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บทท่ี  1

บทนํ า

1.1 ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

ในปจจุบันคอมพิวเตอรมีบทบาทตางๆในชีวิตมนุษยเปนอยางมากในฐานะเปนเครื่องมือ
ชวยอํ านวยความสะดวกใหแกมนุษย เนื่องจากคอมพิวเตอรเปนเครื่องจักรสมองกลที่มีสมรรถนะ
สามารถทํ างานไดรวดเร็ว แมนยํ า สมํ่ าเสมอ สามารถจัดการกับปญหาที่ซับซอนได และยัง
สามารถทํ างานติดตอกันไดเปนเวลานาน จึงทํ าใหมนุษยสนใจพัฒนาสมรรถนะของคอมพิวเตอร
ใหสามารถชวยงานมนุษยในดานตางๆ  โปรแกรมในดานการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (natural 
language processing - NLP) ตางๆก็เปนรูปแบบหนึ่งในการนํ าคอมพิวเตอรมาชวยอํ านวยความ
สะดวกใหแกมนุษย เชน การประมวลผลคํ า (word processing), การแปลภาษาดวยเครื่อง 
(machine translation), การสังเคราะหเสียงจากขอความ (text-to-speech synthesis), การรูจํ า
เสียง (speech recognition) เปนตน ซึ่งเรื่องดังกลาวเกิดจากความมุงหวังของมนุษยที่จะทํ าให
คอมพิวเตอรสามารถรูจํ าและเขาใจภาษามนุษยได เพื่อที่มนุษยจะสามารถติดตอสื่อสารกับ
คอมพิวเตอรไดสะดวกขึ้นโดยใชภาษาธรรมชาติของมนุษยเอง ดังนั้น การพัฒนาระบบการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติดวยคอมพิวเตอรจึงนับไดวาเปนความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่จะชวย
ใหเกิดความสะดวกในการติดตอสื่อสารระหวางมนุษยกับเครื่องจักรได อันจะสงผลใหเครื่องจักร
สามารถทํ างานไดทัดเทียมมนุษยมากขึ้น

อยางไรก็ตาม การทํ าใหคอมพิวเตอรสามารถเรียนรูและเขาใจภาษามนุษยไดนั้นไมใช
เรื่องงาย การที่มนุษยสามารถเรียนรูภาษาธรรมชาติไดก็เพราะมนุษยมีระบบประสาท ระบบสมอง
ที่ซับซอน และมีกลไกการเรียนรูที่ลึกซึ้ง แตคอมพิวเตอรซึ่งเปนเครื่องจักรไมไดมีเครื่องมือตางๆ
ดังกลาว รวมทั้งคอมพิวเตอรไมมีสหัชญาณ* (intuition) ทางภาษา ดังนั้นปญหาในการทํ าให
คอมพิวเตอรเขาใจภาษาในงานประมวลผลภาษาธรรมชาติจึงตองอาศัยมนุษยเปนผูกํ าหนดการ
ทํ างานใหแกคอมพิวเตอรเพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถเรียนรูภาษาธรรมชาติของมนุษยได

                                                  
* ศพัทภาษาไทยที่ อุดม วโรตมสิกขดิตถ (2535: 142) ใช
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ในดานภาษา ภาษาเปนเครื่องมือสื่อสารอันมีประสิทธิภาพสูงของมนุษย มนุษยใชภาษา
ในการสืบทอด สงผาน และแลกเปลี่ยนความรู ความคิดกัน ภาษาที่มนุษยใชสื่อสารมีทั้งภาษาพูด
ที่อยูในรูปเสียงพูด และภาษาเขียนที่อยูในรูปอักขระในภาษา สํ าหรับภาษาไทย ภาษาไทยสามารถ
สื่อสารไดทั้งทางภาษาพูดและภาษาเขียนโดยมีระบบเสียงและระบบอักขระเปนของตนเอง 
ภาษาไทยจดัเปนประเภทภาษาค ําโดดซึง่มรูีปคํ าส ําเรจ็รูปสามารถน ําไปใชในประโยคไดเลย แตกตาง
จากประเภทภาษาคํ าควบซึ่งตองมีคํ าประกอบเพื่อชี้หนาที่หรือการกในประโยค เชน ภาษามอญ 
เขมร มลายู และแตกตางจากประเภทภาษาผันคํ าซึ่งมีวิภัติปจจัยและวิธีการผันคํ ามากมาย เชน 
ภาษาบาล ีและภาษาตระกลูอินโดยโูรเปยนทัง้หลาย กํ าชยั ทองหลอ (2515: 4) ไดนยิามภาษาค ําโดด
ไววา เปนภาษาที่ไมมีคํ าหรือเครื่องหมายแสดงความเกี่ยวของระหวางคํ าที่เรียงรวมกันอยูใน
ประโยค และไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปคํ าใหเกิดความสัมพันธในฐานเปนการกตางๆ เมื่อตองการ
จะผูกประโยค ก็เอาคํ าแตละคํ ามาเรียงติดตอกันเขา ลักษณะเชนนี้ก็เปนลักษณะหนึ่งที่ทํ าใหเกิด
ปญหาตอคอมพิวเตอรในการทํ าความเขาใจภาษาไทย เพราะจะเกิดความกํ ากวมวาคํ าที่ปรากฏ
ในตํ าแหนงตางๆและมีรูปคํ าเหมือนกันจัดเปนคํ าศัพทเดียวกันหรือไม

วิทยานิพนธฉบับนี้สนใจศึกษาพัฒนาโปรแกรมเพื่อตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าโดยอัตโนมัติ
ใหกับขอความภาษาไทยที่อยูในรูปตัวเขียน ซึ่งจํ าเปนจะตองแกไขปญหาตางๆ อันเกิดจาก
ลกัษณะภาษาเขยีนของภาษาไทยทีไ่มเอ้ืออํ านวยตอการพฒันาโปรแกรมไดโดยงาย อันไดแก การที่
ภาษาเขียนสามารถเขียนคํ าเรียงติดตอกันไปไดโดยไมมีตัวบงขอบเขตของคํ าที่แนชัด (word 
boundary delimiter) เหมอืนอยางเชนการเวนชองวางระหวางคํ าในภาษาองักฤษ และการทีภ่าษาไทย
มีกลวิธีในการสรางคํ าขึ้นใชใหมในภาษาโดยนํ าคํ าเด่ียวที่มีอยูเดิมมาประกอบกันเขาเปนคํ าผสม 
ทํ าใหเกิดปญหาความกํ ากวมของการตัดแบงสายอักขระออกเปนคํ า นอกจากนี้ การที่ภาษาไทย
เปนภาษาคํ าโดด คํ าในภาษาไทยมีรูปคํ าสํ าเร็จ ไมตองเปลี่ยนแปลงรูปคํ าเพื่อแสดงความสัมพันธ
ระหวางคํ าในประโยค ทํ าใหรูปคํ าเดียวสามารถเปนไดหลายหมวดคํ า ก็ทํ าใหเกิดความกํ ากวมใน
การกํ ากับหมวดคํ าใหกับคํ าแตละคํ าที่ปรากฏในขอเขียนภาษาไทย

การรูจ ําคํ าโดยตดัคํ าในขอเขยีนภาษาไทยใหถูกตองนัน้ เปนเรือ่งพืน้ฐานของการประมวลผล
ภาษาไทย อันเปนความจํ าเปนขั้นตนสํ าหรับคอมพิวเตอรที่จะตองแกปญหานี้ ซึ่งอาจกลาวไดวา
การตัดคํ าเปนองคประกอบวกิฤติ (critical factor) ของการประมวลผลภาษาไทย (พสิทิธิ ์พรมจันทร, 
2540: 1) เนื่องจากมีงานตางๆที่จํ าเปนตองเรียนรูคํ าภาษาไทย และตองการขอมูลในรูปของคํ า 
เชน
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1. การจัดรูปแบบเอกสารในงานประมวลผลคํ า (word wrap)
2. การตรวจสอบตัวสะกดภาษาไทย (spelling check)
3. การวิเคราะหวากยสัมพันธ (syntax analysis)
4. การแปลภาษาดวยเครื่อง (machine translation)
5. การทํ าดรรชนีสํ าหรับเอกสาร (document indexing)
6. การทํ าอรรถาภิธาน (thesaurus)
7. การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (natural language processing)
8. การสังเคราะหเสียงพูดจากขอความ (text-to-speech system)

สวนการกํ ากับหมวดคํ าใหกับแตละคํ าในขอเขียนภาษาไทยนั้น เปนเรื่องที่มีประโยชนตอ
การวิเคราะหวากยสัมพันธของภาษาไทย มีระบบงานที่เมื่อกํ ากับหมวดคํ านาจะชวยใหทํ างานได
สะดวกและถูกตองยิ่งขึ้น เชน

1. การแจงสวนประโยค (sentence parsing)
2. การแปลภาษาดวยเครื่อง (machine translation)

และยังชวยเสริมประสิทธิภาพการทํ างานของระบบงานตางๆที่ตองการขอมูลในรูปของคํ าภาษา
ไทยดังที่กลาวมาขางตนดวย

การตัดคํ าและการกํ ากับหมวดคํ าภาษาไทยไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องมาเปนลํ าดับ
จนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะงานดานการตัดคํ าภาษาไทย มีงานวิจัยจํ านวนไมนอยที่ไดเสนอวิธีการใน
การตัดคํ าภาษาไทยแบบตางๆ โดยมุงหวังใหวิธีการที่เสนอมีประสิทธิภาพดีกวาวิธีการที่ผานๆมา 
พิสิทธิ์ พรมจันทร (2540: 2) กลาววา บางวิธีการจะไดผลลัพธทางเลือกในการตัดคํ ามากกวาหนึ่ง
รูปแบบ เชน งานวิจัยของรัตติกร วรากูลศิริพันธุ และคณะ (2538ก) และงานวิจัยของสมปรารถนา 
รัทยานนท (2535) เปนตน ซึ่งจํ าเปนตองเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งที่ดีที่สุดโดยอาศัยกฏทาง
ไวยากรณ (syntax) และความหมาย (semantic) มาชวยตัดสนิ งานวจิยัของรตัติกร วรากลูศิริพันธุ 
(2538ข) ไดเสนอวิธีการที่อาศัยความถี่ของการใชคํ าภาษาไทยเพื่อเลือกประโยคที่มีการตัดคํ าที่
ถูกตอง เนื่องจากการใชกฏไวยากรณภาษาไทยในการเลือกจะทํ าใหฐานความรูมีขนาดใหญ 
เปนตน ถึงกระนั้นก็ตาม การตัดคํ าและการกํ ากับหมวดคํ าใหแกขอเขียนภาษาไทยยังสามารถ
พัฒนาตอไปไดอีก หนวยงานตางๆทั้งหนวยงานของรัฐบาลและเอกชนตางก็ใหความสนใจพัฒนา
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วิธีการตัดคํ าและการกํ ากับหมวดคํ าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลภาษาไทยดวย
คอมพิวเตอร ซึ่งแตละงานจะมีความแตกตางกันในดานความถูกตอง ความรวดเร็วของการทํ างาน 
และปริมาณการใชทรัพยากรตางๆ (พิสิทธิ์ พรมจันทร, 2540: 1) เทาที่ผานมา การแกปญหาการ
กํ ากับหมวดคํ าภาษาไทยและปญหาการตัดคํ าภาษาไทยถูกมองเปน 2 สวนงานแยกจากกัน  โดย
บุญเสรมิ กิจศิริกุล (2541) มองวา การตัดคํ าเปนขัน้ตอนแรกกอนการก ํากบัหมวดค ํา  แตวิทยานิพนธ
ฉบับนี้จะศึกษาพัฒนาวิธีการในการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าภาษาไทย โดยมองการแกปญหาทั้ง
สองเรือ่งเปนสวนงานเดยีวกนั ผูวิจยัเหน็วา การตัดคํ าเปนสวนหนึง่ของการก ํากบัหมวดค ํา กลาวคือ
สามารถแกปญหาทัง้สองไปพรอมๆกนัได เนือ่งจากสามารถใชขอมลูทางภาษาศาสตรเรือ่งหมวดคํ า
มาชวยตัดสินเลือกการตัดคํ าที่ถูกตองของสายอักขระในปริบทหนึ่งๆได นอกจากนี้ ผูวิจัยคาดวา
การกํ ากับหมวดคํ าจะชวยใหผลการตัดคํ ามีความถูกตองมากกวาการตัดคํ าโดยไมพิจารณาเรื่อง
หมวดคํ า

1.2 วัตถุประสงค

เพื่อสรางโปรแกรมสํ าหรับตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าแบบเบ็ดเสร็จดวยคอมพิวเตอรโดย
ใชแบบจํ าลองไตรแกรมและชุดหมวดคํ าที่คัดสรรมา

1.3 สมมติฐาน

1. กระบวนการตัดคํ าและกระบวนการกํ ากับหมวดคํ าสามารถรวมเปนกระบวนการเดียวกันได
2. แบบจํ าลองไตรแกรมซึ่งใชปริบทคํ าขางเคียงในการคํ านวณคาความนาจะเปนของสายคํ าและ

สายหมวดคํ าเปนกระบวนการที่เหมาะสมในการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าภาษาไทย

1.4 กรอบทฤษฏี

ประยุกตใชวิธีการทางสถิติ (statistical techniques) โดยใชแบบจํ าลองไตรแกรม 
(trigram model) เพื่อคํ านวณหาคาความนาจะเปนที่ใชในการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าใหกับ
ขอความภาษาไทย
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1.5 เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอรสวนบุคคล
2. โปรแกรมภาษา Perl ของบริษัท Active Perl

1.6 ขอบเขตงานวิจัย

1. ศึกษาการตัดคํ าและการกํ ากับหมวดคํ าใหกับขอความภาษาไทยที่อยูในรูปตัวเขียน
2. ทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมากับขอมูลภาษาไทยจากคลังขอมูลชุดทดสอบ (test set)

1.7 ขั้นตอนการวิจัย

1. ศึกษาทฤษฎี และพื้นฐานความรูทางภาษาศาสตรที่เกี่ยวของ ไดแก มโนทัศนเรื่องคํ า, การแบง
วรรคตอนและเครื่องหมายตางๆในภาษาไทย, การแบงคํ าภาษาไทยเปนประเภทตางๆ, การ
แบงหมวดคํ าในภาษาไทย

2. ศึกษาวิธีการตัดคํ าภาษาไทย และวิธีการกํ ากับหมวดคํ าในรูปแบบตางๆที่ไดมีการพัฒนา
มาแลว

3. กํ าหนดชุดหมวดคํ า (part-of-speech tag set) ที่จะใชกํ ากับหมวดคํ าในวิทยานิพนธฉบับนี้
4. กํ าหนดขอมูลที่จะใชเปนคลังขอมูล (corpus) โดยแบงเปนคลังขอมูลชุดฝกสอน (training set)

และคลังขอมูลชุดทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม (test set)
5. ทํ าการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าดวยมือ (manual segmenting and tagging) ใหกับคลัง

ขอมูลฝกสอน เพื่อใชเปนฐานความรูใหโปรแกรม
6. พัฒนาโปรแกรมตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าภาษาไทยโดยอาศัยแบบจํ าลองไตรแกรม
7. พัฒนาโปรแกรมตัดคํ าภาษาไทยแบบที่ไมนํ าขอมูลเรื่องหมวดคํ ามาชวย
8. ทดสอบการทํ างานของโปรแกรมที่พัฒนาในขั้นตอน 6, 7
9. ประเมินผลการทํ างานของโปรแกรม
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1.8 ระเบียบและวิธีการวิจัย

1.8.1 การเก็บและจัดเตรียมขอมูล

ผูวิจัยรวบรวมขอความภาษาไทยจากขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เผยแพรไวในเวบไซตของ
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ (http://www.bangkokbiznews.com) ทั้งหมดขนาดประมาณ 25,000 
คํ าเพื่อนํ ามาใชเปนคลังขอมูลในวิทยานิพนธฉบับนี้ โดยไดเลือกใชขอมูลของวันที่ 1 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2543 ขอมูลที่ใชจัดเปนขอเขียนประเภทขาวและบทความ ซึ่งมีการใชภาษาในรูปแบบภาษา
เขียนที่ไมเปนทางการอันเปนตัวอยางของภาษาไทยที่พบไดทั่วไปในชีวิตประจํ าวัน โดยผูวิจัย
ทํ าการถายโอนขอมูลและแปลงใหอยูในรูปแฟมขอมูลที่เปนขอความ (text file) จากนั้นผูวิจัยจะ
เปนผูทํ าการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ า (manual segmenting and tagging) ใหกับแตละคํ าใน
คลังขอมูลตามเกณฑการตัดคํ าและชุดหมวดคํ าที่ใชในวิทยานิพนธ คลังขอมูลทั้งหมดจะแบง
เปน 2 สวน คือ คลังขอมูลฝกสอน (training corpus) ซึ่งเปนขอความที่ตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ า
ดวยมือแลวขนาดประมาณ 80% เพื่อไวสํ าหรับใหโปรแกรมเรียนรูคาสถิติที่จะใชในการตัดคํ าและ
กํ ากับหมวดคํ า สวนขอมูลอีกสวนหนึ่งขนาดประมาณ 20% เปนขอความที่ยังไมไดทํ าการตัดคํ า
และก ํากบัหมวดค ําไว จะใชเปนคลงัขอมลูทดสอบ (test corpus) และคลงัขอมลูสวน 20% นีผู้วิจัยยัง
ไดทํ าการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าดวยมือเพื่อใชเปนคํ าตอบสํ าหรับตรวจสอบความถูกตองของ
ผลลัพธจากโปรแกรม

1.8.2 การตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าในคลังขอมูลฝกสอน

ผูวิจัยจะเปนผูตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าภาษาไทยใหกับแตละคํ าในคลังขอมูลฝกสอนเพื่อ
ใชเปนฐานความรูใหกับโปรแกรม (ดูรายละเอียดของเกณฑในการตัดคํ าและชุดหมวดคํ าไดใน
บทที่ 4)  ขอมูลภาษาไทยที่ทํ าการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าแลวจะมีรูปแบบดังตัวอยาง

ฉัน/NPRO_เดิน/V0_ไป/VN0_โรงเรียนNCM_

กลาวคือ คํ าแตละคํ าในคลังขอมูลจะถูกกํ ากับดวยสัญลักษณหมวดคํ าโดยใชเครื่องหมายทับ (/) 
ค่ันระหวางรูปคํ าและสัญลักษณหมวดคํ า และแตละคํ าจะแยกจากกันดวยเครื่องหมายขีดลาง (_)
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1.8.3 การทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม

การทดสอบประสทิธภิาพจะกระท ําหลงัจากทีพ่ฒันาโปรแกรมแลว เพือ่ทดสอบประสทิธิภาพ
การตัดคํ าและก ํากบัหมวดค ําของโปรแกรมกอนทีจ่ะน ําโปรแกรมไปใชงานจรงิ ในการทดสอบ ผูวิจัย
จะใหโปรแกรมทดลองทํ าการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าใหกับขอมูลชุดทดสอบซึ่งเปนขอความ
ภาษาไทยที่ไมไดมีการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ า จากนั้นจึงประเมินผลโดยเปรียบเทียบผลการตัด
คํ าและกํ ากับหมวดคํ าของโปรแกรมเทียบกับผลการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าใหกับขอมูลชุดเดียว
กันที่ทํ าโดยผูวิจัย ตามที่อธิบายไวในหัวขอ 1.8.4

1.8.4 การประเมินผลการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ า

การประเมินผลการตัดคํ าและการกํ ากับหมวดคํ าของโปรแกรมจะศึกษาผลที่ไดจากการ
ทดสอบประสิทธิภาพ โดยประเมินผลเฉพาะประสิทธิภาพดานความถูกตองของการตัดคํ าและการ
กํ ากับหมวดคํ าเทานั้น ไมประเมินผลประสิทธิภาพดานความเร็วและปริมาณการใชทรัพยากร 
การประเมินผลความถูกตองสามารถทํ าไดโดยวัดเปนคารอยละ F-measure (Van Rijsbergen, 
1979 cited in Manning and Schutze, 1999) โดยแยกการประเมินผลเปน 2 กรณี คือ ประเมิน
ผลความถูกตองของการตัดคํ า และ ประเมินผลความถูกตองของการกํ ากับหมวดคํ า ในการ
ประเมินผลประสิทธิภาพการตัดคํ า ผูวิจัยจะเปรียบเทียบผลการตัดคํ าของโปรแกรมแบบที่นํ า
ขอมูลเรื่องหมวดคํ ามาพิจารณาไปพรอมๆกัน กับผลการตัดคํ าของโปรแกรมแบบที่ไมนํ าขอมูล
เรื่องหมวดคํ ามาชวย โดยพิจารณาจากผลการตัดคํ าของคลังขอมูลทดสอบชุดเดียวกัน เพื่อดูวามี
ความแตกตางกันหรือไม อยางไร และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตัดคํ าของโปรแกรมทั้ง 2 แบบ

ความกํ ากวมในการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าในภาษาไทยอาจสงผลใหแตละคนตัดสิน
การตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าแตกตางกัน ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจะเปนผูทํ าการตัดคํ าและ
กํ ากับหมวดคํ าใหกับคลังขอมูลชุดทดสอบไวลวงหนา และใชเปนคํ าตอบสํ าหรับนํ าผลลัพธจาก
โปรแกรมมาตรวจสอบ

1.9 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากงานวิจัย

1. ชุดหมวดคํ าที่เหมาะกับการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าดวยคอมพิวเตอร
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2. สามารถนํ าโปรแกรมไปประยุกตใชในการประมวลผลภาษาไทยดวยคอมพิวเตอรดานอ่ืนๆ 
เชน การทํ าพจนานุกรม การแปลภาษาดวยเครื่อง ฯลฯ

1.10 โครงรางของบทตางๆในวิทยานิพนธ

ในบทที่ 2 ผูวิจัยไดศึกษาทบทวนวา ภาษาไทยมีลักษณะเชนใดที่กอใหเกิดปญหาในการ
ตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าบาง (หัวขอที่ 2.1 และหัวขอที่ 2.2)  รวมถึงทบทวนแนวคิดวิธีการตัดคํ า
และวิธีการกํ ากับหมวดคํ าภาษาไทยที่ผานมา (หัวขอที่ 2.3 และหัวขอที่ 2.4)   บทที่ 3 จะนํ าเสนอ
วิธีการจัดทํ าคลังขอมูลภาษาสํ าหรับใชในการพัฒนาโปรแกรมตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ า อันไดแก 
การรวบรวมชุดขอมูล, รูปแบบของคลังขอมูล, และขั้นตอนในการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าดวยมือ
ใหกับคลังขอมูล   บทที่ 4  ในหัวขอที่ 4.1 จะนํ าเสนอและอภิปรายเกณฑในการตัดคํ าที่คัดสรรมา
ใชตัดคํ าใหกับคลังขอมูล และหัวขอที่ 4.2 นํ าเสนอชุดหมวดคํ าภาษาไทยที่คัดสรรและนํ ามาปรับ
ใชในวิทยานิพนธอยางละเอียด   บทที่ 5 กลาวถึงลักษณะของปญหาการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ า
จากมุมมองทางสถิติในหัวขอที่ 5.1 และอธิบายแบบจํ าลองไตรแกรมที่นํ ามาใชในการพัฒนา
โปรแกรมสํ าหรับตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าแบบเบ็ดเสร็จในหัวขอที่ 5.2  และกลาวถึงแนวคิดของ
ขั้นตอนวิธีวิเทอรบิซึ่งนํ ามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํ างานของแบบจํ าลองไตรแกรมในหัวขอที่ 
5.3   บทที่ 6 ในหัวขอที่ 6.1 กลาวถึงการนํ าคลังขอมูลที่จัดทํ าขึ้นมาใชประโยชนเปนคลังขอมูลฝก
สอนและคลังขอมูลทดสอบสํ าหรับโปรแกรม และอธิบายขั้นตอนการทํ างานของสวนประกอบตางๆ
ของโปรแกรมตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าแบบเบ็ดเสร็จ  ในหัวขอที่ 6.2 อธิบายวิธีการประเมินผล
ประสิทธิภาพในการทํ างานของโปรแกรม  จากนั้นหัวขอที่ 6.3 จะนํ าเสนอและอภิปรายผลการ
ทดลองตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าของโปรแกรมอยางละเอียด   และสุดทาย บทที่ 7 กลาวสรุปผล
การทํ างานของโปรแกรมตรวจสอบกับสมมติฐานที่ต้ังไว (หัวขอที่ 7.1) และนํ าเสนอแนวทางในการ
พัฒนาการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าภาษาไทยตอไป (หัวขอที่ 7.2)



บทท่ี  2

ทบทวนวรรณกรรม

บทนี้จะกลาวถึงประเด็นตางๆที่เกี่ยวของในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อตัดคํ าและกํ ากับ
หมวดค ําภาษาไทยซึง่ผูวิจยัไดท ําการศกึษาทบทวนไว อันไดแก  ในหวัขอที ่ 2.1 จะกลาวถงึมโนทัศน
เรื่องคํ าและการรูจํ าคํ าในภาษาไทย  ในหัวขอที่ 2.2 จะกลาวถึงการจัดแบงหมวดคํ าภาษาไทยที่มี
ผูน ําเสนอไวกอนหนานี ้ จากนัน้ ในหวัขอที ่2.3 จะกลาวถงึแนวคดิและวธิกีารในการตัดคํ าภาษาไทย
ดวยคอมพวิเตอรทีผ่านมา และหวัขอที ่2.4 กลาวถงึแนวคดิและวธิกีารก ํากบัหมวดคํ าภาษาไทยดวย
คอมพิวเตอรที่ผานมา

2.1 มโนทัศนเร่ืองคํ าและการรูจํ าคํ าในภาษาไทย

มโนทัศนเรื่องคํ าเปนเรื่องพื้นฐานสํ าหรับปญหาการตัดคํ าในภาษาไทย ในสวนนี้จะแสดง
ใหเห็นถึงลักษณะของภาษาไทยที่เปนสาเหตุของปญหาการตัดคํ า ซึ่งเกิดจากการที่ภาษาไทยไมมี
การเขียนแยกคํ าที่ชัดเจน  และนอกจากนี้ ปญหาการตัดคํ าสวนหนึ่งยังเกิดจากการที่ยังไมมีเกณฑ
ทีช่ดัเจนในการตดัสนิขอบเขตของคํ า  ดังนัน้ ผูวิจยัจงึจะน ําเสนอแนวคดิตางๆที่เกี่ยวของกับเรื่องคํ า 
และการแยกประเภทของคํ าไทย เพื่อชี้ใหเห็นถึงปญหาในเรื่องของการตัดคํ านี้

หากพิจารณาระบบการเขียนของภาษาไทยจะพบวามีลักษณะเฉพาะตัว คือ คํ าจะเขียน
เรียงติดตอกันไปเปนประโยคหรือขอความไดโดยไมมีการเวนชองวางระหวางคํ าเหมือนกับใน
ภาษาอ่ืนๆหลายภาษา เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ฯลฯ ดังนั้นในขอเขียนภาษาไทยจึงไม
ปรากฏตัวแบงขอบเขตของคํ า (word boundary delimiter) ที่ชัดเจนแนนอนวา คํ าหนึ่งๆเริ่มตนที่
ใดและสิ้นสุดที่ใด ดังนั้นจึงทํ าใหเกิดความกํ ากวมในการตัดคํ าในภาษาไทย เชน สายอักขระ 
(character string) ที่วา “ตากลม” สามารถตัดคํ าเปน “ตา-กลม” (eye) (round) หรือ “ตาก-ลม” 
(to expose) (wind) หรือในกรณีของสายอักขระ “แมนํ้ า” อาจจะพิจารณาใหเปนลํ าดับของคํ า 
(word sequence) ที่ประกอบดวยคํ า 2 คํ า คือ “แม” (mother) และ “นํ้ า” (water) หรืออาจ
พิจารณาใหเปนคํ าประสมหนึ่งคํ าวา “แมนํ้ า” (river) ก็ได
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มโนทัศนเรื่องคํ านี้ ตํ าราไวยากรณตางๆมักไมไดอธิบายหรือใหคํ าจํ ากัดความไวชัดเจน
มากนัก โดยมักถือเอาวา เจาของภาษารูดีอยูแลววาคํ าคืออะไร (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2544: 37) 
แตถึงแมมโนทัศนเรื่องคํ าจะยังไมชัดเจนนักก็ตาม ก็สามารถถือไดวาคํ าเปนหนวยที่มีความสํ าคัญ
ในความคิดของผูพูดภาษา ดังจะสามารถสังเกตไดจากการที่เด็กเริ่มเรียนรูภาษาก็เรียนเปนคํ า, 
พจนานุกรมในภาษาก็มักบรรจุคํ าเอาไว, หรือการยืมระหวางภาษาก็เปนการยืมคํ าเสียเปนสวน
ใหญ ( ปราณี กุลละวณิชย และคณะ, 2535: 92)

โดยคราวๆแลว คํ า หมายถึง เสียงพูดหรือสายอักขระที่มีความหมายในภาษา โดย 
Leonard Bloomfield (1933: 178) ใหคํ าจํ ากัดความไววา คํ า หมายถึง หนวยที่เล็กที่สุดที่สามารถ
ปรากฏตามลํ าพังได (minimum free form) สวน R.H. Robins (1964: 185) ไดอธิบายวา สิ่งที่เปน
คํ าจะมีความคงตัว (stability) ไมสามารถจะแยกยอยใหเล็กลงไปไดอีก และจะจัดลํ าดับสวนที่อยู
ในคํ าเสยีใหมก็ไมได สวนตํ าราไวยากรณไทยทัง้หลาย (พระยาอปุกิตศิลปสาร, 2514: 59, นววรรณ 
พันธุเมธา, 2527: 2, สมชาย ลํ าดวน, 2526: 102, เรืองเดช ปนเขื่อนขัติย, 2541: 147) กลาวไว
คลายคลึงกันวา คํ า หมายถึง กลุมของหนวยเสียงหรือกลุมของตัวอักษรที่มีความหมายในภาษา 
คํ าจํ ากัดความเหลานี้มีความแตกตางกันในดานมุมมองในการตัดสินคํ า

ผูวิจัยเห็นวาความหมายเปนสิ่งสํ าคัญในการรูจํ าคํ า กลาวคือ มนุษยสามารถรับรูไดวา
สายอักขระใดถือเปนคํ าก็ตอเมื่อสายอักขระนั้นสื่อความหมายอยางหนึ่งอยางใดใหเปนที่เขาใจได 
แตความหมายก็เปนสิ่งที่ซับซอน และไมปรากฏรูปออกมาใหสังเกตไดชัดเจน เปนเพียงมโนทัศน 
(concept) ที่ผูใชภาษานั้นๆมีอยูรวมกัน ดังนั้น การจะรับรูความหมายไดก็โดยอาศัยสหัชญาณ 
(intuition) ทางภาษา แมหากจะยึดตามคํ านิยามที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
(2525: 186) เปนหลักแตเพียงอยางเดียววา คํ า หมายถึง เสียงพูดหรือลายลักษณอักษรที่เขียน
หรือพิมพขึ้นเพื่อแสดงความคิด โดยปรกติถือวาเปนหนวยที่เล็กที่สุดซึ่งมีความหมายในตัว ก็ยังมี
ปญหา ไมสามารถจะทราบไดแนชัดวา คํ านั้นมีความยาวแคไหนและมีขอบเขตอยางไรอยูนั่นเอง 
แมแตในภาษาอังกฤษที่มีการเวนชองวางระหวางคํ าก็ยังมีปญหาในกรณีของคํ าประสมที่บางก็มี
ขีดค่ันอยูตรงกลาง บางก็ไมมี เชน jack-of-all-trade, jackpot, jack rabbit (อุดม วโรตมสิกขดิตถ, 
2535: 141) เปนตน  ดังนั้นจะหาเกณฑที่บอกขอบเขตของคํ าใหแนนอนตายตัวคงเปนเรื่องที่
ลํ าบาก
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ลักษณะอีกประการหนึ่งของภาษาไทยที่เปนปญหาตอการตัดคํ า คือ คํ าในภาษาไทย
สามารถจัดไดเปนหลายประเภทตามกลวิธีในการประกอบคํ าเพื่อใหไดคํ าใหมๆมาใชเพิ่มเติมใน
ภาษาเพื่อใหเพียงพอตอความจํ าเปนในการสื่อสาร ตํ าราไวยากรณภาษาไทยตางๆ ( เชน กํ าชัย 
ทองหลอ: 2515; บรรจบ พันธุเมธา: 2514; เรืองเดช ปนเขื่อนขัติย: 2541; สุโขทัยธรรมาธิราช: 
2533) ไดอธิบายชนิดของคํ าตามลักษณะการประกอบคํ าเปนประเภทตางๆ ไดแก

(1) คํ ามูล (simple word) คือ คํ าเด่ียว หนวยคํ าเดียว มักเปนคํ าหลักที่มีความหมายเดียว เชน 
นอน อาน ชาง คน สะพาย กะทิ อนามัย นาฬิกา เปนตน

(2) คํ าประสาน หรือ คํ าผสาน (complex word) คือ คํ าที่เกิดจากหนวยคํ าไมอิสระ (bound 
morpheme)* ประกอบเขาดวยกนั เรยีกวา “คํ าประสานแท” หรือประกอบเขากับคํ ามูล เรียกวา 
“คํ าประสานเทียม” เชน ชดชอย เกิดจากหนวยคํ าไมอิสระ 2 หนวย คือ “ชด-“ และ “-ชอย” 
ประกอบเขาดวยกัน สวน นักเรียน เกิดจากหนวยคํ าไมอิสระ “นัก-“ ประกอบเขากับคํ ามูล 
“เรียน”

(3) คํ าประสม (compound word) คือ คํ าที่เกิดจากการนํ าคํ ามูล 2 คํ าขึ้นไปมาประกอบกัน เชน 
แมนํ้ า  นํ้ าตก รถไฟ  นํ้ าแข็ง  เครื่องคิดเลข

(4) คํ าซอน หรือ คํ าไวพจนผสม (synonymous compound word) คือ คํ าที่เกิดจากการนํ าคํ าที่มี
ความหมายเหมือนหรือใกลเคียงกันมาประกอบกัน เชน บอกกลาว เร็วไว รีบเรง แกเฒา

(5) คํ าซํ้ า (reduplication) คือ คํ าที่เกิดจากการนํ าคํ าคํ าเดียวกันมาซํ้ ากัน หรือนํ าคํ าที่มีเสียง
คลายกันมาประกอบกันเขา เชน แดงๆ ดีๆ โฉงฉาง  ตกอกตกใจ ออดๆแอดๆ ด๊ํ าดํ า

อยางไรก็ตาม คํ าแตละประเภทขางตนยังมีการแบงประเภทยอยลงไปอีก และยังมีความลักลั่นกัน
อยู เชน คํ าวา “ดีเดอ” อาจจัดใหอยูในประเภทคํ าไดหลายประเภท โดยถาพิจารณาวาเกิดจาก
หนวยคํ าไมอิสระ “-เดอ” ประกอบเขากับคํ ามูล “ดี” ก็จะจัดเปนคํ าประสาน แตก็อาจพิจารณาเปน
คํ าซอนเพื่อเสียงไดตามแนวคิดของบรรจบ พันธุเมธา (2514) ที่แบงประเภทคํ าซอนยอยลงไปเปน
คํ าซอนเพื่อเสียงและคํ าซอนเพื่อความหมาย หรือหากพิจารณาวาเกิดจากการซํ้ าเสียงพยัญชนะ
ตนก็อาจจัดเปนคํ าซํ้ าไดเชนกัน อยางไรก็ดี คํ าแตละประเภทที่เกิดขึ้นใหมนี้มีความหมายเฉพาะ 
ดังนั้นจึงถือเปนคํ าหนึ่งคํ าทั้งสิ้น

                                                  
* “หนวยคํ าพันธะ” (อุดม วโรตมสิกขดิตถ: 2535: 152) หรือ “หนวยคํ าประสาน” (เรืองเดช ปนเขื่อนขัติย: 2541: 
171)
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ถึงแมจะมีการอธิบายคํ าเปนประเภทตางๆตามลักษณะการประกอบคํ าอยางที่กลาวมา 
แตผูวิจัยเห็นวา  ถาพิจารณาจากปญหาการตัดคํ า ประเภทของคํ าสามารถจัดแบงไดเปน 2 กลุม
ใหญๆ คือ

(1) คํ าเด่ียว ไดแก คํ ามูล และคํ าประสานแท เนื่องจากคํ าประสานแทนั้น เมื่อแยกหนวยคํ ากัน
ออกมาแลวไมมีสวนใดที่สามารถปรากฏโดยลํ าพังเปนคํ าได (คํ าวา “นาฬิกา” ถึงแมจะแยก
เปนคํ าวา “นา” และ “กา” ได แตคํ าวา “นา” และ “กา” ไมไดมีความหมายเกี่ยวของใดๆกับคํ า
วา “นาฬิกา” เลย  ดังนั้น “นา” และ “กา” ในตัวอยางนี้จึงไมจัดวาเปนหนวยคํ า เพราะฉะนั้น
คํ าวา “นาฬิกา” จึงมีหนวยคํ าเดียวและจัดวาเปนคํ าเด่ียว)

(2) คํ าประกอบ ไดแก คํ าที่เกิดจากการประกอบหนวยคํ าต้ังแต 2 หนวยคํ าขึ้นไปเขาดวยกัน และ
มีอยางนอย 1 หนวยคํ าที่เปนหนวยคํ าอิสระได ซึ่งรวมคํ าประสม คํ าประสานเทียม คํ าซอน 
และคํ าซํ้ าอยูในประเภทนี้

ปญหาที่เกี่ยวของกับเรื่องประเภทของคํ า คือ สายอักขระที่ปรากฏอาจจัดเปนคํ าเด่ียวหนึ่งคํ า 
คํ าประกอบหนึง่คํ า หรอืเปนคํ าเด่ียวหรอืคํ าประกอบมากกวาหนึง่คํ า ก็ได เชน “นํ ้าแขง็” (คํ าประกอบ
ประเภทคํ าประสมหนึ่งคํ า) กับ “นํ้ า-แข็งตัว” (คํ าเด่ียว 2 คํ า), “ปากกาตก” (คํ าประกอบประเภทคํ า
ประสมหนึ่งคํ า) กับ “ปาก-กายาวกวาปากนก” (คํ าเด่ียว 2 คํ า), “เขาใชไมเทายันตัวลุกขึ้น” 
(คํ าประกอบประเภทคํ าประสมหนึ่งคํ า) กับ “เขาใชไม-เทาคางเวลานั่ง” (คํ าเด่ียว 2 คํ า), “เรือโคลง
เพราะโค-ลงเรือ” (คํ าเด่ียวหนึ่งคํ า และคํ าเด่ียว 2 คํ าตามลํ าดับ) เปนตน การตัดสินเลือกการตัดคํ า
ที่ถูกตองสามารถทํ าไดโดยพิจารณาความหมายของคํ าในปริบท และดูตํ าแหนงการปรากฏของคํ า
ซึ่งแสดงความสัมพันธทางไวยากรณกับคํ าอ่ืนๆ เพื่อชวยพิจารณาวา สายอักขระดังกลาวเปนคํ า
หนึ่งคํ าหรือไม  เรื่องประเภทของคํ าในภาษาไทยนี้ แมแตคนไทยซึ่งเปนเจาของภาษาก็ยังไม
สามารถตกลงเห็นพองกันไดเสมอไปวา สายอักขระที่ปรากฏนั้นเปนหนึ่งคํ าหรือไม เชน “เครื่อง
พิมพดีดไฟฟา” “โรงไฟฟาพลังนํ้ า” “หมอหุงขาว” เปนตน แตละคนก็อาจตัดสินไมเหมือนกันหาก
ยึดเฉพาะความหมายเปนเกณฑในการตัดสินคํ า เพราะความหมายเปนเรื่องซับซอน แตละคนก็
อาจมีมโนทัศนที่แตกตางกัน ไมสามารถกํ าหนดตายตัวลงไปไดวา คํ าหนึ่งๆจะตองมีมโนทัศนเชน
ไร ดังนั้น ในวิทยานิพนธฉบับนี้ นอกจากผูวิจัยจะพิจารณาดานความหมายแลว ยังศึกษาเกณฑ
ทางภาษาศาสตรอ่ืนๆ ไดแก เกณฑทางวากยสัมพันธ, เกณฑทางจิตวิทยา เพื่อคัดเลือกเกณฑที่มี
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ความลื่นไหลนอยที่สุดเพื่อนํ ามาใชพิจารณาในการตัดสินคํ าในภาษาไทยดวย (ดังจะไดกลาวอยาง
ละเอียดในบทที่ 4)

ในบางกรณี เมื่อสายอักขระภาษาไทยปรากฎอยูโดดๆ แมแตเจาของภาษาก็เกิดความ
ลํ าบากที่จะตัดคํ าใหไดถูกตอง เชน “ตากลม”, “โคลง” ก็จํ าเปนตองอาศัยปริบท (context) เพื่อ
ชวยพิจารณาวา การตัดคํ าแบบใดมีความหมายเหมาะสมกับปริบทนั้นๆมากที่สุด โดยวิทยานิพนธ
ฉบับนี้มองวา การแกไขความกํ ากวมในการตัดคํ าก็เปรียบเสมือนเปนการแกไขความกํ ากวมในการ
เกิดรวมกันของคํ า (treat word segmentation disambiguation as word sequence 
disambiguation)  แตในบางครั้งถึงแมจะไดพิจารณาโดยอาศัยปริบทแลว ก็อาจจะไมสามารถตัด
สินไดแนชัดวาควรจะเลือกการตัดคํ าแบบใดในปริบทนั้นๆ เชน ในปริบทที่จํ ากัด “เขาตากลม” อาจ
หมายถึง “ตา-กลม” หรือ “ตาก-ลม” ก็ได แตละคนก็อาจตัดสินเลือกการตัดคํ าตางกัน

นอกจากขอเขียนภาษาไทยจะมีลักษณะเปนคํ าเขียนเรียงติดตอกันไปแลว ยังปรากฏการ
แบงวรรคตอนโดยใชเครื่องหมายแบงวรรคตอนเปนครั้งคราวดวย การแบงวรรคตอนจึงอาจเปนวิธี
หนึ่งที่ชวยแสดงขอบเขตของคํ าได กลาวคือ เราสามารถทราบไดวาตํ าแหนงที่อยูหนาเครื่องหมาย
แบงวรรคตอนเปนตํ าแหนงจบคํ า และตํ าแหนงที่อยูหลังเครื่องหมายแบงวรรคตอนเปนตํ าแหนง
เริ่มตนคํ าเสมอ ซึ่งราชบัณฑิตยสถาน (2530) ไดกํ าหนดเกณฑในการใชเครื่องหมายวรรคตอนไว 
แตแมวาราชบัณฑิตยสถานจะไดกํ าหนดเกณฑการแบงวรรคตอนในภาษาไทยไวก็ตาม ขอเขียน
ภาษาไทยโดยสวนใหญก็ไมไดแบงวรรคตอนตามเกณฑเสมอไป แตมักแบงวรรคตอนเมื่อผูเขียน
เห็นวาจบความหนึ่งๆโดยอาศัยความคุนเคย  ผูวิจัยจึงเห็นวา การสรางโปรแกรมตัดคํ าและกํ ากับ
หมวดคํ าภาษาไทยสามารถใชประโยชนจากเครื่องหมายและการแบงวรรคตอนในภาษาไทยมา
เพยีงเพือ่ชวยตัดแบงขอความออกเปนสวนๆเพือ่ทีจ่ะน ําไปประมวลผลทลีะสวน ซึง่จะเปนการกํ าหนด
ขอบเขตของขอความที่จะประมวลผลในรอบหนึ่งๆใหสั้นลง และนาจะสามารถแกปญหาความ
กํ ากวมในการตัดคํ าและปญหาในการกํ ากับหมวดคํ าไดสะดวกและถูกตองยิ่งขึ้น

2.2 การจัดแบงหมวดคํ าในภาษาไทย

หัวขอนี้จะกลาวถึงการจัดแบงหมวดคํ าในภาษาไทย โดยในหัวขอ 2.2.1 กลาวถึงความ
สํ าคัญของการจัดแบงหมวดคํ าเพื่อแสดงใหเห็นวาการจัดแบงหมวดคํ าเปนลักษณะพื้นฐานของ
ระบบภาษาตางๆ ซึ่งเกณฑที่ใชในการจัดแบงหมวดคํ าก็มีไดหลายเกณฑ  สวนหัวขอที่ 2.2.2 
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กลาวถึงชุดหมวดคํ าตางๆในภาษาไทยที่ไดมีผูนํ าเสนอไวกอนหนานี้ ซึ่งผูวิจัยจะไดจัดเปนกลุม
ตามเกณฑที่ใชในการแบงหมวดคํ า

2.2.1 ความสํ าคัญของการจัดแบงหมวดคํ า

การจัดแบงหมวดคํ าเปนลักษณะสากล (universality) ของภาษา คํ าในภาษาทุกภาษา
สามารถจัดประเภทเปนหมวดหมูตางๆ โดยคํ าที่อยูในหมวดเดียวกันก็จะคลายคลึงกันตามเกณฑ
ที่ใชในการจัดหมวดหมู เชน ถาใชเกณฑความหมาย คํ าที่มีความหมายทํ านองเดียวกันก็จัดอยูใน
หมวดเดียวกัน ถาใชเกณฑตํ าแหนงในการปรากฏของคํ า คํ าที่มักปรากฏในตํ าแหนงเดียวกันก็จัด
อยูในหมวดเดียวกัน คํ าคํ าหนึ่งเมื่อใชเกณฑหนึ่งอาจจัดอยูในหมวดเดียวกับอีกคํ าหนึ่ง แตหาก
เปลี่ยนเกณฑที่ใชในการแบงหมวดหมูแลวคํ าทั้งสองอาจแยกกันอยูคนละหมวดก็ได แตละหมวด
หมูของคํ าก็มีชื่อเรียกแตกตางกัน เชน คํ านาม คํ ากริยา คํ าบุรพบท เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหสะดวกใน
การนํ าคํ าเหลานี้ไปใชในวลีและประโยคตางๆ หมวดหมูสํ าหรับคํ าตางๆเหลานี้ในภาษาไทยเรียก
วา “หมวดคํ า” หรือ “ชนิดของคํ า” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษวา word class หรือ part of speech 
หรือ grammatical category ทุกคํ าในภาษาตองจัดอยูในหมวดคํ าใดหมวดคํ าหนึ่งอยางนอย 1 
หมวดคํ าเสมอ  Robins (1964: 218) กลาวถึง การแบงหมวดคํ าไววา

In the grammatical analysis of languages words are 
assigned to word classes on the formal basis of its 
syntactic behavior, supplemented and reinforced by 
differences of morphological paradigms so that every 
word in a language is a member of word class

การแบงหมวดคํ าเปนสิ่งสํ าคัญสํ าหรับการวิเคราะหไวยากรณภาษา เนื่องจากในระบบโครงสราง
ภาษา ความสมัพนัธระหวางคํ าในโครงสรางไมใชเปนเพียงความสัมพันธระหวางคํ าดังกลาวเทานั้น 
แตยังแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางหมวดคํ าของทั้งภาษาดวย
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2.2.2 ชุดหมวดคํ าในภาษาไทย

ลักษณะของภาษาไทยที่ทํ าใหเกิดความกํ ากวมในการกํ ากับหมวดคํ า ไดแก การที่ภาษา
ไทยเปนภาษาค ําโดด คํ าในภาษาไทยมรูีปคํ าทีแ่นนอนสํ าเร็จรูป สามารถนํ าไปใชในประโยคไดทันที 
ไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปคํ าเพื่อแสดงความสัมพันธระหวางคํ าที่เรียงตอกันในประโยค รูปคํ าหนึ่งๆ
จึงอาจเปนไดหลายหมวดคํ า ดังนั้น จึงทํ าใหเกิดปญหาคํ าหลายหนาที่ (polysemy) (สุโขทัยธรรมา
ธิราช: 2533, 312-313) ซึ่งทํ าใหเกิดความลํ าบากในการจัดแบงหมวดหมูของคํ าในภาษาไทย
(ปญหาเรื่องคํ าหลายหนาที่นี้ จะกลาวถึงโดยละเอียดอีกครั้งในบทที่ 4)

ในภาษาไทย นักไวยากรณไทยหลายทานไดเสนอการจัดแบงหมวดคํ าในภาษาไทยตางๆ
กันไป โดยแตละทานตางก็ใชเกณฑในการจัดที่แตกตางกัน แตในที่นี้ผูวิจัยไดพิจารณาจากวิธีการ
และเกณฑที่ใชในการจัดแบงหมวดคํ าแลวเห็นวา  สามารถแบงไดเปน 2 กลุมใหญๆ ดังนี้

2.2.2.1 การจัดแบงหมวดคํ าโดยใชความรูทางภาษาของผูจัดแบง (intuition 
based approach)

การจัดแบงหมวดคํ าที่อยูในกลุมนี้ ผูวิจัยใชวิธีพิจารณาจากความรูทางภาษาของตนเองวา 
ควรมีหมวดคํ าอะไรบาง และแตละคํ าควรเปนหมวดคํ าอะไร  เกณฑหลักที่ใชในการวิเคราะหโดย
สวนใหญเปนเกณฑความหมายเปนสํ าคัญ  งานวิจัยหรือตํ าราที่จัดอยูในกลุมนี้ ไดแก

(1) พระยาอุปกิตศิลปสาร (2514) แบงคํ าเปน 7 หมวดคํ าในป พ.ศ. 2465 ไดแก คํ านาม คํ า
สรรพนาม คํ ากริยา คํ าวิเศษณ คํ าบุรพบท คํ าสันธาน และคํ าอุทาน โดยใชทั้งเกณฑความ
หมาย เกณฑหนาที่ และเกณฑตํ าแหนง ผสมกัน การแบงหมวดคํ าตามแบบพระยาอุปกิตศิลป
สารนี้ ในภายหลังมีผูนํ ามาพัฒนาและอธิบายไวอยางละเอียดอีก ผลงานที่เดนๆ คือ งานของ
กํ าชัย ทองหลอ (2515)

(2) กํ าชัย ทองหลอ (2515) แบงคํ าเปน 7 หมวดคํ า โดยนํ าการแบงหมวดคํ าของพระยาอุปกิต
ศิลปสารมาพัฒนาและอธิบายไวอยางละเอียด

(3) บรรจบ พันธุเมธา (2514) แบงคํ าเปน 8 หมวดคํ าโดยใชเกณฑเหมือนกับพระยาอุปกิตศิลป
สาร แตไดแยกหมวดคํ าลักษณนามจากหมวดคํ ายอยของคํ านามออกมาเปนหมวดคํ าหลักอีก 
1 หมวดคํ า
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(4) นววรรณ พนัธเุมธา (2527) แบงคํ าตามหนาทีใ่นการสือ่สารเปน 6 หมวดค ํา ไดแก คํ าเรยีก-รอง 
คํ าหลัก (ไดแก คํ านาม คํ ากริยา) คํ าแทน (สรรพนาม) คํ าขยาย (คุณศัพท) คํ าเชื่อม (คํ า
สันธาน) และคํ าเสริม (คํ าลงทาย)

(5) อุดม วโรตมสิกขดิตถ (2535) แบงคํ าตามหลักภาษาศาสตรและปฏิบัติศาสตรไดเปน 8 หมวด
คํ า ไดแก นาม (รวมคํ านาม สรรพนาม ลักษณนาม บุพบทไวดวยกัน) กริยา คํ านํ าหนากริยา 
วิเศษณ สังขยา นิยมลักษณ คํ าทายประโยค และคํ าสันธาน

(6) เรืองเดช ปนเขื่อนขัติย (2541) แบงคํ าตามหนาที่ของคํ าในประโยคเปน 12 หมวดคํ า ไดแก คํ า
นาม คํ าสรรพนาม คํ ากริยา คํ าวิเศษณ คํ าคุณศัพท คํ าลักษณนาม คํ าเชื่อม คํ านับ คํ าลงทาย 
คํ าปฏิเสธ คํ าอุทาน คํ ากํ าหนด

2.2.2.2 การจัดแบงหมวดคํ าจากการวิเคราะหคลังขอมูลหรือประโยค
ทดสอบ (corpus based approach)

การจัดแบงหมวดคํ าที่อยูในกลุมนี้ ผูวิจัยใชวิธีวิเคราะหขอมูลการใชภาษาจริงจากคลัง
ขอมูลหรือประโยคในภาษาไทย แลวจึงสรุปเปนชุดหมวดคํ าออกมา และเกณฑหลักที่ใชในการ
วิเคราะหโดยสวนใหญเปนเกณฑทางวากยสัมพันธโดยพิจารณาจากตํ าแหนงในการปรากฏของคํ า  
งานวิจัยหรือตํ าราที่จัดอยูในกลุมนี้ ไดแก

(1) วิจินตน ภาณุพงศ (2532) แบงคํ าตามตํ าแหนงในประโยคตามแนวคิดไวยากรณโครงสราง
เปน 15 หมวดคํ าหลัก โดยอาศัยกรอบประโยคทดสอบ และแบงยอยไดทั้งหมด 26 หมวดคํ า

(2) วิรัช ศรเลิศลํ้ าวาณิช และคณะ (Virach Sornlertlamvanich et al., 1997) แบงคํ าโดยใชทั้ง
เกณฑความหมาย ตํ าแหนงการปรากฏ และหนาที่ของคํ า แบงเปน 14 หมวดคํ าหลักและแบง
หมวดคํ ายอยไดเปน 47 หมวดคํ า เพื่อใชในงานประมวลผลภาษาธรรมชาติของภาษาไทย

(3) อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2543) แบงคํ าโดยใชเกณฑทางวากยสัมพันธ คือ เกณฑการปรากฏ
รวม และเกณฑการกระจายของคํ า โดยอิงจากแนวคิดของทฤษฎีไวยากรณพึ่งพาศัพทการก 
แบงไดเปน 8 หมวดคํ าหลัก ไดแก  กริยา, นาม, ตัวกํ าหนด, ตัวบอกจํ านวน, วิเศษณ, บุพบท, 
สันธาน และอนุภาค

ชุดหมวดคํ าตางๆขางตนนี้ เมื่อนํ าหมวดคํ าหลักมาเปรียบเทียบกัน สามารถแสดงไดดังตาราง
ที่ 2-1
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กริยา คุณศัพท วิเศษณ ตัวกํ าหนด ตัวบอก
ปริมาณ

สรรพนาม ลักษณนาม นาม บุพบท สันธาน คํ าลงทาย อุทาน เครื่อง
หมาย

อุปกิต กริยา วิเศษณ สรรพนาม นาม บุพบท สันธาน วิเศษณ อุทาน x
กํ าชัย กริยา วิเศษณ สรรพนาม นาม บุพบท สันธาน วิเศษณ อุทาน x
บรรจบ กริยา วิเศษณ สรรพนาม ลกัษณนาม นาม บุพบท สันธาน วิเศษณ อุทาน x
อุดม กริยา วเิศษณ / คํ านํ าหนากริยา นิยมลักษณ สังขยา นาม สันธาน คํ าทาย

ประโยค
นาม /
กริยา

x

เรืองเดช กริยา คุณศัพท วิเศษณ / คํ า
ปฏิเสธ

คํ ากํ าหนด คํ านับ สรรพนาม ลกัษณนาม นาม คํ าเชื่อม คํ าลงทาย อุทาน x

นววรรณ กริยา วิเศษณ คํ าขยาย คํ าแทน คํ าขยาย นาม คํ าเชื่อม คํ าเสริม คํ าเรียก-
รอง

x

วิจินตน กริยา คุณศัพท คํ าชวยกริยา/คํ า
ปฏิเสธ/คํ าหนา
และหลังกริยา/คํ า
กริยาวิเศษณ/คํ า

พิเศษ

คํ าบอก
กํ าหนด

คํ าที่เกี่ยวกับ
จํ านวน

สรรพนาม ลกัษณนาม คํ า
บอก
เวลา

นาม บุพบท คํ าเชื่อม คํ าลงทาย x x

วิรัช verb adverb adverb/auxiliary/
negator

determiner (noun) pronoun classifier noun prep conjunc ending interject punctua
tion

อมรา กริยา วิเศษณ ตัวกํ าหนด ตัวบอกปริมาณ นาม บุพบท สันธาน อนุภาค x

ตารางที่ 2-1  ตารางเปรียบเทียบหมวดคํ าภาษาไทย
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ตารางที่ 2-1 ไดแสดงเปรียบเทียบการจัดแบงหมวดคํ าหลักและชื่อชุดหมวดคํ าตางๆโดย
คราว ซึ่งจากตารางจะเห็นไดวา
(1) หมวดคํ าที่ทุกงานวิจัยจัดเปนหมวดคํ าหลัก มีอยู 2 หมวด คือ นาม และ กริยา แมวาคํ าจํ ากัด

ความจะมีความครอบคลุมแตกตางกันไปในแตละงาน เชน บางงานรวมเอาคํ าลักษณนาม
และคํ าสรรพนามไวในหมวดคํ านาม แตบางงานก็ไมรวม  บางงานรวมเอาคํ าคุณศัพทไวใน
หมวดคํ ากริยา แตบางงานก็ไมรวม สวนหมวดคํ าที่ทุกงานวิจัยจัดเปนหมวดคํ าหลักแตเรียกชื่อ
แตกตางกัน คือ คํ าสันธานและคํ าวิเศษณ ซึ่งบางงานเรียกชื่อตามหนาที่ของคํ าเปน คํ าเชื่อม
และคํ าขยาย ตามลํ าดับ

(2) หมวดคํ าที่บางงานวิจัยจัดแยกออกมาเปนหมวดคํ าหลักแตก็มีบางงานที่จัดรวมไวในเปนสวน
หนึ่งของหมวดคํ าอ่ืน ไดแก คํ าลักษณนาม, คํ าสรรพนาม, คํ าคุณศัพท, ตัวกํ าหนด, ตัวบอก
ปริมาณ, บุพบท, คํ าลงทาย, คํ าอุทาน

(3) หมวดคํ าที่มีงานวิจัยจํ านวนนอยไดแยกออกมาเปนหมวดคํ าหลักดวย ไดแก คํ าปฏิเสธ, คํ า
ชวยกริยา, คํ านํ าหนากริยา, คํ าหนากริยาและหลักกริยา, คํ าบอกเวลา

(4) หมวดคํ าเครื่องหมายนั้น งานวิจัยตางๆไมคอยไดกลาวถึงไวเพราะไมใชคํ าในภาษา

ความแตกตางที่ปรากฏนี้เปนผลมาจากเกณฑการวิเคราะหหมวดคํ าซึ่งแตละคนอาจใช
แตกตางกนั  จงึสงผลให ชดุหมวดค ําภาษาไทยมกีารจดัแบงหมวดค ําแบบตางๆ บางสวนกส็อดคลอง
กัน บางสวนก็แตกตางกัน และสถานภาพของการจัดแบงหมวดคํ าภาษาไทยในปจจุบันก็ยังไมมี
ข อยุติแนชัดวาควรจะเปนไปในรูปแบบใด แตละคนตางก็เลือกใชการแบงหมวดคํ าของนัก
ไวยากรณหรือนักภาษาศาสตรไทยตางกันไปตามที่ตนเห็นสมควร ทั้งยังมีผูคิดคนการจัดแบง
หมวดคํ าภาษาไทยขึ้นใหมอยูเสมอ ผูวิจัยเห็นวา เนื่องจากประเด็นเรื่องการจัดแบงหมวดคํ าภาษา
ไทยยังคงเปนขอถกเถียงกันอยูจนปจจุบัน จึงนาจะสามารถศึกษาและพัฒนาการจัดแบงหมวดคํ า
ในภาษาไทยเพิ่มเติมตอไปได  ดังนั้น วิทยานิพนธฉบับนี้จึงเลือกทํ าการศึกษาและพัฒนาชุด
หมวดคํ าภาษาไทยขึ้นมาใชในวิทยานิพนธนี้ดวย

ในวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยไดเลือกใชการแบงหมวดคํ าตามที่ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ 
(2543) ไดเสนอไว มาเปนชุดหมวดคํ าตนแบบสํ าหรับการพัฒนาชุดหมวดคํ าขึ้นใชในวิทยานิพนธ 
เนื่องจากเห็นวาเปนชุดหมวดคํ าที่ใชเกณฑทางวากยสัมพันธซึ่งมีความคงที่ ไมลื่นไหล อันไดแก 
การปรากฏรวม และ การกระจายของคํ า และยังเปนชุดหมวดคํ าที่ไดมาจากการวิเคราะหคลัง
ขอมูลซึ่งเปนการใชภาษาจริง  อยางไรก็ตาม ก็มีบางประเด็นที่ผูวิจัยวิเคราะหแตกตางไปจากการ
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วิเคราะหของอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ และวิทยานิพนธเลมนี้นอกจากจะไดนํ าเสนอชุดหมวดคํ าจาก
การวิเคราะหขอมูลการใชภาษาจริงแลว ยังไดนํ าชุดหมวดคํ าที่วิเคราะหไดมาทดสอบกับคลัง
ขอมูลที่ใชในวิทยานิพนธนี้ แลวพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อใชเปนชุดหมวดคํ าที่เหมาะสม (รายละเอียด
เรื่องการจัดหมวดคํ าที่ใชในวิทยานิพนธนี้แสดงไวในบทที่ 4)

2.3 วิธีการในการตัดคํ าภาษาไทยที่ผานมา

ที่ผานมาจนถึงปจจุบัน งานดานการตัดคํ าภาษาไทยไดรับการพัฒนาจากหนวยงานวิจัย
ตางๆทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการพัฒนาแนวคิดและวิธีการตางๆเพื่อใชในการตัดคํ า
มาเปนลํ าดับ แตละวิธีการตางก็ใหผลในดานความถูกตอง ความรวดเร็วของการทํ างาน และ
ปริมาณการใชทรัพยากรตางๆ แตกตางกัน วิธีการตัดคํ าภาษาไทยสามารถแบงไดเปน 3 หลักการ
ใหญๆ คือ หลักการตัดคํ าโดยใชกฎ (rule based approach),  หลักการตัดคํ าโดยใชพจนานุกรม 
(dictionary approach), และหลักการตัดคํ าโดยใชคลังขอมูล (corpus based approach) ดังนี้

2.3.1 หลักการตัดคํ าโดยใชกฎ (rule based approach)

การตัดคํ าโดยใชกฏเปนความพยายามในขั้นเริ่มตนของการพัฒนาระบบตัดคํ าภาษาไทย 
โดยใชวิธีการตรวจสอบกฏเกณฑทางอักขรวิธีที่กํ าหนดลักษณะของการประสมอักษร การเวนวรรค 
และการขึ้นยอหนา เพื่อใชเปนเกณฑในการบงชี้ขอบเขตของคํ า ตัวอยางเชน

(1) การขึ้นยอหนาเปนตัวบงชี้ถึงการสิ้นสุดความ
(2) การเวนวรรคเปนตัวบงชี้ถึงความเปนไปไดของการสิ้นสุดคํ าหรือประโยค
(3) กฎทางอักขรวิธีเปนตัวบงชี้ถึงความเปนไปไดของการตัดคํ าในตํ าแหนงนั้นๆ โดยไดแบง

อักขระออกเปน 5 กลุม ไดแก  (3.1) อักขระกลุม Non-spacing character คือ รูปสระ 
วรรณยุกต และเครื่องหมาย ที่เมื่อประสมเขากับพยัญชนะแลวไมทํ าใหมีการเคลื่อนขวา
ของตํ าแหนง อักขระในกลุมนี้ไมสามารถปรากฏเดี่ยวได เชน อั, อิ, อุ, อ็, อ, อ  (3.2) 
อักขระกลุมที่ตองมีพยัญชนะตามเสมอ เชน เ, แ, โ, ไ, ใ  (3.3) อักขระกลุมที่ตองมี
พยัญชนะนํ าเสมอ เชน ะ, า, อํ า  (3.4) อักขระกลุมที่เปนตัวการันตที่มีทัณฑฆาตบังคับ
ขางบน เชน ย เนื่องจากวาตัวการันตเปนพยัญชนะสุดทายจึงไมพิจารณาใหเปนอักขระ
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แรกของคํ า  (3.5) อักขระที่เหลือทั้งหมด  วิรัช ศรเลิศลํ้ าวาณิช (2536) กลาววา อักขระ
กลุมที่ 3.2, 3.3, 3.4 สามารถเปนตัวจํ ากัด ไมใหมีการตัดคํ าในระหวางอักขระนั้นๆ

วิรัช ศรเลิศลํ้ าวานิช (2536) กลาววา กฏเกณฑทั้ง 3 ลักษณะนี้สามารถใชเปนตัวชวยในการบงชี้
ขอบเขตของการพิจารณาในการเปรียบเทียบกับคํ าในพจนานุกรม

ผูวิจัยเห็นวา กฏทางอักขรวิธีที่นํ ามาใชพิจารณาตัดคํ าขางตนไมสามารถบงบอกตํ าแหนง
ในการตัดคํ าไดอยางถูกตอง เนื่องจากอันที่จริงกฏดังกลาวไมไดบงชี้ขอบเขตของคํ า แตเปนตัวบงชี้
ขอบเขตของพยางค ตัวอยางเชน “กระโดด” เปนคํ าหนึ่งคํ า ดังนั้นไมสามารถตัดคํ าหลัง ะ (อักขระ
กลุมที่ 3.2) และไมสามารถตัดคํ าหนา โ  (อักขระกลุมที่ 3.3) ได  สวนตัวการันต (อักขระกลุมที่ 
3.4) ก็ไมไดปรากฏเปนตํ าแหนงจบคํ าเสมอไป ดังตัวอยางเชน กอลฟ เปนตน ดังนั้น กฏเกณฑทาง
อักขรวิธีจึงเปนกฏเกณฑที่ใชในการตัดพยางคมากกวาที่จะเปนกฏในการตัดคํ า

พิสิทธิ์ พรมจันทร (2540: 10) กลาววา วิธีการนี้มีขอจํ ากัดมาก คือ ผลของการตัดคํ าอาจ
ไดเปนกลุมคํ าทีส่ามารถตดัคํ าแยกยอยออกไปไดอีก ดังนัน้ความถกูตองของค ําทีไ่ดจงึต่ํ า แตมีขอดี
คือ ความเร็วในการทํ างานสูง ใชทรัพยากรนอย ซึ่งวิธีการนี้ใชไดกับงานบางประเภทที่ไมจํ าเปน
ตองตัดแยกคํ าใหยอยที่สุด เชน งานจัดรูปแบบเอกสาร เปนตน

2.3.2 หลักการตัดคํ าโดยใชพจนานุกรม (dictionary approach)

การตัดคํ าโดยใชพจนานุกรมเปนแนวคิดที่ไดรับการพัฒนาในยุคตอมา โดยเก็บคํ าภาษา
ไทยไวในพจนานุกรม แลวนํ าขอความที่ปอนเขา (input) ไปคนหาและเทียบสายอักขระกับคํ าใน
พจนานุกรม เพื่อหาวาขอความดังกลาวควรตัดคํ าในบริเวณใด และประกอบดวยคํ าใดบาง 
สมปรารถนา รัทยานนท (2535) ไดเสนอวิธีการใชพจนานุกรมชวยในการตัดคํ าภาษาไทย ใชการ
คนหาคํ าจากขอความที่ปอนเขาไปเทียบกับคํ าในพจนานุกรมเพื่อนํ าแตละคํ าไปจัดเก็บไวในแถว
ลํ าดับหรืออะเรย (array) ชุดหนึ่ง โดยเริ่มคนหาจากตนขอความ นํ าคํ าแรกที่เทียบเจอใน
พจนานุกรมไปจัดเก็บไวในอะเรยชองที่หนึ่ง แลวจึงตัดคํ าดังกลาวออกไปจากขอความ แลวนํ า
ขอความที่เหลือหลังจากตัดคํ าออกไป มาทํ าการเทียบคํ ากับพจนานุกรมเหมอืนเดิม  เพือ่น ําแตละ
คํ าทีเ่ทยีบเจอไปจดัเกบ็ไวในอะเรยชองตอๆไปจนสิน้สดุขอความ (สมมติใหอะเรยชองสุดทายเปนชอง
ที่ n) แลวจึงยอนการทํ างานกลับโดยทํ าการเทียบคํ าที่อยูในอะเรยแตละชองกับพจนานุกรม ต้ังแต
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ชองที่ n, n-1, n-2,…ไปจนถึงอะเรยชองที่ 1 เพื่อหาวาในแตละชองอะเรยสามารถตดัคํ าในรปูแบบ
อ่ืนทีต่างออกไปไดหรอืไม หากอะเรยชองใด (สมมติใหเปนชองที ่ i ; i <= n) สามารถตัดคํ าในรปูแบบ
อ่ืนไดก็จะตัดคํ าในรปูแบบใหมนัน้ แลวจงึท ําการเทยีบคํ าตอไปในชองอะเรยถัดไป (ชองที ่ i+1) จนจบ
ขอความ การทํ างานดังกลาวจะทํ ายอนกลับไปจนถึงอะเรยชองที่ 1 แลวจึงจบการทํ างาน ดังนั้นผล
ที่ไดจะเปนรูปแบบความเปนไปไดของการตัดคํ าทั้งหมดของขอความที่ปอนเขา

ปญหาที่พบในวิธีการตัดคํ าโดยใชพจนานุกรม คือ เปนไปไมไดที่จะเก็บคํ าทุกคํ าในภาษา
ไทยลงในพจนานุกรมได โดยเฉพาะคํ าวิสามานยนาม เชน ชื่อคน ชื่อสถานที่, ตัวเลข หรือคํ าที่เกิด
ขึน้มาใหม (วิรัช ศรเลศิลํ ้าวาณชิ, 2536) นอกจากนี ้ วิธกีารนีจ้ะสิน้เปลอืงทรพัยากรหนวยความ
จํ าหลักคอนขางมาก เนื่องจากทั้งพจนานุกรมและอะเรยของคํ าที่ตัดไดจะเก็บไวในหนวยความ
จํ าหลักทั้งหมด ประสิทธิภาพเชิงความถูกตองของคํ าขึ้นอยูกับปริมาณคํ าในพจนานุกรม สวน
ความเร็วขึ้นอยูกับวิธีที่ใชในการคนหาคํ าจากพจนานุกรม (พิสิทธิ์ พรมจันทร, 2540: 11) และผลที่
ไดจากการตดัคํ าวธินีีอ้าจมไีดมากกวาหนึง่ทางเลอืก ดังนัน้จงึตองมกีารเลอืกทางเลอืกของการตดัคํ า
ที่ถูกตองตอไปอีก

หลักการตัดคํ าโดยใชพจนานุกรมนี้สามารถตัดคํ าไดถูกตองมากกวาการใชกฎ เพราะ
ฉะนั้น จึงไดรับความนิยมและมีผูพัฒนาวิธีการตัดคํ าภาษาไทยอื่นๆโดยใชพจนานุกรมชวยอีก เชน 
วิธีการเทียบคํ าที่ยาวที่สุด (longest matching) และ วิธีการตัดคํ าใหไดจํ านวนคํ าและคํ าที่ไมพบ
ในพจนานุกรมนอยที่สุด (maximal matching) เปนตน

2.3.2.1 วิธีการเทียบคํ าท่ียาวท่ีสุด (longest matching)

วิธีการเทียบคํ าที่ยาวที่สุดเปนวิธีการตัดคํ าทางวิทยาการศึกษาสํ านึก (heuristic) วิธีหนึ่ง 
ซึ่งตองใชพจนานุกรมชวยรูจํ าคํ าภาษาไทย โดยวิธีนี้จะทํ าการตรวจสอบหรือสแกนขอความที่ปอน
เขาจากซายไปขวา นํ าไปเทียบกับพจนานุกรมดูวา สายอักขระดังกลาวเปนหนึ่งคํ าหรือไม หากไม
พบวาสายอักขระดังกลาวสามารถเทียบเปนคํ าไดในพจนานุกรม ก็จะทํ าการลดความยาวของสาย
อักขระลงทีละตัว จนกวาสายอักขระที่ตรวจสอบจะสามารถเทียบเปนคํ าในพจนานุกรมไดก็จะทํ า
เครื่องหมายเพื่อเปนจุดยอนกลับ จากนั้นก็จะเริ่มทํ างานจากจุดยอนกลับนั้นเพื่อตรวจสอบสาย
อักขระที่เหลือวาจะสามารถตัดสายอักขระใดตอไปใหเปนคํ าได หากตัวเลือกในตอนแรกนี้สามารถ
ทํ าใหขั้นตอนวิธี (algorithm) คนหาคํ าที่เหลือได ตัวเลือกนี้ก็จะเปนคํ าแรกของขอความไดจริง 
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ไมเชนนั้นขั้นตอนวิธีก็จะกลับไปยังจุดยอนกลับที่ทํ าเครื่องหมายไวเพื่อแกไขคํ าแรกใหม จากนั้นก็
จะเริ่มทํ างานตอไปโดยเริ่มจากจุดยอนกลับ หากยังไมสามารถเทียบสายอักขระกับคํ าใน
พจนานุกรมไดก็จะทํ าการลดตัวอักษรลงทีละตัวจนกวาจะเทียบคํ าในพจนานุกรมได และทํ างาน
ในรูปแบบนี้ตอไปจนจบขอความ ตัวอยางเชน ถาปอนขอความ “ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรมี
บทบาทสํ าคัญ” เขาไป ขอความนี้เมื่อไมสามารถเทียบคํ ากับพจนานุกรมได ก็จะลดลงเหลือ 
“ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรมีบทบาทสํ าคั”  “ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรมี
บทบาทสํ า” จนไดสายอักขระ “ความกาวหนา” ซึ่งสามารถเทียบคํ าในพจนานุกรมไดจึงตัดเปนคํ า
แรกของขอความ และทํ าเครื่องหมายไวเปนจุดยอนกลับ ผลของการตัดคํ าทั้งหมดจะเปนดังตาราง
ที่ 2-2

สวนของคํ าที่ยาวที่สุดที่ตัดได สวนที่เหลือหลังจุดยอนกลับ
ความกาวหนา ทางดานวิทยาศาสตรมีบทบาทสํ าคัญ
ทาง ดานวิทยาศาสตรมีบทบาทสํ าคัญ
ดาน วิทยาศาสตรมีบทบาทสํ าคัญ
วิทยาศาสตร มีบทบาทสํ าคัญ
มี บทบาทสํ าคัญ
บทบาท สํ าคัญ
สํ าคัญ -

(วิรัช ศรเลิศลํ้ าวาณิช, 2536)

ตารางที่ 2-2 ผลการตัดคํ าดวยวิธีเทียบคํ าที่ยาวที่สุด

วิธีการนี้ใหความถูกตองของการตัดคํ าไดประมาณ 80% (วิรัช ศรเลิศลํ้ าวาณิช, 2536)

ขอดอยของวิธีการนี้เกิดจากลักษณะความพยายามที่จะตัดคํ าใหไดยาวที่สุดของอัลกอริธึม 
(greedy matching*) คือ การเลือกคํ าที่ยาวเกินไปตั้งแตตนมีผลทํ าใหการตัดคํ าที่ตามมาผิดเพี้ยน
ไป ตัวอยางเชน ขอความปอนเขา “ไปหามเหสี” (go to see the queen) จะตัดคํ าไดเปน ไป (go)  

                                                  
* Surapant Meknavin and Boonserm Kijsirikul (2000)
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หาม (carry)  เห (deviate)  สี (color) เสมอ เนื่องจากอัลกอริธึมจะพบคํ าวา “หาม” กอนคํ าวา 
“หา” เสมอ ทํ าใหการตัดคํ าสํ าหรับคํ าตอๆไปผิดไปดวย

2.3.2.2 วิธีการตัดคํ าใหไดจํ านวนคํ าและคํ าท่ีไมมีในพจนานุกรมนอยที่สุด
(maximal matching)

วิธกีารตัดคํ าใหไดจ ํานวนค ําและค ําทีไ่มมใีนพจนานกุรม (unknown word) นอยทีส่ดุก็เปน
วิธีการตัดคํ าทาง heuristic อีกวิธีหนึ่งที่ใชพจนานุกรมชวยรูจํ าคํ าภาษาไทย  วิธีการนี้พัฒนาโดย 
วิรัช ศรเลิศลํ้ าวาณิช (2536) เพื่อแกปญหาที่ปรากฏในวิธีการเทียบคํ าที่ยาวที่สุด วิธีการนี้จะ
พัฒนาบนขั้นตอนวิธีของวิธีการเทียบคํ าที่ยาวที่สุด เริ่มจากการหาทางเลือกของรูปแบบการตัดคํ า
ทั้งหมดที่เปนไปไดเสียกอน โดยทํ าการยอนกลับ (backtracking) ทีละคํ าหลังจากไดคํ าตอบจาก
วิธีการเทียบคํ าที่ยาวที่สุดแลว แลวจึงเลือกทางเลือกที่มีจํ านวนคํ านอยที่สุด  Surapant Meknavin 
and Boonserm Kijsirikul (2000) กลาววา การคนหาทุกทางเลือกที่เปนไปไดนี้ทํ าใหตองเสียเวลา
ในการคํ านวณมาก  แตก็สามารถลดเวลาลงไดโดยใชโปรแกรมแบบพลวัติ (dynamic 
programming) ตัวอยางเชน หากปอนขอความ “ไปหามเหสี” เขาไป ขั้นตอนวิธีนี้จะหาทางเลือก
ทั้งหมดของรูปแบบการตัดคํ าที่เปนไปได ไดแก

ไป (go)  หาม (carry)  เห (deviate)  สี (color)
ไป (go)  หา (see)  [ม]  เห (deviate)  สี (color)
ไป (go)  หา (see)  มเหสี (queen)

โดยในขั้นแรก ขั้นตอนวิธีของวิธีการเทียบคํ าที่ยาวที่สุดจะไดคํ าตอบของการตัดคํ าเปน “ไป-หาม-
เห-สี” กอน หลังจากนั้นจึงเริ่มทํ าการยอนกลับโดยเริ่มจากคํ าแรก พบวา คํ าที่สอง “หาม” สามารถ
แบงไดเปน “หา-ม” ได โดยเมื่อแบงเปน “หา” แลว ทํ าใหสายอักขระที่เหลือ “มเหสี” สามารถตัดคํ า
ไดอีก 2 แบบ คือ “มเหสี” และ “[ม]-เห-สี” เมื่อทํ าการยอนกลับกับทุกคํ าสิ้นสุดแลว ก็จะทํ าการ
คํ านวณหาคา cost ใหกับแตละทางเลือกที่เปนไปได โดยบังคับใหมีการเกิดคํ าที่ไมมีใน
พจนานุกรมนอยที่สุด แลวจัดเรียงผลลัพธโดยใหทางเลือกที่นาจะเปนไปไดมากที่สุด (คา cost ต่ํ า
ทีส่ดุ) มาเปนอันดับแรก ตัวอยางเชน ขอความทีป่อนเขาเปน “กีฬาเปนการออกก ําลงักายอยางหนึ่ง” 
จะไดผลทางเลือกที่เปนไปไดจัดเรียงตามคา cost ดังนี้
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ผลจากการทํ าการยอนกลับ คา cost
กีฬา/ เปน/ การออกกํ าลังกาย/ อยางหนึ่ง 4
กีฬา/ เปนการ/ ออกกํ าลัง/ กาย/ อยางหนึ่ง 5
กีฬา/ เปนการ/ ออก/ กํ าลังกาย/ อยางหนึ่ง 5
กีฬา/ เปนการ/ ออกกํ าลัง/ กาย/ อยาง/ หนึ่ง 6
กีฬา/ เปนการ/ ออกกํ าลัง/ กา/ ยอ/ ยาง/ หนึ่ง 7
กีฬา/ เปนการ/ ออ/ [ก]/ กํ าลังกาย/ อยางหนึ่ง 11
กีฬา/ เปนการ/ ออกกํ าลัง/ กาย/ อยา/ [ง]/ หนึ่ง 12
กีฬา/ เปนการ/ ออ/ [ก]/ กํ าลังกาย/ อยาง/ หนึ่ง 12
กีฬา/ เปนการ/ ออ/ [ก]/ กํ าลังกาย/ อยา/ [ง]/ หนึ่ง 18

(วิรัช ศรเลิศลํ้ าวาณิช, 2536)

ตารางที่ 2-3 ผลการตัดคํ าดวยวิธีการตัดคํ าใหไดจํ านวนคํ าและคํ าที่ไมมีในพจนานุกรมนอยที่สุด

ขั้นตอนวิธีนี้จะเลือกทางเลือกการตัดคํ าที่มีคา cost ต่ํ าที่สุด ซึ่งก็ขึ้นอยูกับจํ านวนคํ าที่ตัดอกมาได 
และจํ านวนคํ าที่ไมมีในพจนานุกรม อยางไรก็ตาม หากมีทางเลือกที่มีคา cost เทากันและมีจํ านวน
คํ าเทากนัมากกวาหนึง่ทางเลอืก ขัน้ตอนวธินีีจ้ะไมสามารถตดัสนิไดวาจะเลอืกทางเลอืกไหน ดังนั้น
จงึตองใช heuristic อ่ืนเขามาชวย โดยสวนใหญมกัใชวิธกีารเทยีบคํ าทีย่าวทีส่ดุเขามาชวย ตัวอยาง
เชน ขอความปอนเขา “ตากลม” จะมี 2 ทางเลือกที่มีจํ านวนคํ านอยที่สุดเทากัน คือ

ตาก (expose)  ลม (wind)
ตา (eye)  กลม (round)

อัลกอริธึมจะเลือกทางเลือกแรกเปนคํ าตอบ เนื่องจากคํ าแรกของทางเลือกแรก “ตาก” มีความยาว
มากกวาคํ าแรกของทางเลือกที่สอง “ตา”

Surapant Meknavin and Boonserm Kijsirikul (2000) กลาววา วิธีการนี้มักจะมีประ
สิทธิภาพในการตัดคํ าสูงกวาวิธีการเทียบคํ าที่ยาวที่สุด เนื่องจากวิธีการนี้ไดแกไขขอจํ ากัดในการ
พยายามเลือกคํ าใหยาวที่สุดต้ังแตตน โดยใชวิธีพิจารณาทางเลือกของการตัดคํ าที่เปนไปได
ทั้งหมดกอนที่จะเลือกการตัดคํ า
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2.3.3 หลักการตัดคํ าโดยใชคลังขอมูล (corpus based approach)

หลักการตัดคํ าโดยใชคลังขอมูลเปนแนวคิดที่ไดรับการพัฒนาในยุคหลังๆซึ่งเปนยุคที่มีผู
สนใจนํ าวิธีการทางสถิติ (statistical techniques) มาใชในการประมวลผลภาษาธรรมชาติมากขึ้น 
โดยใชคลังขอมูลทางภาษา (corpus) เปนฐานความรูสํ าหรับเก็บคาความถี่ที่ใชในการตัดคํ า

2.3.3.1 วิธีการตัดคํ าโดยอาศัยคาความนาจะเปน (probabilistic word 
segmentation)

งานวจิยัของอศันยี กอตระกลู (Asanee Kawtrakul et al., 1995 cited in Surapant 
Meknavin and Boonserm Kijsirikul, 2000) และงานของสรุพนัธ เมฆนาวนิ (Surapant Meknavin, 
1995 cited in Surapant Meknavin and Boonserm Kijsirikul, 2000) รวมทั้งงานของ บุญเสริม 
กิจศิริกุล (2541) ไดใชแบบจํ าลองไตรแกรมของคํ า (word trigram model) รวมกับแบบจํ าลอง
ไตรแกรมของหมวดคํ า (part-of-speech trigram model) เพื่อหารูปแบบการตัดคํ าที่เปนไปได
มากที่สุด และลํ าดับหมวดคํ า (tag sequence) ที่เปนไปไดมากที่สุด ไปพรอมๆกัน วิธีการนี้ตองใช
คลังขอมูลที่มีการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าเตรียมเอาไวแลว โดยปญหาการตัดคํ าภาษาไทย
สามารถแสดงดวยสมการที่ 2-1 ดังตอไปนี้

(2-1)
arg max     P(W1,n | C1,m)
W1,n

= arg max
W1,n

P(C1,m | W1,n) * P(W1,n)
P(C1,m)

= arg max
W1,n

P(W1,n)

= arg max
W1,n

Σ  P(W1,n , T1,n)
T1,n

(บุญเสริม กิจศิริกุล, 2541: 4)

กํ าหนดให C1,m หมายถึง สายอักขระที่ปอนเขาไปตั้งแตตัวที่ 1 ถึงตัวที่ m
W1,n หมายถึง สายคํ าที่สามารถตัดออกมาได ต้ังแตคํ าแรกถึงคํ าที่ n
T1,n  หมายถึง สายหมวดคํ าที่กํ ากับอยูกับแตละคํ า ทั้งหมด n คํ า
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ปญหาของการตดัคํ าที ่ คือ ตองการหาสายค ํา W1,n ทีท่ ําใหคาความนาจะเปนของ P(W1,n) มคีาสงูทีส่ดุ 
โดยเมือ่น ําหมวดค ําเขามาชวยคํ านวณดวยแลว จะสามารถหาคา P(W1,n) ไดดังสมการ

สมการดังกลาว มีความหมายวา จากสายอักขระ C1,m ที่กํ าหนดใหซึ่งเปนขอความที่ปอน
เขาไป เราตองการแบงสายอักขระนี้ออกเปนคํ า W1, W2,…,Wn (ซึ่งเขียนสั้นๆไดวา W1,n)  และมี
หมวดคํ าเปน T1, T2,…,Tn (หรือ T1,n) เราตองการตัดคํ าใหไดคาของ P(W1,n | C1,m) ที่สูงที่สุด ซึ่ง
สามารถคํ านวณไดจาก P(W1,n , C1,m) / P(C1,m) และเราสามารถแปลงการหาคาความนาจะเปน
แบบมีเงื่อนไข (conditional probability) ตรงนี้ไดโดยนํ ากฏของเบยส (Bayes' rule) มาใช ดังนั้น
จึงสามารถแปลงสมการไดเปน P(C1,m | W1,n) * P(W1,n) / P(C1,m) (ดังแสดงในสมการ) ซึ่งสามารถ
ลดเหลือเพียงการหาคา P(W1,n) (ดังแสดงในสมการ) เนื่องจาก P(C1,m | W1,n) มีคาเทากับ 1 และ 
P(C1,m) สามารถละไปได เนื่องจากเปนตัวหารสํ าหรับทุกทางเลือกของการตัดคํ าที่จะนํ ามาเปรียบ
เทยีบกนั จากนัน้ จงึไดน ําหมวดค ํามาชวยพจิารณาดวย จงึไดสมการเปนการหาคา ΣT1,n  P(W1,n , T1,n)
(ดังแสดงในสมการ) ซึง่สามารถแปลงสมการไดเปน P(W1,n | T1,n) * P(T1,n) แลวจงึประยกุตใชแนวคิด
ของแบบจํ าลองไตรแกรม (trigram model) ที่มีสมมติฐานวา:

(1) คํ าหนึ่งๆสามารถปรากฏ ณ ตํ าแหนงใดๆในประโยคได โดยไมขึ้นกับคํ าหรือหมวดคํ าที่
อยูกอนหนาหรือตามหลัง กลาวคือ P(W1,n | T1,n) มีคาประมาณเทากับ ผลคูณรวมของ 
P(Wi | Ti) ของทุกคํ า

(2) ความนาจะเปนที่หมวดคํ าหนึ่งจะปรากฏ ณ ตํ าแหนงใดๆในประโยคจะขึ้นอยูกับหมวดคํ า
ที่ปรากฏกอนหนา 2 หมวดคํ าเทานั้น (trigram model) กลาวคือ P(T1,n) คํ านวณแบบ
ประมาณคาไดจาก P(Ti | Ti-1 , Ti-2)

ดังนัน้ สมการที ่ 2-1 จะสามารถค ํานวณโดยการประมาณคาตามแบบจํ าลองไตรแกรมไดดังสมการ
ที่ 2-2

(2-2)
arg max Σ Π P(Wi | Ti) * P(Ti | Ti-1 , Ti-2)
W1,n T1,n I = 1, n

(บุญเสริม กิจศิริกุล, 2541: 5)



27

จากคลังขอมูลภาษาไทยที่มีอยู เราสามารถหาคาของ P(Wi | Ti) ไดโดยนับจํ านวนของคํ า Wi ที่มี
หมวดค ําเปน Ti  หารดวยจ ํานวนของ Ti ทีเ่ปนหมวดค ําของคํ าใดๆ (จํ านวนของ Ti ทีป่รากฏทั้งหมด
ในคลังขอมูล) สวน P(Ti | Ti-1 , Ti-2) เราสามารถหาไดโดยนับจํ านวนหมวดคํ า Ti ที่มีหมวดคํ า Ti-2

และ Ti-1 นํ าหนา หารดวยจํ านวนสายหมวดคํ า Ti-2 และ Ti-1 ที่ปรากฏติดกันทั้งหมดในคลังขอมูล 
ขั้นตอนการคํ านวณคาความนาจะเปนที่ใชในการตัดคํ าวิธีนี้สามารถสรุปไดดังตารางที่ 2-5

1) ค ํานวณ
conditional prob

arg max W1,n  P(W1,n | C1,m) = arg max W1,n P(W1,n , C1,m) / P(C1,m)

2) แปลงสมการโดยใช Bay’s rule = arg max W1,n P(C1,m | W1,n) * P(W1,n) / P
(C1,m)

3) P(C1,m | W1,n) มคีาเทากับ 1 และ
P(C1,m) เปนตัวหารที่เทากันทุกทาง
เลือกสามารถตัดทิ้งได

= arg max W1,n P(W1,n)

4) นํ า T มาชวย = arg max W1,n ΣT1,n  P(W1,n , T1,n)
5) แปลง joint prob เปน
conditional prob

= arg max W1,n ΣT1,n  P(W1,n | T1,n) * P(T1,n)

6) นํ าแนวคิดไตรแกรม
มาใช

(1) lexical generation prob: ค ําหนึง่ๆสามารถปรากฏ ณ ตํ าแหนงใดๆใน
ประโยคไดโดยไมขึ้นกับส่ิงอื่น P(W1,n | T1,n) ≅ Πi=1..n  P(Wi | Ti)

(2) tag sequence prob: ความนาจะเปนที่หมวดคํ าหนึ่งๆจะปรากฏ ณ
ต ําแหนงใดๆในประโยคจะขึ้นอยูกับหมวดคํ าที่ปรากฏกอนหนา 2 หมวดคํ า
เทานั้น (trigram model)  P(T1,n)  ≅ Πi=1..n P(Ti | Ti-1 , Ti-2)

7) = arg max W1,n ΣT1,n  Πi=1..n  P(Wi | Ti) * P
(Ti | Ti-1 , Ti-2)

ตารางที่ 2-4 ขั้นตอนการตัดคํ าโดยอาศัยคาความนาจะเปนตามแบบจํ าลองไตรแกรม

อยางไรก็ตาม หากพิจารณาตามสมการที่ใชดังกลาว จะพบวาการนํ าหมวดคํ ามาคํ านวณ
ไมไดมีผลโดยตรงใดๆตอการตัดคํ า เพราะเปนการหาเฉพาะสายคํ าที่ใหคาความนาจะเปนสูงที่สุด 
และคาความนาจะเปนนี้ไดมาจากการนํ าคาความนาจะเปนทั้งหมดของสายคํ าหนึ่งๆซึ่งมีการ
กํ ากับสายหมวดคํ าแบบตางๆกันมารวมกัน ซึ่งจะเทากับการหาคาความนาจะเปนของสายคํ านั้นๆ
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โดยไมพิจารณาเรื่องหมวดคํ า ตัวอยางเชน จากสายอักขระ “เขาเดินตากลมไปหามเหสี” คา
ความนาจะเปนของการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าที่เปนไปไดทั้งหมดสมมติวาเปนดังตารางที่ 2-5

การตัดคํ าและหมวดคํ าแบบตางๆ
คาความนา
จะเปนของ
สายคํ าและ
สายหมวดคํ า

คาความนาจะ
เปนรวมของ
สายคํ า

เขา/PN เดิน/VI ตาก/VT ลม/N ไป/VI หา/VT มเหสี/N 0.17
เขา/PN เดิน/VI ตาก/NPrp ลม/N ไป/VI หา/VT มเหสี/N 0.04 0.3
เขา/N เดิน/VI ตาก/VT ลม/N ไป/VI หา/VT มเหสี/N 0.06
เขา/N เดิน/VI ตาก/NPrp ลม/N ไป/VI หา/VT มเหสี/N 0.03
เขา/PN เดิน/VI ตาก/VT ลม/N ไป/VI หาม/VT เห/VI สี/N 0.08
เขา/PN เดิน/VI ตาก/VT ลม/N ไป/VI หาม/VT เห/VI สี/VT 0.1
เขา/PN เดิน/VI ตาก/NPrp ลม/N ไป/VI หาม/VT เห/VI สี/N 0.05
เขา/PN เดิน/VI ตาก/NPrp ลม/N ไป/VI หาม/VT เห/VI สี/VT 0.03 0.4
เขา/N เดิน/VI ตาก/VT ลม/N ไป/VI หาม/VT เห/VI สี/N 0.09
เขา/N เดิน/VI ตาก/VT ลม/N ไป/VI หาม/VT เห/VI สี/VT 0.025
เขา/N เดิน/VI ตาก/NPrp ลม/N ไป/VI หาม/VT เห/VI สี/N 0.02
เขา/N เดิน/VI ตาก/NPrp ลม/N ไป/VI หาม/VT เห/VI สี/VT 0.005
เขา/PN เดิน/VI ตา/N กลม/Adv ไป/VI หา/VT มเหสี/N 0.055 0.1
เขา/N เดิน/VI ตา/N กลม/Adv ไป/VI หา/VT มเหสี/N 0.045
เขา/PN เดิน/VI ตา/N กลม/Adv ไป/VI หาม/VT เห/VI สี/N 0.07
เขา/PN เดิน/VI ตา/N กลม/Adv ไป/VI หาม/VT เห/VI สี/VT 0.04 0.2
เขา/N เดิน/VI ตา/N กลม/Adv ไป/VI หาม/VT เห/VI สี/N 0.07
เขา/N เดิน/VI ตา/N กลม/Adv ไป/VI หาม/VT เห/VI สี/VT 0.02

รวม18 รูปแบบสายคํ าและสายหมวดคํ า
จัดเปน 4 รูปแบบสายคํ า

1.0 1.0

ตารางที่ 2-5 คาความนาจะเปนของสายคํ าและสายหมวดคํ าของประโยคตัวอยาง
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จากตารางที่ 2-5 ซึ่งแสดงรูปแบบการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าทั้งหมด 18 รูปแบบ ซึ่งมี
การตัดคํ า 4 รูปแบบ หากพิจารณาตามสมการที่ใช ซึ่งตองการหาสายคํ าที่ใหคาความนาจะเปนสูง
สุดเทานั้น จะไดคํ าตอบเปนการตัดคํ าแบบที่ 2 (จาก 4 รูปแบบ) ซึ่งมีคาความนาจะเปนของสายคํ า
เทากับ 0.4 ที่คํ านวณไดจากการนํ าคาความนาจะเปนของสายหมวดคํ าแบบตางๆรวมกัน ทั้งที่ใน
ความจริงแลว คํ าตอบที่ถูกตองนาจะเปนการตัดคํ าแบบที่ 1 เพราะมีรูปแบบสายคํ าพรอมสาย
หมวดคํ าที่ใหคาความนาจะเปนสูงสุด (จากทั้งหมด 18 รูปแบบ) คือ รูปแบบของสายคํ าและสาย
หมวดคํ าแบบที่ 1 (แสดงไวดวยตัวหนา) แตเนื่องจากเมื่อรวมคาความนาจะเปนของสายหมวดคํ า
แบบตางๆในรูปแบบสายคํ าแบบที่ 1 แลว ไดเทากับ 0.3 ซึ่งนอยกวาคาความนาจะเปนของรูปแบบ
สายคํ าแบบที่ 2 ทํ าใหคํ าตอบที่ถูกตองไมไดถูกเลือก ซึ่งก็เทากับเปนการหาคาความนาจะเปนของ
สายคํ าเทานั้นโดยไมไดพิจารณาเรื่องหมวดคํ า

ในประเด็นนี้ Surapant Meknavin and Boonserm Kijsirikul (2000) ไดกลาวไววา มีผู
แยงวาควรจะคํ านวณหาการตัดคํ าที่มีคาความนาจะเปนรวมของสายคํ าและสายหมวดคํ า 
(joint probability of word sequence and tag sequence) ที่สูงที่สุด คือ P(Wi , Ti) แทนที่จะเปน
เพียงแค P(Wi) เทานั้น โดยใหเหตุผลวา เมื่อเวลามนุษยคิดถึงประโยคหนึ่งๆ เขาจะคิดถึงในความ
หมายเดียวเทานั้น ซึ่งสุรพันธ เมฆนาวิน และบุญเสริม กิจศิริกุล กลาววา ไดทํ าการคํ านวณทั้ง 2 
แบบแลว พบวาไมมีความแตกตางที่มีนัยสํ าคัญระหวาง 2 แบบนี้  แตอยางไรก็ตาม ผูวิจัยไมพบ
รายละเอียดใดๆของการคํ านวณแบบที่หาคาความนาจะเปนรวมของสายคํ าและสายหมวดคํ าใน
บทความดังกลาว ผูวิจัยคาดวา ผลจากการคํ านวณ 2 แบบนี้นาจะใหผลลัพธแตกตางกัน หากมอง
กระบวนการตัดคํ าเปนสวนเดียวกับกระบวนการกํ ากับหมวดคํ า ไมใชกระบวนการที่ตองกระทํ า
กอนการกํ ากับหมวดคํ า

2.3.3.2 วิธีการตัดคํ าโดยอาศัยคุณลักษณะของคํ า (feature-based word 
segmentation)

วิธีการตัดคํ าโดยอาศัยคุณลักษณะของคํ าไดรับการพัฒนาโดยสุรพันธ เมฆนาวิน และ
คณะ (Surapant Meknavin et al., 1997) สุรพันธไดนํ าวิธีการอาศัยคุณลักษณะ (feature-based 
approach) ซึง่เปนวธิกีารทีใ่ชในงานดานอ่ืนๆของการประมวลผลภาษาธรรมชาติหลายๆดาน มาใช
เพื่อชวยแกปญหาในการตัดคํ าภาษาไทย เนื่องจากเห็นวา วิธีการตัดคํ าโดยใชคาความนาจะเปน
ไดนํ าเพียงขอมูลเรื่องหมวดคํ าในปริบทที่จํ ากัดมาพิจารณาเทานั้น อีกทั้งไมไดนํ าเรื่องการปรากฏ
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รวมกันของคํ าที่ไมไดเกิดตอเนื่องกัน (unordered long distance specific word collocations) 
มาพิจารณาดวย ซึ่งหากจะพัฒนาวิธีการตัดคํ าโดยอาศัยคาความนาจะเปนใหสามารถใช
ประโยชนจากปริบทไดมากขึ้นก็จํ าเปนตองใชคลังขอมูลที่มีขนาดใหญมากและสิ้นเปลือง
ทรัพยากรหนวยความจํ าในการเก็บตารางคาสถิติมาก จึงเสนอวิธีการตัดคํ าโดยอาศัยคุณลักษณะ
ของคํ า

วิธีการตัดคํ าโดยอาศัยคุณลักษณะของคํ าเปนวิธีการแบบผสม (hybrid approach) ที่นํ า
คุณลักษณะ (feature) ของคํ าที่เกิดความกํ ากวมในการตัดคํ าเขามาชวยเลือกการตัดคํ าที่ถูกตอง
ได โดย Surapant Meknavin et al (1997) ไดน ําคุณลกัษณะของค ํามาชวยเลอืกการตัดคํ าทีถู่กตอง
หลังจากไดผลทางเลือกการตัดคํ าที่เปนไปไดทั้งหมดจากวิธีการตัดคํ าใหไดจํ านวนคํ าและคํ าที่ไมมี
ในพจนานุกรมนอยที่สุด (maximal matching) และกํ ากับหมวดคํ าใหกับทุกทางเลือกแลว คุณ
ลักษณะอาจเปนอะไรก็ตามที่สามารถบงชี้ลักษณะปริบทขางเคียงของคํ าที่เกิดความกํ ากวม เชน 
การเกิดรวมกันของคํ า (collocation), คํ าปริบท (context word) เปนตน แนวคิดของวิธีการนี้คือ 
พยายามเรียนรูคุณลักษณะตางๆจากคลังขอมูลที่บงชี้ลักษณะของปริบทที่คํ าหนึ่งๆสามารถจะ
ปรากฏได ซึ่งทํ าใหสามารถใชคุณลักษณะตางๆนั้นรวมกันเพื่อแกปญหาความกํ ากวมในการตัดคํ า
Surapant Meknavin et al. (1997) ไดเลือกใช RIPPER และ WINNOW ซึ่งเปนอัลกอริธึมเรียนรู 
(learning algorithm) เพื่อเลือกคุณลักษณะตางๆที่จะนํ ามาใชในการตัดคํ าภาษาไทยโดยอัตโนมัติ
จากคลังขอมูลและเพื่อใชคุณลักษณะเหลานั้นรวมกันแกปญหาความกํ ากวม ซึ่งงานวิจัยดังกลาว
ไดลองใชคุณลักษณะ 2 ประเภท ตามที่ Golding (1995 cited in Surapant Meknavin et.al, 
1997) เคยทํ าไว:

(1) การเกิดรวมกันของคํ า (collocation) เพื่อพิจารณารูปแบบภายใน L คํ าหรือหมวดคํ าที่เกิด
ตอเนื่องกับคํ าเปาหมาย (target word = คํ าที่เกิดความกํ ากวมที่เราสนใจ)

(2) คํ าปริบท (context word) เพื่อพิจารณาคํ าเฉพาะ (particular word) ที่ปรากฏภายใน
ขอบเขต + / - K คํ าจากคํ าเปาหมาย

ตัวอยางเชน ในการแกปญหาความก ํากวมของสายอกัขระ “มากวา” สามารถท ําไดโดยหา เซตสบัสน 
(confusion set =C) ซึ่งก็คือ รูปแบบความเปนไปไดทั้งหมดของการตัดคํ า ไดเปน C = {มาก วา, 
มา กวา} จากนั้นจึงใช RIPPER และ WINNOW เพื่อเรียนรูคุณลักษณะจากคลังขอมูลฝกสอนที่จะ
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สามารถแยกการตัดคํ าทั้งสองแบบออกจากกันได ตัวอยางของคุณลักษณะที่ใชแกความกํ ากวม
ของ “มากวา” ไดแก

(1) มากวา number (collocation ที่บงปริบทวาควรตัดคํ าเปน มา กวา)
(2) พูด within –10 words (context word ที่บงปริบทวาควรตัดคํ าเปน มาก วา)

ผูวิจยัเหน็วา วิธกีารตัดคํ าโดยอาศยัคุณลกัษณะของค ําเปนรปูแบบหนึ่งของความพยายามที่จะ
ใชประโยชนจากปรบิทในขอบเขตทีก่วางขึน้กวาทีใ่ชในวธิกีารตัดคํ าโดยอาศยัคาความนาจะเปน ซึ่ง
อันที่จริงสามารถเพิ่มขอมูลปริบทเพื่อใชแกปญหาความกํ ากวมในการตัดคํ าไดหลายวิธี เชน การ
ใชขอมูลโครงสรางระดับวลี เปนตน

2.3.4 การเลือกประโยคที่ถูกตองหลังการตัดคํ า

วิธีการตัดคํ าบางวิธีจะใหผลลัพธเปนรูปแบบการตัดคํ าทั้งหมดที่เปนไปได หรือมีทางเลือก
ของการตัดคํ าที่ไดมากกวา 1 ทางเลือก ดังนั้นจึงจํ าเปนตองมีการเลือกรูปแบบการตัดคํ าที่คาดวา
ถูกตองที่สุด งานวิจัยของ รัตติกร วรากูลศิริพันธุ และคณะ (2538ข) เสนอการใชขอมูลความถี่ของ
การใชคํ าภาษาไทย (word usage frequency) เขามาชวยในการเลือกประโยคที่ถูกตองหลังการ
ตัดคํ า โดยคํ านวณหาคาความนาจะเปนของการนํ าคํ านั้นไปใชในภาษาไทย (probability of 
usage) ซึ่งอาศัยแหลงขอมูลภาษาไทยตางๆ เพื่อเปนฐานขอมูลตัวอยาง การคํ านวณหาคาความ
นาจะเปนของการนํ าคํ านั้นไปใชในภาษาไทยสามารถหาไดจากสมการที่ 2-3

(2-3)
Pu(W1)  =  f1 / N

โดยกํ าหนดให
Pu(W1) หมายถึง ความนาจะเปนที่คํ าภาษาไทย W1 จะถูกใชในภาษา
f1 หมายถึง ความถี่หรือจํ านวนครั้งของการใชคํ าภาษาไทย W1 ที่ปรากฏในคลังขอมูล
N หมายถึง จํ านวนคํ าทั้งหมดที่ปรากฏในคลังขอมูล (คือ ความถี่หรือจํ านวนครั้งที่ปรากฏ

ของทุกคํ าในคลังขอมูลรวมกัน)



32

การเลือกรูปแบบการตัดคํ าที่ถูกตองสามารถทํ าไดโดย เปรียบเทียบคา Pu ของคํ าที่อยูใน
ลํ าดับเดียวกันในทางเลือกการตัดคํ าตางๆที่ได แลวเลือกทางเลือกที่มีคาสูงกวา หากคํ าในลํ าดับ
ตนมีคาความนาจะเปนของการใชเทากัน ก็เปรียบเทียบคํ าในลํ าดับถัดไปเรื่อยๆ

ผูวิจยัเหน็วา การเลอืกประโยคทีถู่กตองหลงัการตดัคํ าสามารถน ําไปใชเสรมิกับวธิกีารตัดคํ า
ที่ไดผลลัพธมากกวา 1 ทางเลือก อันไดแก หลักการตัดคํ าโดยใชพจนานุกรม สวนการตัดคํ าวิธีอ่ืน
ซึ่งไดผลลัพธการตัดคํ ารูปแบบเดียวก็ไมจํ าเปนตองใชวิธีการนี้อีก วิธีการเลือกประโยคที่ถูกตอง
แบบขางตนนี้จะอาศัยความนาจะเปนแบบ simple probabilistic model คือ หาความนาจะเปน
ที่คํ าจะถูกใชในภาษาโดยไมไดนํ าปริบทในการปรากฏของคํ านั้นมาชวยในการคํ านวณ และวิธีนี้ให
คานํ้ าหนักแกคํ าที่ปรากฏตนประโยคมากกวาคํ าที่ปรากฏทายประโยค เนื่องจากไมไดเปรียบเทียบ
คาความนาจะเปนของทั้งสาย แตเลือกเปรียบเทียบจากคาความนาจะเปนของคํ าที่อยูตนประโยค
กอน

2.4 วิธีการในการกํ ากับหมวดคํ าภาษาไทยที่ผานมา

การกํ ากับหมวดคํ า คือ การกํ าหนดหมวดคํ าใหแกขอความปอนเขา โดยคอมพิวเตอรจะ
เปนผูกํ ากับหมวดคํ า (part-of-speech tagger หรือ POS tagger) ใหกับคํ าแตละคํ าในขอความที่
ปอนเขามา โดยหมวดคํ าที่ใชกํ ากับอาจแตกตางกันในแตละงาน ซึ่งขึ้นอยูกับวา ผูพัฒนาโปรแกรม
กํ ากับหมวดคํ าจะกํ าหนดใหมีหมวดคํ าใดบางในงานของตน การกํ ากับหมวดคํ ามีประโยชนชวยให
การแจงสวนประโยค (parsing) สามารถทํ าไดสะดวกขึ้นและถูกตองยิ่งขึ้น เนื่องจากวา แตเดิม
ความกํ ากวมจากการที่รูปคํ าหนึ่งๆเปนไดหลายหมวดคํ าทํ าใหการแจงสวนประโยคประสบปญหา 
(บุญเสริม กิจศิริกุล, 2541: 9) วิธีการกํ ากับหมวดคํ าสามารถแบงไดเปน 2 หลักการใหญๆ คือ 
หลักการกํ ากับหมวดคํ าโดยใชกฎ (rule based approach) และ หลักการกํ ากับหมวดคํ าโดยใช
แบบจํ าลองไตรแกรม (trigram model approach)

2.4.1 หลักการกํ ากับหมวดคํ าโดยใชกฎ (rule based approach)

การกํ ากับหมวดคํ าโดยใชกฎสามารถทํ าไดโดยเขียนกฎทางภาษาขึ้นมาใชกํ ากับหมวดคํ า
ใหกับคํ าหนึ่งๆ โดยพิจารณาจากรูปแบบและหมวดคํ าที่อยูกอนหนาและหลัง เชน กฎ “คํ าปจจุบัน
จะไมเปนคํ ากรยิา ถาคํ าทีอ่ยูกอนหนาเปนหมวดค ําบงชี ้ (determiner)” เปนตน (บุญเสรมิ กิจศิริกุล, 
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2541: 9) งานวิจัยในชวงตนๆ จะใชคนเขียนกฏทางภาษาขึ้นมา หลักการกํ ากับหมวดคํ าโดยใชกฎ
มีขอดีในดานความเร็วของการทํ างาน เนื่องจากกฎที่ไดมีขนาดเล็ก แตมีขอดอยคือ ตองอาศัย
นกัภาษาศาสตรเพือ่ชวยเขยีนกฎหรือรูปแบบ และการเขียนกฎที่สมบูรณทํ าไดยาก  ตอมา Brill 
(1993) เสนอวิธีการสรางรูปแบบ (template) ของกฎขึ้นมาโดยไมระบุรายละเอียด จากนั้นให
โปรแกรมแกไขกฎใหดีขึ้นโดยอาศัยการเรียนรูจากขอผิดพลาดในรอบกอนหนาเพื่อแกไขกฏใหถูก
ตองมากยิ่งขึ้น

2.4.2 หลักการกํ ากับหมวดคํ าโดยใชแบบจํ าลองไตรแกรม (trigram model 
approach)

หลักการกํ ากับหมวดคํ าโดยใชแบบจํ าลองไตรแกรมไดนํ า hidden Markov model
(HMM) ซึ่งเปนวิธีการที่ใชกันแพรหลายในงานดานการรูจํ าเสียงมาประยุกตใชกับการกํ ากับหมวด
คํ า โดยรวบรวมคาสถิติของความนาจะเปนของคํ าและหมวดคํ าตางๆจากคลังขอมูลไวสํ าหรับใช
ในการคํ านวณคาความนาจะเปนในการกํ ากับหมวดคํ า ปญหาของการกํ ากับหมวดคํ าสามารถ
แสดงได ดังสมการที่ 2-4

(2-4)
arg max  P(T1,n | W1,n)
T1,n

= arg max
T1,n

P(W1,n , T1,n)
    P(W1,n)

= arg max
T1,n

P(W1,n , T1,n)

arg max
T1,n

Πi=1..n  P(Wi | Ti) * P(Ti | Ti-1 , Ti-2)

(บุญเสรมิ กิจศิริกุล, 2541: 10)

กํ าหนดให
W1,n หมายถึง สายคํ าที่สามารถตัดออกมาได ต้ังแตคํ าแรกถึงคํ าที่ n
T1,n หมายถึง สายหมวดคํ าที่อาจเปนไปไดซึ่งกํ ากับอยูกับคํ าแตละคํ าทั้งหมด n คํ า
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สมการที่ 2-4 มีความหมายวา จากสายคํ า W1,n ที่กํ าหนดใหซึ่งเปนขอความที่ปอนเขาไปนี้ 
(ขอความที่ปอนเขาไปเปนขอความที่มีการตัดคํ าไวแลว) ตองกํ ากับหมวดคํ า T1,n ใหกับแตละคํ าใน
ขอความ โดยตองการกํ ากับหมวดคํ าใหไดคาความนาจะเปนของ P(T1,n | W1,n) มีคาสูงที่สุด ซึ่ง
สามารถคํ านวณไดจาก P(W1,n , T1,n) / P(W1,n) ซึ่งสามารถละการคิด P(W1,n) ที่เปนตัวหารของ
ทุกทางเลือกไปได ดังนั้นจึงเหลือเพียงการหาคาของ P(W1,n , T1,n)  คาความนาจะเปนรวมตรงนี้
สามารถคํ านวณไดจาก P(W1,n | T1,n) * P(T1,n) และสามารถประมาณคาความนาจะเปนไดตาม
แนวคิดของแบบจํ าลองไตรแกรมที่มีสมมติฐานวา:

(1) คํ าหนึ่งๆสามารถปรากฏ ณ ตํ าแหนงใดๆในประโยคได โดยไมขึ้นกับคํ าหรือหมวดคํ าที่
อยูกอนหนาหรือตามหลัง กลาวคือ P(W1,n | T1,n) มีคาประมาณเทากับ ผลคูณรวมของ 
P(Wi | Ti) ของทุกคํ า

(2) ความนาจะเปนที่หมวดคํ าหนึ่งจะปรากฏ ณ ตํ าแหนงใดๆในประโยคจะขึ้นอยูกับหมวดคํ า
ที่ปรากฏกอนหนา 2 หมวดคํ าเทานั้น (trigram model) กลาวคือ P(T1,n) คํ านวณแบบ
ประมาณคาไดจาก P(Ti | Ti-1 , Ti-2)

ดังนั้น สมการที่ใชสํ าหรับกํ ากับหมวดคํ าตามแบบจํ าลองไตรแกรม คือ Π i=1..n P(Wi | Ti) 
* P(Ti | Ti-1 , Ti-2) (ดังแสดงในสมการที ่2-4)   จากคลงัขอมลูภาษาไทย สามารถหาคาของ P(Wi | Ti) ได
โดยนับจํ านวนของคํ า Wi ที่มีหมวดคํ าเปน Ti   หารดวยจํ านวนของ Ti ที่เปนหมวดคํ าของคํ าใดๆ 
(จํ านวนของ Ti ทั้งหมดที่ปรากฏในคลังขอมูล) สวน P(Ti | Ti-1 , Ti-2) สามารถหาไดโดยนับจํ านวน
หมวดคํ า Ti ที่มีสายหมวดคํ าตอเนื่อง Ti-2 และ Ti-1 นํ าหนา หารดวยจํ านวนสายหมวดคํ าตอเนื่อง 
Ti-2 , Ti-1 ที่ปรากฏติดกันทั้งหมดในคลังขอมูล

การกํ ากับหมวดคํ าโดยใชแบบจํ าลองไตรแกรมนี้ไดรับการวิจัยอยางกวางขวาง และพบวา
สามารถก ํากบัหมวดค ําไดถูกตองสงู โดยเฉพาะกบัภาษาองักฤษ (Church, 1988; Charniak et al., 
1993 อางถึงใน บุญเสริม กิจศิริกุล, 2541: 11) ขอดีของการกํ ากับหมวดคํ าโดยใชแบบจํ าลอง
ไตรแกรม คือ ใหผลความถูกตองที่สูง และไมจํ าเปนตองอาศัยนักภาษาศาสตรเขียนกฎทาง
ไวยากรณ แตมีขอดอยคือ ตองใชเนื้อที่หนวยความจํ ามากในการเก็บตารางคาความนาจะเปน
ตางๆ และความเร็วในการคํ านวณชากวาวิธีการใชกฎเกณฑ แตเนื่องจากปจจุบันหนวยความจํ ามี
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ราคาถูกลงมาก และความเร็วในการประมวลผลของคอมพิวเตอรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง จึง
คิดวาขอดอยเหลานี้ไมเปนปญหามากนัก (บุญเสริม  กิจศิริกุล, 2541: 11)

จากหลักการและแนวคิดตางๆในการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าภาษาไทยที่ยกมากลาวไว
ขางตน วิทยานิพนธฉบับนี้ไดเลือกใชหลักการที่อาศัยคาความนาจะเปนเพื่อนํ ามาแกปญหาการ
ตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าภาษาไทย โดยประยุกตใชแบบจํ าลองไตรแกรมเพื่อสรางโปรแกรม
สํ าหรับตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ า เนื่องจากผูวิจัยเห็นวา แบบจํ าลองไตรแกรมเปนแนวคิดที่อาศัย
หลักการของคาความนาจะเปนที่ไดรับการวิจัยอยางกวางขวางจากงานวิจัยตางๆทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และยังใหผลความถูกตองสูงในการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ า  อยางไรก็ตาม 
วิทยานิพนธฉบับนี้มองการแกปญหาการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าเปนเรื่องเดียวกัน ซึ่งนาจะแก
ปญหาทั้งสองเรื่องไปพรอมๆกันได ดังนั้น วิทยานิพนธฉบับนี้จึงตองปรับใชแนวคิดไตรแกรมเพื่อทํ า
การตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าภาษาไทยแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (ดูรายละเอียดในการ
คํ านวณของแบบจํ าลองไตรแกรมที่ใชในวิทยานิพนธนี้ในบทที่ 5)



บทท่ี  3

การจัดทํ าคลังขอมูลภาษา

บทนี้จะกลาวถึงการจัดทํ าคลังขอมูลภาษาเพื่อใชเปนฐานความรูสํ าหรับโปรแกรมในการ
ตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าภาษาไทย เนื่องจากโปรแกรมจํ าเปนตองเรียนรูคาสถิติที่จะนํ าไปใชทั้ง
สํ าหรับตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ า คลังขอมูลที่ใชในวิทยานิพนธฉบับนี้จึงมีลักษณะเปนคลังขอมูล
ภาษาไทยที่มีการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ า  โดยในบทนี้จะเริ่มจากการกลาวถึงบทบาทของ
คลังขอมูลภาษาในงานดานประมวลผลภาษาธรรมชาติ จากนั้นในหัวขอที่ 3.1 กลาวถึงชุดขอมูลที่
รวบรวมมาใชเปนคลังขอมูล  หัวขอที่ 3.2 กลาวถึงรูปแบบของขอความในคลังขอมูล และหัวขอที่ 
3.3 กลาวถึงขั้นตอนในการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าดวยมือใหกับคลังขอมูล

คลังขอมูลภาษาถือเปนทรัพยากรที่สํ าคัญสํ าหรับการวิเคราะหภาษาและการศึกษาทาง
ภาษาศาสตร และในปจจุบันไดถูกนํ ามาใชอยางแพรหลายในงานดานประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
เพื่อเปนฐานความรูดานตางๆใหกับระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อยุคหลังๆการประมวลผลภาษา
ธรรมชาติมักประยุกตวิธีการทางสถิติเขามาใช คลังขอมูลก็จะเปนแหลงขอมูลทางภาษาขนาด
ใหญสํ าหรับเก็บขอมูลทางสถิติ เพื่อชวยในการประมวลผลใหมีความถูกตองแมนยํ าและมีประสิทธิ
ภาพสูงขึ้น หรือแมแตงานที่อาศัยกฎในปจจุบันซึ่งไดรับการพัฒนาแกไขขึ้นมาใหม เชน งานของ
Brill (1993) ก็ยังใหระบบเรียนรูและสรุปกฎจากคลังขอมูลเชนกัน

คลังขอมูลที่นํ ามาใชในการประมวลผลภาษาธรรมชาติไดรับการพัฒนารูปแบบและวิธีการ
เรื่อยมา ทํ าใหมีลักษณะแตกตางกันไปทั้งในดานรูปแบบและเนื้อหา มีทั้งที่เปนคลังขอมูลลวน
(plain corpus) ซึ่งประกอบดวยขอความอยางเดียว และคลังขอมูลที่มีการกํ ากับขอมูล 
(annotated corpus) เชน คลังขอมูลที่กํ ากับหมวดคํ า, คลังขอมูลที่กํ ากับความหมาย หรือ บาง
งานตองการขอมูลที่เปนตัวแทนของทั้งภาษาในขณะที่บางงานตองการขอมูลภาษายอย (sub-
language) เฉพาะเรื่องเทานั้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจุดประสงค วิธีการ และลักษณะของงานที่จะนํ าคลัง
ขอมูลไปใช
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สํ าหรับคลังขอมูลภาษาไทยนั้น เพิ่งจะไดรับการพัฒนาในชวงไมก่ีปที่ผานมา จึงทํ าใหใน
ปจจุบันมีคลังขอมูลภาษาไทยอยูจํ านวนนอย คลังขอมูลภาษาไทยที่ไดรับความนิยมนํ าไปใชใน
งานวิจัยตางๆ ไดแก คลังขอมูลออรคิด (Orchid Corpus) (Virach Sornlertlamvanich et al., 
1997) ซึ่งสรางและพัฒนาโดยกลุมวิจัยภาษาและวิทยาการความรู (LINKS) แหงศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) โดยมุงหวังที่จะใหบริการเปนแหลงขอมูล
ภาษาไทยสํ าหรับการวิจัยทางภาษาและทางการประมวลผลภาษาธรรมชาติ คลังขอมูลออรคิดมี
ลักษณะเปนคลังขอความภาษาไทยที่มีการตัดแบงประโยคและคํ าและมีการกํ ากับหมวดคํ า

การพัฒนาโปรแกรมซึ่งใชแบบจํ าลองไตรแกรมสํ าหรับตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าใน
วิทยานิพนธฉบับนี้จํ าเปนตองเรียนรูขอมูลทางสถิติจากคลังขอมูลภาษาไทย ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดจัด
ทํ าคลังขอมูลขึ้นมาสํ าหรับใชในวิทยานิพนธ สาเหตุที่ไมไดเลือกใชคลังขอมูลออรคิดเนื่องจากวา
คลังขอมูลออรคิดที่เผยแพรไวนั้นมีเนื้อหาคอนขางจํ ากัด เนื่องจากประกอบดวยขอมูลที่เปน
รายงานการประชุมทางวิชาการของทางเนคเทคเทานั้น แตวิทยานิพนธนี้สนใจศึกษาขอมูลภาษา
ไทยที่ใชกันทั่วไปในชีวิตประจํ าวัน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดรวบรวมขอมูลภาษาไทยขึ้นมาเองและทํ าการ
ตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าดวยมือใหกับคลังขอมูล  นอกจากนี้ เนื่องจากประเด็นเรื่องคํ าและ
หมวดคํ าภาษาไทยก็ยังคงเปนประเด็นที่ยังไมลงตัวและนาจะศึกษาตอไดอีกมาก ผูวิจัยจึงเลือกที่
จะศึกษาเรื่องคํ าและหมวดคํ าในภาษาไทยไปดวยเพื่อนํ ามาตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าใหกับคลังขอ
มูลที่จัดทํ าขึ้น (ดูรายละเอียดเรื่องเกณฑการตัดคํ าและการกํ าหนดชุดหมวดคํ าในบทที่ 4)

สวนถัดไปจะอธิบายรายละเอียดของการจัดทํ าคลังขอมูลในวิทยานิพนธฉบับนี้ ซึ่งโดย
ภาพรวมแลว การจัดทํ าคลังขอมูลสํ าหรับวิทยานิพนธฉบับนี้มีลํ าดับขั้นตอนดังรูปที่ 3-1
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เก็บรวบรวมขอมูล แปลงใหอยูในรูปขอความลวน
และแกไขการสะกดคําที่ผิด

ขอความลวนที่อยูในลักษณะที่
พรอมสําหรับการตัดคําและ
กํากับหมวดคําดวยมือ

ตัดคําดวยมือ

ขอความที่มีการตัดคํา

กํากับหมวดคําดวยมือและปรับการตัดคําให
เหมาะสมกับปริบท

(ตัดคําใหยาวที่สุด+กํากับหมวดคําละเอียดที่สุด)

ขอความที่มีการตัดคํา
และกํากับหมวดคํา

ตรวจสอบการตัดคําและกํากับหมวดคําใหมี
ความคงที่สม่ําเสมอตามเกณฑ

คลังขอมูลภาษาไทยที่มีการ
ตัดคําและกํากับหมวดคํา

รูปที่ 3-1  ขั้นตอนกระบวนการสรางคลังขอมูล
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3.1 ชุดขอมูลท่ีใชเปนคลังขอมูล

ผูวิจัยไดรวบรวมขอความภาษาไทยซึ่งเปนขอมูลอิเลก็ทรอนกิสที่เผยแพรไวในเวบไซตของ
หนงัสอืพมิพกรงุเทพธุรกิจ (http://www.bangkokbiznews.com) ขนาดประมาณ 25,000 คํ าเพื่อ
นํ ามาใชเปนคลังขอมูล โดยเลือกขอมูลของฉบับวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ขอมูลที่ใชจัดเปน
ขอเขียนประเภทขาวและบทความ ซึ่งประกอบดวย รายงานขาว บทความ คอลัมนตางๆ และมี
การใชภาษาในรูปแบบภาษาเขียนที่ไมเปนทางการ อันเปนตัวอยางของขอความภาษาไทยที่คน
ไทยพบไดทั่วไปในชีวิตประจํ าวัน

3.2 รูปแบบของขอความในคลังขอมูล

ขอมูลภาษาไทยที่รวบรวมมาได ผูวิจัยจะแปลงใหอยูในรูปของขอความลวน (plain text)
โดยตัดสวนที่เปน HTML tag ออกไป แลวจัดเก็บไวเปนแฟมขอมูล พรอมทั้งผูวิจัยไดแกไขการ
สะกดคํ าที่ผิด และตัดขอความในสวนที่เปนตารางออกไป ทั้งนี้พยายามคงขอความเดิมใหมากที่
สุดเพื่อใหเปนตัวอยางของการใชภาษาจริง หลังจากนั้น เนื่องจากขอความในเวบไซตมีเครื่อง
หมายขึ้นบรรทัดใหมเพื่อแยกขอความที่ตอเนื่องกันออกเปนบรรทัดๆ แมวาจะยังไมจบความก็ตาม 
ผูวิจัยจึงไดทํ าการจัดเนื้อความในยอหนาเดียวกันใหตอเนื่องกันไปโดยตัดเครื่องหมายขึ้นบรรทัด
ใหมที่แทรกอยูภายในขอความของยอหนาเดียวกันออก และแทนที่การเวนยอหนาดวยสัญลักษณ
ระบุยอหนา <P> (ดูตารางที่ 3-1) เพื่อใหสะดวกตอการพิจารณาในการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ า
ดวยมือ

คลังขอมูลที่จัดทํ าขึ้นไมมีการตัดแบงประโยค เนื่องจากวาภาษาไทยยังมีความกํ ากวมใน
การตัดประโยคอยู ซึ่งเกิดจากการที่ภาษาไทยไมมีตัวบงขอบเขตของประโยคที่แนชัดเหมือนอยาง
เชนภาษาอังกฤษที่ใชเครื่องหมาย full-stop (.) ระบุการจบประโยค อีกทั้งเกณฑการตัดสินประโยค
ในภาษาไทยก็ยังไมลงตัว ตัวอยางเชน Matthews (1981: 27) กลาววา ประโยคจะตองประกอบ
ดวยสวนหลักคือภาคแสดงซึ่งมีกริยาเปนหัวใจของประโยค แตจากการสังเกตในภาษาไทยก็มีสาย
อักขระที่ดูเหมือนจะเปนประโยคแตไมมีกริยาปรากฎอยู เชน “วันนี้วันเสาร” หรือสายอักขระ เชน 
“เขาชื่อสมชาย” ซึ่งก็ยังถกเถียงกันไดวา “ชื่อ” ในที่นี้เปนหมวดคํ านามหรือหมวดคํ ากริยา หากจัด
ใหเปนหมวดคํ านามแลวก็แสดงวาไมมีกริยาในสายอักขระที่ดูเหมือนจะเปนประโยคนี้เลย ความ
กํ ากวมในเรื่องประโยคเชนนี้เปนอุปสรรคที่ทํ าใหไมสามารถตัดขอความในคลังขอมูลเปนประโยค
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ไดอยางลงตัวเสมอไป ดังนั้น ในวิทยานิพนธฉบับนี้ผูวิจัยจะไมถือเอาประโยคเปนหนวยสํ าคัญ (ทั้ง
นี้ ไมไดหมายความวาในภาษาไทยไมมีประโยค) โดยจะถือวา ขอเขียนภาษาไทยประกอบขึ้นจาก
ถอยความ (utterance) ซึ่งไดใจความ อาจเปนประโยคหรือไมก็ได และมักมีการใสเครื่องหมาย
วรรคตอนเมื่อจบถอยความหนึ่งๆ

สัญลักษณ คํ าอธิบาย
<T> ชื่อเรื่อง, หัวขอ (Title)
<P> ยอหนา (Paragraph)

_ สัญลักษณแบงคํ า (word delimiter)
/POS กํ ากับหมวดคํ า (Part-of-Speech)

ตารางที่ 3-1  สัญลักษณในการกํ ากับคลังขอมูล

จากนั้น ผูวิจัยจะทํ าการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าใหกับคลังขอมูลโดยใชสัญลักษณในตารางที่ 3-1 
และสญัลกัษณหมวดค ํา (ดูรายละเอยีดสญัลกัษณหมวดค ําในบทที ่ 4) คลงัขอมลูทีไ่ดรับการตัดคํ า
และกํ ากับหมวดคํ าแลวจะมีรูปแบบดังขางลางนี้

ศูนย/NCM_การศึกษา/NCM_ของ/PN_ประเทศ/NCM_

ซึ่งแสดงตัวอยางขอความวา “ศูนยการศึกษาของประเทศ” ที่ไดทํ าการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ า
ดวยมือแลว โดยที่แตละบรรทัดจะเปนขอความที่ประกอบดวยคํ าเรียงตอกันไปโดยมีเครื่องหมาย
ขีดลาง (_) แบงค่ันระหวางคํ า และแตละคํ าประกอบดวยรูปคํ าและหมวดคํ าโดยมีเครื่องหมายทับ
( / ) ค่ันระหวางรูปคํ าและหมวดคํ า

3.3 ขั้นตอนในการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าดวยมือใหกับคลังขอมูล

ชุดขอมูลที่แปลงเปนขอความลวนและไดทํ าการแกไขการสะกดคํ าที่ผิดและตัดขอความ
สวนที่เปนตารางออก และไดจัดเนื้อความในยอหนาเดียวกันใหตอเนื่องกันไปแลว ผูวิจัยจะไดนํ า
มาตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าดวยมือ



41

การตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าดวยมือใหกับคลังขอมูลเปนขั้นตอนสํ าคัญในการจัดทํ าคลัง
ขอมูลฝกสอน  เพื่อใชเปนฐานความรูใหโปรแกรมไดเรียนรูขอมูลทางสถิติที่จะใชในการแกปญหา
การตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ า กระบวนการนี้เปนกระบวนการที่ทํ าไดลํ าบากและตองใชเวลามาก
เนื่องจากตองทํ าการวิเคราะหขอความที่อยูในคลังขอมูลทั้งหมด ซึ่งขอความดังกลาวมีรูปแบบ
โครงสรางและคํ าศัพทที่ใชอยูหลากหลาย ในการวิเคราะหแตละขอความผูวิจัยตองตัดสินใจวาจะ
ตัดคํ าที่ตํ าแหนงใดและคํ าที่ตัดออกมาไดจะกํ ากับหมวดคํ าใด นอกจากนี้ ยังตองพยายามใหคลัง
ขอมูลที่ตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าแลวมีความคงที่ (consistency) ในการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ า
ดวยมือมากที่สุด จากลักษณะปญหาดังที่กลาวมา ทํ าใหวิทยานิพนธนี้มีขั้นตอนในการจัดทํ าคลัง
ขอมูลดังจะอธิบายไดดังนี้

ในขั้นแรก ผูวิจัยจะทํ าการตัดคํ าดวยมือเสียกอนเพื่อแยกขอความที่เขียนตอเนื่องกันออก
เปนคํ าๆ เนือ่งจากผูวิจยัไดทดลองท ําการตดัคํ าและก ํากบัหมวดค ําไปพรอมกันแลว พบวา การตัดคํ า
และกํ ากับหมวดคํ าดวยมือใหกับคลังขอมูลไปพรอมๆกันในทีเดียวทํ าใหผูวิจัยเกิดความสับสนทั้ง
ในการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าเนื่องจากขอความที่วิเคราะหมีลักษณะที่หลากหลาย ซึ่งสงผลใหผู
วิจัยไมสามารถตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าใหคงที่ได ดังนั้น ผูวิจัยจึงเลือกตัดคํ าเสียกอน เพื่อใหเกิด
ความสะดวกตอการอานในเวลาทีกํ่ ากบัหมวดค ําดวยมอืใหกับคลงัขอมลู อยางไรกต็าม ผลการตัดคํ า
จากขั้นตอนนี้ยังคงมีขอผิดพลาดอยูบาง เนื่องจากพบวา ในบางกรณีการพิจารณาตัดคํ าก็ขึ้นอยู
กับการตัดสินใจวาจะกํ ากับหมวดคํ าแบบใดดวย ซึ่งจะไดทํ าการปรับการตัดคํ าในขั้นตอนตอไป

ขั้นตอนตอมา ผูวิจัยตัดสินหมวดคํ าใหกับแตละคํ าและทํ าการกํ ากับหมวดคํ าลงในคลังขอ
มูลที่มีการตัดคํ าไวแลว พรอมทั้งปรับการตัดคํ าไปพรอมๆกันโดยพิจารณาจากปริบทขางเคียงวา
ในปริบทดังกลาวควรตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าแบบใด ซึ่งพบวา ปญหาการตัดคํ าและกํ ากับหมวด
คํ าเกี่ยวของกันอยางใกลชิด กลาวคือ การเลือกตัดคํ าแบบใดแบบหนึ่งจะมีผลกระทบทํ าใหการ
กํ ากับหมวดคํ าเปลี่ยนแปลงไปเชนกัน ในทางตรงกันขาม การเลือกกํ ากับหมวดคํ าแบบใดแบบ
หนึ่งก็จะทํ าใหตองเปลี่ยนแปลงการตัดคํ าใหสอดคลองกันดวย ตัวอยางขางลางแสดงใหเห็นความ
สัมพันธระหวางการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ า ซึ่งอาจเลือกตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าไดมากกวา
หนึ่งแบบ (ดูรายละเอียดสัญลักษณหมวดคํ าไดในบทที่ 4)

“ธนาคารแหงประเทศไทย” “ธนาคารแหงประเทศไทย/NPP_”
“ธนาคาร/NCM_ แหง/PN_ ประเทศไทย/NPP”
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“ฝายออกบัตร” “ฝายออกบัตร/NCM_”
“ฝาย/NCM_ออก/VN0_บัตร/NCM”

“การคืนเงินตน” “การคืนเงินตน/NCM_”
“การคืน/NCM_เงินตน/NCM_”
“การ/PFX_คืน/VN0_เงินตน/NCM”

อยางไรก็ดี แมวาผูวิจัยไดพิจารณาปริบทเพื่อเลือกตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าที่เหมาะสมใหกับ
ขอความแลวก็ตาม ในหลายๆกรณีก็ยังเกิดความกํ ากวม ซึ่งผูวิจัยยังไมอาจตัดสินใจเด็ดขาดลงไป
ไดวาควรตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าแบบใด ดังนั้น ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยจึงพยายามตัดคํ าใหไดคํ ายาว
ที่สุด และเลือกกํ ากับหมวดคํ าอยางละเอียดที่สุดกอน เพื่อใหสามารถตรวจสอบแกไขในภายหลัง
ไดอยางสะดวก การกํ ากับหมวดคํ าอยางละเอียด หมายถึง ในกรณีที่ผูวิจัยไมแนใจวาคํ าดังกลาว
ควรเปนหมวดคํ าใด ผูวิจัยจะกํ ากับคํ านั้นดวยหมวดคํ าทั้งหมดเทาที่นาจะเปนไปไดในปริบทนั้น 
และในหลายกรณผีูวิจยัไดเพิม่เติมรายละเอยีดของปรบิทในการปรากฎของค ําดังกลาวดวย ตัวอยาง
เชน

“มา/V0+AV=Post=direction_” หมายถึง “มา” อาจเปนคํ ากริยา(V0) หรือคํ า
วิเศษณ(AV) ซึ่งปรากฎหลังสวนหลักที่มันขยาย
(=Post) และแสดงความหมายเกี่ยวกับทิศทาง 
(=direction)

“เขาใจ/VCV0[>วา]_
วา/PCOMP=VMod_”

หมายถึง “เขาใจ” เปนคํ ากริยาที่ตามหลังดวย
อนุพากยสวนเติมเต็ม (complement clause) 
(VCV0) และตัวนํ าสวนเติมเต็มที่ตามมานั้นคือ
คํ าวา “วา”

“วา” เปนตัวนํ าสวนเติมเต็ม (PCOMP) และ
เปนหนวยที่เกิดรวมกับคํ ากริยา (=VMod)

ขั้นตอนถัดมา ผูวิจัยไดทํ ารายการคํ าและรายการหมวดคํ าทั้งหมดที่ไดจากขั้นตอนที่ผาน
มา เพื่อศึกษาวา รูปคํ าและหมวดคํ าทั้งหมดมีอะไรบาง แตละรูปคํ าปรากฎเปนหมวดคํ าใดใน
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ปริบทใดไดบาง และแตละหมวดคํ าเปนหมวดคํ าของรูปคํ าใดในปริบทใดบาง  ซึ่งพบวา ผลการ
ตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าจากขั้นตอนที่ผานมายังมีการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าที่ยังไมคงที่อยู
เปนจํ านวนมาก ผูวิจัยจึงไดทํ าการตรวจสอบรูปคํ าและหมวดคํ าที่ยังตัดสินไดไมคงที่ลงตัว โดยคน
หาคํ าที่ยังมีความไมคงที่ในคลังขอมูลแลวปรับการตัดคํ าและการกับหมวดคํ าใหเหมาะสมตาม
เกณฑ พรอมกันนี้จากรายการคํ าและรายการหมวดคํ าจะสามารถพิจารณาไดวา หมวดคํ าชุดใดที่
มีความคลายคลึงกันและนาจะจับรวบเปนหมวดคํ าเดียว และสามารถพิจาณาไดวารูปคํ าหนึ่งๆซึ่ง
ปรากฏในหลายปริบทนาจะจัดเปนหมวดคํ าเดียวกันหรือจัดเปนคนละหมวดคํ ากัน ขั้นตอนนี้เปน
การตรวจสอบการตัดคํ าและการกํ ากับหมวดคํ าใหสมํ่ าเสมอตามเกณฑและมีความคงที่มากที่
สดุ และท ําการตรวจสอบการตดัคํ าและกํ ากับหมวดคํ าไปจนกวาทุกคํ าในคลังขอมูลจะมีความคงที่
สมํ่ าเสมอตามเกณฑ ในที่สุด จึงไดผลลัพธเปนคลังขอมูลภาษาไทยที่มีการตัดคํ าและกํ ากับหมวด
คํ า ซึ่งพรอมที่จะนํ าไปใชในการพัฒนาโปรแกรมตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ า

โดยสรุปแลว ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลภาษาไทยจากเวบไซตของหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ
เพื่อนํ ามาใชเปนคลังขอมูลในวิทยานิพนธ ซึ่งคลังขอมูลดังกลาวจํ าเปนตองมีการตัดคํ าและกํ ากับ
หมวดคํ าไวเพื่อเปนฐานความรูใหกับโปรแกรม ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดแปลงขอมูลใหอยูในรูปขอความ
ลวน แลวทํ าการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าดวยมือโดยพยายามใหมีความคงที่มากที่สุด ดังนั้นจึง
ตองมีขั้นตอนตางๆในการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ า และมีการตรวจสอบการตัดคํ าและกํ ากับ
หมวดคํ าใหคงที่สมํ่ าเสมอตามเกณฑดังที่อธิบายไว บทตอไปจะกลาวถึง เกณฑในการตัดสินคํ า
และเกณฑการกํ าหนดชุดหมวดคํ าที่ไดนํ ามาใชเพื่อตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าใหกับคลังขอมูลที่จัด
ทํ าขึ้นในบทนี้



บทท่ี  4

การตัดคํ าและการกํ าหนดชุดหมวดคํ า

การพฒันาโปรแกรมส ําหรบัตัดคํ าและก ํากบัหมวดค ําภาษาไทย โปรแกรมจ ําเปนตองเรียนรู
ขอมูลทางสถิติจากคลังขอมูลภาษาไทยที่จัดเตรียมไว อันไดแก การตัดคํ าและการกํ ากับหมวดคํ า 
ซึ่งโปรแกรมจะเรียนรูและเก็บขอมูลไวในรูปของคาสถิติในการปรากฎของคํ าและลํ าดับหมวดคํ า 
ดังนั้น บทนี้จะไดกลาวถึงเกณฑการตัดคํ าที่นํ ามาใชในวิทยานิพนธในหัวขอที่ 4.1  และกลาวถึง
การกํ าหนดชุดหมวดคํ าพรอมทั้งนํ าเสนอชุดหมวดคํ าภาษาไทยที่จัดทํ าขึ้นในหัวขอที่ 4.2

เกณฑการตัดคํ าและชุดหมวดคํ าถือไดวาเปนเรื่องสํ าคัญทั้งในทางภาษาศาสตรและใน
การพัฒนาคลังขอมูลภาษาสํ าหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เนื่องจากวาเกณฑในการตัดคํ า
และชุดหมวดคํ าที่นํ ามาใชจะมีผลตอการวิเคราะหภาษาเปนอยางมาก  ในทางภาษาศาสตร เรื่อง
เหลานี้ถือเปนเรื่องพื้นฐานในการศึกษาภาษาอยางเปนระบบ สวนในทางการประมวลผลภาษา
ธรรมชาติ เกณฑในการตัดคํ าและชุดหมวดคํ าเปรียบเสมือนความรูทางไวยากรณภาษาที่แฝงตัว
อยูในคลังขอมูล คลังขอมูลที่มีการตัดคํ าและการกํ ากับหมวดคํ าที่ตางกันก็สะทอนมุมมองทาง
ไวยากรณภาษาที่ตางกันดวย

4.1 การตัดคํ าภาษาไทย

ในสวนนี้จะไดกลาวถึงการตัดคํ าภาษาไทยในวิทยานิพนธนี้ โดยเริ่มจากกลาวถึงลักษณะ
ของภาษาไทยที่ทํ าใหเกิดปญหาการตัดคํ าวามาจากการที่ภาษาไทยไมไดเขียนแยกคํ าไว และก็ยัง
ไมมีเกณฑในการตัดสินขอบเขตของคํ าที่ชัดเจนอีกดวย จากนั้นในหัวขอที่ 4.1.1 จะไดกลาวถึง
เกณฑตางๆที่ไดเลือกใชเพื่อชวยในการตัดคํ าใหกับคลังขอมูล อันไดแก เกณฑทางความหมาย, 
เกณฑทางวากยสัมพันธ และเกณฑทางจิตวิทยา  และจะไดกลาวถึงแนวคิดและการนํ าเกณฑ
ตางๆไปชวยตัดสินความกํ ากวมในการตัดคํ าที่เปนปญหาในคลังขอมูลในหัวขอที่ 4.1.2 ดังนี้

จากลักษณะที่ระบบการเขียนของภาษาไทยสามารถเขียนคํ าเรียงติดตอกันไปไดโดยไมมี
การเวนชองวางระหวางคํ าทํ าใหภาษาไทยประสบปญหาในการตัดคํ า แมแตการรูจํ าคํ าเด่ียวซึ่ง
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เปนคํ าที่ไมคอยมีปญหานักก็ยังจํ าเปนตองอาศัยการตัดคํ านั้นๆออกจากสายอักขระขางเคียง 
การรูจํ าคํ ายิ่งลํ าบากมากขึ้นในกรณีคํ าประกอบซึ่งเกิดจากการนํ าคํ าที่มีอยูเดิมมาประกอบกันเขา
เปนคํ าใหม เนื่องจากไมใชเพียงตองตัดคํ าออกจากสายอักขระขางเคียงเทานั้น แตยังตองพิจารณา
ดวยวา สายอักขระที่ตัดออกมามีสถานะเปนหนึ่งคํ าหรือไม ดังที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 2  ความ
พยายามที่จะอธิบายมโนทัศนเรื่องคํ าในหลายๆภาษาทํ าใหมีงานวิจัยจํ านวนไมนอย (Bloomfield, 
1933; Brown and Miller, 1980; Crystal, 1971; Kramsky, 1969; Lehmann, 1983; Miller, 
1991; Nida, 1949; Pike, 1967, 1977; Robins, 1964) ที่กลาวถึงมโนทัศนคํ า และยกเกณฑขึ้น
มาสํ าหรับตัดสินวา คํ าควรมีลักษณะและคํ าจํ ากัดความอยางไร ถึงแมวาเกณฑตางๆดังกลาวยังไม
สามารถใหคํ าจ ํากดัความทีล่งตัวแนนอนส ําหรบัคํ าได แตก็มปีระโยชนชวยชีแ้นวทางในการตดัสินคํ า
และชวยใหเขาใจลักษณะที่เปนปญหาไดดีย่ิงขึ้น

4.1.1 เกณฑการตัดคํ าภาษาไทย

หัวขอนี้จะไดกลาวถึงเกณฑและคํ าอธิบายที่งานวิจัยตางๆพยายามใชเพื่อกํ าหนดขอบเขต
ของคํ า ซึ่งเกณฑการตัดคํ าที่กลาวไวในงานวิจัยตางๆสามารถแบงไดเปน 4 ประเภทใหญๆ คือ 
เกณฑทางความหมาย, เกณฑทางเสียง, เกณฑทางวากยสัมพันธ และเกณฑทางจิตวิทยา
วิทยานพินธฉบับนีจ้ะตัดเกณฑทางเสยีงออกไป เนือ่งจากขอมลูทีใ่ชในวทิยานพินธนีอ้ยูในรปูตัวเขียน  
ดังนั้นจึงจะพิจารณาจาก 3 เกณฑที่เหลือเทานั้น โดยที่ในหัวขอ 4.1.1.1 จะไดกลาวถึงเกณฑทาง
ความหมาย  หัวขอที่ 4.1.1.2 กลาวถึงเกณฑทางวากยสัมพันธซึ่งแบงเปนเกณฑยอยๆอีก 6 เกณฑ 
และหัวขอที่ 4.1.1.3 กลาวถึงเกณฑทางจิตวิทยา จากนั้นจะแสดงใหเห็นวาวิทยานิพนธนี้เลือกใช
เกณฑเหลานี้อยางไรในการตัดสินหมวดคํ าใหกับคลังขอมูล

จากคํ าอธิบายและเกณฑตางๆที่งานวิจัยจํ านวนมากพยายามนํ ามาใชอธิบายมโนทัศน
ของคํ านั้น บางงานก็อธิบายคํ าในความคุนเคยของชาวตะวันตกเทานั้น เชน Miller (1991: 28) ยก
ตัวอยางคํ านิยามที่วา “คํ าเปนสิ่งที่เขียนอยูระหวางชองวางและไมมีชองวางค่ันกลางคํ า” แตบาง
งานก็พยายามจํ ากัดความคํ าในฐานะเปนหนวยที่เปนสากลทางภาษาของทุกภาษา ซึ่งผูวิจัยได
คัดเลือกคํ าอธิบายและเกณฑที่เห็นวาเหมาะสมกับภาษาไทยเพื่อนํ ามาใชอธิบายมโนทัศนของคํ า
ในวิทยานิพนธฉบับนี้ ดังนี้
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4.1.1.1 เกณฑทางความหมาย

เกณฑนี้พิจารณาคํ าในแงของความหมาย ตามเกณฑนี้ คํ าจะถูกนิยามวาเปนหนวยทาง
ความหมาย หรือหนวยที่แสดงความหมายหรือความคิดหรือมโนทัศนเด่ียว ซึ่งจะทํ าใหเกิดปญหา
เนื่องจากวาการอธิบายความหมายหรือมโนทัศนย่ิงยากกวาคํ าเสียอีกเพราะไมไดแสดงรูปอยาง
ชัดเจน ทํ าใหไมสามารถตัดสินไดแนชัดวาสิ่งใดเปนมโนทัศนเด่ียว เชน ในภาษาไทย คํ าวา
“โรงไฟฟาพลังนํ้ า”, “ชุดประจํ าชาติ” สามารถพิจารณาไดหลายแบบ ใหเปนคํ าหนึ่งคํ าที่มีหนึ่ง
มโนทัศน, เปนคํ าหนึ่งคํ าที่มีหลายมโนทัศน หรือเปนคํ าหลายคํ าและมีหลายมโนทัศน ก็ได  
นอกจากนี้เกณฑนี้ยังทํ าใหนิยามของคํ าไปเหลื่อมลํ้ ากับหนวยคํ าดวย เชน “นัก-” ซึ่งเปนหนวยคํ า
ไมอิสระก็แสดงความหมายวา “ผูกระทํ า” ไดเชนกัน สวนคํ าบางคํ า เชน “พูดกับคุณ”, “แมจะไม
คอยชอบ” กลับไมมีความหมายหรือแสดงความหมายไมชัดเจนนักในเชิงอางถึง ในภาษาของ
ตะวันตกปรากฎการณเชนนี้เกิดกับคํ าที่ Kramsky ( 1969: 19) เรียกวา synsemantics ซึ่งแสดง
ความหมายทางไวยากรณในประโยคเทานั้น

จากเหตุผลดังกลาว เห็นไดวา การนิยามคํ าดวยเกณฑทางความหมายเพียงอยางเดียวนั้น
ยังไมนาเชื่อถือ เพราะไมครอบคลุมและลงตัวพอ อีกทั้งยังมีความลักลั่นระหวางคนแตละคนไดงาย 
ดังนั้น วิทยานิพนธฉบับนี้ไมไดอาศัยเกณฑทางความหมายเพียงอยางเดียวในการตัดสินคํ า แตถือ
วาความหมายเปนคุณสมบัติพื้นฐานของคํ า กลาวคือ สิ่งที่เปนคํ าจะตองมีความหมาย อาจเปน
หนึ่งมโนทัศนหรือหลายมโนทัศนก็ได ความหมายในที่นี้จะรวมถึง ความหมายในเชิงอางถึงสิ่ง
ภายนอกภาษา ซึ่งอาจเปนสิ่งรูปธรรม ไดแก สิ่งของ, การกระทํ า, ลักษณะ หรือสิ่งนามธรรม ไดแก 
ความคิด ก็ได และยังรวมไปถึงความหมายในเชิงแสดงความสัมพันธทางไวยากรณในภาษา 
(grammatical meaning หรือ grammatical relation) ดวย ซึ่งจะทํ าใหคํ าจํ ากัดความของคํ า
ครอบคลุมคํ าไวยากรณหรือคํ าที่ทํ าหนาที่เชื่อมคํ าหรือเชื่อมความในภาษาไทยไดดวย

4.1.1.2 เกณฑทางวากยสัมพันธ

เกณฑทางวากยสัมพันธพิจารณาคํ าในแงการปรากฎของคํ าและสวนประกอบภายในคํ า 
แบงเปนเกณฑยอย 6 เกณฑ ดังนี้



47

(1) เกณฑการปรากฎอิสระ (free, isolatability)
Bloomfield (1933: 178) เปนผูใหนิยามคํ า วา minimal free form ซึ่งหมายความวา คํ า

คือหนวยที่เล็กที่สุดที่สามารถปรากฎเปนประโยคไดตามลํ าพัง เชน คํ าวา “นอง” คํ าเดียว
สามารถปรากฎเปนประโยคที่ตอบคํ าถามวา “นั่นของใคร” ได

(2) เกณฑการแยกจากสิ่งขางเคียง (separability)
คือ คํ าสามารถแยกออกจากสายอกัขระขางเคยีงโดยการแทรกสิง่อ่ืนลงไปได เชน “รองเทา

สวย” สามารถแยกออกเปน “รองเทานั้นสวย” ได

(3) เกณฑการไมสามารถแทรกกลาง (uninterruptibility)
คือ คํ าไมสามารถถกูแทรกกลางโดยสิง่อ่ืนได เชน “รองเทา” ไมสามารถแยกเปน *“รองนัน้

เทา” ได

(4) เกณฑการแทนที่ (replaceability)
คือ คํ าจะสามารถถูกแทนที่ดวยคํ าอ่ืนได Kramsky (1969: 68) แสดงความเห็นวา เกณฑ

นี้เปนเกณฑที่นาเชื่อถือที่สุดและใชไดกับหลายๆภาษา อีกทั้งสามารถใชเปนเกณฑรองรับในกรณีที่
ไมสามารถใชเกณฑการแยกจากสิ่งขางเคียงได ภาษาไทยสามารถใชเกณฑนี้ชวยตัดสินคํ าที่เปน
บุพบท เชน “บนโตะ” ไมสามารถแยกเปน *“บนของโตะ” หรือ *“บนจากโตะ” ได แตสามารถนํ าคํ า
บุพบทอ่ืนมาแทนที่เปน “ใตโตะ” ได เปนตน แตในทางตรงกันขามสวนประกอบภายในคํ าไม
สามารถแทนที่ดวยสิ่งอ่ืนได  Pike (1977: 113) อธิบายไวคลายคลึงกันวา สิ่งที่ไมสามารถแยกจาก
สิ่งขางเคียงนั้นก็สามารถตัดสินใหเปนคํ าได หากสิ่งนั้นสามารถปรากฎในสลอต (slot-filler role) 
เดียวกับคํ าอ่ืนไดตามไวยากรณแทกมีมิค (Tagmemic)

(5) เกณฑการยายที่ (displaceability)
คือ คํ าจะมีความอิสระพอสมควรทํ าใหสามารถเคลื่อนยายไปในตํ าแหนงตางๆในประโยค

ได เชน ในภาษาไทย “ครูตีนักเรียน” สามารถยายที่เปน “นักเรียนครูตี”, “นักเรียนตีครู” ไดโดยไม
ผิดไวยากรณ ในขณะที่สวนประกอบภายในคํ าไมสามารถยายที่ไปตํ าแหนงตางๆในประโยคไดโดย
อิสระ เชน *“ครูนักตีเรียน” หรือการยายที่ภายในคํ าเองก็ไมสามารถทํ าได เชน *“ครูตีเรียนนัก”
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(6) เกณฑความสัมพันธพิเศษภายในคํ า (special relationship)
Pike (1967: 438) กลาววา ความสัมพันธระหวางสวนประกอบภายในคํ าอาจจะไมเปนไป

ตามรูปแบบทางวากยสัมพันธ (nonsyntactic patterns between morphemes may occur 
within words which are not found in phrases – the outcast VS to cast out)  ในภาษาไทย
พบวา  ในนามวลี คํ าที่มาขยายจะปรากฏตามหลังคํ านามซึ่งเปนสวนหลัก เชน “ผลการเรียนดี” 
แตก็มีคํ าจํ านวนหนึ่งที่คํ าที่มาขยายปรากฏหนาคํ าหลัก เชน “มงคลสมัย”, “สุขภาพ” ซึ่งเปนคํ าที่
ไดรับอิทธิพลจากภาษาบาลี-สันสกฤตที่มีลักษณะโครงสรางทางวากยสัมพันธคือ คํ าขยายจะอยู
หนาคํ านามที่เปนสวนหลักในนามวลี ดังนั้น คํ าเหลานี้จึงจัดเปนคํ าหนึ่งคํ าในภาษาไทยเพราะ
ความสัมพันธระหวางสวนประกอบภายในคํ าไมเปนไปตามรูปแบบทางวากยสัมพันธของภาษา
ไทย

เกณฑทางวากยสัมพันธเปนเกณฑที่ไดรับการยอมรับจากงานวิจัยตางๆวานาเชื่อถือมากที่
สุดเพราะมีลักษณะที่เปนวิทยาศาสตร สามารถตรวจสอบได อยางไรก็ดี เกณฑนี้ยังมีขอจํ ากัดใน
การตัดสินคํ าในภาษาไทยในบางกรณี ดังจะอธิบายไดดังนี้  เมื่อยึดตามเกณฑการปรากฎอิสระ จะ
พบวา แทที่จริงคํ าบางคํ าในภาษาไทยไมปรากฎเปนประโยคโดยลํ าพัง เชน “จาก”, “ถา”, “ซึ่ง”  ซึ่ง
มีลักษณะเหมือนกับคํ าที่ Kramsky (1969) เรียกวา synsemantic ของภาษาตะวันตก ซึ่งทํ าให
ตองอาศัยเกณฑอ่ืน ไดแก เกณฑการแยกจากสิ่งขางเคียง เชน “ถาไมมีอาจารยผูสอน...” เปน 
“ถาสมมติวาไมมีอาจารยผูสอน...” ซึ่งเกณฑนี้ก็อาจใชในการแยกคํ าในหนวยสรางบุพบทวลีไมได 
เชน “สถาบันการศึกษาของประเทศ” ไมสามารถใชวิธีแทรกคํ าที่ขยายคํ านามเพื่อแยกคํ าออกจาก
กันเหมือนที่ทํ าในภาษาอังกฤษได เพราะในภาษาไทยคํ าที่มาขยายมักจะเกิดตามหลังคํ าหลัก เชน 
“สถาบันการศึกษาของประเทศใหญ” ดังนั้นทํ าใหตองอาศัยเกณฑอ่ืนอีก   หรือเมื่ออาศัยเกณฑ
การแทนที่ เชน “สถาบันการศึกษาของไทย” เปน “สถาบันการศึกษาของประเทศที่อยูในภูมิภาคนี”้ 
จะเห็นไดวา สิ่งที่มาปรากฎแทนที่คํ าในตํ าแหนงดังกลาวอาจเปนหนวยทางภาษาที่ใหญกวาคํ าก็
ไดดวย นอกจากนี้ การที่ภาษาไทยเปนภาษาที่ลํ าดับของคํ ามีความสํ าคัญ จึงทํ าใหมีขอจํ ากัดใน
ยายทีข่องคํ า เชน “ใหหนงัสอืแกสมชาย” เมือ่ยายทีแ่ลวกอ็าจจะท ําใหผดิโครงสรางทางวากยสัมพันธ
ในภาษาไทย เชน “ใหหนังสือสมชายแก” หรือการยายที่อาจจะทํ าใหความหมายผิดเพี้ยนไป เชน 
“ครูตีนักเรียน” เปน “นักเรียนตีครู” นอกจากนี้ ยังพบวาคํ าบางคํ าสามารถแทรกกลางได เชน 
“เครื่องพิมพดีดไฟฟา“ เปน “เครื่องพิมพดีดที่ใชไฟฟา” หรือ “เรือประมง” เปน “เรือสํ าหรับประมง” 
ถึงแมจะทํ าใหเอกภาพของคํ านอยลงไปบางแตก็ไมถึงกับทํ าใหความหมายผิดเพี้ยนไปจากเดิม
มากนัก
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จากที่กลาวมา ลักษณะของคํ าในทางวากยสัมพันธพอจะสรุปไดวา เมื่อเทียบกับหนวยคํ า
ซึ่งมีขนาดเล็กกวา คํ ามีความเปนอิสระมากกวา คือ คํ าสามารถแยกจากสิ่งขางเคียงหรือปรากฎ
โดยลํ าพังได และมีความคลองตัวในการยายที่หรือจะแทนที่คํ าดวยคํ าอ่ืนก็ได แตเมื่อเทียบกับวลี
หรืออนุพากยซึ่งมีขนาดใหญกวา คํ าจะมีความเหนี่ยวแนนภายใน (internal cohesion หรือ 
internal stability) มากกวา คือ คํ าไมสามารถแทรกกลางดวยสิ่งอ่ืนได และสวนประกอบภายในคํ า
ก็ไมสามารถยายที่หรือแทนที่ดวยสิ่งอ่ืนได รวมทั้งความสัมพันธระหวางสวนประกอบภายในคํ า
อาจจะไมเปนไปตามรูปแบบความสัมพันธทางวากยสัมพันธดวยก็ได

4.1.1.3 เกณฑทางจิตวิทยา

เกณฑนี้พิจารณาคํ าในแงความคิดของผูพูดและผูฟงที่มีตอคํ า Kramsky (1969: 71)
กลาววา คํ าไมสามารถอธิบายดวยเกณฑทางวากยสัมพันธเสมอไป โดยยกตัวอยางคํ าวา
fathers-in-law, commanders-in-chief ซึ่งสามารถแทรกกลางคํ าดวยหนวยคํ าแสดงพหูพจน s
ได และสามารถแทนที่สวนประกอบภายในคํ าเปน mothers-in-law ก็ได  Kramsky กลาววา ใน
กรณีเหลานี้ควรใชเกณฑทางจิตวิทยาพิจารณาวา ในการสื่อสารผูพูดและผูฟงตีความใหสาย
อักขระดังกลาวมีสถานะเปนหนึ่งคํ าหรือเปนคํ าหลายคํ า นอกจากนี้ ในภาษาอังกฤษระบบการ
เขียนที่มีการเวนชองวางระหวางสวนประกอบภายในคํ า, หรือมีการขีดค่ันระหวางสวนประกอบ
ภายในคํ า หรือการเขียนสวนประกอบภายในคํ าติดกัน ก็มีอิทธิพลตอความคิดในการตัดสินคํ าดวย 
เกณฑทางจิตวิทยานี้ถึงแมจะไมใชเกณฑที่เปนทางการ แตก็ชวยใหรับรูคํ าในมุมมองของผูใช
ภาษาได ดังนั้นเกณฑนี้จึงมักใชโดยนักภาษาศาสตรที่วิเคราะหภาษาที่ยังไมมีตัวเขียน

ในวิทยานิพนธฉบับนี้ เกณฑทางจิตวิทยาจะใชเสริมในกรณีที่ไมสามารถตัดสินคํ าดวย
เกณฑอ่ืนๆได ซึ่งโดยมากมักเปนกรณีของคํ าประกอบประเภทคํ าประสมที่มีความกํ ากวมอยาง
มากในการตัดสินวาเปนคํ าประสมหนึ่งคํ าหรือเปนคํ าเด่ียวๆหลายคํ า เชน โรงไฟฟาพลังนํ้ า, 
หมอหุงขาว  ผูวิจัยเห็นวาการตัดสินคํ าประสมมักขึ้นอยูกับมุมมองของผูตัดสิน แตละคนก็อาจไม
เห็นพองกันในการตัดสิน ดังนั้นผูวิจัยในฐานะเจาของภาษาและใชภาษาไทยในการสื่อสารอยู
สมํ่ าเสมอ จะเปนผูพิจารณาตัดสินวาสายอักขระดังกลาวจัดเปนคํ าหนึ่งคํ าหรือเปนคํ าหลายคํ า
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เกณฑใหญๆทั้ง 3 เกณฑนี้สามารถนํ ามาใชตัดสินมโนทัศนเรื่องคํ าได โดยในวิทยานิพนธ
นี้ใชเกณฑทั้ง 3 รวมกันในการตัดคํ าดวยมือใหกับคลังขอมูล ถึงแมวาแตละเกณฑจะมีขอจํ ากัด
ของตนเอง ซึ่งทํ าใหการใชเกณฑใดเพียงเกณฑเดียวไมสามารถตัดสินคํ าไดอยางลงตัว แตเมื่อใช
เกณฑตางๆรวมกันแลวก็สามารถลดขอบกพรองลงได ทํ าใหสามารถตัดสินคํ าไดครอบคลุมและ
ลงตัวยิ่งขึ้น โดยเกณฑหลักที่วิทยานิพนธนี้เลือกใช คือ เกณฑทางวากยสัมพันธตางๆทั้งหมด เนื่อง
จากเห็นวาเกณฑทางวากยสัมพันธนี้สามารถสังเกตไดจากขอมูลจริงและมีความลื่นไหลนอยที่สุด 
และรวมดวยการใชเกณฑทางความหมายเพื่อเปนตัวกํ าหนดวาเกณฑทางวากยสัมพันธนั้น
สามารถนํ ามาใชไดหรือไมในแตละกรณี กลาวคือ หากใชเกณฑทางวากยสัมพันธนั้นแลวทํ าให
ความหมายผิดเพี้ยนไปหรือคํ าที่ไดไมมีความหมายก็จะถือวาเกณฑทางวากยสัมพันธดังกลาวไม
สามารถนํ ามาใชได และหากวาเกณฑทั้งสองยังไมสามารถตัดสินได ผูวิจัยก็จะเลือกใชเกณฑทาง
จิตวิทยาโดยผูวิจัยในฐานะเจาของภาษาคนหนึ่งจะเปนผูพิจารณาวา สายอักขระดังกลาวจัดเปน
หนึ่งคํ าหรือเปนหลายคํ า

4.1.2 การตัดสินปญหาความกํ ากวมในการตัดคํ าใหกับคลังขอมูล

ในหัวขอนี้จะไดกลาวถึงการนํ าเกณฑตางๆที่ไดเสนอมาใชตัดสินความกํ ากวมลักษณะ
ตางๆในภาษาไทยที่กอใหเกิดปญหาตอการตัดคํ าใหกับคลังขอมูล ในหัวขอที่ 4.1.2.1 จะไดกลาว
ถึงการตัดสินความกํ ากวมที่เกิดจากการที่คํ าในภาษาไทยเขียนติดกัน  ในหัวขอที่ 4.1.2.2 จะได
กลาวถึงการตัดสินความกํ ากวมที่เกิดจากชื่อเฉพาะในภาษาไทยที่มักปรากฏรวมกับคํ านามสามัญ
อยูเสมอ  ในหัวขอที่ 4.1.2.3 กลาวถึงการตัดสินความกํ ากวมที่เกิดจากคํ าประกอบในภาษาไทยซึ่ง
เกิดจากในภาษาไทยยังไมมีเกณฑในการบงบอกขอบเขตของคํ าที่แนชัด จากนั้นในหัวขอที่ 
4.1.2.4 จะไดกลาวถึงการพิจารณาตัดคํ าในลักษณะพิเศษอ่ืนๆในคลังขอมูล ดังนี้

4.1.2.1 การตัดสินความกํ ากวมที่เกิดจากการที่คํ าในภาษาไทยเขียนติดกัน

ความกํ ากวมที่เกิดจากการที่คํ าในภาษาไทยเขียนติดกันนี้ ทํ าใหเกิดปญหาวาควรตัดคํ าที่
ตํ าแหนงใด ตัวอยางเชน

ตากลม ตัดไดเปน ตา-กลม,  ตาก-ลม
ภาพรอออกฉาก ตัดไดเปน ภาพ-รอ-ออก-ฉาก, ภา-พร-ออ-อก-ฉาก
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โคลง ตัดไดเปน โคลง, โค-ลง
มากวา ตัดไดเปน มาก-วา, มา-กวา

กลาวคือ สายอักขระหนึ่งๆสามารถตัดคํ าไดหลายแบบ และแตละแบบก็มีความหมาย ในการแก
ปญหาความกํ ากวมประเภทนี้ โดยทั่วไปสามารถอาศัยปริบทชวยตัดสินเลือกการตัดคํ าที่ถูกตองได 
เชน “เขานั่งตากลม” ควรตัดเปน “เขา-นั่ง-ตาก-ลม” ซึ่งมีความหมายเหมาะกับปริบท ในขณะที่ 
*“เขา-นั่ง-ตา-กลม” ไมมีความหมายที่สมบูรณ ถึงแมวาความกํ ากวมประเภทนี้ไมพบในคลังขอมูล 
แตไดนํ ามากลาวไวเนื่องจากเปนความกํ ากวมที่โปรแกรมจะตองแกปญหาในการตัดคํ าดวย

4.1.2.2 การตัดสินความกํ ากวมที่เกิดจากชื่อเฉพาะ

ความกํ ากวมประเภทนี้เกิดในคลังขอมูล เนื่องจากในภาษาไทยสายอักขระที่เปนชื่อเฉพาะ
มักปรากฎรวมกับคํ านามสามัญอยูเสมอ ตัวอยางในคลังขอมูล เชน

ชื่อเมือง ประเทศ สถานที่ เชน เมืองโฮจิมินห, กรุงบรัสเซลส, ประเทศมาเลเซีย
ชื่อสถาบัน บริษัท ธุรกิจ สิ่ง
ประดิษฐ

เชน กรมการประกันภัย, กรมประกันภัย, กรมสงเสริมอุตสาห
กรรม, กระทรวงพาณิชย, กระทรวงคมนาคม, ธนาคาร
กรุงไทย, สํ านักงานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป, บริษัท
จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํ ากัด, บริษัทตลาดรองสินเชื่อ
เพื่อที่อยูอาศัย, บริษัทผลิตไฟฟาจํ ากัด(มหาชน), รานเซ
เว น- อี เลฟเว น,  สายการบินสิงคโปร   แอร ไลน ส,
คอมพิวเตอรไอบีเอ็ม, คณะกรรมการการเลือกต้ัง

ชื่อเชื้อชาติ, ภาษา ศาสนา เชน เชื้อชาติจีน, คนจีน, คนไทย, ภาษาอังกฤษ, ศาสนาพุทธ
ชื่อเดือน วัน เชน เดือนกันยายน, วันจันทร
ชื่อโครงการ เชน โครงการนํ้ าเทิน 2, โครงการ 14 สิงหาคม 2541
ชื่อคน กับคํ านํ าหนาชื่อหรือ
ตํ าแหนง

เชน คุณชายจัตุมงคล, คุณทนง พิทยะ, นางรัตนาภรณ จึง
สงวนสิทธิ์, นางสาวอารลิน เดอ ลา ครูซ, นายชาญ อัศว
โชค, นายกรัฐมนตรีฮุน เซน, รมช.วิชัย, รศ.ดร.ทองอินทร 
วงศโสธร



52

ความกํ ากวมที่เกิดขึ้นก็คือ สายอักขระเหลานี้จะจัดเปนคํ าหนึ่งคํ า หรือเปนคํ าหลายคํ า ใน
วิทยานิพนธฉบับนี้แยกคํ านามสามัญกับชื่อเฉพาะที่เกิดรวมกันนี้เปนคนละคํ ากัน ดวยเหตุผลดัง
ตอไปนี้

(1) ทั้งสองสวนสามารถปรากฎโดยลํ าพังเปนอิสระจากกัน เชน “เดือน” กับ “กันยายน” หรือ “คน” 
กับ “จีน” สามารถปรากฎไดโดยลํ าพังโดยแตละสวนยังมีความหมายคงเดิม

(2) ความกํ ากวมดังกลาวสามารถใชเกณฑการเกิดแทนที่ชวยตัดสินได เชน “คนจีน” กลายเปน 
“ภาษาจีน” “ตัวอักษรจีน” หรือ “โครงการมิยาซาวา” เปน “ทุนมิยาซาวา” เปนตน

(3) ความสมัพนัธทางความหมายระหวางคํ าทัง้สองเปนความสัมพันธแบบระบุประเภท คือ คํ านาม
สามญัทีน่ ําหนาบอกสิง่ทีช่ือ่เฉพาะทีต่ามหลงัเปน กลาวคือ “กันยายนเปนเดือน”, “ไทยเปนคน“ 
หรือ “ไทยเปนภาษา” เปนตน

(4) ชื่อเฉพาะบางคํ าก็สรางขึ้นจากคํ านามสามัญ เชน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, กระทรวง
พาณิชย, บริษัทผลิตไฟฟาจํ ากัด กรณีเชนนี้รูปภาษาไมไดบงบอกวาสายอักขระดังกลาวเปน
คํ าเดียวหรือไม จํ าเปนตองอาศัยความหมายในเชิงอางถึงสิ่งภายนอกภาษาเพื่อตัดสินวาคํ า
หรือกลุมคํ านั้นเปนชื่อของสถาบันหรือสิ่งเฉพาะเจาะจงหรือไม เชน กระทรวงพาณิชย เปนชื่อ
กระทรวงที่ทํ าหนาที่ดูแลทางดานการคาของประเทศ, “ทองไปในโลกกวาง” เปนชื่อหนังสือ 
เปนตน  และสังเกตไดวาคํ าเหลานี้ในภาษาอังกฤษแมวาเหมือนจะเปนคํ านามสามัญแตมัก
เขียนเริ่มคํ าดวยตัวอักษรใหญ

(5) นามวลีอาจประกอบขึ้นจากคํ านามสามัญคํ าเดียวประกอบกับหนวยสรางความรวม 
(coordinate construction) ที่มีชื่อเฉพาะหลายคํ าประกอบกันเปนหนวยสรางได เชน 
“ธนาคารกรุงเทพและกรุงไทย” ซึ่งหมายถึง “ธนาคารกรุงเทพ” และ “ธนาคารกรุงไทย”

(6) ชื่อคนที่เกิดรวมกับคํ านํ าหนาชื่อหรือตํ าแหนง สามารถยายที่ได เชน “พระยาอุปกิตศิลปสาร” 
เปน “อุปกิตศิลปสาร, พระยา” บางคํ าแทรกกลางได (ดวยชองวาง) เชน “นายชาญ อัศวโชค” 
เปน “นาย ชาญ อัศวโชค” นอกจากนี้ คํ ายอก็จะยอเฉพาะชื่อตํ าแหนงหรือคุณวุฒิ เชน “ร.ศ. 
ดร. ทองอินทร” ยอมาจาก “รองศาสตราจารย ดอกเตอร ทองอินทร”

4.1.2.3 การตัดสินความกํ ากวมที่เกิดจากคํ าประกอบ

ความกํ ากวมของคํ าประกอบเปนปญหาที่พบมาก ซึ่งกอใหเกิดความลํ าบากในการตัดคํ า
ภาษาไทยใหกับคลังขอมูล เพราะนอกจากจะตองตัดสายอักขระดังกลาวออกจากสายอักขระขาง
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เคียงแลว ยังตองตัดสินดวยวาสายอักขระดังกลาวมีสถานะเปนคํ าหนึ่งคํ าหรือเปนคํ าหลายคํ า คํ า
ประกอบในวิทยานิพนธฉบับนี้ หมายถึง คํ าใหมที่เกิดจากการประกอบหนวยคํ าต้ังแต 2 หนวยคํ า
ขึ้นไปเขาดวยกัน และมีหนวยคํ าอยางนอย 1 หนวยคํ าที่เปนหนวยคํ าอิสระได ซึ่งรวมเอาคํ าประสม 
คํ าประสานเทียม คํ าซอน และคํ าซํ้ าอยูในประเภทนี้ ดังที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 2  ทั้งนี้ คํ าที่เกิด
ขึ้นมาใหมนี้จะจัดเปนคํ าใหมหนึ่งคํ ามีความหมายเฉพาะเปนของตนเอง ปญหาของคํ าประกอบ
ประเภทตางๆนั้นมีขอสังเกตและแนวทางการแกปญหาตางกัน ดังนี้

4.1.2.3.1 การตัดสินความกํ ากวมของคํ าประสานเทียม ซึ่งเกิดจาก
หนวยคํ าไมอิสระประกอบเขากับคํ ามูล เชน “นักเรียน”, “ชาวบาน”, “โรงไฟฟา” สามารถแกปญหา
ได โดยพิจารณาวามีสวนประกอบที่ไมสามารถปรากฏตามลํ าพังได จากตัวอยาง “นัก-”, “ชาว-”, 
“โรง-” ไมปรากฎตามลํ าพัง สวนประกอบเหลานี้จัดเปนหนวยคํ าไมอิสระที่เกิดหนาหรือคํ าอุปสรรค 
ดังนั้นจะไมประกอบเขากับสวนที่นํ ามาขางหนา แตจะประกอบเขากับสวนที่ตามหลัง คือ “เรียน”,
“บาน”, “ไฟฟา” เพื่อสรางคํ าใหมขึ้นมา คํ าประกอบประเภทคํ าประสานเทียมนี้ถือวาเปนคํ าหนึ่งคํ า

4.1.2.3.2 การตัดสินความกํ ากวมของคํ าซํ้ า ซึ่งเกิดจากคํ าเดียวกัน
เกดิซํ ้ากนัหรอืคํ าทีม่เีสยีงคลายกนัมาประกอบกนัเขา เชน “แดงๆ”, “ดีๆ”, “โฉงฉาง”, “ด๊ํ าดํ า”, “ตกอก
ตกใจ” สามารถแกปญหาโดยสังเกตรูปแบบทางเสียงของสวนประกอบทั้งสองจะคลายคลึงกัน คือ 
มีเสียงเหมือนกันหรือมีสัมผัสสระหรือพยัญชนะระหวางกัน คํ าประกอบประเภทคํ าซํ้ านี้ถือวาเปน
คํ าหนึ่งคํ า

4.1.2.3.3 การตัดสินความกํ ากวมของคํ าซอน ซึ่งเกิดจากคํ าที่มีความ
หมายใกลเคียงหรือตรงขามกันมาประกอบเขาดวยกัน เชน “บอกกลาว”, “เร็วไว”, “แกเฒา”, “เปน
ตายรายดี” สามารถแกปญหาไดโดยสังเกตรูปแบบทางความหมายของสวนประกอบทั้งสองสวน
จะเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งอาจคลายคลึงหรือขัดแยงกัน คํ าประกอบประเภทคํ าซอนนี้ถือวาเปนคํ าหนึ่งคํ า

4.1.2.3.4 การตัดสินความกํ ากวมของคํ าประสม ซึ่งเกิดจากคํ ามูล 2 
คํ าหรือมากกวานั้นประกอบกันเขาเปนคํ าใหม เปนความกํ ากวมที่มีจํ านวนมากและตัดสินไดยากที่
สุด ในภาษาไทยไมบงบอกดวยการเวนหรือไมเวนระหวางสวนประกอบภายในคํ าเหมือนอยางเชน
ภาษาอังกฤษ และไมสามารถสังเกตรองรอยในการประกอบเขาดวยกันไดชัดเจนเทากับคํ า
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ประกอบประเภทอื่น  รูปแบบการประกอบเขาดวยกันของคํ าประสมก็มีลักษณะหลากหลาย 
ตัวอยางในคลังขอมูล เชน

คํ านาม-คํ านาม เชน พอแม, เรือประมง, หลังมือ, หนี้ภาครัฐ, ฝายการเงิน
คํ านาม-คํ ากริยา เชน ขาวสวย, ทองเดิน, ไกเขี่ย, หุนอางอิง, ฝายบริหาร
คํ านาม-คํ าบุพบท เชน บานนอก, วงใน
คํ าบุพบท-คํ านาม เชน ใตดิน
คํ ากริยา-คํ านาม เชน ลวงลูก, ลวงกระเปา, จับกบ, ทํ างาน
คํ ากริยา-คํ ากริยา เชน จํ านํ า, ลูบคม

ความกํ ากวมที่เกิดขึ้น ก็คือ สายอักขระดังกลาวเปนจะจัดเปนคํ าประสมหนึ่งคํ าหรือเปนคํ า
หลายคํ าที่มีความสัมพันธทางวากยสัมพันธตอกัน (syntactic group) หรือวลี   อยางไรก็ตาม 
วิทยานิพนธฉบับนี้มีแนวทางที่ชวยตัดสินความกํ ากวมของคํ าประสม ดังนี้

(1) ทางดานความหมาย คํ าประสมโดยทั่วไปมีความหมายเฉพาะที่ไมเทากับผลรวมทาง
ความหมายของสวนประกอบสองสวน เชน “กระดานดํ า” ไมเทากับ กระดานสีดํ า และ
กระดานดํ าโดยทั่วไปก็เปนสีเขียว, “ไฟฟา” ไมไดหมายถึง ไฟและฟา แตเปนคลื่นชนิดหนึ่ง
ที่เดินทางโดยอาศัยตัวนํ า เปนตน แตกตางจากวลีที่มีความหมายเทากับผลรวมทางความ
หมายของแตละคํ า เมื่อใชเกณฑนี้ สํ านวน (idiom) ก็จัดเปนคํ าประสมดวย เนื่องจากมี
ความหมายเฉพาะเชนกัน เชน “นํ้ าตาเช็ดหัวเขา”, “กินนํ้ าใตศอก”

(2) คํ าประสมไมมีความเปนผลิตผลภาวะ* (productivity) คือ คํ าประสมไมใชเกิดไดกับคํ าทุก
คํ า เชน มีคํ าวา “กระดานดํ า” ในภาษาไทยในปจจุบัน แตไมมี *“กระดานแดง”, *“กระดาน
เขียว” ในขณะที่กลุมคํ าหรือวลีจะมีลักษณะเปนผลิตผลภาวะ เชน มีไดทั้ง “ดอกไมแดง”, 
“ดอกไมเขียว”, “ดอกไมเหลือง” (ในการใชเกณฑนี้ ผูวิจัยพิจารณาเฉพาะสภาวะของคํ า
ศัพทในภาษาในเวลาปจจุบันเทานั้น ไมได ดังนั้น จึงไมไดหมายความวา คํ าศัพท เชน 
“กระดานแดง” จะไมมีโอกาสเกิดขึ้น เพราะคํ าศัพทนี้อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได)

                                                  
* ศพัทภาษาไทยที่ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ, ยุพาพรรณ หุนจํ าลอง และสรัญญา เศวตมาลย (2544: 160) ใช สวน
ราชบัณฑิตยสถาน(http://www.royin.go.th) บัญญัติไววา “ผลิตภาพ”
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(3) คํ าประสมมีระดับของความเหนี่ยวแนน (cohesion) ตางกัน Kramsky (1969: 54) กลาว
วา ในภาษาอังกฤษระดับความเหนี่ยวแนนภายในคํ าประสมจะแสดงออกมาจากการเขียน
สวนประกอบทั้งสองสวนแยกกันหรือติดกัน คํ าประสมที่เขียนติดกันมีความเหนี่ยวแนน
มากทีส่ดุ คํ าประสมทีเ่ขยีนเชือ่มแตละสวนดวยเครือ่งหมายขดี (dash) มคีวามเหนีย่วแนน
รองลงมา สวนคํ าประสมที่เขียนแยกกันมีความเหนี่ยวแนนนอยที่สุด  แตบางทีสายอักขระ
เดียวกัน พจนานุกรมบางเลมก็เขียนแยกบางเลมก็เขียนแบบมีขีดค่ัน เชน “sleeping car”
กับ “sleeping-car”, “well known person” กับ “well-known person” หรือในภาษาเชค 
(Czech) คํ าประสมที่เปนคํ าวิเศษณ เชน “natolik”(in such a degree) ก็สามารถปรากฏ
แยกกันเปนบุพบทวลี “no tolik”(so much) ได ซึ่งในกรณีนี้ Kramsky (1969) กลาววาจะ
แสดงถึงระดับความเปนเอกภาพทางมโนทัศน (conceptual unity or diversity) ของคํ า
เหลานี้ กลาวคือ บุพบทวลีซึ่งเขียนคํ าแยกจากกัน มีเอกภาพทางมโนทัศนนอยกวาคํ า
วิเศษณที่เขียนติดกัน สํ าหรับภาษาไทย คํ าอธิบายในแงระดับความเหนี่ยวแนนนี้สามารถ
อธิบายไดวาทํ าไมคํ าหนึ่งๆจึงถูกตัดสินตางกัน เชน “โรงไฟฟาพลังนํ้ า” บางครั้งถูกตัดสิน
เปนหนึ่งคํ า บางครั้งถูกตัดสินเปน “โรงไฟฟา” กับ “พลังนํ้ า” แยกกัน  ในขณะที่ “ขาวสวย” 
แทบจะไมเคยถูกตัดสินใหเปนคนละคํ ากันเลย  และ “โรงไฟฟาพลังนํ้ า” ก็ไมนาจะมีใคร
ตัดสินแยกใหเปน “โรงไฟฟาพลัง” กับ “นํ้ า” เนื่องจากวา “พลัง” กับ “นํ้ า” มีความ
เหนี่ยวแนนระหวางกันมากกวา “โรงไฟฟา” กับ “พลัง”

(4) กรณีสายอักขระมีความหมายในเชิงแสดงความเปนเจาของ เชน “นายกรัฐมนตรีอังกฤษ” 
“หนงัสอืหองสมดุ” จะไมถือวาเปนคํ าประสม แตถือวาเปนคํ าสองคํ า เนือ่งจากมคีวามหมาย
เทากับผลรวมของทั้งสองสวน คือ “นายกรัฐมนตรีของอังกฤษ”

4.1.2.4 การตัดคํ าในลักษณะพิเศษอื่นๆในวิทยานิพนธ

(1) ตัดคํ า “การ-” และ “ความ-” ที่นํ าหนานามวลีแยกออกมามีสถานะเปนหนวยคํ า เนื่องจากการ
สรางคํ านามหรือนามวลีดวย “การ-” “ความ-” เปนกระบวนการที่มีความเปนผลิตผลภาวะ 
(productivity) และปรากฏเปนจํ านวนมากในภาษาไทย เชน การแตงงาน, การคิดไตรตรอง, 
ความรกัชาต,ิ ความเปนมนษุย เปนตน การแยกคํ าทั้งสองออกมาทํ าใหสามารถอธิบายตัวอยาง 
“การพัฒนาและคิดสรางสรรคสิ่งใหม...” วา “พัฒนา” และ “คิดสรางสรรค” ประกอบกันเปน
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หนวยสรางความรวม (coordinate construction) แลวหนวยคํ า “การ-” จึงประกอบเขากับทั้ง
หนวยสรางอีกทีหนึ่ง สวนกรณีที่ไมแยก “การ-“ และ “ความ-“ ออกมา ไดแก คํ าที่แสดง
มาตรวัด เชน ความยาว, ความสูง, ความถี่, ความสวย  คํ าที่มีความหมายถึงเหตุการณ
(event) เชน การสัมมนา, การบรรยาย, การประชุม  คํ าที่แสดงหนวยของความรูสึกนึกคิด ไม
ไดแสดงการกระท ํา(expression) เชน ความคดิ, ความรกั, ความรูสกึ  คํ าทีห่มายความวา ”เรื่อง
หรือธุระที่เกี่ยวกับ” ที่ปรากฏหนาคํ านาม เชน การเมือง, การเงิน, การธนาคาร และคํ าที่
ประกอบกันขึ้นเปนคํ าซอน เชน การเรียนการสอน, การบานการเมือง ซึ่งถือวาเปนคํ าหนึ่งคํ า

(2) ตัดคํ าในขอความแสดงจํ านวนนับโดยพิจารณาจากลักษณะของคํ า กลาวคือ การแสดง
จํ านวนนับสามารถแสดงไดทั้งในรูปตัวเลขและตัวอักษร ใน 3 ลักษณะ ไดแก ตัวเลขอยาง
เดียว“10,000,000” ตัดเปนหนึ่งคํ า, ตัวเลขผสมกับตัวอักษร “10 ลาน” ตัดเปนสองคํ า คือ 
“10” กับ “ลาน”, และ ตัวอักษรอยางเดียว “สิบลาน” ตัดเปนสองคํ าคือ “สิบ” กับ “ลาน” เนื่อง
จากเห็นวาแตละสวนสามารถปรากฏไดโดยลํ าพัง

(3) ชื่อกับนามสกุลตัดแยกเปนคนละคํ ากัน เนื่องจากเห็นวาแตละสวนสามารถปรากฏไดโดย
ลํ าพัง

ผูวิจัยมีความเห็นวา ปญหาเรื่อง “คํ า” นี้ยังคงเปนปญหาที่ตองการการศึกษาในแงมุม
ตางๆอกีมาก เกณฑและคํ าอธบิายเรือ่งคํ าทีใ่ชในวทิยานพินธฉบับนีจ้งึยงัไมใชจดุสิน้สดุและจดุลงตัว
เสียทีเดียว บางงานวิจัยเสนอวาควรอธิบายคํ าในแงของระดับความเปนคํ า บางคํ าจัดเปนสมาชิก
หลักจากคํ านิยามของคํ า สวนบางคํ าเปนสมาชิกที่อยูริมขอบ  เชน Ross (1973 อางถึงใน สุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2533: 39-40) กลาววาไมอาจจะแบงแยกระหวางคํ านามกับประโยคไดอยางเด็ดขาด 
บอกไดแตเพียงวาคํ าหรือกลุมคํ าใดมีลักษณะเปนประโยคหรือเปนคํ านามมากนอยกวากัน เปนตน 
นอกจากนี้ปญหาในการตัดสินคํ าบางปญหามีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาษาตาม
กาลเวลา ตัวอยางเชน ในบางภาษาบุพบทวลีเริ่มกลายเปนคํ า ซึ่งอาจสังเกตไดจากการไมปรากฎ
การเวนชองวางระหวางบุพบทกับคํ านามที่ตามมา และคํ าบุพบทก็กลายเปน clitic ไป ซึ่งถาไดรับ
การยอมรับในสังคมใหเปนบรรทัดฐาน (norm) ในการใชภาษา บุพบทวลีก็จะกลายเปนคํ าหนึ่งคํ า
ไปในที่สุด แตระหวางชวงการเปลี่ยนแปลงจากวลีกลายเปนคํ านี้ ทํ าใหเกิดความลํ าบากที่จะเห็น
พองกันไดวาควรตัดสินวาเปนคํ าหนึ่งคํ าหรือเปนวลี
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4.2 การกํ าหนดชุดหมวดคํ าภาษาไทย

ในสวนนี้จะไดกลาวถึงการกํ าหนดชุดหมวดคํ าภาษาไทยในวิทยานิพนธนี้ โดยเริ่มจาก
กลาวถึงการเลือกการจัดแบงหมวดคํ าที่นํ ามาใชเปนตนแบบจากชุดหมวดคํ าภาษาไทยตางๆที่มีผู
เสนอไว  จากนั้น ในหัวขอที่ 4.2.1 จะไดกลาวถึงวิธีการกํ าหนดชุดหมวดคํ าขึ้นใชในวิทยาพนธนี้ ซึ่ง
ไดผลลัพธเปนชุดหมวดคํ าภาษาไทยดังที่แสดงไวโดยละเอียดในหัวขอที่ 4.2.2  ชุดหมวดคํ านี้เปน
ชดุหมวดค ําทีไ่ดน ําไปใชกํ ากบัหมวดค ําใหกับขอมูลการใชภาษาจริง จึงเปนชุดหมวดคํ าที่เหมาะสม
และสามารถใชงานไดจริงในระดับหนึ่ง ซึ่งในการใชชุดหมวดคํ าดังกลาวกํ ากับคลังขอมูลฝกสอนได
พบปญหาความกํ ากวมในการกํ ากับหมวดคํ าเปนจํ านวนมาก ดังนั้น หัวขอ 4.2.3 จึงจะกลาวถึง
แนวทางที่ใชในการตัดสินปญหาความกํ ากวมที่เกิดขึ้น  ดังนี้

จากการทบทวนการจัดแบงหมวดคํ าภาษาไทยที่มีผูเสนอไวดังแสดงในบทที่ 2  พบวา
ภาษาไทยมีชุดหมวดคํ าอยูดวยกันหลากหลายชุด การจัดแบงหมวดคํ าตางๆที่มีอยูแตกตางกันทั้ง
ในเรื่องหมวดคํ าที่ไดและในเรื่องวิธีการและเกณฑที่ใชในการแบงหมวดคํ า วิทยานิพนธฉบับนี้ได
เลือกการจัดแบงหมวดคํ าที่ผูวิจัยเห็นวามีความลื่นไหลนอยที่สุด คือ การจัดแบงหมวดคํ าตามที่
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2543) เสนอไว มาเปนชุดหมวดคํ าตนแบบ และนํ ามาทดลองใชกับคลัง
ขอมูลในวิทยานิพนธนี้ แลวจึงปรับชุดหมวดคํ าใหเหมาะสมสํ าหรับใชกํ ากับหมวดคํ าใหกับคลัง
ขอมูลและเปนชุดหมวดคํ าสํ าหรับโปรแกรมในการกํ ากับหมวดคํ า และถึงแมวามีผูไดจัดทํ าชุด
หมวดคํ าภาษาไทย (Virach Sornlertlamvanich et al, 1997) สํ าหรับใชในงานดานการประมวล
ผลภาษาธรรมชาติมากอนแลว แตจากการศึกษางานวิจัยดังกลาว ผูวิจัยเห็นวาไมไดกลาวถึง
เกณฑและขอถกเถียงในทางภาษาศาสตรที่ชัดเจนเพียงพอ จึงไมไดนํ าชุดหมวดคํ าดังกลาวมาใช
ในวิทยานิพนธฉบับนี้ เพราะผูวิจัยอาจนํ ามาใชไดไมตรงตามเกณฑและไมมีความสมํ่ าเสมอคงที่ 
(consistency) ในการกํ ากับหมวดคํ าใหกับคลังขอมูล

4.2.1 วิธีการกํ าหนดชุดหมวดคํ าภาษาไทย

ในหัวขอนี้จะไดกลาวถึงการนํ าการจัดแบงหมวดคํ าภาษาไทยของอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ 
(2543) มาเปนตนแบบในการจัดแบงหมวดคํ าในวิทยานิพนธและพัฒนาตอไปเปนชุดหมวดคํ าที่ใช
ในวิทยานิพนธฉบับนี้ โดยกลาวถึงแนวคิด,หลักการและผลการจัดแบงหมวดคํ าของอมรา รวมทั้ง
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สาเหตุที่เลือกใชการจัดแบงหมวดคํ าดังกลาว จากนั้น จะไดกลาวถึงวิธีการที่ใชในการจัดแบง
หมวดคํ าและหลักในการวิเคราะหหมวดคํ าในวิทยานิพนธฉบับนี้

วิทยานิพนธฉบับนี้ไดเลือกใชการจัดแบงหมวดคํ าของอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2543) มา
เปนตนแบบ ซึ่งงานวิจัยดังกลาวไดศึกษาวิจัยเรื่องหมวดคํ าจากการวิเคราะหคลังขอมูลภาษาไทย
โดยใชวิธีการทางวากยสัมพันธ เนื่องจากอมราเห็นวาหมวดคํ าในภาษาไทยที่มีอยูยังมีขอบกพรอง 
ทั้งในเรื่องการใชเกณฑความหมายซึ่งเปนอัตวิสัย ลื่นไหลไดงาย และเกณฑที่ใชไมสมํ่ าเสมอ ไม
คงที่และไมไดอยูบนพื้นฐานของขอมูลการใชภาษาจริง งานวิจัยดังกลาวจึงยึดพื้นฐานของทฤษฎี
ไวยากรณพึ่งพาศัพทการก (Lexicase Dependency Grammar) (Starosta, 1988 อางถึงใน 
อมรา ประสทิธิรั์ฐสนิธุ, 2543) ซึง่อมราเหน็วามจีดุออนนอยทีส่ดุในการระบหุมวดค ํา งานวจิยัดังกลาว
ใชหลักในการวิเคราะห คือ ใชเกณฑ “การปรากฏรวม”(co-occurrence)  และ “การกระจายของ
คํ า”(word distribution) เปนเกณฑหลัก ไมใชเกณฑความหมายในการแบงหมวดคํ าเพราะเห็นวา
ความหมายเปนสิ่งไมแนนอนและมีความลักลั่นระหวางผูพูดแตละคน และการวิเคราะหจะยึดตาม
โครงสรางที่เห็นในขอมูลจริง โดยถือวามีโครงสรางระดับเดียวในภาษา (ไมแบงแยกเปนโครงสราง
ลึกและโครงสรางผิว)  งานวิจัยดังกลาวสรุปวา ในภาษาไทยมี 8 หมวดคํ าหลัก ไดแก กริยา, นาม, 
ตัวกํ าหนด, ตัวบอกปริมาณ, วิเศษณ, บุพบท, สันธาน และอนุภาค และงานวิจัยนี้ยังมีลักษณะเดน
คือ การไมแยก “คุณศัพท” ออกมาเปนหมวดคํ าตางหากแตใหจัดรวมไวเปนกริยา และไดจัดแบง
กริยาเปน 16 หมวดคํ ายอยตามเกณฑการปรากฏรวมกับคํ าอ่ืนไวดวย

สาเหตุที่วิทยานิพนธฉบับนี้ไดเลือกการแบงหมวดคํ าตามที่อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2543)
เสนอไว มาเปนตนแบบสํ าหรับพัฒนาเปนชุดหมวดคํ าภาษาไทยที่จะใชกํ ากับหมวดคํ าใหกับคลัง
ขอมูลและเปนชุดหมวดคํ าสํ าหรับโปรแกรม เพราะเห็นวาการแบงหมวดคํ าของอมรามีจุดเดนตรงที่
ใชเกณฑทางวากยสัมพันธที่มีความคงที่ สามารถสังเกตไดจากขอมูลจริง นอกจากนั้น การแบง
หมวดคํ าดังกลาวยังไดมาจากการวิเคราะหขอมูลภาษาไทยปจจุบัน (ป พ.ศ. 2543) ซึ่งเปนขอมูลที่
รวมสมัยกับคลังขอมูลที่จะใชในวิทยานิพนธฉบับนี้ ซึ่งนาจะสามารถนํ าเกณฑและหลักในการ
วิเคราะหจากงานวิจัยนั้นมาเปนตนแบบและใชจัดการกับขอมูลในวิทยานิพนธไดอยางเหมาะสม

อยางไรก็ดี งานวิจัยดังกลาวไดผลการวิเคราะหเปนหมวดคํ าหลักในภาษาไทย 8 หมวดคํ า 
และแบงหมวดคํ ายอยสํ าหรับกริยาไว 16 หมวดคํ า วิทยานิพนธฉบับนี้ไดใชหมวดคํ าดังกลาวเปน
ชุดหมวดคํ าต้ังตนในการวิเคราะหและจัดแบงหมวดคํ าภาษาไทย และยึดหลักในการวิเคราะหและ
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เกณฑหลักเรื่อง “การปรากฎรวม” และ “การกระจายของคํ า” เหมือนงานวิจัยตนแบบ โดยไดนํ าชุด
หมวดคํ าและเกณฑหลักนั้นมาวิเคราะหกับขอมูลการใชภาษาจริงในวิทยานิพนธ เพื่อทดสอบวา
ชุดหมวดคํ าดังกลาวสามารถนํ ามาตัดสินหมวดคํ าใหกับขอมูลในคลังขอมูลนี้ไดหรือไม พบวา 
หมวดคํ าหลัก 8 หมวดคํ าที่อมราเสนอไวสามารถนํ ามาใชตัดสินขอมูลในคลังขอมูลที่ใชใน
วิทยานิพนธนี้ไดจริง แตเนื่องจากผูวิจัยเห็นวาการกํ ากับหมวดคํ าในคลังขอมูลเปน 8 หมวดคํ านั้น
ยังไมละเอียดเพียงพอสํ าหรับงานดานตางๆทางดานการประมวลผลภาษาธรรมชาติที่ตองการ
ขอมูลในรูปของคํ าที่มีการกํ ากับหมวดคํ าไว ดังนั้น จึงไดทํ าการจัดแบงหมวดคํ ายอยใหเหมาะสม
เพื่อสรางชุดหมวดคํ าสํ าหรับโปรแกรมตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าที่จะพัฒนาขึ้น ซึ่งผูวิจัยไดทํ าการ
แบงหมวดคํ ายอยของหมวดคํ าหลักบางหมวดคํ า ไดแก นาม บุพบท วิเศษณ และไดทํ าการปรับ
หมวดค ํายอยส ําหรบักรยิาทีอ่มราเสนอไวใหเหมาะสม ซึง่ท ําใหจ ํานวนหมวดคํ ายอยของกริยาลดลง
เหลือเพียง 11 หมวด รวมทั้งไดเสนอใหมีหมวดคํ าเครื่องหมายเปนหมวดคํ าหลักอีกหนึ่งหมวดคํ า 
เนื่องจากเห็นวาในคลังขอมูลมีการใชเครื่องหมายตางๆอยูเปนจํ านวนมาก ซึ่งเครื่องหมายเหลานี้
สมควรไดรับการกํ ากับหมวดคํ าเชนเดียวกับคํ าอ่ืนๆในคลังขอมูล ในการวิเคราะหคลังขอมูลและใน
การแบงหมวดคํ ายอยนี้ ผูวิจัยไดนํ าเกณฑความหมายมาใชรวมในการตัดสินหมวดคํ าดวย เนื่อง
จากเห็นวาจะละทิ้งในเรื่องความหมายไปเสียทีเดียวก็ไมได เนื่องจากความหมายเปนสิ่งที่เปน
คุณสมบัติพืน้ฐานของค ํา ซึง่สามารถชวยตัดสนิในกรณทีีรู่ปภาษาคลมุเครอืและกรณอีปกติทัง้หลาย 
เชน กรณีที่รูปภาษาที่ปรากฎซึ่งเปนกฤตกรรมภาษา (performance) ไมไดตรงไปตรงมากับความรู
ทางภาษาที่เปนสามัตถิยะภาษา (competence)  ตัวอยางเชน “พี่! เล็กนํ้ า ไมงอกชาม”  คํ าวา 
“งอก” ในทีน่ีไ้มไดมคีวามหมายเหมอืนกบั กรยิา “งอก” ใน “ตนกลายงัไมงอก”  แตหมายถงึ “ถ่ัวงอก” 
ซึ่งเปนคํ านาม แทบจะเปนไปไมไดที่คนไทยจะตัดสินคํ าวา “ถ่ัวงอก” เปนกริยา แตจากตัวอยาง 
คํ านาม “งอก” ก็ปรากฏตามหลัง “ไม” ได ฉะนั้นตองพิจารณาความหมายดวยวาคํ าดังกลาวมี
ความหมายอยางไรในปริบท และตัวอยางดังกลาวยังแสดงใหเห็นวา หากยึดติดอยูกับโครงสราง
ผิวแตเพียงอยางเดียว ก็จะไมสามารถเห็นลักษณะธรรมชาติของภาษาได ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดเสนอ
หลักในการวิเคราะหเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งแตกตางจากหลักในการวิเคราะหของอมรา ไดแก อนุญาตให
มีการยายที่ของหนวยสราง และอนุญาตใหมีสรรพนามไรรูป  ดังนั้น เมื่อประมวลหลักเกณฑทั้ง
หมดที่ผูวิจัยใชในการวิเคราะหหมวดคํ าในวิทยานิพนธนี้ สามารถสรุปไดดังนี้

(1) ใชเกณฑทางวากยสัมพันธ “การปรากฏรวม” และ “การกระจายของคํ า” เปนเกณฑหลัก โดย
พิจารณาเฉพาะคํ าที่เปนสวนหลักของหนวยสราง

(2) พิจารณาความหมายในปริบทเพื่อชวยเสริมในการตัดสินหมวดคํ า
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(3) โครงสรางผิวเปนโครงสรางหลักในการตัดสินหมวดคํ าแตไมไดยึดติดอยูเพียงแคโครงสรางผิว
อยางเดียวเทานั้น

(4) คํ าแตละคํ าสามารถเปนไดเพียงหมวดคํ าเดียว ดังนั้น คํ าที่มีรูปเหมือนกันแตมีการปรากฏ
ตางกัน จัดวาเปนคนละคํ ากัน เชน คํ าวา “ที่” ใน “คนที่กํ าลังเดิน” กับ “อยูที่บาน” จัดวาเปน
คนละคํ ากัน ดังนั้นจึงมีคํ าวา “ที่” 2 คํ า

(5) ใชความรูภาษาแม (native intuition) ของผูวิจัยเพื่อชวยตัดสินในกรณีที่ขอมูลไมชัดเจน หรือ
ไมครอบคลุม

(6) ใชชื่อที่ใชกันมาแพรหลายในอดีตในการเรียกชื่อหมวดคํ าเพื่อใหเปนที่คุนเคยและจํ าไดงาย แต
คํ าจํ ากัดความของหมวดคํ าแตละหมวดไมจํ าเปนตองเหมือนกับที่ใชมาในอดีตทุกประการ

(7) อนุญาตใหมีการยายที่ของหนวยสราง เชน  “ดูปรากฏการณที่วานี้ไดทั่วไปรอบตัว” กับ 
“ปรากฏการณที่วานี้ดูไดทั่วไปรอบตัว” ในกรณีเชนนี้ถือวาหนวยสรางมีการยายที่ โดยที่ความ
สัมพันธในการปรากฏรวมยังคงเดิม นั่นคือ  “ปรากฏการณที่วานี้” ยังคงเปนสวนเติมเต็มของ
กริยา “ดู” เพียงแตไดยายที่มาอยูขางหนาเทานั้น

(8) อนุญาตใหมีสรรพนามไรรูป (zero pronoun) ได กลาวคือ กรณีที่คํ าดังกลาวเปนที่เขาใจกัน
ระหวางผูพดูและผูฟงแลวกอ็าจละคํ านัน้ไวก็ได เชน “ผูชายทีเ่ขาฆา” กรยิา “ฆา” ตองมคํี านาม
มาปรากฎรวมเพือ่ใหกรยิาสมบูรณ แตก็มกัพบวาไมมีคํ านามปรากฏในตํ าแหนงดังกลาว ดังนั้น 
วิทยานิพนธนี้จึงพิจารณาใหตํ าแหนงดังกลาวมีสรรพนามไรรูปอยู ดังนี้ “ผูชายที่เขาฆา∅” 
โดยจะพิจารณาเปนสรรพนามไรรูปเฉพาะกรณีที่เปนหนวยจํ าเปน (argument) เทานั้น สวน
กรณีที่คํ านั้นเปนสวนเสริม (adjunct) ที่มีหรือไมก็ได จะถือวา สวนเสริมเปนหนวยที่สามารถ
ละไปไดอยูแลว เชน ตัวกํ าหนดที่ขยายคํ านาม, คํ าวิเศษณที่ขยายคํ ากริยา ทั้งนี้ การระบุวา
สรรพนามไรรูปอางถึงสิ่งใดสามารถสืบคนไดจากการพิจารณาปริบทเนื้อความขางเคียง

4.2.2 ชุดหมวดคํ าภาษาไทยที่ใชในวิทยานิพนธ

หัวขอนี้จะไดกลาวถึงผลของการวิเคราะหหมวดคํ าโดยใชวิธีการและหลักในการวิเคราะห
ดังที่กลาวมา ซึ่งไดนํ ามาจัดทํ าเปนชุดหมวดคํ าภาษาไทยสํ าหรับกํ ากับหมวดคํ าใหกับคลังขอมูล
และเปนชุดหมวดคํ าสํ าหรับโปรแกรมในการกํ ากับหมวดคํ า หมวดคํ าภาษาไทยที่ใชในวิทยานิพนธ
ฉบับนี้จํ าแนกไดเปน 9 หมวดคํ าหลัก และเมื่อแบงหมวดคํ ายอยแลว ไดเปนหมวดคํ าทั้งหมด 26 
หมวดคํ าสํ าหรับใชกํ ากับในวิทยานิพนธฉบับนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) กริยา (Verb)
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กริยา คือ หมวดคํ าที่ปรากฏหลังคํ าวา “ไม” ได เชน ไมทราบ, ไมสามารถหา, ไมมีเงิน  ใน
งานวิจัยตนแบบใหเหตุผลสนับสนุนการใชคํ าวา “ไม” เปนเกณฑในการระบุคํ ากริยาวา เปนเกณฑ
ที่นาเชื่อถือที่สุดและมีผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพมากอนแลว เชน Chao (1970), อุดม วโรตมสิกข
ดิตถ (2538), จรัสดาว อินทรทัศน (2539 อางถึงในอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2543) สวนหมวดคํ า
อ่ืนๆไมสามารถปรากฏหลังคํ าวา “ไม” หมวดคํ ากริยาในที่นี้รวมถึงคํ าที่บางงานวิจัย เรียกวา 
คุณศัพท* เชน สวย ดี หนกั รอน เนือ่งจากสามารถปรากฏหลงัคํ าวา “ไม” ไดเหมอืนกรยิาทัว่ไป 
(อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2543)  วิทยานิพนธนี้แบงกริยาเปน 11 หมวดคํ ายอย โดยพิจารณาจาก
เกณฑการปรากฏรวมกับหนวยที่ตามหลัง และพิจารณาเฉพาะหนวยที่จํ าเปนของกริยา 
(argument) ไดแก

(1.1) กริยาที่ปรากฏลํ าพัง (V0)  กริยาในหมวดนี้สามารถปรากฏโดยลํ าพังเปนกริยาที่
สมบูรณได บางคํ ามักมีคํ าวิเศษณปรากฏตามหลังดวย ซึ่งถือวาคํ าวิเศษณเปนสวนเสริมของ
กริยาเทานั้น  ตัวอยางในคลังขอมูล เชน

ยังไมตองกังวลใจในปนี้และปหนา
เรื่องนี้จะตองยุติลงเชนไร
การหยุดการเสียหายแลวยืนขึ้นกับเดินหนาตอไป
สรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้น
หนี้ของประเทศแทนที่จะลดกลับเพิ่มสูงขึ้น

(1.2) กริยาที่ตามดวยคํ านาม (VN0)  กริยาที่ตามดวยคํ านามในวิทยานิพนธฉบับนี้หมาย
ความรวมถึง คํ าที่เรียกกันวา สกรรมกริยา ที่ตามดวยคํ านามซึ่งทํ าหนาที่เปนกรรม และกริยา

                                                  
* ค ําประเภทนีง้านวจิยัตางๆจัดใหอยูในหมวดคํ าตางๆกันและใชชื่อเรียกหลากหลาย เชน พระยาอุปกิตศิลปสาร 
(2514) และ ก ําชยั ทองหลอ (2515) เรียกวา ลักษณวิเศษณ ซึ่งเปนหมวดคํ ายอยของวิเศษณ, บรรจบ พันธุเมธา 
(2514) เรียกวา ค ําคณุศัพท ซึ่งจัดเปนประเภทยอยของคํ าวิเศษณท่ีทํ าหนาที่ขยายนาม, อุดม วโรตมสิกขดิตถุ 
(2535) เรียกวา วเิศษณกรยิา ซึ่งจัดเปนประเภทยอยของกริยา, วิจินตน ภาณุพงศ (2532) เรียกวา คุณศัพท เมื่อ
ใชขยายนาม และเรียกวา กริยาอกรรมยอย เมื่อใชเปนภาคแสดง, นววรรณ พันธุเมธา (2527) จัดใหเปน กริยา
แสดงสภาพ เมื่อใชเปนภาคแสดง และจัดใหเปน คํ าขยาย เมื่อใชขยายคํ าหลัก
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อ่ืนๆที่ตามดวยคํ านามซึ่งทํ าหนาที่เปนสวนเติมเต็มดวย เชน “ผมเปนนักเรียน”, “สมชายไป
ตางประเทศ”, “เกิดอุบัติเหตุขึ้นบนทางดวน”  ตัวอยางในคลังขอมูล เชน

แมจะไมคอยชอบตัวละครที่เลนเปนแมวคือเจาทอม
เกิดรายการ ว่ิงไลจับกันระหวางคุณธารินทร...กับคุณชายจัตุมงคล
ไมสามารถหา "เงินตราตางประเทศ" มาใชหนี้
การรวมบัญชีจะมกีารเดินหนาตอไป
การดึงเอาเงินลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศของฝายออกบัตรมาไวที่ฝายการ

ธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชยเปนอีกแหงหนึ่ง ที่ปรับโครงสรางหนี้ไดใกลเคียงกัน
การขออนุญาตเดินทางไปตางประเทศ
มีสวนอยูเบ้ืองหลังเรื่องนี้ดวย

เมื่อพิจารณาจากคลังขอมูลที่ใชในวิทยานิพนธและขอมูลภาษาไทยทั่วไป พบวา คํ ากริยา
ประเภทนี้มักนํ าไปใชโดยไมมีคํ านามตามหลังอยูบอยครั้ง ซึ่งสามารถอธิบายไดวา การที่
คํ านามไมปรากฏไมทํ าใหความสมบูรณของถอยความเสียไป เนื่องจากคํ านามดังกลาว
สามารถสืบคนไดจากขอความขางเคียง หรือเขาใจไดจากปริบททางสถานการณที่อยูภายนอก
ภาษา ซึ่งอาจเกิดจากกระบวนการทางวากยสัมพันธหรือทางสัมพันธสาร* (discourse) 
(Wirote Aroonmanakun, 1999) เชน การละคํ านามในคุณานุประโยคที่ซํ้ ากับคํ านามที่เปน
สวนหลัก, การยายที่คํ านามมาอยูตนประโยคในประโยคกรรมวาจก (passive), การยายที่
คํ านามมาอยูตนประโยคเพื่อเนน, การละคํ านามเมื่อคํ านามดังกลาวเคยกลาวถึงไปแลวใน
ขอความขางหนา หรือเมื่อคํ านามดังกลาวเปนที่เขาใจกันระหวางผูพูดและผูฟงแลว เปนตน  
กรณีเหลานี้จะพิจารณาใหคํ ากริยาดังกลาวยังเปนกริยาที่ตามดวยคํ านาม โดยถือวามี
สรรพนามไรรูปปรากฏอยู เชน “สิ่งที่หลายฝายหวาดผวา∅“   ตัวอยางในคลังขอมูล เชน

เปาหมายที่ธนาคารกรุงเทพตั้งไวทั้งปอยูที่ 1 แสนลานบาท
สิ่งที่หลายฝายหวาดผวาคือเชิงการเมืองของกกต.
ทั้ง 2 กรณียังเปนประเด็นที่ตองพิจารณาอยางรอบคอบ

                                                  
* ค ําศพัทภาษาไทยที่ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2543) ใชเรียก discourse
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การผิดพลาดเสียหายที่เกิดควรจะถูกสกัดหยุดลงได
78 ส.ว.ซึ่งถูก กกต. แขวน

(1.3) กริยาที่ตามดวยบุพบทวลี (VPN0)  บุพบทวลีที่ปรากฏรวมกับกริยาในหมวดนี้ถือวา
เปนสวนที่จํ าเปนของกริยา และมักจะไมยายที่ไปอยูตนประโยค เชน “เบาะสีครีมกลมกลืนกับ
ลายวอลเปเปอร” ไมปรากฏเปน “กับลายวอลเปเปอร เบาะสีครีมกลมกลืน” ในขณะที่หาก
บุพบทวลีเปนเพียงสวนเสริมเทานั้น เชน “เขากวางขวางมากในวงการนี้” จะสามารถปรากฏ
เปน “ในวงการนี้ เขากวางขวางมาก” ได ในตัวอยางหลังนี้ “กวางขวาง” ถือวาเปนคํ ากริยาที่
ปรากฏลํ าพัง(1.1)  คํ ากริยาที่ปรากฏลํ าพังอ่ืนๆก็สามารถปรากฏรวมกับบุพบทวลีที่เปนสวน
เสริมในลักษณะเชนนี้ได เชน “เขานอนในรถ” “เขาทํ างานอยูบนโรงอาหาร” ซึ่งไมถือวากริยา
ดังกลาวจัดอยูในหมวด 1.3 นี้  ตัวอยางในคลังขอมูล เชน

ระบุความเห็นของเขาขัดแยงกับแนวคิดดังกลาว
เงินมีแตใชไมได ก็ไมตางจากไมมีเงิน
ที่บอกเงินก็มีคืออยูในบัญชีของฝายออกบัตร
ประเทศนี้อยูภายใตระบอบปกครองของขุนทหาร
นอกเหนือจากประเด็นปญหาเหลานี้แลว
นักธุรกิจคนจีนที่มองหาชองทางเขาสูตลาดสินคาในสหรัฐ
คลินตันกํ าลังพายแพตอความเยายวน

(1.4) กริยาที่ตามดวยสวนเติมเต็ม (VCV0)  สวนเติมเต็มในที่นี้คือ สวนเติมเต็มที่เปน
ประโยคหรืออนุพากยส วนเติมเต็ม (complement clause) ที่มีตัวนํ าสวนเติมเต็ม
(complementizer) เชน “ที่”, “วา”, “ให” ปรากฏนํ าหนา  ตัวอยางในคลังขอมูล เชน

ผูนํ ารัฐบาลเวียดนามยอมรับวา ถึงแมเวียดนามเหนือหรือเวียดนามคอมมิวนิสต
จะเปนฝายควาชัยชนะ

ผูนํ ารัฐบาลเวียดนามกลาววา ปญหาหลักของเวียดนามคือปญหาเศรษฐกิจ
ตองถือวาเปนหนูตัวแสบ
คงจํ ากันไดวา รมต.คลังเอง คือ คนตนคิด
สมกับที่จะไววางใจใหตรวจสอบสถาบันการเงิน
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มีแตดีใจที่คนไทยนํ าเงินออมไปซื้อรถยนตใหมใชกัน
จึงไมคอยนิยมที่จะไปศึกษาตอกันที่ประเทศนั่น
รณรงค สงเสริม ชักชวนใหนักเรียนจากประเทศตางๆทั่วโลกไปศึกษาตอใน

สถาบันการศึกษาของประเทศตน
แตอยากใหประชาชนเขาใจวา การเลือกพรรคประชาธิปตย เปนทางเลือกที่

ปลอดภัยที่สุด

(1.5) กริยาที่ตามดวยคํ านามและบุพบทวลี (VNPN0)  บุพบทวลีที่ปรากฏรวมกับกริยาใน
หมวดนี้ถือวาเปนสวนที่สัมพันธกับกริยาโดยตรง ตัวอยางในคลังขอมูล เชน

หนาที่ของเด็กจะไดรับการดูแลเอาใจใสจากผูใหญมากขึ้น
ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา ไดมีการใหความรูกับบุคลากรของศูนย
นายชาญไดเสนอแผนปรับโครงสรางหนี้ ใหกับเจาหนี้
การขายหุนแกผูจํ าหนายเครื่องจักรที่จะนํ ามาติดต้ังในโรงงาน
มั่นใจภาคธนาคารจะนํ าประเทศสูการฟนตัว
หุนเพิ่มทุนที่บริษัทมหาชนจํ ากัดออกใหเจาหนี้
การที่ปตท.ตองจายคากาซฯที่ซื้อจากแหลงยาดานาและเยตะกุนใหกับพมา

(1.6) กริยาที่ตามดวยคํ านาม 2 ตัว (VNN0)  กริยาในหมวดนี้ตองมีคํ านาม 2 ตัวมารองรับ
จงึจะสมบูรณ กรยิาหมวดนีต้รงกบัหมวดค ําที ่วิจนิตน ภาณุพงศ (2532) เรียกวา กริยาทวิกรรม 
ตัวอยางในคลังขอมูล เชน

โครงการใหคํ าปรึกษาผูประกอบการ
หนี้ครบกํ าหนดไมมีปญญาชํ าระหนี้เขาได
การใชหนี้ธนาคารชาติอ่ืนๆ
การใหโอกาสรัฐบาลแกไขปญหามานาน โดยหวังวา
แตจะไมใหการคุมครองการบริหารงานที่เกิดจากการทุจริต
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(1.7) กริยาที่ตามดวยคํ านามและสวนเติมเต็ม (VNCV0)  สวนเติมเต็มในที่นี้คืออนุพากย
สวนเติมเต็ม (complement clause) ที่มีตัวนํ าสวนเติมเต็ม (complementizer) ปรากฏนํ า
หนา ซึ่งมีความสัมพันธกับกริยาโดยตรง ตัวอยางในคลังขอมูล เชน

เปรียบการบริหารวา คลายกับการขับเครื่องบิน
ไมสามารถแกจุดออนที่มีอยูเกากอนใหหมดหรือเบาบางลงได
การสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้น
สํ าหรับแบงกชาติที่ถูกสังคมตราหนาวา คือตนเหตุแหงความเสียหายทาง

เศรษฐกิจ
ทั้งสอนทั้งสั่งและชี้แนะ "เจาบาน" อยางมากมายเกินงาม วาจะตองบริหาร

เศรษฐกิจอยางไร

(1.8) กริยาที่ตามดวยกริยาเติมเต็ม (VV0) กริยาในหมวดนี้เปนกริยาที่ตองปรากฏรวมกับ
กริยาอีกตัวหนึ่งจึงจะสมบูรณ  กริยาหมวดนี้แตกตางจากกริยาชวย (1.10) ตรงที่คํ ากริยาที่
ตามดวยกริยาเติมเต็มยังคงมีความหมายดานเนื้อหาอยูไมไดมีความหมายเปนทั่วไปเหมือน
กับกริยาชวย และการที่คํ ากริยาในหมวดนี้ตองการคํ ากริยาอีกตัวหนึ่งมาปรากฏตามหลังนั้น
เปนคุณสมบัติของคํ านั้นๆเอง เชน “เขาเผอิญเปดไปชองการตูน” ซึ่งหากไมมีคํ ากริยาที่ตาม
หลัง *“เขาเผอิญ” ก็จะไมไดความ  แตกตางจากปรากฏการณกริยาเรียง (serial verb) ใน
ภาษาไทย ซึ่งผูวิจัยเห็นวา ปรากฏการณกริยาเรียงเปนเรื่องในระดับวากยสัมพันธที่คํ ากริยา
หลายคํ าสามารถปรากฏเรียงตอเนื่องกันได เชน “เขานั่งดูโทรทัศน” ซึ่ง “นั่ง” และ “ดู” แมจะ
ปรากฏเรียงกันแตก็ไมไดจัดเปนกริยาในหมวดนี้ วิทยานิพนธนี้ตัดสินวา “นั่ง/V0” เปนกริยาที่
ปรากฏลํ าพัง(1.1) และ “ดู/VN0” เปนกริยาที่ตามดวยนาม(1.2) เพียงแตปรากฏในรูปแบบ
โครงสรางกริยาเรียงในภาษาไทย  ตัวอยางในคลังขอมูล เชน

เผอิญเปดไปชองการตูนทีเอ็นทีทางเคเบิลทีวี
ไมอาจหามาตรการและวิธีทํ า ที่จะชวยสรางความมั่นใจใหกับประชาชน
และทยอยจายกันทุกสามเดือนที่ครบกํ าหนด
นักศึกษาจากในประเทศเอเชียเชนมาเลเซีย สิงคโปร อินโดจีน รวมถึงประเทศไทย

นิยมไปศึกษาตอกันที่นั่น
ผมไมขอเอยชื่อเพราะเกรงจะเปนการโฆษณาเชียรกัน
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สวนเวียดนามเองนั้นมัวแตรบทํ าสงครามตอเนื่อง
สถาบันการศึกษาของไทยดังที่กลาวมา ควรจะยอมลงทุนเพื่อคุณภาพ
หลายพรรคการเมืองเริ่มจัดกระบวนทัศน
พรอมจะนํ าบุคคลที่มีศักยภาพ หรือชื่อเสียงหอมหวานเขาไปเสียบแทน
ความไมชัดเจนของผูแทนฯที่เตรียมผละจากพรรคเดิมมารวมพรรคใหม
เพราะนิสัยเดิมๆ ชอบหยอกลอเลนกับเด็กสาวๆ
แฟนๆการตูนที่ตองการพูดคุยเกี่ยวกับตัวการตูนที่พวกเขาชื่นชอบ

(1.9) กริยาที่ตามดวยประโยค (VS0)  ตัวอยางในคลังขอมูล เชน

เจอเขาฉายหนังการตูนเรื่อง ทอมแอนดเจอรร่ี
เบิกออกมาใชโดยฝายการธนาคารไมไดก็เลยเหมือนไมมีเงิน
เรามักไดยินนักบริหารเปรียบการบริหารวา คลายกับการขับเครื่องบิน
ไมอาจเขาใจการเปลี่ยนแปลงและขาดความรูใหม จนทํ าใหบริหารเอาชนะขอ

จํ ากัดไมได
ไมมีแผนงานที่ชัดเจน ที่เชื่อวาจะทํ าใหอนาคตของภาคเกษตรของไทยออกจาก

มุมมืด

(1.10) กริยาชวย (VAUX) วิทยานิพนธนี้จัดกริยาชวยแยกออกมาเปนหมวดคํ ายอยของกริยา
หมวดหนึ่งดวย เนื่องจากเห็นวากริยาชวยมีลักษณะทางความหมายและการเกิดรวมตางจาก
กริยาอ่ืนๆอยูพอสมควร  ในดานความหมาย กริยาชวยมีความหมายทั่วไปมากขึ้น และชวย
เสริมความหมายทางไวยากรณใหกับกริยาหลักในแงการณลักษณะ (aspect), มาลา (mood), 
หรือวาจก (voice)  ในดานการปรากฏ โดยทั่วไปกริยาชวยจะเกิดรวมกับกริยาหลัก สวนใหญ
กริยาชวยมักเกิดหนากริยาหลัก เชน (ไม)ไดกิน, สามารถกิน, ควรกิน, ถูกกิน แตก็มีกริยาชวยที่
เกิดหลังกริยาหลักดวย เชน  ไมสามารถทํ าได, ทํ า(ไม)ได   เนื่องจากกริยาชวยทุกตัวสามารถ
ปรากฏหลังคํ าวา “ไม” ได ดังนั้นจึงจัดใหอยูในหมวดคํ ากริยา  ตัวอยางในคลังขอมูล เชน

ลูกหลานใครไดไปเรียนตอที่อเมริกาหรือที่อังกฤษ
ไดมีการพัฒนาความสามารถขึ้นมาใหมหรือไม
อนาคตของภาคเกษตรของไทยออกจากมุมมืด สูทางที่สวางได
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เหตุผลเบ้ืองหนาเบ้ืองหลัง ที่ประชาชนควรไดจากทั้งสองฝาย
สํ าหรับแบงกชาติที่ถู กสังคมตราหนาวา คือตนเหตุแหงความเสียหายทาง

เศรษฐกิจ
เราสามารถเปนศูนยการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียอาคเนยได
ประเทศไทยซึ่งเคยมีศักด์ิศรีและความพรอมทุกดาน แตทุกวันนี้กลับตองมาอยูใน

สภาพ "กินนํ้ าใตศอก"
จึงไมคอยนิยมที่จะไปศึกษาตอกันที่ประเทศนั่น
ประเทศที่ไดเคยไปศึกษารํ่ าเรียนมา

สวนกรณีของ “ไป” “มา” ที่เกิดรวมกับกริยาหลัก เชน เขาเดินไป, เขากินขนมชิ้นสุดทายไป, ซึ่ง
ไมสามารถปรากฏกับ “ไม” ในปริบทของประโยคตัวอยาง *เขาเดินไมไป, *เขากินขนมชิ้นสุด
ทายไมไป จะอาศัยความรูทางดานความหมายของคํ ามาชวย กลาวคือ “ไป” ใน “เขาเดินไป” 
มีความหมายถึงการเคลื่อนที่เหมือนกับ “ไป” ที่เปนกริยาหลัก ดังนั้นจึงจัดเปนคํ ากริยา (เปน
กรยิาประเภทหนึง่ แตไมใชกรยิาชวย) สวน “เขากนิขนมชิน้สดุทายไป” มคีวามหมายไมเหมือน 
“ไป” ที่เปนกริยา และไมสามารถปรากฏกับ “ไม” ดวย วิทยานิพนธนี้จะจัดเปนคํ าวิเศษณ ซึ่ง
ไดแก “ไป” ที่มีความหมายบอกเวลาในอดีตที่ผานไปแลว และ “ไป” ที่บอกทิศทาง (ดังนั้น จึง
ไมมีคํ าวา “ไป” ที่เปนกริยาชวยในวิทยานิพนธนี้)

(1.11) กริยาคุณศัพท (VADJ) วิทยานิพนธนี้จัดกริยาคุณศัพทแยกออกมาเปนหมวดคํ ายอย
หมวดหนึ่งดวย เนื่องจากเห็นวากริยาคุณศัพทมีลักษณะทางความหมายที่แตกตางจากกริยา
ทั่วไปอยูพอสมควร กลาวคือ กริยาคุณศัพทมีความหมายระบุคุณสมบัติ สภาพ หรือลักษณะ 
และโดยทั่วไปสามารถใชเปรียบเทียบระดับได (comparison)  ทางดานการปรากฏ กริยา
คุณศัพทสามารถปรากฏลํ าพังไมตองการสวนประกอบอื่นใดตามหลัง (เหมือนกริยาที่ปรากฏ
โดยลํ าพัง 1.1)  ทางดานหนาที่ กริยาคุณศัพทสามารถปรากฏเปนภาคแสดง หรือเปนสวน
ขยายของคํ านามหรือกริยาตัวอ่ืนได ตัวอยางในคลังขอมูล เชน

ที่คนไมชอบเจาแมวทอมก็เพราะตัวมันใหญกวา
ตรงนี้คุณทนง พิทยะนาจะรูในรายละเอียดดี
สวนที่กูและมีระยะเวลาคืนนานหนอย
เพื่อใหคนดูไดอรรถรสไมเงียบเหงา
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ทํ ากิจกรรมที่ซอนเรน ในสถานที่มิดชิด
เราอยูในสังคมที่มีทั้งคนที่ดีและเลวสะสมปนเปกันไป
เขามองหาหลักทรัพยที่นาสนใจ

(2) นาม (Noun)
นาม คือ หมวดคํ าที่มีลักษณะสํ าคัญ 2 ประการ คือ (1) สามารถปรากฎหนากริยา, หลังกริยา 

หรือหลังบุพบทได (2) สามารถปรากฏหนาตัวกํ าหนดได  วิทยานิพนธนี้แบงหมวดคํ านามเปน 4
หมวดคํ ายอย โดยพิจารณาจากทั้งความหมายและการปรากฏรวม ไดแก

(2.1) นามสามัญ (Common Noun) คือ คํ านามที่สามารถปรากฎไดตามเกณฑโดยทั่วไป 
คํ านามสามัญมีความหมายเปนชื่อทั่วไปไมไดบอกเจาะจงคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน 
รัฐบาล, นายกรัฐมนตรี  ตัวอยางในคลังขอมูล เชน

ไซงอนอยูในกํ ามือพวกเขาตลอดเวลา
แตก็ยังมีศักยภาพและทรัพยากรทุกดานพรอมกวาประเทศใดๆ
เรือ่งนี ้ถาหากธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะคนรับผดิชอบจะตองใชหนีดั้งกลาว
มีหนาที่ก็ตองทํ า เพื่อปฏิรูปการเมือง
อาศัยการประมาณบางองคประกอบขึ้นมา
เงินมีแตใชไมได

(2.2) นามเฉพาะ (Proper Noun) คือ คํ านามที่โดยทั่วไปไมปรากฏหนาตัวกํ าหนด แตก็
สามารถปรากฏไดในกรณตีองการระบแุยกสองสิง่ทีม่ชีือ่เหมอืนกัน เชน “สมชายนี้ ไมใชสมชาย
นั้น”  และไมปรากฏกับกริยาคุณศัพทในหนวยสรางเขาศูนย (endocentric construction)
นอกจากนั้นคํ านามเฉพาะมักปรากฏรวมกับคํ านามสามัญที่เปนคํ านํ าหนาชื่อ เช น 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร, ภาษาจนี คํ านามเฉพาะมคีวามหมายชีเ้ฉพาะเจาะจง เปนชื่อคนใด
คนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน สมชาย, ธรรมศาสตร  ตัวอยางในคลังขอมูล เชน

ไซงอนอยูในกํ ามือพวกเขาตลอดเวลา
การบินไทยไดเชิญผูบริหารสายการบินยูไนเต็ด แอรไลน และสายการบินลุฟทฮัน

ซา
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เจาหนี้ซับไมครอนถกแผนฟนฟูใหม
คะแนนสงสารเตากับเกลียดชวน
ปตท.ตองซื้อกาซฯจากพมาในราคาที่สูงกวาอาวไทย

(2.3) ลักษณนาม (Classifier Noun) คือ  คํ านามทีส่ามารถปรากฏในกรอบวล ี [ นาม  ตัวบอก
ปริมาณ ___ ]  และมักปรากฏในกรอบวลี [ นามวลี ___ ตัวกํ าหนด ]  คํ าลักษณนามใชบอก
หนวยนับหรือใชเปนหนวยในการบอกปริมาณของคํ านามทั่วไป เชน คน, บาท, ครั้ง, ตัว, เลม  
ตัวอยางในคลังขอมูล เชน

เงินจากธุรกิจผิดกฎหมายมีมูลคาหลายหมื่นลานบาท
ยกเวนกรรมการผูจัดการคนนั้น อาจเปนคณะกรรมการบริหารอยูดวย
ทํ าใหคณะกรรมการบริหารหลายบริษัท ตองรับผิดชอบตอความเสียหายจาก

ปญหาดังกลาว
ทุกครั้งที่เราคิดถึงเรื่องชีวิตความเปนอยู เราไดแตกลํ้ ากลืนความรูสึกไวลึกๆ

(2.4) สรรพนาม (Pronoun) คือ คํ านามที่โดยทั่วไปไมปรากฏกับกริยาคุณศัพทที่ทํ าหนาที่
เปนสวนขยาย เชน *“เธอสวยขับรถ”  แตเกิดกับกริยาคุณศัพทที่ทํ าหนาที่เปนภาคแสดงได 
เชน “เธอสวย”  คํ าสรรพนามใชเรียกแทนคํ านาม เชน เขา, คุณ, ใคร, อะไร  ตัวอยางใน
คลังขอมูล เชน

คนอ่ืนที่เขาลงขันใหนั้นเงื่อนไขการชํ าระอาจจะยืดหยุนกวา
อะไรที่เปนไปไมไดหรือเกินจริง คนไทยจะบอกวาพูดเปนหนังการตูนไปได
ชอบปลอมพระองคเพื่อไปถามทุกขสุขความเดือดรอนของราษฎรของพระองคอยู

เสมอๆ
สภาพประเทศไทยคงไมตองตกอยูในสภาพที่ตองรอใหใครมาชวย

(3) ตัวกํ าหนด (Determiner)
ตัวกํ าหนด คือ หมวดคํ าที่สามารถปรากฏหลังคํ านามได โดยตัวกํ าหนดจะเปนสวนขยายของ

คํ านาม เชน บานนี้, ชาติอ่ืน, สิ่งใด, ทานทั้งหลาย, เงินทั้งหมด  ตัวอยางในคลังขอมูล เชน
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ใชหนี้ธนาคารชาติอ่ืนๆ ในแถบนี้
ยกเวนกรรมการผูจัดการคนนั้น อาจเปนคณะกรรมการบริหารอยูดวย
ผูอานประมวลภาพเหลานั้นออกมา
คนอ่ืนที่เขาลงขันใหนั้นเงื่อนไขการชํ าระอาจจะยืดหยุนกวา
ชิพตัวไหนราคาเทาไหร
เรื่องของ"ทอมแอนดเจอรร่ี"ก็เอวังดวยประการฉะนี้แล
เสนอขายตอประชาชนทั่วไป

(4) ตัวบอกปริมาณ (Quantifier)
ตัวบอกปริมาณ คือ หมวดคํ าที่ปรากฎอยูหนานาม และเปนสวนหนึ่งของหนวยสรางเขาศูนย 

(endocentric construction) ที่ประกอบดวยสวนหลักและสวนขยาย โดยตัวบอกปริมาณเปนสวน
ขยายของคํ านาม ดังนั้นแมตัวบอกปริมาณจะปรากฏในตํ าแหนงเดียวกับคํ าหนาหนวยสรางไรศูนย
แตอยูในหนวยสรางคนละประเภทกนั ตัวบอกปรมิาณนีร้วมถึงจ ํานวนนบั (Numeral) ดวย ตัวอยาง
เชน หนึ่งคน, ก่ึงศตวรรษ, ครึ่งอัน, ปวงชน, สารพันปญหา, ทุกที่, ทั้งป  ตัวอยางในคลังขอมูล เชน

คิดเปนเงินรวมกัน 2,500 ลานเอสดีอาร
สามารถหลบหนีไปไดทุกครั้ง
บางคนอาจเกงและชอบเรื่อง ขี่มา
หลายพรรคการเมืองเริ่มจัดกระบวนทัศน
การจัดสรรพกํ าลังในแตละพื้นที่
บรรดาผูวาส.ว.หนาเดิมก็ยังเดินพาเหรดเขาสภา

(5) วิเศษณ (Adverb)
วิเศษณ คือ หมวดคํ าที่ปรากฏหนาหรือหลังกริยาไดเชนเดียวกับคํ านาม เชน กิจกรรมนี้จะเปน

จุดเริ่ม, อยาเพิ่งรีบกลับ, ผูอานคงตองใหความสนใจ, ครูสวนขึ้นทันที, อ่ิมต้ือ, จองเลนงานรัฐบาล
อยู, ไมกินเสนกัน   แตที่ทํ าใหวิเศษณมีเกณฑการปรากฏที่ตางจากคํ านามคือ คํ าวิเศษณไม
สามารถปรากฏกับตัวกํ าหนด ในวิทยานิพนธฉบับนี้แบงวิเศษณเปน 2 หมวดคํ ายอย ไดแก

(5.1) วิเศษณ (Adverb) คือ คํ าวิเศษณทั่วไปตามเกณฑที่กลาวมาขางตน ตัวอยางในคลัง
ขอมูล เชน



71

เงื่อนไขการชํ าระอาจจะยืดหยุนกวา
จะเริ่มจากลูกคาของ ธอส. และเอสเอ็มซีกอน
ดูกันตอไปวา กกต.จะวาอยางไร
คลินตันกํ าลังพายแพตอความเยายวนเขาอีกแลว
จะใชระบบเสียงขางมาก หรือเสียงเกือบเปนเอกฉันท
ปญหาคอรัปชั่นยิ่งรุนแรงขึ้นในชวง 2-3 ปหลัง
ประธานาธิบดีคลินตันคงจะแวะที่ปากีสถานดวย
มีสัญญาณวาจะคอยๆ ขยับเพิ่มขึ้น
การไมไววางใจที่จะสงลูกหลานไปเรียนตอ
ที่รายที่สุด พวกเขาอาจจะอุมคุณไปที่ไหนสักแหง
ปลอมเปนคนขับแท็กซี่เพื่อฟงผูโดยสารปรับทุกขบาง ปลอมเปนคนไขไปตามโรง

พยาบาลบาง

(5.2) วิเศษณบอกปฏิเสธ (Negator) คือ คํ าที่ใชแสดงปฎิเสธ ไดแก ไม, มิ ในวิทยานิพนธนี้
จัดใหคํ าเหลานี้เปนคํ าวิเศษณเพราะมีการปรากฏตรงตามเกณฑของคํ าวิเศษณ คือ ปรากฏนํ า
หนากริยา และไมสามารถปรากฏหนาตัวกํ าหนด แตที่แยกออกมาเปนหมวดคํ ายอยหมวดคํ า
หนึ่งก็เนื่องจากเห็นวา เปนคํ าที่มีความสํ าคัญเพราะใชแยกหมวดคํ ากริยาออกจากหมวดคํ า
อ่ืนๆที่เหลือ ดังนั้น การกํ าหนดวิเศษณบอกปฏิเสธแยกออกมาจึงนาจะชวยระบุคํ ากริยาที่
ปรากฏตามหลังได ตัวอยางในคลังขอมูล เชน

เปนยอดเงินตนไมรวมดอกเบี้ยถึง 1,655 ลานดอลลาร
แมจะไมคอยชอบตัวละคร
ประเทศไทยคงไมตองตกอยูในสภาพที่ตองรอใหใครมาชวย
การไมไววางใจที่จะสงลูกหลานไปเรียนตอ
เงินมีแตใชไมได
แตแรกนั้นคลินตันมิไดกํ าหนดไวแนชัดวา ...



72

(6) คํ าหนาหนวยสรางไรศูนย (Exocentric marker)*

คํ าหนาหนวยสรางไรศูนย คือ หมวดคํ าที่ปรากฎหนาคํ านามและหนากริยาได  และไม
สามารถปรากฎหลังคํ าวา “ไม”  เชน เธอซบไปกับเกาอ้ี, เรียนรูจากประสบการณของตนเอง, 
เสียสละเพื่อคนอ่ืน, รีบกลับบานกอนฝนตก, เกลี่ยใหเรียบ, ทํ างานมากขึ้นกวาเดิม และวลีนั้นจะ
ตองเปนหนวยสรางไรศูนย (exocentric construction) ซึ่งหมายความวา ทั้งคํ าหนาหนวยสราง
ไรศูนยและสวนประกอบอีกสวนเปนสวนหลักที่จํ าเปนตองปรากฏทั้งคู คํ าหนาหนวยสรางไรศูนย
ในที่นี้รวมถึงคํ าที่รูจักกันในชื่อของ subordinate conjunction ดวย เชน  กอน, หลัง, เพราะ, 
ถาหาก เปนตน เหตุผลหลักที่พิจารณาคํ าพวกนี้เขาเปนหมวดคํ าหนาหนวยสรางไรศูนย ก็คือ 
ลักษณะการประกอบรวมกับสวนที่ตามมาในลักษณะที่เปนหนวยสรางไรศูนย  คํ าในหมวดนี้แบง
เปน 4 หมวดคํ ายอย ไดแก

(6.1) บุพบทนํ าหนานาม (Preposition preceding Noun) คือ คํ าหนาหนวยสรางไรศูนย
ประเภทที่ปรากฏหนาคํ านามเสมอ ตัวอยางในคลังขอมูล เชน

โดนกกต. จับแขวน ประจานกลางเมือง
การจายคาไฟฟาใหกับเอ็กโกจะต่ํ ากวาการจายคากาซฯใหกับพมา
มีความสอดคลองกับบทบาทภารกิจของทางศูนย
รักษาสวนแบงจํ านวนผูโดยสารในเสนทางขามทวีป
การรองรับการปฏิรูปการศึกษา ดวยการเชิญผู เชี่ยวชาญเปนกลุ มตัวอยาง

สัมภาษณ
อดีตเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจํ าสหภาพยุโรป
การชํ าระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ย

                                                  
* หมวดค ํานี ้ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2543) เรียกรวมกันวา บุพบท โดยไมไดแบงหมวดคํ ายอยลงไป สวน
อุปสรรคสรางนาม ซึ่งวิทยานิพนธน้ีจัดใหอยูในหมวดคํ าหนาหนวยสรางไรศูนยน้ีดวย อมราไมไดกลาวแยกออก
มาเนือ่งจากหมวดคํ านี้มีสถานะเปนเพียงหนวยคํ าที่ทํ าหนาที่สรางนามวลีเทานั้น
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(6.2) บุพบทนํ าหนากริยา (Preposition preceding Verb) คือ คํ าหนาหนวยสรางไรศูนยที่
ปรากฏนํ าหนากริยาหรือกริยาวลี** อันไดแก คํ าที่เรียกวา subordinate conjunction ทั้งหลาย 
ที่จัดคํ าประเภทนี้ไวในหมวดคํ าหนาหนวยสรางไรศูนยดวยเนื่องจากบุพบทนํ าหนากริยามี
ลักษณะการปรากฏตรงตามเกณฑของคํ าหนาหนวยสรางไรศูนย คือ ไมสามารถปรากฏหลัง
คํ าวา “ไม” และมคีวามสมัพนัธรวมกบัสวนประกอบทีต่ามมาในลกัษณะทีเ่ปนหนวยสรางไรศูนย   
ตัวอยางในคลงัขอมลู เชน

กวาดสายตามองดานหนารานอาหารของเขา กอนจะเปดปากเลา
กอนหนาที่จะจับตัวประกัน... นักรบขบวนการอาบู เซยาฟไดจับ...
ถาเงินไมมา ขาเราไมยอมเดินไปลงคะแนน
ถึงแมวาเวียดนามจะมีการพัฒนาที่นาประทับใจ
ไมตองการใหมีการพิจารณาคดีนี้ เพราะเกรงวา เจาหนาที่..จะถูก...

(6.3) ตัวนํ าสวนเติมเต็ม (Complementizer) คือ คํ าที่ปรากฏนํ าหนาอนุพากยสวนเติมเต็ม 
(complement clause) หรือปรากฏนํ าหนาคุณานุประโยค (relative clause) เพื่อทํ าหนาที่
เปนสวนเติมเต็มของกริยาหรือนาม วิทยานิพนธนี้จัดใหตัวนํ าสวนเติมเต็มเปนหมวดคํ าหนา
หนวยสรางไรศูนยเนื่องจากมีลักษณะการปรากฏตรงตามเกณฑของคํ าหนาหนวยสรางไรศูนย 
คือ ไมสามารถปรากฏหลังคํ าวา “ไม” และมีความสัมพันธรวมกับสวนประกอบที่ตามมาใน
ลักษณะที่เปนหนวยสรางไรศูนยเชนกัน  ตัวอยางในคลังขอมูล เชน

ไมคอยชอบตัวละครที่เลนเปนแมวคือเจาทอม
ในมงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ
ประสงคที่จะเขารับการศึกษาใหม ในหลักสูตรอ่ืนๆ
เลขาธิการ ก.ค.กลาวอีกวา ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฉบับดังกลาวนี้ ไดนํ า

หลักการ
                                                  
** แนวคดิทีบุ่พบทสามารถปรากฏนํ าหนากริยาไดในภาษาไทย ไมใชแนวคิดใหม  พระยาอุปกิตศิลปสาร (2514) 
กใ็หค ําจ ํากดัความบุพบทไววา เปนคํ าที่ใชนํ าหนานาม สรรพนาม หรือกริยาประเภทสภาวมาลา  และกํ าชัย ทอง
หลอ (2515: 342) ไดอธิบายและยกตัวอยางคํ าบุพบทที่ปรากฏนํ าหนากริยา เชน เขากินเพื่ออยู, เขาทํ างาน
กระทัง่ตาย บุพบทที่นํ าหนาประโยค เชน เขามาตั้งแตฉันตื่นนอน และบุพบทที่นํ าหนาวิเศษณ เชน เขาตองมาหา
ฉันโดยเร็ว เปนตน
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เปนหลักประกันวา นับแตนี้ตอไป เด็กและเยาวชนทุกคน
พวกขามีคะแนนออกมา ใหเห็นกันจะๆ อยางนี้
เปนผลใหเด็กและเยาวชน ไดรับการพัฒนาใหเปนทรัพยากรบุคคล
สหายรวมแนวของเสี่ยชัช ซึ่งเปนระดับเดอะเฮียในวงการ

(6.4) อุปสรรคสรางนาม (Prefix of Nominalization) ไดแก “การ-“ และ “ความ-“ ซึ่งเปน
หนวยคํ าอุปสรรค (prefix) ทีป่รากฏน ําหนาคํ าหรอืวลเีพือ่สรางคํ านามหรอืนามวล ี วิทยานิพนธ
ฉบับนี้แยกหนวยคํ าเหลานี้ออกมาจัดเปนหมวดคํ าหนึ่งดวย เนื่องจากพบวา กระบวนการสราง
นามวลีดวย “การ-” และ “ความ-” เปนกระบวนการที่มีผลิตผลภาวะ และมีความถี่ในการ
ปรากฏสูง สาเหตุที่จัดใหคํ าอุปสรรคสรางนามอยูในหมวดคํ าหนาหนวยสรางไรศูนยเนื่องจาก 
เมื่อพิจารณาการปรากฏรวมกับสวนประกอบที่ตามมาแลวพบวา มีลักษณะตรงตามเกณฑ
การปรากฏของคํ าหนาหนวยสรางไรศูนย คือไมสามารถปรากฏหลังคํ าวา “ไม” และมีความ
สมัพนัธรวมกบัสวนประกอบทีต่ามมาในลกัษณะทีเ่ปนหนวยสรางไรศูนย  ตัวอยางในคลงัขอมูล 
เชน

เห็นเงินในกระเปาคนอ่ืนแลวตาโต แสดง[ความอยากได]จนออกนอกหนา
ในเสนทางบินจากยุโรป-ออสเตรเลียนั้น การบินไทยจะมี[ความไดเปรียบ]
เรียกจิตวิญญาณแหง[ความรักชาติ]กลับคืนมาอีกครั้ง
ใน[การแถลงขาวของขอมูลเศรษฐกิจการเงิน] ของธนาคารแหงประเทศไทย

(7) สันธาน (Conjunction)
สันธาน คือ หมวดคํ าที่อยูระหวาง 2 ถอยความ (utterance) ไมสัมพันธกับคํ าใดคํ าหนึ่ง และ

หนวยทั้งสองที่ขนาบสันธานจะตองมีสมดุลพอสมควร สันธานทํ าหนาที่ทางสัมพันธสาร 
(discourse) สันธานแตกตางจากคํ าหนาหนวยสรางไรศูนยตรงที่ คํ าหนาหนวยสรางไรศูนยตอง
ปรากฏในหนวยสรางจะละออกไมไดเพราะเปนสวนจํ าเปน สวนสันธานละออกไดแมจะทํ าใหความ
กระชับของถอยความลดลงไปบาง เชน นี่ คือ ธรรมชาติ, เขาพยายามสุดชีวิต แตไมประสบผล
สํ าเร็จ, ถาคุณต้ังใจเรียน และทํ าการบานทุกครั้ง..., เปดเครื่องสักครู แลวเลือกโปรแกรม  นอกจาก
นี้ คํ าที่เปนคํ าเชื่อมหนาถอยความ ก็จัดเปนคํ าสันธานดวย เชน “...อยางไรก็ตาม เขาก็ยังเปนพอ
เราอยู”   ตัวอยางในคลังขอมูล เชน
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'ทอม' กับ 'เจอรร่ี'
อะไรที่เปนไปไมไดหรือเกินจริง
เห็นเจอรร่ีคอยแกลงทอมและสามารถหลบหนีไปไดทุกครั้ง
เปาหมายของทุกคนคือการเขาสูตํ าแหนงใหญ
ที่บอกเงินก็มีคืออยูในบัญชีของฝายออกบัตร แตเบิกออกมาใชโดยฝายการ

ธนาคารไมได
บางทีอาจเปนเรื่องไมลองไมรู '...อยางไรก็ดี การฟนคืนชีพอีกหนของ"ชัช เตาปูน"
เหมาะสมจะสงลูกหลานไปเรียนตอไดอยางสะดวกสบาย อีกทั้งเชื้อชาติและ

ภาษาวัฒนธรรมก็ใกลเคียงกัน

(8) อนุภาค (Particle)
อนุภาค คือ หมวดคํ าที่ปรากฏตํ าแหนงหนาสุด หรือทายสุดของถอยความ ไมสัมพันธกับคํ าใด

คํ าหนึ่ง แตทํ าหนาที่ทางสัมพันธสาร อนุภาคนี้รวมถึง คํ าลงทายประโยคและคํ าอุทาน เชน แหม
ไมนาเชื่อเลยนะ, เฮย เปนไง สบายดีหรือ, ไชโย ไทยชนะ 3 ตอ 2, เร็วเขาเถอะ และรวมถึงตัวบงชี้
หัวเรื่อง (topic marker) ดวย เชน สิ่งที่เขาพูดนั้น เปนตัวอยางที่ดีของ..   ตัวอยางในคลังขอมูล 
เชน

เจอเขาฉายหนังการตูนเรื่อง ทอมแอนดเจอรร่ี แลวละกอ
จุ จุ นั่นไง
ของใจอีกมั้ย
เขาจะแวะปากีสถานหรือไม
ที่ไดคะแนนหลักแสนนั้น นับเปนกรณีศึกษาที่นาสนใจ (“นั้น” ในที่นี้จัดใหเปน

อนุภาคที่ทํ าหนาที่เปน topic marker)

(9) เคร่ืองหมาย (Punctuation)
เครื่องหมาย หมายถึง เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย ถึงแมในงานวิจัยตนแบบจะไมได

กลาวถึงไว เนื่องจากไมใชคํ าในภาษา แตเนื่องจากในคลังขอมูลปรากฏใชเครื่องหมายเหลานี้อยาง
มากมาย ดังนัน้ จงึจดัเครือ่งหมายเปนหมวดค ําอีกหมวดค ําหนึง่ดวย ในแงการปรากฏ เครือ่งหมาย
สามารถปรากฏไดในตํ าแหนงตางๆโดยไมมีความสัมพันธทางวากยสัมพันธกับคํ าใดคํ าหนึ่งใน
ภาษา เครื่องหมายสามารถปรากฏภายในคํ า เชน อี-เมล, พ.อ. หรือปรากฏระหวางถอยความก็ได 
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เชน หมายเหตุตบทาย : สํ าหรับขาวลือ ...   เปนตน ในแงความหมาย เครื่องหมายสามารถใชสื่อ
ความหมายหรือแสดงจุดประสงคบางอยางได เชน ? ใชแสดงความสงสัย, “  ” ใชแสดงขอความที่
ยกมาหรือเพื่อเนนคํ า ตัวอยางจากคลังขอมูล เชน

'ทอม' กับ 'เจอรร่ี'
คุณธารินทร (แสดงเปนทอมเพราะชื่อคลองโดยบังเอิญ)
หมายเหตุตบทาย : สํ าหรับขาวลือ ...
อยูในสภาพ "กินนํ้ าใตศอก”

หมวดคํ าหลักในภาษาไทย 8 หมวดคํ า สามารถสรุปคํ าจํ ากัดความตามเกณฑในการ
ปรากฏไดโดยแสดงเปนคุณลักษณ (feature) การปรากฏรวมและการกระจายของคํ า ดังตารางที่ 
4-1 (หมวดคํ าเครื่องหมาย ไมไดแสดงคุณลักษณในการปรากฏไว เพราะสามารถระบุไดจาก
ลักษณะรูปรางของตัวเครื่องหมายเองเนื่องจากไมใชคํ าในภาษา) สวนสัญลักษณหมวดคํ าที่ใชเปน
ปายระบุหมวดคํ าในคลังขอมูลและในการกํ ากับหมวดคํ าของโปรแกรมทั้งหมด 26 ปายหมวดคํ า 
จะแสดงไวในตารางที่ 4-2 ทายบทนี้

หมวดคํ าหลัก คุณลักษณการปรากฏ
กริยา +[ไม_ ]
นาม -[ไม_ ] , { +[ _V] , + [V_ ] } , +[ _D]
ตัวกํ าหนด -[ไม_ ] , +[N_ ]
ตัวบอกปริมาณ -[ไม_ ] , +[ _N]
วิเศษณ -[ไม_ ] , { +[ _V] , + [V_ ] } , -[ _D]
คํ าหนาหนวยสรางไรศูนย -[ไม_ ] , { +[ _N] , + [ _V] }
สันธาน -[ไม_ ] , +[U_U]
อนุภาค -[ไม_ ] , { +[ _U] , +[U_ ] }
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โดยที่:
+ หมายถึง สามารถปรากฏในตํ าแหนงนั้นได
-  หมายถึง ไมสามารถปรากฏในตํ าแหนงนั้น
{  } หมายถึง เลือกเกิดในตํ าแหนงใดๆใน {  } ได
U หมายถึง ถอยความ (utterance)
N หมายถึง นาม (noun)
V หมายถึง กริยา (verb)
D หมายถึง ตัวกํ าหนด (determiner)

ตารางที่ 4-1 คุณลักษณแสดงเกณฑการปรากฎของหมวดคํ าหลักในภาษาไทย

4.2.3 การตัดสินปญหาความกํ ากวมในการกํ ากับหมวดคํ าใหกับคลังขอมูล

หัวขอนี้จะไดกลาวถึงการตัดสินปญหาความกํ ากวมของหมวดคํ าใหกับคลังขอมูลซึ่งเปน
ปญหาที่พบในระหวางการจัดเตรียมคลังขอมูลฝกสอน โดยเริ่มจากการอธิบายลักษณะและสาเหตุ
ของความกํ ากวมในการกํ ากับหมวดคํ า แลวจึงกลาวถึงการนํ าชุดหมวดคํ าที่จัดแบงไว มาตัดสิน
ความกํ ากวมในแตละกรณี

ลักษณะของภาษาไทยที่คํ ามีรูปคํ าสํ าเร็จรูป ไมมีการผันวิภัติปจจัย ทํ าใหรูปคํ าหนึ่งๆ
สามารถปรากฏในตํ าแหนงตางๆและทํ าหนาที่ตางๆไดอยางหลากหลาย อันเปนปญหาของคํ า
หลายหนาที่ (polysemy) (สุโขทัยธรรมาธิราช, 2533: 312-313) ซึ่งทํ าใหเกิดความกํ ากวมในการ
ตัดสินวาคํ าที่ปรากฏในตํ าแหนงตางๆกันนั้นเปนคํ าเดียวกันหรือไม และเปนหมวดคํ าใด เชน “เขา
กองหนังสือไวบนโตะ” กับ “ไปหยิบหนังสือจากกองนั้น”, “เขาจากบานไป 3 ปแลว” กับ “เขาไป
จากบาน 3 ปแลว” อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2543:48) อธิบายวา เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาที่เรียกวา “การกลายเปนคํ าไวยากรณ” (grammaticalization) ซึ่งหมายถึง กระบวนการที่คํ า
ในภาษาซึ่งแตเดิมเกิดในตํ าแหนงเดียวกลายเปนคํ าที่สามารถเกิดในตํ าแหนงอ่ืนๆเพิ่มขึ้น สวน
ใหญจะเปนกรณีที่คํ าเนื้อหา (content word) เชน คํ ากริยา, คํ านาม ปรากฏหนาที่เพิ่มขึ้นเปน
คํ าไวยากรณ (grammatical word) ที่มีความหมายทางเนื้อหาลดลง แตเพิ่มความหมายและ
หนาที่ทางไวยากรณขึ้น เชน คํ าวิเศษณ, คํ าบุพบท, คํ าสันธาน, คํ ากริยาชวย เปนตน
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จากการวเิคราะหคลงัขอมลู พบวา ความก ํากวมในการตดัสนิหมวดค ําใหกับคํ าหลายหนาที่
ที่ปรากฏในคลังขอมูล สามารถแบงอธิบายไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือ ความกํ ากวมระหวางคํ านาม
กับหมวดคํ าอ่ืนซึ่งจะกลาวในหัวขอที่ 4.2.3.1  และความกํ ากวมระหวางคํ ากริยากับหมวดคํ าอ่ืนซึ่ง
จะกลาวในหัวขอที่ 4.2.3.2  นอกจากนั้นยังพบวาคํ าบุพบทและสันธานก็อาจกอใหเกิดความ
กํ ากวมในการตัดสินหมวดคํ าไดเชนกัน จึงไดนํ ามากลาวไวในหัวขอที่ 4.2.3.3

4.2.3.1 การตัดสินความกํ ากวมระหวางนามกับหมวดคํ าอื่น

มีรูปคํ าอยูจํ านวนหนึ่งที่ทํ าใหเกิดความกํ ากวมระหวางคํ านามและหมวดคํ าอ่ืนๆ เชน 
กริยา สันธาน บุพบท วิเศษณ และความกํ ากวมระหวางหมวดคํ ายอยของคํ านาม คือ นามสามัญ
กับลักษณนาม  ดังนี้

4.2.3.1.1 การตัดสินความกํ ากวมระหวางคํ านามสามัญกับคํ า
ลักษณนาม

คํ าลักษณนามในภาษาไทย มีทั้งคํ าลักษณนามที่มีรูปคํ าแตกตางจากคํ านามสามัญตัวที่
มันขยาย เชน หนังสือ 1 เลม, ขลุย 1 เลา, ชาง 2 เชือก, บาน 2 หลัง ซึ่งการตัดสินวาคํ าดังกลาว
เปนคํ านามสามญัหรอืคํ าลกัษณนามท ําไดโดยพจิารณาความหมายของค ําเมือ่ใชในปริบท ตัวอยาง
เชน “คันหลังจังเลย” กับ “หลังนี้สวยดีนะ” ในตัวอยางแรก “หลัง” เปนคํ านามสามัญซึ่งหมายถึง
อวัยวะของรางกาย สวนตัวอยางที่สองเปนคํ าลักษณนามซึ่งหมายถึงบาน เปนตน และมีทั้งคํ า
ลักษณนามที่มีรูปคํ าเหมือนกับคํ านามสามัญตัวที่มันขยาย เชน คน, บริษัท, ประเทศ ซึ่งเกิดความ
กํ ากวมในการระบุวาคํ าดังกลาวเปนคํ านามสามัญหรือคํ าลักษณนาม อยางไรก็ตาม แมวาทั้งคํ า
นามสามัญและคํ าลักษณนามจะสามารถปรากฏตามเกณฑหลักของคํ านาม คือ สามารถปรากฏ
หนากริยา, หลังกริยา, หรือหลังบุพบทได และปรากฏหนาตัวกํ าหนดไดทั้งคู  แตมีรายละเอียดใน
การปรากฏตางกัน ตัวอยางเชน

แมว *ตัว
แมวนี้ ตัวนี้
*แมวแมวนี้ แมวตัวนี้
แมวสวย ตัวสวย
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*แมวแมวสวย แมวตัวสวย
แมวที่สวย ตัวที่สวย
*แมวแมวที่สวย แมวตัวที่สวย
*แมวแมวที่สวยนี้ แมวตัวที่สวยนี้
*แมวที่สวยแมวนี้ แมวที่สวยตัวนี้
*แมว 2 แมว แมว 2 ตัว
*แมว 2 แมวนี้ แมว 2 ตัวนี้
2 แมว 2 ตัว
หมากัดแมว *หมากัดตัว
หมากัดแมวนี้ หมากัดตัวนี้
ใหอาหารแกแมว *ใหอาหารแกตัว
ใหอาหารแกแมวนี้ ใหอาหารแกตัวนี้

จากตัวอยาง เห็นไดวา ตํ าแหนงในหนวยสรางนามวลีที่คํ าลักษณนามปรากฏได แตคํ านามสามัญ
ไมสามารถปรากฏได คือ

(1) [นามสามัญ  ตัวบอกปริมาณ ___ ]  เชน “แมว 2 ตัว”, *“แมว 2 แมว”
(2) [นามสามัญ ___ ตัวกํ าหนด] เชน “แมวตัวนี้”, *“แมวแมวนี้”
(3) [นามสามัญ ___ สวนขยายที่เปนกริยาหรือคุณานุประโยค] เชน “แมวตัวสวย”, *“แมวแมว

สวย”, “แมวตัวที่สวย”, *“แมวแมวที่สวย”
ในทางตรงกันขาม ตํ าแหนงในหนวยสรางนามวลีที่คํ านามสามัญปรากฏได แตคํ าลักษณนามไม
สามารถปรากฏได คือ

(4) [#_#] หมายถึง คํ านามสามัญสามารถปรากฏตามลํ าพังในหนวยสรางนามวลีได แตคํ า
ลักษณนามตองปรากฏกับสวนขยายเสมอ เชน *“ตัว” ,“ตัวนี้”, “ตัวที่สวย”

ดังนั้น วิทยานิพนธนี้ใชตํ าแหนงในการปรากฏในนามวลีเหลานี้ชวยแกปญหาความกํ ากวมระหวาง
คํ านามสามัญและคํ าลักษณนามที่มีรูปคํ าเหมือนกันได ดังนี้

“คน” เปนคํ านามสามัญ เพราะคํ าลักษณนามไมสามารถปรากฏลํ าพังได
“คน 2 คน” ตัวแรกเปนคํ านามสามัญ สวนตัวหลังเปนคํ าลักษณนาม
“คนคนนี้“ ตัวแรกเปนคํ านามสามัญ สวนตัวหลังเปนคํ าลักษณนาม
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สวนตํ าแหนงที่ทั้งคํ านามสามัญและคํ าลักษณนามสามารถปรากฏไดเหมือนกัน ไดแก
(5) [ ตัวบอกปริมาณ ___ ]  เชน 2 แมว, 2 ตัว
(6) [ ___ ตัวกํ าหนด]  เชน แมวนี้, ตัวนี้
(7) [ ___ สวนขยายที่เปนกริยาหรือคุณานุประโยค] เชน แมวสวย, แมวที่สวย, ตัวสวย, ตัวที่

สวย
ในกรณีเชนนี้ หากรูปคํ าที่ปรากฏในตํ าแหนงดังกลาวสามารถเปนไดทั้งคํ านามสามัญและคํ า
ลักษณนาม เชน “3 คน”, “คนนี้”, “คนสวย”, “คนที่สวย” ก็จะทํ าใหเกิดความกํ ากวม วิทยานิพนธนี้
จะตัดสินให “คนนี้”, “คนสวย”, “คนที่สวย” เปนคํ านามสามัญ เนื่องจากคํ านามสามัญเปนคํ าที่มี
ความหมายหลัก มีความหมายดานเนื้อหาที่ชัดเจนมากกวาคํ าลักษณนาม และคํ านามสามัญ
สามารถปรากฏรวมกับสวนขยายในรูปแบบเหลานี้ไดโดยทั่วไป เชน “ตุกตานี้”, “รถที่สวย” เปนตน  
สวน “3 คน” จะตัดสินเปนคํ าลักษณนามเนื่องจากเปนรูปแบบที่มีความถี่ในการปรากฏมากกวา 
และเปนหนาที่หลักของคํ าลักษณนามที่ใชบอกจํ านวนนับของคํ านามสามัญ

4.2.3.1.2 การตัดสินความกํ ากวมระหวางคํ านามกับคํ าบุพบท

คํ านามบางคํ ามีรูปคํ าเหมือนกับคํ าบุพบท เชน “หนา”, “หลัง”, “กลาง”, “ขาง”, “ทาง”, 
“ของ”, “ที่” ตัวอยางเชน

ไมรวมวัตถุดิบ และสินคาขั้นกลาง/NCM เคยโดนกกต.จับแขวน ประจานกลาง/PNเมือง
รอยยิ้มบนหนา/NCMของนักธุรกิจหนุม เลี้ยงโตะจีนพวกชุมนุมหนา/PNทํ าเนียบ
เปนไปในทาง/NCMต้ังรับและถอยรน การขยายตัวทาง/PNเศรษฐกิจ

ความแตกตางระหวางคํ านามกับคํ าบุพบท คือ คํ าบุพบทตองปรากฏรวมกับสวนประกอบที่ตาม
หลังอีกสวนเพื่อสรางบุพบทวลีซึ่งมีลักษณะเปนหนวยสรางไรศูนย บุพบทวลีสามารถยายตํ าแหนง
ไดแตสวนประกอบทั้งสองสวนตองยายตํ าแหนงไปดวยกัน ไมสามารถแยกจากกันได สวนคํ านาม
นั้นสามารถปรากฎลํ าพังไดและสวนขยายที่ตามหลังคํ านามสามารถละไปได  นอกจากนี้ กรณีที่
คํ านามนั้นมีความหมายเกี่ยวกับตํ าแหนงพื้นที่ซึ่งมักปรากฏอางอิงกับอีกคํ าหนึ่งอยูเสมอ เชน “อยู
หลังบาน” คํ าวา “หลัง” ปรากฏโดยอางอิงตํ าแหนงจากคํ าวา “บาน” ก็เกิดความกํ ากวมในทาง
ความหมายดวยวา หมายถึง “หลังบาน(นอกบาน)” หรือ “สวนหลังของบาน(ในบาน)” ซึ่งตอง
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พิจารณาความหมายจากปริบทที่ปรากฏดวย หากเปนกรณีแรก คือ “หลังบาน(นอกบาน)” จะถือ
วาเปนคํ าบุพบทแสดงความสัมพันธที่คํ านามในบุพบทวลีมีตอคํ ากริยาหรือคํ านามอีกคํ า สวนหาก
เปนกรณีหลัง คือ “สวนหลังของบาน(ในบาน)” จะถือวาเปนคํ านามเพราะแสดงถึงสวนของพื้นที่ 
โดยใชคํ าแสดงความเปนเจาของ “ของ” ในการทดสอบได กลาวคือ คํ านามสามารถปรากฏใน
ตํ าแหนง [ ___ ของ นาม] ได สวนคํ าบุพบทจะไมสามารถปรากฏได การใชคํ าวา “ของ” ในการ
ทดสอบนี้สามารถนํ าไปใชแกปญหาความกํ ากวมของคํ าวา “ของ” ไดดวย เชน “ของคนอื่น” 
สามารถพูดไดวา “ของของคนอื่น” ได แสดงวาตัวอยางนี้เปนคํ านามหมายถึงสิ่งของ แต “หนังสือ
ของคนอื่น” ไมสามารถพูดวา “หนังสือของของคนอื่น” ดังนั้นตัวอยางนี้เปนคํ าบุพบทที่แสดงความ
สัมพันธแบบเปนเจาของ

4.2.3.1.3 การตัดสินความกํ ากวมระหวางคํ านามกับคํ าสันธาน

ความกํ ากวมระหวางคํ านามกับคํ าสันธานที่พบในคลังขอมูลในวิทยานิพนธ คือ คํ าวา 
“สวน” ดังตัวอยาง

หลังจากนั้นก็จะเบาลงในสวน/NCMของ
ไอเอ็มเอฟ
ใ นส วน /NCMของพรรคประชาธิป ตย 
สนามเมืองกรุง

สงลูกหลานมาเรียนที่ไทยกันเปนสวนใหญ 
สวน/Cเวียดนามเองนั้นมัวแตรบ

...  สวน/Cการชํ าระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยที่กู
มา

ความแตกตางระหวางคํ านามกับคํ าสันธานคือ คํ าสันธานเปนหนวยทางสัมพันธสารซึ่งอยูระหวาง
ถอยความที่มีความสมดุลกันพอควร และสามารถละได จากตัวอยาง “สวน” ทํ าหนาที่เชื่อม
ระหวางถอยความที่มีเนื้อความไมคลอยตามกัน และสามารถละได  สวนคํ านามเปนหนวยหลัก
ทางวากยสัมพันธที่มีความสํ าคัญในหนวยสราง จากตัวอยาง “ในสวนของไอเอ็มเอฟ” คํ าวา”สวน”
เปนสวนหลักของหนวยสรางนามวลี “สวนของไอเอ็มเอฟ” ซึ่งก็เปนสวนประกอบหลักสวนหนึ่งของ
บุพบทวลี “ในสวนของไอเอ็มเอฟ” อีกทีหนึ่ง จึงไมสามารถละคํ านามไปไดเพราะจะทํ าใหบุพบทวลี
ไมสมบูรณ
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4.2.3.1.4 การตัดสินความกํ ากวมระหวางคํ านามกับตัวกํ าหนดหรือ
คํ าวิเศษณ

มีรูปคํ าบางรูปซึ่งเปนไดทั้งคํ านามและเปนไดทั้งตัวกํ าหนดหรือคํ าวิเศษณ ดังตัวอยาง

มีความหมายไม  ได  ย่ิงหย อนไปกว า
กัน/NPRO

มาศึกษาตอที่เมืองไทยกัน/AVเปนจํ านวนมาก

เปนกํ าลัง/NCMในการพัฒนาบานเมือง สภาพการแกไขเศรษฐกิจที่กํ าลัง/AVเปนอยู
หลังจากนั้น/NPROจะนํ าทรัพยสิน กํ าลังศึกษาตอที่ประเทศนั้น/D

จากตัวอยาง ตํ าแหนงในการปรากฏของคํ านามและตัวกํ าหนดหรือคํ าวิเศษณแตกตางกันตาม
เกณฑหลักของแตละหมวดคํ า คํ านามเปนคํ าที่มีความหมายหลักและเปนสวนสํ าคัญทางวากย
สัมพันธ เชน “กัน” และ “นั้น” ในตัวอยางที่เปนคํ านามเปนสวนประกอบหลักในบุพบทวลี, “กํ าลัง” 
ในตัวอยางที่เปนคํ านาม เปนสวนเติมเต็มของกริยา สวนหมวดคํ าอ่ืนๆใชเปนสวนขยายเพื่อเพิ่ม
ความชัดเจน เชน “กัน” และ “กํ าลัง” ในตัวอยางที่ใชเปนวิเศษณ เปนสวนขยายของกริยา และ 
“นั้น” ในตัวอยางที่เปนตัวกํ าหนดเปนสวนขยายของคํ านาม ซึ่งสามารถละไปได นอกจากนี้ คํ าวา 
“นั้น” ยังปรากฏเปนตัวบงชี้หัวเรื่อง (Topic marker) ไดอีกดวย เชน “สวนที่กูจากคนอื่นที่เขาลงขัน
ใหนั้น/PTเงื่อนไขการชํ าระอาจจะยืดหยุนกวา”, “สวนเวียดนามเองนั้น/PTมัวแตรบทํ าสงครามตอ
เนื่อง”  ตัวบงชี้หัวเรื่องในวิทยานิพนธนี้จัดใหเปนคํ าอนุภาค (PT)

4.2.3.2 การตัดสินความกํ ากวมระหวางกริยากับหมวดคํ าอื่น

การแกปญหาความกํ ากวมระหวางกริยากับหมวดคํ าอ่ืนๆนั้น จะใชเกณฑหลักสํ าหรับ
คํ ากริยา คือ เกณฑการปรากฏกับคํ าวา “ไม” ได สวนหมวดคํ าอ่ืนๆจะไมสามารถปรากฏกับคํ าวา 
“ไม” ได  หมวดคํ าที่เกิดความกํ ากวมกับคํ ากริยามีดังนี้
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4.2.3.2.1 การตัดสินความกํ ากวมระหวางคํ ากริยากับคํ าบุพบท

คํ าบุพบทซึ่งจัดเปนประเภทหนึ่งของหมวดคํ าหนาหนวยสรางไรศูนย มีทั้งคํ าบุพบทที่นํ า
หนานามและคํ าบุพบทที่นํ าหนากริยา คํ าบุพบททั้งสองประเภทมีอยูเปนจํ านวนมากที่มีรูปคํ า
เหมือนกับคํ ากริยา เชน จาก, ถึง, ให, วา, ตอ, ตาม, ขาม, พอ, ประจํ า ตัวอยางเชน

ไมวาจะประจํ า/VPN0อยูตามโรงพยาบาล เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจํ า/PNสหภาพยุโรป
กระโดดขาม/VN0กํ าแพงเครื่องกีดขวาง จํ านวนผูโดยสารในเสนทางขาม/PNทวีป
แคนี้พอ/V0มั้ย? พอ/PVมาถึงพระเจาฮุสเซนผูเพิ่งสิ้นพระชนมไป
ก็คงตาม/VN0เสี่ยชัชเขามา
แตผลที่ตาม/V0มาจะเสียหาย

ไมวาจะประจํ าอยูตาม/PNโรงพยาบาล

ดูกันตอไปวา กกต.จะวา/V0อยางไร ดูกันตอไปวา/PCOMP กกต.จะวาอยางไร
อินเทอร  เน็ตช วยต อ /VN0ชี วิตอุตสาห
กรรม'การตูน’

เบ่ือหนายตอ/PNแนวทางการทํ างานของ กกต.
มีมูลคาหลายหมื่นลานบาทตอ/PNป

จรัสดาว อินทรทัศน (2539, อางถึงใน อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2543: 32-34) ไดทํ าการ
ศึกษาการที่คํ ากริยากลายเปนคํ าบุพบทไวอยางละเอียด และสรุปวาในทางวากยสัมพันธบุพบทไม
สามารถปรากฏตามหลังคํ าวา “ไม” และไมสามารถแยกจากคํ านามที่ตามหลังได การยายที่ตอง
ยายไปทั้งบุพบทและคํ านามที่ตามหลัง สํ าหรับกริยาจะปรากฏกับคํ าวา “ไม” ได และสามารถแยก
จากคํ านามที่เปนกรรมได สวนทางดานอรรถศาสตร คํ ากริยามีความหมายเฉพาะ สวนบุพบทมี
ความหมายทั่วไปและความหมายจางกวากริยา (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2543: 34) (บุพบท ตาม
คํ าจํ ากัดความของ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2543) หมายถึง คํ าที่สามารถปรากฏนํ าหนาคํ านาม
หรือกริยาได โดยประกอบกับคํ านามหรือกริยาที่ตามหลังเปนหนวยสรางไรศูนย และไมสามารถ
ปรากฏหลังคํ าวา “ไม” ได ดังนั้นเมื่อเทียบกับหมวดคํ าในวิทยานิพนธนี้แลว หมวดคํ าบุพบทของ
อมราจึงเทากับหมวดคํ าหนาหนวยสรางไรศูนยในวิทยานิพนธนี้ โดยที่อมราไมไดแบงหมวดคํ ายอย
ลงไปอีก แตวิทยานิพนธนี้แบงยอยออกเปน บุพบทนํ าหนานาม, บุพบทนํ าหนากริยา, ตัวนํ าสวน
เติมเต็ม, และอุปสรรคสรางนาม)

ผูวิจัยเห็นวาคํ าอธิบายดังกลาวสามารถนํ ามาใชแกปญหาความกํ ากวมระหวางคํ ากริยา
กับคํ าบุพบทในวิทยานิพนธนี้ได แตเนื่องจากบุพบทในวิทยานิพนธนี้มีทั้งบุพบทที่นํ าหนานามและ
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บุพบทที่นํ าหนากริยา ดังนั้นตองขยายคํ าอธิบายใหครอบคลุมวา การยายที่บุพบทวลีจะตองยาย
ไปทั้งบุพบทและสวนประกอบหลักที่ตามหลังอีกสวนหนึ่งซึ่งอาจเปนคํ านามหรือคํ ากริยา

4.2.3.2.2 การตัดสินความกํ ากวมระหวางคํ ากริยากับคํ าวิเศษณ

จากการวิเคราะหคลังขอมูล พบวามีคํ าจํ านวนหนึ่งที่สามารถปรากฏเปนกริยาหลัก และ
ปรากฏรวมกับกริยาหลักเปนสวนขยายไดดวย เชน ไป, มา, เขา, ออก, ไว, อยู ในกรณีที่คํ าเหลานี้
ไมใชคํ ากริยาหลัก แตปรากฏรวมกับกริยาหลักอีกตัวหนึ่งจะทํ าใหเกิดความกํ ากวมวา คํ าดังกลาว
จัดเปนคํ ากริยาหรือเปนคํ าวิเศษณ เนื่องจากคํ าวิเศษณในภาษาไทยจะปรากฏหนาหรือหลังกริยา 
และในภาษาไทยคํ ากริยาก็สามารถปรากฏหลังกริยาดวยกันไดเชนกัน  ตัวอยางเชน

ไมยอมเปดเผยตัววา ไป/VN0บานเสี่ยชัช
บอยๆ
ปรับตัวลดลงไป/V0แตะที่ระดับต่ํ าสุด
กลับไป/VN0ประเทศบานเกิดเมืองนอน

เลี้ยงโตะจีนพวกชุมนุมหนาทํ าเนียบจนพุง
กาง เข็ดไป/AVตามๆกัน
ผู ที่ซื้อใบสมัครเปนนักศึกษา มสธ.ไป/AV
แลว
กิจการบางประเภท อาจไป/AVเกี่ยวของกฎ
ระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงานอื่น

พวกเขามา/V0กันทุกวันละ
กอนจะมา/VPN0ที่ตอนจบเดียวกัน
สงลูกหลานมา/V0เรียนตอ

ดึงเอาเงินลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ
ของฝ ายออกบัตรมา /AVไว ที่ฝ ายการ
ธนาคาร
รางกฎหมายที่รัฐสภาบัญญัติขึ้นมา/AVใน
ชวงที่...

เพื่อขึ้น/V0เปนกลุมโฆษณาอันดับ 1 โลก
โดยใหเครื่องกลับบินขึ้น/V0ไปใหมและบิน
คืบหนาไปได

ต้ังซุมเก็บเงินขึ้น/AVในทํ าเนียบขาว
ราคากาซฯในอนาคตจะสูงขึ้น/AV

อัตราดอกเบี้ยอยู/VPN0ที่ 6% ปจจุบันก็ยังใชกันอยู/AV
ดึงเอาเงินลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ
ของฝายออกบัตรมาไว/VNPN0ที่ฝายการ
ธนาคาร

ควรจะคิดอานทํ าอะไรรอทาไว/AV

การเลือกต้ังอ่ืนๆ ภายใตรัฐธรรมนูญใหม
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ได/VAUXผานพนไป
โดยใหเครื่องกลับบินขึ้นไปใหมและบินคืบ
หนาไปได/VAUX
ย่ิงอยากไดมาก/VADJ
อาจจะไดนอย/VADJกวา 6%

การแกปญหาความกํ ากวมระหวางคํ ากริยากับคํ าวิเศษณนี้ ผูวิจัยใชวิธีทดสอบตามเกณฑของคํ า
กริยา คือ หากสามารถปรากฏหลังคํ าวา “ไม” ไดก็จะจัดวาเปนคํ ากริยา ดังนั้นบางรูปคํ าอาจจัด
เปนคํ ากริยาอยางเดียว เชน “กินมาก”, “กินนอย”, “ว่ิงเร็ว” เพราะสามารถปรากฏตามหลังคํ าวา 
“ไม” ไดเสมอ แตบางรูปคํ ามีทั้งที่เปนคํ ากริยาและเปนคํ าวิเศษณ เชน “ซื้อใบสมัครไป/AVแลว” 
เปนคํ าวิเศษณแสดงความหมายวาเหตุการณไดเกิดขึ้นในอดีต และความหมายของ “ไป” ในที่นี้
แตกตางจาก “ไป” ที่เปนกริยาอยูมาก สวน “เดินไป/V0” ถึงแมวาในกรณีนี้จะไมสามารถปรากฏ
เปน *“เดินไมไป” แตเมื่อดูที่ความหมายแลวเห็นวายังมีความหมายเหมือน “ไป” ที่เปนกริยา เชน 
“ฉันไมไปโรงเรียน” ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนที่ไปในทิศทางหางจากตัวผูพูด จึงจัดใหเปนคํ ากริยาดวย 
นอกจากนี้ยังใชวิธีทดสอบไดวา ถาคํ าทั้งสองเปนกริยาทั้งคู ก็นาจะสามารถแยกสองคํ าดังกลาว
โดยใชกับประธานตวัเดียวกนัแลว ความหมายของขอความจะยงัคงเดมิอยู (อมรา ประสทิธิรั์ฐสนิธุ, 
2543: 22; วิจินตน ภาณุพงศ, 2532: 64) เชน “ฉันเดินไป” สามารถแยกเปน “ฉันเดิน” “ฉันไป” ได
โดยยังสื่อความหมายเหมือนเดิมอยู ดังนั้นจึงจัดวา “ไป” ในที่นี้เปนกริยา

คํ าที่เกิดความกํ ากวมเมื่อปรากฏรวมกับคํ ากริยาอยางที่กลาวมานี้ บางคํ า เชน ไป, มา, 
ขึ้น, ลง, ไว  ในงานวิจัยอ่ืนๆ ก็อธิบายไวแตกตางกัน เชน วิจินตน ภาณุพงศ (2532) จัดไวเปน
หมวดคํ าแยกออกมาตางหาก เรียกวา หมวดคํ าหนากริยา, หมวดคํ าหลังกริยา ตามตํ าแหนงที่
ปรากฏเมื่อเทียบกับกริยา นววรรณ พันธุเมธา (2527) จัดไวเปนหมวดคํ าขยายตามหนาที่ที่ใช
ขยายคํ ากริยา ดังนั้น แนวคิดที่ใชแกปญหาความกํ ากวมประเภทนี้ในวิทยานิพนธนี้เปนเพียง
วิธีการหนึ่ง ประเด็นปญหาความกํ ากวมเหลานี้ยังสามารถศึกษาตอไปไดอีก
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4.2.3.2.3 การตัดสินความกํ ากวมระหวางคํ ากริยากับคํ ากริยาคุณ
ศัพท

วิทยานิพนธนี้จัดคํ าที่เรียกกันวาคุณศัพท (adjective) เปนหมวดคํ ากริยาตามที่ อมรา 
ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2543) เสนอไว เนื่องจากเห็นดวยกับอมราวา คํ าชนิดนี้สามารถปรากฏหลังคํ าวา 
“ไม” ไดเหมือนคํ ากริยาทั่วไป และยังสามารถปรากฏในตํ าแหนงตางๆไดเหมือนกริยา หรือสามารถ
ทํ าหนาที่เหมือนกับกริยาได (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2543: 25-26) แตไดจัดแยกออกมาเปน
หมวดคํ ายอยตางหาก เรียกวา กริยาคุณศัพท (adjectival verb) ที่จัดแยกออกมาก็เนื่องจากเห็น
วาคํ ากริยาคุณศัพทนี้มีลักษณะที่แตกตางจากกริยาทั่วไปตรงที่ มีความหมายระบุคุณสมบัติ 
สภาพ หรือลักษณะ นอกจากนี้ สามารถใชเปรียบเทียบระดับได (comparison)  โดยทั่วไปกริยา
คุณศัพทสามารถปรากฏในตํ าแหนง [ ___ กวา] และ [ ___ ที่สุด] ไดทันที หรือปรากฎใน
ตํ าแหนง [ ___ มากกวา] และ [ ___ มากที่สุด] ก็ได ในขณะที่คํ ากริยาเมื่อใชเปรียบเทียบจะ
ปรากฏในต ําแหนง [ ___ มากกวา] และ [ ___ มากที่สุด] เทานัน้ (วิจนิตน ภาณุพงศ, 2532: 54-55)
ตัวอยางเชน

คาใชจายในการศึกษาเลาเรียนถูก/VADJกวาไปเรียนตอที่สหรัฐอเมริกา
การปรับยุทธวิธีใหม จะดี/VADJกวาการเดินยํ่ ารอยเดิมหรือไม
เรื่องนี้เสี่ยชัชเจง/VADJกวาใคร
ที่ราย/VADJที่สุด พวกเขาอาจจะอุมคุณ...
คดีความทางกฎหมายชนิดหิน/VADJที่สุด
กํ าลังเปนไปในทางต้ังรับ/V0และถอยรน/V0 มากกวา "การบริหารจัดการเชิงรุก"
ไดผล/V0มากขึ้นกวาเดิม
เปนกลุมที่ไดเปรียบ/V0มากที่สุด

ดังนั้น คํ าวา “มาก” และ “นอย” ที่ปรากฏหลังกริยาก็จัดเปนกริยาคุณศัพทดวย เพราะสามารถ
ปรากฏหลังคํ าวา “ไม” และปรากฎนํ าหนา “กวา” และ “ที่สุด” ไดทันที

อยางไรก็ตาม ถึงแมวาเกณฑนี้จะใชไดดีพอสมควร แตก็ยังมีปญหาอยูบาง เนื่องจากคํ า
กริยาอ่ืนบางคํ าก็สามารถปรากฎหนา “กวา” และ “ที่สุด” ไดทันทีเชนกัน เชน “ฉันชอบเขาที่สุด” 
“ฉันเกลียดเขามากกวาใครๆ” กริยาที่ปรากฏในตํ าแหนงนี้ไดจะเปนกริยาที่มีความหมายเชิง
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ความรูสึก สวนคํ ากริยาที่มีความหมายในเชิงรูปธรรม เชน การกระทํ า, การเคลื่อนไหว ไมสามารถ
ปรากฏในตํ าแหนงนี้ได เชน *เขาทํ างานกวาผูจัดการ” *”เขาทํ างานที่สุด”

4.2.3.3 การตัดสินความกํ ากวมระหวางบุพบทกับสันธาน

คํ าบุพบทในวิทยานิพนธฉบับนี้มีทั้งบุพบทที่นํ าหนาคํ านามและบุพบทที่นํ าหนาคํ ากริยา 
ในขณะที่สันธานจะปรากฏระหวางถอยความ ซึ่งถอยความอาจประกอบขึ้นจากคํ านามคํ าเดียว
หรือนามวลี หรือประกอบขึ้นจากคํ ากริยาคํ าเดียวหรือกริยาวลีก็ไดเชนกัน ดังนั้น จึงทํ าใหเกิดความ
กํ ากวมระหวางคํ าบุพบทกับคํ าสันธานในบางกรณี ตัวอยางเชน

คุณปองพล อดิเรกสาร กับ/Cความสํ าเร็จในการเขียนหนังสือ
ตองการทักษะที่ตางกันกับ/PNที่หลายคนมีอยู
คนอังกฤษนิยมใชกันมาแต/PNโบราณ
ลอเลียนกันแรงไปหนอย แต/Cก็มิไดหาม
ประชาชนจํ าเปนตองยอมรับ หาก/PVตองการที่จะอยูรอด
ชาวตางชาติแหเขามาในเวียดนามตอนนี้ เพราะ/PVพวกเขาคิดวา...
ในสมัยที่อเมริกันเรืองอํ านาจ และ/Cในสมัยที่ฝร่ังเศสเปนเจาอาณานิคม

ความแตกตางระหวางคํ าบุพบทและสันธาน คือ คํ าบุพบทเปนหนวยทางวากยสัมพันธ 
เปนสวนที่จํ าเปนจะละออกไปจากบุพบทวลีไมได และถาจะยายที่ตองยายไปทั้งบุพบทวลี คือ ทั้ง
คํ าบุพบทและสวนประกอบอีกสวนที่ตามหลัง เนื่องจากบุพบทวลีเปนหนวยสรางไรศูนย สวนคํ า
สันธานเปนหนวยทางสัมพันธสาร ทํ าหนาที่เชื่อมระหวาง 2 ถอยความที่มีความสมดุลกันพอควร 
และสามารถละไปได ดังนั้น หากคํ าดังกลาวสามารถละไปไดโดยความหมายยังเหมือนเดิมอยูก็จัด
วาเปนคํ าสันธาน แตหากละไปแลวทํ าใหประโยคไมสมบูรณก็จัดวาเปนคํ าบุพบท

4.3 สรุป

ในบทนี้ ผูวิจัยไดนํ าเสนอเกณฑในการพิจารณาตัดคํ า, การกํ าหนดชุดหมวดคํ า, การนํ า
ชุดหมวดคํ าไปใชกํ ากับขอมูลจริงในคลังขอมูลฝกสอน และปญหาความกํ ากวมในการกํ ากับ
หมวดคํ าที่พบพรอมทั้งการตัดสินกรณีความกํ ากวมตางๆ  ทั้งหมดนี้เปนประเด็นปญหาพื้นฐาน
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ทางภาษาศาสตรที่ผูวิจัยตองทํ าการศึกษาวิเคราะหเพื่อจัดเตรียมคลังขอมูลฝกสอนสํ าหรับใชกับ
แบบจํ าลองไตรแกรมที่นํ าเสนอในวิทยานิพนธฉบับนี้  โดยที่ประเด็นเรื่องคํ าและเรื่องหมวดคํ าดังที่
กลาวอภิปรายมานี้ เปนประเด็นที่สัมพันธกันอยางใกลชิด เนื่องจากมโนทัศนเรื่องหมวดคํ าก็ต้ังอยู
บนพื้นฐานของมโนทัศนเรื่องคํ า ดังนั้น จึงตองมีการกํ าหนดเกณฑสํ าหรับตัดสายอักขระออกเปน
คํ าเสียกอน แลวถึงพิจารณาหมวดคํ าได โดยที่ทั้งคํ าและหมวดคํ าตางมีอิทธิพลตอการพิจารณา
ตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าในคลังขอมูล และจากขอจํ ากัดและประเด็นปญหาความกํ ากวมทั้งหลาย
ที่กลาวมา สามารถเห็นไดวา เรื่องคํ าและเรื่องหมวดคํ าในภาษาไทยยังสามารถศึกษาหาวิธีการแก
ปญหาตอไปไดอีกมาก เกณฑในการตัดสินคํ า, ชุดหมวดคํ า และวิธีการแกปญหาความกํ ากวม
ตางๆที่ผูวิจัยเลือกใชสามารถชวยแกปญหาในการตัดสินคํ าและหมวดคํ าในคลังขอมูลไดดีในระดับ
หนึ่ง เพราะเปนเกณฑการตัดคํ าและชุดหมวดคํ าที่ไดนํ าไปใชกับขอมูลภาษาจริง แตก็อาจไมใชวิธี
แกปญหาที่ดีที่สุดและยังอาจเปนที่ถกเถียงในทางวิชาการตอไปได
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สัญลักษณ ความหมาย ตัวอยางคํ า
1 V0 กริยาที่ปรากฏลํ าพัง มา, พัฒนา, ฟนตัว, ลอยนวล
2 VN0 กริยาตามดวยนาม เกลียด, สะสาง, สกัด, สํ ารวจ
3 VPN0 กริยา+บุพบท+นาม พจิารณา(จาก), รับผดิชอบ(ตอ), สอดคลอง(กับ)
4 VCV0 กริยา+สวนเติมเต็ม เชื่อ(วา), เสนอ(ให), สนใจ(ที่)
5 VNPN0 กรยิา+นาม+บุพบท+นาม คืน...(ยัง), เสนอขาย...(แก), ไดรับ...(จาก)
6 VNN0 กริยา+นาม+นาม ชํ าระ, ใช, ให
7 VNCV0 กริยา+นาม+สวนเติมเต็ม ถาม..(วา)  ,กลาวหา..(วา), เตือน..(ให)
8 VV0 กริยาตามดวยกริยา ตองการ, ชอบ, พยายาม, ทยอย, สนใจ
9 VS0 กริยาตามดวยประโยค คาด, ทํ าให, เจอ, หาม
10 VAUX กริยาชวย ควรทํ า, ตองทํ า, ถูกตี, เคยทํ า
11 VADJ กริยาคุณศัพท ดี, เลว, สงู, กะทดัรดั, นาสนใจ, มาก, ยากจน
12 NCM นามสามัญ ศัพท, ลูกหลาน, วิชาการ, ราคา, มนุษย
13 NPP นามเฉพาะ สหรัฐ, ไทย, ซับไมครอน, กุมภาพันธ
14 NCSF ลักษณนาม คน,  แผน, แหง, ดอลลาร
15 NPRO สรรพนาม เขา, นาง, ใคร, อะไร, นี่
16 D ตัวกํ าหนด ดงักลาว, ทัว่ไป, ทัง้หมด, คนนี,้ คนนัน้, คนไหน
17 Q ตัวบอกปริมาณ หลาย, อีกคน, 2 คน, สิบลานบาท
18 AV วิเศษณ ท ําคอยๆ, กํ าลงัท ํา, ดีทีส่ดุ, ไม, เกอืบ, เต็มทน
19 AVNEG วิเศษณบอกปฏิเสธ ไม, มิ
20 PN บุพบทนํ าหนานาม ใน, ที่, บน, แก
21 PV บุพบทนํ าหนากริยา เพราะ, ถึงแม, ถาหาก
22 PCOMP ตัวนํ าสวนเติมเต็ม ที่, วา, ให, ซึ่ง
23 PFX อุปสรรคสรางคํ านาม การ, ความ, การที่
24 C สันธาน แต, สวน, หรือ, และ, อยางไรก็ตาม
25 PT อนุภาค จุ, ครับ, มั๊ย, ฟะ, หรอก, หรือยัง, หรือไม
26 PUNC เครื่องหมาย ( ) , : ?

ตารางที่ 4-2  สัญลักษณหมวดคํ าสํ าหรับกํ ากับหมวดคํ า
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การตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าภาษาไทยโดยใชแบบจํ าลองไตรแกรม

ดังที่ไดอธิบายไปในบทที่ผานๆมาถึงปญหาในการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าในภาษาไทย
วา ความกํ ากวมในการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าภาษาไทยเกิดจากลักษณะเฉพาะตัวของภาษา
ไทย คือ การที่คํ าในภาษาไทยสามารถเขียนเรียงติดตอกันไปเปนขอความไดโดยไมมีการแบงชอง
วางระหวางคํ า ซึ่งทํ าใหเกิดความลํ าบากในการระบุวาคํ าหนึ่งๆเริ่มและจบที่ตํ าแหนงใด และภาษา
ไทยมีกระบวนการสรางคํ าขึ้นใชใหมในภาษาโดยประกอบคํ าที่มีอยูเดิมเขาดวยกันใหกลายเปนคํ า
ประกอบ เชน คํ าประสาน, คํ าประสม ฯลฯ ซึ่งก็ทํ าใหเกิดความกํ ากวมในการระบุวาสายอักขระ
หนึ่งๆจัดเปนคํ าหนึ่งคํ าหรือเปนคํ าหลายคํ า นอกจากนั้นคํ าในภาษาไทยซึ่งไมมีการเปลี่ยนรูปเมื่อ
นํ าไปใชในตํ าแหนงและหนาที่ตางๆยังทํ าใหเกิดความลํ าบากในการระบุวา รูปคํ าดังกลาวใน
ตํ าแหนงตางๆเปนคํ าศัพทเดียวกันหรือคนละคํ าศัพทกัน ประเด็นเหลานี้เปนปญหาดานภาษาที่ทํ า
ใหเกิดความลํ าบากเมื่อตองการใชคอมพิวเตอรประมวลผลภาษาไทย โดยเฉพาะในการประมวล
ผลระดับสูง เชน การแปลภาษา, การแจงสวนประโยค ฯลฯ  จากอุปสรรคดังกลาว วิทยานิพนธนี้จึง
มุงสรางโปรแกรมตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าภาษาไทย โดยประยุกตแนวคิดทางสถิติมาใชในการแก
ปญหา ดังนั้น ในสวนแรกของบทนี้จะอธิบายถึงลักษณะปญหา และแนวคิดที่ใชแกปญหาความ
กํ ากวมในการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าภาษาไทย  จากนั้น ในสวนที่ 5.2 จะนํ าเสนอแบบจํ าลอง
ไตรแกรมที่ใชสํ าหรับตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งในการพัฒนาโปรแกรมตามแบบ
จํ าลองดังกลาว สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํ างานไดโดยใชเทคนิคการโปรแกรมแบบพลวัติ 
จึงจะไดกลาวถึงขั้นตอนวิธีวิเทอรบีซึ่งเปนการเทคนิคการโปรแกรมแบบพลวัติที่นํ ามาใชในที่นี้ไวใน
ตอนที่ 5.3 ดวย

5.1 ลักษณะปญหาของการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ า

จากลักษณะที่คํ าในภาษาไทยไมมีตัวบงขอบเขตของคํ า ขอความในภาษาไทยจึงอยูในรูป
สายของอักขระปรากฏตอๆกันไป ดังนั้น ปญหาในการตัดคํ าภาษาไทยจึงเปนปญหาในเรื่องการตัด
สายอักขระออกเปนคํ า  ซึ่งสามารถแสดงในรูปของสมการทางคณิตศาสตรไดดังสมการที่ 5-1
(ดัดแปลงจาก บุญเสริม กิจศิริกุล, 2541 และ Allen, 1995)
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(5-1) )c,...,c | w,...,PROB(w argmax   W m1n1
n

w,...,
1

w
=

โดยที่ W  คือ สายคํ า w1,...,wn ที่ทํ าใหคาความนาจะเปนตามสมการ 5-1 มีคาสูงที่สุด
w1,...,wn  คือ สายคํ าที่ตัดออกมา ต้ังแตคํ าที่ 1 ถึงคํ าที่ n
c1,...,cm  คือ สายอักขระที่ปอนเขาไป ต้ังแตตัวที่ 1 ถึงตัวที่ m
และ n  ≤  m  คือ จํ านวนคํ าที่ตัดออกมาไดจะนอยกวาหรือเทากับจํ านวนตัวอักขระที่ปอน

เขาไป

จากสมการที่ 5-1 หมายถึง ขอความที่ปอนเขาประกอบไปดวยลํ าดับของอักขระ (c1,c2,...,cm) ให
เลือกลํ าดับของคํ าที่ตัดออกมาได (w1,w2,...,wn) จากสายอักขระที่กํ าหนดให ที่จะทํ าใหคา
ความนาจะเปนตามสมการมีคาสูงที่สุด (คือ W)

สวนปญหาในการกํ ากับหมวดคํ า เกิดจากการที่คํ าในภาษาไทยสามารถปรากฏใน
ตํ าแหนงตางๆไดโดยไมเปลี่ยนรูปคํ า ดังนั้น ปญหาในการกํ ากับหมวดคํ าก็คือปญหาในเรื่องการ
เลือกหมวดคํ าที่ถูกตองใหกับคํ าแตละคํ า ซึ่งแสดงไดดังสมการที่ 5-2

(5-2) )w,...,w | t,...,PROB(t argmax   T n1n1
t,...,t
n1

=

โดยที่ T  คือ สายหมวดคํ า t1,...,tn ที่ทํ าใหคาความนาจะเปนตามสมการ 5-2 มีคาสูงที่สุด
t1,...,tn คือ สายหมวดคํ าที่กํ ากับใหกับแตละคํ า ต้ังแตคํ าที่ 1 ถึงคํ าที่ n

จากสมการที่ 5-2 หมายถึง จากสายคํ า (w1,w2,...,wn) ที่กํ าหนดให ใหเลือกสายหมวดคํ าที่กํ ากับ
ใหแตละคํ าของสายคํ าดังกลาว (t1,t2,...,tn)  ที่จะทํ าใหคาความนาจะเปนตามสมการ 5-2 มีคา
สูงที่สุด (คือ T)
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5.2 แบบจํ าลองไตรแกรมสํ าหรับแกปญหาการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าภาษาไทย

จากลักษณะของทั้งสองปญหาที่แสดงไวดังสมการที่ 5-1 และ 5-2 สามารถนํ าแนวคิดทาง
สถิติมาประยุกตใชเพื่อแกปญหาการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ า โดยใชแนวคิดของแบบจํ าลอง
ไตรแกรมซึ่งไดรับความนิยมอยางแพรหลายในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ สํ าหรับปญหาการ
ตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าภาษาไทยนั้น วิทยานิพนธนี้มองปญหาทั้งสองเปนสวนงานเดียวกัน ซึ่ง
นาจะสามารถแกปญหาไปพรอมๆกันได ดังนั้น ปญหาของการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าภาษาไทย
ในวิทยานิพนธฉบับนี้ ก็คือ ปญหาในเรื่องการตัดสายอักขระออกเปนคํ าและกํ ากับดวยหมวดคํ าที่
ถูกตองไปพรอมๆกัน ซึ่งสามารถแสดงไดดังสมการที่ 5-3

(5-3) )c,...,c | t,...,t , w,...,PROB(w argmax m1n1n1
t,...,t
n1

จากสมการที่ 5-3 หมายถึง ขอความที่ปอนเขาประกอบไปดวยลํ าดับของอักขระ (c1,c2,...,cm) ให
เลือกลํ าดับของคํ าที่ตัดออกมาได (w1,w2,...,wn) ที่มีการกํ ากับดวยลํ าดับของหมวดคํ า (t1,t2,...,tn)
จากสายอักขระที่กํ าหนดให ที่จะทํ าใหคาความนาจะเปนตามสมการมีคาสูงที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณา
จากสมการแลวจะเห็นวา เทากับเปนการหาสายคํ าและสายหมวดคํ าที่มีคาความนาจะเปนสูงที่สุด
เทานั้น เนื่องจากสายอักขระจะถูกกํ าหนดจากขอความที่ปอนเขาไปอยูแลว ซึ่งแสดงไดดังสมการที่ 
5-4

(5-4)
)t,...,t,w,...,PROB(w argmax  )c,...,c |t,..,t , w,...,PROB(w argmax n1n1

t,...,t 
m1n1 n1

t,...,t 
n1n1

=

จากสมการที่ 5-4 ซึ่งเปนการหาคาความนาจะเปนรวม (joint probability) สามารถแปลงสมการ
ดังกลาวใหอยูในรูปของการหาคาความนาจะเปนแบบมีเงื่อนไข (conditional probability) ได 
ดังแสดงในสมการที่ 5-5

(5-5) )t,...,t | ,...,wPROB(w  )t,...,PROB(t n1n1n1 ×
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แตการคํ านวณคาความนาจะเปนตามสมการที่ 5-5 โดยตรงตองอาศัยคลังขอมูลที่มีขนาดใหญ
มาก เนื่องจากจะตองครอบคลุมสายหมวดคํ าทั้งสาย คือ t1,...,tn และตองครอบคลุมถึงกรณีที่สาย
หมวดคํ าดังกลาวจะปรากฏเปนสายคํ า w1,...,wn ดวย ดังนั้น จึงทํ าการคํ านวณสมการนี้โดยใชการ
ประมาณคาตามแนวคิดของแบบจํ าลองไตรแกรมซึ่งจํ ากัดขอบเขตของปริบทที่ใชทํ านายความ
นาจะเปนในการปรากฏของคํ าหนึ่งๆ จึงทํ าใหสามารถใชคลังขอมูลที่มีขนาดเล็กลงได  แบบ
จํ าลองไตรแกรมมีสมมติฐานวา ความนาจะเปนในการปรากฏของคํ าหนึ่งๆขึ้นอยูกับคํ าที่ปรากฏ
กอนหนา 2 คํ าเทานั้น

จากการใชแนวคิดของแบบจํ าลองไตรแกรม สามารถประมาณคาความนาจะเปนของ
หมวดคํ าหนึ่งๆ ไดโดยพิจารณาเฉพาะ 2 หมวดคํ ากอนหนาเทานั้น ดังนั้น คาความนาจะเปนของ
สายหมวดคํ าในสวนแรกของสมการที่ 5-5 คือ PROB(t1,...,tn) ซึ่งหมายถึง ความนาจะเปนของ
ลํ าดับหมวดคํ า (tag sequence probability) สามารถคํ านวณไดดังสมการที่ 5-6

(5-6) )t,t | PROB(t    )t,...,PROB(t 2-i1-ii
1...ni

n1 ∏
=

≅

สวน PROB(w1,...,wn | t1,...,tn) ซึ่งหมายถึง ความนาจะเปนในการปรากฏของรูปคํ า (lexical 
generation probability)  กลาวคือ คาความนาจะเปนของสายคํ า w1,...,wn เมื่อใหสายหมวดคํ า
t1,...,tn  สามารถประมาณคาไดโดยต้ังสมมติฐานวา คาความนาจะเปนที่จะปรากฎเปนรูปคํ านั้นๆ 
เมือ่กํ าหนดหมวดค ําใหจะไมขึน้กบัคํ าหรอืหมวดค ํากอนหนาหรอืตามหลงั ดังแสดงในสมการที ่5-7

(5-7) ∏
=

≅
1...ni

iin1n1 )t | PROB(w     )t,...,t | w,...,PROB(w

ดังนั้น จากสมการที่ 5-5 สามารถจะคํ านวณความนาจะเปนของสายคํ าและสายหมวดคํ าโดย
อาศัยการประมาณคาไดดังสมการที่ 5-8 ซึ่งสามารถนํ าไปใชไดจริง โดยคาความนาจะเปน
สามารถคํ านวณไดจากการนับคาความถี่ในการปรากฏในคลังขอมูล

(5-8) ) t | w PROB() t,t | t (PROB ii2-i1-ii
1...ni

  ×∏
=
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ดังนั้น ในวิทยานิพนธฉบับนี้จะนํ าสมการที่ 5-8 นี้ มาใชแกปญหาการตัดคํ าและกํ ากับ
หมวดคํ าภาษาไทย ซึ่งผลลัพธที่ไดจากสมการนี้จะเปนทั้งคํ าตอบของปญหาการตัดคํ าและเปนทั้ง
คํ าตอบของปญหาการกํ ากับหมวดคํ าดวย ซึ่งทํ าใหเห็นวาการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าสามารถ
แกปญหาไปพรอมๆกันไดโดยมองเปนสวนงานเดียวกัน ตางจากงานวิจัยที่ผานมาซึ่งมองวา การ
ตัดคํ าเปนสวนงานขั้นตนที่ตองแกปญหากอน

อยางไรกดี็ การคํ านวณจากสมการที ่ 5-8 โดยตรงจะเสยีเวลาในการค ํานวณเปนอยางมาก 
เนือ่งจากจะท ําการค ํานวณเสนทางทัง้สายทกุเสนทางกอนแลวจงึเลอืกเสนทางที่มีคาความนาจะเปน
สูงที่สุด (brute force algorithm) ซึ่งทํ าใหโปรแกรมทํ างานไดชา ดังนั้นจึงมีการนํ าเทคนิคการ
โปรแกรมแบบพลวตั (dynamic programming) เขามาใชชวยคํ านวณ ดังจะไดอธบิายในสวนถดัไป

5.3 ขั้นตอนวิธีวิเทอรบิ

ดังที่ไดกลาวไปในตอนทายของสวนที่แลววา การคํ านวณคาความนาจะเปนโดยตรงจาก
สมการที่ 5-8 สามารถทํ าไดชามาก เนื่องจากตองเสียเวลาในการคํ านวณทุกเสนทางที่เปนไปได 
ตัวอยางเชน สายคํ าสายหนึ่งที่มีจํ านวนคํ าทั้งหมด N คํ า และหมวดคํ าทั้งหมดในภาษาไทยมี
จํ านวน V หมวดคํ า ในกรณีที่แยที่สุดคือทุกคํ าในสายคํ าดังกลาวสามารถปรากฏเปน V หมวดคํ า 
กรณีดังกลาวจะตองเสียเวลาในการคํ านวณ k × NV ครั้งตอสายคํ าเดียว โดย k คือคาคงที่ 
(ไพศาล เจริญพรสวัสด์ิ, 2541: 20) จะเห็นวา เวลาที่ใชจะขึ้นอยูกับจํ านวนคํ าและจํ านวนหมวดคํ า
ที่เปนไปไดของแตละคํ าในสายนั้น ซึ่งจะทํ าใหเวลาที่ใชเปนสัดสวนแบบเอกซโปเนนเชียล
(Exponential) นอกจากนี้แลว เนื่องจากวิทยานิพนธฉบับนี้ทํ าการตัดคํ าไปพรอมๆกับกํ ากับหมวด
คํ า ดังนั้น สายอักขระหนึ่งๆที่ปอนเขาไปสามารถมีแบบการตัดคํ าไดมากกวาหนึ่งแบบ จึงยิ่งทํ าให
เสียเวลาในการคํ านวณสายอักขระหนึ่งๆมากกวา  k × NV เสียอีก

เพื่อลดความสิ้นเปลืองในการคํ านวณของโปรแกรม วิทยานิพนธนี้จึงไดนํ าเทคนิคการ
โปรแกรมแบบพลวัตเขามาชวย ซึ่งเทคนิคที่เลือกใชนี้มีชื่อวา “ขั้นตอนวิธีวิเทอรบิ” (Viterbi 
Algorithm) ซึ่งเปนเทคนิคที่ไดรับความนิยมนํ ามาใชกับแบบจํ าลองไตรแกรม และมีผูนํ ามาใช
สํ าหรับการกํ ากับหมวดคํ าภาษาไทยแลว (ไพศาล เจริญพรสวัสด์ิ, 2541) แนวคิดของขั้นตอนวิธี
วิเทอรบิสํ าหรับการกํ ากับหมวดคํ า คือ ในแตละตํ าแหนงของแตละเสนทางใหจดจํ าเฉพาะคาความ
นาจะเปนของเสนทางกอนหนาที่ดีที่สุดที่จะนํ าไปสูแตละหมวดคํ า (store for each point in the 
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trellis the probability of the most probable path that leads to that node,  Manning and 
Schutze, 1999: 308) ซึ่งสามารถแสดงไดจากตัวอยาง ดังรูปที่ 5-1 ถึงรูปที่ 5-3

(http://www.comp.leeds.ac.uk/scs-only/teaching-materials/HiddenMarkovModels/
html_dev/viterbi_algorithm/)

รูปที่ 5-1 เสนทางการคํ านวณที่เปนไปไดทั้งหมด 27 เสนทาง

จากรูปที่ 5-1 แสดงตัวอยางเสนทางการเกิดของสถานการณการตากสาหราย ซึ่งจํ าลองแทน
ประโยคในภาษา โดยมลีกัษณะทีส่งัเกตได (แทนรปูคํ า) 3 ลกัษณะ คือ dry, damp, soggy ในแตละ
ชวงเวลา (t = 1 ถึง 3 วัน) และมีสภาวะอากาศที่เปนไปไดทั้งหมด 3 สภาวะ(แทนหมวดคํ า) ไดแก 
Sunny, Cloudy, Rainy  การคํ านวณโดยตรงตองท ําการสรางเสนทางจนจบทัง้สามชวงเวลา ทัง้หมด 
3*3 = 27 เสนทาง แลวจึงทํ าการเปรียบเทียบคาความนาจะเปนของแตละเสนทางเพื่อเลือกเสน
ทางที่ดีที่สุด สวนขั้นตอนวิธีวิเทอรบิจะทํ าไปทีละชวงเวลา และจดจํ าเฉพาะเสนทางที่ดีที่สุดที่มา
จบลงที่แตละสภาวะ ณ ชวงเวลานั้น  ดังนั้นในชวงเวลาแรกจะคํ านวณคาความนาจะเปนของ dry 
จากแตละสภาวะ (แทนการคํ านวณความนาจะเปนในการปรากฏของรูปคํ า) และจดจํ า 3 เสนทาง 
คือ เสนทางที่ดีที่สุดที่มาจบที่สภาวะ Sunny, เสนทางที่ดีที่สุดที่มาจบที่สภาวะ Cloudy และเสน
ทางที่ดีที่สุดที่มาจบที่สภาวะ Rainy  จากนั้นจึงขยายเสนทางไปทีละหนึ่งชวงเวลา โดย ณ ชวง
เวลาตอไปทุกชวง แตละสภาวะจะมีเสนทางที่เขามา 3 เสนทาง
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รูปที่ 5-2  เสนทางทั้งหมดที่ไปจบลงที่สภาวะ X

จากรูปที่ 5-2 เสนทางที่มาจบลงที่สภาวะ X ณ ชวงเวลาใดๆจะมีทั้งหมดแค 3 เสนทาง  วิธีวิเทอรบิ
จะเลือกจดจํ าเฉพาะเสนทางที่ดีที่สุดเสนทางเดียวจาก 3 เสนทางนั้น และทํ าเชนนี้ตอไปเรื่อยๆจน
จบสาย ดังแสดงในรูปที่ 5-3

รูปที่ 5-3  เสนทางที่ดีที่สุดของแตละสภาวะเมื่อจบสาย

จากรูปที่ 5-3 เมื่อจบสาย ณ ชวงเวลาสุดทาย แตละสภาวะจะเหลือเสนทางที่เดินมาเพียงแคเสน
ทางที่ดีที่สุดเสนทางเดียวเทานั้น คือ เสนทางที่มาจบที่สภาวะ Sunny ณ ชวงเวลา t=3, เสนทางที่
มาจบที่สภาวะ Cloudy ณ ชวงเวลา t=3, และเสนทางที่มาจบที่สภาวะ Rainy ณ ชวงเวลา t=3
ดังรูป แลวจึงทํ าการเปรียบเทียบคาความนาจะเปนระหวาง 3 เสนทางนี้ เพื่อเลือกเสนทางที่ดีที่สุด
เพียงเสนทางเดียวเปนคํ าตอบ สมมติวา พบวาเสนทางที่ดีที่สุดคือ เสนทางที่มาจบลงที่สภาวะ
Cloudy ณ ชวงเวลา t=3 ก็จะท ําการยอนรอย (backtrack) เสนทางนัน้เพือ่หาวา สายทีเ่ปนคํ าตอบ
คือ Cloudy-Sunny-Cloudy หรอืในกรณขีองการก ํากบัหมวดค ํากคื็อ สายหมวดค ําทีม่คีวามนาจะเปน
สูงที่สุด

การใชขั้นตอนวิธีวิเทอรบิจะชวยลดเวลาในการคํ านวณในกรณีของไตรแกรมลงเหลือ k ×
N3T ทํ าใหเวลาที่ใชในการคํ านวณจะลดลงอยางมาก เนื่องจากขั้นตอนวิธีวิเทอรบิจะคํ านวณ
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เฉพาะเสนทางที่จํ าเปนเทานั้น ดังนั้นวิทยานิพนธฉบับนี้จึงไดนํ าขั้นตอนวิธีวิเทอรบิมาชวยในการ
คํ านวณความนาจะเปนของสายคํ าและสายหมวดคํ าดวย

ในบทนี้ ผูวิจัยไดนํ าเสนอแบบจํ าลองไตรแกรมที่นํ ามาใชในการแกปญหาการตัดคํ าและ
การกํ ากับหมวดคํ าแบบเบ็ดเสร็จ พรอมทั้งไดนํ าเสนอเทคนิคขั้นตอนวิธีวิเทอรบีเพื่อเพิ่มประสิทธิ
ภาพการทํ างานของแบบจํ าลองไตรแกรม  แบบจํ าลองนี้ไดพัฒนาขึ้นเพื่อทดสอบกับคลังขอมูลที่
จัดทํ าขึ้นมา โดยผูวิจัยไดเลือกใชภาษา Perl ในการพัฒนาโปรแกรมดังกลาว  ซึ่งรายละเอียดของ
การทดสอบ ผลการทดสอบ และการประเมินผลที่ได จะไดกลาวถึงในบทตอไป



บทท่ี  6

ผลการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าภาษาไทยแบบเบ็ดเสร็จ

บทที่ผานมาไดกลาวถึงประเด็นทั้งหมดที่เกี่ยวของในการสรางโปรแกรมตัดคํ าและกํ ากับ
หมวดคํ าภาษาไทยแบบเบ็ดเสร็จไปแลว บทนี้จะไดกลาวถึงการนํ าโปรแกรมที่สรางขึ้นมาทดลอง
ทํ าการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าใหกับขอความภาษาไทย  โดยในหัวขอที่ 6.1 จะกลาวถึงขั้นตอน
ในการทดลองตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ า อันประกอบดวย การใชประโยชนจากคลังขอมูลที่จัดทํ า
ขึ้น และขั้นตอนในการทํ างานของสวนประกอบตางๆของโปรแกรมตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าแบบ
เบ็ดเสร็จ  ในหัวขอที่ 6.2 จะอธิบายถึงวิธีการประเมินผลประสิทธิภาพการตัดคํ าและการกํ ากับ
หมวดคํ า  และในหัวขอที่ 6.3 จะไดนํ าเสนอและอภิปรายผลการทดลองตัดคํ าและผลการทดลอง
กํ ากับหมวดคํ าภาษาไทย รวมทั้งเปรียบเทียบผลการตัดคํ าแบบที่นํ าหมวดคํ ามาชวยกับแบบที่ไม
ไดนํ าหมวดคํ ามาชวย

6.1 ขั้นตอนในการทดลองตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ า

สวนนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนตางๆในการนํ าโปรแกรมตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าแบบ
เบ็ดเสร็จและคลังขอมูลภาษาไทยที่จัดทํ าขึ้นมาทดลองทํ าการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าเพื่อ
ทดสอบการทํ างานของโปรแกรม โดยมีขั้นตอนทั้งหมดดังรูปที่ 6-1 แลวจึงอธิบายรายละเอียดของ
ขัน้ตอนตางๆ ดังนี ้ในหวัขอที ่6.1.1 จะอธบิายวธิกีารใชประโยชนจากคลังขอมูลเพื่อเปนฐานความรู
สํ าหรับเรียนรูคาสถิติและเพื่อเปนขอความทดสอบของโปรแกรม  ในหัวขอที่ 6.1.2 กลาวถึงสวน
ประกอบตางๆของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จและขั้นตอนที่โปรแกรมทํ าการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ า  
และในหัวขอที่ 6.1.3 จะแสดงใหเห็นลักษณะของผลลัพธที่ไดจากโปรแกรม
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รูปที่ 6-1 ขั้นตอนในการทดลองตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าแบบเบ็ดเสร็จ
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6.1.1 การใชประโยชนจากคลังขอมูล

หัวขอนี้จะไดกลาวถึง วิธีการนํ าคลังขอมูลที่จัดทํ าขึ้นมาใชประโยชนสํ าหรับการทดลองตัด
คํ าและกํ ากับหมวดคํ าของโปรแกรม โดยจากรูปที่ 6-1 คลังขอมูลภาษาที่รวบรวมมาจะแบงเปน 2 
สวน ไดแก (1) คลังขอมูลฝกสอน มีขนาดประมาณ 20,000 คํ า (80%)  และ (2) คลังขอมูล
ทดสอบประสิทธิภาพ มีขนาดประมาณ 5,000 คํ า (20%)

ในคลงัขอมลูฝกสอนผูวิจัยไดทํ าการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าดวยมือไวเพื่อเปนฐานความรู
สํ าหรับโปรแกรม (ดูรายละเอียดขั้นตอนในการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าดวยมือในบทที่ 3) จากนั้น
จึงใชโปรแกรมฝกสอน (training program) เพื่อเรียนรูคาความถี่ทั้งหมดที่ปรากฏในคลังขอมูล
ฝกสอนนี้ กระบวนการนับคาความถี่ในคลังขอมูลฝกสอน แสดงไดดังตัวอยางขางลางนี้

ตอง/VAUX_ทํ า/VN0_  /PUNC_เพื่อ/PV_ปฏิรูป/VN0_การเมือง/NCM
         ...
         ...
(1)         [VAUX-VN0-PUNC]
(2)           [VN0-PUNC-PV]
(3)    [PUNC-PV-VN0]
(4)    [PV0-VN0-NCM]

จากตัวอยาง โปรแกรมฝกสอนจะทํ าการนับคาความถี่ของลํ าดับหมวดคํ าทีละ 3 คํ า 
(ไตรแกรมของหมวดคํ า) พรอมกับนับคาความถี่ของคํ าศัพทไปดวย  ในลํ าดับที่ (1) โปรแกรมจะ
นบัคาความถีข่องล ําดับหมวดค ํา [VAUX-VN0-PUNC] พรอมกับนบัคาความถีข่องคํ าศัพท “ /PUNC” 
จากนั้นจะเลื่อนตํ าแหนงไปทีละหนึ่งคํ า ในลํ าดับที่ (2) จะนับคาความถี่ของลํ าดับหมวดคํ า [VN0-
PUNC-PV] พรอมกับนับคาความถี่ของคํ าศัพท “เพื่อ/PV” แลวจึงเลื่อนไปยังตํ าแหนงถัดไปเรื่อยๆ 
จนนับคาความถี่ไดครบทุกคํ าในคลังขอมูลฝกสอน

คาความถี่ที่เรียนรูจากกระบวนการขางตนจะแยกจัดเก็บไวในไฟลขอมูล 3 ไฟล ไดแก 
ไฟลพจนานุกรม, ไฟลสถิติคํ าศัพท, และไฟลสถิติไตรแกรม แตละไฟลมรีายละเอยีดของขอมลู ดังนี้
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(1) ไฟลพจนานุกรม จัดเก็บรายการคํ าศัพททั้งหมดไวสํ าหรับการเทียบคํ า คํ าศัพทแตละตัวใน
พจนานุกรมประกอบดวยรูปคํ าและหมวดคํ า หากรูปคํ าเดียวมีหลายหมวดคํ าก็จะจัดเก็บเปน
คํ าศัพทคนละรายการกัน ตัวอยางเชน

หนา/D
หนา/NCM
หนา/PN
หนากระดาษ/NCM
หนาตา/NCM
หนาตาง/NCM
   ...
   ...

แตเนื่องจากรายการคํ าศัพทในไฟลพจนานุกรมนี้ไดมาจากการเรียนรูคลังขอมูลฝกสอน
เทานั้น จึงอาจจะไมสามารถครอบคลุมคํ าศัพททุกคํ าในขอความทดสอบได ดังนั้น ในขอความ
ทดสอบจึงมีคํ าศัพทอยูจํ านวนหนึ่งที่ไมปรากฏในไฟลพจนานุกรม หรือที่เรียกวา คํ าที่ไมรูจัก 
(unknown word) ซึ่งจะทํ าใหโปรแกรมเกิดขอผิดพลาดในการทํ างานเพราะโปรแกรมไมสามารถ
เทียบคํ าเจอได  และเนื่องจากวิทยานิพนธนี้ไมไดมีจุดมุงหมายที่จะศึกษาหรือนํ าเสนอวิธีการแก
ปญหาการระบุคํ าที่ไมรูจักโดยอัตโนมัติ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทํ าการเพิ่มเติมคํ าที่ไมรูจักที่ปรากฏใน
ขอความทดสอบลงในไฟลพจนานุกรมดวยเพื่อแกปญหาการเทียบคํ าไมเจอ (คํ าศัพททั้งหมดใน
ไฟลพจนานุกรมแสดงไวในภาคผนวก ก) การเพิ่มคํ าที่ไมรูจักลงในไฟลพจนานุกรมนี้จะไมกระทบ
ตอคาความถี่การปรากฏของคํ าศัพทอ่ืนๆ เนื่องจากวาไฟลพจนานุกรมไมไดจัดเก็บคาความถี่ของ
คํ าศัพทไว คาความถี่ในการปรากฏของคํ าศัพทจะไดจัดเก็บแยกไวในไฟลสถิติคํ าศัพท

(2) ไฟลสถิติคํ าศัพท จัดเก็บคาความถี่การปรากฏของคํ าศัพทแตละคํ าที่นับไดจากคลังขอมูล
ฝกสอน ลักษณะของขอมูลในไฟลสถิติคํ าศัพทนี้จะคลายคลึงกับขอมูลในไฟลพจนานุกรม แตเพิ่ม
เติมขอมูลคาความถี่ในการปรากฏของคํ าศัพทแตละตัวไวดวย การแยกไฟลพจนานุกรมและไฟล
สถิติคํ าศัพทออกจากกันทํ าใหสามารถเพิ่มเติมคํ าศัพทลงในไฟลพจนานุกรมไดโดยไมกระทบตอ
คาความถี่ในไฟลสถิติคํ าศัพท ตัวอยางขอมูลที่เก็บไวในไฟลสถิติคํ าศัพท มีลักษณะดังนี้
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หนา/D:4
หนา/NCM:6
หนา/PN:1
หนากระดาษ/NCM:2
หนาตา/NCM:2
หนาตาง/NCM:1
   ...
   ...

ซึ่งมีความหมายวา คํ าวา “หนา” ปรากฏเปนตัวกํ าหนด (D) 4 ครั้ง,  เปนคํ านามสามัญ (NCM) 6 
ครั้ง, และเปนคํ าบุพบทนํ าหนานาม (PN) 1 ครั้งในคลังขอมูลฝกสอน  และสายอักขระ “หนา” ยัง
ปรากฏเปนสวนยอยภายในคํ าอ่ืนๆดวย เชน หนากระดาษ, หนาตา, หนาตาง เปนตน

(3) ไฟลสถิติไตรแกรม จัดเก็บคาความถี่การปรากฏของลํ าดับหมวดคํ าในรูปไตรแกรมที่นับได
จากคลังขอมูลฝกสอน ตัวอยางขอมูลในไฟลสถิติไตรแกรมมีลักษณะดังนี้

VNN0^NCM#NCM:3,NPRO:1,&PFX#V0:3,&

ซึ่งแสดงการเก็บคาความถี่ไตรแกรมของลํ าดับหมวดคํ า ดังนี้

trigram{VNN0}{NCM}{NCM} มีความถี่ 3
trigram{VNN0}{NCM}{NPRO} มีความถี่ 1
trigram{VNN0}{PFX}{V0} มีความถี่ 3

คาความถี่ไตรแกรมของหมวดคํ าจากตัวอยาง มีความหมายวา ในคลังขอมูลฝกสอนหมวดคํ า
VNN0 ปรากฏในลํ าดับหมวดคํ า VNN0-NCM-NCM 3 ครั้ง (คือ VNN0 ปรากฏตามดวย NCM
และตามดวย NCM เรียงกันเปนลํ าดับ), ปรากฏในลํ าดับหมวดคํ า VNN0-NCM-NPRO 1 ครั้ง, 
และปรากฏในลํ าดับหมวดคํ า VNN0-PFX-V0 3 ครั้ง จากไตรแกรมทั้ง 3 ชุดแสดงใหเห็นวา VNN0
ปรากฏทั้งหมด 7 ครั้งในคลังขอมูลฝกสอน
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พนมเปญ - ยูเอ็นยังสงวนทาที รอใหรัฐบาลพนมเปญยืนยันอีกครั้ง 
เรื่องการยอมใหใชระบบศาลระหวางประเทศ พิจารณาคดีผูนํ าเขมรแดง

หลังจากที่วุฒิสมาชิกจอหน เคอรรี ของสหรัฐ เปดเผยเมื่อวันเสาร
(29 เม.ย.) หลังพบหารือกับนายกรัฐมนตรีฮุน เซน ผูนํ ากัมพูชาวา รัฐบาล
พนมเปญ ไดยอมรับขอเสนอของสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เกี่ยวกับการต้ังศาล
อาชญากรสงคราม เพื่อพิจารณาความผิดของผูนํ าเขมรแดงแลว แตดูเหมือน
วา ยูเอ็นยังไมมั่นใจในความสํ าเร็จของการเจรจาครั้งนี้นัก

สวนคลังขอมูลสํ าหรับทดสอบประสิทธิภาพมีลักษณะเปนขอความที่ไมไดมีการตัดคํ าและ
กํ ากับหมวดคํ าไวเพื่อใชเปนขอความทดสอบปอนเขาไปใหโปรแกรมไดทํ าการทดลองตัดคํ าและ
กํ ากับหมวดคํ า ซึ่งมีลักษณะดังรูปที่ 6-2  ขอมูลชุดเดียวกันนี้ผูวิจัยจะไดทํ าการตัดคํ าและกํ ากับ
หมวดคํ าดวยมือเตรียมไวลวงหนาเพื่อใชเปนคํ าตอบที่จะนํ าไปตรวจสอบกับผลลัพธที่ไดจาก
โปรแกรม ซึ่งมีลักษณะดังรูปที่ 6-3

รูปที่ 6-2 ลักษณะของขอความทดสอบ
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พนมเปญ /NPP_ /PUNC_-/PUNC_ /PUNC_ยูเอ็น/NPP_ยัง/AV_
สงวน/VN0_ทาที/NCM_ /PUNC_รอ/VCV0_ให/PCOMP_รัฐบาล/NCM_
พนมเปญ/NPP_ยืนยัน/VN0_อีก/Q_ครั้ง/NCSF_ /PUNC_เรื่อง/NCM_
การ/PFX_ยอม/VCV0_ให/PCOMP_ใช/VN0_ระบบ/NCM_ศาล/NCM_
ระหว าง /PN_ประเทศ/NCM_ /PUNC_พิจารณา/VN0_คดี/NCM_ผู 
นํ า/NCM_เขมรแดง/NPP_

หลังจากที่/PV_วุฒิสมาชิก/NCM_จอหน/NPP_ /PUNC_เคอรรี/NPP_
/PUNC_ของ/PN_สหรัฐ/NPP_ /PUNC_เปดเผย/VCV0_เมื่อ/PN_วัน/NCM_
เสาร/NPP_(/PUNC_29/NCM_ /PUNC_เม.ย./NPP_)/PUNC_ /PUNC_
หลัง/PV_พบ/VPN0_หารือ/VPN0_กับ/PN_นายกรัฐมนตรี/NCM_ฮุน/NPP_ 
/PUNC_เซน/NPP_ /PUNC_ผู นํ า/NCM_กัมพูชา/NPP_วา/PCOMP_
/PUNC_รัฐบาล/NCM_พนมเปญ/NPP_ /PUNC_ได/VAUX_ยอมรับ/VN0_
ขอเสนอ/NCM_ของ/PN_สหประชาชาติ/NPP_ /PUNC_(/PUNC_ยู
เอ็น/NPP_)/PUNC_ /PUNC_เกี่ยวกับ/PN_การ/PFX_ต้ัง/VN0_ศาล/NCM_
อาชญากร/NCM_สงคราม/NCM_ /PUNC_เพื่อ/PV_พิจารณา/VN0_ความ
ผิด/NCM_ของ/PN_ผูนํ า/NCM_เขมรแดง/NPP_แลว/AV_ /PUNC_แต/C_ดู
เหมือนวา/AV_ /PUNC_ยูเอ็น/NPP_ยัง/AV_ไม/AVNEG_มั่นใจ/VPN0_
ใน /PN_ความ /PFX_สํ  าเร็จ /VADJ_ของ /PN_การ /PFX_ เจรจา /V0_
ครั้ง/NCSF_นี้/D_นัก/PT_

รูปที่ 6-3 ลักษณะของคํ าตอบของการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ า

6.1.2 สวนประกอบของโปรแกรมตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าแบบเบ็ดเสร็จ

หัวขอนี้จะนํ าเสนอสวนประกอบตางๆของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จและขั้นตอนการทํ างาน
ของโปรแกรมเพื่อทํ าการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าใหกับขอความทดสอบ ในการทดลองตัดคํ าและ
กํ ากับหมวดคํ าใหกับขอความทดสอบ ขอความทดสอบจะถูกแบงเปนสวนๆตามเครื่องหมายวรรค
ตอนในภาษาไทย และนํ าไปประมวลผลทีละสวน โดยขอความทดสอบจะผานสวนประกอบหลัก 3 
สวนของโปรแกรม ดังรูปที่ 6-1 ไดแก สวนอานคาสถิติ (read statistic), สวนเทียบคํ าและตอสาย
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คํ า (word matching & path generation), และสวนคํ านวณคาความนาจะเปนตามแบบจํ าลอง
ไตรแกรม (trigram probability calculation & path selection)  ซึ่งแตละสวนมีหนาที่ในการ
ทํ างาน ดังนี้

6.1.2.1 สวนอานคาสถิติ

สวนอานคาสถิติ มีหนาที่ในการนํ าขอมูลที่จัดเก็บไวในไฟลพจนานุกรม, ไฟลสถิติคํ าศัพท, 
และไฟลสถิติไตรแกรม เขามาเก็บไวในหนวยความจํ าเพื่อการทํ างานในขั้นตอนตอไป โดยขอมูลที่
อานไดจากไฟลพจนานุกรมนี้จะใชสํ าหรับการเทียบคํ าและตอสายคํ า สวนขอมูลความถี่ที่อานได
จากไฟลสถิติคํ าศัพทและไฟลสถิติไตรแกรมจะใชสํ าหรับการคํ านวณคาความนาจะเปนในการตัด
คํ าและกํ ากับหมวดคํ า

6.1.2.2 สวนเทียบคํ าและตอสายคํ า

สวนเทียบคํ าและตอสายคํ า มีหนาที่เทียบสายอักขระในขอความทดสอบที่ปอนเขาไปกับ
รายการคํ าศัพทในไฟลพจนานุกรมเพื่อหาวาสามารถเทียบเจอคํ าอะไรบางในขอความทดสอบ โดย
เริ่มจากการเทียบเจอทุกคํ าที่เปนไปไดในขอความทดสอบ ตัวอยางเชน ขอความ “นายกรัฐมนตรี
ของอังกฤษ” จะเทียบเจอคํ าวา “นา”, “นาย”, “นายก”, “นายกรัฐมนตรี”, “ยก”, “รัฐ”, “รัฐมนตรี”, 
“มน”, “ตรี”, “ขอ”, “ของ”, “อังกฤษ”, “งก” เปนตน พรอมกันนี้ ไดสราง chart สํ าหรับคํ าแตละคํ าที่
เทียบเจอไวเพื่อใชสํ าหรับการตอสายคํ า โดยแตละ chart ระบุตํ าแหนงเริ่มของคํ า, ตํ าแหนงจบของ
คํ า และคํ าศัพทที่เทียบเจอ ดังตัวอยางขางลางนี้

chart{0}{2}{นา/NCM}
chart{0}{3}{นาย/NCM}
chart{0}{4}{นายก/NCM}
chart{0}{12}{นายกรัฐมนตรี/NCM}
chart{2}{4}{ยก/NCSF}
chart{2}{4}{ยก/VN0}
chart{4}{7}{รัฐ/NCM}
chart{4}{12}{รัฐมนตรี/NCM}
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chart{7}{9}{มน/VADJ}
chart{9}{12}{ตรี/NCM}
chart{12}{14}{ขอ/NCM}
chart{12}{14}{ขอ/VN0}
chart{12}{15}{ของ/NCM}
chart{12}{15}{ของ/P}
chart{14}{16}{งอ/VADJ}
chart{14}{16}{งอ/VN0}
chart{15}{21}{อังกฤษ/NPP}
chart{17}{19}{งก/VADJ}

chart ทั้งหมดที่ไดจากการเทียบคํ าจะนํ ามาใชสํ าหรับการตอสายคํ า โดยโปรแกรมพยายามสราง
เสนทางเชื่อมตอระหวาง chart เพื่อหาเสนทางที่สามารถเชื่อมตอต้ังแตตนขอความไปจนจบ
ขอความได ในระหวางการสรางเสนทาง สามารถลดความสิ้นเปลืองในการคํ านวณไดโดยจดจํ า
เฉพาะเสนทางที่ดีที่สุดที่มาจบลงที่ chart นั้นๆตามแนวคิดของขั้นตอนวิธีวิเทอรบิ (Manning and 
Schutze, 1999) ดังที่ไดกลาวไปในบทที่ 5   ผลลัพธจากขั้นตอนนี้ คือ เสนทางที่ดีที่สุดที่มาจบลง
ที่คํ าสุดทายตางๆกัน ดังนั้นผลลัพธจากขั้นตอนนี้อาจมีไดมากกวา 1 เสนทาง

6.1.2.3 สวนคํ านวณคาความนาจะเปนตามแบบจํ าลองไตรแกรม

สวนคํ านวณคาความนาจะเปนตามแบบจํ าลองไตรแกรม มีหนาที่คํ านวณคาความนาจะ
เปนของเสนทางตางๆที่เปนผลลัพธมาจากสวนเทียบคํ าและตอสายคํ า แลวเปรียบเทียบคาความ
นาจะเปนของทุกเสนทาง เพื่อเลือกเสนทางที่มีคาความนาจะเปนสูงสุดเปนคํ าตอบของการตัดคํ า
และกํ ากับหมวดคํ าแบบเบ็ดเสร็จ สวนนี้จะทํ าการคํ านวณคาความนาจะเปนในการตัดคํ าและ
กํ ากับหมวดคํ าตามแบบจํ าลองไตรแกรม ซึ่งแสดงไดดังสมการที่ 6-1 (ดูรายละเอียดของแบบ
จํ าลองไตรแกรมไดในบทที่ 5)

(6-1) )t|PROB(w  ),tt|(t PROB ii2i1ii
...n1i

×−−
=
∏
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กลาวคือ  สํ าหรับคํ าแตละคํ า จะตองทํ าการคํ านวณคาความนาจะเปน 2 คา ไดแก
(1) คาความนาจะเปนของลํ าดับหมวดคํ า (tag sequence probability) คือ ความนาจะเปนใน

การปรากฏของหมวดคํ าโดยพิจารณาเฉพาะ 2 หมวดคํ ากอนหนาเทานั้น คาความนาจะเปน
ตรงนี้สามารถคํ านวณไดโดยนับจํ านวนของลํ าดับหมวดคํ า ti-2 ti-1 ti ที่ปรากฏในคลังขอมูล
เทียบกับจํ านวนของลํ าดับหมวดคํ า ti-2  t i-1 ทั้งหมดที่ปรากฏในคลังขอมูล ดังสมการที่ 6-2

(6-2)
)t t(count

)t t t(count
)t,t|t(PROB

1i2i

i1i2i
2i1ii

−−

−−
−− =

(2) คาความนาจะเปนในการปรากฏของคํ า (lexical generation probability) คือ ความนาจะเปน
ในการปรากฏเปนรูปคํ านั้นๆเมื่อกํ าหนดหมวดคํ าให คาความนาจะเปนตรงนี้สามารถคํ านวณ
ไดโดยนับจํ านวนของคํ าศัพทที่มีรูปคํ าเปน wi และมีหมวดคํ าเปน ti ที่ปรากฏในคลังขอมูล 
เทียบกับจํ านวนของหมวดคํ า ti ทั้งหมดที่ปรากฏในคลังขอมูล ดังสมการที่ 6-3

(6-3)
)t(count

)t,w(count
)t|w(PROB

i

ii
ii =

สวนกรณีที่ลํ าดับหมวดคํ า ti-2 ti-1 ti ไมปรากฏในคลังขอมูล ซึ่งจะสงผลใหคาความนาจะเปนของทั้ง
เสนทางเทากับศูนยไปดวย จะใชวิธี Witten-Bell Smoothing (Witten and Bell,1991 cited in 
Jurafsky and Martin, 2000) ชวยปรับคาความนาจะเปนไมใหเทากับศูนย ผลลัพธจากสวนนี้จะ
ไดเสนทางของการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าที่มีคาความนาจะเปนสูงสุดเพียงเสนทางเดียวที่เลือก
มาเปนคํ าตอบสํ าหรับการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ

นอกจากนี้ วิทยานิพนธนี้จะเปรียบเทียบผลการตัดคํ าของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จที่นํ า
หมวดคํ าขางเคียงมาชวยในการตัดคํ ากับผลการตัดคํ าแบบที่ไมไดนํ าหมวดคํ าขางเคียงมาชวย ซึ่ง
การตัดคํ าแบบทีไ่มไดน ําหมวดค ําขางเคยีงมาชวยนั้น มีลักษณะปญหาในการตัดคํ าดังสมการที่ 6-4 
(เหมือนกับสมการที่ 5-1)

(6-4) )c,...,c | w,...,PROB(w argmax   W m1n1
n

w,...,
1

w
=
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ซึ่งหมายความวา เปนการหาสายคํ าที่มีคาความนาจะเปนสูงที่สุดเมื่อกํ าหนดใหสายอักขระมา ซึ่ง
เทากับวา เปนการหาสายคํ าที่มีคาความนาจะเปนสูงที่สุดเทานั้น เนื่องจากสายอักขระถูกกํ าหนด
จากขอความที่ปอนเขาไปอยูแลว ดังนั้น สมการที่ 6-4  สามารถแปลงเปนสมการที่ 6-5

(6-5) )w,...,PROB(w argmax   W n1
n

w,...,
1

w
=

จากสมการที่ 6-5 แสดงใหเห็นวา ตองการสายคํ าที่มีคาความนาจะเปนสูงสุดเทานั้น โดยไมได
พิจารณาคาความนาจะเปนของสายหมวดคํ าพรอมกันไปดวย สมการที่ 6-5 นี้ไดมีงานวิจัยที่นํ าไป
ประยุกตใชในรูปแบบตางๆ เชน บุญเสริม กิจศิริกุล (2541), Asanee Kawtrakul et. al. (1995 
cited in Surapant Meknavin and Boonserm Kijsirikul, 2000), Surapant Meknavin (1995 
cited in Surapant Meknavin and Boonserm Kijsirikul, 2000) เปนตน

วิทยานิพนธฉบับนี้ก็ไดนํ าสมการที่ 6-5 มาประยุกตใชเพื่อเปนตัวอยางของแนวคิดแบบที่
ไมไดน ําหมวดค ําขางเคยีงมาชวย โดยไดน ําแนวคดิของแบบจ ําลองไตรแกรมมาใชกับรูปคํ า กลาวคือ 
ใชรูปคํ าขางเคียงเพื่อชวยในการคํ านวณคาความนาจะเปนของสายคํ าเพื่อแกปญหาการตัดคํ า ซึ่ง
แสดงไดดังสมการที่ 6-6

(6-6) ),ww|(w PROB 2i1ii
...n1i

−−
=
∏

สมการที่ 6-6 เปนการคํ านวณหา word sequence probability คือ หาคาความนาจะเปนในการ
ปรากฏของรปูคํ า wi โดยพจิารณาเฉพาะรปูคํ ากอนหนา 2 คํ าเทานัน้ คือ wi-2 wi-1  คาความนาจะเปนนี้
สามารถคํ านวณไดโดยนับจํ านวนของลํ าดับรูปคํ า wi-2 wi-1 wi ที่ปรากฎในคลังขอมูล เทียบกับ
จํ านวนของลํ าดับรูปคํ า wi-2 wi-1 ทั้งหมดที่ปรากฎในคลังขอมูล ดังสมการที่ 6-7

(6-7)
)w w(count

)w w w(count
)w,w|w(PROB

1i2i

i1i2i
2i1ii

−−

−−
−− =
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จากสมการที่ 6-7 แสดงใหเห็นวา ในการเรียนรูคาสถิติจากคลังขอมูลฝกสอน โปรแกรมฝกสอน
จ ําเปนตองมกีารนบัคาความถีข่องล ําดับรูปคํ าเพือ่ใชในการค ํานวณตามสมการ  ดังนัน้ จากตวัอยาง
กระบวนการนับคาความถี่ในคลังขอมูลฝกสอนขางตน (ในตอนตนของหัวขอ 6.1.1) คือ

ตอง/VAUX_ทํ า/VN0_  /PUNC_เพื่อ/PV_ปฏิรูป/VN0_การเมือง/NCM

ในที่นี้ตองนับคาความถี่ของลํ าดับรูปคํ าทีละ 3 คํ า (ไตรแกรมของรูปคํ า) ดังนี้ ... [ตอง-ทํ า-  ] , 
[ทํ า-  -เพื่อ] , [  -เพื่อ-ปฏิรูป] , [เพื่อ-ปฏิรูป-การเมือง] ... ตามลํ าดับไปจนครบทุกคํ าในคลังขอมูล
ฝกสอน แลวเก็บคาความถี่นี้ไวในอีกไฟลหนึ่ง คือ ไฟลสถิติไตรแกรมของรูปคํ า  สวนขั้นตอนและ
สวนประกอบอื่นๆของโปรแกรมนี้จะทํ าไดในลักษณะเดียวกับขั้นตอนและสวนประกอบของ
โปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ

ตารางที่ 6-1 แสดงสมการและคาความถี่ที่ใชในการคํ านวณคาความนาจะเปนของ
โปรแกรมทั้งสองแบบเปรียบเทียบกัน ดังนี้

โปรแกรมแบบท่ีใชหมวดคํ าขางเคียง
(โปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ)

โปรแกรมแบบที่ใชรูปคํ าขางเคียง
(ไมไดนํ าหมวดคํ าขางเคียงมาชวย)

)c,...,c | t,...,t , w,...,PROB(w argmax m1n1n1
t,...,t n1

)c,...,c | w,...,PROB(w argmax m1n1
nw,...,1w

)t,...,t,w,...,PROB(w argmax n1n1
t,...,t n1

)w,...,PROB(w argmax n1
nw,...,1w

)t,...,t | ,...,wPROB(w  )t,...,PROB(t n1n1n1 ×

)t|P(w  ),tt|(t P ii2i1ii
...n1i

×−−
=
∏ ),ww|(w P 2i1ii

...n1i
−−

=
∏

)t(count

)t,w(count
  

)t t(count

)t t t(count

i

ii

1i2i

i1i2i ×
−−

−−
)w w(count

)w w w(count

1i2i

i1i2i

−−

−−

ตารางที่ 6-1 ตารางเปรียบเทียบลํ าดับที่มาของสมการและคาความถี่ที่ใชของโปรแกรมทั้งสองแบบ
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พนมเปญ /NPP_ /PUNC_-/PUNC_ /PUNC_ยูเอ็น/NPP_ยัง/AV_
สงวน/VN0_ทาที/NCM_ /PUNC_รอ/VCV0_ให/PCOMP_รัฐบาล/NCM_
พนมเปญ/NPP_ยืนยัน/VN0_อีก/Q_ครั้ง/NCSF_ /PUNC_เรื่อง/NCM_
การ/PFX_ยอม/VCV0_ให/PCOMP_ใช/VN0_ระบบ/NCM_ศาล/NCM_
ระหว าง /PN_ประเทศ/NCM_ /PUNC_พิจารณา/VN0_คดี/NCM_ผู 
นํ า/NCM_เขมรแดง/NPP
หลังจากที่/PV_วุฒิสมาชิก/NCM_จอหน/NPP_ /PUNC_เคอรรี/NPP_
/PUNC_ของ/PN_สหรัฐ/NPP_ /PUNC_เปดเผย/VPN0_เมื่อ/PN_วัน/NCM_
เสาร/NPP_(/PUNC_29/NCM_ /PUNC_เม.ย./NPP_)/PUNC_ /PUNC_
หลัง/PV_พบ/VN0_หารือ/VPN0_กับ/PN_นายกรัฐมนตรี/NCM_ฮุน/NPP_
/PUNC_เซน/NPP_ /PUNC_ผู นํ า/NCM_กัมพูชา/NPP_วา/PCOMP_
/PUNC_รัฐบาล/NCM_พนมเปญ/NPP_ /PUNC_ได/VAUX_ยอมรับ/VN0_
ขอเสนอ/NCM_ของ/PN_สหประชาชาติ/NPP_ /PUNC_(/PUNC_ยู
เอ็น/NPP_)/PUNC_ /PUNC_เกี่ยวกับ/PN_การ/PFX_ต้ัง/VN0_ศาล/NCM_
อาชญากร/NCM_สงคราม/NCM_ /PUNC_เพื่อ/PV_พิจารณา/VN0_
ความ/PFX_ผิด/VADJ_ของ/PN_ผูนํ า/NCM_เขมรแดง/NPP_แลว/AV_
/PUNC_แต/C_ดูเหมือน/AV_วา/PCOMP_ /PUNC_ยูเอ็น/NPP_ยัง/AV_
ไม/AVNEG_มั่นใจ/V0_ใน/PN_ความ/PFX_สํ าเร็จ/V0_ของ/PN_การ/PFX_
เจรจา/V0_ครั้ง/NCSF_นี้/D_นัก/PT

6.1.3 ผลลัพธจากการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าอัตโนมัติดวยโปรแกรมแบบ
เบ็ดเสร็จ

ผลลัพธจากการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าอัตโนมัติดวยโปรแกรม คือ ขอความทดสอบที่ได
รับการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าซึ่งมีคาความนาจะเปนสูงที่สุดเพียงแบบเดียว แลวเก็บแยกไวใน
ไฟลผลลัพธสํ าหรับนํ าไปประเมินผลตอไป ลักษณะของผลลัพธจากการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ า
ดวยโปรแกรมจะมีลักษณะเหมือนกับลักษณะของคํ าตอบที่ผู วิจัยไดตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ า
ดวยมือไวลวงหนา ลักษณะของผลลัพธแสดงไดดังรูปที่ 6-4

รูปที่ 6-4  ลักษณะของผลลัพธจากการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าดวยโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ
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6.2 วิธีการประเมินผล

การประเมินผลการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าในวิทยานิพนธฉบับนี้จะประเมินผลที่ไดจาก
การทดลองกับขอความทดสอบ โดยประเมินผลเฉพาะประสิทธิภาพดานความถูกตองของการตัด
คํ าและกํ ากับหมวดคํ าเทานั้น ไมประเมินผลประสิทธิภาพดานความเร็วและปริมาณการใช
ทรัพยากร การประเมินผลความถูกตองทํ าไดโดยตรวจสอบผลลัพธจากโปรแกรมกับคํ าตอบซึ่งได
จากการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าดวยมือ แตเนื่องจากในบางกรณีมนุษยเองก็ไมสามารถเห็นพอง
ไดวาการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าแบบใดเปนคํ าตอบที่ถูกตอง แตละคนอาจเลือกรูปแบบการตัด
คํ าและกํ ากับหมวดคํ าตางกันไปได ดังนั้นในวิทยานิพนธนี้ ผูวิจัยจะเปนผูทํ าการตัดคํ าและกํ ากับ
หมวดคํ าใหกับขอความทดสอบไวลวงหนา และถือวาเปนคํ าตอบที่มีความถูกตองเทากับ 100%
สํ าหรับนํ าไปตรวจสอบกับผลลัพธจากโปรแกรม

การวัดคาความถูกตองทํ าไดโดยใชวิธีการวัดคา F-measure (Van Rijsbergen, 1979 
cited in Manning and Schutze, 1999) ซึ่งคํ านวณไดดังสมการที่ 6-8

(6-8)
R
1α)(1

P
1α

1
F

−+
=

คา F-measure จะพจิารณาจากคาความแมนย ํา (P = Precision) และ คาความครบถวน (R = Recall) 
ซึ่งในการวัดประสิทธิภาพนี้พิจารณาใหคาทั้งสองมีนํ้ าหนักเทาๆกัน ( 0.5  α = ) ทํ าใหสามารถ
แปลงสมการในการวัดคาใหอยูในรูปที่งายขึ้นได คือ

(6-9)
RP

RP2
F

+
××=

โดยแบงการประเมินผลเปนการประเมินผลการตัดคํ า และการประเมินผลการกํ ากับหมวดคํ า ดังนี้

1. การประเมินผลความถูกตองของการตัดคํ า ทํ าไดโดย คํ านวณคาความแมนยํ า (P) จากจํ านวน
คํ าที่โปรแกรมตัดคํ าไดถูกตองเทียบกับจํ านวนคํ าทั้งหมดที่โปรแกรมตัดคํ าได และคํ านวณคา
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ความครบถวน (R) จากจํ านวนคํ าที่โปรแกรมตัดคํ าไดถูกตองเทียบกับจํ านวนคํ าทั้งหมดที่
ผูวิจัยตัดคํ าได แลวนํ าไปคํ านวณคา F-measure ตามสมการที่ 6-9

2. การประเมินผลความถูกตองของการกํ ากับหมวดคํ า ทํ าไดโดย คํ านวณคาความแมนยํ าและ
คาความครบถวนเหมือนที่ใชในการประเมินผลการตัดคํ า แตใหพิจารณาทั้งคํ าและหมวดคํ า
ไปดวยกัน แลวคํ านวณคา F-measure ตามสมการที่ 6-9

นอกจากนี้ วิทยานิพนธนี้จะไดเปรียบเทียบผลการตัดคํ าของโปรแกรมแบบที่นํ าขอมูลเรื่อง
หมวดคํ ามาพิจารณาไปพรอมๆกัน กับการตัดคํ าแบบธรรมดาที่ไมนํ าขอมูลเรื่องหมวดคํ ามาชวย 
โดยพิจารณาจากผลการตัดคํ าของขอความทดสอบชุดเดียวกัน เพื่อดูวามีความแตกตางกันหรือไม 
อยางไร และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตัดคํ าของโปรแกรมทั้ง 2 แบบ

6.3 ผลการทดลองตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าแบบเบ็ดเสร็จ

สวนนี้จะไดกลาวถึงผลการทํ างานของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จที่พัฒนาขึ้นมาซึ่งไดนํ าไป
ทดลองตัดคํ าและก ํากบัหมวดค ําใหกับคลงัขอมลูชุดทดสอบที่ไดจัดเตรียมไว และทํ าการประเมินผล
ความถูกตองดังที่ไดกลาวมาแลว โดยแยกเปน การนํ าเสนอและอภิปรายผลการวัดประสิทธิภาพ
ในการทดลองกํ ากับหมวดคํ าในหัวขอที่ 6.3.1 และการนํ าเสนอและอภิปรายผลการวัดประสิทธิ
ภาพในการทดลองตัดคํ าในหัวขอที่ 6.3.2 โดยเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพในการตัดคํ าของ
โปรแกรมแบบที่ใชแบบจํ าลองไตรแกรมของรูปคํ าซึ่งไมไดนํ าหมวดคํ ามาชวย เพื่อศึกษาวาการนํ า
ปริบทหมวดค ําของค ําขางเคยีงมาชวยในการตัดคํ าจะสามารถชวยใหตัดคํ าไดถูกตองมากกวาปริบท
รูปคํ าของคํ าขางเคียงหรือไม อยางไร ซึ่งผูวิจัยต้ังสมมติฐานวา การนํ าปริบทหมวดคํ าของคํ าขาง
เคียงมาชวยในการตัดคํ าจะชวยใหสามารถตัดคํ าไดถูกตองมากยิ่งขึ้น  จากนั้น หัวขอที่ 6.3.3 จะ
ไดสรุปผลการทดลองทั้งหมด

ในการทดสอบประสิทธิภาพนี้ ใชคลังขอมูลฝกสอนขนาดประมาณ 20,000 คํ าที่จัดทํ าขึ้น 
เพื่อฝกสอนใหโปรแกรมเรียนรูคาสถิติสํ าหรับไวใชคํ านวณคาความนาจะเปนในการตัดคํ าและการ
กํ ากับหมวดคํ า และไดทํ าการทดสอบกับคลังขอมูลทดสอบขนาดประมาณ 5,000 คํ า แลวจึง
ประเมินผลประสิทธิภาพความถูกตอง โดยเทียบผลลัพธที่ไดจากโปรแกรมกับคํ าตอบการตัดคํ า
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และการกํ ากับหมวดคํ าของคลังขอมูลทดสอบชุดเดียวกันที่ผูวิจัยไดจัดทํ าไวลวงหนา ซึ่งจะถือวามี
ความถูกตองในการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าเทากับ 100%  ผลการทดลองปรากฏ ดังนี้

6.3.1 ผลการทดลองกํ ากับหมวดคํ า

ผลการทดลองกํ ากับหมวดคํ าใหกับขอความทดสอบ ดังตารางที่ 6-2 แสดงใหเห็นวา 
โปรแกรมตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าแบบเบ็ดเสร็จสามารถกํ ากับหมวดคํ าใหกับขอความภาษาไทย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถกํ ากับหมวดคํ าไดถูกตอง 89.590 %  ซึ่งมีความถูกตองสูงกวา
การกํ ากับหมวดคํ าแบบที่อาศัยคาความนาจะเปนในการปรากฏของหมวดคํ านั้นๆเพียงอยางเดียว
โดยไมไดนํ าหมวดคํ าขางเคียงมาชวย ซึ่งกํ ากับหมวดคํ าไดถูกตอง 84.110 %

Precision Recall F-measure
POS Tagging 88.570 % 90.634 % 89.590 %
POS Tagging
using simple
probability

83.743 % 84.481 % 84.110 %

ตารางที่ 6-2  ประสิทธิภาพในการกํ ากับหมวดคํ าของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ

ผลการทดลองกํ ากับหมวดคํ าจากตารางที่ 6-2 ชี้ใหเห็นวา แบบจํ าลองไตรแกรมซึ่งใชปริบทหมวด
คํ าขางเคียงในการคํ านวณคาความนาจะเปนของสายคํ าและสายหมวดคํ าเปนกระบวนการที่
เหมาะสมในการกํ ากับหมวดคํ าภาษาไทย ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ต้ังไวกอนหนานี้ ที่วา หมวดคํ า
ขางเคียงเปนปริบทที่เหมาะสมซึ่งสามารถนํ ามาใชเพื่อชวยแกปญหาความกํ ากวมในการกํ ากับ
หมวดคํ าภาษาไทยได

การที่แบบจํ าลองไตรแกรมซึ่งอาศัยปริบทหมวดคํ าขางเคียงสามารถกํ ากับหมวดคํ าไดถูก
ตองสูง เนื่องจากการกํ ากับหมวดคํ าโดยใชแบบจํ าลองไตรแกรมไดเลือกผลลัพธโดยพิจารณาให
สายคํ าและสายหมวดคํ าที่มีคาความนาจะเปนสูงที่สุดเปนผลลัพธของการกํ ากับหมวดคํ า และ
เนื่องจากการใชปริบทหมวดคํ าขางเคียงในรูปไตรแกรมของหมวดคํ านี้สามารถนํ าปริบทในการ
ปรากฏของหมวดคํ าในขอบเขตที่จํ ากัด (ขอบเขตเทากับ 2 คํ ากอนหนา) มาชวยในการคํ านวณคา
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ความนาจะเปนได และยังทํ าใหสามารถเลือกสายคํ าและสายหมวดคํ าที่ถูกตองซึ่งมีคาความนาจะ
เปนสูงที่สุดไดเปนจํ านวนมาก  ดังนั้น วิธีการนี้จึงมีประสิทธิภาพสูงในการกํ ากับหมวดคํ า ในขณะ
ที่หากไมนํ าปริบทหมวดคํ าขางเคียงมาชวยคํ านวณคาความนาจะเปนในการปรากฏของหมวดคํ า 
จะทํ าใหเลือกหมวดคํ าที่เหมาะสมกับปริบทในการปรากฏไดถูกตองนอยกวา ตัวอยางเชน รูปคํ าวา 
“ที่” เปนคํ าหลายหนาที่ที่สามารถเปนไดมากกวา 1 หมวดคํ าและแตละหมวดคํ าปรากฏในปริบท
ตางกัน  ตัวอยางที่ 1 แสดงการกํ ากับหมวดคํ าที่ถูกตองของคํ าวา “ที่” ในปริบทตางๆ

ตัวอยางที่ 1:
ก. โฆษก/NCM-ยูเอ็น/NPP-ที่/PN-นคร/NCM-นิวยอรก/NPP
ข. หาก/PV-ตองการ/VCV0-ที่/PCOMP-จะ/AV-อยูรอด/V0
ค. เปน/VN0-สายการบิน/NCM-ที่/PCOMP-ไดรับ/VN0-คํ ารอง/NCM

จากตัวอยาง จะเห็นไดวา คํ าวา “ที่” ที่ปรากฏในปริบทตางกัน จะมีหมวดคํ าที่ถูกตองตางกัน  ทั้งนี้ 
การใชแบบจํ าลองไตรแกรมของหมวดคํ าจะสามารถเลือกกํ ากับหมวดคํ าที่เหมาะสมของคํ าวา “ที่” 
ในแตละปริบทไดอยางถูกตองตามตัวอยางที่ 1 เนื่องจากไดนํ าหมวดคํ าขางเคียงมาพิจารณารวม
ดวย ดังจะอธิบายไดดังนี้

ในตัวอยางที่ 1-ก แบบจํ าลองไตรแกรมที่ใชหมวดคํ าขางเคียงจะกํ ากับหมวดคํ าเปน 
“ที่/PN” เพราะวา เมื่อพิจารณาจากหมวดคํ าขางเคียง การกํ ากับหมวดคํ าเปน “PN” จะทํ าให
ลํ าดับหมวดคํ าที่เกี่ยวของ (ไดแก NCM-NPP-PN, NPP-PN-NCM, PN-NCM-NPP) มีคา
ความนาจะเปนสูง และเมื่อคํ านวณรวมกับคาความนาจะเปนในการปรากฏของรูปคํ า “ที่” เมื่อ
กํ าหนดใหหมวดคํ าเปน “PN” แลว จะทํ าใหสายหมวดคํ าดังกลาวมีคาความนาจะเปนสูงที่สุดใน
ปริบทนี้ (สูงกวาการกํ ากับหมวดคํ าเปน “ที่/PCOMP”)

ในตัวอยางที่ 1-ข แบบจํ าลองไตรแกรมที่ใชหมวดคํ าขางเคียงจะกํ ากับหมวดคํ าเปน 
“ที่/PCOMP” เพราะวา เมื่อพิจารณาจากหมวดคํ าขางเคียง การกํ ากับหมวดคํ าเปน “PCOMP” จะ
ทํ าใหลํ าดับหมวดคํ าที่เกี่ยวของ (ไดแก PV-VCV0-PCOMP, VCV0-PCOMP-AV, PCOMP-AV-
V0) มีคาความนาจะเปนสูง และเมื่อคํ านวณรวมกับคาความนาจะเปนในการปรากฏของรูปคํ า “ที่” 
เมื่อกํ าหนดใหหมวดคํ าเปน “PCOMP” จะทํ าใหสายหมวดคํ าดังกลาวมีคาความนาจะเปนสูงที่สุด
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ในปริบทนี้ (สูงกวาการกํ ากับหมวดคํ าเปน “ที่/PN”)  ตัวอยางที่ 1-ค ก็สามารถอธิบายไดใน
ลักษณะเดียวกัน

สวนการคํ านวณคาความนาจะเปนแบบที่ไมนํ าปริบทหมวดคํ าขางเคียงมาพิจารณารวม
ดวยจะกํ ากับหมวดคํ าในทุกปริบทเปนแบบเดียวเทานั้น กลาวคือ หมวดคํ าที่มีความถี่ในการ
ปรากฏรวมกับรูปคํ าดังกลาวสูงที่สุดจะถูกเลือกใหเปนผลลัพธในการกํ ากับหมวดคํ าของรูปคํ านั้น
ทุกครั้ง ไมวารูปคํ าดังกลาวจะปรากฏในปริบทใด ซึ่งเมื่อพิจารณาคํ าวา “ที่” แลว พบวา 
“ที่/PCOMP” มีคาความถี่ในการปรากฏสูงที่สุดในคลังขอมูลฝกสอน ดังนั้น หากทํ าการกํ ากับ
หมวดคํ าใหกับขอความในตัวอยางที่ 1 โดยไมนํ าปริบทหมวดคํ าขางเคียงมาพิจารณารวมดวยแลว  
จะไดผลลัพธดังตัวอยางที่ 2

ตัวอยางที่ 2:
ก. โฆษก/NCM-ยูเอ็น/NPP-ที่/PCOMP-นคร/NCM-นิวยอรก/NPP ××××
ข. หาก/PV-ตองการ/VN0-ที่/PCOMP-จะ/AV-อยูรอด/V0
ค. เปน/VN0-สายการบิน/NCM-ที่/PCOMP-ไดรับ/VN0-คํ ารอง/NCM

จากตัวอยางที่ 2 จะเห็นไดวา เมื่อไมนํ าปริบทหมวดคํ าขางเคียงมาพิจารณารวมดวย คํ าวา “ที่” จะ
ถูกกํ ากับหมวดคํ าเปน “ที่/PCOMP” เหมือนกันหมดทุกครั้ง ซึ่งสงผลใหในปริบทที่ควรกํ ากับเปน 
“ที่/PN” (ตัวอยางที่ 2-ก) กลับไดผลลัพธเปน “ที่/PCOMP” ซึ่งเปนหมวดคํ าที่ผิดในปริบทนั้น  ดัง
นั้น จึงทํ าใหคาความถูกตองในการกํ ากับหมวดคํ าดวยวิธีการนี้ต่ํ ากวาวิธีการที่ใชแบบจํ าลอง
ไตรแกรมที่ไดนํ าปริบทหมวดคํ าขางเคียงมาชวยคํ านวณคาความนาจะเปน

ดวยเหตุผลดังที่กลาวมา การกํ ากับหมวดคํ าโดยใชแบบจํ าลองไตรแกรมซึ่งอาศัยปริบท
หมวดคํ าของคํ าขางเคียงในการคํ านวณคาความนาจะเปนของสายคํ าและสายหมวดคํ าจึงเปนวิธี
การที่เหมาะสมสํ าหรับใชกํ ากับหมวดคํ าภาษาไทยวิธีการหนึ่งซึ่งมีความถูกตองในการกํ ากับหมวด
คํ าสูง

อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 6-2 จะเห็นไดวา โปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จมีขอผิด
พลาดในการกํ ากับหมวดคํ าอยูประมาณ 10.5 %  ผูวิจัยจึงไดนํ าขอผิดพลาดเหลานี้มาศึกษาเพื่อดู
วามีการกํ ากับหมวดคํ าที่ผิดพลาดเกิดขึ้นกับหมวดคํ าใดบาง โดยเลือกเอาเฉพาะกรณีของคํ าที่ตัด
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คํ าถูกตองแลวแตกํ ากับหมวดคํ าผิด และคํ าขางเคียงภายในขอบเขต 2 คํ ากอนหนาและ 2 คํ าตาม
หลังของคํ าดังกลาวมีการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าที่ถูกตอง (ซึ่งเปนกรณีที่เห็นไดชัดเจนวา การที่
คํ าดังกลาวกํ ากับหมวดคํ าผิดไมไดเปนผลกระทบมาจากความผิดพลาดในการตัดคํ าหรือในการ
กํ ากับหมวดคํ าของคํ าขางเคียง) ผูวิจัยไดจัดผลจากการศึกษาจํ าแนกปนกลุมตามหมวดคํ าที่ถูก
ตอง (คือ หมวดคํ าในไฟลคํ าตอบที่ผูวิจัยไดทํ าการกํ ากับไว) ซึ่งสามารถแสดงดังตารางที่ 6-3 ขาง
ลางนี้ (สวนรายการของคํ าที่กํ ากับหมวดคํ าผิดพลาดทั้งหมดที่นํ ามาศึกษาจะแสดงไวในภาคผนวก 
ข)

หมวดคํ าท่ี
ถูกตอง

จํ านวนรูปคํ าท้ังหมด
ท่ีกํ ากับหมวดคํ าน้ีผิด

กรณีท่ีกํ ากับหมวดคํ าผิดและ
จํ านวนรูปคํ าท่ีกํ ากับผิด

V0 22 VN0(11), AV(4), VPN0(3), VCV0(2), VV0(1), 
VNPN0(1)

VN0 18 V0(7), VCV0(4), VAUX(3), VPN0(1), VNPN0(1), 
PV(1), PCOMP(1)

NCM 17 NCSF(7), Q(5), V0(2), NPRO(1), D(1), PN(1)
VCV0 9 VN0(4), V0(3), VPN0(1), VNCV0(1)

AV 8 V0(2), D(2), VPN0(1), VAUX(1), D(1), C(1), Q(1)
PN 8 PV(3), V0(1), VS0(1), NCM(1), PCOMP(1), C(1)

VPN0 7 V0(7), VCV0(1), VN0(1), VNPN0(1)
VNPN0 6 VN0(4), V0(1), VS0(1)

VS0 6 VN0(2), VCV0(1), VV0(1), PN(1), PCOMP(1)
NCSF 6 NCM(6)

PV 4 AV(2), PN(1), C(1)
Q 4 NCM(2), VN0(1), AV(1)

NPRO 3 NCM(2), NCSF(1)
VV0 3 V0(2), PV(1)

PCOMP 2 PN(2)
VADJ 2 V0(1), VN0(1)

VNCV0 2 VN0(2)
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C 1 PV(1)
PT 1 AV(1)

VAUX 1 AV(1)
D 1 AV(1)

AVNEG 0
NPP 0
PFX 0

PUNC 0
VNN0 0

ตารางที่ 6-3 ตารางแสดงหมวดคํ าและความถี่ที่กํ ากับผิด

เมือ่พจิารณาตามตารางที ่ 6-3 จะเหน็วา จากหมวดค ําทัง้หมด 26 หมวดค ําในวทิยานิพนธ
ฉบับนี้ มี 21 หมวดคํ าที่โปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จกํ ากับหมวดคํ าผิด ซึ่งแสดงวาความผิดพลาดใน
การกํ ากับหมวดคํ ามีการกระจายไปปรากฏกับหมวดคํ าตางๆเกือบทุกหมวดคํ า ผูวิจัยจึงไดเลือก
ศึกษาวิเคราะหโดยละเอียดเฉพาะกรณีของการกํ ากับหมวดคํ าผิดพลาดที่มีความถี่สูง เชน กรณีที่
หมวดคํ า NCM ถูกกํ ากับผิดไปเปน NCSF มีทั้งหมด 8 ครั้งซึ่งเกิดกับรูปคํ าทั้งหมด 7 รูปคํ า 
เปนตน  โดยผูวิจัยเลือกเอาเฉพาะกรณีที่การกํ ากับหมวดคํ าผิดพลาดเกิดขึ้นกับรูปคํ าต้ังแต 5 รูป
คํ าขึ้นไป  ซึ่งพบวามีอยู 5 กรณี (ดังแสดงดวยตัวอักษรหนาในตารางที่ 6-3) ไดแก V0 กํ ากับผิดไป
เปน VN0, VN0 กํ ากับผิดไปเปน V0, NCM กํ ากับผิดไปเปน NCSF, NCSF กํ ากับผิดไปเปน NCM, 
และ NCM กํ ากับผิดไปเปน Q  แตผูวิจัยจะไมนํ ากรณีสุดทาย(คือกรณีที่ NCM กํ ากับผิดไปเปน Q) 
มาศึกษาเนื่องจากเห็นวา รูปคํ าที่กํ ากับหมวดคํ าผิดพลาดของกรณีนี้ (ไดแก 7, 28, 30, 3 และ 31) 
นาจะถือวาเปนชนิดเดียวกันได  สวนกรณีที่เหลืออีก 4 กรณีจะไดนํ ามาศึกษาวิเคราะหอยาง
ละเอียด  ซึ่งสามารถจัดเปนกรณีความผิดพลาดในการกํ ากับหมวดคํ าของคูหมวดคํ า 2 คู คือ 
ความผิดพลาดระหวาง NCM-NCSF, และความผิดพลาดระหวาง V0-VN0  ดังนี้

กรณีของการกํ ากับหมวดคํ าผิดพลาดระหวางนามสามัญกับลักษณนาม (NCM-NCSF) 
เกิดจากลักษณะปญหาความกํ ากวมของคํ าหลายหนาที่ (polyseme) ในภาษาไทยที่โดยสวนใหญ
จะเปนความกํ ากวมระหวางคํ าเนื้อหา (content word) เชน นาม, กริยา กับคํ าไวยากรณ 
(grammatical word หรือ function word) เชน ลักษณนาม, บุพบท, กริยาชวย, สันธาน เปนตน 
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กรณีนี้ก็เปนความกํ ากวมระหวางคํ านามซึ่งเปนคํ าเนื้อหากับคํ าลักษณนามซึ่งเปนคํ าไวยากรณที่มี
รูปคํ าเหมือนกัน เชน “ไวใจคน/NCMที่มาจากรัฐบาล” กับ “ตัวประกัน 21 คน/NCSF” เปนตน 
ความผิดพลาดในการกํ ากับหมวดคํ าของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จนี้มีทั้ง กรณีที่โปรแกรมกํ ากับเปน
หมวดคํ าลักษณนามในคํ าที่ควรจะกํ ากับเปนนามสามัญ ตัวอยางเชน

คือ/C- /PUNC-ชนชั้น/NCSF-สูง/VADJ- /PUNC-หรือ/C-ผู/NCM-ชนะ/VN0 ××××
ฝง/VN0-ราก/NCM-ลึก/VADJ-ต้ังแต/PN-ครั้ง/NCSF-ที่/PCOMP-นคร/NCM-โฮจิ
มินห/NPP ××××

อันดับ/NCSF-แรก/D- /PUNC-คณะกรรมการ/NCM-สํ านักงานความสัมพันธแรง
งานแหงชาติ/NPP ××××

ใน/PN-บาย/NCM-วัน/NCSF-เดียวกัน/D-นั้น/PT ××××
ถูก/VAUX-ประกบ/VN0-ขาง/NCSF-ดวย/PN-คน/NCM-แปลกหนา/VADJ ××××

และ กรณีที่โปรแกรมกํ ากับเปนหมวดคํ านามสามัญในคํ าที่ควรจะกํ ากับเปนลักษณนาม ตัวอยาง
เชน

มี/VN0-สุภาษิต/NCM-บท/NCM-หนึ่ง/D ××××
ทั้ง/Q- /PUNC-2/Q- /PUNC-ฝาย/NCM-ได/VAUX-เปด/VN0-การ/PFX-เจรจา/V0 

××××
เก็บ/VN0-คาธรรมเนียม/NCM- /PUNC-อาทิ/C- /PUNC-30/Q- /PUNC-
เซนต/NCSF-ตอ/PN-เรื่อง/NCM ××××

ต้ังแต/PN-ชวง/NCM-หลาย/Q-ทศวรรษ/NCM-ที่/PCOMP-ผาน/V0-มา/AV ××××
หลังจาก/PV-เกิด/VN0-อุบัติเหตุ/NCM…ประมาณ/Q- /PUNC-5/Q- /PUNC-
สัปดาห/NCM ××××

ปญหาความกํ ากวมระหวางนามสามัญกับลักษณนามนี้ นอกจากจะเปนปญหาเรื่องคํ า
หลายหนาที่แลว ยังมีสาเหตุมาจากการที่คํ านามสามัญและคํ าลักษณนามมักจะปรากฏไดใน
ตํ าแหนงที่เหมือนกันดวย เชน สามารถปรากฏหนากริยา, หลังกริยา, หลังบุพบทไดเหมือนกัน และ
สามารถปรากฏหนาตัวกํ าหนดไดเหมือนกันอีกดวย ดังนั้นวิทยานิพนธนี้จึงจัดใหคํ านามสามัญ
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และคํ าลักษณนามเปนหมวดคํ ายอยที่อยูในหมวดคํ าหลักเดียวกัน คือ หมวดคํ านาม และใช
ตํ าแหนงการปรากฏเหลานี้เพื่อเปนเกณฑในการจัดแบงหมวดคํ านามแยกจากหมวดคํ าหลักอ่ืนๆ 
(ดังที่กลาวไวอยางละเอียดในเรื่องการกํ าหนดชุดหมวดคํ าในบทที่ 4)  ตัวอยางของการปรากฏใน
ตํ าแหนงที่เหมือนกันแสดงไดดังตัวอยางที่ 3 (ในที่นี้พิจารณาจากการปรากฏรวมของสวนหลัก)

ตัวอยางที่ 3:
ก คน/NCM-ไม/AVNEG-ชอบ/VN0-

เจา/NCM-แมว/NCM-ทอม/NPP
ทุก/Q-เรื่อง/NCSF-ดึงดูด/VN0-อารมณ
ขัน/NCM

ข เปน/VN0-เรื่อง/NCM-ยากลํ าบาก/VADJ มี/VN0-อีก/Q-ประเด็น/NCSF-เล็กๆ/VADJ
ค อยู/VPN0-ใน/PN-กํ ามือ/NCM สถาบัน/NCM-การศึกษา/NCM-ใน/PN-

บาง/Q-ประเทศ/NCSF
ง พิจารณา/VN0-คดี/NCM-นี้/D กรรมการผูจัดการ/NCM-คน/NCSF-นั้น/D

ตัวอยางที่ 3-ก แสดงตัวอยางของคํ านามสามัญและคํ าลักษณนามที่ปรากฏหนากริยา (เปน
ประธานของกริยา)  ตัวอยางที่ 3-ข แสดงตัวอยางของคํ านามสามัญและคํ าลักษณนามที่ปรากฏ
หลังกริยา (เปนสวนเติมเต็มหรือกรรมของกริยา) ตัวอยางที่ 3-ค แสดงตัวอยางของคํ านามสามัญ
และคํ าลักษณนามที่ปรากฏหลังคํ าบุพบท (เปนสวนประกอบหลักสวนหนึ่งของบุพบทวลี) และ
ตัวอยางที่ 3-ง แสดงตัวอยางของคํ านามสามัญและคํ าลักษณนามที่ปรากฏหนาตัวกํ าหนด (เปน
สวนหลักของตัวกํ าหนด)

การที่คํ านามสามัญและคํ าลักษณนามมักปรากฏในตํ าแหนงที่เหมือนกันดังที่กลาวมานี้ 
ทํ าใหเกิดปญหาความกํ ากวมในการตัดสินระหวางหมวดคํ าทั้งสอง เนื่องจากโปรแกรมไมสามารถ
เรียนรูปริบทหมวดคํ าขางเคียงที่ชัดเจนที่จะชวยตัดสินแยกหมวดคํ าทั้งสองจากกันได  นอกจากนี้ 
เมื่อผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหตัวอยางของขอผิดพลาดในการกํ ากับหมวดคํ าระหวางคํ านามสามัญ
กับคํ าลักษณนาม พรอมกับไดพิจารณาถึงลักษณะของตัวอยางการใชภาษาจริงจากคลังขอมูล
แลว ยังพบดวยวา ความกํ ากวมอาจเกิดขึ้นจากลักษณะของการใชภาษาจริงที่มักปรากฏโครง
สรางของภาษาที่ไมใชโครงสรางพื้นฐานอยูเปนจํ านวนมาก อันไดแก การที่คํ านามมากกวาหนึ่งคํ า
สามารถปรากฏรวมกันในโครงสรางนามวลีได และการที่วิทยานิพนธนี้อนุญาตใหคํ านามสามัญ
สามารถปรากฏหลังตัวบอกจํ านวนไดเชนเดียวกับคํ าลักษณนาม ซึ่งสามารถอธิบายไดดังตัวอยาง
ที่ 4 และ 5 ตามลํ าดับ
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ตัวอยางที่ 4:
ก. มี/VN0-สุภาษิต/NCM-บท/NCSF-หนึ่ง/D
ข. ใน/PN-บาย/NCM-วัน/NCM-เดียวกัน/D

ตัวอยางที่ 4-ก เปนตัวอยางของโครงสรางที่เปนพื้นฐานในภาษาไทย ซึ่งสามารถปรากฏนามวลีที่มี
โครงสราง [NCM-NCSF-D] ได เชน “แมวตัวนี้” (แต *“แมวแมวนี้” ไมได ดังไดกลาวอภิปรายไปใน
หัวขอ 4.2.2.1.1)  สวนตัวอยางที่ 4-ข เปนตัวอยางที่พบในคลังขอมูลที่แสดงใหเห็นวา อันที่จริง
แลว ในการใชภาษาจริง ในตํ าแหนง [NCM-__-D] ก็สามารถปรากฏเปน NCM ไดเชนกัน ดังนั้นจึง
ทํ าใหตํ าแหนงดังกลาวเกิดความกํ ากวมและสงผลใหโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จกํ ากับหมวดคํ าใหกับ
ขอความในตัวอยางที่ 4-ก และ 4-ข ผิดไปเปน “มี/VN0-สุภาษิต/NCM-บท/NCM-หนึ่ง/D”×××× และ 
“ใน/PN-บาย/NCM-วัน/NCSF-เดียวกัน/D”×××× ตามลํ าดับ

การที่ในภาษาไทยสามารถปรากฏโครงสรางที่มีรูปแบบ [NCM-NCM-D] เกิดจากลักษณะ
โครงสรางทีซ่บัซอนในภาษาไทยทีคํ่ านามสามญัมากกวาหนึง่คํ าสามารถปรากฏรวมกนัเปนนามวลีได 
เชน นักศึกษา-มหาวิทยาลัย, หัวหนา-ภาควิชา-ภาษาไทย เปนตน ซึ่งลักษณะของภาษาเชนนี้
ปรากฏเปนจํ านวนมากในคลังขอมูล ตัวอยางเชน รูปแบบ/NCM-กรมธรรม/NCM-นี้/D, 
สถาบัน/NCM-การศึกษา/NCM-ดังกลาว/D, ปลาย/NCM-ป/NCM-นี้/D, จํ านวน/NCM-หุน/NCM-
ทั้งหมด/D, เบ้ืองหลัง/NCM-เรื่อง/NCM-นี้/D เปนตน

นอกจากลักษณะดังตัวอยางที่ 4 แลว ในคลังขอมูลยังปรากฏความกํ ากวมระหวาง
นามสามัญกับลักษณนามในโครงสรางที่เกิดรวมกับตัวบอกจํ านวนดวย ดังตัวอยางที่ 5

ตัวอยางที่ 5:
ก. ชวง/NCM-หลาย/Q-ทศวรรษ/NCSF
ข. 78/Q- /PUNC-ส.ว./NCM

ตัวอยางที่ 5-ก เปนตัวอยางของโครงสรางที่ลักษณนามปรากฏรวมกับตัวบอกจํ านวนซึ่งเปนรูป
แบบที่เปนพื้นฐานและปรากฏใชอยูทั่วไปในภาษาไทย เนื่องจากลักษณนามมีหนาที่หลักในการ
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บอกจํ านวนนับของคํ านาม เชน “แมว 2 ตัว” (แต *“แมว 2 แมว” ไมได)  อยางไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาจากคลังขอมูลที่เปนตัวอยางการใชภาษาจริงแลว พบวา รูปแบบดังตัวอยางที่ 5-ข คือ 
โครงสรางที่คํ านามสามัญปรากฏรวมกับตัวบอกจํ านวน ก็มีปรากฏเปนจํ านวนมากเชนกัน ซึ่งมีทั้ง
โครงสราง [Q-NCM] และ [NCM-Q-NCM]  ตัวอยางเชน ถก/V0-3/Q-ผูบริหาร/NCM-การบิน/NCM,
จ ํานวน/NCM- /PUNC-9/Q- /PUNC- สายการบนิ/NCM, เกาอ้ี/NCM-สาม/Q-ขา/NCM, บาง/Q-
ธุรกิจ/NCM เปนตน  ดังนั้น วิทยานิพนธนี้จึงอนุญาตใหคํ านามสามัญสามารถปรากฏหลังตัวบอก
จํ านวนไดเชนเดียวกับลักษณนาม ซึ่งก็ทํ าใหเกิดความกํ ากวมในตํ าแหนงดังกลาวและสงผลให
โปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จกํ ากับหมวดคํ าในตัวอยางที่ 4-ก ผิดไปเปน “ชวง/NCM-หลาย/Q-ทศ
วรรษ/NCM”××××

สวนกรณีของการกํ ากับหมวดคํ าผิดพลาดระหวางกริยาที่ปรากฏลํ าพังกับกริยาที่ตองมี
นามตามหลัง (V0-VN0) ก็เกิดจากการที่คํ ากริยาที่มีรูปคํ าเหมือนกันสามารถปรากฏในโครงสราง
กริยาวลีที่แตกตางกันได ในกรณีนี้การที่คํ ากริยารูปหนึ่งๆมีทั้งที่ปรากฏโดยลํ าพังและมีทั้งที่ปรากฏ
รวมกับคํ านามที่ตามหลัง เชน "สิ่ง/NCM-ที่/PCOMP-เปลี่ยน/V0-ไป/AV” กับ “วาย & อาร/NPP-
เปลี่ยน/VN0-เงื่อนไข/NCM-บาง/Q-ประการ/NCSF” ทํ าใหเกิดความกํ ากวมในการกํ ากับหมวดคํ า
ระหวางคํ ากริยาสองประเภทนี้ ซึ่งขอผิดพลาดในการทดลองนี้มีทั้งกรณีที่โปรแกรมไดกํ ากับหมวด
คํ า VN0 ในตํ าแหนงที่ควรกํ ากับเปน V0 ตัวอยางเชน

สถานี/NCM-ตํ ารวจ /NCM- /PUNC-ที่/PCOMP-ต้ัง /VN0-อยู  /AV-อีก/Q-
ฟาก/NCSF ××××

สิ่ง/NCM-ที่/PCOMP-เปลี่ยน/VN0-ไป/AV ××××
หา/VN0-เงิน/NCM-อยาง/PV-ดี/VADJ-ที่สุด/AV-เทาที่/PV-จะ/AV-ทํ า/VN0-
ได/VAUX ××××

แต/C-พวกเขา/NPRO-คิด/VN0-ผิด/VADJ ××××
ผู/NCM-ชนะ/VN0- /PUNC-จะ/AV-เปน/VN0-ผู/NCM-ควา/VN0-รางวัล/NCM ××××
ใน/PN-บริษัท/NCM-กอสราง/VN0-แหง/NCSF-หนึ่ง/D ××××
ใน/PN-การ/PFX-เจรจา/VN0-ขั้น/NCM-สุดทาย/D ××××

และ กรณีที่โปรแกรมไดกํ ากับหมวดคํ า V0 ในตํ าแหนงที่ควรกํ ากับเปน VN0 ตัวอยางเชน
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คุณ/NCM-ไม/AVNEG-มี/VN0-ทาง/NCM-พูด/V0-อะไร/NPRO-ได/VAUX-
หรอก/PT ××××

ยัง/AV-ไม/AVNEG-ยุติ/V0-การ/PFX-ปดลอม/VN0-ฐานที่มั่น/NCM ××××
ดึงดูดใจ/VN0-นักเขียน/NCM-หนังสือ/NCM-การตูน/NCM-เขา/V0-เวบไซต/NCM 

××××
ละเมิด/V0-สิทธิ/NCM-สวนตัว/VADJ ××××
คือ/C-สิ่ง/NCM-ที่/PCOMP-พรรค/NCM-คอมมิวนิสต/NPP-กํ าลัง/AV-เรียนรู/V0 ××××
การตูน/NCM-ชุด/NCM- /PUNC-"/PUNC-อารชี/NPP-"/PUNC- /PUNC-
ที่/PCOMP-เอา/VN0-มา/AV-ทํ า/V0-ใหม/AV ××××

นํ า/VN0-ผลงาน/NCM-ของ/PN-ตน/NPRO-มา/AV-แสดง/V0-ไว/AV ××××

เมื่อผูวิจัยไดศึกษาตัวอยางของขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น รวมกับพิจารณาถึงลักษณะของตัวอยางการ
ใชภาษาจริงจากคลังขอมูลแลว พบวา แมวากริยาทั้งสองประเภทจะปรากฏในโครงสรางกริยาวลีที่
แตกตางกัน คือ V0 ปรากฏโดยลํ าพังเปนกริยาวลีได สวน VN0 ตองปรากฏรวมกับคํ านามหนึ่งคํ า
ตามหลังจึงจะไดกริยาวลีที่สมบูรณ แตโครงสรางกริยาวลีที่พบในขอมูลการใชภาษาจริงนั้นมักจะ
ไมใชโครงสรางพื้นฐานที่เรียบงาย แตมักประกอบไปดวยสวนขยายและโครงสรางที่ซับซอนขึ้น 
อันไดแก การที่กริยา VN0 ไมจํ าเปนตองปรากฏในตํ าแหนงที่ติดกับคํ านามที่ทํ าหนาที่เปนกรรม
เสมอไป และคํ านามที่ปรากฏหลังกริยาก็อาจไมใชสวนจํ าเปนของกริยา นอกจากนี้ การที่ในโครง
สรางตางๆอาจมีการละคํ านามที่เปนกรรมไปได โดยที่ในกรณีนี้วิทยานิพนธฉบับนี้ก็ถือวามี
สรรพนามไรรูปในตํ าแหนงดังกลาว ก็อาจเปนสาเหตุที่ทํ าใหเกิดความกํ ากวมได ซึ่งสามารถ
อธิบายไดดังตัวอยางที่ 6 และ 7 ดังนี้

ตัวอยางที่ 6:
ก. ละเมิด/VN0-สิทธิ/NCM-สวนตัว/VADJ
ข. เขา/V0-มา/V0-ซื้อ/VN0-ถือ/VN0-หุน/NCM
ค. ผงาด/V0-คาย/NCM-โฆษณา/NCM-อันดับ/NCM-1/NCM
ง. ใน/PN-บริษัท/NCM-กอสราง/V0-แหง/NCSF-หนึ่ง/D
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ตัวอยางที่ 6-ก เปนตัวอยางของโครงสรางปกติในภาษาไทย ซึ่ง VN0 จะมีคํ านามปรากฏตามหลัง
ในตํ าแหนงทีติ่ดกนั และคํ านามในทีน่ีท้ ําหนาทีเ่ปนกรรมของกรยิา  สวนตัวอยางที ่ 6-ข เปนตัวอยาง
ของกรณีที่คํ านามที่ทํ าหนาที่เปนกรรมของกริยาไมจํ าเปนตองปรากฏติดกับ VN0 โดยที่ระหวาง
กริยากับคํ านามนั้นอาจมีคํ าอ่ืนๆปรากฏแทรกอยูก็ได  สวนตัวอยางที่ 6-ค และ 6-ง แสดงใหเห็นวา 
แมวาคํ ากริยาจะมีคํ านามปรากฏตามหลังแตกริยาตัวดังกลาวก็อาจไมใช VN0 ก็ได และคํ านามที่
ตามหลังอาจไมไดทํ าหนาที่เปนกรรมของกริยาก็ได จากตัวอยางจะเห็นไดวา คํ ากริยา V0 ก็
สามารถปรากฏขางหนาคํ านามไดเชนเดียวกัน  นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากตัวอยางที่ 6-ง แลว
จะเห็นไดวา คํ ากริยา “กอสราง” ไมใชภาคแสดงของคํ านาม “บริษัท” แตทํ าหนาที่เปนสวนขยาย 
และนามวลี “แหงหนึ่ง” ที่ปรากฏตามหลังก็ไมไดมีความสัมพันธใดๆกับคํ ากริยาดวย แตนามวลี 
“แหงหนึ่ง” ทํ าหนาที่เปนสวนขยายของ “บริษัทกอสราง” อีกทีหนึ่ง

ดังที่อธิบายมาขางตน แสดงใหเห็นวา ในตํ าแหนง [ __-NCM] นั้น  กริยา V0 และ VN0
ตางก็สามารถปรากฏไดเชนเดียวกัน และกริยา VN0 ก็ไมไดมีคํ านามปรากฏตามหลังในตํ าแหนงที่
ติดกันเสมอไป  ดังนั้น จึงทํ าใหเกิดความกํ ากวมและสงผลใหโปรแกรมกํ ากับหมวดคํ าในตัวอยางที่ 
6-ก และ 6-ง ผิดไปเปน “ละเมิด/V0-สิทธิ/NCM-สวนตัว/VADJ” ×××× และ “ใน/PN-บริษัท/NCM-
กอสราง/VN0-แหง/NCSF-หนึ่ง/D” ×××× ตามลํ าดับ

นอกจากนั้นแลว ในการใชภาษาจริงยังปรากฏวาในภาษาไทยมีโครงสรางที่มีการละคํ า
นามหรือยายที่คํ านามได ดังตัวอยางโครงสรางคุณานุประโยคขยายคํ านามในตัวอยางที่ 7

ตัวอยางที่ 7:
ก. สิ่ง/NCM-ที่/PCOMP-เปลี่ยน/V0-ไป/AV
ข. ลูกจาง/NCM-ที่/PCOMP-ใช/VN0-อี-เมล/NCM
ค. คํ า/NCM-ที่/PCOMP-คน/NCM-ใช/VN0-กัน/AV
ง. ศาล/NCM-ที่/PCOMP-จัดต้ัง/VN0-ขึ้น/AV

ตัวอยางที่ 7-ก แสดงตัวอยางของคุณานุประโยคที่มีกริยา V0 เปนกริยาหลักภายในคุณานุประโยค 
(ในตัวอยางนี้ ประธานของกริยาในคุณานุประโยคถูกละไปเนื่องจากตํ าแหนงที่เปนประธานอางถึง
สิ่งเดียวกับคํ านามที่เปนสวนหลัก (คือ “สิ่ง”)) สวนตัวอยางที่ 7-ข ถึง 7-ง แสดงตัวอยางของคุณานุ
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ประโยคที่มีกริยา VN0 เปนกริยาหลักภายในคุณานุประโยค ซึ่งแตละตัวอยางมีความแตกตางกัน
ตรงตํ าแหนงของคํ านามที่ละไป  ในตัวอยางที่ 7-ข มีการละประธานไป แตยังคงปรากฏคํ านามที่
เปนกรรม (คือ “อี-เมล”) ดังนั้น กรณีนี้จึงตรงตามเกณฑในการปรากฏของ VN0 ที่ตองมีคํ านาม
ตามหลัง  ในตัวอยางที่ 7-ค ปรากฏคํ านามที่เปนประธาน แตไดละคํ านามที่เปนกรรมไปเพราะ
ตํ าแหนงที่เปนกรรมอางถึงสิ่งเดียวกับคํ านามที่เปนสวนหลัก (คือ “คํ า”) วิทยานิพนธนี้ถือวา ใน
ตํ าแหนงที่เปนกรรมของกรณีนี้มีสรรพนามไรรูปปรากฏอยู ดังนี้ “คํ า/NCM-ที่/PCOMP-คน/NCM-
ใช/VN0-∅-กัน/AV”  ดังนัน้กรยิา “ใช” จงึยงัคงถกูจดัใหเปนกรยิา VN0 อยูเหมอืนเดิม   สวนตัวอยาง
ที่ 7-ง ไดละทั้งประธานและกรรมไป โดยที่ตํ าแหนงที่เปนกรรมอางถึงสิ่งเดียวกับคํ านามที่เปนสวน
หลัก (คือ “ศาล”) ดวยเหตุผลเดียวกับตัวอยางที่ 7-ค คือ ถือวาตํ าแหนงที่เปนกรรมมีสรรพนามไร
รูปปรากฏอยู ดังนั้น กริยา “จัดต้ัง” จึงถูกจัดใหเปน VN0

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตัวอยางที่ 7-ก กับตัวอยางที่ 7-ง  จะเห็นไดวา ในปริบท [NCM-
PCOMP-__ ] นั้น ทั้งกริยา V0 และกริยา VN0 สามารถปรากฏไดในตํ าแหนงดังกลาวทั้งคู ดังนั้น
จึงทํ าใหเกิดความกํ ากวมและสงผลใหโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จกํ ากับหมวดคํ าในตัวอยางที่ 7-ก ผิด
ไปเปน “สิ่ง/NCM-ที่/PCOMP-เปลี่ยน/VN0-ไป/AV” ××××

จากการศึกษาผลการกํ ากับหมวดคํ าดังที่กลาวมาทั้งหมด พอจะสรุปไดวา แบบจํ าลอง
ไตรแกรมซึ่งไดนํ าหมวดคํ าขางเคียงมาชวยในการคํ านวณคาความนาจะเปนของสายคํ าและสาย
หมวดคํ าสามารถกํ ากับหมวดคํ าภาษาไทยไดถูกตองสูง เนื่องจากไดนํ าปริบทหมวดคํ าขางเคียงมา
ชวยตัดสินเลือกหมวดคํ าที่เหมาะสมกับปริบทไดเปนจํ านวนมาก แตอยางไรก็ดี ก็ยังมีขอผิดพลาด
ในการกํ ากับหมวดคํ าอยูจํ านวนหนึ่ง จากการศึกษาขอผิดพลาดโดยที่วิทยานิพนธนี้ไดเลือกศึกษา
กรณีความผิดพลาดระหวาง NCM-NCSF และ V0-VN0 ซึ่งเปนกรณีที่ความผิดพลาดมีความถี่สูง 
สามารถชี้ใหเห็นไดวา สาเหตุหนึ่งที่ทํ าใหการกํ ากับหมวดคํ าของโปรแกรมผิดพลาดไปก็เนื่องมา
จากปญหาความกํ ากวมของคํ าหลายหนาที่ในภาษาไทยมีลักษณะปญหาที่ซับซอน การใชปริบท
หมวดคํ าขางเคียงเพียงอยางเดียวไมสามารถตัดสินเลือกหมวดคํ าที่ถูกตองไดเสมอไป เนื่องจากใน
ขอเขียนภาษาไทยโครงสรางภาษาที่ปรากฏมักไมใชโครงสรางพื้นฐานที่มีความเรียบงาย แตมัก
เปนโครงสรางที่มีความซับซอนขึ้น ตัวอยางเชน มีสวนขยายตางๆปรากฏอยู, มีการยายที่คํ านาม
หรือมีการละคํ านามไป เปนตน  ซึ่งทํ าใหปริบทไมสามารถชวยบงชี้หมวดคํ าที่ถูกตองไดอยางชัด
เจน นอกจากนี้ วิธีการที่วิทยานิพนธฉบับนี้ใชตัดสินความกํ ากวมในการกํ ากับหมวดคํ า เชน การ
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อนุญาตใหคํ านามสามัญปรากฎหลังตัวบอกจํ านวนได, การอนุญาตใหมีสรรพนามไรรูปได อาจจะ
ไมไดชวยใหตัดสินเลือกหมวดคํ าไดดีขึ้น  ดังนั้น ประเด็นความกํ ากวมระหวางหมวดคํ านี้ยังนาจะมี
การศึกษาหาวิธีการที่สามารถแกปญหาความกํ ากวมเหลานี้ตอไปได และการแกปญหาความ
กํ ากวมในกรณียอยๆแตละกรณีอาจตองมีสวนงานเฉพาะที่ทํ าหนาที่แกปญหาความกํ ากวมเฉพาะ
กรณีนั้นๆมารองรับเพิ่มเติมหลังกระบวนการกํ ากับหมวดคํ า

6.3.2 ผลการทดลองตัดคํ า

ผลการทดลองตัดคํ าใหกับขอความทดสอบ ดังตารางที่ 6-4 แสดงใหเห็นวา โปรแกรมตัด
คํ าและกํ ากับหมวดคํ าแบบเบ็ดเสร็จสามารถตัดคํ าใหกับขอความภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ โดยสามารถตัดคํ าไดถูกตอง 96.087 %

Precision Recall F-measure
Segmentation 94.993 % 97.207 % 96.087 %

ตารางที่ 6-4 ประสิทธิภาพการตัดคํ าของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ

อยางไรก็ตาม เมื่อนํ าประสิทธิภาพการตัดคํ าของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จซึ่งใชแบบจํ าลอง
ไตรแกรมที่นํ าหมวดคํ าขางเคียงมาชวยในการตัดคํ า ไปเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพการตัดคํ า
ของโปรแกรมแบบที่ใชแบบจํ าลองไตรแกรมที่นํ ารูปคํ าขางเคียงมาชวยในการตัดคํ าโดยไมไดนํ า
หมวดคํ าขางเคียงมาชวยแลว พบวา การตัดคํ าของแบบจํ าลองที่ใชรูปคํ าขางเคียงมีประสิทธิภาพ
ในการตัดคํ าสูงกวา โดยสามารถตัดคํ าไดถูกตองสูงถึง 99.527 % ดังแสดงในตารางที่ 6-5

Precision Recall F-measure
Segmentation

using trigram of
word form

99.600 % 99.454 % 99.527 %

ตารางที่ 6-5 ประสิทธิภาพการตัดคํ าของโปรแกรมแบบที่ใชรูปคํ าขางเคียงโดยไมใชหมวดคํ าขาง
เคียง
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จากผลการวดัประสทิธภิาพและการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของการตดัคํ า ชีใ้หเหน็วา แบบจํ าลอง
ไตรแกรมซึ่งใชปริบทหมวดคํ าขางเคียงชวยในการคํ านวณคาความนาจะเปนของสายคํ าและสาย
หมวดค ํา (ซึง่เปนแบบจ ําลองทีใ่ชในโปรแกรมแบบเบด็เสรจ็) สามารถตดัคํ าไดถูกตองสงู ถึงกระนั้นก็
ตาม ก็ยังไมใชกระบวนการที่ดีที่สุดในการตัดคํ าภาษาไทย ซึ่งแยงกับสมมติฐานที่ต้ังไวกอนหนานี้ 
เนือ่งจากการใชรูปคํ าของค ําขางเคยีงมาชวยในการตัดคํ าเปนปริบทที่เหมาะสมมากกวา มีประสิทธิ
ภาพสามารถตัดคํ าไดถูกตองสูงกวา

จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตัดคํ าที่ไดซึ่งพบวาขัดแยงกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
ทํ าใหผูวิจัยเกิดขอสงสัยวา การที่แบบจํ าลองไตรแกรมที่นํ าหมวดคํ าขางเคียงเขามาชวยในการตัด
คํ ามีประสิทธิภาพในการตัดคํ าดอยกวาแบบจํ าลองไตรแกรมที่ใชรูปคํ าขางเคียงชวยในการตัดคํ า 
มีสาเหตุหลัก คือ ขนาดของคลังขอมูลฝกสอนมีขนาดเล็กเกินไป จริงหรือไม  ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนํ า
โปรแกรมทั้งสองแบบไปทดสอบกับคลังขอมูลที่มีขนาดใหญขึ้น โดยไดนํ าคลังขอมูลออรคิด 
(Virach Sornlertlamvanich et al., 1997) ซึ่งแตกตางจากคลังขอมูลที่ผูวิจัยจัดทํ าขึ้นทั้งในดาน
ขนาดของคลังขอมูล, ชนิดของเนื้อหา และหมวดคํ าที่ใชกํ ากับ มาใชเปนคลังขอมูลฝกสอนและ
เปนขอความทดสอบ โดยใหโปรแกรมเรียนรู คาสถิติจากคลังขอมูลฝกสอนขนาดประมาณ 
265,000 คํ า และทํ าการทดสอบโดยใชขอความทดสอบขนาดประมาณ 40,000 คํ า จากนั้น
ประเมินผลประสิทธิภาพในการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าดวยวิธีเดียวกัน คือ ทํ าการวัดคา F-
measure โดยเทียบผลลัพธจากโปรแกรมกับคํ าตอบที่ไดนํ ามาจากขอความในคลังขอมูลออรคิด
เองซึ่งมีการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าไวแลว และจะถือวามีคาความถูกตอง 100 %  ไดผลการ
ทดลองตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าใหกับคลังขอมูลออรคิดดังแสดงในตารางที่ 6-6
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Precision Recall F-measure
POS Tagging 88.779 % 86.881 % 87.820 %
POS Tagging
using simple
probability

87.330 % 84.901 % 86.098 %

Segmentation 94.791 % 92.765 % 93.7673 %
Segmentation

using trigram of
word form

96.458 % 94.813 % 95.629 %

ตารางที่ 6-6 สรุปประสิทธิภาพการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จและ
ประสิทธิภาพของการตัดคํ าของโปรแกรมแบบที่ไมใชหมวดคํ าชวยในการตัดคํ าเมื่อใชกับคลังขอ

มูลออรคิด

จากผลการทดลองในตารางที่ 6-6 แสดงใหเห็นวา เมื่อทดสอบกับคลังขอมูลที่มีขนาดใหญขึ้น ผล
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการตัดคํ าของแบบจํ าลองทั้ง 2 แบบนี้ยังออกมาในลักษณะเดิม
อยู (แมวาตัวเลขแสดงคาความถูกตองจะเปลี่ยนไป) กลาวคือ แบบจํ าลองไตรแกรมที่ใชหมวดคํ า
ขางเคียงมาชวยในการตัดคํ ายังคงตัดคํ าไดถูกตองนอยกวาแบบจํ าลองไตรแกรมที่ใชรูปคํ าขาง
เคียงมาชวยในการตัดคํ า ซึ่งแสดงวา การที่คลังขอมูลมีขนาดเล็กไมใชปจจัยหลักที่ทํ าใหแบบ
จํ าลองที่ใชหมวดคํ าขางเคียงมีประสิทธิภาพดอยกวาแบบจํ าลองที่ใชรูปคํ าขางเคียง  ผูวิจัยคาดวา 
ความแตกตางของตัวแบบจํ าลองทั้งสองซึ่งใชปริบทแตกตางกันในการแกปญหาการตัดคํ า (หมวด
คํ าขางเคียง กับ รูปคํ าขางเคียง) ก็นาจะเปนปจจัยที่มีผลตอความแตกตางของประสิทธิภาพการ
ตัดคํ าระหวางแบบจํ าลองทั้งสองดวย อยางไรก็ตาม ประเด็นนี้ยังไมอาจสรุปไดอยางแนชัดวาสิ่งใด
เปนปจจัยหลักที่สงผลใหประสิทธิภาพแตกตางกัน ดังนั้นจึงนาจะมีการศึกษาในประเด็นนี้ตอไป

จากการศึกษาผลการตัดคํ าของโปรแกรมทั้งสองแบบ ผูวิจัยพบวา ความผิดพลาดในการ
ตัดคํ าของโปรแกรมทั้งสองแบบโดยสวนใหญเปนกรณีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับคํ าประกอบ 
กลาวคือ ในการแกปญหาการตัดคํ าใหกับคํ าประกอบ จะเกิดความกํ ากวมในการตัดสินใจเลือกวา
จะตัดสายอักขระออกเปนคํ าหนึ่งคํ าหรือตัดเปนคํ าหลายคํ าเพราะมีความเปนไปไดในการตัดคํ าทั้ง
สองแบบ ซึ่งขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นมีทั้งที่เกิดจาก โปรแกรมตัดคํ าผิดเพราะไดผลลัพธเปนคํ าหลาย
คํ าในตํ าแหนงที่ควรเปนคํ าประกอบหนึ่งคํ า ตัวอยางเชน ขอความ “บริษัทอยูในฐานะหุนสวน” ซึ่ง
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คํ าตอบที่เหมาะสมกับปริบทควรเปนคํ าประกอบหนึ่งคํ า คือ “หุนสวน” แตโปรแกรมกลับตัดแยกคํ า
เปน “หุน” และ “สวน” (รายการค ําทีตั่ดคํ าผดิในลกัษณะนีท้ัง้หมดดไูดในตารางที ่ค-1 ในภาคผนวก ค) 
หรือในทางตรงกันขาม โปรแกรมตัดคํ าผิดเพราะไดผลลัพธเปนคํ าประกอบหนึ่งคํ าในตํ าแหนงที่
ควรเปนคํ าหลายค ํา ตัวอยางเชน ขอความ ”คนที-่ท ํางานกบัรัฐบาล” ซึง่คํ าตอบทีเ่หมาะสมกบัปริบท
ควรเปน “ที่” และ “ทํ างาน”  แตโปรแกรมกลับตัดเปนคํ าประกอบหนึ่งคํ า คือ “ที่ทํ างาน” เปนตน 
(รายการคํ าที่ตัดคํ าผิดในลักษณะนี้ทั้งหมดดูไดในตารางที่ ค-2 ในภาคผนวก ค)  ดังนั้นจึงเห็นได
วา ลักษณะความกํ ากวมที่เกิดจากคํ าประกอบเปนสาเหตุใหญที่ทํ าใหเกิดขอผิดพลาดในการตัด
คํ าภาษาไทย

เมื่อพิจารณาจากความถี่ของขอผิดพลาด (รายการคํ าที่ตัดคํ าผิดแสดงไวในภาคผนวก ค) 
พบวา ขอผิดพลาดที่เกิดจากการตัดแยกออกเปนคํ าหลายคํ าในปริบทที่ควรเปนคํ าหนึ่งคํ ามี
จํ านวนทั้งหมด 120 แหง(64 รูปคํ า) ซึ่งมากกวาขอผิดพลาดที่เกิดจากการตัดเปนคํ าหนึ่งคํ าใน
ปริบทที่ควรเปนคํ าหลายคํ าซึ่งมีจํ านวนทั้งหมด 12 แหง(10 รูปคํ า) ดังนั้น แสดงใหเห็นวาการ
พยายามที่จะตัดแยกสายอักขระออกเปนคํ ายอยๆหลายคํ าจะกอใหเกิดขอผิดพลาดมากกวาการ
ตัดสินใหเปนคํ าประกอบหนึ่งคํ า ซึ่งอาจสะทอนลักษณะของภาษาไทยไดวา ในภาษาไทยหากคํ า
ยอยๆสามารถประกอบเขาดวยกันเปนคํ าหนึ่งคํ าได ก็มักจะประกอบเขาดวยกันเปนคํ าหนึ่งคํ า  
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงแนวโนมของการตัดคํ าของโปรแกรมทั้ง 2 แบบจากขอผิดพลาด พบวา 
โปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จที่ใชแบบจํ าลองไตรแกรมที่ไดนํ าหมวดคํ าขางเคียงมาใชในการคํ านวณมัก
ตัดคํ าประกอบแยกออกเปนคํ าหลายคํ า (ซึ่งสามารถดูไดจากตารางที่ ค-1 วาสวนใหญเปนขอ
ผิดพลาดของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ)  สวนโปรแกรมที่ใชแบบจํ าลองไตรแกรมที่ไดนํ ารูปคํ าขาง
เคียงมาใชในการคํ านวณมักตัดคํ าประกอบเปนหนึ่งคํ า (ซึ่งสามารถดูไดจากตารางที่ ค-2 วาสวน
ใหญเปนขอผิดพลาดของโปรแกรมแบบที่ใชรูปคํ าขางเคียงมาชวย)

โดยสรุปแลว ขอผิดพลาดที่เกิดจากการตัดแยกออกเปนคํ าหลายคํ าเปนขอผิดพลาดที่มี
ความถี่สูงกวา และขอผิดพลาดในลักษณะนี้ก็มักเปนขอผิดพลาดของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จที่
อาศัยหมวดคํ าขางเคียงชวยในการคํ านวณ ดังนั้น จึงสงผลใหโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จมีประสิทธิ
ภาพความถูกตองในการตัดคํ าดอยกวาโปรแกรมแบบที่ใชรูปคํ าขางเคียงชวยในการคํ านวณ  
สาเหตุที่โปรแกรมทั้งสองมักไดผลลัพธการตัดคํ าที่แตกตางกันเปนเพียงเพราะลักษณะของตัว
แบบจํ าลองที่ใชนั้นมีความแตกตางกันเทานั้น ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นไดดังตัวอยางที่ 8 ซึ่ง
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เปนตัวอยางที่แบบจํ าลองไตรแกรมที่ใชหมวดคํ าขางเคียงตัดคํ าผิดแตแบบจํ าลองไตรแกรมที่ใชรูป
คํ าขางเคียงสามารถตัดคํ าไดถูกตอง ดังนี้

ตัวอยางที่ 8:
ก. เอา/VN0-เงิน/NCM-เขา/VN0-กระเปา/NCM-ตัวเอง/NPRO-ทุก/Q-ที/NCSF
ข . เอา/VN0-เงิน/NCM-เขา/VN0-กระเปา/NCM-ตัว/NCSF-เอง/D-ทุก/Q-

ที/NCSF ××××
ค. เอา-เงิน-เขา-กระเปา-ตัวเอง-ทุก-ที

ตัวอยางที ่8-ก คือการตัดคํ าและก ํากบัหมวดค ําในคํ าตอบซึง่ถอืวาถกูตอง ตัวอยางที ่8-ข คือผลลัพธ
การตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จซึ่งใชแบบจํ าลองไตรแกรมที่นํ าหมวดคํ า
ขางเคียงมาชวยคํ านวณความนาจะเปน ตัวอยางที่ 8-ค คือผลลัพธการตัดคํ าของโปรแกรมแบบที่
ใชแบบจํ าลองไตรแกรมที่นํ ารูปคํ าของคํ าขางเคียงมาชวยโดยไมไดนํ าหมวดคํ าขางเคียงมาชวย

ในตัวอยางที่ 8 โปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จตัดคํ าไดเปน “ตัว/NCSF-เอง/D” ซึ่งไมถูกตอง 
สาเหตุที่ไดผลลัพธการตัดคํ าเชนนี้เปนเพราะวาคาความนาจะเปนในการปรากฏของรูปคํ าของทั้ง 
“ตัว/NCSF” และ “เอง/D” มีคาสูงกวาคาความนาจะเปนในการปรากฏของรูปคํ า “ตัวเอง/NPRO” 
อยูมาก และลํ าดับไตรแกรมของหมวดคํ าที่เกี่ยวของของการตัดคํ าเปน “ตัว/NCSF-เอง/D” (ไดแก 
VN0-NCM-NCSF, NCM-NCSF-D, NCSF-D-Q และ D-Q-NCSF) ก็มีคาความนาจะเปนสูงกวา
ลํ าดับไตรแกรมของหมวดคํ าที่เกี่ยวของของการตัดคํ าเปน “ตัวเอง/NPRO” (ไดแก VN0-NCM-
NPRO, NCM-NPRO-Q, และ NPRO-Q-NCSF)  ดังนั้น จึงทํ าใหโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จตัดคํ าได
เปน “ตัว/NCSF-เอง/D” ซึ่งไมถูกตอง  สวนตัวอยางที่ 8-ค แบบจํ าลองไตรแกรมที่อาศัยรูปคํ าขาง
เคียงในการคํ านวณโดยไมไดพิจารณาหมวดคํ าขางเคียงสามารถเลือกการตัดคํ าที่ถูกตองตรงกับ
คํ าตอบได เนื่องจากวาการเลือกตัดคํ าเปน “ตัวเอง” จะทํ าใหลํ าดับไตรแกรมของรูปคํ าที่เกี่ยวของ 
(ไดแก เขา-กระเปา-ตัวเอง, กระเปา-ตัวเอง-ทุก, ตัวเอง-ทุก-ที) มีคาความนาจะเปนสูงกวาลํ าดับ
ไตรแกรมของรูปคํ าที่เกี่ยวของหากตัดคํ าเปน “ตัว-เอง” (ไดแก เขา-กระเปา-ตัว, กระเปา-ตัว-เอง, 
ตัว-เอง-ทุก, เอง-ทุก-ที) สาเหตุที่เปนเชนนี้เพราะวา รูปคํ า “ตัว” และ “เอง” ไมเคยปรากฏตอเนื่อง
กันเลยในคลังขอมูลฝกสอน (แมวาแตละคํ าจะมีคาความถี่ในการปรากฏที่สูงก็ตาม) จึงสงผลให
ลํ าดับรูปคํ า “ตัว-เอง” มีคาความถี่ต่ํ า  ดังนั้น การที่ “ตัว” และ “เอง” มีความถี่ในการปรากฏสูงกวา 
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“ตัวเอง”   จึงไมสามารถใชเปนปริบทที่จะทํ าใหการตัดคํ าเปน “ตัว-เอง” มีคาความนาจะเปนที่สูง
ขึ้นมาได

จากคํ าอธิบายในตัวอยางที่ 8 ขางตน จะเห็นไดวาความผิดพลาดในการตัดคํ าของ
โปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จเกิดจากลักษณะการคํ านวณคาความนาจะเปนของแบบจํ าลองนี้และ
ปริบทที่ใชในแบบจํ าลองนี้มีผลตอคาความนาจะเปนทํ าใหรูปแบบการตัดคํ าที่ถูกตองมีคาความ
นาจะเปนต่ํ ากวารูปแบบการตัดคํ าที่ผิด นอกจากนี้ การที่ “ตัวเอง/NPRO” มีคาความถี่ต่ํ ามาก (ซึ่ง
ก็เปนปจจัยหนึ่งที่ทํ าใหคาความถี่ของการตัดคํ าที่ถูกตองต่ํ า) ก็เพราะวาคํ านี้ปรากฏในคลังขอมูล
ฝกสอนนอยครั้งหรือไมเคยปรากฏเลย ซึ่งก็เปนผลมาจากการที่คลังขอมูลฝกสอนมีขนาดเล็กจึงไม
สามารถครอบคลุมการปรากฏของรูปคํ าตางๆไดหลากหลาย  สวนแบบจํ าลองไตรแกรมที่ใชรูปคํ า
ขางเคียงไดผลลัพธการตัดคํ าตางไปเนื่องจากมีลักษณะการคํ านวณคาความนาจะเปนที่ตางออก
ไปและไดเลือกใชปริบทที่ตางออกไปเทานั้น  แบบจํ าลองไตรแกรมที่ใชรูปคํ าขางเคียงนี้ก็อาจตัดคํ า
ผิดในตัวอยางอ่ืน ดังตัวอยางที่ 9 ขางลางนี้

ตัวอยางที่ 9:
ก. ชุด/NCM-เจรจา/V0-ของ/PN-ทางการ/NCM-ฟลิปปนส/NPP
ข. ชุด/NCM-เจรจา/VPN0-ของ/PN-ทางการ/NCM-ฟลิปปนส/NPP
ค. ชุด-เจรจา-ของ-ทาง-การ-ฟลิปปนส ××××

ตัวอยางที่ 9-ก คือคํ าตอบการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าในคํ าตอบซึ่งถือวาถูกตอง ตัวอยางที่ 9-ข 
คือผลลัพธการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งใชแบบจํ าลองไตรแกรมที่
นํ าหมวดคํ าขางเคียงมาชวยคํ านวณความนาจะเปน ตัวอยางที่ 9-ค คือผลลัพธการตัดคํ าของ
โปรแกรมแบบที่ใชแบบจํ าลองไตรแกรมที่นํ ารูปคํ าของคํ าขางเคียงมาชวยโดยไมไดนํ าหมวดคํ าขาง
เคียงมาชวย

ในตัวอยางที่ 9-ค แบบจํ าลองไตรแกรมที่นํ ารูปคํ าขางเคียงมาชวยตัดคํ าผิดไปเปน “ทาง-
การ”  สาเหตทุีไ่ดผลลพัธการตัดคํ าเปนเชนนีเ้ปนเพราะวาคาความนาจะเปนในการปรากฏของรปูคํ า 
“ทางการ” มีคาต่ํ ากวาคาความนาจะเปนในการปรากฏของรูปคํ าของทั้ง “ทาง” และ “การ” อยูมาก 
ประกอบกับมีลํ าดับรูปคํ า “ของ-ทาง”, “ทาง-การ” ปรากฏตอเนื่องกันในคลังขอมูลฝกสอน ซึ่งสง
ผลใหล ําดับไตรแกรมของรปูคํ าทีเ่กีย่วของ (ไดแก เจรจา-ของ-ทาง, ของ-ทาง-การ, ทาง-การ-ฟลปิปนส) 
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มีคาความนาจะเปนสูงกวาลํ าดับไตรแกรมของรูปคํ าที่เกี่ยวของหากตัดคํ าเปน “ทางการ” (ไดแก 
เจรจา-ของ-ทางการ, ของ-ทางการ-ฟลิปปนส)  ดังนั้น แบบจํ าลองที่อาศัยรูปคํ าขางเคียงในการ
คํ านวณคาความนาจะเปนจึงตัดคํ าผิดในตัวอยางนี้ สวนโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จในตัวอยางที่ 9-ข 
ซึ่งมีลักษณะการคํ านวณคาความนาจะเปนและใชปริบทที่แตกตางกัน คือ ใชรูปคํ าขางเคียงมา
ชวยในการคํ านวณ สามารถตัดคํ าในตัวอยางนี้ไดถูกตอง ปจจัยที่ทํ าใหผลลัพธการตัดคํ าแตกตาง
กันก็เหมือนกับที่ไดอธิบายไปในตัวอยางที่ 8 คือ ลักษณะการคํ านวณคาความนาจะเปนและปริบท
ที่แบบจํ าลองแตละแบบเลือกใชแตกตางกัน

จากการศกึษาผลการตดัคํ าดังทีก่ลาวมาทัง้หมด พอจะสรปุไดวา ขอผดิพลาดในการตดัคํ าที่
พบในวิทยานิพนธฉบับนี้สวนใหญเกิดจากความกํ ากวมของคํ าประกอบ ซึ่งมีทั้งกรณีที่ตัดคํ าผิด
เปนคํ าหลายคํ าในปริบทที่ควรตัดเปนคํ าประกอบหนึ่งคํ า และกรณีที่ตัดคํ าผิดเปนคํ าประกอบหนึ่ง
คํ าในปริบทที่ควรตัดเปนคํ าหลายคํ า โดยที่โปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จที่ใชหมวดคํ าขางเคียงมาชวยใน
การตัดคํ ามีแนวโนมที่จะตัดคํ าแยกเปนหลายคํ ามากกวาที่จะตัดเปนคํ าหนึ่งคํ า สวนโปรแกรมที่ใช
รูปคํ าขางเคียงมีแนวโนมที่จะตัดคํ าเปนหนึ่งคํ ามากกวาที่จะตัดแยกเปนหลายคํ า ซึ่งเมื่อพิจารณา
จากความถี่ของขอผิดพลาด พบวา ขอผิดพลาดที่เกิดจากการตัดแยกคํ าเปนหลายคํ าในปริบทที่
ควรตัดเปนคํ าหนึ่งคํ าเปนขอผิดพลาดที่ปรากฏมากกวา ดังนั้น โปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จซึ่งมักตัด
แยกคํ าออกเปนคํ าหลายคํ าจึงมีประสิทธิภาพดอยกวาโปรแกรมแบบที่ใชรูปคํ าขางเคียงซึ่งมัก
ตัดคํ าเปนคํ าประกอบคํ าเดียว นอกจากนี้ ขอผิดพลาดดังกลาวยังอาจสะทอนลักษณะของภาษา
ไทยดวยวา หากคํ ายอยๆหลายคํ าสามารถรวมกันเปนคํ าประกอบหนึ่งคํ าได ก็มักจะรวมกันเปนคํ า
ประกอบ ขอผิดพลาดในการตัดคํ าของโปรแกรมแตละแบบแตกตางกัน มีสาเหตุมาจากลักษณะใน
การคํ านวณคาความนาจะเปนของแบบจํ าลองที่ใชและปริบทที่ใชในแบบจํ าลองแตละแบบแตก
ตางกันเทานั้น ดังนั้น หากมีการปรับแบบจํ าลองที่ใชในการตัดคํ าใหเหมาะสมก็อาจชวยลดขอผิด
พลาดในการตัดคํ าลงได

6.3.3 สรุปผลการทดลองตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ า

ในหัวขอที่ 6.3.1 และ 6.3.2 ไดนํ าเสนอและอภิปรายผลการกํ ากับหมวดคํ าและผลการตัด
คํ าของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จตามลํ าดับ โดยนํ าเสนอประสิทธิภาพของโปรแกรมเปนคารอยละ
F-measure ของความถูกตองในการกํ ากับหมวดคํ าและตัดคํ า และไดอภิปรายถึงสาเหตุของขอผิด
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พลาดในการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ โดยยกตัวอยางของขอผิดพลาด
ที่พบในการทดสอบประกอบ

ซึ่งจากการศึกษา พบวา โปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จสามารถกํ ากับหมวดคํ าและตัดคํ าไดถูก
ตองเพราะไดนํ าปริบทหมวดคํ าขางเคียงมาชวยในการคํ านวณคาความนาจะเปนของสายคํ าและ
สายหมวดคํ า ซึ่งสามารถชวยตัดสินเลือกคํ าและหมวดคํ าที่เหมาะสมกับปริบทไดดีพอสมควร แต
เมื่อพิจารณาจากขอผิดพลาด พบวา ในการกํ ากับหมวดคํ าขอผิดพลาดสวนหนึ่งเกิดจากลักษณะ
ความกํ ากวมของคํ าหลายหนาที่ในภาษาไทย ซึ่งการใชปริบทไมสามารถชวยแกปญหาความ
กํ ากวมดังกลาวไดอยางถูกตองเสมอไป เพราะโครงสรางของภาษาไทยในการใชภาษาจริงมักจะมี
ลักษณะที่ซับซอน และสวนหนึ่งเกิดจากวิธีการที่วิทยานิพนธนี้ใชตัดสินปญหาความกํ ากวมในการ
กํ ากับหมวดคํ าดวย สวนในการตัดคํ า ขอผิดพลาดเกิดจากลักษณะของตัวแบบจํ าลองเองซึ่งมี
ลักษณะการคํ านวณคาความนาจะเปนและการใชประโยชนจากปริบทเพื่อแกปญหาการตัดคํ าที่ยัง
ไมเหมาะสม

ตารางที่ 6-7 สรุปประสิทธิภาพของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จในการทดลองตัดคํ าและกํ ากับ
หมวดคํ าใหกับขอความทดสอบ คาความถูกตองจากตารางแสดงใหเห็นวา โปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ
สามารถตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าไดอยางมีประสิทธิภาพสูง และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกัน จะ
เห็นไดวา การกํ ากับหมวดคํ ามีประสิทธิภาพต่ํ ากวาการตัดคํ าอยูพอสมควร ซึ่งเปนเพราะวาการ
กํ ากับหมวดคํ าที่ถูกตองจะตองประกอบไปดวย การตัดคํ าที่ถูกตองและการกํ ากับหมวดคํ าที่ถูก
ตอง  จึงมีหลายกรณีที่สามารถตัดคํ าถูกแตกํ ากับหมวดคํ าผิด  ในขณะที่ หากกรณีดังกลาวกํ ากับ
หมวดคํ าถูกตองก็แสดงวาตัดคํ าไดถูกตองดวย

Precision Recall F-measure
POS Tagging 88.570 % 90.634 % 89.590 %
Segmentation 94.993 % 97.207 % 96.087 %

ตารางที่ 6-7 สรุปประสิทธิภาพการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ

จากผลการทดลองที่ไดนํ าเสนอและอภิปรายมาทั้งหมด สามารถสรุปไดวา แบบจํ าลอง
ไตรแกรมที่ใชหมวดคํ าขางเคียงในการคํ านวณความนาจะเปนของสายคํ าและสายหมวดคํ าเปน
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กระบวนการที่เหมาะสมในการกํ ากับหมวดคํ าภาษาไทยวิธีการหนึ่ง ซึ่งมีความถูกตองในการกํ ากับ
หมวดคํ าสูงถึง 89.590 % แตก็ยังไมใชกระบวนการที่ดีที่สุดสํ าหรับการตัดคํ าภาษาไทย แมจะมี
ความถูกตองในการตัดคํ าสูงถึง 96.087 % เนื่องจากแบบจํ าลองไตรแกรมที่ใชรูปคํ าขางเคียงใน
การคํ านวณคาความนาจะเปนของสายคํ ามีความถูกตองในการตัดคํ าสูงกวา ดังนั้นเพื่อใหได
ประสิทธิภาพในการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าสูงที่สุด จึงอาจจะตองแยกกระบวนการตัดคํ าและ
กํ ากับหมวดคํ าออกจากกัน โดยที่กระบวนการตัดคํ าเปนกระบวนการขั้นตน สมควรใชแบบจํ าลอง
ไตรแกรมที่นํ ารูปคํ าขางเคียงมาชวยในการตัดคํ า หรือใชปริบททั้ง 2 อยาง คือ รูปคํ าขางเคียงและ
หมวดค ําขางเคยีง รวมกนัในการตดัคํ า (ดังจะกลาวในขอเสนอแนะในบทที ่7) จากนัน้จงึน ําขอความที่
ตัดคํ าแลวไปกํ ากับหมวดคํ าโดยใชแบบจํ าลองไตรแกรมที่นํ าหมวดคํ าขางเคียงมาชวยในการกํ ากับ
หมวดคํ า



บทท่ี  7

สรุป และขอเสนอแนะ

บทนี้จะไดกลาวสรุปผลการทํ างานของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จตรวจสอบกับสมมติฐานที่
ต้ังไวกอนหนาเพือ่ดูวา การศึกษาในวทิยานพินธฉบับนีไ้ดผลลัพธเปนไปตามที่คาดไวหรือไม อยางไร 
และจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถเห็นแนวทางที่จะนํ าไปพัฒนาปรับปรุงอยางไรบาง  โดยในหัวขอ
ที่ 7.1 จะกลาวถึงกระบวนการและผลการศึกษาทั้งหมดที่ไดนํ าเสนอไปในวิทยานิพนธฉบับนี้โดย
สรุป  แลวจึงเสนอแนะประเด็นตางๆที่นาจะสามารถนํ าไปพัฒนาตอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าภาษาไทยหัวขอที่ 7.2  ดังนี้

7.1 สรุปกระบวนการในการพัฒนาโปรแกรมและผลการทํ างานของโปรแกรมแบบ
เบ็ดเสร็จ

วิทยานิพนธนี้ไดพัฒนาโปรแกรมสํ าหรับตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าแบบเบ็ดเสร็จขึ้นมา 
โดยไดประยุกตแบบจํ าลองไตรแกรมมาใชเพื่อแกปญหาการตัดคํ าและการกํ ากับหมวดคํ าใหกับ
ขอความภาษาไทย แบบจํ าลองไตรแกรมที่ใชสามารถนํ าปริบทหมวดคํ าของคํ าขางเคียงมาชวย
คํ านวณคาความนาจะเปนของสายคํ าและสายหมวดคํ าเพื่อตัดสินเลือกสายคํ าและสายหมวดคํ าที่
มีคาความนาจะเปนสูงสุดเปนผลลัพธสํ าหรับทั้งการตัดคํ าและการกํ ากับหมวดคํ าไปดวยกัน โดย
วิทยานิพนธนี้มองวาปญหาการตัดคํ าและการกํ ากับหมวดคํ าเปนสวนงานเดียวกันที่สามารถแก
ปญหาไปพรอมๆกันได

เนื่องจากโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จซึ่งใชแบบจํ าลองไตรแกรมตองอาศัยคาสถิติสํ าหรับ
คํ านวณคาความนาจะเปนเพื่อแกปญหาการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ า โดยแบบจํ าลองไตรแกรม
จะเรียนรูคาความถี่จากคลังขอมูลภาษาไทยที่มีการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าไวแลว ดังนั้น ผูวิจัย
จงึไดจดัท ําคลงัขอมลูภาษาไทยขึน้มา โดยคัดเลอืกและรวบรวมขอมลูทีเ่ปนภาษาไทยทีใ่ชกันทัว่ไปใน
ชีวิตประจํ าวันจากคลังขอมูลของหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ และไดทํ าการตัดคํ าและกํ ากับหมวด
คํ าดวยมอืเพือ่ใชเปนคลงัขอมลูฝกสอน ผูวิจยัมกีระบวนการขัน้ตอนตางๆในการจดัเตรยีมคลงัขอมูล
ดังที่กลาวไปในบทที่ 3 เพื่อใหคลังขอมูลมีการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าที่มีความคงที่และ
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สมํ่ าเสมอตามเกณฑมากที่สุด  นอกจากนี้ เพื่อใหสามารถทํ าการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าใน
คลังขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงไดศึกษาประเด็นเรื่องคํ าและไดนํ าเสนอเกณฑการ
ตัดสินคํ าสํ าหรับนํ ามาใชตัดคํ าดวยมือใหกับคลังขอมูล ซึ่งอธิบายไวโดยละเอียดในบทที่ 4  
พรอมกันนี้ ผูวิจัยไดศึกษาและคัดเลือกการจัดแบงหมวดคํ าภาษาไทยที่มีผูเสนอไวเพื่อนํ ามา
ทดสอบกับขอมูลการใชภาษาจริง แลวจึงไดพัฒนาและจัดแบงหมวดคํ ายอยเพิ่มเติมสํ าหรับใชเปน
ชุดหมวดคํ าภาษาไทยของวิทยานิพนธฉบับนี้ โดยวิทยานิพนธนี้ใชเกณฑทางวากยสัมพันธเปน
เกณฑหลักในการจัดแบงหมวดคํ า ไดแก เกณฑการกระจายของคํ า และ เกณฑการปรากฏรวม
ของคํ า และไดผลลัพธเปนชุดหมวดคํ าภาษาไทยที่ประกอบไปดวย 9 หมวดคํ าหลัก ไดแก นาม, 
กริยา, ตัวกํ าหนด, ตัวบอกจํ านวน, วิเศษณ, คํ าหนาหนวยสรางไรศูนย, สันธาน, อนุภาค และ
เครื่องหมาย ซึ่งสามารถแบงหมวดคํ ายอยใหเหมาะสมสํ าหรับการกํ ากับหมวดคํ าใหกับคลังขอมูล
และใชเปนปายหมวดคํ าสํ าหรับโปรแกรม  ไดผลลัพธเปนปายหมวดคํ าภาษาไทยทั้งหมด 26 ปาย
หมวดค ํา ดังทีไ่ดน ําเสนอไวโดยละเอยีดในบทที ่4 เชนกนั ซึง่หมวดค ําทีไ่ดมานีน้บัวามคีวามเหมาะสม
ในระดับหนึ่งเนื่องจากไดมาจากการวิเคราะหขอมูลภาษาจริงและไดทดลองใชกํ ากับในคลังขอมูล
ภาษา จากนั้น ผูวิจัยจึงไดทํ าการสรางโปรแกรมสํ าหรับตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าภาษาไทยแบบ
เบ็ดเสร็จตามแนวคิดของแบบจํ าลองไตรแกรมพรอมทั้งนํ าขั้นตอนวิธีวิเทอรบิเขามาใชเพื่อชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของโปรแกรม

ในการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จที่พัฒนาขึ้นมา ผูวิจัยไดนํ า
โปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จไปทดลองทํ าการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าใหกับขอมูลชุดทดสอบที่จัด
เตรียมไว แลวทํ าการประเมินผลประสิทธิภาพความถูกตองของการตัดคํ าและการกํ ากับหมวดคํ า 
ผลการทดลองปรากฏวา โปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จมีประสิทธิภาพสูงในการกํ ากับหมวดคํ าและตัดคํ า 
แมวาจะใหโปรแกรมเรียนรูคาสถิติจากคลังขอมูลที่มีขนาดเล็กก็ตาม โดยสามารถกํ ากับหมวดคํ า
ไดถูกตอง 89.590 % และสามารถตัดคํ าไดถูกตอง 96.087 % ดังที่ไดนํ าเสนอในบทที่ 6  แตเมื่อ
เปรียบเทียบผลการตัดคํ าของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จกับผลการตัดคํ าของโปรแกรมแบบที่ใชแบบ
จํ าลองไตรแกรมที่นํ ารูปคํ าขางเคียงมาชวยคํ านวณคาความนาจะเปนของสายคํ าโดยไมไดนํ า
หมวดคํ าขางเคียงเขามาชวย พบวา โปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จที่ใชหมวดคํ าขางเคียงมาชวยในการ
ตัดคํ ามีประสิทธิภาพในการตัดคํ าดอยกวาโปรแกรมที่ใชรูปคํ าขางเคียงมาชวยในการตัดคํ า ซึ่ง
แสดงใหเห็นวา แบบจํ าลองไตรแกรมที่ใชหมวดคํ าขางเคียงในการคํ านวณคาความนาจะเปนของ
สายคํ าและสายหมวดคํ ายังไมใชกระบวนการที่ดีที่สุดในการตัดคํ าภาษาไทย เนื่องจากแบบจํ าลอง
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ไตรแกรมที่ใชรูปคํ าขางเคียงในการคํ านวณความนาจะเปนของสายคํ าเปนกระบวนการที่ตัดคํ าได
ถูกตองสูงกวา

ดังนั้น หากจะใชแบบจํ าลองไตรแกรมเพื่อแกปญหาการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าภาษา
ไทย การแยกกระบวนการตัดคํ าและกระบวนการกํ ากับหมวดคํ าออกเปน 2 สวนงานจึงนาจะ
เหมาะสมกวา โดยกระบวนการตัดคํ าถือเปนกระบวนการขั้นตน ในกระบวนการตัดคํ านี้สมควรใช
แบบจํ าลองไตรแกรมที่ใชรูปคํ าขางเคียงในการคํ านวณคาความนาจะเปนของสายคํ า แลวจึงนํ า
ขอความที่ตัดคํ าแลวไปทํ าการกํ ากับหมวดคํ า ในกระบวนการกํ ากับหมวดคํ านี้สามารถใชแบบ
จ ําลองไตรแกรมทีใ่ชหมวดค ําขางเคยีงในการค ํานวณคาความนาจะเปนของสายหมวดค ําได เนือ่งจาก
เปนกระบวนการที่เหมาะสมในการกํ ากับหมวดคํ าภาษาไทยกระบวนการหนึ่ง หรือหากจะทํ าการ
ตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าแบบเบ็ดเสร็จโดยใชแบบจํ าลองไตรแกรมก็นาจะมีการปรับวิธีการที่ใช
คํ านวณคาความนาจะเปนของแบบจ ําลองใหมปีระสทิธภิาพทีส่งูขึน้ (ดังจะไดกลาวในขอเสนอแนะ)

7.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม

1. การนํ าโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จไปใชตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าภาษาไทยใหกับขอความอื่นๆให
ไดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรใชคลังขอมูลฝกสอนที่มีขนาดใหญขึ้นเพื่อใหโปรแกรมไดเรียนรู
คาสถิติสํ าหรับใชคํ านวณคาความนาจะเปนของสายคํ าและสายหมวดคํ าที่นาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
การเพิ่มขนาดของคลังขอมูลฝกสอนควรเพิ่มทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ กลาวคือ 
คลังขอมูลควรมีคาความถี่ในการปรากฏของคํ าและคาความถี่ของลํ าดับหมวดคํ าเพิ่มมากขึ้น
ตามสัดสวน พรอมทั้งคลังขอมูลควรครอบคลุมถึงลักษณะความกํ ากวมแบบตางๆในการตัด
คํ าและกํ ากับหมวดคํ าไดมากยิ่งขึ้น อันไดแก มีรูปคํ าใหมๆและลํ าดับหมวดคํ าใหมๆปรากฏใน
คลังขอมูลดวย ซึ่งจะทํ าใหคลังขอมูลสามารถสะทอนลักษณะของความกํ ากวมในภาษาไทย
ไดดีย่ิงขึ้น

2. ผูวิจัยเห็นวา แบบจํ าลองไตรแกรมมีขอจํ ากัดในการเรียนรูปริบทที่จะนํ ามาใชแกปญหาความ
กํ ากวม กลาวคือ แบบจํ าลองไตรแกรมสามารถเรียนรูเพียงลํ าดับหมวดคํ าที่ปรากฏเรียงกันอยู
ในขอบเขตจํ ากัดเทานั้น ซึ่งแตกตางจากมนุษยตรงที่แบบจํ าลองไตรแกรมไมสามารถเรียนรู
ความสัมพันธระหวางคํ าตางๆในเชิงโครงสรางของภาษาได คือ ไมสามารถเรียนรูวาคํ าใด
ประกอบกับคํ าใดขึ้นเปนหนวยสรางและหนวยสรางตางๆมีลํ าดับในการเกิดกอน-หลังอยางไร 
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ซึง่สงผลใหแบบจ ําลองไตรแกรมไมสามารถแกปญหาความก ํากวมของโครงสรางทีม่คีวามซบัซอน
ในภาษาไทยได เชน โครงสรางที่สวนหลักปรากฏอยูหางจากกันเนื่องจากมีการเติมสวนขยาย
แทรกอยูระหวางสวนหลักนั้น, ประโยคที่มีการละคํ าหรือมีการยายที่สวนประกอบภายใน
ประโยคเพื่อเนนความ ฯลฯ  เพื่อลดขอจํ ากัดดังกลาว จึงนาจะศึกษาหาวิธีนํ าปริบทในระดับวลี
มาชวยเสริมปริบทในระดับคํ าที่แบบจํ าลองไตรแกรมสามารถเรียนรูได หรือพัฒนาใหแบบ
จํ าลองสามารถเรียนรูขอมูลในระดับวลีได

3. จากการศึกษาผลการตัดคํ าเปรียบเทียบกัน เห็นไดวา สํ าหรับแบบจํ าลองไตรแกรม การนํ ารูป
คํ าขางเคียงมาใชสามารถชวยแกปญหาความกํ ากวมในการตัดคํ าไดถูกตองมากกวาการนํ า
หมวดคํ าขางเคียงมาใช จึงนาจะหาวิธีใชประโยชนจากรูปคํ าขางเคียงเพื่อพัฒนาโปรแกรมที่
ทํ าการแกปญหาแบบเบ็ดเสร็จตอไปได  ดังนั้น จากแบบจํ าลองไตรแกรมอันเดิมซึ่งทํ าการหา
สายค ําและสายหมวดค ําไปพรอมๆกนั อาจจะเปลี่ยนมุมมองในการคํ านวณคาความนาจะเปน
ได คือ  จาก PROB(W1,n , T1,n) แทนที่จะแกปญหาโดยแปลงเปนแบบจํ าลองที่ทํ าการคํ านวณ 
PROB(T1,n) * PROB(W1,n | T1,n) เหมือนที่ไดนํ าเสนอไปในวิทยานิพนธฉบับนี้ อาจจะมองกลับ
กันไดโดยแปลงเปนแบบจํ าลองใหมที่ทํ าการคํ านวณ PROB(W1,n) * PROB(T1,n | W1,n) แทน 
เพื่อที่จะไดใชประโยชนจากไตรแกรมของรูปคํ ามาทํ าการคํ านวณ PROB(Wi | Wi-1  Wi-2) ได 
อยางไรก็ดี ควรมีการประมาณคา PROB(T1,n| W1,n) ใหเหมาะสมเพื่อไมใหมีการใหนํ้ าหนักแก
หมวดคํ าที่เกิดบอยที่สุดสํ าหรับรูปคํ าหนึ่งๆมากเกินไป เพราะหากคํ านวณโดยเพียงประมาณ
คาวาเทากับผลคูณรวมของ PROB(Ti | Wi) นํ้ าหนักการตัดสินเลือกผลลัพธการตัดคํ าและ
กํ ากับหมวดคํ าโดยสวนใหญก็นาจะขึ้นอยูกับวาแตละรูปคํ าเกิดเปนหมวดคํ าใดบอยที่สุด  
นอกจากนี ้ผูวิจยัเหน็วาอาจสามารถน ําปรบิททัง้สองแบบ คือ ปริบทหมวดค ําขางเคยีง และปริบท
รูปคํ าขางเคียง มาใชรวมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมที่ทํ าการแกปญหาแบบ
เบ็ดเสร็จใหสูงขึ้นไปได เนื่องจากผลการทดลองตัดคํ าแสดงใหเห็นวา ปริบททั้งสองแบบ
สามารถใชแกไขขอบกพรองซึ่งกันและกันได โดยที่นาจะสามารถคํ านวณคาความนาจะเปน
จากไตรแกรมของหมวดคํ าและไตรแกรมของรูปคํ าไปดวยกันได

4. พัฒนาคลังขอมูลภาษาไทยใหมีความถูกตองในการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ ามากยิ่งขึ้นเพื่อใช
เปนฐานความรูที่มีประสิทธิภาพสํ าหรับแบบจํ าลองไตรแกรม  ดังนั้น จึงนาจะมีการศึกษา
มโนทัศนเรื่องคํ าเพิ่มเติมเพื่อคนหาเกณฑการตัดคํ าที่เหมาะสมสํ าหรับภาษาไทยที่จะนํ ามาใช
ในการตดัคํ าใหกับคลงัขอมลูได โดยเฉพาะอยางยิง่ประเด็นเรือ่งคํ าประสมซึง่เปนประเด็นทีท่ ําให
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เกิดปญหาตอการตัดคํ าเปนอยางมาก  นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาและพัฒนาชุดหมวดคํ า
ภาษาไทยที่จะนํ ามาใชในงานประมวลผลภาษาธรรมชาติตอไปในแงมุมใหมๆ หรือพัฒนาและ
แกปญหาของชุดหมวดคํ าที่มีอยูเดิมใหดีย่ิงขึ้น  ผูวิจัยขอเสนอวา นาจะมีการจัดทํ าชุดหมวด
คํ าภาษาไทยแบบอัตโนมัติโดยใชหลักของการ clustering โดยจับรวมคํ าตางๆที่มีการกระจาย 
(distribution) คลายคลึงกันเขาไวเปนหมวดคํ าเดียวกันโดยอาศัยคาสถิติ ซึ่งสามารถศึกษา
แนวทางไดจากงานวิจัยที่มีผูทํ าไวในภาษาอังกฤษ เชน Schutze (1995)  ผลการจัดแบงหมวด
คํ าโดยอาศัยคาสถิตินี้สามารถนํ ามาใชประกอบการวิเคราะหเรื่องหมวดคํ า เพื่อสนับสนุนการ
จัดหมวดคํ าโดยมนุษยได
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ภาคผนวก ก

รายการคํ าศัพทในไฟลพจนานุกรมจัดเรียงตามหมวดคํ า

AV
กราว, กลับ, กลางอากาศ, กวา, กัน, กํ าลัง, ก็, ก็ดี, ก็ตาม, ก็มี, ก็ได, กอน, กอนหนา, กมหนากมตา, ขนานใหญ, 
ขึน้, ขึน้ๆ, คง, คลุง, ควาง, คอนขาง, คอยๆ, จริง, จริงๆ, จะ, จะๆ, จึง, จูๆ, ชัก, ซํ้ า, ดังนี้, ดู, ดูเหมือน, ดูเหมือน
วา, ดวย, ตลอด, ตลอดไป, ตาม, ตามใจชอบ, ตามๆกัน, ตอ, ตอมา, ตอไป, ตอไปน้ี, ตาง, ตางหาก, ถึงกับ, ถึง
กบัวา, ถวนหนา, ทันที, ท่ัวไป, ท้ัง, ท้ังนั้น, ท้ังส้ิน, ท้ังหมด, ทํ าไม, ทีเดียว, ท่ีสุด, ท่ีหนึ่ง, ทุกเมื่อ, บางที, บาง, 
ประจ ํา, พอสมควร, มัก, มั่ง, มา, มีแต, ยัง, ยังคง, ยิ่ง, ยอม, รวม, รอมรอ, ลง, ลับหลัง, ลวงหนา, ลาสุด, ลวน, 
วนัดคีืนดี, วันๆ, สุด, สุดทาย, สุดๆ, หนอย, หนาสลอน, หมด, หมาดๆ, อยู, อยา, อยางยิ่ง, อยางไร, ออก, อาจ, 
อีก, ฮึม่ๆ, เกิน, เกือบ, เขา, เฉยๆ, เชนกัน, เชนเดียวกัน, เชนไร, เดี๋ยวนี้, เต็มทน, เทานั้น, เทาใด, เทาไหร, เปน
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เพยีงไร, เร่ือย, เร่ือยๆ, เลย, เสมอๆ, เหมือนกัน, เอง, เอา, เอาไว, เอเต, แกใจ, แค, แคไหน, แต, แตอยางใด, แต
เพยีง, แตแรก, แทน, แทบ, แทจริง, แน, แนนอน, แม, แมแต, แลว, โดยรวม, โดยเฉพาะ, โดยเฉพาะอยางยิ่ง, 
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กระนัน้, กลาวคือ, กับ, ก็, ก็คือ, คือ, คอย, จน, จนกระทั่ง, จนถึง, ซํ้ าราย, ดังนั้น, ดังเชน, ตรงกันขาม, ถึงอยาง
ไร, ท้ัง, ท้ังนี้, นอกจากนั้น, นอกจากนี้, มิฉะนั้น, มิฉะนั้นแลว, ยิ่งกวานั้น, ยิ่งไปกวานั้น, รวมทั้ง, สวน, หรือ, หรือ
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กวา, กอน, ขางหนา, คร่ึง, ฉะนี้, ดังกลาว, ดวยกัน, ตอมา, ตางๆ, ถัดมา, ท่ัวไป, ท้ังหมด, ท้ังหลาย, ท่ีวา, ท่ีแลว, 
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ประชมุ, การประชุมใหญ, การศึกษา, การสัมมนา, การเกษตร, การเงิน, การเมือง, การเรียนการสอน, การเลือก
ตัง้, การเลือกตั้งซอม, การตูน, กาแฟ, กํ ามือ, กํ าลัง, กํ าหนดการ, กํ าแพง, กํ าไร, กิจกรรม, กิจการ, กาซ, กาซ
ธรรมชาติ, กาซฯ, ขณะ, ขนาด, ขบวนการ, ขวา, ขอบ, ขอบเขต, ขั้น, ขั้นตอน, ขา, ขาประจํ า, ขาใหญ, ขีดจํ ากัด, 
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คลินิก, ความคดิ, ความคิดเห็น, ความจริง, ความจุ, ความถี่, ความผิด, ความยาว, ความรู, ความรูสึก, ความสน
ใจ, ความสามารถ, ความหนา, ความหมาย, ความเปนจริง, ความเปนอยู, ความเมือง, ความเร็ว, ความเห็น, 
คอมพวิเตอร, คอมพิวเตอรสวนบุคคล, คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ, คอรัปชั่น, คอลัมน, คะแนน, คะแนนจัดตั้ง, 
คะแนนนยิม, คะแนนสงสาร, คาถา, คํ า, คํ ากลาว, คํ าขวัญ, คํ าขอ, คํ าขออนุญาต, คํ าขาด, คํ าถาม, คํ าบอกเลา, 
ค ําปรึกษา, ค ําปรึกษาแนะนํ า, คํ าพิพากษา, คํ ายอ, คํ ารอง, คํ ารองเรียน, คํ าสัมภาษณ, คํ าส่ัง, คํ าสํ าทับ, คิว, 
คนื, คณุ, คณุชาย, คุณภาพ, คุณสมบัติ, คุณูปการ, คู, คูควง, คูแขง, คา, คาจาง, คาที่ปรึกษา, คาธรรมเนียม, 
คาผานทอ, คาย, คารอยัลตี้, คาใชจาย, คาไถ, งบ, งบประมาณ, งาน, งานประจํ า, งานเขียน, งานเลี้ยง, จด
หมาย, จกัรยานยนต, จังหวัด, จํ ากัด, จํ านวน, จิตวิญญาณ, จิตใจ, จุด, จุดบิน, จุดประสงค, จุดออน, จุดแข็ง, 
ชนชัน้, ชนวน, ชนิด, ชมรม, ชัย, ชัยชนะ, ชั้น, ชั้นศาล, ชาติ, ชาย, ชายฝง, ชาวตางชาติ, ชาวบาน, ชาวประมง, 
ชาวหมาหอน, ชิพ, ชีวภาพ, ชีวิต, ชื่อ, ชื่อเสียง, ชุด, ชุดวิชา, ชุมชน, ชวง, ชอง, ชองทาง, ชองโหว, ซุม, ญาติพ่ี
นอง, ฐาน, ฐานคะแนน, ฐานที่มั่น, ฐานะ, ดร., ดอก, ดอกเบี้ย, ดอกเบี้ยจาย, ดอกเบี้ยรับ, ดอกเบี้ยอางอิง, ดัชนี, 
ดชันีอางอิง, ดิน, ดินแดน, ดึก, ดุลพินิจ, ดาน, ตราประทับ, ตลาด, ตลาดสด, ตลาดโลก, ตอน, ตังค, ตัว, ตัว
การตนู, ตัวตลก, ตัวนํ า, ตัวบุคคล, ตัวประกัน, ตัวละคร, ตัวอยาง, ตัวแทน, ตัวแปร, ตั๋ว, ตา, ตาราง, ตํ ารวจ, 
ต ําแหนง, ตีน, ตางชาติ, ตางประเทศ, ตน, ตนคิด, ตนทุน, ตนเหตุ, ตนไม, ตนๆ, ถนน, ถังขยะ, ถุง, ถอยคํ า, 
ทรัพยากร, ทรัพย, ทรัพยสิน, ทวีป, ทศวรรษ, ทหาร, ทอง, ทักษะ, ทันตแพทย, ทัศนะ, ทาง, ทางการ, ทางออก, 
ทางออม, ทางเลือก, ทํ านอง, ทิศทาง, ทีทา, ทีม, ทีมงาน, ท่ี 2, ท่ี 4, ท่ี 7, ท่ี 8, ท่ีคุมขัง, ท่ีทํ าการ, ท่ีทํ างาน, ท่ีน่ัง, 
ท่ีปรึกษา, ท่ีพักพิง, ท่ีมา, ท่ีสอง, ท่ีสาม, ท่ีอยูอาศัย, ทุกขสุข, ทุกวันนี้, ทุน, ทุนการศึกษา, ทุนจดทะเบียน, ทุน
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บาท, บทภาพยนตร, บทลงโทษ, บมจ., บรรณาธิการ, บรรยากาศ, บรรษัท, บริการ, บริษัท, บริษัทจดทะเบียน, 
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ราคา, รางวลั, ราชการ, ราชกิจจานุเบกษา, ราชสํ านัก, ราย, รายการ, รายงาน, รายจาย, รายรับ, รายละเอียด, 
รายได, ราษฎร, รุน, รู, รูป, รูปแบบ, รางกฎหมาย, รางกาย, ราน, รานคา, รานรวง, รานแดกดวน, ลงทุน, ละคร, 
ลักษณะ, ลาภลอย, ลํ าดับ, ลูก, ลูกคา, ลูกจาง, ลูกตา, ลูกทีม, ลูกนอง, ลูกนอย, ลูกมือ, ลูกหนี้, ลูกหลาน, ลาง, 
วง, วงการ, วงจร, วงเงิน, วงเงินคุมครอง, วงใน, วัง, วัฒนธรรม, วัตถุดิบ, วัตถุประสงค, วัน, วันทํ าการ, วันที่, วัน
น้ี, วนัรุงขึน้, วันหยุด, วัย, วาจา, วานนี้, วารสาร, วาระ, วาระแหงชาติ, วิกฤติ, วิกาล, วิจัย, วิชาการ, วิดีโอ เกม, 
วถิชีวีติ, วถิทีาง, วิทยาเขต, วิธี, วิธีการ, วิธีทํ า, วินัย, วิศวกร, วิศวกรรม, วุฒิสภา, วุฒิสมาชิก, วาที่, ศักดิ์ศรี, 
ศกัยภาพ, ศัตรู, ศัพท, ศาล, ศาลยุติธรรม, ศาลลมละลาย, ศาลอาญา, ศาสนา, ศิลป, ศูนย, ศูนยบริการการ
ศกึษา, ศูนยเทคโนโลยี, ศนูยเทคโนโลยทีางการศกึษา, ส.ว., ส.ส., สงคราม, สถานการณ, สถานที่, สถานที่ทํ างาน, 
สถานภาพ, สถานศึกษา, สถานี, สถาบัน, สถาบันการจัดอันดับความนาเชื่อถือ, สถาบันจัดอันดับ, สถาบันจัด
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อันดับความนาเชื่อถือ, สถิติ, สนาม, สนามบิน, สปริต, สภา, สภาผูแทนราษฎร, สภาพ, สภาพคลอง, สภาพแวด
ลอม, สภาวะ, สภาวะการณ, สภาสูง, สมอง, สมัย, สมาคม, สมาชิก, สรรพกํ าลัง, สหภาพ, สหาย, สอง, สังคม, 
สังคมนิยม, สัญชาติ, สัญญา, สัญญาณ, สัดสวน, สัตยาบัน, สัตว, สันดอน, สันดาน, สันติภาพ, สัปดาห, สัม
พันธไมตรี, สากล, สาขาวิชา, สาม, สามัญสํ านึก, สามี, สาย, สายการบิน, สายตา, สายสง, สารสนเทศ, สาระ, 
สาว, สาวๆ, สาเหตุ, สํ านัก, สํ านักงาน, สํ านักงานปลัด, สํ านักงานใหญ, สํ านักผูวาการ, สํ านักพิมพ, สิทธิ, สิน
คา, สินคาทุนนํ าเขา, สินคาฟุมเฟอย, สินคาอุปโภคบริโภค, สินเชื่อ, สินเชื่อไมกอใหเกิดรายได, ส่ิง, ส่ิงทอ, สี, ส่ี, 
ส่ือ, ส่ือการศึกษา, ส่ือการสอน, ส่ือมวลชน, สุขภาพ, สุดที่รัก, สุดสัปดาห, สุนทรพจน, สุนัข, สุภาพสตรีหมาย
เลขหนึ่ง, สุภาษิต, สูตร, สเปรด, สวน, สวนตาง, สวนรวม, สวนรวม, สวนแบง, หนัง, หนังสือ, หนังสือพิมพ, 
หนงัสือแสดงเจตจํ านงฯ, หนี้, หนี้สิน, หนี้ไมกอใหเกิดรายได, หนึ่ง, หนึ่งเดียว, หนู, หนวยงาน, หนา, หนาตา, 
หนาตาง, หนาที่, หนาที่การงาน, หนาแง, หมอ, หมายเหตุ, หมี, หมู, หลวง, หลัก, หลักการ, หลักฐาน, หลัก
ทรัพย, หลักประกัน, หลักสูตร, หลักเกณฑ, หลังมือ, หลุม, หอศิลป, หัว, หัวหนา, หัวเร่ือง, หัวใจ, หุน, หุน, หุน
สวน, หุนอางอิง, หุนเพิ่มทุน, หองนํ้ า, หางสรรพสินคา, องคกร, องคประกอบ, อดีต, อธิการบดี, อธิบดี, อนาคต, 
อนามัย, อนุพันธ, อนุสัญญา, อรรถรส, อัตรา, อัตราสวน, อัธยาศัย, อันดับ, อันตราย, อาการ, อาจารยผูสอน, 
อาชญากร, อาชญากรรม, อาณานิคม, อานิเมชั่น, อายุ, อารมณ, อารมณขัน, อาวุโส, อาหาร, อาหารการกิน, 
อาหารวาง, อาหารเย็น, อํ านาจ, อินเทอรเน็ต, อิเล็กทรอนิกส, อี-เมล, อุดมศึกษา, อุตสาหกรรม, อุบัติเหตุ, 
อุปกรณ, อุปสรรค, เกณฑ, เกม, เกร็ดขาว, เกษตร, เกาะ, เกียรติยศ, เกาอี้, เขตเดียวเบอรเดียว, เครดิตฟองซิเอร, 
เครือขาย, เครื่อง, เครื่องกีดขวาง, เครื่องจักร, เครื่องบิน, เครื่องปนผลไม, เครื่องมือ, เครื่องยนต, เครื่องใช, 
เคเบลิทีว,ี เคา, เคาลาง, เงิน, เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ, เงินกู, เงินชวยเหลือ, เงินตรา, เงินตน, เงินทุน, เงิน
ประกนั, เงินฝาก, เงินลงทุน, เงินสด, เงินสภาพคลองสุทธิ, เงินออม, เงินเดือน, เงินใตโตะ, เงินๆทองๆ, เงื่อนไข, 
เจตนา, เจา, เจาของ, เจาตัว, เจาบาน, เจาพนักงานพิทักษทรัพย, เจาภาพ, เจาหนี้, เจาหนาที่, เชิง, เชื้อชาติ, 
เชือ้สาย, เชื้อเพลิง, เชา, เดินสาย, เดิม, เดือน, เด็ก, เทคนิค, เทคนิเคิล, เทคโนโลยี, เทศกาล, เที่ยวบิน, เทา, 
เนือ้, เนื้อหา, เบ้ียประกัน, เบ้ียประกันภัย, เบ้ืองตน, เบ้ืองหนา, เบ้ืองหลัง, เปา, เปาหมาย, เพลง, เพศ, เพื่อน, 
เพือ่นบาน, เพื่อนฝูง, เพื่อนรวมงาน, เมาส, เมือง, เมืองกรุง, เมืองหลวง, เมื่อกอน, เมื่อวานนี้, เม็ดเงิน, เยาวชน, 
เรือ, เร่ือง, เร่ืองราว, เร็วๆนี้, เลขาธิการ, เลือกตั้ง, เลือกตั้งซอม, เลือด, เวบ, เวบไซต, เวลา, เศรษฐกิจ, เศรษฐ
มติ,ิ เศรษฐศาสตร, เสถียรภาพ, เสรีภาพ, เสียง, เสียงโวย, เส่ีย, เส้ือ, เส้ือยืด, เสนทาง, เสนสาย, เหตุ, เหตุผล, 
เหยือ่, เห็ด, เอกชน, เอกราช, เอกลักษณ, เอกสาร, เอกอัครราชทูต, เอฟที, เอสพีแอล, เอเยนซี, เอ็นซีอาร, เอ็นพี
แอล, แกนนํ า, แถบ, แถว, แท็กซี่, แนว, แนวคิด, แนวทาง, แนวรวม, แนวหนา, แนวโนม, แบงก, แบบ, แบบ
ฟอรม, แบบสอบถาม, แผงวงจร, แผน, แผนงาน, แผนฟนฟู, แผน, แผนดินใหญ, แผนฟลม, แพทย, แพทยผาตัด, 
แฟนๆ, แมว, แม็กซ, แมขาย, แมบาน, แรง, แรงกดดัน, แรงงาน, แรงงานสัมพันธ, แสน, แหลง, แหลงขาว, แหลง
อางอิง, โครงการ, โครงสราง, โฆษก, โฆษณา, โตะ, โตะบัคคารา, โท, โทรทัศน, โทรศัพทแบบหมุน, โทษทัณฑ, 
โบราณ, โปร, โปรแกรมเมอร, โภชนาการ, โรค, โรคทองรวง, โรง, โรงงาน, โรงพยาบาล, โรงเรียน, โรงแรม, โรงไฟ
ฟา, โลก, โอกาส, ใต, ใบสมัคร, ใบสํ าคัญ, ใบหนา, ใบอนุญาต, ไขโปง, ไซต, ไตรมาส, ไปรษณีโทรเลข, ไฟ, ไฟ
ฟา, ไฟฟาผันแปร, ไฟล, ไฟแนนซ, ไมกวาด, ไอ
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กรณ,ี กอน, ขาง, คน, คร้ัง, คราว, คํ า, คํ ารบ, คืน, คู, งวด, งวดๆ, จังหวัด, จํ านวน, ฉบับ, ชนชั้น, ชนิด, ชั่วโมง, 
ชดุ, ชุดวิชา, ดอลลาร, ดาน, ตัว, ทศวรรษ, ทาง, ที, นาย, บท, บริษัท, บาท, บีทียู, ประการ, ประเด็น, ประเทศ, 
ประเภท, ป, ฝกาว, ฝาย, พรรค, ฟาก, รอบ, ราย, รายการ, ร้ิวๆ, ลักษณะ, วัน, วิชา, สัปดาห, สาขา, สวน, หน, 
หนากระดาษ, หุน, องค, อยาง, อัน, อันดับ, เครื่องยนต, เซนต, เดือน, เมกะวัตต, เร่ือง, เอสดีอาร, แนวทาง, 
แผน, แหง, โครงการ, โรง, ไตรมาส, ไมครอน

NPP
14 สิงหาคม 2541, Fantasticon.com, HSCB, KFW, Krungthep Turakij, Shockwave.com, Thrust 
Reverse, Toonscape.com, joecartoon.com, ก.ค., ก.ย., ก.ล.ต., กกต., กทม., กฟผ., กรุงเทพ, กรุงเทพฯ, 
กรุงไทย, กฤษณพงศ, กศน., กษมา, กสิกรไทย, กอคเวเซอร, กองทุนการเงนิระหวางประเทศ, กองทุนฟนฟูฯ, กอง
ทุนเพือ่การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน, กันยายน, กัมพูชา, การคลัง, การบินไทย, การประกันภัย, การ
ประดษิฐการตนูแนวใหม, การปโตรเลียมแหงประเทศไทย, การศกึษานอกโรงเรียน, การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 
ก ําแพงเพชร, กีรติกร, กุมภาพันธ, ขวัญใจธัญญา, คณะกรรมการขาราชการครู, คณะอนุกรรมการมาตรฐานสิน
เชือ่ท่ีอยูอาศัย, คมนาคม, คริส, คริสตมาส, คลัง, คลินตัน, ความหวังใหม, คอมมิคส รีเทลเลอร, คอมมิวนิสต, 
ค ํารณ, คินน็อค, ง็อก, จองชัย, จอมลวงลูก, จอมลวงลูกไรรอย, จอรแดน, จอหน, จัตุมงคล, จันทบุรี, จันทร, จัส
มนิ อินเตอรเนชั่นแนล, จีน, จึงสงวนสิทธิ์, จูเนียร, ชวน, ชัช, ชับบ, ชับบ ประกันภัย, ชาญ, ชาติไทย, ชาว
กมัพูชา, ชาวพรรคประชาธิปตย, ชาวฟลิปปนส, ชาวมุสลิม, ชาวอังกฤษ, ชาวอเมริกัน, ชาวเวียดนาม, ชิลดส, 
ชมุพร, ชโรเดอร, ช็อคเวฟ, ซังแตร, ซับไมครอน, ซัวเถา, ซานดิเอโก, ซาอุดีอาระเบีย, ซิติ กรุป, ซีเมนส, ซูซานนา, 
ฌากส, ญ่ีปุน, ดอง ฟาม, ดอนเมือง, ดับเบิลยูพีพี, ดับเบิลยูพีพี กรุป, ดัลลัส, ดีน, ดูปองต, ต.ค., ตรัง, ตลาดรอง
สินเชือ่เพือ่ท่ีอยูอาศยั, ตลาดหลักทรัพย, ตังทัตสวัสดิ์, ตันศิริ, ตูนสเคป, ทนง, ทบวงมหาวิทยาลัย, ทบวงฯ, ทอง
อินทร, ทอม, ทอมกับเจอรร่ี, ทอมแอนดเจอรร่ี, ทักษิณ, ทากาฮาชิ, ทาราร, ทํ าความเขาใจกับการตูน, ทํ าเนียบ, 
ทํ าเนียบขาว, ทิม, ทิศทางของศนูยการศกึษาในอนาคต, ทีเอน็ที, ทีโออาร, ทูซอน, ธงชัย, ธนชาติ, ธนาคารพัฒนาเอ
เชีย, ธนาคารแหงประเทศไทย, ธนาคารโลก, ธปท., ธรรมนูญ, ธอส., ธารินทร, ธี, ธีรภัทร, นครหลวงไทย, นร
วฒัน, นิวซีแลนด, นิวยอรก, นิวยอรกออบเซอรเวอร, นีล, นูร, น้ํ าเทิน 2, บรัสเซลส, บอมเบย, บอริส, บังกลาเทศ, 
บางปะกง, บาสิลัน, บิล, บีทีเอส, บุญเลิศ, ปตท., ประกันชีวิต, ประกันภัย, ประชาธิปตย, ปราจีนบุรี, ปริศนานั
นทกุล, ปองพล, ปอยเปต, ปตตานี, ปากีสถาน, ปแอร, ปูติน, ผลิตไฟฟา, ฝร่ังเศส, พ.ค., พนมหัตถ, พนมเปญ, 
พมา, พรรคแมธรณีบีบมวยผม, พฤษภาคม, พะเยา, พับบลิกซิส, พับลิกซิส, พิทยะ, พุธ, ฟรอก เบลเดอร, ฟรังค
ฟูรเทอรอัลเกไมเนอไซทงุ, ฟลอริดา, ฟอรด มอเตอร, ฟาม, ฟารอีสเทิรน, ฟารอีสเทิรน อีโคโนมิครีวิว, ฟตช อิบคา ดี
ซอีาร, ฟลิปปนส, ฟูจิโมริ, ม.ค., มกราคม, มสธ., มหานคร, มอรลีย ฟนด แมเนจเมนท, มอรแกน, มอสโก, มัท
ราส, มารควิซ, มาเกา, มาเลเซีย, มาแสง, มิชิแกน, มิซูอารี, มิถุนายน, มินห, มิยาซาวา, มิลเลอร, มี.ค., มีนาคม, 
มสุลิม, มูดี้ส, ยัง & รูบิแคม, ยัง&รูบิแคม, ยาดานา, ยุโรป, ยูเอ็น, ยูไนเต็ด, ยูไนเต็ด แอรไลน, ยางกุง, ระบบขน
สงมวลชนกรุงเทพ, รัตนาภรณ, รัตโนภาส, ราชบุรี, ราฟค, รีพับบลิก, ลอนดอน, ลอวเรนซ, ลักเซมเบิรก, ลาว, 
ลาสเวกัส, ลินช, ลิสบอน, ลี, ลุฟท ฮันซา, ลุฟทฮันซา, ลเอสเปรสโซ, วงศโสธร, วรวรรณ ณ อยุธยา, วลาดิมีร, วอ
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ชงิตนั, วัน, วันชัย, วัลดรอน, วาย & อาร, วิชัย, วิทชเบลด, วีระ, ศธ., ศรีนคร, ศรีลังกา, ศิริชนะ, ศึกษาธิการ, 
ศกึษาฯ, ศกุร, สกอตต, สก็อตต, สงครามเวียดนาม, สตาร อัลลายแอนซ, สมศักดิ์, สมอ., สมเกียรติ, สมเชาว, 
สศช., สหประชาชาติ, สหภาพยุโรป, สหรัฐ, สหรัฐอเมริกา, สอง, สันติวงษ, สํ านกังานคณะกรรมการก ํากบัหลัก
ทรัพยและตลาดหลกัทรัพย, สํ านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต,ิ สํ านักงานคณะกรรมาธิ
การ, สํ านักงานคณะกรรมาธิการสหภาพยโุรป, สํ านักงานความสัมพันธแรงงานแหงชาติ, สํ านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, สิงคโปร, สิงคโปร แอรไลนส, สิงหาคม, สิงห, สิทธิพร, สิปาดัน, สุรพล, สุราษฎรธานี, 
สุวรรณ, สุวัฒน, สุโขทัยธรรมาธิราช, สแกนดิเนเวีย, สแตน, สงเสริมอุตสาหกรรม, หลีกภัย, หวั่งหลี, องคการณ, 
อดิศร, อดิเรกสาร, อภิสิทธิ์, อริโซนา, อลาสกา แอรไลน, ออลนิปปอน แอรเวย, ออสเตรเลีย, อะแมซิง สไปเดอร
แมน, อังกฤษ, อับดุลเลาะห, อับดุลเลาะหท่ี 1, อัลเบอรโต, อัศวโชค, อาคารสงเคราะห, อาทิตย, อาบู เซยาฟ, 
อารชี, อารลิน, อาเซียน, อิตาลี, อินธนูไชย, อินเดีย, อินโดจีน, อินโดนีเซีย, อินไซดมอสโก, อิสราเอล, อิสลาม, 
อุตสาหกรรม, อุตฯ, อเมริกัน, อเมริกา, ออนวิมล, อาวไทย, ฮวง, ฮานอย, ฮิกุชิ, ฮิตชิงส, ฮิตชิงห, ฮิลลารี, ฮุน, ฮุส
เซน, เกษประทุม, เกอรบิล อิน อะ ไมโครเวฟ, เกอรฮารด, เขมร, เขมรแดง, เคน, เครซอง, เคอรรี, เคียรนีย, เงิน
ฉ่ํ า, เงนิทนุอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย, เจ., เจ.วอลเทอร ธอมพสัน, เจดดะห, เจอรร่ี, เชียงใหม, เซน, เซาธ พารค, 
เซาธเวสต, เซาธเวสต แอรไลน, เซียะเหมิน, เซเวน-อีเลฟเวน, เดวิด, เดอ ลา ครูซ, เดอบอสซิเออ, เดอร สปเคล, 
เดอะซนัเดยไทม, เดอะรีพิวเทชั่น อินสติติว, เดอะเฮีย, เตาปูน, เตา, เท็กซัส, เนเธอรแลนด, เบลล, เบอรตัน, เปรู, 
เพยีงเกษ, เม.ย., เมษายน, เมอรริล ลินช ภัทร, เยตะกุน, เยลตซิน, เยอรมนี, เยอรมัน, เลอ มงด, เวชชาชีวะ, 
เวยีดนาม, เวยีดนามคอมมิวนิสต, เวียดนามเหนือ, เวียดนามใต, เสาร, เหงียน, เอ ดี บี, เอดิธ, เอที&ที, เอบีเอ็น 
แอมโร, เอส แอนด พี มูดีส อินเวสเตอร เซอรวิส, เอสเอเอส, เอสเอ็มซี, เอเชีย, เอเชียอาคเนย, เอเอฟพี, เอ็กโก, 
เอน็แอลอารบี, เอ็มดี-80, แกรนด แรปดส, แคนาดา, แคลิฟอรเนีย, แนนซี่, แบงกชาติ, แบงกออฟอเมริกา, แบรรี, 
แบรร่ี, แบลร, แพรทท แอนด วิทนีย, แพร, แพ็ตเทน, แมคคลาวด, แมคลารเลน, แมน, แมร, แม็คคารทนีย, แม็ค
คารธี, แลนด แอนด เฮาส, แวรริก, แอนดรู, แอนเซส ออสเตรเลีย, แอรแคนาดา, แฮรริส อินเตอรแอคทีฟ, โกลดา, 
โจ, โจรสลัดแหงเกาะตะลุเตา, โจโล, โทนี, โธมัส, โปรดี, โปรตุเกส, โมโตโรลา, โรมาโน, โสภณ, โอกิลวี่ &เมเธอร, 
โอไฮโอ, โฮจิมินห, โฮจิมินห ซิตี้, ไข, ไคโอ, ไซงอน, ไทมคีปปง ซิสเต็ม, ไทย, ไทยธนาคาร, ไทยพาณิชย, ไทยรัก
ไทย, ไทยรับประกันภัยตอ, ไบรอัน, ไมรเนอร แอนด เวอรส, ไมเคิล, ไมโครซอฟท, ไรนา, ไลนเวเบอร, ไอเอฟซีที, 
ไอเอสโอ, ไอเอสโอ 9000, ไอเอ็มเอฟ

NPRO
กนั, คุณ, ตน, ตนเอง, ตรงน้ี, ตรงไหน, ตัวเอง, ท้ังคู, ท้ังหมด, ท่ีน่ัน, ท่ีน่ี, ท่ีไหน, น่ัน, น้ัน, นาง, น่ี, น้ี, นอง, ผม, 
ผู, พระองค, พวกขา, พวกนั้น, พวกนี้, พวกเขา, พวกเรา, พวกเอ็ง, มัน, อะไร, อะไรๆ, อัน, เขา, เชนนั้น, เชนนี้, 
เทาไร, เทาไหร, เธอ, เพือก, เรา, เหลานี้, เอ็ง, เฮา, ใคร, ใครๆ
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PCOMP
ซึ่ง, ท่ี, วา, ให

PFX
การ, การที่, ความ

PN
กลาง, กวา, กับ, กอน, กอนหนา, ของ, ขาม, จนถึง, จาก, ณ, ดัง, ดวย, ตรง, ตลอด, ตั้งแต, ตาม, ตอ, ถึง, ท่ัว, 
ทาง, ท่ี, ทามกลาง, นอก, นอกจาก, นับจาก, นับตั้งแต, นับแต, บน, ประจํ า, ผาน, พรอม, พรอมกับ, ภายใต, 
ภายใน, ยัง, ระหวาง, ราวกับ, ละ, สํ าหรับ, สู, หนา, หลัง, หลังจาก, อยาง, เกี่ยวกับ, เชน, เชนเดียวกับ, เดียวกับ, 
เนือ่งเพราะ, เนื่องใน, เพราะ, เพื่อ, เมื่อ, เหนือ, แก, แต, แหง, โดย, ใน, ในระหวาง, ให, ใหกับ, ใหแก, ไปถึง

PT
ก็แลวกัน, ครับ, จุ, ซี, นัก, น่ันเอง, น่ันแหละ, น้ัน, นา, น่ี, น่ีแหละ, น้ี, ฟะ, มั้ย, ยังไงละ, ละ, ละก็, ละกอ, ละ, สิ, 
หรอก, หรือยัง, หรืออยางไร, หรือไง, หรือไม, หา, อิ, ออ, ฮา, เขานั่น, เซ, เปนตน, เฟย, เลย, เสีย, เสียเลย, เสีย
แลว, เอย, แล, แหละ, โถ, โวย, โห, ไง

PUNC
 ! " % ' ( ) , - . : <slash> ?

PV
กวา, กอน, กอนที่, กอนหนาที่, ขณะ, ขณะที่, จน, จนกวา, จาก, จากที่, ดัง, ดวย, ตราบเทาที่, ตั้งแต, ตาม, ถึง, 
ถงึแม, ถึงแมวา, ถา, ถาหาก, ท้ังๆที่, นอกจาก, นับตั้งแต, พรอม, พรอมกับ, พอ, ระหวาง, สํ าหรับ, หลัง, หลัง
จาก, หลังจากที่, หาก, หากวา, อยาง, เชน, เทาที่, เนื่องจาก, เนื่องจากวา, เปนเพราะ, เพราะ, เพราะวา, เพื่อ, 
เพือ่สํ าหรับ, เมื่อ, เวลา, เหมือนกับวา, แทนที่, แม, แมวา, โดย, โดยที่, ในขณะที่, ในระหวาง

Q
0.01, 0.18, 0.19, 0.35, 1, 1,000, 1,500, 1,655, 1.28, 1.3, 1.5, 1.8, 1.95, 10, 13, 13,470, 14, 149, 15, 16, 
2, 2,000, 2,400, 2,500, 2.2, 2.8, 20, 20,867, 200, 21, 24, 25, 25,000, 258, 27, 275, 28, 29, 3, 3,000, 
3,103, 3,450, 3,53, 3.5, 3.63, 30, 300, 31, 320, 34, 340, 35, 35,000, 4, 4.5, 40, 400, 407, 49, 49.5, 5, 
50,000, 50,322, 500, 6, 60, 600, 61, 62, 625, 65, 7, 75, 78, 79.6, 8, 8.25, 800, 82, 825, 850, 9, 90, 93, 
กวา, กี่, กึ่ง, ตั้ง, ถึง, ท่ัว, ท้ัง, ทุก, บรรดา, บาง, ประมาณ, พัน, ยี่สิบ, ราว, รวม, ล., ลาน, สอง, สองสาม, สัก, 
สาม, สิบ, ส้ิน, ส่ี, หมื่น, หลาย, หลายๆ, หา, อีก, เจ็ด, เฉพาะ, เพียง, แค, แต, แตละ, แตเพียง, แสน, ไมกี่
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V0
กดดนั, กระจาย, กระซิบ, กระทํ า, กระโดด, กลับ, กลับคืน, กลาย, กลุม, กังวลใจ, กํ าไร, กินนํ้ าใตศอก, กู, กอ
สราง, กาวหนา, ขยับ, ขยายตัว, ขอกันกินมากกวานี้, ขออนุญาต, ขออภัย, ขัดแยง, ขาด, ขาดทุน, ขาย, ขึ้น, ขึ้น
ศาล, ขมขู, ของใจ, คงคาง, คงเหลือ, ครบ, ครบกํ าหนด, ครอมหลัง, คลอง, ควบคุม, คอย, คอรัปชั่น, คับแคนใจ, 
คดิ, คดิอาน, คืนชีพ, คืบ, คืบหนา, คุมครอง, คํ้ าประกัน, งวง, จดทะเบียน, จบ, จบการศึกษา, จัดการ, จัดซื้อจัด
จาง, จาย, ฉลุย, ฉิบหาย, ฉอราษฎรบังหลวง, ชนะ, ชํ ารุด, ชุมนุม, ชูโรง, ชวยเหลือ, ซุกซอน, ซุบซิบ, ซํ้ าซาก, ดา
หนา, ด ําเนิน, ดํ าเนินการ, ดํ าเนินงาน, ดื่ม, ดูหมิ่น, ดูแล, ดูแลเอาใจใส, ตก, ตกตํ่ า, ตกลง, ตบทาย, ตรงกันขาม, 
ตรงตอเวลา, ตรงเวลา, ตรวจสอบ, ตะขิดตะขวงใจ, ตัดสิน, ตัดสินใจ, ตั้ง, ตั้งรับ, ตั้งใจ, ตาม, ติดตาม, ตอตาน, 
ตอรอง, ตอสู, ตอเนื่อง, ตาง, ถก, ถลม, ถอนตัว, ถอยรน, ถังแตก, ทราบ, ทะเลาะ, ทะเลาะเบาะแวง, ทัน, ทับ
ซอน, ท่ัว, ทํ า, ทํ างาน, ทุจริต, ทอแท, นอน, น่ัง, นํ า, นิยม, บริการ, บริหาร, บริโภค, บิน, บุก, บูดบ้ึง, ปกครอง, 
ปฏิบัติ, ปนเป, ประกันภัย, ประกาศ, ประจาน, ประจํ า, ประชุม, ประมูล, ปรับ, ปรับตัว, ปรับทุกข, ปรากฏ, 
ปรากฏตัว, ปลอม, ปลอยกู, ปะปน, ปน, ปดตัว, ผงาด, ผลัด, ผลิต, ผวา, ผันผวน, ผาน, ผานพน, ฝกงาน, พบ
ปะ, พยกัเพยิด, พยายาม, พรอมใจ, พลิกล็อค, พอ, พอใจ, พัฒนา, พัวพัน, พาดหัว, พิจารณา, พิทักษทรัพยเด็ด
ขาด, พุงกาง, พูด, พูดคุย, พอง, ฟน, ฟนตัว, ฟนฟู, ฟอง, มอง, มั่นใจ, มา, มี, มีกิน, ยกเกรด, ยั่วยุ, ยิ้มแยมแจม
ใส, ยืดอก, ยืดเยื้อ, ยืน, ยืนยัน, ยุติ, รณรงค, รบ, รวม, รวมความ, รอ, รอทา, ระเหี่ยใจ, รับผิดชอบ, ริเร่ิม, รุก, รุด
หนา, รุม, รู, รวม, รวมทุน, รวมมือ, ร่ํ าเรียน, รอนวิชา, ลง, ลงขัน, ลงคะแนน, ลงจอด, ลงตัว, ลงทุน, ลงโทษ, ลด, 
ลอยนวล, ละเมิด, ล็อกถลม, ลม, ลมจม, ลวงละเมิด, ลมละลาย, ลมเหลว, ลวงลูก, ลอเลียน, วนเวียน, วาง
จ ําหนาย, วางแผน, วิจัย, วิวาท, วิ่ง, วิ่งวิบาก, วา, วางงาน, ศึกษา, สนับสนุน, สบอารมณ, สมควร, สมัคร, สรุป, 
สรางงาน, สรางสรรค, สวิง, สอน, สอบ, สะสม, สับสน, สัมภาษณ, สํ าเร็จ, สํ าเร็จการศึกษา, ส้ินพระชนม, ส้ิน
สุด, สงมอบ, สมหลน, หงายหลัง, หนาแตก, หมด, หมดสภาพ, หมดเขตรับสมัคร, หมุน, หยอกลอ, หยุด, หลบ
หน,ี หลอกลวง, หลับตา, หลุด, หวั่นไหว, หัวเราะ, หัวเสีย, หางานทํ า, หาย, หารือ, หาเสียง, อนุญาต, อยู, อยู
รอด, ออก, ออกลูก, ออมทรัพย, อัด, อิจฉา, อุปถัมภ, อุปโภคบริโภค, ออยเขาปากชาง, เกิด, เกี่ยวของ, เข็ด, เขา, 
เขาทมี, เขาปาย, เขาเรียน, เขาใจ, เคล่ือนไหว, เงียบ, เจตนา, เจรจา, เจริญพระชนมายุ, เจง, เฉล่ีย, เซ็ง, เซ็น
สัญญา, เดนิ, เดินขบวนพาเหรด, เดินทาง, เดินพาเหรด, เดินหนา, เดินเครื่อง, เดินเหิน, เดือดรอน, เตรียมการ, 
เตบิโต, เถียง, เบ่ียงเบน, เบ่ือ, เปล่ียน, เปล่ียนแปลง, เปด, เปดปาก, เปดสอน, เปน, เปนงง, เปนไป, เผยแพร, 
เพิม่, เพียงพอ, เฟองฟู, เรียกขาน, เรียน, เรียนรู, เรืองอํ านาจ, เร้ือรัง, เลือน, เล่ือนชั้นเล่ือนตํ าแหนง, เลน, เลา
เรียน, เวนวาง, เสด็จ, เสนอขาย, เสร็จ, เสร็จส้ิน, เสีย, เสียหาย, เส่ียง, เหนือ, เหลือ, เห็นชอบ, เห็นดีเห็นงาม, 
เหน็ดวย, เอวัง, เอาจริงเอาจัง, เอยปาก, แกไข, แขงขัน, แคน, แตกตาง, แตกแยก, แตง, แถลง, แพรหลาย, แพ, 
แยก, แลว, แลวเสร็จ, แลวไปใหญ, แวะเยี่ยม, แวะเวียน, แสดง, แหก, โกง, โฆษณา, โปรด, โรดโชว, โลงใจ, 
โวยวาย, โหมโรง, โอน, ใกลชิด, ใกลเคียง, ใจจดใจจอ, ใชการ, ใชงาน, ใชจาย, ใชประโยชน, ให, ใหสัมภาษณ, 
ใหอภัย, ได, ไดผล, ไดเสีย, ไป, ไปไหนมาไหน, ไลเสือเขาปา ปงปลาประชดแมว, ไหล
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VADJ
กวาง, กวางๆ, กะทัดรัด, กะทันหัน, คึกคัก, คุม, งาย, งายๆ, จริง, จริงจัง, จริงๆจังๆ, จํ ากัด, จํ าเปน, จิ๋ว, จุกจิก, 
ฉลาด, ชอบธรรม, ชัดเจน, ชั่ว, ชื่อดัง, ชา, ชาๆ, ซบเซา, ซื่อ, ซอนเรน, ดัง, ดี, ดีงาม, ดีๆ, ดึกดื่น, ดึกๆ, ดูดี, ดูไม
จดื, ดวน, ตรง, ตลก, ติดดิน, ตื่นตัว, ตํ่ า, ตองหาม, ถนัด, ถี่, ถูก, ทรงคุณวุฒิ, ทรงอิทธิพล, ทันสมัย, ทุจริต, 
ธรรมดา, นาน, นานิยมยกยอง, นาประทับใจ, นาประหลาดใจ, นาพิศมัย, นาสนใจ, นาอึดอัด, นาเจ็บใจ, นา
เชือ่, นาเชื่อถือ, นาแปลกใจ, นอย, บริบูรณ, บังเอิญ, บอยคร้ัง, บอยๆ, ปกติ, ปราดเปรื่อง, ปลอดภัย, ผิด, ผิด
กฎหมาย, ผิดพลาด, ผอนปรน, พรอม, พิสดาร, พิเศษ, ฟรี, มหาศาล, มั่นคง, มาก, มากนอย, มากมาย, มิดชิด, 
มคีา, มหีนามตีา, ยั่งยืน, ยาก, ยากจน, ยากลํ าบาก, ยาว, ยาวนาน, ยิ่งหยอน, ยิ่งใหญ, ยืดหยุน, ยุงยาก, ยอย, 
ยํ ่าแย, รวดเร็ว, รวย, รอง, รอบคอบ, รุนแรง, ร่ํ ารวย, ราย, รายแรง, ลบ, ละเอียด, ละเอียดออน, ลํ าบาก, ลึก, 
ลึกๆ, ลาชา, ลาสมัย, ลาหลัง, วิเศษ, วุน, วาง, สกปรก, สงบ, สด, สดใส, สนุก, สนุกสนาน, สบาย, สบายๆ, สมัย
ใหม, สวย, สวาง, สะดวก, สะดวกสบาย, สะเทินนํ้ าสะเทินบก, ส้ัน, สามัญ, สํ าคัญ, สํ าคัญๆ, สํ าเร็จ, สุดยอด, 
สูง, สวนตัว, สวนบุคคล, หนัก, หนักหนา, หนักแนน, หนุม, หยาบ, หยาบคาย, หลัก, หลักๆ, หลากหลาย, หวือ
หวา, หอมหวาน, หัวกะทิ, หัวหมอ, หัวแข็ง, หัวใส, หิน, ออกนอกหนา, อัตโนมัติ, อันตราย, อาวุโส, อิดโรย, 
อิสระ, อิสรเสรี, ออนแอ, เกินงาม, เกินจริง, เกง, เกงๆ, เกา, เกากอน, เกาแก, เกาๆ, เก, เขียว, เขม, เขมขน, เขม
งวด, เขมแขง็, เขาทา, เครงครัด, เงินหนา, เงียบเหงา, เจาเลห, เจง, เฉพาะกิจ, เชื่องชา, เดียวดาย, เต็มจํ านวน, 
เตม็ท่ี, เต็มรูปแบบ, เต็มสูบ, เถื่อน, เบา, เบาบาง, เบาๆ, เบ็ดเสร็จ, เปดเผย, เปนดี, เปนทางการ, เปนที่แนนอน, 
เปนธรรม, เปนธรรมดา, เปนปกติ, เปนประจํ า, เปนพิเศษ, เปนล่ํ าเปนสัน, เปนสวนตัว, เปนสวนใหญ, เปนอัน
หนึง่อนัเดียว, เปนเอกฉันท, เปนใหญเปนโต, เปนไร, เยอะ, เยี่ยม, เยายวน, เรียบ, เรียบรอย, เร็ว, เลว, เละ, เละ
เทะ, เล็ก, เล็กนอย, เล็กๆ, เล็กๆนอยๆ, เวอร, เสมือนจริง, เสรี, เสียเสน, เส่ียง, เส่ือมถอย, เหงา, เหนียม, เหมาะ
สม, เหม็น, เหลือเฟอ, แข็งแกรง, แข็งแรง, แจมใส, แดง, แนชัด, แนน, แนนอน, แปลกหนา, แปลกใหม, แพง, 
แยบยล, แรง, แสนกล, แสบ, โดดเดน, โต, โปรงใส, โอบออมอารี, ใกลชิด, ใจกวาง, ใจดี, ใตดิน, ใหญ, ใหญๆ, 
ใหม, ใหมๆ, ไกลๆ, ไดเปรียบ

VAUX
ควร, คอย, คอย, จํ าเปนตอง, ดู, ตอง, ถูก, ทรง, ทํ าทา, นา, พอ, พึง, สามารถ, ออก, อาจ, เคย, เปน, เห็น, โดน, 
ใช, ได, ไดรับ

VCV0
กลาว, ก ําหนด, ขอ, ขู, คาด, คาดการณ, คิด, คอนแคะ, จัด, จํ า, ชักชวน, ชี้, ชี้แจง, ชวย, ดีใจ, ดึงดูดใจ, ดู, ตก
ลง, ตรวจสอบ, ตอบ, ตัดสินใจ, ตีความ, ตองการ, ถือ, ทราบ, ทึกทัก, นับ, นิยม, นึก, บอก, บอกเลา, บังคับ, 
ปฏิเสธ, ประกาศ, ประสงค, ประเมิน, ปรับตัว, ปรากฏ, ปรารถนา, ปลอย, ผอนปรน, พบ, พิจารณา, พูด, มอง, 
มั่นใจ, มุงมั่น, ยอม, ยอมรับ, ยึดมั่น, ยืนยัน, รณรงค, รอ, ระบุ, รับทราบ, รับรอง, รายงาน, รู, รูสึก, ลืม, 
วเิคราะห, สนใจ, สะทอน, สังเกต, ส่ังการ, สงผล, สงเสริม, หมายความ, หวัง, หวังดี, อนุญาต, อนุมัติ, อยาก, 
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อาง, เกรง, เขาใจ, เชื่อ, เปดชอง, เปดทาง, เปดเผย, เปดเผยตัว, เปดโอกาส, เปนผล, เผย, เรียก, เรียกรอง, 
เลือก, เลา, เสนอ, เสมือน, เสริม, เห็น, แจง, แถลง, โนมนาว, โปรโมท, ไววางใจ

VN0
กรอก, กระจาย, กระตุน, กระทํ า, กลับ, กล่ันแกลง, กลาว, กลาวหา, กล้ํ ากลืน, กวาด, กวาดลาง, กอง, กํ า, 
ก ํากบั, กํ าหนด, กีดกัน, กู, กอ, กอตั้ง, กอสราง, กอเกิด, ขน, ขบคิด, ขยับ, ขยาย, ขอ, ขออนุมัติ, ขัด, ขับ, ขับ
เคล่ือน, ขาด, ขาดแคลน, ขานรับ, ขาย, ขี่, ขุด, ขาม, คง, ครบ, ครอง, ครอบครอง, ครอบคลุม, คล๊ิก, คลุม, 
คลาย, ควบคุม, ควัก, ควํ่ า, ควา, คัด, คัดเลือก, คิด, คิดถึง, คิดเปน, คืน, คุม, คุมครอง, งัด, งาบ, จด, จัด, จัด
การ, จดัซือ้, จัดตั้ง, จัดทํ า, จัดวาง, จัดเตรียม, จับ, จับกุม, จับมือ, จํ ากัด, จํ าหนาย, จํ าแนก, จอ, จาย, ฉลอง, 
ฉาย, ชดเชย, ชน, ชนะ, ชม, ชอบ, ชอบหนา, ชะลอ, ชํ าระ, ชิง, ชี้, ชี้แจง, ชี้แนะ, ชื่นชม, ชื่นชอบ, ชู, ชวย, ซบ, 
ซือ้, ดบั, ดํ ารง, ดํ าเนิน, ดึง, ดึงดูด, ดึงดูดใจ, ดู, ดูด, ดูหมิ่นดูแคลน, ดูแล, ดา, ตก, ตบ, ตรวจจับ, ตรวจตรา, 
ตรวจสอบ, ตอก, ตอบ, ตอบแทน, ตัด, ตั้ง, ตาม, ตามติด, ติด, ติดตั้ง, ติดตาม, ติดตอ, ติดๆ, ตีกลับ, ตอ, 
ตอตาน, ตองการ, ตาน, ถก, ถาม, ถึง, ถือ, ถือเปน, ทดสอบ, ทดแทน, ทราบ, ทํ า, ท้ิง, ทุม, ทวงติง, ทาทาย, นับ
เปน, น่ัง, นํ า, นํ าเขา, นํ าเสนอ, นิยม, นึกถึง, บรรจุ, บรรลุ, บรรเทา, บริหาร, บวก, บอก, บังเกิด, บัญญัติ, บํ ารุง
รักษา, ปกครอง, ปกปอง, ปฏิรูป, ปฏิวัติ, ปฏิเสธ, ประกบ, ประกอบ, ประกันภัย, ประกาศ, ประจาน, ประชด, 
ประทับใจ, ประมวล, ประมาณ, ประยุกต, ประยุกตใช, ประสบ, ประเมิน, ปรับ, ปรับปรุง, ปรับเปล่ียน, ปราบ
ปราม, ปราม, ปลด, ปลอม, ปลอย, ปด, ปดฉาก, ปดลอม, ปอน, ผนวก, ผนึก, ผลิต, ผสมผสาน, ผอนคลาย, 
ผาน, ฝง, ฝาก, ฝน, พก, พบ, พบเห็น, พอใจ, พัก, พักงาน, พัฒนา, พิจารณา, พิทักษทรัพยเด็ดขาด, พิมพ, พ่ึง
พิง, พูด, พน, ฟง, ฟน, ฟนฟู, มอง, มองขาม, มองดู, มองหา, มอบ, มี, ยก, ยกยอง, ยกเครื่อง, ยกเลิก, ยกเวน, 
ยอมรับ, ยิง, ยึดถือ, ยืด, ยืนยัน, ยื่น, ยุติ, ยํ่ า, ยอน, ยาย, รณรงค, รวบรวม, รวม, รอ, รองรับ, ระดม, ระบุ, 
ระมัดระวัง, รัก, รักษา, รับ, รับตรวจ, รับผิดชอบ, รับฟง, รับรอง, รับสมัคร, รายงาน, รุมลอม, รู, รูจัก, รวม, รอง
เรียน, ลง, ลงทุน, ลงโทษ, ลด, ลดทอน, ลอกเลียน, ลอง, ละทิ้ง, ละเมิด, ลักพา, ลมละลาย, ลอเลียน, วาง, วิจัย, 
วเิคราะห, วิ่งไลจับ, วาจาง, วาดวย, ศึกษา, สกัด, สงวน, สงสาร, สนับสนุน, สนใจ, สรุป, สราง, สรางสรรค, 
สะกดรอยตาม, สะทอน, สะสาง, สัมภาษณ, ส่ังงาน, สํ ารวจ, สํ ารอง, ส้ิน, สืบแทน, สูญเสีย, สง, สงมอบ, สง
ออก, สงเสริม, สงเสีย, สอ, สาย, หนี, หมด, หมั่นไส, หมายถึง, หยุด, หลอก, หลอม, หลีกเล่ียง, หวาดผวา, หัก, 
หัน, หา, หาม, อนุญาต, อนุมัติ, อภัยให, อยู, ออก, ออกแบบ, อาย, อาศัย, อุม, อาน, อาง, ฮุบ, เกรงใจ, เกลียด, 
เกดิ, เกนิ, เกีย่วของ, เก็บ, เก็บเกี่ยว, เขมือบ, เขียน, เขา, เขาขาง, เขาซื้อ, เขาถึง, เขารวม, เขาใจ, เจรจา, เจาะ
ขาว, เฉพาะ, เฉลิม, เฉลิมฉลอง, เฉล่ีย, เชิญ, เชียร, เชี่ยวชาญ, เชื่อ, เดง, เตรียม, เติมตอ, เท, เทียบ, เทา, เนน, 
เบิก, เปรียบเทียบ, เปรียบเหมือน, เปล่ียน, เปลือง, เปด, เปอน, เปน, เปนหนี้, เปา, เผชิญ, เผยแพร, เพิกถอน, 
เพิม่, เยีย่ม, เยือน, เย็บ, เร่ิม, เรียก, เรียกประชุม, เรียกรอง, เรียนรู, เรง, เลย, เล้ียงดู, เล้ียงโตะจีน, เลือก, เลือก
ตัง้, เล่ือน, เลน, เลา, เวน, เสนอ, เสนอขาย, เสนอแนะ, เสมือน, เสริมสราง, เสิรฟ, เสีย, เสียบ, เหมาจาย, 
เหมอืน, เห็น, เอา, เอาชนะ, เอารัดเอาเปรียบ, เอย, แกลง, แก, แกไข, แขวน, แจก, แจกแจง, แจง, แตะ, แตงตั้ง, 
แถลง, แทน, แทนที่, แนะนํ า, แปลง, แลก, แลกซื้อ, แลน, แวะ, แสดง, แสวงหา, โกงกิน, โกย, โคนอํ านาจ, โจมตี, 
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โดดเดี่ยว, โบก, โปรด, โมโห, โอน, ใช, ใช, ใส, ให, ใหกํ าเนิด, ได, ไดรับ, ไตสวน, ไถ, ไป, ไร, ไล, ไลออก, ไวหนา, 
ไวใจ

VNCV0
กลาวถงึ, กลาวหา, กาหัว, ชี้แนะ, ตราหนา, ติดตาม, ถาม, ทํ า, บังคับ, ปรับ, พัฒนา, พิจารณา, ยกยอง, สราง, 
สอน, ส่ัง, เจาะ, เตะ, เตือน, เปรียบ, เปรียบเทียบ, เสนอ, แก, แกไข, แจง

VNN0
ชํ าระ, ใช, ให

VNPN0
ขอ, ขัง, ขาย, คืน, จาย, ชํ าระ, ซื้อ, ถก, ทุมเท, นํ า, ปลดแอก, ปอน, ผนวก, รวม, สราง, สง, ออก, เก็บ, เขาซื้อ, 
เทียบ, เปรียบ, เสนอ, เสนอขาย, ให, ได, ไดรับ, ไว

VPN0
กระทบ, กลับ, ขัดแยง, ขึ้น, คลาย, คํ านึง, จินตนาการ, ตก, ตกลง, ตรง, ตรงขาม, ตาม, ติด, ติดตอส่ือสาร, ตาง, 
ถอนตัว, ถัด, ทรมาน, ทราบ, ทารุณ, นอกเหนือ, บวก, บีบคั้น, บุยใบ, ปฏิบัติ, ประกอบ, ปรากฏตัว, ปลดแอก, 
ผนวก, ผละ, พบ, พบปะ, พอฟดพอเหวี่ยง, พิจารณา, พายแพ, ฟองรอง, มั่นใจ, มา, มุง, ยึดติด, ยืนยัน, ยํ้ า, 
รวม, รอดพน, รับทราบ, รับผิดชอบ, รับมือ, รวม, ลงนาม, ละเมิด, วิตกกังวล, ศึกษา, สนับสนุน, สนใจ, สม, สอด
คลอง, สะทอน, สูง, สู, สงเสริม, หารือ, อยู, อุทธรณ, ออนไหว, เกิด, เกี่ยว, เกี่ยวของ, เขมงวดกวดขัน, เขา, เขา
ทํ างาน, เขาพบ, เขารวม, เขาศึกษา, เขาใจ, เจรจา, เต็ม, เทียบ, เนื่อง, เบ่ือหนาย, เปดเผย, เปนกันเอง, เพียงพอ, 
เร่ิม, เร่ิมตน, เลา, เสียเปรียบ, เส่ียง, เหมาะ, เหมือน, เห็น, แขง, แขงขัน, แจง, แตะ, แวะ, ไป

VS0
ขู, คาด, ชี้, ทํ า, ทํ านาย, ทํ าเอา, ทํ าให, ฟง, มั่นใจ, มี, ยกเวน, รู, วา, ส่ัง, หวัง, หวั่น, หาม, เกรง, เจอ, เฉลิม
ฉลอง, เทากับ, เปดทาง, เผย, เหมือน, เห็น, แจง, ให, ไดยิน

VV0
กลา, ขอ, ขออนุญาต, คิด, จงใจ, ชอบ, ชิง, ชวย, ซอม, ดํ าเนินการ, ตกลง, ตากหนา, ตองการ, ทน, ทยอย, ทํ า
เปน, นัด, นิยม, ประสงค, ผลักดัน, พยายาม, พรอม, พากัน, พิจารณา, มัว, ยอม, ยื่น, รอ, รับ, รีบ, รูสึก, รวม, 
ลอง, สนใจ, สมควร, สมัคร, ส่ัง, หลง, หัน, หาม, อด, อนุญาต, อยาก, เจรจา, เตรียม, เนน, เบ้ียว, เปนอัน, 
เผอิญ, เร่ิม, เรง, เรงรัด, เลิก, เลือก, เล็ง, เสนอ, เสนอตัว, แก, แวะ, แห, ใกล
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ภาคผนวก ข

รายการคํ าท่ีกํ ากับหมวดคํ าผิด

หมวดคํ าที่
ถูกตอง

หมวดคํ า
กํ ากับผิด

รูปค ําที่กํ ากับหมวดคํ าผิด จ ํานวน
รูปคํ า

จ ํานวน
คร้ัง

NCM NCSF
NPRO

D
Q
PN
V0

ชนชั้น, คร้ัง, ประเทศ, อันดับ, วัน, ชนิด, ขาง
ผู
หนึ่ง
7, 28, 30, 3, 31
หนา
โฆษณา, เจตนา

7
1
1
5
1
2

8
2
1
5
1
9

NCSF NCM บท, ฝาย, สวน, เร่ือง, ทศวรรษ, สัปดาห 6 6
NPRO NCM

NCSF
คุณ, ผู
อัน

2
1

12
1

V0 AV
VPN0
VCV0
VN0
VV0

VNPN0

มา, อยู, ไป, ขึ้น
ปฏิบัติ, รวม, เกิด
ตกลง, ปรากฏ
ตัง้, ทํ า, ชนะ, กอสราง, คิด, เปล่ียน, เจรจา, ควบคุม, นํ า
ตกลง
นํ า

4
3
2
9
1
1

9
4
3

11
1
1

VPN0 V0
VCV0
VN0

VNPN0

มัน่ใจ, ยืนยัน, เกี่ยวของ, รวม
ตกลง
พบ
ปลดแอก

4
1
1
1

5
1
1
1

VCV0 V0
VPN0
VN0

VNCV0

พูด, อนุญาต, ตัดสินใจ
เปดเผย
กลาว, รายงาน, กํ าหนด,เลา
พิจารณา

3
1
4
1

3
2
4
1



157

VN0 V0
VPN0
VCV0

VNPN0
VAUX

PV
PCOMP

พูด, เรียนรู, ยุติ, เขา, ทํ า, แสดง, ละเมิด
เกิด
กลาว, ยอมรับ, ชี้แจง, เรียกรอง
ผนวก
เห็น, ใช, ได
แทนที่
ให

7
1
4
1
3
1
1

8
1
7
2
3
1
1

VNPN0 V0
VN0
VS0

เขา
ไดรับ, รวม, สราง, ให
ให

1
4
1

1
9
1

VNCV0 VN0 ถาม, กลาวหา 2 2
VV0 V0

PV
สมัคร, รวม
พรอม

2
1

2
1

VS0 VCV0
VN0
VV0
PN

PCOMP

ขู
ให, หาม
หาม
ให
ให

1
2
1
1
1

1
2
1
1
1

VADJ V0
VN0

สํ าเร็จ
เยี่ยม

1
1

2
1

VAUX AV ดู 1 2
D AV เอง 1 1
Q VN0

NCM
AV

ตั้ง
1, 1.3
อีก

1
2
1

1
2
1

AV V0
VPN0
VAUX

D
C
Q

ไป, ออก
อยู
อาจ
ตอมา, เอง
ก็
แค

2
1
1
2
1
1

4
2
4
2
1
1
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PN V0
VS0
NCM
PV

PCOMP
C

ผาน
ให
ทาง
อยาง, เพื่อ, หลัง
ท่ี
จนถึง

1
1
1
3
1
1

1
1
1
3
3
1

PV AV
PN
C

กอ น, กวา
เพราะ
โดย

2
1
1

4
1
6

PCOMP PN ท่ี, ให 2 4
C PV โดย 1 2
PT AV เลย 1 3
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ภาคผนวก ค

รายการคํ าท่ีตัดคํ าผิด

ตารางที่ ค-1 รายการคํ าท่ีตัดคํ าผิดเน่ืองจากตัดคํ าหนึ่งคํ าแยกเปนหลายคํ า

การตดัคํ าที่ถูกตองของ
ผูวิจัย

การตัดคํ าที่ผิดของ
POS trigram

การตัดคํ าที่ผิดของ
WFORM trigram

จ ํานวน
คร้ัง

13/Q 1/Q-3/Q 1
21/Q 2/Q-1/Q 2
34/Q 3/Q-4/Q 1
กอนหนาที่/PV กอนหนา/PN-ท่ี/PCOMP 1
ขางมาก/NCM ขาง/NCSF-มาก/VADJ 1
ขึ้นศาล/V0 ขึน้/AV-ศาล/NCM 1
เขาขาง/VN0 เขา/V0-ขาง/NCSF 1
เขาถึง/VN0 เขา/VPN0-ถึง/PN 1
ความเปนอยู/NCM ความ/PFX-เปน/VN0-อยู/AV 1
ความผิด/NCM ความ/PFX-ผิด/VADJ 5
ความยาว/NCM ความ/PFX-ยาว/VADJ 1
ค ํารองเรียน/NCM ค ํารอง/NCM-เรียน/V0 1
คดิถึง/VN0 คดิ/V0-ถึง/PN 1
เครื่องใช/NCM เครื่อง/NCM-ใช/VN0 1
งานเขียน/NCM งาน/NCM-เขียน/VN0 1
เจาของ/NCM เจา/NCM-ของ/PN 4
ชื่อดัง/VADJ ชือ่/NCM-ดัง/PV 1
ดเูหมือนวา/AV ดเูหมือน/AV-วา/PCOMP 2
ไดแต/AV ได-แต 1
ไดแต/AV ได/VAUX-แต/C 1
ตรงเวลา/V0 ตรง/PN-เวลา/NCM 1
ตอมา/AV ตอ/AV-มา/AV 1
ตอรอง/V0 ตอ/PN-รอง/NCM 6
ตวัการตูน/NCM ตวั/NCM-การตูน/NCM 2
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ตัวแทน/NCM ตัว/NCM-แทน/VN0 1
ตัวประกัน/NCM ตัว/NCM-ประกัน/NCM 14
ตวัเอง/NPRO ตวั/NCSF-เอง/D 1
แตเพียง/Q แต/Q-เพียง/Q 1
ทางการ/NCM ทาง-การ 2
ทํ าให/VS0 ทํ า/V0-ให/PCOMP 1
ท่ีทํ างาน/NCM ท่ี/PCOMP-ทํ างาน/V0 5
ท่ีน่ัง/NCM ท่ี/PCOMP-น่ัง/V0 1
ท่ีน่ี/NPRO ท่ี/PN-น่ี/NPRO 1
ท่ีแลว/D ท่ี-แลว 1
ท่ีไหน/NPRO ท่ี/PCOMP-ไหน/D 2
ทุกเมื่อ/AV ทุก/Q-เมื่อ/PN 1
นักเขียน/NCM นัก/PT-เขียน/VN0 2
นางสาว/NCM นาง/NCM-สาว/NCM 1
แนวหนา/NCM แนว/NCM-หนา/NCM 1
ปรับเปล่ียน/VN0 ปรับ/VN0-เปล่ียน/VN0 1
เปดปาก/V0 เปด/VN0-ปาก/NCM 1
ไปจนถึง/C ไป/VPN0-จนถึง/PN 1
ผูกํ ากับ/NCM ผู/NCM-กํ ากับ/VN0 1
ผูชม/NCM ผู/NCM-ชม/VN0 1
ผูอาน/NCM ผู/NCM-อาน/VN0 2
พวกนั้น/NPRO พวก/NCM-น้ัน/D 1
พวกเรา/NPRO พวก/NCM-เรา/NPRO 1
พักงาน/VN0 พัก/VN0-งาน/NCM 1
มองดู/VN0 มอง/VN0-ดู/VN0 1
เมื่อวานนี้/NCM เมื่อ/PN-วานนี้/NCM 2
แมวา/PV แม/AV-วา/PCOMP 1
แมวา/PV แม/PV-วา/V0 1
แมวา/PV แม/PV-วา/VS0 1
แรงงาน/NCM แรง/NCM-งาน/NCM 6
ลูกนอย/NCM ลูก/NCM-นอย/VADJ 1
ไลออก/VN0 ไล/VN0-ออก/AV 1
วันหยุด/NCM วนั/NCM-หยุด/V0 2
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วธิีการ/NCM วธิี/NCM-การ/PFX 1
ศาลยุติธรรม/NCM ศาล/NCM-ยุติธรรม/NCM 1
สถานที่ทํ างาน/NCM สถานที่/NCM-ทํ างาน/V0 1
สวนบุคคล/VADJ สวน/C-บุคคล/NCM 3
สังคมนิยม/NCM สังคม/NCM-นิยม/V0 3
หนาตาง/NCM หนา/NCM-ตาง/AV 1
หัวหนา/NCM หัว/NCM-หนา/D 3
หัวหนา/NCM หัว/NCM-หนา/NCM 2
หัวหนา/NCM หัว/NCM-หนา/PN 2
หุนสวน/NCM หุน/NCM-สวน/NCM 1
ออกแบบ/VN0 ออก/VN0-แบบ/NCM 1
เอยปาก/V0 เอย/VN0-ปาก/NCM 1

ตารางท่ี ค-2 รายการคํ าท่ีตัดคํ าผิดเน่ืองจากตัดคํ าหลายคํ ารวมเปนคํ าหนึ่งคํ า

การตดัคํ าที่ถูกตองของ
ผูวิจัย

การตัดคํ าที่ผิดของ
POS trigram

การตัดคํ าที่ผิดของ
WFORM trigram

จ ํานวน
คร้ัง

ก/็AV-มี/VN0 ก็มี 1
การ/PFX-ศึกษา/V0 การศึกษา/NCM 2
การ/PFX-ศึกษา/V0 การศึกษา/NCM การศึกษา 1
เกีย่ว/VPN0-กับ/PN เกี่ยวกับ/PN เกี่ยวกับ 1
ตวัอยาง/NCM-เชน/C ตวั/NCSF-อยางเชน/C 1
ท่ี/PCOMP-ทํ างาน/V0 ท่ีทํ างาน 1
ท่ี/PCOMP-น่ัง/V0 ท่ีน่ัง 1
เทา/VN0-น้ัน/NPRO เทานั้น/AV เทานั้น 1
ไป/AV-ถึง/Q ไปถึง 1
ยงั/AV-คง/VN0 ยงัคง/AV ยงัคง 1
หุน/NCM-สวน/NCSF หุนสวน 1
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
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