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บทคัดยอ
การเกิดอุบัติเหตุบนทองบนทองถนนเพิ่มสูงขึ้นในทุกป สาเหตุหนึ่งในการเกิดอุบัติเหตุกค็ อื การทีผ่ ขู บั ขี่
ไมมีสมาธิในระหวางขับขี่และการใชโทรศัพทมือถือขณะขับขี่ก็เปนสวนหนึ่งในสาเหตุนั้น สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดกลาววา การใชเสียงในการใชงานโทรศัพทมือถือสามารถลดอัตรา
การเกิดอุบัติเหตุได ผูวิจัยจึงไดออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่ หรือMobile
Application ที่สามารถใชเปนสวนหนึ่งในการบรรเทาปญหาอุบัติเหตุบนทองถนนที่เกิดขึ้นเรียกวา โปรแกรม
ประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่สําหรับแจงเตือนเหตุการณผิดปกติจากสิ่งแวดลอมบนทองถนนดวยเสียง
สําหรับรถยนตโดยโปรแกรมประยุกตดังกลาวประกอบดวยระบบการจดจําดวยเสียงพูด และระบบการแปลง
อักษรเปนเสียงพูด งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค คือใหผูใชรถยนตสามารถแจงเตือนเหตุการณผิดปกติที่เกิดขึ้นบน
ถนนใหแกผูขับขีอ่ ื่นที่เดินทางในเสนทางใกลเคียงกันไดทราบถึงเหตุการณผิดปกติในสถานที่ตาง ๆ ลวงหนา
โดยโปรแกรมประยุกตดังกลาวนีส้ ามารถรับการแจงเตือนและทําการแจงเตือนเขาสูระบบดวยเสียง และ ผูวิจยั
ไดทดสอบการแจงเตือนดังกลาวใหมีความแมนยําและความถูกตองผลวิจัยพบวาโปรแกรมประยุกตนี้สามารถ
สั่งการและควบคุมไดดวยเสียงสามารถเพิ่มขอมูล เหตุการณผิดปกติดวยเสียงได และสามารถแสดงผลได 2
ทางเลือกคือหนาจอและแสดงผลดวยเสียง และโปรแกรมประยุกตนี้มีความปลอดภัยและความแมนยําในการ
แจงเตือนเพราะมีหนวยงานที่เกี่ยวของเปนผูยืนยันและจัดการการแจงเตือนโดยโปรแกรมมีการระบุตัวตนแยก
ระหวางหนวยงานและผูใชงานทั่วไป
คําสําคัญ: โปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่, ระบบการแจงเตือนดวยเสียง, เหตุการณผิดปกติจาก
สิ่งแวดลอมบนทองถนน
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Abstract
Road accidents by cars are increased every year in Thailand. One of the reasons for
the accidents can be drivers use their mobile phones while driving. Thai Health Promotion
Foundation states that to control and command mobile phones by voices while driving may
decrease these accidents. Thus, we aim to design and develop a mobile application to
imitate these accidents. This application is called ‘an advanced alerting mobile application
of unusual occurrences on roads for cars via voices’. This mobile application adopted
speech recognition and Google Text-to-Speech technology. Thus, the objective of this
research is to enable a car driver to send unusual occurrence information to another driver.
This is to alert the latter driver which is in the same route or area as the former driver before
the latter one reaches the unusual occurrence place, in advance. To avoid using mobile
phones when driving with drivers’ hands, the application was designed and developed
mainly based on voice functions. We tested the application to verify its accuracy. The result
of this research is that the application works well with voice functions. It can allow a user to
add unusual occurrence information to the system, then it can output the resulted
information via both screens and voices. The application allows users to authenticate
themselves to use the system with two types of users: standard and authorized users. The
accuracy of the application is good because of that we allow authorized users to verify the
unusual occurrence information before transferring it to the standard users.
Keywords: MobileApplication, Voice Alerting System, Road Unusual Occurrences
1. บทนํา
จากสถิติพบวาคาเฉลี่ยของการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนในประเทศไทยนั้นเพิ่มสูงขึ้นทุกป ทําใหผูใช
รถใช ถนนตองเพิ่ม ความระมัดระวัง ใหแ กตนเองมากขึ้น โดยสวนใหญ ผูที่ใ ชร ถใชถ นนจะมีวิ ธี ป ฏิ บัติ อ ยู
หลากหลายวิธี เชน การทําตามกฎจราจร การเลือกใชเสนทางที่ปลอดภัย หรือจะเปนการใช แอปพลิเคชันที่
ชวยบอกถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุ หรือจุดเสี่ยงตาง ๆ เปนตนมีวิธีการปองกันอุบัติเหตุอยูหลายหลายวิธี หนึ่งในนั้น
ก็คือแอปพลิเคชันชวยเตือนเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการใชรถใชถนน หรือชวยการตัดสินใจในการเดินทาง
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) (2556) กลาววา “ผูใชโทรศัพทมือถือในขณะที่กําลัง
ขับ ขี่ร ถจะมี อัตราการเกิดอุ บัติเ หตุเ พิ่ ม สูง ขึ้ น โดยทั่ว ประเทศมี ผูใชโ ทรศั พทมือ ถือขณะขับ รถประมาณ
11,542,723 คน มีก ารเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการใชโ ทรศัพทมือถือขณะขับ รถจํานวน 729,997 คน และ
เกือบจะเกิดอุบัติ เหตุจํานวน 1,152,999 คน”และสสส. ยังกลาวไวอีกวา “การใชอุปกรณเสริมชนิดตาง ๆ ที่
ชวยใหผูขับขี่สามารถใชงานโทรศัพทไดโดยไมตองใชมือสัมผัสโทรศัพท เชน การใชเสียงสั่งการเพื่อรับสายหรือ
โทรออกจะชวยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากปจจัยดานกายภาพและปจจัยดานการมองเห็นลงได”
ดังนั้นผูวิจัยจึงออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่ ที่เปนสวนหนึ่งในการ
บรรเทาปญหาของการเกิดอุบัติเหตุ และปญหาการใชโทรศัพทมือถือในระหวางเดินทางโดยโปรแกรมประยุกต
นี้ ส ามารถช ว ยในการแจ ง เตื อ นเหตุ ก ารณ ผิ ด ปกติ บ นท อ งถนน ซึ่ ง จะนํ า เอาการรู จํ า คํ า พู ด (Speech
Recognition)และ การแปลงขอความจากตัวหนังสือใหเปนเสียงพูด (Text to Speech)มาประยุกตใชใน
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โปรแกรมประยุกตดังกลาวเพื่อทําใหมีประสิท ธิภาพมากยิ่ง ขึ้น นอกจากนี้ผูวิจัยยัง ใหความสําคัญกับความ
ถูกตองของขอมูลโดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของเปนผูตรวจสอบขอมูลเพื่อความนาเชื่อถือ หมายเหตุ ในเอกสารนี้
คําวา ‘โปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่สําหรับแจงเตือนเหตุการณผิดปกติจากสิ่งแวดลอมบนทอง
ถนนดว ยเสีย งสํ าหรับ รถยนต ’ หรือ An Advanced Alerting MobileApplicationof Unusual
Occurrences on Roads for Cars via Voices หรือเรียกยอวา Alerting Applicationfor Cars (AAC app)
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่ที่ใหผูใชรถยนตสามารถแจงเตือน
เหตุการณผิดปกติที่เกิดขึ้นบนถนนใหแกผูอื่นที่เดินทางทราบถึงเหตุการณผิดปกติในสถานที่ตาง ๆ ลวงหนา
หรือเรียกวา AAC appโดย AAC appสามารถรับการแจงเตือน และทําการแจงเตือนเขาสูระบบดวยเสียง และ
การแจงเตือนดังกลาวมีความแมนยําและความถูกตองของขอมูล
3. การทบทวนวรรณกรรม
3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android) คือ ระบบปฏิบัติการที่ใชสําหรับโทรศัพท และอุปกรณพกพา
ตา ง ๆ เช น โทรศั พท มื อถื อ และแท็ บ เล็ ต เป น ตน โดยถู ก พั ฒ นาขึ้ นมาจากพื้ นฐานที่ เ ป นเคอเนิ ล ของ
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ ซึ่งมีคุณลักษณะที่โดดเดนเฉพาะตัวของลีนุกซ จึงทําใหนักพัฒนาโปรแกรมทั่วโลก
สามารถที่จะดําเนินการพัฒนาตอยอดชิ้นงานตาง ๆไดอยางแพรหลาย ทําใหเกิดแอปพลิเคชันใหม ๆ เพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว(เทวินธนะวงษ, 2556)และการรูจําเสียงพูด (Speech Recognition)คือ ความสามารถในการทํา
ใหคอมพิวเตอรเขาใจความหมายภาษาพูดของมนุษยผานเสียง โดยการแปลงสัญญาณเสียงพูดดังกลาวใหเปน
ข อ มู ล ซึ่ ง มี รู ป แบบที่ แ ตกต า งกั น ตามการออกเสี ย ง โดยการรู จํ า คํ า พู ด จะประกอบด ว ยกระบวนการ
Classification และกระบวนการจดจํารูปแบบของขอมูลซึ่งแทนคําพูดแตละคํา (ณรงคฤทธิ์ แซงัน และณรงค
บวบทอง, 2556) ผูวิจัยไดนําการรูจําคําพูดมาประยุกตในงานวิจัยนี้สุดทายการสังเคราะหเสียงพูด (Google
Text to Speech)หรือ Google TTS เปนการสงขอความใหระบบแปลงขอความออกมาใหเปนเสียง โดยที่
อุปกรณแอนดรอยดแตละแบบอาจจะมี TTS Engine แตกตางกันออกไป แตจะมี Google TTS ที่ Google
นําเสนอไวในแอนดรอยดเปนพื้นฐานเพื่อใชงาน (AKEXORCIST, 2560)
3.2 งานวิจัยหรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวของ
แอพสวพ. FM 91 (IphoneAppTube, 2559) เปนแอปพลิเคชันที่เกิดจากการรวมมือกันของ เอไอ
เอสศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ และ สวพ.91 โดยจะสามารถรองรับการทํางานได
ทั้ ง iOSและ Androidเป น แอปพลิ เ คชั น เพื่ อ ช ว ยเพิ่ ม ความอุ น ใจในการเดิ น ทางให แ ก ผู ค นในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครฯและปริมณฑลแอปพลิเคชันสามารถรายงานเสนทางพรอมทั้งแสดงจุดเกิดอุ บัติเหตุ ภาพ
การจราจรสด โดยดึงขอมูลมาจากสถานีตํารวจแหงชาติ ทั่วกรุงเทพมหานครฯรวมถึงยังมีความสามารถในการ
แจงเหตุดวนเหตุรายตาง ๆ ผานทางแอปพลิเคชันไดแอปพลิเคชันตอมาคือระบบแจงเตือนอุปสรรคบนทอง
ถนนลวงหนาสาหรับผูขับขี่รถยนต ผานโทรศัพทมือถือ(ไพสิฐ ศุภลักษณ, 2558) ที่สามารถแจงเตือนอุปสรรค
หรือเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบนทองถนนได และโดยการแจงเตือนนั้น จะแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนของผู
แจงเตือน วามีเหตุการณ หรืออุปสรรคอยูบนทองถนน และอีกสวนหนึ่งคือ สวนของผูรับการแจงเตือน โดย
ระบบนี้จะทําการแจงเตือนใหเฉพาะผูที่อยูดานหลังอุปสรรคเทานั้น หมายถึงวา ถามีผูที่เดินทางผานอุปสรรค
นั้นไปแลว ระบบจะไมทําการแจงเตือนไปยังคน ๆ นั้น และในสวนของการแจงเตือนจะแจงเตือนในรูปแบบ
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ของการแจงเตือนคือเมื่อเปดเว็บแอปพลิเคชันอยู และอยูในเงื่อนไขของการแจงเตือน ระบบก็จะทําการแจง
เตือนเปนแบบรายการเลือกแบบผุดขึ้น (Pop-up) มาแสดงใหกับผูใชงานวาดานหนาที่กําลังเดินทางไปนั้นมี
อุปสรรคเกิดขึ้นอยูบนทองถนน
Traffic Voice Information Service หรือ TVIS (ณัฐนันท ทัดพิทักษกุล, 2559) เปนแอปพลิเคชันที่
ใชร ายงานสภาพการจราจรด วยเสี ยง และยัง สามารถค นหาข อมู ล ต าง ๆ เชน ชื่อ ของถนนดว ยเสีย งได
นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการเชื่อมตอและดึงภาพมาจากกลอง CCTV เพื่อดูสภาพการจราจรใกลเคียงได
อีกดวย สวนขอมูลที่นํามาแสดงนั้นก็จะเปนแบบเวลาจริง (Real time) สวนWazeคือแอปพลิเคชันแผนที่ที่
แสดงการจราจรตาง ๆแบบ Real time (AttaponThaphaengphan, 2559) จุดเดนของแอปพลิเคชันนี้ก็คือ
จะแสดงผลรูปแบบของ Map ที่มีการแจงเตือนในรูปแบบที่สวยงาม และ มีหองแชทใหผูขับขี่รถสามารถพูดคุย
กับผูที่ใชงานแอปพลิเคชันในพื้นที่เดียวกันไดและหนาที่หลัก ๆ ของแอปพลิเคชันWazeนั้นก็คือ การนําทาง
การบอกสภาพการจราจร พรอมทั้งยังสามารถบอกถึงความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางที่เราสามารถเดินทางได
อีกดวย สุดทาย JS100แอปพลิเ คชัน(จส.100, 2559)เปนแอปพลิเคชันของสถานีวิทยุจส.100โดยทางแอป
พลิเคชันนี้จะรวบรวมขาวสารตางๆที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุ หรือเหตุการณตางๆไวในแอปพลิเคชันโดยเมื่อใช
งานแลว นอกจากจะรับฟงคลื่นวิทยุของสถานีวิทยุจส.100 แลวนั้น ก็ยังสามารถรับการแจงเตือนจากทางแอป
พลิเคชันไดอีกดวย
3.3 ฟงกชันการทํางานที่ควรจะมีใน AAC app
จากหัวขอ 3.2 สามารถสรุปถึงฟงกชันการทํางานที่ควรจะมีในระบบของ AAC app โดยแบงเปน 11
ฟงกชันคือ 1) สามารถทําการการแจงเตือนเหตุการณผิดปกติบนทองถนนเขาสูระบบได2)สามารถแสดงขอมูล
เหตุการณผิดปกติบนทองถนนได3)สามารถแจงเตือนเหตุการณผิดปกติบนทองถนนเมื่อผูใชอยูในระยะของ
เหตุการณผิดปกตินั้น ๆ ได 4) สามารถแจงเตือนใหแกผูที่เดินทางตามมาในเสนทางเดียวกันและจะผานจุดที่
เกิดเหตุการณผิดปกติเทานั้น (หมายความวาถาเดินทางในเสนทางอื่น ๆ ที่ไมผานจุดที่แจงเตือนก็จะไมแสดง
จะแสดงเฉพาะผูที่ควรจะตองทราบเทานั้น )5)สามารถนําระบบการจดจําเสียงพูดมาใชในการแจง เตือน
เหตุการณผิดปกติบนทองถนนเขาสูระบบได6) สามารถนําระบบการแปลงอักษรเปนเสียงพูด มาใชงานในการ
แสดงผลตาง ๆ ของระบบได 7) เจาหนาที่สามารถลบการแจงเตือนที่ไมเกิดขึ้นจริง หรือ ไมเกิดขึ้นแลว ณ
เวลานั้นได 8) มีการแสดงผลดวย Google Map 9) สามารถสรางเสนทางการเดินทางจากตําแหนงปจจุบัน
จนถึงเปาหมายได 10)มีการระบุตัวตน11) มีหนวยงานหรือแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดเขามาเกี่ยวของกับการแจง
เตือนโดยทั้ง 11ฟงกชันนี้จะสรุปเปนตารางความสามารถของแตละงานวิจัยหรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวของไดดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 งานวิจัยหรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวของ
JS100แอปพลิเคชัน
Wazeแอปพลิเคชัน
แอพสวพ. FM 91
TVIS
ระบบแจงเตือนอุปสรรคบนทองถนนลวงหนาสาหรับผู
ขับขี่รถยนต ผานโทรศัพทมือถือ
ระบบAAC app
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จากตารางที่ 1 จะเห็นถึงความแตกตางของระบบAAC appและงานวิจัยหรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยมุงสราง AAC app ใหมีความสามารถครบทั้ง11 ฟงกชัน โดยเนนฟงกชันที่งานวิจัยหรือ แอปพลิเคชันที่
เกี่ยวของยังไมมี คือฟงกชันที่ 4, 5 และ 7โดยฟงกชันที่ 4 คือความสามารถในการแจงเตือนใหแกผูที่เดินทาง
ตามมาในเสนทางเดียวกันและจะผานจุดที่เกิดเหตุก ารณผิดปกติเ ทานั้นโดยผูวิจัยเห็นวา การแจงเตือนถึง
เหตุการณตางๆ นั้น หากแจงเตือนไปยังทุกคนโดยที่ผูคนเหลานั้นยังไมถึงเวลา หรือยังไมจําเปนตองทราบ
ขอมูลนั้น ๆอาจทําใหเกิดความวิตกกังวลในการใชชีวิต เชนมีการแจงเตือนไปยัง นาย A ใหระมัดระวังการ
กอสรางถนน แตความจริงแลวนาย A ไมมีความจําเปนตองผานเสนทางนี้ ก็อาจทําใหนาย A นั้นเกิดความวิตก
กังวลในการขับขี่ไดเปนตนสวนฟงกชันที่ 5คือความสามารถในการนําระบบการจดจําเสียงพูดมาใชในการแจง
เตือนเหตุการณผิดปกติบนทองถนนเขาสูAAC appไดจากที่กลาวถึงความสําคัญของการนําระบบการจดจํา
เสียงพูดมาใชในการใชเพื่อชวยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจากที่กลาวไวขางตน และแตละงานวิจัยหรือแอป
พลิเคชันที่เกี่ยวของขางตน ไมไดนําระบบการจดจําเสียงพูดมาใชงานผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําระบบการจดจํา
เสียงพูดมาใชในงานวิจัยนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของAAC appและยังเพิ่มความปลอดภัยในการ
ใชงานAAC app
สุดทาย ฟงกชันที่ 7คือผูใชงานสามารถลบการแจงเตือนที่ไมเกิดขึ้นจริง หรือ ไมเกิดขึ้นแลว ณ เวลา
นั้นได เนื่องจากงานวิจัยนี้ถูกสรางขึ้นมาเพื่อชวยเพิ่มโอกาสในการบรรเทาปญหาการเกิดอุบัติเหตุ แตถาหากวา
ระบบนี้ไมมีความถูก ตองของขอมูล หรือขอมูลไมมีความเปนปจจุบัน อาจทําใหเ กิดอุบัติเหตุแทนก็เปนได
เพราะเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจถึงความถูกตองของขอมูลและความนาเชื่อถือของขอมูลเปนอยางมาก โดยการนํา
หนวยงานที่เกี่ยวของมาเปนผูยืนยันและเปนผูจัดการวาเหตุการณนั้น ๆ เกิดขึ้นจริงหรือไม และลบเหตุการณที่
ไมไดเกิดขึ้น ณ เวลานั้น ๆ เพื่อความถูกตองของขอมูล
4. วิธดี ําเนินการวิจัย
4.1 ศึกษาขอมูลและวิธีการใชงานเทคโนโลยีตางๆ
โดยศึกษาคนควาขอมูลเอกสาร งานวิจัยที่เ กี่ยวของ และรวบรวมขอมูล และ ศึกษาวิธีการใชง าน
โปรแกรม Android Studio และดาวนโหลดโปรแกรม เพื่อทําการติดตั้ง และ ศึกษาวิธีการประยุกตใชการรูจํา
คําพูดและการแปลงขอความจากตัวหนังสือใหเปนเสียงพูดโดยใช Google TTS รวมกับการเขียนโปรแกรม
Android Studio
4.2 การออกแบบ AAC app
จากรูปที่ 1สถาปตยกรรมระบบของ AAC appนั้นแบงออกเปน 2 สวนคือ 1) สวนของผูใชงานที่มาใช
ระบบของ AAC app หรือ User ทั่วไป (รูปคนดานซายมือบนของรูป) และ 2) สวนของหนวยงาน (รูปคนดาน
ขวามือลางของรูป)โดยสวนของUser ทั่วไป เปนไดทั้งผูแจงเตือนและผูถูกแจงเตือน ความสามารถหลัก ของ
AAC app คือ 1) ผูแจงเตือนทําการแจงเตือนเหตุการณผิดปกติบนทองถนนที่พบเจอโดยการใชเสียงพูดเขาสู
ระบบของ AAC app 2) ระบบนําเสียงที่รับมาจากผูแจงเตือน ไปเปลี่ยนเปนขอความโดยใชการรูจําคําพูดและ
3) จากนั้นระบบจะทําการเก็บขอมูลลงในฐานขอมูล (รูป Database ผูใชงานทั่วไปดานขวาบนสุดของรูปที่ 1)
โดยดึงขอมูลพิกัดปจจุบันของผูแจงเตือนมาเก็บไวเพื่อทําการระบุพิกัดของเหตุการณผิดปกติที่เกิดขึ้นในสวน
ของผูถูกแจงเตือนนั้นเมื่อผูใชงาน AAC app มีตําแหนงอยูในระยะที่กําหนด ระบบ AAC app จะทําการดึง
ขอมูลที่จัดเก็บไวในฐานขอมูลขางตนแปลงใหอยูในรูปของเสียง โดยใช TTSในการแปลง และจะทําการแจง
เตือนไปยังผูถูกแจงเตือนตอไปสุดทายสวนของหนวยงานนั้นหนวยงานสามารถใช AAC app ไดเหมือนผูใชที่
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เปนผูแจงเตือนและผูถูกแจงเตือน เพียงแตจะสามารถจัดการตรวจสอบขอมูลที่ถูกแจงเตือนเขามาในระบบวา
เปนจริงหรือไม และทําการลบขอมูลที่ไมไดเกิดขึ้นจริง ณ เวลานั้น ๆ ได

รูปที่ 1 การออกแบบสถาปตยกรรมระบบ AAC app
จากรูปที่ 1 อธิบายการทํางานของหมายเลข 1) - 6) ในรูปไดดัง นี้ 1) ขอมูลการแจงเตือนจากผูใช
ทั่วไป ประกอบดวย ขอมูลเหตุการณที่ผูใชแจงเตือนมาในระบบ ประเภทเหตุการณผิดปกติพิกัด (ละติจูด และ
ลองจิจูด) และเวลาการแจงเตือนและ 2)ขอมูลการแจงเตือนที่ถูกยืนยัน จะเหมือนกับขอมูลการแจงเตือนจาก
ผูใชทั่วไปขางตน โดยขอมูลทั้งหมดจะถูกหนวยกูภัยตรวจสอบวาเกิดขึ้นจริง 3) จัดการขอมูลเหตุการณผิดปกติ
บนทองถนน ประกอบดวย การยืนยันขอมูลของหนวยงาน การลบขอมูลของหนวยงาน 4)แสดงรายการขอมูล
การแจงเตือนที่ผูใชทั่วไปแจงมาและขอมูลการแจงเตือนที่ยืนยันแลว ประกอบดวยรายการขอมูลที่ถูกผูใ ชทวั่ ไป
แจงเตือนเขามาในระบบแตยังไมถูกตรวจสอบ และขอมูลที่กําลังแสดงอยูในระบบ เพื่อใหหนวยงานทําการ
ตรวจสอบวาเกิดขึ้นจริงหรือไม และขอมูลนั้นหายไปหรือยัง 5) ตรวจสอบรัศมีของผูใชทั่วไปกับจุดที่เกิด
เหตุการณผิดปกติหมายถึงระบบจะทําการตรวจสอบตําแหนงปจจุบันของผูใชงานวาในรัศมี 500 เมตรของ
ผูใชงานนั้นมีเหตุการณผิดปกติหรือไม ถ ามีจะทําการแจงเตือนในกระบวนการตอไป6)แสดงขอมูลการแจง
เตือนไปยังผูใชทั่วไป หมายถึงการแจงเตือนขอมูลไปยังผูใชงาน ประกอบดวยขอมูลที่แสดงผลทางหนาจอของ
ระบบ และขอมูลที่แสดงผลดวยเสียง
5. ผลการวิจัย
ผูวิจัยไดใสวิดีโอบันทึกการทดลองใชระบบที่พัฒนาขึ้นในบทความนี้ที่ https://goo.gl/gD8qybและ
https://goo.gl/PEzr1V
5.1 ผลการทดลองการใชงานฟงกชันของAAC app
หัวขอนี้อธิบายเฉพาะงานหลักของ AAC app คือ ฟงกชันการแสดงผลดวยแผนที่ (Map) และแสดง
จุดที่เกิดเหตุการณผิดปกติตางๆ โดยจากรูปที่ 2(a) จะมีการแสดงจุดมารคเกอร (Marker) ที่บอกวามีที่ใดบาง
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ที่มีเหตุการณผิดปกติเกิดขึ้นบนทองถนน โดย AAC app จะทําการดึงละติจูด ลองจิจูด ของเหตุการณผิดปกติ
ตาง ๆ ที่เก็บไวในฐานขอมูลมาแสดงเปนจุดและสวนฟงกชันการเพิ่มขอมูลดวยเสียงนั้นรูปที่ 2 (b) จะแสดงถึง
การเรียกใชงานการรูจําคําพูด (Speech Recognition) มาใชโดยจะรับขอมูลมาและทําการแปลงขอมูลจาก
เสียงเปนขอความ (Text) หลังจากนั้น AAC app จะทําการระบุวาเหตุการณผิดปกตินั้นๆ อยูในประเภทใดใน
14 ของประเภทของเหตุการณผิดปกติ คือ ถนนลื่น ถนนชํารุด ถนนแคบ ถนนมืด มีฝนตก มีหมอกหนา มี
การขุดเจาะถนนเพื่อสรางเสนทาง มีกองวัสดุกอสราง มีสิ่งกีดขวางถนน ระบบไฟขัดของ ระวังผูคน ระวัง
สัตวปา เกิดอุบัติเหตุ และ อื่นๆ

(a)
(b)
รูปที่ 2 แสดงจุดทีเ่ กิดเหตุการณผิดปกติ (a) และ การเพิ่มขอมูลดวยเสียง (b)
สวนฟงกชันการจัดการขอมูล แสดงอยูในรูปที่ 3 จากรูปแสดงลําดับการทํางานของฟงกชันการยืนยัน
ขอมูลโดยหนวยงาน จากรูปที่ 3 (a) มีมารคเกอรสีมวงแสดงขอมูล การแจงเตือนของผูใชทั่วไปและเมื่อ
หนวยกูภัยเขามาที่ฟงกชนั การยืนยันขอมูล ระบบจะแสดงรายการดังรูปที่ 3 (b) ของขอมูลที่ผูใชแจงเตือนเขา
มาในระบบ เมื่อหนวยกูภัยเลือกขอมูลที่ทําการยืนยันจาก รายการที่แสดงแลว ระบบจะแสดงขอมูลของ
เหตุการณนั้นๆ ขึ้นมาดังรูปที่ 3(c) ใหหนวยกูภัยทําการยืนยัน หรือลบถาขอมูลนั้นไมเ กิดขึ้นจริง หลังจาก
ยืนยันแลว ระบบจะทําการสรางมารคเกอรสีสมดังรูปที่ 3(d) ขึ้นมาแทนที่มารคเกอรสีมวง เพื่อแสดงขอมูลที่
ทําการยืนยันแลว

(a)

(b)
(c)
รูปที่ 3 การยืนยันขอมูลโดยหนวยงาน

(d)

สุดทายฟงกชันคือการแจงเตือนแสดงในรูปที่ 4 จากรูปแสดงผลฟงกชันการแจงเตือนโดยAAC appจะ
นําที่อยูปจจุบันของผูใชงานมาเปรียบเทียบกับขอมูลเหตุการณผิดปกติในฐานขอมูล ถาอยูในระยะ 500 เมตร
AAC appจะทําการแจงเตือนเหตุการณผิดปกติไปยังผูใชงานโดยการแสดงผลนั้นจะแสดงในรูปแบบรายการ
เลือกแบบผุดขึ้น (Pop-up) พรอมทั้งมีเสียงเพื่อแจงเตือนบอกวาดานหนามีเหตุการณผิดปกติเกิดขึ้น
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รูปที่ 4 การแจงเตือน
5.2 ผลการทดลองการเพิ่มขอมูลดวยเสียง
ผูวิจัยไดทําการทดสอบความถูกตองของการรับคาขอมูลดวยเสียงจากการใชงานการรูจําคําพูดโดยจะ
ทดสอบดวยการเพิ่มขอมูล ในประเภทตาง ๆ ของเหตุก ารณผิดปกติ และตรวจสอบวาถูกตองตามที่ระบุไว
หรือไม และมีผลการทดลองดังตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลการทดลองการเพิ่มขอมูลดวยเสียง
NO. คําที่ใชทดสอบ
ชื่อของประเภทที่ถูกตอง
1 ถนนลื่น
ถนนลื่น
2 ชํารุด
ถนนชํารุด
3 ถนนแคบ
ถนนแคบ
4 ถนนมืด
ถนนมืด
5 ฝนตก
มีฝนตก
6 มีหมอกหนา
มีหมอกหนา
7 สรางเสนทาง
มีการขุดเจาะถนนเพื่อสรางเสนทาง
8 มีกองวัสดุกอสราง
มีกองวัสดุกอสราง
9 มีสิ่งกีดขวางถนน
มีสิ่งกีดขวางถนน
10 ระบบไฟขัดของ
ระบบไฟขัดของ
11 ระวังผูคน
ระวังผูคน
12 ระวังสัตวปา
ระวังสัตวปา
13 เกิดอุบัติเหตุ
เกิดอุบัติเหตุ
14 ยางระเบิด
อื่น ๆ
15 มีขอนไมขวางถนน
มีสิ่งกีดขวางถนน

ผลการทดสอบ
ถูกตอง
ถูกตอง
ถูกตอง
ถูกตอง
ถูกตอง
ถูกตอง
ถูกตอง
ถูกตอง
ถูกตอง
ถูกตอง
ถูกตอง
ถูกตอง
ถูกตอง
ถูกตอง
ไมถูกตอง(จะบันทึกผลเปน อื่น ๆ)

จากการทดลองเพิ่มขอมูลดวยเสียงพบวา การพูดขอความสั้น ๆ ที่เปนหนึ่งในคําที่ใชในประเภทของ
เหตุการณผิดปกติที่ตั้งไว 14 ประเภท เชนตองการจะระบุวา ‘มีฝนตก’ แตผูใชระบุเพียงแคคําวา ‘ฝนตก’
ขอมูลที่ไดรับมาจะตรงกับที่ผูใชตองการ แตถาหากตองการระบุขอความที่มีความหมายใกลเคียงกันแตใชคาํ พูด
คนละคํา ก็จะไมสามารถระบุไดวาคือเหตุการณผิดปกติประเภทใด เชนตองการจะระบุวามีขอนไมขวางทาง
ถนน ซึ่งผูใชตองการจะบอกวาเหตุการณผิดปกตินี้คือมีสิ่งกีดขวางทางถนน แตระบบจะทําการประมวลผลวา
อื่น ๆแทน
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5.3 ผลการทดลองการแสดงผลขอมูลดวยเสียง
เปนการทดสอบวาการแจงเตือนถึงเหตุก ารณผิดปกติ ที่แจง เตือนดวยเสียงนั้น ใชเ สียงตรงตาม
เหตุการณที่เกิดขึ้นจริงหรือไม เชนมีเหตุการณผิดปกติคือ มีสิ่งกีดขวางถนน ระบบจะแจงเตือนเหตุการณนี้ดวย
เสียงถูกตองหรือไม โดยผูวิจัยทําการตรวจสอบการแจงเตือนดวยเหตุการณผดิ ปกติทั้ง 14 ประเภทดังตารางที่
3 ดังนี้
ตารางที่ 3 ผลการทดลองการแสดงผลขอมูลดวยเสียง
NO. ชื่อของประเภทเหตุการณที่ตองการ
ผลการทดสอบ
แจงเตือนดวยเสียง
(เสียงการแจงเตือนที่แสดงออกมา)
1
ถนนลื่น
โปรดระวังดานหนาถนนลื่น
2
ถนนชํารุด
โปรดระวังดานหนาถนนชํารุด
3
ถนนแคบ
โปรดระวังดานหนาถนนแคบ
4
ถนนมืด
โปรดระวังดานหนาถนนมืด
5
มีฝนตก
โปรดระวังดานหนามีฝนตก
6
มีหมอกหนา
โปรดระวังดานหนามีหมอกหนา
7
มีการขุดเจาะถนนเพื่อสรางเสนทาง
โปรดระวังดานหนามีการขุดเจาะถนนสรางเสนทาง
8
มีกองวัสดุกอสราง
โปรดระวังดานหนามีกองวัสดุกอสราง
9
มีสิ่งกีดขวางถนน
โปรดระวังดานหนามีสิ่งกีดขวางถนน
10 ระบบไฟขัดของ
โปรดระวังดานหนาระบบไฟขัดของ
11 ระวังผูคน
ระวังผูคนโปรดลดความเร็ว
12 ระวังสัตวปา
โปรดระวังสัตวปา
13 เกิดอุบัติเหตุ
โปรดระวัง ดานหนาเกิดอุบัติเหตุ
14 อื่น ๆ
โปรดระวังดานหนามีเหตุการณผิดปกติเกิดขึ้น
โดยจากการทดสอบพบวาผลที่ไดรับนั้นตรงกับเหตุการณที่ถูกแจงเตือนมายังหนาจอ โดยผูวิจัยไดทํา
การระบุไววาเหตุการณผิดปกติแตละประเภทจะใชเสียงในการแจงเตือนวาอยางไร และสําหรับประเภทอื่น ๆที่
ผูวิจัยไมส ามารถระบุไดวาเกิดเหตุการณใดขึ้น ผูวิจัยจึง ใหระบบแสดงผลเพียงแค ‘โปรดระวัง ดานหนามี
เหตุการณผิดปกติเกิดขึ้น’ แทน เพื่อใหผูใชไดทําการระมัดระวังในการขับขี่
5.4 ผลการทดลองจากผูใชที่เปนหนวยงาน
จากการทดสอบระบบโดยการทําไปให ผูใชที่เ ปนหนวยงานทดสอบการใชง านและสอบถามความ
คิดเห็นพบวา1) หนวยงานตองการใหใชสีของมารคเกอรที่แสดงบนแผนที่เพียง 1 ถึง 2 สีเทานั้นเพื่อไมใหเกิด
ความสับสนหรือเขาใจผิดในการใชงาน 2) หนวยงานระบุวาระยะปลอดภัยในการแจงเตือนนั้นควรอยูในระยะ
500 เมตร ไมควรมากหรือนอยกวานั้น เพราะถาแจงเตือนในระยะที่มากไปอาจสรางความระแวงในการขับขี่ที่
เกินเหตุและ 3) ตองการใหร ะบบมีห นาการจั ดการขอมูลของหนวยงานในรูปแบบของเว็บไซต เพื่อความ
สะดวกสบายในการจัดการขอมูล
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6. อภิปรายผลการวิจัย
การออกแบบและพัฒนาAAC appสามารถเพิ่มโอกาสในการบรรเทาปญหาการเกิดอุบัติเหตุ โดย
จะแจงเตือนผูใชAAC appไดทราบถึงเสนทางที่กําลังเดินทางไปวาในเสนทางนั้นมีสิ่งกีดขวาง มีอุบัติเหตุ หรือมี
เหตุการณตาง ๆ ที่จะนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุและผูวิจัยไดระบุถึงแนวทางการบรรเทาปญหาและความตองการ
ของระบบไว 3 หัวขอคือ สามารถสั่งการและควบคุมระบบไดดวยเสียงสามารถแสดงผลได 2 ทางเลือก คือทาง
หนาจอของระบบและแสดงผลดวยเสียง และสุดทายระบบมีความปลอดภัยและแมนยําในการแจงเตือน โดยให
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเปนผูยืนยันและจัดการการแจงเตือนซึ่งจากผลวิจัยระบบ AAC app สามารถทํา
ตามแนวทางการบรรเทาปญหาและความตองการของระบบไดทั้ง 3 ขอคือระบบสามารถสั่งการควบคุมและ
เพิ่มขอมูลไดดวยเสียง ระบบสามารถแสดงผลได 2ทางเลือกคือหนาจอของระบบและแสดงผลดวยเสียงดัง
ตารางที่ 2 และสุดทายระบบมีความปลอดภัยแมนยําในการแจงเตือน เนื่องจากระบบมีการระบุตัวตนโดยแยก
ระหวางหนวยงานและผูใชงานทั่วไป
7. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชงานมีสองประเด็นคือ 1) การระบุขอมูลโดยผูใชระบบที่ไม
สามารถระบุประเภทได ผูวิจัยจึงไดทําเปนหัวขอแนะนําระบบ (About) ใหแก ผูใชระบบและ 2)เสียงรบกวน
ในรถอาจอยูนอกเหนือขอบเขตงานวิจัย ซึ่งปจจุบันนี้สมารทโฟนรุนใหมมีคุณภาพของไมโครโฟนที่ดีขึ้นจึง
สามารถชวยบรรเทาปญหาดังกลาวไดและ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป คือ 1) นําขอมูลที่ไดจากการแจง
เตือนจากผูใชระบบมาวิเคราะหใหอยูในรูปแบบของสถิติ เพื่อหาจุดเสี่ยงในการเกิดเหตุการณผิดปกติ และให
หนวยงานที่เกี่ยวของทําการแกไขหรือเฝาระวังไมใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นและ 2)พัฒนาระบบใหครอบคลุมทั้งผูใชที่
ใชงานระบบปฏิบัติการ Android และiOSงานวิจัยนี้เปนการพัฒนาระบบตนแบบจึงยังไมมีการเผยแพรระบบ
แกผูทดลองใชระบบ อยางไรก็ตามผูวิจัยไดทําการทดสอบ ทดลองและปรับปรุงระบบเพื่อความสมบูรณของ
ระบบ และผูวิจัยไดใสวิดีโอบันทึกการทดลองใชระบบที่พัฒนาขึ้นในบทความนี้ ที่ https://goo.gl/gD8qyb
และ https://goo.gl/PEzr1V
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