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สาระสําคัญของโครงงาน
เทคโนโลยีเพื่อผูพิการในปจจุบันยังไมเปนที่แพรหลายนัก แมวาเทคโนโลยีตางๆ จะถูกสรางสรรคขึ้นมา
อยางมากมาย แตก็ไมไดชวยอํานวยความสะดวกหรือพัฒนากระบวนการเรียนรูเทาที่ควร โครงการนี้จึงเกิดขึ้นมา
เพื่อตองการใหเกิดชองทางในการเรียนรูของผูพก
ิ ารทางสายตาที่เทาเทียบกับคนปกติทั่วไป
โครงการนี้ตองการสรางโปรแกรมเพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการทางสายตาในการอานหนังสือ
โดยโปรแกรมจะรับขอมูลในรูปแบบของไฟลภาพชนิดตางๆ ที่อาจไดจากการ Scan ภาพจากหนังสือ เปนตน ซึ่ง
สามารถมีเนื้อหาประกอบไปดวยภาพและตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นจะนําขอมูลดังกลาว
ไปผานระบบ Optical Character Recognition (OCR) เพื่อใหไดขอมูลในรูปแบบตัวอักษร แลวจึงนําขอมูลที่ไดไป
แสดงผลใหกับผูพิการทางสายตา โดยอาจแสดงผลในรูปแบบเสียงโดยใชเทคโนโลยี Text to Speech (TTS)
หรือ ในรูปแบบของเอกสารภาษา Braille หรืออาจแสดงผลในรูปแบบของ Refreshable Braille Terminal ตาม
ความตองการของผูใชงาน
หลักการและเหตุผล
ป จ จุ บั น มี ผู พิ ก ารทางสายตาเป น จํ า นวนมากในสั ง คมไทย ประชากรเหล า นั้ น สามารถดํ า รงชี วิ ต ได
เช น เดี ย วกั บ คนปกติ แตกต า งที่ ต รงความสามารถในการดํ า เนิ น การบางอย า งที่ ยั ง ไม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท า ที่ ค วร
โครงการนี้จึ งเกิ ด ขึ้ นเพื่อพั ฒนาระบบการเรี ยนรูใ หผูพิการทางสายตาได เปดโลกกว า งทางการศึ กษา ไดเข า ถึ ง
ขอมูลที่มีอยู ไดอยางแทจริง ไดมีการพัฒนาทักษะดานตางๆ โดยเฉพาะชวยใหการเขาถึงโลกวิชาการเปนเรื่องที่
สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําใหผูพิการทางสายตาเหลานั้นไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีกระบวนการเรียนรูที่สมบูรณ
แบบมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค
พัฒนาโปรแกรมที่ส ามารถเปลี่ ยนแปลงข อมูลจากหนั งสือใหออกมาในรูปแบบของเสีย ง หรือตั วอักษร
ภาษา Braille
ปญหาหรือประโยชนที่เปนเหตุผลใหควรพัฒนาโปรแกรม
เทคโนโลยีเพื่อผูพิการในปจจุบันยังไมพัฒนาและแพรหลายเทาที่ควร คณะผูจัดทําจึงตองการเปนสวน
หนึ่งที่จะชวยใหเกิดการสรางสรรคเทคโนโลยีตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการเหลานี้ และเพื่อเปนการสะทอนให
สังคมเห็นวายังมีพลังของคนรุนใหมที่ไดเห็นความสําคัญและศักยภาพที่เปยมลนของผูพิการและมีความตองการที่
จะชวยกันพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผูพิการใหเขาสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองไดดียิ่งขึ้น
เปาหมายและขอบเขตของโครงการ
ทํ า การพั ฒ นาโปรแกรมที่ ส ามารถทํ า งานในการเปลี่ ย นแปลงรู ป ภาพที่ มี ข อ ความที่ ไ ด จ ากการ scan
หนังสือ ใหแสดงออกในรูปแบบของเสียงและตัวอักษรภาษา Braille ที่มีความถูกตองมากกวา 85% โดยมีขอบเขต
ดังนี้
1. โปรแกรมสามารถประมวลผลกับรูปที่เปนขอมูลนําเขาที่มีความชัดเจนในระดับที่โปรแกรมจะทํางาน
ไดเทานั้น
2. โปรแกรมตองแยกการทํางานในระบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษออกจากกันเนื่องจากรูปแบบการ
แสดงผลในลักษณะภาษา Braille มีจํานวนที่จํากัด
รายละเอียดของการพัฒนา
1. เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช
Optical Character Recognition (OCR)
OCR คือ การแปลงไฟลภาพเอกสารใหเปนไฟลขอความโดยอัตโนมัติ โดยมีการทํางานดังนี้
1. ขบวนรับภาพ (Image Acquisition)
2. ขบวนการประมวลผลขั้นตน (Pre-Processing)
1.1 การกรองขอมูลแทรกซอน (Noise Filtering)
1.2 การปรับแตงขอมูล (Normalization)
1.3 การตัดแบงพื้นที่ใชงาน (Cropping)
1.4 การสกัดลักษณะสําคัญ (Feature Extraction)
3. ขบวนการวิเคราะหเอกสาร (Document Analysis)
4. ขบวนการวิเคราะหตัวอักษร (Feature Extraction)
5. การรูจํา (Recognition)
2.1 วิธีทางการเขาคูรูปแบบ (Template Matching)
2.2 วิธีทางสถิติ (Statistical Approach)
2.3 วิธีการวิเคราะหทางโครงสราง (Structural Analysis)
2.4 วิธีทางโครงขายประสาทเทียม (Neural Network)
6. ขบวนการประมวลผลขั้นปลาย (Post-Processing)

Text-to-Speech Synthesis (TTS)
Text to Speech เปนเทคโนโลยีที่สามารถสรางเสียงคําพูดจากขอความได ซึ่งในการใชงานสวน
ใหญ จ ะตอ งใช งานร ว มกับ เทคโนโลยี ด า นการประมวลผลภาษา
(Language
Processing
Technology) ทําใหไดเทคโนโลยีสังเคราะหเสียงจากขอความ (Text-to-Speech Synthesis: TTS)
ที่สามารถนําไปประยุกตใชกับขอความภาษาไทย เพื่อหาวิธีอานขอความแลวแปลงขอความจาก
ตัวหนังสือภาษาไทยใหเปนเสียงพูดภาษาไทย ซอฟตแวรสังเคราะหเสียงพูดภาษาไทยคุณภาพสูง
สามารถสังเคราะหเสียงพูดภาษาไทยไดทุกคํา เนื่องจากมีสวนวิเคราะหคําอานที่สามารถวิเคราะหได
แมแตคําที่ไมเคยปรากฏในพจนานุกรม นอกจากนี้ผูใชสามารถเพิ่มคําเฉพาะเชนชื่อบุคคล พรอมทั้ง
กําหนดคําอานไดอยางอิสระ
2. เครื่องมือที่ใชในการพัฒนา
1)
Visual C++ 6.0
2)
JAVA (J2SE)
3)
Math Lab 6.5
3. รายละเอียดโปรแกรมที่จะพัฒนา
1)
Input Specification
ภาพที่มี ขอ ความที่เ ปน ไดทั้ ง ภาษาไทยหรื อภาษาอัง กฤษ ซึ่ง ได จ ากจากอุ ป กรณ รับ ภาพ
ตางๆ เชน สแกนเนอร (Scanner), กลองถายรูป (Camera) เปนตน
2)
Output Specification
เสียงสังเคราะห หรือ สัญญาณไปยัง Refreshable Braille Terminal หรือ สัญญาณไปยัง
อุปกรณเครื่องพิมพภาษา Braille
3)
Functional Specification
โปรแกรมสามารถเรียกไฟลที่ถก
ู เก็บในรูปแบบของรูปภาพมาแสดงและทํางานได
โปรแกรมสามารแสดงผลออกทางเสียงได และทางสัญญาณไปยังอุปกรณอื่นๆ ได
4)
โครงสรางของซอฟตแวร (Design)

Image Acquisition Module
OCR Module

Output
Selection

Text-to-Speech Synthesis Module

Braille Translation Module

Refreshable Braille Terminal

Braille Printer

4. ขอบเขตและขอจํากัดของโปรแกรมที่พฒ
ั นา
1)
โปรแกรมสามารถทํางานไดในระบบปฏิบต
ั ิการ windows เทานั้น
2)
โปรแกรมสามารถทํางานไดกับอุปกรณตอพวงเชน Refreshable Braille Terminal บางรุนที่
ใชในการทดลองเทานั้น
บรรณานุกรม
“Thai OCR : Thai Optical Character Recognition”
< http://thaiocr.phaisarn.com/>
“Refreshable Braille display”
< http://en.wikipedia.org/wiki/Refreshable_Braille_display>
Taylor, Paul. " Text to Speech Synthesis" U.K. : Cambridge.
J Allen, MS Hunnicutt, DH Klatt, RC Armstrong, DB. “From text to speech: the MITalk system”
Cambridge, 1987
ประวัติและผลงานวิจย
ั ดีเดนของผูพัฒนา
1. นางสาวรพีพร พิมพอูบ
ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสม 3.41 จบการศึกษาระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
จังหวัดนครปฐม เกรดเฉลี่ย 3.96
ผานการฝกงานจากหองปฏิบัติการภาพถาย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
ปจจุบันเขารวมโครงการสรางปญญาวิทย ผลิตนักเทคโน จาก สวทช. โดยรับทุนนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร
และเคยไดรับรางวัลตางๆ ดังนี้
05th Nov 2006
06th Sep 2006
21st May 2006
24th Mar 2006
12th Feb 2006
2005

The Winner of Asia Pacific ICT Award (APICTA 2006) APICTA Alliance Macau
The Winner of Thailand ICT Award (TICTA 2006),Ministry of Information and
Communication Tecnology ATCI and SIPA Thailand.
Special Certificate from The International High School Conference XVI Annual
Sakarov’s Reading, Russian Academy of Science loffe Physical-Technical Institute,
Russia
The Best of Senior Project 2006, Mahidol Wittayanusorn School Thailand.
The Winner of National Software Contest (NSC 2006), NECTEC Thailand.
Bronze Medal of Thailand Informatics Olympiad, The Institute for the Promotion of
Teaching Science and Technology (IPST) Thailand.

2. นางสาวภคภร ทิสยากร
ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสม 3.25 จบการศึกษาระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสายปญญา ใน
พระบรมราชินูปถัมภ เกรดเฉลี่ย 3.91
ผานการฝกงานจากหองปฏิบัติการวิจัยมนุษยภาษา ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ ระหวางเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2551

