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สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ วารสาร ECTI เพื่อ อุตสาหกรรม ฉบับ นี้ ก็เป็ น
ฉบับที่ 5 (ประจาเดือน พฤษภาคม) แล้วนะคะสาหรับ การเผยแพร่ ผลงานวิจยั
ในประเทศออกสู่ ภ าคอุ ตสาหกรรม ในฉบับ นี้ ท างบรรณาธิ ก ารขอนาเสนอ
งานวิ จัย ทางด้า นผลกระทบของความถู ก ต้อ งของเครื่ อ งวัด ความต้า นทาน
ขดลวดหม้อแปลงต่อการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ า ซึ่ งเป็ นผลงานวิจยั ของ ดร.ชัยว
ฒัน์ เจษฎาจนิ ต์ บทความนี้ จะทาการศึกษาถึงความถูกต้องของเครื่ องวัดความ
ต้านทานขดลวด ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของขดลวดและประสิ ทธิ ภาพของ
หม้อแปลงไฟฟ้า แค่เกริ่ นนายังน่าสนใจขนาดนี้สามารถอ่านงานวิจยั แบบเต็มๆ
ได้ในวารสาร ECTI เพื่ออุตสาหกรรมเล่มนี้ได้เลยคะ
ส่ วนอีกเรื่ องจะเป็ นเกี่ยวกับการแอปพลิเคชันแนะนาภาษามือผ่านคาสั่งเสี ยง
ในหมวดหมู่การทักทายเบื้องต้น ซึ่ งเป็ นประโยชน์ให้กบั ผูพ้ ิการทางการการได้
ยินและพูดได้มีบทบาทและใช้ชีวติ ในสังคมได้มากยิง่ ขึ้น
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ผลกระทบของความถูกต้ องของเครื่ องวัดความต้ านทานขดลวดหม้ อแปลงต่ อการผลิตหม้ อแปลงไฟฟ้ า
Effect of Winding Resistance Meter Accuracy to the Production of Transformers
บทคัดย่ อ
หม้อแปลงไฟฟ้ าเป็ นอุปกรณ์ สาหรั บการเปลี่ ยนแปลง
แรงดันไฟฟ้ าที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่ หลายในระบบการ
ส่ งจ่ายกาลังไฟฟ้ า ส่ วนประกอบหลักของหม้อแปลงไฟฟ้ า
คือขดลวดและแกนเหล็ก โดยเฉพาะในส่ วนของขดลวดนั้น
เป็ นต้ น ทุ น หลั ก ในการผลิ ต และเป็ นส่ วนที่ ส่ งผลกั บ
ประสิ ท ธิ ภ าพของหม้อ แปลงไฟฟ้ า ในการออกแบบและ
ทดสอบขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้า [1] นั้นจะถูกวัดออกมา
ในหน่ วยของความต้านทานคือโอห์ม ด้วยการใช้เครื่ องวัด
ความต้านทานขดลวด บทความนี้ จะนาเสนอความสัมพันธ์
ระหว่างความถู ก ต้องของเครื่ องวัดความต้านทานขดลวด
และต้นทุนรวมถึงประสิ ทธิ ภาพของหม้อแปลงไฟฟ้ า จาก
การศึ กษาพบว่าความถู กต้องของเครื่ องวัดความต้านทาน
ขดลวดส่ ง ผลกระทบถึ ง ต้น ทุ น และการสู ญ เสี ย เนื่ อ งจาก
ขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้า หากทราบค่าความคลาดเคลื่อน
ของเครื่ องวัดขดลวดจะสามารถนาค่าดังกล่าวไปใช้เป็ นค่า
แก้เพื่อเพิ่มค่าความถูกต้องของความต้านทานขดลวดได้

คาสาคัญ: หม้อแปลง, ความต้านทานขดลวด, ความถูกต้อง,
ต้นทุน, ประสิ ทธิภาพ

สาหรั บบทความนี้ จะทาการศึ กษาถึ งความถู กต้อง
ของเครื่ องวัด ความต้ า นทานขดลวด (Winding
Resistance Meter) ซึ่ งใช้ในการวัดค่าความต้านทาน
ของขดลวด ที่ ส่ง ผลกระทบต่ อต้นทุ นของขดลวด
และประ สิ ทธิ ภา พ ของห ม้ อ แปลง ไฟ ฟ้ าอั น
เนื่ อ งมาจากการสู ญ เสี ย เนื่ อ งจากขดลวด เพื่ อ ให้
ผูผ้ ลิตสามารถนาค่าความความถูกต้องของเครื่ องวัด
ที่ผ่านการสอบเทียบไปใช้งานในการลดต้นทุนและ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

2.หม้ อแปลงไฟฟ้า
โดยทัว่ ไปโครงสร้างทัว่ ไปของหม้อแปลงไฟฟ้า [2]
จะประกอบไปด้วยแกนเล็กและขดลวด 2 ชุ ด คื อ
ขดลวดปฐมภูมิ (Primary Winding) และขดลวด
ทุติยภูมิ (Secondary Winding) ดังรู ปที่ 1. โดยใน
ส่ วนของแกนเหล็กจะเป็ นแผ่นเหล็กซิ ลิกอนจัดเรี ยง
ซ้อนกัน สาหรับขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้ านั้นจะ
เป็ นขดลวดทองแดงอาบน้ ายาฉนวนพันอยูร่ อบแกน
เหล็ก ดังรู ปที่ 2.

1.บทนา
ปั จ จุ บ ั น การส่ งจ่ า ยก าลั ง ไฟฟ้ า ตั้ งแต่ แ หล่ ง ก าเนิ ด
กระแสไฟฟ้ า ไปยังระบบสายส่ งจนถึงระดับผูใ้ ช้งาน มีการ
เปลี่ยนแปลงระดับแรงดันในระบบโดยใช้อุปกรณ์ที่ เรี ยกว่า
หม้อแปลงไฟฟ้า(Electric Transformer) จากการสารวจจาก
ผูผ้ ลิตหม้อแปลงไฟฟ้ าพบว่าในแต่ละปี หม้อแปลงไฟฟ้ าใน
ตลาดที่ มี ค วามต้อ งการใหม่ แ ละทดแทนของเดิ ม มี มู ล ค่ า
หลายพันล้านบาทและส่ วนประกอบหลักในการผลิ ตหม้อ
แปลงไฟฟ้านั้นจะเป็ นขดลวด (Coil) และแกนเหล็ก (Core)
โดยในส่ วนของขดลวดนั้นจะทามาจากทองแดง ซึ่ งทองแดง
ดังกล่าวมี ราคาค่อนข้างสู งและต้องนาเข้าจากต่างประเทศ
นอกจากนี้ ราคาจาหน่ ายของหม้อแปลงไฟฟ้ ายังขึ้ นอยู่กับ
ขนาดของเควีเอ (kVA) และประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) อีก
ด้วย

รู ปที่ 1. โครงสร้างทัว่ ไปของหม้อแปลงไฟฟ้า
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- ความต้ านทานของขดลวด
l
R
A

รู ปที่ 2. ลักษณะแกนเหล็กและขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้า

โดยในส่ วนของขดลวดนั้นจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ขนาดพืน้ ที่หน้ าตัด
I
A
J

(1)

A = พื้นที่หน้าตัดของขดลวด (ตารางมิลลิเมตร)
I = กระแสตามพิกดั (แอมแปร์)
J = ความหนาแน่นกระแส (แอมแปร์ต่อตารางมิลลิเมตร)
- จานวนขดลวด
V1
N1 
E/N

(2)

R = ความต้านทานของขดลวด (โอห์ม)
r = ความต้านทานจาเพาะของทองแดง (โอห์มเมตร)
l = ความยาวของขดลวด (มิลลิเมตร)
A = พื้นที่หน้าตัดของขดลวดทองแดง (ตาราง
มิลลิเมตร)
- กาลังสู ญเสี ยในขดลวด
PCU  I • R
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(5)

PCU = กาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในขดลวด (วัตต์)
I = กระแสไฟ (แอมแปร์)
R = ความต้านทานของขดลวด (โอห์ม)
- ประสิ ทธิภาพของหม้ อแปลง
POUT
POUT
 

PIN
POUT  PC  PCU

N1 = จานวนรอบขดลวดปฐมภูมิ (รอบ)
V1 = แรงดันด้านเข้า (โวลท์)
E/N = โวลท์ต่อรอบ
- นา้ หนักขดลวดทองแดง
W  N • A • lav • D

(4)

(3)

(6)

n = ประสิ ทธิภาพของหม้อแปลง (เปอร์เซนต์)
POUT = กาลังไฟฟ้าด้านออก (วัตต์)
PIN = กาลังไฟฟ้าด้านเข้า (วัตต์)
PC = กาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในแกนเหล็ก (วัตต์)
PCU = กาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในขดลวด (วัตต์)

W = น้ าหนักของขดลวด (กิโลกรัม)
N = จานวนรอบของขดลวด (รอบ)
A = พื้นที่หน้าตัดของขดลวด (ตารางมิลลิเมตร)
D = ความหนาแน่นของทองแดง
lav = ความยาวของรอบเฉลี่ย (มิลลิเมตร)
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3.ความสั มพันธ์ ระหว่ างความถูกต้ องกับต้ นทุนและ
ประสิ ทธิภาพของหม้ อแปลงไฟฟ้า
ขนาดพิกดั ของหม้อแปลงและอัตราส่ วนของแรงดันไฟฟ้า
จะเป็ นตัวกาหนดเริ่ มต้นในการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้า โดย
ปริ มาณการใช้ ท องแดงในการท าขดลวดจะขึ้ นอยู่ กั บ
พื้ น ที่ ห น้า ตัด จ านวนรอบและความยาวของรอบเฉลี่ ย ของ
ขดลวด ดังสมการที่ (1) ถึง (3) มีค่าความต้านทานของขดลวด
หม้อแปลงไฟฟ้ าแสดงดังสมการที่ (4) สาหรั บกาลังการ
สู ญเสี ยและประสิ ทธิ ภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าแสดงดังสมการ
ที่ (5) และ (6)
จานวนรอบการพันของหม้อแปลงจะขึ้นอยู่กบั อัตราส่ วน
ของแรงดันไฟฟ้า โดยหากมีค่าคงที่ก็จะส่ งผลให้ความยาวของ
ขดลวดมีค่าคงที่ตาม หากพิจารณาจากสมการที่ (4) ถึง (6) ถ้า
ความยาวของรอบเฉลี่ยมีค่าคงที่ หากค่าความต้านทานขดลวด
มี ค่ า สู ง ค่ า พื้ น ที่ ห น้า ตัด ของขดลวดจะมี ข นาดเล็ก ท าให้ใ ช้
ปริ มาณทองแดงในการท าขดลวดน้ อ ย ขณะเดี ย วกั น
ประสิ ทธิ ภาพของหม้อแปลงจะมีค่าต่า เนื่ องจากความสู ญเสี ย
เนื่ องจากขดลวดมี ค่า สู ง ในทางตรงกันข้า มถ้า ความต้า ทาน
ขดลวดมีค่าต่า ค่าพื้นที่หน้าตัดของขดลวดจะมีขนาดใหญ่ทา
ให้ ใ ช้ ป ริ มาณในการท าขดลวดมากแต่ ข ณะเดี ยวกั น
ประสิ ทธิ ภาพของหม้อแปลงจะมีค่าสู งเนื่ องจากความสู ญเสี ย
ในขดลวดต่ า จากที่ ไ ด้ก ล่ า วมาสามารถสรุ ป ความสั ม พัน ธ์
ระหว่างความต้านทานขดลวดกับต้นทุนขดลวดทองแดงและ
ประสิ ทธิภาพได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานขดลวดกับ
ต้นทุนและประสิ ทธิภาพ

4.ผลการสอบเทียลเครื่ องวัดขดลวดความ
ต้ านทาน
จากข้อ มู ล การสอบเที ย บเครื่ อ งวัด ความต้า นทาน
ขดลวด โดยใช้ตวั ต้านทานมาตรฐานในย่าน 0.333, 1,
10, 100 มิลลิโอห์ม และ 1, 10, 50, 100 และ 500 โอห์ม
ตามลาดับ สามารถแสดงผลการสอบเทียบความถูกต้อง
ของเครื่ องวัดดังกล่าวได้ในตารางที่ 2.
จากตารางที่ 2 แสดงถึงค่าความต้านทานที่ใช้เครื่ องวัด
ความต้ า นทานขดลวดอ่ า นเที ย บกั บ ตั ว ต้ า นทาน
มาตรฐาน โดยมีค่าความไม่แน่นอนที่ระดับความเชื่อมัน่
95 เปอร์เซนต์ [3] และในส่ วนค่าความคลาดเคลื่อนของ
เครื่ องวัดความต้านทานขดลวดนั้น เปอร์ เซนต์ของความ
คลาดเคลื่ อนมี ค่าเป็ นบวก เครื่ องวัดจะอ่านค่ามากกว่า
ความเป็ นจริ งและหากมีค่าเป็ นลบจะอ่านค่าต่ากว่าความ
เป็ นจริ ง [4] ในกรณี ที่นาเครื่ องวัดขดลวดความต้านทาน
ดัง กล่ า วไปวัด ขดลวดของหม้อ แปลงไฟฟ้ า ค่ า ความ
ต้านทานจริ งของขดลวดจะมีค่าเท่ากับค่าที่แสดงผลรวม
กับ ค่ า ตรงกัน ข้า มกับ ความคลาดเคลื่ อ นของเครื่ องวัด
เช่น หากนาเครื่ องวัดนี้ ไปวัดความต้านทานของขดลวด
และมีการแสดงผลการวัดเป็ น 10โอห์ม หมายถึงความ
ต้า นทานจริ ง ของขดลวดมี ค่ า 10.077 โอห์ ม หรื อ 10
โอห์ม
รวมกับ 0.77 เปอร์ เซนต์ของ 10 โอห์ม เป็ นต้น เมื่ อ
นาค่าจากเครื่ องวัดดังกล่าวมาเปรี ยบเทียบกับต้นทุนของ
ขดลวดทองแดงและการสู ญเสี ยเนื่ องจากขดลวดของ
หม้อแปลงไฟฟ้ าที่เกิ ดขึ้นกับความต้านทานขดลวดจริ ง
จะสามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 3

ความต้ านทาน ต้ นทุนของขด ประสิ ทธิภาพของ
ขดลวด (โอห์ ม) ลวดทองแดง หม้ อแปลงไฟฟ้า
สู ง
ต่า
ต่า
ต่า
สู ง
สู ง

จากตารางที่ 1 หากเครื่ องวัดขดลวดความต้านทานมี ค่า
ความถู ก ต้อ งคลาดเคลื่ อ นไปหรื อ แสดงค่ า ความต้า นทาน
ขดลวดสู งหรื อต่ าไป กว่าความเป็ นจริ งก็จะส่ งผลถึงต้นทุน
และประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นเครื่ องวัดดังกล่าวจาเป็ นที่ จะต้อง
สอบเทียบให้มีความถูกต้องมากที่สุด
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ตารางที่ 2 ผลการสอบเทียบเครื่ องวัดความต้านทาน
ขดลวด
ความต้ านทาน
มาตรฐาน
(โอห์ ม)

0.000 333
0.001
0.01
0.1
1
10
50
100
500

ค่ าที่วดั จาก
ความไม่
ความคลาด
เครื่ องวัดความ
แน่ นอน
เคลื่อน
ต้ านทานขดลวด (+ เปอร์ เซนต์ ) (เปอร์ เซนต์ )
(โอห์ ม)
0.000 335 6
0.33
- 0.78
0.001 003
0.1
+ 0.3
0.010 01
0.1
+ 0.1
0.108
0.1
+8
1.010
0.1
+1
9.923
0.01
- 0.77
49.57
0.02
- 8.86
100.1
0.1
+ 0.1
500.3
0.02
+ 0.06

ตารางที่ 3 ค่าจากเครื่ องวัดความต้านทานขดลวดและค่าความ
ต้า นทานจริ งของขดลวดเปรี ยบเที ย บกับ ต้น ทุ น และการ
สู ญเสี ยของขดลวด
ค่ าที่วดั จาก ความต้ านทาน ต้ นทุนจากขด การสู ญเสี ย
เครื่ องวัดความ
ขดลวด
ลวดทองแดง เนื่องจาก
ต้ านทานขดลวด
(โอห์ ม)
(เปอร์ เซนต์ )
ขดลวด
(โอห์ ม)
(เปอร์ เซนต์ )
0.000 333
- 0.78
+0.78
0.000 338 6
0.001
0.000 997
+ 0.3
-0.3
0.01
0.009 99
+ 0.1
-0.1
0.1
0.094
+8
-8
1
0.990
+1
-1
10
10.077
- 0.77
+0.77
50
50.43
- 8.86
+8.86
100
99.9
+ 0.1
-0.1
500
499.7
+ 0.06
-0.06

4.สรุป
จากที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมด จะเห็ นว่าค่าความถูกต้อง
ของความต้า นทานขดลวดมี ส่ ว นสั ม พัน ธ์ กับ ต้น ทุ น และ
ประสิ ทธิ ภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า โดยหากเครื่ องวัดอ่านค่า
ได้สูงกว่าความเป็ นจริ งจะมีผลทาให้ปริ มาณการใช้ขดลวด
เพิ่มขึ้นทาให้ตน้ ทุนสู งตามแต่การสู ญเสี ยเนื่ องจากขดลวด
ทองแดงจะมีค่าต่า ในทางตรงกันข้ามถ้าเครื่ องวัดอ่านค่าได้
ต่ากว่าความเป็ นจริ งจะมีผลทาให้ปริ มาณการใช้ขดลวดต่า
และการสู ญเสี ยเนื่ องจากขดลวดสู ง สาหรั บความถู กต้ อง
ดังกล่าวสามารถวัดได้โดยใช้เครื่ องวัดความต้านทานขดลวด
ซึ่ งความถูกต้องของเครื่ องวัดดังกล่าวสามารถทราบได้จาก
การสอบเทียบ เมื่อเครื่ องวัดได้ผา่ นการสอบเทียบจะทาให้รู้
ถึงความคลาดเคลื่อนของเครื่ องวัดและสามารถนาค่าความ
คลาดเคลื่อนดังกล่าวมาชดเชยกับค่าความต้านทานที่ทาการ
วัด ด้ว ยเครื่ อ งวัด นั้น จะท าให้ ค่ า ความต้า นทานที่ ว ดั มี ค่ า
ใกล้เคียงกับความต้านทานจริ งของขดลวดมากขึ้น สาหรับ
การชดเชยค่า [5] จะทาได้โดยการรวมค่าความคลาดเคลื่อน
ในทิศทางตรงกันข้ามเข้ากับค่าที่เครื่ องวัดอ่านได้ ดังนั้นหาก
ต้องการความคลาดเคลื่อนของเครื่ องวัดเพื่อชดเชยค่าที่วดั
เครื่ องวัดดังกล่าวต้องมีการสอบเทียบที่จุดใกล้เคียงกับความ
ต้านทานของขดลวดให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้

5.กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณฝ่ ายมาตรวิทยาไฟฟ้ า สถาบันมาตรวิทยา
แห่ งชาติ ที่ส่งเสริ มให้ทางานวิจยั นี้ บริ ษทั เจริ ญชัยหม้อ
แปลง จากัดและ บริ ษทั อีเทอนิต้ ี จากัด ที่ให้คาปรึ กษาและ
เอื้อเฟื้ อข้อมูล

จากตารางที่ 3 จะเห็ นว่าต้นทุนจากขดลวดทองแดงจะมีการ
เปลี่ ย นแปลงในทางตรงกัน ข้า มกับ การสู ญ เสี ย เนื่ อ งจาก
ขดลวด ซึ่ งความต้านทานของขดลวดจาเป็ นที่จะต้องมี ความ
ถูกต้อง เพื่อที่จะทาให้เกิดความเหมาะสมระหว่างต้นทุนและ
การสู ญเสี ยของขดลวด ดังนั้นความถูก
ต้อ งของเครื่ องวัด ความต้า นทานขดลวดจึ ง มี
ความสาคัญต่อการวัดค่าความต้านทานของขดลวด
หม้อแปลงไฟฟ้า
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แอปพลิเคชันแนะนาภาษามือผ่ านคาสั่ งเสี ยงในหมวดหมู่การทักทายเบือ้ งต้ น
Voice Command Sign Language Guiding Apps: Basic Greeting Conversation

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์คือ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ภาษามือ
สาหรั บ สื่ อสารกับ ผูพ้ ิ การทางการได้ยิน เนื่ องจากผูท้ ี่ เป็ นปกติ
ส่ วนใหญ่แล้วจะไม่มีความรู ้ดา้ นภาษามือ และไม่มีความกล้าที่จะ
สื่ อสารกับผูพ้ ิการทางการได้ยิน จึงเป็ นปั ญหาในด้านการสื่ อสาร
ระหว่างผูพ้ ิการทางการได้ยินกับผูท้ ี่เป็ นปกติ ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึง
ได้พฒั นาแอปพลิเคชันแนะนาภาษามือผ่านคาสัง่ เสี ยงในหมวดหมู่
การทักทายเบื้องต้นขึ้น โดยเป็ นแอปพลิเคชันที่ทาขึ้นเพื่อรองรับ
การทางานของผูท้ ี่เป็ นปกติ ให้สามารถเรี ยนรู ้ภาษามื อเพื่อนาไป
สื่ อสารกับผูพ้ ิการทางการได้ยินได้ แอปพลิ เคชันรั บคาสั่งเสี ยง
พิมพ์คน้ หาได้ และประโยคทักทายเบื้องต้นมีท้ งั หมด 50 ประโยค
วิ ธี ก ารด าเนิ น งานเริ่ ม จากการสอบถามข้อ มู ล จากสมาคมคนหู
หนวกแห่ งประเทศไทย จากนั้นนาข้อมู ลที่ ได้มาวิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบ จึ งพัฒนาแอปพลิ เคชัน และสุ ดท้ายทดสอบผล
โดยข้อมูลภาษามือที่นามาใช้ ได้รับความอนุ เคราะห์จากสมาคม
คนหู หนวกแห่งประเทศไทยเช่นกัน ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
การใช้งานแอปพลิเคชัน ส่ วนของกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้งานจานวน 30
คน และส่ วนของผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน พบว่ามีความพึงพอใจ
ต่ อ การใช้ง านระบบในระดับ ดี แสดงให้ เ ห็ น ว่า แอปพลิ เ คชัน
แนะนาภาษามื อผ่านคาสั่งเสี ยงในหมวดหมู่การทักทายเบื้องต้น
ประสบความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ใจไว้ คือแอปพลิเคชัน
สามารถช่ วยให้ผูใ้ ช้เรี ยนรู ้ ภาษามื อเพื่อนาไปสื่ อสารกับผูพ้ ิการ
ทางการได้ยนิ ได้ดีข้ ึน

และสะดวกสบายต่อการสื่ อสารกับผูพ้ ิการทางการ
ได้ยนิ และพูด โดยไม่จาเป็ นต้องมีความรู ้ภาษามือมา
ก่ อ นก็ ส ามารถใช้ ง านได้ โปรเจคนี้ ทางผู ้ วิ จั ย
โครงงานได้ขอคาแนะนาจากสมาคมคนหู หนวกแห่ ง
ประเทศไทย เพื่ อ รั บ ประกัน สื่ อ ที่ น ามาเสนอว่ า
ถูกต้อง โดยผูใ้ ช้สามารถนาไปประยุกต์ใช้แ ละนาไป
สื่ อ สารกับ ผู ้พิ ก ารทางการได้ยิ น ได้จ ริ ง หรื อน า
ความรู ้ ที่ได้ไปเผยแพร่ จนเกิ ดประโยชน์ต่อผูพ้ ิการ
ทางการได้ยนิ และการพูดได้
2.ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ภาษามือ
กฎไวยากรณ์ ของภาษามือสามารถสรุ ปพอสังเขปดังนี้
1) การเรี ยงคาศัพท์ ถ้าไม่สนใจว่าภาษามือเป็ นภาษา
ท่ า ทางการแปลภาษามื อ ไทย ก็ คื อ การน าค าศัพ ท์
ภาษาไทยมาจัด เรี ย งล าดับ ใหม่ ต าม กฎไวยากรณ์ ที่
ก าหนดไว้ นั่ น เอง ซึ่ งในภาษามื อ ไทยมี ก ารจั ด
เรี ยงลาดับของคาดังตัวอย่างในตารางด้านล่าง
โดยที่ TP, PP, OP, SP, VP คือ กลุ่มเวลา, กลุ่มสถานที่,
กลุ่มกรรม, กลุ่มประธาน, กลุ่มกริ ยา [1]

คาสาคัญ: ภาษามือ, ระบบรู ้จาเสี ยง, การทักทายเบื้องต้น, ผู ้
บกพร่ องทางการได้ยนิ , บริ การแปลงเสี ยงพูดเป็ นข้อความ
1.บทนา
โปรเจคแอปพลิเคชันคาสั่งเสี ยงสาหรับภาษามือมีจุดประสงค์
เพื่อ ให้ผูพ้ ิการทางการการได้ยินและพูดได้มีบทบาทและใช้ชีวิต
ในสังคมได้มากยิง่ ขึ้น โดยโปรเจคนี้ จะเปิ ดโอกาสให้บุคคลทัว่ ไป
หรื อผูท้ ี่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแนะนาภาษามือ
ผ่านคาสั่งเสี ยง สาหรั บระบบปฏิ บตั ิ การแอนดรอยด์ ฟั งก์ชนั่ ใน
แอปพลิเคชันแนะนาภาษามือผ่านคาสั่งเสี ยง จะให้ผใู ้ ช้ป้อนคาสั่ง
เสี ยงเข้าสู่ แอปพลิเคชัน จากนั้นระบบจะทาการประมวลผลคาสัง่ ที่
ผูใ้ ช้ป้อนเข้ามา ออกมาเป็ นภาพเคลื่ อนไหวของภาษามือ ตามที่
ได้รับคาสัง่ เสี ยงเข้ามา โดยฟังก์ชนั่ นี้เพื่อความรวดเร็ ว

รู ปที่ 1 การเรี ยงลาดับของกลุ่มคาภาษาไทย และภาษามือ
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2 ) ค า น ว ณ ถึ ง ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ ซึ่ ง เ ป็ น สั ญ ลั ก ษ ณ์
ของ Spectral โดยโดเมนที่เป็ นหัวเรื่ องของ Speech ลักษณะ
เหล่ า นั้น จะถู ก ค านวณทุ ก ๆ 10 มิ ล ลิ วิ น าที โดยแต่ ล ะ10
มิลลิวนิ าที จะถูกเรี ยกว่าเฟรม [8]
3) Artificial Neural Network (ANN) แบบ Multi – Layer
Perceptron
จะถู กใช้เพื่อแยกชั้นของกลุ่มของลักษณะ
เหล่านั้นไปสู่ phonetic-based categories ในแต่ละเฟรม [9]
4) Viterbi search จะทาการจับคู่ neural network output
scores กับคาศัพท์ที่ตอ้ งการ ซึ่ งใช้กาหนดถึ งความต่อเนื่ อง
ของหน่ วยพื้นฐานของเสี ยงจากความเป็ นไปได้สูงสุ ด โดย
คานวณผ่าน Gaussian Mixture Model ข้อดีของ Viterbi
Search คือการประมวลผลข้อมูลเป็ นแบบ Real time แต่
ข้อเสี ยคือระบบจะเลือกตัด Path ที่ Prob ต่ าเกิ นกว่ากาหนด
ไปและไม่ น ากลับ มาพิ จ ารณาอี ก เลย โดยทั้ง ๆที่ บ างครั้ ง
Path นั้ น อ า จ จ ะ มี ค่ า ค ว า ม น่ า จ ะ เ ป็ น ที่ ร ว ม สู ง ม า ก
กว่า Path อื่นๆเมื่อ Search ถึง Word ท้ายของประโยค [10]

2.3 บริการแปลงเสี ยงพูดเป็ นข้ อความ
บริ การแปลงเสี ยงพูดเป็ นข้อความ (Google Cloud
Speech To Text) เป็ นบริ การที่ช่วยให้นกั พัฒนาสามารถ
แปลงเสี ย งเป็ นข้อ ความได้ โ ดยใช้ โ มเดลเครื อข่ า ย
ประสาทที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งเป็ นบริ การที่ ใ ช้งานง่ า ย
บริ ก ารนี้ สามารถเข้า ใจได้ถึ ง 120 ภาษาและตัว แปร
เนื่ องจากมี จุดประสงค์เพื่ อสนับสนุ นฐานผูใ้ ช้ทวั่ โลก
โดยผูใ้ ช้สามารถเปิ ดใช้คาสั่งเสี ยงและควบคุ มภาษาที่
ต้องการและอื่นๆได้อย่างสะดวก สามารถประมวลผล
เสี ยงผ่านสตรี มมิ่งแบบเรี ยลไทม์

ดัง นั้น กู เ กิ ล จึ ง ได้พ ฒ
ั นาและค้น หาวิ ธี ก ารต่ า งๆ ที่ จ ะช่ ว ยให้
คอมพิวเตอร์ รู้จกั คาในภาษาไทยซึ่ งในปั จจุบนั ก็มีอยู่หลายแนวคิด
ดังนี้
1) การใช้อลั กอริ ทึม ใช้อลั กอริ ทึมเครื อข่ายประสาทการเรี ยนรู ้
ขั้นสู งที่ทนั สมัยที่ สุดเพื่อเสี ยงสาหรั บการจดจาเสี ยงพูดด้วยความ
แม่นยา ความถูกต้องของคาพูดจากข้อความในระบบคลาวด์จะดีข้ ึน
เมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากกูเกิลปรับปรุ งเทคโนโลยีการจดจาเสี ยงพูด
เสมอ
2) บริ การแปลงเสี ยงพูดเป็ นข้อความ สามารถรองรับฐานผู ้ใช้
ทัว่ โลก และจดจาภาษาและตัวแปรได้ถึง 120 ภาษา นอกจากนี้ผใู ้ ช้
ยัง สามารถกรองเนื้ อ หาที่ ไ ม่ เ หมาะสมในผลการค้น หาข้อ ความ
สาหรับทุกภาษา
3)
การใช้บริ การแปลงเสี ยงพูดเป็ นข้อความ บริ การแปลง
เสี ยงพูดเป็ นข้อความ ช่วยให้คุณสามารถระบุภาษาที่พูดได้โดยใช้
คาพูด (จากัด 4 ภาษา) ซึ่ งสามารถใช้สาหรับการค้นหาด้วยเสี ยง
(เช่ น "อุณหภู มิในกรุ งเทพเท่าไหร่ ") และกรณี การใช้คาสั่ง (เช่ น
"เปิ ดเสี ยง")
4) บริ การแปลงเสี ยงพูดเป็ นข้อความ สามารถสตรี มข้อความได้
โดยส่ งข้อความทันทีที่ได้รับการยอมรับจากสตรี มเสี ยงหรื อที่ผูใ้ ช้
พูด อีกวิธีหนึ่งคือการใช้บริ การแปลงเสี ยงพูดเป็ นข้อ ความ สามารถ
แสดงข้อความที่รู้จกั จากเสี ยงที่จดั เก็บไว้ในไฟล์ สามารถวิเคราะห์
เสี ยงรู ปแบบสั้นและแบบยาวได้
5) จัดรู ปแบบภาษาได้อย่างเหมาะสม บริ การแปลงเสี ยงพูดเป็ น
ข้อความ เหมาะสาหรับการพูดในชีวิตจริ ง และจัดรู ปแบบภาษาได้
อย่างเหมาะสม
6) โมเดลการรู ้จาเสี ยงพูด มาพร้อมกับโมเดลการรู ้จาเสี ยงพูดที่
สร้างขึ้นมาก่อนหลายรู ปแบบเพื่อให้คุณสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ส าหรั บ การใช้ง านของคุ ณ ได้ดี ตัว อย่า ง มัล ติ -สปี คเกอร์ (Multi
Speaker) ใช้เทคโนโลยีการเรี ยนรู ้ คล้ายกับคาอธิ บายภาพบนยูทูป
(Youtube)
3.วิธีดาเนินการวิจัย

รู ปที่ 3 สื่ อแสดงประโยชน์จากการทางานของบริ การแปลง
เสี ยงพูดเป็ นข้อความ

ผูว้ ิจยั โครงงาน เลือกใช้แบบจาลอง Adaptive Waterfall Model
เนื่ องจาก
เป็ นแบบจาลองน้ าตกที่สามารถย้อนกลับได้ โดย
ในขณะที่ ดาเนิ นการทางานอยู่ สามารถย้อนกลับมาในขั้นตอน
ก่อนหน้าเพื่อแก้ไขเมื่อมีขอ้ ผิดพลาดได้ ทาให้ได้เรี ยนรู ้การทางาน
แต่ ล ะขั้น ตอนได้อ ย่ า งละเอี ย ดถี่ ถ ้ว นและได้ง านออกมาอย่ า ง
สมบูรณ์
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เมื่อได้ภาพรวมการทางานออกมาเป็ นแผนภาพแล้ว เพื่อให้
เป็ นระเบียบและสะดวกต่อการทางาน จึงนาแผนภาพที่ได้มา
วิ เ คราะห์ เ พื่ อ ท าเป็ นแผนภาพด าเนิ น งาน (Use
case
Description)
และเพื่ อ ให้ เ ข้า ใจถึ ง ขั้น ตอนการท างานทั้ง หมด จึ ง
ออกแบบแผนภาพลาดับงาน ทาให้เห็นถึงลาดับการทางานแต่
ละฟังก์ชนั การทางานอีกด้วย
รู ปที่ 4 แผนภาพ Adaptive Waterfall Model

3.1 ศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงงาน
ศึกษาปั ญหาที่เกิดขึ้นด้วยการสอบถามข้อมูลจากสมาคมคนหู
หนวกแห่ งประเทศไทย และสัมภาษณ์ อาจารย์เกี ยรติ ศกั ดิ์ แผ้ว
มานะกุล ซึ่ งเป็ นอาจารย์ประจาสมาคมคนหู หนวกแห่ งประเทศ
ไทย โดยเนื้ อ หาการสั ม ภาษณ์ จ ะเกี่ ย วกับ ปั ญ หาของผู ้พิ ก าร
ทางการได้ยนิ และแนวทางในการแก้ไขปั ญหา โดยได้ขอ้ สรุ ปว่า
ผูพ้ ิการทางการได้ยินนั้นมีปัญหาในการเข้าสังคมกับผูท้ ี่เป็ นปกติ
อันเนื่ องจากผูเ้ ป็ นปกติที่มีความรู ้ ดา้ นภาษามือนั้นมีจานวนน้อย
มาก และผูเ้ ป็ นปกติ ส่วนมากจะไม่กล้าเข้าหาหรื อสนทนากับผู ้
พิการทางการได้ยนิ ผูพ้ ฒั นาจึงเลือกที่จะแก้ปัญหาจากทางด้านผูท้ ี่
เป็ นปกติ ในการเรี ยนรู ้ ภาษามื อเพื่อเข้าหาผูพ้ ิการทางการได้ยิน
มากขึ้น

รู ปที่ 6 Sequence Diagram การ Log in ของระบบ

ต่อมาได้ทาการออกแบบหน้าจอของระบบ และฟั งก์ชัน
การใช้งานของระบบ โดยหาข้อมูลการออกแบบแอปพลิเคชัน
ที่สวยงาม และง่ายต่อการใช้งาน จากนั้นนาข้อดี เหล่านั้นมา
พัฒนาให้ระบบมีความน่าสนใจมากขึ้น

3.2 ออกแบบระบบ
เมื่อวิเคราะห์ระบบแล้วนั้นจะทาให้เรามองภาพรวมและความ
เป็ นไปได้ในระบบของเราชัดเจนขึ้น เข้าใจระบบของเรามากขึ้น
ซึ่ ง ทางผูพ้ ฒ
ั นาได้ท าการออกแบบแผนภาพยูส เคสของระบบ
แสดงภาพรวมทั้งหมดของระบบในรู ปแบบไดอะแกรม

รู ปที่ 7 ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอของระบบ
รู ปที่ 5 แผนภาพยูสเคสของระบบ
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4.สรุป

โครงงานวิจยั เรื่ อง แอปพลิเคชันนานาภาษามือผ่านคาสั่งเสี ยง
ในหมวดหมู่การทักทายเบื้องต้น พัฒนาขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อ
ใหผูใ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ภาษามือเพื่อสื่ อสารกับผูพ้ ิการทางการได้ยนิ
ได้ โดยระบบมีการทางานได้แก่ การรับคาสั่งเสี ยงแล้วแปลงเป็ น
ข้อ ความเพื่ อ ค้น หาประโยคในฐานข้อ มู ล การพิ ม พ์เ พื่ อ ค้ น หา
ประโยคภาษามือจากฐานข้อมูล การแสดงรายการวิดีโอภาษามือ
รวมถึงการหาประสิ ทธิภาพจากการใช้งานแอปพลิเคชัน
จากการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการใช้งานแอปพลิเคชันแนะนา
ภาษามือผ่านคาสั่งเสี ยงในหมวดหมู่การทักทายเบื้องต้น ส่ วนของ
กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้งานจานวน 30 คน พบว่าผูใ้ ช้งานทัว่ ไปมีความพึง
พอใจต่อการใช้งานระบบที่ดี และส่ วนของผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5
คน พบว่าผูเ้ ชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบในระดับ
ดี แสดงให้เห็นว่า แอปพลิเคชันแนะนาภาษามือมือผ่านคาสั่งเสี ยง
ในหมวดหมู่ ก ารทั ก ทายเบื้ อ งต้ น ประสบความส าเร็ จตาม
วัตถุ ป ระสงค์ที่ต้ งั ใจไว้ คื อแอปพลิ เคชันสามารถให้ผูใ้ ช้เรี ยนรู ้
ภาษามือเพื่อนาไปสื่ อสารกับผูพ้ ิการทางการได้ยนิ ได้จริ ง
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