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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันคอมพิวเตอรมีบทบาทตางๆในชีวิตมนุษยเปนอยางมากในฐานะเปนเครื่องมือ
ชวยอํานวยความสะดวกใหแกมนุษย เนื่องจากคอมพิวเตอรเปนเครื่องจักรสมองกลที่มีสมรรถนะ
สามารถทํ างานไดรวดเร็ว แมนยํ า สมํ่ าเสมอ สามารถจัดการกับปญหาที่ซับซอนได และยัง
สามารถทํางานติดตอกันไดเปนเวลานาน จึงทําใหมนุษยสนใจพัฒนาสมรรถนะของคอมพิวเตอร
ใหสามารถชวยงานมนุษยในดานตางๆ โปรแกรมในดานการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (natural
language processing - NLP) ตางๆก็เปนรูปแบบหนึ่งในการนําคอมพิวเตอรมาชวยอํานวยความ
สะดวกใหแกมนุษย เชน การประมวลผลคํา (word processing), การแปลภาษาดวยเครื่อง
(machine translation), การสังเคราะหเสียงจากขอความ (text-to-speech synthesis), การรูจํา
เสียง (speech recognition) เปนตน ซึ่งเรื่องดังกลาวเกิดจากความมุงหวังของมนุษยที่จะทําให
คอมพิวเตอรสามารถรูจํ าและเขาใจภาษามนุษยได เพื่อที่มนุษยจะสามารถติดตอสื่อสารกับ
คอมพิวเตอรไดสะดวกขึ้นโดยใชภาษาธรรมชาติของมนุษยเอง ดังนั้น การพัฒนาระบบการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติดวยคอมพิวเตอรจึงนับไดวาเปนความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่จะชวย
ใหเกิดความสะดวกในการติดตอสื่อสารระหวางมนุษยกับเครื่องจักรได อันจะสงผลใหเครื่องจักร
สามารถทํางานไดทัดเทียมมนุษยมากขึ้น
อยางไรก็ตาม การทํ าใหคอมพิวเตอรสามารถเรียนรูและเขาใจภาษามนุษยไดนั้นไมใช
เรื่องงาย การที่มนุษยสามารถเรียนรูภาษาธรรมชาติไดก็เพราะมนุษยมีระบบประสาท ระบบสมอง
ที่ซับซอน และมีกลไกการเรียนรูที่ลึกซึ้ง แตคอมพิวเตอรซึ่งเปนเครื่องจักรไมไดมีเครื่องมือตางๆ
ดั งกลาว รวมทั้งคอมพิวเตอรไมมีสหัชญาณ* (intuition) ทางภาษา ดังนั้นปญหาในการทําให
คอมพิวเตอรเขาใจภาษาในงานประมวลผลภาษาธรรมชาติจึงตองอาศัยมนุษยเปนผูกําหนดการ
ทํางานใหแกคอมพิวเตอรเพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถเรียนรูภาษาธรรมชาติของมนุษยได

*

ศัพทภาษาไทยที่ อุดม วโรตมสิกขดิตถ (2535: 142) ใช
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ในดานภาษา ภาษาเปนเครื่องมือสื่อสารอันมีประสิทธิภาพสูงของมนุษย มนุษยใชภาษา
ในการสืบทอด สงผาน และแลกเปลี่ยนความรู ความคิดกัน ภาษาที่มนุษยใชสื่อสารมีทั้งภาษาพูด
ที่อยูในรูปเสียงพูด และภาษาเขียนที่อยูในรูปอักขระในภาษา สําหรับภาษาไทย ภาษาไทยสามารถ
สื่ อ สารได ทั้ ง ทางภาษาพู ด และภาษาเขี ย นโดยมี ระบบเสี ยงและระบบอั ก ขระเป นของตนเอง
ภาษาไทยจัดเปนประเภทภาษาคําโดดซึง่ มีรปู คําสําเร็จรูปสามารถนําไปใชในประโยคไดเลย แตกตาง
จากประเภทภาษาคําควบซึ่งตองมีคําประกอบเพื่อชี้หนาที่หรือการกในประโยค เชน ภาษามอญ
เขมร มลายู และแตกตางจากประเภทภาษาผันคําซึ่งมีวิภัติปจจัยและวิธีการผันคํามากมาย เชน
ภาษาบาลี และภาษาตระกูลอินโดยูโรเปยนทัง้ หลาย กําชัย ทองหลอ (2515: 4) ไดนยิ ามภาษาคําโดด
ไววา เปนภาษาที่ไมมีคํ าหรือเครื่องหมายแสดงความเกี่ยวของระหวางคําที่เรียงรวมกันอยูใน
ประโยค และไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปคําใหเกิดความสัมพันธในฐานเปนการกตางๆ เมื่อตองการ
จะผูกประโยค ก็เอาคําแตละคํามาเรียงติดตอกันเขา ลักษณะเชนนี้ก็เปนลักษณะหนึ่งที่ทําใหเกิด
ปญหาตอคอมพิวเตอรในการทําความเขาใจภาษาไทย เพราะจะเกิดความกํากวมวาคําที่ปรากฏ
ในตําแหนงตางๆและมีรูปคําเหมือนกันจัดเปนคําศัพทเดียวกันหรือไม
วิทยานิพนธฉบับนี้สนใจศึกษาพัฒนาโปรแกรมเพื่อตัดคําและกํากับหมวดคําโดยอัตโนมัติ
ใหกับขอความภาษาไทยที่อยูในรูปตัวเขียน ซึ่งจํ าเปนจะตองแกไขปญหาตางๆ อันเกิดจาก
ลักษณะภาษาเขียนของภาษาไทยทีไ่ มเอือ้ อํานวยตอการพัฒนาโปรแกรมไดโดยงาย อันไดแก การที่
ภาษาเขียนสามารถเขียนคํ าเรียงติดตอกันไปไดโดยไมมีตัวบงขอบเขตของคํ าที่แนชัด (word
boundary delimiter) เหมือนอยางเชนการเวนชองวางระหวางคําในภาษาอังกฤษ และการทีภ่ าษาไทย
มีกลวิธีในการสรางคําขึ้นใชใหมในภาษาโดยนําคําเดี่ยวที่มีอยูเดิมมาประกอบกันเขาเปนคําผสม
ทําใหเกิดปญหาความกํากวมของการตัดแบงสายอักขระออกเปนคํา นอกจากนี้ การที่ภาษาไทย
เปนภาษาคําโดด คําในภาษาไทยมีรูปคําสําเร็จ ไมตองเปลี่ยนแปลงรูปคําเพื่อแสดงความสัมพันธ
ระหวางคําในประโยค ทําใหรูปคําเดียวสามารถเปนไดหลายหมวดคํา ก็ทําใหเกิดความกํากวมใน
การกํากับหมวดคําใหกับคําแตละคําที่ปรากฏในขอเขียนภาษาไทย
การรูจ าคํ
ํ าโดยตัดคําในขอเขียนภาษาไทยใหถกู ตองนัน้ เปนเรือ่ งพืน้ ฐานของการประมวลผล
ภาษาไทย อันเปนความจําเปนขั้นตนสําหรับคอมพิวเตอรที่จะตองแกปญหานี้ ซึ่งอาจกลาวไดวา
การตัดคําเปนองคประกอบวิกฤติ (critical factor) ของการประมวลผลภาษาไทย (พิสทิ ธิ์ พรมจันทร,
2540: 1) เนื่องจากมีงานตางๆที่จําเปนตองเรียนรูคําภาษาไทย และตองการขอมูลในรูปของคํา
เชน
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การจัดรูปแบบเอกสารในงานประมวลผลคํา (word wrap)
การตรวจสอบตัวสะกดภาษาไทย (spelling check)
การวิเคราะหวากยสัมพันธ (syntax analysis)
การแปลภาษาดวยเครื่อง (machine translation)
การทําดรรชนีสําหรับเอกสาร (document indexing)
การทําอรรถาภิธาน (thesaurus)
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (natural language processing)
การสังเคราะหเสียงพูดจากขอความ (text-to-speech system)

สวนการกํากับหมวดคําใหกับแตละคําในขอเขียนภาษาไทยนั้น เปนเรื่องที่มีประโยชนตอ
การวิเคราะหวากยสัมพันธของภาษาไทย มีระบบงานที่เมื่อกํากับหมวดคํานาจะชวยใหทํางานได
สะดวกและถูกตองยิ่งขึ้น เชน
1. การแจงสวนประโยค (sentence parsing)
2. การแปลภาษาดวยเครื่อง (machine translation)
และยังชวยเสริมประสิทธิภาพการทํ างานของระบบงานตางๆที่ตองการขอมูลในรูปของคําภาษา
ไทยดังที่กลาวมาขางตนดวย
การตัดคํ าและการกํ ากับหมวดคํ าภาษาไทยไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องมาเปนลําดับ
จนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะงานดานการตัดคําภาษาไทย มีงานวิจัยจํานวนไมนอยที่ไดเสนอวิธีการใน
การตัดคําภาษาไทยแบบตางๆ โดยมุงหวังใหวิธีการที่เสนอมีประสิทธิภาพดีกวาวิธีการที่ผานๆมา
พิสิทธิ์ พรมจันทร (2540: 2) กลาววา บางวิธีการจะไดผลลัพธทางเลือกในการตัดคํามากกวาหนึ่ง
รูปแบบ เชน งานวิจัยของรัตติกร วรากูลศิริพันธุ และคณะ (2538ก) และงานวิจัยของสมปรารถนา
รัทยานนท (2535) เปนตน ซึ่งจําเปนตองเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งที่ดีที่สุดโดยอาศัยกฏทาง
ไวยากรณ (syntax) และความหมาย (semantic) มาชวยตัดสิน งานวิจยั ของรัตติกร วรากูลศิริพันธุ
(2538ข) ไดเสนอวิธีการที่อาศัยความถี่ของการใชคําภาษาไทยเพื่อเลือกประโยคที่มีการตัดคําที่
ถู กตอง เนื่องจากการใชกฏไวยากรณภาษาไทยในการเลือกจะทํ าใหฐานความรูมีขนาดใหญ
เปนตน ถึงกระนั้นก็ตาม การตัดคําและการกํากับหมวดคําใหแกขอเขียนภาษาไทยยังสามารถ
พัฒนาตอไปไดอีก หนวยงานตางๆทั้งหนวยงานของรัฐบาลและเอกชนตางก็ใหความสนใจพัฒนา
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วิ ธี ก ารตั ด คํ าและการกํ ากั บ หมวดคํ าเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการประมวลผลภาษาไทยด ว ย
คอมพิวเตอร ซึ่งแตละงานจะมีความแตกตางกันในดานความถูกตอง ความรวดเร็วของการทํางาน
และปริมาณการใชทรัพยากรตางๆ (พิสิทธิ์ พรมจันทร, 2540: 1) เทาที่ผานมา การแกปญหาการ
กํากับหมวดคําภาษาไทยและปญหาการตัดคําภาษาไทยถูกมองเปน 2 สวนงานแยกจากกัน โดย
บุญเสริม กิจศิรกิ ลุ (2541) มองวา การตัดคําเปนขัน้ ตอนแรกกอนการกํากับหมวดคํา แตวทิ ยานิพนธ
ฉบับนี้จะศึกษาพัฒนาวิธีการในการตัดคําและกํากับหมวดคําภาษาไทย โดยมองการแกปญหาทั้ง
สองเรือ่ งเปนสวนงานเดียวกัน ผูว จิ ยั เห็นวา การตัดคําเปนสวนหนึง่ ของการกํากับหมวดคํา กลาวคือ
สามารถแกปญ
 หาทัง้ สองไปพรอมๆกันได เนือ่ งจากสามารถใชขอ มูลทางภาษาศาสตรเรือ่ งหมวดคํา
มาชวยตัดสินเลือกการตัดคําที่ถูกตองของสายอักขระในปริบทหนึ่งๆได นอกจากนี้ ผูวิจัยคาดวา
การกํ ากับหมวดคํ าจะชวยใหผลการตัดคํามีความถูกตองมากกวาการตัดคําโดยไมพิจารณาเรื่อง
หมวดคํา
1.2 วัตถุประสงค
เพื่อสรางโปรแกรมสํ าหรับตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าแบบเบ็ดเสร็จดวยคอมพิวเตอรโดย
ใชแบบจํ าลองไตรแกรมและชุดหมวดคํ าที่คัดสรรมา
1.3 สมมติฐาน
1. กระบวนการตัดคําและกระบวนการกํากับหมวดคําสามารถรวมเปนกระบวนการเดียวกันได
2. แบบจําลองไตรแกรมซึ่งใชปริบทคําขางเคียงในการคํานวณคาความนาจะเปนของสายคําและ
สายหมวดคําเปนกระบวนการที่เหมาะสมในการตัดคําและกํากับหมวดคําภาษาไทย
1.4 กรอบทฤษฏี
ประยุกตใชวิธีการทางสถิติ (statistical techniques) โดยใชแบบจํ าลองไตรแกรม
(trigram model) เพื่อคํ านวณหาคาความนาจะเปนที่ใชในการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าใหกับ
ขอความภาษาไทย
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1.5 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอรสวนบุคคล
2. โปรแกรมภาษา Perl ของบริษัท Active Perl
1.6 ขอบเขตงานวิจัย
1. ศึกษาการตัดคําและการกํากับหมวดคําใหกับขอความภาษาไทยที่อยูในรูปตัวเขียน
2. ทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมากับขอมูลภาษาไทยจากคลังขอมูลชุดทดสอบ (test set)
1.7 ขั้นตอนการวิจัย
1. ศึกษาทฤษฎี และพื้นฐานความรูทางภาษาศาสตรที่เกี่ยวของ ไดแก มโนทัศนเรื่องคํา, การแบง
วรรคตอนและเครื่องหมายตางๆในภาษาไทย, การแบงคําภาษาไทยเปนประเภทตางๆ, การ
แบงหมวดคําในภาษาไทย
2. ศึกษาวิธีการตัดคํ าภาษาไทย และวิธีการกํ ากับหมวดคํ าในรูปแบบตางๆที่ไดมีการพัฒนา
มาแลว
3. กําหนดชุดหมวดคํา (part-of-speech tag set) ที่จะใชกํากับหมวดคําในวิทยานิพนธฉบับนี้
4. กําหนดขอมูลที่จะใชเปนคลังขอมูล (corpus) โดยแบงเปนคลังขอมูลชุดฝกสอน (training set)
และคลังขอมูลชุดทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม (test set)
5. ทํ าการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าดวยมือ (manual segmenting and tagging) ใหกับคลัง
ขอมูลฝกสอน เพื่อใชเปนฐานความรูใหโปรแกรม
6. พัฒนาโปรแกรมตัดคําและกํากับหมวดคําภาษาไทยโดยอาศัยแบบจําลองไตรแกรม
7. พัฒนาโปรแกรมตัดคําภาษาไทยแบบที่ไมนําขอมูลเรื่องหมวดคํามาชวย
8. ทดสอบการทํางานของโปรแกรมที่พัฒนาในขั้นตอน 6, 7
9. ประเมินผลการทํางานของโปรแกรม
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1.8 ระเบียบและวิธีการวิจัย
1.8.1 การเก็บและจัดเตรียมขอมูล
ผู  วิ จั ยรวบรวมขอความภาษาไทยจากขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เผยแพรไวในเวบไซตของ
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ (http://www.bangkokbiznews.com) ทั้งหมดขนาดประมาณ 25,000
คําเพื่อนํามาใชเปนคลังขอมูลในวิทยานิพนธฉบับนี้ โดยไดเลือกใชขอมูลของวันที่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ. 2543 ขอมูลที่ใชจัดเปนขอเขียนประเภทขาวและบทความ ซึ่งมีการใชภาษาในรูปแบบภาษา
เขียนที่ไมเปนทางการอันเปนตัวอยางของภาษาไทยที่พบไดทั่วไปในชีวิตประจํ าวัน โดยผูวิจัย
ทํ าการถายโอนขอมูลและแปลงใหอยูในรูปแฟมขอมูลที่เปนขอความ (text file) จากนั้นผูวิจัยจะ
เปนผูทําการตัดคําและกํากับหมวดคํา (manual segmenting and tagging) ใหกับแตละคําใน
คลังขอมูลตามเกณฑการตัดคํ าและชุดหมวดคํ าที่ใชในวิทยานิพนธ คลังขอมูลทั้งหมดจะแบง
เปน 2 สวน คือ คลังขอมูลฝกสอน (training corpus) ซึ่งเปนขอความที่ตัดคําและกํากับหมวดคํา
ดวยมือแลวขนาดประมาณ 80% เพื่อไวสําหรับใหโปรแกรมเรียนรูคาสถิติที่จะใชในการตัดคําและ
กํากับหมวดคํา สวนขอมูลอีกสวนหนึ่งขนาดประมาณ 20% เปนขอความที่ยังไมไดทําการตัดคํา
และกํากับหมวดคําไว จะใชเปนคลังขอมูลทดสอบ (test corpus) และคลังขอมูลสวน 20% นีผ้ วู ิจัยยัง
ไดทําการตัดคําและกํากับหมวดคําดวยมือเพื่อใชเปนคําตอบสําหรับตรวจสอบความถูกตองของ
ผลลัพธจากโปรแกรม
1.8.2 การตัดคําและกํากับหมวดคําในคลังขอมูลฝกสอน
ผูวิจัยจะเปนผูตัดคําและกํากับหมวดคําภาษาไทยใหกับแตละคําในคลังขอมูลฝกสอนเพื่อ
ใชเปนฐานความรูใหกับโปรแกรม (ดูรายละเอียดของเกณฑในการตัดคํ าและชุดหมวดคํ าไดใน
บทที่ 4) ขอมูลภาษาไทยที่ทําการตัดคําและกํากับหมวดคําแลวจะมีรูปแบบดังตัวอยาง
ฉัน/NPRO_เดิน/V0_ไป/VN0_โรงเรียนNCM_
กลาวคือ คําแตละคําในคลังขอมูลจะถูกกํากับดวยสัญลักษณหมวดคําโดยใชเครื่องหมายทับ (/)
คั่นระหวางรูปคําและสัญลักษณหมวดคํา และแตละคําจะแยกจากกันดวยเครื่องหมายขีดลาง (_)
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1.8.3 การทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม
การทดสอบประสิทธิภาพจะกระทําหลังจากทีพ่ ฒ
ั นาโปรแกรมแลว เพือ่ ทดสอบประสิทธิภาพ
การตัดคําและกํากับหมวดคําของโปรแกรมกอนทีจ่ ะนําโปรแกรมไปใชงานจริง ในการทดสอบ ผูวิจัย
จะใหโปรแกรมทดลองทํ าการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าใหกับขอมูลชุดทดสอบซึ่งเปนขอความ
ภาษาไทยที่ไมไดมีการตัดคําและกํากับหมวดคํา จากนั้นจึงประเมินผลโดยเปรียบเทียบผลการตัด
คําและกํากับหมวดคําของโปรแกรมเทียบกับผลการตัดคําและกํากับหมวดคําใหกับขอมูลชุดเดียว
กันที่ทําโดยผูวิจัย ตามที่อธิบายไวในหัวขอ 1.8.4
1.8.4 การประเมินผลการตัดคําและกํากับหมวดคํา
การประเมินผลการตัดคํ าและการกํากับหมวดคํ าของโปรแกรมจะศึกษาผลที่ไดจากการ
ทดสอบประสิทธิภาพ โดยประเมินผลเฉพาะประสิทธิภาพดานความถูกตองของการตัดคําและการ
กํากับหมวดคํ าเทานั้น ไมประเมินผลประสิทธิภาพดานความเร็วและปริมาณการใชทรัพยากร
การประเมินผลความถูกตองสามารถทําไดโดยวัดเปนคารอยละ F-measure (Van Rijsbergen,
1979 cited in Manning and Schutze, 1999) โดยแยกการประเมินผลเปน 2 กรณี คือ ประเมิน
ผลความถูกตองของการตัดคํ า และ ประเมินผลความถูกตองของการกํากับหมวดคํา ในการ
ประเมินผลประสิทธิภาพการตัดคํ า ผูวิจัยจะเปรียบเทียบผลการตัดคํ าของโปรแกรมแบบที่นํ า
ข อมูลเรื่องหมวดคํ ามาพิจารณาไปพรอมๆกัน กับผลการตัดคํ าของโปรแกรมแบบที่ไมนําขอมูล
เรื่องหมวดคํามาชวย โดยพิจารณาจากผลการตัดคําของคลังขอมูลทดสอบชุดเดียวกัน เพื่อดูวามี
ความแตกตางกันหรือไม อยางไร และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตัดคําของโปรแกรมทั้ง 2 แบบ
ความกํ ากวมในการตัดคํ าและกํากับหมวดคําในภาษาไทยอาจสงผลใหแตละคนตัดสิน
การตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าแตกตางกัน ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจะเปนผูทําการตัดคําและ
กํากับหมวดคํ าใหกับคลังขอมูลชุดทดสอบไวลวงหนา และใชเปนคําตอบสําหรับนําผลลัพธจาก
โปรแกรมมาตรวจสอบ
1.9 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย
1. ชุดหมวดคําที่เหมาะกับการตัดคําและกํากับหมวดคําดวยคอมพิวเตอร
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2. สามารถนํ าโปรแกรมไปประยุกตใชในการประมวลผลภาษาไทยดวยคอมพิวเตอรดานอื่นๆ
เชน การทําพจนานุกรม การแปลภาษาดวยเครื่อง ฯลฯ
1.10 โครงรางของบทตางๆในวิทยานิพนธ
ในบทที่ 2 ผูวิจัยไดศึกษาทบทวนวา ภาษาไทยมีลักษณะเชนใดที่กอใหเกิดปญหาในการ
ตัดคําและกํากับหมวดคําบาง (หัวขอที่ 2.1 และหัวขอที่ 2.2) รวมถึงทบทวนแนวคิดวิธีการตัดคํา
และวิธีการกํากับหมวดคําภาษาไทยที่ผานมา (หัวขอที่ 2.3 และหัวขอที่ 2.4) บทที่ 3 จะนําเสนอ
วิธีการจัดทําคลังขอมูลภาษาสําหรับใชในการพัฒนาโปรแกรมตัดคําและกํากับหมวดคํา อันไดแก
การรวบรวมชุดขอมูล, รูปแบบของคลังขอมูล, และขั้นตอนในการตัดคําและกํากับหมวดคําดวยมือ
ใหกับคลังขอมูล บทที่ 4 ในหัวขอที่ 4.1 จะนําเสนอและอภิปรายเกณฑในการตัดคําที่คัดสรรมา
ใชตัดคําใหกับคลังขอมูล และหัวขอที่ 4.2 นําเสนอชุดหมวดคําภาษาไทยที่คัดสรรและนํามาปรับ
ใชในวิทยานิพนธอยางละเอียด บทที่ 5 กลาวถึงลักษณะของปญหาการตัดคําและกํากับหมวดคํา
จากมุมมองทางสถิติในหัวขอที่ 5.1 และอธิบายแบบจํ าลองไตรแกรมที่นํามาใชในการพัฒนา
โปรแกรมสําหรับตัดคําและกํากับหมวดคําแบบเบ็ดเสร็จในหัวขอที่ 5.2 และกลาวถึงแนวคิดของ
ขั้นตอนวิธีวิเทอรบิซึ่งนํ ามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของแบบจําลองไตรแกรมในหัวขอที่
5.3 บทที่ 6 ในหัวขอที่ 6.1 กลาวถึงการนําคลังขอมูลที่จัดทําขึ้นมาใชประโยชนเปนคลังขอมูลฝก
สอนและคลังขอมูลทดสอบสําหรับโปรแกรม และอธิบายขั้นตอนการทํางานของสวนประกอบตางๆ
ของโปรแกรมตัดคําและกํากับหมวดคําแบบเบ็ดเสร็จ ในหัวขอที่ 6.2 อธิบายวิธีการประเมินผล
ประสิทธิภาพในการทํางานของโปรแกรม จากนั้นหัวขอที่ 6.3 จะนําเสนอและอภิปรายผลการ
ทดลองตัดคําและกํากับหมวดคําของโปรแกรมอยางละเอียด และสุดทาย บทที่ 7 กลาวสรุปผล
การทํางานของโปรแกรมตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตั้งไว (หัวขอที่ 7.1) และนําเสนอแนวทางในการ
พัฒนาการตัดคําและกํากับหมวดคําภาษาไทยตอไป (หัวขอที่ 7.2)

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
บทนี้ จ ะกล าวถึ ง ประเด็ นต า งๆที่เกี่ยวของในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อตัดคํ าและกํ ากับ
หมวดคําภาษาไทยซึง่ ผูว จิ ยั ไดทาการศึ
ํ
กษาทบทวนไว อันไดแก ในหัวขอที่ 2.1 จะกลาวถึงมโนทัศน
เรื่องคําและการรูจําคําในภาษาไทย ในหัวขอที่ 2.2 จะกลาวถึงการจัดแบงหมวดคําภาษาไทยที่มี
ผูน าเสนอไว
ํ
กอ นหนานี้ จากนัน้ ในหัวขอที่ 2.3 จะกลาวถึงแนวคิดและวิธกี ารในการตัดคําภาษาไทย
ดวยคอมพิวเตอรทผี่ า นมา และหัวขอที่ 2.4 กลาวถึงแนวคิดและวิธกี ารกํากับหมวดคําภาษาไทยดวย
คอมพิวเตอรที่ผานมา
2.1 มโนทัศนเรื่องคําและการรูจําคําในภาษาไทย
มโนทัศนเรื่องคําเปนเรื่องพื้นฐานสําหรับปญหาการตัดคําในภาษาไทย ในสวนนี้จะแสดง
ใหเห็นถึงลักษณะของภาษาไทยที่เปนสาเหตุของปญหาการตัดคํา ซึ่งเกิดจากการที่ภาษาไทยไมมี
การเขียนแยกคําที่ชัดเจน และนอกจากนี้ ปญหาการตัดคําสวนหนึ่งยังเกิดจากการที่ยังไมมีเกณฑ
ทีช่ ดั เจนในการตัดสินขอบเขตของคํา ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงจะนําเสนอแนวคิดตางๆที่เกี่ยวของกับเรื่องคํา
และการแยกประเภทของคําไทย เพื่อชี้ใหเห็นถึงปญหาในเรื่องของการตัดคํานี้
หากพิจารณาระบบการเขียนของภาษาไทยจะพบวามีลักษณะเฉพาะตัว คือ คําจะเขียน
เรียงติดตอกันไปเปนประโยคหรือขอความไดโดยไมมีการเวนชองวางระหวางคํ าเหมือนกับใน
ภาษาอื่นๆหลายภาษา เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ฯลฯ ดังนั้นในขอเขียนภาษาไทยจึงไม
ปรากฏตัวแบงขอบเขตของคํา (word boundary delimiter) ที่ชัดเจนแนนอนวา คําหนึ่งๆเริ่มตนที่
ใดและสิ้นสุดที่ใด ดังนั้นจึงทํ าใหเกิดความกํ ากวมในการตัดคํ าในภาษาไทย เชน สายอักขระ
(character string) ที่วา “ตากลม” สามารถตัดคําเปน “ตา-กลม” (eye) (round) หรือ “ตาก-ลม”
(to expose) (wind) หรือในกรณีของสายอักขระ “แมนํ้า” อาจจะพิจารณาใหเปนลําดับของคํา
(word sequence) ที่ประกอบดวยคํา 2 คํา คือ “แม” (mother) และ “นํ้า” (water) หรืออาจ
พิจารณาใหเปนคําประสมหนึ่งคําวา “แมนํ้า” (river) ก็ได
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มโนทัศนเรื่องคํานี้ ตําราไวยากรณตางๆมักไมไดอธิบายหรือใหคําจํากัดความไวชัดเจน
มากนัก โดยมักถือเอาวา เจาของภาษารูดีอยูแลววาคําคืออะไร (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2544: 37)
แตถึงแมมโนทัศนเรื่องคําจะยังไมชัดเจนนักก็ตาม ก็สามารถถือไดวาคําเปนหนวยที่มีความสําคัญ
ในความคิดของผูพูดภาษา ดังจะสามารถสังเกตไดจากการที่เด็กเริ่มเรียนรูภาษาก็เรียนเปนคํา,
พจนานุกรมในภาษาก็มักบรรจุคําเอาไว, หรือการยืมระหวางภาษาก็เปนการยืมคําเสียเปนสวน
ใหญ ( ปราณี กุลละวณิชย และคณะ, 2535: 92)
โดยคราวๆแลว คํ า หมายถึง เสียงพูดหรือสายอักขระที่มีความหมายในภาษา โดย
Leonard Bloomfield (1933: 178) ใหคําจํากัดความไววา คํา หมายถึง หนวยที่เล็กที่สุดที่สามารถ
ปรากฏตามลําพังได (minimum free form) สวน R.H. Robins (1964: 185) ไดอธิบายวา สิ่งที่เปน
คําจะมีความคงตัว (stability) ไมสามารถจะแยกยอยใหเล็กลงไปไดอีก และจะจัดลําดับสวนที่อยู
ในคําเสียใหมกไ็ มได สวนตําราไวยากรณไทยทัง้ หลาย (พระยาอุปกิตศิลปสาร, 2514: 59, นววรรณ
พันธุเมธา, 2527: 2, สมชาย ลําดวน, 2526: 102, เรืองเดช ปนเขื่อนขัติย, 2541: 147) กลาวไว
คลายคลึงกันวา คํา หมายถึง กลุมของหนวยเสียงหรือกลุมของตัวอักษรที่มีความหมายในภาษา
คําจํากัดความเหลานี้มีความแตกตางกันในดานมุมมองในการตัดสินคํา
ผูวิจัยเห็นวาความหมายเปนสิ่งสําคัญในการรูจําคํา กลาวคือ มนุษยสามารถรับรูไดวา
สายอักขระใดถือเปนคําก็ตอเมื่อสายอักขระนั้นสื่อความหมายอยางหนึ่งอยางใดใหเปนที่เขาใจได
แตความหมายก็เปนสิ่งที่ซับซอน และไมปรากฏรูปออกมาใหสังเกตไดชัดเจน เปนเพียงมโนทัศน
(concept) ที่ผูใชภาษานั้นๆมีอยูรวมกัน ดังนั้น การจะรับรูความหมายไดก็โดยอาศัยสหัชญาณ
(intuition) ทางภาษา แมหากจะยึดตามคํานิยามที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
(2525: 186) เปนหลักแตเพียงอยางเดียววา คํา หมายถึง เสียงพูดหรือลายลักษณอักษรที่เขียน
หรือพิมพขึ้นเพื่อแสดงความคิด โดยปรกติถือวาเปนหนวยที่เล็กที่สุดซึ่งมีความหมายในตัว ก็ยังมี
ปญหา ไมสามารถจะทราบไดแนชัดวา คํานั้นมีความยาวแคไหนและมีขอบเขตอยางไรอยูนั่นเอง
แมแตในภาษาอังกฤษที่มีการเวนชองวางระหวางคําก็ยังมีปญหาในกรณีของคําประสมที่บางก็มี
ขีดคั่นอยูตรงกลาง บางก็ไมมี เชน jack-of-all-trade, jackpot, jack rabbit (อุดม วโรตมสิกขดิตถ,
2535: 141) เปนตน ดังนั้นจะหาเกณฑที่บอกขอบเขตของคําใหแนนอนตายตัวคงเปนเรื่องที่
ลําบาก
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ลักษณะอีกประการหนึ่งของภาษาไทยที่เปนปญหาตอการตัดคํา คือ คําในภาษาไทย
สามารถจัดไดเปนหลายประเภทตามกลวิธีในการประกอบคําเพื่อใหไดคําใหมๆมาใชเพิ่มเติมใน
ภาษาเพื่อใหเพียงพอตอความจําเปนในการสื่อสาร ตําราไวยากรณภาษาไทยตางๆ ( เชน กําชัย
ทองหลอ: 2515; บรรจบ พันธุเมธา: 2514; เรืองเดช ปนเขื่อนขัติย: 2541; สุโขทัยธรรมาธิราช:
2533) ไดอธิบายชนิดของคําตามลักษณะการประกอบคําเปนประเภทตางๆ ไดแก
(1) คํามูล (simple word) คือ คําเดี่ยว หนวยคําเดียว มักเปนคําหลักที่มีความหมายเดียว เชน
นอน อาน ชาง คน สะพาย กะทิ อนามัย นาฬิกา เปนตน
(2) คําประสาน หรือ คําผสาน (complex word) คือ คําที่เกิดจากหนวยคําไมอิสระ (bound
morpheme)* ประกอบเขาดวยกัน เรียกวา “คําประสานแท” หรือประกอบเขากับคํามูล เรียกวา
“คําประสานเทียม” เชน ชดชอย เกิดจากหนวยคําไมอิสระ 2 หนวย คือ “ชด-“ และ “-ชอย”
ประกอบเขาดวยกัน สวน นักเรียน เกิดจากหนวยคําไมอิสระ “นัก-“ ประกอบเขากับคํามูล
“เรียน”
(3) คําประสม (compound word) คือ คําที่เกิดจากการนําคํามูล 2 คําขึ้นไปมาประกอบกัน เชน
แมนํ้า นํ้าตก รถไฟ นํ้าแข็ง เครื่องคิดเลข
(4) คําซอน หรือ คําไวพจนผสม (synonymous compound word) คือ คําที่เกิดจากการนําคําที่มี
ความหมายเหมือนหรือใกลเคียงกันมาประกอบกัน เชน บอกกลาว เร็วไว รีบเรง แกเฒา
(5) คําซํ้า (reduplication) คือ คําที่เกิดจากการนําคําคําเดียวกันมาซํ้ากัน หรือนําคําที่มีเสียง
คลายกันมาประกอบกันเขา เชน แดงๆ ดีๆ โฉงฉาง ตกอกตกใจ ออดๆแอดๆ ดํ๊าดํา
อยางไรก็ตาม คําแตละประเภทขางตนยังมีการแบงประเภทยอยลงไปอีก และยังมีความลักลั่นกัน
อยู เชน คําวา “ดีเดอ” อาจจัดใหอยูในประเภทคําไดหลายประเภท โดยถาพิจารณาวาเกิดจาก
หนวยคําไมอิสระ “-เดอ” ประกอบเขากับคํามูล “ดี” ก็จะจัดเปนคําประสาน แตก็อาจพิจารณาเปน
คําซอนเพื่อเสียงไดตามแนวคิดของบรรจบ พันธุเมธา (2514) ที่แบงประเภทคําซอนยอยลงไปเปน
คําซอนเพื่อเสียงและคําซอนเพื่อความหมาย หรือหากพิจารณาวาเกิดจากการซํ้าเสียงพยัญชนะ
ตนก็อาจจัดเปนคําซํ้าไดเชนกัน อยางไรก็ดี คําแตละประเภทที่เกิดขึ้นใหมนี้มีความหมายเฉพาะ
ดังนั้นจึงถือเปนคําหนึ่งคําทั้งสิ้น
*

“หนวยคําพันธะ” (อุดม วโรตมสิกขดิตถ: 2535: 152) หรือ “หนวยคําประสาน” (เรืองเดช ปนเขื่อนขัติย: 2541:
171)
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ถึงแมจะมีการอธิบายคํ าเปนประเภทตางๆตามลักษณะการประกอบคําอยางที่กลาวมา
แตผูวิจัยเห็นวา ถาพิจารณาจากปญหาการตัดคํา ประเภทของคําสามารถจัดแบงไดเปน 2 กลุม
ใหญๆ คือ
(1) คําเดี่ยว ไดแก คํามูล และคําประสานแท เนื่องจากคําประสานแทนั้น เมื่อแยกหนวยคํากัน
ออกมาแลวไมมีสวนใดที่สามารถปรากฏโดยลําพังเปนคําได (คําวา “นาฬิกา” ถึงแมจะแยก
เปนคําวา “นา” และ “กา” ได แตคําวา “นา” และ “กา” ไมไดมีความหมายเกี่ยวของใดๆกับคํา
วา “นาฬิกา” เลย ดังนั้น “นา” และ “กา” ในตัวอยางนี้จึงไมจัดวาเปนหนวยคํา เพราะฉะนั้น
คําวา “นาฬิกา” จึงมีหนวยคําเดียวและจัดวาเปนคําเดี่ยว)
(2) คําประกอบ ไดแก คําที่เกิดจากการประกอบหนวยคําตั้งแต 2 หนวยคําขึ้นไปเขาดวยกัน และ
มีอยางนอย 1 หนวยคําที่เปนหนวยคําอิสระได ซึ่งรวมคําประสม คําประสานเทียม คําซอน
และคําซํ้าอยูในประเภทนี้
ปญหาที่เกี่ยวของกับเรื่องประเภทของคํา คือ สายอักขระที่ปรากฏอาจจัดเปนคําเดี่ยวหนึ่งคํา
คําประกอบหนึง่ คํา หรือเปนคําเดีย่ วหรือคําประกอบมากกวาหนึง่ คํา ก็ได เชน “นําแข็
้ ง” (คําประกอบ
ประเภทคําประสมหนึ่งคํา) กับ “นํ้า-แข็งตัว” (คําเดี่ยว 2 คํา), “ปากกาตก” (คําประกอบประเภทคํา
ประสมหนึ่งคํ า) กับ “ปาก-กายาวกวาปากนก” (คํ าเดี่ยว 2 คํ า), “เขาใชไมเทายันตัวลุกขึ้น”
(คํ าประกอบประเภทคําประสมหนึ่งคํา) กับ “เขาใชไม-เทาคางเวลานั่ง” (คําเดี่ยว 2 คํา), “เรือโคลง
เพราะโค-ลงเรือ” (คําเดี่ยวหนึ่งคํา และคําเดี่ยว 2 คําตามลําดับ) เปนตน การตัดสินเลือกการตัดคํา
ที่ถูกตองสามารถทําไดโดยพิจารณาความหมายของคําในปริบท และดูตําแหนงการปรากฏของคํา
ซึ่งแสดงความสัมพันธทางไวยากรณกับคําอื่นๆ เพื่อชวยพิจารณาวา สายอักขระดังกลาวเปนคํา
หนึ่งคํ าหรือไม เรื่องประเภทของคําในภาษาไทยนี้ แมแตคนไทยซึ่งเปนเจาของภาษาก็ยังไม
สามารถตกลงเห็นพองกันไดเสมอไปวา สายอักขระที่ปรากฏนั้นเปนหนึ่งคําหรือไม เชน “เครื่อง
พิมพดีดไฟฟา” “โรงไฟฟาพลังนํ้า” “หมอหุงขาว” เปนตน แตละคนก็อาจตัดสินไมเหมือนกันหาก
ยึดเฉพาะความหมายเปนเกณฑในการตัดสินคํา เพราะความหมายเปนเรื่องซับซอน แตละคนก็
อาจมีมโนทัศนที่แตกตางกัน ไมสามารถกําหนดตายตัวลงไปไดวา คําหนึ่งๆจะตองมีมโนทัศนเชน
ไร ดังนั้น ในวิทยานิพนธฉบับนี้ นอกจากผูวิจัยจะพิจารณาดานความหมายแลว ยังศึกษาเกณฑ
ทางภาษาศาสตรอื่นๆ ไดแก เกณฑทางวากยสัมพันธ, เกณฑทางจิตวิทยา เพื่อคัดเลือกเกณฑที่มี
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ความลื่นไหลนอยที่สุดเพื่อนํามาใชพิจารณาในการตัดสินคําในภาษาไทยดวย (ดังจะไดกลาวอยาง
ละเอียดในบทที่ 4)
ในบางกรณี เมื่อสายอักขระภาษาไทยปรากฎอยูโดดๆ แมแตเจาของภาษาก็เกิดความ
ลําบากที่จะตัดคําใหไดถูกตอง เชน “ตากลม”, “โคลง” ก็จําเปนตองอาศัยปริบท (context) เพื่อ
ชวยพิจารณาวา การตัดคําแบบใดมีความหมายเหมาะสมกับปริบทนั้นๆมากที่สุด โดยวิทยานิพนธ
ฉบับนี้มองวา การแกไขความกํากวมในการตัดคําก็เปรียบเสมือนเปนการแกไขความกํากวมในการ
เกิดรวมกันของคํา (treat word segmentation disambiguation as word sequence
disambiguation) แตในบางครั้งถึงแมจะไดพิจารณาโดยอาศัยปริบทแลว ก็อาจจะไมสามารถตัด
สินไดแนชัดวาควรจะเลือกการตัดคําแบบใดในปริบทนั้นๆ เชน ในปริบทที่จํากัด “เขาตากลม” อาจ
หมายถึง “ตา-กลม” หรือ “ตาก-ลม” ก็ได แตละคนก็อาจตัดสินเลือกการตัดคําตางกัน
นอกจากขอเขียนภาษาไทยจะมีลักษณะเปนคําเขียนเรียงติดตอกันไปแลว ยังปรากฏการ
แบงวรรคตอนโดยใชเครื่องหมายแบงวรรคตอนเปนครั้งคราวดวย การแบงวรรคตอนจึงอาจเปนวิธี
หนึ่งที่ชวยแสดงขอบเขตของคําได กลาวคือ เราสามารถทราบไดวาตําแหนงที่อยูหนาเครื่องหมาย
แบงวรรคตอนเปนตําแหนงจบคํา และตําแหนงที่อยูหลังเครื่องหมายแบงวรรคตอนเปนตําแหนง
เริ่มตนคําเสมอ ซึ่งราชบัณฑิตยสถาน (2530) ไดกําหนดเกณฑในการใชเครื่องหมายวรรคตอนไว
แตแมวาราชบัณฑิตยสถานจะไดกําหนดเกณฑการแบงวรรคตอนในภาษาไทยไวก็ตาม ขอเขียน
ภาษาไทยโดยสวนใหญก็ไมไดแบงวรรคตอนตามเกณฑเสมอไป แตมักแบงวรรคตอนเมื่อผูเขียน
เห็นวาจบความหนึ่งๆโดยอาศัยความคุนเคย ผูวิจัยจึงเห็นวา การสรางโปรแกรมตัดคําและกํากับ
หมวดคํ าภาษาไทยสามารถใชประโยชนจากเครื่องหมายและการแบงวรรคตอนในภาษาไทยมา
เพียงเพือ่ ชวยตัดแบงขอความออกเปนสวนๆเพือ่ ทีจ่ ะนําไปประมวลผลทีละสวน ซึง่ จะเปนการกําหนด
ขอบเขตของขอความที่จะประมวลผลในรอบหนึ่งๆใหสั้นลง และนาจะสามารถแกปญหาความ
กํากวมในการตัดคําและปญหาในการกํากับหมวดคําไดสะดวกและถูกตองยิ่งขึ้น
2.2 การจัดแบงหมวดคําในภาษาไทย
หัวขอนี้จะกลาวถึงการจัดแบงหมวดคําในภาษาไทย โดยในหัวขอ 2.2.1 กลาวถึงความ
สํ าคัญของการจัดแบงหมวดคําเพื่อแสดงใหเห็นวาการจัดแบงหมวดคําเปนลักษณะพื้นฐานของ
ระบบภาษาตางๆ ซึ่งเกณฑที่ใชในการจัดแบงหมวดคําก็มีไดหลายเกณฑ สวนหัวขอที่ 2.2.2
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กลาวถึงชุดหมวดคํ าตางๆในภาษาไทยที่ไดมีผูนําเสนอไวกอนหนานี้ ซึ่งผูวิจัยจะไดจัดเปนกลุม
ตามเกณฑที่ใชในการแบงหมวดคํา
2.2.1 ความสําคัญของการจัดแบงหมวดคํา
การจัดแบงหมวดคําเปนลักษณะสากล (universality) ของภาษา คําในภาษาทุกภาษา
สามารถจัดประเภทเปนหมวดหมูตางๆ โดยคําที่อยูในหมวดเดียวกันก็จะคลายคลึงกันตามเกณฑ
ที่ใชในการจัดหมวดหมู เชน ถาใชเกณฑความหมาย คําที่มีความหมายทํานองเดียวกันก็จัดอยูใน
หมวดเดียวกัน ถาใชเกณฑตําแหนงในการปรากฏของคํา คําที่มักปรากฏในตําแหนงเดียวกันก็จัด
อยูในหมวดเดียวกัน คําคําหนึ่งเมื่อใชเกณฑหนึ่งอาจจัดอยูในหมวดเดียวกับอีกคําหนึ่ง แตหาก
เปลี่ยนเกณฑที่ใชในการแบงหมวดหมูแลวคําทั้งสองอาจแยกกันอยูคนละหมวดก็ได แตละหมวด
หมูของคําก็มีชื่อเรียกแตกตางกัน เชน คํานาม คํากริยา คําบุรพบท เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหสะดวกใน
การนําคําเหลานี้ไปใชในวลีและประโยคตางๆ หมวดหมูสําหรับคําตางๆเหลานี้ในภาษาไทยเรียก
วา “หมวดคํา” หรือ “ชนิดของคํา” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษวา word class หรือ part of speech
หรือ grammatical category ทุกคําในภาษาตองจัดอยูในหมวดคําใดหมวดคําหนึ่งอยางนอย 1
หมวดคําเสมอ Robins (1964: 218) กลาวถึง การแบงหมวดคําไววา
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
การแบงหมวดคําเปนสิ่งสําคัญสําหรับการวิเคราะหไวยากรณภาษา เนื่องจากในระบบโครงสราง
ภาษา ความสัมพันธระหวางคําในโครงสรางไมใชเปนเพียงความสัมพันธระหวางคําดังกลาวเทานั้น
แตยังแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางหมวดคําของทั้งภาษาดวย
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2.2.2 ชุดหมวดคําในภาษาไทย
ลักษณะของภาษาไทยที่ทําใหเกิดความกํากวมในการกํากับหมวดคํา ไดแก การที่ภาษา
ไทยเปนภาษาคําโดด คําในภาษาไทยมีรปู คําทีแ่ นนอนสําเร็จรูป สามารถนําไปใชในประโยคไดทันที
ไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปคําเพื่อแสดงความสัมพันธระหวางคําที่เรียงตอกันในประโยค รูปคําหนึ่งๆ
จึงอาจเปนไดหลายหมวดคํา ดังนั้น จึงทําใหเกิดปญหาคําหลายหนาที่ (polysemy) (สุโขทัยธรรมา
ธิราช: 2533, 312-313) ซึ่งทําใหเกิดความลําบากในการจัดแบงหมวดหมูของคําในภาษาไทย
(ปญหาเรื่องคําหลายหนาที่นี้ จะกลาวถึงโดยละเอียดอีกครั้งในบทที่ 4)
ในภาษาไทย นักไวยากรณไทยหลายทานไดเสนอการจัดแบงหมวดคําในภาษาไทยตางๆ
กันไป โดยแตละทานตางก็ใชเกณฑในการจัดที่แตกตางกัน แตในที่นี้ผูวิจัยไดพิจารณาจากวิธีการ
และเกณฑที่ใชในการจัดแบงหมวดคําแลวเห็นวา สามารถแบงไดเปน 2 กลุมใหญๆ ดังนี้
2.2.2.1 การจัดแบงหมวดคําโดยใชความรูทางภาษาของผูจัดแบง (intuition
based approach)
การจัดแบงหมวดคําที่อยูในกลุมนี้ ผูวิจัยใชวิธีพิจารณาจากความรูทางภาษาของตนเองวา
ควรมีหมวดคําอะไรบาง และแตละคําควรเปนหมวดคําอะไร เกณฑหลักที่ใชในการวิเคราะหโดย
สวนใหญเปนเกณฑความหมายเปนสําคัญ งานวิจัยหรือตําราที่จัดอยูในกลุมนี้ ไดแก
(1) พระยาอุปกิตศิลปสาร (2514) แบงคํ าเปน 7 หมวดคํ าในป พ.ศ. 2465 ไดแก คํ านาม คํ า
สรรพนาม คํากริยา คําวิเศษณ คําบุรพบท คําสันธาน และคําอุทาน โดยใชทั้งเกณฑความ
หมาย เกณฑหนาที่ และเกณฑตําแหนง ผสมกัน การแบงหมวดคําตามแบบพระยาอุปกิตศิลป
สารนี้ ในภายหลังมีผูนํามาพัฒนาและอธิบายไวอยางละเอียดอีก ผลงานที่เดนๆ คือ งานของ
กําชัย ทองหลอ (2515)
(2) กําชัย ทองหลอ (2515) แบงคําเปน 7 หมวดคํา โดยนําการแบงหมวดคําของพระยาอุปกิต
ศิลปสารมาพัฒนาและอธิบายไวอยางละเอียด
(3) บรรจบ พันธุเมธา (2514) แบงคําเปน 8 หมวดคําโดยใชเกณฑเหมือนกับพระยาอุปกิตศิลป
สาร แตไดแยกหมวดคําลักษณนามจากหมวดคํายอยของคํานามออกมาเปนหมวดคําหลักอีก
1 หมวดคํา

16
(4) นววรรณ พันธุเมธา (2527) แบงคําตามหนาทีใ่ นการสือ่ สารเปน 6 หมวดคํา ไดแก คําเรียก-รอง
คําหลัก (ไดแก คํานาม คํากริยา) คําแทน (สรรพนาม) คําขยาย (คุณศัพท) คําเชื่อม (คํา
สันธาน) และคําเสริม (คําลงทาย)
(5) อุดม วโรตมสิกขดิตถ (2535) แบงคําตามหลักภาษาศาสตรและปฏิบัติศาสตรไดเปน 8 หมวด
คํา ไดแก นาม (รวมคํานาม สรรพนาม ลักษณนาม บุพบทไวดวยกัน) กริยา คํานําหนากริยา
วิเศษณ สังขยา นิยมลักษณ คําทายประโยค และคําสันธาน
(6) เรืองเดช ปนเขื่อนขัติย (2541) แบงคําตามหนาที่ของคําในประโยคเปน 12 หมวดคํา ไดแก คํา
นาม คําสรรพนาม คํากริยา คําวิเศษณ คําคุณศัพท คําลักษณนาม คําเชื่อม คํานับ คําลงทาย
คําปฏิเสธ คําอุทาน คํากําหนด
2.2.2.2 การจัดแบงหมวดคํ าจากการวิเคราะหคลังขอมูลหรือประโยค
ทดสอบ (corpus based approach)
การจัดแบงหมวดคํ าที่อยูในกลุมนี้ ผูวิจัยใชวิธีวิเคราะหขอมูลการใชภาษาจริงจากคลัง
ขอมูลหรือประโยคในภาษาไทย แลวจึงสรุปเปนชุดหมวดคําออกมา และเกณฑหลักที่ใชในการ
วิเคราะหโดยสวนใหญเปนเกณฑทางวากยสัมพันธโดยพิจารณาจากตําแหนงในการปรากฏของคํา
งานวิจัยหรือตําราที่จัดอยูในกลุมนี้ ไดแก
(1) วิจินตน ภาณุพงศ (2532) แบงคําตามตําแหนงในประโยคตามแนวคิดไวยากรณโครงสราง
เปน 15 หมวดคําหลัก โดยอาศัยกรอบประโยคทดสอบ และแบงยอยไดทั้งหมด 26 หมวดคํา
(2) วิรัช ศรเลิศลํ้าวาณิช และคณะ (Virach Sornlertlamvanich et al., 1997) แบงคําโดยใชทั้ง
เกณฑความหมาย ตําแหนงการปรากฏ และหนาที่ของคํา แบงเปน 14 หมวดคําหลักและแบง
หมวดคํายอยไดเปน 47 หมวดคํา เพื่อใชในงานประมวลผลภาษาธรรมชาติของภาษาไทย
(3) อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2543) แบงคําโดยใชเกณฑทางวากยสัมพันธ คือ เกณฑการปรากฏ
รวม และเกณฑการกระจายของคํา โดยอิงจากแนวคิดของทฤษฎีไวยากรณพึ่งพาศัพทการก
แบงไดเปน 8 หมวดคําหลัก ไดแก กริยา, นาม, ตัวกําหนด, ตัวบอกจํานวน, วิเศษณ, บุพบท,
สันธาน และอนุภาค
ชุดหมวดคําตางๆขางตนนี้ เมื่อนําหมวดคําหลักมาเปรียบเทียบกัน สามารถแสดงไดดังตาราง
ที่ 2-1

กริยา

คุณศัพท

อุปกิต
กําชัย
บรรจบ
อุดม

กริยา
กริยา
กริยา
กริยา

เรืองเดช

กริยา

นววรรณ

กริยา

วิจินตน

กริยา

คุณศัพท

วิรัช

verb

adverb

อมรา

วิเศษณ

ตัวกําหนด

ตัวบอก
ปริมาณ

วิเศษณ
วิเศษณ
วิเศษณ
วิเศษณ / คํานําหนากริยา นิยมลักษณ
คุณศัพท

กริยา

สรรพนาม

นาม

บุพบท

สันธาน

คําลงทาย

อุทาน

ลักษณนาม
นาม

นาม

บุพบท
บุพบท
บุพบท

สันธาน
สันธาน
สันธาน
สันธาน

สรรพนาม

ลักษณนาม

นาม

คําเชื่อม

วิเศษณ
วิเศษณ
วิเศษณ
คําทาย
ประโยค
คําลงทาย

อุทาน
อุทาน
อุทาน
นาม /
กริยา
อุทาน

คําแทน

คําขยาย

นาม

คําเชื่อม

คําเสริม

คําเรียกรอง

x

สรรพนาม
สรรพนาม
สรรพนาม
สังขยา
คํานับ

ลักษณนาม
นาม
นาม

เครื่อง
หมาย
x
x
x
x

วิเศษณ / คํา
ปฏิเสธ
วิเศษณ

คํากําหนด

คําชวยกริยา/คํา
ปฏิเสธ/คําหนา
และหลังกริยา/คํา
กริยาวิเศษณ/คํา
พิเศษ
adverb/auxiliary/
negator
วิเศษณ

คําบอก
กําหนด

คําที่เกี่ยวกับ
จํานวน

สรรพนาม

ลักษณนาม

คํา นาม
บอก
เวลา

บุพบท

คําเชื่อม

คําลงทาย

x

x

determiner

(noun)

pronoun

classifier

noun

prep

conjunc

ending

interject

ตัวกําหนด

ตัวบอกปริมาณ

บุพบท

สันธาน

punctua
tion
x

คําขยาย

นาม

อนุภาค

x

ตารางที่ 2-1 ตารางเปรียบเทียบหมวดคําภาษาไทย
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ตารางที่ 2-1 ไดแสดงเปรียบเทียบการจัดแบงหมวดคําหลักและชื่อชุดหมวดคําตางๆโดย
คราว ซึ่งจากตารางจะเห็นไดวา
(1) หมวดคําที่ทุกงานวิจัยจัดเปนหมวดคําหลัก มีอยู 2 หมวด คือ นาม และ กริยา แมวาคําจํากัด
ความจะมีความครอบคลุมแตกตางกันไปในแตละงาน เชน บางงานรวมเอาคําลักษณนาม
และคําสรรพนามไวในหมวดคํานาม แตบางงานก็ไมรวม บางงานรวมเอาคําคุณศัพทไวใน
หมวดคํากริยา แตบางงานก็ไมรวม สวนหมวดคําที่ทุกงานวิจัยจัดเปนหมวดคําหลักแตเรียกชื่อ
แตกตางกัน คือ คําสันธานและคําวิเศษณ ซึ่งบางงานเรียกชื่อตามหนาที่ของคําเปน คําเชื่อม
และคําขยาย ตามลําดับ
(2) หมวดคําที่บางงานวิจัยจัดแยกออกมาเปนหมวดคําหลักแตก็มีบางงานที่จัดรวมไวในเปนสวน
หนึ่งของหมวดคําอื่น ไดแก คําลักษณนาม, คําสรรพนาม, คําคุณศัพท, ตัวกําหนด, ตัวบอก
ปริมาณ, บุพบท, คําลงทาย, คําอุทาน
(3) หมวดคําที่มีงานวิจัยจํานวนนอยไดแยกออกมาเปนหมวดคําหลักดวย ไดแก คําปฏิเสธ, คํา
ชวยกริยา, คํานําหนากริยา, คําหนากริยาและหลักกริยา, คําบอกเวลา
(4) หมวดคําเครื่องหมายนั้น งานวิจัยตางๆไมคอยไดกลาวถึงไวเพราะไมใชคําในภาษา
ความแตกตางที่ปรากฏนี้เปนผลมาจากเกณฑการวิเคราะหหมวดคํ าซึ่งแตละคนอาจใช
แตกตางกัน จึงสงผลให ชุดหมวดคําภาษาไทยมีการจัดแบงหมวดคําแบบตางๆ บางสวนก็สอดคลอง
กัน บางสวนก็แตกตางกัน และสถานภาพของการจัดแบงหมวดคําภาษาไทยในปจจุบันก็ยังไมมี
ข อยุ ติ แ น ชั ด ว า ควรจะเป น ไปในรู ปแบบใด แต ละคนต า งก็ เ ลื อกใช การแบ ง หมวดคํ าของนั ก
ไวยากรณหรือนักภาษาศาสตรไทยตางกันไปตามที่ตนเห็นสมควร ทั้งยังมีผูคิดคนการจัดแบง
หมวดคําภาษาไทยขึ้นใหมอยูเสมอ ผูวิจัยเห็นวา เนื่องจากประเด็นเรื่องการจัดแบงหมวดคําภาษา
ไทยยังคงเปนขอถกเถียงกันอยูจนปจจุบัน จึงนาจะสามารถศึกษาและพัฒนาการจัดแบงหมวดคํา
ในภาษาไทยเพิ่มเติมตอไปได ดังนั้น วิทยานิพนธฉบับนี้จึงเลือกทํ าการศึกษาและพัฒนาชุด
หมวดคําภาษาไทยขึ้นมาใชในวิทยานิพนธนี้ดวย
ในวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยไดเลือกใชการแบงหมวดคําตามที่ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ
(2543) ไดเสนอไว มาเปนชุดหมวดคําตนแบบสําหรับการพัฒนาชุดหมวดคําขึ้นใชในวิทยานิพนธ
เนื่องจากเห็นวาเปนชุดหมวดคําที่ใชเกณฑทางวากยสัมพันธซึ่งมีความคงที่ ไมลื่นไหล อันไดแก
การปรากฏรวม และ การกระจายของคํ า และยังเปนชุดหมวดคํ าที่ไดมาจากการวิเคราะหคลัง
ขอมูลซึ่งเปนการใชภาษาจริง อยางไรก็ตาม ก็มีบางประเด็นที่ผูวิจัยวิเคราะหแตกตางไปจากการ
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วิเคราะหของอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ และวิทยานิพนธเลมนี้นอกจากจะไดนําเสนอชุดหมวดคําจาก
การวิเคราะหขอมูลการใชภาษาจริงแลว ยังไดนํ าชุดหมวดคํ าที่วิเคราะหไดมาทดสอบกับคลัง
ขอมูลที่ใชในวิทยานิพนธนี้ แลวพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อใชเปนชุดหมวดคําที่เหมาะสม (รายละเอียด
เรื่องการจัดหมวดคําที่ใชในวิทยานิพนธนี้แสดงไวในบทที่ 4)
2.3 วิธีการในการตัดคําภาษาไทยที่ผานมา
ที่ผานมาจนถึงปจจุบัน งานดานการตัดคําภาษาไทยไดรับการพัฒนาจากหนวยงานวิจัย
ตางๆทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการพัฒนาแนวคิดและวิธีการตางๆเพื่อใชในการตัดคํา
มาเปนลําดับ แตละวิธีการตางก็ใหผลในดานความถูกตอง ความรวดเร็วของการทํางาน และ
ปริมาณการใชทรัพยากรตางๆ แตกตางกัน วิธีการตัดคําภาษาไทยสามารถแบงไดเปน 3 หลักการ
ใหญๆ คือ หลักการตัดคําโดยใชกฎ (rule based approach), หลักการตัดคําโดยใชพจนานุกรม
(dictionary approach), และหลักการตัดคําโดยใชคลังขอมูล (corpus based approach) ดังนี้
2.3.1 หลักการตัดคําโดยใชกฎ (rule based approach)
การตัดคําโดยใชกฏเปนความพยายามในขั้นเริ่มตนของการพัฒนาระบบตัดคําภาษาไทย
โดยใชวิธีการตรวจสอบกฏเกณฑทางอักขรวิธีที่กําหนดลักษณะของการประสมอักษร การเวนวรรค
และการขึ้นยอหนา เพื่อใชเปนเกณฑในการบงชี้ขอบเขตของคํา ตัวอยางเชน
(1) การขึ้นยอหนาเปนตัวบงชี้ถึงการสิ้นสุดความ
(2) การเวนวรรคเปนตัวบงชี้ถึงความเปนไปไดของการสิ้นสุดคําหรือประโยค
(3) กฎทางอักขรวิธีเปนตัวบงชี้ถึงความเปนไปไดของการตัดคําในตําแหนงนั้นๆ โดยไดแบง
อักขระออกเปน 5 กลุม ไดแก (3.1) อักขระกลุม Non-spacing character คือ รูปสระ
วรรณยุกต และเครื่องหมาย ที่เมื่อประสมเขากับพยัญชนะแลวไมทําใหมีการเคลื่อนขวา
ของตําแหนง อักขระในกลุมนี้ไมสามารถปรากฏเดี่ยวได เชน อั, อิ, อุ, อ็, อ, อ (3.2)
อักขระกลุมที่ตองมีพยัญชนะตามเสมอ เชน เ, แ, โ, ไ, ใ (3.3) อักขระกลุมที่ตองมี
พยัญชนะนําเสมอ เชน ะ, า, อํา (3.4) อักขระกลุมที่เปนตัวการันตที่มีทัณฑฆาตบังคับ
ขางบน เชน ย เนื่องจากวาตัวการันตเปนพยัญชนะสุดทายจึงไมพิจารณาใหเปนอักขระ
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แรกของคํา (3.5) อักขระที่เหลือทั้งหมด วิรัช ศรเลิศลํ้าวาณิช (2536) กลาววา อักขระ
กลุมที่ 3.2, 3.3, 3.4 สามารถเปนตัวจํากัด ไมใหมีการตัดคําในระหวางอักขระนั้นๆ
วิรัช ศรเลิศลํ้าวานิช (2536) กลาววา กฏเกณฑทั้ง 3 ลักษณะนี้สามารถใชเปนตัวชวยในการบงชี้
ขอบเขตของการพิจารณาในการเปรียบเทียบกับคําในพจนานุกรม
ผูวิจัยเห็นวา กฏทางอักขรวิธีที่นํามาใชพิจารณาตัดคําขางตนไมสามารถบงบอกตําแหนง
ในการตัดคําไดอยางถูกตอง เนื่องจากอันที่จริงกฏดังกลาวไมไดบงชี้ขอบเขตของคํา แตเปนตัวบงชี้
ขอบเขตของพยางค ตัวอยางเชน “กระโดด” เปนคําหนึ่งคํา ดังนั้นไมสามารถตัดคําหลัง ะ (อักขระ
กลุมที่ 3.2) และไมสามารถตัดคําหนา โ (อักขระกลุมที่ 3.3) ได สวนตัวการันต (อักขระกลุมที่
3.4) ก็ไมไดปรากฏเปนตําแหนงจบคําเสมอไป ดังตัวอยางเชน กอลฟ เปนตน ดังนั้น กฏเกณฑทาง
อักขรวิธีจึงเปนกฏเกณฑที่ใชในการตัดพยางคมากกวาที่จะเปนกฏในการตัดคํา
พิสิทธิ์ พรมจันทร (2540: 10) กลาววา วิธีการนี้มีขอจํากัดมาก คือ ผลของการตัดคําอาจ
ไดเปนกลุม คําทีส่ ามารถตัดคําแยกยอยออกไปไดอกี ดังนัน้ ความถูกตองของคําทีไ่ ดจงึ ตํา่ แตมีขอดี
คือ ความเร็วในการทํางานสูง ใชทรัพยากรนอย ซึ่งวิธีการนี้ใชไดกับงานบางประเภทที่ไมจําเปน
ตองตัดแยกคําใหยอยที่สุด เชน งานจัดรูปแบบเอกสาร เปนตน
2.3.2 หลักการตัดคําโดยใชพจนานุกรม (dictionary approach)
การตัดคําโดยใชพจนานุกรมเปนแนวคิดที่ไดรับการพัฒนาในยุคตอมา โดยเก็บคําภาษา
ไทยไวในพจนานุกรม แลวนําขอความที่ปอนเขา (input) ไปคนหาและเทียบสายอักขระกับคําใน
พจนานุกรม เพื่อหาวาขอความดังกลาวควรตัดคํ าในบริเวณใด และประกอบดวยคํ าใดบาง
สมปรารถนา รัทยานนท (2535) ไดเสนอวิธีการใชพจนานุกรมชวยในการตัดคําภาษาไทย ใชการ
คนหาคํ าจากขอความที่ปอนเขาไปเทียบกับคําในพจนานุกรมเพื่อนําแตละคําไปจัดเก็บไวในแถว
ลํ าดับหรืออะเรย (array) ชุดหนึ่ง โดยเริ่มคนหาจากตนขอความ นํ าคํ าแรกที่เทียบเจอใน
พจนานุกรมไปจัดเก็บไวในอะเรยชองที่หนึ่ง แลวจึงตัดคํ าดังกลาวออกไปจากขอความ แลวนํ า
ขอความที่เหลือหลังจากตัดคําออกไป มาทําการเทียบคํากับพจนานุกรมเหมือนเดิม เพือ่ นําแตละ
คําทีเ่ ทียบเจอไปจัดเก็บไวในอะเรยชอ งตอๆไปจนสิน้ สุดขอความ (สมมติใหอะเรยชองสุดทายเปนชอง
ที่ n) แลวจึงยอนการทํางานกลับโดยทําการเทียบคําที่อยูในอะเรยแตละชองกับพจนานุกรม ตั้งแต

21
ชองที่ n, n-1, n-2,…ไปจนถึงอะเรยชองที่ 1 เพื่อหาวาในแตละชองอะเรยสามารถตัดคําในรูปแบบ
อืน่ ทีต่ า งออกไปไดหรือไม หากอะเรยชอ งใด (สมมติใหเปนชองที่ i ; i <= n) สามารถตัดคําในรูปแบบ
อืน่ ไดกจ็ ะตัดคําในรูปแบบใหมนนั้ แลวจึงทําการเทียบคําตอไปในชองอะเรยถดั ไป (ชองที่ i+1) จนจบ
ขอความ การทํางานดังกลาวจะทํายอนกลับไปจนถึงอะเรยชองที่ 1 แลวจึงจบการทํางาน ดังนั้นผล
ที่ไดจะเปนรูปแบบความเปนไปไดของการตัดคําทั้งหมดของขอความที่ปอนเขา
ปญหาที่พบในวิธีการตัดคําโดยใชพจนานุกรม คือ เปนไปไมไดที่จะเก็บคําทุกคําในภาษา
ไทยลงในพจนานุกรมได โดยเฉพาะคําวิสามานยนาม เชน ชื่อคน ชื่อสถานที่, ตัวเลข หรือคําที่เกิด
ขึน้ มาใหม (วิรชั ศรเลิศลําวาณิ
้
ช, 2536) นอกจากนี้ วิธกี ารนีจ้ ะสิน้ เปลืองทรัพยากรหนวยความ
จํ าหลักคอนขางมาก เนื่องจากทั้งพจนานุกรมและอะเรยของคํ าที่ตัดไดจะเก็บไวในหนวยความ
จํ าหลักทั้งหมด ประสิทธิภาพเชิงความถูกตองของคําขึ้นอยูกับปริมาณคําในพจนานุกรม สวน
ความเร็วขึ้นอยูกับวิธีที่ใชในการคนหาคําจากพจนานุกรม (พิสิทธิ์ พรมจันทร, 2540: 11) และผลที่
ไดจากการตัดคําวิธนี อี้ าจมีไดมากกวาหนึง่ ทางเลือก ดังนัน้ จึงตองมีการเลือกทางเลือกของการตัดคํา
ที่ถูกตองตอไปอีก
หลักการตัดคํ าโดยใชพจนานุกรมนี้สามารถตัดคําไดถูกตองมากกวาการใชกฎ เพราะ
ฉะนั้น จึงไดรับความนิยมและมีผูพัฒนาวิธีการตัดคําภาษาไทยอื่นๆโดยใชพจนานุกรมชวยอีก เชน
วิธีการเทียบคําที่ยาวที่สุด (longest matching) และ วิธีการตัดคําใหไดจํานวนคําและคําที่ไมพบ
ในพจนานุกรมนอยที่สุด (maximal matching) เปนตน
2.3.2.1 วิธีการเทียบคําที่ยาวที่สุด (longest matching)
วิธีการเทียบคําที่ยาวที่สุดเปนวิธีการตัดคําทางวิทยาการศึกษาสํานึก (heuristic) วิธีหนึ่ง
ซึ่งตองใชพจนานุกรมชวยรูจําคําภาษาไทย โดยวิธีนี้จะทําการตรวจสอบหรือสแกนขอความที่ปอน
เขาจากซายไปขวา นําไปเทียบกับพจนานุกรมดูวา สายอักขระดังกลาวเปนหนึ่งคําหรือไม หากไม
พบวาสายอักขระดังกลาวสามารถเทียบเปนคําไดในพจนานุกรม ก็จะทําการลดความยาวของสาย
อักขระลงทีละตัว จนกวาสายอักขระที่ตรวจสอบจะสามารถเทียบเปนคําในพจนานุกรมไดก็จะทํา
เครื่องหมายเพื่อเปนจุดยอนกลับ จากนั้นก็จะเริ่มทํางานจากจุดยอนกลับนั้นเพื่อตรวจสอบสาย
อักขระที่เหลือวาจะสามารถตัดสายอักขระใดตอไปใหเปนคําได หากตัวเลือกในตอนแรกนี้สามารถ
ทํ าใหขั้นตอนวิธี (algorithm) คนหาคํ าที่เหลือได ตัวเลือกนี้ก็จะเปนคํ าแรกของขอความไดจริง
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ไมเชนนั้นขั้นตอนวิธีก็จะกลับไปยังจุดยอนกลับที่ทําเครื่องหมายไวเพื่อแกไขคําแรกใหม จากนั้นก็
จะเริ่ ม ทํ างานต อ ไปโดยเริ่ ม จากจุ ด ย อ นกลั บ หากยั ง ไม ส ามารถเที ย บสายอั ก ขระกั บ คํ าใน
พจนานุกรมไดก็จะทําการลดตัวอักษรลงทีละตัวจนกวาจะเทียบคําในพจนานุกรมได และทํางาน
ในรูปแบบนี้ตอไปจนจบขอความ ตัวอยางเชน ถาปอนขอความ “ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรมี
บทบาทสําคัญ” เขาไป ขอความนี้เมื่อไมสามารถเทียบคํากับพจนานุกรมได ก็จะลดลงเหลือ Æ
“ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรมีบทบาทสําคั” Æ “ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรมี
บทบาทสํา” จนไดสายอักขระ “ความกาวหนา” ซึ่งสามารถเทียบคําในพจนานุกรมไดจึงตัดเปนคํา
แรกของขอความ และทําเครื่องหมายไวเปนจุดยอนกลับ ผลของการตัดคําทั้งหมดจะเปนดังตาราง
ที่ 2-2
สวนของคําที่ยาวที่สุดที่ตัดได
ความกาวหนา
ทาง
ดาน
วิทยาศาสตร
มี
บทบาท
สําคัญ

สวนที่เหลือหลังจุดยอนกลับ
ทางดานวิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญ
ดานวิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญ
วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญ
มีบทบาทสําคัญ
บทบาทสําคัญ
สําคัญ
(วิรัช ศรเลิศลํ้าวาณิช, 2536)

ตารางที่ 2-2 ผลการตัดคําดวยวิธีเทียบคําที่ยาวที่สุด
วิธีการนี้ใหความถูกตองของการตัดคําไดประมาณ 80% (วิรัช ศรเลิศลํ้าวาณิช, 2536)
ขอดอยของวิธีการนี้เกิดจากลักษณะความพยายามที่จะตัดคําใหไดยาวที่สุดของอัลกอริธึม
(greedy matching*) คือ การเลือกคําที่ยาวเกินไปตั้งแตตนมีผลทําใหการตัดคําที่ตามมาผิดเพี้ยน
ไป ตัวอยางเชน ขอความปอนเขา “ไปหามเหสี” (go to see the queen) จะตัดคําไดเปน ไป (go)

*

Surapant Meknavin and Boonserm Kijsirikul (2000)
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หาม (carry) เห (deviate) สี (color) เสมอ เนื่องจากอัลกอริธึมจะพบคําวา “หาม” กอนคําวา
“หา” เสมอ ทําใหการตัดคําสําหรับคําตอๆไปผิดไปดวย
2.3.2.2 วิธีการตัดคําใหไดจํานวนคําและคําที่ไมมีในพจนานุกรมนอยที่สุด
(maximal matching)
วิธกี ารตัดคําใหไดจานวนคํ
ํ
าและคําทีไ่ มมใี นพจนานุกรม (unknown word) นอยทีส่ ดุ ก็เปน
วิธีการตัดคําทาง heuristic อีกวิธีหนึ่งที่ใชพจนานุกรมชวยรูจําคําภาษาไทย วิธีการนี้พัฒนาโดย
วิรัช ศรเลิศลํ้าวาณิช (2536) เพื่อแกปญหาที่ปรากฏในวิธีการเทียบคําที่ยาวที่สุด วิธีการนี้จะ
พัฒนาบนขั้นตอนวิธีของวิธีการเทียบคําที่ยาวที่สุด เริ่มจากการหาทางเลือกของรูปแบบการตัดคํา
ทั้งหมดที่เปนไปไดเสียกอน โดยทําการยอนกลับ (backtracking) ทีละคําหลังจากไดคําตอบจาก
วิธีการเทียบคําที่ยาวที่สุดแลว แลวจึงเลือกทางเลือกที่มีจํานวนคํานอยที่สุด Surapant Meknavin
and Boonserm Kijsirikul (2000) กลาววา การคนหาทุกทางเลือกที่เปนไปไดนี้ทําใหตองเสียเวลา
ในการคํ านวณมาก แต ก็ ส ามารถลดเวลาลงได โ ดยใช โ ปรแกรมแบบพลวั ติ (dynamic
programming) ตัวอยางเชน หากปอนขอความ “ไปหามเหสี” เขาไป ขั้นตอนวิธีนี้จะหาทางเลือก
ทั้งหมดของรูปแบบการตัดคําที่เปนไปได 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 ขั้นตอนวิธีของวิธีการเทียบคําที่ยาวที่สุดจะไดคําตอบของการตัดคําเปน “ไป-หามเห-สี” กอน หลังจากนั้นจึงเริ่มทําการยอนกลับโดยเริ่มจากคําแรก พบวา คําที่สอง “หาม” สามารถ
แบงไดเปน “หา-ม” ได โดยเมื่อแบงเปน “หา” แลว ทําใหสายอักขระที่เหลือ “มเหสี” สามารถตัดคํา
ไดอีก 2 แบบ คือ “มเหสี” และ “[ม]-เห-สี” เมื่อทําการยอนกลับกับทุกคําสิ้นสุดแลว ก็จะทําการ
คํ านวณหาคา cost ให กับแต ล ะทางเลื อกที่ เ ป น ไปได โดยบั ง คั บให มี การเกิ ดคํ าที่ไมมีใน
พจนานุกรมนอยที่สุด แลวจัดเรียงผลลัพธโดยใหทางเลือกที่นาจะเปนไปไดมากที่สุด (คา cost ตํ่า
ทีส่ ดุ ) มาเปนอันดับแรก ตัวอยางเชน ขอความทีป่ อ นเขาเปน “กีฬาเปนการออกกําลังกายอยางหนึ่ง”
จะไดผลทางเลือกที่เปนไปไดจัดเรียงตามคา cost ดังนี้
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ผลจากการทําการยอนกลับ
กีฬา/ เปน/ การออกกําลังกาย/ อยางหนึ่ง
กีฬา/ เปนการ/ ออกกําลัง/ กาย/ อยางหนึ่ง
กีฬา/ เปนการ/ ออก/ กําลังกาย/ อยางหนึ่ง
กีฬา/ เปนการ/ ออกกําลัง/ กาย/ อยาง/ หนึ่ง
กีฬา/ เปนการ/ ออกกําลัง/ กา/ ยอ/ ยาง/ หนึ่ง
กีฬา/ เปนการ/ ออ/ [ก]/ กําลังกาย/ อยางหนึ่ง
กีฬา/ เปนการ/ ออกกําลัง/ กาย/ อยา/ [ง]/ หนึ่ง
กีฬา/ เปนการ/ ออ/ [ก]/ กําลังกาย/ อยาง/ หนึ่ง
กีฬา/ เปนการ/ ออ/ [ก]/ กําลังกาย/ อยา/ [ง]/ หนึ่ง

คา cost
4
5
5
6
7
11
12
12
18
(วิรัช ศรเลิศลํ้าวาณิช, 2536)

ตารางที่ 2-3 ผลการตัดคําดวยวิธีการตัดคําใหไดจํานวนคําและคําที่ไมมีในพจนานุกรมนอยที่สุด
ขั้นตอนวิธีนี้จะเลือกทางเลือกการตัดคําที่มีคา cost ตํ่าที่สุด ซึ่งก็ขึ้นอยูกับจํานวนคําที่ตัดอกมาได
และจํานวนคําที่ไมมีในพจนานุกรม อยางไรก็ตาม หากมีทางเลือกที่มีคา cost เทากันและมีจํานวน
คําเทากันมากกวาหนึง่ ทางเลือก ขัน้ ตอนวิธนี จี้ ะไมสามารถตัดสินไดวา จะเลือกทางเลือกไหน ดังนั้น
จึงตองใช heuristic อืน่ เขามาชวย โดยสวนใหญมกั ใชวธิ กี ารเทียบคําทีย่ าวทีส่ ดุ เขามาชวย ตัวอยาง
เชน ขอความปอนเขา “ตากลม” จะมี 2 ทางเลือกที่มีจํานวนคํานอยที่สุดเทากัน คือ
ตาก (expose) ลม (wind)
ตา (eye) กลม (round)
อัลกอริธึมจะเลือกทางเลือกแรกเปนคําตอบ เนื่องจากคําแรกของทางเลือกแรก “ตาก” มีความยาว
มากกวาคําแรกของทางเลือกที่สอง “ตา”
Surapant Meknavin and Boonserm Kijsirikul (2000) กลาววา วิธีการนี้มักจะมีประ
สิทธิภาพในการตัดคําสูงกวาวิธีการเทียบคําที่ยาวที่สุด เนื่องจากวิธีการนี้ไดแกไขขอจํากัดในการ
พยายามเลือกคํ าใหยาวที่สุดตั้งแตตน โดยใชวิธีพิจารณาทางเลือกของการตัดคํ าที่เปนไปได
ทั้ งหมดกอนที่จะเลือกการตัดคํา
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2.3.3 หลักการตัดคําโดยใชคลังขอมูล (corpus based approach)
หลักการตัดคําโดยใชคลังขอมูลเปนแนวคิดที่ไดรับการพัฒนาในยุคหลังๆซึ่งเปนยุคที่มีผู
สนใจนําวิธีการทางสถิติ (statistical techniques) มาใชในการประมวลผลภาษาธรรมชาติมากขึ้น
โดยใชคลังขอมูลทางภาษา (corpus) เปนฐานความรูสําหรับเก็บคาความถี่ที่ใชในการตัดคํา
2.3.3.1 วิธีการตัดคําโดยอาศัยคาความนาจะเปน (probabilistic word
segmentation)
งานวิจยั ของอัศนีย กอตระกูล (Asanee Kawtrakul et al., 1995 cited in Surapant
Meknavin and Boonserm Kijsirikul, 2000) และงานของสุรพันธ เมฆนาวิน (Surapant Meknavin,
1995 cited in Surapant Meknavin and Boonserm Kijsirikul, 2000) รวมทั้งงานของ บุญเสริม
กิจศิริกุล (2541) ไดใชแบบจํ าลองไตรแกรมของคํ า (word trigram model) รวมกับแบบจํ าลอง
ไตรแกรมของหมวดคํา (part-of-speech trigram model) เพื่อหารูปแบบการตัดคําที่เปนไปได
มากที่สุด และลําดับหมวดคํา (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

=
=
=

กําหนดให

arg max
P(C1,m | W1,n) * P(W1,n)
W1,n
P(C1,m)
arg max P(W1,n)
W1,n
arg max Σ P(W1,n , T1,n)
W1,n
T1,n
(บุญเสริม กิจศิริกุล, 2541: 4)

C1,m หมายถึง สายอักขระที่ปอนเขาไปตั้งแตตัวที่ 1 ถึงตัวที่ m
W1,n หมายถึง สายคําที่สามารถตัดออกมาได ตั้งแตคําแรกถึงคําที่ n
T1,n หมายถึง สายหมวดคําที่กํากับอยูกับแตละคํา ทั้งหมด n คํา
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ปญหาของการตัดคําที่ คือ ตองการหาสายคํา W1,n ทีท่ าให
ํ คา ความนาจะเปนของ P(W1,n) มีคา สูงทีส่ ดุ
โดยเมือ่ นําหมวดคําเขามาชวยคํานวณดวยแลว จะสามารถหาคา P(W1,n) ไดดงั สมการ
สมการดังกลาว มีความหมายวา จากสายอักขระ C1,m ที่กําหนดใหซึ่งเปนขอความที่ปอน
เขาไป เราตองการแบงสายอักขระนี้ออกเปนคํา W1, W2,…,Wn (ซึ่งเขียนสั้นๆไดวา W1,n) และมี
หมวดคําเปน T1, T2,…,Tn (หรือ T1,n) เราตองการตัดคําใหไดคาของ P(W1,n | C1,m) ที่สูงที่สุด ซึ่ง
สามารถคํานวณไดจาก P(W1,n , C1,m) / P(C1,m) และเราสามารถแปลงการหาคาความนาจะเปน
แบบมีเงื่อนไข (conditional probability) ตรงนี้ไดโดยนํากฏของเบยส (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 เนื่องจากเปนตัวหารสําหรับทุกทางเลือกของการตัดคําที่จะนํามาเปรียบ
เทียบกัน จากนัน้ จึงไดนาหมวดคํ
ํ
ามาชวยพิจารณาดวย จึงไดสมการเปนการหาคา ΣT1,n P(W1,n , T1,n)
(ดังแสดงในสมการ) ซึง่ สามารถแปลงสมการไดเปน P(W1,n | T1,n) * P(T1,n) แลวจึงประยุกตใชแนวคิด
ของแบบจําลองไตรแกรม (trigram model) ที่มีสมมติฐานวา:
(1) คํ าหนึ่งๆสามารถปรากฏ ณ ตํ าแหนงใดๆในประโยคได โดยไมขึ้นกับคํ าหรือหมวดคํ าที่
อยูกอนหนาหรือตามหลัง กลาวคือ P(W1,n | T1,n) มีคาประมาณเทากับ ผลคูณรวมของ
P(Wi | Ti) ของทุกคํา
(2) ความนาจะเปนที่หมวดคําหนึ่งจะปรากฏ ณ ตําแหนงใดๆในประโยคจะขึ้นอยูกับหมวดคํา
ที่ปรากฏกอนหนา 2 หมวดคําเทานั้น (trigram model) กลาวคือ P(T1,n) คํานวณแบบ
ประมาณคาไดจาก P(Ti | Ti-1 , Ti-2)
ดังนัน้ สมการที่ 2-1 จะสามารถคํานวณโดยการประมาณคาตามแบบจําลองไตรแกรมไดดังสมการ
ที่ 2-2
(2-2)
arg max
W1,n

Σ Π
T1,n I = 1, n

P(Wi | Ti) * P(Ti | Ti-1 , Ti-2)
(บุญเสริม กิจศิริกุล, 2541: 5)

27

จากคลังขอมูลภาษาไทยที่มีอยู เราสามารถหาคาของ P(Wi | Ti) ไดโดยนับจํานวนของคํา Wi ที่มี
หมวดคําเปน Ti หารดวยจํานวนของ Ti ทีเ่ ปนหมวดคําของคําใดๆ (จํานวนของ Ti ทีป่ รากฏทั้งหมด
ในคลังขอมูล) สวน P(Ti | Ti-1 , Ti-2) เราสามารถหาไดโดยนับจํานวนหมวดคํา Ti ที่มีหมวดคํา Ti-2
และ Ti-1 นําหนา หารดวยจํานวนสายหมวดคํา Ti-2 และ Ti-1 ที่ปรากฏติดกันทั้งหมดในคลังขอมูล
ขั้นตอนการคํานวณคาความนาจะเปนที่ใชในการตัดคําวิธีนี้สามารถสรุปไดดังตารางที่ 2-5
1) คํานวณ
arg max W1,n P(W1,n | C1,m) = arg max W1,n
conditional prob
2) แปลงสมการโดยใช Bay’s rule
= arg max W1,n

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

3) P(C1,m | W1,n) มีคาเทากับ 1 และ
= arg max W1,n
P(C1,m) เปนตัวหารที่เทากันทุกทาง
เลือกสามารถตัดทิ้งได
4) นํา T มาชวย
= arg max W1,n ΣT1,n P(W1,n , T1,n)
5) แปลง joint prob เปน
= arg max W1,n ΣT1,n P(W1,n | T1,n) * P(T1,n)
conditional prob
6) นําแนวคิดไตรแกรม (1) lexical generation prob: คําหนึง่ ๆสามารถปรากฏ ณ ตําแหนงใดๆใน
มาใช
ประโยคไดโดยไมขึ้นกับสิ่งอื่น P(W1,n | T1,n) ≅ Πi=1..n P(Wi | Ti)
(2) tag sequence prob: ความนาจะเปนที่หมวดคําหนึ่งๆจะปรากฏ ณ
ตําแหนงใดๆในประโยคจะขึ้นอยูกับหมวดคําที่ปรากฏกอนหนา 2 หมวดคํา
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 ขั้นตอนการตัดคําโดยอาศัยคาความนาจะเปนตามแบบจําลองไตรแกรม
อยางไรก็ตาม หากพิจารณาตามสมการที่ใชดังกลาว จะพบวาการนําหมวดคํามาคํานวณ
ไมไดมีผลโดยตรงใดๆตอการตัดคํา เพราะเปนการหาเฉพาะสายคําที่ใหคาความนาจะเปนสูงที่สุด
และคาความนาจะเปนนี้ไดมาจากการนํ าคาความนาจะเปนทั้งหมดของสายคําหนึ่งๆซึ่งมีการ
กํากับสายหมวดคําแบบตางๆกันมารวมกัน ซึ่งจะเทากับการหาคาความนาจะเปนของสายคํานั้นๆ
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โดยไมพิจารณาเรื่องหมวดคํ า ตัวอยางเชน จากสายอักขระ “เขาเดินตากลมไปหามเหสี” คา
ความนาจะเปนของการตัดคําและกํากับหมวดคําที่เปนไปไดทั้งหมดสมมติวาเปนดังตารางที่ 2-5
คาความนา คาความนาจะ
การตัดคําและหมวดคําแบบตางๆ
จะเปนของ เปนรวมของ
สายคําและ
สายคํา
สายหมวดคํา
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 รูปแบบสายคําและสายหมวดคํา
1.0
1.0
จัดเปน 4 รูปแบบสายคํา
ตารางที่ 2-5 คาความนาจะเปนของสายคําและสายหมวดคําของประโยคตัวอยาง
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จากตารางที่ 2-5 ซึ่งแสดงรูปแบบการตัดคําและกํากับหมวดคําทั้งหมด 18 รูปแบบ ซึ่งมี
การตัดคํา 4 รูปแบบ หากพิจารณาตามสมการที่ใช ซึ่งตองการหาสายคําที่ใหคาความนาจะเปนสูง
สุดเทานั้น จะไดคําตอบเปนการตัดคําแบบที่ 2 (จาก 4 รูปแบบ) ซึ่งมีคาความนาจะเปนของสายคํา
เทากับ 0.4 ที่คํานวณไดจากการนําคาความนาจะเปนของสายหมวดคําแบบตางๆรวมกัน ทั้งที่ใน
ความจริงแลว คําตอบที่ถูกตองนาจะเปนการตัดคําแบบที่ 1 เพราะมีรูปแบบสายคําพรอมสาย
หมวดคําที่ใหคาความนาจะเปนสูงสุด (จากทั้งหมด 18 รูปแบบ) คือ รูปแบบของสายคําและสาย
หมวดคําแบบที่ 1 (แสดงไวดวยตัวหนา) แตเนื่องจากเมื่อรวมคาความนาจะเปนของสายหมวดคํา
แบบตางๆในรูปแบบสายคําแบบที่ 1 แลว ไดเทากับ 0.3 ซึ่งนอยกวาคาความนาจะเปนของรูปแบบ
สายคําแบบที่ 2 ทําใหคําตอบที่ถูกตองไมไดถูกเลือก ซึ่งก็เทากับเปนการหาคาความนาจะเปนของ
สายคําเทานั้นโดยไมไดพิจารณาเรื่องหมวดคํา
ในประเด็นนี้ Surapant Meknavin and Boonserm Kijsirikul (2000) ไดกลาวไววา มีผู
แย ง ว า ควรจะคํ านวณหาการตั ดคํ าที่ มี ค าความน า จะเป นร ว มของสายคํ 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 ไดทําการคํานวณทั้ง 2
แบบแลว พบวาไมมีความแตกตางที่มีนัยสําคัญระหวาง 2 แบบนี้ แตอยางไรก็ตาม ผูวิจัยไมพบ
รายละเอียดใดๆของการคํานวณแบบที่หาคาความนาจะเปนรวมของสายคําและสายหมวดคําใน
บทความดังกลาว ผูวิจัยคาดวา ผลจากการคํานวณ 2 แบบนี้นาจะใหผลลัพธแตกตางกัน หากมอง
กระบวนการตัดคํ าเปนสวนเดียวกับกระบวนการกํากับหมวดคํา ไมใชกระบวนการที่ตองกระทํา
กอนการกํากับหมวดคํา
2.3.3.2 วิธีการตัดคําโดยอาศัยคุณลักษณะของคํา (feature-based word
segmentation)
วิธีการตัดคําโดยอาศัยคุณลักษณะของคําไดรับการพัฒนาโดยสุรพันธ เมฆนาวิน และ
คณะ (Surapant Meknavin et al., 1997) สุรพันธไดนําวิธีการอาศัยคุณลักษณะ (feature-based
approach) ซึง่ เปนวิธกี ารทีใ่ ชในงานดานอืน่ ๆของการประมวลผลภาษาธรรมชาติหลายๆดาน มาใช
เพื่อชวยแกปญหาในการตัดคําภาษาไทย เนื่องจากเห็นวา วิธีการตัดคําโดยใชคาความนาจะเปน
ไดนําเพียงขอมูลเรื่องหมวดคําในปริบทที่จํากัดมาพิจารณาเทานั้น อีกทั้งไมไดนําเรื่องการปรากฏ
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รวมกันของคําที่ไมไดเกิดตอเนื่องกัน (unordered long distance specific word collocations)
มาพิ จ ารณาด ว ย ซึ่ ง หากจะพั ฒ นาวิ ธี การตั ดคํ าโดยอาศั ยค าความน า จะเป น ให ส ามารถใช
ประโยชน จ ากปริ บ ทได ม ากขึ้ น ก็ จํ าเป น ต อ งใช ค ลั ง ข อ มู ล ที่ มี ข นาดใหญ ม ากและสิ้ น เปลื อ ง
ทรัพยากรหนวยความจําในการเก็บตารางคาสถิติมาก จึงเสนอวิธีการตัดคําโดยอาศัยคุณลักษณะ
ของคํา
วิธีการตัดคําโดยอาศัยคุณลักษณะของคําเปนวิธีการแบบผสม (hybrid approach) ที่นํา
คุณลักษณะ (feature) ของคําที่เกิดความกํากวมในการตัดคําเขามาชวยเลือกการตัดคําที่ถูกตอง
ได โดย Surapant Meknavin et al (1997) ไดนาคุ
ํ ณลักษณะของคํามาชวยเลือกการตัดคําทีถ่ กู ตอง
หลังจากไดผลทางเลือกการตัดคําที่เปนไปไดทั้งหมดจากวิธีการตัดคําใหไดจํานวนคําและคําที่ไมมี
ในพจนานุกรมนอยที่สุด (maximal matching) และกํากับหมวดคําใหกับทุกทางเลือกแลว คุณ
ลักษณะอาจเปนอะไรก็ตามที่สามารถบงชี้ลักษณะปริบทขางเคียงของคําที่เกิดความกํากวม เชน
การเกิดรวมกันของคํา (collocation), คําปริบท (context word) เปนตน แนวคิดของวิธีการนี้คือ
พยายามเรียนรูคุณลักษณะตางๆจากคลังขอมูลที่บงชี้ลักษณะของปริบทที่คําหนึ่งๆสามารถจะ
ปรากฏได ซึ่งทําใหสามารถใชคุณลักษณะตางๆนั้นรวมกันเพื่อแกปญหาความกํากวมในการตัดคํา
Surapant Meknavin et al. (1997) ไดเลือกใช RIPPER และ WINNOW ซึ่งเปนอัลกอริธึมเรียนรู
(learning algorithm) เพื่อเลือกคุณลักษณะตางๆที่จะนํามาใชในการตัดคําภาษาไทยโดยอัตโนมัติ
จากคลังขอมูลและเพื่อใชคุณลักษณะเหลานั้นรวมกันแกปญหาความกํากวม ซึ่งงานวิจัยดังกลาว
ไดลองใชคุณลักษณะ 2 ประเภท ตามที่ Golding (1995 cited in Surapant Meknavin et.al,
1997) เคยทําไว:
(1) การเกิดรวมกันของคํา (collocation) เพื่อพิจารณารูปแบบภายใน L คําหรือหมวดคําที่เกิด
ตอเนื่องกับคําเปาหมาย (target word = คําที่เกิดความกํากวมที่เราสนใจ)
(2) คําปริบท (context word) เพื่อพิจารณาคําเฉพาะ (particular word) ที่ปรากฏภายใน
ขอบเขต + / - K คําจากคําเปาหมาย
ตัวอยางเชน ในการแกปญ
 หาความกํากวมของสายอักขระ “มากวา” สามารถทําไดโดยหา เซตสับสน
(confusion set =C) ซึ่งก็คือ รูปแบบความเปนไปไดทั้งหมดของการตัดคํา ไดเปน C = {มาก วา,
มา กวา} จากนั้นจึงใช RIPPER และ WINNOW เพื่อเรียนรูคุณลักษณะจากคลังขอมูลฝกสอนที่จะ

31
สามารถแยกการตัดคําทั้งสองแบบออกจากกันได ตัวอยางของคุณลักษณะที่ใชแกความกํากวม
ของ “มากวา” ไดแก
(1) มากวา number (collocation ที่บงปริบทวาควรตัดคําเปน มา กวา)
(2) พูด within –10 words (context word ที่บงปริบทวาควรตัดคําเปน มาก วา)
ผูว จิ ยั เห็นวา วิธกี ารตัดคําโดยอาศัยคุณลักษณะของคําเปนรูปแบบหนึ่งของความพยายามที่จะ
ใชประโยชนจากปริบทในขอบเขตทีก่ วางขึน้ กวาทีใ่ ชในวิธกี ารตัดคําโดยอาศัยคาความนาจะเปน ซึ่ง
อันที่จริงสามารถเพิ่มขอมูลปริบทเพื่อใชแกปญหาความกํากวมในการตัดคําไดหลายวิธี เชน การ
ใชขอมูลโครงสรางระดับวลี เปนตน
2.3.4 การเลือกประโยคที่ถูกตองหลังการตัดคํา
วิธีการตัดคําบางวิธีจะใหผลลัพธเปนรูปแบบการตัดคําทั้งหมดที่เปนไปได หรือมีทางเลือก
ของการตัดคําที่ไดมากกวา 1 ทางเลือก ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการเลือกรูปแบบการตัดคําที่คาดวา
ถูกตองที่สุด งานวิจัยของ รัตติกร วรากูลศิริพันธุ และคณะ (2538ข) เสนอการใชขอมูลความถี่ของ
การใชคําภาษาไทย (word usage frequency) เขามาชวยในการเลือกประโยคที่ถูกตองหลังการ
ตัดคํ า โดยคํ านวณหาคาความนาจะเปนของการนําคํานั้นไปใชในภาษาไทย (probability of
usage) ซึ่งอาศัยแหลงขอมูลภาษาไทยตางๆ เพื่อเปนฐานขอมูลตัวอยาง การคํานวณหาคาความ
นาจะเปนของการนําคํานั้นไปใชในภาษาไทยสามารถหาไดจากสมการที่ 2-3
(2-3)
Pu(W1) = f1 / N
โดยกําหนดให
Pu(W1) หมายถึง ความนาจะเปนที่คําภาษาไทย W1 จะถูกใชในภาษา
f1 หมายถึง ความถี่หรือจํานวนครั้งของการใชคําภาษาไทย W1 ที่ปรากฏในคลังขอมูล
N หมายถึง จํานวนคําทั้งหมดที่ปรากฏในคลังขอมูล (คือ ความถี่หรือจํานวนครั้งที่ปรากฏ
ของทุกคําในคลังขอมูลรวมกัน)
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การเลือกรูปแบบการตัดคําที่ถูกตองสามารถทําไดโดย เปรียบเทียบคา Pu ของคําที่อยูใน
ลําดับเดียวกันในทางเลือกการตัดคําตางๆที่ได แลวเลือกทางเลือกที่มีคาสูงกวา หากคําในลําดับ
ตนมีคาความนาจะเปนของการใชเทากัน ก็เปรียบเทียบคําในลําดับถัดไปเรื่อยๆ
ผูว จิ ยั เห็นวา การเลือกประโยคทีถ่ กู ตองหลังการตัดคําสามารถนําไปใชเสริมกับวิธกี ารตัดคํา
ที่ไดผลลัพธมากกวา 1 ทางเลือก อันไดแก หลักการตัดคําโดยใชพจนานุกรม สวนการตัดคําวิธีอื่น
ซึ่งไดผลลัพธการตัดคํ ารูปแบบเดียวก็ไมจําเปนตองใชวิธีการนี้อีก วิธีการเลือกประโยคที่ถูกตอง
แบบขางตนนี้จะอาศัยความนาจะเปนแบบ simple probabilistic model คือ หาความนาจะเปน
ที่คําจะถูกใชในภาษาโดยไมไดนําปริบทในการปรากฏของคํานั้นมาชวยในการคํานวณ และวิธีนี้ให
คานํ้าหนักแกคําที่ปรากฏตนประโยคมากกวาคําที่ปรากฏทายประโยค เนื่องจากไมไดเปรียบเทียบ
คาความนาจะเปนของทั้งสาย แตเลือกเปรียบเทียบจากคาความนาจะเปนของคําที่อยูตนประโยค
กอน
2.4 วิธีการในการกํากับหมวดคําภาษาไทยที่ผานมา
การกํากับหมวดคํา คือ การกําหนดหมวดคําใหแกขอความปอนเขา โดยคอมพิวเตอรจะ
เปนผูกํากับหมวดคํา (part-of-speech tagger หรือ POS tagger) ใหกับคําแตละคําในขอความที่
ปอนเขามา โดยหมวดคําที่ใชกํากับอาจแตกตางกันในแตละงาน ซึ่งขึ้นอยูกับวา ผูพัฒนาโปรแกรม
กํากับหมวดคําจะกําหนดใหมีหมวดคําใดบางในงานของตน การกํากับหมวดคํามีประโยชนชวยให
การแจงสวนประโยค (parsing) สามารถทําไดสะดวกขึ้นและถูกตองยิ่งขึ้น เนื่องจากวา แตเดิม
ความกํากวมจากการที่รูปคําหนึ่งๆเปนไดหลายหมวดคําทําใหการแจงสวนประโยคประสบปญหา
(บุญเสริม กิจศิริกุล, 2541: 9) วิธีการกํากับหมวดคําสามารถแบงไดเปน 2 หลักการใหญๆ คือ
หลักการกํากับหมวดคําโดยใชกฎ (rule based approach) และ หลักการกํากับหมวดคําโดยใช
แบบจําลองไตรแกรม (trigram model approach)
2.4.1 หลักการกํากับหมวดคําโดยใชกฎ (rule based approach)
การกํากับหมวดคําโดยใชกฎสามารถทําไดโดยเขียนกฎทางภาษาขึ้นมาใชกํากับหมวดคํา
ใหกับคําหนึ่งๆ โดยพิจารณาจากรูปแบบและหมวดคําที่อยูกอนหนาและหลัง เชน กฎ “คําปจจุบัน
จะไมเปนคํากริยา ถาคําทีอ่ ยูก อ นหนาเปนหมวดคําบงชี้ (determiner)” เปนตน (บุญเสริม กิจศิริกุล,
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2541: 9) งานวิจัยในชวงตนๆ จะใชคนเขียนกฏทางภาษาขึ้นมา หลักการกํากับหมวดคําโดยใชกฎ
มีขอดีในดานความเร็วของการทํ างาน เนื่องจากกฎที่ไดมีขนาดเล็ก แตมีขอดอยคือ ตองอาศัย
นักภาษาศาสตรเพือ่ ชวยเขียนกฎหรือรูปแบบ และการเขียนกฎที่สมบูรณทาได
ํ ยาก ตอมา Brill
(1993) เสนอวิธีการสรางรูปแบบ (template) ของกฎขึ้นมาโดยไมระบุรายละเอียด จากนั้นให
โปรแกรมแกไขกฎใหดีขึ้นโดยอาศัยการเรียนรูจากขอผิดพลาดในรอบกอนหนาเพื่อแกไขกฏใหถูก
ตองมากยิ่งขึ้น
2.4.2 หลักการกํ ากับหมวดคํ าโดยใชแบบจํ าลองไตรแกรม (trigram model
approach)
หลักการกํ ากับหมวดคํ าโดยใชแบบจํ าลองไตรแกรมไดนํา hidden Markov model
(HMM) ซึ่งเปนวิธีการที่ใชกันแพรหลายในงานดานการรูจําเสียงมาประยุกตใชกับการกํากับหมวด
คํา โดยรวบรวมคาสถิติของความนาจะเปนของคําและหมวดคําตางๆจากคลังขอมูลไวสําหรับใช
ในการคํ านวณคาความนาจะเปนในการกํากับหมวดคํา ปญหาของการกํากับหมวดคําสามารถ
แสดงได ดังสมการที่ 2-4
(2-4)
arg max P(T1,n | W1,n)
T1,n

= arg max P(W1,n , T1,n)
T1,n
P(W1,n)
= arg max P(W1,n , T1,n)
T1,n
arg max Πi=1..n P(Wi | Ti) * P(Ti | Ti-1 , Ti-2)
T1,n
(บุญเสริม กิจศิรกิ ลุ , 2541: 10)

กําหนดให
W1,n หมายถึง สายคําที่สามารถตัดออกมาได ตั้งแตคําแรกถึงคําที่ n
T1,n หมายถึง สายหมวดคําที่อาจเปนไปไดซึ่งกํากับอยูกับคําแตละคําทั้งหมด n คํา
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สมการที่ 2-4 มีความหมายวา จากสายคํา W1,n ที่กําหนดใหซึ่งเปนขอความที่ปอนเขาไปนี้
(ขอความที่ปอนเขาไปเปนขอความที่มีการตัดคําไวแลว) ตองกํากับหมวดคํา T1,n ใหกับแตละคําใน
ขอความ โดยตองการกํากับหมวดคําใหไดคาความนาจะเปนของ P(T1,n | W1,n) มีคาสูงที่สุด ซึ่ง
สามารถคํานวณไดจาก P(W1,n , T1,n) / P(W1,n) ซึ่งสามารถละการคิด P(W1,n) ที่เปนตัวหารของ
ทุกทางเลือกไปได ดังนั้นจึงเหลือเพียงการหาคาของ P(W1,n , T1,n) คาความนาจะเปนรวมตรงนี้
สามารถคํานวณไดจาก P(W1,n | T1,n) * P(T1,n) และสามารถประมาณคาความนาจะเปนไดตาม
แนวคิดของแบบจําลองไตรแกรมที่มีสมมติฐานวา:
(1) คํ าหนึ่งๆสามารถปรากฏ ณ ตํ าแหนงใดๆในประโยคได โดยไมขึ้นกับคํ าหรือหมวดคํ าที่
อยูกอนหนาหรือตามหลัง กลาวคือ P(W1,n | T1,n) มีคาประมาณเทากับ ผลคูณรวมของ
P(Wi | Ti) ของทุกคํา
(2) ความนาจะเปนที่หมวดคําหนึ่งจะปรากฏ ณ ตําแหนงใดๆในประโยคจะขึ้นอยูกับหมวดคํา
ที่ปรากฏกอนหนา 2 หมวดคําเทานั้น (trigram model) กลาวคือ P(T1,n) คํานวณแบบ
ประมาณคาไดจาก P(Ti | Ti-1 , Ti-2)
ดังนั้น สมการที่ใชสํ าหรับกํ ากับหมวดคํ าตามแบบจํ าลองไตรแกรม คือ Πi=1..n P(Wi | Ti)
* P(Ti | Ti-1 , Ti-2) (ดังแสดงในสมการที่ 2-4) จากคลังขอมูลภาษาไทย สามารถหาคาของ P(Wi | Ti) ได
โดยนับจํานวนของคํา Wi ที่มีหมวดคําเปน Ti หารดวยจํานวนของ Ti ที่เปนหมวดคําของคําใดๆ
(จํานวนของ Ti ทั้งหมดที่ปรากฏในคลังขอมูล) สวน P(Ti | Ti-1 , Ti-2) สามารถหาไดโดยนับจํานวน
หมวดคํา Ti ที่มีสายหมวดคําตอเนื่อง Ti-2 และ Ti-1 นําหนา หารดวยจํานวนสายหมวดคําตอเนื่อง
Ti-2 , Ti-1 ที่ปรากฏติดกันทั้งหมดในคลังขอมูล
การกํากับหมวดคําโดยใชแบบจําลองไตรแกรมนี้ไดรับการวิจัยอยางกวางขวาง และพบวา
สามารถกํากับหมวดคําไดถกู ตองสูง โดยเฉพาะกับภาษาอังกฤษ (Church, 1988; Charniak et al.,
1993 อางถึงใน บุญเสริม กิจศิริกุล, 2541: 11) ขอดีของการกํ ากับหมวดคํ าโดยใชแบบจํ าลอง
ไตรแกรม คือ ใหผลความถูกตองที่สูง และไมจํ าเปนตองอาศัยนักภาษาศาสตรเขียนกฎทาง
ไวยากรณ แตมีขอดอยคือ ตองใชเนื้อที่หนวยความจํามากในการเก็บตารางคาความนาจะเปน
ตางๆ และความเร็วในการคํานวณชากวาวิธีการใชกฎเกณฑ แตเนื่องจากปจจุบันหนวยความจํามี

35
ราคาถูกลงมาก และความเร็วในการประมวลผลของคอมพิวเตอรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง จึง
คิดวาขอดอยเหลานี้ไมเปนปญหามากนัก (บุญเสริม กิจศิริกุล, 2541: 11)
จากหลักการและแนวคิดตางๆในการตัดคําและกํากับหมวดคําภาษาไทยที่ยกมากลาวไว
ขางตน วิทยานิพนธฉบับนี้ไดเลือกใชหลักการที่อาศัยคาความนาจะเปนเพื่อนํามาแกปญหาการ
ตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าภาษาไทย โดยประยุกตใชแบบจํ าลองไตรแกรมเพื่อสรางโปรแกรม
สําหรับตัดคําและกํากับหมวดคํา เนื่องจากผูวิจัยเห็นวา แบบจําลองไตรแกรมเปนแนวคิดที่อาศัย
หลักการของคาความนาจะเปนที่ไดรับการวิจัยอยางกวางขวางจากงานวิจัยตางๆทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และยังใหผลความถูกตองสูงในการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ า อยางไรก็ตาม
วิ ทยานิพนธฉบับนี้มองการแกปญหาการตัดคําและกํากับหมวดคําเปนเรื่องเดียวกัน ซึ่งนาจะแก
ปญหาทั้งสองเรื่องไปพรอมๆกันได ดังนั้น วิทยานิพนธฉบับนี้จึงตองปรับใชแนวคิดไตรแกรมเพื่อทํา
การตั ดคํ าและกํ ากั บหมวดคํ าภาษาไทยแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (ดูรายละเอียดในการ
คํานวณของแบบจําลองไตรแกรมที่ใชในวิทยานิพนธนี้ในบทที่ 5)

บทที่ 3
การจัดทําคลังขอมูลภาษา
บทนี้จะกลาวถึงการจัดทําคลังขอมูลภาษาเพื่อใชเปนฐานความรูสําหรับโปรแกรมในการ
ตัดคําและกํากับหมวดคําภาษาไทย เนื่องจากโปรแกรมจําเปนตองเรียนรูคาสถิติที่จะนําไปใชทั้ง
สําหรับตัดคําและกํากับหมวดคํา คลังขอมูลที่ใชในวิทยานิพนธฉบับนี้จึงมีลักษณะเปนคลังขอมูล
ภาษาไทยที่มีการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ า โดยในบทนี้จะเริ่มจากการกลาวถึงบทบาทของ
คลังขอมูลภาษาในงานดานประมวลผลภาษาธรรมชาติ จากนั้นในหัวขอที่ 3.1 กลาวถึงชุดขอมูลที่
รวบรวมมาใชเปนคลังขอมูล หัวขอที่ 3.2 กลาวถึงรูปแบบของขอความในคลังขอมูล และหัวขอที่
3.3 กลาวถึงขั้นตอนในการตัดคําและกํากับหมวดคําดวยมือใหกับคลังขอมูล
คลังขอมูลภาษาถือเปนทรัพยากรที่สําคัญสํ าหรับการวิเคราะหภาษาและการศึกษาทาง
ภาษาศาสตร และในปจจุบันไดถูกนํามาใชอยางแพรหลายในงานดานประมวลผลภาษาธรรมชาติ
เพื่อเปนฐานความรูดานตางๆใหกับระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อยุคหลังๆการประมวลผลภาษา
ธรรมชาติมักประยุกตวิธีการทางสถิติเขามาใช คลังขอมูลก็จะเปนแหลงขอมูลทางภาษาขนาด
ใหญสําหรับเก็บขอมูลทางสถิติ เพื่อชวยในการประมวลผลใหมีความถูกตองแมนยําและมีประสิทธิ
ภาพสูงขึ้น หรือแมแตงานที่อาศัยกฎในปจจุบันซึ่งไดรับการพัฒนาแกไขขึ้นมาใหม เชน งานของ
Brill (1993) ก็ยังใหระบบเรียนรูและสรุปกฎจากคลังขอมูลเชนกัน
คลังขอมูลที่นํามาใชในการประมวลผลภาษาธรรมชาติไดรับการพัฒนารูปแบบและวิธีการ
เรื่อยมา ทํ าใหมีลักษณะแตกตางกันไปทั้งในดานรูปแบบและเนื้อหา มีทั้งที่เปนคลังขอมูลลวน
(plain corpus) ซึ่ ง ประกอบด วยข อความอย า งเดี ยว และคลั ง ข อมู ล ที่ มี การกํ ากั บข อมู ล
(annotated corpus) เชน คลังขอมูลที่กํากับหมวดคํา, คลังขอมูลที่กํากับความหมาย หรือ บาง
งานตองการขอมูลที่เปนตัวแทนของทั้งภาษาในขณะที่บางงานตองการขอมูลภาษายอย (sublanguage) เฉพาะเรื่องเทานั้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจุดประสงค วิธีการ และลักษณะของงานที่จะนําคลัง
ขอมูลไปใช
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สําหรับคลังขอมูลภาษาไทยนั้น เพิ่งจะไดรับการพัฒนาในชวงไมกี่ปที่ผานมา จึงทําใหใน
ปจจุบันมีคลังขอมูลภาษาไทยอยูจํานวนนอย คลังขอมูลภาษาไทยที่ไดรับความนิยมนําไปใชใน
งานวิจัยตางๆ ไดแก คลังขอมูลออรคิด (Orchid Corpus) (Virach Sornlertlamvanich et al.,
1997) ซึ่งสรางและพัฒนาโดยกลุมวิจัยภาษาและวิทยาการความรู (LINKS) แหงศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) โดยมุงหวังที่จะใหบริการเปนแหลงขอมูล
ภาษาไทยสําหรับการวิจัยทางภาษาและทางการประมวลผลภาษาธรรมชาติ คลังขอมูลออรคิดมี
ลักษณะเปนคลังขอความภาษาไทยที่มีการตัดแบงประโยคและคําและมีการกํากับหมวดคํา
การพั ฒ นาโปรแกรมซึ่ ง ใช แ บบจํ าลองไตรแกรมสํ าหรั บตั ดคํ าและกํ ากั บหมวดคํ าใน
วิทยานิพนธฉบับนี้จํ าเปนตองเรียนรูขอมูลทางสถิติจากคลังขอมูลภาษาไทย ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดจัด
ทําคลังขอมูลขึ้นมาสําหรับใชในวิทยานิพนธ สาเหตุที่ไมไดเลือกใชคลังขอมูลออรคิดเนื่องจากวา
คลังขอมูลออรคิดที่เผยแพรไวนั้นมีเนื้อหาคอนขางจํ ากัด เนื่องจากประกอบดวยขอมูลที่เปน
รายงานการประชุมทางวิชาการของทางเนคเทคเทานั้น แตวิทยานิพนธนี้สนใจศึกษาขอมูลภาษา
ไทยที่ใชกันทั่วไปในชีวิตประจําวัน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดรวบรวมขอมูลภาษาไทยขึ้นมาเองและทําการ
ตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าดวยมือใหกับคลังขอมูล นอกจากนี้ เนื่องจากประเด็นเรื่องคํ าและ
หมวดคําภาษาไทยก็ยังคงเปนประเด็นที่ยังไมลงตัวและนาจะศึกษาตอไดอีกมาก ผูวิจัยจึงเลือกที่
จะศึกษาเรื่องคําและหมวดคําในภาษาไทยไปดวยเพื่อนํามาตัดคําและกํากับหมวดคําใหกับคลังขอ
มูลที่จัดทําขึ้น (ดูรายละเอียดเรื่องเกณฑการตัดคําและการกําหนดชุดหมวดคําในบทที่ 4)
สวนถัดไปจะอธิบายรายละเอียดของการจัดทําคลังขอมูลในวิทยานิพนธฉบับนี้ ซึ่งโดย
ภาพรวมแลว การจัดทําคลังขอมูลสําหรับวิทยานิพนธฉบับนี้มีลําดับขั้นตอนดังรูปที่ 3-1
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เก็บรวบรวมขอมูล แปลงใหอยูในรูปขอความลวน
และแกไขการสะกดคําที่ผิด
ขอความลวนที่อยูในลักษณะที่
พรอมสําหรับการตัดคําและ
กํากับหมวดคําดวยมือ

ตัดคําดวยมือ
ขอความที่มีการตัดคํา
กํากับหมวดคําดวยมือและปรับการตัดคําให
เหมาะสมกับปริบท
(ตัดคําใหยาวที่สุด+กํากับหมวดคําละเอียดที่สุด)
ขอความที่มีการตัดคํา
และกํากับหมวดคํา
ตรวจสอบการตัดคําและกํากับหมวดคําใหมี
ความคงที่สมํ่าเสมอตามเกณฑ
คลังขอมูลภาษาไทยที่มีการ
ตัดคําและกํากับหมวดคํา

รูปที่ 3-1 ขั้นตอนกระบวนการสรางคลังขอมูล
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3.1 ชุดขอมูลที่ใชเปนคลังขอมูล
ผูวิจัยไดรวบรวมขอความภาษาไทยซึ่งเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เผยแพรไวในเวบไซตของ
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ (http://www.bangkokbiznews.com) ขนาดประมาณ 25,000 คําเพื่อ
นํามาใชเปนคลังขอมูล โดยเลือกขอมูลของฉบับวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ขอมูลที่ใชจัดเปน
ขอเขียนประเภทขาวและบทความ ซึ่งประกอบดวย รายงานขาว บทความ คอลัมนตางๆ และมี
การใชภาษาในรูปแบบภาษาเขียนที่ไมเปนทางการ อันเปนตัวอยางของขอความภาษาไทยที่คน
ไทยพบไดทั่วไปในชีวิตประจําวัน
3.2 รูปแบบของขอความในคลังขอมูล
ขอมูลภาษาไทยที่รวบรวมมาได ผูวิจัยจะแปลงใหอยูในรูปของขอความลวน (plain text)
โดยตัดสวนที่เปน HTML tag ออกไป แลวจัดเก็บไวเปนแฟมขอมูล พรอมทั้งผูวิจัยไดแกไขการ
สะกดคําที่ผิด และตัดขอความในสวนที่เปนตารางออกไป ทั้งนี้พยายามคงขอความเดิมใหมากที่
สุดเพื่อใหเปนตัวอยางของการใชภาษาจริง หลังจากนั้น เนื่องจากขอความในเวบไซตมีเครื่อง
หมายขึ้นบรรทัดใหมเพื่อแยกขอความที่ตอเนื่องกันออกเปนบรรทัดๆ แมวาจะยังไมจบความก็ตาม
ผูวิจัยจึงไดทํ าการจัดเนื้อความในยอหนาเดียวกันใหตอเนื่องกันไปโดยตัดเครื่องหมายขึ้นบรรทัด
ใหมที่แทรกอยูภายในขอความของยอหนาเดียวกันออก และแทนที่การเวนยอหนาดวยสัญลักษณ
ระบุยอหนา <P> (ดูตารางที่ 3-1) เพื่อใหสะดวกตอการพิจารณาในการตัดคําและกํากับหมวดคํา
ดวยมือ
คลังขอมูลที่จัดทําขึ้นไมมีการตัดแบงประโยค เนื่องจากวาภาษาไทยยังมีความกํากวมใน
การตัดประโยคอยู ซึ่งเกิดจากการที่ภาษาไทยไมมีตัวบงขอบเขตของประโยคที่แนชัดเหมือนอยาง
เชนภาษาอังกฤษที่ใชเครื่องหมาย full-stop (.) ระบุการจบประโยค อีกทั้งเกณฑการตัดสินประโยค
ในภาษาไทยก็ยังไมลงตัว ตัวอยางเชน Matthews (1981: 27) กลาววา ประโยคจะตองประกอบ
ดวยสวนหลักคือภาคแสดงซึ่งมีกริยาเปนหัวใจของประโยค แตจากการสังเกตในภาษาไทยก็มีสาย
อักขระที่ดูเหมือนจะเปนประโยคแตไมมีกริยาปรากฎอยู เชน “วันนี้วันเสาร” หรือสายอักขระ เชน
“เขาชื่อสมชาย” ซึ่งก็ยังถกเถียงกันไดวา “ชื่อ” ในที่นี้เปนหมวดคํานามหรือหมวดคํากริยา หากจัด
ใหเปนหมวดคํานามแลวก็แสดงวาไมมีกริยาในสายอักขระที่ดูเหมือนจะเปนประโยคนี้เลย ความ
กํากวมในเรื่องประโยคเชนนี้เปนอุปสรรคที่ทําใหไมสามารถตัดขอความในคลังขอมูลเปนประโยค
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ไดอยางลงตัวเสมอไป ดังนั้น ในวิทยานิพนธฉบับนี้ผูวิจัยจะไมถือเอาประโยคเปนหนวยสําคัญ (ทั้ง
นี้ ไมไดหมายความวาในภาษาไทยไมมีประโยค) โดยจะถือวา ขอเขียนภาษาไทยประกอบขึ้นจาก
ถอยความ (utterance) ซึ่งไดใจความ อาจเปนประโยคหรือไมก็ได และมักมีการใสเครื่องหมาย
วรรคตอนเมื่อจบถอยความหนึ่งๆ
สัญลักษณ
<T>
<P>
_
/POS

คําอธิบาย
ชื่อเรื่อง, หัวขอ (Title)
ยอหนา (Paragraph)
สัญลักษณแบงคํา (word delimiter)
กํากับหมวดคํา (Part-of-Speech)

ตารางที่ 3-1 สัญลักษณในการกํากับคลังขอมูล
จากนั้น ผูวิจัยจะทําการตัดคําและกํากับหมวดคําใหกับคลังขอมูลโดยใชสัญลักษณในตารางที่ 3-1
และสัญลักษณหมวดคํา (ดูรายละเอียดสัญลักษณหมวดคําในบทที่ 4) คลังขอมูลทีไ่ ดรบั การตัดคํา
และกํากับหมวดคําแลวจะมีรูปแบบดังขางลางนี้
ศูนย/NCM_การศึกษา/NCM_ของ/PN_ประเทศ/NCM_
ซึ่งแสดงตัวอยางขอความวา “ศูนยการศึกษาของประเทศ” ที่ไดทําการตัดคําและกํากับหมวดคํา
ดวยมือแลว โดยที่แตละบรรทัดจะเปนขอความที่ประกอบดวยคําเรียงตอกันไปโดยมีเครื่องหมาย
ขีดลาง (_) แบงคั่นระหวางคํา และแตละคําประกอบดวยรูปคําและหมวดคําโดยมีเครื่องหมายทับ
( / ) คั่นระหวางรูปคําและหมวดคํา
3.3 ขั้นตอนในการตัดคําและกํากับหมวดคําดวยมือใหกับคลังขอมูล
ชุดขอมูลที่แปลงเปนขอความลวนและไดทํ าการแกไขการสะกดคําที่ผิดและตัดขอความ
สวนที่เปนตารางออก และไดจัดเนื้อความในยอหนาเดียวกันใหตอเนื่องกันไปแลว ผูวิจัยจะไดนํา
มาตัดคําและกํากับหมวดคําดวยมือ
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การตัดคําและกํากับหมวดคําดวยมือใหกับคลังขอมูลเปนขั้นตอนสําคัญในการจัดทําคลัง
ขอมูลฝกสอน เพื่อใชเปนฐานความรูใหโปรแกรมไดเรียนรูขอมูลทางสถิติที่จะใชในการแกปญหา
การตัดคําและกํากับหมวดคํา กระบวนการนี้เปนกระบวนการที่ทําไดลําบากและตองใชเวลามาก
เนื่องจากตองทํ าการวิเคราะหขอความที่อยูในคลังขอมูลทั้งหมด ซึ่งขอความดังกลาวมีรูปแบบ
โครงสรางและคําศัพทที่ใชอยูหลากหลาย ในการวิเคราะหแตละขอความผูวิจัยตองตัดสินใจวาจะ
ตัดคําที่ตําแหนงใดและคําที่ตัดออกมาไดจะกํากับหมวดคําใด นอกจากนี้ ยังตองพยายามใหคลัง
ขอมูลที่ตัดคําและกํากับหมวดคําแลวมีความคงที่ (consistency) ในการตัดคําและกํากับหมวดคํา
ดวยมือมากที่สุด จากลักษณะปญหาดังที่กลาวมา ทําใหวิทยานิพนธนี้มีขั้นตอนในการจัดทําคลัง
ขอมูลดังจะอธิบายไดดังนี้
ในขั้นแรก ผูวิจัยจะทําการตัดคําดวยมือเสียกอนเพื่อแยกขอความที่เขียนตอเนื่องกันออก
เปนคําๆ เนือ่ งจากผูว จิ ยั ไดทดลองทําการตัดคําและกํากับหมวดคําไปพรอมกันแลว พบวา การตัดคํา
และกํ ากับหมวดคําดวยมือใหกับคลังขอมูลไปพรอมๆกันในทีเดียวทําใหผูวิจัยเกิดความสับสนทั้ง
ในการตัดคําและกํากับหมวดคําเนื่องจากขอความที่วิเคราะหมีลักษณะที่หลากหลาย ซึ่งสงผลใหผู
วิจัยไมสามารถตัดคําและกํากับหมวดคําใหคงที่ได ดังนั้น ผูวิจัยจึงเลือกตัดคําเสียกอน เพื่อใหเกิด
ความสะดวกตอการอานในเวลาทีก่ ากั
ํ บหมวดคําดวยมือใหกบั คลังขอมูล อยางไรก็ตาม ผลการตัดคํา
จากขั้นตอนนี้ยังคงมีขอผิดพลาดอยูบาง เนื่องจากพบวา ในบางกรณีการพิจารณาตัดคําก็ขึ้นอยู
กับการตัดสินใจวาจะกํากับหมวดคําแบบใดดวย ซึ่งจะไดทําการปรับการตัดคําในขั้นตอนตอไป
ขั้นตอนตอมา ผูวิจัยตัดสินหมวดคําใหกับแตละคําและทําการกํากับหมวดคําลงในคลังขอ
มูลที่มีการตัดคําไวแลว พรอมทั้งปรับการตัดคําไปพรอมๆกันโดยพิจารณาจากปริบทขางเคียงวา
ในปริบทดังกลาวควรตัดคําและกํากับหมวดคําแบบใด ซึ่งพบวา ปญหาการตัดคําและกํากับหมวด
คําเกี่ยวของกันอยางใกลชิด กลาวคือ การเลือกตัดคําแบบใดแบบหนึ่งจะมีผลกระทบทําใหการ
กํากับหมวดคําเปลี่ยนแปลงไปเชนกัน ในทางตรงกันขาม การเลือกกํากับหมวดคําแบบใดแบบ
หนึ่งก็จะทําใหตองเปลี่ยนแปลงการตัดคําใหสอดคลองกันดวย ตัวอยางขางลางแสดงใหเห็นความ
สัมพันธระหวางการตัดคําและกํากับหมวดคํา ซึ่งอาจเลือกตัดคําและกํากับหมวดคําไดมากกวา
หนึ่งแบบ (ดูรายละเอียดสัญลักษณหมวดคําไดในบทที่ 4)
“ธนาคารแหงประเทศไทย”

“ธนาคารแหงประเทศไทย/NPP_”
“ธนาคาร/NCM_ แหง/PN_ ประเทศไทย/NPP”
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“ฝายออกบัตร”
“การคืนเงินตน”

“ฝายออกบัตร/NCM_”
“ฝาย/NCM_ออก/VN0_บัตร/NCM”
“การคืนเงินตน/NCM_”
“การคืน/NCM_เงินตน/NCM_”
“การ/PFX_คืน/VN0_เงินตน/NCM”

อยางไรก็ดี แมวาผูวิจัยไดพิจารณาปริบทเพื่อเลือกตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าที่เหมาะสมใหกับ
ขอความแลวก็ตาม ในหลายๆกรณีก็ยังเกิดความกํากวม ซึ่งผูวิจัยยังไมอาจตัดสินใจเด็ดขาดลงไป
ไดวาควรตัดคําและกํากับหมวดคําแบบใด ดังนั้น ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยจึงพยายามตัดคําใหไดคํายาว
ที่สุด และเลือกกํากับหมวดคําอยางละเอียดที่สุดกอน เพื่อใหสามารถตรวจสอบแกไขในภายหลัง
ไดอยางสะดวก การกํากับหมวดคําอยางละเอียด หมายถึง ในกรณีที่ผูวิจัยไมแนใจวาคําดังกลาว
ควรเปนหมวดคําใด ผูวิจัยจะกํากับคํานั้นดวยหมวดคําทั้งหมดเทาที่นาจะเปนไปไดในปริบทนั้น
และในหลายกรณีผวู จิ ยั ไดเพิม่ เติมรายละเอียดของปริบทในการปรากฎของคําดังกลาวดวย ตัวอยาง
เชน
“มา/V0+AV=Post=direction_”

หมายถึง “มา” อาจเปนคํากริยา(V0) หรือคํา
วิเศษณ(AV) ซึ่งปรากฎหลังสวนหลักที่มันขยาย
(=Post) และแสดงความหมายเกี่ยวกับทิศทาง
(=direction)

“เขาใจ/VCV0[>วา]_
วา/PCOMP=VMod_”

หมายถึง “เขาใจ” เปนคํากริยาที่ตามหลังดวย
อนุพากยสวนเติมเต็ม (complement clause)
(VCV0) และตัวนําสวนเติมเต็มที่ตามมานั้นคือ
คําวา “วา”
“วา” เปนตัวนําสวนเติมเต็ม (PCOMP) และ
เปนหนวยที่เกิดรวมกับคํากริยา (=VMod)

ขั้นตอนถัดมา ผูวิจัยไดทํารายการคําและรายการหมวดคําทั้งหมดที่ไดจากขั้นตอนที่ผาน
มา เพื่อศึกษาวา รูปคํ าและหมวดคํ าทั้งหมดมีอะไรบาง แตละรูปคํ าปรากฎเปนหมวดคํ าใดใน
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ปริบทใดไดบาง และแตละหมวดคําเปนหมวดคําของรูปคําใดในปริบทใดบาง ซึ่งพบวา ผลการ
ตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าจากขั้นตอนที่ผานมายังมีการตัดคําและกํากับหมวดคําที่ยังไมคงที่อยู
เปนจํานวนมาก ผูวิจัยจึงไดทําการตรวจสอบรูปคําและหมวดคําที่ยังตัดสินไดไมคงที่ลงตัว โดยคน
หาคํ าที่ยังมีความไมคงที่ในคลังขอมูลแลวปรับการตัดคํ าและการกับหมวดคําใหเหมาะสมตาม
เกณฑ พรอมกันนี้จากรายการคําและรายการหมวดคําจะสามารถพิจารณาไดวา หมวดคําชุดใดที่
มีความคลายคลึงกันและนาจะจับรวบเปนหมวดคําเดียว และสามารถพิจาณาไดวารูปคําหนึ่งๆซึ่ง
ปรากฏในหลายปริบทนาจะจัดเปนหมวดคําเดียวกันหรือจัดเปนคนละหมวดคํากัน ขั้นตอนนี้เปน
การตรวจสอบการตัดคํ าและการกํ ากับหมวดคํ าใหสมํ่ าเสมอตามเกณฑและมีความคงที่มากที่
สุด และทําการตรวจสอบการตัดคําและกํากับหมวดคําไปจนกวาทุกคําในคลังขอมูลจะมีความคงที่
สมํ่าเสมอตามเกณฑ ในที่สุด จึงไดผลลัพธเปนคลังขอมูลภาษาไทยที่มีการตัดคําและกํากับหมวด
คํา ซึ่งพรอมที่จะนําไปใชในการพัฒนาโปรแกรมตัดคําและกํากับหมวดคํา
โดยสรุปแลว ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลภาษาไทยจากเวบไซตของหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ
เพื่อนํามาใชเปนคลังขอมูลในวิทยานิพนธ ซึ่งคลังขอมูลดังกลาวจําเปนตองมีการตัดคําและกํากับ
หมวดคําไวเพื่อเปนฐานความรูใหกับโปรแกรม ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดแปลงขอมูลใหอยูในรูปขอความ
ลวน แลวทําการตัดคําและกํากับหมวดคําดวยมือโดยพยายามใหมีความคงที่มากที่สุด ดังนั้นจึง
ตองมีขั้นตอนตางๆในการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ า และมีการตรวจสอบการตัดคํ าและกํ ากับ
หมวดคําใหคงที่สมํ่าเสมอตามเกณฑดังที่อธิบายไว บทตอไปจะกลาวถึง เกณฑในการตัดสินคํา
และเกณฑการกําหนดชุดหมวดคําที่ไดนํามาใชเพื่อตัดคําและกํากับหมวดคําใหกับคลังขอมูลที่จัด
ทําขึ้นในบทนี้

บทที่ 4
การตัดคําและการกําหนดชุดหมวดคํา
การพัฒนาโปรแกรมสําหรับตัดคําและกํากับหมวดคําภาษาไทย โปรแกรมจําเปนตองเรียนรู
ขอมูลทางสถิติจากคลังขอมูลภาษาไทยที่จัดเตรียมไว อันไดแก การตัดคําและการกํากับหมวดคํา
ซึ่งโปรแกรมจะเรียนรูและเก็บขอมูลไวในรูปของคาสถิติในการปรากฎของคําและลําดับหมวดคํา
ดังนั้น บทนี้จะไดกลาวถึงเกณฑการตัดคําที่นํามาใชในวิทยานิพนธในหัวขอที่ 4.1 และกลาวถึง
การกําหนดชุดหมวดคําพรอมทั้งนําเสนอชุดหมวดคําภาษาไทยที่จัดทําขึ้นในหัวขอที่ 4.2
เกณฑการตัดคําและชุดหมวดคําถือไดวาเปนเรื่องสํ าคัญทั้งในทางภาษาศาสตรและใน
การพัฒนาคลังขอมูลภาษาสําหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เนื่องจากวาเกณฑในการตัดคํา
และชุดหมวดคําที่นํามาใชจะมีผลตอการวิเคราะหภาษาเปนอยางมาก ในทางภาษาศาสตร เรื่อง
เหลานี้ถือเปนเรื่องพื้นฐานในการศึกษาภาษาอยางเปนระบบ สวนในทางการประมวลผลภาษา
ธรรมชาติ เกณฑในการตัดคําและชุดหมวดคําเปรียบเสมือนความรูทางไวยากรณภาษาที่แฝงตัว
อยูในคลังขอมูล คลังขอมูลที่มีการตัดคําและการกํ ากับหมวดคํ าที่ตางกันก็สะทอนมุมมองทาง
ไวยากรณภาษาที่ตางกันดวย
4.1 การตัดคําภาษาไทย
ในสวนนี้จะไดกลาวถึงการตัดคําภาษาไทยในวิทยานิพนธนี้ โดยเริ่มจากกลาวถึงลักษณะ
ของภาษาไทยที่ทําใหเกิดปญหาการตัดคําวามาจากการที่ภาษาไทยไมไดเขียนแยกคําไว และก็ยัง
ไมมีเกณฑในการตัดสินขอบเขตของคําที่ชัดเจนอีกดวย จากนั้นในหัวขอที่ 4.1.1 จะไดกลาวถึง
เกณฑตางๆที่ไดเลือกใชเพื่อชวยในการตัดคําใหกับคลังขอมูล อันไดแก เกณฑทางความหมาย,
เกณฑทางวากยสัมพันธ และเกณฑทางจิตวิทยา และจะไดกลาวถึงแนวคิดและการนําเกณฑ
ตางๆไปชวยตัดสินความกํากวมในการตัดคําที่เปนปญหาในคลังขอมูลในหัวขอที่ 4.1.2 ดังนี้
จากลักษณะที่ระบบการเขียนของภาษาไทยสามารถเขียนคําเรียงติดตอกันไปไดโดยไมมี
การเวนชองวางระหวางคําทําใหภาษาไทยประสบปญหาในการตัดคํา แมแตการรูจําคําเดี่ยวซึ่ง
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เปนคํ าที่ไมคอยมีปญหานักก็ยังจํ าเปนตองอาศัยการตัดคํ านั้นๆออกจากสายอักขระขางเคียง
การรูจําคํายิ่งลําบากมากขึ้นในกรณีคําประกอบซึ่งเกิดจากการนําคําที่มีอยูเดิมมาประกอบกันเขา
เปนคําใหม เนื่องจากไมใชเพียงตองตัดคําออกจากสายอักขระขางเคียงเทานั้น แตยังตองพิจารณา
ดวยวา สายอักขระที่ตัดออกมามีสถานะเปนหนึ่งคําหรือไม ดังที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 2 ความ
พยายามที่จะอธิบายมโนทัศนเรื่องคําในหลายๆภาษาทําใหมีงานวิจัยจํานวนไมนอย (Bloomfield,
1933; Brown and Miller, 1980; Crystal, 1971; Kramsky, 1969; Lehmann, 1983; Miller,
1991; Nida, 1949; Pike, 1967, 1977; Robins, 1964) ที่กลาวถึงมโนทัศนคํา และยกเกณฑขึ้น
มาสําหรับตัดสินวา คําควรมีลักษณะและคําจํากัดความอยางไร ถึงแมวาเกณฑตางๆดังกลาวยังไม
สามารถใหคาจํ
ํ ากัดความทีล่ งตัวแนนอนสําหรับคําได แตกม็ ปี ระโยชนชว ยชีแ้ นวทางในการตัดสินคํา
และชวยใหเขาใจลักษณะที่เปนปญหาไดดียิ่งขึ้น
4.1.1 เกณฑการตัดคําภาษาไทย
หัวขอนี้จะไดกลาวถึงเกณฑและคําอธิบายที่งานวิจัยตางๆพยายามใชเพื่อกําหนดขอบเขต
ของคํา ซึ่งเกณฑการตัดคําที่กลาวไวในงานวิจัยตางๆสามารถแบงไดเปน 4 ประเภทใหญๆ คือ
เกณฑทางความหมาย, เกณฑทางเสียง, เกณฑทางวากยสัมพันธ และเกณฑทางจิตวิทยา
วิทยานิพนธฉบับนีจ้ ะตัดเกณฑทางเสียงออกไป เนือ่ งจากขอมูลทีใ่ ชในวิทยานิพนธนอี้ ยูใ นรูปตัวเขียน
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
เกณฑเหลานี้อยางไรในการตัดสินหมวดคําใหกับคลังขอมูล
จากคําอธิบายและเกณฑตางๆที่งานวิจัยจํานวนมากพยายามนํ ามาใชอธิบายมโนทัศน
ของคํานั้น บางงานก็อธิบายคําในความคุนเคยของชาวตะวันตกเทานั้น เชน Miller (1991: 28) ยก
ตัวอยางคํานิยามที่วา “คําเปนสิ่งที่เขียนอยูระหวางชองวางและไมมีชองวางคั่นกลางคํา” แตบาง
งานก็พยายามจํ ากัดความคําในฐานะเปนหนวยที่เปนสากลทางภาษาของทุกภาษา ซึ่งผูวิจัยได
คั ดเลือกคําอธิบายและเกณฑที่เห็นวาเหมาะสมกับภาษาไทยเพื่อนํามาใชอธิบายมโนทัศนของคํา
ในวิทยานิพนธฉบับนี้ ดังนี้
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4.1.1.1 เกณฑทางความหมาย
เกณฑนี้พิจารณาคําในแงของความหมาย ตามเกณฑนี้ คําจะถูกนิยามวาเปนหนวยทาง
ความหมาย หรือหนวยที่แสดงความหมายหรือความคิดหรือมโนทัศนเดี่ยว ซึ่งจะทําใหเกิดปญหา
เนื่องจากวาการอธิบายความหมายหรือมโนทัศนยิ่งยากกวาคํ าเสียอีกเพราะไมไดแสดงรูปอยาง
ชัดเจน ทํ าใหไมสามารถตัดสินไดแนชัดวาสิ่งใดเปนมโนทัศนเดี่ยว เชน ในภาษาไทย คํ าวา
“โรงไฟฟาพลังนํ้า”, “ชุดประจําชาติ” สามารถพิจารณาไดหลายแบบ ใหเปนคําหนึ่งคําที่มีหนึ่ง
มโนทัศน, เปนคํ าหนึ่งคํ าที่มีหลายมโนทัศน หรือเปนคํ าหลายคํ าและมีหลายมโนทัศน ก็ได
นอกจากนี้เกณฑนี้ยังทําใหนิยามของคําไปเหลื่อมลํ้ากับหนวยคําดวย เชน “นัก-” ซึ่งเปนหนวยคํา
ไมอิสระก็แสดงความหมายวา “ผูกระทํา” ไดเชนกัน สวนคําบางคํา เชน “พูดกับคุณ”, “แมจะไม
คอยชอบ” กลับไมมีความหมายหรือแสดงความหมายไมชัดเจนนักในเชิงอางถึง ในภาษาของ
ตะวันตกปรากฎการณเชนนี้เกิดกับคําที่ Kramsky ( 1969: 19) เรียกวา synsemantics ซึ่งแสดง
ความหมายทางไวยากรณในประโยคเทานั้น
จากเหตุผลดังกลาว เห็นไดวา การนิยามคําดวยเกณฑทางความหมายเพียงอยางเดียวนั้น
ยังไมนาเชื่อถือ เพราะไมครอบคลุมและลงตัวพอ อีกทั้งยังมีความลักลั่นระหวางคนแตละคนไดงาย
ดังนั้น วิทยานิพนธฉบับนี้ไมไดอาศัยเกณฑทางความหมายเพียงอยางเดียวในการตัดสินคํา แตถือ
วาความหมายเปนคุณสมบัติพื้นฐานของคํา กลาวคือ สิ่งที่เปนคําจะตองมีความหมาย อาจเปน
หนึ่งมโนทัศนหรือหลายมโนทัศนก็ได ความหมายในที่นี้จะรวมถึง ความหมายในเชิงอางถึงสิ่ง
ภายนอกภาษา ซึ่งอาจเปนสิ่งรูปธรรม ไดแก สิ่งของ, การกระทํา, ลักษณะ หรือสิ่งนามธรรม ไดแก
ความคิด ก็ได และยังรวมไปถึงความหมายในเชิงแสดงความสัมพันธทางไวยากรณในภาษา
(grammatical meaning หรือ grammatical relation) ดวย ซึ่งจะทําใหคําจํากัดความของคํา
ครอบคลุมคําไวยากรณหรือคําที่ทําหนาที่เชื่อมคําหรือเชื่อมความในภาษาไทยไดดวย
4.1.1.2 เกณฑทางวากยสัมพันธ
เกณฑทางวากยสัมพันธพิจารณาคําในแงการปรากฎของคําและสวนประกอบภายในคํา
แบงเปนเกณฑยอย 6 เกณฑ ดังนี้
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(1) เกณฑการปรากฎอิสระ (free, isolatability)
Bloomfield (1933: 178) เปนผูใหนิยามคํา วา minimal free form ซึ่งหมายความวา คํา
คือหนวยที่เล็กที่สุดที่สามารถปรากฎเปนประโยคไดตามลํ าพัง เชน คําวา “นอง” คําเดียว
สามารถปรากฎเปนประโยคที่ตอบคําถามวา “นั่นของใคร” ได
(2) เกณฑการแยกจากสิ่งขางเคียง (separability)
คือ คําสามารถแยกออกจากสายอักขระขางเคียงโดยการแทรกสิง่ อืน่ ลงไปได เชน “รองเทา
สวย” สามารถแยกออกเปน “รองเทานั้นสวย” ได
(3) เกณฑการไมสามารถแทรกกลาง (uninterruptibility)
คือ คําไมสามารถถูกแทรกกลางโดยสิง่ อืน่ ได เชน “รองเทา” ไมสามารถแยกเปน *“รองนัน้
เทา” ได
(4) เกณฑการแทนที่ (replaceability)
คือ คําจะสามารถถูกแทนที่ดวยคําอื่นได Kramsky (1969: 68) แสดงความเห็นวา เกณฑ
นี้เปนเกณฑที่นาเชื่อถือที่สุดและใชไดกับหลายๆภาษา อีกทั้งสามารถใชเปนเกณฑรองรับในกรณีที่
ไมสามารถใชเกณฑการแยกจากสิ่งขางเคียงได ภาษาไทยสามารถใชเกณฑนี้ชวยตัดสินคําที่เปน
บุพบท เชน “บนโตะ” ไมสามารถแยกเปน *“บนของโตะ” หรือ *“บนจากโตะ” ได แตสามารถนําคํา
บุพบทอื่นมาแทนที่เปน “ใตโตะ” ได เปนตน แตในทางตรงกันขามสวนประกอบภายในคําไม
สามารถแทนที่ดวยสิ่งอื่นได Pike (1977: 113) อธิบายไวคลายคลึงกันวา สิ่งที่ไมสามารถแยกจาก
สิ่งขางเคียงนั้นก็สามารถตัดสินใหเปนคําได หากสิ่งนั้นสามารถปรากฎในสลอต (slot-filler role)
เดียวกับคําอื่นไดตามไวยากรณแทกมีมิค (Tagmemic)
(5) เกณฑการยายที่ (displaceability)
คือ คําจะมีความอิสระพอสมควรทําใหสามารถเคลื่อนยายไปในตําแหนงตางๆในประโยค
ได เชน ในภาษาไทย “ครูตีนักเรียน” สามารถยายที่เปน “นักเรียนครูตี”, “นักเรียนตีครู” ไดโดยไม
ผิดไวยากรณ ในขณะที่สวนประกอบภายในคําไมสามารถยายที่ไปตําแหนงตางๆในประโยคไดโดย
อิสระ เชน *“ครูนักตีเรียน” หรือการยายที่ภายในคําเองก็ไมสามารถทําได เชน *“ครูตีเรียนนัก”
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(6) เกณฑความสัมพันธพิเศษภายในคํา (special relationship)
Pike (1967: 438) กลาววา ความสัมพันธระหวางสวนประกอบภายในคําอาจจะไมเปนไป
ตามรูปแบบทางวากยสัมพันธ (nonsyntactic patterns between morphemes may occur
within words which are not found in phrases – the outcast VS to cast out) ในภาษาไทย
พบวา ในนามวลี คําที่มาขยายจะปรากฏตามหลังคํานามซึ่งเปนสวนหลัก เชน “ผลการเรียนดี”
แตก็มีคําจํานวนหนึ่งที่คําที่มาขยายปรากฏหนาคําหลัก เชน “มงคลสมัย”, “สุขภาพ” ซึ่งเปนคําที่
ไดรับอิทธิพลจากภาษาบาลี-สันสกฤตที่มีลักษณะโครงสรางทางวากยสัมพันธคือ คําขยายจะอยู
หนาคํ านามที่เปนสวนหลักในนามวลี ดังนั้น คําเหลานี้จึงจัดเปนคําหนึ่งคําในภาษาไทยเพราะ
ความสัมพันธระหวางสวนประกอบภายในคําไมเปนไปตามรูปแบบทางวากยสัมพันธของภาษา
ไทย
เกณฑทางวากยสัมพันธเปนเกณฑที่ไดรับการยอมรับจากงานวิจัยตางๆวานาเชื่อถือมากที่
สุดเพราะมีลักษณะที่เปนวิทยาศาสตร สามารถตรวจสอบได อยางไรก็ดี เกณฑนี้ยังมีขอจํากัดใน
การตัดสินคําในภาษาไทยในบางกรณี ดังจะอธิบายไดดังนี้ เมื่อยึดตามเกณฑการปรากฎอิสระ จะ
พบวา แทที่จริงคําบางคําในภาษาไทยไมปรากฎเปนประโยคโดยลําพัง เชน “จาก”, “ถา”, “ซึ่ง” ซึ่ง
มีลักษณะเหมือนกับคําที่ Kramsky (1969) เรียกวา synsemantic ของภาษาตะวันตก ซึ่งทําให
ตองอาศัยเกณฑอื่น ไดแก เกณฑการแยกจากสิ่งขางเคียง เชน “ถาไมมีอาจารยผูสอน...” เปน
“ถาสมมติวาไมมีอาจารยผูสอน...” ซึ่งเกณฑนี้ก็อาจใชในการแยกคําในหนวยสรางบุพบทวลีไมได
เชน “สถาบันการศึกษาของประเทศ” ไมสามารถใชวิธีแทรกคําที่ขยายคํานามเพื่อแยกคําออกจาก
กันเหมือนที่ทําในภาษาอังกฤษได เพราะในภาษาไทยคําที่มาขยายมักจะเกิดตามหลังคําหลัก เชน
“สถาบันการศึกษาของประเทศใหญ” ดังนั้นทําใหตองอาศัยเกณฑอื่นอีก หรือเมื่ออาศัยเกณฑ
การแทนที่ เชน “สถาบันการศึกษาของไทย” เปน “สถาบันการศึกษาของประเทศที่อยูในภูมิภาคนี”้
จะเห็นไดวา สิ่งที่มาปรากฎแทนที่คําในตําแหนงดังกลาวอาจเปนหนวยทางภาษาที่ใหญกวาคําก็
ไดดวย นอกจากนี้ การที่ภาษาไทยเปนภาษาที่ลําดับของคํามีความสําคัญ จึงทําใหมีขอจํากัดใน
ยายทีข่ องคํา เชน “ใหหนังสือแกสมชาย” เมือ่ ยายทีแ่ ลวก็อาจจะทําใหผดิ โครงสรางทางวากยสัมพันธ
ในภาษาไทย เชน “ใหหนังสือสมชายแก” หรือการยายที่อาจจะทําใหความหมายผิดเพี้ยนไป เชน
“ครูตีนักเรียน” เปน “นักเรียนตีครู” นอกจากนี้ ยังพบวาคําบางคําสามารถแทรกกลางได เชน
“เครื่องพิมพดีดไฟฟา“ เปน “เครื่องพิมพดีดที่ใชไฟฟา” หรือ “เรือประมง” เปน “เรือสําหรับประมง”
ถึงแมจะทํ าใหเอกภาพของคํ านอยลงไปบางแตก็ไมถึงกับทํ าใหความหมายผิดเพี้ยนไปจากเดิม
มากนัก
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จากที่กลาวมา ลักษณะของคําในทางวากยสัมพันธพอจะสรุปไดวา เมื่อเทียบกับหนวยคํา
ซึ่งมีขนาดเล็กกวา คํามีความเปนอิสระมากกวา คือ คําสามารถแยกจากสิ่งขางเคียงหรือปรากฎ
โดยลําพังได และมีความคลองตัวในการยายที่หรือจะแทนที่คําดวยคําอื่นก็ได แตเมื่อเทียบกับวลี
หรืออนุพากยซึ่งมีขนาดใหญกวา คําจะมีความเหนี่ยวแนนภายใน (internal cohesion หรือ
internal stability) มากกวา คือ คําไมสามารถแทรกกลางดวยสิ่งอื่นได และสวนประกอบภายในคํา
ก็ไมสามารถยายที่หรือแทนที่ดวยสิ่งอื่นได รวมทั้งความสัมพันธระหวางสวนประกอบภายในคํา
อาจจะไมเปนไปตามรูปแบบความสัมพันธทางวากยสัมพันธดวยก็ได
4.1.1.3 เกณฑทางจิตวิทยา
เกณฑนี้พิจารณาคําในแงความคิดของผูพูดและผูฟงที่มีตอคํา Kramsky (1969: 71)
กล าวว า คํ าไม ส ามารถอธิบายดวยเกณฑทางวากยสัมพันธเสมอไป โดยยกตัวอยางคํ าวา
fathers-in-law, commanders-in-chief ซึ่งสามารถแทรกกลางคําดวยหนวยคําแสดงพหูพจน s
ได และสามารถแทนที่สวนประกอบภายในคําเปน mothers-in-law ก็ได Kramsky กลาววา ใน
กรณีเหลานี้ควรใชเกณฑทางจิตวิทยาพิจารณาวา ในการสื่อสารผูพูดและผูฟงตีความใหสาย
อักขระดังกลาวมีสถานะเปนหนึ่งคําหรือเปนคําหลายคํา นอกจากนี้ ในภาษาอังกฤษระบบการ
เขียนที่มีการเวนชองวางระหวางสวนประกอบภายในคํา, หรือมีการขีดคั่นระหวางสวนประกอบ
ภายในคํา หรือการเขียนสวนประกอบภายในคําติดกัน ก็มีอิทธิพลตอความคิดในการตัดสินคําดวย
เกณฑทางจิตวิทยานี้ถึงแมจะไมใชเกณฑที่เปนทางการ แตก็ชวยใหรับรูคําในมุมมองของผูใช
ภาษาได ดังนั้นเกณฑนี้จึงมักใชโดยนักภาษาศาสตรที่วิเคราะหภาษาที่ยังไมมีตัวเขียน
ในวิทยานิพนธฉบับนี้ เกณฑทางจิตวิทยาจะใชเสริมในกรณีที่ไมสามารถตัดสินคําดวย
เกณฑอื่นๆได ซึ่งโดยมากมักเปนกรณีของคํ าประกอบประเภทคําประสมที่มีความกํากวมอยาง
มากในการตัดสินวาเปนคํ าประสมหนึ่งคํ าหรือเปนคํ าเดี่ยวๆหลายคํ า เชน โรงไฟฟาพลังนํ้ า,
หมอหุงขาว ผูวิจัยเห็นวาการตัดสินคําประสมมักขึ้นอยูกับมุมมองของผูตัดสิน แตละคนก็อาจไม
เห็นพองกันในการตัดสิน ดังนั้นผูวิจัยในฐานะเจาของภาษาและใชภาษาไทยในการสื่อสารอยู
สมํ่าเสมอ จะเปนผูพิจารณาตัดสินวาสายอักขระดังกลาวจัดเปนคําหนึ่งคําหรือเปนคําหลายคํา
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เกณฑใหญๆทั้ง 3 เกณฑนี้สามารถนํามาใชตัดสินมโนทัศนเรื่องคําได โดยในวิทยานิพนธ
นี้ใชเกณฑทั้ง 3 รวมกันในการตัดคําดวยมือใหกับคลังขอมูล ถึงแมวาแตละเกณฑจะมีขอจํากัด
ของตนเอง ซึ่งทําใหการใชเกณฑใดเพียงเกณฑเดียวไมสามารถตัดสินคําไดอยางลงตัว แตเมื่อใช
เกณฑตางๆรวมกันแลวก็สามารถลดขอบกพรองลงได ทําใหสามารถตัดสินคําไดครอบคลุมและ
ลงตัวยิ่งขึ้น โดยเกณฑหลักที่วิทยานิพนธนี้เลือกใช คือ เกณฑทางวากยสัมพันธตางๆทั้งหมด เนื่อง
จากเห็นวาเกณฑทางวากยสัมพันธนี้สามารถสังเกตไดจากขอมูลจริงและมีความลื่นไหลนอยที่สุด
และร ว มด วยการใช เ กณฑ ท างความหมายเพื่ อเป นตั วกํ าหนดว า เกณฑ ทางวากยสั ม พั นธ นั้ น
สามารถนํามาใชไดหรือไมในแตละกรณี กลาวคือ หากใชเกณฑทางวากยสัมพันธนั้นแลวทําให
ความหมายผิดเพี้ยนไปหรือคําที่ไดไมมีความหมายก็จะถือวาเกณฑทางวากยสัมพันธดังกลาวไม
สามารถนํามาใชได และหากวาเกณฑทั้งสองยังไมสามารถตัดสินได ผูวิจัยก็จะเลือกใชเกณฑทาง
จิตวิทยาโดยผูวิจัยในฐานะเจาของภาษาคนหนึ่งจะเปนผูพิจารณาวา สายอักขระดังกลาวจัดเปน
หนึ่งคําหรือเปนหลายคํา
4.1.2 การตัดสินปญหาความกํากวมในการตัดคําใหกับคลังขอมูล
ในหัวขอนี้จะไดกลาวถึงการนํ าเกณฑตางๆที่ไดเสนอมาใชตัดสินความกํากวมลักษณะ
ตางๆในภาษาไทยที่กอใหเกิดปญหาตอการตัดคําใหกับคลังขอมูล ในหัวขอที่ 4.1.2.1 จะไดกลาว
ถึงการตัดสินความกํากวมที่เกิดจากการที่คําในภาษาไทยเขียนติดกัน ในหัวขอที่ 4.1.2.2 จะได
กลาวถึงการตัดสินความกํากวมที่เกิดจากชื่อเฉพาะในภาษาไทยที่มักปรากฏรวมกับคํานามสามัญ
อยูเสมอ ในหัวขอที่ 4.1.2.3 กลาวถึงการตัดสินความกํากวมที่เกิดจากคําประกอบในภาษาไทยซึ่ง
เกิ ดจากในภาษาไทยยั ง ไม มี เ กณฑ ในการบ งบอกขอบเขตของคํ าที่แนชัด จากนั้นในหัวขอที่
4.1.2.4 จะไดกลาวถึงการพิจารณาตัดคําในลักษณะพิเศษอื่นๆในคลังขอมูล ดังนี้
4.1.2.1 การตัดสินความกํากวมที่เกิดจากการที่คําในภาษาไทยเขียนติดกัน
ความกํากวมที่เกิดจากการที่คําในภาษาไทยเขียนติดกันนี้ ทําใหเกิดปญหาวาควรตัดคําที่
ตําแหนงใด ตัวอยางเชน
ตากลม
ภาพรอออกฉาก

ตัดไดเปน
ตัดไดเปน

ตา-กลม, ตาก-ลม
ภาพ-รอ-ออก-ฉาก, ภา-พร-ออ-อก-ฉาก
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โคลง
มากวา

ตัดไดเปน
ตัดไดเปน

โคลง, โค-ลง
มาก-วา, มา-กวา

กลาวคือ สายอักขระหนึ่งๆสามารถตัดคําไดหลายแบบ และแตละแบบก็มีความหมาย ในการแก
ปญหาความกํากวมประเภทนี้ โดยทั่วไปสามารถอาศัยปริบทชวยตัดสินเลือกการตัดคําที่ถูกตองได
เชน “เขานั่งตากลม” ควรตัดเปน “เขา-นั่ง-ตาก-ลม” ซึ่งมีความหมายเหมาะกับปริบท ในขณะที่
*“เขา-นั่ง-ตา-กลม” ไมมีความหมายที่สมบูรณ ถึงแมวาความกํากวมประเภทนี้ไมพบในคลังขอมูล
แตไดนํามากลาวไวเนื่องจากเปนความกํากวมที่โปรแกรมจะตองแกปญหาในการตัดคําดวย
4.1.2.2 การตัดสินความกํากวมที่เกิดจากชื่อเฉพาะ
ความกํากวมประเภทนี้เกิดในคลังขอมูล เนื่องจากในภาษาไทยสายอักขระที่เปนชื่อเฉพาะ
มักปรากฎรวมกับคํานามสามัญอยูเสมอ ตัวอยางในคลังขอมูล เชน
ชื่อเมือง ประเทศ สถานที่ เชน เมืองโฮจิมินห, กรุงบรัสเซลส, ประเทศมาเลเซีย
ชื่อสถาบัน บริษัท ธุรกิจ สิ่ง เชน กรมการประกันภัย, กรมประกันภัย, กรมสงเสริมอุตสาห
ประดิษฐ
กรรม, กระทรวงพาณิชย, กระทรวงคมนาคม, ธนาคาร
กรุงไทย, สํานักงานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป, บริษัท
จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด, บริษัทตลาดรองสินเชื่อ
เพื่อที่อยูอาศัย, บริษัทผลิตไฟฟาจํากัด(มหาชน), รานเซ
เว น-อี เ ลฟเว น, สายการบิ น สิ ง คโปร แอร ไ ลน ส,
คอมพิวเตอรไอบีเอ็ม, คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ชื่อเชื้อชาติ, ภาษา ศาสนา เชน เชื้อชาติจีน, คนจีน, คนไทย, ภาษาอังกฤษ, ศาสนาพุทธ
ชื่อเดือน วัน
เชน เดือนกันยายน, วันจันทร
ชื่อโครงการ
เชน โครงการนํ้าเทิน 2, โครงการ 14 สิงหาคม 2541
ชื่อคน กับคํานําหนาชื่อหรือ เชน คุณชายจัตุมงคล, คุณทนง พิทยะ, นางรัตนาภรณ จึง
ตําแหนง
สงวนสิทธิ์, นางสาวอารลิน เดอ ลา ครูซ, นายชาญ อัศว
โชค, นายกรัฐมนตรีฮุน เซน, รมช.วิชัย, รศ.ดร.ทองอินทร
วงศโสธร
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ความกํ ากวมที่เกิดขึ้นก็คือ สายอักขระเหลานี้จะจัดเปนคํ าหนึ่งคํ า หรือเปนคํ าหลายคํ า ใน
วิ ทยานิพนธฉบับนี้แยกคํานามสามัญกับชื่อเฉพาะที่เกิดรวมกันนี้เปนคนละคํากัน ดวยเหตุผลดัง
ตอไปนี้
(1) ทั้งสองสวนสามารถปรากฎโดยลําพังเปนอิสระจากกัน เชน “เดือน” กับ “กันยายน” หรือ “คน”
กับ “จีน” สามารถปรากฎไดโดยลําพังโดยแตละสวนยังมีความหมายคงเดิม
(2) ความกํากวมดังกลาวสามารถใชเกณฑการเกิดแทนที่ชวยตัดสินได เชน “คนจีน” กลายเปน
“ภาษาจีน” “ตัวอักษรจีน” หรือ “โครงการมิยาซาวา” เปน “ทุนมิยาซาวา” เปนตน
(3) ความสัมพันธทางความหมายระหวางคําทัง้ สองเปนความสัมพันธแบบระบุประเภท คือ คํานาม
สามัญทีน่ าหน
ํ าบอกสิง่ ทีช่ อื่ เฉพาะทีต่ ามหลังเปน กลาวคือ “กันยายนเปนเดือน”, “ไทยเปนคน“
หรือ “ไทยเปนภาษา” เปนตน
(4) ชื่อเฉพาะบางคํ าก็สรางขึ้นจากคํ านามสามัญ เชน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, กระทรวง
พาณิชย, บริษัทผลิตไฟฟาจํากัด กรณีเชนนี้รูปภาษาไมไดบงบอกวาสายอักขระดังกลาวเปน
คําเดียวหรือไม จําเปนตองอาศัยความหมายในเชิงอางถึงสิ่งภายนอกภาษาเพื่อตัดสินวาคํา
หรือกลุมคํานั้นเปนชื่อของสถาบันหรือสิ่งเฉพาะเจาะจงหรือไม เชน กระทรวงพาณิชย เปนชื่อ
กระทรวงที่ทําหนาที่ดูแลทางดานการคาของประเทศ, “ทองไปในโลกกวาง” เปนชื่อหนังสือ
เปนตน และสังเกตไดวาคําเหลานี้ในภาษาอังกฤษแมวาเหมือนจะเปนคํานามสามัญแตมัก
เขียนเริ่มคําดวยตัวอักษรใหญ
(5) นามวลี อ าจประกอบขึ้ น จากคํ านามสามั ญ คํ าเดี ย วประกอบกั บ หน ว ยสร า งความรวม
(coordinate construction) ที่มีชื่อเฉพาะหลายคํ าประกอบกันเปนหนวยสรางได เชน
“ธนาคารกรุงเทพและกรุงไทย” ซึ่งหมายถึง “ธนาคารกรุงเทพ” และ “ธนาคารกรุงไทย”
(6) ชื่อคนที่เกิดรวมกับคํานําหนาชื่อหรือตําแหนง สามารถยายที่ได เชน “พระยาอุปกิตศิลปสาร”
เปน “อุปกิตศิลปสาร, พระยา” บางคําแทรกกลางได (ดวยชองวาง) เชน “นายชาญ อัศวโชค”
เปน “นาย ชาญ อัศวโชค” นอกจากนี้ คํายอก็จะยอเฉพาะชื่อตําแหนงหรือคุณวุฒิ เชน “ร.ศ.
ดร. ทองอินทร” ยอมาจาก “รองศาสตราจารย ดอกเตอร ทองอินทร”
4.1.2.3 การตัดสินความกํากวมที่เกิดจากคําประกอบ
ความกํากวมของคําประกอบเปนปญหาที่พบมาก ซึ่งกอใหเกิดความลําบากในการตัดคํา
ภาษาไทยใหกับคลังขอมูล เพราะนอกจากจะตองตัดสายอักขระดังกลาวออกจากสายอักขระขาง
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เคียงแลว ยังตองตัดสินดวยวาสายอักขระดังกลาวมีสถานะเปนคําหนึ่งคําหรือเปนคําหลายคํา คํา
ประกอบในวิทยานิพนธฉบับนี้ หมายถึง คําใหมที่เกิดจากการประกอบหนวยคําตั้งแต 2 หนวยคํา
ขึ้นไปเขาดวยกัน และมีหนวยคําอยางนอย 1 หนวยคําที่เปนหนวยคําอิสระได ซึ่งรวมเอาคําประสม
คําประสานเทียม คําซอน และคําซํ้าอยูในประเภทนี้ ดังที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 2 ทั้งนี้ คําที่เกิด
ขึ้นมาใหมนี้จะจัดเปนคําใหมหนึ่งคํามีความหมายเฉพาะเปนของตนเอง ปญหาของคําประกอบ
ประเภทตางๆนั้นมีขอสังเกตและแนวทางการแกปญหาตางกัน ดังนี้
4.1.2.3.1 การตัดสินความกํากวมของคําประสานเทียม ซึ่งเกิดจาก
หนวยคําไมอิสระประกอบเขากับคํามูล เชน “นักเรียน”, “ชาวบาน”, “โรงไฟฟา” สามารถแกปญหา
ได โดยพิจารณาวามีสวนประกอบที่ไมสามารถปรากฏตามลําพังได จากตัวอยาง “นัก-”, “ชาว-”,
“โรง-” ไมปรากฎตามลําพัง สวนประกอบเหลานี้จัดเปนหนวยคําไมอิสระที่เกิดหนาหรือคําอุปสรรค
ดังนั้นจะไมประกอบเขากับสวนที่นํามาขางหนา แตจะประกอบเขากับสวนที่ตามหลัง คือ “เรียน”,
“บาน”, “ไฟฟา” เพื่อสรางคําใหมขึ้นมา คําประกอบประเภทคําประสานเทียมนี้ถือวาเปนคําหนึ่งคํา
4.1.2.3.2 การตัดสินความกํากวมของคําซํ้า ซึ่งเกิดจากคําเดียวกัน
เกิดซํากั
้ นหรือคําทีม่ เี สียงคลายกันมาประกอบกันเขา เชน “แดงๆ”, “ดีๆ”, “โฉงฉาง”, “ดําดํ
๊ า”, “ตกอก
ตกใจ” สามารถแกปญหาโดยสังเกตรูปแบบทางเสียงของสวนประกอบทั้งสองจะคลายคลึงกัน คือ
มีเสียงเหมือนกันหรือมีสัมผัสสระหรือพยัญชนะระหวางกัน คําประกอบประเภทคําซํ้านี้ถือวาเปน
คําหนึ่งคํา
4.1.2.3.3 การตัดสินความกํากวมของคําซอน ซึ่งเกิดจากคําที่มีความ
หมายใกลเคียงหรือตรงขามกันมาประกอบเขาดวยกัน เชน “บอกกลาว”, “เร็วไว”, “แกเฒา”, “เปน
ตายรายดี” สามารถแกปญหาไดโดยสังเกตรูปแบบทางความหมายของสวนประกอบทั้งสองสวน
จะเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งอาจคลายคลึงหรือขัดแยงกัน คําประกอบประเภทคําซอนนี้ถือวาเปนคําหนึ่งคํา
4.1.2.3.4 การตัดสินความกํากวมของคําประสม ซึ่งเกิดจากคํามูล 2
คําหรือมากกวานั้นประกอบกันเขาเปนคําใหม เปนความกํากวมที่มีจํานวนมากและตัดสินไดยากที่
สุด ในภาษาไทยไมบงบอกดวยการเวนหรือไมเวนระหวางสวนประกอบภายในคําเหมือนอยางเชน
ภาษาอั งกฤษ และไม ส ามารถสั ง เกตร องรอยในการประกอบเขาดวยกันไดชัดเจนเทากับคํ า
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ประกอบประเภทอื่น รูปแบบการประกอบเขาดวยกันของคํ าประสมก็มีลักษณะหลากหลาย
ตั วอยางในคลังขอมูล เชน
คํานาม-คํานาม
คํานาม-คํากริยา
คํานาม-คําบุพบท
คําบุพบท-คํานาม
คํากริยา-คํานาม
คํากริยา-คํากริยา

เชน
เชน
เชน
เชน
เชน
เชน

พอแม, เรือประมง, หลังมือ, หนี้ภาครัฐ, ฝายการเงิน
ขาวสวย, ทองเดิน, ไกเขี่ย, หุนอางอิง, ฝายบริหาร
บานนอก, วงใน
ใตดิน
ลวงลูก, ลวงกระเปา, จับกบ, ทํางาน
จํานํา, ลูบคม

ความกํากวมที่เกิดขึ้น ก็คือ สายอักขระดังกลาวเปนจะจัดเปนคําประสมหนึ่งคําหรือเปนคํา
หลายคําที่มีความสัมพันธทางวากยสัมพันธตอกัน (syntactic group) หรือวลี อยางไรก็ตาม
วิทยานิพนธฉบับนี้มีแนวทางที่ชวยตัดสินความกํากวมของคําประสม ดังนี้
(1) ทางดานความหมาย คํ าประสมโดยทั่วไปมีความหมายเฉพาะที่ไมเทากับผลรวมทาง
ความหมายของสวนประกอบสองสวน เชน “กระดานดํา” ไมเทากับ กระดานสีดํา และ
กระดานดําโดยทั่วไปก็เปนสีเขียว, “ไฟฟา” ไมไดหมายถึง ไฟและฟา แตเปนคลื่นชนิดหนึ่ง
ที่เดินทางโดยอาศัยตัวนํา เปนตน แตกตางจากวลีที่มีความหมายเทากับผลรวมทางความ
หมายของแตละคํา เมื่อใชเกณฑนี้ สํานวน (idiom) ก็จัดเปนคําประสมดวย เนื่องจากมี
ความหมายเฉพาะเชนกัน เชน “นํ้าตาเช็ดหัวเขา”, “กินนํ้าใตศอก”
(2) คําประสมไมมีความเปนผลิตผลภาวะ* (productivity) คือ คําประสมไมใชเกิดไดกับคําทุก
คํา เชน มีคําวา “กระดานดํา” ในภาษาไทยในปจจุบัน แตไมมี *“กระดานแดง”, *“กระดาน
เขียว” ในขณะที่กลุมคําหรือวลีจะมีลักษณะเปนผลิตผลภาวะ เชน มีไดทั้ง “ดอกไมแดง”,
“ดอกไมเขียว”, “ดอกไมเหลือง” (ในการใชเกณฑนี้ ผูวิจัยพิจารณาเฉพาะสภาวะของคํา
ศัพทในภาษาในเวลาปจจุบันเทานั้น ไมได ดังนั้น จึงไมไดหมายความวา คําศัพท เชน
“กระดานแดง” จะไมมีโอกาสเกิดขึ้น เพราะคําศัพทนี้อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได)
*

ศัพทภาษาไทยที่ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ, ยุพาพรรณ หุนจําลอง และสรัญญา เศวตมาลย (2544: 160) ใช สวน
ราชบัณฑิตยสถาน(http://www.royin.go.th) บัญญัติไววา “ผลิตภาพ”
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(3) คําประสมมีระดับของความเหนี่ยวแนน (cohesion) ตางกัน Kramsky (1969: 54) กลาว
วา ในภาษาอังกฤษระดับความเหนี่ยวแนนภายในคําประสมจะแสดงออกมาจากการเขียน
สวนประกอบทั้งสองสวนแยกกันหรือติดกัน คําประสมที่เขียนติดกันมีความเหนี่ยวแนน
มากทีส่ ดุ คําประสมทีเ่ ขียนเชือ่ มแตละสวนดวยเครือ่ งหมายขีด (dash) มีความเหนีย่ วแนน
รองลงมา สวนคําประสมที่เขียนแยกกันมีความเหนี่ยวแนนนอยที่สุด แตบางทีสายอักขระ
เดียวกัน พจนานุกรมบางเลมก็เขียนแยกบางเลมก็เขียนแบบมีขีดคั่น เชน “sleeping car”
กับ “sleeping-car”, “well known person” กับ “well-known person” หรือในภาษาเชค
(Czech) คําประสมที่เปนคําวิเศษณ เชน “natolik”(in such a degree) ก็สามารถปรากฏ
แยกกันเปนบุพบทวลี “no tolik”(so much) ได ซึ่งในกรณีนี้ Kramsky (1969) กลาววาจะ
แสดงถึงระดับความเปนเอกภาพทางมโนทัศน (conceptual unity or diversity) ของคํา
เหลานี้ กลาวคือ บุพบทวลีซึ่งเขียนคําแยกจากกัน มีเอกภาพทางมโนทัศนนอยกวาคํา
วิเศษณที่เขียนติดกัน สําหรับภาษาไทย คําอธิบายในแงระดับความเหนี่ยวแนนนี้สามารถ
อธิบายไดวาทําไมคําหนึ่งๆจึงถูกตัดสินตางกัน เชน “โรงไฟฟาพลังนํ้า” บางครั้งถูกตัดสิน
เปนหนึ่งคํา บางครั้งถูกตัดสินเปน “โรงไฟฟา” กับ “พลังนํ้า” แยกกัน ในขณะที่ “ขาวสวย”
แทบจะไมเคยถูกตัดสินใหเปนคนละคํากันเลย และ “โรงไฟฟาพลังนํ้า” ก็ไมนาจะมีใคร
ตัดสินแยกใหเปน “โรงไฟฟาพลัง” กับ “นํ้ า” เนื่องจากวา “พลัง” กับ “นํ้ า” มีความ
เหนี่ยวแนนระหวางกันมากกวา “โรงไฟฟา” กับ “พลัง”
(4) กรณีสายอักขระมีความหมายในเชิงแสดงความเปนเจาของ เชน “นายกรัฐมนตรีอังกฤษ”
“หนังสือหองสมุด” จะไมถอื วาเปนคําประสม แตถอื วาเปนคําสองคํา เนือ่ งจากมีความหมาย
เทากับผลรวมของทั้งสองสวน คือ “นายกรัฐมนตรีของอังกฤษ”
4.1.2.4 การตัดคําในลักษณะพิเศษอื่นๆในวิทยานิพนธ
(1) ตัดคํา “การ-” และ “ความ-” ที่นําหนานามวลีแยกออกมามีสถานะเปนหนวยคํา เนื่องจากการ
สรางคํานามหรือนามวลีดวย “การ-” “ความ-” เปนกระบวนการที่มีความเปนผลิตผลภาวะ
(productivity) และปรากฏเปนจํานวนมากในภาษาไทย เชน การแตงงาน, การคิดไตรตรอง,
ความรักชาติ, ความเปนมนุษย เปนตน การแยกคําทั้งสองออกมาทําใหสามารถอธิบายตัวอยาง
“การพัฒนาและคิดสรางสรรคสิ่งใหม...” วา “พัฒนา” และ “คิดสรางสรรค” ประกอบกันเปน
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หนวยสรางความรวม (coordinate construction) แลวหนวยคํา “การ-” จึงประกอบเขากับทั้ง
หนวยสรางอีกทีหนึ่ง สวนกรณีที่ไมแยก “การ-“ และ “ความ-“ ออกมา ไดแก คํ าที่แสดง
มาตรวัด เชน ความยาว, ความสูง, ความถี่, ความสวย คําที่มีความหมายถึงเหตุการณ
(event) เชน การสัมมนา, การบรรยาย, การประชุม คําที่แสดงหนวยของความรูสึกนึกคิด ไม
ไดแสดงการกระทํา(expression) เชน ความคิด, ความรัก, ความรูส กึ คําทีห่ มายความวา ”เรื่อง
หรือธุระที่เกี่ยวกับ” ที่ปรากฏหนาคํานาม เชน การเมือง, การเงิน, การธนาคาร และคําที่
ประกอบกันขึ้นเปนคําซอน เชน การเรียนการสอน, การบานการเมือง ซึ่งถือวาเปนคําหนึ่งคํา
(2) ตัดคํ าในขอความแสดงจํ านวนนับโดยพิจารณาจากลักษณะของคํา กลาวคือ การแสดง
จํานวนนับสามารถแสดงไดทั้งในรูปตัวเลขและตัวอักษร ใน 3 ลักษณะ ไดแก ตัวเลขอยาง
เดียว“10,000,000” ตัดเปนหนึ่งคํา, ตัวเลขผสมกับตัวอักษร “10 ลาน” ตัดเปนสองคํา คือ
“10” กับ “ลาน”, และ ตัวอักษรอยางเดียว “สิบลาน” ตัดเปนสองคําคือ “สิบ” กับ “ลาน” เนื่อง
จากเห็นวาแตละสวนสามารถปรากฏไดโดยลําพัง
(3) ชื่อกับนามสกุลตัดแยกเปนคนละคํ ากัน เนื่องจากเห็นวาแตละสวนสามารถปรากฏไดโดย
ลําพัง
ผูวิจัยมีความเห็นวา ปญหาเรื่อง “คํา” นี้ยังคงเปนปญหาที่ตองการการศึกษาในแงมุม
ตางๆอีกมาก เกณฑและคําอธิบายเรือ่ งคําทีใ่ ชในวิทยานิพนธฉบับนีจ้ งึ ยังไมใชจดุ สิน้ สุดและจุดลงตัว
เสียทีเดียว บางงานวิจัยเสนอวาควรอธิบายคําในแงของระดับความเปนคํา บางคําจัดเปนสมาชิก
หลักจากคํานิยามของคํา สวนบางคําเปนสมาชิกที่อยูริมขอบ เชน Ross (1973 อางถึงใน สุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2533: 39-40) กลาววาไมอาจจะแบงแยกระหวางคํานามกับประโยคไดอยางเด็ดขาด
บอกไดแตเพียงวาคําหรือกลุมคําใดมีลักษณะเปนประโยคหรือเปนคํานามมากนอยกวากัน เปนตน
นอกจากนี้ ป ญหาในการตั ดสิ นคํ าบางป ญหามี ส าเหตุ มาจากการเปลี่ ยนแปลงของภาษาตาม
กาลเวลา ตัวอยางเชน ในบางภาษาบุพบทวลีเริ่มกลายเปนคํา ซึ่งอาจสังเกตไดจากการไมปรากฎ
การเวนชองวางระหวางบุพบทกับคํานามที่ตามมา และคําบุพบทก็กลายเปน clitic ไป ซึ่งถาไดรับ
การยอมรับในสังคมใหเปนบรรทัดฐาน (norm) ในการใชภาษา บุพบทวลีก็จะกลายเปนคําหนึ่งคํา
ไปในที่สุด แตระหวางชวงการเปลี่ยนแปลงจากวลีกลายเปนคํานี้ ทําใหเกิดความลําบากที่จะเห็น
พองกันไดวาควรตัดสินวาเปนคําหนึ่งคําหรือเปนวลี
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4.2 การกําหนดชุดหมวดคําภาษาไทย
ในสวนนี้จะไดกลาวถึงการกํ าหนดชุดหมวดคํ าภาษาไทยในวิทยานิพนธนี้ โดยเริ่มจาก
กลาวถึงการเลือกการจัดแบงหมวดคําที่นํามาใชเปนตนแบบจากชุดหมวดคําภาษาไทยตางๆที่มีผู
เสนอไว จากนั้น ในหัวขอที่ 4.2.1 จะไดกลาวถึงวิธีการกําหนดชุดหมวดคําขึ้นใชในวิทยาพนธนี้ ซึ่ง
ไดผลลัพธเปนชุดหมวดคําภาษาไทยดังที่แสดงไวโดยละเอียดในหัวขอที่ 4.2.2 ชุดหมวดคํานี้เปน
ชุดหมวดคําทีไ่ ดนาไปใช
ํ
กากั
ํ บหมวดคําใหกบั ขอมูลการใชภาษาจริง จึงเปนชุดหมวดคําที่เหมาะสม
และสามารถใชงานไดจริงในระดับหนึ่ง ซึ่งในการใชชุดหมวดคําดังกลาวกํากับคลังขอมูลฝกสอนได
พบปญหาความกํากวมในการกํากับหมวดคําเปนจํานวนมาก ดังนั้น หัวขอ 4.2.3 จึงจะกลาวถึง
แนวทางที่ใชในการตัดสินปญหาความกํากวมที่เกิดขึ้น ดังนี้
จากการทบทวนการจัดแบงหมวดคําภาษาไทยที่มีผูเสนอไวดังแสดงในบทที่ 2 พบวา
ภาษาไทยมีชุดหมวดคําอยูดวยกันหลากหลายชุด การจัดแบงหมวดคําตางๆที่มีอยูแตกตางกันทั้ง
ในเรื่องหมวดคําที่ไดและในเรื่องวิธีการและเกณฑที่ใชในการแบงหมวดคํา วิทยานิพนธฉบับนี้ได
เลือกการจัดแบงหมวดคําที่ผูวิจัยเห็นวามีความลื่นไหลนอยที่สุด คือ การจัดแบงหมวดคําตามที่
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2543) เสนอไว มาเปนชุดหมวดคําตนแบบ และนํามาทดลองใชกับคลัง
ขอมูลในวิทยานิพนธนี้ แลวจึงปรับชุดหมวดคําใหเหมาะสมสําหรับใชกํากับหมวดคําใหกับคลัง
ข อมูลและเปนชุดหมวดคํ าสํ าหรับโปรแกรมในการกํากับหมวดคํา และถึงแมวามีผูไดจัดทําชุด
หมวดคําภาษาไทย (Virach Sornlertlamvanich et al, 1997) สําหรับใชในงานดานการประมวล
ผลภาษาธรรมชาติมากอนแลว แตจากการศึกษางานวิจัยดังกลาว ผูวิจัยเห็นวาไมไดกลาวถึง
เกณฑและขอถกเถียงในทางภาษาศาสตรที่ชัดเจนเพียงพอ จึงไมไดนําชุดหมวดคําดังกลาวมาใช
ในวิทยานิพนธฉบับนี้ เพราะผูวิจัยอาจนํามาใชไดไมตรงตามเกณฑและไมมีความสมํ่าเสมอคงที่
(consistency) ในการกํากับหมวดคําใหกับคลังขอมูล
4.2.1 วิธีการกําหนดชุดหมวดคําภาษาไทย
ในหัวขอนี้จะไดกลาวถึงการนําการจัดแบงหมวดคําภาษาไทยของอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ
(2543) มาเปนตนแบบในการจัดแบงหมวดคําในวิทยานิพนธและพัฒนาตอไปเปนชุดหมวดคําที่ใช
ในวิทยานิพนธฉบับนี้ โดยกลาวถึงแนวคิด,หลักการและผลการจัดแบงหมวดคําของอมรา รวมทั้ง
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สาเหตุที่เลือกใชการจัดแบงหมวดคํ าดังกลาว จากนั้น จะไดกลาวถึงวิธีการที่ใชในการจัดแบง
หมวดคําและหลักในการวิเคราะหหมวดคําในวิทยานิพนธฉบับนี้
วิทยานิพนธฉบับนี้ไดเลือกใชการจัดแบงหมวดคําของอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2543) มา
เปนตนแบบ ซึ่งงานวิจัยดังกลาวไดศึกษาวิจัยเรื่องหมวดคําจากการวิเคราะหคลังขอมูลภาษาไทย
โดยใชวิธีการทางวากยสัมพันธ เนื่องจากอมราเห็นวาหมวดคําในภาษาไทยที่มีอยูยังมีขอบกพรอง
ทั้งในเรื่องการใชเกณฑความหมายซึ่งเปนอัตวิสัย ลื่นไหลไดงาย และเกณฑที่ใชไมสมํ่าเสมอ ไม
คงที่และไมไดอยูบนพื้นฐานของขอมูลการใชภาษาจริง งานวิจัยดังกลาวจึงยึดพื้นฐานของทฤษฎี
ไวยากรณพึ่งพาศัพทการก (Lexicase Dependency Grammar) (Starosta, 1988 อางถึงใน
อมรา ประสิทธิร์ ฐั สินธุ, 2543) ซึง่ อมราเห็นวามีจดุ ออนนอยทีส่ ดุ ในการระบุหมวดคํา งานวิจยั ดังกลาว
ใชหลักในการวิเคราะห คือ ใชเกณฑ “การปรากฏรวม”(co-occurrence) และ “การกระจายของ
คํา”(word distribution) เปนเกณฑหลัก ไมใชเกณฑความหมายในการแบงหมวดคําเพราะเห็นวา
ความหมายเปนสิ่งไมแนนอนและมีความลักลั่นระหวางผูพูดแตละคน และการวิเคราะหจะยึดตาม
โครงสรางที่เห็นในขอมูลจริง โดยถือวามีโครงสรางระดับเดียวในภาษา (ไมแบงแยกเปนโครงสราง
ลึกและโครงสรางผิว) งานวิจัยดังกลาวสรุปวา ในภาษาไทยมี 8 หมวดคําหลัก ไดแก กริยา, นาม,
ตัวกําหนด, ตัวบอกปริมาณ, วิเศษณ, บุพบท, สันธาน และอนุภาค และงานวิจัยนี้ยังมีลักษณะเดน
คือ การไมแยก “คุณศัพท” ออกมาเปนหมวดคําตางหากแตใหจัดรวมไวเปนกริยา และไดจัดแบง
กริยาเปน 16 หมวดคํายอยตามเกณฑการปรากฏรวมกับคําอื่นไวดวย
สาเหตุที่วิทยานิพนธฉบับนี้ไดเลือกการแบงหมวดคําตามที่อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2543)
เสนอไว มาเปนตนแบบสําหรับพัฒนาเปนชุดหมวดคําภาษาไทยที่จะใชกํากับหมวดคําใหกับคลัง
ขอมูลและเปนชุดหมวดคําสําหรับโปรแกรม เพราะเห็นวาการแบงหมวดคําของอมรามีจุดเดนตรงที่
ใชเกณฑทางวากยสัมพันธที่มีความคงที่ สามารถสังเกตไดจากขอมูลจริง นอกจากนั้น การแบง
หมวดคําดังกลาวยังไดมาจากการวิเคราะหขอมูลภาษาไทยปจจุบัน (ป พ.ศ. 2543) ซึ่งเปนขอมูลที่
รวมสมัยกับคลังขอมูลที่จะใชในวิทยานิพนธฉบับนี้ ซึ่งนาจะสามารถนํ าเกณฑและหลักในการ
วิเคราะหจากงานวิจัยนั้นมาเปนตนแบบและใชจัดการกับขอมูลในวิทยานิพนธไดอยางเหมาะสม
อยางไรก็ดี งานวิจัยดังกลาวไดผลการวิเคราะหเปนหมวดคําหลักในภาษาไทย 8 หมวดคํา
และแบงหมวดคํายอยสําหรับกริยาไว 16 หมวดคํา วิทยานิพนธฉบับนี้ไดใชหมวดคําดังกลาวเปน
ชุดหมวดคําตั้งตนในการวิเคราะหและจัดแบงหมวดคําภาษาไทย และยึดหลักในการวิเคราะหและ
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เกณฑหลักเรื่อง “การปรากฎรวม” และ “การกระจายของคํา” เหมือนงานวิจัยตนแบบ โดยไดนําชุด
หมวดคําและเกณฑหลักนั้นมาวิเคราะหกับขอมูลการใชภาษาจริงในวิทยานิพนธ เพื่อทดสอบวา
ชุดหมวดคํ าดังกลาวสามารถนํ ามาตัดสินหมวดคําใหกับขอมูลในคลังขอมูลนี้ไดหรือไม พบวา
หมวดคํ าหลัก 8 หมวดคํ าที่อมราเสนอไวสามารถนํ ามาใชตัดสินขอมูลในคลังขอมูลที่ใชใน
วิทยานิพนธนี้ไดจริง แตเนื่องจากผูวิจัยเห็นวาการกํากับหมวดคําในคลังขอมูลเปน 8 หมวดคํานั้น
ยังไมละเอียดเพียงพอสํ าหรับงานดานตางๆทางดานการประมวลผลภาษาธรรมชาติที่ตองการ
ขอมูลในรูปของคําที่มีการกํากับหมวดคําไว ดังนั้น จึงไดทําการจัดแบงหมวดคํายอยใหเหมาะสม
เพื่อสรางชุดหมวดคําสําหรับโปรแกรมตัดคําและกํากับหมวดคําที่จะพัฒนาขึ้น ซึ่งผูวิจัยไดทําการ
แบงหมวดคํายอยของหมวดคําหลักบางหมวดคํา ไดแก นาม บุพบท วิเศษณ และไดทําการปรับ
หมวดคํายอยสําหรับกริยาทีอ่ มราเสนอไวใหเหมาะสม ซึง่ ทําใหจานวนหมวดคํ
ํ
ายอยของกริยาลดลง
เหลือเพียง 11 หมวด รวมทั้งไดเสนอใหมีหมวดคําเครื่องหมายเปนหมวดคําหลักอีกหนึ่งหมวดคํา
เนื่องจากเห็นวาในคลังขอมูลมีการใชเครื่องหมายตางๆอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งเครื่องหมายเหลานี้
สมควรไดรับการกํากับหมวดคําเชนเดียวกับคําอื่นๆในคลังขอมูล ในการวิเคราะหคลังขอมูลและใน
การแบงหมวดคํายอยนี้ ผูวิจัยไดนําเกณฑความหมายมาใชรวมในการตัดสินหมวดคําดวย เนื่อง
จากเห็นวาจะละทิ้งในเรื่องความหมายไปเสียทีเดียวก็ไมได เนื่องจากความหมายเปนสิ่งที่เปน
คุณสมบัตพิ นื้ ฐานของคํา ซึง่ สามารถชวยตัดสินในกรณีทรี่ ปู ภาษาคลุมเครือและกรณีอปกติทงั้ หลาย
เชน กรณีที่รูปภาษาที่ปรากฎซึ่งเปนกฤตกรรมภาษา (performance) ไมไดตรงไปตรงมากับความรู
ทางภาษาที่เปนสามัตถิยะภาษา (competence) ตัวอยางเชน “พี่! เล็กนํ้า ไมงอกชาม” คําวา
“งอก” ในทีน่ ไี้ มไดมคี วามหมายเหมือนกับ กริยา “งอก” ใน “ตนกลายังไมงอก” แตหมายถึง “ถัว่ งอก”
ซึ่งเปนคํานาม แทบจะเปนไปไมไดที่คนไทยจะตัดสินคําวา “ถั่วงอก” เปนกริยา แตจากตัวอยาง
คํานาม “งอก” ก็ปรากฏตามหลัง “ไม” ได ฉะนั้นตองพิจารณาความหมายดวยวาคําดังกลาวมี
ความหมายอยางไรในปริบท และตัวอยางดังกลาวยังแสดงใหเห็นวา หากยึดติดอยูกับโครงสราง
ผิวแตเพียงอยางเดียว ก็จะไมสามารถเห็นลักษณะธรรมชาติของภาษาได ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดเสนอ
หลักในการวิเคราะหเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งแตกตางจากหลักในการวิเคราะหของอมรา ไดแก อนุญาตให
มีการยายที่ของหนวยสราง และอนุญาตใหมีสรรพนามไรรูป ดังนั้น เมื่อประมวลหลักเกณฑทั้ง
หมดที่ผูวิจัยใชในการวิเคราะหหมวดคําในวิทยานิพนธนี้ สามารถสรุปไดดังนี้
(1) ใชเกณฑทางวากยสัมพันธ “การปรากฏรวม” และ “การกระจายของคํา” เปนเกณฑหลัก โดย
พิจารณาเฉพาะคําที่เปนสวนหลักของหนวยสราง
(2) พิจารณาความหมายในปริบทเพื่อชวยเสริมในการตัดสินหมวดคํา
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(3) โครงสรางผิวเปนโครงสรางหลักในการตัดสินหมวดคําแตไมไดยึดติดอยูเพียงแคโครงสรางผิว
อยางเดียวเทานั้น
(4) คํ าแตละคํ าสามารถเปนไดเพียงหมวดคํ าเดียว ดังนั้น คํ าที่มีรูปเหมือนกันแตมีการปรากฏ
ตางกัน จัดวาเปนคนละคํากัน เชน คําวา “ที่” ใน “คนที่กําลังเดิน” กับ “อยูที่บาน” จัดวาเปน
คนละคํากัน ดังนั้นจึงมีคําวา “ที่” 2 คํา
(5) ใชความรูภาษาแม (native intuition) ของผูวิจัยเพื่อชวยตัดสินในกรณีที่ขอมูลไมชัดเจน หรือ
ไมครอบคลุม
(6) ใชชื่อที่ใชกันมาแพรหลายในอดีตในการเรียกชื่อหมวดคําเพื่อใหเปนที่คุนเคยและจําไดงาย แต
คําจํากัดความของหมวดคําแตละหมวดไมจําเปนตองเหมือนกับที่ใชมาในอดีตทุกประการ
(7) อนุญาตใหมีการยายที่ของหนวยสราง เชน “ดูปรากฏการณที่วานี้ไดทั่วไปรอบตัว” กับ
“ปรากฏการณที่วานี้ดูไดทั่วไปรอบตัว” ในกรณีเชนนี้ถือวาหนวยสรางมีการยายที่ โดยที่ความ
สัมพันธในการปรากฏรวมยังคงเดิม นั่นคือ “ปรากฏการณที่วานี้” ยังคงเปนสวนเติมเต็มของ
กริยา “ดู” เพียงแตไดยายที่มาอยูขางหนาเทานั้น
(8) อนุญาตใหมีสรรพนามไรรูป (zero pronoun) ได กลาวคือ กรณีที่คําดังกลาวเปนที่เขาใจกัน
ระหวางผูพ ดู และผูฟ ง แลวก็อาจละคํานัน้ ไวกไ็ ด เชน “ผูช ายทีเ่ ขาฆา” กริยา “ฆา” ตองมีคานาม
ํ
มาปรากฎรวมเพือ่ ใหกริยาสมบูรณ แตกม็ กั พบวาไมมีคานามปรากฏในตํ
ํ
าแหนงดังกลาว ดังนั้น
วิทยานิพนธนี้จึงพิจารณาใหตําแหนงดังกลาวมีสรรพนามไรรูปอยู ดังนี้ “ผูชายที่เขาฆา∅”
โดยจะพิจารณาเปนสรรพนามไรรูปเฉพาะกรณีที่เปนหนวยจําเปน (argument) เทานั้น สวน
กรณีที่คํานั้นเปนสวนเสริม (adjunct) ที่มีหรือไมก็ได จะถือวา สวนเสริมเปนหนวยที่สามารถ
ละไปไดอยูแลว เชน ตัวกําหนดที่ขยายคํานาม, คําวิเศษณที่ขยายคํากริยา ทั้งนี้ การระบุวา
สรรพนามไรรูปอางถึงสิ่งใดสามารถสืบคนไดจากการพิจารณาปริบทเนื้อความขางเคียง
4.2.2 ชุดหมวดคําภาษาไทยที่ใชในวิทยานิพนธ
หัวขอนี้จะไดกลาวถึงผลของการวิเคราะหหมวดคําโดยใชวิธีการและหลักในการวิเคราะห
ดังที่กลาวมา ซึ่งไดนํามาจัดทําเปนชุดหมวดคําภาษาไทยสําหรับกํากับหมวดคําใหกับคลังขอมูล
และเปนชุดหมวดคําสําหรับโปรแกรมในการกํากับหมวดคํา หมวดคําภาษาไทยที่ใชในวิทยานิพนธ
ฉบับนี้จําแนกไดเปน 9 หมวดคําหลัก และเมื่อแบงหมวดคํายอยแลว ไดเปนหมวดคําทั้งหมด 26
หมวดคําสําหรับใชกํากับในวิทยานิพนธฉบับนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) กริยา (Verb)
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กริยา คือ หมวดคําที่ปรากฏหลังคําวา “ไม” ได เชน ไมทราบ, ไมสามารถหา, ไมมีเงิน ใน
งานวิจัยตนแบบใหเหตุผลสนับสนุนการใชคําวา “ไม” เปนเกณฑในการระบุคํากริยาวา เปนเกณฑ
ที่นาเชื่อถือที่สุดและมีผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพมากอนแลว เชน Chao (1970), อุดม วโรตมสิกข
ดิตถ (2538), จรัสดาว อินทรทัศน (2539 อางถึงในอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2543) สวนหมวดคํา
อื่นๆไมสามารถปรากฏหลังคํ าวา “ไม” หมวดคํ ากริยาในที่นี้รวมถึงคํ าที่บางงานวิจัย เรียกวา
คุณศัพท* เชน สวย ดี หนัก รอน เนือ่ งจากสามารถปรากฏหลังคําวา “ไม” ไดเหมือนกริยาทัว่ ไป
(อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2543) วิทยานิพนธนี้แบงกริยาเปน 11 หมวดคํายอย โดยพิจารณาจาก
เกณฑ ก ารปรากฏร ว มกั บ หน ว ยที่ ต ามหลั ง และพิ จ ารณาเฉพาะหน ว ยที่ จํ าเป น ของกริ ย า
(argument) ไดแก
(1.1) กริยาที่ปรากฏลําพัง (V0) กริยาในหมวดนี้สามารถปรากฏโดยลําพังเปนกริยาที่
สมบูรณได บางคํามักมีคําวิเศษณปรากฏตามหลังดวย ซึ่งถือวาคําวิเศษณเปนสวนเสริมของ
กริยาเทานั้น ตัวอยางในคลังขอมูล เชน
ยังไมตองกังวลใจในปนี้และปหนา
เรื่องนี้จะตองยุติลงเชนไร
การหยุดการเสียหายแลวยืนขึ้นกับเดินหนาตอไป
สรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้น
หนี้ของประเทศแทนที่จะลดกลับเพิ่มสูงขึ้น
(1.2) กริยาที่ตามดวยคํานาม (VN0) กริยาที่ตามดวยคํานามในวิทยานิพนธฉบับนี้หมาย
ความรวมถึง คําที่เรียกกันวา สกรรมกริยา ที่ตามดวยคํานามซึ่งทําหนาที่เปนกรรม และกริยา

*

คําประเภทนีง้ านวิจยั ตางๆจัดใหอยูในหมวดคําตางๆกันและใชชื่อเรียกหลากหลาย เชน พระยาอุปกิตศิลปสาร
(2514) และ กําชัย ทองหลอ (2515) เรียกวา ลักษณวิเศษณ ซึ่งเปนหมวดคํายอยของวิเศษณ, บรรจบ พันธุเมธา
(2514) เรียกวา คําคุณศัพท ซึ่งจัดเปนประเภทยอยของคําวิเศษณที่ทําหนาที่ขยายนาม, อุดม วโรตมสิกขดิตถุ
(2535) เรียกวา วิเศษณกริยา ซึ่งจัดเปนประเภทยอยของกริยา, วิจินตน ภาณุพงศ (2532) เรียกวา คุณศัพท เมื่อ
ใชขยายนาม และเรียกวา กริยาอกรรมยอย เมื่อใชเปนภาคแสดง, นววรรณ พันธุเมธา (2527) จัดใหเปน กริยา
แสดงสภาพ เมื่อใชเปนภาคแสดง และจัดใหเปน คําขยาย เมื่อใชขยายคําหลัก
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อื่นๆที่ตามดวยคํานามซึ่งทําหนาที่เปนสวนเติมเต็มดวย เชน “ผมเปนนักเรียน”, “สมชายไป
ตางประเทศ”, “เกิดอุบัติเหตุขึ้นบนทางดวน” ตัวอยางในคลังขอมูล เชน
แมจะไมคอยชอบตัวละครที่เลนเปนแมวคือเจาทอม
เกิดรายการ วิ่งไลจับกันระหวางคุณธารินทร...กับคุณชายจัตุมงคล
ไมสามารถหา "เงินตราตางประเทศ" มาใชหนี้
การรวมบัญชีจะมีการเดินหนาตอไป
การดึงเอาเงินลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศของฝายออกบัตรมาไวที่ฝายการ
ธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชยเปนอีกแหงหนึ่ง ที่ปรับโครงสรางหนี้ไดใกลเคียงกัน
การขออนุญาตเดินทางไปตางประเทศ
มีสวนอยูเบื้องหลังเรื่องนี้ดวย
เมื่อพิจารณาจากคลังขอมูลที่ใชในวิทยานิพนธและขอมูลภาษาไทยทั่วไป พบวา คํากริยา
ประเภทนี้มักนํ าไปใชโดยไมมีคํ านามตามหลังอยูบอยครั้ง ซึ่งสามารถอธิบายไดวา การที่
คํ านามไม ปรากฏไม ทํ าใหความสมบูรณของถอยความเสียไป เนื่องจากคํ านามดังกลาว
สามารถสืบคนไดจากขอความขางเคียง หรือเขาใจไดจากปริบททางสถานการณที่อยูภายนอก
ภาษา ซึ่งอาจเกิดจากกระบวนการทางวากยสัมพันธหรือทางสัมพันธสาร* (discourse)
(Wirote Aroonmanakun, 1999) เชน การละคํานามในคุณานุประโยคที่ซํ้ากับคํานามที่เปน
สวนหลัก, การยายที่คํานามมาอยูตนประโยคในประโยคกรรมวาจก (passive), การยายที่
คํ านามมาอยูตนประโยคเพื่อเนน, การละคํานามเมื่อคํานามดังกลาวเคยกลาวถึงไปแลวใน
ขอความขางหนา หรือเมื่อคํานามดังกลาวเปนที่เขาใจกันระหวางผูพูดและผูฟงแลว เปนตน
กรณี เ หล านี้ จ ะพิ จ ารณาให คํ ากริ ยาดั ง กล าวยั ง เป นกริ ยาที่ ตามดวยคํ านาม โดยถือวามี
สรรพนามไรรูปปรากฏอยู เชน “สิ่งที่หลายฝายหวาดผวา∅“ ตัวอยางในคลังขอมูล เชน
เปาหมายที่ธนาคารกรุงเทพตั้งไวทั้งปอยูที่ 1 แสนลานบาท
สิ่งที่หลายฝายหวาดผวาคือเชิงการเมืองของกกต.
ทั้ง 2 กรณียังเปนประเด็นที่ตองพิจารณาอยางรอบคอบ
*

คําศัพทภาษาไทยที่ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2543) ใชเรียก discourse
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การผิดพลาดเสียหายที่เกิดควรจะถูกสกัดหยุดลงได
78 ส.ว.ซึ่งถูก กกต. แขวน
(1.3) กริยาที่ตามดวยบุพบทวลี (VPN0) บุพบทวลีที่ปรากฏรวมกับกริยาในหมวดนี้ถือวา
เปนสวนที่จําเปนของกริยา และมักจะไมยายที่ไปอยูตนประโยค เชน “เบาะสีครีมกลมกลืนกับ
ลายวอลเปเปอร” ไมปรากฏเปน “กับลายวอลเปเปอร เบาะสีครีมกลมกลืน” ในขณะที่หาก
บุพบทวลีเปนเพียงสวนเสริมเทานั้น เชน “เขากวางขวางมากในวงการนี้” จะสามารถปรากฏ
เปน “ในวงการนี้ เขากวางขวางมาก” ได ในตัวอยางหลังนี้ “กวางขวาง” ถือวาเปนคํากริยาที่
ปรากฏลําพัง(1.1) คํากริยาที่ปรากฏลําพังอื่นๆก็สามารถปรากฏรวมกับบุพบทวลีที่เปนสวน
เสริมในลักษณะเชนนี้ได เชน “เขานอนในรถ” “เขาทํางานอยูบนโรงอาหาร” ซึ่งไมถือวากริยา
ดังกลาวจัดอยูในหมวด 1.3 นี้ ตัวอยางในคลังขอมูล เชน
ระบุความเห็นของเขาขัดแยงกับแนวคิดดังกลาว
เงินมีแตใชไมได ก็ไมตางจากไมมีเงิน
ที่บอกเงินก็มีคืออยูในบัญชีของฝายออกบัตร
ประเทศนี้อยูภายใตระบอบปกครองของขุนทหาร
นอกเหนือจากประเด็นปญหาเหลานี้แลว
นักธุรกิจคนจีนที่มองหาชองทางเขาสูตลาดสินคาในสหรัฐ
คลินตันกําลังพายแพตอความเยายวน
(1.4) กริยาที่ตามดวยสวนเติมเต็ม (VCV0) สวนเติมเต็มในที่นี้คือ สวนเติมเต็มที่เปน
ประโยคหรื อ อนุ พ ากย ส  ว นเติ ม เต็ ม (complement clause) ที่ มี ตั ว นํ าส ว นเติ ม เต็ ม
(complementizer) เชน “ที่”, “วา”, “ให” ปรากฏนําหนา ตัวอยางในคลังขอมูล เชน
ผูนํารัฐบาลเวียดนามยอมรับวา ถึงแมเวียดนามเหนือหรือเวียดนามคอมมิวนิสต
จะเปนฝายควาชัยชนะ
ผูนํารัฐบาลเวียดนามกลาววา ปญหาหลักของเวียดนามคือปญหาเศรษฐกิจ
ตองถือวาเปนหนูตัวแสบ
คงจํากันไดวา รมต.คลังเอง คือ คนตนคิด
สมกับที่จะไววางใจใหตรวจสอบสถาบันการเงิน
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มีแตดีใจที่คนไทยนําเงินออมไปซื้อรถยนตใหมใชกัน
จึงไมคอยนิยมที่จะไปศึกษาตอกันที่ประเทศนั่น
รณรงค สงเสริม ชั กชวนใหนักเรียนจากประเทศตางๆทั่วโลกไปศึกษาตอใน
สถาบันการศึกษาของประเทศตน
แตอ ยากใหประชาชนเขาใจวา การเลือกพรรคประชาธิปตย เปนทางเลือกที่
ปลอดภัยที่สุด
(1.5) กริยาที่ตามดวยคํานามและบุพบทวลี (VNPN0) บุพบทวลีที่ปรากฏรวมกับกริยาใน
หมวดนี้ถือวาเปนสวนที่สัมพันธกับกริยาโดยตรง ตัวอยางในคลังขอมูล เชน
หนาที่ของเด็กจะไดรับการดูแลเอาใจใสจากผูใหญมากขึ้น
ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา ไดมีการใหความรูกับบุคลากรของศูนย
นายชาญไดเสนอแผนปรับโครงสรางหนี้ ใหกับเจาหนี้
การขายหุนแกผูจําหนายเครื่องจักรที่จะนํามาติดตั้งในโรงงาน
มั่นใจภาคธนาคารจะนําประเทศสูการฟนตัว
หุนเพิ่มทุนที่บริษัทมหาชนจํากัดออกใหเจาหนี้
การที่ปตท.ตองจายคากาซฯที่ซื้อจากแหลงยาดานาและเยตะกุนใหกับพมา
(1.6) กริยาที่ตามดวยคํานาม 2 ตัว (VNN0) กริยาในหมวดนี้ตองมีคํานาม 2 ตัวมารองรับ
จึงจะสมบูรณ กริยาหมวดนีต้ รงกับหมวดคําที่ วิจนิ ตน ภาณุพงศ (2532) เรียกวา กริยาทวิกรรม
ตัวอยางในคลังขอมูล เชน
โครงการใหคําปรึกษาผูประกอบการ
หนี้ครบกําหนดไมมีปญญาชําระหนี้เขาได
การใชหนี้ธนาคารชาติอื่นๆ
การใหโอกาสรัฐบาลแกไขปญหามานาน โดยหวังวา
แตจะไมใหการคุมครองการบริหารงานที่เกิดจากการทุจริต
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(1.7) กริยาที่ตามดวยคํานามและสวนเติมเต็ม (VNCV0) สวนเติมเต็มในที่นี้คืออนุพากย
สวนเติมเต็ม (complement clause) ที่มีตัวนําสวนเติมเต็ม (complementizer) ปรากฏนํา
หนา ซึ่งมีความสัมพันธกับกริยาโดยตรง ตัวอยางในคลังขอมูล เชน
เปรียบการบริหารวา คลายกับการขับเครื่องบิน
ไมสามารถแกจุดออนที่มีอยูเกากอนใหหมดหรือเบาบางลงได
การสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้น
สํ าหรั บ แบงก ช าติ ที่ ถู ก สั ง คมตราหน าว า คื อ ต น เหตุ แ ห ง ความเสี ย หายทาง
เศรษฐกิจ
ทั้ งสอนทั้ งสั่ งและชี้แนะ "เจาบาน" อยางมากมายเกินงาม วาจะตองบริหาร
เศรษฐกิจอยางไร
(1.8) กริยาที่ตามดวยกริยาเติมเต็ม (VV0) กริยาในหมวดนี้เปนกริยาที่ตองปรากฏรวมกับ
กริยาอีกตัวหนึ่งจึงจะสมบูรณ กริยาหมวดนี้แตกตางจากกริยาชวย (1.10) ตรงที่คํากริยาที่
ตามดวยกริยาเติมเต็มยังคงมีความหมายดานเนื้อหาอยูไมไดมีความหมายเปนทั่วไปเหมือน
กับกริยาชวย และการที่คํากริยาในหมวดนี้ตองการคํากริยาอีกตัวหนึ่งมาปรากฏตามหลังนั้น
เปนคุณสมบัติของคํานั้นๆเอง เชน “เขาเผอิญเปดไปชองการตูน” ซึ่งหากไมมีคํากริยาที่ตาม
หลัง *“เขาเผอิญ” ก็จะไมไดความ แตกตางจากปรากฏการณกริยาเรียง (serial verb) ใน
ภาษาไทย ซึ่งผูวิจัยเห็นวา ปรากฏการณกริยาเรียงเปนเรื่องในระดับวากยสัมพันธที่คํากริยา
หลายคําสามารถปรากฏเรียงตอเนื่องกันได เชน “เขานั่งดูโทรทัศน” ซึ่ง “นั่ง” และ “ดู” แมจะ
ปรากฏเรียงกันแตก็ไมไดจัดเปนกริยาในหมวดนี้ วิทยานิพนธนี้ตัดสินวา “นั่ง/V0” เปนกริยาที่
ปรากฏลําพัง(1.1) และ “ดู/VN0” เปนกริยาที่ตามดวยนาม(1.2) เพียงแตปรากฏในรูปแบบ
โครงสรางกริยาเรียงในภาษาไทย ตัวอยางในคลังขอมูล เชน
เผอิญเปดไปชองการตูนทีเอ็นทีทางเคเบิลทีวี
ไมอาจหามาตรการและวิธีทํา ที่จะชวยสรางความมั่นใจใหกับประชาชน
และทยอยจายกันทุกสามเดือนที่ครบกําหนด
นักศึกษาจากในประเทศเอเชียเชนมาเลเซีย สิงคโปร อินโดจีน รวมถึงประเทศไทย
นิยมไปศึกษาตอกันที่นั่น
ผมไมขอเอยชื่อเพราะเกรงจะเปนการโฆษณาเชียรกัน
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สวนเวียดนามเองนั้นมัวแตรบทําสงครามตอเนื่อง
สถาบันการศึกษาของไทยดังที่กลาวมา ควรจะยอมลงทุนเพื่อคุณภาพ
หลายพรรคการเมืองเริ่มจัดกระบวนทัศน
พรอมจะนําบุคคลที่มีศักยภาพ หรือชื่อเสียงหอมหวานเขาไปเสียบแทน
ความไมชัดเจนของผูแทนฯที่เตรียมผละจากพรรคเดิมมารวมพรรคใหม
เพราะนิสัยเดิมๆ ชอบหยอกลอเลนกับเด็กสาวๆ
แฟนๆการตูนที่ตองการพูดคุยเกี่ยวกับตัวการตูนที่พวกเขาชื่นชอบ
(1.9) กริยาที่ตามดวยประโยค (VS0) ตัวอยางในคลังขอมูล เชน
เจอเขาฉายหนังการตูนเรื่อง ทอมแอนดเจอรรี่
เบิกออกมาใชโดยฝายการธนาคารไมไดก็เลยเหมือนไมมีเงิน
เรามักไดยินนักบริหารเปรียบการบริหารวา คลายกับการขับเครื่องบิน
ไมอาจเขาใจการเปลี่ยนแปลงและขาดความรูใหม จนทํ าใหบริหารเอาชนะขอ
จํากัดไมได
ไมมีแผนงานที่ชัดเจน ที่เชื่อวาจะทําใหอนาคตของภาคเกษตรของไทยออกจาก
มุมมืด
(1.10) กริยาชวย (VAUX) วิทยานิพนธนี้จัดกริยาชวยแยกออกมาเปนหมวดคํายอยของกริยา
หมวดหนึ่งดวย เนื่องจากเห็นวากริยาชวยมีลักษณะทางความหมายและการเกิดรวมตางจาก
กริยาอื่นๆอยูพอสมควร ในดานความหมาย กริยาชวยมีความหมายทั่วไปมากขึ้น และชวย
เสริมความหมายทางไวยากรณใหกับกริยาหลักในแงการณลักษณะ (aspect), มาลา (mood),
หรือวาจก (voice) ในดานการปรากฏ โดยทั่วไปกริยาชวยจะเกิดรวมกับกริยาหลัก สวนใหญ
กริยาชวยมักเกิดหนากริยาหลัก เชน (ไม)ไดกิน, สามารถกิน, ควรกิน, ถูกกิน แตก็มีกริยาชวยที่
เกิดหลังกริยาหลักดวย เชน ไมสามารถทําได, ทํา(ไม)ได เนื่องจากกริยาชวยทุกตัวสามารถ
ปรากฏหลังคําวา “ไม” ได ดังนั้นจึงจัดใหอยูในหมวดคํากริยา ตัวอยางในคลังขอมูล เชน
ลูกหลานใครไดไปเรียนตอที่อเมริกาหรือที่อังกฤษ
ไดมีการพัฒนาความสามารถขึ้นมาใหมหรือไม
อนาคตของภาคเกษตรของไทยออกจากมุมมืด สูทางที่สวางได
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เหตุผลเบื้องหนาเบื้องหลัง ที่ประชาชนควรไดจากทั้งสองฝาย
สํ าหรั บ แบงก ช าติ ที่ถู กสั ง คมตราหน า ว า คื อ ต น เหตุ แ ห ง ความเสี ย หายทาง
เศรษฐกิจ
เราสามารถเปนศูนยการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียอาคเนยได
ประเทศไทยซึ่งเคยมีศักดิ์ศรีและความพรอมทุกดาน แตทุกวันนี้กลับตองมาอยูใน
สภาพ "กินนํ้าใตศอก"
จึงไมคอยนิยมที่จะไปศึกษาตอกันที่ประเทศนั่น
ประเทศที่ไดเคยไปศึกษารํ่าเรียนมา
สวนกรณีของ “ไป” “มา” ที่เกิดรวมกับกริยาหลัก เชน เขาเดินไป, เขากินขนมชิ้นสุดทายไป, ซึ่ง
ไมสามารถปรากฏกับ “ไม” ในปริบทของประโยคตัวอยาง *เขาเดินไมไป, *เขากินขนมชิ้นสุด
ทายไมไป จะอาศัยความรูทางดานความหมายของคํามาชวย กลาวคือ “ไป” ใน “เขาเดินไป”
มีความหมายถึงการเคลื่อนที่เหมือนกับ “ไป” ที่เปนกริยาหลัก ดังนั้นจึงจัดเปนคํากริยา (เปน
กริยาประเภทหนึง่ แตไมใชกริยาชวย) สวน “เขากินขนมชิน้ สุดทายไป” มีความหมายไมเหมือน
“ไป” ที่เปนกริยา และไมสามารถปรากฏกับ “ไม” ดวย วิทยานิพนธนี้จะจัดเปนคําวิเศษณ ซึ่ง
ไดแก “ไป” ที่มีความหมายบอกเวลาในอดีตที่ผานไปแลว และ “ไป” ที่บอกทิศทาง (ดังนั้น จึง
ไมมีคําวา “ไป” ที่เปนกริยาชวยในวิทยานิพนธนี้)
(1.11) กริยาคุณศัพท (VADJ) วิทยานิพนธนี้จัดกริยาคุณศัพทแยกออกมาเปนหมวดคํายอย
หมวดหนึ่งดวย เนื่องจากเห็นวากริยาคุณศัพทมีลักษณะทางความหมายที่แตกตางจากกริยา
ทั่วไปอยูพอสมควร กลาวคือ กริยาคุณศัพทมีความหมายระบุคุณสมบัติ สภาพ หรือลักษณะ
และโดยทั่วไปสามารถใชเปรียบเทียบระดับได (comparison) ทางดานการปรากฏ กริยา
คุ ณศัพทสามารถปรากฏลําพังไมตองการสวนประกอบอื่นใดตามหลัง (เหมือนกริยาที่ปรากฏ
โดยลําพัง 1.1) ทางดานหนาที่ กริยาคุณศัพทสามารถปรากฏเปนภาคแสดง หรือเปนสวน
ขยายของคํานามหรือกริยาตัวอื่นได ตัวอยางในคลังขอมูล เชน
ที่คนไมชอบเจาแมวทอมก็เพราะตัวมันใหญกวา
ตรงนี้คุณทนง พิทยะนาจะรูในรายละเอียดดี
สวนที่กูและมีระยะเวลาคืนนานหนอย
เพื่อใหคนดูไดอรรถรสไมเงียบเหงา
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ทํากิจกรรมที่ซอนเรน ในสถานที่มิดชิด
เราอยูในสังคมที่มีทั้งคนที่ดีและเลวสะสมปนเปกันไป
เขามองหาหลักทรัพยที่นาสนใจ
(2) นาม (Noun)
นาม คือ หมวดคําที่มีลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ (1) สามารถปรากฎหนากริยา, หลังกริยา
หรือหลังบุพบทได (2) สามารถปรากฏหนาตัวกําหนดได วิทยานิพนธนี้แบงหมวดคํานามเปน 4
หมวดคํายอย โดยพิจารณาจากทั้งความหมายและการปรากฏรวม ไดแก
(2.1) นามสามัญ (Common Noun) คือ คํ านามที่สามารถปรากฎไดตามเกณฑโดยทั่วไป
คํานามสามัญมีความหมายเปนชื่อทั่วไปไมไดบอกเจาะจงคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน
รัฐบาล, นายกรัฐมนตรี ตัวอยางในคลังขอมูล เชน
ไซงอนอยูในกํามือพวกเขาตลอดเวลา
แตก็ยังมีศักยภาพและทรัพยากรทุกดานพรอมกวาประเทศใดๆ
เรือ่ งนี้ ถาหากธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะคนรับผิดชอบจะตองใชหนีด้ งั กลาว
มีหนาที่ก็ตองทํา เพื่อปฏิรูปการเมือง
อาศัยการประมาณบางองคประกอบขึ้นมา
เงินมีแตใชไมได
(2.2) นามเฉพาะ (Proper Noun) คือ คํานามที่โดยทั่วไปไมปรากฏหนาตัวกําหนด แตก็
สามารถปรากฏไดในกรณีตอ งการระบุแยกสองสิง่ ทีม่ ชี อื่ เหมือนกัน เชน “สมชายนี้ ไมใชสมชาย
นั้น” และไมปรากฏกับกริยาคุณศัพทในหนวยสรางเขาศูนย (endocentric construction)
นอกจากนั้ น คํ านามเฉพาะมั ก ปรากฏร ว มกั บ คํ านามสามั ญ ที่ เ ป น คํ านํ าหน า ชื่ อ เช น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ภาษาจีน คํานามเฉพาะมีความหมายชีเ้ ฉพาะเจาะจง เปนชื่อคนใด
คนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน สมชาย, ธรรมศาสตร ตัวอยางในคลังขอมูล เชน
ไซงอนอยูในกํามือพวกเขาตลอดเวลา
การบินไทยไดเชิญผูบริหารสายการบินยูไนเต็ด แอรไลน และสายการบินลุฟทฮัน
ซา
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เจาหนี้ซับไมครอนถกแผนฟนฟูใหม
คะแนนสงสารเตากับเกลียดชวน
ปตท.ตองซื้อกาซฯจากพมาในราคาที่สูงกวาอาวไทย
(2.3) ลักษณนาม (Classifier Noun) คือ คํานามทีส่ ามารถปรากฏในกรอบวลี [ นาม ตัวบอก
ปริมาณ ___ ] และมักปรากฏในกรอบวลี [ นามวลี ___ ตัวกําหนด ] คําลักษณนามใชบอก
หนวยนับหรือใชเปนหนวยในการบอกปริมาณของคํานามทั่วไป เชน คน, บาท, ครั้ง, ตัว, เลม
ตัวอยางในคลังขอมูล เชน
เงินจากธุรกิจผิดกฎหมายมีมูลคาหลายหมื่นลานบาท
ยกเวนกรรมการผูจัดการคนนั้น อาจเปนคณะกรรมการบริหารอยูดวย
ทํ าใหคณะกรรมการบริหารหลายบริ ษัท ตองรับผิดชอบตอความเสียหายจาก
ปญหาดังกลาว
ทุกครั้งที่เราคิดถึงเรื่องชีวิตความเปนอยู เราไดแตกลํ้ากลืนความรูสึกไวลึกๆ
(2.4) สรรพนาม (Pronoun) คือ คํานามที่โดยทั่วไปไมปรากฏกับกริยาคุณศัพทที่ทําหนาที่
เปนสวนขยาย เชน *“เธอสวยขับรถ” แตเกิดกับกริยาคุณศัพทที่ทําหนาที่เปนภาคแสดงได
เชน “เธอสวย” คํ าสรรพนามใชเรียกแทนคํ านาม เชน เขา, คุณ, ใคร, อะไร ตัวอยางใน
คลังขอมูล เชน
คนอื่นที่เขาลงขันใหนั้นเงื่อนไขการชําระอาจจะยืดหยุนกวา
อะไรที่เปนไปไมไดหรือเกินจริง คนไทยจะบอกวาพูดเปนหนังการตูนไปได
ชอบปลอมพระองคเพื่อไปถามทุกขสุขความเดือดรอนของราษฎรของพระองคอยู
เสมอๆ
สภาพประเทศไทยคงไมตองตกอยูในสภาพที่ตองรอใหใครมาชวย
(3) ตัวกําหนด (Determiner)
ตัวกําหนด คือ หมวดคําที่สามารถปรากฏหลังคํานามได โดยตัวกําหนดจะเปนสวนขยายของ
คํานาม เชน บานนี้, ชาติอื่น, สิ่งใด, ทานทั้งหลาย, เงินทั้งหมด ตัวอยางในคลังขอมูล เชน
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ใชหนี้ธนาคารชาติอื่นๆ ในแถบนี้
ยกเวนกรรมการผูจัดการคนนั้น อาจเปนคณะกรรมการบริหารอยูดวย
ผูอานประมวลภาพเหลานั้นออกมา
คนอื่นที่เขาลงขันใหนั้นเงื่อนไขการชําระอาจจะยืดหยุนกวา
ชิพตัวไหนราคาเทาไหร
เรื่องของ"ทอมแอนดเจอรรี่"ก็เอวังดวยประการฉะนี้แล
เสนอขายตอประชาชนทั่วไป
(4) ตัวบอกปริมาณ (Quantifier)
ตัวบอกปริมาณ คือ หมวดคําที่ปรากฎอยูหนานาม และเปนสวนหนึ่งของหนวยสรางเขาศูนย
(endocentric construction) ที่ประกอบดวยสวนหลักและสวนขยาย โดยตัวบอกปริมาณเปนสวน
ขยายของคํานาม ดังนั้นแมตัวบอกปริมาณจะปรากฏในตําแหนงเดียวกับคําหนาหนวยสรางไรศูนย
แตอยูใ นหนวยสรางคนละประเภทกัน ตัวบอกปริมาณนีร้ วมถึงจํานวนนับ (Numeral) ดวย ตัวอยาง
เชน หนึ่งคน, กึ่งศตวรรษ, ครึ่งอัน, ปวงชน, สารพันปญหา, ทุกที่, ทั้งป ตัวอยางในคลังขอมูล เชน
คิดเปนเงินรวมกัน 2,500 ลานเอสดีอาร
สามารถหลบหนีไปไดทุกครั้ง
บางคนอาจเกงและชอบเรื่อง ขี่มา
หลายพรรคการเมืองเริ่มจัดกระบวนทัศน
การจัดสรรพกําลังในแตละพื้นที่
บรรดาผูวาส.ว.หนาเดิมก็ยังเดินพาเหรดเขาสภา
(5) วิเศษณ (Adverb)
วิเศษณ คือ หมวดคําที่ปรากฏหนาหรือหลังกริยาไดเชนเดียวกับคํานาม เชน กิจกรรมนี้จะเปน
จุดเริ่ม, อยาเพิ่งรีบกลับ, ผูอานคงตองใหความสนใจ, ครูสวนขึ้นทันที, อิ่มตื้อ, จองเลนงานรัฐบาล
อยู, ไมกินเสนกัน
แตที่ทําใหวิเศษณมีเกณฑการปรากฏที่ตางจากคํานามคือ คําวิเศษณไม
สามารถปรากฏกับตัวกําหนด ในวิทยานิพนธฉบับนี้แบงวิเศษณเปน 2 หมวดคํายอย ไดแก
(5.1) วิเศษณ (Adverb) คือ คํ าวิเศษณทั่วไปตามเกณฑที่กลาวมาขางตน ตัวอยางในคลัง
ขอมูล เชน
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เงื่อนไขการชําระอาจจะยืดหยุนกวา
จะเริ่มจากลูกคาของ ธอส. และเอสเอ็มซีกอน
ดูกันตอไปวา กกต.จะวาอยางไร
คลินตันกําลังพายแพตอความเยายวนเขาอีกแลว
จะใชระบบเสียงขางมาก หรือเสียงเกือบเปนเอกฉันท
ปญหาคอรัปชั่นยิ่งรุนแรงขึ้นในชวง 2-3 ปหลัง
ประธานาธิบดีคลินตันคงจะแวะที่ปากีสถานดวย
มีสัญญาณวาจะคอยๆ ขยับเพิ่มขึ้น
การไมไววางใจที่จะสงลูกหลานไปเรียนตอ
ที่รายที่สุด พวกเขาอาจจะอุมคุณไปที่ไหนสักแหง
ปลอมเปนคนขับแท็กซี่เพื่อฟงผูโดยสารปรับทุกขบาง ปลอมเปนคนไขไปตามโรง
พยาบาลบาง
(5.2) วิเศษณบอกปฏิเสธ (Negator) คือ คําที่ใชแสดงปฎิเสธ ไดแก ไม, มิ ในวิทยานิพนธนี้
จัดใหคําเหลานี้เปนคําวิเศษณเพราะมีการปรากฏตรงตามเกณฑของคําวิเศษณ คือ ปรากฏนํา
หนากริยา และไมสามารถปรากฏหนาตัวกําหนด แตที่แยกออกมาเปนหมวดคํายอยหมวดคํา
หนึ่งก็เนื่องจากเห็นวา เปนคําที่มีความสําคัญเพราะใชแยกหมวดคํากริยาออกจากหมวดคํา
อื่นๆที่เหลือ ดังนั้น การกําหนดวิเศษณบอกปฏิเสธแยกออกมาจึงนาจะชวยระบุคํากริยาที่
ปรากฏตามหลังได ตัวอยางในคลังขอมูล เชน
เปนยอดเงินตนไมรวมดอกเบี้ยถึง 1,655 ลานดอลลาร
แมจะไมคอยชอบตัวละคร
ประเทศไทยคงไมตองตกอยูในสภาพที่ตองรอใหใครมาชวย
การไมไววางใจที่จะสงลูกหลานไปเรียนตอ
เงินมีแตใชไมได
แตแรกนั้นคลินตันมิไดกําหนดไวแนชัดวา ...
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(6) คําหนาหนวยสรางไรศูนย (Exocentric marker)*
คํ าหนาหนวยสรางไรศูนย คือ หมวดคําที่ปรากฎหนาคํ านามและหนากริยาได และไม
สามารถปรากฎหลังคํ าวา “ไม” เชน เธอซบไปกั บเกาอี้, เรียนรูจ ากประสบการณของตนเอง,
เสียสละเพื่อคนอื่น, รีบกลับบานกอนฝนตก, เกลี่ยใหเรียบ, ทํางานมากขึ้นกวาเดิม และวลีนั้นจะ
ตองเปนหนวยสรางไรศูนย (exocentric construction) ซึ่งหมายความวา ทั้งคําหนาหนวยสราง
ไรศูนยและสวนประกอบอีกสวนเปนสวนหลักที่จําเปนตองปรากฏทั้งคู คําหนาหนวยสรางไรศูนย
ในที่นี้รวมถึงคํ าที่รูจักกันในชื่อของ subordinate conjunction ดวย เชน กอน, หลัง, เพราะ,
ถาหาก เปนตน เหตุผลหลักที่พิจารณาคําพวกนี้เขาเปนหมวดคําหนาหนวยสรางไรศูนย ก็คือ
ลักษณะการประกอบรวมกับสวนที่ตามมาในลักษณะที่เปนหนวยสรางไรศูนย คําในหมวดนี้แบง
เปน 4 หมวดคํายอย ไดแก
(6.1) บุพบทนําหนานาม (Preposition preceding Noun) คือ คําหนาหนวยสรางไรศูนย
ประเภทที่ปรากฏหนาคํานามเสมอ ตัวอยางในคลังขอมูล เชน
โดนกกต. จับแขวน ประจานกลางเมือง
การจายคาไฟฟาใหกับเอ็กโกจะตํ่ากวาการจายคากาซฯใหกับพมา
มีความสอดคลองกับบทบาทภารกิจของทางศูนย
รักษาสวนแบงจํานวนผูโดยสารในเสนทางขามทวีป
การรองรั บ การปฏิ รู ป การศึ ก ษา ด ว ยการเชิ ญ ผู  เ ชี่ ย วชาญเป นกลุ  ม ตั วอยาง
สัมภาษณ
อดีตเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําสหภาพยุโรป
การชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ย

*

หมวดคํานี้ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2543) เรียกรวมกันวา บุพบท โดยไมไดแบงหมวดคํายอยลงไป สวน
อุปสรรคสรางนาม ซึ่งวิทยานิพนธนี้จัดใหอยูในหมวดคําหนาหนวยสรางไรศูนยนี้ดวย อมราไมไดกลาวแยกออก
มาเนือ่ งจากหมวดคํานี้มีสถานะเปนเพียงหนวยคําที่ทําหนาที่สรางนามวลีเทานั้น
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(6.2) บุพบทนําหนากริยา (Preposition preceding Verb) คือ คําหนาหนวยสรางไรศูนยที่
ปรากฏนําหนากริยาหรือกริยาวลี** อันไดแก คําที่เรียกวา subordinate conjunction ทั้งหลาย
ที่จัดคํ าประเภทนี้ไวในหมวดคํ าหนาหนวยสรางไรศูนยดวยเนื่องจากบุพบทนําหนากริยามี
ลักษณะการปรากฏตรงตามเกณฑของคําหนาหนวยสรางไรศูนย คือ ไมสามารถปรากฏหลัง
คําวา “ไม” และมีความสัมพันธรว มกับสวนประกอบทีต่ ามมาในลักษณะทีเ่ ปนหนวยสรางไรศนู ย
ตัวอยางในคลังขอมูล เชน
กวาดสายตามองดานหนารานอาหารของเขา กอนจะเปดปากเลา
กอนหนาที่จะจับตัวประกัน... นักรบขบวนการอาบู เซยาฟไดจับ...
ถาเงินไมมา ขาเราไมยอมเดินไปลงคะแนน
ถึงแมวาเวียดนามจะมีการพัฒนาที่นาประทับใจ
ไมตองการใหมีการพิจารณาคดีนี้ เพราะเกรงวา เจาหนาที่..จะถูก...
(6.3) ตัวนําสวนเติมเต็ม (Complementizer) คือ คําที่ปรากฏนําหนาอนุพากยสวนเติมเต็ม
(complement clause) หรือปรากฏนําหนาคุณานุประโยค (relative clause) เพื่อทําหนาที่
เปนสวนเติมเต็มของกริยาหรือนาม วิทยานิพนธนี้จัดใหตัวนําสวนเติมเต็มเปนหมวดคําหนา
หนวยสรางไรศูนยเนื่องจากมีลักษณะการปรากฏตรงตามเกณฑของคําหนาหนวยสรางไรศูนย
คือ ไมสามารถปรากฏหลังคําวา “ไม” และมีความสัมพันธรวมกับสวนประกอบที่ตามมาใน
ลักษณะที่เปนหนวยสรางไรศูนยเชนกัน ตัวอยางในคลังขอมูล เชน
ไมคอยชอบตัวละครที่เลนเปนแมวคือเจาทอม
ในมงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ
ประสงคที่จะเขารับการศึกษาใหม ในหลักสูตรอื่นๆ
เลขาธิการ ก.ค.กลาวอีกวา ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฉบับดังกลาวนี้ ไดนํา
หลักการ
**

แนวคิดทีบ่ พุ บทสามารถปรากฏนําหนากริยาไดในภาษาไทย ไมใชแนวคิดใหม พระยาอุปกิตศิลปสาร (2514)
ก็ใหคาจํ
ํ ากัดความบุพบทไววา เปนคําที่ใชนําหนานาม สรรพนาม หรือกริยาประเภทสภาวมาลา และกําชัย ทอง
หลอ (2515: 342) ไดอธิบายและยกตัวอยางคําบุพบทที่ปรากฏนําหนากริยา เชน เขากินเพื่ออยู, เขาทํางาน
กระทัง่ ตาย บุพบทที่นําหนาประโยค เชน เขามาตั้งแตฉันตื่นนอน และบุพบทที่นําหนาวิเศษณ 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
หนวยคําอุปสรรค (prefix) ทีป่ รากฏนําหนาคําหรือวลีเพือ่ สรางคํานามหรือนามวลี วิทยานิพนธ
ฉบับนี้แยกหนวยคําเหลานี้ออกมาจัดเปนหมวดคําหนึ่งดวย เนื่องจากพบวา กระบวนการสราง
นามวลีดวย “การ-” และ “ความ-” เปนกระบวนการที่มีผลิตผลภาวะ และมีความถี่ในการ
ปรากฏสูง สาเหตุที่จัดใหคําอุปสรรคสรางนามอยูในหมวดคําหนาหนวยสรางไรศูนยเนื่องจาก
เมื่อพิจารณาการปรากฏรวมกับสวนประกอบที่ตามมาแลวพบวา มีลักษณะตรงตามเกณฑ
การปรากฏของคําหนาหนวยสรางไรศูนย คือไมสามารถปรากฏหลังคําวา “ไม” และมีความ
สัมพันธรว มกับสวนประกอบทีต่ ามมาในลักษณะทีเ่ ปนหนวยสรางไรศนู ย ตัวอยางในคลังขอมูล
เชน
เห็นเงินในกระเปาคนอื่นแลวตาโต แสดง[ความอยากได]จนออกนอกหนา
ในเสนทางบินจากยุโรป-ออสเตรเลียนั้น การบินไทยจะมี[ความไดเปรียบ]
เรียกจิตวิญญาณแหง[ความรักชาติ]กลับคืนมาอีกครั้ง
ใน[การแถลงขาวของขอมูลเศรษฐกิจการเงิน] ของธนาคารแหงประเทศไทย
(7) สันธาน (Conjunction)
สันธาน คือ หมวดคําที่อยูระหวาง 2 ถอยความ (utterance) ไมสัมพันธกับคําใดคําหนึ่ง และ
หน ว ยทั้ ง สองที่ ข นาบสั น ธานจะต อ งมี ส มดุ ล พอสมควร สั น ธานทํ าหน า ที่ ท างสั ม พั น ธสาร
(discourse) สันธานแตกตางจากคําหนาหนวยสรางไรศูนยตรงที่ คําหนาหนวยสรางไรศูนยตอง
ปรากฏในหนวยสรางจะละออกไมไดเพราะเปนสวนจําเปน สวนสันธานละออกไดแมจะทําใหความ
กระชับของถอยความลดลงไปบาง เชน นี่ คือ ธรรมชาติ, เขาพยายามสุดชีวิต แตไมประสบผล
สําเร็จ, ถาคุณตั้งใจเรียน และทําการบานทุกครั้ง..., เปดเครื่องสักครู แลวเลือกโปรแกรม นอกจาก
นี้ คําที่เปนคําเชื่อมหนาถอยความ ก็จัดเปนคําสันธานดวย เชน “...อยางไรก็ตาม เขาก็ยังเปนพอ
เราอยู” ตัวอยางในคลังขอมูล เชน
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'ทอม' กับ 'เจอรรี่'
อะไรที่เปนไปไมไดหรือเกินจริง
เห็นเจอรรี่คอยแกลงทอมและสามารถหลบหนีไปไดทุกครั้ง
เปาหมายของทุกคนคือการเขาสูตําแหนงใหญ
ที่ บ อกเงิ นก็ มีคื ออยู  ใ นบั ญ ชี ข องฝ ายออกบั ตร แตเ บิ กออกมาใชโดยฝายการ
ธนาคารไมได
บางทีอาจเปนเรื่องไมลองไมรู '...อยางไรก็ดี การฟนคืนชีพอีกหนของ"ชัช เตาปูน"
เหมาะสมจะสงลูกหลานไปเรียนตอไดอยางสะดวกสบาย อี กทั้ งเชื้อชาติและ
ภาษาวัฒนธรรมก็ใกลเคียงกัน
(8) อนุภาค (Particle)
อนุภาค คือ หมวดคําที่ปรากฏตําแหนงหนาสุด หรือทายสุดของถอยความ ไมสัมพันธกับคําใด
คําหนึ่ง แตทําหนาที่ทางสัมพันธสาร อนุภาคนี้รวมถึง คําลงทายประโยคและคําอุทาน เชน แหม
ไมนาเชื่อเลยนะ, เฮย เปนไง สบายดีหรือ, ไชโย ไทยชนะ 3 ตอ 2, เร็วเขาเถอะ และรวมถึงตัวบงชี้
หัวเรื่อง (topic marker) ดวย เชน สิ่งที่เขาพูดนั้น เปนตัวอยางที่ดีของ.. ตัวอยางในคลังขอมูล
เชน
เจอเขาฉายหนังการตูนเรื่อง ทอมแอนดเจอรรี่ แลวละกอ
จุ จุ นั่นไง
ของใจอีกมั้ย
เขาจะแวะปากีสถานหรือไม
ที่ไดคะแนนหลักแสนนั้น นับเปนกรณีศึกษาที่นาสนใจ (“นั้น” ในที่นี้จัดใหเปน
อนุภาคที่ทําหนาที่เปน topic marker)
(9) เครื่องหมาย (Punctuation)
เครื่องหมาย หมายถึง เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย ถึงแมในงานวิจัยตนแบบจะไมได
กลาวถึงไว เนื่องจากไมใชคําในภาษา แตเนื่องจากในคลังขอมูลปรากฏใชเครื่องหมายเหลานี้อยาง
มากมาย ดังนัน้ จึงจัดเครือ่ งหมายเปนหมวดคําอีกหมวดคําหนึง่ ดวย ในแงการปรากฏ เครือ่ งหมาย
สามารถปรากฏไดในตํ าแหนงตางๆโดยไมมีความสัมพันธทางวากยสัมพันธกับคํ าใดคํ าหนึ่งใน
ภาษา เครื่องหมายสามารถปรากฏภายในคํา เชน อี-เมล, พ.อ. หรือปรากฏระหวางถอยความก็ได
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เชน หมายเหตุตบทาย : สําหรับขาวลือ ... เปนตน ในแงความหมาย เครื่องหมายสามารถใชสื่อ
ความหมายหรือแสดงจุดประสงคบางอยางได เชน ? ใชแสดงความสงสัย, “ ” ใชแสดงขอความที่
ยกมาหรือเพื่อเนนคํา ตัวอยางจากคลังขอมูล เชน
'ทอม' กับ 'เจอรรี่'
คุณธารินทร (แสดงเปนทอมเพราะชื่อคลองโดยบังเอิญ)
หมายเหตุตบทาย : สําหรับขาวลือ ...
อยูในสภาพ "กินนํ้าใตศอก”
หมวดคําหลักในภาษาไทย 8 หมวดคํา สามารถสรุปคําจํากัดความตามเกณฑในการ
ปรากฏไดโดยแสดงเปนคุณลักษณ (feature) การปรากฏรวมและการกระจายของคํา ดังตารางที่
4-1 (หมวดคํ าเครื่องหมาย ไมไดแสดงคุณลักษณในการปรากฏไว เพราะสามารถระบุไดจาก
ลักษณะรูปรางของตัวเครื่องหมายเองเนื่องจากไมใชคําในภาษา) สวนสัญลักษณหมวดคําที่ใชเปน
ปายระบุหมวดคําในคลังขอมูลและในการกํากับหมวดคําของโปรแกรมทั้งหมด 26 ปายหมวดคํา
จะแสดงไวในตารางที่ 4-2 ทายบทนี้
หมวดคําหลัก
กริยา
นาม
ตัวกําหนด
ตัวบอกปริมาณ
วิเศษณ
คําหนาหนวยสรางไรศูนย
สันธาน
อนุภาค

คุณลักษณการปรากฏ
+[ไม_ ]
-[ไม_ ] , { +[ _V] , + [V_ ] } , +[ _D]
-[ไม_ ] , +[N_ ]
-[ไม_ ] , +[ _N]
-[ไม_ ] , { +[ _V] , + [V_ ] } , -[ _D]
-[ไม_ ] , { +[ _N] , + [ _V] }
-[ไม_ ] , +[U_U]
-[ไม_ ] , { +[ _U] , +[U_ ] }
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โดยที่:
+ หมายถึง สามารถปรากฏในตําแหนงนั้นได
- หมายถึง ไมสามารถปรากฏในตําแหนงนั้น
{ } หมายถึง เลือกเกิดในตําแหนงใดๆใน { } ได
U หมายถึง ถอยความ (utterance)
N หมายถึง นาม (noun)
V หมายถึง กริยา (verb)
D หมายถึง ตัวกําหนด (determiner)
ตารางที่ 4-1 คุณลักษณแสดงเกณฑการปรากฎของหมวดคําหลักในภาษาไทย
4.2.3 การตัดสินปญหาความกํากวมในการกํากับหมวดคําใหกับคลังขอมูล
หัวขอนี้จะไดกลาวถึงการตัดสินปญหาความกํากวมของหมวดคําใหกับคลังขอมูลซึ่งเปน
ปญหาที่พบในระหวางการจัดเตรียมคลังขอมูลฝกสอน โดยเริ่มจากการอธิบายลักษณะและสาเหตุ
ของความกํากวมในการกํากับหมวดคํา แลวจึงกลาวถึงการนําชุดหมวดคําที่จัดแบงไว มาตัดสิน
ความกํากวมในแตละกรณี
ลักษณะของภาษาไทยที่คํามีรูปคํ าสํ าเร็จรูป ไมมีการผันวิภัติปจจัย ทําใหรูปคําหนึ่งๆ
สามารถปรากฏในตํ าแหนงตางๆและทํ าหนาที่ตางๆไดอยางหลากหลาย อันเปนปญหาของคํา
หลายหนาที่ (polysemy) (สุโขทัยธรรมาธิราช, 2533: 312-313) ซึ่งทําใหเกิดความกํากวมในการ
ตัดสินวาคําที่ปรากฏในตําแหนงตางๆกันนั้นเปนคําเดียวกันหรือไม และเปนหมวดคําใด เชน “เขา
กองหนังสือไวบนโตะ” กับ “ไปหยิบหนังสือจากกองนั้น”, “เขาจากบานไป 3 ปแลว” กับ “เขาไป
จากบาน 3 ปแลว” อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2543:48) อธิบายวา เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาที่เรียกวา “การกลายเปนคําไวยากรณ” (grammaticalization) ซึ่งหมายถึง กระบวนการที่คํา
ในภาษาซึ่งแตเดิมเกิดในตําแหนงเดียวกลายเปนคํ าที่สามารถเกิดในตําแหนงอื่นๆเพิ่มขึ้น สวน
ใหญจะเปนกรณีที่คํ าเนื้อหา (content word) เชน คํ ากริยา, คํ านาม ปรากฏหนาที่เพิ่มขึ้นเปน
คํ าไวยากรณ (grammatical word) ที่มีความหมายทางเนื้อหาลดลง แตเพิ่มความหมายและ
หนาที่ทางไวยากรณขึ้น เชน คําวิเศษณ, คําบุพบท, คําสันธาน, คํากริยาชวย เปนตน
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จากการวิเคราะหคลังขอมูล พบวา ความกํากวมในการตัดสินหมวดคําใหกบั คําหลายหนาที่
ที่ปรากฏในคลังขอมูล สามารถแบงอธิบายไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือ ความกํากวมระหวางคํานาม
กับหมวดคําอื่นซึ่งจะกลาวในหัวขอที่ 4.2.3.1 และความกํากวมระหวางคํากริยากับหมวดคําอื่นซึ่ง
จะกลาวในหัวขอที่ 4.2.3.2 นอกจากนั้นยังพบวาคําบุพบทและสันธานก็อาจกอใหเกิดความ
กํากวมในการตัดสินหมวดคําไดเชนกัน จึงไดนํามากลาวไวในหัวขอที่ 4.2.3.3
4.2.3.1 การตัดสินความกํากวมระหวางนามกับหมวดคําอื่น
มีรูปคํ าอยูจํ านวนหนึ่งที่ทํ าใหเกิดความกํ ากวมระหวางคํานามและหมวดคําอื่นๆ เชน
กริยา สันธาน บุพบท วิเศษณ และความกํากวมระหวางหมวดคํายอยของคํานาม คือ นามสามัญ
กับลักษณนาม ดังนี้
4.2.3.1.1 การตั ด สิ น ความกํ ากวมระหวางคํ านามสามัญกับคํ า
ลักษณนาม
คําลักษณนามในภาษาไทย มีทั้งคําลักษณนามที่มีรูปคําแตกตางจากคํานามสามัญตัวที่
มันขยาย เชน หนังสือ 1 เลม, ขลุย 1 เลา, ชาง 2 เชือก, บาน 2 หลัง ซึ่งการตัดสินวาคําดังกลาว
เปนคํานามสามัญหรือคําลักษณนามทําไดโดยพิจารณาความหมายของคําเมือ่ ใชในปริบท ตัวอยาง
เชน “คันหลังจังเลย” กับ “หลังนี้สวยดีนะ” ในตัวอยางแรก “หลัง” เปนคํานามสามัญซึ่งหมายถึง
อวัยวะของรางกาย สวนตัวอยางที่สองเปนคําลักษณนามซึ่งหมายถึงบาน เปนตน และมีทั้งคํา
ลักษณนามที่มีรูปคําเหมือนกับคํานามสามัญตัวที่มันขยาย เชน คน, บริษัท, ประเทศ ซึ่งเกิดความ
กํากวมในการระบุวาคําดังกลาวเปนคํานามสามัญหรือคําลักษณนาม อยางไรก็ตาม แมวาทั้งคํา
นามสามัญและคําลักษณนามจะสามารถปรากฏตามเกณฑหลักของคํานาม คือ สามารถปรากฏ
หนากริยา, หลังกริยา, หรือหลังบุพบทได และปรากฏหนาตัวกําหนดไดทั้งคู แตมีรายละเอียดใน
การปรากฏตางกัน ตัวอยางเชน
แมว
แมวนี้
*แมวแมวนี้
แมวสวย

*ตัว
ตัวนี้
แมวตัวนี้
ตัวสวย
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*แมวแมวสวย
แมวที่สวย
*แมวแมวที่สวย
*แมวแมวที่สวยนี้
*แมวที่สวยแมวนี้
*แมว 2 แมว
*แมว 2 แมวนี้
2 แมว
หมากัดแมว
หมากัดแมวนี้
ใหอาหารแกแมว
ใหอาหารแกแมวนี้

แมวตัวสวย
ตัวที่สวย
แมวตัวที่สวย
แมวตัวที่สวยนี้
แมวที่สวยตัวนี้
แมว 2 ตัว
แมว 2 ตัวนี้
2 ตัว
*หมากัดตัว
หมากัดตัวนี้
*ใหอาหารแกตัว
ใหอาหารแกตัวนี้

จากตัวอยาง เห็นไดวา ตําแหนงในหนวยสรางนามวลีที่คําลักษณนามปรากฏได แตคํานามสามัญ
ไมสามารถปรากฏได คือ
(1) [นามสามัญ ตัวบอกปริมาณ ___ ] เชน “แมว 2 ตัว”, *“แมว 2 แมว”
(2) [นามสามัญ ___ ตัวกําหนด] เชน “แมวตัวนี้”, *“แมวแมวนี้”
(3) [นามสามัญ ___ สวนขยายที่เปนกริยาหรือคุณานุประโยค] เชน “แมวตัวสวย”, *“แมวแมว
สวย”, “แมวตัวที่สวย”, *“แมวแมวที่สวย”
ในทางตรงกันขาม ตําแหนงในหนวยสรางนามวลีที่คํานามสามัญปรากฏได แตคําลักษณนามไม
สามารถปรากฏได คือ
(4) [#_#] หมายถึง คํานามสามัญสามารถปรากฏตามลําพังในหนวยสรางนามวลีได แตคํา
ลักษณนามตองปรากฏกับสวนขยายเสมอ เชน *“ตัว” ,“ตัวนี้”, “ตัวที่สวย”
ดังนั้น วิทยานิพนธนี้ใชตําแหนงในการปรากฏในนามวลีเหลานี้ชวยแกปญหาความกํากวมระหวาง
คํานามสามัญและคําลักษณนามที่มีรูปคําเหมือนกันได ดังนี้
“คน” เปนคํานามสามัญ เพราะคําลักษณนามไมสามารถปรากฏลําพังได
“คน 2 คน” ตัวแรกเปนคํานามสามัญ สวนตัวหลังเปนคําลักษณนาม
“คนคนนี้“ ตัวแรกเปนคํานามสามัญ สวนตัวหลังเปนคําลักษณนาม
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สวนตําแหนงที่ทั้งคํานามสามัญและคําลักษณนามสามารถปรากฏไดเหมือนกัน ไดแก
(5) [ ตัวบอกปริมาณ ___ ] เชน 2 แมว, 2 ตัว
(6) [ ___ ตัวกําหนด] เชน แมวนี้, ตัวนี้
(7) [ ___ สวนขยายที่เปนกริยาหรือคุณานุประโยค] เชน แมวสวย, แมวที่สวย, ตัวสวย, ตัวที่
สวย
ในกรณีเชนนี้ หากรูปคํ าที่ปรากฏในตํ าแหนงดังกลาวสามารถเปนไดทั้งคํานามสามัญและคํา
ลักษณนาม เชน “3 คน”, “คนนี้”, “คนสวย”, “คนที่สวย” ก็จะทําใหเกิดความกํากวม วิทยานิพนธนี้
จะตัดสินให “คนนี้”, “คนสวย”, “คนที่สวย” เปนคํานามสามัญ เนื่องจากคํานามสามัญเปนคําที่มี
ความหมายหลัก มีความหมายดานเนื้อหาที่ชัดเจนมากกวาคําลักษณนาม และคํานามสามัญ
สามารถปรากฏรวมกับสวนขยายในรูปแบบเหลานี้ไดโดยทั่วไป เชน “ตุกตานี้”, “รถที่สวย” เปนตน
สวน “3 คน” จะตัดสินเปนคําลักษณนามเนื่องจากเปนรูปแบบที่มีความถี่ในการปรากฏมากกวา
และเปนหนาที่หลักของคําลักษณนามที่ใชบอกจํานวนนับของคํานามสามัญ
4.2.3.1.2 การตัดสินความกํากวมระหวางคํานามกับคําบุพบท
คํานามบางคํามีรูปคําเหมือนกับคําบุพบท เชน “หนา”, “หลัง”, “กลาง”, “ขาง”, “ทาง”,
“ของ”, “ที่” ตัวอยางเชน
ไมรวมวัตถุดิบ และสินคาขั้นกลาง/NCM
รอยยิ้มบนหนา/NCMของนักธุรกิจหนุม
เปนไปในทาง/NCMตั้งรับและถอยรน

เคยโดนกกต.จับแขวน ประจานกลาง/PNเมือง
เลี้ยงโตะจีนพวกชุมนุมหนา/PNทําเนียบ
การขยายตัวทาง/PNเศรษฐกิจ

ความแตกตางระหวางคํานามกับคําบุพบท คือ คําบุพบทตองปรากฏรวมกับสวนประกอบที่ตาม
หลังอีกสวนเพื่อสรางบุพบทวลีซึ่งมีลักษณะเปนหนวยสรางไรศูนย บุพบทวลีสามารถยายตําแหนง
ไดแตสวนประกอบทั้งสองสวนตองยายตําแหนงไปดวยกัน ไมสามารถแยกจากกันได สวนคํานาม
นั้นสามารถปรากฎลําพังไดและสวนขยายที่ตามหลังคํานามสามารถละไปได นอกจากนี้ กรณีที่
คํานามนั้นมีความหมายเกี่ยวกับตําแหนงพื้นที่ซึ่งมักปรากฏอางอิงกับอีกคําหนึ่งอยูเสมอ เชน “อยู
หลังบาน” คําวา “หลัง” ปรากฏโดยอางอิงตําแหนงจากคําวา “บาน” ก็เกิดความกํากวมในทาง
ความหมายดวยวา หมายถึง “หลังบาน(นอกบาน)” หรือ “สวนหลังของบาน(ในบาน)” ซึ่งตอง
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พิจารณาความหมายจากปริบทที่ปรากฏดวย หากเปนกรณีแรก คือ “หลังบาน(นอกบาน)” จะถือ
วาเปนคําบุพบทแสดงความสัมพันธที่คํานามในบุพบทวลีมีตอคํากริยาหรือคํานามอีกคํา สวนหาก
เปนกรณีหลัง คือ “สวนหลังของบาน(ในบาน)” จะถือวาเปนคํานามเพราะแสดงถึงสวนของพื้นที่
โดยใชคําแสดงความเปนเจาของ “ของ” ในการทดสอบได กลาวคือ คํานามสามารถปรากฏใน
ตําแหนง [ ___ ของ นาม] ได สวนคําบุพบทจะไมสามารถปรากฏได การใชคําวา “ของ” ในการ
ทดสอบนี้สามารถนําไปใชแกปญหาความกํากวมของคําวา “ของ” ไดดวย เชน “ของคนอื่น”
สามารถพูดไดวา “ของของคนอื่น” ได แสดงวาตัวอยางนี้เปนคํานามหมายถึงสิ่งของ แต “หนังสือ
ของคนอื่น” ไมสามารถพูดวา “หนังสือของของคนอื่น” ดังนั้นตัวอยางนี้เปนคําบุพบทที่แสดงความ
สัมพันธแบบเปนเจาของ
4.2.3.1.3 การตัดสินความกํากวมระหวางคํานามกับคําสันธาน
ความกํ ากวมระหวางคํานามกับคําสันธานที่พบในคลังขอมูลในวิทยานิพนธ คือ คําวา
“สวน” ดังตัวอยาง
หลังจากนั้นก็จะเบาลงในสวน/NCMของ
ไอเอ็มเอฟ
ใ นส ว น/NCMของพรรคประชาธิ ป  ต ย
สนามเมืองกรุง

ส ง ลู ก หลานมาเรี ย นที่ ไ ทยกั น เป น ส ว นใหญ
สวน/Cเวียดนามเองนั้นมัวแตรบ
... สวน/Cการชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยที่กู
มา

ความแตกตางระหวางคํานามกับคําสันธานคือ คําสันธานเปนหนวยทางสัมพันธสารซึ่งอยูระหวาง
ถอยความที่มีความสมดุลกันพอควร และสามารถละได จากตัวอยาง “สวน” ทําหนาที่เชื่อม
ระหวางถอยความที่มีเนื้อความไมคลอยตามกัน และสามารถละได สวนคํานามเปนหนวยหลัก
ทางวากยสัมพันธที่มีความสําคัญในหนวยสราง จากตัวอยาง “ในสวนของไอเอ็มเอฟ” คําวา”สวน”
เปนสวนหลักของหนวยสรางนามวลี “สวนของไอเอ็มเอฟ” ซึ่งก็เปนสวนประกอบหลักสวนหนึ่งของ
บุพบทวลี “ในสวนของไอเอ็มเอฟ” อีกทีหนึ่ง จึงไมสามารถละคํานามไปไดเพราะจะทําใหบุพบทวลี
ไมสมบูรณ
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4.2.3.1.4 การตัดสินความกํากวมระหวางคํานามกับตัวกําหนดหรือ
คําวิเศษณ
มีรูปคําบางรูปซึ่งเปนไดทั้งคํานามและเปนไดทั้งตัวกําหนดหรือคําวิเศษณ ดังตัวอยาง
มี ค วามหมายไม ไ ด ยิ่ ง หย อ นไปกว า
กัน/NPRO
เปนกําลัง/NCMในการพัฒนาบานเมือง
หลังจากนั้น/NPROจะนําทรัพยสิน

มาศึกษาตอที่เมืองไทยกัน/AVเปนจํานวนมาก
สภาพการแกไขเศรษฐกิจที่กําลัง/AVเปนอยู
กําลังศึกษาตอที่ประเทศนั้น/D

จากตัวอยาง ตําแหนงในการปรากฏของคํ านามและตัวกําหนดหรือคํ าวิเศษณแตกตางกันตาม
เกณฑหลักของแตละหมวดคํา คํานามเปนคําที่มีความหมายหลักและเปนสวนสําคัญทางวากย
สัมพันธ เชน “กัน” และ “นั้น” ในตัวอยางที่เปนคํานามเปนสวนประกอบหลักในบุพบทวลี, “กําลัง”
ในตัวอยางที่เปนคํานาม เปนสวนเติมเต็มของกริยา สวนหมวดคําอื่นๆใชเปนสวนขยายเพื่อเพิ่ม
ความชัดเจน เชน “กัน” และ “กําลัง” ในตัวอยางที่ใชเปนวิเศษณ เปนสวนขยายของกริยา และ
“นั้น” ในตัวอยางที่เปนตัวกําหนดเปนสวนขยายของคํานาม ซึ่งสามารถละไปได นอกจากนี้ คําวา
“นั้น” ยังปรากฏเปนตัวบงชี้หัวเรื่อง (Topic marker) ไดอีกดวย เชน “สวนที่กูจากคนอื่นที่เขาลงขัน
ใหนั้น/PTเงื่อนไขการชําระอาจจะยืดหยุนกวา”, “สวนเวียดนามเองนั้น/PTมัวแตรบทําสงครามตอ
เนื่อง” ตัวบงชี้หัวเรื่องในวิทยานิพนธนี้จัดใหเปนคําอนุภาค (PT)
4.2.3.2 การตัดสินความกํากวมระหวางกริยากับหมวดคําอื่น
การแกปญหาความกํ ากวมระหวางกริยากับหมวดคํ าอื่นๆนั้น จะใชเกณฑหลักสํ าหรับ
คํ ากริยา คือ เกณฑการปรากฏกับคําวา “ไม” ได สวนหมวดคําอื่นๆจะไมสามารถปรากฏกับคําวา
“ไม” ได หมวดคําที่เกิดความกํากวมกับคํากริยามีดังนี้
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4.2.3.2.1 การตัดสินความกํากวมระหวางคํากริยากับคําบุพบท
คําบุพบทซึ่งจัดเปนประเภทหนึ่งของหมวดคําหนาหนวยสรางไรศูนย มีทั้งคําบุพบทที่นํา
หนานามและคํ าบุพบทที่นําหนากริยา คํ าบุพบททั้งสองประเภทมีอยูเปนจํานวนมากที่มีรูปคํา
เหมือนกับคํากริยา เชน จาก, ถึง, ให, วา, ตอ, ตาม, ขาม, พอ, ประจํา ตัวอยางเชน
ไมวาจะประจํา/VPN0อยูตามโรงพยาบาล
กระโดดขาม/VN0กําแพงเครื่องกีดขวาง
แคนี้พอ/V0มั้ย?
ก็คงตาม/VN0เสี่ยชัชเขามา
แตผลที่ตาม/V0มาจะเสียหาย
ดูกันตอไปวา กกต.จะวา/V0อยางไร
อิ น เทอร เ น็ ต ช ว ยต อ /VN0ชี วิ ต อุ ต สาห
กรรม'การตูน’

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจํา/PNสหภาพยุโรป
จํานวนผูโดยสารในเสนทางขาม/PNทวีป
พอ/PVมาถึงพระเจาฮุสเซนผูเพิ่งสิ้นพระชนมไป
ไมวาจะประจําอยูตาม/PNโรงพยาบาล
ดูกันตอไปวา/PCOMP กกต.จะวาอยางไร
เบื่อหนายตอ/PNแนวทางการทํางานของ กกต.
มีมูลคาหลายหมื่นลานบาทตอ/PNป

จรัสดาว อินทรทัศน (2539, อางถึงใน อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2543: 32-34) ไดทําการ
ศึกษาการที่คํากริยากลายเปนคําบุพบทไวอยางละเอียด และสรุปวาในทางวากยสัมพันธบุพบทไม
สามารถปรากฏตามหลังคําวา “ไม” และไมสามารถแยกจากคํานามที่ตามหลังได การยายที่ตอง
ยายไปทั้งบุพบทและคํานามที่ตามหลัง สําหรับกริยาจะปรากฏกับคําวา “ไม” ได และสามารถแยก
จากคํานามที่เปนกรรมได สวนทางดานอรรถศาสตร คํากริยามีความหมายเฉพาะ สวนบุพบทมี
ความหมายทั่วไปและความหมายจางกวากริยา (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2543: 34) (บุพบท ตาม
คําจํากัดความของ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2543) หมายถึง คําที่สามารถปรากฏนําหนาคํานาม
หรือกริยาได โดยประกอบกับคํานามหรือกริยาที่ตามหลังเปนหนวยสรางไรศูนย และไมสามารถ
ปรากฏหลังคําวา “ไม” ได ดังนั้นเมื่อเทียบกับหมวดคําในวิทยานิพนธนี้แลว หมวดคําบุพบทของ
อมราจึงเทากับหมวดคําหนาหนวยสรางไรศูนยในวิทยานิพนธนี้ โดยที่อมราไมไดแบงหมวดคํายอย
ลงไปอีก แตวิทยานิพนธนี้แบงยอยออกเปน บุพบทนําหนานาม, บุพบทนําหนากริยา, ตัวนําสวน
เติมเต็ม, และอุปสรรคสรางนาม)
ผูวิจัยเห็นวาคํ าอธิบายดังกลาวสามารถนํามาใชแกปญหาความกํากวมระหวางคํากริยา
กับคําบุพบทในวิทยานิพนธนี้ได แตเนื่องจากบุพบทในวิทยานิพนธนี้มีทั้งบุพบทที่นําหนานามและ
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บุพบทที่นําหนากริยา ดังนั้นตองขยายคําอธิบายใหครอบคลุมวา การยายที่บุพบทวลีจะตองยาย
ไปทั้งบุพบทและสวนประกอบหลักที่ตามหลังอีกสวนหนึ่งซึ่งอาจเปนคํานามหรือคํากริยา
4.2.3.2.2 การตัดสินความกํากวมระหวางคํากริยากับคําวิเศษณ
จากการวิเคราะหคลังขอมูล พบวามีคําจํานวนหนึ่งที่สามารถปรากฏเปนกริยาหลัก และ
ปรากฏรวมกับกริยาหลักเปนสวนขยายไดดวย เชน ไป, มา, เขา, ออก, ไว, อยู ในกรณีที่คําเหลานี้
ไมใชคํากริยาหลัก แตปรากฏรวมกับกริยาหลักอีกตัวหนึ่งจะทําใหเกิดความกํากวมวา คําดังกลาว
จัดเปนคํากริยาหรือเปนคําวิเศษณ เนื่องจากคําวิเศษณในภาษาไทยจะปรากฏหนาหรือหลังกริยา
และในภาษาไทยคํากริยาก็สามารถปรากฏหลังกริยาดวยกันไดเชนกัน ตัวอยางเชน
ไมยอมเปดเผยตัววา ไป/VN0บานเสี่ยชัช
บอยๆ
ปรับตัวลดลงไป/V0แตะที่ระดับตํ่าสุด
กลับไป/VN0ประเทศบานเกิดเมืองนอน

พวกเขามา/V0กันทุกวันละ
กอนจะมา/VPN0ที่ตอนจบเดียวกัน
สงลูกหลานมา/V0เรียนตอ

เพื่อขึ้น/V0เปนกลุมโฆษณาอันดับ 1 โลก
โดยใหเครื่องกลับบินขึ้ น /V0ไปใหมและบิน
คืบหนาไปได
อัตราดอกเบี้ยอยู/VPN0ที่ 6%
ดึ ง เอาเงิ น ลงทุ นในหลักทรัพยตางประเทศ
ของฝายออกบัตรมาไว/VNPN0ที่ฝายการ
ธนาคาร
การเลือกตั้งอื่นๆ ภายใตรัฐธรรมนูญใหม

เลี้ ยงโตะจีนพวกชุมนุมหนาทํ าเนียบจนพุง
กาง เข็ดไป/AVตามๆกัน
ผู  ที่ ซื้ อใบสมั ครเปนนักศึกษา มสธ.ไป/AV
แลว
กิจการบางประเภท อาจไป/AVเกี่ยวของกฎ
ระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงานอื่น
ดึ ง เอาเงิ น ลงทุ นในหลั กทรั พ ย ตางประเทศ
ของฝ า ยออกบั ต รมา/AVไว ที่ ฝ  า ยการ
ธนาคาร
ร า งกฎหมายที่ รัฐสภาบัญญัติขึ้นมา/AVใน
ชวงที่...
ตั้งซุมเก็บเงินขึ้น/AVในทําเนียบขาว
ราคากาซฯในอนาคตจะสูงขึ้น/AV
ปจจุบันก็ยังใชกันอยู/AV
ควรจะคิดอานทําอะไรรอทาไว/AV
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ได/VAUXผานพนไป
โดยให เครื่องกลับบินขึ้นไปใหมและบินคืบ
หนาไปได/VAUX
ยิ่งอยากไดมาก/VADJ
อาจจะไดนอย/VADJกวา 6%
การแกปญหาความกํากวมระหวางคํากริยากับคําวิเศษณนี้ ผูวิจัยใชวิธีทดสอบตามเกณฑของคํา
กริยา คือ หากสามารถปรากฏหลังคําวา “ไม” ไดก็จะจัดวาเปนคํากริยา ดังนั้นบางรูปคําอาจจัด
เปนคํากริยาอยางเดียว เชน “กินมาก”, “กินนอย”, “วิ่งเร็ว” เพราะสามารถปรากฏตามหลังคําวา
“ไม” ไดเสมอ แตบางรูปคํามีทั้งที่เปนคํากริยาและเปนคําวิเศษณ เชน “ซื้อใบสมัครไป/AVแลว”
เปนคําวิเศษณแสดงความหมายวาเหตุการณไดเกิดขึ้นในอดีต และความหมายของ “ไป” ในที่นี้
แตกตางจาก “ไป” ที่เปนกริยาอยูมาก สวน “เดินไป/V0” ถึงแมวาในกรณีนี้จะไมสามารถปรากฏ
เปน *“เดินไมไป” แตเมื่อดูที่ความหมายแลวเห็นวายังมีความหมายเหมือน “ไป” ที่เปนกริยา เชน
“ฉันไมไปโรงเรียน” ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนที่ไปในทิศทางหางจากตัวผูพูด จึงจัดใหเปนคํากริยาดวย
นอกจากนี้ยังใชวิธีทดสอบไดวา ถาคําทั้งสองเปนกริยาทั้งคู ก็นาจะสามารถแยกสองคําดังกลาว
โดยใชกบั ประธานตัวเดียวกันแลว ความหมายของขอความจะยังคงเดิมอยู (อมรา ประสิทธิร์ ฐั สินธุ,
2543: 22; วิจินตน ภาณุพงศ, 2532: 64) เชน “ฉันเดินไป” สามารถแยกเปน “ฉันเดิน” “ฉันไป” ได
โดยยังสื่อความหมายเหมือนเดิมอยู ดังนั้นจึงจัดวา “ไป” ในที่นี้เปนกริยา
คําที่เกิดความกํากวมเมื่อปรากฏรวมกับคํากริยาอยางที่กลาวมานี้ บางคํา เชน ไป, มา,
ขึ้น, ลง, ไว ในงานวิจัยอื่นๆ ก็อธิบายไวแตกตางกัน เชน วิจินตน ภาณุพงศ (2532) จัดไวเปน
หมวดคําแยกออกมาตางหาก เรียกวา หมวดคําหนากริยา, หมวดคําหลังกริยา ตามตําแหนงที่
ปรากฏเมื่อเทียบกับกริยา นววรรณ พันธุเมธา (2527) จัดไวเปนหมวดคําขยายตามหนาที่ที่ใช
ขยายคํ ากริยา ดังนั้น แนวคิดที่ใชแกปญหาความกํ ากวมประเภทนี้ในวิทยานิพนธนี้เปนเพียง
วิ ธีการหนึ่ง ประเด็นปญหาความกํากวมเหลานี้ยังสามารถศึกษาตอไปไดอีก
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4.2.3.2.3 การตัดสินความกํากวมระหวางคํากริยากับคํากริยาคุณ
ศัพท
วิทยานิพนธนี้จัดคําที่เรียกกันวาคุณศัพท (adjective) เปนหมวดคํากริยาตามที่ อมรา
ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2543) เสนอไว เนื่องจากเห็นดวยกับอมราวา คําชนิดนี้สามารถปรากฏหลังคําวา
“ไม” ไดเหมือนคํากริยาทั่วไป และยังสามารถปรากฏในตําแหนงตางๆไดเหมือนกริยา หรือสามารถ
ทํ าหนาที่เหมือนกับกริยาได (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2543: 25-26) แตไดจัดแยกออกมาเปน
หมวดคํายอยตางหาก เรียกวา กริยาคุณศัพท (adjectival verb) ที่จัดแยกออกมาก็เนื่องจากเห็น
ว าคํ ากริ ยาคุณศัพทนี้มีลักษณะที่แตกตางจากกริยาทั่วไปตรงที่ มีความหมายระบุคุณสมบัติ
สภาพ หรือลักษณะ นอกจากนี้ สามารถใชเปรียบเทียบระดับได (comparison) โดยทั่วไปกริยา
คุณศัพทสามารถปรากฏในตําแหนง [ ___ กวา] และ [ ___ ที่สุด] ไดทันที หรือปรากฎใน
ตําแหนง [ ___ มากกวา] และ [ ___ มากที่สุด] ก็ได ในขณะที่คํากริยาเมื่อใชเปรียบเทียบจะ
ปรากฏในตําแหนง [ ___ มากกวา] และ [ ___ มากที่สุด] เทานัน้ (วิจนิ ตน ภาณุพงศ, 2532: 54-55)
ตัวอยางเชน
คาใชจายในการศึกษาเลาเรียนถูก/VADJกวาไปเรียนตอที่สหรัฐอเมริกา
การปรับยุทธวิธีใหม จะดี/VADJกวาการเดินยํ่ารอยเดิมหรือไม
เรื่องนี้เสี่ยชัชเจง/VADJกวาใคร
ที่ราย/VADJที่สุด พวกเขาอาจจะอุมคุณ...
คดีความทางกฎหมายชนิดหิน/VADJที่สุด
กําลังเปนไปในทางตั้งรับ/V0และถอยรน/V0 มากกวา "การบริหารจัดการเชิงรุก"
ไดผล/V0มากขึ้นกวาเดิม
เปนกลุมที่ไดเปรียบ/V0มากที่สุด
ดังนั้น คําวา “มาก” และ “นอย” ที่ปรากฏหลังกริยาก็จัดเปนกริยาคุณศัพทดวย เพราะสามารถ
ปรากฏหลังคําวา “ไม” และปรากฎนําหนา “กวา” และ “ที่สุด” ไดทันที
อยางไรก็ตาม ถึงแมวาเกณฑนี้จะใชไดดีพอสมควร แตก็ยังมีปญหาอยูบาง เนื่องจากคํา
กริยาอื่นบางคําก็สามารถปรากฎหนา “กวา” และ “ที่สุด” ไดทันทีเชนกัน เชน “ฉันชอบเขาที่สุด”
“ฉั นเกลี ย ดเขามากกวาใครๆ” กริยาที่ปรากฏในตํ าแหนงนี้ไดจะเปนกริยาที่มีความหมายเชิง
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ความรูสึก สวนคํากริยาที่มีความหมายในเชิงรูปธรรม เชน การกระทํา, การเคลื่อนไหว ไมสามารถ
ปรากฏในตําแหนงนี้ได เชน *เขาทํางานกวาผูจัดการ” *”เขาทํางานที่สุด”
4.2.3.3 การตัดสินความกํากวมระหวางบุพบทกับสันธาน
คํ าบุพบทในวิทยานิพนธฉบับนี้มีทั้งบุพบทที่นํ าหนาคํานามและบุพบทที่นําหนาคํากริยา
ในขณะที่สันธานจะปรากฏระหวางถอยความ ซึ่งถอยความอาจประกอบขึ้นจากคํานามคําเดียว
หรือนามวลี หรือประกอบขึ้นจากคํากริยาคําเดียวหรือกริยาวลีก็ไดเชนกัน ดังนั้น จึงทําใหเกิดความ
กํากวมระหวางคําบุพบทกับคําสันธานในบางกรณี ตัวอยางเชน
คุณปองพล อดิเรกสาร กับ/Cความสําเร็จในการเขียนหนังสือ
ตองการทักษะที่ตางกันกับ/PNที่หลายคนมีอยู
คนอังกฤษนิยมใชกันมาแต/PNโบราณ
ลอเลียนกันแรงไปหนอย แต/Cก็มิไดหาม
ประชาชนจําเปนตองยอมรับ หาก/PVตองการที่จะอยูรอด
ชาวตางชาติแหเขามาในเวียดนามตอนนี้ เพราะ/PVพวกเขาคิดวา...
ในสมัยที่อเมริกันเรืองอํานาจ และ/Cในสมัยที่ฝรั่งเศสเปนเจาอาณานิคม
ความแตกตางระหวางคําบุพบทและสันธาน คือ คําบุพบทเปนหนวยทางวากยสัมพันธ
เปนสวนที่จําเปนจะละออกไปจากบุพบทวลีไมได และถาจะยายที่ตองยายไปทั้งบุพบทวลี คือ ทั้ง
คําบุพบทและสวนประกอบอีกสวนที่ตามหลัง เนื่องจากบุพบทวลีเปนหนวยสรางไรศูนย สวนคํา
สันธานเปนหนวยทางสัมพันธสาร ทําหนาที่เชื่อมระหวาง 2 ถอยความที่มีความสมดุลกันพอควร
และสามารถละไปได ดังนั้น หากคําดังกลาวสามารถละไปไดโดยความหมายยังเหมือนเดิมอยูก็จัด
วาเปนคําสันธาน แตหากละไปแลวทําใหประโยคไมสมบูรณก็จัดวาเปนคําบุพบท
4.3 สรุป
ในบทนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอเกณฑในการพิจารณาตัดคํา, การกําหนดชุดหมวดคํา, การนํา
ชุดหมวดคํ าไปใชกํ ากับขอมูลจริงในคลังขอมูลฝกสอน และปญหาความกํ ากวมในการกํ ากับ
หมวดคําที่พบพรอมทั้งการตัดสินกรณีความกํากวมตางๆ ทั้งหมดนี้เปนประเด็นปญหาพื้นฐาน
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ทางภาษาศาสตรที่ผูวิจัยตองทําการศึกษาวิเคราะหเพื่อจัดเตรียมคลังขอมูลฝกสอนสําหรับใชกับ
แบบจําลองไตรแกรมที่นําเสนอในวิทยานิพนธฉบับนี้ โดยที่ประเด็นเรื่องคําและเรื่องหมวดคําดังที่
กลาวอภิปรายมานี้ เปนประเด็นที่สัมพันธกันอยางใกลชิด เนื่องจากมโนทัศนเรื่องหมวดคําก็ตั้งอยู
บนพื้นฐานของมโนทัศนเรื่องคํา ดังนั้น จึงตองมีการกําหนดเกณฑสําหรับตัดสายอักขระออกเปน
คําเสียกอน แลวถึงพิจารณาหมวดคําได โดยที่ทั้งคําและหมวดคําตางมีอิทธิพลตอการพิจารณา
ตัดคําและกํากับหมวดคําในคลังขอมูล และจากขอจํากัดและประเด็นปญหาความกํากวมทั้งหลาย
ที่กลาวมา สามารถเห็นไดวา เรื่องคําและเรื่องหมวดคําในภาษาไทยยังสามารถศึกษาหาวิธีการแก
ปญหาตอไปไดอีกมาก เกณฑในการตัดสินคํา, ชุดหมวดคํา และวิธีการแกปญหาความกํากวม
ตางๆที่ผูวิจัยเลือกใชสามารถชวยแกปญหาในการตัดสินคําและหมวดคําในคลังขอมูลไดดีในระดับ
หนึ่ง เพราะเปนเกณฑการตัดคําและชุดหมวดคําที่ไดนําไปใชกับขอมูลภาษาจริง แตก็อาจไมใชวิธี
แกปญหาที่ดีที่สุดและยังอาจเปนที่ถกเถียงในทางวิชาการตอไปได
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

สัญลักษณ
V0
VN0
VPN0
VCV0
VNPN0
VNN0
VNCV0
VV0
VS0
VAUX
VADJ
NCM
NPP
NCSF
NPRO
D
Q
AV
AVNEG
PN
PV
PCOMP
PFX
C
PT
PUNC

ความหมาย
กริยาที่ปรากฏลําพัง
กริยาตามดวยนาม
กริยา+บุพบท+นาม
กริยา+สวนเติมเต็ม
กริยา+นาม+บุพบท+นาม
กริยา+นาม+นาม
กริยา+นาม+สวนเติมเต็ม
กริยาตามดวยกริยา
กริยาตามดวยประโยค
กริยาชวย
กริยาคุณศัพท
นามสามัญ
นามเฉพาะ
ลักษณนาม
สรรพนาม
ตัวกําหนด
ตัวบอกปริมาณ
วิเศษณ
วิเศษณบอกปฏิเสธ
บุพบทนําหนานาม
บุพบทนําหนากริยา
ตัวนําสวนเติมเต็ม
อุปสรรคสรางคํานาม
สันธาน
อนุภาค
เครื่องหมาย

ตัวอยางคํา
มา, พัฒนา, ฟนตัว, ลอยนวล
เกลียด, สะสาง, สกัด, สํารวจ
พิจารณา(จาก), รับผิดชอบ(ตอ), สอดคลอง(กับ)
เชื่อ(วา), เสนอ(ให), สนใจ(ที่)
คืน...(ยัง), เสนอขาย...(แก), ไดรับ...(จาก)
ชําระ, ใช, ให
ถาม..(วา) ,กลาวหา..(วา), เตือน..(ให)
ตองการ, ชอบ, พยายาม, ทยอย, สนใจ
คาด, ทําให, เจอ, หาม
ควรทํา, ตองทํา, ถูกตี, เคยทํา
ดี, เลว, สูง, กะทัดรัด, นาสนใจ, มาก, ยากจน
ศัพท, ลูกหลาน, วิชาการ, ราคา, มนุษย
สหรัฐ, ไทย, ซับไมครอน, กุมภาพันธ
คน, แผน, แหง, ดอลลาร
เขา, นาง, ใคร, อะไร, นี่
ดังกลาว, ทัว่ ไป, ทัง้ หมด, คนนี,้ คนนัน้ , คนไหน
หลาย, อีกคน, 2 คน, สิบลานบาท
ทําคอยๆ, กําลังทํา, ดีทสี่ ดุ , ไม, เกือบ, เต็มทน
ไม, มิ
ใน, ที่, บน, แก
เพราะ, ถึงแม, ถาหาก
ที่, วา, ให, ซึ่ง
การ, ความ, การที่
แต, สวน, หรือ, และ, อยางไรก็ตาม
จุ, ครับ, มั๊ย, ฟะ, หรอก, หรือยัง, หรือไม
(),:?

ตารางที่ 4-2 สัญลักษณหมวดคําสําหรับกํากับหมวดคํา

บทที่ 5
การตัดคําและกํากับหมวดคําภาษาไทยโดยใชแบบจําลองไตรแกรม
ดังที่ไดอธิบายไปในบทที่ผานๆมาถึงปญหาในการตัดคําและกํากับหมวดคําในภาษาไทย
วา ความกํากวมในการตัดคําและกํากับหมวดคําภาษาไทยเกิดจากลักษณะเฉพาะตัวของภาษา
ไทย คือ การที่คําในภาษาไทยสามารถเขียนเรียงติดตอกันไปเปนขอความไดโดยไมมีการแบงชอง
วางระหวางคํา ซึ่งทําใหเกิดความลําบากในการระบุวาคําหนึ่งๆเริ่มและจบที่ตําแหนงใด และภาษา
ไทยมีกระบวนการสรางคําขึ้นใชใหมในภาษาโดยประกอบคําที่มีอยูเดิมเขาดวยกันใหกลายเปนคํา
ประกอบ เชน คําประสาน, คําประสม ฯลฯ ซึ่งก็ทําใหเกิดความกํากวมในการระบุวาสายอักขระ
หนึ่งๆจัดเปนคําหนึ่งคําหรือเปนคําหลายคํา นอกจากนั้นคําในภาษาไทยซึ่งไมมีการเปลี่ยนรูปเมื่อ
นํ าไปใชในตํ าแหนงและหนาที่ตางๆยังทํ าใหเกิดความลํ าบากในการระบุวา รูปคําดังกลาวใน
ตําแหนงตางๆเปนคําศัพทเดียวกันหรือคนละคําศัพทกัน ประเด็นเหลานี้เปนปญหาดานภาษาที่ทํา
ใหเกิดความลําบากเมื่อตองการใชคอมพิวเตอรประมวลผลภาษาไทย โดยเฉพาะในการประมวล
ผลระดับสูง เชน การแปลภาษา, การแจงสวนประโยค ฯลฯ จากอุปสรรคดังกลาว วิทยานิพนธนี้จึง
มุงสรางโปรแกรมตัดคําและกํากับหมวดคําภาษาไทย โดยประยุกตแนวคิดทางสถิติมาใชในการแก
ปญหา ดังนั้น ในสวนแรกของบทนี้จะอธิบายถึงลักษณะปญหา และแนวคิดที่ใชแกปญหาความ
กํากวมในการตัดคําและกํากับหมวดคําภาษาไทย จากนั้น ในสวนที่ 5.2 จะนําเสนอแบบจําลอง
ไตรแกรมที่ใชสําหรับตัดคําและกํากับหมวดคําแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งในการพัฒนาโปรแกรมตามแบบ
จําลองดังกลาว สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานไดโดยใชเทคนิคการโปรแกรมแบบพลวัติ
จึงจะไดกลาวถึงขั้นตอนวิธีวิเทอรบีซึ่งเปนการเทคนิคการโปรแกรมแบบพลวัติที่นํามาใชในที่นี้ไวใน
ตอนที่ 5.3 ดวย
5.1 ลักษณะปญหาของการตัดคําและกํากับหมวดคํา
จากลักษณะที่คําในภาษาไทยไมมีตัวบงขอบเขตของคํา ขอความในภาษาไทยจึงอยูในรูป
สายของอักขระปรากฏตอๆกันไป ดังนั้น ปญหาในการตัดคําภาษาไทยจึงเปนปญหาในเรื่องการตัด
สายอักขระออกเปนคํ า ซึ่งสามารถแสดงในรูปของสมการทางคณิตศาสตรไดดังสมการที่ 5-1
(ดั ดแปลงจาก บุญเสริม กิจศิริกุล, 2541 และ Allen, 1995)
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(5-1)

W = max arg PROB(w1 ,..., w n | c1 ,..., c m )
w ,..., w
1
n

โดยที่ W คือ สายคํา w1,...,wn ที่ทําใหคาความนาจะเปนตามสมการ 5-1 มีคาสูงที่สุด
w1,...,wn คือ สายคําที่ตัดออกมา ตั้งแตคําที่ 1 ถึงคําที่ n
c1,...,cm คือ สายอักขระที่ปอนเขาไป ตั้งแตตัวที่ 1 ถึงตัวที่ m
และ n ≤ m คือ จํานวนคําที่ตัดออกมาไดจะนอยกวาหรือเทากับจํานวนตัวอักขระที่ปอน
เขาไป
จากสมการที่ 5-1 หมายถึง ขอความที่ปอนเขาประกอบไปดวยลําดับของอักขระ (c1,c2,...,cm) ให
เลือกลํ าดับของคํ าที่ตัดออกมาได (w1,w2,...,wn) จากสายอักขระที่กํ าหนดให ที่จะทํ าใหคา
ความนาจะเปนตามสมการมีคาสูงที่สุด (คือ W)
ส วนป ญหาในการกํ ากั บหมวดคํ า เกิ ดจากการที่ คํ าในภาษาไทยสามารถปรากฏใน
ตําแหนงตางๆไดโดยไมเปลี่ยนรูปคํา ดังนั้น ปญหาในการกํากับหมวดคําก็คือปญหาในเรื่องการ
เลือกหมวดคําที่ถูกตองใหกับคําแตละคํา ซึ่งแสดงไดดังสมการที่ 5-2
(5-2)

T = max arg PROB(t1 ,..., t n | w1 ,..., w n )
t 1 ,..., t n

โดยที่ T คือ สายหมวดคํา t1,...,tn ที่ทําใหคาความนาจะเปนตามสมการ 5-2 มีคาสูงที่สุด
t1,...,tn คือ สายหมวดคําที่กํากับใหกับแตละคํา ตั้งแตคําที่ 1 ถึงคําที่ n
จากสมการที่ 5-2 หมายถึง จากสายคํา (w1,w2,...,wn) ที่กําหนดให ใหเลือกสายหมวดคําที่กํากับ
ใหแตละคําของสายคําดังกลาว (t1,t2,...,tn) ที่จะทําใหคาความนาจะเปนตามสมการ 5-2 มีคา
สูงที่สุด (คือ T)
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5.2 แบบจําลองไตรแกรมสําหรับแกปญหาการตัดคําและกํากับหมวดคําภาษาไทย
จากลักษณะของทั้งสองปญหาที่แสดงไวดังสมการที่ 5-1 และ 5-2 สามารถนําแนวคิดทาง
สถิติมาประยุกตใชเพื่อแกปญหาการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ า โดยใชแนวคิดของแบบจํ าลอง
ไตรแกรมซึ่งไดรับความนิยมอยางแพรหลายในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ สําหรับปญหาการ
ตัดคําและกํากับหมวดคําภาษาไทยนั้น วิทยานิพนธนี้มองปญหาทั้งสองเปนสวนงานเดียวกัน ซึ่ง
นาจะสามารถแกปญหาไปพรอมๆกันได ดังนั้น ปญหาของการตัดคําและกํากับหมวดคําภาษาไทย
ในวิทยานิพนธฉบับนี้ ก็คือ ปญหาในเรื่องการตัดสายอักขระออกเปนคําและกํากับดวยหมวดคําที่
ถูกตองไปพรอมๆกัน ซึ่งสามารถแสดงไดดังสมการที่ 5-3
(5-3)

max arg PROB(w1 ,..., w n , t1 ,..., t n | c1 ,...,c m )
t1 ,...,tn

จากสมการที่ 5-3 หมายถึง ขอความที่ปอนเขาประกอบไปดวยลําดับของอักขระ (c1,c2,...,cm) ให
เลือกลําดับของคําที่ตัดออกมาได (w1,w2,...,wn) ที่มีการกํากับดวยลําดับของหมวดคํา (t1,t2,...,tn)
จากสายอักขระที่กําหนดให ที่จะทําใหคาความนาจะเปนตามสมการมีคาสูงที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณา
จากสมการแลวจะเห็นวา เทากับเปนการหาสายคําและสายหมวดคําที่มีคาความนาจะเปนสูงที่สุด
เทานั้น เนื่องจากสายอักขระจะถูกกําหนดจากขอความที่ปอนเขาไปอยูแลว ซึ่งแสดงไดดังสมการที่
5-4
(5-4)
max arg PROB(w1,...,wn , t1,.., tn | c1,...,cm) = max arg PROB(w1,...,wn , t1,...,tn)
t ,...,t
1

n

t ,...,t
1

n

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

PROB(t1 ,..., t n ) × PROB(w1 ,...,w n | t1 ,..., t n )
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แตการคํานวณคาความนาจะเปนตามสมการที่ 5-5 โดยตรงตองอาศัยคลังขอมูลที่มีขนาดใหญ
มาก เนื่องจากจะตองครอบคลุมสายหมวดคําทั้งสาย คือ t1,...,tn และตองครอบคลุมถึงกรณีที่สาย
หมวดคําดังกลาวจะปรากฏเปนสายคํา w1,...,wn ดวย ดังนั้น จึงทําการคํานวณสมการนี้โดยใชการ
ประมาณคาตามแนวคิดของแบบจํ าลองไตรแกรมซึ่งจํ ากัดขอบเขตของปริบทที่ใชทํ านายความ
น าจะเปนในการปรากฏของคํ าหนึ่งๆ จึงทําใหสามารถใชคลังขอมูลที่มีขนาดเล็กลงได แบบ
จําลองไตรแกรมมีสมมติฐานวา ความนาจะเปนในการปรากฏของคําหนึ่งๆขึ้นอยูกับคําที่ปรากฏ
กอนหนา 2 คําเทานั้น
จากการใชแนวคิดของแบบจําลองไตรแกรม สามารถประมาณคาความนาจะเปนของ
หมวดคําหนึ่งๆ ไดโดยพิจารณาเฉพาะ 2 หมวดคํากอนหนาเทานั้น ดังนั้น คาความนาจะเปนของ
สายหมวดคําในสวนแรกของสมการที่ 5-5 คือ PROB(t1,...,tn) ซึ่งหมายถึง ความนาจะเปนของ
ลําดับหมวดคํา (tag sequence probability) สามารถคํานวณไดดังสมการที่ 5-6
(5-6)

PROB(t1 ,..., t n ) ≅

∏

PROB(t i | t i-1 , t i- 2 )

i =1...n

สวน PROB(w1,...,wn | t1,...,tn) ซึ่งหมายถึง ความนาจะเปนในการปรากฏของรูปคํา (lexical
generation probability) กลาวคือ คาความนาจะเปนของสายคํา w1,...,wn เมื่อใหสายหมวดคํา
t1,...,tn สามารถประมาณคาไดโดยตั้งสมมติฐานวา คาความนาจะเปนที่จะปรากฎเปนรูปคํานั้นๆ
เมือ่ กําหนดหมวดคําใหจะไมขนึ้ กับคําหรือหมวดคํากอนหนาหรือตามหลัง ดังแสดงในสมการที่ 5-7
(5-7)

PROB(w1 ,..., w n | t1 ,..., t n ) ≅

∏ PROB(w i | t i )

i =1...n

ดังนั้น จากสมการที่ 5-5 สามารถจะคํานวณความนาจะเปนของสายคําและสายหมวดคําโดย
อาศัยการประมาณคาไดดังสมการที่ 5-8 ซึ่งสามารถนํ าไปใชไดจริง โดยคาความนาจะเปน
สามารถคํานวณไดจากการนับคาความถี่ในการปรากฏในคลังขอมูล
(5-8)

∏ PROB( t i | t i-1 , t i- 2 )

i =1...n

× PROB( w i | t i )
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ดังนั้น ในวิทยานิพนธฉบับนี้จะนําสมการที่ 5-8 นี้ มาใชแกปญหาการตัดคําและกํากับ
หมวดคําภาษาไทย ซึ่งผลลัพธที่ไดจากสมการนี้จะเปนทั้งคําตอบของปญหาการตัดคําและเปนทั้ง
คําตอบของปญหาการกํากับหมวดคําดวย ซึ่งทําใหเห็นวาการตัดคําและกํากับหมวดคําสามารถ
แกปญหาไปพรอมๆกันไดโดยมองเปนสวนงานเดียวกัน ตางจากงานวิจัยที่ผานมาซึ่งมองวา การ
ตัดคําเปนสวนงานขั้นตนที่ตองแกปญหากอน
อยางไรก็ดี การคํานวณจากสมการที่ 5-8 โดยตรงจะเสียเวลาในการคํานวณเปนอยางมาก
เนือ่ งจากจะทําการคํานวณเสนทางทัง้ สายทุกเสนทางกอนแลวจึงเลือกเสนทางที่มีคาความนาจะเปน
สูงที่สุด (brute force algorithm) ซึ่งทําใหโปรแกรมทํางานไดชา ดังนั้นจึงมีการนําเทคนิคการ
โปรแกรมแบบพลวัต (dynamic programming) เขามาใชชว ยคํานวณ ดังจะไดอธิบายในสวนถัดไป
5.3 ขั้นตอนวิธีวิเทอรบิ
ดังที่ไดกลาวไปในตอนทายของสวนที่แลววา การคํานวณคาความนาจะเปนโดยตรงจาก
สมการที่ 5-8 สามารถทําไดชามาก เนื่องจากตองเสียเวลาในการคํานวณทุกเสนทางที่เปนไปได
ตัวอยางเชน สายคําสายหนึ่งที่มีจํานวนคําทั้งหมด N คํา และหมวดคําทั้งหมดในภาษาไทยมี
จํานวน V หมวดคํา ในกรณีที่แยที่สุดคือทุกคําในสายคําดังกลาวสามารถปรากฏเปน V หมวดคํา
กรณีดังกลาวจะตองเสียเวลาในการคํานวณ k × NV ครั้งตอสายคําเดียว โดย k คือคาคงที่
(ไพศาล เจริญพรสวัสดิ์, 2541: 20) จะเห็นวา เวลาที่ใชจะขึ้นอยูกับจํานวนคําและจํานวนหมวดคํา
ที่ เ ป น ไปได ข องแต ล ะคํ าในสายนั้ น ซึ่ ง จะทํ าให เ วลาที่ ใ ช เ ป นสั ดส วนแบบเอกซ โปเนนเชี ยล
(Exponential) นอกจากนี้แลว เนื่องจากวิทยานิพนธฉบับนี้ทําการตัดคําไปพรอมๆกับกํากับหมวด
คํา ดังนั้น สายอักขระหนึ่งๆที่ปอนเขาไปสามารถมีแบบการตัดคําไดมากกวาหนึ่งแบบ จึงยิ่งทําให
เสียเวลาในการคํานวณสายอักขระหนึ่งๆมากกวา k × NV เสียอีก
เพื่อลดความสิ้นเปลืองในการคํานวณของโปรแกรม วิทยานิพนธนี้จึงไดนํ าเทคนิคการ
โปรแกรมแบบพลวัตเขามาชวย ซึ่งเทคนิคที่เลือกใชนี้มีชื่อวา “ขั้นตอนวิธีวิเทอรบิ” (Viterbi
Algorithm) ซึ่งเปนเทคนิคที่ไดรับความนิยมนํามาใชกับแบบจําลองไตรแกรม และมีผูนํามาใช
สําหรับการกํากับหมวดคําภาษาไทยแลว (ไพศาล เจริญพรสวัสดิ์, 2541) แนวคิดของขั้นตอนวิธี
วิเทอรบิสําหรับการกํากับหมวดคํา คือ ในแตละตําแหนงของแตละเสนทางใหจดจําเฉพาะคาความ
นาจะเปนของเสนทางกอนหนาที่ดีที่สุดที่จะนําไปสูแตละหมวดคํา (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 เสนทางการคํานวณที่เปนไปไดทั้งหมด 27 เสนทาง
จากรูปที่ 5-1 แสดงตัวอยางเสนทางการเกิดของสถานการณการตากสาหราย ซึ่งจําลองแทน
ประโยคในภาษา โดยมีลกั ษณะทีส่ งั เกตได (แทนรูปคํา) 3 ลักษณะ คือ dry, damp, soggy ในแตละ
ชวงเวลา (t = 1 ถึง 3 วัน) และมีสภาวะอากาศที่เปนไปไดทั้งหมด 3 สภาวะ(แทนหมวดคํา) ไดแก
Sunny, Cloudy, Rainy การคํานวณโดยตรงตองทําการสรางเสนทางจนจบทัง้ สามชวงเวลา ทัง้ หมด
3*3 = 27 เสนทาง แลวจึงทําการเปรียบเทียบคาความนาจะเปนของแตละเสนทางเพื่อเลือกเสน
ทางที่ดีที่สุด สวนขั้นตอนวิธีวิเทอรบิจะทําไปทีละชวงเวลา และจดจําเฉพาะเสนทางที่ดีที่สุดที่มา
จบลงที่แตละสภาวะ ณ ชวงเวลานั้น ดังนั้นในชวงเวลาแรกจะคํานวณคาความนาจะเปนของ dry
จากแตละสภาวะ (แทนการคํานวณความนาจะเปนในการปรากฏของรูปคํา) และจดจํา 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
จะเลือกจดจําเฉพาะเสนทางที่ดีที่สุดเสนทางเดียวจาก 3 เสนทางนั้น และทําเชนนี้ตอไปเรื่อยๆจน
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 แลวจึงทําการเปรียบเทียบคาความนาจะเปนระหวาง 3 เสนทางนี้ เพื่อเลือกเสนทางที่ดีที่สุด
เพียงเสนทางเดียวเปนคําตอบ สมมติวา พบวาเสนทางที่ดีที่สุดคือ เสนทางที่มาจบลงที่สภาวะ
Cloudy ณ ชวงเวลา t=3 ก็จะทําการยอนรอย (backtrack) เสนทางนัน้ เพือ่ หาวา สายทีเ่ ปนคําตอบ
คือ Cloudy-Sunny-Cloudy หรือในกรณีของการกํากับหมวดคําก็คอื สายหมวดคําทีม่ คี วามนาจะเปน
สูงที่สุด
การใชขั้นตอนวิธีวิเทอรบิจะชวยลดเวลาในการคํานวณในกรณีของไตรแกรมลงเหลือ k ×
N3T ทํ าใหเวลาที่ใชในการคํานวณจะลดลงอยางมาก เนื่องจากขั้นตอนวิธีวิเทอรบิจะคํานวณ
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เฉพาะเสนทางที่จําเปนเทานั้น ดังนั้นวิทยานิพนธฉบับนี้จึงไดนําขั้นตอนวิธีวิเทอรบิมาชวยในการ
คํานวณความนาจะเปนของสายคําและสายหมวดคําดวย
ในบทนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอแบบจําลองไตรแกรมที่นํามาใชในการแกปญหาการตัดคําและ
การกํากับหมวดคําแบบเบ็ดเสร็จ พรอมทั้งไดนําเสนอเทคนิคขั้นตอนวิธีวิเทอรบีเพื่อเพิ่มประสิทธิ
ภาพการทํางานของแบบจําลองไตรแกรม แบบจําลองนี้ไดพัฒนาขึ้นเพื่อทดสอบกับคลังขอมูลที่
จัดทําขึ้นมา โดยผูวิจัยไดเลือกใชภาษา Perl ในการพัฒนาโปรแกรมดังกลาว ซึ่งรายละเอียดของ
การทดสอบ ผลการทดสอบ และการประเมินผลที่ได จะไดกลาวถึงในบทตอไป

บทที่ 6
ผลการตัดคําและกํากับหมวดคําภาษาไทยแบบเบ็ดเสร็จ
บทที่ผานมาไดกลาวถึงประเด็นทั้งหมดที่เกี่ยวของในการสรางโปรแกรมตัดคําและกํากับ
หมวดคําภาษาไทยแบบเบ็ดเสร็จไปแลว บทนี้จะไดกลาวถึงการนําโปรแกรมที่สรางขึ้นมาทดลอง
ทําการตัดคําและกํากับหมวดคําใหกับขอความภาษาไทย โดยในหัวขอที่ 6.1 จะกลาวถึงขั้นตอน
ในการทดลองตัดคําและกํากับหมวดคํา อันประกอบดวย การใชประโยชนจากคลังขอมูลที่จัดทํา
ขึ้น และขั้นตอนในการทํางานของสวนประกอบตางๆของโปรแกรมตัดคําและกํากับหมวดคําแบบ
เบ็ดเสร็จ ในหัวขอที่ 6.2 จะอธิบายถึงวิธีการประเมินผลประสิทธิภาพการตัดคําและการกํากับ
หมวดคํา และในหัวขอที่ 6.3 จะไดนําเสนอและอภิปรายผลการทดลองตัดคําและผลการทดลอง
กํากับหมวดคําภาษาไทย รวมทั้งเปรียบเทียบผลการตัดคําแบบที่นําหมวดคํามาชวยกับแบบที่ไม
ไดนําหมวดคํามาชวย
6.1 ขั้นตอนในการทดลองตัดคําและกํากับหมวดคํา
ส ว นนี้ จ ะอธิ บ ายถึ ง ขั้ น ตอนต า งๆในการนํ าโปรแกรมตั ด คํ าและกํ ากั บ หมวดคํ าแบบ
เบ็ ด เสร็ จและคลั ง ข อมู ล ภาษาไทยที่ จั ดทํ าขึ้ นมาทดลองทํ าการตั ดคํ าและกํ ากั บ หมวดคํ าเพื่อ
ทดสอบการทํางานของโปรแกรม โดยมีขั้นตอนทั้งหมดดังรูปที่ 6-1 แลวจึงอธิบายรายละเอียดของ
ขัน้ ตอนตางๆ ดังนี้ ในหัวขอที่ 6.1.1 จะอธิบายวิธกี ารใชประโยชนจากคลังขอมูลเพื่อเปนฐานความรู
สําหรับเรียนรูคาสถิติและเพื่อเปนขอความทดสอบของโปรแกรม ในหัวขอที่ 6.1.2 กลาวถึงสวน
ประกอบตางๆของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จและขั้นตอนที่โปรแกรมทําการตัดคําและกํากับหมวดคํา
และในหัวขอที่ 6.1.3 จะแสดงใหเห็นลักษณะของผลลัพธที่ไดจากโปรแกรม
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รูปที่ 6-1 ขั้นตอนในการทดลองตัดคําและกํากับหมวดคําแบบเบ็ดเสร็จ
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6.1.1 การใชประโยชนจากคลังขอมูล
หัวขอนี้จะไดกลาวถึง วิธีการนําคลังขอมูลที่จัดทําขึ้นมาใชประโยชนสําหรับการทดลองตัด
คําและกํากับหมวดคําของโปรแกรม โดยจากรูปที่ 6-1 คลังขอมูลภาษาที่รวบรวมมาจะแบงเปน 2
สวน ไดแก (1) คลังขอมูลฝกสอน มีขนาดประมาณ 20,000 คํา (80%) และ (2) คลังขอมูล
ทดสอบประสิทธิภาพ มีขนาดประมาณ 5,000 คํา (20%)
ในคลังขอมูลฝกสอนผูว จิ ัยไดทาการตั
ํ
ดคําและกํากับหมวดคําดวยมือไวเพื่อเปนฐานความรู
สําหรับโปรแกรม (ดูรายละเอียดขั้นตอนในการตัดคําและกํากับหมวดคําดวยมือในบทที่ 3) จากนั้น
จึงใชโปรแกรมฝกสอน (training program) เพื่อเรียนรูคาความถี่ทั้งหมดที่ปรากฏในคลังขอมูล
ฝกสอนนี้ กระบวนการนับคาความถี่ในคลังขอมูลฝกสอน แสดงไดดังตัวอยางขางลางนี้
ตอง/VAUX_ทํา/VN0_ /PUNC_เพื่อ/PV_ปฏิรูป/VN0_การเมือง/NCM
...
...
(1)
(2)
(3)
(4)

[VAUX-VN0-PUNC]
[VN0-PUNC-PV]
[PUNC-PV-VN0]
[PV0-VN0-NCM]

จากตัวอยาง โปรแกรมฝกสอนจะทํ าการนับคาความถี่ของลํ าดับหมวดคํ าทีละ 3 คํ า
(ไตรแกรมของหมวดคํา) พรอมกับนับคาความถี่ของคําศัพทไปดวย ในลําดับที่ (1) โปรแกรมจะ
นับคาความถีข่ องลําดับหมวดคํา [VAUX-VN0-PUNC] พรอมกับนับคาความถีข่ องคําศัพท “ /PUNC”
จากนั้นจะเลื่อนตําแหนงไปทีละหนึ่งคํา ในลําดับที่ (2) จะนับคาความถี่ของลําดับหมวดคํา [VN0PUNC-PV] พรอมกับนับคาความถี่ของคําศัพท “เพื่อ/PV” แลวจึงเลื่อนไปยังตําแหนงถัดไปเรื่อยๆ
จนนับคาความถี่ไดครบทุกคําในคลังขอมูลฝกสอน
คาความถี่ที่เรียนรูจากกระบวนการขางตนจะแยกจัดเก็บไวในไฟลขอมูล 3 ไฟล ไดแก
ไฟลพจนานุกรม, ไฟลสถิติคําศัพท, และไฟลสถิติไตรแกรม แตละไฟลมรี ายละเอียดของขอมูล ดังนี้
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(1) ไฟลพจนานุกรม จัดเก็บรายการคําศัพททั้งหมดไวสําหรับการเทียบคํา คําศัพทแตละตัวใน
พจนานุกรมประกอบดวยรูปคํ าและหมวดคํ า หากรูปคํ าเดียวมีหลายหมวดคํ าก็จะจัดเก็บเปน
คํ าศัพทคนละรายการกัน ตัวอยางเชน
หนา/D
หนา/NCM
หนา/PN
หนากระดาษ/NCM
หนาตา/NCM
หนาตาง/NCM
...
...
แตเนื่องจากรายการคํ าศัพทในไฟลพจนานุกรมนี้ไดมาจากการเรียนรูคลังขอมูลฝกสอน
เทานั้น จึงอาจจะไมสามารถครอบคลุมคําศัพททุกคําในขอความทดสอบได ดังนั้น ในขอความ
ทดสอบจึงมีคําศัพทอยูจํ านวนหนึ่งที่ไมปรากฏในไฟลพจนานุกรม หรือที่เรียกวา คํ าที่ไมรูจัก
(unknown word) ซึ่งจะทําใหโปรแกรมเกิดขอผิดพลาดในการทํางานเพราะโปรแกรมไมสามารถ
เทียบคําเจอได และเนื่องจากวิทยานิพนธนี้ไมไดมีจุดมุงหมายที่จะศึกษาหรือนําเสนอวิธีการแก
ปญหาการระบุคําที่ไมรูจักโดยอัตโนมัติ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการเพิ่มเติมคําที่ไมรูจักที่ปรากฏใน
ขอความทดสอบลงในไฟลพจนานุกรมดวยเพื่อแกปญหาการเทียบคําไมเจอ (คําศัพททั้งหมดใน
ไฟลพจนานุกรมแสดงไวในภาคผนวก ก) การเพิ่มคําที่ไมรูจักลงในไฟลพจนานุกรมนี้จะไมกระทบ
ตอคาความถี่การปรากฏของคําศัพทอื่นๆ เนื่องจากวาไฟลพจนานุกรมไมไดจัดเก็บคาความถี่ของ
คําศัพทไว คาความถี่ในการปรากฏของคําศัพทจะไดจัดเก็บแยกไวในไฟลสถิติคําศัพท
(2) ไฟลสถิติคําศัพท จัดเก็บคาความถี่การปรากฏของคําศัพทแตละคําที่นับไดจากคลังขอมูล
ฝกสอน ลักษณะของขอมูลในไฟลสถิติคําศัพทนี้จะคลายคลึงกับขอมูลในไฟลพจนานุกรม แตเพิ่ม
เติมขอมูลคาความถี่ในการปรากฏของคําศัพทแตละตัวไวดวย การแยกไฟลพจนานุกรมและไฟล
สถิติคําศัพทออกจากกันทํ าใหสามารถเพิ่มเติมคําศัพทลงในไฟลพจนานุกรมไดโดยไมกระทบตอ
คาความถี่ในไฟลสถิติคําศัพท ตัวอยางขอมูลที่เก็บไวในไฟลสถิติคําศัพท มีลักษณะดังนี้
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หนา/D:4
หนา/NCM:6
หนา/PN:1
หนากระดาษ/NCM:2
หนาตา/NCM:2
หนาตาง/NCM:1
...
...
ซึ่งมีความหมายวา คําวา “หนา” ปรากฏเปนตัวกําหนด (D) 4 ครั้ง, เปนคํานามสามัญ (NCM) 6
ครั้ง, และเปนคําบุพบทนําหนานาม (PN) 1 ครั้งในคลังขอมูลฝกสอน และสายอักขระ “หนา” ยัง
ปรากฏเปนสวนยอยภายในคําอื่นๆดวย เชน หนากระดาษ, หนาตา, หนาตาง เปนตน
(3) ไฟลสถิติไตรแกรม จัดเก็บคาความถี่การปรากฏของลําดับหมวดคําในรูปไตรแกรมที่นับได
จากคลังขอมูลฝกสอน ตัวอยางขอมูลในไฟลสถิติไตรแกรมมีลักษณะดังนี้
VNN0^NCM#NCM:3,NPRO:1,&PFX#V0:3,&
ซึ่งแสดงการเก็บคาความถี่ไตรแกรมของลําดับหมวดคํา ดังนี้
trigram{VNN0}{NCM}{NCM} มีความถี่ 3
trigram{VNN0}{NCM}{NPRO} มีความถี่ 1
trigram{VNN0}{PFX}{V0} มีความถี่ 3
คาความถี่ไตรแกรมของหมวดคํ าจากตัวอยาง มีความหมายวา ในคลังขอมูลฝกสอนหมวดคํา
VNN0 ปรากฏในลําดับหมวดคํา VNN0-NCM-NCM 3 ครั้ง (คือ VNN0 ปรากฏตามดวย NCM
และตามดวย NCM เรียงกันเปนลําดับ), ปรากฏในลําดับหมวดคํา VNN0-NCM-NPRO 1 ครั้ง,
และปรากฏในลําดับหมวดคํา VNN0-PFX-V0 3 ครั้ง จากไตรแกรมทั้ง 3 ชุดแสดงใหเห็นวา VNN0
ปรากฏทั้งหมด 7 ครั้งในคลังขอมูลฝกสอน
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สวนคลังขอมูลสําหรับทดสอบประสิทธิภาพมีลักษณะเปนขอความที่ไมไดมีการตัดคําและ
กํากับหมวดคําไวเพื่อใชเปนขอความทดสอบปอนเขาไปใหโปรแกรมไดทําการทดลองตัดคําและ
กํากับหมวดคํา ซึ่งมีลักษณะดังรูปที่ 6-2 ขอมูลชุดเดียวกันนี้ผูวิจัยจะไดทําการตัดคําและกํากับ
หมวดคํ าด วยมื อเตรียมไวลวงหนาเพื่อใชเปนคํ าตอบที่จะนํ าไปตรวจสอบกับผลลัพธที่ไดจาก
โปรแกรม ซึ่งมีลักษณะดังรูปที่ 6-3

พนมเปญ - ยูเอ็นยังสงวนทาที รอใหรัฐบาลพนมเปญยืนยันอีกครั้ง
เรื่องการยอมใหใชระบบศาลระหวางประเทศ พิจารณาคดีผูนําเขมรแดง
หลังจากที่วุฒิสมาชิกจอหน เคอรรี ของสหรัฐ เปดเผยเมื่อวันเสาร
(29 เม.ย.) หลังพบหารือกับนายกรัฐมนตรีฮุน เซน ผูนํากัมพูชาวา รัฐบาล
พนมเปญ ไดยอมรับขอเสนอของสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เกี่ยวกับการตั้งศาล
อาชญากรสงคราม เพื่อพิจารณาความผิดของผูนําเขมรแดงแลว แตดูเหมือน
วา ยูเอ็นยังไมมั่นใจในความสําเร็จของการเจรจาครั้งนี้นัก
รูปที่ 6-2 ลักษณะของขอความทดสอบ
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พนมเปญ/NPP_ /PUNC_-/PUNC_ /PUNC_ยู เ อ็ น /NPP_ยั ง /AV_
สงวน/VN0_ทาที/NCM_ /PUNC_รอ/VCV0_ให/PCOMP_รัฐบาล/NCM_
พนมเปญ/NPP_ยื นยั น /VN0_อี ก/Q_ครั้ ง /NCSF_ /PUNC_เรื่อง/NCM_
การ/PFX_ยอม/VCV0_ให /PCOMP_ใช /VN0_ระบบ/NCM_ศาล/NCM_
ระหว า ง/PN_ประเทศ/NCM_ /PUNC_พิ จ ารณา/VN0_คดี / NCM_ผู 
นํา/NCM_เขมรแดง/NPP_
หลั ง จากที่ / PV_วุ ฒิ ส มาชิ ก/NCM_จอห น /NPP_ /PUNC_เคอร รี/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_กั ม พู ช า/NPP_ว า/PCOMP_
/PUNC_รัฐบาล/NCM_พนมเปญ/NPP_ /PUNC_ได/VAUX_ยอมรับ/VN0_
ข อ เสนอ/NCM_ของ/PN_สหประชาชาติ / NPP_ /PUNC_(/PUNC_ยู
เอ็น/NPP_)/PUNC_ /PUNC_เกี่ยวกับ/PN_การ/PFX_ตั้ง/VN0_ศาล/NCM_
อาชญากร/NCM_สงคราม/NCM_ /PUNC_เพื่อ/PV_พิจารณา/VN0_ความ
ผิด/NCM_ของ/PN_ผูนํา/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 าเร็ จ /VADJ_ของ/PN_การ/PFX_เจรจา/V0_
ครั้ง/NCSF_นี้/D_นัก/PT_
รูปที่ 6-3 ลักษณะของคําตอบของการตัดคําและกํากับหมวดคํา
6.1.2 สวนประกอบของโปรแกรมตัดคําและกํากับหมวดคําแบบเบ็ดเสร็จ
หัวขอนี้จะนําเสนอสวนประกอบตางๆของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จและขั้นตอนการทํางาน
ของโปรแกรมเพื่อทําการตัดคําและกํากับหมวดคําใหกับขอความทดสอบ ในการทดลองตัดคําและ
กํากับหมวดคําใหกับขอความทดสอบ ขอความทดสอบจะถูกแบงเปนสวนๆตามเครื่องหมายวรรค
ตอนในภาษาไทย และนําไปประมวลผลทีละสวน โดยขอความทดสอบจะผานสวนประกอบหลัก 3
สวนของโปรแกรม ดังรูปที่ 6-1 ไดแก สวนอานคาสถิติ (read statistic), สวนเทียบคําและตอสาย
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คํา (word matching & path generation), และสวนคํานวณคาความนาจะเปนตามแบบจําลอง
ไตรแกรม (trigram probability calculation & path selection) ซึ่งแตละสวนมีหนาที่ในการ
ทํางาน ดังนี้
6.1.2.1 สวนอานคาสถิติ
สวนอานคาสถิติ มีหนาที่ในการนําขอมูลที่จัดเก็บไวในไฟลพจนานุกรม, ไฟลสถิติคําศัพท,
และไฟลสถิติไตรแกรม เขามาเก็บไวในหนวยความจําเพื่อการทํางานในขั้นตอนตอไป โดยขอมูลที่
อานไดจากไฟลพจนานุกรมนี้จะใชสําหรับการเทียบคําและตอสายคํา สวนขอมูลความถี่ที่อานได
จากไฟลสถิติคําศัพทและไฟลสถิติไตรแกรมจะใชสําหรับการคํานวณคาความนาจะเปนในการตัด
คําและกํากับหมวดคํา
6.1.2.2 สวนเทียบคําและตอสายคํา
สวนเทียบคําและตอสายคํา มีหนาที่เทียบสายอักขระในขอความทดสอบที่ปอนเขาไปกับ
รายการคําศัพทในไฟลพจนานุกรมเพื่อหาวาสามารถเทียบเจอคําอะไรบางในขอความทดสอบ โดย
เริ่มจากการเทียบเจอทุกคําที่เปนไปไดในขอความทดสอบ ตัวอยางเชน ขอความ “นายกรัฐมนตรี
ของอังกฤษ” จะเทียบเจอคําวา “นา”, “นาย”, “นายก”, “นายกรัฐมนตรี”, “ยก”, “รัฐ”, “รัฐมนตรี”,
“มน”, “ตรี”, “ขอ”, “ของ”, “อังกฤษ”, “งก” เปนตน พรอมกันนี้ ไดสราง chart สําหรับคําแตละคําที่
เทียบเจอไวเพื่อใชสําหรับการตอสายคํา โดยแตละ chart ระบุตําแหนงเริ่มของคํา, ตําแหนงจบของ
คํา และคําศัพทที่เทียบเจอ 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 ทั้งหมดที่ไดจากการเทียบคําจะนํามาใชสําหรับการตอสายคํา โดยโปรแกรมพยายามสราง
เสนทางเชื่อมตอระหวาง chart เพื่อหาเสนทางที่สามารถเชื่อมตอตั้งแตตนขอความไปจนจบ
ขอความได ในระหวางการสรางเสนทาง สามารถลดความสิ้นเปลืองในการคํานวณไดโดยจดจํา
เฉพาะเสนทางที่ดีที่สุดที่มาจบลงที่ chart นั้นๆตามแนวคิดของขั้นตอนวิธีวิเทอรบิ (Manning and
Schutze, 1999) ดังที่ไดกลาวไปในบทที่ 5 ผลลัพธจากขั้นตอนนี้ คือ เสนทางที่ดีที่สุดที่มาจบลง
ที่คําสุดทายตางๆกัน ดังนั้นผลลัพธจากขั้นตอนนี้อาจมีไดมากกวา 1 เสนทาง
6.1.2.3 สวนคํานวณคาความนาจะเปนตามแบบจําลองไตรแกรม
สวนคํานวณคาความนาจะเปนตามแบบจําลองไตรแกรม มีหนาที่คํานวณคาความนาจะ
เปนของเสนทางตางๆที่เปนผลลัพธมาจากสวนเทียบคําและตอสายคํา แลวเปรียบเทียบคาความ
นาจะเปนของทุกเสนทาง เพื่อเลือกเสนทางที่มีคาความนาจะเปนสูงสุดเปนคําตอบของการตัดคํา
และกํ ากับหมวดคํ าแบบเบ็ดเสร็จ สวนนี้จะทํ าการคํานวณคาความนาจะเปนในการตัดคําและ
กํ ากับหมวดคําตามแบบจําลองไตรแกรม ซึ่งแสดงไดดังสมการที่ 6-1 (ดูรายละเอียดของแบบ
จําลองไตรแกรมไดในบทที่ 5)
(6-1)

∏

PROB(t i | t i −1 ,t i − 2 ) × PROB(w i | t i)

i =1...n
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กลาวคือ สําหรับคําแตละคํา จะตองทําการคํานวณคาความนาจะเปน 2 คา ไดแก
(1) คาความนาจะเปนของลําดับหมวดคํา (tag sequence probability) คือ ความนาจะเปนใน
การปรากฏของหมวดคําโดยพิจารณาเฉพาะ 2 หมวดคํากอนหนาเทานั้น คาความนาจะเปน
ตรงนี้สามารถคํานวณไดโดยนับจํานวนของลําดับหมวดคํา ti-2 ti-1 ti ที่ปรากฏในคลังขอมูล
เทียบกับจํานวนของลําดับหมวดคํา ti-2 t i-1 ทั้งหมดที่ปรากฏในคลังขอมูล ดังสมการที่ 6-2
(6-2)

PROB(t i | t i −1 , t i − 2 ) =

count (t i − 2 t i −1 t i )
count (t i − 2 t i −1 )

(2) คาความนาจะเปนในการปรากฏของคํา (lexical generation probability) คือ ความนาจะเปน
ในการปรากฏเปนรูปคํานั้นๆเมื่อกําหนดหมวดคําให คาความนาจะเปนตรงนี้สามารถคํานวณ
ไดโดยนับจํานวนของคําศัพทที่มีรูปคําเปน wi และมีหมวดคําเปน ti ที่ปรากฏในคลังขอมูล
เทียบกับจํานวนของหมวดคํา ti ทั้งหมดที่ปรากฏในคลังขอมูล ดังสมการที่ 6-3
(6-3)

PROB(w i | t i ) =

count (w i , t i )
count (t i )

สวนกรณีที่ลําดับหมวดคํา ti-2 ti-1 ti ไมปรากฏในคลังขอมูล ซึ่งจะสงผลใหคาความนาจะเปนของทั้ง
เสนทางเทากับศูนยไปดวย จะใชวิธี Witten-Bell Smoothing (Witten and Bell,1991 cited in
Jurafsky and Martin, 2000) ชวยปรับคาความนาจะเปนไมใหเทากับศูนย ผลลัพธจากสวนนี้จะ
ไดเสนทางของการตัดคําและกํากับหมวดคําที่มีคาความนาจะเปนสูงสุดเพียงเสนทางเดียวที่เลือก
มาเปนคําตอบสําหรับการตัดคําและกํากับหมวดคําของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ
นอกจากนี้ วิทยานิพนธนี้จะเปรียบเทียบผลการตัดคําของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จที่นํา
หมวดคําขางเคียงมาชวยในการตัดคํากับผลการตัดคําแบบที่ไมไดนําหมวดคําขางเคียงมาชวย ซึ่ง
การตัดคําแบบทีไ่ มไดนาหมวดคํ
ํ
าขางเคียงมาชวยนั้น มีลักษณะปญหาในการตัดคําดังสมการที่ 6-4
(เหมือนกับสมการที่ 5-1)
(6-4)

W = max arg PROB(w1 ,..., w n | c1 ,..., c m )
w ,..., w
1
n
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ซึ่งหมายความวา เปนการหาสายคําที่มีคาความนาจะเปนสูงที่สุดเมื่อกําหนดใหสายอักขระมา ซึ่ง
เทากับวา เปนการหาสายคําที่มีคาความนาจะเปนสูงที่สุดเทานั้น เนื่องจากสายอักขระถูกกําหนด
จากขอความที่ปอนเขาไปอยูแลว ดังนั้น สมการที่ 6-4 สามารถแปลงเปนสมการที่ 6-5
(6-5)

W = max arg PROB(w1 ,..., w n )
w ,..., w
1
n

จากสมการที่ 6-5 แสดงใหเห็นวา ตองการสายคําที่มีคาความนาจะเปนสูงสุดเทานั้น โดยไมได
พิจารณาคาความนาจะเปนของสายหมวดคําพรอมกันไปดวย สมการที่ 6-5 นี้ไดมีงานวิจัยที่นําไป
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
วิทยานิพนธฉบับนี้ก็ไดนําสมการที่ 6-5 มาประยุกตใชเพื่อเปนตัวอยางของแนวคิดแบบที่
ไมไดนาหมวดคํ
ํ
าขางเคียงมาชวย โดยไดนาแนวคิ
ํ
ดของแบบจําลองไตรแกรมมาใชกบั รูปคํา กลาวคือ
ใชรูปคําขางเคียงเพื่อชวยในการคํานวณคาความนาจะเปนของสายคําเพื่อแกปญหาการตัดคํา ซึ่ง
แสดงไดดังสมการที่ 6-6
(6-6)

∏

PROB(w i | w i −1,w i − 2 )

i =1...n

สมการที่ 6-6 เปนการคํานวณหา word sequence probability คือ หาคาความนาจะเปนในการ
ปรากฏของรูปคํา wi โดยพิจารณาเฉพาะรูปคํากอนหนา 2 คําเทานัน้ คือ wi-2 wi-1 คาความนาจะเปนนี้
สามารถคํานวณไดโดยนับจํานวนของลําดับรูปคํา wi-2 wi-1 wi ที่ปรากฎในคลังขอมูล เทียบกับ
จํานวนของลําดับรูปคํา wi-2 wi-1 ทั้งหมดที่ปรากฎในคลังขอมูล ดังสมการที่ 6-7
(6-7)

PROB(w i | w i −1 , w i − 2 ) =

count (w i − 2 w i −1 w i )
count (w i − 2 w i −1 )
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จากสมการที่ 6-7 แสดงใหเห็นวา ในการเรียนรูคาสถิติจากคลังขอมูลฝกสอน โปรแกรมฝกสอน
จําเปนตองมีการนับคาความถีข่ องลําดับรูปคําเพือ่ ใชในการคํานวณตามสมการ ดังนัน้ จากตัวอยาง
กระบวนการนับคาความถี่ในคลังขอมูลฝกสอนขางตน (ในตอนตนของหัวขอ 6.1.1) คือ
ตอง/VAUX_ทํา/VN0_ /PUNC_เพื่อ/PV_ปฏิรูป/VN0_การเมือง/NCM
ในที่นี้ตองนับคาความถี่ของลําดับรูปคําทีละ 3 คํา (ไตรแกรมของรูปคํา) ดังนี้ ... [ตอง-ทํา- ] ,
[ทํา- -เพื่อ] , [ -เพื่อ-ปฏิรูป] , [เพื่อ-ปฏิรูป-การเมือง] ... ตามลําดับไปจนครบทุกคําในคลังขอมูล
ฝกสอน แลวเก็บคาความถี่นี้ไวในอีกไฟลหนึ่ง คือ ไฟลสถิติไตรแกรมของรูปคํา สวนขั้นตอนและ
ส ว นประกอบอื่ น ๆของโปรแกรมนี้ จ ะทํ าได ใ นลั ก ษณะเดี ยวกั บขั้ นตอนและส วนประกอบของ
โปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ
ตารางที่ 6-1 แสดงสมการและคาความถี่ที่ใชในการคํ านวณคาความนาจะเปนของ
โปรแกรมทั้งสองแบบเปรียบเทียบกัน ดังนี้
โปรแกรมแบบที่ใชหมวดคําขางเคียง
(โปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ)
max arg PROB(w 1 ,..., w n , t 1 ,..., t n | c 1 ,..., c m )
t 1 ,..., t n

max arg PROB(w 1 ,..., w n , t 1 ,..., t n )
t 1 ,..., t n

โปรแกรมแบบที่ใชรูปคําขางเคียง
(ไมไดนําหมวดคําขางเคียงมาชวย)
max arg PROB(w
w 1 ,..., w n

1

,..., w n | c 1 ,..., c m )

max arg PROB(w1 ,..., w n )
w1 ,...,wn

PROB(t 1 ,..., t n ) × PROB(w 1 ,...,w n | t1 ,..., t n )

∏

i = 1...n

P (t i | t i − 1 ,t i − 2 ) × P(w i | t i)

count ( t i − 2 t i − 1 t i ) count ( w i , t i )
×
count ( t i )
count ( t i − 2 t i − 1 )

∏

i = 1 ...n

P (w i | w i − 1 ,w i − 2 )

count ( w i − 2 w i − 1 w i )
count ( w i − 2 w i − 1 )

ตารางที่ 6-1 ตารางเปรียบเทียบลําดับที่มาของสมการและคาความถี่ที่ใชของโปรแกรมทั้งสองแบบ
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6.1.3 ผลลั พธ จ ากการตั ด คํ าและกํ ากั บ หมวดคํ าอั ตโนมั ติดวยโปรแกรมแบบ
เบ็ดเสร็จ
ผลลัพธจากการตัดคําและกํากับหมวดคําอัตโนมัติดวยโปรแกรม คือ ขอความทดสอบที่ได
รับการตัดคําและกํากับหมวดคําซึ่งมีคาความนาจะเปนสูงที่สุดเพียงแบบเดียว แลวเก็บแยกไวใน
ไฟลผลลัพธสําหรับนําไปประเมินผลตอไป ลักษณะของผลลัพธจากการตัดคําและกํากับหมวดคํา
ดวยโปรแกรมจะมีลักษณะเหมือนกับลักษณะของคํ าตอบที่ผูวิจัยไดตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ า
ดวยมือไวลวงหนา ลักษณะของผลลัพธแสดงไดดังรูปที่ 6-4
พนมเปญ/NPP_ /PUNC_-/PUNC_ /PUNC_ยู เ อ็ น /NPP_ยั ง /AV_
สงวน/VN0_ทาที/NCM_ /PUNC_รอ/VCV0_ให/PCOMP_รัฐบาล/NCM_
พนมเปญ/NPP_ยื นยั น /VN0_อี ก/Q_ครั้ ง /NCSF_ /PUNC_เรื่อง/NCM_
การ/PFX_ยอม/VCV0_ให /PCOMP_ใช /VN0_ระบบ/NCM_ศาล/NCM_
ระหว า ง/PN_ประเทศ/NCM_ /PUNC_พิ จ ารณา/VN0_คดี / NCM_ผู 
นํา/NCM_เขมรแดง/NPP
หลั ง จากที่ / PV_วุ ฒิ ส มาชิ ก/NCM_จอห น /NPP_ /PUNC_เคอร รี/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_กั ม พู ช า/NPP_ว า/PCOMP_
/PUNC_รัฐบาล/NCM_พนมเปญ/NPP_ /PUNC_ได/VAUX_ยอมรับ/VN0_
ข อ เสนอ/NCM_ของ/PN_สหประชาชาติ / NPP_ /PUNC_(/PUNC_ยู
เอ็น/NPP_)/PUNC_ /PUNC_เกี่ยวกับ/PN_การ/PFX_ตั้ง/VN0_ศาล/NCM_
อาชญากร/NCM_สงคราม/NCM_ /PUNC_เพื่ อ /PV_พิ จ ารณา/VN0_
ความ/PFX_ผิ ด /VADJ_ของ/PN_ผู  นํ า/NCM_เขมรแดง/NPP_แล ว/AV_
/PUNC_แต/C_ดูเหมือน/AV_วา/PCOMP_ /PUNC_ยูเอ็น/NPP_ยัง/AV_
ไม/AVNEG_มั่นใจ/V0_ใน/PN_ความ/PFX_สําเร็จ/V0_ของ/PN_การ/PFX_
เจรจา/V0_ครั้ง/NCSF_นี้/D_นัก/PT
รูปที่ 6-4 ลักษณะของผลลัพธจากการตัดคําและกํากับหมวดคําดวยโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ
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6.2 วิธีการประเมินผล
การประเมินผลการตัดคําและกํากับหมวดคําในวิทยานิพนธฉบับนี้จะประเมินผลที่ไดจาก
การทดลองกับขอความทดสอบ โดยประเมินผลเฉพาะประสิทธิภาพดานความถูกตองของการตัด
คํ าและกํ ากั บหมวดคํ าเท านั้ น ไม ป ระเมิ น ผลประสิ ทธิ ภ าพด านความเร็ วและปริมาณการใช
ทรัพยากร การประเมินผลความถูกตองทําไดโดยตรวจสอบผลลัพธจากโปรแกรมกับคําตอบซึ่งได
จากการตัดคําและกํากับหมวดคําดวยมือ แตเนื่องจากในบางกรณีมนุษยเองก็ไมสามารถเห็นพอง
ไดวาการตัดคําและกํากับหมวดคําแบบใดเปนคําตอบที่ถูกตอง แตละคนอาจเลือกรูปแบบการตัด
คําและกํากับหมวดคําตางกันไปได ดังนั้นในวิทยานิพนธนี้ ผูวิจัยจะเปนผูทําการตัดคําและกํากับ
หมวดคําใหกับขอความทดสอบไวลวงหนา และถือวาเปนคําตอบที่มีความถูกตองเทากับ 100%
สําหรับนําไปตรวจสอบกับผลลัพธจากโปรแกรม
การวัดคาความถูกตองทําไดโดยใชวิธีการวัดคา F-measure (Van Rijsbergen, 1979
cited in Manning and Schutze, 1999) ซึ่งคํานวณไดดังสมการที่ 6-8
(6-8)

1

F=
α

1
1
+ (1 − α)
P
R

คา F-measure จะพิจารณาจากคาความแมนยํา (P = Precision) และ คาความครบถวน (R = Recall)
ซึ่งในการวัดประสิทธิภาพนี้พิจารณาใหคาทั้งสองมีนํ้าหนักเทาๆกัน ( α = 0.5 ) ทําใหสามารถ
แปลงสมการในการวัดคาใหอยูในรูปที่งายขึ้นได คือ
(6-9)

F=

2×P×R
P +R

โดยแบงการประเมินผลเปนการประเมินผลการตัดคํา และการประเมินผลการกํากับหมวดคํา ดังนี้
1. การประเมินผลความถูกตองของการตัดคํา ทําไดโดย คํานวณคาความแมนยํา (P) จากจํานวน
คําที่โปรแกรมตัดคําไดถูกตองเทียบกับจํานวนคําทั้งหมดที่โปรแกรมตัดคําได และคํานวณคา
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ความครบถวน (R) จากจํ านวนคํ าที่โปรแกรมตัดคํ าไดถูกตองเทียบกับจํ านวนคํ าทั้งหมดที่
ผูวิจัยตัดคําได แลวนําไปคํานวณคา F-measure ตามสมการที่ 6-9
2. การประเมินผลความถูกตองของการกํากับหมวดคํา ทําไดโดย คํานวณคาความแมนยําและ
คาความครบถวนเหมือนที่ใชในการประเมินผลการตัดคํา แตใหพิจารณาทั้งคําและหมวดคํา
ไปดวยกัน แลวคํานวณคา F-measure ตามสมการที่ 6-9
นอกจากนี้ วิทยานิพนธนี้จะไดเปรียบเทียบผลการตัดคําของโปรแกรมแบบที่นําขอมูลเรื่อง
หมวดคํามาพิจารณาไปพรอมๆกัน กับการตัดคําแบบธรรมดาที่ไมนําขอมูลเรื่องหมวดคํามาชวย
โดยพิจารณาจากผลการตัดคําของขอความทดสอบชุดเดียวกัน เพื่อดูวามีความแตกตางกันหรือไม
อยางไร และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตัดคําของโปรแกรมทั้ง 2 แบบ
6.3 ผลการทดลองตัดคําและกํากับหมวดคําแบบเบ็ดเสร็จ
สวนนี้จะไดกลาวถึงผลการทํางานของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จที่พัฒนาขึ้นมาซึ่งไดนําไป
ทดลองตัดคําและกํากับหมวดคําใหกบั คลังขอมูลชุดทดสอบที่ไดจัดเตรียมไว และทําการประเมินผล
ความถูกตองดังที่ไดกลาวมาแลว โดยแยกเปน การนําเสนอและอภิปรายผลการวัดประสิทธิภาพ
ในการทดลองกํากับหมวดคําในหัวขอที่ 6.3.1 และการนําเสนอและอภิปรายผลการวัดประสิทธิ
ภาพในการทดลองตัดคําในหัวขอที่ 6.3.2 โดยเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพในการตัดคํ าของ
โปรแกรมแบบที่ใชแบบจําลองไตรแกรมของรูปคําซึ่งไมไดนําหมวดคํามาชวย เพื่อศึกษาวาการนํา
ปริบทหมวดคําของคําขางเคียงมาชวยในการตัดคําจะสามารถชวยใหตัดคําไดถูกตองมากกวาปริบท
รูปคําของคําขางเคียงหรือไม อยางไร ซึ่งผูวิจัยตั้งสมมติฐานวา การนําปริบทหมวดคําของคําขาง
เคียงมาชวยในการตัดคําจะชวยใหสามารถตัดคําไดถูกตองมากยิ่งขึ้น จากนั้น หัวขอที่ 6.3.3 จะ
ไดสรุปผลการทดลองทั้งหมด
ในการทดสอบประสิทธิภาพนี้ ใชคลังขอมูลฝกสอนขนาดประมาณ 20,000 คําที่จัดทําขึ้น
เพื่อฝกสอนใหโปรแกรมเรียนรูคาสถิติสําหรับไวใชคํานวณคาความนาจะเปนในการตัดคําและการ
กํากับหมวดคํา และไดทําการทดสอบกับคลังขอมูลทดสอบขนาดประมาณ 5,000 คํา แลวจึง
ประเมินผลประสิทธิภาพความถูกตอง โดยเทียบผลลัพธที่ไดจากโปรแกรมกับคําตอบการตัดคํา
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และการกํากับหมวดคําของคลังขอมูลทดสอบชุดเดียวกันที่ผูวิจัยไดจัดทําไวลวงหนา ซึ่งจะถือวามี
ความถูกตองในการตัดคําและกํากับหมวดคําเทากับ 100% ผลการทดลองปรากฏ ดังนี้
6.3.1 ผลการทดลองกํากับหมวดคํา
ผลการทดลองกํากับหมวดคําใหกับขอความทดสอบ ดังตารางที่ 6-2 แสดงใหเห็นวา
โปรแกรมตัดคําและกํากับหมวดคําแบบเบ็ดเสร็จสามารถกํากับหมวดคําใหกับขอความภาษาไทย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถกํากับหมวดคําไดถูกตอง 89.590 % ซึ่งมีความถูกตองสูงกวา
การกํากับหมวดคําแบบที่อาศัยคาความนาจะเปนในการปรากฏของหมวดคํานั้นๆเพียงอยางเดียว
โดยไมไดนําหมวดคําขางเคียงมาชวย ซึ่งกํากับหมวดคําไดถูกตอง 84.110 %

POS Tagging
POS Tagging
using simple
probability

Precision
88.570 %
83.743 %

Recall
90.634 %
84.481 %

F-measure
89.590 %
84.110 %

ตารางที่ 6-2 ประสิทธิภาพในการกํากับหมวดคําของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ
ผลการทดลองกํากับหมวดคําจากตารางที่ 6-2 ชี้ใหเห็นวา แบบจําลองไตรแกรมซึ่งใชปริบทหมวด
คํ าขางเคียงในการคํ านวณคาความนาจะเปนของสายคํ าและสายหมวดคํ าเปนกระบวนการที่
เหมาะสมในการกํากับหมวดคําภาษาไทย ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไวกอนหนานี้ ที่วา หมวดคํา
ขางเคียงเปนปริบทที่เหมาะสมซึ่งสามารถนํ ามาใชเพื่อชวยแกปญหาความกํ ากวมในการกํากับ
หมวดคําภาษาไทยได
การที่แบบจําลองไตรแกรมซึ่งอาศัยปริบทหมวดคําขางเคียงสามารถกํากับหมวดคําไดถูก
ตองสูง เนื่องจากการกํากับหมวดคําโดยใชแบบจําลองไตรแกรมไดเลือกผลลัพธโดยพิจารณาให
สายคําและสายหมวดคํ าที่มีคาความนาจะเปนสูงที่สุดเปนผลลัพธของการกํากับหมวดคํา และ
เนื่องจากการใชปริบทหมวดคํ าขางเคียงในรูปไตรแกรมของหมวดคํานี้สามารถนํ าปริบทในการ
ปรากฏของหมวดคําในขอบเขตที่จํากัด (ขอบเขตเทากับ 2 คํากอนหนา) มาชวยในการคํานวณคา
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ความนาจะเปนได และยังทําใหสามารถเลือกสายคําและสายหมวดคําที่ถูกตองซึ่งมีคาความนาจะ
เปนสูงที่สุดไดเปนจํานวนมาก ดังนั้น วิธีการนี้จึงมีประสิทธิภาพสูงในการกํากับหมวดคํา ในขณะ
ที่หากไมนําปริบทหมวดคําขางเคียงมาชวยคํานวณคาความนาจะเปนในการปรากฏของหมวดคํา
จะทําใหเลือกหมวดคําที่เหมาะสมกับปริบทในการปรากฏไดถูกตองนอยกวา ตัวอยางเชน รูปคําวา
“ที่” เปนคําหลายหนาที่ที่สามารถเปนไดมากกวา 1 หมวดคําและแตละหมวดคําปรากฏในปริบท
ตางกัน ตัวอยางที่ 1 แสดงการกํากับหมวดคําที่ถูกตองของคําวา “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-คํารอง/NCM
จากตัวอยาง จะเห็นไดวา คําวา “ที่” ที่ปรากฏในปริบทตางกัน จะมีหมวดคําที่ถูกตองตางกัน ทั้งนี้
การใชแบบจําลองไตรแกรมของหมวดคําจะสามารถเลือกกํากับหมวดคําที่เหมาะสมของคําวา “ที่”
ในแตละปริบทไดอยางถูกตองตามตัวอยางที่ 1 เนื่องจากไดนําหมวดคําขางเคียงมาพิจารณารวม
ดวย ดังจะอธิบายไดดังนี้
ในตัวอยางที่ 1-ก แบบจําลองไตรแกรมที่ใชหมวดคําขางเคียงจะกํ ากับหมวดคํ าเปน
“ที่/PN” เพราะวา เมื่อพิจารณาจากหมวดคําขางเคียง การกํากับหมวดคําเปน “PN” จะทําให
ลํ าดับหมวดคํ าที่เกี่ยวของ (ไดแก NCM-NPP-PN, NPP-PN-NCM, PN-NCM-NPP) มีคา
ความนาจะเปนสูง และเมื่อคํานวณรวมกับคาความนาจะเปนในการปรากฏของรูปคํา “ที่” เมื่อ
กําหนดใหหมวดคําเปน “PN” แลว จะทําใหสายหมวดคําดังกลาวมีคาความนาจะเปนสูงที่สุดใน
ปริบทนี้ (สูงกวาการกํากับหมวดคําเปน “ที่/PCOMP”)
ในตัวอยางที่ 1-ข แบบจํ าลองไตรแกรมที่ใชหมวดคํ าขางเคียงจะกํ ากับหมวดคํ าเปน
“ที่/PCOMP” เพราะวา เมื่อพิจารณาจากหมวดคําขางเคียง การกํากับหมวดคําเปน “PCOMP” จะ
ทําใหลําดับหมวดคําที่เกี่ยวของ (ไดแก PV-VCV0-PCOMP, VCV0-PCOMP-AV, PCOMP-AVV0) มีคาความนาจะเปนสูง และเมื่อคํานวณรวมกับคาความนาจะเปนในการปรากฏของรูปคํา “ที่”
เมื่อกําหนดใหหมวดคําเปน “PCOMP” จะทําใหสายหมวดคําดังกลาวมีคาความนาจะเปนสูงที่สุด
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ในปริบทนี้ (สูงกวาการกํากับหมวดคําเปน “ที่/PN”)
ลักษณะเดียวกัน

ตัวอยางที่ 1-ค ก็สามารถอธิบายไดใน

สวนการคํานวณคาความนาจะเปนแบบที่ไมนําปริบทหมวดคําขางเคียงมาพิจารณารวม
ดวยจะกํ ากับหมวดคํ าในทุกปริบทเปนแบบเดียวเทานั้น กลาวคือ หมวดคํ าที่มีความถี่ในการ
ปรากฏรวมกับรูปคําดังกลาวสูงที่สุดจะถูกเลือกใหเปนผลลัพธในการกํากับหมวดคําของรูปคํานั้น
ทุกครั้ง ไมวารูปคํ าดังกลาวจะปรากฏในปริบทใด ซึ่งเมื่อพิจารณาคําวา “ที่” แลว พบวา
“ที่/PCOMP” มีคาความถี่ในการปรากฏสูงที่สุดในคลังขอมูลฝกสอน ดังนั้น หากทําการกํากับ
หมวดคําใหกับขอความในตัวอยางที่ 1 โดยไมนําปริบทหมวดคําขางเคียงมาพิจารณารวมดวยแลว
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-คํารอง/NCM
จากตัวอยางที่ 2 จะเห็นไดวา เมื่อไมนําปริบทหมวดคําขางเคียงมาพิจารณารวมดวย คําวา “ที่” จะ
ถูกกํากับหมวดคําเปน “ที่/PCOMP” เหมือนกันหมดทุกครั้ง ซึ่งสงผลใหในปริบทที่ควรกํากับเปน
“ที่/PN” (ตัวอยางที่ 2-ก) กลับไดผลลัพธเปน “ที่/PCOMP” ซึ่งเปนหมวดคําที่ผิดในปริบทนั้น ดัง
นั้น จึงทํ าใหคาความถูกตองในการกํ ากับหมวดคํ าดวยวิธีการนี้ตํ่ ากวาวิธีการที่ใชแบบจํ าลอง
ไตรแกรมที่ไดนําปริบทหมวดคําขางเคียงมาชวยคํานวณคาความนาจะเปน
ดวยเหตุผลดังที่กลาวมา การกํากับหมวดคําโดยใชแบบจําลองไตรแกรมซึ่งอาศัยปริบท
หมวดคําของคําขางเคียงในการคํานวณคาความนาจะเปนของสายคําและสายหมวดคําจึงเปนวิธี
การที่เหมาะสมสําหรับใชกํากับหมวดคําภาษาไทยวิธีการหนึ่งซึ่งมีความถูกตองในการกํากับหมวด
คําสูง
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 6-2 จะเห็นไดวา โปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จมีขอผิด
พลาดในการกํากับหมวดคําอยูประมาณ 10.5 % ผูวิจัยจึงไดนําขอผิดพลาดเหลานี้มาศึกษาเพื่อดู
วามีการกํากับหมวดคําที่ผิดพลาดเกิดขึ้นกับหมวดคําใดบาง โดยเลือกเอาเฉพาะกรณีของคําที่ตัด
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คําถูกตองแลวแตกํากับหมวดคําผิด และคําขางเคียงภายในขอบเขต 2 คํากอนหนาและ 2 คําตาม
หลังของคําดังกลาวมีการตัดคําและกํากับหมวดคําที่ถูกตอง (ซึ่งเปนกรณีที่เห็นไดชัดเจนวา การที่
คําดังกลาวกํ ากับหมวดคําผิดไมไดเปนผลกระทบมาจากความผิดพลาดในการตัดคําหรือในการ
กํ ากับหมวดคําของคําขางเคียง) ผูวิจัยไดจัดผลจากการศึกษาจําแนกปนกลุมตามหมวดคําที่ถูก
ตอง (คือ หมวดคําในไฟลคําตอบที่ผูวิจัยไดทําการกํากับไว) ซึ่งสามารถแสดงดังตารางที่ 6-3 ขาง
ลางนี้ (สวนรายการของคําที่กํากับหมวดคําผิดพลาดทั้งหมดที่นํามาศึกษาจะแสดงไวในภาคผนวก
ข)
หมวดคําที่ จํานวนรูปคําทั้งหมด
กรณีที่กํากับหมวดคําผิดและ
ถูกตอง ที่กากั
ํ บหมวดคํานี้ผิด
จํานวนรูปคําที่กํากับผิด
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)
NCM(6)
NCSF
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
PT
VAUX
D
AVNEG
NPP
PFX
PUNC
VNN0

1
1
1
1
0
0
0
0
0

PV(1)
AV(1)
AV(1)
AV(1)

ตารางที่ 6-3 ตารางแสดงหมวดคําและความถี่ที่กํากับผิด
เมือ่ พิจารณาตามตารางที่ 6-3 จะเห็นวา จากหมวดคําทัง้ หมด 26 หมวดคําในวิทยานิพนธ
ฉบับนี้ มี 21 หมวดคําที่โปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จกํากับหมวดคําผิด ซึ่งแสดงวาความผิดพลาดใน
การกํากับหมวดคํามีการกระจายไปปรากฏกับหมวดคําตางๆเกือบทุกหมวดคํา ผูวิจัยจึงไดเลือก
ศึกษาวิเคราะหโดยละเอียดเฉพาะกรณีของการกํากับหมวดคําผิดพลาดที่มีความถี่สูง เชน กรณีที่
หมวดคํา NCM ถูกกํากับผิดไปเปน NCSF มีทั้งหมด 8 ครั้งซึ่งเกิดกับรูปคําทั้งหมด 7 รูปคํา
เปนตน โดยผูวิจัยเลือกเอาเฉพาะกรณีที่การกํากับหมวดคําผิดพลาดเกิดขึ้นกับรูปคําตั้งแต 5 รูป
คําขึ้นไป ซึ่งพบวามีอยู 5 กรณี (ดังแสดงดวยตัวอักษรหนาในตารางที่ 6-3) ไดแก V0 กํากับผิดไป
เปน VN0, VN0 กํากับผิดไปเปน V0, NCM กํากับผิดไปเปน NCSF, NCSF กํากับผิดไปเปน NCM,
และ NCM กํากับผิดไปเปน Q แตผูวิจัยจะไมนํากรณีสุดทาย(คือกรณีที่ NCM กํากับผิดไปเปน Q)
มาศึกษาเนื่องจากเห็นวา รูปคําที่กํากับหมวดคําผิดพลาดของกรณีนี้ (ไดแก 7, 28, 30, 3 และ 31)
นาจะถือวาเปนชนิดเดียวกันได สวนกรณีที่เหลืออีก 4 กรณีจะไดนํามาศึกษาวิเคราะหอยาง
ละเอียด ซึ่งสามารถจัดเปนกรณีความผิดพลาดในการกํากับหมวดคําของคูหมวดคํา 2 คู คือ
ความผิดพลาดระหวาง NCM-NCSF, และความผิดพลาดระหวาง V0-VN0 ดังนี้
กรณีของการกํากับหมวดคําผิดพลาดระหวางนามสามัญกับลักษณนาม (NCM-NCSF)
เกิดจากลักษณะปญหาความกํากวมของคําหลายหนาที่ (polyseme) ในภาษาไทยที่โดยสวนใหญ
จะเปนความกํากวมระหวางคําเนื้อหา (content word) เชน นาม, กริยา กับคําไวยากรณ
(grammatical word หรือ function word) เชน ลักษณนาม, บุพบท, กริยาชวย, สันธาน เปนตน
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กรณีนี้ก็เปนความกํากวมระหวางคํานามซึ่งเปนคําเนื้อหากับคําลักษณนามซึ่งเปนคําไวยากรณที่มี
รูปคําเหมือนกัน เชน “ไวใจคน/NCMที่มาจากรัฐบาล” กับ “ตัวประกัน 21 คน/NCSF” เปนตน
ความผิดพลาดในการกํากับหมวดคําของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จนี้มีทั้ง กรณีที่โปรแกรมกํากับเปน
หมวดคําลักษณนามในคําที่ควรจะกํากับเปนนามสามัญ ตัวอยางเชน
คือ/C- /PUNC-ชนชั้น/NCSF-สูง/VADJ- /PUNC-หรือ/C-ผู/NCM-ชนะ/VN0 ×
ฝง/VN0-ราก/NCM-ลึก/VADJ-ตั้งแต/PN-ครั้ง/NCSF-ที่/PCOMP-นคร/NCM-โฮจิ
มินห/NPP ×
อันดับ/NCSF-แรก/D- /PUNC-คณะกรรมการ/NCM-สํานักงานความสัมพันธแรง
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 กรณีที่โปรแกรมกํากับเปนหมวดคํานามสามัญในคําที่ควรจะกํากับเปนลักษณนาม 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
×
เก็ บ /VN0-ค า ธรรมเนี ยม/NCM- /PUNC-อาทิ /C- /PUNC-30/Q- /PUNCเซนต/NCSF-ตอ/PN-เรื่อง/NCM ×
ตั้งแต/PN-ชวง/NCM-หลาย/Q-ทศวรรษ/NCM-ที่/PCOMP-ผาน/V0-มา/AV ×
หลังจาก/PV-เกิด/VN0-อุบัติเหตุ/NCM…ประมาณ/Q- /PUNC-5/Q- /PUNCสัปดาห/NCM ×
ปญหาความกํากวมระหวางนามสามัญกับลักษณนามนี้ นอกจากจะเปนปญหาเรื่องคํา
หลายหนาที่แลว ยังมีสาเหตุมาจากการที่คํานามสามัญและคําลักษณนามมักจะปรากฏไดใน
ตําแหนงที่เหมือนกันดวย เชน สามารถปรากฏหนากริยา, หลังกริยา, หลังบุพบทไดเหมือนกัน และ
สามารถปรากฏหนาตัวกําหนดไดเหมือนกันอีกดวย ดังนั้นวิทยานิพนธนี้จึงจัดใหคํานามสามัญ
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และคําลักษณนามเปนหมวดคํ ายอยที่อยูในหมวดคําหลักเดียวกัน คือ หมวดคํานาม และใช
ตํ าแหนงการปรากฏเหลานี้เพื่อเปนเกณฑในการจัดแบงหมวดคํานามแยกจากหมวดคําหลักอื่นๆ
(ดังที่กลาวไวอยางละเอียดในเรื่องการกําหนดชุดหมวดคําในบทที่ 4) ตัวอยางของการปรากฏใน
ตําแหนงที่เหมือนกันแสดงไดดังตัวอยางที่ 3 (ในที่นี้พิจารณาจากการปรากฏรวมของสวนหลัก)
ตัวอยางที่ 3:
ก คน/NCM-ไม/AVNEG-ชอบ/VN0เจา/NCM-แมว/NCM-ทอม/NPP
ข เปน/VN0-เรื่อง/NCM-ยากลําบาก/VADJ
ค อยู/VPN0-ใน/PN-กํามือ/NCM
ง พิจารณา/VN0-คดี/NCM-นี้/D

ทุก/Q-เรื่อง/NCSF-ดึงดูด/VN0-อารมณ
ขัน/NCM
มี/VN0-อีก/Q-ประเด็น/NCSF-เล็กๆ/VADJ
สถาบัน/NCM-การศึกษา/NCM-ใน/PNบาง/Q-ประเทศ/NCSF
กรรมการผูจัดการ/NCM-คน/NCSF-นั้น/D

ตัวอยางที่ 3-ก แสดงตัวอยางของคํ านามสามัญและคําลักษณนามที่ปรากฏหนากริยา (เปน
ประธานของกริยา) ตัวอยางที่ 3-ข แสดงตัวอยางของคํานามสามัญและคําลักษณนามที่ปรากฏ
หลังกริยา (เปนสวนเติมเต็มหรือกรรมของกริยา) ตัวอยางที่ 3-ค แสดงตัวอยางของคํานามสามัญ
และคํ าลักษณนามที่ปรากฏหลังคํ าบุพบท (เปนสวนประกอบหลักสวนหนึ่งของบุพบทวลี) และ
ตั วอยางที่ 3-ง แสดงตัวอยางของคํานามสามัญและคําลักษณนามที่ปรากฏหนาตัวกําหนด (เปน
สวนหลักของตัวกําหนด)
การที่คํานามสามัญและคํ าลักษณนามมักปรากฏในตําแหนงที่เหมือนกันดังที่กลาวมานี้
ทําใหเกิดปญหาความกํากวมในการตัดสินระหวางหมวดคําทั้งสอง เนื่องจากโปรแกรมไมสามารถ
เรียนรูปริบทหมวดคําขางเคียงที่ชัดเจนที่จะชวยตัดสินแยกหมวดคําทั้งสองจากกันได นอกจากนี้
เมื่อผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหตัวอยางของขอผิดพลาดในการกํากับหมวดคําระหวางคํานามสามัญ
กับคําลักษณนาม พรอมกับไดพิจารณาถึงลักษณะของตัวอยางการใชภาษาจริงจากคลังขอมูล
แลว ยังพบดวยวา ความกํากวมอาจเกิดขึ้นจากลักษณะของการใชภาษาจริงที่มักปรากฏโครง
สรางของภาษาที่ไมใชโครงสรางพื้นฐานอยูเปนจํานวนมาก อันไดแก การที่คํานามมากกวาหนึ่งคํา
สามารถปรากฏรวมกันในโครงสรางนามวลีได และการที่วิทยานิพนธนี้อนุญาตใหคํานามสามัญ
สามารถปรากฏหลังตัวบอกจํานวนไดเชนเดียวกับคําลักษณนาม ซึ่งสามารถอธิบายไดดังตัวอยาง
ที่ 4 และ 5 ตามลําดับ
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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 ในตําแหนง [NCM-__-D] ก็สามารถปรากฏเปน NCM ไดเชนกัน ดังนั้นจึง
ทําใหตําแหนงดังกลาวเกิดความกํากวมและสงผลใหโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จกํากับหมวดคําใหกับ
ขอความในตัวอยางที่ 4-ก และ 4-ข ผิดไปเปน “มี/VN0-สุภาษิต/NCM-บท/NCM-หนึ่ง/D”×
× และ
“ใน/PN-บาย/NCM-วัน/NCSF-เดียวกัน/D”×
× ตามลําดับ
การที่ในภาษาไทยสามารถปรากฏโครงสรางที่มีรูปแบบ [NCM-NCM-D] เกิดจากลักษณะ
โครงสรางทีซ่ บั ซอนในภาษาไทยทีค่ านามสามั
ํ
ญมากกวาหนึง่ คําสามารถปรากฏรวมกันเปนนามวลีได
เชน นักศึกษา-มหาวิทยาลัย, หัวหนา-ภาควิชา-ภาษาไทย เปนตน ซึ่งลักษณะของภาษาเชนนี้
ปรากฏเป น จํ านวนมากในคลั ง ข อ มู ล ตั ว อย า งเช น รู ป แบบ/NCM-กรมธรรม / NCM-นี้ / D,
สถาบัน/NCM-การศึกษา/NCM-ดังกลาว/D, ปลาย/NCM-ป/NCM-นี้/D, จํานวน/NCM-หุน/NCMทั้งหมด/D, เบื้องหลัง/NCM-เรื่อง/NCM-นี้/D เปนตน
นอกจากลักษณะดังตัวอยางที่ 4 แลว ในคลังขอมูลยังปรากฏความกํ ากวมระหวาง
นามสามัญกับลักษณนามในโครงสรางที่เกิดรวมกับตัวบอกจํานวนดวย ดังตัวอยางที่ 5
ตัวอยางที่ 5:
ก. ชวง/NCM-หลาย/Q-ทศวรรษ/NCSF
ข. 78/Q- /PUNC-ส.ว./NCM
ตัวอยางที่ 5-ก เปนตัวอยางของโครงสรางที่ลักษณนามปรากฏรวมกับตัวบอกจํานวนซึ่งเปนรูป
แบบที่เปนพื้นฐานและปรากฏใชอยูทั่วไปในภาษาไทย เนื่องจากลักษณนามมีหนาที่หลักในการ
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บอกจํานวนนับของคํานาม เชน “แมว 2 ตัว” (แต *“แมว 2 แมว” ไมได) อยางไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาจากคลังขอมูลที่เปนตัวอยางการใชภาษาจริงแลว พบวา รูปแบบดังตัวอยางที่ 5-ข คือ
โครงสรางที่คํานามสามัญปรากฏรวมกับตัวบอกจํานวน ก็มีปรากฏเปนจํานวนมากเชนกัน ซึ่งมีทั้ง
โครงสราง [Q-NCM] และ [NCM-Q-NCM] ตัวอยางเชน ถก/V0-3/Q-ผูบ ริหาร/NCM-การบิน/NCM,
จํานวน/NCM- /PUNC-9/Q- /PUNC- สายการบิน/NCM, เกาอี้/NCM-สาม/Q-ขา/NCM, บาง/Qธุรกิจ/NCM เปนตน ดังนั้น วิทยานิพนธนี้จึงอนุญาตใหคํานามสามัญสามารถปรากฏหลังตัวบอก
จํ านวนไดเชนเดียวกับลักษณนาม ซึ่งก็ทํ าใหเกิดความกํากวมในตําแหนงดังกลาวและสงผลให
โปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จกํ ากับหมวดคํ าในตัวอยางที่ 4-ก ผิดไปเปน “ชวง/NCM-หลาย/Q-ทศ
วรรษ/NCM”×
×
สวนกรณีของการกํ ากับหมวดคํ าผิดพลาดระหวางกริยาที่ปรากฏลําพังกับกริยาที่ตองมี
นามตามหลัง (V0-VN0) ก็เกิดจากการที่คํากริยาที่มีรูปคําเหมือนกันสามารถปรากฏในโครงสราง
กริยาวลีที่แตกตางกันได ในกรณีนี้การที่คํากริยารูปหนึ่งๆมีทั้งที่ปรากฏโดยลําพังและมีทั้งที่ปรากฏ
รวมกับคํานามที่ตามหลัง เชน "สิ่ง/NCM-ที่/PCOMP-เปลี่ยน/V0-ไป/AV” กับ “วาย & อาร/NPPเปลี่ยน/VN0-เงื่อนไข/NCM-บาง/Q-ประการ/NCSF” ทําใหเกิดความกํากวมในการกํากับหมวดคํา
ระหวางคํากริยาสองประเภทนี้ ซึ่งขอผิดพลาดในการทดลองนี้มีทั้งกรณีที่โปรแกรมไดกํากับหมวด
คํา VN0 ในตําแหนงที่ควรกํากับเปน V0 ตัวอยางเชน
สถานี / NCM-ตํ ารวจ/NCM- /PUNC-ที่ / PCOMP-ตั้ ง /VN0-อยู  / AV-อี ก /Qฟาก/NCSF ×
สิ่ง/NCM-ที่/PCOMP-เปลี่ยน/VN0-ไป/AV ×
หา/VN0-เงิ น /NCM-อย า ง/PV-ดี / VADJ-ที่ สุ ด /AV-เท า ที่ / PV-จะ/AV-ทํ า/VN0ได/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 กรณีที่โปรแกรมไดกํากับหมวดคํา V0 ในตําแหนงที่ควรกํากับเปน VN0 ตัวอยางเชน
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คุ ณ /NCM-ไม / AVNEG-มี / VN0-ทาง/NCM-พู ด /V0-อะไร/NPRO-ได / VAUXหรอก/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-กําลัง/AV-เรียนรู/V0 ×
การ ตู น /NCM-ชุ ด /NCM- /PUNC-"/PUNC-อาร ชี / NPP-"/PUNC- /PUNCที่/PCOMP-เอา/VN0-มา/AV-ทํา/V0-ใหม/AV ×
นํา/VN0-ผลงาน/NCM-ของ/PN-ตน/NPRO-มา/AV-แสดง/V0-ไว/AV ×
เมื่อผูวิจัยไดศึกษาตัวอยางของขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น รวมกับพิจารณาถึงลักษณะของตัวอยางการ
ใชภาษาจริงจากคลังขอมูลแลว พบวา แมวากริยาทั้งสองประเภทจะปรากฏในโครงสรางกริยาวลีที่
แตกตางกัน คือ V0 ปรากฏโดยลําพังเปนกริยาวลีได สวน VN0 ตองปรากฏรวมกับคํานามหนึ่งคํา
ตามหลังจึงจะไดกริยาวลีที่สมบูรณ แตโครงสรางกริยาวลีที่พบในขอมูลการใชภาษาจริงนั้นมักจะ
ไมใชโครงสรางพื้นฐานที่เรียบงาย แตมักประกอบไปดวยสวนขยายและโครงสรางที่ซับซอนขึ้น
อั นไดแก การที่กริยา VN0 ไมจําเปนตองปรากฏในตําแหนงที่ติดกับคํานามที่ทําหนาที่เปนกรรม
เสมอไป และคํานามที่ปรากฏหลังกริยาก็อาจไมใชสวนจําเปนของกริยา นอกจากนี้ การที่ในโครง
สร า งต างๆอาจมี ก ารละคํ านามที่ เ ป นกรรมไปได 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 จะมีคํานามปรากฏตามหลัง
ในตําแหนงทีต่ ดิ กัน และคํานามในทีน่ ที้ าหน
ํ าทีเ่ ปนกรรมของกริยา สวนตัวอยางที่ 6-ข เปนตัวอยาง
ของกรณีที่คํานามที่ทําหนาที่เปนกรรมของกริยาไมจําเปนตองปรากฏติดกับ VN0 โดยที่ระหวาง
กริยากับคํานามนั้นอาจมีคําอื่นๆปรากฏแทรกอยูก็ได สวนตัวอยางที่ 6-ค และ 6-ง แสดงใหเห็นวา
แมวาคํากริยาจะมีคํานามปรากฏตามหลังแตกริยาตัวดังกลาวก็อาจไมใช VN0 ก็ได และคํานามที่
ตามหลังอาจไมไดทําหนาที่เปนกรรมของกริยาก็ได จากตัวอยางจะเห็นไดวา คํากริยา V0 ก็
สามารถปรากฏขางหนาคํานามไดเชนเดียวกัน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากตัวอยางที่ 6-ง แลว
จะเห็นไดวา คํากริยา “กอสราง” ไมใชภาคแสดงของคํานาม “บริษัท” แตทําหนาที่เปนสวนขยาย
และนามวลี “แหงหนึ่ง” ที่ปรากฏตามหลังก็ไมไดมีความสัมพันธใดๆกับคํากริยาดวย แตนามวลี
“แหงหนึ่ง” ทําหนาที่เปนสวนขยายของ “บริษัทกอสราง” อีกทีหนึ่ง
ดังที่อธิบายมาขางตน แสดงใหเห็นวา ในตําแหนง [ __-NCM] นั้น กริยา V0 และ VN0
ตางก็สามารถปรากฏไดเชนเดียวกัน และกริยา VN0 ก็ไมไดมีคํานามปรากฏตามหลังในตําแหนงที่
ติดกันเสมอไป ดังนั้น จึงทําใหเกิดความกํากวมและสงผลใหโปรแกรมกํากับหมวดคําในตัวอยางที่
6-ก และ 6-ง ผิดไปเปน “ละเมิด/V0-สิทธิ/NCM-สวนตัว/VADJ” × และ “ใน/PN-บริษัท/NCMกอสราง/VN0-แหง/NCSF-หนึ่ง/D” × ตามลําดับ
นอกจากนั้นแลว ในการใชภาษาจริงยังปรากฏวาในภาษาไทยมีโครงสรางที่มีการละคํา
นามหรือยายที่คํานามได ดังตัวอยางโครงสรางคุณานุประโยคขยายคํานามในตัวอยางที่ 7
ตัวอยางที่ 7:
ก. สิ่ง/NCM-ที่/PCOMP-เปลี่ยน/V0-ไป/AV
ข. ลูกจาง/NCM-ที่/PCOMP-ใช/VN0-อี-เมล/NCM
ค. คํา/NCM-ที่/PCOMP-คน/NCM-ใช/VN0-กัน/AV
ง. ศาล/NCM-ที่/PCOMP-จัดตั้ง/VN0-ขึ้น/AV
ตัวอยางที่ 7-ก แสดงตัวอยางของคุณานุประโยคที่มีกริยา V0 เปนกริยาหลักภายในคุณานุประโยค
(ในตัวอยางนี้ ประธานของกริยาในคุณานุประโยคถูกละไปเนื่องจากตําแหนงที่เปนประธานอางถึง
สิ่งเดียวกับคํานามที่เปนสวนหลัก (คือ “สิ่ง”)) สวนตัวอยางที่ 7-ข ถึง 7-ง แสดงตัวอยางของคุณานุ
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ประโยคที่มีกริยา VN0 เปนกริยาหลักภายในคุณานุประโยค ซึ่งแตละตัวอยางมีความแตกตางกัน
ตรงตําแหนงของคํานามที่ละไป ในตัวอยางที่ 7-ข มีการละประธานไป แตยังคงปรากฏคํานามที่
เปนกรรม (คือ “อี-เมล”) ดังนั้น กรณีนี้จึงตรงตามเกณฑในการปรากฏของ VN0 ที่ตองมีคํานาม
ตามหลัง ในตัวอยางที่ 7-ค ปรากฏคํานามที่เปนประธาน แตไดละคํานามที่เปนกรรมไปเพราะ
ตําแหนงที่เปนกรรมอางถึงสิ่งเดียวกับคํานามที่เปนสวนหลัก (คือ “คํา”) วิทยานิพนธนี้ถือวา ใน
ตําแหนงที่เปนกรรมของกรณีนี้มีสรรพนามไรรูปปรากฏอยู ดังนี้ “คํา/NCM-ที่/PCOMP-คน/NCMใช/VN0-∅-กัน/AV” ดังนัน้ กริยา “ใช” จึงยังคงถูกจัดใหเปนกริยา VN0 อยูเ หมือนเดิม สวนตัวอยาง
ที่ 7-ง ไดละทั้งประธานและกรรมไป โดยที่ตําแหนงที่เปนกรรมอางถึงสิ่งเดียวกับคํานามที่เปนสวน
หลัก (คือ “ศาล”) ดวยเหตุผลเดียวกับตัวอยางที่ 7-ค คือ ถือวาตําแหนงที่เปนกรรมมีสรรพนามไร
รูปปรากฏอยู ดังนั้น กริยา “จัดตั้ง” จึงถูกจัดใหเปน VN0
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตัวอยางที่ 7-ก กับตัวอยางที่ 7-ง จะเห็นไดวา ในปริบท [NCMPCOMP-__ ] นั้น ทั้งกริยา V0 และกริยา VN0 สามารถปรากฏไดในตําแหนงดังกลาวทั้งคู ดังนั้น
จึงทําใหเกิดความกํากวมและสงผลใหโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จกํากับหมวดคําในตัวอยางที่ 7-ก ผิด
ไปเปน “สิ่ง/NCM-ที่/PCOMP-เปลี่ยน/VN0-ไป/AV” ×
จากการศึกษาผลการกํ ากับหมวดคํ าดังที่กลาวมาทั้งหมด พอจะสรุปไดวา แบบจํ าลอง
ไตรแกรมซึ่งไดนําหมวดคําขางเคียงมาชวยในการคํานวณคาความนาจะเปนของสายคําและสาย
หมวดคําสามารถกํากับหมวดคําภาษาไทยไดถูกตองสูง เนื่องจากไดนําปริบทหมวดคําขางเคียงมา
ชวยตัดสินเลือกหมวดคําที่เหมาะสมกับปริบทไดเปนจํานวนมาก แตอยางไรก็ดี ก็ยังมีขอผิดพลาด
ในการกํากับหมวดคําอยูจํานวนหนึ่ง จากการศึกษาขอผิดพลาดโดยที่วิทยานิพนธนี้ไดเลือกศึกษา
กรณีความผิดพลาดระหวาง NCM-NCSF และ V0-VN0 ซึ่งเปนกรณีที่ความผิดพลาดมีความถี่สูง
สามารถชี้ใหเห็นไดวา สาเหตุหนึ่งที่ทําใหการกํากับหมวดคําของโปรแกรมผิดพลาดไปก็เนื่องมา
จากปญหาความกํากวมของคําหลายหนาที่ในภาษาไทยมีลักษณะปญหาที่ซับซอน การใชปริบท
หมวดคําขางเคียงเพียงอยางเดียวไมสามารถตัดสินเลือกหมวดคําที่ถูกตองไดเสมอไป เนื่องจากใน
ขอเขียนภาษาไทยโครงสรางภาษาที่ปรากฏมักไมใชโครงสรางพื้นฐานที่มีความเรียบงาย แตมัก
เปนโครงสรางที่มีความซับซอนขึ้น ตัวอยางเชน มีสวนขยายตางๆปรากฏอยู, มีการยายที่คํานาม
หรือมีการละคํานามไป เปนตน ซึ่งทําใหปริบทไมสามารถชวยบงชี้หมวดคําที่ถูกตองไดอยางชัด
เจน นอกจากนี้ วิธีการที่วิทยานิพนธฉบับนี้ใชตัดสินความกํากวมในการกํากับหมวดคํา เชน การ
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อนุญาตใหคํานามสามัญปรากฎหลังตัวบอกจํานวนได, การอนุญาตใหมีสรรพนามไรรูปได อาจจะ
ไมไดชวยใหตัดสินเลือกหมวดคําไดดีขึ้น ดังนั้น ประเด็นความกํากวมระหวางหมวดคํานี้ยังนาจะมี
การศึกษาหาวิธีการที่สามารถแกปญหาความกํากวมเหลานี้ตอไปได และการแกปญหาความ
กํากวมในกรณียอยๆแตละกรณีอาจตองมีสวนงานเฉพาะที่ทําหนาที่แกปญหาความกํากวมเฉพาะ
กรณีนั้นๆมารองรับเพิ่มเติมหลังกระบวนการกํากับหมวดคํา
6.3.2 ผลการทดลองตัดคํา
ผลการทดลองตัดคําใหกับขอความทดสอบ ดังตารางที่ 6-4 แสดงใหเห็นวา โปรแกรมตัด
คํ าและกํ ากับหมวดคํ าแบบเบ็ดเสร็จสามารถตัดคํ าใหกับขอความภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ โดยสามารถตัดคําไดถูกตอง 96.087 %

Segmentation

Precision
94.993 %

Recall
97.207 %

F-measure
96.087 %

ตารางที่ 6-4 ประสิทธิภาพการตัดคําของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ
อยางไรก็ตาม เมื่อนําประสิทธิภาพการตัดคําของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จซึ่งใชแบบจําลอง
ไตรแกรมที่นํ าหมวดคํ าขางเคียงมาชวยในการตัดคํา ไปเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพการตัดคํา
ของโปรแกรมแบบที่ใชแบบจํ าลองไตรแกรมที่นํารูปคําขางเคียงมาชวยในการตัดคําโดยไมไดนํา
หมวดคําขางเคียงมาชวยแลว พบวา การตัดคําของแบบจําลองที่ใชรูปคําขางเคียงมีประสิทธิภาพ
ในการตัดคําสูงกวา โดยสามารถตัดคําไดถูกตองสูงถึง 99.527 % ดังแสดงในตารางที่ 6-5

Segmentation
using trigram of
word form

Precision
99.600 %

Recall
99.454 %

F-measure
99.527 %

ตารางที่ 6-5 ประสิทธิภาพการตัดคําของโปรแกรมแบบที่ใชรูปคําขางเคียงโดยไมใชหมวดคําขาง
เคียง
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จากผลการวัดประสิทธิภาพและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตัดคํา ชีใ้ หเห็นวา แบบจําลอง
ไตรแกรมซึ่งใชปริบทหมวดคําขางเคียงชวยในการคํานวณคาความนาจะเปนของสายคําและสาย
หมวดคํา (ซึง่ เปนแบบจําลองทีใ่ ชในโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ) สามารถตัดคําไดถกู ตองสูง ถึงกระนั้นก็
ตาม ก็ยังไมใชกระบวนการที่ดีที่สุดในการตัดคําภาษาไทย ซึ่งแยงกับสมมติฐานที่ตั้งไวกอนหนานี้
เนือ่ งจากการใชรปู คําของคําขางเคียงมาชวยในการตัดคําเปนปริบทที่เหมาะสมมากกวา มีประสิทธิ
ภาพสามารถตัดคําไดถูกตองสูงกวา
จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตัดคําที่ไดซึ่งพบวาขัดแยงกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ทําใหผูวิจัยเกิดขอสงสัยวา การที่แบบจําลองไตรแกรมที่นําหมวดคําขางเคียงเขามาชวยในการตัด
คํามีประสิทธิภาพในการตัดคําดอยกวาแบบจําลองไตรแกรมที่ใชรูปคําขางเคียงชวยในการตัดคํา
มีสาเหตุหลัก คือ ขนาดของคลังขอมูลฝกสอนมีขนาดเล็กเกินไป จริงหรือไม ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนํา
โปรแกรมทั้ ง สองแบบไปทดสอบกั บคลั ง ข อมู ล ที่ มี ขนาดใหญขึ้น โดยไดนํ าคลังขอมูลออรคิด
(Virach Sornlertlamvanich et al., 1997) ซึ่งแตกตางจากคลังขอมูลที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นทั้งในดาน
ขนาดของคลังขอมูล, ชนิดของเนื้อหา และหมวดคําที่ใชกํากับ มาใชเปนคลังขอมูลฝกสอนและ
เป น ข อ ความทดสอบ โดยให โปรแกรมเรี ยนรู  ค า สถิ ติจากคลั ง ข อมู ล ฝ กสอนขนาดประมาณ
265,000 คํา และทําการทดสอบโดยใชขอความทดสอบขนาดประมาณ 40,000 คํา จากนั้น
ประเมินผลประสิทธิภาพในการตัดคําและกํากับหมวดคําดวยวิธีเดียวกัน คือ ทําการวัดคา Fmeasure โดยเทียบผลลัพธจากโปรแกรมกับคําตอบที่ไดนํามาจากขอความในคลังขอมูลออรคิด
เองซึ่งมีการตัดคําและกํากับหมวดคําไวแลว และจะถือวามีคาความถูกตอง 100 % ไดผลการ
ทดลองตัดคําและกํากับหมวดคําใหกับคลังขอมูลออรคิดดังแสดงในตารางที่ 6-6
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POS Tagging
POS Tagging
using simple
probability
Segmentation
Segmentation
using trigram of
word form

Precision
88.779 %
87.330 %

Recall
86.881 %
84.901 %

F-measure
87.820 %
86.098 %

94.791 %
96.458 %

92.765 %
94.813 %

93.7673 %
95.629 %

ตารางที่ 6-6 สรุปประสิทธิภาพการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จและ
ประสิทธิภาพของการตัดคําของโปรแกรมแบบที่ไมใชหมวดคําชวยในการตัดคําเมื่อใชกับคลังขอ
มูลออรคิด
จากผลการทดลองในตารางที่ 6-6 แสดงใหเห็นวา เมื่อทดสอบกับคลังขอมูลที่มีขนาดใหญขึ้น ผล
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการตัดคําของแบบจําลองทั้ง 2 แบบนี้ยังออกมาในลักษณะเดิม
อยู (แมวาตัวเลขแสดงคาความถูกตองจะเปลี่ยนไป) กลาวคือ แบบจําลองไตรแกรมที่ใชหมวดคํา
ขางเคียงมาชวยในการตัดคํายังคงตัดคําไดถูกตองนอยกวาแบบจํ าลองไตรแกรมที่ใชรูปคํ าขาง
เคียงมาชวยในการตัดคํ า ซึ่งแสดงวา การที่คลังขอมูลมีขนาดเล็กไมใชปจจัยหลักที่ทําใหแบบ
จําลองที่ใชหมวดคําขางเคียงมีประสิทธิภาพดอยกวาแบบจําลองที่ใชรูปคําขางเคียง ผูวิจัยคาดวา
ความแตกตางของตัวแบบจําลองทั้งสองซึ่งใชปริบทแตกตางกันในการแกปญหาการตัดคํา (หมวด
คําขางเคียง กับ รูปคําขางเคียง) ก็นาจะเปนปจจัยที่มีผลตอความแตกตางของประสิทธิภาพการ
ตัดคําระหวางแบบจําลองทั้งสองดวย อยางไรก็ตาม ประเด็นนี้ยังไมอาจสรุปไดอยางแนชัดวาสิ่งใด
เปนปจจัยหลักที่สงผลใหประสิทธิภาพแตกตางกัน ดังนั้นจึงนาจะมีการศึกษาในประเด็นนี้ตอไป
จากการศึกษาผลการตัดคําของโปรแกรมทั้งสองแบบ ผูวิจัยพบวา ความผิดพลาดในการ
ตั ดคํ าของโปรแกรมทั้งสองแบบโดยสวนใหญเปนกรณีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับคํ าประกอบ
กลาวคือ ในการแกปญหาการตัดคําใหกับคําประกอบ จะเกิดความกํากวมในการตัดสินใจเลือกวา
จะตัดสายอักขระออกเปนคําหนึ่งคําหรือตัดเปนคําหลายคําเพราะมีความเปนไปไดในการตัดคําทั้ง
สองแบบ ซึ่งขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นมีทั้งที่เกิดจาก โปรแกรมตัดคําผิดเพราะไดผลลัพธเปนคําหลาย
คําในตําแหนงที่ควรเปนคําประกอบหนึ่งคํา ตัวอยางเชน ขอความ “บริษัทอยูในฐานะหุนสวน” ซึ่ง
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คําตอบที่เหมาะสมกับปริบทควรเปนคําประกอบหนึ่งคํา คือ “หุนสวน” แตโปรแกรมกลับตัดแยกคํา
เปน “หุน ” และ “สวน” (รายการคําทีต่ ดั คําผิดในลักษณะนีท้ งั้ หมดดูไดในตารางที่ ค-1 ในภาคผนวก ค)
หรือในทางตรงกันขาม โปรแกรมตัดคําผิดเพราะไดผลลัพธเปนคําประกอบหนึ่งคําในตําแหนงที่
ควรเปนคําหลายคํา ตัวอยางเชน ขอความ ”คนที-่ ทํางานกับรัฐบาล” ซึง่ คําตอบทีเ่ หมาะสมกับปริบท
ควรเปน “ที่” และ “ทํางาน” แตโปรแกรมกลับตัดเปนคําประกอบหนึ่งคํา คือ “ที่ทํางาน” เปนตน
(รายการคําที่ตัดคําผิดในลักษณะนี้ทั้งหมดดูไดในตารางที่ ค-2 ในภาคผนวก ค) ดังนั้นจึงเห็นได
วา ลักษณะความกํากวมที่เกิดจากคําประกอบเปนสาเหตุใหญที่ทําใหเกิดขอผิดพลาดในการตัด
คําภาษาไทย
เมื่อพิจารณาจากความถี่ของขอผิดพลาด (รายการคําที่ตัดคําผิดแสดงไวในภาคผนวก ค)
พบว า ข อผิ ดพลาดที่เกิดจากการตัดแยกออกเปนคํ าหลายคํ าในปริบทที่ควรเปนคํ าหนึ่งคํ ามี
จํานวนทั้งหมด 120 แหง(64 รูปคํา) ซึ่งมากกวาขอผิดพลาดที่เกิดจากการตัดเปนคําหนึ่งคําใน
ปริบทที่ควรเปนคําหลายคําซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 12 แหง(10 รูปคํา) ดังนั้น แสดงใหเห็นวาการ
พยายามที่จะตัดแยกสายอักขระออกเปนคํ ายอยๆหลายคําจะกอใหเกิดขอผิดพลาดมากกวาการ
ตัดสินใหเปนคําประกอบหนึ่งคํา ซึ่งอาจสะทอนลักษณะของภาษาไทยไดวา ในภาษาไทยหากคํา
ยอยๆสามารถประกอบเขาดวยกันเปนคํ าหนึ่งคําได ก็มักจะประกอบเขาดวยกันเปนคําหนึ่งคํา
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงแนวโนมของการตัดคําของโปรแกรมทั้ง 2 แบบจากขอผิดพลาด พบวา
โปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จที่ใชแบบจําลองไตรแกรมที่ไดนําหมวดคําขางเคียงมาใชในการคํานวณมัก
ตัดคํ าประกอบแยกออกเปนคํ าหลายคํ า (ซึ่งสามารถดูไดจากตารางที่ ค-1 วาสวนใหญเปนขอ
ผิ ดพลาดของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ) สวนโปรแกรมที่ใชแบบจําลองไตรแกรมที่ไดนํารูปคําขาง
เคียงมาใชในการคํานวณมักตัดคําประกอบเปนหนึ่งคํา (ซึ่งสามารถดูไดจากตารางที่ ค-2 วาสวน
ใหญเปนขอผิดพลาดของโปรแกรมแบบที่ใชรูปคําขางเคียงมาชวย)
โดยสรุปแลว ขอผิดพลาดที่เกิดจากการตัดแยกออกเปนคําหลายคําเปนขอผิดพลาดที่มี
ความถี่สูงกวา และขอผิดพลาดในลักษณะนี้ก็มักเปนขอผิดพลาดของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จที่
อาศัยหมวดคําขางเคียงชวยในการคํานวณ ดังนั้น จึงสงผลใหโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จมีประสิทธิ
ภาพความถู กต องในการตั ดคํ าด อยกว าโปรแกรมแบบที่ใชรูปคํ าขางเคียงชวยในการคํ านวณ
สาเหตุที่โปรแกรมทั้งสองมักไดผลลัพธการตัดคํ าที่แตกตางกันเปนเพียงเพราะลักษณะของตัว
แบบจํ าลองที่ใชนั้นมีความแตกตางกันเทานั้น ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นไดดังตัวอยางที่ 8 ซึ่ง
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เปนตัวอยางที่แบบจําลองไตรแกรมที่ใชหมวดคําขางเคียงตัดคําผิดแตแบบจําลองไตรแกรมที่ใชรูป
คําขางเคียงสามารถตัดคําไดถูกตอง ดังนี้
ตัวอยางที่ 8:
ก. เอา/VN0-เงิน/NCM-เขา/VN0-กระเปา/NCM-ตัวเอง/NPRO-ทุก/Q-ที/NCSF
ข. เอา/VN0-เงิ น /NCM-เข า /VN0-กระเป า /NCM-ตั ว /NCSF-เอง/D-ทุ ก /Qที/NCSF ×
ค. เอา-เงิน-เขา-กระเปา-ตัวเอง-ทุก-ที
ตัวอยางที่ 8-ก คือการตัดคําและกํากับหมวดคําในคําตอบซึง่ ถือวาถูกตอง ตัวอยางที่ 8-ข คือผลลัพธ
การตัดคําและกํากับหมวดคําของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จซึ่งใชแบบจําลองไตรแกรมที่นําหมวดคํา
ขางเคียงมาชวยคํานวณความนาจะเปน ตัวอยางที่ 8-ค คือผลลัพธการตัดคําของโปรแกรมแบบที่
ใชแบบจําลองไตรแกรมที่นํารูปคําของคําขางเคียงมาชวยโดยไมไดนําหมวดคําขางเคียงมาชวย
ในตัวอยางที่ 8 โปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จตัดคําไดเปน “ตัว/NCSF-เอง/D” ซึ่งไมถูกตอง
สาเหตุที่ไดผลลัพธการตัดคําเชนนี้เปนเพราะวาคาความนาจะเปนในการปรากฏของรูปคําของทั้ง
“ตัว/NCSF” และ “เอง/D” มีคาสูงกวาคาความนาจะเปนในการปรากฏของรูปคํา “ตัวเอง/NPRO”
อยูมาก และลําดับไตรแกรมของหมวดคําที่เกี่ยวของของการตัดคําเปน “ตัว/NCSF-เอง/D” (ไดแก
VN0-NCM-NCSF, NCM-NCSF-D, NCSF-D-Q และ D-Q-NCSF) ก็มีคาความนาจะเปนสูงกวา
ลําดับไตรแกรมของหมวดคําที่เกี่ยวของของการตัดคําเปน “ตัวเอง/NPRO” (ไดแก VN0-NCMNPRO, NCM-NPRO-Q, และ NPRO-Q-NCSF) ดังนั้น จึงทําใหโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จตัดคําได
เปน “ตัว/NCSF-เอง/D” ซึ่งไมถูกตอง สวนตัวอยางที่ 8-ค แบบจําลองไตรแกรมที่อาศัยรูปคําขาง
เคียงในการคํ านวณโดยไมไดพิจารณาหมวดคําขางเคียงสามารถเลือกการตัดคําที่ถูกตองตรงกับ
คําตอบได เนื่องจากวาการเลือกตัดคําเปน “ตัวเอง” จะทําใหลําดับไตรแกรมของรูปคําที่เกี่ยวของ
(ไดแก เขา-กระเปา-ตัวเอง, กระเปา-ตัวเอง-ทุก, ตัวเอง-ทุก-ที) มีคาความนาจะเปนสูงกวาลําดับ
ไตรแกรมของรูปคําที่เกี่ยวของหากตัดคําเปน “ตัว-เอง” (ไดแก เขา-กระเปา-ตัว, กระเปา-ตัว-เอง,
ตัว-เอง-ทุก, เอง-ทุก-ที) สาเหตุที่เปนเชนนี้เพราะวา รูปคํา “ตัว” และ “เอง” ไมเคยปรากฏตอเนื่อง
กันเลยในคลังขอมูลฝกสอน (แมวาแตละคําจะมีคาความถี่ในการปรากฏที่สูงก็ตาม) จึงสงผลให
ลําดับรูปคํา “ตัว-เอง” มีคาความถี่ตํ่า ดังนั้น การที่ “ตัว” และ “เอง” มีความถี่ในการปรากฏสูงกวา
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“ตัวเอง” จึงไมสามารถใชเปนปริบทที่จะทําใหการตัดคําเปน “ตัว-เอง” มีคาความนาจะเปนที่สูง
ขึ้นมาได
จากคํ าอธิบายในตัวอยางที่ 8 ขางตน จะเห็นไดวาความผิดพลาดในการตัดคําของ
โปรแกรมแบบเบ็ ดเสร็ จ เกิ ดจากลักษณะการคํ านวณคาความนาจะเปนของแบบจํ าลองนี้และ
ปริบทที่ใชในแบบจํ าลองนี้มีผลตอคาความนาจะเปนทํ าใหรูปแบบการตัดคําที่ถูกตองมีคาความ
นาจะเปนตํ่ากวารูปแบบการตัดคําที่ผิด นอกจากนี้ การที่ “ตัวเอง/NPRO” มีคาความถี่ตํ่ามาก (ซึ่ง
ก็เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหคาความถี่ของการตัดคําที่ถูกตองตํ่า) ก็เพราะวาคํานี้ปรากฏในคลังขอมูล
ฝกสอนนอยครั้งหรือไมเคยปรากฏเลย ซึ่งก็เปนผลมาจากการที่คลังขอมูลฝกสอนมีขนาดเล็กจึงไม
สามารถครอบคลุมการปรากฏของรูปคําตางๆไดหลากหลาย สวนแบบจําลองไตรแกรมที่ใชรูปคํา
ขางเคียงไดผลลัพธการตัดคําตางไปเนื่องจากมีลักษณะการคํานวณคาความนาจะเปนที่ตางออก
ไปและไดเลือกใชปริบทที่ตางออกไปเทานั้น แบบจําลองไตรแกรมที่ใชรูปคําขางเคียงนี้ก็อาจตัดคํา
ผิดในตัวอยางอื่น 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 คือคําตอบการตัดคําและกํากับหมวดคําในคําตอบซึ่งถือวาถูกตอง ตัวอยางที่ 9-ข
คือผลลัพธการตัดคําและกํากับหมวดคําของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งใชแบบจําลองไตรแกรมที่
นําหมวดคําขางเคียงมาชวยคํานวณความนาจะเปน ตัวอยางที่ 9-ค คือผลลัพธการตัดคําของ
โปรแกรมแบบที่ใชแบบจําลองไตรแกรมที่นํารูปคําของคําขางเคียงมาชวยโดยไมไดนําหมวดคําขาง
เคียงมาชวย
ในตัวอยางที่ 9-ค แบบจําลองไตรแกรมที่นํารูปคําขางเคียงมาชวยตัดคําผิดไปเปน “ทางการ” สาเหตุทไี่ ดผลลัพธการตัดคําเปนเชนนีเ้ ปนเพราะวาคาความนาจะเปนในการปรากฏของรูปคํา
“ทางการ” มีคาตํ่ากวาคาความนาจะเปนในการปรากฏของรูปคําของทั้ง “ทาง” และ “การ” อยูมาก
ประกอบกับมีลําดับรูปคํา “ของ-ทาง”, “ทาง-การ” ปรากฏตอเนื่องกันในคลังขอมูลฝกสอน ซึ่งสง
ผลใหลาดั
ํ บไตรแกรมของรูปคําทีเ่ กีย่ วของ (ไดแก เจรจา-ของ-ทาง, ของ-ทาง-การ, ทาง-การ-ฟลปิ ปนส)
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มีคาความนาจะเปนสูงกวาลําดับไตรแกรมของรูปคําที่เกี่ยวของหากตัดคําเปน “ทางการ” (ไดแก
เจรจา-ของ-ทางการ, ของ-ทางการ-ฟลิปปนส) ดังนั้น แบบจําลองที่อาศัยรูปคําขางเคียงในการ
คํานวณคาความนาจะเปนจึงตัดคําผิดในตัวอยางนี้ สวนโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จในตัวอยางที่ 9-ข
ซึ่งมีลักษณะการคํานวณคาความนาจะเปนและใชปริบทที่แตกตางกัน คือ ใชรูปคําขางเคียงมา
ชวยในการคํานวณ สามารถตัดคําในตัวอยางนี้ไดถูกตอง ปจจัยที่ทําใหผลลัพธการตัดคําแตกตาง
กันก็เหมือนกับที่ไดอธิบายไปในตัวอยางที่ 8 คือ ลักษณะการคํานวณคาความนาจะเปนและปริบท
ที่แบบจําลองแตละแบบเลือกใชแตกตางกัน
จากการศึกษาผลการตัดคําดังทีก่ ลาวมาทัง้ หมด พอจะสรุปไดวา ขอผิดพลาดในการตัดคําที่
พบในวิทยานิพนธฉบับนี้สวนใหญเกิดจากความกํากวมของคําประกอบ ซึ่งมีทั้งกรณีที่ตัดคําผิด
เปนคําหลายคําในปริบทที่ควรตัดเปนคําประกอบหนึ่งคํา และกรณีที่ตัดคําผิดเปนคําประกอบหนึ่ง
คําในปริบทที่ควรตัดเปนคําหลายคํา โดยที่โปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จที่ใชหมวดคําขางเคียงมาชวยใน
การตัดคํามีแนวโนมที่จะตัดคําแยกเปนหลายคํามากกวาที่จะตัดเปนคําหนึ่งคํา สวนโปรแกรมที่ใช
รูปคําขางเคียงมีแนวโนมที่จะตัดคําเปนหนึ่งคํามากกวาที่จะตัดแยกเปนหลายคํา ซึ่งเมื่อพิจารณา
จากความถี่ของขอผิดพลาด พบวา ขอผิดพลาดที่เกิดจากการตัดแยกคําเปนหลายคําในปริบทที่
ควรตัดเปนคําหนึ่งคําเปนขอผิดพลาดที่ปรากฏมากกวา ดังนั้น โปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จซึ่งมักตัด
แยกคํ าออกเปนคํ าหลายคํ าจึงมีประสิทธิภาพดอยกวาโปรแกรมแบบที่ใชรูปคํ าขางเคียงซึ่งมัก
ตั ดคําเปนคําประกอบคําเดียว นอกจากนี้ ขอผิดพลาดดังกลาวยังอาจสะทอนลักษณะของภาษา
ไทยดวยวา หากคํายอยๆหลายคําสามารถรวมกันเปนคําประกอบหนึ่งคําได ก็มักจะรวมกันเปนคํา
ประกอบ ขอผิดพลาดในการตัดคําของโปรแกรมแตละแบบแตกตางกัน มีสาเหตุมาจากลักษณะใน
การคํ านวณคาความนาจะเปนของแบบจํ าลองที่ใชและปริบทที่ใชในแบบจําลองแตละแบบแตก
ตางกันเทานั้น ดังนั้น หากมีการปรับแบบจําลองที่ใชในการตัดคําใหเหมาะสมก็อาจชวยลดขอผิด
พลาดในการตัดคําลงได
6.3.3 สรุปผลการทดลองตัดคําและกํากับหมวดคํา
ในหัวขอที่ 6.3.1 และ 6.3.2 ไดนําเสนอและอภิปรายผลการกํากับหมวดคําและผลการตัด
คํ าของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จตามลําดับ โดยนําเสนอประสิทธิภาพของโปรแกรมเปนคารอยละ
F-measure ของความถูกตองในการกํากับหมวดคําและตัดคํา และไดอภิปรายถึงสาเหตุของขอผิด
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พลาดในการตัดคําและกํากับหมวดคําของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ โดยยกตัวอยางของขอผิดพลาด
ที่พบในการทดสอบประกอบ
ซึ่งจากการศึกษา พบวา โปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จสามารถกํากับหมวดคําและตัดคําไดถูก
ตองเพราะไดนําปริบทหมวดคําขางเคียงมาชวยในการคํานวณคาความนาจะเปนของสายคําและ
สายหมวดคํา ซึ่งสามารถชวยตัดสินเลือกคําและหมวดคําที่เหมาะสมกับปริบทไดดีพอสมควร แต
เมื่อพิจารณาจากขอผิดพลาด พบวา ในการกํากับหมวดคําขอผิดพลาดสวนหนึ่งเกิดจากลักษณะ
ความกํ ากวมของคํ าหลายหนาที่ในภาษาไทย ซึ่งการใชปริบทไมสามารถชวยแกปญหาความ
กํากวมดังกลาวไดอยางถูกตองเสมอไป เพราะโครงสรางของภาษาไทยในการใชภาษาจริงมักจะมี
ลักษณะที่ซับซอน และสวนหนึ่งเกิดจากวิธีการที่วิทยานิพนธนี้ใชตัดสินปญหาความกํากวมในการ
กํากับหมวดคํ าดวย สวนในการตัดคํา ขอผิดพลาดเกิดจากลักษณะของตัวแบบจําลองเองซึ่งมี
ลักษณะการคํานวณคาความนาจะเปนและการใชประโยชนจากปริบทเพื่อแกปญหาการตัดคําที่ยัง
ไมเหมาะสม
ตารางที่ 6-7 สรุปประสิทธิภาพของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จในการทดลองตัดคําและกํากับ
หมวดคําใหกับขอความทดสอบ คาความถูกตองจากตารางแสดงใหเห็นวา โปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ
สามารถตัดคําและกํากับหมวดคําไดอยางมีประสิทธิภาพสูง และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกัน จะ
เห็นไดวา การกํากับหมวดคํามีประสิทธิภาพตํ่ากวาการตัดคําอยูพอสมควร ซึ่งเปนเพราะวาการ
กํ ากับหมวดคํ าที่ถูกตองจะตองประกอบไปดวย การตัดคําที่ถูกตองและการกํากับหมวดคําที่ถูก
ตอง จึงมีหลายกรณีที่สามารถตัดคําถูกแตกํากับหมวดคําผิด ในขณะที่ หากกรณีดังกลาวกํากับ
หมวดคําถูกตองก็แสดงวาตัดคําไดถูกตองดวย

POS Tagging
Segmentation

Precision
88.570 %
94.993 %

Recall
90.634 %
97.207 %

F-measure
89.590 %
96.087 %

ตารางที่ 6-7 สรุปประสิทธิภาพการตัดคําและกํากับหมวดคําของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ
จากผลการทดลองที่ไดนําเสนอและอภิปรายมาทั้งหมด สามารถสรุปไดวา แบบจําลอง
ไตรแกรมที่ใชหมวดคํ าขางเคียงในการคํานวณความนาจะเปนของสายคําและสายหมวดคําเปน
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กระบวนการที่เหมาะสมในการกํากับหมวดคําภาษาไทยวิธีการหนึ่ง ซึ่งมีความถูกตองในการกํากับ
หมวดคําสูงถึง 89.590 % แตก็ยังไมใชกระบวนการที่ดีที่สุดสําหรับการตัดคําภาษาไทย แมจะมี
ความถูกตองในการตัดคําสูงถึง 96.087 % เนื่องจากแบบจําลองไตรแกรมที่ใชรูปคําขางเคียงใน
การคํ านวณคาความนาจะเปนของสายคํ ามีความถูกตองในการตัดคํ าสูงกวา ดังนั้นเพื่อใหได
ประสิทธิภาพในการตัดคําและกํากับหมวดคําสูงที่สุด จึงอาจจะตองแยกกระบวนการตัดคําและ
กํากับหมวดคําออกจากกัน โดยที่กระบวนการตัดคําเปนกระบวนการขั้นตน สมควรใชแบบจําลอง
ไตรแกรมที่นํารูปคําขางเคียงมาชวยในการตัดคํา หรือใชปริบททั้ง 2 อยาง คือ รูปคําขางเคียงและ
หมวดคําขางเคียง รวมกันในการตัดคํา (ดังจะกลาวในขอเสนอแนะในบทที่ 7) จากนัน้ จึงนําขอความที่
ตัดคําแลวไปกํากับหมวดคําโดยใชแบบจําลองไตรแกรมที่นําหมวดคําขางเคียงมาชวยในการกํากับ
หมวดคํา

บทที่ 7
สรุป และขอเสนอแนะ
บทนี้จะไดกลาวสรุปผลการทํางานของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จตรวจสอบกับสมมติฐานที่
ตัง้ ไวกอ นหนาเพือ่ ดูวา การศึกษาในวิทยานิพนธฉบับนีไ้ ดผลลัพธเปนไปตามที่คาดไวหรือไม อยางไร
และจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถเห็นแนวทางที่จะนําไปพัฒนาปรับปรุงอยางไรบาง โดยในหัวขอ
ที่ 7.1 จะกลาวถึงกระบวนการและผลการศึกษาทั้งหมดที่ไดนําเสนอไปในวิทยานิพนธฉบับนี้โดย
สรุป แลวจึงเสนอแนะประเด็นตางๆที่นาจะสามารถนําไปพัฒนาตอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ตัดคําและกํากับหมวดคําภาษาไทยหัวขอที่ 7.2 ดังนี้
7.1 สรุ ป กระบวนการในการพั ฒ นาโปรแกรมและผลการทํ างานของโปรแกรมแบบ
เบ็ดเสร็จ
วิทยานิพนธนี้ไดพัฒนาโปรแกรมสํ าหรับตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าแบบเบ็ดเสร็จขึ้นมา
โดยไดประยุกตแบบจํ าลองไตรแกรมมาใชเพื่อแกปญหาการตัดคําและการกํากับหมวดคําใหกับ
ขอความภาษาไทย แบบจําลองไตรแกรมที่ใชสามารถนําปริบทหมวดคําของคําขางเคียงมาชวย
คํานวณคาความนาจะเปนของสายคําและสายหมวดคําเพื่อตัดสินเลือกสายคําและสายหมวดคําที่
มีคาความนาจะเปนสูงสุดเปนผลลัพธสําหรับทั้งการตัดคําและการกํากับหมวดคําไปดวยกัน โดย
วิทยานิพนธนี้มองวาปญหาการตัดคําและการกํ ากับหมวดคํ าเปนสวนงานเดียวกันที่สามารถแก
ปญหาไปพรอมๆกันได
เนื่ องจากโปรแกรมแบบเบ็ ดเสร็ จ ซึ่ ง ใช แบบจํ าลองไตรแกรมตองอาศัยคาสถิติสํ าหรับ
คํานวณคาความนาจะเปนเพื่อแกปญหาการตัดคําและกํากับหมวดคํา โดยแบบจําลองไตรแกรม
จะเรียนรูคาความถี่จากคลังขอมูลภาษาไทยที่มีการตัดคําและกํากับหมวดคําไวแลว ดังนั้น ผูวิจัย
จึงไดจดั ทําคลังขอมูลภาษาไทยขึน้ มา โดยคัดเลือกและรวบรวมขอมูลทีเ่ ปนภาษาไทยทีใ่ ชกนั ทัว่ ไปใน
ชีวิตประจําวันจากคลังขอมูลของหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ และไดทําการตัดคําและกํากับหมวด
คําดวยมือเพือ่ ใชเปนคลังขอมูลฝกสอน ผูว จิ ยั มีกระบวนการขัน้ ตอนตางๆในการจัดเตรียมคลังขอมูล
ดั ง ที่ กล าวไปในบทที่ 3 เพื่ อให คลั ง ข อมู ล มี การตั ดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าที่มีความคงที่และ
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สมํ่าเสมอตามเกณฑมากที่สุด นอกจากนี้ เพื่อใหสามารถทําการตัดคําและกํากับหมวดคําใน
คลังขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงไดศึกษาประเด็นเรื่องคํ าและไดนํ าเสนอเกณฑการ
ตัดสินคํ าสํ าหรับนํ ามาใชตัดคํ าดวยมือใหกับคลังขอมูล ซึ่งอธิบายไวโดยละเอียดในบทที่ 4
พร อ มกันนี้ ผูวิจัยไดศึกษาและคัดเลือกการจัดแบงหมวดคํ าภาษาไทยที่มีผูเสนอไวเพื่อนํ ามา
ทดสอบกับขอมูลการใชภาษาจริง แลวจึงไดพัฒนาและจัดแบงหมวดคํายอยเพิ่มเติมสําหรับใชเปน
ชุดหมวดคํ าภาษาไทยของวิทยานิพนธฉบับนี้ โดยวิทยานิพนธนี้ใชเกณฑทางวากยสัมพันธเปน
เกณฑหลักในการจัดแบงหมวดคํา ไดแก เกณฑการกระจายของคํา และ เกณฑการปรากฏรวม
ของคํา และไดผลลัพธเปนชุดหมวดคําภาษาไทยที่ประกอบไปดวย 9 หมวดคําหลัก ไดแก นาม,
กริยา, ตัวกําหนด, ตัวบอกจํานวน, วิเศษณ, คําหนาหนวยสรางไรศูนย, สันธาน, อนุภาค และ
เครื่องหมาย ซึ่งสามารถแบงหมวดคํายอยใหเหมาะสมสําหรับการกํากับหมวดคําใหกับคลังขอมูล
และใชเปนปายหมวดคําสําหรับโปรแกรม ไดผลลัพธเปนปายหมวดคําภาษาไทยทั้งหมด 26 ปาย
หมวดคํา ดังทีไ่ ดนาเสนอไว
ํ
โดยละเอียดในบทที่ 4 เชนกัน ซึง่ หมวดคําทีไ่ ดมานีน้ บั วามีความเหมาะสม
ในระดับหนึ่งเนื่องจากไดมาจากการวิเคราะหขอมูลภาษาจริงและไดทดลองใชกํากับในคลังขอมูล
ภาษา จากนั้น ผูวิจัยจึงไดทําการสรางโปรแกรมสําหรับตัดคําและกํากับหมวดคําภาษาไทยแบบ
เบ็ดเสร็จตามแนวคิดของแบบจําลองไตรแกรมพรอมทั้งนําขั้นตอนวิธีวิเทอรบิเขามาใชเพื่อชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของโปรแกรม
ในการทดสอบประสิ ทธิ ภ าพของโปรแกรมแบบเบ็ ดเสร็ จ ที่ พั ฒ นาขึ้ น มา ผู  วิ จั ย ได นํ า
โปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จไปทดลองทํ าการตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าใหกับขอมูลชุดทดสอบที่จัด
เตรียมไว แลวทําการประเมินผลประสิทธิภาพความถูกตองของการตัดคําและการกํากับหมวดคํา
ผลการทดลองปรากฏวา โปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จมีประสิทธิภาพสูงในการกํากับหมวดคําและตัดคํา
แมวาจะใหโปรแกรมเรียนรูคาสถิติจากคลังขอมูลที่มีขนาดเล็กก็ตาม โดยสามารถกํากับหมวดคํา
ไดถูกตอง 89.590 % และสามารถตัดคําไดถูกตอง 96.087 % ดังที่ไดนําเสนอในบทที่ 6 แตเมื่อ
เปรียบเทียบผลการตัดคําของโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จกับผลการตัดคําของโปรแกรมแบบที่ใชแบบ
จํ าลองไตรแกรมที่นํ ารูปคํ าขางเคียงมาชวยคํ านวณคาความนาจะเปนของสายคําโดยไมไดนํา
หมวดคําขางเคียงเขามาชวย พบวา โปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จที่ใชหมวดคําขางเคียงมาชวยในการ
ตัดคํ ามีประสิทธิภาพในการตัดคํ าดอยกวาโปรแกรมที่ใชรูปคําขางเคียงมาชวยในการตัดคํา ซึ่ง
แสดงใหเห็นวา แบบจําลองไตรแกรมที่ใชหมวดคําขางเคียงในการคํานวณคาความนาจะเปนของ
สายคําและสายหมวดคํายังไมใชกระบวนการที่ดีที่สุดในการตัดคําภาษาไทย เนื่องจากแบบจําลอง
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ไตรแกรมที่ใชรูปคําขางเคียงในการคํานวณความนาจะเปนของสายคําเปนกระบวนการที่ตัดคําได
ถูกตองสูงกวา
ดังนั้น หากจะใชแบบจําลองไตรแกรมเพื่อแกปญหาการตัดคําและกํากับหมวดคําภาษา
ไทย การแยกกระบวนการตัดคําและกระบวนการกํากับหมวดคําออกเปน 2 สวนงานจึงนาจะ
เหมาะสมกวา โดยกระบวนการตัดคําถือเปนกระบวนการขั้นตน ในกระบวนการตัดคํานี้สมควรใช
แบบจําลองไตรแกรมที่ใชรูปคําขางเคียงในการคํานวณคาความนาจะเปนของสายคํา แลวจึงนํา
ขอความที่ตัดคําแลวไปทํ าการกํ ากับหมวดคํา ในกระบวนการกํากับหมวดคํานี้สามารถใชแบบ
จําลองไตรแกรมทีใ่ ชหมวดคําขางเคียงในการคํานวณคาความนาจะเปนของสายหมวดคําได เนือ่ งจาก
เปนกระบวนการที่เหมาะสมในการกํากับหมวดคําภาษาไทยกระบวนการหนึ่ง หรือหากจะทําการ
ตัดคํ าและกํ ากับหมวดคํ าแบบเบ็ดเสร็จโดยใชแบบจํ าลองไตรแกรมก็นาจะมีการปรับวิธีการที่ใช
คํานวณคาความนาจะเปนของแบบจําลองใหมปี ระสิทธิภาพทีส่ งู ขึน้ (ดังจะไดกลาวในขอเสนอแนะ)
7.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม
1. การนําโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จไปใชตัดคําและกํากับหมวดคําภาษาไทยใหกับขอความอื่นๆให
ไดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรใชคลังขอมูลฝกสอนที่มีขนาดใหญขึ้นเพื่อใหโปรแกรมไดเรียนรู
คาสถิติสาหรั
ํ บใชคานวณค
ํ
าความนาจะเปนของสายคําและสายหมวดคําที่นาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
การเพิ่มขนาดของคลังขอมูลฝกสอนควรเพิ่มทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ กลาวคือ
คลังขอมูลควรมีคาความถี่ในการปรากฏของคําและคาความถี่ของลําดับหมวดคําเพิ่มมากขึ้น
ตามสัดสวน พรอมทั้งคลังขอมูลควรครอบคลุมถึงลักษณะความกํากวมแบบตางๆในการตัด
คําและกํากับหมวดคําไดมากยิ่งขึ้น อันไดแก มีรูปคําใหมๆและลําดับหมวดคําใหมๆปรากฏใน
คลังขอมูลดวย ซึ่งจะทําใหคลังขอมูลสามารถสะทอนลักษณะของความกํากวมในภาษาไทย
ไดดียิ่งขึ้น
2. ผูวิจัยเห็นวา แบบจําลองไตรแกรมมีขอจํากัดในการเรียนรูปริบทที่จะนํามาใชแกปญหาความ
กํากวม กลาวคือ แบบจําลองไตรแกรมสามารถเรียนรูเพียงลําดับหมวดคําที่ปรากฏเรียงกันอยู
ในขอบเขตจํ ากัดเทานั้น ซึ่งแตกตางจากมนุษยตรงที่แบบจําลองไตรแกรมไมสามารถเรียนรู
ความสัมพันธระหวางคําตางๆในเชิงโครงสรางของภาษาได คือ ไมสามารถเรียนรูวาคําใด
ประกอบกับคําใดขึ้นเปนหนวยสรางและหนวยสรางตางๆมีลําดับในการเกิดกอน-หลังอยางไร
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ซึง่ สงผลใหแบบจําลองไตรแกรมไมสามารถแกปญ
 หาความกํากวมของโครงสรางทีม่ คี วามซับซอน
ในภาษาไทยได เชน โครงสรางที่สวนหลักปรากฏอยูหางจากกันเนื่องจากมีการเติมสวนขยาย
แทรกอยูระหวางสวนหลักนั้น, ประโยคที่มีการละคํ าหรือมีการยายที่สวนประกอบภายใน
ประโยคเพื่อเนนความ ฯลฯ เพื่อลดขอจํากัดดังกลาว จึงนาจะศึกษาหาวิธีนําปริบทในระดับวลี
มาชวยเสริมปริบทในระดับคํ าที่แบบจํ าลองไตรแกรมสามารถเรียนรูได หรือพัฒนาใหแบบ
จําลองสามารถเรียนรูขอมูลในระดับวลีได
3. จากการศึกษาผลการตัดคําเปรียบเทียบกัน เห็นไดวา สําหรับแบบจําลองไตรแกรม การนํารูป
คํ าขางเคียงมาใชสามารถชวยแกปญหาความกํ ากวมในการตัดคําไดถูกตองมากกวาการนํา
หมวดคําขางเคียงมาใช จึงนาจะหาวิธีใชประโยชนจากรูปคําขางเคียงเพื่อพัฒนาโปรแกรมที่
ทําการแกปญหาแบบเบ็ดเสร็จตอไปได ดังนั้น จากแบบจําลองไตรแกรมอันเดิมซึ่งทําการหา
สายคําและสายหมวดคําไปพรอมๆกัน อาจจะเปลี่ยนมุมมองในการคํานวณคาความนาจะเปน
ได คือ จาก PROB(W1,n , T1,n) แทนที่จะแกปญหาโดยแปลงเปนแบบจําลองที่ทําการคํานวณ
PROB(T1,n) * PROB(W1,n | T1,n) เหมือนที่ไดนําเสนอไปในวิทยานิพนธฉบับนี้ อาจจะมองกลับ
กันไดโดยแปลงเปนแบบจําลองใหมที่ทําการคํานวณ PROB(W1,n) * PROB(T1,n | W1,n) แทน
เพื่อที่จะไดใชประโยชนจากไตรแกรมของรูปคํามาทําการคํานวณ PROB(Wi | Wi-1 Wi-2) ได
อยางไรก็ดี ควรมีการประมาณคา PROB(T1,n| W1,n) ใหเหมาะสมเพื่อไมใหมีการใหนํ้าหนักแก
หมวดคําที่เกิดบอยที่สุดสําหรับรูปคําหนึ่งๆมากเกินไป เพราะหากคํานวณโดยเพียงประมาณ
คาวาเทากับผลคูณรวมของ PROB(Ti | Wi) นํ้าหนักการตัดสินเลือกผลลัพธการตัดคําและ
กํ ากับหมวดคํ าโดยสวนใหญก็นาจะขึ้นอยูกับวาแตละรูปคํ าเกิดเปนหมวดคํ าใดบอยที่สุด
นอกจากนี้ ผูว จิ ยั เห็นวาอาจสามารถนําปริบททัง้ สองแบบ คือ ปริบทหมวดคําขางเคียง และปริบท
รู ปคํ าข า งเคี ยง มาใช ร ว มกั น เพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมที่ทํ าการแกปญหาแบบ
เบ็ดเสร็จใหสูงขึ้นไปได เนื่องจากผลการทดลองตัดคําแสดงใหเห็นวา ปริบททั้งสองแบบ
สามารถใชแกไขขอบกพรองซึ่งกันและกันได โดยที่นาจะสามารถคํานวณคาความนาจะเปน
จากไตรแกรมของหมวดคําและไตรแกรมของรูปคําไปดวยกันได
4. พัฒนาคลังขอมูลภาษาไทยใหมีความถูกตองในการตัดคําและกํากับหมวดคํามากยิ่งขึ้นเพื่อใช
เปนฐานความรูที่มีประสิทธิภาพสํ าหรับแบบจํ าลองไตรแกรม ดังนั้น จึงนาจะมีการศึกษา
มโนทัศนเรื่องคําเพิ่มเติมเพื่อคนหาเกณฑการตัดคําที่เหมาะสมสําหรับภาษาไทยที่จะนํามาใช
ในการตัดคําใหกบั คลังขอมูลได โดยเฉพาะอยางยิง่ ประเด็นเรือ่ งคําประสมซึง่ เปนประเด็นทีท่ าให
ํ
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เกิดปญหาตอการตัดคําเปนอยางมาก นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาและพัฒนาชุดหมวดคํา
ภาษาไทยที่จะนํามาใชในงานประมวลผลภาษาธรรมชาติตอไปในแงมุมใหมๆ หรือพัฒนาและ
แกปญหาของชุดหมวดคําที่มีอยูเดิมใหดียิ่งขึ้น ผูวิจัยขอเสนอวา นาจะมีการจัดทําชุดหมวด
คําภาษาไทยแบบอัตโนมัติโดยใชหลักของการ clustering โดยจับรวมคําตางๆที่มีการกระจาย
(distribution) คลายคลึงกันเขาไวเปนหมวดคําเดียวกันโดยอาศัยคาสถิติ ซึ่งสามารถศึกษา
แนวทางไดจากงานวิจัยที่มีผูทําไวในภาษาอังกฤษ เชน Schutze (1995) ผลการจัดแบงหมวด
คําโดยอาศัยคาสถิตินี้สามารถนํามาใชประกอบการวิเคราะหเรื่องหมวดคํา เพื่อสนับสนุนการ
จัดหมวดคําโดยมนุษยได
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ภาคผนวก ก
รายการคําศัพทในไฟลพจนานุกรมจัดเรียงตามหมวดคํา
AV
กราว, กลับ, กลางอากาศ, กวา, กัน, กําลัง, ก็, ก็ดี, ก็ตาม, ก็มี, ก็ได, กอน, กอนหนา, กมหนากมตา, ขนานใหญ,
ขึน้ , ขึน้ ๆ, คง, คลุง, ควาง, คอนขาง, คอยๆ, จริง, จริงๆ, จะ, จะๆ, จึง, จูๆ, ชัก, ซํ้า, ดังนี้, ดู, ดูเหมือน, ดูเหมือน
วา, ดวย, ตลอด, ตลอดไป, ตาม, ตามใจชอบ, ตามๆกัน, ตอ, ตอมา, ตอไป, ตอไปนี้, ตาง, ตางหาก, ถึงกับ, ถึง
กับวา, ถวนหนา, ทันที, ทั่วไป, ทั้ง, ทั้งนั้น, ทั้งสิ้น, ทั้งหมด, ทําไม, ทีเดียว, ที่สุด, ที่หนึ่ง, ทุกเมื่อ, บางที, บาง,
ประจํา, พอสมควร, มัก, มั่ง, มา, มีแต, ยัง, ยังคง, ยิ่ง, ยอม, รวม, รอมรอ, ลง, ลับหลัง, ลวงหนา, ลาสุด, ลวน,
วันดีคืนดี, วันๆ, สุด, สุดทาย, สุดๆ, หนอย, หนาสลอน, หมด, หมาดๆ, อยู, อยา, อยางยิ่ง, อยางไร, ออก, อาจ,
อีก, ฮึม่ ๆ, เกิน, เกือบ, เขา, เฉยๆ, เชนกัน, เชนเดียวกัน, เชนไร, เดี๋ยวนี้, เต็มทน, เทานั้น, เทาใด, เทาไหร, เปน
กระตัก๊ , เปนครั้งคราว, เปนตนมา, เปนตนไป, เปนระยะๆ, เปนลําดับ, เปนหลัก, เปนแถว, เพิ่ง, เพียง, เพียงแต,
เพียงไร, เรื่อย, เรื่อยๆ, เลย, เสมอๆ, เหมือนกัน, เอง, เอา, เอาไว, เอเต, แกใจ, แค, แคไหน, แต, แตอยางใด, แต
เพียง, แตแรก, แทน, แทบ, แทจริง, แน, แนนอน, แม, แมแต, แลว, โดยรวม, โดยเฉพาะ, โดยเฉพาะอยางยิ่ง,
โดยแท, ในที่สุด, ใหม, ให, ไดแต, ไป, ไปหมด, ไมนานนี้, ไว

AVNEG
มิ, เปลา, ไม

C
กระนัน้ , กลาวคือ, กับ, ก็, ก็คือ, คือ, คอย, จน, จนกระทั่ง, จนถึง, ซํ้าราย, ดังนั้น, ดังเชน, ตรงกันขาม, ถึงอยาง
ไร, ทั้ง, ทั้งนี้, นอกจากนั้น, นอกจากนี้, มิฉะนั้น, มิฉะนั้นแลว, ยิ่งกวานั้น, ยิ่งไปกวานั้น, รวมทั้ง, สวน, หรือ, หรือ
วา, หรือไมก็, อนึ่ง, อยางเชน, อยางไรก็ดี, อยางไรก็ตาม, อาทิ, อีกทั้ง, เชน, เดี๋ยว, แต, แตถึงอยางไรเสีย, แต
ทวา, แตวา, แตแลว, แถม, และ, แลว, โดย, ไดแก, ไปจนถึง, ไมวา

D
กวา, กอน, ขางหนา, ครึ่ง, ฉะนี้, ดังกลาว, ดวยกัน, ตอมา, ตางๆ, ถัดมา, ทั่วไป, ทั้งหมด, ทั้งหลาย, ที่วา, ที่แลว,
นัน่ , นั้น, นั้นๆ, นี้, ลาสุด, สุดทาย, หนึ่ง, หนา, หลัง, หลังๆ, อยางใดอยางหนึ่ง, อะไร, อื่น, อื่นๆ, เดิม, เดิมๆ,
เดียว, เดียวกัน, เศษ, เหลานั้น, เหลานี้, เอง, แรก, โนน, ใด, ใดๆ, ไหน
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(1), (2), (3), (4), (5), (6), (ก), (ข), 1, 1., 1.1, 1.2, 1.3, 10, 2, 2., 2.1, 2.2, 24, 2503, 2513, 2519, 2528,
2533, 2536, 2538, 2540, 2541, 2542, 2543, 2547, 261, 27, 28, 29, 3, 3., 30, 31, 4, 4., 5, 7, Call
Warrant, Code Sharing, Consultant, D.W., Dental Surgeon, Dentist, Derivative warrant, GP, General
practitioner, MLR, Medical doctor, Newspaper, PO, PP, SET 50 Index, SET Index, Surgeon, back to
back, identical option, ก.ศ., กฎ, กฎระเบียบ, กฎหมาย, กฎเหล็ก, กบฏ, กรณี, กรณีศึกษา, กรม, กรมธรรม,
กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผูจัดการ, กรรมการผูจัดการใหญ, กรรมการผูอํานวยการใหญ, กรรมาธิ
การ, กรอบ, กระทรวง, กระทอม, กระบวนการ, กระบวนทัศน, กระเปา, กระแส, กรุง, กลยุทธ, กลาง, กลิ่น, กลุม,
กลุม ทุน, กลอง, กษัตริย, กองทัพ, กองทุน, การ, การกระทํา, การคา, การธนาคาร, การบรรยาย, การบิน, การ
ประชุม, การประชุมใหญ, การศึกษา, การสัมมนา, การเกษตร, การเงิน, การเมือง, การเรียนการสอน, การเลือก
ตัง้ , การเลือกตั้งซอม, การตูน, กาแฟ, กํามือ, กําลัง, กําหนดการ, กําแพง, กําไร, กิจกรรม, กิจการ, กาซ, กาซ
ธรรมชาติ, กาซฯ, ขณะ, ขนาด, ขบวนการ, ขวา, ขอบ, ขอบเขต, ขั้น, ขั้นตอน, ขา, ขาประจํา, ขาใหญ, ขีดจํากัด,
ขุนทหาร, ขาว, ขาวลือ, ขาวสาร, ขอกลาวหา, ขอกําหนดสิทธิ, ขอความ, ขอจํากัด, ขอตกลง, ขอติง, ขอบังคับ,
ขอผิดพลาด, ขอมูล, ขอสงสัย, ขอสรุป, ขอสังเกต, ขอเท็จจริง, ขอเรียกรอง, ขอเสนอ, ขาง, ขางตน, ขางมาก,
ขางๆ, ขาราชการ, คณะ, คณะกรรมการ, คณะกรรมการการเลือกตั้ง, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมาธิการ,
คณะทํางาน, คณะรัฐมนตรี, คดี, คดีความ, คน, คนดู, คนในเครื่องแบบ, คนไข, ครม., ครอบครัว, ครั้ง, ครู,
คลินกิ , ความคิด, ความคิดเห็น, ความจริง, ความจุ, ความถี่, ความผิด, ความยาว, ความรู, ความรูสึก, ความสน
ใจ, ความสามารถ, ความหนา, ความหมาย, ความเปนจริง, ความเปนอยู, ความเมือง, ความเร็ว, ความเห็น,
คอมพิวเตอร, คอมพิวเตอรสวนบุคคล, คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ, คอรัปชั่น, คอลัมน, คะแนน, คะแนนจัดตั้ง,
คะแนนนิยม, คะแนนสงสาร, คาถา, คํา, คํากลาว, คําขวัญ, คําขอ, คําขออนุญาต, คําขาด, คําถาม, คําบอกเลา,
คําปรึกษา, คําปรึกษาแนะนํา, คําพิพากษา, คํายอ, คํารอง, คํารองเรียน, คําสัมภาษณ, คําสั่ง, คําสําทับ, คิว,
คืน, คุณ, คุณชาย, คุณภาพ, คุณสมบัติ, คุณูปการ, คู, คูควง, คูแขง, คา, คาจาง, คาที่ปรึกษา, คาธรรมเนียม,
คาผานทอ, คาย, คารอยัลตี้, คาใชจาย, คาไถ, งบ, งบประมาณ, งาน, งานประจํา, งานเขียน, งานเลี้ยง, จด
หมาย, จักรยานยนต, จังหวัด, จํากัด, จํานวน, 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, ญาติพี่
นอง, ฐาน, ฐานคะแนน, ฐานที่มั่น, ฐานะ, ดร., ดอก, ดอกเบี้ย, ดอกเบี้ยจาย, ดอกเบี้ยรับ, ดอกเบี้ยอางอิง, ดัชนี,
ดัชนีอา งอิง, ดิน, ดินแดน, ดึก, ดุลพินิจ, ดาน, ตราประทับ, ตลาด, ตลาดสด, ตลาดโลก, ตอน, ตังค, ตัว, ตัว
การตนู , ตัวตลก, ตัวนํา, ตัวบุคคล, ตัวประกัน, ตัวละคร, ตัวอยาง, ตัวแทน, ตัวแปร, ตั๋ว, ตา, ตาราง, ตํารวจ,
ตําแหนง, ตีน, ตางชาติ, ตางประเทศ, ตน, ตนคิด, ตนทุน, ตนเหตุ, ตนไม, ตนๆ, ถนน, ถังขยะ, ถุง, ถอยคํา,
ทรัพยากร, ทรัพย, ทรัพยสิน, ทวีป, ทศวรรษ, ทหาร, ทอง, ทักษะ, ทันตแพทย, ทัศนะ, ทาง, ทางการ, ทางออก,
ทางออม, ทางเลือก, ทํานอง, ทิศทาง, ทีทา, ทีม, ทีมงาน, ที่ 2, ที่ 4, ที่ 7, ที่ 8, ที่คุมขัง, ที่ทําการ, ที่ทํางาน, ที่นั่ง,
ทีป่ รึกษา, ที่พักพิง, ที่มา, ที่สอง, ที่สาม, ที่อยูอาศัย, ทุกขสุข, ทุกวันนี้, ทุน, ทุนการศึกษา, ทุนจดทะเบียน, ทุน
นิยม, ทุนสนับสนุน, ทุนเงินออม, ทูต, ทอสงกาซฯ, ทา, ทาที, ทาน, ทาอากาศยาน, ทองถิ่น, ธงชาติ, ธนาคาร,
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ธนาคารชาติ, ธนาคารพาณิชย, ธุรกิจ, ธุระปะปง, นก, นกหวีด, นคร, นศ., นักการเมือง, นักขาว, นักคานํ้าลาย,
นักธุรกิจ, นักบริหาร, นักบิน, นักรบ, นักลงทุน, นักวิจัย, นักวิเคราะห, นักศึกษา, นักออกแบบ, นักเขียน, นักเดิน
ทาง, นักเรียน, นักเอาใจชุมชนชาวหมาหอน, นาง, นางสาว, นานาชาติ, นาม, นาย, นายกรัฐมนตรี, นายกฯ, นาย
หนา, นิตยสาร, นิทรรศการ, นิสัย, นโยบาย, น็อด, นํ้าตา, นํ้าหนัก, นํ้าเสียง, บ., บง., บท, บทบรรณาธิการ, บท
บาท, บทภาพยนตร, บทลงโทษ, บมจ., บรรณาธิการ, บรรยากาศ, บรรษัท, บริการ, บริษัท, บริษัทจดทะเบียน,
บริหาร, บริเวณ, บอรด, บัญชี, บัญชีรายชื่อ, บัญชีสํารองสวนเกิน, บัดนี้, บัตร, บันทึก, บันเทิง, บาดแผล, บาป,
บาร-โคด, บารเตอร, บุคคล, บุคลากร, บุรุษ, บาย, บาน, บานเกิดเมืองนอน, บานเมือง, บานใกลเรือนเคียง,
ปฏิรปู , ประกัน, ประกันชีวิต, ประกันภัย, ประการ, ประชาชน, ประชาชาติ, ประชาพิจารณ, ประชาสัมพันธ,
ประชุม, ประธาน, ประธานาธิบดี, ประมง, ประมุข, ประวัติ, ประวัติการณ, ประสบการณ, ประสา, ประสิทธิภาพ,
ประเด็น, ประเทศ, ประเทศชาติ, ประเภท, ประโยชน, ปรากฏการณ, ปริญญา, ปริญญาตรี, ปริญญาเอก,
ปริมณฑล, ปริมาณ, ปลัด, ปลา, ปลาย, ปลายเหตุ, ปจจัย, ปจจุบัน, ปญญา, ปญหา, ปาก, ป, ปกลาย, ปการ
ศึกษา, ปงบประมาณ, ปุย, ปูนซีเมนต, ปูมหลัง, ปา, ผล, ผลกระทบ, ผลงาน, ผลบังคับใช, ผลประกอบการ, ผล
ประโยชน, ผลผลิต, ผลพวง, ผลสํารวจ, ผลสําเร็จ, ผลเสีย, ผู, ผูกํากับ, ผูกอการราย, ผูจัดการ, ผูจัดงาน, ผูชม, ผู
ชาย, ผูถือหุน, ผูนํา, ผูบริสุทธิ์, ผูบริหาร, ผูบริโภค, ผูปกครอง, ผูประกอบการ, ผูผลิต, ผูผลิตรายการ, ผู
พิพากษา, ผูรวมทุน, ผูลงทุน, ผูวา, ผูวาการ, ผูวางงาน, ผูวาจาง, ผูสมัคร, ผูสังเกตการณ, ผูสื่อขาว, ผูหญิง, ผู
อํานวยการ, ผูอาน, ผูเชี่ยวชาญ, ผูเรียน, ผูเลน, ผูแทน, ผูแทนฯ, ผูโดยสาร, ผูใหญ, ฝน, ฝาย, พ.ศ., พนักงาน,
พนักงานตอนรับ, พรรค, พรรคการเมือง, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั , พระราชินี, พระราชโอรส, พระองค, พระ
เกียรติ, พระเจา, พฤติกรรม, พลัง, พลังความรอน, พลังงาน, พลังนํ้า, พลาสติก, พวก, พันธบัตร, พันธมิตร,
พาณิชย, พาดหัวขาว, พิซซา, พีโอ, พี่, พื้นฐาน, พื้นที่, พื้นที่เคลื่อนไหว, พื้นบาน, พอครัว, พอพระ, พอแม,
ฟารม, ฟวส, ภรรยา, ภริยา, ภาค, ภาคพื้น, ภาพ, ภาพพจน, ภาพยนตร, ภาพรวม, ภาพลักษณ, ภายนอก, ภาย
หลัง, ภายใน, ภารกิจ, ภาระ, ภาวะ, ภาษา, ภาษี, ภาษีมูลคาเพิ่ม, ภูมิภาค, ม., มงคลสมัย, มติ, มนุษยชาติ,
มนุษยธรรม, มนุษยสัมพันธ, มนุษย, มหาชน, มหาวิทยาลัย, มาตรการ, มาตรฐาน, มิติ, มือ, มุข, มุมมอง, มุม
มืด, มูลคา, มา, ยอด, ยอดขาย, ยักษใหญ, ยาม, ยิ้ม, ยุค, ยุติธรรม, ยุทธวิธี, ยาน, รถยนต, รถยนตนั่ง, รถ
แท็กซี่, รมช., รมต., รศ., รสชาติ, รอง, รอบ, รอบตัว, รอย, รอยยิ้ม, ระดับ, ระบบ, ระบบคุณภาพมาตรฐาน,
ระบอบ, ระยะ, ระยะเวลา, ระเบียบ, รัฐ, รัฐธรรมนูญ, รัฐบาล, รัฐมนตรี, รัฐมนตรีวาการ, รัฐสภา, ราก, รากเหงา,
ราคา, รางวัล, ราชการ, ราชกิจจานุเบกษา, ราชสํานัก, ราย, รายการ, รายงาน, รายจาย, รายรับ, รายละเอียด,
รายได, ราษฎร, รุน, รู, รูป, รูปแบบ, รางกฎหมาย, รางกาย, ราน, รานคา, รานรวง, รานแดกดวน, ลงทุน, ละคร,
ลักษณะ, ลาภลอย, ลําดับ, ลูก, ลูกคา, ลูกจาง, ลูกตา, ลูกทีม, ลูกนอง, ลูกนอย, ลูกมือ, ลูกหนี้, ลูกหลาน, ลาง,
วง, วงการ, วงจร, วงเงิน, วงเงินคุมครอง, วงใน, วัง, วัฒนธรรม, วัตถุดิบ, วัตถุประสงค, วัน, วันทําการ, วันที่, วัน
นี,้ วันรุง ขึน้ , วันหยุด, วัย, วาจา, วานนี้, วารสาร, วาระ, วาระแหงชาติ, วิกฤติ, วิกาล, วิจัย, วิชาการ, วิดีโอ เกม,
วิถชี วี ติ , วิถที าง, วิทยาเขต, วิธี, วิธีการ, วิธีทํา, วินัย, วิศวกร, วิศวกรรม, วุฒิสภา, วุฒิสมาชิก, วาที่, ศักดิ์ศรี,
ศักยภาพ, ศัตรู, ศัพท, ศาล, ศาลยุติธรรม, ศาลลมละลาย, ศาลอาญา, ศาสนา, ศิลป, ศูนย, ศูนยบริการการ
ศึกษา, ศูนยเทคโนโลยี, ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา, ส.ว., ส.ส., สงคราม, สถานการณ, สถานที่, สถานที่ทํางาน,
สถานภาพ, สถานศึกษา, สถานี, สถาบัน, สถาบันการจัดอันดับความนาเชื่อถือ, สถาบันจัดอันดับ, สถาบันจัด

148
อันดับความนาเชื่อถือ, สถิติ, สนาม, สนามบิน, สปริต, สภา, สภาผูแทนราษฎร, สภาพ, สภาพคลอง, สภาพแวด
ลอม, สภาวะ, สภาวะการณ, สภาสูง, สมอง, สมัย, สมาคม, สมาชิก, สรรพกําลัง, สหภาพ, สหาย, สอง, สังคม,
สังคมนิยม, สัญชาติ, สัญญา, สัญญาณ, สัดสวน, สัตยาบัน, สัตว, สันดอน, สันดาน, สันติภาพ, สัปดาห, สัม
พันธไมตรี, สากล, สาขาวิชา, สาม, สามัญสํานึก, สามี, สาย, สายการบิน, สายตา, สายสง, สารสนเทศ, สาระ,
สาว, สาวๆ, สาเหตุ, สํานัก, สํานักงาน, สํานักงานปลัด, สํานักงานใหญ, สํานักผูวาการ, สํานักพิมพ, สิทธิ, สิน
คา, สินคาทุนนําเขา, สินคาฟุมเฟอย, สินคาอุปโภคบริโภค, สินเชื่อ, สินเชื่อไมกอใหเกิดรายได, สิ่ง, สิ่งทอ, สี, สี่,
สื่อ, สื่อการศึกษา, สื่อการสอน, สื่อมวลชน, สุขภาพ, สุดที่รัก, สุดสัปดาห, สุนทรพจน, สุนัข, สุภาพสตรีหมาย
เลขหนึ่ง, สุภาษิต, สูตร, สเปรด, สวน, สวนตาง, สวนรวม, สวนรวม, สวนแบง, หนัง, หนังสือ, หนังสือพิมพ,
หนังสือแสดงเจตจํานงฯ, 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, หัวเรื่อง, หัวใจ, หุน, หุน, หุน
สวน, หุนอางอิง, หุนเพิ่มทุน, หองนํ้า, 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, อํานาจ, 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,
เคเบิลทีว,ี เคา, เคาลาง, เงิน, เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ, เงินกู, เงินชวยเหลือ, เงินตรา, เงินตน, เงินทุน, เงิน
ประกัน, เงินฝาก, เงินลงทุน, เงินสด, เงินสภาพคลองสุทธิ, เงินออม, เงินเดือน, เงินใตโตะ, เงินๆทองๆ, เงื่อนไข,
เจตนา, เจา, เจาของ, เจาตัว, เจาบาน, เจาพนักงานพิทักษทรัพย, เจาภาพ, เจาหนี้, เจาหนาที่, เชิง, เชื้อชาติ,
เชือ้ สาย, เชื้อเพลิง, เชา, เดินสาย, เดิม, เดือน, เด็ก, เทคนิค, เทคนิเคิล, เทคโนโลยี, เทศกาล, เที่ยวบิน, เทา,
เนือ้ , เนื้อหา, เบี้ยประกัน, เบี้ยประกันภัย, เบื้องตน, เบื้องหนา, เบื้องหลัง, เปา, เปาหมาย, เพลง, เพศ, เพื่อน,
เพือ่ นบาน, เพื่อนฝูง, เพื่อนรวมงาน, เมาส, เมือง, เมืองกรุง, เมืองหลวง, เมื่อกอน, เมื่อวานนี้, เม็ดเงิน, เยาวชน,
เรือ, เรือ่ ง, เรื่องราว, เร็วๆนี้, เลขาธิการ, เลือกตั้ง, เลือกตั้งซอม, เลือด, เวบ, เวบไซต, เวลา, เศรษฐกิจ, เศรษฐ
มิต,ิ เศรษฐศาสตร, เสถียรภาพ, เสรีภาพ, เสียง, เสียงโวย, เสี่ย, เสื้อ, เสื้อยืด, เสนทาง, เสนสาย, เหตุ, เหตุผล,
เหยือ่ , เห็ด, เอกชน, เอกราช, เอกลักษณ, เอกสาร, เอกอัครราชทูต, เอฟที, เอสพีแอล, เอเยนซี, เอ็นซีอาร, เอ็นพี
แอล, แกนนํา, 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, ใบสําคัญ, ใบหนา, ใบอนุญาต, ไขโปง, ไซต, ไตรมาส, ไปรษณีโทรเลข, ไฟ, ไฟ
ฟา, ไฟฟาผันแปร, ไฟล, ไฟแนนซ, ไมกวาด, ไอ

149
NCSF
กรณี, กอน, ขาง, คน, ครั้ง, คราว, คํา, คํารบ, คืน, คู, งวด, งวดๆ, จังหวัด, จํานวน, ฉบับ, ชนชั้น, ชนิด, ชั่วโมง,
ชุด, ชุดวิชา, ดอลลาร, ดาน, ตัว, ทศวรรษ, ทาง, ที, นาย, บท, บริษัท, บาท, บีทียู, ประการ, ประเด็น, ประเทศ,
ประเภท, ป, ฝกาว, ฝาย, พรรค, ฟาก, รอบ, ราย, รายการ, ริ้วๆ, ลักษณะ, วัน, วิชา, สัปดาห, สาขา, สวน, หน,
หนากระดาษ, หุน, องค, อยาง, อัน, อันดับ, เครื่องยนต, เซนต, เดือน, เมกะวัตต, เรื่อง, 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, กองทุนการเงินระหวางประเทศ, กองทุนฟนฟูฯ, กอง
ทุนเพือ่ การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน, กันยายน, กัมพูชา, การคลัง, การบินไทย, การประกันภัย, การ
ประดิษฐการตนู แนวใหม, การปโตรเลียมแหงประเทศไทย, การศึกษานอกโรงเรียน, การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย,
กําแพงเพชร, กีรติกร, กุมภาพันธ, ขวัญใจธัญญา, คณะกรรมการขาราชการครู, คณะอนุกรรมการมาตรฐานสิน
เชือ่ ทีอ่ ยูอาศัย, คมนาคม, คริส, คริสตมาส, คลัง, คลินตัน, ความหวังใหม, คอมมิคส รีเทลเลอร, คอมมิวนิสต,
คํารณ, คินน็อค, ง็อก, จองชัย, จอมลวงลูก, จอมลวงลูกไรรอย, จอรแดน, จอหน, จัตุมงคล, จันทบุรี, จันทร, จัส
มิน อินเตอรเนชั่นแนล, จีน, จึงสงวนสิทธิ์, จูเนียร, ชวน, ชัช, ชับบ, ชับบ ประกันภัย, ชาญ, ชาติไทย, ชาว
กัมพูชา, ชาวพรรคประชาธิปตย, ชาวฟลิปปนส, ชาวมุสลิม, ชาวอังกฤษ, ชาวอเมริกัน, ชาวเวียดนาม, ชิลดส,
ชุมพร, ชโรเดอร, ช็อคเวฟ, ซังแตร, ซับไมครอน, ซัวเถา, ซานดิเอโก, ซาอุดีอาระเบีย, ซิติ กรุป, ซีเมนส, ซูซานนา,
ฌากส, ญี่ปุน, ดอง ฟาม, ดอนเมือง, ดับเบิลยูพีพี, ดับเบิลยูพีพี กรุป, ดัลลัส, ดีน, ดูปองต, ต.ค., ตรัง, ตลาดรอง
สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย, ตลาดหลักทรัพย, ตังทัตสวัสดิ์, ตันศิริ, ตูนสเคป, ทนง, ทบวงมหาวิทยาลัย, ทบวงฯ, ทอง
อินทร, ทอม, ทอมกับเจอรรี่, ทอมแอนดเจอรรี่, ทักษิณ, ทากาฮาชิ, ทาราร, ทําความเขาใจกับการตูน, ทําเนียบ,
ทําเนียบขาว, ทิม, ทิศทางของศูนยการศึกษาในอนาคต, ทีเอ็นที, ทีโออาร, ทูซอน, ธงชัย, ธนชาติ, ธนาคารพัฒนาเอ
เชีย, ธนาคารแหงประเทศไทย, ธนาคารโลก, ธปท., ธรรมนูญ, ธอส., ธารินทร, ธี, ธีรภัทร, นครหลวงไทย, นร
วัฒน, นิวซีแลนด, นิวยอรก, นิวยอรกออบเซอรเวอร, นีล, นูร, นํ้าเทิน 2, บรัสเซลส, บอมเบย, บอริส, บังกลาเทศ,
บางปะกง, บาสิลัน, บิล, บีทีเอส, บุญเลิศ, ปตท., ประกันชีวิต, ประกันภัย, ประชาธิปตย, ปราจีนบุรี, ปริศนานั
นทกุล, ปองพล, ปอยเปต, ปตตานี, ปากีสถาน, ปแอร, ปูติน, ผลิตไฟฟา, ฝรั่งเศส, พ.ค., พนมหัตถ, พนมเปญ,
พมา, พรรคแมธรณีบีบมวยผม, พฤษภาคม, พะเยา, พับบลิกซิส, พับลิกซิส, พิทยะ, พุธ, ฟรอก เบลเดอร, ฟรังค
ฟูรเ ทอรอลั เกไมเนอไซทุง, ฟลอริดา, ฟอรด มอเตอร, ฟาม, ฟารอีสเทิรน, ฟารอีสเทิรน อีโคโนมิครีวิว, ฟตช อิบคา ดี
ซีอาร, 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,
มุสลิม, 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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ชิงตัน, วัน, วันชัย, วัลดรอน, วาย & อาร, วิชัย, วิทชเบลด, วีระ, ศธ., ศรีนคร, ศรีลังกา, ศิริชนะ, ศึกษาธิการ,
ศึกษาฯ, ศุกร, สกอตต, สก็อตต, สงครามเวียดนาม, สตาร อัลลายแอนซ, สมศักดิ์, สมอ., สมเกียรติ, สมเชาว,
สศช., สหประชาชาติ, สหภาพยุโรป, สหรัฐ, สหรัฐอเมริกา, สอง, สันติวงษ, สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สํานักงานคณะกรรมาธิ
การ, สํ านักงานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป, สํานักงานความสัมพันธแรงงานแหงชาติ, 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, อับดุลเลาะหที่ 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
ฉํ่า, เงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, เจ., เจ.วอลเทอร ธอมพสัน, เจดดะห, เจอรรี่, เชียงใหม, เซน, เซาธ พารค,
เซาธเวสต, เซาธเวสต แอรไลน, เซียะเหมิน, เซเวน-อีเลฟเวน, เดวิด, เดอ ลา ครูซ, เดอบอสซิเออ, เดอร สปเคล,
เดอะซันเดยไทม, เดอะรีพิวเทชั่น อินสติติว, เดอะเฮีย, เตาปูน, เตา, เท็กซัส, เนเธอรแลนด, เบลล, เบอรตัน, เปรู,
เพียงเกษ, เม.ย., เมษายน, เมอรริล ลินช ภัทร, เยตะกุน, เยลตซิน, เยอรมนี, เยอรมัน, เลอ มงด, เวชชาชีวะ,
เวียดนาม, เวียดนามคอมมิวนิสต, เวียดนามเหนือ, เวียดนามใต, เสาร, เหงียน, เอ ดี บี, เอดิธ, เอที&ที, เอบีเอ็น
แอมโร, เอส แอนด พี มูดีส อินเวสเตอร เซอรวิส, เอสเอเอส, เอสเอ็มซี, เอเชีย, เอเชียอาคเนย, เอเอฟพี, เอ็กโก,
เอ็นแอลอารบี, เอ็มดี-80, แกรนด แรปดส, แคนาดา, แคลิฟอรเนีย, แนนซี่, แบงกชาติ, แบงกออฟอเมริกา, แบรรี,
แบรรี่, 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
กัน, คุณ, ตน, ตนเอง, ตรงนี้, ตรงไหน, ตัวเอง, ทั้งคู, ทั้งหมด, ที่นั่น, ที่นี่, ที่ไหน, นั่น, นั้น, นาง, นี่, นี้, 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, ที่, 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, ทั่ว,
ทาง, ที่, ทามกลาง, นอก, นอกจาก, นับจาก, นับตั้งแต, นับแต, บน, ประจํา, ผาน, พรอม, พรอมกับ, ภายใต,
ภายใน, ยัง, ระหวาง, ราวกับ, ละ, สําหรับ, สู, หนา, หลัง, หลังจาก, อยาง, เกี่ยวกับ, เชน, เชนเดียวกับ, เดียวกับ,
เนือ่ งเพราะ, เนื่องใน, เพราะ, เพื่อ, เมื่อ, เหนือ, แก, แต, แหง, โดย, ใน, ในระหวาง, ให, ใหกับ, ใหแก, ไปถึง

PT
ก็แลวกัน, ครับ, จุ, ซี, นัก, นั่นเอง, นั่นแหละ, นั้น, นา, นี่, นี่แหละ, นี้, 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,
ถึงแม, ถึงแมวา, ถา, ถาหาก, ทั้งๆที่, นอกจาก, นับตั้งแต, พรอม, พรอมกับ, พอ, ระหวาง, สําหรับ, หลัง, หลัง
จาก, หลังจากที่, หาก, หากวา, อยาง, เชน, เทาที่, เนื่องจาก, เนื่องจากวา, เปนเพราะ, เพราะ, เพราะวา, เพื่อ,
เพือ่ สําหรับ, 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, ทั่ว, ทั้ง, ทุก, บรรดา, บาง, ประมาณ, พัน, ยี่สิบ, ราว, รวม, ล., ลาน, สอง, สองสาม, สัก,
สาม, สิบ, สิ้น, สี่, หมื่น, หลาย, หลายๆ, หา, อีก, เจ็ด, เฉพาะ, เพียง, แค, แต, แตละ, แตเพียง, แสน, ไมกี่

152
V0
กดดัน, กระจาย, กระซิบ, กระทํา, กระโดด, กลับ, กลับคืน, กลาย, กลุม, กังวลใจ, กําไร, กินนํ้าใตศอก, กู, กอ
สราง, กาวหนา, ขยับ, ขยายตัว, ขอกันกินมากกวานี้, ขออนุญาต, ขออภัย, ขัดแยง, ขาด, ขาดทุน, ขาย, ขึ้น, ขึ้น
ศาล, ขมขู, ของใจ, คงคาง, คงเหลือ, ครบ, ครบกําหนด, ครอมหลัง, คลอง, ควบคุม, คอย, คอรัปชั่น, คับแคนใจ,
คิด, คิดอาน, คืนชีพ, คืบ, คืบหนา, คุมครอง, คํ้าประกัน, งวง, จดทะเบียน, จบ, จบการศึกษา, จัดการ, จัดซื้อจัด
จาง, จาย, ฉลุย, ฉิบหาย, ฉอราษฎรบังหลวง, ชนะ, ชํารุด, ชุมนุม, ชูโรง, ชวยเหลือ, ซุกซอน, ซุบซิบ, ซํ้าซาก, ดา
หนา, ดําเนิน, ดําเนินการ, ดําเนินงาน, ดื่ม, ดูหมิ่น, ดูแล, ดูแลเอาใจใส, ตก, ตกตํ่า, 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, ทั่ว, ทํา, ทํางาน, ทุจริต, ทอแท, นอน, นั่ง, นํา, นิยม, บริการ, บริหาร, บริโภค, บิน, บุก, บูดบึ้ง, ปกครอง,
ปฏิบัติ, ปนเป, ประกันภัย, ประกาศ, ประจาน, ประจํา, ประชุม, ประมูล, ปรับ, ปรับตัว, ปรับทุกข, ปรากฏ,
ปรากฏตัว, ปลอม, ปลอยกู, ปะปน, ปน, ปดตัว, ผงาด, ผลัด, ผลิต, ผวา, ผันผวน, ผาน, ผานพน, ฝกงาน, พบ
ปะ, พยักเพยิด, 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, ริเริ่ม, รุก, รุด
หนา, รุม, รู, รวม, รวมทุน, รวมมือ, รํ่าเรียน, รอนวิชา, ลง, ลงขัน, ลงคะแนน, ลงจอด, ลงตัว, ลงทุน, ลงโทษ, ลด,
ลอยนวล, ละเมิด, ล็อกถลม, ลม, ลมจม, ลวงละเมิด, ลมละลาย, ลมเหลว, ลวงลูก, ลอเลียน, วนเวียน, วาง
จําหนาย, วางแผน, วิจัย, วิวาท, วิ่ง, วิ่งวิบาก, วา, วางงาน, ศึกษา, สนับสนุน, สบอารมณ, สมควร, สมัคร, สรุป,
สรางงาน, สรางสรรค, สวิง, สอน, สอบ, สะสม, สับสน, สัมภาษณ, สําเร็จ, สําเร็จการศึกษา, สิ้นพระชนม, สิ้น
สุด, สงมอบ, สมหลน, หงายหลัง, หนาแตก, หมด, หมดสภาพ, หมดเขตรับสมัคร, หมุน, หยอกลอ, หยุด, หลบ
หนี, หลอกลวง, หลับตา, หลุด, หวั่นไหว, หัวเราะ, หัวเสีย, หางานทํา, หาย, หารือ, หาเสียง, อนุญาต, อยู, อยู
รอด, ออก, ออกลูก, ออมทรัพย, อัด, อิจฉา, อุปถัมภ, อุปโภคบริโภค, ออยเขาปากชาง, เกิด, เกี่ยวของ, เข็ด, เขา,
เขาทีม, เขาปาย, เขาเรียน, เขาใจ, เคลื่อนไหว, เงียบ, เจตนา, เจรจา, เจริญพระชนมายุ, เจง, เฉลี่ย, เซ็ง, เซ็น
สัญญา, เดิน, เดินขบวนพาเหรด, เดินทาง, เดินพาเหรด, เดินหนา, เดินเครื่อง, เดินเหิน, เดือดรอน, เตรียมการ,
เติบโต, เถียง, เบี่ยงเบน, เบื่อ, เปลี่ยน, เปลี่ยนแปลง, เปด, เปดปาก, เปดสอน, เปน, เปนงง, เปนไป, เผยแพร,
เพิม่ , เพียงพอ, เฟองฟู, เรียกขาน, เรียน, เรียนรู, เรืองอํานาจ, เรื้อรัง, เลือน, เลื่อนชั้นเลื่อนตําแหนง, เลน, เลา
เรียน, เวนวาง, เสด็จ, เสนอขาย, เสร็จ, เสร็จสิ้น, เสีย, เสียหาย, เสี่ยง, เหนือ, เหลือ, เห็นชอบ, เห็นดีเห็นงาม,
เห็นดวย, 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 ปง ปลาประชดแมว, ไหล
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VADJ
กวาง, กวางๆ, กะทัดรัด, กะทันหัน, คึกคัก, คุม, งาย, งายๆ, จริง, จริงจัง, จริงๆจังๆ, จํากัด, จําเปน, จิ๋ว, จุกจิก,
ฉลาด, ชอบธรรม, ชัดเจน, ชั่ว, ชื่อดัง, ชา, ชาๆ, ซบเซา, ซื่อ, ซอนเรน, ดัง, ดี, ดีงาม, ดีๆ, ดึกดื่น, ดึกๆ, ดูดี, ดูไม
จืด, ดวน, ตรง, ตลก, ติดดิน, ตื่นตัว, ตํ่า, ตองหาม, ถนัด, ถี่, ถูก, ทรงคุณวุฒิ, ทรงอิทธิพล, ทันสมัย, ทุจริต,
ธรรมดา, นาน, นานิยมยกยอง, นาประทับใจ, นาประหลาดใจ, นาพิศมัย, นาสนใจ, นาอึดอัด, นาเจ็บใจ, นา
เชือ่ , นาเชื่อถือ, นาแปลกใจ, นอย, บริบูรณ, บังเอิญ, บอยครั้ง, บอยๆ, ปกติ, ปราดเปรื่อง, ปลอดภัย, ผิด, ผิด
กฎหมาย, ผิดพลาด, ผอนปรน, พรอม, พิสดาร, พิเศษ, ฟรี, มหาศาล, มั่นคง, มาก, มากนอย, มากมาย, มิดชิด,
มีคา , มีหนามีตา, ยั่งยืน, ยาก, ยากจน, ยากลําบาก, ยาว, ยาวนาน, ยิ่งหยอน, ยิ่งใหญ, ยืดหยุน, ยุงยาก, ยอย,
ยําแย
่ , รวดเร็ว, รวย, รอง, รอบคอบ, รุนแรง, รํ่ารวย, ราย, รายแรง, ลบ, ละเอียด, ละเอียดออน, ลําบาก, ลึก,
ลึกๆ, ลาชา, ลาสมัย, ลาหลัง, วิเศษ, วุน, วาง, สกปรก, สงบ, สด, สดใส, สนุก, สนุกสนาน, สบาย, สบายๆ, สมัย
ใหม, สวย, สวาง, สะดวก, สะดวกสบาย, สะเทินนํ้าสะเทินบก, สั้น, สามัญ, สําคัญ, สําคัญๆ, สําเร็จ, 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, เขมแข็ง, เขาทา, เครงครัด, เงินหนา, เงียบเหงา, เจาเลห, เจง, เฉพาะกิจ, เชื่องชา, เดียวดาย, เต็มจํานวน,
เต็มที,่ เต็มรูปแบบ, เต็มสูบ, เถื่อน, เบา, เบาบาง, เบาๆ, เบ็ดเสร็จ, เปดเผย, เปนดี, เปนทางการ, เปนที่แนนอน,
เปนธรรม, เปนธรรมดา, เปนปกติ, เปนประจํา, เปนพิเศษ, เปนลํ่าเปนสัน, เปนสวนตัว, เปนสวนใหญ, เปนอัน
หนึง่ อันเดียว, เปนเอกฉันท, เปนใหญเปนโต, เปนไร, เยอะ, เยี่ยม, เยายวน, เรียบ, เรียบรอย, เร็ว, เลว, เละ, เละ
เทะ, เล็ก, เล็กนอย, เล็กๆ, เล็กๆนอยๆ, เวอร, เสมือนจริง, เสรี, เสียเสน, เสี่ยง, เสื่อมถอย, 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, จําเปนตอง, ดู, ตอง, ถูก, ทรง, ทําทา, นา, พอ, พึง, สามารถ, ออก, อาจ, เคย, เปน, เห็น, โดน,
ใช, ได, ไดรับ

VCV0
กลาว, กําหนด, ขอ, ขู, คาด, คาดการณ, คิด, คอนแคะ, จัด, จํา, 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,
วิเคราะห, สนใจ, สะทอน, สังเกต, สั่งการ, 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, กระทํา, กลับ, กลั่นแกลง, กลาว, กลาวหา, กลํ้ากลืน, กวาด, กวาดลาง, กอง, กํา,
กํากับ, กําหนด, กีดกัน, กู, กอ, กอตั้ง, กอสราง, กอเกิด, ขน, ขบคิด, ขยับ, ขยาย, ขอ, ขออนุมัติ, ขัด, ขับ, ขับ
เคลื่อน, ขาด, ขาดแคลน, ขานรับ, ขาย, ขี่, ขุด, ขาม, คง, ครบ, ครอง, ครอบครอง, ครอบคลุม, คลิ๊ก, คลุม,
คลาย, ควบคุม, ควัก, ควํ่า, ควา, คัด, คัดเลือก, คิด, คิดถึง, คิดเปน, คืน, คุม, คุมครอง, งัด, งาบ, จด, จัด, จัด
การ, จัดซือ้ , จัดตั้ง, จัดทํา, จัดวาง, จัดเตรียม, จับ, จับกุม, จับมือ, จํากัด, จําหนาย, จําแนก, จอ, จาย, ฉลอง,
ฉาย, ชดเชย, ชน, ชนะ, ชม, ชอบ, ชอบหนา, ชะลอ, ชําระ, ชิง, ชี้, ชี้แจง, ชี้แนะ, ชื่นชม, ชื่นชอบ, ชู, ชวย, ซบ,
ซือ้ , ดับ, ดํารง, ดําเนิน, 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, ทํา, ทิ้ง, ทุม, ทวงติง, ทาทาย, นับ
เปน, นั่ง, นํา, นําเขา, นําเสนอ, นิยม, นึกถึง, บรรจุ, บรรลุ, บรรเทา, บริหาร, บวก, บอก, บังเกิด, บัญญัติ, บํารุง
รักษา, ปกครอง, ปกปอง, ปฏิรูป, ปฏิวัติ, ปฏิเสธ, ประกบ, ประกอบ, ประกันภัย, ประกาศ, ประจาน, ประชด,
ประทับใจ, ประมวล, ประมาณ, ประยุกต, ประยุกตใช, ประสบ, ประเมิน, ปรับ, ปรับปรุง, ปรับเปลี่ยน, 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, พึ่ง
พิง, พูด, พน, ฟง, ฟน, ฟนฟู, มอง, มองขาม, มองดู, มองหา, มอบ, มี, ยก, ยกยอง, ยกเครื่อง, ยกเลิก, ยกเวน,
ยอมรับ, ยิง, ยึดถือ, ยืด, ยืนยัน, ยื่น, ยุติ, ยํ่า, 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,
วิเคราะห, วิ่งไลจับ, วาจาง, วาดวย, ศึกษา, สกัด, สงวน, สงสาร, สนับสนุน, สนใจ, สรุป, สราง, สรางสรรค,
สะกดรอยตาม, สะทอน, สะสาง, สัมภาษณ, สั่งงาน, สํารวจ, สํารอง, สิ้น, สืบแทน, สูญเสีย, สง, สงมอบ, สง
ออก, สงเสริม, สงเสีย, สอ, สาย, หนี, หมด, หมั่นไส, หมายถึง, หยุด, หลอก, หลอม, หลีกเลี่ยง, หวาดผวา, หัก,
หัน, หา, หาม, อนุญาต, อนุมัติ, อภัยให, อยู, ออก, ออกแบบ, อาย, อาศัย, อุม, อาน, อาง, ฮุบ, เกรงใจ, เกลียด,
เกิด, เกิน, เกีย่ วของ, เก็บ, เก็บเกี่ยว, เขมือบ, เขียน, เขา, เขาขาง, เขาซื้อ, เขาถึง, เขารวม, เขาใจ, เจรจา, เจาะ
ขาว, เฉพาะ, เฉลิม, เฉลิมฉลอง, เฉลี่ย, เชิญ, เชียร, เชี่ยวชาญ, เชื่อ, เดง, เตรียม, เติมตอ, เท, เทียบ, เทา, เนน,
เบิก, เปรียบเทียบ, เปรียบเหมือน, เปลี่ยน, เปลือง, เปด, เปอน, เปน, เปนหนี้, เปา, เผชิญ, เผยแพร, เพิกถอน,
เพิม่ , เยีย่ ม, เยือน, เย็บ, เริ่ม, เรียก, เรียกประชุม, เรียกรอง, เรียนรู, เรง, เลย, เลี้ยงดู, เลี้ยงโตะจีน, เลือก, เลือก
ตัง้ , เลื่อน, เลน, เลา, เวน, เสนอ, เสนอขาย, เสนอแนะ, เสมือน, เสริมสราง, เสิรฟ, เสีย, เสียบ, เหมาจาย,
เหมือน, เห็น, เอา, เอาชนะ, เอารัดเอาเปรียบ, เอย, แกลง, แก, แกไข, แขวน, แจก, แจกแจง, แจง, แตะ, แตงตั้ง,
แถลง, แทน, แทนที่, แนะนํา, แปลง, แลก, แลกซื้อ, แลน, แวะ, แสดง, แสวงหา, โกงกิน, โกย, โคนอํานาจ, โจมตี,
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โดดเดี่ยว, โบก, โปรด, โมโห, โอน, ใช, ใช, ใส, ให, ใหกําเนิด, ได, ไดรับ, ไตสวน, ไถ, ไป, ไร, ไล, ไลออก, ไวหนา,
ไวใจ

VNCV0
กลาวถึง, กลาวหา, กาหัว, ชี้แนะ, ตราหนา, ติดตาม, ถาม, ทํา, บังคับ, ปรับ, พัฒนา, พิจารณา, ยกยอง, สราง,
สอน, สั่ง, เจาะ, เตะ, เตือน, เปรียบ, เปรียบเทียบ, เสนอ, แก, แกไข, แจง

VNN0
ชําระ, ใช, ให

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

VPN0
กระทบ, กลับ, ขัดแยง, ขึ้น, คลาย, คํานึง, จินตนาการ, ตก, ตกลง, ตรง, ตรงขาม, ตาม, ติด, ติดตอสื่อสาร, 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, ยํ้า,
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
ทํางาน, เขาพบ, เขารวม, เขาศึกษา, เขาใจ, เจรจา, เต็ม, เทียบ, เนื่อง, เบื่อหนาย, เปดเผย, เปนกันเอง, เพียงพอ,
เริม่ , เริ่มตน, เลา, เสียเปรียบ, เสี่ยง, เหมาะ, เหมือน, เห็น, แขง, แขงขัน, แจง, แตะ, แวะ, ไป

VS0
ขู, คาด, ชี้, ทํา, ทํานาย, ทําเอา, ทําให, ฟง, มั่นใจ, มี, ยกเวน, รู, วา, สั่ง, 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, ดําเนินการ, ตกลง, ตากหนา, ตองการ, ทน, ทยอย, ทํา
เปน, นัด, นิยม, ประสงค, ผลักดัน, พยายาม, พรอม, พากัน, พิจารณา, มัว, ยอม, ยื่น, รอ, รับ, รีบ, รูสึก, รวม,
ลอง, สนใจ, สมควร, สมัคร, สั่ง, หลง, หัน, หาม, อด, อนุญาต, อยาก, เจรจา, เตรียม, เนน, เบี้ยว, เปนอัน,
เผอิญ, เริ่ม, เรง, เรงรัด, เลิก, เลือก, เล็ง, เสนอ, เสนอตัว, แก, แวะ, แห, ใกล
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ภาคผนวก ข
รายการคําที่กํากับหมวดคําผิด
หมวดคําที่ หมวดคํา
ถูกตอง กํากับผิด
NCM
NCSF
NPRO
D
Q
PN
V0
NCSF
NCM
NPRO
NCM
NCSF
V0
AV
VPN0
VCV0
VN0
VV0
VNPN0
VPN0
V0
VCV0
VN0
VNPN0
VCV0
V0
VPN0
VN0
VNCV0

รูปคําที่กํากับหมวดคําผิด
ชนชั้น, ครั้ง, ประเทศ, อันดับ, วัน, ชนิด, ขาง
ผู
หนึ่ง
7, 28, 30, 3, 31
หนา
โฆษณา, เจตนา
บท, ฝาย, สวน, เรื่อง, ทศวรรษ, สัปดาห
คุณ, ผู
อัน
มา, อยู, ไป, ขึ้น
ปฏิบัติ, รวม, เกิด
ตกลง, ปรากฏ
ตัง้ , ทํา, ชนะ, กอสราง, คิด, เปลี่ยน, เจรจา, ควบคุม, นํา
ตกลง
นํา
มัน่ ใจ, ยืนยัน, เกี่ยวของ, รวม
ตกลง
พบ
ปลดแอก
พูด, อนุญาต, ตัดสินใจ
เปดเผย
กลาว, รายงาน, กําหนด,เลา
พิจารณา

จํานวน จํานวน
รูปคํา ครั้ง
7
8
1
2
1
1
5
5
1
1
2
9
6
6
2
12
1
1
4
9
3
4
2
3
9
11
1
1
1
1
4
5
1
1
1
1
1
1
3
3
1
2
4
4
1
1

157
VN0

VNPN0

VNCV0
VV0
VS0

VADJ
VAUX
D
Q

AV

V0
VPN0
VCV0
VNPN0
VAUX
PV
PCOMP
V0
VN0
VS0
VN0
V0
PV
VCV0
VN0
VV0
PN
PCOMP
V0
VN0
AV
AV
VN0
NCM
AV
V0
VPN0
VAUX
D
C
Q

พูด, เรียนรู, ยุติ, เขา, ทํา, แสดง, ละเมิด
เกิด
กลาว, ยอมรับ, ชี้แจง, เรียกรอง
ผนวก
เห็น, ใช, ได
แทนที่
ให
เขา
ไดรับ, รวม, สราง, ให
ให
ถาม, กลาวหา
สมัคร, รวม
พรอม
ขู
ให, หาม
หาม
ให
ให
สําเร็จ
เยี่ยม
ดู
เอง
ตั้ง
1, 1.3
อีก
ไป, ออก
อยู
อาจ
ตอมา, เอง
ก็
แค

7
1
4
1
3
1
1
1
4
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1

8
1
7
2
3
1
1
1
9
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
4
2
4
2
1
1
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PN

PV

PCOMP
C
PT

V0
VS0
NCM
PV
PCOMP
C
AV
PN
C
PN
PV
AV

ผาน
ให
ทาง
อยาง, เพื่อ, หลัง
ที่
จนถึง
กอ น, กวา
เพราะ
โดย
ที่, ให
โดย
เลย

1
1
1
3
1
1
2
1
1
2
1
1

1
1
1
3
3
1
4
1
6
4
2
3
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ภาคผนวก ค
รายการคําที่ตัดคําผิด
ตารางที่ ค-1 รายการคําที่ตัดคําผิดเนื่องจากตัดคําหนึ่งคําแยกเปนหลายคํา
การตัดคําที่ถูกตองของ
ผูวิจัย
13/Q
21/Q
34/Q
กอนหนาที่/PV
ขางมาก/NCM
ขึ้นศาล/V0
เขาขาง/VN0
เขาถึง/VN0
ความเปนอยู/NCM
ความผิด/NCM
ความยาว/NCM
คํารองเรียน/NCM
คิดถึง/VN0
เครื่องใช/NCM
งานเขียน/NCM
เจาของ/NCM
ชื่อดัง/VADJ
ดูเหมือนวา/AV
ไดแต/AV
ไดแต/AV
ตรงเวลา/V0
ตอมา/AV
ตอรอง/V0
ตัวการตูน/NCM

การตัดคําที่ผิดของ
POS trigram
1/Q-3/Q
2/Q-1/Q
3/Q-4/Q
กอนหนา/PN-ที่/PCOMP
ขาง/NCSF-มาก/VADJ
ขึน้ /AV-ศาล/NCM
เขา/V0-ขาง/NCSF
เขา/VPN0-ถึง/PN
ความ/PFX-เปน/VN0-อยู/AV
ความ/PFX-ผิด/VADJ
ความ/PFX-ยาว/VADJ
คํารอง/NCM-เรียน/V0
คิด/V0-ถึง/PN
เครื่อง/NCM-ใช/VN0
งาน/NCM-เขียน/VN0
เจา/NCM-ของ/PN
ชือ่ /NCM-ดัง/PV
ดูเหมือน/AV-วา/PCOMP

การตัดคําที่ผิดของ
WFORM trigram

ได-แต
ได/VAUX-แต/C
ตรง/PN-เวลา/NCM
ตอ/AV-มา/AV
ตอ/PN-รอง/NCM
ตัว/NCM-การตูน/NCM

จํานวน
ครั้ง
1
2
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
4
1
2
1
1
1
1
6
2
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ตัวแทน/NCM
ตัวประกัน/NCM
ตัวเอง/NPRO
แตเพียง/Q
ทางการ/NCM
ทําให/VS0
ที่ทํางาน/NCM
ที่นั่ง/NCM
ที่นี่/NPRO
ที่แลว/D
ที่ไหน/NPRO
ทุกเมื่อ/AV
นักเขียน/NCM
นางสาว/NCM
แนวหนา/NCM
ปรับเปลี่ยน/VN0
เปดปาก/V0
ไปจนถึง/C
ผูกํากับ/NCM
ผูชม/NCM
ผูอาน/NCM
พวกนั้น/NPRO
พวกเรา/NPRO
พักงาน/VN0
มองดู/VN0
เมื่อวานนี้/NCM
แมวา/PV
แมวา/PV
แมวา/PV
แรงงาน/NCM
ลูกนอย/NCM
ไลออก/VN0
วันหยุด/NCM

ตัว/NCM-แทน/VN0
ตัว/NCM-ประกัน/NCM
ตัว/NCSF-เอง/D
แต/Q-เพียง/Q
ทาง-การ
ทํา/V0-ให/PCOMP
ที/่ PCOMP-ทํางาน/V0
ที/่ PCOMP-นั่ง/V0
ที่/PN-นี่/NPRO
ที่-แลว
ที/่ PCOMP-ไหน/D
ทุก/Q-เมื่อ/PN
นัก/PT-เขียน/VN0
นาง/NCM-สาว/NCM
แนว/NCM-หนา/NCM
ปรับ/VN0-เปลี่ยน/VN0
เปด/VN0-ปาก/NCM
ไป/VPN0-จนถึง/PN
ผู/NCM-กํากับ/VN0
ผู/NCM-ชม/VN0
ผู/NCM-อาน/VN0
พวก/NCM-นั้น/D
พวก/NCM-เรา/NPRO
พัก/VN0-งาน/NCM
มอง/VN0-ดู/VN0
เมื่อ/PN-วานนี้/NCM
แม/AV-วา/PCOMP
แม/PV-วา/V0
แม/PV-วา/VS0
แรง/NCM-งาน/NCM
ลูก/NCM-นอย/VADJ
ไล/VN0-ออก/AV
วัน/NCM-หยุด/V0

1
14
1
1
2
1
5
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
6
1
1
2
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วิธีการ/NCM
ศาลยุติธรรม/NCM
สถานที่ทํางาน/NCM
สวนบุคคล/VADJ
สังคมนิยม/NCM
หนาตาง/NCM
หัวหนา/NCM
หัวหนา/NCM
หัวหนา/NCM
หุนสวน/NCM
ออกแบบ/VN0
เอยปาก/V0

วิธี/NCM-การ/PFX
ศาล/NCM-ยุติธรรม/NCM
สถานที่/NCM-ทํางาน/V0
สวน/C-บุคคล/NCM
สังคม/NCM-นิยม/V0
หนา/NCM-ตาง/AV
หัว/NCM-หนา/D
หัว/NCM-หนา/NCM
หัว/NCM-หนา/PN
หุน/NCM-สวน/NCM
ออก/VN0-แบบ/NCM
เอย/VN0-ปาก/NCM

1
1
1
3
3
1
3
2
2
1
1
1

ตารางที่ ค-2 รายการคําที่ตัดคําผิดเนื่องจากตัดคําหลายคํารวมเปนคําหนึ่งคํา
การตัดคําที่ถูกตองของ
ผูวิจัย
ก็/AV-มี/VN0
การ/PFX-ศึกษา/V0
การ/PFX-ศึกษา/V0
เกีย่ ว/VPN0-กับ/PN
ตัวอยาง/NCM-เชน/C
ที/่ PCOMP-ทํางาน/V0
ที/่ PCOMP-นั่ง/V0
เทา/VN0-นั้น/NPRO
ไป/AV-ถึง/Q
ยัง/AV-คง/VN0
หุน/NCM-สวน/NCSF

การตัดคําที่ผิดของ
POS trigram
การศึกษา/NCM
การศึกษา/NCM
เกี่ยวกับ/PN
ตัว/NCSF-อยางเชน/C

เทานั้น/AV
ยังคง/AV

การตัดคําที่ผิดของ
WFORM trigram
ก็มี
การศึกษา
เกี่ยวกับ
ที่ทํางาน
ที่นั่ง
เทานั้น
ไปถึง
ยังคง
หุนสวน

จํานวน
ครั้ง
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นายนัฐวุฒิ ไชยเจริญ เกิดวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2521 กรุงเทพมหานคร สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาญีป่ นุ ภาควิชาภาษาตะวันออก จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2540 และเขาศึกษาตอในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชา
ภาษาศาสตร ทีจ่ ฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย เมือ่ ป พ.ศ. 2541

