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บทท่ี 2 
 

แนวคดิทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแนวความคิดทางด้านการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ภาษาไทย-
ภาษามือไทย: กริยาแปรตามประธานหรือกรรม (Thai-Thai Sign Language Machine 
Translation: verb depends on subject or object (TTSMTSO)) และนําแนวความคิดการ
แปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ดังกล่าว มาพัฒนาเป็นระบบการแปลอัจฉริยะภาษาไทย-ภาษามือไทย: 
สําหรับนักเรียนหูหนวก (กริยาแปรตามประธานหรือกรรม) Intelligent Thai-Thai Sign Language 
Translation: For Deaf Student (verb depends on subject or object) ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้า 
รวบรวมข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน และนําแนวคิด ทฤษฎี 
เหล่าน้ันมาสร้างสรรค์แนวความคิดการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ ภาษาไทย-ภาษามือไทย: กริยา
แปรตามประธานหรือกรรม และนําแนวความคิดการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ภาษาไทย-ภาษา   
มือไทย: กริยาแปรตามประธาน หรือกรรม มาพัฒนาเป็นระบบการแปลอัจฉริยะภาษาไทย-ภาษา   
มือไทย: สําหรับนักเรียนหูหนวก (กริยาแปรตามประธานหรือกรรม) โดยผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้า 
รวบรวมข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวข้องและครอบคลุมเน้ือหาดังต่อน้ี 
 1. การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์  
 2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
 3. ความหมายและชนิดของคําภาษาไทย 
 4. ภาษามือไทย 
 5. งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสื่อสําหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 6. งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ 
  
1.  การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ (Machine Translation: MT) 
 การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ (Machine Translation: MT) คือ การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language) โดยการแปลภาษาหน่ึงซึ่งเรียกว่า
ภาษาต้นทาง (Source Language) ไปเป็นอีกภาษาหน่ึงหรือภาษาเป้าหมาย (Target Language) 
การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์เป็นศาสตร์ย่อยของภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computational 
Linguistics) และยังมีการนําศาสตร์ทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มารวมด้วย 
(Arnold et al., 1994; Hutchins & Somers, 1992; Newton, 1992)  
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 การประมวลผลภาษาธรรมชาติสามารถแบ่งการประมวลผลออกเป็นกระบวนการที่สําคัญ 
ดังน้ี 
  - การประมวลผลหน่วยคํา (Morphological Processing) เป็นการหารูปของคํา
ที่แท้จริงในประโยค เช่น การพิจารณาขอบเขตของคําในประโยค 
  - การประมวลผลทางไวยากรณ์ (Syntactic Processing) เป็นการประมวลผล 
เพ่ือหารูปแบบ ตรวจสอบและสร้างไวยากรณ์ของภาษาที่ทําการประมวลผล 
  - การประมวลผลทางความหมาย (Semantic Processing) เป็นการวิเคราะห์หา
ความหมายของประโยค ซึ่งหาได้จากความหมายของคํา และความสัมพันธ์ของคําในทางความหมาย 
  - การประมวลผลวาทกรรม (Discourse Processing) เป็นการหาความสัมพันธ์
ของความหมายของคําระหว่างประโยค 
  - การประมวลผลความนัย (Pragmatic Processing) เป็นการหาความหมายของ
ประโยคโดยพิจารณาบริบทของข้อความท้ังประโยค (บุญเจริญ ศิริเนาวกุล, 2551) 
 
 1.1  ขั้นตอนการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ 
  การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์น้ัน คอมพิวเตอร์จะพิจารณาประโยคของ
ภาษาต้นทางที่จะแปล ทําความเข้าใจกับโครงสร้างและความหมายของประโยค หลังจากน้ันจะค้นหา
คําศัพท์จากพจนานุกรมคู่ภาษาทั้งสองที่มีความหมายตรงกัน และนําคําในภาษาเป้าหมายที่ได้จาก
พจนานุกรมมาเรียงเป็นประโยคตามหลักไวยากรณ์ของภาษาเป้าหมายน้ัน ๆ และอาจจะมีการตกแต่ง
ประโยคเพ่ือให้ประโยคของภาษาเป้าหมายมีความหมายถูกต้องย่ิงข้ึน 
 
  ปัญหาของการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ คือ จะทําอย่างไรให้คอมพิวเตอร์
สามารถเข้าใจประโยคภาษาต้นทางและภาษาเป้าหมายได้เหมือนมนุษย์ การท่ีจะให้คอมพิวเตอร์
สามารถเข้าใจประโยคได้เหมือนมนุษย์น้ัน จะต้องมีการสร้างฐานความรู้ (Knowledge-Based) ใน
การแปลให้กับคอมพิวเตอร์ ซึ่งสร้างฐานความรู้ประกอบด้วย ระบบการวิเคราะห์ประโยค (Text 
Analysis) ระบบการสร้างประโยค (Text Generation System) ที่บรรจุไวยากรณ์ภาษาน้ัน และ
พจนานุกรมของคู่ภาษาที่จะแปล (Electronic Dictionary) 
 
  การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 
   - การถอดรหัสความหมาย คือ การถอดรหัสความหมายของประโยค
ภาษาต้นทาง โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ ไวยากรณ์ ความหมาย โครงสร้างประโยค สํานวน และวัฒนธรรม
ของภาษาต้นทาง  
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   - การเข้ารหัสความหมาย คือ การนํารหัสความหมายท่ีได้จากการ
ถอดรหัสมาดําเนินการเข้ารหัสเพ่ือให้ได้ความหมายของภาษาเป้าหมายที่ตรงกับภาษาต้นทาง 
 
  การแปลภาษานั้นจะต้องรักษาคุณสมบัติของภาษาต้นทางไว้ ซึ่งถือว่าเป็นความ
ท้าทายของการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ คือ จะทําอย่างไรให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจ
ความหมายของภาษาต้นทางเพียงพอที่จะแปลเป็นภาษาเป้าหมายได้ถูกต้องตามความหมายของ
ภาษาต้นทาง (Arnold et al, 1994) 
 
 1.2  ประเภทของการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ 
  การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ตามลักษณะ
ของการแปล คือ การแปลแบบด้ังเดิม (Traditional classic strategies) การแปลแบบอิงคลัง
ข้อความ (Corpus-Based machine translation approach) และ การแปลแบบอิงฐานความรู้ 
(Knowledge-Based machine translation approach) 
  1.2.1  การแปลแบบด้ังเดิม (Traditional classic strategies) 
   การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์แบบแบบด้ังเดิม (Traditional classic 
strategies) แบ่งเป็น 3 วิธี คือ การแปลแบบคําต่อคํา (Direct machine translation approach) 
การแปลแบบอิงภาษากลาง (Interlingua machine translation approach) และ การแปลแบบ
ถ่ายทอด (Transfer machine translation approach)  
 
   - การแปลแบบคําต่อคํา (Direct machine translation approach) 
คือ การแปลภาษาแบบตรงไปตรงมาในระดับคําแบบคําต่อคํา โดยอาศัยพจนานุกรมคู่ภาษา เป็นการ
เปลี่ยนภาษาต้นทางเป็นภาษาเป้าหมายทีละคํา โดยท่ีระบบจะนําคําจากภาษาต้นทางทีละคําไป
พิจารณาเปรียบเทียบกับพจนานุกรมคู่ภาษา หลังจากน้ันจะเรียงลําดับคําให้สอดคล้องกับ
ภาษาเป้าหมาย ดังภาพที่ 2.1 แสดงการแปลแบบคําต่อคํา  
 
   ข้อดีของวิธีน้ีคือ ง่ายและเร็ว แต่ได้ผลการแปลที่ไม่ดีนัก ปัญหาของ
การแปลแบบน้ี คือ การเลือกความหมายของคําและการจัดเรียงลําดับของคํา  
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ภาพที่ 2.1 แสดงการแปลแบบคําต่อคํา (Direct machine translation approach)            
(Arnold et al, 1994) 

 
   - การแปลแบบถ่ายทอด (Transfer machine translation 
approach) เป็นวิธีการแปลที่ให้ความสําคัญกับไวยากรณ์ของภาษา การแปลภาษาด้วยวิธีน้ีจะนํา
ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์มาใช้ในการแปล โดยการวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาต้นทาง 
จากน้ันภาษาเป้าหมายจะถูกแปลจากโครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาต้น โดยมีการถ่ายทอดไวยากรณ์  
   การแปลภาษาด้วยวิธีน้ีประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ  
     1. การแปลภาษาต้นทางเป็นโครงสร้างไวยากรณ์ 
    2. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาต้นทางให้เป็นโครงสร้าง
ไวยากรณ์ของภาษาเป้าหมาย 
    3 .  การ เปลี่ ยนแบบคํ า ต่ อคํ าตาม โครงส ร้ า ง ไ วยากรณ์ ของ
ภาษาเป้าหมาย 
 
   ข้อดีของวิธีน้ี คือ ไม่มีปัญหาเรื่องการเรียงคํา แต่อาจเกิดข้อผิดพลาดของการ
ถ่ายทอดไวยากรณ์ เน่ืองจากต้องใช้กฎไวยากรณ์จํานวนมาก ดังภาพที่ 2.2 แสดงการแปลแบบ
ถ่ายทอด  
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ภาพท่ี 2.2 แสดงการแปลแบบถ่ายทอด (Transfer machine translation approach)         
(Arnold et al, 1994)  

 
   - การแปลแบบอิงภาษากลาง (Interlingua machine translation 
approach) คือ การสร้างภาษากลาง (Inter-lingua approach) ระหว่างภาษาต้นทางและปลายทาง
เพ่ือใช้สําหรับการแปลแบบหลายภาษา (Multilingual machine translation) ภาษากลางจะมีความ
เป็นอิสระไม่ขึ้นกับภาษาใด ๆ ภาษากลางจะรวมสารสนเทศที่จําเป็นสําหรับการแปลแบบหลายภาษา  
 
   การแปลวิธีน้ีเป็นการขยายการแปลแบบถ่ายทอดไวยากรณ์ให้มีการ
วิเคราะห์ความหมายเพ่ิมขึ้นแล้วแทนข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยภาษากลาง และจากภาษากลาง
ที่ได้น้ีจะถูกนําไปสร้างภาษาเป้าหมายด้วยวิธีย้อนกลับ 
 
   ข้อดีของวิธีน้ี คือ สามารถนํารูปแบบทางตรรกศาสตร์มาสร้างเป็น
ภาษากลางและสามารถนําภาษากลางไปแปลเป็นภาษาเป้าหมายได้หลายภาษา แต่ความยากของวิธีน้ี 
คือ การหารูปแบบทางตรรกศาสตร์ที่สามารถใช้แทนความหมายในรูปแบบเดียวกันแล้วสามารถแทน
ได้ทุก ๆ ภาษา ดังภาพที่ 2.3 แสดงการแปลแบบอิงภาษากลาง  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source 
Language 

Target 
Analysis 

Source to 
Target 

Language 
Transfer 

Target 
Language Text 

Generation 
Source 

language 
input 

Target 
language 

input 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 

 

13 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.3 แสดงการแปลแบบอิงภาษากลาง (Interlingua machine translation approach) 
 (Arnold et al, 1994) 

 
  1.2.2  การแปลโดยอิงคลังข้อความ (Corpus-Based machine translation 
approach) 
   คลังข้อความ (Corpus-Based machine translation approach) 
เป็นแนวความคิดของการแปลยุคใหม่ แบบใช้คลังข้อความ (Corpus-Based) วิธีการน้ีจะเก็บรวบรวม
ข้อความจํานวนมากเรียกว่า คลังข้อความเพ่ือนําไปศึกษา โดยการอ้างอิงข้อมูลขนาดใหญ่ที่ใช้จริง 
และดึงข้อมูลจากคลังข้อความไปใช้ในการวิเคราะห์ภาษา การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์แบบใช้คลัง
ข้อความ แบ่งเป็น 2 วิธี คือ การแปลแบบอิงประโยคตัวอย่าง (Example-Based machine 
translation approach) และ การแปลแบบอิงสถิติ (Statistics-Based machine translation 
approach) 
   - การแปลแบบอิงประโยคตัวอย่าง (Example-Based machine 
translation approach :EBMT) ถูกเสนอโดย นากาโอะ ในปี ค.ศ. 1984 นากาโอะ ได้เสนอวิธีการ
แปล โดยการใช้ประโยคตัวอย่างอ้างอิง วิธีน้ีจะสะสมคู่ประโยคไว้ในคลังข้อความจํานวนมาก เมื่อมี
ประโยคภาษาต้นทาง เข้ามาระบบจะใช้อัลกอลิทึมที่ดีที่สุดสําหรับการเปรียบเทียบคู่ที่เหมือนกัน โดย
นําประโยคภาษา ต้นทางไปเปรียบเทียบกับประโยคตัวอย่างในคลังข้อความ ถ้าประโยคตรงกัน ระบบ
จะนําคําแปลที่มีอยู่แล้วมาเป็นภาษาเป้าหมาย แต่ถ้าไม่ตรงระบบจะทําการเปรียบเทียบทีละส่วน
เท่าที่จะเปรียบเทียบได้จากประโยคตัวอย่างคู่ภาษา จากน้ันจะนําส่วนที่เหลือไปเปรียบเทียบกับ
ประโยคอ่ืนๆ จนกระทั่งครบทุกส่วน โดยที่ระบบจะมีต้นแบบ (Template) การแปลภาษาไว้สําหรับ
บรรจุคําสําหรับการแปลคําต่อคํา เพ่ือนําคําแปลที่ได้มาประกอบกันเป็นคําแปล (Arnold et al, 
1994) ดังแสดงในภาพที่ 2.4  
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ภาพท่ี 2.4 แสดงการแปลแบบอิงประโยคตัวอย่าง  
(Example-Based machine translation approach :EBMT) (Arnold et al, 1994) 

 
   - การแปลแบบอิงสถิติ (Statistics-Based machine translation 
approach) วิธีการน้ีถูกนําเสนอในยุคแรก ๆ ของการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือที่จะขจัดปัญหา
ความคลุมเครือของความหมาย แต่วิธีน้ียังไม่ได้รับความนิยม เน่ืองจากในสมัยน้ันยังไม่มีเทคโนโลยีที่
สามารถสนับสนุนวิธีการน้ี (Daniel & Wong, 2002) การแปลแบบอิงสถิติอาศัยวิธีการคํานวณทาง
สถิติ เข้ามาช่วยในการแปล โดยการแปลภาษาต้นทางเป็นภาษาเป้าหมายน้ัน ระบบจะใช้วิธีการ
คํานวณทางสถิติ โดยใช้สมการ Pr(S)Pr(T|S) กับคลังข้อความ โดยที่ Pr(S) คือ ต้นแบบความน่าจะเป็น
ของภาษา และ Pr(T|S) คือ ต้นแบบความน่าจะเป็นของการแปล โดยที่ทุก ๆ คู่ของประโยคภาษาต้น
ทางและภาษาเป้าหมาย จะถูกกําหนดไว้ในต้นแบบความน่าจะเป็นของการแปล 
  1.2.3  การแปลแบบอิงฐานความรู้ (Knowledge-Based machine 
translation approach) 
   การแปลโดยอิงฐานความรู้  (Knowledge-Based machine 
translation Approach: KBMT) ถูกเสนอโดย Carbonell และ Cullingford ในปี ค .ศ . 1981 
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(Carbonell & Cullingford, 1981) KBMT มีรากฐานมาจาก Interlingua approach และนํา
เทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI) มารวมเพ่ือใช้แก้ปัญหาการแปลต่าง ๆ และ
เพ่ือให้การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
   KBMT คือ การนําฐานความรู้ (Knowledge-Based) มาใช้สําหรับการ
แปล  (Arnold et al, 1994)  โดยที่องค์ประกอบพ้ืนฐานของ KBMT  ประกอบด้วย a parser, a 
reasoning system และ generator โดยที่ parser คือ การจําความหมายและลักษณะของคําศัพท์
ในภาษาต้นทาง ส่วน reasoning system คือ ความรู้เก่ียวกับบริบทของคําศัพท์ที่ reasoning 
system ถูกใช้ในการแก้ปัญหาความคลุมเครือของความหมายของคําศัพท์แต่ละคํา และ generator 
คือ การจับคู่ของภาษาต้นทางกับภาษาเป้าหมาย  
 
 1.3  เทคนิคการตัดคํา 
  คําในประโยคภาษาไทยจะเขียนเรียงติดต่อกันเป็นประโยค โดยไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน
แสดงการแบ่งคํา ดังน้ันปัญหาหลักอย่างหน่ึงของการแปลภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ คือ การตัดคํา 
(Word Segmentation) (บุญเจริญ ศิริเนาวกุล, 2551) เทคนิคการตัดคําภาษาไทยที่สําคัญ ๆ มีดังน้ี  
  - การตัดคําแบบสั้นที่สุด (Shortest Matching) วิธีน้ีเริ่มจากการนําตัวอักษรตัว
ซ้ายสุดของข้อความไปเปรียบเทียบกับคําในพจนานุกรม ถ้าเป็นคําจะบันทึกว่าเป็นคํา จากน้ันจะทํา
เช่นน้ีไปเรื่อย ๆ  
  - การตัดคําแบบยาวที่สุด (Longest Matching) วิธีน้ีเริ่มจากการนําตัวอักษรตัว
ซ้ายสุดของข้อความไปเปรียบเทียบกับคําในพจนานุกรม ถ้าเป็นคําจะบันทึกว่าเป็นคํา จากน้ันจะนํา
ตัวอักษรตัวใหม่เข้ามารวมกับคําเดิมแล้วทําการเปรียบเทียบซ้ํา ถ้าพบว่าเป็นคําใหม่จะบันทึกว่าเป็น
คําใหม่ จากน้ันจะทําเช่นน้ีไปเรื่อย ๆ 
  - การตัดคําแบบสอดคล้องมากที่สุด (Maximal Matching) วิธีน้ีจะนําวิธีการตัด
คําแบบสั้นที่สุด และการตัดคําแบบยาวที่สุดมาสร้างเป็นทางเลือกของการตัดคํา 
  - การตัดคําโดยใช้สถิติ (Statistical Approach) วิธีน้ีจะนําเอาค่าสถิติของการ
เกิดคํา และการเกิดร่วม (Co-occurrence) ของคําเข้ามาช่วยในการหาค่าความน่าจะเป็นของการตัด
คําเพ่ือที่จะใช้เลือกแบบที่มีโอกาสเกิดคํามากที่สุด 
  - การหาคําที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรม (Unknown Word) วิธีน้ีจะทําการอ่าน
ประโยคเข้ามาที่ละประโยค เรียกว่าโทเกน (Token) แล้วทําการตัดตัวอักษรตัวท้ายสุดของโทเกนออก
ทีละตัว จากน้ันนําโทเกนที่เหลือไปค้นหาในพจนานุกรมจนกว่าจะพบคํา  
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 1.4  การทํางานร่วมกันของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
  จุดประสงค์หลักของการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ คือ การทําให้กระบวนการ
แปลภาษาเป็นอัตโนมัติและได้ผลการแปลที่ถูกต้องสมบูรณ์ หรือสามารถดําเนินการแปลภาษาได้โดย
ที่มนุษย์ไม่ต้องเข้ามาเก่ียวข้องหรือไม่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมเลย ระดับการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ (Hutchins & Somers, 1992) คือ Fully Automatic Machine 
Translation (FAMT), Human-Aided Machine Translation (HAMT), Machine-Aided Human 
Translation (MAHT) ดังภาพที่ 2.5 แสดงระดับของการเป็นอัตโนมัติน้ันจะลดลงจากซ้ายไปขวา 
(Hutchins & Somers, 1992) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.5 แสดงระดับของการแปลภาษาอัตโนมัติ (Hutchins & Somers, 1992) 

 
  Fully Automatic Machine Translation (FAMT) 
   การแปลภาษาแบบ FAMT หมายถึงการแปลภาษาหน่ึงเป็นอีกภาษา
หน่ึงโดยอัตโนมัติ โดยท่ีคอมพิวเตอร์จะดําเนินการแปล ควบคุมกระบวนการแปลและสามารถ
ตัดสินใจ การทํางานได้ทุกขั้นตอน ต้ังแต่เร่ิมต้นกระบวนการแปลจนกระทั่งได้ผลการแปลอย่าง
สมบูรณ์ โดยปราศจากการแทรกแซงหรือการช่วยเหลือจากมนุษย์ อย่างไรก็ตามมนุษย์ควรจะ
ตรวจสอบผลการแปลน้ันด้วยว่าคอมพิวเตอร์สามารถแปลภาษาเป้าหมายได้ถูกต้องตามภาษาต้นทาง
หรือไม่ (การแทรกแซงหรือการช่วยเหลือจากมนุษย์เกิดขึ้นหลังจากกระบวนการแปลเสร็จสิ้น) 
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  Human-Aided Machine Translation (HAMT) 
   การแปลภาษาแบบ HAMT หมายถึงการแปลภาษาหน่ึงเป็นอีกภาษา
หน่ึงโดยคอมพิวเตอร์จะดําเนินการแปลต้ังแต่ต้นจนจบ แต่ระหว่างกระบวนแปลน้ันอาจมีขั้นตอนบาง
ขั้นตอนที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถตัดสินใจได้เอง ในกรณีน้ีมนุษย์จะต้องเข้ามาช่วยเหลือหรือมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจระหว่างกระบวนการแปล เพ่ือให้กระบวนการแปลสําเร็จและได้ผลการแปลท่ี
ถูกต้อง (การแทรกแซงหรือการช่วยเหลือจากมนุษย์น้ีเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการแปล) 
 
  Machine-Aided Human Translation (MAHT) 
   การแปลภาษาแบบ MAHT หมายถึงการแปลภาษาหน่ึงเป็นอีกภาษา
หน่ึงโดยมนุษย์เป็นผู้ดําเนินการแปลภาษาเอง แต่อาจใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยในการแปล 
เช่น แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย จะใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยใน
ลักษณะเหมือนกับพจนานุกรม จําคําศัพท์ ไวยากรณ์ รวมทั้งบริบท (Context) ต่าง ๆ การแปล 
ภาษาแบบ MAHT น้ีมนุษย์เข้ามามีส่วนร่วมในการแปลทั้งก่อนและระหว่างการแปล (การแทรกแซง
หรือการช่วยเหลือจากมนุษย์น้ีเกิดขึ้นก่อนและระหว่างกระบวนการแปล) 
 
  การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์น้ัน ระบบการแปลภาษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาศาสตร์และไม่เก่ียวกับภาษาศาสตร์ คือ 
  ความรู้เกี่ยวกับภาษาศาสตร์สําหรับการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ได้แก่ 
   - ความรู้เกี่ยวกับการประมวลผลหน่วยคํา 
   - ความรู้เก่ียวกับการประมวลผลทางไวยากรณ์ 
   - ความรู้เกี่ยวกับการประมวลผลทางความหมาย 
   - ความรู้เกี่ยวกับการประมวลผลวาทกรรม 
   - ความรู้เกี่ยวกับการประมวลผลความนัย 
   - ความรู้เกี่ยวกับการประมวลผลทฤษฎีปฏิบัตินิยม 
  ความรู้ที่ไม่เก่ียวกับภาษาศาสตร์สําหรับการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ได้แก่ 
   - ความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์เทคนิคสําหรับหัวข้อน้ัน ๆ 
   - ความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ความสําคัญและบริบท 
 
 1.5  Head-Driven Phrase Structure Grammar (HPSG) 
  Head-Driven Phrase Structure Grammar (HPSG) ถูกพัฒนาโดย Carl 
Pollard และ Ivan Sag (Pollard & Sag, 1987, 1994) HPSG ถูกพัฒนาโดยนําข้อดีของ 
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Categorical Grammar (CG), Generalized Phase Structure Grammar (GPSG), Arc Pair 
Grammar (APG), Government and Binding theory (GB) และ Lexical Functional Grammar 
(LFG)  
 
  HPSG เป็นทฤษฎีทางไวยากรณ์ที่มีลักษณะการใช้เง่ือนไขบังคับ (Constraint 
Based) HPSG จะกล่าวถึงภาษาในลักษณะของระบบเคร่ืองหมายทางภาษาศาสตร์ (Linguistic 
Signs) ได้แก่ คํา (Word) หรือวลี (Phrase) ที่ประกอบกันเป็นภาษา ดังภาพที่ 2.6 แสดงระบบ
เคร่ืองหมายทางภาษาศาสตร์ ระบบเครื่องหมายทางภาษาศาสตร์จะมีข้อมูลเกี่ยวกับ Phonology 
Syntax Semantic Discourse และข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงสร้างวลีอ่ืน ๆ โมเดลท่ีใช้สําหรับอธิบายคํา
หรือวลี ได้แก่ Attribute-Value Matrix (AVM) (Bouma & Flickinger, 2000) ดังแสดงในภาพที่ 
2.7 แสดง Attribute-Value Matrix โดยที่ AVM แสดงแนวคิดแบบ Feature Structure คือ 
Attributes หมายถึงคุณลักษณะ และ Value หมายถึงค่าของคุณลักษณะน้ัน ๆ เครื่องหมายทาง
ภาษาศาสตร์ จะต้องประกอบด้วย Attributes อย่างน้อย 2 Attributes คือ Phonology (PHON) 
และ Syntax/Semantics (SYNSEM) โดยที่ PHON คือ การแสดงลักษณะเน้ือหาของ Phonology 
ส่วน SYNSEM จะเก็บข้อมูลเก่ียวกับ Syntax และ Semantics ในส่วนของ SYNSEM สามารถแบ่ง
ออกเป็น NONLOCAL และ LOCAL โดยที่ NONLOCAL จะเก่ียวกับการพ่ึงพาที่ไม่จํากัดขอบเขตใน
ภาษา ส่วน LOCAL ประกอบด้วย Attributes 3 ตัว คือ CATEGORY CONTENT และ CONTEXT 
โดยที่ CATEGORY เป็น Attributes ที่ให้ข้อมูลทาง Syntax ส่วน CONTENT เป็น Attributes ที่ให้
ข้อมูลทาง Semantic และ CONTEXT เป็น Attributes ที่ให้ข้อมูลทางด้านบริบท  
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.6 แสดงการแบ่งระบบเคร่ืองหมายทางภาษาศาสตร์ 
 
 
 
 
 

 สัญลักษณ์ 
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ภาพท่ี 2.7 แสดง Attribute-Value Matrix (AVM) 
 
  การนําไวยากรณ์ HPSG ไปใช้บรรยายภาษาใดภาษาหน่ึงน้ันจะต้องประกอบด้วย
ส่วนประกอบหลักอีก 3 ส่วนได้แก่ Lexicon, Principle และ Rule 
  Lexicon โครงสร้างภายใน Lexicon ถูกออกแบบโดยวิธี Type Hierarchy คือ 
การกําหนดโครงสร้างคุณลักษณะให้เหมาะสมกับประเภทของคํา ๆ น้ัน และกําหนดให้มีคุณสมบัติ
การถ่ายทอด (Inheritance) ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความสม่ําเสมอและลดความซ้ําซ้อน 
  Principle คือ ข้อกําหนดทั่วไปที่เป็นจริงในภาษา เช่น Principle ของ
คุณลักษณะที่กําหนดว่าในทุกวลีที่มี Head ค่าของ Attributes Head ของ Head Mother และค่า
ของ Attributes Head ของ Head Daughter จะต้องเป็นเอกภาพเสมอ (Unified)  
  Rule คือ กฎที่ใช้ประกอบส่วนมูลฐานทางภาษาศาสตร์เข้าด้วยกัน  
 
 1.6  Attribute Logic Engine  
  Attribute Logic Engine version 3.2.1 (ALE) ถูกพัฒนาโดย Bob Carpenter 
และ Gerald Penn (Carpenter & Penn, 1999) โดยใช้ SICStus Prolog ALE คือ Grammar 
parsing system ที่รวม Phrase structure parsing, semantic-head-driven generation และ 
Constraint logic programming with typed feature structures เข้าด้วยกัน ALE ถูกออกแบบ
มาให้ Parse grammar lexical และ Rule ได้หลายรูปแบบ โดยใช้ Lexical rules นอกจากน้ี ALE 
มีกฎจํานวนมากสําหรับแก้ปัญหาไวยากรณ์ที่พิเศษ ALE สามารถ Parse type feature structure 
grammar ของ HPSG ที่อยู่ในรูปของการถ่ายทอดคุณสมบัติได้  
 
 1.7  ภาษาโปรล็อก (Prolog) 
  ภาษาโปรล็อก (PROgramming in LOGic: Prolog) เริ่มพัฒนาที่มหาวิทยาลัย 
Marseille ในปี ค.ศ.1972 (Sterling, 1994) โดยนักคณิตศาสตร์ ช่ือ Alain Colmerauer โปรล็อก
เป็นภาษาที่มีความสามารถมากทางด้านตรรกศาสตร์และความสามารถในด้าน Pattern Matching 
การค้นหาข้อมูลและการจัดโครงสร้างข้อมูล ภาษาโปรล็อกเป็นภาษาท่ีได้รับความนิยมอย่างมากใน

ATTRIBUTE1          VALUE1 
ATTRIBUTE2          VALUE2 
ATTRIBUTE3          VALUE3 
………………               ………. 
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การเขียนโปรแกรมทางด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยเฉพาะกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural 
Language Processing) ภาษาโปรล็อกเป็นภาษาที่มีลักษณะไวยากรณ์และความหมายท่ีเรียบง่าย
ชัดเจน มีพ้ืนฐานมาจาก Predicate Logic และวิธีการทํางานเป็นแบบ Resolution ภาษาโปรล็อก
ต่างจากภาษาอ่ืน คือ มีส่วนประกอบที่เป็นฐานความรู้ (Knowledge-Base) ที่อยู่ในรูปของ
ตรรกศาสตร์ที่คล้ายกับ Predicate Logic และ Inference Engine โดยที่ Inference Engine จะทํา
หน้าที่นําความรู้ที่อยู่ในฐานความรู้ มา Inference เพ่ือหาคําตอบตามที่ผู้เขียนโปรแกรมถามเข้ามา 
ภาษาโปรล็อกประกอบด้วยกลุ่มของความจริง (facts) และกฎ (rules) และการดําเนินการของภาษา
โปรล็อก คือการทําให้เท่ากัน (unification), การเรียกซ้ําจากส่วนท้าย (tail recursion) และการย้อน
รอย (backtracking) ตัวอย่าง โปรแกรมการ reverse list 
  :- module(reverse, [reverse/2]). 
  reverse(List1, List2) :- 
  rev(List1, [], List2). 
  rev([], List, List). 
  rev([Head|List1], List2, List3) :- 
  rev(List1, [Head|List2], List3). 
 
 1.8  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) 
  การวิเคราะห์และออกแบบระบบคือการศึกษาขั้นตอนการทํางาน ความต้องการ
หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานน้ันว่าคืออะไร กําหนดปัญหา ค้นหาแนวทางแก้ไข ออกแบบ 
โครงสร้างระบบงาน เพ่ือนํามาพัฒนาให้ระบบงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบมีการนําวงจรการพัฒนาระบบมาใช้ในการทํางาน วงจรการพัฒนาระบบ เป็นวงจรที่มี
ลักษณะการทํางานเป็นขั้นบันไดหรือมองการทํางานเป็นลักษณะการวนลูป ( Loop ) (อ้างถึงใน อําไพ 
พรประเสริฐกุล, 2537) ดังแสดงในภาพที่ 2.8 วงจรการพัฒนาระบบประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ 
  1.  การกําหนดปัญหา (Problem Definition) คือขั้นตอนการระบุปัญหาและ
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาระบบงานเป็นขั้นตอนแรกของวงจรการพัฒนาระบบ โดยนักวิเคราะห์
ระบบจะร่วมมือกับผู้ใช้ เพ่ือค้นหาปัญหาของระบบและกําหนดปัญหา  
  2.  การวิเคราะห์ (Analysis) คือข้ันตอนการวิเคราะห์ระบบ ศึกษาความ
เหมาะสม และพิจารณาขอบเขตของวัตถุประสงค์ และนํามาสร้างเป็นแบบจําลองเชิงตรรกะ (Logical 
Model) ในรูปแบบของแผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) และพจนานุกรมข้อมูล 
(Data Dictionary) ขั้นตอนน้ีจะแสดงการทํางานของระบบว่าระบบมีการทํางานอะไรบ้าง มีรูปแบบ
การแสดงผลอย่างไร มีการจัดเก็บข้อมูลอะไรบ้าง 
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  3.  การออกแบบ (Design) คือขั้นตอนการออกแบบระบบใหม่ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้ ในขั้นตอนนี้แบบจําลองเชิงตรรกะ (Logical Model) จะถูกนํามาเป็น
แบบจําลองทางกายภาพ (Physical Model) โดยจุดมุ่งหมายของข้ันตอนนี้ต้องแสดงว่าระบบนั้นทํา
อย่างไร 
  4.  การพัฒนา (Development) ขั้นตอนน้ีเป็นการทํางานร่วมกันระหว่าง
โปรแกรมเมอร์ (Programmer) และนักวิเคราะห์ระบบเพ่ือพัฒนาระบบ จัดทําเอกสารคู่มือการใช้
โปรแกรม และฝึกอบรมผู้ใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.8 แสดงวงจรการพัฒนาระบบ (System Analysis and Design Cycle) 
 
  5. การทดสอบ (Testing) คือขั้นตอนทดสอบระบบ การทดสอบระบบควรใช้
ข้อมูลที่ปฏิบัติงานจริงมาทดสอบ เพ่ือให้แน่ใจว่าระบบท่ีพัฒนาน้ัน มีความถูกต้อง ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้  

วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) 

Problem 
Definitio

n 

Analysis 

Design 

Developmen

Testing 

Implementatio

Maintenance 
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  6. การติดต้ัง (Implementation) คือข้ันตอนการติดต้ังระบบ โดยการนํา
ระบบงานใหม่เข้ามาใช้งานแทนระบบงานเดิม และผู้ใช้จะต้องลงนามรับรองการใช้งานระบบงานใหม่ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานใหม่เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ 
  7. การบํารุงรักษา (Maintenance) คือข้ันตอนการบํารุงรักษาระบบ เป็น
ขั้นตอนสุดท้ายของวงจรการพัฒนาระบบ เป็นข้ันตอนของการดูแลบํารุงรักษาระบบเพ่ือให้ระบบ
ทํางานได้ในระดับที่ยอมรับได้และทันสมัยตลอดเวลา  
 
 1.9 แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD)  
  แผนภาพการไหลของข้อมูล เป็นแบบจําลองของระบบ ที่แสดงการไหลของ
ข้อมูลทั้ง ข้อมูลเข้า (Input) และ ข้อมูลออก (Output) ระหว่างระบบกับแหล่งกําเนิดและปลายทาง 
แผนภาพการไหลของข้อมูล เป็นเครื่องมือช่วยให้นักวิเคราะห์ระบบเข้าใจกระบวนการทํางาน การ  
รับ / ส่งข้อมูล การประสานงานระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ ในการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 
 
  สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภาพการไหลของข้อมูลที่เป็นมาตรฐานมีหลายชนิด แต่ใน
ที่น้ีจะแสดงเพียง 2 ชนิด ได้แก่ ชุดสัญลักษณ์ที่พัฒนาโดย Gane and Sarson (Gane & Sarson 
1997) และชุดสัญลักษณ์ที่พัฒนาโดย DeMarco and Yourdon (DeMarco & Yourdon, 1997) ดัง
แสดงในภาพที่ 2.9 
 

DeMarco & 
Yourdon 

Gane & Sarson ความหมาย 

Process : ขั้นตอนการทํางานภายในระบบ 

 
 

 Data Store : แหล่งข้อมูลสามารถเป็นได้ทั้ง
ไฟล์ข้อมูลและฐานข้อมูล (File or 
Database) 

 
ภาพท่ี 2.9 แสดงแผนภาพการไหลของข้อมูล 
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DeMarco & 
Yourdon 

Gane & Sarson ความหมาย 

  External Agent : ปัจจัยหรือสภาพแวดล้อม
ที่มีผลกระทบต่อระบบ 

 Data Store : เส้นทางการไหลของข้อมูล 
แสดงทิศทางของข้อมูลจากขั้นตอนการทํางาน
หน่ึงไปยังอีกข้ันตอนหน่ึง 

 
ภาพท่ี 2.9 แสดงแผนภาพการไหลของข้อมูล (ต่อ) 
 
 1.10  ระบบฐานข้อมูล (Data Base System) 
  ระบบฐานข้อมูล หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและถูกนํามา
จัดเก็บในที่เดียวกัน โดยข้อมูลอาจเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มข้อมูล แต่
ต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลและการจัดเก็บ
ข้อมูล นอกจากน้ี ช่วงโชติ พันธุเวช (2545) ได้เขียนอธิบายข้อมูลต่างๆ โดยมีรายละเอียดของการ
นิยามข้อมูลดังน้ี 
  - เอนทิต้ี (Entity) หมายถึง สิ่งที่สนใจได้แก่ คน สถานที่ สิ่งของ การกระทํา ซึ่ง
ต้องการจัดเก็บข้อมูลไว้  
  - แอททริบิวต์ (Attribute) หมายถึง รายละเอียดข้อมูลที่แสดงลักษณะและ
คุณสมบัติของเอนทิต้ีหน่ึง ๆ  
  - ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) มีโครงสร้างทางตรรกเป็น
ตาราง (Table) โดยที่ตารางจะประกอบด้วยกลุ่มของเอนติต้ีต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน หรือเรียกว่า 
เซตของเอนติต้ี (Entity Set) ดังแสดงในภาพที่ 2.10 
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   คอลัมน์ (Column) เก็บ แอททริบิวต์ ต่างๆ 
 
 

๛   C1 C2 C3 .  .  .    .  
Cn 

     

     

     

 
 
 

    

 
ภาพท่ี 2.10 แสดงส่วนประกอบของตาราง 
 
  จากภาพที่ 2.10 แสดงส่วนประกอบของตาราง ตารางคือโครงสร้างแบบสองมิติ 
ที่เกิดจาก อินเซิร์ท (Intersect) ของ แถว (Row) และคอลัมน์ โดย ท่ี  แถวหรื อ เ รี ยก อีกอ ย่ า ง ว่ า 
ทับเปิล (Tuple) หมายถึงเอนติต้ีหน่ึงๆ ของเอนติต้ีเซตและแต่ละคอลัมน์เป็นการบ่งบอกคุณลักษณะ
ของเอนทิต้ีซึ่งคือแอททริบิวต์ นอกจากน้ีแล้วในแถวหน่ึงๆ จะต้องมี แอททริบิวต์หน่ึง เป็นตัวแทน
เฉพาะหรือคีย์ (Key) ของแต่ละแถว 
 
 1.11  โมเดลแบบ E-R 
  Entity-Relationship Model (E-R Model) คือแบบจําลองข้อมูลที่แสดง
โครงสร้างของฐานข้อมูล (ช่วงโชติ พันธุเวช, 2545) รายละเอียดและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลใน
ระบบ สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ใน E-R Model เรียกว่า Entity Relationship Diagram (E-R 
Diagram) E-R Diagram ใช้แทนข้อมูลเชิงตรรกะของระบบ E-R Model ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ  
  - เอนทิต้ี หมายถึง สิ่งที่สนใจ  
  - Property หมายถึง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของเอนทิต้ี 
  - Relationship หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิต้ี ความสัมพันธ์ระหว่าง
เอนติต้ี แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 
   1. ความสัมพันธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง เป็นการแสดงความสันพันธ์ของ
ข้อมูลแบบหน่ึงต่อหน่ึง โดยการผ่านคีย์ที่กําหนดให้ และใช้เคร่ืองหมายสัญลักษณ์ 1:1 แทน 

CO 

RO 

R3 

R1 
R2 

Rn 

 

Row/Tuple 
เก็บ Enity 
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   2. ความสัมพันธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลแบบหน่ึงต่อหลายๆ ข้อมูลโดยการผ่านคีย์ที่กําหนดให้ และใช้เคร่ืองหมาย 1:m แทน 
   3. ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม เป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ของ
กลุ่มข้อมูลต่อกลุ่มข้อมูล โดยการผ่านคีย์ที่กําหนดให้ และใช้เคร่ืองหมาย m:n แทน 
   - Subtype และ Supertype หมายถึง การจําแนกเอนทิต้ีออกเป็นเอนทิต้ีย่อย 
 (Subtype) โดยที่สมาชิกในเอนทิต้ีย่อยน้ันมีคุณสมบัติ Identityได้ด้วยตัวเอง 
 
2.  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
 2.1  ประเภทของคนพิการ 
  คนพิการ หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เน่ืองจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การ
เคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใด 
ประกอบกับมีอุปสรรค ในด้านต่าง ๆ และมีความต้องการจําเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับ
ความช่วยเหลือด้านหน่ึงด้านใด เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งน้ีตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด (พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ, 2551) หรือ คนที่มีความผิดปกติ
หรือบกพร่องของร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ซึ่งความผิดปกติน้ีอาจรุนแรงส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจได้ (ดารณี อุทัยรัตนกิจ, 2538) 
 
  ประเภทของคนพิการ ได้มีการกําหนดประเภทและคําจํากัดความการพิการไว้
อย่างหลากหลาย ซึ่งสามารถสรุปประเภทและความหมายของการพิการแบบต่าง ๆ ไว้ดังน้ี 
  กระทรวงศึกษาธิการ(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2552) กําหนดประเภท
ของคนพิการและพยายามจัดการศึกษาให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายคนพิการ 9 ประเภทดังต่อไปน้ี 
   1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
   2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
   3. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
   4. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือ
สุขภาพ  
   5. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
   6. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
   7. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ 
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   8. บุคคลออทิสติก 
   9. บุคคลพิการซ้อน 
 
 2.2  ความหมายและสภาพความพิการของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกําหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคน
พิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ได้กําหนดลักษณะของบุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินไว้ว่า บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ บุคคลท่ีสูญเสียการได้ยิน
ต้ังแต่ระดับหูตึงน้อยจนถึงหูหนวก ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท  
  1. คนหูหนวก (Deaf) หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถเข้าใจ
การพูดผ่านทางการได้ยินไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งโดยทั่วไปหากตรวจการได้ยินจะมีการ
สูญเสียการได้ยิน 90 เดซิเบลข้ึนไป 
  2. คนหูตึง (Hard of Hearing) หมายถึง คนที่มีการได้ยินเหลืออยู่เพียงพอจะได้
ยินเสียงพูดผ่านการได้ยิน แต่โดยทั่วไปจะใช้เครื่องช่วยฟัง ซึ่งหากตรวจวัดการได้ยิน จะมีการสูญเสีย
การได้ยินน้อยกว่า 90 เดซิเบลลงมาถึง 26 เดซิเบล 
 
  แนวคิดทางด้านมานุษยวิทยา แบ่งคนพิการทางการได้ยินออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
   1. กลุ่มคนหูหนวก หมายถึง กลุ่มคนที่มีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของ
ตนเอง คนหูหนวก คือ คนที่ใช้ภาษามือและมีวิถีชีวิตเป็นคนหูหนวก ไม่จําเป็นว่าจะสูญเสียการได้ยิน
เท่าไรหรือสูญเสียต้ังแต่เมื่อไหร่ เพราะสาเหตุใด 
   2. กลุ่มคนหูตึง หมายถึง กลุ่มคนท่ีใช้ภาษาพูด อาจพูดชัดหรือไม่ชัด 
อาจมีท่าทางประกอบการพูดด้วย โดยไม่คํานึงว่าเขาจะสูญเสียการได้ยินเท่าใด (จิตประภา ศรีอ่อน, 
2543) 
 
 2.3  การสื่อสารของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
  โดยธรรมชาติคนปกติจะติดต่อสื่อสารกันโดยใช้ภาษาพูด แต่เน่ืองจากคนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินไม่สามารถได้ยินเสียงพูด ดังน้ันคนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินจึงไม่
สามารถใช้ภาษาพูดได้เหมือนคนปกติ คนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสื่อสารกันด้วยการใช้ภาษา
มือ ดังน้ันภาษามือจึงเป็นภาษาของคนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ภาษามือเป็นภาษาที่เกิดขึ้น
จากการเคลื่อนไหวของมือที่มีการเช่ือมโยงกับการมองเห็นด้วยตา ไม่ได้เกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของคําศัพท์
ในภาษาพูด (Woodward, 1996) 
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  จิตประภา ศรีอ่อน (2543, อ้างถึงในกษมศรยุทธ จันทภุชงคเดช, 2544) ได้ให้
ความหมายของภาษามือไว้ว่า ภาษามือ คือ ภาษาพูดของคนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ใช้
ภาษามือแสดงท่าทางสื่อความหมายที่เก่ียวข้องกับภาพที่มองเห็น ภาษามือเป็นภาษาท่ีสมาคม
นักภาษาศาสตร์นานาชาติให้การยอมรับว่าเป็นภาษาที่มีคุณสมบัติทางภาษาศาสตร์ครบถ้วน
เช่นเดียวกับภาษาอ่ืน ๆ ในโลกนี้ เช่นภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ฯลฯ ภาษามือ เป็นภาษาที่มี
โครงสร้างและไวยากรณ์เป็นของตนเอง ภาษามือของแต่ละชาติมีความแตกต่างกัน ตามวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ประเพณี และสภาพแวดล้อมของชาติน้ัน ๆ เช่นเดียวกับภาษาพูด เช่น ประเทศอังกฤษใช้
ภาษามืออังกฤษ (British Sign Language) ประเทศอเมริกาใช้ภาษามืออเมริกัน (American Sign 
Language)  
 
  ภาษามือของแต่ละชาติ จะมีคําศัพท์ ไวยากรณ์ หรือกฎระเบียบการเรียงคํา และ
คุณสมบัติ อ่ืน ๆ แตกต่างกัน คือ ภาษามือไม่ได้เป็นภาษาสากลท่ีคนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ทุกชาติใช้สื่อสารกันได้ นอกจากน้ีรัฐบาลหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยจึงประกาศให้ ภาษามือ
เป็นภาษาแม่และภาษาประจําชาติของคนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน อย่างไรก็ตามคนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินที่อยู่ในประเทศเดียวกันอาจจะมีภาษามือท้องถ่ินในแต่ละภูมิภาคเช่นเดียวกับ
ภาษาพูดที่เป็นภาษาถิ่นประจําภาค 
  ส่วนประกอบของภาษามือมี 5 อย่าง คือ 
   1. ท่ามือ (Hand Shape) 
   2. ระดับของมือ (Position) 
   3. ทิศทางการหันท่ามือ (Location) 
   4. การเคลื่อนไหวของมือ (Movement) 
   5. การแสดงสีหน้า (Facial Expression) 
 
  ความแตกต่างของภาษามือ ระดับของมือ ทิศทางการหันของมือ การเคล่ือนไหว
ของมือ และสีหน้าท่าทางจะทําให้ความหมายของท่ามือเปลี่ยนไป ซึ่งแสดงว่าภาษามือมีระบบภาษาที่
เป็นระบบแน่นอน ไม่ใช่อยากจะทําอย่างไรก็ได้ 
 
  ภาษามือมีการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกับภาษาทั่ว ๆไป สามารถสร้างคําศัพท์ใหม่ 
ๆ ขึ้นได้บนพ้ืนฐานรากศัพท์ที่มีอยู่เดิม (Branson & Miller, 2001) และสามารถใช้อธิบายได้ทั้งสิ่งที่
เป็นรูปธรรมและนามธรรม 
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3.  ความหมาย ชนิดของคําและประโยคภาษาไทย 
 อักษรที่ประสมแล้วออกเสียงมาเป็นหน่วยเสียงเดียว ประกอบด้วยสระตัวเดียวเรียกว่า 
พยางค์ พยางค์ที่เปล่งออกมา จะเป็นพยางค์เดียว หรือหลายพยางค์รวมกันก็ตาม ถ้ามีความหมายเป็น
ที่รู้กันได้ เรียกว่า คําหรือถ้อยคํา ซึ่งถ้าเปล่งออกมาเป็นเสียงพูด เรียกว่า คําพูด ถ้าเขียนเป็น
ตัวหนังสือเรียกว่า คําเขียน คําคําเดียว จะมีพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ก็ได้ ส่วนคําเดียวที่มิได้
ประสมกับคําอ่ืน เรียกว่า คํามูล เช่น กาแฟ คํามูลต่ังแต่ 2 คําขึ้นไปรวมกันเป็นคําเดียว เรียกว่า       
คําประสม เช่นแม่บ้าน คําประสมแบ่งออกเป็น 5 ชนิดตามวิธีที่นําคํามูลมาผสมกัน 
  1. คําประสมที่เกิดจากคํามูลซึ่งมีรูป เสียง และความหมายต่างกัน เมื่อมาประสม
กันแล้วทําให้เกิดความหมายใหม่ ซึ่งไม่ตรงกับคําเดิมของแต่ละคํา เช่น พ่อตา 
  2. คําประสมที่เกิดจากคํามูลซึ่งมีรูป เสียง ความหมายต่างกัน แต่เมื่อมาประสม
กันแล้วทําให้เกิดความหมายใหม่ แต่ยังคงรักษาความหมายของคําเดิมของแต่ละคําไว้ เช่น ครึ้มใจ 
  3. คําประสมที่เกิดจากคํามูลซึ่งมีรูป เสียง และความหมายเหมือนกัน เมื่อมา
ประสมกันแล้วทําให้เกิดความหมายผิดไปจากคําเดิมที่ยังมิได้ประสมกัน แต่ยังคงรักษาความหมาย
ของคําเดิมแต่ละคําไว้ เช่น สูง ๆ ตํ่า ๆ  
  4. คําประสมที่เกิดจากคํามูลซึ่งมีรูปและเสียงต่างกัน แต่มีความหมายเหมือนกัน
เมื่อประสมกันแล้วความหมายไม่เปลี่ยนแปลง เช่นคัดเลือก 
  5. คําประสมที่เกิดจากคํามูลซึ่งมีรูป เสียง และความหมายต่างกัน แต่ตัดพยางค์
หรือย่อพยางค์ของคําให้สั้นเข้าแต่มีความหมายเท่ากับคําเดิมที่ยังมิได้ตัด เช่น ชันษา  
 
 ชนิดของคํา 
  คํามูลหรือคําประสมต่าง ๆ ถ้าใช้เป็นคําแสดงชื่อคน สัตว์ สถานท่ี สิ่งของ หรือ
กริยาอาการต่าง ๆ เรียกช่ือว่า คํานาม เช่น พ่อ แม่ นก ถ้าเป็นคําแทนช่ือของคน สัตว์ สถานที่ 
เรียกช่ือว่า คําสรรพนาม เช่น เขา ท่าน เธอ ถ้าเป็นคําแสดง กริยาอาการต่าง ๆ ของนามหรือสรรพ
นามเรียกช่ือว่า คํากริยา เช่น ยืน เดิน ถ้าเป็นคําประกอบนาม สรรพนาม กริยา หรือวิเศษณ์ ให้ได้
ความชัดเจนย่ิงขึ้นเรียกว่า คําวิเศษณ์ เช่น ดี ช่ัว สุง ตํ่า ถ้าใช้เป็นคํานําหน้านาม สรรพนาม และกริยา 
เพ่ือแสดงว่า นาม สรรพนาม และกริยาน้ันมีความเก่ียวข้องกับคําอ่ืนอย่างไร เรียกช่ือว่า คําบุพบท 
เช่น ใน ใกล้ ถ้าใช้เป็นคําเช่ือมคํากับคํา เช่ือมประโยคกับประโยค หรือเช่ือมความกับความ ให้
เก่ียวเน่ืองเป็นแนวความเดียวกัน เรียกช่ือว่า คําสันธาน เช่น และ หรือ ถ้าใช้เป็นคําสําหรับเปล่งเสียง
แสดงความรู้สึกต่าง ๆ เรียกช่ือว่า คําอุทาน เช่น พุทโธ่ โอย 
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  คํานาม 
   คํานาม คือคําที่เป็นช่ือของ คน สัตว์ สถานที่ สิ่งของ และกริยาอาการ
ต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 5 ชนิด คือ 
   1. สามานยนาม คือคําที่เป็นช่ือของคน สัตว์ สถานที่ สิ่งของ และ 
กริยาอาการท่ัว ๆ ไป เช่น เด็กน่ังอยู่ในโรงเรียน 
   2. วิสามานยนาม คือคํานามที่เป็นช่ือเฉพาะของคน สัตว์ สถานที่ และ
สิ่งของ เป็นช่ือที่บัญญัติขึ้นสําหรับใช้เรียกช้ีเฉพาะเจาะจง เช่น นายแดงและนายดําเป็นพ่ีน้องกัน 
   3. ลักษณนาม คือคํานามที่ทําหน้าที่ประกอบนามอ่ืน เพ่ือแสดง
รูปลักษณะ ขนาดหรือปริมาณของนามน้ัน ๆ ให้ชัดเจนย่ิงขึ้น เช่น รถ 1 คัน บรรทุกคน 4 คน 
   4. สมุหนาม คือคํานามที่ทําหน้าที่แสดงหมวดหมู่ของสามานยนาม
หรือวิสามานยนาม หรือ คํานามที่เป็นช่ือของสถานที่ต่าง ๆ เช่นฝูงผึ้งกําลังทํารัง โรงเรียนออกใบสุทธิ
ให้นักเรียน 
   5. อาการนาม คือคํานามที่เกิดจากคํากริยาหรือคําวิเศษณ์ที่มีคําว่า 
การ หรือ ความ เช่น การเดิน ความรู้  
 
  คําสรรพนาม 
   สรรพนาม คือคําที่ใช้แทนนามหรือข้อความที่กล่าวมาแล้ว เพ่ือไม่ต้อง
กล่าวนามหรือข้อความน้ันซ้ําอีก เพราะภาษาต้องการความไพเราะ ถ้าต้องกล่าวคําหรือข้อความซ้ํา
กันอยู่ บ่อย ๆ ก็ขาดความสละสลวย สรรพนามแบ่งออกเป็น 6 ชนิด 
   1. บุรุษสรรพนาม คือสรรพนามที่ใช้แทนช่ือผู้พูด ผู้ที่พูดด้วย และผู้ที่
พูดถึง แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
   1. บุรุษที่ 1 ใช้แทนช่ือผู้พูด เช่น ฉัน ผม ข้าพเจ้า เป็นต้น 
   2. บุรุษที่ 2 ใช้แทนช่ือผู้ที่พูดด้วย เช่น ท่าน เธอ ฝ่าพระบาท เป็นต้น 
   3. บุรุษที่ 3 ใช้แทนช่ือผู้ที่พูดถึง เช่น เขา มัน ใคร เป็นต้น  
   2. ประพันธสรรพนาม คือสรรพนามท่ีใช้แทนนามหรือสรรพนามท่ีอยู่
ติดต่อกันข้างหน้าได้แก่คําว่า ผู้ ที่ ซึ่ง อัน ดัง ผู้ที่ ผู้ซึ่ง เช่นคนที่เป็นครูต้องมีความอดทน 
   3. วิภาคสรรพนาม หรือสรรพนามที่ใช้แทนนามหรือสรรพนาม ที่แยก
ออกเป็นแต่ละคน แต่ละสิ่งหรือแต่และพวก เช่น ต่าง บ้าง กัน เช่น นักกีฬาต่างทําหน้าที่ของตน 
   4. นิยมสรรพนาม คือสรรพนามที่ใช้แทนนามหรือข้อความท่ีกล่าว
มาแล้วหรือที่ปรากฎอยู่เฉพาะหน้า เป็นสรรพนามช้ีเฉพาะเพ่ือบ่งความให้ชัดเจน เช่น น่ี น่ัน น้ัน โน่น 
น้ี โน้น เช่น น่ีคือหนังสือที่ฉันชอบ 
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   5. อนิยมสรรพนาม คือสรรพนามท่ีใช้แทนนามทั่ว ๆ ไป ไม่ช้ี
เฉพาะเจาะจงเหมือนนิยมสรรพนาม เช่น ใคร อะไร ที่ไหน ผู้ใด เช่นใครจะมากับฉันก็ได้ 
   6. ปฤจฉาสรรพนาม คือสรรพนามที่ใช้แทนนามแต่มีเน้ือความเป็น
คําถาม เช่น ใคร อะไร ไหน ผู้ใด เช่น อะไรอยู่ในกระเป๋า 
 
  คํากริยา 
   คํากริยาคือคําที่แสดงอาการของนามหรือสรรพนาม หรือแสดงการ
กระทําของประธาน แบ่งออกเป็น 5 ชนิดคือ 
   1. สกรรมกริยา คือกริยาที่ต้องมีกรรมมารับจึงจะให้ความสมบูรณ์
ครบถ้วน เช่น ทหารถือปืน 
   2. อกรรมกริยา คือ กริยาที่มีความหมายครบถ้วนในตัวเองไม่ต้องมี
กรรมมารับ เช่น นกบิน 
   3. วิกตรรถกริยา คือกริยาที่ไม่สําเร็จความหมายในตัวเอง และใช้เป็น
กริยาของประธานตามลําพังตัวเองไม่ได้ จะต้องมีคํานาม คําสรรพนามหรือคําวิเศษณ์มาขยาย จึงจะ
ได้ความ เช่น นายแดงเป็นครู 
   4. กริยานุเคราะห์ คือคํากริยาที่ทําหน้าที่ช่วยกริยาอ่ืนให้แสดง
ความหมาย เช่นเขากําลังทํางาน 
   5. กริยาสภาวมาลา คือคํากริยาที่ทําหน้าที่คล้ายกับนาม อาจเป็น
ประธาน เป็นกรรม หรือเป็นบทขยายส่วนใดส่วนหน่ึงของประโยค เช่น ฉันชอบดูภาพยนตร์ 
 
  คําวิเศษณ์ 
   คําวิเศษณ์ คือคําที่ทําหน้าที่ประกอบคํานาม คําสรรพนาม คํากริยา 
และคําวิเศษณ์ด้วยกันให้ได้ความหมายชัดเจนย่ิงขึ้น คําที่ใช้เป็นคําวิเศษณ์มีอยู่ 4 ประเภท 
   1. คําวิเศษณ์แท้ ได้แก่ ดี ช่ัว สูง ตํ่า ดํา ขาว 
   2.คํานาม ได้แก่คํานามที่ประกอบคําอ่ืน และทําหน้าที่เช่นเดียวกับคํา
วิเศษณ์ เช่น ไก่บ้าน ครูเด็ก ครูผู้ใหญ 
   3.คํากริยา ได้แก่คํากริยาที่ประกอบคําอ่ืน และทําหน้าที่เช่นเดียวกับ
คําวิเศษณ์ เช่น คนซื้อกับคนขายต่างโต้เถียงกัน 
   4.วลี ได้แก่กลุ่มคําที่ประกอบคําอ่ืน และทําหน้าที่เช่นเดียวกับคํา
วิเศษณ์ เช่น เด็กรักเรียนกับเด็กเบ่ือเรียนมักไม่สมาคมกัน 
   คําวิเศษณ์แบ่งออกเป็น 10 ชนิด 
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   1. ลักษณวิเศษณ์ คือคําวิเศษณ์ที่บอกลักษณะต่าง ๆ เช่น ดี ช่ัว ขาว  
   2. กาลวิเศษณ์ คือคําวิเศษณ์ที่ประกอบบอกเวลา เช่น เช้า สาย บ่าย  
   3. สถานวิเศษณ์ คือคําวิเศษณ์ที่ประกอบบอกสถานท่ี เช่น บน ล่าง 
   4. ประมาณวิเศษณ์ คือคําวิเศษณ์ที่ประกอบบอกจํานวน เช่น หน่ึง  
   5. นิยมวิเศษณ์ คือคําวิเศษณ์ที่ประกอบบอกความช้ีเฉพาะ เช่น ดังน้ัน 
   6. อนิยมวิเศษณ์ คือคําวิเศษณ์ที่ประกอบบอกความไม่ ช้ีเฉพาะ     
เช่น ใด 
   7. ปฤจฉาวิเศษณ์ คือคําวิเศษณ์ที่ประกอบบอกเน้ือความเป็นคําถาม 
เช่น ใด 
   8. ประติชญาวิเศษณ์ คือคําวิเศษณ์ที่ประกอบบอกเสียงร้องเรียกและ
เสียงขานรับ เช่น จ๋า ขอรับ 
   9. ประติเษธวิเศษณ์ คือคําวิเศษณ์ที่ประกอบบอกความปฏิเสธ      
เช่นไม่ใช่ 
   10. ประพันธวิเศษณ์ คือคําวิเศษณ์ที่ประกอบคํากริยาหรือคําวิเศษณ์ 
เพ่ือเช่ือมประโยคให้มีความเกี่ยวข้องกัน เช่น เพ่ือ 
 
  คําบุพบท 
   คําบุพบท คือคําที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคําหรือประโยค เพ่ือให้รู้
ว่าคําหรือประโยคที่อยู่หลังบุพบทน้ันมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับคําหรือประโยคที่อยู่ข้างหน้าอย่างไร คําบุพ
บททําหน้าที่ นําหน้านาม เช่น นักเรียนอยู่ในห้อง นําหน้าสรรพนาม เช่น ฉันคิดถึงท่านมาก นําหน้า
กริยา เขากินเพ่ืออยู่ นําหน้าวิเศษณ์ เช่น ถ้าพูดกันตามจริงแล้ว เขาต้องมาหาฉันโดยเร็ว นําหน้า
ประโยค เช่น เขามาต้ังแต่ฉันต่ืนนอน 
 
  คําสันธาน 
   คําสันธาน คือคําที่ทําหน้าที่ เ ช่ือมคํากับคํา ประโยคกับประโยค 
ข้อความกับข้อความ หรือเช่ือมความให้สละสลวย คําสันธานแบ่งออกเป็น 3 ชนิด  
   1. สันธานที่เช่ือมให้เป็นอเนกรรถประโยค เช่น พ่อและแม่ทํางาน  
เพ่ือลูก 
   2. สันธานที่เช่ือมให้เป็นสังกรประโยค เช่นเขาบอกให้ฉันเขียนหนังสือ 
   3. สันธานที่เช่ือมให้เน้ือความเด่น เช่น อย่างไรก็ดี พรุ่งน้ีขอให้เธอมา
หาฉัน 
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  คําอุทาน 
   คําอุทาน คือทําที่แสดงถึงเสียงที่เปล่งออกมาในเวลาดีใจ หรือ เสียใจ 
ตกใจ ประหลาดใจ คําอุทานแบ่งออกเป็น 2 ชนิด  
   1. อุทานบอกอาการ คือคําที่ใช้แสดงความรู้สึกต่าง ๆ หรือ คําขึ้นต้น
ประโยคในคําประพันธ์ เช่น เฮ้ โอย โอ้ 
   2. อุทานเสริมบท คือคําอุทานที่ใช้เป็นคําสร้อยหรือคําเสริมบทต่าง ๆ 
เพ่ือให้มีคําครบถ้วนตามที่ต้องการ หรือให้มีความกระชับ เช่น เด็กเอยทําไมจึงร้อง (กําชัย ทองหล่อ, 
2552) 
 
  คําลักษณนาม 
   คําลักษณนามหรือนามบอกลักษณะคือคําที่แสดงลักษณะ ชนิด 
ประเภท ของคน สัตว์หรือสิ่งของต่างๆเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการระบุลักษณะของคํา เช่น สุนัข   
2 ตัว เรือ 2 ลํา ลักษณนามแบ่งออกเป็น 6 ชนิด 
   1. ลักษณนามบอกชนิด เช่น ลํา อัน คน ตัว  
   2. ลักษณนามบอกหมวดหมู่ เช่น หมู่ พวก ฝูง หมวด  
   3. ลักษณนามบอกสัณนิฐาน เช่น วง แผ่น ผืน ก้อน คัน  
   4. ลักษณนามบอกจํานวนและมาตรา เช่น คู่ โหล บาท สลึง  
   5. ลักษณนามบอกอาการ เช่น กํา ฟ่อน จีบ ม้วน มัด พับ  
   6. ลักษณนามซ้ําช่ือ เช่น โครงการ 2 โครงการ แผนงาน 3 แผนงาน 
   การวางตําแหน่งของลักษณนามโดยทั่วไปจะวางในตําแหน่งหลังคํา
บอกจํานวน แต่สามารถวางในตําแหน่งอ่ืนๆได้ดังน้ี 
   1.วางลักษณนามไว้หลังคําบอกจํานวนนับ เช่น สมุด 5 เล่ม 
   2.วางลักษณนามที่อยู่หน้าคําบอกจํานวนนับ เช่น ปากกาด้ามเดียว 
   3 .วางลักษณนามไ ว้หน้าคํ านามแทนคําบอกจํานวนนับ  เ ช่น         
บ้านหลังใหม่  
   4.วางลักษณนามโดยละคําบอกจํานวนนับ เช่น รองเท้าหลายคู่ (ฝ่าย
ตําราวิชาการกู๊ดอินเตอร์บุ๊คส์, 2557) 
 
 ประโยค 
 ประโยค คือถ้อยคําที่มีเน้ือความครบบริบูรณ์ (พระยาอุปกิตศิลปะสาร, 2533) ส่วนกําชัย 
ทองหล่อ ให้ความหมายว่า ประโยค คือ กลุ่มคําที่มีความเกี่ยวข้องกันเป็นระเบียบและมีเน้ือความครบ
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บริบูรณ์ โดยปรกติประโยคต้องมีบทประธานและบทกริยาเป็นหลักสําคัญ เช่น นกบิน แต่ถ้าเป็น
สกรรมกริยา จะต้องมีบทกรรม เช่น เด็กอ่านหนังสือ (กําชัย ทองหล่อ, 2552)  
  บทประธาน คือบทที่เป็นหัวหน้าของประโยคและทําหน้าที่คุมบทกริยาให้มี
ลักษณะเป็นประโยต่างๆ เช่น นก เด็ก 
  บทกริยา คือบทท่ีแสดงความเป็นไปของบทประธานให้รู้ว่าบทประธานน้ันเป็น
ผู้กระทํา ผู้ถูกกระทํา หรือผู้ถูกใช้ เช่น บิน อ่าน 
  บทกรรม คือบทท่ีทําหน้าที่เป็นผู้ถูกกระทํา เช่น หนังสือ 
 
4.  ภาษามือไทย (Thai Sign Language) 
 ประเทศไทยนอกจากมีภาษาไทยเป็นภาษาราชการและภาษาประจําชาติแล้วยังมีภาษามือ
ไทย (Thai Sign Language) อีกภาษาหน่ึงเป็นภาษาประจําชาติของคนที่มีความบกพร่องทางการได้
ยิน ภาษามือไทย คือภาษาที่ใช้มือ สีหน้าและกริยาท่าทางในการสื่อความหมายแทนคําพูด ภาษามือ
ไทย เป็นภาษาแรกของคนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารและยังถือเป็น
ภาษาประจําชาติของคนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินไทยด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) ดังน้ัน
ภาษามือไทยเป็นภาษาหน่ึงที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างคนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วยกัน
และคนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินกับคนปกติ  
 
 Woodward (Woodward, 1996 อ้างถึงในกษมศรยุทธ จันทภุชงคเดช, 2544) กล่าวไว้
เก่ียวกับภาษามือไทยในปัจจุบันว่า ภาษามือที่ใช้ในชุมชนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินภาษาไทย 
เป็นภาษา ๆ หน่ึงที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักทางภาษาศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติของภาษา คือ มี
โครงสร้างทางภาษาและไวยากรณ์เป็นของตนเอง ซึ่งแตกต่างจากโครงสร้างและไวยากรณ์ของ
ภาษาไทย และพบว่า 83% ของภาษามือที่พบในแต่ละท้องถิ่นของประเทศไทยมีความเหมือนกัน (ถ้า
ภาษามีความเหมือนกัน ระหว่าง 83% - 100 % แสดงว่าเป็นภาษาเดียวกัน) นอกจากน้ียังพบว่า 
52% ของภาษามือไทยได้รับอิทธิพลมาจากภาษามืออเมริกัน  
 
 ปัจจุบันยังคงมีการปรับปรุง พัฒนาและวิจัยการใช้ภาษามือไทย เพ่ือให้ใช้สื่อความหมายได้
ถูกต้องตรงกันมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะการวิจัยและผลิตพจนานุกรมภาษามือและบัญญัติศัพท์ภาษามือ
ร่วมกันระหว่างวิทยาลัยราชสุดาและสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เพ่ือให้มีศัพท์ใหม่ ๆ ใช้ใน
สังคมอย่างเพียงพอ เช่นการบัญญัติศัพท์ที่เก่ียวกับวงการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
ถึงแม้ว่าภาษามือไทยจะได้รับการประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2542 แล้วก็ตาม แต่ยังคงมี
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การปรับปรุงและบัญญัติท่าภาษามือสําหรับคําศัพท์ใหม่ ๆ เพ่ือให้มีใช้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
สําหรับการสื่อความหมายอยู่เสมอ 
 
 ภาษามือไทย เป็นภาษาที่มีโครงสร้างทางภาษาและไวยากรณ์เป็นของตนเอง ซึ่งแตกต่าง
จากภาษาไทย จากภาพที่ 2.11 แสดงตัวอย่างของภาพภาษามือไทยที่สัมพันธ์กับวลีของภาษาไทย 
ความหมายของภาพทางด้านซ้าย คือ “ขี่ม้า” ส่วนภาพทางด้านขวาหมายความว่า “ได้รับเชิญ” ภาพ
ที่ 2.12 แสดงให้เห็นว่าคําว่า “ถู” ในภาษาไทยสามารถแสดงภาพภาษามือไทยได้ 2 ภาพ                   
ในขณะเดียวกัน ภาษามือไทยเพียงท่าเดียวสามารถแสดงความหมายของคําในภาษาไทยได้ 2 คํา เช่น 
คําว่า “มอง” และคําว่า “ดู” ดังแสดงในภาพที่ 2.13  
 
 ท่ามือสําหรับคํากริยา (สกรรมกริยา) ในภาษามือไทยส่วนมากมีลักษณะแปรเปล่ียนไปตาม
นามท่ีเป็นกรรม (ผู้ถูกกระทํา) หรือนามที่เป็นประธาน (ผู้กระทํา) เช่น คําว่า “เปิด” ในภาษาไทยเป็น
คํากริยา (สกรรมกริยา) ที่ประธานของประโยคเป็นคน สัตว์หรือสิ่งของ และต้องมีกรรมมารองรับ
สกรรมกริยาน้ี และคํากริยา (สกรรมกริยา) “เปิด” ในภาษาไทยไม่มีการผันแปรตามประธานผู้กระทํา
หรือกรรมที่ถูกกระทํา แต่สําหรับท่ามือคํากริยา “เปิด” ในภาษามือไทยน้ันแตกต่างจากภาษาไทยคือ 
มีลักษณะแตกต่างแปรเปลี่ยนไปตามนามท่ีเป็นกรรม (ผู้ถูกกระทํา) หรือนามที่เป็นประธาน (ผู้กระทํา) 
ดังภาพที่ 2.14 แสดงท่ามือของคําว่า “เปิด” รวมลักษณะนามของนามที่เป็นกรรม โดยแปรท่ามือไป
ตามลักษณะนามของนามท่ีเป็นกรรม คือภาพภาษามือ เปิดประตู เปิดไฟ และเปิดงาน ตามลําดับ (จิร
ภา นิวาตพันธ์ุ และ อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล, 2548) 
 
 
 
 
                            ขี่ม้า                                         ได้รับเชิญ 
 
ภาพท่ี 2.11 แสดงภาพภาษามือไทยสัมพันธ์กับวลีของภาษาไทย  
(สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย, 2543) 
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ถู                                                     ถ ู
 
ภาพท่ี 2.12 แสดงคําว่า “ถู” ในภาษาไทยสัมพันธ์กับภาพภาษามือไทย 2 ภาพ  
(สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย, 2543) 

 

                                                         

 
ภาพท่ี 2.13 แสดงคําว่า “มอง” และ “ดู” ในภาษาไทยสัมพันธ์กับภาพภาษามือไทย  
(สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย, 2543) 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.14 แสดงภาพภาษามือไทย “เปิดประตู” “เปิดไฟ” และ“เปิดงาน” 
(สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย, 2543) 

 
 โครงสร้างภาษาไทยประกอบด้วย ประธาน กริยา และกรรมและมีรูปคําเป็นคําโดดเรียง
ต่อเน่ืองกันไป ในขณะท่ีโครงสร้างภาษามือไทย ประกอบด้วย กรรม ประธานและกริยาตามลําดับ 
และมีรูปคําติดต่อกันและอาจมีการหล่อหลอมหน่วยคํา ดังแสดงในตารางที่ 2.1 และตารางที่ 2.2 
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ตารางที ่2.1  แสดงความแตกต่างของโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาไทยและภาษามือไทยบางส่วน 
 

ลําดับที ่ โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาไทย โครงสร้างไวยากรณ์ภาษามือไทย 

1. ประธาน + กริยา ประธาน + กริยา 

2. ประธาน + คําปฏิเสธ + กริยา ประธาน + กริยา+ คําปฏิเสธ 

3. ประธาน + กริยา + กรรม กรรม + ประธาน + กริยา 

4. ประธาน + คําปฏิเสธ + กริยา + กรรม กรรม + ประธาน + กริยา+ คําปฏิเสธ 

 
ตารางที ่2.2  แสดงตัวอย่างภาษาไทยและภาษามือไทยบางส่วน  
 

ลําดับที ่ โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาไทย โครงสร้างไวยากรณ์ภาษามือไทย 

1. เด็กว่ิง เด็กว่ิง 

2. เด็กไม่ว่ิง เด็กว่ิงไม่ 

3. ฉันกินข้าว ข้าวฉันกิน 

4. ฉันไม่กินข้าว ข้าวฉันกินไม่ 

 
5.  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสื่อสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 “งานช่วยผู้พิการนี้ ก็มีความสําคัญอย่างย่ิง เพราะว่าผู้พิการไม่ได้เป็นผู้อยากจะพิการ และ
อยากช่วยตัวเอง ฉะน้ัน นโยบายที่จะทําก็คือช่วยเขาให้ช่วยตัวเองได้ เพ่ือเขาจะได้สามารถเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม...” พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า บุคคลพิการทุกประเภทมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยรัฐต้องจัดการศึกษาให้อย่างกว้างขวางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
และบุคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาตามหลัก เกณฑ์และวิ ธีการ ท่ีกํ าหนดในกฎกระทรวง  จากบทบัญญั ติ ดังกล่ าว 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เร่งขจัดปัญหาโดยการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและเห็นว่า สื่อ
และสื่อการศึกษาที่จําเป็นและเหมาะสมเป็นปัจจัยสําคัญ ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของคนพิการทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ ตลอดจนการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างดีย่ิง 
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 ดังน้ันจึงได้มีการผลิตสื่อและสื่อการศึกษาเพ่ือช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า มีการวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สําหรับ
เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ ชุดโปรแกรมการเรียนหรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาต่าง 
ๆ เพ่ือให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถศึกษาหรือทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง เช่น  
 
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองระบบการสืบพันธ์ เป็นการ
หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและผลการวิจัยพบว่ามีประสิทธิภาพ 84/84 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้ (คม วรจิรันตร์, 2549) 
 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือการฝึกฟังเบ้ืองต้น สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน: 
กรณีศึกษา โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดอุดรธานี เป็นการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือการ
ฝึกฟังโดยใช้ภาพเคลื่อนไหวและภาษามือ ซึ่งคําศัพท์มาจากหนังสือภาษามือไทย เล่ม 1-6 ผลการวิจัย
พบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (นภดล ดวง
สุวรรณ, 2549) 
 
 การพัฒนาชุดบทเรียนมัลติมีเดียเพ่ือการสอนคนหูหนวก เรื่อง พุทธประวัติ เป็นการพัฒนา
และหาประสิทธิภาพชุดบทเรียนมัลติมีเดียเพ่ือสอนคนหูหนวก ผลการวิจัยพบว่ามีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ 1.01 และคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 (มานะ ประทีปพรศักด์ิ, 2549) 
 
 โครงการพิเศษการออกแบบแอนนิเมช่ันสอนภาษามือให้กับผู้ที่พิการทางการได้ยิน ชุด 
ตัวเลขแสนสนุกกับผลไม้แสนอร่อย เป็นการนําแอนนิเมช่ันมาทําสื่อการสอนเพ่ือให้ผู้รับชมได้มีความรู้
ภาษามือแบบง่าย ๆ ได้ (อภิญญา แสงทอง, 2549) 
 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมสําหรับ
นักศึกษาหูหนวกในระดับอุดมศึกษา เป็นการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์น้ัน สูงกว่า
ก่อนเรียนยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (สถาพร สาธุการ, 2549) 
 
 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เรื่องเบญจศีล 
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์กับการสอนปกติ เป็นการสร้างบทเรียน
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์และทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใช้บทเรียน
สูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (วรพงศ์ วิวัฒน์, 2550) 
 
 การพัฒนาแบบทดสอบและแบบสอบถามมัลติมีเดียภาษามือสําหรับคนหูหนวก เป็นการ
พัฒนาแบบทดสอบและแบบสอบถามมัลติมีเดียภาษามือเพ่ือให้คนหูหนวกสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและสามารถตอบคําถามในแบบสอบถามได้ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อแบบทดสอบน้ี
อยู่ในระดับมาก (จิตติมา บุญดีเจริญ, 2550) 
 
 การออกแบบและพัฒนาระบบพจนานุกรมมัลติมีเดียภาษามือไทยเป็นพจนานุกรมภาษา     
มือไทยออนไลน์ที่เก็บข้อมูลในรูปแบบของภาพและเสียงในรูปแบบของวีดีโอ (ณัฐพร แก้วท่าไม้, 
2551) 
 
 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียภาษามือไทยชุดคําศัพท์ด้านสุขภาพหมวดอาการของโรคและ
อาการแสดง เป็นการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียภาษามือไทยชุดคําศัพท์ด้านสุขภาพหมวดอาการของโรค
และอาการแสดง เพ่ือวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อสื่อมัลติมีเดีย ผลการศึกษาสรุปว่าสื่อมัลติมีเดียที่
พัฒนาขึ้นสามารถนําเสนอสื่อภาษามือได้อยู่ในระดับที่ผู้ใช้พอใจ (โกเมศร์ สุนันทเกษม, 2552) 
 
 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียภาษามือไทย ชุดคําศัพท์คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นด้านเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สําหรับคนพิการทางหู เป็นการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียภาษามือไทยสําหรับคนพิการ
ทางหูเรื่องคําศัพท์คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และศึกษาความพึง
พอใจของผู้ใช้ด้านเน้ือหา ด้านเทคนิคการนําเสนอและการใช้งาน (ธีรพงศ์ วชิรโกเมน, 2553) 
 
 การพัฒนาเคร่ืองมือช่วยสร้างพจนานุกรมภาษามือไทยสามมิติ คือพจนานุกรมภาษามือไทย
สามมิติที่ผู้ใช้สามารถหาคําศัพท์ได้ (นัทธ์นที มณีรัตน์, 2553) 
 
 การแปลภาษาด้วยเครื่องสําหรับข้อความภาษาไทยเป็นข้อความภาษามือไทยเป็นการ
แปลภาษาไทยเป็นภาษามือไทยตามหลักไวยากรณ์ภาษามือไทย (ณัฐดนัย หอมคง, 2553)  
 
 การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บด้วยการ์ตูนแอนนิเมช่ันภาษามือที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้บกพร่องทางการได้ยิน เป็นการพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บด้วยการ์
ตูนแอนนิเมช่ันภาษามือ วิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้บกพร่องทางการได้ยิน
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และศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียนผ่านเว็บด้วยการ์ตูนแอนนิเมช่ันภาษามือ วิชาภาษาไทย
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีประสิทธิภาพ 
85.00/87.87 และผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(ทักษิณา กล่อมเกลี้ยง, 2553) 
 
 ระบบพจนานุกรมภาษามือออนไลน์สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยใช้
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร เป็นพจนานุกรมภาษามือไทย (ณัตตยา เอ่ียมคง, 2554) 
 
 อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เช่ือมโยงกันทั่วโลก อินเทอร์เน็ตมี
ประโยชน์ต่อผู้ใช้รวมถึงเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเป็นอย่างมากเพ่ือใช้สําหรับ การสืบค้น 
การแลกเปลี่ยนข้อมูล และ E-learning เป็นต้น 
 
 สรุปสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่กล่าวมาทั้งหมด
ส่วนมากเป็นการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การพัฒนาชุดบทเรียนมัลติมีเดียและการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งทั้งหมดน้ีไม่ใช่การแปลภาษาด้วย
คอมพิวเตอร์ 
 
6.  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์และการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์
ที่แปลภาษาไทยเป็นภาษามือไทย 
 
 6.1  Intelligent Thai text – Thai sign translation for language learning 
(ITTSLL) 
  Intelligent Thai text – Thai sign translation for language learning เป็น
การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ที่แปลภาษาไทยเป็นภาษามือไทย เสนอโดย Dangsaart และ 
Naruedomkul (Dangsaart & Naruedomkul, 2008) Intelligent Thai text – Thai sign 
translation for language learning ใช้วิธี rule based and Knowledge-Based approach ใน
การแปล โดยใช้ไวยากรณ์ Head-Driven Phrase Structure Grammar (HPSG) (Pollard & Sag, 
1994) บรรยายภาษาและใช้ Attribute Logic Engine version 3.2.1 (ALE) ในการวิเคราะห์
โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาไทยและภาษามือไทยผลการแปลมีความถูกต้องเป็นที่ยอมรับได้ 
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 6.2  Generate and Repair Machine Translation (GRMT) 
  GRMT เป็นการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ที่แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ถูก
พัฒนาโดย Naruedomkul และ Cercone (Naruedomkul & Cercone, 2000) การทํางานของ 
GRMT น้ันนําข้อดีของ Direct Transfer, Interlingua, Knowledge-Based และ Corpus-Based 
approaches มาใช้ในการแปลภาษา การแปลภาษาน้ันเน้นที่ความถูกต้องของภาษาเป้าหมายซึ่งผล
การแปลเป็นที่ยอมรับได้ 
 
 6.3  Using MT as an Alternative Learning Tool for Deaf in Learning 
Science  
  Using MT as an Alternative Learning Tool for Deaf in Learning 
Science เป็นการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ที่แปลภาษาไทยเป็นภาษามือไทย สําหรับช่วยคนหู
หนวกเรียนวิทยาศาสตร์ เสนอโดย Ditcharoen, Naruedomkul และ Dangsaart (Ditcharoen, 
Naruedomkul & Dangsaart, 2009) ระบบการแปลน้ีได้นําแนวความคิดของ Intelligent Thai 
text – Thai sign translation for language learning มาใช้ในการแปล ) และเป็นการแปล
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ผลการแปลมีความถูกต้องเป็นที่ยอมรับได้แต่ยังไม่สามารถแปลประโยคลักษณ
นามได้  
 
 6.4  SignMT: an Alternative Language Learning Tool  
  SignMT: an Alternative Language Learning Tool Science เป็นการ
แปลภาษามือไทยเป็นภาษาไทย เสนอโดย Ditcharoen & Naruedomku (Ditcharoen & 
Naruedomku, 2010) ซึ่งไม่ใช่การแปลภาษาไทยเป็นภาษามือไทย 
 
  สรุปจากงานวิจัยทางด้านการแปลภาษาท่ีกล่าวมา มีการนําประเภทของการแปล
หลายประเภทมารวมกันและแปลภาษาไทย-ภาษามือไทยตามหลักไวยากรณ์ภาษามือไทย (ผู้วิจัยเป็น
ผู้พัฒนาระบบดังกล่าว) แต่ระบบการแปลอัจฉริยะภาษาไทย-ภาษามือไทย:สําหรับนักเรียนหูหนวก 
(กริยาแปรตามประธานหรือกรรม) เป็นการแปลประโยคท่ีมีคํากริยาเป็นภาพภาษามือไทยรูปภาพ 
ข้อความ วีดีโอ/แอนนิเมช่ันภาษามือไทยและเสียง ตามหลักไวยากรณ์ภาษาไทย ซึ่งต่างจากระบบ
ดังกล่าวทั้งหมด 
 




