
บทที ่3 
การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

ในการศึกษาน้ีไดเ้ลือกกระบวน วชิาการเขียนแบบเบ้ืองตน้ 1เป็นกรณีศึกษา เน่ืองจาก
เป็นรายวชิาพื้นฐานท่ีมีความส าคญั โดยหากผูเ้รียนไม่สามารถท าความเขา้ใจไดอ้ยา่งลึกซ้ึง จะท าให้
เกิดปัญหาภายหลงั เม่ือมีการเรียนรายวชิาท่ีมีความต่อเน่ือง ดงันั้นจึงศึกษาปัญหาของกระบวนวชิา
และเล็งเห็นวา่สามารถน าความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมาเสริมทกัษะการเรียนรู้ดว้ยเคร่ืองมือ
ช่วยสอนท่ีมีลกัษณะ  3 มิติ  เพื่อช่วยเสริมรูปแบบการสอนและสามารถกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความ
สนใจและเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ 

หลงัจากวเิคราะห์ลกัษณะการเรียนการสอนแบบเดิมพบวา่ผูเ้รียนมีอุปสรรคในการ
เรียนรู้เก่ียวกบัโครงสร้างบา้นไม ้เน่ืองจากมีองคป์ระกอบท่ีหลากหลายและมีความซบัซอ้น  โดยแต่
เดิมผูเ้รียนสามารถรับรู้ไดจ้ากรูปภาพประกอบเอกสารการสอน ซ่ึงมีการแสดงภาพลกัษณะมุมมอง
รูปดา้น 2 ดา้นและมุมมองแบบทศันมิติท าใหผู้เ้รียนไม่สามารถจินตนาการถึงสภาพองคป์ระกอบท่ี
แทจ้ริงไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

ส าหรับการศึกษาน้ีจึงไดส้ร้างแบบจ าลอง 3 มิติ ท่ีสามารถแสดงถึงรูปลกัษณ์ของ
องคป์ระกอบบา้นไมไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยมีลกัษณะเป็นส่ือการสอนเชิงโตต้อบ (Interactive) ให้
ผูเ้รียนสามารถเลือกดูแบบจ าลอง 3 มิติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

หลงัจากท่ีผู ้ เขียนไดท้ าการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากบทความและการคน้ควา้โดย
นกัวชิาการต่างประเทศ จึงพบวา่ เอฟแอลเออาร์ทูลคิทเป็นตวัเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด เน่ืองจาก
สามารถน ามาใชง้านไดง่้ายและทนัที  อีกทั้งยงัสามารถใหง้านร่วมกบัโปรแกรม อะโดบี แฟลช ได้
เป็นอยา่งดี จึงกลายเป็นเคร่ืองมือหลกัในการวเิคราะห์และออกแบบพฒันาระบบ โดยสามารถ
อธิบายล าดบัการออกแบบงานท่ีเก่ียวขอ้งได ้3 ส่วนหลกัๆ ดงัแสดงตามรูป 3.1 
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รูป 3.1แสดงล าดบัการออกแบบระบบ 

3.1 การออกแบบมาร์คเกอร์ 
มาตรฐานในการออกแบบตวัรหสัมาร์คเกอร์มีหลกัการออกแบบสามารถปรับตาม

ความเหมาะสมการใชง้านจริง เน่ืองจากข้ึนอยูก่บัลกัษณะการใชง้านและลกัษณะเฉพาะของกลอ้ง
วดีีโอ  โดยส าหรับในการออกแบบมาร์คเกอร์ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เลือกใชส้ัญลกัษณ์โดยอา้งอิง
รูปทรงเลขาคณิตท่ีไม่ซบัซอ้นมาก เพื่อใหง่้ายต่อการวเิคราะห์ภาพโดยเลือกขนาด ส่ีเหล่ียมจตุรัส  8 
เซนติเมตร ซ่ึงเหมาะส าหรับการใชง้านเม่ือใหต้วัมาร์คเกอร์อยูห่่างจากกลอ้งวดีีโอประมาณ 40  – 50 
เซนติเมตร ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะ เฉพาะในการบนัทึกภาพของกลอ้งวดีีโอดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้
ดว้ย โดยรูปแบบในการสร้างมาร์คเกอร์สามารถแบ่งพื้นท่ีการออกแบบเป็น 3 ส่วนดงัรูป 3.2ไดแ้ก่ 

1) ส่วนพื้นหลงัทั้งหมด ก าหนดพื้นท่ีเป็นส่ีเหล่ียมจสัตุรัส โดยมีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 8 
เซนติเมตร และก าหนดพื้นหลงัใหเ้ป็นสีด า 

2) ส่วนพื้นท่ีแสดงสัญลกัษณ์ ก าหนดเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมจสัตุรัส ขนาดกวา้งและยาว 
50% ของความกวา้งส่วนพื้นหลงั โดยจดัใหอ้ยูก่ึ่งกลางของส่วนพื้นหลงั 

การออกแบบมาร์คเกอร์

การออกแบบสถาปัตยกรรมบา้นไม้

การออกแบบวตัถุ 3 มิติ



26 

3) ส่วนสัญลกัษณ์ ใชรู้ปภาพแทนสัญลกัษณ์โดยใชสี้ด า หรือสีเขม้ จดัวางอยูภ่ายในส่วน
แสดงสัญลกัษณ์ และมีเง่ือนไขท่ีส าคญัคือเม่ือหมุนตวัรหสัทุก 90 องศา ตอ้งไม่มี
ลกัษณะท่ีซ ้ ากนั 

 
รูป 3.2มาร์คเกอร์ท่ีออกแบบส าหรับใชก้บัการศึกษาน้ี 

3.2 การออกแบบสถาปัตยกรรมบ้านไม้ 
การเลือกโครงสร้างไมท่ี้น ามาสร้างเป็นแบบจ าลอง 3 มิติ ไดมี้การศึกษาร่วมกบัผูส้อน

ท่ีมีความช านาญและไดเ้ลือกแบบบา้นไมท่ี้มีความสมบูรณ์ กล่าวคือมีองคป์ระกอบของบา้นไม้
ครบถว้นตามเน้ือหากระบวนวชิา และมีความสมบูรณ์ดา้นมาตราส่วน โดยใชห้ลกัการอา้งอิงตาม
คุณลกัษณะบา้นไมท่ี้มีอยูจ่ริง โดยเป็นโครงสร้างบา้นไมแ้บบทรงลา้นนาท่ีพฒันาเป็นเรือนกาแล
แบบใตถุ้นยกสูง เรือนเด่ียวแยก 2 หลงัคารูปทรงจัว่ เพื่อใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและ
ขั้นตอนการเรียนการสอนเดิมจึงไดท้  าการแยกส่วนขององคป์ระกอบโครงสร้างเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ 
ไดแ้ก่ โครงสร้างส่วนท่ีเป็นฐานราก โครงสร้างท่ีเป็นตวัอาคาร และโครงสร้างหลงัคา 
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3.2.1 เรือนกาแล 
เป็นอาคาร เรือนพกัอาศยัของผูมี้อนัจะกินและผูน้ าชุมชน หรือเป็นเรือนของบุคคล

ชั้นสูงในสังคม เรือนประเภทน้ีมีลกัษณะพิเศษคือมียอดจัว่ประดบักาแลไมส้ลกัอยา่งงดงาม  ดงัรูป 
3.3และอาจได้ รับอิทธิพลมาจากชาวพื้นเมืองเดิม คือ พวกลวัะ (ละวา้) ซ่ึงเรือนแบบดั้งเดิมของ
พวกลวัะจะมีการใชก้าแลน้ีประดบั โดยแต่ละแห่งจะแกะสลกัลวดลายเฉพาะอยา่งไป ถือเป็น
เคร่ืองหมาย ท่ีบ่งบอกถึงเช้ือตระกลู ชาวลา้นนา (โดยเฉพาะเชียงใหม่) อาจจะรับรูปแบบมาแลว้
พฒันาเป็นรูปแบบของตนเองในภายหลงัอีกที  การก่อสร้างคดัสรรและเลือก ใชว้สัดุอยา่งดี การ
ช่างฝีมือสูงประณีต แต่มีแบบค่อนขา้งตายตวั ส่วนใหญ่เป็นเรือนแฝด มีขนาดตั้งแต่ 1 หอ้งนอนข้ึน
ไป เรือนกาแลจะมีแผนผงั 2 แบบใหญ่ๆ คือ แบบเอาบนัไดข้ึนตรงติดชานนอกโดดๆ กบัแบบเอา
บนัไดอิงชิดแนบฝาใตช้ายคาคลุม แต่ทั้งสองแบบจะใชร้้านน ้าตั้งเป็นหน่วยโดดๆ มีโครงสร้างของ
ตนเองไม่นิยมตีฝ้าเพดาน ดงัรูป 3.4 

หลงัคาของเรือนกาแลเป็นทรงจัว่สันหลงัคาและความลาดเอียงเป็นแนวตรง ไม่มี
หลงัคากนัสาดเสริมล่างต่อหลงัคาอีกชั้นหน่ึง หลงัคาจึงท าคลุมต ่าลงมามากกวา่ ทั้งหมดน้ีจึงให้
ลกัษณะทรงหลงัคาครอบคลุมต ่าและชิดตวัเรือน อยา่งไรก็ตามชายคาก็ยงัสูงกวา่ชานประมาณ 1.75 
ซม. สูงพอท่ีจะเดินลอดใดอ้ยา่งสบาย เคร่ืองมุงหลงัคาเดิมนิยมมุงกระเบ้ืองไมเ้รียก “แป้นเกล็ด” แต่
ปัจจุบนัไมเ้ป็นวสัดุหายากมีราคาแพงจึงเปล่ียนมาใช ้ “ดินขอ” มุงหลงัคาแทน ซ่ึงเป็นกระเบ้ืองดิน
เผาและมีขอเก่ียวไวเ้ก่ียวกบัไมก้า้นฝ้า ดินขอของเรือนในภาคเหนือมีขนาดบางกวา่กระเบ้ืองดินเผา
ของเรือนไทยเดิมภาค กลางมาก โดยมีขนาดประมาณ 10*20 ซม. และหนาประมาณ 0.5 ซม. ส่วน
ใหญ่ดินขอมีปลายตดัตรง ส่วนนอ้ยท าปลายมนเล็กนอ้ย 

 
รูป 3.3ยอดจัว่แบบกาแล ท่ีมา : (www.wikipedia.org, 2012) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Galae.jpg
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รูป 3.4  เรือนกาแลท่ีมา : (www.wikipedia.org, 2012) 

จากการศึกษารายละเอียดเรือนกาแล แบบแปลนอาคาร และส ารวจอาคารท่ีไดก่้อสร้าง
จริง แลว้จึงไดร่้างแบบส าหรับใชอ้า้งอิงในการสร้างวตัถุ 3 มิติ ดว้ยโปรแกรม กเูกิลสเก็ตอพั  ดงัรูป 
3.5 

 
รูป 3.5  แบบร่างอาคารทรงกาแล 

3.2.2 การออกแบบฐานราก 
ตามหลกัการสร้างบา้นหรืออาคารจ าเป็นตอ้งมีฐานราก  ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการรับ

น ้าหนกัอาคาร ซ่ึงในแต่ละพื้นท่ีและโครงสร้างอาคารมีความแตกต่างกนั เช่น พื้นท่ีเป็นดินเหนียว 
และตอังการรับน ้าหนกัมาก จ าเป็นตอ้งใชฐ้านรากแบบลึก หรือการตอกเสาเขม็ ซ่ึงตอ้งมีชั้นดิน
คุณภาพดีท่ีความลึกระดบั 3 - 10 เมตร ส าหรับพื้นท่ีท่ีมีชั้นดินคุณภาพดีอยูใ่นระดบัความลึก 2-3 
เมตร สามารถใชฐ้านรากแบบต้ืน หรือการวางฐานรากแบบแผ ่โดยจะท าการขดุชั้นดินลงไป 2-3 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A51.jpg
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เมตร ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีเลือกใชฐ้านรากแบบต้ืน เน่ืองจากบริบทภูมิภาคเหนือตอนบน มีชั้น
ดินคุณภาพดีอยูแ่ลว้และตวัอาคารมีน ้าหนกัไม่มากจึงสามารถใชฐ้านรากแบบต้ืนไดด้งัรูป 3.6 โดยมี
การสร้างโครงสร้างเหล็กเพื่อเสริมความแขง็แรงใหก้บัตวัเสาของอาคาร 

3.2.3 การออกแบบตัวบ้าน 
ส าหรับตวับา้นไดอ้า้งอิงจากแบบแปลน และอาคารจริงทรงกาแล จึงจ าเป็นตอ้งมี

รายละเอียดและพื้นท่ีใชส้อยตามแหล่งอา้งอิง คือเป็นบา้นยกพื้นสูงประมาณ 2.5 เมตร มีระเบียง
หนา้บา้น มี 2 หอ้งนอน และ 1 หอ้งน ้า 

 
รูป 3.6การสร้างฐานรากแบบต้ืนหรือแบบแผ่ท่ีมา : (www.chiangraifocus.com, 2012) 

3.2.4 การออกแบบหลงัคา 
ในการสร้างโครงสร้างหลงัคา จ าเป็นตอ้งท าการศึกษารายละเอียดช้ินส่วนต่างๆ ท่ี

ประกอบเป็นโครงสร้างหลงัคา ไดแ้ก่ อกไก่ ข่ือคดั ตั้ง จนัทนั ค ้ายนั อะเส ข่ือ แป จนั เชิงชาย เป็น
ตน้ อธิบายไดด้งัรูป 3.7 โดยท าการถอดแบบรายละเอียดจากแบบแปลนและสถานท่ีจริง 
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รูป 3.7องคป์ระกอบโครงสร้างหลงัคา 

3.3 การออกแบบวตัถุ 3 มิติ ด้วยโปรแกรมกูเกลิสเกต็อพั 
ในการสร้างวตัถุ  3 มิติ ตอ้งอา้งอิงจากขอ้มูลจากแบบแปลนอาคาร และเพื่อเพิ่มความ

เขา้ใจในการสร้างวตัถุ 3 มิติ มากข้ึนจึงตอ้งอาศยัการเขา้ไปส ารวจอาคารจริงและจากภาพถ่ายอาคาร
จริง โดยเร่ิมจากการสร้างวสัดุก่อสร้างโครงสร้างไม ้ไดแ้ก่ 

1) ไมห้นา้สาม 4 x 8 เซนติเมตร (1.5 x 3 น้ิว) ยาวประมาณ 2 เมตร 
2) ไมเ้สาหนา้ตดั 10x 10 เซนติเมตร (4 x 4 น้ิว) ยาวประมาณ 2 เมตร 
3) ไมเ้สาหนา้ตดั 15 x 15 เซนติเมตร (6 x 6 น้ิว) ยาวประมาณ 2 เมตร 
4) ไมจ้นัทนัหนา้ตดั 5 x 15 เซนติเมตร (2 x 6 น้ิว) ยาวประมาณ 2 เมตร 

จากนั้นจึงเร่ิมน าช้ินส่วนต่าง ๆ มาประกอบเขา้ดว้ยกนั จนเร่ิมเป็นโครงสร้างคร่าว ๆ 
ร่วมกบัอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ โดยเม่ือสร้างแลว้เสร็จในส่วนหน่ึงตอ้งมีการก าหนดแกนของวตัถุ 
(Axes) ไวต้  าแหน่งล่างสุดและอยูจุ่ดก่ึงกลางของวตัถุเสมอ ทั้งน้ีเพื่อใหส้ามารถแสดงผลดว้ยระบบ
ท่ีพฒันาข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ส าหรับมุมมองท่ีจะน าเสนอสามารถเลือกจากดา้น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหนา้ ดา้นขา้งซา้ย 
ดา้นขา้งขวา และดา้นหลงั ทั้งน้ีระบบท่ีพฒันาสามารถก าหนดใหว้ตัถุ 3 มิติ หมุนรอบตวัเองในแกน
แนวตั้งไดค้ร้ังละ 15 องศา จึงสามารถเลือกดา้นใดมาน าเสนอก็ได ้


