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การพัฒนาไมเทารวมกับแอปพลิเคชันระบบนําทางสําหรับผูที่มีความบกพรองทางสายตา
อภิวันท หนูแหยม1, ณัฐศรา สังขกาศ1, รัตนวลี ภาคทิพย1 และ ขวัญเรือน รัศมี2
1

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2
อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

บทคัดยอ
ปริญญานิพันธฉบับนี้ นําเสนอการพัฒนาไมเทารวมกับแอปพลิเคชันระบบนําทางสําหรับผูที่มีความบกพรองทาง
สายตา ซึ่งในปจจุบันมีผู ที่ มีความบกพรองทางสายตาอยูมากหากเทียบจากประชากรในประเทศไทย การที่ผู ที่มีความ
บกพรองทางสายตาจะเดินทางดวยตัวเองมีความยากลําบากในการเดินทาง เนื่องจากการเดินทางนั้นจําเปนตองมองเห็น
ทัศนวิสยั ตาง ๆรอบตัว จากปญหาขางตนทางคณะผูจัดทําจึงคิดคนโครงงานการพัฒนาไมเทารวมกับแอปพลิเคชันระบบนํา
ทางสําหรับผูที่มีความบกพรองทางสายตาขึ้นมา โดยตัวเครื่องประกอบดวยบอรดราสเบอรรี่พายสามโมเดลบีพลัส และ ใช
เซนเซอร เอชซี – เอสอารศูนยสี่ (HC-SR04) เปนตัวจับสิ่งกรีดขวางดานหนาไดไกล 400 มี จีพีเอสแท็กเกอร ไวสําหรับ
ระบุตําแหนงของตัวไมเทา และสามารถผูที่ดูแลสามารถไดยินผูที่มีบกพรองทางสายตาพูดได มีมอเตอรสั่ นสะเทือนไว
สําหรับแจงเมื่อเขาใกลวัตถุ และมีการเดินวงจรไฟฟาใหสามารถชารจไฟฟาเขาตัวไมเทาไดเพื่อไมให ผูที่มีความบกพรองทาง
สายตาตองประกอบอุปกรณดวยตนเอง นอกจากนี้ยังไดนําระบบนําทาง มาใชสําหรับการเดินทางดวยเทา จากการทดสอบ
การทดสอบโดยรวมของการจับสิ่งกี ดขวางไดไมเกิน 400 เซ็นติเมตร สามารถแจงเตือนไดวาแบตเตอรรี่ของไมเทาเมื่อใกล
จะหมด สามารถระบุตําแหนงของไมเทาไดแบบเรียลไทมเมื่อสงขอความเขาตัวจีพีเอสแท็กเกอร
คําสําคัญ : ระบบนําทาง ,ผูที่มีความบกพรองทางสายตา ,จีพีเอสแท็กเกอร
บทนํา
ในป จ จุ บั น ผู บ กพร อ งทางสายตามี ม ากใน
ประเทศไทย จากรายงานการสํ า รวจผู บ กพร อ งทาง
รางกายของกรมสงเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการพบวา
ผู บ กพร อ งทุ ก ประเภทมี จํ า นวน 2,041,159 คน ใน
จํานวนนี้มีผูบกพรองทางสายตา จํานวน 375,680 คน
จากสถิติจดทะเบี ย นผู พร องจําแนกตามประเภทความ
บกพรอง เพศ ภูมิภาค ของสํานักสงเสริมและพิทักษคน
พิการ สํานักสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ ก เยาวชน
ผูดอยโอกาส ผูพิการและผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยในป พ.ศ. 2547 ตั้งแต
วัน ที่ 1 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2537 ถึ ง วั น ที่ 31 มี น าคม
พ.ศ. 2562 พบวาจํานวนผูบกพรองทางการสายตาที่เปน
เพศชายมี 241,159 คน และเปนเพศหญิง 134,521 คน

เมื่อคิดจากประชากรทั้งประเทศแลวถือไดวาผูที่มีความ
บกพรองทางสายตามี อยู ไ มนอ ย และการที่ ผู ที่มี ความ
บกพรองทางสายตาจะเดินทางไปไหนตามลําพังจึงเปน
เรื่องที่ยาก อีกทั้งยังจําเปนที่จะตองมีผูชวยดูแลอาจจะทํา
ใหจํานวนคนดูแลอาจจะไมเพียงพอในเรื่องการเดินทาง
อีกดวย
จากป ญ หาดั ง กล า วจึ ง ได มี ค วามคิ ด ที่ จ ะสร า ง
อุปกรณชวยเหลือหรืออุปกรณอํานวยความสะดวกในการ
ใช ง านในชี วิ ต ประจํ า วั น สํ า หรั บ ผู บ กพร อ งทางสายตา
เพื่อใหสะดวกในการเดินทางดวยตนเอง จากที่ไดพูดคุย
กั บ อาจารย เชวง ดุ ริ ย างคเศรษฐ ผู ส อนวิ ช าไม เ ท า
เกี่ยวกับผูบกพรองทางสายตาถาตองการไปเพียงลําพังก็
อาจจะมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุไดจากหลายๆสิ่ง และ
เพื่อใหสามารถพึ่งพาตัวเองไดมากขึ้นและยังสามารถชวย
ลดจํ า นวนคนดู แ ลผู ที่ มี ค วามบกพร อ งทางสายตาที่
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ตองการเดินทางไปดวยขณะที่ออกไปสถานที่ขางนอกจึง
ไดปรึกษาและไดขอสรุปวา ควรเพิ่มตัวสแกนสิ่งแวดลอม
ที่อยูรอบตัวเพื่อใหไมเทามีประสิทธิภาพมากขึ้นเพิ่มการ
เตือนเมื่อแบตเตอรรี่ไมเทาใกลจะหมด และควรมี จีพีเอส
เพื่อใหสามารถรูตําแหนงที่อยูของผูที่มีความบกพรองทาง
สายตาวาอยู ณ ตําแหนงใดในขณะนั้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาการเดินทางดวยระบบนําทาง ใหใช
งานสําหรับผูที่มีความบกพรองทางสายตา
2. เพื่อสามารถบอกตําแหนงพิกัดของไมเทาและ
สามารถลดระยะการเดินทางของผูที่มีความบกพรองทาง
สายตา
3. เพื่อพัฒนาไมเทาใหมีความสามารถที่เพิ่มขึ้น
ระเบียบวิธีวิจัย
การออกแบบฮารดแวรจะแบงการทํางานเปน 3
สว น คือ การออกแบบตัวของไมเทาสํ าหรับผู ที่มีความ
บกพรองทางสายตา การออกแบบสวนวงจรไฟฟ า และ
การออกแบบระบบโดยรวมของไมเทาสําหรับผูที่มีความ
บกพร อ งทางสายตาซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดของฮาร ด แวร
ดังตอไปนี้
1. การออกแบบตัวของไมเทาสําหรับผูที่มีความ
บกพร องทางสายตา ไมเทาสํา หรับผูที่มีความบกพรอง
ทางสายตาเปนไมเทาที่ไดปรั บปรุงจากเดิม ผูที่มีความ
บกพรองทางสายตาสามารถเดินทางไดดว ยตัว เองและ
สามารถดู แ ลตนเองได ม ากยิ่ ง ขึ้ น เพราะผู ที่ มี ค วาม
บกพรองทางสายตานั้นอาจจะมีจํานวนมากกวาผูดูแล จึง
ทําให ไ มส ามารถดูแ ลได อย างทั่ว ถึ ง และนอกจากนี้ยั ง
สามารถแจ ง เตื อ นเมื่ อ เจอสิ่ ง กี ด ขวางได จ ากตั ว ระบบ
อั ล ตราโซนิ ค เพื่ อ ป อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ที่ อ าจเกิ ด จากการ
เดินทางดวยการเดินเทา

ภาพที่ 1 การออกแบบตัวเครื่องของไมเทา
สําหรับผูที่มีความบกพรองทางสายตา
การออกแบบตัวเครื่องของไมเทาสํ า หรับผู ที่ มี
ความบกพรองทางสายตาภาพมีขนาด 120 เซนติเมตร มี
น้ําหนักโดยประมาณไมเกิน 0.90 กิโลกรัม มีบอรดราส
เบอรรี่พายที่ใชประมวลผลจีพีเอสแท็กเกอรใชในการระบุ
ตําแหนงของผูที่มีความบกพรองทางสายตา และโมดูลจะ
มีการแจง เตือนแบตเตอรี่ เมื่อ แบตเตอรี่ ออน ติด ตั้ง อยู
บริเวณดานในของเครื่อง และในสวนดานหนาของไมเทา
จะมีเซ็นเซอรเปนตัวเซนเซอรที่ใชจับภาพดานหนาของ
วัตถุสําหรับผูที่มีความบกพรองทางสายตา
2. การออกแบบส ว นวงจรไฟฟาการออกแบบ
สวนวงจรไฟฟาของไมเทาสําหรับผูที่มีความบกพรองทาง
สายตาจะแสดงการทํางานของอุปกรณของเครื่องไมเทา
สําหรับผูที่มีความบกพรองทางสายตา

ภาพที่ 2 วงจรไฟฟาของฮารดแวรภายในไมเทาสําหรับผู
ที่มีความบกพรองทางสายตา
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3. การออกแบบวงจรไฟฟาสําหรับการตอวงจร
เซ็นเซอรรวมกับบอรดราสเบอรรี่พายจะเพิ่มความเขาใจ
ในการตอวงจรสําหรับเซ็นเซอรรวมกับบอรด

ภาพวิธีการใชงานไมเทาสําหรับผูที่มีความบกพรองทาง
สายตาตามโครงสรางที่ไดทําการออกแบบขางตน

ภาพที่ 3 วงจรไฟฟาการตอวงจรเซ็นเซอร
รวมกับบอรดราสเบอรรี่พาย
ภาพที่ 5 แผนภาพวิธีการใชงานของไมเทา
สําหรับผูที่มีความบกพรองทางสายตา

ภาพที่ 4 การออกแบบระบบโดยรวมของไมเทา
สําหรับผูที่มีความบกพรองทางสายตา
3. วิ ธี ก ารใช ง านไม เ ท า สํ า หรั บ ผู ที่ มี ค วาม
บกพรองทางสายตา จะเปนภาพรวมวิธีการใชงานของไม
เท า สํ า หรั บ ผู ที่ มี ค วามบกพร อ งทางสายตา โดยจะมี
รายละเอียดการใชงานเปนขั้นตอนตาง ๆ จะทําใหเห็น

ผลการวิจัย
จากผลการทดสอบ เริ่มจากการจับระยะความ
แมนยําของวัตถุของตัวเซนเซอรเมื่อทดสอบความแมนยํา
ของตัวเซนเซอรแลว จึงไดทําการเริ่มตนเดินในระยะ 100
เมตร วางสิ่งกีดขวางเพื่อทดสอบไดผลวา การทํางานของ
เซนเซอรสามารถตรวจจับไดอยางแมนยําและความเร็ว
ของการหมุนมอเตอรจะสามารถเร็ว ขึ้นเมื่อวัตถุอยูใกล
เมื่อเดินออกห างจากวัตถุตัวมอเตอรสั่ นสะเทือนจะลด
ความเร็วลง ตามระยะทาง สวนตอมา การทํางานของ
แบตเตอรี่เมื่อใกลจะหมดจะมีการแจงเตือนใหผูใชทราบ
โดยทันที การทํางานของจีพีเอสติดตามตัวสามารถระบุ
ตําแหนงไดตามที่ตัวจีพีเอสติดตามตัวสงกลับมา และเมื่อ
ไปหาตามที่จุดสงมาเปนสิ่งที่ตัวจีพีเอสติดตามตัวติดไว
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สรุปและอภิปรายผล
เซนเซอรที่จับสิ่งกีดขวาง โดยเซนเซอรจะคอย
ตรวจจับสิ่งกีดขวางที่อยูขางหนา และทําการแจงเตือน
ดวยมอเตอรสั่นสะเทือน กรณีที่แบตเตอรี่ของไมเทาหมด
จะมีการแจงเตือนเปนเสียงเปนการอํานวยความสะดวก
ให กั บ ผู ที่ มี ค วามบกพร อ งทางสายตาในการเดิ น ทาง
ในกรณีที่เดินทางไปยังสถานที่ที่ตองการ ถาผูที่มีความ
บกพรองทางสายตาทําไมเทาหายจะมีตัว จีพีเอสติดตาม
ตัว ที่สามารถระบุตําแหนงของผูที่มีความบกพรองทาง
สายตา โดยทั้ ง หมดของไม เ ท า ผ า นการทดสอบความ
ถูกตอง ตามวัตถุประสงค และขอบเขตของโครงงาน โดย
ทดสอบฮารดแวรที่ใชกับไมเทาในการเดินทาง จะเปน
การทดสอบไมเทาเดินทางไปยังสถานที่ที่ตองการไดดวย
ตนเอง และลดการกระแทกหรือชนกับสิ่งกีดขวางที่อยู
ข า งหน า โดยการทดสอบจะมี เ ซนเซอร แ ละตั ว
สั่นสะเทือนคอยเตือน ถาหากเจอสิ่งกีดขวางจะทําการสั่น
เพื่ อ ให ผู ที่ มี ค วามบกพร อ งทางสายตาหลบหรื อ เลี่ ย ง
เดินเสนทางอื่น
ขอเสนอแนะ
1. ปรับปรุ งความแมน ยําในการตรวจจับสิ่งกีด
ขวางใหมีประสิทธิภาพในการตรวจจับเพิ่มมากขึ้น
2. ปรั บ ปรุ ง จี พี เ อสติ ด ตามตั ว แจ ง สถานที่ ใ ห
แมนยํา
3. เพิ่ ม เขตการเดิ น ทางในโหมดออฟไลน ใ ห
สามารถใชไดทั่วประเทศไทย
4. ปรับปรุงแบตเตอรี่ใหสามารถใชงานไดนาน
ขึ้นและรองรับทุกฟงกชันของการชารจแบตเตอรี่
5. การใชจีพีเอสติดตามตัว สามารถใชงานใน
ระบบออนไลนหรือเติมเงินเขาไปในระบบ ไม
สามารถสงตําแหนงในระบบออฟไลนได
6. การแจงเตือนแบตเตอรี่ในรูปแบบแอปพลิเค
ชัน
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