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 การด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นมีข้อจ ากัดอยู่มากและเป็น
อุปสรรค์ต่อการเข้าถึงบริการต่างๆ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
เส้นทางและการเข้าถึงบริการต่างๆจนเกิดความคุ้นเคยถึงจะลดการพึ่งพาผู้ดูแลได้ เทคโนโลยีทางเดิน
ส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น(เบรลล์บล็อก) จะช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการ
มองเห็นสามารถเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้อง แต่เบรลล์บล็อกไม่ได้ให้ข้อมูลต าแหน่งปัจจุบัน จึงไม่
สามารถน าทางไปยังบริการสาธารณะเช่นห้องน  าไดถ้้าไม่มีผู้ช่วยเหลือ การสลักอักษรเบรลว์ไว้บนปา้ย 
ก็ไม่สะดวกต่อการใช้งานเนื่องจากต้องใช้มือสัมผัสโดยตรงที่ป้าย ซึ่งในบัจจุบันนี ได้มีการพัฒนาระบบ
น าทางด้วยสมาร์ทโฟนที่ท างานร่วมกับระบบดาวเทียมบอกต าแหน่ง เพื่อให้ข้อมูลการเดินทางแก่ผู้ทีม่ี
ความบกพร่องทางการมองเห็น แต่เนื่องด้วยข้อจ ากัดของระบบดาวเทียมที่ไม่สามารถท างานได้
แม่นย าในอาคารและค่าใช้จ่ายที่สูงในการใช้งาน จึงท าให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นไม่
สามารถใช้งานได้ทั่วถึง  ในงานวิจัยนี จึงได้ออกแบบระบบป้ายบอกทางด้วยเสียง ส าหรับติดตั งไว้กับ
ป้ายบอกทางที่มีอยู่ทั่วไป โดยระบบมีการท างานอยู่สองโหมดคือ โหมดแรกเป็นระบบที่ส่งเสียง
ตลอดเวลาเมื่อมีคนเข้าใกล้ดังเช่น เสียงแจ้งเตือนที่มีตามลิฟท์หรือทางเลือนต่างๆในปัจจุบัน โดย
ระบบจะเพิ่มเติ่มข้อมูลเสียงต าแหน่งปัจจุบนัและทศิทางไปยังสถานใกล้เคียง ท าให้ผู้ใช้สามารถรับรู้ใน
ความสัมพันธ์ของต าแหน่งและทิศทางในการเดินทางได้ โหมดที่สองเป็นระบบที่ใช้อุปกรณ์แท็ก โดย
จะบบจะท างานเมื่อตรวจสอบพบแท็กในบริเวณใกล้เคียงเท่านั น จากผลการทดสอบพบว่า ระบบป้าย
บอกทางด้วยเสียงช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้เส้นทางได้ดียิ่งขึ น ลดการพึ่งพาผู้ดูแลได้ ผู้ที่มีความ
บกพร่องในการมองเห็นสามารถเข้าถึงบริการต่างๆได้ง่ายขึ นโดยไม่ต้องมีผู้ดูแลและลดการพึ่งพา
สมาร์ทโฟนได้ ระบบป้ายบอกทางด้วยเสียงสามารถใช้งานร่วมกับไม้เท้าขาวและทางเดินเบรลล์บล็อค
ได้เป็นอย่างดี 
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ABSTRACT 

 
 The daily life of people with visual impairment, there are many restrictions due to the 
invisible to difficulty towards life and access to services. Those with visual impairment have 
to take the time to learn routes and access to services until too much familiarity then that 
can reduce the dependence on caregivers. Braille blocks technology for the people with visual 
impairment can help those people can walk on the path accurate but the braille blocks does 
not provide the current information. So it cannot navigate to the public service perfectly, such 
as walking to the bathroom without caregivers. Braille engraved on the label. It is inconvenient 
because they require to hand touch directly at the label. Currently, it has developed a 
navigation system with a smart phone that works with satellite positioning systems to provide 
guidance but due to the limitations of satellite systems cannot work well, and precision in 
building and also the high cost of use. Therefore, the people with visual impairment cannot 
be used widely. In this research, it has designed a navigation system with voice guidance for 
installations with existing signs. The system has two modes of operation. The first mode is the 
system that produces a sound when people are approaching such as sound alerts from 
elevator or moving walkway. The system will raise speech production and also provide the 
information the present position and direction to the other places. The user can recognize the 
relation of position and direction on the journey. The second mode is a system that uses the 
device tag. The system will work when the detected tag in the vicinity. The results showed 
that the system with voice allows users to learn the paths are better and reduce dependence 
on caregivers. The people with visual impairment can access services are easier without the 
caregivers and reduce dependence on smart phones. In addition, the system also can be used 
with a white walking stick and braille blocks perfectly. 
 
 


