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การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์แสดงผลอักษรเบรลล์บนฝ่ามือ 

ด้วยเพียโซอิเล็กทริกทรานสดวิเซอร์ 

Design and Development of Palm Braille Display with  Piezoelectric Transducer 
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บทคัดย่อ 

 บทความนีไ้ด้นําเสนอถึงการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์แสดงผลอกัษรเบรลล์บนฝ่ามือ ด้วยเพียโซอิเล็ก 

ทริกทรานสดิวเซอร์  ซึง่อาศยัหลกัการจากปรากฏการณ์ผนักลบัเพียโซอิเล็กทริก โดยได้ทําการศกึษารูปแบบการพยุง

ตวัเพียโซอิเล็กทริกทรานสดิวเซอร์ ท่ีทําให้เกิดระยะการเคลื่อนในแนวแกน Z ท่ีดีท่ีสดุ โดยเปรียบเทียบสามรูปแบบ

ได้แก่ edge supporting , continuous node supporting และ central supporting  ทําการทดลองวดัค่าระยะการ

เคลื่อนตวัในแนวแกน Z ด้วยเคร่ือง MTI-2100 Fotonic sensor  อีกทัง้ทําการทดลองหาค่าความถ่ีสัน่พ้องของระบบ

รวมในการแสดงผลอกัษรเบรลล์ ท่ีทําให้เกิดระยะการเคลื่อนตวัของการแสดงผลท่ีระดบัสงูสดุ ผลท่ีได้จากการทดสอบ

พบว่ารูปแบบการพยุงตวัเพียโซอิเล็กทริกทรานสดิวเซอร์แบบ edge supporting จะทําให้เกิดระยะการเคลื่อนตวัใน

แนวแกน Z ดีท่ีสุดและเกิดสภาวะความถ่ีสัน่พ้องของระบบรวมท่ีความถ่ี 1.3 กิโลเฮิรตซ์ และมีการเคลื่อนตวัใน

แนวแกน Zท่ี 1.2ไมโครเมตร ซึง่เป็นระยะท่ีฝ่ามือของมนษุย์สามารถท่ีจะรับรู้ความรู้สกึได้  โดยผลท่ีได้จากการทดลอง

จะนําไปใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์แสดงผลอกัษรเบรลล์แบบพกพาท่ีใช้พลงังานต่ําและต้นทุนในการผลิตมีราคาถูก

ตอ่ไป 

 

ABSTRACT 

 This paper aims to design and development of Palm Braille Display using piezoelectric 

transducer. The inverse piezoelectric phenomenon and physiological nerves of the human palm are 

involved on the proposed system design. The piezoelectric transducer supporting ; continuous node 

supporting, central supporting and edge supporting are investigated. The Z axis displacement and 

resonant frequencies are determined by MTI-2100 Fotonic sensor. In result, The maximum Z axis 

displacement corresponds to the edge support with 1.2 µm and 1.3 kHz resonant frequency ; that are 

agreed with the palm human sensory at Pacinian corpuscles nervous system. Furthermore, the proposed 

system will be used for low cost and low power of a portable Braille display.  
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คาํนํา 

 ในปัจจุบนัเทคโนโลยีของอุปกรณ์แสดงผลอกัษรเบรลล์ด้วยหลกัการรับสมัผสัจากนิว้มือ เข้ามามีบทบาทใน

การเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วในการรับรู้ข้อมลูข่าวสารให้กบัผู้ ท่ีมีความบกพร่องทางด้านการมองเห็นมากขึน้ แต่ต้นทุน

การผลิตเทคโนโลยีดงักล่าวในรูปแบบเชิงพาณิชย์นัน้มีราคาค่อนข้างสงู ประมาณ 50,000-100,000บาทต่อเคร่ือง( 

Access Ingenuity.2012) ส่งผลให้ผู้ ท่ีมีความบกพร่องทางด้านการมองเห็นท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยประมาณ 

132,298 คน(สนง.พก.2554)สญูเสียโอกาสท่ีจะเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร และเกิดความเหลื่อมลํา้ในการพฒันาคณุภาพ

ชีวิต 

 ในขณะเดียวกันได้มีงานวิจัยท่ีทําการพัฒนาอุปกรณ์แสดงผลอักษรเบรลล์โดยใช้หลักการขับเคลื่อนการ

แสดงผลหลายรูปแบบ เช่น การใช้ขดลวดโซลินอยด์เพ่ือสร้างอํานาจแรงแม่เหล็ก ( F.H.Yeh et al.,2007 ) การใช้ขด

ลวดความร้อนเพ่ือทําให้เกิดจุดเดือดของสารตวักลาง ( H.J. Kwon et al.,2009 ) การใช้ระบบนิวเมติกส์( X.Wu et 

al.,2007) เป็นต้น ซึง่จากการศกึษาเบือ้งต้นพบว่าการใช้ขดลวดโซลินอยด์จะใช้พลงังานสงูถึง 0.5 วตัต์ต่อเซลล์(F.H. 

Yeh et al.,2007 ) อีกทัง้ทําให้เกิดความร้อนสะสมภายในตวัอปุกรณ์ถึง 70 องศาเซลเซียล ในส่วนของวิธีการการใช้

ความร้อนนัน้พบวา่ จะต้องใช้พลงังานในการขบัเคลื่อนเท่ากบั 7-8 เท่าของขดลวดโซลินอยด์ แตจ่ะให้คณุลกัษณะเด่น

ในการเกิดจดุแสดงผลอกัษรเบลล์ท่ีระดบั 0.042 มิลลิเมตรได้ และในสว่นของหลกัการระบบนิวเมติกส์จะเป็นระบบท่ีมี

ความซับซ้อนเน่ืองจากมีอุปกรณ์ในการควบคุมหลายตัวจึงส่งผลให้พลังงานท่ีใช้และต้นทุนในการผลิตและการ

บํารุงรักษามีคา่มากกวา่ระบบอ่ืนๆ 

 งานวิจยันีจ้งึได้นําเสนอการพฒันาอปุกรณ์การแสดงผลอกัษรเบรลล์ด้วยเพียโซอิเล็กทริกทรานสดิวเซอร์โดย

ใช้ฝ่ามือเป็นตวัรับสมัผสัแทนการใช้นิว้ โดยจดุเดน่ของงานวิจยันีจ้ะพฒันาอปุกรณ์แสดงผลอกัษรเบรลล์ ท่ีใช้พลงังาน

ในการขบัเคลื่อนท่ีต่ํา ( น้อยกวา่ 100 ไมโครแอมป์ )และมีราคาถูก ซึง่จะใช้ฝ่ามือเป็นจุดรับสมัผสัแรงจากเพียโซอิเล็ก 

ทริกทรานสดิวเซอร์ และใช้วิธีการแสดงผลแบบการเคลื่อนตวัของข้อมลูแทน เพ่ือลดความล้าเชิงกลของการใช้นิว้มือรับ

สมัผสัซึง่จะช่วยให้อา่นหนงัสือได้นานย่ิงขึน้ 

      

ทฤษฏีและวิธีการ 

อักษรเบรลล์ 

 อกัษรเบรลล์ ( สมทรง ,2538 ) เป็นอกัษรพิเศษสําหรับผู้ ท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น มีลกัษณะเป็นจุด

นูนเล็กๆ ใน 1 ช่องจะประกอบด้วยจุด 6 ตําแหน่งสามารถแสดงแทนตวัอกัษรได้ถึง 63 ตวัอกัษร    (26-1) โดยการ

แสดงผลอักษรเบรลล์แบบทั่วไปนัน้จะแสดงผลในรูปแบบจุดนูน เพ่ือให้ผู้ ใช้งานนัน้สัมผัสจุดนูนดังกล่าวแล้ว

ตีความหมายออกมาเป็นประโยค ซึง่ตวัอย่างรูปแบบของการแสดงผลอกัษรเบรลล์ชนิดภาษาไทยแสดงดงั Figure 1  
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Figure 1 The Braille code 

 จากFigure 1 เป็นการแสดงผลอักษรเบรลล์ชนิดภาษาไทย ซึ่งจุดสีดําจะแทนด้วยจุดนูนท่ีถูกพิมพ์ลงบน

กระดาษ  โดยจดุนนูดงักลา่วจะหมายถึงตวัอกัษร สระ พยญัชนะ ของแต่ละภาษา เม่ือนําช่องอกัษรเบรลล์มาเรียงกนั

หลายๆช่องก็จะมีความหมายเป็นประโยคขึน้มา   

 

เพียโซอเิล็กทริกทรานสดวิเซอร์ 

 เพียโซอิเล็กทริกทรานสดิวเซอร์( Paradon ,2011) เป็นวสัดท่ีุมีคณุสมบติัพิเศษประเภทหนึ่งคือเม่ือวสัดุ

ดังกล่าวได้รับแรงกระทําเชิงกลจะทําให้เกิดแรงดันไฟฟ้าออกมาจากวัสดุชนิดนี  ้ ซึ่งปรากฏการนี เ้ รียกว่า

ปรากฏการณ์เพียโซอิเลก็ทริกในทางกลบักนัเม่ือวสัดดุงักลา่วได้รับแรงดนัไฟฟ้าจะทําให้เกิดการเปลี่ยนรูปร่างของวสัดุ

จึงเกิดเป็นแรงกลหรือทําให้โมเลกุลภายในเกิดการสั่นสะเทือน ซึ่งเรียกว่าปรากฏการณ์ผันกลับเพียโซอิเล็กทริก

โครงสร้างของเพียโซอิเลก็ทริกทรานสดิวเซอร์และวงจรสมมลูแสดงดงั Figure 2 และ  Figure  3 โดยการทําวิจยัครัง้นี ้

ผู้ วิจยัเลือกใช้เพียโซอิเลก็ทริกท่ีมีคณุสมบติัคือ มีความถ่ีสัน่พ้องในช่วง 3.5-3.6 กิโลเฮิรตซ์  ระดบัแรงดนั 50 vp-p ขนาด

เส้นผ่านศนูย์กลาง 18 มิลลิเมตร  

Electrode

Piezoelectric Ceramic

Piezoelectric Element

Metal PlateElectrode

Piezoelectric Ceramic

 
Figure 2 Structure of piezoelectric diaphragm 
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Figure 3 The model of the mechanical oscillating system and  equivalent diagram 
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 จาก Figure 3 แสดงวงจรสมมลูทางไฟฟ้าและวงจรสมมลูทางกลของเพียโซอิเล็กทริกทรานสดิวเซอร์ โดย

พฤติกรรมของระบบจะแปลงเป็นพลงังานเชิงกลได้ดีท่ีสุดเม่ือได้รับการกระตุ้นด้วยความถ่ีสัน่พ้องของวสัดดุงักล่าว 

สมการความถ่ีสัน่พ้องของระบบ แสดงดงัสมการท่ี 1  

 

eqeq
resonance CL

Meq
Keq

f
ππ 2

1

2

1
==                                         (1) 

 เม่ือ  Meq       คือ  คา่มวลสมมลูทางกล  

  Keq       คือ  คา่คงท่ีสปริงสมมลูทางกล 

  Ceq      คือ  คา่ความจสุมมลูทางไฟฟ้า 

  Leq     คือ  คา่ความเหน่ียวนําสมมลูทางไฟฟ้า 

 

ระบบรับสัมผัสบนฝ่ามือมนุษย์ 

ระบบรับสมัผสั (E.R. Kandel and J.H. Schwartz ,2000) เป็นกลไกการรับรู้ของระบบประสาทซึง่งานวิจยันี ้

ได้ออกแบบอปุกรณ์แสดงผลอกัษรเบรลล์ โดยให้ผู้ ท่ีมีความบกพร่องทางด้านการมองเห็นนัน้รับสมัผสัแรงท่ีเกิดจาก

ปรากฏการณ์ผนักลบัเพียโซอิเลก็ทริกด้วยฝ่ามือ ซึง่อาศยัระบบประสาทในการรับรู้จุดสมัผสัและแรงสัน่สะเทือนได้แก่ 

Meissner's corpuscle จะมีหน้าท่ีในการรับความรู้สกึชนิดสมัผสัเบา ๆ และมีความสามารถในการแยกจุดสมัผสั รวม

ไปถงึPacinian corpuscle จะมีหน้าท่ีรับความรู้สกึแรงกดและแรงสัน่สะเทือน แสดงดงั Figure 4 ความสามารถในการ

รับสมัผัสนีจ้ะมีความสมัพันธ์ระหว่างความถ่ีท่ีใช้ในการกระตุ้นและความลึกหรือระยะกดในการกระตุ้นลงบนฝ่ามือ 

แสดงได้จาก Figure 5 โดยความสมัพนัธ์จากกราฟ จะเห็นได้ว่าท่ีระดบัความถ่ีท่ีใช้ในการกระตุ้นฝ่ามือในช่วง 150 – 

300 เฮิรตซ์ จะเป็นความถ่ีท่ีสามารถทําให้ฝ่ามือนัน้รับความรู้สกึได้ดี  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 4 The distribution of receptor types in the human hand varies  
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Figure 5 Threshold for detecting vibration corresponds to the tuning threshold of the mechanoreceptor 

 

 

การทดสอบรูปแบบการพยุงตัวเพียโซอเิล็กทริกทรานสดวิเซอร์ 

 การทดสอบนีเ้ป็นการหาเทคนิคในการพยุงตัวเพียโซอิเล็กทริกทรานสดิวเซอร์ท่ีทําให้ระบบรวมในการ

แสดงผลอักษรเบรลล์เกิดระยะการเคลื่อนในแนวแกน Z สูงสุด โดยทําการออกแบบการพยุงตัวเพียโซอิเล็กทริก

ทรานสดิวเซอร์เป็นสามรูปแบบ ได้แก่ continuous node support  , central support  และ  central support แสดง

ดงั Figure 6(a)   6(b) และ 6(c) ตามลําดบั 

 

 Central supportingContinuous node supporting

 Edge  supporting

(a) (b)

(c)

Pole      = 3mm Pole      = 3mm

Pole      = 3mm

Piezoelectric transducer
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Aluminum Aluminum
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Figure 6  Supporting methods of piezoelectric transducer 
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 ในการทดสอบหาระยะการเคลื่อนตวัการแสดงผลในแนวแกน Z จะทําการทดสอบด้วยเคร่ือง MTI-2100 

Fotonic sensor  เพ่ือทําการเปรียบเทียบหารูปแบบตวัพยงุตวัเพียโซอิเลก็ทริกทรานสดิวเซอร์ท่ีดีท่ีสดุ อีกทัง้ทําทดสอบ

หาความถ่ีสัน่พ้องของระบบการแสดงผลโดยรวม โดยรูปแบบการทดลองแสดงดงั Figure 7 

 

Display Fotonic sensor

Piezoelectric 
One dot Braille display 

 
 

Figure 7 Experimental setup for the testing displacement  

ผลการทดลอง 

ผลการทดลองรูปแบบการพยุงตัวเพียโซอเิล็กทริกทรานสดวิเซอร์ 

 ผลการทดลองรูปแบบการพยุงตวัเพียโซอิเล็กทริกทรานสดิวเซอร์แสดงดงั Figure 8 โดยทําการเปรียบเทียบ

รูปแบบการพยุงตวัทัง้สามรูปแบบ ได้แก่  continuous node supporting ,  central supporting และ edge 

supporting  โดยทําการพิจารณาท่ีระดบัความถ่ีต่ํา  
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Figure 8 The supporting test results. 

 
 จาก Figure 8 แสดงการเกิดระยะการเคลื่อนตวัในแนวแกน  Z จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการ

พยงุตวัท่ีให้ผลการเคลื่อนตวัท่ีดีท่ีสดุคือ edge supporting ,continuous node supporting และ central supporting 

ตามลําดบั โดยผลการทดลองนีจ้ะเป็นตวับ่งชีแ้นวโน้มของการเกิดระยะการเคลื่อนตวัในการแสดงผลอกัษรเบรลล์

สําหรับการพยุงตวัเพียโซอิเล็กทริกทรานสดิวเซอร์ในแต่ละรูปแบบ ในการออกแบบอปุกรณ์แสดงผลอกัษรเบรลล์นัน้

ผู้ วิจยัจะทําการเลือกรูปแบบการพยุงตวัเพียโซอิเล็กทริกทรานสดิวเซอร์ แบบ edge supporting เน่ืองจากมีแนวโน้ม

ของระยะการเคลื่อนตวัในแนวแกน Z ท่ีดีกวา่ระบบอ่ืนๆ  
 

ผลการทดลองความถี่ ส่ันพ้องของระบบโดยรวมของการแสดงผลแบบ edge supporting 

 จากผลการทดลองรูปแบบการพยุงตวัข้างตนัพบว่า การพยุงตวัแบบ edge supporting เป็นรูปแบบท่ีทําให้

เกิดการเคลื่อนตวัท่ีดีท่ีสดุ ซึง่ในผลการทดลองนีเ้ป็นการหาความถ่ีสัน่พ้องทัง้ระบบการแสดงผล โดยทําการศกึษาหา

ความถ่ีท่ีทําให้เกิดการเคลื่อนตวัในแนวแกน  Z ท่ีระดบัสงูสดุ ซึง่ผลการทดลองแสดงดงั Figure 9  
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Figure 9 Resonance frequency of the Braille display for edge support 

 จาก Figure 9 แสดงการเกิดระยะการเคลื่อนตวัในแนวแกน Z ของระบบการแสดงผลอกัษรเบรลล์แบบ edge 

supporting ท่ีระดบัความถ่ีต่างๆ สงัเกตไุด้ว่าความถ่ีท่ีทําให้เกิดระยะการเคลื่อนตวัในการแสดงผลได้ดีท่ีสดุคือ 1.3 

กิโลเฮิรตซ์ ซึง่ให้ระดบัการแสดงผลประมาณ 1.2 ไมโครเมตร 

 

สรุป 

 บทความนีนํ้าเสนอการศึกษารูปแบบการพยุงตัวเพียโซอิเล็กทริกทรานสดิวเซอร์สําหรับการออกแบบและ

พฒันาอปุกรณ์แสดงผลอกัษรเบรลล์โดยใช้ฝ่ามือเป็นตวัรับสมัผสั  ผลการศกึษาพบว่ารูปแบบการพยุงตวัแบบ edge 

supporting  เป็นรูปแบบท่ีให้ระยะการเคลื่อนตวัท่ีดีกว่ารูปแบบอ่ืนๆ เน่ืองจากมวลโดยรวมของระบบท่ีกระทําต่อเพีย

โซอิเล็กทริกทรานสดิวเซอร์มีค่าน้อย อีกทัง้ยงัสามารถลดการดดูกลืนแรงในแนว Z ได้ดีกว่าระบบอ่ืนๆ ผลการศกึษา 

พบวา่เม่ือมีการเพ่ิมมวลให้กบัเพียโซอิเลก็ทริกทรานสดิวเซอร์จะทําให้ความถ่ีสัน่พ้องของวสัดมีุค่าลดลงจากความถ่ีสัน่

พ้องเดิม โดยความถ่ีสัน่พ้องของเพียโซอิเล็กทริกท่ีทําให้ระยะการเคลื่อนตวัในแนวแกน Z สงูสดุคือ1.3 กิโลเฮิรตซ์ มี

ระยะการเคลื่อนตวัในแนวแกน Z ประมาณ 1.2 ไมโครเมตรซึง่มีค่าน้อยกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบังานวิจยัของ(Y. Haga 

et al.,2005)ประมาณ 0.8x103 เท่า แตร่ะยะการเคลื่อนตวัท่ีได้จากการทดลองนีย้งัมีคณุสมบติัท่ีสามารถทําให้เกิดการ

รับรู้ความรู้สกึบนฝ่ามือของมนยุษ์ตรงตามทฤษฎี โดยผลท่ีได้จากการทดลองจะนําไปใช้ในการพฒันาอปุกรณ์แสดงผล

อกัษรเบรลล์ตอ่ไป 
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