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บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแนวความคิดทางด้านการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ภาษาไทย-
ภาษามือไทย: กริยาแปรตามประธานหรือกรรมและเพ่ือนําแนวความคิดมาสร้างนวัตกรรมการ
แปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบการแปลอัจฉริยะภาษาไทย-ภาษามือไทย: สําหรับนักเรียนหูหนวก 
(กริยาแปรตามประธานหรือกรรม) 
 ผลการวิจัยพบว่าการสร้างแนวความคิดทางด้านการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ภาษาไทย-
ภาษา มือไทย: กริยาแปรตามประธานหรือกรรม เริ่มต้นการแปลโดยการแยกคําในประโยค การจับคู่
คําภาษาไทยและรหัสภาษามือไทยในพจนานุกรม ขั้นตอนที่สองคือการเลือกรหัสภาษามือไทยให้ตรง
กับภาษาไทย ขั้นตอนที่สามคือการสร้างรหัสภาษามือไทย เพ่ือให้ได้รหัสกริยาภาษามือไทยที่
สอดคล้องกับประธานหรือกรรม ขั้นตอนที่สี่คือการสร้างภาพภาษามือไทย รูปภาพ ข้อความ เสียง
และวีดีโอ/แอนนิเมช่ันภาษามือไทย ที่สัมพันธ์กับความหมายของภาษาไทยและภาษามือไทย การ
ทํางานในแต่ละขั้นตอนจะคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างภาษาไทยและภาษามือไทย แนวความคิด
ดังกล่าวสามารถนํามาสร้างนวัตกรรมการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบการแปลอัจฉริยะ
ภาษาไทย-ภาษามือไทย: สําหรับนักเรียนหูหนวก (กริยาแปรตามประธานหรือกรรม) เพ่ือแปลภาษา
ไทยเป็นภาพภาษามือไทย รูปภาพ ข้อความ เสียงและวีดีโอ/แอนนิเมช่ันภาษามือไทยได้ และทดสอบ
ระบบโดยแปลคํา ประโยค/วลี จากหนังสือเรียนภาษาไทย สําหรับเด็กที่บกพร่องทางการได้ยินช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 หนังสือเรียนรู้ภาษามือ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชุดที่ 1 ผลการแปลของระบบ
ถูกทดสอบโดยครูประจําช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครูและผู้เช่ียวชาญ จํานวน 11 คน (คนปกติและคน
หูหนวก) นักเรียน หูหนวกช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ทั้งหมด 19 คน สรุปผลการทดสอบเป็นที่น่า
พอใจ ด้วยค่า accuracy = 97, precision = 100, recall = 97 และ F-score = 98.4 ดังน้ันคน    
หูหนวกสามารถนําระบบการแปลน้ีมาประยุกต์ใช้ได้ เพ่ือช่วยลดปัญหาการอ่าน และเพ่ือช่วยลด
ช่องว่างการติดต่อสื่อสารกับคนปกติ 
 
คําสําคัญ ภาษาไทย ภาษามือไทย การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ นักเรียน หูหนวก ประธาน กรรม 
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Abstract 
We proposed a multi-phase approach, Thai-Thai Sign Language Machine Translation: 
verb depends on subject or object(TTSMTSO), to develop the Intelligent Thai-Thai 
Sign Language Translation: For Deaf Student (verb depends on subject or object) to 
translate Thai text into Thai sign images, pictures, text, sound and video/animation. 
 TTSMTSO performed the translation in four main stages: Dictionary Lookup, 
Sign-Code Selection, Verb Generation and Image Mapping. TTSMTSO begins the 
translation process by segmenting the input sentence since Thai is non word 
boundary language, generating the intermediate sign codes which link a Thai word to 
its corresponding Thai Sign. The most appropriate sign codes will be selected to 
generate verb, Thai sign images, pictures, text, sound and video/animation. The 
distinction between Thai and Thai Sign language are concerned in each processing 
step to ensure the accuracy of translation. We had developed the Intelligent Thai-
Thai Sign Language Translation: For Deaf Student (verb depends on subject or object) 
based on TTSMTSO. Intelligent Thai-Thai Sign Language Translation: For Deaf Student 
(verb depends on subject or object) was implemented and tested to translate 
sentences from Thai textbooks at the first level. The translation sentences were 
evaluated by 11 experts (deaf and non deaf) and 19 deaf students (grade 1 – 3). The 
evaluation results showed that the translation accuracy, Thai sign images, pictures, 
text, sound and video/animation were acceptable with the accuracy = 97, precision 
=100, recall = 97 และ F-score = 98.4. TTSMTSO’s application should promote literacy 
in the deaf community and decrease communication gaps between the deaf and 
others. 
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