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บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบต้นแบบระบบ “ตรวจจับประเภทผู้ใช้งานภายในท่ี
พักอาศัย” น ามาสู่การปรับเปล่ียนพื้นท่ีให้ตอบสนองต่อการใช้งานของผู้พักอาศัยท่ีต้องอาศัยอยู่
ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้หลักการของการประมวลผลจากภาพวิดีโอตรวจจับประเภทผู้ใช้งานซึ่งเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ คนท่ัวไป และคนนั่งวีลแชร์ ระบบสามารถตอบสนองได้ทันที เพื่อให้พื้นท่ีการใช้งาน
สัมพันธ์กับผู้ใช้งาน โดยผู้วิจัย แบ่งการศึกษาเป็น 3 ส่วน คือ 1.การศึกษาปัญหาของคนนั่งวีลแชร์ โดย
การใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นคนนั่งวีลแชร์ จ านวน 5 กรณีศึกษา เพื่อ
น าผลวิเคราะห์มาก าหนดพื้นท่ีในการออกแบบ ซึ่งพบว่าปัญหาของการใช้พื้นท่ีร่วมกัน คือ ผนังและ
เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งไม่สามารถปรับเปล่ียนและยืดหยุ่นได้ 2.การสร้างต้นแบบของระบบปรับเปล่ียน
อัตโนมัติร่วมกับระบบตรวจจับผู้ใช้งาน และ 3.การทดสอบประสิทธิภาพการท างานและการ
ประเมินผลในด้านการใช้งานของระบบท่ีพัฒนาขึ้น  
 ผลจากการทดลองประสิทธิภาพการท างานของและประเมินการใช้งานของระบบ
ปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติร่วมกับระบบตรวจจับผู้ใช้งาน พบว่า ระบบมีประสิทธิภาพในการท างานได้
ตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และระบบสามารถอ านวยความสะดวกและมคีวามยืดหยุ่นในการใช้งาน เพื่อ
รองรับคนท่ัวไปและคนนั่งวีลแชร์ท่ีอาศัยร่วมกันภายในท่ีพักอาศัย ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อคน  
ท้ังมวล 
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 ABSTRACT 
 

 The objective of this research was to develop the prototype system of 
“detecting types of residential users” to adapt the architectural area to meet the 
needs of users who live with others. Through the principle of video image processing, 
two types of users could be classified, namely general users and wheelchair users. The 
developed system could respond immediately to interact with the users. The 
methodology of this research was divided into three parts: 1. the study of the problems 
of wheelchair users by using the questionnaire and interview with a sample of 5 
wheelchair cases to analyze data for determining the design area; the problem of using 
common area was that wall and furniture that cannot all be modified or flexible,           
2. Developing the prototype of an automatic adaptive architecture system with a user 
detecting system, and 3. The performance test and evaluation of the developed 
system. 
 The results of testing the performance of the developed system indicated 
that its performance was efficient and met the established criteria. The developed 
system could facilitate the users with flexibility to support both general and wheelchair 
users who live together that was consistent to the Principles of Universal Design. 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญ 
  
 ทุกพื้นท่ีของประเทศไทยมีคนพิการอาศัยอยู่ จ านวนคนพิการท่ีได้รับการออกบัตร
ประจ าตัวคนพิการแล้วมีจ านวนร้อยละ 2.72 ของประชากรท้ังหมด จากรายงานของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2560 แสดงให้เห็นว่าประเภทของความพิการท่ีสูงสุด คือ 
ความพิการทางการเคล่ือนไหวและร่างกาย อีกท้ังช่วงอายุของคนพิการมากท่ีสุด คือ ช่วงอายุต้ังแต่ 
60 ปีขึ้นไปหรือวัยผู้สูงอายุ ในปัจจุบันคนพิการมีความต้องการในด้านท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม
เป็นอันดับต้น ๆ (อนัญญา เจียนรัมย์, 2557) เพราะส่ิงอ านวยความสะดวกในด้านท่ีอยู่อาศัยหรือ
สภาพแวดล้อมในประเทศไทยยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคนพิการได้อย่างครอบคลุม 
 ในพ.ศ. 2548 ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและในพ.ศ. 2564 จะเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ขององค์กรสหประชาชาติ (ชมพูนุท พรหมภักด์ิ, 2556) ส่งผลให้
มีการอาศัยอยู่ร่วมกันของคนจากหลากหลายช่วงอายุคนภายในท่ีพักอาศัยเดียวกัน จึงได้มีการน า
หลักการพื้นฐานของการออกแบบเพื่อคนท้ังมวล (Principles of Universal Design) เพื่อออกแบบ 
พัฒนาโครงสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานและบริการต่าง ๆ  ให้สามารถรองรับทุกคนในสังคมได้
อย่างเต็มท่ี เท่าเทียมกันและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุภายในท่ีพักอาศัย 
 ปัจจุบันมี การน าสถาปัตยกรรมปรับเปล่ียนได้  (Adaptive Architecture) ซึ่ ง เป็น
สถาปัตยกรรมท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับการใช้งานหรือพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่อท าให้สถาปัตยกรรมสามารถ
ปรับเปล่ียนและตอบสนองต่อการใช้งานของมนุษย์ได้ในทันที รวมถึงการเพิ่มความสะดวกสบายใน
ชีวิตประจ าวัน และการจัดท่ีพักอาศัยแบบยืดหยุ่น (Flexible House) เป็นการจัดสรรพื้นท่ีใช้งาน
ภายในท่ีพักอาศัยท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ให้สามารถปรับเปล่ียนได้ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละ
บุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งรูปแบบของสถาปัตยกรรมปรับเปล่ียนได้และ
การจัดท่ีพักอาศัยแบบยืดหยุ่น ในปัจจุบันมนุษย์เข้าไปมีบทบาทในการปรับเปล่ียนการใช้งาน ท าให้
ต้องออกแรงและเสียเวลาในการปรับเปล่ียนแต่ละครั้ง 
 ระบบจัดการและควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System) ซึ่งเป็นการ
ท างานผ่านคอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิคส์ เพื่อควบคุมการท างานรวมถึงดูแลระบบหลักภายในอาคาร
ให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน าเทคโนโลยียูบิควิตัสคอมพิวติง (Ubiquitous Computing) 
คือ การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ได้ทุกหนทุกแห่งและสามารถเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ เช่น สถานท่ี 
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อุปกรณ์ และปัจจัยทางกายภาพอื่น ๆ  โดยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของผู้ใช้งาน หนึ่งใน
นั้น คือ การใช้เซ็นเซอร์ (Sensor) ร่วมกับกล้องบันทึกภาพวิดีโอ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ
ชนิดหนึ่งท่ีถูกน ามาใช้ในการประมวลผลภาพ (Image Processing) ใช้ส าหรับการเก็บข้อมูลในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น การเก็บข้อมูลของคนยืน คนนั่ง คนเดิน เป็นต้น และสามารถน าข้อมูล
ไปใช้ในเรื่องต่าง ๆ  การเก็บข้อมูลแบบนี้จะท าให้ลดระยะเวลา แรงงาน และข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้น 
 ในปัจจุบันการน าเทคโนโลยีการตรวจจับเพื่อแบ่งประเภทผู้ใช้งาน และการจัดท่ีพัก
อาศัยแบบยืดหยุ่นเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละคน ยังไม่ได้ถูกน ามาใช้ร่วมกันในการ
พัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกภายในท่ีพักอาศัยเพื่อรองรับทุกคน ผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาระบบ 
“ตรวจจับประเภทผู้ใช้งานภายในท่ีพักอาศัย” น ามาใช้ส าหรับการปรับเปล่ียนพื้นท่ีใช้งาน เพื่อให้
ตอบสนองต่อการใช้งานของผู้พักอาศัยท่ีต้องอาศัยอยู่ร่วมกับผู้อื่น ท าให้เกิดความสะดวกสบายและ
ปลอดภัย โดยเลือกใช้กระบวนการตรวจจับวัตถุ (Object Tracking) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประมวลผลภาพมาพัฒนา เนื่องจากต้องการระบบท่ีสามารถตรวจลักษณะของผู้ใช้งาน และแบ่ง
ผู้ใช้งานเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ใช้งานท่ัวไปท่ีสามารถเข้าถึงพื้นท่ีใช้งานต่าง ๆ ด้วยการเดิน และ
ผู้ใช้งานพิเศษท่ีเข้าถึงพื้นท่ีใช้งานด้วยวีลแชร์ เช่น ผู้สูงอายุหรือคนพิการ เป็นต้น ในปัจจุบัน
กระบวนการตรวจจับวัตถุนั้นมีการพัฒนาให้ระบบตรวจจับวัตถุท างานได้แม่นย ามากยิ่งขึ้น และเป็น
การท างานควบคู่กับกล้องบันทึกภาพวิดีโอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน การแสดงผลแบบ
ทันทีและเป็นระบบท่ีรบกวนความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานน้อยกว่าระบบอื่น ๆ  
 งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพื่อพัฒนาระบบตรวจจับประเภทผู้ใช้งาน และระบบท่ีสามารถ
ปรับเปล่ียนพื้นท่ีใช้งานตามลักษณะการเข้าถึงผู้ใช้งานในขณะนั้น โดยน ากระบวนการตรวจจับวัตถุ 
มาใช้ในการตรวจจับและแบ่งประเภทผู้ใช้งาน ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อคนท้ังมวลและรูปแบบ
ของการจัดท่ีพักอาศัยแบบยืดหยุ่น เพื่อให้ทุกคนภายในท่ีพักอาศัยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สะดวกสบาย และปลอดภัย 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

 
1.2.1 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีตรวจจับประเภทของผู้ใช้งาน ได้แก่ 

คนท่ัวไปและคนนั่งวีลแชร์ ท่ีส่งผลให้พื้นท่ีสามารถปรับเปล่ียนได้อัตโนมัติ 
1.2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความถูกต้องของระบบท่ีพัฒนา 

 



Ref. code: 25605916030132UZI

3 

1.3 สมมติฐำนงำนวิจัย 
 

1.3.1 ระบบท่ีพัฒนาขึ้น สามารถปรับเปล่ียนพื้นท่ีใช้งานสอดคล้องกับผู้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

1.3.2 ระบบตรวจจับประเภทผู้ใช้งาน สามารถควบคุมการปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติท่ี
พัฒนาขึ้น และสามารถอ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานท่ีมีความหลากหลายภายในท่ีพักอาศัย 
 
1.4 ขอบเขตงำนวิจัย 
 

1.4.1 ระบบท่ีพัฒนา จัดท าขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบในการตรวจจับประเภทผู้ใช้งานด้วย
กระบวนการตรวจจับวัตถุ โดยโปรแกรม Processing เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพวิดีโอ และพัฒนา
ส่วนของโปรแกรม Arduino เพื่อควบคุมการปรับเปล่ียนพื้นท่ีใช้งานภายในท่ีพักอาศัย ก าหนดให้
สามารถตรวจจับการเข้าถึงได้ 3 สถานะ ได้แก่ ไม่มีผู้ใช้งาน สถานะยืน และสถานะนั่งวีลแชร์ 

1.4.2 การศึกษาปัญหาและความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง เรื่อง พื้นท่ีใช้งานภายในท่ี
พักอาศัยท่ีมีคนท่ัวไปอาศัยร่วมกับคนนั่งวีลแชร์ เพื่อน าผลวิเคราะห์มาออกแบบและพัฒนาระบบ
ปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติ 

1.4.3 การวิจัยนี้ได้จัดท าขึ้นระหว่าง วันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 – วันท่ี 6 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 

1.4.4 การประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบโดยผู้วิจัย แบ่งการทดสอบเป็น 2 
ระบบ คือ ระบบตรวจจับวัตถุและระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติ เพื่อรองรับคนนั่งวีลแชร์ด้วย
แบบจ าลองโมเดลขนาด 1 ต่อ 10 โดยท าการสรุปเป็นเปอร์เซ็นต์ของประสิทธิภาพของการท างาน
ท้ังหมดของระบบ 

1.4.5 การประเมินผลในด้านการใช้งานของระบบโดยผู้เช่ียวชาญ 3 ด้าน คือ ผู้เช่ียวชาญ
ด้านการออกแบบเพื่อคนท้ังมวล ผู้เช่ียวชาญด้านการใช้งานหรือผู้ท่ีใกล้ชิดกับคนนั่งวีลแชร์ และ
ผู้เช่ียวชาญด้านกลไกการท างานของระบบ เพื่อประเมินในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

         (1) การอ านวยความสะดวก ภายในท่ีพักอาศัยท่ีมีผู้ใช้งานหลายประเภท โดย
ค านึงถึงการใช้งานของคนท่ัวไปและคนนั่งวีลแชร์เป็นหลัก  

         (2) ความสะดวกในการใช้งานระบบ 
         (3) ความยืดหยุ่นและความหลากหลายในการปรับเปล่ียนการใช้งาน เพื่อให้

ตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัย 
         (4) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
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1.5 กรอบแนวควำมคิดในกำรวิจัย 

 
 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย. โดยผู้วิจัย, 2560. 
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1.6 ประโยชน์ของผลวิจัย 

 
1.6.1 ระบบท่ีพัฒนาและออกแบบขึ้น สามารถปรับเปล่ียนพื้นท่ีการใช้งานได้ ในสถานท่ี

ท่ีมีผู้อยู่อาศัยร่วมกันหลายประเภท ท าให้ผู้อยู่อาศัยทุกคนสามารถใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างสะดวก 
สบายและปลอดภัย 

1.6.2 ระบบท่ีพัฒนาและออกแบบข้ึน สามารถน าไปเป็นแนวทางในการออกแบบพื้นท่ี
ใช้งานส าหรับสถาปนิก และสามารถน าข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้ใช้งาน เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการ
ออกแบบหรือปรับเปล่ียนพื้นท่ีให้มีความเหมาะสมด้วยเทคนิคในปัจจุบัน โดยค านึงถึงการออกแบบ
เพื่อคนท้ังมวล  
 
1.7 นิยำมศัพท์ 
 
 1.7.1 ระบบประมวลผลภาพ (Image Processing) หมายถึง การประมวลผลด้วย
ภาพถ่าย หรือภาพวีดีทัศน์ โดยใช้วิธีการค านวณสัญญาณ 2 มิติ ผ่านคอมพิวเตอร์ 
 1.7.2 พื้นท่ีปรับเปล่ียนอัตโนมัติ หมายถึง แบบจ าลอง ท่ีสามารถปรับระยะความสูง 
ระดับ หรือการใช้งาน โดยแสดงผลในรูปแบบของโมเดลจ าลองขนาด 1 ต่อ 10 
 1.7.3 กระบวนการตรวจจับ (Object Tracking) หมายถึง ระบบการตรวจจับต าแหน่ง 
และการเคล่ือนไหวของวัตถุ 
 1.7.4 Background Subtraction หมายถึง วิธีการในการตรวจจับค่าความเคล่ือนไหว 
ค้นหาต าแหน่งท่ีมีค่าสีเปล่ียนไป โดยวิเคราะห์จากเปล่ียนของค่าสีระหว่างเฟรมปัจจุบันและเฟรม
ถัดไป 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีสามารถปรับเปล่ียนพื้นท่ีการใช้งานได้
แบบอัตโนมัติ เพื่อให้ตอบสนองได้ตรงกับผู้ใช้งานภายในท่ีพักอาศัย ซึ่งในการออกแบบยึดหลักการ
ออกแบบเพื่อคนท้ังมวล (Principles of Universal Design) และการออกแบบส าหรับคนนั่งวีลแชร์ 
โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้างานวิจัยและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง สามารถจ าแนกเป็นหัวข้อ ดังนี้ 
 
2.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
  

2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับผู้สูงอายุ 
2.1.1.1 ความหมายและประเภทของผู้สูงอายุ 

องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ได้ให้นิยาม ผู้สูงอายุ 
(Older Person) หมายถึง ประชากรท้ังเพศชายและหญิงท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป และได้แบ่ง
ระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
                            (1) ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) หมายถึง สังคม
หรือประเทศท่ีมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรท้ังประเทศหรือมี
ประชากรอายุต้ังแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรท้ังประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นก าลังเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ 
            (2) ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) หมายถึง สังคมหรือ
ประเทศท่ีมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรท้ังประเทศหรือมีประชากร
อายุต้ังแต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรท้ังประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
โดยสมบูรณ์ 
            (3) ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มท่ี (Super-Aged Society) หมายถึง 
สังคมหรือประเทศท่ีมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรท้ังประเทศ แสดง
ว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มท่ี 
            องค์กรสหประชาชาติ คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2544 – พ.ศ.2553 จะเป็น
ศตวรรษของผู้สูงอายุ ซึ่งในแต่ละประเทศจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม
ของแต่ละประเทศ ส าหรับประเทศไทยส านักงานสถิติแห่งชาติ สรุปว่าต้ังแต่ พ.ศ.2548 ประเทศไทย
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เริ่มเข้าสู้สังคมผู้สูงอายุ โดยมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 10.4 ของประชากรท้ังหมดของประเทศ และ
ใน พ.ศ.2567- พ.ศ.2568 จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ  
 

 
ภาพท่ี 2.1 พีระมิดช่วงอายุและเพศของประชากรประเทศไทย จ านวน 65,863,973 คน ใน พ.ศ.
2548. จาก https://www.populationpyramid.net, สืบค้นเมื่อ 4 ตุลาคม 2560. 

 

 
ภาพท่ี 2.2 พีระมิดช่วงอายุและเพศของประชากรประเทศไทย จ านวน 68,297,546 คน ใน พ.ศ.
2560. จาก https://www.populationpyramid.net, สืบค้นเมื่อ 4 ตุลาคม 2560. 
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ภาพท่ี 2.3 พีระมิดช่วงอายุและเพศของประชากรประเทศไทย จ านวน 68,663,792 คน ใน พ.ศ.
2567. จาก https://www.populationpyramid.net, สืบค้นเมื่อ 4 ตุลาคม 2560. 
 
                  องค์การอนามัยโลก ได้แบ่งเกณฑ์อายุตามสภาพของการมีอายุเพิ่มขึ้น 
ดังนี้ 
         (1) ผู้สูงอายุ (Elderly) มีอายุระหว่าง 60-70 ปี 
             (2) คนชรา (Old) มีอายุระหว่าง 75-90 ปี 
             (3) คนชรามาก (Very Old) มีอายุระหว่าง 90 ปีข้ึนไป 
        จากการแบ่งผู้สูงอายุเป็น 3 ประเภทดังกล่าว โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553) ได้จ าแนกลักษณะทางสุขภาพและสังคมของ
ผู้สูงอายุเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีช่วยตนเองได้ดีหรือกลุ่มติดสังคม (Well Elder) กลุ่มติดบ้าน (Home 
Bound Elder) และกลุ่มติดเตียง (Bed Bound Elder) 
                 (1) ผู้สูงอายุกลุ่มท่ีช่วยตนเองได้ดีหรือกลุ่มติดสังคม (Well Elder) 
ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มท่ีสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี ด าเนินชีวิตในสังคมได้โดยอิสระ และมีความ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม ในด้านสุขภาพสามารถท ากิจวัตรพื้นฐานประจ าวันและกิจวัตร
ประจ าวันต่อเนื่องได้ เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพท่ัวไปดี ไม่มีโรคเรื้อรัง หรือเป็นเพียงผู้ท่ีมีภาวะเส่ียงต่อการเกิด
โรค หรือเป็นผู้ท่ีมีโรคเรื้อรัง 1- 2 โรค แต่ควบคุมได้ในด้านสังคม  
                 (2) ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน (Home Bound Elder) เป็นผู้สูงอายุท่ีช่วยเหลือ
ตนเองได้หรือต้องการความช่วยเหลือบางส่วน มีความจ ากัดในการด าเนินชีวิตในสังคม และเป็นกลุ่ม
ผู้สูงอายุท่ีมีโรคเรื้อรังท่ีควบคุมไม่ได้หรือมีภาวะแทรกซ้อน มีหลายโรคและมีกลุ่มอาการส าคัญของ
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ผู้สูงอายุท่ีมีผลต่อการไปมาได้โดยอิสระ ในด้านสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะมีความจ ากัดในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมชัดเจนและอาจมีความจ ากัดในการท ากิจวัตรประจ าวันพื้นฐานหรือต่อเนื่องบางประการ 
ท าให้ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นบ้างบางส่วน เช่น ในการเคล่ือนไหว ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ไม่สามารถ
เดินตามล าพังบนทางเรียบได้ ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือหรือผู้ช่วยเหลือ  
            (3) ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง (Bed Bound Elder) ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้เป็น
ผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวันได้ ต้องการความช่วยเหลือในการ
เคล่ือนย้ายและการท ากิจวัตรพื้นฐานประจ าวันอื่นและเป็นกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีโรคเรื้อรังหลายโรค 
ภาวะแทรกซ้อน ภาวะหง่อมและเปราะบางในด้านสุขภาพ  

2.1.1.2 ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ 
            (1) ปัญหาพื้นฐานของผู้สูงอาย ุ

                  อายุเป็นเหตุปัจจัยหลักท่ีสร้างความเปล่ียนแปลงให้แก่ร่างกาย จิตใจ 
และสังคม การเสียสถานภาพต่าง ๆ ท่ีเคยเป็นหรือเคยได้รับ จึงเกิดเป็นปัญหาและความต้องการขึ้น
จากการสูญเสียในส่ิงท่ีตนเคยมี จากงานวิจัยหลายช้ินท่ีกล่าวเกี่ยวกับปัญหาของประชากรผู้สูงอายุ 
สามารถสรุปปัญหาท่ีส าคัญ ได้ดังตารางท่ี 2.1  

 
ตารางท่ี 2.1  
 
ปัญหาท่ีพบบ่อยในผู้สูงอายุ 

ปัญหา ลักษณะปัญหา 
ด้านสุขภาพอนามัย ร่างการเส่ือมโทรมลงในทุก ๆ ด้าน 
ด้านสุขภาพจิตละอารมณ์ วิตกต่อการเจ็บป่วย หงุดหงิด หวาดระแวง รู้สึกไม่มั่งคงทางจิตใจ 
ด้านครอบครัว ขาดการเอาใจใส่ดูแล ขาดเพื่อน ถูกท้ิงให้อยู่ตามล าพัง อาจจะ

ต้องอยู่ตามล าพัง ขนาดครอบครัวที่เล็กลง ท าให้ไม่มีใครรับเล้ียงดู 
ด้านท่ีอยู่อาศัย ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้ ท่ีอยู่อาศัยไม่เหมาะสมหรือ

ปลอดภัยเพียงพอ 
ด้านสังคม ขาดเพื่อนฝูง ขาดความสัมพันธ์กับบุคคลท่ีเยาว์วัยกว่า จาก

ทัศนคติ และสภาพสังคมท่ีต่างกัน 
ด้านเศรษฐกิจ ไม่มีรายได้ประจ า หรือมีรายได้ลดลงจากท่ีเคยได้รับ 
ด้านการใช้เวลาว่าง เบื่อหน่าย รู้สึกไม่มีคุณค่า ซึ่งส่งผลต่อสภาพจิตใจและร่างกาย 

เกิดความตึงเครียดได้ง่าย 



Ref. code: 25605916030132UZI

10 

ตารางท่ี 2.1  
 
ปัญหาท่ีพบบ่อยในผู้สูงอายุ (ต่อ) 

ปัญหา ลักษณะปัญหา 
ด้านความรู้ ไม่มีโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้เพื่อตอบสนองต่อสังคม

และคนรุ่นใหม่ได้ 
ด้านค่านิยม คนรุ่นใหม่มีความกตัญญูกตเวทิตา ต่อบิดามารดาลดลง เป็นผลให้

ผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแล และผลักภาระให้ผู้อื่นรับผิดชอบแทน 
หมายเหตุ. จาก ลักษณะพื้นท่ีทางสถาปัตยกรรมท่ีมีผลต่อการส่งเสริมด้านสังคมและนันทนาการ
ส าหรับผู้สูงอายุ, โดย ศจี วิสารทศศจี, 2554. 
 
       (2) ความต้องการพื้นฐานของผู้สูงอายุ 
             ความต้องการพื้นฐานของผู้สูงอายุไม่แตกต่างจากบุคคลในวัยอื่น ๆ 
ประกอบด้วย  (สิรีสมร สุขสวัสด์ิ, 2543) 
            (1) ความต้องการด้านร่างกาย ได้แก่ ปัจจัย 4 
            (2) ความต้องการด้านจิตใจ ได้แก่ การเป็นท่ีรัก การเป็นท่ียอมรับ  
            (3) ความต้องการด้านสังคม ได้แก่ การเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว 
สังคม ชุมชน และความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
                       นอกจากนี้ ได้พบว่าประชากรจากยุคเบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomers) 
หรือผู้ท่ีเกิดในช่วง ค.ศ. 1946-1964 เป็นกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีความต้องการด้านสุขภาพ การพึ่งพาดูแล
ตนเอง และยอมจ่ายค่าบริการเพื่อแลกเปล่ียนกับการบริการทางสังคม สุขภาพร่างกายและจิตท่ีดี ซึ่ง
สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุก่อนวัยเกษียณ รวมไปถึงการสนับสนุนและส่งเสริมด้านต่าง ๆ 
เพื่อน าไปสู่คุณภาพชีวิตท่ีดีของผู้สูงอายุ (พสิษฐ์ นิติวรคุณาพันธุ์ , 2552) โดยสามารถสรุปความ
ต้องการส าคัญพื้นฐานของผู้สูงอายุได้ดังตารางท่ี 2.2 
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ตารางท่ี 2.2  
 
ความต้องการพื้นฐานของผู้สูงอายุ 

ความต้องการ ลักษณะความต้องการ 
ด้านร่างกาย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ได้รับการดูแลและช่วยเหลือ

ใกล้ชิด อยู่สภาพแวดล้อมท่ีดี อากาศดี ต้องการส่ิงอ านวยความ
สะดวกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ กินอยู่ถูกสุขลักษณะ มีผู้ช่วยเหลือ
พยาบาล ยามเจ็บป่วยได้รับการตรวจและดูแลสุขภาพอย่าง
ทันท่วงที ต้องการบ ารุงร่างกาย และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
รวมถึงได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ 

ด้านจิตใจ ต้องการมีสุขภาพจิตท่ีดี ต้องการสภาพแวดล้อมเฉพาะ ท่ีท าให้
เกิดความพึงพอใจ และตรงกับความสนใจของตน 

ด้านสังคม ต้องการได้รับการสนใจจากผู้อื่น ขณะเดียวกันต้องปรับตนให้
เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงกับวัยและสภาพแวดล้อม เพื่อทัน
ต่อเหตุการณ์ ต้องการเป็นส่วนหนึ่งและได้รับการสนับสนุน
ช่วยเหลือจากครอบครัวหรือหมู่คณะ มีบทบาททางสังคมตามถนัด 
ต้องการมีชีวิตร่วมกับชุมชน การท ากิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม 
รวมถึงการบริการจากรัฐ แต่อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุนั้นต้องการ
พึ่งพิงผู้อื่นน้อยลง โดยด าเนินชีวิตตามปกติ อยู่อย่างมีชีวิตชีวา คิด 
และท ากิจกรรมได้อย่างอิสระให้นานท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได้ 

หมายเหตุ. จาก ลักษณะพื้นท่ีทางสถาปัตยกรรมท่ีมีผลต่อการส่งเสริมด้านสังคมและนันทนาการ
ส าหรับผู้สูงอายุ, โดย ศจี วิสารทศศจี, 2554 (รวบรวม). 
 
          จากตารางท่ี 2.2 พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการพื้นฐานเช่นเดียวกับ
คนในช่วงวัยอื่น คือ มีความต้องการด้านต่าง ๆ ในการด ารงชีวิต ท้ังในด้านร่างกาย ด้านจิตใจและด้าน
สังคม โดยการมีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีดี ได้รับความรักความอบอุ่น มีสังคมเพื่อนฝูง สามารถท า
กิจกรรมและช่วยเหลือตนเองได้มากท่ีสุด เพราะฉะนั้นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุ
เพื่อให้สามารถปรับตัวตามอายุและสภาพแวดล้อม จะส่งให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข  
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2.1.2 แนวคิดเก่ียวกับคนพิการ 
2.1.2.1 ความหมายและประเภทของคนพิการ 

      Hammerman และ Maikowski ได้สรุปความหมายของ ความพิการ คือ 
ความเสียเปรียบ (Handicap) ความพิการ (Disability) และความบกพร่อง (Impairment) สามารถ
อธิบายได้ว่า บุคคลหนึ่งอาจมีความบกพร่อง โดยไม่พิการและพิการโดยไม่เกิดการเสียเปรียบ  หาก
ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวหรือมีส่ิงอ านวยความสะดวกทางกายภาพ ส่ิงเหล่านี้สามารถเยียวยา 
ความบกพร่องท่ีมีอยู่ ไ ด้และจะไม่ส่งผลท าให้บุคคลนั้นเกิดความเสียเปรียบในการด ารงชีวิต 
(Hammerman and Maikowski, 1981) 
    International Classification of Functioning, Disability and 
Health (ICF) ไ ด้ ให้ความหมายของความพิการ คือ  ส่ิง ท่ี ส่งผลให้บุคคลมีความบกพร่ อง 
(Impairments) ข้อจ ากัดในการท ากิจกรรม (Activity Limitations) และข้อจ ากัดในการมีส่วนร่วม 
(Participation Restrictions) ดังนี้  
       (1) ความบกพร่อง (Impairment) หมายถึง การสูญเสียหรือความผิดปกติ
ของโครงสร้างของร่างกายหรือการใช้งานของร่างกาย รวมถึงการท างานด้านจิตใจ ท่ีสังเกตหรือเห็นได้
ชัดเจน ดังนั้นความบกพร่องจะพิจารณาท่ี “อวัยวะ” หรือ”ระบบการท างาน” ของส่วนต่าง ๆ ของ
มนุษย์ เช่น ตาบอด หูหนวก เป็นใบ ้อัมพาต ออทิสติก เป็นต้น 
       (2) ข้อจ ากัดในการท ากิจกรรม (Activity Limitation) หมายถึง ความ
ล าบากในการกระท ากิจกรรมของแต่ละบุคคล เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลท่ัวไปท่ีมีสุขภาพปกติในวัย
เดียวกันควรจะท าได้ อาจมีความยากล าบากได้ต้ังแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงระดับมาก ดังนั้นข้อจ ากัดใน
การท ากิจกรรมจะพิจารณาท่ี “ความสามารถ” ของบุคคลโดยรวมว่าสามารถท ากิจกรรมหนึ่ง ๆ จน
เสร็จส้ินได้หรือไม่ ถ้าได้จะต้องท าด้วยความล าบากหรือไม่โดยไม่สนใจว่าบุคคลนั้นมีความบกพร่อง
อะไรบ้าง 
       (3) ข้อจ ากัดในการมีส่วนร่วม (Participation Restriction) หมายถึง 
ปัญหาท่ีบุคคลประสบเมื่ออยู่ในสถานการณ์หนึ่งของชีวิตโดยเปรียบเทียบส่ิงท่ีบุคคลนั้นท าได้กับส่ิงท่ี
คาดหวังว่าบุคคลท่ีไม่มีความพิการสามารถท าได้ในสังคม หรือวัฒนธรรมเดียวกัน เช่น การประกอบ
อาชีพการเดินทาง การดูแลบุตรการท างานบ้านและการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน เป็นต้น 
    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและ
หลักเกณฑ์คนพิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2555 ได้ให้หลักเกณฑ์ก าหนดความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
ได้แก่ การท่ีบุคคลมีข้อจ ากัด ในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคมซึ่งเป็นผลมาจาก ความบกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของ
การรับรู้อารมณ์หรือความคิด และก าหนดประเภทความพิการ ดังนี้  
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       (1) ความพิการทางการเห็น  
       (2) ความพิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย 
            (3) ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย  
       (4) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  
       (5) ความพิการทางสติปัญญา  
       (6) ความพิการทางการเรียนรู้  
       (7) ความพิการทางออทิสติก 
      จากรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านพิการในประเทศไทย ณ วันท่ี 25 
มิถุนายน 2560 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แสดงข้อมูลด้านสถิตของ
คนพิการ ดังนี้ 
 

 
ภาพท่ี 2.4 จ านวนคนพิการท่ีได้รับการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ ในแต่ละภาคของประเทศไทย. 
จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สืบค้นเมื่อ 25 มิถุนายน 2560. 
 
          จากภาพท่ี 2.4 พบว่าในทุก ๆ  พื้นท่ีของประเทศไทยมีคนพิการอาศัยอยู่ 
จ านวนคนพิการท่ีได้รับการออกบัตรประจ าตัวคนพิการแล้ว มีจ านวนร้อยละ 2.72 ของประชากร
ท้ังหมด ซึ่งยังไม่รวมคนพิการท่ียังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อท าบัตรประจ าตัวคนพิการอีกจ านวนหนึ่ง 

 



Ref. code: 25605916030132UZI

14 

 
ภาพท่ี 2.5 สาเหตุของความพิการ. จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สืบค้น
เมื่อ 25 มิถุนายน 2560. 
  

 
ภาพท่ี 2.6 ประเภทของความพิการ. จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 
สืบค้นเมื่อ 25 มิถุนายน 2560. 



Ref. code: 25605916030132UZI

15 

 
ภาพท่ี 2.7 ประเภทของความพิการในแต่ละช่วงอายุ. จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์, สืบค้นเมื่อ 25 มิถุนายน 2560. 

 
    จากภาพท่ี 2.5, 2.6 และ 2.7 จะสังเกตได้ว่าสาเหตุของความพิการ เกิด
จากการเจ็บป่วย ไม่ทราบสาเหตุ พิการแต่ก าเนิด อุบัติเหตุ มากกว่า 1 สาเหตุและกรรมพันธุ์ เรียง
จากมากไปน้อยตามล าดับ ประเภทของคนพิการ ด้านการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกายมีจ านวนมาก
ท่ีสุดสูงถึงร้อยละ 48.76 ของคนพิการท้ังหมด และผู้สูงอายุหรือผู้ท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นคนพิการ
มากกว่าคนในช่วงวัยอื่น ๆ อีกท้ังผู้สูงอายุมีปัญหาด้านความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือร่างกาย ซึ่ง
สอดคล้องกับอายุและสุขภาพ 

2.1.2.2 ความต้องการของคนพิการ 
      ผลสรุปจากแบบสอบถามเรื่อง ความต้องการได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนพิการ (อนัญญา เจียนรัมย์, 2557) โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุ
ระหว่าง 41-60 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีรายได้ต่อ
เดือนต่ ากว่า 2,000 บาท มีลักษณะความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางกาย และมีสาเหตุความ
พิการเกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ และในด้านความต้องการได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนพิการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจมาก
เป็นล าดับท่ี 1 รองลงมาตาม ล าดับ ได้แก่ ด้านท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้าน   
ส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านอาชีพรายได้ และด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม ดังตารางท่ี 2.3 
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ตารางท่ี 2.3 
 
ระดับความต้องการได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในด้านต่าง ๆ 

ความต้องการได้รับการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของคนพิการ 

ระดับความต้องการ 

x̄  S.D. ความหมาย 

1. ด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ 4.17 0.25 มาก 
2. ด้านอาชีพและรายได้ 3.22 0.99 ปานกลาง 
3. ด้านการศึกษา 3.74 0.83 มาก 
4. ด้านท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 3.92 0.60 มาก 
5. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 3.64 0.99 มาก 
6. ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในสังคม 1.77 0.22 น้อยท่ีสุด 

รวม 3.41 0.33 มาก 
หมายเหตุ. จาก ความต้องการได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลสนามชัย อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, โดย อนัญญา เจียนรัมย์, 2557.  
 
    จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและคนพิการ 
พบว่าบุคคลท้ัง 2 กลุ่มมีปัญหาและความต้องการท่ีคล้ายคลึงกัน คือ มีความต้องการทางด้านท่ีอยู่
อาศัยและด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการใช้ชีวิตประจ าวัน และในปัจจุบันการ
ออกแบบส่ิงต่าง ๆ ข้างต้นยังไม่สามารถอ านวยความสะดวกได้ครอบคลุมกับทุกคน เนื่องจากมี
ข้อจ ากัดในหลาย ๆ ด้าน เช่น พื้นท่ีภายในท่ีพักอาศัยหรืองบประมาณท่ีจ ากัด เป็นต้น ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยนี้ท่ีต้องการพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกภายในท่ีพักอาศัยส าหรับทุกคน 
  

2.1.3 ทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 

2.1.3.1 สถาปัตยกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ (Adaptive Architecture) 
                  Holger Schnadelbach ได้ให้ความหมาย สถาปัตยกรรมท่ีสามารถ
ปรับเปล่ียนได้ คือ อาคารท่ีออกแบบมาเพื่อให้สามารถปรับเข้ากับสภาพแวดล้อมของผู้ท่ีอยู่อาศัย ไม่
ว่าจะเป็นการขยับแบบอัตโนมัติหรือโดยมนุษย์ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้หลายระดับและส่วนใหญ่
เกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยี ดิ จิ ทัลหรือการใช้ เซนเซอร์ เป็นตัวควบคุมเทคโนโลยีการส่ือสาร                 
(Schnadelbach, 2014) 
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                 ในขณะท่ี Vaishali Kawalkar ได้ให้ความหมายสถาปัตยกรรมท่ีสามารถ
ปรับเปล่ียนได้ คือ สถาปัตยกรรมท่ีได้รับการออกแบบให้สามารถปรับเปล่ียนได้ท้ังด้านโครงสร้างหรือ
พฤติกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และเพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม (Kawalkar, 2015) 
                ปัจจุบันมีสถาปัตยกรรมมีสามารถปรับเปล่ียนได้จ านวนมาก การ
ปรับเปล่ียนมีต้ังแต่พื้นท่ีขนาดใหญ่ เช่น ปรับเปล่ียนท้ังอาคารเป็นพื้นท่ีขนาดใหญ่ แผงกันแดดรอบ 
อาคาร หรือการปรับเปล่ียนพื้นท่ีขนาดเล็กพื้นท่ีเฉพาะส่วน เช่น การปรับเปล่ียนผนังให้เคล่ือนท่ี
เพื่อให้สามารถใช้งานได้แบบยืดหยุ่นได้ เป็นต้น โดยในการปรับเปล่ียนนี้เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้งานและสภาพแวดล้อมในพื้นท่ีนั้น ๆ สถาปัตยกรรมท่ีมีการปรับเปล่ียนในปัจจุบัน เช่น  
 
Sharifi-ha House 

 

     
ภาพท่ี 2.8 Sharifi-ha House. จาก https://www.dezeen.com/2014/08/22/rotating-rooms-
sharifi-ha-house-next-office-tehran-iran/, สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2560. 
 
    สถาปัตยกรรมนี้ออกแบบโดย Tehran studio Next Office ต้ังอยู่ ท่ี
ประเทศอิหร่าน เป็นอาคาร 3 ช้ัน โดยด้านหน้าของแต่ละช้ันจะสามารถหมุนได้ 90 องศา โดยแต่ละ
ช้ันแบ่งตามการใช้งาน คือ ห้องพัก ห้องท างาน และห้องรับประทานอาหาร เป็นการออกแบบเพื่อให้
เข้ากับสภาพภูมิอากาศของประเทศอิหร่าน ในฤดูร้อนจะหมุนออกมาเพื่อให้รับแสงแดด ส่วนให้ฤดู
หนาวจะปิดเพื่อป้องกันลมหนาว อีกท้ังการหมุนเปิดหรือปิด เป็นการสร้างมุมมองในรูปแบบต่าง ๆ 
และสร้างความเป็นส่วนตัวส าหรับผู้อยู่อาศัยภายในอาคาร 
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MJE House 
 

 
ภาพท่ี 2.9 MJE House. จาก https://www.dezeen.com/2016/01/10/mje-house-pkmn-
architectures-apartment-spain-rotating-walls/, สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2560. 
 

     
ภาพท่ี 2.10 ผังพื้น MJE House. จาก https://www.dezeen.com/2016/01/10/mje-house-
pkmn-architectures-apartment-spain-rotating-walls/, สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2560. 

 
    โครงการปรับปรุงอาคารนี้ออกแบบโดย PKMN ARCHITECTURE ต้ังอยู่
ท่ีเมืองมาดริด ประเทศสเปน อพาร์ตเมนต์แห่งนี้มีปัญหาเรื่อง ขนาดพื้นท่ีจ ากัด มีผนังทรงส่ีเหล่ียม
แบ่งห้องไว้เป็นสัดส่วน แต่ละพื้นท่ีมีการก าหนดการใช้งานเฉพาะตัว และไม่สามารถรองรับผู้ใช้งานท่ีมี
จ านวนมากได้ จึงมีการปรับปรุงห้องพักนี้สามารถปรับเปล่ียนพื้นท่ีการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ 
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เมื่อมีผู้ใช้งานจ านวนมาก โดยใช้ผนังแบบหมุนได้โดยท่ีติดล้อขนาดเล็ก ร่วมกับเฟอร์นิเจอร์แบบ
ลอยตัว สามารถพับ ยก หรือย้ายไปไว้พื้นท่ีต่าง ๆ ได้ 
    จากการศึกษากรณีตัวอย่างท้ัง 2 กรณี พบว่าสถาปัตยกรรมท่ีสามารถ
ปรับเปล่ียนได้ มีต้ังแต่เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบเล็ก ๆ ภายในท่ีพักอาศัย ไปจนถึงการปรับ
อาคารท่ีมีขนาดใหญ่ โดยแต่ละรูปแบบท่ีเกิดการปรับเปล่ียนถูกออกแบบขึ้น เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาท่ีแตกต่างกัน ในปัจจุบันรูปแบบของการปรับเปล่ียนพื้นท่ีเหล่านี้ มีบางส่วนได้
น าเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อลดการออกแรงของผู้ใช้งานและส่วนใหญ่ยังให้ผู้ใช้งานเป็นผู้ปรับเปล่ียนเอง ซึ่ง
ท้ัง 2 กรณีศึกษาสามารถน าไปปรับใช้และเป็นแนวทางในการออกแบบพื้นท่ีท่ีสามารถปรับเปล่ียนได้
และกลไกการท างานของระบบ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งาน 

2.1.3.2 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) 
        เป็นแนวคิดเรื่องการออกแบบส่ิงแวดล้อม การสร้างสถานท่ีและส่ิงของ
ต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนท่ีอยู่ในสังคมสามารถใช้ประโยชน์จากส่ิงเหล่านั้นได้อย่างเต็มท่ีและเท่าเทียม
กัน โดยไม่ต้องมีการออกแบบดัดแปลงพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงเพื่อบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ 
(Ronald L. Mace, 1998) 
    การออกแบบเพื่ อคน ท้ังมวล เป็นแนวความ คิดสากล ท่ีอง ค์กร
สหประชาชาติได้พยายามเผยแพร่และส่งเสริม จากแนวความคิดเดิมเพื่อให้คนพิการได้รับส่ิงอ านวย
ความสะดวกในการด ารงชีวิตในอาคารและส่ิงแวดล้อมตามโครงการ Promotion of Non-
handicapping Physical Environment for Disabled Persons และได้มีการพัฒนา ตามล าดับ 
เป็น Accessible Design, Adaptable Design, Barrier Free Design, Design for all และ Inclusive 
Design ซึ่งในท่ีสุดก็เป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปในหลักการออกแบบเพื่อคนท้ังมวล (Principle of  
Universal Design) ซึ่งประกอบไปด้วย หลัก 7 ประการ ได้แก่ (Molly Follette Story, 1998)  
       (1) ทุกคนสามารถใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Use)  
       (2) มีความยืดหยุ่น ปรับเปล่ียนการใช้ได้ (Flexible Use)  
       (3) ใช้งานง่าย (Simple and Intuitive Use) 
       (4) การส่ือความหมายท่ีเข้าใจง่าย (Perceptible Information)  
                                 (5) การออกแบบเผ่ือการใช้งานท่ีผิดพลาดได้ (Tolerance for Error) 
       (6) ใช้แรงน้อย (Low Physical Effort)  
       (7) มีขนาดและพื้นท่ี ท่ีเหมาะสมกับการเข้าถึงและการใช้งานได้ (Size 
and Space for Approach and Use)  
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ตารางท่ี 2.4 
 
ความหมายโดยสังเขปของหลักการออกแบบเพื่อคนท้ังมวล (Principle of  Universal Design) 

หลักการ ความหมาย 
1 . ทุกคนสามารถใช้ไ ด้อย่างเท่าเทียมกัน 
(Equitable Use) 

การออกแบบท่ีเป็นประโยชน์และตรงความ
ต้องการของคนทุกกลุ่ม 

2. มีความยืดหยุ่น ปรับเป ล่ียนการใช้ไ ด้  
(Flexible Use)  

ก า ร อ อ ก แ บ บ ท่ี ร อ ง รั บ ค ว าม ส า ม า ร ถ ท่ี
หลากหลายของแต่ละบุคคล 

3. ใช้งานง่าย  
(Simple and Intuitive Use) 

ใช้การออกแบบท่ีง่ายต่อความเข้าใจ โดยไม่
ค านึ ง ถึ ง ปร ะสบการ ณ์และ ระ ดับคว ามรู้
ความสามารถ 

4. การส่ือความหมายท่ีเข้าใจง่าย  
(Perceptible Information) 

การส่ือสารข้อมูลท่ีจ าเป็นในการออกแบบได้
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ โ ด ย ไ ม่ ค า นึ ง ถึ ง
สภาพแวดล้อมหรือความสามารถทางประสาท
สัมผัสของผู้ใช้ 

5. การออกแบบท่ีเผ่ือการใช้งานท่ีผิดพลาด 
(Tolerance for Error)  

การออกแบบท่ีสามารถลดอันตรายจากอุบัติเหตุ
และผลกระทบท่ีไม่พึงประสงค์หรือการกระท าท่ี
ไม่ได้ต้ังใจ 

6. ใช้แรงน้อย  
(Low Physical Effort)  

การออกแบบ ท่ี ส าม าร ถน า ม า ใ ช้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ สะดวกสบายและไม่เกิดความ
เมื่อยล้า 

7. มีขนาดและพื้นท่ี ท่ีเหมาะสมกับการเข้าถึง
และการใช้งานได้  
(Size and Space for Approach and Use) 

ขนาดท่ีเหมาะสมและมีพื้นท่ีส าหรับการเข้าถึง
และการใช้งาน โดยไม่ค านึงถึงขนาดร่างกาย 
ท่าทางหรือการเคล่ือนไหวของผู้ใช้ 

หมายเหตุ. จาก คูมือการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design Guide Book), โดย ไตรรัตน์ จารุทัศน์, 
2558. 
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    แนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้อมและท่ีพักอาศัยของผู้สูงอายุ มี
หลักการ 4 ข้อ ดังนี้ (หน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ , 
ม.ป.ป.)  
                                  (1) ความปลอดภัยทางกายภาพ ความปลอดภัยทางด้านร่างกายและ
สุขภาพอนามัย เช่น มีท่ีพักเพียงพอแยกเป็นสัดส่วน มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีดี มี
ระบบการปกป้องจากภายนอก เช่น เสียง แสงท่ีดี จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอบริเวณบันไดและทางเข้า 
มีราวจับในห้องน้ า พื้นกระเบ้ืองไม่ล่ืน มีสัญญาณฉุกเฉินหัวเตียงหรือห้องน้ าส าหรับขอความช่วยเหลือ 
เป็นต้น  
        (2) สามารถเข้าถึงได้ง่าย การมีทางลาดส าหรับรถเข็น ความสูงของตู้ท่ี
ผู้สูงอายุสามารถหยิบของได้สะดวก หรือการจัดให้อยู่ใกล้แหล่งบริการต่าง ๆ เช่น วัด โบสถ์ ห้องสมุด 
โรงละคร สถาบันเพื่อการศึกษา บริการด้านสุขภาพ อยู่ภายในระยะท่ีสามารถเดินถึงได้ การจัดให้ใกล้
แหล่งระบบขนส่งมวลชน และใกล้แหล่งชุมชนเดิมเพื่อให้ญาติมิตรสามารถมาเย่ียมเยียนได้สะดวก  
        (3) สามารถสร้างแรงกระตุ้น การตกแต่งสภาพแวดล้อมและท่ีอยู่อาศัยท่ี
มีความน่าสนใจ การเลือกใช้สี ท่ี เหมาะสม มีความสว่างและชัดเจนจะท าให้การใช้ ชีวิต ดู
กระชุ่มกระชวย ไม่ซึมเศร้า และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กระตุ้นให้เกิดการน าความสามารถต่าง ๆ 
ของผู้สูงอายุมาใช้อย่างเต็มท่ี เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ใช้ความสามารถท่ีมีก่อประโยชน์ให้กับชุมชน 
เช่น จัดท่ีอยู่อาศัย ผู้สูงอายุไว้ใกล้กับโรงเรียนสอนเด็กเล็กหรือห้องสมุด เป็นต้น ซึ่งส่ิงเหล่านี้จะช่วย
ยืดเวลาท่ีผู้สูงอายุสามารถท่ีจะด ารงชีวิตได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้  
            (4) ดูแลรักษาง่าย บ้านส าหรับผู้สูงอายุควรจะออกแบบให้ดูแลรักษาง่าย 
ด้วยเหตุนี้บ้านท่ัว ๆ ไปควรจะเล็ก ถ้าเป็นหลังใหญ่ควรจะมีห้องซึ่ งง่ายต่อการปิดเอาไว้เพื่อ
สะดวกสบายในการดูแลบ้าน อาจมีบานเล่ือนอลูมิเนียมปอ้งกันพายุ และสนามหญ้าท่ีมีพุ่มไม้เต้ีย ๆ  
    ในปัจจุบันประเทศไทยเริ่มมีการพัฒนาโครงการท่ีพักอาศัยส าหรับ
ผู้สูงอายุ ท้ังของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายราคา ออกแบบมาเพื่อ
ตอบปัญหาเรื่องผู้สูงอายุท่ีมีจ านวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อ านวยความสะดวก ส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศท่ีมีจ านวนผู้สูงอายุเป็นอันดับต้น ๆ ของ
โลก จึงมีสินค้าและบริการท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุจ านวนมาก ท่ีอยู่
อาศัยก็เป็นส่ิงจ าเป็นในการใช้ชีวิต ได้มีการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีและสะดวกสบาย
ขึ้น โครงการท่ีพักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน เช่น 
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โครงการลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อ ามาตย์  
 

 
ภาพท่ี 2.11 โครงการลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อ ามาตย์. จาก https://goo.gl/images/hKVDpC, 
โดย NDOABLE.com, สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2560. 
 

   โครงการคอนโดมิเนียม ของ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด
(มหาชน) ออกแบบภายใต้แนวคิด Pleasure Family และน าหลักการออกแบบเพื่อคนท้ังมวล 
(Principle of Universal Design) ใช้ออกแบบท่ีพักอาศัย เพื่อให้เหมาะสมต่อทุกคนในครอบครัว 
และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ภายในห้องพักมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น พื้นท่ีส าหรับคนนั่ง     
วีลแชร์ ราวจับ วัสดุอุปกรณ์ทุกช้ินในห้องน้ าไม่มีเหล่ียมมุม ปุ่มฉุกเฉินกรณีต้องการความช่วยเหลือ
เร่งด่วน เป็นต้น  
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Nami Nami House 
 

 
ภาพท่ี 2.12 Nami Nami House. จาก www.humble-homes.com/a-curvaceous-tiny-
house-from-tokyo-by-flathouse-architects, สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2560. 
 
    Nami Nami House ออกแบบโดยบริษัท FlatHouse ต้ังอยู่ท่ีโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น ออกแบบส าหรับคู่รักผู้สูงอายุ โดยมีการออกแบบบันไดบ้านให้มีความกว้างมากและ
ความชันน้อย มีการน าแสงธรรมชาติมาใช้โดยท้ังบ้านมีลักษณะเปิดโล่ง หน้าต่างขนาดใหญ่ และมีการ
ท าให้รูปทรงอาคารมีความโค้งและผนังเป็นลูกฟูกสีขาว เพื่อให้รู้สึกว่ามีพื้นท่ีขนาดใหญ่ขึ้น 
    จากการศึกษากรณีตัวอย่าง 2 กรณี จะพบว่าสถาปัตยกรรมหรือท่ีพัก
อาศัยในปัจจุบันได้เริ่มน ากระแสของการออกแบบเพื่อคนท้ังมวลมาใช้ในการออกแบบอย่างแพร่หลาย 
ในเชิงพาณิชยกรรมการท่ีท่ีพักอาศัยสามารถตอบสนองและครอบคลุมต่อผู้ใช้งานท้ังผู้สูงอายุและคน
พิการ ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อหรือเลือกสร้างท่ีพักอาศัย งานวิจัยนี้สามารถน า
แนวความคิดดังกล่าวและแนวคิดออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุมาปรับใช้เพื่อออกแบบพื้นท่ีให้เหมาะสม
กับผู้อยู่อาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายรวมถึงการลดอุบัติเหตุท่ีอาจ
เกิดขึ้นภายในท่ีพักอาศัย 
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2.1.3.3  แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรม: ประโยชน์ใช้สอยคล้อยตามการ
สัญจร (Functions Follow Circulation)  
       ในการใช้งานอาคารคนท่ัวไปมือนับเป็นอวัยวะส าคัญในการเอื้อม หยิบ
จับส่ิงของและวัตถุต่าง ๆ ส าหรับคนนั่งวีลแชร์ก็เช่นกันแต่มีลักษณะการเอื้อมท่ีแตกต่างกัน เนื่องจาก
ลักษณะการนั่งยื่นขาไปด้านหน้า การยื่นมือออกไปให้พ้นระยะของขาจึงเป็นอุปสรรค การเข้าถึงการ
ใช้งานต่าง ๆ จากด้านข้างเป็นอีกวิธีหนึ่งในเข้าหากิจกรรมต่าง ๆ ดังภาพท่ี 2.13 
 

 
ภาพท่ี 2.13 ลักษณะและระยะการใช้มือในการหยิบจับจากวีลแชร์. จาก บทความสถาปัตยกรรม
มนุษย์ล้อ, โดย ภูริน หล้าเตจา และสุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย, 2554. 
 
                  การเข้าถึง คือ ส่ิงท่ีต้องค านึงถึงเป็นพิเศษส าหรับการออกแบบส่ิงต่าง ๆ 
ส าหรับคนนั่งวีลแชร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกแบบสถาปัตยกรรมต้องค านึงถึงความสัมพันธ์ของ
การเคล่ือนท่ีท่ีต่อเนื่องกันไปยังส่วนต่าง ๆ เป็นการก าหนดประโยชน์ใช้สอยให้คล้อยตามการสัญจร 
(Functions Follow Circulation) เพื่อตอบสนองให้เกิดความสะดวกแก่การท ากิจกรรมและการ
เข้าถึงพื้นท่ีต่าง ๆ ของคนนั่งวีลแชร์เป็นหลัก 
                   การน าแนวความคิดเรื่องการวางประโยชน์ใช้สอยให้คล้อยตามกับการ
สัญจรมาใช้กับการจัดการกับการเข้าถึงพื้นท่ีในแนวตั้งสามารถท าได้ โดยพิจารณาเมื่อคนนั่งวีลแชร์นั้น
มีปัญหาในเข้าถึงพื้นท่ีในแนวตั้ง เนื่องจากข้อจ ากัดของวีลแชร์ก็เปล่ียนให้พื้นท่ีในแนวต้ังเหล่านั้นเป็น
ฝ่ายเข้าหาคนนั่งวีลแชร์แทน ดังภาพท่ี 2.14 เป็นวิธีแก้ปัญหาอย่างหนึ่งในการรับรู้พื้นท่ีรูปแบบใหม่
ส าหรับคนนั่งวีลแชร์ ท้ังเด็กหรือผู้ใหญ่ท่ีมีข้อจ ากัดในการเคล่ือนท่ีในแนวต้ังโดยอะไรท่ีอยู่สูงเกินไป 
ใหล้ดระดับลงมา เช่น ต้นไม้ กรงสัตว์ที่มีความสูงหรืออาคารท่ีแยกการเข้าถึงเป็นช้ัน ๆ ก็เปล่ียนระดับ
ของส่ิงเหล่านี้ให้ลดลงไปในระดับท่ีง่ายต่อการรับรู้ หรือเปล่ียนเป็นการเข้าถึงเพียงครึ่งช้ันก็จะเป็นการ
ส่งเสริมความสะดวกช่วยประหยัดแรงแก่คนนั่งวีลแชร์ ส่วนอะไรท่ีอยู่ต่ าเกินไปก็ยกสูงขึ้น เช่น การ
ปลูกต้นไม้ สนามทราย ท่ีอยู่ระดับพื้นก็เปล่ียนมาให้อยู่ในระดับท่ีสามารถเอื้อมสัมผัสได้จากบนวีลแชร์ 
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ให้อยู่ในระดับท่ีง่ายต่อการเข้าถึงและการใช้งานซึ่งเป็นการส่งเสริมต่อการรับรู้ของระดับพื้นท่ีท่ีเป็น
ข้อจ ากัดในลักษณะต่าง ๆ ได้ดังภาพท่ี 2.15 (ภูริน หล้าเตจา และสุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย, 2554) 
 

 
ภาพท่ี 2.14 แนวความคิดการมีปฏิสัมพันธ์ทางต้ังในแบบท่ีคนนั่งวีลแชร์เข้าถึงได้อย่างสะดวก. จาก
บทความสถาปัตยกรรมมนุษย์ล้อ, โดย ภูริน หล้าเตจา และสุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย, 2554. 
 

 
ภาพท่ี 2.15 การเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมของการมีปฏิสัมพันธ์ทางต้ังท่ีเหมาะสมกับการเคล่ือนท่ี
ด้วยวีลแชร์. จาก บทความสถาปัตยกรรมมนุษย์ล้อ, โดย ภูริน หล้าเตจา และสุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย , 
2554. 
 
                  งานวิจัยนี้น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาและลดอุปสรรคในการเข้าถึงส่ิง
ต่าง ๆ ของคนนั่งวีลแชร์ โดยน าแนวคิดการออกแบบเพื่อคนท้ังมวลและการออกแบบทางสัญจร
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ภายในสถาปัตยกรรม เรื่อง การวางประโยชน์ใช้สอยให้คล้อยตามการสัญจร เพื่อปรับเปล่ียนพื้นท่ีให้มี
ขนาดท่ีเหมาะสมและเกิดความยืดหยุ่นในการใช้งาน ส่งผลให้คนนั่งวีลแชร์มีความสะดวกในการท า
กิจกรรมและการเข้าถึงพื้นท่ีต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น 

2.1.4 Home Automation 
         Home Automation หรื อ  Smart Home หมายถึ ง โครงข่ ายการ ส่ือสาร 
(Communication Network) ของท่ีอยู่อาศัย เพื่อเช่ือมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้า การบริการ การตรวจ
ตรา ดูแลรวม ท้ังสามารถ เข้ า ถึ ง การควบ คุมอุ ปกรณ์ ต่าง  ๆ  ไ ด้  (Housing Learning and 
Improvement Network, 2003) จะต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ 
        (1) Smart Home Network  คือระบบพื้นฐานของ Smart Home อาจเป็นการ
เดินสายหรือไร้สายก็ได้ ประกอบด้วย                 
             (1.1) Power Line System (X10) เป็น Protocol ท่ีใช้ส่ือสารระหว่างอุปกรณ์
ต่าง ๆ ในระบบ Home Automation ถูกพัฒนาการอุปกรณ์ท่ีสามารถเช่ือมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
หลักได้โดยตรง เป็นระบบท่ีง่ายในการต้ังค่า สามารถท างานได้รวดเร็วและราคาถูก โดยมีข้อเสียของ
ระบบ คือ การรบกวนค่อนข้างมาก 
             (1.2) Bus Line (EIB,Cebus) ใช้สาย 12 โวลต์แยกออกมา (ตีเกลียว) เพื่อ
รับส่งข้อมูลกับอุปกรณ์ โดยเป็นอิสระจากแหล่งจ่ายไฟ เพื่อป้องกันการรบกวน                 
                             (1.3) Radio Frequency (RF) และ Infrared (IR) System เป็นระบบท่ีใช้
กันมาก ผู้ผลิตส่วนใหญ่มักใช้ระบบนี้ในอุปกรณ์ Smart Home แต่ระบบนี้ยังมีปัญหา คือ เกิดจาก
การรบกวนสัญญาณและระยะทางในการส่งสัญญาณ            
        (2) Intelligent Control System คือ ระบบการควบคุมระบบอัจฉริยะท่ีมีความ       
ชาญฉลาด  
                            (2.1) เป็นเสมือนสะพานเช่ือมต่อระหว่างเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกันของอุปกรณ์
ภายในบ้าน                  
             (2.2) เป็นเสมือนประตู เพื่อเช่ือมต่อกับบริการท่ีอยู่ภายนอกบ้าน            
        (3) Home Automation Device คือ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านท่ี
สามารถเช่ือมโยงกันได้ เช่น                 
             (3.1) Smart Refrigerator คือ ตู้เย็นอัจฉริยะสามารถบอกได้ว่ามีอาหารอะไร
กี่อย่างอยู่ภายในตู้เย็น อีกท้ังยังบอกได้ว่าอาหารจะหมดอายุเมื่อไหร่                 
              (3.2) Smart Sofa คือโซฟาท่ีสามารถปรับความอ่อนแข็งได้ตามสรีระและ
ความพอใจของแต่ละคน                 
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             (3.3) Smart Bathroom คือ ห้องน้ าอัจฉริยะ ท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิ 
เสียง แสง และกล่ินภายในห้องน้ าได้                 
             (3.4) Smart Door คือ ประตูอัตโนมัติ ท่ีสามารถตรวจจับใบหน้าของสมาชิก
ภายในบ้านแล้วท าการเปิดปิดเองโดยอัตโนมัติ                 
             ( 3.5)  Smart Remote คื อ  รี โ ม ท ท่ี ส า ม า ร ถ คว บ คุ ม อุ ป ก ร ณ์ ท่ี เป็ น
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านท้ังหมด                 
             (3.6) Security System คือระบบรักษาความปลอดภัยท่ีไม่ใช่เป็นเพียงกล้อง
ท่ีบันทึกเหตุเท่านั้น แต่ยังมีเซนเซอร์ตรวจจับการเคล่ือนไหว และไซเรนเพื่อส่งเสียงในการระงับ
เหตุ                 
             (3.7) Robot ปัจจุบันได้มีการน าหุ่นยนต์เข้ามาใช้ภายในบ้านเช่น หุ่นยนต์ดูด
ฝุ่น หุ่นยนต์ให้อาหารสัตว์เล้ียง 
        สรุป คือ ความหมายของ Smart home ในทางสากลนั้นจะมองในเชิงโครงสร้าง
โดย Smart Home ได้ต้องมีโครงสร้าง 3 ส่วน คือ เริ่มจากอุปกรณ์ท่ีเป็น Smart Device และอุปกรณ์
เหล่านั้นต้องสามารถเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายได้ (Smart Home Network) และสุดท้าย คือต้องมีส่วน
ควบคุมหลักท่ีเป็นมันสมองของบ้าน ซึ่งสามารถเขียนโปรแกรมให้บ้านมีความฉลาดตามท่ีเราต้องการ
ท่ีเรียกว่า Intelligent Control System งานวิจัยของ Smart Home ในปัจจุบันจะเป็นการวิจัยเพื่อ
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน สามารถแบ่งกลุ่มงานวิจัยออกได้เป็น 4 กลุ่ม ตาม
ความต้องการ คือ (อรรถพล กัณหเวก, 2559) 
       (1) เพื่อความสะดวกสบาย งานวิจัยประเภทนี้จะเป็นระบบอัตโนมัติต่าง ๆ เช่น 
ประตูอัตโนมัติ รีโมทอัจฉริยะ ซึ่งสินค้าท่ีมีในท้องตลาดส่วนใหญ่ก็จะเป็นในกลุ่มนี้ 
       (2) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สิน  จะเป็นงานวิ จัยในการเพิ่ ม
ความสามารถให้กับกล้องวงจรปิด คือ นอกจากจะท าการบันทึกภาพเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวม
เซนเซอร์ต่าง ๆ เข้ามา เพื่อใช้ในการตรวจตรา เช่น เซนเซอร์ตรวจจับการเคล่ือนไหว และเพิ่มระบบ
การขับไล่ผู้ร้ายด้วยการเช่ือมต่อกับสัญญาณเตือน (Alarm) หรือการแจ้งไปยังสถานีต ารวจ นั่นคือ 
การเพิ่มความสามารถในการช่วยระงับเหตุเข้ามาด้วย ซึ่งสินค้าในท้องตลาดในกลุ่มนี้ก็มีเช่นกัน 
       (3) เพื่อประหยัดพลังงาน เช่น การเปิดปิดไฟอัตโนมัติตามแสงอาทิตย์หรือปิดไฟ
อัตโนมัติเมื่อไม่มีคนอยู่ รวมไปถึงการบริหารจัดการพลังงานในกรณีท่ีติดต้ังแผงวงจรโซลาร์เซลล์ 
       (4) เพื่อดูแลสุขภาพของผู้อาศัยภายในบ้าน เช่น ติดต้ังเซนเซอร์ตรวจคล่ืนหัวใจ 
ตรวจจับไฟไหม้ โดยส่งสัญญาณ เมื่อเวลาเกิดเหตุการณ์ท่ีผิดปกติ 
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 2.1.5 Hinted Tessellations 
    Tessellation เป็นชุดของรูปภาพหรือเรขาคณิตท่ีสามารถท ามาเรียงต่อกันได้

อย่างไม่มีก าหนด และมีจุดเช่ือมต่อแต่ละช้ินส่วนด้วยบานพับ เพื่อใหส้ามารถหมุนไปพร้อมกับช้ินส่วน
ท่ีอยู่ติดกัน (Grant, 2014) สามารถแบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
         (1) Regular Hinged Tessellations เป็นความคิดในการเช่ือมโยงกลุ่มของ
ส่ีเหล่ียมโดยใช้บานพับเพื่อเช่ือมจุดยอดของแต่ละส่ีเหล่ียมเข้าด้วยกัน และน าไปสู่รูปแบบอื่น ๆ คือ 
การใช้ส่ีเหล่ียมท่ีมีขนาดแตกต่างกัน เช่น รูปหกเหล่ียมกับรูปสามเหล่ียมและ รูปแปดเหล่ียมกับ
ส่ีเหล่ียม เป็นต้น 

 

            
 

ภาพท่ี 2.16 Regular Hinged Tessellations. จาก http://algrant.ca/projects/hinged-tessellations/, 
โดย algrant, สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2561. 

 
         (2) Irregular Hinged Tessellations การใช้รูปทรงหลายเหล่ียมหรือมีความ
หลายหลายของรูปทรง เพราะการเช่ือมต่อระหว่างช้ินส่วนจะให้ความส าคัญบริเวณจุดยอดท่ีเช่ือมต่อ
กับบานพับ 

 

 
 

ภาพท่ี 2.17 Irregular Hinged Tessellations. จาก http://algrant.ca/projects/hinged-tessellations/, 
โดย algrant, สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2561. 
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    การใช้รูปหลายเหล่ียมท่ีมีขนาดมุมต่างกันสามารถท าได้ 2 วิธี ให้มุมตรงข้ามของ
รูปหลายเหล่ียมท่ีเช่ือมต่อด้วยบานพับ คือ มุม a และมุม b มีองศารวมกัน 180 องศา ดังภาพท่ี 2.18 
และใช้วงกลมเป็นตัวก าหนดกรอบ โดยก าหนดให้รูปหลายเหล่ียมอยู่ในวงกลมและมุมภายในของรูป
หลายเหล่ียม คือ มุม a มุม b มุม c และมุม d รวมกันได้ 360 องศา ดังภาพท่ี 2.19 
 

 
ภาพท่ี 2.18 Irregular Hinged Tessellations โดยคิดจากมุมตรงข้าม. จาก 
http://algrant.ca/projects/hinged-tessellations/, โดย algrant, สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2561. 
 

 
ภาพท่ี 2.19 Irregular Hinged Tessellations โดยคิดจากวงกลม. จาก 
http://algrant.ca/projects/hinged-tessellations/, โดย algrant, สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2561. 
 

   Hinged Tessellations เป็นทฤษฎีท่ีสามารถน าไปใช้ได้หลายรูปแบบ โดยมี
ลักษณะเด่น คือ การน ารูปทรงต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นรูปทรงเรขาคณิตและรูปภาพท่ัวไปมาต่อกันตาม
เงื่อนไข และสามารถใช้เทคนิคการหมุนในการขยายรูปภาพหรือท าให้รูปภาพติดกันโดยไม่มีช่องว่าง
และไม่ซ้อนทับกัน เมื่อน าทฤษฎีดังกล่าวมาใช้ร่วมกับการออกแบบ อาจท าให้เกิดพื้นท่ีหรืองาน
สถาปัตยกรรมในรูปแบบอื่น ๆ ท่ีน่าสนใจและแตกต่างจากเดิม 
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2.2 เคร่ืองมือและภาษาที่เก่ียวข้อง 
 

 ในงานวิจัยนี้ได้น าระบบตรวจจับวัตถุ (Object Tracking) ภายในท่ีพักอาศัยเป็นระบบ
ส าหรับใช้วิเคราะห์และประมวลผลภาพจากกล้องบันทึกภาพวิดีโอ ผ่านโปรแกรม Processing ส่งค่า
ไ ปยั ง ร ะบบปรับ เป ล่ี ยนพื้ น ท่ี แบบอั ต โนมั ติ และการควบคุม โม เดลจ า ลอ ง ผ่ าน บอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์. ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเครื่องมือและภาษาท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 
2.2.1 เคร่ืองมือที่เก่ียวข้อง 

2.2.1.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System) 

 

 
ภาพท่ี 2.20 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด. จาก https://goo.gl/images/Wv84zg, โดย INTECHS, สืบค้น
เมื่อ 5 ตุลาคม 2560. 
 
       กล้องโทรทัศน์วงจรปิดมีระบบส่งสัญญาณไปยังชุดจอภาพไปยังอุปกรณ์
ปลายทาง ส่วนมากจะใช้ในด้านรักษาความปลอดภัย พื้นท่ีเฝ้าระวังในการตรวจสอบการท างาน  
สามารถแบ่งประเภทตามระบบของสัญญาณได้ ดังนี้ 
                 (1) กล้องระบบ Analog คือ กล้องท่ีส่งสัญญาณภาพและวีดีโอ ไปยัง
เครื่องบันทึกวีดีโอ โดยผ่านสายสัญญาณ โดยมีข้อดี คือ ประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับระบบอื่น ๆ มี
ความยืดหยุ่นกว่า เนื่องจากกล้องมีหลายประเภทสามารถเลือกให้เหมาะสมกับประเภทต่าง ๆ ได้ และ
ข้อเสีย คือ ความปลอดภัยน้อย เพราะระบบ Analog ไม่มีการเข้ารหัสข้อมูล ทุกคนสามารถดูภาพ
จากกล้องวงจรปิดได้ 
                  (2) กล้องระบบ IP Camera คือ กล้องท่ีต้องต้ังค่า IP ผ่านระบบเครือข่าย 
เพื่อก าหนดตัวตนในการแสดงภาพ และต้องอาศัยสายชนิด LAN หรือ CAT5 มาเป็นตัวต่อเช่ือมต่อ
หรือในบางรุ่นอาจใช้แบบไร้สาย โดยมีข้อดี คือ สามารถรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่
จ าเป็นต้องเดินสายสัญญาณ ประสิทธิภาพสูง สามารถดูและควบคุมตัวกล้องในระยะไกลด้วยระบบ
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ออนไลน์ได้ ความปลอดภัยสูงมาก สามารถท่ีจะกู้ข้อมูลได้ตลอดเวลาบนระบบ ข้อเสีย คือ ค่าใช้จ่าย
จะสูงกว่าระบบ Analog ใช้กล้องข้ามยี่ห้อไม่ได้ และมีการส่งข้อมูลจ านวนมากท าให้ระบบท างานหนัก 
                  (3) ระบบ HD-SDI คือ ระบบนี้สามารถส่งสัญญาณภาพโดยไม่จ าเป็นต้อง
บีบอัดสัญญาณ เพราะระบบรองรับการส่งสัญญาณท่ีมีความละเอียดมากกว่า โดยมีข้อดี คือ สามารถ
ใช้สายสัญญาณเดิมของระบบ Analog ได้ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและภาพมีความ
คมชัดสูง ข้อเสีย คือ ราคาสูงและมีตัวกล้องให้เลือกน้อย 

2.2.1.2 ไคเนค (Kinect)  
 

 
ภาพท่ี 2.21 ไคเนค เซนเซอร์. จาก https://goo.gl/images/VLK4jJ, โดย engadget, สืบค้นเมื่อ 5 
ตุลาคม 2560. 
 
                  ไคเนค (Kinect) เป็นอุปกรณ์เสริมท่ีสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เล่นร่วมกับเครื่อง 
XBOX 360 โดยอุปกรณ์จะมีเซนเซอร์ส าหรับตรวจจับการเคล่ือนไหวของผู้เล่น ภายในตัวเครื่องมี
กล้อง (Webcam) เพื่อรับภาพผู้เล่น มีมอเตอร์อยู่ในแท่นรองรับตัวกล้องและไมค์ท้ังชุด สามารถหมุน
เคล่ือนท่ีตามติดใบหน้าของผู้เล่นเกมได้ และประสานการท างานร่วมกับ  IR (อินฟราเรด) ในการ
ตรวจจับต าแหน่งต่าง ๆ ของร่างกายผู้เล่นเกมส์ มีท้ัง 3 แกน คือ กว้าง x ยาว x ลึก-ระยะใกล้ไกล ซึ่ง
มีคุณสมบัติหลายประการ เช่น สามารถส่ังงานด้วยเสียง (Voice Controller) ใช้มือแทนเมาส์ จดจ า
ลักษณะใบหน้า เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ และ สามารถวิเคราะห์รูปร่างรูปทรงได้ เป็นต้น 
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2.2.1.3 เซนเซอร์วัดระยะ (Distance Sensor) 

 
ภาพท่ี 2.22 เซนเซอร์วัดระยะ. จาก https://goo.gl/images/fNkmRZ, โดย Arduitronics, สืบค้น
เมือ่ 5 ตุลาคม 2560. 
 
                  เซนเซอร์วัดระยะ (Distance Sensor) เป็นโมดูลวัดระยะทาง โดยใช้
หลักการสะท้อนของคล่ืนอัลตร้าโซนิก แหล่งก าเนิดคล่ืนอัลตร้าโซนิกส่งไปสะท้อนกับวัตถุท่ีอยู่
ข้างหน้ากลับมายังตัวรับสัญญาณ โดยระยะทางท่ีวัดได้จะสัมพันธ์กับระยะเวลาท่ีคล่ืนอัลตร้าโซนิก
เคล่ือนท่ีไปกระทบวัตถุและสะท้อนกลับมายังตัวรับ เมื่อรู้ระยะเวลาท่ีคล่ืนอัลตร้าโซนิกสะท้อนกลับมา 
จึงน ามาค านวณหาเป็นระยะทางระหว่างโมดูลกับวัตถุได้ 

2.2.1.4 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller Board) 

 
ภาพท่ี 2.23 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์. จาก https://goo.gl/images/D5FdkM, โดย Innovex, 
สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2560. 

 
             บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller Board) เป็นฮาร์ดแวร์
ส าหรับควบคุมระบบท่ีมีขนาดเล็ก ซึ่งมีความสามารถท่ีคล้ายคลึงกับระบบคอมพิวเตอร์ โดยภายในได้
รวมเอาซีพียู หน่วยความจ า และพอร์ต ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักส าคัญของระบบคอมพิวเตอร์เข้าไว้
ด้วยกัน โดยสามารถเช่ือมต่อกับซอฟต์แวร์ Arduino ได้โดยน ามาเป็นอุปกรณ์ในการอัพโหลดค าส่ัง 
ควบคุมการท างานของระบบเชิงกายภาพ 
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2.2.1.5 เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) 

 
ภาพท่ี 2.24 เซอร์โวมอเตอร์. จาก https://goo.gl/images/1NXUdf, โดย RobotShop, สืบค้นเมื่อ 
5 ตุลาคม 2560. 
 
                  เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ภายใน
โมดูลประกอบด้วยชุดเกียร์และส่วนควบคุมการเคล่ือนท่ี ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ระยะ ความเร็วและ
องศาในการหมุน เป็นต้น โดยใช้การควบคุมแบบป้อนกลับ (Feedback Control) สามารถใช้งาน
ร่วมกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อให้รับค าส่ังจากซอฟต์แวร์ และปรับเปล่ียนการใช้งานตามท่ี
ต้องการ 
  2.2.1.6 สเต็ปมอเตอร์ (Stepper Motor) 
 

 
ภาพท่ี 2.25 สเต็ปมอเตอร์. จาก https://goo.gl/images/pwFFpA, โดย RobotShop, สืบค้นเมื่อ 
5 ตุลาคม 2560. 
 
                สเต็ปมอเตอร์ (Stepper Motor) เป็นมอเตอร์ท่ีมีลักษณะการขับเคล่ือน
หมุนรอบแกนได้ 360 องศา มี ลักษณะไม่ต่อเนื่องแต่มีลักษณะเป็นจังหวะ โดยไม่มีการควบคุมแบบ
ป้อนกลับ (Feedback Control) มอเตอร์นี้นิยมน าไปใช้กับงานท่ีต้องการความแม่นย าสูง สามารถใช้
งานร่วมกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อให้รับค าส่ังจากซอฟต์แวร์และส่งผลให้มอเตอร์หมุนตามท่ี
ก าหนด 
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2.2.2 ภาษาของคอมพิวเตอร์ 
2.2.2.1 Processing Software 

 

 
ภาพท่ี 2.26 โปรแกรม Processing. จาก https://goo.gl/images/idQ58h, โดย Processing, 
สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2560. 
 
                  Processing คือ ซอฟต์แวร์ประเภท Opensource เป็นภาษาการเรียนรู้
หรือควบคุม สามารถใช้สร้างรูปกราฟฟิกได้ท้ังแบบ 2 และ 3 มิติ หรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ โดย
เช่ือมโยงกับภาษา Java ซึ่งออกแบบมาเพื่อง่ายต่อการใช้งาน โดยบุคคลท่ัวไปสามารถใช้งานได้ 

2.2.2.2 OpenCV Library 
 

 
ภาพท่ี 2.27 OpenCV Library. จาก https://goo.gl/images/xCtbgX, โดย OpenCV, สืบค้นเมื่อ 
5 ตุลาคม 2560. 
 
                  OpenCV เป็น Library ในภาษา C++, Phyton และ Java พัฒนาขึ้น
โดยได้รับการสนับสนุนจาก Intel Corporation จ ากัด เพื่อให้การพัฒนาโปรแกรมทางด้านการ
มองเห็นของคอมพิวเตอร์ (Computer Vision) และสามารถใช้ร่วมกับการประมวลผลภาพ (Image 
Processing) ได้ท้ังภาพนิ่งและภาพวิดีโอ และมีค าส่ังส าเร็จรูปส าหรับการจัดการรูปภาพ  
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2.2.2.3 Arduino Software 
 

 
ภาพท่ี 2.28 โปรแกรม Arduino. จาก https://goo.gl/images/D5FdkM, โดย Arduino, สืบค้น
เมื่อ 5 ตุลาคม 2560. 
 
                  Arduino คือ ซอฟต์แวร์ประเภท Opensource สามารถเขียนโปรแกรม
ส่ังงานด้วยภาษา C/C++ ซึ่งเป็นภาษาส าหรับเขียนควบคุม MCU และส่วนท่ีเป็น Hardware 
ส่วนมากจะถูกน ามาใช้ติดต่อส่ือสารและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ 

2.2.2.4 Visual Studio Software 
 

 
ภาพท่ี 2.29 โปรแกรม Microsoft Visual Studio. จาก https://goo.gl/images/wn9JwG, โดย 
asysco.com, สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2560. 
 
                  Microsoft Visual Studio ถูกพัฒนาขึ้นโดยไมโครซอฟท์ เป็นเครื่องมือท่ี
ช่วยนักพัฒนาซอฟต์แวร์พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เพื่ออ านวยความสะดวก 
ลดเวลาการท างานและข้อผิดพลาด ซึ่งสามารถติดต่อส่ือสารกับคอมพิวเตอร์ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
สามารถพัฒนาระบบเองได้ เหมาะส าหรับภาษา VB และ VB.NET 
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2.2.2.5 MATLAB Software 
 

 
ภาพท่ี 2.30 ภาษา Matlab. จาก https://goo.gl/images/Phyqx3, โดย matlab engineering 
education, สืบค้นเมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2560. 
 
                  Matlab เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง สามารถท างานเชิงตอบโต้ ใช้
ส าหรับค านวณเชิงตัวเลขได้ซับซ้อนและรวดเร็วมาก ในปัจจุบันสามารถน า ไปประยุกต์ใช้งานได้หลาย
สาขา เช่น การควบคุมระบบ การประมวลผลสัญญาณ การประมวลผลภาพและวิดีโอ  เป็นต้น 
สามารถเขียนค าส่ังลงโปรแกรม ข้อมูลจะถูกเก็บในรูปแบบลักษณะแถวล าดับ ส่งผลให้ลดเวลาการ
ท างานได้อย่างมาก 
 
2.3 โครงการและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

2.3.1 โครงการและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการออกแบบเพือ่คนทั้งมวล 

         ในปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามามีบทบาทส าคัญในการ
ด าเนินชีวิต รวมไปถึงกับการเข้ามาเป็นส่วนร่วมในงานสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ โดยใน
งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาสถาปัตยกรรมท่ีมีการน าเรื่องการปรับเปล่ียนพื้นท่ีใช้งานภายในท่ีพักอาศัย 
การออกแบบเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติ เช่น 
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House in Bordeaux 
 

 
ภาพท่ี 2.31 House in Bordeaux. จาก https://en.wikiarquitectura.com/building/house-in-
bordeaux/, โดย en, สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2560. 
 
   House in Bordeaux ออกแบบโดย Rem Koolhaas บริษัท OMA ต้ังอยู่ ท่ี 
Bordeaux ประเทศฝรั่งเศส บ้านนี้ถูกออกแบบมาส าหรับการอยู่อาศัยของคนภายในครอบครัว หนึ่ง
ในสมาชิกในบ้านไม่สามารถเดินได้ จึงออกแบบให้การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเคล่ือนย้ายในระหว่าง
ช้ัน โดยใช้ระบบลูกสูบไฮโดรลิกส าหรับการยกพื้นขึ้นและลง ท าให้บ้านออกมามีลักษณะเรียบง่ายและ
ใช้ได้ตรงความต้องการของทุกคน 
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Wheel Pad 
 

 
ภาพท่ี 2.32 Wheel Pad. จาก https://www.wheelpad.com, โดย wheel pad, สืบค้นเมื่อ      
5 ตุลาคม 2560. 
 
   Vermont Firm LineSync Architecture ได้ออกแบบบ้านหลังเล็กนี้ให้เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมและเหมาะส าหรับการพักฟื้นของคนท่ีประสบอุบัติเหตุ ไม่สามารถเดินได้ ภายในบ้านมี
เตียง พื้นท่ีเก็บของ โต๊ะท่ีสามารถพับเก็บได้ และห้องน้ า โดยด้านหน้าบ้านมีทางลาดส าหรับรถเข็น 
บ้านหลังนี้สามารถน าไปเช่ือมต่อกับบ้านหรืออาคารอื่น ๆ และสามารถเคล่ือนย้ายได้ 
 

2.3.2 โครงการและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับระบบตรวจจับวัตถุ 

    เทคโนโลยีระบบตรวจจับวัตถุในปัจจุบัน ได้ถูกพัฒนาอย่างกว้างขว้าง เพื่อให้
สามารถจ าแนกส่ิงต่าง ๆ ออกจากกัน และส่วนหนึ่งได้น ามาพัฒนาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
มนุษย์ เพื่อให้สามารถอ านวยความสะดวกสบายและดูแลความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจ าวัน เช่น 

 
การพัฒนาระบบตรวจจับท่าทางผู้ใช้งาน เพื่อควบคุมแผงกันแดดอัตโนมัติและปริมาณแสงสว่าง
ภายในพื้นที่ปิดของอาคารสาธารณะ โดย อริสรา ตรีวิศวเวทย์ 
   งานวิจัยนี้ท าเกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุงปริมาณแสงภายในพื้นท่ีท่ีมีปริมาณ
ผู้ใช้งานท่ีมีความหลากหลาย โดยใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันมาร่วมหลักการของการประมวลผลภาพ
วีดีโอ (Image Processing) ซึ่งสามารถรองรับกลุ่มผู้ใช้งานได้มากกว่า 1 คนในเวลาเดียวกัน ซึ่งมีการ
พัฒนาระบบท่ีสามารถตรวจจับท่าทางออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ท่าทางการยืนและการนั่ง โดยระบบ
นี้สามารถตอบสนองได้ในทันที และสามารถค่าของลักษณะท่าทางไปยังตัวควบคุมแผงกันแดดเพื่อให้
สามารถปรับเปล่ียนได้อัตโนมัติ 
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Wheelchair-user Detection Combined with Parts-based Tracking 
 

 
ภาพท่ี 2.33 การตรวจจับรถวีลแชร์. จาก Wheelchair-user Detection Combined with Parts-
based Tracking, โดย  Ukyo Tanikawa, Yasutomo Kawanishi, Daisuke Deguchi, Ichiro Ide, 
Hiroshi Murase และ Ryo Kawai, สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2560. 

 

 
ภาพท่ี 2.34 การพัฒนาระบบตรวจจับ DPM และจุดประสงค์ของงานวิจัย. จาก Wheelchair-user 
Detection Combined with Parts-based Tracking, โดย Ukyo Tanikawa, Yasutomo Kawanishi, 
Daisuke Deguchi, Ichiro Ide, Hiroshi Murase และ Ryo Kawai, สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2560. 
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   งานวิจัยนี้ เกี่ยวข้องกับการตรวจจับวัตถุท่ีเป็นวีลแชร์จากภาพวิดีโอ เพื่อ
ตรวจสอบความปลอดภัยและการขอความช่วยเหลือ โดยใช้อุปกรณ์ DPM และได้มีการพัฒนาขึ้นโดย
ใช้สามารถตรวจจับได้แม่นย าและถูกต้องมากขึ้น มีการแบ่งการตรวจจับของรถเข็นแบ่งเป็น 6 ส่วน 
สามารถคาดเดาการเคล่ือนท่ีของรถเข็นในพื้นท่ีท่ีมีคนหนาแน่นและแออัด  
   จากการศึกษาทฤษฎี บทความ และกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย แสดงให้ว่า
ปัจจุบันในประเทศไทยและต่างประเทศ เริ่มตระหนักถึงปัญหาของผู้สูงอายุและคนพิการท่ีมีจ านวนมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยและส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นส่ิงส าคัญในการใช้
ชีวิตประจ าวัน การออกแบบท่ีอยู่อาศัยจึงควรค านึงถึงปัญหาและความความต้องการท่ีแตกต่างของ
ผู้ใช้งาน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการ ซึ่งมีข้อจ ากัดมากกว่าคนท่ัวไปท้ังในด้านร่างกายและด้าน
จิตใจ เพราะฉะนั้นในการออกแบบท่ีอยู่อาศัยเพื่อตอบสนองกลุ่มบุคคลท่ีมีข้อก าจัดมากกว่าปกติ จึง
ควรใช้เครื่องมือหรือวิธีการท่ีเข้ามาเป็นตัวช่วยในการใช้ชีวิตประจ าวัน เพื่อให้มีความสะดวกสบาย
และปลอดภัยมากขึ้น และถ้าผู้สูงอายุและคนพิการมีท่ีอยู่อาศัยท่ีดีจะส่งผลต่อจิตใจท่ีดียิ่งขึ้น ซึ่ง ใน
ปัจจุบันเริ่มมีบางบริษัทได้เริ่มน าการออกแบบท่ีอยู่อาศัยมาพัฒนาร่วมกับการเทคโนโลยีในรูปแบบ
ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในขณะนั้น เพื่อใหเ้ข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจ าวัน โดยการใช้เทคโนโลยีเป็น
ตัวช่วยในการลดระยะเวลา แรงงาน และข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้น   
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บทท่ี 3 
วิธีการวิจัย 

 
3.1 รูปแบบงานวิจัย 

 
 งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีการใช้งานอัตโนมัติภายใน
ท่ีพักอาศัย โดยอ้างอิงจากประเภทของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงการทดลองเพื่อทดสอบระบบ
ปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติท่ีพัฒนาขึ้น โดยวิธีการทดสอบจะมุ่งเน้นไปท่ีประสิทธิภาพและความแม่นย า
ของระบบท่ีพัฒนาขึ้น โดยการวิจัยจะพัฒนาประกอบกับการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิต่าง ๆ ได้แก่ เอกสาร
และงานวิจัยทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีอยู่ก่อนแล้วเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบอัตโนมัติ 
 
3.2 ขั้นตอนการวิจัย 

 
 3.2.1 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร งานวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง ส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ มีเนื้อหาศึกษา ดังนี้ 
          (1) การออกแบบเพื่อคนนั่งวีลแชร์และการออกแบบเพื่อคนท้ังมวล 
          (2) ระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีแบบอัตโนมัติ  
          (3) ระบบตรวจจับการเคล่ือนไหว 

     (4) ข้อมูลเบ้ืองต้นของท่ีพักอาศัยท่ีเกี่ยวข้องแต่ละกรณีศึกษา 
 3.2.2 การออกแบบต้นแบบท่ีพักอาศัย 
          (1) ก าหนดตัวแปรท่ีศึกษาเพื่อจัดท าแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม เรื่อง 
ปัญหาและความต้องการของคนนั่งวีลแชร์ท่ีเกิดขึ้นภายในท่ีพักอาศัย 
          (2) การน าเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
จากคณะอนุกรรมการการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 สาขา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้รับการอนุมัติวันท่ี 20 เมษายน 2561 
         (3) การวิเคราะห์ข้อมูล จากการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม เรื่อง ปัญหา
และความต้องการของคนนั่งวีลแชร์ท่ีเกิดขึ้นภายในท่ีพักอาศัย เพื่อน าไปก าหนดพื้นท่ีการใช้งานท่ี
สามารถปรับเปล่ียนอัตโนมัติ 
         (4) การก าหนดพื้นท่ีการใช้งานท่ีสามารถปรับเปล่ียนอัตโนมัติ  และออกแบบ
พื้นท่ีส าหรับใช้ในการทดสอบ 
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  3.2.3 การพัฒนาและทดสอบระบบ 
                          (1) การพัฒนาและทดสอบระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติ 
                          (2) การพัฒนาและทดสอบระบบตรวจจับการเคล่ือนไหว 
          (3) การพัฒนาและทดสอบระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติ เพื่อรองรับคนนั่ง
วีลแชร์ โดยทดสอบจากโมเดลจ าลอง 
 3.2.4 การสร้างต้นแบบของระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติ เพื่อรองรับคนนั่งวีลแชร์  
 3.2.5 การประเมินผล การสรุปผล และน าเสนอแนวทางการพัฒนาระบบปรับเปล่ียน
พื้นท่ีอัตโนมัติ เพื่อรองรับคนนั่งวีลแชร์ 
 
3.3 ขั้นตอนการออกแบบพื้นทีใ่ช้งานภายในที่พกัอาศัย 

 
 ในงานวิจัยนี้ต้องการศึกษาพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันท่ีส่งผลให้เกิดปัญหาในการใช้งาน
ท่ีพักอาศัยของคนนั่งวีลแชร์ เพื่อน ามาสู่การก าหนดและออกแบบพื้นท่ีท่ีสามารถปรับเปล่ียนการใช้
งานให้ตอบสนองได้หลากหลาย ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อคนท้ังหมด แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 3.2.1 การศึกษาปัญหาและพฤติกรรมการใช้พื้นท่ีส าหรับคนนั่งวีลแชร์ โดยการ
สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  3.2.1.1 กลุ่มตัวอย่าง 
                 ผู้วิจัยได้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non – 
Probability Sampling) และเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบมีจุดหมายหรือการเลือกแบบจ าเพาะ
เจาะจง (Purposive Sampling) ในหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี โดยเลือกกรณีศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเป็นคนนั่งวีลแชร์และมีผู้ดูแล อยู่ภายในท่ีพัก
อาศัยเดียวกัน รวมทั้งหมด 5 กรณีศึกษา และมีข้อก าหนดลักษณะของคนนั่งวีลแชร์ คือ กลุ่มตัวอย่าง
ต้องสามารถช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นได้ โดยศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
บริเวณต่าง ๆ ภายในท่ีพักอาศัย ซึ่งเป็นปัญหาด้านการใช้งานของคนนั่งวีลแชร์เป็นหลัก ตามแนวคิด
การออกแบบเพื่อคนท้ังมวล (Universal Design) 
  3.2.1.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
                 การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวันภายในท่ีพักอาศัย
ร่วมกับผู้อื่นของคนนั่งวีลแชร์โดยใช้การสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม โดยน าผลของข้อมูลท่ีได้จาก
กรณีศึกษาต่าง ๆ มาก าหนดพื้นท่ีส าหรับการออกแบบระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติ การสัมภาษณ์
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน ดังนี้ 
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    ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลด้านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
    ส่วนที่ 2 ข้อมูลกิจวัตรประจ าวันและบริเวณท่ีท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
ท่ีพักอาศัย 
    ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการใช้พื้นท่ีบริเวณต่าง ๆ ภายใน
ท่ีพักอาศัย ได้แก่  
        (1) ทางเดินภายในบ้าน 
        (2) บันได ทางลาด 
        (3) ประตู หน้าต่าง ช่องเปิด 
        (4) เฟอร์นิเจอร์ 
        (5) สภาพแวดล้อมภายในบ้าน (ห้องนอน) 
        (6) สภาพแวดล้อมภายในบ้าน (ห้องน้ า) 
        (7) สภาพแวดล้อมภายในบ้าน (ห้องครัว) 
    ส่วนที่ 4 แบบประเมินระดับความส าคัญของปัญหาเกี่ยวกับท่ีพักอาศัย
ของคนนั่งวีลแชร์ โดยให้คะแนนตามระดับปัญหาของแต่ละพื้นท่ีภายในท่ีพักอาศัย 
    ส่วนที่ 5 ผังบริเวณภายในท่ีพักอาศัยโดยสังเขป 
  3.2.1.3 การวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา  

        การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์กิจวัตรประจ าวัน พฤติกรรมในการใช้พื้นท่ี และระดับปัญหาในบริเวณต่าง ๆ 
ภายในท่ีพักอาศัย เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นท่ี เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาก าหนดพื้นท่ีส าหรับ
การออกแบบระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติ 
 3.2.2 การออกแบบระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติ 
         การทดลองออกแบบพื้นท่ีในรูปแบบต่าง ๆ ขนาด 1:10 โดยค านึงถึงความ
ยืดหยุ่นในการใช้งาน และใช้เกณฑ์ในการออกแบบ ดังนี้  

    (1) พื้นท่ีท่ีออกแบบขึ้นสามารถปรับเปล่ียนการใช้งานได้หลายรูปแบบ 
    (2) พื้นท่ีท่ีออกแบบขึ้นมีน้ าหนักเบา ใช้แรงน้อยในการเคล่ือนท่ี 
    (3) พื้นท่ีท่ีออกแบบขึ้น ช่วยประหยัดพื้นท่ี 
    (4) พื้นท่ีท่ีออกแบบขึ้นสามารถควบคุมการปรับเปล่ียนได้ โดยใช้เซอร์โวมอเตอร์ 

    โดยน าโมเดลจ าลองท้ังหมดมาเปรียบเทียบเพื่อศึกษาลักษณะการใช้งาน ข้อดี 
ข้อเสีย และคัดเลือกโมเดลจ าลอง 1 แบบ เพื่อน ามาพัฒนาต่อให้สามารถใช้งานได้และสอดคล้องกับ
การออกแบบเพื่อคนท้ังมวล 
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3.4 การพัฒนาและทดสอบระบบ 
  

3.4.1 การท างานของระบบตรวจจับวัตถุ 
          การท างานของระบบตรวจจับวัตถุ โดยระบบเริ่มท างานบนโปรแกรม 
Processing และเช่ือมต่อกับกล้องบันทึกภาพวิดีโอ เมื่อส่ังให้ระบบเริ่มท างาน ผู้ใช้งานต้องก าหนด
ขอบเขตท่ีต้องการให้ระบบท างานบนหน้าจอแสดงผลของโปรแกรม และบันทึกภาพนิ่งท่ีได้จากกล้อง
ไว้เป็นเฟรมต้ังต้น เพื่อน ามาเปรียบเทียบเม็ดสีแต่ละจุด (Pixel) กับ เฟรมภาพปัจจุบัน ระบบจะท า
การวิเคราะห์ในด้านสัดส่วนและรูปทรงของผู้ใช้งานท่ีเข้ามาในขอบเขตท่ีก าหนด และแสดงผลเป็นค่า
ตัวเลขเพื่อระบปุระเภทผู้ใช้งาน ดังภาพท่ี 3.1 

 

 
ภาพท่ี 3.1 โครงสร้างการท างานของระบบตรวจจับวัตถุ. โดยผู้วิจัย, 2560. 
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  3.4.2 การท างานของระบบปรับเปลี่ยนพื้นที่อัตโนมัติ 
 การท างานของระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติ โดยระบบเริ่มท างานบน

โปรแกรม Arduino และเช่ือมต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ควบคุมเซอร์โว
มอเตอร์ โดยโปรแกรม Arduino จะก าหนดเงื่อนไขในการท างานเป็น 2 เงื่อนไข ดังนี้ 
            (1) ถ้าระบบตรวจจับคนยืน ระบบจะปรับเปล่ียนพื้นท่ีเป็นแบบท่ี 1  
                     (2) ถ้าระบบตรวจจับคนนั่งวีลแชร์ ระบบจะปรับเปล่ียนพื้นท่ีเป็นแบบท่ี 2 
ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวจะส่งผลให้เซอร์โวมอเตอร์หมุนไปยังองศาตามท่ีก าหนด และท าให้กลไกท่ีเช่ือมต่อ
กับระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีท างาน ดังภาพท่ี 3.2 
 

 
ภาพท่ี 3.2 โครงสร้างการท างานของระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีการใช้งานอัตโนมัติ. โดยผู้วิจัย, 2560. 
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  3.4.3 การท างานของระบบปรับเปลี่ยนพื้นที่อัตโนมัติ เพื่อรองรับคนนั่งวีลแชร์ 
 การท างานของระบบปรับเปล่ียนอัตโนมัติ เพื่อรองรับคนนั่งวีลแชร์ โดย

ระบบตรวจจับวัตถุท างานบนโปรแกรม Processing และเริ่มท าการวิเคราะห์ภาพวิดีโอ มีการ
แสดงผลเป็นตัวเลขเพื่อระบุประเภทผู้ใช้งาน ท าการส่งค่าไปยังโปรแกรม Arduino เพื่อตรวจสอบว่า
ตัวเลขท่ีส่งมาและเลือกการแสดงผลในระบบปรับเปล่ียนอัตโนมัติใหต้รงกับเงื่อนไขก าหนด ดังนี้ 
                 (1) เมื่อระบบตรวจจับคนยืน ระบบจะปรับเปล่ียนพื้นท่ีเป็นแบบท่ี 1  
                     (2) เมื่อระบบตรวจจับคนนั่งวีลแชร์ ระบบจะปรับเปล่ียนพื้นท่ีเป็นแบบท่ี 2 
ส่งผลให้ระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติสามารถท างานและปรับเปล่ียนพื้นท่ีได้ตรงกับผู้ใช้งาน        
ดังภาพท่ี 3.3 
 

 
ภาพท่ี 3.3 โครงสร้างการท างานรวมของระบบ. โดยผู้วิจัย, 2560. 
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3.5 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนา 
 

3.5.1 กล้องบันทึกภาพวิดีโอ (Web Camera) 
 

 
ภาพท่ี 3.4 กล้องบันทึกภาพวิดีโอ Logitech HD. จาก https://goo.gl/images/YQQ4Ne, สืบค้น
เมื่อ 5 ตุลาคม 2560. 
 
         กล้องบันทึกภาพวิดีโอ (Web Camera) เป็นส าหรับอุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูล 
บันทึกภาพวิดีโอและประมวลผลภาพ เลือกใช้กล้องท่ีมีขนาดเล็ก สามารถเช่ือมต่อกับอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ได้ง่าย น้ าหนักเบา และมีความคมชัด ใช้แทนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit 
Television System) ได้ เนื่องจากโมเดลจ าลองท่ีสร้างขึ้นมีขนาดเล็ก และต้องสะดวกต่อการ
ปรับเปล่ียนพื้นท่ีภายในโมเดลจ าลอง 
 

3.5.2 Processing Software 
 

 
ภาพท่ี 3.5 โปรแกรม Processing. จาก https://goo.gl/images/idQ58h, สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 
2560. 
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         Processing เป็นซอฟต์แวร์ท่ีเลือกมาใช้ในระบบตรวจจับผู้ใช้งาน เนื่องจากเป็น
ซอฟต์แวร์แบบ Open Source น ามาใช้และพัฒนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยใช้เทคนิค Background 
Subtraction ซึ่งมีหลักการท างาน ความซับซ้อนน้อยกว่าเทคนิคอื่น ๆ และสามารถน ามาใช้พัฒนา
ระบบได้โดยตรง 
 

3.5.3 Arduino Software 
 

 
ภาพท่ี 3.6 โปรแกรม Arduino. จาก https://goo.gl/images/MNAXgZ, สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 
2560. 
 
         Arduino เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับการเช่ือมต่อข้อมูล โดยสามารถเช่ือมต่อกับ
โปรแกรม Processing ได้โดยงานวิจัยนี้ ได้น าบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller Board) 
มาเป็นอุปกรณ์ในการอัพโหลดค าส่ัง ควบคุมการท างานของระบบเชิงกายภาพ รับส่งข้อมูลจาก
โปรแกรม Processing ไปยังอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อื่น ๆ ต่อไป 
 

 
ภาพท่ี 3.7  บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ . จาก https://goo.gl/images/D5FdkM, สืบค้นเมื่อ            
5 ตุลาคม 2560 
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3.5.4 เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) 

 

 
ภาพท่ี 3.8 เซอร์โวมอเตอร์. จาก https://goo.gl/images/1NXUdf, สืบค้นเมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2560 

 
        เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมการท างานของ
หุ่นยนต์และเครื่องจักรกล โดยสามารถปรับหมุนแบบควบคุมองศา โดยอุปกรณ์จะเช่ือมต่อกับ            
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller Board) เพื่อให้สามารถรับค าส่ังจากโปรแกรม 
Arduino, Processing และเช่ือมต่อกับพื้นท่ีการใช้งานท่ีต้องการปรับเปล่ียนในโมเดลจ าลอง เพื่อให้
สามารถเล่ือนหรือเปล่ียนการใช้งานตามท่ีต้องการ 
 
3.6 ขั้นตอนการทดสอบ 

 
3.6.1 ขั้นตอนการทดสอบระบบตรวจจับผู้ใช้งาน 

         การทดสอบการท างานของระบบตรวจจับผู้ใช้งานท่ีได้พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้สร้าง
โมเดลจ าลองขนาด 1 ต่อ 10 และได้ก าหนดพื้นท่ีส าหรับตรวจจับอย่างน้อย 1 จุด ซึ่งท าการทดสอบ
คนในลักษณะยืนและนั่งวีลแชร์ โดยการทดสอบประกอบด้วย 
         (1) ความแม่นย าในการตรวจจับลักษณะของผู้ใช้งานท่ีอยู่ในเฟรมภาพ 

        (2) การส่งค่าจากโปรแกรม Processing ไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 

3.6.2 ขั้นตอนการทดสอบระบบปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้งานอัตโนมัติ 
         การทดสอบการท างานระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีใช้งานอัตโนมัติ ผู้วิจัยได้ก าหนด
และออกแบบพื้นท่ีท่ีสามารถปรับเปล่ียนได้ ในรูปแบบของโมเดลจ าลอง ซึ่งเช่ือมต่อกลไกในการขยับ
ของวัตถุและชุดค าส่ังจากคอมพิวเตอร์ด้วยเซอร์โวมอเตอร์ท่ีสามารถปรับทิศทางได้ตามต้องการ 
ก าหนดให้การปรับเปล่ียนพื้นท่ีการใช้งานเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 
         (1) แบบท่ี 1 เป็นพื้นท่ีการใช้งานในระดับปกติ 
         (2) แบบท่ี 2 เป็นพื้นท่ีการใช้งานในระดับพิเศษ ออกแบบส าหรับคนท่ีนั่งวีลแชร์  
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โดยการทดสอบ ประกอบด้วย 
         (1) การส่งค่าจากโปรแกรม Processing ไปบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
         (2) การทดสอบความแม่นย าของระยะในการปรับเปล่ียน 
         (3) การท างานร่วมกันของโมเดลจ าลองและเซอร์โวมอเตอร์ 

3.6.3 ขั้นตอนการทดสอบระบบปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้งานอัตโนมัติ เพื่อรองรับคนนั่ง
วีลแชร์ 
         การทดสอบระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีใช้งานอัตโนมัติ เพื่อรองรับคนนั่งวีลแชร์ โดย
การน าข้อมูลของท้ัง 2 ระบบเช่ือมต่อกันด้วย โปรแกรม Arduino และโปรแกรม Processing 
ก าหนดให้เมื่อ ถ้าตรวจจับสถานะคนยืน ให้ปรับพื้นท่ีการใช้งานเป็นแบบท่ี 1 และ ถ้าตรวจจับสถานะ
คนนั่ง ให้ปรับพื้นท่ีการใช้งานเป็นแบบท่ี 2 โดยการทดสอบ ประกอบด้วย  
        (1) ความถูกต้องของค่าท่ีส่ง และการแสดงผลในโปรแกรม Processing 
        (2) การท างานร่วมกันของระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีใช้งานอัตโนมัติ เพื่อรองรับคน
นั่งวีลแชร์ ในรูปแบบของโมเดลจ าลอง 
 
3.7 การสรุปผลและประเมินผลของระบบ 

 
3.7.1 การประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบ ด้วยโมเดลจ าลอง 

         การทดสอบด้วยโมเดลจ าลองเป็นการทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติ โดยมีการทดสอบจะทดสอบท้ังหมด 100 ครั้ง ซึ่งระบบตรวจจับ
ผู้ใช้งานจะใช้คนยืนและคนนั่งวีลแชร์เพื่อให้ส่งค่าไปยังโปรแกรม Processing และแสดงผลการ
ปรับเปล่ียนพื้นท่ีในโมเดลจ าลอง โดยท าการสรุปเป็นเปอร์เซ็นต์ของประสิทธิภาพของการท างาน
ท้ังหมดของระบบ 

3.7.2 การประเมินผลการใช้งานของระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
         การประเมินผลโดยผู้เช่ียวชาญเป็นการแสดงผลด้วยโมเดลจ าลอง ซึ่งระบบ
ตรวจจับผู้ใช้งานจะใช้ภาพคนยืนและคนนั่งวีลแชร์เพื่อส่งค่าไปยังโปรแกรม Processing และแสดงผล
การปรับเปล่ียนพื้นท่ีในโมเดลจ าลอง เพื่อประเมินความเหมาะสมในด้านการใช้งานตามหลักการ
ออกแบบเพื่อคนท้ังมวล  ความสะดวกในการใช้งาน และข้อเสนอแนะอื่น ๆ โดยผู้เช่ียวชาญ 3 ด้าน 
คือ ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบเพื่อคนท้ังมวล ผู้เช่ียวชาญด้านการใช้งานหรือผู้ท่ีใกล้ชิดกับคนนั่ง  
วีลแชร์ และผู้เช่ียวชาญด้านกลไกการท างานของระบบ เป็นผู้ประเมินระบบ 
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บทท่ี 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
 ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาปัญหาและพฤติกรรมการใช้งานพื้นท่ีส าหรับคนนั่งวีลแชร์ เพื่อ
น ามาสู่กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบพื้นท่ีปรับเปล่ียนอัตโนมัติให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน ใน
รูปแบบของโมเดลจ าลอง โดยแบ่งการประเมินระบบเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 (1) การประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบโดยผู้วิจัย ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อวัด
ความถูกต้องของระบบตรวจจับวัตถุและระบบตรวจจับวัตถุเพื่อรองรับคนนั่งวีลแชร์  
 (2) การประเมินการใช้งานในด้านการอ านวยความสะดวกภายในท่ีพักอาศัยท่ีมีผู้ใช้งาน
หลายประเภท ความสะดวกในการใช้งานและความยืดหยุ่นในการใช้งานระบบ โดยผู้เช่ียวชาญ  

 
4.1 การออกแบบพื้นที่ใช้งานภายในทีพ่ักอาศัย 

 
 4.1.1 การศึกษาปัญหาและพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ส าหรับคนนั่งวีลแชร์ 
             งานวิจัยนี้มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นกรณีศึกษา โดยท าการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นคนนั่งวีลแชร์และมีผู้ดูแลอยู่ภายในท่ีพักอาศัยเดียวกัน ในหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี 
ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
บริเวณต่าง ๆ ภายในท่ีพักอาศัย ซึ่งเป็นปัญหาด้านการใช้งานของคนนั่งวีลแชร์เป็นหลัก และน าข้อมูล
ท่ีไ ด้มาก าหนดพื้นท่ีส าหรับการออกแบบระบบปรับเปล่ียนพื้น ท่ีอัตโนมัติ  โดยมีหน่วยงาน
กายภาพบ าบัด งานบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้
ประสานงานและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นคนนั่งวีลแชร์ จ านวน 5 กรณีศึกษา เพื่อให้ผู้วิจัยเข้า
สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.1   
 
อายุและรูปแบบท่ีอยู่อาศัยของกรณีศึกษา จ านวน 5 กรณีศึกษา 

กรณีศึกษา อายุ (ปี) รูปแบบทีอ่ยู่อาศัย 
กรณีศึกษาท่ี 1 68 ทาวน์เฮ้าส์ 2 ช้ัน 
กรณีศึกษาท่ี 2 77 ทาวน์เฮ้าส์ 2 ช้ัน 
กรณีศึกษาท่ี 3 56 ทาวน์เฮ้าส์ 1 ช้ัน 
กรณีศึกษาท่ี 4 62 ทาวน์เฮ้าส์ 1 ช้ัน 
กรณีศึกษาท่ี 5 86 ทาวน์เฮ้าส์ 1 ช้ัน 

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2560. 
 
กรณีศึกษาที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 
กรณีศึกษา : กรณีศึกษาท่ี 1   อายุ : 68 ปี 
อาศัยร่วมกับ : ภรรยา  อายุ : 66 ปี 
รูปแบบท่ีพักอาศัย : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ช้ัน 
ข้อมูลด้านสุขภาพ 
โรคประจ าตัว : เบาหวาน, ไขมันในเลือดสูง 
ลักษณะสุขภาพท่ัวไป : มีความพิการทางการเคล่ือนไหว (ประสบอุบัติเหตุ) ไม่สามารถเดินได้เลย 
อุปกรณ์ประจ าตัว : วีลแชร์ 
 
ตารางท่ี 4.2   
 
ข้อมูลด้านกิจกรรมของกรณีศึกษาท่ี 1 

 

เวลา 
 

กิจกรรม 
 

พ้ืนที/่บริเวณ 
ผู้ดูแลให้ความช่วยเหลือ 

 

หมายเหตุ 
(รูปแบบการช่วยเหลือ) ใช ่ ไม่ 

04.00 - 06.00 น. นอน เตียงนอน ตรงโถงกลางบ้าน  ✓ - 
06.00 - 08.00 น. อาบน้ า/รับประทานอาหาร บริเวณข้างบ้าน/โต๊ะ

รับประทานอาหาร 
✓  พยุงตัวในการอาบน้ า 

08.00 - 10.00 น. ดูโทรทศัน ์ เตียงนอน ตรงโถงกลางบ้าน  ✓ - 

10.00 - 12.00 น. ดูโทรทศัน ์ เตียงนอน ตรงโถงกลางบ้าน  ✓ - 

12.00 - 14.00 น. รับประทานอาหาร โต๊ะรบัประทานอาหาร  ✓ - 

14.00 - 16.00 น. นั่งวีลแชร์ไปนอกบ้าน บริเวณหน้าบ้าน ✓  เข็นรถวีลแชร์ 
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ตารางท่ี 4.2  
 
ข้อมูลด้านกิจกรรมของกรณีศึกษาท่ี 1 (ต่อ) 

 

เวลา 
 

กิจกรรม 
 

พ้ืนที/่บริเวณ 
ผู้ดูแลให้ความช่วยเหลือ 

 

หมายเหตุ 
(รูปแบบการช่วยเหลือ) ใช ่ ไม่ 

16.00 - 18.00 น. รับประทานอาหาร โต๊ะรบัประทานอาหาร  ✓ - 

18.00 - 20.00 น. อาบน้ า/ดูโทรทัศน ์ บริเวณข้างบ้าน/เตียงนอน ✓  พยุงตัวในการอาบน้ า 

20.00 - 22.00 น. นอน เตียงนอน ตรงโถงกลางบ้าน  ✓ - 

22.00 - 24.00 น. นอน เตียงนอน ตรงโถงกลางบ้าน  ✓ - 

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2560. 
 
ตารางท่ี 4.3   
 
ข้อมูลด้านพื้นท่ีและสภาพแวดล้อมของกรณีศึกษาท่ี 1 

พื้นที่/บริเวณ ท่ีพบปัญหา รายละเอียดของปัญหาและอุปสรรคในการใช้พื้นที่ ระดับปัญหา 

ทางเดินภายในบ้าน - ทางเดินภายในบ้านกว้างขวาง ไม่มีปัญหาในเคลื่อนที่ของวีลแชร์ 1 
บันได/ทางลาด - ใช้พื้นที่เฉพาะช้ันล่าง  

- พื้นที่ระหว่างภายนอกและภายในบ้านมีทางลาดเช่ือม 
2 

ประตู/หน้าต่าง/ช่องเปิด - ประตูและหน้าต่างเป็นบานเลื่อน มีเฟอร์นิเจอร์วางขวางไว้ หน้าต่างบาง
บานไม่มีการใช้งาน 

1 

เฟอร์นิเจอร์/ผนัง - หยิบของไม่ถนัดหรือหยิบไม่ถึง ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น 
- สวิตซ์ไฟและปลั๊กไฟอยู่สูงเกินไป ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้
ไม้ช่วยในการเปิด-ปิด 

5 

สภาพแวดล้อมภายในบ้าน 
(ห้องนอน) 

- นอนเตียงผู้ป่วย อยู่กลางบ้าน มีราวจับไว้ดึง/พยุงตัวขึ้น ท าเอง 3 

สภาพแวดล้อมภายในบ้าน 
(ห้องน้ า) 

- ห้องน้ าค่อนข้างแคบ โถส้วมแบบน่ังยอง 
- เวลาอาบน้ าต้องน่ังวีลแชร์ไปอาบน้ าบริเวณข้างบ้าน 

4 

สภาพแวดล้อมภายในบ้าน 
(ห้องครัว) 

- ไม่ได้ใช้งานบริเวณน้ี 1 

ระดับปัญหา 1 = เป็นปัญหาน้อยที่สุด   2 = เป็นปัญหาน้อย   3 = เป็นปัญหาปานกลาง   4 = เป็นปัญหามาก  5 = เป็นปัญหามากสุด    

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2560. 
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  หมายถึง พื้นที่ภายในที่พักอาศัยที่คนน่ังวีลแชร์ใช้งานเป็นประจ า 

 
ภาพท่ี 4.1 ผังบริเวณภายในท่ีพักอาศัยของกรณีศึกษาท่ี 1. โดยผู้วิจัย, 2560. 
 
 จากการสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถาม พบว่ากรณีศึกษาท่ี 1 เป็นผู้สูงอายุและมี
ความพิการทางด้านการเคล่ือนไหว เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ส่งผลให้ไม่สามารถเดินได้และมีภรรยา
ซึ่งเป็นผู้สูงอายุเช่นกันเป็นผู้ดูแล ในการใช้ชีวิตประจ าวันส่วนใหญ่จะใช้วีลแชร์เป็นอุปกรณ์ในการ
เคล่ือนท่ี โดยท่ีพักอาศัยเป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ช้ัน และการใช้งานในบริเวณเฉพาะช้ัน 1 เท่านั้น 
 พื้นท่ีส่วนใหญ่ท่ีกรณีศึกษาท่ี 1 ใช้เป็นประจ าภายในท่ีพักอาศัย คือ บริเวณโถงกลาง 
เนื่องจากมีเตียงนอนและโต๊ะรับประทานอาหารอยู่ในบริเวณนั้น โดยพบว่าจุดท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด 
คือ ผนัง เนื่องจากมีสวิตช์ไฟและปล๊ักไฟท่ีอยู่สูงเกินไป โดยกรณีศึกษาท่ี 1 ไม่สามารถเอื้อมมือไปเปิด
หรือปิดได้ ในเวลาท่ีต้องการใช้งานจึงจ าเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้ไม้ในการเปิดหรือ
ปิด และปัญหารองลงมา คือ ห้องน้ าท่ีอยู่ภายในท่ีพักอาศัยมีขนาดเล็กและใช้โถส้วมแบบนั่งยอง ส่งผล
ให้วีลแชร์ไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้ จึงมีการแก้ปัญหาโดยวิธีการอาบน้ าในบริเวณด้านข้างท่ีพักอาศัย
แทน โดยสภาพแวดล้อมภายในท่ีพักอาศัยของกรณีศึกษาท่ี 1 มีลักษณะดังภาพท่ี 4.2 
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ภาพท่ี 4.2 สภาพแวดล้อมภายในท่ีพักอาศัยของกรณีศึกษาท่ี 1. โดยผู้วิจัย, 2560. 
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กรณีศึกษาที่ 2 
ข้อมูลทั่วไป 
กรณีศึกษา : กรณีศึกษาท่ี 2   อายุ : 77 ปี 
อาศัยร่วมกับ : หลาน  อายุ : 54 ปี 
รูปแบบท่ีพักอาศัย : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ช้ัน (ด้านหน้าขายของ) 
ข้อมูลด้านสุขภาพ 
โรคประจ าตัว : เบาหวาน, ไทรอยด์ 
ลักษณะสุขภาพท่ัวไป : มีความพิการทางการเคล่ือนไหว  ไม่สามารถเดินได้เลย ไม่ค่อยมีแรง 
อุปกรณ์ประจ าตัว : วีลแชร์ 
 
ตารางท่ี 4.4   
 
ข้อมูลด้านกิจกรรมของกรณีศึกษาท่ี 2 

 

เวลา 
 

กิจกรรม 
 

พ้ืนที่/บริเวณ 
ผู้ดูแลให้ความช่วยเหลือ 

 

หมายเหตุ 
(รูปแบบการช่วยเหลือ) ใช ่ ไม่ 

04.00 - 06.00 น. นอน ที่นอน บริเวณทางเดิน  ✓ - 

06.00 - 08.00 น. อาบน้ า/รับประทานอาหาร ห้องน้ า/โต๊ะรับประทานอาหาร ✓  อุ้มไปห้องน้ า 

08.00 - 10.00 น. ดูโทรทศัน ์ ที่นอน บริเวณทางเดิน  ✓ - 

10.00 - 12.00 น. ดูโทรทศัน ์ ที่นอน บริเวณทางเดิน  ✓ - 

12.00 - 14.00 น. รับประทานอาหาร โต๊ะรบัประทานอาหาร  ✓ - 

14.00 - 16.00 น. นอน ที่นอน บริเวณทางเดิน  ✓ - 

16.00 - 18.00 น. รับประทานอาหาร โต๊ะรบัประทานอาหาร  ✓ - 

18.00 - 20.00 น. อาบน้ า/ดูโทรทัศน ์ ห้องน้ า/เตียงนอน ✓  อุ้มไปห้องน้ า 

20.00 - 22.00 น. นอน ที่นอน บริเวณทางเดิน  ✓ - 

22.00 - 24.00 น. นอน ที่นอน บริเวณทางเดิน  ✓ - 

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2560. 
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ตารางท่ี 4.5   
 
ข้อมูลด้านพื้นท่ีและสภาพแวดล้อมของกรณีศึกษาท่ี 2 

พื้นที่/บริเวณ ท่ีพบปัญหา รายละเอียดของปัญหาและอุปสรรคในการใช้พื้นที่ ระดับปัญหา 
ทางเดินภายในบ้าน - ทางเดินภายในบ้านค่อนข้างแคบ เน่ืองจากของเยอะ 4 

บันได/ทางลาด - ใช้พื้นที่เฉพาะช้ันล่าง ไม่มีทางต่างระดับ 1 
ประตู/หน้าต่าง/ช่องเปิด - ไม่มีประตูระหว่างทางเดิน หน้าต่างไม่มีการใช้งาน 1 

เฟอร์นิเจอร์/ผนัง - ไม่ค่อยได้ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ มีคนดูแล ช่วยเหลือ 4 

สภาพแวดล้อมภายในบ้าน 
(ห้องนอน) 

- นอนที่พื้น กั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัว 2 

สภาพแวดล้อมภายในบ้าน 
(ห้องน้ า) 

- ห้องน้ าค่อนข้างแคบและไม่มีราวจับ 2 

สภาพแวดล้อมภายในบ้าน 
(ห้องครัว) 

- บริเวณเคาเตอร์ของเยอะ  
- คนน่ังวีลแชร์ไม่สามารถเอ้ือมหยิบของด้านในได้  
- ไม่มีพื้นที่สอดขาใต้เคาเตอร์ 

4 

ระดับปัญหา 1 = เป็นปัญหาน้อยที่สุด   2 = เป็นปัญหาน้อย   3 = เป็นปัญหาปานกลาง   4 = เป็นปัญหามาก  5 = เป็นปัญหามากสุด    

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2560. 
 

 
  หมายถึง พื้นที่ภายในที่พักอาศัยที่คนน่ังวีลแชร์ใช้งานเป็นประจ า 

 

ภาพท่ี 4.3 ผังบริเวณภายในท่ีพักอาศัยของกรณีศึกษาท่ี 2. โดยผู้วิจัย, 2560. 
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 จากการสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถาม พบว่ากรณีศึกษาท่ี 2 เป็นผู้สูงอายุ มี
ความพิการทางด้านการเคล่ือนไหว ส่งผลให้ไม่ค่อยมีแรงและไม่สามารถเดินได้ มีหลานเป็นผู้ดูแลและ
ช่วยในการใช้ชีวิตประจ าวัน ผู้ดูแลจะใช้วีลแชร์ในการช่วยเหลือกรณีศึกษาท่ี 2 ในการท ากิจวัตร
ประจ าวัน เช่น อาบน้ า รับประทานอาหาร เป็นต้น 
 พื้นท่ีส่วนใหญ่ท่ีกรณีศึกษาท่ี 2 ใช้เป็นประจ าภายในท่ีพักอาศัย คือ บริเวณโถงกลาง 
เนื่องจากมีท่ีนอนอยู่ในบริเวณนั้น และบริเวณห้องครัว ซึ่งเป็นบริเวณรับประทานอาหาร โดยพบว่าจุด
ท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด คือ บริเวณห้องครัว เนื่องจากบนเคาเตอร์มีส่ิงของ เครื่องใช้เป็นจ านวนมาก 
และเป็นเคาเตอร์แบบทึบ ท าให้เมื่อนั่งวีลแชร์จะไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก อีกท้ังกรณีศึกษาท่ี 
2 ไม่ค่อยมีแรง ท าให้มีปัญหาในการเอื้อมมือไปใช้บริเวณเคาเตอร์ และปัญหารองลงมา คือ ทางเดิน
ภายในท่ีพักอาศัย ค่อนข้างแคบ เพราะบริเวณด้านหน้าเปิดเป็นร้านขายของและด้านในมีส่ิงของเป็น
จ านวนมาก ท าให้ในการใช้วีลแชร์ภายในท่ีพักอาศัยค่อนข้างล าบาก โดยสภาพแวดล้อมภายในท่ีพัก
อาศัยของกรณีศึกษาท่ี 2 มีลักษณะดังภาพท่ี 4.4 
 

 
ภาพท่ี 4.4 สภาพแวดล้อมภายในท่ีพักอาศัยของกรณีศึกษาท่ี 2. โดยผู้วิจัย, 2560. 
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กรณีศึกษาที่ 3 
ข้อมูลทั่วไป 
กรณีศึกษา : กรณีศึกษาท่ี 3   อายุ : 56 ปี 
อาศัยร่วมกับ : ภรรยา  อายุ : 58 ปี 
รูปแบบท่ีพักอาศัย : ทาวน์เฮ้าส์ 1 ช้ัน 
ข้อมูลด้านสุขภาพ 
โรคประจ าตัว : ความดันสูง, ชัก 
ลักษณะสุขภาพท่ัวไป : มีความพิการทางการเคล่ือนไหว (อัมพฤกษ)์ สามารถเดินได้แต่ต้องมีอุปกรณ์
ช่วยเหลือ 
อุปกรณ์ประจ าตัว : ไม้เท้า, วีลแชร์ 
 
ตารางท่ี 4.6   
 
ข้อมูลด้านกิจกรรมของกรณีศึกษาท่ี 3 

 

เวลา 
 

กิจกรรม 
 

พ้ืนที่/บริเวณ 
ผู้ดูแลให้ความช่วยเหลือ 

 

หมายเหตุ 
(รูปแบบการช่วยเหลือ) ใช ่ ไม่ 

04.00 - 06.00 น. นอน เตียงนอน  ✓ - 

06.00 - 08.00 น. อาบน้ า/รับประทานอาหาร ห้องน้ า/โต๊ะรับประทานอาหาร 
บริเวณหน้าบ้าน 

✓  พยุงไปห้องน้ า 

08.00 - 10.00 น. นั่งเล่น บริเวณหน้าบ้าน  ✓ - 

10.00 - 12.00 น. นั่งเล่น บริเวณหน้าบ้าน  ✓ - 

12.00 - 14.00 น. รับประทานอาหาร โต๊ะรบัประทานอาหาร บริเวณ
หน้าบ้าน 

 ✓ - 

14.00 - 16.00 น. นั่งวีลแชร์ไปนอกบ้าน บริเวณหน้ารั้วบ้าน ✓  เข็นรถวีลแชร์ 

16.00 - 18.00 น. รับประทานอาหาร โต๊ะรบัประทานอาหาร บริเวณ
หน้าบ้าน 

 ✓ - 

18.00 - 20.00 น. อาบน้ า/ดูโทรทัศน ์ เตียงนอน ✓  พยุงไปห้องน้ า 

20.00 - 22.00 น. นอน เตียงนอน  ✓ - 

22.00 - 24.00 น. นอน เตียงนอน  ✓ - 

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2560. 
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ตารางท่ี 4.7   
 
ข้อมูลด้านพื้นท่ีและสภาพแวดล้อมของกรณีศึกษาท่ี 3 

พื้นที่/บริเวณ ท่ีพบปัญหา รายละเอียดของปัญหาและอุปสรรคในการใช้พื้นที่ ระดับปัญหา 
ทางเดินภายในบ้าน - ทางเดินภายในบ้านค่อนข้างแคบ สามารถเดินผ่านได้ วีลแชร์เคลื่อนที่

ล าบาก  
- เวลาเดินต้องใส่รองเท้าเพื่อป้องกันเท้าพลิก 

3 

บันได/ทางลาด - พื้นที่ระหว่างภายนอกและภายในบ้านไม่มีทางลาดเช่ือม ต้องเดินขึ้น
บันได 1 ก้าว 

5 

ประตู/หน้าต่าง/ช่องเปิด - ประตูและหน้าต่างไม่มีปัญหาด้านการใช้งาน 1 

เฟอร์นิเจอร์/ผนัง - สามารถเอ้ือมหยิบของได้ในระดับหน่ึง(เฉพาะด้านซ้าย) ส่วนร่างกายไม่มี
แรง  

5 

สภาพแวดล้อมภายในบ้าน 
(ห้องนอน) 

- เดิมนอนที่พื้น ปัจจุบันได้ให้นอนเตียงปกติ ท าให้ขึ้นและลงจากเ ตียง
สะดวกมากขึ้น 

2 

สภาพแวดล้อมภายในบ้าน 
(ห้องน้ า) 

- ห้องน้ าค่อนข้างแคบ วีลแชร์เข้าถึงล าบาก 3 

สภาพแวดล้อมภายในบ้าน 
(ห้องครัว) 

- ใช้งานไม่บ่อยคร้ัง มีคนดูแล 1 

ระดับปัญหา 1 = เป็นปัญหาน้อยที่สุด   2 = เป็นปัญหาน้อย   3 = เป็นปัญหาปานกลาง   4 = เป็นปัญหามาก  5 = เป็นปัญหามากสุด    

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2560. 
 

 
  หมายถึง พื้นที่ภายในที่พักอาศัยที่คนน่ังวีลแชร์ใช้งานเป็นประจ า 

 
ภาพท่ี 4.5 ผังบริเวณภายในท่ีพักอาศัยของกรณีศึกษาท่ี 3. โดยผู้วิจัย, 2560. 
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 จากการสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถาม พบว่ากรณีศึกษาท่ี 3 เป็นผู้พิการทางด้าน
การเคล่ือนไหว (อัมพฤกษ์) กล้ามเนื้ออ่อนแรง สามารถเดินได้บ้างแต่ต้องใช้ไม้เท้าเป็นอุปกรณ์
ช่วยเหลือ มีภรรยาเป็นผู้ดูแลและในการใช้ชีวิตประจ าวันของกรณีศึกษาท่ี 3 ถ้าอยู่ภายในบ้านจะใช้
ไม้เท้า แต่ถ้าออกไปบริเวณนอกบ้านจะใช้วีลแชร์เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือ 
 พื้นท่ีส่วนใหญ่ท่ีกรณีศึกษาท่ี 3 ใช้เป็นประจ าภายในท่ีพักอาศัย คือ บริเวณด้านหน้าท่ี
พักอาศัย เนื่องจากเป็นจุดรวมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัว เช่น นั่งพักผ่อน ดูโทรทัศน์
ท าอาหาร เป็นต้น พบว่าจุดท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด คือ บันไดท่ีเช่ือมระหว่างด้านหน้าและด้านในท่ีพัก
อาศัย เนื่องจากไม่มีทางลาด ท าให้เมื่อกรณีศึกษาท่ี 3 จะเข้าภายในท่ีพักอาศัยต้องก้าวขาขึ้น 1 ก้าว 
ซึ่งมีความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และวีลแชร์ไม่สามารถเคล่ือนท่ีได้ต่อเนื่อง ปัญหารองลงมา คือ 
เฟอร์นิเจอร์ เพราะกรณีศึกษาท่ี 3 สามารถเอื้อมหยิบของได้เฉพาะด้านซ้ายเท่านั้น และต้องหมุน
ร่างกายเพื่อหยิบของในด้านอื่น ๆ โดยสภาพแวดล้อมภายในท่ีพักอาศัยของกรณีศึกษาท่ี 3 มีลักษณะ 
ดังภาพท่ี 4.6 
 

 
ภาพท่ี 4.6 สภาพแวดล้อมภายในท่ีพักอาศัยของกรณีศึกษาท่ี 3. โดยผู้วิจัย, 2560. 
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กรณีศึกษาที่ 4 
ข้อมูลทั่วไป 
กรณีศึกษา : กรณีศึกษาท่ี 4   อายุ : 62 ปี 
อาศัยร่วมกับ : ภรรยา  อายุ : 60 ปี 
รูปแบบท่ีพักอาศัย : ทาวน์เฮ้าส์ 1 ช้ัน 
ข้อมูลด้านสุขภาพ 
โรคประจ าตัว : เบาหวาน 
ลักษณะสุขภาพท่ัวไป : มีความพิการทางการเคล่ือนไหว (กระดูกข้อเท้าแตกละเอียด) ไม่สามารถเดิน
ได้ 
อุปกรณ์ประจ าตัว : วีลแชร์ 
 
ตารางท่ี 4.8   
 
ข้อมูลด้านกิจกรรมของกรณีศึกษาท่ี 4 

 

เวลา 
 

กิจกรรม 
 

พ้ืนที่/บริเวณ 
ผู้ดูแลให้ความช่วยเหลือ 

 

หมายเหตุ 
(รูปแบบการช่วยเหลือ) ใช ่ ไม่ 

04.00 - 06.00 น. นอน โถงกลางบ้าน  ✓ - 

06.00 - 08.00 น. อาบน้ า/รับประทานอาหาร ห้องน้ า/โต๊ะรับประทานอาหาร  ✓ - 

08.00 - 10.00 น. ท างาน (ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า) โถงกลางบ้าน  ✓ - 

10.00 - 12.00 น. ท างาน (ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า) โถงกลางบ้าน  ✓ - 

12.00 - 14.00 น. รับประทานอาหาร โต๊ะรบัประทานอาหาร  ✓ - 

14.00 - 16.00 น. ท างาน (ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า) โถงกลางบ้าน  ✓ - 

16.00 - 18.00 น. ท างาน (ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า) โถงกลางบ้าน  ✓ - 

18.00 - 20.00 น. อาบน้ า/รับประทานอาหาร ห้องน้ า/โต๊ะรับประทานอาหาร  ✓ - 

20.00 - 22.00 น. ดูโทรทศัน ์ โถงกลางบ้าน  ✓ - 

22.00 - 24.00 น. นอน โถงกลางบ้าน  ✓ - 

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2560. 
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ตารางท่ี 4.9   
 
ข้อมูลด้านพื้นท่ีและสภาพแวดล้อมของกรณีศึกษาท่ี 4 

พื้นที่/บริเวณ ที่พบปัญหา รายละเอียดของปัญหาและอุปสรรคในการใช้พื้นที ่ ระดับปัญหา 

ทางเดินภายในบ้าน - ทางเดินภายในบ้านค่อนข้างแคบ เน่ืองจากของเยอะ 2 
บันได/ทางลาด - พ้ืนที่ระหว่างภายนอกและภายในบ้านไม่มีทางลาดเช่ือม ต้อง

คลานข้ึน 
2 

ประตู/หน้าต่าง/ช่องเปิด - ประตูและหน้าต่างไม่มีปัญหาด้านการใช้งาน 1 

เฟอร์นิเจอร์/ผนัง - ใช้วิธีเอ้ือมหยิบของ บางอย่างหยิบไม่ถึงหรืออยู่สูงเกิน  3 
สภาพแวดล้อมภายในบ้าน 

(ห้องนอน) 
- ไม่ได้นอนในห้องนอน นอนกลางบ้าน 2 

สภาพแวดล้อมภายในบ้าน 
(ห้องน้ า) 

- ห้องน้ าค่อนข้างกว้าง แต่ไม่มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก     
มีเก้าอี้ส าหรับน่ังอาบน้ า 

2 

สภาพแวดล้อมภายในบ้าน 
(ห้องครัว) 

- ไม่มีปัญหาด้านการใช้งาน 1 

ระดับปัญหา 1 = เป็นปัญหาน้อยที่สุด   2 = เป็นปัญหาน้อย   3 = เป็นปัญหาปานกลาง   4 = เป็นปัญหามาก  5 = เป็นปัญหามากสุด    

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2560. 
 
 

 
  หมายถึง พื้นที่ภายในที่พักอาศัยที่คนน่ังวีลแชร์ใช้งานเป็นประจ า 

 

ภาพท่ี 4.7 ผังบริเวณภายในท่ีพักอาศัยของกรณีศึกษาท่ี 4. โดยผู้วิจัย, 2560. 
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 จากการสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถาม พบว่ากรณีศึกษาท่ี 4 เป็นผู้พิการทางด้าน
การเคล่ือนไหว กระดูกข้อเท้าแตกละเอียด ไม่สามารถเดินได้ มีภรรยาเป็นผู้ดูแล และกรณีศึกษาท่ี 4 
สามารถใช้ชีวิตประจ าวันได้ปกติ โดยไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้ดูแล ในการเคล่ือนท่ีภายในท่ีพัก
อาศัย ใช้วิธีการคลานไปยังท่ีต่าง ๆ และเมื่อออกนอกบ้านจะใช้วีลแชร์เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือในการ
เคล่ือนท่ี 
 พื้นท่ีส่วนใหญ่ท่ีกรณีศึกษาท่ี 4 ใช้เป็นประจ าภายในท่ีพักอาศัย คือ บริเวณโถงกลาง 
เนื่องจากเป็นบริเวณท่ีใช้ท างานและนอน พบว่าจุดท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด คือ เฟอร์นิเจอร์ เนื่องจาก
กรณีศึกษาท่ี 4 ไม่ได้ใช้วีลแชร์ภายในบ้าน และนั่งบริเวณพื้น โดยใช้การเอื้อมหยิบของเป็นหลัก เมื่อ
ส่ิงของท่ีอยู่สูงหรือไกลเกินไปท าให้เอื้อมหยิบไม่ถึง และเกิดความไม่สะดวกในการท างาน 
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กรณีศึกษาที่ 5 
ข้อมูลทั่วไป 
กรณีศึกษา : กรณีศึกษาท่ี 5   อายุ : 86 ปี 
อาศัยร่วมกับ : ภรรยา  อายุ : 77 ปี, แม่บ้าน  อายุ : 39 ปี 
รูปแบบท่ีพักอาศัย : ทาวน์เฮ้าส์ 1 ช้ัน 
ข้อมูลด้านสุขภาพ 
โรคประจ าตัว : พาร์กินสัน, มีภาวะปัญหาด้านความจ า 
ลักษณะสุขภาพท่ัวไป : มีความพิการทางการเคล่ือนไหว  ไม่สามารถเดินได้ 
อุปกรณ์ประจ าตัว : วีลแชร์ 
 
ตารางท่ี 4.10   
 
ข้อมูลด้านกิจกรรมของกรณีศึกษาท่ี 5 

 

เวลา 
 

กิจกรรม 
 

พ้ืนที่/บริเวณ 
ผู้ดูแลให้ความช่วยเหลือ 

 

หมายเหตุ 
(รูปแบบการช่วยเหลือ) ใช ่ ไม่ 

04.00 - 06.00 น. นอน เตียงนอน  ✓ - 

06.00 - 08.00 น. อาบน้ า/ดูโทรทัศน ์ ห้องน้ า/เตียงนอน ✓  เข็นวีลแชร์ไปห้องน้ า 

08.00 - 10.00 น. รับประทานอาหาร/ดูโทรทัศน ์ เตียงนอน ✓  ป้อนอาหาร 

10.00 - 12.00 น. ดูโทรทศัน ์ เตียงนอน  ✓ - 

12.00 - 14.00 น. รับประทานอาหาร เตียงนอน  ✓ - 

14.00 - 16.00 น. ดูโทรทศัน ์ เตียงนอน  ✓ - 

16.00 - 18.00 น. รับประทานอาหาร เตียงนอน ✓  ป้อนอาหาร 

18.00 - 20.00 น. อาบน้ า/ดูโทรทัศน ์ ห้องน้ า/เตียงนอน ✓  เข็นวีลแชร์ไปห้องน้ า 

20.00 - 22.00 น. นอน เตียงนอน  ✓ - 

22.00 - 24.00 น. นอน เตียงนอน  ✓ - 

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2560. 
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ตารางท่ี 4.11   
 
ข้อมูลด้านพื้นท่ีและสภาพแวดล้อมของกรณีศึกษาท่ี 5 

พื้นที่/บริเวณ ที่พบปัญหา รายละเอียดของปัญหาและอุปสรรคในการใช้พื้นที ่ ระดับปัญหา 

ทางเดินภายในบ้าน ทางเดินภายในบ้านกว้างขวาง 1 
บันได/ทางลาด พ้ืนที่ระหว่างภายนอกและภายในบ้านมีทางลาดเช่ือม ไม่มีทาง

ต่างระดับภายในบ้าน 
1 

ประตู/หน้าต่าง/ช่องเปิด ประตูและหน้าต่างไม่มีปัญหาด้านการใช้งาน 1 

เฟอร์นิเจอร์/ผนัง ใช้วิธีเอ้ือมหยิบของ ไม่ค่อยมีแรง มีคนดูแล  2 
สภาพแวดล้อมภายในบ้าน 

(ห้องนอน) 
มีเตียงผู้ป่วยอยู่กลางบ้าน มีพ้ืนที่โดยรอบเตียง 1 

สภาพแวดล้อมภายในบ้าน 
(ห้องน้ า) 

ห้องน้ ากว้างขวาง แต่ไม่มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก มีเก้าอ้ี
ส าหรับน่ังอาบน้ า 

2 

สภาพแวดล้อมภายในบ้าน 
(ห้องครัว) 

ไม่มีปัญหาด้านการใช้งาน 1 

ระดับปัญหา 1 = เป็นปัญหาน้อยที่สุด   2 = เป็นปัญหาน้อย   3 = เป็นปัญหาปานกลาง   4 = เป็นปัญหามาก  5 = เป็นปัญหามากสุด    

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2560. 
 

 
  หมายถึง พื้นที่ภายในที่พักอาศัยที่คนน่ังวีลแชร์ใช้งานเป็นประจ า 

 

ภาพท่ี 4.8 ผังบริเวณภายในท่ีพักอาศัยของกรณีศึกษาท่ี 5. โดยผู้วิจัย, 2560. 
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 จากการสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถาม พบว่ากรณีศึกษาท่ี 5 เป็นผู้สูงอายุ มีโรค
ประจ าตัว คือ โรคพาร์กินสัน ปัญหาด้านความจ าและไม่สามารถเดินได้ โดยมีภรรยาและแม่บ้านเป็น
ผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด ในการใช้ชีวิตประจ าวันจะใช้วีลแชร์ในการเป็นอุปกรณ์ในการเคล่ือนท่ี 
 พื้นท่ีส่วนใหญ่ท่ีกรณีศึกษาท่ี 5 ใช้เป็นประจ าภายในท่ีพักอาศัย คือ บริเวณโถงกลาง 
เนื่องจากเป็นบริเวณเตียงนอน ซึ่งพบปัญหาน้อยมากในการใช้งาน โดยภายในท่ีพักอาศัยมีบริเวณ
กว้างขวาง มีพื้นท่ีส าหรับการท ากิจกรรมต่าง ๆ และเมื่อกรณีศึกษาท่ี 5 มีความต้องการท ากิจกรรมจะ
บอกผู้ดูแลแทนการท าด้วยตนเอง 
 จากการสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถามข้าง ต้น เรื่องพฤติกรรมการใช้
ชีวิตประจ าวันภายในท่ีพักอาศัยร่วมกับผู้อื่นของคนนั่งวีลแชร์ ท้ังหมด เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพื้นท่ีท่ีพบ
ปัญหา รายละเอียดของปัญหา อุปสรรค และระดับปัญหาในการใช้พื้นท่ีของคนนั่งวีลแชร์  ท้ังหมด     
5 กรณีศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.12   
 
ผลการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง เรื่อง พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวันภายในท่ีพักอาศัยร่วมกับผู้อื่นของ
คนนั่งวีลแชร์ จ านวน 5 กรณีศึกษา 
กรณีศึกษา อายุ (ปี) รูปแบบทีอ่ยู่อาศัย จุดที่พบปัญหา 

1 2 3 4 5 6 7 
1 68 ทาวน์เฮ้าส์ 2 ช้ัน - - - ✓ ✓ ✓ - 

2 77 ทาวน์เฮ้าส์ 2 ช้ัน ✓ - - ✓ - - ✓ 

3 56 ทาวน์เฮ้าส์ 1 ช้ัน ✓ ✓ - ✓ - ✓ - 

4 62 ทาวน์เฮ้าส์ 1 ช้ัน - - - ✓ - - - 

5 86 ทาวน์เฮ้าส์ 1 ช้ัน - - - - - - - 

รวม (จ านวนจุดท่ีพบปัญหา) 2 1 0 4 1 2 1 

รวม ระดับความส าคัญ (5-35) 11 11 5 19 10 13 8 
พื้นที่/บริเวณ        1 = ทางเดินภายในบ้าน           2 = บันได/ทางลาด            3 = ประตู/หน้าต่าง/ช่องเปิด              4 = เฟอร์นิเจอร์/ผนัง           
5 = สภาพแวดล้อมภายในบ้าน (ห้องนอน)      6 = สภาพแวดล้อมภายในบ้าน (ห้องน้ า)      7 = สภาพแวดล้อมภายในบ้าน (ห้องครัว)    

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2560. 
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 ตารางท่ี 4.12 เป็นการศึกษากรณีศึกษาท้ัง 5 รายเป็นบุคคลท่ีมีความทุพพลภาพ
ทางการเคล่ือนไหวหรือการเดิน โดยพักอาศัยอยู่ในบ้านพักอาศัยซึ่งมีลักษณะเป็นทาวน์เฮ้าส์ 1-2 ช้ัน 
ร่วมกับผู้ดูแล 1 คนขึ้นไป โดยท้ัง 5 กรณีศึกษาจะใช้งานพื้นท่ีบริเวณช้ัน 1 เท่านั้น และจากการศึกษา
เรื่องพฤติกรรมการใช้งานในบริเวณต่าง ๆ  พบว่าจุดท่ีพบปัญหาการใช้งานจากเรียงล าดับจากมากสุด
ไปยังล าดับน้อยสุด ดังนี้ ผนังและเฟอร์นิเจอร์ ห้องน้ า ทางเดินภายในบ้าน บันได ทางลาด ห้องนอน 
ห้องครัว ประตู หน้าต่างและช่องเปิด จะเห็นได้ว่าผนังหรือเฟอร์นิเจอร์ท่ีถูกก าหนดพื้นท่ีและการใช้
งานเฉพาะ ซึ่งเป็นปัญหาในการใช้งานของคนนั่งวีลแชร์มากท่ีสุด เนื่องจากเฟอร์นิเจอร์ท่ัวไปและผนัง
ภายในท่ีพักอาศัยจะไม่สามารถยืดหยุ่นได้ มีขนาดและความสูงเป็นมาตรฐาน ส่งผลให้เมื่อคนนั่ง
วีลแชร์ไม่สามารถใช้งานได้สะดวก และเอื้อมหยิบของไม่ถึง เพราะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทุก
คนท่ีต้องการใช้งาน ดังภาพท่ี 4.9 
 

  

  
ภาพท่ี 4.9 บริเวณท่ีเป็นปัญหาในการใช้งานของกลุ่มตัวอย่าง. โดยผู้วิจัย, 2560. 
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 จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามของคนนั่งวีลแชร์ ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเรื่องปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุและคนพิการ พบว่าปัญหา
ส่วนใหญ่ คือ ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมหรือท่ีพักอาศัยไม่เหมาะสมและปลอดภัยเพียงพอ เนื่องจาก
ผู้สูงอายุและคนพิการ ต้องการใช้ชีวิตประจ าวันและท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้โดยพึ่งพิงผู้อื่นน้อยลงและ
ด าเนินชีวิตตามปกติ และการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเรื่องสถาปัตยกรรมท่ีสามารถปรับเปล่ียนได้ 
สามารถเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกภายในท่ีพักอาศัยเพื่อให้เกิดความ
ยืดหยุ่นในการใช้งานและเหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละบุคคล 

4.1.2 การก าหนดและออกแบบพื้นที่การใช้งานภายในที่พักอาศัย 
   งานวิจัยนี้ต้องการออกแบบพื้นท่ีท่ีสามารถปรับเปล่ียนได้ภายในท่ีพักอาศัย คือ 
ผนังและเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งโดยท่ัวไปจะมีรูปแบบและสัดส่วนเป็นมาตรฐาน คนท่ัวไปสามารถใช้งานได้
ปกติ แต่คนนั่งวีลแชร์จะไม่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยผนังและเฟอร์นิเจอร์ท่ีถูก
ออกแบบขึ้นเพื่อท าเป็นต้นแบบของระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีในงานวิจัยนี้จะมีลักษณะยืดหยุ่นและ
สามารถปรับเปล่ียนการใช้งานให้ตรงกับลักษณะผู้ใช้งานและสอดคล้องกับหลักการออกแบบเพื่อคน
ท้ังมวล จึงได้ออกแบบโมเดลจ าลองในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 

    (1) โมเดลจ าลองแบบท่ี 1 
        โมเดลจ าลองแบบท่ี 1 เป็นการออกแบบพื้นท่ีในแนวระนาบ โดยใช้เทคนิค

การเล่ือนไปด้านหน้าหรือด้านหลังใน 1 ทิศทาง เพื่อขยายพื้นท่ีในการใช้งานและเมื่อเล่ือนเก็บจะ
สามารถซ้อนทับกับได้พอดี เพื่อเป็นการประหยัดพื้นท่ี ดังภาพท่ี 4.10  

 
ภาพท่ี 4.10 โมเดลจ าลองแบบท่ี 1 ในขณะปรับเปล่ียน. โดยผู้วิจัย, 2560. 
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    (2) โมเดลจ าลองแบบท่ี 2 
        โมเดลจ าลองแบบท่ี 2 เป็นการออกแบบพื้นท่ีในแนวระนาบเช่นเดียวกับ
โมเดลจ าลองแบบท่ี 1 โดยใช้เทคนิคการพับเก็บเพื่อลดหรือเพิ่มพื้นท่ีในการใช้งานใน 1 ทิศทาง เมื่อ
โมเดลมีการปรับเปล่ียนจะท าให้เกิดรูปทรงท่ีแตกต่างกันและสามารถเพิ่มการใช้งานให้เหมาะสมกับ
ลักษณะนั้น ๆ ได้ ดังภาพท่ี 4.11 

 
ภาพท่ี 4.11 โมเดลจ าลองแบบท่ี 2 ในขณะปรับเปล่ียน. โดยผู้วิจัย, 2560. 
 

     (3) โมเดลจ าลองแบบท่ี 3 
         โมเดลจ าลองแบบท่ี 3 เป็นการออกแบบพื้นท่ีท่ีมีลักษณะเป็นทรงกระบอก 
โดยใช้เทคนิคการหมุนเพื่อขยายพื้นท่ีในการใช้งาน ซึ่งโมเดลในลักษณะนี้สามารถเลือกต าแหน่งหรือ
ทิศทางท่ีต้องการปรับเปล่ียนเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ดังภาพท่ี 4.12 

 
ภาพท่ี 4.12 โมเดลจ าลองแบบท่ี 3 ในขณะปรับเปล่ียน. โดยผู้วิจัย, 2560. 
 

     (4) โมเดลจ าลองแบบท่ี 4 
         โมเดลจ าลองแบบท่ี 4 เป็นการออกแบบพื้นท่ีในแนวระนาบ โดยใช้เทคนิค
การหมุนและสามารถเลือกหมุนบางช้ินส่วนตามท่ีต้องการ ซึ่งโมเดลในลักษณะนี้สามารถปรับเปล่ียน
ได้หลากหลายรูปแบบ และโดยการใช้กลไกการท างานค่อนข้างซับซ้อน ดังภาพท่ี 4.13 
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ภาพท่ี 4.13 โมเดลจ าลองแบบท่ี 4 ในขณะปรับเปล่ียน. โดยผู้วิจัย, 2560. 
 

    (5) โมเดลจ าลองแบบท่ี 5 
        โมเดลจ าลองแบบท่ี 5 เป็นการออกแบบพื้นท่ีในแนวระนาบ โดยใช้เทคนิค
การพับเก็บเพื่อลดระดับความสูงเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน ซึ่งโมเดลในลักษณะนี้สามารถ
ปรับเปล่ียนแล้วเกิดรูปทรงท่ีแตกต่างจากเดิม และในการน าไปใช้ค่อนข้างเปลืองพื้นท่ี ดังภาพท่ี 4.14 

 
ภาพท่ี 4.14 โมเดลจ าลองแบบท่ี 5 ในขณะปรับเปล่ียน. โดยผู้วิจัย, 2560. 
 

    (6) โมเดลจ าลองแบบท่ี 6 
         โมเดลจ าลองแบบท่ี 6 เป็นในออกแบบพื้นท่ีในแนวระนาบ ได้น าหลักการของ 

Hinged Tessellations มาใช้ในการออกแบบ โดยใช้เทคนิคการหมุนและพับเก็บเพื่อปรับเปล่ียน
พื้นท่ีการใช้งาน และสามารถเพิ่มพื้นท่ีให้เก็บของได้ ซึ่งโมเดลในลักษณะนี้ขณะพับเก็บจะช่วยลดพื้นท่ี
ได้ค่อนข้างมาก ดังภาพท่ี 4.15 

 
ภาพท่ี 4.15 โมเดลจ าลองแบบท่ี 6 ในขณะปรับเปล่ียน. โดยผู้วิจัย, 2560. 
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 จากการออกแบบโมเดลจ าลองในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อศึกษาลักษณะการใช้งาน ข้อดีและ
ข้อเสีย สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 4.13 
 
ตารางท่ี 4.13   
 
การเปรียบเทียบลักษณะการใช้งาน ข้อดีและข้อเสียของโมเดลจ าลอง 
โมเดล
จ าลอง 

 
ลักษณะการใช้งาน 

 
ข้อดี 

 
ข้อเสีย 

1, 2 พื้น ท่ีในแนวระนาบ ใช้การ
เล่ือนในแนวตรงเพื่อขยาย
พื้นท่ี 

ช่วยประหยัดพื้นท่ีในการ
ใช้งานในขณะพับเก็บ 

พื้นท่ีสามารถปรับเปล่ียน
ได้เพียง 1 ทิศทาง 

3 พื้นท่ีแบบวงกลม ใช้การหมุน
เ พื่ อ ข ย า ย พื้ น ท่ี แ ล ะ
ปรับเปล่ียนการใช้งาน 

พื้นท่ีสามารถเลือกปรับได้
ห ล า ย ร ะ ดั บ  เ พื่ อ
ตอบสนองการใช้งานท่ี
แตกต่างกัน 

รูปทรงของโมเดลขณะ
ขยายตัวใช้พื้นท่ีค่อนข้าง 
มาก 

4 พื้น ท่ีในแนวระนาบ ใช้การ
ห มุ น เ พื่ อ ข ย า ย พื้ น ท่ี แ ล ะ
ปรับเปล่ียนการใช้งาน 

พื้นท่ีสามารถปรับตามการ
ใช้งานได้หลายรูปแบบ 

การควบคุมเมื่อเช่ือมต่อ
กับเซอร์โวมอเตอร์ค่อนข้าง 
ซับซ้อน 

5 พื้นท่ีในแนวระนาบ ใช้การพับ
เก็ บ  เพื่ อ ลดระ ดับ เพื่ อ ให้
เหมาะสมกับผู้ใช้งาน 

พื้นท่ีเป็นลักษณะส่ีเหล่ียม
ท่ีสามารถปรับให้เป็นพื้นท่ี
ส าหรับเก็บของได้ 

เมื่อพับเก็บ ระดับการใช้
งานไม่ตรงกับผู้ใช้งาน 

6 พื้นท่ีในแนวระนาบ ใช้การพับ
เก็ บ  เพื่ อ ลั กษณะพื้ น ท่ี ให้
เหมาะสมกับผู้ใช้งาน 

พื้นท่ีเป็นลักษณะส่ีเหล่ียม
ท่ีสามารถปรับให้เป็นพื้นท่ี
ส าหรับเก็บของได้ ในขณะ
พับเก็บช่วยให้ประหยัด
พื้นท่ีได้ค่อนข้างมาก 

เมื่ อพื้ น ท่ีขยาย ตัว จะมี
ขนาดใหญ่  

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2560. 
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   จากตารางท่ี 4.13 การออกแบบโมเดลท้ังหมด 6 รูปแบบ ได้พิจารณาคัดเลือก
โมเดลจ าลองเพื่อน ามาพัฒนาต่อ โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

    (1) การปรับเปล่ียนการใช้งานได้หลายรูปแบบ 
    (2) พื้นท่ีท่ีออกแบบน้ าหนักเบา ใช้แรงน้อยในการเคล่ือนท่ี 
    (3) ประหยัดพื้นท่ี 
    (4) การควบคุมการปรับเปล่ียนได้ โดยใช้เซอร์โวมอเตอร์ 

   จากเกณฑ์ดังกล่าว ได้เลือกโมเดลจ าลองแบบท่ี 6 มาใช้ในการพัฒนาระบบ
ปรับเปล่ียนพื้นท่ีแบบอัตโนมัติ โมเดลจ าลองแบบท่ี 6 ถูกพัฒนาให้เป็นผนังท่ีสามารถใช้งานได้
หลากหลายรูปแบบ เช่น เคาน์เตอร์ โต๊ะ และช้ันเก็บของ เป็นต้น โดยมีกลไกในการขับเคล่ือนผนังช้ิน
นี้ให้สามารถขยายและพับเก็บได้ โดยใช้หลักการ Hinged Tessellations คือ 
         (1) การน ารูปทรงเรขาคณิตมาเรียงต่อกัน โดยมีเงื่อนไขว่ารูปท่ีน ามาจัดเรียงนั้น
จะต้องไม่เกิดช่องว่างหรือการทับซ้อนกัน 
         (2) การน าบานพับมาใช้เป็นข้อต่อเช่ือมระหว่างรูปทรงเรขาคณิตแต่ละช้ิน 
เพื่อให้สามารถหมุนและพับให้เกิดรูปแบบท่ีแตกต่างกัน  
         (3) การใช้รูปหลายเหล่ียมด้านเท่าหรือมุมเท่าหลายชนิดจัดวางเรียงกันให้รอบจุด
ยอดร่วมกัน 360 องศา มุมตรงข้ามท่ีมีจุดยอดร่วมกัน 180 องศา 
   โดยโมเดลจ าลองนี้ถูกก าหนดให้เป็นผนังท่ีสามารถปรับเปล่ียนพื้นท่ีให้เหมาะสม
กับผู้ใช้งานท้ัง 2 ประเภท คือ คนยืนและคนนั่งวีลแชร์ ผนังนี้ถูกออกแบบตามแนวคิดการออกแบบ
เพื่อคนท้ังมวล (Universal Design) คือ มีความยืดหยุ่น สามารถเพิ่มหรือลดขนาดเพื่อให้เหมาะสม
กับผู้ใช้งานทุกประเภท โดยใช้เทคนิคการหมุนของกลไกร่วมกับระบบปรับเปล่ียนแบบอัตโนมัติ ท าให้
ใช้งานง่ายและออกแรงน้อยในการปรับเปล่ียน โดยโมเดลจ าลองมีสัดส่วนในการออกแบบดังภาพท่ี 
4.16  เพื่อใหข้นาดและสัดส่วนตรงกับขนาดมาตรฐานท่ีผู้ใช้งานท้ัง 2 ประเภท สามารถใช้งานได้อย่าง
สะดวกสบายและปลอดภัย  
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ภาพท่ี 4.16 สัดส่วนท่ีใช้ในการออกแบบ. โดยผู้วิจัย, 2560. 
 

 
ภาพท่ี 4.17 ต้นแบบโมเดลจ าลอง ขณะตรวจจับคนยืน. โดยผู้วิจัย, 2560. 

 
   จากรูปท่ี 4.17 โมเดลจ าลองขณะตรวจจับคนยืน ผนังขนาด 1:10 เมื่อขยายตัวจะ
มีความกว้าง 24 เซนติเมตร สูง 16 เซนติเมตร ลึก 7 เซนติเมตร และมีช่องว่างตรงกลางระหว่าง
ช้ินส่วน 
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ภาพท่ี 4.18 ต้นแบบโมเดลจ าลอง ขณะปรับเปล่ียนพื้นท่ีการใช้งาน. โดยผู้วิจัย, 2560. 
 
   จากรูปท่ี 4.18 เป็นโมเดลจ าลองขณะปรับเปล่ียนพื้นท่ีการใช้งาน โดยผนังจะ
สามารถหมุนและพับเก็บเพื่อลดความขนาด ความสูงให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน และช่วยในการประหยัด
พื้นท่ีภายในท่ีพักอาศัย โดยแต่ละช้ินส่วนสามารถจัดเก็บส่ิงของได้ เมื่อพับเก็บส่วนสีฟ้าจะคงทิศทาง
เดิมไว้ และช้ินส่วนสีเหลืองจะหมุน 90 องศา  
 

 
ภาพท่ี 4.19 ต้นแบบโมเดลจ าลอง ขณะตรวจจับคนนั่งวีลแชร์. โดยผู้วิจัย, 2560. 
 
   จากรูปท่ี 4.19 โมเดลจ าลองขณะตรวจจับคนนั่งวีลแชร์ เฟอร์นิเจอร์ขนาด 1:10 
เมื่อพับเก็บจะมีความกว้าง 16 เซนติเมตร สูง 12 เซนติเมตร ลึก 7 เซนติเมตร และไม่มีช่องว่าง
ระหว่างตรงกลางระหว่างช้ินส่วน 
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   ต้นแบบพื้นท่ีท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นสามารถปรับเปล่ียนให้มีความหลากหลาย
ในด้านต่าง ๆ เช่น การใช้งาน ขนาดและรูปทรง เป็นต้น เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท่ีพัก
อาศัยของแต่ละบุคคล ดังนี้ 
 

 

 

 
(ก)  (ข) 

 
ภาพท่ี 4.20 พื้นท่ีท่ีสามารถปรับเปล่ียนได้ตามแนวแกนและการหมุน. โดยผู้วิจัย, 2560. 
  
   ในการติดต้ังพื้นท่ีสามารถปรับเปล่ียนจากพื้นท่ีแนวต้ังมาเป็นพื้นท่ีแนวนอนดังรูป 
(ก) และสามารถหมุนพื้นท่ีให้เป็นมุมอื่น ๆ ดังรูป (ข) โดยการปรับเปล่ียนในลักษณะนี้จะส่งผลให้
สามารถใช้งานพื้นท่ีท่ีออกแบบในแนวระนาบได้ เช่น พื้น เตียงนอน เป็นต้น 
 

   
(ก) (ข) (ค) 

ภาพท่ี 4.21 พื้นท่ีท่ีสามารถปรับเปล่ียนได้ตามสัดส่วนท่ีก าหนด. โดยผู้วิจัย, 2560. 
  
   ในการออกแบบพื้นท่ีสามารถปรับเปล่ียนขนาดจากสัดส่วนเดิมท่ีก าหนดดังรูป (ก) 
และมีการเพิ่มหรือลดขนาดของช้ินส่วนอื่น ๆ ในสถานะเปิดดังรูป (ข) และสถานะปิดดังรูป (ค)  
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(ก) (ข) (ค) 

ภาพท่ี 4.22 พื้นท่ีท่ีสามารถปรับเปล่ียนได้โดยมีอย่างน้อย 1 ด้านชิดผนัง. โดยผู้วิจัย, 2560. 
 
   ในการออกแบบพื้นท่ีให้เข้ากับท่ีพักอาศัยท่ีมีพื้นท่ีอย่างจ ากัด เช่น ต้องการวางชิด
ผนัง 1 ด้าน สามารถออกแบบพื้นท่ีได้ดังภาพท่ี 4.22 ในสถานะปิดดังรูป (ก) ในขณะปรับเปล่ียนพื้นท่ี
ดังรูป(ข) และสถานะเปิดดังรูป (ค) โดยการเลือกใช้พื้นท่ีในลักษณะนี้จะส่งผลให้ประหยัดพื้นท่ีในการ
ใช้งาน 
   นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบและเลือกใช้พื้นท่ีให้เข้ากับท่ีพักอาศัยของแต่ละ
บุคคล ซึ่งมีของจ ากัดและความต้องการท่ีแตกต่างกันของผู้ใช้งาน โดยตัวอย่างโมเดลท้ังหมดได้น า
หลักการ Hinged Tessellations มาใช้ในการออกแบบ ซึ่งเป็นการน ารูปทรงเรขาคณิตมาเรียงต่อกัน
และใช้เทคนิคในหมุนเพื่อปรับเปล่ียนการใช้งาน ในสถานะปิด (ภาพซ้าย) และสถานะเปิด (ภาพขวา) 
ดังภาพท่ี 4.23  
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สถานะปิด  สถานะเปิด 
 
ภาพท่ี 4.23 ตัวอย่างพื้นท่ีท่ีสามารถปรับเปล่ียนได้ตามพื้นท่ีภายในท่ีพักอาศัยและการใช้งาน. โดย
ผู้วิจัย, 2560. 
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   งานวิจัยนี้ต้องการพัฒนาต้นแบบท่ีพักอาศัยท่ีมีความหลายหลายในการใช้งาน
ตามหลักการออกแบบเพื่อคนท้ังมวล 7 ประการ ดังนี้ 
        (1) ทุกคนสามารถใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ใช้งานแบ่งเป็นผู้ใช้งานท่ัวไปและ
คนนั่งวีลแชร์ ซึ่งเป็นผู้ใช้งานหลักของท่ีพักอาศัยท่ีก าหนด 
        (2) มีความยืดหยุ่น โดยสามารถปรับเปล่ียนการใช้งานได้ 2 รูปแบบ 
        (3) ใช้งานง่าย โดยมรีะบบตรวจจับผู้ใช้งานเพื่อปรับเปล่ียนพื้นท่ีแบบอัตโนมัติ 
        (4) การส่ือความหมายท่ีเข้าใจง่าย โดยพื้นท่ีท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นเป็นส่วน
หนึ่งของท่ีพักอาศัย ซึ่งใช้ในชีวิตประจ าวันผู้ใช้งานสามารถรับรู้และเข้าใจได้ 
        (5) การออกแบบเผ่ือลดการใช้งานท่ีผิดพลาด เป็นการออกแบบพื้นท่ีท่ีสามารถลด
อันตรายจากอุบัติเหตุ จากการหยิบของบนที่สูงหรือการเอื้อมหยิบของในระยะไกลของคนนั่งวีลแชร์ 
        (6) ใช้แรงน้อย เป็นระบบอัตโนมัติ ผู้ใช้งานไม่ต้องออกแรงในการปรับเปล่ียน 
        (7) มีขนาดและพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับการเข้าถึงและการใช้งานได้  
        โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกออกแบบพื้นท่ีให้เหมาะสมกับปัญหา ความต้องการและ
พื้นท่ีภายในท่ีพักอาศัยท่ีมีข้อจ ากัดท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้ทุกคนภายในท่ีพักอาศัยสามารถใช้งานได้
อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย  
 
4.2 การพัฒนาระบบ 

 
4.2.1 การพัฒนาระบบตรวจจับวัตถุ 

 

 
 
ภาพท่ี 4.24 ผังการเช่ือมต่อของระบบตรวจจับวัตถุ. โดยผู้วิจัย, 2560. 
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ภาพท่ี 4.25 การท างานของระบบตรวจจับวัตถ.ุ โดยผู้วิจัย, 2560. 
 

   ระบบตรวจจับวัตถุท างานในคอมพิวเตอร์พกพา ระบบปฏิบัติการ Window 10 
และท างานผ่านโปรแกรม Processing  รุ่น 3.3.6 ซึ่งระบบประกอบไปด้วย Library Code ท่ีช่วยใน
การท างาน ดังนี้  
        (1) processing. Video ใช้เ ช่ือมต่อระหว่างกล้องบันทึกภาพวิ ดีโอเข้ากับ
โปรแกรม Processing   
        (2) blob Detection ใช้ในการวิเคราะห์ภาพวิดีโอ 
        (3) processing. Serial ใช้ในการส่งข้อมูลไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
   การน าเทคนิค Background Subtraction มาใช้ในระบบตรวจจับวัตถุ คือ การ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเฟรมต้ังต้นและเฟรมปัจจุบัน ในด้านรูปทรง สัดส่วนของวัตถุ และ
เปรียบเทียบเม็ดสีแต่ละจุดระหว่างภาพ เม็ดสีท่ีเหมือนกันจะถูกประมวลผลเป็นสีขาว และเมื่อมีค่า
เม็ดสีท่ีแตกต่างกันจากค่าต้ังต้น ระบบจะประมวลผลเป็นสีด า โดยในการวิจัยได้ก าหนดให้ระบบ
เปรียบเทียบระหว่างภาพนิ่งท่ีได้ท าการบันทึกไว้กับเฟรมภาพปัจจุบันที่เกิดจากกล้องบันทึกภาพวิดีโอ 
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เพื่อให้ระบุต าแหน่งท่ีวัตถุก าลังเคล่ือนท่ีอยู่ในเฟรมปัจจุบัน ระบบตรวจจับวัตถุจะเริ่มท างานเมื่อมีการ
ก าหนดขอบเขตท่ีต้องการให้ตรวจจับภายในหน้าจอแสดงผลของโปรแกรม Processing 
 

 
ภาพท่ี 4.26 ระบบขณะท างาน. โดยผู้วิจัย, 2560. 
 
   หน้าจอแสดงผลของโปรแกรม Processing แบ่งการแสดงผลออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ (1) ส่วนแสดงผลภาพวิดีโอ (2) ส่วนแสดงข้อมูล หรือส่วนรายงานผล ซึ่งท้ัง 2 ส่วนจะปรากฏขึ้น
เมื่อเริ่มส่ังระบบให้เริ่มต้นท างาน  
 

 
ภาพท่ี 4.27 ส่วนแสดงข้อมูล ตามเงื่อนไขท่ีระบบสามารถตรวจจับได้. โดยผู้วิจัย, 2560. 
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   จากภาพท่ี 4.27 แสดงให้เห็นค่าของสถานะตามท่ีก าหนดเงื่อนไขของระบบ
ตรวจจับวัตถุแบ่งเป็น 3 เงื่อนไข โดยระบบจะแบ่งการตรวจจับเป็น 2 ลักษณะ คือ  
        (1) ลักษณะยืน หมายถึง ผู้ใช้งานท่ีเข้าถึงพื้นท่ีด้วยการเดิน 
        (2) ลักษณะนั่ง หมายถึง ผู้ใช้งานท่ีเข้าถึงพื้นท่ีด้วยการนั่งวีลแชร์ 
ซึ่งก าหนดให้เมื่อระบบตรวจจับวัตถุได้ตามลักษณะข้างต้นให้ระบบส่งค่าเป็นตัวเลขไปยังโปรแกรม 
Arduino และไมโครคอนโทรเลอร์ปรับเปล่ียนไปตามเงื่อนไขท่ีต้ังค่าไว้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.14   
 
ลักษณะและการแสดงผลของระบบ 

ลักษณะ ค่าตัวเลข องศา 
ไม่มีผู้ใช้งาน 0 0 

ยืน 1 องศา(A) 
นั่ง 2 องศา(B) 

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2560. 
 
โดยก าหนดให้  
 ไม่มีผู้ใช้งาน หมายถึง ระบบจะส่งค่าเลข 0 ไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 ยืน หมายถึง ระบบจะส่งค่าเลข 1 ไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 นั่ง หมายถึง ระบบจะส่งค่าเลข 2 ไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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ภาพท่ี 4.28 ระบบตรวจจับวัตถุขณะท างาน สถานะไม่มวีัตถุ (ภาพบน) สถานะยืน (ภาพกลาง) 
สถานะนั่งวีลแชร์ (ภาพล่าง). โดยผู้วิจัย, 2560. 
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4.2.2 การพัฒนาระบบปรับเปลี่ยนพื้นที่อัตโนมติั 
 
     ระบบส าหรับการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ ซึ่งเป็นการแสดงผลเชิงกายภาพนั้นถูก

พัฒนาขึ้นในคอมพิวเตอร์พกพา ระบบปฏิบัติการ Window 10 และท างานผ่านโปรแกรม Arduino 
ซึ่งระบบประกอบไปด้วย Library Code ท่ีช่วยในการท างาน คือ เซอร์โวมอเตอร์ ใช้ในการควบคุม
การท างานของเซอร์โวมอเตอร์ ซึ่งจะน าไปเช่ือมต่อกับกลไกของระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีในรูปแบบของ
โมเดลจ าลองดังภาพท่ี 4.29  

 

ภาพท่ี 4.29 ผังการเช่ือมต่อของระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติ. โดยผู้วิจัย, 2560. 
 
          เมื่อระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติได้รับค่าท่ีแสดงถึงประเภทผู้ใช้งาน จาก
ระบบตรวจจับวัตถุ จะปรับเปล่ียนพื้นท่ีการใช้งานตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 2 เงื่อนไข โดยรูปแบบการ
ท างานของระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติ มีลักษณะดังภาพท่ี 4.30 
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ภาพท่ี 4.30 การท างานของระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติ. โดยผู้วิจัย, 2560. 

 
     การทดสอบในงานวิจัยนี้ ได้ใช้โมเดลจ าลองขนาด 1:10 ในขณะขยายตัวมีความ
สูง 16 เซนติเมตร ความกว้าง 24 เซนติเมตรและความลึก 7 เซนติเมตร ในขณะพับเก็บมีความสูง 12 
เซนติเมตร ความกว้าง 16 เซนติเมตรและความลึก 7 เซนติเมตร ถูกควบคุมด้วยเซอร์โวมอเตอร์ขนาด
เล็ก รุ่น Futaba S3003  มีความเร็วรอบ 60 องศาต่อ 0.23 วินาที ด้วยก าลังไฟฟ้า 4.8 โวลต์และ 60 
องศา ต่อ  0.19  วิ น า ที  ด้ วยก า ลั ง ไฟฟ้ า  6  โวล ต์  มี ลักษณะการ ต่อวงจรระหว่ า ง บอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์และเซอร์โวมอเตอร์ ดังนี้ (ภาพท่ี 4.31) 

(1 )  สาย GND ของ เซอร์ โวมอเตอร์ เ ช่ือม ต่อกับช่อง  GND ของบอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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(2 )  สายไฟเ ล้ียง  ของ เซอร์ โวมอเตอร์ เ ช่ือมต่อกับช่อง  5V ของบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

(3) สาย Signal ของเซอร์โวมอเตอร์เช่ือมต่อกับช่อง Digital Pin 9 ของบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 
ภาพท่ี 4.31 วิธีการต่อวงจรบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์. ปรับปรุงโดยผู้วิจัย, 2560. 
  
     กลไกการท างานของระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติ ซึ่งอยู่ด้านหลังของโมเดล
จ าลอง ซึ่งระบบท่ีออกแบบขึ้นใช้เฟืองจ านวน 2 ตัวในการควบคุมการปรับเปล่ียนพื้นท่ี โดยค าส่ังจะ
ถูกอัพโหลดจากคอมพิวเตอร์พกพาสู่ไมโครคอนโทรลเลอร์ ท าให้เซอร์โวมอเตอร์ท่ีติดกับเฟืองตัวท่ี 2 
ปรับหมุนองศาให้ตรงตามเงื่อนไขท่ีก าหนด และส่งผลให้เฟืองตัวท่ี 1 ท่ีเช่ือมต่อกับโมเดลจ าลอง
ด้านหน้าเกิดการปรับเปล่ียน ดังภาพท่ี 4.32 

  

 
 

ภาพท่ี 4.32 กลไกการท างานของระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติ. โดยผู้วิจัย, 2560. 
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ภาพท่ี 4.33  โมเดลจ าลองขนาด 1:10 ขณะตรวจจับคนยืน. โดยผู้วิจัย, 2560. 
 

 
ภาพท่ี 4.34 โมเดลจ าลองขนาด 1:10 ขณะตรวจจับคนนั่งวีลแชร์. โดยผู้วิจัย, 2560. 
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   ต้นแบบของพื้นท่ีปรับเปล่ียนอัตโนมัตินี้สามารถน าพัฒนาและสร้างขนาด 1 :1 
เพื่อน าไปติดต้ังภายในท่ีพักอาศัย ในขณะขยายตัวมีความสูง 1.60 เมตร ความกว้าง 2.40 เมตรและ
ความลึก 0.70 เมตร ในขณะพับเก็บมีความสูง 1.20 เมตร ความกว้าง 1.60 เมตรและความลึก 0.70 
เมตร โดยระบบควบคุมด้วยเซอร์โวมอเตอร์ โดยท่ัวไปเซอร์โวมอเตอร์มีขนาดต้ังแต่ 100 วัตต์ ถึง 200 
กิโลวัตต์ ในการเลือกใช้จึงต้องค านึงถึงกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า แรงบิด ความเร็ว ความเฉื่อย และ
จ าเป็นต้องมีการทดสอบร่วมกับระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติ เพื่อให้ระบบสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ      
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4.2.3 การพัฒนาระบบปรับเปลี่ยนพื้นที่อัตโนมติั เพื่อรองรับคนนั่งวีลแชร์  

 

 
ภาพท่ี 4.35 การท างานของระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติ เพื่อรองรับคนนั่งวีลแชร์. โดยผู้วิจัย, 
2560. 
 
   ระบบส่วนนี้โปรแกรม Processing จะส่งค่าเป็นตัวเลข 0 1 และ 2 ท่ีได้รับจาก
ระบบตรวจจับวัตถุ มายังโปรแกรม Arduino โดยมีการก าหนดฟังก์ช่ันออกเป็น 3 ฟังก์ช่ัน เพื่อให้
เซอร์โวมอเตอร์สามารถปรับเปล่ียนไปยังองศาตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ดังนี้ 
        (1) Serial read = 0 เซอร์โวมอเตอร์ จะคงสถานะหยุดนิ่ง 
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        (2) Serial read = 1 เซอร์โวมอเตอร์ จะค่อย ๆ ปรับองศามาท่ี  A องศา 
        (3) Serial read = 2 เซอร์โวมอเตอร์ จะค่อย ๆ ปรับองศามาท่ี  B องศา 
 
4.3 การใช้งานระบบ 

 
 ต้นแบบของพื้นท่ีปรับเปล่ียนอัตโนมัตินี้สามารถน าพัฒนาและสร้างขนาด 1:1 เพื่อน าไป
ติดต้ังในท่ีพักอาศัยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ได้จริง ในขณะขยายตัวมีความสูง 1.60 เมตร ความกว้าง 
2.40 เมตรและความลึก 0.70 เมตร ในขณะพับเก็บมีความสูง 1.20 เมตร ความกว้าง 1.60 เมตรและ
ความลึก 0.70 เมตร เพราะฉะนั้นเมื่อต้องการติดต้ังผนังนี้ภายในท่ีพักอาศัย ควรเตรียมพื้นท่ีส าหรับ
การติดต้ังท่ีมีขนาดความกว้างอย่างน้อย 2.50 เมตร ความสูงอย่างน้อย 1.70 เมตรและความลึกอย่าง
น้อย 1.20 เมตรส าหรับการติดต้ังงานระบบด้านหลัง โดยกลไกการท างานเป็นระบบอัตโนมัติท่ี
สามารถขยายและพับเก็บได้ ควรติดต้ังกล้องบันทึกภาพวิดีโอกับผนังท่ีสามารถปรับเปล่ียนได้อัตโนมัติ 
โดยกล้องจะตรวจจับด้านหน้าของผู้ใช้งานเพื่อวิเคราะห์และแบ่งประเภทผู้ใช้งาน เมื่อผู้ใช้งานเข้ามา
ในขอบเขตท่ีก าหนด ควรระยะห่างอย่างน้อย 3 เมตร เพื่อท าให้ผนังปรับเปล่ียนตามผู้ใช้งาน ดังภาพ
ท่ี 4.33  
 

 
 
ภาพท่ี 4.36 การติดต้ัง ระยะห่างของอุปกรณ์และผู้ใช้งาน ในการทดสอบ. โดยผู้วิจัย, 2560. 
 

 



Ref. code: 25605916030132UZI

91 

 ในการใช้งานได้ก าหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์พกพาเช่ือมต่ออุปกรณ์ 2 ส่วน คือ  
  (1) ไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ด ท่ีเช่ือมต่อกับเซอร์โวมอเตอร์เพื่อใช้ในการปรับ
องศาของผนัง  
  (2) กล้องบันทึกภาพวิดีโอ โดยกล้องและผู้ใช้งานมีระยะห่างกันอย่างน้อย 3 เมตร 
โดยผู้ใช้งานหันหน้าเข้าหากล้อง 
 ต้นแบบของระบบพื้นท่ีปรับเปล่ียนอัตโนมัติ เพื่อรองรับคนนั่งวีลแชร์ท่ีออกแบบขึ้น เมื่อ
น าไปติดต้ังภายในท่ีพักอาศัยจะสามารถปรับเปล่ียนได้ 2 รูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับผู้งาน 2 ประเภท 
คือ คนท่ัวไปและคนนั่งวีลแชร์ ดังภาพท่ี 4.37 และภาพท่ี 4.38 
 

 
ภาพท่ี 4.37 ระบบพื้นท่ีปรับเปล่ียนอัตโนมัติ เพื่อรองรับคนนั่งวีลแชร์ ขณะตรวจจับคนยืน. โดยผู้วิจัย, 
2560. 
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ภาพท่ี 4.38 ระบบพื้นท่ีปรับเปล่ียนอัตโนมัติ เพื่อรองรับคนนั่งวีลแชร์ ขณะตรวจจับคนนั่งวีลแชร์. 
โดยผู้วิจัย, 2560. 
 
4.4 ผลการทดสอบ 

 
4.4.1 ผลการทดสอบระบบตรวจจับวัตถุ 

    การทดสอบระบบตรวจจับวัตถุ เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการท างานของ
ระบบ ในการทดสอบจะทดสอบ 2 ครั้ง ดังนี้ 
         (1) การทดสอบครั้งท่ี 1 ท าการทดสอบระบบด้วยคนในลักษณะยืน 

    (2) การทดสอบครั้งท่ี 2 ท าการทดสอบระบบด้วยคนในลักษณะนั่งวีลแชร์ 
    ซึ่งในแต่ละการทดสอบระบบจะส่งค่าท้ังหมด 100 ครั้ง โดยพิจารณาค่าท่ี

แสดงผลของระบบตรวจจับวัตถุ 
    (1) ค่าท่ีระบบส่งถูกต้อง  
    (2) ค่าท่ีระบบส่งผิดพลาด 
    (3) ค่าท่ีระบบไม่สามารถตรวจจับผู้ใช้งานได้   
    การน าค่าประสิทธิภาพการท างานของระบบ เพื่อวิเคราะห์อัตราตวามถูกต้อง

ของระบบตรวจจับวัตถุท่ีพัฒนาขึ้น โดยใช้วิธีการ ดังนี้  
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อัตราความถูกต้อง   = 
ผลการทดสอบท่ีถูกต้อง 

--------- ------ ------ ------- ------ ------ ------- ------ ------ ------ ------- ------ ------ ------ ------- ------ ------ ------- ------ ------ ------ ------- ------ ------ ------ ------- ------ ------ ------- ------ ------ ------ ------- ------ ------ ------ ----  

ผลการทดสอบท้ังหมด 
 
การทดสอบประสิทธิภาพการท างานและอัตราความถูกต้องของระบบตรวจจับวัตถุ

สามารถสรุปได้ ดังตารางท่ี 4.15  
 
ตารางท่ี 4.15   
 
สรุปผลการทดสอบระบบตรวจจบัวตัถ ุ

การทดสอบ ส่งค่าถูกต้อง ส่งค่า
ผิดพลาด 

ไม่สามารถจับ 
ค่าได้ 

รวม อัตรา
ความถูกต้อง 

ครั้งท่ี 1 95 2 3 100 95% 
ครั้งท่ี 2 87 3 10 100 87% 

เฉล่ีย 91% 
หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2560. 

 

 
ภาพท่ี 4.39  การทดสอบระบบตรวจจับวัตถุ ครั้งท่ี 1. โดยผู้วิจัย, 2560. 
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   การทดสอบครั้งท่ี 1 ท าการทดสอบระบบด้วยคนในลักษณะยืน โดยทดสอบ
ท้ังหมด 100 ครั้ง ระบบส่งค่าถูกต้องท้ังหมด 95 ครั้ง ส่งค่าผิดท้ังหมด 2 ครั้ง ไม่สามารถจับค่าได้
ท้ังหมด 3 ครั้ง และมีอัตราความถูกต้องร้อยละ 95 

 

 
 

ภาพท่ี 4.40 การทดสอบระบบตรวจจับวัตถุ ครั้งท่ี 2. โดยผู้วิจัย, 2560. 
  
   การทดสอบครั้งท่ี 2 ท าการทดสอบระบบด้วยคนในลักษณะนั่งวีลแชร์ โดย
ทดสอบท้ังหมด 100 ครั้ง ระบบส่งค่าถูกต้องท้ังหมด 87 ครั้ง ส่งค่าผิดท้ังหมด 3 ครั้ง ไม่สามารถจับ
ค่าได้ท้ังหมด 10 ครั้ง และมีอัตราความถูกต้องร้อยละ 87         
 

4.4.2 ผลการทดสอบระบบปรับเปลี่ยนพืน้ที่อัตโนมัติ เพื่อรองรับคนนั่งวีลแชร์ 
    การทดสอบระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติ เพื่อรองรับคนนั่งวีลแชร์ เพื่อ

ประเมินประสิทธิภาพในการท างานของระบบ ในการทดสอบจะทดสอบ 2 ครั้ง ดังนี้ 
         (1) การทดสอบครั้งท่ี 1 ท าการทดสอบระบบด้วยคนในลักษณะยืน 

    (2) การทดสอบครั้งท่ี 2 ท าการทดสอบระบบด้วยคนในลักษณะนั่งวีลแชร์ 
    ซึ่งในแต่ละการทดสอบระบบจะส่งค่าท้ังหมด 100 ครั้ง โดยพิจารณาค่าท่ี

แสดงผลของระบบตรวจจับวัตถุ 
    (1) ค่าท่ีระบบส่งถูกต้อง  
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    (2) ค่าท่ีระบบส่งผิดพลาด 
    (3) ค่าท่ีระบบไม่สามารถตรวจจับผู้ใช้งานได้   
    การน าค่าประสิทธิภาพการท างานของระบบ เพื่อวิเคราะห์อัตราความถูกต้อง

ของระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติ เพื่อรองรับคนนั่งวีลแชร์ท่ีพัฒนาขึ้น โดยใช้วิธีการ ดังนี้  
 

 

อัตราความถูกต้อง   = 
ผลการทดสอบท่ีถูกต้อง 

--------- ------ ------ ------- ------ ------ ------- ------ ------ ------ ------- ------ ------ ------ ------- ------ ------ ------- ------ ------ ------ ------- ------ ------ ------ ------- ------ ------ ------- ------ ------ ------ ------- ------ ------ ------ ----  

ผลการทดสอบท้ังหมด 
 
การทดสอบประสิทธิภาพการท างานและอัตราความถูกต้องของระบบปรับเปล่ียน

พื้นท่ีอัตโนมัติ เพื่อรองรับคนนัง่วีลแชร์สามารถสรุปได้ ดังตารางท่ี 4.16 
 

ตารางท่ี 4.16   
 
สรุปผลการทดสอบระบบปรับเปล่ียนอัตโนมัติ เพื่อรองรับคนนั่งวีลแชร์ 

การทดสอบ ส่งค่าถูกต้อง ส่งค่า
ผิดพลาด 

ไม่สามารถจับ 
ค่าได้ 

รวม อัตรา
ความถูกต้อง 

ครั้งท่ี 1 92 5 3 100 92% 
ครั้งท่ี 2 87 2 11 100 87% 

เฉล่ีย 89.5% 
หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2560. 

 

    
ภาพท่ี 4.41 การทดสอบระบบปรับเปล่ียนอัตโนมัติ เพื่อรองรับคนนั่งวีลแชร์ ครั้งท่ี 1 จอแสดงผลของ
โปรแกรม Processing (ภาพซ้าย) โมเดลจ าลอง (ภาพขวา). โดยผู้วิจัย, 2560. 
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   การทดสอบครั้งท่ี 1 ท าการทดสอบระบบด้วยคนในลักษณะยืน และองศาของ
เซอร์โวมอเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกับโมเดลจ าลองปรับมาท่ี A องศา โดยทดสอบท้ังหมด 100 ครั้ง ระบบส่ง
ค่าถูกต้องท้ังหมด 92 ครั้ง ส่งค่าผิดท้ังหมด 5 ครั้ง ไม่สามารถจับค่าได้ท้ังหมด 3 ครั้ง และมีอัตรา
ความถูกต้องร้อยละ 92 
 

      
ภาพท่ี 4.42 การทดสอบระบบปรับเปล่ียนอัตโนมัติ เพื่อรองรับคนนั่งวีลแชร์ ครั้งท่ี 2 จอแสดงผลของ
โปรแกรม Processing (ภาพซ้าย) โมเดลจ าลอง (ภาพขวา). โดยผู้วิจัย, 2560. 
  
   การทดสอบครั้งท่ี 2 ท าการทดสอบระบบด้วยคนในลักษณะนั่ง และองศาของ
เซอร์โวมอเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกับโมเดลจ าลองปรับมาท่ี B องศา โดยทดสอบท้ังหมด 100 ครั้ง ระบบส่ง
ค่าถูกต้องท้ังหมด 87 ครั้ง ส่งค่าผิดท้ังหมด 2 ครั้ง ไม่สามารถจับค่าได้ท้ังหมด 17 ครั้ง และมีอัตรา
ความถูกต้องร้อยละ 87 
 
 จากการทดสอบระบบท้ัง 2 ระบบ พบว่าการตรวจจับคนในลักษณะยืน ระบบสามารถ
ตรวจจับได้แม่นย ากว่าคนนั่งวีลแชร์ เนื่องจากการตรวจจับคนนั่งวีลแชร์ปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น 
สีของวีลแชร์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของภาพ มีสีใกล้เคียงกับพื้นหลัง จึงส่งผลให้ระบบมีประสิทธิภาพใน
การท างานลดลง ซึ่งระบบตรวจจับวัตถุใกล้เคียงและระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติ เพื่อรองรับคนนั่ง
วีลแชร์ มีอัตราความถูกต้องของระบบใกล้เคียงกัน อยู่ท่ีร้อยละ 91 และร้อยละ 89.5 ตามล าดับ 
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4.5 ผลการประเมินการใช้งานระบบปรับเปลี่ยนพื้นอัตโนมัติ เพือ่รองรับคนนั่งวีลแชร์ ตามแนวคิด
การออกแบบเพือ่คนทั้งมวล โดยผู้เชี่ยวชาญ 

 
 การประเมินการใช้งานของระบบปรับเปล่ียนพื้นอัตโนมัติ เพื่อรองรับคนนั่งวีลแชร์ ตาม
แนวคิดการออกแบบเพื่อคนท้ังมวล โดยผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้าน ได้แก่ การออกแบบเพื่อคนท้ังมวล,  
Physical Computing และผู้ดูแลใกล้ชิดกับคนนั่งวีลแชร์ รวมทั้งหมด 5 คน ดังนี้  

 
ตารางท่ี 4.17   
 
รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ความเชี่ยวชาญ 

1. ผศ.วิรุจน์ สมโสภณ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล 

2. ผศ.ภวินท์ สิริสาล ี อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล 

3. คุณชมพูนุช  ควรเขียน ผู้จัดการหน่วยวิจัยและออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

การออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล 

4. ผศ.พฤฒิพร ลพเกิด 
 

อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

Physical Computing 
 

5. คุณภัทรพล ภคูุ้มจันอัด นักกายภาพบ าบัดปฏบิัติการ เทศบาลนครรังสิต ผู้ดูแลใกล้ชิดกับคนน่ังวีลแชร์ 

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2560. 
 
 ในการประเมินการใช้งานระบบปรับเปล่ียนพื้นอัตโนมัติ เพื่อรองรับคนนั่งวีลแชร์ ตาม
แนวคิดการออกแบบเพื่อคนท้ังมวล ผู้เช่ียวชาญประเมินจากวิดีโอบันทึกภาพการท างานของระบบ
และโมเดลจ าลอง โดยเป็นการประเมินในด้านการใช้งานและความสะดวกในการใช้งานระบบ ซึ่ง
แบ่งเป็น 4 ข้อ ดังนี้ 
             (1) การอ านวยความสะดวก ภายในท่ีพักอาศัยท่ีมีผู้ใช้งานหลายประเภท โดยค านึงถึง
การใช้งานของคนท่ัวไปและคนนั่งวีลแชร์เป็นหลัก 
         .  (2) ความยากง่ายและความสะดวกในการใช้ระบบปรับเปล่ียนพื้นอัตโนมัติ 
             (3) ความยืดหยุ่นและความหลากหลายในการปรับเปล่ียนการใช้งาน เพื่อให้ตอบสนอง
ความต้องการของผู้อยู่อาศัย 
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             (4) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
 ผลการประเมินการใช้งานของระบบปรับเปล่ียนพื้นอัตโนมัติ เพื่อรองรับคนนั่งวีลแชร์ 
ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อคนท้ังมวล โดยผู้เช่ียวชาญ มีรายละเอียด ดังนี้ 
                (1) การอ านวยความสะดวก ภายในท่ีพักอาศัยท่ีมีผู้ใช้งานหลายประเภท โดยค านึงถึง
การใช้งานของคนท่ัวไปและคนนั่งวีลแชร์เป็นหลัก 
      ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่ประเมินผลว่า ระบบสามารถอ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานท่ี
มีความหลากหลายได้ในระดับหนึ่ง และระบบสามารถเพิ่มความหลากหลายของผู้ใช้งาน เช่น เด็ก 
ผู้สูงอายุ เป็นต้น รวมท้ังคนท่ัวไปในอิริยาบถอื่น ๆ เพื่อให้สามารถอ านวยความสะดวกได้ส าหรับทุก
คนภายในท่ีพักอาศัยได้ดีมากยิ่งขึ้น 
                (2) ความสะดวกในการใช้ระบบ 
      ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่ประเมินผลว่า ระบบสามารถท างานได้ง่ายและมีความสะดวก
ในการใช้งาน เนื่องจากเป็นระบบปรับเปล่ียนอัตโนมัติ แต่ในการติดต้ังควรให้ผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ดูแลให้
ค าแนะน า เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ควรค านึงถึงงบประมาณในการดูแลรักษาและการซ่อมแซมใน
ภายหลัง 
                (3) ความยืดหยุ่นและความหลากหลายในการปรับเปล่ียนการใช้งาน เพื่อให้ตอบสนอง
ความต้องการของผู้อยู่อาศัย 
       ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่ประเมินผลว่า ระบบสามารถเพิ่มความหลากหลายให้มาก
ยิ่งขึ้น โดยการค านึงถึงการใช้งานและการปรับเปล่ียนพื้นท่ีในรูปแบบอื่น ๆ การยื่นหรือหดบางส่วน
ของระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีการใช้งาน การปรับเปล่ียนพื้นท่ี เช่น ผนัง อาคารและเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของผู้อยู่อาศัยและเกิดความคุ้มค่าในการใช้งาน 
                (4) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
      นอกจาก 3 ประเด็นข้างต้น ผู้เช่ียวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนา
ระบบ ดังนี้ 
                      (4.1) เมื่อน าระบบไปติดต้ังภายในท่ีพักอาศัยควรค านึงถึงวัสดุท่ีเลือกใช้ เช่น การ
เลือกไม้หรือพลาสติกท่ีมีน้ าหนักเบาและไม่แตกหักง่าย เป็นต้น เนื่องจากระบบต้องมีการหมุนและ
ปรับเปล่ียนตลอดเวลา 
                      (4.2) การเลือกส่ิงของท่ีต้องวางภายในพื้นท่ีท่ีมีการหมุนขณะท่ีระบบท างานหรือ
ปรับเปล่ียนการใช้งาน ส่งผลให้บางส่วนของพื้นท่ีมีการปรับเปล่ียนทิศทาง ซึ่งท าให้ส่ิงของอาจเกิด
ความเสียหายได้  
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 ในการประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบโดยการทดสอบ พบว่าในการทดสอบ
แต่ละครั้งมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและพื้นท่ีในการทดสอบในขณะนั้น  ซึ่ง
เป็นปัจจัยส าคัญและเป็นข้อจ ากัดในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ และในการประเมิน โดย
ผู้เช่ียวชาญด้านการใช้งานระบบ พบว่าระบบสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานได้ท้ัง 2 
ประเภท คือ คนท่ัวไปและคนนั่งวีลแชร์ แต่ระบบยังสามารถเพิ่มความหลากหลายของผู้ใช้งานและ
การปรับเปล่ียนพื้นท่ีการใช้งาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและอ านวยความสะดวกให้
เหมาะสมกับท่ีพักอาศัยท่ีมีผู้อยู่อาศัยหลากหลายประเภทได้มากยิ่งขึ้น 
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บทท่ี 5  
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

 
 งานวิจัยนี้ได้ออกแบบและพัฒนาระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติ เพื่อรองรับคนนั่งวีล
แชร์ โดยน ากระบวนการตรวจจับวัตถุมาใช้ในการตรวจจับและแบ่งประเภทผู้ใช้งานภายในท่ีพักอาศัย 
ซึ่งเป็นการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการน า
เทคโนโลยีท่ีมีในปัจจุบัน เข้ามามีบทบาทในการควบคุมองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมภายในอาคาร 
โดยพิจารณาผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ ดังนี้ 
 (1) ระบบตรวจจับวัตถุ 
 (2) ระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติ เพื่อรองรับคนนั่งวีลแชร์ 
และพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติ เพื่อรองรับ
คนนั่งวีลแชร์ โดยแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 (1) การอ านวยความสะดวก ภายในท่ีพักอาศัยท่ีมีผู้ใช้งานหลายประเภท โดยค านึงถึง
การใช้งานของคนท่ัวไปและคนนั่งวีลแชร์เป็นหลัก 
 (2) ความสะดวกในการใช้งานระบบ 
 (3) ความยืดหยุ่นและความหลากหลายในการปรับเปล่ียนการใช้งาน เพื่อให้ตอบสนอง
ความต้องการของผู้อยู่อาศัย  
 
5.1 สรุปผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ 

 
5.1.1 สรุปผลการทดสอบระบบตรวจจับวัตถุ 

    การทดสอบระบบตรวจจับวัตถุ เพื่อวัดประสิทธิภาพการท างานของระบบ
ตรวจจับคน 2 สถานะ คือ คนท่ัวไปและคนนั่งวีลแชร์ เพื่อทดสอบความถูกต้องแม่นย าของระบบใน
การตรวจจับและการแสดงค่าสถานะคนเมื่อตรวจจับได้ในโปรแกรม Processing โดยแบ่งการทดสอบ
เป็น 2 ครั้ง ดังนี้ 
         (1) การทดลองระบบด้วยคนในลักษณะยืน พบว่ามีอัตราความถูกต้องร้อยละ 95 
ดังภาพท่ี 5.1 
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ภาพท่ี 5.1 การทดสอบระบบตรวจจับวัตถุ สถานะคนยืน. โดยผู้วิจัย, 2560. 

 
         (2) การทดลองระบบด้วยคนนั่งวีลแชร์ พบว่ามีอัตราความถูกต้องร้อยละ 87 ดัง
ภาพท่ี 5.2 

 

 
ภาพท่ี 5.2 การทดสอบระบบตรวจจับวัตถุ สถานะคนนั่งวีลแชร์. โดยผู้วิจัย, 2560. 
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   การทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบตรวจจับวัตถุ มีอัตราความถูกต้อง
เฉล่ียร้อยละ 91 ซึ่งอยู่ระดับประสิทธิภาพการท างานท่ีสามารถยอมรับได้ 

 
5.1.2 สรุปผลการทดสอบระบบปรับเปลีย่นอัตโนมัติเพื่อรองรับคนนั่งวีลแชร์ 

    การทดสอบระบบปรับเปล่ียนอัตโนมัติ  เพื่อรองรับคนนั่งวีลแชร์  เพื่อวัด
ประสิทธิภาพการท างานของระบบตรวจจับคน 2 สถานะ คือ คนท่ัวไปและคนนั่งวีลแชร์ และส่งผลให้
พื้นท่ีสามารถปรับเปล่ียนได้ถูกต้อง เพื่อทดสอบความถูกต้องแม่นย าของระบบในการตรวจจับ การ
แสดงค่าสถานะคนเมื่อตรวจจับวัตถุได้ในโปรแกรม Processing การส่งค่าไปยังโปรแกรม Arduino 
และการปรับเปล่ียนพื้นท่ีได้ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด โดยแบ่งการทดสอบเป็น 2 ครั้ง ดังนี้ 
         (1) การทดลองระบบด้วยคนในลักษณะยืน  เพื่อให้ส่งค่ามายังโปรแกรม 
Processing และปรับองศาของเซอร์โวมอเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกับโมเดลจ าลองปรับมาท่ี A องศา พบว่ามี
อัตราความถูกต้องร้อยละ 92 ดังภาพท่ี 5.3 
 

    
ภาพท่ี 5.3 การทดสอบระบบปรับเปล่ียนอัตโนมัติ เพื่อรองรับคนนั่งวีลแชร์ สถานะคนยืน. โดยผู้วิจัย, 
2560. 
 
         (2) การทดลองระบบด้วยคนนั่งวีลแชร์ เพื่อให้ส่งค่ามายังโปรแกรม Processing 
และปรับองศาของเซอร์โวมอเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกับโมเดลจ าลองปรับมาท่ี B องศา พบว่ามีอัตราความ
ถูกต้องร้อยละ 87 ดังภาพท่ี 5.4 
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ภาพท่ี 5.4 การทดสอบระบบปรับเปล่ียนอัตโนมัติ เพื่อรองรับคนนั่งวีลแชร์ สถานะคนนั่งวีลแชร์. โดย
ผู้วิจัย, 2560. 
  
   การทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบปรับเปล่ียนอัตโนมัติ เพื่อรองรับ
คนนั่งวีลแชร์ มีอัตราความถูกต้องเฉล่ียร้อยละ 89.5 ซึ่งอยู่ระดับประสิทธิภาพการท างานท่ีสามารถ
ยอมรับได้ 
   ในการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบท้ัง 2 ระบบ คือ ระบบตรวจจับ
วัตถุและระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติ เพื่อรองรับคนนั่งวีลแชร์ พบว่าระบบมีอัตราความถูกต้อง
ของระบบใกล้เคียงกัน อยู่ท่ีร้อยละ 91 และร้อยละ 89.5 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ระดับประสิทธิภาพการ
ท างานท่ีสามารถยอมรับได้ 
 
5.2 สรุปผลการประเมินการใช้งานของระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ 

 
 จากการประเมินการใช้งานของระบบปรับเปล่ียนพื้นอัตโนมัติ เพื่อรองรับคนนั่งวีลแชร์ 
ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อคนท้ังมวล โดยผู้เช่ียวชาญประเมินจากวิดีโอบันทึกการท างานของระบบ
และโมเดลจ าลอง สามารถสรุปในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 (1) การอ านวยความสะดวก ภายในที่พักอาศัยที่มีผู้ใช้งานหลายประเภท  

 ระบบสามารถอ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานท่ีมีความหลากหลายในระดับหนึ่ง 
และหากมีการเพิ่มความหลากหลายของผู้ใช้งาน จะท าใหร้ะบบสามารถอ านวยความสะดวกใหส้ าหรับ
ทุกคนภายในท่ีพักอาศัยได้ดีมากยิ่งขึ้น  
 (2) ความสะดวกในการใช้ระบบ 

 ระบบง่ายและสะดวกในการใช้งาน เพราะเป็นระบบปรับเปล่ียนอัตโนมัติ ในการ
น าไปใช้งานควรค านึงการดูแลและซ่อมแซมในภายหลัง  
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 (3) ความยืดหยุ่นและความหลากหลายในการปรับเปลี่ยนการใช้งาน  
 ระบบสามารถเพิ่มความหลากหลายให้มากยิ่งขึ้น โดยการค านึงถึงการใช้งานและ

การปรับเปล่ียนพื้นท่ีในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของผู้อยู่อาศัยและเกิดความ
คุ้มค่าในการใช้งาน  
 (4) ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

 นอกจาก 3 ประเด็นข้างต้น ผู้เช่ียวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนา
ระบบ ดังนี้ 
      (1) เมื่อน าระบบไปติดต้ังภายในท่ีพักอาศัยควรค านึงถึงวัสดุท่ีเลือกใช้  เนื่องจาก
ระบบต้องมีการหมุนและปรับเปล่ียนตลอดเวลา 
      (2) การเลือกส่ิงของท่ีต้องวางภายในพื้นท่ีท่ีมีการหมุนขณะท่ีระบบท างานหรือ
ปรับเปล่ียนการใช้งาน ส่งผลให้บางส่วนของพื้นท่ีมีการปรับเปล่ียนทิศทาง คือ พื้นท่ีสีเหลือง โดย
ผู้ใช้งานสามารถเลือกใส่ส่ิงของท่ีลักษณะไม่แตกหักง่าย น้ าหนักเบา เช่น กระดาษ หนังสือ ช้อนส้อม
พลาสติก เป็นต้น หรือท าการปิดทึบในบางส่วนของพื้นท่ีท่ีออกแบบขึ้น โดยสามารถท าเป็นล้ินชัก ช้ัน
ท่ีมีฝาปิด เป็นต้น เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของส่ิงของ และก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน ดังภาพท่ี 5.5 
 

 
ภาพท่ี 5.5 โมเดลจ าลองขณะปรับเปล่ียน. โดยผู้วิจัย, 2560. 
 
  ในการประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบโดยการทดสอบ พบว่าในการ
ทดสอบแต่ละครั้งมีอัตราความถูกต้องเฉล่ียในระดับประสิทธิภาพการท างานท่ีสามารถยอมรับได้ ซึ่ง
ระบบมีข้อจ ากัดท่ีแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและพื้นท่ีในการทดลองในขณะนั้น 
ในการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญด้านการใช้งานระบบ ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกันว่า
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ระบบสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานได้ท้ัง 2 ประเภท คือ คนท่ัวไปและคนนั่งวีลแชร์ แต่
ระบบยังสามารถเพิ่มความหลากหลายของผู้ใช้งานและเพิ่มความหลากหลายในการปรับเปล่ียนพื้นท่ี
การใช้งาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและอ านวยความสะดวกได้ ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งใน
งานวิจัยนี้ได้พัฒนาและทดสอบระบบ แบ่งเป็นระบบย่อย 2 ระบบ คือ ระบบตรวจจับวัตถุและระบบ
ปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติ และระบบรวม 1 ระบบ คือ ระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติเพื่อรองรับคน
นั่งวีลแชร์ ซึ่งสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันได้ในอนาคต 

 
5.3 สรุปผลการวิจัย 
 

ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้
เทคโนโลยีตรวจจับประเภทของผู้ใช้งาน ได้แก่ คนท่ัวไปและคนนั่งวีลแชร์ ท่ีส่งผลให้พื้นท่ีสามารถ
ปรับเปล่ียนได้อัตโนมัติ และ (2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความถูกต้องของระบบท่ีพัฒนา ซึ่ง
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 (1) ระบบสามารถอ านวยความสะดวกให้กับคนท่ัวไปและคนนั่งวีลแชร์ ท่ีอาศัยอยู่
ร่วมกันภายในท่ีพักอาศัย ซึ่งมีความสะดวกในการใช้งาน เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติและระบบมี
ความยืดหยุ่นในการปรับเปล่ียนการใช้งานได้ในระดับหนึ่ง 
                 (2) ระบบมีประสิทธิภาพในการท างาน และมีอัตราความถูกต้องมากกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนด  
 นอกจากนี้ในการเตรียมพื้นท่ีภายในท่ีพักอาศัย ส าหรับการติดต้ังพื้นท่ีท่ีปรับเปล่ียนได้
ตามท่ีผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น ควรเตรียมพื้นท่ีส าหรับติดต้ังช้ินงาน คือ กว้างอย่างน้อย 2.40 
เมตร สูงอย่างน้อย 1.60 เมตร และลึกอย่างน้อย 1.00 เมตร โดยควรมีระยะระหว่างกล้องบันทึกภาพ
วิดีโอและผู้ใช้งานอย่างน้อย 3 เมตรแต่ไม่ควรเกิน 6 เมตร เพื่อระบบตรวจจับวัตถุสามารถตรวจจับ
และแบ่งประเภทผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้องและแม่นย า  

  
5.4 ข้อจ ากัดและแนวทางในการพัฒนา 

 
5.4.1 ระบบตรวจจับวัตถุ 
        การเริ่มต้นการท างานของระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติ กล้องบันทึกภาพ

วิดีโอและผู้ใช้งานควรมีระยะห่างกันอย่างน้อย 3 เมตร แต่ไม่ควรเกิน 6 เมตร เพื่อท าให้กล้อง
บันทึกภาพวิดีโอ สามารถตรวจจับได้อย่างแม่นย า และเมื่อมีผู้ใช้งานมากกว่า 1 คน เข้ามาในขอบเขต
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ท่ีก าหนด ระบบจะตรวจจับผู้ใช้งานและปรับเปล่ียนพื้นท่ีการใช้งานให้เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ใช้งาน
คนแรกท่ีเข้ามาในขอบเขตท่ีก าหนดเสมอ เพื่อป้องกันการปรับเปล่ียนพื้นท่ีขณะมีผู้อื่นใช้งานอยู่และ
ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งาน  

      ในงานวิจัยนี้เป็นการตรวจจับประเภทผู้ใช้งานเพียง 2 ประเภทเท่านั้น คือ 
คนท่ัวไปและคนนั่งวีลแชร์ ซึ่งในชีวิตประจ าวันภายในท่ีพักอาศัยอาจมีผู้ใช้งานมากกว่า 2 ประเภท 
เช่น เด็กและผู้สูงอายุ เป็นต้น ในงานวิจัยนี้ยังไม่สามารถตรวจจับประเภทผู้ใช้งานดังกล่าวข้างต้นได้ 
ดังนั้นในการพัฒนาต่อในอนาคตสามารถเพิ่มความซับซ้อนและระบุถึงรายละเอียดของผู้ใช้งาน
ประเภทอื่น ๆ เพื่อให้ระบบสามารถตรวจจับผู้ใช้งานให้ครอบคลุมทุกคนภายในท่ีพักอาศัย  ตาม
แนวคิดการออกแบบเพื่อคนท้ังมวล 

        การรายงานค่าสถานะจากการทดสอบ พบว่า ค่าท่ีได้จากระบบตรวจจับวัตถุ
ยังเกิดความผิดพลาด ดังนั้นในการพัฒนาต่อในอนาคตสามารถเพิ่มความเสถียรภาพของระบบได้ โดย
เพิ่มการตรวจเช็คค่าท่ีได้รับจากระบบตรวจจับวัตถุหลาย ๆ ครั้ง และให้มีการบันทึกข้อมูลก่อนส่งค่า
ไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อเป็นการยืนยันสถานะท่ีระบบสามารถตรวจจับได้ และท าให้
ระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติท างานได้อย่างถูกต้อง 

 
5.4.2. ระบบปรับเปลี่ยนพืน้ที่อัตโนมัติ 

   ในงานวิจัยนี้ได้แสดงผลของระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติในรูปแบบของ
โมเดลจ าลองขนาด  1:10  โดยใช้ไม้และกระดาษท่ีมีน้ าหนักเบาเป็นส่วนประกอบหลักในการท า
โมเดลจ าลอง ดังนั้นในการพัฒนาต่อในอนาคตถ้าพื้นท่ีปรับเปล่ียนอัตโนมัติถูกสร้างจริงในขนาด 1:1 
ควรค านึงถึงวัสดุและอุปกรณ์ท่ีน ามาประกอบเป็นช้ินงาน ซึ่งจะส่งผลต่อน้ าหนักและวิธีการพับเก็บ
ของช้ินงาน และในส่วนกลไกการท างานของระบบ ซึ่งติดต้ังอยู่ด้านหลังของระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ี
อัตโนมัติในโมเดลจ าลอง ผู้วิจัยได้ใช้เฟืองจ านวน 2 อัน เช่ือมต่อกับพื้นท่ีท่ีสามารถปรับเปล่ียนได้และ
เซอร์โวมอเตอร์ เพื่อให้ระบบสามารถปรับเปล่ียนพื้นท่ีได้ตามท่ีก าหนด โดยกลไกนี้เหมาะส าหรับ
โมเดลขนาด 1:10 ดังภาพท่ี 5.2  
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ภาพท่ี 5.6  ไดอะแกรมการท างานด้านหลังของโมเดลจ าลอง. โดยผู้วิจัย, 2560. 
 
             ดังนั้นในการพัฒนาในอนาคตท่ีต้องการปรับเปล่ียนขนาดของช้ินงานควร
ค านึงถึงวิธีการในการปรับเปล่ียน ความเหมาะสมในการเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ งบประมาณและกลไก
การท างาน เช่น กลไกแบบ Linear (ภาพท่ี 5.7) และกลไกแบบเฟืองร่วมกับสายพาน (ภาพท่ี 5.8)  
เป็นต้น ซึ่งเหมาะสมกับช้ินงานท่ีมีขนาดใหญ่ การเลือกใช้วัสดุ เทคนิคและกลไกท่ีเหมาะสมจะส่งผล
ให้ระบบสามารถใช้งานได้จริงและเกิดความคล่องตัวในการปรับเปล่ียน 
 

 
ภาพท่ี 5.7 กลไกแบบ Linear. จาก https://www.youtube.com/watch?v=IZxeJ6sPaOw, 
สืบค้นเมื่อ 8 มิถุนายน 2561. 
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ภาพท่ี 5.8 กลไกแบบเฟืองร่วมกับสายพาน. จาก 
https://www.youtube.com/watch?v=eGPf71RXuwo, สืบค้นเมื่อ 8 มิถุนายน 2561. 
 

5.4.3 การใช้งานระบบ 
        การใช้งานระบบในการทดสอบผู้ใช้งานได้ใช้คอมพิวเตอร์พกพาในการ

เช่ือมต่อกล้องบันทึกภาพวิดีโอและและบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งสะดวกในการทดสอบและการ
แก้ไขค าส่ัง ดังนั้นในการพัฒนาในอนาคต เมื่อระบบสามารถท างานได้อย่างถูกต้องและต้องการ
น าไปใช้ภายในท่ีพักอาศัย ควรใช้ฮาร์ดแวร์ท่ีมีขนาดเล็กส าหรับการอัพโหลดค าส่ัง เช่น การใช้บอร์ด 
Raspberry Pi (ภาพท่ี 5.8) แทนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งสามารถเป็นกล้องบันทึกภาพวิดีโอ 
สามารถเก็บค าส่ังการใช้งานได้และเหมาะสมส าหรับการติดต้ังในสถานท่ีจริง 

 

 
ภาพท่ี 5.8 บอร์ด Raspberry Pi. จาก
https://th.rsonline.com/web/generalDisplay.html?id=raspberrypi, สืบค้นเมื่อ 8 มิถุนายน 
2561. 
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5.5 แนวทางในการพัฒนาอืน่ ๆ 
 

 การพัฒนาระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติ เพื่อรองรับคนนั่งวีลแชร์ในอนาคต สามารถ
น าไปพัฒนาได้หลากหลายรูปแบบ เนื่องจากระบบแบ่งเป็นระบบย่อยเป็น 2 ระบบ คือ ระบบ
ปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติ และระบบตรวจจับวัตถุ ซึ่งมีความสามารถในการท างานท่ีแตกต่างกัน ดังนี้
  (1) ระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติ โดยสามารถออกแบบให้ระบบปรับเปล่ียนตาม
ความต้องการได้ต้ังแต่ช้ินงานขนาดเล็ก เช่น ส่ิงของ เฟอร์นิเจอร์ ไปจนถึงงานท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น ผนัง
อาคาร สถาปัตยกรรม เป็นต้น เพื่อท าให้ระบบสามารถปรับเปล่ียนในรูปแบบอื่น ๆ ได้ท้ังในเรื่อง
ขนาด รูปทรง การใช้งาน การปรับเปล่ียนกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นและการปรับเปล่ียนความรู้สึกในการใช้
งาน เป็นต้น ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ใช้งาน  
 (2) ระบบตรวจจับวัตถุ โดยระบบสามารถเปล่ียนเป้าหมายในการตรวจจับและแบ่ง
ประเภทผู้ใช้งานให้ตรงกับวัตถุประสงค์ ซึ่งระบบสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การ
รักษาความปลอดภัย การอ านวยความสะดวกให้กับทุก ๆ คนหรือการน าไปใช้ร่วมกับกลยุทธ์ทาง
การตลาด ในการวัดปริมาณและแบ่งประเภทของกลุ่มลูกค้า เป็นต้น 
 เมื่อท้ัง 2 ระบบท างานร่วมกัน โดยเป็นระบบปรับเปล่ียนอัตโนมัติตามประเภทผู้ใช้งาน 
สามารถน าไปใช้งานได้ในพื้นท่ีขนาดเล็ก ต้ังแต่ภายในท่ีพักอาศัยจนถึงพื้นท่ีสาธารณะท่ีมีขนาดใหญ่ 
ซึ่งมีผู้ใช้งานเป็นปริมาณมากและมีความหลากหลาย เพราะฉะนั้นในการน าระบบไปใช้จะช่วยอ านวย
ความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน โดยเฉพาะคนท่ีมีปัญหาและไม่สามารถเข้าถึงพื้นท่ีต่าง ๆ ได้อย่าง
ปกติ ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณชีวิตของทุก ๆ คน ตามแนวคิดออกแบบเพื่อคนท้ังมวล และระบบมีการ
ปรับเปล่ียนพื้นท่ีแบบอัตโนมัติ โดยท่ีผู้ท่ีพบเห็นไม่สามารถสังเกตได้ว่ามีปัจจัยใดท าให้เกิดการ
ปรับเปล่ียน เป็นการสร้างความน่าสนใจและความประทับใจให้แก่ผู้ท่ีเข้ามาใช้งาน 
 
5.5 ข้อเสนอแนะ 
 
 ในงานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อออกแบบพื้นท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ใช้งานหลัก 2 ประเภท 
คือ คนท่ัวไปและคนนั่งวีลแชร์ โดยมีสัดส่วนและความสูงตามมาตรฐาน พื้นท่ีการใช้งานท่ีออกแบบขึ้น
จากการศึกษาปัญหาและความต้องการในด้านสภาพแวดล้อมภายในท่ีอยู่อาศัยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
เป็นคนนั่งวีลแชร์จ านวน 5 คนเท่านั้น ซึ่งในอนาคตสามารถน างานวิจัยช้ินนี้ไปประยุกต์ปรับใช้ เพื่อ
ออกแบบและใช้งานพื้นท่ีตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยในกรณีอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับพื้นท่ีภายในท่ี
พักอาศัยหรือบริเวณท่ีต้องการติดต้ังระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติ และเพื่อให้ผู้ใช้งานทุกคนภายใน
ท่ีพักอาศัยเดียวกันสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย 
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รายการอ้างอิง 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือรับรองการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน  
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ภาคผนวก ข 
หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย   

(Consent  Form) 
 
โครงการวิจัยเร่ือง  แนวทางการออกแบบระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีแบบอัตโนมัติ เพื่อรองรับคนนั่ง     
วีลแชร์ ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อคนท้ังมวล 

 
วันท่ีให้ค ายินยอม………………………………..…………………………………..……………………….....…………………..  
 
ข้าพเจ้า นางสาวพิมพ์ผา  อรรคไกรสีห์ ก าลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ขอท าหนังสือนี้ไว้ต่อหน้าหัวหน้าโครงการเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า 
 ข้อ 1 ก่อนลงนามในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยนี้ ข้าพเจ้าได้รับการ
อธิบายจากผู้วิจัยให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย กิจกรรมการวิจัย ความเส่ียง รวมทั้งประโยชน์
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการวิจัยอย่างละเอียด และมีความเข้าใจดีแล้ว 
 ข้อ 2 ผู้วิจัยรับรองว่าจะตอบค าถามต่าง ๆ ท่ีข้าพเจ้าสงสัยด้วยความเต็มใจ ไม่ปิดบัง 
ซ่อนเร้น จนข้าพเจ้าพอใจ 
 ข้อ 3 ข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้โดยสมัครใจ และข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะบอกเลิกการเข้า
ร่วมในโครงการวิจัยนี้เมื่อใดก็ได้ และการบอกเลิกการเข้าร่วมวิจัยนี้จะไม่มีผลกระทบต่อการตอบ
แบบสอบถามและงานวิจัยท่ีข้าพเจ้าจะพึงได้รับต่อไป 
 ข้อ 4 ผู้วิจัยรับรองว่า จะเก็บข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเป็นความลับ และจะ
เปิดเผยได้เฉพาะในรูปท่ีเป็นสรุปผลการวิจัย การเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าต่อหน่วยงานต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง กระท าได้เฉพาะกรณีจ าเป็นด้วยเหตุผลทางวิชาการเท่านั้น 
 ข้อ 6 ผู้วิจัยรับรองว่า หากมีข้อมูลเพิ่มเติมท่ีส่งผลกระทบต่อการวิจัย ข้าพเจ้าจะได้รับ
การแจ้งให้ทราบทันทีโดยไม่ปิดบัง ซ่อนเร้น 
 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นแล้วมีความเข้าใจดีทุกประการ และได้ลงนามในใบ
ยินยอมนี้ด้วยความเต็มใจ 
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ลงนาม…………………………..…ผู้ให้ความยินยอม 
       (..........................................) 
        ............../............/...........      

ลงนาม………………………..…หัวหน้าโครงการวิจัย 
       (พิมพ์ผกา  อรรคไกรสีห์) 
        ............../............/...........      

ลงนาม…………………………………..…พยาน 
       (..........................................) 
        ............../............/...........      

ลงนาม…………………………………..…พยาน 
       (..........................................) 
        ............../............/...........      
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 

เรื่อง พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวันภายในท่ีพักอาศัยร่วมกับผู้อ่ืนของคนนั่งวีลแชร์ 
 

ค าชี้แจง  
  แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง การออกแบบระบบปรับเปลี่ยนพ้ืนที่แบบอัตโนมัติ 
เพื่อรองรับคนนั่งวีลแชร์ ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลของการตอบแบบสอบถามของท่านจ าในไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาเร่ืองปัญหาและ
ความต้องการภายในที่พักอาศัยของคนน่ังวีลแชร์ 
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านกิจกรรมในชีวิตประจ าวันและบริเวณที่ท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายในที่พักอาศัย  
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับที่พักอาศัย  
ส่วนที่ 4 แบบประเมินระดับความส าคัญของปัญหาเกี่ยวกับที่พักอาศัยของคนน่ังวีลแชร์ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลและท าเคร่ืองหมาย ✓  ใน (  ) ให้ตรงกับข้อมูลของท่าน  

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้สูงอายุ 

ช่ือ–นามสกุล .....................................................  

เพศ  (   ) หญิง     (   ) ชาย     อายุ ............. ปี   

ที่อยู่ ................................................................. 

.........................................................................

......................................................................... 

อาศัยอยู่ร่วมกับ 

(ผู้ดูแลหลัก) 1) เกี่ยวข้องเป็น ......... อายุ ....... ปี  

เพศ  (   ) หญิง     (   ) ชาย  

    2) เกี่ยวข้องเป็น ......... อายุ  ....... ปี 

เพศ  (   ) หญิง     (   ) ชาย  

              3) เกี่ยวข้องเป็น ......... อายุ ........ ปี 

เพศ  (   ) หญิง     (   ) ชาย  

รูปแบบที่พักอาศัย ............................................  

รายได้ .................................................. / เดือน 

 

 

 

2. ข้อมูลด้านสุขภาพ 

โรคประจ าตัว (   )  ไม่มี (   ) มี คือ ..............................  

ภาวะปัญหาด้านความจ า/สมองเสื่อม (   ) ไม่มี (   ) มี 

ภาวะปัญหาด้านการได้ยิน             (   ) ไม่มี (   ) มี  

ภาวะปัญหาด้านการมองเห็น          (   ) ไม่มี (   ) มี 

อุปกรณ์ประจ าตัว (   ) ไม่มี  (   ) มี คือ .......................  

การเดิน   (   ) เดินเองได้   (   ) ไม่สามารถเดินได้เลย  

            (   )  ใช้อุปกรณ์ช่วย คือ ............................  

 

การตรวจสุขภาพ     (   )  ไม่ได้ตรวจ         

(   ) ได้ตรวจ  (   ) 1 สัปดาห์/คร้ัง  (   ) 1 เดือน/คร้ัง 

                 (   ) 3-6 เดือน/คร้ัง (   ) 1 ปี/คร้ัง  

                 (   ) มากกว่า 1 ปี/คร้ัง      

      โดย  (   ) ไปรับการตรวจที่โรงพยาบาล ฯลฯ  

            (   ) เจ้าหน้าที่มาตรวจให้ที่บ้าน 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านกิจกรรม 
ค ำชีแ้จง กรุณากรอกข้อมูลและท าเคร่ืองหมาย ✓  ใน (  ) ให้ตรงกบัข้อมลูของท่าน 

 
เวลา 

 
กิจกรรม 

 
พ้ืนท่ี/บริเวณ 

ผู้ดูแลให้ความ
ช่วยเหลือ 

หมายเหตุ 
(รูปแบบการ
ช่วยเหลือ) ใช ่ ไม่ 

04.00 - 06.00 น.      

06.00 - 08.00 น.      

08.00 - 10.00 น.      

10.00 - 12.00 น.      

12.00 - 14.00 น.      

14.00 - 16.00 น.      

16.00 - 18.00 น.      

18.00 - 20.00 น.      

20.00 - 22.00 น.      

22.00 - 24.00 น.      

 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและความต้องการเก่ียวกับที่พักอาศัย  
ค าชี้แจง กรุณาเขียนค าตอบให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

พ้ืนท่ี/บริเวณ ปัญหา/อุปสรรคในการใช้พ้ืนท่ี แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1.ทางเดินภายในบ้าน 
 
 
 

......................................................  

......................................................  

......................................................  

......................................................  

......................................................  

............................................... ....... 

......................................................  

......................................................  

......................................................  

.................................... .................. 

2.บันได/ทางลาด 
 
 

 

......................................................  

......................................................  

......................................................  

......................................................  

......................................................  

......................................................  

......................................................  

.................................... .................. 

......................................................  

......................................................  

3.ประตู/หน้าต่าง/ช่องเปิด 
 

 

......................................................  

......................................................  

......................................................  

......................................................  

......................................................  

.................................... .................. 

......................................................  

......................................................  

......................................................  

......................................................  
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พ้ืนท่ี/บริเวณ ปัญหา/อุปสรรคในการใช้พ้ืนท่ี แนวทางการแก้ไขปัญหา 

4.เฟอร์นิเจอร์ 
 

 

......................................................  

......................................................  

......................................................  

......................................................  

......................................................  

......................................................  

......................................................  

.................................... .................. 

......................................................  

......................................................  

5.สภาพแวดล้อมภายในบ้าน 
(ห้องนอน) 

 
 

......................................................  
......................................................  
......................................................  
......................................................  
......................................................  

.................................... .................. 

......................................................  

......................................................  

......................................................  

......................................................  

6.สภาพแวดล้อมภายในบ้าน 
(ห้องน้ า) 

 
 

......................................................  
......................................................  
......................................................  
......................................................  
......................................................  

......................................................  

......................................................  

......................................................  

......................................................  

......................................................  

7.สภาพแวดล้อมภายในบ้าน 
(ห้องครัว) 

 
 

......................................................  
......................................................  
......................................................  
......................................................  
......................................................  

......................................................  
......................................................  
......................................................  
......................................................  
......................................................  

8.บริเวณ........................... 
(ถ้ามี) 

 

......................................................  
......................................................  
......................................................  
......................................................  
......................................................  

......................................................  

......................................................  

......................................................  

.................................... .................. 

......................................................  

ข้อเสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. ....................... 

.....................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................  
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ส่วนที่ 3 แบบประเมินระดับความส าคัญของปัญหาเก่ียวกับที่พักอาศัยของคนน่ังวีลแชร์ 
ค าชี้แจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ✓ ลงใน    ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
แบบประเมินน้ีได้ก าหนดระดับปัญหาไว้ 5 ระดับ ดังน้ี 

5  หมายถึง เป็นปัญหามากที่สุด 
4  หมายถึง เป็นปัญหามาก 
3  หมายถึง เป็นปัญหาปานกลาง 
2  หมายถึง เป็นปัญหาน้อย 
1  หมายถึง เป็นปัญหาน้อยที่สุด 

1.ทางเดินภายในบ้าน 
5         4        3        2        1  

มากสุด                                      น้อยสุด 
 
2.บันได/ทางลาด 

5         4        3        2        1  
มากสุด                                      น้อยสุด 

 
3.ประตู/หน้าต่าง/ช่องเปิด 

5         4        3        2        1  
มากสุด                                      น้อยสุด 

 
4.เฟอร์นิเจอร์ 

5         4        3        2        1  
มากสุด                                      น้อยสุด 

 
5.สภาพแวดล้อมภายในบ้าน (ห้องนอน) 

5         4        3        2        1  
มากสุด                                      น้อยสุด 

 
6.สภาพแวดล้อมภายในบ้าน (ห้องน้ า) 

5         4        3        2        1  
มากสุด                                      น้อยสุด 

 
7.สภาพแวดล้อมภายในบ้าน (ห้องครัว) 

5         4        3        2        1  
มากสุด                                      น้อยสุด 
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เพิ่มเติม (โดยผู้วิจัย) 
ผังบริเวณภายในท่ีพักอาศัยของคนนั่งวีลแชร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
หมายเหตุ 
.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................. ........................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................  

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม  



Ref. code: 25605916030132UZI

121 
 

ภาคผนวก ง 
แบบประเมินการใช้งานระบบการปรับเปลีย่นพ้ืนท่ีแบบอัตโนมัติ เพ่ือรองรับคนวีลแชร์ 

ตามแนวคิดการออกแบบเพ่ือคนท้ังมวล โดยผู้เช่ียวชาญ 
 

ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง การออกแบบระบบปรับเปลี่ยนพื้นที่แบบอัตโนมัติ เพื่อ
รอ ง ร ับ คนนั ่ง ว ีลแชร์ ตามแนวค ิดการออกแบบเพื ่อคนทั ้งมวล คณะสถาป ัตยกรรมศาสตร์และการผ ัง เมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลของการตอบแบบประเมินของท่านจะน าในไปใช้ประโยชน์ในการประเมินระบบและสรุป
ผลการวิจัย 
 
ชื่อ - นามสุกล ........................................................................................................................................................... ......... 
ต าแหน่ง .............................................................................. ความเชี่ยวชาญ ................................................................... 
 
1. ท่านคิดว่าระบบสามารถอ านวยความสะดวก ภายในบ้านท่ีมีผู้อยู่อาศัยหลายประเภทได้มากน้อยเพียงใด  
................................................................ ........................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................... 

............................................................................................................................................................................................ 

2. ท่านคิดว่าความยากง่ายและความสะดวกในการใช้งานระบบมากน้อยเพียงใด 
............................................................................................................................................................................................ 

......................................................................................... ................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................... 

3. ท่านคิดว่าระบบมีความยืดหยุ่นในปรับเปลี่ยนการใช้งาน เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้มากน้อย
เพียงใด 
............................................................................................................................. ............................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................... 

....................................................... ..................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................... 

4. ข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................. ............................................................... 

................................................................... ......................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................... 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ นางสาวพิมพ์ผกา  อรรคไกรสีห์ 
วันเดือนปีเกิด 30 กันยายน 2536 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2558: วิทยาศาสตรบัณฑิต  

(สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ทุนการศึกษา ปีงบประมาณ 2561: ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุน

วิจัยท่ัวไป ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กองทุน
วิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
ผลงานทางวิชาการ 

 

 

พิมพ์ผกา อรรคไกรสีห์, ชุมเขต แสวงเจริญ, และ ชาวี บุษยรัตน.์ (มิถุนายน 2561). แนวทางการ  
          ออกแบบระบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีอัตโนมัติ เพื่อรองรับ ผู้นั่งวีลแชร์ ตามแนวคิดการ    
          ออกแบบเพื่อคนท้ังมวล. งานประชุมวิชาการ Built Environment Research Associates     
          Conference ครั้งท่ี 9 ประจ าปี 2561 (BERAC 9, 2018), หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ      
          มหานคร, กรุงเทพฯ. 

 


