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คูมือการใชงาน 

อุปกรณแสดงผลอักษรเบรลล 

การใชงานอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลลแบงการทํางานออกเปน 3 สวน คือ 1) การพัฒนา
และบรรจุโปรแกรมที่พัฒนาลงบนไมโครคอนโทรลเลอร 2) การเตรียมขอมูลสําหรับการแสดงผล
โดยผูใชงานปกติ และ 3) การใชงานอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลล โดยผูพิการทางสายตา              
มีกระบวนการดั ง รูปที่  1  เ ร่ิ มจ ากโปรแกรม เมอร พัฒนาโปรแกรมสํ าห รับควบคุ ม
ไมโครคอนโทรลเลอรดวยภาษาซีบรรจุลงในหนวยความจําของไมโครคอนโทรลเลอรนํา
ไมโครคอนโทรลเลอรตอเขากับอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลล หลังจากนั้นผูใชงานปกติทําการ 
แปลอักษรปกติใหเปนอักษรเบรลลจนไดไฟลที่มีนามสกุลบีอารเอฟ แลวจึงนําไฟลที่ไดบันทึกลง
ในแฟลชไดรฟ นําไปตอเขากับอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลล และอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลล  
จะนําขอมูลจากไฟลบีอารเอฟมาแสดงผลผานเบรลลเซลล ซึ่งการแสดงผลนั้นจะมาจากการสั่งงาน
ของผูใชที่จะทําการกดปุมและสวิทชควบคุม 
 

 

 
 

รูปท่ี 1 การใชงานอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลล 
 
 คูมือการใชงานนี้แบงขั้นตอนการใชอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลลเปน 3 สวน คือการ
บรรจุโปรแกรมลงบนไมโครคอนโทรลเลอร การเตรียมขอมูลสําหรับการแสดงผล และการใชงาน
อุปกรณแสดงผลอักษรเบรลล 
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1. การบรรจุโปรแกรมลงบนไมโครคอนโทรลเลอร 
การพัฒนาโปรแกรมสําหรับอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลลเลือกภาษาซีสําหรับการเขียน

โปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอรและใชชุดซอฟตแวรในการเขียนโปรแกรมชื่อโปรแกรม    
ซีซีเอส คอมไพเลอร เปนซอฟตแวรสําหรับแปลโปรแกรมภาษาซีของไมโครคอลโทรลเลอร
ตระกูลปคเปนรหัสเครื่องหรือแมชีนโคดไฟลท่ีไดจากการเขียนโปรแกรมจะเปนไฟลที่มี     
นามสกุลเปน *.c และหลังจากที่เขียนโปรแกรมควบคุมสวนตางๆ แลวนั้นจะทําการแปลภาษา   
ดวยตัวแปรภาษาหรือคอมไพเลอรจึงจะไดไฟลที่สามารถทํางานได และมีนามสกุลเปน *.hex   
และตองนําไปบรรจุลงในหนวยความจําของไมโครคอนโทรลเลอรโดยใชซอฟตแวรที่ช่ือปคคิททู
โปรแกรมเมอรรวมกับบอรดอีที พีจีเอ็มปค ยูเอสบี ทําหนาที่ในการสงเฮ็กซไฟลที่ไดจากการ
คอมไพลของโปรแกรมไปไวในหนวยความจําแบบแฟลชของไมโครคอนโทรลเลอรโดยมีขั้นตอน
การโปรแกรมดังนี ้
 1) เช่ือมตอสายสัญญาณ USB ระหวางบอรด ET-PGMPIC USB กับ คอมพิวเตอร 

2) ใสไมโครคอนโทรลเลอรท่ีตองการโปรแกรมลงใน Text Tool ดังรูปที่ 2 
 

  
 

รูปท่ี 2 ใสไมโครคอนโทรลเลอรลงใน Text Tool 
 
3) เปดโปรแกรม PICkit 2 โดยการดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน PICkit2  

4) โปรแกรม PICkit 2 จะทําการตรวจสอบ ไอซี บน TEXT Tool หากเปนเบอรที่ 
PICkit 2 สนับสนุนการใชงานอยู และ การเชื่อมโยงสัญญาณตางๆ ถูกตอง ในชอง Device จะ
แสดงเบอรของ PIC Micro ที่พบ ดังรูปที่ 3 
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รูปท่ี 3 โปรแกรม PICkit 2 ตรวจสอบ ไอซีบน Text Tool 
 
5) ทําการลบขอมูลเกาใน PIC Micro ออกกอนโดยคลิกที่ปุมคําส่ัง Erase ซ่ึงจะเห็นวา

ขอมูลในชอง Program Memory และ EEPROM Data จะมีคาเปน FF 

6) ทําการ Import Hex File ท่ีเราตองการโดยคลิกที่ เมนูคําส่ัง File > Import Hex 

7) จะเห็นวา ขอมูลในชอง Program Memory และ EEPROM Data จะมีคาเปลี่ยนเปน
คาตางๆ ตามขอมูลของ Hex File ที่โหลดเขามา 

8) คลิกปุมคําส่ัง Write เพื่อทําการเขียนโปรแกรม Hex File ลงไปในหนวยความจําของ 
PIC Micro ดังรูปที่ 4 

 

 
 

รูปท่ี 4 เขียนโปรแกรมลงในหนวยความจํา PIC Micro 
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 9) หากตองการตรวจสอบวาขอมูลที่เขียนเขาไปใน PIC Micro มีความถูกตองหรือไม ให
ใชการ Verify โดยคลิกที่ปุม Verify ดังรูปที่ 5 หากมีการ Enable Code Protect ไวกระบวนการ 
Verify จะลมเหลวเพราะโคดโปรแกรมถูกปองกันการอานไวทําใหไมสามารถทําการ Verify ได
ดังรูปที่ 6 
 

 
 

รูปท่ี 5 ตรวจสอบขอมูลใน PIC Micro 
 

 
 

รูปท่ี 6 การตรวจสอบลมเหลว 

 
 10) เมื่อตรวจสอบโปรแกรมที่บรรจุลงในไมโครคอนโทรลเลอรเรียบรอยแลวใหนํา
ไมโครคอนโทรเลอรที่บรรจุโปรแกรมเรียบรอยแลวตอเขากับอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลล ดังรูป
ที่ 7 

 
 

รูปท่ี 7 การตอไมโครคอนโทรลเลอรเขากับอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลล 
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2. การเตรียมขอมูลสําหรับการแสดงผล 

 ในขั้นตอนนี้ผูใชงานปกติตองทํางานจากเครื่องคอมพิวเตอรโดยการติดตั้งโปรแกรมไทย
เบรลลทรานสเลเทอร ซ่ึงเปนโปรแกรมที่ใชสําหรับแปลอักษรปกติใหเปนอักษรเบรลล ดังรูปที่ 8 
เมื่อติดตั้งเรียบรอยแลวผูใชสามารถเรียกใชโปรแกรมผานทาง Desktop โดยการเรียกผาน Icon ที่
มีช่ือวา Thai Braille Translate และพิมพขอความที่ตองการแปลลงในชองดานซายหรือหากมี
ไฟลขอมูลที่เปนไฟล Notepad แลวใหคลิกที่เมนู File > Open เลือกเปดแหลงขอมูลที่เก็บไฟลไว 

เมื่อไดขอมูลนําเขาที่เปนอักษรปกติแลวคลิกปุม  บนเมนูดานบน จะไดผลการแปลที่เปน
อักษรเบรลลในชองดานขวามือ จากนั้นบันทึกงานโดยคลิกที่เมนู File > Save As จะขึ้นหนาตาง
ใหเลือกแหลงเก็บงานที่จะบันทึก จากนั้นคลิก Save จะไดไฟลที่มีนามสกุลทีบีที (*.tbt) ซ่ึงไฟลที่
ไดจากกระบวนการนี้ยังไมสามารถนําไปใชงานได ตองนําไปเขาโปรแกรมดักเบอรี่เบรลลทรานส     
เลเทอร เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการตัดคําโดยผูเช่ียวชาญดานอักษรเบรลล และเตรียมไฟล
สําหรับการพิมพออกเครื่องพิมพ ดังนั้นตองติดตั้งโปรแกรมดักเบอรี่ เบรลลทรานสเลเทอร          
เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบรอยแลวผูใชสามารถเรียกใชโปรแกรมผานทาง Desktop โดยการเรียก
ผาน Icon ที่มีชื่อวา DBT Win จะไดหนาตางตั้งคาประเภทของขอความใหตั้งคาดังรูปที่ 9 คลิก 

OK จะไดหนาตางสําหรับการใชงานใหผูใชคัดลอกขอมูลที่ไดจากการแปลดวยโปรแกรมไทย
เบรลลทรานสเลเทอรวางบนหนาจอที่ไดดังรูปที่ 10 จากนั้นใหบันทึกขอมูลที่เมนู File > Save as 

ในขั้นตอนนี้สามารถบันทึกไดเปน 2 รูปแบบ คือไฟลที่มีนามสกุลดีเอ็กซบี (*.dxb) เปนไฟลที่
สามารถแกไขได และไฟลที่มีนามสกุลบีอารเอฟโดยบันทึกชื่อไฟลเปน 1.brf และเลือกประเภท
เปน Formatted Braille,USA Encoding (*.brf) แลวบันทึกไฟลลงในแฟลชไดรฟจะได    
ขอมูลในไฟลดังรูปที่ 11 หลังจากนั้นจึงนําไฟลที่ไดไปใชเปนขอมูลนําเขาสําหรับอุปกรณ  
แสดงผลอักษรเบรลล 
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รูปท่ี 8 การแปลอักษรปกติใหเปนอักษรเบรลลโดยโปรแกรมไทยเบรลลทรานสเลเทอร 

 

 
 

รูปท่ี 9 ตั้งคาประเภทของขอความ 
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รูปท่ี 10 การแปลอักษรปกตใิหเปนอกัษรเบรลลโดยโปรแกรมดักเบอรี่เบรลลทรานสเลเทอร 

 

 
 

รูปท่ี 11 ขอมูลในไฟลนามสกุลบีอารเอฟที่บันทึกไฟลลงในแฟลชไดรฟ 

 

3. การใชงานอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลล 
 จากขั้นตอนการเตรียมขอมูลสําหรับการแสดงผล ผลลัพธที่ไดคือแฟลชไดรฟมีไฟลบีอาร
เอฟบรรจุอยู ซ่ึงในขั้นตอนตอไปนี้จะเปนการนําไฟลท่ีไดมาแสดงผล โดยผานอุปกรณแสดงผล
อักษรเบรลล มีขั้นตอนดังตอไปนี ้

1) นําอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลล ดังรูปที่ 12 มาเสียบสายไฟฟาเพื่อจายกระแสไฟฟา
ใหกับอุปกรณ 
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รูปท่ี 12 อุปกรณแสดงผลอักษรเบรลล 
 

2) เสียบแฟลชไดรฟเขากับตัวอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลล ดังรูปที่ 13 
 

 
 

รูปท่ี 13 เสียบแฟลชไดรฟเขากับอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลล 
 

3) กดสวิทชเปดบนอุปกรณโดยมีวงกลมเปนสัญลักษณของการเปดอุปกรณแสดงผลอักษร
เบรลล ดังรูปที่ 14 
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รูปท่ี 14 สวิทชเปดอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลล 
 
 4) เมื่ออุปกรณแสดงผลอักษรเบรลลไดรับกระแสไฟฟา กรณีที่ยังไมเคยอานไฟลท่ีบันทึก
ในแฟลชไดรฟมากอน จะแสดงผลอักษรเบรลลในบรรทัดแรก หากเปนการอานครั้งตอไปจะขึ้น
บรรทัดที่อานคางไวอัตโนมัติดังรูปที่ 15 โดยมีขอจํากัดของระบบคือ หากมีการเปลี่ยนไฟลใหม  
ในแฟลชไดรฟเมื่อเปดใชงานอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลลใหกดปุมอานขอความในบรรทัดแรก
(Home)  ทุกครั้งเพื่อความถูกตองของการอานขอความบนอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลล 
 

 
 

รูปท่ี 15 การแสดงผลอักษรเบรลล 
 
 
 5) บนอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลลมีปุมควบคุมการทํางานจํานวน 3 ปุมคือ ปุมอาน
ขอความในบรรทัดแรก (Home) จะมีอักษรเบรลลรูป “ ^ ” เปนสัญลักษณประจําปุม และปุมอาน
ขอความบรรทัดถัดไป (Next) จะมีอักษรเบรลลรูป “ > ” เปนสัญลักษณประจําปุม  และปุมอาน
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ขอความบรรทัดที่ผานมา (Previous) จะมีอักษรเบรลลรูป “ < ” เปนสัญลักษณประจําปุม  ดังรูปที่ 
16 เมื่อผูใชคลิกปุมใดๆ การแสดงผลอักษรเบรลลจะแสดงผลผานเบรลลเซลลทางดานหนาของ
อุปกรณแสดงผล โดยแสดงครั้งละ 40 ตัวอักษร 
 

 
 

รูปท่ี 16 ปุมควบคุมการสั่งงานของอุปกรณ 
 

 6) เมื่อตองการหยุดการทํางานของอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลลใหผูใชกดสวิทชปดซึ่งมี
สัญลักษณประจําปุมคือวงกลมและขีดตรงกลางดังรูปที่ 17 ซ่ึงโปรแกรมจะทําการบันทึกบรรทัด
สุดทายที่อานโดยอัตโนมัติ 
 

 
 

รูปท่ี 17 สวิทชปดการทํางานของอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลล 
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