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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาวิจยั และขอเสนอแนะ
การศึกษาลักษณะบล็อกนําทางภายในอาคาร เพื่อคนพิการทางสายตา เปนการศึกษา
เพื่อมุงคนหาปจจัยแวดลอมและลักษณะทางกายภาพที่เอื้ออํานวยตอการหาทางของคนตาบอด
เพื่อเสนอแนะเปนแนวทางการออกแบบบล็อกนําทางภายในอาคารอยางเหมาะสม
กลุมตัวอยางในการศึกษาประกอบไปดวยคนตาบอดจํานวน 22 คน จากศูนยพัฒนา
สมรรถภาพคนตาบอด นนทบุรี โดยแบงกลุมแยกตามการทดลองทั้ง 3 การทดลอง โดยการทดลอง
ที่ 1 เรื่องลักษณะผังพื้นกับการหาทางมีกลุมตัวอยางจํานวน 7 คน การทดลองที่ 2 เรื่องรูปแบบ
พื้นผิวกับการหาทาง และการทดลองที่ 3 เรื่องสี ขนาด และระยะทางการมองเห็นสัญลักษณ มี
กลุมตัวอยางจํานวน 15 คน ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
5.1 ขอสรุปผลจากการศึกษาวิจยั
5.1.1 ลักษณะผังพืน้ กับการหาทาง
ตัวแปรประกอบดวย ลักษณะผังพื้น โดยพิจารณาระดับความซับซอนของผังพื้นจาก
จํานวนจุดแยกและทางเลี้ยว โดยมีอัตราการเดิน (เมตร/วินาที) การหยุดคนหา (ครั้ง) การเลี้ยวผิด
(ครั้ง) เปนตัวแปรชี้วัดความสามารถในการหาทางของคนตาบอด โดยวิธีดําเนินการทดลอง คือ
กลุมตัวอยางไมไดรับขอมูลใดเกี่ยวกับลักษณะผังพื้นนอกจากการวางบล็อกยางโฟมที่จุดเริ่มตน
และจุดสุดทายเพื่อบอกใหทราบถึงจุดเริ่มตนและจุดปลายทาง นํากลุมตัวอยางทั้งหมดเดินเขาไป
ในสภาพแวดลอมกอนหนึ่งครั้ง และวางบล็อกนําทางรูปแบบพื้นผิวแถบเสนยาวที่จุดเริ่มตนและ
จุดสุดทาย กอนมีการปลอยใหเดินตามลําพังเพื่อบันทึกผล
1) อัตราการเดิน (เมตร/วินาที)
เสนทางที่กลุมตัวอยางมีอัตราการเดินเร็วที่สุด ไดแก เสนทางที่ 2 (ซึ่งมีความซับซอนของ
ผังพื้นเปนอันดับ 2) รองลงมา ไดแก เสนทางที่ 1, 3, 4 (ซึ่งมีความซับซอนเปนอันดับ 1, 3 และ 4
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ตามลําดับ) และมีอัตราการเดินนานที่สุดในเสนทางที่ 5 (มีความซับซอนของผังพื้นเปนอันดับ 5)
แสดงใหเห็นวาเมื่อเสนทางที่มีความซับซอนมาก มีจํานวนจุดแยกมากอาจทําใหคนตาบอดเกิด
ความสับสนในการจําลองแผนที่ในใจ (mind-map)
การที่กลุมตัวอยางมีอัตราการเดินในเสนทางที่ 1 (พื้นที่ทางเดินโลงและมีความซับซอน
ของผังพื้นน อยที่สุด) ชากวาอัตราการเดินในเสนทางที่ 2 อาจเกิดจากการขาดจุดสังเกต กลุม
ตัวอยางจึงมีความลังเลในการคนหาทางรวมถึงการสรางแผนที่ในใจ
2) การหยุดหาเสนทาง (ครั้ง)
เสนทางที่กลุมตัวอยางมีการหยุดหาเสนทางนอยที่สุด ไดแก เสนทางที่ 2 รองลงมาคือ
เสนทางที่ 1, 4 และ 3 ตามลําดับ และมีการหยุดหาเสนทางในเสนทางที่ 5 (ซึ่งมีระดับความ
ซับซอนของผังพื้นเปนอันดับ 5) มากที่สุด เมื่อลักษณะผังพื้นมีความซับซอนมาก ความเชื่อมั่นตอ
ขอมูลและการสรางแผนที่ในใจที่ไมชัดเจนอาจทําใหคนตาบอดเกิดความลังเลในการหาเสนทาง
3) การเลี้ยวผิด (ครั้ง)
เสนทางที่ กลุ ม ตัว อย างมีคา เฉลี่ยการเลี้ย วผิดมากที่สุด ไดแก เสน ทางที่ 4 และ 5
คาเฉลี่ยการเลี้ยวผิดรองลงมา ไดแก เสนทางที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ การที่กลุมตัวอยางเลี้ยวผิด
ในเสนทางที่ 1 ซึ่งเปนเสนทางตรงอาจเกิดจากการไมไดรับขอมูล ความไมคุนเคย และเกิดการ
ลังเลในการหาทาง
เมื่อพิจารณาความสามารถในการเดินทางโดยรวมจากอัตราการเดิน (เมตร/วินาที)
การหยุดคนหาทาง (ครั้ง) และการเลี้ยวผิด (ครั้ง) พบวากลุมตัวอยางมีความสามารถในการหาทาง
ในผังพื้นแบบที่ 2 เร็วที่สุดและผังพื้นแบบที่ 5 ชาที่สุด การไมไดรับขอมูลลักษณะผังพื้นทําใหกลุม
ตัวอยางตองสรางแผนที่ทางเดินขึ้นในใจใหมทั้งหมด เปนการเชื่อมโยงขอมูลการวิเคราะหเสนทาง
ของคนตาบอด ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการรับรูขอมูลและการเขาใจสภาพแวดลอมเพื่อนํามา
วิเคราะหเปนเสนทางเมื่อเขาเขาไปในสภาพแวดลอมใหม
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ตารางที่ 5.1
ลักษณะผังพืน้ กับพื้นที่บริเวณที่มกี ารหยุดและเลี้ยวผิดจํานวนมาก
ลักษณะผังพืน้
เสนทางที่ 1

บริเวณพืน้ ที่
การหยุดและคนหา การเลี้ยวผิด
ประตู
ลิฟต
บันได
แนวผนัง
ลิฟต,เสา

เสนทางที่ 2

พื้นที่โลง
ประตู
ทางแยก

พื้นที่โลง
ทางแยก

เสนทางที่ 3

ทางแยก
ชองทางเดิน

ทางแยก
ชองทางเดิน

เสนทางที่ 4

จุดเริ่มตน
ทางแยก
ชองทางเดิน

จุดเริ่มตน
ทางแยก
พื้นที่โลง

เสนทางที่ 5

ทางแยก
ชองทางเดิน
ประตู

ทางแยก
ประตู

ที่มา: การสํารวจเมื่อวันที่ 6 เดือนมิถนุ ายน 2550

85
ตารางที่ 5.2
ความสัมพันธระหวางความซับซอนของผังพื้นกับความสามารถในการหาทาง
ลักษณะผังพืน้ กับการหาทาง
ความซับซอนของผังพืน้ จากนอยไปมาก
ความสามารถในการหาทางของกลุมตัวอยาง

ความสามารถในการหาทาง
เสนทางที่ 1 < 2 < 3 < 4 < 5
เสนทางที่ 2 > 1 > 3 > 4 > 5

ที่มา: การสํารวจเมื่อวันที่ 6 เดือนมิถนุ ายน 2550
ลักษณะความสัมพันธเปนไปอยางคอนขางสอดคลองเมื่อมีความซับซอนของเสนทาง
เพิ่มมากขึ้น ความสามารถในการหาทางของคนตาบอดก็จะลดลงสอดคลองกับทฤษฎีเกี่ยวกับที่
วางและการรับรู เมื่อความซับซอนของเสนทางมีมากขึ้นทําใหคนตาบอดตองใชประสาทสัมผัสที่
เหลือในการรับรูที่วาง เพื่อทดแทนการรับขอมูลผานทางตา อาจกลาวไดวาเมื่อขาดขอมูล ตองใช
ประสาทสัมผัสสวนอื่น ๆ ในการคนหาขอมูลเพื่อสรางแผนที่ในใจ จึงทําใหความสามารถในการ
หาทางก็จะลดลง
จากการประเมินความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง พบวา มากกวารอยละ 10 ที่ใชความ
ต า งของขนาดพื้น ที่ รวมถึ ง ตํ า แหน ง ในการคน หาทาง และมากกว า ร อยละ 7 ขึ้ น ไป มีก ารใช
สวนประกอบทางสถาปตยกรรมเปนจุดสังเกตในการหาทางไปยังพื้นที่เปาหมาย เชน ประตู บันได
ราวจับ สวนในเรื่องของความสะดวกในการเขาถึงพื้นที่สามารถแบงระดับการเขาถึงกับความ
สะดวกในการเขาพื้นที่ที่เปนจุดเริ่มตน พื้นที่ที่เขาถึงเปนอันดับ 2, 3 ตามลําดับ และพื้นที่ในการ
เขาถึงจุดสุดทายหรือทางออก โดยสวนที่มีการเขาถึงไดมากคือ จุดติดตอสอบถาม ทางเขา และ
ทางออก สวนบันได ลิฟต โถงทางเดินมีการเขาถึงไดปานกลาง ดังตาราง 5.3
สวนพื้นที่ที่มีความสะดวกในการเขาถึงปานกลางถึงนอยที่มีความจําเปนตอการทํา
กิจกรรมของคนตาบอด ผูออกแบบจําเปนตองออกแบบใหสอดคลองกับการคนหาทางของคนตา
บอด อาจโดยการลดความซับซอนของผังพื้นหรือสรางจุดสังเกตในการคนหาทางเพิ่มขึ้น เชน การ
เนนพื้นที่บันไดหรือทางเขาออก
จากผลการศึกษาเรื่องลักษณะผังพื้นกับการหาทางสามารถสรุปไดวา ลักษณะผังพื้น
แบบที่ 2 เหมาะสมสําหรับคนตาบอดในแงความซับซอนของผังพื้นนอย มีจุดแยกเปนจุดสังเกตใน
การเดินหาทาง สามารถสรางแผนที่ในใจที่เขาถึงไดงายรวมถึงการใชจุดสังเกตจากสวนประกอบ
อาคารตามแนวคิดเรื่องการใชสวนประกอบอาคารเปนจุดสังเกตอํานวยความสะดวกในการสราง
แผนที่ในใจและชวยคนหาทาง

86
ตารางที่ 5.3
ความสะดวกในการเขาถึงพืน้ ทีพ่ ิจารณาระดับมากและปานกลาง
การเขาถึง
มาก

ปานกลาง

พื้นที่
จุดติดตอสอบถาม
ทางเขา
ทางออก
บันได
ลิฟต
โถงทางเดิน

อันดับการเขาถึง
พื้นที่ทเี่ ขาถึงเปนอันดับ 2
จุดเริ่มตน
จุดสุดทาย
พื้นที่ทเี่ ขาถึงเปนอันดับ 3
พื้นที่ทเี่ ขาถึงเปนอันดับ 3
พื้นที่ทเี่ ขาถึงเปนอันดับ 2

ที่มา: การสํารวจเมื่อวันที่ 6 เดือนมิถนุ ายน 2550
5.1.2 รูปแบบพื้นผิวกับการหาทาง
ตัวแปรประกอบดวย รูปแบบพื้นผิวและความกวางของรอง โดยใชความถูกตองในการ
รับรูขนาดความกวางของรองของกลุมตัวอยางเปนตัวแปรชี้วัดความหยาบ กลุมตัวอยางสามารถ
รับรูความหยาบของรูปแบบพื้นผิวไดจากขนาดความกวางของรองที่ความกวางขนาด 5 10 15 20
และ 25 มิลลิเมตรจากนอยไปมากตามลําดับ โดยรูปแบบพื้นผิวแถบเสนตรงสามารถรับรูความ
หยาบไดมากที่สุด ที่ความกวาง 15 20 และ 25 มิลลิเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นผิวแบบปุมนูนที่
มี ค วามกว า งร อ งขนาดเดี ย วกั น ตามลํ า ดั บ ส ว นที่ ข นาดความกว า งของร อ งขนาด 5 และ 10
มิลลิเมตร กลุมตัวอยางสามารถรับรูรูปแบบพื้นผิวที่เปนปุมนูนไดมากกวา สามารถสรุปไดวาขนาด
ความกวางของรองมีผลตอการรับรูความหยาบ โดยมีการรับรูความหยาบของพื้นผิวที่ความกวาง
ของรองขนาด 25 มิลลิเมตรมากที่สุดของพื้นผิวทั้ง 2 แบบ
การประเมินความคิดเห็นจากการทดสอบเกี่ยวกับการชวยหาทางของรูปแบบพืน้ ผิวกับ
ความกวางของรองดวยการใหคะแนนการรับรูในบทที่ 4 พบวา รูปแบบพื้นผิวแถบเสนตรงที่ขนาด
ความกวางรอง 20 และ 25 มิลลิเมตร ชวยในการหาทางอยางมาก และรูปแบบพื้นผิวปุมนูนที่
ขนาดความกวางรอง 10 15 20 และ 25 มม. อยูในระดับปานกลาง สามารถสรุปไดวาพื้นผิวแถบ
เสนตรงชวยในการหาทางไดมากกวาเพราะคนตาบอดรับรูไดมากกวา โดยสอดคลองกับการศึกษา
ของ Bos, E. S., C. van Elzakker, and J. van den Worm เกี่ยวกับการรับรูทิศทางของรูปแบบ
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สี่เหลี่ยม (แถบเสนยาว) ที่ผูใชงานทําความเชาใจเพื่อนําทางโดยสามารถแยกแยะได 2 ทิศทาง
สํ า หรั บ พื้ น ผิว สี่ เ หลี่ ย ม และการศึก ษาเกี่ย วกั บ ขนาดและสั ดส ว นที่ ห ากมี ค วามหยาบน อ ยจะ
กลายบเปนพื้นผิวปกติไป และหากมีความหยาบมากก็จะกลายเปนรูปแบบของ Arg Isaac Friba
5.1.3 สี ขนาดและระยะทางการมองเห็นสัญลักษณกบั การรับรู
ตัวแปรที่เกี่ยวกับการมองเห็นประกอบดวย สี ขนาด และระยะทาง โดยมีระดับความ
ชัดเจนในการมองเห็นเปนตัวแปรชี้วัด จากการศึกษาพบวาคนตาบอดมองเห็นลูกศร สีเหลือง สี
แดง สีน้ําเงิ น สีเขียว และสีมวงตามลํา ดับ โดยสามารถมองเห็น ลูกศรสีเหลืองมากที่สุด และ
มองเห็นลูกศรสีมวงนอยที่สุดในทุกขนาด ที่ระดับการมองเห็นที่ระยะ 1.50 เมตร กลุมตัวอยาง
มองเห็นลูกศรสีเหลืองได ชัดเจนทุกขนาด รองลงมาคือ สีแดง สีน้ําเงินและสีเขีย ว ตามลําดั บ
ยกเวนที่ขนาด 300 มม. ที่กลุมตัวอยางมองเห็นสีแดงไดชัดเจนกวาสีเหลือง แตจัดวาอยูในระดับ
การมองเห็นที่ชัดเจนทั้งคู ที่ระดับการมองเห็นระยะ 3.00 เมตร กลุมตัวอยางมองเห็นลูกศรสีเหลือง
ขนาด 200 250 และ 300 มม.ในระดับที่ชัดเจนที่สุด รองลงมาคือ ลูกศรสีแดง ลูกศรสีน้ําเงิน และ
ลูกศรสีเขียว ขนาด 250 และ 300 มม.สวนในขนาดอื่น ๆ มองเห็นไดเลือนรางถึงเกือบมองไมเห็น
ที่ระดับการมองเห็นระยะ 6.00 เมตร กลุมตัวอยางยังมองเห็นลูกศรสีเหลืองขนาด 250 และ 300
มม.ในระดับที่ชัดเจนที่สุด รองลงมาคือ ลูกศรสีแดง ขนาด 300 มม. สวนสีอื่น ๆ มองเห็นไดเลือน
ราง และสุดทายที่ระยะการมองเห็น 12.00 เมตร กลุมตัวอยางมองเห็นลูกศรสีเหลืองขนาด 250
และ 300 มม.ในระดับเลือนราง แตถือวาชัดเจนที่สุดการมองเห็นลูกศรในกลุมระยะทางนี้
การประเมิ นความคิดเห็นของกลุม ตัวอยางในตอนทายการทดสอบ พบวามี ความ
แตกตางระหวางสีและขนาด ผลจากการมองเห็นสีของคนตาบอดไมเหมือนคนทั่วไปโดยการ
มองเห็นจะเปนการมองความเขมหรือความตางของสีมากกวาการมองเห็นสีจริง สวนของระยะทาง
ไม มี ค วามแตกตา งโดยอาจเป น ผลมาจากการสร า งแผนที่ ใ นจิ ต ใจและข อ จํ า กั ด ในการจดจํ า
ระยะทางซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการออกแบบบล็อกนําทางของประเทศออสเตรเลีย-นิวซีแลนด
และประเทศญี่ ปุ น ที่ ก ล า วถึ ง ความแตกต า งของสี บ ล็ อ กนํ า ทางกั บ พื้ น ปกติ รวมไปถึ ง สี ข อง
สัญลักษณนําทาง
ผลจากการศึกษาวิจัยพบวาคนตาบอดเลือนรางสามารถรับรูสีเหลืองไดมากที่สุดในทุก
ขนาดและทุกระยะการมองเห็น และจะเห็นไดชัดเจนขึ้นเมื่อสัญลักษณมีขนาด 250 มิลลิเมตรขึ้น
ไปและสามารถเห็ญสัญลักษณไดชัดเจนที่ระยะการมองเห็นไมเกิน 3 เมตร
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5.1.4 ขอเสนอแนะแนวทางในการออกแบบบล็อกนําทางภายในอาคาร
แนวทางในการออกแบบบล็อกนําทางภายในอาคารนั้นตองพิจารณาถึง รูปแบบพื้นผิว
รูปแบบการวางบล็อกนําทางและผังพื้นเพื่อการเขาถึงและคนหาพื้นที่เปาหมาย รวมไปถึงลักษณะ
พิเศษทางสถาปตยกรรม
รูปแบบพื้นผิวมีนัยสําคัญในการรับรูของคนตาบอด เนื่องจากในพื้นที่ที่มีความซับซอน
ของผังพื้น ความสามารถในการรับรูสภาพแวดลอมและการหาทางของคนตาบอดนั้นจะมีความถูก
ตองลดลง การเปลี่ย นพื้น ผิ วหรื อวัสดุพื้ นผิ ว นั้น เปน จุดสังเกตในการหาทางได ดังแนวคิ ดการ
ออกแบบของชาวญี่ปุนที่อางถึงในบทที่ 2 จากการวิเคราะหเสนทางที่ใชทดสอบ พบวาบริเวณที่มี
ความผิดพลาดเกิดขึ้นจํานวนมากไดแก จุดเริ่มตน ทางแยก พื้นที่โลง และชองทางเดิน รวมถึง
สวนประกอบทางสถาปตยกรรม จึงเสนอแนะแนวทางการออกแบบโดยการเลือกใชบล็อกนําทาง
ดังนี้ จุดเริ่มตน สรางความชัดเจนและความสามารถในการเขาถึง โดยตรงตําแหนงทางเขาควร
ชัดเจน เขาใจงาย จดจําไดอยางรวดเร็วและเปนจุดสังเกตในการบอกทิศทาง
ภาพที่ 5.1
สรางความชัดเจนของประตูใหเปนจุดสังเกตและจดจํางาย
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ภาพที่ 5.2
สรางจุดสังเกตและเสนนําทางเพื่อเปนจุดสังเกตในการบอกทิศทาง

สวนพื้นที่โลงกวางใชองคประกอบอาคารรวมเพื่อบอกขอบเขต และอาจเสริมดวย สี
หรือการเปลี่ยนพื้นผิวทั้งสวนของพื้นและผนังเพื่อบอกความแตกตางของพื้นที่
ภาพที่ 5.3
สรางความชัดเจนของลักษณะพิเศษทางสถาปตยกรรมเพื่อเปนจุดสังเกตตําแหนงและเสนทาง
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ทางแยก สรางความชัดเจนของทางแยก เนนใหเกิดสัญลักษณ โดยอาจติดตั้งบล็อกนํา
ทางรวมในสวนของผนังควบคูกับการใชสีและลูกศรเพื่อบอกทิศทางในการเลี้ยว เพื่อใหเกิดการ
จดจําไดดีขึ้น รวมถึงการสรางจุตัดบนพื้นโดยเลือกใชบล็อกหรือวัสดุที่มีพื้นผิวตางจากพื้นปกติของ
อาคาร
ภาพที่ 5.4
จุดทางแยก สรางความชัดเจนและสามารถเดินเขาถึงได

ชองทางเดิน เนนความเปนระเบียบ อาจมีการติดตั้งราวจับควบคูไปกับบล็อกนําทาง
เพื่อสรางแนวเสนทางและเปนจุดสังเกตใหเกิดการจดจํา อาจเพิ่มเติมบล็อกนําทางในสวนของผนัง
เพื่อเนนความแตกตางสรางเปนจุดสังเกตบริเวณที่มีการเชื่อมตอของจุดแยก หรือเปลี่ยนทิศทาง
ลักษณะพิเศษทางสถาปตยกรรม เชน ประตู แนวผนัง ลิฟต และบันได เปนขอมูลที่คน
ตาบอดสามารถนําไปใชเปนจุดสังเกตในการจดจําสภาพแวดลอมและตัดสินใจเลือกเสนทาง
พื้นผิวที่แตกตางสรางใหเกิดความชัดเจนในการบงบอกตําแหนงพื้นที่ เพื่อใหเขาใจงายและอาจ
บอกถึงทิศทางเปาหมายและการเดินไปถึง
การเขาถึงเปนความสามารถในการเดินเขาถึงพื้นที่งายตามการจัดวางตําแหนง เชน
ทางเขา ไปยังจุดติดตอสอบถาม ตอไปยังบันได และพื้นที่เปาหมาย เปนตน ซึ่งหากมีการจัดวาง
ตําแหนงของพื้นที่ใหตอเนื่องเกินกวา 4 จุด อาจทําใหเกิดความไมสะดวกในการเขาถึงของคนตา
บอด
ส ว นของสั ญ ลั ก ษณ แ ละสี แนวทางการออกแบบต อ งพิ จ ารณาจากสี ขนาด และ
ระยะทางในการมองเห็น โดยปจจัยเบื้องตนตั้งอยูบนสมมติฐานที่วาการมองเห็นสีของคนตาบอด
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นั้นอาจเปนสภาวะขาดสี คือ การเห็นเปนชวงความเขมหรือความตางของสีสัญลักษณกับพื้นหลัง
แมวาจะมีคนตาบอดบางสวนที่มองเห็นสีจริงไดก็ตาม ขอเสนอแนะในการออกแบบสัญลักษณเปน
ดังตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.4
สี ขนาด และระยะทางการมองเห็นของสัญลักษณ
สี
ขนาด (มม.)
เหลือง หรือ แดง
150 – 200
น้ําเงิน
200 – 300
เขียว
250 – 300
เหลือง
200 – 300
แดง หรือ เขียว
250 – 300
น้ําเงิน
300
เหลือง
250 -300
แดง
300
ที่มา: การสํารวจเมื่อวันที่ 6 เดือนมิถนุ ายน 2550

ระยะทางการมองเห็น (ม.)
1.50

3.00

6.00

สวนระยะทางการมองเห็นที่ 12.00 เมตร ถือวาไมสะดวกในการรับรูของคนตาบอด
เพราะจากการทดสอบสัญลักษณที่ระยะทางนี้มีการมองเห็นแบบเลือนลางเทานั้น จึงไมแนะนําให
พิจารณาใชในการออกแบบ ควรเลือกใชระยะการมองเห็นไมเกิน 3.00 เมตรจะดีที่สุด
พื้นผิวเปนสวนที่ชวยในการรับรูและการหาทางได โดยตองพิจารณาวาความสามารถ
ในการรับรูความกวางรองที่บงบอกถึงความหยาบของพื้นผิวนั้น คนตาบอดสามารถรับรูพื้นผิวที่
หยาบมากไดดี โดยเฉพาะรูปแบบที่เปนแถบเสน ขนาดที่ของความกวางรองเหมาะสมในการ
ออกแบบดังตารางที่ 5.5
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ตารางที่ 5.5
รูปแบบพื้นผิวและขนาดความกวางของรอง
รูปแบบพื้นผิว
แถบเสนตรง
ปุมนูน

ความกวางรอง (มม.)
20 - 25
20 - 25

ที่มา: การสํารวจเมื่อวันที่ 6 เดือนมิถนุ ายน 2550
จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาลักษณะบล็อกนําทางภายในอาคาร เพื่อคน
พิการทางนั้นผูวิจัยสามารถสรุปเปนแบบบล็อกนําทางไดดังภาพที่ 5.5
ภาพที่ 5.5
บล็อกนําทางปูพื้นและฝาผนังที่ไดจากการศึกษาวิจยั

บล็อกนําทางที่ปูพื้นขนาดความกวางรอง 20-25 มม. ความกวางแผน 30ซม.
โดยใชความยาวตามพื้นที่ตองการ โดยแบงเปนชวง ๆ

สวนบริเวณผนังสามารถเลือกใชปุมนูนขนาดความกวางรอง
บริเวณทางแยกหรือทางเลี้ยวเพื่อเตือนกอนถึงจุดเลี้ยว

20-25มม.
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ดังนั้นในการออกแบบบล็อกนําทางเราสามารถนํารูปแบบพื้นผิวที่เปนแถบเสนตรงมา
ติดตั้งไวตามจุดทางแยก เพื่อเอื้ออํานวยใหคนตาบอดเกิดการรับรูสภาพแวดลอมและการหาทาง
สวนรูปแบบปุมนูนนั้นสามารถติดตั้งเปนบล็อกนําทางในบริเวณผนังเพื่อชวยใหเกิดเปนจุดสังเกต
โดยอาจมีการติดตั้งรวมกับราวจับ ในแนวชองทางเดิน หรือจุดทางแยก
5.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต
กลุ ม ประชากรตั ว อย า งควรทํ า การศึ ก ษากั บ กลุ ม ทดลองขนาดใหญ เพื่ อ ให ก าร
วิเคราะหเกิดความแมนยําและหนักแนนขึ้น รวมถึงควรบรรยายลักษณะของกลุมตัวอยางใหชัดเจน
ทั้งลักษณะการมองเห็น ชวงอายุ และประสบการณ
การศึกษาครั้งนี้เปนการทดสอบโดยการจําลองสภาพแวดลอมขึ้นเปนกรณีศึกษา อาจ
ทําใหเ กิดกรณีของลักษณะสภาพแวดลอมที่เ อื้ออํานวยตอคนตาบอดจากกิจกรรมและความ
ตองการพื้นที่จริง เชน การเขาใชงาน ขนาดพื้นที่ และระยะทางที่คนตาบอดเดินเขาถึง ควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมและกําหนดลักษณะทางกายภาพที่ชัดเจนกวานี้เพื่อความหนักแนนของผลการ
วิเคราะห
สวนการวิจัยลักษณะบล็อกนําทางในอนาคตอาจพัฒนากรอบความคิดตอไปในเรื่อง
การหาความเหมาะสมของน้ํ า หนั ก สี ข องสี เ หลื อ งที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ คนตาบอด คื อ อาจมี
การศึกษาเปรียบเทียบการใชสีเหลืองกับสัญลักษณบล็อกนําทางของแตละมาตรฐานของแตละ
ประเทศ เปนตน สวนในการศึกษาการรับรูพื้นผิวนั้นเมื่อทราบวาที่ความกวางรองขนาดใหญชวย
ใหคนตาบอดรับรูไดดีกวา ดังนั้น อาจศึกษาเพิ่มเติมในขนากความกวางที่เหมาะสมอยางแทจริง
โดยอาจมีการพิจารณาเงื่อนไขระบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรมรวมดวย เพื่อใหเกิดประโยชน
ในวงกวางตอไป

