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การสือสารกับคนพิการทางหู ยังเป็ นปั ญหาทีทําให้คนเหล่านีไม่สามารถทีจะสือสารกับคนทัวไปให้เข้าใจได้ เป็ น
ผลทําให้การใช้ชวี ิตอยู่ในสังคมเป็ นไปอย่างลําบาก แอปพลิเคชันถูกพัฒนาขึนมาเพือเป็ นเครืองมืออํานวยความสะดวก
สําหรับการแปลงเสียงคําพูดออกมาเป็ นข้อความตัวอักษรผ่านทางโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
แอปพลิเคชันนีได้ใช้เครืองมือของกูเกิลเอพีไอสําหรับการพัฒนา การทดสอบแบ่งออกเป็ น ประเภทคือการแปลงข้อความ
ทีเป็ นการอ่านบทความ และการแปลงบทสนทนาในชีวติ ประจําวัน ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าข้อความทีแปลงได้สามารถ
สือสารเป็ นทีเข้าใจได้ทงสองประเด็
ั
น
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Abstract

Now there is a huge to communication with deaf people. Most of them still suffer from difficult daily lives.
This application develops as tool for voicing the translation of text and showing them on Android smart phone or
tablet. The developing of application is based on Google API. And the experiment divides into 2 cases, one is
translation of article and another one is dialog message. The results reveal that translation can communicate in
both cases.
Keywords: android, speech to text translation, Google API, intent
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บทนํา

ปั จจุบนั นีได้มกี ารรณรงค์ถึงสิทธิผูพ้ กิ ารในหลายด้าน เพือให้เขาเหล่านันสามารถดํารงชีวติ ได้ในสังคมปกติทวไป
ั
เช่น ห้องนํ าตามสถานทีต่างๆ จะมีพเิ ศษสําหรับคนพิการขา ถนนจะมีทางเดินสําหรับคนพิการทางสายตา ส่วนคนพิการ
ทางหู ถึงแม้ว่าจะสามารถเดินทางไปมาได้เหมือนคนปกติ แต่หากต้องการสือสารกับคนทัวไปจําเป็ นจะต้องใช้ภาษามือใน
การสือสาร ซึงยังมีค นจํานวนน้ อยทีสามารถใช้ภาษามือได้ แต่ข ้อดีของผู้พิก ารทางหูคือสามารถอ่านได้ ทําให้พ อทีจะ
ช่วยเหลือตัว เองได้บ้าง แต่ ในบางกรณี ห ากต้องการทีจะสนทนาหรือพูดคุย กับคนปกติ จะทําได้ย ากมากเพราะจะต้อง
สนทนาด้วยภาษามือหรือการเขียนโต้ตอบกัน
ปั จจุบนั มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีกนั อย่างรวดเร็ว ทังด้านการสือสารทีมีประสิทธิภาพดีขนึ อุปกรณ์
ต่า งๆ มีราคาถู ก ลง ทําให้ก ารใช้ส มาร์ต โฟนหรือแท็บ เล็ต เป็ น อุ ปกรณ์ ป ระจําตัว ได้รบั ความนิ ย มอย่ างสูง การพัฒ นา
ซอฟต์แวร์มุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับอุปกรณ์พกพา เพราะสามารถทําได้ง่าย ไม่ต้องลงทุนสูง เพียงแต่ มี
คอมพิวเตอร์เครืองเดียวนักพัฒนาสามารถทีจะทํางานได้ อีกทังเครืองมือในการพัฒนาแอปพลิเคชันหลายชนิดไม่ต้องเสีย
ค่าลิขสิทธิ ผูผ้ ลิตเองมีการเตรียมความช่วยเหลือไว้จํานวนมากเช่นกัน บรรดาอุปกรณ์พกพาทีได้รบั ความนิยมในปั จจุบนั
ยังคงเป็ นระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ (Android) ซึงเป็ นระบบปฏิบตั ิการของบริษัทกูเกิล (Google) ผลจากจํานวนผู้ใช้ท ี
มากขึนทางบริษัทกูเกิลเองได้จดั เตรียมเครืองมือไว้ให้สําหรับนัก พัฒนานํ าไปใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันของตัวเองได้
สะดวก ไม่ว่าจะเป็ นการสร้างแผนที (map) การแปลงข้อความเป็ นเสีย ง (text to speech) การแปลงเสีย งเป็ น ข้อความ
(speech to text) เป็ นต้น โดยปกติแล้วการใช้งานการแปลงเสียงเป็ นข้อความของกูเกิล จะเป็ นการพูดคําสันๆ ดังนันในการ
พัฒนาครังนีได้ออกแบบให้มกี ารแปลงข้อความทียาวขึน
แอปพลิเคชันนีได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ และความจําเป็ นในการสือสารของผู้พกิ ารทางหู จึงได้นําเอาการแปลง
เสียงเป็ นข้อความมาพัฒนาเป็ นแอปพลิเคชันเพือใช้สาํ หรับการสนทนาโต้ตอบกันแทนทีจะต้องใช้ภาษามือ หรือการเขียน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การพัฒ นาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ ได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมากดังจะเห็นได้จาก
จํานวนแอปพลิเคชันทีมีให้ดาวน์โหลดบนกูเกิลเพลย์สโตร์มจี าํ นวน , , [1] การพัฒนางานวิจยั บนระบบปฏิบตั กิ าร
แอนดรอยด์ยงั มีรูปแบบทีหลากหลายอันเป็ นผลเนืองมาจากประสิทธิภาพทีสูงขึนของสมาร์ตโฟน นอกจากนีสมาร์ตโฟนใน
ปั จจุบนั มีอุปกรณ์ ต รวจจับ (sensor) อยู่ห ลายชนิ ดไม่ ว่าจะเป็ น GPS, accelerometer, gyroscope, ระบบตรวจจับ แสง,
ไมโครโฟน รวมถึงกล้องถ่ ายรูป เป็ นต้น มีการนํ าระบบตรวจจับเหล่ านีมาพัฒนาเป็ นแอปพลิเคชันเพือใช้ในงานวิจยั [2, 3, 4]
หลายแอปพลิเคชัน เน้ น ให้ก ารช่ ว ยเหลือ ผู้ป่ วย หรือ การวิเคราะห์ส ถานการณ์ ต่ า งๆ ที อาจมีผ ลต่ อ สุ ข ภาพ Andrew
Campbell and Tanzeem Choudhury [2] ได้พฒ
ั นาแอปพลิเคชันทีใช้ประโยชน์จากระบบตรวจจับ โดยแต่ละแอปพลิเคชัน
ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการใช้งานระบบตรวจจับบนสมาร์ตโฟน ระบบการติดตามพฤติกรรมของคน [3] ได้ใช้ระบบ
ตรวจจับบนสมาร์ตโฟนจํานวน ระบบได้แก่ GPS, accelerometer, gyroscope และ magnetometer โดยระบบนีจะทํา
การติดตามพฤติกรรมของคนแบบเรียลไทม์ ว่าบุคคลนีกําลังวิง เดิน หรือน่าจะมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรหรือไม่ ซึงอาศัยการ
วัดความเร็วของการเคลือนที นอกจากนันมีการนําเอาตําแหน่งจากระบบ GPS มาทําการระบุตําแหน่ งของวัตถุว่าเป็ นอะไร
[4] งานวิจยั นีใช้กล้องถ่ายรูปเพือบอกพิกดั แล้วนําพิกดั ดังกล่าวไปเทียบกับแผนที และบอกว่า ณ ตําแหน่ งนันเป็ นวัตถุอะไร
ซึงในการทดลองได้ใช้กบั แผนทีของมหาวิทยาลัย โดยทําการระบุตําแหน่งของอาคารต่างๆ ผลการทดลองสามารถระบุได้
แม่นยําในระยะ เมตร
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Phannachet [5] ได้ทําการสร้างแอปพลิเคชันสําหรับช่วยเหลือคนพิการด้านสายตาในการเลือกซือสินค้า โดยใช้
สมาร์ต โฟนทํางานร่วมกับ RFID โดยแอปพลิเคชัน นี จะทําการอ่านรหัสสิน ค้าจากแท็กทีติดอยู่ก ับสิน ค้า จากนันจะนํ า
รหัสสินค้าทีได้ ไปทําการการค้นหาในฐานข้อมูล เมือได้ขอ้ มูลสินค้ามาจะทําการแปลงข้อมูลทีได้มาเป็ นเสียง เพืออธิบายให้
คนพิการทางสายตาได้ฟัง โดยได้ทําการทดลองกับคนพิการทางสายตา คนและคนสายตาปกติ คน นอกจากนียังได้
ทําการพัฒนาแอปพลิเคชันเพือช่วยเหลือชาวต่างชาติในการซือยา [6] แอปพลิเคชันนีจะทําการอ่านบาร์โคดพร้อมกับ ทํา
การค้นหาข้อมูลในระบบ จากนันจะทําการแสดงข้อมูลของยาให้ชาวต่างชาติได้รู้ การทดลองนีได้มผี ทู้ ดสอบทังสิน คน
เป็ นชาวต่างชาติและผูใ้ ช้ทวไปกลุ
ั
่มละ คน ผลการทดลองของทังสองงาน วัดประสิทธิภาพออกมาเป็ นสีด้าน ได้แก่ การ
ทํางานของแอปพลิเคชัน การเรียนรูแ้ ละเข้าใจ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ และการเป็ นประโยชน์ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า
ผูใ้ ช้ต่างมีความพอใจในการใช้งานในระดับสูง
การพัฒนาแอปพลิเคชันนีมุ่งเน้นการสร้างเครืองมือเพืออํานวยความสะดวกในการสือสารกับผูพ้ กิ ารทางหู โดยใช้
เครืองมือในการพัฒนาของ google API ซึงมีอยู่ในระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์

การออกแบบ

ขันตอนในการพัฒนาแอปพลิเคชันนีได้แสดงดังรูปที
ประกอบด้วยการแสดงเมนูเพือให้ผใู้ ช้เลือกจะทําการ
ทดสอบด้วยบทความหรือบทสนทนา
เมือเลือกแล้วระบบจะทําการรับข้อมูลทีเป็ นเสียงจากนันทําการแปลงเสียงให้เป็ น
ข้อความ แล้วทําการเปรียบเทียบเพือประเมินผล
Start
Menu

Case

Article

Dialog

Input Voice

Input Voice

Translate

Translate

Comparison

Comparison

Y

รูปที ขันการทํางานของระบบ

Back
Stop

N
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ในส่วนของการออกแบบได้แบ่งออกเป็ น ขันตอน คือการออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (user interface) และส่วน
ของขันตอนการพัฒนา
1. การออกแบบส่ว นติ ด ต่อ กับ ผูใ้ ช้
การออกแบบหน้าจอสําหรับผู้ใช้ประกอบด้วยเมนูหลักสําหรับเลือกรูปแบบการแปลงเสียงว่าเป็ นบทความหรือ
บทสนทนาหรือจะเลือกจบการทํางาน ดังแสดงในรูปที 2 (ก) เมือผูใ้ ช้เลือกแล้วจะเข้าสูห่ น้าจอการแปลงเสียงดังรูปที (ข)
ในส่วนหน้าจอของการแปลงเสียงนันได้ออกแบบหน้าจอให้มสี ามส่วนหลักได้แก่ ( ) ส่วนทีใช้ในการแสดงข้อความเพือให้
ผูใ้ ช้ได้อ่าน ส่วนนีจะเอาไว้สําหรับทําการตรวจสอบความถูกต้องกับข้อความทีแปลงแล้ว ( ) เป็ นส่วนทีแสดงผลของการ
แปลงเสียงเป็ นข้อความเป็ นทีเรียบร้อยแล้ว และ ( ) ปุ่ มสําหรับกําหนดการทํางาน ปุ่มคือการแปลงเสียง (Translate) และ
ปุ่มกลับสูเ่ มนูหลัก (Back)
บทสนทนา/บทความ
อ่านบทความ
บทสนทนา
ออก
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ข้อความทีแปลง
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Translate
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Back

(ก)
(ข)
รูป ที (ก) เมนูหลัก (ข) การออกแบบหน้าจอสําหรับการแปลงเสียง

2. ขันตอนการพัฒ นา

การพัฒนานีได้นําเครืองมือสําหรับการเขียนแอปพลิเคชันของแอนดรอยด์ คือแอนดรอยด์สทูดโิ อ (Android
Studio) และภาษาจาวา (JAVA) โดยซอฟต์แวร์ทงสองนี
ั
สามารถนํ ามาใช้ได้ฟรี ไม่มลี ขิ สิทธิ สําหรับการพัฒ นาครังนีได้ม ี
การเรียกใช้เครืองมือในการแปลงเสียงเป็ นข้อความซึงทางกูเกิลได้เตรียมไว้ให้นกั พัฒนาเรียกใช้งาน โดยเรียกผ่านอินเทนต์ของ
แอนดรอยด์ ทีชือว่ารีคอกไนเซอร์อนิ เทนต์ (RecognizerIntent) การทํางานของอินเทนต์เป็ นไปดังรูปที 3 ซึงเป็ นวิธกี าร
เรียกใช้งานอินเทนต์ ขันแรกจะมีการประกาศตัวแปรทีเป็ นอินเทนต์ออปเจคต์ จากนันจะมีการเรียกใช้งานอินเทนต์ โดยการ
เรียกใช้งานนีจะมีอยู่สองรูปแบบคือการเรียกใช้งานทีมีการคืนค่ากลับมา และอีกรูปแบบคือการเรียกใช้งานโดยไม่ต้องมีการ
นําค่าใดๆ กลับคืนมา สําหรับแอปพลิเคชันนีเป็ นการเรียกใช้และนํ าค่ากลับมาใช้งาน ซึงคือข้อความทีถูกแปลงจากเสียง
นันเอง
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Recognizer
Intent
Return

Call

Application
รูป ที 3 การเรียกใช้งานอินเทนต์แบบคืนค่ากลับมา

รูปที เป็ นตัวอย่างการเรียกใช้งานรีคอกไนเซอร์อนิ เทนต์ บรรทัดที เป็ นการเรียกใช้งานอินเทนต์ออปเจคต์ ซึง
ถูกประกาศให้เป็ นออปเจคต์รคี อกไนเซอร์สาํ หรับทําการแปลงเสียง ในขันนีแอปพลิเคชันจะมีการเรียกใช้งานออปเจคต์
รีคอกไนเซอร์ททางกู
ี
เกิลจัดได้เตรียมไว้ บรรทัดที เป็ นการกําหนดรูปแบบการแปลงเสียง และส่งค่าทีได้จากการแปลง
กลับมายังแอปพลิเคชัน ส่วนบรรทัดที เป็ นการเรียกให้อินเทนต์ทํางานและส่งค่ากลับมา ซึงการเรียกใช้งานนีจําเป็ น
จะต้องมีรหัสเพือทําการตรวจสอบความถูกต้องของอินเทนต์ในทีนีคือ RESULT_SPEECH (สามารถกําหนดให้เป็ นตัวเลข
ใดๆ ได้ เช่น )
1: Intent intent = new Intent
(RecognizerIntent.ACTION_RECOGNIZE_SPEECH);
2: intent.putExtra
(RecognizerIntent.EXTRA_LANGUAGE_MODEL,
RecognizerIntent.LANGUAGE_MODEL_FREE_FORM);
3: startActivityForResult(intent, RESULT_SPEECH);
รูป ที 4 การเรียกใช้งานรีคอกไนเซอร์อนิ เทนต์

รูปที 5 จะเป็ นการรับค่าคืนมาเพือทําการดึงเอาตัวอักษรทีได้จากการแปลง ในตัวอย่างนีอินเทนต์ออปเจคต์ทมีี ชอื
ว่า data จะเป็ นส่วนทีเก็บข้อมูลมาทังหมด บรรทัด ที เป็ นการประกาศฟั งก์ช ันเพือรับค่าคืนมาจากอินเทนต์ โดยมี
อาร์กวิ เมนต์ ได้ requestCode เป็ นรหัสทีใช้เพือบอกว่าเป็ นข้อมูลอินเทนต์ใด (บรรทัดที ) เนืองจากในระบบแอนดรอยด์ มี
อินเทนต์อยู่เป็ นจํานวนมากจําเป็ นจะต้องมีรหัสเพือตรวจสอบ ในกรณีนีมีค่าเป็ น RESULT_SPEECH (บรรทัดที , ) จะ
เห็นได้ว่ า ค่า นี มีค วามสอดคล้องกับ การเรีย กใช้งานดังได้อ ธิบ ายก่อ นหน้ า นี อาร์กิว เมนต์ท ี resultCode ใช้สําหรับ
ตรวจสอบว่าผลจากการทํางานของอินเทนต์สาํ เร็จหรือไม่ หากเป็ น RESULT_OK ถือว่าทํางานสําเร็จ ดังบบรรทัดที และ
อาร์กวิ เมนต์ท ี เป็ นข้อมูลทีรับมาโดยจะอยู่ในรูปแบบของอินเทนต์ออปเจคต์ ซึงจะต้องทําการดึงออกมาใช้งานภายหลัง
ดังบรรทัดที โดยจะทําการเก็บข้อมูลทีได้จากการแปลงมาเก็บไว้ในตัวแปรอาเรย์สลิ ต์ทชืี อว่าเท็กซ์ (text) บรรทัดที เป็ น
การดึงข้อความออกมาใช้งาน
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1: protected void onActivityResult(int requestCode, int
resultCode, Intent data) {
2: switch (requestCode) {
3:
case RESULT_SPEECH: {
4:
if (resultCode == RESULT_OK && data != null) {
5:
ArrayList<String> text = data.getStringArrayListExtra
(RecognizerIntent.EXTRA_RESULTS);
6.
if (text.get(0).lenght() > 0) {
…………………

ผลการทดลอง

รูป ที 5 การนําข้อความทีแปลงแล้วออกมาใช้งาน

การทดลองได้แบ่งออกเป็ น การทดลองได้แก่ ( ) การแปลงข้อความทีเป็ นการอ่านบทความและ ( ) การการ
สนทนาในชีวติ ประจําวัน โดยผูท้ ดสอบแต่ละคนเรียกใช้งานแอปพลิเคชัน และทําการพูดตามข้อความทีเตรียมไว้ในในแอป
พลิเคชัน หลังจากพูดจบจะมีการแสดงข้อความทีพูดให้ผู้ทดสอบได้อ่าน พร้อมกับตอบว่าข้อความทีแปลงมานันสามารถ
สือสารเป็ นทีเข้าใจได้หรือไม่ สําหรับการทดลองนีได้ใช้โทรศัพท์ Samsung Galaxy Note 1 เป็ นอุปกรณ์ในการทดสอบ
1. การอ่า นบทความ
การทดลองนีได้กาํ หนดให้มผี ทู้ ดสอบจํานวน คน แบ่งเป็ นผูห้ ญิง คน ผูช้ าย คน โดยกําหนดให้แต่ละคน
จะต้องอ่านบทความทีเตรียมไว้ คนละ บทความ บทความทีเตรียมไว้จะเป็ นข่าวหนังสือพิมพ์ เนือหาในหนังสือ เป็ นต้น
รูปที 5 เป็ นตัวอย่างการแปลงข้อความทีเป็ นข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนเมือวันที มิถุนายน
2. การอ่า นบทสนทนา
การสนทนาจะเป็ นการพูด คุย ทัวไปทีอาจจะเกิดขึนได้ในชีวิตประจําวัน เพือให้เกิดการครอบคลุม ในหลาย
สถานการณ์ ได้แบ่งบทสนทนาออกเป็ น ประเภทได้แก่ สนทนาทัวไป การเชิญไปรับประทานอาหาร และการเชิญไปออก
กําลังกาย โดยมีผู้ทดสอบทังหมด คนแบ่งเป็ นชาย คน และหญิง คน ทําการพูดบทสนทนาทังสามประเภท ใน
สถานการณ์ คือ ชายพูด กับชาย ชายพูดกับ หญิง และหญิงพู ดกับ หญิง รูปที 6 เป็ นตัวอย่างผลจากการพูดบทสนทนา
ระหว่างชายพูดกับชาย จะเห็นได้ว่ามีการแปลงผิดทีคําว่า ”นครปฐม” เป็ นคําว่า ”นครถม” และในหลายกรณีททดลองจะมี
ี
การแปลงผิดอยู่บา้ ง หรือบางคําแปลงแล้วสุ่มเสียงทีจะสือสารผิด เช่น “ทําไรล่ะ” แอปพลิเคชันจะแปลงเป็ น “ทําไรรัก” แต่
อย่างไรก็ตามเมือได้อ่านประโยคทังหมด ผูท้ ดลองยังสามารถทีทีจะสือสารกันได้ดว้ ยข้อความทีแปลง นอกจากนีได้ทําการ
ทดลองคําทีแปลงผิดด้วยการพูดคํานันเพียงคําเดียว เช่น คําว่า ”นครปฐม” ผลปรากฏว่าสามารถทีจะแปลงได้ถูกต้อง
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(ข)

(ก)
รูป ที 6 (ก) เนือหาข่าวทีเลือกมาจากหนังสือพิมพ์ ทีมา: หนังสือพิมพ์มติชน
(ข) ผลการแปลงสนทนาทัวไป
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3. ผลการทดลอง
การทดสอบนันได้ทาํ ให้หอ้ งปกติ โดยปราศจากเสียงรบกวนจากสิงแวดล้อมและทําการทดสอบทีละประเด็นทีได้
วางแผนไว้ ผลการทดลองแบ่ ง ออกเป็ น ประเด็น ได้ แ ก่ ( ) การทํ างานของแอปพลิเคชัน ใช้ง านง่ายสะดวก ( )
ความสามารถในการสือสารของบทความ เป็ นการอ่านบทความทีแปลว่าสามารถสือสารได้หรือไม่เช่นเดียวกันกับประเด็นที
(3) ซึงวัดความสามารถในการสือสารสําหรับบทสนทนาเพียงแต่ต่างกันทีสถานการณ์ของการทดลอง ตารางที ผลการ
ทํางานของแอปพลิเคชันสามารถทํางานได้ตามทีได้ออกแบบไว้ ส่วนความสามารถในการสือสารนัน ผู้ทดสอบทุกคนให้
คําตอบว่าข้อความทีได้จากการแปลงเสียงนัน สามารถใช้ในการสือสารได้ในระดับดีมาก
ตารางที 1 ผลการทดสอบความสามารถในการสือสารข้อความทีได้จากการแปลงเสียง
ประเด็นการทดสอบ
การทํางานของแอปพลิเคชัน
ความสามารถสือสารการแปลงเสียงอ่านบทความ
ความสามารถสือสารการแปลงเสียงอ่านบทสนทนา

บทสรุป

ดีมาก



ดี


พอใช้

ปรับปรุง

การทดสอบนีใช้คนปกติเป็ นผูท้ ดสอบจึงทําให้สามารถทีจะอ่านและสือสารได้ เนืองจากว่าคนมีความรูส้ ามารถคิด
และตัดสินใจได้ว่าข้อความทีคลาดเคลือนนันเป็ นคําว่าอะไร ซึงถือว่าเป็ นประเด็นทียังต้องมีการปรับปรุงต่อไป ถึงแม้ว่าการ
แปลงเสียงเป็ นข้อความบนแอนดรอยด์ไม่สามารถทําได้อย่างสมบูรณ์ แต่ถอื ว่าข้อความทีแปลงได้นนสามารถอ่
ั
านและเข้าใจ
ได้ ซึงน่ าจะเป็ นประโยชน์สาํ หรับคนปกติทวไปที
ั
ต้องการจะสือสารกับผูพ้ กิ ารทางหู นอกจากนีแอปพลิเคชันนียังสามารถที
จะนําไปใช้ในการแปลงข้อความการประชุม ผูใ้ ช้เพียงแต่แก้ไขข้อความบางส่วน โดยไม่จาํ เป็ นจะต้องนํามาถอดเทปกันใหม่
ทีสําคัญการพูดสําหรับการแปลงเสียงควรจะต้องพูดให้ถูกลักษณะทีแท้จริงของภาษาไทย ไม่ใช้คาํ สันๆ เป็ นภาษาพูด จะทํา
ให้การแปลงมีความถูกต้องมากขึน
การพัฒนาในขันตอนต่อไป จะเป็ นการนําสมาร์ตโฟนไปเชือมต่อบอร์ดควบคุมเช่น arduino เพือทําการสังงานด้วย
เสียงในการเปิ ด/ปิ ด อุปกรณ์ไฟฟ้ า
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