
                               
               

 

50054202 : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

คําสําคญั :  เคร่ืองมือ/การเรียนรู้สภาพแวดล้อม/สร้างสงัคม 

  เฉลมิพล  สมบตัยิานชิุต : สถาปัตยกรรมบําบดั “กรณีศกึษาสําหรับคนตาบอด”.    

อาจารย์ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ : ผศ.ดร.อภิรดี เกษมศขุ  174 หน้า. 

  

        วิทยานิพนธ์ฉบบันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือท่ีจะศกึษาวา่ในการดํารงชีวติประจําวนัของคน
ตาบอดนัน้นอกจากเคร่ืองมือท่ีออกแบบมาเพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกให้คนตาบอดสามารถใช้

ชีวิตร่วมกบัคนปกตไิด้แล้วนัน้ แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมและพืน้ท่ีวา่งทาง

สถาปัตยกรรมทัง้สถาปัตยกรรมภายนอกและสถาปัตยกรรมภายในจะมีวิธีในการในการออกแบบ

อยา่งไร ท่ีจะชว่ยให้คนตาบอดทัง้ 5 ระดบันัน้ มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ และสามารถสร้างสงัคม

ระหวา่งกลุม่คนตาบอดด้วยกนัเองเพ่ือการช่วยเหลือพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั และอีกทัง้ยงัเป็น

เคร่ืองมือสําหรับการเรียนรู้และทําความเข้าใจกบัสภาพแวดล้อมโดยรอบตวัของกลุม่คนตาบอด

ทัง้ 5 ระดบั โดยมีสถาปัตยกรรมเป็นเคร่ืองมือหลกั 

 ขอบเขตของการศกึษาเพ่ือหาแนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรมสําหรับคนตา 

บอด ท่ีมีความเหมาะสมตอ่ระดบัความพิการของคนตาบอดทัง้ 5 ระดบั และหวงัวา่แนวทาง 

การศกึษาการออกแบบสถาปัตยกรรมเพ่ือคนตาบอดนีส้ามารถท่ีจะพฒันาไปเป็นแนวทางท่ีใช้ 

เป็นมาตรฐานจริงได้ในอนาคตและยงัขยายผลให้เกิดการศกึษาหารูปแบบท่ีเหมาะสมกบัผู้พกิาร 

ทัง้หลายอยา่งแท้จริง 

                   ผลการศกึษาพบวา่การออกแบบสถาปัตยกรรมสําหรับคนตาบอดนัน้ ควรท่ีจะยดึ

เอาลกัษณะของคนตาบอดท่ีจะทําการออกแบบให้นัน้เป็นท่ีตัง้ ในท่ีนีห้มายถงึต้องเลือกใช้ข้อมลูท่ี

ถกูต้องสําหรับคนตาบอดในแตล่ะประเภทแล้วจงึสงัเคราะห์ออกมาเป็นงานสถาปัตยกรรมโดยมี

เป้าหมายให้คนตาบอดสามารถท่ีจะพึง่พาตนเองได้อยา่งแท้จริง 
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STUYDY OF ARCHITECTURE FOR THE BLIND.” THESIS ADVISOR : ASSISTANT.PROF. 
APIRADEE KASEMSUK.,Ph.D. 174   pp. 
 
 
                    The objective of the thesis is to develop the tools which are designed to help  
 
blind  people in the normal society to find the appropriate architectural design approach  
 
for the  blind, for both exterior and interior spaces. The design solution could help the 5  
 
leveled  blind people to have a better quality of life. The specific society for the blind can be  
 
created as a mutual aid society. The architectural design approach can also be the tool for  
 
learning and understanding environment for the blind.  

 
       The scope of the study is to search for the architectural design approach that is  

 
suitable for the 5 leveled blind. It is hope that they can be further developed in the future for  
 
an in depth prototype. The solution therefor can be modified for the further study for the  
 
suitable style for the disable used. 

  
       The results show that the architectural design approach for the blind should  
 

carefully consider in detail ,then synthesized the characters of the target group for the blind.  
 
The reliable data for  the blind should be collected, synthesized and transformed the  
 
building work. The main purpose is to find the architectural design approach that makes the  
 
blind more self-reliant. ,perhaps   
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

 
   วิทยานิพนธ์ฉบบันีส้ามารถสําเร็จลลุว่งได้ด้วยความอนเุคราะห์ และความชว่ยเหลือ

อยา่งดียิง่ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิรดี เกษมศขุ  อาจารย์ผู้ควบคมุวทิยานิพนธ์ซึง่ท่านได้

ให้คําปรึกษา ท่ีเป็นประโยชน์มาตัง้แตเ่ร่ิมต้นในการศกึษา จนกระทัง่ถึงกระบวนการออกแบบขัน้

สดุท้ายและความสําเร็จในการทําวทิยานิพนธ์ในครัง้นี ้  สว่นบคุคลอ่ืนท่ีต้องขอขอบพระคณุไว้ ณ 

ท่ีนี ้ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ อินพนัทงั  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศลิปากร 

ประธานกรรมการตรวจวทิยานิพนธ์ ดร.ณฏัฐิณี  กาญจนาภรณ์ กรรมการตรวจวทิยานิพนธ์

ผู้ทรงคณุวฒุ ิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ และเหลา่

คณาจารย์สาขาวิชาแนวความคดิทางสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ศลิปากรทกุๆท่าน ท่ีทําให้วทิยานิพนธ์ฉบบันีสํ้าเร็จลลุว่งไปด้วยดี และได้ให้ข้อคดิเก่ียวกบั

กระบวนการออกแบบท่ีดียิ่งตลอดเวลาท่ีเรียนอยูใ่นหลกัสตูรนี ้

                  นอกจากนีผู้้ศกึษายงัต้องขอขอบคณุเพ่ือนๆ รุ่นท่ี 8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาย

แนวความคดิในการออกแบบ (Concept Design)  มหาวทิยาลยัศลิปากรท่ีเป็นกําลงัใจและท่ีเคย

ร่วมทํากิจกรรมตา่งๆ ร่วมกนัมารวมถงึเพ่ือนๆ สถาปัตยกรรมศาสตร์รุ่นท่ี 9 มหาวทิยาลยัเกษม

บณัฑิตท่ีให้คําแนะนําท่ีดีและความชว่ยเหลือในการทําวิทยานิพนธ์ครัง้นีม้าโดยตลอด 

  ท้ายนีผู้้ศกึษาใคร่ขอกราบขอบพระคณุ คณุพอ่ คณุแม ่และน้องสาวและ คณุ วรวดี  

สพุรัชเศรณี ท่ีมีสว่นสําคญัมากท่ีคอยสนบัสนนุและให้กําลงัใจผมมาตลอด  รวมไปถึงบคุคลผู้ซึง่

มีสว่นช่วยเหลืออ่ืนๆ ซึง่ไมไ่ด้กลา่วถึงในท่ีนีท้กุทา่นด้วย 
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