
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ





การสำารวจและเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีโฟโต้แกรมเมททรี

ในการสร้างแบบจำาลองสามมิติของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นไทย

Exploration and Comparison the Use of Photogrammetry Technology 

for Three-Dimensional Modeling of Thai Vernacular Architecture

ดร. ชาวี บุษยรัตน์

Chawee Busayarat, Ph.D.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

E-mail: cha_v_mek@hotmail.com

บทคัดย่อ

 แนวทางในการศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินในปัจจุบันได้ให้ความสำาคัญกับการศึกษาอาคารจริงที่

มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและไม่ได้จำากัดอยู่ที่รูปแบบที่มีความโดดเด่นในช่วงเวลาหนึ่งในอดีตแต่

เพียงอย่างเดียว ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลอาคารก็ได้พัฒนาไปมาก หนึ่งในเทคนิค

ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือกระบวนการโฟโต้แกรมเมททรีเป็นเทคโนโลยีที่ทำาให้ผู้สำารวจสามารถ

ทำางานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีความเหมาะสมอย่างมากเมื่อนำามาใช้ในการศึกษาสถาปัตยกรรม

พื้นถิ่นไทย งานวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายที่จะสำารวจและเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีโฟโต้แกรมเมททรี

ในการสร้างแบบจำาลองสามมิติตามสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นไทยในโลกจริงโดยทำาการคัดเลือกและ

สถาปัตยกรรมตัวอย่างสามประเภท ได้แก่ เรือนที่มีรูปลักษณ์ดั้งเดิมที่ถูกเก็บรักษาและไม่ได้ใช้งาน

ในการอยู่อาศัยจริง เรือนท่ีมีรูปลักษณ์ด้ังเดิมท่ีถูกใช้งานในการอยู่อาศัยจริง และเรือนท่ีมีการเปล่ียนแปลง

ไปตามเวลา

คำาสำาคัญ: โฟโต้แกรมเมทรี  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  การสร้างแบบจำาลองตามโลกจริง

Abstract

 Current trends in the vernacular architectural study are focusing on the study of actual 

buildings that have changed over time. It is not limited to some selected styles in the past. At 

the same time, the technology for building information acquisition has evolved considerably. One 

of the most widely used techniques is photogrammetry. This technique allows the surveyor to 

work faster and more efficiently, and suitable as a tool to study Thai vernacular architecture. 

This research aims to explore and compare the use of photogrammetry technology in the three-

dimensional modeling for Thai vernacular architecture. In this research, three types of vernacular 

architecture were selected as examples: preserved vernacular architecture, inhabited vernacular 

architecture and vernacular architecture that has been changed over time.
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1. ที่มาและความสำาคัญ

 แนวทางการศึกษาสถาปัตยกรรมไทยน้ันมี

ผู้ให้ความสนใจในวงกว้าง แต่เดิมมักมุ่งเน้นไป

ที่รูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นในช่วง

เวลาหนึ่งในอดีต เช่น เรือนไทยหรือวัดวาอาราม 

โดยคุณค่าของความเป็นพื้นถิ่นร่วมสมัยกลับ

ถูกละเลยซ่ึงเป็นการปิดกันทางความคิดต่อการ

ศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ในปัจจุบันมีงานวิจัย

บางช้ินที่ทำาการศึกษาสถาปัตยกรรมจากสภาพ

อาคารจริง โดยมิได้หยิบยกอาคารหลังหนึ่งหรือ

ลักษณะอาคารในช่วงหนึ่งเวลามาเป็นตัวแทน

ประเภทอาคารพื้นถิ่นแบบนั้นๆ แต่ให้ความ

สำาคัญกับการทำาความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง

ไปตามเวลาของเรือน (Punpairoj, 2010)

 ในอีกด้านหนึ่ง เทคโนโลยี และวิธีการใน

การเก็บข้อมูลสามมิติของสภาพจริงของอาคาร

อนุรักษ์ก็ถูกพัฒนาไปมาก เทคโนโลยีเหล่านี้

ได้แก่ การเก็บข้อมูลทางกายภาพของอาคารด้วย

สแกนเนอร์สามมิติ หรือเทคนิคการแปลงข้อมูล

จากภาพถ่ายสองมิติให้เป็นข้อมูลสามมิติที่

เรียกว่าโฟโต้แกรมเมทรี (photogrammetry) ซึ่ง

เป็นกระบวนการที่เหมาะในการเก็บข้อมูลทาง

กายภาพของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่มีรูปทรง

ที่ไม่สามารถวัดได้ชัดเจน ไม่เป็นระบบระเบียบ 

ล้มเอียงไปมากระบวนการเหล่าน้ีทำาให้การ

เก็บข้อมูลสามมิติของอาคารในสภาพปัจจุบัน

เพื่อนำามาศึกษาได้ง่ายขึ้นมาก ทั้งยังเปิดโอกาส

ให้ ผู้ใช้งานสร้างแบบจำาลองจากอาคารจริง

(reality-based modeling) ขึ้น เพื่อการศึกษา

และอนุรักษ์อาคารในโลกจริงได้  เมื่อพิจารณา

ถึงความสำาคัญที่กล่าวมาข้างต้นงานวิจัยน้ีจึงมี

เป้าหมายที่จะสำารวจความเป็นไปได้และเปรียบ

เทียบการใช้เทคโนโลยีโฟโต้แกรมเมททรีในการ

สร้างแบบจำาลองสามมิติของสถาปัตยกรรมพื้น

ถิ่นไทยหลากหลายประเภท โดยทำาการคัดเลือก

และสถาปัตยกรรมตัวอย่างจากสถาปัตยกรรม

พ้ืนถิ่นในภาคกลางของประเทศไทยสามประเภท 

ได้แก่ เรือนที่มีรูปลักษณ์ดั้งเดิมที่ถูกเก็บรักษา 

เรือนดั้งเดิมที่ถูกใช้งานในการอยู่อาศัยจริง และ

เรือนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา 

2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 ในปัจจุบัน แนวทางการศึกษาสถาปัตยกรรม

พื้นถิ่นเริ่มมีแนวโน้มท่ีจะศึกษาสถาปัตยกรรม

จากสภาพอาคารจริงมากขึ้น มีความพยายาม

ปรับเปลี่ยนความเข้าใจถึงการเกิด ข้ึนของ

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นใหม่ที่มีความเช่ือมต่อกับ

เรือนไทยเดิม โดยมิได้หยิบยกอาคารหนึ่งหลัง

หรือลักษณะอาคารในหน่ึงช่วงเวลามาเป็นตัวแทน

ประเภทอาคารพ้ืนถ่ินแบบน้ันๆ (Punpairoj, 2010) 

แต่ให้ความสำาคัญกับการทำาความเข้าใจใน

การเปล่ียนแปลงไปตามเวลาของเรือนและเปรียบ

เทียบลักษณะเรือนพื้นถิ่นอย่างซับซ้อนและ

หลากหลาย เช่น ในงานวิจัยของ (Pinijvarasin, 

2004; Thongsakul, 2001; Wongkhan, 2001) 

ซ่ึงมีการศึกษาทั้งเรือนพื้นถิ่นดั้งเดิมที่ ยังคง

ลักษณะไว้ เรือนพื้นถิ่นเก่าแก่ที่กำาลังเปลี่ยนรูป

ทรงไปแล้วตามความต้องการใช้สอยพื้นที่ และ

เรือนพื้นถิ่นที่สร้างขึ้นใหม่โดยเลียนแบบเรือน

ดั้งเดิม (reproduction house) ทำาให้องค์ความรู้

ทางสถาปัตยกรรมไทยพื้นถ่ินมีครบถ้วนสมบูรณ์

ขึ้นมาก
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 ในด้านเทคโนโลยีและเทคนิคในการสำารวจ

และจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพของสถาปัตยกรรม

นั้น ทุกวันนี้มีความก้าวหน้าสูงมาก ทั้งในแง่

ของประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว ความแม่นยำา

และความสมจริงต่อสภาพอาคาร (Barber et 

al.,  2001) หน่ึงกระบวนการท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย

ในปัจจุบัน คือ การใช้เทคนิคโฟโต้แกรมเมทรี 

ซึ่งหมายถึงกระบวนการในการวัดระยะวัตถุท่ี

ปรากฏอยู่บนภาพถ่ายผ่านการคำานวณทาง

เรขาคณิตชั้นสูง กระบวนการนี้ในปัจจุบันได้รับ

การยอมในวงกว้างว่าสามารถนำามาใช้งานใน

การเก็บข้อมูลอาคารที่มีคุณค่าได้ดี เนื่องจาก

สามารถทำางานได้สะดวก มีราคาถูก แม้ว่า

ความถูกต้องของผลลัพธ์จะยังเป็นรองอยู่เมื่อ

เทียบกับเคร่ืองสแกนเนอร์สามมิ ติแต่ก็อยู่

ในระดับที่น่าพอใจและใช้งานได้ดี (Hanke & 

Grussenmeyer, 2002) ขั้นตอนในการคำานวณ

ด้านโฟโต้แกรมเมทรีมีอยู่หลากหลายทางแล้ว

แต่ความต้องการและผลลัพธ์ที่ต่างกันออกไป

ส่วนมากมักเก่ียวข้องกับการการวิเคราะห์ภาพถ่าย

เพื่อแปลงข้อมูลเชิ งภาพที่ วัดไม่ ไ ด้ ให้ เป็น

ข้อมูลที่วัดได้ (metric information) ซึ่งจะต้อง

ผ่านการคำานวณหลายขั้นตอน ได้แก่ 1) การหา

องค์ประกอบที่เหมือนกันในแต่ละภาพ (feature 

recognition) เพื่อเปรียบเทียบระยะในการวัด

คำานวณหาตำาแหน่งในพื้นที่สามมิติเพ่ือสร้างจุด

อ้างอิง 2) การคำานวณ 3D Camera Calibration 

เพื่อหาตำาแหน่งและทิศทางของมุมมองภาพใน

พื้นที่ 3 มิติ เพื่อช่วยให้เราสามารถรู้ได้ว่าแต่ละ

ภาพถูกถ่ายด้วยมุมมองเช่นไร (Debevec et al., 

1996; Hartley & Zisserman, 2004) 3) การสร้าง

แบบจำาลองแบบอัตโนมัติจากจุดอ้างอิง (Image-

based meshing) (Frey et al., 1994, Young et 

al., 2008) 4) การสร้างพื้นผิวของแบบจำาลอง

ด้วยการฉายภาพถ่ายจากมุมมองที่คำานวณมา

ได้เข้าสู่แบบจำาลอง (texture projection) (Fitzner 

& Heinrichs, 2002). 

3. การคัดเลือกพื้นที่ทดลอง

 จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่าแนวทาง

การศึกษาที่จะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงและไม่

ปิดกั้นจะต้องทำาการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น

จากสภาพเรือนจริง โดยไม่เลือกแต่เฉพาะเรือน

ที่ยังคงลักษณะดั้งเดิมไว้เท่านั้น ดังนั้น เรือนที่

เลือกศึกษาน้ัน แม้ว่าจะเป็นเรือนประเภทเดียวกัน

แต่ผู้วิจัยได้ได้คัดเลือกให้เป็นเรือนที่มีความ

แตกต่างกัน ทั้งในแง่ของภูมิภาคสถานที่ตั้ง ยุค

สมัยที่ก่อสร้างและการใช้งาน เพื่อประโยชน์ใน

การเปรียบเทียบและศึกษา สามารถเห็นความ

แตกต่างของเรือนหลากประเภทได้ โดยได้แบ่ง

เป็น 3 ประเภท 1) เรือนพื้นถิ่นดั้งเดิมที่ยังคง

ลักษณะไว้และใช้งานอยู่อาศัยจริง 2) เรือนพื้น

ถิ่นเก่าแก่ที่กำาลังเปล่ียนรูปทรงไปแล้วตามความ

ต้องการใช้สอยพื้นที่ และ 3) เรือนที่มีรูปลักษณ์

ด้ังเดิมที่ถูกเก็บรักษาและไม่ได้ใช้งานในการ

อยู่อาศัยจริงรวมถึงเรือนพื้นถิ่นท่ีสร้างขึ้นใหม่

โดยเลียนแบบเรือนด้ังเดิม (reproduction house) 

ผู้ วิ จัย ได้ทำ าการคัด เลือกพื้นที่ทดลองเป็น

เรือนพื้นถิ่นในภาคกลาง  เนื่องจากเมื่อพิจารณา

ข้อจำากัดในด้านต่างๆ เช่น งบประมาณและ

เวลาแล้ว เล็งเห็นว่าเป็นประเภทเรือนที่สามารถ

เดินทางไปศึกษาในสถานที่จริงได้สะดวกเข้าถึง

ง่ายและมีข้อมูลให้ใช้งานค่อนข้างมาก โดยผู้

วิจัยได้ทำาการเลือกเรือนพื้นถิ่นภาคกลาง ทั้งสิ้น

จำานวน 7 หลัง ให้ครอบคลุมทั้งเรือนพื้นถิ่นตาม

กลุ่มชาติพันธุ์ และเรือนพื้นถิ่นแบบไทยประเพณี 

ได้แก่ เรือนไทดำา (ลาวโซ่ง) 3 หลัง เรือนแพ 2 หลัง 

และเรือนมอญ 2 หลัง
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4. การเก็บข้อมูลกายภาพของเรือนที่ทำาการ

 ศึกษา

 คณะผู้วิจัยใช้ภาพถ่ายดิจิตอลรายละเอียด

สูงในการเก็บข้อมูลภาพถ่ายเรือนเพ่ือสร้างแบบ

จำาลองสามมิติ ผ่านเกณฑ์ในการถ่ายภาพต่างๆ 

ที่เอื้อประโยชน์ต่อการคำานวณเรขาทางคณิต

ภาพทั้งหมดจึงต้องถูกถ่ายขึ้นใหม่ทั้งหมด ไม่

สามารถใช้ภาพถ่ายทั่วไปมาคำานวณได้ เนื่องจาก

ภาพเหล่าน้ันไม่มีองค์ประกอบในภาพท่ีเหมาะสม

สำาหรับอัลกอริทึมท่ีใช้คำานวณ Camera Calibration 

เกณฑ์ในการถ่ายภาพสำาหรับการใช้เทคนิคโฟโต้

แกรมเมทรี ได้แก่ 1) ภาพถ่ายที่ใช้จะต้องถูกถ่าย

ขึ้นรอบๆ วัตถุ โดยให้แต่ละภาพมีองค์ประกอบ

ของอาคารในภาพก่อนหน้าปรากฏอยู่ไม่น้อย

กว่าครึ่งหนึ่งของภาพ ดังเช่นตัวอย่างในรูปที่ 1 

2)  ภาพถ่ายที่ใช้จะต้องในแนวเดียวกัน (แนวตั้ง

หรือแนวนอน) ทั้งหมด 3) ภาพถ่ายจะต้องถูก

ถ่ายด้วยโหมด Auto ทั้งหมด เนื่องจากเป็นการ

ถ่ายภาพที่เก็บรายละเอียดพื้นผิวอาคารได้มาก

ที่สุด ช่วยให้การหาองค์ประกอบที่เหมือนกันใน

แต่ละภาพ (feature recognition) ทำาได้ง่ายขึ้น 4) 

ภาพถ่ายจะต้องมีค่าแสงที่พอดี ไม่สว่างหรือมืด

มากเกินไป 5) ภาพถ่ายจะต้องอยู่ในโฟกัสหรือ

ไม่สั่นไหว เกณฑ์ในการถ่ายภาพเหล่านี้จะช่วย

ให้อัลกอริทึมในโปรแกรมโฟโต้แกรมเมทรีคำานวณ

หาตำาแหน่งและทิศทางของกล้องในพื้นที่สาม

มิติได้ง่ายและถูกต้องมากขึ้น

 

5. การเปรียบเทียบและวิเคราะห์แบบจำาลอง

 สามมิติจากเทคโนโลยีโฟโต้แกรมเมทรี

 ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ทดลองและเปรียบ

เทียบผลลัพธ์การสร้างแบบจำาลองสามมิติ

ด้วยเทคโนโลยีโฟโต้แกรมเมทรีจากโปรแกรม

ประยุกต์ต่างๆ ได้แก่ AutoDesk ReCap Photo, 

Agisoft Photo Scan, Reality Capture ได้ผลลัพธ์

ว่าแบบจำาลองจาก Agisoft PhotoScan นั้น

เหมาะสมในการใช้งานกับสถาปัตยกรรมไทยพื้น

ถิ่นมากที่สุด ทั้งในแง่ความถูกต้องของรูปทรง

เมื่อเปรียบเทียบกับเรือนจริง จำานวนโพลีก้อน 

และการใส่พื้นผิวบนแบบจำาลอง เมื่อเสร็จสิ้นการ

ทดลองสร้างแบบจำาลองด้วยโฟโต้แกรมเมทรี 

ผู้วิจัยจึงเปรียบเทียบผลลัพธ์ สรุป และวิเคราะห์

ข้อจำากัดของการใช้เทคโนโลยีน้ีกับสถาปัตยกรรม

พื้นถิ่นไทยได้ ดังนี้

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างการเก็บข้อมูลภาพถ่ายเพื่อใช้ในเทคโนโลยีโฟโต้แกรมเมทรีของเรือนไทดำา พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
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 - ผลลัพธ์ท่ีได้จากการใช้เทคนิคโฟโต้แกรม

เมทรีนั้น คือ รูปทรงสามมิติที่มีลักษณะใกล้เคียง

กับภาพอาคารต้นแบบในภาพถ่าย โดยประสิทธิ-

ภาพของแบบจำาลองที่ได้น้ันจะขึ้นอยู่กับหลาย

ปัจจัย เช่น จำานวนภาพที่ถ่าย วิธีการถ่าย รูปทรง

ของอาคารต้นแบบ ฯลฯ

 - การถ่ายภาพโดยรอบวัตถุนั้น เหมาะ

สำาหรับการสร้างแบบจำาลองภาพนอกเรือนแต่

ไม่เหมาะสมที่จะใช้สร้างแบบจำาลองภายใน

เรือน เนื่องจากไม่สามารถเดินรอบได้ อาจทำาได้

เป็นส่วนๆ ไป เช่น มุมด้านหนึ่งของห้อง แต่

ไม่สามารถใช้ได้กับการสร้างพื้นท่ีภายในเรือน

ทั้งหมด

 
รูปที่ 2  เปรียบเทียบผลลัพธ์จากการใช้เทคโนโลยีโฟโต้
แกรมเมทรีในการสร้างแบบจำาลองสามมิติเรือนไทดำา
สองประเภท แบบที่มีรูปทรงหลังคาดั้งเดิมกับการแบบที่
มีการปรับเปลี่ยนรูปทรงหลังคาไปแล้ว

 - การถ่ายภาพด้วยการเดินรอบเรือนน้ัน 

สามารถเก็บข้อมูลได้ระดับหนึ่ง คือ เฉพาะ

มุมมองของสายตามนุษย์ทำาให้ข้อมูลขององค์

ประกอบเรือนบางอย่างขาดหายไป เช่น พื้นผิว

หลังคา หรือฝ้าเพดาน ในแง่นี้ รูปทรงของเรือน

ก็มีผลเช่นกัน เช่น จากรูปที่ 2 เรือนกระดองเต่า 

(เรือนไทดำา) ที่มีทรงหลังคาดั้งเดิมแบบสูงชันจะ

มีปัญหาในการเก็บข้อมูลและสร้างแบบจำาลอง

หลังคาน้อยกว่าเรือนที่มีการปรับเปลี่ยนรูปทรง

ไปและหลังคาแบนราบ

 - บริบทโดยรอบเรือนนั้นส่งผลอย่างมาก

ต่อการเก็บข้อมูลภาพถ่ายและแบบจำาลองสาม

มิติที่เป็นผลลัพธ์ กล่าวคือ หากเรือนที่สำารวจมี

พื้นที่รอบเรือนไม่มากหรือมีสิ่งกีดขวางในการ

เดินถ่ายจะทำาให้จำานวนภาพที่ถ่ายได้มีอยู่น้อย 

มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ส่งผลให้อัลกอริทึมในการ

คำานวณ Camera Calibration ผิดพลาด และ

รูปทรงเรือนบิดเบี้ยวไปจากเรือนจริง กรณีแบบนี้

จะพบได้มากในเรือนท่ีใช้อยู่อาศัยจริง ส่ิงกีดขวาง

ที่พบได้มาก ได้แก่ รั้วบ้าน ต้นไม้ เรือนอื่นๆ ที่

สร้างต่อเดิมขึ้นมา ทั้งนี้ ประเภทเรือนที่เหมาะ

สมกับการสร้างแบบจำาลองด้วยเทคโนโลยีโฟโต้

แกรมเมทรีมากที่สุดคือเรือนพื้นถิ่นที่ถูกเก็บ

รักษาและไม่ได้ใช้งานในการอยู่อาศัย เนื่องจาก

เรือนประเภทนี้ มักจะมีการจัดการพื้นที่ โดย

รอบให้เป็นที่โล่งเพื่อประโยชน์ในการเดินรับชม

โดยรอบ

 เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีโฟโต้แกรมเมทรี

ไม่สามารถเก็บข้อมูลสามมิติของเรือนที่จะทำา

การศึกษาได้ทั้งหมด ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลสองมิติ

ของอาคารเพิ่มเติม ได้แก่ การวัดระยะอาคารมา

เพื่อสร้างแบบผัง รูปด้าน รูปตัดอาคาร แล้วจึง

แบบจำาลองสามมิติเพิ่มเติมโดยใช้รูปทรงสามมิติ

จากกระบวนการโฟโต้แกรมเมทรีและแบบท่ีจด

บันทึกมาเป็นข้อมูลอ้างอิง (รูปที่ 3)

 ข้อมูลสามมิติจากกระบวนการ โฟโต้แกรม-

เมทรีจะถูกนำาเข้าสู่ โปรแกรมการสร้างแบบ

จำาลองสามมิติ (Autodesk Maya, Rhinoceros 

3D และ SketchUp)  การสร้างแบบจำาลองจะ

ใช้ประโยชน์จากมุมมอง Orthogonal ในการ

กำาหนดสัดส่วน ความกว้าง ความยาวและความ

สูงเรือนในขั้นต้นและใช้มุมมองทัศนียภาพใน
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การสร้างรายละเอียดให้กับแบบจำาลองทั้งสิ้น

7 เรือน (รูปที่ 4)  เมื่อเปรียบเทียบกับแบบจำาลอง

สามมิติจากกระบวนการโฟโต้แกรมเมทรีโดย

ตรง (รูปที่ 3) ผู้วิจัยพบว่า แบบจำาลองสามมิติ

จากกระบวนการนี้สามารถควบคุมระดับของราย

ละเอียดได้ดีกว่า และมีไฟล์ที่มีขนาดเล็กกว่ามาก

สามารถนำาไปใช้จัดการและแสดงผลสามมิติแบบ

มีปฏิสัมพันธ์ทันทีได้ง่าย 

6. สรุปผล

 สำาหรับการวิจัยนี้ ทางผู้วิจัยได้เห็นถึงของ

ประโยชน์ของการเก็บข้อมูลสามมิติเรือนด้วย

กระบวนการโฟโต้แกรมเมทรีเนื่องจากทำางานได้

ง่าย คล่องตัว และเหมาะสมกับการเก็บข้อมูล

เรือนที่มีรายละเอียดของพื้นผิวเรือนมากๆ เช่น

เรือนไทยพื้นถิ่น เนื่องจากมีตำาแหน่งที่สามารถ

ใช้ Feature recognition ได้มาก ทำาให้สามารถ

คำานวณเพื่อทำาการ camera calibration ได้ง่าย 

อย่างไรก็ตามข้อจำากัดของเทคโนโลยีนี้ก็ยังมีอยู่

ตามรายละเอียดในข้อ 5. โดยผู้วิจัยเล็งเห็นว่า

สามารถใช้เทคโนโลยีอื่นๆ มาเข้าร่วมด้วยเพื่อ

ลดขีดจำากัดเหล่านี้ได้ เช่นการใช้ภาพถ่ายทาง

อากาศจากอากาศยานไร้คนขับ (drone) มาเพื่อ

เก็บข้อมูลของหลังคาเรือนที่ขาดหายไป รวมถึง

การใช้สแกนเนอร์สามมิติหรือการใช้ภาพถ่าย

จากกล้องพาโนรามามาเพื่อเก็บข้อมูลสามมิติ

ภายในอาคาร

รายการอ้างอิง
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บทคัดย่อ

 ปัจจัยที่สำาคัญที่ต้องคำานึงถึงในทุกอาคารคือการไหลของมวลอากาศ การออกแบบอาคารที่ไม่

คำานึงถึงการไหลของมวลอากาศจะทำาให้เกิดผลเสียภายหลังเม่ืออาคารสร้างไปแล้วจะแก้ไขได้ยาก 

ซึ่งควรวางแผนและแก้ไขตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการออกแบบ งานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบต้นแบบ

สำาหรับการจำาลองสถานการณ์การไหลของมวลอากาศที่ถูกควบคุมและนำาเสนอผ่านแบบจำาลอง

กายภาพ โดยใช้หลักการประมวลผลภาพวิดีโอ ในการตรวจจับแบบจำาลองกายภาพและประมวลผล

การจำาลองการไหลโดยฉายโปรเจคเตอร์ผ่านแบบจำาลองกายภาพโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สามารถ

ใช้งานและปรับเปลี่ยนแบบจำาลองกายภาพได้อัตโนมัติรวมถึงทำาให้เข้าใจในการจำาลองการไหลของ

มวลอากาศได้ง่ายมากขึ้นในช่วงการออกแบบขั้นต้น

คำาสำาคัญ: การจำาลองสถานการณ์ การไหลของมวลอากาศ โปรเจคชั่นแมปปิ้ง ส่วนต่อประสานผู้ใช้

แบบสัมผัส การออกแบบเบื้องต้น

Abstract

 Airflow is one of the crucial factors in building planning, affecting time and cost of project. 

This problem could be avoided by architects at preliminary design stage. This research aims to 

develop a prototype for airflow distribution visualization. The Airflow in this system is presented 

and controlled by physical model manipulation. By using video image processing, our system 

can detect architectural modeling and visualize airflow distribution in real time by projection 

mapping onto physical model. The purposes of this research are to enhance understanding and 

simplify usage of the design regarding the airflow mechanism at preliminary design stage.

Keywords: Simulation, Airflow, Projection Mapping, Tangible User Interface [TUI], Pre-Design
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1. บทนำา

 การออกแบบสถาปัตยกรรมมีความจำาเป็น

ที่จะ ต้องเข้าใจเรื่องของการไหลของมวลอากาศ

เนื่องจากการออกแบบสถาปัตยกรรมที่คำานึง

ถึงการไหลของมวลอากาศที่ดีจะทำาให้ไม่เกิด

การสะสมความร้อนภายในอาคารช่วยทำาให้

ประหยัดพลังงานไฟฟ้า แต่หากว่าไม่ได้คำานึงถึง

การออกแบบการไหลของมวลอากาศท่ีดีจะทำาให้

ระยะยาวอาคารจะพบปัญหาเร่ืองการสิ้นเปลือง

พลังงานไฟฟ้าในอาคารเน่ืองจากเกิดความร้อน

สะสมภายในอาคาร โดยเมื่ออาคารได้สร้างไป

แล้วจะแก้ไขปัญหาได้ยาก ซึ่งปัญหาเหล่านี้ควร

ได้รับการแก้ไขตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นออกแบบ 

 โปรแกรมจำาลองสถานการณ์การไหลของ

มวลอากาศในปัจจุบันไม่นิยมนำามาใช้ในช่วงเริ่ม

ต้นในการออกแบบเพราะโปรแกรมมีหน้าตา

การใช้งานท่ีซับซ้อนต้องใช้เวลาเรียนรู้ในการใช้

งานโปรแกรม ส่วนมากโปรแกรมมักถูกนำามาใช้

ในช่วงสุดท้ายเพราะต้องมีการขึ้นแบบจำาลอง

สามมิติให้เสร็จก่อนถึงจะประมวลผลเพ่ือจำาลอง

สถานการณ์ได้ซ่ึงถ้าผลที่ได้ออกมาไม่น่าพอใจ

ก็ต้องมาปรับแก้ไขแบบเพิ่มทำาให้เสียค่าใช้จ่าย

และเวลาเพิ่มมากขึ้น แต่ว่าปัจจุบันการนำาเสนอ

สถาปัตยกรรมด้วยแบบจำาลองกายภาพสามารถ

สื่อสารออกมาในรูปแบบ 3 มิติ ที่เข้าใจได้ง่ายกว่า 

โดยเมื่อนำาเทคโนโลยีที่ผสานโลกแห่งความจริง

เข้ากับโลกเสมือนผ่านการฉายภาพโปรเจคช่ัน

แมปปิ้ง ซ้อนทับกับแบบจำาลองกายภาพทำาให้

สามารถนำาเสนอข้อมูลและรายละเอียดทำาให้

สามารถใช้งานและเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น

 งานวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายที่จะนำาเสนอการ

พัฒนาระบบการจำาลองสถานการณ์การไหลของ

มวลอากาศท่ีถูกควบคุมและนำาเสนอผ่านแบบ

จำาลองกายภาพมาใช้ในช่วงขั้นต้นของออกแบบ 

ซึ่งจะช่วยในการสร้างความเข้าใจของสถาปนิก

ในการทดสอบการออกแบบสถาปัตยกรรมให้

เห็นภาพเกี่ยวกับการการไหลของมวลอากาศใน

ช่วงการออกแบบเริ่มต้นได้ง่ายและช่วยในการ

แก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมที่ยุ่งยากซับซ้อน

ให้สามารถใช้งานระบบจำาลองได้ง่ายมากขึ้น

และมีการแก้ไขแบบในภายหลังน้อยลง

2. ทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวข้อง

2.1	 ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการไหล

	 ของมวลอากาศภายในระบบ

 ในปัจจุบันการจำาลองการไหลของมวล

อากาศด้วยโปรแกรม CFD เช่น Ecotect, Ansys,

Phoenix ค่อนข้างใช้การประมวลผลที่ละเอียด

และใช้เวลามาก ร่วมถึงการใช้งานมีความซับซ้อน

ทำาให้ใช้งานได้ยาก จำาเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญ

ถึงจะสามารถใช้งานได้ จึงไม่เหมาะสำาหรับการ

นำามาใช้ในช่วงการออกแบบเบื้องต้น เนื่องการ

จากการออกแบบในช่วงนี้มีการแก้ไขและเปลี่ยน

แบบบ่อยครั้ง ทำาให้การทำาการวิเคราะห์และ

ประมวลผลการจำาลองการไหลของมวลอากาศ

จำาเป็นที่จะต้องมีการประมวลผลที่รวดเร็ว และ

มีการประมวลผลแบบ Real time โดยในปัจจุบัน

มีรูปแบบการประมวลผล Fluid สำาหรับเกม ซึ่ง

การประมวลผลจะมีความละเอียดไม่เท่ากับ

การประมวลผลแบบ CFD แต่สามารถประมวล

ผลได้ใกล้เคียงแต่มีความรวดเร็วกว่ามาก โดย

ทฤษฎีอ้างอิงตามหลักของ Fluid Simulation for 

Video Games (Gourlay, 2012) โดยในทฤษฎีมี

การคำานวณการไหลของมวลอากาศแบ่งเป็น 2 

ประเภท 1. การคำานวณแบบกริด (Grid) 2. การ

คำานวณแบบอนุภาค (particle) โดยคุณสมบัติของ

มวลอากาศท่ีสำาคัญในการนำามาใช้ในการคำานวณ

ระบบประกอบด้วยความดัน (pressure) ความ
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หนืด (viscosity) ความหนาแน่น (density) และ 

อุณหภูมิ (temperature)

2.2	 ทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการ

	 ปฎิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 

(Human Computer Interaction: HCI) คือ การ

ศึกษาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ใช้

งานกับคอมพิวเตอร์ โดยมีองค์ประกอบหลัก

ด้วยกัน 3 ส่วน คือ ผู้ใช้งาน ระบบปฎิบัติการ 

และส่วนต่อประสานผู้ใช้งานโดยที่ส่วนต่อ

ประสานผู้ใช้งาน แบ่งเป็น 2 ประเภท

 1. ส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบกราฟิก (Graphic 

User Interface: GUI) เป็นวิธีการใช้งานระหว่าง

ผู้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางสัญลักษณ์ โดย

มีส่วนประกอบ เช่น ไอคอน หน้าต่างการใช้งาน 

เมนูปุ่มเลือก ไอคอน และการใช้เมาส์หรือแม้แต่

ในระบบจอสัมผัส  

 2. ส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบสัมผัส (Tangible 

User Interface: TUI) เป็นวิธีใช้งานระหว่างผู้ใช้

งานกับคอมพิวเตอร์ผ่านการสัมผัส โดยผู้ใช้งาน

สามารถควบคุมแบบจำาลองกายภาพท่ีจับต้องได้ 

ซึ่งเชื่อมโยงกับข้อมูลของระบบสารสนเทศ ใน

การคำานวณผลและแสดงผลข้อมูล

 ส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบกราฟิกผู้ใช้ต้องใช้

เวลาในการเรียนรู้ในการใช้งานเหมาะกับคนที่มี

เวลาในการเรียนรู้และการทำางานเพียงคนเดียว

ซึ่งแตกต่างกับการทำางานส่วนต่อประสานผู้ใช้

แบบสัมผัสที่ผู้ใช้สามารถทำางานต่างๆ ได้ง่าย

เนื่องจากเป็นรูปแบบพฤติกรรมที่คุ้นเคยซ่ึง

ทำาให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาในการเรียนรู้มาก

นักและรูปแบบการทำางานเหมาะสมกับสภาพ

แวดล้อมที่ให้สามารถทำางานร่วมกันได้หลายคน

 

รูปที่ 1 เปรียบเทียบการใช้งานระบบการทำางานด้วย
รูปแบบของ Graphic User Interface (GUI) กับ Tangible 
User Interface (TUI) (Ishii, 1997)

2.3	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 2.3.1 โครงการวิจัย Urp: A Luminous-

Tangible Workbench for Urban Planning and 

Design (Underkoffler & Ishii,1999) โครงการวิจัย

ในเชิงบริบทของกลุ่มอาคารกับสภาพแวดล้อม

โดยรอบผู้ใช้งานสามารถปรับตำาแหน่งแบบ

จำาลองอาคารได้เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านสภาพ

แวดล้อม แสงเงาที่กระทบอาคารกับกระแสลมที่

ไหลผ่านโดยรอบอาคาร

 2.3.2 โครงการวิจัย IIluminating  LEGOs 

with Digital Information to Create Urban 

Data Observatory and Intervention Simulator 

(Hahrawl & Larson, 2016) โครงการวิจัยการนำา

เสนอข้อมูลในบริบทของเมืองในการวิเคราะห์

ข้อมูล เรื่อง ทางสัญจรพลังงานและการไหล

ของมวลอากาศแสงแดดและเงาโดยนำาเสนอ

ผ่านการโปรเจคชั่นแมปปิ้งมีการใช้แบบจำาลอง

กายภาพที่ยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ งาน

วิจัยนี้ใช้ในการช่วยในกาตัดสินใจและศึกษา

สภาพของเมืองร่วมกันระหว่างผู้ร่วมออกแบบ

ให้การทำางานร่วมกันง่ายขึ้น 

 2.3.3 โครงการวิจัย Tangible 3D Urban 

Simulation Table (Salim, 2014) โครงการวิจัย

ในการบริบทของเมืองในลักษณะของแบบ

จำาลองโต๊ะในการประมวลการไหลของมวลอากาศ
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ท่ีสามารถปรับเปล่ียนได้ผ่านแบบจำาลองกายภาพ

ของเมือง โดยเน้นไปที่การใช้งานในการออกแบบ

บริบทของเมืองในขั้นเริ่มต้นเพื่อการวางแผนใน

การจัดการเมือง เรื่องของการลดความแปรปรวน

และความดันกระแสลมบนพ้ืนที่ทางเท้าโดยรอบ

ของอาคาร

 จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านพบว่าปัจจุบัน

ยังไม่มีโปรแกรมที่อำานวยความสะดวกในการ

วิเคราะห์และจำาลองสถานการณ์ในรูปแบบของ

โปรเจคชั่นแมปป้ิงกับโมเดลแบบจำาลองในบริบท

ภายในอาคารที่มีการนำาเสนอข้อมูลในการแสดง

ผลการจำาลองการไหลของมวลอากาศและปรับ

เปลี่ยนได้แบบ real time 

3. การพัฒนาระบบ

3.1	การกำาหนดกลุ่มผู้ใช้งานระบบ

 กลุ่มผู้ใช้งานระบบการจำาลองสถานการณ์

การไหลของมวลอากาศที่ ถูกควบคุมและนำา

เสนอผ่านแบบ จำาลองกายภาพ ในการออกแบบ

สถาปัตยกรรมช่วงเริ่มต้น สามารถแบ่งได้เป็น 3 

กลุ่ม 1.กลุ่มสถาปนิก 2.กลุ่มนักศึกษาสถาปัตย-

กรรม  3.กลุม่ลกูคา้ และบคุคลทัว่ไป โดยเปา้หมาย

หลักของการทดสอบกลุ่ม ผู้ใช้งานเป็นกลุ่ม

สถาปนิก และกลุ่มนักศึกษาเพราะมีความรู้ทาง

ด้านการออกแบบและมีพื้นฐานความรู้ในด้าน

เกี่ยวกับการจำาลองสถานการณ์การไหลของ

มวลอากาศในสถาปัตยกรรมดังน้ันจึงต้องทำาให้

ระบบการจำาลองสถานการณ์ใช้งานได้ง่ายและ

สะดวกมากขึ้น และสามารถสื่อสารกับลูกค้าและ

บุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้ทางด้านการออกแบบ

สถาปัตยกรรมได้ในช่วงเริ่มต้นของการออกแบบ

สถาปัตยกรรมซ่ึงเป็นแนว ทางในการพัฒนาระบบ

การจำาลองสถานการณ์การไหลของมวลอากาศ

ต่อไป

3.2	การออกแบบและพัฒนาระบบ

 การออกแบบระบบและพัฒนาระบบจะ

แยกเป็น 5 ส่วนประกอบด้วย

 1.		ส่วนซอฟต์แวร์	(software)	

	 2.		ส่วนฮาร์ดแวร์	(hardware)	

	 3.	 ส่วนการจำาลองสถานการณ์การไหลของ

มวลอากาศ	(simulation	wind	flow)

	 4.	 ส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน	(user	interface)

	 5.		ส่วนข้อมูลเข้าอินพุต	(input)		

	 6.	 ส่วนข้อมูลออกเอาต์พุต	(output)

 

รูปที่ 2 องค์ประกอบของระบบ

1.	ส่วนซอฟต์แวร์	(software)	

 การพัฒนาระบบด้านซอฟต์แวร์ได้เลือก

โปรแกรม Processing ในการพัฒนาระบบเพราะ

เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์แบบ Open Source ซึ่ง

สามารถนำาไปใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยใช้

ภาษา Java ในการพัฒนาระบบซึ่งเป็นภาษาที่

ไม่ซับซ้อนโดยในการพัฒนาจะใช้โปรแกรม 

Processing โปรแกรมหลักในการพัฒนาระบบ 

โดยที่มีส่วนของ Library เสริมเพื่อประกอบการ

พัฒนาระบบด้วยกัน 3 ส่วน คือ 1.ส่วนของ
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การจำาลองสถานการณ์การไหลของมวลอากาศ 

(simulation wind flow) จะใช้ Library “Pixelflow” 

ของ Thomas Diewald ในการพัฒนาต่อยอด 

2.ส่วนเชื่อมต่อและใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 

(hardware) จะใช้ Library “kinectpv2” ของ 

Thomas Lengeling   3.ส่วนเชื่อมต่อโปรแกรม

โปรเจคชั่นแมปปิ้งจะใช้เป็น “Spout”  

2.	ส่วนฮาร์ดแวร์	(Hardware)	

 การประมวลในการตรวจจับแบบจำาลอง

กายภาพจากอุปกรณ์ Kinect โดยเมื่อมีวัตถุเกิด

ขึ้นและ Kinect จับได้ว่ามีวัตถุในระยะจะมีการ

ประมวลผลส่งข้อมูลไปที่โปรแกรม Processing 

โดยการตรวจจับของอุปกรณ์ Kinect จะใช้

หลักการของ Blob detection ซึ่งเป็น Library 

ใน Processing บวกกับคุณสมบัติของ Kinect 

ในการเป็นเซนเซอร์วัดระยะในการสามารถ

ประมวลผลภาพได้ว่ามีวัตถุเกิดข้ึนในระยะและมี

ขนาดเท่าไหร่ได้ซึ่ง Blob detection จะแปลงเส้น

ของภาพวาดให้กลายเป็น Vector ในโปรแกรม 

ซึ่งจะสามารถใช้ในการวิเคราะห์การไหลของ

มวลอากาศต่อไปได้

3.	 ส่วนการจำาลองสถานการณ์การไหลของมวล

	 อากาศ	(simulation	wind	flow)

 การจำาลองสถานการณ์การไหลของมวล

อากาศใน Processing จะใช้หลักการของ Fluid 

Dynamic เป็นอนุภาคของลม ทุกอนุภาพจะ

เคลื่อนที่ไปตามทิศทางของลม และสามารถผ่าน

ช่องเปิดได้ ส่วนของระบบที่ใช้ในการจำาลอง

สถานการณข์อง ผูวิ้จยัไดใ้ช ้Library ใน  Processing 

“Pixelflow” ของ Thomas Diewald มาเป็น 

Algorithm เร่ิมต้นในการพัฒนาระบบต่อโดยฟังชัน

ในการใช้งานของ Library จะสามารถจำาลอง

อนุภาคของไหล  (fluid)  ซึ่งสามารถจำาลองการ

ไหลของมวลอากาศได้รวมทั้งสามารถสร้าง

สิ่งกีดขวางเส้นทางของมวลอากาศ

 
รูปที่ 3 การจำาลองสถานการณ์การไหลของมวลอากาศ
ในระบบ

4.	ส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน	(User	Interface)

 ส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน (user interface)  

จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบกราฟิก (Graphic 

User Interface: GUI) โดยที่ส่วน GUI จะเป็น

ส่วนแสดงผลกราฟิกของฟังก์ชันการใช้งานของ

โปรแกรมในควบคุมส่วนนี้ ผู้ใช้งานจะควบคุม

ผ่านหน้าจอสัมผัสไอคอนและพารามิเตอร์ใน

จัดการส่วนของการวิเคราะห์และประมวลผล

การไหลของมวลอากาศ 

 
รูปที่ 4 ส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) การทำางาน
จะใช้เป็นระบบสัญญาณ OSC โดยการเชื่อมต่อ WIFI 
ระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ต
เพื่อสื่อสารระหว่างกัน

 2.ส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบสัมผัส (Tangible 

User Interface: TUI) ส่วน TUI จะเป็นส่วนของ

โมเดลกายภาพที่จับต้องได้โดยออกแบบให้เป็น

บล็อกโมเดลที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ โดยผู้ใช้

สามารถเรียนรู้การใช้งานได้ง่ายและสามารถมี
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ปฏิสัมพันธ์โดยการส่วนร่วมในการใช้งานด้วยกัน

ได้ดีผ่านการสัมผัสโมเดลแบบจำาลองท่ีออกแบบ

ไว้และควบคุมมัน โดยที่จะเกิดการปฏิสัมพันธ์

ระหว่างผู้ใช้งานแบบจำาลองและระบบการไหล

ของมวลอากาศแบบ Real time

 

รูปที่ 5 ส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบสัมผัส (TUI)

5. ส่วนข้อมูลเข้าอินพุต (Input) 

 ส่วนของข้อมูลเข้าอินพุต (Input) จะออกแบบ

ส่วนอินพุตการใช้งานให้สอดคล้องกับส่วนต่อ

ประสานผู้ใช้ โดยออกแบบเป็นโมเดลกายภาพ

ที่จับต้องได้ง่ายให้เป็นชิ้นบล็อกโมเดลที่สามารถ

เชื่อมต่อกันได้และสามารถปรับเปลี่ยนรูปการ

เชื่อมต่อกันได้ง่ายผ่านการควบคุมของผู้ใช้งาน 

โดยที่สนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิด

การทำางานร่วมกันได้ดี 

6. ส่วนข้อมูลออกเอาต์พุต (Output)

 เป็นส่วนการผสมผสานโลกจริงกับโลก

เสมือนผ่านการแสดงผลภาพจากโปรเจคเตอร์

โดยผ่านโปรแกรม โปรเจคช่ันแมปป้ิงโดยโปรแกรม

ที่ใช้คือ Resolume Arena ซึ่งเป็นโปรแกรมใน

การปรับภาพองศาต่างๆ ได้ตามลักษณะที่ต้อง

การได้ซึ่งสามารถเขียนเช่ือมต่อการใช้งานกับ

โปรแกรม Processing ได้ผ่าน library เสริมของ 

Processing คือ spout ซึ่งช่วยในการส่งข้อมูล

การวิเคราะห์การไหลของมวลอากาศแบบ Real 

time เพื่อฉายกลับไปที่แบบจำาลองกายภาพได้

 
รูปที่ 6 โปรแกรม Resolume Arena

 การทำางานของระบบจะเร่ิมจากเม่ืออุปกรณ์ 

Kinect ตรวจจับโมเดลแบบจำาลองกายภาพได้

โดยผู้ใช้มีการจัดว่างโมเดลแบบจำาลองตามที่

กำาหนดจากนั้นข้อมูลแบบจำาลองจะถูกส่งไปที่

โปรแกรมในคอมพิวเตอร์โดยจะตรวจจับวัตถุ

และแทนด้วยผนัง จากนั้นโปรแกรมจะจำาลอง

สถานการณ์การไหลของมวลอากาศและส่งข้อมูล

ผ่านโปรแกรม Resolume Arena โดยคอมพิวเตอร์

จะมีการเช่ือมต่อกับโปรเจคเตอร์และฉายลงบน

แบบจำาลองกายภาพเพื่อผสมผสานข้อมูลจาก

โลกเสมือนเข้าสู่โลกจริงแบบ Real time โดยที่

สามารถควบคุมการทำางานและปรับค่าพารา 

มิเตอร์ต่างๆ ผ่านตัวโปรแกรม หรือมือถือได้

โดยสุดท้ายเม่ือได้แบบเบื้องต้นที่พอใจแล้วก็

สามารถนำาข้อมูลออกเพื่อใช้ในการทำางานในขั้น

ถัดไปได้
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รูปที่ 7 ไดอะแกรมแสดงการทำางานของระบบ

7. สรุปผลการพัฒนาระบบและข้อเสนอแนะ

7.1	สรุปผล

 การพัฒนาระบบการจำาลองสถานการณ์

การไหลของมวลอากาศที่ ถูกควบคุมและนำา

เสนอผ่านแบบ จำาลองกายภาพจากการทดลอง

เพียงพอที่จะสามารถนำาไปใช้งานในการตรวจ

สอบการออกแบบสถาปัตยกรรมในเบ้ืองต้นได้

โดยมีลักษณะการจำาลองการไหลของมวลอากาศ

ที่มีทิศทางคล้ายกับการเคลื่อนที่ของกระแสลม 

และมกีารประมวลผลทีร่วดเรว็ เนือ่งจากชดุคำาสัง่ 

(Library) Pixelflow ของระบบได้นำาหลัก Fluid 

Simulation for Video Game ของ Michael 

J.Gourlay มาใช้โดยผู้ใช้งานสามารถออกแบบ

แก้ไขปรับเปลี่ยนแบบได้ Real time ผ่านการ

ควบคุมแบบจำาลองกายภาพ โดยการจำาลองการ

ไหลของมวลอากาศจะทำางานโดยปล่อยแหล่ง

กำาเนิดจากทิศทางด้านซ้าย ซึ่งการปรับเปลี่ยน

ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของกระแสลม ท้ังความดัน 

ความหนืด ความหนาแน่น อุณหภูมิ ทิศทาง

องศาของกระแสลม และอื่นๆ สามารถปรับ

เปลี่ยนได้ทั้งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และใน

มือถือแท็ปเล็ตผ่านการเช่ือมต่อ wifi ซ่ึงมีลักษณะ

รูปแบบในการใช้งานที่สามารถเรียนรู้การใช้งาน

ได้ง่ายไม่ซับซ้อนและสามารถนำาไปใช้ในการช่วย

ออกแบบในช่วงเริ่มต้นออกแบบได้

7.2	ข้อเสนอแนะจากการพัฒนาระบบ

 ระบบการจำาลองสถานการณ์การไหลของ

มวลอากาศท่ีถูกควบคุมและนำาเสนอผ่านแบบ

จำาลองกายภาพ ยังมีข้อจำากัดในเรื่องของขนาด

ในการใช้งาน ที่ต้องสอดคล้องกับแบบจำาลอง

กายภาพและในเรื่องของการประเมินการไหล

ของมวลอากาศยังสามารถประเมินได้จำากัดไม่

ละเอียดมาก คือ ไม่สามารถรู้ค่าของความเร็ว

ของกระแสลมแต่ละจุดได้ 
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บทคัดย่อ

 ในปัจจุบันระบบการรู้จำาวัตถุถูกนำามาใช้ช่วยเก็บข้อมูลแทนการเก็บข้อมูลด้วยมือ ซึ่งช่วยให้การ

เก็บข้อมูลมีความแม่นยำาและสะดวกมากข้ึน การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือทดลองนำาระบบการรู้จำาวัตถุ

มาช่วยในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมผ่านการสร้างแบบจำาลองสามมิติเชิงพาราเมตริกด้วย

กราสฮอปเปอร์ โดยทดลองนำาเอาค่าที่ได้จากระบบนั้นมาทดลองใช้เป็น ‘ตัวแปร’ ในการสร้างแบบ

จำาลองโดยอัตโนมัติเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำาระบบการรู้จำาวัตถุมาใช้ช่วยในการออกแบบ 

ให้ปรับเปลี่ยนตามรูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพื้นท่ีโดยใช้ป้ายรถโดยสารประจำาทางเอ็นจีวีภายใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นกรณีศึกษา เพ่ือหาแนวทางใหม่ในการนำาเอาระบบการรู้จำาวัตถุ

มาใช้ช่วยในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม

คำาสำาคัญ: ระบบการรู้จำาวัตถุ  แบบจำาลองสามมิติเชิงพาราเมตริก  การเก็บข้อมูลด้วยมือ

Abstract

 Nowadays, object recognition has a potential to help gather data more accurate and 

more intuitive than collecting data manually. This research is conducted to study the possibility 

of using object recognition as an input in parametric architecture, with these data we can 

generate an architectural design which suitable for its current activities and surrounding contexts. 

We conduct a data sampling around bus stops in the Thammasat University Rangsit campus to 

explore the new possibility to generate a 3-dimensional model automatically based on human 

activities within their surrounding contexts using the object recognition system.
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1. ที่มาและความสำาคัญ

 ในกระบวนการออกแบบโดยท่ัวไปประกอบ

ด้วย 3 ข้ันตอน คือ ‘กระบวนการวิเคราะห์ 

กระบวนการสังเคราะห์ และกระบวนการประเมิน’ 

(Broadbent, 1962) โดยกระบวนการดังกล่าว

ถูกเรียกต่อมาว่ากระบวนการ ‘การคิดเชิงออกแบบ’ 

(design thinking) (De Bono, 1999) โดยเฉพาะใน

งานสถาปัตยกรรม สถาปนิกจำาเป็นต้องวิเคราะห์

ข้อมูล และอาศัยความรู้ในหลากหลายมิติ เพื่อให้

งานออกแบบของตนนั้น สามารถตอบโจทย์ของ

ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยเฉพาะ

ในกระบวนการวิเคราะห์นั้น สถาปนิกจำาเป็นต้อง

อาศัยการระดมข้อมูล จากการลงพื้นที่ หรือการ

ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งต่าง ๆ  จำานวนมาก โดย

ทั่วไปการวิเคราะห์ข้อมูลน้ันสามารถกระทำาได้  

3 ลักษณะ คือ 1. การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์

ด้วยมือ และ 2. การสร้างสถานการณ์จำาลองด้วย

คอมพิวเตอร์ เช่น การใช้โปรแกรมอย่าง Space 

Syntax (Hillier, 1984) และ 3. การใช้เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์วิทัศน์ เช่น การนำากล้อง (Yan & 

Forsyth, 2005) หรือเซนเซอร์ต่าง ๆ อย่างเลเซอร์

สแกนเนอร์ (Kanda & Miyashita, 2013) มาใช้

ในการบันทึกและวิเคราะห์พื้นที่ ซึ่งทั้งหมดยัง

ต้องอาศัยคนในการช่วยกำาหนดวิธีจำาแนกวัตถุ

หรือบริบทต่าง ๆ โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลด้วย

มือนั้นใช้ทรัพยากรมากในการวิเคราะห์ ดังนั้น 

ระบบการรู้จำาวัตถุจึงถูกเลือกนำามาทดลองใช้เพ่ือ

แก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อลดการใช้งานทรัพยากร

เวลาและคนในการทำางานลงด้วยการนำาความ

สามารถดังกล่าวมาใช้ร่วมกับระบบการสร้าง

แบบจำาลองเชิงพาราเมตริก ซึ่งสามารถนำาค่า

ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบการรู้จำาวัตถุมาเป็นตัวแปร

ของระบบการสร้างแบบจำาลองเชิงพาราเมตริก 

ทำาให้สามารถแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากระบบการ

รู้จำาวัตถุได้ในรูปแบบของแบบจำาลองของงาน

ออกแบบงานสถาปัตยกรรมได้แบบเรียลไทม์  

(real-time) เพื่อจะช่วยลดความคลาดเคลื่อน

ของข้อมูลน้อยลง ทำาให้สามารถวิเคราะห์งาน

ออกแบบได้ง่ายขึ้น

2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 ระบบการรู้จำาวัตถุ (รูปที่ 1) ในปัจจุบันได้

มีการพยายามผลักดันให้นำามาใช้ในเชิงพาณิชย์

มากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น บริษัทกูเกิล (Google) ได้

ทำาลองปล่อยเอพีไอสำาหรับใช้การสอนเชิงลึก 

(Deep Learning) อย่าง TensorFlow (Google Brain 

Team, 2015) ด้วยความสามารถที่สามารถใช้ใน

การระบุประเภทของวัตถุได้เอง โดยอัตโนมัติโดย

อาศยัฐานขอ้มลูขนาดใหญ ่(Big Data) ในการสอน 

ความสามารถดังกล่าวทำาให้เห็นถึงความเป็นไป

ได้ในการนำาระบบใหม่อย่างระบบการรู้จำาวัตถุน้ัน 

มาใช้ร่วมกันกับการสร้างแบบจำาลองสามมิติเชิง

พาราเมตริก ซึ่งถูกใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายอยู่

แล้วในแวดวงสถาปนิก เนื่องจากโดยทั่วไประบบ

ใดระบบหนึ่งจะถูกใช้งานแยกออกจากกันโดย

สิ้นเชิง เพราะเป็นความรู้ที่แตกต่างสาขากันมาก

ดังนั้นในการศึกษานี้จึงหาแนวทางในการนำา

ระบบการรู้จำาวัตถุ มาผสมผสานใช้กับกระบวนการ

ที่สถาปนิกคุ้นเคย โดยทั่วไปแล้วระบบการรู้จำา

วัตถุ สามารถถูกนำาไปปรับใช้งานได้หลากหลาย

รูปแบบ เช่น ใช้ในการระบุวัตถุอย่างรวดเร็ว หรือ

ใช้ในการแยกวัตถุออกจากพื้นหลังในกูเกิล

พิกเซลโฟน และในโฟโต้ชอป (Photoshop CC 
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2017) ซึ่งในปัจจุบันมีการวิจัยสร้างชุดข้อมูลขึ้น

มาจำานวนมาก เช่น กูเกิลมีให้บริการ เอพีไอ

คราวน์วิชัน (cloud vision) ซึ่งใช้ฐานข้อมูลของ 

Google เอง ในการวิเคราะห์ข้อมูล หรือชุดข้อมูล 

(dataset) ที่นิยมใช้กันทั่วไปอย่าง MobileNet, 

SqueezeNet, Inception v3 เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่

ระบบนั้นไม่ได้แสดงผลได้แบบเรียลไทม์ โดย 

Redmon (2014) ได้พัฒนาระบบการรู้จำาวัตถุชื่อ 

YOLO ขึ้นระบบมีความสามารถในการระบุวัตถุ

แบบเรียลไทม์ ต่อมา Hollemans (2016) ได้

พัฒนาระบบดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้บน

แพลตฟอร์มสมาร์ทโฟน (iOS) ภายใต้ชื่อ Forge 

ทำาให้สามารถนำาระบบดังกล่าวไปใช้งานได้ทุกที่

อย่างสะดวก  ซึ่งสะดวกต่อการนำาไปใช้งานของ

สถาปนิกที่ต้องอาศัยการเก็บข้อมูลจากการ

ลงพ้ืนท่ีเป็นหลัก อย่างไรในการนำามาใช้งานร่วมกับ

การสร้างแบบจำาลองเชิงพาราเมตริกนั้น เป็นการ

ทำางานบนคนละระบบโดยสิ้นเชิง ซึ่งก่อนหน้านั้น 

Wei Yan ได้ทำาการทดลองสร้างแผนผังจากการ

ใช้กล้องในการตรวจจับความเคลื่อนไหวบน

พื้นที่ว่าง ซึ่งต่อมา Esben (2011) ได้ทำาการ

ทดสอบระบบที่ใกล้เคียงกันคือนำาเอาภาพที่ได้

จากการติดตามด้วยวิดีโอ มาใช้ในเป็นตัวแปรใน

การสร้างแบบจำาลอง แต่ระบบนั้นไม่สามารถระบุ

วัตถุที่ปรากฏได้ แต่ใช้การเคลื่อนที่ที่พบในเป็น

ตัวแปร โดยการใช้ระบบติดตามเพ่ือเอามาใช้สร้าง

แบบจำาลองนั้นต่อมา Saleh (2016) ได้ทดลองนำา

ระบบติดตามวัตถุ มาใช้ในการสร้างแบบจำาลอง

แบบพาราเมตริก ก่อนนำาไปใช้สร้างจริงโดยใช้งาน

ร่วมกับโดรน (drone) การนำาระบบการรู้จำาวัตถุ

มาใชน้ัน้จะทำาใหร้ะบบสามารถระบชุนดิของวตัถุ

ได้นอกจากตำาแหน่ง ดังนั้น เพื่อหาแนวทางใหม่

ในการนำาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ช่วยในการ

วิเคราะห์เพื่อหาคำาตอบจากโจทย์เชิงออกแบบ

และแนวทางในการนำาระบบดังกล่าวไปใช้

ออกแบบงานสถาปัตยกรรเชิงโต้ตอบ (interactive 

architecture)จึงใช้ป้ายรถโดยสารประจำาทาง เอ็น

จีวีภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เป็นกรณีศึกษาเพื่อหาความเป็นไปได้ในการนำา

ระบบไปใช้งานจริงในรูปแบบอื่นต่อไป

3. กระบวนการวิจัย

 โดยในการทดลองนี้ได้ใช้กระบวนการใน

การทำางานตามที่ปรากฏอยู่บนแผนผังอธิบาย 

(รูปที่ 2) โดยผู้วิจัยใช้ระบบการรู้จำาวัตถุ ที่ผู้วิจัย

ได้พัฒนาต่อยอดจากแอปพลิเคชัน FORGE ให้

สามารถทำาการบันทึกค่าที่ได้จากระบบการรู้จำา

วัตถุให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ .csv ซึ่งค่าที่บันทึก

ประกอบด้วยค่าทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ 1. ชื่อ

ชนิดวัตถุ 2. ค่าตำาแหน่งบนแกน X และแกน Y 

3. ขนาดความกว้างและสูงของสี่เหลี่ยมปิดล้อม

วัตถุ และนอกจากคนที่ต้องตรวจจับแล้ว เพื่อ

ทดสอบระบบกับงานสถาปัตยกรรม จำาเป็นต้อง

ให้ระบบสามารถตรวจจับองค์ประกอบทางสถา-

ปัตยกรรมท่ีเก่ียวข้องบนพ้ืนท่ีท่ีใช้ได้ด้วยเน่ืองจาก

กรณีศึกษาเป็นป้ายรถโดยสารประจำาทางเอ็นจีวี 

ดังน้ันองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ใช้ก็คือ

ตัวป้ายรถโดยสารนั่นเองรวมถึงองค์ประกอบที่

อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เช่น ถังขยะอีกด้วย เป็นต้น 

ซ่ึงแต่เดิมชุดข้อมูลท่ีมาพร้อมกับแอปพลิเคชัน 

รูปที่ 1 ตัวอย่างแสดงการใช้งานระบบการรู้จำาวัตถุ
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รูปที่ 2 แผนผังอธิบายภาพรวมของระบบ

Forge นั้นคือ Pascal-Voc สามารถตรวจจับคน

ได้อยู่แล้ว โดยรายละเอียดในการเตรียมการและ

พัฒนามีรายละเอียด ดังนี้

3.1	ปรับปรุงแอพพลิเคชัน	Forge

 โดยทำาการเพิ่มเติม GUI (รูปที่ 3) ให้สามารถ

ทำาการบันทึกค่าที่ได้จากระบบทั้ง 3 ประเภท 

รวมถึงพัฒนาให้สามารถแสดงผลและส่งออก

ค่าดังกล่าวออกจากระบบได้ เนื่องจากแต่เดิม

ระบบมีความสามารถในการแสดงผลเพียงอย่าง

เดียวเท่านั้น

รูปที่ 3 แอปพลิเคชัน Forge เดิม (ซ้าย) ปรับปรุงใหม่ (ขวา)

3.2	สร้างชุดข้อมูลใหม่

 ชุดข้อมูลใหม่ประกอบด้วยประเภทย่อย

จำานวน 2 ประเภท คือ ป้ายรถโดยสารประจำา

ทางเอ็นจีวี และถังขยะ โดยใช้รูปภาพของป้ายรถ

โดยสารประจำาทางเอ็นจีวีและถังขยะ ประเภทละ 

20 รูปในการทำาการสอนระบบ ซึ่งในแต่ละภาพ

ถูกกำาหนดให้ถ่ายจากระยะและทิศทาง ซ่ึงใกล้เคียง

กับมุมมองที่จะใช้ในระหว่างลงพื้นที่ คือ ถ่ายภาพ

หน้าตรงครอบคลุมวัตถุทั้งหมด โดยทำาการตัด

ภาพให้มีขนาดใกล้เคียงกับวัตถุนั้น ๆ มากที่สุด

เพื่อลดความผิดพลาดระหว่างการสอน โดยหลัง

จากสร้างเสร็จแล้ว ได้ใช้ภาพจำานวนประเภทละ 

3 ภาพที่ไม่ได้อยู่ในจำานวนที่ใช้ในการสอนระบบ

ในการทดสอบ จากนั้นจึงนำาไฟล์ที่ได้ไปติดตั้งบน

แอปพลิเคชัน Forge ซึ่งถูกปรับปรุงใหม่แล้ว โดย

ในการสอนนั้นได้ทำาการสอนย้ำาไปทั้ งหมด 

25,000 ครั้ง ด้วยดาร์คเน็ต (Darknet) โดยหลัง

จากได้ทำาการทดส อบไฟล์แล้วจึงเลือกใช้ไฟล์

ครั้งที่ 18,000 เนื่องจากให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจาก

การทดสอบ (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1  ประสิทธิภาพในการตรวจจับของระบบ

จำานวน
สอนย้ำา

ป้ายรถโดยสาร      ถังขยะ

(ขนาดของกรอบสี่เหลี่ยมปิดล้อมวัตถุ)

18,000         เล็กเกินไป พอดี

18,000            พอดี พอดี

25,000       เล็กเกินไปมาก พอดี
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 ค่าที่ได้จากระบบสามารถถูกส่งออกมายัง

คอมพิวเตอร์โดยใช้ช่องทางแล้วแต่ผู้ใช้งาน

สะดวก (รูปที่ 4) 

รูปที่ 4 รูปแบบไฟล์ที่ได้จากระบบ (ซ้าย) ทางเลือกใน
การส่งข้อมูลออก (ขวา)

4. การทดลองสร้างแบบจำาลองสามมิติเชิง

 พาราเมตริกโดยใช้ข้อมูลจากพ้ืนท่ีกรณีศึกษา

 ในการทดลองนั้นเร่ิมด้วยการนำาระบบไป

ใช้ตรวจจับวัตถุบนพ้ืนท่ี โดยระบบจะทำาการบันทึก

วัตถุที่ตรวจจับเจอล่าสุดทุก ๆ 1 วินาที โดยทำา

การบันทึกอยู่ 10 นาที (รูปที่ 5) จึงนำาไฟล์ที่ได้

ส่งออกนอกระบบเพื่อนำาไปใช้งานต่อในกราส-

ฮอปเปอร์หลังจากนั้นจึงนำาค่าที่ได้จากระบบการ

รู้จำาวัตถุนำามาใช้เป็น ‘ตัวแปร’ โดยมีรายละเอียด

การใช้งานดังนี้ ตัวแปรแต่ละชนิดหลังจากถูกนำา

เข้าสู่ระบบ โดยค่า ‘ตำาแหน่งของวัตถุบนแกน 

X และ Y’  ที่ได้จากระบบการรู้จำาวัตถุจะถูกนำา

มาใช้แสดงผล โดยหลังค่าจากไฟล์ .csv นั้นถูก

แปลงหน่วยวัดให้ตรงกับโปรแกรมสร้างแบบ

จำาลองสามมิติแล้วนั้น วัตถุจะถูกแบ่งชนิดออก

จากกันออกเป็นจุดสี (รูปที่ 6) ซึ่งใช้จำาแนกวัตถุ

แต่ละ ‘ขนาดของสี่เหลี่ยมปิดล้อมวัตถุ’ ถูกใช้

ทดลองในการแบ่งรูปแบบกิจกรรมออกจากกัน 

โดยเราสามารถอธิบายตำาแหน่งคนน่ังกับคน

ยืนได้จาก ‘ความสูง’ ของสี่เหลี่ยมปิดล้อมวัตถุ 

โดยค่าที่ได้จากการตรวจจับมีขนาดความสูง

ของสี่เหลี่ยมปิดล้อมวัตถุตั้งแต่ 62 – 124 โดย

การแบ่งให้ความสูงของส่ีเหล่ียมปิดล้อมวัตถุ

มากกว่า 100 แทนตำาแหน่งของคนยืน และ

ค่าที่ต่ำากว่าเป็นตำาแหน่งของการนั่งโดยระบบ

สามารถแบ่งรูปแบบของกิจกรรม ระหว่างการนั่ง

และยืนออกจากกันได้ถูกต้องเกือบทั้งหมด 

สังเกตได้จากแนวเส้นเทาเข้ม ซึ่งแสดงถึงแนวคน

ยืนและเส้นสีเทาอ่อน ที่แสดงถึงแนวคนนั่ง (รูป

ที่ 8) เนื่องจากกรณีศึกษาเป็นป้ายรถโดยสาร

ประจำาทาง ทำาให้เรารู้ล่วงหน้าว่าตำาแหน่งคนนั่ง 

และคนยืนนั้นอยู่คนละแนวระนาบกัน การที่เส้น

สีแดงและเขียวอยู่กันคนละระนาบอย่างชัดเจน 

แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถแยกรูปแบบการ

นั่งและยืนออกจากกันได้ชัดเจน ก่อนกำาหนด

ขอบเขตของป้ายรถโดยสารใหม่ โดยใช้ตำาแหน่ง

คนยืนเป็นตำาแหน่งอ้างอิง (รูปที่ 9) จากตัวแปร

ทั้งหมดเมื่อนำามาใช้รวมกัน เพื่อใช้ในการสร้าง

พื้นสำาหรับแบบจำาลอง โดยที่ค่าตัวแปรจะส่งผล

รูปที่ 5 ภาพระหว่างการใช้งานระบบ

รูปที่ 6 ภาพแสดงการสร้างผังตำาแหน่งวัตถุ
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ต่อองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของแบบ

จำาลองทุกช้ิน ไม่ใช่แค่องค์ประกอบใดองค์ประกอบ

หนึ่ง โดยแบบจำาลองนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 3 

ระดับ ได้แก่ 1. ระดับที่นั่ง 2. ระดับพนักพิง และ 

3. ระดับหลังคา เช่น ตำาแหน่งคนนั่งและคนยืน

ล้วนส่งผลต่อรูปทรงของที่นั่งและหลังคา เป็นต้น

(รูปที่ 10) ตำาแหน่งจุดขนาดใหญ่ซึ่งถูกแสดง

ตำาแหน่งตั้งต้นของตัวป้ายซึ่งอยู่ตรงก่ึงกลาง

ของการสร้างแบบจำาลองเสมอเพื่อใช้อ้างอิง

ตำาแหน่งและขนาดเร่ิมต้น จากแนวเสน้ดา้นขวาสดุ

(รูปที่ 9) จะเห็นว่าแนวหลังคานั้นจะสิ้นสุดใน

บริเวณใกล้เคียงกับตำาแหน่งที่มีคนยืนอยู่ ในขณะ

ที่ตำาแหน่งที่มีคนนั่งนั้นส่งผลต่อขนาดของท่ีนั่ง 

ค่าตัวแปรทั้งสองยังถูกนำามาใช้ร่วมกัน เช่น 

ตำาแหน่งที่มีคนยืนใกล้กับที่นั่ง ตำาแหน่งที่นั่งจะ

ถูกปรับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นในขณะที่เพิ่มพื้นที่ใน

การยืนโดยการปรับรูปทรงให้หลบกับตำาแหน่งที่

มีคนยืนอยู่ ฯลฯ ก่อนนำาพื้นผิวที่ได้เชื่อมกันโดย

การสร้างพื้นผิวแทรกเข้าไประหว่างช่องว่าง เป็น

อันเสร็จสมบูรณ์ (รูปที่ 11)

รูปที่ 11 ผลลัพธ์ที่ได้จากการเก็บข้อมูลทั้งสามแห่ง

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

 ในบทความนี้ผู้วิจัยได้นำาเสนอแนวทางใน

การนำาระบบการรู้จำาวัตถุไปใช้ เป็นตัวแปรบน

ระบบการสร้างแบบจำาลองสามมิติเชิงพาราเมตริก

กราสฮอปเปอร์ โดยท่ีใช้ค่าท่ีได้โดยตรงจากระบบ

รูปท่ี 7 ภาพแสดงกานจำาแนกกิจกรรมคนยืน (ซ้าย) และน่ัง 
(ขวา) ออกจากกัน 

รูปที่ 8 ภาพแสดงตำาแหน่งของกิจกรรม (ซ้าย) ภาพแสดง
ขอบเขตที่กำาหนดใหม่ (ขวา)

รูปที่ 9 ภาพด้านข้างแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากอัลกอลิทึม

รูปที่ 10 องค์ประกอบโดยรวมของแบบจำาลองสามมิติ
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การรู้จำาวัตถุในการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ 

อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าป้ายรถโดยสารเป็น

เพียงกรณีศึกษาเท่าน้ัน เน่ืองจากค่าท่ีได้จากระบบ

สามารถนำาไปปรับใช้ร่วมกับงานในรูปแบบอื่น ๆ

ได ้ เชน่  ระบบการจดัการไฟภายในอาคารจากการ

ตรวจจับรูปแบบการใช้งาน หรือการปรับเปลี่ยน

รูปแบบอาคารแบบเรียลไทม์ในอาคารประเภท

จัดแสดง เป็นต้น
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บทคัดย่อ

 ในยุคสมัยที่ผ่านมาเทคโนโลยีความจริงเสมือนถูกนำามาใช้กับงานสถาปัตยกรรมในแง่ของ

การนำาเสนอเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปรับชมภายในพื้นที่เสมือนจริงหรือในโลกเสมือนจริงก่อน

การสร้างจริงแต่ในปัจจุบันการนำาเทคโนโลยีความจริงเสมือนเข้ามาใช้กับการออกแบบหรือคิดค้น

รูปทรงสถาปัตยกรรมใหม่ๆที่มีความหลากหลายและมาพร้อมกับความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ยังไม่ถูก

พัฒนาอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญในการออกแบบร่างในขั้นต้น ในงานวิจัยนี้ จึงมีเป้าหมายที่จะสร้าง

ระบบและสำารวจความเป็นไปได้ในการนำาเทคโนโลยีความจริงเสมือนมาใช้ในการออกแบบร่างใน

ขั้นต้น พร้อมกับระบบหลายผู้ใช้งานแบบมีปฏิสัมพันธออนไลน์เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเหลือผู้ออกแบบ

ให้สามารถสร้างสรรค์งานออกแบบได้อย่างน่าสนใจและมีความหลากหลาย ตรงตามความต้องการกับ

ภาพแนวความคิดขั้นต้นและยังสามารถสื่อสารกับทีมผู้ออกแบบผ่านระบบออนไลน์ในสภาพแวดล้อม

เสมือนในเวลาจริงเพื่อลดปัญหาความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่สื่อสารกันในช่วงของการออกแบบร่าง

ขั้นต้นและเพื่องานออกแบบที่ตรงตามความต้องการของทุกฝ่าย

คำาสำาคัญ: ระบบความจริงเสมือน  ระบบหลายผู้ใช้งาน การออกแบบร่างขั้นต้น ความหลากหลายด้าน

รูปทรง

Abstract

 Recently, Virtual reality has been used in architectural work, giving users access to examine 

virtual areas or the virtual world before the actual construction starts. However, such technology 

has not yet fully used in designing or creating new architectural forms which are more diverse 

and come with relationship of space which is important factors in schematic design. This 

research aim to creating a system and exporing whether it is possible to apply the virtual reality 

technology to schematic design along with the interactive multi-users system. This will enable 

designers to create more appealing and diverse work in accordance with the schematic concept. 
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In addition, the technology will allow users to communicate within the designing team through 

the multi-users system in the virtual environment and in real time which will help reduce error in 

the information being communicated during the schematic design stage and results in a design 

that responds to everyone’s need.

Keywords: Virtual Reality,  Multi-User,  Schematic Design,  Form Diversity

1. บทนำา

 ในการสร้างงานสถาปัตยกรรมมีหลาก

หลายขั้นตอนด้วยกันตั้งแต่รวบรวมข้อมูลพื้นที่

ไปจนถึงเขียนแบบก่อสร้าง ซึ่งในแต่ละขั้นตอน

ก็มีรายละเอียดที่มีความหลากหลายในเชิง

คุณภาพของงานแตกต่างกันออกไป แต่ขั้นตอน

ที่ต้องการความหลากหลายมากเชิงรูปทรง

มากท่ีสุดคือช่วงของการออกแบบร่างข้ันต้น 

(schematic design) เนื่องจากเป็นช่วงที่ต้อง

มีการนำาเอาแนวความคิดออกมาเป็นรูปธรรม

มากที่สุดและเป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างรูปทรง

โดยรวมของโครงการที่ทำาการออกแบบทั้งหมด 

(Campbell, 2003) 

 เ ม่ือยุคส มัย เปลี่ ยนไปการออกแบบ

สถาปัตยกรรมก็มีการพัฒนาในเชิงของรูปทรงที่

เปลี่ยนไปเช่นกัน ส่งผลให้เครื่องมือที่ใช้ในการ

พัฒนาแบบร่างในขั้นต้นจำาเป็นจะต้องมีการ

พัฒนาขึ้น การสื่อสารเองก็เป็นสิ่งสำาคัญมาก

ในช่วงของการออกแบบร่างขั้นต้น ซึ่งจะช่วยให้

งานออกแบบเป็นไปได้อย่างราบรื่นและตรงตาม

ความต้องการของทุกฝ่าย (Goldsmith, 2014)

 เทคโนโลยีความจริงเสมือนในยุคสมัยที่

ผ่านมาได้มีการนำามาใช้ในวงการต่างๆ อย่างแพร่

หลายและทางสถาปัตยกรรมได้มีการใช้ใน

การนำาเสนอรายละเอียดต่างๆ ของงานออกแบบ

ในพื้นที่ออกแบบเสมือนจริงซ่ึงผู้ใช้งานสามารถ

เข้าไปเดินภายในพื้นที่ ไ ด้เหมือนเดินอยู่ ใน

อาคารดังกล่าวก่อนการสร้างจริง

 งานวิจัยนี้จึงพัฒนาระบบช่วยเหลือการ

ออกแบบร่างร่วมกันในขั้นต้นด้วยระบบความ

จริงเสมือนแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อเป็นเครื่อง

มือช่วยในการออกแบบร่างขั้นต้นของทีมผู้

ออกแบบให้สามารถค้นขว้าหาทางเลือกของ

รูปทรงใหม่ๆ ให้ออกมามีความหลากหลายและ

สร้างความน่าสนใจในเชิงรูปทรงและความสัมพันธ์

ของพื้นที่ที่สร้างขึ้นจากการสรรค์สร้างในมิติของ

โลกจริงเสมือนและตอบสนองต่อการออกแบบ

ในยุคสมัยใหม่ที่ไม่สามารถสร้างสรรค์ลงบน

ระนาบ 2 มิติ ได้อีกต่อไปพร้อมกับระบบหลาย

ผู้ใช้งานท่ีช่วยให้การส่ือสารระหว่างทีมผู้ออกแบบ

สามารถเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน

ทั้งหมดได้ในเวลาเดียวกันและประสบการณ์

เดียวกัน

2. ทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวข้อง 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบ

ช่วยเหลือการออกแบบร่างร่วมกันในขั้นต้นด้วย

ระบบความจริงเสมือนแบบมีปฏิสัมพันธ์ถูกแบ่ง

กลุ่มทฤษฏีและแนวความคิดโดยเริ่มต้นจากการ

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการ

ออกแบบสถาปัตยกรรม โดยประเด็นที่ทำาการ

ศึกษาคือขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ในการ
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ออกแบบสถาปัตยกรรมและการสื่อสารต่างๆ 

ภายในกระบวนการออกแบบท้ังหมดพร้อมกับ

ความต้องการในการออกแบบร่างขั้นต้นและการ

ส่ือสารภายในกระบวนการออกแบบร่างในข้ันต้น

และต่อมาหัวข้อที่ทำาการวิจัย คือ เทคโนโลยีที่

นำามาพัฒนาระบบ ได้แก่

2.1	ความจริงเสมือน	(Virtual	reality)	

 เทคโนโลยีความจริงเสมือนหรือย่อว่า วีอาร์ 

(VR) เป็นสภาพแวดล้อมท่ีจำาลองโดยคอมพิวเตอร์ 

โดยเป็นการจำาลองสภาพแวดล้อมจริงและจาก

ในจินตนาการซึ่งไม่ได้จำาลองเพียงภาพและเสียง

เท่านั้น แต่ยังรวมถึงประสาทสัมผัสด้านอื่นด้วย 

(ฐัศแก้ว ศรีสด, 2543)

2.2	ระบบหลายผู้ใช้งาน	(Multi-user)	

 คือระบบออนไลน์ท่ีอนุญาตหรือเอ้ืออำานวย

ให้มีผู้ใช้หลายๆ คนสามารถเข้ามาใช้งานในระบบ

ได้ในเวลาเดียวกัน ในขณะที่การประมวลผลของ

ระบบสามารถประมวลผลข้อมูลท่ีเข้ามาจาก

หลายๆ แห่งได้ในเวลาพร้อม ๆ กัน (Tekla User 

Assistance, 2018) 

 และเนื่องจากงานวิจัยนี้ได้ทำาการสร้าง

ระบบที่มีการสร้างรูปทรง 3 มิติเบื้องต้นจึงมีการ

ศึกษาแนวความคิดในการการสร้างรูปทรง 3 มิติ

เบื้องต้นเอาไว้โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

ทฤษฎีการสร้างรูปทรง 3 มิติ และขั้นตอนการ

สร้างรูปทรง 3 มิติ

2.3	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

 จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องได้พบ

งานวิจัยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความบกพร่อง

ในการสื่อสารระหว่างฝ่ายผู้ออกแบบและลูกค้า

และความล่าช้าในการออกแบบซ่ึงผู้วิจัยได้มี

การนำาเอาเทคโนโลยีความจริงเสมือนกับหน้าจอ

สัมผัส (touch screen) มาใช้ร่วมกัน (Ibayashi, 

2015) ซึ่งในขณะเดียวกันมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับ

เทคนิคในการสร้างวัตถุภายในโลกความจริง

เสมือนโดยมีการผสมผสมผสานเทคโนโลยี

ความจริ ง เสมือนและเทคโนโลยีอีกหลาย

ชนิดเข้าด้วยกันโดยเป็นการทำางานแบบไร้สาย

(wireless) และเป็นรูปแบบหลายผู้ใช้งาน (miltiadis, 

2016) และในเวลาต่อมาได้มีการนำาเทคโนโลยี

ความจริงเสมือนมาใช้กับระบบ BIM (Building 

Information Modelling) คือ นอกจากจะทำาการ

ออกแบบแล้วยังสามารถเช่ือมโยงการออกแบบ

เข้ากับกระบวนการก่อสร้างและประเมินราคา

ต่อไปได้ ซึ่งระบบที่สร้างขึ้นสามารถมีผู้ใช้งาน

จากหลากหลายวงการมาร่วมกันทำางานได้ (Cruz, 

2018)

 งานวิจัยที่ ผ่านมามีการนำาเทคโนโลยี

ความจริงเสมือนเข้ามาใช้กับการออกแบบ

สถาปัตยกรรมแล้วแต่การนำาเทคโนโลยีความ

จริงเสมือนมาใช้กับการคิดค้นรูปทรงที่แปลก

ใหม่มีความหลากหลายและมาพร้อมกับความ

สัมพันธ์เชิงพื้นที่ยังไม่ถูกพัฒนาอย่างเต็มที่

ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญในการทำางานช่วงของการ

ออกแบบร่างในขั้นต้น

3. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

3.1	ฮาร์ดแวร์	(Hardware)

3.1.1	 HMD	 (	 Head	 Mounted	 Display)	 หรือ

เทคโนโลยีความจริงเสมือน เป็นอุปกรณ์ใช้ใน

ส่วนของการแสดงผล เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ

เข้าถึงความจริงเสมือนได้ โดยการรับข้อมูลที่

ประมวลผลแล้วมาจากในส่วนของชุดคำาส่ังจาก

ซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้



ระบบช่วยเหลือการออกแบบร่างร่วมกันในขั้นต้นด้วยระบบความจริงเสมือนแบบมีปฏิสัมพันธ์
ณัฐภัทร ชัชวาลา และ ดร. ชาวี บุษยรัตน์194

3.1.2	 คอมพิวเตอร์	 (Computer) เป็นอุปกรณ์

ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกนำามาเป็นเคร่ืองมือช่วย

ในการจัดการกับข้อมูล งานวิจัยนี้คอมพิวเตอร์

ถูกนำามาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือสร้างเป็น

แอพพลิเคชั่นความจริงเสมือนผ่านซอฟต์แวร์

ประมวลผล

3.1.3	อุปกรณ์ควบคุม	 (Controller) เป็นอุปกรณ์

ช่วยในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับ

วัตถุในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงโดยในงานวิจัย

นี้ได้นำาอุปกรณ์ควบคุมมาใช้ในการสร้างแบบ

จำาลองสามมิติ

3.2	ซอฟต์แวร์	(Software)

3.2.1	เกมเอนจิ้น	(Game	Engine)	เป็นเครื่องมือ

ช่วยเหลือในการสร้างเกม ช่วยให้การทำางานมี

ความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งในงาน

วิจัยนี้เลือกใช้ Unity3D ในการพัฒนาระบบ

เนื่องจากมีชุดคำาสั่งในการพัฒนาเทคโนโลยี

ความจริงเสมือนพร้อมกับคอมมิวนิต้ีผู้ใช้งานที่

ใหญ่สามารถหาวิธีการพัฒนาหรือแก้ปัญหาได้

อย่างรวดเร็ว

4. การพัฒนาระบบ

 การพัฒนาระบบสามารถแบ่งขั้นตอนการ

พัฒนาและการใช้งานออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก

ดังในรูปที่ 1 โดยมีเนื้อหารายละเอียดดังต่อไปนี้

(ที่มา: ผู้วิจัย, 2561)

รูปที่ 1  การสร้างระบบ

4.1	 การนำาเทคโนโลยีความจริงเสมือนเข้าสู่

	 เกมส์เอนจิ้น

 การนำาเทคโนโลยีความจริงเสมือนเข้าสู่

เกมส์เอนจิ้นต้องอาศัยชุดคำาสั่งสำาเร็จรูปสำาหรับ

การนำาเข้ามีชื่อว่า SteamVR ซึ่งเป็นลักษณะ

เหมือนโปรแกรมเสริม (Plug-in) ท่ีจะทำาให้ซอฟต์แวร์

เกมส์เอนจิ้นสามารถที่จะรับข้อมูลต่างๆ ที่ถูกส่ง

มาจากเทคโนโลยีความจริงเสมือนได้ 

4.2	การเชื่อมต่อระบบหลายผู้ใช้งาน

 ในงานวิจัยน้ีเลือกใช้การใช้งานยูเน็ต (UNET) 

หรอื Unity Networking ซึง่เปน็สว่นเสรมิซอฟตแ์วร์

ที่ช่วยในการเชื่อมต่อระบบการทำางานหลาย ๆ 

ระบบเข้าด้วยกันโดยที่ไม่ต้องอยู่ในที่เดียวกัน

ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการนำาเข้าส่วน

เสริมซอฟต์แวร์ชนิดน้ีสามารถทำาได้ภายใน

ซอฟต์แวร์ยูนิตี้เกมส์เอนจิ้นได้ทันทีโดยสามารถ

กำาหนดลักษณะผู้ใช้งานได้ซึ่งทำาการกำาหนด

ลักษณะต่างๆ ไว้ก่อน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกำาหนด

ได้ว่าต้องการใช้งานด้วยเทคโนโลยีความจริง

เสมือนหรือใช้งานผ่านมุมมองบุคคลที่ 1 หรือ 3 

และทำาการลากลงไว้ใน Player Prefab ดังในรูป

ที่ 2 ซึ่งผู้ใช้งานแต่ละคนไม่จำาเป็นต้องมีลักษณะ

ผู้ใช้งานเหมือนกัน โดย Player Prefab ดังกล่าว

จะอยู่ภายใน Custom Network Manager ซึ่ง

เป็นส่วนเสริมซอฟต์แวร์ (component) ในการใช้

ระบบหลายผู้ใช้งาน ดังในรูปที่ 3

(ที่มา: ผู้วิจัย, 2561)

รูปที่ 2  กำาหนดลักษณะผู้ใช้งาน
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(ที่มา: ผู้วิจัย, 2561)

รูปที่ 3  ส่วนเสริมซอฟต์แวร์ 

4.3	พัฒนาระบบการสร้างแบบร่าง	3	มิติ

 ในงานวิจัยน้ีจะเป็นการสร้างระบบในการ

สร้างแบบร่างสามมิติโดยการวาดเส้นแบบอิสระ

พร้อมกับการสร้างรูปทรงเรขาคณิตผ่านชุดคำาสั่ง

ภาษา C# เพื่อช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถสร้าง

รูปทรงทางสถาปัตยกรรมที่หลากหลายและ

มองเห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้นโดยจากการศึกษา

สามารถสรุปคุณลักษณะของระบบได้ดังนี้

4.3.1	 การเลือกวัตถุ คุณลักษณะนี้ถูกสร้างขึ้น

เพื่อช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถเลือกจัดการกับ

วัตถุท่ีเป็นส่วนประกอบหน่ึงในงานสถาปัตยกรรม 

ซึ่งสามารถทำาได้โดยสร้างชุดคำาสั่งสำาหรับเก็บ

วัตถุชิ้นที่ทำาการเลือกเอาไว้ เช่น public Game

Object TouchObject และทำาการแทนค่าวัตถุที่

ผู้ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือนกดเลือกมา

ไว้ในตัวแปรนี้ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกปุ่มที่ใช้

ในการกดเลือกได้ผ่านชุดคำาสั่งโดยในงานวิจัยนี้

จะใช้เป็นลักษณะ rayhit ดังในรูปที่ 4 

(ที่มา: ผู้วิจัย, 2561)

รูปที่ 4  การแทนค่าวัตถุที่เลือก

4.3.2	การรา่งเสน้	3	มติ ิ  เสน้รา่ง 3 มติทิีท่ำาการสรา้ง

ระบบจะทำาการคำานวณตำาแหน่งท่ีผู้ใช้งานทำาการ

กดและขยับระหว่างการกดและทำาการสร้าง 

Mesh ขึ้นมา ซึ่งแสดงผลเป็นระนาบตามแนว

ที่ทำาการวาดลงไปบนระนาบ 3 มิติ โดยเส้นร่าง

ที่ทำาการวาดลงไปสามารถกำาหนดขนาดและสี

ได้เหมือนกับการที่ผู้ออกแบบต้องการเลือกสี

ในการเก็บงานและขนาดของหัวปากกาใน

การวาดเส้นร่างลงบนกระดาษซ่ึงเป็นหนึ่งใน

กระบวนการออกแบบในปัจจุบัน

4.3.3	 การสร้างรูปทรง	 3	 มิติ  กระบวนการ

ออกแบบในปัจจุบันมีการสร้างรูปทรงมาตรฐาน

ที่เป็นกายภาพหรือการสร้างแบบจำาลองขึ้นมา

ช่วยในการคิดค้นรูปทรงทางสถาปัตยกรรมกัน

อยู่แล้ว โดยงานวิจัยนี้การสร้างรูปทรง 3 มิติจะ

ทำาการสร้างรูปทรงมาตรฐาน ได้แก่ สี่เหลี่ยม

ลูกบาศก์ สามเหลี่ยมพีระมิด และสี่เหลี่ยมพื้นผิว

ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะสร้างส่ีเหล่ียมลูกบาศก์

ที่สามารถกำาหนดขนาดของสี่เหลี่ยมได้ โดยชุด

คำาสั่งสำาหรับการสร้างวัตถุต่างๆ ภายใน Unity3D 

จะใช้คำาสั่ง Instantiate โดยวัตถุที่ทำาการสร้าง

หากเป็นรูปทรงมาตรฐานที่มีอยู่ใน Unity3D อยู่

แล้วสามารถใช้คำาสั่งมาตรฐานได้ทันที  

4.3.4	เคลื่อนย้าย	หมุน	ขยาย	ย่อ	เป็นคุณลักษณะ 

สำาหรับผู้ออกแบบที่ต้องการปรับเปลี่ยนเคลื่อน

ย้ายวัตถุให้ตอบสนองต่อแนวความคิดหรือ

ต้องการมองงานสถาปัตยกรรมในหลากหลาย

มุมมอง โดยการจัดการกับวัตถุจำาเป็นจะต้องดึง

ค่าวัตถุจากข้อ 4.3.1 เพื่อกำาหนดวัตถุที่ต้องการ

จัดการและทำาการเลือกว่าต้องการจัดการกับ

วัตถุรูปแบบไหน โดยการเคลื่อนย้ายวัตถุจะเป็น

การเข้าถึงตำาแหน่งของวัตถุหรือค่า Transform 

ของวัตถุ ส่วนการหมุนวัตถุจะเป็นการเข้าถึงองศา

ของวัตถุและการขยายย่อวัตถุจะเป็นการเข้าถึง

สัดส่วน (scale) ของวัตถุ
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5. การใช้งานระบบ 

 ในการใช้งานระบบช่วยเหลือการออกแบบ

ร่างร่วมกันในขั้นต้นแบบมีปฏิสัมพันธ์จะมีการ

แบ่งการใช้งานออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

5.1	ผู้ใช้งานออกแบบ	

 เริ่มต้นผู้ใช้งานออกแบบจะต้องเริ่มติดตั้ง

อุปกรณ์เทคโนโลยีความจริงเสมือนก่อน ซ่ึงผู้ใช้งาน

ต้องติดตั้งในพื้นที่ ๆ เหมาะสมต่อการทำางาน 

 เมื่อเข้ามายังระบบผู้ใช้งานในระบบนี้จะ

ต้องเลือกการเข้าถึงระบบรูปแบบ Host ดังใน

รูปที่ 9 เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่อยู่ในระบบ

ตลอด และสามารถเริ่มต้นการใช้งานได้ทันที

 เม่ือเข้ามาในระบบสามารถเลือกคุณลักษณะ

ที่ต้องการใช้ได้ตามต้องการโดยคุณลักษณะ

ถูกแบ่งออกเป็น 3 หมวดหลัก ได้แก่

5.1.1	การจัดการกับผู้ใช้งาน

(ที่มา: ผู้วิจัย, 2561)
รูปที่ 8  คุณลักษณะผู้ใช้งาน

 การเดิน (move) คือคุณลักษณะที่ช่วยให้

ผูใ้ชง้านสามารถสำารวจพืน้ทีอ่อกแบบภายในโลก

เสมือนจริงได้เหมือนกับการสำารวจอาคารท่ีสร้างจริง

 การเคลื่อนย้าย (teleport) คือคุณลักษณะ

สำาหรับผู้ใช้งานที่ต้องการเคลื่อนที่แบบฉับพลัน

 การขยายตัว (player scale) คือคุณลักษณะ

สำาหรับผู้ใช้งานที่ต้องการมองแบบจำาลอง 3 มิติ

ในมุมมองท่ีต่างกันเหมือนการเปล่ียนสัดส่วนของ

แบบจำาลองทั้งหมดให้สามารถตรวจสอบพ้ืนที่ใน

หลากหลายมุมมองออกไป

5.1.2	การสร้างวัตถุ	(Object	Instantiate)

 เลือกสีคือคุณลักษณะสำาหรับการเลือกสี

ก่อนการสร้างวัตถุเมื่อเลือกสีแล้ววัตถุต่อไปที่จะ

สร้างจะมีสีตามสีที่ได้เลือกเอาไว้โดยการสร้าง

วัตถุจะเป็นการสร้างวัตถุ 2 แบบ ได้แก่ 

 สร้างรูปทรงมาตรฐาน คือ คุณลักษณะ

สำาหรับการสร้างรูปทรงเรขาคณิตมาตรฐาน เช่น 

สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ สามเหลี่ยมพีระมิด 

 สร้างเส้นร่าง คือ คุณลักษณะสำาหรับการ

สร้างเส้นร่างเหมือนการเขียนเส้นลงไปบนระนาบ

สามมิติและสามารถมีปฎิสัมพันธ์กับเส้นเหล่าน้ีได้ 

สำาหรับผู้ใช้งานออกแบบที่ต้องการร่างแบบร่าง

เหมือนการเขียนเส้นลงบนกระดาษและสามารถ

จัดการกับเส้นเหล่านั้นได้

(ที่มา: ผู้วิจัย, 2561)

รูปที่ 9  เส้นร่างภายในระบบ

5.1.3	การจัดการกับวัตถุ	(object	manipulate)

 ถูกแบ่งออกเป็นสองรูปแบบคือการจัดการ

กับวัตถุชิ้นเดี่ยวกับการจัดการกับวัตถุหลายชิ้น

 (1) การจัดการกับวัตถุช้ินเด่ียว (single object)                  

 Gizmo คือ คุณลักษณะสำาหรับการจัดการ

เก่ียวกับตำาแหน่งและขนาดของวัตถุโดยภายใน

คุณลักษณะนี้จะมีคุณลักษณะย่อยออกมาอีก 

4 คุณลักษณะ คือ ขยับ หมุน ขยาย และปรับ

ระบบพิกัด

 Vive Control  คอื  คณุลกัษณะสำาหรบัผูใ้ชง้าน

ออกแบบที่ต้องการจัดการกับวัตถุแทนท่ีการใช้

มือเหมือนการสร้างแบบจำาลองกายภาพ
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 คัดลอก (Copy) คือคุณลักษณะสำาหรับผู้ใช้

งานออกแบบที่ต้องการคัดลอกชิ้นส่วนที่ได้ทำา

การสร้างเอาไว้แล้วขึ้นมาเพิ่มตามต้องการ

 ลบ (Delete) คือคุณลักษณะสำาหรับผู้ใช้งาน

ออกแบบที่ต้องการลบชิ้นส่วนที่สร้างมาและมี

ความผิดพลาดออกจากระบบ

 (2) การจัดการกับวัตถุหลายช้ิน (Multi-Object)

 เป็นคุณลักษณะที่ช่วยให้ผู้ใช้งานออกแบบ

สามารถจัดการกับวัตถุหลายๆ ชิ้นได้ในเวลา

เดียวกันเพ่ือความรวดเร็วในการจัดการและ

ความแม่นยำาในการสร้างรูปทรงที่มีรูปแบบซ้ำา

(Pattern)

(ที่มา: ผู้วิจัย, 2561)
รูปที่ 9 ระบบหลายผู้ใช้งาน

5.2	ผู้ใช้งานควบคุม

 เมื่อเข้ามายังระบบผู้ใช้งานควบคุมจะต้อง

เลือกการเข้าถึงระบบรูปแบบ Client ซึ่งหมายถึง

ผู้ติดตาม เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เข้ามาในระบบเป็น

ช่วงๆ ส่วนของการใช้งานผู้ใช้งานควบคุมสามารถ

ใช้งานโดยเคลื่อนที่ไปในสภาพแวดล้อมเสมือน

เดียวกันกับผู้ใช้งานออกแบบผ่านมุมมองบุคคล

ที่หนึ่งโดยคุณลักษณะจะสามารถทำาการบ่งชี้

ตำาแหน่งแก่ผู้ใช้งานออกแบบ ซึ่งแสดงเป้าหมาย

ว่าต้องการบ่งบอกข้อมูลบนตำาแหน่งที่ทำาการชี้

และสามารถสื่อสารข้อมูลผ่านเสียงพูดหรือการ

ชี้แต่ไม่สามารถทำาการสร้างวัตถุภายในโลกจริง

เสมือนได้

6. สรุปผลการวิจัย

 งานวิจัยนี้ได้สร้างระบบช่วยเหลือการ

ออกแบบร่างร่วมกันในขั้นต้นด้วยระบบความ

จริงเสมือนแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อเป็นเครื่องมือ

ที่ช่วยให้ทีมผู้ออกแบบสามารถคิดค้นรูปทรงที่

หลากหลายและน่าสนใจรวมถึงความสัมพันธ์

เชิงพื้นที่ในมิติความจริงเสมือนผ่านการวาดเส้น

ร่าง 3 มิติ และการสร้างรูปทรงบนโลกเสมือน

จริง ซึ่งสามารถนำาวัตถุที่สร้างไปพัฒนาต่อใน

ซอฟต์แวร์ 3 มิติอื่นๆ ต่อไปเพ่ือทำาการพัฒนา

ต่อไปยังกระบวนการอ่ืนๆ ทางสถาปัตยกรรมและ

สามารถทำาให้ทีมผู้ออกแบบทำางานร่วมกันผ่าน

สภาพแวดล้อมเสมือนเดียวกันในเวลาจริงเพ่ือ

การสื่อสารข้อมูลท่ีแม่นยำาและสะดวกเพื่องาน

ออกแบบท่ีตรงตามภาพแนว ความคิดของทุกฝ่าย
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บทคัดย่อ

 การจัดงานอีเว้นท์ (event) มีลักษณะการทำางานที่ซับซ้อน ประกอบด้วยหลายฝ่ายที่ทำางาน
ร่วมกันในระยะเวลาที่จำากัด และต้องมีการใช้ข้อมูลร่วมกัน โดยเฉพาะข้อมูลเชิงพื้นที่ ในปัจจุบันยังขาด
ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลเหล่านี้ งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์ในการศึกษาและ
ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อเป็นสื่อกลางที่ช่วยให้การ
สื่อสารภายในและภายนอกองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเริ่มจากการศึกษากระบวนการในการจัด
งานอีเว้นท์และออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (user interface) รวมถึงการแสดงผลข้อมูลด้วยเทคนิค
ดาต้าวิชวลไลเซชั่น (data visualization) ด้วยการผสมผสานเครื่องมือและภาษาต่างๆ ได้แก่ Mapbox, 
HTML5, Jquery, และ PHP ผลจากการศึกษาได้ 3 ส่วนหลัก ซึ่งได้แก่ การออกแบบโครงสร้างระบบ
สารสนเทศ การวิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้งาน การออกแบบฟีเจอร์ ได้ถูกนำาไปออกแบบและพัฒนาเป็นต้น

แบบระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ในงานอีเว้นท์ในท้ายที่สุด

คำาสำาคัญ: การสื่อสาร งานอีเว้นท์ การบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ ดาต้าวิชวลไลเซชั่น ส่วนต่อ

ประสานกับผู้ใช้

Abstract

 Event planning is a complex process due to many team members’ need to share the data 
with time limit. Nowadays, there is a lock of specific information system for event planning and 
spatial data management. Therefore, the research objectives are to study and to design the 
information system for event planning, aiming to increase efficiency in communication among 
team members. The study process included the review of event planning process, followed by 
the design of interface for different groups of user. The display was designed by using data 
visualization technique incorporated with Mapbox, HTML5, JQuery, and PHP. The end results 
from the three study parts, system design, users’ analysis and feature design, were carried out 
in design and development of the information system prototype for event planning.

Keywords: Communication, Event, Spatial Data Management, Data Visualization, User Interface 
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1. ที่มาและความสำาคัญ

 งานอีเว้นท์ประกอบด้วยฝ่ายงานต่างๆ ที่

ทำางานร่วมกัน ลักษณะเด่นของการจัดงานอีเว้

นท์คือความรวดเร็วในการทำางานเน่ืองจากงานอี

เว้นท์เป็นงานที่จัดขึ้นในระยะเวลาที่จำากัด และ

มีการใช้ข้อมูลจากหลายฝ่าย ทั้งด้านการเตรียม

งาน การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายต่างๆ  ทั้งภายใน

และภายนอกองค์กรจึงทำาให้จำาเป็นที่จะต้องมี

การวางแผนจัดการข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อให้

แต่ละฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

 ดาต้าวิชวลไลเซชั่น (Data Visualization) หรือ

ข้อมูลที่มองเห็นได้ด้วยตา (Motioninfostudio, 

2556) เป็น เครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสาร หาก

นำามาใช้ในการจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมากใน

การจัดงานอีเว้นท์ จะช่วยเป็นสื่อกลางในการ

ทำางาน และช่วยให้ผู้รับข้อมูลสามารถทำาความ

เข้าใจข้อมูลได้ในระยะเวลาที่สั้น ทั้งยังสามารถ

เป็นคลังข้อมูลที่เข้าถึงได้และมีการแสดงผลที่

เข้าใจง่ายทำาให้การทำางานเป็นทีมมีความราบร่ืน

ยิ่งขึ้น โดยที่ผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมในการ

จัดการข้อมูลเพ่ือให้ เ กิดประโยชน์สูงสุดใน

การทำางานร่วมกัน จึงเป็นที่มาของงานวิจัยที่

ต้องการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ 

และเพื่อเป็นสื่อกลางท่ีช่วยให้การสื่อสารภายใน

และภายนอกองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. วัตถุประสงค์

 2.1 ศึกษาแนวทาง ทฤษฎี และเทคโนโลยีที่

เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือ

ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นท่ีในงานอี

เว้นท์  

 2.2 ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อช่วยใน

การบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ในงานอีเว้นท์

3. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3.1	 ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับงานอีเว้นท์

คำาว่า	 “อีเว้นท์”	 ยังไม่มีคำาจำากัดความที่แน่ชัด 

ซึ่งในความหมายที่คนไทยเข้าใจ สามารถตีความ

ได้ 2 ความหมาย คือ

 Special Event หมายถึง กิจกรรมพิเศษ หรือ 

ช่วงเวลาพิเศษสำาหรับการเฉลิมฉลอง ด้วยการ

จัดพิธีการ (Ceremony) และ พิธีกรรม (Ritual) เพื่อ

ที่จะสนองความต้องการเฉพาะด้าน (Goldblatt, 

1997)

 Event Marketing หมายถึง การจัดกิจกรรม

พิเศษเพื่อสร้างความตระหนักรู้และโน้มน้าวกลุ่ม

เป้าหมายให้เลือกซ้ือสินค้าหรือใช้งาน (Goldblatt, 

1997)

 ในการจัดงานอีเว้นท์มีองค์ประกอบสำาคัญ 

6 กลุ่ม (รูปที่ 1) ได้แก่ สถานที่จัดงาน ผู้จัดงาน 

เจ้าของงาน บริษัทผู้รับเหมาบริการด้านต่างๆ 

ผู้เข้าร่วมงาน ผู้เข้าชมงาน ซึ่งทั้ง 6 กลุ่มนั้นมี

ความสัมพันธ์กัน โดยทั้ง 5 กลุ่มผู้ใช้งานนั้นมี

รูปแบบการใช้งานข้อมูลเชิงพื้นที่ที่แตกต่างกัน 

(เทพรังสี นุชเสม, 2553)

รูปที่ 1 องค์ประกอบสำาคัญในงานอีเว้นท์

 โดยกลุ่มผู้ใช้งานทั้ง 5 กลุ่มมีความเกี่ยวข้อง

กับกระบวนการจัดงานอีเว้นท์ในช่วงเวลาที่แตก

ต่างกัน ซึ่งกระบวนการจัดงานอีเว้นท์สามารถ

แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ (เทพรังสี นุชเสม, 

2553)
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 1) ช่วงรับสรุป 2) ช่วงก่อนการผลิต และ 3) 

ช่วงการผลิต 

3.2	 ทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับระบบ

	 สารสนเทศ

 งานวิจัยชิ้นนี้ได้ทำาการศึกษาโครงสร้างใน

การสร้างเว็บไซต์ที่มีการแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่

ในรูปแบบของดาต้าวิชวลไลเซชั่น โดยจำาเป็นที่

จะต้องมีโครงสร้าง 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1. การ

เตรียมข้อมูลเชิงพื้นที่ 2. การฝากข้อมูลไว้กับฐาน

ข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการและเลือกการ

แสดงผลบนเซิร์ฟเวอร์ของการให้บริการแผนท่ี 

3. การออกแบบอินเตอร์เฟสและการแสดงผลหน้า

เว็บไซต์ (Smith, 2016) ซึ่งจากโครงสร้างดังกล่าว

ทำาให้จำาเป็นที่จะต้องศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ ที่

สามารถนำามาผสมผสานเพื่อสร้างระบบ เช่น 

Mapbox ที่เป็นผู้ให้บริการด้านระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ที่มีเครื่องมือในการทำาดาต้าวิชวลไล

เซชั่น (Mapbox, 2560) ตลอดไปจนถึงการศึกษา

เก่ียวกับการจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บ

ข้อมูลเชิงพื้นที่ให้เป็นระบบ

4. ระเบียบวิธีการวิจัย

 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยประเภทวิจัยและ

พัฒนา (research and development) โดยมุ่ง

เน้นเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ โดย

มีขั้นตอนการดำาเนินการ ดังนี้

 4.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ

งานอีเว้นท์

 4.2 ศึ กษา เครื่ อ งมือและ เทคโนโลยีที่

สามารถนำามาออกแบบและพัฒนา

 4.3 ออกแบบโครงสร้างระบบสารสนเทศ

 4.4 วิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้งาน

 4.5 ออกแบบฟีเจอร์ทั้งหมด

 4.6 พัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศท่ีมีความ

เกี่ยวข้องในเชิงพื้นที่ให้ใช้งานได้ จำานวน 3 ฟีเจอร์

5. ผลการออกแบบและพัฒนาระบบ

 การออกแบบและพัฒนาระบบเกิดจากการ

ทำางานร่วมกันของ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ โครงสร้าง

ระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้งาน 

และการออกแบบฟีเจอร์ สุดท้ายผู้วิจัยได้เลือก

พัฒนา 3 จาก 9 ฟีเจอร์ ที่มีความเกี่ยวข้องใน

เชิงพื้นที่ชัดเจนที่สุด มีรายละเอียด ดังนี้

5.1	การออกแบบโครงสร้างระบบสารสนเทศ

 ในส่วนของการออกแบบโครงสร้างระบบ

สารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล

เชิงพื้นที่ในงานอีเว้นท์ มีส่วนประกอบหลัก

ทั้งหมด 3 ส่วน (รูปที่ 2) คือ ระบบฟรอนต์-เอ็น 

ระบบแบ็ค-เอ็น และระบบฐานข้อมูล โดยทั้ง 3 

ส่วนนั้นถูกอัพโหลดเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ โฮสติ้ง (Sever

hosting) เพื่อให้ระบบสารสนเทศนั้นสามารถ

ใช้งานออนไลน์ได้โดยในการวิจัยครั้งนี้ได้เลือก 

Amazon web service เป็นผู้ให้บริการด้านเซิร์ฟเวอร์

โฮสติ้งเพื่อฝากข้อมูลของระบบสารสนเทศ

รูปที่ 2 โครงสร้างระบบสารสนเทศ

 1. ระบบฟรอนต์-เอ็น ถูกออกแบบระบบ

ให้สอดคล้องกับการใช้งานของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม

ซึ่ งการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ ใช้มี  

HTML5 ท่ีทำาหน้าท่ีเป็นโครงสร้างหลักและกราฟฟิก

ทั้งหมดถูกคุมด้วย CSS (Cascading Style Sheet)
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ซึ่งทำาหน้าที่กำาหนดรูปแบบหน้าตาของไฟล์ 

HTML ในการพัฒนาระบบต้นแบบครั้งนี้ได้เลือก

ใช้ CSS สำาเร็จรูป Materialize (Materialize, 2561)

เพื่อลดระยะเวลาในการทำางานของระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ ใช้ ในการแสดงผล

เลือกใช้เป็น Mapbox ที่มีระบบแสดงผลดาต้า

วิชวลไลเซชั่นในตัว ทำาให้สะดวกแก่การพัฒนา

ระบบแสดงผล พร้อมทั้งรองรับบริการคำานวณ

พิกัดภูมิศาสตร์อย่าง Tuft.js เพื่อช่วยคำานวณ

หาพิกัดภูมิศาสตร์ของพื้นที่ที่จะจัดงาน ทำาให้

สามารถกำาหนดตำาแหน่งและขอบเขตที่แน่นอน

ในการวางผัง นอกจากนี้ สามารถนำาไปวิเคราะห์

เพ่ือหาความสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงปริมาณได้ เช่น 

ความต้องการการใช้งานพื้นที่แต่ละส่วนภายใน

งาน  จำานวนและขนาดพื้นที่เช่า เป็นต้น เพื่อ

ให้เห็นภาพรวมของงานได้ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ 

ยังมีการใช้งาน Javascript และ JQuery มาช่วย

ในการจัดการข้อมูลและแสดงผลในส่วนของการ

จัดการข้อมูลที่แสดงผลระบบสารสนเทศ

 2. ระบบแบ็ค-เอ็น  ซึ่งเป็นส่วนประมวลผล

ข้อมูลใช้โครงสร้างหลัก คือ ภาษา PHP เป็นภาษา

หลักในการจัดการและประมวลข้อมูล ในการ

ทำางานของระบบข้อมูลที่นำาเข้าและออกระหว่าง

ระบบฟรอนต์-เอ็น และระบบแบ็ค-เอ็นจะใช้ข้อมูล

ประเภท GeoJSON เป็นส่วนมาก เนื่องจากเป็น

การส่งข้อมูลท่ีเชื่อมโยงกับพิกัดทางภูมิศาสตร์

และเมื่อผ่านการประมวลผลในส่วนของระบบ

แบ็ค-เอ็นจะทำาการแยกส่วนข้อมูลออกและนำา

ไปเก็บในตารางบนฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ

 3. ระบบฐานข้อมูล เลือกใช้ MySQL และ

ควบคุมการทำางานด้วย phpMyAdmin ซึ่งมีการ

ออกแบบตารางฐานข้อมูลให้สัมพันธ์กันเพื่อ

สะดวกแก่การเพิ่มหรือลดประเภทของข้อมูล 

โดยใช้ไอดีแต่ละประเภทเป็นตัวเชื่อมตารางเข้า

ด้วยกัน

5.2	การวิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้งาน

 การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อช่วยใน

การบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ในงานอีเว้นท์

เป็นการออกแบบระบบเพื่อใช้เป็นส่ือกลางที่

ช่วยให้การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแบ่งกลุ่มผู้

ใช้งานที่แตกต่างกัน 5 กลุ่ม เพื่อออกแบบส่วน

ต่อประสานกับผู้ใช้ที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละ

กลุ่ม ดังนี้ 

 1. กลุ่มผู้จัดงาน: เป็นกลุ่มที่มีการใช้งาน

ข้อมูลจำานวนมากและซับซ้อนที่สุดเนื่องจาก

เป็นกลุ่มผู้ใช้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการ

ดำาเนินงาน และมีหน้าที่การทำางานที่หลากหลาย 

เช่น การวางผัง การวางแผนงาน การขายพื้นที่เช่า

ภายในงาน การจัดการพื้นที่ภายในงาน เป็นต้น

 2. กลุ่มเจ้าของงาน: กลุ่มเจ้าของงานหรือ

ลูกค้าเป็นกลุ่มที่จะต้องเห็นข้อมูลภาพรวมของ

งานตลอดเวลาเพื่อประเมินภาพรวมของงาน

โดยจะเน้นความสนใจในเชิงธุรกิจ เช่น ยอดขาย 

จำานวนเงินที่ได้รับ จำานวนบัตรที่ขายได้ จำานวน

ร้านค้าเช่าที่จอง เป็นต้น

 3. กลุ่มบริษัทผู้รับเหมาบริการด้านต่างๆ: 

ผู้ ใช้งานกลุ่มนี้จะเน้นไปที่ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่

เกี่ยวข้องกับการติดติ้ง เช่น เส้นทางการติดตั้งสิ่ง

จัดแสดงตำาแหน่งจอดรถเพื่อขนย้าย และลำาดับ

การรื้อถอน เป็นต้น

 4. กลุ่มผู้เข้าร่วมงาน: เป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่

เข้ามามีส่วนร่วมในงานโดยข้อมูลที่จะใช้งาน

ส่วนมากจะเป็นด้านการจองและเช่าพื้นที่ขาย

ของหรือต้ังแผงภายในงานซ่ึงผู้ใช้งานกลุ่มน้ี

จำาเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารโดยตรงกับฝ่ายขาย

ของกลุ่มผู้จัดงาน

 5. กลุ่มผู้เข้าชมงาน: เป็นกลุ่มผู้ใช้งานท่ัวไป 

ข้อมูลท่ีจะแสดงผลในกลุ่มน้ีจึงเป็นข้อมูลสาธารณะ
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ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อค้นหาและเลือกเส้น

ทางในการชมงาน เช่น แผนผังตำาแหน่งและ

ประเภทร้านค้าภายในงาน

5.3	การออกแบบฟีเจอร์

 ในการออกแบบฟีเจอร์เป็นการสรุปผลมา

จากกระบวนการในการจัดงานอีเว้นท์และผู้ใช้งาน

ประเภทต่างๆ โดยออกแบบฟีเจอร์ให้เหมาะสม

กับการทำางานท่ีมีลักษณะแตกต่างกันแต่ยัง

สามารถแบ่งปันข้อมูลกันได้ ผ่านการแสดงผล

ในรูปแบบดาต้าวิชวลไลเซชั่นที่ถูกออกแบบเพ่ือ

ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย โดยได้ทำาการออกแบบ

ฟีเจอร์ไว้ดังนี้ 1) ฟีเจอร์การจัดการโครงการ 

2) ฟีเจอร์กล่องข้อความสรุปงาน 3) ฟีเจอร์แผง

ควบคุม 4) ฟีเจอร์ออกแบบวางผังงานอีเว้นท์ 

5) ฟีเจอร์การบริหารจัดการ 6) ฟีเจอร์การเช่าและ

จองร้านค้า  7)  ฟีเจอร์การติดต้ังและร้ือถอน 8) ฟีเจอร์

การแจ้งเหตุ 9) ฟีเจอร์การสรุปผล ซึ่งแต่ละ

ฟีเจอร์มีการออกแบบให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

กับการทำางานในแต่ละช่วงของกระบวนการจัด

งานอีเว้นท์

5.4	การพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศ

 โดยในการพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศ

ครั้งนี้ ได้เลือกพัฒนา 3 ฟีเจอร์ที่มีความเกี่ยวข้อง

ในเชิงพื้นที่ที่ชัดเจนที่สุดได้แก่ 1) ฟีเจอร์ออกแบบ

วางผังงานอีเว้นท์ 2) ฟีเจอร์การแจ้งเหตุ และ 3) 

ฟีเจอร์การสรุปผล มีรายละเอียดการออกแบบ

ดังนี้

 1. ฟีเจอร์ออกแบบวางผังงานอีเว้นท์: (รูปท่ี 

3) สามารถแยกประเภทของสิ่งที่จัดแสดงพร้อม

ทั้งเชื่อมโยงการออกแบบกับพิกัดทางภูมิศาสตร์

ของพื้นที่จริง โดยการใช้ Turf.js (Turf, 2561) เพื่อ

คำานวณในการสร้างรูปทรงต่างๆ บนผังพร้อมทั้ง

ระบุพิกัดลงบนแผนที่ เช่น รูปทรงสี่เหลี่ยมโดย

เริ่มจากการคำานวณหาระยะห่าง (s) ของจุด A 

และ B จากการใส่ค่าความกว้าง (w) และ 

ความยาว (h) ของสิ่งจัดแสดง (รูปที่ 4) เป็นต้น 

ซ่ึงผู้ใช้งานสามารถเล่ือนหรือขยับวัตถุบนผังได้

อย่างอิสระพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนขนาดได้

 
รูปที่ 3 ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ฟีเจอร์ออกแบบวางผัง
งานอีเว้นท์ 

 
รูปที่ 4 การสร้างรูปทรงโดย turf.js

 นอกจากนี้  ยังใช้ chart.js (Chart, 2561) 

เพื่อแสดงผลด้วยดาต้าวิชวลไลเซช่ันที่ เห็น

สัดส่วนในการวางผังบริเวณที่ตำาแหน่งขอบด้าน

ขวาของหน้าแสดงผล เช่น สัดส่วนของระบบ

สัญจรกับพื้นที่เช่า หรือ พื้นที่ใช้งานส่วนอื่นๆ

โดยคำานวณจากพื้นที่ และขอบเขตของงาน หรือ

พื้นที่ในการวางผังหักลบด้วยพื้นที่การสัญจร

และพื้นที่ของสิ่งจัดแสดงภายในงาน เพื่อให้ผู้
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ออกแบบวางผังสามารถกำาหนดและควบคุม

สัดส่วนของพื้นที่ในการวางผังได้ตามข้อกำาหนด

พื้นที่ใช้สอย หรือ Area Requirement (รูปที่ 5) 

รวมถึงการแสดงผลจำานวนและขนาดของสิ่งท่ี

จัดแสดง เป็นต้น โดยประโยชน์ของฟีเจอร์นี้ 

คือสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อ

การวางผังร่วมกันในที่ประชุม ทำาให้การทำางาน

ในช่วงก่อนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เนื่องจากการแสดงผลด้วยดาต้าวิชวลไลเซชั่นทำา

ให้ทีมงานแต่ละฝ่ายเข้าใจข้อมูลเชิงพ้ืนที่ร่วมกัน

ได้ง่าย โดยสามารถปรับเปลี่ยนและเสนอผังทาง

เลือกได้ทันที

 
รูปที่ 5 การแสดงสัดส่วนของพื้นที่ด้วย chart.js 

 2. ฟีเจอร์การแจ้งเหตุ: ฟีเจอร์ที่ออกแบบ

เพ่ือใช้ในการรายงานปัญหาและการแก้ไขใน

ช่วงเวลาที่งานอีเว้นท์ดำาเนินการอยู่ซ่ึงอยู่ใน

กระบวนการจัดงานอีเว้นท์ช่วงการผลิต โดย

มีการแบ่งประเภทปัญหาเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

ปัญหาทั่วไป ปัญหาด่วน และปัญหา ด่วนพิเศษ 

เพ่ือให้เห็นถึงระดับความเร่งด่วนของปัญหา 

เนื่องจากงานอีเว้นท์เป็นงานที่จัดในระยะเวลา

ที่จำากัด จึงจำาเป็นต้องแก้ปัญหาให้ได้ทันท่วงที 

(รูปที่ 6) ซึ่งฟีเจอร์นี้ได้ถูกออกแบบให้สามารถ

เปิดได้บนสมาร์ทโฟน เพื่อให้สะดวกแก่การแจ้ง

เหตุบริเวณหน้างานได้ทันที

 
รูปที่ 6 ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ฟีเจอร์การแจ้งเหตุ

 3. ฟีเจอร์การสรุปผล: เป็นฟีเจอร์ที่มีหน้า

ที่ในการสรุปผลการทำางานทั้งหมดเป็นเอกสาร

ลงบนไฟล์ pdf เพ่ือประเมินผลการจัดงานอีเว้นท์

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

 งานวิจัยชิ้นนี้ได้ทำาการศึกษาเทคโนโลยีที่มี

ในปัจจุบัน (2561) และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงาน

อีเว้นท์เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบ

ระบบสารสนเทศท่ีช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล

เชิงพื้นที่ในงานอีเว้นท์ให้มีประสิทธิภาพ โดยทำา

การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศใน 4 

ส่วนหลัก ได้แก่ 1)  การออกแบบโครงสร้างระบบ

สารสนเทศ 2) การวิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้งาน 3) การ

ออกแบบฟีเจอร์ 4) การพัฒนาต้นแบบระบบ

สารสนเทศที่ มีการผสมผสานเครื่องมือและ

ภาษาต่างๆ ได้แก่ Mapbox, HTML5, JQuery 

และ PHP 

 จากผลการออกแบบและพัฒนาต้นแบบ

ระบบสารสนเทศ พบว่า มีความเป็นไปได้ที่จะ

นำาระบบสารสนเทศเข้ามาผสมผสานกับการ

บริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ในงานอีเว้นท์ ซึ่งใน

อนาคต ผู้วิจัยจะนำาผลการออกแบบและพัฒนา

ระบบสารสนเทศน้ีไปทดลองใช้งานในสถานการณ์

สมมติเพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน

จากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักออกแบบวางผังที่มี

ประสบการณ์ในการจัดงานอีเว้นท์ต่อไป



โครงการประชุมวิชาการ ประจำาปี 2561
The 9th Built Environment Research Associates Conference 2018 (BERAC 9) 

205

รายการอ้างอิง

เทพรังสี นุชเสม. (2553). ซอฟต์แวร์ช่วยการ

	 ทำางานร่วมกันสำาหรับการวางผังคูหา

	 นิทรรศการ.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหา

 บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Chart. (2018). chart.js. สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 

 2561, จาก https://www.chartjs.org/.

Goldblatt, J. (1997). Special events - best

 practices in  modern event management

 (2  ed.). New York: John Wiley & Sons, Inc.

Smith, D. A. (2016). Online interactive thematic

 mapping: Applications and techniques 

 for socio-economic research. Computers, 

 Environment and Urban Systems, 57.

Mapbox. (2018). data visualization. Reterived 

 October 10,  from https://www.mapbox.

 com/use-cases/data-visualization/.

Materialize.  (2018). Materialize css. Reterived 

 Januray 10, 2018 from http://materiali

 zecss.com/.



แนวทางการออกแบบระบบปรับเปลี่ยนพื้นที่อัตโนมัติ 
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บทคัดย่อ 

 ปัจจุบันจึงมีกระแสในการนำาการออกแบบเพ่ือคนท้ังมวลมาใช้เพ่ือรองรับทุกคนในสังคม โดยเฉพาะ

ด้านที่อยู่อาศัยที่ต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการและอำานวยความสะดวกของ            

ผู้ใช้งาน งานวิจัยนี้ จึงมีเป้าหมายเพื่อสร้างต้นแบบระบบปรับเปลี่ยนอัตโนมัติร่วมกับระบบตรวจจับ

ผู้ใช้งานในที่พักอาศัย โดยนำาหลักการประมวลผลภาพวิดีโอมาตรวจจับผู้ใช้งาน 2 ประเภท คือ 

คนเดินและคนนั่งวีลแชร์ แบ่งการศึกษาเป็น 3 ส่วน คือ 1.การศึกษาปัญหาของคนนั่งวีลแชร์ โดยการใช้

แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ เพื่อนำาผลวิเคราะห์มากำาหนดพื้นที่ในการออกแบบ ซึ่งพบว่าปัญหา

ของการใช้พื้นที่ร่วมกัน คือ ผนังและเฟอร์นิเจอร์ซึ่งไม่สามารถยืดหยุ่นได้ 2.การสร้างต้นแบบของระบบ

ปรับเปลี่ยนอัตโนมัติร่วมกับระบบตรวจจับผู้ใช้งาน และ 3.ทดสอบประสิทธิภาพการทำางานของระบบ 

ซึ่งระบบสามารถอำานวยความสะดวกสบายและปลอดภัยให้แก่ทุกคนภายในที่พักอาศัย

คำาสำาคัญ: ระบบตรวจจับวัตถุ  ระบบปรับเปลี่ยนพื้นที่อัตโนมัติ  ประมวลผลภาพ  สถาปัตยกรรมปรับ

เปลี่ยนได้ การจัดที่พักอาศัยแบบยืดหยุ่น

Abstract

 This lead to current architectural design trend: the principles of Universal Design. In particular, 

an adaptive architecture is transformable building design that response to various demand and 

convenience. This research aim to develop a prototype of automatic adaptive space system 

using object tracking algorithm for multiple users simultaneously in single residence. By using 

video image processing, our system can detect 2 types of the user: wheelchair and general 

user. This research can be divided into 3 parts. First, studied on the problems of wheelchair 

users by using questionnaires and interviews. The analyzed result can be used to define the 

area requirement. We have found that the main problem of sharing space between users is 
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non-flexible wall and furniture. Second part is the prototype development of automatic adaptive 

space system with object tracking technology. The final part is system efficiency evaluation. The 

system can facilitate and safely for everyone in the home.

Keywords: Object Tracking System, Automatic Adaptive Space System, Image Processing, 

Adaptive Architecture, Flexible House

 

1. บทนำา

 ในทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทยมีคนพิการและ

ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ แต่สิ่งอำานวยความสะดวกใน

ด้านที่อยู่อาศัยหรือสภาพแวดล้อมไม่สามารถ

ตอบสนองความต้องการและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี

สำาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (อนัญญา เจียนรัมย์,

2557)  และ ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะ

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์

ขององค์กรสหประชาชาติ ส่งผลให้มีการอาศัย

อยู่ร่วมกันของคนจากหลากหลายช่วงอายุคน

ภายในที่พักอาศัย จึงมีกระแสในนำาการออกแบบ

เพื่อคนทั้งมวลมาใช้เพื่อรองรับทุกคนในสังคม 

ซึ่งหลักการสำาคัญข้อหนึ่ง คือ ความยืดหยุ่นและ

ปรับเปลี่ยนได้

 การจัดที่พักอาศัยแบบยืดหยุ่น (Flexible 

House) เป็นสถาปัตยกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์กับ

การใช้งานหรือพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่อทำาให้

สถาปัตยกรรมสามารถปรับเปลี่ยนและตอบ

สนองต่อการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละคน เป็น

อีกหนึ่งแนวทางในการนำามาใช้เพื่อพัฒนาสิ่ง

อำานวยความสะดวกภายในที่พักอาศัยที่มีความ

หลากหลายของผู้อยู่อาศัยเพื่อให้เกิดความ

ยืดหยุ่นในการใช้งาน ซึ่งรูปแบบในปัจจุบันยังคง

ต้องให้มนุษย์เข้าไปมีบทบาทในการปรับเปลี่ยน

เพื่อใช้งาน ทำาให้ต้องออกแรงและเสียเวลา จึง

ได้นำาระบบจัดการและควบคุมอาคารอัตโนมัติ 

หนึ่งในนั้นคือการนำาเซ็นเซอร์และกล้องบันทึก

ภาพเค ล่ือนไหวมาใช้ เก็บข้อมูลอัต โนมัติ  

เพื่อลดระยะเวลา แรงงาน และข้อผิดพลาดที่อาจ

เกิดขึ้น

 ผู้วิจัยจึงเกิดความต้องการพัฒนาระบบ 

ตรวจจับประเภทผู้ใช้งานภายในที่พักอาศัยนำา

มาใช้ร่วมกับการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยแบบ

ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้พัก

อาศัยที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยเลือก

ใช้กระบวนการตรวจจับวัตถุ (object tracking) 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการประมวลผลภาพ 

(image processing) นำามาตรวจจับผู้ใช้งาน 2 

ประเภท คือ คนเดินและคนนั่งวีลแชร์ และส่งผล

ให้มีการปรับเปล่ียนพื้นที่การใช้งานโดยอัตโนมัติ 

ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลและรูป

แบบของการจัดที่พักอาศัยแบบยืดหยุ่นเพื่อให้

ทุกคนภายในท่ีพักอาศัยสามารถอยู่ร่วมกันได้

อย่างสะดวก สบาย และปลอดภัย

2. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1	ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

 International Classification of Functioning,

Disability and Health ได้ให้ความหมายของ

ความพิการ คือ สิ่งที่ส่งผลให้บุคคลมีความ

บกพร่อง มีข้อจำากัดในการทำากิจกรรม และข้อ

จำากัดในการมีส่วนร่วม (ศูนย์กายภาพบำาบัด, 

2555) ส่งผลให้คนพิการจึงถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่

สามารถทำากิจกรรมต่าง ๆ ได้เท่ากับผู้อื่น



แนวทางการออกแบบระบบปรับเปลี่ยนพื้นที่อัตโนมัติ เพื่อรองรับผู้นั่งวีลแชร์ ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
พิมพ์ผกา อรรคไกรสีห์  ผศ.ดร. ชุมเขต แสวงเจริญ  และ ดร. ชาวี บุษยรัตน์208

 จากการศึกษาปัญหา ความต้องการของผู้

สูงอายุ และคนพิการ พบว่า ผู้สูงอายุต้องการสิ่ง

อำานวยความสะดวกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ (พสิษฐ์  

นิติวรคุณาพันธุ์, 2552) และคนพิการมีความ

ต้องการ ทางด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 

และดา้นสิง่อำานวยความสะดวก ซึง่ความตอ้งการ

อยู่ในเกณฑ์มาก (อนัญญา เจียนรัมย์, 2557)

 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal 

Design) เป็นแนวคิดเร่ืองการออกแบบส่ิงแวดล้อม

การสร้างสถานที่และสิ่งของต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคน

ท่ีอยู่ในสังคมสามารถใช้ประโยชน์จากส่ิงเหล่าน้ัน

ได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน (Mace, 2008) 

ซึ่งประกอบไปด้วยหลัก 7 ประการ ได้แก่ (Story, 

2011) 

 1. ทุกคนสามารถใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน 

 2. มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนการใช้ได้ 

 3. ใช้งานง่าย

 4. การสื่อความหมายที่เข้าใจง่าย

 5.  การออกแบบเผ่ือการใช้งานท่ีผิดพลาดได้ 

 6. ใช้แรงน้อย 

 7. มีขนาดและพื้นที่ ที่เหมาะสมกับการเข้า

ถึงและการใช้งานได้ 

 สถาปัตยกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ คือ 

อาคารที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถปรับเข้ากับ

สภาพแวดล้อมของผู้อยู่อาศัย (Schnadelbach, 

2014)

2.2	โครงการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.2.1	House	in	Bordeaux

  ออกแบบโดย Rem Koolhaas บริษัท OMA 

ประเทศฝรั่งเศส  ซึ่งบ้านหลังนี้ถูกออกแบบขึ้น 

เน่ืองจากหนึ่งในสมาชิกในบ้านไม่สามารถเดิน

ได้ โดยการนำาระบบลูกสูบไฮโดรลิก เพื่อยกพื้น

ขึ้นและลง นำามาใช้ในการเคลื่อนย้ายในระหว่าง

ชั้น ทำาให้บ้านออกมามีลักษณะเรียบง่าย ปรับ

เปลี่ยนได้และใช้ได้ตรงความต้องการของทุกคน

(ท่ีมา: https://en.wikiarquitectura.com)

รูปที่ 1 House in Bordeaux 

2.2.2 Wheelchair-user Detection Combined  

  with Parts-based Tracking

 งานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจจับรถเข็น

จากภาพเคล่ือนไหว เพ่ือตรวจสอบความปลอดภัย

และการขอความช่วยเหลือ ได้มีการพัฒนาขึ้น

โดยใช้สามารถตรวจจับได้แม่นยำาและถูกต้อง

มากขึ้น มีการแบ่งการตรวจจับของรถเข็นเป็น 6 

ส่วน สามารถคาดเดาการเคลื่อนที่ของรถเข็นได้

ในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่นและแออัด

(ที่มา: Wheelchair-user Detection Combined with Parts-based 

         Tracking)

รูปที่ 2  การตรวจจับรถเข็นในงานวิจัย 
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 จากการศึกษาทฤษฎี บทความ และกรณี

ศึกษาที่เกี่ยวข้อง แสดงให้ว่าปัจจุบันประเทศไทย

และต่างประเทศ เริ่มตระหนักถึงปัญหา ความ

ต้องการของผู้สูงอายุและคนพิการที่มีจำานวน

มากข้ึนเร่ือย ๆ การสร้างท่ีอยู่อาศัยและส่ิงอำานวย

ความสะดวกร่วมกับการพัฒนาเทคโนโลยีใน

รูปแบบต่าง ๆ ที่มีอยู่ในขณะนั้น เพื่อให้เข้ามา

เป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำาวัน ทั้งนี้ สำาหรับ

ผู้สูงอายุและคนพิการให้เกิดความสะดวกสบาย 

และสามารถอาศัยร่วมกับผู้อื่นได้

3. วิธีการวิจัย

3.1.	ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ 

 จากเอกสารงานวิชาการท่ีเก่ียวข้อง ส่ือส่ิงพิมพ์

และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

3.2.	การออกแบบต้นแบบที่พักอาศัย

 3.3.1 กำาหนดตัวแปรที่ศึกษาและจัดทำา

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบจำาเพาะเจาะจง ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง คือ 

คนนั่งวีลแชร์และมีผู้ดูแล 1 คนขึ้นไป อยู่ภายใน

ที่พักอาศัยเดียวกัน โดยกำาหนดกลุ่มตัวอย่าง

ด้วยวิธีขอข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งหมด 

5 กรณีศึกษา ซึ่งอาศัยอยู่หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 

200 ปี ตำาบลประชาธิปัตย์ อำาเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี และผู้นั่งวีลแชร์จะต้องสามารถช่วย

เหลือตัวเองเบื้องต้นได้ โดยศึกษาเกี่ยวกับ

ปัญหาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของบริเวณ

ต่างๆ ภายในที่พักอาศัย ซึ่งเป็นปัญหาด้านการ

ใช้งานของคนนั่งวีลแชร์เป็นหลักตามแนวคิดการ

ออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (universal design)

 3.2.2 วิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสอบถาม

และแบบสัมภาษณ์ด้วยวิธีอรรถาธิบาย เรื่อง 

ปัญหาและความต้องการของผู้นั่งวีลแชร์ท่ีเกิด

ขึ้นภายในที่พักอาศัย เพื่อนำาไปกำาหนดพื้นที่ใน

การออกแบบการทดลอง

 3.2.3 กำาหนดพื้นที่การใช้งาน ที่สามารถ

ปรับเปลี่ยนอัตโนมัติ และออกแบบพื้นที่สำาหรับ

ใช้ในการทดลอง

3.3	พัฒนาและทดลองระบบ

 3.3.1 พัฒนาและทดลองระบบปรับเปล่ียน

พื้นที่อัตโนมัติ

 3.3.2 พัฒนา ทดลองระบบตรวจจับการ

เคล่ือนไหวและวิพากษ์ระบบโดยผู้เช่ียวชาญ 

(peer review)

 3.3.3 พัฒนา ทดลองระบบปรับเปลี่ยน

พ้ืนท่ีอัตโนมัติร่วมกับระบบตรวจจับการเคล่ือนไหว

โดยทดสอบจากแบบโมเดลจำาลองและวิพากษ์

ระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ (peer review)

3.4	 สร้างต้นแบบของระบบตรวจจับการ

เคลื่อนไหวและการปรับเปลี่ยนพื้นที่อัตโนมัติ

3.5.	 ประเมิน	 สรุปผลการวิจัย	 และนำาเสนอ

แนวทางการพัฒนา	 ระบบปรับเปลี่ยนพื้นที่

อัตโนมัติ โดยตรวจจับการเคล่ือนไหวของผู้ใช้งาน

4. ผลการศึกษา

4.1	การออกแบบต้นแบบที่พักอาศัย

4.1.1	การศึกษาปัญหาและพฤติกรรมการใช้พื้นที่	

 จากการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม

คนนัง่วลีแชร ์ทัง้หมด 5 กรณศีกึษา เรือ่ง พฤตกิรรม

การใช้งานในบริเวณต่างๆ ภายในที่พักอาศัย 

เพื่อให้ทราบถึงบริเวณที่พบปัญหาด้านการใช้

งานและระดับความสำาคัญของปัญหา โดยพบ

ว่าจุดที่เป็นปัญหาด้านการใช้งาน เรียงลำาดับ

จากมากสุดไปยังลำาดับน้อยสุด คือ เฟอร์นิเจอร์
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และผนัง ห้องน้ำา ทางเดินภายในบ้าน บันได

และทางลาด ห้องนอน ห้องครัว ประตู หน้าต่าง

และช่องเปิด จะเห็นได้ว่าเฟอร์นิเจอร์หรือผนังที่

ถูกกำาหนดพื้นท่ีและการใช้งานไว้เฉพาะเจาะจง 

เป็นปัญหาในการใช้งานของคนน่ังวีลแชร์มาก

ที่สุด เนื่องจากเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปและผนังภายใน

ที่พักอาศัยจะไม่สามารถยืดหยุ่นได้ มีขนาดและ

ความสูงเป็นมาตรฐาน ส่งผลให้เมื่อผู้นั่งวีลแชร์

ไม่สามารถใช้งานได้สะดวก และเอื้อมหยิบของ

ไม่ถึง เพราะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทุก

คนที่ต้องการใช้งาน  

 

รูปที่ 3 แสดงบริเวณที่พบปัญหาภายในที่พักอาศัยของ
กรณีศึกษา

 

4.1.2	การกำาหนดและออกแบบพื้นที่การใช้งาน

	 ภายในที่พักอาศัย

 งานวิจัยนี้ต้องการออกแบบพ้ืนที่ที่สามารถ

ปรับเปลี่ยนได้ภายในที่พักอาศัย คือ ผนังและ

เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีรูปแบบและสัดส่วน

เป็นมาตรฐานเหมาะสำาหรับคนทั่วไป แต่คนนั่ง

วีลแชร์จะไม่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและ

ปลอดภัย โดยโมเดลจำาลองนี้ถูกออกแบบและ

พัฒนาข้ึนเพ่ือทำาเป็นต้นแบบของระบบปรับเปล่ียน

พื้นที่อัตโนมัติ ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 1.ปรับเปลี่ยน

การใช้งานได้หลายรูปแบบ 2.น้ำาหนักเบา ใช้แรง

น้อยในการเคลื่อนที่   3.ประหยัดพื้นที่ 4.สามารถ

ควบคุมการปรับเปลี่ยนได้ โดยใช้ Servo Motor 

โดยใช้เทคนิค Hinged Tessellations คือ การนำา

รูปทรงเรขาคณิตมาเรียงต่อกัน โดยมีเงื่อนไขว่า

รูปที่นำามาจัดเรียงนั้นจะต้องไม่เกิดช่องว่างหรือ

การทับซ้อนกันและมีข้อต่อเป็นจุดเช่ือมระหว่าง

รูปทรงเรขาคณิตแต่ละชิ้น เพื่อให้สามารถหมุน

และพับเพื่อให้เกิดรูปแบบที่แตกต่างกัน 

 
รูปที่ 4 แสดงรูปแบบของโมเดลจำาลองในขณะที่ระบบ
ตรวจจับคนยืน 
 

รูปที่ 5 แสดงรูปแบบของโมเดลจำาลองในขณะที่ระบบ
ขณะปรับเปลี่ยน
 

รูปที่ 6 แสดงรูปแบบของโมเดลจำาลองในขณะที่ระบบ
ตรวจจับคนนั่งวีลแชร์
     

รูปที่ 7 แสดงรูปด้านข้างโมเดลจำาลองเทียบกับผู้ใช้
งาน 2 ประเภท
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 โมเดลจำาลองนี้ ถูกกำาหนดให้เป็นผนังที่

สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เหมาะสมกับผู้ใช้

งานทั้ง 2 ประเภท คือ คนยืนและคนนั่งวีลแชร์ 

ผนังนี้ถูกออกแบบตามแนวคิดการออกแบบเพ่ือ

คนทั้งมวล (Universal Design) คือ มีความยืดหยุ่น

สามารถเพิ่มหรือลดขนาดเพื่อให้เหมาะสมกับ

ผู้ใช้งานทุกประเภท ใช้เทคนิคการหมุนของกลไก

ร่วมกับระบบปรับเปลี่ยนแบบอัตโนมัติ ทำาให้

ใช้งานง่ายและออกแรงน้อยในการปรับเปลี่ยน

มีขนาดและสัดส่วนตรงกับขนาดมาตรฐานที่

ผู้ใช้งานทั้ง 2 ประเภท สามารถใช้งานได้อย่าง

สะดวก สบาย และปลอดภัย 

4.2	การพัฒนาระบบ	

 
รูปที่ 8  การทำางานของระบบ 

 

รูปที่ 9  การทำางานของระบบ 

 ระบบส่วนนี้โปรแกรม Processing จะส่ง

ค่าเป็นตัวเลข 0 1 และ 2 แสดงถึงสถานะผู้ใช้

งาน โดยแบ่งออกเป็น 3 สถานะ คือ ไม่มีวัตถุ 

คนยืน และคนนั่งวีลแชร์ ตามลำาดับ เมื่อได้รับค่า

จากระบบตรวจจับวัตถุโปรแกรมจะส่งค่ามายัง

โปรแกรม Arduino เพื่อให้เซอร์โวมอเตอร์ปรับ

เปลี่ยนไปยังองศาที่กำาหนดตามเงื่อนไข

 

4.3	การทดสอบ
ตารางที่ 1  สรุปผลการทดสอบระบบ 

การทดลอง ส่งค่า
ถูกต้อง

ส่งค่า
ผิดพลาด 

ไม่สามารถ
จับค่าได้

รวม

ครั้งที่ 1 92 5 3   100

ครั้งที่ 2 87 2 11   100

 

รูปที่ 10 การทดลองระบบครั้งที่ 1 หน้าจอแสดงผล
โปรแกรม Processing (ขวา) รูปโมเดลจำาลอง (ซ้าย)

 การทดลองครั้งที่ 1 ทำาการทดลองระบบ

โดยคนในสถานะยืน ส่งผลให้เซอร์โวมอเตอร์ที่

เชื่อมต่อกับโมเดลจำาลองปรับองศาตามเงื่อนไข 

โดยทดสอบทั้งหมด 100 ครั้ง ระบบส่งค่าถูกต้อง

ทั้งหมด 92 ครั้ง และส่งค่าผิดทั้งหมด 5 ครั้ง 

และไม่สามารถจับค่าได้ทั้งหมด 3 ครั้ง

 
รูปที่ 11 การทดลองระบบครั้งที่ 2 หน้าจอแสดงผล

โปรแกรม Processing (ขวา) รูปโมเดลจำาลอง (ซ้าย)
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 การทดลองครั้งที่ 2 ทำาการทดลองระบบ

โดยคนในสถานะนั่ง ส่งผลให้เซอร์โวมอเตอร์ที่

เชื่อมต่อกับโมเดลจำาลองปรับองศาตามเง่ือนไข 

โดยทดสอบทั้งหมด 100 ครั้ง ระบบส่งค่าถูกต้อง

ทั้งหมด 87 ครั้ง และส่งค่าผิดทั้งหมด 2 ครั้ง 

และไม่สามารถจับค่าได้ทั้งหมด 11 ครั้ง

5. อภิปรายผล

 การทดสอบระบบปรับเปลี่ยนอัตโนมัติร่วม

กับระบบตรวจจับวัตถุ โดยเป็นการทดสอบเพื่อ

วัดประสิทธิภาพการทำางานของระบบ เมื่อมี

การตรวจจับวัตถุได้ว่าเป็นคนยืนหรือเป็นคนน่ัง

วีลแชร์ ระบบปรับเปลี่ยนพื้นที่อัตโนมัติจะปรับ

เปลี่ยนพื้นที่ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน และเมื่อไม่

สามรถตรวจจับวัตถุได้ ระบบปรับเปลี่ยนจะคงที่ 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผลจากการทดสอบ

พบว่า ระบบสามารถทำางานได้อย่างถูกต้องตาม

เงื่อนไข และระบบมีประสิทธิภาพในการทำางาน

มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

6. ข้อจำากัดและข้อเสนอแนะ

 เน่ืองจากในงานวิจัยเป็นการจับลักษณะ

ท่าทางเพื่อแยกประเภทผู้ใช้ 2 ลักษณะ คือ คน

ยืนและคนนั่งวีลแชร์เท่านั้น แต่ในความเป็นจริง

แล้ว ลักษณะของการนั่ง อาจหมายถึงคนที่นั่ง

ทำากิจกรรมต่างๆ โดยไม่ได้ใช้วีลแชร์ การพัฒนา

ในอนาคตจึงต้องมีความจำาเป็นในการระบุราย

ละเอียดที่ซับซ้อนมากขึ้น และวิเคราะห์อุปกรณ์

รอบตัวผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถบ่งบอกลักษณะ

ผู้ใช้งานที่ถูกต้อง

 โครงสร้างของระบบปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีอัตโนมัติ

สามารถนำาไปปรับใช้กับงานสถาปัตยกรรมใน

ส่วนอื่นๆ ได้ เช่น โครงสร้างอาคาร แผงกันแดด

และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
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บทคัดย่อ

 สถาปตัยกรรมพืน้ถิ่นมีความเกี่ยวขอ้งกบัสภาพแวดล้อมและวิถีชวีิตของคนในชุมชนนัน้ อกีทั้งการ

จะเข้าใจสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเป็นเรื่องยากเพราะมีการเรียกชื่อองค์ประกอบต่างๆ ของสถาปัตยกรรม

พ้ืนถ่ินน้ันไปตามแต่ละท้องท่ี โดยเฉพาะอย่างสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินในภาคอีสาน ในงานวิจัยน้ีมีเป้าหมาย

ที่จะใช้ฐานข้อมูลเชิง ความหมาย (ontology) มาอธิบายเปรียบเทียบองค์ประกอบแต่ละส่วนของเรือน

พื้นถิ่นในภาคอีสาน การจะเข้าใจ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นนั้นสามารถใช้ข้อมูลหลากหลาย เช่น รูปถ่าย

หรือแบบจำาลองสามมิติ ในอีกด้านหนึ่งสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น มักมีการล้มเอียงหรือผุพังเปลี่ยนไปตาม

กาลเวลา การจะสร้างแบบจำาลองสามมิติข้ึนมาเอง โดยมีรายละเอียดท่ี เหมือนของจริงน้ันเป็นเร่ือง

ยาก ในงานวิจัยจึงใช้เทคโนโลยีโฟโตแกรมเมทรี (Photogrammetry) ในการสร้างแบบจำาลองสามมิติของ

สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน และเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์ให้นักเรียนสถาปัตยกรรม สถาปนิก หรือผู้อ่ืนท่ีสนใจ

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นซึ่งฐานข้อมูลเชิงความหมายและเทคโนโลยีโฟโตแกรมเมทรีนี้จะช่วย

ถ่ายทอดความรู้และรายละเอียดที่ถูกต้องสำาคัญในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานได้ดียิ่งขึ้น

คำาสำาคัญ: ระบบสารสนเทศออนไลน์  ฐานข้อมูลเชิงความหมาย  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน  โฟโต

แกรมเมทรี  แบบจำาลองสามมิติ

Abstract

 Vernacular architecture is related to the environment and way of life in community. The study 

of vernacular architecture is complicated due to various dialect usage in name and semantic of 

architectural element, especially in north-eastern part of Thailand (Isan). This research aims to 

use ontology database to define Isan vernacular architectural element. Vernacular architecture 

visualization is relied on various information and data such as photography or tridimensional 

model. The state of vernacular architecture usually decayed or partially collapsed. This make 

manually 3D modeling of vernacular architecture in real world very difficult. Therefore, this 
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research use photogrammetry to create 3D model of Isan vernacular architecture and publish 

online information system for architectural students and architects.  As a result, our system will 

allow the users to better understand in Isan vernacular architecture. 

Keywords: Online Information System, Ontology, Isan Vernacular Architecture, Photogrammetry, 

3D model

 

1. ที่มาและความสำาคัญ

 การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินน้ันมีความ

แตกต่างจากการศึกษาสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ 

โดยสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นจะมีความเก่ียวข้องกับ

วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 

และ สังคมเป็นอย่างมาก และสถาปัตยกรรมพื้น

ถิ่นนั้นจะมีชื่อสำาหรับเรียกองค์ประกอบต่าง ๆ

ทางสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันไปตามแต่ละ

ท้องที่ ทำาให้ยากต่อการทำาความเข้าใจ ในงาน

วิจัยนี้จึงใช้ฐานข้อมูลเชิงความหมายมาอธิบาย

องค์ประกอบและเปรียบเทียบองค์ประกอบทาง

สถาปัตยกรรมแต่ละชิ้นส่วนกับเรือนพื้นถ่ินใน

ภาคอีสานด้วยกัน และใช้โฟโตแกรมเมทรี ใน

การเก็บข้อมูลสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในภาคอีสาน 

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอาจมีการล้มเอียงการผุพัง

ขององค์ประกอบ บางอย่างท่ีเปล่ียนไปตามกาล

เวลา ทำาให้ยากในการสร้างแบบจำาลองสามมิติ

ขึ้นมาเอง ดังนั้น จึงใช้โฟโตแกรมเมทรี ในการ

เก็บข้อมูลสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นนั้นๆ ในรูปแบบ

ของแบบจำาลองสามมิติ จัดทำาเป็นฐานข้อมูล 

และเผยแพร่ข้อมูลนั้นออนไลน์ให้นักเรียน 

สถาปัตยกรรม สถาปนิก หรือผู้อื่นที่สนใจ

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ซึ่งเทคโนโลยี                

โฟโตแกรมเมทรี และฐานความรู้เชิงความหมาย

นี้จะสามารถถ่ายทอดความรู้และรายละเอียด

ที่ถูกต้อง สำาคัญ ในงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น

อีสานได้ดียิ่งขึ้น

 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยช้ินน้ี 

คือ นักศึกษาสถาปัตยกรรมสามารถเรียนรู้สถา-

ปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานผ่านแบบจำาลองสามมิติ

ออนไลน์ได้โดยมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากข้ึน 

และผู้เช่ียวชาญหรือผู้ที่ศึกษาสถาปัตยกรรม

พื้นถิ่น สามารถศึกษาข้อมูลผ่านทางสื่อออนไลน์

ได้อย่างสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

2. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1	สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน

 จากการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน 

พบว่า การตั้งถิ่นฐานการดำารงอยู่ของ ชุมชน

ในภาคอีสานนั้น มีรากฐาน มีวัฒนธรรมที่แตก

ต่างกัน ได้รับอิทธิพลจากหลายแหล่ง ทั้งจาก 

ประเทศไทยเอง หรือประเทศเพื่อนบ้าน อย่าง

ลาว กัมพูชา และเวียดนาม จึงได้รวบรวมเรือน

พื้นถิ่นที่ได้ศึกษา และสามารถพบได้จากผลงาน

ของรองศาสตราจารย์ ดร. ธาดา สุทธิธรรม ชื่อ

หนังสือการอนุรักษณ์มรดกทางสถาปัตยกรรม

พื้นถิ่นอีสานในแนวทางการมีส่วนร่วม ตีพิมพ์

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ดังนี้ เรือนพื้นถิ่น

โคราช จังหวัดนครราชสีมา เรือนพื้นถิ่นเชียงคาน 

อำาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เรือนไทดำา บ้านนา

ป่าหนาด อำาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เรือนไท

เลย บ้านนาอ้อ จังหวัดเลย เรือนชาวผู้ไท (ภูไท) 
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บ้านนายาง อำาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 

เรือนพื้นถิ่นจังหวัดนครพนม เรือนชาวไทพวน 

บ้านเชียง อำาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

  

2.2	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 ตัวอย่างงานวิจัยท่ีใช้โฟโตแกรมเมทรีใน

การศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินนี้อยู่ในประเทศ

อินโดนีเซีย ในปี ค.ศ. 2015 ของ Himasari 

Hanan, Deni Suwardhi, Tika Nurhasanah, 

Elya Santa Bukit โดยศึกษาบ้านพื้นถิ่น Batak 

Toba บนเกาะสุมาตรา ใช้วิธีการถ่ายภาพของ

สถาปัตยกรรมนั้นโดยรอบ แล้วประมวลผลภาพ

ถ่ายเหล่านั้นออกมาเป็นแบบจำาลองสามมิติ 

โดยใช้เทคโนโลยีโฟโตแกรมเมทรี และมีการแยก

ชิ้นส่วนต่าง ๆ เพื่อใช้ในการศึกษา 

 อีกตัวอย่างหนึ่ง งานวิจัยของ K. Themis-

tocleous ในปี ค.ศ. 2015 เก็บข้อมูลและศึกษา

โบสถ์ Asinou ในประเทสไซปรัส ขั้นตอนในการ

เก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ การรวบรวม

ข้อมูล การสร้างแบบจำาลองสามมิติ และสร้าง

เป็นแบบจำาลองสามมิติทางกายภาพ ในขั้นตอน

การรวบรวมข้อมูลนั้นจะใช้ อากาศยานไร้คนขับ

หรือโดรนในการบันทึกภาพรอบ ๆ พร้อมทั้ง

เดินถ่ายรูปประกอบกันแล้วจึงนำาข้อมูลภาพถ่าย

นั้นไปสร้างเป็นแบบจำาลองสามมิติผ่านทาง

โฟโตแกรมเมทรี เมื่อได้แบบจำาลองทาง ดิจิตอล

แล้ว จึงนำาไปสร้างแบบจำาลองสามมิติทางกายภาพ

โดยใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ

3. ระเบียบวิธีการวิจัย

 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยประเภทการศึกษา

และพัฒนา (research and development) มี

ขั้นตอนการศึกษาและพัฒนาตามรูปที่ 1 เพื่อ

สร้างระบบสารสนเทศสามมิติที่สามารถเป็น

สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ โดยแบบ

จำาลองสามมิตินั้นสร้างขึ้นจากเทคโนโลยีที่เรียก

ว่าโฟโตแกรมเมทรี ซึ่งสื่อการเรียนรู้นี้พัฒนาขึ้น

เพื่อให้ผู้เรียนในสาขาสถาปัตยกรรมหรือผู้สนใจ

อื่น ๆ สามารถเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นได้

อย่างสะดวก รวดเร็ว และเข้าใจง่าย โดยมีขั้น

ตอนการดำาเนินงานวิจัย ดังนี้ 

 

รูปที่ 1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการศึกษาและพัฒนา



การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์และฐานข้อมูลเชิงความหมายเพื่อการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน
โดยใช้เทคโนโลยีโฟโตแกรมเมทรี 
ชนิดา เฉียงพิมาย และ ดร. ชาวี บุษยรัตน์

216

3.1	การกำาหนดพื้นที่ศึกษา

 งานวิจัยนี้ได้กำาหนดพื้นที่ในการศึกษาเป็น

เรือนพื้นถิ่นในภาคอีสานทั้ง 7 แห่ง ดังแสดงใน

ข้อ 2.1 และได้เลือกศึกษาเฉพาะเรือนไทยพื้น

ถิ่นอีสานที่มีการอนุรักษ์ไว้ เนื่องจากต้องการ

ความถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูลให้ได้มากที่สุด

จากการศึกษา รวบรวมคำาภาษาถิ่นที่ใช้เรียกชื่อ

องค์ประกอบต่างๆ ทางสถาปัตยกรรมของเรือน

พื้นถิ่นในภาคอีสานจากงานวิจัย หนังสือ และ

ข้อมูลออนไลน์ ได้สรุปช่ือเรียกส่วนประกอบต่าง ๆ

ของเรือนทั้ง 7 แห่ง โดยในที่นี้จะยกตัวอย่าง

คำาศัพท์พ้ืนถ่ินของเรือนไทยเลย และเรือนเชียงคาน

ที่ได้รวบรวมจากงานของจิตรมณี ลีอุดมจันทร์ ปี 

พ.ศ. 2555 และสำานักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2559 ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ตัวอย่างภาษาถิ่นที่ใช้ในการเรียกชื่อส่วน
ประกอบของเรือนไทยเลยกับเรือนเชียงคาน

คำาศัพท์                  เรือนไทย
เลย

เรือนเชียงคาน     

เรือนใหญ่ ที่เปิดโล่ง       เรือนหลัก เรือนใหญ่

มีหลังคาคลุม - นอกชาน

ห้องครัว เรือนครัว ครัว

ห้องพระ - ห้องเปิง

ห้องนอนลูก ใช้คำาปกติ ส้วม

ระเบียง - เซีย

นอกชาน ชาน ชานแดด

ใต้ถุน ใช้คำาปกติ ใต้ล่าง

ฝาเรือน ไม้แป้น ใช้คำาปกติ

ประตู ใช้คำาปกติ ผัดตู

บันได ใช้คำาปกติ ใช้คำาปกติ

หมายถึง: เรือนพื้นถิ่นดังกล่าวไม่มีองค์ประกอบนี้ 
(ข้อมูลนี้รวบรวมโดยผู้วิจัย)

3.2	การทำางานของระบบ

 แบ่งโครงสร้าง ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ระบบ

ฐานข้อมูล (Database) ระบบประมวลผล (Back-

end) และระบบแสดงผล (Front-end)

3.3	อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

 แบ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในออกเป็น 2 ส่วน คือ 

อุปกรณ์ และชุดคำาสั่ง ส่วนของอุปกรณ์ คือ กล้อง

ถ่ายภาพต่างๆ ซึ่งในที่นี้ใช้เป็นกล้อง DSLR

เพ่ือประสิทธฺภาพของข้อมูล และส่วนของชุดคำาส่ัง 

คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างแบบจำาลองสาม

มิติและระบบฐานข้อมูล ระบบแสดงผล เช่น 

Agisoft Photoscan

3.4	กลุ่มผู้ใช้งาน

 ในงานวิจัยน้ี กำาหนดกลุ่มผู้ใช้งานเป็นนักเรียน

สถาปัตยกรรม สถาปนิก ผู้เชี่ยวชาญทางสถา-

ปัตยกรรม รวมทั้งผู้ใช้อื่นๆ ที่มีความสนใจใน

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น

 

4. ผลการวิจัย

 ในงานวิจัยนี้แบ่งขั้นตอนการทำางานออก

เป็น 2 ขั้นตอน คือ การเก็บข้อมูลและสร้างแบบ

จำาลองสามมิติ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ออนไลน์

4.1	การเก็บข้อมูลและสร้างแบบจำาลองสามมิติ

 ในการเก็บข้อมูลได้เดินทางไปยังสถานที่

จริงตามเรือนพื้นถิ่นต่างๆ ในภาคอีสาน ดังแสดง

ในข้อ 2.1 เพื่อถ่ายภาพเรือนพื้นถิ่นเหล่านั้น 

นำามาสร้างแบบจำาลองสามมิติ ดังรูปที่ 2

 ในการถ่ายภาพเรือนพื้นถิ่นนั้น จะต้อง

ถ่ายภาพเรือนโดยรอบ โดยให้มีส่วนที่ซ้ำากัน

ประมาณ 30% จากนั้นอัปโหลดรูปภาพเข้า

Agisoft Photoscan เพื่อประมวลผลภาพถ่าย
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ออกมาเป็นแบบจำาลองสามมิติ ซ่ึงควรใช้ภาพถ่าย

ประมาณ 70 ภาพ เพื่อการประมวลผลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ดังแสดงในรูปที่ 3

 
รูปที่ 2 เรือนพื้นถิ่นโคราช ที่จิมทอมป์สัน ฟาร์ม

 

รูปที่ 3 การทำางานของ Agisoft Photoscan

 เมื่อได้แบบจำาลองสามมิติออกมาแล้ว 

ทำาการแก้ไขแบบจำาลองน้ันให้มีความสมบูรณ์

มากยิ่งขึ้นด้วยซอฟต์แวร์ในการสร้างแบบจำาลอง

ต่าง ๆ แล้วอัปโหลดแบบจำาลองสามมิตินั้นขึ้น

บน SketchFab ดังรูปที่ 4 ซึ่ง SketchFab คือ 

เว็บไซต์ที่จะช่วยในการแบ่งปันแบบจำาลองสาม

มิติที่เราสร้างขึ้น อัปโหลดให้ออนไลน์บนโลก

อินเตอร์เน็ต โดยสามารถใส่คำาบรรยายต่าง ๆ 

เกี่ยวกับคำาศัพท์พื้นถิ่นของเรือนนั้นลงไปด้วย

รูปที่ 4 แบบจำาลองสามมิติที่อัปโหลดลง SketchFab

 

 นอกจากแบบจำาลองสามมิติที่สร้างจากโฟ

โตแกรมเมทรีแล้ว ยังได้สร้างแบบจำาลองสามมิติ

ที่สร้างขึ้นเองด้วยดังแสดงในรูปที่ 5 เนื่องจาก

ข้อจำากัดในด้านของรายละเอียดและความครบ

ถ้วนของแบบจำาลองสามมิติจากโฟโตแกรมเมทรี 

โดยสร้างแบบจำาลองสามมิติเลียนแบบเรือนพ้ืน

ถิ่นนั้นให้มีรายละเอียดที่ครบถ้วน สมบูรณ์ และ

เห็นรายละเอียดต่างๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

   
รูปที่ 5 แบบจำาลองสามมิติจากโฟโตแกรมเมทรี และ
แบบจำาลองสามมิติที่สร้างขึ้นเลียนแบบ

4.2	การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์

 การพัฒนาระบบนั้นได้แบ่งส่วนประกอบ

หลัก ๆ ออกเป็น 3 ส่วน คือ ระบบฐานข้อมูล 

(database) ส่วนประมวลผล (back-end) และ

ส่วนแสดงผล (front-end) ดังรูปท่ี 6 โดยท้ัง 3 

ส่วนจะทำาการอัปโหลดเข้าเซิร์ฟเวอร์โฮสต้ิง 

(server hosting) เพื่อให้ระบบสามารถใช้งาน

ผ่านการเข้าถึงแบบออนไลน์ได้ 
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รูปที่ 6 โครงสร้างระบบ

4.2.1	ระบบฐานข้อมูล	(Database)	

 ส่วนของระบบฐานข้อมูลใช้ MySQL ในการ

จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคำาศัพท์ภาษาถิ่นในการ

เรียกชื่อองค์ประกอบต่างๆ ของแต่ละเรือน และ

ควบคุมการทำางานด้วย phpMyAdmin โดยได้

ออกแบบตารางฐานข้อมูลให้มีความเกี่ยวเน่ือง 

สัมพันธ์กันหลายตาราง เพื่อง่ายต่อการเพิ่มเติม 

หรือลดข้อมูลในภายหลัง

4.2.2	ระบบประมวลผล	(Back-end)

 ระบบประมวลผลข้อมูลนั้น จะใช้ PHP เป็น

ภาษาหลักในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL 

ซึ่งในการใช้งาน PHP จะต้องอาศัยภาษาสคริป

อย่าง Javascript เข้ามาช่วยด้วย ตัว PHP จะ

ทำาการประมวลผลตามคำาสั่งแล้วจากนั้นจึงส่ง

ผลลัพธ์ที่ได้ไปยังหน้าเว็บไซต์

4.2.3	ระบบแสดงผล	(Front-end)

 ระบบแสดงผลคือส่วนของหน้าเว็บไซต์ ซึ่ง

จะใช้ HTML5 เป็นโครงสร้างหลัก โดยดึงข้อมูล

แบบจำาลองสามมิติมาจาก SketchFab และใช้ 

CSS ในการจัดการกับอินเตอร์เฟซในการแสดงผล

รูปที่ 7 ระบบแสดงผลหน้าเว็บไซต์

 ในส่วนแสดงผลนั้นผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่า

จะดูเรือนใด โดยหน้าจอจะแสดงผลเป็นแบบ

จำาลองสามมิติที่มาจาก SketchFab ผู้ใช้สามารถ

หมุนดูแบบจำาลองได้รอบทิศทาง หรือสามารถ

วอล์คทรู (Walk Through) ดูแบบจำาลองได้ใน

ระบบ VR (Virtual Reality) สามารถเลือกดูคำา

อธิบายต่างๆ ที่ได้อธิบายองค์ประกอบของเรือน

พ้ืนถ่ินน้ัน โดยจะแสดงเป็นภาษาถ่ินและคำาอธิบาย

เทียบกับคำาศัพท์ทั่วไป ดังแสดงในรูปที่ 7, 8 และ 

9 ทำาให้เข้าใจได้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นนั้นได้ง่าย

ยิ่งขึ้น และเลือกดูองค์ประกอบเดียวกันนั้นของ

เรือน อื่น ๆ  ได้ อีกทั้งผู้ใช้งานสามารถเลือกดูแบบ

จำาลองสามมิติของเรือนพื้นถ่ินนั้นในแบบโฟโต

แกรมเมทรีได้ด้วย 

 
รูปที่ 8 ระบบแสดงผลหน้าเว็บไซต์
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รูปที่ 9 ระบบแสดงผลหน้าเว็บไซต์

5. สรุปผลการวิจัย

 จากผลการวิจัยน้ี อาจมีข้อจำากัดในการแสดง

แบบจำาลองสามมิติจาก Sketchfab และแบบ

จำาลองสามมิติจากโฟโตแกรมเมทรีมีข้อจำากัดใน

ด้านรายละเอียด แต่ก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็น

ภาพรวมของเรือนพื้นถิ่นนั้นๆ และเข้าใจคำาศัพท์

ที่แต่ละท้องที่ใช้เรียกองค์ประกอบของเรือนพื้น

ถิ่นได้ ซึ่งนักเรียน สถาปัตยกรรม หรือผู้อื่นที่

สนใจในงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในภาคอีสาน 

แต่ไม่มีโอกาสไปเรียนรู้จากสถานที่จริง สามารถ

ศึกษาได้จากข้อมูลสารสนเทศออนไลน์นี้ ในงาน

วิจัยน้ีเป็นการศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินทั้งทาง

กายภาพผ่านแบบจำาลองสามมิติโดยเทคโนโลยี

โฟโตแกรมเมทรี และศึกษาจากฐานข้อมูลเชิง

ความหมาย ในที่นี้คือคำาศัพท์ภาษาถิ่นของเรือน

ต่างๆ ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยที่ได้กล่าวถึงในข้อ

2.2 ท่ีเป็นการศึกษาสถาปัตยกรรมแต่เพียงลักษณะ

ทางกายภาพอย่างเดียว ผู้ที่สนใจสามารถศึกษา

งานวิ จัยนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา

สถาปัตยกรรมทั้งด้านสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินและ

สถาปัตยกรรมในแบบอื่นๆ และในอนาคตอาจ

มีการปรับแก้รูปแบบการใช้งานหน้าเว็บไซต์

และการแสดงผลให้เข้าใจได้ง่ายและสะดวกมาก

ยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

 การนำาเสนอข้อมูลโบราณสถานเป็นการเผยแพร่ความรู้ที่มีความสำาคัญเป็นอย่างย่ิงต่อการ

ความเข้าใจคุณค่าทางสถาปัตยกรรมแก่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจโบราณสถาน ในปัจจุบันเทคโนโลยี

สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการนำาเสนอข้อมูลโบราณสถานเพิ่มมากขึ้น แต่การนำาเสนอข้อมูล

สองมิติส่วนใหญ่ไม่สามารถให้ผู้ใช้งานเข้าใจองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมได้อย่างเต็มที่ เท่ากับที่

ได้เห็นสถาปัตยกรรมจริงหรือแบบจำาลองกายภาพซึ่งสามารถจับต้องได้ ดูเข้าใจง่าย และชัดเจนกว่า 

ทำาให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์การเรียนรู้และข้อมูลท่ีไม่เพียงพอในการศึกษาโบราณสถานดังกล่าว 

งานวิจัยนี้ เป็นการสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำาเสนอข้อมูลโบราณสถาน โดยใช้ระบบ

เทคโนโลยีที่ผสานโลกจริงเข้ากับโลกเสมือนร่วมกับแบบจำาลองกายภาพโดยเครื่องพิมพ์สามมิติเข้า

ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้ข้อมูลที่อยู่นอกเหนือขีดจำากัดของการนำาเสนอข้อมูลในปัจจุบัน

เช่น การเปลี่ยนแปลงของโบราณสถาน และสามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้ โดยมีพื้นที่

ทดลองศึกษาคือ โบราณสถานปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว ในปัจจุบันปราสาทได้พังทลายเสียหาย

ไปบางส่วน จึงสอดคล้องกับการนำาเสนอของระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสามารถนำาเสนอส่วนที่

หายไปของอาคารได้ 

คำาสำาคัญ: การนำาเสนอข้อมูลโบราณสถาน  เทคโนโลยีที่ผสานโลกจริงเข้ากับโลกเสมือน  แบบจำาลอง

กายภาพ  เครื่องพิมพ์สามมิติ  เกมเอนจิ้น

Abstract

 Archeological information Presentation is a key factor of architectural valorization for tourist 

or people who interested in historical monuments. At present, information technology plays 

a huge role in historical monuments presentation. Most of 2D information system only allow 
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users to visualize architectural element with limitation, compared to real building or physical 

model. Architectural physical model is more tactile, which allow users to easily understand 

spatial information.The objective of this research is to create information technology system for 

historical monuments presentation using augmented reality and 3D printing technology. This 

allow the system users to understand archeological information beyond limitation of current 

presentation system, such as building modification in a period of time and space. It also creates 

new experience in architectural study. Our experimental site is Praasaat Khao Luon, Sakaew 

Province. This castle is partially collapsed, which is suitable to our presentation system that can 

visualize miss part of the building.

Keywords: Archeological Presentation, Agumented Reality, Physical Model, 3D Printer, Game 

Engine

 

1. บทนำา

 การนำาเสนอข้อมูลโบราณสถานให้กับ

นักท่องเท่ียวหรือผู้ที่สนใจโบราณสถานใน

ประเทศไทยได้มีการพัฒนาการนำาเสนอข้อมูล

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่

เพิ่มขึ้น เช่น การจัดทำาป้ายข้อมูล เอกสารข้อมูล 

ศูนย์ข้อมูลตามสถานที่ การเผยแพร่ข้อมูลทาง

เว็บไซต์ เป็นต้น ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การนำา

เสนอข้อมูลโบราณสถานยังไม่ตอบสนองต่อ

ผู้ใช้งาน เช่น ข้อมูลไม่น่าสนใจ วิธีการนำาเสนอ

ข้อมูลไม่ทันสมัย เป็นต้น ซึ่งทำาให้ผู้ใช้งานได้รับ

ประสบการณ์การเรียนรู้และข้อมูลที่ไม่เพียงพอ

ในการศึกษาโบราณสถานดังกล่าว 

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามา

มีบทบาทในการนำาเสนอข้อมูลโบราณสถาน

มากขึ้นแต่การนำาเสนอข้อมูลยังไม่สามารถให้

ผู้ใช้งานรับรู้ข้อมูลได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากการ

เข้าใจองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่แสดงผล

ผ่านหน้าจอสองมิติ หรือสามมิติที่มีการพัฒนา

อย่างต่อเน่ืองไม่สามารถถ่ายทอดข้อมูลผ่าน

หน้าจอแสดงผลให้ผู้ใช้งานให้เข้าใจได้เท่ากับที่

ได้เห็นสถาปัตยกรรมหรือแบบจำาลองกายภาพ 

(3D Printer) ที่สามารถจับต้องได้ดูเข้าใจง่าย เห็น

องค์ประกอบสถาปัตยกรรมโดยรวมได้ชัดเจน

กว่าการแสดงผลหน้าจอสองมิติหรือสามมิติที่ไม่

สามารถจับต้องได้

 งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการนำาเสนอข้อมูลโบราณสถาน

ด้วยเทคโนโลยีที่ผสานโลกจริงเข้ากับโลกเสมือน 

เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องและได้รับความนิยมในปัจจุบัน ร่วมกับ

แบบจำาลองกายภาพมาเป็นส่ือในการนำาเสนอ

ข้อมูลโบราณสถาน ผู้วิจัยได้เลือกกรณีศึกษา

ปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว เนื่องจาก

ปราสาทเขาโล้นได้มีการพังทลายเสียหายไป

บางส่วนและในอดีตเคยมีทับหลังที่เป็นมรดกที่

สำาคัญได้หายไป ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถรับรู้การ

เปล่ียนแปลงของช่วงเวลาในเชิงพื้นที่ของโบราณ

สถานได้ ส่งผลให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ใหม่

ในการเรียนรู้ และสามารถใช้งานผ่าน Smart 

Device ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยให้ใช้งานสะดวก

และได้รับข้อมูลที่เพียงพอ 
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2. ทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวข้อง

 ในงานวิจัยน้ีเก่ียวข้องกับรูปแบบการนำาเสนอ

ข้อมูลโบราณสถานที่ใช้เทคโนโลยีที่ผสานโลก

จริงเข้ากับโลกเสมือนร่วมกับแบบจำาลองกายภาพ 

ผู้วิจัยได้ศึกษทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องดังนี้

 เทคโนโลยีที่ผสนานโลกจริงเข้ากับโลก

เสมือนเป็นเทคโนโลยีที่รวมระหว่างวัตถุในโลก

จริงผสานเข้ากับโลกเสมือนเข้าด้วยกัน (real + 

virtual)  การมีปฏิสัมพันธ์ในเวลาจริง  (real time) 

โดยการแสดงผลใช้การประมวลผลผ่านอุปกรณ์

ต่าง ๆ  เช่น กล้องเว็บแคม หรือ Smart Device 

(Azuma, 1997)

 โมเดลหรือแบบจำาลองกายภาพ (Physical 

Model) คือสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นเพื่อใช้แทนของ

จริง เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา เพื่อให้เห็นรูปทรง 

รูปร่างทางกายภาพ ใช้มาตราส่วนที่ย่อขนาด

จากจริงในกรณีที่ของจริงมีขนาดใหญ่สามารถ

ทำาความเข้าใจการทำางานของระบบจริงได้ง่ายกว่า

ศึกษาจากระบบจริงโดยตรง (วีระเกษตร สวนผกา, 

2560)

 เคร่ืองพิมพ์สามมิติมีบทบาทสำาคัญในการ

สร้างแบบจำาลองกายภาพในงานสถาปัตยกรรม

ที่สามารถจับต้องได้โดยอ้างอิงจากขนาดใน

สถานที่จริง เพื่อสร้างแบบจำาลองขึ้น มีส่วนช่วย

ให้ผู้รับข้อมูลสามารถรับรู้ข้อมูลในโลกจริงมาก

ยิ่งขึ้น (จณิสตา จิตอารี, 2558)

 VARKเป็นทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้และ

ถ่ายทอดเน้ือหาท่ีเป็นท่ีนิยมในการใช้ เพื่อ

ออกแบบการเรียนรู้หรือสื่อในการสนับสนุน

การสร้างความเข้าใจและจดจำาเนื้อหาท่ีเหมาะ

สมสำาหรับบุคคลหรือกลุ่มคนที่แตกต่างกันไป 

(Fleming, 1992) ในการออกแบบรูปแบบการ

เรียนรู้ท่ีสนับสนุนการสร้างความน่าสนใจให้กับ

สื่อจัดแสดงประกอบด้วย 4 อย่างดังนี้ เช่น

 (1) ทางการมองเห็น (visual) 

 (2) ทางการได้ยิน (aural 

 (3) ทางการอ่านหรือการเขียน (read/write

 (4) ทางการสัมผัส (kinesthetic) 

2.1	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 2.1.1 เป็นการนำาเสนอข้อมูลมรดกทาง

สถาปัตยกรรมในพิพิธภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีที่

ผสานโลกจริงเข้ากับโลกเสมือนผ่านแบบจำาลอง

กายภาพในการนำาเสนอข้อมูล เนื่องจากการนำา

เสนอข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นรูปถ่าย ส่งผลให้การ

นำาเสนอข้อมูลบางอย่างหายไป เช่น บริบทและ

สภาพแวดล้อม (Nagakura & Sung, 2015)

 2.1.2 เป็นการใช้แบบจำาลองกายภาพของ

เมืองเป็นเหมือนตัวแทนในการนำาเสนอที่ทำาให้

เข้าใจและรับรู้ลักษณะทางบริบทของเมืองได้

ง่ายมากขึ้นผ่านแบบจำาลองกายภาพ ในการ

ศึกษาทำาความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของพื้นที่ 

และความสัมพันธ์ของโครงสร้างเมืองที่แตกต่าง

กันในแต่ละยุคสมัย (Rossi, Petrucci & Olivieri, 

2014) 

 การศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาผู้วิจัยได้สรุป

แนวทางในการออกแบบระบบ โดยใช้เทคโนโลยี

ที่ผสานโลกจริงเข้ากับโลกเสมือน (augmented 

reality) ร่วมกับการแบบจำาลองกายภาพจาก

เครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer) ที่สามารถให้ผู้

ใช้งานสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของช่วง

เวลาในเชิงพื้นที่ (timing) ของโบราณสถานรวม

ถึงสภาพแวดล้อมบริบทได้
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3. การพัฒนาระบบ

3.1	การทำางานของระบบ

 

รูปที่ 1 ภาพรวมการทำางานระบบ

 การทำางานของระบบสารสนเทศที่พัฒนา

ขึ้นที่แสดงผลผ่านอุปกรณ์ Smart Device ต้อง

อาศัยเครื่องมือที่ช่วยในการเชื่อมโยงการทำางาน

ของระบบ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ

 3.1.1 การสร้างแบบจำาลองกายภาพท่ีสามารถ

จับต้องได้ ซึ่งผู้วิจัยได้นำาแบบจำาลองสามมิติที่ได้

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยวิธีการสแกนเนอร์

สามมิติ (3D laser scanner) และการแปลง

ภาพถ่ายให้เป็นข้อมูลที่วัดได้ (Photogrammetry) 

ในการเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลสามมิติมาใช้ใน

กระบวนการสร้างแบบจำาลองกายภาพ โดยใช้

เครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer) รุ่น Ultimaker 

ร่วมกับโปรแกรม Cura

 

รูปที่ 2 แบบจำาลองกายภาพเมื่อสร้างเสร็จ

 3.1.2 การพัฒนาแบบจำาลองสามมิติซึ่ง

ผู้วิจัยได้นำาแบบจำาลองสามมิติที่ได้จากการลง

พื้นที่เก็บข้อมูลมาใช้ในการแสดงผลร่วมกับฐาน

ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่และสืบค้นจากแหล่ง

อื่นๆ เพื่อหาช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของ

แบบจำาลองสามมิติ (โบราณสถาน) เนื่องจาก

ปัจจุบันโบราณสถานได้พังทลายเสียหายไปบาง

ส่วนทำาให้มีข้อมูลที่ไม่สามารถแสดงได้จริง จึงได้

นำาข้อมูลที่สูญหายไปมาแสดงในแบบจำาลอง

สามมิติในระบบสารสนเทศโดยใช้โปรแกรม 

Autodesk Maya หรือ Rhinoceros ในการพัฒนา

แบบจำาลองสามมิติ

 3.1.3 เวบ็ไซตส์ำาหรบัสรา้งสัญลักษณ ์Vuforia 

ซึ่งนำาภาพสัญลักษณ์อัพโหลดขึ้นฐานข้อมูลเพื่อ

นำารหัสของข้อมูลภาพที่ได้มาใช้ในการจดจำา

ข้อมูลร่วมกับแบบจำาลองสามมิติที่ได้จากการ

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากสถานที่จริงภายในฐาน

ข้อมูลภายในของโปรแกรม Unity 3D เพื่อสร้าง

เทคโนโลยีที่ผสานโลกจริงเข้ากับโลกเสมือน

 

รูปที่ 3 สัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบ



การออกแบบระบบนำาเสนอข้อมูลโบราณสถานด้วยเทคโนโลยีที่ผสานโลกจริงเข้ากับโลกเสมือนผ่านแบบจำาลอง
กายภาพ กรณีศึกษา: โบราณสถานปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว
กวิน งามจินดาวงศ์ และ ดร. ชาวี บุษยรัตน์

224

 3.1.4 เกมเอนจิ้นยูนิตี้ (Unity 3D) ทำาหน้าที่

ในการจำาลองแบบสามมิติ มาจดจำาลงในฐานข้อมูล

ภายในร่วมกับสัญลักษณ์ที่ได้กำาหนดไว้ เพื่อให้

ระบบสามารถจดจำาข้อมูลสัญลักษณ์ร่วมกับแบบ

จำาลองสามมิติได้ เมื่อระบบตรวจจับสัญลักษณ์

ที่ตรงกับฐานข้อมูลที่กำาหนดไว้แล้วจะสามารถ

แสดงแบบจำาลองสามมิติบนสัญลักษณ์ซ้อนทับ

กับแบบจำาลองกายภาพ และสามารถใช้งานร่วม

กับอุปกรณ์ Smart Device 

3.2	การทำางานของระบบฐานข้อมูล

 การเตรียมฐานข้อมูล ที่ได้จากการลงพื้นที่

เก็บข้อมูลในสถานท่ีจริงและสืบค้นจากแหล่งอ่ืน ๆ

เพื่อทำางานร่วมกับโปรแกรม Unity 3D และ

สัญลักษณ์ที่เตรียมไว้บนโปรแกรม Unity 3D ซึ่ง

ฐานข้อมูลภายในจะถูกแบ่งประเภทเก็บไว้เป็น

กลุ่มๆ และจะทำางานต่อเมื่อมีการทำางานของ

ปุ่มกดระบบจะทำาการโหลดข้อมูลที่ตั้งค่าไว้มา

แสดงผลเฉพาะที่เลือก โดยจะไม่ทำางานทั้งหมด

แล้วเลือกมาแสดงผล เนื่องจากลดการทำางาน

ของระบบไม่ให้ทำางานหนักเกินไป

3.3	การแสดงผลอินเตอร์เฟสต่อผู้ใช้งาน

 การออกแบบอินเตอร์เฟสในการแสดงผล

ในระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นต่อผู้ใช้งาน ได้มี

การแบ่งฟีเจอร์ในการเข้าถึงข้อมูลให้สอดคล้อง

กับระบบฐานข้อมูลภายในที่เตรียมไว้ในการ

แสดงผลอินเตอร์เฟสต่อผู้ใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้งาน

สามารถเข้าใจและช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ให้ได้

รับข้อมูลที่เพียงพอ 

 โดยเมื่ออุปกรณ์ Smart Device เชื่อมโยง

ข้อมูลของสัญลักษณ์สำาเร็จและระบบจะแสดง

หน้าเริ่มต้นการใช้งานซึ่งประกอบด้วยรายชื่อ

โบราณสถานในภาคตะวันออกบางส่วน โดยผู้

วิจัยได้เลือกกรณีศึกษาปราสาทเขาโล้น จังหวัด

สระแก้วในการทดลองพัฒนาระบบสารสนเทศ

ในงานวิจัยขึ้น โดยเมื่อกดปุ่มภาพปราสาทเขา

โล้นระบบจะเริ่มการทำางานระบบสารสนเทศใน

การนำาเสนอข้อมูลปราสาทเขาโล้น

 

รูปที่ 4 อินเตอร์เฟสเริ่มต้นการใช้งานระบบ

 สามารถแบ่งการแสดงผลอินเตอร์เฟสของ

ระบบออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

 3.3.1	อินเตอร์เฟสแบบจำาลองสามมิติ

 แบบจำาลองสามมิติตามช่วงเวลาที่เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ของโบราณสถาน ให้ผู้ใช้

งานเห็นถึงข้อมูลที่ไม่สามารถเห็นได้ในปัจจุบัน

ที่ได้สูญหายไปร่วมกับข้อมูลพื้นฐานที่อธิบาย

เก่ียวกับเหตุการณ์สำาคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วง

เวลาที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโบราณสถาน 

โดยแบบจำาลองกายภาพเป็นสภาพโบราณ

สถานในปัจจุบันและแบบจำาลองสามมิติท่ีแสดง

ผลซ้อนทับกับแบบจำาลองกายภาพเป็นสภาพ

โบราณสถานในอดีต ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 

ช่วง คือ

 (1) โบราณสถานช่วง พ.ศ.1559 - พ.ศ. 2494

 (2) โบราณสถานช่วง พ.ศ. 2495 - พ.ศ. 2559

 (3) โบราณสถานช่วง พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561 
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รูปที่ 5 อินเตอร์เฟสแบบจำาลองสามมิติ 

 3.3.2	อินเตอร์เฟสข้อมูลประวัติ

 ข้อมูลประวัติความเป็นมาของปราสาท

เขาโล้น ซึ่งได้ออกแบบการแสดงผลอินเตอร์เฟส

ในส่วนนี้ออกเป็น 3 ส่วน คือ ความเป็นมา อายุ

สมัย วัตถุประสงค์ 

 3.3.3	อินเตอร์เฟสสภาพแวดล้อมบริบท

 แบบจำาลองสามมิติร่วมกับสภาพแวดล้อม

บริบทปราสาทเขาโล้นให้ใกล้เคียงกับสถานที่

จริงมากที่สุดเนื่องจากการนำาเสนอข้อมูลด้วย

ระบบสารสนเทศ ที่แสดงผล ส่งผลให้การนำา

เสนอข้อมูลบางอย่างหายไป เช่น บริบทและ

สภาพแวดล้อม ผู้วิจัยต้องการให้ผู้ใช้งานได้รับ

ประสบการณ์การเรียนรู้ให้มากขึ้น เสมือนได้

ไปอยู่ในสถานท่ีจริงหรืออยากไปในสถานที่จริง

มากขึ้น การแสดงผลอินเตอร์เฟสนี้จะเกี่ยวกับ

การบอกข้อมูลบริบทรอบๆ ของปราสาทเขาโล้น 

ชนิดพืชพรรณ 

 
รูปที่ 6 อินเตอร์เฟสสภาพแวดล้อมบริบท 

	 3.3.4	อินเตอร์เฟสข้อมูลลักษณะและองค์

ประกอบทางสถาปัตยกรรม

 ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับลักษณะทางสถาปัตย-

กรรมและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ซึ่ง

การแสดงผลอินเตอร์เฟสผู้ใช้งานสามารถเลือก

ดูรายละเอียดของข้อมูลที่เลือกได้ และแสดงผล

ข้อมูลแบบจำาลองสามมิติที่ไม่สามารถเห็นได้ใน

สถานที่จริง เนื่องจากได้พังทลายเสียหายไปหรือ

ไม่สามารถเห็นมุมมองนั้นได้ 

 3.3.5	อินเตอร์เฟสข้อมูลแผนที่การเดินทาง

 ข้อมูลแผนที่การเดินทางไปปราสาทเขาโล้น

ในสถานที่จริง หากผู้ใช้งานสนใจอยากเดินทาง

ไปศึกษาโบราณสถานในสถานที่จริง

3.4	 การเลือกชิ้นส่วนขององค์ประกอบทาง

	 สถาปัตยกรรม

 เป็นการใช้ปุ่มกดในหน้าอินเตอร์เฟสองค์

ประกอบทางสถาปัตยกรรมเพื่อเรียกฟังก์ชัน

ในการใช้งานโดยการเลือกชิ้นส่วนขององค์

ประกอบทางสถาปัตยกรรม ซึ่งระบบจะทำาการ

แสดงแบบจำาลองสามมิติที่มีเครื่องหมายวงกลม

ตามจุดต่างๆ ท่ีมีความสำาคัญของปราสาทเขาโล้น

 

รูปที่ 7 อินเตอร์เฟสองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม

 การเลือกช้ินส่วนสามารถทำาได้โดยใช้การ

สัมผัสไปที่เครื่องหมายวงกลมบนแบบจำาลอง

สามมิติ ซึ่งระบบจะทำาการแสดงถึงรายละเอียด
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ข้อมูลของแบบจำาลองสามมิติตามที่ผู้ใช้งานได้

สัมผัสไปท่ีเคร่ืองหมายวงกลมตามจุดต่าง ๆ โดย 

สามารถแบ่งประเภทการเลือกชิ้นส่วนที่แสดง

เน้ือหาข้อมูลขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม

ได้ 5 ประเภท คือ ทับหลัง เสาประดับ กรอบประตู 

ยอดปราสาท ประตูหลอก พระศิวะ เป็นต้น

 

รูปที่ 8 อินเตอร์เฟสเมื่อเลือกชิ้นส่วนทับหลัง

4. สรุปผล

 ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยน้ี 

ผู้ วิจัยได้ทำาการทดลองและพัฒนาระบบเพื่อ

เป็นต้นแบบระบบสารสนเทศในการนำาเสนอ

ข้อมูลโบราณสถาน โดยต้นแบบระบบนี้สามารถ

นำาไปใช้ในการต่อยอดกับโบราณสถานในสถาน

ที่อื่นๆ ในการแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของช่วง

เวลาในพ้ืนท่ีที่เกิดของโบราณสถานและพื้นที่

บริบท เปรียบเสมือนการบันทึกประวัติศาสตร์

ของมรดกวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นให้ผู้ใช้งานสามารถ

เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึนและสื่อสารข้อมูล

ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ร่วมกับการสัมผัสแบบจำาลอง

กายภาพที่สามารถจับต้องได้
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บทคัดย่อ

 ในการออกแบบสถาปัตยกรรมนั้น มีตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำานวนมาก อีกทั้งยังปรากฏอยู่

ในกฎหมายหลากหลายฉบับและมีการจัดเรียงหัวข้ออย่างซับซ้อน ซึ่งในการค้นหายังมีหลากหลาย

ขั้นตอนส่งผลให้เกิดความยากลำาบากและใช้ระยะเวลานาน ซึ่งส่งผลให้การค้นหากฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อาจไม่ครบถ้วน งานวิจัยเล่มนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อจัดทำาระบบคัดกรองกฎหมายออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ

การออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่ออำานวยความสะดวกในการค้นหากฎหมาย โดยที่ระบบจะทำาการ

คัดกรองเฉพาะตัวบทกฎหมายที่เก่ียวข้องเฉพาะโครงการที่ผู้ใช้งานเลือกระบบฐานข้อมูลออนไลน์นี้

สามารถจัดเก็บข้อมูลไว้ในที่เดียวกันอย่างเป็นระเบียบแบบแผนและสามารถปรับปรุงเนื้อหาให้ทัน

ตามกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งระบบคัดกรองกฎหมายออนไลน์จะช่วยให้สถาปนิกได้ข้อมูล

ตัวบทกฎหมายที่ครบถ้วนเพื่อนำาไปใช้ในการออกแบบต่อไป

คำาสำาคัญ: กฎหมาย  ระบบคัดกรอง  ออนไลน์  ตัวบทกฎหมาย

Abstract

 Architectural design has many related legislations. They also appear in various issues 

and have complex structure. Laws searching is complicated and tedious to process. Manual 

identifying could lead to missing some important laws. This research aims to provide an online 

filtering system to facilitate the legal search for architectural design. The developed system is 

able to screen only specific law that matched with building type. Our online database is created 

to store structured information. It can easily update to support law modification. This system will 

provide architects with complete legal information for their design.

Keywords: Architecture Law, Online System, Online Filtering System, Legislation
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1.บทนำา

 การออกแบบสถาปัตยกรรมจำาเป็นมากที่

ต้องใช้ความรู้หลากหลายแขนงเพื่อวิเคราะห์

ความเป็นไปได้ของโครงการ ซ่ึงในการศึกษาเก่ียว

กับข้อบังคับต่างๆ ทางด้านกฎหมายท่ีเข้ามามีผล

ต่อการวิเคราะห์เป็นอีกด้านที่ต้องทำาความเข้าใจ

อย่างเคร่งครัด เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีบอกถึงศักยภาพ

ของทำาเลที่ต้ังหรือตำาแหน่งที่ดินอีกทั้งมีผลต่อ

การออกแบบทางกายภาพและองค์ประกอบ

ต่างๆ ของอาคาร เพ่ือให้อาคารท่ีออกแบบมีท้ัง

คุณภาพและความถูกต้องตามตัวบทกฎหมาย 

โดยข้ันตอนการรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นหนึ่ง

ในขั้นตอนของกระบวนการออกแบบ

 ตัวบทกฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานออกแบบ

สถาปัตยกรรมนั้นมีจำานวนมาก อีกทั้งยังปรากฏ

อยู่ในกฎหมายหลากหลายฉบับและมีการจัด

เรียงหัวข้ออย่างซับซ้อน ซึ่งทำาให้เกิดความยาก

ลำาบาก (คู่มือการใช้กฎหมายอาคารเพื่อการ

ออกแบบ, 2560) และใช้ระยะเวลาในการค้นคว้า

หากฎหมายฉบับที่ต้องการใช้งานจริงๆ จากการ

สืบค้นจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม-

ราชูปถัมภ์ พบว่า ประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการออกแบบน้ันมีหลากหลายมากกว่า 10 ฉบับ 

ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหา เนื่องจากในทุก

ขั้นตอนของกระบวนการออกแบบหากต้องการ

ที่จะตรวจสอบกฎหมายจำาเป็นต้องค้นหาใหม่

อีกครั้ง จึงทำาให้การค้นหากฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อาจไม่ครบถ้วนและใช้ระยะเวลาท้ังปัญหาเหล่าน้ี

อาจจะส่งผลต่อมูลค่าโครงการในอนาคตได้

เช่นกันหากฎหมายถือเป็น ข้ันตอนต้นของ

กระบวนการออกแบบโครงการ ซ่ึงเป็นส่วนสำาคัญ

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

 จากประเด็นที่กฎหมายหลากหลายฉบับ

ปรากฏอยู่กระจัดกระจายและมีการจัดเรียง

หัวข้ออย่างซับซ้อนจึงส่งผลให้การค้นหามี

หลากหลายข้ันตอนและใช้ระยะเวลาในการ

ค้นหา งานวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อจัดทำาระบบ

ออนไลน์เพื่ออำานวยความสะดวกในการค้นหา

กฎหมาย เนื่องจากระบบออนไลน์สามารถจัด

เก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบแบบแผนจัดเก็บไว้

ในที่เดียวกันและปรับปรุงเนื้อหาให้ทันตาม

กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งในปัจจุบัน

ระบบออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้นเร่ือยๆ 

ทั้งด้านการศึกษา การทำาธุรกิจ ระบบต่างๆ ล้วน

มีการทำางานบนระบบออนไลน์ท้ังสิ้นเพราะมี

ประโยชน์ที่หลากหลาย เช่น การใช้งานที่ง่าย 

เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถนำาไปใช้

ประโยชน์ได้ทันต่อความต้องการและช่วยลดขั้น

ตอนการทำางาน

1.1	วัตถุประสงค์

 1. พัฒนาระบบออนไลน์ เพื่อคัดกรองและ

แสดงผลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

ทางสถาปัตยกรรมเฉพาะโครงการท่ีผู้ใช้งานเลือก

 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน

ของระบบที่พัฒนาขึ้น

2. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 กฎหมายเป็นส่ิงที่เข้ามามีผลกระทบต่อการ

ออกแบบสถาปัตยกรรม ตั้งแต่ขั้นตอนต้นของ

กระบวนการออกแบบ เนื่องจากกฎหมายเป็นสิ่ง

จะเป็นต้องศึกษาเพ่ือการออกแบบ อีกท้ังยังส่งผล

ต่อการออกแบบทางกายภาพ และองค์ประกอบ

ต่างๆ ของอาคารเพื่ออาคารที่มีทั้งคุณภาพ และ

ถูกต้องตามตัวบทกฎหมายทั้งหมด 

 ระบบออนไลน์ (online system) เป็นระบบ

ที่ผู้ ใช้งานสามารถเข้าถึงผ่านทางเครือข่าย

อินเทอร์ เน็ตไ ด้อย่างสะดวกทุก ท่ีทุกเวลา 
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ทั้งน้ีเนื่องจากสามารถเปลี่ยนแปลงและเพิ่ม

สารสนเทศบนเว็บไซต์ตลอดเวลา อีกทั้งแต่ละ

เว็บเพจจะมีการเชื่อมโยงกันภายในเว็บไซต์หรือ

ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ  เพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านได้

ในเวลาอันรวดเร็ว 

 อีกทั้งการจัดการข้อมูลในระบบออนไลน์ 

มีการใช้ระบบฐานข้อมูล ซ่ึงเป็นระบบงาน

คอมพิวเตอร์ที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบความสัมพันธ์ระหว่าง

ข้อมูลต่างๆ ที่ชัดเจน โดยมีการจัดหมวดหมู่

ข้อมูลอย่างมีระเบียบแบบแผน

2.1	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

 ในปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับ

กฎหมายออกมาในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

 1) โปรแกรมประยุกต์แบบเดี่ยว (standalone 

software) เพื่อช่วยวิเคราะห์การออกแบบความ

เป็นไปได้ทางสถาปัตยกรรมภายใต้กฎหมาย

ควบคุมอาคาร ซึ่งช่วยในการคำานวณปริมาตร

สูงสุดของอาคาร (พงศ์พันธ์ สุทธิชัย, 2549) และ

ช่วยวิเคราะห์พื้นที่ดินและพื้นที่ใช้สอยอาคาร

โดยรวมในการออกแบบอาคารสูง มีขั้นตอนการ

ทำางานลดลงจากการคำานวณด้วยมือ มีความถูก

ต้องแม่นยำารวดเร็ว และประหยัดเวลา (จำารูญผล 

จรัสกำาจรกูล, 2546) 

 2) โปรแกรมเสริม (Plug-in) เพื่อช่วยออก-

แบบรูปทรง 3 มิติของอาคารสูง ภายใต้กฎหมาย

ระยะถอยร่น และกฎหมายผังเมืองรวมกรุงเทพ-

มหานคร พ.ศ. 2549 เป็นโปรแกรมที่ออกแบบ

มาเพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรมการเขียนแบบ 

AutoCAD เพื่อช่วยในการวิเคราะห์พื้นที่ดินและ

พื้นที่ใช้สอยอาคารโดยรวม และหารูปแบบร่าง

ที่เป็นไปได้ทางสถาปัตยกรรม (วสันต์ เอี่ยม

สุภาษิต, 2552) และโปรแกรมเสริมเพื่อการตรวจ

สอบกฎหมายอาคารด้วยแบบจำาลองสารสนเทศ

อาคารซ่ึงโปรแกรมมีหน้าที่ในการตรวจสอบ

กฎหมายและแจ้งจุดบกพร่องทางกฎหมาย ทำาให้

ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายจากการปรับแก้แบบ

สถาปัตยกรรม (วรพงศ์ โรจน์อนุสรณ์, 2559)

 3) แอพพลิเคชั่น (Application) มีเป้าหมาย

ให้บริการค้นหาข้อมูลกฎหมายไทยเพื่อให้

ประชาชนชาวไทยเข้าถึงกฎหมายได้อย่างง่ายดาย 

ซึ่งได้แสดงกฎหมายท่ีเป็นส่ิงที่คนไทยทุกคนควร

ต้องทราบเพ่ือที่จะดำารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกัน

อย่างสงบสุขแต่กลับเข้าถึงได้ยาก เนื่องจากมี

ข้อมูลเป็นจำานวนมาก และเนื้อหาสลับซับซ้อน

ยากแก่การทำาความเข้าใจ จึงได้จัดทำาเว็บไซต์ 

Longdo.com ขึ้นเพื่อให้ประชาชนชาวไทย เข้า

ถึงกฎหมายไทยได้มากขึ้น และ Lawphin เป็น 

Desktop Application และ Web Application โดย

มีวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาการเข้าถึงข้อมูล

กฎหมาย ของนักกฎหมาย นักศึกษานิติศาสตร์

เพราะคนกลุ่มนี้ที่ต้องใช้กฎหมายอยู่ประจำาและ

ต้องแข่งกับเวลาอยู่เสมอ Lawphin จึงมุ่งหวังจะ

ช่วยให้ค้นหาข้อมูลได้ในเวลาที่จำากัด ให้มั่นใจได้

ว่าข้อมูลจะไม่หายไปไหนและเชื่อมต่อกับฐาน

ข้อมูลกฎหมายอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในออฟฟิศ 

ในห้องเรียนหรือกำาลังเดินทางก็สามารถใช้งานได้

3. การพัฒนาระบบ

3.1	เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบคัดกรอง

 งานวิจัยน้ีได้ทำาการเลือกใช้โปรแกรม Adobe

Dreamwaver ในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์เพ่ือ

ออกแบบหน้าตาเว็บไซต์ ซ่ึงภาษาท่ีใช้ในการเขียน

โปรแกรม คือ PHP เนื่องจากเป็นภาษาหลักที่

นิยมใช้ในปัจจุบัน (ผลสำารวจของสถาบันเอ็มไอซี 

(IMC Institute, 2560) โดยในส่วนของการจัดการ

ข้อมูลนั้นใช้ MySQL เป็นระบบฐานข้อมูลที่นิยม
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ใช้กันมากสำาหรับเว็บไซต์ในปัจจุบัน เนื่องจากมี

การพัฒนาอยู่สม่ำาเสมอ สนับสนุนการใช้งานที่

หลากหลาย โดยใช้ phpMyAdmin ในการควบคุม

จัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านบราวเซอร์

3.2	โครงสร้างการทำางานของระบบ

รูปที่ 1 แสดงการทำางานของระบบคัดกรองออนไลน์

 การทำางานของระบบออนไลน์เป็นการ

เชื่อมต่อระหว่างผู้ ใช้งานและเซิ ร์ฟเวอร์ที่มี

กระบวนการของเว็บไซต์ที่มีการติดต่อกับฐาน

ข้อมูล ดังนี้

 1) ผู้ใช้งานทำาการร้องขอไฟล์ จากเว็บ

เซิร์ฟเวอร์ผ่านเว็บบราวเซอร์ ซึ่งมีเว็บเพจที่ใช้

สำาหรับอ่านและแสดงผลท่ีเขียนข้ึนจากภาษา 

HTML ในปัจจุบันมีอยู่หลายค่าย เช่น Internet 

Explorer, Opera, FireFox, Google Chrome 

และ Safari

 2) เว็บบราวเซอร์ส่งคำาร้องขอมายังเว็บ

เซิร์ฟเวอร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ได้รับคำาร้องขอ จะทำา

การเรียกไฟล์ที่ถูกร้องแล้วทำาการประมวลผล

ด้วย PHP

 3) PHP ทำาการติดต่อกับฐานข้อมูลเพื่อทำา

การประมวลผล 

 4) ฐานข้อมูลคัดกรองผลลัพธ์ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึง

ฐานข้อมูล แบ่งเป็น 4 คอลัมน์ มีทั้งหมด 4 หัวข้อ 

ตามตัวอย่างฐานข้อมูลบน Excel ตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1  ตัวอย่างฐานข้อมูลบน Excel

หัวข้อกฎหมาย ผนัง

ประเภทอาคาร all

คำาอธิบาย ผนังของครัวในอาคารต้องทำา
ด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎกระทรวงฉบับที่ 55 
พ.ศ. 2543 หมวด 2 ส่วนที่ 1 
ข้อ 18

 

 5) PHP นำาผลลัพธ์ท่ีได้รับจากฐานข้อมูลมา

สร้างผลลัพธ์ในรูปแบบของHTMLแล้วส่งกลับไป

ยังเว็บบราวเซอร์เพ่ือแสดงผลให้แก่ผู้ใช้งานบน

เว็บเพจ

3.3	วิธีการใช้งานระบบคัดกรองของผู้ใช้งาน

 

รูปที่ 2 แสดงลำาดับการใช้งานระบบคัดกรองออนไลน์

 ผู้วิจัยได้ออกแบบขั้นตอนการเข้าใช้งาน

ระบบออนไลน์ที่ ไม่มีความซับซ้อนเพื่อให้ 

สะดวกต่อการใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

อย่างรวดเร็ว ดังนี้

 1) ผู้ใช้งานขอใช้บริการผ่านเว็บไซต์ http://

architecture-law.com จากหน้าเว็บบราวเซอร์

 2) จากนั้นผู้ใช้งานทำาการเลือกประเภทของ

อาคารเพ่ือประเมินข้อบังคับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
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รูปที่ 3 หน้าจอแสดงผลเว็บไซต์

 ในอาคารบางประเภทแบ่งย่อยออกตาม

ขนาดพื้นที่ของอาคาร ทั้งนี้ ที่อยู่อาศัยประเภท

อาคารอยู่อาศัยรวม จะแบ่งตามขนาดพื้นที่ได้

ทั้งหมด 5 ประเภท คือ ที่อยู่อาศัยประเภท

อาคารอยู่อาศัยรวม พื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตร.ม.

ที่อยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม พื้นที่

ไม่เกิน 2,000 ตร.ม. ที่อยู่อาศัยประเภทอาคาร

อยู่อาศัยรวม พื้นที่ไม่เกิน 5,000 ตร.ม. ที่อยู่

อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม พื้นที่ไม่เกิน 

10,000 ตร.ม. และที่อยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่

อาศัยรวม พื้นที่เกิน 10,000 ตร.ม.

 

รูปที่ 4 หน้าจอแสดงผลเว็บไซต์

 3) เมื่อผู้ใช้งานได้เลือกประเภทอาคารท่ี

ต้องการสร้าง ระบบจะประมวลผล และคัดกรอง

ข้อบังคับกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในฐานข้อมูล

จากนั้นเข้าสู่หน้าจอแสดงผลข้อมูลกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับประเภทอาคารทั้งหมด ซึ่งได้มีการ

คัดกรองกฎหมายไว้อย่างเข้าถึงง่าย อีกทั้งบอก

ว่าเป็นกฎหมายฉบับใด หมวดใด ข้อใด

4. การแสดงผล

 หน้าจอแสดงผลข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับประเภทอาคารทั้งหมด แสดงออกมาในรูป

แบบของตาราง แบ่งเป็น 3 คอลัมน์ มีทั้งหมด 3 

หัวข้อ ได้แก่ 

 1) หัวข้อกฎหมาย ซึ่งแสดงเกี่ยวกับองค์-

ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร

 2) คำาอธิบาย แสดงข้อกำาหนดตามข้อบังคับ

กฎหมายที่ได้ผ่านการคัดกรอง และเรียบเรียง

เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

 3) กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง บอกถึงข้อกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องว่าเป็นฉบับใด หมวดใด ข้อใด และมี

ลิงค์สำาหรับเข้าถึงไฟล์กฎหมาย ฉบับ PDF 

 นอกจากนั้น ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อ

บังคับกฎหมายที่ผ่านการคัดกรองแล้วออกมาใน

รูปแบบไฟล์ .pdf เข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้

รูปที่ 7 หน้าจอแสดงผลเว็บไซต์

 หน้าจอแสดงผลสามารถเปิดควบคู่กับ

โปรแกรมในการสร้างภาพ 3 มิติ เพื่อตรวจสอบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ เช่น หาก

ผู้ใช้งานต้องการสร้างห้องนอนภายในอาคาร 
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ผู้ใช้งานสามารถเปิดจอแสดงผลควบคู่ไปด้วย

โดยที่ไม่ต้องไปเปิดหากฎหมายฉบับที่เกี่ยวข้อง  

รูปที่ 6 หน้าจอแสดงผลเว็บไซต์เปิดพร้อมกับโปรแกรม
ในการสร้างภาพ 3 มิติ

5. สรุปผล

 ระบบคัดกรองกฎหมายออนไลน์ เป็น

เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการ

ทำางานของสถาปนิกทำาให้สถาปนิกทราบถึง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อนำามาใช้ในการ

ออกแบบและช่วยในการอำานวยความสะดวก

ด้านการตรวจสอบกฎหมายขององค์ประกอบ

ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของโครงการ

ซึ่งจะได้อาคารที่ผ่านการออกแบบถูกต้องตาม

กฎหมายรวดเร็วขึ้น เนื่องจากสถาปนิกไม่ต้อง

ตรวจสอบกฎหมายหลายครั้ง

 เนื่องจากในงานวิจัยการใช้งานร่วมกับ

โปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติยังไม่เชื่อมต่อกัน เป็น

การทำางานคนละส่วน ในอนาคตมีการพัฒนา

ระบบคัดกรองออนไลน์ให้เชื่อมต่อกับโปรแกรม

สร้างภาพ 3 มิติ เพื่อสามารถระบุได้ว่าองค์

ประกอบใดของอาคารที่สร้างถูกต้องตาม

กฎหมายและสามารถเตือนได้ถึงองค์ประกอบ

ที่สร้างผิดจากกฎหมาย อีกทั้งเมื่อผู้ใช้งานเลือก

องค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร ระบบ

จะขึ้นแสดงเฉพาะตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

องค์ประกอบนั้นโดยทันที

รายการอ้างอิง
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บทคัดย่อ

 ในปัจจุบันการนำาแสงธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในสถาปัตยกรรมนั้นมีประโยชน์ท้ังในแง่การใช้สอย

พื้นที่ของผู้อยู่อาศัยและความวิจิตรสวยงามของสถาปัตยกรรม ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในสถาปตัยกรรมกถู็กนำามาประยกุตแ์ละพฒันาเพือ่ความสะดวกสบายของผูอ้ยูอ่าศยัในสถาปตัยกรรม 

เช่น ระบบสมาร์ทโฮม ซ่ึงในปัจจุบันระบบน้ีก็ถูกนำามาพัฒนาให้สามารถเช่ือมต่อเพ่ือควบคุมและส่ังงาน

ผ่านสมาร์ทโฟน โดยจากท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ันจึงเป็นท่ีมาของงานวิจัยแนวทางการออกแบบแผงกันแดด

อัตโนมัติในสถาปัตยกรรมโดยการควบคุมและสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน โดยในงานวิจัยจะมุ่งเน้นไปที่

การออกแบบแผงกันแดดสำาหรับอาคารประเภทที่พักอาศัยโดยคำานึงถึงการนำาแสงธรรมชาติมาใช้ใน

ชีวิตประจำาวันให้เพียงพอตามมาตรฐานสากล รวมถึงการออกแบบระบบการควบคุมและสั่งงานแผง

กันแดดตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยผ่านโปรแกรมประยุกต์ในสมาร์ทโฟน

คำาสำาคัญ: สถาปัตยกรรมตอบสนอง แผงกันแดดอัตโนมัติ สมาร์ทโฟน โปรแกรมประยุกต์ แสงธรรมชาติ

Abstract

 Nowadays, technology has been developed to facilitate human development to improve 

quality of life and sustainability. Include architecture, it has many tools, softwares and hardwares 

are built to increase productivity and design for human beings. And even the architects and 

architecture.We can see that in the present and future that we can’t say no to technology, It is 

a part of the our daily life. Especially, the “Smartphone” brings the idea to took them for conve-

nient tool for architects and everyone. I make smartphone application and develop software for 

working with architecture in everyday life. So in this research I focus on automatic facade design 

and natural light in residential 

Keywords: Responsive Architecture, Kinetic Facade, Smartphone, Smartphone Application, 

Natural Light 
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1. ที่มาและความสำาคัญของปัญหา

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาเพื่อ

อำานวยความสะดวกให้กับมนุษย์เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตและการดำารงชีวิตกันได้อย่าง

สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในทุกๆ ด้าน ซึ่งในวงการ

สถาปัตยกรรมเองก็มีทั้งเครื่องมือซอฟต์แวร์และ

ฮาร์ดแวร์ต่างๆ มาเพิ่มศักยภาพในการทำางาน

และการออกแบบให้กับสถาปนิกและสถาปัตยกรรม

ซึ่งเทคโนโลยีน้ันก็ถูกนำามาประยุกต์ไว้ใช้กับทุกๆ

ขั้นตอนการทำางานสถาปัตยกรรม ตัวอย่างเช่น 

ช่วงการเริ่มต้นการออกแบบ การพัฒนาแบบ 

ขั้นตอนการก่อสร้าง หรือแม้กระทั่งขั้นตอนการ

ใช้งานสถาปัตยกรรมของผู้ใช้งานหลังทำาการ

ก่อสร้างเสร็จแล้ว ซ่ึงเราจะเห็นได้ว่าในยุคปัจจุบัน

และอนาคตนั้นเราไม่สามารถปฏิเสธเทคโนโลยี

ได้อีกแล้ว ว่าเทคโนโลยีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการ

ใช้ชีวิตประจำาวันของเราไปแล้ว ซึ่ง “สมาร์ทโฟน” 

นั้นก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์การส่ือสารในปัจจุบันท่ี

เป็นที่นิยมในการใช้งานอย่างแพร่หลายและถูก

พัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

จากสถิติพบว่าการใช้สมาร์ทโฟนในโลกประจำา

ปี ค.ศ. 2014-2020 นั้นมีการคาดการณ์ว่าจะมี

คนใช้สมาร์ทโฟนทั่วโลกสูงถึง 2.87 พันล้าน

เครื่อง จากข้อมูลข้างต้นจึงเป็นที่มาของแนวคิด

ในการนำาสมาร์ทโฟนมาเป็นเป็นเครื่องมือให้

กับผู้ใช้งานสถาปัตยกรรม โดยการประยุกต์และ

พัฒนาในสมาร์ทโฟนเพื่อการใช้งานร่วมกับ

สถาปัตยกรรมโดยประเ ด็นที่ สนใจในงาน

สถาปัตยกรรมและนำามาพัฒนาต่อยอด คือ การ

ใช้แสงธรรมชาติในงานสถาปัตยกรรมซ่ึงแสง

ธรรมชาตินั้นเป็นพลังงานท่ีสามารถนำามาใช้

แต่ในการใช้งานแสงธรรมชาติน้ันจะต้องมีการ

ควบคุมคุณภาพและปริมาณของแสงในการใช้

งานเพื่อให้ผู้ใช้งานอาคารน้ันสามารถนำาแสง

ธรรมชาติไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับกิจกรรมและพื้นที่ที่ต้องการใช้แสง

สว่างตามมาตรฐานการใช้งาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว

การใช้แสงสว่างนั้นจะมีการกำาหนดค่ามาตรฐาน

ในความเข้มของแสงการส่องสว่างเพื่อให้เหมาะ

สมกับพื้นที่การใช้งาน ในงานวิจัยได้มุ่งเน้นไปที่

การใช้แสงธรรมชาติในอาคารประเภทอาคาร

พักอาศัยรวม (คอนโด) โดยอุปกรณ์ที่สามารถ

ควบคุมการเข้าของแสงธรรมชาติผ่านช่องเปิด

อาคารสู่ภายในอาคารได้นั้น “แผงกันแดด” แผง

กันแดดจึงมีความจำาเป็นในการบังคับและ

ควบคุมทิศทางการเปิดปิดและการเข้าของ

แสงแดดเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานและการ

อยู่อาศัยของผู้ใช้งาน ซึ่งถือเป็นสถาปัตยกรรม

แบบตอบสนองท่ีตอบสนองต่อทิศทางของ

แสงแดด (responsive architecture) โดยจะมีสมาร์ท

โฟนเป็นเครื่องมือในการควบคุมสั่งงาน

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาค่ามาตรฐานของความเข้ม

ของการส่องสว่างที่เหมาะสมต่อการใช้งาน

 2. เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและ

วิธีการสร้างโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟนที่

เหมาะสมกับการใช้งานแผงกันแดดอัตโนมัติ

 3. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการใน

การตอบสนองระหว่างแผงกันแดดและผู้ใช้งาน

โดยมีโปรแกรมประยุกต์มือถือสมาร์ทโฟนเป็น

เครื่องมือควบคุมแผงกันแดดอัตโนมัติ

 4. เพ่ือประเมินผลของระบบโปรแกรม

ประยุกต์และประสิทธิภาพของแผงกันแดด

อัตโนมัติ

 5. เพื่อประเมินผลระบบต้นแบบแผง

กันแดดอัตโนมัติในการควบคุมคุณภาพของแสง

ธรรมชาติ
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3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 ผู้ใช้งานแผงกันแดดได้รับความสว่างท่ี

เหมาะสมกับค่ามาตรฐานการใช้งานในหน่วย

ท่ีพักอาศัย นำาไปสู่ประสิทธิภาพในการทำางาน และ

ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต โดยแผงกันแดด

อัตโนมัติที่ถูกควบคุมผ่านโปรแกรมประยุกต์บน

โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนจะสามารถตอบสนอง

และปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามความต้องการ

ของผู้ใช้งาน ซ่ึงเป็นการเพ่ิมขอบเขตศักยภาพของ

งานออกแบบของนักออกแบบหรือสถาปนิกใน

การออกแบบงานสถาปัตยกรรมหรืองานออกแบบ

ที่เกี่ยวข้อง

4. ขอบเขตการศึกษาทฤษฎีทางวิชาการ

 ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีต่างๆ เพื่อสร้างแผง

กันแดดอัตโนมัติที่สามารถควบคุมระบบผ่าน

โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 

ซึ่งผู้วิจัยได้จำาแนกขอบเขตในการวิจัยออกมา

ดังนี้ 

 1. ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎี

เกี่ยวกับแสงธรรมชาติ โดยศึกษาถึงพฤติกรรม

ของแสง ทิศทางของแสงธรรมชาติจากดวงอาทิตย์ 

การวัดความสว่าง มาตรฐานระดับการส่องสว่าง 

โดยศึกษาจากหนังสือท่ีเป็นมาตรฐานและแหล่ง

ข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น ค่ามาตรฐานความเข้มของ

แสงสว่างในอาคาร ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 

ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฯลฯ

 2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม Rhino 

for Grasshopper และโปรแกรมเสริม Ladybug, 

HoneyBee เพื่อเป็นตัวช่วยในการออกแบบ และ

นำาฐานข้อมูล Sun Chart ตำาแหน่ง กรุงเทพฯ

ประเทศไทย มาเป็นตัวช่วยคำานวณค่าความเข้ม

ของแสงธรรมชาติในห้องผ่านแผงกันแดดที่

ออกแบบมาเป็นไดอาแกรมค่าความเข้มของ

แสงเพื่อนำาไปพิจารณาออกแบบแผงกันแดดที่

เหมาะสมกับบริบทกรุงเทพมหานครและกลไก

การขยับ 

 3.   ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างโปรแกรม

ประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในระบบ

ปฏิบัติการแอนดรอย์ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน 

โดยศึกษาจากงานวิจัยและคู่มือการใช้งานสำาหรับ

ผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด์

5. กรณีศึกษาสถาปัตยกรรมและผู้ใช้งาน     

 ในการวิจัยและพัฒนาใช้สถาปัตยกรรม

ประเภทห้องพักหรืออาคารพักอาศัยรวม โดย

กำาหนดขอบเขตที่ 1 หน่วยพักอาศัยในการทำาการ

วิจัยและออกแบบ โดยตั้งให้ห้องจำาลองที่ทำาการ

วิจัยหันช่องเปิดไปทางทิศใต้เพราะเป็นทิศที่ห้อง

จะได้รับแสงแดดยาวนานที่สุด ดังนั้น จึงเหมาะ

กับการทำาแผงกันแดดเพื่อทำาการวิจัยและ

ทดลอง โดยกำาหนดขนาดของห้อง 6 x 4.5 เมตร          

(27 ตารางเมตร) ซึ่งเป็นห้องขนาดมาตรฐาน

ประเภทสตูดิโอในโครงการคอนโดหรือที่พัก

อาศัยรวมในกรุงเทพมหานคร โดยมีช่องเปิด

ด้านข้างด้านเดียวติดระบบแผงกันแดดขนาด

เท่าช่องเปิด โดยการศึกษาผ่านผู้ทำาวิจัยเอง โดย

ศึกษาแสงธรรมชาติต้ังแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. 

ตารางที่ 1 แสดงขนาดพื้นที่ใช้สอยเฉลี่ยของห้องชุด
ประเภทสตูดิโอในกรุงเทพมหานคร
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6. อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี

 1. ศึกษารูปแบบของแผงกันแดดและศึกษา

ค่าความเข้มของแสงสว่างมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ให้เหมาะสมต่อการใช้งานหน่วยพักอาศัยประเภท

อาคารพักอาศัยรวม และทำาการออกแบบ Pattern 

ของแผงกันแดดโดย algorithmic modeling ผ่าน

โปรแกรม Grasshopper for Rhino ในหลายๆ

รูปแบบตามเกณฑ์การออกแบบ (criteria) และ

นำาไปประเมินและคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสม

ท่ีสุด โดยการคำานวณผ่านโปรแกรมเสริม Ladybug 

HoneyBee โดยแผงกันแดดในช่องเปิดอาคาร

จะต้องทำาการบังแดดจากฐานข้อมูล vector ของ 

Sun Chart ตำาแหน่งกรงุเทพมหานครประเทศไทย

 2. ศึกษาค่าจาก Grasshopper for Rhino 

เพื่อนำารูปแบบแผงกันแดดที่เหมาะสมพัฒนาต่อ 

และนำาค่าเทียบต่างขององศาการขยับของแผง

กันแดดในแต่ละหน่วยจากค่า  0 องศา สู่ค่าองศาใดๆ

ในแต่ละช่วงเวลาท่ีทำาการวิจัย  (06.00-18.00 น.)

มาทำาการบันทึกไว้เพ่ือนำาค่าไปส่งต่อและแสดงผล

กับซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

 3. ศึ ก ษ า อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์

คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำาหรับพัฒนาระบบต้นแบบ

ส่วนการรับและส่งข้อมูลโดยระบบฐานข้อมูล 

(ค่าองศาจากโปรแกรม grasshopper) โดยจะนำา

ฐานข้อมูลไปประมวลผลผ่านซอฟต์แวร์รับ

สัญญาณและแสดงผล  (processing)  และซอฟต์แวร์ 

(arduino) (รปูที1่)  เพือ่ทำาการบัค่าไปจากโปรแกรม

ประยุกต์บนสมาร์ทโฟน (application) (รูปที่ 2) 

ซึ่งเป็นตัวควบคุมคำาสั่งทางกายภาพโดยส่งค่าไป

ที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino Microcon-

troller Board) เป็นส่วนแสดงผลทางกายภาพโดย

ส่งค่าไปที่ Servo เพื่อทำาการควบคุมองศาการ

ปิดเปิดของแผงกันแดด

รูปที่ 1  อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำาหรับการพัฒนาระบบ 

รูปที่ 2   หน้าจอ Application Interface สำาหรับควบคุม
และสั่งงานแผงกันแดดอัตโนมัติ โปรแกรมถูกเขียนด้วย
โปรแกรม MIT Inventor

7. การพัฒนาระบบ

ส่วนที่	1	การออกแบบและพัฒนาแผงกันแดด

 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาเป็น

ขั้นตอนหลังการสรุปเกณฑ์การออกแบบจากการ

ศึกษาทฤษฎีและโครงการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำา

การออกแบบตามเกณฑ์การออกแบบโดยใช้

โปรแกรม Grasshopper for Rhino ในการ

ออกแบบและจำาลองการเคลื่อนไหวของแผง

กันแดดอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการจำาลองการใช้งาน

แผงกนัแดดในพืน้ทีจ่ำาลองในโปรแกรม โดยขนาด

ของห้องสามารถปรับเปล่ียนได้ตามขอบเขตการ

วิจัยที่นักออกแบบสนใจ และสามารถประเมินผล

การจำาลองค่าความเข้มของแสง เงา ความร้อน

ภายในห้อง ได้ผ่านโปรแกรมเสริม Ladybug,

Honeybee โดยเคร่ืองมือการออกแบบน้ีจะสามารถ

ทำาให้ผู้ออกแบบปรับเปล่ียนเวลาและทิศทาง

ช่องเปิดให้สอดคล้องกับแผงกันแดดและพื้นที่
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ตัวอย่างการวิจัยได้อีกด้วย (รูปที่ 6)  ซึ่งในงาน

วิจัยนี้เรานำาตัวแปรที่สนใจ คือ เวลา ความเข้ม

ของแสงธรรมชาติ (lux) (รูปที่ 7) องศาการปิด-

เปิดของแผงกันแดด นำาไปวิเคราะห์และสรุปผล 

เพื่อนำาไปทำาต้นแบบระบบแผงกันแดด (proto-

type) และเขียนโปรแกรมการสั่งงานและควบคุม

ในโปรแกรมประยุกต์สมาร์ทโฟนในข้ันตอนถัดไป

รูปท่ี 3 โครงสร้างข้ันตอนออกแบบและพัฒนาระบบต้นแบบ
แผงกันแดดอัตโนมัติโดยการควบคุมและสั่งงานผ่าน 
สมาร์ทโฟน

รูปท่ี 4  Script โปรแกรม Grasshopper สำาหรับการจำาลอง
แบบผ่านโปรแกรมเสริม Ladybug Honeybee

รูปที่ 6  แสดงผลการจำาลองปริมาณความเข้มของแสงที่
เกิดขึ้นในพื้นที่กรณีศึกษาแผงกันแดดแนวนอนช่องเปิด
ทิศใต้

รูปที่ 7 แสดงผลการจำาลองปริมาณความเข้มของแสงใน
พื้นที่ออกแบบตั้งแต่ 07.00-18.00 น. กรณีศึกษา แผง
กันแดดแนวนอน ช่องเปิดทิศใต้

รูปที่ 5 แสดงขั้นตอนการรับส่งค่าจาก Application Smart
phone ผ่านสัญญาณ Bluetooth โดยมีโปรแกรม Processing 
เป็นตัวรับและส่งค่าสู่โปรแกรมเสริม G-Howl ใน Rhino 
for Grasshopper

ส่วนท่ี		2		การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

ประยุกต์เป็นขั้นตอนที่ทำาคู่ขนานไปกับการ

ออกแบบแผงกันแดดในข้างต้น ซึ่งในขั้นตอนนี้

จะเป็นการเขียนโปรแกรมประยุกต์สมาร์ท

โฟนจากโปรแกรม MIT inventor ซึ่งเป็น Appli-

cation มือถือเพื่อการส่งค่าตัวเลขไปยัง Micro-

controller เพื่อนำาค่าตัวเลขที่รับมาจากโปรแกรม

ประยุกต์สมาร์ทโฟนนั้นไปควบคุมแถบ Slider 

ในการปิด-เปิดของแผงกันแดดเป็นองศาโดยจะ

เป็นการจำาลองการหมุนของแผงกันแดดอยู่ใน

โปรแกรม Grasshopper for Rhino ซึ่งในการ

ทดลองน้ันใช้การส่งและรับค่าผ่านสัญญาณ 

Bluetooth และหลังจากสรุปแบบของแผงกันแดด
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ตามเกณฑ์การออกแบบและผ่านการทดลอง

และประเมินจากคอมพิวเตอร์แล้ว จึงนำาแบบร่าง

แผงกันแดดนั้นไปผลิตเป็นต้นแบบระบบแผง

กันแดด (prototype) (รูปที่ 8) เพื่อทำาการทดสอบ

การขยับของแผงกันแดดในทางกายภาพกับ

มอเตอร์ (servo) และเซนเซอร์วัดความเข้มแสง 

(light sensor) เพื่อเปรียบเทียบผลและประเมิน

ความเสถียรของการใช้งานแผงกันแดดอัตโนมัติ

และโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ควบคุมและสั่งงาน

6. สรุปผลการศึกษา

 การออกแบบแผงกันแดดอัตโนมัติโดยการ

ควบคุมและสั่งงานผ่านมือถือนั้น อันดับแรกจะ

ต้องทำาการออกแบบแผงกันแดดและกลไกการ

ขยับที่เหมาะสมกับการใช้งานและบริบทเสีย

ก่อน ดังนั้นการออกแบบนั้นจึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องคำานึงถึงประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด

ของแผงกันแดด โดยต้องคำานึงถึงทิศทางของ

ช่องเปิดที่จะทำาการติดตั้งแผงกันแดด รวมถึงการ

ป้องกันความร้อนจากแสงแดดและทัศนวิสัย

การมองของผู้ใช้อาคารทั้งภายในและภายนอก    

โดยการนำาแผงกันแดดนั้นมาประยุกต์ใช้กับ

ระบบที่มีสัญญาณ Bluetooth เป็นตัวกลางใน

การเช่ือมต่อกับสมาร์ทโฟนเพ่ือใช้ในการควบคุม

นั้นจะเหมาะกับการใช้งานแบบส่วนบุคคล

เท่านั้น เพราะการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth 

กับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนนั้นจะสามารถเชื่อมต่อ

กันได้แบบ 1 ต่อ 1 โดยจะสามารถเชื่อมต่อกัน

ไดท้ลีะอุปกรณเ์หมอืนหฟูงัหรอืลำาโพง Bluetooth 

ซึ่ งข้อดีคืออุปกรณ์การรับส่งของสัญญาณ

Bluetooth น้ัน มีขนาดเล็กซ่ึงง่ายต่อการติดต้ังและ

มีความเสถียรของสัญญาณค่อนข้างดีและคงที่ 

แต่สัญญาณจะมีระยะทางการเชื่อมต่อระหว่าง

อุปกรณ์ต่ออุปกรณ์จำากัดอยู่ที่ 5-100 เมตร ตาม

รูปที่ 9  การควบคุมแผงกันแดดโดยการส่งสัญญาณ
Bluetooth จากสมาร์ทโฟนไปควบคุม Slider การหมุนใน
โปรแกรม Grasshopper เพื่อจำาลองกลไกการขยับและ
การควบคุมสั่งงานจากสมาร์ทโฟนก่อนนำาไปทำาต้นแบบ
ระบบแผงกันแดด (Prototype)

รูปที่ 8 แสดงขั้นตอนการรับส่งค่าจาก Application Smart
phone ผ่านสัญญาณ Bluetooth ผ่านโปรแกรม Arduino 
เพื่อบังคับ Servo Motor สำาหรับการปรับเปลี่ยนองศา
ของแผงกันแดด

ขนาดมิลลิวัตต์ของสัญญาณที่อุปกรณ์รับส่ง

สัญญาณใช้ ดังนั้น ระบบต้นแบบแผงกันแดดใน

งานวิจัยนี้จึงเหมาะสมกับการใช้งานในอาคาร

ประเภทที่พักอาศัยแบบส่วนบุคคลหรือการใช้

งานแบบ 1 ต่อ 1 เท่านั้น
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บทคัดย่อ

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีถูกนำามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างกิจกรรมให้เด็กเล่นในหลากหลายแนวทาง 

หนึ่งในนั้นคือการนำาเทคโนโลยีภาพฉายแบบมีปฏิสัมพันธ์มาฉายบนพื้นหรือผนังเพื่อสร้างพื้นที่เล่น

สำาหรับเด็ก งานวิจัยนี้เป็นการทดลองนำาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

ระดับชั้นอนุบาลเพื่อสร้างรูปแบบความเป็นไปได้ใหม่ๆ ของกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานและใช้เป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนควบคู่กันไปได้ โดยผู้วิจัยได้นำาเทคโนโลยีภาพฉายแบบมีปฏิสัมพันธ์มา

พัฒนาร่วมกับระบบเสียงตอบสนองเพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าวในรูปแบบของการติดตั้งเชิงพื้นที่ โดย

มุ่งเน้นให้ภาพฉายและเสียงช่วยกระตุ้นให้เด็กสนุกมากขึ้นและออกแบบให้กิจกรรมภายในพื้นท่ี

สามารถใช้ตรวจสอบพัฒนาการของเด็กเบื้องต้น

คำาสำาคัญ: เทคโนโลยีตอบสนอง ภาพฉายแบบมีปฏิสัมพันธ์ ออกแบบพื้นที่กิจกรรม กิจกรรม

เคลื่อนไหวและจังหวะ เด็กปฐมวัย

Abstract

 Nowadays, technology has been applied to create a variety of activities for children. One 

of those is an interactive projection mapping which projects images on floor and wall to create 

an interactive play area for children.This research aims to apply such an interactive projection 

mapping to design motor and rhythmic activities in kindergarten. This is to increase enjoyment  

in those activities which help to enhance learning experiences. This research also bring responsive 

sound system working along with interactive projection mapping to stimulate children movement 

by lights,colorsandsounds and toinvestigate children development.

Keywords: Interactive Technology, Interactive Projection Mapping, Movement and Rhythmic 

Activity, Design for Childhood
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1. บทนำา

 ในปัจจุบันมีการนำาเทคโนโลยีบางชนิดมา

ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการศึกษาของเด็ก

ปฐมวัยเช่นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

แท็บเล็ตเป็นสื่อประกอบเรียนการสอนในบาง

วิชาแต่การใช้งานยังคงถูกจำากัดอยู่บนหน้าจอ

เครื่องเท่านั้นมิได้มีบทบาทในกิจกรรมอื่นๆ ใน

ชั้นเรียนมากนักผู้วิจัยมีความต้องการค้นหาแนว

ทางใหม่ๆ ในการนำาเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน

มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมภายในชั้นเรียนของเด็ก

ปฐมวัยเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการ

ทำากิจกรรมให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้และ

ประยุกต์เทคโนโลยีเข้ากับกิจกรรมที่เคยมีอยู่ให้

แล้วให้มีประสิทธิภาพและความสนุกสนานมากข้ึน

 หลายสถาบันการศึกษามีกิจกรรมที่สนับ-

สนุนให้เด็กได้เกิดการเคล่ือนไหวร่างกายเพื่อ

พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเน้ือมัดใหญ่

และยังส่งเสริมให้เด็กรู้จักกับการเคล่ือนไหว

ร่างกายให้เข้ากับจังหวะของเสียงดนตรีเพื่อให้

เกิดการพัฒนาการของสมองและร่างกายควบคู่

กันไป เรียกว่า รูปแบบนี้ว่ากิจกรรมเคลื่อนไหว

และจังหวะ (movement and rhythmic) ซึ่งใน

ปจัจบุนัยงัไมม่กีารนำาเทคโนโลยใีดๆ  มาประยกุต์

ใช้ ในกิจกรรมประเภทนี้หรือกิจกรรมอื่นๆ 

นอกจากเป็นสื่ อที่ ใช้ สำ าหรับการดูการฟั ง

กล่าวคือยังขาดการนำาเทคโนโลยีมาสนับสนุนใน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวโดยเด็ก

ในวัย 3-6 ขวบหรือช่วงปฐมวัยนั้นเป็นช่วงที่

เด็ก เริ่มเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว 

ซ่ึงการเคล่ือนไหวเป็นกลไกสำาคัญท่ีช่วยให้สมองได้

ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และในเด็กบางคนนั้นจะ

เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดีมากเมื่อมีการเคลื่อนไหว

หรือการสัมผัส

 เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการการเรียนรู้

(kinesthetic learners) โดยในบางประเทศนั้นได้มี

การพัฒนาพื้นที่สำาหรับใช้ในการเรียนรู้ด้วยการ

เคล่ือนไหวและการสัมผัสโดยการนำาเทคโนโลยี

มาประยุกต์ใช้ในหลากหลายรูปแบบซึ่งนับเป็น

วิธีที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำามาพัฒนา

ต่อยอดได้ซึ่งในประเทศไทยยังขาดพื้นท่ีกิจกรรม

แบบน้ีหรือไม่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยเท่าท่ีควร

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีภาพและเสียงนั้นมี

การพัฒนาที่ก้าวล้ำามากๆ โดยสามารถนำามา

ประยุกต์ใช้ให้เกิดการตอบสนองระหว่างผู้ใช้งาน

พื้นที่กับภาพและเสียงที่ออกมาควบคู่กันไปและ

มีเทคโนโลยีหนึ่งที่สามารถนำามาใช้งานได้กับ

พื้นที่ใดก็ได้และสะดวกต่อการเคล่ือนย้ายคือ

เทคโนโลยีการฉายภาพบนพื้นผิว (interactive

projection mapping) ซึ่งเป็นการนำาภาพหรือ

วิดีโอรูปแบบต่างๆ มาจัดวางในพื้นที่ที่ต้องการ

โดยฉายภาพจากโปรเจคเตอร์เพ่ือให้เกิดกิจกรรม

ภายในพื้นที่นั้นๆ ปัจจุบันมีงานวิจัยหลายงานที่

การนำาเอาการฉายภาพมาผนวกรวมกับเทคโนโลยี

ตอบสนองเพื่อให้ผู้ใช้สามารถมีส่วนรวมในการ

ปฏิสัมพันธ์กับภาพฉายในพื้นที่นั้นๆ อีกด้วย 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษา ออกแบบ 

และประเมินแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการ

ด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยโดยการใช้เทคโนโลยี

การตอบสนองด้วยภาพและเสียงมาประยุกต์ใช้

ในพื้นที่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพื่อนำามา

ออกแบบพื้นที่

2. ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะคือกิจกรรม

ที่จัดให้เด็กได้เคล่ือนไหวร่างกายอย่างอิสระโดย

ใช้เสียงเพลง จังหวะ และทำานอง คำาคล้องจอง

หรือเครื่องดนตรีประกอบการเคลื่อนไหวเพื่อส่ง
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เสริมให้เด็กเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์

เรยีนรูจ้งัหวะและสามารถควบคมุการเคลือ่นไหว

ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ (บุบผา เรืองรอง,

2557)

 ทฤษฏีการปฏิสัมพันธ์เชิงโต้ตอบ(Interactive)

เป็นทฤษฏีหลักท่ีต้องคำานึงถึงในการออกแบบ

บางสิ่งที่โต้ตอบกับผู้ใช้งานเพื่อให้เกิดความ

รู้สึกร่วมกันระหว่างผู้ใช้และเทคโนโลยีโดยต้อง

ตอบโจทย์และบริหารความคาดหวังของผู้ใช้งาน

(Designil, 2552)

 ทฤษฎีการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 

ระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ (user interface 

design) เป็นทฤษฎีที่ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้

งานเพื่อออกแบบส่วนต่อประสานระหว่างผู้ใช้

กับคอมพิวเตอร์ โดยกลุ่มผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน

จะมีพฤติกรรมและความต้องการที่แตกต่างกัน 

ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มอายุที่ต่างกัน จำานวนผู้ใช้

งานที่แตกต่างกัน เป็นต้น (Designil, 2552)

 

2.1	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	   

 ผู้วิจัยเลือกศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การนำาเทคโนโลยีตอบสนองด้วยภาพและเสียง

มาใช้ภายในพ้ืนท่ีเพ่ือนำาข้อมูลท่ีได้มาใช้ประกอบ

การวิจัย งานวิจัยแรก The Kids Room เป็นการ

วิจัยเพื่อแปลงพื้นที่ห้องนอนเด็กท่ัวไปให้กลาย

เป็นพื้นที่ในการเล่าเรื่องสำาหรับเด็กด้วยภาพ

เพลงคำาบรรยายแสงและเสียงด้วยเทคนิคการ

ฉายภาพลงบนพื้นผิว (projection mapping) ใน

แบบเรียลไทม์ (real-time) และเป็นระบบตอบ

สนองแบบอัตโนมัติ โดย The Kids Room มีจุด

ประสงค์หลักคือ การสร้าง Interactive Room 

(ห้องปฏิสัมพันธ์) ในพื้นที่เชิงกายภาพ (physical 

space) ไม่ใช่พื้นที่เสมือน (virtual space) ที่มี

ความน่าสนใจและตอบสนองได้อย่างแม่นยำา

โดยไม่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ในการตรวจจับ ซึ่งมี

แนวคิดคล้ายกับงานวิจัย RoomAlive โดย Room

Alive เป็นงานวิจัยที่มีแนวคิดที่จะเปลี่ยนพื้นที่ 

(space) ภายในห้องให้กลายเป็นพื้นที่สำาหรับ

ประสบการณ์ความบันเทิงเต็มรูปแบบด้วยระบบ

ภาพฉายแบบมปีฏสิมัพนัธ ์ (interactive   projection 

mapping) ผู้ใช้งานสามารถสัมผัส ยิง เหยียบ หลบ 

หรือตอบโต้กับเนื้อหาที่เกิดขึ้นมาจากการฉาย

(Projection) ซึ่งถูกฉายผ่านโปรเจคเตอร์ซี่งมี

ความละเอียดสูงและจุดที่โดดเด่นคือ RoomAlive

สามารถนำาไปติดตั้งเพื่อใช้งานกับห้องๆ ใดก็ได้

จากระบบการปรับค่ามาตรฐาน (calibrate) ใน

การฉายผนังและพื้นของแต่ละห้องได้อัตโนมัติ 

ซึ่งนอกเหนือจากงานวิจัย 2 งาน ที่กล่าวมา 

ผู้วิจัยยังศึกษางานวิจัย IFloor ซึ่งเป็นงานวิจัยเพื่อ

สร้างพื้นปฏิสัมพันธ์ (InteractiveFloor) สำาหรับ

ใช้ส่งเสริมการเรียนรู้สำาหรับผู้ที่เรียนรู้ได้ดีทาง

ร่างกายและประสาทสัมผัส (linesthetic  learner)

โดยใช้เทคนิคการจับช้ินส่วนของร่างกายท่ีปรากฏ

ขึ้นในภาพวิดีโอ (vision-based limb tracking) 

เพื่อตรวจจับการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็น

การสร้างแรงจูงใจให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยการ

เคลื่อนไหวร่างกาย

3. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

 ในการพัฒนาระบบน้ันจำาเป็นต้องมีอุปกรณ์

ที่ใช้เพื่อตรวจจับพฤติกรรมของผู้ใช้งาน (input)

ซอฟต์แวร์ประมวลผล (process) และอุปกรณ์

แสดงผล (output) ที่เหมาะสม สามารถรองรับ

การทำางานของระบบได้

3.1	อินพุต	(Input)	    

3.1.1 MakeyMakey

 เป็นแผงวงจรที่สามารถสร้างปุ่มคีย์บอร์ด

เสมือนจากวัสดุหรือสิ่งต่างๆ รอบตัวที่มีความ

สามารถในการนำาไฟฟ้า 
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3.2	โพรเซส	(Process)

3.2.1 Processing     

  เป็นซอฟต์แวร์ระบบเปิดเหมาะสำาหรับ

พัฒนาโปรแกรมเก่ียวกับภาพเคลื่อนไหวและ

ระบบการปฏิสัมพันธ์ต่างๆ

3.3	เอาท์พุต	(Output)	

3.3.1	โปรเจคเตอร์

 เป็นอุปกรณ์หลักสำาหรับใช้ในเทคนิคฉายภาพ

แบบมีปฏิสัมพันธ์บนพื้นผิวหรือวัตถุได้โดยการ

ทำางานร่วมกับอุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจจับต่างๆ

 

4. การพัฒนาระบบ

4.1	 การลงพ้ืนท่ีเพ่ือนำาข้อมูลมาใช้เป็นเกณฑ์

	 ในการออกแบบพื้นที่กิจกรรม	 

 ผู้วิจัยได้เลือกเก็บข้อมูลที่จำาเป็นสำาหรับ

ออกแบบพื้นท่ีกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ

จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนอนุบาล และสำารวจ

พื้นที่ที่จะเพื่อใช้ทดสอบระบบ โดยเลือกโรงเรียน

ทีใ่ชเ้ปน็กรณศีกึษา 2 โรงเรยีน คอื  โรงเรยีนอนบุาล

ดวงตะวันและโรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์ 

ซึง่เปน็โรงเรยีนอนบุาลทีม่กีารจดักจิกรรมเคลือ่น

ไหวและจังหวะตรงตามหลักสูตรมาตรฐานของ

โรงเรียนอนุบาล

4.1.1ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่

 เด็กในช้ันเรียนแต่ละคนมีขนาดร่างกายและ

ส่วนสูง ท่ีไม่เท่ากันแต่ทุกคนจำาเป็นต้องทำา

กิจกรรมภายในพื้นที่เดียวและพร้อมๆ กัน

นอกจากนี้ ในแต่ละโรงเรียนยังมีจำานวนเด็กต่อ

ชั้นเรียนไม่เท่ากันพื้นที่ในการเล่นจึงมีขนาดที่

แตกต่างกัน

 ในส่วนของเทคนิคการฉายภาพน้ันอาจมี

ปัญหาในการฉายบนพื้นผิวบางประเภท เช่น

พื้นไม้ พื้นกระเบื้อง ผนังทาสี หรือพื้นผิวบาง

ประเภทที่มีความมันวาวมากๆ จำาเป็นต้องมี

จอฉายภาพ (projection screen) เพื่อให้ภาพมี

ความคมชัด  สีไม่เพี้ยน และไม่เกิดการสะท้อน

4.1.2	สรุปเกณฑ์การออกแบบ

 1.พื้นท่ีสำาหรับประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหว

และจังหวะควรมีความยืดหยุ่นในการทำากิจกรรม

หลายแบบได้ในพื้นที่เดียว 

 2.พื้นท่ีสำาหรับประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหว

และจังหวะควรปรับเปล่ียนได้ตามขนาดร่างกาย

หรือจำานวนของผู้ใช้งาน

 3.พื้นท่ีสำาหรับประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหว

และจังหวะควรมีวัสดุสำาหรับใช้เป็นจอภาพฉาย

ที่สามารถติดตั้งได้ทั้งในส่วนพื้นและผนัง 

      

4.2	 วิธีการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์

 ผู้วิจัยเลือกสร้างจอภาพและติดต้ังในลักษณะ

ของ Module ท่ีสามารถจัดเรียงได้ในหลายรูปแบบ 

หลายขนาด โดยจอฉายภาพจะทำางานร่วมกับ 

Module โดยควบคุมผ่านแผงวงจร MakeyMakey 

ใช้สำาหรับตรวจจับการสัมผัสของผู้ใช้งาน 

 ส่วนการเชื่อมจอฉายภาพเข้ากับ Makey

Makey ทำาได้โดยต่อสายไฟระหว่างจอฉายภาพ

กับแผงวงจรเข้าด้วยกัน โดยใช้การโยงสายอ้อม

ได้หลายวิธี และใช้วัสดุได้หลายแบบ เช่น โยง

สายไฟแบบปกติโดยต้องมีความสูงในระดับท่ี

เด็กเอื้อมไม่ถึง การใช้เส้นดินสอสีแทนสายไฟ 

หรือวัสดุอื่นๆ ที่สามารถนำาไฟฟ้าได้และมีความ

ปลอดภัยสำาหรับเด็ก

รูปที่ 1 การติดตั้งจอฉายภาพในพื้นที่ทดสอบ
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 ในการติดตั้งจอฉายภาพ (รูปที่ 1) กับผนัง

หรือพื้นภายในพื้นที่ทดสอบน้ันจำาเป็นต้องใช้

วิธีการติดตั้งชั่วคราว เนื่องด้วยการทำาอุปกรณ์

ยึดถาวรน้ัน ผู้วิจัยจึงเลือกใช้แผ่นเจลอเนกประสงค์

Fixed Gel Pad ซึ่งสามารถติดตั้งจอฉายภาพกับ

ผนังหรือพื้นชั่วคราวได้ ซึ่งมีความคงทนในการ

ติดตั้งระดับหน่ึงและไม่ทิ้งคราบกาวบนพื้นผิวที่

เคยติดตั้ง และในส่วนของการติดตั้งเครื่องฉาย

และลำาโพงนั้นผู้วิจัยใช้วิธีการติดตั้งชั่วคราวโดย

เครื่องฉายนั้นจะใช้วางบนชั้นวางที่สูงในระดับ

พอเหมาะตามมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ และ

ติดตั้งลำาโพงโดยรอบตามจุดต่างๆ บนพื้น

4.3	 หลักการทำางานของระบบ

 ผู้วิจัยเลือกใช้ซอฟต์แวร์หลักในการควบคุม

กิจกรรมคือ Processing ซึ่งสามารถทำางาน

ร่วมกับแผงวงจร MakeyMakey โดยใช้การ

สัมผัส Module ชิ้นต่างๆ แทนการใช้งานฟังค์

ชันคีย์บอร์ดซึ่งทำางานควบคู่กับระบบตอบสนอง

ด้วยภาพฉายและเสียงและใช้ Keystone library 

ช่วยในการจัดวางภาพฉาย (mapping) บนตัว 

Module และ Minim library เป็นตัวควบคุมการ

ทำางานของเอาท์พุตเสียง  

รูปที่ 2 ขั้นตอนการทำางานของระบบ

4.4	การพัฒนาระบบต้นแบบ

 ในการพัฒนาระบบต้นแบบผู้วิจัยเลือกนำา

กิจกรรมการเล่นที่เหมาะสมสำาหรับใช้ส่งเสริม

พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว โดยใช้เทคโนโลยี

ตอบสนองด้วยภาพและเสียงเป็นตัวกระตุ้นการ

เคลื่อนไหวและออกแบบคอนเทนท์ของกิจกรรม

ในแนวทางที่ใช้ตรวจสอบพัฒนาการของเด็กได้

 โดยผู้วิจัยมีหลักเกณฑ์ในการสร้างระบบ

ภายงานวิจัย มีดังนี้

 (1) กำาหนดขนาดพื้นที่เล่นท่ีต้องการใน

การทำากิจกรรมโดยนับจากจำานวนจอภาพฉาย 

เช่น สี่คูณสี่ชิ้น (4 x 4) หรือ สามคูณสองชิ้น 

(3 x 2) เป็นต้น ซึ่งในกิจกรรมรูปแบบเดียวกัน

ควรจะสร้างให้มีระดับความยากง่ายที่แตกต่าง

เพื่อให้เด็กทุกคนสามารถเล่นร่วมกันได้ภายใน

พื้นที่เดียวกัน

 (2) กำาหนดรูปแบบการสัมผัสหรือการเคล่ือน

ไหวของผู้ใช้งาน 

 โดยต้องคำานึงถึงความเหมาะสมและข้อ

จำากัดต่างๆ ของอุปกรณ์ตรวจจับเป็นหลัก และ

สามารถกำาหนดรูปแบบการเคลื่อนไหวและ

สัมผัสให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้วัดพัฒนาการ

ของเด็กเพื่อให้ครูใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบ

พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กได้คร่าวๆ ว่าเป็น

ไปตามวัยหรือไม่

 (3) กำาหนดรูปแบบของการตอบสนองด้วยภาพ

 โดยใช้ภาพหรือภาพเคล่ือนไหวตามคอนเทนท์ 

(content) ท่ีเหมาะสมโดยผู้วิจัยเลือกใช้คอนเทนท์

เกี่ยวกับ สี ภาพเคลื่อนไหว และรูปทรงต่างๆ

เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการเคล่ือนไหว

และเพื่อให้ครูสามารถตรวจสอบพัฒนาการด้าน

การมองเห็นของเด็กได้คร่าวๆ โดยสังเกตจาก

พฤติกรรมการเล่น

 (4) กำาหนดรูปแบบของการตอบสนองด้วยเสียง
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 จากไฟล์เสียงโดยผู้วิจัยเลือกใช้คอนเทนท์

เกี่ยวกับ เสียงสัตว์ และทิศทางของเสียง เพื่อใช้

กระตุ้นให้กิจกรรมความบันเทิงมากขึ้น และเพื่อ

ให้ครูใช้ตรวจสอบพัฒนาการด้านการฟังของเด็ก

คร่าวๆ

4.4.1	ระบบกิจกรรม	Whack	a	mole

 ผู้วิจัยเลือกนำากิจกรรม Whack a mole 

(รูปที่ 3) มาใช้เป็นกิจกรรมต้นแบบในการพัฒนา

ระบบที่สามารถใช้ตรวจสอบอาการตาบอดสี

เบื้องต้น (รูปที่ 4) ได้โดยใช้ สี เป็นคอนเทนท์

หลักในกิจกรรม และมีระบบบันทึกผลคะแนน

หลังทำากิจกรรมเสร็จซึ่งสามารถใช้เปรียบเทียบ

พัฒนาการของเด็ก และใช้ทดสอบความแม่นยำา

ในการทำางานของระบบได้

รูปที่ 3 ระบบกิจกรรม Whack a mole

รูปที่ 4 การใช้ระบบเพื่อตรวจสอบอาการตาบอดสี

5. สรุปผล

 งานวิจัยนี้ได้นำาเทคโนโลยีภาพและเสียง

มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบพื้นที่กิจกรรมการ

เคล่ือนไหวและจังหวะโดยออกแบบระบบการ

ทำางานอุปกรณ์ภายในพื้นที่ให้มีความยืดหยุ่น

สามารถใช้ทำากิจกรรมได้หลากหลายกิจกรรม 

และติดตั้งได้ในพื้นที่หลายรูปแบบที่มีข้อจำากัด

แตกต่างกันใช้ระบบภาพและเสียงภายใน

กิจกรรมเพื่อเป็นตัวกระตุ้นการเคลื่อนไหวของ

เด็ก และเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนในการตรวจ

สอบพัฒนาการของเด็กเบ้ืองต้นในด้านการ

เคลื่อนไหว การมองเห็น และการฟังซึ่งมีระบบ

การทำางานที่เสถียรและแม่นยำา
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