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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเสนอแนวความคิดทางด้านแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ภาษาไทย-
ภาษามือไทย: กริยาแปรตามประธานหรือกรรม (Thai-Thai Sign Language Machine 
Translation: verb depends on subject or object (TTSMTSO)) และวัตถุประสงค์รองเพ่ือนํา
แนวความคิดแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ภาษาไทย-ภาษามือไทย: กริยาแปรตามประธานหรือกรรม 
มาสร้างนวัตกรรมด้านการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบการแปลอัจฉริยะภาษาไทย-ภาษา     
มือไทย: สําหรับนักเรียนหูหนวก (กริยาแปรตามประธานหรือกรรม) (Intelligent Thai-Thai Sign 
Language Translation System: For Deaf Students (verb depends on subject or object)) 
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสําหรับช่วยคนหูหนวกเรียนรู้ภาษาไทยและเป็นเครื่องมือสําหรับช่วยในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างคนหูหนวกกับคนปกติ นอกจากน้ีเพ่ือเป็นเครื่องมือสําหรับช่วยผู้ปกครอง คน
ปกติ บุคคลทั่วไปที่สนใจภาษามือไทย 
 
1.  สรุปผลการวิจัย 
 จากวัตถุประสงค์หลักคือเสนอแนวความคิดทางด้านการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ 
ภาษาไทย-ภาษามือไทย: กริยาแปรตามประธานหรือกรรม ดังน้ันข้อดีของ การแปลแบบถ่ายทอด 
(Transfer machine translation approach) การแปลแบบอิงคลังข้อความ (Corpus-Based 
machine translation approach) การแปลแบบอิงฐานความรู้ (Knowledge-Based machine 
translation approach) และ Constraints Based จึงถูกนํามาผสมผสานรวมกันเพ่ือสร้าง
แนวความคิดการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ ภาษาไทย-ภาษามือไทย: กริยาแปรตามประธานหรื
อกรรมและสถาปัตยกรรมของแนวคิดนี้ประกอบด้วย 4 มอดูลคือ Dictionary Lookup, Sign-Code 
Selection, Verb Generation และ Image Mapping และแนวความคิดการพัฒนาฐานความรู้ 
(Knowledge-Based) สําหรับแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ภาษาไทย-ภาษามือไทย: กริยาแปรตาม
ประธานหรือกรรม ประกอบด้วย Dictionaries, Grammars และ Lexicons จะพัฒนาแยกออกจาก
กัน เพ่ือความสะดวกในด้านการจัดการ การขยาย การปรับปรุงการแก้ไขและการพัฒนาฐานความรู้
เหล่าน้ัน  
 
 วัตถุประสงค์รองเพ่ือนําแนวความคิดแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ภาษาไทย-ภาษามือไทย: 
กริยาแปรตามประธานหรือกรรมมาสร้างนวัตกรรมด้านการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบการ
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แปลอัจฉริยะภาษาไทย-ภาษามือไทย: สําหรับนักเรียนหูหนวก (กริยาแปรตามประธานหรือกรรม) 
ดังน้ันแนวความคิดดังกล่าวถูกนํามาวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาเป็นระบบการแปลภาษาด้วย
คอมพิวเตอร์ ระบบการแปลอัจฉริยะภาษาไทย-ภาษามือไทย: สําหรับนักเรียนหูหนวก (กริยาแปรตาม
ประธานหรือกรรม) การทํางานแต่ละมอดูลของระบบดังกล่าว จะคํานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
ภาษาไทยและภาษามือไทย ทั้งน้ีเพ่ือความถูกต้องของการแปล  
 
 คําและประโยคตัวอย่างจากหนังสือหนังสือเรียนภาษาไทย สําหรับเด็กที่บกพร่องทางการได้
ยินช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 เอกสารประกอบการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน หนังสือแบบสอนเสริม การอ่านและการเขียน วิชาภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 
(สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน) และหนังสือเรียนรู้ภาษามือ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชุดที่ 1 สําหรับบุคลากร ครูและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ถูกนํามาใช้สําหรับทดสอบ
การแปลของระบบการแปลอัจฉริยะภาษาไทย-ภาษามือไทย: สําหรับนักเรียนหูหนวก (กริยาแปรตาม
ประธานหรือกรรม) การทดสอบจะทดสอบในด้านของผลการแปลมีความถูกต้อง (Fidelity) สามารถ
เข้าใจได้ (Intelligibility) และมีความน่าเช่ือถือได้ (Reliability) (Dangsaart & Naruedomkul, 
2008) ตามศักยภาพของการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ที่ทําได้ขณะนี้ ผลการแปลของระบบดังกล่าว
ถูกตรวจสอบและประเมินผล โดยนักเรียนหูหนวกช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด 8 คน นักเรียนหู
หนวกช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้งหมด 6 คน นักเรียนหูหนวกช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด 5 คนรวม
นักเรียนหูหนวกช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 จํานวน 19 คน ครูประจําช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 และครู
ผู้ช่วยจํานวน 4 คน ครูและผู้เช่ียวชาญ จํานวน 7 คน (คนปกติจํานวน 5 คนและคนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินจํานวน 2 คน) จากโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ ใช้ระบบการแปลอัจฉริยะ
ภาษาไทย-ภาษามือไทย: สําหรับนักเรียนหูหนวก (กริยาแปรตามประธานหรือกรรม) แปลประโยคท่ีมี
คํากริยาแปรตามประธานหรือกรรม ผลการประเมินสรุปได้ว่าระบบการแปลอัจฉริยะภาษาไทย-ภาษา
มือไทย: สําหรับนักเรียนหูหนวก (กริยาแปรตามประธานหรือกรรม)  
  1. สามารถแปลกริยาแปรตามประธานหรือกรรมได้ถูกต้องตามไวยากรณ์
ภาษาไทย 
  2. สามารถแสดงภาพภาษามือได้ถูกต้อง 
  3. สามารถแสดงรูปภาพที่สื่อความหมายของคําได้ถูกต้อง 
  4. สามารถแสดงคําได้ถูกต้อง 
  5. สามารถแสดงเสียงได้ถูกต้อง 
  6. สามารถแสดงวีดีโอ/แอนนิเมช่ันภาษามือไทยได้ถูกต้อง 
  7. สามารถเข้าใจความหมายของประโยคภาษาไทย 
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 ระดับที่ยอมรับได้สูงสุดคือค่า accuracy = 97, precision =100, recall = 97 และ      
F-score = 98.4 ซึ่งสูงกว่า 95 จากค่าดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าแนวความคิดด้านแปลภาษาด้วย
คอมพิวเตอร์ภาษาไทย-ภาษามือไทย: กริยาแปรตามประธานหรือกรรม สามารถนํามาใช้สร้าง
นวัตกรรมทางด้านการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบการแปลอัจฉริยะภาษาไทย-ภาษามือไทย: 
สําหรับนักเรียนหูหนวก (กริยาแปรตามประธานหรือกรรม) ได้ 
 
2.  อภิปรายผล 
 จากผลการทดสอบการแปลของระบบการแปลอัจฉริยะภาษาไทย-ภาษามือไทย: สําหรับ
นักเรียนหูหนวก (กริยาแปรตามประธานหรือกรรม) นํามาอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 2.1 สามารถนําข้อดีของการแปลแบบต่าง ๆ มาผสมผสานกันเพ่ือสร้างแนวความคิดด้าน
แปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ภาษาไทย-ภาษามือไทย : กริยาแปรตามประธานหรือกรรมได้ 
แนวความคิดดังกล่าวสามารถนํามาพัฒนาเป็นนวัตกรรมด้านการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบ
การแปลอัจฉริยะภาษาไทย-ภาษามือไทย: สําหรับนักเรียนหูหนวก (กริยาแปรตามประธานหรือกรรม) 
ได้และระบบดังกล่าวสามารถแปลประโยคภาษาไทยและประโยคให้กริยาแปรตามประธานหรือกรรม
ได้  
 
 การนําแนวความคิดแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ภาษาไทย-ภาษามือไทย: กริยาแปรตาม
ประธานหรือกรรมมาพัฒนานวัตกรรมทางด้านการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบการแปล
อัจฉริยะภาษาไทย-ภาษามือไทย: สําหรับนักเรียนหูหนวก (กริยาแปรตามประธานหรือกรรม) โดยนํา
หลักวงจรการพัฒนาระบบมาใช้น้ัน สรุปได้ว่าสามารถพัฒนาระบบการแปลอัจฉริยะภาษาไทย-ภาษา
มือไทย: สําหรับนักเรียนหูหนวก (กริยาแปรตามประธานหรือกรรม) ได้และระบบสามารถแปล
ประโยคได้ถูกต้อง จากการทดสอบพบว่าระบบสามารถแปลภาษาไทยเป็นภาพภาษามือไทย รูปภาพ 
เสียงและวีดีโอ/แอนนิเมช่ันภาษามือไทย ทั้งในระดับคําและระดับประโยคได้ถูกต้อง สามารถเข้าใจได้ 
น่าเช่ือถือได้ ตามศักยภาพของการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ที่ทําได้ขณะนี้ ระดับที่ยอมรับได้สูงสุด
คือ accuracy = 97, precision =100, recall = 97 และ F-score = 98.4 ซึ่งสอดคล้องกับ 
Intelligent Thai text – Thai sign translation for language learning (Dangsaart & 
Naruedomkul, 2008), Yet another Challenge: Thai - Thai Sign Translation for Language 
Learning (Dangsaart, 2010), Design Intelligent Thai-Thai Sign Language Translation: For 
Deaf Students Learn Thai Language (word sense of transitive verb) (Dangsaart, 2011), 
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Design Thai-Thai Sign Machine Translation: Sentences Classification by Purpose 
(Dangsaart, 2012), Key for Deaf Empowerment: Thai-Sign Translation(Dangsaart, 2013) 
 
 2.2 จากการศึกษาเปรียบเทียบการทํางานของระบบการแปลอัจฉริยะภาษาไทย-ภาษา   
มือไทย: สําหรับนักเรียนหูหนวก (กริยาแปรตามประธานหรือกรรม) กับระบบอ่ืน ๆ พบว่า  
 
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองระบบการสืบ
พันธ์ เป็นการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและผลการวิจัยพบว่ามีประสิทธิภาพ 
84/84 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้ (คม วรจิรันตร์, 2549) ระบบน้ีต่างจากระบบการแปล
อัจฉริยะภาษาไทย-ภาษามือไทยคือเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องระบบการสืบพันธ์ เพียง
เร่ืองเดียวไม่นําแนวความคิดทางด้านการแปลภาษามาใช้ ไม่สามารถแปลภาษาไทยทั้งในระดับคําหรือ
ประโยคที่มีความหลากหลายได้ จึงไม่เป็นระบบอัจฉริยะ  
 
  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เรื่อง
เบญจศีล ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์กับการสอนปกติ ระบบน้ีต่างจาก
ระบบการแปลอัจฉริยะภาษาไทย-ภาษามือไทยคือเป็นการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบจําลองสถานการณ์และทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใช้บทเรียนสูงกว่าการสอนแบบ
ปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (วรพงศ์ วิวัฒน์, 2550) ระบบน้ีเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเร่ืองเบญจศีลเพียงเร่ืองเดียวไม่นําแนวความคิดทางด้านการแปลภาษามาใช้และไม่สามารถ
แปลภาษาไทยทั้งในระดับคําหรือประโยคท่ีมีความหลากหลายได้ จึงไม่เป็นระบบอัจฉริยะ 
 
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือการฝึกฟังเบ้ืองต้นสําหรับผู้บกพร่องทางการ
ได้ยิน: กรณีศึกษา โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดอุดรธานี ระบบน้ีต่างจากระบบการแปลอัจฉริยะ
ภาษาไทย-ภาษามือไทยคือเป็นการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือการฝึกฟังโดยใช้
ภาพเคล่ือนไหวและภาษามือ ซึ่งคําศัพท์มาจากหนังสือภาษามือไทย เล่ม 1-6 ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (นภดล ดวงสุวรรณ, 2549) 
ระบบน้ีเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ไม่สามารถแปลภาษาไทยทั้งในระดับคําหรือประโยคท่ีมี
ความหลากหลายได้ จึงไม่เป็นระบบอัจฉริยะ  
 
  การพัฒนาชุดบทเรียนมัลติมีเดียเพ่ือการสอนคนหูหนวก เรื่องพุทธประวัติ เป็น
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดบทเรียนมัลติมีเดียเพ่ือสอนคนหูหนวก ผลการวิจัยพบว่ามีค่า
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ประสิทธิภาพเท่ากับ 1.01 และคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (มานะ ประทีปพรศักด์ิ, 2549) ระบบน้ีต่างจากระบบการแปล
อัจฉริยะภาษาไทย-ภาษามือไทยคือเป็นบทเรียนมัลติมีเดียเพ่ือการสอนคนหูหนวกเร่ืองพุทธประวัติ
เพียงเร่ืองเดียว ระบบน้ีไม่สามารถแปลภาษาไทยทั้งในระดับคําหรือประโยคท่ีมีความหลากหลายได้ 
จึงไม่เป็นระบบอัจฉริยะ  
 
  การพัฒนาแบบทดสอบและแบบสอบถามมัลติมีเดียภาษามือสําหรับคนหูหนวก 
เป็นการพัฒนาแบบทดสอบและแบบสอบถามมัลติมีเดียภาษามือเพ่ือให้คนหูหนวกสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและสามารถตอบคําถามในแบบสอบถามได้ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
แบบทดสอบน้ีอยู่ในระดับมาก (จิตติมา บุญดีเจริญ, 2550) ระบบน้ีต่างจากระบบการแปลอัจฉริยะ
ภาษาไทย-ภาษามือไทยคือเป็นแบบทดสอบและแบบสอบถามมัลติมีเดียภาษามือสําหรับคนหูหนวกน้ี
ไม่สามารถแปลภาษาไทยทั้งในระดับคําหรือประโยคท่ีมีความหลากหลายได้ จึงไม่เป็นระบบอัจฉริยะ  
 
  โครงการพิเศษการออกแบบแอนิเมช่ันสอนภาษามือให้กับผู้ที่พิการทางการได้ยิน 
ชุด ตัวเลขแสนสนุกกับผลไม้แสนอร่อย เป็นการนําแอนิเมช่ันมาทําสื่อการสอนเพ่ือให้ผู้รับชมได้มี
ความรู้ภาษามือแบบง่ายๆ ได้ (อภิญญา แสงทอง, 2549) แอนิเมช่ันสอนภาษามือน้ีต่างจากระบบการ
แปลอัจฉริยะภาษาไทย-ภาษามือไทยคือไม่สามารถแปลภาษาไทยท้ังในระดับคําหรือประโยคท่ีมีความ
หลากหลายได้ จึงไม่เป็นระบบอัจฉริยะ 
 
  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
สําหรับนักศึกษาหูหนวก ในระดับอุดมศึกษาเป็นการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
น้ัน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (สถาพร สาธุการ, 2549) การพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์น้ีต่างจากระบบการแปลอัจฉริยะ
ภาษาไทย-ภาษามือไทยคือไม่สามารถแปลภาษาไทยทั้งในระดับคําหรือประโยคท่ีมีความหลากหลาย
ได้ จึงไม่เป็นระบบอัจฉริยะ  
 
  การออกแบบและพัฒนาระบบพจนานุกรมมัลติมี เ ดียภาษามือไทยเป็น
พจนานุกรมภาษามือไทยออนไลน์ที่เก็บข้อมูลในรูปแบบของภาพและเสียงในรูปแบบของวีดีโอ     
(ณัฐพร แก้วท่าไม้, 2551) เป็นพจนานุกรมภาษามือไทยซึ่งต่างจากระบบการแปลอัจฉริยะภาษาไทย-
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ภาษามือไทยคือไม่สามารถแปลภาษาไทยในระดับประโยคที่มีความหลากหลายได้ จึงไม่เป็นระบบ
อัจฉริยะ 
  การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียภาษามือไทยชุดคําศัพท์ด้านสุขภาพหมวดอาการของโรค
และอาการแสดง เป็นการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียภาษามือไทยชุดคําศัพท์ด้านสุขภาพหมวดอาการของ
โรคและอาการแสดง เพ่ือวัดความพึงพอใจที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย ผลการศึกษาสรุปว่าสื่อมัลติมีเดียที่
พัฒนาขึ้นสามารถนําเสนอสื่อภาษามือได้อยู่ในระดับที่ผู้ใช้พอใจ (โกเมศร์ สุนันทเกษม, 2552) เป็น
มัลติมีเดียภาษามือไทยชุดคําศัพท์ซึ่งต่างจากระบบการแปลอัจฉริยะภาษาไทย-ภาษามือไทยคือไม่
สามารถแปลภาษาไทยในระดับประโยคที่มีความหลากหลายได้ จึงไม่เป็นระบบอัจฉริยะ 
 
  การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียภาษามือไทย ชุดคําศัพท์คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นด้าน
เทคโนโลยีและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สําหรับคนพิการทางหู เป็นการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียภาษามือไทย
สําหรับคนพิการทางหูเร่ืองคําศัพท์คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ด้านเน้ือหา ด้านเทคนิคการนําเสนอและการใช้งาน (ธีรพงศ์ วชิรโกเมน, 
2553) เป็นมัลติมีเดียภาษามือไทยชุดคําศัพท์ซึ่งต่างจากระบบการแปลอัจฉริยะภาษาไทย-ภาษา    
มือไทยคือไม่สามารถแปลภาษาไทยในระดับประโยคที่มีความหลากหลายได้ จึงไม่เป็นระบบอัจฉริยะ 
 
 การพัฒนาเคร่ืองมือช่วยสร้างพจนานุกรมภาษามือไทยสามมิติ คือพจนานุกรมภาษามือไทย
สามมิติที่ผู้ใช้สามารถค้นหาคําศัพท์ได้ (นัทธ์นที มณีรัตน์, 2553) เป็นเคร่ืองมือช่วยสร้างพจนานุกรม
ภาษามือไทยสามมิติไม่ใช่ระบบการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งต่างจากระบบการแปลอัจฉริยะ
ภาษาไทย-ภาษามือไทยที่เป็นระบบการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ 
 
 การแปลภาษาด้วยเคร่ืองสําหรับข้อความภาษาไทยเป็นข้อความภาษามือไทย (ณัฐดนัย    
หอมคง, 2553) เป็นการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ที่แปลภาษาไทยเป็นภาษามือไทยตามหลัก       
ไวยากรณ์ภาษามือไทย ซึ่งต่างจากระบบการแปลอัจฉริยะภาษาไทย-ภาษามือไทยคือแปลภาษาไทย
เป็นภาษามือไทยตามหลักไวยากรณ์ภาษาไทย 
 
 การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บด้วยการ์ตูนแอนิเมช่ันภาษามือที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้บกพร่องทางการได้ยิน เป็นการพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บด้วยการ์์
ตูนแอนิเมช่ันภาษามือ วิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้บกพร่องทางการได้ยิน
และศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียนผ่านเว็บด้วยการ์์ตูนแอนิเมช่ันภาษามือ วิชาภาษาไทย
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีประสิทธิภาพ 
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85.00/87.87 และผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(ทักษิณา กล่อมเกลี้ยง, 2553) ระบบน้ีเป็นการพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บด้วยการ์์ตูนแอนิเมช่ันภาษามือ
ซึ่งต่างจากระบบการแปลอัจฉริยะภาษาไทย-ภาษามือไทยคือไม่สามารถแปลภาษาไทยทั้งในระดับคํา
หรือประโยคท่ีมีความหลากหลายได้ จึงไม่เป็นระบบอัจฉริยะ 
 
 ระบบพจนานุกรมภาษามือออนไลน์สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยใช้
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร (ณัตตยา เอ่ียมคง, 2554) เป็นพจนานุกรมภาษามือไทยสําหรับค้นหา
และสร้างคําศัพท์ไม่ใช่ระบบการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งต่างจากระบบการแปลอัจฉริยะ
ภาษาไทย-ภาษามือไทยที่เป็นระบบการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ 
 
  ดังนั้นสรุปได้ว่าสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ที่กล่าวมาทั้งหมดส่วนมากเป็นการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การพัฒนาชุดบทเรียน
มัลติมีเดียและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบทั้งหมด
น้ีไม่เป็นระบบอัจฉริยะไม่มีการหาความหมายของประโยค ไม่เป็นระบบการแปลภาษา ไม่สามารถ
แปลประโยคภาษาไทยที่มีความหลากหลายได้และไม่สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือสําหรับช่วยในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างคนหูหนวกกับคนปกติ แต่ระบบการแปลอัจฉริยะภาษาไทย-ภาษามือไทย: กริยา
แปรตามประธานหรือกรรม สามารถแปลประโยคท่ีมีความหลากหลายได้ เพราะเป็นการแปลระดับ
ประโยค โดยการแปลจะหาความหมายของประโยค โดยพิจารณาบริบทของข้อความท้ังประโยคและ
แปลประโยคเป็น ภาพภาษามือ รูปภาพ ข้อความ เสียง วีดีโอ/แอนนิเมช่ันภาษามือไทย และสามารถ
ใช้เป็นเคร่ืองมือสําหรับช่วยในการติดต่อสื่อสารระหว่างคนหูหนวกกับคนปกติได้  
 
 นอกจากน้ีระบบ Intelligent Thai text – Thai sign translation for language 
learning (Dangsaart & Naruedomkul, 2008) และระบบ Using MT as an Alternative 
Learning Tool for Deaf in Learning Science เป็นการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ที่แปลภาษา
ไทยเป็นภาษามือไทยตามหลักไวยากรณ์ภาษามือไทย (Ditcharoen, Naruedomkul & Dangsaart, 
2009) ซึ่งแตกต่างจากระบบการแปลอัจฉริยะภาษาไทย-ภาษามือไทย: สําหรับนักเรียนหูหนวก (กริยา
แปรตามประธาน หรือกรรม) คือแปลภาษาไทยเป็นภาษามือไทยตามหลักไวยากรณ์ภาษาไทย 
ในขณะที่ Yet another Challenge: Thai - Thai Sign Translation for Language Learning 
(Dangsaart, 2010), Design Intelligent Thai-Thai Sign Language Translation: For Deaf 
Students Learn Thai Language (word sense of transitive verb) (Dangsaart, 2011), 
Design Thai-Thai Sign Machine Translation: Sentences Classification by Purpose 
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(Dangsaart, 2012), Key for Deaf Empowerment: Thai-Sign Translation (Dangsaart, 2013) 
เป็นระบบการแปลอัจฉริยะภาษาไทย-ภาษามือไทย ที่สอดคล้องกับระบบการแปลอัจฉริยะภาษาไทย-
ภาษามือไทย: สําหรับนักเรียนหูหนวก (กริยาแปรตามประธานหรือกรรม) คือนําแนวความคิดทางด้าน
การแปลภาษามาใช้ สามารถแปลภาษาไทยเป็นภาษามือไทยได้ทั้งในระดับคําหรือประโยคท่ีมีความ
หลากหลายได้ แต่ระบบดังกล่าวไม่สามารถแปลกริยาแปรตามประธานหรือกรรม 
 
 งานวิจัยทางด้านการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับคนหูหนวก
คือระบบ TESSA เป็นการแปลเสียงเป็นภาษามืออเมริกัน (Bangham et al., 2000) ระบบ 
Weather Reports Generate System แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษามืออเมริกัน (Grieve, 2002) 
ระบบASL Workbench แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษามืออเมริกัน (Armond, 2001) ระบบ A 
Machine Translation System from English to American Sign Language System คือการ
แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษามืออเมริกัน (Zhao et al., 2000) ระบบ Cross Modal 
Comprehension in ZARDOZ an English to Sign Language Translation System คือการแปล
เสียงและข้อความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษามือไอริส ภาษามือญี่ปุ่น (Veale et al., 1998) และ
ภาษามือ ระบบ Generating American Sign Language Classifier Predicates for English to 
ASL Machine Translation เป็นการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษามืออเมริกัน (Huenerfauth, 
2006) ระบบ Transfer-Based Statistical Translation of Taiwanese Sign Language Using 
PCFG เป็นการแปลจากจีนเป็นภาษามือไต้หวัน(Chiu et al., 2007) ระบบ A German Sign 
Language Corpus of the Domain Weather Report เป็นการแปลจากภาษาเยอรมันเป็นภาษา
มือเยอรมัน (Stein & Bungeroth, 2006) จากระบบที่กล่าวมาทั้งหมดน้ัน เป็นการแปลภาษา
ต่างประเทศ-ภาษามือต่างประเทศ ภาษามือต่างประเทศนั้นแตกต่างจากภาษามือไทย ซึ่งต่างจาก 
ระบบการแปลอัจฉริยะภาษาไทย-ภาษามือไทย: สําหรับนักเรียนหูหนวก (กริยาแปรตามประธานหรื
อกรรม) เป็นการแปลภาษาไทยเป็นภาษามือไทย 
 
 ดังน้ันนักเรียนหูหนวกสามารถใช้นวัตกรรมทางด้านการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบ
การแปลอัจฉริยะภาษาไทย-ภาษามือไทย: สําหรับนักเรียนหูหนวก (กริยาแปรตามประธานหรือกรรม) 
ได้สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยแปลภาษาไทยเป็นภาพภาษามือ รูปภาพ 
ข้อความ เสียง วีดีโอ/แอนนิเมช่ันภาษามือไทย ในระดับประโยค 
  1. เมื่อต้องการทราบความหมายของกริยาแปรตามประธานหรือกรรม ได้ง่ายขึ้น 
  2. เมื่อต้องการทราบความหมายของประโยคภาษาไทย ได้ง่ายขึ้น 
  3. เมื่อต้องการฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย ได้ง่ายขึ้น 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 

 

82 

  4. เมื่อต้องการเข้าถึงสารสนเทศ ได้ง่ายขึ้น  
  5. เมื่อต้องการเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น 
  6. เมื่อต้องการเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น 
  7. เพ่ือช่วยเพิ่มโอกาสในการติดต่อสื่อสารระหว่างคนหูหนวกและคนปกติได้ง่าย
ขึ้น  
 
  นอกจากน้ี ระบบการแปลอัจฉริยะภาษาไทย-ภาษามือไทย: สําหรับนักเรียนหู
หนวก (กริยาแปรตามประธานหรือกรรม) ยังมีประโยชน์ต่อคนปกติ ผู้ปกครอง ผู้ที่เก่ียวข้องทาง
การศึกษาและบุคคลผู้สนใจทั่วไปเพ่ือเป็นเคร่ืองมือสําหรับ 
  1. ช่วยให้การเรียนรู้ภาษามือไทยได้ง่ายขึ้น สะดวก ทุกที่ทุกเวลา 
  2. ช่วยในการติดต่อสื่อสารกับคนหูหนวกได้ง่ายขึ้น สะดวก ทุกที่ทุกเวลา 
 
3.  ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสําหรับนักเรียนหูหนวก ครูและผู้ที่สนใจที่จะนําระบบการแปลอัจฉริยะ
ภาษาไทย-ภาษามือไทย: สําหรับนักเรียนหูหนวก (กริยาแปรตามประธานหรือกรรม) ไปใช้คือคําศัพท์
ที่บรรจุในพจนานุกรมที่ระบบสามารถแปลได้คือจากหนังสือแบบสอนเสริมการอ่านและการเขียนวิชา
ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 (สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน) หนังสือเรียน
ภาษาไทยสําหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยินระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 หนังสือเรียนรู้ภาษามือ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชุดที่ 1 สําหรับบุคลากร ครูและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ส่วน
คําศัพท์นอกเหนือจากน้ีผู้ทําการวิจัยจะดําเนินการบรรจุเข้าพจนานุกรมในโอกาสต่อไปเพ่ือให้ ระบบ
การแปลอัจฉริยะภาษาไทย-ภาษามือไทย: สําหรับนักเรียนหูหนวก (กริยาแปรตามประธานหรือกรรม) 
สามารถแปลภาษาได้มากข้ึนและมีความหลากหลายมากย่ิงขึ้น ในส่วนวิธีการใช้ระบบนั้น เพียงแค่
ติดต้ังระบบและเรียกใช้ระบบเช่นเดียวกับการเรียกใช้ระบบทั่ว ๆ ไป 
 
 ข้อเสนอสําหรับผู้ที่สนใจในการวิจัยต่อไป ควรพัฒนาระบบการแปลอัจฉริยะภาษาไทย-
ภาษามือไทย: สําหรับนักเรียนหูหนวก ให้สามารถแปลด้านต่าง ๆ ให้มากข้ึน เพ่ือที่ระบบการแปล
อัจฉริยะภาษาไทย-ภาษามือไทย: สําหรับนักเรียนหูหนวกจะได้มีความสมบูรณ์ย่ิงๆ ขึ้น 
 
 




