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บทคัดย่อ
เครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานตามหลักไวยากรณ์ (BBE) ได้จัดทาขึ้นมาเพื่อพัฒนาเครื่อง
ช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานตามหลักไวยากรณ์ และหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้งาน
โดยลั ก ษณะการท างานของเครื่ อ งเป็ น แบบการรั บ ค าสั่ ง จากผู้ ใ ช้ ง าน โดยการกดปุ่ ม มี ปุ่ ม กด
ที่ใกล้เคียงหลักอักษรเบรลล์จริง ใช้ภาษาอักษรเบรลล์ อยู่ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และได้นาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อทาการประเมินในส่วนของประสิทธิภาพของเครื่องและความพึงพอใจ
ในการใช้งาน จ านวน 40 คน พบว่า การประเมินหาประสิ ท ธิภ าพของเครื่ องมีค่า เฉลี่ ยจากการ
ประเมิ น อยู่ ที่ 4.5 และมี ค่ า ความถู ก ต้ อ ง ตามหลั ก ไวยากรณ์ ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ
อยู่ที่ร้อยละ 100 และการประเมินความพึงพอใจ การใช้งานมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.6 ซึ่งผลการประเมิน
ทั้งสอง 2 แบบ อยู่ในระดับเกณฑ์ “มากที่สุด” จึงทาให้สามารถนาไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
แก่ผู้พิการทางสายตาได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ : เครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐาน, ผู้พิการทางสายตา, อักษรเบรลล์
Abstract
This research presents the development of a basic Braille teaching machine (BBE)
for visually-impaired people who are learning the Thai or English Braille alphabet.
The working principle is that when buttons which resemble Braille letters are pressed,
the machine will produce a spoken version of the input. 40 users were asked to
evaluate the machine's performance and to express their level of satisfaction. Users
rated the machine at 4.50 on average and their satisfaction at 4.6 on average (on a 5point scale); both results are at the highest level.
Keywords : Device assisted instruction Braille, visually impaired, Braille
1. บทนา
ในปัจจุบันมีหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และสถานศึกษาได้ให้ความสาคัญในการ
ช่วยเหลือพิการทางสายตาหรือคนตาบอดโดยอาศัยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้แก่
ผู้พิการเหล่านั้นให้สามารถเพิ่งพาตนเองได้ (ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์ และคณะ, 2556) ได้ทาการวิจั ย
เครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานโดยทาการวิจั ยที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดลาปาง
ซึ่งมีการจัดการเรีย นการสอนควบคู่ไปกับการใช้เครื่องมือช่วยสอนอักษรเบรลล์ในการสอนอักษร
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2558 – ธันวาคม 2558
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เบรลล์ขั้นพื้นฐาน เป็นการสอนเกี่ยวกับพยัญชนะของภาษาไทย และพยัญชนะภาษาอังกฤษ เพื่อฟัง
และรู้จาตัวอักษร สาหรับผู้พิการทางสายตาที่เ ริ่มเรียนอักษรเบรลล์เบื้องต้น แต่ข้อเสียของเครื่องนี้
คือ ไม่มีหลักไวยากรณ์ของอักษรเบรลล์ หรือลาดับก่อนหลังในการกด เช่น พยัญชนะ “ก” คือจุด 1 2
4 และ 5 เมื่ อ ผู้ ใ ช้ ก ดปุ่ ม 1 2 4 และ 5 ตั ว เครื่ อ งจะแสดงผลเป็ น “ก” แต่ ถ้ า กด 2 4 5 และ
1 ตัวเครื่อง จะแสดงผลเป็น “ก” เหมือนกัน ซึ่งผิดหลักไวยากรณ์ของอักษรเบรลล์ ข้อบกพร่องนี้
อาจทาให้ผู้ที่หัดเรียนอักษรเบรลล์จาหลักในการเขียนของตัวอักษรแต่ละตัวผิดได้
ดังนั้นคณะผู้ วิจัยจะทาการพัฒนาเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานตามหลั กไวยากรณ์
หรือเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานตามหลักไวยากรณ์ (Braille Box Electronic) โดยได้ทาการ
เก็บ รวบรวมปั ญหาและความต้องการเบื้องต้น จากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดลาปาง
ซึ่งได้ทราบปัญหาคือ ตัวเครื่องไม่มีลาโพงภายใน เวลาใช้งานต้องทาการเสียบลาโพงต่อพ่วงอีกตัว
ทาให้ยุ่งยากเวลาใช้งานและเคลื่อนย้าย ส่วนตาแหน่งปุ่มกดไม่มีสัญลักษณ์บ่งบอกตาแหน่งให้รู้ว่าตรง
ส่วนนี้คือปุ่มกด และเสียงที่ใช้ มีสาเนียงหรือการออกเสียงไม่ชัดเจนแล้วยังตอบสนองช้า ซึ่งทาให้การ
ใช้ ง านของเครื่ อ งไม่ ไ ด้ ป ระสิ ท ธิ์ ภ าพ และยั ง ได้ จั ด ท าแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจในการใช้ ง าน
เครื่ อ งช่ ว ยสอนอั ก ษรเบรลล์ พื้ น ฐาน โดยแบ่ ง เป็ น 2 ส่ ว นคื อ ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ความพึ งพอใจของผู้ใช้ ที่มีต่อการใช้งานเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐาน
โดยประเมินจากผู้ใช้งานจริง จานวน 10 คน จากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดลาปาง แล้วได้
นามาทาการหาค่าเป็นร้อยละ โดยมีค่าที่น้อยที่สุดอยู่ 4 หัวข้อ คือ
1) การตอบสนองของเครื่องเมื่อป้อนคาสั่งการกด
2) ความดังและความชัดเจนของเสียง
3) ความเสถียรภาพในการใช้งาน
4) เสียงจากการประมวลผล ถูกต้องตามตัวอักษร
โดยคิดเป็นร้อยละได้ 86 86 88 และ 88 ตามลาดับ คณะผู้วิจัยจึงจะนาข้อมูลที่ได้ทาการ
พั ฒ นาต่ อ ยอดเครื่ อ งช่ ว ยสอนอั ก ษรเบรลล์ พื้ น ฐานให้ เ ป็ น เครื่ อ งช่ ว ยสอนอั ก ษรเบรลล์ พื้ น ฐาน
ตามหลักไวยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 1 การรวบรวมปัญหาและศึกษาความต้องการเบื้องต้น
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2558 – ธันวาคม 2558
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์ขั้นพื้นฐานตามหลักไวยากรณ์สาหรับเด็กพิการ
ทางสายตาที่เริ่มเรียนอักษรเบรลล์เบื้องต้น
2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์ขั้นพื้นฐานตามหลักไวยากรณ์
2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์ขั้นพื้นฐานตามหลัก
ไวยากรณ์
3. อักษรเบรลล์ (Braille code)
อักษรอักษรเบรลล์ (Braille code) เป็นตัวอักษรสาหรับผู้พิการทางสายตาซึ่งถูกพัฒนาขึ้น
ในปี ค.ศ. 1921 โดยครูตาบอดชาวฝรั่งเศสชื่อ หลุยส์ เบรลล์ (Louis Braille) อักษรเบรลล์ขนาด 1 เซลล์
ประกอบด้วยปุ่มนูนเล็ก ๆ จานวน 6 ปุ่ม วางตัวในลักษณะต่าง ๆ กันไปตามรหัสที่กาหนดขึ้น ใช้แทน
ตัวอักษรปกติ หรือ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หรือสัญลักษณ์อื่น ๆ โดยมีหลัก
ไวยากรณ์อักษรเบรลล์และวิธีการอ่านอักษรเบรลล์ซึ่งหลักในการอ่านอักษรเบรลล์ต้องเข้าใจวิธีการ
เขียนอักษรเบรลล์ก่อน โดยหลักในการเขียนอักษรเบรลล์ผู้เขียนจะต้องเขียนจากขวาไปซ้ายเมื่อเวลา
พลิ ก หน้ า กระดาษกลั บ มาอ่ า นนั้ น ผู้ อ่ า นจะได้ อ่ า นจากซ้ า ยไปขวาเหมื อ นกั บ อั ก ษรปกติ ทั่ ว ไป
โดยส่ วนใหญ่ผู้ ที่อ่านอักษรเบรลล์ จะใช้มือขวาอ่านโดยใช้นิ้วที่ถนัดที่สุดคือนิ้วชี้หรือนิ้วกลางแล้ ว
ให้มือซ้ายคอยประคองไปด้วยกัน ขณะที่อ่านโดยปกตินั้น มือซ้ายที่ใช้ประคองมักจะช่วยประคอง
ไปประมาณสามส่วนสี่ของแต่ละบรรทัด ในแต่ละเซลล์ของอักษรเบรลล์จะแบ่งออกเป็นสองแถว ซ้าย
ขวาแต่ ล ะแถวจะมี ส ามจุ ด เรี ย งจากบนลงล่ า ง ขณะที่ ผู้ เ ขี ย นเขี ย นแถวขวาของแต่ ล ะเซลล์
จะประกอบด้วย จุด 1 2 3 เรียงจากบนลงล่างและแถวซ้ายในแต่ละเซลล์ประกอบด้วยจุด 4 5 6
จากบนลงล่าง เมื่อผู้เขียนเขียนจุดแทนอักษรในแต่ละเซลล์แล้วเวลาพลิกกลับมาอ่านจุด 1 2 3 จะอยู่
ที่แถวซ้ายขณะที่จุด 4 5 6 จะมาอยู่ข้างขวา เช่นให้อ่านว่า "b" เท่ากับจุด 1 2 "c" เท่ากับจุด 1 4
เป็นต้น (อาทิตยา บุญมาก และวันเพ็ญ สุทธิคา ,2553)

ภาพที่ 2 อักษรเบรลล์ที่กาหนดใช้แทนอักษรในภาษาไทย
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2558 – ธันวาคม 2558
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4. ขั้นตอนการพัฒนา ADDIE โมเดล
ADDIE Model (ธีระ วิจิตรกาญจน์, 2537) คือ แบบจาลองการออกแบบระบบการเรียน
การสอน กล่าวคือกระบวนการพัฒนาโปรแกรมการสอน จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด มีแบบจาลอง
จ านวนมากมายที่ นั ก ออกแบบการสอนใช้ และส าหรั บ ตามความประสงค์ ท างการสอนต่ า ง ๆ
กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนแบบ ADDIE โดย ADDIE มาจากตัวอักษรตัวแรกของขั้นตอน
ตาง ๆ จานวน 5 ขั้น คือ การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development)
และการนาไปใช้ (Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) ดังภาพที่ 3
Analysis

Implementation

Evaluation

Design

Development

ภาพที่ 3 แผนผังแบบจาลอง ADDIE โมเดล
5. วิธีการวิจัย
การพัฒนาเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานตามหลักไวยากรณ์ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัย
ตามรูปแบบจาลอง ADDIE โมเดล โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนในการดาเนินงานดังนี้
5.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์
ทาการรวบรวมปั ญหาและศึก ษาความต้อ งการด้านสื่ อที่ใช้ ในการสอนอักษรเบรลล์
ของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดลาปาง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน รวมถึงการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้งานอยู่เดิม และศึกษาวิธีการเรียนรู้อักษรเบรลล์ของผู้พิการทางสายตา เพื่อวิเคราะห์
และประเมินความเป็นไปได้ในทางดาเนินงานวิจัย
5.2 ขั้นตอนการออกแบบ
การออกแบบในส่ วนของการทางานของเครื่องช่ว ยสอนอักษรเบรลล์ขนาดตัว เครื่อง
การวางต าแหน่ ง ของปุ่ ม กดในแต่ ล ะขั้ น ตอนของการออกแบบ จะต้ อ งผ่ า นการตรวจสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานสาหรับผู้พิการทางสายตา และการออกแบบวงจรควบคุม
โดยเลือกใช้ ตัวควบคุมเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino mega 2560
ไฟล์เสียงคาพูดเป็นไฟล์นามสกุล mp3 แบ่งชุดเสียงเป็น 5 ชุด คือ เสียงพยัญชนะ
ภาษาไทย 44 ไฟล์ เสียงสระภาษาไทย 37 ไฟล์ เสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ 26 ไฟล์ เสียงตัวเลข
อารบิก 10 ไฟล์ เสียงเตือนการกดผิด 1 ไฟล์ และเสียงเตือนการเปลี่ยนภาษา 2 ไฟล์ ในการออกแบบ
ตัว เครื่ อ งและวางต าแหน่ งปุ่ มกด ผู้ ออกแบบได้ ทาการสอบถามผู้ เชี ยวชาญในการว่ างระยะห่ า ง
ของปุ่มกดทั้ง 6 ปุ่ม โดยให้มีระยะห่างตามสเกลของแป้นไม้ตามภาพที่ 6 (ก) ซึ่ งเป็นแป้นไม้ที่นักเรียน
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ในโรงเรี ย นการศึ ก ษาคนตาบอด จั ง หวั ด ล าปาง ใช้ ใ นการฝึ ก เรี ย นอั ก ษรเบรลล์ ใ นปั จ จุ บั น
ในวิธีดาเนินการได้ทาการสร้างเครื่องต้นแบบและให้ผู้เชี่ยวชาญทาการทดลองและนามาปรับปรุง
แก้ ไ ขให้ เ ป็ น ตามที่ ผู้ เ ชี ย วชาญเสนอแนะ โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญในที่ นี้ คื อ อาจารย์ ผู้ ส อนอั ก ษรเบรลล์
ของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดลาปาง ในการออกแบบวงจรอ้างอิงตามการออกแบบปุ่มกด
ในภาพที่ 5 โดยภาพรวมของวงจรเป็นไปตามภาพที่ 7
5.3 ขั้นตอนการพัฒนา
การควบคุมการทางานของเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์เลือกใช้ตัวควบคุมเป็น Arduino
mega 2560 จากนั้นออกแบบพร้อมทดลองวงจรโดยเขียนโปรแกรมควบคุมการทางานของวงจร
ด้วยภาษาซี (C Language) ซึ่งการทางานจะรับคาสั่งจากผู้ใช้งานด้วยการกดปุ่มสวิตซ์แล้วตัวควบคุม
หรือไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อทาการดึงข้อมูลหรือไฟล์เสียงที่ ต้องการออกมาแสดงด้วยการปรากฏ
เสียงขึ้นทางลาโพงหรือหูฟัง
เริ่มต้น
รับค่าจากปุ่มกด
ถ้ามากกว่า 2 วินาที
เช็คเวลาจากการกด
ปุ่ม
ถ้าไม่

แสดงเสียงเตือน

ถ้าผิด

ตรวจสอบไวยากรณ์

แสดงเสียงเตือน

ถ้าถูก
ถ้าผิด

ตรวจสอบพยัญชนะหรือ
ตัวเลข

แสดงเสียงเตือน

ถ้าถูก
แสดงเสียงตามพยัญชนะหรือ
ตัวเลข

จบการทางาน

ภาพที่ 4 ผังแสดงการทางานของเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์
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ภาพที่ 5 การออกแบบตัวเครื่องและการวางตาแหน่งปุ่มกด

(ก) แป้นไม้อักษรเบรลล์

(ข) เครื่องอักษรเบรลล์เดิม

(ค) เครื่อง BBE
ภาพที่ 6 วิวัฒนาการการพัฒนาเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานตามหลักไวยากรณ์
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ภาพที่ 7 วงจรหลักของเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานตามหลักไวยากรณ์
5.4 ขั้นตอนการนาไปใช้
ทดสอบโดยให้ ผู้ พิก ารทางสายตาในกลุ่ ม เด็ กเล็ กและ/หรือ ผู้ เ ริ่ม เรีย นอั กษรเบรลล์
เบื้องต้นและผู้เชียวชาญ และอาจารย์ผู้สอนในโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดลาปาง โดยแบ่ง
การทดสอบกลุ่มย่อย 5 คน ใน 5 คนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน เพื่อทาการทดสอบหาข้อบกพร่อง
ของเครื่องและหลักไวยากรณ์ของอักษรเบรลล์ และทดสอบกลุ่มใหญ่จานวน 40 คน เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของเครื่ องและประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์ พื้นฐานตามหลั ก
ไวยากรณ์
5.5 ขั้นตอนการประเมินผล
การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่ว น คือ การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องช่วยสอน
อักษรเบรลล์พื้นฐานแบ่งการประเมินออกเป็น 5 ด้านคือ
- การรับคาสั่งและการประมวลผล
- ความถูกต้องของหลักไวยากรณ์
- เสียงจากการประมวลผล ถูกต้องตามอักษร
- ตาแหน่งการวางปุ่มกดหรือการใช้งานปุ่มกด
- ขนาดของเครื่องและน้าหนักจองเครื่อง
การประเมินหลักไวยากรณ์อักษรเบรลล์ คือการตรวจสอบความถูกต้องหลักไวยากรณ์
อักษรเบรล์ไทย อังกฤษ และตัวเลข โดยทาการประเมินพยัญชนะภาษาไทย 44 ตัว สระภาษาไทย
37 ตัว พยัญชนะภาษาอังกฤษ 26 ตัว ตัวเลขอารบิก10 ตัว รวมทั้งหมด 117 ตัวอักษร
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ
- ด้านประสิทธิภาพของเครื่อง
- ด้านลักษณะของอุปกรณ์
- ด้านการใช้งาน
- ด้านความรู้ความเข้าใจหลังการใช้งานเครื่อง
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6. ผลการวิจัย
จากการดาเนินงานตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ และพร้อมแก้ไขปรับปรุงเครื่องช่วยสอนอักษร
เบรลล์พื้นฐานตามหลักไวยากรณ์ ให้เกิดความเหมาะสมกับผู้ใช้งานหรือผู้พิการทางสายตา เพื่อให้ตรง
กับ วั ตถุ ป ระสงค์ ใ นการประเมิ น ประสิ ท ธิภ าพของเครื่อ งช่ว ยสอนอัก ษรเบรลล์ พื้น ฐานตามหลั ก
ไวยากรณ์ และความพึงพอใจจากกลุ่ มตัวอย่างที่ได้ทดลองใช้งาน ซึ่งมีรายละเอียดการทางาน
ของเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานตามหลักไวยากรณ์ ดังนี้
6.1 การทางานเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานตามหลักไวยากรณ์
การทางานของเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานตามหลักไวยากรณ์ เป็นการทางาน
แบบรับคาสั่งจากผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มสวิตซ์ที่อยู่บนเครื่อง ตามตัวอักษรและปุ่มทางเลือก
(Option) ที่ต้องการ และปุ่มทางเลือกในที่นี้ก็คือ ปุ่มเพิ่มและลดเสียงของเครื่อง มีลาโพงในตัวและ
สามารถใช้ร่วมกับหูฟังได้และมีสวิตซ์ไฟที่จะทาการสลับโหมด ให้เสียงออกจากตัวเครื่องหรือให้เสียง
ออกจากหูฟัง และมีตัวปรับระดับเสียง การปรับระดับเสียงในเครื่องนี้ก็จะเป็นการปรับระดับเสี ยงอยู่
10 ระดับ คือ ระดับเสียงจะเพิ่มขึ้นตามลาดับการกดปุ่มเพิ่มเสียง จนถึงร้อยละ 100 และระดับเสียง
จะลดลงตามการกดปุ่มลดเสียง จนถึงร้อยละ 20 ทาให้เสียงที่ดังออกมาเป็นเสียงที่ไม่ดังและไม่เบา
จนเกิ น ไป จึ ง เป็ น การรองรั บ หู ฟั ง ที่ ไ ม่ ส ามารถปรั บ ระดั บ เสี ย งได้ และปุ่ ม ทางเลื อ กอี ก ตั ว หนึ่ ง
คือ ปุ่มเปลี่ยนภาษา มีโหมดฟังก์ชั่นแบ่งได้ 2 ประเภท คือ หลักการอ่านอักษรเบรลล์ และหลักการ
เขียนอักษรเบรลล์ แบ่งเป็นภาษาได้ 2 ภาษาคือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ใช้ตัวเลขได้ 1 ระบบ
คื อ เลขอารบิ ก ในโหมดภาษาไทยมี ก ารเพิ่ ม ตั ว อั ก ษรในรู ป สระ และมี ส วิ ต ซ์ ไ ฟบอกถึ ง สถานะ
ของเครื่องว่าอยู่ในสถานะเปิดหรือปิดการใช้งาน จึงทาให้สะดวกต่อการใช้งาน
6.2 การวัดหาประสิทธิภาพของเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานตามหลักไวยากรณ์
โดยทดลองจากกลุ่มตัวอย่าง 5 คน เป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้ทดลองใช้งานเครื่องช่วยสอน
อักษรเบรลล์พื้นฐานตามหลักไวยากรณ์ และเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์เครื่องเดิม โดยผู้เชี่ยวชาญ
คือ คณะอาจารย์ผู้สอน ในโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดลาปาง ทาการวัดผลประเมินผลการ
หาประสิทธิภาพตามหลักไวยากรณ์การอ่านอักษรเบรลล์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทุกตัวอักษร
โดยพยั ญ ชนะ 1 ตั ว จะท าการกดทั้ ง หมด 10 ครั้ ง โดยแบ่ ง ให้ ก ดถู ก 5 ครั้ ง และกดผิ ด 5 ครั้ ง
เพื่อตรวจสอบหลักไวยากรณ์การอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผลดังตาราง ที่ 1 และ 2
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างการหาประสิทธิภาพของ เครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานตามหลักไวยากรณ์
เปรียบเทียบกับเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานเครื่องเดิม ตามหลักไวยากรณ์การอ่าน
ภาษาไทย 10 ตัวอักษร
ตัวพยัญชนะภาษาไทย ประสิทธิภาพหลักไวยากรณ์ ประสิทธิภาพหลักไวยากรณ์การ
การอ่านภาษาไทย BBE (%) อ่านภาษาไทย เครื่องเดิม (%)
จ
100
50
ช
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50
พ
100
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ว
100
50
ท
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ฃ
100
50
ธ
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ษ
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50
ฆ
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50
ฏ
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50
รวม
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50
ตารางที่ 2 ตัวอย่างการหาประสิทธิภาพของ เครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานตามหลักไวยากรณ์
เปรียบเทียบกับเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานเครื่องเดิม ตามหลักไวยากรณ์การอ่าน
ภาษาอังกฤษ 10 ตัวอักษร
ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษ ประสิทธิภาพหลักไวยากรณ์ ประสิทธิภาพหลักไวยากรณ์การ
การอ่านอังกฤษ BBE (%) อ่านอังกฤษ เครื่องเดิม (%)
E
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ในเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานตามหลักไวยากรณ์ ได้เพิ่มฟังก์ชั่นให้มีหลักการ
เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีหลักการอ่านและเขียน สระ และตัวเลขอารบิกซึ่งสามารถ
นามาหาประสิทธิภาพได้ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การหาประสิทธิภาพของ เครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานตามหลักไวยากรณ์ตามหลักการ
อ่านและเขียนตามหลักไวยากรณ์อักษรเบรลล์
ฟังก์ชั่น
ประสิทธิภาพหลักการอ่านตาม ประสิทธิภาพหลักการเขียน
ไวยากรณ์ (%)
ตามไวยากรณ์ (%)
ภาษาไทย
100
100
ภาษาอังกฤษ
100
100
สระ
100
100
เลขอาราบิก
100
100
6.3 การวัดผลประเมินผลความพึงพอใจ
เป็นการวัดผลประเมิน ผลความพึงพอใจจากกลุ่มตัว อย่าง 40 คน ที่ได้ทดลองใช้งาน
เครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานตามหลักไวยากรณ์ โดยกลุ่มตัวอย่าง 40 คน ได้มาจากคณะอาจารย์
ผู้ส อน และนั กเรี ยนผู้ พิการทางสายตา โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จั งหวัดลาปาง โดยทาการ
ทดลองการใช้งานเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานตามหลักไวยากรณ์ และทาการประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้ ท ดลองใช้ง าน หลั งทาการทดลองใช้งาน ซึ่งคณะวิจัย ได้จัดทาแบบประเมิ น
ความพึงพอใจไว้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะของอุปกรณ์ ด้านการใช้งาน ด้านความรู้ ความเข้าใจหลักการ
ใช้ ง าน และด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งช่ ว ยสอนอั ก ษรเบรลล์ พื้ น ฐานตามหลั ก ไวยากรณ์
มีรายละเอียดการวัดผลประเมินผล และผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจ โครงการ เครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐาน
̅
รายการประเมิน
SD
แปลความ
1. ด้านลักษณะของอุปกรณ์
4.50 13.13
มากที่สุด
2. ด้านการใช้งาน
4.42 14.12
มาก
3. ด้านความรู้ความเข้าใจหลักการใช้งาน
4.80 17.52
มากที่สุด
4. ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งช่ ว ยสอนอั ก ษร 4.5
12.1
มากที่สุด
เบรลล์พื้นฐานตามหลักไวยากรณ์
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7. อภิปรายผล
การหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานตามหลักไวยากรณ์ ตามหลัก
ไวยากรณ์เปรีย บเทียบกับเครื่องเดิม ในหลักการอ่านอักษรเบรลล์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จะเห็นว่าประสิทธิภาพที่ได้ต่างกัน ร้อยละ 50 เพราะเครื่องเดิมไม่มีการตรวจสอบหลักไวยากรณ์
ดั ง นั้ น จากการทดลอง 10 ครั้ ง กดถู ก 5 ครั้ ง ตามหลั ก ไวยากรณ์ และกดผิ ด 5 ครั้ ง ตามหลั ก
ไวยากรณ์ ตัวเครื่องเดิมไม่สามารถตรวจสอบในกรณีกดผิด 5 ครั้งได้ แต่ตัวเครื่องช่วยสอนอักษร
เบรลล์พื้นฐานตามหลักไวยากรณ์ สามารถตรวจสอบในกรณีนี้ได้ ทาให้ประสิทธิภาพที่ได้แตกต่างกัน
ดังตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2
8. สรุปผล
จากการจัดทาโครงการเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานตามหลักไวยากรณ์ เป็นการจัดทา
ขึ้นมาเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานตามหลักไวยากรณ์ และสามารถ
นาไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแก่ผู้พิการทางสายตาได้จริง นักเรียนหรือผู้พิการทางสายตาสามารถ
เรียนรู้และจดจาได้อย่างรวดเร็ว สามารถอ่านและเขียน ภาษาอักษรเบรลล์ได้อย่างถูกต้ องตามหลัก
ไวยากรณ์ของอักษรเบรลล์ เครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานตามหลักไวยากรณ์ มีเซลล์ภาษาอักษร
เบรลล์ความใกล้เคียงตามหลักภาษาอักษรเบรลล์จริง และสามารถใช้ได้ทั้งหลักการอ่านและการเขีย น
อักษรเบรลล์ โดยมีฟังก์ชั่นเพิ่มเติ่มด้าน สระ ตัวเลขไทย และตัวเลขอารบิก ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ทาการ
ทดลองการใช้งานเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 5 คน พบว่าผลการ
ประเมินหาประสิทธิภาพของเครื่องเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานตามหลักไวยากรณ์ ตามหลัก
ไวยากรณ์ อั ก ษรเบรลล์ เ ปรี ย บเที ย บกั บ เครื่ อ งเดิ ม สามารถหาประสิ ท ธิ ภ าพได้ เ ป็ น ร้ อ ยละ 100
ส่วนประสิทธิภาพของเครื่องเดิม สามารถหาประสิทธิภาพได้เป็นร้อยละ 50 จะเห็นว่าเครื่องช่วยสอน
อักษรเบรลล์ พื้น ฐานตามหลักไวยากรณ์ มีประสิทธิภาพตามหลักไวยากรณ์การอ่านภาษาไทย
และภาษาอังกฤษมากกว่าเครื่องเดิมและเครื่องช่ว ยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานตามหลั กไวยากรณ์
มีป ระสิ ท ธิ ภ าพตามหลั ก ไวยากรณ์ ทั้ ง การอ่ า นและเขี ย นของอั ก ษรเบรลล์ คิ ดเป็ น ร้ อ ยละได้ เ ป็ น
ร้อยละ 100
และผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานตามหลัก
ไวยากรณ์ จากกลุ่มตัวอย่าง ได้มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับ ได้แก่
1. ควรได้รับการพัฒนาต่อยอดโครงการมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5 อยู่ในระดับเกณฑ์ “มากที่สุด”
2. สามารถนาไปใช้งานได้จริงกับกลุ่ มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.8 อยู่ในระดับเกณฑ์ “มาก
ที่สุด”
3. ความสะดวกในการกดปุ่มเปลี่ยนภาษา มีความรู้ความเข้าใจหลังการใช้งาน และความพึง
พอใจโดยรวมของการใช้งานของเครื่องฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ที่ 4.7 อยู่ในระดับเกณฑ์ “มากที่สุด”
และพบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้งหมดจากผลการประเมินทั้งสองด้าน จากกลุ่มตัวอย่าง 40 คน
โดยการประเมินหาประสิทธิภาพของเครื่อง ได้มีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.50 และผลการประเมินความ
พึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.6 ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการประเมินอยู่ในระดับเกณฑ์ “มากที่สุด” จึงทาให้
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การจัดทาโครงการเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐาน มีความประสบผลสาเร็จสูง และสามารถนา
เครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐาน ไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของผู้พิการทางสายตาได้จริง
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การแปลภาษาไทย-อีสานโดยใช้ฐานกฎ
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บทคัดย่อ
ภาษาอี ส านเป็ น ภาษาพู ด ท้ อ งถิ่ น ที่ ใ ช้ ม ากในภาคอี ส าน หรื อ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ของประเทศไทย ในบางครั้งเป็นการยากที่จะทาความเข้าใจหรือสื่อสารระหว่างคนท้องถิ่นที่พูดภาษา
อีสานกับคนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่คนท้องถิ่นนั้น งานวิจัยนี้นาเสนอสถาปัตยกรรมของระบบการแปลภาษา 2
ทางระหว่างภาษาอีสานและภาษาไทยที่เป็นภาษาทางการ ระบบประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกคือ
ส่ ว นที่ส ร้ างกฎไวยากรณ์จ ากโครงสร้างประโยคภาษาไทย ส่ ว นที่ส องคือส่ ว นของการแปลภาษา
ที่ ใ ช้ ก ฎไวยากรณ์ แ ละพจนานุ ก รม 2 ภาษา กฎไวยากรณ์ จ านวน 34 กฎ ได้ ถู ก น ามาใช้ ใ นการ
แปลภาษาไทย-อีสาน ซึ่งในงานวิจัยนี้สามารถแปลประโยคสนทนาที่เป็นภาษาไทย-อีสานทั่วไปที่ใช้
ในชีวิตประจาวัน ประกอบด้วยประโยค 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ
ประโยคคาถาม และประโยคขอร้อง/คาสั่ง ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบการแปลภาษา
ไทย-ภาษาอีสาน โดยใช้ฐานกฎมีความถูกต้องในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอีสาน และภาษาไทย
เป็นภาษาอีส านที่ร้อยละ 62.5 และร้อยละ 70 ตามลาดับ งานวิจั ยนี้จะมีประโยชน์สาหรับบุคคล
ทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ หรือสื่อสารด้วยภาษาอีสาน
คาสาคัญ : โปรแกรมแปลภาษาไทย – อีสาน, พจนานุกรม, การแปลภาษาด้วยเครื่องแบบใช้ฐานกฎ,
ระยะการแก้ไข
Abstract
Isan language is dialects spoken in the northeastern Thailand. It is sometimes
difficult to understand or communicate between northeastern dialects people and
people who are not local northeastern. This research proposes the architecture of
online 2-way Isan dialect translation to Thai official language as it is a central
language. The system consists of 2 modules. The first module is that grammar rules
are created from Thai sentence structure. The last module is the translation system
which uses created grammar rules and bilingual dictionary for translation. There are
34 grammar rules that are used in the translation. The proposed machine translation
can translate the sentences are used for everyday life conversations. The sentences
contain four types: affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence,
and imperative sentence. The performance evaluation of translation system shows
that the accuracy of the Thai-Isan translation and Isan-Thai translation is 62.5% and
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70% respectively. The outcome from this research is that it will help people who
would like to learn or communicate Isan language
Keywords: Thai – Isan Machine Translation, Dictionary, Rule-based Machine
Translation, Edit Distance
1. บทนา
ในปัจจุบันโปรแกรมแปลภาษาด้วยเครื่องสาหรับภาษาไทย มีการแปลไปยังภาษาเป้าหมาย
ซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศหลากหลายภาษา แต่ทว่ายังไม่มีโปรแกรมใดที่รองรับการแปลภาษาไทย
เป็นภาษาถิ่นตามภาคต่าง ๆ ของไทย เช่น ภาษาเหนือ ภาษาใต้ ภาษาอีสาน ภาษาไทยและภาษาถิ่น
โดยทั่วไปจะมีความใกล้เคียงกันในเชิงโครงสร้างในแง่การเรียงลาดับคา ส่วนที่แตกต่างกันคือในแง่
ของคาศัพท์ที่ใช้ เนื่องจากคาศัพท์ในภาษาถิ่นไม่มีพจนานุกรมบัญญัติคาศัพท์ไว้ การสะกดคาศัพท์
คาเดียวกันอาจจะสะกดได้หลายแบบ แต่อ่านออกเสียงได้เหมือนกัน (คาพ้องเสียง) หรือใกล้เคียงกัน
ตัวอย่างเช่น คาในภาษาอีสานดังต่อ ไปนี้ พ่อเถ้า พ่อเฒ่า – พ่อตา, หม้อง ม่อง – ที่ แห่ง, ม่อ หม้อ –
ใกล้, ไผ ใผ –ใคร นอกจากนี้อาจจะมีการผันวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันได้บ้าง ขึ้นกับการออกเสียง
ของแต่ละคน เช่น ฮู้จัก ฮู่จั่ก – รู้จัก ในงานวิจัยนี้ จึงได้ทดลองพัฒนาโปรแกรมแปลภาษาไทย –
ภาษาไทยอีสาน เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาโปรแกรมแปลภาษาไทยเป็นภาษาถิ่นอื่น ๆ โดยระบบ
แปลภาษาที่นาเสนอในงานวิจัยนี้สามารถรองรับการสะกดคาที่แตกต่างกันได้ โดยใช้วิธีการหาค่า
ระยะห่างน้อยที่สุดมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาการสะกดคาศัพท์ที่แตกต่างกันของผู้ใช้งาน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบการแปลภาษาไทย-ภาษาอีสาน
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการแปลภาษาด้วยเครื่อง (Machine Translation) เป็นการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
เพื่อแปลภาษาที่ใช้ในการสื่อสารของมนุษย์ระหว่างภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งโดยมีความหมาย
ที่ต รงกั น และเข้า ใจกั น ภาษาที่ ใช้ สื่ อสารอยู่ใ นรูป ของข้อ ความ หรื อ คาพูด ภาษาธรรมชาติ เช่ น
การแปลภาษาสื่อสารจากภาษาไทยไปเป็นภาษาญี่ปุ่น หรือการแปลภาษาสื่อสารจากภาษาท้องถิ่น
ในแต่ละภูมิภาคของประเทศนั้น ๆ เช่น การแปลภาษาสื่อสารระหว่างภาษาของภาคอีสานและภาษา
ภาคกลางในประเทศไทย การแปลภาษาด้วยเครื่องมี 3 ระบบคือ 1.ระบบการแปลโดยตรง (Direct
Machine Translation) ใช้พจนานุกรม 2 ภาษาที่เป็ นภาษาต้นฉบับ และภาษาเป้าหมาย 2.ระบบ
การแปลแบบถ่ายทอด (Transfer Machine Translation) แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือขั้นตอนการเปลี่ยน
รู ป แบบภาษาต้ น ฉบั บ ไปเป็ น รู ป แบบการแทนภาษา น ารู ป แบบการแทนภาษาไปเปลี่ ย น
เป็นภาษาเป้าหมาย และการวิเคราะห์สร้างภาษาเป้าหมายตามลักษณะที่เหมาะสม 3.ระบบการแปล
โดยใช้ภาษากลาง (Interlingua Machine Translation) แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือขั้นตอนการ
วิเคราะห์ รู ป ลั กษณะของภาษาต้น ฉบั บ เพื่อแทนค่าด้ว ยภาษากลางที่เป็นตัว แทนของความหมาย
และขั้นตอนการนาภาษากลางไปสร้างเป็นภาษาเป้าหมายโดยใช้ความสัมพันธ์ของรูปแบบคาต่าง ๆ
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ที่ไม่ขึ้นอยู่กับภาษาใดภาษาหนึ่งโดยเฉพาะ (Cheragui, 2012) ในงานวิจัยนี้นาระบบการแปลแบบ
ถ่ายทอดมาใช้กับการแปลระหว่างภาษาไทย-อีสาน โดยใช้กฎการถ่ายทอดที่กาหนดไว้ (Rule-base
method) และพจนานุกรม เพื่อนามาใช้วิเคราะห์ประโยคต้นฉบับในส่วนลักษณะของคา (Morphology)
วากยสัมพันธ์ (Syntactical) และความหมาย (Semantic) แล้วนาไปสร้างเป็นภาษาเป้าหมาย
ตามโครงสร้างภาษา
(Alawneh และ Sembok, 2011) นาเสนองานวิจัยที่ใช้กฎการถ่ายทอด (Rule-Base method)
ประยุกต์ใช้กับการแปลภาษาระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาอารบิค (หรือภาษาอาหรับ) โดยงานวิจัย
นี้ออกแบบผสมการทางานรวมกันระหว่าง Rule-Based และ Example-Based มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ความสมดุล ย์ ของทั้งสองวิธีที่น ามาใช้ในการแปลข้อความจากเครื่องแปลภาษา และการจัดการ
ของปัญหาเกี่ยวกับข้อตกลงคาและเนื้อเรื่องในการแปลประโยคจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอารบิค
อย่างไรก็ตามจานวนกฎที่ถูกสร้างยังมีไม่มาก ทาให้ประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ
(Tan et. al., 2012) นาเสนองานวิจัยใช้ระบบสาหรับการแปลภาษามลายู และระบบการ
สังเคราะห์ โดยระบบจะแปลงประโยคที่เทียบกับภาษามลายู และสั งเคราะห์การพูดที่ส อดคล้อง
ระบบแปลงข้อความเป็ นหน่ว ยเสียงโดยใช้กฎ ซึ่งสามารถแบ่งกฎออกเป็น 6 กลุ่ม คือ 1.กฎที่ไม่
พิจารณาบริบท การแปลงข้อความโดยไม่พิจารณาบริบท 2.กฎที่ให้ความสาคัญในบริบท 3.กฎที่ให้
ความสาคัญในบริบทที่ต้องการข้อมูลพยางค์ 4.กฎที่ให้ความสาคัญในบริบทที่ต้องการข้อมูลคาแสดง
วิภัตติปั จจัย 5.กฎที่ให้ความสาคั ญในบริบทที่ต้องการสองพยางค์และข้อมูลคาแสดงวิภัตติปัจจัย
และ 6.กฎที่เฉพาะเจาะจงภาษาถิ่น
(ณัฐพงษ์ จุฑางกูร, 2553) นาเสนอการพัฒนาระบบแปลภาษาด้วยเครื่องแบบใช้กฎไวยากรณ์
สาหรั บ การแปลภาษาไทยเป็ น ภาษาญี่ปุ่น และภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยผ่ านระบบอินเตอร์เนต
มี ก ารสร้ า งพจนานุ ก รมที่ ค รอบคลุ ม ค าศั พ ท์ แ ละวลี ภ าษาไทย และการพั ฒ นาฟั ง ก์ ชั น วิ เ คราะห์
คุณสมบัติของคาและประโยค แต่ระบบที่สร้างขึ้นยังไม่ครอบคลุมโครงสร้างทั้งหมดของภาษาไทย
(ณัฐดนัย หอมคง, 2553) นาเสนอการพัฒนาระบบที่สามารถแปลข้อความภาษาไทยเป็นข้อความ
ภาษามือไทยแบบอัตโนมัติโดยเลือกใช้การแปลแบบกฎไวยากรณ์ ข้อความภาษาไทย ที่จะถูกแปล
จะถูกตัดคาเป็นคาศัพท์ย่อย ๆ ที่จะถูกนาไปตรวจสอบคาศัพท์ที่ยาวที่สุด มีการระบุหน้าที่ของคาศัพท์
และน าคาศัพท์ทั้งหมดที่ตรวจสอบแล้ วสร้างเป็นข้อความใหม่ และนาไปตรวจสอบกับโครงสร้าง
ไวยากรณ์ภาษาไทยที่สอดคล้องและเพียงพอสาหรับข้อความในการสื่อสาระหว่างคนปกติกับผู้พิการ
ทางการได้ยิน หลังจากนั้นข้อความใหม่จะถูกจัดเรียงตามโครงสร้างภาษามือไทย
(Berment, 2005) นาเสนองานวิจัยที่ใช้ระบบการแปลโดยตรง สาหรับการแปลภาษาลาว
ไปเป็ น ภาษาฝรั่ ง เศส และการแปลภาษาฝรั่ ง เศสไปเป็ น ภาษาลาว งานวิ จั ย ใช้ พ จนานุ ก รมลาว
และฝรั่งเศสสาหรับการแปลภาษา
4. การออกแบบและวิเคราะห์ระบบแปลภาษาไทย-อีสานโดยใช้ฐานกฎ
การทางานโดยรวมของระบบจะเริ่มจากส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ซึ่งมีหน้าที่รับความต้ องการ
ของผู้ใช้ ซึ่งก็คือ ประโยคภาษาไทย หรือ ภาษาอีสานที่จะถูกแปลไปยังภาษาเป้าหมาย และแสดง
ผลลั พธ์ของระบบ โดยผลลั พธ์จ ะมี 2 ส่ ว น คือ ประโยคที่แปลเป็นภาษาเป้าหมาย และคาศัพ ท์
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ที่ใกล้เคียงกันกับคาศัพท์ในข้อความประโยคที่รับเข้าเพื่อช่วยผู้ใช้ในการแปลเมื่อเกิดกรณีการสะกด
คาศัพท์ไม่ถูกต้อง ในส่วนของค้นหาคาใกล้เคียงและระบบแปลภาษาจะประมวลผลข้อความประโยค
ที่ รั บ เข้ า เพื่ อ แสดงผลให้ ผู้ ใ ช้ โดยการสร้ า งระบบแปลภาษานี้ จ ะประกอบไปด้ ว ยส่ ว นส าคั ญ
คือการสร้างคลัง การวิเคราะห์คา ค้นหาคาใกล้เคียง การวิเคราะห์ประโยค และการแปล ภาพที่ 1
แสดงแบบจาลองโครงสร้างการทางานของระบบการแปลภาษา ไทย-อีสาน

ภาพที่ 1 แบบจาลองโครงสร้างการทางานของระบบการ
4.1 คลังสาหรับโปรแกรมแปลภาษาไทย-อีสาน
คลังประโยคภาษาไทย-อีสาน ในส่วนคลังประโยคภาษาไทยจะประกอบด้วยประโยค
ภาษาไทยจานวน 100 ประโยค และตัวอย่างประโยคภาษาอีสาน (สาลี รักสุทธี, 2554), (Cyberlab,
2555), (ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน, 2554) จานวน 100 ประโยค โดยแต่ละประโยคจะติดหน้าที่
ของคาแต่ละคาในประโยค คลังนี้จะถูกใช้ในขั้นตอนการค้นหาหน้าที่ของคา มีโครงสร้างดังนี้ คาศัพท์/
หน้าที่ของคา คาศัพท์/หน้าที่ของคา -/NONE (เมื่อจบประโยค) และขึ้นบรรทัดใหม่เมื่อเริ่มประโยค
ใหม่ ซึ่งตัวอย่างคลังประโยคภาษาไทย-อีสาน ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างการเก็บคลังประโยคภาษาไทย
- อีสาน

ภาพที่ 2 ตัวอย่างคลังประโยคภาษาไทย-อีสาน
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คลั งคาศั พท์ภ าษาไทยและอีส านที่ใ ช้ในงานวิจัยนี้ส ร้ างมาจากคาศัพท์ ภ าษาไทยจานวน
1,895 ค า และคลั ง ค าศั พ ท์ ภ าษาอี ส านประกอบด้ ว ยค าศั พ ท์ ภ าษาอี ส านจ านวน 1 ,895 ค า
คลังคาศัพท์เหล่านี้จะถูกนาไปใช้ในขั้นตอนการหาคาศัพท์ใกล้เคียง ซึ่งใช้วิธีการหาค่าระยะการแก้ไข
ที่น้อยที่สุด (Minimal Edit Distance) โดยโครงสร้างคลังคาศัพท์ทั้งสองภาษาแต่ละบรรทัดจะประกอบ
ไปด้วยคาศัพท์เพียงแค่บรรทัดละ 1 คาศัพท์เท่านั้น ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างคลังไฟล์คาศัพท์ภาษาไทย
และภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างคาศัพท์ภาษาอีสานที่ใช้ในงานวิจัย

ภาพที่ 3 ตัวอย่างคลังไฟล์คาศัพท์ภาษาไทย

ภาพที่ 4 ตัวอย่างคลังไฟล์คาศัพท์ภาษาอีสาน
คลังคาอ่านภาษาไทย-อีสาน คาอ่านในคลังนี้จะถูกนาไปใช้ในขั้นตอนการเปรียบเทียบคาอ่าน
ของคาศัพท์ที่รับเข้า เพื่อวิเคราะห์คาพ้องเสียงโดยคลังคาอ่านภาษาไทยประกอบด้วย คาอ่านของ
คาศัพท์ภาษาไทยจานวน 1,895 คา และคลังคาอ่านภาษาอีสานประกอบด้วย คาศัพท์ภาษาอีสาน
จานวน 1,895 คา ซึ่งแต่ล ะบรรทัดจะประกอบไปด้ว ยคาอ่านภาษาไทยเพียงแค่บรรทัดละ 1 คา
ในกรณีที่คาศั พท์นั้ น มีมากกว่า 1 พยางค์ จะมีโ ครงสร้างในรูปแบบ คาอ่ านต่อคาอ่า น (คาอ่าน คาอ่าน) ใน 1 บรรทัด แสดงภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 คลังคาคาอ่านไทย-อีสาน
พจนานุกรมภาษาไทย และภาษาอีสาน โครงสร้างการเก็บของพจนานุกรมทั้งภาษาไทย
และภาษาอีสานนี้จะประกอบด้วยการระบุหน้าที่ของคา และความหมาย พจนานุกรมทั้งสองนี้จะถูก
นาไปใช้ในขั้นตอนการหาความหมายของคาศัพท์ภาษาอีสานแปลไปเป็นภาษาไทย มีจานวนภาษาไทย
ทั้งหมด 1,895 คา และภาษาอีสาน 1,895 คา มีโครงสร้างภายในพจนานุกรม 1 บรรทัด จะมีเก็บ
คาศัพท์ หน้าที่ของคา ความหมาย ของคาศัพท์ 1 คาเท่านั้น ดังภาพที่ 6 แสดงตัวอย่างพจนานุกรม
ภาษาไทย และภาพที่ 7 แสดงตัวอย่างพจนานุกรมภาษาอีสาน

ภาพที่ 6 ตัวอย่างพจนานุกรมภาษาไทย

ภาพที่ 7 ตัวอย่างพจนานุกรมภาษาอีสาน
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4.2 การวิเคราะห์คา และออกแบบระบบค้นหาคาใกล้เคียง
เนื่ อ งจากภาษาอี ส านเป็ น ภาษาพู ด ท้ อ งถิ่ น ดั ง นั้ น ปั ญ หาของภาษาอี ส านคื อ
ไม่มีพจนานุกรมทางการที่กาหนดคาภาษาอีสานไว้ ดังนั้นคาของภาษาภาษาอีส านของแต่ล ะคน
จึงอาจสะกดไม่เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามก็จะมีคาพ้องเสียงเดียวกัน ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงนาเอา
หลักการแปลงคาเป็นคาอ่านมาเพื่อแก้ไขปัญหาการสะกดไม่ตรงกัน ในกรณีที่ไม่สามารถหาคาพ้อง
เสี ย งในคลั ง ค าศั พ ท์ ไ ด้ ระบบจะน าค าอ่ า นไปเข้ า หลั ก การการหาค่ า ระยะการแก้ ไ ขที่ น้ อ ยที่ สุ ด
ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นการวัดหาค่าความต่างของสายอักขระสองชุด โดยจะเลือกคาที่มีค่าความต่างน้อย
ที่สุดเป็นผลลัพธ์ จากนั้นนาผลลัพธ์ไปติดหน้าที่ของคา โดยขั้นตอนนี้จะประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
1. ขั้นตอนวิเคราะห์คา
ในระบบการแปลภาษาไทย-อีสาน เริ่มแรกระบบจะดาเนินการตัดคาจากประโยค
ที่รับเข้ามา โดยประโยคภาษาไทยจะตัดคาโดยใช้โปรแกรม SWATH (Charoenpornsawat, 1999)
และประโยคภาษาอีสานจะตัดคาโดยใช้โปรแกรม LexTo (สรรสาร, 2554) เหตุผลที่เลือกใช้โปรแกรม
LexTo ในการตัด คาภาษาอีส านเพราะสามารถปรับปรุ งพจนานุกรมได้ ทาให้ การตั ดคานั้น มี
ประสิทธิภาพ มากขึ้น เช่น ฉันกินข้าว ตัดคา ฉัน|กิน|ข้าว
2. จับคู่คาอ่าน และหาค้นหาคาพ้องเสียง
เมื่อตัดคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นก็จะนาคาที่ได้จากการตัดคานามาเปลี่ยนเป็นคา
อ่ า น จะได้ ค าอ่ า นของค าแต่ ล ะค าในประโยคที่ ตั ด ค าได้ น าค าอ่ า นของค าศั พ ท์ ที่ รั บ เข้ า มา
ไปเปรียบเทียบกับไฟล์คาอ่าน เพื่อนามาวิเคราะห์คาพ้องเสียงเนื่องจากภาษาอีสานมักจะพบคาที่อ่าน
ออกเสี ย งเหมื อ นกั น แต่ จ ะเขี ย นต่ า งกั น โดยใช้ ห ลั ก การเปรี ย บเที ย บค าอ่ า น และใช้ ก ารจั บ คู่
(Matching) มาช่วยในการกรองข้อมูลเพื่อให้ได้คาศัพท์ที่มีคาอ่านตรงกันกับคาที่รับเข้ามา เช่น
ตัดคา ฉัน | ไป | โรงเรียน
คาอ่าน ฉัน | ไป | โรง – เรียน
ในกรณีคาอ่านของคาที่รับเข้ามาไม่ตรงกับคาอ่านของไฟล์คาอ่าน จะนาคาไปเข้า
หลักการการหาค่าระยะการแก้ไขที่น้อยที่สุด โดยเลือกใช้วิธีการ Levenshtein edit distance
(Piotrowski, 2012) เป็นขั้นตอนการวัดหาค่าความต่างของสายอักขระสองชุด โดยที่ค่าความต่างกัน
จะวัดจากจานวนของการที่จะต้องทาการตัดออก แทรก และแทนที่ จนกระทั่งอักขระมีลักษณะ
เหมือนกันทุกประการ โดยจะเลือกคาที่มีค่าระยะการแก้ไขที่น้อยที่สุดเป็นผลลัพธ์ จากนั้นนาผลลัพธ์
ไปติดหน้าที่ของคาต่อไป เช่น
ข่าว เป็น ข้าว edit distance = 1 (แทนที่ ไม้เอก ด้วย ไม้โท 1 ครั้ง)
ข้อย เป็น ข่อย edit distance = 1 (แทนที่ ไม้โท ด้วย ไม้เอก 1 ครั้ง)
3. การติดหน้าที่ของคา
ขั้นตอนของการติดหน้าที่ของคาเริ่มต้นจากนาผลลัพธ์ที่ได้มาจากการเปรียบเทียบคา
อ่านและการหาระยะห่างที่น้อยที่สุด นาคาไปเทียบกับข้อมูลในคลังประโยค โดยคาที่นาไปเทียบนั้น
จะพิจารณาบริบทรอบข้าง (Bigram Tagger) ว่าถ้าตามด้วยอีกคาแล้วคาที่เราต้องการติดหน้าที่
ของคาด้วยชนิดใด เช่น คานาม คากิริยา ฯลฯ ถ้ากรณีที่เทียบโดยสนใจบริบทรอบข้างแล้วไม่พบ
ก็จะนาคานั้นไปเทียบในคลังประโยคอีกครั้งโดยไม่สนใจบริบทรอบข้าง (Lookup Tagger) โดยหาว่า
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คานั้นในคลังประโยคมีหน้าที่ของคาว่าอะไรมากที่สุด และถ้ากรณีที่เทียบโดยไม่สนใจบริบทรอบข้าง
แล้วยังไม่พบอีก ก็ติดหน้าที่ของคาเป็นค่าเริ่มต้น (default) โดยที่ค่าเริ่มต้นนี้ได้มาจากหน้าที่ของคา
ที่ถูกใช้มากที่สุดในคลังประโยค เมื่อได้ผลลัพธ์ เป็นคาพร้อมติดหน้าที่ของคาแล้วก็จะนาไปเข้ากฎ
ในการแปลเพื่อหาความหมายต่อไป
4.3 การวิเคราะห์ประโยค และการแปล
เมื่อได้โครงสร้างประโยคพร้อมกับหน้าที่ของคาแล้ว ก็จะนาโครงสร้างไวยากรณ์ของ
ประโยคที่ได้มานั้นเข้าสู่กระบวนการแปลภาษาเพื่อแปลไปยังภาษาเป้ าหมาย และดึงความหมายมา
จากพจนานุกรม โดยอาศัยกฎไวยากรณ์ (Grammars) ของภาษา และการตัดคา เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของโครงสร้างไวยากรณ์ในประโยค โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะห์ไวยากรณ์ และความหมาย
การวิเคราะห์ไวยากรณ์ (Danthanavanich, 2008) คือ และความสัมพันธ์ระหว่างคา
ในประโยคเพื่อน าไปประมวลผลหาผลลั พธ์มาแสดงให้ กับผู้ ใช้ ซึ่งงานวิจัยนี้ใช้เทคนิคการเครื่อง
แปลภาษาโดยใช้ฐานกฎ (Rule-Based Machine Translation) (Dangsaart et. al., 2007)
ตามหลักภาษาไทยในการเทียบโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อนาไปหาความหมาย และใช้พจนานุกรม
สองภาษา (bilingual dictionary) ซึ่งผู้พัฒนาได้สร้างกฎไวยากรณ์เพื่อใช้ในการแปลความหมาย
จากตัว อย่ างประโยค 80 ประโยค โดยจะแบ่ง ประโยคเป็ น 5 ประเภท ได้แ ก่ ประโยคบอกเล่ า
25 ประโยค ประโยคปฏิเสธ 20 ประโยค ประโยคคาถาม 15 ประโยค ประโยคขอร้อง 10 ประโยค
และประโยคคาสั่ง 10 ประโยค ซึ่งกฎที่ได้ในงานวิจัยนี้มีทั้งหมด 34 กฎ ซึ่งมีตัวอย่างกฎ ดังนี้
กฎข้อที่ 1 ประโยคต้องแบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนประธานและส่วนกรรม
(S -> NP + VP)
กฎข้อที่ 2 ส่วนประธาน ประกอบด้วย คานามตามด้วยคาสรรพนาม
(NP -> N + PRON)
กฎข้อที่ 3 ส่วนประธาน ประกอบด้วย คานามตามด้วยคาวิเศษณ์
(NP -> N + ADV)
กฎข้อที่ 4 ส่วนประธาน ประกอบด้วย คานามตามด้วยกิริยาช่วย
(NP -> N + AUX)
กฎข้อที่ 5 ส่วนประธาน ประกอบด้วย คานามตามด้วยคานาม
(NP -> N + N)
กฎข้อที่ 6 ส่วนประธาน ประกอบด้วย คานาม
(NP -> N)
กฎข้อที่ 7 ส่วนประธาน ประกอบด้วย คากิริยาตามด้วยคาบุพบท
(NP -> V + PREP)
กฎไวยากรณ์ที่ได้จะถูกนามาใช้ตรวจสอบความถูกต้องของไวยากรณ์ในประโยคเมื่อประโยค
ที่รับเข้ามานั้นผ่านการการตัดคามาแล้ว เช่น “ฉันกินข้าว” ตัดคา ฉัน|กิน|ข้าว
ติดหน้าที่ของคา N | V | N
S
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สัญลักษณ์เริ่มต้น
-> NP + VP
ใช้กฎข้อที่ 1
-> N + VP
ใช้กฎข้อที่ 6
-> N (ฉัน) + V (กิน) + N (ข้าว) ใช้กฎข้อที่ 19
2. การแปลภาษา
เมื่อผ่านกระบวนการตรวจสอบไวยากรณ์จากกฎไวยากรณ์ว่าประโยคนั้นมีการติด
หน้าที่ของคาแล้วมีโครงสร้างกฎไวยากรณ์ที่ถูกต้อง จึงนาเข้าสู่กระบวนการแปล โดยนาคาที่ติดหน้าที่
ของคาไปเทียบหาความ หมายของคาหรือประโยคจากพจนานุกรม เช่น
Input
ฉันกินข้าว
(ภาษาไทย)
Output
ข่อยแดกเข่า (ภาษาอีสาน)
5. ผลการวิจัย
ในงานวิจัยนี้กฎไวยากรณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการแปลความหมายจากตัวอย่างประโยค
80 ประโยค โดยจะแบ่งประโยคเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ประโยคบอกเล่า 25 ประโยค ประโยคปฏิเสธ
20 ประโยค ประโยคคาถาม 15 ประโยค ประโยคขอร้อง 10 ประโยค และประโยคคาสั่ง 10 ประโยค
ให้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลผู้มีถิ่นฐานที่อยู่ภาคอีสานจานวน 2 คนเป็นผู้ทดสอบระบบแปลภาษาไทย อีสาน โดยใช้แบบทดสอบวัดความถูกต้องในส่วนของการแปลภาษา โดยแบบทดสอบจะประกอบไป
ด้วยตัวอย่างประโยคทั้งภาษาไทยและภาษาอีสานทั้งหมดจานวน 20 ประโยค โดยแบ่งรูปแบบของ
ประโยคออกเป็น 3 รูปแบบ คือ ประโยคที่มีคาทุกคาอยู่ในพจนานุกรมของระบบจานวน 10 ประโยค
ประโยคที่ไม่มีคาในพจนานุกรมจานวน 5 ประโยค และประโยคที่มีคาที่เขียนผิดจานวน 5 ประโยค
และในการทดสอบระบบจะให้ ผู้ เชี่ ยวชาญกรอกข้ อความประโยคแล้ ว นาผลลั พ ธ์ที่ ได้ จากระบบ
มาเปรีย บเทีย บกับ ผลลั พธ์ที่ผู้ เชี่ย วชาญคิดว่าถูกต้อง ถ้าผู้เชี่ยวชาญคิดว่าระบบแปลความหมาย
ถูกต้องให้คิดเป็น 1 และถ้าผู้เชี่ยวชาญคิดว่าระบบแปลความหมายไม่ถูกต้องให้คิดเป็น 0 จากการ
เปรียบผลการทดสอบความถูกต้องของระบบในแต่ละประโยค ซึ่งสามารถหาได้จากการหาค่าเฉลี่ย
(X) = ∑X/N โดยที่ X คือคะแนน และ N คือจานวนผู้ประเมิน จากนั้นหาค่าเฉลี่ยจากการ
เปรียบเทียบผลการทดสอบประโยคตัวอย่างทั้ง 20 ประโยค จะได้เปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง ในขั้นตอน
การทดสอบความถูกต้องของระบบจะแบ่งการทดลองออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 การแปลภาษา
จากภาษาไทยไปยังภาษาอีสาน มีความถูกต้องของการแปลที่ร้อยละ 62.5 รูปแบบที่ 2 การแปลภาษา
จากภาษาอีสานไปยังภาษาไทย ได้ผลความถูกต้องที่ร้อยละ 70
6. สรุปและอภิปรายผล
จากระบบการแปลภาษาไทย-อีสานโดยใช้ฐานกฎและใช้พจนานุกรมสองภาษานั้นพบว่า
ระบบการแปลภาษาสามารถวิเคราะห์คาพ้องเสียงเนื่องจากภาษาอีสานมักจะพบคาที่อ่านออกเสียง
เหมือนกันแต่จะเขียนต่างกัน โดยใช้หลักการเปรียบเทียบจากคาอ่าน และใช้การจับคู่คาอ่านมาช่วย
ในการกรองข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ มี ค วามคล้ า ยคลึ ง หรื อ ใกล้ เ คี ย งกั บ ค าที่ รั บ เข้ า มามากที่ สุ ด
อย่างไรก็ตาม จากผลการทดลองการแปลภาษาอีสาน-ภาษาไทยมีความผิดพลาดน้อยกว่าการแปล
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จากภาษาไทยเป็นภาษาอีสาน ซึ่งส่วนหนึ่งเนื่องมาจากระบบได้มีการออกแบบเพื่อรองรับการสะกด
ผิดเนื่องจากภาษาอีสานเป็นภาษาพูดจึงยากต่อการสะกดให้ถูกต้องตามพจนานุกรมได้ จึงทาให้ไม่
สามารถแปลคาศัพท์นั้นได้ถูกต้อง ส่วนการแปลภาษาไทย-อีสาน ความผิดพลาดส่วนใหญ่เกิดจาก
ขั้นตอนการตัดคาภาษาไทยอัตโนมัติยังคงให้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง เป็นผลให้ขั้นตอนที่เป็นส่วนของการ
แปลไม่ถกู ต้อง
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