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บทคัดย่อ
งำนวิจัยแบบจำลองอำคำร 3 มิติ สำหรับบุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น ซึ่งไม่สำมำรถ
รับรู้ถึงลักษณะทำงกำยภำพของอำคำรอำจก่อให้เกิดอันตรำยในกำรใช้ชีวิตประจำวัน จุดประสงค์ของ
งำนวิจัยนี้ต้องกำรให้บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็นได้เรียนรู้ถึงลักษณะทำงกำยภำพของอำคำร
รวมถึงจุดที่ก่อให้เกิดอันตรำยต่ำง และสำมำรถเดินภำยในอำคำรไปยังจุดหมำยได้อย่ำงถูกต้องโดยใช้
แบบจำลองอำคำร 3 มิติ
งำนวิจัยนี้จึงได้ทำกำรสร้ำงแบบจำลอง 3 มิติขึ้นมำจำกอำคำรจริงจำกนั้นได้ทำแบบสอบถำม
เพื่ อ ถำมถึ ง ลั ก ษณะของแบบจ ำลองเพื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ อำคำรจริงแล้ ว วั ด ผลควำมเสมื อ นของ
แบบจำลองที่สร้ำงขึ้นโดยใช้ผู้ร่วมทดสอบทั้งหมด 9 คนซึ่งมีอำยุและควำมคุ้นเคยต่ออำคำรแตกต่ำง
กัน แบ่ งผลกำรทดสอบออกเป็ น ลั กษณะทำงกำยภำพของอำคำรโดยให้ สั มผั ส แบบจำลองผลกำร
ทดสอบ พบว่ำร้อยละของกำรทดสอบที่สำมำรถตอบได้อย่ำงถูกต้องเท่ำกับ 80.01% ส่วนกำรเดิน
ภำยในอำคำรซึ่งได้กำหนดจุดเริ่มต้นในกำรเดินและเป้ำหมำยในกำรเดินซึ่ง ในกำรทดสอบได้ผลกำร
ทดสอบถูกต้อง 100%
ผลจำกกำรศึกษำในครั้งนี้พบว่ำบุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น สำมำรถเรียนรู้ลักษณะ
ทำงกำยภำพของแบบจำลองได้เป็นอย่ำงดีทำให้เรำได้กฏเกณฑ์พื้นฐำนในกำรสร้ำงแบบจำลองอำคำร
3 มิติสำหรับบุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น
คาสาคัญ : แบบจำลองอำคำร 3 มิติสำหรับบุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น, บุคคลที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเห็น
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ABSTRACT

3D building model research for people with visual disabilities who are
unable to recognize the physical characteristics of the building may cause harm to
everyday life. The purpose of this research is to allow people with visual disabilities
to learn about the physical characteristics of the building, including the points that
cause harm and can walk inside the building to the right destination by using the 3D
building model.
This research has created a 3D model from the actual building. Then, a
questionnaire was used to ask about the nature of the model to compare with the
actual building and measure the virtual model's results created using all 9
participants. People with different ages and familiarity with buildings different. The
results of the tests are divided into the physical characteristics of the building by
touching the test results model. Found that the percentage of tests that can answer
correctly is 80.01%, while walking inside the building, which has set the starting point
for walking and goals, test results are 100%
The results of this study found that people with visual disabilities can learn
the physical characteristics of the model very well, allowing us to have basic rules
for creating 3D building models for people with disabilities.
Keywords : 3D building model for people with visual disabilities, 3D building model

