เตรยีมจานและจดัจานอาหาร 
4. โรยเกลือและพรกิไทยลงในวตัถดิุบ 
5. ใส่มันม่วงลงในกระทะ 
6. ใส่เน้ือตามลงไป
7. เน้ือ ฟกัทอง ปลาทนู่า มันม่วง และหอมใหญ่ ย่างอยู่บนกระทะ 
8. โรยเกลือและพรกิไทยลงบนเน้ือ ฟกัทอง ปลาทนู่า มันม่วง 
     และหอมใหญ่ 
9. กลับเน้ือท่ีย่างอยู่บนกระทะ 
10. เตรยีมจาน 
11. กลับเน้ือท่ีย่างอยู่บนกระทะ 
12. นำาเน้ือข้ึนจากเตาทีละชิน้

เน้ือววั                                                  
เน้ือปลาทนู่า                                  
มันม่วง                                               
ฟกัทอง                                            
หอมหัวใหญ่                                   

2 ชิน้
2 ชิน้
2 ชิน้

2 ชิน้
2 ชิน้

เน้ือย่างญ่ีปุ่ นเสิรฟ์พรอ้มทนู่า
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1.

5.

9. 10.

2.

6.

วธิที�าเน้ือย่างญ่ีปุ่ น



11.

3.

7.

4.

8.

12.
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ผู้ปกครองสามารถสอนการเรียนรู้เรื่องเสียง 
กับน้องๆ โดยของท่ีมีอยู่ในบ้านได้จาก การนำาขวด
และวตัถตุ่างๆ เชน่ พรกิไทย เกลือ น�าตาล เมล็ดกาแฟ  
มาใส่ในขวด เพ่ือให้น้องๆ เขย่าและฝึกจดจำาเสียง 
ของวตัถตุ่างๆ ได้

พรกิไทย ทราย น�ามัน

เกลือ น�าตาล เมล็ดกาแฟ

TRICK: อปุกรณ์แสนง�่ย สร�้งก�รเรยีนรู้
So
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1.

2.

3.

แบบฝึกหัด

จงเขียนเสียงของส่ิงท่ีระบใุห้ต่อไปน้ี
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SMELL

Lesson 
4

วชิาลมหายใจ
ประสาทสัมผัสทางการดมกล่ิน เป็นประสาทสัมผัสท่ีรบัรู ้
ได้ยากท่ีสุด แต่เป็นอีกสัมผัสท่ีสำาคัญกับผู้พิการทาง 
สายตามาก เพราะกล่ินสามารถบอกสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณตรงน้ันได้ ประโยชน์ของกล่ินคือช่วยให้ 
ผู้พิการทางสายตาเกิดความปลอดภัยและสามารถ 
เอาตัวรอดจากอันตรายต่างๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น  
สามารถรบัรูก้ล่ินนมบูดได้ หรอืสามารถออกมาจาก 
พ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตไุฟไหม้ได้ 
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ชลิดา คณุาลัย
Scent Designer

ผู้หญิงตัดผมซอยส้ัน ย้ิมแย้ม เธอสวมเส้ือเชิ้ต 
แขนยาวสีด�า พับแขนให้ส้ันดทูะมัดทะแมง สวม 
กางเกงสแล็กสีด�า รองเท้าหุ้มส้นสีขาว เปน็ชุดท่ี 
ดูคล่องแคล่วเหมาะกับเป็น คุณก้อย-ชลิดา  
คณุาลัย นักออกแบบกล่ิน ส่ิงท่ีมองไม่เห็นด้วยตา 
แต่สัมผัสได้ด้วยจมูก คุณก้อยอธิบายให้เราได้ 
เข้าใจวา่ กล่ินน้ันส่งผลต่อการรบัรูม้ากแค่ไหน  
พรอ้มให้ดมกล่ินในขวดทึบแสง หากคณุหลับตา 
แล้วสดูหายใจ แม้จะมองไม่เห็นได้ด้วยตา แต่คณุ 
จะรบัรูไ้ด้ทันที เชื่อแล้ววา่
กล่ินน้ันมีพลังมากแค่ไหน



ผู้หญิงตัดผมซอยส้ัน ย้ิมแย้ม เธอสวมเส้ือเชิ้ต 
แขนยาวสีด�า พับแขนให้ส้ันดทูะมัดทะแมง สวม 
กางเกงสแล็กสีด�า รองเท้าหุ้มส้นสีขาว เปน็ชุดท่ี 
ดูคล่องแคล่วเหมาะกับเป็น คุณก้อย-ชลิดา  
คณุาลัย นักออกแบบกล่ิน ส่ิงท่ีมองไม่เห็นด้วยตา 
แต่สัมผัสได้ด้วยจมูก คุณก้อยอธิบายให้เราได้ 
เข้าใจวา่ กล่ินน้ันส่งผลต่อการรบัรูม้ากแค่ไหน  
พรอ้มให้ดมกล่ินในขวดทึบแสง หากคณุหลับตา 
แล้วสดูหายใจ แม้จะมองไม่เห็นได้ด้วยตา แต่คณุ 
จะรบัรูไ้ด้ทันที เชื่อแล้ววา่
กล่ินน้ันมีพลังมากแค่ไหน
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ชลิดา คณุาลัย
Scent Designer

วาดโดย น้องบูม 
ผู้พิการทางสายตาแบบเลือนราง Low Vision
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คณุมีความสนใจเรือ่งการออกแบบกล่ินต้ังแต่เม่ือไร
 เราเป็นคนชอบกล่ินหอมๆ ชอบใส่นำ้าหอม แล้วก็ได้เข้ามาทำางานอยู่ใน 
บรษัิทผลิตนำ้าหอม ท่ีเขาเรยีกวา่ Perfume House เม่ือประมาณ 20 ปีท่ีแล้ว  
จากการท่ีเราเป็นแค่คนชอบนำ้าหอมจนได้ไปเห็นเบ้ืองหลังท่ีเราไม่เคยรูเ้ลยวา่ 
มีธรุกิจแบบน้ีอยู่ ในชวีติประจำาวนัของเรา ทุกอย่างท่ีเราใชไ้ม่มีอะไรท่ีไม่มีกล่ิน  
เพราะฉะน้ันน่ีคืออุตสาหกรรมท่ีสำาคัญ แต่มันซ่อนอยู่ ถ้าไม่มีงานน้ี เวลาเรา 
อาบนำ้า สบู่ก็จะไม่มีกล่ิน ยาสระผมก็ไม่มีกล่ิน นำ้ายาซกัผ้าก็ไม่มีกล่ิน ต่อมาเรา 
ได้ไปทำางานในบรษัิทท่ีเป็น consumer product ได้ดีไซน์กล่ินให้ผลิตภัณฑ์ 
หลายๆ อย่าง เราสนุกกับการทำากล่ินมาก เริม่ได้ค้นพบและทดลองหลายอย่าง  
เช่น เปิดรา้นอาหารเป็นของตัวเอง แล้วเอากลิ่นช็อกโกแลตไปผสมในไวน์  
เอากล่ินหอมๆ มาใส่ในเครือ่งด่ืมและอาหารอีกหลายอย่าง จากน้ันก็ทำาอะไร 
สนุกๆ กับกล่ินแบบน้ีมาเรือ่ยๆ 

จากการทดลองสนุกๆ คณุค้นพบวา่ กล่ินสามารถน�าไปใชง้านในรูปแบบอ่ืนๆ  
ได้อีกต้ังแต่เม่ือไร
 เราค้นควา้ไปเรือ่ยๆ จนพบวา่ กล่ินไม่ได้มีแค่ความหอม ค้นข้อมูลจนได้ 
เจอวา่ท่ีต่างประเทศเขามีการนำากล่ินไปช่วยเหลือในด้านต่างๆ มากมาย เช่น  
ในทางการแพทย์ ได้นำากล่ินไปชว่ยเหลือผู้ป่วยอัลไซเมอร ์โดยนักออกแบบกล่ิน 
จะไปน่ังคยุกับผู้ป่วยและญาติผูป่้วยวา่ ในชวีติท่ีผ่านมาทำาอะไรบ้าง ชอบกินอะไร 
บ้านอยู่ท่ีไหน เพ่ือดูบรบิทชวีติของเขา แล้วนำาประสบการณ์ในชวีติของผู้ป่วย 
ท้ังหมดมาออกแบบกล่ินเพ่ือให้เข้ากับครอบครวัน้ันๆ เพ่ือกระตุ้นความทรงจำา 
ของผู้ป่วย 
 น่ีคือพลังของกล่ิน เราจึงเริ่มต้นทำาโปรเจกต์เก่ียวกับกล่ินหลายๆ  
โปรเจกต์ข้ึน เช่น โปรเจกต์กล่ินของกรุงเทพฯ เพ่ือบอกบรบิทของพ้ืนท่ีต่างๆ  
ในกรุงเทพฯ ทำาให้คนย้อนกลับไปมองการเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรม 
ในแต่ละยุคสมัย เพราะในความทรงจำาของคนท่ัวไปอาจมีความรูสึ้กต่อย่าน 
แต่ละย่านไม่เหมือนกัน หลังจากน้ันเราพบวา่ กล่ินทำาอะไรได้อีกหลายอย่าง 
เอามาใช้ในงานศิลปะก็ได้ เราเคยดูวดีิโอตัวหน่ึงท่ีเด็กผู้หญิงสองคนมีเพ่ือน 
ตาบอดอยู่คนหน่ึง เขาอยากให้เพ่ือนวาดรูปได้จึงเอากล่ินต่างๆ ใส่ลงไปในสี 
ให้เพ่ือนได้มีความสขุในการวาดภาพด้วยกัน เรารูสึ้กวา่น่ีคืองานของเรา เป็นส่ิง 
ท่ีเราน่าจะทำาได้ เราจึงเริม่คุยกับน้องๆ คนตาบอดวา่อยากจะออกแบบกล่ิน 
เพ่ือชว่ยให้น้องๆ ตาบอดได้ทำางานศิลปะ จงึเกิดเป็นโครงการ The Nose ข้ึนมา  
เพราะเราคิดวา่ ท่ีผ่านมาเวลาท่ีคนตาบอดจะเลือกสี เขาก็จะหยิบขวดข้ึนมา 
จากการอ่านอักษรเบรลล์ แต่สีท่ีเขาเลือกเป็นส่ิงท่ีเขาถกูบอกเล่าต่อๆ มา เชน่  
ดอกกหุลาบต้องสีแดง กล้วยต้องสีเหลือง แต่เราคิดวา่มันไม่แฟรกั์บคนตาบอด  
เราจึงออกแบบวิธีการทำางานศิลปะสำาหรบัคนตาบอดใหม่ด้วยการตีความสี 
ออกมาเป็นรูปแบบกล่ิน วา่แต่ละสีให้ความรูสึ้กอย่างไร เขาก็จะเลือกสีจากกล่ิน 
ท่ีเขารูสึ้ก ทีน้ีกล้วยก็ไม่จำาเป็นต้องเป็นสีเหลืองแล้ว เม่ือเราได้ออกแบบกล่ิน 
ให้เข้ากับอารมณ์ของแต่ละสี มันจะทำาให้เขาทำาอะไรได้มากข้ึน

จากการออกแบบกล่ินส�าหรบัผลิตภัณฑ์ มาสู่การออกแบบกล่ินเพ่ือศิลปะ 
ส�าหรบัคนตาบอด คณุค้นพบส่ิงใดจากการท�างานน้ีบ้าง
 เราค้นพบวา่ กล่ินไม่ใชแ่ค่เรือ่งของความสวย แต่กล่ินยังเป็นสัญชาตญาณ 
การเอาตัวรอดด้วย เชน่ กล่ินอาหารบูด ถ้าเราป่วยแต่วา่อาหารท่ีเราเก็บไวใ้น 
ตูเ้ย็นมันยังหน้าตาดีอยู่ แต่เราป่วยเราไม่ได้กล่ิน แล้วเรากินอาหารเหล่าน้ันเข้าไป 
ก็หมายความวา่เรากินอาหารเสียเข้าไปโดยไม่รูตั้ว หรอืแม้แต่กล่ินแก๊ส เราไปเจอ 
ข้อมูลวา่ จรงิๆ แล้วแก๊สหุงต้มท่ีเราใชใ้นบ้านน้ันไม่มีกล่ิน แต่เคยเกิดอบัุติเหต ุ
แก๊สระเบิดครัง้ใหญ่ในอเมรกิาทำาให้คนตายเป็นพันคน เขาก็เลยต้องเอากลิ่น 
ใส่ลงไปในแก๊ส ทำาให้ทุกคนรูว้่ากล่ินแก๊สเป็นแบบน้ี หรอืว่าถ้าเรานอนหลับ 
ตอนกลางคืนแล้วเกิดไฟไหม้ เราไม่ต้องรอให้ไฟมาถึงตัวเรา แต่แค่ได้กลิ่น 
ควนัไฟก็จะชว่ยชวีติเราได้



  การได้กล่ินมันเป็นเซนส์เดียว 
ท่ีหยุดไม่ได้ ถ้าเราไม่อยากได้ยิน  
เราก็ปิดหู ถ้าเราไม่อยากสัมผัส  
เราก็ไ ม่ ต้องไปโดน แต่ถ้าเรา 
ไม่อยากได้กล่ิน ถึงแม้ว่าตรงน้ัน 
มันเหม็นยังไง เราอุดจมูกแป๊บนึง  
เราก็ต้องหายใจ เพราะฉะน้ัน 
ในเม่ือมันหยุดไม่ได้ เราจะท�ายังไง 
ให้ทุกลมหายใจของน้องๆ เปล่ียน
เป็นการเรยีนรูส้�าหรบัเขา 
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ในการออกแบบวิชาลมหายใจในโครงการ Classroom Makeover คุณมี 
วตัถปุระสงค์ในการทำางานอย่างไร
 เน่ืองจากโครงการน้ีต้องการเสรมิทักษะด้านประสาทสัมผัสต่างๆ ให้กับ 
น้องๆ เด็กตาบอด และเราก็ท�างานด้านกล่ินอยู่แล้ว เราคิดวา่โดยพ้ืนฐานแล้ว 
น้องๆ เขาน่าจะมีสัญชาตญาณทางด้านน้ีสงูอยูแ่ล้ว และข้อดีคือเขาจะไม่มีอคติ  
เน่ืองจากบางครัง้การท่ีเรามองเห็นมักท�าให้เราลืมใชป้ระสาทสัมผัสด้านอ่ืนๆ ไป 
ในวชิาลมหายใจเราจงึคิดวา่ อยากชว่ยให้น้องๆ ‘เปล่ียนทกุลมหายใจให้เป็นการ 
เรยีนรู’้ เพราะส�าหรบัเด็กๆ ท่ีเขามองไม่เห็น การได้กล่ินเป็นประสาทสัมผัสเดียว 
ท่ีหยุดไม่ได้ เพราะถ้าเราไม่อยากได้ยิน เรายังปิดหูได้ ถ้าเราไม่อยากสัมผัส เราก็ 
ไม่ต้องไปโดน แต่ถ้าเราไม่อยากได้กล่ิน ถึงแม้วา่ตรงน้ันจะเหม็น เราก็ยังต้อง 
หายใจ 
 เพราะฉะน้ันในเม่ือมันหยุดไม่ได้ เราจะท�ายังไงให้ทกุลมหายใจของน้องๆ  
เปล่ียนเป็นการเรยีนรูส้�าหรบัเขาได้ เราได้ไปคุยกับน้องๆ ท่ีโรงเรยีน ไปถามวา่ 
เขาใช้จมูกในชีวิตประจ�าวันยังไงบ้าง น้องๆ เขาก็เล่าให้ฟังว่าเวลาเขาไป 
ห้างสรรพสินค้า เขาก็จะเดินไปตรงท่ีขายขนมปังเลยเพราะว่าเขาชอบกิน  
การเรยีนรูแ้บบน้ีเป็นการเรยีนรูจ้ากส่ิงท่ีเกิดข้ึนรอบตัว เราจึงออกแบบกล่ินให้ 
ใกล้เคียงกับส่ิงท่ีเราคิดวา่เด็กๆ ควรรูจ้กัมากท่ีสดุ เชน่ กล่ินควนัไฟ กล่ินนมบูด  
กล่ินทุ่งหญ้า กล่ินแก๊ส กล่ินขนม เป็นต้น 

กระบวนการผสมกล่ินแต่ละกล่ินมีวธิกีารอย่างไร
 การผสมกล่ินเพ่ือให้ได้กล่ินใกล้เคียงกับกล่ินท่ีเราต้องการน้ันเป็น 
กระบวนการท่ียากท่ีสดุ เพราะวา่ในประเทศไทยยังขาดวตัถดิุบในการผสมกล่ิน 
ท่ีหลากหลาย เราจงึต้องประยกุต์ใชว้ตัถดิุบเท่าท่ีเราหาได้ในประเทศไทยมาผสม 
กันให้ออกมาอย่างใกล้เคียงท่ีสุด เช่น ถ้าเราอยากได้กล่ินสวนสัตว ์ เราก็ต้อง 
คิดวา่ในสวนสัตวมี์อะไรบ้าง กล่ินของสัตวแ์ต่ละชนิดมาจากไหน เชน่ ต่อมเหงือ่ 
หรอืต่อมท่ีก้นของสัตวตั์วผู้ซึ่งจะมีกล่ินคาวๆ เราก็ต้องออกแบบกล่ินน้ี หรอืใน 
การออกแบบกล่ินคลองแสนแสบ เราไม่สามารถไปตักน�้ามาให้เด็กดมกล่ิน 
ได้เลยเพราะมันอาจมีเชื้อโรค เราจงึต้องคิดวา่ในคลองแสนแสบมีอะไรอยู่บ้าง 
เชน่ กล่ินขยะ กล่ินโคลน แล้วจงึค่อยๆ ผสมแต่ละกล่ินข้ึนมาทีละองค์ประกอบ 
จากวตัถดิุบท่ีเรามี

คณุคาดหวงัอะไรจากวชิาลมหายใจน้ีบ้าง
 เราอยากเปิดโลกให้กับท้ังเด็กๆ และคณุครู เป็นโครงการน�ารอ่งเพ่ือไป 
สะกิดวา่ เด็กๆ สามารถเรยีนรูเ้รือ่งกล่ินได้ อยากให้เขารูว้า่ จมูกไม่ได้มีแค่เอาไว ้
หายใจเท่าน้ัน เด็กตาบอดควรได้รบัการปลูกฝังวา่ ถึงเราจะมองไม่เห็นก็จรงิ  
แต่เราไม่ได้ด้อยไปกวา่คนอ่ืน เพราะเน่ืองจากเราเป็นคนท่ีใชจ้มกูท�างาน เราคิด 
วา่จมูกมีพลังรองมาจากตา ท�าไมเราถึงไม่ใชส่ิ้งน้ีน�าทางเขา ท�าให้เขารูว้า่ต้อง 
เจอกับอะไรบ้าง เรามีหน้าท่ีสอนให้เขารูว้า่น่ีคือกล่ินอะไร 
 และเราไม่อยากให้ส่ิงเหล่าน้ีอยู่แค่ในโรงเรยีนสอนคนตาบอด สมาชิก 
ในครอบครวัคนตาบอดควรจะเป็นคนสอนเขาด้วย โดยท่ีเราไม่จ�าเป็นต้องใช้ 
สารเคมีในการผสมกล่ินข้ึนมา แต่ละบ้านสามารถประยุกต์วธิกีารจากส่ิงของ 
รอบตัวได้เลย ต่อยอดความคิดสรา้งสรรค์ออกไป เราอยากให้ส่ิงท่ีเราท�าน้ัน 
เหมือนการไปเคาะประตูบอกเขาว่า เราลองมาช่วยกันไหม เราจะท�าอย่างน้ี 
เพ่ิมข้ึนในบ้านของเราได้ยังไง 

สแกน QR Code เพ่ือชมวดีิโอ



ลิสต์ค�าออกมา หาคีย์เวริด์ของกล่ิน

ใช ้raw material ของน�าหอม

ผสมกล่ินท่ีต้องการ

2

3

กล่ินสัตว์กล่ินกวาง

กล่ินชะมด

กล่ินคาว

กล่ินต่อมเหงือ่ สวนสัตว์

1

วธิอีอกแบบกล่ิน
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เราหายใจตลอดเวลา
กล่ินเป็นประสาทสัมผัสเดียวท่ีทำางานตลอดเวลา  
เพราะเราต้องหายใจ กล่ินจึงเป็นประสาทสัมผัส 
ท่ีแตกต่างจากประสาทสัมผัสอ่ืนๆ นอกจากน้ัน 
กล่ินยังส่งตรงไปท่ีสมองและตีความได้เรว็กวา่
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บทเรยีนท่ีหน่ึง

ท�าไมกล่ินถึงแตกต่าง
จากประสาทสัมผัสอ่ืน?



การเดินทางของกล่ิน

จุดเริม่ต้น
ของกล่ิน
กล่ินกะเพรา กล่ินไข่ดาว กล่ินน�ามัน  
กล่ินพรกิ กล่ินเครือ่งเทศ

จุดรบักล่ิน
และส่งสาร
เราหายใจและรับรู้กล่ินตลอดเวลา  
และสามารถแยกแยะกล่ินได้หลายๆ  
กล่ินในเวลาเดียวกัน

การรบัรูผ่้านสมอง
การเกิดความทรงจ�า
กล่ินสัมพันธกั์บความทรงจำา เชน่ เม่ือ
เราได้กล่ินกะเพราหรือกล่ินตลาด  
อาจจะทำาให้เรานึกย้อนกลับไปถึงความ 
ทรงจำากับแม่ท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต 
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ผู้พิการทางสายตา
สามารถฝึกทักษะเรือ่งกล่ิน

ได้ตลอดเวลา
เพราะกล่ินอยู่รอบตัวเรา
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บทเรยีนท่ีสอง

กล่ินส�าคัญอย่างไร
กับผู้พิการทางสายตา

กล่ินเป็นสัญชาตญาณ 
การเอาตัวรอด
นอกจากกล่ินจะช่วยสร้างบรรยากาศหรือปรับ 
อารมณ์แล้ว กล่ินยังสามารถชว่ยชวีติเม่ือเราตกอยู่ 
ในสถานการณ์อันตรายได้อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น 
เม่ือเราได้กล่ินควันไฟหรือกล่ินไหม้ กล่ินจะเป็น            
ผูช้ว่ยให้เรารอดพ้นจากเหตกุารณ์ไม่ปลอดภัยน้ันได้



เดินตามกล่ิน
จากบ้าน-โรงเรยีน

1.

2.

3.

4.

ระยะทางระหว่างบ้านถึงโรงเรียน 
เด็กพิการทางสายตาจะสัมผัสได้ถึง 
กล่ินตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเดินผ่าน 
และคาดเดาได้ว่าสภาพแวดล้อม 
โดยรอบเป็นอย่างไร ทำาให้สามารถ 
เดินทางไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเอง

From

Home

to

school

กล่ินควนัรถ

กล่ินคลอง

กล่ินรา้นขนมปัง

กล่ินสวนสาธารณะ
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กล่ินหอม

แบบฝึกหัด
Sm
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ใจ
จงเขียนวา่ กล่ินหอม กล่ินเหม็น 
และกล่ินอันตราย สามารถเรยีนรู ้
จากส่ิงใดได้บ้าง



กล่ินเหม็น

กล่ินอันตราย
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Lesson 
5

วชิาล�าแสง
ผู้พิการทางสายตาแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ 
ตาบอดสนิท เรียกว่า Blind แต่อีกประเภทคือ 
ยังสามารถมองเห็นแสงได้บ้าง เรยีกวา่ Low Vision  
หรอืสายตาเลือนราง ผูพิ้การในกลุ่มน้ีจำาเป็นต้องได้รบั 
การกระตุ้นเพ่ือให้ใชส้ายตาท่ีเหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์ 
มากท่ีสดุ ด้วยการฝึกให้มองแสง มองสี หรอืตัวอักษร 
ขนาดใหญ่ 
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Li
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tin
g น�าเสียงสดใส พูดจาอ่อนน้อมน่าฟงั ท�าให้เรา 

อยากรู้ว่าเจ้าของน�าเสียงน้ันมาจากใคร  
ภาพลักษณ์ภายนอกของผูช้ายรูปรา่งสงูโปรง่  
ผมสีด�าส้ัน มาในชุดสีเข้ากัน ท้ังเส้ือเชิ้ต 
แขนยาวและกางเกงเป็นสีด�า คือ คุณสันติ  
หิรญัวทิยากุล นักออกแบบแสงและควบคุม 
ทิศทางของแสงเพ่ือบอกทิศทางให้กับน้องๆ  
Low Vision เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น คือ คณุสันติ 
เปน็คนต้ังใจท�างาน อธบิายกระบวนความคิด 
ไ ด้อย่างละเอียด 
และเขาเชื่อว่าแสง
สามารถส่องน�าทาง 
ให้กับชวีติได้
 สันติ หิรญัวทิยากลุ
นักออกแบบแสง บรษัิท วธิไล้ท์ จำากัด



น�าเสียงสดใส พูดจาอ่อนน้อมน่าฟงั ท�าให้เรา 
อยากรู้ว่าเจ้าของน�าเสียงน้ันมาจากใคร  
ภาพลักษณ์ภายนอกของผูช้ายรูปรา่งสงูโปรง่  
ผมสีด�าส้ัน มาในชุดสีเข้ากัน ท้ังเส้ือเชิ้ต 
แขนยาวและกางเกงเป็นสีด�า คือ คุณสันติ  
หิรญัวทิยากุล นักออกแบบแสงและควบคุม 
ทิศทางของแสงเพ่ือบอกทิศทางให้กับน้องๆ  
Low Vision เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น คือ คณุสันติ 
เปน็คนต้ังใจท�างาน อธบิายกระบวนความคิด 
ไ ด้อย่างละเอียด 
และเขาเชื่อว่าแสง
สามารถส่องน�าทาง 
ให้กับชวีติได้
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วาดโดย (น้องก๊ิฟ)
ผู้พิการทางสายตาแบบเลือนราง Low Vision

สันติ หิรญัวทิยากลุ
นักออกแบบแสง บรษัิท วธิไล้ท์ จำากัด
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ในการออกแบบวชิาล�าแสง มีกระบวนการท�างานอย่างไร
 โจทย์ของเราก็คือ เราต้ังใจให้เด็กเรยีนรูเ้รือ่งสีและแสง และสามารถนำา 
ความรูน้ี้ไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้ จากน้ันเราจึงมาคล่ีวิธีการออกว่า ในชีวิต 
ประจำาวันของเด็กตาบอด เขาต้องเจออะไรบ้าง ต้ังแต่ต่ืนนอนไปโรงเรยีน  
ไปโรงเรยีน เดินถนนเจออะไรบ้าง เจอรถ เจอส่ีแยกไฟแดง เราจึงคิดต่อไปวา่  
เราจะสอดแทรกเรื่องแสงมาสอนอะไรเด็กจากส่ิงเหล่าน้ีได้บ้าง เราจึงคิดถึง 
เรื่องทฤษฎีสีของแสงกับทฤษฎีสีของวัตถุท่ีเม่ือแสงสีหน่ึงกระทบกับวัตถุอีก 
สีหน่ึงก็จะเปล่ียนเป็นอีกสีหน่ึง เรานำาเรือ่งน้ีมาใชก้ระตุ้นการรบัรูข้องเด็กๆ 

ส่ิงท่ีต้องค�านึงถึงในเบ้ืองต้นมีอะไรบ้าง
 ในการทำางานน้ีเราเน้นกลุ่มเป้าหมายไปท่ีเด็กกลุ่ม Low Vision เป็นหลัก  
เน่ืองจากเด็ก Low Vision  มีการรบัรูแ้สงบ้างแต่น้อยมาก วธิกีารคิดงานของเรา 
จงึต้องใส่ใจกับเรือ่งน้ีค่อนข้างมาก จากงานวจิยัท่ีเราอ่านจงึได้ข้อมลูเรือ่งวธิกีาร 
การรบัรูแ้สงเป็นอย่างไร หรอืแม้กระท่ังการท่ีให้แสงมากเกินไปก็จะทำาให้ 
ประสาทตาของเด็ก Low Vision ถกูทำาลายลงไปได้ เพราะจากงานรเีสิรช์ชิน้หน่ึง 
บอกวา่ ท่ีคนตาบอดต้องใส่แวน่ดำาตลอดน้ันเป็นเพราะคนท่ีมีอาการ Low Vision 
จะมีการรบัรูแ้สงท่ีช้า เขาจึงต้องจ้องไปท่ีแหล่งกำาเนิดแสงนานกวา่คนท่ัวไป 
ดังน้ัน ถ้าไฟจากแหล่งกำาเนิดแสงแรงเกินไป ก็จะไปทำาลายประสาทตาของเขา 
ทีละน้อยๆ 

งานออกแบบแสงท่ี วธิไล้ท์ ท�าเป็นปกติ กับงานออกแบบแสงเพ่ือการเรยีนรู ้
ส�าหรบัผู้พิการทางสายตามีความเหมือนหรอืแตกต่างกันอย่างไร 
 งานหลักของเราจะเป็นการใช้แสงไฟสรา้งบรรยากาศทั้งภายในและ 
ภายนอกอาคาร เพ่ือกำาหนดอารมณ์ของผู้เข้ามาใน space กำาหนดฟังก์ชัน่ให้ 
พ้ืนท่ี เช่น ถ้าหากพ้ืนท่ีตรงไหนมีฟังก์ชั่นท่ีเราอยากเน้น เราก็จะให้ไฟตรงน้ัน 
เยอะหน่อย แต่ถ้าตรงไหนไม่ค่อยเน้น เราก็จะให้ไฟค่อนข้างตำ่า เพราะการใชไ้ฟ 
สามารถทำาให้ส่ิงท่ีทกุคนไม่เห็น กลายเป็นส่ิงท่ีทกุๆ คนเห็นได้ เราสามารถทำาให้ 
วตัถธุรรมดาๆ อันหน่ึงโดดเด่นข้ึนมาได้ในยามคำ่าคืน 
 ในส่วนของโครงการ Classroom Makeover เราต้องการให้เด็ก  
Low Vision หรอืแม้แต่คนท่ัวไปก็ตาม ได้เรยีนรูเ้รือ่งความคิดสรา้งสรรค์และ 
การมีปฏิสัมพันธจ์ากแสง ส่ิงท่ีเราทำาก็คือ เรานำาแม่เหล็กสีสันต่างๆ ไปติดบนตู้ 
เม่ือเรายิงแสงลงมา สีของแสงจะเปล่ียนให้วตัถุบางชิน้หายไป หมายความวา่ 
ความสำาคัญของวตัถุชิ้นน้ันก็จะน้อยลงไป นำาไปสู่การใช้ความคิดสรา้งสรรค์ 
ในการเล่าเรือ่ง เชน่ ถ้าเด็กๆ ต่อแม่เหล็กเป็นรูปจรวดท่ีมีควนั เม่ือเรายิงแสง 
สีหน่ึงลงไป ควนัก็จะหายไป เด็กก็จะปฏิสัมพันธกั์บเพ่ือนหรอืกับครูวา่ ทำาไมแสง 
ถึงทำาให้ควนัหายไปได้ หรอืแม้กระท่ังคิดจินตนาการเรื่องราวมาเล่าต่อได้วา่ 
มีอะไรเกิดข้ึนต่อไป 

วธิกีารเลือกใชสี้แต่ละสีเป็นอย่างไร และสีแต่ละสีสรา้งผลกระทบในการรบัรู ้
ของเด็กผู้พิการทางสายตาได้อย่างไรบ้าง
 เราได้หารอืกับทีมสถาปนิกว่า อยากให้ห้องด้านหน่ึงเป็นสีโทนอ่อน  
อีกด้านหน่ึงเป็นสีโทนเข้มเพ่ือให้มีผลกับสีของแสงท่ีจะยิงลงมาด้วย ในส่วน 
ของแสงน้ันเราออกแบบไว ้ 9 สี คือ สีท่ีเป็นแม่สีเป็นหลัก คือ สีแดง สีเหลือง  
สีนำ้าเงนิ สีเขียว นอกจากน้ันมีสีผสม เชน่ สีม่วง ส่ิงท่ีเราต้องการก็คือ เม่ือสีของ 
แสงหน่ึงกระทบกับวตัถุสีหน่ึง มันจะทำาให้วตัถุน้ันเด่นหรอืลดค่าความชดัเจน 
ลงไป เป็นการกระตุ้นจนิตนาการของเด็ก Low Vision ให้มีความคิดสรา้งสรรค์ 



 เราไม่ได้คาดหวังว่า  
เ ด็กจะสามารถรับรู้ไ ด้  
ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มจาก 
ส่ิงเหล่าน้ี เพียงแต่หวัง 
ว่าเม่ือเขาได้ฝึกทุกวันๆ  
เราก็หวังว่าพวกเขาจะ 
เกิดพัฒนาการข้ึนบ้าง 
ไม่มากก็น้อย



วชิ
าล

ำาแ
สง

14
4

Li
gh

tin
g



นอกจากการกระตุน้จนิตนาการแล้ว การเรยีนรูเ้รือ่งแสง นำาไปต่อยอดในการใช ้
ชวีติประจำาวนัของเด็กผู้พิการทางสายตาได้อย่างไร
 มีหลายอย่างท่ีเด็กสามารถน�าไปใช้ได้ในชีวติประจ�าวนั เช่น ครูอาจให้ 
เด็กมายืนตรงกลางห้องแล้วกดไฟให้ส่องไปยังจุดต่างๆ เพ่ือให้เด็กสังเกตวา่ไฟ 
มาจากตรงไหนบ้าง เพราะในชวีติประจ�าวนัเม่ือเด็กออกไปเดินรมิถนนอาจต้อง 
เจอกับแสงไฟจากรถยนต์ เป็นต้น รวมถึงไฟท่ีเราติดต้ังอยู่บนเพดาน เราได้ 
สอดแทรกเกมไวเ้ล็กน้อยให้เด็กเดินตามวงแสงของสี เซต็ค่าสีให้แตกต่างกัน 
เพ่ือให้เด็กสนุกกับกิจกรรม เป็นการฝึกให้เด็กเดิน ให้เด็กสังเกตวา่ไฟส่องลงไป 
ตรงไหนแล้วให้เดินไปอยู่ในวงไฟน้ัน มีต้ังแต่การเดินตรงๆ เดินซกิแซก หรอืเดิน 
วนไปมา แต่ละซนีท่ีก�าหนดไวก็้จะให้ความรูสึ้กแตกต่างกัน

ถ้าหากพ่อแม่ผูป้กครองต้องการสอนให้เด็กผูพิ้การทางสายตาเรยีนรูเ้รือ่งแสง
ตอนอยู่ท่ีบ้าน คณุมีข้อแนะนำาอย่างไร
 ในห้องน้ีจะมีองค์ประกอบส่วนหน่ึงท่ีทีมสถาปนิกได้ออกแบบไว้ คือรู 
บรเิวณผนังห้องท่ีเป็นกระจกหลากสี เม่ือแสงอาทิตย์ส่องผ่านรูต่างๆ น้ีเข้ามา  
สีท่ีส่องผ่านกระจกสีเข้ามาในห้องก็จะท�าให้เห็นสีสันแตกต่างกัน เราสามารถ 
น�าวธิกีารน้ีไปประยกุต์ใชท่ี้บ้านได้ โดยการใชก้ระดาษแก้วมาส่องกับแสงอาทิตย์ 
ให้เกิดสีสันต่างๆ จรงิๆ แล้วเราสามารถประยุกต์สิ่งของท่ีอยู่รอบตัวเรามาใช้ 
สรา้งประโยชน์ในการเรยีนรูไ้ด้ท้ังหมด 

เม่ือเด็กเข้าไปใชง้านในสิ่งท่ีคณุได้ออกแบบไปจรงิๆ คณุเห็นปฏิกิรยิาอย่างไร 
จากพวกเขา
 พูดตามตรงเลยวา่ รูสึ้กดีมากเลยครบั เราเห็นวา่เด็กมีความต่ืนเต้นใน 
การได้เข้าไปในห้องน้ัน เราก็คิดไวร้ะดับหน่ึงวา่ เด็กๆ คงดีใจ แต่พอไปเห็นจรงิๆ วา่ 
เด็กมีความต่ืนเต้น คยุกันสนุกสนาน เราก็ดีใจกันมากๆ แต่เราไม่ได้คาดหวงัวา่  
เด็กจะสามารถรบัรูไ้ด้รอ้ยเปอรเ์ซ็นต์เต็มจากส่ิงเหล่าน้ี เพียงแต่หวังว่าเม่ือ 
เขาได้ฝึกทกุวนัๆ เราก็หวงัวา่พวกเขาจะเกิดพัฒนาการข้ึนบ้างไม่มากก็น้อย

สแกน QR Code เพ่ือชมวดีิโอ
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ระดับทางการมองเห็น

สายตาเลือนราง ตาบอด

การมีสายตาข้างท่ีดีท่ีสดุเม่ือใชแ้วน่ตา
ธรรมดา โดยไม่รวมเครือ่งชว่ยสายตา 
พิเศษ การทดสอบระดับสายตาด้วย 
แผ่นทดสอบจากระยะทาง (เมตร)  
ต่อระยะภาพ พบผลน้อยกว่า 6/18  
จนถึง 3/60 หรือมีลานสายตาโดย 
เฉล่ียแคบกว่า 30 องศาไปจนถึง  
10 องศา

การมีสายตาข้างท่ีดีท่ีสดุเม่ือใชแ้วน่ตา 
ธรรมดา การทดสอบระดับสายตาจาก 
ระยะทาง (เมตร) ต่อระยะภาพ พบผล 
น้อยกวา่ 3/60 ลงไปจนถึงบอดสนิท  
หรอืมีลานสายตาโดยเฉล่ียแคบกว่า  
10 องศา 

ท่ีมา: Journal of Nursing Science

ลักษณะ

สายตาเลือนราง
น้อยกวา่ 6/18 ลงไปถึง 6/60 น้อยกวา่ 30 องศา ถึง 20 องศา

น้อยกวา่ 20 องศา ถึง 10 องศา

น้อยกวา่ 10 องศา ถึง 5 องศา

น้อยกวา่5 องศา ถึง 0 องศา

0 องศา

น้อยกวา่ 6/60 ถึง 3/60

น้อยกวา่ 3/60 ลงไปถึง 1/60

น้อยกวา่ 1/60 
ถึงเห็นเพียงแสงสวา่ง

มองไม่เห็นแม้แต่แสงสวา่ง

1

2

3

4

5

ตาบอด

ระดับท่ี ระดับการมองเห็น ความกวา้งของลานสายตา

1. 2.

Low Vision Blind
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ลักษณะการมองเห็นของ Low Vision
1. ภาพมัวหรอืบิดเบ้ียวตรง 
จุดกลาง เชน่ จอประสาทตา 
เ ส่ือม หรือรูขาดบริเวณ 
จุดศนูย์กลางจอประสาทตา  
(Macular Hole) ผูท่ี้สายตา 
เลือนรางแบบน้ี จะมีปัญหา 
ในการอ่านหนังสือ

2. ภาพมัวท่ัวๆ ไป เชน่ โรค 
กระจกตา โรคจอประสาทตา 
บางชนิด

3. ลานสายตาแคบ การมอง 
เห็นจะเหมือนมองผ่าน 
อุโมงค์ พบในโรคต้อหิน  
ผู้ท่ีสายตาเลือนราง แบบน้ี 
จ ะ มี ปั ญ ห า ใ น ก า ร เ ดิ น  
อาจเดินสะดุดหกล้มง่าย  
ห า ก ล า น ส า ย ต า แ ค บ 
มากกวา่ 10 องศา เม่ืออ่าน 
หนังสือท่ีระยะ 2 น้ิว ห่าง 
จากตา ลานสายตาจะมี 
ความกว้างเพียง 9 มม.  
เ ที ย บ ไ ด้ กั บ ตั ว อั ก ษ ร 
ประมาณ 4 ตัวอักษรเท่าน้ัน  
ทำาให้ความเรว็ในการอ่าน 
ลดลงและตาล้าอย่างมาก





1.
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แสงและสีสำาคัญกับการปรบัเปล่ียน 
สภาพแวดล้อม การลดลงของ Contrast 
หรอืการแยกสี (Color Discrimination)  
ไม่มีอุปกรณ์ชว่ยเหลือเฉพาะ แต่อาจ 
จะทำาการปรบัเปล่ียนสภาพแวดล้อม 
ให้เป็น User-friendly โดยคำานึงถึง 
ปัจจยัต่อไปน้ี 

ความแตกต่างของสี

เพ่ิมความแตกต่างระหว่างวัตถุและพ้ืนหลัง เช่น หากมีปัญหา 
ในการเดินลงบันไดเพราะแต่ละข้ันสีเดียวกันหมด การใช้เทป 
ฟลูออเรสเซนต์หรอืทาสีบรเิวณขอบข้ันบันได จะช่วยแยกบันได 
แต่ละข้ันให้ชดัเจนข้ึน การตกแต่งภายในควรเน้นการเพ่ิม Contrast 
ของผนัง ประต ูพ้ืน หน้าต่าง สวติชไ์ฟ ลกูบิดประตแูละเครือ่งเรอืน 
เลือกโทรศัพท์สีขาวท่ีมีหมายเลขสีดำา ในห้องนำ้าควรใชขั้นพลาสติก 
สีสว่างสดใส ผูกรบิบ้ินหรอืแถบสีสว่างสดใสรอบด้ามไม้กวาด 
เป็นต้น 

1.

บทเรยีนท่ีสอง

แสงและสีส�าคัญอย่างไร
กับเด็ก Low Vision



การเพ่ิมความสวา่ง

สีของวตัถแุละสีพ้ืนหลัง

การเพ่ิมความสวา่งจะทำาให้เห็นลักษณะวตัถไุด้ดีข้ึน และบางครัง้ 
อาจเพ่ิมความสวา่งโดยไม่ต้องเพ่ิม Contrast เชน่ ลักษณะใบหน้า 
ซึ่งมี Contrast ต�าจะเห็นชัดข้ึน ถ้ามีแสงสว่างพอ ในการอ่าน 
หนังสือ แสงท่ีเหมาะสมควรเป็นแสงสม�าเสมอและส่องเข้ามา 
ในมุม 45 องศาจากแนวสายตา แสงจากหน้าต่างเป็นแหล่งแสง 
ขนาดใหญ่ท่ีดี สามารถปรบัความเข้มได้โดยใชม่้านหรอืปรบัระยะ 
ห่างจากหน้าต่าง 
 *ผูส้ายตาเลือนรางแต่ละคนต้องการความสวา่งไม่เท่า 
กัน โรคจากเส้นประสาทตา สายตาจะลดลงอย่างรวดเรว็ถ้าแสง 
จ้ามาก แต่ผู้ท่ีเป็นโรคจอประสาทตาเส่ือม จะเห็นได้ดีในท่ีสวา่ง
มากๆ ดังน้ันควรให้ผูใ้ชป้รบัระดับความสวา่งท่ีทำาให้สบายตาท่ีสดุ

หากสีของวตัถแุละสีพ้ืนหลังมีสีท่ีใกล้เคียงกัน จะทำาให้ไม่สามารถ
มองเห็นวัตถุน้ันได้อย่างชัดเจน ดังน้ันจึงควรเลือกใช้สีพ้ืนหลัง 
ให้แตกต่างกับวตัถุ

2.

3. 
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บทเรยีนท่ีสาม

สรา้งการเรยีนรูเ้รือ่งแสงและสี 
ให้กับผู้พิการทางสายตา
ทีมนักออกแบบ บรษัิท วธิไล้ท์ จำากัด ได้ออกแบบแสงส่องลงบน 
แผ่นไม้สีสำาหรบัน้องๆ Low Vision

แผ่นไม้สีเม่ืออยู่ในแสงปกติ



แผ่นไม้สีเม่ืออยู่ในแสงสีต่างๆ โดยเม่ือส่องแสงสีใดลงบนแผ่นไม้ จะทำาให้สีน้ันปรากฏ 
อย่างเด่นชดั ส่วนสีอ่ืนจะมีค่าสีท่ีเพ้ียนไป 

แผ่นไม้สีเม่ืออยู่ในแสงปกติ



SCENE 1

SCENE 5

SCENE 9

SCENE 2

SCENE 6

SCENE 10
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ทีมนักออกแบบ บรษัิท วิธไล้ท์ จำากัด ออกแบบประสบการณ์ให้กับน้องๆ  
Low Vision ท้ัง 18 Scene เพ่ือให้น้องๆ จำาลองการเดินตามทิศทางแสง  
และสามารถสรา้งเกมเสรมิสรา้งพัฒนาการให้กับน้องๆ ได้

แสงในห้องเรยีน
18 Scene



SCENE 3

SCENE 7

SCENE 11

SCENE 4

SCENE 8

SCENE 12
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SCENE 13

SCENE 17

SCENE 15

SCENE 14

SCENE 18

SCENE 16
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ผู้ปกครองสามารถสรา้งการเรยีนรูเ้รือ่งแสงกับน้องๆ  
Low Vision ด้วยอุปกรณ์งา่ยๆ เพียง 2 อย่าง คือ  
ไฟฉาย และกระดาษแก้วสี สันต่างๆ โดยนำ า 
กระดาษแก้วสีมาปิดตรงหัวของไฟฉาย แล้วปิดไฟ 
ในห้องให้มืดหมด จากน้ันให้น้องๆ Low Vision  
เดินไปตามท่ีแสงตกกระทบ หรอืผู้ปกครองอาจจะ 
สรา้งเกมให้น้องๆ เล่นก็ได้

TRICK: อปุกรณ์แสนง�่ย สร�้งก�รเรยีนรู้

ไฟฉ�ย

กระด�ษแก้วสีต่�งๆ
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สีแดง

สีแดง

สีน�าเงนิ

สีเหลือง

สีเขียว

สีน�าเงนิ

แบบฝึกหัด

สีของแสงผสมกันจะเกิดเป็นสีอะไร 
จงตอบค�าถามในชอ่งวา่ง



สีแดง

สีเขียว

สีเขียวสีเหลือง

สีเหลือง

สีน�าเงนิ

เฉลย
สีแดง + สีน้�าเงนิ = สีม่วง /  สีน้�าเงนิ + สีเหลือง = สีขาว / สีเขียว + สีแดง = สีเหลือง /
สีแดง + สีเหลือง = สีเหลือง / สีเขียว + สีน้�าเงนิ = สีฟ้า / สีเหลือง + สีเขียว = สีเหลือง  

  



ทักษะในชวีติประจ�าวนั

Life
Skill
การเรยีนการสอนของเด็กพรเีบรลล์ หรอืเทียบเท่า 
ชัน้อนุบาล ส่วนใหญ่จะเปน็การให้ทำากิจกรรมเพ่ือให้ 
เกิดการเคล่ือนไหว ให้เกิดประสบการณ์ด้วยการ 
สนทนา พูดคุยเรื่องราวเก่ียวกับตัวเขาเอง และมี 
การฝกึทักษะการชว่ยเหลือตัวเองต้ังแต่การอาบน�า  
แปรงฟนั ถอดและสวมใส่เส้ือผ้า รบัประทานอาหาร   
เรื่อยไปจนถึงกิจวตัรประจำาวนัท่ียากข้ึน อย่างเช่น  
การซกัผ้า การรดีผ้า เป็นต้น 
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หลักการในการพับผ้าห่มคือ การจบัมมุซา้ยมาประกบ 
ขวา หรอืขวามาประกบซา้ยก็ได้ แล้วจบัด้านล่างมา 
ประกบด้านบน คือต้องจับให้ถูกก่อน ไม่จับมุมตรง 
ข้ามกัน สำาหรบัผ้าห่มก็จะพับเป็นสองทบ แต่ถ้าพับ 
ผ้าเช็ดหน้าหรอือะไรต่างๆ เราก็จะสามารถพับได้ 
หลายวิธี ถ้าอยากพับเป็นสามเหล่ียม ก็จับมุมมา 
ชนมุม

การพับผ้าห่ม

จงหลับตา 
แล้วลอง
พับผ้าห่ม



การผกูเชอืกรองเท้า

เรยีนรูว้ธิกีารผกูรองเท้า

เริม่ต้นจากการให้สัมผัสวา่รองเท้ามีก่ีรู 
มีก่ีฝั่ ง สำาหรบัเด็กเล็กๆ ท่ีเริม่นับเลข 
ได้แล้วก็จะคลำาแล้วนับเลข เบ้ืองต้น 
จะแค่การรอ้ยด้ายเข้ารูจากล่างข้ึนบน 
โดยยังไม่เปน็ลวดลายท่ีซบัซอ้น เม่ือโต 
ข้ึน หรอืสามารถเรยีนรูไ้ด้ดี ก็จะเริม่ 
ไขวเ้ชอืกหรอืผูกเป็นโบว์

จงหลับตา 
แล้วลอง

ผูกเชอืกรองเท้า
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เข้าครวั ท�าอาหาร

การท�าอาหาร

เริม่จากให้เขาเรยีนรูก้ารใช้แก๊สและรูจ้ักกล่ินของ 
แก๊สก่อน เปิดแก๊สให้เป็น และนำามาบูรณาการ 
กับหม้อ กระทะ หรอืกาต้มน�า ส่วนอาหารก็เริม่จาก 
ทำางา่ยๆ เชน่ ผัดมาม่า ให้เขารูจ้กัการฉีกซองมาม่า  
น�ามันท่ีใชผั้ด เครือ่งปรุงรสต่างๆ จากน้ันเขาก็ต้องรู ้
ว่ามาม่าน้ันสุกเม่ือไหร ่ โดยใช้ตะเกียบเป็นตัววัด 
และการตวงก็เป็นส่ิงสำาคัญ โดยให้เขารูว้า่จานแบบ 
ธรรมดาน้ันสามารถบรรจุมาม่าได้มากท่ีสุด 3 ซอง  
เพ่ือไม่ให้เกินออกมาจากจาน 



SALT CHILLI SUGAR

การฟงัเสียงน�าหนักของเครือ่งปรุง

การทำาให้อาหารอรอ่ย อีกหน่ึงวธิท่ีีสำาคัญเลยคือ การปรุงอาหาร  
โดยผู้พิการทางสายตาจะเรยีนรูแ้ละแยกประเภทเครือ่งปรุงได้จาก 
การฟงัเสียง ซึ่งเครือ่งปรุงแต่ละชนิดจะมีเสียงดังเบาท่ีแตกต่าง 
กันออกไป ดังน้ันเราต้องสอนให้เขารูว้า่เสียงดังในระดับน้ีจะเป็น 
เครื่องปรุงชนิดใดได้บ้าง เพ่ือให้เขาแยกแยะและนำาไปใช้ต่อ 
ได้อย่างถกูต้อง
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สัญลักษณ์เพ่ือคนตาบอด
บนธนบัตร

สำาหรบัในประเทศไทยน้ัน ได้มีการเริม่ผลิตธนบัตร 
เพ่ืออำานวยความสะดวกให้กับคนตาบอดเม่ือปี 2013  
โดยมีการพิมพ์สัญลักษณ์เป็นรูปดอกไม้สีนำ้าเงิน 
สองดอก วางในลักษณะแนวเฉียงบนธนบัตรใบละ 
50 บาท จากน้ันจงึตามมาด้วยธนบัตรใบละ 20 บาท 
โดยทำาสัญลักษณ์เป็นรูปดอกไม้สีเขียวสองดอก 
โดยวางในแนวต้ังเม่ือปี 2014 และในครัง้ล่าสุด 
ผลิตธนบัตรใบละ 500 บาทซึง่มีสัญลักษณ์เป็นดอกไม้  
สีม่วงสามดอกแทน ธนบัตรท่ีมีสัญลักษณ์พิเศษ 
เหล่าน้ีสามารถช่วยอำานวยความสะดวกให้กับคน 
ตาบอดได้มากและรวดเรว็ข้ึนจากวิธีการเม่ือสมัย 
ก่อน ท่ีคนตาบอดต้องอาศัยการแยกธนบัตรชนิด 
ต่างๆ ด้วยขนาด ซึ่งในสมัยก่อนมีการผลิตอปุกรณ์ 
วดัธนบัตรท่ีมีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกท่ีสามารถ 

การใชธ้นบัตรส�าหรบัคนตาบอด

พับได้ เม่ือจะใชว้ดัก็ใชว้ธิสีอดธนบัตรเข้าไป แล้วพับ 
ปลายธนบัตรลงมา ถ้าไปจรดกับเส้นบนตัววดัท่ีมี 
อักษรเบรลล์ระบุบอกก็จะรู้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าใด 
ซึ่งวิธีน้ีนอกจากจะช้าและไม่สะดวก อุปกรณ์วัด 
ธนบัตรน้ีก็หาซื้อยากมากอีกด้วย ดังน้ันเม่ือมี 
การผลิตสัญลักษณ์บนธนบัตรเพิม่ข้ึนเพ่ือคนตาบอด 
ก็ทำาให้พวกเขาเหล่าน้ันสามารถใช้ธนบัตรได้งา่ย 
และรวดเรว็ข้ึน 

สัญลักษณ์ดอกไม้ 
เป็นสัญลักษณ์แทน
ธนบัตรแต่ละชนิด20

50

100

500

1000



วธิกีารจ�าธนบัตรของคนตาบอด
นำาสันปกรายงานมาวัดขนาดทำาตำาหนิเป็น 5 ระดับ เพ่ือใช้จำาแนกธนบัตร 20 50 
100 500 และ 1,000 บาท และใชคั้ตเตอรตั์ดไล่เป็นข้ันบันได เสรจ็แล้วลองเอาแบงก์ 
รูดหรอืสอดเข้าไปในราง ปรากฏว่าสามารถแยกชนิดธนบัตรได้จรงิ ใช้ได้รวดเรว็  
ได้มาตรฐานโดยไม่ต้องใชร้อ่งน้ิววดัอีกต่อไป

สันปกรายงาน
ห่ันเป็นชอ่งๆ
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การใชไ้ม้เท้าขาวส�าหรบัคนตาบอด

ไม้เท้าขาว 

ไม้เท้าขาว เป็นสัญลักษณ์ท่ีบ่งบอกวา่ผูถื้อคือผูพิ้การ 
ทางสายตา การใชไ้ม้เท้าขาวจะต้องได้รบัการฝึกฝน 
จนเกิดทักษะและเกิดความชำานาญ ซึ่งข้อดีของ 
การใชไ้ม้เท้า คือ เม่ือคนตาดีเห็นก็จะสามารถชว่ยเหลือ 
ผู้ พิการทางสายตาได้ ท้ัง น้ี ข้ึนอยู่ กับผู้ ใช้ว่ามี  
ความจำาเป็นต้องใชไ้ม้เท้าขาวในการเดินทาง หรอืวา่ 
จะเลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างไร เพ่ือให้ 
เกิดความคล่องตัวมากท่ีสดุ

เบรลล์บล็อก (Braille Block) 
หรอื ไกด้ิง บล็อก (Guiding 
Block) 

ทางเดินสำาหรับคนพิการทางสายตาต่อยอด 
มาจากลักษณะของอักษรเบรลล์เพ่ือให้จดจำา 
ได้งา่ย มี 2 ลักษณะคือ ปุ่ มกลมและเส้นยาวตรง  
ถ้าผู้พิการทางสายตาเจอเส้นยาวทางตรง  
หมายถึงสามารถเดินตรงไปข้างหน้าได้ แต่หาก 
เจอกับพ้ืนท่ีมีลักษณะปุ่ มกลม หมายถึงให้หยุด 
เพราะอาจจะมีส่ิงกีดขวางอยู่ด้านหน้า หรอืมี 
การเปล่ียนทิศทาง เป็นต้น
 เบรลล์บล็อกนิยมใชสี้เหลืองเพราะมอง 
เห็นได้งา่ยท้ังในเวลากลางวนัและกลางคืน ท้ังยัง 
สังเกตได้งา่ยสำาหรบัผู้พิการทางสายตาท่ีมองเห็น 
เลือนราง (Low Vision) ได้ด้วย

หยดุ

ตรงไปได้



1

3

5

2

4

6

ไม้เท้าขาว อยู่ในระดับล้ินป่ีของตัวเอง  
เพราะความสูง หรือความยาวของ 
ไม้เท้าน้ัน จะช่วยให้การเดินทางของ 
คนตาบอดปลอดภัย

ไม้เท้าขาวน้ันจะต้องมีวัสดุท่ีแข็งแรง  
ทนทาน ทำาให้เวลาไปกระแทกกับส่ิงของ 
ต่างๆ ไม่เกิดการชำารุด

ส่วนปลายของไม้เท้าขาว ซึ่งจะเป็นส่วน 
สำาคัญมากท่ีสุด ท่ีทำาให้คนตาบอด 
ได้รูว้า่ ปลายไม้เท้าน้ันไปกระทบส่ิงใด

ไม้เท้าขาวน้ัน จะต้องมีนำ้าหนักท่ีเหมาะสม 
กับผู้ใช้ แล้วก็ไม่ควรจะหนักจนเกินไป  
เพราะวา่จะต้องถือตลอดเวลา

ไม้เท้าขาวน้ันจะต้องมีด้ามจบั ให้กระชบั 
มือ เพ่ือการจบัเดินทางจะได้ไม่ล่ืนหลดุ

ไม้เท้าขาวแบบพับได้ เราสามารถดึง 
ออกมาแล้วก็ใช้ได้เลย ต้องคำานึงถึง  
ข้อต่อของมันให้แน่นๆ มีหลากหลาย 
รูปแบบ ข้ึนอยู่กับผู้ใชจ้ะเลือก
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การใชโ้ทรศัพท์ส�าหรบัคนตาบอด

กดไปท่ีปุ่ ม Home 3 ที จะเป็นการเปิดฟังก์ชั่น  
Voice Over ก็จะทำางาน ทีน้ีพอเราไปสัมผัสตรงไหน 
ของหน้าจอ ก็จะมีเสียงคอยบอกวา่น่ีคือแอพฯ อะไร  
กด 1 ครัง้คือเลือกแอพฯ น้ี ถ้าต้องการจะเปิดแอพฯ 
ให้กดตรงไหนก็ได้บนหน้าจอ 2 ครัง้ แอพฯ ท่ีกดเลือก 
ไวต้อนแรกก็จะเปิดพรอ้มใชง้าน เวลาท่ีจะเล่ือนฟัง 
ข้อความในแอพฯ ให้เล่ือนขวาเพ่ือฟังข้อความถัดไป  
ถ้าจะย้อนหลังก็เล่ือนซา้ย ตรงไหนก็ได้บนหน้าจอ  
ถ้าจะกดเปิดใช้ก็แตะสองทีเหมือนเดิม แต่ถ้า 
จะเล่ือนเปล่ียนหน้าให้ใช้สามน้ิวปัดซ้ายหรอืขวา 

ตามท่ีต้องการ การโทรถือเป็นการใช้งานหลักๆ ท่ี 
ผู้พิการทางสายตาใช้ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเบอรท่ี์ต้ัง 
Favorite ไว ้จะโทรหาใครก็แตะ 1 ทีก็จะอ่านรายชื่อ 
น้ันออกมา ถ้าจะโทรเบอรไ์หนก็กดไปท่ีเบอรน้ั์น 
สองที พอรับสายแล้วถ้าต้องการให้เปิดลำาโพง 
ก็แตะไปท่ีตรงไหนของหน้าจอก็ได้ โหมดลำาโพง 
ก็จะดังข้ึนมา แต่ถ้าต้องการให้อ่านข้อความก็ทำาได้ 
เช่น ข้อความในไลน์ เพียงแค่แตะไปท่ีแอพฯ ไลน์ 
สองที แตะไปท่ีข้อความ ก็จะมีเสียงอ่านข้อความไลน์ 
ให้ฟัง

Voice Over Iphone



ตัวอย่างจากหนังเรือ่ง เพ่ือน...ท่ีระลึก

Blind Maps

เป็นอุปกรณ์สำาหรับเชื่อมต่อกับตัวเครื่องไอโฟน  
โดยใช้ Google Maps ร่วมกับ GPS ในการ 
ตรวจสอบตำาแหน่งของผู้ใช้และแสดงแผนท่ีบอก 
เส้นทางเป็นอักษรเบรลล์ในแบบ Real Time ให้คน 
ท่ีตาบอดสามารถใชมื้อสัมผัสแผนท่ีแล้วเดินไปตาม 
ทางได้อย่างไม่ต้องกลัวหลงทาง นับเป็นนวตักรรม 
ใหม่ท่ีช่วยอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการทาง 
สายตาได้ไม่น้อยเลยทีเดียว
 อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผย 
รายละเอียดเก่ียวกับราคา วันวางจำาหน่าย และ 
ข้อมูลอ่ืนๆ ออกมาในขณะน้ี แต่ก็หวังว่าน่าจะมี 
ราคาท่ีไม่สูงมากนัก เพ่ือท่ีผู้พิการทางสายตาจะได้ 
สามารถหามาใชกั้นได้ทกุคนน่ันเอง

แอพพลิเคชั่นพรรณนาทำาให้ผู้พิการทางสายตา 
สามารถรบัชมภาพยนตรร์ว่มกับคนปกติได้ ซึ่งนับ 
เป็นการเปิดโอกาสทางสังคมรูปแบบหน่ึงให้กับ 
คนพิการ และเป็นจุดเริม่ต้นท่ีผู้พิการทางสายตา 
และคนปกติจะได้ปฏิสัมพันธท์างสังคม เกิดความ 
เข้าใจซึ่งกันและกัน เกิดความตระหนักถึงความ 
แตกต่าง เพ่ือนำาไปสู่การพัฒนาการออกแบบเพ่ือ 
มวลชน Universal Design ในสังคมไทยให้มากข้ึน

เทคโนโลยีท่ีนำามาใช้กับแอพพลิเคชั่นพรรณนา 
คือระบบการรูจ้ำาเสียง (Audio Recognition) ท่ีจะ 
สามารถวเิคราะห์เสียงของภาพยนตรท่ี์กำาลังฉายอยู ่ 
และเม่ือค้นหาเสียงเจอแล้ว แอพพลิเคชั่นจะเริม่ 
เล่นเสียงบทบรรยายท่ีตรงกับภาพบนจอแบบนาที 
ต่อนาที ถึงแม้ผูใ้ชจ้ะใชร้ะบบปฏิบัติการของโทรศัพท์ 
ท่ีแตกต่างกันก็ตาม นอกจากน้ันแอพพลิเคชั่น 
พรรณนาในเวอรช์ั่นท่ี 2 ยังได้เพ่ิมความสามารถ 
ในการค้นหาภาพยนตร ์ ด้วยระบบค้นหา Smart  
search ท่ีสามารถค้นหาภาพยนตรด้์วยเสียงได้ทันที

แอพพลิเคชัน่พรรณนา
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อ่านวรรณกรรม
ก า ร เรีย น รู้ ผ่ า น ก า ร อ่ า น ว ร ร ณ ก ร ร ม จ ะ ช่ ว ย 
พัฒนาทักษะทางด้านการอ่าน สะกดคำา สรา้งประโยค 
และการเขียนได้อย่างดีข้ึน โดยการอ่านวรรณกรรม 
ของผูพิ้การทางสายตาน้ันมีด้วยกัน 2 แบบ คือ การอ่าน 
วรรณกรรมจากหนังสือเสียง ซึ่งจะเพ่ิมพัฒนาการ 
ทางด้านการออกเสียง การสรา้งสรรค์จนิตนาการและ 
ทำาให้ผูพิ้การทางสายตาเพลิดเพลินไปกับการฟงัเสียง 
แล้วคิดภาพตาม ส่วนการอ่านวรรณกรรมจากหนังสือ 
อักษรเบรลล์ จะช่วยพัฒนาด้านการอ่าน สะกดคำา 
และชว่ยให้ผู้พิการทางสายตาใชทั้กษะทางการเขียน- 
อ่านได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งทักษะเหล่าน้ีช่วยให้ 
ผูพิ้การทางสายตาสามารถประกอบอาชพีและส่ือสาร 
กับคนสายตาปกติได้อย่างดี 



เล่นดนตรี
ผู้ พิ ก า ร ท า ง ส า ย ต า ส า ม า ร ถ มี กิ จ ก ร ร ม อ ย่ า ง 
คนสายตาปกติท่ัวไปได้ ไม่วา่จะเปน็การออกกำาลังกาย 
การเล่นกีฬา เต้นรำา หรอืแม้กระท่ังการเล่นดนตร ี 
โดยการเล่นดนตรน้ัีนจะต้องอาศัยทักษะการฟงัเป็น 
อย่างมาก ซึ่งครูท่ีสอนจะใช้วิธีให้เด็กฟังเสียงจาก 
ตัวโน้ตซ�าๆ จนเกิดการชนิหู จากน้ันก็สอนท่าทางหรอื 
ลักษณะการจับเครือ่งดนตรท่ีีถกูต้อง เชน่ การเรยีน 
กีตาร ์ คุณครูจะสอนให้ผู้พิการทางสายตาฟังเสียง 
แต่ละคอรด์ จากน้ันจึงสอนการวางน้ิวบนสายกีตาร ์
เพ่ือให้ดีดออกมาเป็นคอรด์ท่ีต้องการ หลังจากน้ัน 
ผู้พิการทางสายตาจะจดจำาแต่ละคอร์ดไปเรื่อยๆ  
แล้วนำามารวมเล่นเป็นเพลงในท่ีสดุ 
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ความฝันของน้องๆ ผู้พิการทางสายตา

ภพ ป.1
อยากเป็นนักรอ้ง นักดนตร ี 
โ ต ไป อ ย า ก เ ล่ น ด น ต ร ี 
ชอบดนตรีพ้ืนบ้าน เล่น 
ดนตรพ้ืีนบ้านได้ ชอบทุก 
เพลง

หยอง ป.1
ชอบร้องเพลงค่ะ โตไป 
อยากเปน็นักรอ้ง ชอบฟงั 
เพลงลกูทุ่ง

เพลง ป.1
อยากเป็น นักร้อง ค่ะ  
ชอบรอ้งเพลง ชอบชื่อ
เพลงท่ีรอ้งด้วยค่ะ ชื่อ
เพลงเพราะ

เต้ย ม.1
เล่นดนตรีไม่ค่อยเก่ง 
แต่ชอบเล่นกีฬาครับ 
พวกว่ายน�า วิ่ง กรีฑา
อยากเป็นนักกีฬาครบั

พิซซา่ อ.3
อยากขับรถครบั อยากขับ 
รถกระบะขนของ ผมเคย 
ขับจกัรยาน ซาเล้ง สามล้อ 
แต่กระบะยังไม่เคย

บมู ม.1
ชอบอ่านนิยายค่ะ ฝัน
อยากแปลนิยาย หนูอยาก 
แปลนิยายเฉย ๆ  ค่ะแต่วา่
เขียนไม่ถึงขนาดน้ันเพราะ
หนูบรรยายไม่เปน็

อ้ัม อ.2
ชอบรอ้งเพลงครบั เพลง  
เพียงชายคนน้ี (ไม่ใช ่
ผู้วเิศษ) “ฉันไม่ใชผู่้วเิศษ
ท่ีจะเสกปราสาทงาม 
ให้เธอ ไม่มีฤทธิ์เดช...  
แต่ฉันมีใจพิเศษ”18
0



 

หนูนา ป.1
อยากเป็นนักวาดรูปค่ะ  
ชอบเรยีนวชิาศิลปะท่ีสดุ 

แก้ว อ.2
ชอบรอ้งเพลง อยากเป็น 
นั ก ร้อ ง ค่ ะ  พ่ี เ ค ย ฟัง 
เพลง หมากเกมน้ี ไหมคะ  
“หมากเกมน้ี ฉันก็รู้ว่า 
จะต้องลงเอยอย่างไร  
ไม่ต้องรอให้จบเกม ฉันก็ 
พรอ้มจะยอมตัดใจ” 

กันต์ ป.3
ผมอยากไปกรุงเทพ อยาก
อยู่เมืองหลวง ผมอยาก
ทำางานบรษัิทแล้วก็อยาก
สะสมพระจะได้ปกป้อง
ครอบครวัให้ปลอดภัย

โอม
โตไปอยากช่วยท่ีบ้าน 
ทำางาน อยากช่วยแม่ 
รดีผ้า เย็บผ้า  

นน
ผมอยากเป็นตำารวจครบั  
ชอบเพราะตำารวจเท่ดี

ฝา้ย ป.6
ชอบเรียนภาษาจีนค่ะ  
พูดภาษาจีนได้ค่ะ แต่ไม่
กล้าพูด อยากไปเท่ียว
ประเทศจนีค่ะ

สแตมป์
อ ย า ก ช่ ว ย ท่ี บ้ า น ทำ า 
ค ว า ม ส ะ อ า ด ค รั บ  
อยากล้างจาน ล้างจาน 
เก่ง ล้างสะอาดมากด้วย
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PRE-BRAILLE CURRICULUM CHECK LIST                      แบบประเมินส�าหรบัเด็ก PRE-BRAILLE

Spatial relationships 
ความสัมพันธเ์ชงิพ้ืนท่ี

Understand the meaning 
ท�าความเข้าใจความหมาย

เปิด

ปิด

ด้านใน

ด้านนอก

หน้า

หลัง

ซา้ย

ขวา

บน

ล่าง

เหนือ

ใต้

เปิด

ปิด

เอียง / ทแยง

มุมบน

มุมล่าง

ข้างใน

ข้างหลัง

ภายใต้

ถัดจาก

ผ่าน

ตรงกลาง

ใจกลาง

ระหวา่ง

ท่ีน่ี

ท่ีน่ัน

ข้างล่าง

ข้างบน

ควำา่หัวกลับ 

พลิกด้านท่ีถกูต้อง

แรก

สดุท้าย

ด้วยกัน

แยกจาก

ไปข้างหน้า

ไปข้างหลัง

ไปด้านข้าง (เฉียงๆ, เอียงๆ)

ตรงไป

ลำาดับต่อไป

มุม

ขอบ

โค้ง



PRE-BRAILLE CURRICULUM CHECK LIST                      แบบประเมินส�าหรบัเด็ก PRE-BRAILLE

Size relationships
ความสัมพันธร์ะหวา่งขนาด

Basic shape
รูปรา่งพ้ืนฐาน

Texture
พ้ืนผิว

ใหญ่

เล็ก

หนา

บาง

ทรงกลม

วงกลม

กล่อง 

ลกูบาศก์

ส่ีเหล่ียมจตัรุสั

เรยีบล่ืน

ขรุขระ

แข็ง

กวา้ง

แคบ

ยาว

ส้ัน

สงู

อ้วน (กวา้งใหญ่, ใหญ่โต)

ส่ีเหล่ียมผืนผ้า

สามเหล่ียม

ส่ีเหล่ียม

ข้าวหลามตัด

กระบอก

วงรี

หัวใจ

กากบาท

เส้นไข่ปลา

เส้นโค้ง

นุ่ม

เหนียว

มีขนนุ่ม

ตะปุ่ มตะปำ่ า 

เป็นฝอยๆ

เนียน
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Numeric relationships
ความสัมพันธร์ะหวา่งจ�านวน

Weight relationships
ความสัมพันธร์ะหวา่งน�้าหนัก

Movement
การเคล่ือนไหว

น้อย

มาก

มีบ้าง

ไม่มีสักอัน

มากกวา่

น้อยกวา่

ไปข้างหน้า

เริม่ต้น

หยุด

เรว็

ชา้

ผลัก

ดึง

ขยุกขยุย

วาด

เบา

เป็นคู่

ไม่มีอะไร

ท้ังหมด

หน่ึงต่อหน่ึง

นับ 1 ถึง 10

ลำาดับท่ี 1

ลำาดับท่ี 2

ลำาดับท่ี 3

ลำาดับท่ี 4

ลำาดับท่ี 5

ลำาดับสดุท้าย

หนัก

ลาก

โค้ง

หุบ

เผย

เล่ือน

ม้วน

พับ

เกาะ

แทรก

วาง

วางด้วยกัน

เอ้ือม

น่ัง

บีบ

เล้ียว

แยกกัน

ตาม



Time concept
การบอกเวลา

Sound
เสียง

Motor skills
ทักษะการเคล่ือนไหว

ขณะน้ี

ตอนหลัง

รวดเรว็

เชื่องชา้

ดัง

เบา

1. ใชส้องมือสำาหรบัจดัการ 

- กำา/แบ บิด/หัน 
- หมุนเพ่ือสำารวจ  
- เปิด/ปิด 
- วางซอ้นกัน 
- จดัให้เป็นระเบียบ

2. ใชน้ิ้วมืออย่างอิสระ

- ใชน้ิ้วหัวแม่มือกับน้ิวชีคี้บจบั 
- ใชน้ิ้วชีแ้หย่เข้าไป 
- กางน้ิวมือ 
- แกวง่น้ิวมืออย่างอิสระ 
- ประสานน้ิวมือ 
- ใชน้ิ้วหัวแม่มือจบัแต่ละน้ิว 
- ระบุน้ิวได้ เชน่ น้ิวชี ้น้ิวกลาง น้ิวนาง 
น้ิวก้อย และน้ิวหัวแม่มือ

3. เข้าใจการเคล่ือนไหวของน้ิวมือสำาหรบั 
การอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ โดยผ่าน 
การขยับน้ิวมือได้อย่างคล่องแคล่ว 

- การกางน้ิวมือ การงอน้ิวมือ ใชน้ิ้วมือ
สัมผัสไปตามบรรทัดอักษรเบรลล์
- การบิดข้อมืออย่างยืดหยุ่น เชน่ 
การหมุน การงอ การเหยียด
- การประสานมือและขยับน้ิวมือ
- การแตะเบาๆ 
- การสัมผัสตามรอย

ก่อน

หลังจาก

ระหวา่ง

อดีต

อนาคต

ต่อไป

ทำาเสรจ็แล้ว

เงยีบ

เสียงสงู

เสียงตำ่า



18
6

Tactile discrimination 
(Characteristics of object)
การแบ่งประเภทส�าหรบัฝึกการสัมผัส
(ลักษณะพิเศษของวตัถ)ุ

Interprets tactile stimuli
การรบัรูค้วามหมาย การรบัรูช้นิดของวตัถุ

Language / Listening skills
ทักษะด้านภาษาและการฟัง
ทักษะด้านการส่ือสารด้วยภาษาพูด

ขนาด เชน่ ใหญ่/เล็ก โต/นิดเดียว (กระจริดิ) 
กลาง หนา/บาง กวา้ง/แคบ  
การเปรยีบเทียบต่างๆ

การจำาแนกเสียงต่างๆ

สามารถเล่าเหตกุารณ์นอกจากเน้ือหา
อย่างรวดเรว็ 
- ท้ังเตรยีมตัวและไม่ได้เตรยีมตัวมาก่อน
อย่างเชื่องชา้ 
- ท้ังเตรยีมตัวและไม่ได้เตรยีมตัวมาก่อน

สามารถเล่าเรือ่งซำา้ได้อย่างรวดเรว็ 
- ท้ังเตรยีมตัวและไม่ได้เตรยีมตัวมาก่อน
อย่างเชื่องชา้ 
- ท้ังเตรยีมตัวและไม่ได้เตรยีมตัวมาก่อน

การใชภ้าษาสำาหรบัภารกิจต่างๆ  
เชน่ การขอ การบอกทาง  
การแสดงความคิดเห็น  
การตอบคำาถาม

เข้าใจความหมายของคำาศัพท์ 
ท่ีหลากหลายมากพอท่ีจะฟัง 
เรือ่งราวได้

การทำาตามคำาส่ังงา่ยๆ

คณุสมบัติ (ประเภทวสัด)ุ เชน่ ผ้า กระดาษ  
พลาสติก ไม้ โลหะ หนัง

รูปรา่ง เชน่ ขอบมน/กลม  
ส่ีเหล่ียมจตัรุสั ส่ีเหล่ียมผืนผ้า  
สามเหล่ียม 

ส่วนประกอบอ่ืนๆ เชน่ ขอบมุม  
ด้านนอก ด้านใน ความโค้ง  
ความแหลม

วตัถจุรงิ 

วตัถเุสมือน  

ของแข็งท่ีนูน
ข้ึนมา

เส้นขอบของ
วตัถุ

เส้นท่ีนูนข้ึนมา

สัญลักษณ์/ตัวอักษร



Writing skills
ทักษะด้านการเขียน

Booking skills
ทักษะด้านการอ่านหนังสือ

รบัรูค้วามแตกต่างของจุดประสงค์ในการ 
ใชอั้กษรเบรลล์ เชน่ การเขียนโน้ต ลิสต์ 
จดหมาย

สามารถใส่กระดาษลงในเครือ่งพิมพ์อักษร
เบรลล์ (braillewriter)

วางน้ิวมือบนคีย์บอรด์ได้อย่างเหมาะสม

ใชมื้อแต่ละมือเพ่ือกดอักษรได้ครบทกุตัว  
ท้ังทางซา้ยและทางขวา เชน่ พิมพ์ จุด 1, 2, 
3 จุด 4, 5, 6

สนุกไปกับการฟังเรือ่งท่ีมีคนอ่านให้ฟัง

ค้นหาและสำารวจส่ิงของในถงุหนังสือ 
ขณะฟังเรือ่งน้ันๆ 

ค้นหาและสำารวจส่ิงท่ีนูนออกมาในหนังสือ

มีความต้ังใจท่ีจะเขียนโดยทำาสัญลักษณ์  
หรอืแสดงการสัมผัสแล้วอ่านส่ิงท่ีตน 
เขียน เชน่ เขียนบนจอมอนิเตอร ์ หรอื 
ลากเส้นด้วยอปุกรณ์วาดภาพ 

เขียนอักษรเบรลล์ตามใจชอบ 
ด้วยเครือ่งพิมพ์อักษรเบรลล์ 
หรอืสเลทและดินสอ 

กดอักษรบนคีย์บอรด์ครบทกุตัว 
เพ่ือพิมพ์เต็มคำา

ใชน้ิ้วหัวแม่มือเพ่ือสรา้งพ้ืนท่ีวา่ง  
(เพ่ือกดชอ่งวา่ง)

มีความต้ังใจท่ีจะอ่าน

ค้นหาและสำารวจวสัดจุรงิบนหน้า 
หนังสือ

ค้นหาและสำารวจเส้นขอบท่ีนูนออกมา 
ในหน้าหนังสือ

ใชน้ิ้วแต่ละน้ิวเขียนท้ังแถวของอักษร
เบรลล์
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สำารวจภาพผ่านการสัมผัส

รบัรูด้้านหน้าและด้านหลังของหนังสือ

รบัรูด้้านซา้ยและด้านขวาของหน้าน้ันๆ

สามารถเปิดหนังสือไปหลายๆ หน้า 
ในครัง้เดียวกัน (ในรอบเดียวกัน)

สามารถเปิดหน้าย้อนกลับได้

หาจุดเริม่ต้นและจุดส้ินสดุของเส้นท่ีนูน 
ข้ึนมา (ของแต่ละบรรทัด)

สัมผัสจากซา้ยไปขวาผ่านสัญลักษณ์ต่างๆ  
รวมถึงชอ่งวา่งท่ีถกูเวน้วรรค

อ่านหนังสือสัมผัสโดยการวางน้ิวมือ 
อย่างถกูต้อง

จบัคู่ส่วนประกอบของอักษรเบรลล์ - 
สัญลักษณ์ของอักษรเบรลล์กับชอ่งวา่ง 
หน่ึงชอ่งหรอืหลายๆ ชอ่ง 

ฝึกดแูลรกัษาหนังสือ

รบัรูด้้านบนและด้านล่างของหน้าน้ันๆ 
(แต่ละหน้า)

รบัรูต้ำาแหน่งก่ึงกลางของหน้าน้ันๆ

สามารถเปิดหนังสือทีละหน้า

สำารวจหาบทความในหนังสือขณะท่ีเน้ือเรือ่ง 
กำาลังถกูอ่าน (ขณะกำาลังฟังเรือ่งน้ัน)

ใชส้องมือสัมผัสตามเส้นท่ีนูนข้ึนมา และ 
ชอ่งวา่ง (broken lines) จากซา้ยไปขวา

ใชส้องมือสัมผัสตามสัญลักษณ์จากซา้ย 
ไปขวา และเล่ือนข้ึนไปบนสดุและล่างสดุ

ระบุสัญลักษณ์ 1 อย่างท่ีแตกต่างไปจาก 
สัญลักษณ์ 3 อย่าง หรอืระบุสัญลักษณ์  
2 อย่างท่ีเหมือนกัน

ระบุกลุ่มของสัญลักษณ์อักษรเบรลล์
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SPECIAL THANKS TO :

NOSE STORY : ครูก้อย ชลิดา คณุาลัย
KANTANA SOUND STUDIO : ครูอู่ ไตรเทพ 
วงศ์ไพบูลย์ / ครูบ๊ิก ศภุวชิญ์ โพธิว์จิติร
CREATIVE CREWS : ครูแบงค์ นายเอกฉันท์ 
เอ่ียมอนันต์วฒันา / ครูปุยฝ้าย ปุยฝ้าย คณุาวฒัน์ /  
ครูอ้น จริกิตต์ิ พนมพงศ์ไพศาล
PLANTOYS : ครูบล นิโลบล กิจไกรลาศ / 
ครูเวส ประเวศน์ หงษ์ทอง / ครูต่อ วรฏิฐา ผลเจรญิ
WITH LIGHT : ครูอ้อ ดร. วรรณภา พิมพ์วริยิะกลุ / 
ครูนัท สันติ หิรญัวทิยากลุ
CONSULTANT : ครูสา มณิสรา ปาลวฒัน์ 
PRODUCTION HOUSE : ธรรมดี
PRODUCER : ครูป๊ัป ปวณีา มาลากลุ ณ อยุธยา/ 
ครูนุ่น ชนิษฏา อยู่เจรญิ / ครูเป้ิล อาคเนย์ เชื้อขำา
ASST. DIRECTOR : ครูเอ็ม สรุศักด์ิ วงษ์ไทย / 
ครูเมย์ ปณิชา ปัณณสิรชิาติ
D.O.P : ครูเล้ง ปกรณ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ
EDITOR : ครูลาล่า ศราวฒิุ กวธีรรมวงษ์ / 
ครูต่าย กรนิ สบายใจ
SOUND : ครูนัย ดนัย  สธุรรมจาร ีSoundSpace
MUSIC : ครูต่าง ณัฐพากย์ กวธีรรมวงษ์
ART DIRECTOR : ครูเดียร ์ทศภณ ศรภีวูธันิก / 
ครูแทมม่ี ปุณยนุช ทิพย์สงคราม
BOOK DESIGN : Studio Dialogue


