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1. บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ปัจจุบันคนไทยหลายคนมักจะประสบปัญหาการสื่อสารกับชาวต่างชาติ เนื่องจากการขาดทักษะ
ทางด้านภาษา ทั้ ง เรื่ องของค าศัพท์ที่ ใช้หรือหลักไวยากรณ์ การขาดประสบการณ์ในการพูด
ภาษาต่างประเทศและยังมีความเขินอายและมีความกลัวที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติ  

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว จึงมีชาวต่างชาติมาเที่ยวกัน
เป็นจ านวนมาก  ในบางครั้งมีชาวต่างชาติมาสอบถามเส้นทางกับคนไทยโดยใช้ภาษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาหนึ่งที่บุคคลส่วนมากใช้ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งคนไทยบางกลุ่มอาจจะ
ไม่เข้าใจในสิ่งชาวต่างชาติต้องการสื่อสารท าให้ไม่สามารถตอบค าถามได้  จึงท าให้เกิดอุปสรรคในการ
สื่อสารของทั้งสองฝ่าย 

จากปัญหาที่ กล่าวมาข้างต้นและประกอบกับในโลกที่ เทคโนโลยีก้ าวไกลที่ปั จจุบัน
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องใช้และติดตัวไปทุกๆวัน จึงท าให้ผู้จัดท ามีแนวคิดที่จะพัฒนาแอพ
พลิเคชัน (Application) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้กับบุคคลที่ต้องการสื่อสาร
ภาษาไทยและอังกฤษ โดยระบบสามารถแปลภาษาจากเสียงหนึ่งสู่เสียงอีกภาษาหนึ่ง ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้งาน
ได้โดย ส่งเสียงพูดเข้าไปในระบบและระบบจะท าการแปลภาษาเป็นอีกภาษาหนึ่งและส่งเสียงพูดของภาษา
ที่ถูกแปลแล้วออกมา 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
 

1. เพ่ือช่วยในการสื่อสารระหว่างคนไทยที่ใช้ภาษาไทยและคนต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ 
2. เพ่ือสร้างแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สามารถรับเสียงจากภาษาไทยมาแปลเป็น

ภาษาอังกฤษ รับเสียงจากภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทย 
3. เพ่ือศึกษาหลักในการรู้จ าเสียง (Speech Recognition)  
4. เพ่ือศึกษาหลักในการสังเคราะห์เสียงพูด (Text to Speech Synthesis) 
5. เพ่ือฝึกทักษะการท างานในการพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) 

 



 
__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
การพัฒนาระบบล่ามแปลภาษาไทย – อังกฤษ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่      ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 หน้าท่ี 4 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษา 
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. แอพพลิเคชันจะต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนต  
2. แอพพลิเคชันท างานอยู่บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

(Android) 
3. แอพพลิเคชันท าการรู้จ าเฉพาะ เสียงพูด ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเท่านั้น 
4. แอพพลิเคชันท าการสังเคราะห์เสียงเฉพาะ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเท่านั้น 
5. ค าศัพท์และไวยากรณ์ที่ใช้ในการพูดอยู่ในโดเมน (Domain) ของการท่องเที่ยวที่ผู้พัฒนาได้

ก าหนดไว้เท่านั้น 
6. ลักษณะของเสียงพูดที่รับเข้ามาในระบบ สามารถพูดได้ครั้งละหนึ่งประโยค 
7. เสียงพูดที่รับเข้ามาในระบบบางส าเนียงอาจท าให้ได้ประโยคที่ไม่ตรงกับที่ต้องการ เช่น พูดค าว่า 

สอง เป็น ฉอง เป็นต้น 
 

1.4 ประโยชนข์องโครงงาน  
 

1. ช่วยในการสื่อสารระหว่างคนไทยที่ใช้ภาษาไทยและคนต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษได ้
2. ได้แอพพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่สามารถรับเสียงจากภาษาไทยมาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

และรับเสียงจากภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทย 
3. ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากแอพพลิเคชันนี้เพ่ือใช้ในการสื่อสารกับคน

ต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษและคนไทยได ้
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2. การทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1. ระบบรู้จ าเสียงพูด (Automatic Speech Recognition : ASR) 
การรู้จ าเสียง (Speech Recognition) คือ การท าให้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะฟังค าพูดและ

ตัดสินใจได้ว่าค าพูดนั้นคือค าว่าอะไร หรืออีกความหมายหนึ่งคือการน าไฟล์เสียงน าไปแปลงได้เป็นข้อความ
ออกมา 

 
รูปภาพ 2.1 แสดงสถาปัตยกรรมการรู้จ าเสียงพูด 

 
ขั้นตอนหลัก ๆ ในการท าการรู้จ าเสียงพูดประกอบด้วย การรับสัญญาณเสียงเข้ามาในระบบ 

ระบบจะแปลงสัญญาณเสียงที่เป็นสัญญาณอนาล็อก (analog) ให้เป็นสัญญาณดิจิตอล (digital) แล้วสกัด
ค่าลักษณะส าคัญ (feature extraction) เพ่ือเก็บรวบรวมลักษณะส าคัญของเสียงพูดแต่ละเสียง โดยค่าที่
ได้จะถูกเก็บเป็นเวกเตอร์ จากนั้นจึงสร้างแบบจ าลองทางกายภาพของเสียง (acoustic model) ให้กับ
ระบบแล้วท าการถอดรหัสเสียง (decoder) เมื่อท าการถอดรหัสเสียงเสร็จผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นตัวอักษร 
 ในการรู้จ าเสียงต้องเข้าใจคุณลักษณะของแต่ละค าท่ีใช้ในการรู้จ า ดังต่อไปนี้ 
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Phone คือ หน่วยย่อยสุดทางเสียง ตัวอย่างเช่น ค าว่า "การ" อ่านออกเสียงด้วยเสียง "ก" ตาม
ด้วยสระ "า" และลงท้ายด้วย เสียงตัวสะกด "น" สิ่งนี้ก็คือ Phone ในทางภาษาศาสตร์ โดยมีสัญลักษณ์
มาตรฐานแทนเสียง Phone แต่ละเสียง เช่น "k" แทน เสียง "ก" "aa" แทนสระ "า" 

Speech feature คือ ค่าลักษณะส าคัญของเสียง เพ่ือน าไปเป็นตัวแทนของการรู้จ าเสียง ค่า
ส าคัญที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันคือ Mel-frequency cepstral coefficient (MFCC) ค่านี้ถูกเก็บอยู่
ในรูปเวกเตอร์โดยเวกเตอร์หนึ่งๆ แทนสัญญาณเสียงยาวประมาณ 20 มิลลิวินาที แต่ละเวกเตอร์แทน
สัญญาณเสียง ที่ค่อยๆ เลื่อนไปแบบ overlap เช่น เลื่อนไปทีละ 10 มิลลิวินาที ดังรูปภาพที่ 2.2 ดังนั้น
หากมีเสียงทีม่ีความยาว 1 วินาทีเข้ามา จะแทนด้วยเวกเตอร์จ านวน 100 อัน 

ล าดับของเวกเตอร์ที่แทนสัญญาณเสียง เรียกว่า Observation sequence และเรียกเวกเตอร์ใดๆ 
ใน Observation sequence ว่า Observation vector 

 
รูปภาพ 2.2 แสดงการดึงคุณลักษณะของเสียง 

 
แบบจ าลองการออกเสียง  (Pronunciation model) คือ การบอกว่าค าใดๆ ออกเสียงได้

อย่างไร โดยจะบอกเป็นล าดับของ Phone เช่น  
- "การ" ออกเสียงว่า "k aa n^" ,  
- "ขนม" ออกเสียงว่า "kh a n o m^"  

วิธีสร้ างแบบจ าลองการออกเสียงอย่ างง่ าย  คือการสร้ างพจนานุกรมการออกเสียง 
(Pronunciation dictionary) ที่เก็บรายการของค าคู่กับเสียงอ่านนั้น 

แบบจ าลองกายภาพของเสียง (Acoustic model) คือ ค่าความน่าจะเป็นที่ Observation 
sequence นั้นจะเป็นเสียงของ Phone นั้นๆ ซึ่งสามารถเขียนความน่าจะเป็น แทนด้วย P(O|p) โดยที่ p 
คือแบบจ าลองกายภาพของเสียงของ Phone ใด ๆ 
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รูปภาพ 2.3 แสดงหน้าที่ของแบบจ าลองกายภาพของเสียง 

 
 ในปัจจุบันแบบจ าลองกายภาพของเสียงใช้วิธีที่เรียกว่า Hidden Markov Model (HMM) น าแต่
ละ Phone มาเชื่อมต่อกัน โดย Observation sequence จะถูกป้อนเข้าทางซ้ายหรือเข้าทางโหนดที่ 1 
และออกทางโหนดสุดท้าย ในระหว่างที่ Observation vector แต่ละตัววิ่งอยู่ใน HMM นี้ จะวิ่งไปข้างหน้า
หรือย่ าอยู่ที่โหนดเดิม (ตาม Link ที่มีอยู่) เท่านั้นไม่มีการย้อนกลับ จึงเรียก HMM แบบนี้ว่า Left-to-right 
model 

 
รูปภาพ 2.4 แสดง Left-to-right HMM 

 
ตัวเชื่อม (Link) ที่เชื่อมระหว่างโหนดเรียกว่า การเปลี่ยน (Transition) และโหนดแต่ละโหนด

เรียกว่า สถานะ (State) ในขณะที่ Observation vector หนึ่งๆ เปลี่ยนจากสถานะ i ไปสถานะ j จะมี
ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะคือ aij เราเรียกความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะนี้ว่า 
Transition probability และเมื่อ Observation vector เช่น ot ไปตกที่ สถานะ i จะมีความน่าจะเป็น
ของการตกคือ bi(ot) ซึ่งเราเรียกว่า Emission probability 
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รูปภาพ 2.5 แสดงรายละเอียดของการจ าลองเสียงด้วยข้อมูล HMM 

 
จากรูปภาพ 2.5 แสดงให้เห็นว่า คุณลักษณะของแต่ละเสียงมีจ านวนเท่ากับ 39 และแต่ละ

คุณลักษณะประกอบด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และความแปรปรวน (Variance) โดยสามารถเขียนแบบจ าลอง
ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะได้ดังรูปภาพ 2.6 

 
รูปภาพ 2.6 แสดงความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะของรูปภาพ 2.5 

 
แบบจ าลองภาษา (Language model) คือ ค่าความน่าจะเป็นที่ค าใดๆ จะพูดต่อกันหรือบอก

ว่าค านี้ สามารถตามด้วยค าอีกค าได้หรือไม่ เช่น  
- ค่าความน่าจะเป็นของค าว่า "จะ ไป" มีโอกาสเกิดได้ 0.8 แต่ "ไป จะ" มีโอกาสเกิดได้แค่ 

0.01  
- ค าว่า “จะ” ตามด้วย ค าว่า "ไป" มีโอกาสเกิดได้มากกว่า ค าว่า "ไป" ตามด้วยค าว่า “จะ” 
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แบบจ าลองภาษาไม่เพียงบอกโอกาสที่ค าสองค าจะเกิดคู่กันเท่านั้น แต่ยังสามารถบอกด้วยว่า ทั้ง
ประโยคมีโอกาสเกิด ได้เท่าไหร่ สมมติว่ามีประโยค ซึ่งประกอบด้วยค าต่อๆ กันหลายๆ ค า ที่แทนด้วย    
W = (w1...wM) โดยที่ w แทนค าแต่ละค า แบบจ าลองภาษาจะบอกว่า W สามารถเกิดได้หรือไม่ หรือบอก
เป็นค่าความน่าจะเป็นว่ามีโอกาสเกิดมากน้อยเพียงใด โดยเขียนแทนค่าความน่าจะเป็นนี้ ด้วย P(W)  

 
รูปภาพ 2.7 แสดงหน้าที่ของแบบจ าลองภาษา 

 
การสร้างแบบจ าลองภาษา มี 2 วิธีหลัก ๆ ดังนี้ 
1. Regular grammar คือการเขียนกฎเอง ว่าค าใดต่อด้วยค าใดได้บ้าง เช่น การท าการรู้จ า

ล าดับของตัวเลข (Digit sequence recognition) ซึ่งเป็นการรู้จ าเสียงพูดตัวเลขแบบต่อเนื่อง 
โดยมีค าท่ีพูดได้คือ ศูนย์ถึงเก้าและแต่ละค าสามารถต่อกับค าใดๆ ก็ได้ 

 
รูปภาพ 2.8 แสดงไวยากรณ์ของล าดับของตัวเลข 

 
2. N-gram คือ การใช้วิธีทางสถิติแทนการสร้างกฎเนื่องจากงานทางด้านการู้จ ามีความซับซ้อน

เกินกว่าเกินกว่าจะเขียนกฎได้ครอบคลุมทั้งหมด 
เมื่อมีประโยค W = (w1 ... wM) มาให้ N-gram model จะค านวณค่าความน่าจะเป็นของการเกิด

ค าใดๆ โดยพิจารณาจาก N-1 ค าก่อนหน้า อาทิเช่น N = 2 ซึ่งเรียกว่า Bigram หรือ 2-gram นั้น จะให้ค่า
ความน่าจะเป็นของ ค าใดๆ โดยดูจาก ค าก่อนหน้ามันเพียงค าเดียว เรามักจะเขียนค่าความน่าจะเป็นนี้ใน
รูปของ P(w2|w1) ซึ่งหมายถึงความน่าจะเป็นที่ค า w2 จะเกิดตามหลังค า w1 

สมการ Bigram Model             (2-1) 
 
ตัวอย่างการค านวณ  
 

P(ไป|จะ) = 0.8 P(จะ|ไป) = 0.01 P(จะ|ผม) = 0.7 
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P(ตลาด|ไป) = 0.5 P(โรงเรียน|ไป) = 0.6 P(ผม|ไป) = 0.02 

สามารถค านวณ ค่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดประโยค "ผม จะ ไป โรงเรียน" โดยการคูณต่อกัน 

P(ผม จะ ไป โรงเรียน) = P(จะ|ผม) P(ไป|จะ) P(โรงเรียน|ไป) 

  = (0.7)(0.8)(0.6) 

  
= 0.336 
= 0.0112 

และในทางเดียวกัน  3-gram (Trigram) model สามารถค านวณค่าความน่าจะเป็นของแต่ละค า 
โดยพิจารณาจากค าก่อนหน้า 2 ค า เช่น 

ส ม ก า ร  Tri-gram Model      

   (2-2) 

P(ผม จะ ไป โรงเรียน) = P(จะ|ผม) P(ไป|ผม จะ) P(โรงเรียน|จะ ไป) 
 
ดังนั้น สมการ N-gram Model มีดังนี้ 

 (2-3) 
 
การ Train N-gram Model 

สมการ     (2-4) 

  
ตัวอย่างการ Train 2-gram Model 
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จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า  คือจ านวนครั้งในการฝึกข้อความที่เกิด 

 คู่กับ  ที่มีความเป็นไปได้ที่ประโยคที่เราป้อนเข้ามาอาจจะมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0 

เนื่องจากในการฝึกข้อความ ไม่เกิดคู่ค าท่ีอยู่ในประโยคท่ีถูกป้อนเข้ามา เช่น (ไป โรงเรียน) เท่ากับ 0 ก็จะ

ท าให้ (โรงเรียน|ไป) เท่ากับ 0 ดังนั้น จึงมีวิธีการที่เรียกว่า smoothing ซึ่งเป็นการเพ่ิมค่าความน่าจะ
เป็นเข้าไปในคู่ค าที่มีความน่าจะเป็นเท่ากับ 0 เพ่ือช่วยไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น 

 
ตัวถอดรหัสเสียง (Speech Decoder) 
เมื่อรับสัญญาณเสียงเข้ามาตัวถอดรหัส (Decoder) จะท าการสร้างโครงข่ายของค า (Word 

network) ที่รวบรวมล าดับของค า (Word Sequence) ที่เป็นไปได้ท้ังหมด โดยแต่ละเส้นทางของโครงข่าย
จะประกอบด้วย ค่าความน่าจะเป็นของการเกิดล าดับของค า (ค านวณโดยแบบจ าลองภาษา) และความ
น่าจะเป็นของการเกิดสัญญาณเสียงนั้น เมื่อก าหนดล าดับของค าใดๆ (ค านวณโดยแบบจ าลองกายภาพของ
เสียง) ตัวถอดรหัสจะท าค้นหาเส้นทางท่ีให้ความน่าจะเป็นรวมสูงที่สุด โดยกระบวนการนี้สามารถเขียนเป็น
สมการได้ว่า 

  (2-5) 

 

โดยที่   คือ ล าดับของค าที่ต้องการหา 

 คือ Observation sequence ของเสียงที่รับเข้ามา 

 คือ ความน่าจะเป็นของการเกิด  เมื่อก าหนด  (แบบจ าลองกายภาพ
ของเสียง)  

เป็นความน่าจะเป็นของการเกิด  (แบบจ าลองภาษา) 

Speech decoder หลักๆ ที่ใช้ในการรู้จ า มี 3 วิธี 
1. One-pass Viterbi search 
2. One-pass Stack search 
3. Multi-pass search 

One-pass หมายถึงมีกระบวนการค้นหาเพียงครั้งเดียว ก็ได้ค าตอบเลย ส่วน Multi-pass จะมี
การผ่านกระบวนการค้นหา มากกว่า 1 ครั้งก่อนจะได้ค าตอบ ในการค้นหาครั้งแรกๆ จะได้ผลลัพธ์ เป็น 
Hypothesis ที่มีขอบเขต (Scope) แคบลง เพื่อช่วยในการค้นหา ในครั้งถัดไป 



 
__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
การพัฒนาระบบล่ามแปลภาษาไทย – อังกฤษ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่      ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 หน้าท่ี 12 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษา 
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2.1.2 ระบบการแปลภาษา (Machine Translation : MT) 
การแปลภาษาคือการแทนที่ค าในภาษาหนึ่งด้วยค าในอีกภาษาหนึ่ง หรือที่เรียกว่าการแปลค าต่อ

ค าซึ่งเป็นการแปลภาษาอย่างง่าย อย่างไรก็ตามการแปลภาษาอย่างง่ายไม่เพียงพอต่อการแปลภาษาให้
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จึงมีหลักการในการแปลภาษาอ่ืนๆมาช่วยในการแปลภาษา 

การพัฒนาระบบการแปลภาษาในอดีต สามารถแบบออกเป็นระบบใหญ่ๆ ได้เป็น 3 ระบบดังนี ้
1. ระบบการแปลโดยตรง (Direct Machine Translation) เป็นระบบที่ใช้ในยุคต้นๆ ของการ

พัฒนาระบบแปลภาษา โดยการแปลนั้นจะขึ้นอยู่กับพจนานุกรม 2 ภาษา คือภาษาต้นฉบับ และ
ภาษาเป้าหมาย และวิธีการแปลนั้นจะใช้การแปลค าต่อค า หรือวลีต่อวลี จะเห็นได้ว่าคุณภาพในการแปล
นั้น จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของพจนานุกรม คือถ้าพจนานุกรมมีข้อมูลที่ละเอียดมาก คุณภาพการแปลก็จะดี
ตามไปด้วย 

2. ระบบการแปลแบบถ่ายทอด (Transfer Machine Translation) เป็นเทคนิคท่ีปรับปรุงขึ้นจาก
ระบบการแปลภาษาโดยตรง โดยแบ่งขั้นตอนการแปลออกเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ  

- การวิเคราะห์เพ่ือสร้างรูปแบบแทนภาษาต้นฉบับ 
- การสร้างการถ่ายทอด (Transfer) ไปสู่รูปแบบภาษาเป้าหมาย  
- การสังเคราะห์สร้างภาษาเป้าหมายตามลักษณะที่เหมาะสม 
3. ระบบการแปลแบบใช้ภาษากลาง (Interlingua Machine Translation) ระบบนี้เป็นการสร้าง

ภาษาตัวแทนที่เป็นภาษากลางขึ้น และมีวิธีการแปลอยู่ 2 ขั้นตอนใหญ่ คือ  
- การวิเคราะห์รูปลักษณะของภาษาต้นฉบับ (Source Language Analysis) เพ่ือแทนค่าด้วย

ภาษากลาง  
- การสร้างภาษาเป้าหมาย โดยการสังเคราะห์รูปแบบภาษาเป้าหมายจากภาษากลาง ซึ่ง

ความสัมพันธ์ของรูปแบบค าต่างๆ ที่ไม่ขึ้นอยู่กับภาษาใดภาษาหนึ่งโดยเฉพาะ โดยจะแยกความหมายออก
จากโครงสร้างภาษา  

เทคนิคที่นิยมน ามาใช้พัฒนาระบบการแปลภาษา มีดังนี ้
1. Rule-based method เป็นเทคนิคประเภทระบบการแปลแบบถ่ายทอด และเป็นเทคนิคที่

ได้รับความนิยมมานาน โดยการท างานของ Rule-based จะประกอบด้วย  
1.1 การวิเคราะห์ประโยคต้นฉบับ ซึ่งอาจวิเคราะห์ทั้งในส่วนลักษณะของค า (Morphology), 

วากยสัมพันธ์ (Syntactical) และ/หรือ ความหมาย (Semantic)  
1.2 การผลิตประโยคที่เป็นภาษาเป้าหมายออกมา ตามโครงสร้างภาษา ซึ่งทั้ง 2 ส่วนการ

ท างานจะขึ้นอยู่กับพจนานุกรม และกฎการถ่ายทอดที่ก าหนดไว้ 
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2. Example-based method แนวคิดของเทคนิคนี้คือ แปลภาษาโดยใช้ตัวอย่างการแปลของ
ประโยคที่คล้ายกัน ซึ่งมีข้ันตอนหลักดังนี้  

2.1 เก็บตัวอย่างการแปลไว้ในฐานข้อมูล  
2.2 น าประโยคที่จะแปลมาเปรียบเทียบกับตัวอย่างการแปลที่รวบรวมไว้ เพ่ือหาตัวอย่างที่

ใกล้เคียงกัน  
2.3 น าตัวอย่างดังกล่าวมาหาวิธีการแปลส าหรับประโยคนั้น แล้วสร้างประโยคเป้าหมาย  

3. Hybrid method เป็นเทคนิคที่ผสมผสานระหว่างการท างานแบบ Rule-based กับ 
Example-based ซึ่งจะมีหลักการท างานดังนี้  

3.1 ค้นหารูปแบบประโยคทุกประโยคในฐานข้อมูล ที่ใกล้เคียงกับประโยคท่ีจะแปล  
3.2 ท าการเลือกตัวแบบ (template) โดยมี 3 กระบวนการในการเลือก คือ  

3.2.1 จัดล าดับชั้นความใกล้เคียงของแต่ละประโยคตัวอย่าง 
3.2.2 จัดกลุ่มการแปลของทุกประโยคตัวอย่าง  
3.2.3 ท าการเลือก โดยจะพิจารณาทั้งล าดับความใกล้เคียง และการแปลที่ดีที่สุด  

3.3 ท าการแปลโดยยึดเอาตัวแบบที่เลือกเป็นหลัก  
3.4 สร้างประโยคปลายทาง ที่ได้รับการปรับแต่งแล้ว 

  
การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 โครงสร้างประโยคพ้ืนฐานในภาษาทุกๆ ภาษานั้นจะประกอบด้วย ประธาน (Subject: S) กรรม 
(Object: O) และกริยา (Verb: V) เหมือนกัน โดยความแตกต่างระหว่างภาษานั้นอยู่ที่การวางต าแหน่งของ
ค าในไวยากรณ์ ซึ่งสามารถแบ่งรูปแบบไวยากรณ์ตามลักษณะการจัดเรียงของค าในภาษาที่พบได้ทั้งสิ้น 6 
ลักษณะคือ SOV SVO, VSO, VOS, OVS OSV 

1. ความคล้ายคลึงกันของโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
จากการแบ่งแยกลักษณะของไวยากรณ์ตามลักษณะการจัดเรียงของค า พบว่า ภาษาอังกฤษ

และภาษาไทย จัดอยู่ในกลุ่ม SVO เหมือนกัน จะต่างกันก็แต่เพียงต าแหน่งของกริยาช่วย และบุพบท 
เท่านั้น 

ตัวอย่าง การแจกแจงประโยคในโครงสร้างวลีของภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
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S -> NP VP 
NP ->(Det) (Adj) n (PP) 
VP -> v (NP) (PP) 
PP -> Prep NP 

S -> NP VP 
NP -> n (Adj) (Class) (Det) 
VP -> v (NP) (PP) 
PP -> Prep NP 

ตารางที่ 1 การแจกแจงประโยคในโครงสร้างวลีของภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
 
สังเกตได้ว่ารูปแบบโครงสร้างของ ประโยค และวลี ใน 2 ภาษานั้นใกล้เคียงกัน ซึ่งผลจาก

การศึกษาทางภาษาศาสตร์ บนพ้ืนฐานของโครงสร้างไวยากรณ์พบว่ามีรูปแบบประโยคพ้ืนฐานของทั้ง 2 
ภาษาอย่างน้อย 7 รูปแบบที่มีการจัดเรียงต าแหน่งเหมือนกันดังนี้ 



 
__________________________________________________________________________ 
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ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยค ภาษาไทย ตัวอย่างประโยค 

NP BE ADJ 
NP BE ADV 
NP BE NP 
NP V 
NP V PP 
NP V NP 
NP V NP NP 

Meg is beautiful. 
The little cat is here. 
My mother is a nurse. 
They laugh. 
She walk in the garden. 
Pretty girl buys a dress. 
A nice man gives the girl a 
dress. 

NP ADJ 
NP BE ADV 
NP BE NP 
NP V 
NP V PP 
NP V NP 
NP V NP    
NP 

แม็ค สวย 
แมว ตัวเล็ก อยู่ ที่นี่ 
แม่ ของ ฉัน เป็น นางพยาบาล 
พวกเขา หัวเราะ 
เธอ เดิน ใน สวน 
เด็กผู้หญิง น่ารัก ซื้อ เสื้อผ้า 
ผู้ ชาย ใจดี  ให้  เสื้ อผ้ า  แก่

เด็กผู้หญิง 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบรูปแบบการจัดเรียงต าแหน่งประโยคภาษาอังกฤษและภาษาไทย (1) 

 
2. ความแตกต่างของโครงสร้างประโยคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ถึงแม้ประโยคพ้ืนฐานของภาษาอังกฤษ และภาษาไทย จะมีความคล้ายคลึงกันอย่างมาก แต่ก็
ยังมีบางส่วนที่แตกต่างกัน ได้แก่โครงสร้างภายในวลีค านาม และวลีกริยาที่การจัดเรียงของไวยากรณ์นั้น
แตกต่างกัน เนื่องจากในภาษาอังกฤษนั้นจะวางต าแหน่งของค าวิเศษณ์ หรือค าขยายต่างๆ ไว้หน้าค านาม 
แต่ในภาษาไทยนั้นค านามจะถูกวางไว้ซ้ายสุด หรือก่อนวลีเสมอ แล้วจึงตามด้วยค าขยายต่าง ๆ ดังนี้ 

 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
NP -> Pron 
NP  ->  Det NP 
NP  ->  Poss Pron NP 
NP  ->  Art NP 
NP  ->  Adj NP 
NP  ->  n 

NP ->  Pron 
NP ->  NP (class) Det 
NP ->  NP Poss Pron 
NP ->  NP 
NP ->  NP (class) Adj 
NP ->  n 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบรูปแบบการจัดเรียงต าแหน่งประโยคภาษาอังกฤษและภาษาไทย (2) 
 

2.1.3 ระบบสังเคราะห์เสียงพูด (Text to Speech Synthesis : TTS) 
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ระบบสังเคราะห์เสียงพูดเป็นระบบที่สังเคราะห์เสียงจากข้อความ  ซึ่งโครงสร้างของระบบ
สังเคราะห์เสียงพูด สามารถแบ่งการท างานเป็นส่วนย่อยๆได้เป็น 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย  

1. ส่วนประมวลผลข้อความ (Text analysis)  
2. ส่วนประมวลผลจังหวะและท านอง (Prosody analysis)  
3. ส่วนสังเคราะห์เสียงพูด (Speech synthesis) 

 
รูปภาพ 2.9 แสดงสถาปัตยกรรมการสังเคราะห์เสียงพูดจากข้อความ 

 
1. ส่วนประมวลผลข้อความ เป็นการพัฒนาระบบส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน ซึ่งจะรับชุดอักขระ

ทั้งท่ีเป็นข้อความภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข สัญลักษณ์ต่างๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์วิธีการอ่านที่ถูกต้อง 
พร้อมทั้งแปลงวิธีการอ่านเป็นชุดสัญลักษณ์ทางหน่วยเสียงส าหรับใช้สร้างเสียง นอกจากนี้ยังต้องวิเคราะห์
ข้อมูลทางภาษาศาสตร์อ่ืนๆ ที่แฝงอยู่ในข้อความ เช่น หน้าที่ของค า เพ่ือใช้ประกอบในกระบวนการ
สังเคราะห์เสียง โดยส่วนประมวลผลข้อความประกอบด้วย 



 
__________________________________________________________________________ 
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• ส่วนคัดแยกประเภทข้อความ (Tokenization) ท าหน้าที่ตรวจสอบและคัดแยกประเภทของชุด
อักขระที่เข้ามา เช่น ข้อความภาษาไทย ข้อความภาษาอังกฤษ สัญลักษณ์ ตัวเลข เพ่ือแยกกันประมวลผล 
เนื่องจากอักขระแต่ละประเภทมีวิธีการอ่านที่แตกต่างกัน 

• ส่วนตัดค า (Word segmentation) ท าหน้าที่ตัดข้อความให้เป็นระดับค า ก่อนน าไปวิเคราะห์หา
เสียงอ่าน 

• ส่วนวิเคราะห์เสียงอ่าน (Grapheme-to-phoneme conversion: G2P) ท าหน้าที่อ่าน
วิเคราะห์วิธีการอ่านออกเสียงของข้อความ ตัวเลข และสัญลักษณ์ต่างๆ แล้วแปลงเป็นชุดสัญลักษณ์ทาง
หน่วยเสียง 

• ส่วนพจนานุกรมเสียงอ่าน (Pre-defined pronunciation dictionary) ท าหน้าที่แปลงชุด
อักขระให้เป็นชุดสัญลักษณ์ทางหน่วยเสียงโดยใช้วิธีการค้นหา จากพจนานุกรมค าอ่านที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
ซึ่งชุดอักขระเหล่านี้เป็นได้ทั้งกรณีที่ข้อความ ตัวเลข และสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ส่วนวิเคราะห์เสียงอ่านไม่
สามารถวิเคราะห์ได้ถูกต้องหรือมีวิธีการอ่าน เฉพาะตัว 

• ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลอ่ืนๆ ท าหน้าที่วิเคราะห์แยกข้อมูลที่จ าเป็นทางภาษาศาสตร์และอ่ืนๆ ที่อยู่
ในข้อความเพ่ือใช้ประกอบในการประมวลผลต่อไป 

2. ส่วนวิเคราะห์ จังหวะและท านอง เป็นการพัฒนาระบบประมวลผลและค านวณหาจังหวะ
และท านองของเสียงที่จะสังเคราะห์ ขึ้น เช่น การก าหนดความยาวสั้นของเสียง ความสูงต่ าของเสียง 
เพ่ือให้เสียงที่สร้างขึ้นมีความเป็นธรรมชาติใกล้เคียงกับเสียงของมนุษย์  

3. สังเคราะห์เสียงพูด เป็นการสร้างสัญญาณเสียงพูดจากชุดสัญลักษณ์ทางหน่วยเสียงและ
ข้อมูลจังหวะและ ท่วงท านอง โดยทีมวิจัยได้พัฒนาส่วนสังเคราะห์เสียงโดยใช้เทคโนโลยี 2 แบบ คือ 
เทคโนโลยีการสังเคราะห์เสียงแบบ Unit Selection Speech Synthesis เพ่ือสร้างเสียงที่มีคุณภาพสูง 
โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสังเคราะห์เสียงพูดแบบ HMM-
based Speech Synthesis เพ่ือรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ขนาดพกพาที่มีเนื้อที่หน่วยความจ าไม่มาก 
แต่ยังคงให้เสียงที่มีความเป็นธรรมชาติสูง  

 
2.1.4 การพัฒนาแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แอนดรอยด์ 
การท างานของแอนดรอยด์มีพ้ืนฐานอยู่บนระบบลีนุกซ์ เคอร์เนล (Linux Kernel) ซึ่งใช้ Android 

SDK (Software Development Kit) เป็นเครื่องมือส าหรับการพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ (Android) โดยใช้ภาษาจาวา (Java) ในการพัฒนา 

เนื่องจากภาษาที่ใช้ในการพัฒนาคือ ภาษาจาวา (Java) จึงมีการเลือกใช้ โปรแกรม Eclipse เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา โดยมีการใช้ Plug-in ของ Eclipse คือ ADT (Android Development Tool) ซึ่ง



 
__________________________________________________________________________ 
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เป็นส่วนเพิ่มเติมที่ช่วยให้สามารถพัฒนาแอพพลิเคชันได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยที่ไม่จ าเป็นต้องปรับแต่ง
ค่าต่างๆด้วยตนเอง อีกทั้งยังมีหน้าจอ emulator จ าลองการท างานแอพพลิเคชันที่ถูกเขียนขึ้น ช่วยให้
ผู้พัฒนาได้เห็นแอพพลิเคชันดังกล่าวเหมือนอยู่บนอุปกรณ์จริง 

 



 
__________________________________________________________________________ 
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2.2. โครงงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1. IBM’s Speech to Speech Translation 
 

 
รูปภาพ 2.10 IBM’s Speech to Speech Translation 

 
 IBM’s Speech to Speech Translation เป็นแอพพลิเคชันส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่สามารถ
ส่งเสียงพูดเข้าไปแล้วท าการแปลให้เป็นอีกภาษาหนึ่งตอบกลับมา โดยไม่จ าเป็นต้องเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ต 
ซึ่งภาษาที่รองรับได้แก่ อังกฤษ-อารบิก (English-Arabic) และ อังกฤษ-จีน (English-Chinese) โดย
ค าศัพท์ที่ใช้จะอยู่ในขอบเขตของการท่องเที่ยวและธุรกิจ 
 

2. Sakhr’s Arabic Language Buddy (for iPhone & BlackBerry) 
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รูปภาพ 2.11 Sakhr’s Arabic Language Buddy 
 

Sakhr’s Arabic Language Buddy เป็นแอพพลิเคชันส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟน (iPhone) 
และ แบล็กเบอร์รี่ (BlackBerry) ที่สามารถส่งเสียงพูดเข้าไปแล้วท าการแปลให้เป็นอีกภาษาหนึ่งตอบ
กลับมา ซึ่งภาษาที่รองรับได้แก่ อังกฤษ-อารบิก English-Arabic เหมาะส าหรับนักท่องเที่ยว นักเรียน ผู้ที่
ท าธุรกิจ 

 
3. Talk to Me Android Application 

 
รูปภาพ 2.12 Talk to Me Android Application 

 
 Talk to Me เป็นแอพพลิเคชัน (Application) ส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่แอนดรอยด์ (Android) 
ที่สามารถแปลภาษาจากภาษาที่กรอกข้อความเข้าไปหรือส่งเสียงพูดเข้าไป ให้เป็นภาษาอ่ืนที่ต้องการ โดย
สามารถแปลภาษาได้ถึง 40 ภาษารวมถึงการแปลภาษาไทยแต่ยังไม่รองรับการส่งเสียงพูดและการเล่นเสียง
ภาษาไทย เหมาะส าหรับผู้ใช้งานที่เป็นนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ก าลังเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ 

4. Trippo Voice Magix By Cellictica 
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รูปภาพ 2.13 Trippo Voice Magix By Cellictica 

 Trippo Voice Magix เป็นแอพพลิเคชันส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพ่ือช่วยในการติดต่อสื่อสารใน
กิจกรรมต่างๆ สามารถรองรับการพูดได้เพียงภาษาเดียวคือภาษาอังกฤษ แต่สามารถกรอกข้อความเพ่ือ
แปลภาษาและเล่นเสียงหรือสังเคราะห์เสียงพูด (แปลงข้อความเป็นเสียง) ได้ถึง 27 ภาษารวมทั้งภาษาไทย
ด้วย โดยสามารถเล่นซ้ าเสียงพูดที่แปลออกมาได้หลายครั้ง นอกจากนี้ยังสามารถเลือกส่วนของข้อความที่
แปลออกมาเพ่ือส่งไปยัง SMS, MMS, email, twitter, Facebook หรือ social media อ่ืน ๆ 
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3. รายละเอียดโครงงาน 
 
3.1. การวิเคราะห์และขอบเขตความต้องการระบบ 
Use Case 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปภาพ 3.1 Use Case ของระบบ 
 

Use case  No. Use case Name Actor Description 
MSST-01 SpeechToSpeechTranslation User ระบบรับเสียงจากผูใ้ช้เข้ามา แลว้จะไดเ้สียงอีก

ภาษาหน่ึงทีแ่ปลออกไป 
MSST-02 TextToSpeechTranslation User ระบบรับข้อความจากผูใ้ช้เข้ามา แลว้จะได้

user 

SpeechToSpeechTranslation 

Mobile Thai-English Speech To Speech Translation 

TextToSpeechTranslation 



 
__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
การพัฒนาระบบล่ามแปลภาษาไทย – อังกฤษ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่      ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 หน้าท่ี 23 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษา 
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เสียงอีกภาษาหน่ึงทีแ่ปลออกไป 
รหัส Use case  : MSST-01 และ MSST-02 
 
ชื่อ Use case  : SpeechToSpeechTranslation และ TextToSpeechTranslation 
 
Actor : ผู้ใช้ (User) 
 
ค าอธิบาย (Description):  
 กรณีที ่1 ผู้ใช้ต้องการแปลภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษ 
  - ระบบรับเสียงภาษาไทยจากผู้ใช้เข้ามา แล้วจะได้เสียงภาษาอังกฤษที่แปลออกไป 
 กรณีที ่2 ผู้ใช้ต้องการแปลภาษาอังกฤษไปเป็นภาษาไทย 
  - ระบบรับเสียงภาษาอังกฤษจากผู้ใช้เข้ามา แล้วจะได้เสียงภาษาไทยที่แปลออกไป 
 
เงื่อนไขก่อนหน้า (Preconditions):   
 - ผู้ใช้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Internet) และเปิดระบบนี้เรียบร้อยแล้ว 
 
เงื่อนไขภายหลัง (Postconditions):  
 กรณีที ่1 ผู้ใช้ต้องการแปลภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษ 
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  -  ข้อความภาษาไทยที่ได้จากการรู้จ าเสียงพูด (Speech Recognition) 
-  ข้อความภาษาอังกฤษที่แปลออกมา 
-  เสียงภาษาอังกฤษที่ได้จากการสังเคราะห์เสียงพูด (Speech synthesis) 

กรณีที ่2 ผู้ใช้ต้องการแปลภาษาอังกฤษไปเป็นภาษาไทย 
 -  ข้อความภาษาอังกฤษที่ได้จากการรู้จ า (Recognize) เสียงพูด 

-  ข้อความภาษาไทยที่แปลออกมา 
-  เสียงภาษาไทยที่ได้จากการสังเคราะห์เสียงพูด (Speech synthesis) 

 
Flow of events 
กระแสหลัก (Basic Flow) 
กรณีที ่1 ผู้ใช้ต้องการแปลภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษ 
กรณ ี1.1 ถ้าผู้ใช้ต้องการพูดเสียงภาษาไทยเข้าไปในระบบเพ่ือแปลภาษา (Speech To Speech Translation) 

            1. ผู้ใช้กดปุ่มอัดเสียง (Record) เพ่ืออัดเสียง 
 2. ผู้ใช้พูดเสียงภาษาไทยเข้าไปในโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 3. ระบบอัดเสียง 
 4. ผู้ใช้กดปุ่มหยุดอัดเสียง (Stop) เพ่ือหยุดอัดเสียง 
 5. ระบบหยุดอัดเสียง 

กรณ ี1.2 ถ้าผู้ใช้ต้องการพิมพ์ข้อความภาษาไทยเข้าไปในระบบเพ่ือแปลภาษา (Text To Speech Translation) 
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1. ผู้ใช้กดช่องที่ไว้ส าหรับรับข้อความภาษาไทย เพื่อพิมพ์ข้อความ 
 2. ผู้ใช้พิมพ์ข้อความภาษาไทยที่ต้องการแปล 
 3. ผู้ใช้กดปุ่มแปลภาษา (Translate) เพ่ือแปลข้อความที่พิมพ์ 
 4. ระบบเก็บข้อความที่ผู้ใช้พิมพ์ 
 5. ระบบหยุดรับข้อความจากผู้ใช้  
เมื่อท ากรณีที่ 1.1 หรือ 1.2 เสร็จแล้วก็มาท าข้ันตอนต่อไปนี้ 

 6. ระบบตั้งค่าภาษาของเสียงที่รับมาเป็นภาษาไทย แล้วส่งเสียงที่ได้ไปท าการรู้จ าเสียงที่เซิฟเวอร์การรู้จ าเสียงพูดเพ่ือให้ได้ข้อความภาษาไทยที่ตรงกับเสียง 
 7. ระบบตั้งค่าภาษาของข้อความผลลัพธ์เป็นภาษาไทย แล้วน าข้อความผลลัพธ์ที่ได้มาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 8. ระบบตั้งค่าภาษาของข้อความผลลัพธ์เป็นภาษาอังกฤษ แล้วส่งข้อความผลลัพธ์ที่ได้ไปสังเคราะห์เสียงที่แอพพลิเคชั่นการสังเคราะห์เสียงพูดที่ เครื่องเพ่ือให้
ได้เสียงภาษาอังกฤษที่ตรงกับข้อความผลลัพธ์ 

 9. ระบบเล่น (Play) เสียงภาษาอังกฤษ 
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กรณีที ่2 ผู้ใช้ต้องการแปลภาษาอังกฤษไปเป็นภาษาไทย 
กรณี 2.1 ถ้าผู้ใช้ต้องการพูดเสียงภาษาอังกฤษเข้าไปในระบบเพ่ือแปลภาษา (Speech To Speech Translation) 

            1. ผู้ใช้กดปุ่มอัดเสียง (Record) เพ่ืออัดเสียง 
 2. ผู้ใช้พูดเสียงภาษาอังกฤษเข้าไปในโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 3. ระบบอัดเสียง 
 4. ผู้ใช้กดปุ่มหยุดอัดเสียง (Stop) เพ่ือหยุดอัดเสียง 
 5. ระบบหยุดอัดเสียง 

กรณ ี2.2 ถ้าผู้ใช้ต้องการพิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษเข้าไปในระบบเพ่ือแปลภาษา (Text To Speech Translation) 
1. ผู้ใช้กดช่องที่ไว้ส าหรับรับข้อความภาษาอังกฤษ เพื่อพิมพ์ข้อความ 

 2. ผู้ใช้พิมพ์ขอ้ความภาษาอังกฤษที่ต้องการแปล 
 3. ผู้ใช้กดปุ่มแปลภาษา (Translate) เพ่ือแปลข้อความที่พิมพ์ 
 4. ระบบเก็บข้อความที่ผู้ใช้พิมพ์  
 5. ระบบหยุดรับข้อความจากผู้ใช้ 
เมื่อท ากรณีที่ 2.1 หรือ 2.2 เสร็จแล้วก็มาท าข้ันตอนต่อไปนี้ 

 6. ระบบตั้งค่าภาษาของเสียงที่รับมาเป็นภาษาอังกฤษ แล้วส่งเสียงที่ได้ไปท าการรู้จ าเสียงเซิฟเวอร์การรู้จ าเสียงพูด เพ่ือให้ได้ข้อความภาษาอังกฤษที่ตรงกับ
เสียง 
 7. ระบบตั้งค่าภาษาของข้อความผลลัพธ์เป็นภาษาอังกฤษ แล้วน าข้อความผลลัพธ์ที่ได้มาแปลเป็นภาษาไทย 
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 8. ระบบตั้งค่าภาษาของข้อความผลลัพธ์เป็นภาษาไทย แล้วส่งข้อความผลลัพธ์ที่ได้ไปสังเคราะห์เสียงที่แอพพลิเคชั่นการสังเคราะห์เสียงพูดที่เครื่องเพ่ือให้ได้
เสียงภาษาไทยที่ตรงกับข้อความผลลัพธ์ 

 9. ระบบเล่น (Play) เสียงภาษาไทย 
 
กระแสรอง (Alternative Flow) 

1. จากกรณี 1 และ 2  
จากกระแสหลักที่ 6 ถ้าไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ระบบจะไม่สามารถท างานตามกระแสหลักที่ 6 ได้ ดังนั้นระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า 
โปรดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

2. จากกรณี 1.1 ถ้าผู้ใช้ต้องการพูดเสียงภาษาไทยเข้าไปในระบบเพ่ือแปลภาษา  
จากกระแสหลักที่ 2 ถ้าผู้ใช้พูดเสียงภาษาอังกฤษเข้าไปในโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะท าให้ระบบได้ผลลัพธ์ออกมาไม่ถูกต้องผู้ใช้เปลี่ยนเป็นพูดเสียงภาษาไทย
เข้าไปในระบบใหม ่

3. จากกรณี 1.2 ถ้าผู้ใช้ต้องการพิมพ์ข้อความภาษาไทยเข้าไปในระบบเพ่ือแปลภาษา  
จากกระแสหลักที่ 2 ถ้าผู้ใช้พิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษเข้าไปในโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะท าให้ระบบได้ผลลัพธ์ออกมาไม่ถูกต้อง ผู้ใช้เปลี่ยนเป็นพิมพ์ข้อความ
ภาษาไทยเข้าไปในระบบใหม่ 

4. จากกรณี 2.1 ถ้าผู้ใช้ต้องการพูดเสียงภาษาอังกฤษเข้าไปในระบบเพ่ือแปลภาษา  
จากกระแสหลักที่ 2 ถ้าผู้ใช้พูดเสียงภาษาไทยเข้าไปในโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะท าให้ระบบได้ผลลัพธ์ออกมาไม่ถูกต้องผู้ใช้เ ปลี่ยนเป็นพูดเสียงภาษาอังกฤษ
เข้าไปในระบบใหม ่

5. กรณี 2.2 ถ้าผู้ใช้ต้องการพิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษเข้าไปในระบบเพ่ือแปลภาษา  
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จากกระแสหลักที่ 2 ถ้าผู้ใช้พิมพ์ข้อความภาษาไทยเข้าไปในโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะท าให้ระบบได้ผลลัพธ์ออกมาไม่ถูกต้อง ผู้ใช้เปลี่ยนเป็นพิมพ์ข้อควา ม
ภาษาอังกฤษเข้าไปในระบบใหม่  
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โครงสร้างภาพรวมของระบบ 
 

 
 รูปภาพ 3.2 โครงสร้างภาพรวมของระบบ 
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ส่วนประกอบของระบบ Mobile Thai-English Speech to Speech Translation (ดังรูปภาพ 
3.2) ที่พัฒนาขึ้นนี้ ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ดังนี้  
1.  ส่วนของการติดต่อกับผู้ใช้ 

เป็นส่วนของการรับเสียงพูดหรือข้อความที่ต้องการแปลจากผู้ใช้   โดยใช้โทรศัพท์ที่ท างานด้วย
ระบบปฎิบัตการแอนดรอยด์ (Android)  

2. ส่วน Control ของระบบ 
 เป็นส่วนที่ใช้ควบคุมการท างานทั้งหมดของระบบ 
3. Speech Recognition  

เป็นส่วนของการรู้จ าเสียงพูด  ซึ่งเก็บฐานข้อมูลของค าศัพท์และไวยากรณ์ที่ใช้ในการพูด โดย
ค าศัพท ์   และไวยากรณ์อยู่ในขอบเขต (Domain) ของการท่องเที่ยว 

 4. Machine Translation  
 เป็นส่วนที่ท าการแปลภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทย  หรือแปลภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ 
5. Text to Speech Synthesis 
 ส่วนที่ท าการสังเคราะห์เสียงพูดทั้งภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ 
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รายละเอียดการท างานของระบบ 
 
3.3.1) การออกแบบ Activity diagram  
 ใช้ Activity Diagram ในการอธิบายขั้นตอนการท างานระหว่างผู้ใช้กับระบบ ดังนี้ 
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                                               Mobile Thai-English 
Speech To Speech Translation
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รูปภาพ 3.3 Activity Diagram ของระบบ
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3.3.3) ขั้นตอนการท างานของระบบ 
 

 
 

รูปภาพ 3.4 แผนภาพอธิบายขึ้นตอนการท างานของระบบ 
  

การท างานของระบบ จะเริ่มต้นจากการรับเสียงพูดหรือกรอกข้อความเข้ามาในระบบ ในกรณีที่รับ
เสียงพูดเข้ามาในระบบ ระบบจะท าการรู้จ าเสียงพูด ท าให้ได้ข้อความออกมา จากนั้นระบบจะตัดค าจาก
ประโยคที่รับเข้ามา แล้วน าค าเหล่านั้นไปค้นหาค าคู่ของค านั้นในคลังค าศัพท์ แล้วเข้าสู่กระบวนการ
แปลภาษาตามหลักไวยากรณ์ (Grammar base translation) จะได้ประโยคที่แปลแล้ว และส่งเสียงของ
ประโยคนั้นออกไป (รูปภาพ 3.4) 
 



 
__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
การพัฒนาระบบล่ามแปลภาษาไทย – อังกฤษ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่      ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 หน้าท่ี 34 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษา 
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3.3.3) วิธีการพัฒนา 
การพัฒนาระบบ ได้แบ่งส่วนของการพัฒนาออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ด้วยกันคือ 

  1. การรู้จ าเสียงพูด ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  2. การแปลภาษา 
  3. การสังเคราะห์เสียงพูด ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 ในตอนแรกเริ่มของการพัฒนา ในส่วนของการรู้จ าเสียงพูดภาษาไทยโดยเรียกใช้เว็บเซอร์วิส  ASR 
API และรู้จ าเสียงพูดภาษาอังกฤษโดยการเรียกใช้ Voice Recognition (ดังรูปภาพ 3.5) จากตัวเครื่อง
โทรศัพท์เคลื่อนที่แอนดรอยด์ ต่อมาได้พัฒนาระบบใหม่โดยการเปลี่ยนการรู้จ าเสียงพูดภาษาอังกฤษจาก
การเรียกใช้ voice recognition จากตัวเครื่องมาเป็น การสร้างค าภาษาคาราโอเกะในเว็บเซอร์วิส ASR 
API แทน เนื่องจาก voice recognition ให้ผลลัพธ์ของการรู้จ าช้าเกินไป  
 ในส่วนของการแปลภาษา มีแนวคิดที่จะแปลภาษาโดยการเรียกใช้ Google Translate API แต่
ต่อมา API ไม่เปิดให้ใช้ได้ท่ัวไปจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่าย จึงมีแนวคิดในการแปลภาษาด้วยวิธีใหม่แทนโดย
การเรียกใช้ Bing Translator แต่เนื่องจาก Bing Translator ให้ผลลัพธ์ของการแปลประโยคบางประโยค
ได้ไม่ตรงตามหลักไวยากรณ์ อีกทั้งยังต้องเสียเวลาในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนา
ระบบแปลภาษาเอง โดยเพ่ิมคลังค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและท่องเที่ยวและค าศัพท์ทั่วๆไป 
ประมาณ 500 ค าศัพท์ พร้อมทั้งสร้างไวยากรณ์ในการแปลภาษาเอง (ดังรูปภาพ 3.6) 

ในส่วนของการสังเคราะห์เสียงพูด ในตอนแรกมีแนวคิดที่จะสังเคราะห์เสียงพูดโดยการเรียกใช้เว็บ
เซอร์วิส Vaja API แต่เนื่องจากจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และต้องดาวน์โหลดไฟล์เสียงที่ได้จากการ
สังเคราะห์เสียงมาเก็บไว้ในเครื่องท าให้มีความล่าช้าเกิดขึ้นในระบบ จึงมีแนวคิดในการเรียกใช้ Vaja TTS 
ซึ่งเป็น แอพลิเคชันส าหรับโทรศัพท์ เคลื่อนที่แอนดรอยด์ โดยแอพพลิเคชันนี้สามารถติดตั้งได้ในเครื่องท า
ให้ไม่ต้องเสียเวลาในการดาวน์โหลดไฟล์เสียงจากเว็บเซอร์วิสและไม่จ าเป็นต้องต่ออินเตอร์เน็ต (ดังรูปภาพ 
3.6) 

จากการแก้ปัญหาข้างต้นท าให้ได้แนวคิดในการพัฒนาระบบ โดยการรู้จ าเสียงพูดภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษด้วย ASR-API แปลภาษาโดยการสร้างฐานข้อมูล Android Sqlite Database และการ
สังเคราะห์เสียงโดย Vaja TTS (ดังรูปภาพ 3.6) 
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รูปภาพ 3.5 แนวคิดการพัฒนาระบบ เวอร์ชันที่ 1 

 

 
รูปภาพ 3.6 แนวคิดการพัฒนาระบบ เวอร์ชันที่ 2 
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รูปภาพ 3.7 แนวคิดการพัฒนาระบบ เวอร์ชันปัจจุบัน 

ภาษาที่ใช้ส าหรับพัฒนาโครงงานนี้คือภาษาจาวา (JAVA) โดยใช้โปรแกรม Eclipse ที่มีการติดตั้ง
การเชื่อมต่อกับ Android SDK (Android Software Development Kit) และ ADT (Android 
Development Kit) ในการพัฒนาทั้งระบบ 

องค์ประกอบหลักๆ ในระบบที่ถูกพัฒนา สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
การ Implement ในส่วนหน้าจอของโปรแกรม 
ในส่วนการท างานต่างๆ ของหน้าจอทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ ใช้ ภาษา JAVA ผ่านโปรแกรม 

Eclipse ที่มีการติดตั้ง Android ในการพัฒนา และออกแบบหน้าจอ ที่ไฟล์ .xml ที่มีให้อัตโนมัติเมื่อสร้าง
แอนดรอยด์โปรเจค โดยใช้ภาษา XML และ เครื่องมือต่างๆ ใน tool box ที่อยู่ในส่วนของ Graphic 
Layout 

 
การสร้างประโยคที่ใช้ในการพูดบน ASR API Web service 
ในส่วนของการรู้จ าเสียงพูดในระบบนี้จะมีการเรียกใช้  ASR API Web service โดยในส่วนของ

การสร้างแบบจ าลองภาษา (Language Model) ซึ่งเป็นส่วนที่จะบอกว่าค าใดๆ จะพูดต่อกันหรือ สามารถ
ตามด้วยค าใดได้บ้าง ในระบบนี้ใช้หลักการ Regular grammar คือการเขียนกฎเอง ว่าค าใดต่อด้วยค าใด
ได้บ้าง เช่น การรู้จ าเสียงของค าว่า “ขึ้นบีทีเอสลงที่สถานีหมอชิต” สามารถเขียนเป็น Regular grammar 
ได้ดังนี ้

$khet1 = BTSMochit; 
$sentense1  = khuen bithiet longtha sathane $khet1; 
( SENT-START ($sentense1) SENT-END ) 
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การสร้างประโยคท่ีสามารถส่งเสียงพูดเพ่ือท าการรู้จ าเสียง มีข้ันตอนดังนี ้
1. สร้างค าศพัท์โดยการเพ่ิมค าศัพท์เข้าไปในคลังค าศัพท์ของ Web service ซึ่งเป็นตัวช่วยสร้างสัญลักษณ์

หน่วยเสียง 

 
รูปภาพ 3.8 การเพ่ิมค าศัพท์เข้าไปในคลังค าศัพท์ 

 

 
รูปภาพ 3.9 ตัวอย่างค าศัพท์ในคลังค าศัพท์ 

 
2. จัดการดิกชันนารีโดยการเพ่ิมค าศัพท์ในคลังค าศัพทเ์ข้าไปในดิกชันนารี 
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รูปภาพ 3.10 จัดการดิกชันนารี 

 
 
 
3. สร้างไวยากรณ์ของประโยค (Grammar)  

 
รูปภาพ 3.11 ตัวอย่างการสร้างไวยากรณ์ของประโยค 
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4. สร้าง Language Model 

 
รูปภาพ 3.12 สร้าง Language Model 

 

 
รูปภาพ 3.13 ตัวอย่าง Language Model 

5. ทดสอบการรู้จ าเสียง 
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รูปภาพ 3.14 ทดสอบการรู้จ าเสียง 

 
การ Implement ในส่วนของการเรียกใช้ ASR API Web service 
ในส่วนของการเรียกใช้ ASR API Web service ใช้ภาษาจาวา (JAVA) ผ่านโปรแกรม Eclipse ใน

การพัฒนา โดยจะสร้างไฟล์ .php อัพโหลดเข้าสู่ server เพ่ือเป็นส่วนในการติดต่อเมื่อมีการเรียกใช้ ASR 
API Web service 

การ Implement ในส่วนของการแปลภาษาโดยดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ 
ในส่วนของการแปลภาษาใช้ภาษาจาวา (JAVA) ผ่านโปรแกรม Eclipse ในการพัฒนา โดยสร้าง

ฐานข้อมูล SQLiteDatabase เพ่ือใช้ในการจับคู่แปลค าต่อค า 
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รูปภาพ 3.15 ตัวอย่างค าศัพท์ที่สร้างจาก SQLiteDatabase 
หลักการของการแปลภาษาในกรณีที่ประโยคที่รับเข้ามีค าศัพท์อยู่ในฐานข้อมูล  ในขั้นเริ่มต้นจะตัด

ประโยคที่รับเข้ามาให้เป็นค า (Word) แล้วน าค าเหล่านั้นไปเปรียบเทียบกับค าในคลังค าศัพท์ ซึ่งเป็นวิธีการ
ที่เรียกว่า แปลค าต่อค า หรือ Direct Translation และหลังจากนั้น จึงน าค าศัพท์ที่ได้มาเข้าสู่วิธีการแปล
โดยการน าค าศัพท์ที่ได้มาเรียบเรียงตามไวยากรณ์ของภาษาที่จะแปล  (grammar base translation) ท า
ให้ผลการแปลที่ได้มีความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของภาษามากขึ้นกว่าการน าค าศัพท์มาแปลเป็นค าต่อ
ค าโดยวิธี Direct Translation 

ตัวอย่างการแปลภาษาตามไวยากรณ์ของประโยค 
ขั้นตอนที่ 1 สร้างไวยากรณ์ (grammar) ของประโยคภาษาไทยและประโยคภาษาอังกฤษ เช่น 

Th: n-loc n-e v ques 
En: ques v n-e n-loc 

โดยให้ n-loc คือ ค านามที่เป็นสถานที่ (noun location) 
     n-e คือ ค านามที่เป็นชื่อเฉพาะ (noun name) 
       v คือ ค ากริยา (verb) 
       ques คือ ค าถาม (question) 

ขั้นตอนที่ 2 รับค าศัพท์เข้ามาแล้วท าการแปลแบบตัวต่อตัว เช่น 
สถานี อารีย์ อยู่ ที่ไหน จะได้เป็น  Ari station is where  

ขั้นตอนที่ 3 สร้างประโยคของภาษาที่ต้องการแปลโดยอิงตามไวยากรณ์ท่ีสร้างไว้ จะได้ 
where is  Ari station 

   
การ Implement ในส่วนของการในส่วนของการเรียกใช้ Vaja TTS 

 ในส่วนของ การ Implement ในส่วนของการเรียกใช้ Vaja TTS ใช้ภาษาจาวา (JAVA) ผ่าน
โปรแกรม Eclipse ในการพัฒนา 
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3.3.3) รายละเอียดการโปรแกรมเชิงเทคนิค 
คลาสและฟังก์ชันหลักท่ีส าคัญของระบบ มีดังนี้ 

1. คลาส MsstActivityเป็นคลาสหลักในการท างานของระบบ ประกอบด้วย ฟังก์ชันหลักๆ ดังนี้ 
- onCreate() เป็นฟังก์ชันที่สร้างโฟล์เดอร์ส าหรับเก็บฐานข้อมูลและไฟล์เสียง และ

เป็นฟังก์ชันที่มีการตรวจสอบอินเตอร์เน็ตก่อนใช้งานระบบ และเรียกใช้งานท างาน
ของ ฟังก์ชั่น init_ui() 

- init_ui()เป็นฟังก์ชันที่จัดการการเรียกใช้งานปุ่มต่างๆในระบบ 
- UpLoad()เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการอัพโหลดไฟล์เสียงที่ได้จากการอัดเสียงไปยัง server 

และเก็บข้อความที่ได้จากการรู้จ าเสียงจาก Web service 
- onActivityResult() เป็นฟังก์ชันส าหรับการเรียกใช้ intent  ในการสังเคราะห์

เสียงพูด 
- trans_thaitoeng()เป็นฟังก์ชันส าหรับการเรียกใช้ คลาส MyDB เพ่ือแปลภาษาไทย

เป็นภาษาอังกฤษ 
- trans_engtothai ()เป็นฟังก์ชันส าหรับการเรียกใช้ คลาส MyDB เพ่ือแปลภาษา

อังกฤษเป็นภาษาไทย 
2. คลาส MyDBเป็นคลาสส าหรับสร้างฐานข้อมูล SQLiteDatabase เพ่ือใช้ในการแปลค าศัพท์

แบบตัวต่อตัว 
3. คลาส ExtAudioRecorderเป็นคลาสส าหรับการอัดเสียง 
4. คลาส GrammaThaiEnglish เป็นคลาสส าหรับสร้างไวยากรณ์ของประโยคส าหรับการแปล 
5. คลาส TranslateAccordingGrammmaเป็นคลาสที่น าค าศัพท์ที่ได้จากแปลตัวต่อตัว ไป

เรียบเรียงให้เป็นประโยค โดยให้ตรงตามหลักไวยากรณ ์
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ความต้องการด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของโครงงาน 
 

ส่วนที่ใช้พัฒนา Server Program ส่วนที่ใช้พัฒนา  Client Program 

ความต้องการด้านฮาร์ดแวร์: 

 ซีพียู...................................................... 

 ความจุของหน่วยความจ าหลัก............MB 

 ขนาดความจุฮาร์ดดิสก์......................MB 

 การ์ดจอ................................................ 

 การ์ดอ่ืนๆ.............................................. 
 ............................................................. 

 Mouse, Keyboard, Speakers, Microphone 

ความต้องการด้านฮาร์ดแวร์: 

 ซีพียู ...Intel Core i5 M 560 2.67GHz... 

 ความจุของหน่วยความจ าหลัก...4,069...MB 

 ขนาดความจุฮาร์ดดิสก์...399360...MB 

 การ์ดจอ...NVDIA GEFORCE with CUDA... 

 Mouse, Keyboard, Speakers, Microphone 

ความต้องการด้านซอฟต์แวร์: 

 OS………………………………………….. 

 Developing Tools:....................................  
     ................................................................ 

 DBMS......................................................  

 อ่ืนๆ.......................................................... 
     ................................................................ 
     ................................................................ 
     ................................................................ 
 

ความต้องการด้านซอฟต์แวร์: 

 OS...Microsoft Windows XP ขึ้นไป        

 Developing Tools: 
- JDK (Java Development Kit) 
- Eclipse IDE for Java Developers 
- Android SDK (Android Software 

Development Kit) 
- ADT (Android Development Tool) 
 

  
ความต้องการอื่นๆ 

- โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Smartphone ที่มีระบบปฏิบัติการ Android 2.2 
- ผู้ใช้ต้องติดตั้ง  Vaja TTS ซึ่งเป็นแอพพลิชันส าหรับการสังเคราะห์เสียงก่อนการใช้งาน 
 

http://www.eclipse.org/downloads/
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4. สรุปผลการด าเนินงาน 

 
การทดสอบโครงงาน 

 
กรณีที1่ ส่งเสียงพูดแล้วแปลเป็นอีกภาษาหนึ่ง (Speech To Speech Translation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ 4.1 การทดสอบโปรแกรม Speech To Speech Translation 
(1) ส่งเสียงประโยคที่ต้องการแปลเข้าไปในระบบ 
(2) ระบบประมวลผล 
(3) ได้เสียงที่แปลอีกภาษาหนึ่งออกมา 

 
ทดสอบดังนี ้

กรณีต้องการแปลจากเสียงภาษาไทยเป็นเสียงภาษาอังกฤษ (Thai To English) 
1. พูดเสียงภาษาไทยเข้าไปในระบบ เช่น “สวัสดี” 

โดยเสียงที่พูดจะอยู่ในขอบเขตของการท่องเที่ยวที่ผู้พัฒนาได้ก าหนดไว้เท่านั้น 
2. ได้ข้อความจากการพูดคือ “สวัสดี” 
3. ได้ข้อความที่แปลคือ “hello” 
4. ได้เสียงภาษาอังกฤษออกมาค าว่า “hello” ออกมา 

Program function Output เสียงที่แปล Input เสียง 

(1) (2) (3) 
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รูปภาพ 4.2 การทดสอบการแปลเสียงภาษาไทยเป็นเสียงภาษาอังกฤษ 
 

กรณีต้องการแปลจากเสียงภาษาอังกฤษเป็นเสียงภาษาไทย (English To Thai) 
1. พู ด เ สี ย ง ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ ข้ า ไ ป ใ น ร ะ บ บ  เ ช่ น  “ hello” 

โดยเสียงที่พูดจะอยู่ในขอบเขตของการท่องเที่ยวที่ที่ผู้พัฒนาได้ก าหนดไว้เท่านั้น 
2. ระบบแสดงข้อความภาษาอังกฤษที่พูด แสดงค าว่า “hello” 
3. ระบบแสดงข้อความภาษาไทยที่แปลได้ แสดงค าว่า “สวัสดี” 
4. ระบบเล่นเสียงข้อความภาษาไทยที่แปล เล่นเสียงค าว่า “สวัสดี” ออกมา 
 

พูด “สวสัดี” เล่นเสียง “hello” 
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รูปภาพ 4.3 การทดสอบการแปลเสียงภาษาอังกฤษเป็นเสียงภาษาไทย 
 

กรณีที่2 พิมพ์ข้อความลงในกล่องข้อความเพ่ือแปลเป็นอีกภาษาหนึ่ง (Text To Speech 
Translation) 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ 4.4 การทดสอบโปรแกรม Text To Speech Translation 
(1) พิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลเข้าไปในระบบ 
(2) ระบบประมวลผล 
(3) ได้เสียงที่แปลอีกภาษาหนึ่งออกมา 

 

ทดสอบดังนี ้
กรณีต้องการแปลจากข้อความภาษาไทยเป็นเสียงภาษาอังกฤษ (Thai To English) 

(2) 

Program function 
 

Output เสียงที่แปล Input ข้อความ 

(1) (3) 

พูด “hello” เล่นเสียง “สวสัดี” 
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1. พิมพ์ข้อความภาษาไทยเข้าไปในระบบ โดยเสียงที่พูดจะอยู่ในขอบเขตของการท่องเที่ยวที่ได้
ก าหนดไว้เท่านั้น 

2. ระบบแสดงข้อความภาษาอังกฤษที่แปล 
3. ระบบเล่นเสียงข้อความภาษาอังกฤษที่แปล 
 
 

  

รูปภาพ 4.5 การทดสอบการแปลข้อความภาษาไทยเป็นเสียงภาษาอังกฤษ 

 
กรณีต้องการแปลจากข้อความภาษาอังกฤษเป็นเสียงภาษาไทย (English To Thai) 
1. พิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษเข้าไปในระบบ โดยข้อความจะอยู่ในขอบเขตของการท่องเที่ยวที่

ได้ก าหนดไว้เท่านั้น 
2. ระบบแสดงข้อความภาษาไทยที่แปล 
3. ระบบเล่นเสียงข้อความภาษาไทยที่แปล 

พิมพ์ข้อความ 
“ยินดีท่ีได้รู้จัก” 

เล่นเสียง  
“Nice to meet you” 
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รปูภาพ 4.6 การทดสอบการแปลข้อความภาษาอังกฤษเป็นเสียงภาษาไทย 
 

กรณีที่พิมพ์ข้อความไม่ตรงกับภาษาที่เลือกไว ้แล้วกดปุ่ม Translate 
ผลลัพธ์ที่ได้คือ ระบบจะแสดงข้อความที่กรอกเข้าไปออกมา 
 

  

รูปภาพ 4.7 การทดสอบการแปลข้อความที่ไม่ตรงกับภาษาที่เลือกไว้ 
กรณีทีไ่ม่กรอกข้อความอะไรเข้าไปเลยแล้วกดปุ่ม Translate 

พิมพ์ข้อความ 
“How can I go to 

the wat Pra 
kaew” 

เล่นเสียง  
“ฉันจะไปวดัพระ
แก้วได้อย่างไร” 
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ผลลัพธ์ที่ได้คือ ระบบจะไม่แสดงข้อความอะไรออกมา 
 

  

รูปภาพ 4.8 กรณีท่ีไม่กรอกข้อความ 
ผลการทดสอบโปรแกรม 

 ความถูกต้องในการรู้จ าเสียง 
 ในกรณีที่ผู้ใช้พูดเสียงเข้าไปในระบบ โดยประโยคที่พูดอยู่ในรายการของประโยคที่สามารถพูดได้ 
และผู้ใช้ออกเสียงชัดเจน ผลของการรู้จ าเสียงจะมีความถูกต้องสูง ส่วนในกรณีที่ผู้ใช้ออกเสียงไม่ชัดเจน
ความถูกต้องจะต่ าลง  
 ความถูกต้องการในการแปลภาษา 
 ในกรณีที่ผู้ใช้พูดหรือกรอกข้อความที่อยู่ในขอบเขตที่ก าหนดมีจะมีความถูกต้องสูง เนื่องจากตรง
ตามไวยากรณ์ (grammar) ที่ก าหนดไว้ ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อความที่ไม่อยู่ในขอบเขตที่ก าหนดไว้ และไม่
อยู่ใน ไวยากรณ์ (grammar) ระบบจะท าการแปลภาษาโดยวิธีแปลค าต่อค า ท าให้บางประโยคที่กรอกเพ่ือ
แปลภาษามีความถูกต้องต่ าลง 
 ข้อจ ากัดของการแปลภาษา 
 ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อความโดยที่ข้อความเหล่านั้นไม่ตรงตามหลักไวยากรณ์ที่ก าหนด หรือเป็น
ข้อความที่ไม่มีค าศัพท์อยู่ในคลังค าศัพท์ จะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง ดังตัวอย่างข้างล่าง 
 

ประโยคภาษาไทย ประโยคภาษาอังกฤษ 



 
__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
การพัฒนาระบบล่ามแปลภาษาไทย – อังกฤษ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่      ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 หน้าท่ี 50 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษา 
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จะไป วัด พระแก้ว  Will go Pra Kaew Temple  
โรงพยาบาล อยู่ ไกล  Hospital is far  
ท าไม เดิน ทาง ไกล  why walk side far  
ตลาดน้ า อยู่ ไกล ไหม  ตลาดน้ า is far ไหม  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ปัญหาจากการสร้างระบบในตอนแรกมีการเรียกใช้ Web Service Vaja API ซึ่งเป็น Web 

Service ส าหรับสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย จากการเรียกใช้ส่งผลให้ระบบท างานได้ช้าลง  เนื่องจาก
จะต้องมีการดาวน์โหลดไฟล์เสียงจากเว็บเข้ามาในระบบเพ่ือเล่นเสียง ส่งผลให้การประมวลผลช้า ฉะนั้นจึง
ได้มีการปรับปรุงโดยการ เรียกใช้ แอพลิเคชัน Vaja TTS แทน ซึ่งแอพลิเคชันนี้จะต้องดาวน์โหลดมาติดตั้ง
ไว้ที่เครื่อง ท าให้การสังเคราะห์เสียงท าได้เร็วยิ่งขึ้น 

2. การพัฒนาต่อยอดจากโครงงานที่ได้พัฒนาแล้ว สามารถเพ่ิมไวยากรณ์ที่ใช้ส าหรับการแปล 
และค าศัพท์ที่ใช้ในการพูดได้นอกเหนือจากขอบเขตที่ตั้งไว้ 

3. ผู้พัฒนาสามารถพัฒนาระบบโดยการเขียนเว็บแอพลิเคชันได้ ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานได้
ทุก platform เช่น สามารถใช้ได้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟน หรืออ่ืนๆ เนื่องจากระบบจ าเป็นต้องมีการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอยู่แล้วในกรณีที่จะต้องรู้จ าเสียงพูด  

4. การเพ่ิมไวยากรณ์ส าหรับการรู้จ าเสียงพูด ควรท าให้เป็น non-terminal เพ่ือจะได้ประโยค
ส าหรับการรู้จ าเสียงที่มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น (flexible) 

5. ในส่วนของการค้นหาไวยากรณ์ส าหรับการแปลภาษา สามารถท าให้เป็นการค้นหาด้วยวิธี 
index search ท าให้ค้นหาไวยากรณ์ส าหรับการแปลได้เร็วขึ้น 
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ส่วนเพิ่มเติม (Appendix) 

 
ความรู้เพิ่มเติม 

 ASR API 
ASR API คือ Web API รู้จ าเสียงพูดภาษาไทยที่สร้างขึ้นโดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษย

ภาษา (Human Language Technology) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) 

 

 
รูปภาคผนวก 1 หน้าหลักเว็บ ASR API 

 
รูปแบบท างานของ Web API ระบบรู้จ าเสียงพูดภาษาไทยนี้ จะท างานโดยการรับผ่านทางค าสั่ง

จาก Http protocol โดยมีรูปแบบการส่งด้วยวิธี POST และจะมีการคืนค่าผลลัพธ์ในรูปแบบของ XML 
เพ่ือที่จะใช้งานการรู้จ าเสียงพูดภาษาไทย 
 Web API ระบบรู้จ าเสียงพูดภาษาไทยนี้ ผู้ใช้งานจะสามารถที่จะตั้งค่าการรู้จ า (Profile) ซึ่ง
ประกอบไปด้วยการเปลี่ยน Password, การจัดการค า, การจัดการ Dictionary, การจัดการ Grammar 
(เฉพาะเครื่องมือ Grammar-Base) และ การจัดการ Language Model, การสร้างไฟล์ Feature และการ
รู้จ าเสียงพูดภาษาไทย ซึ่งผู้ใช้จะใช้งาน Web API นี้ได้ใน 3 ช่องทาง คือ  
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1) ผ่านทางหน้าเว็บ 
2) ผ่านวิธีการ POST มายัง Web API โดยตรง 
3) ผ่านทางโปรแกรม ASRClient 

 ส าหรับช่องทางที่ 2 และ 3 นี้ผู้ใช้จะสามารถใช้งานได้เพียงการสร้างไฟล์ Feature และการรู้จ า
เสียงพูดเท่านั้น จะไม่สามารถตั้งค่า Profile ได ้
 ผู้ใช้จะได้รับ Username, Password และ API-Key1 โดยผู้ดูแลระบบจะสร้างให้กับผู้ใช้นั้น
ล่วงหน้า เมื่อผู้ใช้ต้องการใช้งาน จะต้องมีการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ด้วย Username และ Password ใน
ช่องทางที่ 1 หรือด้วย API-Key ในช่องทางที่ 2 และ 3  

Web API

Web

Library

User

Client

HTTP POST

Tools

(e.g.. Isolate-Word, 

Grammar-Base)

User Profile

Change Profile/

Recognize/Feature

Recognize/Feature

Recognize/Feature

Recognize/Feature

Username & 

Password

API Key

API-Key

API-Key

 
รูปภาคผนวก 2 โครงสร้างการท างานของ Web API ระบบรู้จ าเสียงพูดภาษาไทย 

 
 Web API นี้จะรวมการท างานเข้ากับระบบเว็บไซต์ส าเร็จรูป (CMS) Joomla เพ่ือที่จะจัดการหน้า
ติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ให้มีความสะดวกมากข้ึน 
*** หมายเหตุ หมดอายุการเข้าถึง web service 31 ตุลาคม 2555 

 

 ความหมายของสัญลักษณ์ที่เกี่ยวขอ้งกับการแจกแจงประโยค  
S : Sentence -- ประโยค 
NP : Noun Phrase -- วลีของค านาม 
VP : Verb Phrase -- วลีของค ากริยา 
PP : Preposition Phrase -- วลีของบุพบท 
n : noun -- ค านาม 

                                                   
1 API-Key จะสร้างด้วยวิธีการเข้ารหสัเฉพาะบคุคล เพื่อใช้ในการยืนยนัผู้ ใช้ 
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v : verb -- ค ากริยา 
Det : Determiner -- ค าประกอบหน้านามเพ่ือก าหนดความหมายแบบเจาะจง 
Adj : Adjective -- ค าคุณศัพท ์
Class : Classifier -- ลักษณะนาม 
Prep : Preposition – ค าบุพบท 
BE : Verb to be – ค ากริยาประเภท เป็น อยู่ คือ 
Poss Pron : Possessive Pronoun -- ค าสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ 
HV : Helping Verb -- กริยาช่วย 
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คู่มือการติดตั้ง 

 การติดตั้งเครื่องมือส าหรับการพัฒนาแอพลิเคชันบนแอนดรอยด์ 
1. การติดตั้ง JDK (Java Development Kit) 

1.1 เข้าเว็บไซต์ Oracle.com เพ่ือท าการดาวน์โหลด JDK เวอร์ชัน 5 ขึ้นไป (เนื่องจาก 
Android SDK ที่ใช้ประกอบกับ JDK นั้นจะรองรับตั้งแต่เวอร์ชัน 5 ขึ้นไปเท่านั้น) 

 
รูปภาคผนวก 3 การติดตั้ง JDK (1) 

 
1.2 เลือกเวอร์ชันที่ตรงกับเครื่องของผู้ใช้ 
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การพัฒนาระบบล่ามแปลภาษาไทย – อังกฤษ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่      ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 หน้าท่ี 57 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษา 
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 
รูปภาคผนวก 4 การติดตั้ง JDK (2) 
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1.3 ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ติดตั้ง JDK จะปรากฏหน้าต่าง Java SE Development Kit  

คลิกปุ่ม Next 

 
รูปภาคผนวก 5 การติดตั้ง JDK (3) 
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1.4 ถ้าผู้ใช้ต้องการเลือกต าแหน่งติดตั้งโปรแกรม กดปุ่ม Change แล้ว คลิกปุ่ม Next 

 
รูปภาคผนวก 6 การติดตั้ง JDK (4)



 
__________________________________________________________________________ 
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1.5 ด าเนินการติดตั้งโปรแกรม 

 
รูปภาคผนวก 7 การติดตั้ง JDK (5) 
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1.6 เมื่อติดตั้งสมบูรณ์ให้คลิกปุ่ม Finish 

 
รูปภาคผนวก 8 การติดตั้ง JDK (6)



 
__________________________________________________________________________ 
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1. การติดตั้งโปรแกรม Eclipse 

1.1 ไปที่เว็บไซต์ eclipse.org เลือกที่ Eclipse IDE for Java Developer  

 
รูปภาคผนวก 9 การติดตั้งโปรแกรม Eclipse (1) 

 

1.2 คลิกปุ่มดาวน์โหลด  

 
รูปภาคผนวก 10 การติดตั้งโปรแกรม Eclipse (2) 

 
1.3 การติดตั้ง Eclipse ท าได้โดยการคลายไฟล์ที่ดาวน์โหลด แล้วน าไปไว้ที่ไดเร็คทอรี 

C:\eclipse\ 



 
__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
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รูปภาคผนวก 11 การติดตั้งโปรแกรม Eclipse (3) 

 
2. การติดตั้ง Android SDK (Android Software Development Kit) 

2.1 ไปที่ เ ว็บไซต์  http://developer.android.com/sdk/index.html เ พ่ือดาวน์ โหลด 
Android SDK 

 
รูปภาคผนวก 12 การติดตั้ง Android SDK (1) 

 
2.2 คลายไฟล์ที่ดาวน์โหลด แล้วน าไปไว้ที่ไดเร็คทอรี C:\ android-sdk-windows 



 
__________________________________________________________________________ 
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รูปภาคผนวก 13 การติดตั้ง Android SDK (2) 

 



 
__________________________________________________________________________ 
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3. การติดตั้ง ADT (Android Development Tool) 

3.1 เปิดโปรแกรม Eclipse 
3.2 คลิกเมนู Help > Install New Software… 

 
รูปภาคผนวก 14 การติดตั้ง ADT (1) 

 
3.3 จะปรากฏไดอะล็อกบ๊อกซ์ขึ้นมา คลิกปุ่ม Add 

 
รูปภาคผนวก 15 การติดตั้ง ADT (2) 

 
3.4 จะปรากฏไดอะล็อกบ๊อกซ์ Add Repository ขึ้นมา กรอกชื่อ Repository ที่ต้องการ 

(ในที่นี้ กรอกชื่อ android) ในส่วนของ Location กรอก http://dl-
ssl.google.com/android/eclipse/  แล้วคลิกปุ่ม OK 



 
__________________________________________________________________________ 
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รูปภาคผนวก 16 การตดิตั้ง ADT (3) 

 
ในกรณีที่ไม่สามารถ ติดตั้ง ADT ได้ให้ผู้ใช้ ไปที่เว็บไซต์ http://developer.android.com/sdk/eclipse-
adt.html#installing เพ่ือดาวน์โหลด ADT 

 
รูปภาคผนวก 17 การติดตั้ง ADT (4) 

 
จากนั้นคลายไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา คลิกปุ่ม Add จะปรากฏหน้าต่าง Browse For Folder ให้

ผู้อ่านเลือกไปยังไดเร็คทอรีที่คลายไฟล์ไว้ 



 
__________________________________________________________________________ 
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รูปภาคผนวก 18 การติดตั้ง ADT (5) 

 
โดยจะได้ผลลัพธ์ดังนี้ คลิกปุ่ม OK 

 
รูปภาคผนวก 19 การติดตั้ง ADT (6)



 
__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
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3.5 รอสักครู่ระบบจะแสดงรายการให้เลือก คลิกปุ่ม select All แล้วคลิกปุ่ม Next รอสักครู่

ระบบจะแสดงรายละเอียดของโปรแกรมท่ีจะติดตั้งต่างๆ จากนั้นให้คลิกปุ่ม Next อีกครั้ง 

 
รูปภาคผนวก 20 การติดตั้ง ADT (7) 

 
3.6 เลือก I accept the terms of license agreement แล้วคลิกปุ่ม Finish 



 
__________________________________________________________________________ 
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รูปภาคผนวก 21 การติดตั้ง ADT (8) 

 
3.7 รอสักครู่ ระบบจะติดตั้งโปรแกรม เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้รีสตาร์ทโปรแกรม Eclipse ใหม ่

4. การปรับแต่งค่า ADT และ Android SDK 
หลังจากที่ผู้ใช้ติดตั้ง ADT เสร็จแล้ว จะต้องมีการปรับแต่งค่า ADT และ Android SDK 

เพ่ือให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
4.1 เปิดโปรแกรม Eclipse แล้วคลิกเมนู Windows > Preferences 

 

 



 
__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
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รูปภาคผนวก 22 การปรับแต่งค่า ADT และ Android SDK (1) 
 

4.2 จะปรากฏไดอะล็อกบ๊อกซ์ Preferences ขึ้นมา คลิกเลือก Android แล้วคลิกปุ่ม 
Browse จะปรากฏไดอะล็อกบ๊อกซ์ Browse For Folder ให้ผู้ใช้เลือกไดเรกทอรีที่ได้
ติดตั้ง Android SDK ไว้ โดยในที่นี้คือ C:\android-sdk-windows แล้วคลิกปุ่ม OK แล้ว
คลิกปุ่ม OK อีกครั้ง 
 

 
รูปภาคผนวก 23 การปรับแต่งค่า ADT และ Android SDK (2) 

 
ทั้งนี้ผู้อ่านสามารถเพ่ิมพาธของ android-sdk-windows ในส่วนของเครื่องมือต่างๆ ให้สามารถ

เข้าถึงโดยง่าย โดยท าได้ดังนี้ 
1. ไปที่ Control Panel แล้วดับเบิ้ลคลิกท่ี System 
2. จากนั้น คลิกที่ Advanced system setting จะปรากฏไดอะล็อกบ๊อกซ์ System 

Properties ขึ้นมา คลิกแท็บ Advance แล้วคลิกปุ่ม Environment Variables จะ
ปรากฏไดอะล็อกบ๊อกซ์ Environment Variables ขึ้นมา 



 
__________________________________________________________________________ 
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3. ในส่วนของ System Variables  ให้ดับเบิ้ลคลิกตัวแปร path จะปรากฏ
ไดอะล็อกบ๊อกซ์ Edit System Variables  ขึ้นมา ให้ผู้ใช้กรอก พาธของ tools เพ่ิม
เข้าไปดังนี้ “;C:\android-sdk-windows\tools\” แล้วคลิกปุ่ม OK 
 

5. การติดตั้ง SDK Platform 
เมื่อติดตั้งและปรับค่าต่างๆ ระหว่าง ADT และ Android SDK แล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการ

ติดตั้งแพ็คเกจต่างๆเพ่ือใช้ส าหรับการพัฒนาแอพลิเคชัน ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
5.1 เปิดโปรแกรม Eclipse แล้วคลิกที่เมนู Windows > Android SDK and AVD Manager 

จะปรากฏไดอะล็อกบ๊อกซ์ Android SDK and AVD Manager ในส่วนเมนูด้านซ้าย คลิก
เมนู Available Package ในส่วนเมนูด้านขวาจะปรากฏส่วนขยายต่างๆ ให้ผู้ใช้เลือกส่วน
ส่วนขยายต่างๆตามท่ีต้องการแล้วคลิกปุ่ม Install Selected 
 

 
รูปภาคผนวก 24 การติดตั้ง SDK Platform (1) 

 
5.2 จะปรากฏไดอะล็อกบ๊อกซ์ Choose Packages to Install เพ่ือให้ผู้ใช้ยอมรับแพ็คเกจที่

จะด าเนินการติดตั้ง ให้ผู้ใช้คลิกเลือก Accept All แล้วคลิกปุ่ม Install 
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รูปภาคผนวก 25 การติดตั้ง SDK Platform (2) 
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5.3 รอสักครู่ เพ่ือให้ระบบติดตั้งแพ็คเกจต่างๆ เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม Close 
 

 
รูปภาคผนวก 26 การติดตั้ง SDK Platform (3) 

 



 
__________________________________________________________________________ 
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 การติดตั้ง Vaja TTS 
1. โหลด Application Vaja TTS จาก Market (Play Store) 
2. ติดตั้งข้อมูลเสียง โดยเริ่มจากบอกมือถือให้รู้จัก Vaja TTS โดย 

ไปที ่Settings -> Voice input & output -> Text-to-speech settings -> Engines  
คลิกเครื่องหมาย  ในเชคบ๊อกซ์เพ่ือเลือก Vaja TTS  
จากนั้นคลิกที่ Install voice data เพ่ือนท าการติดตั้ง (ดังรูปภาคผนวก 26) 

3. เมื่อคลิก Install voice data จะแสดงการติดตั้ง รอสักครู่จนกระทั่งดาวน์โหลดครบ 100% 
(ดังรูปภาคผนวก 27) 

4. เลือกให้ Vaja TTS เป็นระบบสังเคราะห์เสียงหลักของเครื่องนั้น โดย  
ไปที่ Settings -> Voice input & output -> Text-to-speech settings -> Default 
settings  
ท าการเลือก Default Engine เป็น Vaja TTS (ดังรูปภาคผนวก 28) 

5. หลังจากเลือกเสร็จหน้าจอจะย้อนกลับมาอยู่ที่ Text-to-speech settings ให้รอจนกระทั่ง
หน้าจอมีการกระพริบหนึ่งครั้ง และไม่สามารถกดปุ่ม Install voice data ได ้
ส าหรับเครื่องที่ CPU น้อย ๆ เช่น 500-600 MHz ก็จะรอซักประมาณ 4-5 วินาที 

6. ทดสอบว่าเสียงได้ถูกติดตั้งอย่างเรียบร้อย โดยกดปุ่มเพ่ือฟังเสียงตัวอย่าง “Listen to an 
example” จะได้ยินข้อความดังนี้ “สวัสดีคะ ฉันชื่อนกพูดได้สองภาษา ภาษาไทย และ
อังกฤษ Hello I am Nok I can speak Thai and English”   
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รูปภาคผนวก 27 การติดตัง้ 
Vaja TTS (1) 

 

รูปภาคผนวก 28 การติดตัง้ 
Vaja TTS (2) 

 

รูปภาคผนวก 29 การติดตัง้ 
Vaja TTS (3) 
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 การติดตั้ง TH-EN Speech to Speech Translation 
1. คัดลอกไฟล์ TH-EN Speech to Speech Translator.apk เข้าสู่โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ ดัง

รูปภาคผนวก 30 

 
 

รูปภาคผนวก 30 การติดตั้ง TH-EN Speech to Speech Translation (1) 
 

2. กดท่ีไฟล์ TH-EN Speech to Speech Translator.apk เพ่ือเข้าสู่การติดตั้ง 
3. กดปุ่มติดตั้งเพ่ือท าการติดตั้งโปรแกรม ดังรูปภาคผนวก 31 
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รูปภาคผนวก 31 การติดตั้ง TH-EN Speech to Speech Translation (2) 
 
 

4. รอสักครู่ ระบบก าลังติดตั้งโปรแกรม ดังรูปภาคผนวก 32 
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รูปภาคผนวก 32 การติดตั้ง TH-EN Speech to Speech Translation (3) 

 
5. โปรแกรมติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ กดปุ่มเรียบร้อยเพ่ือปิดหน้าจอการติดตั้ง หรือกดปุ่มเปิดเพ่ือเข้า

สู่การใช้งาน ดังรูปภาคผนวก 33 
 

    
 
 

รูปภาคผนวก 33 การติดตัง้ TH-EN 
Speech to Speech Translation (4) 
 

รูปภาคผนวก 34 shortcut ของโปรแกรม 
TH-EN Speech to Speech Translation 
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คู่มือการใช้ 
 วิธีการใช้งาน Thai-English Speech to Speech Translation 
 ผู้ใช้เปิด แอพพลิเคชันขึ้นมาหน้าจอหลักของระบบมีส่วนประกอบหลักดังนี้ 

 
รูปภาคผนวก 35 ส่วนประกอบของหน้าจอหลักของแอพพลิเคชัน 

 
หน้าจอหลักของแอพพลิเคชัน : เมื่อผู้ ใช้ เลือกแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ (1)  

                                                        :  เมื่อผู้ใช้เลือกแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (2) 
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(1)  (2) 

รูปภาคผนวก 36 หน้าจอหลักของแอพพลิเคชัน 
 
วิธีการใช้งาน กรณีท่ีผู้ใช้ต้องการส่งเสียงพูดเข้าไปในระบบเพ่ือแปลเป็นอีกภาษา 

1. ผู้ใช้กดปุ่มอัดเสียง (RECORD) เพ่ือส่งเสียงพูดเข้าไป เมื่อผู้ใช้พูดจบแล้วกดปุ่ม หยุด (STOP) 
เพ่ือท าการหยุดอัดเสียง 
 

   
รูปภาคผนวก 37 การใช้งานแอพพลิเคชัน (1) 
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2. ระบบจะท าการประมวลผล แล้วจะแสดงข้อความที่ผู้ใช้พูดและผลลัพธ์ที่ได้จากการแปลเป็น

อีกภาษาหนึ่งออกมา พร้อมทั้งส่งเสียงของข้อความที่ได้แปลแล้วออกมาด้วย 
 

   
รูปภาคผนวก 38 การใช้งานแอพพลิเคชัน (2) 
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วิธีการใช้งาน กรณีท่ีผู้ใช้ต้องการกรอกข้อความเข้าไปในระบบเพ่ือแปลเป็นอีกภาษา 

ผู้ใช้กรอกข้อความที่ต้องการแปลลงไปในกล่องข้อความ (Text Box) จากนั้น กดปุ่ม Translate 
เพ่ือแปลภาษา ระบบจะท าการประมวลผล แล้วแสดงข้อความที่ผู้ใช้กรอกเข้าไปและแสดงผลลัพธ์ที่ได้จาก
การแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งออกมา พร้อมทั้งส่งเสียงของข้อความที่ได้แปลแล้วออกมาด้วย 

 

          
รูปภาคผนวก 39 การใช้งานแอพพลิเคชัน (3) 
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 ตัวอย่างประโยคที่สามารถพูดได้ในระบบ 
ภาษาไทย 
ทักทาย : สวัสดี, ยินดีที่ได้รู้จัก, คุณสบายดีไหม, มีอะไรให้ฉันช่วยไหม  
ถามเส้นทาง : {สถานที}่ อยู่ที่ไหน  
 {สถานที}่ อยู่ไกลไหม 
 ฉันต้องการไป {สถานที}่ 
 อยากไป {สถานที}่ 
 ต้องการไป {สถานที}่ 
บอกเส้นทาง : มันจะอยู่ทางซ้ายมือ, มันจะอยู่ทางขวามือ 
 ไปตามถนนนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งคุณไปถึง {สถานที}่ 
 เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณเห็น {สถานที}่ 

 เดินผ่าน {สถานที}่ 
 แล้วเลี้ยวซ้าย, แล้วเลี้ยวขวา 

 มันอยู่ข้างหน้า {สถานที}่ 
 มันอยู่ใกล้ {สถานที}่ 
 มันอยู่ถัดจาก {สถานที}่ 
 มันอยู่ตรงข้าม {สถานที}่ 
 ขึ้น {รถขนส่ง} ไปที่สถานี {ชื่อสถานี} 
 ขึ้น {รถขนส่ง} ที่สถานี {ชื่อสถานี} ลงที่สถานี {ชื่อสถานี} 
 เดิน|ขับรถ ตรงไปประมาณ {จ านวน} (เมตร|กิโลเมตร|ป้าย) 
 เดินตรงไปแล้วเลี้ยว (ซ้าย|ขวา) จะยู่ทาง (ซ้าย|ขวา) ของคุณ 
 ขึ้นรถเมล์สาย {ตัวเลข} 
บอกสถานที่ : ที่นี่คือ {ชื่อสถานที่} 
 
* รถขนส่ง : บีทีเอส เอ็มอาร์ที รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน 
* ชื่อสถานี : ชื่อสถานีรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดิน เช่น หมอชิต สะพานควาย สยาม ลุมพินี เป็น
ต้น 
* จ านวน : ตัวเลข เช่น หนึ่ง สอง สาม หนึ่งร้อย เป็นต้น 
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* ตัวเลข :  สองเก้า ห้าหนึ่งศูนย์ เป็นต้น 
* ชื่อสถานที่ : สถานีต ารวจ ไปรษณีย์ โรงพยาบาล สนามบิน โรงเรียน โรงแรม ตลาด โรง
ภาพยนตร์ มหาวิทยาลัย ร้านอินเตอร์เน็ต ร้ากาแฟ ร้านอาหาร วัด ห้างสรรพสินค้า และสถานที่
อ่ืนๆในกรุงเทพมหานคร เช่น วัดพระแก้ว วัดโพธิ์ วัดชนะสงคราม วัดยานนาวา วัดระฆัง วัด
สุทัศน์ สยามพารากอน เซนทรัลเวิร์ล แพลททินัม พันธุ์ทิพย์พลาซ่า อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
สนามหลวง เป็นต้น 
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ภาษาอังกฤษ 
ทักทาย : hello, nice to meet you, how war you, how can I help you  
ถามเส้นทาง :  How can I go to {place} 
 Could you please tell me how to get to {place} 
 Could you please tell me the way to the {place} 

 Could you please tell me where is the {place} 
 How far is it to the {place} 
บอกเส้นทาง : it is on the left hand side, it is on the right hand side 
 Go along this street until you come to {place} 
 Keep walking until you see {place} 

 Walk pass {place} 
 It is in front of {place} 
 It is near {place} 
 It is next to {place} 
 It is opposite {place} 
 walk straight then turn right, walk straight then turn left 
 walk straight about {number} bus stop 
 walk straight about {number} metre 
 walk straight about {number} kilometer 
 want to go to the {place} 
ถามสถานที่ : What is this place 
บอกสถานที่ : this is {place} 
 
* place : temple, police station, post office, bank, market, hospital, airport, school, 
teater, university, hotel, restaurant, wat Pra Kaew, wat Pho, siam paragon, sanam 
loung 
*number : 1-9 , 100-900 
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 ตัวอย่างค าศัพท์ท่ีมีในคลังค าศัพท์ 
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 ไวยากรณ์ส าหรับการแปลภาษา 
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th: adj v_be ques  
en: ques v_be adj  
th: n adj v_be ques  
en: ques v_be adj n  
th: n phrv n-loc n-e  
en: n phrv n-e n-loc  
th: v n-loc phrv n-loc n-e  
en: v n-loc phrv n-e n-loc  
th: n aux phrv n-loc ques  
en: ques - n phrv n-loc  
th: n aux phrv n-loc n-e ques  
en: ques - n phrv n-e n-loc  
th: n aux phrv n-e ques  
en: ques - n phrv n-e  
th: n aux phrv n ques  
en: ques - n phrv n  
th: n phrv n-loc ques  
en: ques n phrv n-loc  
th: n phrv n-loc n-e ques  
en: ques n phrv n-e n-loc  
th: n phrv n n-e ques  
en: ques n phrv n n-e  
th: n phrv n-e ques  
en: ques n phrv n-e  
th: n phrv n ques  
en: ques n phrv n  
th: - n adv phrv n-loc v_be ques  
en: ques1 n adv phrv ques v_be n-loc  
th: - n adv phrv n-loc n-e v_be ques  
en: ques1 n adv phrv ques v_be n-e 

th: phrv n adj conj n phrv n-loc n-e  
en: phrv adj n conj n phrv n-e n-loc  
th: phrv n adj conj n phrv n-e  
en: phrv adj n conj n phrv n-e  
th: phrv conj n v n-loc n-e  
en: phrv conj n v n-e n-loc  
th: v v n-loc n-e  
en: v v n-e n-loc  
th: n v_be2 prep n-loc n-e  
en: n v_be2 prep n-e n-loc  
th: adj n-loc phrv v_be ques  
en: ques v_be phrv n-loc adj  
th: adj n-loc ques  
en: ques n-loc adj  
th: n phrv n-loc adv ques  
en: ques n phrv n-loc adv  
th: n v ques  
en: ques v n  
th: n phrv n-loc  
en: n phrv the n-loc  
th: n-loc v ques  
en: ques n-loc v  
th: n-loc n-e v ques  
en: n-e ques n-loc v  
th: n-e v ques  
en: ques n-e v  
th: n n-e v ques  
en: ques n n-e v  
th: n v ques  
en: ques n v  
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n-loc  
th: - n adv phrv n n-e v_be ques  
en: ques1 n adv phrv ques v_be n n-e  
th: - n adv phrv n-e v_be ques  
en: ques1 n adv phrv ques v_be n-e  
th: - n adv phrv n v_be2 ques  
en: ques1 n adv phrv ques v_be n  
th: v n-loc ques  
en: ques can v to n-loc  
th: v n ques  
en: ques can v to n  
th: v n-loc n-e ques  
en: ques can v to n-e n-loc  
th: v n-e ques  
en: ques can v to n-e  
th: n aux phrv n-loc n-e ques  
en: ques aux n phrv n-e n-loc  
th: n aux phrv n-e ques  
en: ques aux n phrv n-e  
th: ques1 phrv phrv n-loc  
en: ques1 phrv phrv n-loc  
th: ques1 phrv phrv n-loc n-e  
en: ques1 phrv phrv n-e n-loc  
th: ques1 phrv phrv n-e  
en: ques1 phrv phrv n-e  
th: ques1 n-loc v_be ques  
en: ques1 ques v_be n-loc  
th: ques1 n-loc n-e v_be2 ques  
en: ques1 ques v_be n-e n-loc  
th: ques1 n-e v_be ques  

th: phrv n-loc n-e  
en: phrv n-e n-loc  
th: adv v_be n-loc n-e  
en: adv v_be n-e n-loc  
th: adv v_be n-loc n-e  
en: n v_be n-loc  
th: n n-e  
en: n-e n  
th: n-loc n-e  
en: n-e n-loc 
en: ques v_be n-loc  
th: n-loc n-e v_be ques  
en: ques v_be n-e n-loc  
th: n n-e v_be ques  
en: ques v_be n n-e  
th: n-e v_be ques  
en: ques v_be n-e  
th: n v_be ques  
en: ques v_be n  
th: n-loc v_be ques  
en: ques v_be n-loc  
th: n-loc n-e v_be ques  
en: ques v_be n-e n-loc  
th: n-e v_be ques  
en: ques v_be n-e  
th: n n-e v_be ques  
en: ques v_be n n-e  
th: n v_be ques  
en: ques v_be n  
th: n adj v_be ques  
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en: ques1 ques v_be n-e  
th: n-loc v_be ques  
th: n adj  
en: adj n  
th: phrv n adj conj n phrv n-loc  
en: phrv adj n conj n n-loc  
th: n aux n-n adj n  
en: n aux adj n n-n  

en: ques v_be adj n  
th: n phrv n-e ques  
en: ques n phrv n-e  
th: n phrv n-loc ques  
en: ques n phrv n-loc  
th: n phrv n-loc n-e ques  
en: ques n phrv n-e n-loc  
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เอกสารรายงานค าอธิบายการน าผลงานไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมหลัก 
 
 เนื่องจากทีมพัฒนาระบบล่ามแปลภาษาไทย-อังกฤษ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้น าผลงานไป
ประยุกต์ใช้กับภาคอุตสาหกรรมหลัก คือกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเน้นในกลุ่มที่ต้องมีการติดต่อ
กับชาวต่างชาติ เช่น โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่อยู่ในย่านแหล่ง
ท่องเที่ยว 
 
ทะเลงาม รีสอร์ท 
 ทะเลงาม รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทที่ทางทีมพัฒนาระบบล่ามแปลภาษาฯ ได้น าผลงานไปประยุกต์ใช้
เพ่ือช่วยในการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร และพนักงานต้อนรับ กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

ทะเลงาม รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทที่ให้บริการด้านทีพั่ก อาหาร และแหล่งท่องเที่ยว แก่นักท่องเที่ยว
ทั่วไป โดยเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพราะเป็นสถานที่พักผ่อนแบบส่วนตัว พร้อมบริการที่พัก 
อาหาร และแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจร อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสถานที่พักผ่อนและท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงใน
อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

 ทะเลงาม รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทที่อยู่ติดกับทะเลงาม ชายหาดส่วนตัว หาดทรายสีขาวร่มรื่น เป็น
ธรรมชาติ ใต้ท้องทะเลมีปะการังที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ เป็นแหล่งด าน้ าดูปะการังน้ าตื้น หรือจะออก
ทะเลดูการประมงของชาวบ้าน การหาปู หาหมึก หาวาย และมีเมนูอาหารแนะน ามากมาย อีกท้ังยังใกล้กับ
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอ่ืน ๆ อีก เช่น บ่อน้ าร้อน ถ้ าเขาพลู วัดวาอารามต่าง ๆ เป็นต้น 

 ทะเลงาม รีสอร์ท ตั้งอยู่เลขท่ี 8 หมู่ 9 ต าบลสวนแตง อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นประตู
ไปสู่ภาคใต้ของประเทศไทย 
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การน าผลงานไปประยุกต์ใช้ 
การน าผลงานไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คือ ทะเลงาม รีสอร์ท ในครั้งนี้ 

ได้รับเสียงตอบรับเป็นอันดีกับระบบล่ามแปลภาษาฯ โดยทางผู้บริหารและพนักงานต้อนรับใช้เป็นเครื่องมือ
ในการติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ท าให้สามารถสื่อสาร และเข้าใจระหว่างกันได้มากยิ่งขึ้น 
และยังช่วยชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงให้เรียนรู้และเข้าใจถึงเครื่องมือในการแปลภาษานี้อีกด้วย โดยมี
ข้อสรุปต่าง ๆ ดังนี้ 

ข้อสรุปต่าง ๆ ค าอธิบาย 

 น าผลงานไปประยุกต์ใช้กับ
กลุ่มอุตสาหกรรมอะไร? 

กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 ไปใช้ที่ไหน? ชื่อ “ทะเลงาม รีสอร์ท” เป็นสถานที่ที่ให้บริการด้านที่พัก อาหาร และที่
ท่องเที่ยว มุ่งเน้นบริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะ เพราะเป็นรี
สอร์ทขนาดเล็ก มีความเป็นส่วนตัว เป็นธรรมชาติ มีวิธีชีวิตแบบเรียบ
ง่าย ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต้องการ 

ใครเป็นผู้ใช้? และใช้กับใคร? ผู้บริหาร และพนักงานต้อนรับเป็นผู้ใช้ เพ่ือสื่อสารกับนักท่องเที่ยว
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ชาวต่างชาติให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 

ระยะเวลาในการน าไปใช้? ประมาณ 20 วัน 
จ านวนนักท่องเที่ยวที่ได้ใช้? ประมาณ 140 คน 

ระดับความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับปานกลางถึงดี 

ข้อดีของระบบฯ - เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สะดวก
ยิ่งขึ้น 

- เพ่ิมทักษะในการใช้ภาษา และเพ่ิมความรู้ค าศัพท์ใหม่ ๆ 
- สะดวกในการใช้งาน เพราะใช้งานทั้งการพูด และการพิมพ์ 
- มีความม่ันใจในการให้บริการมากขึ้น 
- สามารถเพ่ิม เปลี่ยนแปลง หลักไวทยากรณ์ได้ 
- สามารถเพ่ิมค าศัพท์ใหม่ ๆ ได ้

ข้อเสียของระบบฯ - ต้องอาศัยสัญญาณเครือข่ายเพื่อติดต่อในการแปล 
- ส าเนียงภาษาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
- เสียงรบกวน 
- พัฒนาอยู่บนระบบ Android ระบบเดียว 
- ยังไม่รองรับภาษาอ่ืน นอกจากภาษาอังกฤษ 

ลักษณะการน าไปใช้งาน - ใช้ในลักษณะของเป็นค า ๆ จะมากกว่าเป็นประโยค 
- ค าที่ใช้เป็นค าทั่ว ๆ ไปในด้านการท่องเที่ยว เช่น การกล่าวทักทาย , 

การบอกสถานที่ท่องเที่ยว, การบอกค าทั่ว ๆ ไป เช่น อาหาร เป็นต้น 
- การใช้เป็นประโยค เช่น การบอกเส้นทาง, การอธิบายถึงสถานที่

ท่องเที่ยว, วัฒนธรรม และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เป็นต้น 
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หนังสือยืนยันการน างานวิจัยไปใช้จริง พร้อมค าอธิบายรายละเอียดการน างานวิจัยไปใช้
จริงจากผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก 
 
ค าอธิบายรายละเอียดการน างานวิจัยไปใช้จริงจากผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก 
 ทางทีมพัฒนาระบบล่ามแปลภาษาฯ ได้เคยไปพักท่ี “ทะเลงาม รีสอร์ท” มาก่อนและได้เห็นถึง
จ านวนนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ จึงได้สอบถามแล้วพบว่าที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยม
ชมชอบที่จะมาพักท่ี “ทะเลงาม รีสอร์ท” แห่งนี้เป็นเพราะความเป็นส่วนตัวสูง มีความเป็นธรรมชาติ เงียบ
สงบ และมีวิถีการด าเนินชีวิตเป็นแบบชาวบ้าน ทางทีมงานฯ เลยได้ไปติดต่อและได้รับความอนุเคราะห์เป็น
อย่างดียิ่งจากผู้บริหารรีสอร์ทแห่งนี้ ว่าสามารถเข้ามาท าการวิจัย ทดลอง ระบบล่ามแปลภาษาฯ นี้ร่วมกับ
ทางรีสอร์ทได้ ซึ่งทางทีมงานฯ ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ประมาณ 7 วัน เพ่ือท าการอธิบายถึงหลักการท างาน 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการใช้งานของระบบฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 ผู้บริหารทะเลงาม รีสอร์ท คือคุณธงชัย บุรินทร์กุล และคุณ..................... 

 พนักงานต้อนรับที่ช่วยการวิจัย และทดลอง คือคุณ........................................ 

 จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 140 คน โดยแบ่งเป็น 
- ชาวอเมริกันและชาวยุโรป จ านวน 40 คน 
- ชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จ านวน 20 คน 
- ชาวแอฟริกัน จ านวน 8 คน 
- ชาวเอเชีย จ านวน 72 คน 

 ประเภทของค า และประโยคที่ท าการทดลอง 
- ค าท่ีใช้เป็นค าทั่ว ๆ ไปในด้านการท่องเที่ยว เช่น การกล่าวทักทาย, การบอกสถานที่ท่องเที่ยว, 

การบอกค าทั่ว ๆ ไป เช่น อาหาร เป็นต้น 
- การใช้เป็นประโยค เช่น การบอกเส้นทาง, การอธิบายถึงสถานที่ท่องเที่ยว, วัฒนธรรม และสิ่งปลูก

สร้างต่าง ๆ เป็นต้น 

 ช่วงเวลาที่ท าการทดลอง 
- ช่วงเช้า ใช้ในการกล่าวค าทักทาย, การบอกเส้นทาง, การบอกค าทั่ว ๆ ไป เช่น เรื่องของอาหาร 

สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น 
- ช่วงกลางวัน ใช้ในการบอกเส้นทาง, การบอกสถานที่ท่องเที่ยว, การอธิบายถึงสถานที่ท่องเที่ยว, 

วัฒนธรรม และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เป็นต้น 



 
__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
การพัฒนาระบบล่ามแปลภาษาไทย – อังกฤษ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่      ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษา 
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ช่วงเย็น ใช้ในการกล่าวค าทักทาย, การอธิบายถึงค าต่าง ๆ และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

 ทางผู้บริหารได้กล่าวชื่นชมถึงแนวคิดเพ่ือก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ใช้งานได้จริง และเป็นประโยชน์
ต่อการน าไปใช้งาน พร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่ทั้งในด้านความร่วมมือ การสละเวลาของพนักงาน
ต้อนรับ ที่พัก และอาหาร เป็นต้น 

 ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร และพนักงานต้อนรับ 
- เครื่องมือระบบล่ามแปลภาษาฯ นี้สามารถน าไปใช้งานได้จริง แต่ต้องปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ให้ดีขึ้น 

เช่น การรองรับภาษามากกว่า 1 ภาษา, การรองรับบนระบบปฏิบัติการอ่ืน ๆ เป็นต้น 
- เพ่ิมการท างานที่ไม่ต้องอาศัยระบบสัญญาณเครือข่าย ในกรณีที่ระบบสัญญาณเครือข่ายไม่

สามารถใช้งานได้ 
- เพ่ิมค าศัพท์ และหลักไวทยากรณ์ให้มากขึ้น 
- เพ่ิมส าเนียงเสียงให้หลากหลาย เพื่อเพ่ิมความถูกต้องให้มากข้ึน 
- เพ่ิมงบประมาณในการวิจัย ทดลอง เพื่อให้เกิดความหลากหลายในงาน 


