
การสัมมนาวิชาการระดับชาตดิ้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ปี 2560 | 76 

 

โปรแกรมการตรวจจับการขอความช่วยเหลือของผู้พิการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ1, ศิระ ศักดิ์เลิศวิไล2, บุษยมาส พิมพ์พรรณชาติ3* 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้น าเสนอเทคโนโลยีการประมวลผลภาพและแจ้งเตือนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือดูแล

และแจ้งเตือนเมื่อมีการขอความช่วยเหลือจากผู้พิการหรือเมื่อผู้พิการต้องการสื่อสารกับผู้ดูแลของตนเอง 
ประมวลผลภาพจากรูปแบบการเคลื่อนไหวของศีรษะ ใบหน้าและดวงตา โปรแกรมดูแลผู้ พิการนี้ท างาน
ร่วมกับกล้องโดยน าภาพที่กล้องถ่ายไว้มาประมวลผลภาพ แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นท่าพ้ืนฐานมีทั้งหมด 4 ท่า 
ได้แก่ พยักหน้า ส่ายหน้า ยิ้ม และกะพริบตา และท่าผสมระหว่างท่าพ้ืนฐานมีทั้งหมด 6 ท่า ได้แก่ พยักหน้า
และยิ้ม พยักหน้าและส่ายหน้า พยักหน้าและกะพริบตา ส่ายหน้าและยิ้ม ส่ายหน้าและกะพริบตา และ กะพริบ
ตาและยิ้ม  โดยโปรแกรมท าการแจ้งเตือนไปยังสมาร์ตโฟนของผู้ดูแลด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้ผู้ดูแล
เข้าช่วยเหลือหรือมาหาได้ทันที ผลการทดสอบความถูกต้อง การยิ้มมีความแม่นย าในการตรวจจับมากสุด
เนื่องจากสามารถตรวจจับได้ทันที่เมื่อผู้พิการแสดงท่าทาง ส่วนการพยักหน้าและกะพริบตาตรวจจับได้น้อยสุด
เนื่องจากเป็นท่าผสม และในท่าพ้ืนฐานทั้ง 4 ท่า การกะพริบตาสามารถตรวจจับความถูกต้องได้น้อยที่สุด และ
ผลการทดสอบความเร็วในการแจ้งเตือน การยิ้มตรวจจับได้เร็วที่สุดเพราะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกชัดเจน
สามารถตรวจจับได้ทันที และการกระพริบตาใช้เวลาในการตรวจจับมากที่สุดในกลุ่มของการทดสอบท่า
พ้ืนฐาน  
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A Program for Aid Detection of the Disabled using Online Social Network  
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ABSTRACT 
This research presents about image processing and notification  technology via Internet 

for taking care of the disabled and sending the notification on getting help or communicating 
with caregivers by processing the image from head and face movements including eye contact. 
The disabled care program works with cameras by taking pictures by the camera to process 
the image. The program will then alert the caregivers’ smartphone to help quickly. This 
program indicates the four basis gestures, including a nod, smile and blink and head shake. It 
detect the six mixings of the basic gestures including nodding and smiling, nodding and head 
shaking, nodding and blinking, the head shaking and smiling, the head shaking and blinking 
and blinking and smiling. The program provides notification to the administrator's smartphone 
via the Internet for the caregiver to help or come immediately. Smile detection accuracy result 
is the best because it can detect when the person is gesturing. The nodding and blinking 
detection accuracy result is the worst because it is the basic and the four basic postures. 
Blinking detection accuracy is minimal. The speed test results of the notification, the smile 
detection is fastest because this gesture is immediately detected. And blinking needs more 
time to detect therefore it has the lowest speed. 
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1. ความส าคัญของปัญหา 
 จากรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 
2555 – 2559 (ระยะครึ่งแผนแรก) (2557) ได้กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรค์ในการด ารงชีวิตของผู้พิการไว้
ประการหนึ่งคือ การช่วยเหลือตนเอง ประเภทผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดคือ ผู้ พิการที่มีความ
บกพร่องทางการเคลื่อนไหว ท าให้ผู้พิการจ าเป็นต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด การหาผู้ดูแลหรือผู้คอยให้ความ
ช่วยเหลือมาดูแลผู้พิการนั้นจึงเป็นการแก้ปัญหาอีกทางหนึ่ง แต่การหาผู้ดูแลมาดูแลผู้พิการนั้นมักประสบ
ปัญหาเนื่องจาก ขาดแคลนบุคลกร ยิ่งผู้ดูแลที่มีความเชียวชาญจะท าให้มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนา
โปรแกรมตรวจจับการขอความช่วยเหลือนี้จึงประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายและราคาถูกในประเทศ  
รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของคนไทย  ใช้งานง่าย  ช่วยให้ผู้ดูแลสามารถดูแล
ช่วยเหลือได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ โปรแกรมท่ีสามารถตรวจจับสัญลักษณ์ท่ีผู้พิการแสดงได้ โดยสามารถ
ท าการแจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยัง social network ท าให้ผู้ดูแลสามารถดูแลเป็นได้ทั่วถึง 
ลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาสามารถหาซื้อได้ทั่วไป และมีราคาถูกกว่าอุปกรณ์ที่น าเข้า
จากต่างประเทศ นอกจากนั้นยังพัฒนาโปรแกรมให้เหมาะสมกับพฤติกรรมคนไทย ในงานวิจัยนี้ได้ 
 
2. หลักการและกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ปัจจุบันมีงานวิจัยมากมายที่น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดูแลหรือเฝ้าระวังผู้ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ เช่น การวิจัยต้นแบบห้องนอนอัจฉริยะส าหรับผู้สูงอายุโดยการใช้กล้อง Kinect ตรวจจับการ
เคลื่อนไหว (ยุทธนา บุราณรมย์, บัณฑิต วรรธนาภา, และพรชัย มงคลนาม, 2557, น. 57-68) ช่วยอ านวย
ความสะดวกในการด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ ขณะอยู่ในห้อง โดยใช้กล้อง Kinect ช่วยในการตรวจจับ
การเคลื่อนไหว และใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการตกเตียงจากการ
เคลื่อนไหว โดยสร้างเส้นสมมติแทนขอบเตียงทั้งสี่ด้านและเก็บค่าต าแหน่งไว้ การที่ตรวจสอบว่าผู้สูงอายุมี
ความเสี่ยงที่จะตกเตียงสังเกตจากส่วนของร่างกายว่ามีการล้ าออกจากขอบเตียงมากเท่าใด จากงานวิจัยนี้ท าให้
ได้แนวคิดในการน าเทคโนโลยีการประมวลผลภาพและการน ากล้องมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 
 ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวของดวงตาส าหรับผู้พิการโดยใช้กล้อง (P. Ghude, A. Tembe, and S. 
Patill, 2014, pp. 57-68) เป็นระบบที่น าเสนอการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคนพิการ หลักการท างานคือระบบ
จะติดตามการเคลื่อนไหวดวงตาของผู้ใช้คอมพิวเตอร์โดยใช้กล้อง และท าการแปลการเคลื่อนไหวเหล่านั้นให้
เป็นการเคลื่อนไหวของตัวชี้ต าแหน่งบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ท าให้ผู้พิการสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ผ่าน
ดวงตาแทนการใช้เมาส์ได้ งานวิจัยนี้ท าให้ได้แนวคิดเรื่องการตรวจจับสัญลักษณ์เพ่ือสื่อความหมาย 
 การติดกล้องช่วยลดการหกล้มให้แก่ผู้สูงอายุ (L.Votruba, B.Gragam, J.Wisinski and A.Syed. 
2016, pp. 185-189) โดยหลักการคือน ากล้องไปติดที่ห้องของผู้สูงอายุ ภาพที่ได้จากกล้องไปแสดงผลที่
ห้องควบคุมที่มีผู้ดูแลคอยเฝ้าดู เมื่อพบว่าผู้สูงอายุมีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจท าให้เกิดการล้ม ผู้ดูแลจะพูดเตือน
ผ่านไมโครโฟนเตือนให้ผู้สูงอายุระวังพฤติกรรมนั้น หากการเตือนไม่เป็นผลจะท าการแจ้งไปยังพยาบาลที่อยู่
ใกล้บริเวณนั้น เพ่ือให้พยาบาลเข้าให้ความช่วยเหลือ ผู้วิจัยได้น าการตรวจจับพฤติกรรมมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนา 

ขั้นตอนในการศึกษาทฤษฎีที่ใช้ในการออกแบบการตรวจการเคลื่อนไหว พฤติกรรมของผู้พิการที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  การออกแบบโปรแกรมตรวจจับการเคลื่อนไหวในรูปแบบ Component-Based   
การออกแบบฐานข้อมูล  การศึกษาซอฟท์แวร์ที่น ามาใช้ในการพัฒนาระบบงานได้แก่ Java และการท างาน
แบบโต้ตอบ (Interactive  Processing) ดังแสดงในภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 การออกแบบการท างานของระบบ 

 
 เนื่องจากงานวิจัยนี้ต้องการอ านวยความสะดวกในการดูแลผู้พิการของผู้ดูแล ให้สามารถดูแลผู้พิการ
กลายคนได้พร้อมกัน ได้มีแนวคิดในการน ากล้องเข้ามาช่วยในการสังเกตการณ์แต่กล้องเพียงอย่างเดียวยังไม่
เพียงพอ เพราะผู้ดูแลยังคงต้องท าการตรวจสอบกล้องแต่ละตัวด้วยตนเอง จึงได้มีการพัฒนาโปรแกรมการ
ตรวจจับการขอความช่วยเหลือของผู้พิการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นตัวช่วยในเรื่องของการตรวจสอบเมื่อ
ผู้พิการแสดงสัญลักษณ์การขอความช่วยเหลือตามที่ก าหนดไว้ และได้มีการส่งแจ้งเตือนไปยังสมาร์ตโฟน ของ
ผู้ดูแลเพ่ือให้ผู้ดูแลเข้าช่วยเหลือได้ทันที ลักษณะการท างานของโมดูลต่าง ๆ มีดังนี้  

1. โมดูล Program หรือ โปรแกรมการตรวจจับการขอความช่วยเหลือของผู้ พิการผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต น าภาพที่ได้จากกล้องมาวิเคราะห์และประมวลผลถึงลักษณะการเคลื่อนไหวหรือท่าทางท่ีขอความ
ช่วยเหลือ ในสถานที่ปิด เช่น ห้อง เป็นต้น  เมื่อตรวจจับการขอความช่วยเหลือได้แล้วจะมีการเก็บค่าลงที่ 
History ที่เป็นฐานข้อมูลส าหรับเก็บบันทึกค่า และส่งไปยังโมดูล Notification เพ่ือส่งแจ้งเตือนต่อไป 

2. History เป็นฐานข้อมูลเก็บประวัติการตรวจพบสัญลักษณ์ท่ีผู้พิการแสดงเพื่อขอความช่วยเหลือ 
3. โมดูล Notification เป็นส่วนที่ส่งการแจ้งเตือนไปยังคอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟน ในการส่งการแจ้ง

เตือนของสมาร์ตโฟนนั้นแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกันคือ ส่งข้อความแจ้งเตือนโดยตรงไปยังแอนดรอยด์ 
(Android) และส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านไลน์ (Line)  
ส่วนการแจ้งเตือนเมื่อปรากฏสัญลักษณ์ของศีรษะ ใบหน้า และดวงตา มีความหมายดังนี้ 
ตารางท่ี 1 ความหมายของสัญลักษณ์ 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
พยักหน้า บอกให้รีบมาหา 
ส่ายหน้า บอกว่าไม่ชอบ, ปฏิเสธ 
กะพริบตา ขอเข้าห้องน้ า 
ยิ้ม อยากออกไปข้างนอก เช่น เดินเล่น 
พยักหน้าและยิ้ม ช่วยเปิดทีวีให้หน่อย 
พยักหน้าและส่ายหน้า หิวน้ า 
พยักหน้าและกะพริบตา หิวข้าว 
ส่ายหน้าและยิ้ม ปิดไฟให้หน่อย 
ส่ายหน้าและกะพริบตา รู้สึกไม่สบาย, รู้สึกผิดปกติ 
กะพริบตาและยิ้ม ช่วยเก็บของที่ตกพ้ืนให้หน่อย 
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3. ขั้นตอนการวิจัยและการออกแบบระบบ 
การออกแบบโครงสร้างการท างานของโปรแกรมดังภาพที่ 2 แบ่งการท างานออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 

 
ภาพที่ 2 โครงสร้างของโปรแกรม 

 ส่วนที่ 1 ส่วนของ Camera เป็นส่วนที่ใช้ในการจับภาพแบบวีดีโอแล้วส่งภาพแต่ละเฟรมไปยัง
ส่วน Computer เพ่ือใช้ในการประมวลผล 

 ส่วนที่ 2 ส่วนของ Computer เป็นส่วนที่ใช้ในการรับภาพที่ส่งมาจากส่วน Camera และน ามา
ประมวลผลว่ามีการเคลื่อนไหวตามพฤติกรรมที่ต้องการหรือไม่ หากตรวจพบการเคลื่อนไหวที่
ต้องการตรวจจับ โปรแกรมจะแสดงการแจ้งเตือนไปยังส่วนแสดงผลของ Computer ในส่วน 
Computer ประกอบด้วย โมดูลย่อย ๆ ดังนี้ 

o โมดูล Read image/OpenCV เป็นโมดูลที่ใช้ในการอ่านเฟรมภาพที่ได้รับมาจาก
ส่วนของ Camera ซึ่งจะถูกส่งไปประมวลผลที่โมดูล Behavior process ต่อ 

o โมดูล Behavior process/OpenCV เป็นโมดูลที่ใช้ประมวลผลภาพที่น าเข้ามา โดย
ใช้ไลบรารี่ OpenCV เพ่ือตรวจจับสิ่งสนใจโดยใช้ Cascade Classification และน า
ค่าต าแหน่งที่ตรวจจับไปใช้ในการแยกแยะพฤติกรรมของผู้พิการ 

o โมดูล Alert for occur behavior เป็นโมดูลที่ใช้ในการแจ้งเตือนเมื่อมีการตรวจจับ
พฤติกรรมที่ก าหนดไว้ได ้

o Database ใช้ส าหรับเก็บ Log หรือประวัติของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
o โมดูล User interface ส าหรับติดต่อผู้ดูแลที่คอยควบคุมคอมพิวเตอร์ 

 ส่วนที่ 3 ส่วนของ Web service เป็นส่วนที่รับการร้องขอจากโปรแกรมเพ่ือส่งการแจ้งเตือนไปยัง
ส่วน Smartphone และท าการเชื่อมต่อกับ Database เพ่ือเก็บข้อมูลและน าข้อมูลไปใช้ 

 ส่วนที่ 4 ส่วนของ Smartphone เป็นส่วนที่รับการแจ้งเตือนและน าไปแสดงผลในรูปแบบ
ข้อความสั้น ที่ระบุสถานที่ท่ีมีการขอความช่วยเหลือ เวลา และความหมายที่ผู้พิการต้องการสื่อ   

การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 
ส าหรับผู้พิการแขนขาที่ไม่สามารถขยับได้ การเคลื่อนไหวอย่างเดียวที่สามารถสื่อความหมายเมื่อ

ต้องการขอความช่วยเหลือได้คือใบหน้า สัญลักษณ์ที่โปรแกรมสามารถตรวจจับได้มีทั้งหมด 10 ท่า แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทคือ สัญลักษณ์ที่เป็นท่าพ้ืนฐานมีทั้งหมด 4 ท่า ได้แก่ พยักหน้า ส่ายหน้า ยิ้ม และกะพริบ
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ตา และสัญลักษณ์ที่เป็นท่าผสมระหว่างท่าพ้ืนฐานมีทั้งหมด 6 ท่า ได้แก่  พยักหน้าและยิ้ม พยักหน้าและส่าย
หน้า พยักหน้าและกะพริบตา ส่ายหน้าและยิ้ม ส่ายหน้าและกะพริบตา และ กะพริบตาและยิ้ม 

 
ภาพที่3 การออกแบบการเคลื่อนไหวในรูปแบบของออโตมาตา 

โปรแกรมเริ่มที่ Initial State และไม่มีการเปลี่ยนสถานะหากไม่มีการตรวจพบใบหน้า เมื่อตรวจพบ
ใบหน้าโปรแกรมจะเปลี่ยนสถานะมาอยู่ที่ Detect face เพ่ือเริ่มวิเคราะห์การเคลื่อนไหวโดยตรวจจับต าแหน่ง
ของใบหน้าและน าค่าที่ตรวจจับได้มาตรวจสอบว่ามีการเคลื่อนไหวในทิศทางใด ถ้าเคลื่อนไหวในแนวแกน Y 
เกิน 5 เฟรมจะเปลี่ยนสถานะมาเป็น  Nod ถ้าเคลื่อนไหวในแนวแกน X เกิน 5 เฟรม จะเปลี่ยนสถานะเป็น 
Shook Head ส่วนการเปลี่ยนสถานะเป็น Blink จะท าการตรวจหาดวงตาที่อยู่ภายใต้กรอบการตรวจจับ
ใบหน้าและตรวจสอบว่าสามารถตรวจพบและไม่พบสลับกันเกิน 3 ครั้งถึงจะเปลี่ยนสถานะ ส่วนการเปลี่ ยน
สถานะเป็น Smile จะท าการตรวจหารอยยิ้มภายใต้กรอบการตรวจจับใบหน้า จากนั้นจะเก็บท่าทางที่ตรวจจับ
ได้ลงใน List เพ่ือรอว่ามีการเคลื่อนไหวอ่ืนที่เป็นสัญลักษณ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ ถ้ามีให้กลับไปที่การตรวจจับ
หน้าเข้าสู่การท างานอีกครั้ง หากไม่มีจะเข้าสู่ Check Symbol เพ่ือตรวจสอบว่าการเคลื่อนไหวที่เก็บไว้ในลิสต์
เป็นสัญลักษณ์ที่ได้มีการให้ความหมายไว้หรือไม่ ถ้ามีให้เข้าสู่ Notification เพ่ือแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลทราบ ถ้าไม่
มีให้ Clean List และกลับเข้าสู่การตรวจจับใบหน้าอีกครั้ง 
ขั้นตอนในการตรวจจับการเคลื่อนไหว 

ในแต่ละเฟรมเมื่อกระบวนการ Cascade Classification สามารถตรวจจับใบหน้าหรือส่วนอ่ืนๆ ที่
สนใจได้แล้ว จะท าการวิเคราะห์สัญลักษณ์จากการน าค่าต าแหน่งของการตรวจจับ ไปวิเคราะห์ผ่านขั้นตอน
การตรวจจับการเคลื่อนไหว 



การสัมมนาวิชาการระดับชาตดิ้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ปี 2560 | 82 

 

 
ภาพที่ 4 ขั้นตอนการตรวจจับการเคลื่อนไหว 

โดยใช้การเคลื่อนที่ในแนวแกนตรวจสอบว่าการเคลื่อนไหวที่โปรแกรมตรวจจับได้นั้นเป็นการ
เคลื่อนไหวใด และการนับจ านวนเฟรมเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นการขอความช่วยเหลือจริง จาก
ขั้นตอนการตรวจจับการเคลื่อนไหวได้มีการก าหนดจ านวนเฟรมที่ใช้ ในการ ตรวจจับการพยักหน้าโดย
โปรแกรมจะท าการนับเฟรมเมื่อตรวจพบว่ามีการขยับในแนวแกน Y มากกว่า 5 เฟรม ส่วนของการส่ายหน้าก็
มีอัลกอริทึมในการตรวจจับคล้ายกัน แตกต่างกันที่ใช้การวิเคราะห์ในแนวแกน X  ในส่วนของการกะพริบตาจะ
ใช้การนับจ านวนเฟรมเมื่อท าการตรวจจับตาได้สลับกับตรวจจับไม่ได้ครั้งละ 3 เฟรม จ านวน 3 รอบ และการ
ยิ้มเมื่อสามารถตรวจจับรอยยิ้มได้จะเพ่ิมเข้าไปในลิสต์ทันที ถ้าหากภายในลิสต์มี 2 สัญลักษณ์จะแจ้งเตือน
ผู้ดูแลทันที หากมี 1 สัญลักษณ์ ต้องรอให้ครบเวลา 70 เฟรมก่อนถึงแจ้งเตือน  ขณะที่โปรแกรมก าลังท างาน
นั้นภาพที่ได้จากกล้องจะแสดงผลทางด้านซ้ายมือตลอดเวลา เมื่อมีการตรวจพบพฤติกรรมจะท าการจับ
พฤติกรรมนั้น โดยขึ้นกรอบสีน้ าเงินล้อมรอบพฤติกรรมที่ตรวจพบพร้อมแสดงการแจ้งเตือน และส่งการแจ้ง
เตือนไปยังสมาร์ตโฟนเป็นข้อความท่ีได้ท าการแปลความหมายจากสัญลักษณ์ท่ีรับแล้ว เพ่ือความรวดเร็วในการ
เข้าช่วยเหลือ 

 

 
ภาพที่ 5 การตรวจพบการขอความช่วยเหลือโดยการกะพริบตา 

4. ผลการวิจัยและการแสดงผลของโปรแกรม 
การทดสอบโปรแกรมท าโดยใช้ผู้ทดสอบจ านวน 20 คนแสดงสัญลักษณ์ 4 ท่าพ้ืนฐานได้แก่ พยักหน้า 

ส่ายหน้า กะพริบตา ยิ้ม และ 6 ท่าผสมดังนี้ พยักหน้าและยิ้ม พยักหน้าและส่ายหน้า พยักหน้าและกะพริบตา 
ส่ายหน้าและยิ้ม ส่ายหน้าและกะพริบตา และ กะพริบตาและยิ้ม ได้มีการก าหนดให้ผู้ทดสอบอยู่ห่างจากกล้อง
เป็นระยะ 1 เมตร ให้ผู้ทดสอบแต่ละคนแสดงท่าทางแต่ละท่า 25 ครั้ง แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วนคือ 

open camera 
while camera is opening 
    get frame form camera 

if can detect face form frame  with haar cascade classifier 
        get value top left x-axis and y-axis from face rectangle 
        calculate difference between value y-axis previous and current 
        if  results y < 20 and results y > 5 more than 5 frame 
            addAction(NOD_TEXT) 
        calculate difference between value x-axis previous and current 
        if results x < 20 and results x > 5 more than 5 frame 
            addAction(SWING_TEXT) 
        if can detect eye in face with haar cascade classifier 
            if  detect 3 times of blink 
                addAction(BLINK_TEXT) 
        if can detect smile in face with haar cascade classifier 
            addAction(SMILE_TEXT) 
    else set all frame count variable +1 
end 
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1. การทดสอบความถูกต้องในการตรวจจับสัญลักษณ์  

 
ภาพที่ 6 แผนภาพแสดงผลการทดสอบความถูกต้องในการตรวจจับสัญลักษณ์ 

จากกราฟผลการทดสอบความถูกต้องในการตรวจจับสัญลักษณ์ การยิ้มเป็นสัญลักษณ์ที่มีความ
แม่นย าในการตรวจจับมากสุดเนื่องเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถตรวจจับได้ทันที่เมื่อผู้พิการแสดงท่าทาง ส่วนการ
พยักหน้าและกะพริบตาเป็นสัญลักษณ์ที่ตรวจจับได้น้อยสุดเนื่องจากเป็นท่าผสมและในท่าพ้ืนฐานทั้ง 4 ท่า 
การกะพริบตาเป็นท่าท่ีมีการตรวจจับความถูกต้องได้น้อยที่สุด 

1. การทดสอบความเร็วในการแจ้งเตือน โดยจับเวลาตั้งแต่ผู้ทดสอบเริ่มแสดงท่าทางขอความช่วยเหลือ
จนถึงตอนที่โปรแกรมแสดงการแจ้งเตือนแก่ผู้ดูแล ผลที่ได้น ามาหาค่าเวลาเฉลี่ยในการแจ้งเตือน 

 
ภาพที่ 7 แผนภาพแสดงผลการทดสอบความเร็วในการแจ้งเตือน 

จากกราฟผลการทดสอบความเร็วในการแจ้งเตือน การยิ้มเป็นสัญลักษณ์ท่ีสามารถตรวจจับได้เร็วที่สุด
เนื่องจากเมื่อผู้พิการยิ้มท าให้โปรแกรมสามารถแจ้งเตือนได้ทันที การกระพริบตาใช้เวลาในการตรวจจับมาก
ที่สุดในกลุ่มของการทดสอบท่าพ้ืนฐานเนื่องจากต้องใช้จ านวนเฟรมในการวิเคราะห์มากเพ่ือให้แน่ใจว่า
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สัญลักษณ์ท่ีจับได้เป็นการกะพริบตา ส่วนความเร็วในการทดสอบท่าผสมเวลาที่ได้จะอยู่ในช่วงของการน าเวลา
ของท่าพ้ืนฐาน 2 ท่ามารวมกัน 

 
5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 ระบบดูแลผู้พิการผ่านกล้องและแจ้งเตือนทางสมาร์ตโฟน ใช้หลักการประมวลผลภาพในการตรวจจับ
พฤติกรรมและท าการแจ้งเตือนไปยังสมาร์ตโฟนของผู้ดูแล สามารถตรวจจับพฤติกรรมได้จากใบหน้าและ
ดวงตาของผู้พิการ 4 ท่าพ้ืนฐานได้แก่ พยักหน้า ส่ายหน้า กะพริบตา ยิ้ม และ 6 ท่าผสมดังนี้ พยักหน้าและยิ้ม 
พยักหน้าและส่ายหน้า พยักหน้าและกะพริบตา ส่ายหน้าและยิ้ม ส่ายหน้าและกะพริบตา และ กะพริบตาและ
ยิ้ม ผลการทดสอบความแม่นย าอยู่ในระดับดีและความเร็วในการแจ้งเตือนอยู่ในระดับที่สามารถเข้าไป
ช่วยเหลือผู้พิการได้ทันท่วงที ระบบดูแลผู้พิการผ่านกล้องและแจ้งเตือนทางสมาร์ตโฟนยังไม่สามารถน าไปใช้
ในการดูแลผู้พิการหลายคนในเวลาเดียวกันได้ ปัญหานี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อของระบบดูแลผู้พิการ
หรือผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และเพ่ิมความแม่นย าในการตรวจจับ โดยเพ่ิมจ านวนกล้องที่ใช้ในการตรวจจับ
พฤติกรรมและเพ่ิมความคมชัดของภาพ  
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