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บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มีวั ต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ พั ฒ นาหนั ง สื อ เสี ย งสํา หรั บ นั ก ศึ กษาพิ ก ารทางการเห็ น ด้ ว ย
เทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยจากข้อความ และเผยแพร่ผ่านคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของหอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการพัฒนานี้มุ่งใช้เทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยจากข้อความ (Text-toSpeech Synthesis Technology: TTS) ร่วมกับเครื่องมือที่หลากหลาย มีการออกแบบและปรับปรุงฟังก์ชันการใช้
งานของคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันให้เหมาะสมกับการเผยแพร่และเข้าใช้งานหนังสือเสียง
ตลอดจนใช้กระบวนการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) เพื่อให้แน่ใจว่าหอสมุดฯ ได้สร้างหนังสือเสียงที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาพิการทางการเห็นอย่างแท้จริง

คําสําคัญ: หนังสือเสียง, ผู้พิการทางการเห็น, เสียงสังเคราะห์
ABSTRACT
The main objective of this study is to develop the audio books for blind students
by using Thai Text-to-Speech Synthesis Technology (TTS) before publication in electronic resource
of Thammasat University Library. Such development has adopted the Thai Text-to-Speech
Synthesis Technology (TTS) with several tools. The function of current electronic resource has been
appropriately designed for the publication and the use of audio books. The quality management
system (PDCA) has been used to maintain the quality of audio books and to ensure that it will
actually meet the requirement of the blind students.
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บทนํา
ผู้พิการเป็นคําอธิบายถึงลักษณะของบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย การมองเห็น การ
ได้ยิน การเคลื่อนไหว ความบกพร่องทางพฤติกรรมการสื่อสาร ความบกพร่องทางอารมณ์ สติปัญญาและการเรียนรู้
รวมถึงความบกพร่องทางด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลและเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวัน จากรายงาน
ข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (2562) พบว่า
ประเทศไทยมีผู้พิการมากกว่า 2 ล้านคน เป็นผู้พิการทางการเห็น 198,407 คน มากเป็นลําดับที่ 3 ของจํานวนผู้
พิการทั้งประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนพิการมีสิทธิเท่าเทียมกับคนปกติ รัฐจึงได้กําหนดสิทธิพื้นฐานของผู้พิการ
เอาไว้เพื่อเป็นหลักประกันว่าคนพิการจะได้รับการปฏิบัติและมีสิทธิเท่าเทียมกับคนปกติ ตามพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (2551) กําหนดให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
จําเป็นพิเศษของคนพิการ จัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี สิ่ง
อํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนักศึกษาพิการมากกว่า 70 คน ส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษาพิการทางการเห็น จากการสํารวจของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า นักศึกษาพิการทางการ
เห็นมีอุปสรรคในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ โดยเฉพาะหนังสืออ่านประกอบการเรียนตามรายวิชาต่าง ๆ
เนื่องจากหนังสืออ่านประกอบส่วนใหญ่เป็นสิ่งพิมพ์ทําให้ไม่สามารถอ่านได้ นักศึกษาพิการทางการเห็นต้องอาศัย
ความช่วยเหลือจากศูนย์บริการนักศึกษาพิการจัดทําหนังสืออักษรเบรลล์ (Braille Book) หรือหาอาสาสมัครมาอ่าน
ให้ฟัง ซึ่งไฟล์เสียงที่ได้บางครั้งไม่ได้คุณภาพ ขาดการจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบ ทําให้ลําบากต่อการค้นหาเป็นเหตุ
ให้ไม่ทันต่อความต้องการของนักศึกษาในการทบทวนเนื้อหาวิชาในระหว่างการเรียนและก่อนสอบ
ดัง นั้ น เพื่ อ เป็น การสนั บ สนุ นการเรี ย นของนั ก ศึ กษาพิ ก ารทางการเห็น ให้ เ ข้า ถึ ง ทรัพ ยากร
สารสนเทศได้ทัดเทียมกับนักศึกษาที่มีร่างกายปกติ คณะทํางานจึงได้สํารวจและศึกษาเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อ
นํ า มาพั ฒ นาหนั ง สื อ เสี ย ง (Audio Book) รวมถึ ง การออกแบบระบบสํ า หรั บ จั ด เก็ บ และเผยแพร่ ห นั ง สื อ เสี ย ง
ตลอดจนวิธีการเข้าใช้งานที่เหมาะสมกับนักศึกษาพิการทางการเห็น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาหนังสือเสียงสําหรับนักศึกษาพิการทางการเห็นด้วยเทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูด
ภาษาไทยจากข้อความ
2. เพื่อหาแนวทางการเผยแพร่หนังสือเสียงที่ได้จากการพัฒนาสู่นักศึกษาพิการทางการเห็น
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1. ขั้นตอนการสํารวจและวางแผน
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตั้งโครงการจัดทําหนังสือเสียงสําหรับนักศึกษาพิการ
ทางการเห็ น คณะทํ า งานประกอบด้ว ยบุค ลากรงานบริ ก าร งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และงานพั ฒนาข้อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์บริการนักศึกษาพิการ สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
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โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจ
วางแผน และดําเนินการจัดทําหนังสือเสียงสําหรับนักศึกษาพิการทางการเห็นซึ่งมีวิธีการดําเนินงาน ดังนี้
คณะทํางานเริ่มต้นจากการสํารวจจํานวนของนักศึกษาพิการทางการเห็น พบว่า ปีการศึกษา
2561 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนักศึกษาพิการทางการเห็น จํานวน 37 คน โดยศึกษาอยู่ในคณะนิติศาสตร์มาก
ที่สุด รองลงมาคือคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ตามลําดับ การอ่านหนังสือของนักศึกษาพิการ
ทางการเห็นนั้นทําได้โดยการอ่านจากอักษรเบรลล์ ฟังจากเสียงที่มีผู้อ่านให้ฟัง และการอ่านตัวอักษรจากหน้าจอโดย
ใช้โปรแกรมช่วยเหลือ เช่น Jaws for Window ร่วมกับ PPA Tatip หรือใช้ฟังก์ชัน Voice over บนสมาร์ตโฟน
และเสียงของหนังสือที่ใช้ประกอบเป็นหนังสือเสียงมี 2 รูปแบบ คือ (1) เสียงของมนุษย์ ซึ่งมีจุดเด่นในด้านความเป็น
ธรรมชาติ แต่ควบคุมคุณภาพได้ยาก และ (2) เสียงสังเคราะห์จากโปรแกรม ซึ่งมีจุดเด่นในด้านความสม่ําเสมอ และ
สามารถควบคุมคุณภาพได้ง่ายกว่าแบบแรก โดยการบันทึกเสียงเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีด้วยกันหลายรูปแบบ
ขึ้นอยู่กับระบบที่อ่าน เช่น หนังสือเสียงระบบ DAISY (Digital Accessible Information System) MP3 และเทป
คาสเซ็ต เป็นต้น จากการสํารวจข้อมูลข้างต้น คณะทํางานได้เลือกทําหนังสือเสียงสําหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
ก่อน เนื่องจากมีจํานวนนักศึกษาพิการทางการเห็นมากที่สุด โดยเลือกใช้วิธีการสร้างหนังสือด้วยเสียงสังเคราะห์
เนื่องจากมีความสม่ําเสมอ ตรวจสอบความถูกต้องได้สะดวก และเลือกการเข้ารหัสสัญญาณเสียงดิจิทัลเป็น MP3
เนื่องจากรองรับการใช้งานผ่านโปรแกรมหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้มาก มีขนาดไฟล์ที่ไม่ใหญ่จนเกินไปแต่ยังคงคุณภาพ
ของเสียงที่ดี
2. การดําเนินการ
คณะทํางานดําเนินการสอบถามนักศึกษาพิการทางการเห็นถึงความต้องการหนังสือว่านักศึกษา
ต้องการหนังสือเล่มใดบ้า ง มีเล่ม ใดที่ต้องใช้เร่งด่ วนหรือไม่ เพื่อจั ดลําดับการทําหนั งสือเสีย ง เมื่อทราบข้อมู ล
คณะทํางานได้ประสานงานกับสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอไฟล์หนังสือ ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องใช้
ระยะเวลา เนื่องจากต้องขออนุญาตผู้เขียนหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องเมื่อได้รับมอบไฟล์หนังสือ คณะทํางานได้
ดําเนินการต่อ ดังนี้

สกัดตัวข้อความจากต้นฉบับ

แปลงข้อความให้เป็นเสียงอ่าน

จัดเก็บไฟล์เสียงและให้บริการ

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการ
2.1 สกัดตัวข้อความ (Text) จากไฟล์ต้นฉบับ
2.1.1 ก่อนสกัดข้อความจากไฟล์ต้นฉบับ คณะทํางานได้แยกเนื้อหาหนังสือเป็นไฟล์ย่อย
ตามโครงสร้างของสารบัญ เพื่อให้นักศึกษาพิการสามารถเลือกอ่านตามเนื้อหาที่สนใจได้ง่าย เช่น หน้าปก สารบัญ
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บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 และบทที่ 4 เป็นต้น โดยโปรแกรมที่ใช้แบ่งเนื้อหาของหนังสือเป็นไฟล์ย่อยนั้นขึ้นอยู่กับ
ประเภทไฟล์หนังสือที่ได้รับมา เช่น .pdf หรือ .docx เป็นต้น โดยส่วนมากมักจะได้รับมาเป็นไฟล์ .pdf
2.1.2 การแปลงไฟล์ ห นั ง สื อ .pdf ให้ เ ป็ น ข้ อ ความ (Text) คณะทํ า งานได้ เ ลื อ กใช้
เทคโนโลยี OCR (Optical character recognition) ใน Google Doc เพื่อสกัดข้อความออกมาจาก .pdf แต่พบว่า
ไม่ใช่ทุกไฟล์ .pdf ที่สามารถทําได้อย่างสมบูรณ์ คณะทํางานจึงแปลงไฟล์ .pdf ให้เป็นไฟล์รูปภาพ .jpg โดยใช้
โปรแกรม Adobe Acrobat เปิดไฟล์ .pdf ที่ต้องการแปลงเป็นรูปภาพ จากนั้นเลือก File >> Save as >> เลือก
File type เป็ น JPEG ในขั้ น ตอนนี้ ห ากไม่ มี โ ปรแกรม Adobe Acrobat สามารถแปลงไฟล์ ผ่ า นเว็ บ ไซต์
https://pdf2jpg.net ได้ โ ดยไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ย ทั้ ง นี้ แ นะนํ า ให้ เ ลื อ กความละเอี ย ดของไฟล์ ภ าพสู ง สุ ด (300 dpi)
เนื่องจากความคมชัดของรูปภาพมีผลต่อความถูกต้องของการสกัดข้อความด้วย OCR โดยเฉพาะหากมีตัวเลขไทย
เช่น ๔ ๕ ๘
2.1.3 อัปโหลดไฟล์รูปภาพที่ไ ด้ลงใน Google Drive แล้วคลิกขวาเพื่อเลือกเปิดไฟล์
รูปภาพด้วย Google Doc จากนั้นระบบ OCR ของ Google จะแปลงภาพ .jpg ให้กลายเป็นข้อความ (Text)

ภาพที่ 2 การใช้ OCR ของ Google Doc สกัดข้อความออกจากรูปภาพ
2.1.4 คัดลอกข้อความจาก Google doc ลงใน Microsoft Word ในขั้นตอนนี้หากพบ
เชิงอรรถแทรกระหว่างเนื้อหา ให้พิมพ์คําว่า “เชิงอรรถ” ตามด้วยหมายเลขของเชิงอรรถ เช่น “เชิงอรรถ 1” เพื่อให้
นักศึก ษาพิ การทางการเห็ นทราบว่า ตัวเลขนั้น คือ เชิ งอรรถ ไม่เช่น นั้นอาจมีค วามสับสนได้ห ากข้อ ความหน้ า
เชิงอรรถเป็นตัวเลขเช่นกัน นอกจากนี้หากเนื้อหาของเชิงอรรถมีจํานวนมากแนะนําให้แยกส่วนของเชิงอรรถออกไป
อีกไฟล์หนึ่ง เช่น บทที่ 1 และเชิงอรรถ บทที่ 1 เป็นต้น
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ภาพที่ 3 การแบ่งเนื้อหาของหนังสือที่มีเชิงอรรถ
2.2 การแปลงข้อความให้เป็นเสียงอ่าน (.mp3)
2.2.1 การแปลงข้อความให้เป็นเสียงอ่าน คณะทํางานใช้โปรแกรม Balabolka ซึ่งเป็น
โปรแกรมอ่านออกเสียงประเภท TTS (Text-to-Speech Synthesis Technology) สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จให้เปิด Balabolka แล้วไปที่คําสั่ง Tools เลือก “Save Auto File
(Google TTS)...” จะปรากฎหน้าต่างใหม่ให้ใส่ข้อความที่ต้องการแปลงเป็นเสียง จากนั้นคัดลอกข้อความจาก
เอกสาร Microsoft Word วางลงในหน้ า ต่ า ง Save Audio File by Online Text-To-Speech Service เลื อ ก
บันทึกไฟล์โดยคลิกที่ “Browse” เพื่อกําหนดที่จัดเก็บไฟล์ จากนั้นกด “Save” เพื่อเริ่มต้นแปลงข้อความเป็นเสียง
ซึ่งในขณะที่โปรแกรมกําลังประมวลผลจําเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการแปลงข้อความเป็นเสียงอ่านโดยใช้โปรแกรม Balabolka
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2.2.2 เมื่อโปรแกรมประมวลผลข้อความเสร็จสิ้นจะได้ไ ฟล์เสียงในรูปแบบ .mp3 ให้
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์เสียงว่ามีเนื้อหาครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งอาจเลือกฟังเฉพาะส่วนท้ายของไฟล์เสียงโดย
เปรียบเทียบกับข้อความที่นํามาแปลง ทั้งนี้ หากข้อความที่นํามาแปลงในหนึ่งตอนมีจํานวนมากกว่า 25,000 คํา
การแปลงข้อความเป็นเสียงจะใช้เวลาที่ค่อนข้างนาน ซึ่งสามารถลดเวลาดําเนินการได้โดยการแบ่งเนื้อหาออกเป็น
หลายตอน แล้วจึงนําไฟล์เสียงทั้งหมดมารวมเป็นไฟล์เดียวกันอีกครั้ง แต่การรวมไฟล์เสียงนั้นไม่อาจทําโดยใช้
โปรแกรม Balabolka อีกทั้งเสียงอ่านที่ได้นั้นค่อนข้างช้าจึงต้องใช้โปรแกรมอื่นเพื่อรวมไฟล์เสียงและเร่งความเร็ว
ของเสียงอ่านในขั้นตอนต่อไป
2.2.3 การเร่งความเร็วของเสียงอ่าน เบื้องต้นคณะทํางานได้นําไฟล์เสียงจากโปรแกรม
Balabolka ไปให้นักศึกษาพิการทางการเห็นฟัง พบว่า เสียงอ่านนั้นช้าเกินไป ไม่เหมาะกับการใช้งาน คณะทํางาน
จึงใช้โปรแกรม Audacity ร่วมกับ LAME ซึ่งเป็นโปรแกรมจัดการไฟล์เสียงแบบไม่มีค่าใช้จ่าย (freeware) มาใช้เร่ง
ความเร็วของเสียงอ่านจากเดิมให้เร็วขึ้นและให้นักศึกษาทดลองฟังอีกครั้ง พบว่า ระดับความเร็วของเสียงอ่านที่
นักศึกษาพิการเห็นว่าเหมาะสม ไม่ช้าเกินไป และไม่เร็วจนเกินไป คือ ระดับความเร็วที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 30%
ทั้งนี้การใช้โปรแกรม Audacity เพื่อเร่งความเร็วของเสียงอ่านทําได้โดยเปิดโปรแกรม Audacity
จากนั้นคลิกลากไฟล์จากแฟ้มข้อมูลมาใส่ในหน้าต่างของโปรแกรม ก่อนเริ่มการเร่งความเร็วของเสียงอ่าน หากมีไฟล์
เสียงย่อย ๆ ที่ต้องการรวมเป็นไฟล์เดียวกันให้ดําเนินการรวมไฟล์ก่อนโดยลากเมาส์ คลุมแถบข้อมูลเสียงของไฟล์ที่
ต้องการนําไปต่อท้าย จากนั้นกดคําสั่ง ctrl + x และนําเคอร์เซอร์ (cursor) ของเมาส์ไปชี้ที่ท้ายแถบข้อมูลของไฟล์
แรก จากนั้นวางแถบข้อมูลเสียงด้วยคําสั่ง ctrl + v เมื่อรวมไฟล์เสียงเสร็จให้เลือกคําสั่ง “Effect” บริเวณแถบเมนู
จากนั้นเลือก “Change Tempo …” โดยกําหนด “Percent Change” เป็น 30 และกด “OK” เพื่อเริ่มต้นเร่ ง
ความเร็วของเสียงอ่าน ในขั้นตอนนี้การดําเนินการอาจใช้เวลามากน้อยไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับขนาดและจํานวนของไฟล์
เสียงที่ดําเนินการพร้อมในคราวเดียวกัน

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการเร่งความเร็วของเสียงอ่านด้วยโปรแกรม Audacity
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2.2.4 เมื่ อ โปรแกรมเร่ ง ความเร็ ว ของเสี ย งอ่ า นเสร็ จ สิ้ น ให้ เ ลื อ กคํ า สั่ ง “File” ไปที่
Export และเลือก “Export Multiple…” กําหนดค่าของ Quality ให้เป็น Standard จากนั้นกด “Export” และ
บันทึกไฟล์ในแฟ้มข้อมูลที่กําหนด จากนั้นเปิดไฟล์เสียงทดสอบโดยฟังว่าเสียงถูกเร่งความเร็วตามที่กําหนด โดยอาจ
เลือกฟังเฉพาะส่วนท้ายของไฟล์เสียง เปรียบเทียบกับข้อความที่นํามาแปลงอีกครั้ง หากเรียบร้อยดีจะเตรียมข้อมูล
สําหรับทํา Metadata และอัปโหลดเข้าระบบเพื่อให้บริการในขั้นตอนถัดไป
2.3 การจัดเก็บไฟล์เสียงและการให้บริการ
การจัดเก็บไฟล์เสียงและการให้บริการ คณะทํางานเลือกจัดเก็บไฟล์หนังสือเสียงในระบบ
คลั ง ทรั พ ยากรสารสนเทศอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องหอสมุ ด แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ (Thammasat Digital
Collection: TUDC) โดยใช้ บ ริ ก ารผ่ า นเว็ บ ไซต์ http://digital.library.tu.ac.th ภายใต้ ค อลเลคชั่ น “Audio
Book” ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกและให้สอดคล้องกับการใช้งานของนักศึกษาพิการทางการเห็น คณะทํางานได้
ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานหนังสือเสียงของนักศึกษาพิการ โดยให้ทดลองใช้และเฝ้าสังเกตการใช้งานจริง จัดเก็บ
ปัญหาและอุปสรรคจากการใช้งาน เพื่อนํามาปรับหน้าจอการแสดงผลของระบบ TUDC โดยเปรียบเทียบได้ ดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการแสดงผลหน้าจอก่อน-หลังการทดลองใช้งาน
รายละเอียด
ข้อมูลบรรณานุกรม

ชื่อไฟล์

การปรับเพิม่ -ลด
ความเร็วของเสียงอ่าน

หน้าจอแสดงผลเดิม
แสดงข้อมูลบรรณานุกรมแบบเต็ม
ซึ่งเกินความจําเป็นของนักศึกษาพิการ
ทํ า ให้ เ สี ย เวลาในการค้ น หาสิ่ ง ที่
ต้องการ
ชื่อไฟล์แสดงผลเป็นคําว่า
“ดาวน์โหลด 1”
“ดาวน์โหลด 2”
ทําให้ไม่รู้ว่าไฟล์ที่ฟังอยู่เนื้อหาส่วนใด
จนกว่าจะเปิดไฟล์นั้น
มีความเร็วของเสียงระดับเดียว

หน้าจอแสดงผลใหม่
แสดงข้อมูลบรรณานุกรมเท่าที่จําเป็น
สําหรับการใช้งานของนักศึกษาพิการ เช่น
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปีพิมพ์ และครั้งทีพ่ ิมพ์
เท่านั้น
ชื่อไฟล์ปรากฏข้อมูลตามโครงสร้างของ
สารบัญหนังสือ เพื่อให้เลือกอ่านได้อย่าง
สะดวก

ปรับระดับเพิ่ม-ลดความเร็วของเสียงได้ 3
ระดับ

นอกจากการปรับการแสดงผลสําหรับคอลเลคชั่น Audio Book ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง
แล้ว ยังกําหนดสิทธิให้เข้าใช้งานได้เฉพาะนักศึกษาพิการทางการเห็นและผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เนื่องมาจากหนังสือที่
นํามาทําเป็นหนังสือเสียงนี้เป็นหนังสือที่ยังคงมีลิขสิทธิ์และจัดจําหน่ายอยู่ ปัจจุบันมีหนังสือเสียงให้บริการมากกว่า
40 รายการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ภาพที่ 6 หนังสือเสียงใน Thammasat University Digital Collection
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
การให้บริการหนังสือเสียงกับนักศึกษาพิการทางการเห็นผ่านระบบคลังทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2562 พบว่า มีนักศึกษา
พิการทางการเห็นเข้าใช้งาน 1,311 ครั้ง จากการสํารวจผลความพึงพอใจจากการใช้บริการของนักศึกษาพิการ
จํานวน 37 คน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านช่องทางการเข้าใช้งาน ร้อยละ 90 ด้านความสะดวกในการ
ค้นหา ร้อยละ 93.5 ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 93.5 การนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 93.5 คิดเป็นความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ 92.6 และมีความคิดเห็นต่อความหลากหลายของเนื้อหา โดยนักศึกษามีความเห็นว่าควร
เพิ่มหนังสือเสียงในสาขาวิชาอื่น ๆ นอกจากหนังสือทางด้านกฎหมาย
อภิปรายผล
การพัฒนาหนังสือเสียงสําหรับผู้พิการทางการเห็นของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี้ มี
จุดเริ่มต้นจากโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อตอบเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ด้านการบริการขององค์กร ด้วยคณะทํางานที่
ประกอบด้วยบรรณารักษ์เป็นส่วนใหญ่ จึงทําให้การพัฒนามุ่งเน้นการจัดหาและการนําซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมโดยปราศจากค่ าใช้ จ่าย ทั้งนี้ ยังมี การพั ฒนาหนัง สือสํา หรับ ผู้พิการทางการเห็น ด้วยรูปแบบอื่น ๆ ที่
คณะทํางานยังไม่ได้ทดลอง เช่น การให้บริการในรูปแบบ HTML ซึ่งนักศึกษาพิการทางการเห็นสามารถใช้ Jaws for
Window ร่วมกับ PPA Tatip หรือใช้ฟังก์ชัน Voice over บนสมาร์ตโฟนอ่านได้ รวมถึงยังไม่ได้ศึกษาการพัฒนา
หนังสือเสียงผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งวิธีการต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นความท้าทายและเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ควรเก็บเกี่ยว
เพื่อต่อยอดความรู้เดิม
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการพัฒนาหนังสือเสียงแล้ว สิ่งที่คณะทํางานจะต้องให้ความสําคัญต่อไป คือ
การประเมินคุณภาพของหนังสือเสียง และการติดตามสํารวจคุณลักษณะของหนังสือเสียงที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้พิการทางการเห็น เพื่อนําผลการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป เพราะด้วยเทคโนโลยีที่
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เจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด ตลอดจนความชาญฉลาดของมนุษย์ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงคาดว่าในอนาคตจะมี
วิธีการพัฒนาหนังสือเสียงที่ง่าย สะดวก และมีคุณภาพยิ่งขึ้น
สํ า หรั บ ความสํ า เร็ จ ในก้ า วเล็ ก ๆ นี้ เกิ ด ขึ้ น ด้ ว ยความเชื่ อ ของคณะทํ า งาน ผู้ บ ริ ห าร และ
ผู้เ กี่ย วข้ อง บนพื้น ฐานของสิท ธิ ความเสมอภาค และเสรี ภาพในการเข้า ถึง ความรู้ ดั งคํ าของผู้ ประศาสน์ก าร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ที่กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยย่อมอุปมา ประดุจบ่อน้ํา
บําบัดความกระหายของราษฎร ผู้สมัครแสวงหาความรู้ อันเป็นสิทธิและโอกาสที่เขาควรมีควรได้ ตามหลักเสรีภาพ
ของการศึกษา" ดังนั้นนักศึกษาผู้พิการทางการเห็นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงควรได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ได้รับความรู้ผ่านสื่อทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อไป โดยมีหนังสือเสียงที่พัฒนาขึ้น
นี้เป็นก้าวแรกและจะมีก้าวต่อ ๆ ไปตามมา
ทั้งนี้สามารถศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหนังสือเสียงสําหรับผู้พิการทางการเห็นที่
น่าสนใจเพิ่มเติม ได้แก่ (1) การพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้และประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ บนโมบายแอปพลิเค
ชันหนังสือเสียงสําหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น (นิภา ตระกูลวงศ์, 2560) (2) การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
หนังสือเสียงของนักศึกษาผู้พิการทางสายตา มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ศิริกาญจน์ เนียมจันทร์, 2557) (3) ความพึง
พอใจของนักเรียนตาบอดในประเทศไทยต่อหนังสือเสียง หนังสือภาพนูนและหนังสืออักษรเบรลล์ (นล นาคนาคา,
2555) (4) การสร้างสื่อหนังสือเสียงเรื่องนกในประเทศไทยสําหรับนักเรียนพิการทางสายตา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ (ศิริวรรณ ฉัตรหิรัญมงคล, 2550) และ (5) การประยุกต์ใช้โปรแกรมผลิตและอ่าน
หนังสือเสียงระบบเดซีกับภาษาไทยสําหรับคนตาบอด (ธรรม จุตนาม, 2545)
ข้อเสนอแนะ
1. จากการดํ า เนิ น งานที่ ผ่ า นมา การพั ฒ นาหนั ง สื อ เสี ย งของหอสมุ ด ฯ ขั บ เคลื่ อ นภายใต้
คณะทํางานของโครงการ ดังนั้นเพื่อความยั่งยืนจึงควรมีการกําหนดบุคคลและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนมีการ
กําหนดค่าเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
2. มีการติดตามและประเมินการใช้งาน ตลอดจนการศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของ
นักศึกษาพิการทางการเห็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการต่อไป
3. เพื่อการพัฒนาหนังสือเสียงให้มีคุณภาพ สามารถดําเนินการได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ควร
แสวงหาและทําความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
4. หาแนวทางขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่หนังสือเสียงให้เกิด
ประโยชน์ในวงกว้าง
5. ประสานงานและขยายความร่วมมือไปยังสํานักพิมพ์ นักวิชาการ ตลอดจนนักเขียนต่าง ๆ
เพื่อการเพิ่มปริมาณสิ่งพิมพ์ที่สามารถนํามาผลิตหนังสือเสียงได้
การนําไปใช้ประโยชน์
1. ห้องสมุดต่าง ๆ หรือหน่วยงานที่สนใจสามารถนําไปใช้เป็นแนวปฏิบัติการผลิตหนังสือเสียง
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อซอฟต์แวร์
2. หน่วยงานที่มีศักยภาพ สามารถนําผลการศึกษานี้ไปทําการพัฒนาการผลิตหนังสือเสียงให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น
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