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บทคัดย่อ 

โครงงานนี้จัดท าขึ้นเพ่ือช่วยให้ข้อมูลสินค้าแก่ผู้พิการทางสายตาบนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา ซึ่ง
ระบบจะช่วยให้ข้อมูลสินค้าในรูปแบบของเสียง โดยผู้ใช้สามารถเลือกท ารายการได้ 4 รูปแบบ คือ รับข้อมูล
สินค้าจากการสแกนบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค๊ด อ่านข้อความบนสินค้า สร้างรายการสินค้าที่ต้องการซื้อ และ
ระบบค้นคืนค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลย้อนหลัง ระบบสแกนบาร์โค้ดที่พัฒนา จะรับข้อมูลภาพจากกล้องภายใน
อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา จากนั้นจะน ามาวิเคราะห์และถอดรหัสตัวเลขบาร์โค้ด และน าไปค้นคืนข้อมูลสินค้า
และโปรโมชั่นจากร้านค้าใกล้เคียง ส่วนระบบอ่านตัวอักษรข้อความ จะท าการดึงตัวอักษรออกมาในรูปของไฟล์
ตัวอักษร ข้อมูลสินค้าที่ดึงจากฐานข้อมูลและไฟล์ตัวอักษรข้อความที่ถอดได้ จะน าเข้าสู่ระบบอ่านออกเสียง
ให้กับผู้ใช้งาน ระบบสร้างรายการสินค้าที่ต้องการซื้อ ผู้ใช้งานสามารถเลือกสินค้าที่ อ่านบาร์โค้ดแล้วเก็บลง
ตะกร้าสินค้า เพ่ือสรุปเป็นรายการสินค้าที่ต้องการซื้อ และสามารถจัดเก็บเป็นข้อมูลค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล ท าให้
ผู้ใช้สามารถค้นคืนย้อนหลังได้ ทั้งนี้ระบบได้ถูกพัฒนาขึ้นในรูปของแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ นอกจากนี้ยังมีส่วนการใช้งานของเว็บแอพพลิเคชัน ส าหรับให้ร้านค้าและผู้ดูแลระบบ มีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูลสินค้า รายละเอียด และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ เพ่ือให้ข้อมูลสินค้าตรงตามความเป็นจริง
และเป็นปัจจุบันมากที่สุด  
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on Mobile Device 
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ABSTRACT 

This project is intended to provide product information for blind persons on mobile 
device. The system consists of 4 main processes: barcode or QR code reading and product 
information retrieval, Optical Characteristic Recognition (OCR), shopping list generation, 
personal expense management. User can scan barcode via mobile camera to retrieve 
corresponding product information and promotion price. OCR obtained via mobile camera is 
used to extract text information on the product. User can choose VisionEYE is developed on 
android operation system with the main goals to facilitate and reduce limitations for blind 
persons’ living, and to let them live by themselves comfortably. Moreover, there is the web 
application for shops and administrator to manage a variety of information such as product 
information, details and promotions. They can update product and store information online 
so that all the information is correct and up to date. 
 
Keywords:  Mobile Application, Product Information, Blind person, Image Processing, Optical 
Character Recognition, Barcode Recognition. 
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บทน า 
 เนื่องจากในปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้พิการทางสายตาเป็นจ านวนมากถึง  185,905 คน (ข้อมูลจาก
การด าเนินงานจดทะเบียนคนพิการทั่วประเทศ เดือนพฤษภาคม 2560 ส ารวจโดยกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ [12]) การไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเอง จึงต้องอาศัยคนใกล้ชิดหรือคน
รอบตัวคอยช่วยให้ข้อมูล แต่ส าหรับผู้พิการทางสายตาที่ต้องอาศัยอยู่โดยล าพัง หรือไม่ได้มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด
ตลอดเวลา การใช้ชีวิตประจ าวันอาจเป็นเรื่องที่ยากล าบาก สามารถท าได้ยาก และอาจเกิดอันตรายได้ ดังนั้น 
จึงเป็นการดียิ่ง หากมีระบบช่วยให้ข้อมูลสินค้าแก่ผู้พิการทางสายตา ที่จะคอยให้ข้อมูลสินค้า และน าเสนอ
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นๆผ่านทางเสียง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานทราบว่าสินค้านั้นๆ เป็นสินค้าอะไร ไม่
เพียงแต่ช่วยในการใช้เลือกซ้ือสินค้าเท่านั้น แต่ยังสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย  

ระบบช่วยเลือกซื้อสินค้าให้กับผู้พิการทางสายตา [1-3] ส่วนใหญ่เน้นไปในการให้บริการน าทางแก่ผู้
พิการทางสายตา แต่ยังมีรูปแบบการน าเข้าสินค้าสู่ตะกร้าสินค้า โดยติดต่อกับอุปกรณ์อ่านบาร์โค้ดแยกกับ
อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา ซึ่งจะท าให้ไม่สะกวดในการใช้งาน ผู้พิการทางสายตาจ าเป็นต้องซ้ืออุปกรณ์ต่อเชื่อม
เพ่ิมเติม ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ตัวอย่างเช่น Trinetra [1] เป็นระบบช่วยเลือกซื้อสินค้าที่พัฒนาโดย
มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2007 จุดเด่นของระบบคือผู้ใช้
สามารถใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้งานอยู่แล้ว เชื่อมต่อกับปากกาอ่าน Barcode (Baracoda IDBlue Pen) 
เพ่ืออ่าน Barcode ของสินค้า หรือ ใช้งานดินสออ่าน RFID Tag (Baracoda Pencil) ของสินค้า และส่ง
สัญญาณมายังโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านทางบลูธูท โดยข้อมูลสินค้าจะถูกดึงจาก Server ผ่านส่วนติดต่อ GPRS 
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่  จุดด้อยของระบบคือ การใช้งานปากาอ่าน Barcode และ ดินสอบอ่าน RFID Tag 
ส าหรับผู้พิการทางสายตาเป็นไปได้ยาก และด้วยเงื่อนไขที่ร้านค้าต้องติดตั้งและดูแล Server เพ่ือให้ข้อมูล ท า
ให้ร้านค้ามีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม IBM [6] ได้จดสิทธิบัตรเทคนิคในการสร้างระบบช่วยซื้อสินค้าให้กับผู้มีความ
บกพร่องในการมองเห็น อย่างไรก็ดีทาง IBM ยังไม่เคยสร้างระบบช่วยซื้อสินค้าเพ่ือน าออกมาใช้งานจริงเลย 
แต่จากการวิเคราะห์เทคนิคที่ IBM น าเสนอพบว่า จุดเด่นคือมีการน าเสนอเทคนิคการใช้อุปกรณ์สื่อสารแบบ
พกพาในการค้นหาเส้นทางจากจุดที่ผู้ใช้อยู่ปัจจุบันไปยังชั้นวางสินค้าที่ผู้ใช้ต้องการเลือกซื้อ โดยจะน าทางผู้ใช้
ไปตามเส้นทางที่ก าหนดด้วยเสียง ซึ่งผู้ใช้สามารถสร้างรายการสินค้าจากรายการสินค้าที่ถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์
สื่อสารแบบพกพาเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเลือกซื้อสินค้า โดยตรวจสอบข้อมูลจากการอ่าน Barcode 
ด้วยอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา จุดด้อยคือ สิทธิบัตรระบุเพียงเทคนิคที่สามารถน าไปพัฒนาระบบช่วยเลือกซื้อ
สินค้าเท่านั้น ยังมิได้แสดงรูปแบบการน ามาพัฒนาใช้งาน และด้วยระบบถูกออกแบบให้เก็บข้อมูลสินค้าไว้
ภายในอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา ท าให้ขาดความยืดหยุ่นในการน าไปใช้งานกับร้านค้าอ่ืน PIRAmIDE [7] เป็น
ระบบช่วยเลือกซ้ือสินค้าท่ีพัฒนาโดยมหาวิทยาลัย Deusto Institute of Technology – DeustoTech. และ 
University of Deusto ในประเทศสเปน ในปี  2011 จุดเด่นคือ  PIRAmIDE คล้ายกับ Trinetra ของ
มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon University คือเปิดให้ผู้ใช้สามารถใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้งานอยู่แล้ว 
โดยผู้ใช้จะใช้งานปากกาอ่าน Barcode (Baracoda IDBlue Pen) เพ่ืออ่าน Barcode ของสินค้า หรือ ใช้งาน
ดินสออ่าน RFID Tag (Baracoda Pencil) ของสินค้า และมีส่วนเพิ่มเติมคือสามารถให้ผู้ใช้ถ่ายภาพ QR code 
ได้ ข้อมูลที่อ่านจะถูกส่งสัญญาณมายังโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านทางบลูธูท โดยข้อมูลสินค้าจะถูกดึงจาก Server 
ผ่านส่วนติดต่อ GPRS บนโทรศัพท์เคลื่อนที่  จุดด้อยคือ ระบบไม่มีส่วนในการสร้างรายการซื้อสินค้า เนื่องจาก
ระบบเปิดให้ผู้ใช้เดินส ารวจร้านค้าไปเรื่อยๆ อาจท าให้การเลือกซื้อสินค้าใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสิ้นการเลือก
ซื้อสินค้า และต้องใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 เครื่อง โดยเครื่องนึงจะท าหน้าที่รับและติดตามสัญญาณ RFID อีก
เครื่องนึงติดต่อผู้ใช้และท างานในส่วนประมวลผลร่วมกับ Server ท าให้นอกจากเกิดความไม่สะดวกในการ
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พกพาอุปกรณ์แล้ว ยังท าให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมแก่ผู้ใช้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนในการติดตั้งและ
ดูแล RFID Tag เป็นจ านวนมากในร้านค้า และร้านค้ายังต้องติดตั้งและดูแล Server เพ่ือให้ข้อมูล ท าให้ร้านค้า
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  

ดังนั้นทางคณะผู้จัดท า จึงได้ริเริ่มและคิดค้นพัฒนาระบบช่วยให้ข้อมูลสินค้าแก่ผู้พิการทางสายตาบน
อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา โดยไม่จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์สแกนบาร์โค้ดเพ่ิมเติม ทั้งยังเพ่ิมรูปแบบการอ่านคิว
อาร์โค๊ด ระบบเลือกสินค้าเข้าสู่ตะกร้าสินค้า และระบบจัดเก็บและค้นคืนค่าใช้จ่ายรายเดือนย้อนหลัง  ท าให้
ระบบที่พัฒนาขึ้นถูกออกแบบให้เอ้ือต่อผู้พิการทางสายตา เป็นระบบที่สามารถช่วยให้ข้อมูลสินค้าแก่ผู้พิการ
ทางสายตา และแสดงรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นๆ ผ่านแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ แอน
ดรอยด์ ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาเมื่อมีการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เนต  ทั้งนี้เป็นความตั้งใจของ
คณะผู้จัดท าที่จะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยอ านวยความสะดวก 
และลดข้อจ ากัดในการด ารงชีวิตของผู้พิการทางสายตา ให้สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้ด้วยตนเองอย่างไม่
ยากล าบากและปลอดภัย และน าเสนอรูปแบบของธุรกิจเพ่ือสังคม ที่ให้บริการข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นในการ
เลือกซื้อสินค้าให้กับผู้พิการทางสายตา เปิดให้ผู้พิการทางสายตา มีโอกาสด าเนินชีวิตประจ าวันในการเลือกซื้อ
สินค้า ได้ใกล้เคียงกับคนปกติ เพ่ิมความม่ันใจ อิสระในการด าเนินชีวิต และส่งเสริมให้เกิดความภูมิใจในตนเอง 
ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพจากข้อมูลภาพจากกล้องภายในอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา 
ในการวิเคราะห์และรู้จ าบาร์โค้ดและตัวอักษร และน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการดึงข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่น 
พัฒนาระบบการจัดสร้างรายการสินค้าที่ต้องการเลือกซื้อ ที่สามารถน ามาแสดงให้กับพนักงานคิดเงิน 
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนช าระค่าสินค้า นอกจากนี้ ยังสามารถเก็บเป็นข้อมูลประวัติการเลือกซ้ือสินค้า ซึ่งผู้
พิการทางสายตาสามารถค้นคืนย้อนหลัง และน าข้อมูลมาใช้ในการค านวณค่าใช้จ่ายย้อนหลังได้ นอกจากนี้
ร้านค้ายังสามารถนาข้อมูลประวัติการเลือกซื้อสินค้า ไปวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการจัดโปรโมชั่นหรือจัดหาสินค้าที่
ตรงกับความต้องการของผู้พิการทางสายตาได้ดียิ่งขึ้น 
 
VisionEYE: ระบบให้ข้อมูลสินค้าแก่ผู้พิการทางสายตา 

การท างานของ VisionEYE ประกอบ 2 ส่วนใหญ่ ได้แก่ ส่วนของแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสาร และ
ส่วนเวปแอพพลิเคชั่น โดยในส่วนของแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสาร จะประกอบไปด้วยการท างานย่อยได้แก่ 
ส่วนการอ่านบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ด ส่วนอ่าน OCR ส่วนตะกร้าสินค้า และส่วนแสดงรายการค่าใช้จ่าย
ย้อนหลัง ในส่วนของเวปแอพพลิเคชั่น จะเป็นส่วนของร้านของสมาชิก ประกอบด้วยการท างานส่วนย่อยได้แก่ 
ระบบสมัครสมาชิก ระบบบริหารจัดการสมาชิกร้านค้า ระบบบริหารจัดการข้อมูลสินค้า แสดงในรูปที่ 1 
 

1. ส่วนแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสาร 
ในส่วนนี้จะเป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน โดยการท างานในแต่ละหน้าการใช้งาน จะมีระบบให้

ข้อมูลด้วยเสียง แนะน าขั้นตอนการใช้งานระบบโดยละเอียด และเลือกการท างานย่อย จะใช้เทคนิค
การปัดหน้าจออุปกรณ์สื่อสาร เพ่ือเลือกตัวเลือกการใช้งาน การท างานในแต่ละส่วนย่อยเป็นดังนี้ 
1.1 ส่วนอ่านบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ด 

เมื่อผู้ใช้ปัดหน้าจอเพ่ือเลือกอ่านบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ด ระบบจะท าการเปิดหน้ากล้อง
และตรวจหารูปแบบของบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดในภาพ จากนั้นจะตัดเฉพาะส่วนของบาร์โค้ดหรือคิว
อาร์โค้ดที่ตรวจพบ และน าไปแปลความหมายออกมาเป็นตัวเลขรหัสสินค้า จากนั้นจะท าการส่ง
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รหัสสินค้าท่ีแปลความหมายได้พร้อมกับพิกัด GPS ของอุปกรณ์สื่อสารขณะนั้น ไปยังเซิร์ฟเวอร์เพ่ือดึง
รายละเอียดสินค้าตามรหัสสินค้าที่ก าหนด จากร้านค้าใกล้เคียง โดยจะตรวจสอบหาร้านใกล้เคียงจาก
การค านวณระยะทางเทียบจากพิกัด GPS ของอุปกรณ์สื่อสาร กับพิกัด GPS ของร้านค้าในระบบ โดย
ดึงร้านค้าที่มีระยะทางห่างจากผู้ใช้น้อยที่สุด และอยู่ภายในระยะที่ก าหนด ถ้าไม่มีร้านค้าใดมีเงื่อนไข
ตามที่ก าหนด ระบบจะดึงข้อมูลจากร้านค้ากลางซึ่งจะเป็นร้านค้าจ าลองที่มีรายละเอียดสินค้าโดย
ราคาสินค้าจะเป็นราคาบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ที่ไม่มีราคาโปรโมชั่น รายละเอียดสินค้าที่ถึงมา จะ
ถูกอ่านออกเสียงให้กับผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ทราบรายละเอียดสินค้าแล้ว ถ้าผู้ใช้ต้องการเลือกซื้อสินค้านั้น 
สามารถปัดลงตะกร้าสินค้าเพ่ือเลือกซื้อสินค้าและเก็บรายการสินค้านั้นในรายการสินค้าในตะกร้า
สินค้า 

 

 
รูปที่ 1 ภาพรวมระบบ 

 
1.2 ส่วนอ่าน OCR 

เมื่อผู้ใช้ปัดหน้าจอเพ่ือเลือกหน้าอ่าน OCR ระบบจะเปิดกล้องเพ่ือรับภาพ จากนั้นจะท า
การตรวจหาบรรทัดตัวอักษรพร้อมท าการตัดตัวอักษรไปวิเคราะห์ โดยจะน าตัวอักษรที่ตัดได้เข้าสู่
ขั้นตอนการรู้จ าตัวอักษร จากนั้นน าผลการรู้จ าตัวอักษรต่อเชื่อมกลับเป็นค า ค าท่ีได้นี้จะถูกค้นคืนเพ่ือ
หาค าที่ตรงหรือใกล้เคียงจากพจนานุกรม ค าที่ค้นคืนได้ทั้งหมดจะถูกเรียงตามล าดับ และเรียบเรียง
เป็นข้อความส่งให้กับระบบอ่านออกเสียง (Text-to-Speech: TTS) เพ่ืออ่านข้อความให้กับผู้ใช้ รูปที่ 
2 แสดงขั้นตอนการท างานระบบการอ่าน OCR หลังจากรับภาพถ่าย ข้อความที่อ่านอาจเป็นข้อความ
ใดๆบนบรรจุภัณฑ์ ที่ทางร้านค้าอาจไม่ให้ข้อมูลกับระบบไว้ เช่น ส่วนประกอบ หรือ คุณค่าทาง
โภชนาการ เป็นต้น โดยข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้ใช้ เมื่อได้รับข้อมูล
สินค้าแล้ว ถ้าผู้ใช้ต้องการทราบราคาและเลือกซื้อสินค้า สามารถปัดไปเพ่ือเลือกการท างานส่วนอ่าน



การสัมมนาวิชาการระดับชาตดิ้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ปี 2560 | 42 

 

บาร์โค้ด และปัดลงตะกร้าสินค้าเพ่ือเลือกซื้อสินค้าและเก็บรายการสินค้านั้นในรายการสินค้าใน
ตะกร้าสินค้า  

 

 
รูปที่ 2 ระบบการอ่าน OCR 

 
1.3 ส่วนตะกร้าสินค้า 

เมื่อผู้ใช้เลือกสินค้าลงตะกร้าแล้ว ระบบจะจัดท าเป็นรายการสินค้าเลือกซื้อ ซึ่งรายการ
นี้เมื่อสิ้นสุดการซื้อสินค้า ผู้ใช้สามารถให้พนักงานคิดเงิน ตรวจสอบรายการสินค้ากับสินค้าจริง โดยถ้า
มีรายการที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ทางพนักงงานคิดเงินสามารถช่วยแก้ไข จากนั้นผู้ใช้สามารถแตก
หน้าจอ เพ่ือให้ระบบอ่านรายการสินค้าเลือกซื้อทั้งหมด เมื่อครบตามที่ต้องการแล้ว ผู้ใช้สามารถกด
หน้าจอเพ่ือยืนยันการเลือกซื้อ รายการสินค้าจะถูกส่งไปเก็บในฐานข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ เพ่ือเป็น
ประวัติการซื้อสินค้าส่วนบุคคลของตน 
1.4 ส่วนแสดงรายการค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 

เมื่อผู้ใช้ต้องการทราบข้อมูลรายการค่าใช้จ่ายย้อนหลัง สามารถปัดเลือกแสดงรายการค่าใช้จ่าย
ย้อนหลัง จากนั้นผู้ใช้จะปัดหน้าจอขึ้นหรือลง เพ่ือเลือกเดือนที่ต้องการทราบรายการค่าใช้จ่าย
ย้อนหลัง โดยระบบจะดึงข้อมูลรายการค่าใช้จ่ายในเดือนที่ผู้ใช้ต้องการ จากฐานข้อมูลประวัติการ
ซื้อสินค้าส่วนบุคคล และท าการอ่านข้อมูลด้วยเสียงให้กับผู้ใช้ 

2. ส่วนเวปแอพพลิเคชั่น 
เป็นส่วนในการใช้งานส าหรับร้านค้าและผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วยการท างานส่วนย่อยได้แก่ 

ระบบสมัครสมาชิก ระบบบริหารจัดการสมาชิกร้านค้า ระบบบริหารจัดการข้อมูลสินค้า  โดยร้านค้าที่ต้องการ
ร่วมโครงการจะเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก เพ่ือให้ข้อมูลร้านค้ากับระบบได้แก่ ชื่อร้านค้า ชื่อสาขา ที่อยู่ พิกัด
ต าแหน่ง GPS และรายละเอียดสินค้า สมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลร้านค้า และสามารถเพ่ิม ลบแก้ไขข้อมูล
สินค้าของร้านตนเองได้ และมีส่วนของผู้ดูแลระบบที่ท าหน้าที่บริหารจัดการระบบสมาชิกและสินค้าทั้งหมด 
 
ผลการการทดลอง 

ผู้วิจัยได้พัฒนาและท าการทดลองใช้ระบบช่วยให้ข้อมูลสินค้าแก่ผู้พิการทางสายตา โดยผู้ทดสอบจะ
ท าถูกปิดตาและทดลองใช้งานระบบให้ข้อมูลสินค้า โดยจะท าการทดสอบการใช้งานแอพพลิเคชั่นหน้าการอ่าน
ข้อมูลบาร์โค้ด และ หน้า OCR รวมถึงหน้าการใช้งานเวปแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆ เช่น หน้าดูข้อมูลสินค้าที่ดึงจากค่า
บาร์โค้ดที่อ่านได้ หน้าดึงข้อมูลสินค้าโปรโมชั่น หน้าดูรายการสินค้าในตะกร้าสินค้า และ หน้าดูค่าใช้จ่ายใน
การเลือกซื้อสินค้าย้อนหลัง 

1. การวิเคราะห์ภาพแบบ Barcode Recognition 
การทดลองวัดประสิทธิภาพของการอ่าน Barcode เพ่ือหาระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจจับ Barcode 

บนบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีลักษณะแตกต่างกัน และจ านวนสินค้าที่หา barcode ไม่เจอภายในระยะเวลาที่
ก าหนด (1 นาที) โดยการถ่ายภาพจะได้ท าการทดลองให้ผู้ใช้เปิดการใช้งานระบบอ่านบาร์โค้ด และถืออุปกรณ์
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สื่อสารมือหนึ่ง อีกมือหนึ่งถือสินค้าโดยมีระยะห่างประมาณ  10 - 15 เซนติเมตร  โดยมุมมองจากกล้องถึง
บาร์โค้ด จะรองรับการเอียงของบาร์โค้ดได้ประมาณ ไม่เกิน 5 องศา และมีความสว่างเพียงพอต่อการถ่ายภาพ 
จากรูปที่ 3 เป็นตัวอย่างการทดสอบระบบช่วยให้ข้อมูลสินค้าแก่ผู้พิการทางสายตาโดยใช้การวิเคราะห์
ภาพถ่ายบาร์โค้ด ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเลขรหัสบาร์โค้ด ที่ถูกส่งไปดึงข้อมูลรายละเอียดสินค้า จากฐานข้อมูล 
แล้วน ามาแสดงข้อมูลสินค้าชิ้นนั้นๆ โดยประกอบด้วย ชื่อสินค้า รหัสสินค้า ขนาดสินค้า และราคาสินค้า พร้อม
ทั้งข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้องด้วย โดยระบบจะท าการอ่านออกเสียงข้อมูลรายการสินค้าที่ดึงมาด้วยระบบ Text 
to Speech (TTS) 

จากการทดลองตรวจจับบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีลักษณะแตกต่างกัน ได้แก่ ถุง ซอง ห่อ กล่อง 
ถ้วย แก้ว กล่องข้าว กระป๋อง กระบอก แท่ง ขวด กระปุก หลอด และ ตลับ ดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่าสินค้า
ที่มีลักษณะเป็นหลอดจะใช้เวลาในการหาบาร์โค้ดน้อยที่สุด คือ 6.9 วินาที และมีจ านวนอัตราความถูกต้องอยู่
ที่ 98% ในขณะที่สินค้าที่มีลักษณะกล่อง จะมีระยะเวลาในการหาบาร์โค้ดสูงถึง 23.06 วินาที เนื่องจาก
ต าแหน่งบาร์โค้ดอยู่มุมสันกล่องด้านล่าง ถ้ากล่องค่อนข้างยาวจะท าให้การอ่านให้ได้บาร์โค้ดครบพ้ืนที่ท าได้
ยาก ด้วยผู้ทดสอบถูกปิดตาจึงไม่ทราบว่ากล้องรับภาพบาร์โค้ดครบพ้ืนที่หรือยัง จึงต้องค่อยๆหมุนและเลื่อน
สินค้าช่วยด้วย โดยมีความถูกต้องของการอ่านบาร์โค้ดบนกล่องอยู่ที่ 94% โดยมีระยะเวลาในการตรวจพบ
บาร์โค้ดเฉลี่ยทุกรูปแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า คือ 16.66 วินาที และมีประสิทธิภาพในการตรวจหาบาร์โค้ดเฉลี่ย
โดยรวม คือ 94.05% 

 
ตารางท่ี 1 ผลการทดลองการวัดประสิทธิภาพของการอ่านบาร์โค้ด 

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
จ านวนสินค้า 

ที่ทดลอง  
(ชิ้น) 

จ านวนสินค้าที่หา 
บาร์โค้ด ไม่เจอ 

(ชิ้น) 

ระยะเวลาที่ใช้โดย
เฉลี่ย 

(วินาที) 

ประสิทธิภาพ 
(%) 

ถุง 50 2 22.21 96 
ซอง 50 4 16.86 92 
ห่อ 50 2 21.92 96 
กล่อง 50 3 23.06 94 
ถ้วย/แก้ว/กล่องข้าว 50 2 11.1 96 
กระป๋อง/กระบอก/แท่ง 50 5 20.56 90 
ขวด/กระปุก 50 3 13.36 94 
หลอด 50 1 6.9 98 
ตลับ 50 3 9.9 85 
รวม 420 25 16.66 94.05 

 
2. การวิเคราะห์ภาพแบบ Optical Character Recognition (OCR) 
การทดลองวัดประสิทธิภาพความถูกต้องของ OCR เพ่ือวัดความคลาดเคลื่อนของการอ่านตัวอักษรบน

สินค้า OCR API ที่ใช้ ได้ถูกพัฒนาจาก Tesseract OCR  v.3.04 open source สนับสนุนโดย Google ซึ่งได้
ถูกสอนและทดสอบประสิทธิภาพใน [11] อย่างไรก็ดีใน [11] มิได้ระบุชนิดของตัวอักษรภาษาไทยที่ใช้ในการ
ทดสอบ ในงานวิจัยนี้จึงได้ท าการทดสอบเพ่ือเป็นข้อมูลเพ่ิมเติม ถึงประสิทธิภาพของ Tesseract OCR API 
ส าหรับตัวอักษรไทยที่หลากหลายว่า ตัวอักษรใดที่จะสามารถอ่านเป็นข้อความโดย Tesseract OCR API ได้
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ดีกว่ากัน และท าสอบกับข้อความตัวอักษรไทยบนสินค้าจริง จ านวนสินค้าที่น ามาทดลอง 65 ชิ้น และจ านวน
ตัวอักษรทั้งหมดส าหรับแต่ละด้านของสินค้าอยู่ระหว่าง 40-300 ตัวอักษร ดังแสดงผลการวัดประสิทธิภาพ
ความถูกต้องของ OCR ในตารางที่ 2 และการทดสอบ ความถูกต้องของระบบ OCR กับรูปแบบตัวอักษรที่
หลากหลาย ในตารางรางที่ 3 

 
ตารางท่ี 2 ผลการทดลองการวัดประสิทธิภาพความถูกต้องของ OCR 

จ านวนตัวอักษรทั้งหมด 
จ านวนตัวอักษรที่
ถูกต้อง 

จ านวนตัวอักษรที่ผิด 
ประสิทธิภาพ 
(Percent) 

12,724 10,643 2,081 83.65 
 

ตารางท่ี 3 ผลการทดลองการวัดประสิทธิภาพความถูกต้องของ OCR ใน Font ต่างๆ 

รูปแบบตัวอักษร 
จ านวนตัวอักษร

ทั้งหมด 
จ านวนตัวอักษรที่ผิด 

ประสิทธิภาพ 
(Percent) 

Angsana New 100 11 89 
Angsana UPC 100 13 87 
Arial 100 22 78 
BrowalliaNew 100 14 86 
BrowalliaUPC 100 23 77 
Comic Sans MS 100 13 87 
CordiaNew 100 18 82 
CordiaUPC 100 17 83 
Courier New 100 20 80 
DilleniaUPC 100 11 89 
EucrosiaUPC 100 14 86 
FreesiaUPC 100 18 82 
IrisUPC 100 28 72 
JasmineUPC 100 20 80 
Kodchiang UPC 100 42 58 
Leelawadee 100 18 82 
LilyUPC 100 44 56 
TH Sarabun New 100 10 90 
TH SarabunPSK 100 14 86 
Times New Roman 100 14 86 
Trebuchet MS 100 19 81 
Verdana 100 12 88 
รวม 2400 440 81.67 
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จากการทดลองการวัดประสิทธิภาพความถูกต้องของ OCR พบว่า ความถูกต้องของการวิเคราะห์
ภาพ คือ 83.65% ซึ่งค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเกิดจากรูปแบบตัวอักษรที่อยู่บนสินค้ามีขนาด
และรูปแบบไม่ตรงกับที่ระบบอ่านได้ ส่วนการทดลองการวัดประสิทธิภาพความถูกต้องของ OCR ใน Font 
ต่างๆ พบว่า Font ที่มีจ านวนตัวอักษรที่ผิดน้อยที่สุด คือ TH Sarabun New มีประสิทธิภาพ 90% และ
ประสิทธิภาพรวมทุก Font คือ 81.67% 

 
3. การทดสอบการใช้งานแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา 

 การทดสอบใช้งาน Android Application เป็นส่วนการใช้งานส าหรับผู้พิการทางสายตา โดยมี
รายการสินค้าจ าลองของแต่ละร้าน จ านวนร้านละ 33 รายการ ร้านค้าที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกจ านวน 2 ร้าน
และผู้ใช้งานแอพพลิเคชันจ านวน 2 บัญชี ซึ่งส่วนของแอนดรอยด์แอพพลิเคชันจะประกอบด้วยหน้าการใช้งาน 
ดังแสดงตัวอย่างหน้าการใช้งานในรูป 2-3 ส าหรับการใช้งานระบบสแกนบาร์โค้ดและ OCR ส่วนรูป 4 ส าหรับ
การใช้งานหน้าอ่ืนๆ (ก) หน้า Home (ข) หน้ากล้องเพ่ือเลือกการใช้งานระหว่างระบบสแกนบาร์โค้ดหรือ OCR 
(ค) หน้ารายละเอียดสินค้าที่ดึงจากบาร์โค้ดที่สแกนเข้ามาในระบบ (ง) หน้าแสดงสินค้าโปรโมชั่น (จ) หน้า
แสดงรายการสินค้าในตะกร้าสินค้า (ฉ) หน้าแสดงรายการสินค้าส่วนบุคคลย้อนหลัง  การใช้งานในหน้า
แอพพลิเคชั่นทุกหน้าจะมีเสียงเป็นตัวช่วยบอกและแนะน าขั้นตอนการใช้งาน โดยผู้ใช้สามารถสแกนบาร์โค้ด
เพ่ือรับฟังข้อมูลสินค้าโดยตรง หรือถ้าผู้ใช้ต้องการอ่านข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลสินค้าเบื้องต้น เช่น ข้อมูลส่วนผสม 
เป็นต้น ผู้ใช้สามารถเข้าหน้าแอพพลิเคชั่น OCR เพ่ืออ่านข้อความใดๆบนสินค้า เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ 
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.5 

                    
(ก)                              (ข)                          (ค)                             (ง) 

       
                     (จ)             (ฉ)            (ช)                         (ซ) 
รูปที่ 3 หน้าการใช้งานแอพพลิเคชั่น   ก) หน้า Home ข) หน้าเลือกกล้องเพ่ือเข้าสู่ระบบอ่านบาร์โค้ดหรือ 
OCR ค) หน้ารับภาพบาร์โค้ดจากกล้องบนอุปกรณ์สื่อสาร ง) หน้าแสดงรายการสินค้าที่ได้สัมพันธ์กับรหัส
บาร์โค้ดที่อ่านได้ จ) หน้าแสดงสินค้าที่สัมพันธ์กับสินค้าที่เลือกซื้อ ฉ) หน้ารายการสินค้าในตะกร้า ช) 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 
 

บทสรุป 
ระบบช่วยให้ข้อมูลสินค้าแก่ผู้พิการทางสายตาได้ถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบของแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์

สื่อสารแบบพกพาและเซิร์ฟเวอร์ให้บริการข้อมูลสินค้าจากร้านค้าสมาชิก จากการทดสอบส่วนของ
แอพพลิเคชั่นการอ่านบาร์โค้ด ความเร็วในการตรวจพบบาร์โค้ดจะขึ้นกับลักษณะของบรรจุภัณฑ์ ความเร็วใน
การหาบาร์โค้ดเฉลี่ยอยู่ที่ 16.66 วินาที ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนาน เนื่องจากผู้ใช้อาจหยิบสินค้าข้ึนมาในด้านที่ไม่มี
บาร์โค้ด ท าให้ต้องค่อยๆหมุนและเลื่อนหาบาร์โค้ด เมื่อไม่มีจะต้องหมุนหาต่อในด้านอ่ืนของบรรจุภัณฑ์ โดยใน
อนาคตควรมีการปรับปรุง เช่น มีระบบตรวจจับรูปแบบด้านของบรรจุภัณฑ์ที่จะมีบาร์โค้ด เพ่ือให้สามารถให้
ค าแนะน าในการค้นหาต าแหน่งบาร์โค้ดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่วนประสิทธิภาพโดยรวมของการหาบาร์โค้ด คือ 
94.05% แอพพลิเคชั่น OCR พบว่า Font ที่มีจ านวนตัวอักษรที่ผิดน้อยที่สุด คือ TH Sarabun New มี
ประสิทธิภาพ 90% ทั้งนี้ในอนาคตเพ่ือให้การอ่านข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์สินค้ามีประสิทธิภาพ ทางคณะวิจัยจะ
ได้พัฒนารวมการตรวจจับบาร์โค้ดและ OCR เข้าด้วยกัน เพ่ือให้สามารถได้ข้อมูลทั้งสองรูปแบบไปพร้อมๆกัน 
โดยข้อมูลบาร์โค้ดที่อ่านได้ จะถูกน าไปดึงข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นจากร้านค้าสมาชิกที่อยู่ใกล้กับผู้ใช้ มา
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แสดงด้วยเสียงให้กับผู้ใช้ โดยข้อมูลสินค้าจะถูกป้อนเข้าระบบจากร้านค้าสมาชิกผ่านทางเวปแอพพลิเคชั่น 
ด้วยการพัฒนาระบบช่วยให้ข้อมูลสินค้าแก่ผู้พิการทางสายตาโดยใช้การวิเคราะห์ภาพดังกล่าวจะสามารถช่วย
ให้ข้อมูลสินค้าแก่ผู้พิการทางสายตา เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตประจ าวันและการเลือกซื้อ
สินค้าด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในอนาคตทางคณะวิจัยจะน าไปทดสอบการใช้งานกับผู้พิการทาง
สายตาจริง เพ่ือน าผลการทดสอบมาปรับปรุงระบบให้สามารถน าไปใช้งานได้จริง ในอนาคตอาจมีการแก้ไข
หรือพัฒนาระบบดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพ่ิมความสามารถ หรือน าไปประยุกต์ใช้งานกับระบบ
อ่ืนๆในลักษณะเดียวกัน และเผยแพร่สู่สาธารณะให้ได้ใช้งานจริงหากได้รับการสนับสนุน 
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