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บทคัดย่อ 
 

งำนวิจัยแบบจ ำลองอำคำร 3 มิติส ำหรับบุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็นซึ่งไม่สำมำรถ
รับรู้ถึงลักษณะทำงกำยภำพของอำคำรอำจก่อให้เกิดอันตรำยในกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน จุดประสงค์ของ
งำนวิจัยนี้ต้องกำรให้บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็นได้เรียนรู้ถึงลักษณะทำงกำยภำพของอำคำร
รวมถึงจุดที่ก่อให้เกิดอันตรำยต่ำง และสำมำรถเดินภำยในอำคำรไปยังจุดหมำยได้อย่ำงถูกต้องโดยใช้
แบบจ ำลองอำคำร 3 มิต ิ

งำนวิจัยนี้จึงได้ท ำกำรสร้ำงแบบจ ำลอง 3 มิติขึ้นมำจำกอำคำรจริงจำกนั้นได้ท ำแบบสอบถำม
เพ่ือถำมถึงลักษณะของแบบจ ำลองเพ่ือเปรียบเทียบกับอำคำรจริงแล้ววัดผลควำมเสมือนของ
แบบจ ำลองที่สร้ำงขึ้นโดยใช้ผู้ร่วมทดสอบทั้งหมด 9 คนซึ่งมีอำยุและควำมคุ้นเคยต่ออำคำรแตกต่ำง
กันแบ่งผลกำรทดสอบออกเป็นลักษณะทำงกำยภำพของอำคำรโดยให้สัมผัสแบบจ ำลองผลกำร

ทดสอบ พบว่ำร้อยละของกำรทดสอบที่สำมำรถตอบได้อย่ำงถูกต้องเท่ำกับ 80.01% ส่วนกำรเดิน
ภำยในอำคำรซึ่งได้ก ำหนดจุดเริ่มต้นในกำรเดินและเป้ำหมำยในกำรเดินซึ่งในกำรทดสอบได้ผลกำร

ทดสอบถูกต้อง 100%  
ผลจำกกำรศึกษำในครั้งนี้พบว่ำบุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็นสำมำรถเรียนรู้ลักษณะ

ทำงกำยภำพของแบบจ ำลองได้เป็นอย่ำงดีท ำให้เรำได้กฏเกณฑ์พ้ืนฐำนในกำรสร้ำงแบบจ ำลองอำคำร 
3 มิติส ำหรับบุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น 

ค าส าคัญ : แบบจ ำลองอำคำร 3 มิติส ำหรับบุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น, 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 


	13-บรรณาณุกรม.pdf
	บรรณาณุกรม
	[1] พรพรรณ ชินณพงษ์ ทัศนคติของคนตาบอดต่อการเข้าถึงสภาพแวดล้อม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพ; 2550
	[2]   วรชาติ สุวรรณวงศ์ การหาคุณสมบัติการรับรู้ตัวแปรเชิงสัมผัสและการออกแบบสัญลักษณ์ที่เหมาะสมสำหรับแผนที่ภาพนูนของคนตาบอด วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์; 2546
	[6]  กองคลังแผนที่ กรมแผนที่ทหาร. แผนที่และความสำคัญ สืบค้นจาก: https://www.gotokno w.org/posts/139703. 14 กุมภาพันธ์ 2561
	[7] อิสสระ สมชัย. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม126 ตอนพิเศษ 77ง, ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ. สืบค้นจาก : https:// www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/077/2.PDF. 29 พฤษภาคม 2552
	[9]  AbdulMalik Al-Salman et al “An arabic optical braille recognition system”

	[10]  www.bangkokgis.com. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 3D Printer : 13 หน้า. สืบค้นจาก http://www.bangkokgis.com/bangkokgis_2008//system_file/-t1430102446.pdf 14 กุมภาพันธ์ 2561
	[11]   ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล การศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดวางวัตถุ ต่อทิศทางการสร้าง ชินงานต้นแบบรวดเร็ว สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2555
	[12] ก่อนจะมาเป็นแผนที่. สืบค้นจาก: https://goo.gl/WCUnSL. 14 กุมภาพันธ์ 2561
	[13]  นายปรี๊ด. แผนที่จาก “ผังดาว” ในถ้ำสู่สมาร์ทโฟน. สืบค้นจาก : https:// www.manager.co .th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9560000056808. 12 พฤษภาคม 2556.
	[14] ตัวแสดงผลอักษระเบรลล์ สืบค้นจาก:  https://www.slri.or.th/th/applications--research-highlight/2014-02-04-07-43-44.html 14 กุมภาพันธ์ 2561




