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วิถีชีวติ นักดนตรีตาบอดในสั งคมไทย : กรณีศึกษา กรุ งเทพมหานคร
The Way of Life of Blind Musicians in Thai Society : Case Study Bangkok
บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีการดาเนินชีวติ ของนักดนตรี ตาบอดในสังคมไทย และ
เพื่อศึกษาการสร้างอัตลักษณ์ของนักดนตรี ตาบอดในสังคมไทย เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักดนตรี ตาบอด
จานวน 9 คน พี่เลี้ยงนักดนตรี 3 คน ผูป้ ระกอบการในพื้นที่ใกล้เคียงกับการแสดง 3 คน และผูบ้ ริ จาค 6 คน โดย
ใช้วิธี การวิจยั เชิ ง คุ ณภาพ ด้วยวิธีวิท ยาแบบชาติพนั ธุ์วรรณา (Ethnomethodology) วิธีการเก็บ ข้อมู ลด้วยการ
สัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-Dept Interview) การสนทนากลุ่ ม (Focus Group) และการสั งเกตแบบมี ส่วนร่ วม
(Participate Observation)
ผลวิจยั พบว่า นักดนตรี ตาบอด มีครอบครัวโดยแต่งงานกับคนปกติ ภูมิลาเนาอยูต่ ่างจังหวัด ระดับ
การศึกษาสู งสุ ดคือมัธยมศึกษาตอนต้น นักดนตรี คนตาบอดสามารถใช้ชีวิตประจาวันได้ใกล้เคียงกับคนปกติ
นอกจากการแสดงดนตรี แล้วอาชี พเสริ มคือการค้าขาย โดยแสดงดนตรี ในสถาบันการศึกษาเป็ นหลัก รู ปแบบ
การตั้งวงมีลกั ษณะความเป็ นครอบครัว เครื่ องดนตรี เป็ นเครื่ องดนตรี ที่ใช้แล้ว กลยุทธ์ในการแสดงดนตรี คือ การ
เลือกเพลงให้ตรงกับกลุ่มผูฟ้ ั ง และเปิ ดโอกาสให้ผฟู ้ ั งขอเพลงได้ การจัดสรรรายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วจะแบ่ง
เท่ากัน ปั ญหาและอุ ปสรรคในการแสดงดนตรี คือ สภาพอากาศ สภาพเศรษฐกิ จ การแยกวงเป็ นศิลปิ นเดี่ ยว
มิจฉาชีพ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ
นักดนตรี ตาบอดได้สร้างอัตลักษณ์แห่ งตนขึ้นมาผ่านความสามารถในการแสดงดนตรี เพื่อรื้ อถอน
วาทกรรมของสังคมที่มองว่าเป็ นผูด้ อ้ ยโอกาส แต่ถึงแม้ว่านักดนตรี ตาบอดจะพยายามสร้ างอัตลักษณ์ ความเป็ น
ตัวตนให้สังคมทัว่ ไปประจักษ์ แต่วถิ ีชีวติ ของพวกเขาก็จาเป็ นที่จะยังคงอยูใ่ นโครงครอบของกฎเกณฑ์ในสังคม
บางครั้งนักดนตรี ตาบอดได้นาเอาสิ่ งที่สังคมคาดหวังและนิยามความหมายให้กบั พวกเขามาใช้สร้างอัตลักษณ์
คาสาคัญ : วิถีชีวติ นักดนตรี ตาบอด
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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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บทนา
ชีวติ ของมนุษย์มีความแตกต่างหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นด้านเพศ เชื้ อชาติ ร่ างกาย ทาให้มนุษย์มีการ
ดาเนิ นชี วิตที่ต่างกัน และในยุคที่ผคู ้ นต่างต้องแข่งกันดารงชี วิตในสังคมปั จจุบนั ผูค้ นที่ดอ้ ยโอกาส หรื อผูค้ นที่
สังคมมองว่าไม่สามารถดูแลตนเองได้ ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง (พงศ์สฤษฏ์ บารุ งพงศ์, 2550:1) คนกลุ่มหนึ่ งที่สังคม
มองว่าไม่สามารถดูแลตัวเองได้เราเรี ยกว่าผูพ้ ิการ
ผูพ้ ิการเป็ นทรัพยากรมนุ ษย์ส่วนหนึ่ งของประเทศ แต่เนื่ องจากสภาพของความไม่สมประกอบ
ทางด้านร่ างกาย เป็ นอุปสรรคในการดารงชี วิต การประกอบอาชี พ และการมีส่วนร่ วมในสังคม (เกศกนก
นรเดชานนท์, 2554:16) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ ได้ประกาศกาหนดประเภทความ
พิการ 6 ประเภท ได้แก่ ความพิการทางการได้ยินหรื อสื่ อความหมาย ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรื อทาง
ร่ างกาย ความพิการทางจิตใจหรื อพฤติกรรม หรื อออทิสติก ความพิการทางสติปัญญา ความพิการทางการเรี ยนรู้
และ ความพิการทางการเห็น จากข้อมูลของสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการแห่ งชาติ (พก.)
พบว่า ในประเทศไทย นับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2537 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 มีจานวนคนพิการที่มี
บัตรประจาตัวคนพิการทั้งหมด 1,315,030 คน โดยเป็ นผูพ้ ิการทางการได้ยิน 209,807 คน ทางการเคลื่อนไหว
605,180 คน ทางจิตใจหรื อพฤติกรรม 87,299 คน ทางสติปัญญา 108,468 คน ทางการเรี ยนรู้ 3,321 คน ทางการ
เห็น 146,977 คน ทางออทิสติก 3,475 คน พิการซ้ าซ้อน 94,538 คน และไม่ระบุ 55,965 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 7
ธันวาคม 2555) จะเห็นได้วา่ จานวนผูพ้ ิการมีจานวนไม่นอ้ ยในสังคมไทย
การดาเนิ นชี วิตของผูพ้ ิ การหลายคนยังต้องประกอบอาชี พเลี้ ยงตนเอง เพื่อไม่ใ ห้เป็ นภาระของ
ครอบครัว ดังนั้นการประกอบอาชีพของผูพ้ ิการเป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่างมากต่อคุณภาพชี วิต ผูพ้ ิการหลายคนยังขาด
โอกาสในการประกอบอาชี พในหลาย ๆ ด้าน เพราะถูกจากัดสิ ทธิ ดว้ ยเหตุแห่ งความพิการ สังคมไทยยังเลือก
ปฏิ บตั ิต่อคนพิการ โดยที่ ไม่ได้เปิ ดโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่ วมในกิ จกรรมทางสังคมและไม่เปิ ดโอกาส
สาหรับวิชาชี พต่าง ๆ อย่างทัว่ ถึง (อานนท์ วันลา, 2553: 5) อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าผูพ้ ิการบางกลุ่มไม่ตอ้ งการที่
จะเป็ นภาระให้กบั ครอบครัวและสังคม พยายามที่จะสร้างงานสร้างอาชี พด้วยตนเอง เพื่อแสดงให้เห็นว่าตนเอง
มี คุ ณ ค่ า มี ป ระโยชน์ เช่ น ผูพ้ ิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหว แต่ มี ค วามสามารถในการวาดภาพ ประดิ ษ ฐ์ สิ น ค้า
หัตถกรรมต่าง ๆ ผูพ้ ิการทางสายตาหรื อคนตาบอด มีความสามารถที่จะเป็ นนักวิชาการ อาจารย์ และนักดนตรี ได้
โดยในสังคมไทยมีคนตาบอดที่ใช้เครื่ องดนตรี เป็ นเครื่ องมือหาเลี้ ยงชี พ เช่นเป็ นครู สอนดนตรี นักดนตรี อาชี พ
นักดนตรี ที่บรรเลงอยูต่ ามข้างถนนหรื อที่สาธารณะต่าง ๆ
วงดนตรี คนตาบอดเราสามารถพบได้ทุกจังหวัด รู ปแบบการแสดงจะมี ต้ งั แต่วงดนตรี ขนาดเล็ก
หรื อเรี ยกว่าศิลปิ นเดี่ยว ไปจนกระทัง่ วงดนตรี ขนาดกลางที่มีจานวนสมาชิกตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป มีเครื่ องดนตรี และ
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อุปกรณ์ เครื่ องเสี ยงต่าง ๆ หลายชิ้ น จัดแสดงตามสถานที่ ที่มีคนเดิ นผ่านไปมาจานวนมาก เช่ น ตลาดนัด งาน
กาชาด ทางเท้า ริ มถนน ไปจนถึ งสถานศึกษา หน่ วยงานราชการและเอกชน อย่างไรก็ตาม สังคมยังขาดความ
เข้าใจอันลึกซึ้ ง ขาดการยอมรับในความรู้ความสามารถ ตลอดจนวิถีชีวติ ที่แท้จริ งของนักดนตรี ตาบอด นักดนตรี
ตาบอดทั้งที่เป็ นนักดนตรี อาชีพและวณิ พกต่างก็มีปัญหาในการดารงชี วิต และการประกอบอาชี พด้วยกันทั้งสอง
ฝ่ าย นักดนตรี ตาบอดคาดหวังว่าในอนาคตรัฐบาลควรจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบและสามารถช่วยเหลือคนตา
บอดให้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทัว่ ถึ ง เพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถ จนนาไปใช้ในการประกอบอาชี พ
เพื่อจะได้มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน (พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล, 2536 : 40)
ดังกล่ าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั มี ความประสงค์ศึก ษาวิถีชีวิตนักดนตรี ตาบอดในสังคมไทย ตลอดจน
ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนิ นชี วิต เพื่อให้เกิดการรื้ อถอนวาทกรรมใหม่ที่เกี่ยวกับบริ บททางสังคม เพื่อเปิ ด
โลกทัศน์ให้สังคมได้มีความรู ้ ความเข้าใจ ในวิถีชีวิตของนักดนตรี ตาบอด นาไปสู่ การยอมรั บ การให้ความ
ช่วยเหลือ และการเปิ ดโอกาสให้นกั ดนตรี ตาบอดได้มีสิทธิและเสรี ภาพในการใช้ชีวติ ได้เท่าเทียมกับคนปกติ
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิถีการดาเนินชีวิตของนักดนตรี ตาบอดในสังคมไทย
2. เพื่อศึกษาการสร้างอัตลักษณ์ของนักดนตรี ตาบอดสังคมไทย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านเนือ้ หา ผูว้ จิ ยั กาหนดขอบเขตด้านเนื้ อหา โดยศึกษาวิถีชีวิต และการอัตลักษณ์ ของ
นักดนตรี ตาบอดในสังคมไทย
2. ขอบเขตด้ านผู้ ใ ห้ ข้อ มู ล หลัก ผูใ้ ห้ข้อมูล หลัก คื อ นักดนตรี ตาบอด พี่ เลี้ ยงนัก ดนตรี
กลุ่มผูป้ ระกอบการค้าบริ เวณใกล้เคียงพื้นที่การแสดงดนตรี และประชาชนที่บริ จาคเงิน
3. ขอบเขตด้ านพืน้ ที่ พื้นที่ที่ใช้ในการวิจยั คือ กรุ งเทพมหานคร
4. ขอบเขตด้ านเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
ธันวาคม 2555

5

การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
1. แนวคิดเกีย่ วกับวิถีชีวติ
ธงชัย ลุมเพชร (2554: 9) กล่าวว่า วิถีชีวติ หมายถึง ปั จจัยพื้นฐานในการดารงชี วิต หรื อแบบแผนใน
การดารงชี วิตของบุคคลแต่ละคน หรื อกลุ่มคนในสังคม ซึ่ งแสดงถึงการประกอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อการอยูร่ อด
และเพื่อให้ตวั เองมีความสุ ขตามที่ตวั เองต้องการ โดยมีปัจจัยภายนอกเป็ นตัวกาหนดในการเปลี่ยนแปลงวิถีการ
ดาเนิ นชี วิตให้เป็ นไปตามสภาพสังคมและสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ ท้ งั นั้นก็เพื่อการอยู่รอดของชี วิต โดยสันธาร
หอมนาน (2548:10-11) กล่าวว่า การปรับตัวมีหลายระดับ ทั้งสรี รวิทยา การปรับตัวในเชิ งพฤติกรรมและการ
ปรั บตัวในระดับจิตสานึ ก อี กทั้งด้านของการปรั บก็มีท้ งั การจัดการกับตัวเอง และการเข้าไปจัดการกับปั จจัย
รอบตัวเพื่อเพิม่ พูนสมรรถนะให้สามารถเผชิญกับแรงกดดันนานาชนิดจากสิ่ งแวดล้อมได้อย่างราบรื่ น
องค์ประกอบของวิถีชีวติ มี 2 ส่ วน
1.1 ส่ วนที่เป็ นวัตถุ หมายถึ ง เครื่ องมือเครื่ องใช้ ที่ใช้ในการดาเนิ นชี วิต ทั้งที่ได้จากธรรมชาติ
และการสื บทอดมาแต่คนยุคก่ อน ๆ และหรื อประดิ ษฐ์คิดค้นขึ้ นใหม่ ซึ่ งจะเกิ ดมาได้มนุ ษย์ตอ้ งอาศัยความรู ้
ความสามารถและฝี มือความชานาญในการประดิษฐ์
1.2 ส่ วนที่เป็ นเทคนิ ควิธีการ วิธีในการดาเนิ นชี วิตแบบแผนพฤติกรรมซึ่ งรวมถึง วิธีกิน วิธีอยู่
วิธีแต่งกาย วิธีพกั ผ่อน วิธีแสดงอารมณ์ วิธีสื่อความ วิธีจราจรและขนส่ ง วิธีรวมกันอยู่เป็ นคณะ ตลอดจนวิธี
แสวงหาความสุ ขต่อมนุษย์ดว้ ยกัน และต่อธรรมชาติแวดล้อม
2. แนวคิดเกีย่ วกับการสร้ างอัตลักษณ์
พิศิษฏ์ คุณวโรตม์ (2545:6) กล่าวว่า อัตลักษณ์ หมายถึ ง ความรู ้ สึกนึ กคิ ดที่บุคคลมีต่อตนเองว่า
“ฉันคือใคร” ซึ่ งเกิดขึ้นจากการปฏิสังสรรค์ระหว่างตัวเรากับคนอื่น โดยผ่านการมองตนเองและคนอื่นมองเรา
ความเชื่ อมโยงระหว่างตัวเราเองกับคนอื่ นไม่เพียงชี้ วดั ด้วยความสัมพันธ์ ระหว่างวิธีที่เรานิ ยามตัวเอง (selfascription) และวิธีที่ผอู้ ื่นนิยามตัวเรา (ascription by others) เท่านั้น หากยังชี้ วดั ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งที่
เราต้องการจะเป็ นกับอิทธิ พล ความกดดัน และโอกาสต่าง ๆ ที่เป็ นไปได้ ความบีบคั้นด้านกายภาพทางสังคม
และวัตถุน้ นั ขวางกั้นเราจากการแสดงตัวของเราเองในตาแหน่งแห่ งที่บางอย่างให้เป็ นผลสาเร็ จ อันเป็ นความบีบ
คั้นซึ่ งรวมถึงการรับรู้เข้าใจของผูอ้ ื่นด้วย (เรื องฟ้ า บุราคร,2550:31)
Durkheim (อ้างถึงใน นิลวดี พรหมพักพิง, 2547:11) กล่าวว่า สังคมที่ดีตอ้ งเป็ นสังคมที่เปิ ดช่องให้
ปั จเจกเป็ นตัวของตัวเอง โดยไม่ เกิ ดความแตกแยกหรื อเกิ ดความวุ่นวาย อัตลักษณ์ ร่วมของสั งคมนั้นมิ อาจ
ลดทอนลงไปเป็ นจิตสานึกของปั จเจกคนใดคนหนึ่งได้ เพราะอัตลักษณ์ของสังคมไม่ใช่การนาเอาอัตลักษณ์ของ
ปั จเจกแต่ละคนมารวมกัน โดยเชื่อว่าสังคมมีโครงสร้างยิ่งใหญ่กว่านั้น และเป็ นสิ่ งที่มีคุณภาพใหม่ในตัวเอง อัน
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เป็ นการแสดงให้เห็นถึงอานาจเหนื อกว่าของสังคมที่มีต่อปั จเจกนั้นเอง การสร้ างลักษณะร่ วมของสังคมนั้น มี
การใช้ศาสนา พิธีกรรม ความเชื่ อ เป็ นต้น มาเป็ นตัวกาหนดอัตลักษณ์ ของกลุ่ ม ซึ่ งมี นยั ของการควบคุ มทาง
สัง คมโดยผูม้ ี อานาจเหนื อเท่า นั้น ที่ จะเป็ นผูส้ ามารถสร้ า งวาทกรรมต่ า ง ๆ ขึ้ นมาครอบงาผูค้ นในสัง คมได้
ในขณะที่ปัจเจกไม่อาจมีพลังพอที่จะส่ งเสี ยงตอบโต้ข้ ึนมาได้
3. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะการทางานของคนพิการ ของ กิติยา นรามาส (อ้างถึงในจตุรงค์ บุณย
รัตนสุ นทร และคณะ) กล่าวว่า งานและการทางานของคนพิการมีขอ้ ควรพิจารณาและทาความเข้าใจ ดังต่อไปนี้
3.1 คนพิการต้องทางานเพื่อแสดงความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ไม่วา่ ด้าน
เศรษฐกิ จหรื อภาระการรั บผิดชอบดูแล มีคนพิการจานวนมากต้องเข้าโรงพยาบาลโรคจิตเพราะไม่สามารถ
ปรับตัวได้เมื่อไปใช้ชีวติ ที่บา้ น และเป็ นภาระให้ครอบครัวรับผิดชอบดูแลหาเลี้ยง
3.2 คนพิการต้องการทางานที่ตนสนใจหรื อชอบ และเป็ นงานที่ซ่ ึ งสามารถทาได้โดยใช้กาลังและ
ความสามารถที่มีอยู่
3.3 คนพิการต้องการทางานที่ทาให้เกิดความรู ้สึกประสบผลสาเร็ จ เพราะจะทาให้เกิดความเชื่ อมัน่
มากขึ้น มีความรู ้สึกว่าได้มีส่วนช่วยสร้างความเจริ ญให้ชุมชนและสังคม และเกิดความรู ้สึกพอใจในงานที่ทา
วิธีการดาเนินการวิจัย
วิธี วิทยาสาหรั บ การวิจยั ในครั้ ง นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ ผูว้ ิจยั เลื อกใช้วิธี วิทยาแบบชาติพ นั ธุ์
วรรณา (Ethnomethodology) เนื่องจากเป็ นวิธีที่มุ่งเน้นกระบวนการสังเกตพฤติกรรม และวิถีชีวิตของกลุ่มทาง
สังคมและวัฒนธรรมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง แล้วรายงานโดยละเอียดถึงพฤติกรรม ความเชื่อ ความรู้ ความเข้าใจ
ทัศนคติ ตลอดจนค่านิ ยมอันเป็ นผลมาจากพฤติกรรมของคนในกลุ่มนั้นๆ (ชาย โพธิ สิตา 2548: 34) ทั้งนี้ เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลตรงตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยผูว้ จิ ยั จะใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม ไปพร้อม
กับการสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก
วิธีการเลือกผู้ให้ ข้อมูลหลัก ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักซึ่ งเป็ นนักดนตรี ตาบอด จานวน 9 คน พี่เลี้ยงนักดนตรี
จานวน 3 คน ผูป้ ระกอบการที่อยู่บริ เวณที่มีการแสดงของวงดนตรี คนตาบอดจานวน 3 คน และประชาชนที่
บริ จาคอีก 6 คน
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้เลื อกใช้วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิ งลึ ก (In-Dept Interview) กับนักดนตรี ตาบอด พี่เลี้ ยงนัก
ดนตรี ผูบ้ ริ จ าค และผูป้ ระกอบการที่ อ ยู่บ ริ เ วณใกล้เ คี ย งพื้ น ที่ ใ นการแสดงดนตรี ข้อ มู ล การปฏิ สั ม พัน ธ์
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พฤติกรรมของนักดนตรี ตาบอดจะเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการสังเกตแบบมีส่วน
ร่ วม (Participate Observation)
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิจยั ในครั้ งนี้ เลื อกใช้การบันทึกข้อมูลด้วยวิธีการจด
บันทึก บันทึกเสี ยง บันทึกภาพนิ่ งและภาพเคลื่อนไหว โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่เครื่ อง
บันทึกเสี ยง กล้องถ่ายรู ปและสมาร์ ทโฟน และที่สาคัญคือผูว้ ิจยั ซึ่ งถื อว่าเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญที่สุดในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจยั เชิ งคุณภาพ เพราะเป็ นผูด้ าเนิ นการวิจยั ตลอดทุกขั้นตอน เริ่ มตั้งแต่กาหนดหัวข้อการ
วิจยั คาถามการวิจยั วัตถุ ประสงค์ก ารวิจยั วิธีการออกแบบการวิจยั เก็ บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลและ
นาเสนอผลการวิจยั (ชาย โพธิสิตา, 2552:44)
การตรวจสอบความน่ าเชื่ อถือของข้ อมูล การตรวจสอบความน่ าเชื่ อถื อสาหรั บการวิจยั ในครั้งนี้
เลื อ กใช้วิธี ก ารตรวจสอบความน่ า เชื่ อ ถื อแบบสามเส้ า (Triangulation) แบบเลื อ กใช้วิ ธี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล ที่
หลากหลาย โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการ สัมภาษณ์เชิ งลึก (In-Dept Interview) และการสังเกตแบบมี ส่วนร่ วม
(Participate Observation) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อเป็ นการสอบทานการให้ขอ้ มูลของผูใ้ ห้
ข้อมูลหลักระหว่างการเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ในรู ปแบบพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) สาหรับขั้นตอนของการวิเคราะห์ขอ้ มูล เริ่ มจากการถอดเทปการสัมภาษณ์เชิง
ลึก ซึ่ งในการดาเนินการสัมภาษณ์ กลุ่มผูว้ ิจยั ได้มีแนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์ เมื่อดาเนินการถอดเทปแล้ว
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการแบ่งข้อมูลโดยการกาหนดรหัสให้กบั ข้อมูลหลักสองกลุ่มคือด้านวิถีการดาเนิ นชี วิตและด้าน
การสร้างอัตลักษณ์ของนักดนตรี ตาบอด จากนั้นดาเนิ นการเปรี ยบเทียบข้อมูล และนาเสนอข้อมูลการวิจยั ด้วย
วิธีการเขียนบรรยาย
ผลการศึกษา
จากการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์นกั ดนตรี ตาบอดผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก และนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตามแนวทางของการวิจยั เชิงคุณภาพ ผลการศึกษามีดงั นี้
1. วิถีการดาเนินชีวติ ของนักดนตรีตาบอด
1.1 ข้ อมูลพืน้ ฐาน
ครอบครัว นักดนตรี ตาบอดทุกคนได้แต่งงานมีครอบครัว คู่ชีวิตของแต่ละคนเป็ นผูท้ ี่มีสายตาปกติ
และมีบุตรเป็ นผูท้ ี่ มีสายตาปกติเช่ นกัน จากการที่ ไม่รู้วิธีคุมกาเนิ ด ทาให้มีลูกมาก ประกอบกับไม่มีเวลาดูแล
เพราะต้องไปแสดงดนตรี ในต่างจังหวัด ทาให้ลูกเป็ นเด็กมีปัญหา ไม่เรี ยนหนังสื อ มีครอบครัวตั้งแต่อายุยงั น้อย
สร้างภาระให้กบั พ่อแม่ แนวทางการแก้ไขของครอบครัวนักดนตรี ตาบอดคือ ต้องยอมให้ลูกไม่เรี ยนหนังสื อใน
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ระบบ แต่ให้เรี ยนผ่านระบบกศน.แทน และทุกครั้งที่แสดงจะนาลูกไปด้วย เพื่อเป็ นกาลังเสริ มในการยกเครื่ อง
ดนตรี สาหรับเตรี ยมการแสดง และยังสามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิด
ที่พักอาศัย นักดนตรี ตาบอดส่ วนใหญ่เป็ นคนต่างจังหวัด จึงต้องเช่าห้องพักในพื้นที่ที่ตนเองใช้ทา
มาหากินเป็ นประจา ในการเลื อกที่พกั มักจะเลือกที่พกั ใกล้กนั เพื่อความสะดวกในการฝึ กซ้อมและการรวมตัว
เพื่อออกไปแสดงดนตรี ราคาค่าเช่ าที่ พกั ไม่เกิ น 3,000 บาทต่อเดื อน บางครอบครั วอยู่ต่างจังหวัดที่มีระยะ
ทางไกลจากกรุ งเทพฯมาก ไม่สามารถเดินทางกลับได้ในวันนั้น จะซื้ อห้องพักไว้ตามชานเมือง เพื่อใช้พกั อาศัย
ชัว่ คราว
การศึกษา นักดนตรี ตาบอดมีระดับการศึ กษาไม่สูงมากนัก มีต้ งั แต่ไม่รู้หนังสื อ ไปจนกระทัง่ จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และหลายคนเรี ย นที่โรงเรี ยนสอนคนตาบอด การศึกษามีส่วนสาคัญอย่าง
มากต่อโอกาสในการประกอบอาชี พนักดนตรี เนื่ องจากนักดนตรี ที่ไม่รู้หนังสื อ มุมมองความคิด โอกาสในการ
หารายได้จากการแสดงดนตรี จะถูกจากัด เพราะไม่ทราบว่าช่ องทางในการแสดงดนตรี มีที่ใดบ้าง นอกจากนี้ ยงั
ไม่สามารถประกอบอาชีพอื่นได้ เช่นไม่สามารถขายลอตเตอรี่ หรื อค้าขายอื่นได้เพราะไม่รู้วา่ จะทอนเงินอย่างไร
ส่ วนนักดนตรี ตาบอดที่ ได้รับการศึกษา จะมี ทกั ษะความคิด การแสวงหาข้อมูลสถานที่ แสดง เรี ยนรู้ และใช้
ช่องทางการหาข้อมูลผ่านอินเทอร์ เน็ต และมีการสร้างเครื อข่ายที่ดีกว่า
อาชีพเสริมและรายได้ พบว่า นักดนตรี ตาบอดนอกจากจะแสดงดนตรี เป็ นงานหลักแล้ว ยังมีอาชี พ
เสริ มที่นกั ดนตรี ตาบอดส่ วนใหญ่ทา คือการค้าขาย เช่นขายลอตเตอรี่ ในยามว่างหากไม่มีงานแสดง และช่วงใกล้
วันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจะงดแสดงดนตรี ขณะที่นกั ดนตรี ตาบอดกาลังแสดงดนตรี ครอบครัวอาศัยเวลาว่าง
ขายอาหารเป็ นรายได้เสริ มหลังจากที่ช่วยเตรี ยมการแสดงดนตรี แล้ว ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้
คนตาบอดจะมีรายได้ประจาจากเบี้ยยังชีพผูพ้ ิการเดือนละ 500 บาท เมื่อรวมกับรายได้จากการแสดงดนตรี แล้ว
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 5,000 บาท รายได้มีเพียงพอใช้จ่ายแบบวันต่อวัน นักดนตรี บางคนต้องการออกมา
แสดงดนตรี แต่ประสบปั ญหาสุ ขภาพรุ มเร้า เช่น เบาหวาน หอบ ความดัน ทาให้เหนื่ อยง่ายและแสดงได้ไม่นาน
ขณะที่บางคนคิดแค่มีเงินเพียงพอที่จะใช้แบบวันต่อวัน หากมีเงินเพียงพอแล้วจะหยุดพักผ่อน เมื่อเงินใกล้หมด
จึงเริ่ มจัดการแสดงใหม่
การเดินทาง เมื่อต้องไปแสดงดนตรี ยงั สถานที่ต่าง ๆ นักดนตรี ตาบอดจะไปกันเป็ นกลุ่มโดยอาศัย
พี่เลี้ยงนักดนตรี ซ่ ึ งมีสายตาปกติเป็ นทาหน้าที่ในการขับรถรับส่ ง ไม่สามารถเดินทางกันเองได้ หากเป็ นเส้นทาง
ที่ใช้ประจานักดนตรี ตาบอดสามารถขึ้นและลงรถโดยสารประจาทางได้อย่างถูกต้อง สาหรับการขึ้นรถโดยสาร
ประจาทางแต่จะสายนั้น จะอาศัยสอบถามเส้นทางของรถโดยสารประจาทางจากคนที่อยู่ที่ป้ายจอดรถประจา
ทาง ส่ วนการลงรถจะใช้ประสาทสัมผัส ความรู้สึก การจดจาสภาพของเส้ นทางที่ใช้ประจา เช่น การขึ้นสะพาน
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ลงเนิน การเลี้ยว การสะเทือนเมื่อผ่านลูกระนาด จากสภาพดังกล่าวช่วยให้คนตาบอดจดจาสถานที่ต่าง ๆ และลง
รถโดยสารประจาทางได้อย่างถูกต้อง
1.2 การเตรียมการแสดงดนตรีและกลยุทธ์ ในการแสดง
การเลือกสถานที่ใ นการแสดงดนตรี ปั จจุ บนั นักดนตรี ตาบอดให้ค วามสาคัญกับ สถานที่ ใ นการ
แสดง หากเป็ นวงดนตรี ที่ มีสมาชิ กในวงประมาณ 3 คนขึ้นไป จะมี เครื่ องดนตรี หลายชิ้ น มักเลื อกแสดงตาม
สถานศึกษามากกว่าแสดงในตลาดหรื อข้างถนน เนื่ องจากมีสิ่งอานวยความสะดวก ไม่ตอ้ งประสบปั ญหาเรื่ อง
ฝน มีผฟู้ ั งจานวนมากพอ และรายได้มนั่ คง อย่างไรก็ตามถ้าในวงดนตรี มีจานวนนักดนตรี ต่ากว่า 3 คน จะไม่
สามารถจัดการแสดงในสถานศึกษาได้ เพราะไม่สามารถดึงดูดหรื อสร้างความบันเทิงได้เท่าที่ควร เหมาะกับการ
แสดงบริ เวณตลาดมากกว่า ในการขออนุ ญาตเข้าไปแสดงดนตรี ในสถานศึกษานักดนตรี ตาบอดจะอาศัยให้ คน
ในครอบครัว หรื อพี่เลี้ ยง ช่ วยค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ต และโทรศัพท์ไปยังองค์การโทรศัพท์เพื่อขอเบอร์
หลังจากได้เบอร์ แล้วจะโทรติดต่อกับสถานศึกษาเพื่อนัดหมายวันเวลา และมี การส่ งรายละเอียดอี กครั้ งผ่าน
แฟกซ์ ทุกวันนี้ จะมีวงดนตรี ตาบอดหมุนเวียนมาแสดงตามสถานศึกษาไม่ขาดสาย ทาให้แนวโน้มการแสดงใน
สถานศึกษาของแต่ละวงถูกจากัดลงเหลื อวงละ 1 ครั้งต่อปี ระยะเวลาในการแสดงที่แตกต่างกันโดยเฉพาะการ
แสดงในสถานศึกษามีรอบเดียว ระยะเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง ทาให้นกั ดนตรี ไม่เหนื่ อยมาก แต่หากแสดง
บริ เวณตลาด จะต้องเตรี ยมการแสดงถึง 2 รอบ คือรอบเช้ า และรอบเย็น รอบเช้าต้องตื่นตั้งแต่ตี 5 เพื่อมาเตรี ยม
ความพร้อม เริ่ มแสดง 6.00 – 8.00 น. รอบเย็นต้องเตรี ยมตัวตั้งแต่ 15.00 เริ่ มแสดง 16.00-17.00 น. ซึ่ งจะเหนื่อย
มากสาหรับนักดนตรี
การเตรียมความพร้ อมก่ อนแสดง นักดนตรี แต่ละวงจะวางแผนเกี่ยวกับเพลงที่จะใช้แสดง โดยนัก
ดนตรี จะใช้เกณฑ์พิจารณาเลือกเพลง คือสถานที่ที่จะไปแสดง เช่น โรงเรี ยนประถมศึกษา โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย องค์การเอกชน หน่วยราชการ และตลาดที่มีคนมาจับจ่ายใช้สอย หากเป็ นกลุ่ม
สถานศึ ก ษา ผูฟ้ ั ง ส่ วนใหญ่ เป็ นเด็ ก วัย รุ่ น ดัง นั้นเพลงที่ ร้องจะเป็ นเพลงสตริ ง เพลงวัยรุ่ นที่ ก าลัง ดัง ทันยุค
ทันสมัย หากแสดงตามตลาดสด หรื อตลาดนัด เพลงที่ใช้ส่วนใหญ่เป็ นเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุ ง เพลงเพื่อชี วิต และ
เพลงที่กาลังได้รับความนิ ยมในขณะนั้นผสมอยูด่ ว้ ย เครื่ องดนตรี ที่ใช้แสดงแต่ละครั้งขึ้นอยูก่ บั ศักยภาพของวง
เครื่ องดนตรี หลักได้แก่ กีตาร์ อุปกรณ์เสริ ม เช่น ลาโพง เครื่ องปั่ นไฟ มิกเซอร์ แอมป์ ไมค์ สาหรับอุปกรณ์ที่ใช้
ในการแสดงส่ วนใหญ่จะซื้ อที่คลองถม เครื่ องเสี ยงมักมีราคาค่อนข้างสู ง ดังนั้นนักดนตรี เลือกที่จะใช้สินค้ามือ 2
มากกว่า อย่างไรก็ตามอุปกรณ์เครื่ องเสี ยงเป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่ ง ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูฟ้ ั ง หาก
แสดงดนตรี แล้วเครื่ องเสี ยงมีปัญหา จะได้รับเสี ยงบ่นจากผูฟ้ ัง และส่ งผลต่อรายได้ของนักดนตรี ดว้ ย
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รู ป แบบการด าเนิ น งาน วงดนตรี ต าบอดในปั จจุ บ ัน มี รู ป แบบการด าเนิ น งาน 2 แบบคื อ แบบ
ครอบครัว และการรวมตัวของเพื่อนหรื อคนรู้จกั โดยในแบบครอบครัว สมาชิกในครอบครัวมีคนหนึ่งที่ตาบอด
และเป็ นนักดนตรี ไปชักจูงหรื อรวมตัวกับเพื่อนที่ตาบอดเหมือนกันทาวงดนตรี ออกแสดง โดยให้สมาชิ กใน
ครอบครัว เช่นภรรยาหรื อลูกทาหน้าที่เป็ นพี่เลี้ยงหรื อผูป้ ระสานงาน ส่ วนการรวมตัวแบบที่ 2 เกิดจากกลุ่มเพื่อน
หรื อคนรู้จกั มาแสดงดนตรี ดว้ ยกัน สมาชิ กในวงและพี่เลี้ยงไม่มีความเกี่ยวข้องในฐานะญาติ พี่เลี้ ยงสาหรับนัก
ดนตรี ตาบอด จัดว่าเป็ นบุ คคลที่ สาคัญมาก มี หน้าที่ จดั พิมพ์หนังสื อขออนุ ญาตแสดงดนตรี ส่ งแฟกซ์ ขับรถ
รับส่ งนักดนตรี พาเข้าห้องน้ า ซื้ ออาหารและน้ าดื่ม ยกอุปกรณ์ จัดวางตาแหน่งของกล่องรับบริ จาค และอานวย
ความสะดวกให้กบั นักดนตรี จนกว่าจะเสร็ จสิ้ นการแสดง ในส่ วนของนักดนตรี จะต้องมีท้ งั ผูห้ ญิง และผูช้ าย นัก
ดนตรี หญิงจะต้องร้องเพลงของนักร้ องผูห้ ญิง และเป็ นคนถื อกล่องรับบริ จาค ส่ วนนักดนตรี ชายจะร้ องเพลง
ผูช้ ายและเล่นเครื่ องเล่นกีตาร์
การรวมตัวตั้งวง วงดนตรี ตาบอดนั้น จะต้องประกอบด้วยนักดนตรี ตาบอดประมาณ 3 คน เป็ นชาย
และหญิงผสมกัน และมีพี่เลี้ยงนักดนตรี ทาหน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงาน ขับรถรับส่ ง ยกอุปกรณ์เครื่ องเสี ยง เครื่ อง
ดนตรี ต่าง ๆ ช่วยติดตั้ง ความสัมพันธ์มีท้ งั ที่เป็ นญาติ คนในครอบครัว และเป็ นเพียงคนรู ้จกั ที่มีความไว้เนื้ อเชื่ อ
ใจกัน ดนตรี แต่ละวงจะมี ชื่อวง และตราสัญลักษณ์ วง เพื่อใช้ในการทาหนังสื อขอจัดแสดงตามสถานที่ หรื อ
หน่วยงานต่าง ๆ แนวโน้มของวงดนตรี ตาบอดในปั จจุบนั มีรูปแบบที่เป็ นศิลปิ นเดี่ยวมากขึ้น การรวมตัวเป็ นวง
ลดลง เพราะรายได้เฉลี่ยต่อคนที่ลดน้อยลงเมื่อรวมตัวเป็ นวงไม่คุม้ ค่า แต่หากแสดงเดี่ยวสามารถเลือกวันเวลาที่
แสดงได้ อุปกรณ์น้อย ลงทุนน้อยกว่า รายได้ต่อคนมากกว่า เช่ น บางคนแสดงตามตลาดนัดคนเดียวได้เงิน 800
บาท แต่หากแสดงเป็ นวง 3 คน ได้เงิน 3,000 บาท เมื่อหักค่าเดินทาง ค่าอาหาร และให้กบั พี่เลี้ยงผูป้ ระสานงาน
แล้ว เหลื อเงิ นเฉลี่ ยต่อหัวนักดนตรี ต่ ากว่า 800 บาท ดังนั้นทาให้วงดนตรี คนตาบอดในปั จจุบนั มีแนวโน้มลด
น้อยลง
ระยะเวลาในการแสดงดนตรี ระยะเวลาที่ ใ ช้ใ นการแสดงดนตรี มี จากัด ขึ้ นอยู่ก ับ หน่ วยงานที่
อนุญาตให้ไปแสดง เช่น หน่วยงานราชการและเอกชนมักอนุ ญาตในช่วงเวลากลางวัน เช่น 12.00-13.00 น. เป็ น
ช่วงพักรับประทานอาหาร เพราะพิจารณาว่าเป็ นเวลาที่เหมาะสมไม่รบกวนการทางาน แต่หากเป็ นสถานศึกษา
เวลาเรี ยน เวลาพักไม่ตรงกัน ดังนั้นเมื่อถูกจากัดเวลาในการแสดงเฉพาะช่วงเที่ยง เงินบริ จาคที่ได้รับมีจานวนไม่
มากนักไม่คุม้ กับค่าใช้จ่าย นักดนตรี จึงมักละเมิดสัญญาคือแสดงตั้งแต่ประมาณ 10.00-13.00 น. ซึ่ งทาให้ผู้
ประสานงานของสถานศึกษาไม่พอใจ เพราะเสี ยงดนตรี ไปรบกวนการเรี ยนของนักเรี ยน การแสดงดนตรี ใน
สถานศึ กษาก าลัง ได้รับความนิ ย มจากวงดนตรี ตาบอดอย่า งมาก เนื่ องด้วยมี ข้ นั ตอนขออนุ ญาตที่ ไม่ ยุ่ง ยาก
ประกอบกับสถานศึกษามีนโยบายในการช่ วยเหลื อสังคมอยู่แล้ว และกิ จกรรมดังกล่าวช่ วยสร้ างความบันเทิง
ให้กบั นักเรี ยน ลดความเครี ยดจากการเรี ยน ส่ วนใหญ่จะอนุญาตให้แสดงเทอมละ 1 ครั้ง หมุนเวียนเปลี่ยนวงกัน
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มาเรื่ อย ๆ การแสดงแต่ละครั้ งจะได้เงิ นบริ จาคขั้นต่ าประมาณ 2,000 บาท สถานศึกษาที่แสดงแล้วได้รับเงิ น
บริ จ าคมากได้แก่ โ รงเรี ย นคริ ส เตี ย น ซึ่ งมี ร ะบบและระเบี ย บในการจัด นัก เรี ย นลงมาชมการแสดง ความ
ประทับใจของนักดนตรี ตาบอดไม่ใช่แค่เงินบริ จาคที่ได้รับ แต่จากการมีส่วนร่ วมในการร้องเพลงของผูช้ ม ทาให้
รู ้สึกตนเองมีความสาคัญ เหมือนเป็ นนักร้องกาลังแสดงคอนเสิ ร์ต ประกอบกับการดูแลเอาใจใส่ ของอาจารย์ท้ งั
เรื่ องการจัดเตรี ยมสถานที่ อาหาร และน้ าดื่ ม แต่ไม่บ่อยครั้งที่วงดนตรี ตาบอดจะมีโอกาสในการเข้าไปแสดง
ดนตรี ในโรงเรี ยนคริ สเตียน ขณะเดียวกันอาจารย์ผปู ้ ระสานงานบางคนก็สร้างความรู ้สึกที่ไม่ดีดว้ ยการใช้คาพูด
ที่รุนแรงว่ากล่าว ดูถูก ตาหนิติเตียน ไม่ให้เกียรตินกั ดนตรี ตาบอด
การจัดสรรรายได้ จากการแสดงดนตรี เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งมี 2 แบบ คือหากเป็ นวงดนตรี ประเภท
ครอบครัว จะประกอบด้วยนักดนตรี และผูป้ ระสานงานที่เป็ นคนในครอบครัว เช่น ภรรยา น้องสาว ลูกชาย แต่ก็
จะมีนกั ดนตรี อื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัว เกณฑ์ในการแบ่งรายได้ จะแบ่งให้กบั นักดนตรี คนละ 10 % จากเงิน
รายได้ท้ งั หมด เงินที่เหลือผูป้ ระสานงานหลักจะแบ่งเงินให้คนในครอบครัวตามความเหมาะสม อีกประเภทหนึ่ ง
คือการรวมตัวของเพื่อนหรื อคนรู้ จกั เกณฑ์ในการแบ่งคือนารายได้หักค่าใช้จ่าย เงิ นที่ เหลื อนามาแบ่งเท่ากัน
นอกจากนี้นกั ดนตรี ตาบอดยังยินดีแสดงเพื่อเป็ นการกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคม
กลยุทธ์ ในการแสดงดนตรี การเลื อกเพลงที่ สอดคล้องกับอายุของผูฟ้ ั ง เช่ น ผูฟ้ ั งเป็ นเด็กนักเรี ยน
วัยรุ่ น จะเน้นเพลงสมัยใหม่ เพลงของนักร้องวัยรุ่ น เพลงสตริ ง ถ้าเป็ นวัยผูใ้ หญ่ จะเป็ นเพลงเพื่อชี วิต เพลงลูกทุ่ง
และเพลงที่กาลังได้รับความนิ ยมในปั จจุบนั การวางกล่องรับบริ จาค เลือกวางกล่องในจุดที่คนเดินผ่าน และจะ
ให้นกั ดนตรี ตาบอดถือกล่องรับบริ จาคพร้อมกับร้องเพลงด้วย อีกทั้งยังเปิ ดโอกาสให้ผฟู ้ ั งมีส่วนร่ วมด้วยการขอ
เพลง นอกจากนี้ยงั มีการหยุดร้องเพื่อพูดคุยสร้างความคุน้ เคยเป็ นกันเอง ทักทายผูฟ้ ั งและกล่าวขอบคุณ การหยุด
ร้องเป็ นระยะเป็ นการช่วยพักเสี ยงและพักเหนื่อยของนักดนตรี อีกทางหนึ่ง
1.3 ปัญหาและอุปสรรคของนักดนตรีตาบอด
นักดนตรี ตาบอดต้องเผชิญกับปัญหาสภาพแวดล้อมทัว่ ไป ได้แก่ ฝนตก โดยเฉพาะแสดงตามตลาด
หรื อสถานที่เปิ ดโล่ง น้ าฝนจะส่ งผลกับเครื่ องดนตรี ที่เป็ นไฟฟ้ าเมื่อกระทบความชื้ น เกิดไฟฟ้ ารั่ว อีกทั้งยังทาให้
รายได้จากการบริ จาคลดลง อีก สาเหตุ หนึ่ งที่ ทาให้รายได้ล ดลง คื อ ค่ าครองชี พ ที่สู งขึ้ น ท าให้ค นส่ วนใหญ่
ระมัดระวังการใช้จ่ายเงินในการทาบุญ นอกจากนี้ นกั ดนตรี ตาบอดยังต้องเผชิ ญกับการกดทับ จากกลุ่มคนหลาย
กลุ่มในสังคม ได้แก่ กลุ่มประชาชนทัว่ ไป ผ่านสายตาและคาพูดที่ดูถูก ไม่ให้เกียรติ กลุ่มมิจฉาชีพซึ่ งแฝงตัวมา
ขโมยเงินในกล่อง โดยเฉพาะกล่องที่ต้ งั อยูไ่ กลดูแลไม่ทวั่ ถึง บางครั้งเจอนักเลงหรื อคนเมามาหาเรื่ องและนาเงิน
ไป นักดนตรี ตาบอดส่ วนใหญ่จะไม่ตอบโต้ แต่จะปรับวิธีเก็บเงิ นไม่ให้เหลื อเศษเงิ นที่เป็ นธนบัตรอยูใ่ นกล่อง
เพื่อไม่ให้เป็ นสิ่ งล่อตาแก่กลุ่มมิจฉาชีพ กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเฉพาะเทศกิจที่คอยตรวจจับเวลาออกไปแสดงใน
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สถานที่ไม่เหมาะสม กลุ่มสุ ดท้ายคือกลุ่มนักดนตรี ตาบอดด้วยกันเอง โดยเฉพาะคนที่มีความสามารถในการร้อง
เสี ยงดี จะเรี ยกเก็บค่าตัวในราคาสู ง และมีการลาออกจากวง ไปเป็ นศิลปิ นเดี่ยว ทาให้วงดนตรี เดิมต้องหยุดชะงัก
นักดนตรี ที่เหลือรู ้สึกถึงความไม่มนั่ คงในอาชีพ
2. การสร้ างอัตลักษณ์ของนักดนตรีตาบอด
นักดนตรี ตาบอดสร้างอัตลักษณ์ความเป็ นตัวตนจากความสามารถในการแสดงดนตรี การร้องเพลง
การแสดงที่สร้างความสุ ขให้กบั ผูฟ้ ั ง โดยต้องการให้ตนเองมีค่าแตกต่างจากขอทาน พยายามพัฒนาคุณภาพการ
ร้องเพลง เรี ยนรู ้เพลงใหม่ ๆ ที่เป็ นที่นิยมในปั จจุบนั ปรับกลยุทธ์การแสดง เช่นในวงจะมีท้ งั นักร้องหญิง และ
นักร้องชาย ทาให้สามารถร้องเพลงได้ถูกใจผูฟ้ ังทุกเพศ ทุกวัย ในมุมมองของนักดนตรี ตาบอด เขาเชื่ อว่าเขาไม่
ต่างอะไรกับคนปกติที่มีเป้ าหมายอย่างเดียวกันคือขายเสี ยงแลกเงิน อาชี พของเขาคือนักดนตรี หรื อนักร้อง ไม่ใช่
ขอทาน ขณะที่คนในสังคมมองนักดนตรี ตาบอดเป็ นเพียงผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม ไม่ให้การยอมรับ การให้เงิน
หรื อการช่ ว ยเหลื อเพราะความเมตตาสงสาร ไม่ ไ ด้เ กิ ด จากคุ ณ ภาพหรื อ ความสามารถในการแสดงดนตรี
นอกจากนี้ ในด้านกฎหมาย นักดนตรี ตาบอดมักถูกเทศกิ จตรวจจับ ไม่ให้แสดงในสถานที่ ทั้ง ๆ ที่บางจุดมีคน
เร่ ร่อน หรื อหาบเร่ แผงลอยสามารถขายได้ แต่ถา้ เป็ นนักดนตรี ตาบอดมาแสดงมักถูกเทศกิจจับ ดังนั้น แม้วา่ นัก
ดนตรี ตาบอดจะพยายามสร้างอัตลักษณ์ หรื อสร้างความเป็ นตัวตนให้สังคมทัว่ ไปประจักษ์ แต่วิถีชีวิตของพวก
เขาก็จาเป็ นที่จะยังคงอยูใ่ นโครงครอบของกฎเกณฑ์ในสังคม
สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั วิถีชีวิตนักดนตรี ตาบอดในสังคมไทย พบว่า นักดนตรี ตาบอดมีรูปแบบการใช้ชีวิต
ใกล้เคียงกับคนปกติ คือ แต่งงานมีครอบครัว มีบุตร ภูมิลาเนาเป็ นคนต่างจังหวัด พักอาศัยตามห้องเช่าราคาถูก
โดยรวมกันอยูเ่ ป็ นกลุ่ม อาชี พหลักคือการเป็ นนักดนตรี ซึ่ งรายได้จากการแสดงนั้นไม่เพียงพอต่อการดารงชี พ
ดังนั้นจึงต้องมีอาชีพเสริ มได้แก่การขายอาหารและสลากกินแบ่งรัฐบาล อย่างไรก็ตามนักดนตรี ตาบอดก็ยงั ให้
ความสาคัญกับการแสดงดนตรี มากกว่าเพราะส่ วนใหญ่มีใจรักในเสี ยงเพลง มีความสุ ขในการร้องเพลง ซึ่ งพวก
เขาได้พยายามพัฒนากลยุทธ์ในการแสดงดนตรี ตั้งแต่การเลื อกสถานที่ แสดง โดยจะเลื อกสถาบันการศึกษา
มากกว่าสถานที่อื่นเพราะจุดแข็งเรื่ องสถานที่ที่มีความสะดวกสบาย กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายมีจานวนมาก แม้จะมี
ระยะเวลาในการแสดงสั้นแต่รายได้ที่ได้รับก็คุม้ ค่ากับการแสดง มีนกั ร้องทั้งหญิงและชายเพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้ อเพลง ก่ อนการแสดงจะมี ก ารเลื อกเพลงไว้ล่ วงหน้า เพลงที่ ร้องจะขึ้ นอยู่ก ับกลุ่ ม ลู ก ค้า ในสถานที่ น้ นั ๆ
ระหว่างที่ร้องเพลงจะมีการพูดคุยเป็ นระยะ ๆ กับผูฟ้ ั ง เพื่อให้ผฟู ้ ั งมีส่วนร่ วมในการแสดงด้วย นอกจากนี้ มีการ
ปรับกลยุทธ์การวางจุดตั้งกล่องรับบริ จาคให้สะดวกและปลอดภัยจากมิจฉาชีพ
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การสร้ างอัตลัก ษณ์ ข องนัก ดนตรี ตาบอด พบว่า นัก ดนตรี ตาบอดสร้ า งอัตลัก ษณ์ แห่ งตนขึ้ นมา
เพื่อให้คนทัว่ ไปยอมรับ ว่าไม่ใช่ผดู ้ อ้ ยโอกาสในสังคม สามารถประกอบอาชี พเลี้ยงตนเองได้ดว้ ยความสามารถ
ในการร้องเพลง การแสดงดนตรี สังคมกดทับนักดนตรี ตาบอด โดยถูกวาทะกรรมไปแล้วว่าคนตาบอดที่แสดง
ดนตรี น้ นั เป็ น “ขอทาน หรื อ วณิ พก” ขณะที่ คนปกติ เล่นดนตรี ริมทางเท้า หรื อสถานที่สาธารณะเพื่อรับเงิ น
บริ จาค สัง คมเรี ยกกลุ่ มคนเหล่ านี้ ว่า “นัก ดนตรี เปิ ดหมวก” ดัง นั้นจะเห็ นได้ว่า การแสดงออกของนักดนตรี
ตาบอดทั้ง หมดยัง อยู่ภายใต้ก รอบโครงสร้ า งและวาทกรรมของสั ง คม ซึ่ งคงต้อ งอาศัย เวลา ในการพิ สู จ น์
ความสามารถหรื อศักยภาพในการแสดงให้สังคมประจักษ์เพื่อนาไปสู่ การยอมรับต่อไป
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาผูว้ ิจยั มีความเห็ นว่า การใช้ชีวิตประจาวันของคนตาบอดไม่ได้แตกต่างจากคน
ทัว่ ไป แต่งงานมีสามี ภรรยา และลูกเหมือนคนปกติ ส่ วนใหญ่มีฐานะยากจน แต่ก็ไม่ตอ้ งการให้ตนเองเป็ นภาระ
ของสังคม โดยพยายามพัฒนาศักยภาพด้านใดด้านหนึ่งตามที่ตนเองถนัด เพื่อใช้ประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเองและ
ครอบครัว อาชีพที่คนตาบอดนิยมทากันอาชีพหนึ่งคือการเป็ นนักดนตรี สอดคล้องกับ พรจันทร์ เกียรติศิริโรจน์
(2551) ที่กล่าวว่า ผูพ้ ิการต้องการทางานเพื่อแสดงความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจและภาระความรับผิดชอบในครอบครัว ต้องการทางานที่ตนสนใจหรื อชอบ เป็ นงานที่สามารถทา
ได้โดยใช้กาลังความสามารถที่มีอยู่ ต้องการทางานที่ทาให้เกิ ดความรู ้สึกประสบผลสาเร็ จเพราะจะทาให้เกิ ด
ความเชื่ อมัน่ มากขึ้น การแสดงดนตรี ในปั จจุบนั มี ความยากลาบากมากขึ้น การดาเนิ นงานในลักษณะธุ รกิ จ
ครอบครัว ขนาดวงไม่เกิ น 5 คน กลยุทธ์ ในการแสดงต้องมีการปรับรู ปแบบในการแสดงให้สอดคล้องกับ
สถานที่และกลุ่มผูฟ้ ั ง อย่างไรก็ตามความสามารถทางด้านดนตรี ของนักดนตรี ตาบอดไม่สูงมากนัก ขาดความรู้
ขาดทักษะในการร้องเพลงและแสดงดนตรี ไม่มีการพัฒนาเพลงใหม่ ๆ ทาให้ไม่เป็ นที่ประทับใจของคนบริ จาค
สอดคล้องกับ พีระชัย ลี้ สมบูรณ์ผล (2536) พบว่า มีคนตาบอดจานวนน้อยมากที่ใช้ดนตรี เป็ นอาชี พหลักอย่าง
แท้จริ ง เนื่ องมาจากคนตาบอดส่ วนใหญ่ยงั ไม่สามารถแสดงดนตรี ได้คุณภาพถึงระดับที่ทาให้ได้รับความสนใจ
และยกย่องจากบุคคลทัว่ ไป อย่างไรก็ตามนักดนตรี ตาบอดมีการวางแผนเชิ งกลยุทธ์ในการแสดงดนตรี ทั้งการ
เลื อกเพลงที่ เหมาะสมกับ ผูฟ้ ั ง และสถานที่ การสร้ า งความเป็ นกัน เอง เทคนิ คการวางจุ ด รั บบริ จ าค ซึ่ ง จะ
สอดคล้องและแตกต่างกันไปตามสถานการณ์
นัก ดนตรี ตาบอดพยายามสร้ า งอัตลัก ษณ์ ใ ห้ตนเองผ่า นการแสดงดนตรี เป็ นการแสดงให้เห็ น
ความสามารถ และคุณค่าที่อยูใ่ นตนเอง สอดคล้องกับอานนท์ วันลา (2553) ที่พบว่า ทัศนคติของคนตาบอด คือ
การมองตนเองว่าไม่เคยสู ญเสี ยอะไร ประเมินตามความรู ้สึกว่าตนเองไม่แตกต่างมีความสามารถและมีคุณค่านัน่
คือการเห็ นคุ ณค่าของตนเอง ซึ่ งเป็ นจุ ดเริ่ มต้นของการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเป็ นพื้นฐานของการ
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สร้างอัตลักษณ์แห่งตนขึ้นมาใหม่ แทนที่อตั ลักษณ์ของผูพ้ ิการที่สังคมมอบให้ ที่วา่ คนพิการน่าสงสาร น่าเวทนา
ควรได้รับการช่วยเหลือ สู่ อตั ลักษณ์แห่งตัวตนใหม่ ทาให้สังคมยอมรับในความสามารถ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั จากผลการวิจยั พบว่า นักดนตรี ตาบอดมีลกั ษณะวิถีชีวิตใกล้เคียงกับคน
ปกติ แต่ จะประสบปั ญหาความยากลาบากในการท ามาหากิ น ทางเลื อกในการประกอบอาชี พ มี ไ ม่ม ากนัก
โดยเฉพาะการเป็ นนักดนตรี ตาบอด ขายเสี ยงแลกกับเงิ นบริ จาค ซึ่ งปั จจุบนั การแข่งขันค่อนข้างสู ง มีนกั ดนตรี
ศิลปิ นเดี่ยวเพิ่มขึ้นจานวนมาก สังคมไม่ให้การยอมรับในความสามารถทางการแสดงดนตรี ของนักดนตรี มากนัก
เหตุผลของการบริ จาค มาจากความสงสารมากกว่าชื่ นชมในเสี ยงเพลง อีกทั้งการช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่มีความ
ชัดเจนทั้งระดับนโยบายและความเป็ นรู ปธรรม ดังนั้นผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขแก่บุคคล 3 ฝ่ าย
ได้แก่
1. นักดนตรี ตาบอด ควรพัฒนาความสามารถในการแสดงดนตรี หมัน่ ฝึ กฝนการร้องเพลงให้ได้
มาตรฐาน สามารถร้ องได้ทุกแนว ติดตามเพลงที่กาลังได้รับความนิ ยมในปั จจุบนั ก่อนการแสดงทุ กครั้ งควร
เตรี ย มความพร้ อ มศึ ก ษาข้อมู ล ของกลุ่ ม ลู ก ค้า ในสถานที่ ที่ จ ะไปแสดง ว่า เป็ นกลุ่ ม ใดคนท างาน นัก เรี ย น
นักศึกษา อายุเท่าใด เพื่อให้สนองความต้องการของผูบ้ ริ จาคได้ทุกกลุ่ม การแต่งกายควรสุ ภาพเรี ยบร้ อย เพื่อ
ภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความสนใจให้กบั กลุ่มผูฟ้ ังได้
2. ประชาชนทัว่ ไป ทั้งกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย และกลุ่มพ่อค้าแม่คา้ ที่อยู่ในสถานที่ใกล้เคียงกับการ
แสดงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการแสดงดนตรี ซึ่ งทุกกลุ่มควรให้เกียรติซ่ ึ งกันและกันเคารพสิ ทธิ ความเป็ น
มนุษย์ของทุกคน หากนักดนตรี ทาอะไรที่ไม่ถูกต้องเช่นเสี ยงดนตรี ดงั เกินไป ควรพูดจาด้วยความสุ ภาพไม่ตอ้ ง
ใส่ อารมณ์เพราะกลุ่มนักดนตรี ตาบอดส่ วนใหญ่ไม่ตอ้ งการมีปัญหาหรื อสร้างความเดือดร้อนให้กบั ใคร ปั ญหาที่
ผ่านมาเกิดจากความไม่รู้ไม่เจตนามากกว่า
3. ภาครั ฐ ควรเพิ่ ม โอกาสในการแสดงความสามารถทางดนตรี จัดเวที ก ารแสดงในสถานที่
หน่ ว ยงานราชการ หรื อ สวนสาธารณะ ให้นัก ดนตรี ต าบอดได้แ สดง เพื่ อ เป็ นการสร้ า งงาน สร้ า งรายได้
เปรี ยบเสมือนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทัว่ ไปเห็นความสามารถเชิงประจักษ์ เพราะคนในสังคม
บางกลุ่มไม่มนั่ ใจในความสามารถ ขณะที่วงดนตรี คนตาบอดที่มีศกั ยภาพเป็ นนักดนตรี มืออาชีพยังมีอยู่
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเรื่ อง "วิถีชีวิตนักดนตรี ตาบอดในสังคมไทย : กรณี ศึกษา
กรุ งเทพมหานคร" ซึ่ งเป็ นการศึกษาการดาเนิ นชี วิตประจาวันของนักดนตรี ตาบอด และการประกอบอาชี พ
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ของนักดนตรี ตาบอด ทั้งในบริ บทกระบวนการแสดงดนตรี กลยุทธ์ในการแสดงดนตรี การสร้างอัตลักษณ์ของ
นักดนตรี ตาบอด ซึ่ งเป็ นการศึกษาสมรรถนะด้านการร้ องเพลงเพียงอย่างเดี ยว ดังนั้นในการศึ กษาครั้งต่อไป
ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะให้ท าการศึ กษาสมรรถนะด้านอื่ นของนักดนตรี ตาบอด เพื่อให้ ทราบสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถอื่น ๆ ของนักดนตรี ตาบอด เพื่อนาไปสู่ การวางแผนจัดอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การในการพัฒนาอาชี พ
เป็ นการเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชี พ สร้ างรายได้ และควรศึกษาคุณภาพชี วิตของนักดนตรี ตาบอดก่อน
ฝึ กอบรมเชิ ง ปฏิ บ ัติก าร และหลัง การฝึ กอบรมเชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก าร มี ค วามเปลี่ ย นแปลงในคุ ณภาพชี วิต หรื อไม่
นอกจากนี้ ยงั ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาผูพ้ ิการประเภทอื่นให้เขาสามารถอยู่ได้ดว้ ยตนเองโดยไม่เป็ นภาระ
ของผูอ้ ื่น
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