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การเลือกหนังสือเพื่อใชอ้่านหนงัสือเสียง 
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1. หนังสือควรมีความยาว 100 หน้าขึน้ไป 
2. หนังสือท่ีคนตาบอดต้องการ คือ หนังสือทุกประเภท 

ท่ีคนตาดีอ่าน เช่น หนังสือเรียน หนังสือนิยาย บทความ  
เรื่องแปล สารคดี เป็นต้น 

3. ไม่ควรเป็นหนังสือพิมพ ์นิตยสาร หรือหนังสือรายปักษ์/รายเดือน 
เพราะไม่สามารถเกบ็ไว้ได้นาน 

4. ตรวจเชค็หนังสือท่ีต้องการอ่าน ว่ามีคนอ่านแล้วหรือจองอ่านแล้ว
หรือไม่ ท่ี “มลูนิธิคนตาบอดไทย”  
โทร: 02-2480555 หรือ 02-2463835 ต่อ 200-201 



ปัญหาของการอา่นท่ีไม่สมบูรณ ์
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 อ่านเกิน อ่านตก อ่านข้าม และ อ่านผิด จากเอกสาร 
 หรือหนังสือต้นฉบบั 

 เปล่งเสียงออกมาไม่ชดัว่าอ่านค าว่าอะไร ประโยค หรือวลีอะไร 
 อ่านออกเสียงบางตอนเบา แต่บางตอนดงั ไม่สม า่เสมอ 
 อ่านเหมือนบ่นอยู่ในล าคอ 
 อ่านเว้นวรรคผิดท่ี ท าให้ความหมายเปล่ียนไป 
 มีเสียงรบกวนในขณะบนัทึก 
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สรา้งหนังสือเสียงใหม ่

ปรบัหน้าจอใหพ้รอ้มใชง้าน 

เลือกความละเอียดของเสียง 

ป้อนรายละเอียดของหนังสือเสียง 

การสรา้งหวัเร่ือง (Section) 

การสรา้งหวัเร่ืองยอ่ย (Subsection) 

การเปล่ียนช่ือและการลบหวัเร่ือง 



สรา้งหนงัสือเสียงใหม่ 

 

 

เปิดโปรแกรม Obi โดยคล๊ิกท่ีไอค่อน 

 

 

จะมีหน้าต่าง Welcome to Obi เปิดขึ้นให้เลือก “Create a new project” 
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สรา้งโปรเจค็ใหม่ 

เปิดโปรเจค็เดิมที่ท  าคา้งไว ้

เปิดโปรเจค็ล่าสุดที่ท  าคา้งไว ้

อ่านคู่มือการใชง้าน (ภาษาองักฤษ) 



สรา้งหนงัสือเสียงใหม่ (ตอ่) 

จะมีหน้าต่าง Create a new project เปิดขึ้น 

ในช่อง Title ให้ใส่เป็นชื่อหนังสือท่ีจะอ่าน 
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สรา้งหนงัสือเสียงใหม่ (ตอ่) 

ในช่อง Location สามารถกดปุ่ม “Select”  

เพ่ือเลือกต าแหน่งท่ีจะ Save ไฟล์หนังสือเสียงได้ 
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ปรบัหนา้จอใหพ้รอ้มใชง้าน 

จากนั้นระบบจะน าเข้าสู่โปรแกรม Obi โดยมีหน้าจอใช้งานดังรูป  

ซึ่งเป็นหน้าจอที่ยังใช้งานได้ไม่สะดวกนัก 
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ปรบัหนา้จอใหพ้รอ้มใชง้าน (ตอ่) 

เลือกเมนู View จากนั้นตั้งค่าต่างๆ ดังรูป 
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เปิดแถบป้อนข้อมลูหนังสือเสียง 
(Metadata View) 

เปิดแถบแสดงความดงั-เบา 
ของไมโครโฟน (Peak Meter) 



ปรบัหนา้จอใหพ้รอ้มใชง้าน (ตอ่) 

หน้าจอที่พร้อมใช้งานจะมีลักษณะดังนี้ 
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TOC View 
(โครงสร้าง 
หนังสือเสียง) 

Metadata View 
(รายละเอียด 

ของหนังสือเสียง) 

Phrase 
(แสดงเสียงท่ีบนัทึก) 

Peak 
Meter 

 
แสดง 
ความ 
ดงั-เบา 
ของไมค ์

1 

2 

3 

4 



เลือกความละเอียดของเสียง 
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เลือกเมนู Tools บริเวณแถบค าสัง่ด้านบน 
คล๊ิกท่ี Preferences จะปรากฏหน้าต่าง 
ดงัรปูด้านล่าง  

เลือก Sample Rate = 44100 
และ Audio channels = mono 

หากบริเวณท่ีอดัเสียง 
มีเสียงรบกวนมาก ให้เลือก Noise level เป็น High 



ป้อนรายละเอียดของหนงัสือ (Metadata) 
ป้อนรายละเอียดของหนังสือเสียงโดยท่ี 

 

dc:Creator     =   ชื่อผู้แต่งหนังสือ 

dc:Language =   th-TH 

dc:Publisher  =   ส านักพิมพ์ 

dc:Title          =   ชื่อหนังสือ 

dc:narrator    =   ชื่อผู้อ่านหนังสือเสียง 

ต่อท้ายชื่อด้วย “ผู้เข้าร่วมอบรมผลติหนงัสอื

เสียงกับ We2Blind” 

 

และเพิ่ม  
 

dc:Source     =   เลขรหัส ISBN 

dtb:producer =   ให้พิมพ์ “ห้องสมดุคนตาบอด

และผูพ้กิารทางสือ่สิง่พมิพแ์หง่ชาติ” 
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วิธีแก้ พิมพร์ายละเอียดท่ีจะแก้ไข 
ลงในช่อง Content แล้วกด Update 



การสรา้งหวัเรื่อง (Section) 

คล๊ิกขวาท่ีบริเวณหน้าจอด้านบนซ้าย 

หรือบริเวณ TOC View 

 

เลือกค าสั่ง Add section 

จากนั้นตั้งชื่อ Section ตามท่ีต้องการ 

 

จะได้ผลลัพธ์ดังนี้ 
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การสรา้งหวัเรื่องยอ่ย (Subsection) 

คล๊ิกขวาท่ีหัวเรื่องหลัก (Section) 

ท่ีต้องการให้มีหัวเร่ืองย่อย  

(Subsection) 

 

เลือกค าสั่ง Add Subsection 

จากนั้นตั้งชื่อ Subsection  

ได้ตามท่ีต้องการ 
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การเปลี่ยนช่ือและการลบหวัเรื่อง 

เปลียนชื่อหัวเรื่องได้โดยคลิ๊กขวาท่ีหัวเรื่อง 

แล้วเลือกค าสั่ง Rename section 
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ลบหัวเรื่องได้โดยคล๊ิกขวาท่ีหัวเรื่อง แล้ว

เลือกค าสั่ง Delete  

(หรือกดปุ่ม Delete ท่ีแป้นพิมพ)์ 



การบนัทึกโปรเจค็ 

เมื่อท าการปรับค่าต่างๆ แล้ว ควรมีการบันทึก (Save) ไฟล์เก็บไว้เป็นระยะๆ  

เพ่ือความปลอดภัยกรณีท่ีคอมพิวเตอร์แฮงค์ หรือไฟดับ  

เพราะข้อมูลท่ียังไม่ถูกบันทึกจะสูญหายไปด้วย 
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เลือกเมน ูFile 

จากนั้นคลิ๊กท่ี Save Project  

เพ่ือบันทึกไฟล ์



การอา่น : หนา้ปก / ปกใน 

Section1: ข้อความท่ีจะต้องถูกบันทึกลงใน Section 1 หรือส่วนของหน้าปก มีรูปแบบ

การอ่านดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Section 2: หรือส่วนของปกใน - ให้อ่านทุกอย่างที่มีบนปกใน 
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ชื่อเรื่อง________________  

แต่งโดย______________ (แปลโดย________________) 

ISBN______________จ านวน_______หนา้  

จัดท าเป็นหนงัสอืเสียงในระบบเดซี่ NCC only 

โดย__________(DTB Producer)_________ 

เมื่อวันที่______เดือน______พุทธศักราช______   

อ่านโดย____________________ 

@Copyright http://we2blind.cz.cc 

* ต่อท้ายช่ือผู้อ่านด้วย “ผู้เข้าร่วมอบรมผลิตหนังสือเสียงกบั We2Blind” 



ทดสอบระดบัเสียง 

เร่ิมตน้บนัทึกเสียง 

ฟังเสียงท่ีเพิ่งท าการบนัทึก 

ลบเสียงท่ีบนัทึกทั้ง Phrase 

ลบเสียงท่ีบนัทึกเพียงบางส่วนของ Phrase 

การแยก Phrase 

การแยก Phrase แบบอตัโนมติั 

การรวม Phrase 



การทดสอบระดบัเสียง 

ปุ่ม Record แบ่งการท างานออกเป็น 2 จังหวะ 

 

คล๊ิกท่ีปุ่ม Record ครั้งแรก จะเป็นการทดสอบระดับเสียงของไมโครโฟน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ระดับเสียงที่เหมาะสมเม่ืออ่านจากสเกลของ Peak Meter คือ “ระดบั 10” 

และเมื่อพูดแล้วเสียงไม่ควรจะดังเกินไป จนท าให้แถบสี 

พุ่งขึ้นจนถึงเพดานสูงสุดของ Peak Meter 
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ท่ีแถบแสดงสถานะจะขึน้ข้อความว่า 
Monitoring audio input และจะมีแถบสีแสดงบริเวณ 
Peak Meter ท่ีด้านขวาของหน้าจอ 

ช่วงท่ี 
เหมาะสม 



เริ่มตน้บนัทึกเสียง 

คล๊ิกท่ีปุ่ม Record ซ้ าอีกคร้ังหนึ่ง เพ่ือเริ่มบันทึกเสียง 

 

 

 

 

จะปรากฏข้อความว่า Recording… ขึ้นบริเวณหน้าจอด้านขวา 

 

เม่ือบันทึกเสียงเสร็จ ให้กดปุ่ม Stop 
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เม่ือบนัทึกเสียงเสรจ็ จะปรากฏแถบเป็นรปูคล่ืนเสียง 



ฟังเสียงท่ีเพิ่งท าการบนัทึก 

ฟังทั้ง Phrase 

 

คล๊ิกบริเวณแถบด้านบนของแถบแสดงคลื่นเสียง 

จากนั้นกดปุ่ม Play 

 

 

 

ฟังบางส่วน 

 

คล๊ิกลงไปบริเวณแถบคล่ืนเสียง ณ จุดที่ต้องการเริ่มฟัง 

จากนั้นกดปุ่ม Play 

 

 

 

โปรแกรมจะท าการเร่ิมต้นเล่นเสียง จากจุดที่คล๊ิกไปจนสิ้นสุด Phrase  

 
                           * หากต้องการหยุดเล่นเสียงให้กดปุ่ม Stop   
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ลบเสียงท่ีบนัทึกทั้ง Phrase 

การกด Record 1 ครั้ง  

นับเป็น 1 Phrase  

 

กรณีต้องการลบ Phrase ใดๆ 

ให้คลิ๊กขวาท่ีบริเวณส่วนหัว  

ของแถบแสดงคลื่นเสียง 

ของ Phrase นั้น  

 

จากนั้นคล๊ิกขวา  

แล้วเลือกค าสั่ง Delete 

(หรือกดปุ่ม Delete บนแป้นพิมพ)์ 
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คล๊ิกขวาบริเวณน้ี 



ลบเสียงท่ีบนัทึกเพียงบางส่วนของ Phrase 

ใช้ Mouse คล๊ิกซ้ายค้างที่บริเวณแถบแสดงคล่ืนเสียง 

แล้วลากท า Highlight ให้ครอบคลุมบริเวณท่ีต้องการลบ 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นคลิ๊กขวา ณ บริเวณท่ี Highlight ไว ้

แล้วสั่ง Delete (หรือกด Delete ท่ีแป้นพิมพ)์ 
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คล๊ิกขวาบริเวณน้ี 



การแยก Phrase 

เราสามารถแยก Phrase ยาวๆ  

ออกเป็น Phrase สั้นๆ เพ่ือสะดวกในการแก้ไข 

โดยใช้ค าสั่ง Split Phrase 

 

ท าได้โดย คลิ๊กซ้ายบริเวณรูปคลื่นเสียง 

ณ จุดที่ต้องการแยก Phrase 

จากนั้นคลิ๊กขวาสั่ง Split Phrase 
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Phrase ท่ีถกูแยก (Split) ออกจากกนัแล้ว 



การแยก Phrase แบบอตัโนมตัิ 

เมื่อเราต้องการ Split Phrase  

ในทุกๆ ครั้งท่ีมีเสียงเงียบ  

หรือทุกครั้งที่เราเว้นวรรคหายใจ 

Obi สามารถ Split Phrase  

ให้เราได้อย่างอัตโนมัติ โดยใช้ค าสั่ง 

“Apply Phrase Detection” 

 

ซึ่งท าได้โดยการคล๊ิกขวาท่ี 

บริเวณแถบด้านบนของ Phrase 

จากนั้นเลือกค าสั่ง 

Apply phrase detection  

แล้วเลือก Selected item 
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คล๊ิกขวาบริเวณน้ี 



การแยก Phrase แบบอตัโนมตั ิ(ตอ่) 

จะปรากฏหน้าต่าง Phrase detection settings ขึ้นมา ให้ปรับค่าตามความเหมาะสม 
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ระดบัความเงียบท่ีจะให้ Split Phrase อตัโนมติั 
(ย่ิงตัง้ค่าสงูๆ ย่ิงท าให้มีการ Split ถ่ี) 

เม่ือ Split แล้ว Obi จะท าการเพ่ิมเสียงเงียบเข้า
ไปเพ่ือเป็นการเว้นวรรคระหว่าง Phrase 
(ย่ิงตัง้ค่าสงู ย่ิงเว้นวรรคนาน  
เม่ือเปิดฟังแล้วอาจจะไม่ค่อยต่อเน่ือง) 

ตัง้ค่า Silence threshold ต า่ – Split ห่าง ตัง้ค่า Silence threshold สงู – Split ถ่ี 



การรวม Phrase 

กรณีที่เราต้องการรวม Phrase ที่แยกกัน เข้าด้วยกัน จะสามารถท าได้ 2 แบบคือ 

 

แบบที่ 1 : รวม Phrase ทีละคู ่ให้คลิ๊กขวาท่ีแถบด้านบนของ Phrase เริ่มต้น 

               จากนั้นเลือกเมนู Merge phrase แล้วเลือก Merge with next phrase  
 

แบบที่ 2 : รวม Phrase ต่อท้าย Phrase เริ่มต้นทั้งหมดเข้าด้วยกัน 

               ให้ท าวิธีเดียวกันกับแบบที่ 1 แต่เลือกเป็น Merge with following phrases  
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คล๊ิกขวาบริเวณน้ี 

แบบท่ี 1 

แบบท่ี 2 



การแกไ้ขเสียงอ่านช่วงทา้ย - อ่านผิดแลว้แกท้นัที 

การแกไ้ขเสียงอ่านช่วงกลาง -อ่านผิดแลว้ยอ้นกลบัมาแกภ้ายหลงั 

แกปั้ญหาเมื่อไฟลห์นังสือเสียง Obi ถูกลอ๊ค 

การส่งไฟลอ์อกเป็นหนังสือเสียงในระบบ DAISY 

การเตรียมไฟลห์นังสือเสียงเพ่ือใชส้่งใหก้บัหอ้งสมุด 



แกไ้ขเสียงอ่านช่วงทา้ย - อ่านผิดแลว้แกท้นัที 

1. ท า Highlight เลือกคล่ืนเสียงช่วงท้ายท่ีอ่านผิดแล้วต้องการแก้ไข 

 

2. จากนั้นสั่ง Split Phrase แยกเสียงส่วนที่ผิดออกจากส่วนที่อ่านถูกต้องแล้ว 
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ส่วนท่ีอ่านผิดแล้วต้องการแก้ไข 



แกไ้ขเสียงอ่านช่วงทา้ย – อ่านผิดแลว้แกท้นัที (ตอ่) 

3. กดปุ่ม Record 2 คร้ัง เพื่ออัดเสียงเฉพาะสว่นทีผิ่ดใหม ่ 
    จะได้ Phrase ใหม่เกิดขึ้นต่อท้าย Phrase ที่ผิดที่ได้ท าการ Split ออกมาแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ตรวจสอบเสียงที่อัดใหม่ว่าถกูต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้อง 
 
5. ให้ท าการลบ Phrase ท่ีผิดท้ิง ด้วยการคลิ๊กซ้าย 1 ครั้ง ท่ีส่วนหัวของ Phrase ท่ีผิด  
    แล้วกดปุ่ม Delete ที่แป้นพิมพ์ ก็จะเหลือเฉพาะสว่นที่ถกูตอ้ง      
 
6. จะ Merge Phrase รวมเข้าด้วยกันหรอืไม่กไ็ด้ 
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ส่วนท่ีอ่านผิดท่ี Split ออกไว้ 

ส่วนท่ีอ่านแก้ไขใหม่ 



แกไ้ขเสียงอ่านช่วงกลาง - อ่านผิดแลว้กลบัมาแกภ้ายหลงั 

1. ให้ Obi ท าการแยก Phrase ให้แบบอัตโนมัติ (ค าสั่ง Apply phrase detection) 
 

     หรือ 
 

     เราท าการเลือก (ท า Highlight) คล่ืนเสียงในช่วงที่อ่านผิดเอง จากนั้นสั่ง 

     Split Phrase เพ่ือตัดส่วนที่ผิด ออกจากส่วนที่ถูก (แนะน าวธินีีด้กีวา่) 

© Copyright 2011 http://www.we2blind.com 31 

เลือก 
ส่วนท่ี
อ่านผิด 

ส่วนท่ีอ่านผิดท่ี Split ออกไว้ 



แกไ้ขเสียงอ่านช่วงกลาง – อ่านผิดแลว้กลบัมาแกภ้ายหลงั (ตอ่) 

2. คล๊ิกซ้ายเลือกไปท่ี Phrase ท่ีผิดและต้องการแก้ไข ซึ่งถูก Split ออกมาแล้ว 
 

3. จากนั้นกด Record 2 ครั้ง เพื่อท าการบันทึกเสียงแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง 
 

4. ตรวจสอบเสียงท่ีอัดใหม่ว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้อง 
 

5. ให้ท าการลบ Phrase ท่ีผิดทิ้ง ด้วยการคล๊ิกซ้าย 1 คร้ัง ท่ีส่วนหัวของ Phrase ท่ีผิด  

    แล้วกดปุ่ม Delete ท่ีแป้นพิมพ์ ก็จะเหลือเฉพาะส่วนท่ีถูกต้อง    

 

 

 

 

 

 

 

 

6. จะ Merge Phrase รวมเข้าด้วยกันหรือไม่ก็ได้ 
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ส่วนท่ีอ่านผิดท่ี Split ออกไว้ 

คล๊ิกซ้ายบริเวณน้ี 



แกปั้ญหาเม่ือไฟลห์นงัสือเสียง Obi ถูกลอ๊ค 

หากเราก าลังแก้ไขหนังสือเสียงในโปรแกรม Obi อยู่ แล้วโปรแกรมปิดตัวลงกะทันหัน  

เช่นเพราะ เครื่องแฮงค์ หรือ ไฟดับ 

 

เม่ือเราพยายามจะเปิดไฟล์หนังสือเสียงที่แก้ค้างไว้ขึ้นมา จะปรากฏข้อความว่า  

ไฟล์หนังสือเสียงของเราถูกล๊อคไว้ ดังตัวอย่างนี้ 
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แกปั้ญหาเม่ือไฟลห์นงัสือเสียง Obi ถูกลอ๊ค (ตอ่) 

วิธีแก้ไขคือ ให้เราเข้าไปท่ี Folder ท่ีเก็บไฟล์หนังสือเสียงไฟล์นั้นไว้ 

(เป็น Folder ท่ีเราเลือกในช่อง Location ตอนท่ีสร้างไฟล์หนังสือเสียงครั้งแรก) 

 

ให้ลบไฟล์ท่ีต่อท้ายด้วยค าว่า “obi.lock” ออก ก็จะสามารถเปิดไฟล์หนังสือเสียง 

มาแก้ไขต่อได้... แต่อย่างไรก็ตาม ไฟล์ท่ีเปิดอาจไม่สมบูรณ์ เพราะถูกปิดลงอย่าง

กะทันหัน โดยไม่ได้ Save 
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ลบไฟลน้ี์ออก 



การสง่ไฟลอ์อกเป็นหนงัสือเสียงในระบบ DAISY 

เมื่อเราท าการบันทึกเสียงเป็นหนังสือเสียงเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

เราจะต้องท าการส่งไฟล์ออก (Export) ให้อยู่ในรูปของไฟล์หนังสือเสียงในระบบ 

DAISY เพ่ือที่กลุ่ม We2Blind สามารถน าไปจัดการส่งต่อให้ห้องสมุดฯ ได้ใช้งานต่อไป 

 

ขั้นตอนนี้ท าได้โดย เลือกเมนู Tools จากนั้นเลือก Export as DAISY 
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การสง่ไฟลอ์อกเป็นหนงัสือเสียงในระบบ DAISY (ตอ่) 

จะมีหน้าต่างให้เราเลือก Version ของระบบ DAISY ท่ีต้องการ Export 

ให้เลือกเป็น DAISY 2.02 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นท าการระบุ Export directory ท่ีต้องการจะส่งออกไฟล์ไปเก็บไว้ 
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การสง่ไฟลอ์อกเป็นหนงัสือเสียงในระบบ DAISY (ตอ่) 

เมื่อ Export เสร็จ ระบบจะแจ้งว่าไฟล์ถูกส่งออกไปไว้ ณ ต าแหน่งใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นให้อาสาสมัครฯ ด าเนินการตามขั้นตอนในหน้าต่อไป 

 

 

© Copyright 2011 http://www.we2blind.com 37 



การเตรียมไฟลห์นงัสือเสียงเพื่อใชส้ง่ใหก้บัหอ้งสมุด 

1. ท าการ Copy ไฟล์ท้ัง Folder ท่ีได้ท าการ Export บันทึกใส่แผ่น CD/DVD  

 

2. เขียนสรุปเนื้อเร่ืองย่อของหนังสือท่ีอ่าน (เท่าท่ีสรุปได้ แต่ไม่เกินหน้ากระดาษ A4) 

แล้ว Save เป็นไฟล์ Word ชื่อ “เนื้อเรื่องย่อ” บันทึกใส่ลงในแผ่น CD/DVD แผ่น

เดียวกันด้วย 

 

3. ถ่ายเอกสาร “ปกใน” และ “สารบัญ” ของหนังสือท่ีอ่าน 

 

4. จัดส่ง “แผ่น CD/DVD” และส าเนาของ “ปกใน” และ “สารบัญ” ให้กับกลุ่ม 

We2Blind โดยติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ 

 

 

              เอ        โทร   089-1756065    อีเมล์ sakda.l@hotmail.com 
 

              ต่อ       โทร   085-1265827    อีเมล์ tantisuttivet@hotmail.com 
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การเตรียมไฟลห์นงัสือเสียงเพื่อใชส้ง่ใหก้บัหอ้งสมุด (ตอ่) 

5. เมื่อได้รับแล้ว ผู้ประสานงานกลุ่ม We2Blind จะท าการตรวจสอบ  

    และปรับแต่งไฟล์ให้เหมาะสมแล้วส่งต่อให้กับห้องสมุดฯ เพื่อใช้งานต่อไป  

 

 

           * กรณีท่ีหนังสือเสียงที่อาสาสมัครจัดส่งมามีข้อผิดพลาดมากเกินไป  
        ผู้ประสานงานจะท าการแจ้งให้อาสาสมัครทราบ เพ่ือด าเนินการแก้ไข 
        แล้วจัดส่งหนังสือเสียงเข้ามาใหม่อีกคร้ัง... 
 
              หากอาสาสมัครไม่มั่นใจ ว่างานหนังสือเสียงของตนนั้นจะใช้ได้ 
        หรือไม่ อาสาสมัครสามารถจัดส่งตัวอย่างหนังสือเสียงสั้นๆ ประมาณ  
        1 บท เข้ามาให้ผู้ประสานงานกลุ่ม We2Blind ช่วยพิจารณาก่อนได้  
 

 
6. เม่ือห้องสมุดได้รับหนังสือเสียงเรียบร้อยแล้ว ผู้ประสานงานกลุ่ม We2Blind 

    จะแจ้งให้อาสาสมัครรับทราบต่อไป 
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เว็บไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 

•  กลุ่ม We2Blind – http://we2blind.com 
 

•  ชมรมอาสาสมคัรเพื่อนคนตาบอด - http://www.a-sa.org 
 

•  มลูนิธิคนตาบอดไทย - http://www.nlbp.org 
•  รายช่ือหนังสือท่ีอาสาสมคัรจองอ่าน - http://bit.ly/a8VVWQ 
•  รายช่ือหนังสือท่ีคนตาบอดต้องการ - http://bit.ly/bolZjf 
•  รายช่ือหนังสือท่ีผลิตโดยมลูนิธิคนตาบอดไทย - http://bit.ly/c3v9ww 
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