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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
ความพิการของบุคคลเกิดจากความบกพรอง (Impairment) ทางรางกายและจิตใจ เปนผล
ใหบุคคลนั้นไรความสามารถ (disability) ไมอาจทําหนาที่แสดงบทบาท หรือการกระทําให
เหมาะสมสอดคลองตามเพศ วัย เชนคนทั่วไป ซึ่งนับเปนความเสียเปรียบ (handicap) ของบุคคล
ในฐานะที่ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของสั ง คม ในป พ.ศ. 2534 ได มี ก ารออกพระราชบั ญ ญั ติ ก ารฟ น ฟู
สมรรถภาพคนพิการ (The Rehabilitation of Disabled Persons Act B.E. 2534) ซึ่งกําหนด
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน และบริการดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานอาคารสถานที่สาธารณะ
ที่คนพิการพึง ไดรับความสะดวกในการใชงาน เพื่อชวยใหมีโ อกาสออกมาใชชีวิ ตไดตามปกติ
รวมกับคนทั่วไป ผลจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ ทําใหสถาปนิกและนักออกแบบจําเปนตองสราง
อาคารที่ไมกอใหเกิดอุปสรรคสําหรับคนพิการที่มีความบกพรองในดานตาง ๆ (นวลนอย บุญวงศ,
2545)
ในการออกแบบอาคาร และการใช ง านภายในอาคารนั้ น กลุ ม ผู ใ ช ง านที่ มี ค วาม
หลากหลาย ทั้งวัยทํางาน วัยเด็ก และวัยชรา ซึ่งมีการออกแบบการใชงานใหเหมาะสมตามประเภท
แตสําหรับกลุมผูพิการนั้น ยังมีการละเลยจากทั้งผูออกแบบและผูผลิตวัสดุประกอบภายในอาคาร
ทั้งผูที่พิการทางรางกาย และผูพิการทางสายตา การขาดความสนใจและเอาใจใสตอคนกลุมนี้
ทําใหการออกแบบอาคารไมครอบคลุมตอผูใชงานภายในอาคารทุกกลุมอยางแทจริง ซึ่งจําเปนที่
สถาปนิกและผูผลิตวัสดุภายในอาคารจําเปนตองใหความสําคัญและความสนใจ ในการออกแบบ
อาคาร และวัสดุภายในอาคารเพื่อตอบสนองบุคคลกลุมนี้ดวย ทั้งในแงความปลอดภัยและความ
สวยงามโดยรวม จากขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติป 2544 ประเทศไทยมีผูพิการทางสายตา
จํ า นวน 123,157 คน และเพิ่ ม ขึ้ น เป น 746,529 คน ในป 2550 ซึ่ ง ผู พิ ก ารกลุ ม นี้ ไ ม ส ามารถ
เคลื่อนไหวหรือทํากิจกรรมไดโดยปราศจากเครื่องหมายนําทาง หรือผูนําทาง และการออกแบบ
อาคารในปจจุบัน ไมไดมีการคํานึงถึงการใชงานของกลุมบุคคลเหลานี้อยางเพียงพอ โดยทั่วไปพื้น
ภายในอาคารนั้นนิยมใชกระเบื้อง แผนหิน หรือไม ทั้งในสวนหองโถงอาคาร พื้นทางเดิน หองน้ํา
โถงลิฟท หรือแมกระทั่งฝาผนังและสวนประดับตกแตง ขอจํากัดของวัสดุเหลานี้ เมื่อนํามาใชงาน
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วิริยะ นามศิริพงษพันธุ (2541, น. 113) กลาววา การเดินทางของคนตาบอดที่ตองเจอ
อุปสรรค และตองไดรับบาดเจ็บอยูบางนี้ ผมพบเห็นอยูบอยจนชินและถือเปนเรื่องธรรมดาของคน
ตาบอด สิ่งเหลานี้ไมไดทําใหผมเกิดความทอแทแตอยางใด ผมชินกับมันเหมือนคนเก็บขยะชินกับ
ขยะเสียแลว การเดินทางไปไหนไดดวยตนเองเปนเรื่องสําคัญ และผมรูคุณคาของมันดี ผมยินดีที่จะ
แลกกับความลําบากและการบาดเจ็บบาง แสดงใหเห็นวา คนตาบอดจําเปนตองมีการเดินทางทํา
กิจกรรมในสภาพแวดลอมปจจุบัน ในการออกแบบของใชหรืออาคาร สภาพแวดลอมตลอดจนพื้น
และผนังอาคารจึงจําเปนตองตรงตามความตองการ และตอบสนองการใชงานของคนพิการทาง
สายตา ผูออกแบบตองศึกษาถึงความสัมพันธของการรับรู และในการสรุปภาพที่เกิดขึ้นภายใน
จิตใจนั้น จําเปนตองออกแบบขนาดของสัญลักษณที่ใชบนบล็อกนําทางใหเหมาะสม และสะดวก
ตอการใชงาน แตในปจจุบัน เรายังไมอาจทราบไดเลยวาคนตาบอดมีประสาทสัมผัสตอสัญลักษณ
ภาพนูน (tactile graphic) เปนอยางไรบาง ซึ่งหากเราไดทราบวาขนาดของสัญลักษณภาพนูนที่
เหมาะสมที่สุด ที่คนตาบอดสามารถสัมผัสแลวรับขอมูลที่สื่อสารได และไดทราบถึงความหาง
ระหวางแตละสัญลักษณภาพนูนวามีระยะเทาใดที่เขาเหลานั้นสามารถแยกแยะสัญลักษณภาพ
นูนออกได รวมถึงทิศทางการวางตัว ซึ่งในคนสายตาปกตินั้นขอบเขตของจํานวนทิศทางมากที่สุดที่
ผูใชแผนที่สามารถแยกแยะไดนั้น คือ 2 ทิศทางสําหรับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และ 6 ทิศทาง สําหรับรูป
สี่เหลี่ยมผืนผา (Bos, E. S., C. van Elzakker, and J. van den Worm, 1984, p. 31) ก็จะเปน
ประโยชนตอการออกแบบเปนอยางมาก ขอมูลที่เราจะไดจากการวิจัยนี้ จะชวยใหบล็อกนําทางที่
จะผลิตขึ้นมาใชงานนั้น มีประสิทธิภาพสมบูรณและสูงยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งเปนประโยชนโดยตรงตอ
คุณภาพชีวิตของคนตาบอดทั้งในปจจุบันและอนาคตตอไป
จากการสัง เกตและขอ มูล ทางสถิติ พื้ น ที่ ภ ายในอาคารที่ใ ชง านเป น วั สดุ แข็ ง 100
เปอรเซ็นต ทําใหเกิดการบาดเจ็บในการใชงานรอยละ 22 ของประชากรทั่วประเทศ (สํานักงาน
สถิติแหง ชาติ , 2546) ซึ่ง สู ง เปน อัน ดับสองของสาเหตุก ารบาดเจ็บของประชากร ผลจากการ
ออกแบบและกอสรางที่คํานึงถึงแตความคงทนและวัสดุที่หาไดงาย ซึ่งสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
สําหรับคนพิการ หมายถึง สภาพแวดลอมที่ชวยใหคนพิการ ไมวาจะเปนผูอยูอาศัย ผูมาเยือน หรือ
ผูทํางานภายในอาคาร สามารถใชงานไดอยางสะดวกและปลอดภัยตอเนื่อง ตั้งแตเริ่มกาวเขาสู
อาคารไปจนถึงพื้นที่ทํากิจกรรมตาง ๆ ความพิการนั้นเปนผลมาจากความบกพรองหรือผิดปกติ
ทางรางกาย แตการไรความสามารถ หรือการไมสามารถทํากิจกรรมในสังคมของคนพิการเปนผล
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ในปจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ทําให
สามารถนําเทคโนโลยีเขามาชวยออกแบบวัสดุ เพื่อความปลอดภัยในการใชงานไดมากขึ้น โดย
การเลือกใชวัสดุอื่น ๆ มาทดแทนกระเบื้องหิน หรือไม ที่หายากและราคาแพงขึ้นในปจจุบัน จาก
เหตุนี้ เมื่อมองไปในกลุมอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยางที่ขยายตัวมากขึ้น ทั้งยางรถยนต ถุงมือ
ผาตัด หรือแมกระทั้งลูกโปง เมื่อนํามารวมกับแนวคิดขางตน ผูวิจัยมีความสนใจประยุกตการใช
ประโยชนจากเศษยางเหลือใชมาออกแบบ ใหเปนบล็อกนําทางภายในอาคารและฝาผนังจาก
ยางพารา เพื่อใหผูพิการทางสายตามีความปลอดภัยในการมาใชงานภายในอาคารควบคูไปกับ
กระเบื้องปูพื้นแบบเดิม โดยผลิตภัณฑจากยางนั้นเปนวัสดุที่มีคุณสมบัติในการผลิตเปนพื้นผิวที่
ปลอดภัยได เนื่องจากมีความยืดหยุน และมีคุณสมบัติทนแรงดึงและแรงฉีกขาดไดสูง (พายับ
นามประเสริฐ, 2535)
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาลักษณะทางกายภาพที่มีอทิ ธิพลตอการหาทางของผูพิการทางสายตา
2. พัฒนารูปแบบและพื้นผิวทีเ่ หมาะสมที่คนตาบอดสามารถใชหาทางภายในอาคาร
3. เสนอแนะแนวทางในการออกแบบบล็อกนําทางภายในอาคารเพื่อประยุกตใชใน
ปจจุบัน
1.3 ขอบเขตของการวิจยั
ศึกษากับกลุมตัวอยางผูพิการทางสายตาในศูนยพัฒนาสมรรถภาพคนพิการจํานวน
22 คน โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุมตามการทดสอบเกี่ยวกับการหาทางจํานวน 7 คน
และสัญลักษณนําทางภายในอาคารจํานวน 15 คน ทําการทดสอบดวยบล็อกตนแบบ (mock up)
จากโฟมยาง
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1.4 ระเบียบวิธีวิจยั
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental method) เพื่อหาผลของการรับรู
ของคนตาบอดดวยวิธีการสัมภาษณ (interview method) คนตาบอดและการใชแบบสอบถามเชิง
ปริมาณ เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบบล็อกนําทางจากการผลศึกษา 3 สวน ดังนี้
1) ผลของลักษณะผังพืน้ กับการหาทาง
2) ผลของรูปแบบพื้นผิวกับการรับรู
3) ผลของสี ขนาด และระยะทางกับการมองเห็นสัญลักษณ
กลุมตัวอยางของการวิจัยเปนกลุมคนตาบอดเลือนลางและตาบอดสนิทในศูนยพัฒนา
สมรรถภาพคนตาบอดใชวิธีสุมแบบเจาะจง โดยจํานวนกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยเลือก คือ 22 ตัวอยาง
มีคุณสมบัติที่กําหนดในการวิจัย คือ คนตาบอด เปนผูมีสติสัมปชัญญะ ไดรับการศึกษาหรือฝก
ทักษะการปรับตัวและเคลื่อนไหวในสภาพแวดลอม และความพรอมในการออกมาใชชีวิตรวมกับ
สังคม โดยแบงกลุมตัวอยางทดสอบเพื่อศึกษาผลของลักษณะผังพื้นกับการหาทาง จํานวน 7 คน
เพื่อศึกษาผลของรูปแบบพื้นผิวกับการรับรู และผลของสี ขนาด และระยะทางกับการมองเห็น
สัญลักษณจํานวน 15 คน ทดลองดวยการใหกลุมตัวอยางเดิน และใชมือสัมผัสบล็อกนําทาง
รวมถึงการมองสัญลักษณที่ทําขึ้นเพื่อใชเปนแบบทดสอบในการวิจัย และเก็บขอมูลการทดลอง
ดวยวิธีสัมภาษณ (interview method) เปนเครื่องมือ
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เปนขอมูลที่ชวยในการตัดสินใจในการออกแบบและผลิตบล็อกนําทางสําหรับคน
ตาบอด เพื่อเปนบล็อกนําทางการใชทางภายในอาคาร และการเคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ทําใหคนตาบอดใชสัญลักษณแผนที่การรับรู ความเขาใจและการแปลความหมาย
ของขอมูลที่ไดจากการใชสัญลักษณนําทางวาเปนอยางไร
3. เนื่องจากงานวิจัยทางดานนี้ยังมีนอยอยู สามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการ
คนควาเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อคนตาบอด ทําใหผูตองการศึกษาคนความีขอมูลประกอบเพิ่มขึ้น
ในการพัฒนาการผลิตและออกแบบบล็อกนําทางของพื้นและผนังของคนตาบอดสําหรับการใชงาน
จริงและเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับเศษยางและประหยัดงบประมาณในการกอสราง
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4. ชวยใหคนตาบอดมีความปลอดภัยในการใชงานภายในอาคาร เพิ่มคุณภาพชีวิตที่
ดีและสามารถอยูในสังคมไดอยางปกติสุข
1.6 คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
คนตาบอด หมายถึง คนที่มีปญหาในการมองเห็น อยางหนัก ตาบอดสนิท (totally
blind) ซึ่งระดับความชัดของสายตาที่ดีที่สุด คือ 3 / 60 เมตร หรือ 20 / 400 ฟุตหรือนอยกวานั้น
ตามที่กําหนดโดยองคการอนามัยโลก ตองสอนอานอักษรเบรลลเทานั้นจึงสามารถอานได และ
รวมถึงคนที่สามารถมองเห็นไดเลือนลาง หรือระยะใกล ๆ (low vision) และตองเปนคนที่ไมมี
ความบกพรองทางสติสัมปชัญญะ หรือไมเปนคนวิกลจริต
บล็อกนําทาง (detectable warning) หมายถึง บล็อกที่ออกแบบมา เพื่อใหใชงาน
สําหรับบุคคลผูซึ่งพิการทางสายตา โดยการรับรูจากประสาทสัมผัสทางมือและไมเทา โดยอาศัย
ความแตกตางของพื้นผิวรวมทั้งวัสดุที่ใชในการผลิตที่แตกตางจากวัสดุตกแตงอาคารในปจจุบัน
แผนที่ภาพนูน (tactile maps) หมายถึง แผนที่ที่ออกแบบมาใหใชงานสําหรับบุคคลผู
ซึ่งพิการทางสายตา โดยการรับรูจากประสาทสัมผัสโดยใชมือ ซึ่งใชเปนสื่อกลางในการบันทึกและ
นําเสนอขอมูลตําแหนง รูปราง และความสัมพันธดานตําแหนงของสิ่งตาง ๆ บนโลกดวยรูปภาพ
ลายเสนที่นูนขึ้นมา
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ภาพที่ 1.1
กรอบความคิดการวิจัย
วัตถุประสงคขอที่ 1
ศึกษาลักษณะทางกายภาพที่มีอิทธิพลตอการหาทาง
ของผูพิการทางสายตา

การศึกษาลักษณะบล็อกนําทางภายในอาคาร
เพื่อคนพิการทางสายตา

หอขอการวิจัย

วัตถุประสงคขอที่ 2

วัตถุประสงคขอที่ 3

เพื่อไดมาซึ่งรูปแบบและพื้นผิวที่เหมาะสมที่
คนตาบอดสามารถใชหาทางภายในอาคาร

เสนอแนะแนวทางในการออกแบบบล็อกนํา
ทางภายในอาคาร เพื่อประยุกตใชในปจจุบัน

ลักษณะผังพื้น 5 ลักษณะ

อัตราการเดิน (ฟุตวินาที)
จํานวนการหยุด (ครั้ง)
จํานวนการเลี้ยวผิด (ครั้ง)

ลักษณะผังพื้นที่ใชอัตราการเดิน
จํานวนครั้งที่หยุดเดินและ
จํานวนครั้งที่เลี้ยวผิด นอยที่สุด

พื้นผิว 2 ลักษณะ

คะแนนการรับรู
นอยที่สุด (1)-มากที่สุด (5)

รูปแบบพื้นผิวที่รับรูไดมากที่สุด

- สีของสัญลักษณ
- ขนาดของสัญลักษณ
- ระยะการมองเห็น
สัญลักษณ

คะแนนการรับรู
นอยที่สุด (1)-มากที่สุด (5)

สี ขนาด และระยะที่รับรู
ไดมากที่สุด
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