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บทคัดยอ  

การประยุกตใชเว็บสปชเอพีไอ สําหรับควบคุมอุปกรณไฟฟาภายในบานผานโทรศัพทมือถือระบบปฏบิัติการ 
แอนดรอยด มีวตัถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบควบคมุอุปกรณไฟฟาภายในบานดวยเสียงพูดผานแอปพลิเคชัน โดย
แอปพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึนสามารถควบคุมแบบจําลองบานสาธิตและสมารทปลั๊กที่ใชไมโครคอนโทรลเลอร 
NodeMCU ESP8266 ในการควบคุมการทํางานและประมวลคําสั่ง งานวิจัยนี้แบงสวนของการพัฒนาออกเปน  
3 สวน ประกอบดวย 1) แบบจําลองบาน เพื่อสาธิตใหเห็นการทํางานภาพรวม 2) สมารทปลั๊ก เพื่อสาธิตใหเห็น
ถึงการทํางานกับอุปกรณไฟฟาจรงิ และ 3) แอปพลิเคชัน เพื่อใชสั่งงานและตรวจสอบสถานะของการทํางานดวย
เสียง การทดสอบประสิทธิภาพแบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 1) การทดสอบสภาวะเสียงรบกวนที่มีผลตอ
คําสั่งเสยีง พบวา สัญญาณรบกวนต้ังแต 0 ถึง 60 เดซิเบล แอปพลิเคชันสามารถทํางานไดถูกตอง 100 
เปอรเซ็นต แตขณะท่ีมีสญัญาณรบกวนมากกวา 70 เดซิเบล แอปพลิเคชันจะไมสามารถทํางานได สวนการ
ทดสอบที่ 2) การทดสอบการทํางานของแอปพลิเคชันกับอุปกรณไฟฟาภายในแบบจําลองบานสาธิต และ 3) 
การทดสอบ การทํางานของแอปพลิเคชันกับอุปกรณไฟฟาที่เช่ือมตอสมารทปลั๊ก ทั้งสองการทดลองถูกควบคุม
เสียงรบกวนไมเกิน 60 เดซเิบล พบวา สามารถควบคุมแบบจําลองบานและอุปกรณที่ตอพวงกับสมารทปลั๊กได 
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ถูกตองตามทีก่ําหนด ดังนั้นการประยุกตใชเว็บสปชเอพีไอ สําหรับควบคุมอุปกรณไฟฟาภายในบานผาน
โทรศัพทมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด จึงสามารถควบคุมการทํางานของอุปกรณไฟฟาดวยการใชคําสั่ง
เสียงจากระยะไกล และสามารถใชควบคุมอุปกรณไฟฟาภายในบานได 
 

คําสําคัญ : อินเทอรเน็ตทุกสรรพส่ิง / การรับรูเสียง / บานอัจฉริยะ / โมบายแอปพลิเคชัน 
 

ABSTRACT  

The application of Web Speed API for controlling home electrical devices via mobile phone 

with android OS has an objective in developing electrical devices control system through 

voice control application. The developed application was able to control a model 

demonstration house and its smart plug that used micro controller NodeMCU ESP8266 in 

order to control the application and to compile the command. This research was divided into 

3 developing parts which consisted of 1) model house for overall demonstration 2) smart plug 

for demonstrating the application with real electrical devices and 3) application for controlling 

and assessing of the voice command. The performance testing was also divided into 3 parts 

which included 1) ambient sound assessing which affected the voice command. The result 

indicated that with an ambient sound between 0 to 60 decibels, the application was able to 

perform at 100 percent accuracy but with an ambient sound at 70 decibels onward, the 

application was unable to perform. 2) application testing with electrical devices inside a 

model demonstration house and 3) application testing with electrical devices that connected 

to a smart plug with a controlled ambient sound not more than 60 decibel founded that the 

researcher was correctly able to control a model house and its electrical devices that 

connected to a smart plug as specified. Therefore, the application of Web Speed API for 

controlling home electrical devices via mobile phone with android OS can control electrical 

devices using long-distance voice control through android application and able to control 

home electrical devices. 
 

Keywords : Internet of Things / Voice Recognition / Smart Home / Mobile Application 
 

บทนํา 
เทคโนโลยีอินเทอรเนต็ทุกสรรพส่ิง (Internet of Things Technology : IOT) ปจจุบันไดเขามามี

บทบาทในการดําเนินชีวิตของมนษุย ตามนิยามของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International 

Telecommunication Union : ITU) หมายถึง การเช่ือมตออุปกรณตางๆ เขาถึงกันดวยโครงขายอินเทอรเน็ต 
เชน เคร่ืองใชไฟฟา ยานพาหนะ อาคารสิ่งกอสราง หรือวัตถุอื่นๆ โดยอาศัยอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทีถู่กฝงตัวดวย
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ซอฟตแวรเช่ือมตอกับอุปกรณเซนเซอร และอาศัยโครงขายอินเทอรเน็ตในการแลกเปลี่ยนขอมลูระหวางกัน     
(ถิรพิรุฬห, 2559) และสามารถควบคุมไดจากระยะไกล ไดแก อินเตอรเน็ตกับทุกสิ่งของสวนอัจฉรยิะ (ทวีป,  

ทศพร และปวรัชฏ, 2559) ไดประยุกตใชงานโนด (Node MCU) เปนตัวควบคุมระบบจัดการดูแลสวนท่ีสามารถ
ควบคุมสภาพแวดลอม จากการวดัคาความช้ืนในดิน (Soil Moisture Sensor) และควบคุมโซลินอยวาวล 
(Solenoid Valve) ในการรดนําภายในสวนไม และระบบแจงเตือนการโจรกรรมรถยนตและระบบติดตาม
รถยนตตนทุนต่ําผานโทรศัพทมือถือ โดยใชจีเอสเอ็ม อาดูโน และเอฟซีเอ็ม (เช่ียวชาญ, 2562) โดยการ
ประยุกตใชอินดักทีฟพร็อกซิมติี้เซน็เซอรสําหรับตรวจจับการเปดประตู เปนตน  

เทคโนโลยีรูจาํเสยีงเปนกระบวนการแปลงสญัญาณเสียงพูดใหเปนสญัญาณเชิงเลข (ภูมินทร, 2557) และ
ไดมีการศึกษาและพัฒนาการจดจําเสียงคําพูดของบริษัทกูเกลิที่เรยีกวา เว็บสปชเอพีไอ (Web Speech API) 
ของกลุม W3C Community Group ซึ่งสามารถแปลงเสียงมนุษยใหเปนขอความไดเชนเดียวกับระบบพาทีที่
ศูนยวิจัยอิเล็กทรอนิกสและคอมพวิเตอรแหงชาติไดพัฒนาข้ึน (ศูนยวิจัยอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 
2554) และ (ภูมินทร และกรกช, 2560) ไดศึกษาการทํางานและประสิทธิภาพของเว็บสปชเอพีไอ เพื่อพัฒนา
เว็บไซตควบคุมเสียงภาษาไทยจากการทดสอบประสิทธิภาพ พบวา สามารถจดจําเสียงภาษาไทยเฉลีย่          
75 เปอรเซ็นตสาํหรับประโยคที่ยาวและมีคาํใกลเคยีงกัน แตหากเปนคําสั่งสั้นและความแตกตางกันชัดเจนจะ
สามารถทํางานไดถูกตอง 

ผลการสํารวจจากบทความของเว็บไซต IOT Analytics (Padraig Scully, 2018) ไดสํารวจและจัดลําดับ 
10 การประยุกตใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตทุกสรรพส่ิง แสดงดังภาพที่ 1 

 

 
ภาพท่ี 1 การจัดลําดับภาพรวมของโครงการสวนใหญของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตทุกสรรพสิง 

ที่มา : Padraig Scully, 2018 
 

จากภาพท่ี 1 แสดงใหเห็นการขยายตัวของเทคโนโลยีอินเทอรเนต็ทุกสรรพสิ่งในทุกๆ ดาน และในดานท่ี
สําคัญที่มีการพัฒนามากท่ีสุดไดแก การพัฒนานวัตกรรมดานเมืองอัจฉริยะ ซึ่งมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง อีกทั้งยังมีการพัฒนาใหสามารถสั่งงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสดวยเสียงพูด ไดแก ระบบสั่งงานดวยเสยีง
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บนเทคโนโลยีทุกสรรพส่ิงเพื่อประยุกตควบคุมมอเตอรในงานดานเกษตรกรรม (กรมวุฒิ, 2561) โดยประยุกตใช 
Alexa ของบริษัท Amazon เปนระบบผูชวยเสมือน (Virtual Assistant) ของ Amazon ที่ใชการสั่งงานดวย
เสียงภาษาอังกฤษและภาษาไทย จากผูใชไปยังอุปกรณหรือลําโพง เพื่อทําหนาที่ชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวก ตอบคําถาม และควบคุมอปุกรณอัจฉริยะในบานได แตคาํสั่งภาษาไทยความถูกตองมีอยูเพียง 80 

เปอรเซ็นต และ (สเุมธ และคณะ, 2561) ไดพัฒนาระบบวิเคราะหเสียงสําหรับควบคุมหองอัจฉริยะสาํหรับ
อํานวยความสะดวกใหแกผูปวยตดิเตียง พัฒนาข้ึนโดยวิธีการ K-Nearest Neighbor Classification (KNN)  
เพื่อจําแนกเสียงพ้ืนฐาน ไดแก เอ อี โอ อา และ อู ความถูกตองเฉลีย่ 90 เปอรเซ็นต เปนตน  

จากการพัฒนาเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง เทคโนโลยีเว็บสปชเอพีไอ และแนวโนมการพัฒนาดาน
ระบบเสมือนผูชวย ผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นแนวทางในการพัฒนาระบบผูชวยเสมือนท่ีสามารถควบคุมการทํางานของ
อุปกรณไฟฟาดวยเสียงคําส่ังภาษาไทยข้ึน และจึงไดพัฒนาเคร่ืองตนแบบท่ีสามารถควบคุมดวยการใชเสียงพูด
ภาษาไทยผานแอปพลิเคชัน เพื่อส่ังงานอุปกรณแทนการเปดและปดดวยมือและสามารถควบคุมไดจากระยะไกล
โดยใชเทคโนโลยีอินเตอรเนต็ทุกสรรพสิ่งรวมกับเทคโนโลยีการแปลงเสียงพูดเปนขอความของเทคโนโลยีเว็บสปช
เอพีไอ เพื่อใชในการควบคุมการเปดปดไฟได แสดงดังภาพท่ี 2 

 

 
ภาพท่ี 2  แผนผังการทํางานของระบบ 

 

จากภาพท่ี 2 เปนภาพรวมของระบบการประยุกตใชเว็บสปชเอพีไอ สําหรับควบคุมอุปกรณไฟฟาภายใน
บานผานมือถือระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด เริ่มตนจากผูใชงานพูดคําสั่งเสยีงผานแอปพลเิคชันบนมือถือเชน 
ขอมูลคําสั่ง “เปดไฟหองนอน” แอปพลิเคชันเปลีย่นจากเสียงพูดเปนตัวอักษร เพื่อสงไปยัง NodeMCU 

ESP8266 ใหจายกระแสไฟกับรเีลย และทําใหหลอดไฟท่ีตดิตั้งไวท่ีหองนอนติดสวาง จากนั้นสงขอมูลสถานะของ
หลอดไฟกลับมายังแอปพลิเคชัน เพื่อเปลี่ยนสถานะบนหนาตางแอปพลิเคชัน ใหแสดงแถบสี 2 สี ไดแก เปด    
(สีเขียว) และปด (สีแดง) เปนตน 
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วิธีดําเนินการวิจัย  
การดําเนินงานวิจยัไดมีการพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณไฟฟาภายในบาน ดวยคําสั่งเสียงโดยการ

ประยุกตใชเว็บสปชเอพีไอ สําหรบัแปลงคําส่ังเสียงเปนขอความ (Speech-To-text) จากโทรศัพทมือถือ
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด และสั่งงานโดยการสงขอมูลไปยังไมโครคอนโทรลเลอร โดยผูวิจัยไดพัฒนาระบบ
ควบคุมเครื่องใชไฟฟาออกเปน 2 สวน คือ 1) สวนของโปรแกรมสาํหรับควบคุมการทํางานของอุปกรณไฟฟา
ภายในบาน และ 2) สวนของตนแบบบานสาธิตและตนแบบสมารทปลั๊กสําหรับการทดลองประยุกตใชงานจริง 

1. การโปรแกรมสําหรับควบคมุการทํางานของอุปกรณไฟฟาภายในบาน 

  โปรแกรมในการควบคุมการทํางานของอุปกรณไฟฟาภายในบานแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนแรก
สวนของโปรแกรมการประมวลสญัญาณเสียงคําส่ังและแสดงสถานะบนโทรศัพทมือถือ และสวนท่ีสองเปนสวน
ของการควบคุมอุปกรณไฟฟาภายในอุปกรณฝงตัวอิเล็กทรอนิกส โดยมีรายละเอียดของแตละสวนดังนี้ 
  สวนท่ี 1 สวนของโปรแกรมประมวลสัญญาณคําสั่งเสียงและแสดงสถานะบนโทรศัพทมือถือ 

จําเปนตองติดตอกับสวนตดิตอผูใชงานของเว็บสปชเอพีไอใชสําหรบัการวิเคราะหเสียงคําสั่ง และสวนติดตอ
ผูใชงานของผูใชบริการในการรับสงของมูลผานเครือขายกลุมเมฆ (Cloud Network) ใชสําหรบัการรบัสงขอมูล
และสถานะของการสั่งงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ตอพวงอยูกับไมโครคอนโทรลเลอร แสดงแผนผังการทํางาน
การขอใชบริการของทั้ง 2 สวนรวมกับแอปพลิเคชันดังภาพท่ี 3 

 

  
(ก) กระบวนการประมวลผลคําสั่งเสียง (ข) กระบวนการแสดงผลสถานะอปุกรณ 

ภาพท่ี 3 กระบวนการทํางานของโปรแกรมประมวลสัญญาณคําสั่งเสียงและแสดงสถานะบนโทรศัพทมือถือ 
 

จากภาพท่ี 3 ทั้งสองกระบวนการสําคัญตอการทํางานท่ีทําใหระบบสามารถสั่งงานอุปกรณอเิล็กทรอนิกส
ที่ตอกับไมโครคอนโทรลเลอรใหสามารถทํางานตามคําสั่งเสียงท่ีกําหนดไวได โดยมีรายละเอียดดังนี ้

กระบวนการประมวลผลคําสั่งเสยีงดังภาพท่ี 3(ก) เมื่อรับคําสั่งเสยีงจากผูใชงานผานโทรศัพทมือถือ 
โปรแกรมจะเรียกใชโมดูลเว็บสปชเอพีไอในการแปลงคําสั่งเสยีงเปนขอความ จากน้ันทําการคนหาคาํสัง่ที่กําหนด
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ไว หากขอความตรงตามคําสั่งท่ีกําหนดไวจะสงคําสั่งไปยังเครือขายกลุมเมฆและสงตอไปยังไมโครคอนโครลเลอร 
เพื่อสั่งงานอุปกรณ 

กระบวนการแสดงผลสถานะอุปกรณดังภาพที่ 3(ข) เปนกระบวนการรับขอมลูหลังจากท่ีมีการสั่งงาน
ไปควบคุมอุปกรณไฟฟาแลว และเม่ืออุปกรณไฟฟาทํางานไมโครคอนโทรลเลอรจะทําการตรวจสอบสถานะของ
อุปกรณที่ตอพวงผานขาหรือรีจสิเตอรของตัวไมโครคอนโทรลเลอร จากนั้นสงสถานะจากการตรวจสอบไปยัง
เครือขายกลุมเมฆ และโปรแกรมบนโทรศัพทมือถือจะแสดงผลสถานะการทํางานของแตละอุปกรณ นอกจากการ
แจงเตือนสถานะท่ีหนาจอแลวโปรแกรมยังสามารถการแจงเตือนดวยเสียงคําพูดได หนาตางการแสดงผลของ
โปรแกรมแสดงดังภาพท่ี 4 
 

    
(ก) หนาตางโปรแกรม (ข) แสดงคําสั่งที่ไดจาก

เว็บสปชเอพีไอ 

(ค) แสดงสถานะเปดไฟ
หองนอน 

(ง) แสดงสถานะปดไฟ
หองนอน 

ภาพท่ี 4 การทํางานโปรแกรมประมวลสัญญาณคําสั่งเสียงและแสดงสถานะบนโทรศัพทมือถือ 
 

จากภาพท่ี 4 เมื่อโปรแกรมเริ่มการทํางานจะมสีถานการณแสดงผลดังภาพท่ี 4(ก) เมื่อสั่งงานคําสั่งเสยีง
ผานแอปพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือโมดูลเว็บสปชเอพีไอจะแสดงขอความท่ีหนาจอแบบทันทีทันใดบนหนาตาง
โปรแกรมดังภาพท่ี 4(ข) เมื่อส่ังงานใหอุปกรณเปดจะแสดงสเีขียวดังภาพที่ 4(ค) และเมื่อสั่งงานใหอุปกรณปดจะ
แสดงสีแดงดังภาพท่ี 4(ง) โดยคําสัง่ที่สามารถสั่งงานดวยคําสั่งเสียงของโปรแกรมตนแบบจะสั่งงานไดทัง้หมด  
10 คําสั่งเสียง ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 คําสั่งเสียงของโปรแกรม 
 

ลําดับที ่ คําสั่ง ความหมาย 

1 เปดไฟหองนอน ทําการเปดไฟท่ีบริเวณหองนอน 
2 เปดไฟหองน้ํา ทําการเปดไฟท่ีบริเวณหองน้ํา 
3 เปดไฟหองครัว ทําการเปดไฟท่ีบริเวณหองครัว 
4 เปดไฟหองนั่งเลน ทําการเปดไฟท่ีบริเวณหองนั่งเลน 

5 เปดไฟท้ังหมด ทําการเปดไฟท่ีบริเวณหองนอน, หองน้ํา, หองครัว และหองนั่งเลน 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
 

ลําดับที ่ คําสั่ง ความหมาย 

6 ปดไฟหองนอน ทําการปดไฟท่ีบริเวณหองนอน 

7 ปดไฟหองน้ํา ทําการปดไฟท่ีบริเวณหองน้ํา 
8 ปดไฟหองครัว ทําการปดไฟท่ีบริเวณหองครัว 
9 ปดไฟหองนั่งเลน ทํากาเปดไฟท่ีบริเวณหองนั่งเลน 

10 ปดไฟท้ังหมด ทําการปดไฟท่ีบริเวณหองนอน, หองน้ํา, หองครัว และหองนั่งเลน 
 

สวนท่ี 2 สวนการควบคุมอุปกรณไฟฟาภายในอุปกรณฝงตัวอเิล็กทรอนิกส เปนสวนท่ีรับคําสั่งเสียงท่ีสง
มาจากโปรแกรมควบคุมจากแอปพลิเคชันท่ีอยูบนโทรศัพทมือถือทีส่งขอมูลเก็บไวยังเครือขายกลุมเมฆ ในสวนน้ี
เปนโปรแกรมที่ฝงตัวอยูในไมโครคอนโทรลเลอร Node MCU ESP8266 เพื่อสั่งงานการทํางานของอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสทีต่อพวงอยูกับขาของไมโครคอนโทรลเลอร โดยกระบวนการทํางานของโปรแกรมท่ีฝงตัวอยูใน
ไมโครคอนโทรลเลอรแสดงดังภาพท่ี 5 

 

 
ภาพท่ี 5 ผังการทํางานของโปรแกรมควบคุมอุปกรณไฟฟาที่ฝงตัวภายในไมโครคอนโทรลเลอร 

 

จากภาพท่ี 5 เมื่อไมโครคอนโทรลเลอรดึงขอมูลคําสั่งจากเครือขายกลุมเมฆ ไมโครคอนโทรลเลอรจะ
ไดรับขอมลูคําสั่งจากแอปพลิเคชัน จากนั้นจะดําเนินการผังงานตามลําดับ ยกตัวอยางเชน เมื่อ
ไมโครคอนโทรลเลอรไดรับคําสั่ง “เปดไฟหองนอน” ไมโครคอนโทรลเลอรจะสงสญัญาณไฟฟาไปยังรีเลย เพื่อให
เปดการทํางานของหลอดไฟภายในหองนอน 
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2. ตนแบบบานสาธิตและตนแบบสมารทปลั๊กสาํหรับการทดลองประยุกตใชงานจริง 
  การพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณไฟฟาดวยการใชคําสั่งเสียง โดยการประยุกตใชเว็บสปชเอพีไอนั้น 
ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาตนแบบบานสาธิต เพื่อใชในการทดลองทาํงานรวมกับแอปพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือ 
และพัฒนาตนแบบสมารทปลั๊กการทดลองการประยุกตใชงานจริง โดยแตละสวนมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 ตนแบบบานสาธิต 

 บานสาธิตพัฒนาเพื่อใชกับแรงดันไฟฟา 5 โวลตในการควบคุมการทาํงานของระบบท้ังหมดโดย
ไมผานรีเลย ซึ่งบานสาธิตประกอบดวยหองสาธิต จํานวน 4 หองภายในบาน ไดแก หองนั่งเลน หองนอน 
หองครัว และหองน้ํา โดยรายละเอียดแสดงดังภาพท่ี 6 
 

 

 

(ก) วงจรการทํางาน 

 
(ข) วงจรสาธิต (ค) แผนภาพอุดมคติ 

ภาพท่ี 6 วงจรการเช่ือมตออุปกรณภายในบานสาธิต 
 

 จากภาพท่ี 6 แหลงจายไฟของตนแบบจําลองบานสาธิตใชแรงดันไฟ 5 โวลต จากแบตเตอร่ี
สํารองซึ่งประยุกตเปนแหลงจายไฟใหกับไมโครคอนโทรลเลอรและหลอดไฟท่ีเชื่อมตอกับขาของ
ไมโครคอนโทรลเลอร 
 2.2 ตนแบบสมารทปลั๊ก 

  ตนแบบสมารทปลั๊กพัฒนาเพ่ือใชกับแรงดันไฟฟาจริง 220 โวลต ในการควบคุมการทํางานของ
ระบบท้ังหมดผานวงจรรีเลย ซึ่งพัฒนาออกมาใหอยูในรูปของปลั๊กไฟท่ีตอพวงหลอดไฟ 220 โวลต จํานวน 4 

ดวง เพื่อใชแทนหลอดไฟในแตละหอง ไดแก หองน่ังเลน หองนอน หองครัว และหองน้ํา โดยรายละเอียดแสดง
ดังภาพท่ี 7 
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(ก) วงจรการทํางาน 

 
(ข) วงจรสาธิต (ค) แผนภาพอุดมคติ 

ภาพท่ี 7 วงจรการเช่ือมตออุปกรณภายในตนแบบสมารทปลั๊ก 

จากภาพท่ี 7 แหลงจายไฟของตนแบบบานสาธิตใชแรงดันไฟฟากระแสสลับ 220 โวลตจากไฟ
บานผานวงจรแปลงสัญญาณไฟฟา 220 โวลตเปน 5 โวลตใหกับไมโครคอนโทรลเลอร และไมโครคอนโทรลเลอร
สงสัญญาณไฟฟาไปยังวงจรรีเลย เพื่อสั่งจายไฟใหกับอุปกรณไฟฟา 
  

ผลการวิจัย  
การทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบควบคุมอุปกรณไฟฟาภายในบานผานโทรศัพทมือถือ

ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด โดยการประยุกตใชเว็บสปชเอพีไอในการวิเคราะหคําสั่งเสยีง แบงออกเปน 3 สวน
คือ 1) การทดสอบสภาวะสญัญาณรบกวนท่ีมผีลตอคําสั่งเสียง 2) การทดลองระบบควบคุมอุปกรณไฟฟาภายใน
แบบจําลองบาน 3) การทดลองระบบควบคุมสมารทปลั๊ก ซึ่งจะชวยใหสามารถทราบขอจํากัดและความสามารถ
ในการทํางานของอุปกรณวาสามารถสั่งงานอุปกรณไฟฟาผานแอปพลเิคชันดวยเสียงพูดดังคําสั่งในตารางที่ 1 

เครื่องมือที่ใชการทดสอบ ประกอบดวย 1) แอปพลิเคชัน 2) แบบจําลองบาน และ 3) สมารทปลั๊ก โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
 1. แอปพลิเคชันบนโทรศัพทมือถอื ทําหนาท่ีเปนหนาจอแสดงผลและรับคําสั่งเสียง สญัลักษณวงกลม
แตละจดุแสดงถึงสถานะการทํางานของการสั่งงานอุปกรณไฟฟาในแตละหอง เมื่อทําการทดลองกดที่สญัลักษณ
ไมโครโฟน เพื่อปอนคําสั่งเสียงดังภาพที่ 8  
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(ก) การปอนคําส่ังเสียง (ข) สัญลักษณเปดไฟหองนอน (ค) สัญลักษณปดไฟหองนอน 

ภาพท่ี 8 ภาพรวมการทํางานของแอปพลิเคชัน 
 

จากภาพท่ี 8(ก) เมื่อกดที่สัญลักษณไมโครโฟนโปรแกรมจะรับคําสั่งเสียงจากผูใชงานและวิเคราะห
เสียงออกมาในรูปแบบของขอความ และเมื่อปอนคําส่ังเสียง เชน เปดไฟหองนอน สัญลักษณแสดงสถานะ
หลอดไฟหองนอนจะเปลีย่นการแสดงสถานะจากหลอดไฟสีแดง เปนสถานะหลอดไฟสีเขียวดังภาพท่ี 8(ข) และ
หากปอนคําสั่งปดไฟหองนอนสัญลักษณแสดงสถานะหลอดไฟหองนอนจะเปลีย่นการแสดงสถานะจากหลอดไฟสี
เขียวเปนสถานะหลอดไฟแดงดังภาพท่ี 8(ค) 
 2. แบบจําลองบานสาธิต ทําหนาทีเ่ปนอุปกรณที่ใชในการทดสอบการทํางานในสวนของระบบ
ควบคุมการทํางานดวยเสยีงคําส่ังระหวางแอปพลิเคชันกับไมโครคอนโทรลเลอร ตัวอยางแบบจําลองบานสาธิต
แสดงดังภาพท่ี 9  
 

 
ภาพท่ี 9 แบบจําลองบาน 

 

จากภาพท่ี 9 แบบจําลองบานสาธิต เพื่อใชในการทดสอบความสามารถในการทํางานใหเปนไปตามที่
วิจัยไดกําหนดไวโดยไมไดสนใจกับสวนของวงจรไฟฟาที่ใชงานจริงภายในบาน โดยมสีวนประกอบแบงเปน 4 
สวน 1) แบบจําลองบาน 4 หอง 2) หลอดไฟแสดงสถานะการทํางาน 4 หอง 3) แบตเตอร่ีสํารองจายไฟฟา
กระแสตรง 5 โวลต และ4) ไมโครคอนโทรลเลอร Node MCU ESP8266  
 3. สมารทปลั๊ก เปนอุปกรณที่ใชในการทดสอบการทํางานการประยกุตใชงานจริงกับอุปกรณไฟฟา
ภายในบาน แสดงดังภาพท่ี 10 
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ภาพท่ี 10  สมารทปลั๊ก 

 

จากภาพท่ี 10 สมารทปลั๊กประกอบดวย 5 สวน คือ 1) ปลั๊กสําหรับเสียบอุปกรณไฟฟา 4 ชอง      
2) หลอดไฟแทนอุปกรณไฟฟา 4 หลอด 3) รีเลยไฟเลี้ยง 12 โวลตแบบ 4 ชอง 1 ตัว 4) วงจรแปลงสัญญาณ
แรงดันไฟฟา 220 โวลตเปน 5 โวลต และ 5) ไมโครคอนโทรลเลอร 

การทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของการประยุกตใชเว็บสปชเอพีไอ สําหรับควบคุมอุปกรณ
ไฟฟาภายในบานผานโทรศัพทมือถือระบบปฏิบตัิการแอนดรอยดแบงออกเปน 10 คําสั่งในการทดลองแสดงดัง
ตารางที่ 1 จากนั้นผูทดลองจะดําเนินการทดสอบโดยมีการควบคมุระยะหางระหวางผูพูดกับไมโครโฟนอยูในชวง 
30-60 เซนติเมตร และใชระดับเสยีงในการพูดอยูในชวง 58-62 เดซิเบล โดยการทดสอบประสิทธิภาพแบง
ออกเปน 3 การทดลอง ดังนี้ 1) การทดลองสภาวะเสียงรบกวนท่ีมีผลตอคําสั่งเสียง 2) การทดลองระบบควบคุม
อุปกรณไฟฟาภายในแบบจําลองบาน และ 3) การทดลองระบบควบคุมสมารทปลั๊ก และโดยมีรายละเอียดการ
ทดลองดังนี ้
 การทดลองที่ 1 ทดสอบสภาวะสญัญาณรบกวนท่ีสงผลกับการทํางานของการสั่งงานเสียงของ     
แอปพลิเคชัน โดยดําเนินการทดลองกับผูใชงานผานแอปพลิเคชันจํานวน 5 คน ประกอบดวย ผูชายจํานวน 3 

คน ผูหญิงจํานวน 2 คน ชวงอายุ 21-22 ป สั่งงานดวยคําสั่งเสียงจํานวน 10 คําสั่ง คําสั่งละ 3 ครั้งตอผูใชงาน 1 

คน และควบคุมสัญญาณรบกวนตัง้แต 10 ถึง 100 เดซิเบลในการทดลอง โดยวดัคาของสัญญาณรบกวนดวย
นาฬิกาอัจฉริยะของบริษัทแอปเปล รุนท่ี 5 แสดงผลการทดลองดังภาพที่ 11 
 



สักทอง : วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สทวท.)

ปที่ 8  ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2564
116

 

 
ภาพท่ี 11 แผนภูมิภาพสรุปผลทดสอบสภาวะสัญญาณรบกวน 

 

 จากภาพท่ี 11 ผลการทดลองพบวา ระดับสัญญาณรบกวนตั้งแต 0 เดซิเบล ถึง 60 เดซิเบล สามารถ
รับคําสั่งและตรวจสอบคาํสั่งท่ีไดรบัจากผูใชงานไดความถูกตอง 100 เปอรเซ็นต แตอยางไรก็ตามเมื่อมสีัญญาณ
รบกวนตั้งแต 70 เดซิเบลขึ้นไป แอปพลิเคชันก็ยังสามารถรับคําสั่งไดแตมีการรับคําสั่งผดิพลาดอยูที่ 11.33 
เปอรเซ็นต และสัญญาณรบกวนตัง้แต 70 เดซิเบลขึ้นไปแอปพลิเคชันจะมีความผิดพลาดสูงและไมสามารถรับ
คําสั่งเสยีงได เพราะมสีัญญาณรบกวนมากเกินกวาที่แอปพลิเคชันจะสามารถรับคําสั่งได  
 การทดลองที่ 2 การทดสอบการทาํงานของแอปพลิเคชันกับอุปกรณไฟฟาภายในแบบจําลองบาน
สาธิต เปนการทดสอบหาความถูกตองของสั่งงานดวยคําสั่งเสยีงผานแอปพลิเคชันเพื่อสั่งงานบานจําลองใน
สภาวะสัญญาณรบกวนระหวาง 0 ถึง 60 เดซิเบล เพื่อใหแอปพลิเคชันสั่งงาน แสดงสถานะการทํางาน และ
ควบคุมการทํางานของหลอดไฟแตละจดุภายในแบบจําลองบานสาธิต โดยทําการทดลองกับผูใชงาน 5 คนซึ่งเปน
กลุมเดิมจากการทดลองที่ 1 คนละ 10 คําสั่ง คําสั่งละ 3 ครั้ง ผลการทดลองแสดงดังภาพท่ี 12  

 

 
ภาพท่ี 12  ผลการทดลองการทํางานของของแอปพลิเคชันกับแบบจําลองบานสาธิต 
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  จากภาพท่ี 12 แผนภูมิภาพการทดลองการทํางานระหวางแอปพลิเคชันรวมกับอุปกรณไฟฟาภายใน
แบบจําลองบานจากผูทดสอบท้ัง 5 คน พบวา การทํางานของอุปกรณไฟฟาภายในแบบจําลองบานสามารถ
ทํางานไดถูกตอง 100 เปอรเซ็นต และสามารถควบคุมไดคําสั่งเสยีงท่ีกําหนดไว 
 การทดลองที่ 3 การทดสอบการทาํงานของแอปพลิเคชันกับอุปกรณไฟฟาที่เช่ือมตอสมารทปลั๊ก  
เปนการทดสอบหาความถูกตองของสั่งงานดวยคําสั่งเสียงผานแอปพลิเคชันทีส่ั่งงานสมารทปลั๊กในสภาวะ
สัญญาณรบกวนระหวาง 0 ถึง 60 เดซิเบล เพื่อใหแอปพลิเคชันสั่งงาน แสดงสถานะการทํางาน และควบคุมการ
ทํางานของหลอดไฟท่ีตอพวงกับสมารทปลั๊ก โดยทําการทดลองกับผูใชงาน 5 คนซึ่งเปนกลุมเดิมจากการทดลอง
ที่ 1 คนละ 10 คําสั่ง คําสั่งละ 3 ครั้ง ผลการทดลองแสดงดังภาพท่ี 13 
 

 
ภาพท่ี 13  ผลการทดลองการทํางานของแอปพลิเคชันกับสมารทปลั๊ก 

 

 แผนภูมภิาพการทดลองการทํางานระหวางแอปพลิเคชันรวมกับอุปกรณไฟฟาภายในสมารทปลั๊กจาก
ผูทดสอบทั้ง 5 คน พบวา การทํางานของอุปกรณไฟฟาภายในแบบจําลองบานสามารถทํางานไดถูกตอง 100 
เปอรเซ็นต และสามารถควบคุมไดคําสั่งเสยีงท่ีกําหนดไว 
 จากการทดลองทั้ง 3 การทดลองพบวา แอปพลิเคชันสามารถควบคุมการทํางานของอุปกรณไฟฟา
ภายในบานดวยคาํสั่งเสียงผานการวิเคราะหคําสั่งเสยีงของเว็บสปชเอพีไอไดดวยความถูกตอง 100 เปอรเซ็นต
เมื่อทํางานในสภาวะสัญญาณรบกวนตั้งแต 0 ถึง 60 เดซิเบล และจากการทดลองพบขอจํากัดคือ การใชงานใน
สถานการณที่มีสญัญาณรบกวนตั้งแต 70 เดซิเบลข้ึนไป จะทําใหแอปพลิเคชันท่ีเรียกใชเว็บ สปสเอพีไอไม
สามารถที่จะวิเคราะหเสียงออกมาเปนขอความได แตไมมีการสั่งงานเปดหรือปดอุปกรณไฟฟาในจุดอื่นๆ ที่ไมได
ใชคําสั่งควบคุมการทํางาน 
  

อภิปรายผล 
การประยุกตใชเว็บสปชเอพีไอ สําหรับควบคุมอุปกรณไฟฟาภายในบานดวยคําสั่งเสียงผานมือถือ

ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ผูวิจยัไดดําเนินการตามวตัถุประสงคของงานวิจัยทําใหไดมาซึ่งแอปพลเิคชันที่
สามารถรับคําสั่งเสยีงจากมนุษย เพื่อสั่งงานอุปกรณไฟฟาภายในบานไดจากระยะไกล ผลจากการดําเนินงานทํา
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ใหไดอุปกรณที่ทํางานรวมกับแอปพลิเคชนั 2 ช้ินงาน ไดแก ตนแบบบานจําลอง และสมารทปลั๊กสําหรบัการ
ประยุกตใชงานจริง และการทดสอบประสิทธิภาพการทํางาน 3 การทดลอง โดยการทดลองทดสอบกับผูใชงาน
จํานวน 5 คนกับการใชคําสั่งเสียงท้ังหมด 10 คําสั่ง ประกอบดวย 1) การทดสอบการทํางานในสภาวะท่ีมี
สัญญาณรบกวนท่ีแตกตางกัน พบวา การสั่งงานดวยเสียงในสถานท่ีที่มีสัญญาณรบกวนนอยกวา 60 เดซเิบล 
การใชคําสั่งเสยีงจะสามารถทํางานไดถูกตอง 100 เปอรเซ็นต 2) การทดสอบการสั่งงานและการแสดงสถานะ
ระหวางแอปพลิเคชันกับบานจําลอง พบวา แอปพลิเคชันสามารถสัง่งานดวยเสียงคําสั่งและควบคุมการทํางาน
ของบานจําลองไดดวยความถูกตอง 100 เปอรเซ็นต และ 3) การทดสอบการสั่งงานและการแสดงสถานะ
ระหวางแอปพลิเคชันกับสมารทปลั๊กสําหรับการประยุกตใชงานจริงไดดวยความถูกตอง 100 เปอรเซน็ต จากการ
พัฒนาและผลการทดลองท่ีไดทําใหแอปพลิเคชันท่ีประยุกตใชเว็บสปชเอพีไอ สามารถทํางานกับเสียงคําสั่ง
ภาษาไทยไดนอกเหนือจากคําส่ังภาษาอังกฤษ และสามารถทํางานกับคําสั่งท่ีมีลักษณะประโยคท่ีมีความยาวได 
เมื่อเปรยีบเทียบงานวิจัยระบบสั่งงานดวยเสียงบนเทคโนโลยีทุกสรรพสิ่งเพื่อประยุกตควบคุมมอเตอรในงานดาน
เกษตรกรรม (กรมวุฒ,ิ 2561) ที่ไดประยุกตใชอเมซอนเว็บเซอรวิสกับงานวิจัยนี้ในดานของการจดจําชุดคําสั่ง
ภาษาไทยพบวา การประยุกตใชเวบ็สปชเอพีไอสามารถทํางานกับชุดคําสั่งภาษาไทยไดถูกตองมากกวา ดังนั้น
การประยุกตใชเว็บ สปสเอพีไอ สาํหรับควบคุมอุปกรณไฟฟาภายในบานดวยคําสั่งเสียงผานมือถือ
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยดสามารถทํางานไดอยางถูกตอง และสามารถนําตนแบบดังกลาวไปพัฒนาหรือตอ
ยอดในการอํานวยความสะดวก เชน ควบคุมการทํางานอุปกรณดวยเสียงภายในรถยนตขณะขับรถ และสามารถ
ทํางานอัตโนมัติโดยไมตองกดปุมเพื่อสั่งงาน เปนตน อีกทั้งควรเพิ่มเติมกลุมตัวอยางชวงอายุท่ีมีความหลากหลาย 
เพื่อใหสามารถประเมินความถูกตองและความไมแนนอนของระบบในการนําไปใชในกลุมผูใชตาง ๆ ได 
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