การควบคุมการใชงานโปรแกรม MystudioPC
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วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

คูมือการใชงาน MyStudioPC
กลาวนํา
โปรแกรม MystudioPC เปนโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย หามนําไปขาย เพื่อดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจเปน
อันขาด มิฉะนั้นจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย วาดวยการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาตอไป
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เปนหนึ่งในสมาชิก

Daisy Thailand

ซึ่งมีสิทธิในการใชงานโปรแกรมนี้ไดอยาง

ถูกตอง เพื่อการสนับสนุนกิจกรรมทางดานการศึกษาสําหรับผูพิการทางสายตา โดยการฝกอบรม และเผยแพรการใชงาน
โปรแกรม

MystudioPC สําหรับการผลิตหนังสือเสียงเดซีตอไป

การติดตั้งโปรแกรม
การติดตั้งโปรแกรมทําไดดังตอไปนี้ ผูใชทําการติดตั้งโปรแกรม ผานทางชุดติดตั้งโปรแกรมที่มีชื่อเรียกวา
MyStudioPCsetup2_02_02_28E.exe โดยดับเบิลคลิ้กที่ไอคอนนี้ จะปรากฏหนาตางตอบโตกับผูใชดังภาพประกอบที่ 1

ภาพประกอบที่ 1
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เมื่อผานเขาสูขั้นเตรียมการติดตั้งโปรแกรมจะปรากฏหนาตางแสดงความตอนรับสูการติดตั้งโปรแกรม พรอมทั้งแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรม ดังภาพประกอบที่ 2 ใหผูใชคลิ้กที่ปุม Next เพื่อทําการติดตั้งตอไป

ภาพประกอบที่ 2

จากนั้นโปรแกรมจะแจงใหผูใชทราบถึงความเปน และสิทธิในการใชงานโปรแกรม รวมทั้งขอบังคับที่ผูใชจะตอง
ปฏิบัติตามดังภาพประกอบที่ 3 ใหผูใชดําเนินการตอไปดวยการคลิ้กที่ปุม Yes

ภาพประกอบที่ 3
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จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหนาตางตอบโตใหผูใชกําหนดตําแหนงที่ตั้งของโปรแกรม ทั้งนี้โปรแกรมไดกําหนดคา
มาตรฐานในการติดตั้งไวใหแลว ซึ่งผูใชงานไมจําเปนตองเปลี่ยนตําแหนงที่ตั้งใหม ใหผูใชคลิ้กที่ปุม Next เพื่อดําเนินการตอไป
ไดเลยดังภาพประกอบที่ 4

ภาพประกอบที่ 4
เมื่อกําหนดตําแหนงที่ตั้งโปรแกรมเรียบรอยแลว หลังจากคลิ้กปุม Next จะปรากฏหนาตางตอบโต เพื่อสอบถามขอมูล
ของผูใช ใหผูใชระบุขอมูลใหครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่ง Serial Number ตองระบุใหถูกตองซึ่งผูใชสามารถดูไดจากไฟล serial.txt
เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลวคลิ้กที่ปุม Install เพื่อดําเนินการติดตั้งโปรแกรมตอไปดังภาพประกอบที่ 5

ภาพประกอบที่ 5
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จากนั้นจะเขาสูกระบวนการติดตั้งโปรแกรมใหผูใชรอจนกวากระบวนการติดตั้งจะเสร็จสิ้นสมบูรณดังภาพประกอบที่
6 หลังจากที่กระบวนการติดตั้งเสร็จสมบูรณใหผูใชทําการ Restart เครื่องใหมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อทําใหระบบพรอมใชงานไดตอไป
โดยทําการเลือกเงื่อนไขใหทําการ Restart เครื่องแลวคลิ้กที่ปุม Finish ดังภาพประกอบที่ 7

ภาพประกอบที่ 6

ภาพประกอบที่ 7
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การใชงานโปรแกรม
เมื่อผูใชเรียกใชงานโปรแกรม MystudioPC จะปรากฏหนาตางตอบโตดังภาพประกอบที่ 8 ใหผูใชทําการเลือกเงื่อนไขใน
การทํางานโดยมีเงื่อนไข 3 กรณีดังนี้
1. หากผูใชตองการสรางงานใหมใหเลือก New
2. หากผูใชตองการแกไขงานเดิมที่ทําคางไวใหเลือก Open
3. หากผูใชตองการนําเขาหนังสือเดซีอื่นใหเลือก DAISY import

ภาพประกอบที่ 8
ในกรณีที่เปนการสรางงานใหมผูใชงานจะตองกําหนดคุณสมบัติ หรือระดับคุณภาพของเสียงที่ตองการในการบันทึก
ตามความเหมาะสม โดยโปรแกรมนี้มีระดับของคุณภาพเสียงใหเลือกดังนี้ (ภาพประกอบที่9)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PCM 44.1 kHz Stereo
PCM 44.1 kHz Mono
PCM 22.05 kHz Mono
MP3 48kbps Mono
MP3 32kbps Mono
MP3 24kbps Mono
MP3 16kbps Mono

การควบคุมการใชงานโปรแกรม MystudioPC

:

โดยนายวิเชียร นันทชัยพิทักษ

:

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพประกอบที่ 9
ทั้งนี้ในแตระดับคุณภาพเสียงที่มีใหเลือกนั้น จะมีคุณภาพของเสียงที่แตกตางกัน พรอมทั้งมีขนาดของไฟลที่ตางกัน
ดวย โดยยิ่งมีคุณภาพเสียงที่ดีขนาดของไฟลก็จะยิ่งใหญตามไปดวย โดยแนะนําใหใชระดับคุณภาพเสียงที่ MP3 48kbps Mono ซึ่ง
เปนมาตรฐานที่ยอมรับไดในการบันทึกเสียงพูด
จากนั้นใหผูใชกําหนดที่ตั้งใหกับชิ้นงานที่ไดสรางไว(Folder) เพื่อใชเปนที่เก็บชิ้นงานที่บันทึกเขาไปขอมูลที่เกิดขึ้นจาก
การทํางานจะถูกบันทึกเก็บไวที่นี้ และหากตองการแกไขชิ้นงาน ก็สามารถเขามาดึงชิ้นงานขึ้นไปทําการแกไขไดจากหองที่
กําหนดไว ดังภาพประกอบที่ 10 เมื่อกําหนดชื่อหองเรียบรอยแลวใหคลิ้กที่ปุม Save จะปรากฏกรอบตอบโตยืนยันการสรางหอง
ที่ไดระบุไว ใหผูใชงานคลิ้กที่ปุม OK เพื่อเปนการยืนยันการสรางงานอีกครั้งหนึ่งดังภาพประกอบที่ 11

ภาพประกอบที่ 10

ภาพประกอบที่ 11
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ไมวาจะดวยกรณีใดผูใชงานโปรแกรมจะตองทําการกรอก และตรวจสอบขอมูลหนังสือใหถูกตอง หรือที่เรียกวา Book
Information ซึ่งหนาตางนี้จะกําหนดใหผูผลิตหนังสือเดซีตระหนักถึงความสําคัญของขอมูล และใหความเคารพตอเจาของลิขสิทธิ์

หนังสือที่นํามาทําเปนหนังสือเสียงระบบเดซี ดังภาพประกอบที่ 12

ภาพประกอบที่ 12
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เมื่อกําหนดสิ่งตางๆที่เกี่ยวของกับการใชงานเรียบรอยแลว โปรแกรมจะแสดงหนาตางการควบคุมการทํางานใหผูใช
เริ่มดําเนินการใชงานไดดังภาพประกอบที่ 13

ภาพประกอบที่13

ภาพประกอบที่ 14
สวนควบคุมโครงสราง(ภาพประกอบที่ 14)
1. Section : สวนหรือตอน

คําสั่งควบคุมการทํางานไดแก
-

เพิ่ม Section (Shift + Insert) : เพียงเรียกใชคําสั่ง Insert section โปรแกรมจะแสดงหนาตางตอบโต เพื่อ
ขอคํายืนยันในการเพิ่ม Section ไดตามความตองการ

-

ลบ

Section (Del) :

เพียงนํา

Cursor

หนาตางตอบโต เพื่อขอคํายืนยันในการลบ

ไปชี้ยังตําแหนงที่ตองการลบ แลวกดปุม

Del

โปรแกรมจะแสดง

การควบคุมการใชงานโปรแกรม MystudioPC

-

รวม

Section (Ctrl + M) :

:

โดยนายวิเชียร นันทชัยพิทักษ

ใหทําการเลือก

section

:

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ตองการรวม จากนั้นก็เรียกใชคําสั่งรวม

section

โปรแกรมจะแสดงหนาตางตอบโต เพื่อขอคํายืนยันในการรวม
-

แบง

Section (Ctrl + Q) :

section

หมายเหตุ จะตองเปน

ที่ตองการแบง แลวเลือน

cursor

Section

ที่มีการบันทึกเสียงแลวเทานั้น โดยการเลือก

ไปยังหนาตางควบคุมการบันทึกเสียง เลือกหาตําแหนงเสียงที่

ตองการจะแบงเปนอีก section จากนั้นก็เรียกใชคําสั่งแบง section ไดเลย โปรแกรมจะแสดงหนาตางตอบ
โต เพื่อขอคํายืนยันในการแบงตอไป
หมายเหตุ : ผูใชสามารถเรียกใชคําสั่งตางๆ ไดผานทางเมนู Popup โดยการคลิ้กเมาสขวาตรงพื้นที่ที่เลือกไว
จะปรากฏเมนูควบคุมดังภาพประกอบที่ 15

ภาพประกอบที่ 15
2. Level :

ระดับความสําคัญ หรือระดับการเขาถึง มีทั้งหมด 6 ระดับ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงระดับดวยคําสั่ง F11 เพื่อลด

ระดับ และ Shift + F11 เพื่อเพิ่มระดับ
3. Heading :

หัวขอ สําหรับการกําหนดหัวขอใหกับ

Section

ที่ไดจัดแบงไวเปนสวนๆ ตอน ตามความเหมาะสม โดย

สามารถเขาไปทําการเปลี่ยนหัวขอไดดวยคําสั่ง Enter (ทั้งนี้ตําแหนง Cursor จะตองชี้อยูนะ Section ที่ตองการแกไข)
4. Phrase : จํานวนผลรวมของเฟสที่ไดทําการบันทึกไวแลวใน Section ตางๆ
5. Length : เวลารวมทั้งหมดที่บันทึกไวในแตละ Section
6. Page : จํานวนเลขหนาอางอิงที่สรางไวในแตละ Section
7. Comment : สวนกําหนดคําอธิบายเพิ่มเติม หรือคําเตือนในรูปแบบของขอความ
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ภาพประกอบที่ 16
สวนควบคุมการบันทึกเสียง (ภาพประกอบที่ 16)
1. Phrase :

ชวงเสียงที่บันทึกมีการแบงออกเปนสวนตามคาเวลาที่กําหนด รวมทั้งยังเกี่ยวของกับชวยลมหายใจในการอาน

ซึ่งอาจจะมีการหยุดทําใหเกิดชองวางโปรแกรมก็จะทําการตัดแบงเสียงออกเปนสวนๆ ตอไป คําสั่งควบคุม Phrase มีดังนี้
•

การตัด Phrase : เลือก Phrase ที่ตองการ เรียกใชคําสั่ง Split Phrase หรือกด Ctrl + P จะปรากฏหนาตาง
ควบคุมการทํางานดังภาพประกอบที่ 17 กดปุม Play เพื่อฟงหาตําแหนงที่ตองการตัดแบง เมื่อพบตําแหนงที่
ตองการใหทําการระบุตําแหนงดวยการใชเมาสคลิ้กจะปรากฏเสนแนวแบงสีแดงใหเห็นชัดเจน เมื่อระบุ
ตําแหนงถูกตองแลวก็คลิ้กที่ปุม OK เพื่อดําเนินการตัดแบง Phrase ตอไป

ภาพประกอบที่ 17
•

การรวม Phase : เลือก Phrase ที่ตองการรวม เรียกใชคําสั่ง Join หรือกด Ctrl + M จะปรากฏหนาจอตอบ
โตการทํางานดังภาพประกอบที่ 18 หากมั่นใจที่จะทําการรวม Phrase ใหคลิ้กเลือกที่ปุม OK หากยังไม
แนใจก็ใหเลือกปุม Cancel

การควบคุมการใชงานโปรแกรม MystudioPC
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ภาพประกอบที่ 18
•

การแทรก Phase : ใหเปลี่ยนโหมดการบันทึกเปน Punch
Record

In

จากเดิมที่เปนโหมด Overwrite แลวสั่ง

จะปรากฏหนาตางตอบโตดังภาพประกอบที่ 19 เพื่อใหผูใชสามารถกําหนดตําแหนง Phrase ที่

ตองการลบทิ้งไดดวย แตหากผูใชไมตองการลบก็ใหเลือก Nothing จากนั้นใหคลิ้กที่ปุม OK เพื่อดําเนินการ
บันทึกแทรกตอไปไดเลย

ภาพประกอบที่ 19
•

การลบ Phase : เลือก Phrase ที่ตองการแลวกดปุม Del จะปรากฏหนาตางถามความมันใจวาตองการลบ
จริงหรือไม ถาหากแนใจก็ใหคลิ้กที่ปุม OK แตหากไมแนใจใหตอบ Cancel ดังภาพประกอบที่ 20

ภาพประกอบที่ 20
2. Length : ความยาวของเสียงเทียบกับเวลาในหนึ่ง Phrase
3. Pause : ชวงระยะหยุดของเสียงที่ทําใหเกิดการตัด Phrase
4. Group : สัญลักษณควบคุมกลุม

การควบคุมการใชงานโปรแกรม MystudioPC
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5. Page : สวนกําหนดเลขหนา (ประกอบไปดวย No Page, Auto Page, Manual Page, Front Page, Special Page)
6. Mark : สัญลักษณควบคุมการเตือน
7. Audio File : ชื่อไฟลเสียงที่บันทึก

หมายเหตุ สวนควบคุม กลุม (Group), เลขหนา (Page), มารค (Mark) สามารถเปลี่ยนแปลงคาไดโดยการกดปุม Enter แต
ตําแหนงของ Cursor จะตองชี้อยูในหนาตางควบคุมการบันทึกเสียง ณ ตําแหนง Phrase ที่จะแกไข จะปรากฏหนาตางตอบ
โตดังภาพประกอบที่ 21 หลักในการกําหนดเลขหนาขึ้นอยูกับรูปแบบการกําหนดที่ผูใชโปรแกรมจะเลือกใชเองตามความ
ตองการทั้งนี้ตองสามารถทําใหผูใชสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก และรวดเร็ว โดยเงื่อนไขมีดังนี้
1.

No Page : ไมกําหนดเลขหนา

2.

Auto Page : กําหนดเลขหนาอัตโนมัติ

3.

Manual Page : กําหนดเลขหนาเอง

4.

Front Page : เลขหนาเริ่มตนกอนเลขหนาจริง

5.

Special Page : เลขหนาพิเศษ

ภาพประกอบที่ 21
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:

เครื่องมือควบคุมดวน (Toolbar)

เปด

คัดลอก

สราง

ตัด

ลดระดับ

ยอนกลับ

วาง

ตั้งคาการบันทึกเสียง เขียนลง CD

สราง Section

เพิ่มระดับ

สรางหนังสือเสียง คนหาหัวขอ ขอมูลการบันทึก

กําหนดเลขหนา

กลุม

ขอมูลหนังสือ

ตัวชวย

โหมดการบันทึก

มารค

ความเร็ว

สวนควบคุมระดับความดัง
ของ Microphone

สวนควบคุมระดับความดัง
ของหูฟง

สวนแสดงผลตําแหนง
บันทึกเสียง
สวนแสดงสถานะ
การบันทึกเสียง
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การสรางหนังสือเสียง (Build Book)
หลังจากที่ทําการบันทึกเสียงเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอ ไปนี้ถือ เปนขั้นตอนสําคัญ ในการแปลงไฟลเสี ย งที่บันทึกเสร็จ
เรียบรอยแลวเปนหนังสือเสียงเดซีที่สมบูรณสามารถนําไปใชงานไดจริง ตามขั้นตอนตอไปนี้
1. เรียกใชคําสั่ง Build Book ผาน Toolbar หรือโดยการกดคีย Ctrl + B จะปรากฏหนาตางตอบโตดังภาพประกอบที่ 22

ภาพประกอบที่ 22
2. หากมีการเรียกใชคําสั่ง Build Book กอนที่จะทําการบันทึกเสียงเสร็จ โปรแกรมจะแสดงหนาตางตอบโตอีกลักษณะ
หนึ่งเพื่อขอคํายืนยันในการสรางหนังสือดังภาพประกอบที่ 23 หากเรามั่นใจที่จะสรางหนังสือเสียงก็ใหเลือกคลิ้กปุม
OK แตหากไมแนใจก็ใหเลือก Cancel (หากเลือก OK จะปรากฏหนาตางถัดไปดังขอที่ 1)

ภาพประกอบที่ 23
3. จากนั้นก็หากพรอมที่จะทําการสรางหนังสือก็ใหคลิ้กที่ปุม Start และใหรอสักครู เพื่อใหโปรแกรมดําเนินการสราง
หนังสือจนเสร็จสิ้น แตหากยังไมแนใจก็สามารถเลือก Cancel ไปกอนไดแตทั้งนี้ ในตําแหนง Section ที่ไมเคย
บันทึกเสียงไวหรือลืมบันทึกเสียงไวจะหายไปเมื่อกลับมาสูหนาตางการทํางานเดิม
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การเขียนหนังสือลง CD
เมื่อสรางหนังสือเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไปคือขั้นตอนการเขียนหนังสือลง CD เพื่อนําไปใชงานตอไป ขั้นตอนก็ไม
ซับซอนอะไร เพียงแตคอมพิวเตอรตองมี CD-ROM ชนิดที่สามารถเขียนแผน CD ไดเทานั้นเอง ซึ่งขั้นตอนมีดังนี้
1. นําแผน CD เปลา ใสลงใน CD-ROM
2. สั่งเขียนหนังสือลงแผนผานทาง Toolbar หรือกดคีย Ctrl + W จะปรากฏหนาตางตอบโตดังภาพประกอบที่ 24
ความเร็วในการเขียน
วัตถุประสงคการใชงาน(1.เขียนชิ้นงาน,2.แจกจาย)
การปองกัน(1.ปดทาย,2.ไมปดทาย)
ภาพประกอบที่ 24
3. เมื่อกําหนดคาตางๆ เรียบรอยแลวก็สั่งใหเขียน CD ไดโดยการกดปุม OK จากนั้นก็รอจนกวาจะเขียนเสร็จ
การควบคุมอื่นๆ
การบันทึกเสียงดวยโปรแกรม MystudioPC มีความจําเปนอยางยิ่งในเรื่องของการกําหนดทรัพยากรที่ใชในการบันทึกเสียง
ใหถูกตอง โดยการเขาไปกําหนดใน Volume Control หากการกําหนดคาตัวควบคุมไมถูกตองการบันทึกเสียงก็จะไมสําฤทธิ์ผล
อีกทั้งยังตองกําหนดตัวควบคุมในตัวโปรแกรมเองดวย ดังนี้

เลือกบันทึกผานทางไมโครโฟน
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หลักการอานหนังสือเพื่อบันทึกเสียง
ขอควรคํานึงในการอานหนังสือเพื่อบันทึกเสียง
1. หลักการอานออกเสียง
a.

อานออกเสียงใหถูกตองตามอักขรวิธี เชน การออกเสียง ตัว ร ล คําควบกล้ํา และอานออกเสียงใหชัดเจน

b.

อานอยางมีจังหวะ วรรคตอน ที่ถูกตอง และอานไดคลองแคลว เชน
i.

หามผูหญิงใสกางเกง ในเวลาทํางาน (กางเกง หามใส แบงวรรคตอนถูกตอง)

ii.

หามผูหญิงใสกางเกงใน เวลาทํางาน (กางเกงใน หามใส แบงวรรคตอนไมถูก)

2. การออกเสียง
a.

ดังพอเหมาะ

b.

ชัดเจนถูกตอง

c.

ไมชาหรือเร็วเกินไป

d.

สําเนียงไมแปรง ไมเพี้ยน (ยกเวนการสวมบทบาท)

3. การออกเสียงเพื่อสื่ออารมณ
a.

ใชเสียงดัง หนัก เบา ออนหวาน ออนโยน หรือเปนธรรมชาติ ไปตามบทบาท หรือ เนื้อเรื่องที่อาน หากเปน
ตัวละครตองสวมบทบาทใหชัดเจน เพื่อใหผูฟงเกิดอารมณคลอยตามไปกับเรื่องราวที่ผูอานนําเสนอ

b.

ใชน้ําเสียงในการสื่ออารมณ เชน ดุ โกรธ เสียใจ ทดเสียง ทอดเสียง ออน รวบรัดตัดความ เปนตน ตองใหเขา
กับลักษณะของเนื้อเรื่อง

c.

ใชเสียงเนนในชวงที่ตองการสื่อถึงอารมณของตัวละคร ทําใหเหมือนวาเกิดขึ้นจริง วางจังหวะเสียงไวตาม
ชวงเวลาที่เหมาะสม

d.

ใชไหวพริบจับใจความ คิดตาม สรางอารมณ และความรูสึกไปกับเนื้อเรื่องที่กําลังนําเสนอ

4. หามตกหลน หามเพิ่มเติม โดยผูฟงตองไดรับขอมูลครบถวนถูกตอง
5. วัตถุดิบ/ขอมูล เชน บทความ สิ่งพิมพ หนังสือ ฯลฯ
6. บุคลิกภาพ
7. ความรูทั่วไป
หมายเหตุ และขอสังเกต
a.

ปจจัยหรือตัวแปรสําคัญที่เปนตัวกําหนดการใชเสียง หรืออารมณในการนําเสนอคือ ประเภทของหนังสือที่
ใชอาน เชน นวนิยาย วิชาการ เรื่องสั้น บทความ หรืออาจจะเปน รอยแกว รอยกลอง โคลง ฉันท กาพย
กลอน เปนตน
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เทคนิคในการอาน
i.

กวาดสายตาไปกอนที่จะอานขอความในแตละวรรคตอน เพื่อใหการอานตอเนื่อง

ii.

ควรมีการอานอยางคราวๆ กอน เพื่อวิเคราะหสิ่งที่จะอานวาจะใชลักษณะการอานอยางไร

iii.

สามารถใชกริยาทาทางประกอบ เพื่อสรางอารมณในการออกเสียงสื่อความหมายก็ได ซึ่งไมไปเปน
ขอหามแตประการใด

การอานออกเสียงรอยแกว
เปนทักษะทางภาษาที่มีความสําคัญเนื่องจากเปนการถายทอดความรู ความคิด อารมณ ความรูสึก ของผูเขียน โดยผาน
ผูอานไปยังผูฟง การออกเสียงรอยแกวไดดีจะตองออกเนียงคําในภาษาไทยถูกตองชัดเจน รูหลักการอานและมีทักษะในการอาน
จึงจะสามารถอานไดอยางไพเราะ ถูกตอง คลองแคลว กอใหเกิดภาพพจน ไดรส ไดอารมณ
ความมุงหมายประการสําคัญ คือ เพื่ออานออกเสียง คือเนนการเปลงเสียงวาดังขนาดไหนถูกตอง หรือชัดเจนทําใหผูฟง
เขาใจหรือไม อานไดถูกจังหวะ วรรคตอน คลองแคลว และเกิดอารมณเพลิดเพลินเพียงใด สวนการที่ผูอานจะจับใจความ หรือ
เขาใจเรื่องถือเปนประสงคอันดับรอง
การอานออกเสียงบทรอยแกว
การอานออกเสียงบทรอยแกวจะอานออกเสียงแบบธรรมดา เพื่อสื่อสารใหผูอื่นเขาใจเรื่องราว การอานออกเสียงบท
รอยแกวนี้ใชกันมากในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะผูที่มีอาชีพอานขาว อานรายงาน อานบทความทางวิทยุ โทรทัศน หรือบุคคลที่
อานสุนทรพจน เปนตน ผูอานจะตองอานใหนาฟง ใชเสียงพูดธรรมดา แตมีการเนนถอยคํา เพื่อใหผูฟงเกิดความสนใจและเขาใจ
เรื่องราวที่อาน สามารถรับสารไดอยางถูกตองครบถวน
หลักการอานรอยแกว
1.

ออกเสียงอานอยางเสียงพูดธรรมดา

2.

อานดวยจังหวะธรรมดาไมเร็วหรือชาเกินไป

3.

อานถูกตองตามวรรคตอน

4.

ออกเสียงใหถูกตองและชัดเจนพอสมควร

5.

ออกเสียงหนักเบาใหเหมาะแกเรื่อง

หลักการอานรอยแกวสรุปไดดังนี้
1.

ออกเสียงอานอยางเสียงพูดธรรมดา และอานใหนาฟง
ผูอานจะตองลองซอมอาน โดยอานในใจครั้งหนึ่งกอน เพื่อใหรูเรื่องราวที่อาน สามารถเขาใจบทอานอยางถูกตอง เพื่อ

จะไดถายทอดเรื่องราวที่อานไดอยางมีประสิทธิภาพ จะตองเขาใจความหมายของคํา ถอยคํา สํานวนที่อาน เขาใจความคิดสําคัญ
ของเรื่องที่อาน จึงจะสามารถเวนวรรคตอนการอานไดถูกตองตามเรื่องราว สามารถใชน้ําเสียงไดนาฟง มีการเนนถอยคําอยาง
ถูกตองสัมพันธกับเนื้อเรื่อง และอานไดอยางคลองแคลวราบรื่นไมตะกุกตะกัก
2.

อานใหถูกตองตามอักขรวิธี หรืออานใหถูกตองตามความนิยม
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การอานเปนเรื่องของทักษะ ซึ่งจะตองฝกฝนการอานอยูเสมอ โดยอานใหถูกตองตามอักขรวิธี คําบางคําอานตามความ
นิยม ผูอานจะตองทราบหลักเกณฑตางๆ ในการอานคํา ตองหมั่นสังเกตการอานของผูอื่น คําใดควรอานอยางไร ถาไมแนใจควร
ใช พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ชวยตัดสินใจการอาน
3.

อานใหชัดเจน
ไดแก อานออกเสียง พยัญชนะ สระ วรรณยุกต อยางถูกตอง เชน การอานออกเสียง ร-ล หรือคําควบกล้ํา ชัดเจน การ

อานไมชัดเจนนอกจากจะแสดงใหเห็นวาผูอานขาดความระมัดระวังแลว ยังขาดการศึกษาอีกดวย การอานใหชัดเจนตองอาศัย
การฝกฝนอยูเสมอไมอานตะกุกตะกัก อานใหตอเนื่องกัน การอานใหคลองแคลวจะตองรูจักกวาดสายตาในการอานดังนี้
1.

การจับสายตาที่ตัวอักษร สายตาจะตองเคลื่อนไปบนตัวอักษรบนบรรทัดจากซายไปขวา โดยจับสายตาไปที่
ละจุด จุดละ 4-5 คํา เปนระยะๆ

2.

ชวงสายตา หมายถึง จํานวนคําที่สายตากวาดไปบนตัวหนังสือทีละจุดควรเปน 4-5 คํา

3.

การอานยอนกลับ บางคนอานแลวตองอานยอนกลับ เพื่อใหเกิดความเขาใจ การอานยอนกลับทําใหอานได
ชา การอานไดคลองแคลวตองฝกอานโดยจับสายตาบนตัวหนังสือเปนชวงๆ ดังกลาวและตองอานอยางมี
สมาธิ จึงจะอานไดรวดเร็ว

4.

อานมีจังหวะ
แบงวรรคตอนใหถูกตอง ภาษาไทยจะตองเนนวรรคตอนใหถูกที่ ผูอานตองอานเรื่องนั้นๆ ใหเขาใจเสียกอน เพื่อจะได

แบงวรรคตอนไดถูกตอง ฝกการอานใหมีวรรคตอน ผูอานอาจทําเครื่องหมาย / คั่นขอความที่เวนวรรค ถาผูอานอานผิดวรรค
ตอนยอมทําใหความหมายผิดไปดวย เชน
“ถาเธอไมพอใจฉัน จะยายไปนั่งที่อื่นก็ได” หมายถึง ใหเธอเปนฝายไป แตถาเวนวรรคตอนการอานผิดเปนดังนี้ “ถาเธอ

ไมพอใจ ฉันจะยายไปนั่งที่อื่นก็ได” ความหมายก็จะเปลี่ยนไป (คิดเอาเอง)
ขอควรคํานึงในกรณีที่อานใหคนตาบอดฟง
y

อานอะไรบาง

ในการอานหนังสื่อใหคนตาบอดมีสวนสําคัญหลายอยางที่ตองพิจารณาเปนพิเศษ วาจะอานหรือไมอานอยางไร ซึ่งก็ไมมี
กฎเกณฑตายตัวอยาตองเปนอยางไร ขึ้นอยูกับหนวยใหบริการแตละที่มีมาตรฐานการอานอยางไร เชน ปกหนังสือ ลักษณะทาง
กายภาพของหนังสือ ขอมูลตางๆ ที่อยูในหนาปกของหนังสือ ถามีภาพประกอบทําอยางไร ตรงตําแหนงสันหนังสืออานหรือไม
ซึ่งในความเปนจริงแลวการอานทุกอยางเริ่มตั้งแตหนาปก และการอธิบายเพิ่มเติมในการบรรยายลักษณะทางกายภาพของ
หนังสือถือวาไมผิด สามารถกระทําได แมแตบางที่อาจจะไมมีประโยชนอะไรเลยก็ตาม
y

การอานตาราง

จะตองพิจารณาขอมูลในตาราง และวิเคราะหวาอานอยางไรถึงจะเหมาะสม หรืออานอยางไรถึงจะสื่อความหมายใหเขาใจไดงาย
ตอผูฟง เชน อานหัวขอทางซายกอน ตามดวยขอมูล กลับไปที่หัวขอถัดไปตามดวยขอมูล วนไปลักษณะนี้เปนตน
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:

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

การอานรูปภาพ

จะตองมีการวิเคราะหรูปภาพกอน เพื่อหาแนวทางในการนําเสนอในรูปแบบของเสียงและจะตองทําใหผูฟงสามารถจินตนาการ
เห็นภาพนั้นไดชัดเจนมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ที่อยู

หมายเลขโทรศัพท

1

นางสาวเนตรนภา อนุประเสริฐ

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

0879999999

2

นายชัยญา อินทะสรอย

หมูบานกิตติชัยวิลลา 6

0819999999

3

นายวิเชียร นันทชัยพิทักษ

หมูบานพฤกษา 8

0859999999
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การอานกราฟ
ผูอานจะตองทําความเขาใจกับกราฟใหลึกซึ้ง เพื่อประโยชนในการนําเสนอในรูปแบบของเสียง ทําใหผูฟงเขาใจ

ความหมายหรือสามารถสรุปไดวากราฟตองการใหผูฟงทราบอะไร

y

การอาน Flow Chart
ใหสังเกตวา flow chart วางอยูในลักษณะใด ใหอานโดยพิจารณาจากหัวขอหลักไปหาหัวขอยอย เชน

`

การอานเชิงอรรถ
เมื่อเราอานหนังสือแลวเราพบวามีเชิงอรรถอยูในบทความหรือขอความที่อาน ซึ่งไมควรมองขามเชิงอรรถนั้นไป การ

พิจารณาวาควรจะอานเชิงอรรถนั้นเลยหรือไม หรือวาอานหลังจากจบวรรคตอนนั้นไปแลว ปญหาเหลานี้ในทางปฏิบัติสําหรับ
การทําหนังสือเสียงระบบเดซี่ใหยึดแนวทางการปฏิบัติดังนี้ คือ ใหผูอานอานเชิงอรรถนั้นไปดวยเลยโดยไมตองรอใหจบวรรค
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วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ตอนนั้นๆ ตัวอยาง “ผลไมหลายชนิดในประเทศไทยมีภาษาเรียกในแตละทองถิ่นแตกตางกันออกไป โดยภาษาถิ่น11 ที่ใชเรียก
ผลไม เชน ยานัด ยาโหย ยารวง มะลิ สับปะรด ฝรั่ง ชมพู”
11 ภาษาถิ่น คือภาษาประจําทองที่ตางๆ ซึ่งเปนภาษาทีใชกันในแตละทองที่แตกตางกันออกไปตามวัฒนธรรมของภาษาใน
ทองถิ่นนั้นๆ
การอานสัญลักษณ
สัญลักษณตางๆ ที่ใชในภาษาไทยมีดวยกันประมาณ 32 ตัว ซึ่งในแตละสัญลักษณก็จะมีชื่อเรียกตางๆ กันไป
สัญลักษณสวนใหญจะมีคําอานเฉพาะ หรือบางสัญลักษณก็ใชชื่อเปนคําอาน แตบริบทในการอานก็มีการเปลี่ยนแปลงไม
แนนอน บางสัญลักษณจะใชชื่อภาษาอังกฤษเปนคําอานตามความนิยมดังตัวอยาง
`

เครื่องหมาย (วงเล็บ) หรือเครื่องหมาย “คําพูด”
หากขอความในเครื่องหมายสั้น ใหอานวา ในวงเล็บ และตามดวยขอความนั้น เชน (คอมพิวเตอร) อานวา ในวงเล็บ

คอมพิวเตอรหากขอความในเครื่องหมายยาว ใหอานวา วงเล็บเปด และตามดวยขอความนั้น เมื่ออานขอความหมดใหจบดวย
วงเล็บปด เชน (กระบวนการแปลสภาพของแข็งเปนของของเหลว) อานวา วงเล็บเปด กระบวนการแปลสภาพของแข็งเปน
ของเหลว วงเล็บปด

การอานเครือ่ งหมายตางๆ ในภาษาไทย
เครื่องหมาย

คําอาน
ขีด

-



ชื่อ

ชื่อภาษาอังกฤษ

ความหมาย

ยัติภังค

Dash

ใชขีดแบงคําเมื่อขึ้นบรรทัดใหม

ไมไตคู

Mai Tai Koo

ใชกํากับเสียงใหเปนเสียงสั้น

!

ตกใจ

อัศเจรีย

Exclam

เปนเครื่องหมายแสดงความตกใจหรืออันตราย

%

รอยละ

เปอรเซ็นต

Percent

ใชแสดงอัตราสวนรอยละ

()

วงเล็บ

นขลิขิต

Paren

ใชกํากับขอความหมายเหตุ

*

ดอกจัน

Asterisk

ใชกํากับเปนหมายเหตุ

,

ลูกน้ํา

Comma

ใชแบงวรรคตอน

จุลภาค
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เครื่องหมาย

คําอาน

.

จุด

/

ทับ, ตอ

ชื่อ
มหัพภาค

:

โดยนายวิเชียร นันทชัยพิทักษ

:

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อภาษาอังกฤษ

ความหมาย

Dot

ใชกับคํายอ

Slash

ใชกับอัตราสวน หรือตัวเลขที่มีสวนยอย

:

ทวิภาค

Colon

ใชเปนสวนคั่นระหวางคํา

;

อัฒภาค

Semicolon

ใชเปนสวนคั่นระหวางคําที่มีความหมายคลายคลึงกัน

ปรัศนี

Question

ใชตอทายประโยคคําถาม



นิคหิต

Ni ka hit

ใชกํากับเสียงอักขระภาษาบาลี (เสียง อัง)



พินทุ

Pin tu

ใชกํากับเสียงอักขระภาษาบาลี

ทัณฑฆาต

Than tha kard

ใชกํากับเสียงอักขระที่ไมออกเสียง

?

คําถาม

การันต


ใชกํากับอักษรที่มีเสียงควบกัน (เฉพาะคําอาน)


Mai hun ar gard

ใชแทนสระ –ะ กรณีคํามีตัวสะกด

Back slash

ไมมีที่ใช

Underscore

ใชเนนขอความสําคัญ

Pipe

ใชคั่นระหวางขอความ

Quote single

ใชเนนขอความหรือ คํากลาวถึง

บุพสัญญา

Quote double base

ใชเปนตัวแทนขอความในบรรทัดดานบนที่มีคําเหมือนกัน

อัญประกาศ (คู)

Quote double

ใชเนนขอความหรือเปนคําพูด

เสมอภาค

Equal

ใชคั่นขอความหรือตัวเลขที่มีความหมายเหมือนกัน

ไปยาลนอย

Pai yarn noi

ใชยอขอความที่มีความยาวไมมากนักและเปนที่เขาใจ

ไปยาลใหญ

Pai yarn yai

ใชยอขอความที่มีความยาวมาก และละไวเปนที่เขาใจ

ไมหันอากาศ


\

ทับกลับ

_

ขีดเสนใต

|

ตัวคั่น

สัญประกาศ

อัญประกาศ

‘_’

(เดี่ยว)
”
“_”
=

เทากับ

ฯ
ฯลฯ

ละ
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เครื่องหมาย

คําอาน

ชื่อ

:

โดยนายวิเชียร นันทชัยพิทักษ

:

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อภาษาอังกฤษ

ความหมาย

ไมยมก

Mai ya mok

ใชเขียนไวหลังคําเพื่อใหอานคํานั้นซ้ํากันสองหน

๎

ยามักการ

Ya mak karn

ใชกํากับอักษรที่ออกเสียงกึ่งเสียง

๏

ฟองมัน

Fong man

ใชเปนเครื่องหมายนําหนาหัวขอ

๚

อังคั่นคู

Ang kan koo

ใชเมื่อจบขอความรวมกัน ะ

๛

โคมูตร

Komut

ใชเมื่อจบยอหนา

ลากยาว

Lark yao

ใชเปนสระ –า กับพยัญชนะหางยาว เชน ฤ ฦ

ๆ

(อานซ้ําคํา
หนา)

ๅ

-อา

