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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 
ท่ีมำและควำมส ำคญั 

ประเทศไทยมีจ ำนวนประชำกรเกือบ 1 ใน 3 ของประชำกรทั้งหมด ซ่ึงมีขอ้จ ำกดัใน
กำรเขำ้ถึงส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและสภำพแวดลอ้มในพื้นท่ีสำธำรณะ ทั้งเด็ก ผูพ้ิกำร และผูสู้งอำย ุ
และมีแนวโน้มท่ีจะมีจ ำนวนผูสู้งอำยุ และผูพ้ิกำรเพิ่มข้ึนมำกกว่ำร้อยละ 10 อีกรำว 10  ปีขำ้งหน้ำ 
ประเทศไทยจะกำ้วสู่สังคมผูสู้งอำย ุ(เคหะแห่งชำติ, 2555) กำรออกแบบส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและ
สภำพแวดลอ้มให้เหมำะสมกบัเด็ก ผูพ้ิกำร และผูสู้งอำยุจึงเป็นส่ิงท่ีจ ำเป็นและควรมีกำรศึกษำให้
มำกข้ึน 

กฎหมำยในประเทศไทยท่ีผ่ำนมำแสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมในกำรท ำให้เกิดควำม
เป็นธรรม และควำมเท่ำเทียมกนัในสังคม เช่น รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย ปี พ.ศ. 2550 
มำตรำ 4 ระบุถึงกำรคุม้ครองศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภำพ และควำมเสมอภำพของบุคคล 
และในมำตรำ 30 ระบุว่ำ บุคคลย่อมเสมอกนัในกฎหมำยและได้รับควำมคุม้ครองตำมกฎหมำย     
เท่ำเทียมกนั โดยรัฐตอ้งก ำหนดมำตรกำรเพื่อขจดัอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสำมำรถใช้สิทธิ
และเสรีภำพได้อย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม ดงันั้นคนทุกคนในสังคมไทยจึงควรได้รับสิทธิและ
เสรีภำพในสังคมอยำ่งเสมอภำคและเท่ำเทียมเฉกเช่นท่ีกฎหมำยไดร้ะบุ โดยรัฐจ ำเป็นตอ้งให้กำร
ส่งเสริมในกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและควำมเท่ำเทียมในสังคมใหม้ำกข้ึนดว้ย 

พิพิธภณัฑ์ ถือเป็นพื้นท่ีสำธำรณะประเภทหน่ึงท่ีมีบทบำทส ำคญัในสังคม ท ำหน้ำท่ี
แสวงหำ รวบรวม อนุรักษ์ วิจยั ส่ือสำรและจดัแสดงวตัถุ เพื่อให้ผูเ้ขำ้ชมเกิดกำรเรียนรู้และควำม
เพลิดเพลิน รวมทั้งกำรให้บริกำรและพฒันำสังคม ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทหน่ึงท่ี
สร้ำงข้ึนเป็นพื้นท่ีให้คนได้เรียนรู้นอกระบบกำรศึกษำ บุคคลทุกช่วงวยัและทุกประเภท ทั้งเด็ก 
ผูสู้งอำยุ และผูพ้ิกำร สำมำรถใช้พื้นท่ีดังกล่ำวในกำรท ำกิจกรรมทั้ งเพื่อกำรเรียนรู้และควำม
เพลิดเพลินได้ นอกเหนือจำกพื้นท่ีในห้องเรียน พิพิธภณัฑ์จึงมีหน้ำท่ีส ำคญัในกำรบริกำรสังคม    
ในกำรขยำยโอกำสในกำรเรียนรู้ และลดช่องวำ่งในโอกำสทำงกำรศึกษำ 
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พิพิธภณัฑข์องไทยท่ีผำ่นมำ ยงัไม่ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของบทบำทของผูพ้ิกำรหรือ
ผูท่ี้มีควำมตอ้งกำรพิเศษอ่ืน ๆ มำกนกั โดยพบว่ำ พิพิธภณัฑ์หลำยแห่งยงัไม่มีกำรสร้ำงส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวกให้กับผูพ้ิกำรอย่ำงเหมำะสม (บัวแก้ว ธีรพจน์โสภณ , 2555) โดยเฉพำะกำรจัด
นิทรรศกำรถำวรส ำหรับผูพ้ิกำรหรือผูท่ี้มีควำมตอ้งกำรพิเศษอ่ืน ๆ 

กำรจดัพื้นท่ีส ำหรับผูพ้ิกำรหรือผูท่ี้มีควำมตอ้งกำรพิเศษอ่ืน ๆ ในพิพิธภณัฑ์ท่ีผ่ำนมำ 
ยงัคงให้ควำมส ำคญัเฉพำะกำรจดัส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก เช่น กฎกระทรวงก ำหนดส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวกในอำคำร ส ำหรับผูพ้ิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. 2548 ไดร้ะบุให้พิพิธภณัฑ์ของรัฐ 
ตอ้งจดัส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผูพ้ิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ เพื่อใหผู้พ้ิกำรและคนชรำ 
ท ำให้พิพิธภณัฑ์ของไทยท่ีสร้ำงใหม่หลำยแห่งไดมี้กำรสร้ำงส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผูพ้ิกำร 
และตระหนกัถึงควำมส ำคญัของผูพ้ิกำรมำกข้ึน อย่ำงไรก็ตำม ยงัพบวำ่ พิพิธภณัฑ์จ ำนวนมำกโดย
เฉพำะท่ีสร้ำงก่อน พ.ศ. 2548 ยงัไม่ มีกำรสร้ำงส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู ้พิกำรหรือ         
ทุพพลภำพ และคนชรำ (บวัแกว้ ธีรพจน์โสภณ, 2555) 

กำรจดันิทรรศกำรภำยในพิพิธภณัฑ์ส ำหรับผูพ้ิกำรหรือผูท่ี้มีควำมตอ้งกำรพิเศษอ่ืน ๆ 
ยงัไม่ได้ถูกให้ควำมส ำคัญมำกนัก พบว่ำ พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ยงัไม่มีวตัถุประสงค์ในกำรจัด
นิทรรศกำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรหรือผูท่ี้มีควำมตอ้งกำรพิเศษอ่ืนๆ แมว้่ำจะมี
กำรจดันิทรรศกำรท่ีน ำเทคโนโลยีสมยัใหม่มำใช ้ซ่ึงเป็นประโยชน์ส ำหรับผูพ้ิกำรหรือผูท่ี้มีควำม
ตอ้งกำรพิเศษอ่ืนๆ แต่ก็เป็นประโยชน์เพียงทำงออ้ม (พิริยำ กมลเพชร, 2551; บวัแกว้ ธีรพจน์โสภณ, 
2555; ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ และวีรยำ เอ่ียมฉ ่ ำ, 2556) พิพิธภณัฑ์ซ่ึงมีบทบำทส ำคญัในฐำนะ
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงควรตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ส ำหรับผูพ้ิกำรหรือผูท่ี้
มีควำมตอ้งกำรพิเศษอ่ืนๆ มำกข้ึนโดยเฉพำะกำรจดันิทรรศกำรเพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ในรูปแบบถำวร 

พิพิธภณัฑ์บำงแห่งแมมี้จดันิทรรศกำรท่ีสะทอ้นถึงควำมส ำคญัของคนพิกำรหรือผูท่ี้มี
ควำมตอ้งกำรพิเศษอ่ืนๆ เช่น นิทรรศกำร “บทเรียนจำกควำมมืด” ท่ีจตุัรัสวิทยำศำสตร์ องค์กำร
พิพิธภณัฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ และนิทรรศกำร  “ซอยต่ำงมิติ” อำคำรศูนยก์ำรเรียนรู้สุขภำวะ 
ส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ แต่นิทรรศกำรเหล่ำนั้นเป็นเพียงกำรถ่ำยทอด
เร่ืองรำวของคนพิกำรหรือผูท่ี้มีควำมตอ้งกำรพิเศษอ่ืนๆ ให้ผูค้นทัว่ไปไดเ้ขำ้ใจคนพิกำรหรือผูท่ี้มี
ควำมตอ้งกำรพิเศษอ่ืนๆ มำกข้ึน แต่ไม่ถูกใช้เป็นพื้นท่ีให้คนพิกำรหรือผูท่ี้มีควำมตอ้งกำรพิเศษ
อ่ืนๆ ได้เรียนรู้ควำมรู้หรือข้อมูลต่ำงๆ ในสังคม และแม้จะมีหน่วยงำนของรัฐบำงส่วนได้จดัท ำ
นิทรรศกำร ส ำหรับคนพิกำรหรือผู ้ท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษอ่ืนๆ เช่น กรมศิลปำกร ได้จัดท ำ
พิพิธภณัฑ์เคล่ือนท่ีส ำหรับผูพ้ิกำร โดยน ำไปจดัแสดงตำมสถำนศึกษำส ำหรับผูพ้ิกำร แต่ยงัไม่มี
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พิพิธภณัฑ์ท่ีจดัพื้นท่ีส ำหรับคนพิกำรหรือผูท่ี้มีควำมตอ้งกำรพิเศษอ่ืนๆ ส ำหรับกำรเรียนรู้แบบ
ถำวรในประเทศไทย ท ำให้คนพิกำรหรือผูท่ี้มีควำมตอ้งกำรพิเศษอ่ืนๆ  ถูกจ ำกดัสิทธิในกำรศึกษำ
เรียนรู้ในพื้นท่ีพิพิธภณัฑ ์

พิพิธภณัฑ์เหรียญ ถนนจกัรพงษ์ แขวงชนะสงครำม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เป็น
พิพิธภณัฑ์สังกดักรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลงั จดัภำยใตแ้นวคิด “วิถีแห่งเงินตรำ สินล ้ ำค่ำของ
แผ่นดิน” มีวตัถุประสงค์ในกำรจัดตั้ งเพื่อจัดแสดงและเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ        
เหรียญกษำปณ์ และเงินตรำไทยสมัยต่ำง ๆ เป็นแหล่งควำมรู้ในกำรศึกษำค้นคว้ำเก่ียวกับ        
เหรียญกษำปณ์ รวมถึงควำมรู้ดำ้นประวติัศำสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมผ่ำนเหรียญและเงินตรำไทย
ในยุคต่ำง ๆ ทั้งส ำหรับชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ ไดป้รับปรุงอำคำรส ำนกับริหำรเงินตรำเดิมท่ี
สร้ำงในปี พ.ศ. 2540 ซ่ึงเป็นอำคำรสูง 3 ชั้น มำจดัท ำพิพิธภณัฑ์ โดยมีกำรโครงกำรก่อสร้ำงเป็น     
2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เป็นกำรปรับปรุงภูมิทศัน์ภำยนอกอำคำรและปรับปรุงพื้นท่ีชั้นท่ี 1 เป็นพื้นท่ี
จดัแสดงประกอบด้วยห้องก ำเนิดเหรียญ ห้องวิวฒันำกำรเหรียญ และห้องจดัแสดงนิทรรศกำร
ชัว่ครำว ซ่ึงไดด้ ำเนินกำรจดัสร้ำงแลว้เสร็จและเปิดใหป้ระชำชนทัว่ไปสำมำรถเขำ้รับไดต้ั้งแต่วนัท่ี               
1 สิงหำคม พ.ศ. 2557 และไดด้ ำเนินกำรก่อสร้ำงพิพิธภณัฑ์เหรียญในระยะท่ี 2 โดยจดัท ำห้องจดัแสดง 
9 ห้อง คือ ห้องนำนำอำณำจักรเหรียญ ห้องเร่ิมต้น เห รียญในอำณำจักรไทย ห้องเหรียญ               
สมัยรัตนโกสินทร์ ห้องเหรียญกับสังคมไทย ห้องกว่ำจะมำเป็นเหรียญ ห้องรู้รอบเหรียญ            
ห้องเหรียญกษำปณ์ในสมัยรัชกำลท่ี 9 ห้องเหรียญนำนำชำติ และห้องส่งท้ำยเร่ืองรำวเก่ียวกับ
เหรียญ พิพิธภัณฑ์ เหรียญตระหนักถึงควำมส ำคัญของผู ้พิกำร ผู ้สูงอำยุ และเด็ก จึงอ ำนวย           
ควำมสะดวกผูพ้ิกำร ผูสู้งอำยุ เด็ก โดยกำรจดัส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ แก่ผูพ้ิกำร ผูสู้งอำย ุ  
และเด็ก โดยเฉพำะในส่วนนิทรรศกำรท่ีมีกำรจัดส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกให้ผูพ้ิกำร ผูสู้งอำย ุ       
และเด็ก เช่น กำรจดัแสดงด้วยระบบ 4 มิติ กำรท ำป้ำยค ำบรรยำยด้วยอกัษรเบรลล์ วตัถุจ  ำลอง        
ท่ีสำมำรถสัมผสัได้ กำรท ำท่ียืนส ำหรับเด็ก กำรจดัเตรียมแว่นขยำยไวส้ ำหรับผูพ้ิกำรทำงสำยตำ
ประเภทสำยตำเรือนรำงและผูสู้งอำย ุโดยยดึหลกัยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ (กรมธนำรักษ,์ 2556, 2557) 

ยูนิ เวอร์ซัลดีไซน์  (Universal design) เป็นแนวคิดในกำรออกแบบส่ิงของหรือ
สภำพแวดลอ้มให้คนทุกคนสำมำรถใชง้ำนและเขำ้ถึงไดม้ำกท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปไดโ้ดยปรำศจำกกำร
ออกแบบดดัแปลงพิเศษหรือเฉพำะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เป็นกำรออกแบบท่ีค ำนึงถึงควำมหลำกหลำย 
กำรอยู่ร่วมกันในสังคม และควำมเสมอภำคของมนุษย์ (ส ำนักโยธำ กรุงเทพมหำนคร, 2558) 
แนวคิดน้ีเป็นแนวคิดท่ีไดรั้บกำรพฒันำมำจำกแนวคิดขจดัอุปสรรคขวำงกั้น (Barrier-free design) 
เน่ืองจำกแนวคิดขจดัอุปสรรคขวำงกั้นเป็นกำรออกแบบเพื่อมุ่งเฉพำะผูพ้ิกำร โดยกำรออกแบบเพื่อ
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ปรับแกห้รือก ำจดัส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่อผูพ้ิกำร ท ำให้เกิดควำมแปลกแยกระหวำ่งผูพ้ิกำรและบุคคล
ทัว่ไป ขณะท่ียูนิเวอร์ซัลดีไซน์เป็นแนวคิดเพื่อควำมเท่ำเทียม และก ำจดัควำมแปลกแยกของของ
บุคคล นอกจำกน้ีแนวคิดขจัดอุปสรรคขวำงกั้ นเป็นกำรออกแบบพิ เศษเฉพำะกลุ่ม ท ำให้
กลุ่มเป้ำหมำยค่อนขำ้งจ ำกดั ขณะท่ียนิูเวอร์ซลัดีไซน์เป็นแนวคิดกำรออกแบบเพื่อสำมำรถน ำไปใช้
ไดส้ ำหรับทุกคนท ำใหก้ลุ่มเป้ำหมำยมีกำรขยำยมำกข้ึน (อนุชำ แพง่เกษร และคณะ, 2551) 

ยนิูเวอร์ซัลดีไซน์เป็นแนวคิดกำรออกแบบส ำหรับทุกคน (Design for all) ท่ีพฒันำมำ
จำกกำรออกแบบส ำหรับคนพิกำร มีพิพิธภัณฑ์หลำยแห่งในต่ำงประเทศน ำยูนิเวอร์ซัลดีไซน์         
มำปรับใช้ในกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ เช่น พิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งเมืองบอสตัน สถำบัน          
สมิธโซเนียน โดยในระยะแรกแนวคิดดงักล่ำวถูกน ำมำใชใ้นกำรออกแบบเพื่อใหมี้ลกัษณะท่ีอ ำนวย
ควำมสะดวกในด้ำนกำยภำพ ซ่ึงช่วยให้ผูพ้ิกำรหรือผูมี้ควำมตอ้งกำรพิเศษต่ำง ๆ สำมำรถเขำ้ถึง
นิทรรศกำรไดม้ำกข้ึน อยำ่งไรก็ตำม พิพิธภณัฑ์ไม่ไดมี้หนำ้ท่ีเฉพำะในกำรอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรเขำ้ถึงด้ำนกำยภำพเท่ำนั้น แต่พิพิธภณัฑ์ยงัมีหน้ำท่ีส ำคญัคือกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ท ำให้ต่อมำ     
มีกำรน ำแนวคิดเร่ืองกำรเรียนรู้มำใชก้บัพิพิธภณัฑ์เพิ่มข้ึนอีก ดว้ยลกัษณะท่ีแตกต่ำงของพิพิธภณัฑ์
ท่ีไม่ไดเ้ป็นพื้นท่ีสำธำรณะท่ีอ ำนวยควำมสะดวกในดำ้นกำยภำพเท่ำนั้น แต่ยงัอ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรเข้ำถึงควำมรู้ด้วย ท ำให้พิพิธภณัฑ์หลำยแห่งได้น ำแนวคิดเร่ืองกำรเรียนรู้มำปรับใช้ใน
พิพิธภัณฑ์และจัดท ำคู่มือยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ส ำหรับพิพิธภัณฑ์ออกมำ เช่น Universal Design 
Guidelines for Public Programs in Science Museums,  Smithsonian Guidelines for Accessible 
Exhibition Design, Everyone’s Welcome (Hatch, 2014) 

พิพิธภณัฑ์เหรียญ เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีตระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรให้บริกำรผูพ้ิกำร 
ผูสู้งอำยุ เด็ก จึงได้น ำยูนิเวอร์ซัลดีไซน์มำใช้ออกแบบพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ผูพ้ิกำร ผูสู้งอำยุ เด็ก
สำมำรถเขำ้ถึงพื้นท่ีและสำมำรถเรียนรู้ไดใ้นพิพิธภณัฑ์ นบัเป็นพิพิธภณัฑ์แห่งแรก ๆ ท่ีน ำแนวคิด
อำรยสถำปัตยม์ำปรับใชใ้นกำรจดันิทรรศกำรและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ในพิพิธภณัฑ์ และ
ท่ีผ่ำนมำยงัไม่มีผูศึ้กษำยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ท่ีเกิดข้ึนในพิพิธภณัฑ์ ผูศึ้กษำจึงมีควำมสนใจท่ีศึกษำ       
ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในพิพิธภณัฑ์เหรียญ โดยพิจำรณำตำมหลกัยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ท่ีปรำกฎในคู่มือท่ี
เก่ียวขอ้งกบัยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในพิพิธภณัฑ์ และบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ของไทย   
โดยท ำกำรส ำรวจยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ด้ำนกำยภำพของพิพิธภัณฑ์ เหรียญระยะท่ี 1 สัมภำษณ์
คณะท ำงำนท่ีเก่ียวขอ้งและผูเ้ขำ้ชมจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนพิกำร เก่ียวกบัยนิูเวอร์ซลัดีไซน์
ในพิพิธภณัฑ์เหรียญ เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรพฒันำพิพิธภณัฑ์เหรียญ และเป็นแนวทำงส ำหรับ
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พิพิธภณัฑ์อ่ืนๆ ของไทยในกำรน ำยูนิเวอร์ซัลดีไซน์มำใช้ เพื่อให้ผูเ้ขำ้ชมกลุ่มต่ำงๆ โดยเฉพำะ    
กลุ่มคนพิกำร สำมำรถเขำ้ถึงพิพิธภณัฑไ์ดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

 
วตัถุประสงค ์

เพื่อศึกษำยูนิ เวอร์ซัลดีไซน์ ในพิพิธภัณฑ์ เหรียญ  กรมธนำรักษ์ ถนนจักรพงษ ์         
แขวงชนะสงครำม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
 
ขอบเขตกำรศึกษำ 

ขอบเขตดำ้นพื้นท่ี 
กำรศึกษำคร้ังน้ี เลือกพื้นท่ีพิพิธภัณฑ์ เหรียญ ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงครำม                    

เขตพระนคร กรุงเทพฯ ตำมโครงกำรพิพิธภณัฑ์เหรียญระยะท่ี 1 ในกำรท ำกำรศึกษำโดยเนน้ศึกษำ
เฉพำะพื้นท่ีท่ีมีกำรบริกำรสำธำรณะ เน่ืองจำกเป็นพื้นท่ีท่ีน ำยูนิเวอร์ซัลดีไซน์มำใช้ในกำรจดักำร        
มีกำรจดัสร้ำงนิทรรศกำรและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ เสร็จส้ินและเปิดใหผู้เ้ขำ้ชมใชบ้ริกำรไดแ้ลว้  

ขอบเขตดำ้นแนวคิด 
กำรศึกษำคร้ังน้ี  ศึกษำยูนิ เวอร์ซัลดีไซน์ ท่ีน ำมำใช้ในพิพิธภัณฑ์  แบ่งเป็นคู่ มือ               

ยูนิ เวอร์ซัลดีไซน์ ในพิพิธภัณฑ์  จ  ำนวน 3 เล่ม คือ 1) Smithsonian Guidelines for Accessible 
Exhibition Design ของสถำบันสมิธโซ เนียน  2) Everyone ’ s Welcome : The Americans with 
Disabilities Act and Museums ของสมำคมพิพิธภัณฑ์สหรัฐอเมริกำ 3 ) Universal Design Plan : 
Exhibit Design & development ของพิพิธภณัฑ์วิทยำศำสตร์ เมืองบอสตนั และกฎหมำยของไทย    
ท่ีเก่ียวขอ้ง 2 ฉบบั คือ 1 ) กฎกระทรวงก ำหนดส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำร ส ำหรับผูพ้ิกำรหรือ
ทุพพลภำพ และคนชรำ  พ.ศ. 2548 และ 2) กฎกระทรวงก ำหนดลกัษณะ หรือกำรจดัให้มีอุปกรณ์ 
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก หรือบริกำรในอำคำร สถำนท่ี หรือบริกำรสำธำรณะอ่ืน เพื่อให้คนพิกำร
สำมำรถเขำ้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้พ.ศ. 2555 

ขอบเขตดำ้นประชำกร 
กำรศึกษำคร้ังน้ีได้ด ำเนินกำรสัมภำษณ์คณะท ำงำนเป็นบุคลำกรส ำนักทรัพย์สินมีค่ำ   

ของแผ่นดิน กรมธนำรักษ์ และบุคลำกรบริษทัไรท์แมน จ ำกัด ท่ีเก่ียวข้องทั้งหมด จ ำนวน 10 คน      
เพื่อศึกษำขั้นตอนกำรน ำยูนิเวอร์ซัลดีไซน์มำใช้ในพิพิธภัณฑ์เหรียญ และด ำเนินกำรสัมภำษณ์             
ผูเ้ขำ้ชมท่ีมำจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนพิกำรท่ีมำเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์เหรียญในช่วงเดือนสิงหำคม 
– ธันวำคม พ.ศ. 2559 และตอบรับขอเขำ้สัมภำษณ์ขอ้มูลท่ีหน่วยงำน จ ำนวน 5 แห่ง คือ 1 ) สถำบนั  
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คนตำบอดแห่งชำติเพื่อกำรวิจยัและพฒันำ สมำคนคนตำบอดแห่งประเทศไทย 2 ) ศูนยฝึ์กอำชีพหญิง
ตำบอด  สำมพรำน จังหวดันครปฐม 3 ) มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิกำร 4 ) โรงเรียนโสตศึกษำ            
ทุ่งมหำเมฆ 5 ) มูลนิธิสถำบันแสงสว่ำงในพระอุปถัมภ์ พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี 
พระวรรำชำทินดัดำมำตุ โดยแต่ละหน่วยงำนไดค้ดัเลือกบุคลำกรส ำหรับให้สัมภำษณ์ รวมเป็นจ ำนวน
ทั้งส้ิน 9 ท่ำน แบ่งเป็น 1 ) บุคคลทัว่ไป จ ำนวน 3 ท่ำน 2 ) ผูพ้ิกำรทำงร่ำงกำยและกำรเคล่ือนไหว         
3 ท่ำน 3 )  ผูพ้ิกำรทำงกำรเห็น จ ำนวน 2 ท่ำน 4 ) ผูพ้ิกำรทำงกำรได้ยินหรือส่ือควำมหมำย จ ำนวน        
1 ท่ำน 
 
วธีิกำรศึกษำ 

1. ศึกษำเอกสำรท่ีเก่ียวข้องกับยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในพิพิธภณัฑ ์    
กำรเรียนรู้ในพิพิธภณัฑ์ กฎหมำยของไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ คู่มือยูนิเวอร์ซัลดีไซน์  
ในไทย และคู่มือยนูเอวร์ซัลดีไซน์ของพิพิธภณัฑ์ต่ำงประเทศ เพื่อก ำหนดแนวทำงในกำรส ำรวจ
และสัมภำษณ์คณะท ำงำนและผูเ้ขำ้ชม 

2. ส ำรวจยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ดำ้นกำยภำพของพิพิธภณัฑ์เหรียญโดยอำ้งอิงจำกคู่มือ      
ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ของพิพิธภณัฑ์ในต่ำงประเทศจ ำนวน 3 เล่ม คือ 1) Smithsonian Guidelines for 
Accessible Exhibition Design 2) Everyone ’ s Welcome : The Americans with Disabilities Act 
and Museums 3) Universal Design Plan : Exhibit Design & development 

3. สัมภำษณ์ควำมคิดเห็นจำกผู ้ท่ี เคยเข้ำชมพิพิธภัณฑ์ เหรียญจำกหน่วยงำน                
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนพิกำร 

4. สัมภำษณ์คณะท ำงำน เก่ียวกับขั้ นตอนกำรน ำยูนิ เวอร์ซัลดีไซน์มำใช้ ใน     
พิพิธภณัฑเ์หรียญ 

5. วเิครำะห์และสรุปผลกำรศึกษำ 
 
ประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 

1. เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำพิพิธภัณฑ์เหรียญให้สำมำรถรองรับผูเ้ข้ำชมให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 

2. เป็นแนวทำงส ำหรับพิพิธภณัฑเ์หรียญในระยะท่ี 2 และพิพิธภณัฑ์อ่ืน ๆ ในกำรน ำ
ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ไปใชใ้นพิพิธภณัฑ์ 
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ค ำนิยำมศพัท์ 
ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ (Universal Design) คือกำรออกแบบสภำพแวดลอ้มให้เหมำะสมกบั

คนพิกำรทุกประเภท และสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับทั้ งคนทั่วไป เด็ก และผูสู้งอำย ุ        
ใหส้ำมำรถเขำ้ใชร่้วมกนัไดอ้ยำ่งเท่ำเทียม และไม่ท ำใหรู้้สึกแปลกแยก 

ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในพิพิธภัณฑ์  คือ กำรบริหำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ กำรออกแบบ
สภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพ เช่น รูปแบบนิทรรศกำร ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก  และกำรจดักำรเรียนรู้
กิจกรรมหรือบริกำรต่ำงๆ เช่น เน้ือหำนิทรรศกำร กำรน ำชม ภำยในพิพิธภณัฑ์ให้เหมำะสมกับ     
คนพิกำรทุกประเภท และสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับทั้ งคนทั่วไป เด็ก และผูสู้งอำย ุ       
ใหส้ำมำรถเขำ้ใชร่้วมกนัไดอ้ยำ่งเท่ำเทียม และไม่ท ำใหรู้้สึกแปลกแยก 

ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ดำ้นกำยภำพ  คือ กำรออกแบบลกัษณะทำงกำยภำพให้เหมำะสมกบั
คนพิกำรทุกประเภท และสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับทั้ งคนทั่วไป เด็ก และผูสู้งอำย ุ        
ใหส้ำมำรถเขำ้ใชร่้วมกนัไดอ้ยำ่งเท่ำเทียม และไม่ท ำใหรู้้สึกแปลกแยก 

คนพิกำร คือ บุคคลท่ีมีบกพร่องทำงดำ้นร่ำงกำย หรือมีขอ้จ ำกดัในกำรรับรู้ หรือเขำ้
ร่วมกิจกรรมทำงสังคม เช่น ตำบอด ตำเรือนรำง หูหนวก หูตึง สูญเสียอวยัวะในกำรเคล่ือนไหว 
หรืออวยัวะในกำรเคล่ือนไหวมีควำมบกพร่อง ควำมผิดปกติหรือบกพร่องทำงจิตใจหรือสมอง
ส่งผลต่อกำรรับรู้ กำรเรียนรู้ และกำรเขำ้ร่วมสังคม 

ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก คือ ส่วนประกอบของอำคำรหรืออุปกรณ์ต่ำงๆ ท่ีติดตั้งข้ึน    
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำร และคนชรำ 

บริกำร คือ กำรอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ของเจำ้หนำ้ท่ี ส ำหรับคนพิกำร และคนชรำ 
เช่น กำรน ำชม กำรแนะน ำและกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้อุปกรณ์และส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวกต่ำง ๆ  
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษายนิูเวอร์ซลัดีไซน์ในพิพิธภณัฑ์เหรียญ เพื่อท าให้เกิด

ความเขา้ใจหลกัยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในพิพิธภณัฑ์เหรียญ จึงท าการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งเป็น
ประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ 
2. แนวคิดเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ ์
3. แนวคิดเก่ียวกบัผูพ้ิการ 
4. ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ในพิพิธภณัฑ ์
5. พิพิธภณัฑเ์หรียญ 

 
ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ 

 
ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์เป็นแนวคิดหลกัท่ีถูกน ามาใชใ้นพิพิธภณัฑ์เหรียญ และเป็นแนวคิด

หลักท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจึงได้ค้นควา้ข้อมูลเก่ียวกับความเป็นมาและหลักการของ             
ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ การเรียกและนิยามศพัท์ของยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ในประเทศไทย และความเป็นมา
และบทบาทของยนิูเวอร์ซัลดีไซน์ในประเทศไทย เพื่อให้ทราบท่ีมา บทบาทและความส าคญัของ    
ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ของไทยเม่ือเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ สามารถแบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ได ้ดงัน้ี  

 
1. ความเป็นมาและหลกัการของยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ 

ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ เป็นแนวคิดหลักท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี จึงได้มีการศึกษา
ความหมาย ความเป็นมา และหลกัการของยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ เพื่อท าให้เกิดความเข้าใจแนวคิด
ดงักล่าว จากการศึกษาสามารถแบ่งพฒันาการของแนวคิดดงักล่าวได ้3 ระยะ ดงัน้ี 
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ระยะท่ี 1 ก าเนิดยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ 
ยู นิ เ ว อ ร์ซั ล ดี ไซน์  (Universal design)  เ ป็ นแนว คิ ด ท่ี เ ร่ิ ม ต้นน า เ สน อ โ ด ย                     

โรนลัด์ แอล เมซ เป็นแนวคิดท่ีพฒันามาจากแนวคิดขจดัอุปสรรคขวางกั้น (Barrier – free design) 
เน่ืองจากแนวคิดขจดัอุปสรรคขวางกั้นท าให้คนพิการท่ีใชบ้ริการเกิดความรู้สึกท่ีแปลกแยกจากคนปกติ 
โรนลัด ์แอล เมซ จึงน าเสนอแนวคิดน้ีข้ึนเพื่อลดความแปลกแยกระหวา่งคนปกติและคนพิการ โดย
ใหนิ้ยามความหมายไวว้า่ เป็นการออกแบบส่ิงของหรือสภาพแวดลอ้ม ใหค้นทุกคนสามารถใชง้าน
และเขา้ถึงไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปไดโ้ดยปราศจากการออกแบบดดัแปลงพิเศษหรือเฉพาะกลุ่มใด
กลุ่มหน่ึง (Mace, 1985) 

นักวิชาการในช่วงเวลาน้ีได้นิยามค าว่ายูนิ เวอร์ซัลดีไซน์แตกต่างกันออกไป                   
แต่มีความหมายใกลเ้คียงกบัการนิยามของโรนลัด ์แอล เมซ (Mace, 1985) เช่น 

สถาบันมาตรฐานแห่งอังกฤษ (British Standards Institute) ได้ให้ความหมายว่า           
การออกแบบส่ิงของหรือบริการหลกัท่ีคนสามารถเขา้ถึงและใชง้านไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
โดยปราศจากความตอ้งการในการออกแบบดดัแปลงพิเศษหรือเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง (British 
Standards Institute, 2005) 

การออกแบบเพื่อคนทั้งมวลยุโรป (Design for All Europe) ได้ให้ความหมายไว้ว่า   
การออกแบบเพื่อความหลากหลายของมนุษย ์การรวมกลุ่มทางสังคม และความเสมอภาค (Design 
for All Europe, 2008) โดยมีหลกัการในการพิจารณา 7 ประการ คือ 

1.  ความเสมอภาค เท่าเทียมกัน (Equitable Use) ทุกคนในสังคมใช้งานได้อย่าง            
เท่าเทียมไม่แบ่งแยกและเลือกปฏิบติั  ทั้งผูใ้ชท่ี้ต่างวยัและต่างความสามารถ 

2.  ความยืดหยุ่นในการใช้งาน (Flexible in Use) สามารถปรับเปล่ียนการใช้งานได้ 
รองรับการใชง้านท่ีหลากหลาย มีหลายทางเลือกในการใชง้าน 

3.  ใชง้านและเขา้ใจไดง่้าย (Simple and Intuitive Use) มีรูปสัญลกัษณ์ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ 
และส่ือสารให้เขา้ใจไดง่้าย มีรูปแบบท่ีเรียบง่าย สามารถใชง้านไดง่้าย โดยไม่ตอ้งมีประสบการณ์
หรือความรู้ในการใชง้าน 

4.  ขอ้มูลชดัเจน (Perceptible Information) ให้ขอ้มูลท่ีเขา้ใจไดง่้าย ไม่จ  าเป็นต้องใช้
การรับรู้ทางร่างกายมาก มีความชดัเจนจากสภาพแวดลอ้ม ใชง้านไดห้ลายวธีิ 

5.  ระบบป้องกันอันตราย (Tolerance for Error) มีระบบป้องกันความผิดพลาดใน    
การใชง้าน หรือส่งผลกระทบต่อผูใ้ชน้อ้ย ช่วยลดอนัตรายในการใชง้าน 

6.  ใชแ้รงนอ้ย (Low Physical Effort) สะดวกในการใชง้านและไม่ตอ้งออกแรงมาก 
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7.  ขนาดและพื้นท่ีใช้งานเหมาะสมกบัการเขา้ถึงและการใช้งาน (Size and Space for 
Approach and Use) สะดวกในการใชง้าน โดยปราศจากขอ้จ ากดัทางร่างกายหรือการเรียนรู้ในการ
ใชง้าน 

ค านิยามและหลักเกณฑ์ของยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในระยะท่ี 1 สะท้อนให้เห็นว่า                     
ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ยงัคงเป็นการออกแบบท่ีพิจารณาถึงลักษณะทางกายภาพและการใช้งานใน
ภาพรวมเท่านั้น ซ่ึงยูนิเวอร์ซัลดีไซน์เป็นแนวคิดท่ีพฒันาข้ึนโดยมีเป้าหมายให้ผูใ้ช้งานไม่เกิด
ความรู้สึกแปลกแยกหรือแตกต่าง ท าให้ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในระยะท่ี 1 ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในระยะ       
ต่อมาถึงความชดัเจนของเป้าหมายและหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาท่ียงัไม่สะทอ้นให้เห็นถึงความ  
เท่าเทียมหรือความเขา้กนัของคนในสังคม 

ระยะท่ี 2 การวิพากษ์ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ 
ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในระยะน้ี เป็นระยะท่ีค านิยาม เป้าหมาย และหลักเกณฑ์ในการ

พิจารณา ของยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ในระยะท่ี 1 ถูกวิพากษ์เน่ืองจากยงัขาดเป้าหมายท่ีชดัเจนในการลด
ความแตกต่างและแปลกแยกในสังคม ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีส าคัญของยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ โดยมี
นกัวชิาการไดเ้สนอความคิดเห็นต่างๆ ดงัน้ี 

อิมร่ี และ โฮล (Imrie and Hall, 2001) มองว่า ค  านิยามเหล่านั้นยงัไม่แสดงให้เห็นถึง
กระบวนการในการออกแบบและมองว่าไม่มีการออกแบบหน่ึงแบบใดท่ีจะสามารถครอบคลุม
ความตอ้งการของ  คนทั้งหมดได ้ 

เอด็เวร์ิด และโจร์ดอนันา (Edward and Jordana, 2012: 88) ไดว้จิารณ์ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์
ไวด้งัน้ี  

1. เหมาะสมกบัความตอ้งการเฉพาะกลุ่ม จากหลกัการในการพิจารณายูนิเวอร์ซัล
ดีไซน์ทั้ง 7 ขอ้ มีนักวิชาการจ านวนมากมองว่า หลกัการนั้นเหมาะส าหรับการออกแบบส่ิงของ
มากกวา่การออกแบบอ่ืนๆ และไม่มีรายละเอียดส าหรับการออกแบบประเภทต่าง ๆ และยงัมองว่า 
ไม่มีการออกแบบใดท่ีสามารถครอบคลุมความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดท้ั้งหมด 

2. ประเด็นด้านกายภาพ ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ไม่ควรมองเฉพาะด้านกายภาพเท่านั้น       
แต่ควรมองถึงความคิดเห็นของผูใ้ช้งาน ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์จะประสบความส าเร็จไม่ได ้หากผูใ้ช้
ทั้งหมดรู้สึกถึงความแตกต่าง รู้สึกอึดอดั และแปลกแยกจากสังคม 

3. ความหมายของหลัก เกณฑ์ ท่ีใช้ในการพิจารณา  แม้มีหลักการแน่ชัดว่า
ประกอบดว้ยหลกัอะไรบา้ง แต่หลกัการเหล่านั้นกลบัมีความหมายท่ีครุมเครือ เช่น หลกั “Tolerance 
for Error” ท่ีท  าให้สับสนว่าจะเป็นการป้องกนัความผิดพลาดหรือหมายถึงความผิดพลาดท่ีได้รับ
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การป้องกนั ทั้งท่ีมนัหมายถึงการลดความผิดพลาดหรืออนัตรายในการใชส่ิ้งของหรือส่ิงแวดล้อม 
หรือหลกั “Flexibility in Use” ท่ีท  าใหคิ้ดวา่ส่ิงของจะตอ้งยดืหยุน่หรือโคง้งอไดข้ณะใชง้าน   

4. เป้าหมาย หลักการของยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ระยะท่ี 1 ยงัขาดเป้าหมายท่ีชัดเจน            
ใ นแ ต่ ล ะหลัก ก า ร  แม้หลัก  “Equitable in Use” จะ เ ห็น ได้ชั ด เ จนว่ า  มอ งด้ า นสั ง คม                                 
และหลกั “Flexibility in Use” มองดา้นศกัยภาพของมนุษยเ์ป็นส าคญั แต่หลกัการอ่ืนยงัคงมีความ
คาบเก่ียวกนัไม่ชดัเจน 

5. ขอบเขต หลักการต่าง ๆ ไม่มีเป้าหมายท่ีชัดเจน เช่น หลัก “Equitable in Use”         
ท่ีมองเร่ืองความเท่าเทียมทางสังคม แต่ในระยะท่ี 1 ยงัมองเฉพาะดา้นเช้ือชาติและร่างกาย ทั้งท่ีเร่ือง
ความเท่าเทียมในสังคมยงัมีด้านอ่ืนๆ อีก เช่น การปฏิสัมพันธ์ในสังคม การสร้างมิตรภาพ             
การส่งเสริมบทบาทในสังคม ความแตกต่างทางวฒันธรรม 

6. ความเหมาะสมกบับริบทต่างๆ ในสังคม หลกัการในระยะท่ี 1 ไม่ระบุถึงขอ้จ ากดั
ในบริบทต่าง ๆ เช่น ดา้นชุมชน ความย ัง่ยนื งบประมาณ ทรัพยากรมนุษย ์

7. ความจ ากดัดา้นการส่งเสริมความเท่าเทียมของบุคคล หลกัการในระยะท่ี 1 มุ่งเนน้
เฉพาะด้านการพฒันาศักยภาพของมนุษย์ แต่ไม่ให้ความส าคัญถึงด้านความหลากหลายของ
ประชากรและอตัลกัษณ์ทางสังคม 

8. ยากในการก าหนดมาตรฐาน หลกัการไม่ไดร้ะบุกระบวนการท่ีชดัเจนในการวดั 
ท าใหเ้ป็นการยากในการประเมินความเหมาะสมของส่ิงอ านวยความสะดวกหรือสภาพแวดลอ้มต่างๆ 

9. ขาดหลกัเกณฑ์ท่ีชัดเจนในการอา้งอิง หลกัการในระยะท่ี 1 ยงัขาดความชัดเจน   
ท าใหข้าดกระบวนการหรือหลกัเกณฑม์าใชอ้า้งอิงจนเกิดขอ้จ ากดัในการศึกษา 

ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในระยะท่ี 2 เป็นระยะท่ียูนิเวอร์ซัลดีไซน์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึง      
ความชดัเจนของเป้าหมาย ท่ีแต่ละค านิยามในระยะท่ี 1 ตอ้งการลดความแตกต่าง และแปลกแยก แต่
หลกัเกณฑ์การพิจารณากลบัมองเฉพาะความเท่าเทียมดา้นกายภาพ แต่ขาดประเด็นความเท่าเทียม
ดา้นอ่ืนๆ เช่น ดา้นสังคมและวฒันธรรม ท าให้นกัวิชาการในระยะต่อมาน าแนวคิดดา้นสังคมและ
วฒันธรรมมาพิจารณาเพิ่ม 

ระยะท่ี 3 การพฒันายนิูเวอร์ซลัดีไซน์ 
ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ท่ีไดรั้บการวิพากษใ์นระยะท่ี 2 ส่งผลใหน้กัวชิาการไดมี้การน าเสนอ

ค านิยามของยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ข้ึนมาใหม่ว่า เป็นกระบวนการท่ีอ านวยความสะดวกและส่งเสริม
ประชากรท่ีหลากหลายโดยการพฒันาศกัยภาพของมนุษย์ สุขภาพและสวสัดิภาพ และการมี         
ส่วนร่วมในสังคม และมองว่า ควรเปล่ียนค าว่า universal design เป็น universal designing เพื่อ
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สะทอ้นวา่ เป็นกระบวนการการออกแบบท่ีมีการพฒันาและปรับปรุงอยูเ่สมอ เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึง
ผูใ้ชไ้ดม้ากท่ีสุด (Edward and Jordana, 2012) 

เอ็ดเวิ ร์ด และโจร์ดอันนา (Edward and Jordana, 2012)ได้เสนอหลักการของ                    
ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ไว ้8 ขอ้ ดงัน้ี 

1. เหมาะสมส าหรับร่างกาย (Body fit) สะดวกส าหรับขนาดและความสามารถของ
ร่างกายโดยส่วนมาก 

2. สะดวก (Comfort) รองรับความตอ้งการตามขอ้จ ากดัของการท างานของร่างกาย  
3. ใส่ใจ (Awareness) ใส่ใจในความคิดเห็นของผูใ้ช ้
4. ความเขา้ใจ (Understanding) มีกระบวนการในการจดัการและการใช้งานท่ีง่าย 

ชดัเจน และไม่คลุมเครือ 
5. สวสัดิภาพ (Wellness) ช่วยส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรคและการเจบ็ป่วย 
6. ปฏิสัมพนัธ์ในสังคม (Social integration) ปฏิบติัต่อผูใ้ชทุ้กกลุ่มอยา่งใหเ้กียรติและเคารพ 
7. มีความเป็นส่วนตวั (Personalization) ประสานโอกาสในการเลือกและความพึงพอใจ

ส่วนบุคคล 
8. ให้คุณค่าทางวฒันธรรม (Cultural appropriateness) เคารพและส่งเสริมคุณค่า    

ทางวฒันธรรม  และบริบททางสังคมและส่ิงแวดลอ้มในการออกแบบ (Edward and Jordana, 2012: 90) 
นอกจากน้ี เอ็ดเวิร์ด และโจร์ด (Edward and Jordana, 2012) ย ังเสนออีกว่า จาก

เป้าหมายทั้ง 8 ขอ้นั้น สามารถศึกษาดา้น Body Fit, Comfort, Awareness และ Understanding โดย
ใชก้ระบวนการศึกษาแบบ Anthropometry, Biomechanics, Perception และ Cognition หรือดา้นการ
พฒันาศกัยภาพของมนุษย์ ด้าน Social integration, Personalization และ Cultural appropriateness 
เป็นประเด็นท่ีเก่ียวกับด้านสังคมและวฒันธรรม และเป้าหมายหน่ึงคือ Wellness เป็นประเด็น
เก่ียวกบัดา้นการพฒันาศกัยภาพของมนุษยแ์ละดา้นสังคมและวฒันธรรม 

ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ในระยะท่ี 3 ไดน้ าค าวพิากษใ์นระยะท่ี 2 มาพฒันาและเสนอค านิยาม
และหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาข้ึนใหม่ คือ มีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาท่ีชัดเจนข้ึน โดยเสนอ
การศึกษาดา้นกายภาพหรือการใช้งานของผูใ้ช้ มาจดักลุ่มเป็นดา้นการพฒันาศกัยภาพของมนุษย์    
ซ่ึงสามารถศึกษาได้โดยหลัก Anthropometry, Biomechanics, Perception และ Cognition รวมทั้ง      
มีการน าประเด็นเร่ืองสังคมและวฒันธรรมมาใชใ้นการพิจารณาเพิ่มข้ึน 

จากการศึกษายูนิเวอร์ซัลดีไซน์จะพบว่า ระยะท่ี 1 ค านิยามและหลักการของ                    
ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ยงัคงขาดความชดัเจนอยู ่ เน่ืองตามค านิยามมีเป้าหมายท่ีจะลดรู้สึกความแตกต่าง
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และแปลกแยก แต่ในหลักเกณฑ์การพิจารณายงัไม่มีประเด็นความเท่าเทียม ด้านสังคมและ
วฒันธรรม ท าให้นักวิชาการในระยะท่ี 2 ได้วิพากษ์ถึงความชัดเจนของเป้าหมายท่ีปรากฏใน           
ค  านิยามและหลกัการของยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ในระยะท่ี 1 โดยเฉพาะการขาดประเด็นดา้นความเท่าเทียม
ในสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีส าคัญในการลดความรู้สึกแตกต่างและแปลกแยก 
อยา่งไรก็ตามในระยะท่ี 2 ยงัไม่มีการน าเสนอหลกัเกณฑ์ และวิธีการศึกษา ท าให้ต่อมานกัวิชาการ
ในระยะท่ี 3 น าค าวิพากษใ์นระยะท่ี 2  มาพฒันาและเสนอแนวทางการศึกษา โดยน าประเด็นเร่ือง
กายภาพและการใชง้านในระยะท่ี 1 มาจดักลุ่มเป็น 1) ดา้นการพฒันาศกัยภาพมนุษย ์ประกอบดว้ย
ดา้นการเขา้ถึงทางกายภาพและการเรียนรู้ 2) ดา้นสังคมและวฒันธรรม ท าให้เกิดความชดัเจนใน
เป้าหมายและวธีิการศึกษามากข้ึน ซ่ึงผูศึ้กษาไดส้รุปพฒันาการของยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ไวต้ามตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 สรุปพฒันาการของยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ 

ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3 
หลกัเกณฑ ์

- ความเสมอภาคเท่าเทียมกนั 
- ความยดืหยุน่ในการใชง้าน 
- ใชง้านและเขา้ใจไดง่้าย 
- ขอ้มูลชดัเจน 
- ระบบป้องกนัอนัตราย 
- ใชแ้รงนอ้ย 
- ขนาดและพื้นท่ีใชง้านเหมาะสมกบั
การเขา้ถึงและการใชง้าน 

ประเด็น 
- กายภาพ 
- การใชง้าน 

ประเด็น 
- กายภาพ 
- การใชง้าน 

ประเด็น 
- กายภาพ 
- การใชง้าน 

หลกัเกณฑ ์
-  เ ห ม า ะ ส ม
ส าหรับร่างกาย  
- สะดวก  
- ใส่ใจ  
- ความเขา้ใจ 
- สวสัดิภาพ  
 

 
ประเด็น 

- ความ        
เท่าเทียม      
ในสังคม
และ
วฒันธรรม 

ประเด็น 
- ความ       
เท่าเทียม      
ในสังคม
และ
วฒันธรรม 

หลกัเกณฑ ์
- ปฏิสัมพนัธ์ใน
สังคม 
-  มี ความ เ ป็น
ส่วนตวั  
- ให้คุณค่าทาง
วฒันธรรม 
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2. ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ในประเทศไทย 
2.1 การเรียกยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ของไทยและความหมาย 

ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ถูกน ามาใช้ในประเทศไทย โดยถูกเรียกในภาษาไทยหลายช่ือ         
และมีการส่ือความหมายท่ีแตกต่าง ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นกลุ่ม ตามความหมายและค านิยามท่ีคลา้ยกนั
ได ้4  ประเภท ดงัน้ี 

2.2.1 ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ เป็นการเรียกทบัศพัทช่ื์อแนวคิดภาษาองักฤษ และถูกใชใ้น
คว ามหม า ย เ ดี ย วกับ  Universal Design ในภ าษ าอัง กฤษ  เ ป็ นค า ท่ี ไ ด้ รั บก า รย อม รับ                              
(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ, 2558: 30) 

2.2.2 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล/การออกแบบเพื่อมวลชน/การออกแบบเพื่อ     
ทุกคน เป็นค าภาษาไทยท่ีเรียกข้ึนเพื่อใช้แทนค าว่า Universal Design แม้ถูกใช้ไวห้ลากหลาย          
ทั้งค  าว่า “การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล”, “การออกแบบเพื่อมวลชน”, “การออกแบบเพื่อทุกคน”     
แต่มีความหมายท่ีใกลเ้คียงกนั คือเป็นการออกแบบท่ีให้คนทุกคนสามารถเขา้ถึงได ้อยา่งไรก็ตาม 
ค าว่า Universal ยงัมีความหมายถึงความเป็นสากล ด้วย ค าเรียกดังกล่าว จึงยงัไม่สะท้อนถึง        
ความเป็นสากล (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ, 2558: 30) 

2.2.3 อารยสถาปัตย์/การออกแบบท่ีเป็นสากล อารยสถาปัตย์ เป็นค าท่ีรู้จกัใน
ประเทศไทยในวงกวา้งว่าใช้แทนค าว่า Universal Design ในภาษาองักฤษ เกิดจากค าว่า อารยะ 
และสถาปัตย ์นอกจากน้ียงัมีการเรียกวา่ การออกแบบท่ีเป็นสากล ซ่ึงค าเรียกดงักล่าวแสดงให้เห็น
ถึงความเจริญ ความมีอารยะ ความเป็นสากล อย่างไรก็ตาม นกัวิชาการบางส่วนมองว่า Universal 
Design ไม่ไดจ้  ากดัท่ีสถาปัตยกรรมเท่านั้น (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ, 2558: 31) 

2.2.4 สถาปัตยาทร เป็นค าท่ีเสนอโดยราชบณัฑิตเพื่อใช้แทนค าว่า Universal 
Design ในภาษาอังกฤษ เกิดจากค าว่า สถาปัตยกรรม และเอ้ืออาทร สะท้อนให้เห็นถึงความ               
ไม่เท่าเทียมกนั หรือการสงเคราะห์ผูท่ี้ดอ้ยกว่า (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ , 
2558: 32) 

จากการศึกษาการเรียกยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในประเทศไทย พบว่าถูกเรียกไว ้ หลาย
รูปแบบ แต่ค าเรียกต่างๆ ยงัมีความจ ากดัในการแสดงความหมาย เช่น การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล การ
ออกแบบเพื่อมวลชน การออกแบบเพื่อทุกคน แมจ้ะสะทอ้นให้เห็นถึงความเท่าเทียม แต่ยงัไม่
สะทอ้นถึงความเป็นสากล หรือความเจริญกา้วหนา้ ขณะท่ีอารยสถาปัตย ์การออกแบบท่ีเป็นสากล 
แมจ้ะสะทอ้นถึงความเป็นสากล หรือความเจริญกา้วหนา้ แต่ไม่สะทอ้นถึงความเท่าเทียม เสมอภาค 
และอาจมีความหมายจ ากดัแค่สถาปัตยกรรม ค าวา่ สถาปัตยาทรไม่สะทอ้นถึงความเท่าเทียม และ
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อาจส่ือความไปในการเอ้ืออาทร หรือเมตตา ซ่ึงส่งผลให้เกิดการแบ่งแยกคนพิการกบัคนทัว่ไป         
ผูศึ้กษาจึงเห็นว่า ควรเรียก Universal Design ในภาษาองักฤษ แบบทบัศพัท์ คือ ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ 
เน่ืองจากมีความชดัเจนวา่คือ Universal Design ไม่ใช่การออกแบบแนวคิดอ่ืน 

2.2 ความเป็นมา และบทบาทของยนิูเวอร์ดีไซน์ของไทย 
ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในประเทศไทยมีบริบทท่ีแตกต่างจากต่างประเทศ ซ่ึงสามารถ

แบ่งไดต้ามบริบททางกฎหมายและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการในประเทศไทย เป็น 3 ระยะ 
ดงัน้ี 

ระยะท่ี 1 จุดเร่ิมตน้การตระหนกัถึงการตระหนกัถึงคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ก่อนการประกาศพระราชบัญญัติ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.  2534           

ประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายทีเก่ียวข้องกับคนพิการ คนพิการจึงได้พยายามเรียกร้องให้มีการ
ก าหนดกฎหมายส าหรับคนพิการข้ึน โดยในปี พ.ศ. 2520 รัฐบาลในสมยันั้นไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการ
เพื่อยกร่างพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อประกาศพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการในปี พ.ศ. 2524 ซ่ึงเป็นปีคนพิการสากลแต่ยงัไม่บรรลุผล จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2526 คนพิการ
ได้จัดตั้ งสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยข้ึนเพื่อรณรงค์ให้มีพระราชบัญญัติฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการข้ึน จึงไดมี้การประกาศพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ข้ึน 
พระราชบญัญติัน้ีถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัท่ีท าให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนไดเ้ร่ิมตระหนกัถึง
ความส าคัญของคนพิการมากข้ึน โดยมีการจัดตั้ งคณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ            
เพื่อด าเนินงานส่งเสริม พฒันาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ การจดัตั้งกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
คนพิการ การเร่ิมใหมี้การจดทะเบียนคนพิการ และมีการก าหนดใหมี้การออกกฎหมาย เพื่อส่งเสริม
ให้อาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ และบริการสาธารณะอ่ืน สามารถอ านวยความสะดวกให้เหมาะสม
กบัคนพิการ รวมถึงกฎหมายในการจา้งงานผูพ้ิการ ส่งผลใหมี้การตระหนกัถึงการตระหนกัถึงสิทธิ
ประโยชน์ผูพ้ิการมากข้ึน ทั้งในดา้นการประกอบอาชีพ การศึกษา การแพทย ์และส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ในสังคม (สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย, 2534: บทบรรณาธิการ) 

ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ของไทย ระยะท่ี 1 จึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของไทยในการตระหนกั
ถึงความส าคญัของคนพิการ แมย้งัไม่มีการน ายนิูเวอร์ซลัดีไซน์มาใช ้แต่เป็นระยะท่ีมีบทบาทส าคญั
ท่ีท าใหส้ังคมไทยเร่ิมมีการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนพิการมากข้ึน อยา่งไรก็ตามในระยะน้ียงัมีการ
ระบุถึงคุณลกัษณะในการสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีชดัเจนนกั ท าให้มีการก าหนดคุณลกัษณะ
ของส่ิงอ านวยความสะดวกในพื้นท่ีสาธารณะท่ีชดัเจนในเวลาต่อมา 
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ระยะท่ี 2 การก าหนดสิทธิคนพิการในการเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกอยา่งเท่าเทียม 
กฎหมายพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ในระยะท่ี 1 ส่งผล

ให้สังคมไทยตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการเพิ่มมากข้ึน                  
โดยเฉพาะเร่ืองส่ิงอ านวยความสะดวก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540    
มาตรา 55 ไดร้ะบุว่า บุคคลซ่ึงพิการ หรือทุพพลภาพ มีสิทธิไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวกอนัเป็น
สาธารณะและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ ถือเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัแรกท่ีมีการ
ระบุถึงสิทธิคนพิการในการไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวกและความช่วยเหลือจากรัฐ 

จากรัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าวท าให้มีกฎหมายท่ีมีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ           
คนพิการมากข้ึน โดยในปี พ.ศ. 2548 กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศกฎกระทรวง ก าหนด         
ส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 โดยไดร้ะบุ
อาคารต่าง ๆ อนัเป็นพื้นสาธารณะต้องจดัสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูพ้ิการ รวมถึง
พิพิธภณัฑสถานของรัฐ ด้วย โดยให้จดัให้มีป้ายแสดงส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผู ้พิการ         
ทางลาดและลิฟต ์บนัได ท่ีจอดรถ ทางเขา้อาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร และเช่ือมระหวา่งอาคาร 
ประตู ห้องส้วม พื้นผิวต่างสัมผสั และโรงมหรสพ หอประชุม และโรงแรม ท่ีมีลักษณะตามท่ี
ก าหนดในประกาศกระทรวง ท าให้อาคารสาธารณะต่าง ๆ ตอ้งมีการจดัสร้างส่ิงอ านวยสะดวก
ใหแ้ก่คนพิการส่งผลใหค้นพิการสามารถเขา้ถึงพื้นท่ีสาธารณะต่าง ๆ ไดม้ากข้ึน 

ต่อมามีการประกาศพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ          
พ.ศ. 2550 ท่ีประกาศข้ึนเพื่อพฒันางานท่ีส่งเสริมและสมรรถภาพคนพิการให้เหมาะสมกับ         
สภาพสังคมในขณะนั้นมากข้ึน เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิในการเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวก
สาธารณะและความช่วยเหลือของรัฐมากข้ึน โดยในมาตรา 15 ได้ระบุให้ทั้ งหน่วยงานของรัฐ 
องคก์รเอกชน หรือบุคคลทัว่ไป ตอ้งไม่กระท าต่อคนพิการอยา่งเลือกปฏิบติั และตอ้งช่วยเหลือหรือ
ส่งเสริมใหค้นพิการไดรั้บสิทธิประโยชน์อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียม 

ในปี พ.ศ. 2555 กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ไดป้ระกาศ
กฎกระทรวงก าหนดลกัษณะ หรือการจดัใหมี้อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร 
สถานท่ี หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อให้คนพิการสามารถเขา้ถึงและใช้ประโยชน์ได ้ พ.ศ. 2555   
ไดก้  าหนดให้อาคาร สถานท่ี หรือบริการสาธารณะตอ้งจดัอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกใหมี้
ความมัน่คงแข็งแรงและปลอดภยัในการใช้งานและสามารถเขา้ถึงและใช้ประโยชน์ไดเ้หมาะสม
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการพิเศษของผูพ้ิการแต่ละประเภท และต่อมา พ.ศ. 2556 กระทรวง
คมนาคม ไดป้ระกาศกฎกระทรวงก าหนดลกัษณะ หรือการจดัให้มีอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก 
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หรือบริการในอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเขา้ถึงและ     
ใช้ประโยชน์ได ้เพื่อส่งเสริมให้การคมนาคมภายในประเทศให้คนพิการสามารถเขา้ถึงไดม้ากข้ึน 
ทั้งรถโดยสาร รถยนตส์าธารณะ รถไฟ รถไฟฟ้า เรือโดยสาร อากาศยาน 

ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ของไทย ระยะท่ี 2 เป็นระยะท่ีกฎหมายของคนพิการ มีบทบาท
ชดัเจนข้ึน โดยเฉพาะเร่ืองความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการเขา้ถึงสิทธิประโยชน์ ดา้นส่ิงอ านวย               
ความสะดวก ท่ีมีการก าหนดใหพ้ื้นท่ีสาธารณะต่าง ๆ รวมถึงพิพิธภณัฑส์ร้างส่ิงอ านวยความสะดวก
ใหค้นพิการและคนชราสามารถเขา้ถึงได ้และมีการระบุถึงคุณลกัษณะของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
ละเอียดและชัดเจนข้ึน ส่งผลให้ประเด็นเ ร่ืองความเท่า เทียมและเป็นธรรมในการเข้าถึง                  
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มีความชดัเจนในการน าไปปฏิบติัมากข้ึน และเป็นท่ีมาในการน ายนิูเวอร์ซัล
ดีไซน์ท่ีช่วยส่งเสริมแนวคิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมในสังคมของคนมาใชใ้นระยะต่อมา 

ระยะท่ี 3 การน ายนิูเวอร์ซลัดีไซน์มาใช ้
การก าหนดกฎหมายให้มีการสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้คนพิการ

สามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งเท่าเทียม ในระยะท่ี 2 ท าใหมี้การหาแนวทางต่าง ๆ ในการพฒันาใหเ้กิดความ           
เท่าเทียมของคนพิการในสังคม ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ ถือเป็นแนวคิดท่ีส่งเสริมการออกแบบ
สภาพแวดล้อมให้มีความเท่าเทียมจึงเร่ิมเข้ามามีบทบาทโดยในวนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
หน่วยงานของรัฐ จ านวน 21 หน่วยงาน คือ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
ส านกันายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลงั กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงพลงังาน กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
อุตสาหกรรม และส านกังานต ารวจแห่งชาติ ไดจ้ดับนัทึกลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
เพื่อสนับสนุนการจดัการอาคาร สถานท่ี บริการสาธารณะเพื่อให้ผู ้พิการ ผูสู้งอายุ ต ารวจหรือ     
ทหารผ่านศึก หญิงตั้งครรภ์ เด็ก ผูป่้วย และทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้       
ท  าใหห้น่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ เร่ิมน ายนิูเวอร์ซลัดีไซน์มาใชใ้นการใหบ้ริการส่ิงอ านวยความสะดวก
และบริการต่าง ๆ  ทั้งดา้นการคมนาคม การท่องเท่ียว และบริการสาธารณะต่าง ๆ มากข้ึน เน่ืองจาก
เป็นแนวคิดท่ีส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคม สะทอ้นให้เห็นถึงความเจริญกา้วหน้าของประเทศ 
ความทนัสมยัทดัเทียมกับประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 (พรวิทู โคว้คชาภรณ์, 2558: 2, 4-6)  และระยะน้ีมีการเผยแพร่
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เอกสารด้านยูนิเวอร์ซัลดีไซน์จ  านวนมาก เช่น กฤษณะทวัร์ อารยสถาปัตย ์ของกฤษณะ ละไล        
พ.ศ. 2556 ส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อทุกคนในสังคม ของส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร         
พ.ศ. 2556 ขอ้แนะน าการออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับทุกคน ของสมาคมสถาปนิกสยาม 
พ.ศ. 2558 โดยยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ของไทยเป็นการน าแนวคิดยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ของโรนลัด์ แอล เมซ
มาใช้ คือ การออกแบบส่ิงของหรือสภาพแวดลอ้ม ให้คนทุกคนสามารถใช้งานและเขา้ถึงไดม้าก
ท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้โดยปราศจากการออกแบบดดัแปลงพิเศษหรือเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง และ
หลกัการในการพิจารณา 7 ประการ คือความเสมอภาค เท่าเทียมกนั (Equitable Use) ความยืดหยุ่น
ในการใช้งาน (Flexible in Use) ใช้งานและเขา้ใจไดง่้าย (Simple and Intuitive Use)  ขอ้มูลชดัเจน 
(Perceptible Information) ระบบป้องกนัอนัตราย (Tolerance for Error) ใช้แรงน้อย (Low Physical 
Effort) ขนาดและพื้นท่ีใชง้านเหมาะสมกบัการเขา้ถึงและการใชง้าน (Size and Space for Approach 
and Use) 

ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ของไทย ระยะท่ี 3 เป็นระยะท่ียนิูเวอร์ซลัดีไซน์เร่ิมมีบทบาทข้ึน
ในประเทศไทย โดยการส่งเสริมของภาครัฐ ในฐานะท่ีเป็นแนวคิดท่ีสะทอ้นถึงความเจริญกา้วหนา้
ของประเทศ อย่างไรก็ตามยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ยงัคงเป็นการรับแนวคิดจากต่างประเทศท่ียงัคงเน้น  
การเขา้ถึงดา้นกายภาพเท่านั้น 

การศึกษาความเป็นมาของยูนิเวอร์ซลัดีไซน์กบัยูนิเวอร์ซลัดีไซน์ในประเทศไทย   
แสดงให้เห็นว่า ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์เป็นแนวคิดหน่ึงในการออกแบบส่ิงแวดลอ้มส าหรับคนพิการท่ี
พฒันามาจากแนวคิดขจดัอุปสรรคขวางกั้น (Barrier-free design) โดยในประเทศไทยยูนิเวอร์ซัล
ดีไซน์เร่ิมถูกกล่าวถึงอย่างมาก ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 เน่ืองจากหน่วยงานภาครัฐส่งเสริมให้มีการน า          
ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์มาใชเ้พื่อแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมในสังคม ความเจริญกา้วหนา้ของประเทศ 
และการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนแต่ยงัคงเป็นการน าแนวคิดจากต่างประเทศมาใช้ 
โดยเฉพาะค านิยามและหลกัการของโรนลัด์ แอล เมซ ท าให้ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ของไทยยงัจ ากดัอยู่
เฉพาะดา้นกายภาพและการใชง้านเท่านั้น เม่ือพิจารณากฎหมายของไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัยูนิเวอร์ซัล
ดีไซน์และพิพิธภณัฑ์ พบวา่ มีกฎหมาย เพียง 2 ฉบบัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ กฎกระทรวง ก าหนดส่ิงอ านวย    
ความสะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548  และกฎกระทรวง
ก าหนดลกัษณะ หรือการจดัใหมี้อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานท่ี หรือ
บริการสาธารณะอ่ืน เพื่อให้คนพิการสามารถเข้า ถึงและใช้ประโยชน์ได้  พ.ศ.  2555                               
ซ่ึงกฎหมายทั้งสองเป็นมีก าหนดให้พิพิธภณัฑ์ สร้างส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ตามคุณลกัษณะ
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ท่ีกฎหมายก าหนด แต่เน้ือหาในกฎหมายยงัครอบคลุมเก่ียวกบัการออกแบบนิทรรศการภายใน
พิพิธภณัฑห์รือการเรียนรู้ในพิพิธภณัฑ์ 
 

แนวคิดเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ ์
 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษายนิูเวอร์ซลัดีไซน์ในพิพิธภณัฑเ์หรียญ ผูศึ้กษาจึงรวบรวม
ความหมาย หน้าท่ี การเรียนรู้ในพิพิธภณัฑ์ และโครงสร้างพิพิธภณัฑ์ เพื่อท าความเขา้ใจบทบาท
และหน้าท่ีท่ีเฉพาะของพิพิธภณัฑ์ท่ีแตกต่างจากพื้นท่ีสาธารณะประเภทอ่ืนโดยแบ่งเป็นประเด็น
ต่าง ๆ ดงัน้ี 

 
1. ความหมายและหนา้ท่ีของพิพิธภณัฑ์ 

ผู ้ศึกษาได้รวบรวมความหมายของพิพิธภัณฑ์ พบว่า ช่วงแรกความหมายของ
พิพิธภณัฑ ์คือ สถานท่ีสะสมหรือรวบรวมวตัถุทางธรรมชาติ วทิยาศาสตร์ ส่ิงแปลกประหลาด และ
ศิลปวตัถุ จนกระทั้ง พ.ศ. 2517 ในการประชุมสามญัของสภาพิพิธภณัฑ์ระหว่างชาติ คร้ังท่ี 11     
สภาพิพิธภณัฑร์ะหวา่งชาติ ไดนิ้ยามความหมายของพิพิธภณัฑไ์วใ้หม่วา่ สถานท่ีท่ีจดัตั้งอยา่งถาวร
โดยไม่แสวงหาผลก าไร เพื่อให้บริการสังคมและเพื่อพฒันาสังคม เปิดกวา้งส าหรับสาธารณชน      
มีหน้าท่ีรวบรวม ดูแลรักษา ศึกษา เผยแพร่ และจดัแสดงวตัถุหลกัฐานของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อการเรียนรู้ ศึกษา และสันทนาการ (จิรา จงกล, 2532) 

ต่อมาภายหลังการประชุมวิชาการของสภาพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ ท่ีกรุงเวียนนา 
ประเทศออสเตรีย ปี พ.ศ.2550 ก็ไดมี้การนิยามความหมายของค าวา่ พิพิธภณัฑ ์ไวว้า่ พิพิธภณัฑ ์คือ 
สถาบันท่ีตั้ งข้ึนอย่างถาวรโดยไม่แสวงหาผลก าไร เพื่อให้บริการสังคมและเพื่อพฒันาสังคม        
เปิดกวา้งส าหรับสาธารณะ โดยมีหนา้ท่ีรวบรวม ดูแลรักษา ศึกษา เผยแพร่ และจดัแสดงมรดกของ
มวลมนุษยชาติทั้งประเภทท่ีจบัตอ้งไดแ้ละท่ีจบัตอ้งไม่ได ้รวมทั้งส่ิงแวดลอ้มของมวลมนุษยชาติ 
เพื่อให้บริการการเรียนรู้ การศึกษา และสันทนาการ (ICOM, 2015) แสดงให้เห็นวา่ พิพิธภณัฑ์ใน
มุมมองสากลนั้นคือ แหล่งเรียนรู้ประเภทหน่ึงท่ีไดร้วบรวม ดูแลรักษา ศึกษา เผยแพร่ และจดัแสดง
เฉพาะวตัถุท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์แต่ยงัไม่รวมถึงมรดกท่ีจบัตอ้งไม่ได ้หรือมรดกทางภูมิปัญญาดว้ย 
ซ่ึงมีความแตกต่างกบัพฒันาการของความหมายของพิพิธภณัฑ์ของไทยท่ีตอนแรก พระราชบญัญติั
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ได้ระบุให้
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติมีหนา้ท่ีเก็บรักษาโบราณวตัถุหรือศิลปวตัถุอนัเป็นทรัพยสิ์นของแผ่นดิน 
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ต่อมาพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 25 ได้จดัพิพิธภณัฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตประเภทหน่ึง บทบาทของพิพิธภณัฑ์ในประเทศไทยจึงมีสถานะเป็นสถานท่ีท่ีเก็บรักษา
โบราณวตัถุหรือศิลปวัตถุ และใช้เป็นสถานท่ีส าหรับเรียนรู้ จึงไม่มีขอบเขตในด้านมรดก             
ทางภูมิปัญญา จากความหมายของพิพิธภณัฑจึ์งมีการก าหนดหนา้ท่ีของพิพิธภณัฑด์งัน้ี 

1.1 การรวบรวมวตัถุ มีหน้าท่ีในการรวบรวมวตัถุเพื่อจดัแสดง วตัถุจดัแสดงถือเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคัญของพิพิธภัณฑ์ การรวบรวมวตัถุสามารถท าได้โดยการรับบริจาคจาก
ประชาชน การด า เ นินงานภาคสนามของนักวิชาการแขนงต่าง ๆ  เ ช่น นักโบราณคดี                               
นกัมานุษยวทิยา นกัธรรมชาติวิทยา การประดิษฐข์องนกัวทิยาศาสตร์ การจดัซ้ือ 

1.2 การตรวจสอบ จ าแนกแยกประเภท และศึกษาวิจยั มีหนา้ท่ีรับผิดชอบดา้นวิชาการ
ในการศึกษาเก่ียววตัถุจดัแสดงและเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.3 การบนัทึกหลกัฐาน มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าทะเบียนวตัถุ เพื่อเป็นหลกัฐาน
ในการด าเนินงานต่าง ๆ ของพิพิธภณัฑ์ ท่ีมีประโยชน์ในด้านวิชาการและควบคุมดูแลวตัถุใน
พิพิธภณัฑ ์

1.4 การซ่อมสงวนรักษาวตัถุ มีหน้าท่ีในการสงวนรักษาวตัถุให้มีสภาพคงทนถาวร    
ไม่เส่ือมสภาพ โดยใชห้ลกัการและเทคนิคทางวทิยาศาสตร์  ในการซ่อมแซมวตัถุท่ีเส่ือมสภาพและ
ป้องกนัไม่ใหว้ตัถุเส่ือมสภาพ 

1.5 การรักษาความปลอดภัย  มีหน้าท่ีในการรักษาความปลอดภัยส าหรับวัตถุ              
เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีจะส่งผลต่อการเส่ือมสภาพของวตัถุ อนัตรายท่ีเกิดจากโจรกรรม อคัคีภยั 
อุบติัเหตุ หรืออุบติัภยัต่าง ๆ 

1.6 การจดัแสดง มีหนา้ท่ีในการจดัแสดงนิทรรศการให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของ
ผูเ้ขา้ชม เพื่อประโยชน์ในดา้นการศึกษาและความเพลิดเพลินแก่ผูเ้ขา้ชม 

1.7 การให้การศึกษา มีหนา้ท่ีในการบริการการศึกษาส าหรับคนทุกเพศ ทุกวยั และทุก
สภาพร่างกาย สามารถให้ความรู้ บริการการศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัทั้งประชาชน
ทัว่ไป เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ เพื่อเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ของชุมชนและสังคม 

1.8 การให้บริการสังคม มีหนา้ท่ีในการพฒันาบทบาทของพิพิธภณัฑ์ให้เหมาะสมกบั
ความตอ้งการของสังคม เพื่อใหเ้ขา้ถึงชุมชนและสังคมใหก้วา้งขวา้งมากท่ีสุด (จิรา จงกล, 2532) 

บทบาทของพิพิธภณัฑข์า้งตน้ เม่ือผูศึ้กษาพิจารณารวมกบัยนิูเวอร์ซลัดีไซน์แลว้เห็นวา่ 
ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์จะช่วยส่งเสริมบทบาทต่างๆ ของพิพิธภณัฑ ์ดงัน้ี 
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1. การซ่อมสงวนรักษาวตัถุและการรักษาความปลอดภยั ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์จะช่วยลด
อุบติัเหตุท่ีจะเกิดกบัผูเ้ขา้ชมและวตัถุจดัแสดง เช่น การท่ีเขา้ชมเดินชนกระแทกกบัวตัถุจดัแสดง ท า
ใหผู้เ้ขา้ชมเกิดอุบติัเหตุและเกิดความเสียหายกบัวตัถุจดัแสดง 

2. การจดัแสดง ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ท าให้การจดัแสดงมีการค านึงถึงความหลากหลาย
ของผูเ้ขา้ชมมากข้ึน ส่งผลใหผู้เ้ขา้ชมหลายกลุ่มสามารถเขา้ชมโดยสามารถเขา้ถึงการเรียนรู้ไดอ้ยา่ง
เพลิดเพลินและปลอดภยั 

3. การให้การศึกษา ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ช่วยส่งเสริมการศึกษาให้คนทุกเพศ ทุกวยั            
ทุกสภาพร่างกาย ทุกเช้ือชาติ และวฒันธรรม สะทอ้นถึงบทบาทของพิพิธภณัฑ์ในฐานะแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวติ 

4. การให้บริการสังคม ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ช่วยส่งเสริมให้สามารถให้บริการสังคมได้
กวา้งและหลากหลายมากข้ึน 

 
 

ภาพท่ี 1 ตัวอย่างปัญหาการจัดแสดงท่ีไม่ เหมาะสมท่ีอาจส่งผลกระทบกับว ัตถุจัดแสดง                    
และผูใ้ชบ้ริการพิพิธภณัฑ์ 

ท่ี ม า :  American Association of Museums, Everyone’s Welcome (Washington DC: American 
Association of Museums, 1998), 69 และ 78. 
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2. แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ในพิพิธภณัฑ ์
พิพิธภณัฑ์มีสถานะเป็นแหล่งเรียนรู้ประเภทหน่ึง การเรียนรู้ส าหรับผูเ้ขา้ชมเป็นหน่ึง

ในหน้าท่ีส าคญัของพิพิธภณัฑ์ ท่ีท าให้พิพิธภณัฑ์มีหน้าท่ีแตกต่างจากพื้นท่ีอ่ืนๆ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ  
การเรียนรู้ของผูเ้ขา้ชมในพิพิธภณัฑส์ามารถแบ่งได ้3 บริบท (Gaea Leindhart, 1944) ดงัน้ี 

2.1 บริบทส่วนบุคคล หมายถึง ความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์ และความสนใจของผูเ้ขา้ชม 
ความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์ และความสนใจของผูเ้ขา้ชม มีส่วนส าคญัในการเลือกชม

นิทรรศการและความสนใจท่ีมีต่อนิทรรศการ ความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์ และความสนใจของ     
ผูเ้ขา้ชมยอ่มส่งผลต่อการเรียนรู้นิทรรศการของผูเ้ขา้ชมดว้ย การเลือกเน้ือหาให้สอดคลอ้งกบัความ
สนใจ ความรู้พื้นฐาน และประสบการณ์ ท าใหง่้ายต่อการเรียนรู้ และมีผลใหผู้เ้ขา้ชมเกิดความสนใจ
ในการเรียนรู้มากข้ึน 

2.2 บริบททางกายภาพ หมายถึง นิทรรศการ วตัถุจดัแสดง ป้าย และกิจกรรม 
การออกแบบส่วนต่างๆ ของพิพิธภณัฑ์มีส่วนส าคญัในการเรียนรู้ของผูเ้ขา้ชม ส่ิงท่ี       

ผูเ้ขา้ชมใช้เวลาในการชมนานสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้และความสนใจในจุดนั้นเป็นพิเศษ       
การออกแบบท่ีสามารถดึงดูดผูเ้ขา้ชมไดดี้ ยอ่มส่งผลต่อการเรียนรู้ท่ีดีของผูเ้ขา้ชมได ้

2.3 บริบททางสังคมและวฒันธรรม หมายถึง การปฏิสัมพนัธ์ในสังคม และพื้นฐาน
วฒันธรรม 

ปฎิสัมพนัธ์ในสังคมเป็นวิธีหน่ึงในการเรียนรู้ของผูเ้ข้าชม กิจกรรมทางสังคมใน
พิพิธภณัฑ์จะมีการพูดคุยแลกเปล่ียนขอ้มูลภายในพิพิธภณัฑ์ เกิดการส่ือสารและคน้หาความหมาย
ของนิทรรศการร่วมกนั เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ความสนใจระหวา่งผูเ้ขา้ชมในส่ิงท่ีผูเ้ขา้ชมแต่ละ
คนสนใจ ส่งผลใหเ้กิดการเรียนรู้ไดดี้กวา่การรับรู้ขอ้มูลจากป้ายจดัแสดงหรือวตัถุจดัแสดง 

บริบทการเรียนรู้ทั้งสามแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์กบัยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ โดยผูศึ้กษา
พบว่า ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์เป็นแนวคิดในการออกแบบสภาพแวดล้อม ทั้ งในด้านกายภาพและ          
ด้านสังคมและวฒันธรรม และเม่ือพิจารณารวมกบับริบทในการเรียนรู้ในพิพิธภณัฑ์  จะพบว่า         
ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์สามารถเข้าไปมีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ในบริบท                  
ทางกายภาพและบริบททางสังคมและวฒันธรรมได ้โดยจะส่งผลให้ผูเ้ขา้ชมในกลุ่มต่างๆ สามารถ
เขา้ถึงบริบททางกายภาพไดห้ลากหลายกลุ่มมากข้ึน และการเขา้ถึงลกัษณะทางกายภาพไดง่้ายข้ึน
ย่อมส่งผลให้มีการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน นอกจากน้ีในบริบททางสังคมและวฒันธรรม ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์    
จะส่งผลให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ของผูเ้ขา้ชมหลากหลายกลุ่มมากข้ึน ท าให้
เกิดการเรียนรู้ท่ีความแตกต่างและหลากหลายมากข้ึน 
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อย่างไรก็ตาม บริบทส่วนบุคคล เป็นปัจจยัภายในของบุคคลท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้        
ท่ีไม่ข้ึนกบัปัจจยัภายนอกหรือสภาพแวดลอ้ม เช่นเดียวกบับริบททางกายภาพและบริบททางสังคม
และวฒันธรรม แม้ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์อาจไม่ส่งผลต่อบริบทส่วนบุคคลก่อนเข้าชม แต่ภายหลงั      
การเข้าชมอาจท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงความรู้หรือความคิดของผูเ้ข้าชม โดยผูศึ้กษาได้สรุป           
ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์กบัการเรียนรู้ในพิพิธภณัฑไ์ดต้ามภาพท่ี 2 

 

 
 

 
ภาพท่ี 2  ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์กบัการส่งผลต่อบริบทการเรียนรู้ในพิพิธภณัฑ์ 

 
3. โครงสร้างของพิพิธภณัฑ์ 

ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสม
ผูใ้ชบ้ริการในกลุ่มต่าง ๆ พิพิธภณัฑ์ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทหน่ึงท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
จึงมีหลักการออกแบบพื้นท่ีใช้สอยท่ีเฉพาะ ซ่ึงสามารถแบ่งพื้นท่ีพิพิธภณัฑ์ได้ 4 ส่วน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี (จ้ีเทง้ ปิยะกาญจน์, 2547) 

2.1  พื้นท่ีสาธารณะท่ีมีวตัถุจดัแสดง เป็นพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัแสดงทั้งหมด โดย
พื้นท่ีส่วนน้ีจะตอ้งค านึงความสมบูรณ์และสวยงามเพื่อการจดัแสดงและการเขา้ชมของผูเ้ขา้ชม มี
การควบคุมสภาพแวดลอ้มเพื่อการสงวนรักษาวตัถุจดัแสดง ระบบปรับอากาศท่ีเหมาสมกบัผูเ้ขา้ชม 

บริบททาง
กายภาพ

บริบททาง
สังคมและ
วฒันธรรม

บริบท  
ส่วนบุคคล

ยนิูเวอร์ซลั
ดีไซน์ 

ส่งเสริม 

ส่งเสริม 

การเลือกประเด็นการเรียนรู้ 

ความรู้ใหม่ 
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ระบบการรักษาความปลอดภยัท่ีตอ้งค านึงถึงวตัถุจดัแสดงและผูเ้ขา้ชม ไดแ้ก่ ห้องจดัแสดงถาวร 
ห้องจดัแสดงชั่วคราว ห้องคลงัท่ีจดัแสดงเพื่อการศึกษา และพื้นท่ีติดต่อระหว่างพื้นท่ีเหล่าน้ีกบั
พื้นท่ีสาธารณะ 

2.2  พื้นท่ีมีวตัถุจัดแสดงซ่ึงไม่ให้บริการสาธารณะ เป็นพื้นท่ีท่ีสงวนรักษาวตัถุ            
จดัแสดง ท่ีผูเ้ขา้ใชบ้ริการไม่สามารถเขา้ถึงได ้จ  าเป็นตอ้งมีระบบควบคุมอากาศและสภาพแวดลอ้ม 
ระบบรักษาความปลอดภยัส าหรับวตัถุท่ีจดัเก็บ โดยการออกแบบจะตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมใน
การปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวข้องด้วย ได้แก่ พื้นท่ีส่วนคลังของพิพิธภัณฑ์และพื้นท่ี       
ส่วนทะเบียนของพิพิธภณัฑ ์

2.3  พื้นท่ีสาธารณะท่ีไม่มีวตัถุจดัแสดง เป็นพื้นท่ีท่ีเปิดให้ผูใ้ชบ้ริการเขา้ใชบ้ริการได ้
และเป็นพื้นท่ีท่ีไม่มีวตัถุจดัแสดง เป็นพื้นท่ีท่ีมีการออกแบบระบบอากาศและระบบรักษาความ
ปลอดภยัส าหรับผูใ้ช้บริการ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีระบบควบคุมอากาศและสภาพแวดลอ้มเพื่อการ
สงวนรักษาวตัถุจดัแสดง และพื้นท่ีให้บริการต่างๆ ไดแ้ก่ ท่ีจ  าหน่ายบตัร ท่ีฝากของ ร้านจ าหน่าย
ของท่ีระลึก หอ้งน ้า หอ้งสมุด หอ้งกิจกรรม  

2.4  พื้นท่ีไม่มีวตัถุจดัแสดงและไม่มีบริการสาธารณะ เป็นพื้นท่ีการปฏิบติังานส าหรับ
ผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งกบัวตัถุจดัแสดง มีลกัษณะการออกแบบในลกัษณะของส านกังานและห้องท างาน
ทัว่ไป มีระบบปรับอากาศและระบบรักษาความปลอดภยัของพิพิธภณัฑ์ในระดบัทัว่ไป เช่นพื้นท่ี
ส่วนบริหารของพิพิธภณัฑ์ ได้แก่ พื้นท่ีส านักงาน พื้นท่ีควบคุมควบคุมดูแลระบบรักษาความ
ปลอดภยั 

โครงสร้างของพิพิธภณัฑ์เม่ือพิจารณากบักฎหมายของไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัยูนิเวอร์ซลั
ดีไซน์และพิพิธภณัฑ ์พบวา่ มีกฎหมายของไทย เพียงจ านวน 2 ฉบบัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ 1) กฎกระทรวง 
ก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548          
2) กฎกระทรวงก าหนดลกัษณะ หรือการจดัให้มีอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการใน
อาคาร สถานท่ี หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้        
พ.ศ. 2555 และจากการศึกษากฎหมายทั้งสองพบว่า ในกฎหมายมีการก าหนดคุณลกัษณะของ        
ส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพื้นท่ีเดียว คือ พื้นท่ีสาธารณะท่ีไม่มีวตัถุจดัแสดง ขณะท่ีพื้นท่ีอีก     
สามส่วน คือ พื้นท่ีสาธารณะท่ีมีวตัถุจดัแสดง พื้นท่ีไม่บริการสาธารณะท่ีมีและไม่มีวตัถุจดัแสดง 
ขณะเดียวกนักฎหมายไดร้ะบุใหพ้ื้นท่ีสาธารณะทั้งหมดตอ้งให้คนพิการสามารถเขา้ถึงไดด้ว้ย พื้นท่ี
สาธารณะท่ีมีวตัถุจดัแสดงซ่ึงเป็นพื้นท่ีก าหนดให้คนพิการต้องสามารถเข้าถึงได้ แต่ไม่มีการ
ก าหนดคุณลกัษณะของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเก่ียวขอ้ง โดยพื้นท่ีดงักล่าว คือ พื้นท่ีนิทรรศการ
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และกิจกรรมของพิพิธภณัฑ์ ซ่ึงเป็นบทบาทส าคญัของพิพิธภณัฑ์ ส่งผลให้ผูเ้ข้าชมพิพิธภณัฑ์
โดยเฉพาะคนพิการไม่สามารถเขา้ถึงพื้นท่ีภายในพิพิธภณัฑไ์ดต้ามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
  

พื้นท่ีสาธารณะ 
 

 
ไม่ใช่พื้นท่ีสาธารณะ 

 
มีวตัถุจดัแสดง 

 

 
ไม่มีกฎหมายก าหนด 

 
ไม่มีกฎหมายก าหนด 

 
ไม่มีวตัถุจดัแสดง 

 
มีกฎหมายก าหนด 

 

 
ไม่มีกฎหมายก าหนด 

 มีกฎหมายบงัคบัใหส้ร้าง 
ส่ิงอ านวยความสะดวก 

มีกฎหมายบงัคบัใหส้ร้าง 
ส่ิงอ านวยความสะดวก 

 
ภาพท่ี 3 โครงสร้างของพิพิธภณัฑแ์ละการก าหนดคุณลกัษณะและขอ้บงัคบัในกฎกระทรวง ก าหนด

ส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 และ
กฎกระทรวงก าหนดลกัษณะ หรือการจดัให้มีอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการ
ในอาคาร สถานท่ี หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและ                     
ใชป้ระโยชน์ได ้ พ.ศ. 2555 

 
แนวคิดเก่ียวกบัคนพิการ 

 
ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์เป็นแนวคิดในการออกแบบส่ิงแวดลอ้มท่ีพฒันามาจากการออกแบบ

ส่ิงแวดลอ้มส าหรับคนพิการ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัยนิูเวอร์ซลัดีไซน์และคนพิการ จึงควรมี
การศึกษาแนวคิดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนพิการโดยแบ่งไดเ้ป็นประเด็นต่างดงัน้ี 
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1. ความหมายของคนพิการ 
ผูศึ้กษาไดท้  าการรวบรวมความหมายและประเภทของคนพิการเพื่อให้เกิดความเขา้ใจ

และเป็นแนวทางในก าหนดกลุ่มผูเ้ขา้ชมในการสัมภาษณ์ จากการศึกษาพบวา่ 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้ให้

ความหมายคนพิการ ว่าหมายถึง บุคคลซ่ึงมีขอ้จ ากดัในการปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจ าวนัหรือ   
เข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เน่ืองจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคล่ือนไหว        
การส่ือสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกบั   
มีอุปสรรคในดา้นต่าง ๆ และมีความจ าเป็นเป็นพิเศษท่ีจะตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือดา้นหน่ึงดา้นใด 
เพื่อใหส้ามารถปฏิบติักิจกรรมในชีวติประจ าวนัหรือเขา้ส่วนร่วมทางสังคมไดอ้ยา่งบุคคลทัว่ไป 

ต่อมา กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยไ์ด้จดัแบ่งประเภทและ
หลกัเกณฑข์องความพิการไวใ้นประกาศกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์เร่ือง 
ประเภทและหลกัเกณฑ์ความพิการ และประกาศกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์เร่ือง ประเภทและหลกัเกณฑค์วามพิการ ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2555 โดยก าหนดประเภทความพิการ 
ไว ้7 ประเภท ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

1.1 ความพิการทางการเห็น ไดแ้ก่ 
1 .1 .1  ตาบอด หมายถึง การท่ีบุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติ กิจกรรมใน

ชีวติประจ าวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากการมีความบกพร่อง
ในการเห็น เม่ือตรวจวดัการเห็นของสายตาขา้งท่ีดีกว่าเม่ือใช้แว่นสายตาธรรมดาแลว้ อยูใ่นระดบั
แย่กว่า 3 ส่วน 60 เมตร (3/60) หรือ 20 ส่วน 400 ฟุต (20/400) ลงมาจนกระทัง่มองไม่เห็นแมแ้ต่ 
แสงสวา่ง หรือมีลานสายตาแคบกวา่ 10 องศา 

1.1.2 ตาเลือนราง หมายถึง การท่ีบุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวติประจ าวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากการมีความบกพร่อง
ในการเห็น เม่ือตรวจวดัการเห็นของสายตาขา้งท่ีดีกวา่ เม่ือใชแ้วน่ตาธรรมดาแลว้ อยูใ่นระดบัตั้งแต่ 
3 ส่วน 60 เมตร (3/60) หรือ 20 ส่วน 400 ฟุต  (20/400) ไปจนถึงแยก่วา่ 6 ส่วน 18 เมตร (6/18) หรือ 
20 ส่วน 70 ฟุต (20/70) หรือมีลานสายตาแคบกวา่ 30 องศา 

1.2 ความพิการทางการไดย้ินหรือส่ือความหมาย 
1.2.1 หูหนวก หมายถึง การท่ีบุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน

ชีวติประจ าวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากการมีความบกพร่อง
ในการไดย้ิน จนไม่สามารถรับขอ้มูลผ่านทางการไดย้ิน เม่ือตรวจการไดย้ิน โดยใช้คล่ืนความถ่ีท่ี 
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500 เฮิรตซ์ 1,000 เฮิรตซ์ และ 2,000 เฮิรตซ์ ในหูขา้งท่ีไดย้นิดีกวา่จะสูญเสียการไดย้นิท่ีความดงัของ
เสียง  90  เดซิเบลข้ึนไป 

1.2.2 หูตึง หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอ้จ ากดัในการปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจ าวนั
หรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการไดย้ิน 
เม่ือตรวจวดัการไดย้ิน โดยใชค้ล่ืนความถ่ีท่ี 500 เฮิรตซ์ 1,000 เฮิรตซ์ และ 2,000 เฮิรตซ์ ในหูขา้งท่ี
ไดย้นิดีกวา่จะสูญเสียการไดย้นิท่ีความดงัของเสียง นอ้ยกวา่ 90 เดซิเบลลงมาจนถึง 40 เดซิเบล 

1.3 ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย 
1.3.1 ความพิการทางการเคล่ือนไหว หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอ้จ ากดัในการปฏิบติั

กิจกรรมในชีวิตประจ าวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากการมี
ความบกพร่องหรือการสูญเสียความสามารถของอวยัวะในการเคล่ือนไหว ไดแ้ก่ มือ เทา้ แขน ขา 
อาจมาจากสาเหตุอมัพาต แขน ขา อ่อนแรง แขน ขาขาด หรือภาวะเจ็บป่วยเร้ือรังจนมีผลกระทบต่อ
การท างานมือ เทา้ แขน ขา 

1.3.2 ความพิการทางร่างกาย หมายถึง การท่ีบุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจ าวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากการมี
ความบกพร่องหรือความผดิปกติของศีรษะ ใบหนา้ล าตวั และภาพลกัษณ์ภายนอกของร่างกายท่ีเห็น
ไดอ้ยา่งชดัเจน 

1.4 ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอ้จ ากดัในการปฏิบติั

กิจกรรมในชีวิตประจ าวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากความ
บกพร่องหรือความผดิปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้อารมณ์หรือความคิด 

1.5 ความพิการทางสติปัญญา 
ความพิการทางสติปัญญา หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอ้จ ากดัในการปฏิบติักิจกรรมใน

ชีวิตประจ าวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากการมีพฒันาการชา้
กวา่ปกติ หรือมีระดบัเชาวปั์ญญาต ่ากวา่บุคคลทัว่ไป โดยความผดิปกตินั้นแสดงก่อนอาย ุ18 ปี 

1.6 ความพิการทางการเรียนรู้ 
ความพิการทางการเรียนรู้ หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอ้จ ากดัในการปฏิบติักิจกรรม

ในชีวิตประจ าวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม โดยเฉพาะดา้นการเรียนรู้ ซึงเป็น
ผลมาจากความพร่องทางสมอง ท าให้เกิดความบกพร่องในดา้นการอ่านการเขียน การคิดค านวณ 
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หรือกระบวนการเรียนรู้พื้นฐานอ่ืนในระดบัความสามารถท่ีต ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐานตามช่วงอายุและ
ระดบัสติปัญญา 

1.7 ความพิการทางออทิสติก 
ความพิการทางออทิสติก หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอ้จ ากดัในการปฏิบติักิจกรรมใน

ชีวิตประจ าวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากความบกพร่องทาง
พฒันาการดา้นสังคม ภาษา และการส่ือความหมาย พฤติกรรมและอารมณ์ โดยมีสาเหตุมาจากความ
ผิดปกติของสมองและความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุสองปีคร่ึง ทั้ งน้ี ให้รวมถึงการวินิจฉัย        
กลุ่มออทิสติกสเปกตรัมอ่ืน ๆ เช่น แอสเปอเกอร์ (Asperger) 

กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษา (ส านกังานส่งเสริมและพิทกัษค์นพิการ, 2549: 23-40) 
พบวา่คนพิการแต่ละประเภทมีความตอ้งการจ าเป็นท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 

2.1  บุคคลท่ีมีความบกพร่องในการมองเห็น 
ผูท่ี้มีความบกพร่องในการมองเห็นจะทั้งผูท่ี้ตาบอดสนิท และผูท่ี้มองเห็นเรือนราง       

ผูท่ี้ตาบอดสนิท จะอาศยัการเรียนรู้ดว้ยสัมผสัทั้งการสัมผสัส่ิงของ และอกัษรเบรลล์ การฟังขอ้มูล
ต่าง ๆ ทั้งจากส่ือท่ีใหเ้สียงและบุคคลอ่ืน ๆ เล่าหรืออ่านใหฟั้ง ในการเดินทางผูท่ี้ตาบอดสนิทตอ้งใช้
ไมเ้ทา้ สุนขัน าทาง หรือบุคคลช่วยน าทาง 

ส าหรับผูท่ี้มีสายตาเรือนราง จะมีขอ้จ ากดัในการมองเห็นในการออกแบบต่าง ๆ 
จ าเป็นตอ้งใช้ขนาดอกัษรท่ีมีขนาดใหญ่กว่าอกัษรส าหรับคนปกติ 10 เท่า ถึง 60 เท่า ข้ึนอยู่กับ
ความสามารถในการมองเห็นของแต่ละคน ในชีวิตประจ าวนัสามารถด าเนินได้ใกล้เคียงบุคคล
ทัว่ไป แต่อาจใชแ้สงสวา่งเพื่อช่วยในการมองเห็น 

ส่ิงท่ีตอ้งค านึงส าหรับผูท่ี้มีความบกพร่องในการมองเห็น จึงเป็นเร่ืองของการรับรู้
ดว้ยเสียง กล่ิน หรือการสัมผสั 

2.2  บุคคลท่ีมีความบกพร่องในการไดย้ิน 
ผูท่ี้มีความบกพร่องในการได้ยินจะมีทั้งผูท่ี้หูตึงและหูหนวก มีความต้องการ

แตกต่างกนัตามระดบัการไดย้นิและอายุท่ีเร่ิมสูญเสียการไดย้ิน ดงัจะเห็นไดว้า่ ผูท่ี้สูญเสียการไดย้ิน
ภายหลงัการเรียนรู้ภาษาพูดแล้ว จะสามารถส่ือสารด้วยการพูดกบัผูอ่ื้นได้ และอาศยัการดูการ
เคล่ือนไหวของอวยัวะท่ีใชใ้นการพดูเพื่อรับรู้การส่ือสาร 

ส าหรับผูท่ี้หูตึง จะเรียนรู้ไดดี้ข้ึนผา่นตวัอกัษรพร้อมกบัการพูด เสียงหรือภาพ บาง
กรณีอาจใช้เคร่ืองช่วยฟัง เพื่อช่วยขยายเสียงในการรับฟัง ส าหรับผูท่ี้หูหนวกส่ือสารดว้ยภาษามือ 
ท่าทาง การวาดภาพ หรือตวัอกัษร และจะสามารถส่ือสารกบับุคคลทัว่ไปไดดี้ข้ึนผา่นล่ามภาษามือ  
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นอกจากน้ี ส่ิงท่ีเป็นสัญญาณเตือนต่าง ๆ ในรูปแบบเสียงด้วยมีการจัดท าใน
รูปแบบการเตือนแบบสั่นหรือไฟกระพริบ 

ส่ิงท่ีตอ้งค านึงส าหรับผูท่ี้มีความบกพร่องในการไดย้ิน จึงเป็นเร่ืองของแสงสว่าง      
การส่ือสารดว้ยภาพ ภาษากาย หรือภาษามือ 

2.3 บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเคล่ือนไหวหรือร่างกาย 
ผู ้ท่ี มีความบกพร่องทางการเคล่ือนไหวหรือร่างกาย จะมีข้อจ ากัดในการ

เคล่ือนไหวในอิริยาบถต่าง ๆ จึงตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีช่วยในการเคล่ือนไหว หรือการ
ประกอบกิจกรรมให้ไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ทั้งอุปกรณ์หรือเคร่ืองช่วย เช่น ไมเ้ทา้ รถเข็น 
แขนและ ขาเทียม รองเท้าพิเศษ เหล็กประคองขา ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย การปรับ
สภาพแวดลอ้มให้เหมาะสม เช่น พื้นทางเดิน หอ้งน ้า ประตู โตะ๊ เกา้อ้ี รวมถึงส่ือและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เช่น หนงัสือท่ีกระดาษมีความหนาพิเศษ ดินสอท่ีมีขนาดใหญ่ ชอ้นดา้มยาว สวติช์ท่ีใชฝ่้ามือเปิดปิด 
เคร่ืองช่วยพดู  

ส่ิงท่ีตอ้งค านึงส าหรับผูท่ี้มีความบกพร่องทางการเคล่ือนไหวหรือร่างกาย จึงเป็น
เร่ืองของการเคล่ือนท่ี ท่ีวา่งหรือพื้นท่ี ท่าทาง ระยะในการเขา้ถึง การใชแ้รงในการใช ้

2.4 บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ผูท่ี้มีความบกพร่องทางสติปัญญามีหลายระดบั ทั้งความสามารถในดา้นการส่ือ

ความหมาย การดูแลและควบคุมตนเอง การด ารงชีวิต สวสัดิภาพ ทกัษะสังคม การใช้บริการ
สาธารณะ การเรียนรู้ การท างาน โดยจ าเป็นตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือในการฝึกทกัษะ สมรรถภาพ 
การรักษา หรือมีพี่เล้ียงค่อยช่วยเหลือดูแล 

2.5 บุคคลท่ีเป็นออทิสติก 
ผูท่ี้เป็นออทิสติกจะมีขอ้จ ากดัในการปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจ าวนัหรือการเขา้

ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม จ าเป็นตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือในการพฒันาทกัษะในการใช้
ภาษา การส่ือความหมาย ทกัษะสังคม การปรับตวั การควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ การฝึกทกัษะ
เรียนรู้ การช่วยเหลือตนเอง โดยมีคนช่วยเหลือและดูแลในการพฒันาทกัษะ 

จากการศึกษาความหมายและประเภทของคนพิการท าให้ผูศึ้กษาแบ่งประเภทและ
ขอ้จ ากดัของคนพิการแต่ละประเภทตามตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงประเภท ลกัษณะ และขอ้จ ากดัของคนพิการแต่ละประเภท 
ประเภท ลกัษณะ ขอ้จ ากดั 

บุคคลท่ีมีความ
บกพร่องทางการเห็น 

- ตาบอดสนิท 
- สายตาเรือนราง 

- บกพร่องในการมองเห็น 
- รับรู้ดว้ยเสียง กล่ิน หรือการสัมผสั 

บุคคลท่ีมีความ
บกพร่องในการได้
ยนิหรือส่ือ
ความหมาย 

- หูหนวก 
- หูตึง 

- บกพร่องในการไดย้นิ  
- แสงสวา่งมีความจ าเป็น 
- รับรู้การส่ือสารดว้ยภาพ ภาษากาย หรือภาษามือ 

บุคคลท่ีมีความ
บกพร่องทางการ
เคล่ือนไหวหรือ
ร่างกาย 

- พิการทางการ
เคล่ือนไหว 
- พิการทาง
ร่างกาย 

-บกพร่องทางการเคล่ือนไหวหรือร่างกาย 
- การเคล่ือนท่ี ท่ีวา่งหรือพื้นท่ี ท่าทาง ระยะในการ
เขา้ถึง การใชแ้รงในการใช ้มีความจ าเป็น 

บุคคลท่ีมีความ
บกพร่องทาง
สติปัญญา 

- พิการทางจิตใจ
หรือพฤติกรรม 
- พิการทาง
สติปัญญา 
- พิการทางการ
เรียนรู้ 

-มีขอ้จ ากดัในดา้นการส่ือความหมาย การดูแลและ
ควบคุมตนเอง การด ารงชีวิต สวสัดิภาพ ทักษะ
สังคม การใช้บริการสาธารณะ การเรียนรู้ การ
ท างาน 
-  มีคนช่วยเหลือและดูแล 

บุคคลท่ีเป็นออทิสติก - ออทิสติก - มีขอ้จ ากดัในการปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจ าวนั
หรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 
- มีคนช่วยเหลือและดูแล 

 
2. การปฏิบติัต่อคนพิการในพิพิธภณัฑ์ 

การบริการหรือเทคนิคการจดัแสดงต่างๆ ภายในพิพิธภณัฑ์มีส่วนส าคญัในการเขา้ถึง
ของคนพิการ ผูศึ้กษาจึงไดร้วบรวมขอ้มูลเก่ียวกบับริการและเทคนิคจดัแสดงส าหรับคนพิการใน
พิพิธภณัฑ ์เพื่อใหท้ราบแนวทางในการจดัแสดงและใหบ้ริการท่ีเหมาะสมกบัคนพิการกลุ่มพบวา่  
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พิริยา กมลเพชร (2551) ได้ศึกษา เร่ือง รูปแบบนิทรรศการทางโบราณคดีส าหรับ          
ผูพ้ิการทางสายตา หัวขอ้มนุษยแ์ละเคร่ืองมือก่อนประวติัศาสตร์ ได้เสนอแนวทางการจดัแสดง
ส าหรับผูพ้ิการสายตากลุ่มตาบอดวา่ 

1. ควรมีการจดัท ารูปป้ัน แบบจ าลอง เพื่อใหเ้รียนรู้จากการสัมผสั 
2. ควรมีทางเดินท่ีมีพื้นผวิต่างสัมผสั เช่น พรม เพื่อใชใ้นการน าทาง 
3. วตัถุจดัแสดงตอ้งมีความทนทานและไม่เป็นอนัตราย 
4. มีขอ้มูลในรูปแบบเสียงและอกัษรเบรลล์ 
5. มีอาสาสมคัรหรือผูช่้วยในการน าชม 
นอกจากการศึกษาดงักล่าวได้มีการท าแบบสอบถามโดยการสอบถามนักเรียนจาก

โรงเรียนสอนคนตาบอด จ านวน 50 คน โดยการพูดคุยและบนัทึกค าตอบตามแบบสอบถาม พบวา่ 
ผูพ้ิการทางสายตามีความสนใจการจดันิทรรศการเคล่ือนท่ี และยงัมีความตอ้งการชมนิทรรศการ      
ท่ีจดัภายในพิพิธภณัฑ์ต่าง ๆ ด้วย นอกจากน้ียงัมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยการสัมผสัวตัถุ
จ าลอง 

บวัแกว้ ธีรพจน์โสภณ (2555) ไดศึ้กษา เร่ือง การด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ส าหรับ       
ผูพ้ิการทางร่างกาย กรณีศึกษาเปรียบเทียบพิพิธภณัฑ์หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ   
ไดส้รุปขอ้มูลจากเอกสารโดยระบุความตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวกของผูพ้ิการแต่ละประเภทใน
การเขา้ชมพิพิธภณัฑต์ามตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 ความตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวกของผูพ้ิการแต่ละประเภทในการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์
ประเภท

ความพิการ 
ลกัษณะอาการ
หรือความ
ผดิปกติท่ีพบ 

ลกัษณะความตอ้งการพิเศษในพิพิธภณัฑ์ 

อาคาร/สถานท่ี นิทรรศการ /
กิจกรรม 

บุคลากร ส่ิ ง อ า น ว ย
ค ว า ม
สะดวกอ่ืนๆ 

1 .  ทางการ
มองเห็น 

สายตา เ ลือน
ร า ง ห รื อ ต า
บอดสนิท 

-  พื้ น ผิ ว ต่ า ง
สั ม ผ ั ส เ พื่ อ
บอกต าแหน่ง
ต่างๆ 
- ราวจับใช้พยุง
ตวั 

- วตัถุจ าลอง 
- อกัษรเบรลล ์
-  เทคนิคการ 
จดัแสดง 

- - แผนท่ีนูน 
- เลนส์ขยาย 
-เทปเสียง 

2. ทางการได้
ยิ นห รื อ ส่ื อ
ความหมาย 

ไม่ได้ยินและ
พดูไม่ได ้

- - - ล่ามภาษา
มือ 

- 

3 .  ทางกาย
ห รื อ ก า ร
เคล่ือนไหว 

ข า ด อ วั ย ว ะ
ส่ วนใด ส่ วน
ห น่ึ ง ข อ ง
ร่างกาย 

-  ท า ง ล า ด
ส าหรับรถเขน็ 
- ราวจับใช้พยุง
ตวั 
- ลิฟต ์

-  เทคนิคการ 
จดัแสดง 

- - รถเขน็ 

Caroline Braden (2016) ได้รวบรวมขอ้มูลการปฏิบติัต่อผูพ้ิการกลุ่มต่าง ๆ จากการ
ส ารวจและเขา้ชมเวบ็ไซตข์องพิพิธภณัฑ์ต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา พบวา่ สามารถแบ่งการปฏิบติัต่อ   
ผูเ้ขา้ชมท่ีเป็นคนพิการได ้ดงัน้ี 

3.1. คนพิการทางการเคล่ือนไหวและร่างกาย ส่ิงท่ีควรพิจารณา คือ การเขา้ถึงด้าน
กายภาพ โดยจดัพื้นใหผู้ใ้ชร้ถเขน็สามารถเขา้ถึงไดใ้นพื้นท่ีต่างๆ การจดันิทรรศการและส่ิงจดัแสดง
ต่างๆให้สะดวกสบายแก่คนพิการทางการเคล่ือนไหวและร่างกาย โดยควรมีการบริการส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ เช่น รถเข็น รถไฟฟ้าขนาดเล็ก ทางลาด ลิฟต์ พื้นท่ีนั่งท่ีสามารถเข้าถึงได้             
ท่ีจอดรถส าหรับคนพิการ นอกจากน้ียงัมีการท าแผนท่ีแสดงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ                 
ในพิพิธภณัฑ์ หรือการท าเวบ็ไซตท่ี์แสดงขอ้มูลนิทรรศการทั้งรูปภาพ การจดัแสดงแบบ 360 องศา 
ในจุดต่างๆ ท่ีไม่สามารถเขา้ถึงได ้
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3.2. คนพิการทางการเห็น  ควรมีการบริการส่ิงพิมพ์ ท่ี มีตัวอักษรขนาดใหญ่                   
ป้ายค าบรรยายและแผนท่ีท่ีมีอกัษรเบรลล ์การน าชมดว้ยเสียง ค าบรรยายดว้ยเสียง การท าส่ือสัมผสั
ต่างๆ การบริการเขา้ชมโดยสามารถสัมผสัวตัถุจดัแสดง ท่ึอาจเป็นวตัถุจริงหรือจ าลองข้ึน โดยอาจมี
หรือไม่มีการสวมถุงมือในการสัมผสั การน าชมท่ีอธิบายรายละเอียดของวตัถุจัดแสดงต่างๆ         
อย่างละเอียด หรือภาพเคา้โครงของวตัถุจดัแสดงท่ีมีลกัษณะนูน หรือพื้นผิวขรุขระ หรือการจดั
กิจกรรมท่ีใหผู้เ้ขา้ชมไดส้ร้างช้ินงานจากแรงบนัดาลใจจากวตัถุจดัแสดงหรือการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์

3.3. คนพิการทางการไดย้ินและส่ือความหมาย  ควรมีการบริการ ค าบรรยายบนส่ือท่ี
เป็นภาพเคล่ือนไหว วดิีทศัน์ เคร่ืองช่วยฟัง ล่ามภาษามือ 

3.4. คนพิการทางพฒันาการและเรียนรู้ ควรมีส่ือเชิงโตต้อบ หรือการจดักิจกรรมเรียนรู้
ผ่านศิลปะ การน าชมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ความสนุกสนาน และกิจกรรมทางสังคม โดยใช้ส่ือท่ีมี
การใชป้ระสาทสัมผสัท่ีหลากหลาย 

จากการรวบรวมเทคนิคการจัดแสดงและบริการต่างๆ ส าหรับคนพิการภายใน
พิพิธภณัฑ์ พบว่า คนพิการแต่ละกลุ่มมีความหลากหลายเขา้ถึงภายในพิพิธภณัฑ์ ซ่ึงสามารถสรุป
เทคนิคการจดัแสดงและบริการแต่ละกลุ่ม ตามตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 แสดงประเภทของคนพิการ ขอ้จ ากดั และแนวทางการออกแบบนิทรรศการและบริการ   

ท่ีเหมาะสมกบัคนพิการแต่ละประเภท 
ประเภท ลกัษณะ เทคนิคการจดัแสดงและบริการ 

บุคคลท่ีมีความ
บกพร่องทางการ
เห็น 

- ตาบอดสนิท 
- สายตาเรือนราง 
- โรค Dyslexic 
- ผูสู้งอาย ุ
- ตาบอดสี 

- ส่ิงพิมพท่ี์มีตวัอกัษรขนาดใหญ่ 
- อกัษรเบรลล ์
- การน าชมดว้ยเสียง (Audio guide) 
- ค  าบรรยายพร้อมเสียง 
- การท าส่ือท่ีสามารถสัมผสั 
- การน าชมท่ีอธิบายรายละเอียดของวตัถุ 
- แผนท่ีหรือภาพเคา้โครงของวตัถุท่ีมี
สามารถสัมผสัได ้
- ราวจบั 
- แวน่ขยาย 
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ตารางท่ี 4 แสดงประเภทของคนพิการ ขอ้จ ากดั และแนวทางการออกแบบนิทรรศการและบริการ   
ท่ีเหมาะสมกบัคนพิการแต่ละประเภท (ต่อ) 

ประเภท ลกัษณะ เทคนิคการจดัแสดงและบริการ 
  - วตัถุจดัแสดงมีความทนทานและไม่เป็น

อนัตราย 
- พื้นผวิต่างสัมผสัเพื่อใชใ้นการน าทาง 

บุคคลท่ีมีความ
บกพร่องในการได้
ยนิหรือส่ือ
ความหมาย 

- หูหนวก 
- หูตึง 
- ผูสู้งอาย ุ

- ค  าบรรยายประกอบส่ือ 
- เคร่ืองช่วยฟัง 
- ล่ามภาษามือ 
 

บุคคลท่ีมีความ
บกพร่องทางการ
เคล่ือนไหวหรือ
ร่างกาย 

- พิการทางการเคล่ือนไหว 
- พิการทางร่างกาย 
- ผูสู้งอายท่ีุใชร้ถเขน็ 

- การเขา้ถึงดา้นกายภาพ 
- ราวจบั 
- รถเขน็ 
- รถไฟฟ้าขนาดเล็ก 
- ทางลาด  
- ลิฟต ์

บุคคลท่ีมีความ
บกพร่องทางการ
เรียนรู้ 

-  พิ ก า ร ท า ง จิ ต ใ จห รื อ
พฤติกรรม 
- พิการทางสติปัญญา 
- พิการทางการเรียนรู้ 
- ออทิสติก 
- โรคสมาธิสั้น (ADD) 

- ส่ือเชิงโตต้อบ 
- กิจกรรมเรียนรู้ผา่นศิลปะ 
- การน าชมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
- ส่ือท่ีมีการใชป้ระสาทสัมผสัท่ี
หลากหลาย 
 

 
ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ในพิพิธภณัฑ ์

 
ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในพิพิธภณัฑ์มีความแตกต่างจากยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ท่ีใช้กบัสถานท่ี

ทัว่ไป เน่ืองจากพิพิธภณัฑ์มีบทบาทและหน้าท่ีเฉพาะท่ีแตกต่างจากพื้นท่ีอ่ืน ๆ ผูศึ้กษาจึงได้
ท าการศึกษาแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
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1. ความเป็นมาและหลกัการของยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ในพิพิธภณัฑ์ 
ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์เป็นแนวคิดท่ีถือก าเนิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกาและถูกน าไปใช้

ออกแบบส่ิงของและสภาพแวดลอ้มต่างๆ รวมถึงพิพิธภณัฑ์ท่ีเป็นพื้นท่ีส าหรับการเรียนรู้ของคน
จ านวนมาก โดยถูกใชอ้ยา่งแพร่หลายในพิพิธภณัฑ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากยนิูเวอร์ซัล
ดีไซน์เป็นแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบัการออกแบบสภาพแวดลอ้มในพิพิธภณัฑ์และเป็นแนวทางใน
การส่ือสารกบัผูเ้ขา้ชม ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์เป็นการสร้างโอกาสให้ผูเ้ขา้ชมส่วนใหญ่ไดเ้พลิดเพลิน
และเรียนรู้นิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ในพิพิธภณัฑ์ (สมาคมพิพิธภณัฑ์แห่งสหรัฐอเมริกา, 
1998) 

ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในพิพิธภัณฑ์ช่วงแรกได้รับแนวคิดสืบเน่ืองจากกฎหมายของ           
คนพิการในสหรัฐอเมริกา เช่น The Americans with Disabilities Act 1990 ซ่ึงให้ความส าคญัใน   
ดา้นการออกแบบนิทรรศการและส่ิงแวดลอ้มดา้นกายภาพโดยมีการก าหนดคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม
ในการออกแบบนิทรรศการ เช่น ขนาดตูจ้ดัแสดง ความกวา้งของห้องจดัแสดง โดยมีคู่มือท่ีส าคญั
ในช่วงน้ีคือ Smithsonian Guidelines for Accessible Exhibition Design ของสถาบนัสมิธโซเนียน 
ซ่ึงท าให้ทราบแนวทางในการออกแบบทางกายภาพของนิทรรศการ อยา่งไรก็ตามยงัขาดมิติในการ
บริหารและการออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการในพิพิธภณัฑ์ ท าให้ต่อมาสมาคม
พิพิธภัณฑ์แห่งสหรัฐอเมริกาได้ร่วมมือกับคณะท่ีปรึกษาด้านยูนิเวอร์ซัลดีไซน์จัดท าคู่ มือ 
Everyone’s Welcome ข้ึน เพื่อเป็นแนวทางส าหรับพิพิธภณัฑ์ในการน าแนวทางส าหรับพิพิธภณัฑ์
ในการน ายนิูเวอร์ซลัดีไซน์ไปใช ้ทั้งในดา้นการบริหาร การออกแบบนิทรรศการ ส่ิงอ านวยความ
สะดวกและบริการ 

ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในคู่มือ Smithsonian Guidelines for Accessible Exhibition Design 
ของสถาบนัสมิธโซเนียน และคู่มือ Everyone’s Welcome ของสมาคมพิพิธภณัฑ์แห่งสหรัฐอเมริกา 
ยงัคงเน้นการออกแบบการเขา้ถึงทางด้านกายภาพและการใช้งานเท่านั้น ท าให้ต่อมาพิพิธภณัฑ์
วทิยาศาสตร์แห่งเมืองบอสตนัไดเ้สนอความเห็นเก่ียวกบัยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ไวว้า่ 

ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์เป็นแนวคิดเก่ียวกบัการเขา้ถึงสภาพแวดลอ้มของพิพิธภณัฑม์ากกวา่
การใช้เทคโนโลยีตัวช่วย (Assistive technology) หรือการออกแบบเพื่อการเข้าถึง (Accessible 
design) เพราะพิพิธภณัฑ์เป็นพื้นท่ีแห่งการเรียนรู้ท่ีผูค้นไดม้าพบปะและเรียนรู้ จึงควรมีพื้นท่ีให้      
ผูพ้ิการสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้กบัผูไ้ม่พิการดว้ย ซ่ึงยนิูเวอร์ซลัดีไซน์จะช่วยให้คนพิการ
ไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนรู้กบัคนทัว่ไป ท าใหเ้กิดความยดืหยุน่และทางเลือกในการเขา้ร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ในพิพิธภณัฑ ์(NISE Network, 2010) 



36 
 

 
 

ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ เป็นการออกแบบท่ีท าให้เกิดความยืดหยุ่นและทางเลือกท าให้
ผู ้ใช้บริการท่ีมีความแตกต่างกันเข้าถึงส่ิงของหรือส่ิงแวดล้อมท่ีออกแบบข้ึนได้ โดยไม่ได้              
มองเฉพาะการเขา้ถึงในดา้นกายภาพเท่านั้น แต่ยงัให้ความส าคญัในดา้นการเขา้ถึงความรู้ และการ  
มีส่วนร่วมในสังคมดว้ย  การสร้างสภาพแวดลอ้มในพิพิธภณัฑจึ์งควรท าใหทุ้กคนสามารถเขา้ถึงได้
ทั้งด้านกายภาพ การมีส่วนร่วมกบัส่ิงแวดล้อมท่ีออกแบบมาได้ มีความเขา้ใจต่อแนวคิดหลักท่ี
ต้องการน าเสนอในนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ เกิดการแลกเปล่ียนระหว่างคนในสังคม 
(Christine Reich, 2010) 

นอกจากน้ี พิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งเมืองบอสตนัไดเ้สนอหลกัยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ใน
พิพิธภัณฑ์ไว้ในคู่ มือ Universal Design Guidelines for NISE Network ว่าประเด็นท่ีควรน ามา
พิจารณาในการจดัพิพิธภณัฑมี์ 3 ประการ คือ 

1.1 การเขา้ถึงในดา้นกายภาพ เช่น ความสะดวกสบายในการใชพ้ื้นท่ี ความสามารถใน
การเขา้ถึงพื้นท่ี ความง่ายในการเขา้ถึงพื้นท่ี และความชดัเจนในการเขา้ถึงพื้นท่ี 

1.2 การเข้าถึงในด้านความรู้ เช่น การน าขอ้มูลไปถ่ายทอดผ่านส่ือหลายๆ รูปแบบ        
ทั้งตวัอกัษร เสียง และรูปภาพ เพื่อให้ผูเ้ขา้ชมสามารถไดรั้บขอ้มูลไดม้ากท่ีสุด มีการจดักิจกิจกรรม
เรียนรู้ท่ีถ่ายทอดผ่านประสาทสัมผสัท่ีหลากหลาย ทั้งการสัมผสั การดมกล่ิน การมอง การไดย้ิน 
เพื่อใหผู้เ้ขา้ชมทั้งหมดสามารถเรียนรู้กบักิจกรรมได ้ 

1.3 การเข้าถึงในด้านสังคม เช่น ผูเ้ข้าชมท่ีมีความสามารถท่ีแตกต่างกันสามารถ             
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้กิจกรรม ผูเ้ขา้ชมคนหน่ึงสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมไดอ้ยา่งอิสระโดยไม่ตอ้ง
พึ่งพาการช่วยเหลือจากผูเ้ขา้ชมท่านอ่ืน ๆ 
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ภาพท่ี 4 หลกัเกณฑใ์นการพิจารณายนิูเวอร์ซลัดีไซน์ในพิพิธภณัฑ ์
ท่ีมา : Christine Reich, Universal Design Guidelines for Public Programs in Science Museums. 
(Boston: Museum of Science, 2010), 5. 
 
 ผูศึ้กษาจึงน าหลกัเกณฑ์ในการพิจารณายูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในพิพิธภณัฑ์ของพิพิธภณัฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งเมืองบอสตันพิจารณากับยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ทั่วไป พบว่า ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์             
ในพิพิธภณัฑ์มีประเด็นการเขา้ถึงการเรียนรู้มาเพิ่มจากยนิูเวอร์ซัลดีไซน์ทัว่ไป ท าให้บทบาทของ
พิพิธภณัฑใ์นฐานะแหล่งเรียนรู้มีความชดัเจนข้ึน 
 
2. ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ในพิพิธภณัฑ์ของไทย  

ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในพิพิธภัณฑ์ของไทย มีความแตกต่างจากยูนิเวอร์ซัลดีไซน์               
ในพิพิธภณัฑข์องต่างประเทศ โดยมีพฒันาการท่ีสามารถแบ่งได ้3 ระยะ ดงัน้ี 

ระยะท่ี 1 กฎหมายมีการระบุให้พิพิธภณัฑ์สร้างส่ิงอ านวยความสะดวกให้ส าหรับ       
คนพิการและผูสู้งอายุ  

ภายหลังรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 55 ได้ระบุว่า     
บุคคลซ่ึงพิการ หรือทุพพลภาพ มีสิทธิได้รับส่ิงอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและ            

ยนิูเวอร์ซลั
ดีไซน์ใน
พิพิธภณัฑ์

การเขา้ถึง
ในดา้น
กายภาพ

การเขา้ถึง
ในดา้น
ความรู้

การเขา้ถึง
ในดา้น
สังคม
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ความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ  ท าให้เกิดกฎหมายท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้ึนมาหลายฉบบั และกฎหมาย
ท่ีส าคญัท่ีมีผลใหพ้ิพิธภณัฑ์ตอ้งมีการสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกแก่คนพิการและและผูสู้งอาย ุคือ 
กฎกระทรวง ก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 
พ.ศ. 2548 ท่ีได้ระบุให้อาคารต่าง ๆ อนัเป็นพื้นสาธารณะต้องจดัสร้างส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับผูพ้ิการและคนชรา ซ่ึงรวมถึงพิพิธภณัฑสถานของรัฐดว้ย อยา่งไรก็ตามในช่วงเวลาน้ียงัไม่มี
การศึกษาดา้นพิพิธภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัคนพิการ หรือคนชราท่ีโดดเด่นนกั 

ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ในพิพิธภณัฑ์ของไทยในระยะท่ี 1 จึงเป็นระยะท่ีเร่ิมมีกฎหมายท่ีระบุ
ถึงการเขา้ถึงของคนพิการและคนชรา แต่ยงัไม่มีการศึกษาและน ายนิูเวอร์ซลัดีไซน์มาใช ้

ระยะท่ี 2 การต่ืนตวัเก่ียวกบัคนพิการในพิพิธภณัฑ์ 
ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 55 ระบุให้ บุคคล

ซ่ึงพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเขา้ถึงและใช้ประโยชน์จากสวสัดิการ ส่ิงอ านวยความสะดวกอนั
เป็นสาธารณะและความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ บุคคลวิกลจริตย่อมได้รับความช่วยเหลือท่ี
เหมาะสมจากรัฐ ท าให้เกิดความต่ืนตวัเป็นช่วงท่ีวงการพิพิธภณัฑ์เก่ียวกบัคนพิการมากข้ึนโดยพบ
การศึกษาดา้นพิพิธภณัฑ ์โดยเฉพาะในกลุ่มคนพิการทางการเห็นหลายช้ิน เช่น ปี พ.ศ.2551 รูปแบบ
นิทรรศการทางโบราณคดี ส าหรับคนพิการทางสายตา หัวข้อมนุษย์และเคร่ืองมือก่อน
ประวติัศาสตร์ของนางสาวพิริยา กมลเพชร ปี พ.ศ. 2552 การพัฒนาพิพิธภัณฑ์เพื่อเด็กท่ีมี             
ความบกพร่องในการมองเห็นของนางสาวรุ่งรัตน์ ลว้นวรวฒัน์  

นอกจากน้ียงัมีการจดันิทรรศการในพิพิธภณัฑต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี  
1. นิทรรศการบทเรียนจากความมืด (Dialogue in the Dark)  จัตุรัสวิทยาศาสตร์ 

อพวช. อาคารจามจุรีสแควร์ ท่ีจดัแสดงตั้งแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นนิทรรศการท่ีไดรั้บ
แนวคิดมาจาก Dr. Andreas Heinecke ท่ีไดท้  างานร่วมกบัผูพ้ิการทางการมองเห็น และตอ้งการให้
คนทัว่ไปมีความเข้าใจผูพ้ิการทางการมองเห็นมากข้ึน นิทรรศการน้ีได้น าแนวคิดไปสร้างเป็น
นิทรรศการชัว่คราวและถาวร กวา่ 160 เมือง 35 ประเทศทัว่โลก 

นิทรรศการแบ่งออกเป็นสถานการณ์จ าลองให้ผูเ้ขา้ชมไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ภายใน
ห้องมืด โดยใช้เวลาเขา้ชมประมาณ 1 ชั่วโมง รอบละไม่เกิน 8 คน มีรอบเขา้ชมทุก 15 นาที วนั
ธรรมดา ตั้งแต่เวลา 11.15 – 17.15 น. วนัเสาร์ – อาทิตย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตั้งแต่เวลา 11.15 – 
17.45 น. เพิ่มรอบเข้าชม 2 รอบ ส าหรับเด็กท่ีอายุต  ่ากว่า 10 ปีไม่อนุญาตให้เข้าชม เวน้แต่มี
ผูป้กครองดูแล ก่อนการเขา้ชมนิทรรศการเจา้หน้าท่ีจะมอบไมเ้ทา้น าทางให้คนละ 1 อนั พร้อม
อธิบายการใชง้าน และขอ้หา้มคือไม่ใหพ้กอุปกรณ์ท่ีเรืองแสงต่าง ๆ เช่น นาฬิกา เคร่ืองประดบั การ
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ห้ามสวมแวน่สายตา เน่ืองจากอยูใ่นห้องมืดโดยนิทรรศการแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ ซ่ึงมีวตัถุประสงค์
แตกต่างกนัออกไป 

1. หอ้งรับรอง ปรับตวัเขา้กบัความมืดและเร่ิมสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ าชมและผูเ้ขา้
ชม 

2. สวน เปิดประสาทสัมผสัของผูเ้ขา้ชมใหพ้ร้อมและกระตุน้การเรียนรู้ของผูเ้ขา้ชม 
3. ยา่นชุมชน กระตุน้ประสาทสัมผสั รับรู้และจดจ าเพื่อสร้างประสบการณ์เดียวกนั

กบัท่ีผูพ้ิการทางสายตาพบในการด าเนินชีวติประจ าวนั 
4. ตลาด สร้างประสบการณ์ในการด าเนินชีวติประจ าวนั 
5. การเดินทาง สร้างประสบการณ์การผจญภยัในชีวิตประจ าวนักบัการเดินทางใน

รูปแบบต่าง ๆ 
6. หอ้งฟังเพลง เปิดรับประสบการณ์การรับรู้และความบนัเทิงของประสาทสัมผสัใน

การไดย้นิ 
7. คาเฟ่ ฝึกใชป้ระสาทสัมผสัในการรับรสพร้อมสร้างบทสนทนาท่ีเป็นบทสรุปของ

นิทรรศการ อนัจะเป็นสะพานเช่ือมความเขา้ใจระหวา่งผูพ้ิการทางสายตาและคนสายตาปกติ 
ผูน้ าชมของนิทรรศการบทเรียนจากความมืด มีทั้ งกลุ่มบุคคลปกติและผูพ้ิการทาง

สายตา ซ่ึงในการเขา้ชมห้องคาเฟ่จะมีการพูดคุยระหวา่งผูน้ าชมและผูเ้ขา้ชม ท าให้ผูเ้ขา้ชมสามารถ
ซักถาม เรียนรู้ประสบการณ์ของผูพ้ิการทางสายตาโดยตรง นอกจากน้ียงัเป็นพื้นท่ีให้ผูพ้ิการทาง
สายตาไดถ่้ายทอดเร่ืองราวของตนใหค้นทัว่ไปไดเ้ขา้ใจและเรียนรู้มากข้ึน 

ส าหรับกลุ่มผูเ้ขา้ชมนิทรรศการมีความหลากหลายทั้งผูท่ี้รับข่าวและสนใจเขา้ชม กลุ่ม
นกัเรียนและนกัศึกษาท่ีก าลงัเรียนรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีใชเ้ป็นพื้นท่ีในการเรียนรู้และท าความเขา้ใจ
การจดันิทรรศการหรือโลกของกลุ่มผูพ้ิการทางสายตา 
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ภาพท่ี 5 นิทรรศการบทเรียนจากความมืด (Dialogue in the Dark)บริเวณจตุัรัสวทิยาศาสตร์ อพวช. 

จามจุรีสแควร์ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

2. นิทรรศการสัมผสั พิพิธภณัฑก์ารแพทยศิ์ริราช เป็นนิทรรศการท่ีเร่ิมตน้จดัท าในปี 
พ.ศ. 2555 โดยคณะแพทยศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดลไดร่้วมมือกบัมูลนิธิช่วยคนตาบอด
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัป์ จดัท าโครงการ “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
มหาราชินี เพื่อสุขภาพผูพ้ิการทางการเห็น” เพื่อเผยแพร่องคค์วามรู้ทางดา้นการแพทยแ์ละการดูแล
สุขภาพแก่กลุ่มผูพ้ิการทางการเห็น โดยเปิดให้เขา้ชมนิทรรศการท่ีพิพิธภณัฑ์การแพทยศิ์ริราช       
ตึกอดุลยเดชวิกรม ในวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 โดยจดัแสดงเน้ือหาเก่ียวกบัร่างกายและอวยัวะปกติ 
การตรวจสุขภาพร่างกายด้วยตวัเอง การดูแลสุขภาพฟันและช่องปาก การจดัตู้ยาประจ าบ้าน         
การเตรียมยาประจ าตวั การตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง การป้องกนัอุบติัเหตุ วิทยาการทางการแพทย ์
การออกก าลงักายท่ีปลอดภยัต่อผูพ้ิการทางการเห็น และเร่ืองเก่ียวกบัสมุนไพรไทย โดยนิทรรศการ
ดงักล่าวมีผูพ้ิการทางการเห็นเขา้ชมประมาณ 400 คน โดยพิพิธภณัฑ์ศิริราชไดน้ าความคิดเห็นของ
ผูเ้ขา้ชมไปปรับปรุงนิทรรศการ โดยจะมีการปรับเปล่ียนเน้ือหานิทรรศการทุกปี  

ในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการจดันิทรรศการด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ เร่ือง 
“Bright for Blind” เพิ่มเติม และในปี พ.ศ. 2558 ไดมี้การจดันิทรรศการเร่ือง “ความรู้ดา้นการแพทย์
แผนไทยและการท่องเท่ียวไทย” ท่ีรองรับผูพ้ิการทางการเห็นและผูพ้ิการทางการไดย้ิน โดยมีการ
ปรับปรุงการจัดแสดงตามความคิดเห็นของผูเ้ข้าชม เช่น การราวจับน าทางการจัดแสดงให้มี
ผิวสัมผสัต่างกนั เพื่อระบุจุดในการเขา้ชมการปรับระดบัราวจบัน าทางการจดัแสดงให้เหมาะสม



41 
 

 
 

มากข้ึน การเพิ่มการน าชมแบบ Audio Guide และการตดัค าบรรยายด้วยอกัษรเบรลล์ ปัจจุบัน
นิทรรศการสัมผสั มีการแสดงเร่ืองราวดงัน้ี 

จากกรณีนิทรรศการสัมผสัจะเห็นไดว้า่ นิทรรศการไดเ้ร่ิมตน้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
ผูท่ี้มีความบกพร่องทางการมองเห็นได้รับชม โดยในการจดันิทรรศการจะมีการปรับปรุงการจดั
แสดงโดยน าความคิดเห็นของผูเ้ขา้ชมไปปรับปรุงให้เหมาะสมยิง่ข้ึน  

ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ในพิพิธภณัฑ์ของไทยระยะท่ี 2 เป็นระยะท่ีการออกแบบนิทรรศการ
ส าหรับคนพิการ โดยเฉพาะคนตาบอดมีบทบาทมากข้ึน อย่างไรก็ตาม ยงัไม่มียูนิเวอร์ซัลดีไซน์
ปรากฎข้ึนในงานดา้นพิพิธภณัฑข์องไทย 

 

 
ภาพท่ี 6 นิทรรศการสัมผสั พิพิธภณัฑก์ารแพทยศิ์ริราช 

 
ระยะท่ี 3 การน ายนิูเวอร์ซลัดีไซน์มาใชใ้นพิพิธภณัฑ์ของไทย 
ระยะน้ีเป็นช่วงท่ียูนิเวอร์ซัลดีไซน์เขา้มามีบทบาทกบัสาขาวิชาต่าง ๆ ในไทยโดยมี   

การประกาศกฎกระทรวงก าหนดลกัษณะหรือการจดัให้มีอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือ
บริการในอาคาร สถานท่ี หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อใหค้นพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์
ได ้พ.ศ. 2555 ซ่ึงก าหนดใหอ้าคารหรือสถานท่ีของหน่วยงานของรัฐ องคก์รเอกชน หรือองคก์รอ่ืน
ใดใหมี้อุปกรณ์  ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการเพื่อใหค้นพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์
ได ้รวมถึงพิพิธภณัฑด์ว้ย 



42 
 

 
 

นอกจากน้ียงัมีงานเก่ียวกับยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในพิพิธภัณฑ์ โดยในปี พ.ศ. 2556                   
มีการศึกษาเร่ือง คู่มือมาตรฐานการน าเสนอเน้ือหาของพิพิธภณัฑ์แหล่งเรียนรู้ในอาคารสาธารณะ
ด้วยการออกแบบท่ีเป็นธรรมส าหรับทุกคน (Universal design) ของผูช่้วยศาสตราจารยช์ยัณรงค์ 
อริยะประเสริฐ และคณะ ไดท้  าการศึกษาเอกสารและคู่มือท่ีใชนิ้ทรรศการของต่างประเทศ จ านวน 
4 เล่ม คือ 1) Smithsonian Guidelines for Accessible Exhibition Design 2) The Accessible Exhibition 
Stand Handbook 3 ) Guidelines for design of customer products to increase their accessibility to 
persons with disabilities or who is aging  4 ) Guiding visually impaired people in the exhibition     
เพื่อเป็นแนวทางส าหรับพิพิธภณัฑใ์นประเทศไทยในการจดันิทรรศการ 

นอกจากน้ียงัมีการจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับยูนิเวอร์ซัลดีไซน์  คือ 
นิทรรศการซอยต่างมิติ เป็นนิทรรศการหมุนเวียน ท่ีเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาวะในเร่ือง             
ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ โดยจดัท่ีบริเวณอาคารศูนยก์ารเรียนรู้สุขภาวะ ระหวา่งวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2557 –  
28 กุมภาพนัธ์ 2558 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูเ้ขา้ชมไดต้ระหนกัและเขา้ใจถึงผูค้นต่างๆ ท่ีอาจมี
สภาพร่างกาย การสัมผสัรับรู้ และวิถีชีวิตท่ีแตกต่างกนั โดยนิทรรศการเกิดจากความร่วมมือจาก
ส านกัสนบัสนุนประชากรเฉพาะกลุ่ม กลุ่มสนบัสนุนงานการตลาดเพื่อสังคม และศูนยก์ารเรียนรู้
สุขภาวะ นิทรรศการแบ่งออกเป็น 5 หอ้ง คือ 

- ห้องเขา้ประตูสีแดงเป็นพื้นท่ีกิจกรรมท่ีให้ผูเ้ขา้ชมเลือกประตูท่ีมีสีแดง จากประตู      
3 บานท่ีอยูภ่ายในแสงไฟท่ีท าให้ประตูทั้งสามมีสีแดงเช่นเดียวกนั ซ่ึงท าให้เกิดความล าบากในการ
แยกสีของประตู โดยจะใหเ้ขาชมเลือกประตูเพื่อเขา้ฐานกิจกรรมต่อไป โดยทา้ยกิจกรรมจะมีการปิด
ไฟเพื่อเฉลยประตูท่ีมีสีแดง เพื่อใหผู้เ้ขา้ชมมีความเขา้ใจผูท่ี้ตาบอดสี 

- ห้องเยี่ยมบา้นยกระดบั เร่ิมตน้ดว้ยประตูทางเขา้บา้นและกร่ิงหน้าบา้นในระดบัสูง
กว่าระดบัปกติ โดยให้ผูเ้ขา้ชมกดกร่ิงและเปิดประตูเขา้ไปในห้องท่ีแบ่งเป็นส่วนโต๊ะอาหารและ
ห้องแต่งตวั ภายในห้องโต๊ะอาหารและเกา้อ้ีจะมีระดบัสูงกวา่ระดบัปกติ และเส้ือผา้จะมีขนาดยาว
กว่าปกติ โดยให้ผูเ้ขา้ชมยืนเทียบกบัโต๊ะอาหาร และทดลองเทียบเส้ือผา้ เพื่อให้ผูเ้ขา้ชมมีความ
เขา้ใจเด็กเล็ก ผูสู้งอายุ หรือผูใ้ช้รถเข็นท่ีประสบปัญหาเก่ียวกบัขนาดส่ิงของต่างๆ ท่ีใช้งานไดไ้ม่
สะดวก 

- ห้องชมมหรสพเงียบ เป็นห้องท่ีจดัเป็นลกัษณะห้องนัง่เล่นให้ผูเ้ขา้ชมชมโทรทศัน์
โดยปราศจากเสียงบรรยาย แลว้ต่อมาจึงให้ผูเ้ขา้ชมฟังค าบรรยายผ่านหูฟัง เพื่อให้ผูเ้ขา้ชมเขา้ใจผู ้
พิการทางการไดย้นิท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองช่วยฟัง และความอืดอดัท่ีเกิดข้ึนเม่ือไม่ไดย้นิเสียง 
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- ห้องแวะร้านล าบากซ้ือ เป็นห้องท่ีจดัเป็นร้านสะดวกซ้ือท่ีภายในมีสินคา้ต่างๆ มา
จ าหน่าย โดยให้ผูเ้ขา้ชมเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ ท่ีเป็นภาชนะสีด าทั้งหมดและมีป้ายติดเป็นอกัษร
เบรลล์ และมีป้ายระบุสินคา้เป็นอกัษรเรืองแสง เพื่อให้ผูเ้ขา้ชมเขา้ใจความล าบากในการเลือกซ้ือ
สินคา้ของผูพ้ิการทางการมองเห็น 

- ห้องพบมหาชนคนในซอย เป็นห้องท่ีจดัเป็นห้องกระจกและมีป้ายจดัแสดงเป็น
บุคคลกลุ่มต่างๆ ท่ีหลากหลายในสังคม ทั้งผูท่ี้น ้ าหนกัมาก ผูใ้ช้รถเข็น ผูสู้งอายุ เด็ก ผูท่ี้ประสบ
อุบติัเหตุตอ้งใช้ไมค้  ้า ผูพ้ิการทางสายตา ผูท่ี้ส่วนสูงมาก หรือน้อยกว่าปกติ ผูพ้ิการทางการไดย้ิน      
ผูท่ี้ถือของหนกั ซ่ึงมีขอ้จ ากดัในการด าเนินชีวิตแตกต่างกนัไป โดยใหเ้ราส่องไปท่ีกระจกท่ามกลาง
คนท่ีมีความหลากหลายในสังคม เพื่อให้เราเกิดความเขา้ใจถึงความเหมือนและแตกต่างของคนใน
สังคมและสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งเป็นสุข 

นิทรรศการดงักล่าวยงัมีการจดัพื้นท่ี “ทดสอบทางวบิาก” ซ่ึงใหผู้เ้ขา้ชมลองใชไ้มค้  ้าในการ
เดินข้ึนลงบนัได การให้ถือของจ านวนและเปิดเขา้ประตู การนัง่บนรถเข็นข้ึนบนทางลาดและเปิด
เขา้ประตู เพื่อใหผู้เ้ขา้ชมรับรู้ถึงอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการขาดส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมใน
สภาพแวดล้อมต่างๆ และยงัมีกิจกรรมให้ผู ้เข้าชมวิเคราะห์ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ภายในอาคาร            
ศูนยก์ารเรียนรู้สุขภาวะ เพื่อใหผู้เ้ขา้ชมเขา้ใจยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ท่ีมีในอาคารต่างๆ มากข้ึน 

 

 
 

ภาพท่ี 7 นิทรรศการซอยต่างมิติ ศูนยก์ารเรียนรู้สุขภาวะ ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ 
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 จากการศึกษายนิูเวอร์ซลัดีไซน์ในพิพิธภณัฑ์ของไทยพบวา่ ยงัไม่มีพิพิธภณัฑ์ของไทยน า  
ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์มาใช้ มีเพียงงานวิจยัท่ีท าการศึกษาคู่มือยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในต่างประเทศ และ          
มีเพียงกฎหมาย 2 ฉบบั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ในพิพิธภณัฑ์ คือ 1) กฎกระทรวงก าหนด        
ส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู ้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548                        
2) กฎกระทรวงก าหนดลกัษณะ หรือการจดัใหมี้อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือการบริการใน
อาคาร สถานท่ี หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อใหค้นพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้พ.ศ. 2555                 
โดย กฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา พ.ศ. 2548 ซ่ึงระบุรายละเอียดของส่ิงอ านวยความสะดวกไวล้ะเอียดกว่ากฎกระทรวง
ก าหนดลกัษณะ หรือการจดัให้มีอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือการบริการในอาคาร สถานท่ี 
หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อให้คนพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้พ.ศ. 2555 และมีการ
ก าหนดเป็นขอ้บงัคบัให้อาคารต่าง ๆ สร้างส่ิงอ านวยความสะดวกข้ึน อย่างไรก็ตามกฎกระทรวง
ก าหนดลกัษณะ หรือการจดัให้มีอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือการบริการในอาคาร สถานท่ี 
หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อให้คนพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้พ.ศ. 2555 มีการระบุ
รายละเอียดของส่ิงอ านวยความสะดวกไวซ่ึ้งไม่มีระบุในกฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความ
สะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 คือ 1) ท่ีนัง่ส าหรับคนพิการ
หรือพื้นท่ีส าหรับจอดรถเข็นคนพิการ 2) บันไดเล่ือนส าหรับคนพิการ 3) ทางลาดเล่ือนหรือ          
ทางเล่ือนในแนวราบ 4) ราวกนัตกหรือผนงักนัตก 5) ถงัขยะแบบยกเคล่ือนท่ีได ้6) สถานท่ีติดต่อ
หรือประชาสัมพนัธ์ส าหรับคนพิการ 7) โทรศพัท์สาธารณะส าหรับคนพิการ 8) จุดบริการน ้ าด่ืม
ส าหรับคนพิการ 9) ตูบ้ริการเงินด่วนส าหรับคนพิการ 10) สัญญาณเสียงและสัญญาณแสงขอความ
ช่วยเหลือส าหรับคนพิการ 11) ทางสัญจรส าหรับคนพิการ 12) ตู ้ไปรษณีย์ส าหรับคนพิการ             
13) พื้นท่ีส าหรับหนีภยัของคนพิการ 14) การประกาศเตือนภยัส าหรับคนพิการทางการเห็นและ
ตัวอักษรไฟวิ่งหรือสัญญาณไฟเตือนภัยส าหรับคนพิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย             
15) การประกาศข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับคนพิการทางการเห็นและตัวอักษรไฟวิ่งหรือ         
ป้ายแสดงความหมายส าหรับคนพิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย 16) เจ้าหน้าท่ีซ่ึงผ่าน      
การฝึกอบรมและมีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการของคนพิการแต่ละประเภทอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเพื่อ
ใหบ้ริการคนพิการ แต่มีรายละเอียดของส่ิงอ านวยส่วนหน่ึงมีระบุในกฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวย
ความสะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 แต่ไม่ระบุใน
กฎกระทรวงก าหนดลกัษณะ หรือการจดัให้มีอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือการบริการใน
อาคาร สถานท่ี หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้        
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พ.ศ. 2555 คือ 1) บนัได 2) ทางเขา้อาคาร ทางเดินระหวา่งอาคาร และทางเช่ือมระหวา่งอาคาร โดย
สามารถดูตารางเปรียบกฎหมายทั้ง 2 ฉบบั ไดท่ี้ตารางท่ี 5  
 
ตารางท่ี 5 ตารางเปรียบเทียบคุณลกัษณะของส่ิงอ านวยความสะดวกตามกฎกระทรวงก าหนด        

ส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 
และกฎกระทรวงก าหนดลกัษณะ หรือการจดัให้มีอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือ
การบริการในอาคาร สถานท่ี หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อให้คนพิการสามารถเขา้ถึงและ
ใชป้ระโยชน์ได ้พ.ศ. 2555 

ส่ิงอ านวยความสะดวก การระบุในกฎหมาย 
พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2555 

ป้ายแสดงส่ิงอ านวยความสะดวก / / 
ทางลาด / / 
ลิฟต ์ / / 
บนัได / - 
ท่ีจอดรถ / / 
ทางเขา้อาคาร ทางเดินระหวา่งอาคาร และทางเช่ือมระหวา่งอาคาร / - 
ประตู   / / 
หอ้งน ้า/หอ้งส้วม / / 
พื้นผวิต่างสัมผสั / / 
ท่ีนัง่ส าหรับคนพิการหรือพื้นท่ีส าหรับจอดรถเขน็คนพิการ - / 
บนัไดเล่ือนส าหรับคนพิการ - / 
ทางลาดเล่ือนหรือทางเล่ือนในแนวราบ - / 
ราวกนัตกหรือผนงักนัตก - / 
ถงัขยะแบบยกเคล่ือนท่ีได ้ - / 
สถานท่ีติดต่อหรือประชาสัมพนัธ์ส าหรับคนพิการ - / 
โทรศพัทส์าธารณะส าหรับคนพิการ - / 
จุดบริการน ้าด่ืมส าหรับคนพิการ - / 
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ตารางท่ี 5 ตารางเปรียบเทียบคุณลกัษณะของส่ิงอ านวยความสะดวกตามกฎกระทรวงก าหนด        
ส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 
และกฎกระทรวงก าหนดลกัษณะ หรือการจดัให้มีอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือ
การบริการในอาคาร สถานท่ี หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อให้คนพิการสามารถเขา้ถึงและ          
ใชป้ระโยชน์ได ้พ.ศ. 2555 (ต่อ) 

ส่ิงอ านวยความสะดวก การระบุในกฎหมาย 
พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2555 

ตูบ้ริการเงินด่วนส าหรับคนพิการ - / 
สัญญาณเสียงและสัญญาณแสงขอความช่วยเหลือส าหรับคนพิการ - / 
ทางสัญจรส าหรับคนพิการ - / 
ตูไ้ปรษณียส์ าหรับคนพิการ - / 
พื้นท่ีส าหรับหนีภยัของคนพิการ - / 
การประกาศเตือนภยัส าหรับคนพิการทางการเห็นและตวัอกัษรไฟ
วิง่หรือสัญญาณไฟเตือนภยัส าหรับคนพิการทางการไดย้นิหรือ   
ส่ือความหมาย 

- / 

การประกาศขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับคนพิการทางการเห็น
และตวัอกัษรไฟวิง่หรือป้ายแสดงความหมายส าหรับคนพิการ
ทางการไดย้นิหรือส่ือความหมาย 

- / 

เจา้หนา้ท่ีซ่ึงผา่นการฝึกอบรมและมีคุณสมบติัตรงกบัความ
ตอ้งการของคนพิการแต่ละประเภทอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเพื่อ
ใหบ้ริการคนพิการ 

- / 

 
3. หลกัยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ในพิพิธภณัฑ์ 

ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ท่ีเกิดข้ึนในพิพิธภณัฑ์ของไทย ยงัไม่มีการศึกษามากนัก มีเพียง
กฎหมาย 2 ฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งคือ 1) กฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับ        
ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 2) กฎกระทรวงก าหนดลกัษณะ หรือการจดัให้มี
อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือการบริการในอาคาร สถานท่ี หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อให้
คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555  ซ่ึงยงัมีเน้ือหาไม่ครอบคลุมเก่ียวกับ
พิพิธภณัฑ์โดยตรง ผูศึ้กษาจึงไดค้น้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัยูนิเวอร์ซลัดีไซน์ในพิพิธภณัฑ์และคดัเลือก
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คู่มือในการศึกษาคร้ังน้ี 3 เล่ม คือ1) Smithsonian Guidelines for Accessible Exhibition Design                
ของสถาบนัสมิธโซเนียน มีเน้ือหาครอบคลุมเก่ียวกับการออกแบบนิทรรศการโดยอ้างอิงจาก
กฎหมายคนพิการของสหรัฐอเมริกา ถือเป็นคู่มือของพิพิธภณัฑ์ท่ีเร่ิมมีการก าหนดคุณลักษณะ           
ท่ีเหมาะสมในการออกแบบนิทรรศการส าหรับคนพิการ 2) Everyone’s Welcome: The Americans 
with Disabilities Act and Museums ของสมาคมพิพิธภัณฑ์สหรัฐอเมริกา เป็นคู่ มือท่ีสมาคม
พิพิธภณัฑ์สหรัฐอเมริกา และคณะออกแบบและท่ีปรึกษาด้านยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ร่วมกันศึกษา       
เพื่อเสนอแนวทางในการใช้รยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในพิพิธภณัฑ์โดยอา้งอิงจากกฎหมายคนพิการใน
สหรัฐอเมริกา ทั้งดา้นการบริหาร การออกแบบนิทรรศการและส่ิงอ านวยความสะดวก และการ
ส่ือสารขอ้มูล ซ่ึงมีเน้ือหา เก่ียวกบัยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ในพิพิธภณัฑ์ท่ีครอบคลุม และเป็นคู่มือท่ีเร่ิมมี
การน ายูนิเวอร์ซัลดีไซน์มาใช้ในพิพิธภณัฑ์ในด้านต่างๆ ชัดเจนข้ึน 3) Universal Design Plan: 
Exhibit Design & Development ของพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์ เมืองบอสตนั เป็นคู่มือท่ีพิพิธภณัฑ์
วิทยาศาสตร์ เมืองบอสตัน พัฒนาข้ึนจากคู่ มือยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในพิพิธภัณฑ์ในช่วงแรก                 
โดยมองถึงบทบาทท่ีส าคญั บทบาทหน่ึงของพิพิธภณัฑ์ คือ การเป็นแหล่งเรียนรู้ จึงไดน้ าแนวคิด
เร่ืองการเรียนรู้มาพฒันาและปรับใชก้บัยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ จากการศึกษาคู่มือทั้งหมดผูศึ้กษาสามารถ
สรุปขอ้มูลไดเ้ป็นประเด็นดงัน้ี 

3.1 การบริหาร 
การบริหารพิพิธภณัฑ์ ถือเป็นส่วนส าคญัในการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ให้

บรรลุเป้าหมาย ในแง่ของยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ก็มีแนวทางในการบริหาร ท่ีสามารถแบ่งเป็นหลกัเกณฑ์
ในการพิจารณา 9 ประเด็น (American Association of Museums, 1998: 36 -49) ดงัน้ี  

3.1.1 นโยบายของพิพิธภณัฑ์ 
พิพิธภณัฑ์ควรมีเป้าหมายในการจดัท าพิพิธภณัฑ์เพื่อการเขา้ถึงโดย

การก าหนดเป็นนโยบายในพนัธกิจของพิพิธภณัฑ์ การก าหนดนโยบายสะทอ้นให้เห็นวา่ ตอ้งการ
จัดการพื้นท่ีเพื่อรองรับผูพ้ิการทั้ งในด้านกิจกรรม สินค้า บริการ และส่ิงอ านวยความสะดวก               
ซ่ึงส่งผลต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของพิพิธภณัฑ์ ทั้ งนโยบาย คู่มือ งบประมาณ การประชุม สัมมนา       
คณะบริหาร และผลตอบรับชองชุมชน  โดยผูท่ี้มีบทบาทหลกัในการออกแบบหลกัการการเขา้ถึง 
คือ ผูป้ระสานงานเก่ียวกับการเข้าถึง ผูอ้  านวยการพิพิธภณัฑ์ และคณะบริหารของพิพิธภัณฑ์        
โดยพิพิธภณัฑส์ามารถตั้งคณะท่ีปรึกษาในการใหค้วามรู้ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งและค าปรึกษาต่าง ๆ 
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3.1.2 ผูป้ระสานงานเก่ียวกบัการเขา้ถึงในพิพิธภณัฑ์ 
ผูป้ระสานงานมีหนา้ท่ีเป็นตวัแทนผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ถึงใน

พิพิธภัณฑ์ และเจ้าหน้าท่ีในพิพิธภัณฑ์ โดยบริการงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าถึง เช่น              
การตรวจสอบส่ิงอ านวยความสะดวกในพิพิธภณัฑ ์การประสานงานเก่ียวกบัการจดันิทรรศการและ
บริการในพิพิธภณัฑ์ การอบรมเจา้หน้าท่ี เพื่อให้ภาพรวมทั้งหมดของพิพิธภณัฑ์สามารถบริการ       
ผูเ้ขา้ชมไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

หน้าท่ีหลกัของผูป้ระสานงานจึงเป็นการบริหารการเขา้ถึงทั้งหมด
ของพิพิธภณัฑ ์เช่น การดูแลคณะกรรมการท่ีปรึกษาและเจา้หนา้ท่ีทั้งในส่วนการจดันิทรรศการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ในพิพิธภณัฑ์ จดัการทรัพยากรต่าง ๆ ให้สามารถเขา้ถึงได้ ให้ความรู้เจา้หน้าท่ี
เก่ียวกบัการเขา้ถึง ประสานงานในการตรวจสอบส่ิงอ านวยความสะดวก นิทรรศการ และบริการ 
ช่วยปรับปรุงพฒันานโยบายการเข้าถึงและการส่ือสารของพิพิธภณัฑ์ พฒันาแผนงานและการ
จดัการภายในพิพิธภณัฑ์ทั้งส่ิงอ านวยความสะดวก นิทรรศการ บริการ และกิจกรรมต่าง ๆ ประเมิน
การใช้งานของผูเ้ข้าชม เชิญชวนให้คนพิการมีส่วนร่วมในการจดัการพิพิธภณัฑ์ โดยอาจเป็น
เจา้หนา้ท่ี หรือมีส่วนร่วมในการท างานกบัเจา้หนา้ท่ีหรือคณะบริหารของพิพิธภณัฑ ์

3.1.3 คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการเขา้ถึงในพิพิธภณัฑ์ 
คณะกรรมการท่ีปรึกษามีหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาในการจดัพิพิธภณัฑ์ตาม

หลกัยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ให้กบัผูป้ระสานงาน คณะผูบ้ริหาร เพื่อพฒันานโยบายและกิจการต่าง ๆ                    
ของพิพิธภณัฑ ์ทั้งในดา้นกายภาพ ขอ้มูล การส่ือสาร เพื่อใหผู้เ้ขา้ชมเขา้ถึงไดง่้ายข้ึน เช่น การพฒันา
ส่ิงอ านวยความสะดวก กิจกรรม และบริการ ให้ค  าแนะน าและพฒันานโยบายและแผนของ
พิพิธภณัฑ์ ให้ค  าปรึกษาเฉพาะทางเก่ียวกบัระบบการเขา้ถึง การบริการส่ิงอ านวยความสะดวก 
ความรู้ สินคา้ ร่วมทดสอบระบบการเขา้ถึงและให้ค  าแนะน า มีส่วนร่วมในการอบรมเจา้หนา้ท่ี และ
ใหค้  าปรึกษาดา้นต่าง ๆ 

3.1.4 การอบรมเจา้หนา้ท่ี 
เจ้าหน้าท่ีของพิพิธภัณฑ์ ทั้ งเจ้าหน้าท่ีทั่วไป อาสาสมัคร คณะ

ผูบ้ริหาร คณะกรรมการท่ีปรึกษา จ าเป็นตอ้งไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัการเขา้ถึงเพื่อให้รับรู้ขอ้มูล
พื้นฐานเก่ียวกบัการเขา้ถึงของพิพิธภณัฑ์ เพื่อป้องกนัการเกิดทศันคติท่ีเป็นอุปสรรคในการท างาน
ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีและคนพิการ ให้ความรู้เก่ียวกบัความตอ้งการของคนพิการ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัคนพิการ การปฏิบติัตนกบัคนพิการ เพื่อป้องกนัการกระท าท่ีจะเป็นอนัตรายต่อคนพิการ และ        
ท าความเขา้ใจถึงความหลากหลายของคนพิการ 
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เน้ือหาในการอบรมจึงควรมีทั้งในส่วนของปรัชญาและนโยบายการ
เขา้ถึงของพิพิธภณัฑ์ ขอ้มูลเฉพาะเก่ียวกบัคนพิการ ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาหรืออุปสรรคเของการ
เขา้ถึงในพิพิธภณัฑ์ ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัท าการเขา้ถึงใหม่ท่ีเกิดข้ึนในพิพิธภณัฑ์ การศึกษานอก
สถานท่ีเพื่อเรียนรู้และท าความเขา้ใจเก่ียวกบัคนพิการ ระบบการเขา้ถึง และเทคโนโลยีแบบใหม่ 
ความรู้เก่ียวกบัการเขา้ถึง เช่น การใชง้านเทคโนโลยท่ีีช่วยในการเขา้ถึงต่าง ๆ การจดัท าค าบรรยายท่ี
เหมาะสมต่อการเข้าถึง นอกจากน้ียงัสามารถให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีโดยการจดัท าเป็นอีเมล์ หรือ
เอกสารภายในพิพิธภณัฑ ์

3.1.5 การตรวจสอบการใชง้านส่ิงอ านวยความสะดวกและกิจกรรม 
พิพิธภณัฑ์ควรมีการตรวจสอบการเขา้ถึงและการมีส่วนร่วมกิจกรรม 

บริการ นโยบาย และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ของพิพิธภณัฑใ์นกลุ่มผูเ้ขา้ชม โดยมีหลกัเกณฑ์
ในการพิจารณาดงัน้ี 

3.1.5.1 นโยบายและหลักเกณฑ์ของพิพิธภัณฑ์ ต้องไม่จ  ากัดหรือ    
กีดกั้นคนพิการจากกิจกรรมและบริการต่าง ๆ ของพิพิธภณัฑ ์การส่ือสารกบัคนพิการท่ีเป็นทั้งผูเ้ขา้
ชม อาสาสมคัร และเจา้หนา้ท่ีอยา่งเท่าเทียม มีแผนส าหรับอพยพเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินส าหรับทุกคน
รวมถึงคนพิการดว้ย หา้มส่ือเร่ืองเก่ียวกบัคนพิการท่ีไม่ถูกตอ้งและเหมาะสม 

3.1.5.2 การเขา้ถึงกิจกรรม นิทรรศการ ส่ือต่าง ๆ ควรตรวจสอบความ
ตอ้งการและความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการ ใหส้ามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งเท่าเทียม 
ท าให้มีความรู้ความเขา้ใจและความสุขในการเรียนรู้กิจกรรม นิทรรศการ ส่ือต่าง ๆ ของพิพิธภณัฑ์ 
เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการใชง้านจริงของผูเ้ขา้ชม 

3.1.5.3 การเขา้ถึงภายในอาคารสถานท่ีท่ีจดักิจกรรม หรือนิทรรศการ 
หรือจ าหน่ายสินคา้และบริการ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของลกัษณะทางกายภาพของอาคาร
สถานท่ีโดยจดัเป็นแบบส ารวจระบบการเขา้ถึงต่าง ๆ เช่น การเขา้ออกสัญจรภายในอาคาร การ
เขา้ถึงกิจกรรมและบริการ ความเพียงพอของพื้นท่ีพกัผอ่นและส่ิงอ านวยความสะดวก 

3.1.5.4 ความเพียงพอในการอบรมเจ้าหน้าท่ีและอาสาสมคัร โดย
พิจารณาความคุ้นเคยในการใช้งานเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีช่วยในการเข้าถึง ในการ
ตรวจสอบ จ าเป็นตอ้งตรวจสอบโดยวิเคราะห์กิจกรรม บริการในพิพิธภณัฑ ์และส ารวจลกัษณะทาง
กายภาพในส่วนต่าง ๆ ของพิพิธภณัฑ ์
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3.1.6 การวางแผนส าหรับการเขา้ถึง 
ภายหลงัการตรวจสอบระบบการเขา้ถึงต่าง ๆ ภายในพิพิธภณัฑ์ และ

ทราบถึงปัญหาหรืออุปสรรค พิพิธภณัฑจ์ าเป็นตอ้งจดัท าแผนในการพฒันาหรือปรับปรุงพิพิธภณัฑ์
ทั้งแผนระยะยาว ระยะกลาง หรือระยะสั้น โดยสามารถด าเนินการไดด้งัน้ี 

3.1.6.1 การด าเนินการแบบทนัที ปัญหาหรืออุปสรรคในการเขา้ถึง
บางอยา่งสามารถด าเนินการไดท้นัที เช่น ป้ายสัญลกัษณ์ท่ีไม่ชดัเจน ความเพียงพอของอุปกรณ์และ
เจา้หนา้ท่ี ความสามารถและความเหมาะสมของเจา้หนา้ท่ีในการให้บริการ ปริมาณท่ีจอดรถ ระดบั
ของตูจ้  าหน่ายบตัรหรือร้านคา้สูงเกินไป 

3.1.6.2 การวางแผนปรับปรุงดา้นกายภาพ เน่ืองจากพิพิธภณัฑมี์ความ
รับผิดชอบในหลายด้าน ซ่ึงบางอย่างจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการเป็นเวลานาน             
จึงจ าเป็นมีการจดัท าแผนในการปรับปรุง อนัประกอบด้วยเน้ือหา คือ รายการของลกัษณะทาง
กายภาพ กิจกรรม นโยบายท่ีต้องปรับปรุง แนวทางในการปรับปรุง แผนการด าเนินงานและ
ระยะเวลาในการปรับปรุง เจา้หนา้ท่ีในการด าเนินการปรับปรุง ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของคน
พิการ ผูเ้ช่ียวชาญ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินการปรับปรุง 

3.1.7 การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการเขา้ถึงของพิพิธภณัฑ์ 
การประชาสัมพนัธ์ระบบการเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวก กิจกรรม 

บริการเป็นส่ิงจ าเป็นของพิพิธภณัฑ ์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นแหล่งวฒันธรรม การศึกษา  และ
ความเพลิดเพลิน โดยสามารถเผยแพร่ได้ทางอีเมล์  ส่ือส่ิงพิมพ์ จดหมายข่าว โปสเตอร์
ประชาสัมพนัธ์ โฆษณา แผ่นพบั และส่ือต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ให้ได้รับรู้ว่า พิพิธภณัฑ์ ได้มีการ
ออกแบบเพื่อรองรับคนพิการดว้ย  

การใชส้ัญลกัษณ์คนพิการ ในส่ือต่าง ๆ ช่วยใหส้ามารถแสดงถึงการมี
ระบบการเขา้ถึงและส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ส าหรับคนพิการในพิพิธภณัฑ์ ไดดี้กว่าการใช้
ขอ้ความอธิบาย 

นอกจากน้ี การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ตามช่องทางมาตรฐาน
ทัว่ไปอาจไม่เขา้ถึงคนพิการไดดี้นกั จึงควรติดต่อส่ือหรือช่องทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนพิการโดยตรง 
ทั้งส่ือ หน่วยงาน บริการ และกลุ่มกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับคนพิการ  เช่น บริการวิทยุข้อความ 
รายการโทรทศัน์ท่ีมีค  าบรรยาย ป้ายประชาสัมพนัธ์ส าหรับคนพิการ การบริการโทรศพัทข์อ้ความ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนพิการ การประชุมสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนพิการ 
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3.1.8 ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ 
พิพิธภณัฑมี์หนา้ท่ีใหบ้ริการผูเ้ขา้ชมจึงจ าเป็นตอ้งรับฟังความคิดเห็น

ของผูเ้ขา้ชมเพื่อน าไปปรับปรุงและพฒันาอยู่เสมอ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายใน
พิพิธภณัฑ์ โดยให้ผูเ้ขา้ชมและอาสาสมคัรสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเขา้ถึงกิจกรรม
และส่ิงอ านวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์ ท าให้ปัญหาต่าง ๆ สามารถแก้ไขได้ถูกต้องและ        
รวดเร็วข้ึน 

นอกจากน้ีพิพิธภณัฑ์ยงัสามารถรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคนพิการเพื่อรับฟังขอ้เสนอแนะ ขอ้มูล และความช่วยเหลือต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อ
ช่วยพฒันาพิพิธภณัฑใ์หส้ามารถเขา้ถึงผูเ้ขา้ชมไดท้ัว่ไปและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.1.9 การปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
พิพิธภณัฑ์จ  าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงพฒันาการเขา้ถึงอย่างต่อเน่ือง                  

การปรับปรุงการเข้าถึงในพิพิธภณัฑ์ย่อมส่งผลต่อความพึงพอใจของผูเ้ข้าชม จึงจ าเป็นต้องมี
การศึกษาและพฒันาพิพิธภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้ชม การจดัประชุมรายปี     
เพื่อตรวจสอบความคิดเห็นหรือความเป็นไปของผูเ้ขา้ชมจึงเป็นส่ิงส าคญัในการพฒันาพิพิธภณัฑ์
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้ชม 

3.2 การจดันิทรรศการ 
ลกัษณะทางกายภาพของนิทรรศการถือเป็นส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัในการเรียนรู้ภายใน

พิพิธภณัฑ์ ซ่ึงได้มีหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้จดัท าคู่มือข้ึน เช่น Smithsonian 
Guidelines for Accessible Exhibition Design ของสถาบนัสมิธโซเนียน Everyone’s Welcome: The 
Americans with Disabilities Act and Museums ของสมาคมพิพิธภัณฑ์สหรัฐอเมริกา Universal 
Design Plan: Exhibit Design & Development ของพิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์ เมืองบอสตนั ซ่ึงสามารถ
สรุปแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ของพิพิธภณัฑไ์ดด้งัน้ี 

3.2.1 ตูจ้ดัแสดง ตูจ้ดัแสดงมีหลากหลายรูปแบบ ดงัน้ี 
3.2.1.1 ตูจ้ดัแสดงแบบตั้งอิสระ (Free-standing Display Cases) ควรมี

ความเหมาะสมทั้งผูใ้ชร้ถเขน็และคนปกติ โดยควรสูงต ่ากวา่ 33 น้ิว หรือ มากกวา่ 44 น้ิวจากพื้น 
3.2.1.2 ตูจ้ดัแสดงบนฐาน (Display Cases on Pedestals) บางประเภท

มีแผ่นกระจก แผ่นอะคิลิก หรือฉากกั้น ด้านล่างสุดของฐานควรสูงระหว่าง 33- 40 น้ิว จากพื้น      
หากเป็นการจดัแสดงในแนวราบ ไม่ควรสูงเกิน 36 น้ิว  



52 
 

 
 

3.2.1.3 ตูจ้ดัแสดงบนฐานท่ีย่อเขา้ไป (Display cases with a recessed 
pedestal) พื้นท่ีท่ียอ่เขา้ไปควรมีพื้นส าหรับใหผู้ใ้ชร้ถเข็นน ารถเขา้ไป ส่วนท่ียอ่เขา้ไปไม่ควรเกิน 4 น้ิว 

3.2.1.4 ตู้จ ัดแสดงบนขาตั้ ง (Displays cases on legs) ตู้จ ัดแสดงท่ีมี
กระจกหรือฉากครอบไม่ควรสูงเกิน 36 น้ิว ส าหรับตูท่ี้ฐานล่างไม่ใช่พื้นแข็ง พื้นท่ีวา่งใตตู้ไ้ม่ควร
สูงเกิน 27 น้ิว 

3.2.1.5 ตู้จ ัดแสดง ท่ี แขวน ติดผนัง  (Wall-hung Display Cases)        
ความสูงของพื้นท่ีจดัวางวตัถุจดัแสดงควรอยู่ระหว่าง 33 – 40 น้ิว จากพื้น โดยระดบัท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด คือ 36 น้ิว และ ตูไ้ม่ควรยื่นออกมาเกิน 4 น้ิว ฐานของตูท่ี้ใชย้ึดกบัผนงัควรมีความสูงจากพื้น 
27 น้ิว 

3.2.2 วตัถุจดัแสดง 
วตัถุจดัแสดงท่ีมีจุดยื่นออกมาจากแท่นหรือฐาน จุดยื่นควรอยูสู่งจาก

พื้น  80 น้ิว โดยแท่นหรือฐานท่ีจดัวางวตัถุควรสูงจากพื้นมากกวา่ 12 น้ิว หรือหากมีจุดท่ียื่นออกมา
และไม่สามารถปรับต าแหน่งให้สูงกวา่ 80 น้ิวได ้ควรสร้างแนวกั้นเพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึน
จากการชนกระแทก โดยมีความสูงไม่เกิน 27 น้ิว รวมทั้งใชพ้รมท่ีสีตดักบัสีพรมโดยรอบเพื่อระบุ
ต าแหน่ง 

3.2.3 แสงและสี 
พื้นท่ีภายในนิทรรศการควรมีแสงสว่างไม่ต ่ากว่า 10 ฟุต เคเดิล และ

ป้องกนัเงาสะทอ้นท่ีจะเกิดบนวตัถุท่ีใชจ้ดัแสดงต่าง ๆ รวมถึงเงาสะทอ้นของวตัถุ ส าหรับพื้นท่ีผูท่ี้
ใชภ้าษามือหรือการอ่านควรใชแ้สงไม่ต ่ากวา่ 10 ฟุต เคเดิล พื้นภายนอกนิทรรศการ ควรใชพ้ื้นหลงั
สีค าตดักบัขอ้ความท่ีมีสีสวา่ง เพื่อป้องกนัแสงสะทอ้นจากดวงอาทิตย ์ในพื้นท่ีท่ีค่อนขา้งมืด  เช่น 
บางพื้นท่ีท่ีจดัแสดงวตัถุท่ีอ่อนไหวต่อแสง ควรใช้แสงในระดับ 5 ฟุต เคเดิล เพื่อช่วยให้ผูท่ี้มี
ขอ้จ ากดัในการมองเห็นสามารถมองเห็นได้และช่วยในการดูแลวตัถุจดัแสดงด้วยโดยควรใช้สี
ภายในห้องเป็นโทนสวา่งเพื่อให้เห็นเส้นทางสัญจร วตัถุ และป้ายค าบรรยาย ในทางเดินท่ีมืดมาก 
พื้นท่ีต่างระดบัหรือจุดยืน่ต่าง ๆ ควรมีสีต่างจากสีพื้น หรือติดสัญลกัษณ์ท่ีช่วยในการมองเห็นต่าง ๆ  

นอกจากน้ียงัสามารถจดัแสดงวตัถุในระยะท่ีใกลส้ายตาข้ึนราว 3 น้ิว 
และใช้พื้นหลงัท่ีสีตดักนัชดัเจน หรืออาจใช้ภาพวตัถุหรือวตัถุจ าลองจดัแสดงเพิ่มเติมในพื้นท่ีท่ี
สวา่ง หรือใชเ้สียงบรรยายเพิ่มเติม ป้ายจดัแสดงต่าง ๆ ควรใชต้วัอกัษรสีสวา่งตดักบัสีเขม้ 

การเลือกใชสี้และลวดลายควรออกแบบให้ง่ายต่อการเขา้ชมหรืออาจ
ใชส้ัญลกัษณ์ต่าง ๆ ช่วย ควรใชสี้พื้นหลงัท่ีมีการตดักนัชดัเจนกบัวตัถุจดัแสดง ฐานของตูจ้ดัแสดง   
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ควรแตกต่างจากสีของพื้น เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ท่ีใชจ้ดัแสดงควรมีสีแตกต่างจากพื้นและผนงั สีผนงั
และพื้นควรมีความแตกต่างกนั โดยควรมีความแตกต่างของสีมากกวา่ 70% ไม่ควรมีลวดลายมาก 
ซ่ึงจะรบกวนสายตาผูเ้ขา้ชม รูปภาพท่ีเรือนราง หรือมีเงาสะทอ้น 

3.2.4 เน้ือหา 
เน้ือหานิทรรศการต้องมีการถ่ายทอดผ่านส่ือหลากหลายรูปแบบ 

เพื่อให้คนพิการสามารถมีส่วนร่วมได้ โดยตอ้งตรวจสอบว่า ผูเ้ขา้ชมสามารถเขา้ถึงส่ือประเภท      
ต่าง ๆ ได ้ส่ือสามารถส่งเสริมการเรียนรู้และมีการส่ือสารขอ้มูลท่ีตรงกนั การเลือกใชส่ื้อตอ้งมีความ
เหมาะสมกบัผูเ้ขา้ชมกลุ่มต่าง ๆ เช่น การใช้เสียงบรรยายรูปภาพ วตัถุจดัแสดง ส าหรับผูพ้ิการ
ทางการมองเห็น หรือการใชต้วัอกัษรขนาดใหญ่ในป้ายบรรยายต่าง ๆ ส าหรับท่ีอ่านตวัอกัษรขนาด
เล็กไม่ได ้การใช้ตวัอกัษรท่ีอ่านได้ง่ายเหมาะส าหรับผูท่ี้มีสายตาเรือนราง การใช้ป้ายค าบรรยาย
วดีิโอส าหรับผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้นิ 

เน้ือหานิทรรศการ ควรมีช่ือหัวข้อนิทรรศการ บทเกร่ินน า หรือ
ค าถามท่ีน าไปสู่เน้ือหานิทรรศการ 

นอกจากน้ียงัสามารถใชกิ้จกรรมช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได ้เพราะการ
จดัการสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ โดยการขจดัอุปสรรคในการเขา้ถึงและสร้างทางเลือกในการเรียนรู้ยอ่ม
ส่งผลท่ีดีในการเรียนรู้ของผูเ้ขา้ชมทุกประเภท 

3.2.5 โสตทศันูปกรณ์ 
3.2.5.1 วิดีโอ วิดีโอควรหลีกเล่ียงภาพท่ีเรือนราง หรือเคล่ือนไหวเร็ว 

ควรมีค าบรรยายประกอบส าหรับคนพิการทางการไดย้ิน โดยเน้ือหาของเสียงและค าบรรยายตอ้ง
สอดคลอ้งกนัค าบรรยายไม่ควรยาวเกิน 2 บรรทดั ต่อหน่ึงหนา้จอ ตวัอกัษรท่ีใชส้ าหรับค าบรรยาย
ควรเป็นแบบ sans serif โดยมีระยะช่องไฟท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีอาจใช้เจา้หน้าท่ีน าชมในการ
บรรยายวิดีโอหรือเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับคนพิการทางการมองเห็น และล่ามภาษามือส าหรับ     
คนพิการทางการไดย้นิ 

3.2.5.2 เ สียงบรรยาย  ควรมีเสียงบรรยายท่ีการบรรยายเน้ือหา
นิทรรศการในส่ือต่าง ๆ ของนิทรรศการ ส่ือท่ีใชเ้สียงในบรรยาย ควรมีค าบรรยายประกอบส าหรับ
คนพิการทางการไดย้ิน หรืออาจจดัท าเป็นป้ายสัญลกัษณ์ มีล่ามภาษามือ รวมถึงเคร่ืองช่วยฟัง วดีิโอ
ขอ้ความอ านวยความสะดวก 
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3.2.6 ส่ือเชิงโตต้อบ 
ส่ือเชิงโต้ตอบ หมายถึง ส่ือท่ีออกแบบมาตอบสนองต่อผูเ้ข้าชม                            

ทั้ งด้านกายภาพและการเรียนรู้ ให้ผูเ้ข้าชมได้ร่วมกิจกรรม เลือกตวัเลือก หรือ แก้ปัญหา เช่น           
การกดปุ่ม การฟังจากหูฟัง ส่องผา่นช่องส่อง 

การจดัวางส่ือเชิงโต้ตอบควรอยู่ในเส้นทางท่ีเข้าถึงได้ มีพื้นท่ีว่าง
เพียงพอส าหรับผูใ้ช้รถเข็น ระดบัของการวางส่ือเชิงโตต้อบตอ้งในความสูงท่ีเหมาะสม ปุ่มหรือ              
เคร่ืองควบคุมต่าง ๆ ตอ้งเขา้ถึงและสามารถใชง้านไดง่้าย 

การออกแบบเพื่อให้ผู ้เข้าชมในวงกวา้งสามารถเข้าถึงได้ ทั้ งผูใ้ช้
รถเข็น เด็ก คนพิการทางการไดย้ิน จ าเป็นตอ้งมีการจดัวางในระดบัท่ีเหมาะสม โดยสามารถแบ่ง
รูปแบบการจดัแสดงส่ือเชิงโตต้อบได ้3 รูปแบบ คือ แบบติดผนงั แบบติดตั้งใชโ้ตะ๊ พื้นผวิ แท่นยื่น 
และแบบใชค้อมพิวเตอร์หรือหนา้จอ ซ่ึงมีรายละเอียดการจดัแสดงดงัน้ี 

3.2.6.1 ส่ือเชิงโตต้อบแบบติดผนัง ระยะการเขา้ถึง ควรอยู่ระหว่าง    
36 - 48 น้ิว (ระดบัท่ีแนะน า 20 – 45 น้ิว) จากพื้นในแนวตั้ง และ 9 – 54 น้ิวจากแนวขนาน (ระดบัท่ี
แนะน า 18 – 24 น้ิว) หรือเป็นจดัท าในรูปแบบท่ีสามารถปรับระดบัได ้

3.2.6.2 ส่ือเชิงโต้ตอบแบบใช้โต๊ะ พื้นผิว แท่นยื่น ระยะการเขา้ถึง 
โต๊ะ พื้นผิว แท่นยื่น ควรสูงระหวา่ง 28 -34 น้ิวจากพื้น โต๊ะควรสูง 34 น้ิว พื้นผิวส่ือควรสูง 34 น้ิว 
และปุ่มควบคุมต่าง ๆ ไม่ควรสูงเกิน 10 น้ิวจากพื้นผิว โดยควรอยูใ่นระยะเอียงไม่ต ่ากวา่ 20 องศา 
โตะ๊ท่ีความลึกระหวา่ง 20 - 25 น้ิว ควรมีความสูงไม่เกิน     44 น้ิวจากพื้น หากโตะ๊ไม่มีพื้นท่ีส าหรับ
ผูใ้ชร้ถเขน็น าตวัเขา้ไป  ส่วนประกอบต่าง ๆ ของส่ือเชิงโตต้อบไม่ควรสูงเกิน 54 น้ิว (ระยะแนะน า 
40 – 42 น้ิว) และไม่ควรลึกเกิน 25 น้ิวจากระยะในการเขา้ถึง ระยะของเข่า ควรสูงไม่ต ่ากวา่ 27 น้ิว 
กวา้งไม่ต ่ากวา่ 30 น้ิว ลึกไม่ต ่ากวา่ 19 น้ิว 

ปุ่มควบคุม ควรใชไ้ดง่้าย ออกแรงไม่เกิน 5 ปอนด์หรือแรงเท่ากบักด
น ้ าห้องน ้ า / ใช้ได้ส าหรับมือเดียว ไม่ตอ้งใช้แรงในการก ามือแน่นหรือบีบ ควรออกแรงไม่เกิน               
5 ปอนด ์ขนาดควรอยูร่ะหวา่ง 3/4 – 1 น้ิวพื้นผวิไม่ล่ืน 

ป้ายของปุ่มและวิธีการใช้ ควรใช้ประโยคสั้ นๆ มีล าดับขั้นตอนท่ี
เขา้ใจง่าย ชดัเจน ควรมีตวัอกัษรท่ีสัมผสัไดห้รืออกัษรเบรลล์ ควรใชสี้ท่ีตดักนัชดัเจนระหวา่งตวัอกัษร
กบัพื้นหลงั 
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3.2.6.3 ส่ือเชิงโตต้อบแบบใช้คอมพิวเตอร์หรือหน้าจอ ลกัษณะทาง
กายภาพ มีความใกลเ้คียงกบัส่ือเชิงโตต้อบแบบใช้โต๊ะ พื้นผิว แท่นยื่น หน้าจอแบบสัมผสัควรมี
บริเวณท่ีมีพื้นผิวแตกต่างจากบริเวณบนหน้าจอสัมผสั และปุ่มควบคุมควรอยู่ต  าแหน่งเดิม โดยมี
ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3 น้ิว หรืออาจมีระบบเสียงบรรยายจากหูฟังประกอบการใชง้าน หรือมีระบบเปิด
ปิดเสียงบรรยายประกอบการใชโ้ดยติดตั้งไวด้า้นมุมของหนา้จอ ในการติดตั้งหนา้จอควรสูง 47 น้ิว
ในระดบัเส้นกลาง เอียง 12 องศา หรือ สูง 44 น้ิว เอียงระหว่าง 12 – 15 องศา โดยอาจมีการติดตั้ง
โปรแกรมส าหรับอ่านหน้าจอ โดยหน้าจอควรมีขนาดใหญ่ ตวัอกัษรท่ีแสดงไม่ควรต ่ากว่า 14 pt.  
หนา้จอควรมีป้ายค าบรรยายประกอบดว้ย สัญลกัษณ์เสียงต่าง ๆ สามารถใชป้ระกอบเพื่อช่วยในการ
ใชง้านได ้

3.2.7 เส้นทางการสัญจร 
เ ส้นทางสัญจรภายในพิพิธภัณฑ์ควรกว้างไม่ต ่ ากว่า  36  น้ิว                

หากพิพิธภณัฑมี์การรองรับผูเ้ขา้ชมกลุ่มเด็กเป็นจ านวนมาก ควรมีความกวา้งไม่ต ่ากวา่ 44 น้ิว  
ควรมีพื้นท่ีท่ีสามารถสวนกนัได ้ตลอดทุกช่วงความยาว 200 ฟุต โดย

มีความกวา้งไม่ต ่ากว่า 60 น้ิว หากพิพิธภณัฑ์มีการรองรับผูเ้ขา้ชมกลุ่มเด็กเป็นจ านวนมาก ควรมี
พื้นท่ีท่ีสามารถสวนกนัได ้ตลอดทุกช่วงความยาว 100 ฟุต โดยมีความกวา้งไม่ต ่ากวา่ 88 น้ิว 

ความสูงควรสูงกว่า 80 น้ิว ในจุดท่ีความสูงต ่ากว่า 80 น้ิว ควรสร้าง
สัญลกัษณ์ใหผู้ใ้ชไ้มเ้ทา้ทราบต าแหน่ง โดยจุดบอกต าแหน่งควรสูงไม่เกิน 27 น้ิว 

พื้นลาดไม่ควรมีความลาดชันเกิน 1:20 หรือ 5% หากมีความชัน
มากกว่านั้น ควรท าเป็นทางลาดท่ีมีท่ีพกั ราวจบั และขอบป้องกนั โดยควรมีความชนัไม่เกิน 1:12 
หรือ 8.33% 

ทางต่างระดบั ไม่ควรเกิน 1/4 - 1/2 น้ิว หากมีความสูงมากกวา่นั้นควร
ท าเป็นพื้นลาด ความชนัไม่เกิน 1:20 หรืออาจท าเป็นทางลาด บนัไดเล่ือน หรือลิฟต ์

พื้นผวิของพื้นท่ีจดัแสดงควรมีความมัน่คง แขง็แรง ไม่ล่ืน พื้นท่ีเป็นพรม 
ควรมีการยดืติดกบัพื้นทุกมุมของพรมป้องกนัอนัตราย โดยไม่ควรมีลวดลายและหนาเกิน 1/2 น้ิว 

พื้นท่ีเป็นกระเบ้ืองไม่ควรมนัเกินไปเพราะอาจสร้างความล าบาก
ให้แก่ผูใ้ช้รถเข็น นอกจากน้ีอาจเสียงร าคาญได้ และรบกวนผูท่ี้ใช้เคร่ืองช่วยฟัง ควรใช้เป็นพื้น
กระเบ้ืองหยาบ พื้นกระเบ้ืองดินเผา พื้นไม ้หรือพื้นพีวซีีแบบไม่ล่ืน 
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3.2.8 การจดัการพื้นท่ีในนิทรรศการ 
3.2.8.1 พื้นท่ีว่างส าหรับผูใ้ชร้ถเข็น การจดัพื้นท่ีในนิทรรศการควรมี

พื้นท่ีวา่งส าหรับผูใ้ชร้ถเข็นในการเขา้ชม    ดว้ยระยะท่ีเหมาะสมของรถเขน็ นั้นมีความกวา้ง 30 น้ิว 
ความยาว 48 น้ิว การออกแบบนิทรรศการจึงควรมีพื้นท่ีวา่งกวา้งไม่ต ่ากวา่ 60 น้ิวจากระยะท่ีมีวตัถุ
และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการจดัแสดง ซ่ึงเป็นระยะท่ีผูใ้ชร้ถเขน็สามารถกลบัตวัได ้ในพื้นท่ีส าหรับ
ผูใ้ช้รถเข็นคนัเดียว พื้นท่ีทางตรงไม่ควรต ่ากว่า 36 น้ิว จุดท่ีกลบัตวัไม่ควรต ่ากว่า 48 น้ิว และใน
พื้นท่ีสามารถสวนได ้ควรมีความกวา้งไม่ต ่ากวา่ 60 น้ิว 

พื้นท่ีท่ีเป็นซอก เพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตวัในการเขา้ชมนั้นควรมี
ความกวา้งไม่ต ่ากวา่ 36 น้ิว ลึกไม่เกิน 24 น้ิว ส าหรับถอยรถเขน็กลบั หรือกวา้งไม่ต ่ากวา่ 60 น้ิว ลึก
ไม่เกิน      15 น้ิว ส าหรับการหมุนรถเขน็กลบั 

3.2.8.2 การจัดการส่ิงกีดขว้าง  วัตถุท่ีติดกับผนังไม่ควรยื่นออก
มากกวา่ 4 น้ิว และความสูงจากพื้นไม่ควรต ่ากวา่ 27 น้ิว หาก หากยืน่มามากกวา่ 4 น้ิว ควรอยูสู่งกวา่ 
80 น้ิว จากพื้น หรืออยูต่  ่ากวา่ 27 น้ิว ซ่ึงเป็นระยะท่ีผูใ้ชไ้มเ้ทา้สามารถทราบต าแหน่งได ้หากวตัถุไม่
อยูใ่นระดบัดงักล่าวควรท าสัญลกัษณ์ระบุต าแหน่ง 

วตัถุท่ีอยูต่  ่ากวา่ 27 น้ิว ไม่ควรยืน่ออกมานอ้ยกวา่ 12 น้ิว ซ่ึงเป็นระยะ
ท่ีผูใ้ช้ไมเ้ทา้สามารถทราบต าแหน่งได้ หากยื่นออกมากน้อยกว่า 12 น้ิว ควรท าสัญลกัษณ์ระบุ
ต าแหน่ง 

วัตถุท่ีสามารถเคล่ือนท่ีได้หรือผนังชั่วคราว ควรอยู่สูงจากพื้น
มากกวา่ 80 น้ิว ซ่ึงอยูเ่หนือศีรษะ หรือมีฐานต ่ากวา่ 27 น้ิว ซ่ึงเป็นระยะท่ีผูใ้ชไ้มเ้ทา้สามารถทราบ
ต าแหน่งได ้

3.2.9 ป้ายค าบรรยาย 
ควรหลีกเล่ียงการค าศพัท์วิชาการ หากมีควรมีการอธิบายเพิ่มเติม 

เน้ือหาไม่ควรเกิน 100 ค า ควรมีค าอธิบายอยา่งยอ่ในส่วนตน้ของเน้ือหาท่ีมีความยาวมาก 
ควรใชรู้ปแบบอกัษรแบบ simple serif หรือ sans serif เช่น Helvetica 

New Century Schoolbook หรือ Times Roman ไม่ควรใชต้วัเขียน ตวับีบ หรือ ตวัเอียง โดยมีการตดั
กนัของสีอกัษรและพื้นหลงัไม่ต ่ากวา่ 70% ขนาดอกัษรไม่ต ่ากวา่ 18 pt วสัดุท่ีใชไ้ม่ควรมนัวาว ไม่
ควรใชอ้กัษรบนพื้นหลงัท่ีเป็นรูปภาพ ควรมีแสงสวา่งส าหรับป้ายท่ี 10 – 30 ฟุตแคนเด้ิล ต าแหน่ง
ของป้ายค าบรรยาย ข้ึนอยูก่บัประเภทของป้าย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 1) ป้ายติดผนงั ควรสูง 54 น้ิว     
จากพื้น ตามระดบัสายตาของผูเ้ขา้ชม 2) ป้ายบรรยายตูจ้ดัแสดง ควรเอียงประมาณ 40 – 45 ° และติด
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ไวบ้ริเวณท่ีใกลส้ายตาท่ีสุด โดยตูจ้ดัแสดงควรสูงอยู่ระหว่าง 33 – 40 น้ิว และป้ายไม่ควรสูงเกิน     
40 น้ิว  3) ป้ายบรรยายติดกบัราว ป้ายไม่ควรสูงเกิน 40 น้ิว 4) ป้ายบรรยายท่ีติดกบัพื้น ควรสูงกว่า 
12 น้ิวจากพื้น และควรเอียงประมาณ 40 – 45 ° 

3.3 ส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการ 
3.3.1 ป้ายสัญลกัษณ์ 

การใช้สัญลักษณ์ในนิทรรศการควรใช้สัญลักษณ์สีเป็นตัวช่วย
ส าหรับคนบกพร่องทางการมองเห็น และคนพิการทางการเรียนรู้หรือการรับรู้ อย่างไรก็ตามควร
เลือกสีท่ีเหมาะสมกบัคนท่ีตาบอดสี หรือคนพิการทางการมองเห็น โดยอาจใชพ้ื้นผิวต่างสัมผสัมา
ช่วย และสัญลกัษณ์ควรอยูใ่นจุดท่ีสังเกตไดง่้าย และสามารถเห็นไดใ้นท่ีมืด 

ในส่ือส่ิงพิมพห์รือส่ือสารมวลชนต่าง ๆ ของพิพิธภณัฑ์ควรระบุว่า 
พิพิธภณัฑ์มีส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการจดันิทรรศการตามหลกัยนิูเวอร์ซลัดีไซน์โดยสามารถ
ใช้สัญลกัษณ์เพื่อระบุถึงบริการต่าง ๆ ท่ีมีในพิพิธภณัฑ์ โดยควรใช้สัญลกัษณ์คนพิการสากล เพื่อ
เป็นประโยชน์ส าหรับคนพิการให้รับรู้ถึงขอบเขตในการให้บริการต่าง ๆ ของพิพิธภณัฑ ์เช่น การมี    
ล่ามภาษามือ ก็ควรมีการระบุถึงบริการในส่ือต่าง ๆ 

3.3.2 การประชาสัมพนัธ์ 
3.3.2.1 ส่ือส่ิงพิมพ ์การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ ์ควรหลีกเล่ียงภาพหรือ

อกัษรท่ีซ้อนกนั ควรใช้ตวัอกัษรขนาดใหญ่ เลือกใช้สีท่ีมีความแตกต่างกนัชดัเจน และง่ายต่อการ
อ่าน เช่น แบบ simple serif และ sans serif เพื่อช่วยผูท่ี้มีขอ้จ ากดัในการอ่าน หรือตอ้งใช้ตอ้งรับรู้
ขอ้มูลผา่นการมองเห็น  

หากไม่สามารถใส่ขอ้มูลไดเ้พียงพอทั้งหมด ควรเลือกเฉพาะขอ้มูลท่ี
จ  าเป็น เช่น แนวคิดหลกั วนัท่ี หมาเลขโทรศพัท์ รวมทั้งสัญลกัษณ์ของส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการต่าง ๆ หากมีงบประมาณเพียงพออาจจะท าตวัอกัษรเบรลลเ์พิ่มเติมได ้

3.3.2.2 ส่ือสารมวลชน  ส าหรับส่ือทางวิทยุอาจเหมาะส าหรับ
ประชาสัมพนัธ์คนพิการทางการไดย้ิน ส่ือโทรทศัน์หรือภาพเคล่ือนไหวต่าง ๆ ควรมีค าบรรยาย
ประกอบ รวมทั้งดา้นมุมของหนา้จออาจมีภาพของล่ามภาษามือประกอบ 

3.3.2.3 อินเตอร์เน็ต ใช้ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม กิจกรรมพิเศษ และ
เป็นช่องทางการติดต่อ โดยสามารถใชข้อ้มูลเสียง ส าหรับบรรยายส่ือวีดิทศัน์ต่าง ๆ รวมถึงเวบ็ไซต์
ท่ีสามารถรองรับการเปิดโดย browser ท่ีสามารถอ่านเน้ือหาเป็นเสียงได ้
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3.3.2.4 การติดต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนพิการ ควรมีการติดต่อ
กลุ่มหรือหน่วยงานคนพิการในพื้นท่ี เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือบริการต่างๆ ภายใน
พิพิธภณัฑ ์

3.3.2.5 การตอบข้อซักถามผ่านโทรศัพท์ ควรมีบริการให้ข้อมูล
เก่ียวกบัยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในพิพิธภณัฑ์ เช่น ท่ีจอดรถ ทางเขา้ จ  านวนของโทรศพัท์ขอ้ความ ล่าม
ภาษามือ ขอ้ความเสียงอธิบาย 

พิพิธภณัฑ์ควรมีส่ือกลางในการติดต่อส าหรับคนพิการทางการไดย้นิ 
เช่น โทรศพัทข์อ้ความ โดยควรใหข้อ้มูลเก่ียวกบัโทรศพัทข์อ้ความเพิ่มเติมดว้ย 

3.3.3 การเดินทาง 
การเดินทางภายในพิพิธภณัฑ์ควรปลอดภยัและสะดวกสบายต่อผูเ้ขา้ชม       

ทุกกลุ่ม โดยควรท าทางเดินท่ีกวา้งไม่น้อยกว่า 36 น้ิว มีลักษณะมัน่คง ไม่ล่ืน ไม่มีส่ิงกีดขวา้ง 
เช่ือมต่อกนัทั้งพื้นท่ีจอดรถ ทางเขา้อาคาร  พื้นท่ีนิทรรศการ  สวน ร้านคา้ ร้านอาหาร 

3.3.4 การจดัการในเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
ควรมีทางออกฉุกเฉินในปริมาณท่ีเพียงพอต่อพื้นท่ีนิทรรศการ ประตู

ทางออกฉุกเฉินควรมีขนาดเหมาะสมกบัผูท่ี้ใช้รถเข็น ท าสัญลกัษณ์ของทางออกฉุกเฉินในจุดท่ี
สังเกตได้ง่ายในส่วนต่าง ๆ ของพิพิธภณัฑ์ ควรมีสัญญาณแจง้เตือนไฟไหมท้ั้งแบบสัญญาณไฟ 
และสัญญาณเสียง 

3.3.5 การบริการขอ้มูลและจ าหน่ายบตัร  
3.3.5.1 จุดบริการขอ้มูลและจ าหน่ายบตัร ควรตั้งใกล้กบัจุดจอดรถ 

ประตูทางเขา้ และพื้นท่ีนิทรรศการ โดยโตะ๊จ าหน่ายบตัรควรมีระดบัสูงไม่เกิน 36 น้ิว ซ่ึงเป็นระดบั
ท่ีเหมาะสมกบัผูใ้ชร้ถเขน็ และไม่ควรกวา้งเกินไปเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถติดต่อไดส้ะดวก ควรมี
เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการและเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยับริเวณส่วนหนา้ ซ่ึงตอ้งมีความรู้และสามารถ
ใชอุ้ปกรณ์ท่ีอ านวยความสะดวกและใหบ้ริการแก่คนพิการได ้

3.3.5.2 แผนท่ีสัมผสั ควรมีสีตดักนัชดัเจน ไม่ใชว้สัดุท่ีมีเงาสะทอ้น มี
ลกัษณะเส้นลายนูนสูง พร้อมอกัษรนูนสูง สามารถท าในรูปแบบสามมิติพร้อมเส้นลายนูนสูง และ
อกัษรนูนสูง มีสัญลกัษณ์ของขอบเขต ทางเขา้ พื้นท่ีนิทรรศการ โทรศพัท์ ห้องอาหาร ร้านคา้ ท่ี
ชดัเจน อาจมีเสียงบรรยายประกอบ 

จากการศึกษาคู่มือยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ในพิพิธภณัฑ์และยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ในพิพิธภณัฑ์
ของไทย ผูศึ้กษาจึงไดส้รุปแนวทางการศึกษายนิูเวอร์ซลัดีไซน์ในพิพิธภณัฑต์ามตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 แนวทางการศึกษายนิูเวอร์ซลัดีไซน์ในพิพิธภณัฑข์องไทย 
องคป์ระกอบ
ในการพิจารณา 

การอา้งอิง ส่ิงท่ีพิจารณา 

การบริหาร คู่มือ Everyone’s Welcome นโยบาย 
ผูป้ระสานงาน 
คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
การอบรมเจา้หนา้ท่ี 
การตรวจสอบการใชง้าน 
การวางแผนการเขา้ถึง 
การโฆษณาและ ประชาสัมพนัธ์ 
ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ 
การปรับปรุงและพฒันา 

นิทรรศการ - คู่มือ Smithsonian Guidelines 
for Accessible Exhibition 
Design ของสถาบนัสมิธโซเนียน 
- คู่มือ Everyone’s Welcome: 
The Americans with 
Disabilities Act and Museums 
ของสมาคมพิพิธภณัฑ์
สหรัฐอเมริกา 
- คู่มือ Universal Design Plan: 
Exhibit Design & 
Development ของพิพิธภณัฑ์
วทิยาศาสตร์ เมืองบอสตนั 

ตูจ้ดัแสดง 
วตัถุจดัแสดง 
แสงและสี 
เน้ือหา 
โสตทศันูปกรณ์ 
ส่ือเชิงโตต้อบ 
เส้นทางการสัญจร 
การจดัการพื้นท่ีในนิทรรศการ 
ป้ายค าบรรยาย 
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ตารางท่ี 6 แนวทางการศึกษายนิูเวอร์ซลัดีไซน์ในพิพิธภณัฑข์องไทย (ต่อ) 
องคป์ระกอบ
ในการพิจารณา 

การอา้งอิง ส่ิงท่ีพิจารณา 

ส่ิงอ านวยความ
ส ะ ด ว ก แ ล ะ
บริการ 

-  กฎกระทรวง ก าหนดส่ิง
อ านวยความสะดวกในอาคาร
ส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา พ.ศ.  2548 
- กฎกระทรวงก าหนดลกัษณะ 
หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ ส่ิง
อ านวยความสะดวก หรือ
บริการในอาคาร สถานท่ี หรือ
บริการสาธารณะอ่ืน เพื่อให้คน
พิการสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได ้พ.ศ. 2555 

ป้ายแสดงส่ิงอ านวยความสะดวก 
ทางลาด 
ลิฟต ์
บนัได 
ท่ีจอดรถ 
ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร และ
ทางเช่ือมระหวา่งอาคาร 
ประต ู
หอ้งน ้า/หอ้งส้วม 
พื้นผวิต่างสัมผสั 
ท่ีนั่งส าหรับคนพิการหรือพื้นท่ีส าหรับจอด
รถเขน็คนพิการ 
บนัไดเล่ือนส าหรับคนพิการ 
ทางลาดเล่ือนหรือทางเล่ือนในแนวราบ 
ราวกนัตกหรือผนงักนัตก 
ถงัขยะแบบยกเคล่ือนท่ีได ้
สถานท่ีติดต่อหรือประชาสัมพนัธ์ส าหรับคน
พิการ 
โทรศพัทส์าธารณะส าหรับคนพิการ 
จุดบริการน ้าด่ืมส าหรับคนพิการ 
ตูบ้ริการเงินด่วนส าหรับคนพิการ 
สัญญาณเสียงและสัญญาณแสงขอความ
ช่วยเหลือส าหรับคนพิการ 
ทางสัญจรส าหรับคนพิการ 
ตูไ้ปรษณียส์ าหรับคนพิการ 
พื้นท่ีส าหรับหนีภยัของคนพิการ 
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ตารางท่ี 6 แนวทางการศึกษายนิูเวอร์ซลัดีไซน์ในพิพิธภณัฑข์องไทย (ต่อ) 
องคป์ระกอบ
ในการพิจารณา 

การอา้งอิง ส่ิงท่ีพิจารณา 

ส่ิงอ านวยความ
สะดวกและ
บริการ 

- กฎกระทรวง ก าหนดส่ิง
อ านวยความสะดวกในอาคาร
ส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพล
ภาพและคนชรา พ.ศ.  2548 
- กฎกระทรวงก าหนด
ลกัษณะ หรือการจดัใหมี้
อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความ
สะดวก หรือบริการในอาคาร 
สถานท่ี หรือบริการ
สาธารณะอ่ืน เพื่อใหค้นพิการ
สามารถเขา้ถึงและใช้
ประโยชน์ได ้พ.ศ. 2555 

การประกาศเตือนภยัส าหรับคนพิการ 
การประกาศขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับคน
พิการ 
เจา้หนา้ท่ี 

- คู่มือ Everyone’s Welcome ส่ือส่ิงพิมพ ์
ส่ือสารมวลชน 
อินเตอร์เน็ต 
การติดต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนพิการ 
การตอบขอ้ซกัถามผา่นโทรศพัท ์
แผนท่ีสัมผสั 
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พิพิธภณัฑเ์หรียญ 
 

พิพิธภณัฑเ์หรียญ กรมธนารักษ ์คือพื้นท่ีท่ีผูว้จิยัท าการศึกษาจึงท าการศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยแบ่งประเด็นการศึกษาดงัน้ี 

 
1. ท่ีตั้งและสภาพทัว่ไป 

พิพิธภณัฑ์เหรียญ เป็นพิพิธภณัฑ์ในสังกดักรมธนารักษ์ กระทรวงการคลงั จดัแสดง
เร่ืองราวเก่ียวกับวิวฒันาการเงินตราไทย และเพื่อเป็นศูนยก์ารเรียนรู้องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับ
เหรียญและเงินตราไทย ตั้งอยู่ท่ีถนนจกัรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
เปิดบริการทุกวนัองัคาร – วนัอาทิตย ์เวลา 10.00 – 18.00 น. มีบริการน าชมเป็นรอบ รอบแรกเร่ิม 
10.00 น. ถึงรอบสุดทา้ย เวลา 17.00 น. รอบละ 20 นาที (กรมธนารักษ,์ 2556) 

 
 
ภาพท่ี 8 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งพิพิธภณัฑเ์หรียญ  

(ภาพจากกรมธนารักษ)์ 
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ภาพท่ี 9 ตารางแสดงรอบเขา้ชม 
(ภาพจากกรมธนารักษ)์ 

 
2. ประวติัความเป็นมา 

 
 
ภาพท่ี 10 พิพิธภณัฑเ์หรียญ  

(ภาพจากกรมธนารักษ)์ 
 

พิพิธภณัฑ์เหรียญจดัตั้งข้ึนเพื่อแสดงวิวฒันาการเหรียญกษาปณ์ไทย และเพื่อเป็น     
ศูนย์การการเรียนรู้เฉพาะด้านส าหรับนักสะสม โดยยึดหลักยูนิเวอร์ซัลดีไซน์  เพื่ออ านวย            
ความสะดวกผูพ้ิการ ผูสู้งอายุ และเด็ก น าเสนอเน้ือหาภายใตแ้นวคิด “วิถีแห่งเงินตรา สินล ้าค่าของ
แผน่ดิน” โดยการเล่าเร่ืองความเป็นมาของเหรียญ ตั้งแต่ยุคสมยัอาณาจกัรโบราณยุคแรกเร่ิมการตั้ง
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อาณาจกัร จนถึงช่วงสมยัสุโขทยั อยธุยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ เพื่อใหผู้เ้ขา้ชมเห็นถึงพฒันาการ
ของเงินตราไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบนั เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตเหรียญ ลวดลายและความหมายท่ี
ปรากฏบนเหรียญ บทบาทของเหรียญทั้งในด้านภาษา วฒันธรรม ประเพณี หรือพิธีกรรมต่าง ๆ 
รวมถึงเหรียญจากนานาชาติ และพฒันาการเหรียญในระดบัสากล (กรมธนารักษ,์ 2557) 

พิพิธภณัฑ์เหรียญการด าเนินการจดัสร้าง 2 ระยะ ระยะท่ี 1 เร่ิมด าเนินการตั้งแต่วนัท่ี 
15 พฤษภาคม 2556 และด าเนินการแลว้เสร็จและเปิดจดัแสดงในวนัท่ี 1 สิงหาคม 2557 พิพิธภณัฑ์
เหรียญระยะท่ี 1 มีการด าเนินการออกแบบ ตกแต่ง และปรับปรุงโครงสร้างอาคารส านักบริหาร
เงินตราเดิมซ่ึงเป็นอาคารสามชั้น ท่ีสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2540 เป็นพิพิธภณัฑ์ โดยด าเนินการจดัท า
นิทรรศการในบริเวณชั้น 1 เป็นนิทรรศการปฐมบทแห่งเงินตรา เส้นทางวิวฒันาการเงินตรา         
ห้องจดัแสดงชัว่คราว และการปรับปรุงภูมิทศัน์โดยรอบอาคาร โดยด าเนินการเสร็จส้ินและเปิดให้
ประชาชนทัว่ไปเขา้ชมแลว้ ในวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 (กรมธนารักษ,์ 2556) 

ส านกัทรัพยสิ์นมีค่าของแผน่ดินจึงไดด้ าเนินการโครงการพิพิธภณัฑ์เหรียญ ระยะท่ี 2 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เพื่อจดัท าพื้นท่ีห้องจดัแสดง 9 ห้อง คือ คือ ห้องนานาอาณาจกัรเหรียญ 
ห้องเร่ิมต้นเหรียญในอาณาจกัรไทย ห้องเหรียญสมยัรัตนโกสินทร์ ห้องเหรียญกับสังคมไทย        
ห้องกว่าจะมาเป็นเหรียญ ห้องรู้รอบเหรียญ ห้องเหรียญกษาปณ์ในสมัยรัชกาลปัจจุบัน                        
หอ้งเหรียญนานาชาติ และหอ้งส่งทา้ยเร่ืองราวเก่ียวกบัเหรียญ โดยมีก าหนดแลว้เสร็จในราวปลายปี 
พ.ศ. 2560 (กรมธนารักษ,์ 2557) 

 
3. การบริหาร 

พิพิธภณัฑ์เหรียญ ถนนจกัรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
เป็นพิพิธภณัฑ์ในสังกัดส านักทรัพยสิ์นมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลงั ซ่ึงมี
รูปแบบโครงสร้างการบริหารดงัน้ี 

ส านกัทรัพยสิ์นมีค่าของแผน่ดิน มีบทบาทในการอนุรักษ ์เก็บรักษา และจดัท าทะเบียน
ทรัพยสิ์นมีค่าของแผน่ดิน จดัแสดงและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นมีค่าของแผน่ดิน จ าหน่าย
เหรียญและผลิตภณัฑ์เหรียญเพื่อส่งเสริมการสะสมเงินตราทั้งในและต่างประเทศ ด าเนินเก่ียวกบั
การเงินบญัชีและงบประมาณของเงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเ งินตราไทย แบ่ง
หนา้ท่ีรับผดิชอบออกเป็น 6 ส่วนดงัน้ี 

3.1  ส่วนอ านวยการ มีหน้า ท่ีบริหารจัดการทรัพยากรท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน                 
แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ  
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3.1.1 ฝ่ายบริหารทัว่ไป มีหน้าท่ีในการบริหารงานบุคคล บริการดา้นการเงินและ
งบประมาณ 

3.1.2 ฝ่ายพสัดุ มีหน้าท่ีดูแลงานรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี และ
ควบคุมดูแลพสัดุ 

3.2 ส่วนบริหารเงินทุน มีหนา้ท่ีในการจดัท างบการเงินของเงินทุนหมุนเวียนการแสดง
เหรียญกษาปณ์และเงินตราไทยการจัดท าประมาณการรายรับ-รายจ่ายของเงินทุนฯ ประจ าปี 
ประมาณ แบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายดงัน้ี 

3.2.1 ฝ่ายบัญชีเงินทุนหมุนเวียน มีหน้าท่ีจัดท าบัญชีและงบการเงิน เงินทุน
หมุนเวยีนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย 

3.2.2 ฝ่ายการเงิน มีหนา้ท่ีเก็บรักษาเงินสดซ่ึงเป็นรายไดข้องเงินทุนหมุนเวียนการ
แสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย 

3.3 ส่วนเก็บรักษาและอนุรักษ์ทรัพยสิ์น มีหน้าท่ีดูแลรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นและ
จดัท าฐานขอ้มูลทรัพยสิ์น แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ดงัน้ี 

3.3.1 ฝ่ายอนุรักษท์รัพยสิ์น มีหนา้ท่ีดูแล เก็บรักษา และอนุรักษท์รัพยสิ์น 
3.3.2 ฝ่ายจดัเก็บและจดัท าฐานข้อมูลทรัพยสิ์น มีหน้าท่ี จดัท าทะเบียนประวติั

ประจ าวตัถุและทรัพยสิ์น 
3.4 ส่วนจัดการผลิตภัณฑ์ มีหน้าท่ีในการจัดหา จัดเก็บ และจ าหน่ายเหรียญและ

ผลิตภณัฑเ์หรียญ แบ่งเป็น 2 ฝ่าย ดงัน้ี 
3.4.1 ฝ่ายจดัหาผลิตภณัฑ์ มีหน้าท่ีจดัหาเหรียญและผลิตภณัฑ์เหรียญให้เพียงพอ

ต่อการจ าหน่าย  
3.4.2 ฝ่ายจัดเก็บและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ มีหน้าท่ีจัดเก็บผลิตภัณฑ์ให้อยู่ใน      

สภาพสมบูรณ์และปลอดภยั 
3.5 ส่วนจดัแสดงทรัพยสิ์นมีค่าของแผ่นดิน มีหนา้ท่ีจดันิทรรศการในพิพิธภณัฑ์ของ

ส านกัทรัพยสิ์นมีค่าของแผน่ดิน แบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายดงัน้ี 
3.5.1 ฝ่ายพิพิธภณัฑท์รัพยสิ์นมีค่าของแผน่ดิน ท าหนา้ท่ีด าเนินการเก่ียวกบัการจดั

นิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวยีน และกิจกรรมต่าง ๆ ณ ศาลาเคร่ืองราชอิสริยยศฯ  
3.5.2 ฝ่ายพิพิธภณัฑ์เหรียญ ท าหน้าท่ีด าเนินการเก่ียวกบัการจดันิทรรศการถาวร 

นิทรรศการหมุนเวยีน และกิจกรรม ณ พิพิธภณัฑเ์หรียญ  
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3.6 ส่วนเผยแพร่ทรัพยสิ์นมีค่าของแผ่นดิน มีหน้าท่ีในการจดันิทรรศการเผยแพร่
ความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นมีค่าของแผน่ดินนอกสถานท่ีทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ 
แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ดงัน้ี 

3.6.1 ฝ่ายเผยแพร่ ท าหนา้ท่ีด าเนินการจดันิทรรศการเผยแพร่นอกสถานท่ี เผยแพร่
ผา่นส่ือต่าง ๆ 

3.6.2 ฝ่ายศิลปะและโสตทศันูปกรณ์ ท าหน้าท่ีด าเนินการออกแบบนิทรรศการ 
และส่ือประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ (กระทรวงการคลงั, 2556) 

 
4. โครงสร้างพิพิธภณัฑ์ 

พิพิธภัณฑ์ เหรียญ เ ป็นพิพิธภัณฑ์ ท่ีจัดตั้ ง ข้ึนโดยยึดหลักยู นิ เวอร์ซัล ดีไซน์                       
การออกแบบพื้นท่ีต่าง ๆ ในพิพิธภณัฑจึ์งค านึงถึงการอ านวยความสะดวกในการให้บริการในพื้นท่ี
ต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1 พื้นท่ีบริการสาธารณะท่ีมีวตัถุจดัแสดง 
พิพิธภณัฑ์เหรียญในปัจจุบนัมีพื้นท่ีบริการสาธารณะในบริเวณชั้นท่ี 1 มีพื้นท่ีมีวตัถุ     

จดัแสดง คือ หอ้งนิทรรศการถาวร 4 หอ้ง ดงัน้ี (กรมธนารักษ,์ 2557) 

 
 
ภาพท่ี 11 พื้นท่ีบริการสาธารณะท่ีมีวตัถุจดัแสดง  

(ภาพจากกรมธนารักษ)์ 
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4.1.1 ห้องเกร่ินน า เป็นพื้นท่ีเร่ิมการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ และพกัรอผูเ้ขา้ชมใน
แต่ละรอบ น าเสนอเร่ืองราวโดยภาพรวมของพิพิธภณัฑ์ โดยใช้ตวัแทนเป็นภาพเหรียญ      
สม ยัต ่า ง  ๆ  ของ  ค ือ  เหรียญพระอาทิตยส์มยัฟ ูนนั  -  ทวารวดี เ ง ินพดดว้งสมยัอย ุธยา            
เหรียญบรรณาการสมยัรัชกาลที่ 4 และเหรียญ 10 บาท พ.ศ. 2548 ห้องนิทรรศการน้ีมีรูปแบบ
การจดัแสดงส าหรับคนพิการ คือ ส่ือเชิงโตต้อบท่ีสามารถสัมผสัได้ 

 

 
 

ภาพท่ี 12 ห้องเกร่ินน า 
(ถ่ายภาพโดยผูว้ิจยั ณ พิพิธภณัฑ์เหรียญ กรมธนารักษ์) 

 
4.1.2 ห้องปฐมบทแห่งเ งินตรา เป็นห้องจัดแสดงเ ร่ืองราว จุดเ ร่ิมต้น                

การแลกเปล่ียนของมนุษยย์ุคก่อนประวติัศาสตร์ หลงัคน้พบโลหะและเรียนรู้วิธีการผลิต แลว้น า
โลหะมาใชเ้ป็นเงินตรา โดยมีการจดัระบบจดัแสดงแบบ 4 มิติ คือ การสั่นสะเทือน การใหก้ล่ิน แสง 
และเสียง ภายในบริเวณห้องนิทรรศการมีการใหบ้ริการทางลาดส าหรับผูท่ี้ใชร้ถเข็น และการจดัท า
ส่ือท่ีหลากหลายท าใหผู้เ้ขา้ชมสามารถเรียนรู้ไดผ้า่นหลายส่ือ 

 
 
ภาพท่ี 13 หอ้งปฐมบทแห่งเงินตรา  

(ภาพจากกรมธนารักษ)์ 
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ภาพท่ี 14 ทางลาดส าหรับรถเขน็ระหวา่งช่องทางเดินจากห้องปฐมบทแห่งเงินตรา 

ไปยงัหอ้งเส้นทางววิฒันาการเงินตรา 
(ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พิพิธภณัฑเ์หรียญ กรมธนารักษ)์ 

 
4.1.3 ห้องเส้นทางวิวฒันาการเงินตรา เป็นห้องท่ีจดัแสดงเร่ืองราวท่ีต่อเน่ือง

จากหอ้งปฐมบทแห่งเงินตรา จดัแสดงเร่ืองราวเก่ียวกบัส่ือกลางในการแลกเปล่ียนในพื้นท่ีต่าง ๆ ทัว่โลก
จนกระทั้งมีการผลิตเงินตราข้ึนคร้ังแรก ห้องนิทรรศการน้ีมีรูปแบบการจดัแสดงส าหรับคนพิการ 
เช่น การท าป้ายค าบรรยายดว้ยอกัษรเบรลล ์วตัถุจ  าลองท่ีสามารถสัมผสัได ้ 

 

 
 

ภาพท่ี 15 หอ้งเส้นทางววิฒันาการเงินตรา  
(ภาพจากกรมธนารักษ)์ 
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ภาพท่ี 16 การจดัแสดงดว้ยป้ายค าบรรยายดว้ยอกัษรเบรลลแ์ละวตัถุจ าลองท่ีสามารถสัมผสัได้ 
ท่ีหอ้งเส้นทางวิวฒันาการเงินตรา 
(ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พิพิธภณัฑเ์หรียญ กรมธนารักษ)์ 

 

 
 
ภาพท่ี 17 การจดัแสดงวตัถุจ าลองท่ีสามารถสัมผสัไดท่ี้หอ้งเส้นทางววิฒันาการเงินตรา 

(ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พิพิธภณัฑเ์หรียญ กรมธนารักษ)์ 
 

4.1.4 ห้องพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัพระผูป้ฏิรูปเหรียญกษาปณ์ไทย 
เป็นหอ้งท่ีจดัแสดงเน้ือหาเก่ียวกบัการปฏิรูปเงินตราไทยในช่วงรัชกาลท่ี 4 จากการใชเ้งินพดดว้งมา
เป็นการใช้เหรียญ ห้องนิทรรศการน้ีมีรูปแบบการจดัแสดงส าหรับคนพิการ เช่น การจดัท าสมุด     
ค  าบรรยายดว้ยอกัษรเบรลล์ 
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ภาพท่ี 18 หอ้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัพระผูป้ฏิรูปเหรียญกษาปณ์ไทย  
(ภาพจากกรมธนารักษ)์ 
 

 
 
ภาพท่ี 19 สมุดค าบรรยายด้วยอักษรเบรลล์ท่ีห้องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                 

พระผูป้ฏิรูปเหรียญกษาปณ์ไทย 
(ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พิพิธภณัฑเ์หรียญ กรมธนารักษ)์ 
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4.2 พื้นท่ีบริการสาธารณะท่ีไม่มีวตัถุจดัแสดง 
พิพิธภณัฑเ์หรียญในปัจจุบนัมีพื้นท่ีบริการสาธารณะในบริเวณชั้นท่ี 1 มีส่ิงอ านวย

ความสะดวก และบริการโดยรอบนิทรรศการ ดงัน้ี 
 

 
 
ภาพท่ี 20 พื้นท่ีบริการสาธารณะท่ีไม่มีวตัถุจดัแสดง  

(ภาพจากกรมธนารักษ)์ 
 

4.2.1 จุดบริการและประชาสัมพนัธ์  ตั้ งอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าภายใน
อาคารพิพิธภณัฑ ์บริเวณจุดบริการและประชาสัมพนัธ์มีเจา้หนา้ท่ีประจ าในการตอบขอ้ซกัถามและ
มีจุดใหบ้ริการส าหรับคนพิการ 
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ภาพท่ี 21 จุดบริการและประชาสัมพนัธ์ 
(ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พิพิธภณัฑเ์หรียญ กรมธนารักษ)์ 

 

 
 

ภาพท่ี 22 จุดใหบ้ริการส าหรับคนพิการ 
(ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พิพิธภณัฑเ์หรียญ กรมธนารักษ)์ 

 
4.2.2 ห้องน ้ า ตั้งอยูใ่กลก้บัหอ้งนิทรรศการปฐมบทเงินตรา มีใหบ้ริการหอ้งน ้า

ส าหรับบุรุษ สตรี และมีห้องน ้ าส าหรับคนพิการแยกออกจากห้องน ้ าบุรุษและสตรี ตั้งอยู่ในพื้นท่ี
ใกลก้นั 
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ภาพท่ี 23 หอ้งน ้า 

(ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พิพิธภณัฑเ์หรียญ กรมธนารักษ)์ 
 

4.2.3 ทางลาด มีจ านวน 2 จุด คือ บริเวณหนา้ประตูทางเขา้ - ออกภายนอก
อาคารพิพิธภณัฑ ์และบริเวณหอ้งน ้าคนพิการ 

 

 
 

ภาพท่ี 24 ทางลาดบริเวณประตูทางเขา้ – ออก 
(ถ่ายภาพโดยผูว้ิจยั ณ พิพิธภณัฑ์เหรียญ กรมธนารักษ์) 
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ภาพท่ี 25 ทางลาดบริเวณทางเขา้ – ออกหอ้งน ้าคนพิการ 

(ถ่ายภาพโดยผูว้ิจยั ณ พิพิธภณัฑ์เหรียญ กรมธนารักษ์) 
 

4.2.4 ท่ีจอดรถ ตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหนา้พิพิธภณัฑ ์มีพื้นท่ีส าหรับจอดรถ 22 ท่ี 
เป็นท่ีจอดรถส าหรับคนพิการ 2 ท่ี 

 

 
 

ภาพท่ี 26 ท่ีจอดรถ 
(ถ่ายภาพโดยผูว้ิจยั ณ พิพิธภณัฑ์เหรียญ กรมธนารักษ์) 

 
 

4.2.5 ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก เป็นห้องส าหรับขายของท่ีระลึกต่าง ๆ ของ
พิพิธภณัฑ์ ตั้งอยูใ่กลก้บัห้องเกร่ินน า และห้องพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัพระผูป้ฏิรูป
เหรียญกษาปณ์ไทย 
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ภาพท่ี 27 ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก 
(ถ่ายภาพโดยผูว้ิจยั ณ พิพิธภณัฑ์เหรียญ กรมธนารักษ์) 

 
4.3 พื้นท่ีไม่บริการสาธารณะท่ีมีวตัถุจดัแสดง พิพิธภณัฑ์เหรียญในปัจจุบนัมีพื้นท่ี

บริการท่ีไม่เปิดบริการสาธารณะในบริเวณชั้นท่ี 2 และ 3 เป็นมีพื้นท่ีท่ีมีวตัถุจดัแสดงคือ นิทรรศการ
ถาวร 9 หอ้งดงัน้ี (กรมธนารักษ,์ 2557) 
 

 
 
ภาพท่ี 28 พื้นท่ีไม่บริการสาธารณะท่ีมีวตัถุจดัแสดง ในบริเวณชั้น 2 

(ภาพจาก กรมธนารักษ์) 
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ภาพท่ี 29 พื้นท่ีไม่บริการสาธารณะท่ีมีวตัถุจดัแสดง ในบริเวณชั้น 3 

(ภาพจาก กรมธนารักษ์) 
 

4.3.1 หอ้งนานาอาณาจกัรเหรียญ เป็นหอ้งจดัแสดงท่ีตั้งอยูบ่ริเวณชั้น 2 จดัแสดง
เร่ืองราวเก่ียวกบัเหรียญของอาณาจกัรต่าง ๆ ไดแ้ก่ ฟูนนั ทวารวดี ละโว ้และศรีวชิยั  

4.3.2 หอ้งเร่ิมตน้อาณาจกัรไทย เป็นหอ้งจดัแสดงท่ีตั้งอยูบ่ริเวณชั้น 2 จดัแสดง
เร่ืองราวเก่ียวกบัเงินตราตั้งแต่สมยัสุโขทยั อยธุยา และธนบุรี 

4.3.3 ห้องกษาปณ์รัตนโกสินทร์ เป็นห้องจัดแสดงท่ีตั้ งอยู่บริเวณชั้ น 2          
จดัแสดงเร่ืองราวเก่ียวกบัเงินตราสมยัรัตนโกสินทร์ 

4.3.4 หอ้งเหรียญกบัสังคมไทย เป็นหอ้งจดัแสดงท่ีตั้งอยูบ่ริเวณชั้น 2 จดัแสดง
เร่ืองราวเก่ียวกบัเหรียญในบทบาทต่าง ๆ ในสังคมไทย ทั้งด้านภาษา วฒันธรรม ประเพณี และ
พิธีกรรมต่าง ๆ รวมทั้งความหมายต่าง ๆ ท่ีแฝงอยูบ่นเหรียญ 

4.3.5 ห้องเหรียญนานาชาติ เป็นห้องจดัแสดงท่ีตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 จดัแสดง
เร่ืองราวเก่ียวกบัเหรียญจากนานาประเทศทัว่โลก 

4.3.6 หอ้งกวา่จะมาเป็นเหรียญ เป็นหอ้งจดัแสดงท่ีตั้งอยูบ่ริเวณชั้น 2 จดัแสดง
เร่ืองราวเก่ียวกบัขั้นตอนการผลิตเหรียญในปัจจุบนั 

4.3.7 ห้องรู้รอบเหรียญ เป็นห้องจัดแสดงท่ีตั้ งอยู่บริเวณชั้น 2 จัดแสดง
เร่ืองราวเกร็ดความรู้ต่าง ๆ ของเหรียญ 
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4.3.8 หอ้งร้อยเรียง เร่ืองเงินตรา เป็นหอ้งจดัแสดงท่ีตั้งอยูบ่ริเวณชั้น 2 จดัแสดง
เร่ืองราวสรุปภาพรวมของนิทรรศการตั้งแต่ก่อนการใชโ้ลหะ จนกระทั้งปัจจุบนั รวมทั้งรูปแบบใน
การช าระเงินท่ีเกิดข้ึนใหม่ในปัจจุบนั 

4.3.9 ห้องยุคทองของเหรียญไทย เป็นห้องจัดแสดงท่ีตั้ งอยู่บริเวณชั้น 3       
โดยรวบรวมเหรียญในวาระต่าง ๆ ในสมัยรัชกาลท่ี 9 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ              
พระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

4.4 พื้นท่ีไม่บริการสาธารณะและไม่มีวตัถุจัดแสดง พิพิธภณัฑ์เหรียญในปัจจุบัน         

มีพื้นท่ีบริการท่ีไม่เปิดบริการสาธารณะและไม่มีวตัถุจดัแสดง ทั้งในบริเวณชั้นท่ี 1, 2 และ 3 คือ      

หอ้งพยาบาลในบริเวณชั้น 1  หอ้งกิจกรรมและห้องสมุดท่ีมีหนงัสือเสียงส าหรับบริการคนพิการใน

บริเวณชั้น 3 ลิฟต์ท่ีสามารถให้บริการคนพิการได้ และอาคารส านกังานในบริเวณชั้น 1, 2 และ 3 

(กรมธนารักษ,์ 2557) 

 

 
 
ภาพท่ี 30 พื้นท่ีไม่บริการสาธารณะและไม่มีวตัถุจดัแสดง ในบริเวณชั้น 1 

(ภาพจาก กรมธนารักษ์) 
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ภาพท่ี 31 พื้นท่ีไม่บริการสาธารณะและไม่มีวตัถุจดัแสดง ในบริเวณชั้น 2 

(ภาพจาก กรมธนารักษ์) 
 

 
 
ภาพท่ี 32 พื้นท่ีไม่บริการสาธารณะและไม่มีวตัถุจดัแสดง ในบริเวณชั้น 3 

(ภาพจาก กรมธนารักษ์) 
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บทท่ี 3 
วธีิด ำเนินกำรวิจยั 

 
กำรศึกษำคร้ังน้ีเป็นกำรวิจยัเชิงคุณภำพ เร่ือง ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในพิพิธภณัฑ์เหรียญ 

เน่ืองจำกพิพิธภัณฑ์เหรียญเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีน ำยูนิเวอร์ซัลดีไซน์มำใช้ตั้ งแต่เร่ิมก่อตั้ ง โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษำยูนิ เวอร์ซัลดีไซน์ของพิพิธภัณฑ์เหรียญ ทั้ งด้ำนกำรบริหำร กำรจัด
นิทรรศกำร และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก โดยพิจำรณำตำมหลกัยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ในพิพิธภณัฑ์จำก
คู่มือและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรพฒันำพิพิธภณัฑ์เหรียญให้สอดคลอ้งกบั
หลกัยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ และสำมำรถให้บริกำรกลุ่มผูพ้ิกำรได้มีประสิทธิภำพมำกข้ึนรวมทั้งเป็น
แนวทำงส ำหรับพิพิธภณัฑอ่ื์น ๆ เพื่อน ำไปปรับใช้  มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 
กรอบแนวคิด 

 
ผูศึ้กษำไดก้ ำหนดกรอบแนวคิดในกำรศึกษำคร้ังน้ี โดยพิจำรณำตำมขอ้มูลท่ีไดศึ้กษำ

จำกคู่มือยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ คู่มือยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ในพิพิธภณัฑ์ กฎหมำยในประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้ง 
ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ และผูศึ้กษำไดก้ ำหนดแนวทำงกำรศึกษำยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ในพิพิธภณัฑไ์ว ้3 ดำ้น 
คือ ดำ้นกำรบริหำร ดำ้นกำรจดันิทรรศกำร และดำ้นกำรจดัส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและบริกำร โดยมี
กรอบแนวคิดตำมภำพท่ี  33 หลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำ ตำมตำรำงท่ี 7 
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ภำพท่ี 33 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 
 
 

ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ในพิพิธภณัฑ์

ดำ้นกำยภำพ ดำ้นกำรเรียนรู้ ดำ้นสังคมและวฒันธรรม

ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ในพิพิธภณัฑข์องไทย

กำรบริหำร

• คู่มือ Everyone’s 
Welcome

นิทรรศกำร

• คู่มือ Everyone’s Welcome
• คู่มือ Smithsonian 

Guidelines for Accessible 
Exhibition Design 

• คู่มือ Universal Design Plan: 
Exhibit Design & 
Development

ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและบริกำร

• กฎกระทรวง ก ำหนดส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
ในอำคำรส ำหรับผูพิ้กำรหรือทุพพลภำพและ
คนชรำ พ.ศ.  2548

• กฎกระทรวงก ำหนดลกัษณะ หรือกำรจดัให้มี
อุปกรณ์ ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก หรือบริกำร
ในอำคำร สถำนท่ี หรือบริกำรสำธำรณะอ่ืน 
เพื่อให้คนพิกำรสำมำรถเขำ้ถึงและใช้
ประโยชน์ได ้พ.ศ. 2555

• แนวคิดจำกคู่มือ Everyone's Welcome

ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ในพิพิธภณัฑเ์หรียญ
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ตำรำงท่ี 7 หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรศึกษำ 
ประเด็นกำรศึกษำ หลกัเกณฑพ์ิจำรณำ วธีิกำรศึกษำ 

กำรบริหำร 

หลักเกณฑ์กำรบริหำร 9 ประกำร จำก
คู่มือ Everyone’s Welcome 

สัมภำษณ์คณะท ำงำนจำก
ส ำนั กท รัพ ย์สิ น มี ค่ ำของ
แผ่น ดิน  และ บ ริษัท  ไ ร้ท์
แมน จ ำกดั 

กำรจดันิทรรศกำร 

ดำ้นกำยภำพ 
เกณฑม์ำตรฐำนในกำรออกแบบ
นิทรรศกำรจำก 
- คู่มือ Everyone’s Welcome 
- คู่มือ Smithsonian Guidelines for 
Accessible Exhibition Design 
- คู่มือ Universal Design Plan: Exhibit 
Design & Development 

ส ำ ร ว จพื้ น ท่ี พิ พิ ธ ภัณ ฑ์
เหรียญ ระยะท่ี 1 

ดำ้นกำรเรียนรู้และสังคม 
- แน ว คิดก ำร เรี ยน รู้ในพิ พิ ธภัณ ฑ ์
ประกอบด้วย บริบทส่วนบุคคล บริบท
ทำงกำยภำพ  บ ริบททำงสั งคมและ
วฒันธรรม 

- สัมภำษณ์ผูเ้ขำ้ชม 
- สัมภำษณ์คณะท ำงำนจำก
ส ำนั กท รัพ ย์สิ น มี ค่ ำของ
แผ่น ดิน  และ บ ริษัท  ไ ร้ท์
แมน จ ำกดั 

กำรจดักำรส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวก

และบริกำร 

- คู่มือ Everyone’s Welcome 
- กฎกระทรวง ก ำหนดส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวกในอำคำรส ำหรับผู ้พิกำรหรือ
ทุพพลภำพและคนชรำ พ.ศ.  2548 
- กฎกระทรวงก ำหนดลกัษณะ หรือกำร
จดัให้มีอุปกรณ์ ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
หรือบริกำรในอำคำร สถำนท่ี  ห รือ
บริกำรสำธำรณะอ่ืน เพื่อให้คนพิกำร
สำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได ้   
พ.ศ. 2555 

- ส ำรวจพื้ น ท่ี พิ พิ ธ ภัณ ฑ์
เหรียญ ระยะท่ี 1 
- สัมภำษณ์ผูเ้ขำ้ชม 
- สัมภำษณ์คณะท ำงำนจำก
ส ำนั กท รัพ ย์สิ น มี ค่ ำของ
แผ่น ดิน  และ บ ริษัท  ไ ร้ท์
แมน จ ำกดั 
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พื้นท่ีกำรศึกษำ 
 

พื้นท่ีในกำรศึกษำคร้ังน้ี คือ บริเวณชั้นหน่ึงของพิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจกัรพงษ ์   
แขวงชนะสงครำม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เน่ืองจำกพิพิธภัณฑ์ เหรียญเป็นพิพิธภัณฑ์ ท่ีน ำ                
ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์มำใชต้ั้งแต่เร่ิมก่อตั้ง และพื้นท่ีบริเวณชั้นหน่ึงเป็นพื้นท่ีบริกำรสำธำรณะ 

 

 
 

ภำพท่ี 34 พื้นท่ีท่ีใชใ้นกำรศึกษำ 
 

ประชำกรท่ีศึกษำ 
 

กำรศึกษำคร้ังน้ีท ำกำรสัมภำษณ์คณะท ำงำน เพื่อศึกษำกำรบริหำรพิพิธภณัฑ์เหรียญ
ตำมหลกัยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ และผูเ้ขำ้ชมพิพิธภณัฑ์ เพื่อสอบถำมควำมคิดเห็นเก่ียวกบัยูนิเวอร์ซัล
ดีไซน์ในพิพิธภณัฑเ์หรียญ  

กำรสั มภำษณ์ คณะท ำงำน  ได้ท ำกำรสั มภำษณ์ ผู ้บ ริห ำรและเจ้ำหน้ ำ ท่ี จำก               
ส ำนักทรัพยสิ์นมีค่ำของแผ่นดินท่ีเก่ียวข้องทั้งหมด จ ำนวน 5 ท่ำน คือ คุณศรีรัตน์ วฒันล ้ ำเลิศ         
ผูอ้  ำนวยส ำนักทรัพย์สินมีค่ำของแผ่นดิน คุณชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผูอ้  ำนวยกำรส่วนจัดแสดง
ทรัพยสิ์นมีค่ำของแผ่นดิน คุณจริญญำ บุญอมรวิทย ์หัวหน้ำฝ่ำยพิพิธภัณฑ์เหรียญ คุณศรำวุฒิ   
วชัระปันติ และคุณณัฐิกำนต์ จันต๊ะยอด ภัณฑำรักษ์ฝ่ำยพิพิธภัณฑ์เหรียญ และผูบ้ริหำรและ
เจำ้หนำ้ท่ีจำกบริษทั ไร้ทแ์มน จ ำกดั ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด จ ำนวน 5 ท่ำน คือ คุณจรัส มะโนหำญ และ
คุณสุภำพันธ์ จิตรเจริญ ผู ้จ ัดกำรพิพิธภัณฑ์เหรียญ คุณวิชุดำ เครือหิรัญ เจ้ำหน้ำท่ีออกแบบ           
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ดำ้นเน้ือหำนิทรรศกำร คุณกิตติธชั สำลีวงศ ์เจำ้หนำ้ท่ีออกแบบดำ้นโครงสร้ำงของนิทรรศกำร และ
คุณศิริพร เหมือนนรุธ เจำ้หนำ้ท่ีน ำชม 

กำรสัมภำษณ์ผูเ้ขำ้ชม ด ำเนินกำรผูเ้ขำ้ชมท่ีมำจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนพิกำร
ท่ีมำเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์เหรียญในช่วงเดือนสิงหำคม – ธันวำคม พ.ศ. 2559 และตอบรับขอเข้ำ
สัมภำษณ์ขอ้มูลท่ีหน่วยงำน จ ำนวน 5 แห่ง คือ 1 ) สถำบนัคนตำบอดแห่งชำติเพื่อกำรวิจยัและ
พฒันำ สมำคนคนตำบอดแห่งประเทศไทย 2 ) ศูนย์ฝึกอำชีพหญิงตำบอด สำมพรำน จังหวดั
นครปฐม 3 ) มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิกำร 4 ) โรงเรียนโสตศึกษำทุ่งมหำเมฆ 5 ) มูลนิธิสถำบนั
แสงสว่ำงในพระอุปถัมภ์ พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำทินัดดำมำตุ           
โดยแต่ละหน่วยงำนได้คดัเลือกบุคลำกรส ำหรับให้สัมภำษณ์ รวมเป็นจ ำนวนทั้งส้ิน 9 ท่ำน มี
รำยละเอียด ดงัน้ี 

1. สถำบันคนตำบอดแห่งชำติเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำ สมำคนคนตำบอดแห่ง      
ประเทศไทย เป็นหน่วยงำนอิสระภำยใต้ก ำกับดูแลของสมำคมคนตำบอดแห่งประเทศไทย            
ท  ำหน้ำท่ีทำงวิชำกำรด้ำนคนตำบอดเพื่อเป็นแหล่งขอ้มูลสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสมำคมฯ 
รวมทั้ งสนับสนุนงำนด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนตำบอดในประเทศไทย โดยมีผูใ้ห้กำร
สัมภำษณ์ คือ คุณกิตติพงศ ์สุทธิ ผูอ้  ำนวยกำรสถำบนัฯ เป็นผูพ้ิกำรทำงกำรเห็น ประเภทตำบอด 

2. ศูนยฝึ์กอำชีพหญิงตำบอดสำมพรำน จงัหวดันครปฐม เป็นหน่วยงำนหน่ึงของมูลนิธิ
ช่วยคนตำบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชินูปถัมป์ มีหน้ำท่ีพัฒนำกำรเรียนกำรสอน            
ฝึกทกัษะอำชีพ อบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ให้กบัสตรีท่ีพิกำรทำงกำรเห็น ผูใ้ห้กำรสัมภำษณ์    
คือ คุณชไมพร บุตรนำค อำจำรย ์และคุณจำมจุรี สง่ำเนตร นกัเรียน ผูพ้ิกำรทำงกำรเห็น ประเภท   
ตำบอด 

3. มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิกำร เป็นหน่วยงำนท่ีให้กำรดูแลและช่วยเหลือเด็กพิกำร     
ท่ีถูกทอดทิ้ง โดยไม่จ  ำกดัเพศ เช้ือชำติ ควำมเช่ือ และศำสนำในกำรพฒันำร่ำงกำย จิตใจ และทกัษะ
ทำงสังคม ผูใ้ห้กำรสัมภำษณ์ คือ คุณพิพฒัน์ ทองจะโปะ เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ           
ผู ้พิกำรทำงกำรเคล่ือนไหว คุณกิตติ หม่ืนหำญ ผู ้พิกำรทำงกำรเคล่ือนไหว และคุณทวีศักด ์      
พฤกษำรำ เด็กฝึกงำน ผูพ้ิกำรทำงร่ำงกำย 

4. โรงเรียนโสตศึกษำทุ่งมหำเมฆ เป็นสถำนศึกษำท่ีเน้นกำรพัฒนำผู ้เรียนท่ีมี          
ควำมบกพร่องทำงกำรไดย้ินให้เป็นคนเก่ง คนดี และสำมำรถใชชี้วิตในสังคมไดผู้ใ้ห้กำรสัมภำษณ์ 
คือ คุณคณำธิป ไพรพิบูลยกิจ อำจำรย ์ และคุณวรำภรณ์ โลจะยะ นักเรียน  ผูพ้ิกำรทำงกำรได้ยิน
หรือส่ือควำมหมำย ประเภทหูตึง 
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5. มูลนิธิสถำบนัแสงสว่ำงในพระอุปถัมภ์ พระเจำ้วรวงศ์เธอ พระองค์เจำ้โสมสวลี     
พระวรรำชำทินดัดำมำตุ เป็นศูนยใ์ห้กำรศึกษำกบัเด็กท่ีมีควำมบกพร่องทำงดำ้นร่ำงกำย สติปัญญำ
และจิตใจ ผูใ้หก้ำรสัมภำษณ์ คือ คุณจินตหรำ เตชะทกัขิญพนัธ์ุ อำจำรย  ์

 
วธีิวิจยั 

 
กำรศึกษำคร้ังน้ีไดท้  ำกำรรวบรวมขอ้มูลทั้งทำงเอกสำร กำรส ำรวจ และกำรสัมภำษณ์ 

มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

1. กำรศึกษำเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง 
กำรศึกษำคร้ังน้ีท ำกำรศึกษำเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์

ในพิพิธภณัฑ์ กฎหมำยของไทยท่ีเก่ียวขอ้งกับยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ คู่มือยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในไทย 
รวมถึงคู่มือยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในพิพิธภณัฑ์ของต่ำงประเทศ เพื่อก ำหนดเป็นแนวทำงในออกแบบ
กำรส ำรวจและกำรตั้งค  ำถำมในกำรสัมภำษณ์ผูเ้ขำ้ชมและคณะท ำงำน 

 
2. กำรส ำรวจยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ดำ้นกำยภำพในพิพิธภณัฑเ์หรียญ 

ภำยหลังรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ำแบบส ำรวจจำกเอกสำรท่ีเก่ียวข้อง ได้จัดท ำ               
แบบส ำรวจยูนิ เวอร์ซัลดีไซน์ด้ำนกำยภำพของพิพิธภัณฑ์ เหรียญ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ           
ส่วนนิทรรศกำร และส่วนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและบริกำร ในพื้นท่ีพิพิธภณัฑ์เหรียญ ระยะท่ี 1 
ประกอบด้วย ห้องปฐมบทแห่งเงินตรำ ห้องเส้นทำงวิวฒันำกำรเงินตรำ ห้องพระบำทสมเด็จ       
พระจอมเกลำ้เจำ้อยูห่วัพระผูป้ฏิรูปเหรียญกษำปณ์ไทย และพื้นท่ีบริกำรโดยรอบ 

 

 
 
ภำพท่ี 35 บริเวณท่ีท ำกำรส ำรวจพิพิธภณัฑเ์หรียญ 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. แบบส ำรวจยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ดำ้นกำยภำพในพิพิธภณัฑเ์หรียญ 
2. ตลบัเมตร 
3. เคร่ืองวดัควำมเขม็แสง 
4. เคร่ืองวดัมุม 
5. กลอ้งถ่ำยรูป 
 

3. กำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำรและคณะท ำงำน 
ภำยหลังรวบรวมขอ้มูลจำกเอกสำรท่ีเก่ียวข้อง ผูศึ้กษำได้รวบรวมประเด็นส ำหรับ

สัมภำษณ์แบบปลำยเปิดคณะท ำงำน คือ ผูบ้ริหำรและคณะท ำงำนจำกส ำนักทรัพยสิ์นมีค่ำของ
แผน่ดิน กรมธนำรักษ ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด จ ำนวน 5 คน และจำกบริษทั ไร้ท์แมน จ ำกดั ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมด จ ำนวน 5 คน เพื่อตอมค ำถำมเก่ียวกบันโยบำยของพิพิธภณัฑ์ ผูป้ระสำนงำนเก่ียวกบักำร
เขำ้ถึงในพิพิธภณัฑ์ คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำเก่ียวกบักำรเขำ้ถึงในพิพิธภณัฑ์ กำรอบรมเจำ้หน้ำท่ี 
กำรตรวจสอบกำรใช้งำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและกิจกรรม กำรวำงแผนส ำหรับกำรเขำ้ถึงกำร
โฆษณำและประชำสัมพนัธ์เก่ียวกบักำรเขำ้ถึงของพิพิธภณัฑ ์กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริกำร 
และกำรปรับปรุงและพฒันำพิพิธภณัฑ ์โดยมีประเด็นดงัน้ี 

1. ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ เหรียญมีนโยบำยหรือแผนเก่ียวกับยูนิ เวอร์ซัลดีไซน์ใน
พิพิธภณัฑอ์ยำ่งไรบำ้ง 

2. ท่ีผ่ำนมำ พิพิธภณัฑ์เหรียญด ำเนินกำรเก่ียวกับยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในพิพิธภณัฑ์
อยำ่งไรบำ้ง 

3. ท่ำนมีหน้ำท่ี รับผิดชอบหรือส่วนเก่ียวข้องอย่ำงไรกับยูนิ เวอร์ซัลดีไซน์ใน
พิพิธภณัฑเ์หรียญ 

4. ท่ ำน มีควำม คิด เห็นอย่ำงไรเก่ี ยวกับ กำรน ำยู นิ เวอ ร์ซั ล ดีไซน์ ม ำใช้ ใน             
พิพิธภณัฑเ์หรียญ 

5. ปัจจุบันมีเจ้ำหน้ำท่ีท่ีท ำงำนด้ำนยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในพิพิธภัณฑ์เหรียญ ก่ีคน      
ใครบำ้ง มีหนำ้ท่ีรับผดิชอบอะไรบำ้ง 

6. พิพิธภัณฑ์เหรียญมีเจ้ำหน้ำท่ีส ำหรับประสำนงำนเก่ียวกับยูนิเวอร์ซัลดีไซน์
หรือไม่ รับผดิชอบอะไรบำ้ง 
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7. พิพิธภณัฑ์เหรียญมีคณะกรรมกำรท่ีปรึกษำเก่ียวกับยูนิเวอร์ซัลดีไซน์หรือไม่ 
รับผดิชอบอะไรบำ้ง 

8. พิพิธภณัฑเ์หรียญมีกำรอบรมเจำ้หนำ้ท่ีเก่ียวกบัยนิูเวอร์ซลัดีไซน์หรือไม่ อะไรบำ้ง 
9. พิพิธภณัฑ์เหรียญมีกำรโฆษณำและประชำสัมพนัธ์เก่ียวกบัยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ของ

พิพิธภณัฑห์รือไม่ อยำ่งไรบำ้ง 
10. พิพิธภัณฑ์เหรียญมีกำรประเมินหรือรับฟังควำมคิดเห็นของผูเ้ข้ำชมเก่ียวกับ              

ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ของพิพิธภณัฑห์รือไม่ อยำ่งไรบำ้ง 
11. ผูเ้ข้ำชมพิพิธภัณฑ์คิดอย่ำงไรเก่ียวกับยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในพิพิธภัณฑ์เหรียญ            

ทั้งผูเ้ขำ้ชมทัว่ไป คนพิกำร ผูสู้งอำย ุและเด็ก 
12. ส่ิงท่ีควรปรับปรุงหรือพัฒนำกำรด้ำนยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในพิพิธภัณฑ์เหรียญ              

มีอะไรบำ้ง 
 
4. กำรสัมภำษณ์ผูเ้ขำ้ชม 

ภำยหลังรวบรวมขอ้มูลจำกเอกสำรท่ีเก่ียวข้อง ผูศึ้กษำได้รวบรวมประเด็นส ำหรับ
สัมภำษณ์แบบปลำยเปิดผูท่ี้เคยเขำ้ชมพิพิธภณัฑ์เหรียญท่ีมำจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนพิกำร
ท่ีมำเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์เหรียญในช่วงเดือนสิงหำคม – ธันวำคม พ.ศ. 2559 และตอบรับขอเข้ำ
สัมภำษณ์ขอ้มูลท่ีหน่วยงำน จ ำนวน 5 แห่ง คือ 1 ) สถำบนัคนตำบอดแห่งชำติเพื่อกำรวิจยัและ
พฒันำ สมำคนคนตำบอดแห่งประเทศไทย 2 ) ศูนย์ฝึกอำชีพหญิงตำบอด  สำมพรำน จงัหวดั
นครปฐม 3 ) มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิกำร 4 ) โรงเรียนโสตศึกษำทุ่งมหำเมฆ 5 ) มูลนิธิสถำบนั
แสงสว่ำงในพระอุปถัมภ์ พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำทินัดดำมำตุ          
โดยแต่ละหน่วยงำนไดค้ดัเลือกบุคลำกรส ำหรับใหส้ัมภำษณ์ รวมเป็นจ ำนวนทั้งส้ิน 9 ท่ำน แบ่งเป็น 
1 ) บุคคลทั่วไป จ ำนวน 3 ท่ำน 2 ) ผูพ้ิกำรทำงร่ำงกำยและกำรเคล่ือนไหว 3 ท่ำน 3 )  ผูพ้ิกำร
ทำงกำรเห็น จ ำนวน 2 ท่ ำน 4 ) ผู ้พิกำรทำงกำรได้ยินหรือส่ือควำมหมำย จ ำนวน 1 ท่ ำน                
โดยมีประเด็นดงัน้ี 

1. เคยเขำ้ชมพิพิธภณัฑ์หรือนิทรรศกำรมำก่อนหรือไม่ ท่ีไหนบ้ำง คิดอย่ำงไรกับ       
กำรเขำ้ชมพิพิธภณัฑด์งักล่ำว 

2. มีควำมสนใจเก่ียวกบัเหรียญหรือเงินตรำมำก่อนหรือไม่ อยำ่งไรบำ้ง 
3. รู้จกัยูนิเวอร์ซัลดีไซน์หรือไม่ อย่ำงไร คิดอย่ำงไรหำกพิพิธภณัฑ์น ำยูนิเวอร์ซัล

ดีไซน์มำใชใ้นพิพิธภณัฑ์ 
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4. คิดอย่ำงไร เก่ียวกบักำรจดันิทรรศกำรภำยในพิพิธภณัฑ์เหรียญ ประทบัใจอะไร       
ไม่ประทบัใจอะไร 

5. คิดอยำ่งไร เก่ียวกบักำรจดัส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในพิพิธภณัฑ์เหรียญประทบัใจ
อะไร ไม่ประทบัใจอะไร 

6. คิดอย่ำงไรเก่ียวกบักำรให้บริกำรของเจำ้หน้ำท่ีในพิพิธภณัฑ์เหรียญ ประทบัใจ
อะไร ไม่ประทบัใจอะไร 

7. สนใจเร่ืองรำวอะไรของนิทรรศกำรภำยในพิพิธภณัฑเ์หรียญมำกท่ีสุด เพรำะอะไร 
8. ไปเขำ้ชมพิพิธภณัฑเ์หรียญกบัใครบำ้ง แต่ละคนมีควำมคิดเห็นอยำ่งไร 
9. จะไปเขำ้ชมพิพิธภณัฑเ์หรียญอีกหรือไม่ เพรำะอะไร 
10. จะแนะน ำพิพิธภณัฑเ์หรียญใหผู้อ่ื้นเขำ้ชมไหม เพรำะอะไร 
11. เคยพำคนพิกำรเขำ้ชมพิพิธภณัฑห์รือนิทรรศกำรมำก่อนหรือไม่ ท่ีไหนบำ้ง 
12. เกิดกำรสนทนำกันระหว่ำงท่ำนกับคนพิกำรในควำมผิดชอบหรือ ระหว่ำงคน

พิกำรเก่ียวกบัพิพิธภณัฑเ์หรียญหรือไม่ อยำ่งไร 
13. เกิดควำมเปล่ียนแปลงควำมคิดของคนพิกำรในควำมผิดชอบท่ีมีต่อพิพิธภณัฑ ์  

เหรียญหรือเงินตรำหรือไม่ อยำ่งไร 
14. ตอ้งกำรพำคนพิกำรในควำมผดิชอบมำยงัพิพิธภณัฑเ์หรียญอีกหรือไม่ เพรำะอะไร 

 
5. วิเครำะห์และสรุปผลกำรศึกษำ 

น ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรประเมินพื้นท่ีและกำรสัมภำษณ์ ตรวจสอบ พิจำรณำ และ
วเิครำะห์กำรจดักำรพิพิธภณัฑเ์หรียญ ในดำ้นกำรบริหำร ดำ้นกำรจดันิทรรศกำร และดำ้นส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวกและบริกำร แล้วสรุปผลกำรศึกษำและเสนอแนวทำงกำรปรับปรุงหรือพัฒนำ
พิพิธภัณฑ์ เหรียญให้สำมำรถจัดกำรพิพิธภัณฑ์ให้ เป็นไปตำมหลัก ยูนิ เวอร์ซัลดีไซน์หรือ           
ควำมตอ้งกำรของผูเ้ขำ้ชมมำกข้ึน 
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บทท่ี 4 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
การศึกษาค ร้ังน้ี มีว ัต ถุประสงค์ในการศึกษาเพื่ อ ศึกษายูนิ เวอร์ซัล ดีไซน์ ใน       

พิพิธภณัฑ์เหรียญ ทั้งการจดันิทรรศการ ส่ิงอ านวยความสะดวก และบริการ เพื่อรองรับผูเ้ขา้ชม 
ดา้นกายภาพ การเรียนรู้ และสังคม ดว้ยวิธีการส ารวจพิพิธภณัฑ์เหรียญ และการสัมภาษณ์ผูเ้ขา้ชม 
รวมทั้ งการบริหารพิพิธภณัฑ์เหรียญตามแนวคิดอารยสถาปัตย ์โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและ
คณะท างาน  โดยมีผลการศึกษาดงัน้ี 

 
ผลการส ารวจยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ดา้นกายภาพในพิพิธภณัฑเ์หรียญ 

 
การศึกษาคร้ังน้ีได้ส ารวจยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ด้านกายภาพในพิพิธภณัฑ์เหรียญโดยใช้

แบบส ารวจยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ด้านกายภาพในพิพิธภณัฑ์เหรียญ รวมทั้งอุปกรณ์ส าหรับวดัขนาด      
วดัมุม วดัแสง และบนัทึกภาพ ในพื้นท่ีพิพิธภณัฑ์เหรียญในระยะท่ี 1 ประกอบด้วยห้องเกร่ินน า   
ห้องปฐมบทแห่งเงินตรา ห้องเส้นทางวิวฒันาการเงินตรา ห้องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจา้อยูห่วั พระผูป้ฏิวติัเหรียญกษาปณ์ไทย และพื้นท่ีโดยรอบในบริเวณชั้น 1 มีผลการส ารวจดงัน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 36 พื้นท่ีพิพิธภณัฑเ์หรียญระยะท่ี 1 ท่ีท าการศึกษา 
(ภาพจากกรมธนารักษ)์ 
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1. พื้นท่ีจดันิทรรศการ 
พื้นท่ี นิทรรศการแบ่งเป็นห้องเกร่ินน า ห้องปฐมบทแห่งเงินตรา ห้องเส้นทาง

วิวฒันาการเงินตรา ห้องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว พระผูป้ฏิวติัเหรียญกษาปณ์ไทย    
ผลการส ารวจยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ดา้นกายภาพ มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. 1 ห้องเกร่ินน า 

 
 
ภาพท่ี 37 หอ้งเกร่ินน า 

(ถ่ายภาพโดยผูว้ิจยั ณ พิพิธภณัฑ์เหรียญ กรมธนารักษ์) 
 

เป็นพื้นท่ีโล่ง ใกล้กับบริเวณจุดประชาสัมพันธ์ และประตูเข้า – ออก พิพิธภัณฑ ์      
เป็นจุดนดัผูเ้ขา้ชมก่อนเพื่อเขา้ชมตามรอบเวลาเขา้ชมนิทรรศการ ก่อนเร่ิมเขา้ชมในห้องนิทรรศการ
อ่ืน ๆ การจดัแสดงส่วนน้ีมีพื้นท่ีประมาณ 81 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 8 ผลการส ารวจแสงและสีหอ้งเกร่ินน า 
1.1.1 แสงและสี 

คุณสมบติั 
 

- พื้นท่ีภายในนิทรรศการควรมีแสงสวา่งไม่ต ่ากว่า 10 ฟุต เคเดิล หรือประมาณ 
107.64 ลกัซ์ ส าหรับผูท่ี้ใชภ้าษามือหรือการอ่าน 
- ป้องกนัเงาสะทอ้นท่ีจะเกิดบนวตัถุท่ีใชจ้ดัแสดงต่าง ๆ รวมถึงเงาสะทอ้นของ
วตัถุ 
- นิทรรศการภายนอกอาคาร ควรใชพ้ื้นหลงัสีค าตดักบัขอ้ความท่ีมีสีสว่าง เพื่อ
ป้องกนัแสงสะทอ้นจากดวงอาทิตย ์ในพื้นท่ีท่ีค่อนขา้งมืด 

ผลการส ารวจ แสงภายในหอ้งมีความสวา่งเฉล่ียประมาณ 3500 ลกัซ์ พื้นปูดว้ยกระเบ้ืองมนัเงา
สีครีม น ้าตาล ผนงัมีพื้นท่ีครีม มีการติดตั้งกระจกและส่ือเชิงโตต้อบบริเวณผนงั 
จดัท าด้วยวสัดุพื้นผิวด้าน เป็นรูปเหรียญสมยัต่าง ๆ และภาพการคา้ขายของ
ชาวบา้น เป็นภาพลกัษณะนูน สีน ้ าตาลเขม้ น ้ าตาลอ่อนและสีเทาเงิน มีส่ือเชิง
โตต้อบ จ านวน 4 จุด 

ภาพประกอบ 

 
ผลการวเิคราะห์ แสงสว่างภายในห้องมีความสว่างเพียงพอต่อผู ้ใช้ภาษามือและการอ่าน           

วสัดุท่ีใชจ้ดัแสดงมีพื้นผวิดา้นไม่มีเงาสะทอ้นมีความเหมาะสมในการรับชม 
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ตารางท่ี 9 ผลการส ารวจเน้ือหาหอ้งเกร่ินน า 
1.1.2 เน้ือหา 

คุณสมบติั เน้ือหานิทรรศการต้องมีการถ่ายทอดผ่านส่ือหลากหลายรูปแบบ เพื่อให ้          
คนพิการสามารถมีส่วนร่วมได้ โดยตอ้งตรวจสอบว่า ผูเ้ขา้ชมสามารถเขา้ถึง   
ส่ือประเภทต่าง ๆ ได้ ส่ือสามารถส่งเสริมการเรียนรู้และมีการส่ือสารขอ้มูลท่ี
ตรงกนั การเลือกใชส่ื้อตอ้งมีความเหมาะสมกบัผูเ้ขา้ชมกลุ่มต่าง ๆ เช่น การใช้
เสียงบรรยายรูปภาพ วตัถุ จดัแสดง ส าหรับผูพ้ิการทางการมองเห็น หรือการใช้
ตวัอกัษรขนาดใหญ่ในป้ายบรรยายต่าง ๆ ส าหรับท่ีอ่านตวัอกัษรขนาดเล็กไม่ได ้
การใช้ตวัอกัษรท่ีอ่านได้ง่ายเหมาะส าหรับผูท่ี้มีสายตาเรือนราง การใช้ป้าย       
ค าบรรยายวดีิโอส าหรับผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
เน้ือหานิทรรศการ ควรมีช่ือหวัขอ้นิทรรศการ บทเกร่ินน า หรือค าถามท่ีน าไปสู่
เน้ือหานิทรรศการ 
นอกจากน้ียงัสามารถใช้กิจกรรมช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้ เพราะการจดัการ
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ โดยการขจดัอุปสรรคในการเขา้ถึงและสร้างทางเลือกใน
การเรียนรู้ยอ่มส่งผลท่ีดีในการเรียนรู้ของผูเ้ขา้ชมทุกประเภท 

ผลการส ารวจ เน้ือหานิทรรศการมีการถ่ายทอดผ่านส่ือเชิงโตต้อบท่ีสามารถสัมผสัได ้และมี      
การแทรกดว้ยวดีิทศัน์ประกอบ รวมทั้งมีเจา้หนา้ท่ีในการบรรยาย  

ภาพประกอบ 

 
ผลการวเิคราะห์ เน้ือหาถูกถ่ายทอดผ่านส่ือท่ีหลากหลาย เช่น ส่ือเชิงโตต้อบท่ีมีความเหมาะสม

กบัคนพิการทางการเห็น วีดิทศัน์ท่ีเหมาะกบัผูท่ี้รับรู้ผ่านการมองเห็น และมี
เจา้หนา้ท่ีท่ีผา่นการอบรมท่ีสามารถใหบ้ริการผูเ้ขา้ชมกลุ่มต่างๆ ได ้
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ตารางท่ี 10 ผลการส ารวจส่ือเชิงโตต้อบหอ้งเกร่ินน า 

1.1.3 ส่ือเชิงโตต้อบ 
คุณสมบติั 
 

ส่ือเชิงโตต้อบแบบติดผนงั ระยะการเขา้ถึง ควรอยูร่ะหวา่ง 36 - 48 น้ิว (ระดบัท่ี
แนะน า 20 – 45 น้ิว) จากพื้นในแนวตั้ง และ 9 – 54 น้ิวจากแนวขนาน (ระดบัท่ี
แนะน า 18 – 24 น้ิว) หรือเป็นจดัท าในรูปแบบท่ีสามารถปรับระดบัได ้

ผลการส ารวจ ส่ือเชิงโตต้อบภายในนิทรรศการแต่ละจุดจะมีวีดิทศัน์เหตุการณ์ต่าง ๆ แฝงอยู่
โดยใช้แผ่นพบัของพิพิธภณัฑ์ในการรับชม มีทั้งหมด 4 จุด คือ 1. เป็นรูปภาพ
ของเหรียญพระอาทิตย์ มีความสูงจากพื้น 62 – 81 น้ิว มีจุดก่ึงกลาง 71.5 น้ิว          
วดิีทศัน์เป็นเร่ืองการเดินทางไปแลกเปล่ียนคา้ขาย 2. เป็นเงินพดดว้งสมยัอยุธยา
มีความสูงจากพื้น 51.5 – 63.5 น้ิว มีจุดก่ึงกลาง 57.5 น้ิว วีดิทัศน์เป็นเร่ือง    
การคา้ขายในตลาด 3. เป็นรูปเหรียญบรรณาการ มีความสูงจากพื้น 43 – 56 น้ิว 
มีจุดก่ึงกลาง 49.5 น้ิว วีดิทัศน์เป็นเร่ืองการค้าขายทางเรือ  4. เป็นรูปเหรียญ       
10 บาท พ.ศ. 2548 มีความสูงจากพื้น 58 – 77 น้ิว มีจุดก่ึงกลาง 67.5 น้ิว  

ภาพประกอบ 

 
ผลการวเิคราะห์ ส่ือเชิงโตต้อบทั้งหมดมีจุดศูนยก์ลางท่ีอยูสู่งกวา่ระดบัท่ีเหมาะสมกบัผูใ้ชร้ถเขน็ 

ซ่ึงเป็นอุปสรรคส าหรับผูใ้ชร้ถเขน็ 
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ตารางท่ี 11 ผลการส ารวจเส้นทางสัญจรหอ้งเกร่ินน า 
1.1.4 เส้นทางการสัญจร 

คุณสมบติั 
 

- เส้นทางสัญจรภายในพิพิธภณัฑ์ควรกวา้งไม่ต ่ากว่า 36 น้ิว หากพิพิธภณัฑ์        
มีการรองรับผูเ้ขา้ชมกลุ่มเด็กเป็นจ านวนมาก ควรมีความกวา้งไม่ต ่ากวา่ 44 น้ิว  
ควรมีพื้นท่ีท่ีสามารถสวนกนัได ้ตลอดทุกช่วงความยาว 200 ฟุตหรือ 2,400 น้ิว 
โดยมีความกวา้งไม่ต ่ากว่า 60 น้ิว หากพิพิธภณัฑ์มีการรองรับผูเ้ขา้ชมกลุ่มเด็ก
เป็นจ านวนมาก ควรมีพื้นท่ีท่ีสามารถสวนกันได้ ตลอดทุกช่วงความยาว        
100 ฟุต โดยมีความกวา้งไม่ต ่ากวา่ 88 น้ิว 
- ความสูงควรสูงกวา่ 80 น้ิว ในจุดท่ีความสูงต ่ากวา่ 80 น้ิว ควรสร้างสัญลกัษณ์
ใหผู้ใ้ชไ้มเ้ทา้ทราบต าแหน่ง โดยจุดบอกต าแหน่งควรสูงไม่เกิน 27 น้ิว 
- พื้นลาดไม่ควรมีความลาดชันเกิน 1:20 หรือ 5% หากมีความชันมากกว่านั้น 
ควรท าเป็นทางลาดท่ีมีท่ีพกั ราวจบั และขอบป้องกนั โดยควรมีความชนัไม่เกิน 
1:12 หรือ 8.33% 
- ทางต่างระดบั ไม่ควรเกิน 1/4 - 1/2 น้ิว หากมีความสูงมากกวา่นั้นควรท าเป็น
พื้นลาด ความชนัไม่เกิน 1:20 หรืออาจท าเป็นทางลาด บนัไดเล่ือน หรือลิฟต ์
- พื้นผวิของพื้นท่ีจดัแสดงควรมีความมัน่คง แข็งแรง ไม่ล่ืน พื้นท่ีเป็นพรมควรมี
การยืดติดกับพื้นทุกมุมของพรมป้องกันอนัตราย โดยไม่ควรมีลวดลายและ   
หนาเกิน 1/2 น้ิว 
พื้นท่ี เป็นกระเบ้ืองไม่ควรมันเกินไปเพราะอาจสร้างความล าบากให้แก่          
ผูใ้ช้รถเข็น นอกจากน้ีอาจเสียงร าคาญได้ และรบกวนผูท่ี้ใช้เคร่ืองช่วยฟัง      
ควรใช้เป็นพื้นกระเบ้ืองหยาบ พื้นกระเบ้ืองดินเผา พื้นไม้ หรือพื้นพีวีซีแบบ    
ไม่ล่ืน 

ผลการส ารวจ เส้นทางสัญจรภายในนิทรรศการเป็นพื้ น ท่ีขนาด 81 ตารางเมตร ห รือ       
125,550 ¼  ตารางน้ิว พื้นท่ีมีลกัษณะเรียบตลอดแนว เช่ือมกบัจุดประชาสัมพนัธ์ 
ประตูทางเขา้ และห้องนิทรรศการต่าง ๆ ไม่มีทางลาด พื้นต่างระดบั พื้นปูดว้ย
กระเบ้ืองท่ีค่อนขา้งมนัและล่ืน 
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ตารางท่ี 11 ผลการส ารวจเส้นทางสัญจรหอ้งเกร่ินน า (ต่อ) 
1.1.4 เส้นทางการสัญจร 

ภาพประกอบ 

 
ผลการวเิคราะห์ เส้นทางสัญจรภายในห้องจดัแสดงมีความกวา้งและความสูงเพียงพอ สามารถ

รองรับผูเ้ขา้ชมไดจ้  านวนมาก พื้นเรียบ ไม่มีทางลาดพื้นต่างระดบัท่ีเป็นอนัตราย 
อย่างไรก็ตาม พื้นปูด้วยกระเบ้ืองท่ีค่อนขา้งมนัและล่ืน อาจสร้างเสียงร าคาญ
และรบกวนผูท่ี้ใชเ้คร่ืองช่วยฟัง 

 

ตารางท่ี 12 ผลการส ารวจการจดัการพื้นท่ีในนิทรรศการหอ้งเกร่ินน า 

1.1.5 การจดัการพื้นท่ีในนิทรรศการ 
พื้นท่ีวา่งส าหรับผูใ้ชร้ถเข็น 
คุณสมบติั 
 

- การจัดพื้นท่ีในนิทรรศการควรมีพื้นท่ีว่างส าหรับผูใ้ช้รถเข็นในการเข้าชม     
ด้วยระยะท่ีเหมาะสมของรถเข็น นั้ นมีความกว้าง 30 น้ิว ความยาว 48 น้ิว        
การออกแบบนิทรรศการจึงควรมีพื้นท่ีวา่งกวา้งไม่ต ่ากวา่ 60 น้ิวจากระยะท่ีมีวตัถุ
และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการจดัแสดง ซ่ึงเป็นระยะท่ีผูใ้ชร้ถเขน็สามารถกลบัตวั
ได้ ในพื้นท่ีส าหรับผูใ้ช้รถเข็นคนัเดียว พื้นท่ีทางตรงไม่ควรต ่ากว่า 36 น้ิว จุดท่ี
กลับตัวไม่ควรต ่ากว่า 48 น้ิว และในพื้นท่ีสามารถสวนได้ ควรมีความกวา้ง        
ไม่ต ่ากวา่ 60 น้ิว 
- พื้นท่ีท่ีเป็นซอก เพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตวัในการเขา้ชมนั้นควรมีความกวา้ง
ไม่ต ่ากวา่ 36 น้ิว ลึกไม่เกิน 24 น้ิว ส าหรับถอยรถเขน็กลบั หรือกวา้งไม่ต ่ากวา่ 60 
น้ิว ลึกไม่เกิน 15 น้ิว ส าหรับการหมุนรถเขน็กลบั 
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ตารางท่ี 12 ผลการส ารวจการจดัการพื้นท่ีในนิทรรศการหอ้งเกร่ินน า (ต่อ) 

1.1.5 การจดัการพื้นท่ีในนิทรรศการ 
 

ผลการส ารวจ พื้นท่ีในนิทรรศการ มีขนาด 81 ตารางเมตร หรือ หรือ 125,550 ¼  ตารางน้ิว       
ไม่มีพื้นท่ีท่ีเป็นซอก 

การจดัการส่ิงกีดขวา้ง 
คุณสมบติั - วตัถุท่ีติดกับผนังไม่ควรยื่นออกมากกว่า 4 น้ิว และความสูงจากพื้นไม่ควร       

ต  ่ากวา่ 27 น้ิว หาก หากยืน่มามากกวา่ 4 น้ิว ควรอยูสู่งกวา่ 80 น้ิว จากพื้น หรืออยู่
ต  ่ากวา่ 27 น้ิว ซ่ึงเป็นระยะท่ีผูใ้ชไ้มเ้ทา้สามารถทราบต าแหน่งได ้หากวตัถุไม่อยู่
ในระดบัดงักล่าวควรท าสัญลกัษณ์ระบุต าแหน่ง 
- วตัถุท่ีอยู่ต  ่ากว่า 27 น้ิว ไม่ควรยื่นออกมาน้อยกว่า 12 น้ิว ซ่ึงเป็นระยะท่ีผูใ้ช ้   
ไม้เท้าสามารถทราบต าแหน่งได้ หากยื่นออกมากน้อยกว่า 12 น้ิว ควรท า
สัญลกัษณ์ระบุต าแหน่ง 
- วตัถุท่ีสามารถเคล่ือนท่ีได้หรือผนังชั่วคราว ควรอยู่สูงจากพื้นมากกว่า 80 น้ิว 
ซ่ึงอยู่เหนือศีรษะ หรือมีฐานต ่ากว่า 27 น้ิว ซ่ึงเป็นระยะท่ีผูใ้ช้ไม้เท้าสามารถ
ทราบต าแหน่งได ้

ผลการส ารวจ พื้นท่ีในนิทรรศการไม่มีส่ิงกีดขวา้งใดท่ียืน่ออกมากกวา่ 4 น้ิว 
ภาพประกอบ 

 
ผลการวเิคราะห์ พื้นท่ีว่างในนิทรรศการมีความกวา้งเพียงพอส าหรับผูใ้ช้รถเข็น ไม่มีพื้นท่ี          

ท่ีเป็นซอก ท าให้สะดวกส าหรับผูใ้ช้รถเข็น ไม่มีส่ิงกีดขวางท่ีเป็นอนัตรายต่อ    
ผูเ้ขา้ชม 
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1.2 ห้องปฐมบทเงินตรา 

 
 

ภาพท่ี 38 หอ้งปฐมบทเงินตรา 
(ถ่ายภาพโดยผูว้ิจยั ณ พิพิธภณัฑ์เหรียญ กรมธนารักษ์) 

 
เป็นนิทรรศการท่ีบอกเล่าความเป็นก่อนการมีเงินตรา ลกัษณะภายในห้องนิทรรศการมี

พื้นผนงัและพื้นคล้ายกบัถ ้ า พื้นท่ีค่อนล่างกลม มีการฉายเร่ืองราวผ่านวีดิทศัน์ลกัษณะ 360 องศา
ประกอบกบัเสียงบรรยาย การสั่นสะเทือนของพื้น และกล่ิน ภายในห้องมีห้องมีตูจ้ดัแสดงทั้งหมด     
3 ตู ้ซ่ึงซ่อนอยูห่ลงัฉากท่ีฉายวดิีทศัน์ มีการจดัท าท่ีนัง่เป็นรูปหินลอ้มรอบกองไฟจ าลอง ใหผู้เ้ขา้ชม
บางส่วนสามารถนัง่ชมได ้การจดัแสดงส่วนน้ีมีพื้นท่ีประมาณ 121.5 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 13 ผลการส ารวจตูจ้ดัแสดงหอ้งปฐมบทเงินตรา 

1.2.1 ตูจ้ดัแสดง 
คุณสมบติั ตูแ้บบติดผนัง ควรมีท่ีว่างจากพื้นไม่ต ่ากว่า 27 น้ิว หากต ่ากว่าหรือไม่มีท่ีว่าง 

ควรสามารถชมได้ในแนวขนาน โดยมีระดบัความสูงระหว่าง 24 – 36 น้ิวจาก
พื้น ควรมีแสงเพียงพอ สีและพื้นผิวของวตัถุจดัแสดงและพื้นหลงัควรแตกต่าง
กนัชดัเจน 

ผลการส ารวจ ตูจ้ดัแสดงภายในห้องนิทรรศการ มีทั้ งหมด 3 ตู ้เป็นตูจ้ดัแสดงท่ีฝังเขา้ไปใน
ผนงัจึงไม่มีจุดท่ียื่นออกมา โดยตูท่ี้ 1 จดัแสดงหอยเบ้ีย พื้นหลงัเป็นรูปทอ้งทะเล  
สูงจากพื้น 27 น้ิว ตูท่ี้ 2 จดัแสดงเคร่ืองมือหิน พื้นหลงัเป็นรูปผนงัถ ้า สูงจากพื้น 
25.5 น้ิว ตู้ท่ี  3 จัดแสดงภาชนะดินเผา สูงจากพื้น ท่ี  25. 5 น้ิว พื้นหลังเป็น
ภาพเขียนสี แสงไฟส่องสวา่ง ภายใน  ตูจ้ดัแสดงจะเปิดภายหลงัการฉายวิดีทศัน์
เสร็จส้ิน และจะดบัลงอีกคร้ัง เพื่อเขา้ชมนิทรรศการหอ้งต่อไป  
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ตารางท่ี 13 ผลการส ารวจตูจ้ดัแสดงหอ้งปฐมบทเงินตรา (ต่อ) 
1.2.1 ตูจ้ดัแสดง 

ภาพประกอบ 

 
ตูจ้ดัแสดงท่ี 1 

 
ตูจ้ดัแสดงท่ี 2 

 
ตูจ้ดัแสดงท่ี 3 

ผลการวเิคราะห์ - ตู ้จดัแสดงทั้ ง 3 ตู้ มีระดับความสูงท่ีเหมาะสมกับผูใ้ช้รถเข็น แสงท่ีใช้ใน         
ตูจ้ดัแสดงมีการเปิดปิดตามเวลา ท าใหมี้ขอ้จ ากดัในการเขา้ชม 
- วตัถุจดัแสดงและพื้นหลงัเนน้การจดัแสดงท่ีท าพื้นหลงัให้มีเน้ือหาสอดคลอ้ง
กับวตัถุจ าลองท่ีจดัแสดงในตู้ ท  าให้ตู้ท่ี 2 และ 3 วตัถุจดัแสดงและพื้นหลัง
ค่อนขา้งใกลก้อ้นหิน 
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ตารางท่ี 14 ผลการส ารวจวตัถุจดัแสดงหอ้งปฐมบทเงินตรา 
1.2.2 วตัถุจดัแสดง 

คุณสมบติั วตัถุจดัแสดงท่ีมีจุดยื่นออกมาจากแท่นหรือฐาน จุดยื่นควรอยูสู่งจากพื้น 80 น้ิว 
โดยแท่นหรือฐานท่ีจดัวางวตัถุควรสูงจากพื้นมากกวา่ 12 น้ิว หรือหากมีจุดท่ียื่น
ออกมาและไม่สามารถปรับต าแหน่งให้สูงกวา่ 80 น้ิวได ้ควรสร้างแนวกั้นเพื่อ
ป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนจากการชนกระแทก โดยมีความสูงไม่เกิน 27 น้ิว 
รวมทั้งใชพ้รมท่ีสีตดักบัสีพรมโดยรอบเพื่อระบุต าแหน่ง 

ผลการส ารวจ หอ้งนิทรรศการ ไม่มีวตัถุท่ีสามารถจ าแนกไดเ้ป็นวตัถุจดัแสดงท่ีชดัเจนนกั แต่มี
การจ าลองกองไฟล้อมรอบด้วยก้อนหินส าหรับให้ผูเ้ข้าชมใช้เป็นท่ีนั่งชม        
วดิีทศัน์ได ้ซ่ึงมีกอ้นหินจ าลอง 10 ช้ินท่ีมีความสูงจากพื้น ต ่ากวา่ 12 น้ิว  

ภาพประกอบ 

 
กอ้นหินจ าลองส าหรับให้ผูเ้ขา้ชมใชเ้ป็นท่ีนัง่ชมวดิีทศัน์ 

 
จ าลองกองไฟ 

ผลการวเิคราะห์ ระดับความสูงของวตัถุจดัแสดงทั้ งหมดมีระดับต ่ากว่า 12 น้ิวซ่ึงเป็นระดับ         
ท่ีเหมาะสมกบัผูใ้ชไ้มเ้ทา้ 
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ตารางท่ี 15 ผลการส ารวจแสงและสีหอ้งปฐมบทเงินตรา 
1.2.3 แสงและสี 

คุณสมบติั พื้ น ท่ีภายในนิทรรศการควรมีแสงสว่างไม่ต ่ ากว่า 10 ฟุต  เคเดิล  ห รือ          
107.64 ลกัซ์ และป้องกนัเงาสะทอ้นท่ีจะเกิดบนวตัถุท่ีใชจ้ดัแสดงต่างๆ รวมถึง
เงาสะท้อนของวตัถุ ส าหรับพื้นท่ีผูท่ี้ใช้ภาษามือหรือการอ่านควรใช้แสง          
ไม่ต ่ากว่า 10 ฟุต เคเดิล พื้นภายนอกนิทรรศการ ควรใช้พื้นหลังสีค าตดักับ
ขอ้ความท่ีมีสีสวา่ง เพื่อป้องกนัแสงสะทอ้นจากดวงอาทิตย ์ในพื้นท่ีท่ีค่อนขา้งมืด 

ผลการส ารวจ แสงภายในห้องมีความสวา่งเฉล่ียต ่ากวา่ 10 ลกัซ์ พื้นและผนงัปูดว้ยวสัดุพื้นผิว
ดา้นจ าลองเป็นผนงัหินสีน ้ าตาลเทา  ใชส้ าหรับฉายวีดิทศัน์ แสงสวา่งจะถูกปิด
ขณะมีการฉายวดิีทศัน์  

ภาพประกอบ 

 
ผลการวเิคราะห์ แสงสว่างภายในห้องมีระดับต ่ากว่า 10 ลักซ์ ซ่ึงน้อยกว่าระดับแสงสว่างท่ี

เหมาะสมกบัผูใ้ชภ้าษาหรือการอ่าน วสัดุท่ีใชจ้ดัแสดงไม่มีเงาสะทอ้น 
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ตารางท่ี 16 ผลการส ารวจเน้ือหาหอ้งปฐมบทเงินตรา 
1.2.4 เน้ือหา 

คุณสมบติั - เน้ือหานิทรรศการตอ้งมีการถ่ายทอดผ่านส่ือหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้
คนพิการสามารถมีส่วนร่วมได้ โดยต้องตรวจสอบว่า ผูเ้ข้าชมสามารถ
เขา้ถึงส่ือประเภทต่างๆ ได ้ส่ือสามารถส่งเสริมการเรียนรู้และมีการส่ือสาร
ขอ้มูลท่ีตรงกนั การเลือกใชส่ื้อตอ้งมีความเหมาะสมกบัผูเ้ขา้ชมกลุ่มต่างๆ 
เช่น การใช้เสียงบรรยายรูปภาพ วตัถุจดัแสดง ส าหรับผูพ้ิการทางการ
มองเห็น หรือการใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ในป้ายบรรยายต่างๆ ส าหรับ        
ท่ี อ่านตวัอกัษรขนาดเล็กไม่ได ้การใชต้วัอกัษรท่ีอ่านไดง่้ายเหมาะส าหรับ
ผู ้ ท่ี มี ส ายตาเรือน ราง  ก ารใช้ ป้ ายค าบ รรยายวิ ดี โอส าห รับ ผู ้ ท่ี มี                
ความบกพร่องทางการไดย้นิ 
- เน้ือหานิทรรศการ ควรมีช่ือหัวขอ้นิทรรศการ บทเกร่ินน า หรือค าถามท่ี
น าไปสู่เน้ือหานิทรรศการ 
- นอกจากน้ียงัสามารถใช้กิจกรรมช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้ เพราะ          
การจดัการสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยการขจดัอุปสรรคในการเขา้ถึงและ
สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ย่อมส่งผลท่ีดีในการเรียนรู้ของผู ้เข้าชม         
ทุกประเภท 

ผลการส ารวจ เน้ือหานิทรรศการมีการถ่ายทอดผ่านส่ือวีดิทศัน์ เสียงบรรยายประกอบ 
การสั่นสะเทือนของพื้น กล่ิน รวมทั้งมีเจา้หนา้ท่ีในการบรรยาย ซ่ึงมีความ
หลากหลายส าหรับผูเ้ขา้ชมกลุ่มต่างๆ อย่างไรก็ตามในส่ือวีดิทศัน์ยงัไม่มี
ค  าบรรยายประกอบ จึงมีเจา้หน้าท่ีท่ีผ่านการอบรมภาษามือมาช่วยในการ
บรรยายส าหรับคนพิการทางการไดย้นิ ภายหลงัการฉายวดิีทศัน์เสร็จส้ิน 

ภาพประกอบ 

 
ผลการวเิคราะห์ เน้ือหานิทรรศการถูกถ่ายทอดผ่านส่ือท่ีหลากหลาย สามารถเป็นส่ือใน   

การบรรยายไดท้ั้งบุคคลทัว่ไป ผูพ้ิการทางการเห็น ทางการไดย้นิ 
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ตารางท่ี 17 ผลการส ารวจโสตทศันูปกรณ์หอ้งปฐมบทเงินตรา 
1.2.5 โสตทศันูปกรณ์ 

วิดีโอ 
คุณสมบติั วดีิโอควรหลีกเล่ียงภาพท่ีเรือนราง หรือเคล่ือนไหวเร็ว ควรมีค าบรรยายประกอบ

ส าหรับคนพิการทางการไดย้ิน โดยเน้ือหาของเสียงและค าบรรยายตอ้งสอดคลอ้ง
กนั ค าบรรยายไม่ควรยาวเกิน 2 บรรทดั ต่อหน่ึงหน้าจอ ตวัอกัษรท่ีใช้ส าหรับ     
ค  าบรรยายควรเป็นแบบ sans serif โดยมีระยะช่องไฟท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี     
อาจใชเ้จา้หนา้ท่ีน าชมในการบรรยายวดีิโอหรือเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับคนพิการ
ทางการมองเห็น และล่ามภาษามือส าหรับคนพิการทางการไดย้นิ 

ผลการส ารวจ วิดีโอภายในห้องนิทรรศการมีการฉายในลักษณะ 360 องศา ซ่ึงมีการฉายไป     
บนผนัง ซ่ึงมีการเคล่ือนไหวค่อนข้างเร็วและหลายจุด อีกทั้ งไม่มีค  าบรรยาย
ประกอบภาพ อยา่งไรก็ตาม พิพิธภณัฑ์ไดมี้เจา้หนา้ท่ีน าชมท่ีสามารถใชภ้าษามือ
ไดใ้นการใหบ้ริการ 

เสียงบรรยาย 
คุณสมบติั ควรมีเสียงบรรยายท่ีการบรรยายเน้ือหานิทรรศการในส่ือต่างๆ ของนิทรรศการ 

ส่ือท่ีใชเ้สียงในบรรยาย ควรมีค าบรรยายประกอบส าหรับคนพิการทางการไดย้ิน 
หรืออาจจดัท าเป็นป้ายสัญลักษณ์ มีล่ามภาษามือ รวมถึงเคร่ืองช่วยฟัง วิดีโอ
ขอ้ความอ านวยความสะดวก 

ผลการส ารวจ เสียงบรรยายภายในห้องนิทรรศการ ไม่มีค  าบรรยายประกอบ อย่างไรก็ตาม 
พิพิธภณัฑไ์ดมี้เจา้หนา้ท่ีน าชมท่ีสามารถใชภ้าษามือไดใ้นการใหบ้ริการ 
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ตารางท่ี 17 ผลการส ารวจโสตทศันูปกรณ์หอ้งปฐมบทเงินตรา (ต่อ) 
1.2.5 โสตทศันูปกรณ์  

ภาพประกอบ 

 

 
ตวัอยา่งวดีิโอภายในหอ้งปฐมบทเงินตรา 

ผลการวเิคราะห์ วีดิโอภายในห้องจดัแสดงค่อนขา้งเร็วและไม่มีค  าบรรยายประกอบ จึงอาจเป็น
อุปสรรคส าหรับคนพิการทางการไดย้นิ 
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ตารางท่ี 18 ผลการส ารวจเส้นทางการสัญจรหอ้งปฐมบทเงินตรา 

1.2.6 เส้นทางการสัญจร 
คุณสมบติั เส้นทางสัญจรภายในพิพิธภณัฑ์ควรกวา้งไม่ต ่ากว่า 36 น้ิว หากพิพิธภณัฑ์มี   

การรองรับผูเ้ขา้ชมกลุ่มเด็กเป็นจ านวนมาก ควรมีความกวา้งไม่ต ่ากวา่ 44 น้ิว  
ควรมีพื้น ท่ี ท่ีสามารถสวนกันได้ ตลอดทุกช่วงความยาว 200 ฟุต โดยมี        
ความกวา้งไม่ต ่ากว่า 60 น้ิว หากพิพิธภณัฑ์มีการรองรับผูเ้ขา้ชมกลุ่มเด็กเป็น
จ านวนมาก ควรมีพื้นท่ีท่ีสามารถสวนกนัได้ ตลอดทุกช่วงความยาว 100 ฟุต 
โดยมีความกวา้งไม่ต ่ากวา่ 88 น้ิว 
ความสูงควรสูงกว่า 80 น้ิว ในจุดท่ีความสูงต ่ากว่า 80 น้ิว ควรสร้างสัญลกัษณ์
ใหผู้ใ้ชไ้มเ้ทา้ทราบต าแหน่ง โดยจุดบอกต าแหน่งควรสูงไม่เกิน 27 น้ิว 
พื้นลาดไม่ควรมีความลาดชันเกิน 1:20 หรือ 5% หากมีความชันมากกว่านั้ น   
ควรท าเป็นทางลาดท่ีมีท่ีพกั ราวจบั และขอบป้องกนั โดยควรมีความชนัไม่เกิน 
1:12 หรือ 8.33% 
ทางต่างระดบั ไม่ควรเกิน 1/4 - 1/2 น้ิว หากมีความสูงมากกว่านั้นควรท าเป็น  
พื้นลาด ความชนัไม่เกิน 1:20 หรืออาจท าเป็นทางลาด บนัไดเล่ือน หรือลิฟต ์
 พื้นผิวของพื้นท่ีจดัแสดงควรมีความมัน่คง แข็งแรง ไม่ล่ืน พื้นท่ีเป็นพรมควรมี
การยืดติดกับพื้นทุกมุมของพรมป้องกันอนัตราย โดยไม่ควรมีลวดลายและ  
หนาเกิน 1/2 น้ิว 
พื้นท่ีเป็นกระเบ้ืองไม่ควรมนัเกินไปเพราะอาจสร้างความล าบากให้แก่ผูใ้ช้
รถเข็น นอกจากน้ีอาจเสียงร าคาญได้ และรบกวนผูท่ี้ใช้เคร่ืองช่วยฟัง ควรใช้
เป็นพื้นกระเบ้ืองหยาบ พื้นกระเบ้ืองดินเผา พื้นไม ้หรือพื้นพีวซีีแบบไม่ล่ืน 

ผลการส ารวจ เส้นทางสัญจรภายในนิทรรศการ มีพื้ น ท่ีส าห รับสัญจรค่อนข้างกว้าง              
โดยส่วนใหญ่มีพื้นทีกวา้งกว่า 60 น้ิว ซ่ึงเป็นระยะท่ีผูท่ี้ใช้รถเข็น และผูท่ี้ใช้     
ไมเ้ทา้สามารถใช้งานได้สะดวก อย่างไรก็ตาม อาจไม่สามารถรองรับจ านวน    
ผูเ้ขา้ชมได้มากนัก พื้นมีลกัษณะไม่เรียบ ค่อนขา้งขรุขระ ไม่ล่ืน ซ่ึงอาจสร้าง
ความล าบากส าหรับผูใ้ช้รถเข็น บริเวณทางเข้า – ออกห้องนิทรรศการเป็น       
พื้นต่างระดบั จึงมีการจดัท าทางลาดทางเขา้ กวา้ง 58 น้ิว เอียง 8 องศา ทางออก 
กวา้ง 56 น้ิว เอียง 11.5 องศา ซ่ึงมีความชนัค่อนขา้งมาอาจท าให้ผูใ้ชร้ถเข็นตอ้ง
ใชแ้รงมากในการสัญจรบนทางลาด 
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ตารางท่ี 18 ผลการส ารวจเส้นทางการสัญจรหอ้งปฐมบทเงินตรา (ต่อ) 
1.2.6 เส้นทางการสัญจร 

ภาพประกอบ 

 
ทางลาดบริเวณทางเขา้ห้องปฐมบทเงินตรา 

 
ทางลาดบริเวณทางออกหอ้งปฐมบทเงินตรา 

ผลการวเิคราะห์ - พื้นท่ีสัญจรมีพื้นท่ีกวา้งเพียงพอส าหรับผูใ้ช้รถเข็นและใช้ไม้เท้าสามารถ       
ใชง้านไดส้ะดวก แต่อาจไม่สามารถรองรับผูเ้ขา้ชมจ านวนมากได ้ 
- พื้นท่ีค่อนขา้งขรุขระ อาจเป็นอุปสรรคส าหรับผูใ้ชร้ถเขน็ 
- บ ริเวณทางเข้า – ออกเป็นพื้ น ท่ี ต่างระดับ ได้มีการจัดท าทางลาดซ่ึงมี          
ความกวา้งเหมาะสมกับผูใ้ช้รถเข็น แต่มีความชันค่อนข้างมาก จึงอาจต้อง        
ใชแ้รงมากในการสัญจรบนทางลาด 
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ตารางท่ี 19 ผลการส ารวจการจดัการพื้นท่ีในนิทรรศการห้องปฐมบทเงินตรา 
1.2.7 การจดัการพื้นท่ีในนิทรรศการ 

พื้นท่ีวา่งส าหรับผูใ้ชร้ถเข็น 
คุณสมบติั การจดัพื้นท่ีในนิทรรศการควรมีพื้นท่ีว่างส าหรับผูใ้ช้รถเข็นในการเขา้ชม ดว้ย

ระยะท่ี เหมาะสมของรถ เข็น  นั้ น มีความกว้าง 30 น้ิ ว  ความยาว 48 น้ิ ว              
การออกแบบนิทรรศการจึงควรมีพื้นท่ีว่างกวา้งไม่ต ่ากว่า 60 น้ิวจากระยะท่ีมี
วตัถุและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการจดัแสดง ซ่ึงเป็นระยะท่ีผูใ้ช้รถเข็นสามารถ      
กลับตวัได้ ในพื้นท่ีส าหรับผูใ้ช้รถเข็นคนัเดียว พื้นท่ีทางตรงไม่ควรต ่ากว่า        
36 น้ิว จุดท่ีกลบัตวัไม่ควรต ่ากว่า 48 น้ิว และในพื้นท่ีสามารถสวนได้ ควรมี
ความกวา้งไม่ต ่ากวา่ 60 น้ิว 
พื้นท่ีท่ีเป็นซอก เพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตวัในการเขา้ชมนั้นควรมีความกวา้ง
ไม่ต ่ากวา่ 36 น้ิว ลึกไม่เกิน 24 น้ิว ส าหรับถอยรถเข็นกลบั หรือกวา้งไม่ต ่ากว่า 
60 น้ิว ลึกไม่เกิน 15 น้ิว ส าหรับการหมุนรถเขน็กลบั 

ผลการส ารวจ โดยพื้นท่ี ส่วนใหญ่มีพื้นท่ีมากกว่า 60 ตารางน้ิว มีพื้น ท่ี เพียงพอส าหรับ          
การกลบัตวัของรถเขน็ อยา่งไรก็ตาม ยงัมีบริเวณจุดท่ีเป็นซอก  

การจดัการส่ิงกีดขวา้ง 
คุณสมบติั วตัถุท่ีติดกับผนังไม่ควรยื่นออกมากกว่า 4 น้ิว และความสูงจากพื้นไม่ควร        

ต  ่ากว่า 27 น้ิว หาก หากยื่นมามากกว่า 4 น้ิว ควรอยูสู่งกว่า 80 น้ิว จากพื้น หรือ
อยู่ต  ่ากว่า 27 น้ิว ซ่ึงเป็นระยะท่ีผูใ้ช้ไมเ้ทา้สามารถทราบต าแหน่งได ้หากวตัถุ  
ไม่อยูใ่นระดบัดงักล่าวควรท าสัญลกัษณ์ระบุต าแหน่ง 
วตัถุท่ีอยู่ต  ่ากว่า 27 น้ิว ไม่ควรยื่นออกมาน้อยกว่า 12 น้ิว ซ่ึงเป็นระยะท่ีผูใ้ช้    
ไม้เท้าสามารถทราบต าแหน่งได้ หากยื่นออกมากน้อยกว่า 12 น้ิว ควรท า
สัญลกัษณ์ระบุต าแหน่ง 
วตัถุท่ีสามารถเคล่ือนท่ีได้หรือผนังชั่วคราว ควรอยู่สูงจากพื้นมากกว่า 80 น้ิว    
ซ่ึงอยู่เหนือศีรษะ หรือมีฐานต ่ากว่า 27 น้ิว ซ่ึงเป็นระยะท่ีผูใ้ช้ไมเ้ท้าสามารถ
ทราบต าแหน่งได ้

ผลการส ารวจ มีวตัถุจัดแสดงบางส่วนท่ีมีระดับความสูงต ่ ากว่า 12 น้ิว และไม่มีการท า
สัญลกัษณ์ระบุต าแหน่ง 
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ตารางท่ี 19 ผลการส ารวจการจดัการพื้นท่ีในนิทรรศการห้องปฐมบทเงินตรา (ต่อ) 
1.2.7 การจดัการพื้นท่ีในนิทรรศการ 

ภาพประกอบ 

 
พื้นท่ีท่ีเป็นซอกขนาดกวา้ง 27.5 น้ิว 

ผลการวเิคราะห์ การจดัการพื้นท่ีในนิทรรศการ พื้นท่ีส่วนใหญ่มีพื้นท่ีกวา้งเพียงพอส าหรับผูใ้ช้
รถเข็นในการกลบัรถเข็น แต่มีวตัถุจดัแสดงส่วนใหญ่ท่ีระดบัต ่ากว่าระดบัท่ี
เหมาะสมส าหรับผูใ้ชไ้มเ้ทา้ และไม่มีการท าสัญลกัษณ์ระบุต าแหน่ง 

 
1.3 ห้องเส้นทางวิวฒันาการเงินตรา 

 
 

ภาพท่ี 39 หอ้งเส้นทางววิฒันาการเงินตรา 

(ถ่ายภาพโดยผูว้ิจยั ณ พิพิธภณัฑ์เหรียญ กรมธนารักษ์) 
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เป็นนิทรรศการท่ีบอกเล่าความเป็นมาของการใชส่ื้อกลางต่าง ๆ ในพื้นท่ีต่าง ๆ ทัว่โลก 
จนกระทั้งมีการน าโลหะมาใช้เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียน แบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 หัวเร่ืองยอ่ย 
คือ ธรรมชาติส่ิงใกล้ตวัมนุษย์ ประดิดประดอยสร้างมูลค่า โลหะสินแร่มีค่า และก้าวแรกแห่ง
เหรียญกษาปณ์ ลกัษณะภายในห้องนิทรรศการเป็นการจ าลองสภาพต่าง ๆ เช่น โซนธรรมชาติส่ิง
ใกลต้วัมนุษยจ์ะมีการจ าลองสภาพคลา้ยป่า โซนประดิดประดอยสร้างมูลค่ามีการจ าลองสภาพคลา้ย
ชุมชนโบราณท่ีมีการประดิษฐ์ส่ิงของต่างๆ โซนโลหะสินแร่มีค่ามีการตกแต่งพื้นและผนงัคลา้ยหิน 
และโซนกา้วแรกแห่งเหรียญมีการจ าลองสภาพคลา้ยห้องของคนจีน ผสมกบัการตกแต่งพื้นและ
ผนงัคลา้ยหิน โดยมีพื้นท่ีจดัแสดงประมาณ 99 ตารางเมตร มีรายละเอียด  ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 20 ผลการส ารวจตูจ้ดัแสดงหอ้งเส้นทางววิฒันาการเงินตรา 

1.3.1 ตูจ้ดัแสดง 
คุณสมบติั ตู้จ ัดแสดงบนฐาน (Display Cases on Pedestals) บางประเภทมีแผ่นกระจก 

แผ่นอะคิลิก หรือฉากกั้น ด้านล่างสุดของฐานระหว่าง 33- 40 น้ิว จากพื้น     
หากเป็นการจดัแสดงในแนวราบ ไม่ควรสูงเกิน 36 น้ิว 
ตูจ้ดัแสดงท่ีแขวนติดผนงั (Wall-hung Display Cases) ความสูงของพื้นท่ีจดัวาง
วตัถุจดัแสดงควรอยูร่ะหวา่ง 33 – 40 น้ิว จากพื้น โดยระดบัท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ 
36 น้ิว และตูไ้ม่ควรยืน่ออกมาเกิน 4 น้ิว ฐานของตูท่ี้ใชย้ดึกบัผนงัควรมีความสูง
จากพื้น 27 น้ิว 
ตูแ้บบติดผนัง ควรมีท่ีว่างจากพื้นไม่ต ่ากว่า 27 น้ิว หากต ่ากว่าหรือไม่มีท่ีว่าง 
ควรสามารถชมได้ในแนวขนาน โดยมีระดบัความสูงระหว่าง 24 – 36 น้ิวจาก
พื้น ควรมีแสงเพียงพอ สีและพื้นผิวของวตัถุจดัแสดงและพื้นหลงัควรแตกต่าง
กนัชดัเจน 
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ตารางท่ี 20 ผลการส ารวจตูจ้ดัแสดงหอ้งเส้นทางววิฒันาการเงินตรา (ต่อ) 
1.3.1 ตูจ้ดัแสดง 

ผลการส ารวจ ในบริเวณนิทรรศการธรรมชาติส่ิงใกลต้วัมนุษยมี์ ตูจ้ดัแสดง 1 ตู ้มีลกัษณะเป็น
ตูอ้ะลิคลิคบนแท่น รูปทรงคลา้ยทรงรี แท่นสูงจากพื้น 29 น้ิว ตูอ้ะลิคลิคสูงจาก
พื้น 32 น้ิว ส่วนท่ีลึกท่ีสุด ลึก 29.5 น้ิว 
ในบริเวณนิทรรศการโลหะสินแร่มีค่า มีการจดัแสดงวตัถุจ าลองบริเวณผนัง       
3 จุด จุดท่ี 1 จดัแสดงวตัถุจ าลองแบบแขวนผนังส าหรับให้ผูเ้ข้าชมได้สัมผสั 
แบ่งเป็นเงินใบหอก เงินกากบาท และเงินมะนิลาส์ 
จุดท่ี 2 เป็นการจัดแสดงวตัถุจ าลองบนแท่นยื่น 4 จุด บนแท่นยื่นทั้ ง 4 จุด           
มีแท่นเอียง จดัแสดงวตัถุจ าลอง 2 กลุ่ม คือ ดา้นซ้ายเป็นเงินรูปสัตว ์จดัแสดง   
บนแท่น 2 แท่น สูงจากพื้น 42 น้ิว และ 45 น้ิว ลึก 13 น้ิว ดา้นขวาเป็นเงินลาริน 
จดัแสดงบนแท่น 2 แท่น สูงจากพื้น 42 น้ิว และ 45 น้ิว ลึก 13 น้ิว เช่นเดียวกนั 
จุดท่ี 3 เป็นการจดัแสดงวตัถุจ าลองเงินคิสซ่ี เพนน่ี บนแท่นส่ีเหล่ียมกวา้ง 79 น้ิว 
ยาว 17 น้ิว สูงไล่ระดบั 12 น้ิว และ 24 น้ิว วตัถุจดัแสดงสูงเฉล่ีย 48 น้ิว 

ภาพประกอบ 

 
ตูจ้ดัแสดงในบริเวณนิทรรศการธรรมชาติส่ิงใกลต้วัมนุษย ์

 
ตูจ้ดัแสดงจุดท่ี 1ในบริเวณนิทรรศการโลหะสินแร่มีค่า 
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ตารางท่ี 20 ผลการส ารวจตูจ้ดัแสดงหอ้งเส้นทางววิฒันาการเงินตรา (ต่อ) 
1.3.1 ตูจ้ดัแสดง (ต่อ) 

ภาพประกอบ 

 
ตูจ้ดัแสดงจุดท่ี 2 ในบริเวณนิทรรศการโลหะสินแร่มีค่า 

 
ตูจ้ดัแสดงจุดท่ี 3 ในบริเวณนิทรรศการโลหะสินแร่มีค่า 

ผลการวเิคราะห์ ตูจ้ดัแสดงบางส่วนมีความสูงเกินระดบัท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคส าหรับ
ผูใ้ชร้ถเขน็ 
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ตารางท่ี 21 ผลการส ารวจวตัถุจดัแสดงหอ้งเส้นทางววิฒันาการเงินตรา 
1.3.2 วตัถุจดัแสดง 

คุณสมบติั วตัถุจดัแสดงท่ีมีจุดยื่นออกมาจากแท่นหรือฐาน จุดยื่นควรอยูสู่งจากพื้น 80 น้ิว 
โดยแท่นหรือฐานท่ีจดัวางวตัถุควรสูงจากพื้นมากกวา่ 12 น้ิว หรือหากมีจุดท่ียื่น
ออกมาและไม่สามารถปรับต าแหน่งให้สูงกวา่ 80 น้ิวได ้ควรสร้างแนวกั้นเพื่อ
ป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนจากการชนกระแทก โดยมีความสูงไม่เกิน 27 น้ิว 
รวมทั้งใชพ้รมท่ีสีตดักบัสีพรมโดยรอบเพื่อระบุต าแหน่ง 

ผลการส ารวจ ในบริเวณนิทรรศการธรรมชาติส่ิงใกล้ตัวมนุษย์มีการจัดแสดงโดยจ าลอง    
สภาพป่าวตัถุจดัแสดงถูกกั้นโดยการยกพื้นสูงประมาณ 4 น้ิว  ไม่มีจุดยื่นท่ีเป็น
อนัตราย เหมาะส าหรับส าหรับผูใ้ชไ้มเ้ทา้ 
ในบริเวณนิทรรศการประดิดประดอยสร้างมูลค่ามีการจัดแสดงหุ่นจ าลอง       
ชาวเกาะแยปแบกเงินกอ้นหินถูกกั้นโดยการยกพื้นสูงประมาณ 4 น้ิว  ไม่มีจุดยื่น
ท่ีเป็นอนัตราย เหมาะส าหรับผูใ้ชไ้มเ้ทา้ 
อีกฝ่ังหน่ึงของนิทรรศการประดิดประดอยสร้างมูลค่าจัดแสดงของจ าลอง
ส่ิงประดิษฐ์ท่ีใช้เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนต่าง ๆ โดยมีร้ัวแผงไมจ้  าลอง   
มากั้น มีความสูงเฉล่ีย 31 น้ิว ไม่จุดยืน่เหมาะส าหรับผูใ้ชไ้มเ้ทา้ 
ในบริเวณนิทรรศการกา้วแรกแห่งเหรียญมีการจดัแสดงโดยจ าลองสภาพเหมือน
ห้องของคนจีน มีโต๊ะไมสู้ง 34. 5 น้ิว กวา้ง 39. 5 น้ิว ลึก 20 น้ิว และเกา้อ้ี 2 ตวั 
สูง 42 น้ิว กวา้ง   21 น้ิวไม่มีจุดยืน่ท่ีเป็นอนัตราย เหมาะส าหรับผูใ้ชไ้มเ้ทา้ 

ภาพประกอบ 

 
การแสดงบริเวณนิทรรศการธรรมชาติส่ิงใกลต้วัมนุษย ์
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ตารางท่ี 21 ผลการส ารวจวตัถุจดัแสดงหอ้งเส้นทางววิฒันาการเงินตรา (ต่อ) 
1.3.2 วตัถุจดัแสดง 

ภาพประกอบ 

 
หุ่นจ าลองชาวเกาะแยปแบกเงินกอ้นหินในบริเวณนิทรรศการประดิดประดอย

สร้างมูลค่า 

 
การจดันิทรรศการจ าลองส่ิงประดิษฐท่ี์ใชเ้ป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียน 

ในบริเวณนิทรรศการประดิดประดอยสร้างมูลค่า 

 
การจ าลองห้องของคนจีนในบริเวณนิทรรศการกา้วแรกแห่งเหรียญ 
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ตารางท่ี 21 ผลการส ารวจวตัถุจดัแสดงหอ้งเส้นทางววิฒันาการเงินตรา (ต่อ) 
1.3.2 วตัถุจดัแสดง (ต่อ) 

ผลการวเิคราะห์ วตัถุจดัแสดงทั้งหมดมีระดบัความสูงท่ีเหมาะสมและไม่มีจุดยื่นท่ีเป็นอนัตราย
ส าหรับผูใ้ชไ้มเ้ทา้ 

 

ตารางท่ี 22 ผลการส ารวจแสงและสีหอ้งเส้นทางววิฒันาการเงินตรา 
1.3.3 แสงและสี 

คุณสมบติั พื้ น ท่ีภายในนิทรรศการควรมีแสงสว่างไม่ต ่ ากว่า 10 ฟุต  เค เดิล  ห รือ          
107.64 ลกัซ์ และป้องกนัเงาสะทอ้นท่ีจะเกิดบนวตัถุท่ีใชจ้ดัแสดงต่างๆ รวมถึง
เงาสะท้อนของวตัถุ ส าหรับพื้นท่ีผู ้ท่ีใช้ภาษามือหรือการอ่านควรใช้แสง          
ไม่ต ่ากว่า 10 ฟุต เคเดิล พื้นภายนอกนิทรรศการ ควรใช้พื้นหลังสีค าตัดกับ
ขอ้ความท่ีมีสีสวา่ง เพื่อป้องกนัแสงสะทอ้นจากดวงอาทิตย ์ในพื้นท่ีท่ีค่อนขา้งมืด 

ผลการส ารวจ แสงภายในห้องมีความสวา่งเฉล่ียต ่ากวา่ 40 ลกัซ์ พื้นและผนงัปูดว้ยวสัดุจ าลอง
ผนังหินสีน ้ าตาลเทา ไม่มีเงาสะทอ้น โซนต่าง ๆ มีการใช้สีท่ีใกล้เคียงกนั คือ    
สีน ้าตาล และเทา เป็นภาพถ ้าหรือธรรมชาติ 

ภาพประกอบ 

 
ผลการวเิคราะห์ แสงภายในหอ้งจดัแสดงอาจไม่เพียงพอส าหรับผูใ้ชภ้าษามือและการอ่าน สีท่ีใช้

ในนิทรรศการมีความเหมาะสม วสัดุท่ีใชจ้ดัแสดงไม่มีเงาสะทอ้น 
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ตารางท่ี 23 ผลการส ารวจเน้ือหาหอ้งเส้นทางววิฒันาการเงินตรา 
1.3.4 เน้ือหา 

คุณสมบติั เน้ือหานิทรรศการต้องมีการถ่ายทอดผ่านส่ือหลากหลายรูปแบบ เพื่อให ้        
คนพิการสามารถมีส่วนร่วมได้ โดยตอ้งตรวจสอบว่า ผูเ้ขา้ชมสามารถเขา้ถึง    
ส่ือประเภทต่างๆ ได้ ส่ือสามารถส่งเสริมการเรียนรู้และมีการส่ือสารข้อมูล       
ท่ีตรงกนั การเลือกใชส่ื้อตอ้งมีความเหมาะสมกบัผูเ้ขา้ชมกลุ่มต่างๆ เช่น การใช้
เสียงบรรยายรูปภาพ วตัถุจดัแสดง ส าหรับผูพ้ิการทางการมองเห็น หรือการใช้
ตวัอกัษรขนาดใหญ่ในป้ายบรรยายต่างๆ ส าหรับท่ีอ่านตวัอกัษรขนาดเล็กไม่ได ้
การใช้ตัวอกัษรท่ีอ่านได้ง่ายเหมาะส าหรับผูท่ี้มีสายตาเรือนราง การใช้ป้าย      
ค  าบรรยายวดีิโอส าหรับผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
เน้ือหานิทรรศการ ควรมีช่ือหวัขอ้นิทรรศการ บทเกร่ินน า หรือค าถามท่ีน าไปสู่
เน้ือหานิทรรศการ 
นอกจากน้ียงัสามารถใช้กิจกรรมช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้ เพราะการจดัการ
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ โดยการขจดัอุปสรรคในการเขา้ถึงและสร้างทางเลือกใน
การเรียนรู้ยอ่มส่งผลท่ีดีในการเรียนรู้ของผูเ้ขา้ชมทุกประเภท 

ผลการส ารวจ เน้ือหานิทรรศการ เป็นเร่ืองราวตั้งแต่การใช้วสัดุจากธรรมชาติมาเป็นส่ือกลาง
ในการแลกเปล่ียนค้าขาย เช่น หอยเบ้ีย หรือหนังสัตว์ ต่อมามีการประดิษฐ์
เคร่ืองใช้ต่าง ๆ มาเป็นส่ือกลางแลกเปล่ียน เน้ือหานิทรรศการมีการถ่ายทอด
ผ่านส่ือต่าง ๆ คือ วตัถุจัดแสดงท่ีสัมผสัได้ ป้ายค าบรรยาย ส่ือเชิงโต้ตอบ      
การบรรยายผา่นหูฟังตามจุดต่าง และการน าชมของเจา้หนา้ท่ี  

ภาพประกอบ 

 
ผลการวเิคราะห์ เน้ือหานิทรรศการถูกถ่ายทอดผา่นส่ือหลากหลายรูปแบบ มีความเหมาะสมกบั

ผูเ้ขา้ชมหลายกลุ่ม เช่นวตัถุจดัแสดงท่ีสัมผสัได้ ป้ายค าบรรยายอกัษรเบรลล ์
เสียงบรรยายผ่านหูฟัง ท่ีเหมาะสมกับคนพิการทางการเห็น ป้ายค าบรรยาย     
ส่ือเชิงโต้ตอบ ท่ีเหมาะสมกับผูรั้บรู้ผ่านการมองเห็น และเจ้าหน้าท่ีท่ีผ่าน        
การอบรมท่ีสามารถใหบ้ริการผูเ้ขา้ชมกลุ่มต่างๆ ได ้
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ตารางท่ี 24 ผลการส ารวจส่ือเชิงโตต้อบหอ้งเส้นทางววิฒันาการเงินตรา 
1.3.5 ส่ือเชิงโตต้อบ 

คุณสมบติั ส่ือเชิงโต้ตอบแบบใช้คอมพิวเตอร์หรือหน้าจอ ลักษณะทางกายภาพ มีความ
ใกลเ้คียงกบัส่ือเชิงโตต้อบแบบใช้โต๊ะ พื้นผิว แท่นยื่น หน้าจอแบบสัมผสัควรมี
บริเวณท่ีมีพื้นผิวแตกต่างจากบริเวณบนหน้าจอสัมผสั และปุ่มควบคุมควรอยูต่  า
แห่งเดิม โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า 3 น้ิว หรืออาจมีระบบเสียงบรรยายจากหูฟัง
ประกอบการใชง้าน หรือมีระบบเปิดปิดเสียงบรรยายประกอบการใชโ้ดยติดตั้งไว้
ดา้นมุมของหน้าจอ ในการติดตั้งหน้าจอควรสูง 47 น้ิวในระดบัเส้นกลาง เอียง   
12 องศาหรือ สูง 44 น้ิว เอียงระหวา่ง 12 – 15 องศา โดยอาจมีการติดตั้งโปรแกรม
ส าหรับอ่านหน้าจอ โดยหน้าจอควรมีขนาดใหญ่ ตวัอกัษรท่ีแสดงไม่ควรต ่ากว่า 
14 พอยต์ หน้าจอควรมีป้ายค าบรรยายประกอบด้วย สัญลักษณ์เสียงต่าง ๆ 
สามารถใชป้ระกอบเพื่อช่วยในการใชง้านได ้

ผลการส ารวจ ภายในห้องนิทรรศการเส้นทางวิวฒันาการเงินตรา มีส่ือเชิงโตต้อบ 1 ต าแหน่ง 
เป็นเกมให้ผูเ้ขา้ชมไดเ้ล่นเป็นพ่อคา้ และน าสินคา้ไปแลกเปล่ียนกบัพื้นท่ีต่าง ๆ     
มีให้เลือก 2 ภาษา ไทยและองักฤษ ตวัอกัษรขนาดใหญ่กว่า 12 พอยต์ ติดตั้งบน
แท่นเอียง มีความสูงตรงจุดก่ึงกลาง 41 น้ิว เอียง 30 องศา แมร้ะดบัความอาจนอ้ย
กว่าค่ามาตรฐานเล็กน้อย แต่มีการติดตั้ งในลักษณะท่ีเอียงมาข้ึน ผูใ้ช้งานจึง
สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก มีค าบรรยายและเสียงประกอบการใช้งาน ซ่ึงมี
ความเหมาะสมกบัผูเ้ขา้ชมกลุ่มต่างๆ 

ภาพประกอบ 

 
ส่ือเชิงโตต้อบภายในห้องนิทรรศการเส้นทางววิฒันาการเงินตรา 

ผลการวเิคราะห์ ส่ือเชิงโตต้อบมีขนาดอกัษรและภาพประกอบท่ีเหมาะสม มีเสียงประกอบการ    
ใช้งาน แต่ต าแหน่งท่ีติดตั้ งมีความสูงน้อยกว่าระดับท่ีเหมาะกับผู ้ใช้รถเข็น
เล็กนอ้ย 
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ตารางท่ี 25 ผลการส ารวจเส้นทางการสัญจรหอ้งเส้นทางววิฒันาการเงินตรา 
1.3.6 เส้นทางการสัญจร 

คุณสมบติั เส้นทางสัญจรภายในพิพิธภัณฑ์ควรกวา้งไม่ต ่ ากว่า 36 น้ิว หากพิพิธภัณฑ์มี       
การรองรับผูเ้ขา้ชมกลุ่มเด็กเป็นจ านวนมาก ควรมีความกวา้งไม่ต ่ากวา่ 44 น้ิว  
ควรมีพื้นท่ีท่ีสามารถสวนกนัได ้ตลอดทุกช่วงความยาว 200 ฟุต โดยมีความกวา้ง
ไม่ต ่ากว่า 60 น้ิว หากพิพิธภัณฑ์มีการรองรับผูเ้ข้าชมกลุ่มเด็กเป็นจ านวนมาก      
ควรมีพื้นท่ีท่ีสามารถสวนกนัได ้ตลอดทุกช่วงความยาว 100 ฟุต โดยมีความกวา้ง
ไม่ต ่ากวา่ 88 น้ิว 
ความสูงควรสูงกว่า 80 น้ิว ในจุดท่ีความสูงต ่ากวา่ 80 น้ิว ควรสร้างสัญลกัษณ์ให้
ผูใ้ชไ้มเ้ทา้ทราบต าแหน่ง โดยจุดบอกต าแหน่งควรสูงไม่เกิน 27 น้ิว 
พื้นลาดไม่ควรมีความลาดชนัเกิน 1:20 หรือ 5% หากมีความชนัมากกวา่นั้น ควรท า
เป็นทางลาดท่ีมีท่ีพกั ราวจบั และขอบป้องกนั โดยควรมีความชนัไม่เกิน 1:12 หรือ 
8.33% 
ทางต่างระดับ ไม่ควรเกิน 1/4 - 1/2 น้ิว หากมีความสูงมากกว่านั้ นควรท าเป็น     
พื้นลาด ความชนัไม่เกิน 1:20 หรืออาจท าเป็นทางลาด บนัไดเล่ือน หรือลิฟต ์
 พื้นผิวของพื้นท่ีจดัแสดงควรมีความมัน่คง แข็งแรง ไม่ล่ืน พื้นท่ีเป็นพรมควรมี   
การยืดติดกับพื้นทุกมุมของพรมป้องกันอันตราย โดยไม่ควรมีลวดลายและ        
หนาเกิน 1/2 น้ิว 
พื้นท่ีเป็นกระเบ้ืองไม่ควรมนัเกินไปเพราะอาจสร้างความล าบากให้แก่ผูใ้ชร้ถเข็น 
นอกจากน้ีอาจเสียงร าคาญได้ และรบกวนผู้ท่ี ใช้เค ร่ืองช่วยฟัง ควรใช้เป็น            
พื้นกระเบ้ืองหยาบ พื้นกระเบ้ืองดินเผา พื้นไม ้หรือพื้นพีวซีีแบบไม่ล่ืน 

ผลการส ารวจ เส้นทางสัญจรภายในห้องนิทรรศการเส้นทางวิวฒันาการเงินตรา มีจุดตดัเส้น         
4 จุด แต่ละจุดมีความกวา้ง 59, 77, 50 และ 41 น้ิว พื้นเรียบ ไม่มีความชัน พื้นผิว    
ปูวสัดุจ  าลองคลา้ยพื้นหิน ไม่ล่ืนและมีความมัน่คงแขง็แรง เหมาะสมกบัการใชง้าน 
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ตารางท่ี 25 ผลการส ารวจเส้นทางการสัญจรหอ้งเส้นทางววิฒันาการเงินตรา (ต่อ) 
1.3.6 เส้นทางการสัญจร 

ภาพประกอบ 

 
ผลการวเิคราะห์ เส้นทางการสัญจรภายในนิทรรศการมีความกวา้งเพียงพอและใช้วสัดุท่ีเหมาะสม

กบัผูใ้ชร้ถเขน็ 
 

ตารางท่ี 26 ผลการส ารวจการจดัการพื้นท่ีในนิทรรศการห้องเส้นทางววิฒันาการเงินตรา 
1.3.7 การจดัการพื้นท่ีในนิทรรศการ 

พื้นท่ีวา่งส าหรับผูใ้ชร้ถเข็น 
คุณสมบติั การจดัพื้นท่ีในนิทรรศการควรมีพื้นท่ีว่างส าหรับผูใ้ช้รถเข็นในการเขา้ชม ด้วย

ระยะท่ีเหมาะสมของรถเข็น นั้นมีความกวา้ง 30 น้ิว ความยาว 48 น้ิว การออกแบบ
นิทรรศการจึงควรมีพื้นท่ีว่างกวา้งไม่ต ่ากว่า 60 น้ิวจากระยะท่ีมีวตัถุและอุปกรณ์
ต่างๆ ท่ีใช้ในการจดัแสดง ซ่ึงเป็นระยะท่ีผูใ้ช้รถเข็นสามารถกลบัตวัได ้ในพื้นท่ี
ส าหรับผูใ้ชร้ถเข็นคนัเดียว พื้นท่ีทางตรงไม่ควรต ่ากวา่ 36 น้ิว จุดท่ีกลบัตวัไม่ควร
ต ่ากวา่ 48 น้ิว และในพื้นท่ีสามารถสวนได ้ควรมีความกวา้งไม่ต ่ากวา่ 60 น้ิว 
พื้นท่ีท่ีเป็นซอก เพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตวัในการเขา้ชมนั้นควรมีความกวา้งไม่
ต ่ากวา่ 36 น้ิว ลึกไม่เกิน 24 น้ิว ส าหรับถอยรถเข็นกลบั หรือกวา้งไม่ต ่ากวา่ 60 น้ิว 
ลึกไม่เกิน 15 น้ิว ส าหรับการหมุนรถเขน็กลบั 

ผลการส ารวจ ภายในห้องนิทรรศการเส้นทางวิวฒันาการเงินตรา มีจุดตดัเส้น 4 จุด แต่ละจุดมี
ความกวา้ง 59, 77, 50 และ 41 น้ิว ซ่ึงมีความกวา้งส าหรับการสัญจรทางตรง โดย
ประตูทางเขา้ มีความกวา้ง 56 น้ิว ประตูทางออกกวา้ง 36 น้ิว 
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ตารางท่ี 26 ผลการส ารวจการจดัการพื้นท่ีในนิทรรศการห้องเส้นทางววิฒันาการเงินตรา (ต่อ) 
1.3.7 การจดัการพื้นท่ีในนิทรรศการ 

การจดัการส่ิงกีดขวา้ง 
คุณสมบติั วตัถุท่ีติดกบัผนงัไม่ควรยื่นออกมากกว่า 4 น้ิว และความสูงจากพื้นไม่ควรต ่ากว่า 

27 น้ิว หาก หากยื่นมามากกว่า 4 น้ิว ควรอยู่สูงกว่า 80 น้ิว จากพื้น หรืออยู่ต  ่ากว่า 
27 น้ิว ซ่ึงเป็นระยะท่ีผูใ้ชไ้มเ้ทา้สามารถทราบต าแหน่งได ้หากวตัถุไม่อยูใ่นระดบั
ดงักล่าวควรท าสัญลกัษณ์ระบุต าแหน่ง 
วตัถุท่ีอยู่ต  ่ากวา่ 27 น้ิว ไม่ควรยื่นออกมาน้อยกวา่ 12 น้ิว ซ่ึงเป็นระยะท่ีผูใ้ชไ้มเ้ทา้
สามารถทราบต าแหน่งได ้หากยื่นออกมากน้อยกวา่ 12 น้ิว ควรท าสัญลกัษณ์ระบุ
ต าแหน่ง 
วตัถุท่ีสามารถเคล่ือนท่ีไดห้รือผนงัชัว่คราว ควรอยูสู่งจากพื้นมากกวา่ 80 น้ิว ซ่ึงอยู่
เหนือศีรษะ หรือมีฐานต ่ ากว่า 27 น้ิว ซ่ึงเป็นระยะท่ีผู ้ใช้ไม้เท้าสามารถทราบ
ต าแหน่งได ้

ผลการส ารวจ พื้นท่ีในนิทรรศการไม่มีส่ิงกีดขวา้งใดท่ีเป็นอุปสรรคส าหรับผูใ้ชไ้มเ้ทา้ 
ภาพประกอบ 

 

 
ผลการวเิคราะห์ การจดัการพื้นท่ีในนิทรรศการมีพื้นท่ีว่างเพียงพอส าหรับผูใ้ช้รถเข็นและไม่มี       

ส่ิงกีดขวา้งท่ีเป็นอุปสรรคส าหรับผูใ้ชไ้มเ้ทา้ 
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ตารางท่ี 27 ผลการส ารวจป้ายค าบรรยายหอ้งเส้นทางววิฒันาการเงินตรา 
1.3.8 ป้ายค าบรรยาย 

คุณสมบติั ควรหลีกเล่ียงการค าศัพท์วิชาการ หากมีควรมีการอธิบายเพิ่มเติม เน้ือหาควร        
ไม่ควรเกิน 100 ค  า ควรมีค าอธิบายอยา่งยอ่ในส่วนตน้ของเน้ือหาท่ีมีความยาวมาก 
ควรใชรู้ปแบบอกัษรแบบ simple serif หรือ sans serif เช่น Helvetica New Century 
Schoolbook หรือ Times Roman ไม่ควรใช้ตัวเขียน ตัวบีบ หรือ ตัวเอียง โดยมี     
การตัดกันของสีอักษรและพื้นหลังไม่ต ่ากว่า 70% ขนาดอกัษรไม่ต ่ากว่า 18 pt   
วสัดุท่ีใชไ้ม่ควรมนัวาว ไม่ควรใชอ้กัษรบนพื้นหลงัท่ีเป็นรูปภาพ 
ควรมีแสงสวา่งส าหรับป้ายท่ี 10 – 30 ฟุตแคนเด้ิล 
ป้ายติดผนงั ควรอยู ่54 จากพื้น ตามระดบัสายตาของผูเ้ขา้ชม 
ป้ายบรรยายตูจ้ดัแสดง ควรเอียงประมาณ 40 – 45 ° และติดไวบ้ริเวณท่ีใกลส้ายตา
ท่ีสุด โดยตูจ้ดัแสดงควรอยูร่ะหวา่ง 33 – 40 น้ิว และป้ายไม่ควรสูงเกิน 40 น้ิว  
ป้ายบรรยายติดกบัราว ป้ายไม่ควรสูงเกิน 40 น้ิว 
ป้ายบรรยายท่ีติดกบัพื้น ควรสูงกวา่ 12 น้ิวจากพื้น และควรเอียงประมาณ 40 – 45 ° 

ผลการส ารวจ ภายในห้องนิทรรศการเส้นทางวิวฒันาการเงินตรา มีป้ายค าบรรยาย จ านวน           
19 แห่ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
บริเวณนิทรรศการธรรมชาติส่ิงใกลต้วัมนุษย ์มีป้ายทั้งหมด 7 แห่ง เป็น ป้ายห้อง
นิทรรศการ 1 แห่ง มีความสูงจากพื้น 52 – 75 น้ิว เป็นอักษรขนาดใหญ่กว่า           
18 พอยต์ แต่ไม่ใช่อกัษรแบบ simple serif หรือ sans serif ท าด้วยวสัดุท่ีมันวาว   
ป้ายค าบรรยายติดผนังยาว 1 แห่ง เป็นอกัษรขนาดใหญ่กว่า 18 พอยต์ แต่ไม่ใช่
อกัษรแบบ simple serif หรือ sans serif ท าด้วยวสัดุไม่มนัวาว ป้ายค าบรรยายบน
แท่น 5 แห่ง มีขนาดเท่ากนัคือ สูง 33 น้ิว เอียง 30 องศา เป็นอกัษรขนาดใหญ่กว่า 
18 พอยต ์แต่ไม่ใช่อกัษรแบบ simple serif หรือ sans serif ท าดว้ยวสัดุไม่มนัวาว 
บริเวณนิทรรศการประดิดประดอยสร้างมูลค่า มี ป้ ายทั้ งหมด 5 แห่ง เป็น            
ป้ายค าบรรยาย 1 แห่ง มีความสูงจากพื้น 47 – 68.5 น้ิว ยื่นออกมา 3 น้ิว เป็นอกัษร
ขนาดใหญ่กว่า 18 พอยต์ แต่ไม่ใช่อกัษรแบบ simple serif หรือ sans serif ท าดว้ย
วสัดุท่ีไม่มนัวาว ป้ายค าบรรยายบนแท่น 4 แห่ง มีขนาดเท่ากนัคือ สูง 34 น้ิว เอียง 
30 องศา เป็นอกัษรขนาดใหญ่กวา่ 18 พอยต ์แต่ไม่ใช่อกัษรแบบ simple serif หรือ 
sans serif ท าดว้ยวสัดุไม่มนัวาว 
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ตารางท่ี 27 ผลการส ารวจป้ายค าบรรยายหอ้งเส้นทางววิฒันาการเงินตรา (ต่อ) 
1.3.8 ป้ายค าบรรยาย 

ผลการส ารวจ บริเวณนิทรรศการโลหะสินแร่มีค่า มีป้ายทั้งหมด 6 แห่ง เป็นป้ายค าบรรยายติดผนงั 
จ านวน 5 แห่ง มี 3 ขนาด 1. มีความสูงจากพื้น 47 –74 น้ิว เป็นอกัษรขนาดใหญ่กวา่  
18 พอยต ์ แต่ไม่ใช่อกัษรแบบ simple serif หรือ sans serif ท าดว้ยวสัดุท่ีไม่มนัวาว 
2. มีความสูงจากพื้น 42 –71 น้ิว เป็นอกัษรขนาดใหญ่กวา่ 18 พอยต ์แต่ไม่ใช่อกัษร
แบบ simple serif หรือ sans serif ท าด้วยวสัดุท่ีไม่มนัวาว 3. ขนาดป้าย 6 ×  7 น้ิว 
จ านวน 3 ป้าย สูงจากพื้น 40, 48 และ 48.5 น้ิว เป็นอกัษรขนาดใหญ่กว่า 18 พอยต ์
แต่ไม่ใช่อกัษรแบบ simple serif หรือ sans serif ท าดว้ยวสัดุท่ีไม่มนัวาว และป้ายค า
บรรยายวางในแนวระนาบกบัแท่นจดัแสดง ขนาดป้าย 6 ×  7 น้ิว สูงจากพื้น 24 น้ิว 
เป็นอกัษรขนาดใหญ่กวา่ 18 พอยต ์แต่ไม่ใช่อกัษรแบบ simple serif หรือ sans serif 
ท าดว้ยวสัดุท่ีไม่มนัวาว 
บริเวณนิทรรศการกา้วแรกแห่งเหรียญกษาปณ์ เป็นป้ายค าบรรยายติดผนงั จ  านวน 3 
แห่ง มี 2 ขนาด 1. มีความสูงจากพื้น 48 –75 น้ิว เป็นอกัษรขนาดใหญ่กวา่ 18 พอยต ์ 
แต่ไม่ใช่อกัษรแบบ simple serif หรือ sans serif ท าด้วยวสัดุท่ีไม่มนัวาว 2. ขนาด
ป้าย 13 ×  19.5 น้ิว จ  านวน 2 ป้าย สูงจากพื้น 50.5 น้ิว เป็นอกัษรขนาดใหญ่กวา่ 18 
พอยต ์แต่ไม่ใช่อกัษรแบบ simple serif หรือ sans serif ท าดว้ยวสัดุท่ีไม่มนัวาว 

ภาพประกอบ 

 
ป้ายหอ้งนิทรรศการเส้นทางววิฒันาการเงินตรา 
บริเวณนิทรรศการธรรมชาติส่ิงใกลต้วัมนุษย ์
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ตารางท่ี 27 ผลการส ารวจป้ายค าบรรยายหอ้งเส้นทางววิฒันาการเงินตรา (ต่อ) 
1.3.8 ป้ายค าบรรยาย 

ภาพประกอบ 

 
 

 
ป้ายค าบรรยายติดผนงัยาวบริเวณนิทรรศการธรรมชาติส่ิงใกลต้วัมนุษย ์
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ตารางท่ี 27 ผลการส ารวจป้ายค าบรรยายหอ้งเส้นทางววิฒันาการเงินตรา (ต่อ) 
1.3.8 ป้ายค าบรรยาย 

ภาพประกอบ 

 
ป้ายค าบรรยายบนแท่นบริเวณนิทรรศการธรรมชาติส่ิงใกลต้วัมนุษย ์

 
ป้ายค าบรรยายบริเวณนิทรรศการประดิดประดอยสร้างมูลค่า 
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ตารางท่ี 27 ผลการส ารวจป้ายค าบรรยายหอ้งเส้นทางววิฒันาการเงินตรา (ต่อ) 
1.3.8 ป้ายค าบรรยาย 

ภาพประกอบ 

 
ป้ายค าบรรยายบนแท่นบริเวณนิทรรศการประดิดประดอยสร้างมูลค่า 

 
ป้ายค าบรรยายติดผนงับริเวณนิทรรศการโลหะสินแร่มีค่า 
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ตารางท่ี 27 ผลการส ารวจป้ายค าบรรยายหอ้งเส้นทางววิฒันาการเงินตรา (ต่อ) 
1.3.8 ป้ายค าบรรยาย 

ภาพประกอบ 

 
ป้ายค าบรรยายติดผนงับริเวณนิทรรศการโลหะสินแร่มีค่า 

 
ป้ายค าบรรยายวางในแนวระนาบกบัแท่นจดัแสดง 

บริเวณนิทรรศการโลหะสินแร่มีค่า 
 

 

 

 

 

 



124 
 

 
 

ตารางท่ี 27 ผลการส ารวจป้ายค าบรรยายหอ้งเส้นทางววิฒันาการเงินตรา (ต่อ) 
1.3.8 ป้ายค าบรรยาย 

ภาพประกอบ 

 
 

 
ป้ายค าบรรยายติดผนงับริเวณนิทรรศการกา้วแรกแห่งเหรียญกษาปณ์ 

ผลการวเิคราะห์ ป้ายค าบรรยายส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัความสูงท่ีเหมาะสมกบัผูเ้ขา้ชม ขนาดอกัษรมี
ความเหมาะสม แต่แบบอักษรไม่ใช่แบบ ไม่ใช่อักษรแบบ simple serif หรือ       
sans serif ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคส าหรับผูท่ี้เป็นโรค Dyslexic 
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1.4 ห้องพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัพระผูป้ฏิรูปเหรียญกษาปณ์ไทย 

 
 
ภาพท่ี 40 หอ้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัพระผูป้ฏิรูปเหรียญกษาปณ์ไทย 

(ถ่ายภาพโดยผูว้ิจยั ณ พิพิธภณัฑ์เหรียญ กรมธนารักษ์) 
 

เป็นห้องส่ีเหล่ียมค่อนขา้งโล่ง ใกล้กบับริเวณประตูเขา้ – ออกพิพิธภณัฑ์ จดัแสดง
เร่ืองราวของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว ผูมี้บทบาทส าคญัในการปฏิรูปเหรียญกษาปณ์
ไทยส่วนน้ีมีพื้นท่ี โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 28 ผลการส ารวจแสงและสีห้องห้องพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวพระผูป้ฏิรูป

เหรียญกษาปณ์ไทย 
1.4.1 แสงและสี 

คุณสมบติั พื้ น ท่ีภายในนิทรรศการควรมีแสงสว่างไม่ต ่ ากว่า 10 ฟุต  เค เดิล  ห รือ          
107.64 ลกัซ์ และป้องกนัเงาสะทอ้นท่ีจะเกิดบนวตัถุท่ีใชจ้ดัแสดงต่างๆ รวมถึง
เงาสะท้อนของวตัถุ ส าหรับพื้นท่ีผู ้ท่ีใช้ภาษามือหรือการอ่านควรใช้แสง          
ไม่ต ่ากว่า 10 ฟุต เคเดิล พื้นภายนอกนิทรรศการ ควรใช้พื้นหลังสีค าตัดกับ
ขอ้ความท่ีมีสีสวา่ง เพื่อป้องกนัแสงสะทอ้นจากดวงอาทิตย ์ในพื้นท่ีท่ีค่อนขา้งมืด 

ผลการส ารวจ แสงภายในห้องมีความสวา่งเฉล่ียประมาณ 420 ลกัซ์ พื้นปูดว้ยกระเบ้ืองมนัเงา     
สีครีมน ้ าตาล ผนงัมีพื้นสีครีม มีการติดตั้งป้ายค าบรรยาย 4 จุด และวิดีโอบริเวณ
ผนงั 1 จุด ป้ายท าดว้ยวสัดุดา้นแต่มีเงาสะทอ้นเล็กน้อย มีส่ือเชิงโตต้อบ ติดตั้ง
บนโตะ๊เป็นหนา้จอกระจกท่ีค่อนขา้งมนั แต่ไม่มีเงาสะทอ้นในขณะใชง้าน 
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ตารางท่ี 28 ผลการส ารวจแสงและสีห้องห้องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัวพระผูป้ฏิรูป
เหรียญกษาปณ์ไทย (ต่อ) 

1.4.1 แสงและสี 
ภาพประกอบ 

 
ผลการวเิคราะห์ แสงสว่างภายในห้องมีความสว่างเพียงพอส าหรับผูใ้ช้ภาษามือและการอ่าน  

วสัดุท่ีใชใ้นการจดัแสดงไม่เป็นอุปสรรคในการรับชม 
 
ตารางท่ี  29 ผลการส ารวจเน้ือหาห้องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู ้ปฏิ รูป              

เหรียญกษาปณ์ไทย 
1.4.2 เน้ือหา 

คุณสมบติั เน้ือหานิทรรศการต้องมีการถ่ายทอดผ่านส่ือหลากหลายรูปแบบ เพื่อให ้    
คนพิการสามารถมีส่วนร่วมได ้โดยตอ้งตรวจสอบว่า ผูเ้ขา้ชมสามารถเขา้ถึง
ส่ือประเภทต่างๆ ได ้ส่ือสามารถส่งเสริมการเรียนรู้และมีการส่ือสารขอ้มูลท่ี
ตรงกนั การเลือกใชส่ื้อตอ้งมีความเหมาะสมกบัผูเ้ขา้ชมกลุ่มต่างๆ เช่น การใช้
เสียงบรรยายรูปภาพ วตัถุจดัแสดง ส าหรับผูพ้ิการทางการมองเห็น หรือการ
ใชต้วัอกัษรขนาดใหญ่ในป้ายบรรยายต่างๆ ส าหรับท่ีอ่านตวัอกัษรขนาดเล็ก
ไม่ได ้การใช้ตวัอกัษรท่ีอ่านไดง่้ายเหมาะส าหรับผูท่ี้มีสายตาเรือนราง การใช้
ป้ายค าบรรยายวดีิโอส าหรับผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
เน้ือหานิทรรศการ ควรมีช่ือหัวข้อนิทรรศการ บทเกร่ินน า หรือค าถามท่ี
น าไปสู่เน้ือหานิทรรศการ 
นอกจากน้ียงัสามารถใช้กิจกรรมช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได ้เพราะการจดัการ
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ โดยการขจดัอุปสรรคในการเขา้ถึงและสร้างทางเลือก
ในการเรียนรู้ยอ่มส่งผลท่ีดีในการเรียนรู้ของผูเ้ขา้ชมทุกประเภท 
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ตารางท่ี  29 ผลการส ารวจเน้ือหาห้องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู ้ปฏิ รูป              
เหรียญกษาปณ์ไทย (ต่อ) 

1.4.2 เน้ือหา  
ผลการส ารวจ เน้ือหานิทรรศการ เป็นเร่ืองราวของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว        

ผูมี้บทบาทส าคญัในการปฏิรูปเหรียญกษาปณ์ไทย ทั้งเร่ืองพระราชประวติัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเหรียญกษาปณ์การน าเหรียญกษาปณ์มาใชแ้ทนพดดว้ง การพฒันา
ระบบเหรียญกษาปณ์ไทย และการจดัตั้งโรงกษาปณ์ เน้ือหานิทรรศการมีการ
ถ่ายทอดผา่นส่ือต่าง ๆ คือ ป้ายค าบรรยาย ค าบรรยายอกัษรเบรลลส่ื์อเชิงโตต้อบ 
วิดีทศัน์ เสียงบรรยายผา่นหูฟัง ซ่ึงมีความหลากหลายเหมาะสมกบัผูเ้ขา้ชมกลุ่ม
ต่างๆ 

ภาพประกอบ 

 
ผลการวเิคราะห์ เน้ือหานิทรรศการมีการถ่ายทอดผา่นส่ือหลากหลายรูปแบบ เช่น ป้ายค าบรรยาย 

วีดิทัศน์  ส่ือเชิงโต้ตอบท่ี เหมาะกับผู ้ท่ี รับ รู้ผ่านการมองเห็น  ค าบรรยาย         
อกัษรเบรลล์ เสียงบรรยายผ่านหูฟัง ท่ีเหมาะส าหรับพิการทางการเห็น และ
เจา้หนา้ท่ีท่ีผา่นการอบรมท่ีสามารถใหบ้ริการผูเ้ขา้ชมกลุ่มต่างๆ ได ้
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ตารางท่ี 30 ผลการส ารวจโสตทศันูปกรณ์ห้องพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวพระผูป้ฏิรูป              
เหรียญกษาปณ์ไทย 

1.4.3 โสตทศันูปกรณ์ 
วิดีโอ 
คุณสมบติั วิดีโอควรหลีกเล่ียงภาพท่ีเรือนราง หรือเคล่ือนไหวเร็ว ควรมีค าบรรยาย

ประกอบส าหรับ 
คนพิการทางการไดย้ิน โดยเน้ือหาของเสียงและค าบรรยายตอ้งสอดคลอ้งกนั 
ค าบรรยายไม่ควรยาวเกิน 2 บรรทดั ต่อหน่ึงหน้าจอ ตวัอกัษรท่ีใช้ส าหรับค า
บรรยายควรเป็นแบบ sans serif โดยมีระยะช่องไฟท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีอาจ
ใชเ้จา้หน้าท่ีน าชมในการบรรยายวิดีโอหรือเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับคนพิการ
ทางการมองเห็น และล่ามภาษามือส าหรับคนพิการทางการไดย้นิ 

ผลการส ารวจ วดีิโอภายในหอ้งนิทรรศการมีการฉายผา่นวีดิทศัน์ประกอบค าบรรยายซ่ึงมีการ
เค ล่ือนไหวไม่ เร็วนัก  แต่ไม่ มีค  าบรรยายประกอบภาพ อย่างไรก็ตาม 
พิพิธภณัฑไ์ดมี้เจา้หนา้ท่ีน าชมท่ีสามารถใชภ้าษามือไดใ้นการใหบ้ริการ 

ภาพประกอบ 

 
วดีิโอภายในห้องนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

พระผูป้ฏิรูปเหรียญกษาปณ์ไทย 
ผลการวเิคราะห์ วีดิโอภายในนิทรรศการมีลกัษณะเหมาะสมกบัผูเ้ขา้ชม โดยมีเจา้หน้าท่ีน าชม

บรรยายเน้ือหาวดิีโอแทนค าบรรยายประกอบเน้ือหาวดิีโอ 
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ตารางท่ี 31 ผลการส ารวจส่ือเชิงโตต้อบห้องพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวพระผูป้ฏิรูป              
เหรียญกษาปณ์ไทย 

1.4.4 ส่ือเชิงโตต้อบ 
คุณสมบติั ส่ือเชิงโตต้อบแบบใช้คอมพิวเตอร์หรือหน้าจอ ลกัษณะทางกายภาพ มีความ

ใกลเ้คียงกบัส่ือเชิงโตต้อบแบบใชโ้ต๊ะ พื้นผิว แท่นยื่น หนา้จอแบบสัมผสัควรมี
บริเวณท่ีมีพื้นผิวแตกต่างจากบริเวณบนหน้าจอสัมผสั และปุ่มควบคุมควรอยู่
ต  าแหน่งเดิม โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า 3 น้ิว หรืออาจมีระบบเสียงบรรยายจาก      
หูฟังประกอบการใช้งาน หรือมีระบบเปิดปิดเสียงบรรยายประกอบการใช้โดย
ติดตั้ งไว้ด้านมุมของหน้าจอ ในการติดตั้ งหน้าจอควรสูง 47 น้ิวในระดับ          
เส้นกลาง เอียง 12 องศาหรือ สูง 44 น้ิว เอียงระหว่าง 12 – 15 องศา โดยอาจมี
การติดตั้งโปรแกรมส าหรับอ่านหนา้จอ โดยหนา้จอควรมีขนาดใหญ่ ตวัอกัษรท่ี
แสดงไม่ควรต ่ากวา่ 14 pt.  หนา้จอควรมีป้ายค าบรรยายประกอบดว้ย สัญลกัษณ์
เสียงต่าง ๆ สามารถใชป้ระกอบเพื่อช่วยในการใชง้านได ้

ผลการส ารวจ ภายในห้องนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผูป้ฏิรูป      
เหรียญกษาปณ์ไทย มีส่ือเชิงโต้ตอบ 1 ต าแหน่ง เป็นสไลด์อธิบายเร่ืองราว     
พระราชประวติั มีให้เลือก 2 ภาษา ไทยและองักฤษ ตวัอกัษรขนาดใหญ่กว่า     
12 พอยต์ ติดตั้งบนแท่นเอียง มีความสูงตรงจุดก่ึงกลาง  44 น้ิว เอียง 15 องศา 
อยา่งไรก็ตามไม่มีเสียงประกอบการใชง้าน ปุ่มกด หรือหนา้จอท่ีมีพื้นผวิต่างสัมผสั 

ภาพประกอบ 

 
ส่ือเชิงโตต้อบภายในห้องนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

พระผูป้ฏิรูปเหรียญกษาปณ์ไทย 
ผลการวเิคราะห์ ส่ือเชิงโตต้อบภายในนิทรรศการมีความสูง ต าแหน่ง ขนาดอกัษรท่ีเหมาะสมกบั

ผูใ้ช้รถเข็นและผูท่ี้รับรู้ผ่านการมองเห็น อย่างไรก็ตามยงัไม่มีเสียงประกอบ    
การใชง้าน ปุ่มกด หรือหนา้จอท่ีมีพื้นผวิต่างสัมผสั แต่ทางพิพิธภณัฑมี์การจดัท า
บรรยายอกัษรเบรลลป์ระกอบ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการทางการเห็น 
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ตารางท่ี 32 ผลการส ารวจเส้นทางสัญจรห้องพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวพระผูป้ฏิรูป              
เหรียญกษาปณ์ไทย 

1.4.5 เส้นทางการสัญจร 
คุณสมบติั เส้นทางสัญจรภายในพิพิธภณัฑ์ควรกวา้งไม่ต ่ากวา่ 36 น้ิว หากพิพิธภณัฑ์มีการ

รองรับผูเ้ขา้ชมกลุ่มเด็กเป็นจ านวนมาก ควรมีความกวา้งไม่ต ่ากวา่ 44 น้ิว ควรมี
พื้นท่ีท่ีสามารถสวนกันได้ ตลอดทุกช่วงความยาว 200 ฟุต โดยมีความกวา้ง       
ไม่ต ่ากว่า 60 น้ิว หากพิพิธภณัฑ์มีการรองรับผูเ้ขา้ชมกลุ่มเด็กเป็นจ านวนมาก 
ควรมีพื้นท่ีท่ีสามารถสวนกนัได ้ตลอดทุกช่วงความยาว 100 ฟุต โดยมีความกวา้ง
ไม่ต ่ากวา่ 88 น้ิว 
ความสูงควรสูงกว่า 80 น้ิว ในจุดท่ีความสูงต ่ากว่า 80 น้ิว ควรสร้างสัญลกัษณ์   
ใหผู้ใ้ชไ้มเ้ทา้ทราบต าแหน่ง โดยจุดบอกต าแหน่งควรสูงไม่เกิน 27 น้ิว 
พื้นลาดไม่ควรมีความลาดชันเกิน 1:20 หรือ 5% หากมีความชันมากกว่านั้ น      
ควรท าเป็นทางลาดท่ีมีท่ีพกั ราวจบั และขอบป้องกนั โดยควรมีความชนัไม่เกิน 
1:12 หรือ 8.33% 
ทางต่างระดับ ไม่ควรเกิน 1/4 - 1/2 น้ิว หากมีความสูงมากกว่านั้ นควรท าเป็น     
พื้นลาด ความชนัไม่เกิน 1:20 หรืออาจท าเป็นทางลาด บนัไดเล่ือน หรือลิฟต ์
พื้นผิวของพื้นท่ีจดัแสดงควรมีความมัน่คง แข็งแรง ไม่ล่ืน พื้นท่ีเป็นพรมควรมี
การยืดติดกบัพื้นทุกมุมของพรมป้องกนัอนัตราย โดยไม่ควรมีลวดลายและหนา
เกิน 1/2 น้ิว พื้นท่ีเป็นกระเบ้ืองไม่ควรมนัเกินไปเพราะอาจสร้างความล าบาก
ให้แก่ผูใ้ช้รถเข็น นอกจากน้ีอาจเสียงร าคาญได ้และรบกวนผูท่ี้ใช้เคร่ืองช่วยฟัง 
ควรใชเ้ป็นพื้นกระเบ้ืองหยาบ พื้นกระเบ้ืองดินเผา พื้นไม ้หรือพื้นพีวซีีแบบไม่ล่ืน 

ผลการส ารวจ เส้นทางสัญจรภายในนิทรรศการเป็นพื้นท่ีกวา้งขนาดประมาณ 40.5 ตารางเมตร       
พื้นมีลกัษณะเรียบตลอดแนว พื้นถูกปูดว้ยกระเบ้ืองท่ีค่อนขา้งมนัและล่ืน 

ภาพประกอบ 
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ตารางท่ี 32 ผลการส ารวจเส้นทางสัญจรห้องพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวพระผูป้ฏิรูป              
เหรียญกษาปณ์ไทย (ต่อ) 

1.4.5 เส้นทางการสัญจร 
ผลการวเิคราะห์ เส้นทางสัญจรภายในนิทรรศการมีความกว้างเพียงพอในการรองรับเด็ก           

ผูใ้ชร้ถเข็น มีความสูงเพียงพอ แต่พื้นปูดว้ยวสัดุท่ีค่อนขา้งมนัและล่ืน ซ่ึงอาจเป็น
อุปสรรคส าหรับผูใ้ชร้ถเขน็และสร้างเสียงร าคาญแก่ผูใ้ชเ้คร่ืองช่วยฟัง 

 
ตารางท่ี 33 ผลการส ารวจการจดัการพื้นท่ีในนิทรรศการห้องพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั

พระผูป้ฏิรูปเหรียญกษาปณ์ไทย 
1.4.6 การจดัการพื้นท่ีในนิทรรศการ 

พื้นท่ีวา่งส าหรับผูใ้ชร้ถเข็น 
คุณสมบติั การจัดพื้นท่ีในนิทรรศการควรมีพื้นท่ีว่างส าหรับผู ้ใช้รถเข็นในการเข้าชม          

ด้วยระยะท่ีเหมาะสมของรถเข็น นั้ นมีความกว้าง 30 น้ิว ความยาว 48 น้ิว          
การออกแบบนิทรรศการจึงควรมีพื้นท่ีวา่งกวา้งไม่ต ่ากวา่ 60 น้ิวจากระยะท่ีมีวตัถุ
และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการจดัแสดง ซ่ึงเป็นระยะท่ีผูใ้ชร้ถเขน็สามารถกลบัตวั
ได้ ในพื้นท่ีส าหรับผูใ้ช้รถเข็นคนัเดียว พื้นท่ีทางตรงไม่ควรต ่ากว่า 36 น้ิว จุดท่ี
กลบัตวัไม่ควรต ่ากวา่ 48 น้ิว และในพื้นท่ีสามารถสวนได ้ควรมีความกวา้งไม่ต ่า
กวา่ 60 น้ิว 
พื้นท่ีท่ีเป็นซอก เพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตวัในการเขา้ชมนั้นควรมีความกวา้ง   
ไม่ต ่ากว่า 36 น้ิว ลึกไม่เกิน 24 น้ิว ส าหรับถอยรถเข็นกลบั หรือกวา้งไม่ต ่ากว่า   
60 น้ิว ลึกไม่เกิน 15 น้ิว ส าหรับการหมุนรถเขน็กลบั 

ผลการส ารวจ ภายในห้องนิทรรศการเป็นพื้นท่ีกวา้งขนาดประมาณ 40.5 ตารางเมตร มีประตู     
2 บาน  ขนาดกวา้ง 49.5 น้ิว  
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ตารางท่ี 33 ผลการส ารวจการจดัการพื้นท่ีในนิทรรศการห้องพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั
พระผูป้ฏิรูปเหรียญกษาปณ์ไทย (ต่อ) 

1.4.6 การจดัการพื้นท่ีในนิทรรศการ 
การจดัการส่ิงกีดขวา้ง 
คุณสมบติั วตัถุท่ีติดกบัผนงัไม่ควรยื่นออกมากกวา่ 4 น้ิว และความสูงจากพื้นไม่ควรต ่ากวา่ 

27 น้ิว หาก หากยื่นมามากกวา่ 4 น้ิว ควรอยูสู่งกวา่ 80 น้ิว จากพื้น หรืออยูต่  ่ากวา่ 
27 น้ิว ซ่ึงเป็นระยะท่ีผูใ้ช้ไม้เท้าสามารถทราบต าแหน่งได้ หากวตัถุไม่อยู่ใน
ระดบัดงักล่าวควรท าสัญลกัษณ์ระบุต าแหน่ง 
วตัถุท่ีอยู่ต  ่ากว่า 27 น้ิว ไม่ควรยื่นออกมาน้อยกว่า 12 น้ิว ซ่ึงเป็นระยะท่ีผูใ้ช้ไม้
เทา้สามารถทราบต าแหน่งได ้หากยื่นออกมากนอ้ยกวา่ 12 น้ิว ควรท าสัญลกัษณ์
ระบุต าแหน่ง 
วตัถุท่ีสามารถเคล่ือนท่ีไดห้รือผนงัชัว่คราว ควรอยูสู่งจากพื้นมากกวา่ 80 น้ิว ซ่ึง
อยู่เหนือศีรษะ หรือมีฐานต ่ากว่า 27 น้ิว ซ่ึงเป็นระยะท่ีผูใ้ช้ไมเ้ทา้สามารถทราบ
ต าแหน่งได ้

ผลการส ารวจ พื้นท่ีในนิทรรศการไม่มีส่ิงกีดขวา้งใดท่ีเป็นอุปสรรคส าหรับผูใ้ชไ้มเ้ทา้ 
ภาพประกอบ 

 
ผลการวเิคราะห์ การจดัการพื้นท่ีในนิทรรศการ มีพื้นท่ีกวา้งเพียงพอส าหรับผูใ้ชร้ถเข็น และไม่มี

ส่ิงกีดขวา้งใดท่ีเป็นอุปสรรคส าหรับผูใ้ชไ้มเ้ทา้ 
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ตารางท่ี 34 ผลการส ารวจป้ายค าบรรยายห้องพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวพระผูป้ฏิรูป
เหรียญกษาปณ์ไทย 

1.4.7 ป้ายค าบรรยาย 
คุณสมบติั ควรหลีกเล่ียงการค าศพัท์วชิาการ หากมีควรมีการอธิบายเพิ่มเติม เน้ือหาควรไม่

ควรเกิน 100 ค า ควรมีค าอธิบายอยา่งยอ่ในส่วนตน้ของเน้ือหาท่ีมีความยาวมาก 
ควรใช้รูปแบบอักษรแบบ simple serif หรือ sans serif เช่น  Helvetica New 
Century Schoolbook หรือ Times Roman ไม่ควรใชต้วัเขียน ตวับีบ หรือ ตวัเอียง 
โดยมีการตดักนัของสีอกัษรและพื้นหลงัไม่ต ่ากว่า 70% ขนาดอกัษรไม่ต ่ากว่า 
18 pt วสัดุท่ีใชไ้ม่ควรมนัวาว ไม่ควรใชอ้กัษรบนพื้นหลงัท่ีเป็นรูปภาพ 
ควรมีแสงสวา่งส าหรับป้ายท่ี 10 – 30 ฟุตแคนเด้ิล 
ป้ายติดผนงั ควรอยู ่54 จากพื้น ตามระดบัสายตาของผูเ้ขา้ชม 
ป้ายบรรยายตู้จดัแสดง ควรเอียงประมาณ 40 – 45 ° และติดไวบ้ริเวณท่ีใกล้
สายตาท่ีสุด โดยตูจ้ดัแสดงควรอยู่ระหว่าง 33 – 40 น้ิว และป้ายไม่ควรสูงเกิน   
40 น้ิว  
ป้ายบรรยายติดกบัราว ป้ายไม่ควรสูงเกิน 40 น้ิว 
ป้ายบรรยายท่ีติดกับพื้น ควรสูงกว่า 12 น้ิวจากพื้น และควรเอียงประมาณ         
40 – 45 ° 

ผลการส ารวจ ภายในห้องนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผูป้ฏิรูป
เหรียญกษาปณ์ไทย เป็นป้ายติดผนงัตามทางยาว มีความสูงจากพื้น 40 น้ิว จรด
เพดาน เป็นอกัษรขนาดใหญ่กว่า 18 พอยต์ แต่ไม่ใช่อักษรแบบ simple serif 
หรือ sans serif ท าดว้ยวสัดุท่ีมนัวาว 
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ตารางท่ี 34 ผลการส ารวจป้ายค าบรรยายห้องพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวพระผูป้ฏิรูป
เหรียญกษาปณ์ไทย (ต่อ) 

1.4.7 ป้ายค าบรรยาย 
ภาพประกอบ 

 

 
ป้ายค าบรรยายภายในหอ้งนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

พระผูป้ฏิรูปเหรียญกษาปณ์ไทย 
ผลการวเิคราะห์ ป้ายค าบรรยายในห้องนิทรรศการมีขนาดใหญ่ บางต าแหน่งมีเงาสะท้อน        

ท าให้บางจุดมีอุปสรรคในการอ่าน และแบบอกัษรไม่ใช่แบบ simple serif หรือ 
sans serifจึงอาจไม่เหมาะสมกบัผูท่ี้มีสายตาเรือนราง และผูเ้ป็นโรค Dyslexic 
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2. พื้นท่ีให้บริการโดยรอบ 
2.1 ภายในอาคาร 
เป็นพื้นท่ีโล่ง ใกล้กับบริเวณจุดประชาสัมพันธ์ และประตูเข้า – ออก พิพิธภัณฑ ์      

เป็นจุดนดัผูเ้ขา้ชมก่อนเพื่อเขา้ชมตามรอบเวลาเขา้ชมนิทรรศการ ก่อนเร่ิมเขา้ชมในห้องนิทรรศการ
อ่ืน ๆ การจดัแสดงส่วนน้ีมีพื้นท่ีประมาณ 261 ตารางเมตร โดยมีลกัษณะการจดัแสดง ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 35 ผลการส ารวจป้ายแสดงส่ิงอ านวยความสะดวกภายในอาคาร 

2.1.1 ป้ายแสดงส่ิงอ านวยความสะดวก 
คุณสมบติั -มีสัญลกัษณ์รูปผูพ้ิการ 

-มีเคร่ืองหมายแสดงทางไปสู่ส่ิงอ านวยความสะดวก 
-มีสัญลกัษณ์หรือตวัอกัษรแสดงประเภทของส่ิงอ านวยความสะดวก 
-สัญลักษณ์รูปผู ้พิการ เคร่ืองหมายแสดงทางไปสู่ ส่ิงอ านวยความสะดวก 
สัญลกัษณ์หรือตวัอกัษรแสดงประเภทของส่ิงอ านวยความสะดวก เป็นสีขาวโดย
พื้นป้ายเป็นสีน ้าเงิน หรือมีสีน ้าเงินพื้นป้ายสีขาว 
-ตอ้งมีความชดัเจน มองเห็นไดง่้าย 
-จดัใหมี้แสงส่องสวา่งเป็นพิเศษทั้งกลางวนัและกลางคืน 
-ติดตั้งในต าแหน่งท่ีไม่ท าใหส้ับสน 
-ป้ายควรเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส 

ผลการส ารวจ ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญ มีป้ายแสดงต าแหน่งเส้นทาง จ านวน 2 ป้าย      
ซ่ึงมีสัญลกัษณ์ห้องน ้ าและสัญลกัษณ์คนพิการคนพิการ มีเคร่ืองหมายแสดงทาง
ไปสู่ห้องน ้ าและห้องน ้ าคนพิการ สัญลักษณ์แสดงประเภทของส่ิงอ านวย     
ความสะดวก อยู่ในระดบัสูงเหนือศีรษะ มีแสงสว่างท่ีป้าย ติดตั้งในต าแหน่งท่ี
ระบุเส้นทางชัดเจน อย่างไรก็ตามป้ายมีการใช้พื้นสีทองตดักับตวัอกัษรและ
ภาพสีขาว  

ภาพประกอบ 

 
ป้ายแสดงส่ิงอ านวยความสะดวกภายในพิพิธภณัฑ ์
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ตารางท่ี 35 ผลการส ารวจป้ายแสดงส่ิงอ านวยความสะดวกภายในอาคาร (ต่อ) 

2.1.1 ป้ายแสดงส่ิงอ านวยความสะดวก 
ผลการวเิคราะห์ ป้ายจดัแสดงส่ิงอ านวยความสะดวก มีการใชส้ัญลกัษณ์ท่ีไดม้าตรฐาน จดัวางใน

ต าแหน่งท่ีชดัเจน แต่การใชสี้พื้นหลงั สีของสัญลกัษณ์และตวัอกัษรยงัไม่ตดักนั
อยา่งชดัเจน จึงอาจเป็นอุปสรรคในการมองเห็น 

 
ตารางท่ี 36 ผลการส ารวจทางลาดภายในอาคาร 

2.1.2 ทางลาด 
คุณสมบติั -พื้นผิวเป็นวสัดุท่ีป้องกนัการล่ืนไถล ทางลาดท่ีไม่มีผนังกนัให้ยกขอบสูงจาก

พื้นผิวของทางลาด ติดตั้งราวกันตก มีราวจบัท าด้วยวสัดุท่ีมีความมัน่คงและ
แขง็แรง พื้นผวิของจุดต่อเน่ืองระหวา่งพื้นกบัทางลาดตอ้งเรียบไม่สะดุด 
-ความกวา้งสุทธิไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร ในกรณีท่ีทางลาดมีความยาวของ  
ทุกช่วงรวมกนัตั้งแต่ 6,000 มิลลิเมตร ข้ึนไป ตอ้งมีความกวา้งสุทธิไม่น้อยกว่า 
1,500 มิลลิเมตร 
-ทางลาดต้องมีความลาดชันไม่ เกิน  1:12 และมีความยาวช่วงละไม่ เกิน         
6,000มิลลิเมตร ในกรณีท่ีทางลาดยาวเกิน 6,000 มิลลิเมตร ตอ้งจดัให้มีชานพกั
ยาวไม่นอ้ยกวา่ 1,500 มิลลิเมตร คัน่ระหวา่งแต่ละช่วงของทางลาด 
-ทางลาดด้านท่ีไม่มีผนังกั้นให้ยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาดไม่น้อยกว่า     
50 มิลลิเมตร และมีราวกนัตก 
-ทางลาดท่ีมีความยาวตั้งแต่  2,500 มิลลิเมตรข้ึนไป  ตอ้งมีราวจบัทั้งสองด้าน 
ท าด้วยวสัดุเรียบ มีความมัน่คงแข็งแรง ไม่เป็นอนัตรายในการจบัและไม่ล่ืน       
มีลักษณะกลม  โดยมีเส้นผ่านศูนยก์ลางไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน     
40  มิลลิเมตร สูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา่  800  มิลลิเมตร  แต่ไม่เกิน  900  มิลลิเมตร 
ราวจับด้านท่ีอยู่ติดผนังให้มีระยะห่างจากผนังไม่น้อยกว่า  50  มิลลิเมตร            
มีความสูง จากจุดยึดไม่นอ้ยกวา่  120 มิลลิเมตร  และผนงับริเวณราวจบัตอ้งเป็น
ผนังเรียบ  ราวจบัตอ้งยาวต่อเน่ือง  และส่วนท่ียึดติดกบัผนงัจะตอ้งไม่กีดขวาง
หรือเป็นอุปสรรค ต่อการใชข้องคนพิการทางการมองเห็น  ปลายของราวจบัให้
ยื่นเลยจากจุดเร่ิมต้นและจุดส้ินสุดของทางลาดไม่น้อยกว่า  300  มิลลิเมตร        
มีป้ายแสดงทิศทาง  ต าแหน่ง  หรือหมายเลขชั้นของอาคารท่ีคนพิการทางการ 
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ตารางท่ี 36 ผลการส ารวจทางลาดภายในอาคาร (ต่อ) 

2.1.2 ทางลาด 
คุณสมบติั มองเห็น และคนชราสามารถทราบความหมายได้  ตั้ งอยู่บริเวณทางข้ึนและ    

ทางลงของทางลาดท่ีเช่ือมระหวา่งชั้น ของอาคาร ให้มีสัญลกัษณ์รูปผูพ้ิการติด
ไวใ้นบริเวณทางลาดท่ีจดัไวใ้หแ้ก่ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา 

ผลการส ารวจ ภายในอาคารมีทางลาด 1 ต าแหน่งบริเวณทางเข้าห้องน ้ าคนพิการ พื้นปูด้วย
กระเบ้ืองติดด้วยแถบกันล่ืน มีการติดตั้ งราวกันตกท าด้วยวสัดุท่ีมั่นคงและ
แข็งแรง พื้นผิวเรียบต่อเน่ืองตลอดแนว กวา้ง 120 เซนติเมตร ทางลาดยาว        
128 เซนติเมตร ความยาวทางลาดรวมท่ีพกั 328 เซนติเมตร เอียง 10 องศา  

ภาพประกอบ 

 
ทางลาดทางเขา้หอ้งน ้า 

ผลการวเิคราะห์ ทางลาดบริเวณหน้าห้องน ้ า ใช้วสัดุและขนาดท่ีเหมาะสมกับผูใ้ช้รถเข็นและ
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

ตารางท่ี 37 ผลการส ารวจหอ้งน ้าภายในอาคาร 
2.1.3 หอ้งน ้า 

คุณสมบติั -มีพื้นท่ีวา่งภายในหอ้งน ้าเพื่อใหเ้กา้อ้ีลอ้สามารถหมุนตวักลบัได ้
โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางส าหรับการหมุนตัวกลับของรถเข็น ไม่น้อยกว่า      
1,500  มิลลิเมตร 
-หอ้งน ้ าส าหรับบุคคลทัว่ไป  ตอ้งจดัให้มีหอ้งน ้า ส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ  
และคนชราเขา้ใชไ้ดอ้ยา่งน้อย 1 ห้องในห้องน ้ านั้นหรือจะจดัแยกออกมาอยูใ่น
บริเวณเดียวกนักบัหอ้งน ้าส าหรับบุคคลทัว่ไป 
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ตารางท่ี 37 ผลการส ารวจหอ้งน ้าภายในอาคาร (ต่อ) 
2.1.3 หอ้งน ้า  

ผลการส ารวจ ภายในอาคารมีหอ้งน ้ าส าหรับคนพิการ 1 แห่ง  แยกออกมาอยูใ่นบริเวณเดียวกบั
บุคคลทัว่ไป มีพื้นท่ีวา่งภายในหอ้งน ้ากวา้ง 166 เซนติเมตร ยาว 210 เซนติเมตร  

ภาพประกอบ 

 
ผลการวเิคราะห์ ห้องน ้ าคนพิการมีจ านวนและขนาดเหมาะสมกบัผูใ้ช้รถเข็นและเป็นไปตาม     

ท่ีกฎหมายก าหนด 
 

ตารางท่ี 38 ผลการส ารวจสถานท่ีติดต่อหรือประชาสัมพนัธ์ส าหรับคนพิการภายในอาคาร 
2.1.4 สถานท่ีติดต่อหรือประชาสัมพนัธ์ส าหรับคนพิการ 

คุณสมบติั -อยูใ่นต าแหน่งท่ีคนพิการสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวกและ สังเกตไดง่้าย 
-ความสูงของโต๊ะหรือเคาน์เตอร์ให้บริการควรมีความสูง ในระดับท่ีรถเข็น     
คนพิการสามารถใช้บริการได ้โดยมี ความสูงสุทธิไม่เกิน 80 เซนติเมตร และมี
พื้นท่ีวา่งใตโ้ต๊ะ หรือเคาน์เตอร์เพียงพอส าหรับรถเข็นคนพิการเขา้ไปได ้โดยมี
ความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร  และไม่เกิน 75 เซนติเมตร และมี
ความกวา้งสุทธิไม่นอ้ย กวา่ 40 เซนติเมตร 
-มีการจดัท าแผนผงัการใชบ้ริการอาคารหรือสถานท่ี เอกสาร หรือขอ้มูลข่าวสาร
ส าหรับการเผยแพร่ในรูปแบบของ ส่ือเสียงหรือตัวอักษรส าหรับคนพิการ
ทางการเห็น 
-มีคู่มือแปลภาษาหรือป้ายสัญลกัษณ์ภาษาส าหรับเจา้หน้าท่ี เพื่อใช้ส่ือสารกบั  
คนพิการ 
- มีเจา้หน้าท่ีซ่ึงผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบติัตรงกับ ความต้องการของ    
คนพิการแต่ละประเภทอยา่งนอ้ยหน่ึงคน  เพื่อใหบ้ริการคนพิการ 
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ตารางท่ี 38 ผลการส ารวจสถานท่ีติดต่อหรือประชาสัมพนัธ์ส าหรับคนพิการภายในอาคาร (ต่อ) 
2.1.4 สถานท่ีติดต่อหรือประชาสัมพนัธ์ส าหรับคนพิการ 

ผลการส ารวจ สถาน ท่ี ติดต่อห รือประชาสัมพัน ธ์ส าห รับคนพิ การอยู่ ใน จุดเดียวกับ                 
จุดประชาสั มพัน ธ์ บุ คคลทั่วไป  โดย เคาน์ เตอ ร์ให้บ ริก าร มีความ สู ง                    
84 เซนติเมตร ลึก 57 เซนติเมตร กวา้ง 131 เซนติเมตร มีระดบัท่ีผูท่ี้ใช้รถเข็น
สามารถใช้บริการได ้และมีเจา้หน้าท่ีซ่ึงผ่านการอบรมการให้บริการคนพิการ 
ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกฎหมายไดก้ าหนด 

ภาพประกอบ 

 
สถานท่ีติดต่อหรือประชาสัมพนัธ์ส าหรับคนพิการ 

ผลการวเิคราะห์ สถานท่ีติดต่อประชาสัมพนัธ์มีอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม มีความกวา้งเพียงพอ
และมีเจ้าหน้าท่ีท่ีผ่านการอบรมให้บริการคนพิการดูแล แต่ความสูงเกินท่ี
กฎหมายก าหนด และไม่มีการจดัท าแผนผงั คู่มือหรือสัญลักษณ์ ซ่ึงอาจเป็น
อุปสรรคส าหรับผูใ้ชร้ถเขน็ 

 
ตารางท่ี 39 ผลการส ารวจจุดบริการน ้าด่ืมส าหรับคนพิการภายในอาคาร 

2.1.5 จุดบริการน ้าด่ืมส าหรับคนพิการ 
คุณสมบติั -มีพื้นท่ีวา่งบริเวณจุดบริการน ้าด่ืมไม่นอ้ยกวา่ 150 x 150 เซนติเมตร   

-อุปกรณ์ในการจ่ายน ้ าควรเป็นแบบก้านโยก หรือเป็นระบบ จ่ายน ้ าแบบ
อตัโนมติั 
-อุปกรณ์ในการจ่ายน ้าควรติดตั้งไวส้องระดบั ดงัน้ี      
     - ระดบัท่ีหน่ึงมีความสูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา่ 85 เซนติเมตร และมีพื้นท่ีวา่งใต้
อุปกรณ์ในการจ่ายน ้า   โดยมีความสูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา่ 70 เซนติเมตร และไม่
เกิน 75 เซนติเมตร  
     - ระดบัท่ีสองมีความสูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา่ 95 เซนติเมตร 
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ตารางท่ี 39 ผลการส ารวจจุดบริการน ้าด่ืมส าหรับคนพิการภายในอาคาร (ต่อ) 
2.1.5 จุดบริการน ้าด่ืมส าหรับคนพิการ 

ผลการส ารวจ จุดบริการน ้ าด่ืมส าหรับคนพิการตั้งอยู่บริเวณออกจากห้องนิทรรศการเส้นทาง
วิวฒันาการเงินตราท่ีมีพื้นท่ีประมาณ 16 ตารางเมตร เป็นตู้กดน ้ าร้อน – เย็น 
แบบคนัโยก สูงจากพื้น 80 เซนติเมตร จุดจ่ายน ้าสูงจากพื้น 68 เซนติเมตร  

ภาพประกอบ 

 
จุดบริการน ้าด่ืม 

ผลการวเิคราะห์ จุดบริการน ้าด่ืมอยูใ่นพื้นท่ีกวา้งเพียงพอ อุปกรณ์ท่ีใชมี้ความเหมาะสม แต่ระดบั
ความสูงยงัไม่เป็นไปตามกฎหมายก าหนด ซ่ึงควรมีการจดัวางใหสู้งข้ึน 

 
ตารางท่ี 40 ผลการส ารวจเจา้หนา้ท่ีซ่ึงผา่นการฝึกอบรมและมีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการของ

คนพิการแต่ละประเภทอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเพื่อใหบ้ริการคนพิการ 
2.1.6 เจา้หนา้ท่ีซ่ึงผา่นการฝึกอบรมและมีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการ 
ของคนพิการแต่ละประเภทอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเพื่อใหบ้ริการคนพิการ 

คุณสมบติั -เจา้หน้าท่ีควรได้รับการฝึกอบรมในเบ้ืองตน้เก่ียวกบั การส่ือสารกบัคนพิการ   
แต่ละประเภท เพื่อใหส้ามารถส่ือสารกบั คนพิการได ้ 
-เจ้าหน้าท่ีควรมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการใช้งาน อุปกรณ์หรือ             
ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ เพื่อให้ ค  าแนะน าในการใช้งานท่ี
ถูกตอ้งส าหรับคนพิการ  
-เจา้หนา้ท่ีควรมีความสุภาพและใส่ใจในการใหบ้ริการ 
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ตารางท่ี 40 ผลการส ารวจเจา้หนา้ท่ีซ่ึงผา่นการฝึกอบรมและมีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการของ
คนพิการแต่ละประเภทอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเพื่อใหบ้ริการคนพิการ (ต่อ) 

2.1.6 เจา้หนา้ท่ีซ่ึงผา่นการฝึกอบรมและมีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการ 
ของคนพิการแต่ละประเภทอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเพื่อใหบ้ริการคนพิการ 

ผลการส ารวจ เจ้าหน้าท่ีของพิพิธภัณฑ์ เหรียญได้รับการอบรมเบ้ืองต้นเก่ียวกับการ
ให้บริการกลุ่มผูเ้ขา้ชมต่าง ๆ ทั้งบุคคลทัว่ไป ผูสู้งอายุ เด็ก และคนพิการ 
รวมทั้งไดรั้บการอบรมการใชภ้าษามือเบ้ืองตน้ดว้ย 

ภาพประกอบ 

 
ผลการวเิคราะห์ เจา้หนา้ท่ีภายในพิพิธภณัฑ์มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมในการให้บริการผูเ้ขา้ชม  

กลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
 

2.2 ภายนอกอาคาร 

เป็นพื้นท่ีโล่ง ใกล้กับบริเวณจุดประชาสัมพันธ์ และประตูเข้า – ออก พิพิธภัณฑ ์      

เป็นจุดนดัผูเ้ขา้ชมก่อนเพื่อเขา้ชมตามรอบเวลาเขา้ชมนิทรรศการ ก่อนเร่ิมเขา้ชมในห้องนิทรรศการ

อ่ืน ๆ การจดัแสดงส่วนน้ีมีพื้นท่ีประมาณ 421 ตารางเมตร โดยมีลกัษณะการจดัแสดง ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 41 ผลการส ารวจทางลาดภายนอกอาคาร 
2.2.1 ทางลาด 

คุณสมบติั -พื้นผวิเป็นวสัดุท่ีป้องกนัการล่ืนไถล 
-ทางลาดท่ีไม่มีผนงักนัใหย้กขอบสูงจากพื้นผวิของทางลาด 
-ติดตั้งราวกนัตก 
-มีราวจบัท าดว้ยวสัดุท่ีมีความมัน่คงและแขง็แรง 
-พื้นผวิของจุดต่อเน่ืองระหวา่งพื้นกบัทางลาดตอ้งเรียบไม่สะดุด 
-ความกวา้งสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 900 มิลลิเมตร ในกรณีท่ีทางลาดมีความยาวของทุก
ช่วงรวมกันตั้งแต่ 6,000 มิลลิเมตร ข้ึนไป ต้องมีความกวา้งสุทธิไม่น้อยกว่า 
1,500 มิลลิเมตร 
-ทางลาดต้องมีความลาดชันไม่ เกิน  1:12 และมีความยาวช่วงละไม่ เกิน         
6,000มิลลิเมตร ในกรณีท่ีทางลาดยาวเกิน 6,000 มิลลิเมตร ตอ้งจดัให้มีชานพกั
ยาวไม่นอ้ยกวา่ 1,500 มิลลิเมตร คัน่ระหวา่งแต่ละช่วงของทางลาด 
-ทางลาดด้านท่ีไม่มีผนังกั้นให้ยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาดไม่น้อยกว่า    
50 มิลลิเมตร และมีราวกนัตก 
-ทางลาดท่ีมีความยาวตั้งแต่  2,500  มิลลิเมตร  ข้ึนไป  ตอ้งมีราวจบัทั้งสองดา้น 
ท าด้วยวสัดุเรียบ  มีความมัน่คงแข็งแรง  ไม่เป็นอนัตรายในการจบัและไม่ล่ืน      
มีลกัษณะกลม  โดยมีเส้นผ่านศูนยก์ลางไม่น้อยกว่า  30  มิลลิเมตร  แต่ไม่เกิน   
40  มิลลิเมตร  สูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา่  800  มิลลิเมตร  แต่ไม่เกิน 900  มิลลิเมตร 
ราวจับด้านท่ีอยู่ติดผนังให้มีระยะห่างจากผนังไม่น้อยกว่า  50  มิลลิเมตร            
มีความสูง จากจุดยึดไม่น้อยกว่า  120  มิลลิเมตร  และผนังบริเวณราวจบัตอ้ง
เป็นผนังเรียบ  ราวจับต้องยาวต่อเน่ือง  และส่วนท่ียึดติดกับผนังจะต้อง              
ไม่ กีดขวางหรือเป็นอุปสรรค ต่อการใช้ของคนพิการทางการมองเห็น          
ปลายของราวจบัให้ยื่นเลยจากจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดของทางลาดไม่น้อยกว่า 
300  มิลลิเมตรมีป้ายแสดงทิศทาง  ต าแหน่ง  หรือหมายเลขชั้นของอาคารท่ีคน
พิการทางการมองเห็น และคนชราสามารถทราบความหมายได้  ตั้งอยู่บริเวณ
ทางข้ึนและทางลงของทางลาดท่ีเช่ือมระหวา่งชั้น ของอาคาร ให้มีสัญลกัษณ์รูป
ผูพ้ิการติดไวใ้นบริเวณทางลาดท่ีจัดไวใ้ห้แก่ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ  และ
คนชรา 
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ตารางท่ี 41 ผลการส ารวจทางลาดภายนอกอาคาร (ต่อ) 
2.2.1 ทางลาด 

ผลการส ารวจ ภายนอกอาคารมีการติดตั้งทางลาด 1 ต าแหน่ง บริเวณทางเขา้พิพิธภณัฑ์ พื้นปู
ดว้ยวสัดุท่ีไม่ล่ืน กวา้ง 145 เซนติเมตร ยาว 414 เซนติเมตร เอียง 10 องศา มีการ
ติดตั้งราวกนัตก ท าดว้ยวสัดุท่ีมีความมัน่คงและแขง็แรง  

ภาพประกอบ 

 
ผลการวเิคราะห์ ทางลาดภายนอกอาคารใช้วสัดุเหมาะสมและขนาดท่ีเหมาะสมกบัผูใ้ช้รถเข็น 

และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
ตารางท่ี 42 ผลการส ารวจท่ีจอดรถภายนอกอาคาร 

2.2.2 ท่ีจอดรถ 
คุณสมบติั -ถา้จ านวนท่ีจอดรถตั้งแต่ 10 คนั แต่ไม่เกิน 50 คนั ให้มีท่ีจอดรถส าหรับผูพ้ิการ

หรือทุพพลภาพ และคนชราอยา่งนอ้ย 1 คนั 
-มีพื้นผิวเรียบ มีระดบัเสมอกนั มีสัญลักษณ์รูปคนพิการบนพื้นของท่ีจอดรถ      
มีป้ายแสดงท่ีจอดรถของคนพิการ ในต าแหน่งท่ีเห็นได้ชัดเจน มีลักษณะ        
ไม่ขนานกบัทางเดินรถ 
-สัญลกัษณ์รูปผูพ้ิการนัง่เกา้อ้ีลอ้อยูบ่นพื้นของท่ีจอดรถดา้นท่ีติดกบัทางเดินรถ 
มีขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 900 มิลลิเมตร และยาวไม่นอ้ยกวา่ 900 มิลลิเมตร   
-ป้ายแสดงท่ีจอดรถของคนพิการ ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 300 มิลลิเมตร และยาว
ไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร ติดอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตร           
ในต าแหน่ง ท่ีเห็นไดช้ดัเจน 
-ท่ีจอดรถส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและคนชราตอ้งเป็นพื้นท่ีส่ีเหล่ียมผนืผา้ 
กวา้งไม่นอ้ยกวา่ 2,400 มิลลิเมตร และยาวไม่นอ้ยกวา่ 6,000 มิลลิเมตร และจดัให้
มีท่ีวา่งขา้งท่ีจอดรถกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 1,000 มิลลิเมตร ตลอดความยาวของท่ีจอดรถ 
โดยท่ีวา่งดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะพื้นผวิเรียบและมีระดบัเสมอกบัท่ีจอดรถ 
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ตารางท่ี 42 ผลการส ารวจท่ีจอดรถภายนอกอาคาร (ต่อ) 
2.2.2 ท่ีจอดรถ 

ผลการส ารวจ บริเวณภายนอกมีบริเวณท่ีจอดรถทั้งหมด 22 ท่ี เป็นท่ีจอดรถส าหรับคนพิการ 
จ านวน 2 ท่ี ท่ีจอดรถเป็นพื้นผิวเรียบ มีระดบัเสมอกนั มีสัญลกัษณ์รูปคนพิการ
บนพื้นของท่ีจอดรถ มีลกัษณะไม่ขนานกบัทางเดินรถ ขนาดท่ีจอดรถทั้งสอง
กวา้ง 300 เซนติเมตร ยาว 475 เซนติเมตร สัญลักษณ์รูปคนพิการนั่งเก้าอ้ีล้อ
กวา้ง 140 เซนติเมตร ยาว 161 เซนติเมตร  

ภาพประกอบ 

 
ท่ีจอดรถคนพิการ 

ผลการวเิคราะห์ ท่ีจอดรถส าหรับคนพิการมีจ านวนท่ีเพียงพอ มีการจัดวางต าแหน่งและ         
ขนาดสัญลกัษณ์ท่ีเหมาะสม แต่ขนาดท่ีจอดรถมีความกวา้งไม่เพียงพอ จึงอาจ
เป็นอุปสรรคส าหรับคนพิการในการจอดรถ 

 

ตารางท่ี 43 ผลการส ารวจประตูภายนอกอาคาร 
2.2.3 ประตู 

คุณสมบติั -ประตูสามารถเปิดและปิดไดง่้าย 
-ในกรณี ท่ีประตูเป็นกระจกให้ ติดตั้ งเคร่ืองหมายหรือแถบสี  ท่ีสามารถ
สังเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
-หากมีธรณีประตู ความสูงของธรณีประตูตอ้งไม่เกินกวา่ 20 มิลลิเมตร และให้
ขอบ ทั้งสองด้านมีความลาดเอียงไม่เกิน 45 องศา เพื่อให้เก้าอ้ีลอ้หรือผูพ้ิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา ท่ีใชอุ้ปกรณ์ช่วยเดินสามารถขา้มไดส้ะดวก 
-ช่องประตูตอ้งมีความกวา้งสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 900 มิลลิเมตร 
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ตารางท่ี 43 ผลการส ารวจประตูภายนอกอาคาร (ต่อ) 
2.2.3 ประตู 

 -ในกรณีท่ีประตูเป็นแบบบานเปิดผลักเข้าออก เม่ือเปิดออกสู่ทางเดินหรือ
ระเบียงตอ้งมี พื้นท่ีวา่งขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 1,500 มิลลิเมตร และยาวไม่นอ้ย
กวา่ 1,500 มิลลิเมตร 
-ในกรณีท่ีประตูเป็นแบบบานเล่ือนหรือแบบบานเปิดใหมี้มือจบัท่ีมีขนาดเท่ากบั
เส้นผ่านศูนยก์ลางไม่น้อยกวา่ 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร ในแนวด่ิง
ทั้ งด้านในและด้านนอกของประตูซ่ึงมีปลายด้านบนสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  
1,000  มิลลิเมตร  และปลายดา้นล่างไม่เกิน  800  มิลลิเมตร  ในกรณีท่ีเป็นประตู
บานเปิดออกให้มีราวจบั ตามแนวนอนดา้นในประตู  และในกรณีท่ีเป็นประตู
บานเปิดเขา้ให้มีราวจบัตามแนวนอนดา้นนอกประตู  ราวจบัดงักล่าวให้สูงจาก
พื้นไม่น้อยกว่า  800  มิลลิ เมตร  แต่ไม่ เกิน  900  มิลลิเมตร  ยาวไปตาม        
ความกวา้งของประตู  
- อุปกรณ์เปิดปิดประตูตอ้งเป็นชนิดกา้นบิดหรือแกนผลกั อยูสู่งจากพื้นไม่นอ้ย
กว่า 1,000 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตร ประตูตามวรรคหน่ึงตอ้งไม่
ติดตั้งอุปกรณ์ชนิดท่ีบงัคบัให้บานประตูปิดไดเ้องท่ีอาจท าให้ ประตูหนีบหรือ
กระแทกผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
- ประตูท่ีมีระบบเปิดและปิดแบบอตัโนมัติต้องมีปุ่มกดท่ี คนพิการสามารถ
ควบคุมการเปิดและปิดประตูไดด้ว้ยตนเอง ทั้งภายในและภายนอก 

ผลการส ารวจ ภายในพื้นท่ีพิพิธภณัฑเ์หรียญมีการติดตั้งประตูส าหรับเขา้ – ออกส าหรับบริการ  
สาธารณะ 2 จุด จุดแรกเป็นทางเขา้ – ออกหลกัของพิพิธภณัฑ์  มีขนาดกวา้ง    
255 เซนติเมตร มีลักษณะประตูแบบเปิด – ปิดอัตโนมัติ ไม่ มีธรณีประตู              
มีเจา้หน้าท่ีดูแลบริเวณทางเข้าออกประตู อีกประตูติดตั้งบริเวณด้านข้างของ
พิพิธภณัฑ์ใกลก้บัห้องน ้ า เป็นประตูแบบเปิดผลกัเขา้ออก กวา้ง 194 เซนติเมตร 
มีธรณีประตู สูง 1 เซนติเมตร เอียง 30 องศา ประตูทั้งสองเป็นประตูกระจกท่ีมี
การติดแถบสีสีทอง เพื่อใหส้ามารถสังเกตได ้
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ตารางท่ี 43 ผลการส ารวจประตูภายนอกอาคาร (ต่อ) 
2.2.3 ประตู 

ภาพประกอบ 

 
ประตูหลกัส าหรับเขา้ – ออกพิพิธภณัฑ ์

 
ประตูดา้นขา้งของพิพิธภณัฑ์ 

ผลการวเิคราะห์ ประตูทั้งสองของพิพิธภณัฑ์มีความเหมาะสมกบัผูเ้ขา้ชมกลุ่มต่างๆ และเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 



 
 

 

147 

ตารางท่ี 44 สรุปผลการส ารวจนิทรรศการภายในพิพิธภณัฑเ์หรียญ 

หอ้งนิทรรศการ 
 
 
 
 
องคป์ระกอบ 
ของนิทรรศการ 

หอ้ง
เกร่ินน า 

หอ้งปฐมบทเงินตรา หอ้งเส้นทาง
ววิฒันาการ
เงินตรา 

หอ้ง
พระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกลา้เจา้

อยู ่
พระผูป้ฏิรูป
เหรียญกษาปณ์

ไทย 

สรุป 

1. ตูจ้ดัแสดง  ตูจ้ดัแสดงทั้ง 3 ตู้ มีระดบัความ
สูงท่ี เหมาะสมกับผู ้ใช้รถเข็น 
แสงท่ีใช้ในตูจ้ดัแสดงมีการเปิด
ปิดตามเวลา ท าให้มีขอ้จ ากดัใน
การเขา้ชม วตัถุจดัแสดงและพื้น
หลังเน้นการจัดแสดงท่ีท าพื้ น
หลังให้มีเน้ือหาสอดคล้องกับ
วตัถุจ าลองท่ีจดัแสดงในตู ้ท  าให้
ตู ้ท่ี  2 และ 3 วตัถุจัดแสดงและ
พื้นหลงัค่อนขา้งใกลก้อ้นหิน 

ตู้ จ ั ด แ ส ด ง
บ า ง ส่ ว น มี
ความ สู งเกิน
ร ะ ดั บ ท่ี
เหมาะสม ซ่ึง
อ า จ เ ป็ น
อุ ป ส ร ร ค
ส าห รับ ผู ้ใ ช้
รถเขน็ 

 
 

ตูจ้ดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ภายในห้องวิวฒันาการ
เงิน ตราบ าง ส่ วน มี ระดับ สู ง เกิ น ระดับ ท่ี
เหมาะสมกบัผูใ้ช้รถเข็น แสงภายในตูจ้ดัแสดง
ห้องปฐมบทเงินตรามีการเปิด – ปิดตามเวลา 
และแส งภ ายในตู้จ ัดแสดงห้ อ ง เส้ นท าง
วิวฒันาการเงินตรายงัค่อนขา้งมือ พื้นหลงัและ
วตัถุจดัแสดงเป็นการท าให้กลมกลืนกนัจึงอาจ
เป็นอุปสรรคในการมองเห็น จึงควรมีการ
ควบคุมระดบัความสูงของตูจ้ดัแสดง แสง และ
สีใหมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึน 
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ตารางท่ี 44 สรุปผลการส ารวจนิทรรศการภายในพิพิธภณัฑเ์หรียญ (ต่อ) 
หอ้งนิทรรศการ 

 
 
 
องคป์ระกอบ 
ของนิทรรศการ 

หอ้ง
เกร่ินน า 

หอ้งปฐมบท
เงินตรา 

หอ้งเส้นทาง
ววิฒันาการเงินตรา 

หอ้ง
พระบาทสมเด็จ 

พระจอมเกลา้เจา้อยู ่
พระผูป้ฏิรูปเหรียญ

กษาปณ์ไทย 

สรุป 

2. วตัถุจดัแสดง  ระดับ ความ สู ง
ของวตัถุจดัแสดง
ทั้ งหมดมีระดับ
ต ่ากว่า 12 น้ิวซ่ึง
เ ป็ น ร ะ ดั บ ท่ี
เหมาะสมกบัผูใ้ช้
ไมเ้ทา้ 

วตัถุจดัแสดงทั้งหมด
มี ระดับ ค วาม สู ง ท่ี
เหมาะสมและไม่มีจุด
ยื่ น ท่ี เป็ น อัน ต ราย
ส าหรับผูใ้ชไ้มเ้ทา้ 

 วตัถุจดัแสดงภายในห้องปฐมบทเงินตรามีระดบัต ่ากวา่
ระดับท่ีเหมาะสมกับผูใ้ช้ไม้เท้า จึงควรมีสัญลักษณ์
ก ากบัเส้นทางหรือมีเจา้หน้าท่ีควบคุมดูแลการเขา้ชม
เพื่อป้องกันอนัตราย ขณะท่ีห้องเส้นทางวิวฒันาการ
เงินตรา ไม่มีจุดท่ีเป็นอนัตรายแก่ผูใ้ชไ้มเ้ทา้ 
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ตารางท่ี 44 สรุปผลการส ารวจนิทรรศการภายในพิพิธภณัฑเ์หรียญ (ต่อ) 
หอ้งนิทรรศการ 

 
 
องคป์ระกอบ 
ของนิทรรศการ 

หอ้งเกร่ินน า หอ้งปฐมบท
เงินตรา 

หอ้งเส้นทาง
ววิฒันาการ
เงินตรา 

หอ้งพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกลา้เจา้อยู ่
พระผูป้ฏิรูปเหรียญ

กษาปณ์ไทย 

สรุป 

3. แสงและสี แสงสว่างภายใน
ห้องมีความสว่าง
เพี ยงพอ ต่อผู ้ใช้
ภาษามือและการ
อ่าน ว ัสดุท่ีใช้จัด
แสดงมีพื้นผิวด้าน
ไม่มีเงาสะท้อนมี
ความเหมาะสมใน
การรับชม 

แสงสว่างภายใน
ห้ อ งมี ระดับ ต ่ า
กว่า 10 ลักซ์ ซ่ึง
น้ อ ยก ว่ าระดับ
แ ส ง ส ว่ า ง ท่ี
เหมาะสมกบัผูใ้ช้
ภ าษ าห รือ ก าร
อ่าน วสัดุท่ีใช้จดั
แ ส ด ง ไ ม่ มี เง า
สะทอ้น 

แสงภายในห้องจดั
แ ส ด ง อ า จ ไ ม่
เพี ยงพอส าห รับ
ผู ้ใช้ภาษามือและ
การอ่าน สีท่ีใช้ใน
นิทรรศการมีความ
เหมาะสม ว ัสดุท่ี
ใชจ้ดัแสดงไม่มีเงา
สะทอ้น 

แสงสว่างภายในห้อง
มีความสว่างเพียงพอ
ส าหรับผูใ้ช้ภาษามือ
และการอ่าน ว ัสดุท่ี
ใช้ในการจดัแสดงไม่
เป็นอุปสรรคในการ
รับชม 

แสงสว่างภายในห้องเก ร่ินน าและห้อง
พ ระบ าทสม เด็ จพ ระจอม เกล้ า เจ้าอยู ่             
พระผูป้ฏิรูปเหรียญกษาปณ์ไทยมีความสว่าง
เพียงพอต่อผูใ้ชภ้าษามือและการอ่าน และวสัดุ
ท่ีใช้จัดแสดงในห้องจัดแสดงทั้ งส่ีไม่มีเงา
สะทอ้นจึงไม่เป็นอุปสรรคส าหรับการอ่าน แต่
แสงสว่างห้องปฐมบทเงินตราและเส้นทาง
วิวฒันาการเงินตรามีความสวา่งไม่เพียงพอต่อ
ผูใ้ชภ้าษามือและการอ่าน จึงควรมีการปรับให้
สว่างมากข้ึนหรือมีเจา้หน้าท่ีดูแลและอธิบาย
ขอ้มูลในนิทรรศการ 
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ตารางท่ี 44 สรุปผลการส ารวจนิทรรศการภายในพิพิธภณัฑเ์หรียญ (ต่อ) 
หอ้งนิทรรศการ 

 
 
 
องคป์ระกอบ 
ของนิทรรศการ 

หอ้งเกร่ินน า หอ้งปฐมบทเงินตรา หอ้งเส้นทางวิวฒันาการ
เงินตรา 

หอ้งพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกลา้เจา้อยู ่

พระผูป้ฏิรูปเหรียญกษาปณ์
ไทย 

สรุป 

4. เน้ือหา เน้ือหาถูกถ่ายทอด
ผา่นส่ือท่ีหลากหลาย 
เช่น ส่ือเชิงโตต้อบท่ี
มีความเหมาะสมกบั
คนพิการทางการเห็น 
วีดิทศัน์ท่ีเหมาะกบัผู ้
ท่ี รั บ รู้ ผ่ า น ก า ร
ม อ ง เห็ น  แ ล ะ มี
เจา้หนา้ท่ีท่ี 

เน้ือหานิทรรศการถูก
ถ่ ายทอดผ่ าน ส่ื อ ท่ี
หลากหลาย สามารถ
เ ป็ น ส่ื อ ใ น ก า ร
บรรยายได้ทั้ งบุคคล
ทั่ ว ไ ป  ผู ้ พิ ก า ร
ทางการเห็น ทางการ
ไดย้นิ 

เน้ือหานิทรรศการถูก
ถ่ า ย ท อ ด ผ่ า น ส่ื อ
หลากหลายรูปแบบ มี
ความเหมาะสมกับผูเ้ข้า
ชมหลายกลุ่ม เช่นวตัถุ
จดัแสดงท่ีสัมผสัได ้ป้าย
ค าบรรยายอกัษรเบรลล ์
เสียงบรรยายผา่นหูฟัง ท่ี
เหมาะสมกบัคนพิการ  

เน้ือหานิทรรศการมีการ
ถ่ า ย ท อ ด ผ่ า น ส่ื อ
หลากหลายรูปแบบ เช่น 
ป้ายค าบรรยาย วดิีทศัน์ ส่ือ
เชิงโต้ตอบท่ีเหมาะกับผูท่ี้
รับรู้ผ่านการมองเห็น ค า
บรรยายอกัษรเบรลล์ เสียง
บรรยายผ่านหูฟัง ท่ีเหมาะ
ส าหรับพิการทางการเห็น 
และ 

เน้ื อหานิทรรศการแต่ละ
ห้องถูกถ่ายทอดผ่านส่ือท่ี
หลากหลาย การจดัแสดงแต่
ละห้องจะมี ส่ือท่ีสามารถ
ถ่ายทอดส าหรับผูท่ี้รับรู้ดว้ย
ภาพ เสียง และการสัมผัส 
เช่น ป้ายค าบรรยาย วิดีทศัน์ 
เสียงบรรยาย อักษรเบรลล ์
เจา้หน้าท่ีท่ีสามารถใช้ภาษา
มือ และใหบ้ริการคนพิการ 
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ตารางท่ี 44 สรุปผลการส ารวจนิทรรศการภายในพิพิธภณัฑเ์หรียญ (ต่อ) 
หอ้งนิทรรศการ 

 
 
 
องคป์ระกอบ 
ของนิทรรศการ 

หอ้งเกร่ินน า หอ้งปฐมบทเงินตรา หอ้งเส้นทางวิวฒันาการ
เงินตรา 

หอ้งพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกลา้เจา้อยู ่

พระผูป้ฏิรูปเหรียญกษาปณ์
ไทย 

สรุป 

 ผ่ า น ก า ร อ บ รม ท่ี
สามารถให้บริการผู ้
เขา้ชมกลุ่มต่าง ๆ ได ้

 ท างก าร เห็ น  ป้ าย ค า
บรรยาย ส่ือเชิงโต้ตอบ 
ท่ีเหมาะสมกบัผูรั้บรู้ผา่น
ก า ร ม อ ง เ ห็ น  แ ล ะ
เจ้ าห น้ า ท่ี ท่ี ผ่ าน ก าร
อ บ ร ม ท่ี ส า ม า ร ถ
ให้บริการผู ้เข้าชมกลุ่ม
ต่าง ๆ ได ้

เจา้หนา้ท่ีท่ีผา่นการอบรมท่ี
สามารถให้บริการผูเ้ขา้ชม
กลุ่มต่าง ๆ ได ้

กลุ่มต่าง ๆ ได ้วตัถุจดัแสดง
ท่ี ส าม ารถสั ม ผัส ได้  จึ ง
สามารถอ านวยความสะดวก 
ผูเ้ขา้ชมกลุ่มต่าง ๆ เช่น คน
ทัว่ไป ผูสู้งอายุ เด็ก และคน
พิการได ้
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ตารางท่ี 44 สรุปผลการส ารวจนิทรรศการภายในพิพิธภณัฑเ์หรียญ (ต่อ) 
หอ้งนิทรรศการ 

 
 
องคป์ระกอบ 
ของนิทรรศการ 

หอ้งเกร่ินน า หอ้งปฐมบท
เงินตรา 

หอ้งเส้นทาง
ววิฒันาการ
เงินตรา 

หอ้งพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกลา้เจา้อยู ่

พระผูป้ฏิรูปเหรียญกษาปณ์ไทย 

สรุป 

5.โสตทศันูปกรณ์  วี ดิ โ อ ภ า ย ใ น
ห้ อ งจัด แส ด ง
ค่อนขา้งเร็วและ
ไม่มีค  าบรรยาย
ประกอบ จึงอาจ
เป็ น อุ ป ส รรค
ส าหรับคนพิการ
ทางการไดย้นิ 

 วีดิโอภายในนิทรรศการมี
ลกัษณะเหมาะสมกบัผูเ้ขา้ชม 
โดยมีเจา้หน้าท่ีน าชมบรรยาย
เน้ือหาวีดิโอแทนค าบรรยาย
ประกอบเน้ือหาวดิีโอ 

วีดิโอห้องพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้
อยู่พ ระผู ้ป ฏิ รูป เห รียญกษ าป ณ์ ไท ย มี
ความเร็วท่ีแหมาะสม ขณะท่ีวีดิโอห้องปฐม
บทเงินตราค่อนขา้งเร็ว และวดิีโอทั้งสองไม่
มีค  าบรรยายประกอบจึงอาจเป็นอุปสรรค
ส าหรับคนพิการทางการไดย้ิน จึงควรปรับ
ความเร็วของวีดิโอ จดัค าบรรยายประกอบ
เพิ่ ม เติม  ห รือมี เจ้าหน้าท่ี ในการอธิบาย
เน้ือหา 
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ตารางท่ี 44 สรุปผลการส ารวจนิทรรศการภายในพิพิธภณัฑเ์หรียญ (ต่อ) 
หอ้งนิทรรศการ 

 
 
องคป์ระกอบ 
ของนิทรรศการ 

หอ้งเกร่ินน า หอ้ง
ปฐมบท
เงินตรา 

หอ้งเส้นทาง
ววิฒันาการเงินตรา 

หอ้งพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกลา้เจา้อยู ่

พระผูป้ฏิรูปเหรียญกษาปณ์ไทย 

สรุป 

6. ส่ือเชิงโตต้อบ ส่ื อ เ ชิ ง โ ต้ ต อ บ
ทั้ ง ห ม ด มี จุ ด
ศูนย์กลางท่ีอยู่สู ง
ก ว่ า ร ะ ดั บ ท่ี
เหมาะสมกับผู ้ใช้
ร ถ เข็ น  ซ่ึ ง เ ป็ น
อุปสรรคส าห รับ
ผูใ้ชร้ถเขน็ 

 ส่ื อ เชิ ง โ ต้ ต อ บ มี
ข น าด อั ก ษ รแ ล ะ
ภ าพ ป ร ะ ก อ บ ท่ี
เห ม าะส ม  มี เสี ย ง
ประกอบการใช้งาน 
แต่ต าแหน่งท่ีติดตั้งมี
ความ สู งน้ อ ยกว่ า
ระดับ ท่ี เหมาะกับ
ผูใ้ชร้ถเขน็เล็กนอ้ย 

ส่ือเชิงโตต้อบภายในนิทรรศการมี
ความสูง ต าแหน่ง ขนาดอักษรท่ี
เหมาะสมกับผู ้ใช้รถเข็นและผู ้ท่ี
รับรู้ผ่านการมองเห็น อย่างไรก็
ตามยงัไม่มีเสียงประกอบการใช้
งาน ปุ่มกด หรือหน้าจอท่ีมีพื้นผิว
ต่างสัมผสั แต่ทางพิพิธภณัฑ์มีการ
จัด ท าบ ร ร ย าย อั ก ษ ร เบ ร ล ล์
ประกอบ เพื่ออ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการทางการเห็น 

ส่ือเชิงโต้ตอบทั้ งสามห้องยงัมีจุดท่ี
ต้องปรับปรุง คือ ห้องเกร่ินน าและ
ห้องเส้นทางวิวฒันาการเงินตรามี
ระดบัความสูงท่ีไม่เหมาะสมกบัผูใ้ช้
รถเข็น และห้องพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจา้อยู่ พระผูป้ฏิรูปเหรียญ
กษาปณ์ไทย ควรมีการติดตั้งระบบ
เสียงประกอบการใชง้าน ปุ่มกด หรือ
พื้นผวิต่างสัมผสั 
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ตารางท่ี 44 สรุปผลการส ารวจนิทรรศการภายในพิพิธภณัฑเ์หรียญ (ต่อ) 
หอ้งนิทรรศการ 

 
 
องคป์ระกอบ 
ของนิทรรศการ 

หอ้งเกร่ินน า หอ้งปฐมบทเงินตรา หอ้ง
เส้นทาง

ววิฒันาการ
เงินตรา 

หอ้งพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกลา้เจา้อยู ่
พระผูป้ฏิรูปเหรียญ

กษาปณ์ไทย 

สรุป 

7. เส้นทางการ
สัญจร 

เ ส้ น ท า ง สั ญ จ ร
ภายในห้องจดัแสดง
มี ค ว าม ก ว้างแล ะ
ค ว าม สู ง เพี ย งพ อ 
สามารถรองรับผูเ้ขา้
ชมได้จ  านวนมาก 
พื้ น เรียบ  ไม่ มีท าง
ลาดพื้นต่างระดับท่ี
เป็นอนัตราย อยา่งไร
ก็ ต าม  พื้ น ปู ด้ ว ย
กระเบ้ืองท่ีค่อนขา้ง 

เส้ น ท างสั ญ จร มี พื้ น ท่ี ก ว้า ง
เพียงพอส าหรับผูใ้ชร้ถเข็นและใช้
ไม้เท้าสามารถใช้งานได้สะดวก 
แต่อาจไม่สามารถรองรับผูเ้ขา้ชม
จ านวนมากได้ พื้ น ท่ีค่อนข้าง
ขรุขระ อาจเป็นอุปสรรคส าหรับ
ผู ้ใช้ รถ เข็น  บ ริ เวณทางเข้า  – 
ออกเป็นพื้นท่ีต่างระดบั ได้มีการ
จัดท าทางลาดซ่ึงมีความกว้าง
เหมาะสมกับผู ้ใช้รถ เข็น  แต่ มี
ความชนัค่อนขา้งมาก จึงอาจตอ้ง 

เส้นทางการ
สั ญ จ ร
ภ า ย ใ น
นิทรรศการ
มีความกวา้ง
เพี ย ง พ อ
และใช้วสัดุ
ท่ีเหมาะสม
กั บ ผู ้ ใ ช้
รถเขน็ 

เส้นทางสัญจรภายใน
นิทรรศการมีความ
กวา้งเพียงพอในการ
ร อ ง รั บ เด็ ก  ผู ้ ใ ช้
รถ เข็ น  มี ค ว าม สู ง
เพียงพอ แต่พื้นปูดว้ย
ว ัส ดุ ท่ี ค่ อนข้างมัน
และล่ืน  ซ่ึ งอาจเป็น
อุปสรรคส าหรับผูใ้ช้
รถเข็นและสร้างเสียง
ร าคาญแก่ผูใ้ชเ้คร่ือง 

เส้นทางสัญจรภายในห้องจัด
แสดงทั้งส่ีมีความกวา้งเพียงพอ
ส าหรับผูใ้ช้รถเข็น แต่ตอ้งมีการ
ควบคุมปริมาณผูเ้ขา้ชมในแต่ละ
จุด พื้นห้องนิทรรศการในห้อง
เ ก ร่ิ น น า  แ ล ะ ห้ อ ง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้
อยู่พระผูป้ฏิรูปเหรียญกษาปณ์
ไทย ดว้ยกระเบ้ืองท่ีค่อนขา้งมนั
และล่ืน อาจสร้างเสียงร าคาญ
และรบกวนผูท่ี้ใชเ้คร่ืองช่วยฟัง  
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ตารางท่ี 44 สรุปผลการส ารวจนิทรรศการภายในพิพิธภณัฑเ์หรียญ (ต่อ) 
หอ้งนิทรรศการ 

 
 
องคป์ระกอบ 
ของนิทรรศการ 

หอ้งเกร่ินน า หอ้งปฐมบทเงินตรา หอ้ง
เส้นทาง

ววิฒันาการ
เงินตรา 

หอ้งพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกลา้เจา้อยู ่
พระผูป้ฏิรูปเหรียญ

กษาปณ์ไทย 

สรุป 

7. เส้นทางการ
สัญจร 

มนัและล่ืน อาจสร้าง
เสี ย ง ร า ค าญ แ ล ะ
ร บ ก ว น ผู้ ท่ี ใ ช้
เคร่ืองช่วยฟัง 

ใช้แรงมากในการสัญจรบนทาง
ลาด 

 ช่วยฟัง ขณะท่ีหอ้งปฐมบทเงินตรา พื้นท่ี
ค่อนข้างขรุขระ และทางลาด
ค่อนข้างชันอาจเป็นอุปสรรค
ส าหรับผูใ้ชร้ถเขน็ 
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ตารางท่ี 44 สรุปผลการส ารวจนิทรรศการภายในพิพิธภณัฑเ์หรียญ (ต่อ) 
หอ้งนิทรรศการ 

 
 
 
องคป์ระกอบ 
ของนิทรรศการ 

หอ้งเกร่ินน า หอ้งปฐมบทเงินตรา หอ้งเส้นทาง
ววิฒันาการเงินตรา 

หอ้งพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกลา้เจา้อยู ่
พระผูป้ฏิรูปเหรียญ

กษาปณ์ไทย 

สรุป 

8. การจดัการพื้นท่ี
ในนิทรรศการ 

พื้ น ท่ี ว่ า ง ใ น
นิทรรศการมีความ
ก ว้ า ง เพี ย ง พ อ
ส าหรับผูใ้ชร้ถเข็น 
ไม่ มี พื้ น ท่ี ท่ี เป็ น
ซอก ท าให้สะดวก
ส าหรับผูใ้ชร้ถเข็น 
ไม่มีส่ิงกีดขวางท่ี
เป็นอันตรายต่อผู ้
เขา้ชม 

ก ารจัด ก ารพื้ น ท่ี ใน
นิทรรศการ พื้นท่ีส่วน
ใ ห ญ่ มี พื้ น ท่ี ก ว้ า ง
เพี ยงพอส าห รับผู ้ใช้
ร ถ เข็ น ใน ก า ร ก ลั บ
รถ เข็ น  แ ต่ มี ว ัต ถุ จัด
แสดงส่วนใหญ่ท่ีระดบั
ต ่ากวา่ระดบัท่ีเหมาะสม
ส าหรับผูใ้ช้ไมเ้ท้า และ
ไม่มีการท าสัญลักษณ์
ระบุต าแหน่ง 

การจดัการพื้นท่ีใน
นิทรรศการมีพื้นท่ี
วา่งเพียงพอส าหรับ
ผูใ้ชร้ถเข็นและไม่มี
ส่ิ ง กีดขว้าง ท่ี เป็น
อุปสรรคส าห รับ
ผูใ้ชไ้มเ้ทา้ 

การจัดการพื้นท่ีใน
นิทรรศการ มีพื้นท่ี
กวา้งเพียงพอส าหรับ
ผูใ้ช้รถเข็น และไม่มี
ส่ิงกีดขวา้งใดท่ีเป็น
อุปสรรคส าหรับผูใ้ช้
ไมเ้ทา้ 

การจดัการพื้นท่ีในนิทรรศการ มีพื้นท่ี
กวา้งเพียงพอส าหรับผูใ้ช้รถเข็น แต่
ห้องปฐมบทเงินตรามีวตัถุจัดแสดง
ส่ วนให ญ่ ท่ี ระดับต ่ ากว่าระดับ ท่ี
เหมาะสมส าหรับผูใ้ช้ไมเ้ทา้ จึงควรมี
สั ญ ลักษ ณ์ ก ากับ เส้ นท างห รือ มี
เจ้าหน้าท่ีควบคุมดูแลการเข้าชมเพื่อ
ป้องกนัอนัตราย 
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ตารางท่ี 44 สรุปผลการส ารวจนิทรรศการภายในพิพิธภณัฑเ์หรียญ (ต่อ) 
หอ้งนิทรรศการ 

 
 
องคป์ระกอบ 
ของนิทรรศการ 

หอ้ง
เกร่ินน า 

หอ้งปฐมบท
เงินตรา 

หอ้งเส้นทางวิวฒันาการ
เงินตรา 

หอ้งพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกลา้เจา้อยู ่

พระผูป้ฏิรูปเหรียญกษาปณ์
ไทย 

สรุป 

9. ป้ายค าบรรยาย   ป้ายค าบรรยายส่วนใหญ่อยู่
ในระดบัความสูงท่ีเหมาะสม
กับผู ้เข้าชม ขนาดอักษรมี
ความ เหมาะสม  แ ต่แบบ
อัก ษ รไม่ ใ ช่ แบ บ  ไม่ ใ ช่
อกัษรแบบ simple serif หรือ 
sans serif ซ่ึ ง อ า จ เ ป็ น
อุปสรรคส าหรับผูท่ี้เป็นโรค 
Dyslexic 

ป้ า ย ค าบ ร ร ย าย ใน ห้ อ ง
นิทรรศการมีขนาดใหญ่ บาง
ต าแหน่งมีเงาสะทอ้น ท าให้
บางจุดมีอุปสรรคในการอ่าน 
และแบบอักษรไม่ใช่แบบ 
simple serif ห รือ  sans serif 
จึงอาจไม่เหมาะสมกับผูท่ี้มี
สายตาเรือนราง และผู ้เป็น
โรค Dyslexic 

ป้ายค าบรรยายบางจุดมีขนาดใหญ่ จึงท า
ให้เน้ือหาบางส่วนอยู่ในระดบัสูง รวมทั้ง
ป้ายค าบรรยายบางจุดมีเงาสะทอ้นเล็กนอ้ย 
จึงอาจเป็นอุปสรรคในการอ่าน นอกจากน้ี
แบบอักษรท่ีใช้ในป้ายค าบรรยายไม่ใช่
แบบ simple serif หรือ sans serif จึงอาจไม่
เหมาะสมกับผูท่ี้มีสายตาเรือนราง และผู ้
เป็นโรค Dyslexic 
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ตารางท่ี 44 สรุปผลการส ารวจนิทรรศการภายในพิพิธภณัฑเ์หรียญ (ต่อ) 
หอ้งนิทรรศการ 

 
 
องคป์ระกอบ 
ของนิทรรศการ 

หอ้งเกร่ินน า หอ้งปฐมบท
เงินตรา 

หอ้งเส้นทาง
ววิฒันาการ
เงินตรา 

หอ้งพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกลา้เจา้อยู ่
พระผูป้ฏิรูปเหรียญ

กษาปณ์ไทย 

สรุป 

สรุป ห้องเกร่ินน ามีการจดั
แสงและสี เน้ือหา ส่ือ
เชิงโต้ตอบ เส้นทาง
การสัญจร การจดัการ
พื้นท่ีในนิทรรศการท่ี
เหมาะสมกบัคนพิการ
ทางการไดย้นิ และคน
พิการทางการเห็น แต่
ย ัง มี ก ารจัด ส่ื อ เชิ ง
โต้ตอบ และเส้นทาง
การสัญจรไม ่

ห้ อ ง ป ฐ ม บ ท
เงินตรามีส่ิงท่ีควร
ปรับปรุงพฒันาให้
เหมาะสมกับคน
พิ ก า ร ก ลุ่ ม ต่ า ง 
ดงัน้ี 
- คนพิการทางการ
เห็น วตัถุจดัแสดง
บ าง ส่ ว น อ ยู่ ใ น
ระดบัต ่ากวา่ระดบั
ท่ีเหมาะสม  

ห้ อ ง เ ส้ น ท า ง
วิ ว ั ฒ น า ก า ร
เงิ น ต ร า มี ส่ิ ง ท่ี
ควรปรับปรุงให้
เหมาะสมกับคน
พิ ก ารก ลุ่ ม ต่ าง 
ดงัน้ี 
- ค น พิ ก า ร
ท างก าร ไ ด้ ยิ น 
แสงสว่างภายใน
หอ้งมีระดบัต ่า 

ห้องพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู ่
พระผู ้ปฏิรูปเหรียญ
กษาปณ์ไทยมีส่ิงท่ี
ค ว รป รับ ป รุ ง ให้
เห ม าะ ส ม กั บ ค น
พิการกลุ่มต่าง ดงัน้ี 
- คนพิการทางการ
เห็น ส่ือเชิงโต้ตอบ
ไม่ มี ก า รท า เสี ย ง
บรรยาย 

ห้องทุกห้องมีส่ือส าหรับคนพิการแต่ละ
กลุ่ม ดงัน้ี 
- ห้องเกร่ินน า มีส่ือเชิงโต้ตอบท่ีมีความ
เหมาะสมกบัคนพิการทางการเห็นวีดิทศัน์
ท่ีเหมาะกบัผูท่ี้รับรู้ผา่นการมองเห็น และมี
เจ้าหน้ า ท่ี ท่ี ผ่ านการอบรม ท่ีสามารถ
ใหบ้ริการผูเ้ขา้ชมกลุ่มต่าง ๆ ได ้

 
 



 
 

 

159 

ตารางท่ี 44 สรุปผลการส ารวจนิทรรศการภายในพิพิธภณัฑเ์หรียญ (ต่อ) 
หอ้งนิทรรศการ 

 
 
องคป์ระกอบ 
ของนิทรรศการ 

หอ้งเกร่ินน า หอ้งปฐมบท
เงินตรา 

หอ้งเส้นทาง
ววิฒันาการ
เงินตรา 

หอ้งพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกลา้เจา้อยู ่
พระผูป้ฏิรูปเหรียญ

กษาปณ์ไทย 

สรุป 

สรุป เห ม าะส ม กั บ ผู ้ ใ ช้
ร ถ เข็ น  ค ว ร ป รั บ
ระดบัความสูงของส่ือ
เชิงโตต้อบและการใช้
วสัดุปูพื้นท่ีเหมาะสม 

กบัผูพ้ิการ จึงควร
มีการท าสัญลกัษณ์
หรือมีเจา้หน้าท่ีใน
การดูแล ให้ ผู ้ใช้
รถเข็นเดินทางได้
สะดวกข้ึน 

ก ว่ า ร ะ ดั บ ท่ี
เหมาะสมกับคน
ท่ีใชภ้าษามือหรือ
การอ่าน จึงควรมี
ก า ร ป รั บ แ ส ง
ส ว่ า ง ภ า ย ใ น
นิทรรศการหรือมี
เจ้าหน้าท่ีในการ
ให้ขอ้มูลหลงัการ
เขา้ชม 

ประกอบการใช้งาน 
ปุ่มกด หรือหนา้จอท่ี
มีพื้ นผิวต่างสัมผ ัส 
จึงควรจดัท าเพิ่มเติม
เพื่ อ อ าน ว ย ค ว าม
สะดวกให้คนพิการ
ทางการเห็น 

- ห้องปฐมบทเงินตรา มีวีดิทศัน์ท่ีเหมาะ
กบัผูท่ี้รับรู้ผ่านการมองเห็น เสียงบรรยาย
ผา่นหูฟัง ท่ีเหมาะสมกบัคนพิการทางการ
เห็น  และเจ้าหน้าท่ี ท่ีผ่านการอบรม ท่ี
สามารถใหบ้ริการผูเ้ขา้ชมกลุ่มต่าง ๆ ได ้
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ตารางท่ี 44 สรุปผลการส ารวจนิทรรศการภายในพิพิธภณัฑเ์หรียญ (ต่อ) 
หอ้งนิทรรศการ 

 
 
องคป์ระกอบ 
ของนิทรรศการ 

หอ้ง
เกร่ินน า 

หอ้งปฐมบทเงินตรา หอ้งเส้นทาง
ววิฒันาการเงินตรา 

หอ้งพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกลา้เจา้อยู ่
พระผูป้ฏิรูปเหรียญ

กษาปณ์ไทย 

สรุป 

สรุป  - คนพิการทางการได้ยิน  แสง
สว่างภายในห้องมีระดับต ่ ากว่า
ระดบัท่ีเหมาะสมกบัคนท่ีใชภ้าษา
มือหรือการอ่าน จึงควรมีการปรับ
แสงสว่างภายในนิทรรศการหรือ
มีเจ้าหน้าท่ีในการให้ข้อมูลก่อน
การเขา้ชม นอกจากน้ีวีดิโอมีการ
เคล่ือนไหวค่อนขา้งเร็วและไม่มี
ค  าบ รรย าย  จึ งค ว รจัด ท าค า
บรรยายประกอบวีดิโอเพิ่มเติม
หรือมีเจา้หน้าท่ีบรรยายก่อนหรือ
หลงัการเขา้ชม 

- ผู ้ใช้รถเข็น  ตู ้จ ัด
แสดงบ าง ส่ วน มี
ระดับสูงเกินระดับ
ท่ีเหมาะสม ส่ือเชิง
โต้ต อบ ติดตั้ ง ใน
ระดับต ่ากว่าระดับ
ท่ีเหมาะสมจึงควรมี
ก า ร ป รั บ ร ะ ดั บ
ค ว า ม สู ง ใ ห้
เหมาะสม 

- คนพิการทางการได้
ยิ น  วี ดิ โ อ ไ ม่ มี ค  า
บรรยายประกอบ จึง
ควรจดัท าเพิ่มเติมเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้
คนพิการทางการไดย้ิน 
พื้ นห้องปูด้วยว ัส ดุ ท่ี
ค่ อนข้างมันและ ล่ืน 
ควรมีการปรับปรุงให้
เหมาะสมยิง่ข้ึน 

- ห้องเส้นทางวิวฒันาการเงินตรา มี
ว ัต ถุ จัดแสดงท่ีสั มผ ัส ได้  ป้ ายค า
บรรยายอักษรเบรลล์ เสียงบรรยาย
ผ่านหูฟัง ท่ี เหมาะสมกับคนพิการ
ทางการเห็น ป้ายค าบรรยาย ส่ือเชิง
โตต้อบ ท่ีเหมาะสมกบัผูรั้บรู้ผ่านการ
มองเห็น  และเจ้าหน้าท่ี ท่ีผ่านการ
อบรมท่ีสามารถให้บริการผู ้เข้าชม
กลุ่มต่าง ๆ ได ้
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ตารางท่ี 44 สรุปผลการส ารวจนิทรรศการภายในพิพิธภณัฑเ์หรียญ (ต่อ) 
หอ้งนิทรรศการ 

 
 
 
องคป์ระกอบ 
ของนิทรรศการ 

หอ้ง
เกร่ินน า 

หอ้งปฐมบท
เงินตรา 

หอ้งเส้นทาง
ววิฒันาการเงินตรา 

หอ้งพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกลา้เจา้อยู ่

พระผูป้ฏิรูปเหรียญกษาปณ์ไทย 

สรุป 

สรุป  - ผูใ้ช้รถเข็น พื้น
ห้องนิทรรศการ
ค่อนข้างขรุขระ 
แ ล ะ ท า ง ล า ด
บ ริ เ ว ณ
ท า ง เข้ า อ อ ก
ค่อนข้างชัน  จึง
ควรปรับพื้นห้อง
และทางลาด 

- ผู ้มีสายตาเรือนราง 
ห รื อ โ ร ค  Dyslexic 
ป้ายค าบรรยายจดัท า
ด้ ว ย แ บ บ อั ก ษ ร ท่ี
ไ ม่ ใ ช่ แ บ บ  simple 
serif ห รื อ  sans serif 
ค ว ร มี ก า ร ป รั บ
รูปแบบอักษร จัดท า
เ น้ื อ ห า เ ป็ น เ สี ย ง
บ ร ร ย า ย  ห รื อ มี
เจา้หนา้ท่ีบรรยาย 

- ผู ้ใช้รถเข็น พื้นห้องปูด้วย
ว ัส ดุ ท่ีค่อนข้างมันและล่ืน 
ค ว ร มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง ใ ห้
เหมาะสมยิง่ข้ึน 
- ผูมี้สายตาเรือนราง หรือโรค 
Dyslexic ป้ายค าบรรยายจดัท า
ด้วยแบบอักษรท่ีไม่ใช่แบบ 
simple serif ห รื อ  sans serif 
ควรมีการปรับรูปแบบอกัษร 
จดัท าเน้ือหาเป็นเสียงบรรยาย 
หรือมีเจา้หนา้ท่ีบรรยาย 

- ห้องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่
พระผูป้ฏิรูปเหรียญกษาปณ์ไทย มี 
มีป้ายค าบรรยาย วีดิทัศน์ ส่ือเชิงโต้ตอบท่ี
เหมาะกบัผูท่ี้รับรู้ผา่นการมองเห็น ค าบรรยาย
อกัษรเบรลล์ เสียงบรรยายผ่านหูฟัง ท่ีเหมาะ
ส าหรับพิการทางการเห็น และเจ้าหน้าท่ีท่ี
ผ่านการอบรมท่ีสามารถให้บริการผูเ้ข้าชม
กลุ่มต่าง ๆ ได ้
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ตารางท่ี 44 สรุปผลการส ารวจนิทรรศการภายในพิพิธภณัฑเ์หรียญ (ต่อ) 
หอ้งนิทรรศการ 

 
 
องคป์ระกอบ 
ของนิทรรศการ 

หอ้ง
เกร่ินน า 

หอ้ง
ปฐมบท
เงินตรา 

หอ้ง
เส้นทาง

ววิฒันาการ
เงินตรา 

หอ้ง
พระบาทสมเด็จ 

พระจอมเกลา้เจา้อยู ่
พระผูป้ฏิรูปเหรียญ

กษาปณ์ไทย 

สรุป 

สรุป     แต่มีส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัคนพิการกลุ่มต่าง ๆ ดงัน้ี 
- คนพิการทางการเห็น วตัถุจดัแสดงในห้องปฐมบทเงินตรามีระดับต ่า
กว่าระดับท่ีเหมาะสม ส่ือเชิงโตต้อบ ไม่มีการท าเสียงบรรยาย ปุ่มกด 
หรือหนา้จอพื้นผวิต่างสัมผสั 
- คนพิการทางร่างกายหรือผูใ้ช้รถเข็น ส่ือเชิงโตต้อบห้องเกร่ินน าและ
ห้องเส้นทางวิวฒันาการเงินตรา มีระดบัความสูงท่ีไม่เหมาะสม พื้นห้อง
เกร่ินน าและห้องพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูพ่ระผูป้ฏิรูปเหรียญ
กษาปณ์ไทย ค่อนขา้งล่ืนและมนั ห้องปฐมบทเงินตราค่อนขา้งขรุขระ 
ทางลาดห้องปฐมบทเงินตราค่อนข้างมัน ตู้จ ัดแสดงห้องเส้นทาง
ววิฒันาการเงินตราสูงกวา่ระดบัท่ีเหมาะสม 
- คนพิการทางการได้ยิน พื้นห้องเกร่ินน าและห้องพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลา้เจา้อยู ่พระผูป้ฏิรูปเหรียญกษาปณ์ไทย ท าใหเ้กิดเสียงร าคาญได ้ 
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ตารางท่ี 44 สรุปผลการส ารวจนิทรรศการภายในพิพิธภณัฑเ์หรียญ (ต่อ) 
หอ้งนิทรรศการ 

 
 
องคป์ระกอบ 
ของนิทรรศการ 

หอ้ง
เกร่ินน า 

หอ้ง
ปฐมบท
เงินตรา 

หอ้ง
เส้นทาง

ววิฒันาการ
เงินตรา 

หอ้ง
พระบาทสมเด็จ 

พระจอมเกลา้เจา้อยู ่
พระผูป้ฏิรูปเหรียญ

กษาปณ์ไทย 

สรุป 

สรุป     แสงห้องปฐมบทเงินตราและห้องเส้นทางววิฒันาการเงินตราค่อนขา้งมือ 
และวดีิโอหอ้งเกร่ินน าและหอ้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู ่
พระผูป้ฏิรูปเหรียญกษาปณ์ไทย ไม่มีค  าบรรยาย 
- ผูส้ายตาเรือนรางหรือเป็นโรค Dyslexic วีดิโอห้องปฐมบทเงินตรา
เคล่ือนท่ีเร็วเกินไป ป้ายค าบรรยายห้องจดัท าดว้ยแบบอกัษรท่ีไม่ใช่แบบ 
simple serif หรือ sans serif 
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ตารางท่ี 45 สรุปผลการส ารวจส่ิงอ านวยความสะดวกภายในพิพิธภณัฑเ์หรียญ 
ประเภทส่ิงอ านวยความสะดวก ผลการส ารวจ สรุป 

ายในอาคาร ป้ า ย แ ส ด ง ส่ิ ง
อ า น ว ย ค ว า ม
สะดวก 

ป้ายจดัแสดงส่ิงอ านวยความสะดวก มีการใช้สัญลกัษณ์ท่ีไดม้าตรฐาน จดัวางใน
ต าแหน่งท่ีชัดเจน แต่การใช้สีพื้นหลงั สีของสัญลกัษณ์และตวัอกัษรยงัไม่ตดักนั
อยา่งชดัเจน จึงอาจเป็นอุปสรรคในการมองเห็น 

ท า ง ล า ด  ห้ อ ง น ้ า  แ ล ะ
เจ้ าห น้ า ท่ี เป็ น ไ ป ต าม ท่ี
กฎหมายได้ก าหนด แต่ควร
ปรับปรุงสีและรูปแบบอกัษร
ของป้ ายแสดง ส่ิ งอ านวย
ความสะดวก ความสูงของ
บริเวณท่ีติดตั้งสถานท่ีติดต่อ
หรือประชาสัมพนัธ์ และจุด
บริการน ้าด่ืม 

ทางลาด ทางลาดบริเวณหน้าห้องน ้ า ใช้วสัดุและขนาดท่ีเหมาะสมกับผูใ้ช้รถเข็นและ
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

หอ้งน ้า ห้องน ้ าคนพิการมีจ านวนและขนาดเหมาะสมกบัผูใ้ช้รถเข็นและเป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

สถานท่ีติดต่อหรือ
ป ระช าสั ม พัน ธ์
ส าหรับคนพิการ 

สถานท่ีติดต่อประชาสัมพนัธ์มีอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม มีความกวา้งเพียงพอ
และมีเจา้หนา้ท่ีท่ีผา่นการอบรมให้บริการคนพิการดูแล แต่ความสูงเกินท่ีกฎหมาย
ก าหนด และไม่มีการจัดท าแผนผงั คู่มือหรือสัญลักษณ์ ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรค
ส าหรับผูใ้ชร้ถเขน็ 

จุ ดบ ริก ารน ้ า ด่ื ม
ส าหรับคนพิการ 

จุดบริการน ้ าด่ืมอยู่ในพื้นท่ีกวา้งเพียงพอ อุปกรณ์ท่ีใช้มีความเหมาะสม แต่ระดบั
ความสูงยงัไม่เป็นไปตามกฎหมายก าหนด ซ่ึงควรมีการจดัวางใหสู้งข้ึน 

เจา้หนา้ท่ี 
 

เจา้หน้าท่ีภายในพิพิธภณัฑ์มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมในการให้บริการผูเ้ขา้ชมกลุ่ม
ต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
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ตารางท่ี 45 สรุปผลการส ารวจส่ิงอ านวยความสะดวกภายในพิพิธภณัฑเ์หรียญ (ต่อ) 
ประเภทส่ิงอ านวยความสะดวก ผลการส ารวจ สรุป 

ภายนอกอาคาร ทางลาด ทางลาดภายนอกอาคารใชว้สัดุเหมาะสมและขนาดท่ีเหมาะสมกบัผูใ้ชร้ถเขน็ 
และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ทางลาดและประตูเป็นไปตามท่ี
ก ฎ ห ม า ย ก า ห น ด  แ ต่ ค ว ร
ปรับปรุงความกวา้งของท่ีจอดรถ ท่ีจอดรถ ท่ีจอดรถส าหรับคนพิการมีจ านวนท่ีเพียงพอ มีการจดัวางต าแหน่งและขนาด

สัญลกัษณ์ท่ีเหมาะสม แต่ขนาดท่ีจอดรถมีความกวา้งไม่เพียงพอ จึงอาจเป็น
อุปสรรคส าหรับคนพิการในการจอดรถ 

ประตู ประตูภายในพิพิธภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัผูเ้ขา้ชมกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

สรุป 
ทางลาด หอ้งน ้า ประตูและเจา้หนา้ท่ีเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด แต่ควรปรับปรุงสีและรูปแบบอกัษรของป้ายแสดงส่ิงอ านวยความสะดวก ความสูงของ
บริเวณท่ีติดตั้งสถานท่ีติดต่อหรือประชาสัมพนัธ์ จุดบริการน ้าด่ืมและความกวา้งของท่ีจอดรถ 
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ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ขา้ชม 
 

การศึกษาคร้ังน้ีได้สัมภาษณ์ผูเ้ข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญเพื่อศึกษายูนิเวอร์ซัลดีไซน์       
ในพิพิธภณัฑ์เหรียญ ดา้นการใชง้าน การเรียนรู้ และสังคมวฒันธรรม โดยใชชุ้ดค าถามปลายเปิดใน
การสัมภาษณ์ แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัผลการส ารวจยูนิเวอ์ซัลดีไซน์ดา้นกายภาพ โดยมีผลการ
สัมภาษณ์ดงัน้ี 

 
1. ขอ้มูลของผูเ้ขา้ชมและหน่วยงานผูเ้ขา้ชมท่ีไดรั้บการสมัภาษณ์ 

การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการสัมภาษณ์ผูเ้ขา้ชมจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเคยเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์
ทั้ งท่ีเป็นคนพิการและผูค้วบคุมดูแลคนพิการในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญ จ านวน 9 ท่าน 
รายละเอียด ดงัน้ี 

1. สถาบนัคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจยัและพฒันา สมาคนคนตาบอดแห่งประเทศ
ไทย เป็นหน่วยงานอิสระภายใตก้ ากบัดูแลของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ท าหน้าท่ีทาง
วิชาการด้านคนตาบอดเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงานของสมาคมฯ รวมทั้ ง
สนบัสนุนงานดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทย  โดยมีผูใ้ห้การสัมภาษณ์ คือ 
คุณกิตติพงศ ์สุทธิ ผูอ้  านวยการสถาบนัฯ เป็นผูพ้ิการทางการเห็น ประเภทตาบอด 

2. ศูนยฝึ์กอาชีพหญิงตาบอดสามพราน จงัหวดันครปฐม เป็นหน่วยงานหน่ึงของมูลนิธิ
ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ มีหน้าท่ีพัฒนาการเรียนการสอน            
ฝึกทกัษะอาชีพ อบรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ใหก้บัสตรีท่ีพิการทางการเห็น ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ คือ 
คุณชไมพร บุตรนาค อาจารย์ และคุณจามจุรี สง่าเนตร นักเรียน ผูพ้ิการทางการเห็น ประเภท         
ตาบอด 

3. มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ เป็นหน่วยงานท่ีให้การดูแลและช่วยเหลือเด็กพิการท่ี
ถูกทอดทิ้ง โดยไม่จ  ากดัเพศ เช้ือชาติ ความเช่ือ และศาสนาในการพฒันาร่างกาย จิตใจ และทกัษะ
ทางสังคม ผูใ้ห้การสัมภาษณ์ คือ คุณพิพฒัน์ ทองจะโปะ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ          
ผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหว คุณกิตติ หม่ืนหาญ ผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหว และคุณทวีศกัด์ พฤกษารา 
เด็กฝึกงาน ผูพ้ิการทางร่างกาย 

4. โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ เป็นสถานศึกษาท่ีเน้นการพฒันาผูเ้รียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้ินให้เป็นคนเก่ง คนดี และสามารถใช้ชีวิตในสังคมไดผู้ใ้ห้การสัมภาษณ์ คือ 
คุณคณาธิป ไพรพิบูลยกิจ อาจารย ์ และคุณวราภรณ์ โลจะยะ นกัเรียน  ผูพ้ิการทางการไดย้ินหรือ
ส่ือความหมาย ประเภทหูตึง 
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5. มูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองเจ้าโสมสวลี     
พระวรราชาทินดัดามาตุ เป็นศูนยใ์ห้การศึกษากบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางดา้นร่างกาย สติปัญญา
และจิตใจ ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ คือ คุณจินตหรา เตชะทกัขิญพนัธ์ุ อาจารย  ์

  
2. ขอ้มูลการสัมภาษณ์ 

2.1 บริบทส่วนบุคคล: ความรู้ ความสนใจของผูเ้ขา้ชม 
2.1.1 ความสนใจเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ ์

ผูถู้กสัมภาษณ์มีประสบการณ์และความสนใจท่ีหลากหลาย มีทั้ งผูท่ี้มี
โอกาสเข้าชมพิพิธภณัฑ์ทั้ งในและต่างประเทศ ผูท่ี้เคยเข้าชมพิพิธภัณฑ์และสนใจท่ีจะเข้าชม
พิพิธภณัฑ์ ผูท่ี้เคยเขา้ชมพิพิธภณัฑ์และไม่สนใจหรือช่ืนชอบการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์เป็นพิเศษ และ   
ผูท่ี้ไม่เคยเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์ลย 

ในกลุ่มท่ีเคยเข้าชมและไม่สนใจหรือช่ืนชอบการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์เป็น
พิเศษ และกลุ่มท่ีไม่เคยเขา้ชมพิพิธภณัฑ์เลย มีความรู้สึกว่าพิพิธภณัฑ์เป็นเหมือนห้องจดัแสดง    
ของเก่าของโบราณ (ชไมพร บุตรนาค, 2560) 

ในขณะท่ีกลุ่มท่ีมีโอกาสเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ทั้ งในและต่างประเทศ กลุ่มท่ี  
เคยเขา้ชมพิพิธภณัฑแ์ละสนใจท่ีจะเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์มองวา่ พิพิธภณัฑ์ส่วนใหญ่ยงัใหภ้าพลกัษณ์ท่ี
ดูเก่า โบราณไม่ทนัสมยั (กิตติพงศ ์สุทธิ, 2560; คณาธิป ไพรพิบูลยกิจ, 2560) 

ภายหลงัการเขา้ชมท าให้ผูถู้กสัมภาษณ์ทั้งหมดรู้สึกพึงพอใจ และอยาก    
เข้าชมพิพิธภณัฑ์เหรียญอีก รวมทั้ งมีการแนะน าให้คนรู้จกัให้มาเข้าชมพิพิธภณัฑ์เหรียญ และ      
การเขา้ชมพิพิธภณัฑ์เหรียญท าใหผู้เ้ขา้ชมบางส่วนเปล่ียนแปลงความคิดท่ีมีต่อพิพิธภณัฑ ์ท่ีจากเดิม
มองว่า พิพิธภณัฑ์ต้องมีแต่ของเก่า ดูไม่ทันสมยั กลับมองว่าพิพิธภณัฑ์เหรียญมีความทนัสมัย       
น่าต่ืนเตน้และน่าสนใจในการเขา้มาเรียนรู้ (กิตติพงศ ์สุทธิ, 2560; ชไมพร บุตรนาค, 2560; คณาธิป            
ไพรพิบูลยกิจ, 2560) 

2.1.2 ความสนใจเก่ียวกบัเหรียญและเงินตราไทย 
ผูถู้กสัมภาษณ์มีความสนใจเร่ืองเหรียญและเงินตราบา้ง โดยส่วนหน่ึงได้

สะสมเหรียญ (คณาธิป ไพรพิบูลยกิจ, 2560; พิพฒัน์ ทองจะโปะ, 2560; กิตติ หม่ืนหาญ, 2560)             
และบางส่วนสนใจศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเหรียญ (พิพฒัน์ ทองจะโปะ, 2560; กิตติ หม่ืนหาญ, 2560) 

ภายหลังการเข้าชมท าให้ผู ้ถูกสัมภาษณ์บางส่วนเกิดความสนใจใน
การศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัเหรียญเพิ่ม (คณาธิป ไพรพิบูลยกิจ, 2560; พิพฒัน์ ทองจะโปะ, 2560; กิตติ 
หม่ืนหาญ, 2560) บางส่วนสนใจศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเหรียญ และตอ้งการทราบวา่ เหรียญท่ีตนสะสม
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มีเร่ืองราวความเป็นมายงัไง (พิพฒัน์ ทองจะโปะ , 2560; กิตติ หม่ืนหาญ, 2560)และบางส่วนท่ี
ตอ้งการมีเหรียญไวส้ะสมเป็นของตวัเอง (ชไมพร บุตรนาค, 2560; จามจุรี สง่าเนตร, 2560) 

2.1.3 ความรู้เก่ียวกบัยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ 
ผูถู้กสัมภาษณ์บางส่วนมีความรู้เก่ียวกบัยูนิเวอร์ซัลดีไซน์โดยรู้จกัในช่ือ               

การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล และบางส่วนมองว่า ไม่ควรเรียก Universal design ว่า อารยสถาปัตย ์
แต่ควรเรียกวา่ การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล เน่ืองจากค าวา่ อารยสถาปัตย ์ดูเป็นการออกแบบท่ีจ ากดั 
เฉพาะดา้นสถาปัตยกรรมเท่านั้น ค าวา่ การออกแบบเพื่อคนทั้งมวลจึงมีความหมายท่ีครอบคลุมได้
กวา้งกว่า (กิตติพงศ์ สุทธิ, 2560) และยงัไม่มีพิพิธภณัฑ์ท่ีอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ
เท่าไรนกั (กิตติพงศ ์สุทธิ, 2560; คณาธิป ไพรพิบูลยกิจ, 2560) 

2.2 บริบททางกายภาพ: รูปแบบการจดันิทรรศการและกิจกรรม ส่ิงอ านวยความ
สะดวกภายในพิพิธภณัฑ์ เน้ือหาของนิทรรศการและกิจกรรม วตัถุท่ีจดัแสดง ป้ายจดัแสดง 

2.2.1 การจดันิทรรศการ 
ผู ้ถูกสัมภาษณ์ทั้ งหมดมีความพึ งพอใจในการจัดนิทรรศการของ     

พิพิธภณัฑ์เหรียญ โดยมองว่า เป็นแนวทางท่ีดีท่ีพิพิธภณัฑ์มีการจดัพื้นท่ีให้ส าหรับคนพิการได้
เรียนรู้ และถือว่าพิพิธภณัฑ์เหรียญมีการศึกษาแนวทางการจดันิทรรศการส าหรับคนพิการมา
ค่อนขา้งดีและมีความกา้วหนา้กวา่พิพิธภณัฑอ่ื์น ๆ ในประเทศไทย 

อย่างไรก็ตามผูพ้ิการทางสายตาได้เสนอให้มีการท าค าบรรยายแบบเสียง
มากข้ึน เน่ืองจากผูพ้ิการทางสายตาส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูลผ่านทางเสียง (กิตติพงศ ์สุทธิ, 2560; ชไมพร 
บุตรนาค, 2560; จามจุรี สง่าเนตร, 2560)  แมภ้ายในนิทรรศการจะมีค าบรรยายอกัษรเบรลล์ แต่อตัรา
ผูใ้ช้อกัษร เบรลล์ได้ในประเทศไทยมีไม่ถึงร้อยละ 5 การใช้อกัษรเบรลล์เป็นวิธีการส่ือสารกับ           
ผูพ้ิการทางสายตาท่ีสุดจึงควรมีใช้ในนิทรรศการ แต่ควรเพิ่มค าบรรยายทางเสียงให้มากข้ึน นอกจากน้ี
ยงัควรมีการจดัการเจา้หน้าท่ีให้สามารถหมุนเวียนให้ไดเ้พียงพอกบัผูเ้ขา้ชมท่ีจะมีจ านวนมากข้ึน 
และมีการจดัท าเวบ็ไซตพ์ิพิธภณัฑท่ี์สามารถเขา้ถึงได ้(Accessible Website) (กิตติพงศ ์สุทธิ, 2560) 

ผู ้พิการทางการได้ยินมองว่า ในห้องปฐมบทเงินตราส่ือหลักของ
นิทรรศการจะเป็นภาพและเสียง ซ่ึงผูพ้ิการทางการได้ยินไม่สามารถรับรู้ทางเสียงได้ จึงควรมี    
ล่ามภาษามือส าหรับอธิบายเน้ือหาเพิ่มเติม และได้แสดงความเห็นว่า ไวยากรณ์ภาษามือนั้นมี    
ความแตกต่างจากไวยากรณ์ของภาษาไทย ค าภาษาไทยบางค ายงัไม่มีใช้ในภาษามือ เพราะฉะนั้น 
ค าในเน้ือหานิทรรศการบางส่วนจึงตอ้งมีล่ามภาษามือในการอธิบายเพิ่ม การมีค าบรรยายประกอบ
วิดีโอต่าง ๆ อาจท าให้ผูเ้ข้าชมถูกดึงความสนใจไปท่ีค าบรรยายมากกว่าภาพท่ีปรากฏในวิดีโอ     
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การใชล่้ามภาษามือในการส่ือสารและตอบขอ้ซกัถามจึงเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมกบัผูพ้ิการทางการ
ไดย้นิมากกวา่ (คณาธิป ไพรพิบูลยกิจ, 2560) 

ผูพ้ิการทางร่างกายหรือผู ้ใช้รถเข็น ได้แสดงความเห็นว่า ตู้จ ัดแสดงหรือ       
ส่ือจดัแสดงบางจุดของนิทรรศการยงัมีความสูงเกินระดบัท่ีผูใ้ช้รถเข็นจะใชง้านได ้เช่น ห้องเกร่ินน ามี
ส่ือเชิงโตต้อบให้ผูเ้ขา้ชมน าแผ่นพบัไปส่องดูวิดีโอท่ีแต่ส่ือเชิงโตต้อบติดตั้งในต าแหน่งสูง ท าให้
ผูใ้ช้รถเข็นไม่สามารถเข้าถึงได้ (กิตติ หม่ืนหาญ, 2560) ส่ือเชิงโต้ตอบบางจุดได้ และบางจุด          
จดัแสดงหากมีคนจ านวนมากเขา้ชมผูพ้ิการทางร่างกายหรือผูใ้ชร้ถเข็นจะไม่สามารถเขา้ชมไดต้อ้ง
รอใหผู้เ้ขา้ชมบางส่วนออกจากจุดท่ีตอ้งการชมก่อน (พิพฒัน์ ทองจะโปะ, 2560) 

ส าหรับผูพ้ิการทางการเรียนรู้ ได้แสดงความเห็นว่า ควรมีการน าเสนอ
เน้ือหาท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้ายข้ึน โดยอาจเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางสังคมขั้นพื้นฐาน และ  
ไม่ซบัซอ้น (จินตหรา เตชะทกัขิญพนัธ์ุ, 2560) 

2.2.2 การจดัการส่ิงอ านวยความสะดวก 
ผู ้ถูกสัมภาษณ์ทั้ งหมดมีความพึงพอใจในด้านการจัดการส่ิงอ านวย      

ความสะดวก ผูพ้ิการทางร่างกายหรือผูใ้ช้รถเข็นสามารถใช้พื้นท่ีภายในอาคาร ทางลาด ห้องน ้ า         
ท่ีจอดรถได้สะดวกสบายและไม่มีอุปสรรคในการใช้งาน (พิพัฒน์ ทองจะโปะ , 2560; กิตติ        
หม่ืนหาญ, 2560) 

2.2.3 การบริการของเจา้หนา้ท่ี 
ผูถู้กสัมภาษณ์ทั้งหมดมีความพึงพอใจในการบริการของเจา้หนา้ท่ี โดยเห็น

วา่ เจา้หนา้ท่ีมีความสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส น่าประทบัใจ ตอ้นรับดี ดูแลทัว่ถึง ให้ขอ้มูลชดัเจนและ
สามารถตอบขอ้ซักถามได ้และมีความรู้ในการให้บริการคนพิการ สามารถใชภ้าษามือเบ้ืองตน้ได ้
แต่ในอนาคตปริมาณผูเ้ขา้ชมอาจมากข้ึนจึงควรมีการจดัการเจา้หน้าท่ีให้สามารถหมุนเวียนให้ได้
เพียงพอกบัผูเ้ขา้ชมท่ีจะมีจ านวนมากข้ึน (กิตติพงศ ์สุทธิ, 2560) 

2.2.4 เน้ือหานิทรรศการ 
ผูถู้กสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ช่ืนชมนิทรรศการห้องเส้นทางวิวฒันาการเงินตรา    

เน่ืองจากเป็นเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ เป็นความรู้ใหม่ท่ีไม่เคยรับรู้มาก่อน ท าให้เห็นความแตกต่างของ
พื้นท่ีต่าง ๆ ใช้การส่ือกลางในการแลกเปล่ียน โดยผู ้ถูกสัมภาษณ์ส่วนหน่ึงมองว่า การจัด
นิทรรศการโดยเช่ือมโยงเขา้กบัดา้นสังคมและวฒันธรรม ท่ีแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของแต่ละ
พื้นท่ี เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจและกระตุน้ใหอ้ยากเรียนรู้  (กิตติพงศ ์สุทธิ, 2560) 
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นอกจากน้ียงัมีผูเ้ขา้ชมบางกลุ่มช่ืนชอบห้องปฐมบทเงินตรา เน่ืองจากใน
ห้องจะมีการจดัแสง สี เสียง รวมทั้งพื้นท่ีสั่นได้ ท าให้รู้สึกต่ืนเตน้ และสนุกสนานในการเขา้ชม 
(จามจุรี สง่าเนตร, 2560) 

2.3 บริบททางสังคมและวฒันธรรม 
2.3.1 การน ายนิูเวอร์ซลัดีไซน์มาใชใ้นพิพิธภณัฑ ์

ผูถู้กสัมภาษณ์ทั้งหมดทั้งท่ีมีความรู้เก่ียวกับยูนิเวอร์ซัลดีไซน์และท่ีเพิ่ง
รับรู้เก่ียวกับยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ เห็นว่า พิพิธภณัฑ์ส่วนใหญ่ยงัไม่มีอ านวยความสะดวกส าหรับ       
คนพิการมากนกั (กิตติพงศ์ สุทธิ, 2560; คณาธิป ไพรพิบูลยกิจ, 2560) การน ายนิูเวอร์ซลัดีไซน์มา
ใชใ้นพิพิธภณัฑ์เป็นส่ิงท่ีดีและเหมาะสม เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ชมกลุ่มต่าง ๆ ไดเ้ขา้ไปเรียนรู้ 
โดยคุณกิตติพงศ์ สุทธิ (2560) มองว่า พื้นท่ีสาธารณะทุกแห่งควรเปิดโอกาสให้คนทุกคนสามารถ
เขา้ถึงได ้พิพิธภณัฑ์ถือเป็นพื้นท่ีสาธารณะประเภทหน่ึงจึงควรค านึงถึงการเขา้ถึงของคนทุกกลุ่ม 
การน ายนิูเวอร์ซัลดีไซน์มาใช้ในพิพิธภณัฑ์ถือเป็นส่ิงท่ีดีและเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการไดมี้
พื้นท่ีในการเรียนรู้เพิ่มข้ึน โดยผูถู้กสัมภาษณ์ทั้งหมดมองวา่ ท่ีผา่นมาพิพิธภณัฑ์ไม่ค่อยมีส่ิงอ านวย       
ความสะดวกส าหรับคนพิการ ท าให้เกิดอุปสรรคในการเขา้ถึงพื้นท่ีในพิพิธภณัฑ์ และขาดพื้นท่ีใน
การเรียนรู้ การน ายนิูเวอร์ซลัดีไซน์มาใชใ้นพิพิธภณัฑ์เหรียญจึงท าให้คนพิการมีพื้นท่ีในการเรียนรู้
และมองวา่พิพิธภณัฑเ์ป็นพื้นท่ีหน่ึงท่ีคนพิการสามารถเขา้ไปเรียนรู้ได ้

นอกจากน้ี ผูถู้กสัมภาษณ์บางส่วนยงัให้ขอ้คิดเห็นวา่ ปัจจุบนัการคมนาคม
ของไทยยงัเป็นอุปสรรคส าหรับคนพิการอยู่ (พิพฒัน์ ทองจะโปะ, 2560) ซ่ึงอุปสรรคดังกล่าว      
อาจส่งผลกระทบในการเขา้ถึงพิพิธภณัฑ ์
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ตารางท่ี 46 เปรียบเทียบผลส ารวจพื้นท่ีพิพิธภณัฑเ์หรียญและผลการสัมภาษณ์ผูเ้ขา้ชม 
นิทรรศการ 

 คนพิการทางการเห็น/
สายตาเรืองราง/โรค Dyslexic  

คนพิการทางการไดย้นิ คนพิการทางร่างกาย 

ส ารวจ - ว ัต ถุจัดแสดงในห้ อง
ปฐมบทเงินตรามีระดบัต ่า
กวา่ระดบัท่ีเหมาะสม  
-ส่ือเชิงโต้ตอบ ไม่มีการ
ท าเสียงบรรยาย ปุ่มกด 
ห รื อ ห น้ า จ อ พื้ น ผิ ว       
ต่างสัมผสั 
- วี ดิ โ อ ห้ อ ง ป ฐ ม บ ท
เงิ น ต ร า เค ล่ื อ น ท่ี เ ร็ ว
เกินไป  
-ป้ายค าบรรยายห้องจดัท า
ด้วยแบบอักษรท่ีไม่ ใช่
แ บ บ  simple serif ห รื อ 
sans serif 

- พื้นหอ้งเกร่ินน าและหอ้ง
พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่ พระผู ้ปฏิ รูป
เหรียญกษาปณ์ไทย ท าให้
เกิดเสียงร าคาญได ้ 
- แสงห้องปฐมบทเงินตรา
แ ล ะ ห้ อ ง เ ส้ น ท า ง
วิ ว ัฒ น า ก า ร เ งิ น ต ร า
ค่อนขา้งมืด 
-วิ ดีโอห้องเกร่ินน าและ
ห้ อ งพ ระ บ าท ส ม เด็ จ    
พ ร ะ จ อ ม เก ล้ า เจ้ า อ ยู ่     
พ ร ะ ผู ้ ป ฏิ รู ป เห รี ย ญ
ก ษ าป ณ์ ไท ย  ไ ม่ มี ค  า
บรรยาย 

- ส่ือเชิงโตต้อบห้องเกร่ิน
น า แ ล ะ ห้ อ ง เส้ น ท า ง
วิ ว ัฒ น าก าร เงิน ตรา  มี
ร ะ ดั บ ค ว า ม สู ง ท่ี ไ ม่
เหมาะสม  
- พื้นห้องเกร่ินน าและหอ้ง
พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่พระผู ้ป ฏิ รูป
เห รี ย ญ ก ษ าป ณ์ ไ ท ย 
ค่อนข้างล่ืนและมนั ห้อง
ปฐมบทเงินตราค่อนข้าง
ขรุขระ  
- ท างลาดห้องปฐมบท
เงินตราค่อนขา้งชนั  
- ตู ้จดัแสดงห้องเส้นทาง
วิวฒันาการเงินตราสูงกว่า
ระดบัท่ีเหมาะสม 
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ตารางท่ี 46 เปรียบเทียบผลส ารวจพื้นท่ีพิพิธภณัฑเ์หรียญและผลการสัมภาษณ์ผูเ้ขา้ชม (ต่อ) 
นิทรรศการ 

สัมภาษณ์ - ควรจดัท าเสียงบรรยายเพิ่ม
มากข้ึน 
- การมีอกัษรเบรลล์ช่วยเป็น
ส่ิงท่ีดี แต่อาจได้ผลไม่มาก
นดัเพราะมีจ านวนผูใ้ช้ไม่ถึง
ร้อยละ 5 
- ควรมีการจัดท าเว็บไซต์
พิพิธภัณฑ์ท่ีสามารถเข้าถึง
ได ้(Accessible Website) 
- วดิีโอค่อนขา้งเร็ว 
- ป้ายค าบรรยาย อ่านไดย้าก 

- ควรมี ล่ ามภาษามือ
ช่ ว ย ใน ก ารตอบ ข้ อ
ซกัถาม 
- ไวยากรณ์ ภาษามือ 
แตกต่างจากไวยากรณ์
ภาษาไทย การบรรยาย
ดว้ยตวัอกัษรอาจไดผ้ล
มากนกั 
 

- ตูจ้ดัแสดงบางจุด อยู่สูง
เกินระดบัท่ีผูใ้ช้รถเข็นใช้
งานได ้
- ส่ือเชิงโตต้อบห้องเกร่ิน
น า อยู่สูงเกินระดับท่ีผูใ้ช้
รถเขน็ใชง้านได ้
- ค ว ร มี ก า ร ค ว บ คุ ม
ปริมาณผู้เข้าชม เพราะ
บ า งห้ อ ง ไ ม่ ส าม า ร ถ
รองรับคนจ านวนมากได ้

สรุป คนพิการทางการเห็นมีการ
รับรู้ผ่านเสียงเป็นเส้นทาง
หลัก จึงควรมีการถ่ายทอด
ผ่านเสียงมากข้ึน เช่น เสียง
บ รรย าย ผ่ าน หู ฟั ง  เสี ย ง
บรรยายประจ า จุด  Audio 
description ห รือ เจ้ าหน้ า ท่ี
บรรยาย และเพื่อให้คนพิการ
ส าม า ร ถ ค้ น ค ว้ า ข้ อ มู ล
เพิ่มเติมได้ ควรมีการจัดท า
เวบ็ไซตพ์ิพิธภณัฑ์ท่ีสามารถ
เขา้ถึงได ้

คนพิการทางการไดย้ิน     
มีการรับรู้ผ่านภาษามือ
เป็น เส้นทางหลัก  จึง
ควรมีล่ามภาษามือใน
การบรรยาย เพิ่ ม เติม 
ก า ร ท า ค า บ ร ร ย า ย
ประกอบวีดิโออาจไม่
จ  าเป็นมากนกั เน่ืองจาก
อาจดึงความสนใจไป
จากภาพวดิีโอ 

คนพิ การทางร่างกายมี
ข้อ จ ากัด ใน การ เข้ า ถึ ง
พื้นท่ีต่าง ๆ การออกแบบ
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ต่ า ง  ๆ 
ภายในพิพิธภัณฑ์จึงเป็น
ส่ิงส าคัญ โดยตู้จดัแสดง 
ส่ือเชิงโตต้อบบางจุดยงัอยู่
ใน ระดับ ท่ี ผู ้ใช้ รถ เข็ น
สามารถใช้งานได้ และ
บ า งห้ อ ง ไ ม่ ส าม า ร ถ
รองรับคนจ านวนมากได้
จึ ง ค ว ร มี ก า ร ค วบ คุ ม
ปริมาณผูเ้ขา้ชม  
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ตารางท่ี 46 เปรียบเทียบผลส ารวจพื้นท่ีพิพิธภณัฑเ์หรียญและผลการสัมภาษณ์ผูเ้ขา้ชม (ต่อ) 
ส่ิงอ านวยความสะดวก 

ส ารวจ ทางลาด ห้องน ้ า ประตูและเจา้หน้าท่ีเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด แต่ควรปรับปรุงสี
และรูปแบบอกัษรของป้ายแสดงส่ิงอ านวยความสะดวก ความสูงของบริเวณท่ีติดตั้ง
สถานท่ีติดต่อหรือประชาสัมพนัธ์ จุดบริการน ้าด่ืมและความกวา้งของท่ีจอดรถ 

สัมภาษณ์ ถูกสัมภาษณ์ทั้ งหมดมีความพึงพอใจในการจดัการส่ิงอ านวยความสะดวกภายใน
พิพิธภณัฑ์ ทั้งทางลาด ห้องน ้ า ท่ีจอดรถ จุดติดต่อหรือประชาสัมพนัธ์ แต่ป้ายบางจุด
สังเกตไดย้าก จึงควรมีการปรับปรุงใหส้ามารถเห็นไดช้ดัเจนข้ึน 

สรุป ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในพิพิธภณัฑ์ ส่วนใหญ่เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด และ
คนพิการสามารถใชง้านไดส้ะดวก มีเพียงป้ายส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีควรท าใหส้ังเกต
และอ่านไดง่้ายข้ึน 

เจา้หนา้ท่ี 
ส ารวจ เจา้หนา้ท่ีภายในพิพิธภณัฑ์มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมในการให้บริการผูเ้ขา้ชมกลุ่มต่างๆ 

และเป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
สัมภาษณ์ ผูถู้กสัมภาษณ์ทั้งหมดมีความพึงพอใจในการบริการของเจา้หนา้ท่ี เน่ืองจากบริการไดดี้

และทัว่ถึง มีความรู้ในการให้บริการ และใชภ้าษามือเบ้ืองตน้ได ้
สรุป เจา้หนา้ท่ีของพิพิธภณัฑ์มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมในการใหบ้ริการผูเ้ขา้ชมกลุ่มต่างๆ 

และเป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
สรุป 

- นิทรรศการ ผูถู้กสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ และการจดันิทรรศการส่วนใหญ่เป็นไปตาม
หลกัยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ท่ีไดมี้การศึกษาและพฒันาท่ีผ่านมา แต่มีจุดท่ีควรปรับปรุงพฒันาบางส่วน 
เช่น ควรมีการถ่ายทอดผ่านเสียงมากข้ึน  มี ล่ามภาษามือในการบรรยายเพิ่มเติม  ตู้จ ัดแสดง              
ส่ือเชิงโตต้อบบางจุดยงัอยูใ่นระดบัท่ีผูใ้ชร้ถเข็นสามารถใชง้านได ้และบางห้องไม่สามารถรองรับ
คนจ านวนมากได ้จึงควรมีการควบคุมปริมาณผูเ้ขา้ชมและจดัการเจา้หน้าท่ีให้เพียงพอต่อปริมาณ    
ผูเ้ขา้ชมในแต่ละรอบ นอกจากน้ียงัควรมีการจดัท าเวบ็ไซตพ์ิพิธภณัฑท่ี์สามารถเขา้ถึงไดใ้นอนาคตดว้ย 
- ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในพิพิธภณัฑ์ ส่วนใหญ่เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด และคนพิการ
สามารถใชง้านไดส้ะดวก มีเพียงป้ายส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีควรท าใหส้ังเกตและอ่านไดง่้ายข้ึน 
- เจา้หนา้ท่ีของพิพิธภณัฑมี์คุณสมบติัท่ีเหมาะสมในการใหบ้ริการผูเ้ขา้ชมกลุ่มต่างๆ และเป็นไป
ตามกฎหมายก าหนด 



174 
 

 

การเปรียบเทียบผลการส ารวจยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ทางกายภาพและผลการสัมภาษณ์          
ผู ้เข้าชม  แสดงให้ เห็นว่า  พื้ น ท่ี นิทรรศการ ส่ิ งอ านวยความสะดวก และเจ้าหน้ า ท่ีของ           
พิพิธภณัฑ์เหรียญส่วนใหญ่สามารถอ านวยความสะดวกแก่คนพิการได ้การน ายูนิเวอร์ซัลดีไซน์    
มาใชใ้นพิพิธภณัฑ์ เป็นส่ิงท่ีคนพิการตอ้งการ และยงัตอ้งการอ่ืนๆ มีการน ายนิูเวอร์ซลัดีไซน์ไปใช้
เพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ี ยงัพบว่า การน าคู่มือยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในพิพิธภณัฑ์ต่างประเทศมาใช้ใน   
การส ารวจ อาจไม่สามารถน ามาใช้ในบริบทของประเทศไทยได้ เช่น การท าวิดีโอบรรยายท่ีมี        
ค  าบรรยายประกอบ หรือภาพล่ามบรรยายภาษามือ อาจไม่เหมาะสมกบัประเทศไทย เน่ืองจาก    
ภาษามือของไทยร้อยละ 52 ไดรั้บอิทธิพลจากภาษามือของสหรัฐอเมริกา (ราษฎร์ บุญญา, 2551: 82) 
ท าใหไ้วยากรณ์ภาษามือของไทยมีความแตกต่างจากไวยากรณ์ภาษาไทย และยงัมีค าภาษาไทยบางค า
ในภาษามือของไทย ท าให้การมีล่ามภาษามือในการบรรยายเพิ่มเติมเป็นส่ิงจ าเป็น การออกแบบ
ลกัษณะทางกายภาพเป็นส่ิงท่ีควรพิจารณาส าหรับคนพิการทางร่างกายและการเคล่ือนไหว คู่มือ         
ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ ท่ีมีการระบุคุณลักษณะในการออกแบบลักษณะ          
ทางกายภาพ เช่น ระดบัความสูง ความกวา้ง ความลึก และความชันในส่วนต่างๆ ของพิพิธภณัฑ ์
สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบนิทรรศการของไทย เน่ืองจากพบว่า ผลการส ารวจ        
ยนิูเวอร์ซัลดีไซน์ทางกายภาพและผลการสัมภาษณ์ผูเ้ขา้ชมท่ีอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ
ทางด้านร่างกายและการเคล่ือนไหวส่วนใหญ่สอดคล้องกัน การออกแบบนิทรรศการส าหรับ          
คนพิการทางการเห็น พบวา่ แมนิ้ทรรศการจะมีการออกแบบให้มีแบจ าลองท่ีสามารถสัมผสัได ้แต่ผู ้
ถูกสัมภาษณ์เห็นว่า พิพิธภณัฑ์ควรมีการเพิ่มเสียงบรรยายมากข้ึน ปัจจุบนัพิพิธภณัฑ์ในการจดัท า 
Audio Description ซ่ึงเป็นการบรรยายภาพหรือวตัถุ ตามลกัษณะท่ีปรากฏบนภาพ ซ่ึงช่วยในการ
เขา้ถึงเน้ือหาในนิทรรศการมากข้ึน จึงเป็นแนวทางท่ีพิพิธภณัฑค์วรมีการน าไปใชม้ากข้ึนดว้ย 

 
ผลการสัมภาษณ์คณะท างาน 

 
การศึกษาคร้ังน้ี ได้สัมภาษณ์คณะท างาน ท่ี เก่ี ยวข้องกับยูนิ เวอร์ซัลดีไซน์ ใน       

พิพิธภณัฑ์เหรียญ โดยใช้ชุดค าถามปลายเปิดในการสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาการน ายูนิเวอร์ซัลดีไซน์
พิพิธภณัฑเ์หรียญตามหลกัการบริหารยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ในพิพิธภณัฑ ์โดยมีผลการสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 
1. ขอ้มูลของผูบ้ริหารและคณะท างานท่ีไดรั้บการสัมภาษณ์ 

การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีจากส านกัทรัพยสิ์นมีค่าของ
แผ่นดิน จ านวน 5 ท่าน คือ ผูอ้  านวยส านักทรัพยสิ์นมีค่าของแผ่นดิน ผูอ้  านวยการส่วนจดัแสดง
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ทรัพยสิ์นมีค่าของแผ่นดิน หัวหน้าฝ่ายพิพิธภณัฑ์เหรียญ และภณัฑารักษ์ฝ่ายพิพิธภณัฑ์เหรียญ 
จ านวน 2 ท่าน และผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีจากบริษทั ไร้ท์แมน จ ากดั จ  านวน 5 คน คือ ผูจ้ดัการ
พิพิธภณัฑ์เหรียญ จ านวน 2 ท่าน เจา้หน้าท่ีออกแบบด้านเน้ือหานิทรรศการ เจา้หน้าท่ีออกแบบ   
ดา้นโครงสร้างของนิทรรศการ และเจา้หนา้ท่ีน าชม 

 
2. ขอ้มูลการสัมภาษณ์ 

ในการสัมภาษณ์ผูศึ้กษาไดท้  าสัมภาษณ์ตามค าถามท่ีไดจ้ดัเตรียมโดยสามารถสรุปผล
การศึกษาแบ่งไดเ้ป็นประเด็นดงัน้ี 

2.1 การบริหาร 
2.1.1 นโยบาย 

ในการจดัตั้ งพิพิธภณัฑ์เหรียญ ส านักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้มีการ      
จดัจา้ง บริษทั ไร้ทแ์มน จ ากดั ท าการปรับปรุงอาคารส านกับริหารเงินตราเดิมจดัท าเป็นพิพิธภณัฑ ์
โดยส านักทรัพยสิ์นมีค่าของแผ่นดินไดเ้สนอให้น ายูนิเวอร์ซัลดีไซน์มาเป็นแนวคิดหลกัในการ
ออกแบบและจดัการพิพิธภณัฑ์เหรียญ โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับผูเ้ขา้ชมในกลุ่มต่าง ๆ โดยไม่มี
ขอ้จ ากดั ทั้งดา้นร่างกาย เพศ การศึกษา และเช้ือชาติ โดยน าแนวคิดดงักล่าวมาด าเนินโครงการ
พิพิธภณัฑเ์หรียญ ทั้งในระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 (ชลทิตย ์ไชยจนัทร์, 2560) 

ในการด าเนินโครงการพิพิธภณัฑ์เหรียญระยะท่ี 1 ได้มีการด าเนินในการ
ออกแบบนิทรรศการ ส่ิงอ านวยความสะดวก และการบริหารบุคลากรให้เป็นไปตามหลกัยนิูเวอร์
ซลัดีไซน์โดยมีการด าเนินการ ดงัน้ี 

2 .1 .1 .1  ก ารออก แบบ นิ ท รรศก าร  แล ะ ส่ิ งอ าน วยค วามส ะดวก                       
ในการออกแบบนิทรรศการ คณะท างานไดมี้ส่วนในการน าแนวคิดและเทคนิคแนวทางในการจดั
แสดงนิทรรศการบริเวณต่าง ๆ ให้สามารถรองรับผูเ้ขา้ชมกลุ่มต่าง ๆ ได ้เช่น การคน้ควา้หาเทคนิค
การจดัแสดง    ต่าง ๆ ส าหรับคนพิการกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีในพิพิธภณัฑ์ (ศรีรัตน์ วฒันล ้ าเลิศ, 2560) 
การทดสอบการออกแบบนิทรรศการและส่ิงอ านวยความสะดวกด้วยจ าลองเป็นผูใ้ช้รถเข็น       
(กิตติธัช สาลีวงศ์, 2560) เน้ือหานิทรรศการท่ีเป็นอักษรเบรลล์มีการคัดเลือกประเด็นในการ
น าเสนอให้มีความเหมาะสมกบัผูเ้ขา้ชม (วิชุดา เครือหิรัญ, 2560) เทคนิคการจดัแสดงท่ีพิพิธภณัฑ์
ไดน้ ามาใชมี้หลากหลายรูปแบบ เช่น การจดัท าค าบรรยายอกัษรเบรลล ์การท าแบบจ าลองท่ีสัมผสั 
และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ เช่น รถเข็น ทางลาด ห้องน ้ าคนพิการ                   
จุดประชาสัมพนัธ์ท่ีมีระดบัเหมาะสมกบัคนพิการ เจา้หน้าท่ีน าชมท่ีผา่นการอบรมการให้บริการ     
ผูพ้ิการ (จรัส มะโนหาญ, 2560; สุภาพนัธ์ จิตรเจริญ, 2560) 



176 
 

 

2.1.1.2 การบริหารบุคลากร คณะท างานของส านกัทรัพยสิ์นมีค่าของแผน่ดิน           
จะมอบหมายหน้าท่ีให้บุคลากรรับผิดชอบในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะในด้านการตรวจสอบ   
การบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์เหรียญ และจดัจา้งให้บริษทั ไร้ท์แมน จ ากดั ท าหน้าท่ีบริหารดูแล
ภายในพิพิธภณัฑ์เหรียญ โดยจะตอ้งรายงานผลให้ทางส านักทรัพยมี์ค่าของแผ่นดินรับทราบถึง
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยทางส านกัทรัพยสิ์นมีค่าของแผน่ดินจะมีการศึกษาหาแนวทางการ
จดัแสดง และเสนอ แนวทางการจดัแสดงให้ทางบริษทั ไร้ท์แมน จ ากดั ด าเนินการในดา้นต่าง ๆ 
เช่น ความสมบูรณ์ของส่ิงอ านวยความสะดวกและนิทรรศการ การบริการน าชม และการอบรม
เจา้หนา้ท่ี (ศรีรัตน์ วฒันล ้าเลิศ, 2560) 

ในปีงบประมาณ 2559 ส านักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้มีการจัดท า
โครงการทุกสัมผสัแห่งวิถีของเงินตรา เป็นนิทรรศการท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการของเงินตราไทยท่ี
ให้กลุ่มผูพ้ิการประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะผูพ้ิการทางการเห็น ได้มีโอกาสเรียนรู้ และมีส่วนร่วม    
จดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 9 – 16 สิงหาคม 2559 ณ พิพิธภณัฑ์เหรียญ ซ่ึงไดรั้บความสนใจและการตอบรับ
ท่ีจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนพิการจ านวนมาก ดว้ยเหตุน้ีส านกัทรัพยสิ์นมีค่าของแผน่ดินจึงมี
แผนในการจดักิจกรรมในลกัษณะดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง โดยขยายกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน ทั้งใน       
ผูพ้ิการกลุ่มต่าง ๆ ผูสู้งอาย ุและเด็ก (ชลทิตย ์ไชยจนัทร์, 2560) 

ในอนาคตส านักทรัพยสิ์นมีค่าของแผ่นดินยงัมีแผนในการจดัท าห้องสมุด
ส าหรับคนพิการ โดยมีบริการหนังสือเสียง และหนังสืออกัษรเบรลล์ รวมทั้งหน่วยงานหน่ึงใน
สังกดัส านักทรัพยสิ์นมีค่าของแผ่นดิน คือ ศาลาธนารักษ์ 2 จงัหวดัสงขลา ยงัมีแผนในการจดั
นิทรรศการส าหรับผูพ้ิการทางการเห็นอีกดว้ย (ศรีรัตน์ วฒันล ้าเลิศ, 2560) 

2.1.2 ผูป้ระสานงาน 
ในการบริหารพิพิธภัณฑ์ เหรียญจะไม่มีผู ้ประสานงานเฉพาะด้าน            

ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์  แต่มีเจ้าหน้าท่ีในการบริหารในภาพรวมของพิพิธภัณฑ์ และคณะท างาน 
รับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสามารถแบ่งการด าเนินงานได ้2 กลุ่ม คือกลุ่มคณะบริหาร และ
คณะท างาน 

2.1.2.1 คณะบริหาร ประกอบดว้ยผูอ้  านวยการส านกัทรัพยสิ์นมีค่าของ
แผ่นดิน ผูอ้  านวยการส่วนจดัแสดงทรัพยสิ์นมีค่าของแผ่นดิน และหัวหน้าพิพิธภณัฑ์เหรียญ ซ่ึงมี
หนา้ท่ีหลกัในการก าหนดแนวทางการบริหาร และตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการบริหารจดัการภายใน
พิพิธภณัฑ ์(ศรีรัตน์ วฒันล ้าเลิศ, 2560; ชลทิตย ์ไชยจนัทร์, 2560; จริญญา บุญอมรวทิย,์ 2560) 

2.1.2.2 คณะท างาน ประกอบดว้ยเจา้หน้าท่ีของส านกัทรัพยสิ์นมีค่าของ
แผ่นดิน คือภณัฑารักษ์ฝ่ายพิพิธภณัฑ์เหรียญ ท าหน้าท่ีตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหาท่ี       
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จดัแสดง แนวทางหรือเทคนิคการจัดแสดง ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ ์        
(ศราวุฒิ วชัระปันตี, 2560; ณัฐิกานต์ จนัต๊ะยอด, 2560) และเจา้หน้าท่ีจากบริษทั ไร้ท์แมน จ ากดั 
คือ ผูจ้ดัการพิพิธภณัฑ์เหรียญ ท าหน้าท่ีดูแลและจดัการบริหารในภาพรวมของพิพิธภณัฑ์ เช่น ความ
สมบูรณ์ของส่ิงอ านวยความสะดวกและนิทรรศการ การอบรมเจา้หน้าท่ี (จรัส มะโนหาญ, 2560; 
สุภาพนัธ์ จิตรเจริญ, 2560) เจา้หน้าท่ีออกแบบส่ิงก่อสร้างภายในนิทรรศการ ท าหน้าท่ีออกแบบ
ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ตู้จ ัดแสดง วตัถุจ าลอง ผนัง พื้นท่ี ให้เหมาะสมกับผูเ้ข้าชม (กิตติธัช           
สาลีวงศ,์ 2560) เจา้หนา้ท่ีออกแบบเน้ือหานิทรรศการ ท าหนา้ท่ีออกแบบ คดัเลือกประเด็นและเน้ือหา
ในการจดัแสดง หรือหาเทคนิคการจดัแสดงท่ีเหมาะสมส าหรับผูเ้ขา้ชม (วิชุดา เครือหิรัญ, 2560) 
เจา้หน้าท่ีน าชม ท าหน้าท่ีให้ความรู้ภายในนิทรรศการ การบริการส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ภายในพิพิธภณัฑ์ (ศิริพร เหมือนนรุธ, 2560) และพนกังานบริการ ท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวก 
และดูแลความเรียบร้อยภายในพิพิธภณัฑ์ (สุภาพนัธ์ จิตรเจริญ, 2560) 

2.1.3 คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
พิพิธภณัฑเ์หรียญไม่มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาท่ีตั้งมาเฉพาะเก่ียวกบัดา้น

อารยสถาปัตย์ แต่ภายในกรมธนารักษ์จะมีผู ้เช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ ให้ค  าแนะน าการจัด
อารยสถาปัตยภ์ายในพิพิธภณัฑ์ ทั้งการจดันิทรรศการ การจดัส่ิงอ านวยความสะดวก และบริการ 
(ศรีรัตน์ วฒันล ้ าเลิศ, 2560; ชลทิตย ์ไชยจนัทร์, 2560) และได้มีการปรึกษากับผูเ้ช่ียวชาญจาก
หน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ศูนยเ์ทคโนโลยีการศึกษา
เพื่อคนตาบอด (สุภาพนัธ์ จิตรเจริญ, 2560; วชุิดา เครือหิรัญ, 2560) 

2.1.4 การอบรมเจา้หนา้ท่ี 
พิพิธภณัฑ์เหรียญมีการจดัส่งเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งไปอบรมกบัหน่วยงาน

ภายนอก เช่น การออกแบบส่ิงแวดล้อมภายในพิพิธภณัฑ์ การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวก 
เทคนิคการจดัแสดงและศึกษาดูงานพิพิธภณัฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อหาแนวทางใน
การจดัพิพิธภณัฑ์ให้เป็นไปตามแนวคิดอารยสถาปัตย ์(ชลทิตย ์ไชยจนัทร์, 2560; สุภาพนัธ์ จิตรเจริญ, 
2560; วชุิดา เครือหิรัญ, 2560;กิตติธชั สาลีวงศ,์ 2560 

นอกจากน้ียงัมีการอบรมเจา้หนา้ท่ีภายใน เช่น การอบรมเจา้หนา้ท่ีน าชม
เก่ียวกบัการให้บริการผูเ้ข้าชมกลุ่มต่าง ๆ ทั้งคนทัว่ไป ผูสู้งอายุ คนพิการ เด็ก การใช้ภาษามือ
เบ้ืองตน้ (สุภาพนัธ์ จิตรเจริญ, 2560; วชุิดา เครือหิรัญ, 2560) 

2.1.5 การตรวจสอบการใชง้าน 
คณะท างานของส านักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินจะท าหน้าท่ีใน          

การตรวจสอบทั้งในดา้นออกแบบเน้ือหานิทรรศการ การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
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ภายในพิพิธภณัฑ์ การบริหารจดัการ การให้บริการของเจา้หน้าท่ี (ศรีรัตน์ วฒันล ้ าเลิศ, 2560; ชลทิตย ์
ไชยจนัทร์, 2560) โดยมีคณะท างานจากบริษทั ไร้ท์แมน จ ากัด ในการรายงานผล ซ่ึงจะท าการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของส่ิงอ านวยความสะดวกและนิทรรศการ  ให้พ ร้อมใช้งาน                  
การให้บริการผูเ้ขา้ชมไดอ้ยา่งเหมาะสมและเพียงพอ (จรัส มะโนหาญ, 2560; สุภาพนัธ์ จิตรเจริญ, 
2560) 

2.1.6 การวางแผนการเขา้ถึง 
ในการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์จะมีการรายงานผลการด าเนินงานใน    

ทุกเดือน หากพบส่วนท่ีความช ารุดหรือไม่สมบูรณ์จะมีการปรับปรุงซ่อมแซม และมีการพฒันาการ
บริการโดยมีการอบรมพนกังานทุกเดือน 

ในส่วนผูเ้ขา้ชมไดแ้สดงความคิดเห็น หรือเจา้หนา้ท่ีสังเกตพบ จะท าการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล และเสนอแนวทางในปรับปรุงพฒันาต่อไป เช่น การท าค าบรรยายแบบเสียงท่ี
ไดรั้บค าแนะน าจากผูพ้ิการทางการเห็นว่า ผูพ้ิการทางการเห็นส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูลผ่านทางเสียง 
มากกวา่อกัษรเบรลลซ่ึ์งมีผูท่ี้สามารถอ่านไดน้อ้ยมาก (สุภาพนัธ์ จิตรเจริญ, 2560) 

2.1.7 การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 
ปัจจุบนัพิพิธภณัฑ์เหรียญมีส่ือในการเผยแพร่ขอ้มูล คือ เวบ็ไซต ์เฟสบุ๊ค       

อินสตราแกรม ซ่ึงเป็นส่ือกลางในการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพิพิธภณัฑ ์
มีการเผยแพร่ขอ้มูลให้ส่ือภายนอกต่าง ๆ เช่น การให้รายการโทรทศัน์ต่าง ๆ มาถ่ายท ารายการ   
การประชาสัมพนัธ์ข่าวกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งผา่นทางโทรทศัน์ การน าขอ้มูลเผยแพร่ผา่นส่ือส่ิงพิมพ์
ต่าง ๆ เช่น หนังสือ นิตยสาร และการท าหนังสือเชิญหรือติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ มาเข้าชม
พิพิธภณัฑ์ โดยในการให้ขอ้มูลจะมีการระบุว่า พิพิธภณัฑ์มีการจดัการตามแนวคิดอารยสถาปัตย ์
และมีการให้จดันิทรรศการและบริการส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น การจดัท าแบบจ าลองท่ี
สามารถสัมผสัได้ การท าค าบรรยายอักษรเบรลล์ ทางลาด ห้องน ้ าส าหรับคนพิการ ท่ีจอดรถ
ส าหรับคนพิการ ห้องพยาบาล ดว้ย (ชลทิตย ์ไชยจนัทร์, 2560; สุภาพนัธ์ จิตรเจริญ, 2560; วิชุดา 
เครือหิรัญ, 2560) 

2.1.8 ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ 
พิพิ ธภัณฑ์ จะมีการรับ ฟั งความคิดเห็นของผู ้เข้าชมผ่านการท า            

แบบประเมิน สมุดลงความเห็น เจา้หน้าท่ีน าชมสอบถามความคิดเห็นผูเ้ขา้ชมภายหลงัการเขา้ชม
เสร็จส้ิน (สุภาพนัธ์ จิตรเจริญ, 2560) 

จากความคิดเห็นของผูเ้ขา้ชมส่วนใหญ่ค่อนขา้งมีความพึงพอใจ และ 
เห็นวา่การน าอารยสถาปัตยม์าใช้ในพิพิธภณัฑ์เป็นส่ิงท่ีดี และบางส่วนยงัตอ้งการให้พิพิธภณัฑ ์       
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เปิดพื้นท่ีจดัแสดงมากข้ึน โดยเฉพาะพิพิธภณัฑ์เหรียญ ในระยะท่ี 2  (ชลทิตย ์ไชยจนัทร์, 2560; 
สุภาพนัธ์ จิตรเจริญ, 2560; วชุิดา เครือหิรัญ, 2560) 

นอกจากน้ีผูเ้ขา้ชมบางส่วนไดใ้ห้ความเห็นในการพฒันานิทรรศการ เช่น 
ผูสู้งอายุตอ้งการให้ปรับตวัอกัษรในป้ายค าบรรยายให้ใหญ่ข้ึน การท าเสียงบรรยายส าหรับผูพ้ิการ
ทางการเห็น (สุภาพนัธ์ จิตรเจริญ, 2560) 

2.1.9 การปรับปรุงและพฒันา 
ปัจจุบนัพิพิธภณัฑ์ยงัอยู่ในขั้นเร่ิมตน้ในการจดัท าและก าลงัด าเนินการ

พิพิธภณัฑ์เหรียญในระยะท่ี 2 โดยยงัน ายูนิเวอร์ซัลดีไซน์มาใช้ โดยไดน้ าค าแนะน าจากผูเ้ขา้ชม
พิพิธภณัฑไ์ปปรับปรุงพฒันาพิพิธภณัฑเ์หรียญ ระยะท่ี 2 เช่น การจดัท าราวจบั (วชุิดา เครือหิรัญ, 2560) 
การท าเสียงบรรยายภาษาต่าง ๆ ทั้งหมด 7 ภาษา และการท าพื้นผิวต่างสัมผสั (ศรีรัตน์ วฒันล ้าเลิศ, 
2560) 

นอกจากน้ีพิพิธภณัฑ์ยงัมีแผนในการจดัท าห้องสมุดส าหรับคนพิการ 
โดยมีบริการหนังสือเสียง และหนังสืออกัษรเบรลล์ การจดัท าเสียงบรรยายส าหรับส่ือวีดิทศัน์     
ต่าง ๆ รวมทั้งการเชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูพ้ิการกลุ่มต่าง ๆ มาเขา้ชม (ศรีรัตน์ วฒันล ้าเลิศ, 2560) 

2.2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการน าอารยสถาปัตยม์าใชใ้นพิพิธภณัฑ์เหรียญ 
ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์เป็นแนวคิดท่ีมีบทบาทมากข้ึนทัว่โลก เน่ืองจากจ านวนคนพิการ

และผูสู้งอายุมีแนวโน้มท่ีจะสูงข้ึน (จรัส มะโนหาญ, 2560) นอกจากน้ีการน ายูนิเวอร์ซลัดีไซน์มา
ใช้กบัพิพิธภณัฑ์ ท าให้มีผูเ้ขา้ชมหลากหลายกลุ่มข้ึน เป็นพื้นท่ีให้ทั้งเด็ก คนพิการ ผูสู้งอายุ หรือ
คนกลุ่มอ่ืน มีพื้นท่ีในการเรียนรู้ (สุภาพนัธ์ จิตรเจริญ, 2560) และยงัท าใหพ้ิพิธภณัฑมี์ภาพลกัษณ์ท่ี
ทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน (จริญญา บุญอมรวทิย,์ 2560) 

อย่างไรก็ตามพิพิธภณัฑ์เหรียญ เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีปรับปรุงอาคารเก่ามาจดัท าเป็น
พิพิธภัณฑ์ ท าให้มีความจ ากัดในการออกแบบพื้นท่ีบางส่วน (กิตติธัช สาลีวงศ์, 2560) และ         
ในอนาคตควรมีการพฒันาให้มีมาตรฐานชัดเจนข้ึน และสามารถรองรับผูเ้ขา้ชมกลุ่มต่าง ๆ ได้
ครอบคลุมและทัว่ถึงมากข้ึน (ศราวฒิุ วชัระปันตี, 2560) 
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ตารางท่ี 47 สรุปการบริหาร 
โครงสร้าง มี/ไม่มี ผลการสัมภาษณ์ 

นโยบาย มี - ก าหนดใหย้นิูเวอร์ซลัดีไซน์เป็นแนวคิดหลกัในพิพิธภณัฑ์ 
- มีการจัดท าโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมยูนิ เวอร์ซัลดีไซน์ 
หอ้งสมุดคนพิการ นิทรรศการหมุนเวยีนส าหรับคนพิการ 

ผูป้ระสานงาน มี - ไม่มีเจา้หนา้ท่ีประสานเฉพาะดา้นยนิูเวอร์ซลัดีไซน์โดยตรง แต่
มีเจา้หน้าท่ีในการบริหารในภาพรวมของพิพิธภณัฑ์ เน่ืองจาก
เป็นพิพิธภณัฑข์นาดเล็ก 

คณะกรรมการ
ท่ีปรึกษา 

มี - ไม่มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านยูนิเวอร์ซัลดีไซน์โดยตรง       
แต่การขอค าแนะน าจากผู ้เช่ี ยวชาญจากหน่วยงานภายใน 
กรมธนารักษ์และภายนอก เช่น สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ
ไทย ศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษาเพื่อคนตาบอด 

การอบรม
เจา้หนา้ท่ี 

มี - มีการอบรมเจ้าหน้าท่ีทั้ งภาในและภายนอกเก่ียวกับการ
ออกแบบนิทรรศการ การใหบ้ริการผูเ้ขา้ชม การใชภ้าษามือ 

การตรวจสอบ
การใชง้าน 

มี - มีเจา้หน้าท่ีตรวจสอบการออกแบบนิทรรศการ ส่ิงอ านวยความ
สะดวกและบริการก่อนการเปิดใหเ้ขา้ชม และภายหลงัการเปิดให้
เขา้ชมแล้ว จะมีการตรวจสอบความสมบูรณ์และการช ารุดของ
นิทรรศการและส่ิงอ านวยความสะดวกอยา่งสม ่าเสมอ 

การวางแผน
การเขา้ถึง 

มี - มีการซ่อมบ ารุงนิทรรศการและส่ิงอ านวยความสะดวก
สม ่าเสมอ 
- มีการอบรมเจา้หนา้ท่ีทุกเดือนเพื่อปรับปรุงพฒันาการใหบ้ริการ 
- น าความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ชมไปปรับปรุงพฒันา 

การโฆษณา
และ 
ประชาสัมพนัธ์ 

มี - มีการเผยแพร่ว่า พิพิธภณัฑ์น าอยู่ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์มาใช้ ผ่านส่ือ 
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก และติดต่อหน่วยงานคนพิการกลุ่ม   
ต่าง ๆ เขา้ชม 

ความคิดเห็น
ของผูใ้ชบ้ริการ 

มี - มีการท าแบบประเมิน สมุดลงความเห็น และการสอบถามความ
คิดเห็นของผูเ้ขา้ชม 

การปรับปรุง
และพฒันา 

มี - มีการน าค าแนะน าของผูเ้ขา้ชมมาปรับปรุงและพฒันา 
- มีการจดัท าโครงการเพื่อส่งเสริมยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ในพิพิธภณัฑ์
อยา่งต่อเน่ือง 
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ผลการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่า พิพิธภณัฑ์มีการบริหารเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ      
ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ในพิพิธภณัฑ์ โดยการท่ีพิพิธภณัฑ์เหรียญมีการน าแนวคิดยนิูเวอร์ซลัดีไซน์มาใช้
ตั้งแต่จดัตั้ง ท าใหก้ารบริหารดา้นต่างๆ มีการค านึงถึงเร่ืองการให้บริการคนพิการ ผูสู้งอายุ และเด็ก 
แมพ้ิพิธภณัฑ์เหรียญจะไม่มีการจา้งท่ีปรึกษา หรือเจา้หน้าท่ีประสานเฉพาะดา้นยูนิเวอร์ซัลดีไซน์  
เน่ืองจากเป็นพิพิธภณัฑ์ขนาดเล็ก แต่การจดัการภายในพิพิธภณัฑ์โดยรวมสามารถสร้างความ       
พึงพอใจให้กบัคนพิการได้ จึงสามารถเป็นแนวทางให้พิพิธภณัฑ์ซ่ึงมีขอ้จ ากดัด้านบุคลากรและ
งบประมาณน าแนวคิดไปใชไ้ด ้
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ือง ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ในพิพิธภณัฑ์เหรียญ กรมธนารักษ ์มีวตัถุประสงคใ์น

การศึกษาหลกัยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในพิพิธภณัฑ์เหรียญ ทั้งดา้นการบริหาร การจดันิทรรศการ และ      
ส่ิงอ านวยความสะดวก โดยการส ารวจยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ด้านกายภาพ การสัมภาษณ์ผูเ้ข้าชม          
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนพิการ และการสัมภาษณ์คณะท างาน ซ่ึงสามารถสรุปและอภิปรายได้
ดงัน้ี 

 
ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ในพิพิธภณัฑ์เหรียญ 

ผูศึ้กษาได้ศึกษายูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในพิพิธภณัฑ์เหรียญโดยการส ารวจ สัมภาษณ์             
ผูเ้ขา้ชมและคณะท างาน เพื่อหาแนวทางในการพฒันาพิพิธภณัฑ์เหรียญให้สามารถรองรับผูเ้ขา้ชม
กลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะคนพิการใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงสามารถสรุปแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเด็นดงัน้ี 

1. การบริหาร 
ผูศึ้กษาไดท้  าการทบทวนวรรณกรรม การส ารวจ การสัมภาษณ์คณะท างานและ              

ผูเ้ขา้ชม จากการศึกษาพบว่า พิพิธภณัฑ์เหรียญ มีการบริหารเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การพิจารณา                 
9 ประเด็น คือ  

1.1. นโยบาย พิพิธภณัฑ์มีการน ายนิูเวอร์ซลัดีไซน์มาใชต้ั้งแต่เร่ิมก่อตั้งพิพิธภณัฑ์ 
ท าใหก้ารด าเนินการต่างๆ ภายในพิพิธภณัฑมี์การค านึงหลกัการน้ีเสมอ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีส่งผลให้
ภาพรวมของการจดันิทรรศการ ส่ิงอ านวยความสะดวก และบริการต่างๆ ของพิพิธภณัฑ์เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนดและสร้างความพึงพอใจแก่ผูเ้ขา้ชม 

1.2 ผูป้ระสานงาน พิพิธภณัฑ์เหรียญเป็นพิพิธภณัฑ์ขนาดเล็ก จึงไม่ไดมี้เจา้หนา้ท่ี
ประสานงานเฉพาะด้านยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ อีกทั้งพิพิธภณัฑ์ยงัอยู่ในระหว่างด าเนินการระยะท่ี 2 
และยงัไม่เสร็จส้ินโครงการพิพิธภณัฑ์เหรียญทั้งหมด ท าใหไ้ม่มีการตั้งเจา้หนา้ท่ีเฉพาะดา้นยนิูเวอร์
ซลัดีไซน์ แต่มีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบ และพฒันาการจดันิทรรศการ ส่ิงอ านวยความสะดวก 
และบริการไม่ใหช้ ารุด พร้อมใชง้าน และเพียงพอต่อผูเ้ขา้ชม 
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1.3 คณะกรรมการท่ีปรึกษา พิพิธภณัฑ์เหรียญไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมท่ีปรึกษา
เฉพาะดา้นยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ แต่ในการจดัท าโครงการพิพิธภณัฑ์เหรียญจะมีผูเ้ช่ียวชาญทั้งภายใน
และภายนอกกรมธนารักษ์ ในการตรวจสอบ นอกจากน้ียงัมีการขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนพิการ เช่นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษา
เพื่อคนตาบอด เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการพิพิธภณัฑ์ 

1.4. การอบรมเจา้หนา้ท่ี เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของส านกัทรัพยสิ์นมีค่าของแผน่ดิน 
และบริษทั ไร้ท์แมน จ ากดั จะได้รับการอบรมและศึกษาดูงานเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์อยู่เสมอ เช่น 
เทคนิคการจดัแสดง การอนุรักษ์ การให้บริการผูเ้ขา้ชม ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์เป็นแนวคิดหน่ึงท่ีถูก
น ามาใชภ้ายหลงัการดูงาน และถูกน ามาใชเ้ป็นแนวคิดหลกัของพิพิธภณัฑ์ท าใหเ้กิดการพฒันาของ
พิพิธภณัฑ์และสามารถรองรับกลุ่มผูเ้ข้าชมได้หลากหลายข้ึน ส่งผลให้เกดความก้าวหน้าของ
พิพิธภณัฑ์ ปัจจุบนัพิพิธภณัฑ์เหรียญยงัมีการอบรมเจ้าหน้าท่ีอยู่เสมอ ทั้งภายในและภายนอก
พิพิธภณัฑ์ ภายในพิพิธภณัฑ์จะมีการอบรมแบบเป็นคร้ัง และแบบประจ าทุกเดือน โดยทุกเดือนจะ
มีการอบรมเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับการน าชม และการให้บริการผูเ้ข้าชม เพื่อพฒันาการบริการให้
เหมาะสมกับผูเ้ข้าชมอยู่เสมอ การอบรมเป็นคร้ังทั้งเร่ืองเทคนิคการจดัแสดง การเขียนเน้ือหา
นิทรรศการ การอนุรักษ์ การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี การป้องกันอคัคีภยั การประชาสัมพนัธ์          
การอบรมต่างๆ มีทั้งท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงและทางออ้ม ท่ีมีผลโดยตรง เช่น การอบรมภาษามือ
ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกกบัคนพิการทางการไดย้ิน การให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ภายในพิพิธภณัฑ์ การปฐมพยาบาล การป้องกนัอคัคีภยั ซ่ึงช่วยอ านวยความสะดวกคนทัว่ไป เด็ก 
ผูสู้งอายุ คนพิการกลุ่มต่างๆ ท่ีส่งผลทางอ้อม เช่น เทคนิคการจดัแสดง ท่ีช่วยเป็นแนวทางใน        
การจดัแสดงให้ตรงกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้ชมกลุ่มต่างๆ การประชาสัมพนัธ์ ให้ทราบแนวทาง
ในการประชาสัมพนัธ์ใหเ้ขา้ถึงกลุ่มผูเ้ขา้ชมมากข้ึน 

1.5 การตรวจสอบการใชง้าน โครงการพิพิธภณัฑ์เหรียญระหวา่งด าเนินการสร้าง
ระยะท่ี 1 ในการสร้างพื้นท่ีต่างๆ ของพิพิธภณัฑ์ส่วนใหญ่จะถูกทดสอบการใช้งานโดยเจา้หนา้ท่ี
จ าลองเป็นผูใ้ช้รถเข็น คนพิการทางการเห็น และคนพิการทางการไดย้ิน แลว้ทดสอบการใช้งาน    
จุดต่างๆ เพื่อตรวจสอบการใช้งานจริง ภายหลังการเปิดให้ประชาชนเข้าชม พิพิธภัณฑ์จะมี            
การรายงานผลให้ผูบ้ริหารทราบเก่ียวกับการจัดการพิพิธภัณฑ์ ว่าพบส่ิงช ารุดหรือปัญหาใน           
การบริการใดบา้ง แลว้ท าการแกไ้ข ปรับปรุง และพฒันาขอ้บกพร่องดงักล่าว ส่งผลให้พิพิธภณัฑ์
เหรียญมีความพร้อมในการใหบ้ริการเสมอ 
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1.6 การวางแผนการเขา้ถึง พิพิธภณัฑ์เหรียญมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
นิทรรศการ ส่ิงอ านวยความสะดวก และบริการเสมอ ภายหลงัการตรวจสอบจะน าผลมาวางแผน
ปรับปรุงและพฒันา ทั้งแบบทนัที และแบบใช้ระยะเวลา แบบทนัที เช่น การแก้ไขจุดช ารุดของ
นิทรรศการและส่ิงอ านวยความสะดวก การปรับปรุงการให้บริการของเจา้หน้าท่ีโดยการอบรม     
ทุกเดือน แบบท่ีใช้ระยะเวลา เช่น การปรับปรุงการจัดนิทรรศการโดยมีแผนจัดท า Audio 
Description ในพิพิธภณัฑ์ การพฒันาช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ โดยมีการท าเวบ็ไซตต์ามหลกั   
ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ การจดักิจกรรมส าหรับคนพิการ เช่น การท าหนงัสือเสียงในหอ้งสมุด  

1.7 การโฆษณาและ ประชาสัมพนัธ์ พิพิธภณัฑ์เหรียญมีการประชาสัมพนัธ์ผา่น
ส่ือออนไลน์ คือ Facebook Page, Instagram และ Website การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือส่ิงพิมพแ์ละ
โทรศพัท์ เช่น แผ่นพบั การลงข่าวผ่านหนังสือพิมพ ์นิตยสาร วารสารต่างๆ การท าหนังสือเชิญ
หน่วยงานเข้าชม การให้ส่ือต่างๆ เยี่ยมชมและจดัรายการโทรทศัน์ โดยทุกส่ือจะมีการระบุว่า 
พิพิธภณัฑ์เหรียญมีการจดัการตามหลกัยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ โดยค านึงถึงความส าคญัของคนพิการ 
ผูสู้งอายุ และเด็ก ระบุส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีมีบริการภายในพิพิธภณัฑ์ เช่น ทางลาด          
ท่ีจอดรถส าหรับคนพิการ ห้องน ้ าส าหรับคนพิการนอกจากน้ียงัมีกิจกรรมวนัเด็กทุกปี มีการ          
จดันิทรรศการหมุนเวียนส าหรับคนพิการและผูสู้งอายุ และมีโครงการปรับปรุงเวบ็ไซตใ์ห้เป็นไป
ตามหลกัยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ 

1.8 ความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการ พิพิธภณัฑ์เหรียญมีการรับฟังความเห็นของ          
ผูเ้ขา้ชม โดยการท าแบบประเมินความพึงพอใจ สมุดลงความเห็น การสอบถามและรับฟังความเห็น
ของผูเ้ขา้ชม ขณะเขา้ชมนิทรรศการ โดยมีการน าความคิดเห็นไปวางแผนปรับป รุงและพฒันา
พิพิธภณัฑ ์

1.9 การปรับปรุงและพฒันา พิพิธภณัฑ์เหรียญมีเจา้หนา้ท่ีในการบริหาร และรายงานผล
การด าเนินงานในแต่ละเดือน มีการสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี ในแต่ละเดือนจะมีการน าความคิดเห็น
ไปปรับปรุงพฒันาทั้ งในการซ่อมบ ารุงและพฒันาการจัดแสดงและส่ิงอ านวยความสะดวก การให้              
การอบรมเจา้หน้าท่ีในการให้บริการ และในแต่ละปีจะมีการเสนอแผนต่างๆ เพื่อปรับปรุงและพฒันา
พิพิธภณัฑ์อยูเ่สมอ เช่น โครงการปรับปรุงเวบ็ไซตใ์ห้เป็นไปตามหลกัยูนิเวอร์ซลัดีไซน์ การท าหนงัสือ
เสียงในหอ้งสมุด การจดักิจกรรมส าหรับคนพิการ ผูสู้งอาย ุและเด็ก 

2. การจดันิทรรศการ 
ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในพิพิธภณัฑ์มีความแตกต่างจากยนิูเวอร์ซัลดีไซน์ท่ีใชส้ าหรับ

ส่ิงอ่ืน คือการมีประเด็นเก่ียวกบัการเรียนรู้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงพื้นท่ีส าคญัของพิพิธภณัฑ์ท่ีใช้ในการ
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เรียนรู้ คือ พื้นท่ีนิทรรศการ การจดันิทรรศการจึงเป็นประเด็นส าคญัส าหรับยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ใน
พิพิธภณัฑ ์

การทบทวนวรรณกรรมแสดงให้เห็นว่า ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในพิพิธภัณฑ์มี
จุดเร่ิมตน้เช่นเดียวกบัยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ทัว่ไปคือ เร่ิมตน้จากการออกแบบส าหรับคนพิการ การ
ออกแบบนิทรรศการตามหลกัยูนิเวอร์ซลัดีไซน์ส่วนใหญ่จึงยงัคงให้ความส าคญักบัคนพิการกลุ่ม
ต่างๆ โดยผูสู้งอายุ และเด็กถูกเช่ือมโยงเขา้ไปเก่ียวข้องกบัการให้บริการคนพิการ เช่น การจดั
นิทรรศการส าหรับเด็กจะมองถึงความระดบัความสูง ความลึก ความกวา้งของส่ิงก่อสร้างภายใน
พิพิธภณัฑ์เช่นเดียวกับคนพิการทางร่างกายและการเคล่ือนไหวท่ีใช้รถเข็น และค านึงถึงการ
น าเสนอเน้ือหาท่ีเขา้ถึงไดง่้าย เช่นเดียวคนพิการทางการเรียนรู้ การจดันิทรรศการส าหรับผูสู้งอายุ
จะค านึงถึงการมองเห็นเช่นเดียวกบัคนพิการทางการเห็น ท่ีมีสายตาเรือนราง และค านึงการได้ยิน
เช่นเดียวกบัคนพิการทางการไดย้นิ ประเภทหูตึง 

คนพิการแต่ละกลุ่มมีส่ิงท่ีค  านึงต่อการให้บริการในพิพิธภณัฑ์แตกต่างกนั คือ             
คนพิการทางการเห็น การจัดนิทรรศการต้องมีส่วนท่ีสามารถสัมผสัหรือได้ยินได้ รวมถึง               
การออกแบบส่ิงก่อสร้างต่างๆ ไม่ให้มีส่ิงกีดขวา้ง ในการสัญจร หากมีต้องท าสัญลกัษณ์เตือน         
คนพิการทางการได้ยิน ต้องมีการน าชมบรรยายด้วยล่ามภาษามือ วตัถุหรือค าบรรยายรูปภาพ         
คนพิการทางร่างกายและการเคล่ือนไหว ตอ้งค านึงถึงการออกแบบส่ิงก่อสร้างให้มีระดบัความสูง 
ความลึก ความกวา้ง และความชนัท่ีเหมาะสม ง่ายต่อการสัญจร คนพิการทางการเรียนรู้และสังคม 
การออกแบบเน้ือหาตอ้งเขา้ถึงไดง่้าย 

การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาให้ความส าคญัต่อคนพิการ โดยท าการสัมภาษณ์ความเห็น
ของผูเ้ขา้ชมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนพิการ รวมทั้งการส ารวจยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ดา้นกายภาพ
ของพิพิธภณัฑ์เหรียญ จากการศึกษาพบว่า ห้องจดัแสดงท่ีเปิดจดัแสดงในปัจจุบนั จ านวน 4 ห้อง 
ทุกห้องมีการใช้ส่ือท่ีหลากหลาย ซ่ึงเหมาะสมส าหรับคนพิการแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี 1) ห้องเกร่ินน า          
มีส่ือเชิงโต้ตอบท่ีมีความเหมาะสมกับคนพิการทางการเห็น วีดิทัศน์ท่ีเหมาะกับผูท่ี้รับรู้ผ่าน          
การมองเห็น และมีเจา้หนา้ท่ีท่ีผา่นการอบรมท่ีสามารถใหบ้ริการผูเ้ขา้ชมกลุ่มต่าง ๆ ได ้2) หอ้งปฐมบท
เงินตรา มีวีดิทศัน์ท่ีเหมาะกับผูท่ี้รับรู้ผ่านการมองเห็น เสียงบรรยายผ่านหูฟัง ท่ีเหมาะสมกับ          
คนพิการทางการเห็น และเจา้หน้าท่ีท่ีผ่านการอบรมท่ีสามารถให้บริการผูเ้ขา้ชมกลุ่มต่าง ๆ ได้         
3) ห้องเส้นทางวิวฒันาการเงินตรา มีวตัถุจัดแสดงท่ีสัมผสัได้ ป้ายค าบรรยายอักษรเบรลล์             
เสียงบรรยายผ่านหูฟัง ท่ีเหมาะสมกับคนพิการทางการเห็น ป้ายค าบรรยาย ส่ือเชิงโต้ตอบ                  
ท่ีเหมาะสมกบัผูรั้บรู้ผ่านการมองเห็น และเจา้หน้าท่ีท่ีผ่านการอบรมท่ีสามารถให้บริการผูเ้ขา้ชม
กลุ่มต่าง ๆ ได ้4) ห้องพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู ่พระผูป้ฏิรูปเหรียญกษาปณ์ไทย มีป้าย   
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ค าบรรยาย วีดิทศัน์ ส่ือเชิงโตต้อบท่ีเหมาะกบัผูท่ี้รับรู้ผ่านการมองเห็น ค าบรรยายอกัษรเบรลล์    
เสียงบรรยายผา่นหูฟัง ท่ีเหมาะส าหรับพิการทางการเห็น และเจา้หนา้ท่ีท่ีผา่นการอบรมท่ีสามารถ
ให้บริการผูเ้ขา้ชมกลุ่มต่าง ๆ ได ้ท าให้ผูเ้ขา้ชมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการเขา้ชมนิทรรศการ 
และมองว่า การจดันิทรรศการของพิพิธภณัฑ์เหรียญนั้นค่อนขา้งท าได้ดี มีการศึกษาขอ้มูลก่อน
น ามาออกแบบ และค่อนขา้งมีความกา้วหน้ากวา่พิพิธภณัฑ์อ่ืนๆ ในประเทศ และมองว่า สามารถ
พฒันาเพิ่มเติมไดอี้ก โดยการเพิ่มการถ่ายทอดผ่านส่ือประเภทเสียงมากข้ึน มีการบริการล่ามภาษา
มือเพิ่มเติม การออกแบบส่ิงก่อสร้างๆ เช่น ตูจ้ดัแสดง ส่ือเชิงโตต้อบ ให้มีระดบัท่ีเหมาะสมยิ่งข้ึน 
และอนาคตหากมีจ านวนเขา้ชมมากข้ึน เน่ืองจากมีการเปิดพื้นท่ีพิพิธภณัฑเ์หรียญในระยะท่ี 2 ก็ควร
มีการควบคุมปริมาณผูเ้ขา้ชมและการจดัการเจา้หนา้ท่ีใหเ้พียงพอในแต่ละรอบเขา้ชม 

การส ารวจนิทรรศการตามหลกัยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ดา้นกายภาพในพิพิธภณัฑเ์หรียญ
ได้มีการอา้งอิงคู่มือด้านยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในพิพิธภณัฑ์ 3 เล่ม คือ 1) Smithsonian Guidelines for 
Accessible Exhibition Design เน่ืองจากเป็นคู่มือท่ีเก่ียวขอ้งกบัยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ท่ีพฒันามาจากการ
เร่ิมใช้กฎหมายคนพิการสหรัฐอเมริกาอนัเป็นกฎหมายหลกัและเก่ียวขอ้งกบัยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ใน
สหรัฐอเม ริกา  2) Everyone’s Welcome: The Americans with Disabilities Act and  Museums 
เน่ืองจากมีเน้ือหาครอบคลุมเก่ียวกบัการบริหาร การออกแบบนิทรรศการ การจดัการส่ิงอ านวย
ความสะดวกและบริการต่างๆ โดยเกิดจากความร่วมมือของสมาคมพิพิธภณัฑ์สหรัฐอเมริกาและ
ผูเ้ช่ียวชาญด้านยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในสหรัฐอเมริกา 3) Universal Design Plan: Exhibit Design & 
Development เน่ืองจากพิพิธภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งเมืองบอสตนั มองวา่ พิพิธภณัฑมี์บทบาทส าคญั
บทบาทหน่ึงคือการเป็นแหล่งเรียนรู้จึงน าแนวคิดเร่ืองการเรียนรู้มาปรับใช้ร่วมกับแนวคิด                   
ยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่ ผลการส ารวจยนิูเวอร์ซลัดีไซน์ดา้นกายภาพและ
การสัมภาษณ์ผูเ้ขา้ชมส่วนใหญ่มีความสอดคลอ้งกนั คู่มือทั้ง 3 เล่มดงักล่าวจึงสามารถน ามาปรับใช้
เป็นแนวทางในการออกแบบกายภาพของพิพิธภณัฑ์ของไทย 

อยา่งไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ผูเ้ขา้ชมพบวา่ ภาษามือไทยส่วนใหญ่มีไวยากรณ์
แตกต่างจากภาษาไทย และค าภาษาไทยบางค ายงัไม่มีใช้ในภาษามือไทย ท าให้การใช้ป้ายค า
บรรยายอาจสามารถถ่ายทอดเน้ือหานิทรรศการไดเ้พียงบางส่วน การใชล่้ามภาษามือจะมีส่วนช่วย
ในการถ่ายทอดเน้ือหานิทรรศการไดมี้ประสิทธิภาพมากกวา่ 

3. การจดัการส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการ 
การทบทวนววรรณกรรมแสดงให้เห็นว่า มีกฎหมายของไทยเพียง 2 ฉบับ                

ท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกในพิพิธภณัฑ์ คือ 1) กฎกระทรวงก าหนด          
ส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับผู ้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา  พ.ศ. 2548                      
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2) กฎกระทรวงก าหนดลกัษณะ หรือการจดัให้มีอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการใน
อาคาร สถานท่ี หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้         
พ.ศ. 2555 ซ่ึงกฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชรา พ.ศ. 2548 ระบุรายละเอียดของส่ิงอ านวยความสะดวกไวล้ะเอียดกว่ากฎกระทรวง
ก าหนดลกัษณะ หรือการจดัให้มีอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือการบริการในอาคาร สถานท่ี 
หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อให้คนพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้พ.ศ. 2555 และมีการ
ก าหนดเป็นขอ้บงัคบัใหอ้าคาร   ต่าง ๆ สร้างส่ิงอ านวยความสะดวกข้ึน 

การส ารวจด้านกายภาพของพิพิธภณัฑ์เหรียญจึงอ้างอิงกฎหมายทั้งสองโดยพบว่า       
ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในพิพิธภณัฑ์ ส่วนใหญ่เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด และจากการ
สัมภาษณ์ผูเ้ข้าชม พบว่า คนพิการส่วนใหญ่สามารถใช้งานได้สะดวก มีเพียงป้ายส่ิงอ านวย        
ความสะดวกท่ีควรท าให้สังเกตและอ่านไดง่้ายข้ึน ความสูงของบริเวณท่ีติดต่อหรือประชาสัมพนัธ์ 
และจุดบริการควรปรับให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ในส่วนการให้บริการของเจา้หน้าท่ีนั้นมีความ
เหมาะสมต่อผูเ้ขา้ชมกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
การน ายนิูเวอร์ซลัดีไซน์มาใชใ้นพิพิธภณัฑ์ของไทย 

1. ความคิดเห็นเก่ียวกบัการน ายนิูเวอร์ซลัดีไซน์มาใชใ้นพิพิธภณัฑ์เหรียญ 
ผลการสัมภาษณ์คณะท างานระบุว่า การน ายูนิเวอร์ซัลดีไซน์มาใช้กบัพิพิธภณัฑ์

เหรียญ ท าให้เกิดผลตอบรับท่ีดีจากผูเ้ขา้ชม ส่งผลให้เกิดกลุ่มผูเ้ขา้ชมท่ีหลากหลายกลุ่มข้ึน และ
ส่งเสริมให้พิพิธภณัฑ์มีภาพลกัษณ์ท่ีทนัสมยั และใส่ใจผูเ้ขา้ชม แมอ้าคารพิพิธภณัฑ์เหรียญจะเป็น
อาคารเก่าและมีขอ้จ ากดัในการออกแบบพื้นท่ีบางส่วน แต่ผูเ้ขา้ชมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ
เขา้ชม และมองวา่ การน ายนิูเวอร์ซลัดีไซน์มาใชใ้นพิพิธภณัฑ์เป็นส่ิงท่ีดี และผลการสัมภาษณ์ผูเ้ขา้
ชมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัคนพิการมีความเห็นเช่นกันว่า การน ายูนิเวอร์ซัลดีไซน์มาใช้ใน
พิพิธภณัฑเ์ป็นส่ิงท่ีดีและเหมาะสม พิพิธภณัฑเ์หรียญสามารถปรับปรุงอาคารใหส้อดคลอ้งกบัหลกัยู
นิเวอร์ซลัดีไซน์ได ้แมจ้ะเป็นอาคารเก่าและพบขอ้จ ากดับางส่วนแต่สามารถให้บริการผูเ้ขา้ชมกลุ่ม
ต่างๆ ได ้และผูเ้ขา้ชมมีความพึงพอใจในการเขา้ชม 

2. การน ายนิูเวอร์ซลัดีไซน์มาใชใ้นพิพิธภณัฑ์ของไทย  
ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ เป็นแนวคิดท่ีเร่ิมเขา้มามีบทบาทในสังคมไทย และหน่วยงาน

ภาครัฐหลายภาคส่วนไดมี้การส่งเสริมให้มีการน ายนิูเวอร์ซลัดีไซน์ไปใช ้กฎหมายของไทยเร่ิมให้
ความส าคญักบัคนพิการมากข้ึนดงัเห็นไดจ้ากรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 มีการระบุถึงบทบาท
ของคนพิการ อย่างไรก็ตามในภาคปฏิบัติยงัต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนใน                
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การส่งเสริม จากการสัมภาษณ์ผูเ้ขา้ชมไดมี้การระบุถึงอุปสรรคในการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ เน่ืองจาก
ระบบคมนาคมของไทยในปัจจุบนัส่วนใหญ่ยงัไม่อ านวยความสะดวกให้กับคนพิการ จึงเป็น
อุปสรรคหน่ึงท่ีส าคญัส าหรับคนพิการในการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ จากการศึกษาพบว่า คนพิการท่ี      
เข้าชมพิพิธภณัฑ์เหรียญส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นหมู่คณะ โดยมีหน่วยงานพามาเข้าชม จึงเป็น
ขอ้สังเกตท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงอุปสรรคในการเดินทางมาเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์หน่วยงานต่างๆ ในประเทศ
ไทยจึงควรมีการส่งเสริมการน ายนิูเวอร์ซลัดีไซน์ไปใชใ้นพื้นท่ีสาธารณะต่างๆ มากข้ึน 

การน ายูนิเวอร์ซัลดีไซน์มาใช้ในพิพิธภณัฑ์ของไทยมีเพียงกฎหมาย 2 ฉบบั คือ             
1) กฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา  
พ.ศ. 2548 2) กฎกระทรวงก าหนดลกัษณะ หรือการจดัให้มีอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือ
บริการในอาคาร สถานท่ี หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อใหค้นพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้
พ.ศ. 2555 ท่ีระบุถึงเฉพาะการออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกและเจา้หน้าท่ีในพิพิธภณัฑ์แต่ใน
ดา้นการบริหารและการออกแบบนิทรรศการยงัไม่มีเน้ือหาครอบคลุม ผูศึ้กษาจึงไดท้  าการศึกษา
คู่ มือด้านยูนิ เวอร์ซัลดีไซน์ในพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ และเลือกคู่ มือจ านวน 3 เ ล่ม คือ                             
1 ) Smithsonian Guidelines for Accessible Exhibition Design 2 ) Everyone’s Welcome: The 
Americans with Disabilities Act and  Museums 3 )  Universal Design Plan: Exhibit Design & 
Development มาใชใ้นการอา้งอิง จากการศึกษาแสดงให้เห็นวา่ สามารถน าคู่มือต่างประเทศมาปรับใช้
ในพิพิธภณัฑข์องไทยได ้ทั้งดา้นการบริหาร และการออกแบบลกัษณะทางกายภาพของนิทรรศการ 

การบริหารพิพิธภณัฑ์ของไทย สามารถน าหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 9 ประการ 
คือ 1) นโยบายของพิพิธภณัฑ์ 2) ผูป้ระสานงาน 3) คณะกรรมการท่ีปรึกษา 4) การอบรมเจ้าหนา้ท่ี        
5) การตรวจสอบการใช้งาน  6) การวางแผนส าหรับการเขา้ถึง 7) การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์    
8) ความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการ 9) การปรับปรุงและพฒันาอย่างต่อเน่ือง ไปใช้ได้ โดยสามารถ
ประยุกต์ไดต้ามความเหมาะสมของงบประมาณ และการจดัสรรบุคลากร ในการแต่งตั้งท่ีปรึกษา
สามารถใช้ผู ้เ ช่ียวชาญภายในองค์กรในการตรวจสอบ และขอค าแนะน าจากผู ้เ ช่ียวชาญ                   
ดา้นยนิูเวอร์ซลัดีไซน์หรือคนพิการจากภายนอกได ้ซ่ึงท าให้บุคลากรไดมี้โอกาสในการเรียนรู้และ        
ท  าความเขา้ใจเก่ียวกบัยูนิเวอร์ซัลดีไซน์และคนพิการ รวมทั้งเป็นการประหยดังบประมาณใน      
การจา้งท่ีปรึกษาเพิ่มเติม 

การออกแบบนิทรรศการพบวา่ คนพิการแต่ละกลุ่มมีความตอ้งการในการเรียนรู้ท่ี
แตกต่างกนั คนพิการทางการเห็น ควรค านึงถึงการออกแบบส่ิงก่อสร้างต่างๆ ไม่ใหเ้ป็นอุปสรรคใน
การสัญจร ควรมีการจดัแสดงท่ีสามารถรับรู้ไดด้ว้ยการสัมผสัและการไดย้ิน คนพิการทางการไดย้ิน 
ควรมีการให้บริการล่ามภาษามือและการใชภ้าพหรืออกัษรในการส่ือสาร คนพิการทางร่างกายหรือ
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ทางการเคล่ือนไหว ควรมีการออกแบบส่ิงก่อสร้างต่างๆ ให้มีระดบัความสูง ความกวา้ง ความลึก 
ความชนัท่ีเหมาะสมและเขา้ถึงไดง่้าย คนพิการทางการเรียนรู้ ควรมีการจดัแสดงเน้ือหาท่ีเข้าถึง      
ได้ง่าย ไม่ใช้ค  าเฉพาะทางหรือศพัท์วิชาการมาก การออกแบบลกัษณะทางกายภาพสามารถน า
แนวทางจากคู่มือ 3 เล่มมาปรับใชไ้ด ้แต่จากการสัมภาษณ์ผูเ้ขา้ชมพบวา่ คนพิการทางการไดย้ินพบ
อุปสรรคในการรับรู้ เน่ืองจากภาษามือไทยมีความแตกต่างจากภาษาไทย ทั้งในดา้นไวยากรณ์ และ
การท่ีค าในภาษาไทยบางค ายงัไม่มีใช้ในภาษามือไทย การมีล่ามภาษามือจึงเป็นส่ิงท่ีช่วยในการ
ถ่ายทอดเร่ืองราวของนิทรรศการใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
ขอ้จ ากดั 

1. การเขา้ชมของคนพิการในพิพิธภณัฑ์เหรียญส่วนใหญ่เป็นรูปแบบหมู่คณะ ท าให้
มีขอ้จ ากดัในการสอบถามความเห็นของคนพิการในการเขา้ชมร่วมกบับุคคลทัว่ไป 

2. ผูเ้ข้าชมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับคนพิการมีข้อจ ากัดในการให้สัมภาษณ์
เก่ียวกับยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ เน่ืองจากเป็นเร่ืองเฉพาะทางและเป็นประเด็นทางวิชาการท่ีมีความ
ซบัซอ้น 

3. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพิพิธภณัฑ์เหรียญเฉพาะพื้นท่ีในโครงการระยะท่ี 1 
เน่ืองจากพิพิธภณัฑ์ก าลงัด าเนินการโครงการในระยะท่ี 2 และยงัไม่เปิดบริการเขา้ชม ท าให้ศึกษา
ไดใ้นพื้นท่ีบางส่วนของพิพิธภณัฑ ์
 
ขอ้เสนอแนะ 

1. การสัมภาษณ์ผูเ้ขา้ชมท่ีเป็นคนพิการหรือมาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนพิการ
ท าไดเ้พียงบางกลุ่มหน่วยงานจึงควรมีการศึกษาความเห็นในการเขา้ชมเพิ่มเติม 

2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัการพิพิธภณัฑ์เหรียญตามหลกัยูนิเวอร์ซัล
ดีไซน์ ทั้งในระยะท่ี 1 และ ระยะท่ี 2 

3. ควรมีการศึกษาแนวทางการเรียนรู้ในพิพิธภณัฑ์ของคนพิการกลุ่มต่างๆ ผูสู้งอายุ 
เด็ก ผูป่้วยกลุ่มต่างๆ  เช่น โรคอลัไซเมอร์ รวมทั้งคนต่างชาติหรือต่างศาสนาเพิ่มเติม เพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันาการจดัแสดงของพิพิธภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัผูเ้ขา้ชมกลุ่มต่างๆ มากข้ึน 

4. ควรมีการศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธ์ส าหรับคนพิการเพิ่มเติม เช่น             
การออกแบบส่ือประชาสัมพนัธ์ประเภทต่างๆ และช่องทางในการเขา้ถึงข่าวสาร 
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