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วถิีชีวตินักดนตรีตาบอดในสังคมไทย : กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร 
The Way of Life of Blind Musicians in Thai Society : Case Study Bangkok 

 
บทคัดย่อ 

 การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวถีิการด าเนินชีวติของนกัดนตรีตาบอดในสังคมไทย และ
เพื่อศึกษาการสร้างอตัลกัษณ์ของนกัดนตรีตาบอดในสังคมไทย เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างนกัดนตรีตาบอด
จ านวน 9 คน พี่เล้ียงนกัดนตรี 3 คน ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีใกลเ้คียงกบัการแสดง 3 คน และผูบ้ริจาค 6 คน โดย
ใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีวิทยาแบบชาติพนัธ์ุวรรณา (Ethnomethodology) วิธีการเก็บขอ้มูลด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participate Observation)   

ผลวิจยัพบวา่ นกัดนตรีตาบอด มีครอบครัวโดยแต่งงานกบัคนปกติ ภูมิล าเนาอยูต่่างจงัหวดั ระดบั
การศึกษาสูงสุดคือมธัยมศึกษาตอนตน้ นกัดนตรีคนตาบอดสามารถใช้ชีวิตประจ าวนัได้ใกลเ้คียงกบัคนปกติ 
นอกจากการแสดงดนตรีแลว้อาชีพเสริมคือการคา้ขาย โดยแสดงดนตรีในสถาบนัการศึกษาเป็นหลกั รูปแบบ
การตั้งวงมีลกัษณะความเป็นครอบครัว เคร่ืองดนตรีเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีใชแ้ลว้ กลยุทธ์ในการแสดงดนตรีคือ การ
เลือกเพลงให้ตรงกบักลุ่มผูฟั้ง และเปิดโอกาสให้ผูฟั้งขอเพลงได ้การจดัสรรรายไดเ้ม่ือหกัค่าใชจ่้ายแลว้จะแบ่ง
เท่ากนั ปัญหาและอุปสรรคในการแสดงดนตรีคือ สภาพอากาศ สภาพเศรษฐกิจ การแยกวงเป็นศิลปินเด่ียว 
มิจฉาชีพ และเจา้หนา้ท่ีเทศกิจ  

นกัดนตรีตาบอดไดส้ร้างอตัลกัษณ์แห่งตนข้ึนมาผา่นความสามารถในการแสดงดนตรี เพื่อร้ือถอน
วาทกรรมของสังคมท่ีมองว่าเป็นผูด้อ้ยโอกาส แต่ถึงแมว้่านกัดนตรีตาบอดจะพยายามสร้างอตัลกัษณ์ ความเป็น
ตวัตนใหส้ังคมทัว่ไปประจกัษ ์แต่วถีิชีวติของพวกเขาก็จ  าเป็นท่ีจะยงัคงอยูใ่นโครงครอบของกฎเกณฑ์ในสังคม 
บางคร้ังนกัดนตรีตาบอดไดน้ าเอาส่ิงท่ีสังคมคาดหวงัและนิยามความหมายใหก้บัพวกเขามาใชส้ร้างอตัลกัษณ์ 

 
ค าส าคัญ : วถีิชีวติ  นกัดนตรีตาบอด 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study a characteristic of the way of life of blind musicians in 
Thai society and to construct identity on their life. Data were collected from a sampling group of 9 blind 
musicians, 3 entrepreneurships who locate near the performing state and 6 donators by applying a qualitative 
research method by means of ethnomethodology, a data-gathering means with the in-debt interview, focus 
group and participate observation. 
 The research findings demonstrate that most of blind musicians were congenitally blind; have a 
family by getting married with normal people; were people with domiciles in the countryside and had the 
maximum educational level being a secondary school. The blind could live their daily lives the same as people 
with normal eyesight. Other than performance of music, their supplementary occupation was trading. There 
had been emphasis on playing in the educational institutions. A format for setting up a band was of a familial 
character. Musical instruments were those already used. Strategies in performing music were selection of 
songs befitting a group of audients. Allocation of income after deduction of expenses would be equally 
divided. Problems and obstacles in performing music were a weather and economic condition, band seclusion 
to become soloists, criminals and municipal officials  

Blind musicians constructed identity by play music for deconstruct social 's discourse, that they 
were  disadvantaged people. Although blind musicians construct their identity to appear for people, but their 
way of life still under social construction. Perhaps blind musicians get expectation and define my meaning to 
construct identity.  

 
Key words: The way of life, Blind musicians 
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บทน า 

ชีวติของมนุษยมี์ความแตกต่างหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นดา้นเพศ เช้ือชาติ ร่างกาย ท าให้มนุษยมี์การ
ด าเนินชีวิตท่ีต่างกนั และในยุคท่ีผูค้นต่างตอ้งแข่งกนัด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบนั ผูค้นท่ีดอ้ยโอกาส หรือผูค้นท่ี
สังคมมองวา่ไม่สามารถดูแลตนเองได ้ถูกทิ้งไวเ้บ้ืองหลงั (พงศส์ฤษฏ์ บ ารุงพงศ,์ 2550:1)  คนกลุ่มหน่ึงท่ีสังคม
มองวา่ไม่สามารถดูแลตวัเองไดเ้ราเรียกวา่ผูพ้ิการ  

ผูพ้ิการเป็นทรัพยากรมนุษยส่์วนหน่ึงของประเทศ แต่เน่ืองจากสภาพของความไม่สมประกอบ
ทางดา้นร่างกาย เป็นอุปสรรคในการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการมีส่วนร่วมในสังคม (เกศกนก         
นรเดชานนท,์ 2554:16) กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ไดป้ระกาศก าหนดประเภทความ
พิการ 6 ประเภท ไดแ้ก่ ความพิการทางการไดย้ินหรือส่ือความหมาย ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทาง
ร่างกาย  ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก ความพิการทางสติปัญญา ความพิการทางการเรียนรู้ 
และ ความพิการทางการเห็น จากขอ้มูลของส านกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) 
พบวา่ ในประเทศไทย นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2537 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 มีจ านวนคนพิการท่ีมี
บตัรประจ าตวัคนพิการทั้งหมด 1,315,030 คน โดยเป็นผูพ้ิการทางการไดย้ิน 209,807 คน ทางการเคล่ือนไหว 
605,180 คน ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 87,299 คน ทางสติปัญญา 108,468 คน  ทางการเรียนรู้ 3,321 คน ทางการ
เห็น 146,977 คน ทางออทิสติก 3,475 คน พิการซ ้ าซ้อน 94,538 คน และไม่ระบุ 55,965 คน  (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 7 
ธนัวาคม 2555) จะเห็นไดว้า่จ  านวนผูพ้ิการมีจ านวนไม่นอ้ยในสังคมไทย  

การด าเนินชีวิตของผูพ้ิการหลายคนยงัต้องประกอบอาชีพเล้ียงตนเอง เพื่อไม่ให้เป็นภาระของ
ครอบครัว  ดงันั้นการประกอบอาชีพของผูพ้ิการเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งมากต่อคุณภาพชีวิต ผูพ้ิการหลายคนยงัขาด
โอกาสในการประกอบอาชีพในหลาย ๆ ดา้น เพราะถูกจ ากดัสิทธิดว้ยเหตุแห่งความพิการ สังคมไทยยงัเลือก
ปฏิบติัต่อคนพิการ โดยท่ีไม่ไดเ้ปิดโอกาสให้คนพิการไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและไม่เปิดโอกาส
ส าหรับวชิาชีพต่าง ๆ อยา่งทัว่ถึง (อานนท ์วนัลา, 2553: 5) อยา่งไรก็ตามจะเห็นวา่ผูพ้ิการบางกลุ่มไม่ตอ้งการท่ี
จะเป็นภาระใหก้บัครอบครัวและสังคม พยายามท่ีจะสร้างงานสร้างอาชีพดว้ยตนเอง เพื่อแสดงให้เห็นวา่ตนเอง
มีคุณค่า มีประโยชน์ เช่นผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหว แต่มีความสามารถในการวาดภาพ ประดิษฐ์สินค้า
หตัถกรรมต่าง ๆ ผูพ้ิการทางสายตาหรือคนตาบอด มีความสามารถท่ีจะเป็นนกัวชิาการ อาจารย ์และนกัดนตรีได ้
โดยในสังคมไทยมีคนตาบอดท่ีใช้เคร่ืองดนตรีเป็นเคร่ืองมือหาเล้ียงชีพ เช่นเป็นครูสอนดนตรี นกัดนตรีอาชีพ 
นกัดนตรีท่ีบรรเลงอยูต่ามขา้งถนนหรือท่ีสาธารณะต่าง ๆ  

วงดนตรีคนตาบอดเราสามารถพบได้ทุกจงัหวดั รูปแบบการแสดงจะมีตั้งแต่วงดนตรีขนาดเล็ก 
หรือเรียกวา่ศิลปินเด่ียว ไปจนกระทัง่วงดนตรีขนาดกลางท่ีมีจ  านวนสมาชิกตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป มีเคร่ืองดนตรีและ
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อุปกรณ์เคร่ืองเสียงต่าง ๆ หลายช้ิน จดัแสดงตามสถานท่ีท่ีมีคนเดินผ่านไปมาจ านวนมาก เช่น ตลาดนัด งาน
กาชาด ทางเทา้ ริมถนน ไปจนถึงสถานศึกษา หน่วยงานราชการและเอกชน อย่างไรก็ตาม สังคมยงัขาดความ
เขา้ใจอนัลึกซ้ึง ขาดการยอมรับในความรู้ความสามารถ ตลอดจนวถีิชีวติท่ีแทจ้ริงของนกัดนตรีตาบอด นกัดนตรี
ตาบอดทั้งท่ีเป็นนกัดนตรีอาชีพและวณิพกต่างก็มีปัญหาในการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพดว้ยกนัทั้งสอง
ฝ่าย นกัดนตรีตาบอดคาดหวงัวา่ในอนาคตรัฐบาลควรจดัตั้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและสามารถช่วยเหลือคนตา
บอดให้มีโอกาสไดรั้บการศึกษาอย่างทัว่ถึง เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถ จนน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพ 
เพื่อจะไดมี้ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน (พีระชยั ล้ีสมบูรณ์ผล, 2536 : 40)  

ดงักล่าวมาขา้งต้น ผูว้ิจยัมีความประสงค์ศึกษาวิถีชีวิตนักดนตรีตาบอดในสังคมไทย ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินชีวิต เพื่อให้เกิดการร้ือถอนวาทกรรมใหม่ท่ีเก่ียวกบับริบททางสังคม เพื่อเปิด
โลกทศัน์ให้สังคมได้มีความรู้ ความเขา้ใจ ในวิถีชีวิตของนักดนตรีตาบอด น าไปสู่การยอมรับ การให้ความ
ช่วยเหลือ และการเปิดโอกาสใหน้กัดนตรีตาบอดไดมี้สิทธิและเสรีภาพในการใชชี้วติไดเ้ท่าเทียมกบัคนปกติ 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาวถีิการด าเนินชีวิตของนกัดนตรีตาบอดในสังคมไทย 
 2. เพื่อศึกษาการสร้างอตัลกัษณ์ของนกัดนตรีตาบอดสังคมไทย  
 
ขอบเขตของการวจัิย 

1.  ขอบเขตด้านเนือ้หา ผูว้จิยัก าหนดขอบเขตดา้นเน้ือหา โดยศึกษาวิถีชีวิต และการอตัลกัษณ์ของ
นกัดนตรีตาบอดในสังคมไทย 

2.  ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก ผูใ้ห้ข้อมูลหลกั คือ นักดนตรีตาบอด พี่เล้ียงนักดนตรี                 
กลุ่มผูป้ระกอบการคา้บริเวณใกลเ้คียงพื้นท่ีการแสดงดนตรี  และประชาชนท่ีบริจาคเงิน  

3.  ขอบเขตด้านพืน้ที่ พื้นท่ีท่ีใชใ้นการวจิยั คือ กรุงเทพมหานคร  

4.  ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
ธนัวาคม 2555 
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การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
1. แนวคิดเกีย่วกบัวถิีชีวติ  
ธงชยั ลุมเพชร (2554: 9) กล่าววา่ วถีิชีวติ หมายถึง ปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวิต หรือแบบแผนใน

การด ารงชีวิตของบุคคลแต่ละคน หรือกลุ่มคนในสังคม ซ่ึงแสดงถึงการประกอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อการอยูร่อด 
และเพื่อใหต้วัเองมีความสุขตามท่ีตวัเองตอ้งการ โดยมีปัจจยัภายนอกเป็นตวัก าหนดในการเปล่ียนแปลงวิถีการ
ด าเนินชีวิตให้เป็นไปตามสภาพสังคมและสภาพแวดลอ้ม ทั้งน้ีทั้งนั้นก็เพื่อการอยู่รอดของชีวิต โดยสันธาร   
หอมนาน (2548:10-11) กล่าวว่า การปรับตวัมีหลายระดบั ทั้งสรีรวิทยา การปรับตวัในเชิงพฤติกรรมและการ
ปรับตวัในระดบัจิตส านึก อีกทั้งดา้นของการปรับก็มีทั้งการจดัการกบัตวัเอง และการเขา้ไปจดัการกบัปัจจยั
รอบตวัเพื่อเพิ่มพนูสมรรถนะใหส้ามารถเผชิญกบัแรงกดดนันานาชนิดจากส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งราบร่ืน  

องคป์ระกอบของวถีิชีวติ มี 2 ส่วน 
1.1 ส่วนท่ีเป็นวตัถุ หมายถึง เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ท่ีใชใ้นการด าเนินชีวิต ทั้งท่ีไดจ้ากธรรมชาติ 

และการสืบทอดมาแต่คนยุคก่อน ๆ และหรือประดิษฐ์คิดคน้ข้ึนใหม่ ซ่ึงจะเกิดมาได้มนุษยต์อ้งอาศยัความรู้ 
ความสามารถและฝีมือความช านาญในการประดิษฐ์ 

1.2 ส่วนท่ีเป็นเทคนิควิธีการ วิธีในการด าเนินชีวิตแบบแผนพฤติกรรมซ่ึงรวมถึง วิธีกิน วิธีอยู ่
วิธีแต่งกาย วิธีพกัผ่อน วิธีแสดงอารมณ์ วิธีส่ือความ วิธีจราจรและขนส่ง วิธีรวมกนัอยู่เป็นคณะ ตลอดจนวิธี
แสวงหาความสุขต่อมนุษยด์ว้ยกนั และต่อธรรมชาติแวดลอ้ม 
 

2. แนวคิดเกีย่วกบัการสร้างอตัลกัษณ์ 
 พิศิษฏ์ คุณวโรตม์ (2545:6) กล่าวว่า อตัลกัษณ์หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อตนเองว่า 

“ฉนัคือใคร” ซ่ึงเกิดข้ึนจากการปฏิสังสรรคร์ะหวา่งตวัเรากบัคนอ่ืน โดยผา่นการมองตนเองและคนอ่ืนมองเรา 
ความเช่ือมโยงระหว่างตวัเราเองกบัคนอ่ืนไม่เพียงช้ีวดัด้วยความสัมพนัธ์ระหว่างวิธีท่ีเรานิยามตวัเอง (self-
ascription) และวิธีท่ีผูอ่ื้นนิยามตวัเรา (ascription by others) เท่านั้น หากยงัช้ีวดัดว้ยความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงท่ี
เราตอ้งการจะเป็นกบัอิทธิพล ความกดดนั และโอกาสต่าง ๆ ท่ีเป็นไปได ้ความบีบคั้นดา้นกายภาพทางสังคม
และวตัถุนั้นขวางกั้นเราจากการแสดงตวัของเราเองในต าแหน่งแห่งท่ีบางอยา่งให้เป็นผลส าเร็จ อนัเป็นความบีบ
คั้นซ่ึงรวมถึงการรับรู้เขา้ใจของผูอ่ื้นดว้ย (เรืองฟ้า บุราคร,2550:31) 

  Durkheim (อา้งถึงใน นิลวดี พรหมพกัพิง, 2547:11) กล่าววา่ สังคมท่ีดีตอ้งเป็นสังคมท่ีเปิดช่องให้
ปัจเจกเป็นตวัของตวัเอง โดยไม่เกิดความแตกแยกหรือเกิดความวุ่นวาย อตัลักษณ์ร่วมของสังคมนั้นมิอาจ
ลดทอนลงไปเป็นจิตส านึกของปัจเจกคนใดคนหน่ึงได ้เพราะอตัลกัษณ์ของสังคมไม่ใช่การน าเอาอตัลกัษณ์ของ
ปัจเจกแต่ละคนมารวมกนั โดยเช่ือวา่สังคมมีโครงสร้างยิ่งใหญ่กวา่นั้น และเป็นส่ิงท่ีมีคุณภาพใหม่ในตวัเอง อนั
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เป็นการแสดงให้เห็นถึงอ านาจเหนือกวา่ของสังคมท่ีมีต่อปัจเจกนั้นเอง การสร้างลกัษณะร่วมของสังคมนั้น มี
การใช้ศาสนา พิธีกรรม ความเช่ือ เป็นตน้ มาเป็นตวัก าหนดอตัลกัษณ์ของกลุ่ม ซ่ึงมีนยัของการควบคุมทาง
สังคมโดยผูมี้อ  านาจเหนือเท่านั้น ท่ีจะเป็นผูส้ามารถสร้างวาทกรรมต่าง ๆ ข้ึนมาครอบง าผูค้นในสังคมได ้
ในขณะท่ีปัจเจกไม่อาจมีพลงัพอท่ีจะส่งเสียงตอบโตข้ึ้นมาได ้

 
3. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะการท างานของคนพิการ ของ กิติยา นรามาส (อา้งถึงในจตุรงค ์    บุณย

รัตนสุนทร และคณะ) กล่าววา่ งานและการท างานของคนพิการมีขอ้ควรพิจารณาและท าความเขา้ใจ ดงัต่อไปน้ี 
3.1 คนพิการตอ้งท างานเพื่อแสดงความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ไม่วา่ดา้น

เศรษฐกิจหรือภาระการรับผิดชอบดูแล มีคนพิการจ านวนมากตอ้งเขา้โรงพยาบาลโรคจิตเพราะไม่สามารถ
ปรับตวัไดเ้ม่ือไปใชชี้วติท่ีบา้น และเป็นภาระใหค้รอบครัวรับผดิชอบดูแลหาเล้ียง 

3.2 คนพิการตอ้งการท างานท่ีตนสนใจหรือชอบ และเป็นงานท่ีซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยใชก้ าลงัและ
ความสามารถท่ีมีอยู ่

3.3 คนพิการตอ้งการท างานท่ีท าให้เกิดความรู้สึกประสบผลส าเร็จ เพราะจะท าให้เกิดความเช่ือมัน่
มากข้ึน มีความรู้สึกวา่ไดมี้ส่วนช่วยสร้างความเจริญใหชุ้มชนและสังคม และเกิดความรู้สึกพอใจในงานท่ีท า 
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 
 วิธีวิทยาส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัเลือกใช้วิธีวิทยาแบบชาติพนัธ์ุ
วรรณา (Ethnomethodology) เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีมุ่งเนน้กระบวนการสังเกตพฤติกรรม และวิถีชีวิตของกลุ่มทาง
สังคมและวฒันธรรมกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง แลว้รายงานโดยละเอียดถึงพฤติกรรม ความเช่ือ ความรู้ ความเขา้ใจ 
ทศันคติ ตลอดจนค่านิยมอนัเป็นผลมาจากพฤติกรรมของคนในกลุ่มนั้นๆ (ชาย โพธิสิตา 2548: 34) ทั้งน้ีเพื่อให้
ไดข้อ้มูลตรงตามวตัถุประสงคภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยผูว้จิยัจะใชว้ิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ไปพร้อม
กบัการสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัซ่ึงเป็นนกัดนตรีตาบอด จ านวน 9 คน พี่เล้ียงนกัดนตรี 
จ านวน 3 คน ผูป้ระกอบการท่ีอยู่บริเวณท่ีมีการแสดงของวงดนตรีคนตาบอดจ านวน 3 คน และประชาชนท่ี
บริจาคอีก 6 คน  
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชว้ิธีการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) กบันกัดนตรีตาบอด พี่เล้ียงนกั
ดนตรี ผูบ้ริจาค และผูป้ระกอบการท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีในการแสดงดนตรี ข้อมูลการปฏิสัมพนัธ์
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พฤติกรรมของนกัดนตรีตาบอดจะเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม (Participate Observation)  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจยัในคร้ังน้ีเลือกใช้การบนัทึกขอ้มูลดว้ยวิธีการจด
บนัทึก บนัทึกเสียง บนัทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่เคร่ือง
บนัทึกเสียง กลอ้งถ่ายรูปและสมาร์ทโฟน และท่ีส าคญัคือผูว้ิจยัซ่ึงถือวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีสุดในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวิจยัเชิงคุณภาพ เพราะเป็นผูด้  าเนินการวิจยัตลอดทุกขั้นตอน เร่ิมตั้งแต่ก าหนดหัวขอ้การ
วิจยั ค  าถามการวิจยั วตัถุประสงค์การวิจยั วิธีการออกแบบการวิจยั เก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลและ
น าเสนอผลการวจิยั (ชาย โพธิสิตา, 2552:44) 
 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล การตรวจสอบความน่าเช่ือถือส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี
เลือกใช้วิธีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือแบบสามเส้า (Triangulation) แบบเลือกใช้วิธีการเก็บข้อมูลท่ี
หลากหลาย โดยเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participate Observation) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อเป็นการสอบทานการให้ขอ้มูลของผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัระหวา่งการเก็บขอ้มูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ในรูปแบบพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ส าหรับขั้นตอนของการวิเคราะห์ขอ้มูล เร่ิมจากการถอดเทปการสัมภาษณ์เชิง
ลึก ซ่ึงในการด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มผูว้ิจยัไดมี้แนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ เม่ือด าเนินการถอดเทปแลว้
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการแบ่งขอ้มูลโดยการก าหนดรหสัให้กบัขอ้มูลหลกัสองกลุ่มคือดา้นวิถีการด าเนินชีวิตและดา้น
การสร้างอตัลกัษณ์ของนกัดนตรีตาบอด จากนั้นด าเนินการเปรียบเทียบขอ้มูล และน าเสนอขอ้มูลการวิจยัดว้ย
วธีิการเขียนบรรยาย 
 
ผลการศึกษา 
 จากการรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์นกัดนตรีตาบอดผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั และน ามาวิเคราะห์ขอ้มูล
ตามแนวทางของการวจิยัเชิงคุณภาพ ผลการศึกษามีดงัน้ี 
1. วถิีการด าเนินชีวติของนักดนตรีตาบอด 

1.1 ข้อมูลพืน้ฐาน 
ครอบครัว นกัดนตรีตาบอดทุกคนได้แต่งงานมีครอบครัว คู่ชีวิตของแต่ละคนเป็นผูท่ี้มีสายตาปกติ 

และมีบุตรเป็นผูท่ี้มีสายตาปกติเช่นกนั จากการท่ีไม่รู้วิธีคุมก าเนิด ท าให้มีลูกมาก ประกอบกบัไม่มีเวลาดูแล
เพราะตอ้งไปแสดงดนตรีในต่างจงัหวดั ท าให้ลูกเป็นเด็กมีปัญหา ไม่เรียนหนงัสือ มีครอบครัวตั้งแต่อายุยงันอ้ย 
สร้างภาระใหก้บัพอ่แม่ แนวทางการแกไ้ขของครอบครัวนกัดนตรีตาบอดคือ ตอ้งยอมให้ลูกไม่เรียนหนงัสือใน
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ระบบ แต่ให้เรียนผา่นระบบกศน.แทน และทุกคร้ังท่ีแสดงจะน าลูกไปดว้ย เพื่อเป็นก าลงัเสริมในการยกเคร่ือง
ดนตรีส าหรับเตรียมการแสดง และยงัสามารถดูแลไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 

ที่พักอาศัย นกัดนตรีตาบอดส่วนใหญ่เป็นคนต่างจงัหวดั จึงตอ้งเช่าห้องพกัในพื้นท่ีท่ีตนเองใชท้  า
มาหากินเป็นประจ า ในการเลือกท่ีพกัมกัจะเลือกท่ีพกัใกลก้นั เพื่อความสะดวกในการฝึกซ้อมและการรวมตวั
เพื่อออกไปแสดงดนตรี ราคาค่าเช่าท่ีพกัไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน บางครอบครัวอยู่ต่างจงัหวดัท่ีมีระยะ
ทางไกลจากกรุงเทพฯมาก ไม่สามารถเดินทางกลบัไดใ้นวนันั้น จะซ้ือห้องพกัไวต้ามชานเมือง เพื่อใชพ้กัอาศยั
ชัว่คราว 

การศึกษา นักดนตรีตาบอดมีระดบัการศึกษาไม่สูงมากนกั มีตั้งแต่ไม่รู้หนงัสือ ไปจนกระทัง่จบ
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และหลายคนเรียนท่ีโรงเรียนสอนคนตาบอด การศึกษามีส่วนส าคญัอยา่ง
มากต่อโอกาสในการประกอบอาชีพนกัดนตรี เน่ืองจากนกัดนตรีท่ีไม่รู้หนงัสือ มุมมองความคิด โอกาสในการ
หารายไดจ้ากการแสดงดนตรีจะถูกจ ากดั เพราะไม่ทราบวา่ช่องทางในการแสดงดนตรีมีท่ีใดบา้ง นอกจากน้ียงั
ไม่สามารถประกอบอาชีพอ่ืนได ้เช่นไม่สามารถขายลอตเตอร่ี หรือคา้ขายอ่ืนไดเ้พราะไม่รู้วา่จะทอนเงินอยา่งไร 
ส่วนนักดนตรีตาบอดท่ีได้รับการศึกษา จะมีทกัษะความคิด การแสวงหาขอ้มูลสถานท่ีแสดง  เรียนรู้และใช้
ช่องทางการหาขอ้มูลผา่นอินเทอร์เน็ต และมีการสร้างเครือข่ายท่ีดีกวา่ 

อาชีพเสริมและรายได้ พบวา่ นกัดนตรีตาบอดนอกจากจะแสดงดนตรีเป็นงานหลกัแลว้ ยงัมีอาชีพ
เสริมท่ีนกัดนตรีตาบอดส่วนใหญ่ท า คือการคา้ขาย เช่นขายลอตเตอร่ี ในยามวา่งหากไม่มีงานแสดง และช่วงใกล้
วนัออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจะงดแสดงดนตรี ขณะท่ีนกัดนตรีตาบอดก าลงัแสดงดนตรี ครอบครัวอาศยัเวลาวา่ง
ขายอาหารเป็นรายไดเ้สริมหลงัจากท่ีช่วยเตรียมการแสดงดนตรีแลว้ ท าให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึนเล็กนอ้ย นอกจากน้ี
คนตาบอดจะมีรายไดป้ระจ าจากเบ้ียยงัชีพผูพ้ิการเดือนละ 500 บาท เม่ือรวมกบัรายไดจ้ากการแสดงดนตรีแลว้ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนประมาณ 5,000 บาท รายไดมี้เพียงพอใชจ่้ายแบบวนัต่อวนั นกัดนตรีบางคนตอ้งการออกมา
แสดงดนตรีแต่ประสบปัญหาสุขภาพรุมเร้า เช่น เบาหวาน หอบ ความดนั ท าให้เหน่ือยง่ายและแสดงไดไ้ม่นาน 
ขณะท่ีบางคนคิดแค่มีเงินเพียงพอท่ีจะใชแ้บบวนัต่อวนั หากมีเงินเพียงพอแลว้จะหยุดพกัผอ่น เม่ือเงินใกลห้มด 
จึงเร่ิมจดัการแสดงใหม ่ 

การเดินทาง เม่ือตอ้งไปแสดงดนตรียงัสถานท่ีต่าง ๆ นกัดนตรีตาบอดจะไปกนัเป็นกลุ่มโดยอาศยั 
พี่เล้ียงนกัดนตรีซ่ึงมีสายตาปกติเป็นท าหนา้ท่ีในการขบัรถรับส่ง ไม่สามารถเดินทางกนัเองได ้หากเป็นเส้นทาง
ท่ีใชป้ระจ านกัดนตรีตาบอดสามารถข้ึนและลงรถโดยสารประจ าทางไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ส าหรับการข้ึนรถโดยสาร
ประจ าทางแต่จะสายนั้น จะอาศยัสอบถามเส้นทางของรถโดยสารประจ าทางจากคนท่ีอยู่ท่ีป้ายจอดรถประจ า
ทาง ส่วนการลงรถจะใชป้ระสาทสัมผสั ความรู้สึก การจดจ าสภาพของเส้นทางท่ีใชป้ระจ า เช่น การข้ึนสะพาน 
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ลงเนิน การเล้ียว การสะเทือนเม่ือผา่นลูกระนาด จากสภาพดงักล่าวช่วยใหค้นตาบอดจดจ าสถานท่ีต่าง ๆ และลง
รถโดยสารประจ าทางไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

  
1.2  การเตรียมการแสดงดนตรีและกลยุทธ์ในการแสดง 
การเลือกสถานที่ในการแสดงดนตรี ปัจจุบนันักดนตรีตาบอดให้ความส าคญักบัสถานท่ีในการ

แสดง หากเป็นวงดนตรีท่ีมีสมาชิกในวงประมาณ 3 คนข้ึนไป จะมีเคร่ืองดนตรีหลายช้ิน มกัเลือกแสดงตาม
สถานศึกษามากกว่าแสดงในตลาดหรือขา้งถนน เน่ืองจากมีส่ิงอ านวยความสะดวก ไม่ตอ้งประสบปัญหาเร่ือง
ฝน มีผูฟั้งจ านวนมากพอ และรายไดม้ัน่คง อย่างไรก็ตามถา้ในวงดนตรีมีจ านวนนกัดนตรีต ่ากว่า 3 คน จะไม่
สามารถจดัการแสดงในสถานศึกษาได ้เพราะไม่สามารถดึงดูดหรือสร้างความบนัเทิงไดเ้ท่าท่ีควร เหมาะกบัการ
แสดงบริเวณตลาดมากกวา่ ในการขออนุญาตเขา้ไปแสดงดนตรีในสถานศึกษานกัดนตรีตาบอดจะอาศยัให้ คน
ในครอบครัว หรือพี่เล้ียง ช่วยคน้หาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต และโทรศพัท์ไปยงัองค์การโทรศพัท์เพื่อขอเบอร์ 
หลงัจากได้เบอร์แล้วจะโทรติดต่อกบัสถานศึกษาเพื่อนัดหมายวนัเวลา และมีการส่งรายละเอียดอีกคร้ังผ่าน
แฟกซ์ ทุกวนัน้ีจะมีวงดนตรีตาบอดหมุนเวียนมาแสดงตามสถานศึกษาไม่ขาดสาย ท าให้แนวโนม้การแสดงใน
สถานศึกษาของแต่ละวงถูกจ ากดัลงเหลือวงละ 1 คร้ังต่อปี ระยะเวลาในการแสดงท่ีแตกต่างกนัโดยเฉพาะการ
แสดงในสถานศึกษามีรอบเดียว ระยะเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง ท าให้นกัดนตรีไม่เหน่ือยมาก แต่หากแสดง
บริเวณตลาด จะตอ้งเตรียมการแสดงถึง 2 รอบ คือรอบเช้า และรอบเยน็ รอบเช้าตอ้งต่ืนตั้งแต่ตี 5 เพื่อมาเตรียม
ความพร้อม เร่ิมแสดง 6.00 – 8.00 น. รอบเยน็ตอ้งเตรียมตวัตั้งแต่ 15.00 เร่ิมแสดง 16.00-17.00 น. ซ่ึงจะเหน่ือย
มากส าหรับนกัดนตรี  

การเตรียมความพร้อมก่อนแสดง นกัดนตรีแต่ละวงจะวางแผนเก่ียวกบัเพลงท่ีจะใชแ้สดง โดยนกั
ดนตรีจะใชเ้กณฑ์พิจารณาเลือกเพลง คือสถานท่ีท่ีจะไปแสดง เช่น โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมธัยมศึกษา 
วทิยาลยัอาชีวศึกษา มหาวทิยาลยั องคก์ารเอกชน หน่วยราชการ และตลาดท่ีมีคนมาจบัจ่ายใชส้อย หากเป็นกลุ่ม
สถานศึกษา ผูฟั้งส่วนใหญ่เป็นเด็ก วยัรุ่น ดงันั้นเพลงท่ีร้องจะเป็นเพลงสตริง เพลงวยัรุ่นท่ีก าลงัดังทนัยุค
ทนัสมยั หากแสดงตามตลาดสด หรือตลาดนดั เพลงท่ีใช้ส่วนใหญ่เป็นเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง เพลงเพื่อชีวิต และ
เพลงท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมในขณะนั้นผสมอยูด่ว้ย เคร่ืองดนตรีท่ีใชแ้สดงแต่ละคร้ังข้ึนอยูก่บัศกัยภาพของวง 
เคร่ืองดนตรีหลกัไดแ้ก่ กีตาร์ อุปกรณ์เสริม เช่น ล าโพง เคร่ืองป่ันไฟ มิกเซอร์ แอมป์ ไมค ์ส าหรับอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการแสดงส่วนใหญ่จะซ้ือท่ีคลองถม เคร่ืองเสียงมกัมีราคาค่อนขา้งสูง ดงันั้นนกัดนตรีเลือกท่ีจะใชสิ้นคา้มือ 2 
มากกวา่ อยา่งไรก็ตามอุปกรณ์เคร่ืองเสียงเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึง ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูฟั้ง หาก
แสดงดนตรีแลว้เคร่ืองเสียงมีปัญหา จะไดรั้บเสียงบ่นจากผูฟั้ง และส่งผลต่อรายไดข้องนกัดนตรีดว้ย 
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รูปแบบการด าเนินงาน วงดนตรีตาบอดในปัจจุบันมีรูปแบบการด าเนินงาน 2 แบบคือ แบบ
ครอบครัว และการรวมตวัของเพื่อนหรือคนรู้จกั โดยในแบบครอบครัว สมาชิกในครอบครัวมีคนหน่ึงท่ีตาบอด
และเป็นนกัดนตรี ไปชักจูงหรือรวมตวักบัเพื่อนท่ีตาบอดเหมือนกนัท าวงดนตรีออกแสดง โดยให้สมาชิกใน
ครอบครัว เช่นภรรยาหรือลูกท าหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียงหรือผูป้ระสานงาน ส่วนการรวมตวัแบบท่ี 2 เกิดจากกลุ่มเพื่อน
หรือคนรู้จกัมาแสดงดนตรีดว้ยกนั สมาชิกในวงและพี่เล้ียงไม่มีความเก่ียวขอ้งในฐานะญาติ พี่เล้ียงส าหรับนกั
ดนตรีตาบอด จดัว่าเป็นบุคคลท่ีส าคญัมาก มีหน้าท่ีจดัพิมพ์หนังสือขออนุญาตแสดงดนตรี ส่งแฟกซ์ ขบัรถ
รับส่งนกัดนตรี พาเขา้ห้องน ้ า ซ้ืออาหารและน ้ าด่ืม ยกอุปกรณ์ จดัวางต าแหน่งของกล่องรับบริจาค และอ านวย
ความสะดวกใหก้บันกัดนตรีจนกวา่จะเสร็จส้ินการแสดง ในส่วนของนกัดนตรีจะตอ้งมีทั้งผูห้ญิง และผูช้าย นกั
ดนตรีหญิงจะตอ้งร้องเพลงของนักร้องผูห้ญิง และเป็นคนถือกล่องรับบริจาค ส่วนนกัดนตรีชายจะร้องเพลง
ผูช้ายและเล่นเคร่ืองเล่นกีตาร์ 

การรวมตัวตั้งวง วงดนตรีตาบอดนั้น จะตอ้งประกอบดว้ยนกัดนตรีตาบอดประมาณ 3 คน เป็นชาย
และหญิงผสมกนั และมีพี่เล้ียงนกัดนตรี ท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงาน ขบัรถรับส่ง ยกอุปกรณ์เคร่ืองเสียง เคร่ือง
ดนตรีต่าง ๆ ช่วยติดตั้ง ความสัมพนัธ์มีทั้งท่ีเป็นญาติ คนในครอบครัว และเป็นเพียงคนรู้จกัท่ีมีความไวเ้น้ือเช่ือ
ใจกนั ดนตรีแต่ละวงจะมีช่ือวง และตราสัญลกัษณ์วง เพื่อใช้ในการท าหนังสือขอจดัแสดงตามสถานท่ีหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ แนวโนม้ของวงดนตรีตาบอดในปัจจุบนั มีรูปแบบท่ีเป็นศิลปินเด่ียวมากข้ึน การรวมตวัเป็นวง
ลดลง เพราะรายไดเ้ฉล่ียต่อคนท่ีลดนอ้ยลงเม่ือรวมตวัเป็นวงไม่คุม้ค่า แต่หากแสดงเด่ียวสามารถเลือกวนัเวลาท่ี
แสดงได ้อุปกรณ์น้อย ลงทุนนอ้ยกวา่ รายไดต่้อคนมากกวา่ เช่น บางคนแสดงตามตลาดนดัคนเดียวไดเ้งิน 800 
บาท แต่หากแสดงเป็นวง  3 คน ไดเ้งิน 3,000 บาท เม่ือหกัค่าเดินทาง ค่าอาหาร และให้กบัพี่เล้ียงผูป้ระสานงาน
แลว้ เหลือเงินเฉล่ียต่อหัวนกัดนตรีต ่ากวา่ 800 บาท ดงันั้นท าให้วงดนตรีคนตาบอดในปัจจุบนัมีแนวโน้มลด
นอ้ยลง 

ระยะเวลาในการแสดงดนตรี ระยะเวลาท่ีใช้ในการแสดงดนตรีมีจ ากัด ข้ึนอยู่กับหน่วยงานท่ี
อนุญาตใหไ้ปแสดง เช่น หน่วยงานราชการและเอกชนมกัอนุญาตในช่วงเวลากลางวนั เช่น 12.00-13.00 น. เป็น
ช่วงพกัรับประทานอาหาร เพราะพิจารณาวา่เป็นเวลาท่ีเหมาะสมไม่รบกวนการท างาน แต่หากเป็นสถานศึกษา
เวลาเรียน เวลาพกัไม่ตรงกนั ดงันั้นเม่ือถูกจ ากดัเวลาในการแสดงเฉพาะช่วงเท่ียง เงินบริจาคท่ีไดรั้บมีจ านวนไม่
มากนกัไม่คุม้กบัค่าใช้จ่าย นกัดนตรีจึงมกัละเมิดสัญญาคือแสดงตั้งแต่ประมาณ 10.00-13.00 น. ซ่ึงท าให้ผู ้
ประสานงานของสถานศึกษาไม่พอใจ เพราะเสียงดนตรีไปรบกวนการเรียนของนักเรียน การแสดงดนตรีใน
สถานศึกษาก าลงัได้รับความนิยมจากวงดนตรีตาบอดอย่างมาก เน่ืองด้วยมีขั้นตอนขออนุญาตท่ีไม่ยุ่งยาก 
ประกอบกบัสถานศึกษามีนโยบายในการช่วยเหลือสังคมอยู่แลว้ และกิจกรรมดงักล่าวช่วยสร้างความบนัเทิง
ใหก้บันกัเรียน ลดความเครียดจากการเรียน ส่วนใหญ่จะอนุญาตใหแ้สดงเทอมละ 1 คร้ัง หมุนเวียนเปล่ียนวงกนั
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มาเร่ือย ๆ การแสดงแต่ละคร้ังจะไดเ้งินบริจาคขั้นต ่าประมาณ 2,000 บาท สถานศึกษาท่ีแสดงแลว้ได้รับเงิน
บริจาคมากได้แก่โรงเรียนคริสเตียน ซ่ึงมีระบบและระเบียบในการจัดนักเรียนลงมาชมการแสดง ความ
ประทบัใจของนกัดนตรีตาบอดไม่ใช่แค่เงินบริจาคท่ีไดรั้บ แต่จากการมีส่วนร่วมในการร้องเพลงของผูช้ม ท าให้
รู้สึกตนเองมีความส าคญั เหมือนเป็นนกัร้องก าลงัแสดงคอนเสิร์ต ประกอบกบัการดูแลเอาใจใส่ของอาจารยท์ั้ง
เร่ืองการจดัเตรียมสถานท่ี อาหาร และน ้ าด่ืม  แต่ไม่บ่อยคร้ังท่ีวงดนตรีตาบอดจะมีโอกาสในการเขา้ไปแสดง
ดนตรีในโรงเรียนคริสเตียน ขณะเดียวกนัอาจารยผ์ูป้ระสานงานบางคนก็สร้างความรู้สึกท่ีไม่ดีดว้ยการใชค้  าพูด
ท่ีรุนแรงวา่กล่าว ดูถูก ต าหนิติเตียน ไม่ใหเ้กียรตินกัดนตรีตาบอด  

การจัดสรรรายได้จากการแสดงดนตรีเกณฑ์ท่ีใชใ้นการแบ่งมี 2 แบบ คือหากเป็นวงดนตรีประเภท
ครอบครัว จะประกอบดว้ยนกัดนตรี และผูป้ระสานงานท่ีเป็นคนในครอบครัว เช่น ภรรยา นอ้งสาว ลูกชาย แต่ก็
จะมีนกัดนตรีอ่ืนท่ีไม่ใช่คนในครอบครัว เกณฑ์ในการแบ่งรายได ้จะแบ่งให้กบันกัดนตรีคนละ 10 % จากเงิน
รายไดท้ั้งหมด เงินท่ีเหลือผูป้ระสานงานหลกัจะแบ่งเงินใหค้นในครอบครัวตามความเหมาะสม อีกประเภทหน่ึง
คือการรวมตวัของเพื่อนหรือคนรู้จกั เกณฑ์ในการแบ่งคือน ารายไดห้ักค่าใช้จ่าย เงินท่ีเหลือน ามาแบ่งเท่ากนั 
นอกจากน้ีนกัดนตรีตาบอดยงัยนิดีแสดงเพื่อเป็นการกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคม 

กลยุทธ์ในการแสดงดนตรี การเลือกเพลงท่ีสอดคลอ้งกบัอายุของผูฟั้ง เช่น ผูฟั้งเป็นเด็กนกัเรียน 
วยัรุ่น จะเนน้เพลงสมยัใหม่ เพลงของนกัร้องวยัรุ่น เพลงสตริง ถา้เป็นวยัผูใ้หญ่ จะเป็นเพลงเพื่อชีวิต เพลงลูกทุ่ง 
และเพลงท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั การวางกล่องรับบริจาค เลือกวางกล่องในจุดท่ีคนเดินผา่น และจะ
ใหน้กัดนตรีตาบอดถือกล่องรับบริจาคพร้อมกบัร้องเพลงดว้ย อีกทั้งยงัเปิดโอกาสให้ผูฟั้งมีส่วนร่วมดว้ยการขอ
เพลง นอกจากน้ียงัมีการหยดุร้องเพื่อพดูคุยสร้างความคุน้เคยเป็นกนัเอง ทกัทายผูฟั้งและกล่าวขอบคุณ การหยุด
ร้องเป็นระยะเป็นการช่วยพกัเสียงและพกัเหน่ือยของนกัดนตรีอีกทางหน่ึง 
 

1.3 ปัญหาและอุปสรรคของนักดนตรีตาบอด 
นกัดนตรีตาบอดตอ้งเผชิญกบัปัญหาสภาพแวดลอ้มทัว่ไป ไดแ้ก่  ฝนตก โดยเฉพาะแสดงตามตลาด

หรือสถานท่ีเปิดโล่ง น ้าฝนจะส่งผลกบัเคร่ืองดนตรีท่ีเป็นไฟฟ้าเม่ือกระทบความช้ืน เกิดไฟฟ้าร่ัว อีกทั้งยงัท าให ้
รายได้จากการบริจาคลดลง อีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้รายได้ลดลง คือค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน ท าให้คนส่วนใหญ่
ระมดัระวงัการใชจ่้ายเงินในการท าบุญ นอกจากน้ีนกัดนตรีตาบอดยงัตอ้งเผชิญกบัการกดทบั จากกลุ่มคนหลาย
กลุ่มในสังคม ไดแ้ก่ กลุ่มประชาชนทัว่ไป ผา่นสายตาและค าพูดท่ีดูถูก ไม่ให้เกียรติ กลุ่มมิจฉาชีพซ่ึงแฝงตวัมา
ขโมยเงินในกล่อง โดยเฉพาะกล่องท่ีตั้งอยูไ่กลดูแลไม่ทัว่ถึง บางคร้ังเจอนกัเลงหรือคนเมามาหาเร่ืองและน าเงิน
ไป นกัดนตรีตาบอดส่วนใหญ่จะไม่ตอบโต ้แต่จะปรับวิธีเก็บเงินไม่ให้เหลือเศษเงินท่ีเป็นธนบตัรอยูใ่นกล่อง 
เพื่อไม่ใหเ้ป็นส่ิงล่อตาแก่กลุ่มมิจฉาชีพ กลุ่มเจา้หนา้ท่ีรัฐ โดยเฉพาะเทศกิจท่ีคอยตรวจจบัเวลาออกไปแสดงใน
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สถานท่ีไม่เหมาะสม กลุ่มสุดทา้ยคือกลุ่มนกัดนตรีตาบอดดว้ยกนัเอง โดยเฉพาะคนท่ีมีความสามารถในการร้อง 
เสียงดี จะเรียกเก็บค่าตวัในราคาสูง และมีการลาออกจากวง ไปเป็นศิลปินเด่ียว ท าให้วงดนตรีเดิมตอ้งหยุดชะงกั 
นกัดนตรีท่ีเหลือรู้สึกถึงความไม่มัน่คงในอาชีพ  

 
2. การสร้างอตัลกัษณ์ของนักดนตรีตาบอด 

นกัดนตรีตาบอดสร้างอตัลกัษณ์ความเป็นตวัตนจากความสามารถในการแสดงดนตรี การร้องเพลง 
การแสดงท่ีสร้างความสุขให้กบัผูฟั้ง โดยตอ้งการให้ตนเองมีค่าแตกต่างจากขอทาน พยายามพฒันาคุณภาพการ
ร้องเพลง เรียนรู้เพลงใหม่ ๆ ท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั  ปรับกลยุทธ์การแสดง เช่นในวงจะมีทั้งนกัร้องหญิง และ
นกัร้องชาย ท าให้สามารถร้องเพลงไดถู้กใจผูฟั้งทุกเพศ ทุกวยั ในมุมมองของนกัดนตรีตาบอด เขาเช่ือวา่เขาไม่
ต่างอะไรกบัคนปกติท่ีมีเป้าหมายอยา่งเดียวกนัคือขายเสียงแลกเงิน อาชีพของเขาคือนกัดนตรีหรือนกัร้อง ไม่ใช่
ขอทาน ขณะท่ีคนในสังคมมองนกัดนตรีตาบอดเป็นเพียงผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม ไม่ให้การยอมรับ การให้เงิน
หรือการช่วยเหลือเพราะความเมตตาสงสาร ไม่ได้เกิดจากคุณภาพหรือความสามารถในการแสดงดนตรี 
นอกจากน้ีในดา้นกฎหมาย นกัดนตรีตาบอดมกัถูกเทศกิจตรวจจบั ไม่ให้แสดงในสถานท่ี ทั้ง ๆ ท่ีบางจุดมีคน
เร่ร่อน หรือหาบเร่แผงลอยสามารถขายได ้แต่ถา้เป็นนกัดนตรีตาบอดมาแสดงมกัถูกเทศกิจจบั ดงันั้น แมว้า่นกั
ดนตรีตาบอดจะพยายามสร้างอตัลกัษณ์ หรือสร้างความเป็นตวัตนให้สังคมทัว่ไปประจกัษ ์แต่วิถีชีวิตของพวก
เขาก็จ  าเป็นท่ีจะยงัคงอยูใ่นโครงครอบของกฎเกณฑใ์นสังคม  

 
สรุปผลการวจัิย 

จากผลการวิจยัวิถีชีวิตนกัดนตรีตาบอดในสังคมไทย พบวา่ นกัดนตรีตาบอดมีรูปแบบการใชชี้วิต
ใกลเ้คียงกบัคนปกติ คือ แต่งงานมีครอบครัว มีบุตร ภูมิล าเนาเป็นคนต่างจงัหวดั พกัอาศยัตามห้องเช่าราคาถูก 
โดยรวมกนัอยูเ่ป็นกลุ่ม อาชีพหลกัคือการเป็นนกัดนตรี ซ่ึงรายไดจ้ากการแสดงนั้นไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
ดงันั้นจึงตอ้งมีอาชีพเสริมไดแ้ก่การขายอาหารและสลากกินแบ่งรัฐบาล  อยา่งไรก็ตามนกัดนตรีตาบอดก็ยงัให้
ความส าคญักบัการแสดงดนตรีมากกวา่เพราะส่วนใหญ่มีใจรักในเสียงเพลง มีความสุขในการร้องเพลง ซ่ึงพวก
เขาไดพ้ยายามพฒันากลยุทธ์ในการแสดงดนตรี ตั้งแต่การเลือกสถานท่ีแสดง โดยจะเลือกสถาบนัการศึกษา
มากกว่าสถานท่ีอ่ืนเพราะจุดแข็งเร่ืองสถานท่ีท่ีมีความสะดวกสบาย กลุ่มลูกคา้เป้าหมายมีจ านวนมาก แมจ้ะมี
ระยะเวลาในการแสดงสั้นแต่รายไดท่ี้ไดรั้บก็คุม้ค่ากบัการแสดง  มีนกัร้องทั้งหญิงและชายเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
เน้ือเพลง ก่อนการแสดงจะมีการเลือกเพลงไวล่้วงหน้า เพลงท่ีร้องจะข้ึนอยู่กับกลุ่มลูกคา้ในสถานท่ีนั้น ๆ 
ระหวา่งท่ีร้องเพลงจะมีการพูดคุยเป็นระยะ ๆ กบัผูฟั้ง เพื่อให้ผูฟั้งมีส่วนร่วมในการแสดงดว้ย นอกจากน้ีมีการ
ปรับกลยทุธ์การวางจุดตั้งกล่องรับบริจาคใหส้ะดวกและปลอดภยัจากมิจฉาชีพ  
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การสร้างอตัลักษณ์ของนักดนตรีตาบอด พบว่า นักดนตรีตาบอดสร้างอตัลกัษณ์แห่งตนข้ึนมา 
เพื่อใหค้นทัว่ไปยอมรับ วา่ไม่ใช่ผูด้อ้ยโอกาสในสังคม สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองไดด้ว้ยความสามารถ
ในการร้องเพลง การแสดงดนตรี สังคมกดทบันกัดนตรีตาบอด โดยถูกวาทะกรรมไปแลว้วา่คนตาบอดท่ีแสดง
ดนตรีนั้นเป็น “ขอทาน หรือ วณิพก” ขณะท่ีคนปกติเล่นดนตรีริมทางเทา้ หรือสถานท่ีสาธารณะเพื่อรับเงิน
บริจาค สังคมเรียกกลุ่มคนเหล่าน้ีว่า “นักดนตรีเปิดหมวก” ดงันั้นจะเห็นได้ว่าการแสดงออกของนักดนตรี        
ตาบอดทั้ งหมดยงัอยู่ภายใต้กรอบโครงสร้างและวาทกรรมของสังคม ซ่ึงคงต้องอาศยัเวลา ในการพิสูจน์
ความสามารถหรือศกัยภาพในการแสดงให้สังคมประจกัษเ์พื่อน าไปสู่การยอมรับต่อไป  

 
อภิปรายผลการวจัิย 

จากผลการศึกษาผูว้ิจยัมีความเห็นว่า การใช้ชีวิตประจ าวนัของคนตาบอดไม่ไดแ้ตกต่างจากคน
ทัว่ไป แต่งงานมีสามี ภรรยา และลูกเหมือนคนปกติ ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน แต่ก็ไม่ตอ้งการให้ตนเองเป็นภาระ
ของสังคม โดยพยายามพฒันาศกัยภาพดา้นใดดา้นหน่ึงตามท่ีตนเองถนดั เพื่อใชป้ระกอบอาชีพเล้ียงตนเองและ
ครอบครัว  อาชีพท่ีคนตาบอดนิยมท ากนัอาชีพหน่ึงคือการเป็นนกัดนตรี สอดคลอ้งกบั พรจนัทร์ เกียรติศิริโรจน์ 
(2551) ท่ีกล่าววา่ ผูพ้ิการตอ้งการท างานเพื่อแสดงความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ทั้งใน
ดา้นเศรษฐกิจและภาระความรับผดิชอบในครอบครัว ตอ้งการท างานท่ีตนสนใจหรือชอบ เป็นงานท่ีสามารถท า
ไดโ้ดยใช้ก าลงัความสามารถท่ีมีอยู ่ ตอ้งการท างานท่ีท าให้เกิดความรู้สึกประสบผลส าเร็จเพราะจะท าให้เกิด
ความเช่ือมัน่มากข้ึน  การแสดงดนตรีในปัจจุบนัมีความยากล าบากมากข้ึน การด าเนินงานในลกัษณะธุรกิจ
ครอบครัว ขนาดวงไม่เกิน 5 คน กลยุทธ์ในการแสดงตอ้งมีการปรับรูปแบบในการแสดงให้สอดคล้องกบั
สถานท่ีและกลุ่มผูฟั้ง อยา่งไรก็ตามความสามารถทางดา้นดนตรีของนกัดนตรีตาบอดไม่สูงมากนกั ขาดความรู้ 
ขาดทกัษะในการร้องเพลงและแสดงดนตรี ไม่มีการพฒันาเพลงใหม่ ๆ ท าให้ไม่เป็นท่ีประทบัใจของคนบริจาค 
สอดคลอ้งกบั พีระชยั ล้ีสมบูรณ์ผล (2536) พบวา่ มีคนตาบอดจ านวนน้อยมากท่ีใชด้นตรีเป็นอาชีพหลกัอย่าง
แทจ้ริง เน่ืองมาจากคนตาบอดส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถแสดงดนตรีไดคุ้ณภาพถึงระดบัท่ีท าให้ไดรั้บความสนใจ 
และยกย่องจากบุคคลทัว่ไป อยา่งไรก็ตามนกัดนตรีตาบอดมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการแสดงดนตรี ทั้งการ
เลือกเพลงท่ีเหมาะสมกับผูฟั้งและสถานท่ี การสร้างความเป็นกันเอง เทคนิคการวางจุดรับบริจาค ซ่ึงจะ
สอดคลอ้งและแตกต่างกนัไปตามสถานการณ์  

นักดนตรีตาบอดพยายามสร้างอตัลักษณ์ให้ตนเองผ่านการแสดงดนตรี เป็นการแสดงให้เห็น
ความสามารถ และคุณค่าท่ีอยูใ่นตนเอง สอดคลอ้งกบัอานนท ์วนัลา (2553)  ท่ีพบวา่ ทศันคติของคนตาบอด คือ
การมองตนเองวา่ไม่เคยสูญเสียอะไร ประเมินตามความรู้สึกวา่ตนเองไม่แตกต่างมีความสามารถและมีคุณค่านัน่
คือการเห็นคุณค่าของตนเอง ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาศกัยภาพของตนเอง และเป็นพื้นฐานของการ
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สร้างอตัลกัษณ์แห่งตนข้ึนมาใหม่ แทนท่ีอตัลกัษณ์ของผูพ้ิการท่ีสังคมมอบให ้ ท่ีวา่คนพิการน่าสงสาร น่าเวทนา 
ควรไดรั้บการช่วยเหลือ สู่อตัลกัษณ์แห่งตวัตนใหม่ ท าใหส้ังคมยอมรับในความสามารถ 

 
ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัจากผลการวิจยั พบวา่ นกัดนตรีตาบอดมีลกัษณะวิถีชีวิตใกลเ้คียงกบัคน
ปกติ แต่จะประสบปัญหาความยากล าบากในการท ามาหากิน ทางเลือกในการประกอบอาชีพมีไม่มากนัก 
โดยเฉพาะการเป็นนกัดนตรีตาบอด ขายเสียงแลกกบัเงินบริจาค ซ่ึงปัจจุบนัการแข่งขนัค่อนขา้งสูง มีนกัดนตรี
ศิลปินเด่ียวเพิ่มข้ึนจ านวนมาก สังคมไม่ใหก้ารยอมรับในความสามารถทางการแสดงดนตรีของนกัดนตรีมากนกั 
เหตุผลของการบริจาค มาจากความสงสารมากกวา่ช่ืนชมในเสียงเพลง อีกทั้งการช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่มีความ
ชดัเจนทั้งระดบันโยบายและความเป็นรูปธรรม ดงันั้นผูว้ิจยัขอเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขแก่บุคคล 3 ฝ่าย
ไดแ้ก่ 

1.  นกัดนตรีตาบอด ควรพฒันาความสามารถในการแสดงดนตรี หมัน่ฝึกฝนการร้องเพลงให้ได้
มาตรฐาน สามารถร้องไดทุ้กแนว ติดตามเพลงท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั ก่อนการแสดงทุกคร้ังควร
เตรียมความพร้อมศึกษาข้อมูลของกลุ่มลูกค้าในสถานท่ีท่ีจะไปแสดง ว่าเป็นกลุ่มใดคนท างาน นักเรียน 
นกัศึกษา อายุเท่าใด เพื่อให้สนองความตอ้งการของผูบ้ริจาคไดทุ้กกลุ่ม การแต่งกายควรสุภาพเรียบร้อย เพื่อ
ภาพลกัษณ์ท่ีดี และสร้างความสนใจใหก้บักลุ่มผูฟั้งได ้ 

2.  ประชาชนทัว่ไป ทั้งกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และกลุ่มพ่อคา้แม่คา้ท่ีอยู่ในสถานท่ีใกลเ้คียงกบัการ
แสดงท่ีอาจจะไดรั้บผลกระทบจากการแสดงดนตรี ซ่ึงทุกกลุ่มควรให้เกียรติซ่ึงกนัและกนัเคารพสิทธิความเป็น
มนุษยข์องทุกคน หากนกัดนตรีท าอะไรท่ีไม่ถูกตอ้งเช่นเสียงดนตรีดงัเกินไป ควรพูดจาดว้ยความสุภาพไม่ตอ้ง
ใส่อารมณ์เพราะกลุ่มนกัดนตรีตาบอดส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการมีปัญหาหรือสร้างความเดือดร้อนให้กบัใคร ปัญหาท่ี
ผา่นมาเกิดจากความไม่รู้ไม่เจตนามากกวา่ 

3.  ภาครัฐควรเพิ่มโอกาสในการแสดงความสามารถทางดนตรี จัดเวทีการแสดงในสถานท่ี
หน่วยงานราชการ หรือสวนสาธารณะ ให้นักดนตรีตาบอดได้แสดง เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ 
เปรียบเสมือนการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทัว่ไปเห็นความสามารถเชิงประจกัษ ์เพราะคนในสังคม
บางกลุ่มไม่มัน่ใจในความสามารถ ขณะท่ีวงดนตรีคนตาบอดท่ีมีศกัยภาพเป็นนกัดนตรีมืออาชีพยงัมีอยู ่ 
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 การศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาเร่ือง "วิถีชีวิตนักดนตรีตาบอดในสังคมไทย  : กรณีศึกษา 
กรุงเทพมหานคร" ซ่ึงเป็นการศึกษาการด าเนินชีวิตประจ าวนัของนักดนตรีตาบอด และการประกอบอาชีพ      
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ของนกัดนตรีตาบอด ทั้งในบริบทกระบวนการแสดงดนตรี กลยุทธ์ในการแสดงดนตรี การสร้างอตัลกัษณ์ของ
นกัดนตรีตาบอด ซ่ึงเป็นการศึกษาสมรรถนะด้านการร้องเพลงเพียงอย่างเดียว ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป 
ผูว้ิจยัขอเสนอแนะให้ท าการศึกษาสมรรถนะด้านอ่ืนของนักดนตรีตาบอด เพื่อให้ทราบสมรรถนะ ความรู้ 
ความสามารถอ่ืน ๆ ของนกัดนตรีตาบอด เพื่อน าไปสู่การวางแผนจดัอบรมเชิงปฏิบติัการในการพฒันาอาชีพ 
เป็นการเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ สร้างรายได ้และควรศึกษาคุณภาพชีวิตของนกัดนตรีตาบอดก่อน
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ มีความเปล่ียนแปลงในคุณภาพชีวิตหรือไม่ 
นอกจากน้ียงัใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาผูพ้ิการประเภทอ่ืนให้เขาสามารถอยู่ไดด้ว้ยตนเองโดยไม่เป็นภาระ
ของผูอ่ื้น 
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