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บทคัดย่อ: งานวิจยั ฉบับนี้จดั ทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาไม้เท้าอัจฉริยะสาหรับช่วยเหลือผู้พิการทาง
สายตา และเพื่อหาประสิทธิภาพของไม้เท้าอัจฉริยะสาหรับช่วยเหลือผู้พกิ ารทางสายตา โดยมีเครื่องมือที่ใช้ใน
การพัฒ นา ได้แ ก่ บอร์ด อะดู อีโน่ (Arduino Broad) เซ็น เซอร์ อ ัลตราโซนิ ก ส์ (Ultrasonic Sensor) เซ็น เซอร์
วัด ความชื้น (Humidity Sensor) บลู ทู ธ (Bluetooth) มอเตอร์ ไ ฟฟ้ ากระแสตรง (DC Motor) จีพี เอส (GPS)
แอปพลิเคชัน (Application) ระบบ Text to Speech โปรแกรม Android Studio ภาษา C++ และภาษา Java
ผลการทดสอบการทางานของไม้เท้าอัจฉริยะสาหรับช่วยเหลือผู้พกิ ารทางสายตา พบว่า ไม้เท้าอัจฉริยะสาหรับ
ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาสามารถแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางในระยะ 2 เมตร และสามารถแจ้งเตือนว่ามีแอ่งน้ า
อยู่ข้างหน้ าที่ปลายไม้เท้าตรวจจับ ได้ โดยการสั ่นเตือ นและส่งข้อความเสียงแจ้งเตือ น อีก ทัง้ ผู้ใช้สามารถส่ ง
ข้อความขอความช่วยเหลือไปยังผูต้ ดิ ต่อทีม่ กี ารบันทึกไว้ในโทรศัพท์ได้ดว้ ยการกดปุ่มขอความช่วยเหลือทีต่ ดิ ตัง้
บนไม้เท้าได้ และมีประสิทธิภาพการทางานของไม้เท้าเท่ากับ 95.72% ของระบบงานจริงทีไ่ ด้ตงั ้ วัตถุประสงค์ไว้
คาสาคัญ: ผูพ้ กิ ารทางสายตา; ไม้เท้าอัจฉริยะ; การส่งข้อความแจ้งเตือน; แอปพลิเคชัน
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Abstract: The purpose of this research was to develop and test the performance of a smart cane
for helping blind people. In this research, we used an Arduino broad, Ultrasonic Sensor, Humidity
Sensor, Bluetooth, a DC motor, a GPS application with a text-to-speech function, Arduino IDE and
Android Studio with C++ and Java language to build and develop the smart cane for help blind people.
After testing our smart cane for helping blind people, we found that it can alert blind people about
obstructions within a radius of two meters and when the cane’s tip detects puddles in front, there is a
vibration alert and a voice message to notify users as needed. Furthermore, the cane can send
messages to contacts saved on their phones to ask for help by pressing the button on the cane to ask
for help. The efficiency of the work of the cane’s functions can be considered 95.72% of the actual work
system according to the set objectives.
Keywords: Blind people; Smart cane; SMS alert; Application
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1. บทนา
ในปั จจุบนั เป็ นยุคแห่งการใช้เทคโนโลยีและการนา
นวัต กรรมมาใช้ในอุ ต สาหกรรมและชีวิต ประจ าวัน
มากขึ้น มีการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์ในยุค 4.0 ไม่ว่าจะเป็ นการนา
หุ่นยนต์มาใช้ในอุตสาหกรรม การพัฒนารถยนต์ทใ่ี ช้
ไฟฟ้ าหรือ EV การพัฒ นาระบบการขนส่ งที่รวดเร็ว
และติดตามสินค้าได้ รวมถึงมีการนาเทคโนโลยีมาใช้
ในการติดต่อสื่อสารกันอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ใน
การด าเนิ น ชี วิ ต ของผู้ ค นก็ มี ก ารน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการช่วยเหลือมนุ ษย์มากขึ้น และอีกหนึ่งด้าน
ทีน่ ่ าสนใจก็คอื ด้านการอานวยความสะดวกในการใช้
ชีวิตประจาวัน ซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถ
ช่วยในการพัฒนาอุปกรณ์ ต่างๆ โดยสามารถอานวย
ความสะดวกได้หลากหลายรูปแบบ และสนองตอบต่อ
ความต้องการของบุคคลหลากหลายกลุ่ม ยกตัวอย่าง
เช่น รถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้ า ซึ่งพัฒ นาขึ้นมาจากรถเข็น
ผู้ป่วยที่จาเป็ นต้องมีผู้เข็นให้แก่ผู้ป่ วยหรือผู้พิการที่
โดยสารด้วยรถเข็น ให้เป็ น รถเข็น ที่มีป่ ุ ม หรือรีโมท
คอนโท รล เพื่ อสั ง่ การให้ ร ถเข็ น เคลื่ อ นที่ และ
ยังสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ป่วยได้ด้วย ซึ่งทา
ให้ผู้ป่วยหรือผู้พกิ ารสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มาก
ขึ้น และด้ ว ยการพั ฒ นาของอุ ป กรณ์ พกพาอย่ า ง
สมาร์ ท โฟน และการเชื่อ มต่ อ ของอุ ป กรณ์ ไ ร้ส าย
ที่ก้า วหน้ า มากขึ้น ท าให้เทคโนโลยีเหล่ านี้ เข้ามามี
บทบาทในนวัต กรรมเหล่ า นี้ ด้ ว ย ยกตัว อย่ า งจาก
รถเข็ น ผู้ ป่ วยไฟฟ้ านอกจากการติ ด รีโ มทแล้ ว ยั ง
สามารถเปลี่ยนเป็ นใส่ระบบการติดต่อแอปพลิเคชัน
การสั ่งการรถเข็นของสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธได้ด้วย
เป็ นต้น [1]

จากสถิติก ารสารวจโดยกรมส่ งเสริม และพัฒ นา
ชี วิ ต ผู้ พิ ก ารวั น ที่ 31 มี น าคม พ.ศ. 2562 พบว่ า
“ในประเทศไทยมีผพู้ กิ ารตาบอดมากถึง 196,081 คน
ซึ่ ง คิ ด เป็ นร้อ ยละ 9.82 ของผู้ พิ ก ารที่ อ อกบัต รคน
พิการ ซึ่งมีจานวนมากเป็ นอัน ดับ 3 จากผูท้ ่อี อกบัตร
คนพิการทัง้ หมด 1,995,767 คน” [2] ทาให้ไม้เท้าเข้า
มามีบทบาทในการอานวยความสะดวกแก่คนตาบอด
โดยมีการระบุถงึ ประเภทความพิการทางสายตาตามสี
ของไม้เท้า เช่น หากไม้เท้าเป็ นสีขาวล้วนแสดงว่าผูใ้ ช้
เป็ นคนตาบอดแบบมืดสนิท หากบริเวณปลายไม้เท้า
เป็ นสีแดงนัน้ หมายความว่า ผู้ใช้เป็ นคนตาบอดแบบ
ยังพอเห็น แบบลางๆ บ้างหรือมีระยะการมองเห็น ที่
จากัดมากจนเกือบมืดสนิท หากไม้เท้ามีแทบสีแดงทัง้
หัวและปลายของไม้เท้า หมายความว่าผูใ้ ช้เป็ นคนตา
บอดทีห่ หู นวกด้วยเช่นกัน ปั จจุบนั ถึงแม้ว่าเทคโนโลยี
เหล่านี้จะพัฒนาอุปกรณ์ไปมากเท่าไหร่ ก็ยงั มีอุปกรณ์
การอ านวยความสะดวกบางอย่ า งที่ ไ ม่ ไ ด้ ร ับ การ
พัฒ นา เช่ น ไม้เท้าสีขาว หรือ ไม้เท้าพลาสติก สีขาว
อันเป็ นสัญลักษณ์และอุปกรณ์ค่ชู วี ติ ของคนตาบอดนัน้
มีก ารพัฒ นาเพีย งแค่ พ ับ เก็บ ได้ เพื่อ สะดวกต่ อ การ
พกพาเท่านัน้ และในปั จจุบนั ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนา
ไม้ เท้ า ที่ มีร ะบบเซ็ น เซอร์ เพื่ อ ตรวจจับ สิ่ง กีด ขวาง
และส่งสัญญาณเตือนในรูปแบบสั ่นเตือน หรือการส่ง
เสียงสัญญาณเตือน สามารถทาได้เพียงแค่แจ้งเตือน
ว่าข้างหน้ามีสงิ่ กีดขวางหรือไม่
จากการทบทวนงานวิจยั และวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ พบว่ามีการพัฒนาไม้เท้า
สาหรับผู้พกิ ารทางสายตามากมาย ซึ่งแต่ละงานวิจยั มี
การออกแบบฟั งก์ชนั การใช้งานที่แตกต่างกันออกไป
และเลื อ กใช้ เทคโนโลยี ท่ี ห ลากหลายรู ป แบบ เช่ น
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งานวิจ ัย ในต่ า งประเทศ ในปี ค.ศ. 2017 A. Anwar
และ S. Aljahdali [3] ได้ทาการออกแบบสมาร์ทสติ๊ก
(Smart Stick) ส าหรับ ช่ ว ยเหลื อ คนตาบอด โดย
สมาร์ท สติ๊ก สามารถช่ ว ยคนตาบอดตรวจพบสิ่งกีด
ขวางหรืออันตรายที่อยู่ขา้ งหน้าระหว่างการเดิน และ
เพื่อ ให้ สามารถจ าแนกแยกแยะสิ่ง รอบตัว ได้ร ะบบ
ดั ง กล่ า วได้ ถู ก ออกแบบมาให้ ท าหน้ า ที่ เ หมื อ น
วิสยั ทัศน์เทียมและหน่ วยแจ้งเตือนภัย ประกอบด้วย
เซ็ น เซอร์ 5 ป ระเภ ท คื อ Ultrasonic Sensor, IR
Sensor, Water Sensor, Fire Sensor แ ล ะ Light
(LDR) Sensor โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino
Uno R3) ในการรับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ต่างๆ และ
ทาการประมวลผลสัญญาณพัลส์ (Pulses) สัน้ ๆ ไปยัง
ขาของ Arduino ที่เชื่อ มต่ อ กับ บลัซ เซอร์ (Buzzers)
ไวเบรเตอร์ (Vibrator) และระบบเตือ นภัย ด้วยเสีย ง
โ ด ย มี ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ GPS Navigation ใ น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อนาทางคนตาบอดไปยังสถานที่
ใหม่ แ ละสถานที่ท่ีไ ม่ คุ้น เคย และใช้หู ฟั ง ในการฟั ง
ระบบน าทางด้ว ยเสีย งและฟั ง สัญ ญาณเตือ นต่ า งๆ
ต่ อ ม าใน ปี ค .ศ . 2018 D. Sathya แ ละค ณ ะ [4]
ได้กล่าวไว้ว่า ไม้เท้าปกติทวไปไม่
ั่
ได้ทาการแจ้งเตือน
เมื่อมีสงิ่ กีดขวางและไม่มปี ระสิทธิภาพสาหรับผูพ้ กิ าร
ทางสายตา เนื่ องจากผู้พิการทางสายตาไม่สามารถ
รับ รู้ ไ ด้ ว่ า วัต ถุ ท่ี อ ยู่ ข้ า งหน้ า คื อ สิ่ง ใด ผู้ พิ ก ารทาง
สายตาไม่ ส ามารถจ าแนกขนาดวัต ถุ ท่ีอ ยู่ ข้า งหน้ า
หรือไม่สามารถทราบถึงระยะห่างระหว่างตัวบุคคลกับ
วัตถุได้ ซึ่งทาให้ยากต่อการเคลื่อนที่ของผูพ้ ิการทาง
สายตา ดังนั น้ จึงได้ท าการออกแบบไม้เท้าอัจ ฉริย ะ
(Smart Walking Stick) ส าหรับ คนตาบอด เพื่ อ ท า
หน้าที่ในการนาทางและช่วยให้การใช้ชวี ติ ประจาวัน

สะดวกและง่ายยิง่ ขึน้ ไม้เท้าอัจฉริยะทีไ่ ด้ออกแบบมา
นัน้ สามารถตรวจจับวัตถุและวัดระยะห่างระหว่างวัตถุ
ได้ด้ว ย Ultrasonic Sensor เมื่อ มีสิ่ง กีด ขวางเข้า มา
ใกล้ทางด้านหน้าของผู้พิการทางสายตา ผู้พกิ ารทาง
สายตาสามารถรู้เกี่ยวกับสิง่ กีดขวางดังกล่าวได้ด้วย
การได้ยินเสียงจากหูฟั งแบบเรียลไทม์ (Real Time)
ซึ่ ง ระบบประกอบด้ ว ย USB Camera, RF Module,
Rain Sensor, Ultrasonic Sensor, Raspberry pi
และหูฟัง งานวิจยั นี้ได้ประยุกต์ใช้ Raspberry pi เป็ น
ศูนย์กลางควบคุมระบบ ในปี ค.ศ. 2020 Y. Alex และ
คณะ [5] ได้กล่าวไว้ว่าการตาบอดเป็ นสภาวะที่ขาด
การรับ รู้ ท างสายตา ซึ่ ง ท าให้ ม องไม่ เ ห็ น สิ่ ง ใดๆ
รวมทัง้ แสงด้วย คนตาบอดหรือผูพ้ กิ ารทางสายตาจึง
ต้องการความช่วยเหลือบางอย่างเพื่อให้รสู้ กึ ปลอดภัย
ขณะนาทาง ซึง่ มีการใช้ไม้ค้ายันแบบธรรมดากันอย่าง
แพร่หลายในการช่วยเหลือ แต่มขี อ้ จากัดมากเกินไป
ดังนั น้ สถานการณ์ ปั จจุบ ัน จึงต้องการไม้เท้าที่ได้รบั
การพัฒ นาทางด้า นเทคโนโลยี หนึ่ ง ในเทคโนโลยี
เหล่านัน้ คือ ไม้เท้าอัจฉริยะ (Smart Cane) ซึง่ เป็ นวิธี
แก้ปัญหาสาหรับผู้พิการทางสายตาได้ Y. Alex และ
คณะ [5] จึงได้ทาการออกแบบไม้เท้าอัจฉริยะสาหรับ
คนตาบอดและผูพ้ กิ ารทางสายตา ในงานทดลองนี้ได้
ฝั ง ระบบการน าทางคนตาบอดอัจ ฉริย ะที่เรีย บง่า ย
ประหยัด และเป็ นมิตรกับผู้ใช้ ระบบนี้ได้ออกแบบมา
เพื่ อ ช่ ว ยให้ ท ัง้ ผู้ พิก ารทางสายตาและคนตาบอดมี
ความคล่องตัวมากขึน้ เพื่อให้สามารถพึง่ พาตนเองใน
การท ากิ จ วั ต รประจ าวัน ได้ ไม้ เ ท้ า อั จ ฉริ ย ะนี้ ไ ด้
ออกแบบให้ ไ ม้ เ ท้ า สี ข าวสามารถปรั บ ระดั บ ได้
มีน้ าหนักเบา พร้อมเซ็นเซอร์หลายตัวที่เชื่อมต่อกับ
บอร์ ด Arduino เช่ น มี ก ารติ ด ตั ้ง Ultrasonic และ
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Infrared Sensors ในตาแหน่งทีเ่ หมาะสมเพื่อตรวจจับ
สิ่ ง กี ด ขวางและสามารถสแกนพื้ น ที่ ท่ี ก าหนดไว้
ล่ ว งหน้ า ทั ง้ ต าแหน่ ง ที่ รู้ จ ัก และไม่ รู้จ ัก รอบตั ว คน
ตาบอดโดยการปล่อยคลื่นสะท้อน เซ็นเซอร์ทต่ี ดิ ตัง้ จะ
ส่งสัญ ญาณไปยัง Arduino ที่ตงั ้ โปรแกรมไว้ แล้วทา
ก า รแ จ้ ง เตื อ น ผ่ า น บ ลั ซ เซ อ ร์ (Buzzers) แ ล ะ
ไวเบรเตอร์ (Vibrator) และส่ งสัญ ญาณเสีย งเพื่อ น า
ทางคนตาบอดได้ อ ย่ า งปลอดภั ย ในปี เดี ย วกั น
M.D. Messaoudi และคณะ [6] ได้ ท าการวิจ ัย เรื่อ ง
ระบบน าทางไม้เท้าอัจ ฉริย ะอัต โนมัติสาหรับ การใช้
งานในร่ม เป็ นระบบที่ออกแบบมาโดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อ อานวยความสะดวกในการนาทางในร่ม โดยใช้
ค ล า ว ด์ ค อ ม พิ ว ติ้ ง ( Cloud Computing) แ ล ะ
เครื่องสแกนไร้สาย Internet of Things (IoT) ระบบนี้
ป ระกอบ ไป ด้ ว ย ไม โครค อน โท รลเลอร์ กล้ อ ง
เครื่องมือวัดความเร่ง (Accelerometers) และสามารถ
ส่ ง ข้อ ความเสีย งได้ ต่ อ มาในปี ค.ศ. 2021 M.H.A.
Wahab และคณะ [7] ได้ทาวิจยั เรื่อง ไม้เท้าอัจฉริยะ
(Smart Cane): ไม้เท้าช่ว ยเหลือ สาหรับ ผู้พิก ารทาง
สายตา โดยวัตถุประสงค์หลักของการศึกษานี้คอื การ
สร้างต้นแบบที่สามารถตรวจจับวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง
ข้างหน้าผู้ใช้งานและทาการแจ้งเตือนกลับในรูปแบบ
ของข้อความเสียงและการสั ่นไปยังผูใ้ ช้งาน งานวิจยั นี้
ได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ซ อฟต์ แ วร์ MPLAB ในการพั ฒ นา
Source Code ข อ ง PIC Microcontroller ส่ ว น
ฮาร์ ด แวร์ ป ระกอบด้ ว ย (1) ใช้ Ultrasonic Sensor
สร้างคลื่น เสียงความถี่สูงและประเมินเสียงสะท้อนที่
ได้รบั กลับมาโดย (2) ไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้สาหรับ
ควบคุ ม ระบบ เนื่ อ งจากไมโครคอนโทรลเลอร์ มี
ความสามารถในการจัดเก็บและสามารถเรียกใช้งานที่

ไม่ ซ้ า กัน ท าให้ ใ ช้ ง านได้ ห ลากหลายมากขึ้น และ
(3) เครื่องตรวจจับน้า (Water Detector) เป็ นอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กทีอ่ อกแบบมาเพื่อตรวจจับน้า
ทีข่ งั อยู่ในแอ่งน้า สาหรับในประเทศไทย มีการพัฒนา
ไม้เท้ า ส าหรับ ผู้ พิก ารทางสายตามาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เช่นกัน เช่น ในปี ค.ศ. 2013 W. Tiyapatanakul และ
W. Puangsaijai [8] ได้ ท าก ารอ อ ก แ บ บ ไม้ เท้ า
อัจฉริยะสาหรับคนตาบอด โดยมี 3 ฟั งก์ชนั การใช้งาน
หลัก คือ (1) การบอกสถานทีท่ ค่ี นพิการทางสายตาอยู่
ในขณะนัน้ โดยใช้โมดูลเสียงส่งเสียงบอกสถานที่ (2)
สามารถส่งข้อความไปยังบุคคลใกล้ชดิ หรือผูด้ แู ลผ่าน
โมดูล จีเอสเอ็ม และ (3) สามารถตรวจจับสิง่ กีดขวาง
โดยใช้โมดูลตรวจจับ ด้วยอัลตราโซนิก ส์ ต่ อ มาในปี
ค.ศ. 2016 W. Sukmanee และ A. Chanklang [9] ได้
ออกแบบและสร้างไม้เท้าอัจฉริยะ ซึ่งมีความสามารถ
ในการสัน่ แจ้ ง เตื อ นเมื่ อ พบสิ่ ง กี ด ขวางอยู่ บ ริเ วณ
ข้ า งหน้ าของผู้ ใ ช้ ง าน เสี ย งแจ้ ง เตื อ นขอความ
ช่วยเหลือเมื่อผู้ใช้งานเกิด อุบ ัติเหตุ และยังสามารถ
ปรับระดับความสูงของไม้เท้าให้เหมาะกับผูใ้ ช้งานได้
โด ย ใช้ ห ลั ก ก ารท างาน ข อ ง Infrared Proximity
Sensor และ Accelerometer นอกจากนี้ยงั มีงานวิจยั
ของ K. Chanprasert (ค.ศ. 2017) [10] ได้ทางานวิจยั
เรื่อ ง “การพัฒ นาเครื่อ งแจ้ง เตือ นสิ่ง กีด ขวางเพื่อ ผู้
พิการทางสายตา” ตัวเครื่องประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนศีรษะ ส่วนลาตัว และส่วนขา ซึ่งอาศัยหลักการ
ท างานของการสะท้ อ นของคลื่น โดยประยุ ก ต์ ใ ช้
เซ็น เซอร์แ บบ อัลตราโซนิ ก ส์ในการตรวจจับ สิ่งกีด
ขวาง การทางานของเครื่องดังกล่าวเป็ น การทางาน
แบบไร้สายเพื่อความสะดวกต่อการใช้งานการแสดง
สัญ ญาณเตือ นผู้พิก ารทางสายตาให้รบั รู้ว่า มีสิ่งกีด
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ขวางมี 2 ลักษณะ คือ การสั ่นของมอเตอร์และเสียง
3 แบบ เครื่องจะเริม่ เตือนเมื่อสิง่ กีดขวางอยู่ห่างจาก
ผู้พิการทางการเห็น 40-60 เซนติเมตร ในปี เดียวกัน
N. Phatphakiti และคณะ [11] ได้สร้างหมวกแจ้งเตือน
สิ่ง กี ด ขวางด้ ว ยอัล ตราโซนิ ก ส์ส าหรับ ผู้ พิก ารทาง
สายตาขึน้ มา โดยจุดเด่นของผลงาน คือ มีโครงสร้างที่
ติดตัง้ ง่าย สะดวก ใช้เซ็นเซอร์อลั ตราโซนิกส์เป็ นตัว
ตรวจจับ ระยะทาง และใช้ ไ มโครคอนโทรลเลอร์
Arduino ทีม่ รี าคาถูกเป็ นตัวประมวลผล ใช้งานง่ายไม่
ซับซ้อน มีระบบแจ้งเตือนทัง้ ในรูปแบบเสียงหรือระบบ
สั ่นเมื่อระยะทางเข้าใกล้จะมีเสียงเตือนที่ดงั ถี่ข้นึ หรือ
สั ่นรุนแรงขึ้น ทาให้ทราบถึงความใกล้ไกลของระยะ
เพื่อให้ผพู้ กิ ารทางสายตา เตรียมป้ องกันอันตรายทีจ่ ะ
เกิด การชนกับ สิ่งกีด ขวาง นอกจากนี้ ระยะการแจ้ง
เตือนผูพ้ กิ ารทางสายตายังสามารถปรับระยะของการ
แจ้งเตือนได้ดว้ ยตัวเองอีกด้วย ต่อมาในปี ค.ศ. 2018
R. Jaisuthi และคณะวิจยั [12] ได้มีการนาเสนอ “ไม้
เท้าอัจฉริยะโฉมใหม่” เพื่อป้ องกันอันตรายสาหรับผู้
พิการทางสายตาทีม่ าพร้อมเซ็นเซอร์บอกจุดอันตราย
3 ระดับ พร้อมส่งสัญญาณเตือนในรูปแบบของ “เสียงสั ่น” แบบเรีย ลไทม์ คือ แนวดิ่ง ระยะ 50, 120 และ
แนวดิง่ 100 ซม. โดยมีตน้ ทุนในการพัฒนาตัวต้นแบบ
ประมาณ 1,800 บาท เป็ นต้น
จากงานวิจ ัย ที่ผ่ า นมาในอดีต ข้า งต้ น จะพบว่ า
อุปกรณ์ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่ผู้พกิ าร
ทางการเห็ น ส่ ว นใหญ่ มี ร ะบบแจ้ ง เตื อ นที่ ย ั ง ไม่
เชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันที่
ท าให้ ส ะดวกต่ อ การใช้ ง านและเข้ า กั บ ลั ก ษณ ะ
ไลฟ์ สไตล์ในการใช้ชวี ติ ของผู้พิการทางการมองเห็น
ในปั จจุบนั ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั ทาจึงเล็งเห็นความสาคัญ

ในการพัฒ นาระบบแจ้ง เตือ นรูป แบบข้อ ความให้ มี
ประสิทธิภาพที่ดกี ว่าเดิม โดยจะมีการระบุถึงรูปแบบ
ระย ะแ ละระดั บ ค ว าม สู ง ข อ งสิ่ ง กี ด ข ว างให้ มี
ความสามารถมากยิ่ง ขึ้น และสามารถเชื่อ มต่ อ กับ
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึ้น
มาควบคู่กนั กับไม้เท้าอัจฉริยะ ซึ่งแอปพลิเคชันที่ได้
ทาการพัฒนาขึน้ มานัน้ จะสามารถรับคาสั ่งจากไม้เท้า
เพื่ อ มาแปลงเป็ นข้ อ ความและใช้ ร ะบบการอ่ า น
ข้อความที่ได้รบั ผ่ านหูฟั งให้แก่ ผู้พิการทางการเห็น
เพื่อ แจ้ ง เตื อ น อีก ทัง้ ยัง สามารถส่ ง ข้อ ความไปหา
ผู้ ติ ด ต่ อ ที่ มีก ารบัน ทึ ก รายชื่ อ ไว้ไ ด้ เพื่ อ ขอความ
ช่วยเหลือในกรณีทเ่ี กิดอุบตั ิเหตุ หรือเกิดเหตุการณ์ท่ี
ไม่คาดคิดขึน้ ซึ่งคณะผูว้ จิ ยั คาดหวังว่า การพัฒนาไม้
เท้ า อัจ ฉริย ะส าหรับ ช่ ว ยเหลือ ผู้ พิ ก ารทางสายตา
จะสามารถช่ ว ยให้เกิด การพัฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต ของ
ผู้พกิ ารทางการมองเห็นให้มชี วี ติ ความเป็ นอยู่ท่ดี ขี ้นึ
และมีค วามสะดวกในการใช้อุป กรณ์ ดงั กล่าวในการ
ดารงชีวติ ประจาวัน
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2. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
2.1 การวิ เคราะห์ (Analysis)
คณะผู้วจิ ยั ได้ทาการแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 2
ส่วนหลัก คือ (1) ส่วนของฮาร์ดแวร์ (Hardware) และ
(2) ส่ ว นของซอฟต์ แ วร์ (Software) ดัง รายละเอีย ด
ต่อไปนี้
ในส่วนของฮาร์ดแวร์ (Hardware) นัน้ ประกอบไป
ด้วยการศึกษาวิธกี ารใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ที่นามาใช้
ในไม้ เท้ า อัจ ฉริย ะส าหรับ ผู้ พิ ก ารทางสายตา และ
การศึก ษาถึง ความต้ อ งการของผู้พิก ารทางสายตา
ร่วมกัน เพื่อใช้ในการกาหนด ออกแบบระบบและวงจร
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ในการพัฒนาไม้เท้าอัจฉริยะสาหรับช่วยเหลือผู้พกิ าร
ทางสายตา ซึ่งจากการศึก ษาความต้อ งการ พบว่ า
ผูพ้ กิ ารทางสายตาต้องการที่จะทราบถึงสิง่ กีดขวางที่
อยู่บริเวณด้านหน้าและต้องการทีห่ ลีกเลีย่ งจากการชน
กระแทกสิ่งกีด ขวาง หรือการลื่น ล้ม จากการเหยีย บ
แอ่งน้า และจากการศึกษางานวิจยั ในอดีตเป็ นต้นแบบ
จึงทาให้เกิดแนวคิดการใช้งานอัลตราโซนิกส์เซ็นเซอร์
ในการตรวจจับวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง โดยใช้หลักการ
ของการวัดระยะด้วยการวัดระยะเวลาการสะท้อนของ
เสียง และเพื่อทีจ่ ะพัฒนาต่อยอดจากงานวิจยั ต้นแบบ
จึงเกิดแนวคิดที่จะระบุถงึ สิง่ กีดขวางที่อยู่เหนือศีรษะ
แ ล ะ ระ บุ ถึ ง พื้ น ต่ า ง ระ ดั บ ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ติ ด ตั ้ ง
อัล ตราโซนิ ก ส์ ใ นองศาที่ แ ตกต่ า งกั น และเพื่ อ ลด
อัน ตรายที่อ าจจะเกิด ขึ้น จากการลื่น ล้ม จากแอ่ งน้ า
จึงมีแนวคิดในการติดตัง้ เซ็นเซอร์วดั ความชืน้ เพื่อการ
วัด พื้น ทางข้า งหน้ า มีว่ า แอ่ ง น้ า หรือ ไม่ และยัง เพิ่ม
ระบบของการขอความช่วยเหลือในกรณี ฉุกเฉิน เพื่อ
ติดต่อขอความช่วยเหลือไปยังผู้ติดต่อที่ได้บนั ทึกไว้
จากที่กล่าวข้างต้นทาให้มอี ุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ท่ตี ้องใช้
ประกอบไปด้ ว ยอั ล ตราโซนิ ก ส์ เ ซ็ น เซอร์ 4 ตั ว
เซ็นเซอร์วดั ความชืน้ 1 ตัว โมดูลบลูทธู มอเตอร์แบบ
สั ่น และรีเลย์โมดูล ซึ่งใช้จานวนช่องขา I/O จานวน
มาก จึงทาให้บอร์ด Arduino ทีเ่ ลือกใช้เป็ นรุ่น MEGA
2560 เพื่อรองรับจานวนอุปกรณ์และโมดูลทีต่ ดิ ตัง้ ด้วย
ดังนัน้ ในการทางานของไม้เท้าจะแบ่งเป็ น 5 ส่วน คือ
(1) การวัดระยะวัตถุด้านหน้ า (2) การตรวจจับสิ่งกีด
ขวางเหนื อ ศี ร ษะ (3) การวัด พื้ น ที่ ท างต่ า งระดั บ
(4) การตรวจจับแอ่งน้า และ (5) ระบบการส่งข้อความ
ขอความช่วยเหลือ

ในส่ ว นของซอฟต์ แ วร์ (Software) นั ้น ไม้ เ ท้ า
อัจฉริยะสาหรับผู้พิการทางสายตา มีซอฟต์แวร์ท่ใี ช้
ทัง้ หมด 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของระบบควบคุม และส่วน
ของแอปพลิเคชัน ส่ ว นของระบบควบคุ ม เป็ นการ
ควบคุมอุปกรณ์ จาเป็ นต้องมีโปรแกรมระบบติดตัง้ ที่
บอร์ด Arduino เพื่ อ ที่จ ะใช้ค วบคุ ม การท างานของ
บอร์ด และอุ ป กรณ์ โ มดู ล ที่ติ ด ตัง้ ซึ่ง ในการพัฒ นา
ระบบนัน้ จะใช้ Arduino IDE และเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษา C++ เพื่อให้มีการท างานได้ห ลายๆ อย่างใน
เวลาที่ใกล้กัน โดยลดการรอเวลาประมวลผลให้มาก
ทีส่ ุด กับบอร์ด Arduino MEGA ซึง่ เป็ นบอร์ดทีท่ างาน
ในรูป แบบการประมวลผลทีล ะค าสัง่ ซึ่ ง ท าให้ เกิ ด
สถานการณ์ ท่ตี ้องรอการประมวลผลที่นานเกินไปใน
การแจ้ง เตือ นแต่ ละครัง้ นั น้ คณะผู้วิจ ัย จึงใช้ วิธีก าร
สร้า งโปรแกรมจับ เวลาในการจับ เวลา เพื่อ สัง่ การ
ท างาน ข องอุ ป กรณ์ เพื่ อลดระย ะเวลาใน การ
ประมวลผล และการรอคิวของการทางานของอุปกรณ์
แต่ ล ะตั ว อี ก ทั ง้ ยั ง ลดปั ญหาในการเกิ ด สัญ ญาณ
รบกวนกัน ในเซ็ น เซอร์ แ ต่ ล ะตั ว อี ก ด้ ว ย ส่ ว นของ
แอปพลิเคชัน จะใช้สาหรับ ระบบการแจ้งเตือนด้ว ย
เสี ย ง โด ย ท าก ารเขี ย น โป รแ ก รม เพื่ อ พั ฒ น า
แอปพลิเคชันบนระบบแอนดรอยด์ โดยการรับส่งคาสั ่ง
ระหว่ า งแอปพลิเคชัน และไม้เท้า เพื่อ มาแปลงเป็ น
ข้อความและใช้ระบบการอ่านข้อความที่ได้รบั ผ่านหู
ฟั งให้แ ก่ ผู้พิก ารทางสายตาเพื่อแจ้งเตือ น อีก ทัง้ ยัง
สามารถส่งข้อความไปหาผู้ติดต่อที่บนั ทึกไว้ได้ เพื่อ
การขอความช่ ว ยเหลื อ ผ่ า นการกดปุ่ มขอความ
ช่วยเหลือ
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จากการศึกษาระบบต้นแบบ ทบทวนวรรณกรรมที่
เกีย่ วข้อง และการศึกษาความต้องการของผูพ้ กิ ารทาง
สายตาต่อไม้เท้า สามารถสรุปแนวคิดในการพัฒ นา
ฟั งก์ช ัน การท างานของไม้เท้า อัจ ฉริย ะและอุ ป กรณ์

ที่ต้ อ งใช้ ไ ด้ด ังตารางที่ 1 ดังนั ้น กรอบแนวคิด การ
ทางานของไม้เท้าอัจ ฉริยะสาหรับ ช่วยเหลือผู้พิก าร
ทางสายตา สามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 1

ตารางที่ 1 สรุปฟั งก์ชนั การทางานของไม้เท้าอัจฉริยะและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการพัฒนาไม้เท้าอัจฉริยะ
ฟังก์ชนั การทางานของไม้เท้าอัจฉริ ยะ
ส่วนของไม้เท้าอัจฉริ ยะ
ส่วนของแอพเซอร์วิส
1. ไม้ เ ท้ า ส าห รั บ ผู้ พ ิ ก ารทางสายตา เป็ น 1. สามารถตรวจจับตาแหน่งของวัตถุ 1. สามารถทางานได้ในสมาร์ทโฟนที่ใช้
พลาสติก สามารถปรับ ขนาดความยาวได้
ได้ในระยะประมาณ 3 เมตร ด้วย
ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์
ระหว่าง 70-110 เซนติเมตร
ก า ร บ อ ก เ ป็ น ร ะ ย ะ ห่ า ง 2. สามารถใช้งานระบบ GPS ในการจับ
2. Arduino MEGA
โดยประมาณ
ตาแหน่งจากสมาร์ทโฟนได้
3. อัลตราโซนิกส์เซ็นเซอร์จานวน 4 ตัว
2. สามารถ ตรวจจั บ ทางลาดชั น 3. สามารถแปลงโปรโตคอลเป็ นคาสังใน
่
4. เซ็นเซอร์วดั ความชืน้ จานวน 1 ตัว
พร้อมแจ้งเตือนได้
การส่งข้อความการเตือนสิง่ กีดขวางที่
5. มอเตอร์ไฟฟ้ าแบบสัน่
3. สามารถตรวจจับ ความชื้น เพื่ อ
รับจากไม้เท้า
6. บลูทูธ
บอกตาแหน่งของพืน้ ทีเ่ ปี ยกหรือมี 4. สามารถเข้าถึงการส่งข้อความในการ
7. พาวเวอร์แบงค์ขนาด 40,000 mAh
น้าขังได้
แจ้งเตือน
อุปกรณ์ที่ใช้

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการทางานของไม้เท้าอัจฉริยะสาหรับช่วยเหลือผูพ้ กิ ารทางสายตา
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2.2 การออกแบบ (Design)
การออกแบบไม้เ ท้า อัจ ฉริย ะ จะประกอบด้ว ย
อุป กรณ์ที่ต ิด ตัง้ บนด้า มของไม้เ ท้า ได้แ ก่ ด้า มจับ
ไม้เ ท้า (หมายเลข 1) เซ็น เซอร์อ ลั ตราโซนิก ส์
จานวน 4 ตัว เป็ นโมดูลวัดระยะและตรวจจับสิง่ กีด
ขวาง โดยติดตัง้ ทัง้ หมด 4 ตาแหน่ ง ได้แก่ ตาแหน่ ง
บริเวณด้า มไม้เท้า จานวน 1 ตัว (หมายเลข 2) ใช้
สาหรับวัดระยะและตรวจจับสิง่ กีดขวางบริเวณเหนือ
ศีร ษะ ต าแหน่ ง บริเ วณกลางไม้เ ท้า จานวน 1 ตัว
(หมายเลข 4) ใช้ว ดั ระยะและตรวจจับ สิง่ กีด ขวาง
บริเวณทางด้า นหน้า และตาแหน่ งบริเวณปลายไม้
เท้า ใช้ว ดั ระยะและตรวจจับ สิ ง่ กีด ขวางบริเ วณ
ด้า นหน้า และด้า นหลัง จานวน 2 ตัว (หมายเลข 5
และ 6) โดยเซ็น เซอร์ตวั ที่ 1 เป็ น เซ็น เซอร์วดั ระยะ
เหนือศีรษะ ติด ตัง้ ที่ร ะยะ 80 เซนติเมตร เซ็นเซอร์
ตัว ที่ 2 และ 3 เป็ น เซ็น เซอร์ว ดั ระยะวัต ถุด ้า นหน้า
ติด ตัง้ ในระยะ 60 เซนติเ มตร และ 30 เซนติเมตร
ตามลาดับ และเซ็น เซอร์ต วั ที่ 4 เป็ น เซ็น เซอร์ว ดั
ระยะทางลาดชัน ติดตัง้ ในระยะ 20 เซนติเมตร การ
วัด ระยะติด ตัง้ เซ็น เซอร์นี้ วัด จากตาแหน่ งปลายไม้
เท ้า จนถึง ต วั เซ็น เซอร์เ ป็ น ห ลัก โดยต าแห น่ ง
การต ิด ตั ง้ เซ็น เซ อ ร์ไ ด้ม าจากการแ บ่ง ไม ้เ ท ้า
ออกเป็ น 3 ส่ว น เพื่อ หาจุด ติด ตัง้ เซ็น เซอร์ ยกเว้น
เซ็นเซอร์ตวั ที่ 1 (หมายเลข 2) ที่ต้องติดตัง้ ห่างจาก
เ ซ ็น เซ อ ร ์ต วั ที ่ 4 (ห ม า ย เล ข 6) ใ น ร ะ ย ะ
60 เซนติเมตร ใช้ว ดั ระยะและตรวจจับ สิง่ กีด ขวาง
บริเวณทางด้า นหน้าและด้านหลัง ส่วนปลายไม้เท้า
จะติดเซ็นเซอร์วดั ความชื้นจานวน 1 ตัว (หมายเลข
7) ใช้ส าหรับ วัด ระดับ ความชื้น ของพื ้น โดยการ
ทางานถูก ออกแบบให้ต รวจจับ วัต ถุด ้า นหน้า ทาง

ต่า งระดับ และแอ่ง น้ า ทุก ๆ 5 วิน าที เพราะเป็ น
ข้อ มูลหลัก ที่ค วรได้ร บั การตรวจสอบอย่า งต่อ เนื่ อ ง
ส่ว นการตรวจจับ สิง่ กีด ขวางเหนือ ศีร ษะจะทาการ
ตรวจจับ ทุก ๆ 8 วิน าที เพื่อ แยกการวัด สิง่ กีด ขวาง
เหนือ ศีร ษะให้ไ ม่ซ้ากับ การทางานตรวจจับ ในระยะ
อื่น ๆ สาหรับ ในกล่อ งควบคุม (หมายเลข 3) จะมี
บอร์ด Arduino กับ โมดูล บลูท ูธ ติด ตัง้ ข้า งในกล่อ ง
ควบคุมและบริเวณด้ามจับของไม้เท้าจะติดตัง้ ปุ่มกด
ทัง้ 3 ปุ่ม เพื่อใช้ในการควบคุมไม้เท้าอัจฉริยะ การ
ออกแบบไม้เ ท้า อัจ ฉริย ะสาหรับ ช่ว ยเหลือ ผู ้พ กิ าร
ทางสายตา แสดงดังรูปที่ 2
การออกแบบส่วนของระบบควบคุม เพื่อที่จ ะใช้
ควบคุม การทางานของบอร์ด และอุป กรณ์โ มดูล ที่
ติดตัง้ สามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 3
การออกแบบแอปพลิเคชัน คณะผู้วจิ ยั ได้ทาการ
รวบรวมข้อ มูล เพื่อ ศึก ษาความต้อ งการของระบบ
โดยสามารถออกแบบแอปพลิเ คชัน สาหรับ ใช้ง าน
ร่วมกับไม้เท้าอัจฉริยะสาหรับช่วยเหลือผู้พกิ ารทาง
สายตา ทั ง้ นี ้ส ามารถท างานได้บ นสมาร์ท โฟน
ระบบปฏิบ ตั ิก าร แอนดรอยด์เ ท่า นั น้ มีก ารใช้ง าน
ระบบ GPS ในการจับ ตาแหน่ ง จากสมาร์ท โฟนได้
ทาการแปลงโปรโตคอลเป็ นคาสั ่งในการส่งข้อความ
การเตือ นสิง่ กีด ขวางที่ร บั จากไม้เ ท้า ซึ่ง แอปพลิเ ค
ชันจะสามารถเชื่อมต่อกับไม้เท้าผ่านบลูทูธ เพื่อรับ
ค่าที่สั ่งการจากไม้เท้ามา แล้ว ทาการแจ้งเตือ นหรือ
รับ ค่า ที ่ส่ง มาจากปุ่ มขอความช่ว ยเหลือ โดยการ
ออกแบบหน้าตาของแอปพลิเคชัน สามารถแสดงได้
ดังรูป ที่ 4 และแผนภาพแสดงการทางานของระบบ
สามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 5
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รูปที่ 2 การออกแบบไม้เท้าอัจฉริยะ

โมดู
ตราโซนิกส์กเส์ซเนเซอร์
ซนเซอร์
โมดูลลอัอัล
ลตราโซนิ

โมดูโมดู
ลเซลเซ
นเซอร์
ั ดั ความชื
นเซอร์ววด
ความชืนน

มอเตอร์
ั่
มอเตอร์สส
นั ่ น

ไมโครคอนโทรลเลอร์
ไมโครคอนโทรลเลอร์
(ArduinoMEGA
MEGA 2560)
(Arduino
2560)

การแจ้
งเตือนด้วยเสียง
การแจ้งเตือนด้วยเสียง
โมดู
บลูททูธ ูธ
โมดูลลบลู

โมดูลลสวิ
โมดู
สวิตตช์ ช์

คชันน
โทรศั
โฟน แอปพลิ
แอปพลิ เเคชั
โทรศัพพท์ท์สสมาร์
มาร์ททโฟน
การส่งงข้ข้ออความ
ความ
การส่

รูปที่ 3 ภาพรวมของระบบควบคุมทีป่ ระกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ
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2.3 การพัฒนาระบบ (Development)
การพัฒนาไม้เท้าอัจฉริยะ เริม่ จากการนาไม้เท้ามา
ท าการติ ด ตั ้ง อั ล ตราโซนิ กส์ เซ็ น เซอร์ จ านวน
4 ตัวใช้เป็ นโมดูลวัดระยะและตรวจจับสิง่ กีดขวาง โดย
ท าการติ ด ตั ้งเซ็ น เซอร์ ว ั ด ความชื้ น จ านวน 1 ตั ว
บริเวณปลายไม้เท้า ใช้สาหรับวัดระดับความชื้นของ
พืน้ ว่ามีน้ าขังหรือไม่ ติดตัง้ ตัวกล่องควบคุมสาหรับใส่
อุ ปกรณ์ ท่ีบริเวณกลางไม้เท้า ติดตัง้ บอร์ด Arduino
ลงในกล่องควบคุมเป็ นไมโครคอนโทลเลอร์ทใ่ี ช้สาหรับ
การประมวลผลของโปรแกรมการท างานของไม้เท้า
ติ ด ตั ้งโมดู ล บลู ทู ธ ลงในกล่ อ งควบคุ ม ใช้ ส าหรั บ
เชื่อมต่ อกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟน มอเตอร์
ไฟฟ้ าแบบสั ่น ใช้สาหรับแจ้งเตือนการทางานของไม้
เท้าในพื้นที่ทม่ี พี น้ื เปี ยกหรือน้ าขัง และสวิตซ์เปิ ด/ปิ ด
บริเวณด้ามจับของไม้เท้า จากนัน้ ทาการติดตัง้ สายไฟ
ของอุปกรณ์ ทุกตัวมาที่ตัวบอร์ด Arduino และบลูทูธ
เมื่ อ ท าการติ ด ตั ้ง และเชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ ทั ้ง หมด
เรียบร้อยแล้ว ทาให้ได้ไม้เท้าอัจฉริยะ ดังรูปที่ 6

รูปที่ 4 การออกแบบแอปพลิเคชัน
เริ่มต้นทางาน

จับเวลา

มี

ไม่มี

เซนเซอร์ทางาน
เคลียร์ค่าข้อมูล

มีการจ่ายไฟ
หรือไม่
จบการทางาน

แปลงค่าข้อมูล
ตรวจสอบ
เงื่อนไขต่างๆ

ใช่

ส่งสัญญาณแจ้งเตือน

ไม่ใช่

รูปที่ 5 แผนภาพแสดงการทางานของระบบ

รูปที่ 6 ไม้เท้าอัจฉริยะ
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คณะผู้ว จิ ยั ได้ทาการพัฒ นาแอปพลิเคชัน โดย
ก า ร ใ ช ้โ ป ร แ ก ร ม Android Studio ซึ ่ง เป ็ น
โป ร แ ก รม ส า ห ร บั ส ร้า ง แ อ ป พ ล เิ ค ช ัน ข อ ง
ระบบปฏิบ ตั ิก ารแอนดรอยด์ ที ่ม ฟี ั ง ก์ช นั ในการ
ออกแบบ Interface และพัฒนาแอปพลิเคชัน ให้มี
ฟั ง ก์ช นั การท างานได้ต ามวัต ถุป ระสงค์ที ่ตั ง้ ไว้
โดยเมื่อเริม่ เข้าแอปพลิเคชันจะพบกับหน้าจอการ
เชื่อ มต่อ อุป กรณ์ผ ่า นระบบบลูท ูธ และสามารถ

เพิม่ รายชื่อผู้ติดต่อเพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนไปยัง
รายชื่อ ที่ม กี ารบัน ทึก ไว้ไ ด้ ในกรณีที่ม กี ารหกล้ม
เกิด ขึ ้น อีก ทั ง้ ยัง มีร ะบบในการ Preview และ
แสดงการทางานของตัว แอปพลิเ คชัน ที่สามารถ
ร นั (Run) ใน Device ข อ ง ระบ บ ป ฏ ิบ ตั ิก า ร
แอนดรอยด์ที่แ ตกต่า งกัน ในแต่ล ะรุ่น ได้ ซึ่ง การ
พัฒนาแอปพลิเคชันโดยการใช้โปรแกรม Android
Studio แสดงดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 การพัฒนาแอปพลิเคชัน
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2.4 การหาประสิ ทธิ ภาพของระบบ (Performance
Testing)
ในการทดสอบประสิทธิภาพการทางานของไม้เท้า
อัจฉริยะ คณะผู้ วิจ ัย ได้ ท าการแบ่ งวิธีก ารทดสอบ
ออกเป็ น 4 รู ป แบบ ได้ แ ก่ (1) การทดสอบการ
ตรวจจับวัตถุด้านหน้ า โดยระยะห่างระหว่างไม้เท้า
กั บ วั ต ถุ มี ค่ าเท่ ากั บ 1 เม ต ร, 2 เม ต ร แ ล ะ
3 เมตร (2) การทดสอบสิ่งกีดขวางเหนื อศีรษะ โดย
ระยะห่างระหว่างไม้เท้ากับวัตถุมคี ่าดังนี้คอื ต่ ากว่า
170 เซนติเมตร และสูงกว่า 170 เซนติเมตร (ในการ
ออกแบบไม้ เท้ าอัจฉริย ะ ได้ ใช้ ค วามสู งเฉลี่ยของ
ชายไทยเป็ นหลัก คื อ 170 เซนติ เมตร) (3) การ
ทดสอบทางต่างระดับ พืน้ ทีส่ ูงกว่าระดับ และพืน้ ทีต่ ่า
กว่าระดับ สาหรับงานวิจยั นี้ คณะผู้วจิ ยั ได้นาไม้เท้า
ไปตรวจจั บ เส้ น ทางต่ างระดั บ ที่ เนิ นความสู ง
50 เซนติ เ มตร และ (4) การทดสอบตรวจสอบ
แอ่งน้า โดยทดสอบการจุ่มทีพ่ น้ื ทีเ่ ปี ยกกับพืน้ ทีแ่ ห้ง
ในการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของ
แอปพลิเคชันสาหรับไม้เท้าอัจฉริยะ คณะผูว้ จิ ยั ได้ทา
การแบ่งวิธกี ารทดสอบออกเป็ น 2 รูปแบบ ได้แก่ (1)
การทดสอบการแจ้งเตือนด้วยเสียง ทดสอบการแจ้ง
เตือนด้วยเสียง เมื่อมีวตั ถุ อยู่ด้านหน้ า เมื่อมีสิ่งกีด
ขวางเหนือศีรษะ เมื่อมีทางต่างระดับ เมื่อมีแอ่ งน้ า
และ (2) การทดสอบการส่ ง ข้ อ ความขอความ
ช่วยเหลือ โดยมีการทดสอบการส่งข้อความและการ
รับข้อความ
ในการทดสอบเพื่ อ หาประสิท ธิภ าพของระบบ
จะทาการทดสอบดังนี้ คือ (1) ตรวจจับวัตถุดา้ นหน้า
(2) สิ่ งกี ด ขวางเหนื อ ศี รษะ (3) ทางต่ างระดับ (4)
ตรวจสอบแอ่งน้ า (5) การแจ้งเตือนด้วยเสียง และ (6)

การทดสอบการส่ ง ข้ อ ความข้ อ ความช่ ว ยเหลื อ
โดยแบ่ งการทดสอบของแต่ ละฟั งก์ ช ันการท างาน
ออกเป็ นสถานการณ์ ย่ อ ย ซึ่ ง จะท าการทดสอบ
สถานการณ์ ละ 50 ครัง้ เพื่อนาผลการทดสอบไปหา
ค่าเฉลี่ยความผิดพลาด และหาประสิทธิภาพ โดยการ
ค านวณ ค่ า เปอร์ เซ็ น ต์ ค วามผิ ด พลาด และค่ า
เปอร์เซ็นต์ผดิ พลาดเฉลี่ย ดังสมการทีด่ งั สมการที่ (1)
และสมการที่ (2) ตามลาดับ
% ความผิดพลาด =

% ผิดพลาดเฉลีย่ =

ค่าผิดพลาด x 100
จานวนครัง้ ทัง้ หมดทีท่ ดลอง

(1)

ผลรวม ค่า % ความผิดพลาดทัง้ หมด
(2)
จานวนหัวข้อทีท่ ดลอง

3. ผลการดาเนิ นงานวิ จยั
การทดสอบการท างานในส่ ว นของไม้ เ ท้ า
อัจฉริยะ คณะผู้วจิ ยั ได้นาไม้เท้าอัจฉริยะไปทาการ
ทดสอบการใช้งานกับ สถานการณ์ ต่ างๆ ที่จ าลอง
ขึ้นมา โดยสามารถสรุปผลการทดสอบการทางาน
ได้ดงั นี้
3.1 ผลการทดสอบการทางานในส่วนของไม้เท้า
อัจฉริยะ
3.1.1 ผลการทดสอบการตรวจจับวัตถุด้านหน้ า
การทดสอบตรวจจั บ ระยะห่ า งของวัต ถุ
ด้านหน้า 3 ระยะ คือ 1 เมตร 2 เมตร และ 3 เมตร
แสดงดั ง รู ป ที่ 8 พบว่ า ไม้ เ ท้ า อั จ ฉริย ะมี ค วาม
ผิดพลาดในการตรวจจับวัตถุ เฉลี่ยที่ 8.67% โดยที่
ความผิดพลาดในการจับวัตถุทเ่ี กิน 3 เมตร มากถึง
20% เมื่อทาการวิเคราะห์หาสาเหตุความผิดพลาด
ดังกล่าวจากการทดลอง รวมถึงการศึกษาคู่มอื ของ
ตัวเซ็นเซอร์ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง [13] พบว่า
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ตารางที่ 2 การทดสอบการตรวจจับวัตถุดา้ นหน้า
รูปแบบ
การทดสอบ
1. วัตถุระยะ 1 เมตร
2. วัตถุระยะ 2 เมตร
3. วัตถุระยะ 3 เมตร
ค่าเฉลี่ย

ผลการทดสอบ
(ทดสอบทังหมด 50 ครัง)
ความถูกต้อง ความผิ ดพลาด
98% (49 ครัง้ ) 2% (1 ครัง้ )
96% (48 ครัง้ ) 4% (2 ครัง้ )
90% (40 ครัง้ ) 20% (10 ครัง้ )
91.33%
8.67%

3.1.2 ผลการทดสอบสิ่ งกีดขวางเหนื อศีรษะ
การทดสอบตรวจจับสิ่งกีดขวางเหนื อศีรษะ
แสดงดังรูปที่ 9 พบว่า การตรวจจับสิง่ กีดขวางเหนือ
ศีรษะนัน้ สามารถทาได้ดี โดยมีความผิดพลาดเฉลี่ย
เพี ย ง 5% ซึ่ งเกิ ด ขึ้น จากวัต ถุ ท่ี ท าการทดสอบใน
บางครัง้ มีการสั ่นหรือตรวจจับเจอในจุดทีเ่ ป็ นมุมทาให้
ค่าสะท้อนทาให้เกิดความผิดพลาดขึน้ ผลการทดสอบ
สิง่ กีดขวางเหนือศีรษะ แสดงดังตารางที่ 3

รูปที่ 8 การทดสอบการตรวจจับวัตถุดา้ นหน้า
อาจเกิดจากสาเหตุดงั ต่อไปนี้ คือ (1) เกิดจากความ
ยาวของสายไฟที่ใช้ในการจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ อลั
ตราโซนิกส์เซ็นเซอร์ทม่ี คี วามยาวมากเกินไปจนเกิด
แรงต้านในการจ่ายไฟ ส่งผลให้ไม่สามารถจ่ายไฟไป
ยังอุปกรณ์อลั ตราโซนิกส์เซ็นเซอร์ได้เพียงพอ จึงไม่
สามารถส่ ง สัญ ญาณได้ แ รงพอถึ ง ระยะ 3 เมตร
(2) ระยะจากัดของการตรวจจับ ของอัลตราโซนิกส์
เซ็ น เซอร์ ซึ่ ง จะท าให้ เ ซ็ น เซอร์ ต รวจจั บ ไม่ ไ ด้
(3) ผลกระทบด้านอุณหภูมิ (Effect of Temperature)
ในระหว่ า งการทดสอบ โดยอุ ณ หภู มิจ ะส่ งผลต่ อ
คลื่นอัลตราโซนิกส์ ดังนัน้ ในการใช้งานของอัลตรา
โซนิกส์เซ็นเซอร์จะต้องมีอุณหภูมทิ เ่ี หมาะสม ซึง่ จะ
ช่วยเพิ่มความแม่นยา และ (4) มุม ตกกระทบของ
วัต ถุ การใช้งานของอัลตราโซนิ ก ส์เซ็น เซอร์ได้ดี
ที่สุ ด นั ้น วัต ถุ ท่ี ก ระทบต้ อ งมีลัก ษณะตัง้ ฉากกับ
อัลตราโซนิกส์เซ็นเซอร์ ดังนัน้ ถ้ามุมของวัตถุมอี งศา
เพิ่ ม ขึ้ น จะท าให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการใช้ ง าน
อัลตราโซนิก ส์เซ็น เซอร์ลดลง ผลการทดสอบการ
ตรวจจับวัตถุดา้ นหน้าแสดงดังตารางที่ 2

3.1.3 ผลการทดสอบทางต่างระดับ
การทดสอบทางต่ างระดับ แสดงดังรูปที่ 10
พบว่า ไม้เท้าสามารถตรวจจับพืน้ ต่างระดับสูงมีความ
ผิดพลาดที่ 4% แตกต่ างจากการตรวจจับพื้นที่ต่ าง
ระดับต่ า ที่มีความผิดพลาดสูงถึง 20% ไม่ สามารถ
ตรวจจับพื้นทีต่ ่างระดับต่ าหรือเนินต่าได้ ซึ่งเกิดจาก
เนิ นที่ เตี้ ยเล็ ก น้ อยจนระยะการตรวจจั บ ของ
เซ็ น เซอร์ อ ั ล ตราโซนิ กส์ ต รวจจั บ ไม่ พบความ
เปลี่ยนแปลงของระยะห่างจากพื้น จึงทาให้ตรวจพบ
ไม่เจอพื้นต่างระดับต่ าหรือเนินเตี้ย ซึ่งปั ญหานี้อาจ
เกิดขึน้ ได้จากความเคยชินของผูใ้ ช้งานทีเ่ มื่อเจอเนิน
เตี้ยก็จะโน้มตัวตาม จนตาแหน่ งเซ็นเซอร์ของไม้เท้า
เคลื่อนได้เช่นกัน ผลการทดสอบทางต่างระดับ แสดง
ดังตารางที่ 4
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3.1.4 ผลการทดสอบตรวจจับแอ่งนา
การทดสอบตรวจจับแอ่งน้ า แสดงดังรูปที่ 11
พบว่าไม้เท้าสามารถตรวจจับแอ่งน้ า โดยไม่มีความ
ผิดพลาดเกิดขึ้นเลย ผลการทดสอบตรวจจับแอ่งน้ า
แสดงดังตารางที่ 5

ตารางที่ 3 การทดสอบสิง่ กีดขวางเหนือศีรษะ
รูปแบบ
การทดสอบ

ผลการทดสอบ
(ทดสอบทังหมด 50 ครัง)
ความถูกต้อง ความผิ ดพลาด
96% (48 ครัง้ ) 4% (2 ครัง้ )

1. วัตถุระยะต่ากว่า
170 เซนติเมตร
2. วัตถุระยะสูงกว่า
170 เซนติเมตร
ค่าเฉลี่ย

94% (47 ครัง้ )

6% (3 ครัง้ )

95 %

5%

ตารางที่ 4 การทดสอบทางต่างระดับ
รูปแบบ
การทดสอบ

รูปที่ 9 การทดสอบสิง่ กีดขวางเหนือศีรษะ

1. พืน้ ทีส่ งู กว่าระดับ
2. พืน้ ทีต่ ่ากว่าระดับ
ค่าเฉลี่ย

ผลการทดสอบ
(ทดสอบทังหมด 50 ครัง)
ความถูกต้อง ความผิ ดพลาด
96% (48 ครัง้ ) 4% (2 ครัง้ )
80% (40 ครัง้ ) 20% (10 ครัง้ )
88 %
12 %

ตารางที่ 5 การทดสอบตรวจสอบแอ่งน้า
รูปแบบ
การทดสอบ

ผลการทดสอบ
(ทดสอบทังหมด 50 ครัง)
ความถูกต้อง ความผิ ดพลาด
100% (50 ครัง้ ) 0% (0 ครัง้ )
100% (50 ครัง้ ) 0% (0 ครัง้ )
100%
0%

รูปที่ 10 การทดสอบทางต่างระดับ

1. จุ่มแอ่งน้า
2. แตะพืน้ แห้ง
ค่าเฉลี่ย

รูปที่ 11 การทดสอบตรวจจับแอ่งน้า

3.2 ผลการทดสอบการท างานในส่ วนขอ ง
แอปพลิ เคชัน
ผลการทดสอบการท างานของแอปพลิ เคชั น
สามารถแบ่งการทดสอบการทางานออกเป็ น 2 ส่วน
ดังนี้
3.2.1 ผลการทดสอบการแจ้งเตือนด้วยเสียง
ในการทดสอบการท างานของการแจ้งเตือน
ด้ ว ยเสี ย งผ่ า นแอปพลิ เคชั น โดยการน าไม้ เท้ า
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อัจ ฉริย ะมาเชื่ อ มต่ อ กั บ แอปพลิ เคชั น แล้ ว น าไป
ทดสอบกับสถานการณ์ เดียวกันกับการทดสอบการ
ท างานในส่ วนของไม้เท้าอัจฉริยะ เพื่อทดสอบการ
แจ้งเตื อนด้วยเสีย งของแต่ ละฟั งก์ ช ัน โดยท าการ
ทดสอบแต่ ล ะฟั งก์ ช ั น จ านวน 50 ครั ง้ พบว่ า
แอปพลิเคชันสามารถเล่นเสียงแจ้งเตือนได้ โดยไม่มี
ความผิดพลาด แสดงผลการทดสอบได้ดงั ตารางที่ 6

ส่ ง ข้ อ ความขอความช่ วยเห ลื อ สามารถสรุ ป
เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดได้ดงั ตารางที่ 8
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบการแจ้งเตือนด้วยเสียง
รูปแบบ
การทดสอบ
1. เมื่อมีวตั ถุอยู่
ด้านหน้า
2. เมื่อมีสงิ่ กีดขวาง
เหนือศีรษะ
3. เมื่อมีทางต่างระดับ
4. เมื่อมีแอ่งน้า
ค่าเฉลี่ย

3.2.2 ผล ก ารท ดส อ บ ก ารส่ งข้ อ ค วาม ข อ
ความช่วยเหลือ
ในการทดสอบการส่ ง ข้ อ ความขอความ
ช่ วยเหลือ ซึ่ งท างานผ่ านปุ่ มขอความช่ วยเหลือที่
ติดตัง้ ไว้บริเวณด้ามจับไม้เท้า เมื่อปุ่มถูกกด ระบบจะ
ท าการส่ งคาสั ่งในการขอความช่ วยเหลือไปยังแอป
พลิเคชันที่เชื่อมต่ออยู่ และแอปพลิเคชันจะทาการส่ง
ข้อความขอความช่วยเหลือไปยังผู้ติดต่อที่ได้บนั ทึก
ไว้ในแอปพลิเคชัน ผลการทดสอบพบว่า ระบบขอ
ความช่วยเหลือไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น สามารถ
แสดงผลได้ดงั ตารางที่ 7 และหน้ าจอแสดงข้อความ
ขอความช่วยเหลือ โดยเบอร์โทรติดต่อที่ได้บนั ทึกไว้
อยู่แล้วนัน้ เมื่อมีการใช้งานระบบขอความช่วยเหลือ
ระบบ จะท าการดึ ง ข้ อ มู ลที่ อยู่ ห รื อ GPS จาก
สมาร์ทโฟนของผู้ใช้งานส่ งไปพร้อมข้อความ SMS
ไปยังเบอร์โทรทีไ่ ด้บนั ทึกไว้ ดังรูปที่ 12-13

ผลการทดสอบ
(ทดสอบทังหมด 50 ครัง)
ความถูกต้อง ความผิ ดพลาด
100% (50 ครัง้ ) 0% (0 ครัง้ )
100% (50 ครัง้ )

0% (0 ครัง้ )

100% (50 ครัง้ )
100% (50 ครัง้ )
100%

0% (0 ครัง้ )
0% (0 ครัง้ )
0%

ตารางที่ 7 ผลการทดสอบการส่งข้อความขอความ
ช่วยเหลือ
รูปแบบ
การทดสอบ

ผลการทดสอบ
(ทดสอบทังหมด 50 ครัง)

ความถูกต้อง ความผิ ดพลาด
1. การส่งข้อความ
2. การรับข้อความ
ค่าเฉลี่ย

100% (50 ครัง้ )
100% (50 ครัง้ )
100%

0% (0 ครัง้ )
0% (0 ครัง้ )
0%

ตารางที่ 8 ผลสรุปค่าความผิดพลาดของไม้เท้าอัจฉริยะ
การทดสอบ
การตรวจจับวัตถุดา้ นหน้า
สิง่ กีดขวางเหนือศีรษะ
ทางต่างระดับ
ตรวจจับแอ่งน้า
การแจ้งเตือนด้วยเสียง
การส่งข้อความขอความช่วยเหลือ
สรุปผลค่าความผิดพลาดเฉลี่ย

3.3 สรุปภาพรวมของผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
ของไม้เท้าอัจฉริยะ
จากการทดสอบประสิทธิภาพของไม้เท้าอัจฉริยะ
และแอปพลิเคชัน ในด้านการตรวจจับวัตถุด้านหน้ า
สิง่ กีดขวางเหนือศีรษะ ทางต่างระดับ ตรวจจับแอ่งน้ า
การแจ้ ง เตื อ นด้ ว ยเสี ย ง รวมถึ ง การทดสอบการ
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จากการทดสอบไม้เท้าอัจฉริยะทัง้ หมด 750 ครัง้
(วั ต ถุ ด้ า นหน้ า 150 ครั ง้ สิ่ ง กี ด ขวางเหนื อ ศี ร ษะ
100 ครัง้ ทางต่ างระดับ 100 ครัง้ ตรวจสอบแอ่ งน้ า
100 ครัง้ การแจ้งเตือนด้วยเสียง 200 ครัง้ และการส่ง
ข้ อ ค วาม ขอค วาม ช่ วย เห ลื อ 100 ค รั ้ง ) พ บ ว่ า
การทดสอบทางต่ า งระดั บ มี ค วามผิ ด พลาด 12%
การทดสอบตรวจจับวัตถุด้านหน้ามีความผิดพลาดถึง
8.67% และการทดสอบสิ่งกีดขวางเหนื อศีรษะมีความ
ผิดพลาดถึง 5% ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากอุปกรณ์มคี วาม
แม่นยาไม่มากพอจึงทาให้เกิดผลลัพธ์ดงั กล่าวขึน้
จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น สามารถสรุ ป ได้ ว่ า ไม้ เ ท้ า
อัจ ฉริย ะมีป ระสิท ธิภ าพการท างานเท่ ากับ 95.72%
ของระบบงานจริงทีไ่ ด้กาหนดขอบเขตการทาวิจยั ไว้
รูปที่ 12 หน้าจอแสดงข้อความขอความช่วยเหลือ

4. สรุปผลการวิ จยั
ไม้เท้าอัจฉริยะสาหรับช่วยเหลือผูพ้ กิ ารทางสายตา
และแอปพลิ เคชั น ส าหรับ ไม้ เท้ า อั จ ฉริ ย ะส าหรั บ
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ พิ ก ารทางสายตาบนระบบปฏิ บ ั ติ ก าร
แอน ดรอยด์ สาม ารถ ท างาน ร่ ว ม กั น ได้ อย่ าง
มีประสิทธิภาพ โดยสามารถแจ้งเตือนการใช้งานตาม
ฟั งก์ช ันต่ างๆ เช่ น เมื่อวัตถุ อยู่ด้านหน้ า เมื่อมีสิ่งกีด
ขวางเหนือศีรษะ ทางต่างระดับ และตรวจจับแอ่งน้ าเป็ น
ต้น และสามารถขอความช่วยเหลือไปยังผู้ติดต่ อที่ได้
บันทึกไว้ในแอปพลิเคชัน โดยมีการส่งข้อความ SMS
และตาแหน่งทีส่ ามารถแสดงใน Google Map ได้
5. ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม
ควรมีการปรับขนาดของไม้เท้าให้มนี ้ าหนักที่เบา
ลดขนาดของกล่อ งควบคุ ม และควรมีก ารพัฒ นาให้
พกพาและใช้งานได้งา่ ย โดยสามารถพับเก็บได้

รูปที่ 13 หน้าจอแสดงตาแหน่งของผูใ้ ช้งาน
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