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บทที� 1  

 

บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ผูพ้ิการทางสายตามีความจาํเป็นที,ตอ้งรับขอ้มูลจากสื,อต่าง ๆ เช่นเดียวกบัคนสายตาปกติ
ทั,วไป  แต่เนื,องจากไม่สามารถจะรับรู้อกัษรผ่านการมองเห็นได ้จึงจาํเป็นที,จะตอ้งมีระบบอกัษร
เบรลล์ ซึ, งเป็นระบบที,แต่ละเซลล์ประกอบดว้ยจุดนูนไม่เกินหกจุด (�) มาเรียงต่อกนั โดยที,การ
ปรากฏของจุดในตาํแหน่งที,ต่างกนัใช้แสดงอกัขระที,ต่างกนั ทาํให้คนที,มองไม่เห็นสามารถรับรู้
ขอ้มูลไดโ้ดยการสัมผสัดว้ยปลายนิ*วมือ 

เป็นที,ทราบกนัดีวา่ อกัษรเบรลล์มีตน้กาํเนิดมาจากประเทศฝรั,งเศสซึ, งใช้ระบบตัวอ ัก ษ ร
ร่วมกบัภาษาอื,นๆที,ใชอ้กัษรโรมนั และมีการศึกษาวจิยัเกี,ยวกบัตวัอกัษรเบรลลใ์นภาษาเหล่านี*อยา่ง
กวา้งขวางโดยมีคาํอธิบายเกี,ยวกบัการสร้างตวัอกัษรเบรลล์อย่างเป็นระบบ ตวัอกัษรเบรลล์ที,ใช้
อกัษรโรมนัเกิดจากการนาํเอาอกัษรเบรลล์ w� ตวัแรกคือ ‘�’ - ‘�’ (=a-j)   มาใช้เป็นอกัษรหลกั
เพื,อสร้างอกัษรเบรลลต์วัอื,น ๆ ในระบบ ( Englebretson, R. 2009: 3 ) 

ในการเรียนการสอนเบรลล์ไทยนั*น มีตาํราสอนอ่านเขียนเบรลล์ไทยเกิดขึ*นบา้งแต่ตาํรา
เหล่านี* เน้นการท่องจาํรหัสอกัษรเบรลล์แต่ละตวั  ในปัจจุบนัยงัไม่มีเอกสารหรืองานวิจยัชิ*นใดที,
อธิบายเบรลลไ์ทยอยา่งเป็นระบบ แต่ในความเป็นจริงแลว้ในระบบเบรลล์ไทยเองนั*นอกัษรตวัหนึ,ง 
ก็น่าจะมีความสัมพนัธ์กบัอกัษรตวัอื,นดว้ยในลกัษณะที,คล้ายคลึงกับระบบในภาษาอื,น  เช่น '�' 
ใชแ้ทน “ส”  '�' ใชแ้ทน “ซ” พยญัชนะสองตวันี* มีเสียงคลา้ยคลึงกนั ต่างกนัตรงที, “ส” เป็นอกัษร
สูง ในขณะที, “ซ” เป็นอกัษรตํ,า และผูว้ิจยัยงัสังเกตเห็นว่าเบรลล์ไทยก็มีความสัมพนัธ์กบัเบรลล์
องักฤษดว้ย   

  เหตุที,วา่เบรลล์แต่ละเซลล์เกิดจากการเรียงต่อของจุดไม่เกินหกจุด ทาํให้อกัษรเบรลล์ใน
ภาษาหนึ, งเกิดการซํ* ารูปกบัอีกภาษาหนึ,งอยา่งหลีกเลี,ยงไม่ได ้หากพิจารณารูปซํ*าของเบรลลอ์งักฤษ
และเบรลล์ไทย จะพบวา่มีรูปซํ* าจาํนวนหนึ, งที,ใชแ้ทนเสียงเดียวกันหรือเสียงที, ใกลเ้คียงกนัทั*ง
สองภาษา เช่น “s” และ “ส” มีคุณสมบติัทางเสียงใกลเ้คียงกนัมากจึงใช ้'�' แทนตวัอกัษรทั*งสองตวั 

หลกัฐานขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าเบรลล์ไทยมีรูปที,ปรากฏอย่างเป็นระบบ จึงน่าสนใจว่า
เบรลลไ์ทยมีความสัมพนัธ์กบัเบรลล์องักฤษหรือไม่อยา่งไรและเบรลลไ์ทยแต่ละตวัมีความสัมพนัธ์
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กนัหรือไม่ ในลกัษณะใด วทิยานิพนธ์ฉบบันี* จึงมุ่งที,จะหาคาํตอบในประเด็นเหล่านี*  ซึ, งเป็นประเด็น
พื*นฐานทางภาษาศาสตร์สําหรับการเรียนการสอนอกัษรเบรลลไ์ทย    

นอกจากนี*  พฒันาการของเทคโนโลยีทาํให้มีการใช้อกัษรเบรลล์สําหรับภาษาต่างๆใน
คอมพิวเตอร์อยา่งแพร่หลาย  แต่อกัษรเบรลล์มีการซํ* ารูประหวา่งภาษาจึงยากที,เครื,องคอมพิวเตอร์
จะบอกได้ว่ากาํลงัทาํงานกบัอกัษรเบรลล์ของภาษาใดอยู่ แมว้่าจะมีโปรแกรมอยู่จาํนวนหนึ, งที,
สามารถถ่ายถอดอกัษรเบรลล์เป็นอกัษรปกติได ้แต่น่าเสียดายวา่ในการถ่ายถอดอกัษรนั*น ตอ้งให้
ผูใ้ช้กาํกบัภาษาเพื,อบอกให้คอมพิวเตอร์รู้ว่ากาํลงัทาํงานกบัภาษาใด จึงทาํให้ในปัจจุบนัยงัไม่มี
โปรแกรมใดที,รองรับการถ่ายถอดขอ้ความเบรลลไ์ทยปนองักฤษเป็นอกัษรปกติโดยอตัโนมติัได ้

เพื,อแกปั้ญหาดงักล่าว ไดมี้นกัวิจยัไทยพยายามเสนอวิธีการจาํแนกภาษาของอกัษรเบรลล์ 
ดงัที,ปรากฏในงานวจิยัของรวศิม ์วงษส์มาน (899w) ในส่วนหนึ,งของการวจิยั รวศิมไ์ดศึ้กษาการถ่าย
ถอดอกัษรเบรลล์เป็นอกัษรปกติ โดยใช้แบบจาํลองเอ็นแกรมเขา้มาช่วยในก า ร จาํ แ น ก อ ัก ษ ร
เบรลล์ของภาษาไทยและภาษาองักฤษออกจากกนัให้ได ้ก่อนที,จะทาํการถ่ายถอดแต่ละภาษาเป็น
อกัษรปกติ รวิศมพ์บวา่มีขอ้ผิดพลาดที,เกิดจากการระบุภาษาผิด เช่นการถ่ายถอด ‘��	
’ ซึ, งควร
เป็นคาํวา่ “ละคร” ในภาษาไทย แต่กลบัไดเ้ป็น "laur" ในภาษาองักฤษ (รวศิม ์วงษส์มาน, 2551: 60)  

เป็นที,น่าสังเกตวา่ในการวิจยั รวิศมไ์ดใ้ชข้อ้มูลอกัษรเบรลล์ในการฝึกระบบ ซึ, งก่อให้เกิด
ความยุง่ยากหลายประการ ประการแรก การใชข้อ้มูลอกัษรเบรลลฝึ์กระบบทาํใหสิ้*นเปลืองเวลาและ
ทรัพยากร เพราะในการใช้คลังข้อมูลอกัษรเบรลล์ต้องอาศยัผูเ้ชี,ยวชาญตรวจสอบข้อมูลอกัษร
เบรลลใ์หถู้กตอ้งเสียก่อน มิฉะนั*นแลว้จะทาํใหค้อมพิวเตอร์ประมวลผลไดไ้ม่ถูกตอ้ง  

นอกจากนี*การใช้ขอ้มูลอกัษรเบรลล์มาฝึกระบบ ยงัส่งผลให้ไม่สามารถแยกภาษาไทยและ
องักฤษออกจากกนัไดอ้ยา่งเป็นเอกเทศ เนื,องจากอกัษรเบรลล์ทั*ง 8 ภาษานี* ต่างก็ใชร้ะบบหกจุด ทาํ
ใหส้ายอกัขระบางส่วนในคลงัขอ้มูลภาษาหนึ,งตรงกบัสายอกัขระในคลงัขอ้มูลของอีกภาษาหนึ,งได ้
หากขอ้มูลที,ตอ้งการถ่ายถอดตรงกบัสายอกัขระที,ตรงกนัดงักล่าว ทาํใหไ้ม่สามารถบ่งชี* วา่เป็นภาษา
ใดไดท้นัที เมื,อพิจารณาสิ,งที,กล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถบ่งชี* วา่ ‘��	
’ 

เป็น "ละคร" หรือ"laur" เนื,องจาก ‘��	
’  ปรากฏอยูใ่นคลงัขอ้มูลทั*งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ดงันั*น วิทยานิพนธ์ฉบบันี* จึงมุ่งที,จะนาํเสนอวิธีการจาํแนกเบรลล์องักฤษและเบรลล์ไทย

ออกจากกนั โดยใช้กฎทางภาษาร่วมกบัแบบจาํลองเอ็นแกรม ที,ผ่านการฝึกระบบดว้ยคลงัข้อมูล
อกัษรปกติของทั*ง 8 ภาษา แทนที,จะใชค้ลงัขอ้มูลอกัษรเบรลลโ์ดยตรง  

ในการถ่ายถอดเบรลล์ที,มีการปนกนัระหวา่งภาษาไทยและองักฤษ นอกจากปัญหาในการ
จาํแนกทั*งสองภาษาออกจากกนัแลว้ อกัษรเบรลลไ์ทยเองก็ยงัพบปัญหาความกาํกวมในการถ่ายถอด
ใหเ้ป็นไทยปกติ  เหตุที,เป็นเช่นนี* เพราะในเบรลลไ์ทยมีการนาํเบรลลห์นึ, งเซลลม์าแทนอกัขระหลาย
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ตวัในการเขียนสระประสม เช่น  ‘�’ ใชแ้ทน “◌ัว”  หรือ ‘’ ใชแ้ทน “เ◌ือ” เป็นตน้ ในการเขียน
เบรลล์ไทยจะนาํสระประสมไปวางไวห้ลงัพยญัชนะตน้ เช่นคาํวา่ “เรียน” ในเบรลล์ไทยจะเขียนวา่ 
‘
��’ (=ร-เ◌ยี-น) คาํวา่ “เรื,อง” เขียนวา่ ‘
��’ (=ร-เ◌ือ-่-ง) เป็นตน้ ปัญหาความกาํกวมจะ
เกิดขึ*นในกรณีที,พยญัชนะควบกลํ* าเกิดหน้าสระประสมเหล่านี*   ดงัจะเห็นได้จากงานของ รวิศม์  
วงษส์มาน (899w) ที,ศึกษาการถ่ายถอดเบรลล์ไทยแบบไฟล์ต่อไฟล์โดยใชก้ฎทางภาษา และวรพล 
ทินกรสูติบุตร (899w) ที,ศึกษาการถ่ายถอดเบรลลไ์ทยแบบทนัทีทนัใดโดยใชก้ฎ ทั*งรวศิมแ์ละวรพล 
พบปัญหาในการถ่ายถอดสระที,ตวัอกัษรนาํหน้าสองตวัมีรูปคล้ายพยญัชนะค ว บ ก ลํ* า  แต่ไม่ใช่
พยญัชนะควบกลํ* าเช่น ‘������������’ (บ-่-อ-ห-ิ-น-น-อ-ก-ล-แ-ะ) คือ“บ่อหินนอก
และ” ถูกถ่ายถอดเป็น “บ่อหินนอแกละ” เนื,องจากคอมพิวเตอร์ตีความให้ “กล” เป็นพยญัชนะควบ
กลํ*า แต่ที,จริง “ก” เป็นตวัสะกดของคาํแรก และ “ล” เป็นพยญัชนะตน้ของคาํถดัมา  

ทศวฒัน์ ชุณหวิทยะธีระ (8999) ไดพ้ยายามแกปั้ญหาดงักล่าว โดยเสนอให้มีการตดัคาํใน
อกัษรเบรลล์ดว้ยเทคนิคเอ็นแกรมที,ผา่นการฝึกระบบดว้ยคลงัขอ้มูลอกัษรเบรลล ์แล้วนาํคาํ เบรลล์
แต่ละคาํมาเทียบกบัพจนานุกรมเบรลลเ์พื,อถ่ายถอดเป็นอกัษรปกติ  ทศวฒัน์พบวา่วิธีการนี*สามารถ
แกปั้ญหาพยญัชนะที,กาํกวมไดใ้นระดบัหนึ,ง แต่วธีิการนี*ไม่เหมาะสมในการนาํมาใชก้บัแฟ้มขอ้มูล
ที,มีขนาดใหญ่ เพราะตอ้งใชเ้วลาในการประมวลผลมากอีกทั*งวธีิการนี*ตอ้งอาศยัทั*งพจนานุกรมและ
คลงัขอ้มูลเบรลล์ที,ถูกตอ้งสมบูรณ์จึงจะประมวลผลไดถู้กตอ้ง ซึ, งเป็นไปไดย้ากเนื,องจากต้องใช้
เวลาและมีค่าใชจ่้ายสูง  

ในงานวิจยันี*  ผูว้ิจยัจึงขอเสนอวิธีการถ่ายถอดอกัษรเบรลล์ไทยปนองักฤษโดยใช้คลงั
ขอ้ความภาษาไทยและภาษาองักฤษเป็นหลกั ร่วมกบัการใช้กฎทางภาษาและความน่าจะเป็นทาง
สถิติ ซึ, งจะนาํเสนอต่อไป 

นอกจากนี* ในการใช้เบรลล์ไทยปนองักฤษนั*น ผูว้ิจยัยงัพบว่าเบรลล์องักฤษมีการใช้ใน  
8 รูปแบบ คือ เบรลล์องักฤษรูปเต็ม (English braille grade w) และ เบรลล์องักฤษรูปย่อ ( English 
braille grade 8 ) ซึ, งงานวิจยัการถ่ายถอดเบรลล์ไทยปนองักฤษที,ผ่านมาศึกษาเฉพาะเบรลล์องักฤษ
รูปเต็มเท่านั*น แต่ในความเป็นจริงมีการใชภ้าษาองักฤษทั*งสองรูปแบบ  โดยเฉพาะหากเป็นการจด
บนัทึกจะนิยมใช้รูปย่อมากกว่า  งานวิจยันี* จึงสนใจศึกษาการถ่ายถอดเบรลล์ไทยปนองักฤษทั*งรูป
เต็มและรูปยอ่เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อคนตาบอดในการนาํไปใชง้านมากยิ,งขึ*น 

สําหรับเบรลล์ไทยรูปยอ่ (Thai Braille grade 2) ไดมี้การคิดคน้โดยกลุ่มคนในสถานศึกษา
เพื,อคนตาบอดดว้ยหวงัวา่จะช่วยใหค้นตาบอดไทยจดบนัทึกดว้ยอกัษรเบรลลไ์ดส้ะดวกและรวดเร็ว 
แต่ยงัไม่มีผูใ้ดศึกษาความเหมาะสมในการใชอ้กัษรเบรลล์ระบบนี* เลย จากการศึกษาเบื*องตน้ผูว้ิจยั
ได้ทาํการสุ่มตวัอย่างโดยสัมภาษณ์คนตาบอดกลุ่มหนึ, งในสถานศึกษา พบว่าเบรลล์ไทยรูปย่อที,
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ประดิษฐ์ขึ*นใหม่นี* มีความซบัซ้อนในการใชเ้ป็นอยา่งมาก ตวัอยา่งเช่นการนาํเบรลล์ w เซลล์มาใช้
ย่อส่วนของคาํ เช่น ‘�’ แทนส่วนของคาํ “-าน”  โดยวางสัญลักษณ์นี* ไวห้น้าพยญัชนะต้นของ
พยางค์ อีกทั*งคาํที,ปรากฏในเบรลล์ไทยรูปย่อก็ไม่ไดเ้กิดจากการศึกษาวิจยัอย่างเป็นระบบ คาํย่อ
หลายคาํมีความถี,ในการใช้น้อยมาก เช่น ‘�����’ (ศ-ฐ) ใช้แทน “เศรษฐี”  ‘���’ (พพ-) ใช้
แทน “พหูพจน์” และ ‘����’ (ป-ชช) ใชแ้ทน “ประชาชาติ”  ฯลฯ เบรลล์ไทยรูปยอ่จึงไม่เป็นที,
นิยมของกลุ่มคนตาบอดไทยที,ผูว้ิจยัทาํการสัมภาษณ์ นอกจากนี*ผูว้จิยัไดท้าํการสุ่มตวัอยา่งเพื,อหาวา่
มีการใช้เบรลล์ไทยรูปย่อในสื,อสิ,งพิมพอ์กัษรเบรลล์บา้งหรือไม่ โดยสํารวจจากห้องสมุดอกัษร
เบรลล์หลายแห่ง พบว่ายงัไม่มีการใช้อกัษรเบรลล์รูปแบบนี* ในเอกสารที,ทาํการสุ่มแต่ประการใด 
ดว้ยเหตุที,กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงไม่นาํเบรลลไ์ทยรูปยอ่มาใส่ไวใ้นขอบเขตของงานวจิยัครั* งนี*  

 
1.2 วตัถุประสงค์ 

1. วเิคราะห์ระบบอกัษรเบรลลไ์ทยและระบบอกัษรเบรลลอ์งักฤษ 
2. พฒันาระบบการถ่ายถอดอกัษรสําหรับตวับทเบรลล์ไทยปนองักฤษโดยการใช้กฏทาง

ภาษา ร่วมกบัแบบจาํลองเอน็แกรม (n-gram) 
 

1.3 สมมุตฐิาน 

w. หน่วยอกัขระเบรลล์ไทยสามารถจาํแนกเป็น � ประเภท ไดแ้ก่ หน่วยอกัขระเบรลล์ไทย
พื*นฐาน หน่วยอกัขระเบรลลไ์ทยดดัแปลง และหน่วยอกัขระเบรลลไ์ทยจาํเพาะ หน่วยอกัขระเบรลล์
ไทยพื*นฐานแต่ละตัวมีรูปและเสียงสอดคล้องกับหน่วยอักขระเบรลล์ในภาษาอังกฤษและ
ภาษาญี,ปุ่น หน่วยอกัขระเบรลล์ไทยดดัแปลงแต่ละตวัไดม้าจากการปรับหน่วยอกัขระเบรลล์ไทย
พื*นฐานที,มีเสียงตรงกนัโดยการกาํกบัดว้ยเครื,องหมาย  (glyph) และหน่วยอกัขระเบรลลไ์ทยจาํเพาะ
เป็นหน่วยอกัขระเบรลลที์,ปรากฏเฉพาะภาษาไทยเท่านั*น 

8. หน่วยอกัขระเบรลล์องักฤษสามารถจาํแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หน่วยอกัขระเบรลล์
องักฤษพื*นฐาน และหน่วยอกัขระเบรลล์องักฤษดัดแปลง หน่วยอกัขระเบรลล์องักฤษพื*นฐาน
ประกอบดว้ยหน่วยอกัขระเบรลล ์10 ตวัแรกในภาษาองักฤษ (a - j) และหน่วยอกัขระเบรลลอ์งักฤษ
ดดัแปลงไดม้าจากการกาํกบัหน่วยอกัขระเบรลลอ์งักฤษพื*นฐานแต่ละตวัดว้ยเครื,องหมาย  (glyph) 

�. ระบบการถ่ายถอดอกัษรสาํหรับตวับทเบรลลไ์ทยปนองักฤษเป็นอกัษรปกติที,อาศยักฎทาง
ภาษาร่วมกบัแบบจาํลองเอ็นแกรม จะใหผ้ลลพัธ์ที,ถูกตอ้งมากกวา่การใชว้ธีิการใดวธีิการหนึ,ง 
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1.4 เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยั 

w.  เครื,องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
8.  โปรแกรมภาษา Perl ของบริษทั Active Perl 
�.  เครื,อง Braille Display ยี,ห้อ Focus ของบริษทั Freedom Scientific 

 

1.5 ขอบเขตการวจิยั 

w. ศึกษาการถ่ายถอดเบรลล์ไทยรูปเต็ม (Thai Braille Gradew) เบรลล์องักฤษรูปเต็ม(English 
Braille Gradew) และเบรลลอ์งักฤษรูปยอ่ (English Braille Grade8) เป็นอกัษรปกติ 

8. ศึกษาเฉพาะสัญลกัษณ์เบรลล์ที,ปรากฏในขอ้ความทั,วไป  ไม่รวมถึงสัญลกัษณ์ที,ปรากฏ
เฉพาะดา้น เช่น ดนตรี และคณิตศาสตร์ 

 

1.6 ข้อมูลที�ใช้ในการวจิัย 

ขอ้มูลที,ใชใ้นงานวจิยันี*  แบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม ไดแ้ก่  

1.6.1 ขอ้มูลในการวเิคราะห์ระบบตวัอกัษรเบรลลไ์ทยและระบบตวัอกัษรเบรลลอ์งักฤษ 

 1.6.1.1 รายการตวัอกัษรเบรลลไ์ทย ไดม้าจาก ตาํราสอนอ่านเขียนอกัษรเบรลล ์(สมทรง 
พนัธ์สุวรรณ, 2538)  

 1.6.1.2 รายการตวัอกัษรเบรลลอ์งักฤษ ไดม้าจากตาํรา Instruction Manual for Braille 
Transcribing (Risjord, Constance, 2009) 

1.6.2.3 รายการตวัอกัษรเบรลลญี์,ปุ่น ไดจ้ากเวบ็ไซตก์ารเรียนการสอนอกัษรเบรลลญี์,ปุ่น 
(www.jfbkk.or.th/pdf/JL/2014) 

1.6.2 ขอ้มูลที,ใชใ้นระบบการถ่ายถอดอกัษรเบรลล ์ 
        1.6.2.1 ขอ้มูลที,ใชว้เิคราะห์เพื,อสร้างระบบการถ่ายถอดอกัษร  

ขอ้มูลชุดนี*ประกอบดว้ย ขอ้มูลที,ใชใ้นการระบุภาษา ขอ้มูลที,ใชใ้นการถ่ายถอด
เบรลลไ์ทย และขอ้มูลที,ใชใ้นการถ่ายถอดเบรลลอ์งักฤษ 

1.6.2.8 ขอ้มูลที,นาํมาใชท้ดสอบระบบ  
ขอ้มูลชุดนี*ประกอบดว้ยขอ้ความ 9 ประเภทไดแ้ก่   ขอ้ความเบรลลไ์ทยลว้น   

ขอ้ความเบรลลอ์งักฤษรูปเต็ม  ขอ้ความเบรลลอ์งักฤษรูปยอ่  ขอ้ความเบรลลไ์ทยปนองักฤษรูปเต็ม 
และ ขอ้ความเบรลลไ์ทยปนองักฤษรูปยอ่ ซึ, งไดม้าจากศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษาเพื,อคนตาบอด 
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1.7 ขั3นตอนการวจิยั 

1.7.1 เก็บรวบรวมขอ้มูลที,ใชใ้นการวจิยั 
1.7.2 วเิคราะห์ระบบอกัษรเบรลลไ์ทย และระบบอกัษรเบรลลอ์งักฤษ 
1.7.3 ดาํเนินการวจิยัตามหวัขอ้การออกแบบและพฒันาระบบการถ่ายถอดอกัษรเบรลลไ์ทย

ปนองักฤษ ซึ,งมีขั*นตอนดงันี*  
1.7.3.w รวบรวมขอ้มูลที,ใชใ้นการพฒันาระบบ ไดแ้ก่ รายการตวัยอ่และคาํยอ่เบรลล์

องักฤษ ตวับทเบรลลไ์ทย ตวับทเบรลลอ์งักฤษ และตวับทเบรลลไ์ทยปนองักฤษ  
1.7.3.2 จดัทาํคลงัขอ้ความชุดฝึกสอนระบบ และดาํเนินการฝึกสอนระบบโดยใชข้อ้มูล

จากคลงัขอ้ความภาษาไทยและคลงัขอ้ความภาษาองักฤษ 
1.7.�.� จดัทาํชุดขอ้ความชุดทดสอบระบบ ไดแ้ก่ กลุ่มที, w ขอ้ความเบรลลไ์ทย กลุ่ม 

ที, 8 ขอ้ความเบรลลอ์งักฤษ และกลุ่มที, � ขอ้ความเบรลลไ์ทยปนองักฤษ  
1.7.� ออกแบบและพฒันาระบบการถ่ายถอดอกัษร เบรลลไ์ทย เบรลลอ์งักฤษ และเบรลล์

ไทยปนองักฤษ โดยแต่ละระบบจะใชว้ธีิการ � รูปแบบคือ 
  1.7.4.1 ระบบการถ่ายถอดอกัษรโดยใชก้ฎทางภาษา 
1.7.4.2 ระบบการถ่ายถอดอกัษรโดยใชแ้บบจาํลองเอน็แกรม 
1.7.�.� ระบบการถ่ายถอดอกัษรโดยใชก้ฎทางภาษาร่วมกบัแบบจาํลองเอน็แกรม  

1.7.9 ทดสอบการทาํงานของแต่ละระบบ (ขอ้ 1.7.4.1 – 1.7.4.3) 
1.7.� เปรียบเทียบประสิทธิภาพดา้นความถูกตอ้งของแต่ละวธีิการ  
1.7.� วเิคราะห์ผลการวจิยั และสรุปผลการวจิยั 

 

1.8 ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

1.  ทาํใหท้ราบระบบของอกัษรเบรลลไ์ทยและระบบอกัษรเบรลลอ์งักฤษ 
2.  เป็นแนวทางในการศึกษาเปรียบเทียบระบบอกัษรเบรลล์ในภาษาอื,น ๆ 
3.  เป็นแนวทางในการพฒันาระบบการถ่ายถอดอกัษรเบรลลใ์นภาษาอื,นๆ 

 

1.9 โครงสร้างวทิยานิพนธ์ 

ในวทิยานิพนธ์ฉบบันี*จะแบ่งเนื*อหาในการนาํเสนอออกเป็น 9 ส่วน ไดแ้ก่ 
ในบทที, 8 จะกล่าวถึงทฤษฎีที,เกี,ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ความรู้ทั,วไปเกี,ยวกบัอกัษรเบรลล ์การ

จาํแนกภาษา การถ่ายถอดอกัษร และงานวจิยัที,เกี,ยวขอ้งกบัการถ่ายถอดเบรลลไ์ทยปนองักฤษ 
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 ในบทที, � จะกล่าวถึงการวิเคราะห์ระบบอกัษรเบรลล์ไทยโดยการเปรียบเทียบตวัอกัษร
เบรลล์ไทยกบัเบรลล์องักฤษและเบรลล์ญี,ปุ่น  และการวิเคราะห์อกัขรวิธีของเบรลล์ไทยตามหลกั
ภาษาศาสตร์  
 ในบทที, �  จะกล่าวถึง แนวคิดในการออกแบบระบบการถ่ายถอดอกัษร ไดแ้ก่ แนวคิดใน
การถ่ายถอดเบรลลไ์ทย แนวคิดในการถ่ายถอดเบรลลอ์งักฤษ และแนวคิดในการระบุภาษา  
 ในบทที, 9 – บทที, � จะไดน้าํเสนอ ระบบการถ่ายถอดเบรลลไ์ทย  ระบบการถ่ายถอดเบรลล์
องักฤษ และระบบการถ่ายถอดเบรลล์ไทยปนองักฤษ โดยบทที, 9 เสนอระบบการถ่ายถอดอกัษร
โดยใช้กฎ บทที, � เสนอระบบการถ่ายถอดอกัษรโดยใช้แบบจาํลองเอ็นแกรม และบทที, �เสนอ
ระบบการถ่ายถอดอกัษรโดยวธีิการแบบผสม   
 ในบทที, � จะสรุปผลที,ไดจ้ากวิทยานิพนธ์นี*  รวมทั*งให้ขอ้เสนอแนะในการพฒันาระบบ
การถ่ายถอดอกัษรเบรลลใ์หเ้ป็นอกัษรปกติ ต่อไป 

 

1.10 รายการนิยามศัพท์ที�เกี�ยวข้อง 

<. ระบบการถ่ายถอดอักษร (Transliteration system) หมายถึง กระบวนการในการเปลี,ยน
ขอ้ความอิเล็กทรอนิกส์จากอกัษรเบรลลเ์ป็นอกัษรปกติ โดยอาศยัคอมพิวเตอร์ 

2. อักษรเบรลล์ (Braille systems)  หมายถึง ระบบตวัเขียนที,คนตาบอดใชสื้,อสารโดยรับรู้
ผา่นการสัมผสัดว้ยปลายนิ*วมือ ประกอบดว้ยเซลลต่์างๆนาํมาเรียงต่อกนัจากซา้ยไปขวาโดยที,แต่ละ
เซลลป์ระกอบดว้ยจุดนูนไม่เกิน 6 จุด การปรากฏของจุดในตาํแหน่งที,ต่างกนัใชแ้ทนอกัขระต่างกนั  

3. อักษรเบรลล์ไทยปนอังกฤษ (English-Thai braille)  หมายถึง ขอ้ความอกัษรเบรลล์ที,มี
การสลบักนัของภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในขอ้ความเดียวกนั 

4.  อักษร ปกติ  (Pr int systems)  หมา ยถึง  ระ บบตัว เ ขียนสําหรับคนสายตาปกติที,
ประกอบด้วย ตวัอกัษร (letters) ตวัเลข (numbers) หรือสัญลักษณ์ (signs) ที,ปรากฏบนวสัดุที,มี
พื*นผิวเรียบ เช่น กระดาษ หนา้จอแสดงผลของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นตน้  

5. อักษรเบรลล์รูปเต็ม หรืออักษรเบรลล์เกรด < (Braille grade 1) หมายถึง อกัขระเบรลล์
หนึ,งหรือสองตวั ที,ใชแ้ทนตวัอกัษรปกติหนึ,งตวั  

6. อักษรเบรลล์รูปย่อ หรืออักษรเบรลล์เกรด U (Braille grade U) หมายถึง อกัขระเบรลล์
หนึ,งตวัหรือมากกวา่หนึ,งตวัที,ใชแ้ทนตวัอกัษรปกติหนึ,งกลุ่ม  

7. คอมพิวเตอร์เบรลล์ (Computer  braille) หมายถึง อักขระเบรลล์แต่ละตัวที,ใช้แทน
อกัขระแอสกีโดยตรงแบบหนึ,งต่อหนึ,ง  
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8. สัญลักษณ์แอสกี (ASCII symbols) หมายถึง สัญลกัษณ์ที,ปรากฏบนหนา้จอคอมพิวเตอร์
ซึ,งใชแ้ทนอกัษรเบรลล ์เช่น ‘g’ ในคอมพิวเตอร์จะใชแ้ทน ‘�’ และ ‘(’ ในคอมพิวเตอร์ใชแ้ทน ‘�’   

9. เครื�องหมายนําเลข (Number  sign; #) หมายถึง เครื,องหมายที,ใชน้าํหนา้ตวัอกัษร 10 ตวั
แรกในภาษาองักฤษ (a-j) เพื,อบ่งชี* วา่ตวัอกัษรที,ปรากฏหลงัเครื,องหมายนี* เป็นตวัเลข ไม่ใช่ตวัอกัษร  

10. เครื�องหมายประกอบคํา (Composition sign) หมายถึงสัญลักษณ์ที,ปรากฏเฉพาะใน
อกัษรเบรลล์องักฤษเพื,อกาํกบัประเภทของอกัษร ประกอบดว้ย ‘�’ (เครื,องหมายแสดงตวัพิมพใ์หญ่
เดี,ยว) เป็นเครื,องหมายที,ใชร้ะบุวา่อกัษรตวัแรกที,ตามมาเป็นอกัษรตวัพิมพใ์หญ่ ‘��’ (เครื,องหมาย
แสดงตัวพิมพ์ใหญ่คู่ ) ใช้ระบุว่าอักษรทั* งหมดที,ตามมาเป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ และ ‘�’ 
(เครื,องหมายกาํกบัตวัอกัษร) เป็นเครื,องหมายที,บ่งชี* วา่อกัษรที,ตามมาเป็นตวัอกัษรไม่ใช่ตวัยอ่  

11. การจําแนกภาษา หรือการระบุภาษา (Language identification)  หมายถึง การบอกว่า
สายอกัขระใดสายอกัขระหนึ,งในอกัษรเบรลลน์ั*นตอ้งตีความใหเ้ป็นภาษาใด โดยใชค้อมพิวเตอร์  

12. วธีิการใช้กฎ (Rule-based method) หมายถึง การนาํกฎทางภาษามาใชใ้นการถ่ายถอด
อกัษรเบรลล์ให้เป็นอกัษรปกติ ซึ, งกฎที,ใชป้ระกอบดว้ย กฎในการจบัคู่หน่วยอกัขระระหวา่งภาษา 
และกฎในการจดัลาํดบัของหน่วยอกัขระในอกัษรปกติ 

13. วิธีการใช้แบบจําลองเอ็นแกรม (N-gram method) หมายถึง การถ่ายถอดอกัษรเบรลล์
ให้เป็นอกัษรปกติโดยอาศยัขอ้มูลทางสถิติ โดยที,แบบจาํลองเอ็นแกรมจะเป็นตวัเลือกรูปแบบที,จะ
นาํมาใชเ้ป็นผลลพัธ์ของการถ่ายถอดอกัษร 

14. วิธีการแบบผสม (Hybrid method) หมายถึง การถ่ายถอดอกัษรเบรลลใ์ห้เป็นอกัษร
ปกติโดยการใชก้ฎร่วมกบัแบบจาํลองเอน็แกรม 

15. คู่ เทียบ  หมายถึง อกัษรเบรลล์และอกัษรปกติที,ตรงกนั ซึ, งระบบจะใชใ้นการถ่ายถอด
จากอกัษรเบรลลใ์หเ้ป็นอกัษรปกติ 

16. สายอักขระ หมายถึง ขอ้ความเบรลลแ์ต่ละวรรคที,นาํมาถ่ายถอดเป็นอกัษรปกติ  
<f. เซ็ตของสายอักขระที�เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภาษา หมายถึง เซ็ตของอกัขระเบรลล์  

wตวั 8 ตวั หรือ � ตวั ในภาษาหนึ,งที,แตกต่างจากอีกภาษาหนึ,ง ซึ, งระบบนาํมาใชใ้นการระบุภาษา 
<h. เซ็ตไตรแกรมท้ายพยางค์ หมายถึง เซ็ตของอกัขระเบรลล ์� ตวั ที,ระบบนาํมาใชใ้นการ

ตดัสินใจ กรณีที,พบอกัขระเบรลลที์,ตีความไดม้ากกวา่หนึ,งกรณี 
19. สระพเิศษ หมายถึงสระที,จบัคู่กบัอกัษรปกติไดแ้บบตวัต่อตวั แต่เมื,อสระเหล่านี*ปรากฏ

กบัวรรณยกุตจ์ะมีการจดัเรียงที,แตกต่างจากอกัษรปกติ ไดแ้ก่สระ 8 ตวัคือ ‘�’(ะ) และ ‘ ’(◌ํา) 
20. สระหน้า หมายถึง สระที,ปรากฏหน้าพยญัชนะตน้หรือปรากฏร่วมกบั ‘�’(ะ) ได ้ใน

เบรลลไ์ทย ไดแ้ก่สระ � ตวั คือ ‘!’ (เ-) ‘�’(แ-) และ ‘"’ (โ-)
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บทที� 2  
 

ทบทวนวรรณกรรม 

 
ในการวจิยัครั* งนี*  ผูว้จิยัจะนาํเสนอเนื*อหาที,ไดท้าํการศึกษามาโดยแบ่งออกเป็นหวัขอ้ต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ หัวขอ้ที, 8.w ความรู้ทั,วไปเกี,ยวกบัอกัษรเบรลล์ เพื,อให้ผูอ่้านมีความเขา้ใจพื*นฐานของการใช้
อกัษรเบรลล์ในการแทนตวัอกัษรภาษา หัวข้อที, 8.2 จะทบทวนงานด้านการจาํแนกภาษาด้วย
คอมพิวเตอร์ เนื,องจากขอ้ความเบรลล์ที,ใช้จริงมีการปนระหว่างภาษาซึ, งการจาํแนกให้รู้ว่าเป็น
เบรลล์ไทยหรือองักฤษถือเป็นขั*นตอนแรกของการถ่ายถอดอกัษร จากนั*นหวัขอ้ที, 8.� จะทบทวน
งานดา้นการถ่ายถอดอกัษรระหว่างภาษาดว้ยคอมพิวเตอร์  ในหวัขอ้ที, 8.� จะไดท้บทวนงานวิจยัที,
เกี,ยวขอ้งกบัการถ่ายถอดเบรลล์ไทยปนองักฤษเป็นอกัษรปกติ ที,ได้มีการศึกษาวิจยัมาก่อนหน้านี*  
และในหัวข้อที, 8.9 จะได้ทบทวนข้อมูลพื*นฐานเกี,ยวกับโปรแกรม Duxbury Braille Translator 
เนื,องจากผูว้ิจยัจะนาํโปรแกรมนี*มาใชเ้ป็นเครื,องมือในการแปลงขอ้ความจากเบรลล์องักฤษรูปยอ่
เป็นเบรลลอ์งักฤษรูปเตม็เพื,อใชท้ดสอบระบบ  
 

2.1 ความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัอักษรเบรลล์  
 

ในการรับรู้ข้อมูลจากสื,อสิ, งพิมพ์ต่าง ๆ นั*น ผูที้,มีสายตาปกติมกัจะรับรู้ผ่านตัวอกัษร 
เนื,องจากตวัอกัษรเหล่านี*มกัจะเป็นหมึกพิมพอ์ยูบ่นหนา้กระดาษ ทาํใหไ้ม่สามารถรับรู้ดว้ยประสาท
สัมผสัอื,น ๆ ไดน้อกจากสายตาเท่านั*น จึงจาํเป็นที,จะตอ้งมีระบบอกัษรเบรลล์สาํหรับคนตาบอด ซึ, ง
เป็นระบบที,ประกอบดว้ยเซลล์ต่างๆนาํมาเรียงต่อกนั แต่ละเซลล์ประกอบดว้ยจุดนูนไม่เกิน � จุด 
โดยที,การปรากฏของจุดในตาํแหน่งที,ต่างกนัใชแ้สดงอกัขระที,ต่างกนั ทาํใหค้นตาบอดสามารถรับรู้
ขอ้มูลภาษาไดโ้ดยการสัมผสัดว้ยปลายนิ*วมือ 

อกัษรเบรลล์แต่ละตวัหรือเรียกวา่แต่ละเซลล์ เป็นอกัษรที,ใชเ้นื*อที,ในการปรากฏเท่า ๆ กนั 
คือมีขนาดเนื*อที,พอที,จุดนูนทั*ง � จุด จะสามารถเรียงต่อกนัแบบ � แถว 8 คอลมัน์ได้1 เพื,อให้เกิด
ความสะดวกในการอา้งถึงจุดต่าง ๆ จึงมีการเรียกชื,อจุดแต่ละจุด โดยเริ,มจากคอลมัน์ทางซา้ยจากบน
ลงล่างเป็นจุด w, 2, � และ คอลมัน์ทางขวาจากบนลงล่างเป็นจุด �, 5, � ตามลาํดบั (Petzold, 2000: 
w�) ดงัปรากฏในภาพที, 8.w 

                                                        
1
 อกัษรเบรลลอ์งักฤษประกอบดว้ยระบบ � จุด และ � จุด ที,นิยมใชคื้อระบบ � จุด ส่วนระบบ � จุด จะนาํมาใชใ้น

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบเบรลล ์(Sullivan, 8�w�:�) งานวิจยัชิ*นนี* จะศึกษาเฉพาะอกัษรเบรลลร์ะบบ � จุด เท่านั*น 
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1   Ο Ο   4 

2   Ο Ο   5 

3   Ο Ο   6 
         

ภาพที	 2.1 การปรากฏของจุดในอกัษรเบรลล ์

 
เนื,องจากอกัษรเบรลล์เกิดจากการเรียงต่อกนัของจุดไม่เกิน � จุด จึงใช้แทนตวัอกัขระได้

เพียง �� ตวัเท่านั*น แต่ในความเป็นจริงแลว้ภาษาในโลกเป็นจาํนวนมากมีหน่วยอกัขระ (grapheme) 
มากกวา่ �� ตวั ทาํใหอ้กัษรเบรลลข์องแต่ละภาษามีโครงสร้างซบัซอ้น เนื,องจากวทิยานิพนธ์ฉบบันี*
มุ่งศึกษาเฉพาะภาษาองักฤษและภาษาไทยเท่านั*น จึงจะกล่าวถึงการใช้อกัษรเบรลล์สําหรับภาษา 
องักฤษและภาษาไทยดงันี*   
 
2.1.1 อักษรเบรลล์อังกฤษ  

อกัษรเบรลล์องักฤษมี � รูปแบบคือ เบรลลอ์งักฤษเกรด w เบรลลอ์งักฤษเกรด 8 และเบรลล์
องักฤษเกรด �  สําหรับเบรลล์องักฤษเกรด w ซึ, งวิทยานิพนธ์ฉบบันี* จะเรียกวา่เบรลลอ์งักฤษรูปเตม็
หมายถึงอกัษรเบรลล์หนึ, งเซลล์ใช้แทนอกัษรปกติหนึ, งตวั เบรลล์องักฤษเกรด 2 ซึ, งวิทยานิพนธ์
ฉบบันี* จะเรียกว่าเบรลล์องักฤษรูปย่อ หมายถึงรหัสอกัษรเบรลล์ที,ใช้แทนคาํหรือบางส่วนของคาํ 
และเบรลล์อังกฤษเกรด 3 หมายถึงอักษรเบรลล์รูปย่อที,ไม่ใช่รูปมาตรฐาน (non-standardized 
personal shorthand) ซึ, งใชใ้นการจดบนัทึกส่วนตวัเฉพาะบุคคลเท่านั*น (Klenk, 8�ww: �-�) ในที,นี*จะ
ขอกล่าวถึงเฉพาะเบรลล์องักฤษรูปเต็ม (Uncontracted English Braille) และเบรลล์องักฤษรูปย่อ 
(Contracted English Braille) หรือเบรลลเ์กรด w และเบรลล์เกรด 8 เท่านั*น 
 

U.<.<.< อักษรเบรลล์อังกฤษรูปเต็ม  

ในอกัษรเบรลลอ์งักฤษรูปแบบนี*  อกัษรเบรลล์มีจาํนวน 8� ตวั เท่ากบัอกัษรปกติ ดงัปรากฏ
ในตารางต่อไปนี*  (Petzold, 2000: 18) 
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ตารางที	 2.1 ตวัอกัษรเบรลลอ์งักฤษ 

แถว ตัวอักษรเบรลล์อังกฤษ 

1 

 

�  
a 

�  
b 

#  
c 

$  
d 

�  
e 

!  
f 

�  
g 

�  
h 

"  
i 

�  
j 

2 

 

%  
k 

� 
 l 

&  
m 

�  
n 

�  
o 

'  
p 

  
q 


  
r 

�  
s 

� 
 t 

3 

 

	  
u 

�  
v 

(  
x 

) 
 y 

   
z 

     

4 

 

         *  
w 

 
 ตารางขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่ เบรลล์องักฤษเกิดจากการนาํตวัอกัษรหลกั w� ตวั มาใชเ้ป็น
ฐานในการสร้างตวัอกัษรอื,น ๆ  ตวัอกัษรหลกัไดแ้ก่ ‘�’ - ‘�’ (=a-j) ดงัแสดงในแถวที,w โดยใช้จุด 
1, 2, 4, และ 9 ในการแยกความแตกต่างของตวัอกัษร  ส่วน ‘%’-‘�’(=k – t) เกิดจากการใชจุ้ด w, 2, 
4, 9 ในลกัษณะเดียวกบั a-j และเติม ‘+’ (จุด �) เขา้ไปในเซลล ์ดงัแสดงในแถวที, 8  ส่วน ‘	’-‘ ’ 
(=u-z (ยกเวน้ w)) เกิดจากการนาํตวัอกัษรหลกั 9 ตวัแรก คือ a - e มาเติม ‘�’ (จุด �-�)  ดงัแสดงใน
แถวที, � และตวัอกัษร ‘*’ (=w) เกิดจากการเติมเฉพาะ ‘�’ (จุด �) ที,ตวั ‘�’ (=j) (Englebretson, 
2009: 3; Petzold,. 2000: 16)   
 ที,กล่าวมานี* เป็นเพียงอกัษรเบรลล์องักฤษตวัพิมพเ์ล็กเท่านั*น หากเป็นตวัพิมพใ์หญ่จะใส่
เครื, องหมาย ‘�’ (capital sign) นําหน้าตัวอักษรตัวนั*น แต่หากเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั* งคาํก็ให้ใส่
เครื,องหมาย ‘��’ (double capital sign) นาํหนา้คาํ  
 การประสมอกัษรในเบรลล์องักฤษมีลกัษณะการเขียนที,เรียงกนัไปเหมือนตวัอกัษรองักฤษ
ทั,วไปแบบหนึ,งต่อหนึ, ง โดยแต่ละคาํจะมีการเขียนเวน้วรรค (หรือพิมพโ์ดยใชเ้ครื,องหมาย space) 
ทาํใหส้ามารถแยกคาํต่าง ๆ ออกจากกนัได ้ เช่น "The dog" และ "THE DOG"  สามารถเขียนไดด้งันี*  
     ���� $��  �����  ��$�� 
         T  h e    d  o g        T H E   D O G  
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U.<.<.U อักษรเบรลล์อังกฤษรูปย่อ 

เนื,องจากอกัษรเบรลล์เป็นอกัษรที,มีขนาดใหญ่ตอ้งใชเ้นื*อที,มากในการปรากฏบนกระดาษ 
ทาํให้การอ่านและการเขียนอกัษรระบบนี* ตอ้งสิ*นเปลืองทรัพยากรและใช้เวลามาก ดว้ยขอ้จาํกดั
ดงักล่าวจึงมีการประดิษฐ์ตวัยอ่เบรลล์เพื,อให้คนตาบอดใชอ้กัษรเบรลล์ได้สะ ดวกรวดเร็วยิ,งขึ*น 
(Tennessee council of the blind, 2008: 3)  

ตวัย่อเบรลล์องักฤษ คือการนาํอกัขระเบรลล์จาํนวนหนึ, งมาใช้แทนคาํหรือส่วนของคาํ
ภาษาองักฤษโดยไม่ตอ้งเขียนทุกตวัอกัษรของคาํนั*น ซึ, ง Braille Authority of North America (2002: 
5) ได้จ ําแนกตัวย่อเบรลล์อังกฤษออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ ตัวย่อเบรลล์ เซลล์เ ดี, ยว (one-cell 
contractions) ตวัยอ่เบรลลเ์ซลลคู์่ (two-cell contractions) และคาํยอ่เบรลล ์(short-form words)   
 
2.1.1.2.1 ตวัย่อเบรลล์เซลล์เดี�ยว   

 ตวัย่อเบรลล์เซลล์เดี,ยว คือตวัย่อที,อกัขระเบรลล์หนึ, งเซลใช้แทนคาํหรือส่วนของคาํได้ 
Braille Authority of North America (2002: 5-7) ได้แบ่งตวัย่อเบรลล์เซลล์เดี,ยวออกเป็นประเภท 
ต่าง ๆ ไดแ้ก่  ตวัยอ่อกัษรโดด   ตวัยอ่รูปเตม็คงรูป ตวัยอ่รูปเต็มกลายรูป    ตวัยอ่ประกอบคาํ   ตวัยอ่
กลางคาํหรือทา้ยคาํ และตวัยอ่เบรลลต์ ํ,า  

(<) ตวัย่ออักษรโดด (alphabet contractions)  
ในเบรลล์องักฤษ มีอกัขระเบรลล์ใช้แทนตวัอกัษร 26 ตวัเช่นเดียวกบัองักฤษทั,วไป และ

ตวัอกัษรเหล่านี*สามารถนาํมาเรียงต่อกนัเป็นคาํไดเ้ช่นเดียวกนั เช่น ‘���’ สามารถเทียบกบัอกัษร
ปกติ “ant” แบบตวัต่อตวัได ้ทาํให้อกัขระเบรลล์เหล่านี* เมื,อมีอกัขระอื,นปรากฏร่วมหน้าและ/หรือ
หลงัภายในคาํจะใช้แทนอกัษรองักฤษทั,วไป อย่างไรก็ตาม ในองักฤษรูปย่ออกัขระเบรลล์เหล่านี*
สามารถนาํมาใชแ้ทนคาํโดดได ้กล่าวคือเมื,ออกัขระแต่ละตวัในกลุ่มนี*ปรากฏระหว่างช่องวา่งและ/
หรือเครื,องหมายแสดงขอบเขตของคาํ จะใช้แทนคาํโดด  เช่น ‘|�|’ ซึ, งเป็นอกัขระ b จะใช้แทน       
“|but|”2  ‘|!,|’ ซึ, งเป็นอกัขระ f กบั ?  จะใชแ้ทน “|from?|” เป็นตน้ เป็นที,น่าสังเกตวา่อกัขระเหล่านี*
ไม่สามารถใช้เป็นส่วนหนึ, งของคาํได ้เช่น ‘�’ ใช้แทน “ but ” แต่คาํว่า “butter” ไม่สามารถเขียน
เป็น ‘���
’ (= bter) ได ้   

ตวัยอ่อกัษรโดดจะใชเ้ป็นส่วนหนึ,งของคาํได ้ในกรณีต่อไปนี*   
o ปรากฏกับ ‘�’ (hyphen) เช่น ‘&�
)���
-$’ (=m-er-r-y---go---r-ound) ซึ, ง

ใชแ้ทน “merry-go-round” ที,มี ‘�’ (= go) ปรากฏระหวา่งเครื,องหมาย hypen   

                                                        
2
 ในงานวิจยัชิ*นนี*  จะใชเ้ครื,องหมาย |  แทนเครื,องหมายเวน้วรรคในขอ้ความภาษาองักฤษ 
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o ใชก้บัคาํที,มี ‘+’ (apostrophe)  เช่น ‘#+�’ (=c’t) เพื,อยอ่ “can’t ” เป็นตน้ 

กล่าวโดยสรุป ตวัย่ออกัษรคาํโดดจะใช้อกัขระเบรลล์หนึ, งตวัแทนคาํคงที,หนึ, งคาํ  ไม่
สามารถปรากฏกบัอกัขระอื,นได ้ยกเวน้การใชติ้ดกบัอกัขระที,แทนเครื,องหมายต่าง ๆ เช่น “-”, “.” , 
“ ‘ ” , “?”  เป็นตน้   

การใช้ตัวย่ออกัษรโดดที,แสดงใน (Braille Authority of North America, 2002: XI-2)  มี
ดงันี*  

 

ตารางที, 2.2 การใชต้วัยอ่อกัษรโดด 
 

วธีิการใช้ 
ตัวอย่าง 

รูปย่อในเบรลล์ แอสกี คําหรือประโยค 

w) ใชอ้กัษรตามลาํพงัเพื,อยอ่คาํโดด � ) � '�) n y b  p l y Not you but people like you. 

2) ใชห้นา้หรือหลงัเครื,องหมาย 
hyphen ในกรณีที,เป็นคาํประสม 

�����#���. s-call$ so-called 

3) ใชก้บัคาํวสิามญันาม �&
/ �& ,mr. ,m Mr. More 
4) ใชก้บัคาํแสดงความเป็นเจา้ของ �*+� ,w’s Will's 
5) ใชก้บัคาํที,คั,นดว้ย apostrophe #+� c’t can’t 

 
ตวัยอ่อกัษรโดดในกลุ่มเบรลล์องักฤษ 26 ตวั มีรูปยอ่และสิ,งที,ใชแ้ทนที,เป็นมาตรฐาน

สาํหรับเบรลลอ์งักฤษทั,วโลก (Braille Authority of North America, 8��8: 8) ดงันี*   
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ตารางที	 2.3  รายการตวัยอ่อกัษรโดด  

เบรลล์ แอสกี รูปเต็ม 

� b but 
# c can 
$ d do 
� e every 
! f from 
� g go 
� h have 
� j just 
% k knowledge 
� l like 
& m more 
� n not 
' p people 
 q quite 

 r rather 
� s so 
� t that 
	 u us 
� v very 
* w will 
( x it 
) y you 
  z as 

 

 (หมายเหตุ:  สัญลกัษณ์แอสกีที,ปรากฏในตาราง หมายถึงสัญลกัษณ์แอสกีที,ใชแ้ทนตวัย่อ 
โดยการป้อนขอ้มูลผา่นคียบ์อร์ด)   



15 

 

 เป็นที,น่าสังเกตวา่ในการปรากฏของตวัยอ่อกัษรโดด เบรลลแ์ต่ละเซลลจ์ะใชแ้ทนคาํแต่ละ
คาํ ทาํให้ไม่สามารถเขียนอกัขระเบรลล์เหล่านี* เพื,อหมายถึงอกัขระแต่ละ ตัวตามลาํพงัได ้ฉะนั*น
เมื,อตอ้งการแสดงตวัอกัษรโดด ตอ้งใช้ ‘�’ (เครื,องหมายกาํกบัตวัอกัษร) นําหน้าอกัขระเบรลล์
เหล่านี*  เช่นเมื,อพบ ‘�’ (=b) ปรากฏระหว่างช่องว่างตอ้งตีความเป็นคาํว่า “but” แต่หากหมายถึง
ตวัอกัษร b เท่านั*นจาํเป็นตอ้งใส่เครื,องหมายกาํกบัอกัษรไวห้น้าตวั b ทาํให้ได้เป็น ‘��‘ จึงจะ
ตีความเป็นตวัอกัษร b ได ้  

 

(U) ตวัย่อรูปเต็มคงรูป ( whole-word/par t-word contractions type1)  

ตวัย่อรูปเต็มคงรูป เป็นตวัย่อที,อกัขระเบรลล์ 1 ตวั ใช้แทนกลุ่มตวัอกัษรที,ตายตวัไม่ว่า
อกัษรนั*นจะปรากฏเป็นคาํโดดหรือเป็นส่วนของคาํก็ตามยงัคงใชแ้ทนกลุ่มตวัอกัษรเดิม เช่น ‘|�|’ 
(=&) ซึ, งใชแ้ทนคาํ “|and| ” ที,ปรากฏเป็นคาํโดด และ ‘�
�’  (= g-r-and) ซึ, งมี “and” เป็นส่วนหนึ, ง
ของคาํ   

จะเห็นไดว้่า คาํที,ไดจ้ากตวัยอ่ในกลุ่มนี* มีความถี,ในการปรากฏสูงในภาษาองักฤษ อีกทั*งคาํ
เหล่านี*มกัปรากฏเรียงต่อกนั จึงมีการเขียนตวัยอ่เหล่านี* ต่อกนัโดยไม่เวน้วรรคเพื,อใชแ้ทนคาํโดดแต่
ละคาํ (ซึ, งคาํเหล่านี* ไม่สามารถเขียนชิดกนัโดยไม่เวน้วรรคไดใ้นอกัษรปกติ) เช่น ‘��’ (=&!) ใชย้่อ 
“and the” ซึ, งเป็นคาํโดด 2 คาํที,เรียงต่อกนั และ ‘�0�’ (=&)a ) ที,ใชแ้ทนคาํโดด 3 คาํที,อยูชิ่ดกนัคือ 
“and with a” เป็นตน้  

ตวัยอ่รูปเต็มคงรูป มีตวัอยา่งการใชซึ้, งแสดงไดด้งันี*  (Braille Authority of North America, 
2002: XI-3) 

ตารางที	 2.4 วิธีการใช้ตวัยอ่รูปเตม็คงรูป  

วธีิการใช้ 
ตัวอย่าง 

สัญลักษณ์แอสกี รูปย่อในเบรลล์ คําหรือประโยค 

w) เมื,อใชต้วัยอ่กบัคาํโดดอื,น ๆให้
เวน้วรรคระหวา่งตวัยอ่และคาํ
โดด 

,i l hm & h(er). 
 

�" � �& 

� ��/ 

I like him  
and her. 

8) เมื,อตวัยอ่อยูติ่ดกนัให้เขียน
ติดต่อกนัไม่เวน้วรรค 

! cat & ! rat 
 

� #�� �� 


��    

the cat and the  
rat. 

�)  ใชย้อ่ส่วนของคาํ ! sis 
��"�    

Thesis 

 
ตวัยอ่รูปเตม็คงรูป ประกอบดว้ยตวัยอ่และกลุ่มตวัอกัษรที,ใชแ้ทน ดงันี*  
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ตารางที, 2.5  รายการตวัยอ่รูปเตม็คงรูป 

เบรลล์ สัญลักษณ์แอสกี รูปเต็ม 

� & and 

� = for 

� ( of 

� ! the 

0 ) with 
 

(k) ตวัย่อรูปเต็มกลายรูป (whole-word/par t-word contractions type 2)  

ตวัย่อรูปเต็มกลายรูป เป็นตวัย่อที,ใช้แทนกลุ่มตวัอกัษรที,แตกต่างกนัใน 2 บริบท คือ เมื,อ
ปรากฏเป็นคาํโดดจะใช้แทนตัวอักษรกลุ่มหนึ, ง และเมื,อปรากฏเป็นส่วนของคาํก็จะใช้แทน
ตวัอกัษรอีกกลุ่มหนึ,ง เช่น ‘1’  จะใชแ้ทน “which” เมื,อปรากฏเป็นคาํโดด แต่เมื,อปรากฏภายในคาํ
จะใชแ้ทน “wh”  ตวัยอ่กลุ่มนี* ไม่เป็นปัญหาต่อการจดจาํเท่าใดนกั เนื,องจากจะใชแ้ทนกลุ่มตวัอกัษร
ที,มีอกัษร 2 ตวัแรกซํ* ากนั เช่น ‘�’ ใช้ย่อ “shall” หากเป็นคาํโดด และใช้ย่อ “sh” เมื,อปรากฏเป็น
ส่วนหนึ,งของคาํ  ซึ, งอกัษร 2 กลุ่มนี* มี “sh” ร่วมกนั 

ตวัย่อรูปเต็มกลายรูป มีรูปย่อและสิ,งที,ใช้แทนดงันี*  (Braille Authority of North America, 
2002: XI-4) 

ตารางที, 2.6  รายการตวัยอ่รูปเตม็กลายรูป  

เบรลล์ สัญลักษณ์แอสกี 
รูปเต็ม 

คําโดด ส่วนของคํา 

2 * child ch 

3 \ out ou 

� % shall sh 

4 / still st 
� ? this th 

 1 : which wh 
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(4) ตัวย่อประกอบคํา (par t-word contractions)  
ตวัยอ่ประกอบคาํ เป็นตวัยอ่ที,ตอ้งปรากฏเป็นส่วนหนึ,งของคาํ  ใชส้าํหรับแทนส่วนของคาํ

ที,มีตวัอกัษรเหล่านี* คือ “ar”, “ed”, “er”, “gh” และ “ow” ตวัยอ่ประกอบคาํมีรูปย่อและสิ,งที,ใช้แทน 
ดงันี*  

ตารางที, 2.7 รายการตวัยอ่ประกอบคาํ 

เบรลล์ สัญลักษณ์แอสกี รูปเต็ม 

5 > ar 
. $ ed 
� ] er 
� < gh 
6 [ ow 

 

 
 

ตวัยอ่เหล่านี* มีวธีิการใชด้งันี*  (Braille Authority of North America, 2002: XII-3) 

 

ตารางที, 2.8 วธีิการใชต้วัยอ่ประกอบคาํ  

วธีิการใช้ 

ตัวอย่าง 

คําหรือประโยค รูปย่อ แอสกี 

w)ใชต้วัยอ่นี* ที,ตาํแหน่งตน้ กลางหรือทา้ยคาํ  error �
�
 ]ror 

8) ใชแ้สดงเสียงของคาํ ar! (หวัเราะ) 57 >6 

 

 (5) ตัวย่อกลางคําหรือท้ายคํา (middle or  end of word contractions)  

 ตวัยอ่กลางคาํหรือทา้ยคาํ หมายถึงตวัยอ่ที,ปรากฏในตาํแหน่งกลางคาํหรือทา้ยคาํไดเ้ท่านั*น 
ตวัยอ่กลุ่มนี* เป็นตวัย่อที,ใช้เบรลล์เซลล์เดียวเพื,อแทนกลุ่มตวัอกัษร ประกอบดว้ยตวัย่อ 8 ตวัไดแ้ก่ 
8 (=ble) และ � (=ing)   

เป็นที,น่าสังเกตว่า อกัขระเบรลล์ 8 ตวัที,กล่าวมาขา้งตน้นี* เมื,อปรากฏตน้สายอกัขระจะทาํ
หน้าที,อื,น ๆ ที,ไม่ใช่ตวัย่อ ดงัที,แสดงไวใ้นหัวขอ้ที,เกี,ยวกบัตวัเลขเบรลล์ (ดูหัวขอ้ 8.w.�ประกอบ) 
ตวัยอ่กลางคาํหรือทา้ยคาํ มีรูปยอ่และสิ,งที,ใชแ้ทน ดงันี*  
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ตารางที, 2.9 รายการตวัยอ่กลางคาํหรือทา้ยคาํ 

 

เบรลล์ สัญลักษณ์แอสกี รูปเต็ม 

8  # ble 

� + ing 

  

ตวัยอ่กลางคาํหรือทา้ยคาํมีวิธีการใชด้งันี*  (Braille Authority of North America, 2002: XII-2) 
 

ตารางที, 2.10 วธีิการใชต้วัยอ่กลางคาํหรือทา้ยคาํ 
 

วธีิการใช้ 
ตัวอย่าง 

คําหรือประโยค รูปย่อในเบรลล์ สัญลักษณ์แอสกี 

w) ใชที้,ตาํแหน่งกลางคาํ Singer ���    s+] 
8) ใชที้,ตาํแหน่งทา้ยคาํ Trouble �
38    tr\# 

                   

 
 (6) ตัวย่อเบรลล์ตํ�า (lower -sign contractions)  

หมายถึงตวัยอ่เซลลเ์ดี,ยวที,ไม่มีจุด w และ/หรือจุด � ปรากฏอยู่3 ตวัยอ่เบรลลต์ํ,าจาํแนกเป็น � 
ประเภทตามตาํแหน่งที,ปรากฏในคาํ ไดแ้ก่ ตวัยอ่เบรลลต์ํ,ายอ่คาํโดด ตวัยอ่เบรลลต์ ํ,ายอ่คาํโดดพิเศษ 
และตวัยอ่เบรลลต์ ํ,ายอ่ส่วนของคาํ  

 

ก.  ตัวย่อเบรลล์ตํ�าย่อคําโดด (lower-cell word contractions for “be, enough, were, his, in,  
                  was”)  

ตวัย่อเบรลล์ต ํ,าย่อคาํโดดมีลกัษณะคลา้ยกับตวัย่ออกัษรโดด กล่าวคือจะตอ้งปรากฏตาม
ลาํพงั (stand alone) เท่านั*น ตวัย่อเหล่านี* มีรูปย่อและสิ,งที,ใช้แทนดงันี*  (Braille Authority of North 
America, 2002: XIII-2) 
  

                                                        
3 เหตุที,เรียกว่าเบรลลต์ ํ,าเนื,องจากอกัษรเหล่านี*ปรากฏในตาํแหน่งที,ต ํ,ากว่าอกัษรเบรลลก์ลุ่มอื,น ๆ แมว้่าดูผวิเผนิจะ
มีรูปเบรลลเ์หมือนกนัตอ้งอาศยับริบทขา้งเคียงเพื,อบอกว่าเป็นเบรลลต์ ํ,าหรือไม่ เช่นอกัษร � จะมีรูปซํ*ากบั
อกัษร 9 (ซึ,งอกัษรตวัหลงัถือว่าเป็นอกัษรเบรลลเ์ซลตํ,า) สัญลกัษณ์เบรลลต์ ํ,าเหล่านี*บางตวัเมื,อปรากฏในตาํแหน่ง

ตน้หรือทา้ยคาํ จะถูกตีความให้เป็นเครื,องหมายวรรคตอน (punctuation) เช่น 9 ถา้ปรากฏหน้าคาํกจ็ะหมายถงึ
วงเลบ็เปิด [ ( ] แต่หากอยูท่า้ยคาํจะถูกตีความให้เป็นเครื,องหมายวงเลบ็ปิด [ ) ] (ดูตารางที, 2.1� ประกอบ)  
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ตารางที, 2.11 รายการตวัยอ่เบรลลต์ํ,ายอ่คาํโดด 

เบรลล์ สัญลักษณ์แอสกี รูปเต็ม 

: 2 be 
; 5 enough 
9 7 were 
, 8 his 
� 9 in 
< 0 was 

     
ข. ตัวย่อเบรลล์ตํ�าย่อคําโดดพเิศษ (lower-cell word contractions for “to, into, by”)  
ตวัยอ่กลุ่มนี*ลกัษณะคลา้ยกบัตวัยอ่เบรลล์ตํ,าย่อคาํโดดในแง่ที,วา่ ต่างก็ใชย้อ่คาํโดด แต่ใน

การใชต้วัยอ่ประเภทหลงันี* จาํเป็นตอ้งเขียนติดกบัคาํต่อไปเลยไม่ตอ้งมีช่องวา่ง เช่น ‘7�’ใช้เขียน 
“to go” และ ‘�7*���’ใชเ้ขียน “into water” เป็นตน้ 

รูปย่อและสิ, งที,ใช้แทนตวัย่อเบรลล์ตํ,าย่อคาํโดดพิเศษมีดงันี*  (Braille Authority of North 
America, 2002: XIII-5) 

 

ตารางที, 2.12 รายการตวัยอ่เบรลลต์ํ,าที,ยอ่คาํโดดพิเศษ 
 

เบรลล์ สัญลักษณ์แอสกี รูปเต็ม 

7 6 to 

�7 96 into 

< 0 by 
   

ค. ตัวย่อเบรลล์ตํ�าย่อส่วนของคํา (par t-word lower -cell contractions)  

ตวัยอ่เหล่านี*จะตอ้งใชป้ระกอบคาํเสมอ การปรากฏของตวัยอ่แต่ละตวัในตาํแหน่งที,ต่างกนั
คือ ตน้คาํ กลางคาํ หรือทา้ยคาํ จะทาํให้ตีความไดแ้ตกต่างกนั ตวัอยา่งเช่น ‘=��)’ (=con-v-e-y) 
ซึ, งใชเ้ขียนคาํวา่ “convey” เป็นตน้  

ตัวย่อในตาํแหน่งต่าง ๆ และสิ, งที,ใช้แทน มีดังนี*  (Braille Authority of North America, 
2002: XIII-7) 
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ตารางที, 2.13 รายการตวัยอ่เบรลลต์ํ,ายอ่ส่วนของคาํ  

 

เบรลล์ 
สัญลักษณ์ 

แอสกี 

รูปเต็ม 

ต้นคํา กลางคํา ท้ายคํา 

� 1   ea , 

: 2 be bb ; 

= 3 con cc : 

/ 4 dis dd . 

; 5 en en en 

7 6  ff ! 
9 7 ( gg ) 
, 8 “  ? 
� 9 in in in 
< 0   ” 
� - com - - 

 

 

U.<.<.U.U  ตัวย่อเบรลล์เซลล์คู่  (two-cell contractions) 

ตวัยอ่เบรลล์เซลล์คู่หมายถึง เบรลล์ 8 เซลล์ ที,ใชแ้ทนคาํโดดหรือส่วนของคาํ โดยที,เบรลล์
เซลลแ์รกจะขึ*นตน้ดว้ย จุด 9, 4-6, 9-� หรือจุด �-9-6  

ตวัยอ่กลุ่มนี* มี 8 ประเภท (Braille Authority of North America, 2002: XIII-:) ไดแ้ก่  
(<) ตวัย่อหน่วยหลัก (initial-letter  contractions) เป็นตวัยอ่เซลล์คู่ที,ปรากฏตามลาํพงัและ

สามารถปรากฏเป็นส่วนหนึ,งของคาํได ้ตวัยอ่นี* จะขึ*นตน้ดว้ยจุด 9, �-9 หรือ �-9-�  ตวัยอ่หน่วยหลกั
มีรูปยอ่และสิ,งที,ใชแ้ทนดงันี*   
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ตารางที, 2.14 รายการตวัยอ่หน่วยหลกั 
 

 

เบรลล์ แอสกี รูปเต็ม 
># _c cannot 
?2 "* character 
?$ "d day 
?� "e ever 
?! "f father 
>� _h had 
?� "h here 
?% "k know 
?� "l lord 
>& _m many 
?& "m mother 
?� "o one 
?' "p part 
? "q question 
?
 "r right 
?3 "\ ought 

เบรลล์ แอสกี รูปเต็ม 
?� "s some 
>� _s spirit 
>� _! their 
?� "! there 
@� ^! these 
@� ^? those 
?� "? through 
?� "t time 
?	 "u under 
@	 ^u upon 
?1 ": where 
@1 ^: whose 
@* ^w word 
?* "w work 
>* _w world 
?) "y young 

 

 
 

ตัวย่อหน่วยหลักมีวิ ธีการใช้ดังแสดงในตารางต่อไปนี*  (Braille Authority of North 
America, 2002: XIII-9) 

 

ตารางที, 8.w9 การใชต้วัยอ่หน่วยหลกั 
 

วธีิการใช้ 
ตัวอย่าง 

คําหรือประโยค รูปย่อในเบรลล์ สัญลักษณ์แอสกี 

w) ใชย้อ่ทั*งคาํ Part ?' "p 
8) ใชย้อ่ส่วนของคาํ   apartment �?'�� a"p;t 

 
จากรายการตวัย่อในตารางขา้งตน้ จะพบวา่มีการใช ้ ‘?’ (จุด 9) เพื,อนาํหนา้เบรลล์เซลล์คู่

เป็นหลกั แต่เนื,องจากการใช้ ‘?’ เพียงอย่างเดียวทาํให้ไม่สามารถจะใช้ย่อคาํในภาษาองักฤษได้
ครบถว้น ดงันั*นจึงมีการใช ้‘@’ (จุด �-9) และ ‘>’ (จุด �-9-�) เพื,อทาํใหส้ามารถยอ่คาํอื,น ๆ ได ้เช่น 
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‘?*’ (จุด 9 w) ย่อ “work” ‘@*’ (จุด �-9 w) ย่อ “word”และ‘>*’ (จุด �-9-� w ) ย่อ “world” 
ดงันั*นการวิจยัครั* งนี* จึงมุ่งที,จะวิเคราะห์ระบบตวัย่อเบรลล์องักฤษเพื,อนาํไปใชใ้นการจดัการเรียน
การสอนและการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ สําหรับผลการวิเคราะห์จะนําเสนอในหัวข้อที,
เกี,ยวขอ้งต่อไป 

 

(U) ตัวย่อหน่วยเสริม (final-letter  contractions) หมายถึง ตวัย่อเบรลล์เซลล์คู่ที,สามารถ
ปรากฏได้ในตาํแหน่งกลางคาํหรือทา้ยคาํเท่านั*น โดยเซลล์แรกของตวัย่อเหล่านี* ขึ*นตน้ด้วย ‘�’  

(จุด 6) ‘�’ (จุด 9-�) หรือ ‘-’ (จุด �-�)    
ตัวย่อหน่วยเสริมและสิ, งที,ใช้แทน แสดงได้ดังนี*  (Braille Authority of North America, 

2002: XIII-9) 
ตารางที	 2.16 รายการตวัยอ่หน่วยเสริม  

 

  

เบรลล์ แอสกี รูปเต็ม 
�� ,l ful 
�� ,n ation 
�) ,y ally 
-$ .d ound 
-� .e ance 
-� .n sion 
-� .s less 

เบรลล์ แอสกี รูปเต็ม 
-� .t ount 
�� ;e ence 
�� ;g ong 
�� ;n tion 
�� ;s ness 
�� ;t ment 
�) ;y ity 

 

 

ตวัยอ่หน่วยเสริมมีวธีิการใชคื้อใหใ้ชที้,ตาํแหน่งกลางคาํหรือทา้ยคาํ เช่น‘$-�’(=d-ance) 
ใช้แทนคาํว่า “dance” และ ‘$-�
’ (=d-ance-r) ใช้แทน “dancer”เป็นตน้ หากในการย่อคาํ ๆ 
หนึ, งสามารถใชต้วัย่อได ้8 กรณี คือ ใชต้วัยอ่หน่วยเสริมเป็นส่วนประกอบของคาํได้หรือใช้ตวัย่อ
อื,นแทนได้ ให้ใช้ตัวย่อหน่วยเสริมแทนที,จะใช้ตัวย่อในกลุ่มอื,น เช่นคาํว่า “dancer”  ต้องใช้ 
‘$-�
’ (=d-ance-r) ไม่สามารถเขียนเป็น ‘$��#�’ (=d-a-n-c-er) ได ้ 

จากตารางที, 8.w� จะเห็นวา่ ตวัยอ่กลุ่มนี*ตอ้งขึ*นตน้ดว้ย ‘�’ (จุด �) ‘>’ (จุด �-�) หรือ‘�’ 
(จุด9-�) ตัวย่อประเภทนี* ต้องปรากฏเฉพาะตําแหน่งกลางคาํหรือท้ายคาํได้เท่านั* น เนื,องจาก
สัญลกัษณ์เหล่านี*  หากปรากฏที,ตาํแหน่งตน้คาํจะใชแ้ทนเครื,องหมายอื,นที,ไม่ใช่ตวัยอ่เบรลล ์ดงันี*  

o ‘�’ (จุด �) แสดงวา่ตวัอกัษรที,ตามมาตวัแรกเป็นอกัษรตวัใหญ่ (capital sign)  
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o ‘>’ (จุด �-�) แสดงวา่ ตวัอกัษรหลงัเครื,องหมายนี* จนถึงเวน้วรรคมีการเน้น (เช่นเป็น
อกัษรตวัเอียง ตวัหนา หรือขีดเส้นใต)้ ที,คาํนั*น 

o ‘�’ (จุด9-�) แสดงว่า ตวัอกัษรหลงัเครื,องหมายนี* จนถึงเวน้วรรคเป็นตวัอกัษร ไม่ใช่ 
ตวัยอ่หรือคาํยอ่ 

 
U.<.<.U.k คาํย่อเบรลล์ (shot-form words)    

คาํยอ่เบรลล์หมายถึง คาํในอกัษรเบรลล์ที,เกิดจากการนาํเอาอกัขระบางตวัภายในคาํมาใช้
แทนคาํนั*น ๆ เช่น ‘
#��’ (=rcvg) ใชแ้ทน receiving   

คาํยอ่เบรลลที์,ปรากฏในภาษาองักฤษทั*งหมด มีรูปยอ่และสิ,งที,ใชแ้ทนดงันี*   
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ตารางที, 2.17 รายการคาํยอ่เบรลล์ 
 

เบรลล์ แอสกี รูปเต็ม 

�&�� !mvs themselves 

?�! "of oneself 

�$ %d should 

2�2�2�2�    *n children 

�)! ?yf thyself 

3
�� \rvs ourselves 

:# 2c because 

:! 2f before 

:� 2h behind 

:� 2l below 

:� 2n beneath 

:� 2s beside 

:� 2t between 

:) 2y beyond 

=#� 3cv conceive 

=#�� 3cvg conceiving 

�� ab about 

��� abv above 

�# ac according 

�#
 acr across 

�! af after 

�!� afn afternoon 

�!* afw afterward 

�� ag again 

��4 ag/ against 

�� al also 

��� al? although 

��& alm almost 

��
 alr alr eady 

��� alt altogether 

��* alw always 

�� bl blind 

เบรลล์ แอสกี รูปเต็ม 

�
� brl braille 

#$ cd could 

$#� dcl declare 

$#�� dclg Declaring 

$#� dcv deceive 

$#�� dcvg deceiving 

�" ei either 

!4 f/ first 

!
 fr fr iend 

�$ Gd good 

�
� grt great 

��! h]f herself 

�& hm him 

�&! hmf himself 

"&& imm immediate 

�� ll little 

�
 lr letter  

&2 m* much 

&4 m/ must 

&)! myf myself 

��# nec necessary 

��" nei neither 

�+# o'c o'clock 

'�#� p]cv perceive 

'�#�� p]cvg perceiving 

'�� p]h perhaps 

'$ pd paid 

% qk quick 


#� rcv receive 


#�� rcvg receiving 


�# rjc rejoice 


�#� rjcg rejoicing 
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เบรลล์ แอสกี รูปเต็ม 

�2 s* such 

�$ sd said 

�$ td today 

��
 tgr together  

�& tm tomorrow 

�� tn tonight 

เบรลล์ แอสกี รูปเต็ม 

*$ wd would 

(! xf itself 

(� xs its 

)
 yr your  

)
! yrf yourself 

)
�� yrvs yourselves 

คาํยอ่เบรลล ์มีวธีิการใชด้งันี*  (Braille Authority of North America, 2002: XIII-10) 
 

ตารางที, 8.w� การใชค้าํยอ่อกัษรเบรลล์ 
  

  วธีิการใช้ 
ตัวอย่าง 

คําหรือประโยค รูปย่อในเบรลล์ แอสกี 

1) ใชย้อ่คาํโดด  He is my friend. ��� "� &) 

!
/ 

,he is my  fr4 

8) ใชย้อ่ส่วนของคาํ accordingly �#�) acly 
�) ใชก้บัคาํวสิามญันามที,เป็น
คาํโดด 

Dr. Good �$
/ ��$ ,dr4 ,gd 

�) หากคาํเตม็ใชรู้ปเดียวกบั
คาํยอ่ให้ใส่ ‘�’ (เครื,องหมาย
กาํกบัตวัอกัษร) ที,หนา้คาํ 

Al Johnson ���� ��������   ;,al ,johnson    

9) กรณีคาํยอ่เป็นที,ส่วนหนึ,ง
ของคาํ หากแยกคาํออกจาก
กนัใหรั้กษารูปคาํยอ่ไว ้

mis- 
conceived 

&"��   

=#�$   

mis-   
3cvd 

 
เป็นที,น่าสังเกตวา่ในการปรากฏของคาํยอ่เบรลล ์ กลุ่มตวัอกัษรแต่ละกลุ่มจะใชแ้ทนคาํแต่

ละคาํทาํให้ไม่สามารถจะเขียนกลุ่มเบรลล์เหล่านี* ตามลาํพงัได้ ฉะนั*นเมื,อต้องการแสดงกลุ่ม
ตวัอกัษรเหล่านี* ในลกัษณะที,ไม่ใช่ตวัยอ่ ตอ้งใชเ้ครื,องหมายกาํกบัอกัษร (�) นาํหน้ากลุ่มตวัอกัษร
เหล่านี*  ตวัอย่างเช่นเมื,อพบ ‘|��|’ (=ab) จะตอ้งตีความเป็น “about” แต่หากตอ้งการจะหมายถึง
ตวัอกัษร “ab” จาํเป็นตอ้งใส่เครื,องหมาย ‘�’ ไวข้า้งหน้า ซึ	 งใชบ้อกวา่สิ	งที	ตามมาจะเป็นตวัอกัษร 

เช่น ‘���’ จึงจะตีความเป็นตวัอกัษร “ab” ได ้
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จากขอ้มูลที,นาํเสนอมาขา้งตน้พอจะสรุปได้วา่ ในการใชต้วัยอ่เบรลล์องักฤษนั*นตวัย่อแต่
ละตวัจะใชแ้ทนกลุ่มตวัอกัษรที,แตกต่างกนัจึงไม่ควรใชต้วัยอ่ในตาํแหน่งที,ไม่เหมาะสมเพราะจะทาํ
ให้เกิดความสับสน นอกจากนี* คาํบางคาํใช้ตัวย่อได้หลายรูปจึงควรเลือกกฏการใช้ตามลําดับ
ความสําคญัเพื,อให้ได้รูปย่อที,เหมาะสมที,สุด สิ, งที,ควรคาํนึงถึงอีกประการคือตอ้งใช้ตวัย่อกบัคาํ
พยางคเ์ดียวกนัโดยเฉพาะในกรณีที,พยางคน์ั*นเป็นส่วนหนึ,งของวภิติั (prefix) หรือปัจจยั (suffix)  

 
2.1.2 อักษรเบรลล์ไทย 
  

มิสเจเนวีฟ คอลฟิลด์4ไดร่้วมกบันกัวิชาการไทยกาํหนดรหสัอกัษรเบรลล์ไทยขึ*น (สมทรง 
พนัธ์สุวรรณ,  2538: 19; อาทิตยา บุญมาก และคณะ, 2547: 12)  อยา่งไรก็ตาม ในประเทศไทยยงัไม่
มีเอกสารหรืองานวิจยัชิ*นใดที,อธิบายอกัษรเบรลล์ไทยอย่างเป็นระบบ มีเพียงการจดัการเรียนการ
สอนอกัษรเบรลลโ์ดยการท่องจาํรหสัอกัษรเบรลลเ์ท่านั*น สาํหรับอกัษรเบรลล์ไทยไดมี้ผูแ้สดงรหสั
ต่าง ๆ ทั*งพยญัชนะ สระ และวรรณยกุต ์ดงัจะขอนาํเสนอต่อไปนี*  
 
U.<.U.< พยญัชนะในเบรลล์ไทย 

อกัษรเบรลล์ไทยประกอบด้วยพยญัชนะภาษาไทย �� ตวั เช่นเดียวกบัตวัอกัษรปกติ ซึ, ง
สามารถแสดงรหสัในอกัษรเบรลลไ์ดด้งันี*    
  

                                                        
4
 มิสเจเนวีฟ คอลฟิลด ์(Genevive Caulfield) สุภาพสตรีตาบอดชาวอเมริกนั เป็นผูริ้เริ,มการศึกษาของคนตาบอด

ในประเทศไทย โดยร่วมกบันายแพทย ์ฝน แสงสิงแกว้ จดัตั*งโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ขึ*นเมื,อปีพ.ศ.8��8 
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ตารางที, 2.19 พยญัชนะในเบรลลไ์ทย 
 

    

เบรลล์ แอสกี อักษรไทย 
� g ก 
% k ข 
<% 0k ฃ 
	 u ค 
�	 -u ฅ 
�	 ,u ฆ 
� ] ง 
� j จ 
4 / ฉ 
� + ช 
� ! ซ 
�� ,+ ฌ 
�) ,y ญ 
�$ ,d ฎ 
�3 ,\ ฏ 
�� ,t ฐ 
�0 ,) ฑ 
�0 -) ฒ 
�� ,n ณ 
$ d ด 
3 \ ต 
� t ถ 

เบรลล์ แอสกี อักษรไทย 
0 ) ท 
<0 0) ธ 
� n น 
� v บ 
� & ป 
' p ผ 
( x ฝ 
� ? พ 
. $ ฟ 
�� ,? ภ 
& m ม 
) y ย 

 r ร 
� l ล 
* w ว 
�� ,s ศ 
�� -s ษ 
� s ส 
� h ห 
�� ,l ฬ 
� o อ 
� = ฮ 
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ย สมทรง พนัธ์สุวรรณ (89��) ตั*งขอ้สังเกตวา่ พยญัชนะเบรลล์ไทยบางส่วน เกิดจากการนาํ
เสียงพยญัชนะองักฤษ w9 ตวัมาใช้เป็นฐานในการสร้างตวัอกัษรเบรลล์ไทย ซึ, งประกอบด้วย
ตวัอกัษรต่อไปนี*  

ตารางที, 2.20 ตวัอกัษรเบรลลไ์ทยพื*นฐาน w9 ตวั 
 

อักษรไทย เบรลล์ไทย อักษรอังกฤษ เบรลล์อังกฤษ 

ก � g � 

ข % k % 

จ � j � 

ด $ d $ 

ถ � t � 

น � n � 

ผ ' p ' 

ม & m & 

ย ) y ) 

ร 
 r 
 

ล � l � 

ว * w * 

ส � s � 

ห � h � 

อ � o � 

 

   

จากการทบทวนวรรณกรรม ผูว้ิจยัยงัไม่พบงานเขียนใดๆ ที,อธิบายเกี,ยวกบัเบรลล์ไทยใน
แง่มุมอื,น แต่ผูว้ิจยัไดค้น้พบวา่ในการสร้างพยญัชนะเบรลลไ์ทย มีการนาํพยญัชนะเบรลลบ์างตวัมา
เป็นฐาน เพื,อสร้างตวัพยญัชนะอื,นที,มีลกัษณ์ใกลเ้คียงกนัใน 8 รูปแบบ ดงันี*   

o รูปแบบที� < การเติม ‘�’ (จุด �) ในพยญัชนะฐานทาํใหเ้กิดพยญัชนะใหม่ที,มีคุณสมบติั
ใกลเ้คียงกนัแต่เป็นอกัษรที,ต่างหมู่กนั เช่น ‘�’ ใชแ้ทน “ส” ‘�’ ใช้แทน “ซ”  พยญัชนะทั*งสองตวั
นี* ต่างเป็นพยญัชนะเสียงเดียวกนั แต่ต่างกนัตรงที, “ส” เป็นอกัษรสูง ในขณะที, “ซ” เป็นอกัษรตํ,า 

o  รูปแบบที� U  การเพิ,มเซลล์ คือ ‘�’ (จุด �) ‘�’ (จุด 3-6) หรือ ‘<’ (จุด 3-5-6) หน้าอกัษร
ฐานทาํใหเ้กิดพยญัชนะใหม่ที,มีเสียงใกลเ้คียงกนัและอยูใ่นอกัษรหมู่เดียวกนั เช่น‘0’ใชแ้ทน“ท”  ‘�0’ 
ใชแ้ทน “ฑ” ‘�0’ใชแ้ทน “ฒ” และ ‘<0 ’แทน “ธ”  ซึ, งลว้นอยูใ่นหมู่อกัษรตํ,าทั*งสิ*น 
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 ขอ้สังเกตเหล่านี*ทาํให้ผูว้ิจยัตอ้งการหาคาํตอบวา่ พยญัชนะเบรลล์ไทยมีรูปที,ปรากฏอยา่ง
เป็นระบบหรือไม่ และพยญัชนะแต่ละตวัมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะใด วทิยานิพนธ์ฉบบันี* จึงมุ่ง
ที,จะหาคาํตอบใหก้บัประเด็นเหล่านี*   

 
U.<.U.U สระและวรรณยกุต์ในเบรลล์ไทย 
 นอกจากพยญัชนะแลว้ อกัษรเบรลล์ไทยยงัประกอบดว้ยสระและวรรณยกุตด์งันี*  

 

 ตารางที, 2.21 สระและวรรณยกุตใ์นเบรลลไ์ทย 
 

เบรลล์ แอสกี อักษรปกติ 
� a ะ 
5 > ◌ั 
2 * า 
  z ◌ํา 
� b ◌ิ 
: 2 ◌ ี
6 { ◌ึ 
; 5 ◌ื 
# c ◌ุ 
= 3 ◌ู 

� r1 ฤ 

�2 r1* ฤา 
�� l1 ฦ 
��2 l1* ฦา 
! f เ 
� < แ 
" i โ 
1 : ไ 
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เบรลล์ แอสกี อักษรปกติ 
? 1 ๆ 
1? :1 ใ 
+ ’ ◌ ็
� 9 ◌่ 
/ 4 ◌้ 
9 7 ◌๊ 
, 8 ◌๋ 
< 0 ◌์ 
!� fa เ◌ะ 
�� <a แ◌ะ 
"� ia โ◌ะ 
�� oa เ◌าะ 
� o ◌อ 
�� %a เ◌อะ 
� % เ◌อ 
�� (a เ◌ยีะ 
� ( เ◌ยี 
� qa เ◌ือะ 
 q เ◌ือ 
�� ea ◌ัวะ 
� e ◌ัว 
7 6 เ◌า 

 
จากรหสัอกัษรเบรลลไ์ทยที,นาํเสนอมาขา้งตน้ ผูว้จิยัพบวา่มีการนาํอกัขระเบรลลรู์ปหนึ, งมา

ดดัแปลงเพื,อทาํให้เป็นอกัขระอีกรูปหนึ, งที,มีลกัษณ์ใกลเ้คียงกนั การดดัแปลงทาํได ้8 ลกัษณะคือ 
ลักษณะแรก นําสระเบรลล์รูปหนึ, งมาเติม ‘�’ (จุด �) เพื,อทาํให้เป็นสระอีกรูปหนึ, งที,มีลักษณ์
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ใกลเ้คียงกนั เช่น ‘�’ ใชแ้ทน “ะ”  ‘2’ ใชแ้ทน “า” สระทั*ง 8 รูปนี* เป็นสระเสียงเดียวกนั แต่ต่างกนั
ที,ความสั*นยาวของสระเท่านั*น อีกลกัษณะหนึ,งคือการนาํสระเบรลลรู์ปหนึ,งมาเป็นฐานโดยยงัคงรูป
เดิมไวแ้ต่มีการเลื,อนตาํแหน่งของจุดให้ต ํ,าลง เช่น ‘#’  ใชแ้ทน “◌ุ”  ในขณะที, ‘=’ ใชแ้ทน “◌ู” ทั*ง
สองรูปนี* เป็นสระเสียงเดียวกนัแต่แตกต่างกนัที,ความสั*นยาวของสระเท่านั*น 

วิทยานิพนธ์ฉบบันี* จึงมุ่งที,จะศึกษาวา่สระและวรรณยุกตใ์นเบรลลไ์ทย มีความสัมพนัธ์กบั
ตวัอกัษรเบรลล์ในภาษาอื,น ๆ หรือไม่ และตวัอกัษรเบรลล์ไทยแต่ละตวัมีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ 
ในลกัษณะใด ซึ,งจะขอนาํเสนอผลการวจิยัในลาํดบัต่อไป 
 

2.1.2.3 หลักการประสมอักษรในเบรลล์ไทย 

  การประสมอกัษรในเบรลล์ไทยมีลกัษณะคลา้ยกบัการประสมอกัษรในภาษาไทยปกติ  แต่
แตกต่างตรงที,เบรลล์ไทยไม่มีสระหรือวรรณยุกต์ที,อยู่เหนือหรือใตพ้ยญัชนะ ฉะนั*นเมื,อพบสระ
และ/หรือวรรณยุกต ์ก็ให้จดัลาํดบัอกัขระเบรลลต์ามลาํดบัการจดัเรียงในอกัษรปกติ เช่น “ลิ*น”  ใน
เบรลลไ์ทยจะปรากฏรูปเป็น ‘��/�’ (ล + ◌ิ + ◌้ + น)  

อย่างไรก็ตาม การประสมอกัษรในเบรลล์ไทยยงัมีลักษณะแตกต่างจากอกัษรปกติบาง
ประการดงันี*  (อาทิตยา บุญมากและคณะ, 2547)  

(<)  การเขียนสระ ◌ะ ,◌ํา   ในอกัษรเบรลล์ตอ้งมีการจดัลาํดบัคือ พยญัชนะตน้ + ◌ะ /◌ํา 
+ (วรรณยุกต)์ แต่ในอกัษรปกติมีการจดัลาํดบัเป็น พยญัชนะตน้ + วรรณยุกต ์(โดยที,วรรณยุกต์จะ
ปรากฏเหนือพยญัชนะตน้) + ◌ะ /◌ํา ตวัอย่างเช่น  ‘��9’   (จ + ◌ะ + ◌๊) "จ๊ะ" ซึ, งในอกัษรปกติ
จดัลาํดบัเป็น จ  + ◌๊+  ◌ะ    

  (U) การนาํอักขระเบรลล์มาแทนสระที�มีรูปซับซ้อนในอักษรปกต ิไดแ้ก่สระ เ◌ะ แ◌ะ โ◌ะ 
เ◌อะ  เ◌ยีะ  เ◌ยี  เ◌ือะ  เ◌ือ  เ◌า  ◌ัวะ  ◌ัว  ให้ใชร้หสัอกัษรเบรลล์เฉพาะเพื,อแทนสระเหล่านั*น  
โดยใหเ้ขียนพยญัชนะตามดว้ยสระ แลว้จึงตามดว้ยวรรณยกุต ์(ถา้มี) และตวัสะกด (ถา้มี)  

ตวัอยา่ง  ‘
��’    ร + เ◌ยี +  น     "เรียน" 

     ‘
�3’ ร + เ◌ือ  + ◌่  + ง    "เรื,อง" 
 (3) การเขียนไม้ยมก ( )ๆ ให้เขียนติดกบัคาํที,อยูข่า้งหนา้ โดยไม่ตอ้งเวน้วรรค 

ตวัอยา่ง ‘3�2��’  ต  + ◌่ + า + ง + ๆ         "ต่าง ๆ" 
 

2.1.3 ตัวเลขเบรลล์ 

แมว้่างานวิจยันี* มีวตัถุประสงค์ที,จะแปลงขอ้ความเบรลล์ไทยปนองักฤษเป็นอกัษรปกติ
เท่านั*นก็ตาม แต่ในความเป็นจริงแล้วขอ้ความต่าง ๆ ไม่ได้มีเฉพาะตวัอกัษรเท่านั*น แต่มกัจะมี
ตวัเลขปนอยู่ดว้ย ดว้ยเหตุนี* ผูว้ิจยัจึงทาํการทบทวนวรรณกรรมเกี,ยวกบัการเขียนตวัเลขในอกัษร
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เบรลล์ เพื,อใชเ้ป็นฐานความรู้ในการสร้างระบบการถ่ายถอดอกัษรที,รองรับกบัการแปลงตวัเลขใน
ขอ้ความเบรลลส์องภาษาที,ปนกนั 

ในการเขียนตวัเลขเบรลล์ ทาํได้โดยใช้ตวัอกัษร w� ตวัแรกในภาษาองักฤษมาใช้แทน
ตวัเลขตั*งแต่ w - � ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางต่อไปนี*  (Braille Authority of North America, 2002: 
VII-1) 

 

ตารางที, 2.22 ตวัเลขในอกัษรเบรลล  ์

เบรลล์ � � # $ � ! � � " � 

แอสกี a b c d e f g h i j 
ตัวเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

 
U.<.k.< วธิีการเขียนตัวเลขในอักษรเบรลล์ 

สัญลักษณ์ตัวเลขที,ปรากฏในตารางข้างต้น มีวิธีการใช้ดังนี*  (Risjord, 2009: 29-33; 
California Community Colleges, 2010: 32-36) 

(<) การเขียนตัวเลขโดด  ให้ใช้เครื, องหมาย  ‘8’ (=#) หรือเครื, องหมายนําเลข นําหน้า
ตวัอกัษรเหล่านั*น เพื,อแสดงวา่เป็นตวัเลข เช่น  

8�   (= #a)  ใชแ้ทน ‘1’  
8�   (= #b)  ใชแ้ทน ‘2’  
8#   (= #c)  ใชแ้ทน ‘3’ 

(U) หากเลขจาํนวนใดมตีัวเลขมากกว่า < ตวัใหใ้ชเ้ครื,องหมายนาํเลขนาํหนา้ตวัเลขตวัหนา้  
8��   (= #aj)  ใชแ้ทน ‘10’ 
8��� (= #ajj)  ใชแ้ทน ‘100’ 
8����  (= #ajjj) ใชแ้ทน ‘1000’ 

(k) การเขียนตวัเลขกับคําที�ปรากฏข้างหลัง   
ดว้ยเหตุที,เบรลล์องักฤษ w� ตวัแรกไดน้าํมาใชแ้ทนตวัเลขเบรลล์ จึงทาํให้จาํเป็นตอ้งเขียน

เวน้วรรคระหวา่งตวัเลขและตวัอกัษรเสมอ เช่น ‘8�� ����’ (= #aj bags) หรือ “10 bags” ใน
อกัษรปกติ หากเขียนชิดกนัอาจทาํให้เกิดการตีความผิดเป็น “10217s” ได ้เนื,องจาก ‘���’ (=bag) 
อยูชิ่ดกบัตวัเลขทาํใหเ้กิดความสับสนได ้ดงันั*นเครื,องหมายวรรคจึงเป็นตวับ่งชี* จุดสิ*นสุดของตวัเลข
จาํนวนใดจาํนวนหนึ,ง  
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(x) การเขียนตวัเลขและตัวอักษรปนกัน   
นอกจากการใชเ้ครื,องหมายเวน้วรรคแลว้ ยงัมีการใช ้‘����’ (=;) หลงัตวัเลข เพื,อแยกตวัเลข

และตวัอกัษรออกจากกนัในกรณีที,ตอ้งเขียนตวัอกัษรหลงัตวัเลขโดยไม่มีเวน้วรรค เช่น ‘8:��’ 
(=#b�a) จะใชแ้ทน “2a” เป็นตน้ ในทางตรงกนัขา้มหากตอ้งการเขียนตวัเลขหลงัตวัอกัษร ก็ตอ้งใช้
เครื,องหมาย ‘8’ (= #) เช่น ‘�8�’  (=b8a) ใชแ้ทน “b1”  

(y) การใช้เครื�องหมายที�ปรากฏกับตัวเลข  

หากมีเครื,องหมายเหล่านี*ปรากฏในสายอกัขระของตวัเลขให้ใช้ ‘8’ (= #) ที,ตาํแหน่งตน้
ของตวัเลขเพียงครั* งเดียว เครื,องหมายเหล่านี*แสดงไดด้งันี*  

 

ตารางที, 2.23 เครื,องหมายที,ปรากฏกบัตวัเลข  

สัญลักษณ์เบรลล์ สัญลักษณ์แอสกี ใช้แทนเครื�องหมาย หมายเหตุ 

� + +      (บวก) 
� - -       (ลบ) 
�2 @* *       (คูณ) 
4 / ÷      (หาร) 
-4 ./ / (หาร หรือทบั) 
- . . (จุดทศนิยม) 
/ . . (จุดทา้ยตวัเลข) 
� 1 , (คอมม่า) 
= 3 : (โคลอน) 
�=' @3p % (เปอร์เซ็น) 

 
ตวัอยา่งเช่น หากตอ้งการเขียน 8-� (สองถึงสาม) ในอกัษรเบรลลส์ามารถทาํไดด้งันี*  

ถูก:   ‘8��#’ (#b-c)   
ผดิ:  ‘8��8#’ (#b-#c)  

จะเห็นไดว้า่ระบบการเขียนตวัเลขเบรลลที์,ไดน้าํเสนอมานี* เป็นเพียงสัญลกัษณ์ที,ปรากฏใน
ขอ้ความทั,วไปในอกัษรเบรลล ์อยา่งไรก็ตามในศาสตร์ต่าง ๆ ที,เกี,ยวขอ้งกบัตวัเลข เช่น คณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ ดนตรีฯลฯ จะมีวิธีการเขียนที,แตกต่างออกไป เช่น การใชเ้ลขตํ,าเพื,อแทนตวัเลขเหล่านี*  
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เนื,องจากวทิยานิพนธ์นี* มุ่งที,จะพฒันาระบบการแปลงอกัษรเบรลลที์,ปรากฏในขอ้ความทั,วไป ดงันั*น
งานวจิยัฉบบันี*จะไม่ขอกล่าวถึงระบบตวัเลขที,ใชเ้ฉพาะดา้นที,ไดอ้ภิปรายมาขา้งตน้ 

 

2.2 การจําแนกภาษาด้วยคอมพวิเตอร์  
 

ดงัที,ไดก้ล่าวมาแลว้วา่วตัถุประสงคส์าํคญัสาํหรับวทิยานิพนธ์ฉบบันี* คือ การถ่ายถอดอกัษร
เบรลล์ที,มีภาษาไทยและองักฤษปนกนัเป็นอกัษรปกติ อยา่งไรก็ตามเป็นไปไม่ไดที้,คอมพิวเตอร์จะ
ให้ผลลพัธ์ได้ถูกตอ้งหากไม่รู้ว่าขอ้ความเบรลล์ที,ตอ้งการถ่ายถอดเป็นภาษาใด เนื,องจากเบรลล์
องักฤษและเบรลล์ไทยต่างก็ใช้ตวัอกัษรระบบ � จุด จึงเกิดการซํ* ารูปในภาษาทั*งสอง ทาํให้ยากที,
เครื,องคอมพิวเตอร์จะบอกไดว้า่กาํลงัทาํงานกบัอกัษรเบรลลข์องภาษาใด  

ดงันั*นก่อนที,จะทาํการถ่ายถอดอกัษรเบรลล์เป็นอกัษรปกติ คอมพิวเตอร์ตอ้งจาํแนกภาษา
ในขอ้ความเบรลลใ์หไ้ดเ้ป็นอนัดบัแรก  

ในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ  การจาํแนกภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ จัดเป็นประเด็น
ปัญหาหนึ, งในการจดัประเภทขอ้ความ (text classification)  เป็นการระบุว่าขอ้ความที,คอมพิวเตอร์
กาํลงัประมวลผลอยู่นั*นเป็นภาษาใด (Grothe, De Luca & Nürnberger 2008: 1)  การจาํแนกภาษา
ดว้ยคอมพิวเตอร์ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั คือ แบบจาํลองการจาํแนกภาษา (language identification 
models)  และวธีิการในการจาํแนกภาษา  (language classification method)  

ส่วนสําคญัในแบบจาํลองการจาํแนกภาษาคือ แบบจาํลองภาษา (language models) ซึ, ง
อาจจะเป็นเซ็ทของคาํหรือเซ็ทของกลุ่มตวัอกัษรซึ, งมีลักษณะพิเศษที,ได้มาจากคลงัข้อมูล โดย
นาํมาใชเ้ป็นตน้แบบในการเปรียบเทียบกบัขอ้ความที,ตอ้งการระบุภาษา  หากพิจารณาตามลกัษณะ
ขอ้มูลที,ปรากฏในแบบจาํลองภาษาสามารถจะแบ่งวิธีการจาํแนกภาษาออกไดเ้ป็น 8 ประเภท คือ 
การจาํแนกภาษาในระดบัคาํ (word based) และการจาํแนกภาษาในระดบัอกัขระ (character based)  

ต่อไปนี*  ผูว้จิยัจะกล่าวถึงการจาํแนกภาษาในระดบัคาํ และการจาํแนกภาษาในระดบัอกัขระ 
โดยมีรายละเอียดดงันี*  
 

2.2.1 การจาํแนกภาษาในระดับคํา 
ในการจาํแนกภาษาหากใชค้าํมาสร้างแบบจาํลองภาษา จากการทบทวนวรรณกรรมดา้นนี*

พบวา่มีวิธีการทาํไดแ้ตกต่างกนัอย่างน้อย 8 วิธี วิธีแรกคือการใชค้าํที,มีความถี,ในการปรากฏสูงใน
คลงัขอ้มูล (frequent word-based approach) มาเป็นตวัแทนภาษานั*นๆ  วิธีที,สองคือการใชค้าํขนาด
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สั* น ซึ, งจะมีจาํนวนอกัขระไม่เกินจาํนวนที,กาํหนด (short word-based approach) มาเป็นตวัแทน
ภาษานั*นๆ     
2.2.<.< การใช้คําที�มคีวามถี�สูง  

การจาํแนกภาษาด้วยวิธีการใช้คาํที, มีความถี,สูง อิงกับแนวคิดที,ว่า ในแต่ละภาษามีคาํ
จาํนวนหนึ,งที,มีความถี,ในการปรากฏสูงและมีรูปแตกต่างจากภาษาอื,น คาํเหล่านี*สามารถนาํมาใชใ้น
การสร้างแบบจาํลองภาษา (language models) เพื,อบ่งชี*แต่ละภาษาได ้  

ในการจาํแนกภาษาดว้ยวธีิการนี*  เริ,มตน้จากการแจกแจงรายการคาํที,มีความถี,ในการปรากฏ
สูงที,สุดจาํนวนหนึ,งในคลงัขอ้มูลของแต่ละภาษา แลว้นาํคาํเหล่านั*นมาสร้างแบบจาํลองของแต่ละ
ภาษา จากนั*นจึงนาํคาํแต่ละคาํในขอ้ความที,ตอ้งการระบุภาษาไปเปรียบเทียบเพื,อคาํนวณคะแนนวา่
คาํเหล่านั*นใกลเ้คียงกบัแบบจาํลองภาษาใดมากที,สุด หลงัจากทาํเช่นนี*จนครบทั*งขอ้ความ ก็จะระบุ
ใหข้อ้ความนาํเขา้เป็นภาษาที,คาํนวณแลว้ไดค้ะแนนรวมสูงสุด 

ซูเตอร์ (Souter et al., w::�) มาร์ติโน (Martino et al., 8��w) และโควยี ์(Cowie et al., w:::) 
ต่างก็นาํแนวคิดนี*มาใชใ้นการจาํแนกภาษา โดยที,ซูเตอร์และมาร์ติโนตอ้งการจาํแนกขอ้ความของ
ภาษาที,ใชใ้นทวีปยุโรป ในขณะที,โควียต์อ้งการจาํแนกภาษาที,ใชใ้นทวีปยุโรป เอเชีย และอาฟริกา 
สําหรับการสร้างแบบจาํลองภาษา ซูเตอร์และมาร์ติโนไดใ้ชค้าํที,มีความถี,สูงสุด w�� คาํแรกของแต่
ละภาษา ในขณะที,โควียใ์ชค้าํที,มีความถี,สูงถึง w,��� คาํแรก  

สิ,งที,น่าสังเกตคือผูว้ิจยัทั*ง � คน มีวิธีการคิดคะแนนของแบบจาํลองที,แตกต่างกนั ซูเตอร์
และโควีย์ใช้วิธีการเพิ,มค่าตวันับ (counter) ทีละ w ให้กับแบบจาํลองภาษาที,มีคาํตรงกับคาํใน
ขอ้ความนาํเขา้ ในขณะที,มาร์ติโนใช้วิธีการเพิ,มค่าตวันบั (ซึ, งมาร์ติโนเรียกว่า accumulator) ให้กบั
แต่ละแบบจาํลองภาษา โดยใชค่้าความถี,ปรับแบบบรรทดัฐาน (normalized frequency of occurrence 
หรือ NFO) ซึ, งคาํนวณโดย นําความถี,ของคาํแต่ละคาํในแต่ละแบบจาํลองมาหารด้วยจาํนวนคาํ
ทั*งหมดในคลงัขอ้มูลภาษานั*น แลว้นาํผลลพัธ์ทุกตวัมารวมกนัหารดว้ยความถี,ของคาํที,มีการปรากฏ
สูงสุดในแบบจาํลองนั*น  

นอกจากการนาํคาํที,มีความถี,สูงสุดมาใช้จาํแนกภาษาของขอ้ความไดแ้ล้ว คาํขนาดสั*นที,
ปรากฏในแต่ละภาษาก็ยงัสามารถใชเ้ป็นตวับ่งชี*ภาษาได ้ดงัจะไดน้าํเสนอในหวัขอ้ต่อไป 

 

U.U.<.U การใช้คําขนาดสั3น  
การใชค้าํขนาดสั*นเพื,อจาํแนกภาษาเป็นการรวบรวมคาํที,มีจาํนวนอกัขระไม่เกินที,กาํหนด

ไวม้าสร้างเป็นแบบจาํลองภาษาของแต่ละภาษาโดยไม่คาํนึงถึงความถี,ในการปรากฏของคาํเหล่านั*น   
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การจาํแนกภาษาด้วยวิธีนี* ใช้แนวคิดที,ว่า คาํทั,วไป (common word) ที,ทาํให้สามารถระบุ
ภาษาได ้ไดแ้ก่ คาํหนา้ที, (function) เช่น คาํสันธาน คาํบุพบท ส่วนใหญ่เป็นคาํที,มีความยาวไม่มาก
นกั (Grefenstette, G. 1995:3)    

ในการจาํแนกภาษาดว้ยวิธีนี*  เริ,มจากนาํขอ้ความของแต่ละภาษาจากคลงัขอ้มูลไปแบ่งคาํ 
แลว้เลือกเฉพาะคาํที,มีจาํนวนอกัขระไม่เกินจาํนวนที,กาํหนดไวไ้ปสร้างแบบจาํลองภาษา หลงัจาก
นั*นนาํคาํเหล่านี* ไปคาํนวนความน่าจะเป็น (probability) โดยคิดจาก ความถี,ในการเกิดของแต่ละคาํ 
หารดว้ยผลรวมความถี,ของคาํทั*งหมดในแบบจาํลองภาษา ในการจาํแนกภาษาของประโยคที,นาํเขา้ 
ทาํโดยนาํคาํแต่ละคาํในประโยคไปเปรียบเทียบกบัคาํในแต่ละแบบจาํลองภาษา หากตรงกบัคาํใน
แบบจาํลองใดก็ใหน้าํค่าความน่าจะเป็นของคาํนั*น(probability) ในแบบจาํลองไปรวมกบัผลรวมเดิม
ของแบบจาํลองภาษานั*น  หากไม่ตรงกับคาํในแบบจาํลองใดก็ให้นําค่าความน่าจะเป็นตํ,าสุด 
(minimum probability) ที,กําหนดขึ* น ไปรวมกับผลรวมเดิมของแบบจําลองภาษานั* นเช่นกัน 
หลงัจากเปรียบเทียบคาํทุกคาํกบัแบบจาํลองภาษาทั*งหมด แลว้จึงทาํการเปรียบเทียบผลรวมค่าความ
น่าจะเป็นของประโยคที,ไดใ้นแต่ละแบบจาํลองภาษา เพื,อหาแบบจาํลองภาษาที,มีคะแนนรวมสูงสุด
อนัจะทาํใหร้ะบุไดว้า่เป็นภาษาใด   

เกรเฟนส์เตท (Grefenstette, G. w::9) และเพรเกอร์ (Prager, G.M. w:::) ได้ใช้วิธีการ
ดงักล่าวมาจาํแนกภาษา โดยเกรเฟนส์เตทเลือกเฉพาะคาํที,มีความยาวไม่เกิน 9 ตวัอกัษรซึ,งส่วนใหญ่
เป็นคาํหนา้ที, (function words) มาสร้างแบบจาํลองภาษา ในขณะที,เพรเกอร์ใช้ความยาวของคาํไม่
เกิน � ตวัอกัษร เนื,องจากเชื,อวา่คาํที,มีความยาวเท่าที,ระบุมา ก็สามารถจาํแนกภาษาไดดี้เท่ากบัการ
ใชค้าํที,มีขนาด ตามที,เกรเฟนส์เตทไดน้าํเสนอ  

เป็นที,น่าสังเกตวา่ การจาํแนกภาษาในระดบัคาํมีขอ้จาํกดับางประการ ประการแรก ในบาง
กรณีขอ้ความที,นาํมา ไม่มีคาํสั*นหรือคาํที,มีความถี,สูงปรากฏอยูเ่ลย เช่น ขอ้ความพาดหวัข่าว ซึ, งหาก
พบกรณีนี*คอมพิวเตอร์จะไม่สามารถระบุภาษาของขอ้ความเหล่านั*นได ้ ประการต่อมา ภาษาต่าง ๆ 
ในโลก เช่น ภาษาไทย จีน  เกาหลี  ญี,ปุ่น ฯลฯ ไม่มีการเวน้วรรคระหว่างคาํ  หากจะนาํวิธีการ
ดงักล่าวมาใชก้บัภาษาเหล่านี*  ก็จาํเป็นตอ้งทาํการตดัคาํล่วงหนา้ ทาํใหเ้กิดความซบัซอ้นยิ,งขึ*น จึงไม่
เหมาะสมที,จะนาํวิธีการจาํแนกภาษาในระดบัคาํมาใชก้บัภาษาที,มีขอ้จาํกดัดงักล่าว 
 
U.U.U การจาํแนกภาษาในระดบัอักขระ  

ภาษาต่าง ๆ ในโลกอาจใช้ตวัอกัษรร่วมกนั เช่นภาษาองักฤษ เยอรมนั ฝรั,งเศส แต่ภาษา
เหล่านี* ก็มีการจดัเรียงตวัอกัษรที,แตกต่างกนั เมื,อพิจารณารูปแบบการจดัเรียงตวัอกัษรก็อาจระบุได้
วา่เป็นภาษาใด เช่นคาํที,ลงทา้ย –ck สามารถระบุไดว้า่เป็นภาษาองักฤษ ในขณะที,คาํที,ลงทา้ย –ez จะ
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สามารถระบุไดว้า่เป็นภาษาฝรั,งเศส (Grefenstette, G. w::9: 8) ในการจาํแนกภาษาในระดบัอกัขระ
อาจทาํไดด้ว้ยวิธีการต่าง ๆ คือ การใช้สายอกัขระที,มีความเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละภาษา (unique 
character strings) และการใชแ้บบจาํลองเอน็แกรม (n-grams model) มาใชร้ะบุภาษา    
 
U.U.U.< การใช้สายอักขระที�เป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละภาษา 

การจาํแนกภาษาโดยใช้สายอกัขระที,เป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละภาษา ตั*งอยู่บนสมมติฐาน
ที,ว่า ภาษาต่าง ๆ ในโลกจะมีการเรียงต่อของสายอกัขระที,ไม่เหมือนกนัแมจ้ะเป็นภาษาในตระกูล
เดียวกนัก็ตาม ความแตกต่างในการเรียงตวัของสายอกัขระ เป็นลกัษณะพื*นฐานของแต่ละภาษาที,
สามารถนาํมาใชใ้นการบ่งชี* เอกลกัษณ์ของภาษานั*น ๆ ได ้เช่นคาํที,ขึ*นตน้ดว้ย LL จะเป็นภาษาเวลส์ 
(Welsh), หรือคาํที,มี CZY ปรากฏนั*นจะเป็นภาษาโปแลนด ์(Polish) เป็นตน้ 

การหาสายอกัขระที,เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะแต่ละภาษาอาจทาํไดโ้ดยอาศยันกัภาษาศาสตร์ที,มี
ความเชี,ยวชาญในภาษาเหล่านั*น หรือนาํขอ้ความที,สุ่มจากภาษาต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกนัเพื,อหาสาย
อกัขระที,ไม่ซํ* ากนั (Dunning, T. w::�: �) อยา่งไรก็ตาม ในการหาสายอกัขระที,ปรากฏเฉพาะแต่ละ
ภาษานั*น อาจจะตอ้งกาํหนดความยาวของสายอกัขระที,เหมาะสมจึงจะสามารถจาํแนกภาษาได้
ถูกตอ้ง (Souter et al., w::�: w��) ในบางกรณี สายอกัขระที,มีความยาว 8 ตวั อาจไม่สามารถนาํมาใช้
จาํแนกภาษาหนึ, งออกจากอีกภาษาหนึ,งได ้เนื,องจากภาษาทั*งสองนั*นมีการเรียงตวัของอกัขระ 8 ตวั
ที,ซํ* ากนัเป็นจาํนวนมากทาํให้จาํเป็นตอ้งใชอ้กัขระที,มีความยาวมากกวา่นั*นจึงจะสามารถระบุภาษา
ได ้   

ในการจาํแนกภาษาของขอ้ความนาํเขา้ดว้ยวธีินี*  ทาํไดโ้ดยนาํสายอกัขระของขอ้ความนาํเขา้ 
ไปเปรียบเทียบกบัสายอกัขระในแต่ละแบบจาํลองภาษา แลว้ใหค้่าคะแนนสาํหรับแต่ละแบบจาํลอง
ภาษา  แบบจาํลองใดไดค้่าคะแนนมากที,สุดก็จะระบุใหข้อ้ความนาํเขา้เป็นภาษานั*น 

ซูเตอร์ (w::�) ไดต้ั*งขอ้สังเกตวา่ วธีิดงักล่าวใหค้วามถูกตอ้งในการจาํแนกภาษาไดน้อ้ยกวา่
การใชแ้บบจาํลองเอ็นแกรมและการใชค้าํที,มีความถี,สูง เนื,องจากบางครั* งคลงัขอ้ความที,นาํมาใชใ้น
การสร้างแบบจาํลองภาษามีขอ้มูลที,ไม่ครอบคลุมกบัภาษานั*น ๆ เช่นในคลงัขอ้มูลที,ซูเตอร์นาํมาใช ้
มีการปรากฏของ nx ในคลงัขอ้มูลภาษาโปรตุเกสแต่ไม่ปรากฏในคลงัขอ้มูลภาษาองักฤษ ทาํให้ไม่
สามารถระบุไดว้า่ “anxious” เป็นคาํในภาษาองักฤษได ้ 
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U.U.U.U การใช้แบบจําลองเอ็นแกรม  
ในการจาํแนกภาษาในระดบัอกัขระอาจทาํไดโ้ดยการใชแ้บบจาํลองเอ็นแกรม แบบจาํลอง

เอ็นแกรมคือแบบจาํลองที,ใชค้าํนวณค่าความน่าจะเป็นของสายอกัขระ (character sequence) ที,เรียง
ต่อกนัจาํนวน n ตวั โดยค่าความน่าจะเป็นของชุดอกัขระสามารถคาํนวณได้จากคลงัขอ้มูลที,ได้
รวบรวมไวส้าํหรับแต่ละภาษา (Grothe, De Luca & Nürnberger, 2008: 2)  

สิ,งที,จาํเป็นสาํหรับการจาํแนกภาษาโดยใชเ้ทคนิคเอน็แกรม คือแบบจาํลองภาษา (language 
models) ของแต่ละภาษา และแบบจาํลองข้อความ (document models)  โดยที,แต่ละแบบจาํลอง
ภาษา เกิดจากการรวบรวมสายอักขระเอ็นแกรมจากคลังข้อความของแต่ละภาษา ในขณะที,
แบบจาํลองขอ้ความ เกิดจากการรวบรวมสายอกัขระเอ็นแกรมจากขอ้ความนาํเขา้ ในการระบุภาษา
ของขอ้ความใดขอ้ความหนึ,ง ทาํไดโ้ดยนาํแต่ละสายอกัขระในแบบจาํลองขอ้ความไปเปรียบเทียบ
กบัสายอกัขระในแต่ละแบบจาํลองภาษา เพื,อหาความน่าจะเป็นในการปรากฏของสายอกัขระนั*น 
ในแต่ละแบบจาํลองภาษา หลงัจากนั*นค่าความน่าจะเป็นของสายอกัขระทั* งหมดสําหรับแต่ละ
แบบจาํลองภาษาจะถูกนาํไปเปรียบเทียบกนัเพื,อบ่งชี* วา่ขอ้ความนาํเขา้จดัอยูใ่นภาษาใด  

เกรเฟนส์เตท(Grefenstette, G. w::9) ไดใ้ชไ้ตรแกรมในการจาํแนกภาษาของขอ้ความโดย
สร้างแบบจาํลองภาษาที,ประกอบดว้ยไตรแกรมที,มีความถี,ในการปรากฏในลาํดบัแรก ๆ ของคลงั
ข้อความ ECI (European Corpus Initiative) ในการจาํแนกภาษา ทาํโดยนําแต่ละไตรแกรมของ
แบบจาํลองขอ้ความ ซึ, งไดม้าจากประโยคที,นาํเขา้แต่ละประโยคมาเปรียบเทียบกบัไตรแกรมในแต่
ละแบบจาํลองภาษา หากพบไตรแกรมที,เหมือนกนัจะนาํค่าความน่าจะเป็น (probability) ของไตร
แกรมนั* น (ซึ, งคํานวณจากความถี,ของไตรแกรมนั* นหารด้วยความถี,ของไตรแกรมทุกตัวใน
แบบจาํลองภาษา) มาเพิ,มคะแนนให้กบัแบบจาํลองภาษาที,พบไตรแกรม  แต่หากไม่พบก็จะเพิ,มค่า
ความน่าจะเป็นที,นอ้ยที,สุด (minimal probability) ที,กาํหนดขึ*นให้กบัแบบจาํลองภาษาที,ไม่พบไตร
แกรมเช่นกัน หลังจากที, เปรียบเทียบทุกไตรแกรมในแบบจําลองข้อความกับไตรแกรมใน
แบบจาํลองภาษาทั* งหมดแล้ว จะนําผลรวมค่าความน่าจะเป็นของแต่ละแบบจาํลองภาษามา
เปรียบเทียบกนัเพื,อหาความน่าจะเป็นสูงสุด อนัจะทาํใหร้ะบุไดว้า่ประโยคที,นาํเขา้นั*นเป็นภาษาใด 

คาฟนาร์และเทรนเคิล ( Cavnar, W. B. and Trenkle, J. M. w::�) ไดใ้ชว้ิธีการจาํแนกภาษา
โดยใชเ้อ็นแกรมของสายอกัขระเช่นกนั เพียงแต่มีวิธีการนบัคะแนนที,ต่างไป  โดยไม่ไดน้บัจากค่า
ความน่าจะเป็นของสายอกัขระแต่ใช้การจดัลาํดบั (ranking) ของสายอกัขระเอ็นแกรมของแต่ละ
แบบจาํลองภาษา วธีิการระบุภาษาคือการนาํแต่ละสายอกัขระในแบบจาํลองขอ้ความไปเปรียบเทียบ
ว่าพบสายอกัขระดงักล่าวในแต่ละแบบจาํลองภาษาหรือไม่ หากพบสายอกัขระที,เหมือนกนัใน
แบบจาํลองภาษาใดจะนาํลาํดบัของสายอกัขระในแบบจาํลองขอ้ความและแบบจาํลองภาษานั*นมา
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เปรียบเทียบกนัเพื,อหาระยะห่างลาํดับ (เช่นสายอกัขระxxx ปรากฏในลาํดบัที, � ในแบบจาํลอง
ภาษาองักฤษแต่ปรากฏในลาํดบัที, 8 ในแบบจาํลองขอ้ความ ก็จะมีระยะห่างลาํดบัเป็น �-8 =�) แลว้
นาํค่าระยะห่างลาํดบัที,ไดไ้ปรวมกบัค่าระยะห่างลาํดบัที,มีอยู่เดิมของแบบจาํลองภาษานั*น  หากไม่
พบสายอกัขระที,เหมือนกนัในภาษาใดจะกาํหนดค่าระยะห่างลาํดบัให้เป็นตวัเลขกลางซึ, งมีค่าสูงสุด 
(default maximum value) แลว้นาํค่านี* ไปรวมกบัค่าระยะห่างลาํดบัที,มีอยูเ่ดิมของแบบจาํลองภาษา
นั*นเช่นกนั  แบบจาํลองภาษาใดที,มีผลรวมค่าระยะห่างลาํดบัตํ,าที,สุดก็จะระบุใหข้อ้ความนาํเขา้เป็น
ภาษานั*น 

 
จากสิ, งที,ได้อภิปรายข้างต้น ผูว้ิจ ัยพบว่ามีวิธีการหลากหลายในการจาํแนกภาษาด้วย

คอมพิวเตอร์ บางวธีิก็เหมาะที,จะประยกุตใ์ชก้บังานวิจยัที,ผูว้ิจยักาํลงัทาํการศึกษา ดงันั*นผูว้จิยัจะขอ
อภิปรายถึงวธีิการที,เหมาะสมที,จะนาํมาใชใ้นการระบุภาษาในอกัษรเบรลล ์ดงันี*  

ดังที,ได้กล่าวมาแล้วว่า วิธีการหนึ, งที,นิยมนํามาใช้ระบุภาษาของข้อความ คือการใช้คาํ
จาํนวนหนึ,งที,แตกต่างกนัในแต่ละภาษามาจาํแนกขอ้ความของภาษาเหล่านั*นออกจากกนั (ดูหวัขอ้ 
8.8.8.w) แต่ผูว้จิยัพบวา่ ในการจาํแนกเบรลล์ไทยออกจากเบรลล์องักฤษนั*น ไม่สามารถจะใชค้าํแต่
ละคาํมาจาํแนกขอ้ความเบรลลข์องสองภาษานี* ออกจากกนัได ้เนื,องจากข้อความภาษาไทยไม่มี
การระบุขอบเขตของคาํอยา่งชดัเจน (กานดา รุณนะพงศา และปโยธร อุราธรรมกุล. 89�:: �)  แต่
ดว้ยเหตุที, ขอ้ความแต่ละวรรคในภาษาองักฤษประกอบดว้ยคาํเพียงคาํเดียว ในขณะที,ภาษาไทยเกิด
จากการนําคาํหลายคาํมาเขียนต่อกัน จึงทาํให้ข้อความภาษาอังกฤษมีขนาดสั* นกว่าข้อความ
ภาษาไทยอยา่งชดัเจน  ดงันั*นจึงสามารถจาํแนกภาษาไทยออกจากภาษาองักฤษไดโ้ดยการพิจารณา
ความยาวสายอกัขระ โดยที,สายอกัขระใดมีความยาวมากก็น่าจะระบุไดว้า่เป็นภาษาไทย 

นอกจากนี*  ยงัสามารถนาํวิธีการจาํแนกภาษาโดยใชส้ายอกัขระที,เป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละ
ภาษามาใช้ระบุภาษาในอกัษรเบรลล์ได้ แมว้่าเบรลล์ไทยและเบรลล์องักฤษจะมีรูปตวัอกัษรที,
เหมือนกนั ทั*งสองภาษานี*ก็มีรูปแบบของการเรียงต่อของตวัอกัษรที,แตกต่างกนัเป็นจาํนวนมาก เช่น 
‘���’ เป็นภาษาไทย (=กิน) ไม่ใช่ภาษาองักฤษ(=gbn) ‘��	��’ เป็นภาษาองักฤษ (= house) 
ไม่ใช่ภาษาไทย (= หอคสัว)  อย่างไรก็ตาม ในบางครั* งอาจมีการเรียงต่อกันของตัวอักษรที,
เหมือนกนัในสองภาษา  เช่น ‘$��’ ซึ, งอาจใช้แทนคาํว่า “dog” หรือ “ดอก” ในภาษาไทยก็ได้ 
หากเกิดกรณีนี* ขึ*นจะส่งผลให้ไม่สามารถระบุภาษาได ้จึงจาํเป็นตอ้งนาํสถิติความน่าจะเป็นมาใช้
ร่วมกบัการระบุภาษาดว้ยสายอกัขระที,เป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละภาษา 

สําหรับรายละเอียดเกี,ยวกบัแบบจาํลองการระบุภาษาในอกัษรเบรลล์ ที,จะนําเสนอใน
วทิยานิพนธ์ฉบบันี*  ผูว้จิยัจะอภิปรายในหวัขอ้ที,เกี,ยวขอ้งต่อไป  
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2.3 การถ่ายถอดอักษร 
  

ดงัที,ไดน้าํเสนอมาแลว้วา่ วิทยานิพนธ์ฉบบันี* มีวตัถุประสงค์ที,จะถ่ายถอดอกัษรเบรลล์ที,มี
การปนกนัระหวา่งภาษาไทยและภาษาองักฤษให้เป็นอกัษรปกติดว้ยคอมพิวเตอร์ ซึ, งกระบวนการนี*
มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการถ่ายถอดขอ้ความจากระบบตวัเขียนหนึ,งไปสู่อีกระบบตวัเขียนหนึ,ง ดว้ย
เหตุนี* ผูว้ิจยัจึงไดท้าํการทบทวนวรรณกรรมที,เกี,ยวขอ้งเพื, อ จะ นํา ม า ประยุกต์ใช้ในการถ่ายถอด
อกัษรเบรลล์เป็นอกัษรปกติ โดยหวัขอ้ที, 2.4.1 จะนาํเสนอ แนวคิดทั,วไปเกี,ยวกบัการถ่ายถอดอกัษร 
หลงัจากนั*นหวัขอ้ที, 2.4.2 จะนาํเสนอแนวทางการถ่ายถอดอกัษรดว้ยคอมพิวเตอร์   
 
2.3.1 แนวคิดทั�วไปเกี�ยวกับการถ่ายถอดอักษร 

 การถ่ายถอดอกัษร (transliteration)   เป็นการบนัทึกตวัเขียนในภาษาหนึ, ง (ภาษาตน้ทาง) 
ดว้ยตวัเขียนที,สอดคลอ้งกนัในอีกภาษาหนึ, ง (ภาษาปลายทาง) โดยที,เสียงของทั*งสองภาษายงัคงมี
ความใกลเ้คียงกนั  (Knight, K. & Greal, J. 1997: 599 ; Catford, J. Cunnison 1965: 50)  ตวัอยา่งเช่น
คาํวา่ “ถ่ายเสียง”  สามารถถ่ายถอดอกัษรในภาษาองักฤษไดเ้ป็น “taisiang”  เป็นตน้  

หากจาํแนกการถ่ายถอดอกัษรโดยยดึความสอดคลอ้งของภาษาตน้ทางและภาษาปลายทาง 
ก็อาจแบ่งการถ่ายถอดอกัษรออกไดเ้ป็น 8 ประเภทคือ การถ่ายถอดอกัษรโดยยึดอกัษรเป็นสําคญั 
และ การถ่ายถอดอกัษรโดยยดึเสียงเป็นสาํคญั (Coulmas, Folrian 1992: 241-243) 

ในประเภทแรก การถ่ายถอดอกัษรโดยยึดอกัษรเป็นสําคญัเป็นการถอดรูปอกัษรที,ปรากฏ
ในคาํนั*น ๆ มาให้ครบทุกรูปในลกัษณะอกัษร (หรือกลุ่มตวัอกัษร) ต่ออกัษร (หรือกลุ่มตวัอกัษร) 
โดยไม่คาํนึงวา่จะออกเสียงผิดเพี*ยนไปจากคาํเดิมหรือไม่ การถ่ายถอดอกัษรในลกัษณะนี* ใชใ้นกรณี
ที,ตอ้งการคงรูปศพัทใ์นคาํดั*งเดิมเอาไว ้เช่น การถ่ายถอดชื,อบุคคล (เช่น บงกช = Bonggoch) และ
การถ่ายถอดชื,อทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ (เช่น สุวรรณภูมิ = Suvarnabhumi) เป็นตน้ จะเห็นไดว้่า การ
ถ่ายถอดอกัษรลกัษณะนี* มีขอ้ดีคือ สามารถถอดอกัษรเพื,อใชใ้นงานคน้คืนขา้มภาษา (cross language 
information retrieval) ได้ง่าย เนื,องจากเป็นการจบัคู่ตวัอกัษรหรือกลุ่มตวัอกัษรในภาษาหนึ, งกับ
ตวัอกัษรหรือกลุ่มตวัอกัษรอีกภาษาหนึ,งโดยตรง  แต่ก็มีขอ้เสียคือ คาํที,ไดจ้ากการถ่ายถอดอกัษรใน
ภาษาปลายทางจะออกเสียงผดิเพี*ยนไปจากคาํในภาษาตน้ทาง เช่น ชื,อ Bonggoch ถา้ยดึตามการออก
เสียงแบบภาษาองักฤษจะตอ้งออกเสียงวา่ “บนกอช” ซึ, งมีเสียงแตกต่างจากคาํวา่ “บงกช” ที,เป็นคาํ
ดั*งเดิมในภาษาไทย 

ในอีกประเภทหนึ, ง การถ่ายถอดอักษรโดยยึดเสียงเป็นสําคัญ เป็นการถ่ายถอดที,ไม่
จาํเป็นต้องถอดครบทุกตัวอักษร แต่ต้องปรับให้คาํที,เกิดจากการถ่ายถอดอักษร ออกเสียงได้
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ใกลเ้คียงกบัคาํดั*งเดิมมากที,สุด การถ่ายถอดอกัษรประเภทนี*จะคาํนึงถึงคุณสมบติัทางเสียงมากกวา่
ตวัอกัษร ลกัษณะเช่นนี* จึงคลา้ยกบัการถ่ายถอดอกัษรแบบถ่ายเสียง ตวัอยา่งเช่น คาํวา่ “สุวรรณภูมิ” 
เมื,อทาํการถ่ายถอดอกัษรตามแนวทางนี*จะไดเ้ป็น Suwannaphum เป็นตน้  

เป็นที,น่าสังเกตว่า ขอ้ดีของการถ่ายถอดอกัษรแบบยึดเสียงเป็นสําคญัคือ ทาํให้คาํที,ถ่าย
ถอดอักษรมี เสียงใกล้เ คียงกับคําดั* ง เ ดิมซึ, งจะก่อให้ เ กิดประโยชน์ต่าง  ๆ เ ช่น การเ รียน
ภาษาต่างประเทศ แต่การถ่ายถอดอักษรวิธีการนี*  จะส่งผลให้การค้นคืนข้ามภาษาทาํได้ยาก 
เนื,องจากกฏในการออกเสียงของแต่ละภาษามีความแตกต่างกนั การจะถ่ายถอดอกัษรไดถู้กตอ้งนั*น
ตอ้งอาศยักฎที,จาํเป็นสําหรับการถ่ายถอดอกัษรจากภาษาหนึ, งไปยงัอีกภาษาหนึ, งที,เพียงพอทาํให้
กระบวนการในการทาํงานเกิดความซบัซอ้นมากยิ,งขึ*น      
 อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณาทิศทาง (direction) ในการถ่ายถอดอกัษรระหวา่งภาษาตน้ทาง
และภาษาปลายทาง ก็สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 8 ประเภท คือการถ่ายถอดอกัษรแบบปกติและการ
ถ่ายถอดอกัษรแบบยอ้นกลบั (Lee, C.-J. and Chang, J. S. 2���) การถ่ายถอดอกัษรแบบปกติหรือ
แบบไปข้างหน้า (forward-direction transliteration) เป็นกระบวนการในการแปลงคําดั* ง เ ดิม 
(original word) ในภาษาตน้ทางให้เป็นคาํใหม่ในภาษาปลายทางโดยให้มีเสียงใกลเ้คียงกบัภาษาตน้
ทาง  เช่นคาํวา่ “ตม้ยาํกุง้” ซึ, งเป็นคาํเดิมในภาษาไทยสามารถถอดอกัษรไดเ้ป็น “tom yum kung” ใน
ภาษาอังก ฤษ อีก ประ เภทหนึ, ง คือการถ่ายถอดอักษรแบบย้อนกลับ (backward-direction 
transliteration) ซึ, งเป็นการถ่ายถอดอกัษรจากคาํยมืหรือคาํทบัศพัทจ์ากภาษาหนึ,ง กลบัเป็นตวั อกัษร
ดั*งเดิมในอีกภาษาหนึ,งเช่น คาํวา่ “tom yum kung” ซึ, งเป็นคาํภาษาองักฤษที,เกิดจากการถ่ายถอดมา
จากภาษาไทยถูกแปลงกลบัใหเ้ป็น “ตม้ยาํกุง้” ซึ, งเป็นคาํดั*งเดิมที,ปรากฏในภาษาไทยอยูแ่ลว้ 
 
2.3.2 แนวทางการถ่ายถอดอักษรด้วยคอมพวิเตอร์ 
 Oh, Choi และ Isahara (8���: w��) ไดแ้บ่งวิธีการในการถ่ายถอดอกัษรด้วยคอมพิวเตอร์
ออกเป็น � ประเภท ไดแ้ก่ (w) การถ่ายถอดอกัษรโดยการเทียบตวัอกัษร (grapheme based approach 
หรือ direct method) (8) การถ่ายถอดอกัษรโดยอาศยัตวักลางทางเสียง (phoneme based approach 
หรือ pivot method) และ (�) การถ่ายถอดอักษรแบบผสมผสาน (hybrid approach) ซึ, งเป็นการ
ผสมผสานระหวา่งการอาศยัตวักลางทางเสียงและการเทียบตวัอกัษรเขา้ดว้ยกนั ซึ, งจะขอนาํเสนอ
รายละเอียดดงันี*   
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U.k.U.< การถ่ายถอดอักษรโดยการเทียบตัวอักษร 
  การถ่ายถอดอักษรโดยการเทียบตัวอักษร (Grapheme based approach) เป็นการจับคู่
ระหว่างตวัเขียนภาษาต้นทางกับตวัเขียนของภาษาปลายทางโดยไม่ผ่านตวักลางทางเสียง ซึ, ง
ตวัอกัษรที,จบัคู่นี* อาจเป็นความสัมพนัธ์แบบหนึ,งต่อหนึ,งหรือไม่ใช่หนึ,งต่อหนึ, งก็ได ้(Oh, J.-H.  Choi, 
K.-S. and Isahara, H. 2006: 188)  

ในการถ่ายถอดอกัษรแบบเทียบตวัอกัษรสามารถใชว้ธีิการต่างๆ ไดแ้ก่  การใชก้ฏทางภาษา 
(Rule-based model) และ การใช้แบบจําลองทางสถิติ (Statistical machine transliteration model 
หรือ SMT) ซึ, งมีรายละเอียดดงันี*   
 
2.3.2.1.1 การใช้กฏทางภาษา   

การใชก้ฏทางภาษา (Rule-based model) คือ การนาํกฏทางภาษามาใชใ้นการถ่ายถอดอกัษร
จากภาษาหนึ,งไปสู่อีกภาษาหนึ,ง  ซึ, งกฏต่าง ๆ ในการถ่ายถอดอกัษรอาจไดม้าจาก การนาํกฎที,มนุษย์
สร้างขึ*นไปใชก้บัเครื,องคอมพิวเตอร์โดยตรง (manual construction) หรือการหากฎดว้ยคอมพิวเตอร์
โดยอาศยัคลงัขอ้ความ   (corpus-based) (วโิรจน์ อรุณมานะกุล 89��:��) 

สาํหรับกฎที,กาํหนดขึ*นโดยมนุษยน์ั*น อาจจาํแนกไดเ้ป็น (w) กฎที,มีผูก้าํหนดไวแ้ลว้เช่นกฎ
ที,ปรากฏในตาํราต่าง ๆ รวมทั*งกฏที,ตราขึ*นเป็นมาตรฐานโดยภาครัฐ เช่น เกณฑ์ศพัท์บญัญติัของ
ราชบณัฑิตยสถาน หรือ (8) กฎที,เกิดจากการศึกษาเพิ,มเติมในภายหลงั ไม่ว่าจะเป็นกฎที,ได้จาก
ผูเ้ชี,ยวชาญ หรือการทาํงานวิจยัเพิ,มเติม ฯลฯ    ส่วนการหากฎด้วยคอมพิวเตอร์โดยอาศยัคลงั
ข้อความนั*นทาํได้โดยเก็บรวบรวมคลังข้อความ (corpus) ที,ต้องการจะหากฎให้ใด้จาํนวนมาก
พอสมควร จากนั*นเขียนโปรแกรมใหค้อมพิวเตอร์ไดเ้รียนรู้จากคลงัขอ้ความนั*นๆภายใตบ้ริบทต่าง 
ๆ แลว้นาํกฎที,เครื,องคอมพิวเตอร์หาไดม้าใชใ้นการประมวลผลต่อไป  

ในการถ่ายถอดอกัษรดว้ยเครื,องคอมพิวเตอร์โดยใชก้ฏทางภาษา อาจทาํไดโ้ดย การใชผ้งั
ตน้ไมช่้วยตดัสินใจ (decision trees) การใช้ตารางกฏ (table lookup) และการจบัคู่อกัขระ (character 
mapping) เป็นตน้   

ก. ผงัต้นไม้ช่วยตดัสินใจ  
โดยทั,วไป ในการใช้ผงัตน้ไมช่้วยตดัสินใจ (decision trees) จะมีการกาํหนดผงัตน้ไม้

ขึ*นซึ, งมีลกัษณะคลา้ยตน้ไมจ้ริงกลบัหัวที,มีโหนดรากอยู่ด้านบนสุดและโหนดใบอยู่ล่างสุด 
โดยที,แต่ละกิ,งแทนแต่ละขั*นตอนของการตดัสินใจ ในการประมวลผลจะเริ,มจากดา้นบนสุด
ของผงัตน้ไม ้แลว้ไล่ไปตามกิ,งต่าง ๆ เป็นลาํดบั ตามเงื,อนไขที,ระบุไวใ้นแต่ละกิ,งจนสิ*นสุดผงั
ตน้ไมแ้ลว้ใช้ผลลพัธ์สุดทา้ยเป็นผลลพัธ์ในการตดัสินใจ ในการถ่ายถอดโดยวิธีนี* จึงเป็นการ
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พิจารณาตวัอกัษรพร้อมกบับริบทขา้งเคียงเพื,อตดัสินใจทีละขั*นตามลาํดบัจนถึงขั*นสุดทา้ยคือ
ปลายกิ,งจนไดต้วัอกัษรเป้าหมาย (สุขชาตรี ประสมสุข. 8999)   

คังและชอย (Kang, I.-H. and Choi, K.-S. 8���) ได้เสนอแบบจาํลองการถ่ายถอดจาก
ภาษาองักฤษเป็นภาษาเกาหลีโดยการใชผ้งัตน้ไมช่้วยตดัสินใจ โดยที,ในขั*นแรก คงัและชอยไดท้าํ
การปรับแนว (align) ตวัอกัษรของขอ้ความในภาษาตน้ทางกบัตวัอกัษรในภาษาปลายทาง แลว้จึง
ใช้ผงัตน้ไมม้าช่วยตดัสินว่าสายอกัขระใดเหมาะสมที,สุดที,จะนาํมาใช้เป็นผลลพัธ์ของการถ่าย
ถอดอกัษรในภาษาปลายทางได ้

ข. การใช้ตารางกฏ  
การใชต้ารางกฎ (table lookup) เป็นวธีิการที,ตอ้งอาศยัตารางที,ประกอบดว้ยกฏต่าง ๆ ที,

สร้างขึ*น โดยที,ตารางกฎนี*จะประกอบดว้ยตวัอกัษรแต่ละชุด (โดยที,แต่ละชุดจะประกอบดว้ยอกัษร 
w ตวั 8 ตวัหรือ � ตวัก็ได ้ แลว้แต่กรณี) โดยแต่ละชุดอกัษรนี*  จะมีการระบุถึงตวัอกัษรทางขวาและ
ตวัอกัษรทางซ้ายที,ปรากฏร่วมดว้ย และระบุวา่หากพบบริบทตวัอกัษรทางซา้ยและทางขวานี*แลว้จะ
ถ่ายถอดอกัษรเป็นตวัอกัษรใดในภาษาปลายทาง  

ในการถ่ายถอดอกัษร คอมพิวเตอร์จะนาํตวัอกัษรแต่ละชุดพร้อมกบับริบทซา้ย-ขวาของคาํ
ที,ตอ้งการถ่ายถอดมาเปรียบเทียบกบัชุดอกัษรในตารางทีละชุด เพื,อตรวจสอบว่าชุดอกัษรและ
บริบทซ้ายและขวาของคาํที,ตอ้งการถ่ายถอดนั*นตรงกบัชุดอกัษรและบริบทใดในตาราง แล้วนาํ
ผลลพัธ์ของกรณีนั*นมาใชเ้ป็นผลลพัธ์ของการถอดชุดอกัษรนั*น แต่หากพบว่าชุดอกัษรนั*นไม่ตรง
กบักรณีใด หรือพบวา่ชุดอกัษรนั*นตรงกบักรณีต่าง ๆ มากกวา่ w กรณีในตาราง คอมพิวเตอร์ก็จะทาํ
การตรวจสอบกบัคลงัขอ้มูลฝึกระบบที,ไดเ้ตรียมไวแ้ลว้ เพื,อหาวา่ชุดอกัษรที,มีปัญหานี* มีโอกาสที,จะ
ถอดเป็นอกัษรใดไดม้ากที,สุด แลว้จึงสร้างตารางคาดเดาขึ*นเพื,อนาํมาใชใ้นการประมวลผลชุดอกัษร
ที,มีปัญหานั*น (วโิรจน์ อรุณมานะกุล 89��) 

วลัยว์รา ไชยฤกษ ์ (89��) ไดศึ้กษาการถ่ายถอดคาํทบัศพัทภ์าษาองักฤษเป็นภาษาไทย โดย
เริ,มจากสร้างตารางกฏซึ,งไดม้าจากขอ้กาํหนดของราชบณัฑิตยสถาน โดยตารางกฏที,ใชมี้ 8 ประเภท 
ไดแ้ก่ ตารางกฏที,มีบริบทซา้ย-ขวาอยา่งละ w ตาํแหน่ง 8 ตาํแหน่งและ � ตาํแหน่ง และตารางคาดเดา
ซึ,งประกอบดว้ยตารางคาดเดาที,มีบริบทซา้ย-ขวา 8 ตาํแหน่ง w ตาํแหน่ง และตารางคาดเดาที,ไม่มีใน
บริบท   

ค. Character  Mapping 
Character Mapping เป็นการจบัคู่ตวัอกัษรของภาษาหนึ,งกบัอกัษรของอีกภาษาหนึ,ง

โดยตรง (Min, Z. Haizhou, L. and Jian, S. 2004) 
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Deep, Kamal and Goyal, Vishal (2011) ได้ ถ่ ายถอดอักษรชื, อบุคคล และชื, อสถานที,
ภูมิศาสตร์จากภาษาปัญจาบ (Punjabi) เป็นภาษาองักฤษ โดยใช ้Character Mapping   ในการจบัคู่
ต ัวอักษรระหว่าง Gurumakhi script กับ English letter โดยในการถ่ายถอดอักษรได้จาํแนกกฎ
ออกเป็น 2 ประเภท คือ กฎที,ใชใ้นการจบัคู่ตวัอกัษรระหวา่งภาษาทั*งสอง และ กฎเกี,ยวกบัตาํแหน่ง
ของการปรากฏของตวัอกัษรของคาํในภาษาปัญจาบ เช่นปรากฏที,ตาํแหน่งตน้คาํ ทา้ยคาํ หลงัสระ 
หรือหลงัพยญัชนะ เป็นตน้ 
 
2.3.2.1.2 การใช้แบบจําลองทางสถิต ิ 

การถ่ายถอดอกัษรโดยใช้แบบจาํลองทางสถิติ (Statistical machine transliteration model 
หรือ SMT) เป็น แบบจาํลองที,ใช้ขอ้มูลสถิติที,พบจากการถ่ายถอดอกัษรจริงมาช่วยในการพฒันา
ระบบ แบบจาํลองนี*มองวา่ การถ่ายถอดอกัษรมีความเป็นไปไดที้,จะใหผ้ลลพัธ์ในหลาย ๆ รูปแบบ 
โดยที,แบบจาํลองทางสถิติจะเป็นตวัเลือกรูปแบบที,เหมาะสมมากที,สุดมาใชเ้ป็นผลลพัธ์   

การพฒันาระบบที,ใชแ้บบจาํลองทางสถิติ กระทาํไดใ้นหลายลกัษณะ ดงันี*  
ก. Noisy Channel Model                           
แบบจาํลองนี* ใช้ในการปรับข้อมูลนําเข้าให้เป็นผลลัพธ์ที, ถูกต้อง เนื,องจากอิงอยู่กับ

สมมติฐานว่าขอ้มูลที,นาํเขา้มานี* มีขอ้ผิด จึงตอ้งให้คอมพิวเตอร์ทาํกระบวนการต่าง ๆ เพื,อให้ได้
ผลลพัธ์เป็นขอ้มูลที,ถูกตอ้ง เช่น หากใช้แบบจาํลองนี* มาแก้คาํผิดก็จะเชื,อว่าคาํที,นาํเขา้สะกดไม่
ถูกตอ้ง เนื,องจากอาจมีอกัขระบางตวัหายไป (เช่น leter แทนที,จะเป็น letter) มีอกัขระเกินมา (เช่น 
misstake แทนที,จะเป็น mistake) มีการสลบัที,อกัขระ (เช่น receiving แทนที,จะเป็น receiving) หรือ
มีการแทนที,อกัขระตวัหนึ,งดว้ยอกัขระอีกตวัหนึ,ง (เช่น fimite แทนที,จะเป็น finite) เป็นตน้   

ในแบบจาํลองนี*ประกอบดว้ยแบบจาํลองยอ่ยอีก 8 แบบจาํลองคือ (w) Noisy Channel model 
เป็นแบบจาํลองที,จะสร้างเซ็ตของคาํเป้าหมายที,เป็นไปไดท้ั*งหมดจากคาํนาํเขา้ และ(8) Language 
model เป็นแบบจาํลองที,หาความเป็นไปไดสู้งสุดจากเซ็ตของคาํที,เครื,องคอมพิวเตอร์สร้างขึ*นจาก
แบบจาํลองที,ผา่นมา โดยที,รูปแบบที,ใชอ้าจเป็น maximum likelihood, maximum a posteriori หรือ 
minimum distance เป็นตน้          

Jia, Zhu and Yu (2009) ได้ใช้ noisy channel model ในการถ่ายถอดภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาจีนแบบไปขา้งหนา้และยอ้นกลบัเพื,อใชใ้นงานคน้คืนขา้มภาษาแนวคิดคือการมองวา่จากคาํ
องักฤษที,กาํหนดให้ (E) ซึ, งอาจเป็นคาํจีน (C) ไดห้ลายแบบ โดยขั*นแรกเมื,อนาํเขา้ขอ้มูลที,เป็นคาํ
องักฤษแบบจาํลองนี* จะสร้างคาํจีน (C) ที,เป็นไปไดท้ั*งหมดขึ*นมา จากนั*นใช้กฏของ Bayes Rule 

เพื,อจะหาคาํจีน (
^

C ) ซึ, งเป็นคาํที,สอดคลอ้งกบัคาํองักฤษมากที,สุด 
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ข. ระบบที�ใช้แบบจําลองจากคู่ตัวอักษรสองภาษา (Joint source-channel model)  
ระบบดงักล่าวจะใชข้อ้มูลจากทั*งภาษาตน้ทางและภาษาปลายทางไปพร้อมๆกนั ระบบนี* มี

แนวคิดหลกัที,วา่ ในการตดัสินใจเลือกตวัอกัษรตวัต่อไปในภาษาปลายทางนั*น ขึ*นอยูก่บัขอ้มูลของ
ทั*งในภาษาตน้ทางและในภาษาปลายทางที,มาก่อนหน้า วิธีการนี* มีขอ้ดีคือ ไม่จาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูล
คําอ่านของทั* งสองภาษา เนื,องจากบริบทของทั* งสองภาษาจะช่วยให้เลือกตัวอักษรในภาษา
ปลายทางที,เหมาะสมไดอ้ยูแ่ลว้ 

วิโรจน์ อรุณมานะกุล (89��: 37-38) ไดน้าํวิธีการนี*มาใชเ้ป็นส่วนหนึ, งในการถ่ายถอดคาํ
ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย โดยใชไ้ตรแกรมในการดูค่าความน่าจะเป็นสูงสุดของการปรากฏของ
ตวัอกัษรไทยและองักฤษไปพร้อม ๆ กนั  ในการถ่ายถอดอกัษรนั*นจะยึดหลกัการที,ว่า คาํองักฤษ
หนึ, ง คาํ สามารถถ่ายถอดให้เป็นคาํไทยไดห้ลายรูปแบบ ส่วนรูปแบบของคาํไทยที,เหมาะสมที,สุด
นั*นขึ*นอยูก่บัการปรากฏของตวัอกัษร � ตวัในภาษาองักฤษที,ปรากฏร่วมกนัตั*งแต่ตน้คาํถึงทา้ยคาํ   

 

ค. ระบบที�ใช้แบบจําลองจากคู่ตัวอักษรสองภาษาและมองเป็นกลุ่มก้อนได้(Chunk-based)  
                  

วธีิการนี* มีแนวคิดวา่ ในการถ่ายถอดอกัษรไม่จาํเป็นตอ้งเทียบคู่ตวัอกัษรระหวา่งภาษาตน้
ทางและภาษาปลายทาง แด่มองความสัมพนัธ์ระหว่างตัวอักษรของภาษาต้นทางและภาษา
ปลายทางนั*นเป็นแบบกลุ่มตวัอกัษรต่อกลุ่มตวัอกัษร โดยที,กลุ่มของตวัอกัษรสามารถมีความยาว
ตั*งแต่หนึ,งตวัอกัษรขื*นไปได ้

ตวัอย่างเช่น locarno = ล/โ/ค/า/ร์/โ/น นอกจากจะมองว่า ‘l’ ถ่ายถอดเป็น ‘ล’, ‘o’ ถ่าย
ถอดเป็น ‘โ’, ‘ c’ ถ่ายถอดเป็น ‘ค’ แลว้ ยงัสามารถมองการถ่ายถอดอกัษรเป็นกลุ่มของตวัอกัษรที,
มีขนาดความยาวต่างกนัไม่วา่จะเป็น 8, 3,  � จนถึง n ตวัอกัษร เช่น ‘lo’ เป็น ‘ลโ’,  ‘oc’ เป็น ‘โค’, 
‘ca’ เป็น ‘คา’, ‘ar’ เป็น ‘าร์’ , no เป็น ‘นโ’, ‘loc’ เป็น ‘ลโค’ ‘locarno’ เป็น ‘ลโคาร์นโ’ เป็นตน้  
(วิโรจน์ อรุณมานะกุล 89��: �:) ดงันั*น จากขอ้มูลฝึกสอนระบบซึ, งได้จบัคู่ตวัอกัษรระหว่าง
ภาษาต้นทางและภาษาปลายทางแล้ว โปรแกรมจะคาํนวณค่าสถิติของการถ่ายถอดกลุ่มอกัษร
ต่างๆ หลงัจากนั*นจะนาํค่าสถิติที,ไดไ้ปใชใ้นการตดัสินใจถ่ายถอดอกัษรอื,นๆ ต่อไป  

เท่าที,ไดอ้ภิปรายมาพอจะกล่าวไดว้า่  การถ่ายถอดอกัษรโดยการเทียบตวัอกัษร เป็นระบบที,
ง่ายต่อการพฒันา ระบบนี* มีขอ้ดีคือใช้เพียงขอ้มูลของตวัเขียนทั*งสองภาษาซึ, งเป็นขอ้มูลพื*นฐานที,
จาํเป็นต้องจัดเตรียมไวแ้ล้ว แต่การถ่ายถอดระหว่างตวัเขียนของภาษาหนึ, งไปยงัอีกภาษาหนึ, ง
โดยตรงมีขอ้จาํกดัคืออาจไดผ้ลไม่ถูกตอ้งในกรณีที,ตวัเขียนและเสียงในภาษานั*นมีความสัมพนัธ์ที,
ซบัซอ้น ซึ, งในกรณีนี*ควรเลือกใชก้ารถ่ายถอดโดยอาศยัตวักลางทางเสียงซึ,งจะไดอ้ภิปรายในหัวขอ้
ต่อไป 
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U.k.U.U การถ่ายถอดอักษรโดยอาศัยตวักลางทางเสียง  
การถ่ายถอดโดยอาศยัตวักลางทางเสียง (phoneme based approach) เป็นการสะกดคาํใน

ภาษาปลายทางที,ทาํใหอ้อกเสียงใกลเ้คียงกบัเสียงพูดของคาํดั*งเดิมในภาษาตน้ทางมากสุด  
วิโรจน์ อรุณมานะกุล (89��: ��) กล่าวว่าการถ่ายถอดอกัษรโดยใช้เสียงเป็นตวักลาง

สามารถทาํไดห้ลายลกัษณะคือ 
ก. รูปแบบที,ถ่ายอกัษรภาษาต้นทางเป็นเสียงภาษาต้นทางแล้วเทียบเป็นเสียงในภาษา

ปลายทาง ก่อนจะถอดออกมาเป็นตวัอกัษรในภาษาปลายทาง (Source Language Texts->Source 
Language Sound ->Target Language Sound-> Target Language Texts)  การถ่ายถอดอกัษรรูปแบบ
นี*  ทาํโดยผา่นตวักลางคือเสียงพูดของทั*งภาษาตน้ทางและปลายทาง ดงัที,ปรากฏในงานวิจยัของ ลี 
(Lee, J. S. w:::) ไนทแ์ละเกรล (Knight, K. and Graehl, J. 1997)  

ข. รูปแบบที,ถ่ายเสียงตัวอักษรภาษาต้นทางเป็นเสียงในภาษาต้นทางแล้วแปลงเป็น
ตวัอกัษรในภาษาปลายทางโดยลดขั*นตอนการเทียบหน่วยเสียงจากภาษาตน้ทางเป็นหน่วยเสียง
ภาษาปลายทาง (Source Language Texts -> Source Language Sounds -> Target Language Texts ) 
ดงัปรากฏในงานของ Glover and Knight (w::�) ที,ถ่ายถอดจากภาษาองักฤษเป็นอารบิค  

ค. รูปแบบที,ถ่ายเสียงตวัอกัษรภาษาตน้ทางไปเป็นเสียงในภาษาปลายทางโดยตรงก่อนจะ
ถอดเป็นตัวอักษรในภาษาปลายทาง  (Source Language Texts -> Target Language Sounds -> 
Target Language Texts )  ดงัปรากฏในงานของ Kuo and Yang (8���) ที,ถ่ายถอดจากภาษาองักฤษ
เป็นภาษาจีน  

ในการถ่ายถอดอกัษรโดยอาศยัตวักลางทางเสียง สามารถทาํไดโ้ดย การใช้กฏทางภาษา 
การใช้แบบจาํลองทางสถิติ  การใช้กฏร่วมกบัแบบจาํลองทางสถิติ และการใช้เครือข่ายประสาท
เทียม  ซึ, งมีรายละเอียดดงันี*    
 
2.3.2.2.1 การใช้กฏทางภาษา  

วิธีการใช้กฏทางภาษาทาํได้หลายวิธี วิธีการหนึ, งคือการใช้รหัสตัวเลขหรือที, เรียกว่า 
Soundex Technique ซึ, งริเริ,มโดย M. K. Odell และ R. C. Russell ในปี พ.ศ.8��w  

ซาวด์เด็กซ์คือรหัสทางเสียง (phonetic code) ที,ไดม้าจากการเปลี,ยนตวัอกัษรต่าง ๆให้เป็น
ตวัเลข (numeric code)  โดยมีหลกัการคือ ตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลคาํในภาษาตน้ทางและภาษา
ปลายทาง แลว้นาํคาํในภาษาทั*งสองที,อยูใ่นคลงัขอ้มูลมาเปลี,ยนเป็นรหสัซาวด์เด็กซ์ของแต่ละภาษา 
หลงัจากนั*นเมื,อตอ้งการถอดคาํในภาษาใดภาษาหนึ, งก็จะนาํคาํนั*นมาเปลี,ยนเป็นรหัสซาวด์เด็กซ์ 
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แล้วนํารหัสนี* ไปใช้เป็น key ในการค้นว่าตรงกับรหัสซาวด์เด็กซ์ของอีกภาษาหนึ, งหรือไม่ ถ้า
ตรงกนัก็ใหน้าํคาํที,ตรงกบัรหสัซาวดเ์ด็กซ์ในภาษาปลายทางมาเป็นผลลพัธ์   

Suwanvisat and Prasitjutrakul (1998) ไดน้าํวิธีการนี*มาใชใ้นการถ่ายถอดอกัษรระหวา่ง
ภาษาไทยและองักฤษ เพื,อใชใ้นการสืบคน้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (retrieval of document) โดยได้
ปรับตารางรหสัและอลักอริทึมของโอเด็ลและรัสเซลเพื,อใหค้อมพิวเตอร์ประมวลผลไดดี้ขึ*น 
 
2.3.2.2.2 การใช้แบบจําลองทางสถิต ิ

การถ่ายถอดอกัษรที,อาศยัตวักลางทางเสียงโดยใชแ้บบจาํลองทางสถิติ สามารถกระทาํได้
ในหลายลกัษณะ ดงันี*  

ก. การใช้แบบจําลองเอ็นแกรม  
แบบจาํลองเอ็นแกรม (N-gram model) คือแบบจาํลองที,ใช้คาํนวณค่าความน่าจะเป็นของ

สายอกัขระที,เรียงต่อกันจาํนวน n ตวั  แบบจาํลองเอ็นแกรมจะตั* งอยู่บนสมมติฐานมาร์คอฟ 
(Markov assumption) ที,ว่า “การปรากฏของตวัอกัษรตวัหนึ, งขึ*นกบัตวัอกัษรก่อนหน้าเพียง n-w 
ตวั” นอกจากนี* เราสามารถนาํสมมติฐานมาร์คอฟมาใช้ประมาณค่าความเป็นไปไดที้, 8-gram  3-
gram  4-gram ฯลฯ ได ้ 

ลี (Lee, J. S. w:::) ไดศึ้กษาการถ่ายถอดภาษาองักฤษเป็นภาษาเกาหลีโดยใช้แบบจาํลอง
เอ็นแกรมเพื,อหาความน่าจะเป็นสูงสุดของชุดตัวอักษรต่าง ๆ ในภาษาเกาหลีที,ได้มาจากคํา
ภาษาองักฤษ  ในการถ่ายถอด ลีจะใช้การจบัคู่ระหว่างหน่วยเสียงพูดของภาษาองักฤษและภาษา
เกาหลี  วิธีการเริ,มจากนาํคาํองักฤษมาแยกออกเป็นหน่วยเสียงพูด (PU’s) เช่น ‘board’ อาจแบ่งได้
เป็น b:o:a:r:d, b:oa:r:d, b:o:ar:d b:oar:d ฯลฯ (ซึ, ง ลี ใชส้ัญลกัษณ์แทนแต่ละรูปแบบดว้ย Ei) หลงัจาก
นั*นนาํแต่ละ Ei ไปสร้างรูปแบบหน่วยเสียงพูดในภาษาเกาหลีใหไ้ดจ้าํนวนมากที,สุด แลว้คาํนวณหา
รูปแบบหน่วยเสียงพูดในภาษาเกาหลีที,มีความเป็นไปไดสู้งสุด แลว้นาํรูปแบบที,ไดนี้* ไปจบัคู่กบั
ตวัเขียนในภาษาเกาหลีเพื,อใชเ้ป็นผลลพัธ์   

ค่าความน่าจะเป็น P(K) ถูกกาํหนดโดยโมเดลของภาษาและสามารถประมาณไดโ้ดยการใช้
แบบจาํลองไบแกรม  ในการคาํนวณหาหน่วยเสียงพูดที,เป็นไปได้สูงสุดในภาษาเกาหลีทาํโดย
สมการดงันี*  
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