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บทนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนักศึกษาพิการมากกว่า 70 คน เป็น
นั ก ศึ ก ษาพิ ก ารทางการเห็ น 37 คน จากการส ารวจพบว่ า นั ก ศึ ก ษามี
อุปสรรคในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ เนื่องจากหนังสืออ่านประกอบ
ส่วนใหญ่เป็นสิ่งพิมพ์ ทาให้ไม่สามารถอ่านได้ นักศึกษาต้องอาศัยความ
ช่วยเหลือจากศูนย์บริการนักศึกษาพิการจัดทาหนังสืออักษรเบรลล์ หรือ
หาอาสาสมัครอ่านให้ฟัง ซึ่งไฟล์เสียงไม่มีคุณภาพ ไม่มีการจัดเก็บอย่าง
เป็ น ระบบ ท าให้ ล าบากต่ อ การค้ น หา ไม่ ทั น ต่ อ ความต้ อ งการในการ
ทบทวนเนื้อหาวิชาในระหว่างการเรียนและก่อนสอบ
ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาพิการทางการ
เห็ น ให้ เ ข้ า ถึ ง ทรั พ ยกรสารสนเทศได้ ทั ด เที ย มกั บ นั ก ศึ ก ษาปกติ
คณะท างานจึ ง ได้ พั ฒ นาหนั ง สื อ เสี ย ง (Audio Book) ออกแบบระบบ
สาหรับ จัดเก็บ และเผยแพร่หนัง สือเสียง ตลอดจนวิธีการเข้ าใช้ง านที่
เหมาะสมกับนักศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาหนังสือเสียงสาหรับนักศึกษาพิการทางการเห็นด้วย
เทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยจากข้อความ
2. เพื่อหาแนวทางการเผยแพร่หนังสือเสียงที่ได้จากการพัฒนาสู่
นักศึกษาพิการทางการเห็น

ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
1. การสกัดข้อความ (Text) จากไฟล์ต้นฉบับ โดยการ
แปลงไฟล์ pdf ให้เป็นไฟล์ jpg โดยดาเนินการแปลงไฟล์ผ่าน
เว็บไซต์ https://pdf2jpg.net จากนั้นนาไฟล์ jpg ที่ได้มาใส่ใน
Google Drive และเปิดด้วย Google doc เพื่อสกัดข้อความ
ออกจากรูปภาพ โดยจัดแบ่งเป็นไฟล์ย่อย ๆ ตามส่วนประกอบ
ของเนื้อหาในหน้าสารบัญ
2. แปลงข้ อความให้ เ ป็ น เสีย งอ่า น (.mp3) โดยการน า
ข้อความตัวอักษรที่อยู่ใน Word มาแปลงเป็ นไฟล์ mp3 ด้วย
โปรแกรม Balabolka ซึ่งซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านออกเสียงประเภท
TTS (Text-to-Speech Synthesis Technology) แต่ไฟล์ที่ได้
จะมีเสียงอ่านที่ช้า ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน จึงใช้โปรแกรม
Audacity เพื่อเร่งความเร็วของเสียงอ่านให้มากขึ้น 30%
3. จั ด เก็ บ ไฟล์ เ สี ย งเพื่ อ การให้ บ ริ ก ารในระบบ TU
Digital Collection หรือ TUDC โดยสร้าง Collection ใหม่ชื่อ
ว่า Audio Book ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้เฉพาะนักศึกษาพิการ
ทางการเห็น ผ่านการตรวจสอบสิทธิ (Authen) หนังสือเสียงที่
ให้บริการมีการทา Metadata เพื่อให้สามารถค้นหาได้ และมี
การแบ่งเป็นไฟล์ย่อยตามเนื้อหาคล้ายกับสารบัญเพื่อให้เลือกฟัง
อย่างสะดวก

สรุปผล
จากการให้บริการระหว่างเดือน มกราคม - กันยายน 2562 พบว่า
มีนักศึกษาพิการทางการเห็นเข้าใช้งาน 1,311 ครั้ง ผลสารวจความพึง
พอใจจากนักศึกษาจานวน 37 คน พบว่า มีความพึงพอใจในด้านช่องทาง
การเข้ าใช้งาน ร้อยละ 90 การค้ นหา ร้อยละ 93.5 ความถู ก ต้องของ
ข้อมูล ร้อยละ 93.5 การนาไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 93.5 โดยมีความพึง
พอใจเฉลี่ย ร้อยละ 92.6 และมีค วามคิ ดเห็นต่อความหลากหลายของ
เนื้อหา โดยนักศึกษามีความเห็นว่าควรเพิ่มหนังสือเสียงในสาขาวิชาอื่น ๆ
นอกจากหนังสือทางด้านกฎหมาย

อภิปรายผล
การพัฒนาหนังสือสาหรับผู้พิการทางการเห็นด้วยรูปแบบอื่น ๆ
ที่คณะทางานยังไม่ได้ทดลอง เช่น การให้บริการในรูปแบบ HTML ซึ่ง
นักศึกษาพิการทางการเห็นสามารถใช้ Jaws for Window ร่วมกับ
PPA Tatip หรือใช้ฟังชั่น Voice over บนสมาร์ทโฟนอ่านได้ รวมถึงยัง
ไม่ ไ ด้ ศึ ก ษาการพั ฒ นาหนั ง สื อ เสี ย งผ่ า นแอปพลิ ชั น ซึ่ ง วิ ธี ก ารต่ า งๆ
เหล่านี้ ล้วนเป็นความท้าทายและเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ควรเก็บเกี่ยว
เพื่อต่อยอดความรู้เดิม

ข้อเสนอแนะ
จากการด าเนิ น การท าหนั ง สื อ เสี ย งเป็ น การขั บ เคลื่ อ นภายใต้
คณะทางานของโครงการ ดังนั้นเพื่อความยั่งยืนจึงควรมีการกาหนดบุคคลและ
หน่วยงานรับผิดชอบ นอกจากนั้นยังควรมีการติดตามและประเมินการใช้งาน
ตลอดจนศึ ก ษาความพึ ง พอใจอย่ างต่ อเนื่อ ง เพื่ อ เป็ นแนวทางสาหรั บ การ
พัฒนาหนังสือเสียงต่อไป

การนาไปใช้ประโยชน์
ผลการศึกษาการพัฒนาหนังสือเสียงนี้อาจเป็นแนวทางให้กับหน่วยงาน
ที่สนใจผลิตหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางการเห็น โดยใช้โปรแกรมผลิตที่ไม่มี
ค่าใช้จ่าย

