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บทคัดย่อ 
 

มนุษย์ในยุคปัจจุบันก้าวเข้าสู่โลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง กับ
การด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์   ต้องกระตือรือร้นในการด ารงชีวิต และสภาพความเป็นอยู่  
เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน มนุษย์ยังต้องการเทคโนโลยีที่อ านวยความสะดวก ชนิด
ใหม่ๆ ซึ่งปัจจุบันการประกอบอาชีพต่างๆ ต้องมีภาระหน้าที่มากมาย คณะผู้จัดท าจึงได้คิดค้น จัดท าชุด
ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ พ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้พิการ(กล่องควบคุมอัจฉริยะ) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
และบุคคลทั่วไป 

การด าเนินโครงงานเรื่อง Life Easy For All ชุดควบคุมการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ พ้ืนฐานเพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตประจ าวันส าหรับผู้พิการ(กล่องควบคุม
อัจฉริยะ) จากการทดสอบในโมเดล พบว่าสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับ
วัตถุประสงค์ของโครงงาน แต่ถ้าน าไปสร้างจริงอาจจะไม่สามารถท างานได้อย่างที่คาดหวังไว้เนื่องจาก
ตัวบอร์ด วัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้าดับ และอาจเกิดไฟฟ้ารัดวงจรได้ถ้าเราสามารถจัดการกับเรื่องเหล่านี้ ได้ก็
จะสามารถท างานได้ตามท่ีคาดหวังไว้ 

 
กิติกรรมประกาศ  

โดยโครงงานนี้ เสร็จอย่างสมบูรณ์ โดยได้รบความกรุณาอย่างยางจากผู้ที่ได้ช่วยเหลือแหละให้
การสนับสนุน โดยเฉพาะครทูี่ปรึกษาโครงงานคือ ครูธัญทิพย์  จันทร์มะโน  ครูสืบศักดิ์  จอมธรรม ที่ได้
ให้ความช่วยเหลือ  สนับสนุน คอยให้ค าแนะน าและค าปรึกษาตลอดในการจัดท าโครงงานนี้ และคณะ
ครทูุกท่านที่ได้ให้ค าเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุงชิ้นงานทางคณะผู้จัดท าขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้  
ณ โอกาสนี้ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ที่มาและความส าคัญ  

มนุษย์ในยุคปัจจุบันก้าวเข้าสู่โลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง กับ
การด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์  ต้องกระตือรือร้นในการด ารงชีวิต และสภาพความเป็นอยู่  
เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของโลก ในปัจจุบันมนุษย์ยังต้องการเทคโนโลยีที่อ านวยความสะดวก ชนิด
ใหม่ๆ ซึ่งปัจจุบันการประกอบอาชีพต่างๆ ต้องมีภาระหน้าที่มากมาย คณะผู้จัดท าจึงได้คิดค้น จัดท าชุด
ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ พ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้พิการ(กล่องควบคุมอัจฉริยะ) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
และบุคคลทั่วไป 
1.2  จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

1 เพ่ือออกแบบและสร้างอุปกรณ์ชุดควบคุมการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
พ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตประจ าวันส าหรับผู้พิการ (กล่องควบคุม
อัจฉริยะ) 
2  เพ่ืออ านวยความสะดวก ในชีวิตประจ าวัน 
3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้งานที่มีต่อชุดควบคุมการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ พ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตประจ าวันส าหรับผู้พิการ
(กล่องควบคุมอัจฉริยะ) 

 
1.3  สมมติฐาน/ตัวแปรที่ศึกษา 
 ชุดควบคุมการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ พ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันส าหรับผู้พิการ ที่สามารถแสดง ควบคุมค่าของอุณหภูมิ ความชื้น แสง และ
สามารถสั่งการท างานด้วยเสียงที่ประดิษฐ์ขึ้น สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ตัวแปรต้น         ชุดควบคุมการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ พ้ืนฐานเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตประจ าวันส าหรับผู้พิการ
(กล่องควบคุมอัจฉริยะ) ที่สามารถแสดง ควบคุมค่าของอุณหภูมิ 
ความชื้น แสง และสามารถสั่งการท างานด้วยเสียง 

ตัวแปรตาม        ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน    
ตัวแปรควบคุม    อุณหภูมิ ความชื้น และแสง 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
1.  สิ่งที่ศึกษา      เพ่ือประดิษฐ์ชุดควบคุมการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 

พ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตประจ าวันส าหรับผู้

1 
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พิการ(กล่องควบคุมอัจฉริยะ) ที่สามารถแสดง ควบคุมค่าของ
อุณหภูมิ ความชื้น แสง และสามารถสั่งการท างานด้วยเสียง 

2.  ระยะเวลา       ระหว่างวันที่  1-31 สิงหาคม 2563 
3.  สถานที ่ ห้องปฏิบัติการ Fabrication Laboratory โรงเรียนศรีสังวาลย์

เชียงใหม่ 
 

1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ หมายถึง นักเรียนที่อยู่
ในโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อ าเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพคอมฯ ที่
มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน หมายถึง การวัดระดับความรู้สึกชอบ ไม่ชอบต่อสิ่งประดิษฐ์ โดยมี
ระดับสเกลของความพึงพอใจ 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด 
 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ มีทักษะที่สามารถใช้
ชุดควบคุมการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ พ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้พิการ(กล่องควบคุมอัจฉริยะ) ที่สามารถแสดง ควบคุมค่าของอุณหภูมิ ความชื้น 
แสง และสามารถสั่งการท างานด้วยเสียงได้อย่างสะดวกส าหรับผู้พิการที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 
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บทที่ 2 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 เอกสารที่เกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 

2.1 ความรู้เกี่ยวกับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ  เป็นบุคคลที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหวของ

ร่างกาย จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย การเสริมสร้างสุขภาพและจัด
สภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม 

2.2 ค าจ ากัดความ 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ โดยทั่วไปหมายถึง บุคคลที่มีความผิดปกติของ

แขน ขา และล าตัว รวมไปถึงศีรษะ แต่ไม่ได้หมายถึงบุคคลที่มีสายตาพิการ หรือสูญเสียการได้ยินแม้ว่า
ดวงตาและระบบการได้ยินจะเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย 

2.3 นิยามทางการแพทย์ 
นิยามนี้ครอบคลุมเด็กพิการ 2 ประเภท คือ เด็กที่พิการทางร่างกายและเด็กที่มีความบกพร่อง

ทางสุขภาพ 
เด็กพิการทางร่างกายมีสาเหตุมาจากความผิดปกติเกี่ยวกับข้อกระดูกข้อต่อ และกล้ามเนื้อซึ่ง

รวมความพิการ 5 ประเภทต่อไปนี้ 
 1.เท้าใหญ่ หนา เท้าผิดปกติ 
 2.ความผิดปกติที่เกิดจากโรคโปลิโอ วัณโรค 
 3.ความพิการที่เกิดจากอัมพาตทางสมอง 
 4.แขน ขาด้วน 
 5.การหดตัวของอวัยวะบางส่วน ๙งอาจเกิดจากได้รับอุบัติเหตุ ไฟไหม้ หรือน้ าร้อนลวกอย่าง
สาหัส 
 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ หมายถึง บุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพอันเกิดจากการ
เจ็บป่วยเรื้อรัง ท าให้เด็กไม่ได้รับการศึกษาในลักษณะเดียวกันกับที่จัดให้เด็กปกติ หรือการเจ็บป่วยเป็น
โรคบางชนิด ที่ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ติดต่อกัน เช่น โรคหัวใจ วัณโรค วัณโรคปอด โรคไขข้อ 
โรคเฮมิฟิเลีย (เลือดไหลไม่หยุด) โรคลมชัก พิษจากสารตะกั่ว โรคมะเร็งในเม็ดโลหิต โรคเบาหวาน เป็น
ต้น 

2.4 นิยามทางการศึกษา 
 บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หมายถึง บุคคลที่ล าตัว แขน หรือขาผิดปกติ ท าให้บุคคล
นั้นไม่อาจเรียนในสภาพแวดล้อมเดียวกับบุคคลปกติได้ จึงมีความจ าเป็นตองจัดสภาพแวดล้อมใหม่ ให้
อดคล้องกับความสามารถและความต้องการของบุคคลประเภทนี้ ซึ้งอาจรวมไปถึงบุคคลที่เจ็บป่วย
เรื้อรังท่ีต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเป็นเวลานานติดต่อกัน 
 2.5 เกณฑ์การตัดสิน 
 บุคคลที่จะได้รับการตัดสินว่าเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพและเข้ารับ
บริการการศึกษาพิเศษ มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
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 1.มีกล้ามเนื้อแขนหรือขาพิการ ไม่สามารถเดินได้เป็นปกติ ไม่สามารถใช้แขนหรือมือได้เป็น
ปกติ ท าให้ไม่สามารถเขียนหนังสือได้เช่นเด็กปกติทั่วไป 
 2.กะโหลกศีรษะมีลักษณะบิดหรือเบี้ยวไปจากปกติ 
 3.มีการเจ็บป่วยเรื้อรังติดต่อกันเป็นเวลานานจ าเป็นต้องได้รับการบริการทางการแพทย์ อย่าง
ใกล้ชิดในสถานพยาบาลเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เด็กไม่สามารถเข้ารับบริการทางการศึกษาในโรงเรียนได้ 
 4.มีความบกพร่องในระดับรุนแรง ซึ้งเป็นอุปสรรคในการเรียนของเด็ก ท าให้ไม่สามารถรับ
การศึกษาในรูปแบบที่จัดให้แก่เด็กปกติได้ จึงจ าเป็นต้องจัดการศึกษาให้แก่เด็กเหล่านี้ในรูปแบบที่
แตกต่างออกไปจากการศึกษาส าหรับเด็กปกติ 
 2.6 การคัดแยกเด็ก 
 เด็กจะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์มาก่อน ในใบรายงานผลการตรวจจากแพทย์จึง
ต้องมีรายงานเกี่ยวกับลักษณะความพิการ ประเภทความพิการ ความสามารถของเด็กในด้านการใช้
กล้ามเนื้อมือ แขน และขา  ข้อจ ากัดของเด็ก เด็กที่ไม่สามารถประกอบกิจกรรมที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมือ 
แขน และขา ในลักษณะใดบ้าง  
 มีรายงานจากแพทย์แล้ว ทางโรงเรียนจะทดสอบเพ่ิมเติมในด้านจิตวิทยา การทดสอบ 
ความสามารถทางภาษาและการพูด การตรวจสอบความสามารถทางสายตาและการตรวจสอบที่จ าเป็น
อ่ืนๆ 
 2.7 ประเภทและลักษณะของบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 
 ความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ มักมีสาเหตุต่างๆดังนี้ 
 1.สาเหตุระหว่างมารดาตั้งครรภ์ เป็นช่วงที่ทารกในครรภ์ก าลังมีการพัฒนาโครงสร้างของ
ร่างกายและอวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ช่วง 3 เดือนแรก ถ้ามีความผิดปกติของ การตั้งครรภ์
ระยะนี้ท าให้ทารกที่คลอดออกมามีความพิการได้ ได้แก่ มารดาเป็นหัดเยอรมัน หรือมีประวัติการใช้ยา
หรือรักษาด้วยยา สูบบุหรี่ หรือติดเหล้า มารดาเป็นโรคเบาหวาน มารดาได้รับบาดเจ็บ หรือการกระทบ
กระแทกที่หน้าท้อง มารดาได้รับแสงกัมมันตรังสี หรือสารพิษที่เป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของเด็ก
หรือภาวะทุโภชนาการท าให้ขาดสารอาหาร 
 2.สาเหตุทางโรคพันธุกรรม มีการถ่ายทอดความผิดปกติมาทางสายเลือด เด็กในครรภ์อาจดิ้นไม่
แรง หรือไม่ดิ้น เนื่องจากมีความผอดปกติของร่างกาย เช่น มีภาวะไขสันหลังฝ่อ (Spinal Muscular 
Atrophy) หรือเป็นโรคข้อยึดติด (Arthrogryposis) หรือเป็นอัมพาตของขาเนื่องจากมีความผิดปกติของ
การสร้างกระดูกสันหลังที่มาห่อหุ้มไขสันหลังในระดับกระสูง (Myelodysplasai)  เด็กอาจเป็นโรค
กระดูกอ่อนหักง่าย(Osteogenesis lmperfecta)หรือโรคกล้ามเนื้อพิการ(Muscular  Dtstrophy) 
 3.ความผิดปกติระหว่าคลอดหรือหลังคลอด ภาวะแทรกซ้อนระหว่างการคลอด เช่น คลอดยาก 
คลอดโดยการใช้เครื่องมือหรือผ่าตัดคลอด คลอดท่าก้น คลอดก่อนก าหนด หรือหลังก าหนด หรือก าลัง
ก าหนด เด็กมีปัญหาเรื่องการหายใจหลังคลอดหรืออาจมีเลือดออกในสมอง เด็กอาจแสดงอาการหายใจ
ล าบาก ตัวอ่อนปวกเปียก ไม่กลืนนม มีอาการชักหรือซึม เด็กที่คลอดก่อนก าหนดหรือมีน้ าหนักตัวน้อย 
เป็นสาเหตุของสมองพิการชนิดเกร็งได้ (Cerebral Paylsy) ส่วนเด็กที่มีน้ าหนักตัวมากอาจได้รับ
อันตรายระหว่างคลอด ท าให้เกิดการบาดเจ็บ ต่อสมองและไขสันหลัง หรือกลุ่มเส้นประสารทเบรเคียล 
(Brachial Plexus Injury) เด็กท่ีมีอาการ ตัวเหลืองหลังคลอด อาจท าให้พิการชนิดเคลื่อนไหวผิดปกติ  

2.8 สาเหตุที่ท าให้เกิดความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพภายหลัง 
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สาเหตุที่ท าให้เกิดความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ได้แก่ อุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสมอง ไขสันหลังและแขน ขา เช่น อุบัติเหตุจากจารจร การตกจากที่สูง การถูกท าร้าย ภาวะถูกไฟ
ไหม้หรือน้ าร้อนลวก ภาวการณ์อักเสบหรือติดเชื้อของสมอง เยื้อหุ้มสมอง ไขสันหลัง เนื้องอก ของสมอง
และไขสันหลัง หรือกระดูก โรคข้ออักเสบ รูมาตอยด์ ( Juvinile Rheumatoid Arthritis) โรค 
Ankylosing spondylitis โรคเลือด (Haemoplelia) ท าให้มีเลือดออกในข้อใหญ่ๆ ก่อให้เกิดความ
พิการได ้

ลักษณะหรือโรคหรือสภาวะที่ท าให้เกิดความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพที่พบบ่อยตาม
สถิติของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ (พ.ศ.2545 - 2549) ได้แก่ 

1. Cerebral Palry (C.P.) หรือกลุ่มสองพิการ 
Cerebral Palry หรือ ซี พี  หมายถึง อัมพาตของสมองที่มีผลต่อการเคลื่อนไหว การทรงตัว ซึ้ง

สาเหตุเกิดจากสมองไดรับความเสียหายในช่วงก่อนคลอด ระหว่างคลอด หรือหลังคลอด โดยสมองจะ
เสียหายเพียงบางส่วนและมักเกิดขึ้นกับสมองที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ความเสียหายที่สมอง
จะอยู่ในสภาพคงที่ ไม่ลุกลามมากขึ้น แต่ความผิดปกติของการเคลื่อนไหว การทรงตัวและปัญหาร่วม
อ่ืนๆ อาจจะดีขึ้นหรือเลวลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรักษาที่เด็กได้รับและรอยโรคที่เกิดในสมอง ดังนั้นการ
ได้รับการบ าบัดรักษารวดเร็วมากเท่าไรเด็กก็มีโอกาสพัฒนาได้มากขึ้นเท่านั้น ในหลายๆประเทศพบว่า  
Cerebral Palsy มักเป็นสาเหตุของความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพที่พบบ่อยแต่ในประเทศไทย
มักเป็นรองจากโรคโปลิโอมีการประมาณว่าในเด็กเกิดใหม่ทุก 300คน จะพบเด็ก ซี พี 1 คน 
สังเกตเด็ก Cerebral  Palsy  ได้อย่างไร 

อาการเริ่มแรก 
- เด็ก Cerebral Palsy แรกเกิดจะมีอาการตัวอ่อนปวกเปียก (Limp) ห้อยหย่อนยาน  

( Floppy)  
หรือบางครั้งอาจดูเหมือนเด็กปกติ  เมื่อจับเด็กห้อยล าตัว จะพบว่าล าตัวเด็กอ่อน โค้งเป็นรูปตัวU และ
ไม่มีการเคลื่อนไหว 

-เด็กอาจหายใจผิดปกติ  หรือไม่หายใจทันทีเมื่อแรกเกิด และอาจตัวเขียว ตัวอ่อนปวกเปียกซึ่งเป็น
สาเหตุให้สมองถูกท าลาย 

-เด็กมีพัฒนาการที่ล้าช้าเมื่อเทียบกับเด็กอ่ืนๆ  โดยทั่วไป เด็ก ซีพี จะชันคอช้า นั่งทรงตัวล าบาก 
หรือไม่พลิกตะแคง 

-เด็ก ซี พี มักจะไม่ใช้มือ หรือใช้มือเพียงข้างเดียว และไม่สามารถใช้มือทั้งสองข้างร่วมกัน 
-เด็กมีปัญหาในการกินอาหาร  เด็กซีพีในวัยทารกจะดูดและกลืนนมล าบาก  มักจะสะอึก และส าลัก

บ่อย แม้จะโตขึ้นแต่ยังคงมีปัญหาในการกินนี้อยู่ 
-เด็กซี พี เลี้ยงดูยากและมีปัญหาในการดูแล เด็กมักจะมีอาการแข็งและเกรงไปทั้งตัวขณะอุ้ม 

แต่งตัว   อาบน้ า และขณะเล่น  หลังจากนั้นเด็กอาจจะไม่สามารถเรียนรู้การกินอาหาร  การแต่งตัว  
การอาบน้ า  การขับถ่ายด้วยตนเอง  รวมถึงการเล่นกับเด็กอ่ืนๆ ที่เป็นเช่นนี้เพราะเด็กมีอาการแข็ง เกรง 
หรือมีอาการอ่อนปวกเปียกของร่างกายท าให้ทรงตัวล าบาก 

-เด็ก Cerebral  Palsy  ในวัยทารกมักจะตัวอ่อนปวกเปียกและชันคอไม่ได้ หรืออาจจะมีอาการ
แข็งเกรงเหมือนท่อนไม้ จึงท าให้อุ้มเด็กค่อนข้างล าบาก 
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-เด็ก Cerebral  Palsy  ในวัยทารกมักจะร้องไห้ งอแง ตลอดเวลา หรือ ในบางคนจะเป็นเด็กเงียบ
เฉย ไม่ร้องไห้ หรือยิ้มหรือตอบสนองต่อสิ่งเร้าเลย 

-เด็ก Cerebral  Palsy  มักมีปัญหาในด้านการสื่อสาร  เด็กอาจไม่ตอบสนองหรือมีปฏิกิริยาโต้ตอบ
อย่างเด็กปกติอ่ืนๆ ท า  ซึ่งความยากล าบากในการสื่อสารนั้นส่วนหนึ่งอาจมาจากอาการอ่อนปวกเปียก
หรือการแข็งเกรงของกล้ามเนื้อ ความบกพร่องในการใช้มือสื่อสาร  การไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อบน
ใบหน้าอีกทั้งเด็กมักจะเริ่มพูดได้ค่อนข้างช้า  ในภายหลังเด็กจะพูดไม่ชัดหรือพูดล าบากถึงแม้พ่อแม่จะ
พบว่ายากที่จะทราบความต้องการของเด็ก แต่ภายหลังก็จะค่อยๆค้นพบวิธี เข้าใจความต้องการของเด็ก
ในตอนแรกเด็กอาจใช้การร้องไห้มากๆ  เพ่ือแสดงให้รู้ว่าเขาต้องการอะไร แต่ภายหลังเด็กอาจจะใช้แขน
เท้า  หรือสายตาเพื่อแสดงความต้องการแทนการพูด 

-เด็ก Cerebral  Palsy  มักจะมีปัญหาด้านเชาว์ปัญญา เด็กซี พีบางคนดูเหมือนไม่ฉลาด เพราะ
อาการอ่อนปวกเปียก และเคลื่อนไหวช้า  ขณะที่เด็กบางคนมีอาการแบบควบคุมไม่ได้ ซึ่งท าให้ดูคล้าย
สติปัญญาต่ าและการที่เด็กมีกล้ามเนื้อใบหน้า กระตุก น้ าลายไหลเพราะกลืนล าบากซึ่งอาการเหล่านี้
อาจเป็นผลให้เด็กที่ฉลาดดูคล้ายเด็กเชาว์ปัญญาต่ า 

-ประมาณครึ่งหนึ่งของเด็ก Cerebral  Palsy  มีเชาว์ปัญญาต่ าแต่ไม่ควรลงความเห็นในเรื่อง
ดังกล่าว เร็วเกินไป  เพราะเด็กควรได้รับการช่วยเหลือ และฝึกกระตุ้นก่อน จึงจะทราบว่าเด็กมี
สติปัญญาอย่างไรผู้ปกครองเด็กมักจะบอกได้เสมอว่าเด็กเข้าใจอะไรมากกว่าที่เขาสามารถแสดงออก  
จากการช่วยเหลือและฝึกฝน   ท าให้เด็กบางคนที่เคยถูกพิจารณาว่าสติปัญญาต่ า  สามารถพิสูจน์ให้เห็น
ได้ว่าเขาค่อนข้างท่ีจะฉลาดได้ 

-ปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินและการมองเห็น เด็ก Cerebral  Palsy  บางคนอาจมีปัญหาด้านการได้
ยิน และการมองเห็นร่วมด้วยหากผู้ปกครองไม่สังเกต และพิจารณาให้ดี อาจคิดว่าเด็กมีเชาว์ปัญญาต่ า
ดังนั้นจึงควรทดสอบให้ละเอียด 

-เด็กCerebral Palsyส่วนหนึ่งมักมีอาการโรคลมชัก  ลมบ้าหมู  ชักตัวเกรง ชักกระตุก   
-เด็ก Cerebral  Palsy มักมีพฤติกรมไม่อยู่นิ่ง  อารมณ์เปลี่ยนแปลงรวดเร็วทันทีทันใด เช่น จาก

หัวเราะเป็นร้องไห้  กลัว  โกรธรุนแรงหรือมีพฤติกรรมอ่ืน  ที่เข้าใจยาก ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะความ
หงุดหงิด  คับแค้นใจที่ร่างกายท าอะไรไม่ได้ดังใจ   ถ้ามีเสียงดังหรือสิ่งเร้ามากเกินไป เด็กอาจจะตกใจ  
หรือซึมเศร้า  ซึ่งการที่สมองถูกท าลายก็มีผลต่อพฤติกรรม  เด็กเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือ และ
ความอดทนที่จะเอาชนะความกลัว  และพฤติกรรมที่ผิดปกติอ่ืนๆ 

- ความรู้สึกสัมผัส  ความเจ็บปวด  ความร้อน ความเย็น  และท่าทางของร่างกายจะยังมีอยู่  แต่
อย่างไรก็ตาม  เด็กจะมีปัญหาในการ ควบคุมการเคลื่อนไหว  และ การทรงตัว( balance) โดยเฉพาะ  
การปรับสมดุล  เนื่องจากสมองที่พิการท าให้เด็กเรียนรู้ได้ยาก  แต่การสอนซ้ าๆ การสอนที่ใช้ความ
อดทน ด้วยความมานะพยายามจะช่วยได้มาก 

-ปฏิกิริยาตอบสนองที่ผิดปกติ  ในเด็กอ่อนจะมีปฏิกิริยาตอบสนองเริ่มแรกหรือ การเคลื่อนไหวของ
ร่างกายแบบอัตโนมัติ แต่ปฏิกิริยาเหล่านี้โดยปกติจะหายไปในสัปดาห์แรกหรือเดือนแรกของช่วงชี วิต 
ส าหรับเด็กที่สมองถูกท าลาย จะมีปฏิกิริยาตอบสนองแบบนี้คงอยู่นาน  และมีผลต่อการเคลื่อนไหวของ
เด็ก  ซึ่งอาการเข่ากระตุกและการตอบสนองของเส้นเอ็น ที่ตอบสนองมากกว่าปกติเหล่านี้ จะเป็นสิ่งที่
ใช้แยกแยะความแตกต่างระหว่างเด็ก Cerebral  Palsy  กับโรคโปลิโอ 

2.9 ชนิดของ Cerebral  Palsy   
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เด็ก Cerebral  Palsy  ทุกคนจะมีความแตกต่างกัน  ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนจะอธิบายการแบ่งชนิด
ของ Cerebral  Palsy  ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปอย่างไรก็ตามไม่ควรกังวลกับการแบ่งชนิดของ 
Cerebral  Palsy   เพราะการแบ่งชนิดไม่ได้ช่วยในการักษา Cerebral  Palsy   อาจพิจารณาแบ่งออก
ได้เป็น 3 กลุ่มโดยมักจะพบว่าเด็กอาจเป็นแบบใดแบบหนึ่ง หรือเป็นแบบผสมในเด็กบางคน   ดังนี้ 

1.กลุ่มกล้ามเนื้อแข็งหรืออาการเกรง  (  Spasticity )   เด็กที่มีอาการเกร็งจะมีกล้ามเนื้อแข็งหรือ
กล้ามเนื้อตึง ( rigid  หรือ  stiff )  จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้ร่างกายส่วนต่างๆเกร็งแข็ง  การเคลื่อนไหวจะ
ค่อนข้างช้าและล าบากบ่อยครั้งที่ลักษณะการวางศีรษะส่งผลต่อร่างกายอยู่ในท่าที่ผิดปกติ  อาการแข็ง
เกร็งจะเพ่ิมขึ้นเมื่อเด็กเสียใจหรือตกใจหรือในขณะที่ร่างกายอยู่ในท่าบางท่า รูปแบบของอาการเกร็ง
แข็งจะแตกต่างกันออกไปในเด็กแต่ละคน 

2.กลุ่มควบคุมการเคลื่อนไหวไม่ได้ หรือ Athetosis   คืออาการขยุกขยิกช้าๆ  หรือเคลื่อนไหวเร็วที่
เท้า แขน มือ หรือที่ใบหน้าของเด็ก แขนและขาจะขยับเหมือนกระโดด และส่ายไปมา  หรือมีการขยับ
มือมือและนิ้วอย่างไม่มีเหตุผล เมื่อเด็กขยับแขนและขาจะเคลื่อนเร็ว และเกินเป้าหมาย   การ
เคลื่อนไหวแบบแข็งเกร็ง หรือท่าทางเกร็งแข็งแบบข้อ 1 ก็มีแบบสลับขึ้นๆ ลงๆ ( มีการเปลี่ยนแปลงการ
ตึงของกล้ามเนื้อตลอด  ) การทรงตัวไม่ดีมักหกล้มง่าย  เด็ก Athetosis  มักมีเชาว์ปัญญาปกติ แต่ถ้ามี
ปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อท่ีควบคุมการพูด เด็กจะมีปัญหาในการสื่อสาร 

3.กลุ่มอาการทรงไม่ดีหรืออาการ โซเซ ( Ataxia )   เด็กท่ีมีอาการโซเซหรือการทรงตังไม่ดีนั้น ขณะ
เริ่มลุกขึ้นนั่งและยืนจะท าได้ล าบาก เด็กจะล้มบ่อยและจะมีอาการงุ่มง่ามเวลาใช้มือท ากิจกรรม   อาการ
เหล่านี้อาจเป็นอาการปกติของเด็กเล็ก    แต่ส าหรับเด็ก Athetosis  สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัญหาใหญ่ใน
ระยะยาว   บางครั้งตลอดชีวิต เพราะเด็กเหล่านี้มีปัญหาการทรงตัวเป็นส่วนใหญ่จึงแสดงอาการงุ่มง่าม
มากกว่าความบกพร่องทางร่างกายและมักจะถูกเด็กอ่ืนรังแกและล้อเลียน 

2.10 ส่วนของร่างกายที่แสดงอาการพิการ 
จะข้ึนอยู่กับแขนและขาที่มีความผิดปกติ ที่พบบ่อยมีอยู่ 3 แบบ  ดังนี้ 

HEMIPLEGIA  :  อัมพาตครึ่งซีก  แขนและขาข้างใดข้างหนึ่ง  ร่างกายซีกหนึ่งอาจมีอาการแขนงอ  มือ
เกร็งหรือลีบเพราะไม่ใช้งานส่วนร่างกายอีกซีกจะปกติหรือค่อนข้างปกติ  เด็กเดินด้วยปลายเท้าหรือฝ่า
เท้าด้านนอก 
PARAPLEGIA  :  ขาท้ังสองข้างอัมพาตครึ่งท่อนล่าง และด้านบนอัมพาตเล็กน้อย :  DIPLEGIA  ร่างกาย
ท่อนบนมีอาการปกติหรือมีอาการเล็กน้อยเด็กจะเริ่มมีอาการข้อยึดติดที่ข้อเท้า และเท้าเข่าหนีบเข้าหา
กัน  ขาและเท้าหมุนเข้าด้านใน   
QUADRIPLEGIA  :  ทั้งแขนและขา อัมพาตทั้งตัวขณะเดินแขน  ศีรษะ และปากจะบิดเบี้ยวเด็กที่เป็น
ทั้งแขนและขานั้น สมองมักจะมีความเสียหายมากท าให้ไม่สามารถเดินได้ 
Cerebral Palsy เกิดจากสาเหตุอะไร 
เด็ก  Cerebral Palsy จะมีส่วนของสมองที่ถูกท าลายต่างกันและสาเหตุส่วนใหญ่ก็ยากจะค้นพบ 

สาเหตุเกิดในช่วงก่อนคลอด 
 การติดเชื้อของแม่ขณะตั้งครรภ์ ทั้งนี้รวมถึง หัดเยอรมันและงูสวัด 
 ความแตกต่างของกลุ่มเลือดแม่กับลูก 
 ปัญหาจากแม่ เช่น เบาหวานหรือครรภ์เป็นพิษ 
 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งพบน้อย แต่จะเกิดใน Cerebral Pals กลุ่มอัมพาตครึ่งท่อนล่าง 
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 ไม่ทราบสาเหตุ  เกิดขึ้นร้อยละ  ๓o  ในเด็ก 
สาเหตุเกิดในช่วงระหว่างคลอด 
 ขาดออกซิเจน ( อากาศ ) ขณะคลอด เด็กไม่หายใจ ท าให้ตัวเขียวและอ่อนปวกเปียก ใน

บางครั้งพบว่ามีการใช้ฮอร์โมนอย่างไม่เหมาะสม  เช่น ฮอร์โมนเร่งคลอด  จะมีผลให้หลอด
เลือดที่มดลูกบีบตัว ท าให้เด็กขาดอากาศ  มีอาการตัวเขียวและอ่อนปวกเปียก  พร้อมกับสมอง
ถูกท าลาย 

 อุบัติเหตุขณะคลอด  เกิดจากอาการคลอดยาก เด็กตัวใหญ่และมีแม่ตัวเล็กหรืออายุน้อย  ซึ่ง
ศีรษะเด็กอาจดันออกมาผิดท่า  ท าให้เส้นเลือดฉีกขาดและสมองถูกท าลาย 

 คลอดก่อนก าหนด  เด็กที่เกิดก่อน ๙ เดือน  และน้ าหนักตัวน้อยกว่า ๒ ก.ก. ( ๕ ปอนด ์) ส่วน
ใหญ่จะเป็นเด็ก Cerebral  Palsy ในประเทศที่พัฒนาแล้วร้อยละ  ๕o  ของเด็ก Cerebral  
Palsy  เป็นเด็กที่คลอดก่อนก าหนด 

 
สาเหตุเกิดในช่วงหลังคลอด 
 มีไข้สูงเป็นผลมาจากการติดเชื้อหรือขาดน้ า (เสียน้ าจากท้องร่วง) จะเป็นอาการที่พบบ่อยใน

เด็กท่ีดื่มนมจากขวด 
 สมองมีการติดเชื้อ ( เยื่อหุ้มสมองอักเสบ  ไข้สมองอักเสบ ) มีสาเหตุมากมาย  รวมทั้งมาเลเรีย

และวัณโรค 
 สมองได้รับบาดเจ็บ 
 ขาดอากาศจากการจมน้ า  ก๊าซพิษหรือจากปัจจัยอื่น ๆ 
 ได้รับสารพิษจากตะกั่วที่เคลือบหม้อ  ยาฆ่าแมลงและพิษอ่ืนๆ 
 มีเลือดออกแล้วก้อนเลือดในสมอง  มักไม่ทราบสาเหตุ 
 เนื้องอกในสมองจะท าให้สมองถูกท าลายมากขึ้นซึ่งอาการแสดงจะคล้าย Cerebral  Palsy  แต่

จะแย่ลงเรื่อย ๆ  
Cerebral  Palsy  ไม่สามารถติดต่อจากเด็กคนหนึ่งไปสู่คนอ่ืน ๆ ได้ 
Cerebral  Palsy  ไม่สามารถใช้ยารักษาให้หายได้  แต่อาจใช้ยาเพ่ือช่วยควบคุมอาการชัก  ลดอาการ
เกร็ง การผ่าตัดจะช่วยแก้ไขข้อต่อที่ยึดแข็งมาก ๆ ได้ การตรวจประเมินด้วยความรอบคอบเป็นสิ่งส าคัญ
อย่างยิ่ง  การรักษาด้วยการผ่าตัดมักท าเมื่อเด็กเดินได้แล้ว  แต่มีความล าบากในการเดิน  ปัญหาการ
ทรงตัว  ในเด็กไม่สามารถแก้ไขด้วยการผ่าตัด 

2. Muscular  Dystrophy  หรอืกลุ่มกล้ามเนื้ออ่อนแรง 
 กล้ามเนื้อของเด็กประเภทนี้ขาดโปรตีน ท าให้ร่างกายสร้างเนื้อเยื่อที่มีลักษณะแข็งขึ้นมาแทนมี
ลักษณะคล้ายพังผืด ไม่มีความยืดหยุ่น ความผิดปกติของกล้ามเนื้อมีหลายชนิดและชนิดที่พบได้บ่อยๆ 
เรียกว่า Duchenne ซึ่งปรากฏให้เห็นชัดเจนเมื่อเด็กอายุประมาณ ๓ ขวบ กล้ามเนื้อที่อยู่ติดกับโครง
กระดูกจะอ่อนแรง สังเกตได้จากการเคลื่อนไหวของเด็ก เด็กไม่มีก าลังแข็งแรงที่จะวิ่งได้ มีปัญหาในการ
ปีนป่ายบันใด กล้ามเนื้อจะอ่อนแรงลงเรื่อยๆ ในที่สุดเด็กบางรายจะยืนไม่ได้ ทรงตัวไม่ได้ บางรายอาจ
รุนแรงจนกระทั่งต้องใช้รถเข็น 
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 เด็กท่ีเป็นโรคนี้จะเหนื่อยง่าย เด็กบางคนอาจจะยังเดินได้แต่หากต้องเดินทางไกล ๆ อาจต้องใช้
รถเข็น เด็กต้องใช้รับการบ าบัดรักษาเพ่ือถ่วงเวลาหดตัวของกล้ามเนื้อ เด็กอาจเสียชีวิตในช่วงวัยรุ่นตอน
ปลายจากหัวใจล้มเหลวหรือปอดบวม เด็กประเภทนี้อาจมีอาการของปัญญาอ่อนร่วมด้วยแต่ไม่ใช่ทุกคน 
 กล้ามเนื้ออ่อนแรงมักพบในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กหญิง และพบว่าจะมีญาติพ่ีน้องที่เป็น ผู้ชายมี
อาการแบบเดียวกัน 
 อาการแสดงเริ่มเมื่อประมารอายุ๓-๕ ปี เด็กจะมีอาการงุ่มง่ามเมื่อเริ่มเดิน เขย่งปลายเท้า
เพราะไม่สามารถวางเท้ากับพื้นได้ วิ่งท่าแปลก ๆ และล้มบ่อย 
 กล้ามเนื้ออ่อนแรงเริ่มที่เท้า ด้านหน้า ด้านขา สะโพก หน้าท้องและหัวไหล่ รอบข้อศอก
ต่อจากนั้นจะมีอาการท่ีมือ ใบหน้า และกล้ามเนื้อคอ เด็กท่ีมีอาการแบบนี้จะเดินไม่ได้เมื่ออายุ ๑๐ ปี 
 อะไรคือสาเหตุของโรค ยังไม่มีใครทราบแน่ชัด แต่ ๒ ใน ๓ ของครอบครัวที่มีเด็กเป็นกล้ามเนื้อ
เสื่อม จะมีญาติผู้ชายทางฝ่ายแม่มีอาการเช่นนี้ ขณะที่ทั้งพ่อและแม่อาการปกติ แต่แม่จะมียีนซึ่งส่งผล
ต่อลูกชาย ส่วนลูกสาวจะปกติ แต่เมื่อลูกสาวมีครอบครัวก็อาจจะได้ลูกชายที่มีความผิดปกติแบบนี้ได้ 
 3. Spina Bifida ความผิดปกติของกระดูกไขสันหลัง 
 เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นในขณะที่เด็กก าลังเจริญเติบโตในครรภ์มารดา กระดูกสันหลังอันใน
อันหนึ่งไม่สามารถเจริญขึ้นมาปิดครอบไขสันหลังจนสนิท ท าให้มีไขสันหลังหรือเนื้อเยื่อโผล่พ้นออกมา
จากช่องโหว่ของกระดูกสันหลังอันนั้น ท าให้เห็นเป็นถุงน้ าสีด าหรือผิวหนังที่หลังมีสีคล้ า ถุงน้ าดีนี้จะมี
เส้นประสาทบรรจุอยู่โดยมีเยื่อบาง ๆ หุ้ม ภายในมีของเหลวอยู่ด้วย ยังไม่มีใครทราบว่าเกิดจากสาเหตุ
อะไร แต่เด็กทุก ๆ ๒๕๐-๕๐๐ คน จะพบความผิดปกติแบบนี้ ๑ คนผลที่ตามมาของโรคได้แก่ ความ
ผิดปกติของท่อปัสสาวะ ความผิดปกติของใบหน้าและล าตัว ในบางราย มีอาการทางเดินของของเหลว
อุดตัน ท าให้ของเหลวคั่งในศีรษะ ซึ่งในรายหลังนี้อาจมีสภาพปัญญาอ่อนร่วมด้วย เด็กประเภทนี้ต้อง
ได้รับการรักษาเยียวยาจากแพทย์อย่างสม่ าเสมอ ต้องได้รับกายภาพบ าบัดเพื่อให้รักษาการทรงตัว 
 การดูแลรักษา 
 การดูแลบริเวรที่มีความผิดปกติ ถ้าเด็กคลอดออกมาแล้วมีเยื่อหุ้มประสาทออกมาบริเวณสัน
หลังด้วย ถ้าได้รับการผ่าเมื่ออายุไม่กี่สัปดาห์ โอกาสที่เด็กจะกลับมามีชีวิตใกล้เคียงเด็กปกติจะมีสูงมาก 
การผ่าตัดจะท าเพ่ือเอากล้ามเนื้อและผิวหนังมาปิดทับถุงนี้ ถ้าเด็กไม่ได้รับการผ่าตัดจะเสี่ยงต่อการได้รับ
ความกระทบกระเทือนบริเวณดังกล่าว และเกิดการติดเชื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เด็กอาจอายุไม่ยืนยาว 
สมองบวมน้ า ถ้าศีรษะเด็กขยายขนาดอย่างรวดเร็ว หรือกะโหลกศีรษะเด็กบวมขึ้นอย่างรวดเร็ว นั่น
หมายถึงเด็กอาจมีสมองบวมน้ า เด็กจ าเป็นต้องได้รับการผ่าตัดก่อนที่ความดันในกะโหลกศีรษะจะ
เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ แล้วไปกดทับเนื้อสมอง แพทย์จะวาง “ทางเชื่อม” จากในสมองแล้วไปต่อกับหัวใจหรือ
ช่วงท้อง น้ าที่อยู่ในสมองก็สามารถไหลออกไปสู่ทั้งสองบริเวณนี้ 

4. Polio  โรคโปลิโอ 
 เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโปลิโอที่ไขสันหลัง ท าให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นอัมพาตโดยประสาทรับ
ความรู้สึกยังเป็นปกติ อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง เกิดขึ้นกระจัดกระจายไม่เป็นเฉพาะแขน ขาข้างใดข้าง
หนึ่ง อาจมีกล้ามเนื้อล าตัวเป็นอัมพาตด้วย กล้ามเนื้อที่อ่อนแรงจะถูกกล้ามเนื้อที่แข็งแรงกว่าดึ งให้ผิด
รูป ท าให้มีกระดูกสันหลังคด ขาโก่ง เท้าบิด แขนขายาวไม่เท่ากัน เป็นต้น 

5. Spinal Cord Injury  : อาการบาดเจ็บไขสันหลัง 
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 ไขสันหลังมักจะได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่ท าให้มีการแตกหรือหักของกระดูกสันหลังแล้วไป
ท าลายเส้นประสาทที่คอหรือหลัง ตกจากต้นไม้หรือที่สูง อุบัติเหตุทางรถยนต์ อุบัติเหตุจากการด าน้ า
กระสุนปืนและอ่ืน ๆ อาการบาดเจ็บไขสันหลังพบบ่อยในผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก ในบางประเทศพบในผู้ชาย
มากกว่าผู้หญิง 
 ไขสันหลังเป็นเป็นการรวมตัวของเส้นประสาทที่ออกจากสมองเพื่อไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
ไขสันหลังอยู่ในกระดูกสันหลัง การรับความรู้สึกและการสั่งงานในการท างานของร่างกายจะท าโดยการ
สั่งการมาจากสมองและผ่านไขสันหลัง ถ้าไขสันหลังได้รับบาดเจ็บหรือโดนท าลาย การรับความรู้สึกและ
การสั่งการร่างกายในระดับต่ ากว่าบริเวณที่โดนท าลายจะเสียหายไปด้วย การที่กระดูกไขสันหลังได้รับ
บาดเจ็บมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหว และปัญหาส าคัญที่ตามมาอีก ได้แก่ การติดเชื้อที่ท่อปัสสาวะ 
การติดเชื้อที่ระบบหายใจ เป็นต้น แต่การฟ้ืนฟูสมรรถภาพเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือให้เด็กสามารถใช้อวัยวะที่
บกพร่องได้บ้าง โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ เข้าช่วย เช่น ใช้รถเข็นส าหรับเคลื่อนไหว ใช้เครื่ องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
แทนการเขียนหนังสือ ใช้ภาชนะท่ีมีขนาดใหญ่ในการรับประทานอาหาร เป็นต้น 

6. Osteogenesis Imperfecta : ตัวเล็กกว่าอายุ เด็กที่เป็นโรคกระดูก 
 เป็นความผิดปกติของกระดูก กระดูกไม่สมบูรณ์และไม่เจริญเติบโตเต็มที่ นอกจากนี้กระดูกยัง
เปราะและหักง่ายกว่ากระดูกของคนปกติโดยทั่วไป เด็กอาจมีลักษณะเตี้ยแคระ ขาทั้งสองข้างจะโก่ง
สัดส่วนและความยาวของขาผิดปกติ โรคนี้ไม่สามารถรักษาให้หายได้แต่การผ่าตัดเพ่ือดามกระดูกขา
สามารถท าให้เด็กเดินได้นานขึ้นอีก เด็กกลุ่มนี้มีสติปัญญาปกติ สามารถเรียนหนังสือได้ แต่อาจมีปัญหา
หูหนวกเพ่ิมเติมขึ้นมาภายหลัง ควรช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะและมีพัฒนาการทางจิตใจโดยไม่ต้องใช้ 

7. Legg-calve = Perhes 
 เป็นความผิดปกติของกระดูกขาท่อนบน มักเป็นที่ขาข้าวเดียว เด็กที่เป็นโรคนี้มักเคลื่อนไหวไม่
สะดวก โรคนี้ไม่ทราบสาเหตุ เด็กอาจมีอาการดีขึ้นหลังได้รับการรักษาติดต่อกันเป็นเวลา ๑-๒ ปี เด็ก
อาจเดินได้แต่ต้องใช้ไม่เท้าค้ า โรคนี้ไม่มีผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กโดยตรง แต่เด็กอาจมี
ทัศนคติไม่ดีต่อตนเองและต่อสิ่งที่อยู่รอบตัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเขาโดยอ้อม 

8. Limb Deficiency : แขนขาด้วน 
 อาจเป็นความบกพร่องที่มีมาแต่ก าเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลังก็ได้  เด็กอาจได้รับการช่วยเหลือ 
โดยการใช้แขนขาเทียม  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพควรครอบคลุมไปถึงการฝึกใช้แขนขาเทียมอย่างมี
ประสิทธิภาพ  การแนะแนวและให้ค าปรึกษาควรควบคู่กันไปกับการเรียนการสอน 
2.2 บอร์ด KidBright 
2.2.1  ความหมายของบอร์ดสมองกลฝังตัว 

บอร์ดสมองกลฝังตัว (Embedded Board)  หรือ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่น าไปฝังไว้ใน
อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการท างานของอุปกรณ์นั้น ๆ ผ่านซอฟท์แวร์ควบคุมการท างาน 
สามารถใช้ เป็นระบบควบคุมที่ประกอบด้วย Microcontroller  ซึ่ งเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่มี
ความสามารถคล้ายกับคอมพิวเตอร์ ใช้ควบคุมการท างานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จอแสดงผล และ
เซนเซอร์แบบง่าย ปัจจุบันสมองกลฝังตัวมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ และ
อุปกรณ์สื่อสาร   
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ภาพที่  1  แสดงการใช้งานบอร์ดฝังตัวสมองกลในอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ในปัจจุบัน 

ที่มาของภาพ : https://www.kid-bright.org/files/Kb_Trainer%20Guide.pdf 
 
2.2.2 บอร์ด KidBright   

บอร์ ด  KidBright  คื อ  บอร์ ด สมอ ง กล ฝั ง ตั ว  ( Embedded Board) ประกอบ ด้ ว ย 
Microcontroller ESP 32 เป็นตัวควบคุมการท างานของบอร์ด พร้อมติดตั้ง จอแสดงผล ล าโพงและ
เซนเซอร์พ้ืนฐาน โดยบอร์ดจะรับชุดค าสั่งจากโปรแกรมสร้างชุดค าสั่งผ่านสาย USB ของบอร์ด 
KidBright สามารถเชื่อมต่อเซนเซอร์ต่างๆ เพ่ิมเติมได้ผ่านช่องน าสัญญาณเข้า  

 

 
ภาพที่  2  แสดง Microcontroller ESP32 ที่อยู่ด้านหลังบอร์ด KidBright 

ที่มาของภาพ : https://www.kid-bright.org/files/Kb_Trainer%20Guide.pdf 
 

https://www.kid-bright.org/files/Kb_Trainer%20Guide.pdf
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ภาพที่  3  แสดงองค์ประกอบของบอร์ด KidBright 

ที่มาของภาพ : https://www.kid-bright.org/files/Kb_Trainer%20Guide.pdf 
 
2.2.3  หลักการท างานของบอร์ด KidBright 
 บอร์ด KidBright จะท างานตามค าสั่งที่ผู้ใช้สร้างขึ้นผ่านโปรแกรมสร้างชุดค าสั่งแบบบล็อก 
(Block based programming) ด้วยเหตุนี้ จึงมีการน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการสอนเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เนื่องจากผู้เรียนสามารถส่งค าสั่งที่สร้างขึ้นไปยังบอร์ด KidBright เพ่ือให้บอร์ดท างาน              
ตามค าสั่ง ท าให้ผู้เรียนเห็นการท างานจริงชองชุดค าสั่งที่สร้างขึ้นแบบ Real time 
 
2.2.4  คุณสมบัติของบอร์ด KidBright 
    2.4.1 โปรแกรมสร้างชุดค าสั่ง KidBright IDE รองรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ รองรับ               
การท างานแบบที่สั่งงานจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ล าดับการท างานของโปรแกรมขึ้นอยู่กับล าดับ
เหตุการณ์ (Event Driven Programming)  และการท างานแบบขนาน สามารถท างานได้มากกว่าหนึ่ง
งานโดยไม่ต้องรอให้งานใดงานหนึ่งเสร็จก่อน (Multitasking programming) 
  2.4.2  รองรับการเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ได้หลายชนิด 
  2.4.3  รองรับการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (Internet Of Things) 
 
2.2.5 การท างานของบอร์ด KidBright 

บอร์ด KidBright ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนโปรแกรมสร้างชุดค าสั่ง KidBright IDE และ
ส่วนบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright โดยสามารถสร้างชุดค าสั่ง KidBright IDE โดยวิธีการ Drag and 
Drop บล็อกค าสั่งที่ต้องการ จากนั้น KidBright IDE จะแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปเป็นภาษาที่                  
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ส่วนควบคุมการท างานของบอร์ดสามารถท างานได้ (Compile) และส่งชุดค าสั่งดังกล่าวไปที่บอร์ด 
KidBright  เพ่ือให้บอร์ดท างานตามค าสั่ง  

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป ผู้เขียนจ าเป็นต้องจดจ าค าสั่งและไวยากรณ์ของ
ภาษาคอมพิวเตอร์ให้แม่นย าก่อน จึงจะสามารถสร้างชุดค าสั่งที่ต้องการได้ ซึ่งค าสั่งเหล่านั้นเป็น
ภาษาอังกฤษและมีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว ถ้าเขียนค าสั่ งผิดพลาดเ พียงเล็กน้อยโปรแกรม                         
จะไม่สามารถท างานได้ เป็นอุปสรรคส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในระดับมัธยมศึกษา 
ที่มีข้อจ ากัดด้านภาษา ดังนั้นการสร้างชุดค าสั่งแบบบล็อกที่ใช้ในบอร์ดนี้ จึงสามารถลดข้อจ ากัด และ
อุปสรรคดังกล่าวได้ เนื่องจากใช้การลากบล็อกค าสั่งมาเรียงต่อกัน ช่วยให้ผู้เรียนให้ความส าคัญกับ
กระบวนการคิดมากกว่าการแก้ปัญหาเรื่องการพิมพ์ค าสั่งผิด 
 
2.3  สวิตช์  (Switch)           

การท างานของสวิตซ์  ส่วนประกอบพ้ืนฐานของสวิตช์จะมีส่วนที่เรียกว่า หน้าสัมผัส อยู่ภายใน
ซึ่งคล้ายกับสะพานเชื่อม ให้กระแสไฟฟ้าไหลในวงจรไฟฟ้าได้ สวิตช์ท าหน้าที่เปิด                          ปิด 
วงจรไฟฟ้า ท าให้วงจรไฟฟ้าเกิดการท างาน อยู่ 2 ลักษณะคือ วงจรเปิดและวงจรปิด วงจรเปิด คือ
ลักษณะที่หน้าสัมผัสของสวิตช์ไม่เชื่อมต่อกันท าให้กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลไปในวงจรได้ และวงจร
ปิด คือ การที่หน้าสัมผัสของสวิตช์เชื่อมต่อกันท าให้กระแสไฟฟ้าไหลในวงจรได้  

      วงจรเปิด  หน้าสัมผัสไม่เชื่อมต่อกัน กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลในวงจรได้ ท าให้อุปกรณ์
ไฟฟ้าไม่ ท างาน แต่เรามักจะเรียกกันว่าเป็นการปิดสวิตช์ ซึ่งหมายถึงการปิดการท างานของอุปกรณ์
ไฟฟ้านั่นเอง  

 
รูปที่ 4 วงจรเปิด 

       วงจรปิด   หน้าสัมผัสเชื่อมต่อกัน กระแสไฟฟ้าสามารถไหลในวงจรได้ ท าให้อุปกรณ์
ไฟฟ้าท างาน แต่เรา มักจะเรียกกันว่าเป็นการเปิดสวิตช์ ซึ่งหมายถึงการเปิดการท างานของอุปกรณ์
ไฟฟ้า  

 
รูปที่ 5   วงจรปิด 

สวิตช์กด   
           ใช้งานโดยการกดเปิด ปิด ในปุ่มเดียวกัน คือ กดปุ่มที่อยู่ส่วนกลางสวิตช์  กดปุ่มสวิตช์

หนึ่งครั้ง สวิตช์ต่อ (ON) และเมื่อกดปุ่มสวิตช์อีกหนึ่งครั้งสวิตช์ตัด (OFF) การท างานเป็นเช่นนี้
ตลอดเวลาแต่ สวิตช์แบบกดบางแบบอาจเป็นชนิดกดติดปล่อยดับ (Momentary) คือขณะกดปุ่มสวิตช์
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เป็นการต่อ (ON) เมื่อปล่อยมือออกจากปุ่มสวิตช์เป็นการตัด (OFF) ทันที   เช่น ปุ่มปิด เปิดโทรทัศน์ 
รีโมท คอมพิวเตอร์  

 
2.4   ไดโอดเปล่งแสง ( LED )  
        ไดโอดเปล่งแสง (อังกฤษ: light-emitting diode หรือย่อว่า LED) เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า 
อย่างหนึ่ง จัดอยู่ในจ าพวกไดโอด ที่สามารถเปล่งแสงในช่วงสเปกตรัมแคบ เมื่อถูกไบอัสทางไฟฟ้าใน
ทิศทาง ไปข้างหน้า ปรากฏการณ์นี้อยู่ในรูปของ electroluminescence สีของแสงที่เปล่งออกมานั้น
ขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุกึ่งตัวน าที่ใช้ และเปล่งแสงได้ใกล้ช่วงอัลตราไวโอเลต ช่วงแสงที่
มองเห็น และช่วงอินฟราเรด ผู้พัฒนาไดโอดเปล่งแสงขึ้นเป็นคนแรก คือ นิก โฮโลยัก (Nick Holonyak 
Jr.) (เกิด ค.ศ. 1928) แห่งบริษัทเจเนรัล อิเล็กทริก (General Electric Company) โดยได้พัฒนา
ไดโอดเปล่งแสง ในช่วงแสงที่มองเห็น และสามารถใช้งานได้ในเชิงปฏิบัติเป็นครั้งแรก เมื่อ ค.ศ. 1962  

2.4.1  หลักการท างานของ LED  
               เมื่อเปิดสวิตช์ไฟ กระแสไฟฟ้าจะผ่าน driver เพ่ือแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้า 
กระแสตรง และเปลี่ยนจากความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงไปสู่ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ค่อนข้างต่ า ประมาณ 2.5-3 
โวลต์ แล้วจึงจ่ายเข้าตัวชิปของหลอด LED ซึ่งมีเพียงตัวน าแคโทดและแอโนดเท่านั้น โดยหลอด LED จะ 
มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านน้อยมาก ประมาณ 20 มิลลิแอมป์ ในตัวชิปของ LED ประกอบด้วยสารกึ่งตัวน า
ขั้วประจุบวกชนิด P (Positively changed material) ที่อยู่ห่างจากสารกึ่งตัวน าขั้วประจุลบชนิด N 
(Negatively changed material) เล็กน้อย จุดนี้เรียกว่ารอยต่อ (junction) เมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้า 
ผ่านหลอด LED ตัวน าแอโนดจะไปดันขั้วประจุบวก และตัวน าแคโทดไปดันขั้วประจุลบให้มาชนกัน เมื่อ 
ประจุบวกและประจุลบมาชนกันที่รอยต่อของสารกึ่งตัวน าทั้งสองชนิด ก็จะจับตัวกันและคายพลังงาน
ออกมาในรูปของแสงสว่าง ซึ่งเรียกว่า “อิเล็กโตรลูมิเนสเซนต์” ท าให้เกิดแสงสว่างที่บริเวณด้านหน้าตัว 
หลอด ซึ่งมีอุณหภูมิในการท างานที่ประมาณ 25 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิสูงเกินไป แสงแสงกระจาย 
ออกในมุมแคบหรือกว้างเพ่ิมขึ้น ก็จะใช้อุปกรณ์ครอบหลอด LED ในลักษณะของเลนส์ (package) ไว้ 
เพ่ือบังคับทิศทางของการกระจายแสงหลอด LED สามารถเปิดปิดได้ทันที ไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการจุด 
ติดเหมือนหลอดไส้ที่ต้องเผาไส้หลอด หรือหลอดดิสชาร์จที่ต้องปรับแรงดันก๊าซภายในหลอด LED 
สามารถปรับความเข้มของแสงได้ด้วยอุปกรณ์หรี่ไฟ (dimmer) โดยขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์ควบคุมซึ่ง 
จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเลือกใช้ 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินงาน 
 

 เนื้อหาในบทนี้ จะกล่าวถึง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินงาน ในการสร้าง กล่องอัจฉริยะซึ่งได้
ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อประกอบใช้ในขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ือที่จะท า 
กล่องอัจฉริยะเพ่ือให้ออกมามีประสิทธิภาพในการท างานและใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการและ
สามารถน าไปประกอบการศึกษาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินงานต่อไปนี้ 

3.1 แผนผังการปฏิบัติงาน  
3.2 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ  
3.3 การด าเนินการ 
 

3.1  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 3.1.1 สืบค้นหาชิ้นงานที่ต้องท า  
 3.1.2 ศึกษาข้อมูลของอุปกรณ์  
 3.1.3 ออกแบบสิ่งประดิษฐ์  
 3.1.4 ตรวจสอบ / ทดลองการท างานของสิ่งประดิษฐ์  
 3.1.5 เสนอครูที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ โดยการน ากลับไปแก้ใหม่ตามค าแนะน า  
 3.1.6 จัดรูปเล่ม  
 3.1.7 น าเสนอโครงงาน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
  

เริ่ม 

ศึกษาข้อมูล 

ออกแบบโครงสร้าง 

เสนออาจารย์ที่

ปรึกษา 
ปรับปรุง 

สร้างชิ้นงาน 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรับปรุง 

ทดลองการใช้งาน 

วิเคราะห์และสรุปผล 

จบ 
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3.2 วัสดุอุปกรณ์ 

ตารางที่ 3.2 แสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประดิษฐ์กล่องอัจฉริยะ 

ที ่ รายการ จ านวน 
1 บอร์ด Kidbright 1 บอร์ด 
2 สายไฟ 1 ชุด 
3 Relay   Module  4Ch. 1 ตัว 
4 EPS  32 / EPS32  BaseBoard 1 ชุด 
5 กล่องกันน้ ามาตรฐานหน้าใส ขนาด 5”x8”   1 กล่อง 
6 ปลั๊กมาตรฐาน  3 รู 1 อัน 
7 โมดูล Step Down 12V. To 5V. 1 ตัว 
8 DHT22 1 ตัว 
9 หลอดไฟส าหรับการเจริญเติบโตของพืช 

(Full Space Glowing Light) 
1 หลอด 

10 Board  Controller  ESP8266 (Node  MCU) 1 ตัว 
11 Solar  Charge  Controller 1 ตัว 
12 Exterminal 1 ตัว 
13 LED  Power  Supply   1 ตัว 
14 Thermo  ท าความเย็น 3 ตัว 
15 โครงสร้าง 1 อัน 
16 จอแสดงผล  LCD 1 จอ 
17 หัวแร้ง 1 อัน 
18 ที่ดูดตะกั่ว 1 อัน 
19 สว่าน 1 ตัว 

 
3.3 การด าเนินการ  

3.3.1 วางแผนการท างานก าหนดระยะเวลาในการท างาน และจัดหาอุปกรณ์ที่ต้องใช้  
3.3.2 ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ภายในระบบของบอร์ด และศึกษาโค๊ดอุปกรณ์ แต่ละ

ชนิด  
3.3.3 จัดเตรียมอุปกรณ์เพ่ือลงมือปฏิบัติในการต่อวงจรและสร้าง  
3.3.4 จากนัน้ต่อวงจร  
3.3.5 อัปโหลดโปรแกรมลงอุปกรณ ์ 
3.3.6 ทดสอบโปรแกรมว่าสามารถท างานได้หรือไม่ หากไม่สามารถท างานได้ก็แก้ไขได้  
3.3.7 ท าแบบจ าลองเพ่ือน าบอร์ดไปใส่ในแบบจ าลอง  
3.3.8 ทดสอบอุปกรณ์ภายในว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ หากอุปกรณ์มีข้อผิดพลาดก็สามารถ 

ปรับปรุงแก้ไข้อุปกรณ์ให้มีการท างานให้ดียิ่งขึ้น  
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รูปการด าเนินงาน 
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วัสดุ-อุปกรณ์ 

 
 

 

 
 
 
Relay   Module  4Ch.                                EPS  32                           EPS32 Baseboard 
 
 
 
 
 
. 
 
กล่องกันน้ ามาตรฐานหน้าใส ขนาด 5”x8”                                 ปลั๊กมาตรฐาน  3 รู 

 
 
 
 
 
 
 

โมดูล Step Down 12V. To 5V.                                                    DHT22 
 

 
 
 
 
 

หลอดไฟส าหรับการเจริญเติบโตของพืช                   Board  Controller  ESP8266 (Node  MCU) 
   (Full Space Glowing Light) 
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Solar  Charge  Controller                                       LED  Power  Supply   
 

 
 
 
 
 
 

 
          Thermo  ท าความเย็น                                                               หวัแร้ง 
 

 
 
 
 
     
    

 

                ท่ีดูดตะกั่ว                                                            สว่าน 
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บทที่  4 
ผลการศึกษาค้นคว้า 

 
 จากการศึกษาและประดิษฐ์ชุดควบคุมการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ พ้ืนฐานเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตประจ าวันส าหรับผู้พิการ(กล่องควบคุมอัจฉริยะ) เพ่ือศึกษา 
ประสิทธิภาพการท างานของชุดควบคุมการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ พ้ืนฐานเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการด าเนินชีวิตประจ าวันส าหรับผู้พิการ  ไดผ้ลการทดลอง ดังนี้ 
4.1 ผลการทดลอง 
 4.1.1 ออกแบบและสร้างชุดควบคุมการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐาน
เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตประจ าวันส าหรับผู้พิการ(กล่องควบคุมอัจฉริยะ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
         

   
 
 
 
 
 
 

  

  

ชุดกล่องอัจฉริยะสมาร์ทโฮม    
ควบคุมไฟฟ้าภายในบ้าน 

ชุดกล่องอัจฉริยะสมาร์ทฟาร์มควบคุมระบบการท างานภายในฟาร์ม 
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4.1.2   ขั้นตอนการทดลอง 
ขั้นตอนการทดลอง 
1 เราได้เริ่มท าการทดลองเขียนโปรแกรม เปิด-ปิด แสงแล้วได้เขียนโปรแกรมลง ในบอร์ด kid 

bright และทดลองว่าโปรแกรมนั้นท างานได้หรือไม่หากมีปัญหาเราก็จะท าการแก้ไข โปรแกรมเพ่ือให้
โปรแกรมท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2 เราได้เริ่มท าการทดลองเขียนโปรแกรม วัดความชื้นในดินแล้วได้เขียนโปรแกรมลง ในบอร์ด 
kid bright และทดลองว่าโปรแกรมนั้นท างานได้หรือไม่หากมีปัญหาเราก็จะท าการแก้ไข โปรแกรม
เพ่ือให้โปรแกรมท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3 เราได้เริ่มท าการทดลองเขียนโปรแกรม วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ แล้วได้เขียน
โปรแกรมลงในบอร์ด kid bright และทดลองว่าโปรแกรมนั้นท างานได้หรือไม่ หากมีปัญหาเราก็จะท า
การแก้ไขโปรแกรมเพ่ือให้โปรแกรมท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การใช้งาน  
1. เซ็นเซอร์วัดความชื้นของดินนั้น วัดความชื้นในดินเพื่อเปิดปิดน้ าอัตโนมัติ  
2. เซ็นเซอร์แสงนั้น ใช้ส าหรับเปิด-ปิดแสง เพ่ือการเจริญเติบโตของพืชในเวลากลางคืน 
3. เซ็นเซอร์วัดค่าอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ เพ่ือเปิด-ปิดสเปย์น้ าและพัดลมท าความเย็น 
เพ่ือควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ 
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4.1.3 ความคิดเห็นของผู้ใช้งาน     
ตารางที่  4.1  แสดงความพึงพอใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 

หรือสุขภาพ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพคอมพิวเตอร์  ที่มีต่อชุดควบคุมการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ พ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตประจ าวันส าหรับผู้พิการ(กล่องควบคุม
อัจฉริยะ) 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
1.ด้านโครงสร้างทั่วไป 

1.1 ขนาดน้ าหนักมีความเหมาะสม 4.75 ดีมาก 
1.2 มีความม่ันคงแข็งแรง 4.50 ดีมาก 

2.ด้านการออกแบบ 
2.1 เลือกใช้วัสดุมีความเหมาะสม 4.75 ดีมาก 
2.2 รูปร่างมีความเหมาะสมกับการใช้ 4.62 ดีมาก 

3.ด้านการใช้งาน 
3.1 ใช้งานได้ง่าย 4.87 ดีมาก 
3.2 ดูแลรักษาง่าย 4.37 ดีมาก 
3.3 ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 4.62 ดีมาก 
3.4 มีความปลอดภัยในการใช้งาน 4.75 ดีมาก 

 
จากตารางผลการทดลองตอนที่ 4.1 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อชุดควบคุมการ
ท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ พ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ส าหรับผู้พิการ(กล่องควบคุมอัจฉริยะ) ซึ่งแบ่งผลการประเมินออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ดา้นโครงสร้างทั่วไป 
ด้านการออกแบบ และ ด้านการใช้งาน โดยภาพรวมพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อชุดควบคุม
การท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ พ้ืนฐานเพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ส าหรับผู้พิการ(กล่องควบคุมอัจฉริยะ) โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดีมาก ขึ้นไปทั้ง 3 ด้านและด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสูดคือ ด้านการใช้งาน ได้แก่ ใช้งานได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้าน
การใช้งาน ได้แก่ ดูแลรักษาง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 
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บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

  
5.1 สรุปผลการท าโครงงาน 

การด าเนินโครงงานเรื่อง Life Easy For All ชุดควบคุมการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ พ้ืนฐานเพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตประจ าวันส าหรับผู้พิการ(กล่องควบคุม
อัจฉริยะ) จากการทดสอบในโมเดล พบว่าสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับ
วัตถุประสงค์ของโครงงาน แต่ถ้าน าไปสร้างจริงอาจจะไม่สามารถท างานได้อย่างที่คาดหวังไว้เนื่องจาก
ตัวบอร์ด วัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้าดับ และอาจเกิดไฟฟ้ารัดวงจรได้ถ้าเราสามารถจัดการกับเรื่องเหล่านี้ ได้ก็
จะสามารถท างานได้ตามท่ีคาดหวังไว้ 
 
5.2 ปัญหาที่พบ 

 5.2.1 บอร์ดเสียหายง่ายถ้าโดนน้ า 
 
5.3 อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
  5.3.1 ควรตรวจเช็ดอุปกรณ์ก่อนการใช้งานทุกครั้ง 

5.3.2 เพ่ือความปลอดภัยควรศึกษาอุปกรณ์แต่ละชนิดให้เข้าใจก่อนใช้งาน 
  5.3.3 ควรหมั่นตรวจเช็ดอุปกรณ์ขณะใช้งานว่าปกติดีหรือไม่ 

5.3.4 คุณภาพของสัญญาณ Internet มีผลต่อประสิทธิภาพของการใช้งาน  
 
5.4 การประยุกต์การใช้งาน 

5.4.1 ใช้ในการรดน้ าผักอัตโนมัต ิ
5.4.2 ใช้ในการเปิด-ปิด แสงอัตโนมัติ 
5.4.3 ใช้ในการเปิด-ปิด สเปย์น้ าและพัดลมท าความเย็น เพ่ือควบคุมอุณหภูมิและความชื้นใน

อากาศ 
 
โปรแกรมของชุดควบคุมการท างานของอุปกรณไ์ฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ พ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันส าหรับผู้พิการ(กล่องควบคุมอัจฉริยะ) 
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