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บทคัดยอ

วิทยานิพนธเรื่อง “การใชอินเทอรเน็ตกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนตาบอด”
มีวัตถุประสงคของการศึกษาคือ

1. เพื่อศึกษาวัตถุประสงคการเขาถึงเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต  และความคาดหวังของ
คนตาบอด

2. เพื่อศึกษาการมีปฏิสัมพันธ ขั้นตอน และวิธีการใชอินเทอรเน็ตของคนตาบอด
3. เพื่อศึกษาวิถีชีวิต ทัศนะคติเกี่ยวกับสิทธิ และความเปลี่ยนแปลงของคนตาบอด กอน-

หลังใชอินเทอรเน็ต
4. เพื่อศึกษาความแตกตางของวิถีชีวิตคนตาบอดที่ใชและไมไดใชอินเทอรเน็ต

ผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเจาะลึก การสังเกตแบบมีสวนรวม และ
การวิเคราะหจากวิดีโอ โดยมีกลุมตัวอยางคือ คนตาบอดที่เคยใชอินเทอรเน็ตและคนตาบอดที่ไม
เคยใชอินเทอรเน็ตจาก 3 สถานที่หลักคือ 1. วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง 2. วิทยาลัยราชสุดา 3. 
สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย

จากการศึกษาพบวา
คนตาบอดที่ใชอินเทอรเน็ตมีความคาดหวัง และวัตถุประสงคหลักที่เปนไปในทิศทาง

เดียวกันคือ ใชอินเทอรเน็ตในการคนหาขอมูลขาวสารตางๆเพื่อใหตัวเองมีความรอบรูเพิ่มมากขึ้น 
และใชเพื่อความบันเทิง คลายเครียดทั้งในและนอกเวลาทํางาน

ขั้นตอนในการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของคนตาบอดสามารถแบงไดเปน 3 ขั้นตอน
คือ เรียนรูการใชแปนพิมพดีดทั้งไทย-อังกฤษ เรียนรูการใชแปนคียบอรด ตลอดจนเรียนรูการใช
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คําสั่งของโปรแกรมอานหนาจอ และมีวิธีใชอินเทอรเน็ตแตกตางกันไปแลวแตพื้นฐานการเรียนรู
ของแตละบุคคล

คนตาบอดยังคงตองการสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงจะได เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ดํารงชีวิต และหลังจากที่ไดใชอินเทอรเน็ตทําใหวิถีชีวิตเกี่ยวกับหนาที่การงานเปนไปในทางที่ดีขึ้น
มีความมั่นคงในชีวิต ทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีขึ้นภายในครอบครัว ซึ่งแตกตางจากคนตาบอดที่
ไมไดใชอินเทอรเน็ตที่ตองทํางานเพื่อใหดํารงชีวิตอยูไดในแตละวันและไมมีโอกาสในการทําความ
รูจักกับสังคมกลุมใหมอีกเลย
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ABSTRACT

The purposes of this thesis are:
1. Objectives of access of Internet technology and expectation of the blind. 
2. Interaction, procedures and Internet usage of the blind. 
3. Lifestyle, attitudes toward right and changes of the blind before and after Internet 

usage. 
4. Different lifestyle of the blind before and after Internet usage. 

The researcher has used the methods of in-depth interviews, participating observation 
and video analysis. The sampling group consisted of the blind, who never and used to use Internet, 
from 3 institutes as follows: 1. Various Handicraft Vocational College of Nakhon Laung 2. 
Ratchasuda College and 3. Thailand Association of the Blind.

The research found that:
The blind using Internet had the same expectation and objectives, namely, to search 

information, enhance their knowledge, entertain and relax themselves from working.
The learning of Internet usage of the blind could be divided into 3 steps, that is, 

learning about typing Thai and English characters, using the keyboard and learning about 
program commands. In addition, the Internet usage of the blind was different based on learning 
background of each.

The blind still would like to gain the fundamental right to facilitate their life. Using 
Internet could not only make their life better and stable but it also enhanced the family 
relationship. On the other hand, the blind, who never used Internet, just only worked for their 
living but they did not have any opportunity to interact with other people. 
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ลงไดดวยดีเพราะพระคุณและความรวมมือของหลายๆทาน
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ผศ.ดร. อัศวิน เนตรโพธิ์แกว ผศ.ดร. กุลทิพย ศาสตระรุจิ ผศ. ณรงค ขําวิจิตร และศ. สุกัญญา       
สุดบรรทัด อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่อดทน และเขาใจผูวิจัยจนทําวิทยานิพนธนี้สําเร็จ

ขอขอบคุณทานอาจารยและนักศึกษา ที่วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง ที่วิทยาลัยราช
สุดา และพี่ๆนองๆที่สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย ทุกทานที่ใหความรวมมือและชวยเหลือทุก
อยางเปนอยางดี ซึ่งผูวิจัยมีความซาบซึ้งเปนอยางมาก

ขอบคุณ ปะปา มะมา และญาติๆทุกคนที่เขาใจและคอยใหกําลังใจผูวิจัยตลอดมา 
เพื่อนๆที่คอยใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และกดดันผูวิจัยจนวิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลงได ไดแก พี่ตอ 
เบิรด กอย เก อุ โจ

ความสําเร็จของวิทยานิพนธครั้งนี้ยังมีบุคคลอื่นที่อยูเบื้องหลังอีกมากที่มีสวนในการให
ความชวยเหลือ ใหกําลังใจ ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกๆคนที่ไมอาจกลาวถึงไดหมดดวยความรูสึก
ขอบคุณอยางแทจริง

สุดทายหากวิทยานิพนธเลมนี้ไดกอใหเกิดประโยชนและคุณคาตอผูที่สนใจ ผูวิจัยขอ
อุทิศความดีทั้งหมดนี้แดบุพการี ครู อาจารย และผูมีพระคุณตอวิทยานิพนธเลมนี้

ศรายุธ จาตุพรพิทักษ
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บทที่ 1

บทนํา

ความสําคัญของปญหา

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 บัญญัติวา “บุคคล
ยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา สิบสองปที่รัฐจัดใหอยางทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” ความหมายวาประชาชนไทยทุกคนยอมมีสิทธิทางการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยางเสมอภาค และเทาเทียมกันไมวาจะมีสภาพทางกาย หรือสุขภาพอยางไร ทั้งนี้โดยรัฐ
จะตองจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก และความชวยเหลือให ตามมาตรา 55 ซึ่งบัญญัติวา “บุคคลซึ่ง
พิการ หรือทุพพลภาพ มีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก อันเปนสาธารณะและความชวยเหลือ
จากรัฐ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” (อางถึงใน http://www.nectec.or.th/courseware/pdf-
documents/20030201-homepage-reader.pdf )

เนื่องจากการที่รัฐบาลไดประกาศใหป 2545 เปนปสงเสริมอาชีพคนพิการทั้งนี้เพื่อ
รณรงคใหคนพิการทั้งในเมืองและชนบทไดมีงานทํามากขึ้น โดยกระตุนใหหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ใหจัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพคนพิการใหมีความหลากหลายและเปนไปอยางตอเนื่อง 
ตลอดจนเพื่อใหครอบครัว ชุมชน และสังคม มีเจตคติที่ถูกตองตอคนพิการและตระหนักใน
ศักยภาพของคนพิการ รวมทั้งเปดโอกาสใหคนพิการไดแสดงความสามารถ

ปจจุบันแมปสงเสริมอาชีพคนพิการจะสิ้นสุดไปแลว แตวาการดําเนินงานดังกลาวยัง
ตองการการผลักดันอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม       ประกอบกับทางคณะรัฐมนตรีไดมีมติไวเมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2546 เห็นชอบกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2545-2549 ซึ่ง
แผนดังกลาว ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพคนพิการไวอยางชัดเจน (การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง ยุทธศาสตรการนําแผนพัฒนาและสงเสริมอาชีพคนพิการ สูการปฏิบัติการ : 32-33)
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ความพิการเปนเรื่องที่มีความสําคัญเกี่ยวของกับทุกคน เพราะวาความพิการนั้นอาจจะ
เกิดกับใครก็ไดไมวาคนๆนั้นจะมีประวัติความเปนมาอยางไร ไมวาจะเปนพลเมืองของประเทศใด 
ความพิการอาจเกิดขึ้นไดทุกเวลา ในปจจุบันเรื่องของการพัฒนาสังคมจากที่เราเห็นวาคนพิการเปน
ภาระ เปลี่ยนเปนการเพิ่มสมรรถภาพใหแกคนพิการ จากมุมมองดานมนุษยธรรมมาเปนเรื่องสิทธิ
สวนบุคคล

คนพิการสวนใหญจะกระจายอยูตามชนบทบางก็มาขอทานอยูในเมือง บางก็ถูกใชเปน
เครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน วิถีชีวิตของกลุมคนพิการมักไมอยูในความสนใจของสังคม
เทาใดนัก คนทั่วไปมักกําหนดความสามารถของคนพิการไวต่ํากวาหรือดอยกวาคนปกติ คนพิการ
จึงขาดความเอาใจใสอยางจริงจัง ไมไดรับสิทธิและโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง อาทิ 
ไมไดรับสิทธิเขาเรียนในโรงเรียน และบริการตางๆที่จัดใหยังมีขอบเขตจํากัด ขาดสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ (กรุงเทพธุรกิจ จุดประกาย, 2541 : 6)

การสงเสริมพัฒนาคนพิการไดเต็มศักยภาพ ตองดําเนินการอยางเปนระบบ ตั้งแตการ
คนพบความพิการ การบําบัด การฟนฟูสมรรถภาพ การใหการศึกษา การพัฒนาทักษะทางสังคม 
การฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ มุงเนนการพัฒนาความสามารถคน
พิการใหเต็มศักยภาพของแตละบุคคล โดยใหบริการชวยเหลือในระยะแรกเริ่ม (Early Intervention 
Services) ตั้งแตแรกเกิดหรือแรกพบความพิการ

บุคคลที่มีความพิการนั้นมิไดมีความตองขั้นพื้นฐานนอยกวาคนปกติแตอยางใด คน
พิการก็เหมือนคนปกติทั่วไปที่ปรารถนาจะเปนสวนหนึ่งของสังคม ตองการพัฒนาศักยภาพของตน 
โดยไดรับการศึกษา มีสถานที่ฝกอาชีพ มีงานทํา มีครอบครัว ตองการอยูบนลําแขงของตนเอง มี
เสรีภาพในการเดินทางไปไหนมาไหน และมีสวนรวมในการทํากิจกรรมทางการเมืองและสังคม 
ตองการเปนผูใหมิใชเปนแตเพียงผูรับ  การเรียกรองสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคเหลานี้ ลวน
สอดคลองกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เนื่องจากพวกเขาตางก็เปนมนุษยเหมือนกัน ตองมีศักดิ์ศรี 
สิทธิ เสรีภาพอันเทาเทียมเชนกัน

แหลงขอมูลขาวสารของคนตาบอดที่ใชอยูนั้นมาจากสื่อวิทยุ โทรทัศน และหองสมุด
คนตาบอดตั้งอยูที่สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย เปนตน หองสมุดคนตาบอดนั้นจะมีขอมูลที่
เก็บไวในรูปแบบหนังสือเสียงระบบเดซี หนังสืออักษรเบลล เพื่อใหบริการแกคนตาบอดที่ตองการ
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หาความรูแบบไมเสียคาใชจาย ดวยการสมัครเปนสมาชิกของทางสมาคมฯ คนตาบอดที่เปนสมาชิก
สวนใหญจะเขามาที่สมาคมฯเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตางๆ รวมทํากิจกรรมและรักษาสิทธิอัน
พึงมีพึงไดของตนเอง เพื่อโอกาสในความเปนอยูที่ดีขึ้นในสังคม

สวนใหญชีวิตของคนตาบอดมีทางเลือกนอยในการดํารงชีวิต ตองดิ้นรนทํามาหากินไป
วันๆเพื่อความอยูรอดจึงไมไดมีการวางแผนในชีวิต ความพิการทางสายตาเปนสาเหตุของความ
ยากลําบากในชีวิตของเขา อีกทั้งความยากจนของครอบครัวเดิมทําใหพวกเขาขาดการศึกษาและเขา
ไมถึงระบบบริการของรัฐ (จีรพร แผวกิ่ง และโสภา ออนโสภาส, 2546 : 33) คนตาบอดที่มี
การศึกษาต่ําจึงจําเปนตองทํางานที่ตองใชแรงงานเพื่อความอยูรอดไปวันๆ เชนขายล็อตเตอรี่ รอง
เพลงตามรานอาหารหรือขางถนน เปนตน สวนคนตาบอดที่มีการศึกษาสูงก็จะมีโอกาสไดทํางาน
ประจําใชความรูที่มีในการทํางานเพื่อความกาวหนาในอาชีพ แมพวกเขามีหนาที่การงานที่ตางกัน
แตก็ยังคงตองการความชวยเหลือในสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆจากรัฐบาล และคนรอบขาง

จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ในปพ.ศ. 2544 พบวา
มีผูพิการทั้งหมดในประเทศไทยเปนจํานวน 1,100,761 คน ซึ่งทางกระทรวงสาธารณะสุขไดแบงผู
พิการออกเปน 5 ประเภท คือ 1.ผูพิการทางสายตาหรือการมองเห็น 2.ผูพิการทางการไดยินหรือการ
สื่อความหมาย 3.ผูพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว 4.ผูพิการทางจิตใจและพฤติกรรม 5.ผูพิการ
ทางสติปญญาหรือการเรียนรู  จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
เฉพาะคนพิการทางสายตาในปพ.ศ. 2544 มีจํานวน 123,157 คน หรือประมาณ 10 เปอรเซ็นต ของผู
พิการทั้งหมดของประเทศไทย

คําวาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ Information Technology เรามักจะหมายถึงเทคโนโลยี
ที่ใชประมวลผล วิเคราะห จัดเก็บ และเผยแพรขอมูลขาวสาร โดยที่รูปแบบของขอมูลขาวสารหรือ
เทคโนโลยีที่ใชนําเสนอขอมูลขาวสารนั้นๆไมเปนประเด็นหลักที่ตองพิจารณากันมาก แมในโลก
ของคอมพิวเตอรซึ่งนับไดวาเปนสุดยอดเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็ยังไดรับการสรางสรรคใหมี
รูปแบบที่รับรูหรือเขาถึงไดโดยการมองเห็น แมวิวัฒนาการของมัลติมีเดียในปจจุบัน ก็เปนเพียงการ
เพิ่มรูปแบบของสารสนเทศใหรับรูไดหลากหลายวิธีขึ้นเทานั้น แตสิ่งที่ยังขาดอยูมากก็คือความ
เขาใจประเด็นที่เกี่ยวกับตัวเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบ คําถามที่ตามมาก็คือ คนตาบอดหรือคน
พิการทางการมองเห็นจะเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางไรซึ่งคําตอบที่ไดนั้น จะเปนกุญแจ
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สําคัญที่จะทําใหสามารถเขาใจธรรมชาติของการรับรู เรียนรู และสื่อสารของคนตาบอดหรือคน
พิการทางการมองเห็นได (มณเฑียร บุญตัน, 2539 : 47)

คนพิการในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็ยอมมีการเปลี่ยนแปลงการบริโภคขอมูล
ขาวสารโดยเฉพาะอยางยิ่งคนตาบอด ซึ่งไมสามารถใชสายตาในการคนหาขอมูลขาวสารได การนํา
เทคโนโลยีมาปรับใชเพื่อคนพิการนั้น จะทําใหคนพิการสามารพึ่งตนเองได (Independent Living) 
ไมเปนภาระแกผูดูแลอยางที่เคยเปนมากอนในอดีต และเทคโนโลยีสามารถชวยใหเรียนรูไดอยาง
สะดวก (Independent Leaning) ทั้งรวดเร็วและแมนยําเสมอคนปกติทั่วไป (พูนพิศ อมาตยกุล, 2539 : 
37)

ตัวอยางที่เห็นไดชัดที่สุดคือ คนตาบอดสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรเขียนหนังสือและ
พิมพออกมาใหคนปกติอานไดอยางสบาย แถมยังเปนตัวพิมพที่สวยงามตางแบบตางขนาด รวดเร็ว
กวาการเขียนอักษรเบรลล รวมทั้งคอมพิวเตอรยังสามารถอานขอความที่ปรากฏออกมาใหฟงได
ทันที โดยไมตองใชคนอานแทนอีกตอไปแลว นั่นก็คือการใช Information Technology ที่ไดผลของ
คนตาบอด อุปกรณคอมพิวเตอรนั้นชวยใหสัมฤทธิ์ผลตอการดํารงชีวิต เราเรียกอุปกรณ Computer 
Access Technology (พูนพิศ อมาตยกุล, 2539 : 37)

คอมพิวเตอรที่สามารถอานขอความที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอรออกมาเปนเสียงที่คน
ตาบอดสามารถเขาใจได จะประกอบดวย

1. เครื่องคอมพิวเตอรที่คนปกติใชทั่วไป
2. อุปกรณแปลงสัญญาณเสียง (sound card) + ลําโพง (loundspeakers)
3. โปรแกรมอานหนาจอ (Screen Reader) เชน โปรแกรม JAWS และโปรแกรมตา

ทิพย ที่นิยมใชอยางแพรหลาย

สําหรับการทํางานของโปรแกรมอานหนาจอ (Screen Reader) คือ การนําอักษรแตละ
ตัวที่ปรากฏอยูบนจอคอมพิวเตอรมาวิเคราะหในฐานขอมูลหลักที่มีการบันทึกอยูในโปรแกรม 
จากนั้นจะสงขอมูลที่วิเคราะหไดมายังอุปกรณแปลงสัญญาณเสียง (sound card) เพื่อใหขอมูลที่
ปรากฏบนจอคอมพิวเตอรออกมาในลักษณะของเสียงพูดที่ลําโพง (loundspeakers) สามารถใชงาน
ไดทั้งตัวอักษรที่สรางขึ้นใชบนงานเอกสาร   งานเอกสารการนําเสนอ    และการใชงานอินเทอรเน็ต 
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(e-mail ,www ,chat ,etc.) เพื่อใหคนตาบอดสามารถตรวจสอบตัวอักษรที่ทําการพิมพได หากไม
ถูกตองก็สามารถแกไขไดทันที โดยจะทํางานไดดีบนระบบปฏิบัติการวินโดว 

ในประเทศตะวันตกหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความพยายามที่จะเขาใจ
ธรรมชาติและความตองการของคนตาบอดหรือคนพิการทางการมองเห็น มีการพัฒนาโปรแกรมที่
สามารถแปลงขอความหนาจอคอมพิวเตอรออกมาเปนเสียงพูดหรือโปรแกรม JAWS เปนการแปลง
ขอมูลตัวอักษรใหออกมาในรูปแบบของเสียงผานการดเสียงที่ใชอยูกับคอมพิวเตอรในปจจุบัน ไดมี
การนํามาใชกันในกลุมคนตาบอดในปพ.ศ. 2539  มีการพัฒนามาเปนลําดับตั้งแต JAWS 2.0 มาเปน 
JAWS 6.0 ในปจจุบัน  แตก็ยังมีขอจํากัดอยูในเรื่องของภาษาที่ออกมาเปนภาษาอังกฤษเทานั้นซึ่ง
คนตาบอดที่ไมรูภาษาอังกฤษจะไมสามารถเขาใจได(วีระแมน. อาจารยวิทยาลัยราชสุดา. สัมภาษณ
7 เมษายน 2548)

ตอมามีการตื่นตัวที่จะพัฒนาโปรแกรมโดยคนไทยเองทางบริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น
(มหาชน) ไดทูลเกลาฯ ถวายเงินจํานวน 20,000,000 บาท แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี องคประธานมูลนิธิราชสุดา โดยมีวัตถุประสงคใหใชเงินทุนนี้ทั้งเงินตนและผลประโยชน
ที่ไดจากกองทุน เพื่อการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรภาษาไทยสําหรับคนตาบอด ซึ่ง
กรรมการบริหารมูลนิธิราชสุดาไดมีมติประกาศใชระเบียบกองทุนดังกลาวในวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2544 ซึ่งกองทุนไดดํา เนินการใหทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
โปรแกรมสังเคราะห เสียงภาษาไทยโดยนายพุฒิพันธุ พลยานันท  มีชื่อวา “โปรแกรมตาทิพย”  
(อางถึงใน  http://special.obec.go.th/aboun/ppa.html)

โปรแกรมตาทิพย เปนโปรแกรมสังเคราะหเสียงภาษาไทย ที่ชวยใหคนตาบอดและผูมี
ขอจํากัดในการใชสายตาอานหนังสือ สามารถใชคอมพิวเตอรได โดยทํางานรวมกับโปรแกรมอาน
จอภาพคอมพิวเตอร แลวแสดงขอมูลตางๆ ที่ปรากฏบนหนาจอออกมาเปนเสียงพูดภาษาไทย เมื่อ
เขาโปรแกรม คนตาบอดสามารถพิมพงานโดยมีเสียงคอยบอกวาพิมพอะไรลงไป ถูกหรือผิด 
สามารถอานไดทีละตัวอักษร เปนคํา หรือเปนประโยค การอานจากเว็บไซตเพื่ออานหนังสือพิมพ 

ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวานาจะทําการวิจัยเรื่อง “การใชอินเทอรเน็ตกับการปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิตของคนตาบอด” มีความประสงคที่จะศึกษารายละเอียดของการเขาถึงเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
และขั้นตอนการใชรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงหลังจากการไดใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
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ปญหานําวิจัย

1. คนตาบอดมีโอกาสเขาถึงเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไดอยางไร มีวัตถุประสงค     และ
ความคาดหวังในการใชอินเทอรเน็ตอยางไร 

2. คนตาบอดมีขั้นตอน     และวิธีการใชอินเทอรเน็ตอยางไร และ มีปฏิสัมพันธกับอิน
เทอรเน็ตอยางไร

3. วิถีชีวิตของคนตาบอดที่ใชอินเทอรเน็ตเปนอยางไร มีทัศนะเกี่ยวกับสิทธิของคนตา
บอดอยางไร เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม และมีการปรับตัวเองอยางไร

4. วิถีชีวิตคนตาบอดที่ใชอินเทอรเน็ต    กับวิถีชีวิตคนตาบอดที่ไมไดใชอินเทอรเน็ตมี
ความแตกตางกันอยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย

1.    เพื่อศึกษาวัตถุประสงคการเขาถึงเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต   และ  ความคาดหวังของ
       คนตาบอด
2.    เพื่อศึกษาการมีปฏิสัมพันธ ขั้นตอน และวิธีการใชอินเทอรเน็ตของคนตาบอด
3. เพื่อศึกษาวิถีชีวิต ทัศนะคติเกี่ยวกับสิทธิ    และ   ความเปลี่ยนแปลงของคนตาบอด 

กอน-หลังใชอินเทอรเน็ต
4.    เพื่อศึกษาความแตกตางของวิถีชีวิตคนตาบอดที่ใชและไมไดใชอินเทอรเน็ต

ขอบเขตของการวิจัย

การศึกษาเรื่อง “การใชอินเทอรเน็ตกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนตาบอด” มุงเนนที่
การศึกษาคนตาบอดที่ใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตใน 3 สถานที่หลัก 1.วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง 
2. สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย 3. คณะวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเนนที่การ
เปลี่ยนแปลงของการใชชีวิตประจําวันของคนตาบอด
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1.  ผลของการศึกษา  ทําใหคนตาบอดสามารถรูชองทาง ในการเขาถึงการใชเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตไดตามความตองการและความคาดหวังของคนตาบอด เพื่อใชในการพัฒนาตอไป

2.  ผลของการศึกษาทําใหคนตาบอดรูขั้นตอนตางๆและวิธีการใชงานปุมควบคุมเพื่อใช
งานอินเทอรเน็ต จะสามารถพัฒนาการควบคุมตางๆเพื่อการใชงานที่งายขึ้นในอนาคต

3.  ผลของการศึกษา   ที่ไดเพื่อทราบถึงความ เปลี่ยนแปลงในการใชชีวิตของคนตาบอด 
ที่ใชอินเทอรเน็ต และความตองการในสิทธิของคนตาบอด 

4.  ผลของการศึกษา ที่ไดเพื่อทราบถึงความแตกตางของการใชเทคโนโลยี เปนแนวทาง
เพื่อพัฒนาการใชชีวิตประจําวันของคนตาบอดใหสามารถชวยเหลือตัวเองได

5. ผลของการศึกษา ที่ไดเพื่อใหรัฐคํานึงถึงสิทธิของคนตาบอดและวิธีการชวยเหลือคน
ตาบอดเพื่อใหสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารได

นิยามคําศัพท

คนตาบอด หมายถึง คนที่ไมสามารถมองเห็นไดเลย (Blind) และคนที่สามารถมองเห็น
ไดเลือนลาง (Low vision) ทั้งสองกรณีไมวาจะเปนตั้งแตกําเนิดหรือภายหลังอันเนื่องมาจาก
พันธุกรรมซึ่งเกิดจากการติดเชื้อโรคจากบิดา-มารดา โรคระบาด โรคเกี่ยวกับตา สิ่งแวดลอม และ
อุบัติเหตุ

การเขาถึงและการใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
- การเขาถึง หมายถึง จุดเริ่มตนของการใช การเรียนรูในการใช และการที่คนตา
บอดสามารถใชคอมพิวเตอรในการทํางาน และหมายถึงการที่คนตาบอดเขาถึง
ขอมูลขาวสาร

- วัตถุประสงคในการใชอินเทอรเน็ตของคนตาบอด หมายถึง ความตองการใช
อินเทอรเน็ตเพื่อหาขอมูลในการศึกษา เพื่อหาขอมูลในการทํางาน เพื่อหาขอมูล
ขาวสารในการเขาสังคม หรือเพื่อพักผอนหยอนใจ
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- ขั้นตอน หมายถึง พัฒนาการการเรียนรูวิธีใชงานคอมพิวเตอรโดยแบงออกเปน 
3 ระดับ คือ

1. ตั้งแตไมรูอะไรเลย
2. จนสามารถใชแปนพิมพไดทั้งไทย-อังกฤษ
3. รูจักการใชปุมควบคุมตางๆบนแปนพิมพคอมพิวเตอร

- วิธีการใชอินเทอรเน็ต    หมายถึง    รายละเอียดการใชงานปุมคําสั่งบนแปนพิมพ
คอมพิวเตอรในสวนของการใชโปรแกรม JAWS   และโปรแกรม ตาทิพย เพื่อการ
ใชงานไดอยางสะดวก รวดเร็ว

วิถีชีวิต   หมายถึง   การใชชีวิตของคนตาบอดที่ใชอินเทอรเน็ตในเชิงความสัมพันธกับ
ครอบครัวและชุมชน ไดแก สถานภาพในครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว หนาที่ใน
ครอบครัว กิจวัตรประจําวันตอครอบครัวและชุมชน
การใชชีวิตในการทํางาน ไดแก เหตุผลในการเขาสูอาชีพ สถานที่ทํางาน ลักษณะงานที่ทํา กิจวัตร
ประจําวันในการทํางาน

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเพื่อคนตาบอด หมายถึง เครื่องมืออุปกรณที่งายตอการใชงาน
อินเทอรเน็ตเชน เครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมอานหนาจอ และเครื่องสังเคราะหเสียง
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บทที่ 2

ทฤษฎี แนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

จากการทบทวนวรรณกรรมตางๆที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดรวบรวมประเด็นตางๆที่นาสนใจ
ไวหลายประเด็นดังตอไปนี้

1. สิทธิของคนตาบอด
2. แนวคิดเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับคนพิการ
3. แนวคิดเกี่ยวกับคนตาบอด
4. คนตาบอดกับความตองการในการดํารงชีวิต
5. คนตาบอดกับความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. เทคโนโลยีสื่อสารเปนตัวกําหนด
7. ทฤษฎีความคาดหวังจากสื่อ (Expectancy Theory)
8. งานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ

1. สิทธิของคนตาบอด

สําหรับคนตาบอดในสังคมไทย ซึ่งถูกละเลยทอดทิ้งหรือหากจะไดรับการชวยเหลือก็
เปนการชวยเหลือที่หลงทิศผิดทาง การรวมพลังกันเขาไปมีสวนรวมผลักดันภาครัฐทั้งทางตรงและ
ทางออม ซึ่งเปนปจจัยที่จะชี้ขาดวาภาครัฐ-สังคมนั้นสามารถดําเนินการตางๆใดๆ ที่สนองตอบตอ
ความตองการจําเปนพิเศษ สามารถแบงสิทธิของคนตาบอดไว 4 แบบ ดวยกันคือ

1.1 สิทธิมนุษยชนในการเปนพลเมือง ประกอบดวย
       1.1.1  สิทธิเพื่อความเทาเทียมไดแก

                      1.1.1.1  สิทธิเพื่อการดํารงชีวิต ในดานตางๆ 
- ปจจัย 4 คือ  อาหาร เสื้อผา ที่อยูอาศัย และยา
- การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน รวมทั้งการมีคนชวยเหลือ
- เศรษฐกิจ เชน นโยบาย  ประกันรายได ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ 
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- สังคม โดยเปนสมาชิกครอบครัว มีเกียรติภูมิ/ศักดิ์ศรี ไดรวมกิจกรรม และ
แสดงความคิดเห็น 

- ศาสนา เชน การบวช 
- วัฒนธรรม เชน อักษรเบรลล
- การดํารงพันธุ เชน แตงงาน มีลูก

1.1.1.2 สิทธิดานบริการสุขภาพ 
- รักษาพยาบาล ทั้งการเลือกการรักษา และการปฏิเสธการรักษา 
- บริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม 
- ฟนฟูสมรรถภาพ
- นันทนาการ
- กีฬา
- บริการสนับสนุน
- สรางเสริมสุขภาพ 
- แนะแนวสุขภาพจิต 
- ปองกันความพิการ 

1.1.1.3 สิทธิดานการศึกษา 
- เขาศึกษา 
- สิ่งอํานวยความสะดวก 
- สื่อ   
- บริการตางๆ   
- ความชวยเหลือ 
- มาตรฐานปกติ 
- การปรับหลักสูตร 
- ครู  

1.1.1.4 สิทธิดานการประกอบอาชีพ 
- การฝกงาน 
- การจางงาน รวมทั้งการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก คาจางที่เทาเทียม และ
       สิทธิรับราชการ
- การพัฒนาอาชีพ  
- การชวยครอบครัว 
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1.1.2 เสรีภาพในการรวมกลุม
- การตั้งองคกรชวยเหลือตนเอง
- แสดงความเห็นของกลุม
- การสนับสนุนจากรัฐบาล
- ความรวมมือดานเศรษฐกิจ 
- ความรวมมือดานวิชาการ

1.1.3 สิทธิทางการเมือง 
- เลือกตั้ง โดยเฉพาะการมีสิ่งอํานวยความสะดวก และสิทธิในการ

ลงคะแนนลับ
- สมัครรับเลือกตั้ง
- รวมพรรคการเมือง
- แสดงความคิดเห็น
- มีสวนรวมออกกฎหมาย 
- กําหนดนโยบายและแผน 

1.1.4 สิทธิในการเขาถึง หรือใชบริการที่เปนสากล และทุกคนใชรวมกันได 
- สภาพ แวดลอม
- อาคาร 
- บริการขนสงสาธารณะที่มีความปลอดภัย และสงเสริมการเปนอิสระ 
- การเคลื่อนไหว/เดินทาง 
- สารสนเทศ 
- สื่อสาร 

1.1.5 สิทธิในการใชเทคโนโลยี 
- อักษรเบรลล 
- การใชอินเทอรเน็ต

      1.2  สิทธิในการไดรับบริการตามความตองการจําเปนพิเศษ

      1.3  สิทธิทางกฎหมาย 
- เปนบุคคลตามกฎหมาย โดยมีการแจงเกิด  ตั้งชื่อ และทําบัตรประชาชน 
- ทํานิติกรรม  และ3) การคุมครองทางคดีอาญา
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1.4 เสรีภาพพื้นฐาน 
- เลือกที่อยูได  
- ดํารงชีวิตอิสระ   
- ตัดสินใจดวยตนเอง

จากสิทธิดังกลาวเปนความตองการจําเปน ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดให
สามารถอยูในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหภาครัฐและภาคเอกชนไดรูถึงความตองการของ
คนตาบอดอยางแทจริง ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2545 –  2549 ซึ่งระบุวา 
“มนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน สามารถพัฒนาศักยภาพ หากไดรับโอกาสอยางเสมอภาค เพื่อ
นําไปสูการมีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น” ควรใหความสําคัญตอการพัฒนาคนตาบอด เพราะเปนทรัพยากร
ทางสังคมที่ตองไดรับการเสริมสรางศักยภาพอยางสูงสุด มีความเสมอภาคที่จะไดรับผลจากการ
พัฒนาเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป จนสามารถดํารงชีวิตไดอยางอิสระ ในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
มีสวนรวมในการพัฒนาสังคม และ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพื่อใหทันกับ
สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

ในมุมมองของผูวิจัยคิดวาแนวความคิดนี้นาจะเปนแนวทางอธิบายปญหานําวิจัยขอที่ 3 
ทัศนะเกี่ยวกับสิทธิของคนตาบอด

2.  แนวคิดเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับคนพิการ

อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งอํานวยความสะดวกแกคนพิการ คือ สิ่งของอุปกรณ
หรือผลิตภัณฑใดๆที่ไมวาจะพัฒนาขึ้น หรือ ดัดแปลงผลิตภัณฑจากที่มีอยูในตลาดของคนปกติ ให
มีขีดความสามารถพอสําหรับคนพิการที่จะนํามาใชเพื่อการดํารงชีวิต (วันทนีย พันธชาติ, 2539 : 3)
โดยมีจุดมุงหมายหลัก คือ ตรงตอความตองการเฉพาะและความชํานาญของผูพิการรวมทั้งชวยผู
พิการใหทํางานในชีวิตประจําวันได และอุปกรณเทคโนโลยีที่ชวยใหคนพิการสามารถที่จะเขาถึง
สารสนเทศได ซึ่งอาจจะอยูในรูปของฮารดแวรหรือซอฟตแวรซึ่งสรางจากเทคโนโลยีหลักหลายๆ
เรื่อง เชน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีโทรคมนาคม และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสตางๆ จะ
กลาวถึง การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาพัฒนาเปนเครื่องมือ หรืออุปกรณสําหรับคนพิการแตละ
ประเภท ซึ่งในที่นี้จะขอแบงเปน 6 ประเภทตามเทคโนโลยีที่ใชดังนี้
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      2.1  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับคนพิการทางการมองเห็น

คนพิการทางการมองเห็นหมายรวมถึงคนตาบอด คนที่มีความบกพรองทางสายตา หรือ
คนหูหนวกตาบอด ปญหาของคนกลุมนี้คือการมองไมเห็น หรือมองเห็นเลือนราง ดังนั้นพวกเขา
ตองการเครื่องมืออุปกรณที่สามารถทดแทนสายตาของพวกเขาไดเพื่อการดํารงชีวิตอยู อุปกรณขั้น
พื้นฐานที่สามารถพึ่งตัวเองได ไดแก นาฬิกาพูดได เครื่องคิดเลขพูดได เครื่องรับ-จายเงินแบบ
อัตโนมัติ (automated teller machine ATM) พูดได เปนตน

ในตางประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยพัฒนาคุณภาพคนสายตาพิการมีมากมาย 
และผลิตออกมาเปนผลิตภัณฑสําหรับคนตาบอดโดยเฉพาะ ในที่นี้จะขอกลาวถึงอุปกรณบางอยางที่
จําเปนสําหรับคนพิการในประเทศไทยที่จะไดใชประโยชน ทั้งนี้ก็ตองพึ่งความรู ความสามารถของ
นักวิจัยไทยที่ใหความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานนี้เพื่อคนพิการ

1. เครื่องบันทึกอักษรเบรลล แบงได 2 ชนิด
         - เครื่องบันทึกอักษรเบรลลชนิดอานออกเสียงไดอยางเดียว เปนอุปกรณที่คนตาบอด

สามารถพกพาไปไหนมาไหน เพื่อการทํางานนอกสถานที่ไดเชนเดียวกับคนทั่วไปมีลักษณะพิเศษ
คือแปนพิมพเปนอักษรเบรลล และสามารถแปลงอักษรเบรลลเปนอักษรธรรมดาไดมีความสามารถ
อานออกเสียงได และมีหนาที่การทํางานเหมือนเครื่องบันทึกสวนบุคคล (organizer) สามารถสั่ง
พิมพขอความได

           - เครื่องบันทึกอักษรเบรลลชนิดอานออกเสียงและแสดงจุดอักษรเบรลล มีขนาดเล็ก
สามารถใชงานแบตเตอรี่ไดนานประมาณ 30 ชั่วโมง ใชบันทึกขอมูลแฟมตางๆได บันทึกโทรศัพท 
คิดเลข บอกวันที่ เดือน ป และเวลาได มีหนวยความจําประมาณ 2-4 เม็กกะไบทแลวแตรุน ใชไดทั้ง
ระบบอานออกเสียงและระบบแสดงผลเปนอักษรเบรลลที่มีทั้งแบบ 18 และ 40 ตัวอักษรในระบบ 8 
จุด ทําใหสามารถใชไดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถเชื่อมตอเขากับคอมพิวเตอร และ
เครื่องพิมพได มีระบบคนหาขอมูลตางๆที่ตองการได ในกรณีที่พิมพอักษรผิดสามารถแกไขได

     2.  โปรแกรมอานอักขระ (optical character recognition) เครื่องนี้มีความสามารถในการ
อานอักขระและกราฟฟกสของสิ่งพิมพ โดยสามารถแปลงขอมูลที่ใสเขาไปและแสดงผลขอมูลที่ได 
3 อยางคือ
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          -  แฟมขอมูลคอมพิวเตอรผูใชสามารถเก็บบันทึก              ไดและอานไดดวยเครื่อง
              อานอักขระ

                         -  เสียงพูด ผูใชสามารถรับรูสิ่งพิมพที่ผานเครื่องนี้เปนเสียงพูดไดในเวลานั้น
                         -  อักษรเบรลล ผูใชสามารถตออุปกรณนี้กับอุปกรณอานอักษรเบรลล และสามารถ                  
                            อานไดในเวลานั้น

ความกาวหนาอีกประการหนึ่งของเครื่องมือนี้คือ การตอเขาเครื่องมือการอานหนังสือที่
สามารถบอกรูปแบบ หนา ลักษณะรูปภาพ ของหนังสือไปแตละหนาเหมือนกับการไดมองเห็น
หนังสือจริงๆได

3.  โปรแกรมอานหนาจอ (screen reading program) โปรแกรมนี้เปนซอฟตแวรที่
สามารถแปลงแฟมขอมูลคอมพิวเตอรใหเปนเสียงสังเคราะห เพื่อการอานขอความที่ปรากฏบนหนา
จอคอมพิวเตอร   ซอฟตแวรนี้สามารถชวยใหคนตาบอดไดใชเครื่องคอมพิวเตอรไดเหมือนคนปกติ
ทุกอยาง เพราะจะรูการทํางานที่โปรแกรมไหนและเลือกหนาที่การทํางานไดตามเสียงสังเคราะหที่
ไดยิน ในปจจุบันมีผูพัฒนาซอฟตแวรที่สามารถใชไดทั้งแมคอินทอช (Macintosh) และวินโดว 3.1 
(Windows 3.1) จนถึงวินโดว เอ็กพี (Windows XP) แลว

4. การบริการบรรยายภาพในการดูวิดีทัศน (descriptive video service) โดยไมรบกวน
เสียงภาพยนตร การบริการเชนนี้จะทําใหคนตาบอดสามารถรับรูภาพแวดลอมในภาพยนตรดวยการ
บรรยายประกอบทําใหไดอรรถรสเชนเดียวกับการมองเห็นดวยตา

5. อุปกรณสื่อสารทางโทรศัพท (telephone communication device-TCD) อุปกรณการ
สื่อสารทางโทรศัพทสามารถตอเขากับแปนพิมพคอมพิวเตอรทั้งธรรมดา และแปนอักษรเบรลล 
และสามารแสดงขอมูลไดทั้งอักษรเบรลลและภาษามือได อุปกรณนี้ยังสามารถชวยใหคนหูหนวก
และตาบอดติดตอสื่อสารกันได

6.  เครื่องขยายภาพและอักษร (closed circuit television-CCTV) เปนอุปกรณที่ชวยให
คนที่มีความบกพรองทางการมองเห็น สามารถมองเห็นภาพหรือตัวอักษรโดยการขยายสิ่งพิมพให
ใหญขึ้น ปจจุบันเครื่องขยายภาพและอักษรเพิ่มคุณสมบัติใหมคือการใชระบบแปนเลือกการทํางาน 
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(optional keypads) ที่สามารถแสดงเวลา วันที่ และรายการโทรศัพทได (วันทนีย พันธชาติ, 2540 : 
31)

7. เครื่องคอมพิวเตอร มีลักษณะไมแตกตางจากคนปกติโดยทั่วไป ทั้งระบบปฏิบัติการ
ที่เปนดอส วินโดว แมคอินทอช และยูนิกส หรืออื่นๆ รวมทั้งคอมพิวเตอรที่ไดรับการออกแบบมา
เปนพิเศษสําหรับผูที่เคยชินกับการใชแปนพิเศษที่เปนอักษรเบรลล ซึ่งมีลักษณะแตกตางไปจาก
ระบบแปนพิมพทั่วไป

8. อุปกรณที่ทํางานรวมกับคอมพิวเตอร (ใชแทนการมองเห็นหนาจอของคนทั่วไป) 
แบงได 2 ประการ ไดแก

            - การแสดงผลเปนเสียง (speech output) อาศัยเสียงเปนสื่อกลางในการทํางานกับ
คอมพิวเตอร โดยทั่วไปนิยมเรียกอุปกรณชนิดนี้วาเครื่องสังเคราะหเสียงหรือเครื่องประกอบเสียง 
(speech synthesizer) ถึงแมวาที่มาของเสียงอาจเปนไดทั้งการสังเคราะหเสียงขึ้น จากการ
บันทึกเสียงมนุษย หรืออาจใชกระบวนการทั้ง 2 อยาง ลักษณะของเครื่องสังเคราะหเสียงอาจเปน
การดที่ติดตั้งไวหรือเปนอุปกรณที่เชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรผานแบบอนุกรมหรือแบบขนาน
โดยที่เครื่องสังเคราะหเสียงจะทําหนาที่เปลงเสียงออกมาตามคําสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอรที่
ไดรับการออกแบบใหทําหนาที่แปลงขอความบนจอภาพใหเปนเสียง

            - การแสดงผลเปนอักษรเบรลล (Braille output) เปนการใชอักษรเบรลลเปน
สื่อกลางในการใชคอมพิวเตอรซึ่งอาจกระทําได โดยการสั่งใหพิมพเอกสารโดยผานเครื่องพิมพ
อักษรเบรลล (Braille printer or Braille embosser) ซึ่งสามารถพิมพใสกระดาษตอเนื่องและกระดาษ
ไมตอเนื่องไดดวย

9. โปรแกรมคอมพิวเตอร (software) ไดแก
           - โปรแกรมอานหนาจอ (screen reader) ทําหนาที่แปลงขอมูลบนจอภาพใหเปน

เสียง ซึ่งสามารถไดยินจากเครื่องสังเคราะหเสียง
           - โปรแกรมขยายหนาจอ (screen enlargement) ทําหนาที่ขยายขนาดตัวอักษรหรือ

รูปภาพบนจอคอมพิวเตอรใหมีขนาดใหญขึ้น เพื่ออํานวยความสะดวกใหบุคคลสายตาเลื่อนลาง
สามารถอานหนาจอคอมพิวเตอรได
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           - โปรแกรมแปลอักษรเบรลล (Braille translation) ทําหนาที่แปลงขอมูลบน
จอคอมพิวเตอรทั้งที่เปนตัวอักษรสิ่งตีพิมพหรือที่เปนรูปภาพ ใหเปนอักษรเบรลลเพื่อการแสดงผล
บนจอหรือพิมพออกมาเปนเอกสารโดยผานเครื่องพิมพ (มณเฑียร บุญตัน, 2539 : 47-49)

           - โปรแกรมสั่งงานดวยเสียง (voice recognition) คือ การพูดกับไมโครโฟนผาน
ระบบขอมูลไปยังคอมพิวเตอรโดยจะสั่งไปยังตัวปรับที่เครื่องเหมือนแปนพิมพทั่วไป

10. เครื่องกวาดตรวจเอกสารดวยแสง (Braille scanner) ลักษณะเหมือนเครื่องสแกน
โดยทั่วไปสามารถสแกนไดทั้งอักษรปกติภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อักษรเบรลลและภาพกราฟก
ตางๆ จะทํางานรวมกับโปรแกรมอานอักขระ (optical character recognitions) ทําใหสามารถแปลง
ขอมูลออกมาเปนขอมูลภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อักษรเบรลล และอานภาพกราฟกได

11.  เครื่องทําแผนที่ (map making thermoform) และเครื่องทํารูปภาพดวยระบบ
คอมพิวเตอร คือเครื่องทําแผนที่ดวยความรอนโดยใชดินสอที่มีคารบอนมากๆระบายตรงบริเวณที่
เราตองการใหนูนขึ้นมาสามารถปรับระดับความชัดของรอยนูนไดแลว สอดกระดาษผานเครื่อง
สําหรับทําแผนที่ใหนักเรียนตาบอดใชในการเรียนวิชาภูมิศาสตรและรูจักเสนทางการเดินทาง และ
การสรางภาพดวยระบบคอมพิวเตอร  และพิมพภาพที่เราตองการออกมาโดยใชกระดาษชนิดพิเศษ 
แลวนําไปผานเครื่องที่ใชความรอนทําใหเกิดความนูนขึ้นมาตามเสนของภาพที่ตองการ

      2.2  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับคนพิการทางกาย

บุคคลที่รางกายพิการนั้นสามารถจะพัฒนาคุณภาพชีวิตได ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชนเดียวกัน การที่คนพิการแขน-ขาจะใชคอมพิวเตอรหรือจะสื่อสารกับบุคคลอื่นๆได มีเทคโนโลยี
ดังตอไปนี้ชวย

Control Interface หมายถึง เครื่องควบคุมการทํางาน ที่คนพิการทางรางกาย สามารถ
ควบคุมอุปกรณตางๆ ที่อยูรอบตัวได โดยไมตองพึ่งพาความชวยเหลือจากผูอื่น เชน การเชื่อมตอ
เครื่องควบคุมทั้งหลาย ไวอยูในแผงเดียวกัน สามารถบังคับ หรือควบคุมปุมที่ทําหนาที่ตางๆ กันได 
โดยใชตัวควบคุมเปน 

This document was created by the trial version of Print2PDF. !

Once Print2PDF is registered, this message will disappear.!

Purchase Print2PDF at http://www.software602.com

DPU

http://www.software602.com


17

   -Switch กรณีที่มือหรือขาใชได ซึ่งอาจเปน single หรือ dual switch โดยใช แขน หรือ
ขา กด 

   -Infared or ultrasonic transmission         เปนเครื่องมือบังคับควบคุมอุปกรณ        เชน 
คอมพิวเตอรโดยใชการเคลื่อนไหวของสายตา หรือใช dental plate สวมไวในปาก และควบคุมโดย
การใชลิ้นแตะ 

   -Special electronics on a wheelchair       เปนเครื่องมือบังคับควบคุมรวม    ที่สามารถ
ควบคุมการทํางานของเกาอี้เข็น รวมทั้งอุปกรณแวดลอม คอมพิวเตอร หรืออุปกรณการสื่อสารอื่นๆ
ได เครื่องควบคุมนี้สามารถจายพลังงานใหกับคอมพิวเตอรแบบพกพาซึ่งตอไวกับรถเข็น โดยใช
แบตเตอรี่ของรถเข็นได 

Automobile Control เปนเครื่องควบคุมรถยนตซึ่งดัดแปลงใหใชกับคนพิการบางคนที่
ตองการขับรถดวยตัวเอง 

Functional Electric Stimulation เปนอุปกรณที่คนพิการ ที่ไดรับบาดเจ็บที่กระดูกสัน
หลัง สามารถเดินไดโดยใช อุปกรณนี้ผานคอมพิวเตอร 

Robotic Aids เปนอุปกรณที่ชวยลดภาระการดูแลคนพิการ โดยใชการทํางานของ
หุนยนต เชน ชวยเปดหนาหนังสือ ยกหูโทรศัพท ถือหูโทรศัพทให หยิบของจากตูเย็น หรือปอน
อาหาร 

Environmental Control Units เปนอุปกรณสําหรับคนที่พิการสาหัส โดยชวยบังคับ
ควบคุมเตียงนอน โทรศัพท โทรทัศน และอุปกรณไฟฟาตางๆ โดยไมตองลุกจากที่ นอกจากนี้ยัง
สามารถควบคุมลิฟต ที่ติดตั้งอุปกรณสัญญาณอินฟาเรดไดดวย 

Ergonomic Keyboards การที่คนพิการทางรางกาย จะใชคอมพิวเตอรไดนั้น ตองมีการ
ดัดแปลงแปนพิมพ ใหเขากับความพิการของแตละคน เชนมีการปรับขนาด ความสูง มุม ใหพอดีกับ
ความตองการเฉพาะคน อาจจะมีการปรับตัวอักษรบนแปน ใหวางตามความถี่ของการใช หรือแบบ 
DVORAK เพื่อเพิ่มความเร็วในการพิมพ 
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Speech Recognition เปนวิธีการหนึ่งที่ชวยให ผูใชเลือกวิธีการที่จะปอนขอมูลเสียง 
ใหกับคอมพิวเตอร โดยที่เครื่องจะรับคําสั่งจาก เสียงพูดของผูใช เชน คําสั่งการใชงานเบื้องตนของ 
DOS หรือ Windows ปจจุบันซอฟตแวรนี้ไดมีการพัฒนาใหสามารถรับเสียงได โดยไมจํากัดเพศ  
และวัย ซึ่งเปนประโยชนกับ ผูพิการแขน-ขาอยางมาก ที่สามารถใชเสียงพูดในการสั่งงานไดเลย 

Word prediction เปนซอฟตแวรที่ชวยในการพิมพงาน โดยสามารถลดจํานวนสโตรค
การพิมพ เพราะโปรแกรมสามารถเดาวา คําที่จะพิมพนั้นเปนคําอะไร เพียงแตผูใชคียอักษรขึ้นตน
เทานั้น โปรแกรมจะเลือกกลุมคําศัพท ที่ขึ้นตนดวยอักษรนั้นๆ มาให ซอฟตแวรนี้ จะอํานวยความ
สะดวกอยางมาก แกผูที่มีความพิการทางรางกาย ที่มีปญหาในการใชอุปกรณชวยพิมพ เชน ใช
สวิตท, mouthstick หรือ headstick 

     2.3  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับคนที่พิการทางการสื่อสารหรือสื่อความหมาย

คนที่พิการทางการสื่อสาร หมายถึง ผูที่มีปญหาทางดานการออกเสียง ซึ่งสาเหตุอาจมา
จาก ความผิดปกติของอวัยวะ หรือความผิดปกติ ทางดานสมอง ทําใหออกเสียงไมชัด เทคโนโลยีที่
สามารถชวยให คนพิการกลุมนี้สื่อสารกันรูเรื่อง แบงเปน 2 ประเภทคือ

-  เครื่องมือชวยในการฝกพูด เครื่องมือนี้สามารถชวยให    ผูที่พิการทางดานอวัยวะการ
ออกเสียง หรือสมองบางสวนพิการ สามารถเลียนเสียงการพูดได ซึ่งจะทําใหผูพิการนั้นไดรับการ
กระตุนที่ถูกวิธี และในที่สุดก็สามารถปรับปรุงเสียงพูดได 

-  เครื่องมือสื่อสารดวยเสียง เครื่องมือนี้สามารถออกเสียงแทนผูใช   โดยอาศัยบอรดที่มี
ภาพที่สื่อความหมายและเปลงเสียงไดเมื่อกดไปที่ภาพนั้นดวยอุปกรณสังเคราะหเสียงพูด หรือมี
อุปกรณบันทึกเสียง 
      

เครื่องมือนี้ชวยผูพิการทางการสื่อสารไดมาก โดยที่สามารถสื่อสารกับทุกคนตามที่
ปรารถนา ทําใหเกิดการพัฒนาทางความคิดได ปจจุบันนี้เครื่องมือนี้ พัฒนาไปจนสามารถเปลงเสียง
เปนคํา วลี และประโยคได เพียงแตกดปุมของภาพ ที่จะออกเสียง โปรแกรมจะสามารถสรางเปน
ประโยคเองได
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      2.4  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับคนพิการทางการไดยิน

คนพิการทางการไดยิน หมายความรวมถึง คนที่หูหนวก และหูตึง ซึ่งไมสามารถไดยิน
เสียง หรือไดยินไมชัด ดังนั้นจึงสงผลกระทบตอการพูดดวย เทคโนโลยีอยางงายๆ ที่นํามาใช
สําหรับคนหูหนวกหูตึงนี้ สวนใหญ ก็จะเปนการใชเพื่อการเตือน (warning) เชน การใชแสงไฟ เมื่อ
มีเสียงโทรศัพทดัง หรือ นาฬิกาปลุกที่สั่นได หรือสัญญาณเตือนภัยที่เปนแสงไฟเปนตน 

FM Application System เปนอุปกรณชวยการไดยิน ในกรณีที่มีเสียงแวดลอมดัง
รบกวน อุปกรณนี้จะชวย ลดเสียงรบกวนได ไมวาระยะทางระหวางผูพูดและผูฟงจะใกลหรือไกล 
อุปกรณนี้ทํางานโดย ผูฟงจะพกตัวรับสัญญาณ (receiver) และผูพูดจะพกไมโครโฟนติดตัว และ
ผูฟงสามารถ ปรับสัญญาณเสียงของผูพูดไดเชนกัน 

Telecommunication Devices for the Deaf เปนโทรศัพทที่ใชงานโดยคนหูหนวก ซึ่งคน
หูหนวกสามารถสื่อสารได โดยใชโทรศัพทซึ่งใชวิธีการพิมพขอความเขาไปแทนเสียง สวน
ทางดานผูรับก็จะเห็นภาพของดานผูสง หรือสามารถพิมพขอความที่สงมานั้น ๆ ได 

Fax Machine หรือ Visual Paging Systems อุปกรณของคนปกตินี้ ก็สามารถนําไปให
คนหูหนวกใชงานได เพราะสื่อสารกันดวยขอความและภาพเทานั้นโดยไมตองใชเสียง เมื่อมี
สัญญาณเรียกเขาเครื่องเพจ เครื่องก็จะสั่นแทนที่จะสงสัญญาณเตือนนอกจากนั้น เครื่องนี้ยังได
ออกแบบใหสามารถเขียนโตตอบกันไดในเวลาจริง คือทั้งสองฝายมีเครื่องรับ-สงคนละตัว และสง
ขอความผานสายโทรศัพท ขอความที่เขียนจะไปปรากฏทางฝายผูรับดวย 

      2.5  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับคนพิการทางการรับรู

คนที่พิการทางการรับรู ไดแก คนที่มีการรับรูชา ทั้งนี้เนื่องมาจากสมองพิการ ซึ่งทําให
ฟงกชั่นการสนใจ, การรับรู, ความจํา, การตัดสินใจ การแกปญหา และการใหเหตุผล ทํางานอยาง
เชื่องชา เทคโนโลยีที่นํามาชวย คนพิการทางการรับรูก็ไดแก ซอฟตแวร ตางๆ ที่คนพิการกลุมนี้ 
สามารถใชเตือนความทรงจําได เพียงแตกดสวิตช หรือแปนพิมพเทานั้น ซอฟตแวรเหลานี้ไดแก 
เครื่องคิดเลข, ปฏิทิน,นาฬิกาบันทึกความจํา ซึ่งใชเสียงอัดเทปเพื่อเตือนความทรงจํา 
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         ซอฟตแวรพจนานุกรม อรรถาภิธาน และการตรวจสอบตัวสะกด ก็จะชวยใหคนพิการ
ประเภทนี้สามารถปรับปรุงการเขียนใหดีขึ้น ซอฟตแวรการศึกษาโดยใชมัลติมีเดียซึ่งผลิตออกมา
มากมาย เพื่อชวยเรียบเรียงเรื่องราวและสอนใหรูจักรวบรวมความคิดในการลําดับเรื่องราว และเวลา
ไดถูกตอง ก็สามารถชวยฝกทักษะการรับรูไดดีขึ้น

      2.6  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับคนพิการทางสติปญญา
     

คนที่บกพรองทางสติปญญานั้น เห็นไดจากการเรียนรูในวิชาเฉพาะตางๆไดชา ทําใหใช
เวลาเรียนรูนานกวาคนปกติ ดังนั้นสิ่งที่จะนํามาชวยในขึ้นพื้นฐานก็คือการจัดเวลาเรียนใหเหมาะสม 
สวนเทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาชวยไดก็คือ ซอฟตแวรทางการศึกษา ในรูปแบบตางๆ โดยมีการ
กระตุนใหเกิดการอยากเรียนรู ดวยสีสัน เพลง และเสียงพูด เชนบทเรียนมัลติมีเดียในปจจุบัน 
นอกจากนี้ก็อาจนําเอาเทคโนโลยีอื่นๆ มาชวย เชน การรูจําตัวอักษร, การรูจําเสียงพูด, เครื่องอาน
อักขระ หรือ ซอฟตแวรอานหนาจอ สิ่งตางๆเหลานี้จะชวยใหผูเรียนมีสมาธิ และมีความสนใจใน
การเรียนรูมากขึ้น 

การเปดโลกคนพิการเขาสูสังคมสารสนเทศนี้ เปนความรับผิดชอบของหนวยงาน
รัฐบาลและสังคม ที่จะชวยเหลือผูดอยโอกาสกลุมพิเศษนี้ ซึ่งดวยลําพังตัวพวกเขาเองนั้นพวกเขาไม
สามารถที่กาวไปดวยตัวเองไดถาขาดปจจัยทั้งทางดานการเงิน ความรูในวิธีการ (know-how) ใน
การพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณที่จะสื่อสารกับโลกกวางได เทคโนโลยีสารสนเทศที่กลาวมานี้เปน
เพียงสิ่งที่ตองการแสดงใหเห็นวาถารัฐบาล หรือหนวยงานใดเห็นความจําเปน และสงเสริมใหมีการ
พัฒนาแลวประโยชนที่ไดรับจะมากมายมหาศาล ดวยจํานวนคนพิการในประเทศเรามีกวา 1% ของ
ประชาชนทั้งหมด ถาเราสามารถจัดหาอุปกรณเหลานี้ไดก็จะทําใหพวกเขามีความรู มีสิทธิ และมี
การศึกษาทัดเทียมกับคนดีๆ แลวเราอาจจะไดคนที่มีคุณภาพมารับใชสังคมไดเปนจํานวนมาก 

แนวคิดเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับคนพิการในที่นี้ จะเปนการอธิบายลักษณะ
ของเทคโนโลยีที่ชวยอํานวยความสะดวกใหแกคนพิการแตละประเภท แตในงานวิจัยนี้จะวิเคราะห
เฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับคนพิการทางการมองเห็น ไดแก โปรแกรมอานหนาจอ เพื่อ
ประกอบการอธิบายปญหานําวิจัยขอที่ 2 เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการใชอินเทอรเน็ต
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3. แนวคิดเกี่ยวกับคนตาบอด

องคการอนามัยโลก ไดใหคํานิยามเกี่ยวกับคนที่มีความพิการทางการมองเห็น ไวดังนี้ 
(Jill Keeffe 1995:3) 

1. คนสายตาปกติ (Normal Vision) คือ คนระดับการมองเห็นไดชัดระหวาง 6/6 ถึง 6/18 
ในสายตาขางที่ไดรับการแกไขแลว 

2. คนที่มองเห็นเลือนลาง (Low Vision) คือคนที่มีระดับการมองเห็นไดชัดตั้งแต 3/60 
ขึ้นไป แตนอยกวา 6/18 หรือลานสายตานอยกวา 20 องศา ขางที่ไดรับการแกไขแลว 3. คนตาบอด 
(Bind) คือคนที่มีระดับการมองเห็นไดชัดนอยกวา 3/60 หรือลานสายตาแคบกวา 10 องศาในสายตา
ขางที่ไดรับการแกไขแลว 

     3.1 คํากําจัดความและประเภทของคนตาบอด
แฉลม แยมเอี่ยม (2522 : 1-2) ไดใหคําจํากัดความของคนตาบอดที่สามารถแบงตาม

ลักษณะทั่วๆไปดังนี้
             - บุคคลที่มองไมเห็น ไมมีสายตาหรือมีสายตาอยูบางแตไมสามารถที่จะทํางานซึ่งเกี่ยวของ
กับการใชสายตาไดดีเทากับคนทั่วไป
             -  ในแงการศึกษา หมายถึง ผูที่มีสายตาพิการจนไมสามารถรับการศึกษาโดยใชสายตาไดดี
เทากับคนทั่วไป
             -  ในแงการแพทย ดานการแพทยของอเมริกากําหนดไววา ถาสมรรถภาพการมองเห็นนอย
กวา 10 เปอรเซ็นตถือวา ตาบอด ทั้งนี้พิจารณาสมรรถภาพทั้งในดานระยะที่มองเห็นและในดาน
ความกวางของการมองเห็นที่เรียกวา ลานสายตา ตลอดจนคุณภาพที่สามารถมองเห็นชัดเจน ถูกตอง
ใกลเคียงกับความเห็นจริง
            - ในแงกฎหมายหลายๆประเทศนิยามวาคนตาบอด หมายถึงคนที่มีสายตาขางดีที่แกไขดวย
แวนตาหรืออุปกรณอื่นๆ แลวมีความสามารถในการมองเห็นต่ํากวา 20/200 หรือ เปนผูที่มีลาน
สายตาแคบกวา 20 องศา ( คนทั่วไปมีลานสายตา 180 องศา )
             - ในแงอาชีพ   คือ คนที่มีสายตาพิการจนเปนอุปสรรคอยางสําคัญตอการประกอบอาชีพ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือสายตาพิการจนไมสามารถประกอบอาชีพที่ใชสายตาตามที่ตองการไดเชน 
พนักงานขับรถ ขับเรือรับจาง หรืออาชีพที่เกี่ยวกับการใชสี โดยตาจะตองไมบอดสี ตลอดจนอาชีพ
ที่จะตองอานเขียนหนังสือของคนทั่วไป หรืออาชีพที่ตองใชสายตามากๆเชน เจียรไนพลอย อาชีพ
ออกแบบกอสราง ตกแตง เปนตน โรงงานอุตสาหกรรมบางอยางจะไมรับผูที่มีความสามารถในการ
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มองเห็นต่ํากวา 20/200 (ฟุต) หรือ 6/60 (เมตร) เขาทํางาน ซึ่งอาจเรียกวาตาบอดสําหรับอาชีพนั้นใน
โรงงานอุตสาหกรรม สําหรับทหารไทยถือวาผูที่มีตาบอดสีหรือผูที่มีความสามารถในการมองเห็น
ต่ํากวา 20/80 (ฟุต) หรือ 6/24 (เมตร) จะเปนทหารไมไดเปนตน 

ความพิการทางสายตาจัดเปนความบกพรองหรือการสูญเสียการมองเห็นแบงไดเปน
ประเภทตางๆดังนี้

1. คนตาบอด หมายถึงคนที่สูญเสียการมองเห็นประกอบดวย คนตาบอดที่มองไมเห็น 
และคนที่เห็นบางไมเห็นบางแตไมมากนัก ซึ่งไมสามารถใชสายตาได แมวาไดรับการปรับสภาพ
หรือการรักษาและแกไขแลว

2. เห็นเลือนลาง เปนความพิการทางสายตาที่บุคคลสามารถมองเห็นบางในระยะใกลๆ
เด็กที่มีการมองเห็นบกพรองไมสามารถรับรูสิ่งตางๆรอบตัวเขาไดดวยอวัยวะสัมผัสอื่นๆเชน ไดยิน
เสียงใชกายสัมผัส รูอิริยาบถการทรงตัว และการเคลื่อนไหว รูกลิ่น รูรส จึงสามารถเรียนรูไดหาก
ไดรับโอกาส สวนเด็กที่สูญเสียการมองเห็น สามารถเรียนหนังสือไดโดยใชอักษรเบรลลซึ่งเปน
ตัวอักษรที่คิดคนขึ้นสําหรับคนตาบอดมีลักษณะเปนตัวนูน เวลาอานจะใชมือสัมผัสตามตัวอักษรที่
เจาะลงบนกระดาษนั้น (มูลนิธิเพื่อคนพิการ, 2540 : 9)

สถาบันคนตาบอดแหงชาติประเทศอังกฤษ ( The Royal National Institute for the blind 
หรือ R.N.I.B., 1965 ) ไดใหความหมายคนตาบอด หมายถึงการที่คนตาบอดสนิท คนที่ตาบอด
บางสวน  คนตาบอดสนิทคือคนที่มองไมเห็นอะไรเลย ตองใชการศึกษาพิเศษ ตองอาน และเขียน
อักษรเบรลล และการใชสื่อเรียนพิเศษที่เปนเครื่องเสียงและสัมผัสได  สําหรับคนตาบอดบางสวน
หมายถึงคนที่มองเห็นแสงเลือนราง ใชระบบการเรียนแบบคนสายตาปรกติใชตัวพิมพธรรมดา และ
เพิ่มเติมสื่อการเรียนพิเศษ

Kelley (1981 : 16-17) ไดแบงประเภทและใหความหมายของคนที่มีความบกพรอง
ทางการมองเห็นไดดังนี้

1. ตาบอดในเชิงกฎหมาย (legally blind) มีการพัฒนาในป 1930 โดยคณะกรรมการดาน
ตาขององคการแพทยเพราะตองการที่จะชวยเหลือผูซึ่งพิการทางสายตา ซึ่งสมควรที่จะไดรับความ
ชวยเหลือและบริการพิเศษ คนตาบอดในทางกฎหมาย หมายถึงคนที่มีความสามารถในการมองเห็น
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ไมเกิน 20/200 เมื่อเทียบกับคนธรรมดาหรือความกวางของสายตาในการมองเห็นนอยกวา 20 องศา 
แตคนเหลานี้ไมไดตาบอดสนิทสามารถทองเที่ยว อานหนังสือ และทํากิจกรรมอื่นๆได

2. คนที่บกพรองทางการมองเห็น (visual impaired) หมายรวมถึงคนที่ตาบอดในเชิง
กฎหมายดวยคือคนที่มีความบกพรองทางการมองเห็น ซึ่งมีสาเหตุจากแผลบาดเจ็บหรือความ
ผิดปรกติ ความพิการตั้งแตกําเนิด มีความสามารถในการมองเห็นในระยะไมเกิน 20/70 หรือมีความ
กวางของสายตาในการมองเห็นนอยกวา 20 องศา

3. สายตาเลือนลาง (low vision) หมายถึงผูซึ่งไมสามารถใชสายตาในการมองหรือทํา
กิจกรรมตางๆ ไดตามความตองการเนื่องจากสายตาเลือนราง และหมายรวมถึงบุคคลซึ่งไมสามารถ
ใชประโยชนจากการมองเห็นและมีผลตอการทํากิจกรรมตางๆ

4. ตาบอดตั้งแตกําเนิดและตาบอดภายหลัง (congenital and adventitious blindness) 
    - ตาบอดตั้งแตกําเนิด หมายถึงการสูญเสียการมองเห็นตั้งแตแรกเกิดจนถึง 5 ขวบ 

ซึ่งจะไมมีความทรงจําในภาพตางๆเลย ไมมีจิตนาการ ไมมีการเรียนรูและเขาใจภาพตางๆจากความ
ทรงจํา ซึ่งมีความลําบากในการสอนใหเรียนรูหรือเขาใจสิ่งตางๆ

   - ตาบอดภายหลัง หมายถึงการที่สูญเสียการมองเห็นหลังจากอายุ 5 ขวบ สามารถใช
ความทรงจําในสิ่งตางๆไดในการเรียนรูเขาใจถึงสิ่งแวดลอมและวัตถุทําใหงายในการสอนเนื่องจาก
จะใชความทรงจําและความรูสึกพัฒนาหรือจิตนาการได

อยางไรก็ตาม คนตาบอดทั้งสองประเภทก็ตองการความรูความเขาใจในการเรียนและ
การสอนเหมือนกัน 

5. ความพิการตาบอดเปนลักษณะเฉพาะบุคคลซึ่งโดยมากจะแสดงออกดวยการขยี่ตา
หรือการกดตาการหันซาย หันขวา การยื่นมือเพื่อสัมผัสหรือหาสิ่งที่อยูรอบๆตัว เนื่องจากไมมั่นใจ
ตอสิ่งแวดลอม

จะเห็นวาการใหคําจํากัดความ หรือคํานิยามของคนที่มีความพิการทางสายตา หรือการ
มองเห็น ทั้งตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 หรือคํานิยามที่นักการศึกษา
ทั่วไป หรือองคการอนามัยโลกใหไวก็ดี แสดงวาคนพิการเหลานั้นยังสามารถมีความหลงเหลือของ
การเห็นอยู เขาเหลานั้นบางคนยังสามารถมองเห็นไดบาง เพียงแตไมดีเทากับคนปกติ แมกระทั้งคน
ที่ถูกเรียกวา คนตาบอด เขามิไดมองไมเห็นโดยสิ้นเชิง แตอาจจะมองเห็นแสงไดบางเล็กนอย ซึ่ง
ตองแยกแยะใหเห็นชัดเจนตามแบบสากล 
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สามารถแยกไดเปน 2 ประเภท คือ 
1. คนตาบอด (Blind) 
2. คนที่ตาบอดบางสวน (Parially Blind) หรือ คนที่มองเห็นเลือนลาง (Low Vision) ซึ่ง

ปจจุบันนิยมใชเรียกวาคนที่มองเห็นเลือนลาง (Low Vision) มากกวา อยางไรก็ตาม การวินิจฉัยวา
บุคคลใดเขาขายความพิการหรือไมนั้น กฎกระทรวงระบุวาจะตองใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
คือแพทยที่สังกัดโรงพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม หรือโรงพยาบาลรัฐวิสาหกิจ และ
โรงพยาบาลอื่นๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศกําหนดใหเปนผูวินิจฉัยความพิการพรอมออก
เอกสารรับรองความพิการ ตามแบบที่แนบทายกฎกระทรวง 

โดยสรุปแลว ความหมายและประเภทของคนตาบอดสามารถแบงไดหลายวิธีขึ้นอยูกับ
ลักษณะของการแบงเชน การแบงตามลักษณะการมองเห็นไดแก ตาบอดสนิทและตาบอดบางสวน 
การแบงในเชิงกฎหมาย ไดแก คนที่สามารถมองเห็นในระยะไมเกิน 20/200 ถือวาบอดสนิท และ
คนที่สามารถมองเห็นในระยะไมเกิน 20/70 ถือวาบกพรองทางการมองเห็นเมื่อเทียบกับคนสายตา
ปรกติ นอกจากนี้สามารถแบงไดตามความสําคัญของการใชสายตากับการกระทํานั้นๆเชน คนที่
มองเห็นปรกติอาจเปนคนตาบอดในแงของอาชีพเชน ตาบอดสีในอาชีพขับรถ ขับเรือ หรืออาชีพที่
เกี่ยวของกับการใชสี เปนตน การแบงประเภทของคนตาบอดทั้งหมดนั้นลวนแลวแตเปนความ
พิการตาบอดตั้งแตกําเนิดหรือความพิการตาบอดภายหลังทั้งสิ้น

     3.2 ลักษณะของคนตาบอด
คนตาบอดเปนคนที่มีความพิการอยางเห็นไดชัด ลักษณะดวงตาที่เสียมีหลายแบบเชน 

ดวงตาปดสนิท เบาตาลึก ตาแฉะ ไมมีลูกตา บางคนตาโปนออกมานอกเบาตา บางคนดวงตาเปด
แจมใสซึ่งเปนดวงตาแกวปลอมใสแทน เปนตน การสูญเสียสายตาหรือดวงตาซึ่งเปนอวัยวะสําคัญ
ยิ่งสวนหนึ่งของรางกายมนุษย ทําใหคนตาบอดมีลักษณะแตกตางไปจากบุคคลโดยทั่วไป ดังนี้

            3.2.1 ทาทางการเคลื่อนไหว การเดินและอากัปกิริยาผิดแปลกชอบใสแวนดํา ถือไมเทาสีขาว 
การเดินจะชา ลังเล ขาดความเชื่อมั่น และตองใชมือสัมผัสชวยประกอบความเขาใจ

            3.2.2 ความรูสึกทางประสาทสัมผัส คนตาบอดไดสูญเสียสายตาอันเปนประสาทสัมผัสที่
สําคัญที่สุดของมนุษย เขาจึงตองใชประสาทสัมผัสอื่นๆที่เหลือใหไดประโยชนคุมคา ไดแก 
ประสาทสัมผัสทางหู ประสาทสัมผัสทางจมูก ลิ้น และประสาทสัมผัสทางกาย จากการศึกษาพบวา
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คนตาบอดกะระยะทางจากตนเสียงไดดีเทาหรือดีกวาคนทั่วไป ตลอดจนการจําแนกแยกเสียง 
ความถี่ของเสียง การรูจักรูปราง ขนาดของวัตถุจากการสัมผัส ความรูสึกเรื่องความกดดันของอากาศ 
อุณหภูมิ กลิ่นดินยามฝนใกลตกไดดีเทาๆกับคนทั่วไป ดวยเหตุนี้เองทําใหคนตาบอดสามารถเลน
ดนตรีและกีฬาไดทุกชนิดเชน ปงปอง ฟุตบอด ซึ่งตองเจาะลูกบอดหรือลูกปงปองแลวใสกระดิ่ง 
กรวด ทราย ใหมีเสียงดังเวลากลิ้งไปมา

            3.2.3 การใชภาษา คนตาบอดที่ไมมีความบกพรองทางการไดยินจะใชภาษาพูดเปนสื่อติดตอ
ไดเชนกับคนทั่วไป คนตาบอดไมพูดติดอางแตจะมีความบกพรองทางการใชภาษาพูดมากกวาคน
ปรกติเกือบรอยละ 50 คนตาบอดโดยกําเนิดจะมีพัฒนาการทางภาษาชากวาคนตาปรกติ โดยจะพูดมี
จังหวะและชา จะพูดเสียงดังแตชัดนอยกวาคนทั่วไป ใชคําศัพทนอย ใชการเคลื่อนไหวของรางกาย
และใชมือประกอบการพูดนอยกวาคนทั่วไป

            3.2.4  การปรับตัว มีการปรับเหมือนคนทั่วไป ในคนตาบอดตั้งแตกําเนิดจะมีการปรับตัวได
ดีและไมรูสึกกับความพิการของตนเอง แตจะรูสึกวายังไมมีวุฒิภาวะพรอมเหมือนคนอื่น และมี
ความรูสึกไมปลอดภัย แสดงความไมมั่นใจในตนเอง การโบกมือ หยุดเดินกลางทาง ใชนิ้วมือขยี้ตา 
สายศีรษะไปมา การบิดตัว บิดแขน การนั่งหรือยืนตัวแข็งทื่อซึ่งเปนลักษณะของเด็กที่มีปญหาอยาง
อื่นแทรกเชน ปญหาทางอารมณ ลักษณะดังกลาวจะคอยๆหายไปเมื่อโตขึ้นพอสมควร

            3.2.5 เชาวปญญา ระดับสติปญญาของเด็กตาบอดไมตางจากเด็กตาปรกติคือผลของการตา
บอดมิไดทําใหคนตาบอดมีความบกพรองหรือสติปญญา หรือสมองพิการ คนตาบอดบางคนฉลาด
มีไหวพริบดีมีความสามารถสูงกวาคนสายตาปรกติ ดังจะเห็นไดจากนักเรียนตาบอดบางคนของ
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ สามารถเรียนสูงถึงระดับปริญญาตรี ปริญญาโททั้งในประเทศ
และตางประเทศ

            3.2.6 การรับรู คนตาบอดมีความรูสึกการรับรูไดดีมากกวาคนทั่วไป คนตาบอดที่มีความ
พิการสายตากอนอายุ 5 ป ซึ่งยังเปนเด็กไรเดียงสา ยังไมมีความเขาใจและจดจําสิ่งตางๆไดจึงไมมี
ภาพประทับใจ ไมมีความจําจากการมองเห็น

            3.2.7 ความสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา คนตาบอดจะทําคะแนนวิชาคณิตศาสตรไดต่ํากวาคน
ตาปรกติ และคนตาบอดที่เรียนรวมชั้นกับคนตาปรกติจะมีอายุมากกวาคนตาปรกติประมาณ 2 ป 
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ทั้งนี้เปนเพราะการเริ่มเขาโรงเรียนลาชาเพราะตองรักษาดวงตาหรือกําลังแกไขการพูด หรือเพราะ
หาโรงเรียนที่เหมาะสมไมได ความบกพรองทางการมองเห็นมักจะพบในเด็กวัยเลาเรียนประมาณ
รอยละ 25-35 แตไมมีอาการรุนแรงถึงกับตองการการศึกษาพิเศษ สําหรับคนที่สูญเสียสายตาขั้น
รายแรง คือ ตาบอดจึงมีความจําเปนตองการการศึกษาพิเศษเฉพาะแบบของเขาคือตองการการ
ฝกหัดการเคลื่อนไหวและการเดินอยางเสรีสามารถชวยตนเองไดโดยใชไมเทาสีขาว สิ่งสําคัญคือ
ตองการเรียนรูอักษรเบรลล ซึ่งเปนอักษรตัวนูนมีวิธีอานโดยสัมผัสดวยปลายนิ้วมือ (สมทรง พันธ
สุวรรณ, 2529 : 16-19)

ลักษณะของคนตาบอด โดยรวมจะทราบไดจากลักษณะภายนอกของคนตาบอดกลาว 
คือ ดวงตาจะปดสนิทหรือมีลักษณะผิดปรกติของดวงตา บางคนจะสวมแวนตาดําและถือไมเทา ซึ่ง
เปนสิ่งจําเปนในการเดินทาง การใชไมเทานั้นถาไดรับการฝกอยางถูกตองจะสามารถเดินไดอยางไม
ติดขัด ทําใหมีความมั่นใจมากขึ้น นอกจากลักษณะภายนอกของคนตาบอดที่แตกตางจากคนทั่วไป
แลวสิ่งที่อยูภายในเชน ความรู สํานึกคิด การปรับตัว กาพูดจา ระดับสติปญญา ไมแตกตางจากคน
ทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูสึกทางประสาทสัมผัสซึ่งอาจมีมากกวาคนทั่วไปเนื่องจากการ
สูญเสียสายตาทําใหความรูสึกตางๆมีการรับรูไดดีเชน การจําแนกเสียง ความถี่ของเสียง การสัมผัส
ขนาด รูปราง ความกดดันของอากาศ อุณหภูมิและกลิ่นตางๆ เปนตน

จากแนวคิดเกี่ยวกับคนตาบอดขางตน สามารถ อธิบายคําจํากัดความของคนตาบอดและ
ลักษณะของคนตาบอดวามีกี่ลักษณะอยางไร เพื่อการเจาะจงกลุมเปาหมายไดอยางชัดเจน

4. คนตาบอดกับความตองการในการดํารงชีวิต

ในฐานะที่คนพิการซึ่งถือวาเปนมนุษยปุถุชนธรรมดาคนหนึ่ง ยอมมีความตองการตาม
ขีดขั้นตางๆเชนเดียวกับมนุษยทั่วไป (ขนิษฐา เทวินทรภักติ, 2540 : 3) นั่นคือ นอกจากจะไดรับการ
ตอบสนองตามความตองการทางดานปจจัยสี่แลว คนพิการยังตองการเปนที่ยอมรับของกลุม 
นับตั้งแตกลุมแรกคือครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ความตองการที่สําคัญคือความรูสึก
วาเปนคนมีคา มีความหมาย และสําหรับคนพิการที่มีความบกพรอง มีขอจํากัดทางรางกายเพียง
บางสวน ยอมตองการความสุขความสําเร็จในชีวิต ซึ่งเปนความตองการอันสูงสุดเชนเดียวกัน แต
ความตองการของคนพิการจะสําเร็จสมหวังตามระดับขั้นของความตองการเพียงใด  ยอมขึ้นอยูกับ
กลุมชนรอบตัวของคนพิการ วาจะใหการยอมรับและเปดโอกาสใหแสดงความสามารถ
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ถึงแมวาคนพิการไมสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตไดทุกคน แตสังคมควรให
โอกาสคนพิการไดมีโอกาสใชศักยภาพและความสามารถตามอัตภาพของแตละบุคคล แทนที่จะ
กําหนดวาคนพิการเปนผูไรความสามารถโดยสิ้นเชิง ไมมีสิทธิที่จะมีความรูสึกและความตองการ
ใดๆ นอกจากเพียงแตรอคอยรับความชวยเหลือเพื่อใหไดความตองการพื้นฐาน อันไดแกปจจัยสี่
เทานั้น หากสังคมใดและกลุมบุคคลใด มีความรูสึกนึกคิดและทาทีตอคนพิการเชนนี้แลว คนพิการ
ก็จะไมพบกับความสําเร็จสมหวังในชีวิต ทรัพยากรที่ยังคงไวดวยคุณคาในสวนนี้ก็อาจถูกทับถม
สูญหายไปอยางนาเสียดาย 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Delaney and Nuttall (1978 : 78) ไดสํารวจผูที่พิการ
ทางการมองเห็นในเมืองแมสสาจูเสททจํานวน 1000 คนพบวาผูที่พิการทางการมองเห็นมีความ
ตองการผูเชี่ยวชาญในการใหบริการฝกอบรม เกี่ยวกับอุปกรรณและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน
ตอการมีวิถีชีวิตอิสระ และจากการอภิปรายกลุมในหัวขอความตองการ โดยผูที่พิการทางการ
มองเห็นในป 1985-86 ปรากฏวาผูที่พิการทางการมองเห็นมีความตองการแบงเปน 4 ขั้นคือ

      4.1  ความตองการขั้นพื้นฐาน (Lower order Needs)
             -  ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกที่ชวยในการเดินทางที่เปนอิสระ                (Talking signs, 
Audible traffic lights, Station announcements)

-  ตองการความชวยเหลือเกี่ยวกับการซื้อสินคา
- ตองการการบริการขนสงสาธารณะที่อํานวยความสะดวกทางดานตารางเวลา
- ตองการใหบริการดานขาวสารที่เกี่ยวกับชื่อและแหลงที่ใหบริการกับคนพิการ
- ตองการมีโอกาสไดรับการออกกําลังกาย
- ตองการการชวยเหลือที่บาน
- มีขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับอุปกรณที่ชวยในการเดินทางที่ดี
- ตองการเครื่องชวยปองกันศีรษะ

              - มีความตองการทางดานการเงินที่ดี
-  มีอาชีพที่มั่นคง

4.2 ความตองการทางดานสังคม (Social Needs)
        -  ตองการมีทักษะทางดานสังคม ซึ่งรวมถึงภาษาทาทางที่ดีดวย

             - ไมตองการการอยูอยางโดดเดี่ยว

This document was created by the trial version of Print2PDF. !

Once Print2PDF is registered, this message will disappear.!

Purchase Print2PDF at http://www.software602.com

DPU

http://www.software602.com


28

             - ตองการการบริการดานขาวสารที่ดี
             - ตองการนิตยสารฉบับปจจุบันที่เปนอักษรเบรลล
             - ตองการการบริการใหคําปรึกษา

      4.3  ความตองการการยอมรับนับถือ (Esteem Needs)
             -  ตองการความเขาใจจากบุคคลทั่วไปมากกวานี้
             - ตองการความเชื่อมั่นในตนเองและการมีคุณคาในตัวเอง
             - ตองการมีงานที่มีความหมายกับตนเอง  ทําตรงตามสายการศึกษาที่ตนเองเรียนมา และ
ตองการการฝกอบรมรวม ทั้งการชวยเหลือใหมีงานทํา

      4.4.  ความตองการภายนอก (Needs External to the Individual)
-  ตองการการทํางานรวมกันและการแขงขันระหวางใหบริการเพื่อการบริการที่ดีกวา
- ตองการการเปลี่ยนแปลงในดานทัศนคติที่เกี่ยวกับการจางงานผูที่พิการทางการมองเห็น
- ตองการศูนยบริการที่เกี่ยวของกับการใหบริการผูที่พิการทางการมองเห็นในทองถิ่นเพิ่ม
- ตองการการอบรมและการศึกษาในทองถิ่น

จากความตองการทั้ง 4 แบบนี้สามารถอธิบายกลุมความตองการในการดํารงชีวิตของ
คนตาบอดเพื่ออธิบายปญหานําวิจัยขอที่ 4 เกี่ยวกับความแตกตางระหวางวิถีชีวิตของคนตาบอดที่ใช
อินเทอรเน็ตและคนตาบอดที่ไมไดใชอินเทอรเน็ต

5. คนตาบอดกับความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในตางประเทศไดใหความสนใจ และความสําคัญกับคนพิการรวมทั้งคนตาบอดอยาง
มาก ดังจะเห็นไดจากการประดิษฐสัญลักษณ หรืออักษรเพื่อใหคนตาบอดไดใชติดตอสื่อสารกัน
ตั้งแตสมัยโบราณ และไดพัฒนาจนกลายเปนอักษรเบรลลที่ใชกันในปจจุบัน เมื่อเทียบกับประเทศ
ไทยสมัยกอนคนตาบอดไมมีโอกาสไดเรียนหนังสือ เนื่องจากสวนบิดา-มารดามีฐานะยากจนตอง
ดิ้นรนตอสูในการหาเลี้ยงชีพตนเองประกอบกับพระราชบัญญัติประถมศึกษา เมื่อปพุทธศักราช 
2478 บังคับใหคนไทยทุกคนเขาศึกษาในโรงเรียนเมื่อมีอายุ 7 ป บริบูรณจนถึง 15 ป แตไดยกเวน
คนพิการทุกประเภทไมตองเรียนหนังสือ สงผลใหคนพิการทุกประเภทรวมทั้งคนตาบอดตองอยู
บานทําใหคนตาบอดไมรูหนังสือ ชวยตัวเองไดเล็กนอย ไมสามารถทํางานหาเลี้ยงตนเองได ถูก
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กลั่นแกลง รังเกียจ จากบุคคลรอบขางและถูกมองวาเปนคนไรประโยชนเปนภาระของสังคม 
(วาสนา เปลงสมบัติ, 2542 : 31)

ตอมาความคิดและอคติเหลานี้ไดเปลี่ยนไป สังคมไทยไดใหความสําคัญกับคนตาบอด
มากขึ้นดังจะเห็นไดจากเมื่อปพุทธศักราช 2482 ประเทศไทยไดมีโรงเรียนสอนคนตาบอดแหงแรก 
โดยมีสเจนีวิฟ คอลฟลด สตรีตาบอดชาวอเมริกันซึ่งไดบําเพ็ญประโยชนแกประเทศไทยและคนตา
บอดมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการรณรงคใหมีการแกไขพระราชบัญญัติมาตรา 24 ที่หามคนพิการ
เขารับราชการสงผลใหคนพิการสามารถรับราชการไดตั้งแตปพุทธศักราช 2518 เปนตนมา นับไดวา
เปนการสรางโอกาสและสนับสนุนใหคนตาบอด ไดมีโอกาสเรียนหนังสือและไดใชความรู
ความสามารถที่มีอยูในการเรียนและทํางานอยางทัดเทียมกับคนทั่วไป

การศึกษาเปนสิ่งสําคัญและจําเปน โดยเฉพาะกับคนตาบอดเพราะการศึกษาชวยใหคน
ตาบอดมีความรู ชวยเหลือตนเองได สามารถทํางานและอยูรวมในสังคมไดโดยไมเปนภาระของ
สังคม แตปญหาที่สําคัญประการหนึ่งคือการศึกษาคนควา และเขาถึงสารสนเทศที่มีอยางมากมาก
เหมือนกับคนสายตาปกติทั่วไป เนื่องจากคนตาบอดตองใชวิธีอานอักษรเบรลลหรือฟงจากเทปและ
ฟงจากคนอื่นอานเทานั้น ซึ่งตองใชเวลาอยางมากในการผลิตหนังสือ เอกสารที่เปนอักษรเบรลล 
การบันทึกเทป การผลิตจึงไมทันตอความตองการและไมเพียงพอ โดยเฉพาะสําหรับคนตาบอดที่
เรียนในระดับอุดมศึกษาและสูงขึ้นไปที่ตองใชหนังสือ บทความ เอกสารการวิจัยอยางมากในการ
เรียน การทํารายงานตางๆในตางประเทศก็ประสบปญหานี้เชนกัน คือเด็กตาบอดมีปญหาในการใช
ภาษาและการสื่อสาร การเปดกวางและการใหความสําคัญแกคนตาบอดชวยทําใหเกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร นํามาสูการชวยแกปญหาการเขาถึงขอมูลสิ่งพิมพของคนทั่วไปทําใหคนตา
บอดไดมีโอกาสมากขึ้น และมีความสะดวกรวดเร็วในการใชงาน โดยคอมพิวเตอรจะทําหนาที่เปน
ตาใหกับคนตาบอดในการอาน ชวยคนหาขอมูลและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลรวมทั้งการ
ทํางานดวย

ประเทศไทยไดมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาใช และแพรกระจายอยางรวดเร็ว
ในสํานักงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน แตสําหรับคนตาบอดนั้นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขา
มาใชกับคนตาบอดนั้นมีไมมากนักและผูใชยังขาดความรูความเขาใจในการใชงาน รวมทั้งเอกสาร 
บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของมีนอยมากเมื่อเทียบกับในตางประเทศที่มีงานวิจัยมากมาย ซึ่งเปน
ประโยชนและเปนการกระตุนใหเกิดการพัฒนาดานการรับรูขาวสารสําหรับคนตาบอดไปพรอมกัน
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ดวย นอกจากนี้ยังอีกมีหลายฝายทั้งภาครัฐ และเอกชนที่รวมกันพัฒนาและประดิษฐเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใหเหมาะกับคนตาบอดไทยเพราะจะไดไมตองนําเขาจากตางประเทศ โดยหวังวาใน
อนาคตคนตาบอดไทยจะสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดในชีวิตประจําวัน และทํางานรวมกับ
คนทั่วไปได จากประโยชนที่มีอยูมากมายสําหรับคนทั่วไป แตสําหรับคนตาบอดแลวเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถทดแทนตาที่สูญเสียไปกลาวคือ เครื่องคอมพิวเตอรจะสามารถอานออกเสียงให
คนตาบอดทราบวาขณะนี้กําลังทํางานอะไรอยูที่ตําแหนงไหน โดยใชการเคลื่อนที่ของเมาสเพื่อจะ
บอกตําแหนงของการทํางาน ความผิดถูกของตัวอักษรตําแหนงที่เคอรเซอร (cursor) อยู ทําใหคนตา
บอดสามารถทํางานไดเหมือนมองเห็นไดเอง นอกจากนี้สามารถเลือกออกเสียง ระดับเสียงที่ไดยิน 
ความเร็วในการออกเสียงใหชาหรือเร็วไดตามความตองการ คนตาบอดจึงสามารถสรางเอกสารงาน
พิมพไดตามความตองการอีกทั้งสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางงายดายและรวดเร็ว

จากอุปกรณดังกลาว เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศยอมเปนที่
ตองการของคนตาบอดทุกคนรวมไปทั้งคนทั่วไปดวย ไรท (Wright, 1995) ไดกลาวไววาความ
ตองการของคนตาบอดนั้นไมแตกตางจากคนทั่วไป ดังนั้น การใหบริการหองสมุดแกคนทั่วไปและ
คนตาบอดเหมือนกันทั้งในดานของความตองการสารสนเทศประเภทตางๆ รูปแบบของสารสนเทศ 
ความสะดวกรวดเร็ว และความถูกตองของสารสนเทศมีการใหบริการและมีการใชบริการเหมือน
คนทั่วไป สําหรับประเทศไทย ดนันท ศุภภัทรานนท (2527) ไดวิเคราะหความตองการของคนตา
บอดที่มีตอบริการหองสมุดคอลฟลดเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยสามารถสรุปไดวา คนตาบอดที่
เปนสมาชิกของหองสมุดคอลฟลด มีความตองการใชวัสดุที่มีใหบริการอยูทุกประเภทอยูในระดับ
มาก ตองการใหหองสมุดมีหนังสือและหนังสือเทปมากขึ้น ตองการใหออกวารสารมิตรสนิท
สําหรับคนตาบอดเปนรายเดือน ตองการใหจัดทํารายชื่อหนังสือของหองสมุดตองการหนังสือที่เปน
ความรูทุกประเภท

จากแนวคิดขางตนจะบอกถึงขอดี และความตองการจําเปนที่จะใชเทคโนโลยีสามารถ
นําไปวิเคราะหเพิ่มเติมเพื่ออธิบายปญหานําวิจัยขอที่ 1 วัตถุประสงคและความคาดหวังในการใช
อินเทอรเน็ตของคนตาบอด
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6. เทคโนโลยีสื่อสารเปนตัวกําหนด

เทคโนโลยีในปจจุบันมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารระหวางมนุษย โดย
อํานวยความสะดวกในการสื่อสารระหวางมนุษย ดวยการนําเสนอทางเลือกใหมๆในการสื่อสารให
ความหลากหลาย ใหสิ่งที่ชวยทดแทนการพบปะโดยการเผชิญหนาและชวยยนระยะทางการติดตอ 
สื่อสารพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารนั้นเปนไปอยางรวดเร็ว และสรางความพึ่งพาที่แนบ
แนนระหวางมนุษยกับการติดตอสื่อสารรูปแบบตางๆกัน (นันทวัน สุชาโต และคณะ, 2540 : 63)

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตสําหรับคนตาบอด  เปนการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่อํานวยความ
สะดวกตอกลุมคนเฉพาะกลุม ในการศึกษาเทคโนโลยีการสื่อสารกับสังคมนั้น (กาญจนา แกวเทพ, 
2543 : 223) ไดนําเสนอไว 2 มุมมอง ดังแผนภูมิตอไปนี้
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กําหนด
    Society Level

      (A)      Institutional Level
                                                                                                 Individual Level

สรางผลกระทบ

   กําหนด
Invention

   (B)
Use

                                      สรางผลกระทบ
Application

ภาพที่ 2.1  แผนภูมิแสดงแนวทางการศึกษาเทคโนโลยีการสื่อสารเปนตัวกําหนด

แนวคิดในแบบจําลอง A นั้นจะตั้งคําถามวาเมื่อเทคโนโลยีทางการสื่อสารได
เปลี่ยนแปลงไป จะสรางผลกระทบอะไรใหเกิดขึ้นกับระดับสังคม สถาบันและปจเจกบุคคลบาง
แนวคิดนี้เปนพื้นฐานของกลุม Technology Determinism โดยแท เพราะมีความเชื่อวาเทคโนโลยี
เปนตัวสาเหตุหลัก (Prime Mover) ในการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นกับสวนอื่นๆ

Com

Tech

Social

Change

Com

Tech

Social

Change
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สวนแนวคิดในแบบจําลอง B นั้นจะตั้งคําถามในทางกลับกันวา ภายใตเงื่อนไขของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมอะไรบางที่จะเปนตัวกําเนิด แกความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีแบบตางๆ 
แนวคิดที่สองนี้จะมองวาเงื่อนไขสังคมนั้นจะเปนตัวสาเหตุหลัก สวนการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นจะ
กลายมาเปนผลลัพธ 

ดังที่กลาวมาแลววา เราจะใหความสนใจกับกลุมนักทฤษฎีแนวเทคโนโลยีกําหนดซึ่ง 
D. McQuail, 1994 อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2543 : 114) ไดประมวลคุณลักษณะเดนๆของ
แนวคิดของกลุมทฤษฎีนี้เอาไวดังนี้

1.เทคโนโลยีการสื่อสารเปนพื้นฐานของทุกสังคม
2.เทคโนโลยีแตละชนิดก็จะเหมาะสมกับรูปแบบโครงสรางสังคมแตละอยาง
3.ขั้นตอนของการผลิต และการใชเทคโนโลยีการสื่อสารจะเปนตัวนําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม
4.การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสารในแตละครั้ง จะทําใหเกิดการปฏิวัติ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม

สําหรับนักทฤษฎีในกลุมเทคโนโลยีการสื่อสารเปนตัวกําหนด ที่จะกลาวถึงในตอน
ตอไปนี้ จะเปนนักวิชาการดานการสื่อสารที่สนใจการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่มี
ผลกระทบตอสังคม และปจเจกบุคคลในแงของเวลา (time) สถานที่ (space) และการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบชีวิตประจําวัน

McLuhan (อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2543 : 118 ) เปนนักทฤษฎีกลุมเทคโนโลยี
สื่อสารเปนตัวกําหนดที่ทํางานอยูในโตรอนโต ไดมองเทคโนโลยีการสื่อสารวาชวยขยับขยาย
ประสบการณของมนุษยใหกวางขวางออกไป ใสใจกับการวิเคราะหระดับจุลภาค (Micro) คือ
ประสบการณของปจเจกบุคคล ขยายประสบการณดานผัสสะของมนุษย (Extension of experience) 
และสนใจวา “คนเรามีประสบการณอยางไร” (How we experience) การเปลี่ยนตัวสื่อเทานั้นก็จะ
สรางผลกระทบใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกับประสบการณของมนุษยแลว

ในมุมมองของผูวิจัยคิดวาทฤษฎีเทคโนโลยีการสื่อสารเปนตัวกําหนดนั้น นาจะชวย
อธิบายปญหานําวิจัยขอที่ 3 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนตาบอดที่ใชอินเทอรเน็ต
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แรงจูงใจ
(Motive)

การคาดคะเนผลประโยชนที่
จะไดรับ (Anticipated 

outcomes media expectations)

พฤติกรรมการเปดรับ
สื่อ (Media exposure)

7.  ทฤษฎีความคาดหวังจากสื่อ (Expectancy Theory)

ทฤษฎีความคาดหวังจากสื่อ เปนทฤษฎีที่อธิบายพฤติกรรมของผูรับสาร พัฒนามาจาก
แนวทฤษฎีพฤติกรรมและแรงจูงใจ (Action/Motivation Perspective) และแนวทฤษฎีการใชสื่อและ
ความพึงพอใจดวย โดยเนนในเรื่องการใชสื่อวาเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอยางมีเปาหมาย ดวยเหตุผล
วาพฤติกรรมของมนุษยลวนแลวแตเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจ เนื่องจากกอนที่มนุษยจะลง
มือทําสิ่งใดตองวาดภาพไวในใจกอนแลววานี่คือสิ่งที่ตนตองการทํา โดยเฉพาะสถานการณที่การใช
สื่อมีลักษณะที่เกิดขึ้นอยางมีเปาหมาย และผูรับสารสามารถอธิบายทางเลือกของเขาไดดวย (ชรียพร 
ภูมา, 2543 : 10) แนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมและแรงจูงใจมีพื้นฐานหลักอยู 3 ประการคือ

1. พฤติกรรมของมนุษยนั้นเปนอิสระสามารถที่จะเลือกแสดงพฤติกรรมตางๆไดและยัง
มีอิสระที่จะใหความหมายสวนตัวกับพฤติกรรมและประสบการณตางๆได กลาวคือไมจําเปนตองมี
ความคิดเห็นเหมือนกับคนอื่นๆ

2. แมวาจะมีแรงจูงใจบางอยางอยูภายในมนุษยแตเราควรเลือกศึกษาเฉพาะพฤติกรรมที่
ผูรับสารสามารถอธิบายความหมายและวัตถุประสงคที่แสดงพฤติกรรมนั้นๆออกมา

3. สิ่งสําคัญอยางยิ่งสําหรับแนวทฤษฎีนี้คือ อนาคตที่ผูรับสารสามารถมองเห็นนั่นคือ 
ผูรับสารสามารถคาดการณไดวาหากพฤติกรรมเชนนี้เกิดขึ้นจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นตามมาบางในอนาคต

จากพื้นฐานแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมและแรงจูงใจ ทฤษฎีความคาดหวังจึงถูก
นํามาใชเพื่อศึกษาผูรับสารและพฤติกรรมการสื่อสาร ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นความสัมพันธของ
องคประกอบตางๆไดดังนี้

ภาพที่ 2.2  แผนภูมิแสดงแบบจําลองทฤษฎีความคาดหวังจากสื่อ (Expectancy Theory)
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แมคไควร และ เกอรวิช (McQuail and Gurevitch, 1974 อางถึงใน ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 
2534 : 93) ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีนี้วา ในการนําทฤษฎีนี้มาประยุกตใชกับการศึกษา
ผูรับสารนั้น พฤติกรรมการเปดรับสื่อถูกมองวาเปนพฤติกรรมอิสระ ซึ่งผูรับสารแสวงหาเพื่อให
ไดมาซึ่งผลประโยชนฉับพลัน (Immediate Benefit) หรือผลประโยชนที่จะตามมาในอนาคต 
(Delayed Benefit) ซึ่งลวนแตเปนผลประโยชนที่ผูรับสารมองเห็นและตองการ โดยยึดหลักการ
ใหญที่วาผูรับสารเปนผูกระทํา (Actor) และมีภาพในใจแลววาเขากําลังทําอะไรอยู (ดุจฤดี บูรณ
กาญจน, 2544  : 24)

ดังนั้นผูวิจัยจึงใชทฤษฎีความคาดหวังจากสื่อ เพื่อจะนํามาอธิบายปญหานําวิจัยขอที่ 1 
เกี่ยวกับความคาดหวังในการใชอินเทอรเน็ตของคนตาบอด

8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

กมลชัย โชคชัยชุติกุล (2539) ไดศึกษาเรื่องระบบคอมพิวเตอรอานออกเสียงภาษาไทย
จากเอกสาร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของยุคขอมูลขาวสารในปจจุบัน ที่สื่อตางๆโดยเฉพาะสื่อ
สิ่งพิมพซึ่งนับวาเปนสื่อที่มีความสําคัญมากของคนปกติ แตสําหรับคนตาบอดซึ่งไมสามารถอาน
หนังสือได ทําใหขาดโอกาสในการรับรูขอมูลขาวสาร จึงไดพยายามพัฒนาระบบคอมพิวเตอรอาน
ออกเสียงภาษาไทยจากเอกสาร เพื่อใหคนตาบอดสามารถอานสื่อสิ่งพิมพตางๆไดดวยตัวเอง โดย
การใชเครื่องกวาดตรวจดวยแสง (Scanner) อานภาพเอกสารเขาไปเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอร 
ระบบจะทําการวิเคราะหเอกสารนั้นวาประกอบดวยตัวอักษรอะไรบาง แลวทําการอานออกเสียงมา
เปนคําตามความในเอกสาร จากการทดสอบพบวาระบบสามารถอานออกเสียงจากแฟมขอความได
ถูกตองเกือบ 100 เปอรเซ็นต คุณภาพของเสียงที่ไดก็มีความคมชัด เนื่องจากเปนเสียงที่บันทึกจาก
เสียงคนจริงๆ สวนการอานออกเสียงจากภาพเอกสารความถูกตองในการอานออกเสียงจะขึ้นอยูกับ
คุณภาพของภาพเอกสารที่นํามาอานวามีสัญญาณรบกวนมากนอยเพียงใด ซึ่งจากการทดสอบอาน
ภาพเอกสารที่พิมพดวยเครื่องเลเซอร

ทรงพล ชินธเนศ (2540) ไดสรางโปรแกรมชวยใหคนตาบอดเขียนภาษาไทยไดถูกตอง 
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใชคอมพิวเตอรชวยสอนคนตาบอดในการเรียนคําศัพทภาษาไทย จะเนนความ
ชัดเจนของเสียงที่ออกมาเปนหลัก โดยใหคอมพิวเตอรอานออกเสียงภาษาไทย ใชคําเปนหนวยหลัก
ในการสังเคราะหเสียงจากฐานขอมูล นํามาเปนบทเรียนในการสอนภาษาไทยที่มีความนาสนใจ
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ลักษณะการทํางานของโปรแกรม เริ่มจากการประมวลขอความที่ผูใชปอนเขาไปใหเปนหนวยคํา
เพื่อใชคนหาขอมูลเสียง โดยใชพจนานุกรมเสียงที่มีโครงสรางแบบ B Tree นําขอมูลเสียงมา
เชื่อมตอกันตามลําดับ แลวสงไปสรางเสียงดวยอุปกรณการดเสียง จากการทดสอบพบวาเสียงของ
คํามีความชัดเจนมากและสามารถทํางานในลักษณะของคอมพิวเตอรอานออกเสียงได คือ สามารถ
อานไดเปนประโยคอยางนาพอใจ แตก็มีขอจํากัดดานจํานวนคําที่บรรจุไวในพจนานุกรม

วาสนา เปลงสมบัติ (2542) ไดศึกษาความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียนตาบอดในประเทศไทย พบวา นักเรียนสวนใหญเขาใจเทคโนโลยีจากการสอนของครูและ
สื่อทางวิทยุและโทรทัศน เทคโนโลยีที่นักเรียนตาบอดตองการใชมีอุปกรณสื่อสารทางโทรศัพท 
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องสังเคราะหเสียง เครื่องแสดงผลอักษรเบรลลและโปรแกรมแปลงขอมูลให
เปนอักษรเบรลล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชติดตอกับผูอื่น เพื่อสรางเอกสารงานพิมพและเพื่อความ
บันเทิงของตนเอง และเปนอุปกรณชวยอํานวยความสะดวกในดานการศึกษาโดยเฉพาะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปญหาที่พบคือ ขาดครูผูสอนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณมีราคาแพง

สามารถ รัตนสาคร (2545) ไดศึกษาทักษะการมีวิถีชีวิตอิสระในกลุมผูใหญที่พิการ
ทางการมองเห็นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวาปจจัยสําคัญที่ชวยใหมีวิถีชีวิตอิสระ
มากที่สุดคือไมตองการเปนภาระของครอบครัวหรือพึ่งพาคนอื่น จากความจําเปนในชีวิตและเพื่อ
ความอยูรอด จากความตองการออกมาเผชิญสิ่งตางๆและตอสูดวยตนเอง ทักษะที่กลุมตัวอยางเห็น
วาสําคัญที่สุดคือทักษะในการใชภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง การทําความคุนเคยกับสภาพแวดลอม 
และการเคลื่อนไหว ทักษะการใชคอมพิวเตอรไดอยางถูกตองและเต็มศักยภาพของเครื่อง

อัจฉรา สุวรรณนาคินทร (2545) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและความตองการจําเปน 
ปญหาอุปสรรครวม ทั้งปจจัยที่เกี่ยวของในการเขาถึงขอมูลขาวสารผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ของคนพิการทางการมองเห็น พบวาพฤติกรรมในการเขาถึงขอมูลขาวสารซึ่งผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตของคนพิการทางการมองเห็นนั้นสวนใหญ มักจะใชเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัวที่บาน 
รองลงมาคือการใชที่ทํางานและสถานศึกษา ตามลําดับ
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บทที่ 3

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยเรื่อง “การใชอินเทอรเน็ตกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนตาบอด” เปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้
ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัยไวดังนี้

ประชากรที่ใชในการศึกษา

ผูวิจัยไดกําหนดประชากรคนตาบอดที่จะศึกษาในครั้งนี้ออกเปน 2 กลุม

กลุมที่หนึ่ง ไดแก คนตาบอดที่มีโอกาสไดใชสื่ออินเทอรเน็ต ซึ่งเปนประชากรหลักของ
การศึกษาในครั้งนี้ มีจํานวนประชากร 25 คน 

กลุมที่สอง ไดแก คนตาบอดที่ไมมีโอกาสไดใชสื่ออินเทอรเน็ต มีจํานวนประชากร 6 
คน เพื่อเอามาเทียบเคียงกับกลุมคนตาบอดที่ใชอินเทอรเน็ต จะทําใหเขาใจคนตาบอดที่ใช
อินเทอรเน็ตไดมากขึ้นวาแตกตางจากคนตาบอดปกติอยางไร

กลุมประชากรที่ผูวิจัยจะศึกษา คนตาบอดใน 3 สถาบัน

1. วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง ซึ่งเปนวิทยาลัยที่สอนทางดานวิชาชีพสําหรับคนตา
บอด และมีเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตที่คนตาบอดสามารถเขาถึงไดอยางเพียงพอ ประชากรเปน
นักเรียนตาบอดที่เรียนอยูวิทยาลัยแหงนี้มีประมาณ 50 คน ใชการหากลุมตัวอยางแบบสโนบอลล 
(Snowball techniques)คือ การทําความรูจักนักเรียนคนหนึ่งที่มีความสามารถใชเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตไดอยางคลองแคลว สัมภาษณและพูดคุย เพื่อใหคนแรกแนะนําคนอื่นๆตอไปจนได
จํานวนครบ 10 คน ซึ่งเปนจํานวนที่พอเพียงตอการวิเคราะห และใชการหากลุมตัวอยางเดียวกัน 
เพื่อหานักเรียนตาบอดที่ไมไดใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต จํานวน 2 คน
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2. วิทยาลัยราชสุดา เปนวิทยาลัยที่ใหบริการดานวิชาการ สรางงานวิจัยพื้นฐานและ
พัฒนาคุณภาพของคนพิการ ประชากรเปนอาจารยและเจาหนาที่ที่เปนคนตาบอดที่ทํางานอยูใน
วิทยาลัยแหงนี้มีประมาณ 8 ทาน ใชการหากลุมตัวอยางแบบสโนบอลล (Snowball techniques)คือ
การทําความรูจักอาจารยทานหนึ่งที่ใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตบอยที่สุด สัมภาษณและพูดคุย เพื่อให
คนแรกแนะนําคนอื่นๆตอไป จนครบจํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนจํานวนที่พอเพียงตอการวิเคราะห และ
ใชการหากลุมตัวอยางเดียวกัน เพื่อหาคนตาบอดที่ไมไดใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต จํานวน 2 ทาน

3.  สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย เปนสมาคมที่ใหคําปรึกษา บริการหองสมุด 
และคอยประสานงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อคนตาบอดที่เปนสมาชิก ประชากรเปน
เจาหนาที่ที่เปนคนตาบอดทํางานในสมาคมแหงนี้มีจํานวน 10 ทาน ใชการหากลุมตัวอยางแบบสโน
บอลล (Snowball techniques) คือการทําความรูจักเจาหนาที่คนหนึ่งที่ใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต 
สัมภาษณและพูดคุย เพื่อใหคนแรกแนะนําคนอื่นๆตอไป  จนครบจํานวน 10 ทาน และใชการหา
กลุมตัวอยางเดียวกัน เพื่อหาสมาชิกของสมาคมที่เปนตาบอดซึ่งไมไดใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต 
จํานวน 2 ทาน

รวมประชากรทั้งหมดที่จะศึกษา 31 คน จาก 3 สถาบัน ขางตนนั้นมีความแตกตางกัน
ทางอายุ การศึกษา หนาที่การงาน และชีวิตประจําวัน เพื่อใหมีความหลากหลายและสามารถวัดได
จริงตามวัตถุประสงคการวิจัยครั้งนี้

การเก็บรวบรวมขอมูล

เพื่อใหการวิจัยในครั้งนี้มีความละเอียดและรอบคอบผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการ
เก็บขอมูลและเครื่องมือในการเก็บขอมูลดังนี้

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดจากการเก็บขอมูลจาการสัมภาษณกลุมตัวอยาง
ดังนี้

        1.1 การสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) ในการสัมภาษณคนตาบอด ขอมูลที่
ไดจะนํามาถอดเทปจากการสัมภาษณ จัดหมวดหมูและประเภทของขอมูลเพื่อสะดวกตอการ
วิเคราะหขอมูล ซึ่งจะมีประชากรในกลุมตางๆดังนี้
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              - กลุมคนตาบอดที่มีโอกาสไดใชสื่ออินเทอรเน็ต
              - กลุมคนตาบอดที่ไมมีโอกาสไดใชสื่ออินเทอรเน็ต

     1.2 การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participation Observation) โดยขณะที่ทําการเก็บ
ขอมูลผูวิจัยจะเขาไปลองใชงานอินเทอรเน็ตดวย โดยปกติแลวคนตาบอดจะไมคอยกลาพูดคุย การ
ที่เราเขาไปเพื่อสรางความคุนเคยจะทําใหการสัมภาษณเปนไปอยางราบรื่นและไมรูสึกกังวลใจ จะ
เก็บรวบรวมขอมูลในวันหยุด เพื่อความสะดวกในการเขาไปมีสวนรวม

      1.3 การวิเคราะหจากวิดีโอ (video analysis) ซึ่งผูวิจัยเปนผูไปถายทําจากการ
สังเกตการณใชคอมพิวเตอรของคนตาบอด ทําใหการวิเคราะหขั้นตอนการใชงานอินเทอรเน็ตของ
ผูวิจัยมีความละเอียดและรอบคอบมากขึ้น

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากการศึกษาคนควาเอกสาร ตําราวิชาการ 
หนังสือพิมพ ขอมูลสถิติและเว็บไซตตางๆ
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ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยไดกําหนดชวงเวลาในการเก็บปฐมภูมิ (Primary data) ในชวงเดือนกรกฎาคม –
กันยายน 2548 เปนเวลา 3 เดือน

ในชวงกอนการเก็บขอมูลปฐมภูมิ    ผูวิจัยไดไปเฝาสังเกตการและสรางความคุนเคยกับ
คนตาบอดตามสถานที่ตางๆ เชน วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง รวมถึงศึกษาการ
ใชงานโปรแกรมอานหนาจอ เพื่อใหงายตอการเขาใจกอนจะเก็บขอมูลจริง

การเก็บขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) นับตั้งแตหัวขอการวิจัยนี้ไดรับการอนุมัติ ก็ได
ทําการคนควาและศึกษาขอมูลดังกลาวจากเอกสาร ตําราวิชาการตางๆ รวมถึงเว็บไซตตางๆ เชน 
www.nectec.or.th  www.hj.com  etc.

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

เนื่องจากกลุมตัวอยางหลักของการวิจัยเปนคนตาบอด ผูวิจัยจําเปนจะตองใชเครื่องมือ
ในการเก็บขอมูลที่หลากหลาย เพื่อใหไดรายละเอียดที่ครบถวน

1. การจดบันทึกการสัมภาษณซึ่งเปนลักษณะของคําถามแบบกึ่งโครงสราง   ในการ
สัมภาษณคนตาบอดที่มีโอกาสไดใชสื่ออินเทอรเน็ต คนตาบอดที่ไมมีโอกาสไดใชสื่ออินเทอรเน็ต 
ซึ่งลักษณะของคําถามจะมีคําถามที่เปนประเด็นหลัก มีการเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนตามประเภท
และความสําคัญระหวางกลุมตัวอยางทั้งสองนี้

2.  การบันทึกเทปการสัมภาษณ ใชกับกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม เพื่อเก็บรายละเอียดใน
การสัมภาษณไดอยางครบถวน

3. การถายภาพประกอบการเก็บขอมูล    ซึ่งจะมีทั้งการถายภาพนิ่ง      และภาพวิดีโอ
ประกอบการสัมภาษณ เพื่อเก็บบรรยากาศและรายละเอียดระหวางการใชงานอินเทอรเน็ต
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การวิเคราะหขอมูล

1. นําผลที่ไดจาการจดบันทึกขางตนมาวิเคราะห และถอดเทปสัมภาษณ มาประกอบ
กัน

2.  ศึกษาวิธีการใชงานอินเทอรเน็ตจากภาพถาย     และวิดีโอตั้งแตการเปดเครื่อง
คอมพิวเตอรการเปดใชโปรแกรม และการใชงานปุมคําสั่ง เพื่อใหเขาใจถึงรายละเอียดอยาง
ครบถวน

3.    นําขอมูลที่ไดมาจัดกลุมเพื่อแสดงผลการวิจัยครั้งนี้ โดยแบงเปน 3 ตอน

        ตอนที่ 1 ขอมูลจากคนควาเอกสาร และขอมูลจากการลงพื้นที่

        ตอนที่ 2 ขอมูลขั้นตอนและวิธีการใชอินเทอรเน็ตของคนตาบอด

        ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนตาบอดที่ใชและไมไดใชอินเทอรเน็ต

การนําเสนอขอมูล

เมื่อวิเคราะหขอมูลและจัดกลุมขอมูลที่ไดจากการศึกษา ตามแนวทางการเก็บรวบรวม
ขอมูลแลว ผูวิจัยใชการนําเสนอขอมูลดวยการเขียนพรรณนาขอมูลจากการวิจัย โดยแบงขอมูล
ออกเปน 3 ตอน ตามการจัดขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูล สวนการแสดงผลการวิจัยในแตละตอน
นั้น จะแสดงผลเปนขอยอยๆตามความเหมาะสมของกลุมขอมูล เพื่อใหการแสดงผลการวิจัยมีความ
ละเอียด ชัดเจน และงายตอการศึกษาของผูที่สนใจ
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บทที่ 4

ผลการดําเนินการวิจัย

การศึกษาเรื่องการใชอินเทอรเน็ตกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนตาบอด  ซึ่งผูวิจัยได
กําหนดวิธีการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview)  การสังเกตแบบมีสวนรวม 
(Participation Observation)  และการวิเคราะหจากวิดีโอ (video analysis)  ซึ่งผูวิจัยไดผลการ
ดําเนินการวิจัย เพื่อตอบปญหานําวิจัยดังนี้

ขอมูลเบื้องตนของประชากรที่ทําการศึกษาในครั้งนี้

1. นายกิติพงษ  สุทธิ (เปนคนตาบอดสนิททั้ง 2 ขาง ตั้งแตกําเนิด)
อายุ 39 ป สถานะภาพสมรสแลว มีบุตร 2 คน คนโตเปนผูชายอายุ 12 ป คนเล็กเปน

ผูหญิงอายุ 9 ป ภรรยาและบุตรเปนคนตาดี ใชอินเทอรเน็ตมาเปนเวลา 5 ป
จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะสังคมสงเคราะห สาขาพัฒนาแรงงานและ

สวัสดิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปจจุบันเปนผูอํานวยการสถาบันคนตาบอดแหงชาติเพื่อการ
วิจัยและพัฒนา อยูที่สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย รายไดประมาณ 20,000 บาทตอเดือน

2. นายพงษ  ตรีวัฒสุวรรณ (เปนคนตาบอดสนิททั้ง 2 ขาง ตั้งแตกําเนิด)
อายุ 27 ป สถานะภาพโสด ใชอินเทอรเน็ตมาเปนเวลา 1 ป
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปะศาสตร สาขาศิลปภาษาไทย มหาวิทยาลัย

รามคําแหง ปจจุบันเปนเจาหนาที่ชั่วคราว อยูที่สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย รายไดประมาณ 
3,000 บาทตอเดือน

3. นายจตุพร  หนูทาทอง (เปนคนสายตาเลือนลาง )
อายุ 27 ป สถานะภาพโสด ใชอินเทอรเน็ตมาเปนเวลา 8 ป
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จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปจจุบัน
เปนเจาหนาที่ฝายคอมพิวเตอรอยูที่สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย รายไดประมาณ 10,000 บาท
ตอเดือน

4. นายจิระพงษ  ถนอมนิรชรชัย (เปนคนตาบอดสนิททั้ง 2 ขาง ตั้งแตกําเนิด)
อายุ 31 ป สถานะภาพโสด ใชอินเทอรเน็ตมาเปนเวลา 6 เดือน
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี    คณะครุศาสตร   เอกสังคมศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต ปจจุบันเปนเจาหนาที่ประจํา อยูที่สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย รายไดประมาณ 
7,000 บาทตอเดือน

5. นางสาววิปณา  จันทรวัฒนเดชากุล (เปนคนตาบอดสนิททั้ง 2 ขาง ตั้งแตกําเนิด)
อายุ 29 ป สถานะภาพโสด ใชอินเทอรเน็ตมาเปนเวลา 4 ป
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร สาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต ปจจุบันเปนเจาหนาที่สงเสริมและประสานงานดานการศึกษา อยูที่สมาคมคนตาบอดแหง
ประเทศไทย รายไดประมาณ 7,000 บาทตอเดือน

6. นายพิทยา  ศรีโกตะเพ็ชร (เปนคนตาบอดสนิททั้ง 2 ขาง ตั้งแตอายุ 20 ป)
อายุ 31 ป สถานะภาพโสด ใชอินเทอรเน็ตมาเปนเวลา 3 เดือน
จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะศิลปะศาสตร สาขาศาสนาเปรียบเทียบ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ปจจุบันเปนเจาหนาที่หัวหนาสํานักงาน อยูที่สมาคมคนตาบอดแหงประเทศ
ไทย รายไดประมาณ 12,000 บาทตอเดือน

7. นายไปรเวท  สทานสัตย (เปนคนตาบอดสนิททั้ง 2 ขาง ตั้งแตกําเนิด)
อายุ 25 ป สถานะภาพโสด ใชอินเทอรเน็ตมาเปนเวลา 8 ป
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร สาขารัฐประศาสนศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธานี ปจจุบันเปนเจาหนาที่โครงการวิทยุบนอินเทอรเน็ต อยูที่สมาคม
คนตาบอดแหงประเทศไทย รายไดประมาณ 8,000 บาทตอเดือน

8. นายศักดิธรณ  อุบลวัฒน (เปนคนตาบอดสนิททั้ง 2 ขาง ตั้งแตอายุ 19 ป)
อายุ 34 ป สถานะภาพโสด ใชอินเทอรเน็ตมาเปนเวลา 8 ป
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จบการศึกษาระดับปริญญาโท   สาขางานบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการมหาวิทยาลัย
มหิดล ปจจุบันเปนเจาหนาที่ฝายเทคนิคโครงการผลิตหนังสือเสียง อยูที่สมาคมคนตาบอดแหง
ประเทศไทย รายไดประมาณ 8,000 บาทตอเดือน

9. นางสาววาสนา  หอมกลิ่น (เปนคนตาบอดสนิททั้ง 2 ขาง ตั้งแตเกิด)
อายุ 26 ป สถานะภาพโสด ใชอินเทอรเน็ตมาเปนเวลา 2 ป
จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานสํานักงาน วิทยาลัยสารพัดชางนคร

หลวง ปจจุบันเปนเจาหนาที่ชั่วคราว อยูที่สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย รายไดประมาณ 3,000 
บาทตอเดือน

10. นายสมชาย  คลายชาติ (เปนคนตาบอดสนิททั้ง 2 ขาง ตั้งแตเกิด)
อายุ 28 ป สถานะภาพโสด ใชอินเทอรเน็ตมาเปนเวลา 1 ป
จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการตลาด วิทยาลัยสารพัดชาง

นครหลวง ปจจุบันเปนเจาหนาที่ชั่วคราว อยูที่สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย รายไดประมาณ 
3,000 บาทตอเดือน

11. นายนิพันธ  ชื่นพนา (เปนคนตาบอดสนิททั้ง 2 ขาง ตั้งแตเกิด)
อายุ 42 ป สถานะภาพโสด
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนสนคนตาบอด เปนสมาชิกของสมาคมคนตา

บอดแหงประเทศไทย (ขายล็อตเตอรี่) รายไดประมาณ 5,000 บาทตอเดือน

12. นางสาวอุบล  ลอยคํา (เปนคนตาบอดสนิททั้ง 2 ขาง ตั้งแตเกิด)
อายุ 38 ป สถานะภาพโสด
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนสนคนตาบอด เปนสมาชิกของสมาคมคนตา

บอดแหงประเทศไทย (รองเพลงและขายล็อตเตอรี่) รายไดประมาณ 6,000 บาทตอเดือน

13. นายพศกชม  เพงพะเนาว (เปนคนตาบอดสนิททั้ง 2 ขาง ตั้งแตเกิด)
อายุ 23 ป สถานะภาพโสด ใชอินเทอรเน็ตมาเปนเวลา 1 ป
กําลังศึกษาอยูระดับ ปวช. ปที่3 สาขางานสํานักงาน วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง 
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14. นายพีม  นาคขวัญ (เปนคนตาบอดสนิททั้ง 2 ขาง ตั้งแตเกิด)
อายุ 19 ป สถานะภาพโสด ใชอินเทอรเน็ตมาเปนเวลา 2 ป
กําลังศึกษาอยูระดับ ปวส. ปที่1 สาขาการตลาด วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง 

15. นายเอกรัตน  พรมชาติ (เปนคนตาบอดสนิททั้ง 2 ขาง ตั้งแตเกิด)
อายุ 24 ป สถานะภาพโสด ใชอินเทอรเน็ตมาเปนเวลา 5 ป
กําลังศึกษาอยูระดับ ปวส. ปที่2 สาขาการตลาด วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง 

16. นายกฤษดา  รักเมือง (เปนคนตาบอดสนิททั้ง 2 ขาง ตั้งแตเกิด)
อายุ 23 ป สถานะภาพโสด ใชอินเทอรเน็ตมาเปนเวลา 4 ป
กําลังศึกษาอยูระดับ ปวส. ปที่1 สาขาการตลาด วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง 

17. นายสถาพร  บุญอราม (เปนคนตาบอดสนิททั้ง 2 ขาง ตั้งแตเกิด)
อายุ 20 ป สถานะภาพโสด ใชอินเทอรเน็ตมาเปนเวลา 2 ป
กําลังศึกษาอยูระดับ ปวส. ปที่1 สาขาการตลาด วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง 

18. นายวิชัย  ทองสวาง (เปนคนตาบอดสนิททั้ง 2 ขาง ตั้งแตเกิด)
อายุ 22 ป สถานะภาพโสด ใชอินเทอรเน็ตมาเปนเวลา 1 ป
กําลังศึกษาอยูระดับ ปวช. ปที่3 สาขางานสํานักงาน วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง 

19. นายปยะ  ชาติเกษม (เปนคนตาบอดสนิททั้ง 2 ขาง ตั้งแตเกิด)
อายุ 24 ป สถานะภาพโสด ใชอินเทอรเน็ตมาเปนเวลา 2 ป
กําลังศึกษาอยูระดับ ปวส. ปที่2 สาขาการตลาด วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง 

20. นายโชคชัย  อําพรวงศ (เปนคนตาบอดสนิททั้ง 2 ขาง ตั้งแตเกิด)
อายุ 19 ป สถานะภาพโสด ใชอินเทอรเน็ตมาเปนเวลา 1 ป
กําลังศึกษาอยูระดับ ปวช. ปที่3 สาขางานสํานักงาน วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง 

21. นางสาวณัฐพร  แซอวง (เปนคนตาบอดสนิททั้ง 2 ขาง ตั้งแตเกิด)
อายุ 21 ป สถานะภาพโสด ใชอินเทอรเน็ตมาเปนเวลา 3 เดือน 
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กําลังศึกษาอยูระดับ ปวช. ปที่1 สาขาการขาย วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง 

22. นางสาวสมพร  ปรระศุวีระ (เปนคนตาบอดสนิททั้ง 2 ขาง ตั้งแตเกิด)
อายุ 20 ป สถานะภาพโสด ใชอินเทอรเน็ตมาเปนเวลา 3 เดือน
กําลังศึกษาอยูระดับ ปวช. ปที่1 สาขาการขาย วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง 

23. นางสาวธัญญา  แทงประสิทธิ (เปนคนตาบอดสนิททั้ง 2 ขาง ตั้งแตเกิด)
อายุ 18 ป สถานะภาพโสด
กําลังศึกษาอยูระดับ ปวช. ปที่1 สาขาการขาย วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง 

24. นางสาวจารุวรรณ  ทศประเสริฐ (เปนคนตาบอดสนิททั้ง 2 ขาง ตั้งแตเกิด)
อายุ 17 ป สถานะภาพโสด
กําลังศึกษาอยูระดับ ปวช. ปที่1 สาขาการขาย วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง 

25. อาจารยวีระแมน  นิยมพล (เปนคนตาบอดสนิททั้ง 2 ขาง ตั้งแตอายุ 13 ป)
อายุ 41 ป สถานะภาพสมรสแลว มีบุตรชาย 1 คน อายุ 7 ป ภรรยาและบุตรเปนคนตาดี

ใชอินเทอรเน็ตมาเปนเวลา 12 ป
จบการศึกษาระดับปริญญาโท Mississippi State Education ปจจุบันเปนอาจารยประจํา

อยูที่วิทยาลัยราชสุดา รายไดประมาณ 30,000 บาทตอเดือน

26. อาจารยธรรม  จตุนาม (เปนคนตาบอดสนิททั้ง 2 ขาง ตั้งแตกําเนิด)
อายุ 36 ป สถานะภาพสมรสแลว ยังไมมีบุตร ภรรยาเปนคนตาดี ใชอินเทอรเน็ตมาเปน

เวลา 8 ป
จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขางานบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ มหาวิทยาลัย

มหิดล ปจจุบันเปนอาจารยประจําอยูที่วิทยาลัยราชสุดา รายไดประมาณ 17,000 บาทตอเดือน

27. นายไชยา  อินทรสรอย (เปนคนสายตาเลือนลาง)
อายุ 33 ป สถานะภาพสมรสแลว มีบุตร 2 คน คนโตเปนผูชายอายุ 7 ป คนเล็กเปน

ผูหญิงอายุ 4 ป เปนคนตาดีทั้งคู สวนภรรยาเปนคนสายตาเลือนลางเหมือนกัน ใชอินเทอรเน็ตมา
เปนเวลา 10 ป
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จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย โรงเรียนสอนคนตาบอด ปจจุบันเปนเจาหนาที่ประจํา
แผนกงานบริการคนตาบอดและสายตาเลือนราง รายไดประมาณ 12,000 บาทตอเดือน

28. นายวรวิทย  แกวเกิด (เปนคนสายตาเลือนลาง)
อายุ 28 ป สถานะภาพโสด ใชอินเทอรเน็ตมาเปนเวลา 2 ป
จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย โรงเรียนสอนคนตาบอด ปจจุบันเปนเจาหนาที่ประจํา

อยูที่วิทยาลัยราชสุดา รายไดประมาณ 9,000 บาทตอเดือน

29. นางสาวสุปราณี  ศรีสวัสดิ์ (เปนคนตาบอดสนิททั้ง 2 ขาง ตั้งแตกําเนิด)
อายุ 25 ป สถานะภาพโสด ใชอินเทอรเน็ตมาเปนเวลา 1 ป
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เอกภาษาไทย  

มหาวิทยาลัยมหาสารคราม ปจจุบันเรียนปริญญาโทอยูที่วิทยาลัยราชสุดา 

30. นายกรรชา  ธนะพันธ (เปนคนตาบอดสนิททั้ง 2 ขาง เมื่อ 6 เดือนที่แลว)
อายุ 30 ป สถานะภาพโสด
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร สาขารัฐศาสตรกับกฎหมาย มหาวิทยาลัย

รามคําแหง ปจจุบันเรียนปริญญาโทอยูที่วิทยาลัยราชสุดา

31. นายพีระพัฒน  บุญดานตรง (เปนคนสายตาเลือนลาง)
อายุ 25 ป สถานะภาพโสด
จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย โรงเรียนสอนคนตาบอด ปจจุบันรับจางนวดแผนไทย

และกําลังจะเขาอบรมการใชอินเทอรเน็ตกับทางวิทยาลัยราชสุดา
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ปญหานําวิจัย 1. คนตาบอดมีโอกาสเขาถึงเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไดอยางไร       มีวัตถุประสงคและ
                           ความคาดหวังในการใชอินเทอรเน็ตอยางไร 

ผลการสัมภาษณเชิงลึกทําใหผูวิจัยไดพบวาโอกาสในการเขาถึงเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต 
แบงเปน 2 ลักษณะดวยกันคือ

1. การรับรูขาวสารเกี่ยวกับแหลงขอมูลที่ใหความรูเรื่องอินเทอรเน็ตนั้น        สวนใหญ
แลวคนตาบอดมีโอกาสรับรูขาวจากครูที่โรงเรียนเกา ในขณะที่เรียนอยูระดับชั้นประถมศึกษาจาก
โรงเรียนสอนคนตาบอดมากที่สุด เนื่องจากประชากรที่ศึกษานั้นเปนคนตาบอดที่ยังอยูในชวงวัย
เรียน ลองลงมาคือรูขาวจากทางสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทยโดยทางสมาคมจะออกจดหมาย
เชิญชวนใหเขาฝกอบรมไปตามสถานที่ตางๆที่เกี่ยวของกับคนตาบอด ที่มีการฝกอบรมตามสถานที่
นั้นๆ เพื่อใหเจาหนาที่หรือนักศึกษาที่สนใจไดเขารวมการอบรม ในขณะเดียวกันทางสมาคมคนตา
บอดแหงประเทศไทยเองก็มีการประกาศของทางสมาคมฯอยูแลว ไดรับทราบวามีการจัดอบรมให
คนตาบอดที่ลงทะเบียนหรือยังไมไดลงทะเบียนกับทางสมาคมฯ สามารถเขารับการฝกอบรมไดที่
สมาคมฯ นอกจากนั้นก็ยังมีคนตาบอดบางสวนที่รูขาวจากเพื่อนฝูงที่เปนคนตาดีหรือคนตาบอด
เหมือนกันและจากที่ทํางานเกาตามลําดับ

2. แหลงที่ใหความรูเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ต        สวนใหญคนตาบอดจะเรียนรูการ
ใชงานอินเทอรเน็ตจากการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการเรียนการสอนของทางวิทยาลัยสารพัด
ชางนครหลวง ที่เปดสอนใหนักเรียนที่มีความพิการทางสายตาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  เนื่องจากประชากรที่ศึกษานั้นยังอยูในชวง
วัยเรียนหรือเพิ่งเริ่มทํางานจึงมีลักษณะการเรียนรูที่เหมือนกัน ลองลงมาคือเรียนรูวิธีการใชงาน
อินเทอรเน็ตจากการเขารับการอบรมจากสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย โครงการเนนการใช
อินเทอรเน็ตโดยเฉพาะการฝกอบรม 1 คอรสมีระยะเวลาในการอบรมประมาณ 48 ชั่วโมง / 8 วัน 
สําหรับคนตาบอดที่ลงทะเบียนไวกับทางสมาคมฯ หรือคนตาบอดทั่วไปก็สามารถเขามาฝกอบรม
ได แตยังมีคนตาบอดอีกสวนหนึ่งที่สามารถเรียนรูการใชงานอินเทอรเน็ตไดดวยตัวเองจากการอาน
หนังสือเอง เรียนรูจากการสอนของเพื่อนๆที่ใชอินเทอรเน็ตเปนแลว พวกเขาเหลานี้จะตองเปนคน
ตาบอดที่มีพื้นฐานความรูเรื่องเครื่องคอมพิวเตอรมาเปนเวลาพอสมควรกอนจะไดรูจักอินเทอรเน็ต 
และมีความสนใจเทคโนโลยีใหมๆที่เอื้อตอวิถีชีวิตที่สามารถพึ่งพาตัวเองได
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วัตถุประสงคในการใชอินเทอรเน็ตของคนตาบอดนั้น สวนใหญจะใชเพื่อคนหาขอมูล
ทางวิชาการสําหรับวัยทํางานจะตองนําขอมูลตางๆมาใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด เพราะถาเราตอง
ไปซื้อหนังสือปกติที่นาสนใจซักเลมจะตองจางคนตาดีอานใหเราฟงอีก ถือวาเปนการสิ้นเปลือง
ซ้ําซอนและเสียเวลาดวยสูเราคนหาจากอินเทอรเน็ตที่เดียวรูเรื่องเลยและไดขอมูลไมจํากัดดวย บาง
คนยังเปนคนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวย สําหรับวัยเรียนขอมูลสวนใหญจะถูกนํามาใชเพื่อ
เขียนรายงาน ทําการบานสงอาจารย

“ในการใชงานสวนใหญจะเปนการคนหาขอมูลมากกวาครับ หาขอมูลตาง หาความรู 
เพราะวาผมเขียนโปรแกรมอยู ถาซื้อหนังสือก็ตองใหคนมาอานใหอีกตองเสียคาจางอานใหดวย”
(จตุพร  หนูทาทอง, สัมภาษณ, 16 ธันวาคม 2548)

“ใชหาขอมูลเพื่อทําการบานหรือรายงานสงอาจารยอยางคนตาดี ที่เลนอินเทอรเน็ตไม
เปนผมก็จะคอยชวยหาขอมูลให     แตถาเปนการหาขอมูลเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพก็ตองใหคนตาดีชวย”
(กฤษดา  รักเมือง, สัมภาษณ, 4 สิงหาคม 2548)

อันดับสองใชเพื่อความบันเทิงใหกับตัวเองในเวลาที่ทํางานเครียดๆก็จะเบรกฟงเพลง อานขาวหนา
บันเทิงเกี่ยวกับดารา-นักแสดงที่ชื่นชอบบน www.thairath.co.th หรือ www.dailynews.co.th เปน
สวนหนึ่งที่ทําใหพวกเขาไมตกขาวสารใหมๆในแตละวัน นอกจากนั้นใชเพื่อรับ-สง อีเมล ในการ
แลกเปลี่ยนขอมูล ความรูทางดานวิชาการหรือความรูรอบตัวกับเพื่อนๆทั้งในประเทศ-ตางประเทศ
ขอมูลตางๆที่ไดนั้นอาจจะนํามาใชเพื่อพัฒนาในการทํางาน การใชชีวิตประจําวัน และมีบางสวนเขา
ไปในเว็บบอรดเพื่อแสดงความคิดเห็นสวนตัว หรือเพื่อตั้งคําถามที่อยากรูใหคนอื่นไดชวยแสดง
ความคิดเห็นและตอบคําถามดวย

ความคาดหวังในการใชอินเทอรเน็ตของคนตาบอด เนื่องจากอินเทอรเน็ตไดชื่อวาเปน
เครื่องมือที่ชวยใหคนทั้งโลกสามารถติดตอสื่อสารกันไดอยางไรพรมแดน คนตาบอดสวนใหญจึง
คาดหวังวาอินเทอรเน็ต   จะเปนแหลงขอมูลขาวสารที่พวกเขาสามารถเขาไปหาขอมูลไดอยางไมจํา
กัดทั้งเวลาและสถานที่ไมวาจะเปนวัยเรียนหรือวัยทํางาน ตางคิดวาอินเทอรเน็ตนั้นเปรียบเสมือน
หองสมุดเคลื่อนที่ที่ใหญที่สุด สามารถเขาไปหาขอมูลตางๆที่พวกเขาตองการโดยไมตองพึ่งคนอื่น
ในการอานใหฟง อันดับสองคือดานความบันเทิงตางๆที่พวกเขาสามารถหาไดจากอินเทอรเน็ตเพื่อ
เปนการคายเครียดในการทํางาน ลองลงมาจะเปนคนตาบอดที่คาดหวังวาถาสามารถใชอินเทอรเน็ต
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ไดนั้นตนเองจะไมแตกตางไปจากคนตาดีทั่วไป เพราะโดยพื้นฐานของคนตาบอดแลวคิดวาตนเองมี
ความรูความสามารถ และมีความพยายามที่จะเรียนรูในสิ่งใหมๆที่จะชวยใหพวกเขาสามารถพึ่งพา
ตัวเองได

“คิดวาเราจะสามารถทําสิ่งที่เหมือนกับคนตาดีใหมากที่สุด เชน รับเมล สงเมล เขาไป 
chat เขาไปดาวนโหลด เขาไปคนหาขอมูล ใหเหมือนคนตาดีมากที่สุด” (พงษ  ตรีวัตรสุวรรณ, 
สัมภาษณ, 16 ธันวาคม 2548)

แตยังมีบางคนที่ไมเคยคิดที่จะคาดหวังอะไรจากอินเทอรเน็ตเลย เนื่องจากคนพวกนี้เปนคนที่ไมเคย
รูจักอินเทอรเน็ตตั้งแตตน พอมีงานที่ตองรับผิดชอบที่ตองเกี่ยวของกับอินเทอรเน็ตจึงตองเรียนรู
เอาไว

ปญหานําวิจัย 2 คนตาบอดมีขั้นตอน     และวิธีการใชอินเทอรเน็ตอยางไร        และมีปฏิสัมพันธกับ 
                          อินเทอรเน็ตอยางไร

ขั้นตอนในการใชอินเทอรเน็ตของคนตาบอดนั้นจากการสัมภาษณเชิงลึกเราจะแบงเปน 
2 กลุมดวยกันคือ

1. กลุมของคนตาบอดที่ยังอยูในวัยเรียน
2. กลุมของคนตาบอดที่อยูในวัยทํางาน

1. กลุมของคนตาบอดที่ยังอยูในวัยเรียนนั้นจะไดรับการเรียนรูขั้นตอนการใชอินเทอรเน็ต
จากวิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง โดยแบงเปน 3 ระดับดังตอไปนี้

1.1 ตั้งแตไมเคยใชงานคอมพิวเตอรเลย    ก็จะตองเรียนพิมพดีดภาษาอังกฤษกอนคือใช
เครื่องพิมพดีดเหมือนคนตาดีใชทั่วไปกอนอื่นจะตองมีอาจารยคอยบอกตําแหนงของตัวอักษรแตละ
ตัววาอยูตรงไหน และจดจําตําแหนงของตัวอักษรตางๆอยางแมนยํากอนวาตัวไหนอยูตรงไหนและ
การวางนิ้วที่ถูกตองตามรูปที่ 3
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ภาพที่ 4.1  แสดงการวางนิ้วที่ปุมอักษรภาษาอังกฤษแตละนิ้วที่ถูกตองตามหลักของการเรียนพิมพ       
                 ดีด

จากนั้นทําการฝกพิมพตัวอักษร a s d f   j k l ; เพื่อฝกความคลองในการใชแปนพิมพให
ถูกตอง พอฝกจนคลองแลวจึงเริ่มสลับอักษรเปน

ass  ass  ass  lad  lad  lad  fall  fall  fall  ass  lad  fall
ask  ask  ask  sad  sad  sad  lass  lass  lass ask  sad lass
jal  jal  jal  all  all  all  dads  dads  dads  jal  all  dads
dad  dad  dad  fad  fad  fad  fall  fall  fall  dad  fad  fall

จนคลองจากนั้นจึงเริ่มเรียนรูแปนพิมพอักษรตัวอื่นๆตอ ซึ่งจะมีลักษณะการวางนิ้ว
แตกตางกันไป จากนั้นก็จะฝกพิมพเปนรูปประโยคเพื่อใหเกิดความชํานาญ เนื่องจากนักศึกษาเปน
คนตาบอดทําใหการวางนิ้วในแตและแปนพิมพดีดเปนไปไดยากกวาปกติ ซึ่งการเรียนในแตละขั้น
ของอักษรแตละตัวจะมีแบบฝกหัดใหทําเพื่อเพิ่มความชํานาญในการใชเครื่องพิมพดีด แลวจะมีการ
วัดผลเพื่อทดสอบความสามารถของนักศึกษา ตามหลักสูตรการเรียนการสอนพิมพดีดภาษาอังกฤษ
ของคนตาดี ชวงแรกนี้เปนชวงที่ลําบากมากในการฝกฝน ซึ่งสถาพร บุญอราม ไดบอกวา
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“แตกอนไมเคยไดใชเครื่องพิมพพอมาเรียนในชวงแรก   ตองฝกอยูหลายวันกวาจะรูสึก
ไดวาตัวไหนอยูตรงไหน อยางผมเองก็เคยทอนะพี่วาถาเรามองเห็นมันคงจะดีกวานี้ บางทีอาจารยที่
สอนก็จะคอยใหกําลังใจวาถึงเราจะมองไมเห็นเหมือนคนตาดี แตเรายังสามารถใชเครื่องพิมพดีดได
เหมือนกัน” (สถาพร บุญอราม, สัมภาษณ, 24 พฤศจิกายน 2548)

เมื่อนักศึกษามีความพรอมในการใชงานแปนพิมพอักษรแตละตัวแลว จึงใหนักศึกษา
ลองเปลี่ยนเครื่องพิมพมาใชเปนเครื่องพิมพดีดไฟฟาแทน ชวงนี้จะขึ้นอยูกับทักษะความสามารถ
ของแตละบุคคลในการเรียนรู เพราะเครื่องพิมพดีดไฟฟาจะแตกตางจากเครื่องพิมพดีดทั่วไปตรง
การลงน้ําหนักที่แปนของแตละตัวอักษร ถากดนานเกินไปตัวอักษรก็จะติดกันจนเกินความตองการ 
ระยะเวลาที่ทําการศึกษานั้นจะอยูประมาณ 1 เทอมการศึกษา

“ตอนเปลี่ยนมาใชเครื่องพิมพดีดไฟฟานะพี่ ตัวแปนมันตางจากเครื่องพิมพดีดปกติ 
แลวเวลากดน้ําหนักที่แปนพิมพดีดไฟฟาเสียงมันดังมาก เพราะเครื่องพิมพดีดปกติมันจะตองใชแรง
เยอะแตพอเปลี่ยนมาใชไฟฟามันก็ไมเมื่อยดี แลวเวลาที่พิมพก็รูสึกวามันจะพิมพไดเร็วขึ้นกวาเดิม
ดวย” (สถาพร บุญอราม, สัมภาษณ, 24 พฤศจิกายน 2548)

ตอจากนั้นก็จะใหนักศึกษาเรียนพิมพดีดภาษาไทย ขั้นตอนการฝกนั้นจะเหมือนกับการ
เรียนพิมพดีดภาษาอังกฤษ คือจดจําตําแหนงของตัวอักษรตางๆอยางแมนยํากอนวาตัวไหนอยู
ตรงไหนและการวางนิ้วที่ถูกตองตามภาพที่ 4.2

ภาพที่ 4.2  แสดงการวางนิ้วที่ปุมอักษรภาษาไทยแตละนิ้วที่ถูกตองตามหลักของการเรียนพิมพดีด
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จากนั้นทําการฝกพิมพตัวอักษร ฟ ห ก ด    ท ทา ส ว เพื่อฝกความคลองในการใช
แปนพิมพใหถูกตอง พอฝกจนคลองแลวจึงเริ่มสลับอักษรเปน

ด ด ด ด ด ก ก ก ก ก ห ห ห ห ห ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ
ดา ดา ดา ดา กา กา กา กา หา หา หา หา ฟา ฟา ฟา ฟา
ดส ดส ดส กส กส กส หส หส หส ฟส ฟส ฟส 
ดว ดว ดว กว กว กว หว หว หว ฟว ฟว ฟว
ด ก ห ฟ ดา กา หา ฟา ดส กส หส ฟส ดวกวหวฟว

จนคลองจากนั้นจึงเริ่มเรียนรูแปนพิมพอักษรตัวอื่นๆตอ ซึ่งจะมีลักษณะการวางนิ้ว
แตกตางกันไป จากนั้นก็จะฝกพิมพเปนรูปประโยคเพื่อใหเกิดความชํานาญ เนื่องจากนักศึกษาเปน
คนตาบอดทําใหการวางนิ้วในแตและแปนพิมพดีดเปนไปไดอยากกวาปกติ การเรียนในแตละขั้น
ของอักษรแตละตัวจะมีแบบฝกหัดใหทําเพื่อเพิ่มความชํานาญในการใชเครื่องพิมพดีด และจะมีการ
วัดผลเพื่อทดสอบความสามารถของนักศึกษา ตามหลักสูตรการเรียนการสอนพิมพดีดภาษาไทย
ของคนตาดี

“พอเริ่มเรียนพิมพดีดภาษาไทยมันยากกวาเรียนพิมพอังกฤษตั้งเยอะ เพราะภาษาไทย
ตัวอักษรมันเยอะกวาตั้งเยอะแลวกวาจะจําไดนะเกือบจะหมดเทอมอยูแลว (พศกชม เพ็งพะเนา, 
สัมภาษณ, 26 กรกฎาคม 2548)

เมื่อนักศึกษามีความพรอมในการใชงานแปนพิมพอักษรแตละตัวแลว จึงใหนักศึกษา
ลองเปลี่ยนเครื่องพิมพมาใชเปนเครื่องพิมพดีดไฟฟาแทน ชวงนี้จะขึ้นอยูกับทักษะความสามารถ
ของแตละบุคคลในการเรียนรู เพราะเครื่องพิมพดีดไฟฟาจะแตกตางจากเครื่องพิมพดีดทั่วไปตรง
การลงน้ําหนักที่แปนของแตละตัวอักษร ถากดนานเกินไปตัวอักษรก็จะติดกันจนเกินความตองการ 
ระยะเวลาที่ทําการศึกษานั้นจะอยูประมาณ 1 เทอมการศึกษา

      1.2 เรียนรูการใชงานแปนพิมพดีดตางๆจนคลองแลว ก็จะมาเริ่มใชแปนคียบอรดของ
เครื่องคอมพิวเตอร ในชวงนี้นักศึกษาตองทําความคุนเคยเพิ่มเติมจากการเรียนรูปุมที่เพิ่มจากเครื่อง
พิมพดีดคือปุม Esc, ปุม F1-F12, ปุม Start Menu และปุมอื่นที่อยูขางขวาของคียบอรด เปนตน
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“การจําปุมพิมพตางๆใหแมน ตองอาศัยความรูสึกของระยะหางแตละปุม จะทําใหพิมพ
เร็วเหมือนคนตาดีไมไดหรอก แคพิมพเร็วไดแคครึ่งหนึ่งก็ดีแลว” (ปยะ ชาติเกษม, สัมภาษณ, 24  
พฤศจิกายน 2548)

เมื่อนักศึกษาจดจําตําแหนงของปุมอักษรแตละตัวบนแปนคียบอรดเปนอยางดี แลว
ตอไปอาจารยจะใหนักศึกษา ไดทําความคุนเคยกับการฟงเสียงการอานออกเสียงของแตละตัวอักษร 
จะตองเปดโปรแกรม JAWS เพื่อใหโปรแกรมอานหนาจอสะกดอักษรเปนภาษาอังกฤษ และเปด 
โปรแกรมตาทิพย เพื่อใหโปรแกรมอานหนาจอสามารถอานออกเสียงตัวอักษรที่เปนภาษาไทยได 
ระยะเวลาที่ทําการศึกษานั้นจะอยูประมาณ 1 เทอมการศึกษา

“อยางตอนเปดโปรแกรม JAWS แลวฟงเสียงอักษรแตละตัวจนคุนแลวเปลี่ยนมาใช
โปรแกรมตาทิพยอานหนาจอภาษาอังกฤษก็ได แตสําเนียงที่อานจะเปนคนสําเนียงฟงคอนขางยาก 
ถาเปนภาษาไทยจะไมมีปญหาตรงนี้เพราะใชโปรแกรมตาทิพยไดอยางเดียวเทานั้น” (พีม นาคขวัญ, 
สัมภาษณ, 26 กรกฎาคม 2548)

1.3 หลังจากที่นักศึกษาไดทําการเรียนรูสําเนียงของอักษรแตละตัวจากการใชโปรแกรม
อานหนาจอทั้งภาษาไทย-อังกฤษ และปุมตางๆบนคียบอรดนั้นอยูตําแหนงไหนแลว จากนั้นจะมา
เริ่มเรียนรูการใชงานคําสั่งพื้นฐานของโปรแกรม JAWS เพื่อสามารถใชงานอินเทอรเน็ตได

อธิบายหลักการกดปุมใชงานปุมคําสั่ง ALT + D คือการกดปุม ALT คางเอาไวแลวก็กด
ปุม D ตาม, การใชงานปุมคําสั่ง CLT + HOME คือการกดปุม CLT คางเอาไวแลวก็กดปุม HOME 
ตาม แตถาเปน INS + H คือจะตองกดปุม 0 เปนปุม INS คางเอาไวแลวก็กดปุม H (ในการใชคําสั่ง 
JAWS แทนปุม INSERT ที่อยูขางกับปุม HOME)
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คําสั่งในการใชงานบนอินเทอรเน็ต
ปุมที่จะตองใช หลักในการทํางาน

ALT + D เหมือนการเลื่อนลูกศรไปยังชอง 
Address เพื่อจะพิมพเว็บไซตที่ตองการ
จะเขาไปดู
{Select (move cursor to) the Address
bar}

ALT + I ไปยัง Look In: เพื่อเลือกพื้นที่ที่จะ
บันทึก / เปด ขอมูลดู
{Select Hard disk to Look In}

ALT + RIGHT ARROW เพื่อใหเปดเว็บไซตที่อานแลวหลังหนา
นี้
{Forward to Next Page}

ALT + LEFT ARROW เพื่อใหเปดเว็บไซตที่อานแลวกอนหนา
นี้
{Back to Previous Page}

ALT + F4 ออกจากโปรแกรมที่กําลังเปดอยู
{Close this Program}

ALT + TAB เพื่อเลือกโปรแกรมบน windows ที่เปด
ใชงานอยู
{Select Program On Windows}

UP ARROW อานบรรทัดกอนหนานี้
{Say the Prior Line}
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DOWN ARROW อานบรรทัดตอไป
{Say the Next Line}

LEFT ARROW อานตัวอักษรกอนหนานี้
{Say the Prior Character}

              RIGHT ARROW อานตัวอักษรถัดไป
{Say the Next Character}

TAB เพื่อใหโปรแกรมอานเฉพาะ Link ของ
เว็บไซตนั้น
{Go to Links on Page}

PAGE UP ความเร็วในการอานชาลง
{Decrease Voice Rate}

PAGE DOWN ความเร็วในการอานเร็วขึ้น
{Increase Voice Rate}

CTRL หยุดการอานของโปรแกรมอาน
หนาจอ
{Pause the screen reader}

CTRL + HOME เพื่อกลับไปบรรทัดบนสุดของหนาที่
กําลังอานอยูในตอนนั้น
{Return to Top of Page}

INS + F5 คนหาเว็บใหม
{Refresh the Screen}
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INS + F8 ไปยังปุมเครื่องมือใน Internet 
Explorer
{List Tool bar Buttons}

INS + F7 อานเฉพาะ links ที่มีอยูในหนานั้นๆ
{List All Links}

INS + T อานเว็บไซตที่อยูในชอง Address
{Read the U.R.L. in the Address bar}

INS + H อธิบายการทํางานของปุมอื่นๆ
{Hot Keys}

R ไปสวนที่เปนการทําเครื่องหมาย
{Go To Part For Choose Symbol }

SPACE เลือกในชองที่ใหทําเครื่องหมาย
{Chooser}

F ไปในชองคนหา
{Go To Field}

ขั้นตอนทั้ง 3 ที่ไดอธิบายมานั้นเปนขั้นตอนการเรียนรูของคนตาบอดที่ไมเคยใชงาน
คอมพิวเตอรมากอน ในการเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดชางนครหลวงจะเริ่มสอนนักศึกษาใน
ระดับ ปวช. ปที่1 เปนตนไป เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชงานอินเทอรเน็ตไดดวยตัวเอง

2. กลุมของคนตาบอดที่อยูในวัยทํางานจะมีขั้นตอนในการอบรมที่แตกตางจากกลุม
ของคนตาบอดที่ยังอยูในวัยเรียน เพราะสวนใหญจะมีความรูเกี่ยวกับการใชงานแปนคียบอรดและ
การฟงเสียงของโปรแกรมอานหนาจอมาเปนอยางดี
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ในการอบรมจึงเริ่มตนจากการใชงานในคําสั่งของโปรแกรม JAWS โดยใหผูอบรมได
ใชงานคําสั่งแตคําสั่งตามที่วิทยากรอธิบายควบคูกันไปโดยจะเริ่มจากการกดปุม Start Menu หรือ
ปุม Windows + M เพื่อที่จะไปยัง Desktop แลวหลังจากนั้นใหกดปุม I เพื่อไปยัง Internet Explorer 
แลวคอยกด Enter เพื่อเขาไปยัง Internet Explorer หรืออีกวิธีหนึ่งกดปุม Start Menu + P ไปที่ 
Program แลวกดปุม I ไปยัง Internet Explorer แลวคอยกด Enter เพื่อเขาไปยัง Internet Explorer

พอเขา Internet Explorer ไดแลวจากนั้นเราก็จะใชปุมลูกศรขึ้น ลง ซาย ขวา เพื่อให
โปรแกรมอานหนาจออานขอความที่ปรากฏ จากนั้นเราอาจจะกดปุม CLT + HOME เพื่อให
โปรแกรมอานหนาจออานอยูที่บรรทัดบนสุดของเว็บไซตนั้น ถาเราอยากรูวาตอนนี้ Title Bar อยูที่
ไหนใหกดปุม INS + T จากนั้นก็จะใหกดลูกศรลง เพื่อใหอานแตละบรรทัดจะไดยินคําวา Links 
แลวตามดวยชื่อของ Links นั้น ตรงนี้ถาเราตองการรูวาเว็บไซตนี้มีกี่ Links อะไรบางใหเรากดปุม 
INS + F7 ก็จะมีรายชื่อของแตละ Links ขึ้นมาให 

ถาเราไดยินคําวา แบงก ในความหมายของโปรแกรมอานหนาจอคือที่วาง หรือคําวา 
กราฟก ความหมายคือเปนรูปภาพที่อยูในหนาเว็บนั้น ในการเขาเว็บไซตจะประกอบดวยคําหลายๆ
คําระหวางการอานของโปรแกรมอานหนาจอ จึงจําเปนที่จะตองใหผูเขาอบรมไดทดลองใชดวย
ตัวเองถึงจะออกวาประกอบดวยสวนไหนบาง

“ในการอบรมแตละครั้งจะมีคนที่สามารถทําความเขาใจไดอยางรวดเร็ว กับคนจดจํา
คําสั่งในการใชงานโปรแกรมอานหนาจอไมคอยได จนบางครั้งตองคอยอธิบายชาๆใหเขาทําความ
เขาใจกับสวนตางๆของหนาเว็บจนเกิดความเคยชินในการใชงาน อยางคําวา Heading คือหัวเรื่อง
ของเว็บนั้นโดยจะมีการแบงระดับความสําคัญเปน 6 ระดับ เมื่อเรากดปุม H โปรแกรมอานจอจะ
อานหัวเรื่องทั้งหมดที่มีอยูในเว็บทุกระดับความสําคัญ แตถาเราอยากใหอานเปนระดับ 1-6 ก็ตอง
กดที่ปุม หมายเลข 1- 6 ตามความตองการ” (ไปรเวท สทานสัตย, สัมภาษณ, 16 ธันวาคม 2548)

ขั้นตอนการอบรมของสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทยที่ไดอธิบายมานี้ เปนเพียง
การอบรมอินเทอรเน็ตเบื้องตนของทางสมาคมฯ เพื่อใหบุคคลที่เขาอบรมสามารถเขาไปคนหา
ขอมูลขาวสารหรือขอมูลที่ตองการจากเว็บไซตตางๆไดอยางทั่วถึง
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จากขั้นตอนการเรียนรูของกลุมคนตาบอดทั้งสองกลุมที่ไดกลาวมาขางตนนี้ จะเห็นได
วามีความแตกตางกันตั้งแตพื้นฐานของความรูเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งทําใหระยะเวลาในการ
เรียนรูของคนทั้งสองกลุมนั้นไมเทากัน และลักษณะของการเรียนรูการใชงานคําสั่งของโปรแกรม
อานหนาจอ ถึงแมจะมีการใชงานของคําสั่งหลักที่เหมือนกันก็จริง แตวิธีการเรียนตามหลักสูตรซึ่ง
กินเวลา 3-4 เดือน กับการอบรมเพียงไมกี่อาทิตยถาผูที่เขาอบรมไมไดเขาใชอินเทอรเน็ตอยาง
ตอเนื่องก็อาจจะใชงานไดไมคลองเหมือนกับการเรียนรูตามหลักสูตรของสถาบัน

วิธีการใชงานอินเทอรเน็ตของคนตาบอด

วิธีการใชงานอินเทอรเน็ตที่จะอธิบายตอไปนี้ จะตองมีการติดตั้งลําโพงเพื่อฟงเสียงได 
มีการติดตั้งโปรแกรมอานหนาจอทั้ง 2 อยาง คือ โปรแกรม JAWS 5.0 ขึ้นไป และโปรแกรมตาทิพย 
เพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรสามารถแปลงตัวอักษรไดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และตองมีการ
เชื่อมตออินเทอรเน็ตอยูแลว

เริ่มตนกันตั้งแตการเปดปุม Power ของ PC (เครื่องแตละเครื่องจะมีตําแหนงละขนาด
ของปุม Power แตกตางกันไปแตพวกเขาสามารถกดไดอยางรวดเร็วเนื่องจากใชงานเครื่องเดิมเปน
ประจํา) จากนั้นโปรแกรม Windows จะทํางานขึ้นมา (จะมีเสียงการเริ่มทํางานของ Windows)
ตอนนี้เราก็มาอยูในสวนที่เรียกวา Desktop จากนั้นก็จะเริ่มการใชงานโปรแกรมอานหนาจอใหกด
ปุม Start Menu + R จะเขาไปยังโปรแกรม Run ของ Windows แลวใหพิมพคําวา JAWS7 แลวกด
Enter เพื่อเปดโปรแกรมขึ้นมาใชงาน และถาจะเปดโปรแกรมตาทิพยก็ตองกดปุม CLT + INS + S 
จากนั้นก็จะขึ้นโปรแกรมที่วิเคราะหเสียงมา 4 ตัว ดังภาพตอไปนี้

ภาพที่ 4.3  แสดงตัวเลือกการใชงานของโปรแกรมตาทิพยบนหนาจอคอมพิวเตอร
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ใหเราเลือกที่ SAPI5 ที่อยูอันดับลางสุด จากนั้นก็สามารอานไดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่ง
เสียงภาษาอังกฤษที่ไดสําเนียงจะตางกับเสียงจากโปรแกรม JAWS 

เวลาจะเขา Internet Explorer ก็กดปุม I แลวกดปุม Enter ก็เขาไดแลว จากนั้นใหกดปุม 
ALT + D 

ภาพที่ 4.4  แสดงผลการใชงานคําสั่ง ALT+D ของโปรแกรม JAWS เพื่อเปดเว็บไซตที่ตองการ

เพื่อไปยัง Address Bar เพื่อพิมพเว็บไซตที่ตองการเชน www.google.com พอกดปุม Enter 
โปรแกรมจะทวนชื่อเว็บไซตที่เราเพิ่งพิมพลงไป พอเครื่องคอมพิวเตอรทําการโหลดขอมูลจะแจง
เปอรเซ็นตในการโหลดเปนระยะๆเชน 30 เปอรเซ็นต, 100 เปอรเซ็นต หรือตองการจะเช็คเองก็ให
กด INS + 3 ถาเครื่องโหลดขอมูลเสร็จแลวจะอานวา Done เริ่มตนการอานเว็บไซตโดยกดปุม CLT 
+ HOME เพื่อไปยังบรรทัดบนสุดของเว็บไซต ถากดปุม DOWN ARROW จะอานลงมาทีละ
บรรทัดเจอ (Links รูปภาพ) (Links กลุมขาว) (Links สาระบบเว็บ) เปนตน แตเว็บนี้เปนเว็บ Search 
Engine เพื่อคนหาขอมูลตางๆเราจึงจะตองกรอกขอมูลที่ตองการคนหาใหกดปุม F จากนั้น
โปรแกรมอานวา (คนหาโดย google Edit) ใหกดปุม Enter โปรแกรมอานวา (for mode on) แลวจึง
พิมพคําที่ตองการหาลงไปเชนตองการหาคําวา วิทยุ พอพิมพเสร็จใหกดปุม TAB โปรแกรมอานวา 
(คนหาโดย google button ในความหมายคือเปนปุมที่เขียนวา คนหาโดย google ) กดปุม Enter เพื่อ
เริ่มการคนหา (อานเปอรเซ็นตการโหลด) 

พอไดขอมูลที่ทําการคนหามาแลวใหกดปุม DOWN ARROW เพื่ออานขอมูลที่ปรากฏ
บนหนาจอ บรรทัดแรกจะเปน Links (Links วิทยุบนอินเทอรเน็ต หรืออะไรก็ตาม นั้นคือคุณ
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สามารถกดปุม Enter เพื่อเขาไปเว็บไซตนั้นไดเลย) ถากดปุม DOWN ARROW อีกทีจะเปน
คําอธิบายสั้นๆของเว็บไซตนั้นจะเรียกวา Non Links ไมสามารถกดปุม Enter เพื่อเขาเว็บไซตได ถา
อยากจะดูเฉพาะ Links ก็กดปุม INS +F7 จะมีเฉพาะ Links ใหอานแตปญหาก็มีบางทีมันอานแต
อักษรไมอานตัวสะกดขางบนกับขางลาง เลยตองเดาเอาเองวามันคือคําอะไร

หรือถาเราอยากจะเขาไปดูเว็บไซตที่ไมใช Search Engine พอเราเขา Internet Explorer 
แลวก็กดปุม ALT + D เพื่อพิมพเว็บนั้นเลย เชน www.tab.or.th/radio  ในขณะที่โปรแกรมกําลัง
โหลดขอมูลอยูจะบอกจํานวนขอมูลเปนเปอรเซ็นตใหทราบ 

ภาพที่ 4.5  แสดงรูปหนาเว็บไซต www.tab.or.th/radio ในขณะที่โปรแกรมอานหนาจอกําลัง
                  ทํางาน

พอโปรแกรมโหลดขอมูลเสร็จก็จะบอกขอมูลในเว็บนั้นๆ เชน มี 35 Links 20 Heading เปนตน กด
ปุม DOWN ARROW ไปเรื่อยๆก็จะเปนพวก Heading Links จะมีรายละเอียดอธิบายสั้นๆ วา 
Heading นี้มีขอมูลเกี่ยวกับอะไรบาง ตอมาจะมีแต Links ถาอยากรูวามี Heading อยางเดียวใหกด
ปุม H หรือถาอยากไปดูที่ Frame ใหกดปุม M และถาจะไปที่ตารางใหกดปุม T  

ลักษณะการใชงานอินเทอรเน็ตก็จะแตกตางกันออกไปอยางสุปราณี ศรีสวัสดิ์

“เปนคนตาบอดที่เพิ่งใชอินเทอรเน็ตไดประมาณ 1 ป ลักษณะการใชงานจะคอยๆกด
ปุม DOWN ARROW เพื่อคอยฟง Links และรายละเอียดของ Links โดยจะไมคอยจะใชปุมคําสั่งอื่น
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ในการดูขอมูลของเว็บไซตนั้น ระยะเวลาในการหาขอมูลจึงจําเปนจะตองมากกวาคนอื่นๆที่ใชมา
นานกวา” (สุปราณี ศรีสวัสดิ์, สัมภาษณ, 22 พฤศจิกายน 2548)

สวนคนทํางานที่ใชอินเทอรเน็ตมานานแลวจะเลือกดูในสวนที่เปน Heading กอนแลว
จึงคอยมาดู Links ที่เกี่ยวของเพื่อการหาขอมูลที่เร็วขึ้นและที่สําคัญคนตาบอดที่อยูในวัยทํางาน
มักจะไมเปดหนาจอ Monitor ในการใชงานซึ่งแตกตางจากคนตาบอดที่อยูในวัยเรียนที่จะตองเปด
หนาจอ Monitor เอาไวระหวางการทํางาน

ภาพที่ 4.6  แสดงลักษณะการใชงานอินเทอรเน็ตของคนตาบอดวัยเรียน 

ภาพที่ 4.7  แสดงลักษณะการใชงานอินเทอรเน็ตของคนตาบอดวัยทํางาน
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การมีปฏิสัมพันธกับอินเทอรเน็ตของคนตาบอดนั้นแตกตางจากคนตาดีทั่วไป เนื่องจาก
คนตาบอดจะเปรียบอินเทอรเน็ตเหมือนหองสมุดเคลื่อนที่ที่สามารถหาขอมูลไดทุกที่ ทุกเวลา จึงมี
ความตองการใชสูงกวาคนตาดีบางคนที่ยังเขาอินเทอรเน็ตไมเปนดวยซ้ํา การใชงานก็มีแตหาความ
บันเทิงเชนเปดดูสื่อลามกอนาจารมากกวาการแสวงหาขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน ในเมื่อพวก
เขาสามารถที่จะใชงานอินเทอรเน็ตไดเห็นถึงประโยชนและความเปลี่ยนที่เกิดขึ้นกับตัวเอง จึงได
แนะนําเพื่อนๆหรือคนใกลตัวเกี่ยวกับขอมูลของสถานที่ๆจัดอบรม รวมถึงขอมูลอื่นๆที่จําเปนใน
การใชอินเทอรเน็ตดวยตัวเอง

กลุมคนตาบอดที่ใชอินเทอรเน็ตตั้งแต 3 ป ขึ้นไปจะมีการใชงานอินเทอรเน็ตประมาณ 
4-5 ชม.ตอวัน จากการที่เขาไมสามารถใชสายตาในการอานขอมูล จึงตองรับขอมูลทางเสียงเปนการ
เสียเวลาในการหาขอมูลแตละอยาง นั้นไมไดหมายถึงการเสียโอกาสแตเปนการไดโอกาสที่จะเทา
เทียมกับคนตาดี ในการหาขอมูลสวนใหญจะใช Search Engine เพื่อพิมพคําที่ตองการหาและทําการ
ประมวลผลขอมูลออกมา www.google.com จึงเปนเว็บไซตที่พวกเขานิยมใชกันมากที่สุด ถาเปน
เว็บไซตที่ใหขอมูลขาวสารโดยตรงจะขึ้นอยูกับความสนใจของแตละบุคคล 

ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดขึ้นกับเครื่องเกี่ยวกับโปรแกรม (Software) หรือ ตัวเครื่อง 
(Hardware) กลุมคนตาบอดที่ใชอินเทอรเน็ตตั้งแต 3 ป ขึ้นไปจะทําการแกไขเบื้องตนไมวาจะเปน
การลงโปรแกรมใหม การอัปเกรด รวมไปถึงการถอด-เปลี่ยนอุปกรณที่เสียหายออกและนําชิ้นใหม
มาใสแทนดวยตัวเอง ซึ่งถาเปนกลุมคนตาบอดที่ใชอินเทอรเน็ตนอยกวา 3 ป จะไมสามารถหรือไม
กลาที่ลงมือทําดวยตัวเอง เพราะกลัวความผิดพลาดที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายมากกวาที่เปนอยู
เดิมได

อุปสรรคที่สําคัญไมไดเกี่ยวกับการที่โปรแกรมอานหนาจอใชไมไดหรือตัวเครื่อง
คอมพิวเตอรมีปญหาจนทําใหเขาอินเทอรเน็ตไมไดอยางเดียว ใชวาคนตาบอดที่ใชอินเทอรเน็ตเปน
จะเขาไปหาขอมูลที่ตองการจากเว็บไซตไหนก็ได แตเปนเพราะตัวเว็บไซตเองจากการที่ไม
รับผิดชอบของคนเขียนเว็บไซตและตัวเจาของเว็บที่ไมคํานึงถึง Web Accessibility อยางเว็บไซต
ของเมืองนอกเขาจะกําหนดมาตรฐานการเขียนเว็บไซต ถาเจาของเว็บไซตไมทําตามมาตรฐานที่
กําหนด ก็ไมสามารถเปดใชไดตามตองการ จุดนี้นี่ เองที่ประเทศไทยยังไมไดมีการบังคับใช
ขอบังคับตางๆที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก เพื่อรักษาความเทาเทียมกันระหวางคนตาดีกับคนตา
บอด
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ปญหานําวิจัย 3 วิถีชีวิตของคนตาบอดที่ใชอินเทอรเน็ตเปนอยางไร มีทัศนะเกี่ยวกับสิทธิของคนตา
                          บอดอยางไร เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม และมีการปรับตัวเองอยางไร

ผูวิจัยขอเริ่มดวยทัศนะคติโดยรวมของกลุมคนตาบอด

ทัศนะคติของกลุมคนตาบอดที่มีโอกาสไดใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต กับคนตาบอด
ทั่วๆไปที่มีโอกาสไดใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต

คนตาบอดที่มีโอกาสไดใชอินเทอรเน็ตสวนใหญ มองคนตาบอดที่ใชอินเทอรเน็ตวา
เปนคนที่มีความรู ความสามารถ เพราะอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือที่ชวยใหเราสามารถเรียนรูหลาย
สิ่งหลายอยางไดเหมือนกับคนตาดีสามารถนําความรูที่ไดไปพัฒนาตัวเองใหดีขึ้น คนที่ใชนั้นสวน
ใหญจะมีโอกาสในการทํางานที่ดีกวา ไมตองคอยพึ่งพาคนอื่นในการรับขอมูลขาสารตลอดเวลา 
และอยากจะใหมีคนตาบอดที่ใชอินเทอรเน็ตเปนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย

ถาพวกเขารูจักใชขอมูลขาวสารที่ไดจากอินเทอรเน็ต ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
และใชในการทํางานดวยจะเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหมเลยทีเดียว

ทัศนะคติของกลุมคนตาบอดที่มีโอกาสไดใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต กับคนตาบอด
ทั่วๆไปที่ไมมีโอกาสไดใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต

คนตาบอดที่มีโอกาสไดใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต สวนใหญมองคนตาบอดทั่วๆไปที่
ไมมีโอกาสไดใชอินเทอรเน็ตนั้น แบงเปน 2 กรณีคือ

กรณีที่ 1 มีความพรอมในดานการเงิน โอกาสที่จะสามารถเขาอบรม และการทํางานที่
เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารตางๆ อยางนี้นาเสียดายโอกาสที่จะไดใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตแทน ไม
มีความพยายามที่จะเรียนรู เพราะเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเปนสิ่งที่มีประโยชนมากๆ รัฐบาลนาจะ
สงเสริมใหคนตาบอดทุกคนไดรับการอบรมการใชอินเทอรเน็ต

กรณีที่ 2 ไมมีความพรอมในดานการเงิน การใชชีวิต และลักษณะการงานที่ไมเกี่ยวของ 
ในกรณีนี้พวกเขาไมเคยคิดดูถูกหรือวามองในแงลบเลย แตกลับอยากจะใหพวกเขาไดมีโอกาสใน
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การเรียนรู หรือฝกอบรมการใชงานเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมากขึ้น เพราะมันสามารถทําใหวิถีชีวิต
ของเขานั้นเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นถามีความรูมากขึ้นก็สามารถไดงานที่ดีขึ้นกวาเดิม

“คนที่ไมไดใชรูสึกวาแบงกันคนละชั้นทางดานความรู และดอยกวา” (ธรรม  จตุนาม, 
สัมภาษณ, 22 พฤศจิกายน 2548) 

แตยังมีบางคนที่มองคนตาบอดที่ไมไดใชอินเทอรเน็ตวาดอยกวาและแตกตางจากพวกเขา ในดาน
ความรูเพราะการใชอินเทอรเน็ต จะตองรูทักษะการใชงานแปนคียบอรดและคําสั่งพื้นฐานตางๆของ
โปรแกรมที่เกี่ยวของรวมไปถึงจะตองมีความรูดานภาษาอังกฤษพอสมควร

สิทธิของคนตาบอด

จากการสัมภาษณเชิงลึก เกี่ยวกับสิทธิความเทาเทียมกันระหวางคนตาบอดกับคนตาดี 
คนตาบอดสวนใหญแลวคิดวาสิทธิความเสมอภาคนั้นยังไมเทาเทียมกัน อยางเชนสิทธิขั้นพื้นฐาน
ทางดานสาธารณูปโภค เชน 1.รถประจําทางไมยอมจอดตามปายรถเมลที่กําหนดไว 2.ไมทํา
สัญลักษณหรือความแตกตางตรงทางเดินเทาของคนตาบอดใหชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน 3. 
ความเทาเทียมกันทางดานการรับรูขอมูลขาวสาร เชน ยังไมมีหนังสือเรียนที่เปนอักษรเบลลอยาง
เพียงพอ เพราะคนตาบอดที่ไมไดใชอินเทอรเน็ตยังคงตองพึ่งหนังสือที่เปนอักษรเบลลอยางมาก, 
หนังสือเสียงก็ไมเพียงพอตอความตองการ 4.การบังคับใชมาตรฐานในการเขียนเว็บไซต (Web 
Accessibility) การเขาถึงขอมูลขาวสารของเว็บไซตสวนมากยังไมสามารถรับรูขอมูลที่มีอยูใน
เว็บไซตไดทั้งหมดทําใหคนตาบอดไดรับรูขอมูลขาวสารที่ไมครบถวน และสิทธิในดานอื่นๆอีกที่มี
ความจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวันก็ยังไมมีความเทาเทียมกัน

“เราพยายามคิดวาเทาเทียม ยังมีขอจํากัดสิทธิ เชน การทําบัตรประชาชนก็ไมยอมใหทํา
บอกวาตาบอดจะทําไปทําไม ทางหนวยงานไมมีการใหขอมูลที่ทั่วถึงจากระดับสูงถึงระดับลาง การ
ทําบัตร ATM ก็เหมือนกัน บางธนาคารก็ไมใหทํา” (จตุพร  หนูทาทอง, สัมภาษณ, 16 ธันวาคม  
2548)

แตเมื่อถามในอีกแงมุมหนึ่งเกี่ยวกับการมีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ ในการ
ดํารงชีวิตเหมือนกับในตางประเทศคํานึงถึงสิทธิเหลานี้ เอกรัตน  พรมชาติ ไดใหความคิดเห็นวา
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“ถาเปนเหมือนตางประเทศที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัย และเพียงพอกับความ
ตองการ แตไมมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ไมมีน้ําใจไมตรีใหกัน เทียบกับประเทศไทยที่เปนอยูตอนนี้ 
ผมขออยูอยางนี้ดีกวา” (เอกรัตน พรมชาติ, สัมภาษณ, 26 กรกฎาคม 2548)

แมวาประเทศของเราจะยังไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียงพอ สิทธิของคนพิการยัง
ไมเทาเทียมกับคนตาดี แตวัฒนธรรมที่ดีและความมีน้ําใจที่ปลูกฝงกันมาชานาน ก็ยังมีความสําคัญ
มากกวาวัตถุ

“ถาเรียนจบแลวยังมองไมเห็นอนาคตเลย เพราะเดี๋ยวนี้อาชีพของคนตาบอดถูกบีบให
นอยลงทุกที อาชีพขายล็อตเตอรี่ พนักงานรับโทรศัพท และอาชีพนวด เดี๋ยวนี้เจอคนตาดีแยงอาชีพ
ไปหมดแลว ปกติเดินขายล็อตเตอรี่ธรรมดายังสูคนตาดีไมไดเลย เดี๋ยวนี้จะออกหวยออนไลนอีก 
และอาชีพนวดก็มีแตคนตาดีเยอะไปหมดไมก็ไปเขาสปาแทน อยางเรื่องการชวยเหลือคนตาบอด
เจอคนใจดีที่เขาอยากชวยแตชวยไมถูกวิธี ก็เปนเพราะไมมีการใหขอมูลที่ถูกตองกับประชาชน”
(กฤษดา รักเมือง, สัมภาษณ, 4 กรกฎาคม 2548)

และเห็นดวยถาจะมีการเรียกรองสิทธิของคนตาบอด เพื่อใหคนที่มีหนาที่รับผิดชอบใน
สวนนี้ไดรูวาคนตาบอดยังตองการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตไดดวย
ตัวเอง โดยไมตองพึ่งพาคนอื่นมากนัก แตในการเรียกรองนี้จะตองไมเกี่ยวของกับผลประโยชนทาง
ธุรกิจของคนกลุมใดกลุมหนึ่ง และไมควรเรียกรองเกินความจําเปนตอการดํารงชีวิตหรือสิทธิขั้น
พื้นฐานที่ควรจะไดรับ ทั้งนี้ทั้งนั้นในการเรียกรองจะตองไมทําใหคนอื่นเดือดรอนทั้งทางตรงและ
ทางออม

“ถาเราไมมีการเคลื่อนไหวสังคมจะรูไหมวาเราตองการอะไร ถาคุณหิวแลวไมบอกคน
อื่นก็ไมรูวาคุณหิว จริงอยูเราไมสามารถเปลี่ยนสังคมไดทันที แตการทําใหคนอื่นรับรูความตองการ
อาจจะนํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได ไมงั้นคงไมมีการพัฒนามาจนทุกวันนี้” (พงษ  
ตรีวัฒสุวรรณ, สัมภาษณ, 16 ธันวาคม 2548)
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วิถีชีวิตของคนตาบอด

เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผูวิจัยไดคัดเลือกคนตาบอดมา 6 ทาน ซึ่งแบงเปน
กลุมคนตาบอดที่ใชอินเทอรเน็ตจํานวน 4 ทาน และกลุมคนตาบอดที่ไมเคยใชอินเทอรเน็ตจํานวน 2 
ทาน มาเปนกรณีศึกษา ปรากฏผลดังตอไปนี้

Case 1 (กิติพงศ สุทธิ)

นายกิติพงศ  สุทธิ เปนผูพิการทางสายตาลักษณะความพิการตาบอดสนิททั้ง 2 ขาง
ตั้งแตกําเนิด อายุ 39 ป ปจจุบันสถานะภาพสมรสแลว  อาศัยอยูกับครอบครัวทั้งหมด 4 คน     มีบุตร
 2 คน บุตรชายคนโต 12 ขวบ เรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 บุตรสาวคนเล็กอายุ 9 ขวบ เรียนอยูชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3  สวนภรรยาและบุตรเปนคนตาดีทั้งหมด  นายกิติพงศจบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท คณะสังคมสงเคราะห สาขาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
และปจจุบันดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการสถาบันคนตาบอดแหงชาติเพื่อการวิจัย และพัฒนาอยูที่
สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย

กอนใชอินเทอรเน็ต – นายกิติพงศไดใชชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป คือ ตื่นนอนตั้งแตตอนเชาเวลา
ประมาณ 4.30 น.เปนประจําแลวก็ทํากิจวัตรประจําวันสวนตัวเหมือนคนทั่วไป  กอนจะไดเวลา
ออกมาทํางานโดยปกติแลวภรรยาของเขาจะเปนคนขับรถมาสงที่สมาคมฯ ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 
45-50 นาทีในการเดินทางบนทองถนนในกรุงเทพฯ แตเวลาเขางานตามปกตินั้นเวลา 8.30 น. ซึ่งเขา
จะเปนคนที่ชอบเผื่อเวลาในการทํางานมาก เพราะติดนิสัยที่จะตองมากอนคนอื่นและรูวาการที่มา
กอนคนอื่นจะไดเปรียบ คือ ไดทํางานและไดคิดที่เตรียมงานกอนที่จะเริ่มงานจริง พอมาถึงจะนั่งดู
ตารางงานกอนเลยวาวันนี้งานของเขานั้นมีปญหาอะไรบางที่จะตองเตรียมรับมือ หรือวาจะตองออก
ไปประชุมติดตองานขางนอกหรือไม แตถาวันนั้นไมมีธุระที่จะตองประชุมหรือออกไปขางนอก เขา
ก็จะเริ่มทํางานที่คั่งคางอยูใหเสร็จไป ซึ่งสวนใหญแลวงานที่ทําจะตองอาศัยการเรียนรูความเปนไป
จากสิ่งรอบขางนั้นเอง มันลําบากที่เขาจะสามารถทํางานประเภทนี้ได เพราะวาการทํางานหนานี้
นอกจากจะมีอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของสายตาแลว ยังมีเรื่องของเครื่องมือและอุปกรณที่ไมอํานวย
ความสะดวกในการทํางานดวย หลังจากที่เริ่มทํางานไปไดสักพักจนถึงเวลาประมาณ 12.00 น. ก็ถึง
เวลาพักเที่ยงซึ่งจะใชเวลาสวนใหญในการพูดคุยกับเพื่อนๆในที่ทํางาน ถึงแมวาเขาจะมีความผิด
ปกติทางสายตา แตเรื่องมนุษยสัมพันธกับเพื่อนรวมงานนั้นเพื่อนทุกคนก็มีความเห็นตรงกันวาเขา
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นั้นเปนคนที่ดีและนาคบหามากวาคนทั่วไป บทสนทนาในโตะอาหารนั้นนอกจากจะคุยเรื่องงาน
เปนหลักแลวก็จะมีเรื่องของชีวิตสวนตัวของแตละคนมาสนทนากันอยางสนุกสนาน เขาเปนคนที่
สนุกสนานราเริง เขาใจและยอมรับกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นได ซึ่งมันไมใชเรื่องที่แปลกเลยวาทําไม
เพื่อนๆถึงรักเขาไดงาย หลังจากพักเที่ยงก็จะเริ่มกลับไปทํางานตอ งานในชวงบายนั้นจะเปนงานที่
คอนขางนาเบื่อเพราะวางานสวนใหญนั้นจะถูกทําใหเสร็จกอนที่เขาจะพักเที่ยง และเวลาในชวงบาย
ของเขาก็จะเปนการอานหนังสือ หรือฟงรายการขาวสารจากทางวิทยุเพื่อจะไดรับรูขอมูลขาวสาร
ประจําวันเพิ่มเติม เพื่อประยุกตใชในการทํางาน พอถึงเวลา 17.30 น.ก็จะเปนเวลาที่เลิกงานทุกคนก็
จะพากันกลับบานเพื่ออยูกับครอบครัว แตนายกิติพงศเองก็จะใชเวลาที่มีใหคุมคากวาคนอื่น คือ เขา
ก็จะตองนั่งทํางานและเตรียมงานใหเสร็จสําหรับในวันพรุงนี้ แลวหลังจากนั้นเขาก็จะรอใหภรรยา
มารับที่สมาคมฯเวลาประมาณ 19.00 น.แลวกลับบาน  สวนชีวิตครอบครัวของเขาก็ทําไดอยางไม
บกพรอง พอมาถึงบานเขาก็จะสวมบทความเปนพอนั่งคุยกับลูกๆของเขาเกี่ยวกับในเรื่องการเรียน
ของแตละคนวาเปนอยางไรบางมีปญหาอะไรบาง ถามีก็จะสอนและใหแงคิดกับลูกๆวาควรทําตัว
และรับมือกับปญหานั้นๆอยางไร บางทีก็จะฟงรายการขาวสารบานเมืองเพื่อความบันเทิงแลวคอย
พักผอนเวลาประมาณ 22.00-23.00 น. ซึ่งก็จะเปนกิจวัตรประจําวันของเขาอยางนี้เรื่อยไปในวัน
จันทร-วันศุกรสําหรับการทํางานในสมาคมฯ สวนในวันเสารและอาทิตยนายกิติพงศเองก็จะใหเวลา
กับครอบครัวอยางเต็มที่และถือเปนการพักผอนของเขาไปในตัวดวย 

หลังใชอินเทอรเน็ต – เมื่อมีสิ่งอํานวยความสะดวกเขามาชวยเหลือใหนายกิติพงศไดทํางานงายขึ้น 
ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนแปลงไปอยางเชนทุกวันเขาตองตื่นตั้งแต 4.30 น. เพื่อเขาไปเตรียมงานแต
ปจจุบันเมื่อมีอินเทอรเน็ตเขามาเขาก็ไมตองเรงรีบที่จะตื่นในเวลานั้นอีกแลว ซึ่งเขาก็สามารถที่จะ
ใชมันทํางานไดอยางรวดเร็วขึ้นและงายกวาไมมีอินเทอรเน็ต สวนในเรื่องกิจวัตรประจําวันของเขา
เองก็นั้นก็ยังคงเปนปกติเหมือนเดิม ไมวาจะเปนเรื่องที่ภรรยาจะตองขับรถมาสงที่สมาคมฯในทุก
เชา เมื่ออินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทในการทํางาน เขาก็จะเริ่มจากการเปดใชมันเพื่อฟงขาวขอมูล
ขาวสารทั่วไปจาก www.bbc.co.uk ซึ่งจะมีขอมูลเก็บอยูในลักษณะขอมูลที่เปนเสียง มันทําใหเขา
สามารถไดรับรูขอมูลเกี่ยวกับสารคดีตางๆที่นาสนใจ และยังทําใหเขาเองไดนําขอมูลเหลานั้นมาใช
ในการวิจัยและพัฒนาสมาคมฯเพื่อใหเกิดประโยชน เพราะเว็บนี้มีขอมูลขาวสารที่นาสนใจมากมาย
ลวนแลวแตจะเปนประโยชนใหกับบุคคลที่มีความผิดปกติทางสายตาเปนอยางมาก  หรือแมกระทั่ง
ถาเขาเกิดความสนใจในเรื่องของบุคคลที่มีความผิดปกติทางสายตาที่เปนนักวิทยาศาสตร เขาก็
สามารถเขาไปในเว็บ www.google.co.th เพื่อดูประวัติและขอมูลของบุคคลเหลานั้นไดอยางงาย ซึ่ง
มันทําใหเขาสามารถนําขอมูลพวกนั้นมาประยุกตใชเกี่ยวกับงานวิจัยของเขาตอไป สวนถาตองการ
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รับรูขอมูลความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆที่อัพเดท และรวดเร็ว
ของคนตาบอดนั้นจะตองเขาไปที่เว็บ www.abledata.com ซึ่งขอมูลในเว็บไซตนี้จะยิ่งมีประโยชน
ตอเขาและคนตาบอดคนอื่นเปนอยางมากในอนาคต แถมยังทําใหไมตกยุคสมัยและสามารถสั่งซื้อ
อุปกรณเหลานั้นมาใชในสมาคมฯไดอีกดวย เพราะเขาคิดเสมอวาเขาเกิดมาบกพรองทางสายตาแลว 
ก็จะใชความสามารถที่มีใหไดเทียบเทากับคนตาดีที่สามารถอยูในสังคมได โดยไมเปนภาระใหกับ
สังคม  สวนถาเขาตองการรับรูความเคลื่อนไหวขององคกรที่เกี่ยวกับคนตาบอดก็จะเขาไปที่เว็บ 
www.rnib.org.uk เปนเว็บไซตเกี่ยวกับองคกรที่ใหความชวยเหลือคนตาบอดของประเทศอังกฤษ 
และยังเปนศูนยกลางที่แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร รวมไปถึงการสงอีเมลใหกับเพื่อนๆที่ทํางานใน
สาขาเดียวกันในตางประเทศเกี่ยวกับผลงานการวิจัยใหมๆของแตละประเทศ เพราะจุดนี้เองที่เขา
สามารถรับรูปญหาที่เกิดขึ้นในแตละประเทศวาเกิดอะไรขึ้นบาง และแตละประเทศนั้นเขามีวิธีการ
แกไขปญหาอยางไรบาง แถมเขายังสามารถเขาไปมีสวนรวมในการชวยแกไขปญหาไดอีกดวย 
เพราะอินเทอรเน็ตนี่เองที่ทําใหเขาคิดวามันเปนการเปดโลกทัศนใหเขาไดรับรูขาวสารความเปนไป
ตางๆของโลกที่ทันสมัยและเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา และอินเทอรเน็ตยังเปนเครื่องมือที่ชวย
ใหเขาสามารถทํางานไดอยางรวดเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับการอานหนังสือ แถมยังทําใหมีเวลาที่เหลือที่
จะสามารถฟงวิทยุเพื่อคลายเครียดหรือทํางานอยางอื่นไดอีก  นับวาการมีอินเทอรเน็ตในสมาคมฯ
เปนการแบงเบาภาระในการรับรูและคนหาขอมูลใหมันงายขึ้นและเกิดประโยชนมากที่สุด  ในเรื่อง
ของครอบครัว ขอมูลที่ไดจากอินเทอรเน็ตก็ยังเปนเรื่องที่สามารถนํามันมาเปนบทสนทนาใหเขา
และลูกๆไดพูดคุยกันในชวงเวลาที่เดินทางกลับบานอีกดวย ในเรื่องของการเรียนของลูกๆเขาก็
ยังคงมีเวลาที่จะใหความสําคัญเหมือนเดิมที่จะมานั่งพูดคุยวามีปญหาอะไรบาง สวนเวลาที่เหลืออยู
เขาก็มีเวลาที่พักผอนอยูกับการฟงรายการวิทยุซึ่งเปนกิจวัตรที่เขาทําเหมือนเดิม แตปกติแลวนายกิติ
พงศจะไมเอาเรื่องของงานมาทําที่บาน เพราะเขาคิดวางานก็เรื่องที่ออฟฟตแตพออยูบานก็ตองเปน
เรื่องของครอบครัวเสมอ แตถาในวันเสารและวันอาทิตยที่เขาตองมีการประชุมที่ตางจังหวัด ก็จะ
ขาดเวลาที่มีใหกับครอบครัวไปบาง ซึ่งมันก็เปนปญหาที่เขาพยายามที่จะทําใหทุกอยางไมวาจะเปน
เรื่องของงานในสมาคมฯหรือเปนเรื่องของครอบครัวนั้นใหสมบูรณที่สุด  

ตั้งแตที่ไดใชอินเทอรเน็ตที่เปรียบเสมือนหองสมุดเคลื่อนที่ ขอมูลขาวสารที่ทันสมัย
นั้นทําใหเกิดความสัมพันธภายในครอบครัวที่มากขึ้น หรือแมแตคนรอบตัวดวยเชนกัน ทําใหมีเรื่อง
ที่จะพูดคุยและคอยสอนลูกๆของเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน เพื่อนฝูงในที่ทํางานหรือ
ในสายงานที่เกี่ยวของมีเพิ่มมากขึ้นเพราะตองคอยแลกเปลี่ยนความรู คอยชวยเหลือซึ่งกันและกันอยู
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เปนประจํา ในเรื่องของงานที่ทําใหเขามีเวลาวางมากขึ้น เพราะใชเวลาในการคนหาขอมูลที่นอยลง 
มีขอมูลที่จะใชประชุมหรือสัมมนามากมาย 

Case 2 (ไปรเวท  สทานสัตย)

นายไปรเวท สทานสัตย เปนผูพิการทางสายตาลักษณะความพิการตาบอดสนิททั้ง 2 
ขางตั้งแตกําเนิด อายุ 25 ป สถานะภาพโสด  อาศัยอยูกับนา 2 คนที่บาน  จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี คณะสังคมศาสตร สาขารัฐประศาสนศาสตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ปจจุบันดํารง
ตําแหนงเปนเจาหนาที่โครงการวิทยุบนอินเทอรเน็ตอยูที่สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย

กอนใชอินเทอรเน็ต – ชวงนั้นนายไปรเวท สทานสัตย ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมปลาย ที่โรงเรียน
สอนคนตาบอด จังหวัดสุราษฏรธานี ตอนเชาเขาก็ตองตื่นนอนตั้งแตเชาเพราะระยะทางจากบานถึง
โรงเรียนคอนขางที่จะไกลตองเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งพอของเขาจะตองไปสงที่โรงเรียนทุก
วัน หลังจากนั้นพอก็จะขับรถไปทํางาน พอเวลา 8.00 น. จะเปนเวลาเขาเรียนตามปกติซึ่งเขา
คอนขางที่จะไมคอยไดสนใจในการเรียนมากนัก  เพราะเขาจะสนใจในเรื่องของกิจกรรมกับเพื่อนๆ
มากกวา  สวนเรื่องของทางครอบครัวทางบานก็ไมคอยที่จะบังคับเขามากนัก ทําใหเขาเปนคนมี
อิสระมากกวาเด็กคนอื่น หลังจากนั้นเขาก็เริ่มที่จะอยูกับเพื่อนๆและใหความสําคัญกับเรื่องกิจกรรม
ของทางโรงเรียน

หลังใชอินเทอรเน็ต – พอไดเขามหาวิทยาลัย นายไปรเวท สทานสัตยก็เริ่มที่จะตองใชอินเทอรเน็ต
ในการเรียนมากขึ้น ซึ่งเขาก็ใชมันไดอยางดีเทียบกับคนตาดีทั่วไปในชวงที่เรียน นั้นเปนการเริ่มตน
ที่ทําใหเขาสนใจในอินเทอรเน็ตมากขึ้น เพราะวาการที่เขาใชอินเทอรเน็ตทําใหชวยยนระยะเวลาใน
การหาขอมูลเพื่อเปนประโยชนตอการเรียนของเขา และอินเทอรเน็ตก็มีประโยชนในการทําใหได
เปดโลกทัศนในการรับรูความเปนไปเกี่ยวกับสภาพสังคมในปจจุบันไดอยางรวดเร็ว เพราะทุกอยาง
ที่อยากรูเขาก็สามารถคนหาไดที่อินเทอรเน็ต หรืออยากติดตอพูดคุยกับเพื่อนก็ทําไดงายเหมือนวา
โลกนี้ของเขาแทนที่จะมีแตความมืดมิดกลับสวางไสวขึ้น และไมคิดวาความผิดปกติของเขาจะเปน
ปญหาอีกตอไป  เพื่อนๆก็ใหความใกลชิดมากขึ้นเพราะไมตองคอยใหเพื่อนชวยหรือเปนตัวถวงอีก
ตอไป หลังจากที่อินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทในการทํางานของชีวิตทําใหเขาจะตองเปนคนที่เริ่มให
ความสนใจและตั้งใจอยางมากที่จะใชอินเทอรเน็ตใหเปน เพราะอินเทอรเน็ตเรียกไดวาเปนเพื่อน
รวมงานของเขาเลยก็ได  ตั้งแตตื่นนอนตอนเชาเวลาประมาณ 4.00 น. ก็ทํากิจวัตรประจําวันสวนตัว
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เสร็จประมาณ 5.30 น. เมื่อมาถึงที่สมาคมฯประมาณไมเกิน 7.30 น. เขาก็จะเริ่มเคลียรงานที่จะตอง
ทําในวันนั้น  หาขาวเชารับประทาน  แลวเปดเครื่องคอมพิวเตอรเขาอินเทอรเน็ตเพื่อเช็ค e-mail เขา
เว็บไซตเพื่อดูสิ่งที่ตองการไมวาจะเกี่ยวกับการทํางานหรือวาความสนใจสวนตัว อยางเชน ฟงวิทยุ
ออนไลน หาความรูเกี่ยวกับการทําธุรกิจบนอินเทอรเน็ต หรือขอมูลเกี่ยวกับกับการจัดรายการวิทยุ 
ก็จะเขาไปคนหาที่เว็บ www.google.co.th เพื่อจะไดนํามาบอกกลาวพูดคุยกับผูฟงในรายการวิทยุ
ของเขา สวนเว็บ www.mcot.net ก็จะเขาไปอานขอมูลขาวสารบางแลวแตละวัน เพื่อเขาจะไดนํามา
กระจายขาวสารใหผูคนทั่วไปไดรับรูเกี่ยวกับความเปนไป เพราะงานของเขา คือ การที่เวลาวิทยุจะ
ออกอากาศตองคอยเปดโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร เพื่อสงเสียงขึ้นไปบนอินเทอรเน็ต ตรวจเช็ค
ขอมูลทางสถิติวาชวงเวลาไหนมีผูฟงในรายการมาฟงเทาไหร เช็คเว็บบอรดของวิทยุวามีคนมาตั้ง
คําถามอะไรบางแลวก็ตอบคําถามนั้น   และตองคอยสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงของผูฟงในรายการ  
อัปเดทขาวสารของสมาคมฯที่เกี่ยวของกับรายการ เพื่อเอาขึ้นในหนาวิทยุ หาเกี่ยวกับรายการวิทยุ
ออนไลนหรือทีวีออนไลนที่มีอยูมาใสในเว็บเพื่อทําเปน link ใหคนตาบอดที่เขามาใชไดสะดวกที่
เว็บ www.tab.or.th/radio เพราะวาเปนสิ่งที่เขาตองทําเพื่อใหผูพิการทางสายตามีโอกาสที่จะไดรวม
แสดงใหความคิดเห็น และรับรูถึงความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในสังคมจะไดเกิดความเทา
เทียมกัน  กวาจะเลิกจากการทํางานประมาณ 18.00 น. เขาจะถึงบานประมาณเวลา 20.00 น. ทาน
ขาวเย็นกับนาแลวก็นั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการเมือง สังคม เรื่องที่ทํางาน หรือเรื่องที่กําลังเปนขาว
นาสนใจในขณะนั้น เพราะการที่ไดเขาไปใชอินเทอรเน็ตทําใหเขาไดรับรูขอมูลขาวสารไดเหมือน
คนปกติ เลยทําใหเรื่องที่พูดคุยกับนาของเขาเปนเรื่องเดียวกันไดอยางงายและไมถือวาตัวเองเปน
ความผิดปกติที่ไมนาเปนหวงเลยสําหรับนาของเขา และยังสามารถแลกเปลี่ยนทัศนคติขอมูลกันได
กับนา ชวยใหความสัมพันธภายในครอบครัวดีขึ้นกวาเดิม หรือบางทีก็คิดวาเปนประโยชนตอนา
ของเขา เพราะวาในเวลาที่คอมพิวเตอรที่ออฟฟตของนาเสีย เขาจะเปนคนที่ใหความชวยเหลือโดย
การเขาอินเทอรเน็ตหาขอมูลใหกับนาของเขาอีกดวย

ตั้งแตเขาไดรูจักการใชอินเทอรเน็ตในชวงเรียนมหาวิทยาลัยจากเด็กตาบอด ที่ตองพึ่ง
คนอื่นในการหาขอมูล แตเดี๋ยวนี้สามารถหาขอมูลอะไรก็ไดดวยตัวเองที่มีอยูในอินเทอรเน็ต ทําให
มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นเพราะการที่เขาสามารถชวยตัวเองและยังชวยคนอื่นไดดวย ความสัมพันธใน
ครอบครัวกับนาก็ยิ่งใกลชิดกันมากขึ้นสามารถแบงปนความรูซึ่งกันและกัน ไดมากกวาแตกอน ถา
เปนเรื่องของงานอินเทอรเน็ตทําใหเขามีงานประจําที่มั่นคงและยังใหขอมูลขาวสาร ความบันเทิงกับ
คนตาบอดดวยกันเอง
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Case 3 (ธรรม  จตุนาม)

อาจารยธรรม  จตุนาม เปนผูพิการทางสายตาลักษณะความพิการตาบอดสนิททั้ง 2 ขาง
ตั้งแตกําเนิด อายุ 36 ป ปจจุบันสถานะภาพสมรสแลว ยังไมมีบุตร อาศัยอยูกับครอบครัวทั้งหมด 2 
คนกับภรรยาที่เปนคนตาดี อาจารยธรรม จตุนาม จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขางานบริการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการมหาวิทยาลัยมหิดล   และปจจุบันเปนอาจารยประจําอยูที่วิทยาลัยราชสุดา

กอนใชอินเทอรเน็ต – ในชีวิตของอาจารยธรรมกอนที่จะมีอินเตอรเน็ตใชนั้น  เขาคอนขางที่จะ
ลําบากมากกวาคนอื่นตรงที่เขาตองเรียนหนังสือไปและทํางานไปดวย เพื่อจุนเจือเลี้ยงชีวิตตัวเอง  
ทําใหคอนขางที่จะเหนื่อยและมีชีวิตที่ตองอดทน  ในสมัยตอนที่เรียนเขาเองเปนคนที่ขยันในเรื่อง
การเรียน และผลการเรียนก็อยูในเกณฑที่ดี  เวลาที่วางนอกเหนือจากการเรียนและการทํางานเขาก็
จะเขาหองสมุดเพื่อหาความรูใหกับตัวเอง ชวงนั้นก็จะมีแตหองสมุดเทานั้นที่จะมีหนังสือสําหรับ
คนตาบอดอยางเขาที่สามารถหาอานได  ทําใหเขาเวลาที่วางของเขานั้นจะอยูแตในหองสมุด  เขา
เปนคนที่คอนขางที่จะไมมีเพื่อน เพราะวาเขาเองก็ไมคอยมีเวลาวางเลยที่จะไปสังสรรคกับเพื่อนฝูง  
เขาคิดเสมอวาการที่เขาเปนคนตาบอดมันเปนภาระที่หนักอยูแลว  คงไมมีใครที่อยากจะชวยเหลือ 
เพราะทุกคนก็ตองชวยตัวเองกอน  สังคมของเขาเหมือนวาตองชวยเหลือตัวเองมาตลอดเวลา  การ
เรียนก็คอนขางที่จะลําบากมากกวาคนอื่นๆ เพราะวาการที่จะหาขอมูลขาวสารในเรื่องของการเรียน
นั้น  นอกจากหนังสือในหองสมุดแลว  ก็มีอีกอยางคือการที่เขาไปพูดคุยขอคําชี้แนะจากอาจารยใน
วิชานั้นที่มหาวิทยาลัย  มันจึงเปนเรื่องที่ลําบากสําหรับเขาที่ไมมีอินเตอรเน็ตในการเรียนในสมัยนั้น  
แตมันก็กลับเปนเรื่องที่ทําใหเขาตองขยันมากขึ้นเพื่อใหเพื่อนรูสึกวาเขาไมใชคนผิดปกติอีกตอไป

หลังใชอินเทอรเน็ต – ชวงระหวางทําการศึกษาระดับปริญญาตรีอยูนั้น เขาก็ไดมีโอกาสเรียนรู
วิธีการใชอินเทอรเน็ตไปดวย เขาใชชีวิตอยูกับภรรยาและในทุกวันที่เขาตองไปทํางานที่วิทยาลัย
ภรรยาของเขาจะขับมอเตอรไซคไปสงทุกวันชวงเวลาประมาณ 7.00 น.  หลังจากนั้นเขาก็จะไป
ทํางานในคณะเตรียมงานที่จะตองไปสอนหนังสือในแตละวัน อาจจะตองนําอินเทอรเน็ตเขามาชวย
ในการเตรียมการเรียนการสอนดวย  เพราะวาอินเทอรเน็ตเปนเครื่องแบงเบาภาระในการหาขอมูลที่
จะมาสอนหนังสือ www.google.com เปนเว็บไซตที่มักจะเขาไปคนหาขอมูลมากที่สุด และยังเปน
ครูที่ดีของเขาอีกดวย ทําใหเทคโนโลยีนั้นเปนสิ่งจําเปนอยางมากในการดําเนินชีวิตของเขาเลย และ
ในเรื่องการทํางานอินเทอรเน็ตจะเปนตัวชวยบอกความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทางสมาคมฯ ใหเขาได
รับรูวาเกิดอะไรขึ้นบาง มีประเด็นเพื่อใหแลกเปลี่ยนความเห็นหรือขอมูลอะไรใหมๆ  เขาก็จะเขา

This document was created by the trial version of Print2PDF. !

Once Print2PDF is registered, this message will disappear.!

Purchase Print2PDF at http://www.software602.com

DPU

http://www.software602.com


74

ไปที่เว็บ www.tabod.net/home เมื่อเขาตองการ ซึ่งการใชอินเทอรเน็ตเพื่อชวยใหการทํางานและให
ความรูใหมๆกับเขา มันทําใหเขารูสึกวามีวิถีชีวิตที่อิสระไดเปดโลกทัศนในเรื่องที่เขาไมเคยรูมา
กอนจะไดไมเปนคนที่ตกยุคในสังคมวัตถุนิยม จากนั้นพอใกลเวลาประมาณ 18.00 น. ภรรยาที่แสน
นารักก็จะขี่มอเตอรไซคมารับที่คณะตามปกติเพื่อจะกลับบานดวยกัน ภรรยาของเขาเปรียบเสมือน
ผูชวยที่แสนดีที่คอยใหชวยเหลือ เพราะบางทีที่ตองใชงานอินเทอรเน็ตที่บานการคนหาขอมูลตางๆ
ที่ไมสามารถอธิบายเกี่ยวกับรูปภาพได  ก็ตองขอใหภรรยาที่เปนคนตาดีอธิบายรูปภาพในเว็บไซต
นั้น เพื่อความเขาใจในรายละเอียดของเว็บไซตที่กําลังใชงาน  เพราะวาทุกวันไมเวนแตวันหยุดเขาก็
ตองใชอินเทอรเน็ตตลอดไมมากก็นอย  

เห็นชัดวาการที่ไดใชอินเทอรเน็ตที่เปนเครื่องมืออํานวยความสะดวก เพื่อการคนหา
ขอมูลไมวาจะเปนชวงเรียน หรือหนาที่การทํางานก็ดีทําใหเราไดรูสึกถึงสิ่งใหมที่กําลังเกิดขึ้นกับ
ตัวเอง มีโอกาสไดไดเรียนรูการใชชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่ง สามารถบริหารเวลาใหกับตัวเองและคน
รอบขางไดอีกดวย กอใหเกิดความสัมพันธภายในครอบครัวที่ดีแทนที่ตางคนตางทํางานของตัวเอง

Case 4 (เอกรัตน  พรมชาติ)

นายเอกรัตน  พรมชาติ เปนผูพิการทางสายตาลักษณะตาบอดสนิททั้ง 2 ขาง  อายุ 24 ป  
สถานะภาพโสด กําลังศึกษาอยูที่วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง ระดับ ปวส. ปที่2 สาขาการตลาด
ครอบครัวมีทั้งหมด 4 คน เขาเปนลูกชายคนโตของพอแม  มีนองสาวเปนคนตาดีอายุ 21 ป เรียนอยู
ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สวนตัวเขาเองอาศัยอยูที่หอพักชั่วคราวของวิทยาลัยสารพัดชางนคร
หลวง เพราะวาการเดินทางในการมาเรียนลําบาก ทําใหเขาตองตัดสินใจมาใชชีวิตอยูคนเดียว

กอนใชอินเทอรเน็ต – ในชวงที่ตองเรียนนั้นนายเอกรัตน  พรมชาติ  ก็ไมไดคิดวาการใชอินเทอรเน็ต
นั้นจะมีประโยชนอะไร  เขาก็แคตั้งใจเรียนเพื่อใหจบหลักสูตรในตอนมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพื่อ
จะไดมาชวยแบงเบาภาระใหกับครอบครัว  เพราะเขาเกิดมาเขาคิดเสมอวาตัวเองเปนภาระอยางมาก
ใหกับครอบครัวเลย  นั้นเองที่ทําใหเขาตองหันมาสรางใหตัวเองเปนจุดเดนในเรื่องของการเรียน
เพื่อใหครอบครัวภูมิใจในตัวเขา  ซึ่งเขาเองก็เปนคนที่เรียนไดดีคนหนึ่ง  และทําใหพอแมภูมิใจใน
ตัวเขาอยางที่ตั้งใจไว  ซึ่งเขาเองก็พยายามทําทุกอยางที่เขาจะสามารถทําไดเพื่อทําใหตัวเองไมรูสึก
วาเปนปมดอยของสังคมในชวงที่เรียน  เขาจะใชชีวิตเปนปกติกับเพื่อนในโรงเรียน  มีมนุษย
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สัมพันธดีเปนที่รักใครของหมูเพื่อนและอาจารย   ทุกอยางทําดวยความตั้งใจและพยายามทําใหดี
ที่สุด เพื่อจะไดไมเปนตัวถวงของใครในโรงเรียน   

หลังใชอินเทอรเน็ต – ทุกอยางเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปนับตั้งแตอินเตอรเน็ตเขามามีบทบาทใน
ชีวิตของ นายเอกรัตน  พรมชาติ  คือ ตั้งแตตื่นนอนตอนเชาเวลาประมาณ 6.15 น. ก็ทํากิจวัตร
ประจําวันสวนตัวเสร็จเวลาประมาณ 7.00 น. เขาก็จะลงไปทานขาวเชาที่โรงอาหารของวิทยาลัยกับ
เพื่อนๆแลวจึงเขาหองคอมพิวเตอรของวิทยาลัยเพื่อใชอินเทอรเน็ตในการหาขอมูลตางๆ อยางเชน 
โปรแกรมปองกันไวรัสใหมๆ เกมสใหมๆ ขอมูลที่เปนเรื่องนาสนใจ  สวนใหญสิ่งที่เขาคนหาจะ
เปนโปรแกรมที่มีใหโหลดฟรีแลวก็จะเอามาลองเลนดู เพราะมันสิ่งที่แปลกใหมสําหรับเขา  ทําให
เขาเริ่มที่ตั้งหนาตั้งตาใหความสนใจอยางมาก  เพราะคิดวาอินเทอรเน็ตมันเปนสิ่งที่ทําใหชีวิตไมนา
เบื่อ เพราะนอกจากการเรียนแลวเขาก็ไมคอยที่จะทําอะไร  พอมีอินเทอรเน็ตเขามาเขาก็เริ่มสนุกกับ
การใชมันในการหาขอมูลการบานหรืองานที่อาจารยให เขาจะเขาไปหาในเว็บ www.google.co.th
ทําใหทุกอยางที่เคยเปนปญหากลับงายดายอยางที่เขาไมเคยคิดมากอน  และในเวลาที่วางจากการ
เรียนยังสามารถเขาไปในอินเทอรเน็ต เพื่อเลนเกมใหเกิดความสนุกกับเพื่อนๆไดอีก  ซึ่งทุกวันนี้เขา
คิดวาตองขอบคุณคนที่เปนคนคิดคนโปรแกรมอานหนาจอขึ้นมา เพราะวามันทําใหชีวิตของเขา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลย สิ่งที่ไมเคยรูก็กลับไดรู  สิ่งที่ไมเคยคิดวาโลกมืดๆของเขาใบนี้จะมีชีวิต
ขึ้นมาไดอีกครั้ง และบอยครั้งถามีเวลาวางเขาก็จะไปซอมดนตรีกับเพื่อนๆที่หองซอมดนตรีของ
วิทยาลัยประมาณ 4 คน พอใกลเวลาเรียน 17.00 น. ก็จะเขาเรียนตามวิชาเรียนที่ลงเอาไวพอเลิกเรียน
ตอน 20.00 น. หองคอมพิวเตอรที่วิทยาลัยก็ปดหมดแลว เขาจะกลับเขาหองที่หอพัก ฟงเพลงใน
รายการทั่วไปอยางเปนประจําในแตละวัน แลวเขานอนประมาณ 22.00 น. สวนในวันเสาร-วัน
อาทิตย ก็อยูที่หอพักเลนคอมพิวเตอรเพื่อตัดตอเพลงบาง คนหาเพลงใหมๆในอินเทอรเน็ตเพื่อเขา
ไปโหลดแลวนํากลับมาฟง เพราะเขาคิดวาสามารถทําไดโดยไมตองเสียเงิน และไมตองภาระให
ครอบครัวเดือดรอน   หรือบางทีก็ลองโปรแกรมใหมอยางพวกโปรแกรมบางตัวที่สามารถนํามาขาย
ตอไดดวย ทําใหเขามีรายไดเสริมจากการที่มีอินเทอรเน็ตใช  ซึ่งทุกวันนี้เขาก็ยังคงใชอินเทอรเน็ต
ในการเรียน  การหาขอมูลเพื่อความบันเทิง  และการใชมันเปนธุรกิจเล็กๆนอยๆในโรงเรียนอีกดวย

จากเด็กที่คิดวาตัวเองเปนภาระของครอบครัวตองคอยใหคนอื่นชวยตลอด แตตอนนี้เขา
สามารถหารายไดเพื่อแบงเบาภาระของครอบครัวจากการใชอินเทอรเน็ต และยังมีความรูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการตัดตอเพลง เพื่อในอนาคตอาจจะไดเปนคนจัดรายการวิทยุเพื่อหารายไดเสริมอีกทาง
หนึ่งดวย สวนครอบครัวนั้นจะกลับไปหาแมกับนองสาวประมาณ เดือนละครั้งเทานั้น
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Case 5 (อุบล  ลอยคํา)

อุบล ลอยคํา เปนผูพิการทางสายตาลักษณะความพิการตาบอดสนิททั้ง 2 ขางตั้งแต
กําเนิด อายุ 38 ป สถานะภาพโสด  อาศัยอยูตัวคนเดียว  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียน
สนคนตาบอด เปนสมาชิกของสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย อาชีพรองเพลงและขายล็อตเตอรี่

อุบลประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองดวยการรองเพลงและขายล็อตเตอรี่ วิถีชีวิตในแตละวัน
ของเธอจะไมเหมือนคนตาดีทั่วไป ในแตละวันเธอไมสามารถกําหนดไดเลยวาจะตองเดินทางไป
รองเพลงที่ไหนบางและวันนั้นจะมีรายไดเทาไหร เธอเริ่มออกเดินทางจากบานเพื่อไปรองเพลง
ตั้งแต 18.00 น. ซึ่งจะมีคนนําพาไปรองเพลง (คนจูง) และจะมีรถตุกๆมาจอดรอรับอยูหนาที่พักเพื่อ
พาเธอไปรองเพลงตามรานอาหาร ตามคาเฟตางๆ โดยจะขับตระเวนไปทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
คนจูงจะเปนคนไปติดตอที่รานอาหารเพื่อขอใหเธอไดเขาไปรองเพลง บางรานก็อนุญาต บางรานก็
ไมอนุญาต แถมยังพูดดูถูกใหคับแคนใจดวย สําหรับรานที่อนุญาตใหรองก็จะรองไดแค 1 เพลง 
(บางทีแขกยังโวยวายไมยอมใหรองก็มี) รายไดที่เกิดจะมาจากคนที่เขามารับประทานอาหารภายใน
ราน ในแตละคืนเธอตองนั่งรถตุกๆเพื่อตระเวนไปตามรานอาหารหรือคาเฟตางๆ จนกวาจะถึงเวลา
ที่กฎหมายกําหนดใหปดบริการ เธอจึงจะเดินทางกลับที่พักซึ่งกวาจะถึงก็ประมาณ 03.00 น. ตองรีบ
ทําธุระสวนแลวตัวเขานอนเพราะตองตื่นนอนและออกจากที่พักในเวลาประมาณ 06.00 น. ให
ทันเวลาที่มีผูคนเดินทางไปทํางานหรือจายตลาด โดยจะรองเพลงไปตามถนนหรือตามตลาดตางๆที่
มีผูคนผานไปมาเปนจํานวนมาก รายไดที่ไดมาในแตละครั้งก็จะตองแบงเปน 3 สวน ใหกับคนจูง
เพราะวาเราไมสามารถเขาไปติดตอกับทางรานไดโดยตรง อีกสวนจะตองแบงใหกับคนขับรถตุกๆ
ที่เราจางเหมาเปนรายวันดวย รายไดในสวนที่เหลือจึงจะเปนรายไดที่นํามาใชชีวิตในแตละวัน ชีวิต
ของเธอจะวนเวียนอยางนี้ไปเรื่อยๆ ถาวันไหนไมสบายหรือไปไมไหวแสดงวาวันนั้นเธอจะขาด
รายไดในสวนนั้นไป ในชวงที่หวยใกลออกเธอจะแบงเวลากอนหวยออกประมาณ 7 วัน เพื่อไป
ขายล็อตเตอรี่ดวย
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Case 6 (พีระพัฒน  บุญดานตรง)

พีระพัฒน บุญดานตรง เปนผูพิการทางสายตาลักษณะความพิการสายตาเลือนลางตั้งแต
กําเนิด อายุ 25 ป สถานะภาพโสด  อาศัยอยูตัวคนเดียว  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียน
สนคนตาบอด อาชีพรับจางนวดแผนไทยและกําลังจะเขาอบรมการใชอินเทอรเน็ต

พีระพัฒนประกอบอาชีพนวด เขาอาศัยอยูที่รานนวดซึ่งตัวเองเปนหุนสวนกับเพื่อน
ปกติจะตื่นนอนประมาณ 07.00 น. ทํากิจวัตรประจําวันเสร็จก็จะลงมาที่รานวามีลูกคามาใชบริการ
บางหรือเปลาถายังก็จะออกไปหาขาวเชาทานแถวๆรานนวดกอน จึงจะกลับเขามาเฝารานๆจะเปด
ตั้งแต 08.00-20.00 น. ชวงที่ไมมีลูกคาก็จะนั่งฟงเพลงที่รานและก็คุยกับเพื่อนซึ่งเปนคนตาดีที่
ลงทุนดวยกัน ถาชวงที่มีลูกคาก็จะตางคนตางทํางานของตัวเอง บางวันเจอลูกคาไมเรื่องมาก
หมายถึงจะตองกดใหแรงๆก็จะสบายแตถาเจอเรื่องมากวันนั้นจะเมื่อยแขนมากๆเพราะตองออกแรง
กดเยอะกวาปกติ ลูกคาตองการใหนวดแบบไหนก็ตองทําตามความตองการไมงั้นก็จะไมมีใครเขา
มาใชบริการจากเรา พีระพัฒนเปนคนที่สนใจในขาวสารบานเมือง เกี่ยวกับการหาความรู และยัง
เปนคนมีน้ําใจคอยชวยเหลือคนอื่น บางทีใหเพื่อนที่ทํางานดวยกันก็จะชวยอานหนังสือใหฟงบาง 
ถาหนังสือเลมไหนเพื่อนไมสนใจเพื่อนก็จะไมอานใหฟง การทํางานก็จะตองรอลูกคาอยูอยางนั้น
จนกระทั่งรานปดคอยซักผา อาบน้ํา แลวก็เขานอนประมาณ 22.00 น. ถาเปนวันจันทร-วันพุธ 
ในชวงบายเขาจะไปที่วิทยาลัยราชสุดา เพื่อคอยชวยเจาหนาที่วิทยาลัยราชสุดาพิมพเอกสารตางๆให 
เปนการฝกความคลองในการใชแปนคียบอรดและบางทีเจาหนาที่ของวิทยาลัยราชสุดามีเวลาวางพอ
ก็จะสอนใหเขาใชอินเทอรเน็ตดวยวันละนิดวันละหนอย เพื่อจะไดมีความรูเพิ่มเติมและสามารถ
ทํางานอยางอื่นได 

สรุปผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุมคนตาบอดที่ใชอินเทอรเน็ตทั้ง 4 ทาน

ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของประชากรที่ทําการศึกษาในครั้งนี้ มีทั้งทางตรงและ
ทางออมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตในดานครอบครัว และเพื่อนฝูง การใชอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือที่ให
ขอมูลขาวสารทางวิชาการ ความรูทั่วไป และดานบันเทิงที่มีความทันสมัย ทั้งนี้พวกเขาสามารถใช
ขอมูลที่ไดเหลานี้มาใชในการสนทนากับครอบครัวและเพื่อนๆ เพื่อโตตอบกันทั้ง 2 ฝายในเรื่อง
เดียวกัน รวมไปถึงการใหครอบครัวมีสวนชวยหรือเปนสวนหนึ่งในการคนหาขอมูลนั้นดวย ซึ่งทํา
ใหความสัมพันธระหวางครอบครัวและเพื่อนๆ เปนไปในทางที่ดีขึ้น
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สวนวิถีชีวิตในดานหนาที่การงานนั้นเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงโดยตรง คือดานหนา
ที่การงานของแตละคนที่ดีขึ้น ไมวาจะเปนในลักษณะที่ใชอินเทอรเน็ตเปนแหลงขอมูลหลัก หรือ
จะใชอินเทอรเน็ตเพื่อเปนเครื่องมือประกอบในการทํางานโดยตรง ซึ่งหนาที่การงานของพวกเขายัง
เกี่ยวของกับการใหขอมูลขาวสาร ความรู และความบันเทิงเพื่อชวยคนตาบอดทั่วไปไดมีโอกาสใน
การรับรูที่เทาเทียมกันอีกดวย

ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งวิถีชีวิตในดานครอบครัวและในดานการทํางาน เปน
การเปลี่ยนแปลงตามลักษณะเวลาของการเรียนรู ที่จะใชอินเทอรเน็ตกับเวลาของสังคมที่เปลี่ยนไป
ในแตละชวงชีวิตของพวกเขา จึงทําใหการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดเปนไปแบบอัตโนมัติ 
เหมือนกับการหัดขับรถกวาจะฝกขับรถไดนั้นก็ตองใชเวลาในการฝกฝน พอคุณสามารถขับรถได
เองแลว คุณก็จะรูเองวาควรจะใชมันใหเกิดความสะดวกสบายไดอยางไร

ปญหานําวิจัย 4 วิถีชีวิตคนตาบอดที่ใชอินเทอรเน็ต     กับวิถีชีวิตคนตาบอดที่ไมไดใชอินเทอรเน็ตมี
                          ความแตกตางกันอยางไร

เพื่อใหงายตอความเขาใจในความแตกตางของวิถีชีวิตจากกรณีศึกษาทั้ง 6 ทาน จึงแบง
ความสัมพันธที่เกิดขึ้นเปน 3 ลักษณะ ปรากฏผลดังตารางตอไปนี้

ตารางที่ 4.1 แสดงวิถีชีวิตที่คลายคลึงและแตกตางกันของคนตาบอดที่ใชอินเทอรเน็ตกับคนตาบอด      
                   ที่ไมไดใชอินเทอรเน็ต

คนตาบอดที่ใชอินเทอรเน็ต คนตาบอดที่ไมไดใชอินเทอรเน็ต

1.หนาที่การงาน

สิ่งที่แตกตาง
* มีรายไดที่มั่นคงเนื่องจากมีงานประจําทํา * มีรายไดขึ้นอยูกับความขยันสวนตัว
* มีเวลาทํางานและพักผอนที่แนนอน * ตองทํางานทั้งวันและมีเวลาพักผอนนอย

เพื่อใหมีรายไดพอเลี้ยงชีพ

* ทํางานที่ตองใชแตแรงงาน* ทํางานทีใชความรู ความสามารถใหเกิด
ประโยชน
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ตารางที่ 4.1 (ตอ)

* ไมตองคอยพึ่งคนอื่นในการทํางาน * ตองพึ่งคนอื่นในการประกอบอาชีพ
* โอกาสในการทํางานที่มากขึ้น * โอกาสในการทํางานที่นอยลงเนื่องจาก

นับวันจะมีคนทํางานประเภทนี้มากขึ้น

2.ครอบครัว

สิ่งที่แตกตาง
* ความสัมพันธในครอบครัวไม
เปลี่ยนแปลง

* สรางความสัมพันธภายในครอบครัวใหดี
ขึ้น เพราะวาตางคนตางมีสวนรวม

* มีความเปนอยูที่ดีขึ้น เนื่องจากมีหนาที่การ
งานที่มั่นคง

* มีความเปนอยูที่ไมแนนอนขึ้นอยูกับ
รายไดที่หามาไดในแตละวัน

* มีเวลาใหกับครอบครัวที่แนนอน * มีเวลาวางใหครอบครัวไมแนนอน

3.สังคม

สิ่งที่คลายคลึง
* ตองทํางานเพื่อเลี้ยงชีพ * ตองทํางานเพื่อเลี้ยงชีพ

* ยังคงตองใชบริการขนสงสาธารณะในการ
ไปทํางาน

* ยังคงตองใชบริการขนสงสาธารณะในการ
ไปทํางาน

สิ่งที่แตกตาง

* มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นจากการติดตอสื่อสาร
และแลกเปลี่ยนความรูที่ไดจากอินเทอรเน็ต

* ไมคอยมีโอกาสจะไดรูจักคนอื่นๆ เพราะ
ตองทํางานทั้งวัน
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ตารางที่ 4.1 (ตอ)

* ยังไมเปนที่ยอมรับของสังคม* ผูคนในสังคมใหความยอมรับนับถือ
เพราะพึ่งพาตนเองไดและมีความสามารถ
เหมือนกับคนตาดี

* ไดรับขาวสารชากวา* ไดรับขอมูลขาวสารที่ทันสมัยและรวดเร็ว 
จากการใชอินเทอรเน็ต

* มีชองทางการรับขาวสารที่มากกวา * มีชองทางการรับขาวสารที่จํากัด

ลักษณะการใชชีวิตของคนตาบอดที่ไมไดใชอินเทอรเน็ตนั้น  เปนไปในทิศทางที่ไม
คอยไดพบปะกับคนอื่นหรือเรียกไดวาแทบจะไมมีเวลาที่จะไดสนใจคนอื่นนอกจากตัวเอง เพราะ
ลักษณะการงานที่ทํานั้นทําเพียงเพื่อใหมีรายไดพอเลี้ยงชีพไปวันๆ และโอกาสในการทํามาหากิน
ของพวกเขานับวันจะยิ่งนอยลงเพราะคนตาบอดที่มีความรูนอยมีแตจะเพิ่มมากขึ้นทุกวันๆ 

ถาเทียบกับวิถีชีวิตของคนตาบอดที่สามารถใชอินเทอรเน็ตไดนั้น จะมีหนาที่การงานที่
มั่นคงและมีรายไดที่แนนอน รับรูขอมูลขาวสารที่ทันสมัยสามารถสนทนากับคนตาบอดคนอื่นหรือ
แมแตคนตาดีเอง กอใหเกิดการสรางความสัมพันธระหวางคน 2 คน 
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บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การศึกษาเรื่อง “การใชอินเทอรเน็ตกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนตาบอด”  เปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก 
(Indepth Interview)  การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participatory Observation)  และการวิเคราะหจาก
วิดีโอ (video analysis)  โดยผูวิจัยไดตั้งปญหานําวิจัยไวดังนี้

1. คนตาบอดมีโอกาสเขาถึงเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไดอยางไร        มีวัตถุประสงคและ
ความคาดหวังในการใชอินเทอรเน็ตอยางไร 

2. คนตาบอดมีขั้นตอน   และวิธีการใชอินเทอรเน็ตอยางไร   และมีปฏิสัมพันธกับ
อินเทอรเน็ตอยางไร

3. วิถีชีวิตของคนตาบอดที่ใชอินเทอรเน็ตเปนอยางไร    มีทัศนะเกี่ยวกับสิทธิของคนตา
บอดอยางไร เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม และมีการปรับตัวเองอยางไร

4. วิถีชีวิตคนตาบอดที่ใชอินเทอรเน็ต         กับวิถีชีวิตคนตาบอดที่ไมไดใชอินเทอรเน็ต
ความแตกตางกันอยางไร

สรุปผลการวิจัย

1. คนตาบอดมีโอกาสเขาถึงเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไดอยางไร มีวัตถุประสงคและความ
คาดหวังในการใชอินเทอรเน็ตอยางไร 

ความคาดหวังในการใชอินเทอรเน็ตของคนตาบอด 

ชวงแรกกอนที่คนตาบอดจะไดทดลองใชอินเทอรเน็ต สิ่งที่คิดเอาไวก็คืออินเทอรเน็ต
เปรียบเสมือนหองสมุดขนาดใหญ ที่มีขอมูลมากมายหลายอยางรวมอยูในที่เดียวกันทั้งขอมูลทาง
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วิชาการ ความรูรอบตัว และความบันเทิงที่สามารถเคลื่อนที่ได ดังนั้นคนตาบอดสวนใหญจึงมีความ
คาดหวังวาอินเทอรเน็ต    จะเปนแหลงขอมูลขาวสารที่ทําใหพวกเขาสามารถเขาไปคนหาขอมูลขาว
สารตางๆ ที่ตองการไดดวยตนเองโดยไมตองพึ่งพาคนอื่น อันดับที่สองเปนแหลงความบันเทิงตางๆ
เพื่อคลายเครียดและพักผอนทั้งในและนอกเวลาทํางาน อันดับที่สามคนตาบอดคาดหวังวาเมื่อ
สามารถใชงานอินเทอรเน็ตไดแลว จะสามารถหาขอมูลไดเหมือนกับคนตาดีทั่วไปโดยไมตอง
พึ่งพาคนอื่น แตยังมีบางคนที่ไมเคยคิดที่จะคาดหวังอะไรจากอินเทอรเน็ตเลย เนื่องจากคนพวกนี้ไม
เคยรูจักและไมอยากที่จะใชอินเทอรเน็ตตั้งแตตนอยูแลว

โอกาสที่คนตาบอดจะไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต สวนใหญนั้นจะมาจาก
อาจารยที่เคยทําการสอนในโรงเรียนสอนคนตาบอด อันดับที่สองรับรูขาวสารจากทางสมาคมคนตา
บอดแหงประเทศไทยที่มีการประกาศตามสื่อตางๆ เพื่อใหคนตาบอดสามารถรับรูและเขาถึงขอมูล
ขาวสาร และสถานที่ที่ใหความรูในการใชอินเทอรเน็ตสวนใหญจะมาจากการเรียนตามหลักสูตร
ของวิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง อันดับที่สองจากการเขาอบรมที่สมาคมคนตาบอดแหงประเทศ
ไทย จึงมีสวนนอยเทานั้นที่สามารถเรียนรูไดจากการอานหนังสืออักษรเบลล และจากการให
คําแนะนําของเพื่อนที่สามารถใชอินเทอรเน็ต

วัตถุประสงคในการใชอินเทอรเน็ตของคนตาบอด

หลังจากคนตาบอดไดเรียนรูและอบรมจากสถานที่ตางๆจนสามารถใชงานอินเทอรเน็ต
แลว วัตถุประสงคในการใชอินเทอรเน็ตของคนตาบอดสวนใหญจะใชเพื่อคนหาขอมูลขาวสาร
ตางๆ ไมวาจะเปนขอมูลเชิงวิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับความรูทั่วไป และติดตามขาวสารบานเมืองที่
ทันสมัย เพื่อนําขอมูลเหลานั้นมาใชใหเกิดประโยชน ทั้งในหนาที่การงานหรือแมกระทั่งการเรียนก็
ตาม อันดับที่สองเพื่อความบันเทิงสวนตัว เชนการฟงวิทยุบนอินเทอรเน็ต การหาเพลงใน
อินเทอรเน็ต รวมไปถึงการอานขาวบันเทิงในหนังสือพิมพออนไลน อันดับที่สามเพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร ในการรับ-สง อีเมล ที่เปนความรูใหมกับเพื่อนทั้งในประเทศและตางประเทศ และ
เขาเว็บบอรดเพื่อแสดงความคิดเห็นสวนตัวที่มีตอประเด็นตางๆ
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2. คนตาบอดมีขั้นตอนและวิธีการในการใชอินเทอรเน็ตอยางไร และมีปฏิสัมพันธกับ
อินเทอรเน็ตอยางไร

การมีปฏิสัมพันธกับอินเทอรเน็ตของคนตาบอดนั้นจะแบงออกเปน 2 ลักษณะดวยกันคือ 

1.คนตาบอดที่ใชอินเทอรเน็ตเปนเวลาตั้งแต 3 ปขึ้นไป จะมีความชํานาญในการใช
คําสั่งของโปรแกรมอานหนาจอและสามารถซอมแซมโปรแกรม รวมถึงอุปกรณตางๆที่อาจจะเกิด
ความเสียหายขึ้นกับคอมพิวเตอรได 

2.คนตาบอดที่ใชอินเทอรเน็ตเปนเวลาไมถึง 3 ป จะใชงานคําสั่งของโปรแกรมอาน
หนาจอเบื้องตนเทานั้น หรือแมกระทั้งการเปดใชโปรแกรมอื่นๆที่มีอยูในคอมพิวเตอร เพราะกลัว
ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นกับโปรแกรมอานหนาจอและตัวเครื่องคอมพิวเตอร เพราะไมสามารถที่
จะแกไขดวยตัวเองได

แมวาการมีปฏิสัมพันธของคนทั้ง 2 กลุมจะมีความแตกตางกัน แตปญหาหลักที่ทําให
คนตาบอดไมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารจะมาจากการเขียนเว็บไซตของโปรแกรมเมอร ที่ขาด 
Web Accessibility เนื่องจากประเทศไทยยังไมมีการออกขอบังคับในการทําเว็บไซต บางเว็บไซตที่
มีแตรูปภาพ และกราฟก มากเกินไปทําใหคนตาบอดไมสามารถรูถึงขอมูลเหลานั้นได

ขั้นตอนในการใชอินเทอรเน็ตของคนตาบอดนั้นจะแบงเปน 2 กลุมดวยกันคือ

1. กลุมคนตาบอดที่ยังอยูในวัยเรียน
2. กลุมคนตาบอดที่อยูในวัยทํางาน

1. กลุมคนตาบอดที่อยูในวัยเรียนนั้นจะเรียนรูขั้นตอนการใชอินเทอรเน็ตจากวิทยาลัย
สารพัดชางนครหลวง โดยแบงเปน 3 ระดับดังตอไปนี้

     -  ตั้งแตไมเปนเลย เริ่มตนตองเรียนพิมพดีดภาษาอังกฤษ ทั้งเครื่องพิมพดีดธรรมดา
และเครื่องพิมพดีดไฟฟา ซึ่งเครื่องพิมพดีดที่ใชจะเหมือนกับคนตาดีใชทุกประการ จากนั้นตอง
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เรียนพิมพดีดภาษาไทย ทั้งเครื่องพิมพดีดธรรมดาและเครื่องพิมพดีดไฟฟา ซึ่งเครื่องพิมพดีดที่ใชจะ
เหมือนกับคนตาดีใชทุกประการ เพื่อเกิดความชํานาญในการใชแปนพิมพ

     - เริ่มใชแปนคียบอรดคอมพิวเตอร เรียนรูแปนพิมพตางๆที่ไมเหมือนกับเครื่องพิมพ
ดีดไฟฟา อยางเชน ปุม Start Menu, F1-F12, ปุมตัวเลขตางๆที่อยูทางขวามือของแปนคียบอรด เปน
ตน ปุมตางๆที่เพิ่มขึ้นมามีความสําคัญมากกับการใชงานคําสั่งของโปรแกรมอานหนาจอ จากนั้น
อาจารยจะเปดโปรแกรมอานหนาจอขึ้นมา เพื่อฝกการฟงเสียงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่
โปรแกรมอานหนาจอแปลงออกมาทางลําโพงเพื่อใหเกิดความคุนเคยกับเสียง

    - เรียนรูรายละเอียดการใชงานปุมคําสั่งตางๆของโปรแกรม JAWS วาแตละคําสั่งมี
เอาไวงานอยางไร เชน การกดปุมใชงานปุมคําสั่ง ALT + D วิธีการใชคือการกดปุม ALT คางเอาไว
แลวก็กดปุม D ตาม คําสั่งนี้จะเอาไวเลื่อนตําแหนงของลูกศรใหอยูในชอง Address เพื่อพิมพชื่อของ
เว็บไซตที่เราตองการจะเขาไป เมื่อทําการเปด Internet Explorer ขึ้นมาแลว

2. กลุมคนตาบอดในวัยทํางาน จะมีพื้นฐานในการใชคอมพิวเตอรมาอยูบางแลว จึงงาย
ที่จะเขาใจการใชอินเทอรเน็ต เริ่มจากการเรียนรูคําสั่งที่จะใชงานในโปรแกรม JAWS ไปพรอมกับ
การใชงานจริงหนาเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งทําใหการเรียนรูคําสั่งของโปรแกรม JAWS เปนไปอยาง
รวดเร็วยิ่งขึ้น วิธีการเรียนรูของกลุมคนตาบอดที่อยูในวัยทํางานนั้น มาจากการเขาอบรมวิธีการใช
งานอินเทอรเน็ตเบื้องตนที่สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย

วิธีการใชอินเทอรเน็ตของคนตาบอด

การใชอินเทอรเน็ตของคนตาบอดเบื้องตนเครื่องคอมพิวเตอรจะตองมีการติดตั้งลําโพง
เพื่อฟงเสียงได มีการติดตั้งโปรแกรมอานหนาจอทั้ง 2 อยาง คือ โปรแกรม JAWS 5.0 ขึ้นไป และ
โปรแกรมตาทิพย เพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชนั้นสามารถแปลงตัวอักษรที่เปนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษออกมาในรูปแบบของเสียงผานลําโพง และตองมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตไวแลว

เริ่มตนตั้งแตการเปดเครื่องคอมพิวเตอร โดยปกติเครื่องคอมพิวเตอรที่คนตาบอดใชใน
แตละครั้งจะเปนเครื่องคอมพิวเตอรที่เคยใชเปนประจํา ทําใหสามารถจดจําลักษณะของปุม Power 
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ไดเปนอยางดี จากนั้นรอจนโปรแกรม Windows จะทํางานขึ้นมาจึงเปดใหโปรแกรมอานหนาจอทั้ง 
2 โปรแกรมทํางาน เพื่อความสะดวกในการอานทั้งภาษไทยและภาษาอังกฤษ

จากนั้นจะเขาเปดโปรแกรม Internet Explorer ขึ้นมาเพื่อสามารถเขาไปหาขอมูลใน
เว็บไซตไดตามตองการ หรือเขาไปที่ www.google.com ซึ่งเปน Search Engine ที่คนตาบอดนิยมเขา
ไปเพื่อความสะดวกในการคนหาขอมูลตามตองการที่มีอยูในเว็บไซตตางๆ 

การหาขอมูลของคนตาบอดที่ใชอินเทอรเน็ตมาเปนเวลานาน จะเลือกการหาขอมูลใน
สวนของหัวเรื่อง (Heading) หรือหัวขอที่เกี่ยวของ (Links) ของเว็บไซตนั้นๆกอน เพื่อความรวดเร็ว
ในการคนหาขอมูลที่ตองการ แตจะมีขอเสียคือไมรูรายละเอียดของเว็บไซตนั้นอยางครบถวน ตาง
จากคนตาบอดที่ใชอินเทอรเน็ตมาไมนานมากนั้น จะเลือกการหาขอมูลอยางละเอียดของแตละ
บรรทัดวาหัวเรื่อง (Heading) นี้มีคําอธิบายอะไรเพิ่มเติม หรือหัวขอที่เกี่ยวของ (Links) นี้จะ
เกี่ยวของกับขอมูลประเภทไหน การหาขอมูลอยางละเอียดตองใชเวลาในการสํารวจเว็บไซตมากขึ้น

3. วิถีชีวิตของคนตาบอดที่ใชอินเทอรเน็ตเปนอยางไร มีทัศนะเกี่ยวกับสิทธิของคนตา
บอดอยางไร เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม และมีการปรับตัวเองอยางไร

ทัศนะคติเกี่ยวกับสิทธิของคนตาบอด

คนตาบอดในสังคมไมวาจะเปนคนตาบอดที่มีความรูสูง หรือคนตาบอดที่มีความรูนอย
ก็ตามตางมีความตองการสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไมแตกตางกัน ตองการความเทาเทียมกันในสังคมให
เหมือนกับคนตาดี เชน

-  สัญลักษณตามทางเดินของคนตาบอด
-  ปายรถเมลที่มีเสียงคอยบอกวารถประจําทางสายไหนที่จะมาถึง
-  อาชีพที่แนนอนของคนตาบอด
-  การรับรูขอมูลขาวสารที่ทันสมัย เชน การมีหนังสือเสียงหรือหนังสืออักษรเบลลอยาง  
   เพียงพอตอประชากรคนตาบอด
-  มาตรฐานการออกแบบเว็บไซต
-  การมีบัตรประจําตัวประชาชน
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สิ่งเหลานี้เปนเพียงเหตุผลหลักเทานั้นที่คนตาบอดยังไมไดความเทาเทียมกับคนตาดี ใน
สังคมที่คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน เพียงเพื่อชวยใหคนตาบอดสามารถดําเนินชีวิตไดดวยตัวเอง โดยไม
เปนภาระแกสังคม คนตาบอดเห็นดวยกับการเรียกรองสิทธิของคนตาบอดและยินดีที่จะเขารวม แต
การเรียกรองนี้จะตองไมเกี่ยวของกับผลประโยชนทางธุรกิจของคนกลุมใดกลุมหนึ่ง และไมควร
เรียกรองเกินความจําเปนตอการดํารงชีวิตหรือสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะไดรับ ทั้งนี้ทั้งนั้นในการ
เรียกรองจะตองไมทําใหคนอื่นเดือดรอนทั้งทางตรงและทางออม

วิถีชีวิตของคนตาบอดที่ไดใชอินเทอรเน็ต

วิถีชีวิตของคนตาบอดในสังคมก็เหมือนกับคนตาดีทั่วไป ที่ตองดิ้นรนทํามาหากินเพื่อ
การดํารงชีวิตในแตละวัน แตละคนมีหนาที่รับผิดชอบแตกตางกันออกไป

การใชอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือที่ใหขอมูลขาวสารทางวิชาการ ความรูทั่วไป และดาน
บันเทิงที่มีความทันสมัย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตคนตาบอดที่เกี่ยวกับหนาที่ การงาน 
นั้นจะสามารถมองเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไดชัดเจน เมื่อคนตาบอดใชอินเทอรเน็ต
เปนเครื่องชวยลดระยะเวลาในการหาขอมูลขาวสารตางๆ และนําขอมูลเหลานั้นมาประยุกตใชให
เกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน เชนการมีสังคมที่กวางขึ้น การไดรับรูขาวสารเกี่ยวกับอุปกรณ
อํานวยความสะดวกจากตางประเทศ และความบันเทิงของเสียงเพลงที่ชวยผอนคลายความเครียดได
ในเวลาทํางาน เปนตน

วิถีชีวิตของคนตาบอดที่เกี่ยวกับครอบครัว ก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางตรงและทางออม
เหมือนกัน ทําใหพวกเขาไดรับขอมูลขาวสารที่ทันสมัยอยูตลอดเวลา เพื่อที่จะนํามาเปนหัวขอใน
การพูดคุยกันภายในครอบครัว ทําใหไมเกิดชองวางในการรับรูขอมูลขาวสารเหมือนอยางที่เคย
เปนมา เกิดความพึ่งพาอาศัยกันระหวางครอบครัวในการหาขอมูลขาวสาร แทนที่คนตาบอดจะเปน
ฝายรับขอมูลขาวสารที่ทันสมัยอยูฝายเดียว

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการใชอินเทอรเน็ต ทั้งดานการทํางานและครอบครัว
เปนการเปลี่ยนแปลงไปตามชวงระยะเวลาของการเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อชวยใหวิถีชีวิตของ
พวกเขามีความสะดวกสบายมากขึ้น ดังนั้นการปรับตัวในการรับเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตที่เขามามี
บทบาทในชีวิตประจําวันจึงเปนไปโดยอัตโนมัติ 
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4. วิถีชีวิตคนตาบอดที่ใชอินเทอรเน็ต      กับวิถีชีวิตคนตาบอดที่ไมไดใชอินเทอรเน็ตมี
ความแตกตางกันอยางไร

วิถีชีวิตที่มีความแตกตางกันระหวางคนตาบอดที่ใชอินเทอรเน็ต กับคนตาบอดที่ไมได
ใชอินเทอรเน็ตคือวิถีชีวิตในการทํางาน ตัวอยางการคนหาขอมูลทางวิชาการของคนตาบอดที่ใช
อินเทอรเน็ต สามารถคนหาไดดวยตัวเองและสะดวกรวดเร็วกวาคนตาบอดที่ไมไดใชอินเทอรเน็ต 
เพราะตองคนหาจากหนังสือที่เปนอักษรเบลลหรือใหคนอื่นชวยเหลือ การรับขอมูลขาวสารที่ทัน
ตอเหตุการณมากกวาคนตาบอดที่ไมไดใช ที่ตองพึ่งสื่อวิทยุหรือสื่อโทรทัศนเทานั้น คนตาบอดที่ใช
อินเทอรเน็ตนั้นมีสังคมที่กวางขึ้น เพราะการติดสื่อสารบนอินเทอรเน็ตเพื่อแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกัน
และกันทําใหรูจักเพื่อนใหมทั้งที่เปนคนตาดีและตาบอดเหมือนกัน ตางจากคนตาบอดที่ไมไดใช
อินเทอรเน็ตที่จะรูจักแตเพื่อนกลุมเกาๆเพราะไมมีโอกาสไดรูจักคนอื่นนอกเหนือจากเพื่อนที่ทํางาน
ดวยกัน 

การอภิปรายผลการวิจัย

อินเทอรเน็ตทําใหรูปแบบการสื่อสารของผูคนในสังคมเปลี่ยนไป จากสื่อที่สามารถ
ใชไดเฉพาะที่ ก็กลายมาเปนการสื่อสารแบบไรพรมแดนที่ไดรับความนิยมและมีอัตราเติบโตเร็ว
ที่สุดจนกลายเปนสื่อที่ไดรับการกลาวถึงอยางมาก คุณลักษณะพิเศษของอินเทอรเน็ตที่เห็นไดชัดคือ
การลดขอจํากัดในเรื่องเวลาและระยะทาง (Space and Time) และยังเปดกวางสําหรับขาวสารจาก
แหลงขอมูลตางๆ จากการวิจัยพบวาเมื่อเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทสําคัญตอคนตาบอด  
ทําใหคนตาบอดสามารถหาขอมูลไดจากที่ทํางานหรือที่บาน โดยไมตองเดินทางไปถึงหองสมุด 
สามารถหาขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณอํานวยความสะดวกที่ออกมาใหมในตางประเทศ ไดโดยการเขา
ไปหาขอมูลในเว็บไซต ตลอดจนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับเจาหนาที่ที่ทํางานในสาขาเดียวกัน
ในตางประเทศเพื่อชวยเหลือในการทําวิจัย และใหความบันเทิงเพื่อผอนคลายความเครียดจากการ
ทํางานไดในขณะเดียวกัน เพราะโลกคนตาบอดนั้นอาศัยการรับรูทางเสียงเปนหลัก จะเห็นไดวา
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตนั้นชวยลดเวลาในการหาขอมูลขาวสารของคนตาบอด และยังสามารถหา
ขอมูลตางๆซึ่งหองสมุดไมสามารถสืบคนไดอีกดวย จึงทําใหอินเทอรเน็ตเปนแหลงรวบรวมขอมูล
ขาวสารจํานวนมหาศาลแกผูใชเครือขายนี้ เนื่องจากสามารถสืบคนขอมูลขาวสาร ความบันเทิงทาง
เสียงเพลงใหผูใชไดตลอดเวลาและไดรับความนิยมเปนอยางมาก 
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แตการพัฒนาของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารนั้น จะมุงเนนไปที่คน
สวนใหญในสังคมซึ่งเปนคนทั่วไปที่สามารถใชเทคโนโลยีนั้นๆได   อินเทอรเน็ตถือเปนหนึ่งใน
เทคโนโลยีทางการสื่อสาร ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของคนสวนใหญในสังคม ที่
ตองการจะสื่อสารกับบุคคลอื่นกับสังคมทั่วโลก

โดยพื้นฐานการใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตนั้น เปนเทคโนโลยีที่ตองใชการรับรูขอมูล
ผานการมองเห็นจากหนาจอคอมพิวเตอร เพื่อการอานและสั่งงานโดยผานแปนพิมพ(คียบอรด) 
ดังนั้นจะพบวาการใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตนั้น ผูใชจะตองใชสายตาในการอาน การรับรูขอมูล
และการพิมพคําสั่งตางๆ แตเนื่องจากในสังคมไมไดประกอบไปดวยบุคคลที่มีความปกติในการ
มองเห็นเทานั้น หากแตยังมีบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางการมองเห็นหรือที่เรียกวาคนตาบอด ซึ่ง
สังคมถือวาเปนคนพิการรวมอยูดวยทําใหเปนอุปสรรคแกพวกเขาในการที่จะใชเทคโนโลยีนี้

สําหรับในประเทศไทยนั้น คนตาบอดไดทราบถึงการเขามาของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
สําหรับคนตาบอดจากอาจารยที่ไดเคยทําการสอนในโรงเรียนสอนคนตาบอด และจากทางสมาคม
คนตาบอดแหงประเทศไทย ซึ่งคนตาบอดเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตจากหลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับชั้น ปวช.-ปวส. ของวิทยาลัยสารพัดชางพระนครหลวง จะเริ่มเรียนพิมพดีดทั้งภาษาอังกฤษ
และภาษาไทยจนเกิดความชํานาญแทนการใชสายตาในการพิมพ จากนั้นจึงเริ่มเรียนรูคําสั่งของ
โปรแกรมอานหนาจอตางๆเพื่อเขาไปใชงานในอินเทอรเน็ต และเรียนรูจากการฝกอบรมการใชงาน
อินเทอรเน็ตเบื้องตนของทางสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย 

โดยมีโปรแกรมที่เพิ่มเติมเพื่อใหคนตาบอดสามารถรับรูขอมูลผานทางเสียงได คือ
โปรแกรมอานหนาจอ สามารถแบงเปนการอานภาษาอังกฤษไดแก โปรแกรม JAWS เปน
โปรแกรมที่คนตาบอดนิยมใช แตติดปญหาในเรื่องของราคาที่สูงเกินกวาคนตาบอดจะมีไวใชงาน
สวนตัว และโปรแกรมอานภาษาไทยไดแก โปรแกรม ตาทิพย ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยฝมือคนไทย แต
การใชงานยังไมเปนที่พอใจสําหรับคนตาบอด ดังความหมายของ “อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ
แกคนพิการ (IT assistive technology device)” ซึ่งเปนอุปกรณหรือผลิตภัณฑใดๆที่ไมวาจะ
พัฒนาขึ้นหรือดัดแปลงจากที่มีอยูในตลาดของคนปกติ ใหมีขีดความสามารถพอสําหรับคนพิการที่
จะนํามาใชเพื่อการดํารงชีวิต โดยมีจุดมุงหมายหลัก คือ ตรงตอความตองการเฉพาะและความ
ชํานาญของผูพิการ รวมทั้งชวยผูพิการใหทํางานในชีวิตประจําวันได (วันทนีย พันธชาติ, 2539 : 3)
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จากการวิจัยพบวาคนตาบอดมีความคาดหวังจากการใชอินเทอรเน็ต เพื่อเขาถึงขอมูล
ขาวสารและความบันเทิงตางๆไดอยางสะดวกรวดเร็ว และสามารถนําขอมูลเหลานั้นมาเพื่อพัฒนา
วิถีชีวิตใหดีขึ้น เปนประโยชนในการทํางานซึ่งตรงกับความคิดเห็นของ แมคไควร และ เกอรวิช 
(McQuail and Gurevitch, 1974 อางอิงใน ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2534 : 93) ที่วา “ผูรับสารแสวงหา
เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนฉับพลัน (Immediate Benefit) หรือผลประโยชนที่จะตามมาในอนาคต 
(Delayed Benefit) ซึ่งลวนแตเปนผลประโยชนที่ผูรับสารมองเห็นและตองการ” แตความเปนจริง
แลวคนตาบอดสวนใหญยังไมรูจัก และไมสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตไดอยางสมบูรณ เนื่องจาก
ขอจํากัดทางดานสถาบันการศึกษาที่เปดสอน และทางสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย ยังมี
เครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมอานหนาจอจํานวนจํากัด สถานที่เปดสอนและอบรมเกี่ยวกับการ
ใชงานอินเทอรเน็ตมีไมเพียงพอตอจํานวนคนตาบอดที่อยากจะเรียนรู และเรื่อง Web Accessibility 
ยังไมมีการออกกฎหมายบังคับการจัดทําเว็บไซตในประเทศไทย เพราะเว็บไซตที่จัดทําขึ้นโดยคน
ไทยนั้นจะเนนที่ความสวยงามและรูปลักษณใหดูดี โดยไมคํานึงถึงผูใชคนอื่นที่มีความบกพรอง 
เครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถใชรวมกับโปรแกรมก็ยังมีราคาสูงเชนกัน จากความหมายของการ
เขาถึงเทคโนโลยี (Accessibility) ที่วา สภาวะแวดลอมทางกายภาพ ทางสังคม และทางจิตวิทยาที่
ชวยสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และโอกาสแกทุกๆคนเทาเทียมกัน (ศศโสฬส จิตรวานิชกุล, 
2542 : 19) แสดงใหเห็นถึงสังคมของคนตาบอดที่ไมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีไดเทาเทียมกันทุกคน

และพบวาคนตาบอดในสังคมปจจุบันยังคงตองการการชวยเหลือจากสังคม เพราะ
ปจจุบันคนตาบอดยังมีสิทธิไมเทาเทียมกับคนตาดี สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนตาบอดยังมีไม
ทั่วถึง ไมมีอาชีพที่รองรับหลังจากจบการศึกษา ขอจํากัดในการเขาถึงเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต และ
การปดกั้นในการใชสิทธิของคนพิการ เชนการทําบัตรประชาชนหรือการใชสิทธิเลือกตั้ง สิ่งเหลานี้
ตรงกับ “สิทธิของคนตาบอด” และขอเสนอแนะดังกลาวเปนเพียงสวนหนึ่งของการเรียกรองสิทธิ
ของคนตาบอด ที่ตองการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหสามารถอยูในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคลองตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2545-2549 ซึ่งระบุวา ”มนุษยทุกคน
มีศักดิ์ศรีเทาเทียมกันสามารถพัฒนาศักยภาพหากไดรับโอกาสอยางเสมอภาค เพื่อนําไปสูคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น” ดังนั้นสังคมควรใหความชวยแหลือคนตาบอดอยางจริงจังและคํานึงถึงสิทธิที่ควรจะ
ไดรับ เพื่อนําไปพัฒนาตนเองใหสามารถดํารงชีวิตอยูอยางมีคุณคาในสังคม
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อยางไรก็ตามคนตาบอดที่ใชอินเทอรเน็ตสามารถนําขอมูลขาวสาร ที่ไดมาใชใหเกิด
ประโยชน ในหนาที่การงาน และสามารถใชชีวิตในสังคมโดยไมตองพึ่งคนอื่น มีความเปนอยูที่ดี
ขึ้นจากการมีอาชีพที่มั่นคงไมเปนภาระใหกับครอบครัว  สรางความภูมิใจและลดความรูสึกที่เปน
ปมดอยอันเกิดจากความพิการ สรางความสัมพันธที่ดีภายในครอบครัว  และเปนที่ยอมรับในกลุม
คนตาบอดวาเปนคนมีความรูความสามารถ สงผลใหเกิดสภาวะทางจิตใจที่ดีขึ้น สรางสังคมใหมที่
เกิดจากการใชอินเทอรเน็ตเพื่อติดตอกับคนอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ ผานทางการรับ-สง
อีเมลเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและคอยใหคําแนะนําซึ่งกันและกันเมื่อเกิดปญหาตางๆ แสดงวา
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตนั้นไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนตาบอด จนทําใหวิถีชีวิตใน
การทํางานและครอบครัวของคนตาบอดนั้นดีขึ้น ซึ่งตรงกับแนวคิดของ D.McQuail, 1994 อางถึง
ใน กาญจนา แกวเทพ, 2543 : 114) ในประเด็นสุดทายของกลุมทฤษฎีแนวเทคโนโลยีเปน
ตัวกําหนดนั้น ที่กลาววาการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสารแตละครั้งจะทําใหเกิด
การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

การเขามาของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต    ทําใหวิถีชีวิตของคนตาบอดเปลี่ยนแปลงไปใน
ทางที่ดีขึ้นภายในกลุมคนตาบอดดวยกัน แตไมไดสงผลกระทบใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม
ของคนตาดี  เพราะการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสารนั้นตองอาศัยระยะเวลาในการยอมรับ
อยางแพรหลายจึงจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคม

สรุปการวิจัยเรื่อง การใชอินเทอรเน็ตกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนตาบอด นั้นแทที่
จริงแลวสิ่งที่สําคัญที่สุดนอกเหนือจากความพยายามที่จะพัฒนาตนเองของกลุมคนตาบอด คือการ
ใหโอกาส และการยอมรับจากสังคมที่เปดรับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนตาบอดอันเนื่องมาจาก
การใชอินเทอรเน็ตนั้นเอง
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ขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะจากผูวิจัย

เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้ไดพบความตองการที่หลากหลายของคนตาบอด เพื่อพัฒนาวิถี
ชีวิตของพวกเขาดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะสําหรับคนตาบอด ดังตอไปนี้

1. ใหสังคมเห็นถึงความตองการสิทธิขั้นพื้นฐานของคนตาบอด    เพื่อที่จะสามารถใช
ชีวิตไดดวยตนเอง โดยไมเปนภาระแกสังคม

2. ใหภาครัฐมีการรณรงคและประชาสัมพันธ เกี่ยวกับการชวยเหลือคนตาบอดอยาง
ถูกวิธีและมีอาชีพรองรับ และมีสถานที่ฝกอบรมวิธีการใชอินเทอรเน็ตและสถานที่ใชอินเทอรเน็ต
ของคนตาบอดไดอยางเพียงพอ

3.   ใหภาครัฐมีการรณรงค  และประชาสัมพันธใหคนตาบอดที่ไมไดใชอินเทอรเน็ตให
เกิดความสนใจและเห็นถึงประโยชนในการใชอินเทอรเน็ตมากขึ้น

4.   ใหคนเขียนเว็บไซตออกแบบเว็บไซตใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

5.   ผูเขียนโปรแกรมควรจะมีการพัฒนาโปรแกรมอานหนาจอทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 
โดยใหราคาของโปรแกรมนั้นถูกลงจะไดมีใชงานอยางแพรหลาย

6. เว็บไซตของทางสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย www.tabod.net  ควรจะมีขอ
มูลและเนื้อหาสําหรับคนตาบอดเพื่อคนหาหรือการเขาถึงขอมูลไดสะดวกมากขึ้น
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2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

จากการที่ผูวิจัยไดทําการวิจัยเรื่องการใชอินเทอรเน็ตกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคน
ตาบอดแลวไดพบวายังมีประเด็นอื่นๆที่นาสนใจ เพื่อเปนแนวทางในการวิจัยครั้งตอไปดังนี้

1. ควรศึกษาประเด็นเกี่ยวกับทัศนคติของคนตาบอดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร
อื่นๆ ในฐานะที่เปนเครื่องชวยทําใหวิถีชีวิตคนตาบอดดีขึ้น

2. ควรศึกษาทัศนคติของโปรแกรมเมอรในการออกแบบเว็บไซตเพื่อใหคนตาบอด
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร

3. ควรศึกษาคนตาบอดทั่วๆไปที่ไมไดใชอินเทอรเน็ตวามีทัศนคติตอการใช
อินเทอรเน็ตเปนอยางไร
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ภาคผนวก ก.
แนวคําถามการวิจัย
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แนวคําถามการวิจัย

เรื่อง “การใชอินเทอรเน็ตกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนตาบอด”

ตอนที่1 ขอมูลทั่วไป

1.เพศ
2.อายุ
3.สถานภาพสมรส
4.วุฒิการศึกษา
5.อาชีพ
6.รายได
7.ลักษณะความพิการ

ตอนที่2 สําหรับคนตาบอดที่ใชอินเทอรเน็ต

1.รูจักอินเทอรเน็ตจากที่ไหน
2.เรียนรูวิธีการใชอินเทอรเน็ตไดอยางไร  ขั้นตอนในการใช
3.ใชอินเทอรเน็ตมานานเทาไหร
4.ใชงานอินเทอรเน็ตที่ไหนบอยๆ  ระยะเวลาในการใชแตละครั้ง นานเทาไหร
5.วัตถุประสงคในการใชอินเทอรเน็ต
6.มีความคาดหวังอะไรในการใชอินเทอรเน็ต
7.คิดวาอินเทอรเน็ตมีประโยชนอยางไร มีการแนะนําใหคนที่รูจักใชดวยหรือเปลา
8.มีความตองการอะไรเพิ่มเติมจากอินเทอรเน็ต
9.วิถีชีวิตกอนใชอินเทอรเน็ตเปนอยางไร
10.วิถีชีวิตหลังใชอินเทอรเน็ตเปนอยางไร
11.มีการปรับตัวหรือไม ดวยวิธีการอยางไร
12.มีทัศนะคติตอคนตาบอดที่ใชอินเทอรเน็ตเปนอยางไร
13.มีทัศนะคติตอคนตาบอดที่ไมไดใชอินเทอรเน็ตเปนอยางไร
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14.คิดวาตัวเองนาจะมีสิทธิเทาเทียมกับคนทั่วไปหรือไม
15.เห็นดวยกับการเคลื่อนไหวเพื่อรักษาสิทธิของคนพิการหรือไม

ตอนที่3 สําหรับคนตาบอดที่ไมเคยใชอินเทอรเน็ต

1.รูจักการใชอินเทอรเน็ตหรือไม
2.เพราะเหตุใดจึงไมเคยใชอินเทอรเน็ต
3.คิดวาถาไดใชแลวจะมีการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองไหม
4.มีทัศนะคติตอคนตาบอดที่ใชอินเทอรเน็ตเปนอยางไร
5.มีทัศนะคติตอคนตาบอดที่ไมไดใชอินเทอรเน็ตเปนอยางไร
6.วิถีชีวิตเปนอยางไร
7.คิดวาตัวเองนาจะมีสิทธิเทาเทียมกับคนทั่วไปหรือไม
8.เห็นดวยกับการเคลื่อนไหวเพื่อรักษาสิทธิของคนพิการหรือไม
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ภาคผนวก ข.
รูปอธิบายคําสั่งของโปรแกรม JAWS
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รูปอธิบายการใชงานคําสั่งของโปรแกรม JAWS 

ALT + D = พิมพเว็บที่ตองการ
INS + T = อานชื่อเว็บที่เปดใชอยู

CLT + HOME = อานบรรทัดบนสุดINS + F8 = ปุมเครื่องมือใน 
Internet Explorer

ALT + TAB = เลือกโปรแกรมที่เปดอยูบน Windows
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ – สกุล : ศรายุธ จาตุพรพิทักษ
วันเกิด : 11 มกราคม พ.ศ.2521
จบการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวะไฟฟาสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ประวัติการทํางาน : Senior Sales Engineer in electrical product
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