
การพัฒนาไมเทารวมกับแอปพลิเคชันระบบนําทางสําหรับผูที่มีความบกพรองทางสายตา 
อภิวันท หนูแหยม1, ณัฐศรา สังขกาศ1, รัตนวลี ภาคทิพย1 และ ขวัญเรือน รัศมี2 

1นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

2อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา 
 

บทคัดยอ 
 

ปริญญานิพันธฉบับนี้ นําเสนอการพัฒนาไมเทารวมกับแอปพลิเคชันระบบนําทางสําหรับผูที่มีความบกพรองทาง
สายตา ซึ่งในปจจุบันมีผูที่มีความบกพรองทางสายตาอยูมากหากเทียบจากประชากรในประเทศไทย  การท่ีผูที่มีความ
บกพรองทางสายตาจะเดินทางดวยตัวเองมีความยากลําบากในการเดินทาง เนื่องจากการเดินทางนั้นจําเปนตองมองเห็น
ทัศนวิสยัตาง ๆรอบตัว จากปญหาขางตนทางคณะผูจัดทําจึงคิดคนโครงงานการพัฒนาไมเทารวมกับแอปพลิเคชันระบบนํา
ทางสําหรับผูที่มีความบกพรองทางสายตาข้ึนมา โดยตัวเครื่องประกอบดวยบอรดราสเบอรรี่พายสามโมเดลบีพลัส  และ ใช
เซนเซอร เอชซี – เอสอารศูนยสี่ (HC-SR04)  เปนตัวจับสิ่งกรีดขวางดานหนาไดไกล 400 มี จีพีเอสแท็กเกอร ไวสําหรับ
ระบุตําแหนงของตัวไมเทา และสามารถผูที่ดูแลสามารถไดยินผูที่มีบกพรองทางสายตาพูดได มีมอเตอรสั่นสะเทือนไว
สําหรับแจงเมื่อเขาใกลวัตถุ และมีการเดินวงจรไฟฟาใหสามารถชารจไฟฟาเขาตัวไมเทาไดเพ่ือไมใหผูที่มีความบกพรองทาง
สายตาตองประกอบอุปกรณดวยตนเอง นอกจากนี้ยังไดนําระบบนําทาง มาใชสําหรับการเดินทางดวยเทา จากการทดสอบ
การทดสอบโดยรวมของการจับสิ่งกีดขวางไดไมเกิน 400 เซ็นติเมตร สามารถแจงเตือนไดวาแบตเตอรรี่ของไมเทาเม่ือใกล
จะหมด สามารถระบุตําแหนงของไมเทาไดแบบเรียลไทมเมื่อสงขอความเขาตัวจีพีเอสแท็กเกอร 

 
คําสําคัญ : ระบบนําทาง ,ผูที่มีความบกพรองทางสายตา ,จีพีเอสแท็กเกอร 
 
 

บทนํา 
 ในป จจุบันผู บกพรองทางสายตามีมากใน
ประเทศไทย จากรายงานการสํารวจผูบกพรองทาง
รางกายของกรมสงเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการพบวา
ผูบกพรองทุกประเภทมีจํานวน 2 ,041 ,159 คน ใน
จํานวนน้ีมีผูบกพรองทางสายตา จํานวน 375,680 คน 
จากสถิติจดทะเบียนผูพรองจําแนกตามประเภทความ
บกพรอง เพศ ภูมิภาค ของสํานักสงเสริมและพิทักษคน
พิการ สํานักสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน 
ผูดอยโอกาส ผูพิการและผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษยในป พ.ศ. 2547 ตั้งแต 
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 พบวาจํานวนผูบกพรองทางการสายตาท่ีเปน
เพศชายมี 241,159 คน และเปนเพศหญิง 134,521 คน

เมื่อคิดจากประชากรท้ังประเทศแลวถือไดวาผูที่มีความ
บกพรองทางสายตามีอยูไมนอย และการที่ผูที่มีความ
บกพรองทางสายตาจะเดินทางไปไหนตามลําพังจึงเปน
เรื่องท่ียาก อีกท้ังยังจําเปนที่จะตองมีผูชวยดูแลอาจจะทํา
ใหจํานวนคนดูแลอาจจะไมเพียงพอในเรื่องการเดินทาง
อีกดวย 
 จากปญหาดังกลาวจึงไดมีความคิดที่จะสราง
อุปกรณชวยเหลือหรืออุปกรณอํานวยความสะดวกในการ
ใชงานในชีวิตประจําวันสําหรับผูบกพรองทางสายตา
เพ่ือใหสะดวกในการเดินทางดวยตนเอง จากท่ีไดพูดคุย
กับอาจารย เชวง ดุริยางคเศรษฐ ผู สอนวิชาไมเทา 
เกี่ยวกับผูบกพรองทางสายตาถาตองการไปเพียงลําพังก็
อาจจะมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุไดจากหลายๆสิ่ง และ
เพ่ือใหสามารถพ่ึงพาตัวเองไดมากขึ้นและยังสามารถชวย
ลดจํานวนคนดูแลผูที่มีความบกพรองทางสายตาท่ี
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ตองการเดินทางไปดวยขณะท่ีออกไปสถานที่ขางนอกจึง
ไดปรึกษาและไดขอสรุปวา ควรเพ่ิมตัวสแกนสิ่งแวดลอม
ที่อยูรอบตัวเพ่ือใหไมเทามีประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ิมการ
เตือนเมื่อแบตเตอรรี่ไมเทาใกลจะหมด และควรมีจีพีเอส 
เพ่ือใหสามารถรูตําแหนงที่อยูของผูที่มีความบกพรองทาง
สายตาวาอยู ณ ตําแหนงใดในขณะน้ัน    
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาการเดินทางดวยระบบนําทาง ใหใช

งานสําหรับผูที่มีความบกพรองทางสายตา 
2. เพ่ือสามารถบอกตําแหนงพิกัดของไมเทาและ

สามารถลดระยะการเดินทางของผูที่มีความบกพรองทาง
สายตา 

3. เพ่ือพัฒนาไมเทาใหมีความสามารถท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การออกแบบฮารดแวรจะแบงการทํางานเปน 3 

สวน คือ การออกแบบตัวของไมเทาสําหรับผูที่มีความ
บกพรองทางสายตา การออกแบบสวนวงจรไฟฟา และ
การออกแบบระบบโดยรวมของไมเทาสําหรับผูที่มีความ
บกพรองทางสายตา ซ่ึงมีรายละเอียดของฮารดแวร 
ดังตอไปน้ี 

1. การออกแบบตัวของไมเทาสําหรับผูที่มีความ
บกพรองทางสายตา ไมเทาสําหรับผูที่มีความบกพรอง
ทางสายตาเปนไมเทาที่ไดปรับปรุงจากเดิม ผูที่มีความ
บกพรองทางสายตาสามารถเดินทางไดดวยตัวเองและ
สามารถดูแลตนเองไดมากยิ่ งขึ้น  เพราะผูที่มีความ
บกพรองทางสายตาน้ันอาจจะมีจํานวนมากกวาผูดูแล จึง
ทําใหไมสามารถดูแลไดอยางทั่วถึง และนอกจากนี้ยัง
สามารถแจงเตือนเมื่อเจอส่ิงกีดขวางไดจากตัวระบบ   
อัลตราโซนิคเพ่ือปองกันอุบัติ เหตุที่อาจเกิดจากการ
เดินทางดวยการเดินเทา 

 

 
 

ภาพที่ 1 การออกแบบตัวเครื่องของไมเทา
สําหรับผูที่มีความบกพรองทางสายตา 
 

การออกแบบตัวเครื่องของไมเทาสําหรับผูที่มี
ความบกพรองทางสายตาภาพมีขนาด 120 เซนติเมตร มี
น้ําหนักโดยประมาณไมเกิน 0.90 กิโลกรัม มีบอรดราส
เบอรรี่พายท่ีใชประมวลผลจีพีเอสแท็กเกอรใชในการระบุ
ตําแหนงของผูที่มีความบกพรองทางสายตา และโมดูลจะ
มีการแจงเตือนแบตเตอรี่เมื่อแบตเตอร่ีออน ติดตั้งอยู
บริเวณดานในของเครื่อง และในสวนดานหนาของไมเทา
จะมีเซ็นเซอรเปนตัวเซนเซอรที่ใชจับภาพดานหนาของ
วัตถุสําหรับผูที่มีความบกพรองทางสายตา 

2. การออกแบบสวนวงจรไฟฟาการออกแบบ
สวนวงจรไฟฟาของไมเทาสําหรับผูที่มีความบกพรองทาง
สายตาจะแสดงการทํางานของอุปกรณของเครื่องไมเทา
สําหรับผูที่มีความบกพรองทางสายตา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 วงจรไฟฟาของฮารดแวรภายในไมเทาสําหรับผู
ที่มีความบกพรองทางสายตา 
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3. การออกแบบวงจรไฟฟาสําหรับการตอวงจร
เซ็นเซอรรวมกับบอรดราสเบอรรี่พายจะเพ่ิมความเขาใจ
ในการตอวงจรสําหรับเซ็นเซอรรวมกับบอรด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 วงจรไฟฟาการตอวงจรเซ็นเซอร
รวมกับบอรดราสเบอรรี่พาย 

 

 
 

ภาพที่ 4 การออกแบบระบบโดยรวมของไมเทา
สําหรับผูที่มีความบกพรองทางสายตา 

 
3. วิธีการใชงานไมเทาสําหรับผูที่มีความ

บกพรองทางสายตา จะเปนภาพรวมวิธีการใชงานของไม
เทาสําหรับผูที่มีความบกพรองทางสายตา โดยจะมี
รายละเอียดการใชงานเปนข้ันตอนตาง ๆ จะทําใหเห็น

ภาพวิธีการใชงานไมเทาสําหรับผูที่มีความบกพรองทาง
สายตาตามโครงสรางที่ไดทําการออกแบบขางตน  

 

 
 

ภาพที่ 5 แผนภาพวิธีการใชงานของไมเทา
สําหรับผูที่มีความบกพรองทางสายตา 

 
ผลการวิจัย 

จากผลการทดสอบ เริ่มจากการจับระยะความ
แมนยําของวัตถุของตัวเซนเซอรเมื่อทดสอบความแมนยํา
ของตัวเซนเซอรแลว จึงไดทําการเริ่มตนเดินในระยะ 100 
เมตร วางสิ่งกีดขวางเพ่ือทดสอบไดผลวา การทํางานของ
เซนเซอรสามารถตรวจจับไดอยางแมนยําและความเร็ว
ของการหมุนมอเตอรจะสามารถเร็วข้ึนเมื่อวัตถุอยูใกล
เมื่อเดินออกหางจากวัตถุตัวมอเตอรสั่นสะเทือนจะลด
ความเร็วลง ตามระยะทาง สวนตอมา การทํางานของ
แบตเตอรี่เมื่อใกลจะหมดจะมีการแจงเตือนใหผูใชทราบ
โดยทันที การทํางานของจีพีเอสติดตามตัวสามารถระบุ
ตําแหนงไดตามที่ตัวจีพีเอสติดตามตัวสงกลับมา และเม่ือ
ไปหาตามท่ีจุดสงมาเปนสิ่งที่ตัวจีพีเอสติดตามตัวติดไว  
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สรุปและอภิปรายผล 
เซนเซอรที่จับสิ่งกีดขวาง โดยเซนเซอรจะคอย

ตรวจจับส่ิงกีดขวางที่อยูขางหนา และทําการแจงเตือน
ดวยมอเตอรสั่นสะเทือน กรณีที่แบตเตอร่ีของไมเทาหมด
จะมีการแจงเตือนเปนเสียงเปนการอํานวยความสะดวก
ใหกับผูที่มีความบกพรองทางสายตาในการเดินทาง      
ในกรณีที่เดินทางไปยังสถานที่ที่ตองการ ถาผูที่มีความ
บกพรองทางสายตาทําไมเทาหายจะมีตัวจีพีเอสติดตาม
ตัว ที่สามารถระบุตําแหนงของผูที่มีความบกพรองทาง
สายตา โดยทั้งหมดของไมเทาผานการทดสอบความ
ถูกตอง ตามวัตถุประสงค และขอบเขตของโครงงาน โดย
ทดสอบฮารดแวรที่ใชกับไมเทาในการเดินทาง จะเปน
การทดสอบไมเทาเดินทางไปยังสถานที่ที่ตองการไดดวย
ตนเอง และลดการกระแทกหรือชนกับสิ่งกีดขวางที่อยู
ข า งหน า  โ ดยการทดสอบจะ มี เซน เซอร และ ตั ว
สั่นสะเทือนคอยเตือน ถาหากเจอส่ิงกีดขวางจะทําการสั่น
เพ่ือใหผูที่มีความบกพรองทางสายตาหลบหรือเลี่ยง
เดินเสนทางอ่ืน 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ปรับปรุงความแมนยําในการตรวจจับสิ่งกีด

ขวางใหมีประสิทธิภาพในการตรวจจับเพ่ิมมากข้ึน 
2. ปรับปรุงจีพีเอสติดตามตัวแจงสถานที่ให

แมนยํา 
3. เพ่ิมเขตการเดินทางในโหมดออฟไลนให

สามารถใชไดท่ัวประเทศไทย 
4. ปรับปรุงแบตเตอร่ีใหสามารถใชงานไดนาน

ขึ้นและรองรับทุกฟงกชันของการชารจแบตเตอรี่ 
5. การใชจีพีเอสติดตามตัว สามารถใชงานใน

ระบบออนไลนหรือเติมเงินเขาไปในระบบ ไม 
สามารถสงตําแหนงในระบบออฟไลนได 

6. การแจงเตือนแบตเตอรี่ในรูปแบบแอปพลิเค
ชัน 
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