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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ในบทนี้จะกลาวถึงที่มาและความสําคัญของปญหาในการทําวิจัย เรื่องการพัฒนาอุปกรณ

แสดงผลอักษรเบรลล จากนั้นจะกลาวถึงสรุปสาระสําคัญจากเอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนี้ 
วัตถุประสงคของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย ประโยชนที่ไดรับ กรอบแนวคิดการวิจัยและใน
สวนทายสุดจะเปนระเบียบวิธีการวิจัย 
 
1.1. ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

การอานหนังสือเปนวิธีรับขาวสารที่แตกตางจากสิ่งอื่นๆ หนังสือเปดโอกาสใหผูอานไดคิด
และพัฒนาการไดกวางไกลมนุษยจําเปนตองเรียนรูและปรับตัวใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
สังคม การอานจึงเปนกุญแจของความสําเร็จทางการศึกษาและเปนอาวุธสําคัญในการดําเนินชีวิต 
ดังนั้นการอานจึงมีความจําเปนสําหรับการเรียนรูของผูเรียนโดยเฉพาะผูพิการทางสายตาเนื่องจากผู
พิการทางสายตามีปญหาดานการรับรูขอมูล เชน ไมสามารถอานหนังสือแบบคนปกติได จึงมีอักษร
เขียนและอานเปนของตนเอง เรียกวา “อักษรเบรลล” ซ่ึงมีลักษณะเปนปุมนูนที่ผูพิการทางสายตา
สามารถสัมผัสไดดวยปลายนิ้ว ปจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทสําคัญในการ
อํานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํากิจกรรมตางๆ ใหแกคนในสังคมเปนอยางมาก 
รวมถึงการสรางประโยชนใหแกผูพิการทางสายตา โดยมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไป
ประยุกตใชเพื่อใหบริการและอํานวยความสะดวกใหผูพิการทางสายตาและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเรียนรูหรือรับรูขอมูลในหลายดาน ไมวาจะเปนการผลิตส่ือการเรียนการสอนในโรงเรียนสอน
คนตาบอด การนําเทคโนโลยีไปประยุกตใชในอุปกรณอํานวยความสะดวก  รวมทั้งการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาพัฒนาเครื่องมือตางๆ เชน ใชซอฟตแวรเพื่อแปลงขอมูลเปนเสียง การใช
ซอฟตแวรเพื่อขยายขนาดตัวอักษรบนหนาจอคอมพิวเตอรสําหรับผูพิการสายตาเลือนราง การพิมพ
ขอมูลออกทางเครื่องพิมพอักษรเบรลล และการใชอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลล (Braille Display) 
ซ่ึงเครื่องมือตางๆ เหลานี้ไดชวยเปดโลกแหงการเรียนรู การติดตอส่ือสาร การประกอบอาชีพ และ
การพักผอนหยอนใจของผูพิการทางสายตาใหมีความรูความสามารถที่เทาเทียมกับบุคคลทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปดการเรียนรวมระหวางนักศึกษาปกติ และนักศึกษาที่มี
ความพิการทางสายตาตั้งแตป พ.ศ. 2546 จากขอมูลสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พบวามีนักศึกษาพิการทางสายตาระดับอุดมศึกษาที่เขาเรียนรวมกับ
นักศึกษาปกติที่สําเร็จการศึกษาแลวจํานวน 5 คน นักศึกษาที่อยูระหวางการศึกษาจํานวน 11 คน 
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และนักศึกษาที่พนสภาพจํานวน 6 คน นักศึกษากลุมนี้มีปญหาทางดานการรับรูขอมูลดวยการ
มองเห็นตองใชวิธีการเรียนการสอนที่แตกตางจากนักเรียนกลุมปกติ นอกจากนี้ยังมีความตองการ
ใชบริการสารสนเทศที่ทางมหาวิทยาลัยใหบริการเพื่อการเรียนการสอน และการพักผอนหยอนใจ 
เชนการอานหนังสือในหองสมุด แตเนื่องดวยหนังสือที่ผูพิการทางสายตาใชมีลักษณะแตกตางจาก
หนังสือปกติ ตองมีการจัดทําเปนพิเศษดวยการแปลงเปนอักษรเบรลลและจัดพิมพ โดยข้ันตอนใน
การผลิตตองใชเวลา และงบประมาณมากพอสมควร 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานที่ใหบริการสารสนเทศแก
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม แตปจจุบันยังไมมีการบริการใหกับนักศึกษาในกลุมผู
พิการทางสายตาเนื่องจากอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลลเปนอุปกรณเฉพาะทางตองส่ังซื้อจาก
ตางประเทศทําใหมีราคาสูง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาตนแบบอุปกรณแสดงผลอักษร
เบรลลโดยประยุกตใชเทคโนโลยี     ของระบบฝงตัว (Embedded System) ในไมโครคอนโทรลเลอร 
(Microcontroller) ซ่ึงผูวิจัยไดเลือกใชไมโครคอนโทรลเลอรตระกูลปค (PIC) เปนไอซีราคาถูกมี
ประสิทธิภาพในการทํางานสูงและงายตอการพัฒนาโปรแกรม โดยระบบการทํางานจะเริ่มจาก
การนําไฟลบีอารเอฟที่ไดผานกระบวนการแปลงและตรวจสอบความถูกตองของการตัดคําจาก
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาเก็บไวในแฟลชไดรฟ (Flash Drive) จํานวน 1 ไฟล ซ่ึงใชเปนขอมูลนําเขา
ใหไมโครคอนโทรลเลอรประมวลผลเพื่อนําขอมูลไปแสดงผลอักษรเบรลล จํานวน 40 เซลล ตาม
มาตรฐานเครื่องพิมพอักษรเบรลล โดยพัฒนาอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลลออกทางเบรลลเซลล 
(Braille Cell) เปนรูปแบบการแสดงผลที่เหมาะสําหรับผูพิการทางสายตาประเภทบอดสนิท  และได
พัฒนาโปรแกรมดวยภาษาซีเพื่อควบคุมการทํางานของอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลล ซ่ึงสามารถ
อานขอมูลจากไฟลบีอารเอฟที่ผูใชบรรจุในแฟลชไดรฟไปแสดงผลอักษรเบรลลยังเบรลลเซลล 
จํานวน 40 เซลลไดอยางถูกตอง 

1.2. สรุปสาระสําคัญจากเอกสารที่เก่ียวของ 

ยศวรรธน วิญญารัตน [6] ไดพัฒนาตนแบบของอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลลและพัฒนา
ซอฟตแวรท่ีใชเทคโนโลยีของระบบฝงตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร เพื่อใชควบคุมอุปกรณ
แสดงผลอักษรเบรลลผานแอลอีดี ทีละ 10 เซลล เหมาะสําหรับผูพิการทางสายตาประเภทสายตา
เลือนรางโดยมีแนวคิดนําไฟลบีอารเอฟซึ่งเปนผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลดานภาษาจาก
ซอฟตแวรซีเอ็มยู เบรลลทรานสเลเทอร (CMU Braille Language Translator) บันทึกลง
หนวยความจําภายนอก (SD Card) ใชเปนขอมูลนําเขาสําหรับอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลลโดย
ใชบอรดไมโครคอนโทรลเลอรรุนอีที เอสทีเอ็ม32เอฟ103 (ET-STM32F103) ซ่ึงเปนไมโคร
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โพรเซสเซอรของตระกูลอารม (ARM) เปนตัวประมวลผลสําหรับการพัฒนาระบบฝงตัวและใชชุด
ซอฟตแวรไรด7 (Ride7) ทําหนาที่เปนเอดิเตอร (Editor) สําหรับพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ
ดวยภาษาซีสําหรับไมโครคอนโทรลเลอรตระกูลอารมและใชโปรแกรมแฟลชโหลดเดอร        
ดีมอนสเตรเตอร (Flash Loader Demonstrator) สําหรับสงขอมูลจากคอมพิวเตอรไปยัง
ไมโครคอนโทรลเลอร โดยอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลลจะชวยลดปริมาณการใชกระดาษและ
อํานวยความสะดวกใหกับผูพิการทางสายตาประเภทสายตาเลือนรางในการอานเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส โดยผลการทดสอบอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลลปรากฏวาผูใชสามารถ สั่งการโดย
การกดสวิทชจากอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลลซ่ึงอุปกรณสามารถทํางานตามขั้นตอนไดถูกตอง
ตามคําสั่งและสามารถแสดงผลอักษรเบรลลไดอยางถูกตอง 100 เปอรเซ็นต 

T. Matsumgal และ คณะ [11] ไดกลาวถึง วิธีสรางภาพสองมิติ หรือสามมิติและตัวอักษร
โดยใชการแสดงผลหัวเข็มแบบอารเรย (Array) ขนาด 100 จุด (10x10) ที่สามารถขยับขึ้นลงได 
โดยใชคอยลและแมเหล็ก ใชไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมการขึ้นลงของหัวเข็มซึ่งผลจากการ
ทดลองพบวาความยาวของหัวเข็มสามารถขยับขึ้นลงไดสูงสุด 2 มิลลิเมตร และมีระยะหางระหวาง
หัวเข็มที่ 2.5 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถแสดงผลภาพแบบสองมิติ หรือสามมิติ และตัวอักษรที่เปน
ลักษณะภาพเคลื่อนไหวไดงาย  

Fung-Huei Yeh และ คณะ [8] กลาวถึงการใชรูปแบบแสดงผลของภาษาจีนบนอุปกรณ
แสดงผลอักษรเบรลลแบบใหมที่เปนการผสมผสานระหวางการออกแบบโดยใชคอมพิวเตอรและ 
เอเอ็นเอฟไอเอส (Adaptive-Network-based Fuzzy Inference System : ANFIS) สามารถ
เพิ่มการรองรับแรงกดไดมากขึ้นจากเดิม 15 กรัม เพิ่มไปเปน 30 กรัมโดยใชแรงดันที่ลดลงจาก 6 
โวลต เปน 4.5 โวลต เปนผลทําใหการทํางานของเครื่องแสดงผลอักษรเบรลลใชกําลังไฟนอยและ
เงียบ 

David Kim และคณะ [7] ไดทําการพัฒนาอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลลที่สามารถสแกน
ตัวอักษรไดดวยกลองวีดีโอและใชหลักการของการประมวลผลภาพเพื่อแยกตัวอักษรออกมาจาก
ขอความ เพื่อนําไปแสดงผลที่อุปกรณแสดงผลอักษรเบรลลที่ใชนิ้วมือในการสัมผัส ซ่ึงในสวนของ
อุปกรณแสดงผลอักษรเบรลลทางผูวิจัยไดเลือกใชโซลีนอยดสําหรับการแสดงผลโดยเลือกรุน      
S-10-38-H ซ่ึงเปนโซลีนอยดท่ีใชแรงดันต่ํา และมีขนาดเล็กที่สุดซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 10 
มิลลิเมตร โดยผลการใชโซลีนอยดรุนนี้เมื่อใชแบเตอรรี่ขนาดแรงดัน 9โวลท ความจุท่ี 300 มิลลิ
แอมปแปร จะสามารถแสดงผลไดประมาณ 200 ตัวอักษร และการแสดงผลเมื่อทดสอบกับตัวอักษร 
A-Z จะมีความถูกตองอยูที่ 96 เปอรเซ็นต 
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 จากการคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนี้สามารถนําหลักการของระบบ
ฝงตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร เพื่อใชควบคุมอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลลผานแอลอีดี ของ
ยศวรรธน  วิญญารัตน มาทําการประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมการทํางานของโซลี
นอยด ในงานวิจัยชิ้นนี้ และนําเอาวิธีการออกแบบเบรลลเซลลของ Fung-Huei Yeh และ คณะ 
เปนตนแบบในการสรางเบรลลเซลล ซ่ึงสามารถทําการออกแบบและสรางอุปกรณแสดงผลอักษร
เบรลลไดงายกวาการใชวิธีการของ T. Matsumgal ที่เปนแบบ SMA Micro-coil และไดนําเอา
วิธีการทํางานของโซลีนอยดของ David Kim และคณะ นํามาออกแบบและสรางอุปกรณแสดงผล
อักษรเบรลล 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 

1.3.1 เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการนําหลักการทํางานของโซลินอยด มาใชสําหรับ
การแสดงผลอักษรเบรลล 

1.3.2 เพื่อพัฒนาซอฟตแวรชุดคําสั่งควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร เพื่อควบคุมอุปกรณ
แสดงผล 
 1.3.3 เพื่อสรางเครื่องตนแบบอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลลบนเบรลลเซลล 

  
1.4  ขอบเขตการทาํวิจัย 

1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 
พัฒนาอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลล เพื่อใชเปนตนแบบสําหรับการผลิตอุปกรณ

อํานวยความสะดวกใหกับผูพิการทางสายตา ประกอบดวยเนื้อหาหลัก ดังนี้ 
 1)  การใชทฤษฎีไมโครคอนโทรลเลอรโดยการประยุกตใชเทคโนโลยีของระบบ

ฝงตัว 
 2)  การพัฒนาฮารดแวรดวยการประยุกตใชหลักการทํางานของโซลินอยด 
 3)  การพัฒนาซอฟแวรในการแสดงผลอักษรเบรลลบนเบรลลเซลลดวยโปรแกรม

ภาษาซี 
1.4.2 ขอบเขตดานประชากร 
        ประชากรที่ใชในการวิจัยและพัฒนา ประกอบดวย 

1)  ผูเชี่ยวชาญดานภาษาเบรลล จํานวน 1 คน  
2)  ผูพิการทางสายตาประเภทบอดสนิท จาํนวน 10 คน 
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1.4.3 ขอบเขตดานตัวแปร 
1)  ตัวแปรตน คือ การพัฒนาอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลล 
2)  ตัวแปรตาม คือ  

- การใชไมโครคอนโทรลเลอรโดยการประยุกตใชเทคโนโลยีของระบบ
ฝงตัว 

- สวนประกอบของอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลล 
- คุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลล 
 

1.5  ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1.5.1 ประโยชนดานความรู 
- ไดรับความรูในการพัฒนาซอฟตแวรชดุคําสั่งควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร 

เพื่อควบคุมอปุกรณแสดงผล 
- ไดรับความรูในการประยุกตใชไฟลบีอารเอฟเปนขอมูลในการแสดงผล 
- ไดรับความรูในการพัฒนาโปรแกรมภาษาซีบนไมโครคอนโทรลเลอรตระกูลปค 

     1.5.2 ประโยชนดานการพัฒนา 
- ไดกระบวนการสรางอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลลบนเบรลลเซลล โดยใช

หลักการทํางานของโซลินอยด 
  1.5.3 ประโยชนดานผลผลิต 

- อุปกรณแสดงผลอักษรเบรลลที่มีคุณภาพ โดยมีราคาถูก พกพาได และมี
ประสิทธิภาพในการแสดงผลอักษรเบรลลท่ีเปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 
1.6  กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย ผูวิจัยไดสังเคราะหแนวคิดสรุปไดวา การ
พัฒนาอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลลโดยนําไฟลบีอารเอฟที่ไดผานกระบวนการแปลงและ
ตรวจสอบความถูกตองของการตัดคําจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานอักษรเบรลล เก็บไวในแฟลช
ไดรฟ จํานวน 1 ไฟล ซ่ึงใชเปนขอมูลนําเขาใหไมโครคอนโทรลเลอรประมวลผลเพื่อนําขอมูลไป
แสดงผลอักษรเบรลล จํานวน 40 เซลล ตามมาตรฐานเครื่องพิมพอักษรเบรลล โดยพัฒนาอุปกรณ
แสดงผลอักษรเบรลลออกทางเบรลลเซลล ที่ใชหลักการทํางานของโซลินอยด ซ่ึงพัฒนาโปรแกรม
ดวยภาษาซีเพื่อควบคุมการทํางานของอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลล ผูวิจัยจึงไดสรุปเปนกรอบ
แนวความคิดของการวิจัย รูปที่ 1 
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รูปท่ี 1.1  กรอบแนวคดิการพัฒนาอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลล 
 

1.7 ระเบียบวิธีวิจัย 

1.7.1 แบบการวิจัย 
 การพัฒนาทดลอง (Experimental Development) 

      1.7.2 ประชากร/กลุมตัวอยาง (แหลงขอมูล) 
1)  ผูเชี่ยวชาญดานภาษาเบรลล จํานวน 1 คน  
2)  ผูพิการทางสายตาประเภทบอดสนิท จํานวน 10 คน 

1.7.3  เครื่องมือวิจัย/วิธีสรางและการหาคุณภาพ 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย มดีงันี้   คือ 
1) รายละเอยีดทางดานอุปกรณ ฮารดแวร (Hardware) 

        - เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล 1 เครื่อง มีชองทางรบัสงขอมูลแบบยูเอส
บีพอรต 

-  ชุดอีที ยูเอสบี แฟลชไดรฟ ใชสําหรับอาน เขียน ลบ และสราง
ไฟลขอมูล  

- ชุดอีที พีจีเอ็มปค ยูเอสบี ใชสําหรับโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร
ตระกูลปค 

- ไมโครคอนโทรลเลอรตระกูลปค (PIC18F458) 
- โซลีนอยด 240 ตัว สําหรับแสดงผลอักษรเบรลล 
- ไอซี (74HC595) สําหรับเชื่อมตอโซลีนอยดเพื่อคงสถานะขอมูล 
- สวิทชแบบกดติดปลอยดับ จํานวน 5 ตัวสําหรับรับคําสั่งจากผูใช 
- แหลงจายไฟฟากระแสตรงขนาดแรงดนั 12 โวลต  3 แอมปแปร 
- แฟลชไดรฟขนาดความจุไมเกิน 16 กกิกะไบต 
 

หลักการทํางานของโซลินอยด 

โปรแกรมภาษาซีคอบคุม 
ไมโครคอนโทรลเลอร 

 
 

อุปกรณแสดงผล 
อักษรเบรลล 

ไมโครคอนโทรลเลอรตระกูลปค 

คุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

กระบวนการพัฒนา 
 

การแสดงผล 
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2) ดานซอฟแวร (Software) 
โปรแกรมซีซีเอสคอมไพเลอรทําหนาที่เปนเอดิเตอร และเปนคอมไพเลอรในการ

แปลภาษาซีของไมโครคอนโทรลเลอรตระกูลปคที่เขียนในเอดิเตอรใหเปนรหัสเครื่องสําหรับ
พัฒนาโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอรตระกูลปคดวยภาษาซี  

3) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช อุปกรณแสดงผลอักษรเบรลล 
1.7.4  การเก็บรวบรวมขอมูล  

การวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีการเก็บรวมขอมูลจากการใชงานอุปกรณแสดงผลอักษร
เบรลลประกอบดวย 

1)  ผูเชี่ยวชาญดานภาษาเบรลล จํานวน 1 คน  
2)  ผูพิการทางสายตาประเภทบอดสนิท จํานวน 10 คน 

1.7.5 การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นเกี ่ยวกับการใชอุปกรณแสดงผลอักษร

เบรลลทางดานคุณภาพ และประสิทธิภาพของตัวเครื่องโดยคิดเปนรอยละจากผูทดลองใชงาน
ทั้งหมด 

1.7.6 การสรุปและการแปลผลขอมูล 
  สรุปผลจากการวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นเกี ่ยวกับการใชอุปกรณ
แสดงผลอักษรเบรลล ทางดานคุณภาพและประสิทธิภาพของตัวเครื่อง 
 
 
 
 




