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บทคดัย่อ 

บทความนีเกยีวกบักระจกอจัฉริยะ ซึงเป็นการพฒันาอุปกรณ์

ทีใชใ้นชีวิตประจาํวนัใหก้ลายเป็นอุปกรณ์ทีสามารถเชือมต่ออินเตอร์เน็ต

ได้ ซึงใช้แนวคิด Internet of Things (IoT) กระจกอัจฉริยะนีสามารถ

แสดงผลขอ้มูลได ้เช่น การพยากรณ์อากาศ อุณหภูมิ วนัและเวลา รวมทงั

พาดหัว ข่ าว ประจําว ัน ทีสามารถอัพ เดตได้อัตโนมัติ  อี ก ทังยังมี  

ปัญญาประดิษฐ(์AI) ซึงทาํหน้าทีควบคุมกระจกอัจฉริยะ สามารถรับคาํ

สั งเสียงจากผูใ้ชแ้ละสามารถตอบโตผู้ใ้ชด้ว้ยเสียงได ้

 

คาํสาํคญั:  กระจกอจัฉริยะ, ปัญญาประดิษฐ ์

 

Abstract 

This article is about the smart mirror which is to develop the 

general tool in the daily life become the tool with the internet by the 

technology that called Internet of Things ( IoT) .  This smart mirror can 

display information such as weather forecasts, temperature, time and 

date, including headline daily, which can be updated automatically it also 

has artificial intelligence ( AI) , which acts as a mirror assistant, can 

receive voice commands from a user and answer to a user with voice too. 
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. บทนํา 

ในก ารทําโครงง านเ รือง  Smart Mirror จ ะทําก าร ศึกษา

รายละเอียดต่าง ๆ เกยีวกบับอร์ดราสเบอร์รีพาย ปัญญาประดิษฐ ์การรู้จาํ

เสียง รวมไปถึงภาษาไพธอนทีใชใ้นการเขียนโปรแกรม หลังจากนันจึง

ออกแบบชินงาน ประกอบและติดตงัชินงาน เมือทาํชินงานเสร็จเรียบร้อย 

จึงได้ทาํการออกแบบหน้าการใช้งานกระจกโดยเริ มต้นจะมีข้อความ

แสดงเวลา ปฏิทิน รายงานสภาพอากาศ และพาดหวัข่าวรายวนั หลงัจาก

นนัจึงไดเ้ริมเขียนโปรแกรมในทุก ๆ ส่วน เพือใหก้ระจกสามารถสั งงาน

ด้วยเสียง และดึงข้อมูลมาแสดงได ้ทาํให้ช่วยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่

ผูใ้ชใ้นการใชก้ระจกอจัฉริยะ ซึงมีลาํดบัขนัตอนการดาํเนินงานดงันี 

 

2. ขันตอนการดําเนินงาน  

.  ศึกษารายละเอียดเกียวกับฮาร์ดแวร์  

เป็นการศึกษารายละเอียดและเนือหาส่วนต่าง ๆ ของฮาร์ดแวร์

ทีจะนํามาใช้งานในกระจกอัจฉริยะ ซึงบอร์ดที เลือกใช้คือบอร์ด 

Raspberry Pi เป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์  บิต รองรับระบบปฏิบัติการ 

Linux ระบบปฏิบัติการของบอร์ดจะทาํงานผ่าน MICRO SD CARD ใช้

ไฟเลียงบอร์ด 5 VDC กระแสอย่างนอ้ย 700 mA เหตุผลทีเลือกใชบ้อร์ดนี

เนืองจากมีคุณภาพเหมาะสมกบัราคาซึงไม่สูงมากนกั มีขนาดเล็ก นาํหนกั

เบา สามารถเชือมต่อ Wi-Fi ได้ ทาํให้สะดวกต่อการใช้งานภายในบา้น 

อีกทังยังมี Interface ทีสามารถติดตังอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกนัอย่าง

ครบถ้วนและสามารถพฒันาต่อยอดได้ง่ายในอนาคต สามารถใช้เป็น

หน่วยประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเนืองจากมีความสามารถ

เทียบเท่าคอมพิวเตอร์เครืองหนึง 

 

2.2  ศึกษารายละเอียดเกียวกับซอฟแวร์ 

 ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เว็บไซต์ บทความ เอกสารต่าง ๆ 

ตลอดจนงานวิจยัทีเกยีวขอ้งกบัปัญญาประดิษฐ ์เป็นการศึกษารายละเอียด

และเนือหาส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรมทีจะนํามาใช้งาน ในการสร้าง

กระจกอจัฉริยะไดเ้ลือกใชภ้าษา Python ในการโปรแกรมต่าง ๆ เนืองจาก

ภาษา Python เป็นทีนิยม และใชง้านกนัอย่างกวา้งขวางในปัจจุบนั เพราะ

นาํเอาคุณลกัษณะเด่น ๆ ของภาษาอืน ๆ มาเป็นพืนฐานในการพฒันาต่อ

ยอด จึงเป็นภาษาทีสามารถเรียนรู้ได้ง่าย รวดเร็ว รูปแบบการเขียน

โปรแกรมมีความกะทัดรัด และมีประสิทธิภาพสูง ในส่วนของข้อมูลที

แสดงบนกระจกอจัฉริยะจะใช้ Application Programming Interface เป็น

ช่องทางการเชือมต่อเพือแลกเปลียนขอ้มูล จากระบบหนึงไปสู่ระบบอืน 

ๆ โดยผ่าน library ของผูใ้ห้บริการ API ช่วยให้สามารถพฒันาระบบได้

ง่ายและรวดเร็วขึน เป็นระบบมากขีน ส่วนการสั งงานด้วยคาํสั งเสียงใช้

หลักการรู้จาํเสียง (Speech Recognition) เป็นการประมวลผลโดยแปลง
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สัญญาณเสียงพูด ให้อยู่ในรูปแบบของคาํทีมีการเรียงลาํดับต่อกนัด้วย

อัลกอริธึมทีใชใ้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมือพูดคาํสั งผ่าน ไมโครโฟน 

ระบบรู้จาํเสียงไดรั้บเสียงเขา้กจ็ะทาํการประมวลผลแลว้ทาํตามคาํสั งนัน 

ๆ แต่จะต้องมีการสอนใหร้ะบบรู้จาํกอ่น เพือให้ คอมพิวเตอร์สามารถ

เรียนรู้เสียงพูดจากคนซึงจะแตกต่างไปตามลักษณะของคน แล้วจดจาํ

เอาไวใ้ชใ้นอนาคต โดยมีซอฟแวร์ทีสาํคญัดงัตารางที .  

 

ตารางที 2.1  ซอฟแวร์ทีใชง้าน 

 

ชือซอฟแวร์ เหตุผลทนีํามาใช้งาน 

Electron นาํ Chromium และ Node.Js มาเป็น Framework เดียว 

ซึง ทําให้ใช้ได้ทัง  UI หรือ  Non-UI รว มถึ ง  UI 

Frameworks และ Node.Js modules 

Speech 

Recognition 

เป็น API ใช้สําหรับการทําSpeech-To-Text คือการ

แปลงเสียงพูดเป็นขอ้ความตวัอกัษร  

Motion ใชใ้นการรับค่าจากกลอ้งและนาํมาแสดงผล 

gTTS เป็น Package สําหรับการทาํ Text-To-Speech คือการ

ใหอุ้ปกรณ์อ่านตวัอกัษรออกมาเป็นเสียง 

 

2.3 การออกแบบกระจก  

     2.3.1  ส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์ 

 

 
รูปท ี .  การออกแบบส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์ 

 

อุปกรณท์างฮาร์ดแวร์ประกอบไปดว้ย 

             1.  ไมโครโฟน USB noise rate 48 dB 

             2.  Webcam 22M pixels, Frame rate 30 fps 

             3.  ลาํโพง USB 

             4.  LCD Monitor 18.  นิว 

             5.  PIR Sensor 

             6.  Raspberry Pi 3 

             7.  VGA to HDMI converter 

     2.3.2  ส่วนประกอบทางซอฟตแ์วร์และจอแสดงผล 

 

 
 

รูปท ี .  การออกแบบส่วนประกอบทางซอฟตแ์วร์และจอแสดงผล 

 

.   บล็อกไดอะแกรมในการทํางาน  

 กระจกอจัฉริยะ จะแบ่งการทาํงานในการแสดงผลออกเป็น 2 

ส่วนคือ ส่วนทีแสดงผลตลอดเวลา และส่วนทีจะแสดงผลเมือมีการสั ง

การดว้ยเสียงและตอบสนองการใช้งานด้วยปัญญาประดิษฐ ์ (AI) ซึงการ

เริมต้นทาํงานของAI นัน จะเริมจากการตรวจจับความเคลือนไหวของ

ผู ้ใช้ โดยเซนเซอร์แล้วส่งข้อมูลไปยัง  Raspberry Pi3 ซึงทําหน้าที  

ประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ การสั งการด้วยเสียงจะรับข้อมูลผ่านท าง

ไมโครโฟน โดยใช้เทคโนโลยีการรู้จ ําเสียงพูด (Speech Recognition) 

แลว้ทาํการแปลงขอ้มูลเสียงใหเ้ป็นขอ้ความ (Speech To Text : STT) แลว้

ส่งข้อมูลให้กบั AI แล้วตอบสนองคาํสั งเป็นข้อความและเสียงพูด (Text 

To Speech :  TTS)  โดยใช้โป รแ กรม Google Speech Recognition ซึง

แสดงผลออกมาทางจอภาพและลาํโพงดงัรูปที .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท ี .  บล็อกไดอะแกรมในการทาํงาน 

Video streaming with motion service 

Audio Input 

Artificial Intelligence Software 

 

Raspberry Pi3 (CPU) 

 

Webcam 

 

Microphone 

Read Image 

 

Speech Recognition 

Display Speaker 

Image Input 

 

Image & Text Output Audio Output 

PIR Sensor 

Signal Input 
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.   การตรวจความเคลือนไหว 

 การตรวจจับความเคลือนไหว คือตรวจจับความเคลือนไหว

จากความร้อนด้วย PIR Motion Sensor เมือมีคนเดินผ่านกจ็ะจบัค่าความ

ร้อนทีเปลียนแปลง แล้วส่งค่าสัญญาณมีไฟออกมา สามารถปรับระยะ

ทางการตรวจจับได้ -  เมตร ขึนอยู่กบัการปรับ Sensitivity Adjust ซึง

สําหรับกระจกอัจฉริยะถูกตังค่าให้มีความแม่นยาํมากทีสุดในระยะ 1 

เมตร ครอบคลุมแนวระนาบ 120 องศา สามารถทาํงานได้ในอุณหภูมิ

ระหว่าง -20-+80°C ข้อจาํกดัการใช้งานสําหรับ Sensor นีคือ ไม่สามารถ

ทาํงานไดท้นัทีเพราะตอ้งรอประมาณ 30 วินาทีกอ่น ไม่เหมาะกบัสถานที

ทีมีการเปลียนแปลงสภาพแวดลอ้มอย่างรวดเร็วและห้ามมีสิงกดีขวางซึง

จะทําให้รังสีอินฟราเรดไม่สามารถทะลุผ่านวัตถุ ท ําให้ไม่สามารถ

ตรวจจบัได ้โดยมีหลกัการทาํงานดงัรูปที .  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท ี .  แผนผงัการทาํงานของเซนเซอร์ตรวจจบัความเคลือนไหว 

 

2.6  Speech Recognition 

 Speech Recognition เป็นเทคโนโลยีทีทาํให้คอมพิวเตอร์รู้จาํ

เสียงมนุษย ์ เพือแปลงเสียงมนุษยเ์ป็นคาํสั งให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ ในการ

พัฒนาเทคโนโลยี Speech Recognition นี ทางคณะผู ้จัดทําได้เลือกใช้ 

Google Speech Recognition API ซึ ง รอ ง รับ ภ าษาไทย แ ล ะใช้ภ าษา 

Python ในการพฒันาโปรแกรม โดยมีหลกัการทาํงานดงัรูปที .   

 

 

 

 

 

 

 

รูปท ี .  แผนผงัการทาํงานของ Speech Recognition 

 

.  ทดสอบโปรแกรม 

        . .   ทดสอบเปิดการทาํงานของกระจกอจัฉริยะ  

 

รูปท ี .  ทดสอบเปิดการใชง้านของกระจก 

 

 จากรูปที .  เมือเซนเซอร์ตรวจจบัผูใ้ชไ้ดจ้อคอมพิวเตอร์ของ

กระจกกจ็ะเปิดการทํางาน แสดงข้อความทักทาย เวลา สภาพอากาศ 

ปฏิทิน และพาดหวัข่าวรายวนั ตรงกลางของจอจะแสดงวีดีโอทีสตรีมสด

ดว้ยกลอ้ง ทาํหนา้ทีเหมือนกระจกทีไวส่้องหนา้ 

        2.7.2  ทดสอบการใชง้านคาํสั งเสียง 

 ทดสอบการใช้งานคาํสั งเสียงโดยทดลองเรียกกระจกดว้ยคาํ

ว่า “ณัฎฐา” ซึงเป็นโมเดลทีถูกออกแบบไวใ้ช้สําหรับเป็นการ Trigger 

กระจกเพือตรวจสอบสถานะว่ากระจกพร้อมรับคาํสั งแลว้หรือไม่ หาก

กระจกพร้อมทาํงาน จะตอบกลับผูใ้ช้ด้วยเสียงพูดว่า “ฉันฟังคุณอยู่” 

พร้อมดว้ยขอ้ความบนกระจก ดงัรูปที .  เป็นสัญญาณใหผู้ใ้ชป้้อนคาํสั ง

การใชง้านต่อไปได ้

 

 

รูปท ี2.7 ทดสอบการใชง้านคาํสั งเสียง 

 

3. สรุป 

ผ ล ลัพธ์ ที ได้จาก โครง งานนี  จ ะ เห็นได้ว่ าสามารถนํา

จอคอมพิวเตอร์และบอร์ด Raspberry Pi3 มาพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบ

อุปกรณ์ทีใชใ้นชีวิตประจาํวนั โดยใชแ้นวคิด Internet of Things (IoT) ใน

ชือว่า Smart Mirror ซึงสามารถทํางานได้ตามวัตถุประสงค์และช่วย

อาํนวยความสะดวกในชีวิตประจาํวนัทีต้องใช้กระจกเป็นประจาํ ช่วย

ประหยดัเวลาในช่วงเร่งรีบ ทาํให้สามารถแต่งตัวพร้อมกบัสั งการให้

กระจกทาํงานตามฟังกช์ันทีระบุได้ ซึงสอดคล้องกบันโยบาย Thailand 
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4.0 ทีเป็นการเอานวตักรรมมาเพิมคุณค่าให้กบัสิงต่าง ๆ ทงันียงัสามารถ

นาํไปพฒันาต่อโดยการเพิมความชาญฉลาดให้กบัปัญญาประดิษฐ์ให้

สามารถรับคําสั งได้มากขึน หรือทดลองปรับเปลียนอุปกรณ์และ

ซอฟตแ์วร์ต่าง ๆ เพือเพิมประสิทธิภาพการใชง้านใหดี้ยิงขึน  
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