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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เนื่องจากในปจจุบัน ประเทศไทยมีการติดตอกับตางประเทศมากขึ้น จึงไดรับอิทธิพล
ทั้งทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีใหมๆ ภาษาที่ใชในปจจุบัน จึงไมเพียงพอตอความตองการ
โดยเฉพาะศัพทวิชาการและศัพทเทคนิค มีการแพรหลายอยางรวดเร็ว จึงมีการสรางคําหรือ
ศัพทใหมๆ ขึ้นมาใชในภาษาไทย เพื่อเรียกชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นใหมๆ จากตางประเทศ ในรูปของการ
ยืมคํา การแปล การบัญญัติศัพทใหม ฯลฯ ในการบัญญัติศัพทใหมๆนั้น ทางราชบัณฑิตยสถาน
ไดวางหลักเกณฑไว 2 ขอ คือ 1. สรางคําใหมจากคําศัพทที่เปนคําไทยแทหรือจากบาลี
สันสกฤต 2. หากไมสามารถบัญญัติศัพทใหมได จะดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามก็ใหใชการทับศัพท
แทน การทับศัพทจึงเปนวิธีหนึ่งของการสรางคําใหม
คําทับศัพท หมายถึง คําภาษาตางประเทศที่เขียนดวยตัวอักษรไทย อาจเปนคําสามานยนาม
เชน คอมพิวเตอร เทคโนโลยี ฟุตบอล หรือคําวิสามานยนาม เชน แปซิฟก เมดิเตอรเรเนียน
ไอบีเอ็ม ยูเนสโก ฯลฯ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2538)
คําทับศัพทเริ่มใชกันอยางแพรหลาย และสามารถทับศัพทจากภาษาตางประเทศตาง ๆ
ไดมากมาย เห็นไดจากเกณฑทางราชบัณฑิตยสถาน (2535) มีการกําหนดเกณฑการทับศัพท
ไวทั้งหมด 9 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุน ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาลี
ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย ภาษาอาหรับ และภาษามลายู ตัวอยางคําทับศัพทจากราชบัณฑิตยสถาน
ไดแก
คําศัพทภาษาอังกฤษ
computer
plastics
bacteria

ราชบัณฑิตยสถานบัญญัตวิ าเปน
เครื่องจักรสมองกล
-

ทับศัพทวาเปน
คอมพิวเตอร
พลาสติก
บัคเตรี
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คําทับศัพทเหลานี้เขียนโดยใชตัวอักษรภาษาไทยและเขียนปะปนกับคําไทยทั่วไป ดังจะเห็น
ไดจากคําที่ขีดเสนใตในตัวอยางขอความจากหนังสือเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
(ศรีไพร, 2544) ซึ่งจะแสดงใหเห็นการใชศัพทเฉพาะทางดังนี้
หนวยความจําหลัก (MAIN MEMORY UNIT) เปนวงจรรวมหรือชิปที่ใชบันทึกโปรแกรมและ
ขอมูล หนวยความจําหลักจะบรรจุอยูบ นเมนบอรดหรือแผงวงจรหลัก หนวยความจําบาง
ประเภทก็ถูกออกแบบใหอยูในชิปพีซียเู ลย หนวยของขอมูลที่จดั เก็บในหนวยความจําเรียกวา
ไบต (byte)ซึ่ง1ไบต จะประกอบไปดวย8บิต นอกจากนี้ยังมีหนวยเปนกิโลไบต (kilobyteหรือKB)
การแยกวาคําใดเปนคําทับศัพทมาหรือเปนคําไทยอาจเปนเรื่องงายสําหรับมนุษย แต
สําหรับคอมพิวเตอรแลว การสามารถระบุแยกวาสายอักขระที่พบเปนคําไทยหรือคําทับศัพทมา
และทับศัพทจากภาษาใด ถือเปนงานหนึ่งที่ทาทายความสามารถของคอมพิวเตอร และเปนพื้นฐาน
ที่จําเปนในการพัฒนาระบบประมวลผลภาษาไทย (Natural Language Processing) ตางๆ
ตัวอยางเชน ในการพัฒนาโปรแกรมทางดานการคนคืนสารสนเทศขามภาษา (CrossLanguage Information Retrieval) จะมีโปรแกรมสวนหนึ่งที่ทําหนาที่ถอดอักษรคําทับศัพทกลับ
จากภาษาไทยเปนภาษาตนฉบับ (backward transliteration) เพื่อจะไดรูวาคําเดิมในภาษานัน้
คืออะไร การจะทําเชนนี้ได จําเปนตองมีการระบุภาษาของคําในขอความ กอนที่จะนําไปใชกฎ
การถอดอักษร (transliteration) ในแตละภาษา
จากตัวอยางขางบน จะเห็นไดวาไมมีคําหรือสัญลักษณใดๆ ชี้ใหเห็นวาคําที่ขีดเสนใต
เปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษ เพราะในภาษาไทย มีการใชคําไทยแทและคําทับศัพทจากภาษา
อื่นๆ กลมกลืนกันภายใตการใชตัวเขียนภาษาไทย ถึงแมวาคนทั่วไปอาจระบุไดวาคําใดเปน
คําไทย หรือ เปนคําทับศัพทจากภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือญี่ปุน แตคอมพิวเตอรไมสามารถ
แยกความแตกตางของภาษาเหลานี้ไดเอง หากเราจะนําขอความนี้ไปใชกับโปรแกรมถอดตัวอักษร
จากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ เราจะตองมีการระบุวาคําใดเปนคําไทย หรือคําทับศัพท
ภาษาอังกฤษกอน เพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถเลือกถอดอักษรเฉพาะคําที่ไมใชคําทับศัพท
มิฉะนั้นขอความทั้งหมดจะถูกนําไปถอดตัวอักษร ผูวิจัยจึงตองการจะพัฒนาโปรแกรมที่ใชใน
การระบุภาษาของคํา เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจประมวลผลใหถูกตอง กลาวคือ เมื่อใหคําที่
ตองการมาโปรแกรมจะระบุวาทับศัพทมาจากภาษาใด เชน
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แบดมินตัน = คําทับศัพทภาษาอังกฤษ
ฮาตาริ = คําทับศัพทภาษาญี่ปนุ
หนังสือ = คําไทย

นําไปถอดตัวอักษรเปน Badminton
นําไปถอดตัวอักษรเปนคําวา Hatari
นําไปแปลดวยขอมูลดวย พจนานุกรม เปนคํา
วา Book

การพัฒนาโปรแกรมที่ใชในการระบุภาษาของคํา อาศัยการรวบรวมคลังขอมูลคําทับศัพท
ภาษาตางๆ และคําไทย ซึ่งคําไทยในที่นี้รวมไปถึงคําที่มาจากบาลีสันสกฤตดวย เพราะผูวิจัย
เห็นวาการระบุที่มาของคํา ไมวาจะเปนคําไทยแทหรือเปนบาลีสันสกฤตนั้น ไมมีความจําเปน
สําหรับการประมวลผลภาษาไทย เชน ในการถอดตัวอักษรกลับจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
ทั้งคําไทยและคําบาลีสันสกฤตจะไมถูกนําไปถอดอักษร ในการแปลจากภาษาไทยเปนภาษา
อื่นๆ ทั้งคําไทยและคําบาลีสันสกฤตจะถูกนําไปหาคําแปลจากพจนานุกรมสองภาษาเหมือนกัน
ในขณะที่ถาเปนคําทับศัพทภาษาอื่นจะถูกถอดกลับเปนภาษาเดิม หลังจากที่ไดคลังขอมูล
คําทับศัพทแลว จึงใหคอมพิวเตอรไดเรียนรูขอมูลทางภาษาและสายอักขระเฉพาะ (unique
character sequence) ของแตละภาษาในเชิงสถิติ จากคลังขอมูลนี้และในคลังขอมูลคําทับศัพท
ที่ใชในการทดลองนี้ ผูวิจัยเลือกคําทับศัพทภาษาอังกฤษ ญี่ปุน และฝรั่งเศส เนื่องจากคํา
ทับ ศัพทภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุน มีขนาดของขอมูลมากและเปนตัวอยางเพื่อทดลอง
เปรียบเทียบระหวางภาษาแถบตะวันตก และภาษาแถบเอเชีย อีกทั้งยังเลือกทดลองกับคํา
ทับ ศัพ ทภ าษาฝรั่ง เศสซึ่ง เปน ภาษาที่มีตัว อยา งคํา ทับ ศัพ ทนอ ย เพราะตอ งการทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบวาสามารถระบุที่มาของภาษาเมื่อเรียนรูจากคลังขอมู ลขนาดเล็กได
หรือไม
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.2.1 หาสายอักขระเฉพาะ (unique character sequence) ในการระบุภาษาของคําโดย
ใชคลังขอมูลคําไทย คําทับศัพทภาษาอังกฤษ ญีป่ ุนและภาษาฝรั่งเศส
1.2.2 พัฒนาระบบการระบุภาษาของคําไทยและคําทับศัพทภาษาตางประเทศโดยใช
แบบจําลองเอ็นแกรม
1.2.3 ประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลองเอ็นแกรมขนาดตางๆ ในการระบุภาษาของคํา
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1.3 สมมติฐานการวิจัย
1.3.1 คําไทยและคําทับศัพทจากภาษาตาง ๆ จะมีสายอักขระเฉพาะที่ใชระบุภาษาของ
คํานั้นได
1.3.2 ระบบการระบุภาษาของคําสามารถใชระบุภาษาของคําไดถูกตองมากกวา 90%
1.3.3 ขนาดของแบบจําลองเอ็นแกรมมีความสําคัญตอประสิทธิภาพระบบการระบุภาษา
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 คําทับศัพททใี่ ชเปนคําทับศัพทจากภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุน และภาษาฝรั่งเศส
เทานั้น
1.4.2 คําไทย คําทับศัพทภาษาอังกฤษและคําทับศัพทภาษาญี่ปุน จะรวบรวมจาก
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน และหนังสือตางๆ จํานวนไมต่ํากวาภาษาละ 10,000 คํา สวน
คําทับศัพทภาษาฝรั่งเศสจะรวบรวมจากหนังสือตางศัพทเฉพาะๆ จํานวนไมต่ํากวา 1,000 คํา
อยางไรก็ตาม คําทับศัพทที่พบในภาษาธรรมชาติมีทั้งที่ทับศัพทตามเกณฑของราชบัณฑิตยสถาน
และที่ไมใชเกณฑตามราชบัณฑิตยสถาน ในที่นี้ผูวิจัยรวบรวมขอมูลคําทับศัพทโดยไมสนใจวา
เปนการทับศัพทตามเกณฑของราชบัณฑิตยสถานหรือไม เพราะในการทํางานจริงโปรแกรม
ถอดอักษรกลับ (backward transliteration) ของแตละภาษาจะตองถอดคําทับศัพทตางๆ นั้น
กลับเปนภาษาเดิมใหได โดยไมจําเปนตองรูวาขอมูลนั้นทับศัพทตามเกณฑหรือไม
1.4.3 แบบจําลองเอ็นแกรมที่ใชจะทดลองใช 1-5 แกรม เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของ
ระบบเอ็นแกรมที่ดีที่สุด และเปรียบเทียบผลการทดลองเมื่อใชเอ็นแกรมขนาดตางๆ กัน
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.5.1 ไดระบบการระบุภาษาของคําไทยและคําทับศัพทภาษาตางๆ
1.5.2 ระบบนีส้ ามารถนําไปประยุกตใชในการคนคืนสารสนเทศขามภาษา (cross-language
information retrieval) และการถอดอักษรคํายืมทับศัพทกลับเปนภาษาตนฉบับ (backward
transliteration)
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1.6 โครงสรางวิทยานิพนธ
ผูวิจัยไดจัดทําทั้งหมด 7 บท มีดังนี้
บทที่ 1 บทนํา โดยนําเสนอภาพโดยรวมของความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การระบุภาษาของคํา จุดประสงคของการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ขอบเขตของงานวิจัย ประโยชน
ที่คาดวาจะไดรับ และศัพทเฉพาะที่ใชในงานวิจัย
บทที่ 2 การระบุภาษาของคําและขอความ โดยนําเสนอภาพรวมของงานการระบุภาษา
ของคําที่ตางกับการระบุภาษาของขอความ แนวทางการใชแบบจําลองภาษาตางๆ เพื่อแกปญหา
วิธีการและแบบจําลองที่เลือกใชแกปญหารวมไปถึงเหตุผลที่เลือกใช
บทที่ 3 คลังขอมูลคําทับศัพท โดยนําเสนอวิธีการสรางคลังขอมูล เกณฑในการคัดเลือก
ขอมูลและ ปญหาในการสรางคลังขอมูล สําหรับทําขอมูลการฝกและขอมูลทดสอบ เพื่อใหระบบ
มีประสิทธิภาพมากที่สุด
บทที่ 4 การระบุภาษาของคําดวยสายอักขระเฉพาะ โดยนําเสนอภาพรวมของระบบ
ระบุภาษาของคําดวยสายอักขระเฉพาะ 1-5 ตัว ผลการทดสอบระบบ การอภิปรายผล รวมทั้ง
นําสายอักขระเฉพาะที่ไดไปวิเคราะหลักษณะเฉพาะของภาษา โดยหลังจากรวบรวมคลังขอมูล
และสรางชุดอักขระเฉพาะในแตละภาษาแลว เราจะทราบถึงลักษณะการรวมกันของพยัญชนะ
เดนๆ ในแตละภาษา ซึ่งจะมีรูปแบบตายตัวไมซ้ําซอนกัน เปนลักษณะเฉพาะของแตละภาษา
ซึง่ สายอักขระเฉพาะเหลานี้นาจะสะทอนใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะทางดานเสียงที่เกิดขึ้นของ
แตละภาษาดวย ดังนั้นผูวิจัยจึงสรุปลักษณะของเสียงเดนๆ ที่เกิดขึ้นจากชุดอักขระเฉพาะ
เหลานั้น และการปรากฏใชของอักขระเดนๆ ภายในภาษานั้นๆ
บทที่ 5 การระบุภาษาของคําดวยแบบจําลองภาษา โดยนําเสนอภาพรวมของระบบ
ระบุภาษาของคําดวยแบบจําลองภาษาตั้งแต 2-5 แกรม ผลการทดสอบระบบ การอภิปรายผล
และผลการเปรียบเทียบการใชขนาดของเอ็นแกรมตางๆกัน
บทที่ 6 โปรแกรมระบุภาษาของคํา โดยนําเสนอภาพรวมของระบบระบุภาษาของคํา
ที่ใชทั้ง 2 วิธีรวมกัน ผลการทดสอบระบบโดยรวมและการอภิปรายผล
บทที่ 7 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ โดยสรุปผลการทดสอบระบบทั้งหมดและ
สรุปอภิปรายผล รวมทั้งเสนอแนวทางในการแกไขระบบ และแนวทางในการพัฒนาระบบตอไป
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1.7 ศัพทเฉพาะที่ใชในงานวิจัย
สายคํา (word sequence) คือ คําที่เขียนเรียงกันมากกวา 1 คํา เชน สายคําวา “....to
be positive” จะเห็นไดวาสายคํานี้ประกอบจากคํา 3 คําคือ คําวา “to” “be” และ “positive”
สายอักขระหรือชุดอักขระ (string) คือ ตัวอักษรหรืออักขระที่เขียนประกอบเรียงกันเปน
คําหรือเปนสายอักขระ ในงานวิจัยนี้หมายถึงตัวอักษรภาษาไทย เชน คําวา โมดูล โดยจะนับ
ตัวอักษร 1 ตัวเทากับ 1 อักขระ ดังนี้ “โ” “ม” “ด” “-ู” และ “ล”
ชุดอักขระเฉพาะ (unique character sequence) คือ ตัวอักษรที่เกิดขึ้นเรียงกันในภาษา
ใดภาษาหนึ่งเทานั้น โดยไมปรากฏในภาษาอื่น ในงานวิจัยนี้กําหนดใหใชสายอักขระเฉพาะจาก
แบบจําลองตัง้ แต 1-5 แกรม เทานั้น
การระบุภาษาของขอความ (Language Identification) คือ งานสําหรับระบุขอความวา
เปนภาษาใด ซึ่งสวนใหญภาษาทีต่ องการจะระบุมักเปนภาษาทีใ่ ชอักษรโรมันเหมือนกัน เชน
ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส
แบบจําลองภาษา (language model) คือ แบบจําลองที่ใชขอมูลภาษาเชิงสถิตทิ ี่ไดจาก
ขอมูลการฝกเปนตัวกําหนดวาแตละขอความนาจะเปนภาษานั้นมากนอยเพียงใด โดยเก็บขอมูล
หนวยภาษา ตั้งแต 1-5 แกรม
ตัวจําแนกภาษา (language classifier) คือ โมดูลสําหรับใชระบุภาษาของขอความหรือ
ของคํา
ขอมูลการฝก (training data) คือ ขอมูลภาษาที่ใชสําหรับสรางแบบจําลองทางสถิติ
ชุดของคําที่ใชทดสอบระบบ (test set) คือ คําสําหรับใชในการทดลองในแตละโมดูล
โดยในขั้นตอนทดสอบของงานวิจัยนี้ จะแบงเปน 2 สวน คือคําที่ใชเปนขอมูลการฝก 80% และ
คําที่ใชเปนขอมูลทดสอบอีก 20%

บทที่ 2
การระบุภาษาของคําและขอความ
การระบุภาษาของคําในวิทยานิพนธนี้มีความคลายคลึงกับการระบุภาษาของขอความ
(Language Identification) ในงานวิจัยอื่นๆ คือ มุงไปที่จะระบุคําหรือขอความนั้นวาเปนภาษา
ใด โดยทําใหคอมพิวเตอรไดเรียนรูลักษณะสําคัญของภาษาจนสามารถระบุภาษาของคําหรือ
ขอความที่ใหได ปญหาที่พบเหมือนกัน คือจําเปนตองสรางระบบที่มีประสิทธิภาพ ทําใหสามารถ
ระบุภาษาไดครอบคลุมทุกๆ ภาษาในโลก แมการระบุภาษาของคําทับศัพทจะไมมีการเสนอ
แนวทางแกปญหาไวอยางชัดเจน แตในเรื่องการระบุภาษาของขอความไดมีผูศึกษาไวเปน
จํานวนมาก ผูวิจัยจึงไดทบทบวนวรรณกรรมงานดังกลาวไวในวิทยานิพนธนี้ เพื่อนําไปประยุกตใช
ตอไป
การระบุภาษาของขอความ หรือ Language Identification ถือวาเปนงานวิจัยทีส่ ําคัญ
อยางหนึ่ง และมีการพัฒนาจนเปนระบบใชกันเรื่อยมา เชน ระบุวา ขอความที่พบเปนขอความ
ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ฯลฯ ซึ่งภาษาที่จะระบุสวนมากเปนภาษาที่มีความ
กํากวมของสายอักขระหรือตัวอักษร (string) เนื่องจากใชตวั อักษรชุดเดียวกัน เชน ตัวอักษร
โรมัน จึงตองหาลักษณะทีส่ ําคัญของสายอักขระ ที่จะบงบอกวาสายอักขระหรือขอความนั้นเปน
ของภาษาใด โดยในการทดลองสวนใหญนี้ใชวธิ ีรับขอมูลเขา เปนขอความที่เขียนขึ้นดวยภาษาใด
ภาษาหนึ่งเทานั้น แลวใช แบบจําลองภาษา (language model) ที่หาจากสายคํา (word
sequence) เปนระบบจําแนก (classifier) ภาษา ผลทีไ่ ด ดังตัวอยางตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 ตัวอยางการจําแนกภาษาของขอความ
TEXT
InterPlas Conference will be the meeting place
for delegates to be amidst top-notched…..
Il faut faire demi-tour. Traversez le carrefour
et lorsque vous voyez la station ….

LANGUAGE
English
French

ขอความ (text) ในตารางใชสายอักขระหรือตัวอักษรชนิดเดียวกัน คือตัวอักษรโรมัน แต
จริงๆ แลวเปนคนละภาษากัน คือภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
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การระบุภาษาของขอความนีม้ ีสวนคลายคลึงกับงานที่ผวู ิจัยมุงจะทํา คือ เปนการระบุทมี่ า
ของภาษาเหมือนกัน ทั้งสองงานนี้เปนการจําแนกประเภทของภาษาจากสายอักขระที่ประกอบ
ขึ้นจากตัวอักษรชุดเดียวกัน แตตางกันตรงที่การระบุภาษาของขอความเปนการระบุวาขอความ
ทั้งหมดนั้นเปนภาษาอะไร สวนการระบุที่มาของภาษาของคําเปนการะบุวาคําที่พิจารณาเปน
คําไทยหรือทับศัพทมาจากภาษาอะไร ดังแสดงในตัวอยางตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 ตัวอยางการระบุภาษาของคํา
คํา
ที่มา
ชาวนา
คําไทย
ปาปว
คําทับศัพทภาษาฝรั่งเศส
ฟวส
คําทับศัพทภาษาอังกฤษ
การระบุภาษาของขอความสามารถทําไดโดยการหาลักษณะที่สําคัญของภาษานั้นกอน เชน
ลักษณะของคําศัพท (vocabulary term), ความยาวโดยเฉลี่ยของคํา (word average length),
คุณสมบัตทิ างโครงสรางและทางความหมายของคํา (syntactic และ semantic properties)
ลักษณะเหลานี้ของแตละภาษาจะไมเหมือนกัน ทําใหสามารถระบุไดวาขอความนั้นๆ เปนภาษา
อะไร ในทํานองเดียวกันหากเปนคําไทยหรือคําทับศัพท ซึ่งมีที่มาจากภาษาตางๆ กัน แมวาจะ
อยูในรูปภาษาไทยเหมือนกัน แตก็นาจะมีลักษณะสําคัญของภาษาที่ตางกันดวย ดังนั้นวิธีทใี่ ช
ในการระบุภาษาของขอความก็นาจะสามารถนํามาประยุกตใชกบั การระบุทมี่ าของภาษาในที่นี่ดว ย
จากปญหาของการระบุภาษาของขอความที่ผานมา แมวามีงานวิจัยที่ใชวิธีทางภาษาศาสตร
เชน การระบุภาษาโดยใชสายอักขระเฉพาะ (Unique character string identification) เชน ใน
งานของ Churcher (1993) และ Churcher at al. (1994) และ การระบุภาษาของขอความโดย
ใชคําที่เกิดขึน้ บอยๆ ในแตละภาษาเปนตัวตัดสิน (Frequent word recognition) เชน ในงาน
ของ Hayes (1993), Johnson (1993) และ Churcher et al. (1994) แตผูวิจัยเห็นวาวิธีการใช
สายอักขระเฉพาะมีขอจํากัดคือไมสามารถระบุภาษาของขอความไดทุกๆ ภาษา และเห็นวา
วิธีที่ถูกนํามาใชมากที่สุดคือ วิธีทางสถิติ เนื่องจากเปนวิธที ี่งาย ไมจําเปนตองใชการวิเคราะห
ทางภาษาศาสตรอยางลึกซึ้ง เพียงแคใชขอมูลการฝกเพียงอยางเดียว ทําใหใชตนทุนในการ
วิเคราะหต่ํากวา มีประสิทธิภาพสูง และยังแกปญหาขอจํากัดของวิธีทางภาษาศาสตรได คือ
ทําใหสามารถระบุภาษาไดทุกๆภาษา เพียงแคเตรียมขอมูลสําหรับใชในการฝกสําหรับภาษานั้น
เทานั้น
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ระบบวิธีทางสถิติที่ใชในการระบุภาษาของขอความสวนใหญ เปนการสรางแบบจําลอง
ทางภาษา (language model) ที่เก็บขอมูลทางสถิติสําหรับภาษาตางๆ จากคลังขอมูลการฝก
(training corpus) เพื่อสรางแบบจําลองภาษา (language model) หรือ แบบลักษณ (profile)
ของแตละภาษา แลวนําแบบจําลองเหลานี้มาใชทดสอบกับขอความที่ตองการจะระบุ หลังจาก
นั้นจึงจะประเมินผลเพื่อดูวาขอความที่ทดสอบนั้นใกลเคียงกับแบบจําลองของภาษาใดมากที่สุด
ดังนั้นระบบ (system) จะมี 2 ระบบ คือ ระบบสําหรับสรางแบบจําลองภาษา เพื่อใชเปนตัว
จําแนกภาษา (language classifier) และระบบสําหรับหาความนาจะเปนของขอความ ที่จะเปน
ภาษาใดภาษาหนึ่ง(เมื่อเทียบกับแบบจําลองภาษาที่มี)
เปาหมายของการสรางแบบจําลองภาษาก็เพื่อใชในการคาดเดาความเปนไปไดของสายคํา
ถาสายคําเกิดขึ้นบอยๆ ในภาษา A ก็จะมีความเปนไปไดสูงวาเปนขอความในภาษา A นั้น
ลักษณะของแบบจําลองภาษา คือ
1. ยิ่งใชขอมูลในการฝกในแตละภาษามีจํานวนมาก แบบจําลองภาษาก็ยิ่งใหผลดีขึ้น
ดวย
2. คาที่ใชคือ คาความถี่ และคาความนาจะเปนของการเกิดคํารวมกัน
3. เนื่องจากวาคําในชุดของคําที่ใชทดสอบระบบ (test set) อาจไมมีอยูในขอมูลการฝก
ดังนั้นคาความนาจะเปนของภาษาที่ตองการจะระบุที่ออกมาจะเทากับ 0 จึงตองมีการปรับแตงคา
(smoothing) ระบบในการทดลอง
อยางไรก็ตามแบบจําลองภาษา ทีใ่ ชในการระบุภาษาของขอความนั้นหาไดจากคาทาง
สถิตขิ องสายคํา (word sequence) คือดูคําที่รวมกันจนเปนขอความนั้น แตแบบจําลองทีใ่ ชใน
การระบุที่มาภาษาของคํานั้นจะหาจากคาทางสถิติของสายอักขระ (character sequence) แทน
คือ คาดเดาความเปนไปไดของสายอักขระหรือตัวอักษรที่เกิดขึ้นวาตรงกับภาษาใด โดยใน
งานวิจัยนี้ทดลองดวยการรับขอมูลเขาทีละคํา
เพื่อที่จะใหเขาใจวิธีทางสถิติสําหรับระบุภาษาของคํา ผูวิจัยจะทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวของกับการระบุภาษาของขอความกอนวามีการทําอยางไรบาง และวิธีใดเหมาะสําหรับ
นํามาประยุกตใชกับงานการระบุภาษาของคํา

10
2.1 แนวทางในการสรางแบบจําลองภาษา (Language model) หรือ ตัวจําแนกภาษาของ
ขอความ (text classifiers)
ในงานการระบุภาษาของขอความนี้ สามารถทําไดหลายวิธี แตในทีน่ ี้จะกลาวถึง วิธที ี่ใช
แบบจําลองมารคอฟ (Makov Model) หรือแบบจําลองเอ็นแกรม (N-Gram model) โดยละเอียด
เพราะเปนวิธกี ารทีใ่ ชในการวิจัยนี้
2.1.1 แบบจําลองมารคอฟ หรือ แบบจําลองเอ็นแกรม
แบบจําลองเอ็นแกรม คือ แบบจําลองที่ใชคํานวณคาความนาจะเปนของสายอักขระ
(character sequence) ที่เกิดขึ้นรวมกันเปนคํา หรือคาความนาจะเปนของสายคํา (word sequence)
ที่เกิดขึ้นรวมกันเปนประโยค โดยคาความนาจะเปนของสายอักขระหรือคํา ประมาณไดจาก
คลังขอมูลที่สรางไว
แกรม คือ หนวยที่ใชในการสรางแบบจําลอง อาจจะเปนเสียง คํา หรือ อักขระก็ได
และแกรมมีไดหลายขนาดแลวแตจะกําหนด ตั้งแต 1 จนถึง n
ในแบบจําลองเอ็นแกรมนี้ใชความยาวของสายอักขระและสายคําแตกตางกัน ไดแก
2-แกรม 3-แกรม 4-แกรม ฯลฯ ถาจะประมาณคาความนาจะเปนของสายคําหรือสายอักขระจาก
คลังขอมูลโดยการใชวิธีเอ็นแกรม ผลที่ไดมีดังนี้
การประมาณคาดวย 2-แกรม (Probability bigram) คือ การประมาณคาความนาจะเปน
ของสายอักขระ (สายคํา) ทีเ่ กิดขึ้นรวมกันวามีคาเทากับผลคูณของความนาจะเปนที่จะพบอักขระ
(คํา) ทีละ 2 ตัว (คํา) ติดกันในสายอักขระ (สายคํา) นั้น
การประมาณคาดวย 3-แกรม (Probability trigram) คือ การประมาณคาความนาจะเปน
ของสายอักขระ (สายคํา) ทีเ่ กิดขึ้นรวมกันวามีคาเทากับผลคูณของความนาจะเปนที่จะพบอักขระ
(คํา) ทีละ 3 ตัว (คํา) ติดกันในสายอักขระ (สายคํา) นั้น
การประมาณคาดวย 4-แกรม (Probability quadigram) คือ การประมาณคาความนาจะ
เปนของสายอักขระ (สายคํา) ที่เกิดขึ้นรวมกันวามีคาเทากับผลคูณของความนาจะเปนที่จะพบ
อักขระ (คํา) ทีละ 4 ตัว (คํา) ติดกันในสายอักขระ (สายคํา) นั้น
หรืออาจประมาณคาความนาจะเปนจากความยาวของเอ็นแกรมมากกวา 4-แกรม ก็ได
ขึ้นอยูกับความจําเปนในการทดลอง แตระบบของเอ็นแกรมก็ยิ่งซับซอนมากขึ้นตามลําดับ
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การประมาณคาความนาจะเปนของสายอักขระ โดยการใชเอ็นแกรมดังที่กลาวมา คือ
การใชสมมติฐานของมารคอฟ (Markov assumption) วา การปรากฏของตัวอักษรตัวหนึ่งขึ้นกับ
ตัวอักษรกอนหนาเพียง n-1 ตัว เราจึงเรียกแบบจําลองลักษณะนี้วาเปนแบบจําลองเอ็นแกรม
(n-gram model) หรือแบบจําลองมารคอฟ ซึ่งวิธีนี้มักนิยมใชในงานระบุภาษาของขอความกันมาก
เห็นไดจากงานของ Cavnar และ Trenkle (1994), Dunning (1994), Combrick และ Botha
(1995), Sibun และ Reynar (1996), Piotrowski (2000), Peng et al. (2003) เนื่องจากสามารถใช
เพื่อระบุภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพและเรียบงายกวา โดยสามารถประมาณไดดังนี้
ไบแกรม P(c1c2c3…..cn) = P(c1) P(c2|c1) P(c3|c2) …P(cn|cn-1)
ไตรแกรม P(c1c2c3…..cn) = P(c1) P(c2|c1) P(c3|c1c2)…P(cn|cn-2cn-1)
ควอดิแกรม P(c1c2c3…..cn) = P(c1) P(c2|c1) P(c3|c1c2) P(c4|c1c2c3) …P(cn|cn-3cn2cn-1)

หมายเหตุ:

แทน คาความนาจะเปน, c แทน อักขระหรือตัวอักษร และ (c1c2c3…..cn) แทน
สายอักขระทีป่ ระกอบดวยอักขระตั้งแต 3 ตัวขึ้นไปจนถึง n ตัว

P

สวนความนาจะเปนของสายคําที่รวมกันเปนประโยค w1w2w3….wn หากประมาณคา
ดวยเอ็นแกรมตางๆ ผลที่ไดดังนี้ โดย w แทน คํา n แทน จํานวนนับตอไป P แทน คาความ
นาจะเปน และ (w1w2w3…..wn) แทน สายคําที่ประกอบดวยคํามากกวา 3 คําขึน้ ไป
- ความนาจะเปนของประโยคโดยใชวิธี 2-แกรม คือ
P(w1w2w3…..wn) = P(w1) P(w2|w1) P(w3|w2) … P(wn|wn-1)

- ความนาจะเปนของประโยคโดยใชวิธี คือ 3-แกรม คือ
P(w1w2w3…wn) = P(w1) P(w2|w1) P(w3|w1w2)…P(wn|wn-2wn-1)

- ความนาจะเปนของประโยคโดยใชวิธี 4-แกรม คือ
P(w1w2w3 … wn) = P(w1) P(w2|w1) P(w3|w1w2) P(w4|w1w2w3)… P(wn|wn-3wn2wn-1)

ตัวอยาง การประมาณคาความนาจะเปนของประโยค “He like to eat”
ผูวิจัยใชสมการประมาณคาความนาจะเปนพื้นฐานดังนี้
P (w1 w2 Κ wT ) = ∏ P (wi w1 Κ wi −1 )
T

i =1

โดยที่

P
T
i

คือ คาความนาจะเปน (Probability) ซึ่งประมาณไดจากคลังขอมูล
คือ จํานวนของคํา
คือ ลําดับของคําโดยเริ่มตนที่ลําดับที่ 1
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P(wi | w1...wi–1)

คือ ความนาจะเปนของคํา wi หลังจากเกิดคํา w1w2…wi-1 กอนหนา

นี้แลว
ความนาจะเปนของประโยคนี้ P(w1 w2….wT) สามารถประมาณได โดยถือวาการปรากฏ
ของคํา wi นั้นขึ้นอยูกับจํานวนคําขางหนา n-1 ตัวเทานั้นหรือขึ้นอยูกับขนาดของเอ็นแกรม
ดังนั้นถาหากประมาณคาความนาจะเปนของประโยคนี้ โดยใช 2-แกรม จะปรับเปลี่ยนสมการ
ดังนี้
P (w1 w2 Κ wT ) = P (w1 < s > )P(w2 w1 )Κ P(wi wi −1 )

P(w1|<s>) หมายถึง ความนาจะเปนของคําที่หนึ่งเมื่อเกิดเปนคําแรกของประโยค

ซึ่งใน

ที่นี้คือชองวาง
P(w2|w1) หมายถึง ความนาจะเปนของคํา w2

หลังจากเกิดคํา w1
P(wi | wi-1) หมายถึง ความนาจะเปนของคํา wi หลังจากเกิดคํา wi-1
ดังนั้น จากสูตรประมาณคาความนาจะเปนดวย 2-แกรม หากตองการหาความนาจะเปน
ของประโยค “He like to eat“ โดยใชเอ็นแกรมในระดับของคํา ผลออกมาคือ P(He | <s>)
P(like | He) P(to | like) P(eat | to)

สวนคาความนาจะเปนจะหาไดจากคลังขอมูล เชน
P(like | He) = c(He-like) โดยที่ c คือจํานวนนับ
c(He)

จากสูตรนี้หมายถึง คาความนาจะเปนของ like เมื่อเกิดรวมกับคําวา He คํานวณไดจากนํา
จํานวนนับของ He ที่เกิดรวมกับคําวา like หารดวยจํานวนนับของการเกิด He เดี่ยวๆ
วิธีการใชแบบจําลองเอ็นแกรมนี้เปนวิธีทางสถิติที่นิยมใชกันมากที่สุด เพราะเปนวิธีที่
เรียบงาย มีประสิทธิภาพสูง และเหมาะสําหรับวิเคราะหภาษา สามารถใชระบุภาษาไดดีกวาวิธี
อื่นๆ โดยเมื่อดูจากทบทวนวรรณกรรมตอไปจะแสดงใหเห็นประสิทธิภาพของแบบจําลองเอ็นแกรม
วิธีการใชเอ็นแกรมในงานระบุภาษาและผลการทดลอง
2.1.2 ตัวอยางงานวิจัยของการระบุภาษาของขอความที่ใชแบบจําลองเอ็นแกรม
แบบจําลองเอ็นแกรมถูกนํามาใชในงานตางๆ มากมาย เชน
Dunning (1994) ใช แบบจําลองมารคอฟ (Markov model) ในระดับตัวอักษรเพื่อระบุ
ภาษาของขอความที่เขียนดวยอักษรโรมัน เหตุผลทีเ่ ขาเลือกแบบจําลองนี้เพราะ คิดวาการระบุ
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ภาษาของขอความเปนเรื่องงาย ไมจําเปนตองใชแบบจําลองอื่นๆ ที่ยุงยากกวานี้ เขากลาวไววา
สามารถระบุภาษาไดเลยแมใชขอมูลทดสอบเพียงแค 10 ตัวอักษรเทานั้นแตจะใหไดผลดีมาก
ที่สุดหากใชตัวอักษร 50 ตัวหรือมากกวานั้นก็ได สวนจํานวนขอมูลการฝกก็ใชนอยเพียงแค
ขอความที่ประกอบดวย 2-3 พันคําก็เพียงพอ ในการทดลองเขาใชขอมูลการฝกเปนเอกสาร
ขอความที่มีขนาดตั้งแต 1-50 กิโลไบท และใชขอมูลทดสอบเปนขอความจํานวน 50 ขอความ
โดยขนาดตั้งแต 10-500 ไบท ลักษณะของแบบจําลองของเขา คือ การดูความนาจะเปนของ
ตัวอักษรหรืออักขระที่เกิดขึน้ ภายในขอความ โดยจะดูตอเนื่องกันทัง้ ขอความ ในผลการทดลอง
เขาก็เปรียบเทียบใหดูวา หากใชขอมูลการฝก และขอมูลทดสอบยิ่งมาก คาความแมนยําก็ยิ่งสูง
ตามดวย โดยอาจสูงถึง 99.9% แตก็พบปญหาคือ เมื่อทดสอบกับภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส
เยอรมันและภาษาสเปน อาจระบุภาษาผิดพลาดไดเนื่องจากแตละภาษามีรากฐานคลายกัน
Sibun and Reynar (1996) ใชวธิ ีแบบจําลองเอ็นแกรม เพื่อระบุภาษาที่เขียนดวยอักษร
โรมันซึ่งมีทั้งหมด 27 ภาษา เชน ภาษาดัชต อังกฤษ อิตาลี ลาติน สเปน เปนตน เขาใช
แบบจําลองเอ็นแกรมระดับตัวอักษรตั้งแต 1-3 แกรม เพื่อสราง probability distribution หรือ
แบบจําลองภาษาจากขอมูลการฝก วิธกี ารสรางคลังขอมูลการฝกของเขาจะมีลกั ษณะเหมือนกับ
งานของ Dunning คือเปนการดูทีละเอกสารขอความตอเนื่องกัน โดยในเอกสารจะตองมีการตัด
สัญลักษณและเครื่องหมายตางๆ (markup, accented character and symbol) ออกกอนเพื่อรับ
เฉพาะตัวอักษรเทานั้น และขอมูลทดสอบก็เปนเอกสารขอความเชนเดียวกัน ในการทดลองเขา
ใชวธิ ีเอ็นโทรปสัมพัทธ (relative entropy) สําหรับวัดคาความสัมพันธระหวางขอมูลทดสอบ
(test set) กับชุดขอมูลการฝก (training) หรืออาจกลาวไดวา เปนการวัดคาความนาจะเปนของ
ชุดขอมูลทดสอบวาตรงกับชุดขอมูลการฝกของภาษาใดภาษาหนึ่ง ผลของการทดลองระบุ
ภาษาทั้งหมด 27 ภาษาโดยใช 1-แกรม และ 2-แกรม คาความแมนยําโดยเฉลี่ยมากกวา 90%
Piotrowski (2000) ระบุภาษาของขอความที่เขียนดวยตัวโรมันเพื่อการคนคืนสารสนเทศ
วาเปนภาษาเยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส หรืออิตาลี เขาดูความนาจะเปนในระดับของสายอักขระ
หรือตัวอักษรที่ประกอบขึ้นเปนขอความ โดยวิธีที่เขาใชคือ 2-แกรม รวมกับ มารคอฟ เชน
(Markov Chain) เพื่อสรางแบบจําลองภาษากับทุกภาษาทีต่ องการระบุ ในแบบจําลองภาษาจะ
เปนที่รวมขอมูลความนาจะเปนของสายอักขระที่เกิดขึ้นรวมกัน ผลการทดลองเขาไดเปรียบเทียบ
การใชขนาดของขอมูลใหดูวา หากใชขนาดของขอมูลการฝกมาก คาความแมนยําที่ไดยิ่งสูงตาม
ดวย เชน ขนาดของขอมูลการฝกประมาณ 20 ไบท (bytes) ใหผลการทดลองคาความแมนยํา
เฉลี่ย 98.73% แตถาใชขนาดของขอมูลการฝกประมาณ 50 ไบท ใหผลการทดลองคาความ
แมนยําสูงถึง 99.69%
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Combrinck และ Botha (1995) เสนอวิธีสําหรับระบุภาษาของขอความ โดยทดสอบกับ
ภาษาทั้งหมด 12 ภาษาทั้งภาษาแถบอัฟริกันและยูโรเปยน ระบบของเขาจะเปนการสราง
แบบจําลองภาษาจากขอมูล การฝกดวยเอ็นแกรม แตเขาเรียกวิธีนี้ วาทรานซิชั น-เวกเตอร
(transition vector) โดยหลักการคือใชเพื่อดูสายอักขระ หรือดูการรวมของสายอักขระตั้งแต
2-3 ตัวในขอความแตละภาษาแลวจึงสรางแบบจําลองของภาษานั้นขึ้นมา ระบบของพวกเขา
ประกอบไปดวย 3 ขั้นตอน คือ
1. pre-processor เพื่อตัดสวนที่ไมใชตัวอักษรออกไป เชน สัญลักษณ
2. training module เพื่อสรางแบบจําลองในแตละชุดขอมูลการฝก โดยในแบบจําลอง
จะอยูในรูปของทรานซิชัน-เวกเตอร ซึ่งจะใหภาพของการรวมกันของตัวอักษร 2
และ 3 ตัว เชนเดียวกับเอ็นแกรม 1-2 แกรม
3. recognition module เปนสวนทีใ่ ชระบุภาษาของขอความ จาก ทรานซิชัน-เวกเตอร
ที่เดนๆ ในแตละภาษา ซึ่งในที่นี้คือ ทรานซิชัน-เวกเตอร ที่มีความถีข่ องการรวมกัน
ของตัวอักษรสูงกวาภาษาอื่นๆ
Combrinck และ Botha (1995) ยังเสนอวา ระบบของเขาสรางขึ้นเพื่อรองรับความยาว
ของสายอักขระมากกวา 3- แกรม แตทรานซิชัน เวกเตอร ที่ใหผลทีส่ ุด คือ 3-แกรม เขาอางถึง
ผลการทดลองวาตัวจําแนกภาษาของเขาอาจสามารถระบุภาษาไดถูกตอง 100% โดยผลที่ดีที่สุด
คือ เมื่อใชกับขอมูลทดสอบประมาณ 200-300 ตัวอักษรเทานั้น แตระบบของเขายังมีปญหาคือ
ขาดสเถียรภาพในการใชงานจริง เขายังเปรียบเทียบใหเห็นวาหากใชขอมูลขนาดใหญเกินไปทัง้
ขอมูลการฝกและขอมูลทดสอบ คาการวัดผลทดลอง (Relative Performance Measure) ที่
ออกมาจะต่ําลงตามลําดับ
Peng et al. (2003) เสนอวิธีสําหรับระบุประเภทของขอความ (classification or
categorization) ทั้งหมด 24 ประเภทในภาษาจีนจาก TREC และภาษาญี่ปุนจาก NTCIR ในการ
ทดลองเขาใชขอมูลการฝกทั้งหมด 310,355 ขอความ แตละประเภทมีประมาณ 1,747 - 83,668
ขอความ และขอมูลทดสอบมีทั้งหมด 10,000 ขอความ ซึ่งขอความในแตละประเภทจะมีประมาณ
56 - 2,656 ขอความ
ลักษณะของแบบจําลองภาษาของเขา คือ การคาดเดาความนาจะเปนของสายอักขระที่
เกิดขึ้นรวมกันในขอความแตละประเภท โดยดูทีละขอความตอเนื่องกัน ในแบบจําลองเอ็นแกรม
ที่ใชมีตั้งแต 1-8 แกรม หลังจากที่ไดแบบจําลองภาษาแตละประเภทแลว เขาใชแบบจําลอง
ภาษาสําหรับเปนตัวจําแนกภาษาและประเภทของขอความ (text classifier) ในตัวจําแนกภาษา
และประเภทของขอความนี้จะดูลักษณะที่สําคัญของภาษาเชน คําศัพท (vocabulary term),
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ความยาวเฉลี่ยของคํา (word average length), ลักษณะทางวากยสัมพันธและอรรถศาสตร
(syntactic and semantic properties) สําหรับใชเพิ่มการตรวจสอบที่จะระบุประเภท
(categories) ของขอความ เนื่องจากขอความในแตละประเภทจะมีลักษณะทางภาษาที่ตางกัน
หากใชแบบจําลองไบแกรมจะชวยใหคอมพิวเตอรสามารถพบลักษณะทางภาษาที่ตางกันนี้และ
ใชระบุประเภทของขอความเหลานั้นได ตัวอยางสมมติ เชน เมื่อใช 2-แกรม เราอาจจะพบ
สายอักขระ “ic” และ “er“ ซึ่งปรากฏเฉพาะในขอความประเภทขาวธุรกิจเปนสวนใหญ ดังนั้น
หากนําสายอักขระเหลานี้มาตรวจสอบ ก็จะสามารถระบุประเภทไดถูกตองมากยิ่งขึ้น ในการ
ทดลองเขาทดสอบกับขอความที่ตองการระบุประเภทดวยเอ็นแกรมเหมือนกับที่ใชในการฝก
ผลการทดลองประมาณสูงกวา 80% และเขายังเปรียบเทียบผลการใชขนาดเอ็นแกรมตางๆ ดวย
โดยขนาดของเอ็นแกรม 3-แกรมใหผลดีที่สุด นอกจากนี้ Pang et al. ยังวิจารณไววาการสราง
แบบจําลองภาษาที่ใชสายอักขระ (character level) นี้จะสามารถใชกับงานการระบุประเภทของ
ขอความไดดีกับภาษาที่ไมมีการเขียนแยกคํา โดยเฉพาะในภาษาแถบเอเชีย มากกวาแบบจําลอง
ที่ใชสายคํา (word level)
ในงานทบทวนวรรณกรรมเหลานี้ใชวิธีเอ็นแกรมในระดับตัวอักษร เพื่อระบุภาษาของ
ขอความ แตยงั มีบางงานที่เสนอการใชเอ็นแกรมในระดับของคํา เชน
งานของ Cavnar และ Trenkle (1994) ซึ่งเปนการระบุหาประเภท (categories) ของ
ขอความในแตละภาษา เชน ระบุวาเอกสารนั้นเปนเอกสารประเภทใด เชน ดาน security
ดาน AI ดาน compilers ดาน compression และดานกราฟฟค งานของเขาจะคลายคลึงกับ
งานที่ทบทวนมากอนหนานี้คือ เปนการดูทีละขอความตอเนื่องกัน ทั้งในขอมูลการฝกและ
ขอมูลทดสอบ แบบจําลองที่เขาใชคือ แบบจําลองเอ็นแกรมของสายคํา โดยเขาเลือกใชตั้งแต
1-5 แกรม เพื่อสรางแบบลักษณหรือแบบจําลองภาษาของขอความแตละประเภทภายใน
แบบจําลองภาษาจะแสดงคาความถี่และคาการเกิดรวมกันของเอ็นแกรมทั้งหมด หลังจากได
ขอมูลการฝกของแตละประเภทแลว เขาก็จะเปรียบเทียบขอมูลทดสอบกับขอมูลการฝกแตละ
ประเภทวา มีคาความนาจะเปนที่จะตรงกันมากนอยเพียงใด โดยใชวิธี out-of-place measure
หรือคาความหาง (distance measure) แลวเลือกประเภทที่มีคาความหางกับขอมูลทดสอบ
นอยที่สุดเปนคําตอบ ผลจากการทดลองระบุภาษาไดถูกตองมากกวา 90% โดยผลจะตางกัน
ขึ้นอยูกับขนาดของขอมูลการฝกในแตละประเภทและขอมูลทดสอบ ยิ่งขอมูลการฝกและขอมูล
ทดสอบมาก คาความแมนยําก็สูงขึ้นดวย ในงานของเขาจะเปนการใชเอ็นแกรมตางกับงานที่
ผูวิจัยจะทําคือ เปนการระบุหาประเภทแตผูวิจัยเสนองานการระบุภาษา
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จากบททวนวรรณกรรมแนวทางแกปญหาการระบุภาษาและประเภทของขอความที่ผาน
มา แบบจําลองที่ผูวิจัยเลือกใชคือ แบบจําลองเอ็นแกรม (n-gram model) เพราะ จากทบทวน
วรรณกรรมทีผ่ านมาเห็นวา ผลจากการทดลองที่ไดจากงานการระบุประเภทของขอความดวย
แบบจําลองนีส้ ูงมากกวา 90% โดยใชเพียงแค 2-แกรมเทานั้น และเมื่อเปรียบเทียบแบบจําลอง
ภาษาเอ็นแกรม (LM) กับวิธีการอื่นๆ เชน Naïve Bays classifier (NB), adhoc n-gram
(OOP)1 และ support vector machine classifier (SVM) พบวา แบบจําลองภาษา ใหผลดีทสี่ ุด
เห็นไดจากตารางที่ 2.3 ซึ่ง Peng ไดแสดงผลการทดลองเปรียบเทียบคาความนาจะเปนของการ
ระบุประเภทของขอความประเภทหนึ่งดวยการใชแบบจําลองภาษานาอีฟ เบย และวิธีการอื่นๆ
โดยอางถึงผลการทดลองระบุประเภทของขอความของ Aizawa (2001) ดวย แสดงใหเห็นวาเมื่อ
ระบุประเภทในขอความภาษาจีนดวยแบบจําลองภาษา จะใหคาความถูกตองสูงที่สุด
ตารางที่ 2.3 ตัวอยางการเปรียบเทียบความนาจะเปนของการระบุประเภทของขอความ
(Peng, et al. 2003 อางถึงใน Aizawa (2001))
LM

NB

OOP

SVM

Chinese Character Level (ระบุขอความภาษาจีนในระดับตัวอักษร)
0.868
0.856
0.8087
0.817
Japanese Byte Level (ระบุขอความภาษาญี่ปุนในระดับตัวอักษร)
0.84
0.66
0.4990
85%
นอกจากนี้ ผูวิจัยเลือกใชแบบจําลองเอ็นแกรมเพื่อพัฒนาระบบการระบุภาษาของคํา
โดยมีเหตุผลดังนี้
1. เอ็นแกรมเปนวิธที างสถิติที่เปนพื้นฐานและเรียบงายมากที่สุด ซึ่งจะชวยลดตนทุน
ในการทําระบบการระบุภาษา
2. สามารถนําวิธเี อ็นแกรมมาใชรวมกับวิธีอื่นๆได เนื่องจากจะชวยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของระบบใหดีมากยิ่งขึ้น
1

เปนวิธีประมาณคาความนาจะเปนโดยใชแบบจําลองเอ็นแกรมเหมือนกับ LM แตตางกับ LM ตรงที่
วิธี OOP จะเลือกขอความที่ทดสอบวาตรงกับประเภทใดจากคาความหาง (distance measure) โดยที่เลือกใช
คือ out-out-place (OOP) หรือ distance (d,c) สวน วิธี LM เลือกขอความที่ทดสอบวาตรงกับประเภทใดจาก
คา likelihood หรือ Pr(d|c)
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3. วิธีเอ็นแกรมสามารถใชระบุภาษาไดทุกภาษา ในกรณีระบุภาษาที่ใชสายอักขระที่
เปนตัวอักษรประเภทเดียวกัน แตตางภาษากัน เชน อักษรโรมันที่ใชเขียนภาษาอังกฤษ
เยอรมัน อิตาเลียน หรืออักษรไทย ที่ใชเขียนคําทับศัพทภาษาอังกฤษ ญี่ปุนและฝรั่งเศส เปนตน
4. เนื่องจากรูปแบบของขอมูลนําเขาเพื่อทดสอบและขอมูลการฝกควรจะเรียบงายมาก
ที่สุด ไมมีการประมวลผลเบื้องตน (pre-process) เชน การ encoding ขอมูลหรือการใส tag
ลงบนขอมูล ดังนั้นระบบเอ็นแกรมจึงเปนวิธีที่ดีที่สุดที่จะลดความยุงยากในการพัฒนาระบบ
5. ในระบบเอ็นแกรม เพียงใชคลังขอมูลจํานวนนอยก็สามารถระบุภาษาของคําไดถูกตอง
จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยพบวาวิธีรวมสายอักขระซึ่งจะกลาวตอไปนี้ เปนอีก
วิธีหนึ่งที่มีผูวิจัยเคยทําไวและใชในงานระบุภาษาของขอความ จึงเปนที่นาสนใจวาจะสามารถใช
ในงานระบุภาษาของคําในภาษาไทยไดหรือไม ผูวิจัยจึงตองการทบทวนวรรณกรรมแนวทางใน
การสรางวิธีรวมสายอักขระในสวนตอไป เพื่อศึกษาวิธีการและการนําวิธีรวมสายอักขระมา
ประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานระบุภาษาของคํา
2.2 แนวทางในการสรางวิธีรวมสายอักขระเฉพาะ (Unique Character Combinations)
วิธีรวมสายอักขระคือ การดูความเปนไปไดของจํานวนสายอักขระ (character sequence)
ที่เกิดขึ้นตั้งแต 3 ตัวขึ้นไป ซึ่งจะแสดงลักษณะเฉพาะของแตละภาษาใหเห็นชัดเจน คือเปน
สายอักขระสั้นๆ ที่เกิดขึ้นในภาษาใดภาษาหนึ่งเทานั้น โดยไมเกิดขึ้นซ้ํากับภาษาอื่นๆ เลย
สายอักขระเฉพาะเหลานี้พบไดจากคลังขอมูลภาษา โดยเราจะไดขอมูลการเกิดรวมกันของ
ตัวอักษร พยัญชนะนํา-ตาม สระหรือตัวสะกดที่เปนลักษณะเดนของภาษา เห็นไดจากตาราง
ที่ 2.4
ตารางที่ 2.4 ตัวอยางการใชวธิ ีรวมสายอักขระเฉพาะ (Dunning, 1994)
Language
Unique Character
Dutch
“vnd”
English
“ery”
French
“eux”
Italian
“cchi”
Serbo-croat
“lj”
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ในอักขระเฉพาะที่กลาวไวในตาราง เปนสายอักขระเฉพาะที่ประกอบขึ้นจาก 3 ตัวอักษร
ที่เกิดขึ้นในทายคําของภาษานั้นๆ โดยจะไมปรากฏซ้ํากับภาษาอืน่ ๆ เลย นอกจากนี้ในแตละ
ภาษาสามารถมีสายอักขระเฉพาะมากกวาหนึ่งชุด และมีสายอักขระมากกวา 3 ตัวติดกันก็ได
Dunning ยังแสดงใหเห็นปญหาของวิธีนี้วา ถาในขอความนั้นมีคําภาษาอังกฤษอยาง
Pinocchio แลวจะใชสายอักขระเฉพาะ cchi สรุปวาเปนภาษาอิตาเลียนก็อาจผิดได กรณีแบบนี้
เปนเพราะภาษาเหลานี้ใชสายอักขระชุดเดียวกัน และยืมคําขามภาษามาโดยไมตองทับศัพท
ดวยตัวเขียนอีกภาษา เชนจากตัวอยาง เมื่อทดลองดวยขอมูลการฝกในภาษาอิตาเลียน อาจ
ทําใหได cchi เปนสายอักขระเฉพาะ เพราะบังเอิญทดลองฝกในขอมูลภาษาอังกฤษแลวไมมี
คําวา Pinocchio อยู แตพอเอาไปใชจริง ในขอความภาษาอังกฤษมีคําวา pinocchio อยู ระบบ
จึงผิดพลาดได เพราะมีขอมูลวา cchi เปนสายอักขระเฉพาะของภาษาอิตาลีซึ่งก็จริง แตบังเอิญ
ขอความที่ทดสอบยืมคําจากภาษาอิตาลีมาใชและทั้งสองภาษาใชตัวอักษรโรมันเหมือนกัน
จึงเปนปญหาที่เกิดขึ้น แตในภาษาไทย เราทับศัพทภาษาตางประเทศ คํายืมจึงเขียนดวย
ตัวอักษรไทย จึงไมมีปญหาที่เกิดจากการยืมคําและคงรูปเดิมไว
ลักษณะของงานแบบนี้มีมากมาย เชน จากงานของ Churcher et al. (1994) พวกเขาใช
วิธีสังเกตจากสายอักขระเฉพาะที่ประกอบขึ้นจากตัวอักษรเพื่อระบุภาษาของขอความในภาษา
เขียนดวยอักษรโรมันถึง 9 ภาษา ในการทดลองเขาสามารถหาสายอักขระเฉพาะ 2 ตัวอักษร
ติดกันในแตละภาษาได แตพวกเขาวิจารณถึงผลการทดลองของวิธีนี้วา ไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ เพราะสายอักขระเฉพาะที่ใชเพียงแค 2-แกรม อาจยาวไมเพียงพอสําหรับกําหนดให
เปนสายอักขระเฉพาะ และหากใชทดสอบกับคําโดยใชแค 2-แกรม ในคําที่ทดสอบคําๆ หนึ่งจะมี
สายอักขระที่ตรงกับสายอักขระเฉพาะในหลายๆ ภาษาได
จากการศึกษาวิธีการใชสายอักขระเฉพาะ ผูวิจัยสามารถสรุปปญหาของวิธีนี้ไดดังนี้
1. สายอักขระเฉพาะสวนใหญประกอบดวยอักขระแค 2 หรือ 3 ตัวกันเทานั้น สายอักขระ
เฉพาะยาวๆ มีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นยาก เพราะยิ่งตองการสายอักขระเฉพาะยาวๆ ก็จําเปนตอง
ใชคลังขอมูลขนาดใหญมากขึ้น
2. สายอักขระเฉพาะมีจํากัดคือ ไมสามารถใชระบุภาษาไดทกุ ๆขอความหรือทุกคํา เพราะ
บางขอความหรือบางคําอาจไมมีคําที่ตรงกับสายอักขระเฉพาะเลย จึงตองนําวิธีการระบุภาษา
อื่นๆ เขามาชวย ในที่นี้ผูวิจยั แกปญหาโดยใชวธิ ีทางสถิติรวมกับการสังเกตจากสายอักขระเฉพาะ
ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมทั้งแบบจําลองเอ็นแกรมและวิธีรวมสายอักขระที่ผานมา
ผูวิจัยจึงเลือกใชวิธีเอ็นแกรมรวมกับวิธีการสังเกตจากสายอักขระเฉพาะ ดังนั้นผูวิจัยจึงมุงที่จะ
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นําเสนอแนวทางในการใชสายอักขระเฉพาะและการสรางแบบจําลองภาษา เพื่อใชในงานการพัฒนา
ระบบการระบุภาษาของคํานี้
2.3 แนวทางในการจัดทําระบบการะบุภาษาของคํา
จากการศึกษาแนวทางตางๆของการระบุภาษาของขอความ ในการพัฒนาระบบการระบุ
ภาษาของคําในวิทยานิพนธนี้ ผูวิจัยจึงประยุกตวธิ ีที่เปนไปไดและเหมาะสมสําหรับภาษาไทย
เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบการระบุภาษาของคําไทยและคําทับศัพท ดังนี้
1. ใชวธิ ีการสังเกตจากสายอักขระเฉพาะ (Unique character sequence) เนื่องจาก
เห็นวาคําทับศัพทหรือคําไทยมักมีรูปแบบการเกิดที่ตายตัว เปนไปไดที่จะมีลักษณะเฉพาะและ
มีตัวอักษรหรือพยัญชนะทีใ่ หลักษณะเดนของภาษาไดชัดเจน เราจึงสามารถระบุภาษาของคํา
ทับศัพทจากสายอักขระ (character sequence) ที่เปนตัวอักษรภาษาไทย ตัวอยางเชน ในคํา
ทับศัพทภาษาอังกฤษ อาจจะมี “ตอร” เปนชุดอักขระเฉพาะ ในคําวา คอมพิวเตอร มิเตอร
ฟลเตอร “ลม” ในคําวา ฟลม และ ”อล” เปนชุดอักขระเฉพาะ ในคําวา ดิจิตอล ฟุตบอล โดยใน
สายอักขระเหลานี้จะปรากฏเฉพาะในคําทับศัพทภาษาใดภาษาหนึง่ เทานั้น จุดประสงคหลักใน
การทําสายอักขระเฉพาะ คือตองการลดขั้นตอนของระบบ โดยไมจําเปนตองนําไปเทียบกับ
แบบจําลองภาษา และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบใหถูกตองมากยิ่งขึ้น
แตทวาในการใชสายอักขระเฉพาะไมสามารถแกปญหาระบุคําไทยและคําทับศัพทไดหมด
เพราะอาจเกิดปญหาคําบางคําอาจไมมีสายอักขระตรงกับสายอักขระเฉพาะของภาษาใดๆ เลย
นอกจากนี้ คํา 1 คําอาจมีสายอักขระที่ไปตรงกับสายอักขระเฉพาะมากกวาหนึ่งภาษา ตัวอยาง
สมมติ คําวา คอมพายเลอร ตรงกับสายอักขระเฉพาะของคําทับศัพทภาษาอังกฤษวา “คอม”
และตรงกับสายอักขระเฉพาะของคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศส “อร” ดวย จึงทําใหตัดสินจากการ
เทียบสายอักขระเฉพาะไมไดวาควรเปนภาษาใด ในกรณีนี้ระบบที่พัฒนาจะนําคําไปทดสอบ
ตอไปในแบบจําลองภาษาของคําทับศัพทที่เปนไปไดของทั้ง 2 ภาษานี้ ในที่นจี้ ึงนําไปทดสอบ
กับคําทับศัพทภาษาอังกฤษและคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศส
ในงานวิจัยนี้ หาสายอักขระเฉพาะดวย 1-5 แกรม คือพิจารณาสายอักขระที่เปนอักษร
1-5 ตัวติดกัน เพราะวิธีเหลานี้นาจะใหลักษณะเดนของอักขระ (character) ในแตละภาษาที่
ชัดเจนมากกวาเพียงแค 2-แกรม ซึ่งเปนการพิจารณาอักษรเพียงสองตัวติดกัน สวนขอมูล
การฝก (training data) สําหรับสรางสายอักขระเฉพาะ ใชขอมูลเดียวกันกับสําหรับฝก (training)
ทําแบบจําลองภาษา
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2. ใชแบบจําลองทางภาษา คือ แบบจําลองเอ็นแกรม ในทีน่ ี้จะทดลองโดยใช 2-5 แกรม
นอกจากนี้วิธีเอ็นแกรมที่เลือกใชจะตางกับงานทั่วๆไปคือ เปลี่ยนจากการดูทีละคํา (w) เปนการ
ดูเอ็นแกรมทีละอักขระหรือตัวอักษร (c) เพราะในจุดประสงคของการทดลองผูวิจัยมุงจะระบุภาษา
ของคําทับศัพทในภาษาไทยเปนคําๆ ดังนั้นในขอมูลทั้งขอมูลการฝกและขอมูลสําหรับทดสอบ
จึงใชทีละคํา และหากจะใชวธิ ีเอ็นแกรมสําหรับหาลักษณะเดนของคําในแตละภาษา จะตองใช
เอ็นแกรมที่ละเอียดกวาระดับคํา คือ ระดับสายอักขระเทานั้น จึงจะไดผลดีที่สุด โดยกําหนดให
w = c1 c2 c3 …. cn และ c คือ สายอักขระหรือตัวอักษร ในสายอักขระผูว ิจัยจะนับทั้งพยัญชนะ
วรรณยุกต และสระ เปนอักขระตัวหนึ่ง เชน คําวา “แอกเซส” จะแยกเปน แ อ ก เ ซ และ ส
แลวจึงนับความถี่และเก็บคาความนาจะเปนตามเอ็นแกรม โดยเก็บเปน 3-แกรม ตัวอยางสมมติ
ดังนี้
ขอมูลไตรแกรม
ตัวอักษร
ความถี่
180
แอก
อกเ
954
กเซ
123
เซส
1180
โดยผูวิจัยจะเก็บขอมูลลักษณะแบบนี้จากทุกๆ คําในคลังขอมูล เปนคาทางสถิติ
ในการประมาณคาความนาจะเปนของคํา ผูวิจัยจะประมาณโดยใชเอ็นแกรมดวย เชนใน
กรณีที่ใช 3-แกรม จากคําวา “แอกเซส” สามารถประมาณคาความนาจะเปนของคําดวย 3-แกรม
ไดดังนี้
P(แ) P(อ|แ) P(ก|แ อ) P(เ|อ ก) P(ซ|ก เ) P(ส|เซ)

โดยที่ P(c3|c1 c2) คํานวณไดจาก = C(c1-c2-c3)
C(c1-c2)

ดังนั้น จากคําวา แอกเซส เมื่อคํานวณโดยใชสมการนี้ จะไดดังนี้ โดยที่ ANS คือ คําตอบ
P(แ) = จํานวนสายอักขระ (ก) = ANS1

จํานวนสายอักขระทั้งหมด
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P(อ|แ) = จํานวนสายอักขระ (แ อ) = ANS2

จํานวนสายอักขระ (แ)
P(ก|แ อ) = จํานวนสายอักขระ (แ อ ก) = ANS3

จํานวนสายอักขระ (แ อ)

P(เ|อ ก) = จํานวนสายอักขระ (อ ก เ) = ANS4

จํานวนสายอักขระ (อ ก)

P(ซ|ก เ) = จํานวนสายอักขระ (ก เ ซ) = ANS5

จํานวนสายอักขระ (ก เ)

P(ส|เ ซ) = จํานวนสายอักขระ (เ ซ ส) = ANS6

จํานวนสายอักขระ (เ ซ)

หลังจากที่คํานวณไดแลว จึงนําแตละคําตอบมาคูณกัน ผลที่ไดคือ คาความนาจะเปน
ของคําวา แอกเซส ทั้งคําเมื่อประมาณโดยใช 3-แกรม โดยคาความนาจะเปนยิ่งใกล คา 1 แสดง
วาเปนคําที่พบบอยในคลังขอมูล
อยางไรก็ตาม จากการคํานวณนี้ อาจเกิดกรณีที่คํานวณแลวคาที่ไดเปนศูนยขึ้นได
เนื่องจากสายอักขระบางสายไมพบในคลังขอมูล จํานวนสายอักขระที่พบจึงเปนศูนย หากนําคา
ศูนยไปคํานวณในสมการนี้ จะไมสามารถคํานวณผลออกมาได หรือ ผลที่ออกมาจะเทากับศูนย
เชน จากการคํานวณคําวา แอกเซส
P(ก|แ

อ) P(เ|อ ก) P(ซ|ก เ) P(ส|เซ)
0.052 * 0.032 * 0 * 0.045 * 000007 = 0
จึงตองมีการปรับคาไมใหเปนศูนย ในที่นเี้ ลือกใชวิธีแบบงาย คือ เพิ่มคา 0.00000001 2 ในการ
คํานวณความนาจะเปนของสายอักขระ P(เ|อ ก) ดังนี้
P(เ|อ

ก) = จํานวนสายอักขระ(อกเ) + 0.00000001
จํานวนสายอักขระ(อก) + 0.00000001

โดยกําหนดเงื่อนไขไววา ในกรณีที่พบวา จํานวนสายอักขระ (อกเ) หรือ จํานวนสาย
อักขระ (อ ก) มีคาเทากับศูนยหรือไมพบคาในคลังขอมูลการฝกเทานั้น

2

ในงานนี้ไมไดใชวิธีการปรับคาที่ใชกันทั่วไป เชน Witten-Bell, Good Turing, deleted Interpolation,
etc. เพราะคิดวาวิธีที่ใชนี้ก็เพียงพอกับงานแลว
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กอนจะนําเสนอบทตอไป ผูวิจัยจะทบทวนวรรณกรรมหลักเกณฑการยืมคําจากภาษา
ตางประเทศดวยการทับศัพทกอน โดยยึดหลักเกณฑทางราชบัณฑิตยสถาน เพื่อแสดงเหตุผล
วาทําไมลักษณะเฉพาะของแตละภาษาสามารถใชบอกที่มาของภาษาได และแสดงเหตุผลที่
ผูวิจัยนําสายอักขระเฉพาะมาวิเคราะหเพื่อหาลักษณะเฉพาะของแตละภาษา
2.4 หลักเกณฑการทับศัพทภาษาตางประเทศ
จากนิยามคําวา “คําทับศัพท” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525
ทําใหสรุปไดวา การทับศัพท คือ การถายเสียงศัพทภาษาตางประเทศดวยตัวอักษรไทยทีละตัว
หรือ การถายคําศัพทภาษาตางประเทศใหเปนอักษรไทย ตัวอยางการทับศัพทตามเกณฑทาง
ราชบัณฑิตยสถาน เชน
คําทับศัพทภาษาอังกฤษ คําวา
คําทับศัพทภาษาฝรั่งเศส คําวา

Calculus เขียนทับศัพทวา แคลคูลัส
Technique เขียนทับศัพทวา เทคนิค
Bastia เขียนทับศัพทวา บาสตียา
Technique เขียนทับศัพทวา เตกนีก

เมื่อดูจากเกณฑการทับศัพทตามราชบัณฑิตยสถาน จะเห็นไดวาการทับศัพทภาษา
ตางประเทศไมไดใชตัวอักษรไทยทุกตัว เชน ฆ ฎ ฏ ฐ ศ ษ ฒ เปนตน เพราะฉะนั้นจึงมี
สายอักขระเฉพาะอยางนอยที่สุดก็ในคําไทย และการคงรูปตัวอักษรแทนเสียงควบในคําภาษา
ตางประเทศ อาจทําใหมีสายอักขระที่ไมพบในไทย เชนจากตัวอยางในคําทับศัพทภาษาอังกฤษ
เราอาจพบสายอักขระเฉพาะ “เทค” เพราะในคําไทยไมมีการใชอักษร ค เปนตัวสะกดคํา สวนใน
คําทับศัพทภาษาฝรั่งเศสเราอาจพบสายอักขระเฉพาะ “เตก” เพราะในคําไทยรูปสระ เอะ +
ตัวสะกด จําเปนตองมีไมไตคูกํากับเพื่อใหออกเสียงสระ เอ็- ได เชนคําวา เล็ก เปนตน
จากเหตุผลนี้จึงอธิบายไดวาสายอักขระเฉพาะสามารถแสดงลักษณะเฉพาะของภาษาได ดังนั้น
หากเรานําสายอักขระเฉพาะมาประยุกตใ ชในโปรแกรมระบุภาษาของคํา เราก็สามารถใช
สายอักขระเฉพาะบอกที่มาของภาษาได
แมวาในการทับศัพทจริงจะแตกตางจากเกณฑทางราชบัณฑิตยสถานได เชน คําวา
lock หากทับศัพทตามเกณฑทางราชบัณฑิตยสถานจะใชคําวา “ล็อก” เพราะเสียงพยัญชนะทาย
/k/ ใหแทนดวยตัวอักษร ก และทางราชบัณฑิตยสถานกําหนดใหใช ไมไตคูเพื่อแสดงความ
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แตกตางจากคําไทย (ลอก) ดวย แตในการใชจริงอาจปรากฏการทับศัพทแบบอื่นได เชน ล็อค
ลอค เพราะผูใชอาจออกเสียงคําทับศัพทตามความนิยม ความถนัด หรือออกเสียงใหเขากับ
ระบบเสียงของภาษาตางประเทศที่ใช แตวาหากเราพิจารณาเปรียบเทียบหลักเกณฑการทับศัพท
ของราชบัณฑิตยสถาน ทีใ่ ชสําหรับภาษาตางๆ ก็แสดงในเบื้องตนไดวา มีความแตกตางระหวาง
คําทับศัพทภาษาตางๆ อยู เชน ตัวอักษรทีใ่ ชในสําหรับแตละภาษาจะไมเหมือนกัน โดยในคํา
ไทยมีการใชตวั อักษร ค ฆ เพื่อออกเสียง ค ใช ส ษ ศ เพื่ออกเสียง ส แตในภาษาอังกฤษใช
ตัวอักษร ค และ ส เทานั้น และเสียงที่ถายออกมาเวลาทับศัพทแตละภาษาก็แตกตางกัน ไดแก
คําทับศัพทภาษาอังกฤษ คําวา Europe เขียนทับศัพทวา ยุโรป
คําทับศัพทภาษาฝรั่งเศส คําวา Europe เขียนทับศัพทวา เออรอป
จะเห็นไดวาคําๆ เดียวกันแตออกเสียงตางกัน ในการถายเสียงเวลาทับศัพทจึงออกมา
ตางกัน ซึ่งสิง่ เหลานี้ทําใหสะทอนความแตกตางออกมาในรูปของสายอักขระที่ปรากฏได เชน
จากตัวอยางคําทับศัพทภาษาอังกฤษ เราอาจไดสายอักขระเฉพาะ “โรป” และคําทับศัพทภาษา
ฝรั่งเศส เราอาจไดสายอักขระเฉพาะ “รอป” ดังนั้น เราจึงสามารถนําสายอักขระเฉพาะเหลานี้
มาใชเพื่อตัดสินภาษาของคําทับศัพทได

บทที่ 3
คลังขอมูลคําทับศัพท
ในบทนี้ผูวิจัย จะนําเสนอวิธีการสรางคลังขอมูลและเกณฑในการสรางคลังขอมูล คํา
ทับศัพท เพื่อใหเขาใจภาพรวมของคลังขอมูลที่ใชในการทดลอง และเหตุผลที่เลือกใชคลังขอมูล
คําทับศัพทภาษาอังกฤษ ญี่ปุนและฝรั่งเศส
3.1 การสรางคลังขอมูล
คลังขอมูลที่ใชในงานวิจัยนี้ประกอบดวย คลังขอมูลคําไทย คําทับศัพทภาษาอังกฤษ
คําทับศัพทภาษาญี่ปุน และคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศส สาเหตุที่เลือกศึกษาคําทับศัพท
ภาษาอัง กฤษและภาษาญี่ ปุน เพราะเป นคํ าทั บ ศัพท ที่พ บมากในภาษาไทยและเป น ภาษาที่
แตกตางกันมาก จึงเลือกมาเปนตัวอยางของภาษาที่ใชทดสอบวาแบบจําลองเอ็นแกรมในที่นี้
จะสามารถระบุที่มาภาษาที่แตกตางกันนี้ไดหรือไม นอกจากนี้ที่ผูวิจัยเลือกทดลองกับภาษา
ฝรั่งเศสดวย เพราะวาคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศสนี้จะพบนอยกวาภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุน
จึงถือเปนการทดสอบระบบวาจะยังคงมีความทนทานของระบบ (robustness) วาจะยังคงดี
หรือไมหากใชคลังขอมูลการฝกจํานวนนอย
คลังขอมูลการฝก (training corpus) ทั้งสําหรับทําแบบจําลองภาษา และชุดอักขระเฉพาะ
นํามาจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2538) หลักเกณฑการทับศัพท
ภาษาอังกฤษ (2538)
หลักเกณฑการทับศัพทภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สเปน รัสเซีย
ญี่ปุน อาหรับ และมลายู (2535) ศัพทเทคนิควิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร (2541) รวมศัพทญี่ปุน
(2544) และหนังสืออื่นๆ เชน หนังสือการทองเที่ยวในตางประเทศตางๆ และหนังสือที่แสดง
ศัพทเฉพาะทาง (technical term) ตางๆ นอกจากนี้ยังรวบรวมจากบทความในอินเทอรเน็ตดวย
ซึ่งจะมีทั้งคําไทย และคําทับศัพทภาษาอังกฤษ ญี่ปุนและฝรั่งเศส เหตุผลที่เลือกเก็บขอมูลคํา
ทับศัพทจากแหลงขอมูลหลายแหลง เพราะตองการความหลากหลายของคําทับศัพท โดยคําที่
ปรากฏในแหลงขอมูล ผูวิจัยเปนผูตัดสินเองวาเปนคําไทยหรือคําทับศัพทภาษาใด โดยใช
ความรูเรื่องภาษาและคําทับศัพทของผูวิจัยเองและใชการสังเกตจากคําบางคําที่ปรากฏทั้งรูปเดิม
และรูปทับศัพทดวย หากมีขอสงสัยก็จะตรวจสอบจากพจนานุกรมภาษานั้นๆ วามีคํานั้นใชใน
ความหมายที่พบหรือไม จากคลังขอมูลที่รวบรวมมาเหลานี้ เราสามารถนํามาใชในการฝก โดย
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การนําแตละคําแยกเปนคําไทย และคําทับศัพทของแตละภาษากอน ขนาดของคลังขอมูลมี
ทั้ง 4 ประเภท เปนดังนี้
- คําไทย รวบรวมทั้งหมด 10,000 คํา คําไทยในที่นี้รวมไปถึงคําบาลีและสันสกฤตดวย เพราะ
ระบบประมวลผลภาษาโดยทั่วไปไมจําเปนตองแยกความตางระหวางคําไทยแท กับคําไทย
ที่ยืมมาจากภาษาบาลีหรือสันสกฤต
- คําทับศัพทภาษาอังกฤษ รวบรวมทั้งหมด 10,000 คํา คําทับศัพทภาษาอังกฤษเปน
คําทับศัพทที่แพรหลายมากที่สุดทั้งในหนังสือวิชาการ บทความ นิตยสาร หนังสือพิมพและ
ศัพทวิชาการสวนใหญใชคาํ ทับศัพทภาษาอังกฤษ เชน ศัพททางวิทยาศาสตร คอมพิวเตอร
วิศวกรรมศาสตร เปนตน
- คําทับศัพทภาษาญี่ปุน รวบรวมทั้งหมด 10,000 คํา คําทับศัพทภาษาญี่ปุนสวนใหญรวบรวม
จากหนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี การแตงกาย อาหารและประวัติศาสตรในประเทศ
ญี่ปุน
- คําทับศัพทภาษาฝรั่งเศส จะรวบรวมเพียงแค 1,000 คํา คําทับศัพทภาษาฝรั่งเศสจะรวบรวม
จากหนังสือเฉพาะทางที่เกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส วัฒนธรรม สถาปตยกรรมเปนสวนใหญ
3.2 เกณฑในการคัดเลือกขอมูล
เนื่องจากในปจจุบันมีการใชคําทับศัพทกนั อยางแพรหลาย และการเขียนทับศัพทเปน
ภาษาไทยของแตละภาษาไมมีการกําหนดกฎเกณฑที่แนนอน จึงทําใหเกิดคําทับศัพทหลาย
รูปแบบ เชน ตัวอยางจากขอความที่พบ
“นายเรจินัลด จี แม็คการิตี้ ประกอบอาชญากรรมเครดิตการดระบบออนไลน ณ เมือง
เลควิลล ขณะที่ลูกคาขอเปดแอลซีไปยังประเทศฝรั่งเศส”
“อยาเวิรกฮารดนักเลย ไปเอ็นจอยไลฟซะบาง”
“ผูรูภาษาอยางดีกับผูไมรูจะออกเสียงตางกัน เชน เซนทรัล เซ็นทรั่น เซ็นทรัล หรือ
สเปเชี่ยน สเปเชี่ยว ตางก็มาจากคําทับศัพทคําเดียวกัน”
จะพบวาภายในขอความเหลานี้มีการใชคําทับศัพทภาษาอังกฤษมากมายและตางกัน เชน
คําทับศัพททเี่ ขียนเรียงกันทั้งๆที่เปนคนละคํา (เวิรกฮารด เครดิตการด เลควิลล) ชื่อเฉพาะ
(เรจินัลด จี แม็คการิต)ี้ คํายอ (แอลซี) และคําทับศัพทที่เขียนตางกัน ทั้งๆที่ทบั ศัพทจากคําๆ
เดียวกัน (เซนทรัล เซ็นทรัน่ เซ็นทรัล) เปนตน หากไมไดกําหนดเกณฑใดๆ ในการเก็บรวบรวม
ขอมูลคําทับศัพทเหลานี้ เพียงแคพบคําทับศัพทกเ็ ก็บแลว อาจทําใหขอมูลทีร่ วบรวมไมสม่ําเสมอ
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และเกิดความผิดพลาดของระบบระบุภาษาได ในที่นี้ จึงไดกําหนดเกณฑในการเก็บรวบรวม
ขอมูลคําทับศัพท ดังนี้
1. กรณีทเี่ ปนคําทับศัพทที่มาจากรัสพจน (Acronym) และคํายอ (Abbreviation) เห็นได
จากตัวอักษรพิมพใหญภายในวงเล็บตอทายจากคําทับศัพทตางๆ โดยคําทับศัพททั้ง 2 ประเภทนี้
เมื่อเขียนทับศัพทเปนไทยแลวจะอานตางกัน คือ คํารัสพจนจะอานเปนคํา สวนคํายอจะอาน
แบบคํายอ ตัวอยางเชน
คํายอ television มีคํายอวา TV อานทับศัพท ทีวี
Non-performing loan มีคํายอวา NPL อานทับศัพทวา เอ็นพีแอล
The school of Germological Sciences มีคํายอวา SGS มีคํายอวา เอสจีเอส
และอีกมากมาย เชน ซีบีเอส ซีเอดีเอฟ ซีเอฟเออาร ซีไอเอ ทีเอ็นที บีทียู บีทีเอส
บีทูเอส พีซีโอ พีอาร ยูพีเอส ยูวี ยูอารแอล ยูเอสทีอาร วิดีโอ วีเอชเอส อารชี
รัสพจน

signal plus noise plus distortion to noise plus distortion ratio (SINAD) อาน
ทับศัพท ไซแนด ไมใช เอสไอเอ็นเอดี
UNESCO อานทับศัพทวา ยูเนสโก
ASEAN อานทับศัพทวา อาเซียน
และอีกมากมาย เชน เอเปก โอเปค เอแบค เฮฟตา อาฟตา

ในที่นี้ผูวิจัยเลือกเก็บขอมูลคําทับศัพทภาษาอังกฤษที่เปนอานเปนคํา หรือ คํารัสพจน
เทานั้น เพราะคํายอเปนเพียงตัวคําอานจากอักษรเทานั้น ไมไดใหลักษณะสําคัญของภาษามาก
เทากับสายอักขระที่เกิดรวมกันเปนคํา และคํายอไมเปนปญหาในระบบการระบุภาษาของคํา
ทับศัพท เนื่องจากคํายอมีจํานวนจํากัด เชน เอ บี ซี ดี จนถึง แซด เทานั้นจึงไมนํามารวมอยูใน
ปญหาการระบุภาษาของคําของงานนี้
สวนในกรณีที่มีการใชผสมระหวางคําทับศัพทจากรัสพจนและคํายอ เชน เอเพ็กซ
(Apex) เอ็มลิง้ ค (M-link) เอ็มเว็บ (M-web) ไอทีซิตี้ (IT City) อีเมล (E-mail) เอ็นเกจ (N-gage)
อีคอมเมิรช (E-commerce) เอ็นเกจ (N-gage) ในที่นี้ผูวิจัยเลือกเก็บทั้งคําโดยไมสนใจวาเปน
คํายอหรือไม เพราะเขียนติดกันจนถือวาเปนคําๆ เดียวกัน ยกเวนในกรณีที่เขียนทับศัพทแลวมี
เครื่องหมายจุดคั่นหรือมีการเวนชองไฟ เชน จี.เอช.ดี. โคลด (G.H.D. Cold) ผูวิจยั จะเลือกเก็บ
แตเฉพาะคําทับศัพทคําวา โคลด เทานัน้
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2. ในกรณีทเี่ ปนคําทับศัพททมี่ าจากชื่อเฉพาะ ผูว ิจัยก็จะเลือกเก็บทั้งหมด โดยไมสนใจ
วาเปนคําทับศัพทที่มาจากชื่อเฉพาะประเภทใด เชน คําวา พอลลา ซีเมนต โมโตโรลา พานาโซนิค
แตชื่อเฉพาะที่ปรากฏในภาษาไทย มีทั้งชื่อเฉพาะที่เขียนติดกัน และชื่อเฉพาะที่มีการเขียน
ทับศัพทผสมระหวางคําไทยและคําทับศัพท ดังนั้นจึงมีเกณฑ ดังนี้
2.1 ชื่อเฉพาะที่มกี ารเขียนทับศัพทติดกันไป ไมมีการแยกคําตามภาษาเดิมหรือมี
เครื่องหมายใดๆ มาคั่น กรณีนี้ใหเก็บทั้งคําโดยไมแยก เพราะถือวาเปนคําๆ หนึ่ง23 เชน
ยูไนเต็ดฟลาวมิลล รอกเวิธ ทิบโกฟูดส เดทตอล เอปสัน คารเนชัน่ เปนตน
2.2 ชื่อเฉพาะที่มกี ารเขียนทับศัพทผสมระหวางคําไทยและคําทับศัพท กรณีนี้ให
เก็บเฉพาะคําทับศัพทอยางเดียวแมจะเขียนทับศัพทตดิ กันจนเปนคําๆ เดียวกัน เชน
“อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง” เก็บคําวา พริ้นติ้ง แอนด และพับลิชชิ่ง
“หองเย็นเอเชีย่ น ซีฟูด” เก็บคําวา เอเชี่ยน และซีฟูด
“คอนโดวิภาวดีสวีท” เก็บคําวา คอนโด และสวีท
จะเห็นไดวาคําที่ขีดเสนใตไมใชทับศัพทจงึ ตองตัดทิ้ง และแยกเก็บเฉพาะคําที่เปน
คําทับศัพทภาษาอังกฤษเปนคําๆ แยกกัน เนื่องจากผูวิจัยตองการใหระบบสามารถระบุภาษา
ของคําทับศัพท เฉพาะในสวนของคําที่มที ี่มาจากคําทับศัพทภาษาตางประเทศจริงๆ เทานั้น
3. เก็บรวบรวมรูปแบบคําทับศัพททั้งหมดแมวาจะเปนคําทับศัพทภาษาตางประเทศที่
เขียนจากคําศัพทคําๆ เดียวกันแตเขียนในรูปตางกัน เนื่องจากผูใชคําทับศัพทอาจเขียนคําทับศัพท
ผิดแปลกไปจากเกณฑของราชบัณฑิตยสถาน อาจมีเหตุผลคือไมคอยเปนที่นิยม ไมมีความรู
เพียงพอในการเขียนคําทับศัพทใหถูกตอง หรือผิดพลาดในการตรวจแกไขคําทับศัพท ดังนั้น
คําทับศัพทที่ปรากฏตามหนังสือหรือนิตยสารจึงแตกตางกัน แมวาจะเขียนทับศัพทจากคําศัพท
ภาษาตางประเทศตัวเดียวกัน ตัวอยางเห็นไดจากตารางที่ 3.1 ดังนี้

3

เหตุผลที่ใชเกณฑเชนนี้ เพราะระบบจะไมรูวาคําทับศัพทที่เห็นเขียนติดกันอยูนั้นประกอบดวย
คําตางประเทศกี่คํา โปรแกรมระบุภาษาของคําที่พัฒนานี้ทําไดเพียงตัดสินวา สายอักขระนั้นมาจากภาษาใด
ซึ่งเมื่อรูคําตอบแลว จึงสงใหโปรแกรมถอดอักษรกลับ (backward transliteration) หาเอาเองวาเปนคํา
ตางประเทศคําใด ซึ่งอาจประกอบดวยคํามากกวาหนึ่งคําก็ได ดังนั้น ขอมูลการฝกจึงเก็บทั้งสายอักขระโดย
ไมสนใจวาประกอบจากคําตางประเทศมากกวาหนึ่งคําหรือไม
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ตารางที่ 3.1 การเขียนทับศัพททตี่ างจากเกณฑทางราชบัณฑิตยสถาน
ศัพท

ทับศัพทตามหลักราชบัณฑิตยสถาน

ทับศัพทแบบอื่น

Lock
Tent
Knot

ล็อก
เต็นท
นอต

ลอค ล็อค ลอค ลอก
เตนท
นอต น็อต

Pyramid

พีระมิด

ปรามิด ปรามิด พีรามิด

ในที่นี้ผวู ิจัยเลือกเก็บทั้งหมดโดยไมสนใจวาทับศัพทตามเกณฑทางราชบัณฑิตยสถาน
หรือไม เนื่องจากผูวิจัยคาดหวังวาระบบมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถระบุภาษาของคําที่
รับเขามาทดสอบไดทั้งหมดโดยคําที่รับเขามาอาจจะตรงหรือไมตรงตามเกณฑของราชบัณฑิตยสถานก็ได ดังนั้นขอมูลการฝกจึงจําเปนตองมีทั้งคําที่ตรงและไมตรงตามเกณฑของราชบัณฑิตยสถาน เพื่อใหตรงกับขอมูลจริงที่พบใชกนั ทั่วไป
4. ในกรณีคําทับศัพทที่สรางจากคําภาษาตางประเทศที่มีเครื่องหมายยัติภังค (hyphen)
คั่น จะเก็บรวบรวมทั้งคํา เนื่องจากในคําทับศัพทภาษาไทยจะเขียนทับศัพทติดตอกันไปโดย
ไมมีเครื่องหมายยัติภังคแยกคําตามภาษาเดิม เชน คําทับศัพทภาษาอังกฤษ
ครอสสติตช (cross-stitch) เก็บคําวา ครอสสติตช
แคลเซียมคารบอเนต (calcium-carbonate) เก็บคําวา แคลเซียมคารบอเนต
ไวรคัท (wire-cut) เก็บคําวา ไวรคัท
แอนตี้สลิป (Anti-Slip) เก็บคําวา แอนตี้สลิป
แตในกรณีคําทับศัพทที่เขียนจากคําศัพทที่มีเครื่องหมายยัติภังคคั่น โดยเขียนทับศัพท
คั่นดวยเครื่องหมายยัติภังคเชนเดียวกับภาษาเดิม ผูวจิ ัยจะแยกเก็บเปนคําๆ ตามภาษาเดิมดวย
เชน คําวา McGraw-Hill เขียนทับศัพทวา แมกกรอว-ฮิลล ในกรณีน้ีผูวิจัยเลือกยกเวนคําทับศัพท
คํานี้ แตแยกเก็บเปนคําๆ แทนคือเก็บคําวา แมกกรอว และฮิลล
5. เก็บรวบรวมคําทับศัพทที่สรางจากคําภาษาตางประเทศที่เขียนแยกกัน แมวาภาษา
เดิมจะมีการเขียนแยกกันแตเมื่อทับศัพทแลวจะเขียนติดกันไป ไมตอ งแยกตามภาษาเดิม เชน
คําทับศัพทภาษาอังกฤษ
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ฟงกชั่นไฮเพอรโบลิก (Hyperbolic function) เก็บคําวา ฟงกชั่นไฮเพอรโบลิก เปน
1 คํา
อารกติกเซอรเคิล (Arctic Circle) เก็บคําวา อารกติกเซอรเคิล เปน 1 คํา และมีอีก
มากมาย เชน กรีนพีซ (green piece) กรีนไวลด (green wild) โกลดโคสท (gold coast)
คอมมอนเซนต (common sense) เปนตน
ลักษณะของคําทับศัพทแบบนี้จะเกิดขึ้นบอยที่สุด จนบางครั้งอาจใชจนผูใชไมรวู า
ศัพทคํานั้นประกอบไปดวยคําทับศัพทภาษาอังกฤษกีค่ ํา บางครั้งอาจคิดวาเปนคําทับศัพททมี่ า
จากภาษาอังกฤษคําเดียวกัน ดังนั้นผูว ิจยั จึงเลือกเก็บทั้งคํา โดยไมตองแยกเปนคําๆ ตามคําศัพท
ภาษาเดิม
อยา งไรก็ต าม มีขอ ยกเวน บางคํา ที่ภ าษาเดิมมีก ารเขีย นแยกกัน เมื่อมีก าร
เขียนทับศัพทโดยเขียนแยกกันตามภาษาเดิม ในกรณีใหเก็บแยกเปนคําๆ เชน คําทับศัพท
ภาษาอังกฤษ
“แฟนซีวูด อินดัสตรีส” เก็บคําวา แฟนซีวูด และ อินดัสตรีส
“ไดอานา ดีพารทเมนทสโตร” เก็บคําวา ไดอานา และดีพารทเมนทสโตร
“ลากูนา รีสอรท” เก็บคําวา ลากูนา และรีสอรท
นอกจากนี้ในกรณีคําทับศัพทที่เขียนติดกันแตมีคําคุณศัพทประกอบกับคําทับศัพท
คํานั้น เชน คําวา “เปนของ” “แบบ” “อยาง” “ชนิด” “ระบบ” ฯลฯ ในกรณีนี้ผูวิจัยจะแยกเก็บ
เปนทีละคํา เพราะคําเหลานี้ไมใชมีที่มาจากคําภาษาตางประเทศ จะตองเก็บคําที่เปนคํา
ภาษาตางประเทศจริงๆ เทานั้นเพื่อไมใหเกิดปญหาในการใชงานระบุภาษาของคําทับศัพทจริงๆ
ตัวอยางคําทับศัพทภาษาอังกฤษที่เปนปญหาเชน
Eulerian function จะเขียนทับศัพทวา ฟงกชันแบบออยเลอร
Thermosetting plastic จะเขียนทับศัพทวา พลาสติกชนิดเทอรโมเซตติง
จากตัวอยางนี้ ผูวิจัยจะเก็บทีละคําคือ ฟงกชัน ออยเลอร พลาสติก และเทอรโมเซตติง
3.3 การสรางขอมูลการฝกและขอมูลทดสอบสําหรับใชในการทดลอง
เนื่องจากภายในระบบระบุภาษาจากคําจําเปนตองใชขอมูลการฝกสําหรับสรางแบบจําลอง
ภาษาและใชขอมูลสําหรับการทดลอง ดังนั้นจากการรวบรวมคลังขอมูลคําไทยและคําทับศัพท
ภาษาตางประเทศ ซึ่งมีคําไทย 10,000 คํา คําทับศัพทภาษาอังกฤษ 10,000 คํา คําทับศัพท
ภาษาญี่ปุน 10,000 คํา และคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศส 1,000 คํา ผูวิจัยไดแบงสวนขอมูลเหลานี้
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โดยใชหลักการ 5-fold cross validation approach ซึ่งแยกเปนขอมูลการฝก (training set)
ภาษาละ 80% จากคลังขอมูลทั้งหมดในแตละภาษา ในการทดลองนี้ ใชคําไทย 8,000 คํา
คําทับศัพทภาษาอังกฤษ 8,000 คํา และคําทับศัพทภาษาญี่ปุน 8,000 คํา และคําทับศัพท
ภาษาฝรั่งเศส 800 คํา และขอมูลทดสอบ (test set) ภาษาละ 20% จากคลังขอมูลทั้งหมด
ในแตละภาษา ในการทดลองนี้ ใชคําไทย 2,000 คํา คําทับศัพทภาษาอังกฤษ 2,000 คํา และ
คําทับศัพทภาษาญี่ปุน 2,000 คํา และคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศส 200 คํา โดยไดแบงดวยวิธีการ
สุมเลือกจากคลังขอมูลโดยใชโปรแกรมภาษาเพิรลเปนเครื่องมือในการแบงสวน เห็นไดจาก
ภาพที่ 3.1

ภาพที่ 3.1 การแบงสวนคลังขอมูลในแตละภาษา
และเพื่อใหไดผลที่ไมบงั เอิญขึ้นกับขอมูลทีใ่ ชฝกและทดสอบ จะทําการทดลอง 5 ครั้งโดย
แตละครั้งจะใชขอมูลทดสอบ 20% ทีต่ างกัน ดังนั้น ผลที่ไดในแตละภาษาจะมีชุดขอมูล 5 ชุด
แลวจึงนําผลแตละชุดมาสรุปรวมกันเพื่อแสดงผลการทดสอบการระบุคําของระบบ ในคําไทย คํา
ทับศัพทภาษาอังกฤษ และญี่ปุน แสดงผลคําทดสอบภาษาละ 10,000 คํา สวนคําทับศัพทภาษา
ฝรั่งเศส 1,000 คํา

บทที่ 4
การระบุภาษาของคําดวยสายอักขระเฉพาะ
ในบทนี้ผูวิจัยจะกลาวถึงระบบที่ผูวิจัยพัฒนา คือ การระบุภาษาของคําดวยสายอักขระ
เฉพาะกอน โดยแสดงถึงภาพรวมของระบบการระบุภาษาโดยใชสายอักขระเฉพาะ ผลการ
ทดลอง สายอักขระเฉพาะที่พบในคลังขอมูล สายอักขระเฉพาะที่ใชจริงในการทดสอบระบบ
รวมทั้งนําสายอักขระเฉพาะที่ไดจากคลังขอมูลไปวิเคราะหเพื่อหาลักษณะเฉพาะของแตละ
ภาษา
4.1 ภาพโดยรวมของวิธีการใชสายอักขระเฉพาะ (unique characters)
วิธีการใชสายอักขระเฉพาะในงานวิจัยนี้ เปนการนําคลังขอมูลแตละภาษาทั้งหมดมาหา
สายอักขระเฉพาะของแตละภาษาโดยใชวิธีเอ็นแกรมของสายอักขระตั้งแต 1-5 แกรม เชน ใน
การสรางสายอักขระเฉพาะดวย 3-แกรม เราอาจพบสายอักขระเฉพาะ “ทร” ในคําไทย และอาจ
พบสายอักขระเฉพาะ “ตร” ในคําทับศัพทภาษาอังกฤษ เปนตน ในการสรางสายอักขระเฉพาะ
ของแตละภาษา จะใชวิธีนําคลังขอมูลที่รวบรวมเปนคํามาแยกเปนสายอักขระตั้งแต 1-5 แกรม
แลวนํามาเปรียบเทียบกันในแตละแกรม โดยไมขึ้นอยูกับคาความถี่ของสายอักขระ แตใชวิธี
สังเกตจากการปรากฏของสายอักขระ โดยหากสายอักขระใดที่ปรากฏแลวไมซ้ํากับสายอักขระ
ในภาษาอื่นๆที่เหลือ จะถือวาเปนสายอักขระเฉพาะของภาษานั้น
ผลลัพธที่ไดจากการสรางสายอักขระเฉพาะจะได สายอักขระเฉพาะทั้งหมด 4 ภาษาคือ
คําไทย คําทับศัพทภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุน และภาษาฝรั่งเศส โดยในแตละภาษาจะประกอบ
ไปดวย สายอักขระเฉพาะ 1-5 ตัว เห็นไดจากภาพที่ 4.1
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ภาพที่ 4.1 ลักษณะการสรางสายอักขระเฉพาะ 1-5 แกรม
4.2 โปรแกรมระบุภาษาของคําดวยสายอักขระเฉพาะ
โปรแกรมระบุภาษาของคําดวยสายอักขระเฉพาะ แบงออกเปน 2
ขั้นตอน ไดแก
1. ขั้นตอนรับคําเขา 2. ขั้นตอนเทียบกับสายอักขระเฉพาะ เห็นไดจากภาพที่ 4.2
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ภาพที่ 4.2 ขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมระบุภาษาของคําดวยสายอักขระเฉพาะ
1. ขั้นตอนรับคําเขา เปนขั้นตอนที่รับคําเขามาแลวแยกคําๆ นั้น ออกเปนสายอักขระ
ดวยเอ็นแกรมทั้ง 1-5 แกรม เชน คําที่รับเขามาคําวา “อักขระ” เมื่อผานระบบเอ็นแกรม จะแยก
เปนแตละเอ็นแกรม เห็นไดจากตารางที่ 4.1 ดังนี้
ตารางที่ 4.1 การแยกสายอักขระตามเอ็นแกรม 1-5 แกรม
1-แกรม
อ
-ั
ก
ข
ร
ะ

2-แกรม
อั
-ัก
กข
ขร
ระ

3-แกรม
อัก
-ักข
กขร
ขระ

4-แกรม
อักข
-ักขร
กขระ

5-แกรม
อักขร
-ักขระ

34
2. ขั้นตอนเทียบกับสายอักขระเฉพาะ หลังจากที่แยกสายอักขระเปนเอ็นแกรมตางๆ
แลว ขั้นตอนตอไปเปนการนําสายอักขระที่แยกดวยเอ็นแกรม มาเทียบกับสายอักขระเฉพาะทั้ง
4 ภาษา โดยแยกเทียบกันทั้ง 1-5-แกรม ตามแตละเอ็นแกรมวาตรงกันหรือไม หากสายอักขระที่
นํามาทดสอบตรงกับสายอักขระเฉพาะของภาษาใดภาษาหนึ่งเทานั้น ก็ถือวาคํานั้นเปนภาษา
ตามสายอักขระเฉพาะนั้นทันที แตหากไมมีสายอักขระที่ตรงกับสายอักขระเฉพาะของภาษาใดๆ
เลย หรือ หากพบวาคํานั้นมีสายอักขระตรงกับสายอักขระเฉพาะของภาษาตางๆ มากกวา 1
ภาษา ทําใหยังตัดสินไมไดวาเปนคําจากภาษาใด ตัวอยางเชน ในคําวา “อักขระ” เมื่อทดลอง
ดวย 4-แกรม อาจจะพบ สายอักขระ “กขระ” ตรงกับสายอักขระเฉพาะภาษาญี่ปุน และพบสาย
อักขระ “อักข“ ตรงกับสายอักขระเฉพาะคําไทย ทําใหตัดสินไมไดวาเปนคําไทยหรือมาจาก
ภาษาญี่ปุน ระบบจึงไมระบุวาคํานั้นเปนภาษาอะไร และขามไประบุคําถัดไป ดังนั้น ผลการ
ทดลองจะไดเฉพาะคําที่สามารถระบุภาษาไดดวยสายอักขระเฉพาะเทานั้น ซึ่งในที่นี้ผูวิจัยเปน
ผูตรวจสอบผลการระบุภาษาของคําเองวา ถูกตองหรือไม
ในขั้นตอนการเปรียบเทียบกับสายอักขระเฉพาะนี้ ระบบที่ผูวิจัยพัฒนาจะทดสอบเพียง
ครั้งเดียว คือ หลังจากที่รับคําที่ทดสอบแลวแยกเปนสายอักขระดวยเอ็นแกรม 1-5-แกรม แลว
ระบบจะนําสายอักขระที่ทดสอบ 1-แกรม มาเทียบกับสายอักขระเฉพาะ 1-แกรมในแตละภาษา
กอน ถายังไมพบวาตรงกัน ระบบก็จะนําสายอักขระที่ทดสอบ 2-แกรม มาเทียบกับสายอักขระ
เฉพาะ 2-แกรมในแตละภาษา หากเปรียบเทียบกันแลว ยังไมตรงกันอีกก็จะทํางานแบบนี้ตอไป
ใน 3 4 และ 5-แกรม ตามลําดับ และหากวาระบบนําสายอักขระที่ทดสอบเปรียบเทียบกับสาย
อักขระเฉพาะจนถึง 5-แกรมแลวยังไมพบวาตรงกัน ระบบก็จะขามไปทดสอบคําตอไปเลย
4.3 ผลการทดลอง
จากการทดสอบโปรแกรมระบุภาษาของคําไทยและคําทับศัพทแสดงใหเห็นผลของ
ระบบระบุภาษาของคําดวยสายอักขระเฉพาะ 1-5 ตัว ผลที่ไดมี 3 ผลการทดลองคือ ผลการ
ตัดสินภาษาไดถูกตอง ผลการตัดสินภาษาผิดพลาด และผลการตัดสินภาษาไมได โดยเห็นได
จาก ตารางที่ 4.2
ผลการตัดสินภาษาไดถูกตอง หมายถึงระบบสามารถระบุภาษาของคําไดถูกตอง
ผลการตัดสินภาษาผิดพลาด หมายถึงระบบระบุภาษาของคําผิดพลาด
ผลการตัดสินภาษาไมได หมายถึงระบบไมสามารถตัดสินภาษาของคํานั้นได
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ตารางที่ 4.2 ผลการตัดสินภาษาไดถูกตอง ผลการตัดสินภาษาผิดพลาด และผลการตัดสินภาษา
ไมได ดวยสายอักขระเฉพาะ 1-5 ตัว โดยผลในตาราง คือ จํานวนคํา สวนที่อยูในเครื่องหมาย
วงเล็บคือจํานวนเปอรเซ็นต
จํานวนการตัดสินภาษาดวยสายอักระเฉพาะ 1-5 ตัวอักษร คํา (เปอรเซ็นต)
ภาษา
ตัดสินภาษาถูกตอง ตัดสินภาษาผิดพลาด ตัดสินภาษาไมได
1
1414 (14.14%)
0
2
756 (7.56%)
2 (0.02%)
3
2104 (21.04%)
274 (2.74%)
คําไทย
4
651 (6.51%)
164 (1.64%)
5
รวม
คําทับศัพท
ภาษาอังกฤษ

1
2
3
4
5

รวม
คําทับศัพท
ภาษาญี่ปุน

1
2
3
4
5

รวม
คําทับศัพทภาษา
ฝรั่งเศส
รวม

1
2
3
4
5

133 (1.33%)
5058 (50.58%)

23 (0.23%)
463 (4.63%)

4479 (44.79%)

0
122 (1.22%)
2018 (20.18%)
1769 (17.69%)
962 (9.62%)
4871 (48.71%)

2 (0.02%)
14 (0.14%)
264 (2.64%)
277 (2.77%)
81 (0.81%)
638 (6.38%)

4491 (44.91%)

0
160 (1.6%)
3392 (33.92%)
1683 (16.83%)
174 (1.74%)
5409 (54.09%)

0
7 (0.07%)
186 (1.86%)
168 (1.68%)
38 (0.38%)
399 (3.99%)

4192 (41.92%)

0
0
57 (5.70%)
101 (10.10%)
46 (4.60%)
204 (20.40%)

0
1 (0.10%)
122 (12.20%)
99 (9.90%)
34 (3.40%)
256 (25.60%)

540 (54%)

ตารางที่ 4.2 แสดงผลดังนี้ คือ ผลการตัดสินภาษาไดถกู ตองดวยสายอักขระเฉพาะ 1-5
ตัว ผลการตัดสินภาษาผิดพลาด และผลการตัดสินภาษาไมได
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จากการดูผลการตัดสินภาษาไดถูกตองดวยสายอักขระเฉพาะในแตละภาษา เห็นวา
เมื่อระบุภาษาของคําไทย คําทับศัพทภาษาอังกฤษ และญี่ปุน ดวยสายอักขระเฉพาะ 3-ตัว
ใหผลการระบุภาษาที่ถูกตองสูงที่สุด คือ คําไทย 21.04% คําทับศัพทภาษาอังกฤษ 20.18%
และคําทับศัพทภาษาญี่ปุน 33.92% แตในการระบุภาษาของคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศส ดวย
สายอักขระเฉพาะ 4-ตัว ใหผลดีที่สุด คือ 10.1% สวนการระบุภาษาดวยสายอักขระเฉพาะ
1-ตัว สามารถใชระบุภาษาไดถูกตองไดเฉพาะในคําไทยเทานั้น
นอกจากนี้ จากตารางที่ 4.2 ยังแสดงใหเห็นผลโดยรวมของระบบการใชสายอักขระได
โดยจะตองดูในชอง ”รวม” เนื่องจากในการทํางานของระบบการใชสายอักขระเฉพาะจะเปนการ
ทํางานทีละตัว โดยเริ่มจากอักขระเฉพาะ 1 ตัว กอน พอไมผานจึงมาที่ 2 3 4 และ 5-ตัว
ตามลําดับ ดังนั้นหากคิดผลการทดลองของทั้งระบบการใชสายอักขระเฉพาะ จึงตองคิดรวมผล
ทั้งหมด 1-5 ตัว เชน จากตารางที่ 4.2 เมื่อตองการดูผลการระบุของคําไทยจะแสดงผลทีละตัว
และนํามารวมกันดังนี้ 14.14 + 7.56+ 21.04 + 6.51 + 1.33 = 50.58% ผลลัพธที่ไดก็คือ คา
ความถูกตองจากการตัดสินภาษาของคําไทยดวยการใชระบบสายอักขระเฉพาะตัง้ แต 1-5 ตัว
โดยผลในชองรวม แสดงใหเห็นวา วิธีการใชสายอักขระเฉพาะมีผลตอโปรแกรมระบุคําประมาณ
50% โดยสายอักขระเฉพาะมีผลตอการระบุคําทับศัพทภาษาญี่ปุนมากที่สุด คือ 54.09%
รองลงมาคือ คําไทย 50.58% และคําทับศัพทภาษาอังกฤษ 48.71% โดยอาจเปนเพราะ
ภาษาญี่ปุนเปนภาษาที่พบสายอักขระเฉพาะมากที่สุด หรือ เปนภาษาใชสายอักขระซ้ําๆ กัน
มาก ไมมีการผสมสระมากเทาภาษาอื่นๆ ซึ่งจะอภิปรายเหตุผลทีแ่ ตละภาษาไดผลการทดสอบ
แตกตางกันตอไป ในสวนวิเคราะหผลการทดสอบในหัวขอ 4.4
จากการดูผลการตัดสินภาษาผิดพลาด พบวาคําทับศัพทภาษาอังกฤษผิดพลาดมากที่สุด
ถึง 6.38% ซึ่งในสวนของผลการตัดสินภาษาของคําที่ผิดพลาดนั้นจะกลาวอยางละเอียดในหัวขอ
4.5
และเมื่อดูผลการตัดสินภาษาของคําไมได พบวา หลังจากใชสายอักขระเฉพาะแลว ยัง
เหลือคําที่ระบบยังตัดสินภาษาไมไดอีกประมาณ 41-45% คําไทยเหลือ 44.79% คําทับศัพท
ภาษาอังกฤษเหลือ 44.91% คําทับศัพทภาษาญี่ปุนเหลือ 41.92% และคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศส
เหลือ 54% คําที่ตัดสินภาษาไมไดเหลานี้ เปนคําที่ไมมสี ายอักขระใดๆ ตรงกับสายอักขระเฉพาะ
1-5 ตัวเลย ดังนั้น คําที่เหลือเหลานี้จึงตองนําไปตัดสินภาษาดวยวิธีอื่นตอไป โดยในที่นี้นําไป
ตัดสินภาษาตอไปดวยแบบจําลองภาษา 2-5 แกรม (ซึ่งกลาวถึงในบทที่ 6 การระบุภาษาของคํา
ดวยสายอักขระเฉพาะ 1-5 ตัวรวมกับแบบจําลองภาษา 2-5 แกรม)
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4.4 วิเคราะหผลการทดสอบ
จากการทดสอบดวยสายอักขระเฉพาะแตละภาษา ผูว ิจัยพบวาทุกภาษาที่ทดสอบ เมื่อ
ระบุดวยสายอักขระเฉพาะ 3-ตัว จะใหผลดีที่สุด แตเราไมสามารถตัดสินไดวาการใชสายอักขระ
เฉพาะตัวใดมีประสิทธิภาพดีที่สุด เพราะระบบการทํางานของสายอักขระเฉพาะจะเริ่มจาก 1-ตัว
กอนเสมอและทํางานตอไป 2 3 4 และ 5 ตามลําดับ
4.4.1 ผลการตัดสินภาษาจากสายอักขระเฉพาะคําไทย
ผลจากการระบุคําไทยดวยสายอักขระเฉพาะ
เมื่อระบุคําไทยดวยสายอักขระเฉพาะ
3-ตัวใหผลถูกตองดีที่สุดคือ 21.04% และผลจะต่ําลงเมือ่ ใชสายอักขระ 4-ตัว (6.51%) และ 5-ตัว
(1.33%) ตามลําดับ และเมือ่ เปรียบเทียบผลระหวางภาษาพบวา สายอักขระเฉพาะ 1 ตัว มีผล
เฉพาะระบุคําไทยเทานั้น เพราะ คําไทยมีการใชพยัญชนะที่ภาษาอื่นไมใช คือพยัญชนะที่มา
จากภาษาบาลี สันสกฤต ไดแก ฆ ญ ฌ ฎ ฏ ฒ ณ ธ ภ ศ ษ ฤ ซึง่ ในภาษาอื่นใชพยัญชนะตัว
อื่นแทนเสียงเหลานี้ ทําใหพยัญชนะเหลานี้ไมปรากฏในภาษาอื่น และเมื่อระบุดวยสายอักขระ
เฉพาะ 2-ตัว ใหผลถูกตองมากกวาภาษาอื่นๆ คือ 7.56%
4.4.2 ผลการตัดสินภาษาจากสายอักขระเฉพาะคําทับศัพทภาษาอังกฤษ
ผลจากการระบุคําไทยดวยสายอักขระเฉพาะ เมื่อระบุคําทับศัพทภาษาอังกฤษดวย
สายอักขระเฉพาะ 3 ตัว ใหผลถูกตองดีที่สุดคือ 20.18% และผลจะต่ําลงเมื่อระบุดวยสายอักขระ
เฉพาะ 4-ตัว และ 5-ตัว ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบผลระหวางภาษาพบวา เมื่อระบุภาษา
ดวยสายอักขระเฉพาะ 4 และ 5-ตัว จะใหผลถูกตองมากกวาภาษาอื่น คือ 17.69% และ 9.62%
และเมื่อระบุดวยสายอักขระเฉพาะ 2 และ 3-ตัว ใหผลต่ํากวาภาษาอื่นมาก คือ 1.22% และ
20.18% อาจเปนเพราะวา ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่เขียนขึ้นดวยอักขระยาวๆ เห็นไดจากมีการ
ใชสายอักขระเฉพาะยาวๆ ในระบบมาก เชนสายอักขระเฉพาะ เตอร เบอร เลอร เปนตน
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4.4.3 ผลการตัดสินภาษาจากสายอักขระเฉพาะคําทับศัพทภาษาญี่ปุน
ผลจากการระบุคํา ไทยดว ยสายอัก ขระเฉพาะ เมื่อระบุคําทับ ศัพทภ าษาญี่ปุนดว ย
สายอักขระเฉพาะ 3-ตัว ใหผลถูกตองดีที่สุดคือ 33.92% และผลจะต่ําลงเมื่อระบุดวยสายอักขระ
เฉพาะ 4-ตัว และ 5-ตัว ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบผลระหวางภาษาพบวา เมื่อระบุภาษา
ดวยสายอักขระเฉพาะ 3-ตัว ใหผลถูกตองมากกวาภาษาอื่น อาจเปนเพราะภาษาญี่ปุนเปน
ภาษาที่เขียนดวยคําเดี่ยวๆรวมกัน ไดแก อะ อิ อุ เอะ โอะ เชน คําวา อิคิยะ อิยุ คิโยะ เปนตน
4.4.4 ผลการตัดสินภาษาจากสายอักขระเฉพาะคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศส
ผลจากการระบุคําไทยดวยสายอักขระเฉพาะ พบวาสายอักขระเฉพาะ 2-ตัว ไมมีผลตอ
การระบุคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศส และเมื่อระบุคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศสดวยสายอักขระเฉพาะ
4-ตัว ใหผลถูกตองดีที่สุดคือ คือ 10.1% โดยผลการทดลองระบุคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศสอาจไม
ใหผลที่แนนอนเนื่องจากใชคลังขอมูลนอย แตอาจกลาวไดวา หากใชขนาดของคลังขอมูลนอย
จํานวนของสายอักขระเฉพาะที่พบและผลการใชสายอักขระเฉพาะในการระบุภาษาของคําก็จะ
นอยดวย
4.5 ปญหาการตัดสินคําผิดพลาดทีเ่ กิดขึ้นจากการใชสายอักขระเฉพาะ 1-5 ตัว
จากผลการทดสอบระบบ พบวามีการระบุภาษาผิดพลาดจากการใชสายอักขระเฉพาะ
1-5 ตัว โดยที่คําภาษาหนึ่งถูกตัดสินผิดพลาดใหเปนอีกภาษาหนึ่ง เชน คําไทย “ตะนอย” ถูก
ตัดสินผิดพลาดเปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษ ขอผิดพลาดในสวนนี้แมจะคิดเปนเปอรเซ็นตไม
มาก แตก็นาสนใจศึกษาวา โปรแกรมระบุภาษาคําโดยวิธีการใชสายอักขระเฉพาะนี้ไดตัดสิน
ผิดพลาดจากภาษาใดเปนภาษาใดบาง ซึ่งแสดงไวในตาราง 4.3 ดังนี้ โดยแสดงผลที่ตัดสิน
ผิดพลาด เปน จํานวนคํา และ เปอรเซ็นตจากคําทดสอบทั้งหมด
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ตารางที่ 4.3 ผลการตัดสินภาษาของคําผิดพลาดจากการใชสายอักขระเฉพาะ 1-5 ตัว
วิธี

คําที่
ทดสอบ

ไทย

อังกฤษ

ตัดสินผิดเปน
ญี่ปุน

ฝรั่งเศส

รวม

ไทย
อังกฤษ
ญี่ปุน
ฝรั่งเศส
ไทย
อังกฤษ
ญี่ปุน
ฝรั่งเศส
ไทย
อังกฤษ
ญี่ปุน
ฝรั่งเศส
ไทย
อังกฤษ
ญี่ปุน
ฝรั่งเศส
ไทย
อังกฤษ
ญี่ปุน
ฝรั่งเศส

0
0
0
2 (0.02%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 (0.02%)
0
10 (0.1%)
0
4 (0.04%)
4 (0.04%)
3 (0.03%)
0
1 (0.10%)
0
0
0
154 (1.54%) 106 (1.06%)
139 (1.39%)
0
94 (0.94%)
88 (0.88%) 92 (0.92%)
0
22 (2.20%)
90 (9%)
10 (1%)
0
87 (0.87%) 63 (0.63%)
86 (0.86%)
0
116 (1.16%)
61 (0.61%) 102 (1.02%)
0
12 (1.20%) 76 (7.60%) 11 (1.10%)
0
12 (0.12%) 10 (0.10%)
11 (0.11%)
0
25 (0.25%)
10 (0.10%) 28 (0.28%)
0
0
34 (3.40%)
0

0
0
0
0
0
0
0
0
14 (0.14%)
31 (0.31%)
6 (0.06%)
0
14 (0.14%)
75 (0.75%)
5 (0.05%)
0
1 (0.01%)
45 (0.45%)
0
0

ไทย
รวมสาย
อังกฤษ
อักขระ 1-5
ตัวอักษร ญีป่ ุน
ฝรั่งเศส

0
255 (2.55%) 179 (1.79%)
248 (2.48%)
0
239 (2.39%)
163 (1.63%) 225 (2.25%)
0
35 (3.50%) 200 (20%) 21 (2.10%)

29 (0.29%) 463 (4.63%)
151(1.51%) 638 (6.38%)
11 (0.11%) 399 (3.99%)
0
256(25.60%)

สายอักขระ
1 ตัวอักษร

สายอักขระ
2 ตัวอักษร

สายอักขระ
3 ตัวอักษร

สายอักขระ
4 ตัวอักษร

สายอักขระ
5 ตัวอักษร

2 (0.02%)

2 (0.02%)
14 (0.14%)
7 (0.07%)
1 (0.10%)
274 (2.74)%
264 (2.64%)
186 (1.86%)
122 (12.2%)
164 (1.64%)
277 (2.77%)
168 (1.68%)
99 (9.90%)
23 (0.23%)
81 (0.81%)
38 (0.38%)
34 (3.40%)

จากตารางที่ 4.3 แสดงใหเห็นขอผิดพลาดในการตัดสินภาษา ซึ่งผูวิจัยไดวิเคราะห
ขอผิดพลาดในแตละภาษาไวดังนี้
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4.5.1 ขอผิดพลาดจากการระบุคําไทย
จากขอมูลการระบุภาษาของคําไทยที่ผิดพลาดจากการใชสายอักขระเฉพาะ สวนใหญ
โปรแกรมตัดสินภาษาผิดพลาดวาเปนคําภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุน โดยตัดสินผิดวาเปน
ภาษาอังกฤษมากที่สุด (2.55%) เชน คําวา ลอเลียน ถูกตัดสินวาเปนคําภาษาอังกฤษจากสาย
อักขระเฉพาะ “อเลีย” และ ตะนอย ถูกตัดสินผิดวาเปนคําภาษาอังกฤษจากสายอักขระเฉพาะ
“นอย” เปนเพราะบังเอิญในคลังขอมูลการฝกภาษาอังกฤษมีคําวา กรอเลียร เอเลียน อิลลินอยส
และในคลังขอมูลการฝกภาษาไทยไมมีคําที่มีอักขระนี้อยู
4.5.2 ขอผิดพลาดจากการระบุคําทับศัพทภาษาอังกฤษ
จากขอมูลการระบุภาษาของคําไทยที่ผิดพลาดดวยสายอักขระเฉพาะ สวนใหญโปรแกรม
ตัดสินภาษาผิดพลาดวาเปนคําไทย คําภาษาญี่ปุนและภาษาฝรั่งเศส โดยตัดสินผิดวาเปนคํา
ไทยมากที่สุด (2.48%) เชน คําวา เกียร ถูกตัดสินวาเปนคําไทยจากสายอักขระเฉพาะ “กียร”
และ คําวา ลอการิทึม ถูกตัดสินวาเปนคําไทยจากสายอักขระเฉพาะ “อการ” เปนเพราะบังเอิญ
ในคลังขอมูลการฝกคําไทยมีคําวา เกียรติคุณ เกียรติประวัติ หอการคาและสื่อการศึกษา เปนตน
แตในคลังขอมูลการฝกภาษาอังกฤษไมมีสายอักขระนี้
4.5.3 ขอผิดพลาดจากการระบุคําทับศัพทภาษาญีป่ ุน
จากขอมูลการระบุภาษาของคําไทยที่ผิดพลาดดวยสายอักขระเฉพาะ สวนใหญโปรแกรม
ตัดสินภาษาผิดพลาดวาเปนคําภาษาอังกฤษ และคําไทย โดยตัดสินผิดวาเปนคําภาษาอังกฤษ
มากที่สุด (2.25%) เชนคําวา เซนทะ ถูกตัดสินวาเปนคําภาษาอังกฤษจากสายอักขระเฉพาะ
“ซนท” เปนเพราะบังเอิญในคลังขอมูลการฝกภาษาอังกฤษมีคําวา เซนทรอยด และเซนท
เปนตน แตในคลังขอมูลการฝกภาษาญี่ปุนไมมีสายอักขระนี้
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4.5.4 ขอผิดพลาดจากการะบุคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศส
จากข อ มู ล การระบุ ภ าษาของคํ า ไทยที่ ผิ ด พลาดด ว ยสายอั ก ขระเฉพาะ ส ว นใหญ
โปรแกรมตัดสินภาษาผิดพลาดวาเปนคําไทย คําภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุน โดยตัดสินผิดวา
เปนคําภาษาอังกฤษมากที่สุด (20%) เชนคําวา อาเนต ถูกตัดสินวาเปนคําภาษาอังกฤษจาก
สายอักขระเฉพาะ “เนต” และคําวา เฟรียา ถูกตัดสินวาเปนคําภาษาอังกฤษจากสายอักขระ
เฉพาะ “เฟร” เปนเพราะบังเอิญในคลังขอมูลการฝกภาษาอังกฤษมีคําวา ลามิเนต คารบอเนต
เดลี่เฟรช และ เฟรชชี่ เปนตน แตในคลังขอมูลการฝกภาษาฝรั่งเศสไมมีสายอักขระนี้
เหตุผลที่โปรแกรมตัดสินภาษาผิดพลาดหรือตัดสินภาษาไมได เปนเพราะ คลังขอมูล
การฝกอาจมีขนาดไมมากพอที่จะทําใหพบสายอักขระเฉพาะที่ครอบคลุมทั้งภาษา ดังจะเห็นได
ชัดเจนในกรณีของคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศสที่ตัดสินผิดพลาดถึง 25.6% นอกจากนี้ จากผล
ขอผิดพลาดที่แสดงในตารางที่ 4.3 เราอาจกลาวไดวา คําทับศัพทภาษาญี่ปุนมีลักษณะเฉพาะ
ของสายอักขระที่ชัดเจนมากกวาคําไทย และคําทับศัพทภาษาอังกฤษ เพราะมีขอผิดพลาด
เพียง 3.99% ในขณะที่คําทับศัพทภาษาอังกฤษดูจะมีลักษณะเฉพาะของสายอักขระที่นอยกวา
ดังจะเห็นไดจากขอผิดที่พบ 6.38%
และจากการที่คําทับศัพทภาษาญี่ปุนและคําไทยก็ถูก
ตัดสินผิดเปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษมากที่สุด
นอกจากขอผิดพลาดดังกลาว ก็มีประเด็นที่นาสนใจวาสายอักขระเฉพาะทุกตัวที่พบใน
แตละภาษา สามารถนํามาใชจริงไดหรือไม และแตละภาษามีการใชสายอักขระเฉพาะใดมาก
เปนพิเศษ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําเสนอสายอักขระเฉพาะที่พบวาใชจริงในระบบและจํานวนครั้ง
ที่ใช
4.6 สายอักขระเฉพาะที่ใชจริงในระบบ
จากสายอักขระเฉพาะ 1-5 ตัวในแตละภาษาที่พบจากคลังขอมูลการฝก ผูวิจัยพบวา
สายอักขระเฉพาะเหลานี้ไมไดถูกนํามาใชจริงในระบบทุกตัว และจํานวนการใชสายอักขระเฉพาะ
แตละตัวจะไมเทากัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงเสนอตารางการเปรียบเทียบจํานวนสายอักขระเฉพาะที่พบ
ในคลังขอมูลการฝกและจํานวนของสายอักขระเฉพาะที่ใชจริงในแตละภาษา เห็นไดจากตารางที่
4.4 เพื่อแสดงประสิทธิภาพของสายอักขระเฉพาะ เชน อักขระเฉพาะที่พบจํานวนมาก แตถูก
นํามาใชนอย หรือในทางกลับกัน อักขระเฉพาะที่พบจํานวนนอย แตสามารถใชระบุภาษาไดมาก
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โดยในคอลัมนที่สองจะแสดงจํานวนสายอักขระเฉพาะที่พบในคลังขอมูลการฝก ตัวเลขในวงเล็บ
คือ จํานวนเปอรเซ็นตจากสายอักขระที่พบในคลังขอมูลการฝกทั้งหมด 1-5 ตัว และในคอลัมนที่
สามแสดงจํานวนสายอักขระเฉพาะที่ใชจริงในระบบ ในวงเล็บคือจํานวนเปอรเซ็นตคิดจากสาย
อักขระเฉพาะที่พบในคลังขอมูลการฝก
ตาราง 4.4 การเปรียบเทียบจํานวนสายอักขระเฉพาะที่พบในคลังขอมูลการฝกและจํานวนของ
สายอักขระเฉพาะที่ใชจริงในแตละภาษา
สายอักขระเฉพาะ
จํานวนสายอักขระเฉพาะที่ จํานวนสายอักขระเฉพาะที่
พบในคลังขอมูลการฝก
ใชจริงในระบบ
(ตัวอักษร)

คําไทย

1
2
3
4
5

16 (0.13%)
542 (4.39%)
5736 (46.5%)
5522 (44.76%)
520 (4.22%)

13 (81.25%)
173 (31.92%)
872 (15.13%)
389 (7.05%)
70 (13.46%)

คําทับศัพทภาษาอังกฤษ

1
2
3
4
5

0
119 (0.76%)
5247 (33.5%)
8944 (57.10%)
1353 (8.64%)

0
22 (18.49%)
781 (14.88%)
903 (10.10%)
335 (24.76%)

คําทับศัพทภาษาญี่ปุน

1
2
3
4
5

0
105 (0.95%)
3537 (31.82%)
6726 (60.51%)
747 (6.72%)

0
32 (30.48%)
781 (22.08%)
864 (12.85%)
107 (14.32%)

คําทับศัพทภาษา
ฝรั่งเศส

1
2
3
4
5

0
14 (0.49%)
679 (23.91%)
1785 (62.85%)
362 (12.75%)

0
0
36 (5.3%)
68 (3.81%)
28 (7.73%)

จากตารางที่ 4.4 พบวาสายอักขระทีใ่ ชจริงในระบบทุกภาษาสวนใหญ เปนสายอักขระ
เฉพาะที่พบมากในคลังขอมูลการฝก แตนาํ ไปใชไดจริงนอย คือไมถงึ 50% ของสายอักขระเฉพาะ
ในคลังขอมูลการฝกทั้งหมด เชน ในสายอักขระเฉพาะคําทับศัพทภาษาอังกฤษ ถูกนําไปใชจริง
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ในระบบสูงสุดแค 24.76% ในสายอักขระเฉพาะ 5-ตัว ในสายอักขระเฉพาะคําทับศัพท
ภาษาญี่ปุน ถูกนําไปใชจริงในระบบสูงสุดแค 30.48% ในสายอักขระเฉพาะ 2-ตัว ยกเวนกรณี
ของสายอักขระเฉพาะคําไทย ซึ่งพบขอมูลสายอักขระเฉพาะ 1-ตัวในคลังขอมูลการฝกเพียงแค
16 ตัว แตนําไปใชจริงในระบบถึง 13 ตัวหรือ 81.25% ไดแก ษ ผ ฐ ฤ ใ ณ ฑ ภ ฎ ฏ ฆ ฬ ฒ
ซึ่งสายอักขระเฉพาะเหลานีเ้ ปนอักขระทีม่ าจากคํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต อาจเปนเพราะ
ภาษาไทยมีการยืมคําจากบาลีและสันสกฤตมาใชเปนจํานวนมาก ดังนั้นคําสวนใหญจึงใชสาย
อักขระเฉพาะเหลานี้ สวนกรณีของคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศส สายอักขระเฉพาะถูกนําไปใชจริง
สูงสุดแค 7.73% ในสายอักขระเฉพาะ 5-ตัว ซึ่งนอยที่สุดเมื่อเทียบกับภาษาอื่น เปนเพราะใช
ขนาดของคลังขอมูลนอยทีส่ ุด
นอกจากนี้จากการวิเคราะหสายอักขระเฉพาะที่ใชจริงในระบบ ผูวจิ ัยพบวามีประเด็นที่
นาสนใจ เชน สายอักขระใดที่ใชบอกภาษาไดดีที่สุด ดังนั้นผูวิจัยจึงแสดงตัวอยางสายอักขระที่
ใชจริงในระบบที่นาสนใจไวบางสวน สวนรายการสายอักขระเฉพาะที่ใชจริงทั้งหมดจะกลาวไวใน
ภาคผนวก
สายอักขระคําไทยที่ถูกนํามาใชในระบบการใชสายอักขระเฉพาะ โดยที่ผลในตารางคือ
จํานวนครั้งที่ใชระบุภาษาไดถูกตอง สวนตัวเลขในวงเล็บคือจํานวนเปอรเซ็นตเมื่อคิดจาก
จํานวนรวมของสายอักขระ 1-5 ตัวที่ใชระบุภาษาถูกตองทั้งหมด คือ 5058 คํา
สายอักขระเฉพาะคําไทย 1-ตัว (จํานวนครั้งที่ระบุภาษาไดถูกตองทั้งหมด 1414 ครั้ง)
สายอักขระ จํานวนครั้งที่ใช
ระบุภาษาได
ถูกตอง
(เปอรเซ็นต)
ษ
298 (5.89%)
ผ
176 (3.48%)
ฐ
127 (2.51%)

ฤ
ใ
ณ
ฑ
ภ
ฏ
ฎ

125 (2.47%)
118 (2.33%)
110 (2.17%)
104 (2.06%)
93 (1.84%)
92 (1.82%)
57 (1.13%)

ฆ
ฬ
ฒ

65 (1.29%)
32 (0.63%)
17 (0.34%)

จากสายอักขระเฉพาะ 1-ตัว เห็นไดวา สายอักขระเฉพาะ 1-ตัวใชตัดสินภาษาไดมาก
เมื่อเทียบกับสายอักขระเฉพาะขนาดอื่นๆ โดยเฉพาะ ษ ใชตัดสินภาษาไดมากทีส่ ุดถึง 5.89%
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สายอักขระเฉพาะคําไทย 2 ตัว (จํานวนครั้งที่ระบุภาษาไดถูกตองทั้งหมด 756 ครั้ง)
สาย จํานวนครั้งที่
อักขระ ใชระบุภาษา
เฉพาะ ไดถูกตอง
(เปอรเซ็นต)
ส-
35 (0.69%)
ภ-า
32 (0.63%)

-ื ด
ภ-ั
า-ณ
อ-
ศ-า
ภ-ู

23 (0.45%)
22 (0.43%)
21 (0.42%)
21 (0.42%)
21 (0.42%)
20 (0.4%)

ร-ภ
ข-อ
ร-ศ
ศ-ร
น-ึ
เ-ภ

19 (0.38%)
19 (0.38%)
16 (0.32%)
15 (0.3%)
13 (0.26%)
13 (0.26%)

ม-ื
ณ-ะ
ุ-ภ
ถ-ุ
ถ-ว
ช-ฌ

12 (0.24%)
11 (0.22%)
11 (0.22%)
10 (0.2%)
10 (0.2%)
10 (0.2%)

จากสายอั ก ขระเฉพาะ 2-ตั ว สัง เกตเห็ นว า ไมมี ลั ก ษณะใดเด น ชั ด แต พ บวา มี ส าย
อักขระเฉพาะที่ถูกนําไปใชมากกวาสายอักขระเฉพาะอื่นๆ คือ ส- (0.69%) ภ-า (0.63%)
สายอักขระเฉพาะคําไทย 3 ตัว (จํานวนครั้งที่ระบุภาษาไดถูกตองทั้งหมด 2104 ครั้ง)
สายอักขระ จํานวนครั้งที่
เฉพาะ ใชระบุภาษา
ไดถูกตอง
(เปอรเซ็นต)
บ-ร-ร
39 (0.77%)
-า-ง
34 (0.67%)
จ--า
31 (0.61%)
ุ-ท-ธ
27 (0.53%)
ก-ล-
20 (0.4%)
า-ร-ย
19 (0.38%)
-า-ม
18 (0.36%)
ั-ต-ร
18 (0.36%)

น-า-ย
อ-ร-ร
-ย-ง
ห-ล-ว
ร--อ
ั-ญ-ช
ห-ล-ั
ว-ร-ร
ล-ั-ย
พ-จ-น
เ-ห-ล
ุ--ม

17 (0.34%)
15 (0.3%)
15 (0.3%)
14 (0.28%)
14 (0.28%)
14 (0.28%)
12 (0.24%)
10 (0.2%)
10 (0.2%)
10 (0.2%)
10 (0.2%)
10 (0.2%)

ั-ว-ห
-อ-ย
ส-ั-ม
ป-ร-ะ
เ-ฟ-ื
ะ-พ-ร
ห-ั-ว
ค-ร-
-า-ย
า-ธ-ร
ะ-ท-ั
ล-ั-

10 (0.2%)
10 (0.2%)
9 (0.18%)
9 (0.18%)
9 (0.18%)
8 (0.16%)
8 (0.16%)
8 (0.16%)
8 (0.16%)
7 (0.14%)
7 (0.14%)
7 (0.14%)

ม-ต-ั
บ-ป-ร
น-ห-า
ช--า
ค-น-ธ
โ-ห-ม
-า-ว
ั-ว-ป
ั-ด-ต
า-ย-ต
า-ค-ม
ะ-ก-ร

7 (0.14%)
7 (0.14%)
7 (0.14%)
7 (0.14%)
7 (0.14%)
7 (0.14%)
7 (0.14%)
7 (0.14%)
7 (0.14%)
6 (0.12%)
6 (0.12%)
6 (0.12%)

จากสายอักขระเฉพาะที่ใชจริง 3-ตัว พบขอสังเกตคือ มีการใชสายอักขระเฉพาะที่
ประกอบดวย ตัวอักษรใดก็ตาม + ร หัน หรือ _รร เชนสายอักขระเฉพาะ บรร อรร วรร ซึ่ง
ลักษณะแบบนี้แสดงถึงการใชภาษาไทย
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สายอักขระเฉพาะคําไทย 4 ตัว (จํานวนครั้งที่ระบุภาษาไดถูกตองทั้งหมด 651 ครั้ง)
สาย
อักขระ
เฉพาะ
ก-ร-ะ-โ
น-ท-ร-
ก-ร-ะ-ด
ั-ต-น-
ก-ร-ะ-ส

จํานวนครั้งที่
ใชระบุภาษา
ไดถูกตอง
(เปอรเซ็นต)
16 (0.32%)
12 (0.24%)
12 (0.24%)
11 (0.22%)
9 (0.18%)

เ-ต--า
ั-ม-พ-ั
อ-า-ร-ั
เ-ส-น-า
เ-พ-ล-ิ
ิ-ม-พ-
ส-ม-ั-ย
ร-า-ล-ั
พ-ิ-น-ท

9 (0.18%)
9 (0.18%)
7 (0.14%)
5 (0.1%)
5 (0.1%)
5 (0.1%)
4 (0.08%)
4 (0.08%)
4 (0.08%)

ต-ะ-ก-ร
ง-ก-ร-า
ค-ร-อ-ง
ก-ั-น-แ
ก-ร-ะ-ต
ก-ร-ะ-ซ
า-ม-ั-ย
อ-น-ี-ก
อ-ด-อ-อ

4 (0.08%)
4 (0.08%)
4 (0.08%)
4 (0.08%)
4 (0.08%)
4 (0.08%)
3 (0.06%)
3 (0.06%)
3 (0.06%)

ว-า-ม-เ
ว-ร-า-ช
ร-ะ-ต-ิ
ร-ะ-เ-ห
ร-ส-ุ-ม
ม-ู-ล-ิ
พ-ิ-ร-ุ
พ-ิ-ต-ร
พ-ั-น-ธ

3 (0.06%)
3 (0.06%)
3 (0.06%)
3 (0.06%)
3 (0.06%)
3 (0.06%)
3 (0.06%)
3 (0.06%)
3 (0.06%)

จากสายอักขระเฉพาะคําไทย 4-ตัว พบขอสังเกต คือ มีการใช กระ+ตัวอักษรใดก็ตาม
หรือ กระ_ ในการตัดสินภาษาไดมาก เชน กระโ กระด กระส กระต เปนตน เปนเพราะคําไทยมี
การใช ร ควบกล้ํารวมกับ สระอะ บอย
สวนสายอักขระเฉพาะคําไทย 5 ตัว (จํานวนครั้งทีร่ ะบุภาษาไดถูกตองทั้งหมด 133
ครั้ง) ซึ่งไมคอยมีอะไรเดน เนื่องจากแตละสายอักขระเฉพาะมีการใชจริงแค 1-7 ครัง้ เทานั้น
สายอักขระคําทับศัพทภาษาอังกฤษทีถ่ ูกนํามาใชในระบบการใชสายอักขระเฉพาะ โดย
ที่ผลในตารางคือ จํานวนครั้งที่ใชระบุภาษาไดถูกตอง สวนตัวเลขในวงเล็บคือจํานวนเปอรเซ็นต
เมื่อคิดจากจํานวนรวมของสายอักขระ 1-5 ตัวที่ใชระบุภาษาถูกตองทั้งหมด คือ 4871 คํา
สายอักขระเฉพาะภาษาอังกฤษ 2 ตัว (จํานวนครั้งที่ระบุภาษาไดถูกตองทั้งหมด 122 ครั้ง)
สายอักขระ จํานวนครั้งที่ใชระบุ
เฉพาะ ภาษาไดถูกตอง
(เปอรเซ็นต)
 - ไ
23 (0.47%)
็-ค
22 (0.45%)

ฟ-ต
็-ป
ฮ-ฟ
-ค
ฟ-ด

11 (0.23%)
10 (0.21%)
7 (0.14%)
7 (0.14%)
6 (0.12%)

- ป
ฟ–
พ-ฟ
ธ- 
-ส

5 (0.1%)
4 (0.08%)
2 (0.04%)
2 (0.04%)
2 (0.04%)

จากสายอักขระเฉพาะ 2-ตัว พบขอสังเกตคือ มีการใช ็- ตามดวยตัวอักษรใดก็ตาม
เชน ็-ค ็-ป และ - ตามดวยตัวอักษร เชน -ค -ป -ส เปนตน
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สายอักขระเฉพาะภาษาอังกฤษ 3 ตัว (จํานวนครั้งที่ระบุภาษาไดถูกตองทั้งหมด 2018 ครั้ง)
สายอักขระ จํานวนครั้งที่
เฉพาะ ใชระบุภาษา
ไดถูกตอง
(เปอรเซ็นต)
น-ด-
113 (2.32%)
อ-ล-ล
31 (0.64%)
ิ--ล
28 (0.57%)
-เ-ว
28 (0.57%)
แ-อ-น
20 (0.41%)
อ-ล-
18 (0.37%)
ล-ล-ี
18 (0.37%)

-็ อ-ค
ส-เ-ป
ิ-ส-ซ
ส-ส-
บ-ล-ล
เ-จ-อ
ฟ-ฟ-
บ-อ-ล
ค-ว-อ
-โ-ม
ู--ด

18 (0.37%)
17 (0.35%)
14 (0.27%)
13 (0.27%)
13 (0.27%)
13 (0.27%)
12 (0.25%)
12 (0.25%)
12 (0.25%)
12 (0.25%)
11 (0.23%)

อ-ล-ต
ส-ล-ิ
ว-ท-
ม-ม-ี
ิ-ส-ค
ิ-ล-ด
-บ-า
ว-ย-
ล-ล-
ซ-ช-ั
ไ-ล-เ

10 (0.21%)
10 (0.21%)
10 (0.21%)
10 (0.21%)
10 (0.21%)
10 (0.21%)
10 (0.21%)
9 (0.19%)
9 (0.19%)
9 (0.19%)
9 (0.19%)

โ-ฟ-ล
เ-อ-ล
็-อ-ป
็-ค-ท
ท-ร-ู
ท-ต-ิ
ท-ช-
ค-อ-ร
็-อ-ต
ว-ส-ต
พ-ล-ย

9 (0.19%)
9 (0.19%)
9 (0.19%)
9 (0.19%)
8 (0.16%)
8 (0.16%)
8 (0.16%)
8 (0.16%)
8 (0.16%)
7 (0.14%)
7 (0.14%)

จากสายอักขระเฉพาะ 3-ตัว จะสังเกตเห็นรูปแบบของภาษา คือ มีการใช _ _ มาก เชน
นด อล สส ฟฟ วย ลล เปนตน โดยเฉพาะ นด ใชตดั สินภาษาได 2.32% ซึ่งสูงที่สุดเมื่อเทียบ
กับสายอักขระเฉพาะขนาดอื่นๆ และพบสายอักขระเฉพาะ ็-อ_ เชน ็-อ-ป ็-อ-ค ็-อ-ต เปนตน
สายอักขระเฉพาะภาษาอังกฤษ 4 ตัว (จํานวนครั้งที่ระบุภาษาไดถูกตองทั้งหมด 1769 ครั้ง)
สายอักขระ จํานวนครั้งที่
เฉพาะ ใชระบุภาษา
ไดถูกตอง
(เปอรเซ็นต)
เ-อ-็-ก
33 (0.68%)
ท-อ-ร-
31 (0.64%)
อ-ร--ก
16 (0.33%)
เ-น-็-ต
16 (0.33%)
อ-ร--ส
12 (0.25%)
เ-ม-ต-ร 11 (0.23%)
ส-ต-า-ร 10 (0.21%)

- ต-ี-
อ-ม-ม-ิ
ิ-ล-ล-
ิ-ร--น
ล-ี-ย-
ม-ิ-ล-ล
ค-เ-ต-อ
ิ-เ-ต-อ
-เ-บ-ิ
า-เ-น-ี
อ-ร-ิ-ส

10 (0.21%)
9 (0.18%)
9 (0.18%)
9 (0.18%)
8 (0.16%)
8 (0.16%)
8 (0.16%)
8 (0.16%)
8 (0.16%)
7 (0.14%)
7 (0.14%)

อ-เ-ร-ส
พ-า-ร-
พ-ร-ี-เ
บ-ร-อ-ด
อ-ป-ป-ี
ส-โ-ต-น
ล-ิ-เ-ว
ม-ี-ย-ม
ม-น-เ-ด
บ-อ-ด-ี
น-น-ิ-

7 (0.14%)
7 (0.14%)
7 (0.14%)
7 (0.14%)
6 (0.12%)
6 (0.12%)
6 (0.12%)
6 (0.12%)
6 (0.12%)
6 (0.12%)
6 (0.12%)

น-เ-ด-ี
ค-อ-ม-เ
ค-ล-ี-น
เ-ว-อ-ล
เ-ว-โ-ล
เ-ม-ต-ิ
เ-ด--น
ิ-เ-อ-ร
ั-น-ส-
ฮ-า-ร-
อ-ร-ั-ส

6 (0.12%)
6 (0.12%)
6 (0.12%)
6 (0.12%)
6 (0.12%)
6 (0.12%)
6 (0.12%)
6 (0.12%)
6 (0.12%)
5 (0.1%)
5 (0.1%)

จากสายอักขระเฉพาะ 4-ตัว ไมมีลักษณะเดนของภาษาใหเห็นชัดเจน แตสังเกตไดวา มี
สายอั ก ขระเฉพาะบางตั ว ที่ ใ ช ไ ด จ ริ ง มากกว า สายอั ก ขระอื่ น ๆ อย า งเห็ น ได ชั ด คื อ เ-อ-็-ก
(0.68%) และ ท-อ-ร- (0.64%)
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สายอักขระเฉพาะภาษาอังกฤษ 5 ตัว (จํานวนครั้งที่ระบุภาษาไดถูกตองทั้งหมด 962 ครั้ง)
สายอักขระ จํานวนครั้งที่
เฉพาะ ใชระบุภาษา
ไดถูกตอง
(เปอรเซ็นต)
ส-เ-ต-อ-ร 30 (0.62%)
เ-ต-อ-ร- 27 (0.55%)
เ-ล-อ-ร- 21 (0.43%)
ล-เ-ล-อ-ร 21 (0.43%)
เ-บ-อ-ร- 20 (0.41%)
ฟ-อ-ร--ด 16 (0.33%)
ฟ-อ-ร--เ 14 (0.29%)
น-เ-ซ-อ-ร 14 (0.29%)

ก-เ-ต-อ-ร
เ-ซ-อ-ร-
ฟ-อ-ร--ม
เ-ช-อ-ร-
ว-อ-ร--เ
บ-อ-ร--เ
เ-ป-อ-ร-
อ-ร--เ-ก
ว-อ-ร--ซ
ม-เ-ม-อ-ร
ค-อ-ร--เ
ั-น-เ-ด-อ

13 (0.27%)
13 (0.27%)
12 (0.25%)
12 (0.25%)
11 (0.23%)
11 (0.23%)
11 (0.23%)
10 (0.21%)
10 (0.21%)
10 (0.21%)
10 (0.21%)
10 (0.21%)

ต-อ-ร--เ
ว-อ-ร--ด
ฟ-อ-ร--แ
ซ-อ-ร--เ
ค-า-ร--เ
อ-ร--เ-ม
อ-ร--เ-ช
อ-เ-ว-อ-ร
ล-็-ก-ซ-
ค-า-ร--โ
เ-ร-ี-ย-ม
อ-อ-ร--แ

9 (0.18%)
8 (0.16%)
8 (0.16%)
8 (0.16%)
8 (0.16%)
7 (0.14%)
7 (0.14%)
7 (0.14%)
7 (0.14%)
7 (0.14%)
7 (0.14%)
6 (0.12%)

ด-ด-ิ--ง
ก-เ-ก-็-ต
อ-ิ-น-ด-ั
อ-ร--ร-ิ
อ-ร--ต-ิ
อ-ร--แ-ม
ว-เ-ซ-อ-ร
ม-อ-ร--เ
ม-เ-ป-อ-ร
ป-อ-ร--ม
ป-อ-ร--เ
บ-อ-ร--ร

6 (0.12%)
6 (0.12%)
5 (0.1%)
5 (0.1%)
5 (0.1%)
5 (0.1%)
5 (0.1%)
5 (0.1%)
5 (0.1%)
5 (0.1%)
5 (0.1%)
5 (0.1%)

จากสายอักขระเฉพาะ 5-ตัว จะสังเกตเห็นรูปแบบของภาษา คือการใช เ_อร เชน เตอร
เบอร เลอร เซอร เชอร เปนตน การใช_อร_ เชน ฟอรด วอรเ บอรเ วอรซ ตอรเ เปนตน และ
_เ_อร เชน สเตอร นเซอร กเตอร นเซอร มเปอร เปนตน
สายอักขระคําทับศัพทภาษาญี่ปุนที่ถูกนํามาใชในระบบการใชสายอักขระเฉพาะ โดยที่
ผลในตารางคือ จํานวนครั้งที่ใชระบุภาษาไดถูกตอง สวนตัวเลขในวงเล็บคือจํานวนเปอรเซ็นต
เมื่อคิดจากจํานวนของสายอักขระ 1-5 ตัวที่ใชระบุภาษาถูกตองทั้งหมด คือ 5409 คํา
สายอักขระเฉพาะภาษาญี่ปุน 2 ตัว (จํานวนครั้งที่ระบุภาษาไดถูกตองทั้งหมด 160 ครั้ง)
สายอักขระ จํานวนครั้งที่ ุ-ฉ
เฉพาะ
ใชระบุภาษา ึ-ท
ไดถูกตอง
ึ-จ
(เปอรเซ็นต) ะ-ฌ
ฮ-ะ
58 (1.07%) ด-ะ
ิ-ฮ
16 (0.3%) ช-จ

12 (0.22%) ึ-ย
8 (0.15%)
ู-ฮ
6 (0.11%) ง-็
5 (0.09%) ไ-ง
5 (0.09%)
ึ-ฮ
5 (0.09%)
ึ-ช

5 (0.09%)
4 (0.07%)
3 (0.06%)
3 (0.06%)
3 (0.06%)
3 (0.06%)

ท-ฮ
ช-ห
ง-ญ
โ-ฌ
ั-อ
ึ-ท

2 (0.04%)
2 (0.04%)
2 (0.04%)
2 (0.04%)
2 (0.04%)
2 (0.04%)

จากสายอักขระเฉพาะ 2-ตัว จะสังเกตเห็นรูปแบบของภาษา คือการใช เ_ะ เชน ฮะ ดะ
โดยที่ ฮะ ใชตัดสินภาษา และ ึ- _ เชน ึ-จ ึ-ย ึ-ฮ ึ-ช
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สายอักขระเฉพาะภาษาญี่ปุน 3 ตัว (จํานวนครั้งที่ระบุภาษาไดถูกตองทั้งหมด 3392 ครั้ง)
สายอักขระ จํานวนครั้งที่
เฉพาะ ใชระบุภาษา
ไดถูกตอง
(เปอรเซ็นต)
ม-ุ-ช
7 (0.13%)
ท-ส-ุ
7 (0.13%)
ซ-ค-ิ
7 (0.13%)
ช-ิ-เ
7 (0.13%)
จ-ิ-ช
7 (0.13%)
ง-ิ-ว
7 (0.13%)
ค-ุ-ซ
7 (0.13%)
โ-ค-ย
7 (0.13%)
เ-ร-ะ
7 (0.13%)
ุ-ท-ะ
7 (0.13%)
ุ-ต-ะ
7 (0.13%)
ุ-ไ-ก
7 (0.13%)
ุ-โ-ง
7 (0.13%)
ั-ย-ร
7 (0.13%)
ฮ-ิ-ง
6 (0.11%)

อ-ิ-ว
อ-ะ-อ
ย-จ-ิ
ม-ะ-ส
น-ะ-ซ
ท-อ-ิ
ญ-ิ-ค
ซ-ุ-ม
ง-ญ-ิ
ง-โ-ง
ค-ิ-จ
ค-า-อ
ค-ะ-ส
ก-า-ค
ก-ะ-ม
ไ-ด-จ
โ-ฮ-ก
โ-ม-จ
ู-ง-ิ

6 (0.11%)
6 (0.11%)
6 (0.11%)
6 (0.11%)
6 (0.11%)
6 (0.11%)
6 (0.11%)
6 (0.11%)
6 (0.11%)
6 (0.11%)
6 (0.11%)
6 (0.11%)
6 (0.11%)
6 (0.11%)
6 (0.11%)
6 (0.11%)
6 (0.11%)
6 (0.11%)
6 (0.11%)

ึ-ม-ิ
ึ-บ-ุ
ึ-ค-ิ
ิ-ด-ะ
ั-ง-ญ
า-ก-ุ
ะ-ฉ-ิ
อ-ุ-ร
อ-ุ-ค
ส-ุ-ซ
ส-ุ-โ
ส-ะ-ค
ว-โ-ด
น-ะ-ค
ท-ะ-ซ
ท-ค-ะ
ต-โ-ฮ
ซ-ะ-ว
ซ-ย-ู

6 (0.11%)
6 (0.11%)
6 (0.11%)
6 (0.11%)
6 (0.11%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)

ง-ุ-โ
ง-ง-ะ
ง-โ-ญ
ค-ุ-ย
ค-ะ-อ
ก-า-โ
โ-ย-ญ
โ-ค-ก
เ-น-ง
เ-ท-ะ
เ-ซ-ะ
เ-ก-โ
ุ-น-ย
ุ-ค-ิ
ุ-โ-จ
ุ-เ-อ
ิ-ญ-ี
ิ-ง-ง
ิ-โ-บ

5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)

จากสายอักขระเฉพาะ 3-ตัว พบวามีการใชภาษาที่สว นใหญประกอบดวยสระเสียงสั้น
เห็นไดจาก สายอักขระเฉพาะที่ใชเสียงเอะ หรือ เ_ะ เชน เระ เทะ เซะ เปนตน สายอักขระ
เฉพาะทีใ่ ชเสียง อุโอ หรือ _โ_ เชน สุโ งุโ _โง _โจ เปนตน และ สายอักขระเฉพาะที่ใชเสียง
อุอะ หรือ _ _ะ เชน _ ทะ _ ตะ เปนตน
สายอักขระเฉพาะภาษาญี่ปุน 4 ตัว (จํานวนครั้งที่ระบุภาษาไดถูกตองทั้งหมด 1683 ครั้ง)
สาย จํานวนครั้งที่
อักขระ ใชระบุภาษา
เฉพาะ ไดถูกตอง
(เปอรเซ็นต)
เ-ค-อ-ิ
33 (0.61%)
ช-ิ-น-โ
19 (0.35%)
ม-ู-ร-ะ
16 (0.3%)
ค-ิ-โ-ย
14 (0.26%)

ก-ุ-ร-ะ
อ-ะ-ร-ิ
ช-ิ-ค-ิ
ก-ุ-ช-ิ
อ-ุ-จ-ิ
เ-ส-ง-เ
ฮ-า-ร-า

14 (0.26%)
13 (0.24%)
13 (0.24%)
13 (0.24%)
11 (0.2%)
11 (0.2%)
9 (0.17%)

ช-ิ-ม-ิ
ฮ-ิ-ร-ะ
ท-า-ก-า
ช-ิ-ต-ะ
ั-น-จ-ิ
ะ-ช-ิ-โ
ร-ิ-โ-น

9 (0.17%)
8 (0.15%)
8 (0.15%)
8 (0.15%)
8 (0.15%)
7 (0.13%)
7 (0.13%)

ร-ั-น-โ
ร-ั-ค-ค
ร-ะ-ค-ุ
ช-ิ-ก-ิ
โ-อ-โ-ม
อ-ุ-ร-า
อ-ิ-ว-า

7 (0.13%)
7 (0.13%)
7 (0.13%)
7 (0.13%)
7 (0.13%)
6 (0.11%)
6 (0.11%)

49
อ-ิ-โ-ม
อ-า-ช-ิ
ส-ุ-เ-ก
น-ั-น-เ
ค-ู-น-ิ
ค-ุ-เ-ร
เ-ค-โ-อ
ิ-ม-บ-ุ
ะ-โ-ค-โ
ะ-เ-ค-ะ
อ-ิ-จ-ิ
ร-ิ-ค-ิ
ม-ะ-เ-น

6 (0.11%)
6 (0.11%)
6 (0.11%)
6 (0.11%)
6 (0.11%)
6 (0.11%)
6 (0.11%)
6 (0.11%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)

บ-ั-ค-ค
น-ะ-ก-ะ
น-เ-ง-ี
ด-า-ช-ิ
ซ-า-ก-ุ
ซ-า-โ-ย
จ-ิ-ร-ิ
ค-ิ-ว-โ
ค-า-โ-ต
เ-ร-ค-ิ
ิ-ช-ิ-ม
ั-ต-โ-ต
า-ม-า-ก

5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
5 (0.09%)
4 (0.07%)

ะ-อ-ิ-ช
ะ-อ-ิ-โ
ะ-ค-ิ-ส
ะ-ค-ิ-น
อ-ิ-ก-ะ
อ-ิ-โ-ย
อ-ิ-โ-ต
อ-ิ-โ-ซ
อ-ซ-า-ก
ส-ุ-ร-ะ
ส-ุ-ช-ิ
ว-า-ก-า
ร-ุ-ช-ิ

4 (0.07%)
4 (0.07%)
4 (0.07%)
4 (0.07%)
4 (0.07%)
4 (0.07%)
4 (0.07%)
4 (0.07%)
4 (0.07%)
4 (0.07%)
4 (0.07%)
4 (0.07%)
4 (0.07%)

ร-ะ-ก-ุ
ม-ู-ร-า
ม-ิ-ก-า
ม-า-ซ-ุ
ม-า-เ-อ
ม-บ-ุ-น
ม-บ-ุ-ง
น-เ-ค-ี
ช-ิ-น-ค
ช-ิ-โ-ก
ง-ั-ก-ก
ค-ุ-ร-ิ

4 (0.07%)
4 (0.07%)
4 (0.07%)
4 (0.07%)
4 (0.07%)
4 (0.07%)
4 (0.07%)
4 (0.07%)
4 (0.07%)
4 (0.07%)
4 (0.07%)
4 (0.07%)

จากสายอักขระเฉพาะ 4-ตัว พบวามีการใชภาษาที่ประกอบดวยสระสียงสั้นเห็นไดจาก
สายอักขระเฉพาะที่ใชเสียง อิอิ เชน ชิคิ ชิมิ ชิกิ อิจิ ริคิ จิริ เปนตน เสียง อิโอ เชน คิโย อิโม อิ
โย อิโต อิโซ ชิโก เปนตน เสียง อิอะ เชน ฮิระ ชิตะ อิกะ เปนตน และเสียง อุอิ เชน กุชิ อุจิ สุชิ
คุริ เปนตน นอกจากนี้ยังพบวามีสายอักขระเฉพาะที่ใชตัดสินภาษาไดดีกวาสายอักขระเฉพาะ
อื่น คือ เคอิ (0.61%)
สายอักขระเฉพาะภาษาญี่ปุน 5 ตัว (จํานวนครั้งที่ระบุภาษาไดถูกตองทั้งหมด 174 ครั้ง)
สายอักขระ จํานวนครั้งที่
เฉพาะ ใชระบุภาษา
ไดถูกตอง
(เปอรเซ็นต)
เ-ร-ี-ย-ะ 10 (0.18%)
ค-ี-ย-ว-เ 6 (0.11%)
ั-น-เ-ซ-น 5 (0.09%)
ม-ิ-น-โ-ต 4 (0.07%)
ี-อ-ิ-น-ไ 4 (0.07%)

อ-ะ-ม-ิ-ด
ร-ี-ย-ว-ร
ร-ี-ย-ว-เ
ก-ี-ย-ว-ไ
เ-ม-ี-ย-ว
เ-ค-น-เ-ซ
า-น-า-ม-ิ
า-ต-า-ร-ิ
ฮ-ั-น-โ-ด

3 (0.06%)
3 (0.06%)
3 (0.06%)
3 (0.06%)
3 (0.06%)
3 (0.06%)
3 (0.06%)
2 (0.04%)
2 (0.04%)

อ-ิ-ร-ั-น
อ-ิ-เ-ซ-อ
อ-ะ-โ-ร-ง
ว-า-น-า-ม
ม-ิ-น-โ-น
ม-ะ-โ-ร-น
บ-า-ย-า-ช
น-ี-ย-ว-ไ
น-ิ-โ-อ-เ

2 (0.04%)
2 (0.04%)
2 (0.04%)
2 (0.04%)
2 (0.04%)
2 (0.04%)
2 (0.04%)
2 (0.04%)
2 (0.04%)

น-า-ก-า-ช
น-า-ก-า-โ
น-ั-น-ไ-ด
น-บ-ุ-ร-ุ
ช-ิ-ร-า-เ
ช-ิ-น-เ-ซ
ค-ี-ย-ว-ซ
ค-ี-ย-ว-ไ
ค-ิ-น-เ-ท

2 (0.04%)
2 (0.04%)
2 (0.04%)
2 (0.04%)
2 (0.04%)
2 (0.04%)
2 (0.04%)
2 (0.04%)
2 (0.04%)

จากสายอักขระเฉพาะ 5-ตัว สังเกตเห็นวามีการใชภาษาที่ใชเสียง เอียว หรือ _ียว_มาก
เชน คียวเ รียวร เรียวเ เมียว นียวไ คียวไ เปนตน
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สายอักขระคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศสที่ถูกนํามาใชในระบบการใชสายอักขระเฉพาะ โดย
ที่ผลในตารางคือ จํานวนครั้งที่ใชระบุภาษาไดถูกตอง สวนตัวเลขในวงเล็บคือจํานวนเปอรเซ็นต
เมื่อคิดจากจํานวนรวมของสายอักขระ 1-5 ตัวที่ใชระบุภาษาถูกตองทั้งหมด คือ 204 คํา
เนื่องจากสายอักขระเฉพาะในคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศสที่ถูกนําไปใชจริงมีแคสายอักขระเฉพาะ
3-5 ตัว และแตละตัวก็ถูกนําไปใชจํานวนนอย เปนเพราะคลังขอมูลนอย ทําใหไมคอยพบสาย
อักขระที่ใชจริงในระบบ ดังนั้นผูวิจัยจึงวิเคราะหสายอักขระเฉพาะ 3-5 ตัวเพียงคราวๆ เทานั้น
อาจไมสามารถนําไปวิเคราะหเพื่อหาลักษณะของการใชภาษาได
สายอักขระเฉพาะ 3 ตัว (จํานวนครั้งที่ระบุภาษาไดถูกตองทั้งหมด 57 ครั้ง)
สายอักขระ จํานวนครั้งที่ใชระบุ
เฉพาะ
ภาษาไดถูกตอง
(เปอรเซ็นต)
ง-ป-า
5 (2.45%)
ี-แ-ย
4 (1.96%)

- แ-ต
ง-แ-ฟ
ู-แ-ต
อ-แ-ต
ต-ู-ร

4 (1.96%)
3 (1.47%)
3 (1.47%)
2 (0.98%)
2 (0.98%)

ด-ุ-ช
ด-อ-โ
แ-ต-เ
ู-ต-ู
-ด-ง

2 (0.98%)
2 (0.98%)
2 (0.98%)
2 (0.98%)
2 (0.98%)

จากสายอักขระเฉพาะ 3-ตัว สังเกตไดวา สายอักขระทีใ่ ชจริงสวนใหญประกอบดวย “แ”
เปนสวนประกอบในสายอักขระเฉพาะ
สายอักขระเฉพาะ 4 ตัว (จํานวนครั้งที่ระบุภาษาไดถูกตองทั้งหมด 101 ครั้ง)
สายอักขระ จํานวนครั้งที่
เฉพาะ ใชระบุภาษา
ไดถูกตอง
(เปอรเซ็นต)
อ-ง-เ-บ
4 (1.96%)
ว-า-ล-อ
3 (1.47%)
ต-ิ-เ-ย
3 (1.47%)

ซ-็-ง-โ
ก-า-บ-า
เ-บ-ร-อ
า-แ-ค-เ
อ-ง-เ-ซ
ว-า-ล-ี
ล-อ-ง-ช

3 (1.47%)
3 (1.47%)
3 (1.47%)
2 (0.98%)
2 (0.98%)
2 (0.98%)
2 (0.98%)

ม-อ-ง-ต
ม-อ-ง-ด
ฟ-อ-ง-แ
ต-า-ส-
ซ-เ-ว-อ
ง-ช-า-ร
ก-า-ส-ซ

2 (0.98%)
2 (0.98%)
2 (0.98%)
2 (0.98%)
2 (0.98%)
2 (0.98%)
2 (0.98%)

ก-็-อ-ง
ก-ร-ั-ว
โ-ร-ต-
เ-ล-อ-เ
เ-ต-ส-ก
เ-ต-ร-อ
เ-ซ-ล-ิ

2 (0.98%)
2 (0.98%)
2 (0.98%)
2 (0.98%)
2 (0.98%)
2 (0.98%)
2 (0.98%)

จากสายอักขระเฉพาะ 4-ตัว สังเกตไดวา มีการใชภาษาที่ประกอบดวยเสียง ออง มาก
เชน ลองช มองต มองด ฟองแ และเสียง เออ เชน เบรอ ซเวอ เลอเ เตรอ เปนตน
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สายอักขระเฉพาะ 5 ตัว (จํานวนครั้งที่ระบุภาษาไดถูกตองทั้งหมด 46 ครั้ง)
สายอักขระ จํานวนครั้งที่
เฉพาะ ใชระบุภาษา
ไดถูกตอง
(เปอรเซ็นต)
ร--เ-ล-อ
5 (2.45%)
ู-ร--เ-น
4 (1.96%)
ก-า-ร--ก 3 (1.47%)

า-ร--โ-ต
า-ต-า-ล-อ
ร-า-เ-บ-อ
ป-ิ-เ-อ-ต
บ-ู-ร--เ
บ-ร--ก-อ
ท-ร-ิ-อ-า

2 (0.98%)
2 (0.98%)
2 (0.98%)
2 (0.98%)
2 (0.98%)
2 (0.98%)
2 (0.98%)

แ-ว-ร--ด
ู-เ-อ-ต-
า-ว-า-ร-
า-ร--น-า
อ-ม-แ-บ-ร
อ-ง-ท-ร-า
ล-อ-ง-เ-ก

2 (0.98%)
2 (0.98%)
1 (0.49%)
1 (0.49%)
1 (0.49%)
1 (0.49%)
1 (0.49%)

ม-า-เ-ล-อ
ป-ิ-เ-อ-ม
บ-ร-ิ-ซ-โ
ซ-อ-ร--บ

1 (0.49%)
1 (0.49%)
1 (0.49%)
1 (0.49%)

จากสายอักขระเฉพาะ 5-ตัว สังเกตไดวา มีการใชภาษาที่ประกอบดวย เสียง อา และ
เออ มาก เชน รเลอ การก าตาลอ ราเบอ มาเลอ กาบาส เปนตน
จากสายอักขระเฉพาะที่ใชจริงเหลานี้ สามารถแสดงใหเห็นลักษณะสําคัญของแตละ
ภาษาได เชน สายอักขระเฉพาะคําไทย 3-ตัว ที่ใชบอย คือ บรร กรร อรร สรร ทําใหวิเคราะหได
วา ภาษาไทยมีการใช ร หัน บอย จนเปนลักษณะที่เกิดเฉพาะในภาษาไทย ซึ่งลักษณะเฉพาะ
ของแตละภาษาเหลานี้จะแสดงตอไปใน หัวขอ 4.7 การวิเคราะหสายอักขระเฉพาะ
นอกจากนี้ จากการศึกษาสายอักขระเฉพาะที่ใชจริงยังพบขอสังเกตบางอยาง เชน ถา
สังเกตในภาษาไทย อักขระตัวเดียวสามารถใชระบุภาษาได เมื่อเปนอักขระ 2 ตัวอักษรอยาง
ษ ผ ฐ ฤ ใ จะไมปรากฏในสายอักขระแบบ 2 ตัวอักษร แตบางตัวอักษรอยาง ณ ภ กลับยังพบ
ในสายอักขระแบบ 2 อักษร แตไมพบใน 3 4 และ 5 ตัวอักษร เพราะวา โดยหลักแลวเมื่อ
ตัวอักษรอยาง ษ ใชตัดสินเปนคําไทยไดแลว ก็จะไมพบใน 2 ตัวอักษรแลว สวน ณ_ หรือ
ณ+ ตัวอะไรก็ตาม ใน 2 อักขระ ก็จะไมพบใน 3-5 ตัวอักษรแลว ซึ่งก็เปนจริง ทั้งหมดนี้เปน
ขอสังเกต ซึ่งจะกลาวโดยละเอียดในหัวขอ 4.7
4.7 การวิเคราะหสายอักขระเฉพาะ
เนื่องจากในการทดลองทําใหเห็นการปรากฏของสายอักขระเฉพาะในคําไทย คําทับศัพท
ในภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุนและภาษาฝรั่งเศส และสายอักขระเฉพาะสามารถใชในการระบุ
ภาษาไดมากกวา 50% ในบทนี้ผวู ิจัยจึงสนใจที่จะวิเคราะหสายอักขระเฉพาะเหลานี้ ทั้งตําแหนง
ที่ปรากฏของสายอักขระและดานการใชภาษา โดยผูวจิ ัยทําการวิเคราะหดานรูปและเสียง เพื่อ
เปนขอมูลสนับสนุนวาทําไมสายอักขระเฉพาะเหลานี้จงึ ใชในการระบุภาษาได
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หลังจากทดลองโปรแกรมใชคลังขอมูลแตละภาษาเพื่อสรางสายอักขระเฉพาะ ผลจาก
การทดลองที่ไดคือ คลังขอมูลสายอักขระเฉพาะทั้งหมด 4 ภาษา ซึ่งภายในคลังขอมูล
ประกอบดวย สายอักขระเฉพาะที่มีความยาวอักขระหรือตัวอักษรตั้งแต 1-5 ตัว จากการใช
เอ็นแกรม 1-5 แกรม และเนื่องจากในการทดลองตองทดสอบเพื่อหาสายอักขระเฉพาะจากชุด
ขอมูล 5 ชุดในแตละภาษา ดังนั้นสายอักขระเฉพาะทั้งหมดที่ได คือ สายอักขระเฉพาะทั้งหมด
4 ภาษาและภาษาละ 5 ชุดสายอักขระ แตเพื่อใหเห็นสายอักขระเฉพาะจริงๆ ในแตละภาษา
สายอักขระเฉพาะที่ผูวิจัยจะนํามาพิจารณาคือ เอาสายอักขระเฉพาะจากขอมูลคํารวมกันทั้งหมด
มาพิจารณาทีเดียว เพราะสายอักขระเฉพาะที่ไดจากการทดลองชุดขอมูลที่ 1 อาจไมใชสาย
อักขระเฉพาะที่แทจริงในชุด 2 3 4 และ 5 ก็ได
จากการรวบรวมคําทับศัพทและหาสายอักขระเฉพาะของแตละภาษา ทําใหเห็นลักษณะ
สําคัญของแตละภาษา เชน ลักษณะทางเสียงของภาษา ที่สะทอนใหเห็นเมื่อเขียนดวยอักษรไทย
และยังใหขอสังเกตของภาษาซึ่งไมสามารถอธิบายเหตุผลได ผูวิจัยจึงตองการวิเคราะหสาย
อักขระเฉพาะเพื่อแสดงลักษณะสําคัญทางคําไทย คําทับศัพทในภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุนและ
ภาษาฝรั่งเศสตามลําดับตอไป
4.7.1 สายอักขระคําไทย
ในการวิเคราะหสายอักขระคําไทย ซึ่งผูวิจัยวิเคราะหดวยสายอักขระเฉพาะขนาด 1-5
แกรม ทําใหพบวาคําไทยมีการใชตวั อักษร อักขรวิธขี องการใชคําไทย และขอสังเกตของสาย
อักขระเฉพาะ ซึ่งสิ่งเหลานี้จะสะทอนใหเห็นลักษณะของภาษาไทยที่คาํ ภาษาอื่นไมปรากฏ มีดังนี้
1. การใชตวั อักษร ทั้งพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต การใชตวั อักษรก็มีสวนในการ
สะทอนใหเห็นลักษณะของคําไทยได โดยตัวอักษรทีป่ รากฏเฉพาะในคําไทย ไดแก ฆ ฎ ฏ ฐ ฑ
ฒ ผ ฤ ษ ฬ ใ –ำ และ วรรณยุกตจัตวา ซึ่งอักขระหรือตัวอักษรเหลานี้ไมปรากฏในคําทับศัพท
ภาษาอังกฤษ ญี่ปุน และฝรั่งเศส เพราะมีการใชอักขระหรือตัวอักษรอื่นแทนเสียงของอักขระ
เหลานี้อยูแลว และถือวามีความหมายเดียวกัน เชน ในการใชพยัญชนะ อักขระ “ฆ” ในภาษาอืน่
ใช “ค”, อักขระ “ฎ” ในภาษาอื่นใช “ด”, อักขระ “ฏ” ในภาษาอื่นใช “ต”, อักขระ “ฐ ฑ ฒ” ใน
ภาษาอื่นใช “ท ถ”, อักขระ“ผ” ในภาษาอื่นใช “พ”, อักขระ“ฤ ฬ” ในภาษาอื่นใช “ร” และ อักขระ
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“ษ” ในภาษาอื่นใช “ส” แตในกรณีของคําไทยตัวอักษรเหลานี้มีพบใชในคําไทยโดยเฉพาะ
คําที่มาจากบาลีสันสกฤต
และการใชสระในคําไทย มีการใชเสียงจากสระ “ใ” และสระ “–ำ” ซึ่งไมปรากฏในคํา
ทับศัพทภาษาใดๆเลย เพราะเสียงจากสระ “ ใ” ในคําภาษาอื่นมักใชเสียงจาก “ไ” แทน เชน
คําวา ไมโคร ไนส เปนตน สวนเสียงจากสระ –ำ ในคําภาษาอื่นๆ มักใช เสียง อัม มาแทน เชน
คําวา บัมเปอร(bumper) ปมป(pump) เปนตน
นอกจากนี้ ในเรื่องของการใชวรรณยุกต ซึ่งจริงๆแลว ไมมีเกณฑใดๆ ที่ใหคําทับศัพท
สามารถใสวรรณยุกตได ผูวิจัยพบวารูปสายอักขระ(วรรณยุกต) ที่ปรากฏเมื่อเขียนทับศัพทจาก
ภาษาอื่นจะมีทั้งรูปวรรณยุกตเอก โท ตรี เชน คําวา โนต เซ็นทรั่น จอกกิ้ง ปมป เปนตน เปน
เพราะเมื่อทับศัพทแลวคําที่ทับศัพทนั้นมีเสียงซ้ํากับคําไทย จึงใชวรรณยุกตเพื่อใหออกเสียงใน
ภาษาไทยไดและเคยใสวรรณยุกตกันมานานจนเปนที่ยอมรับกันทั่วไป แตพบวารูปวรรณยุกต
จัตวานั้นเปนรูปที่ปรากฏในคําไทยเทานั้น อาจเปนเพราะไมนิยมใสเครื่องหมายจัตวา
2. การใช ร หัน หรือ รร ในภาษาไทย มีการใช _รร เพื่อแสดงเสียง –ัน โดยมักพบใน
คํ า มาจากภาษาสั น สกฤต ซึ่ ง จะแตกต า งกั บ คํ า ทั บ ศั พ ท ภ าษาอื่ น ๆ ที่ ใ ช ส ายอั ก ขระ “–ัน ”
สายอักขระเดียวเทานั้น คือใชรูปสายอักขระ “–ัน” แทนเสียง อัน เชนคําวา ธันเดอร เปนตน
สายอักขระเฉพาะ _รร ที่ปรากฏ เชน กรร ครร จรร ดรร ธรร นรร บรร ภรร มรร วรร สรร หรร
อรร เปนตน โดยสายอักขระที่ปรากฏบอย คือ กรร บรร ธรร วรร อรร แตในสายอักขระ _รร
นี้ก็มีพบบางในคําทับศัพทภาษาอังกฤษ (แพรรี)
3. การใชเครื่องหมายการันต แมวาในคําภาษาอื่นมีการใชเครื่องหมายการันตดวย แต
มีเพียงคําในภาษาไทยเทานั้น ที่มีการใชเครื่องหมายวรรณยุกตรวมกับอักขระที่เปนสระ เชน
สายอักขระ _ิ์ จาก ดิ์ ติ์ ธิ์ เปนตน โดยเสียงของสายอักขระที่ปรากฏเดนชัด คือ ธิ์ และสาย
อักขระ _ุ จาก ตุ ถุ ทุ ธุ เปนตน
4. การใชสายอักขระ เ _ เชน เกื เขื เคื เงื เจื เฉื เตื เถื เทื เนื เพื เมื เรื เลื เศื เสื เหื
เอื เปนตน โดยสายอักขระที่ปรากฏเดนชัด คือ เรื และ เสื โดยในสายอักขระนี้มาจากสายอักขระ
เ _อ หรือเสียง เอือ ซึ่งเปนเสียงที่ไมพบในคําทับศัพทภาษาอื่นเลย
5. การใชสายอักขระ _ื ซึ่งจริงๆ แลวในภาษาอื่นมีการใชสระ อือ แตเมื่อสระอือปรากฏ
ตามดวยรูปวรรณยุกต เอก โท ตรี จัตวา เชน กื้ งื่ จื้ ฉื่ ชื่ ซื่ ป ผื่ พื่ เปนตน จะเปนสายอักขระ
เฉพาะที่เกิดขึ้นในภาษาไทยเทานั้น โดยสายอักขระที่ปรากฏเดนชัด คือ ชื่ ลื่ เชน ในคําวา ชื่อ
เลื่อน เกื้อ เปนตน
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6. สายอักขระ _าะ ซึ่งรูปแบบของสายอักขระนี้มาจากเสียง เอาะ ในคําไทย เชน เกาะ
เกราะ เปนตน ซึ่งในภาษาอื่นไมมีเสียงนี้ เพราะภาษาอื่นตองมีเสียงพยัญชนะสะกด จึงทําให
ไมมีการใชรูปสายอักขระ เอาะ แตใชรูป ออ แทนและทําใหเปนเสียงสั้นดวยไมไตคู เชน ล็อต
เปนตน
7. สายอักขระ _ียบ ซึ่งในคําไทย สายอักขระนี้มาจากเสียง เ_ียบ เชน ชียบ ทียบ บียบ
พียบ รียบ เปนตน แตสายอักขระนี้ก็มีพบบางในคําทับศัพทภาษาญี่ปุน เชน เฮียบังโดะ และ
เกียบเบ็ทซึ
8. การใช ห นํา ในภาษาไทยมีการใช ห นํา เพื่อทําใหกลายเปนเสียงจัตวา และเพื่อ
เพิ่มความหมาย เชน หรัด หวัง หงิด หยิก หริ่ หมดเ เปนตน โดยที่การทับศัพทภาษาตางๆ ใน
งานนี้มักไมเขียนดวย ห นํา เปนเพราะในคําทับศัพทมีการใชเสียงจัตวาแตไมนิยมใช ห นํา มา
แทนเสียง จัตวา สวนใหญละการใชรูป ห นํา แตก็ยังออกเสียงจัตวาอยู เชน คําวา แกรนิต –
แกรหนิต คลินิก – คลิหนิก คารบอเนต – คารบอเหนต เปนตน แตมียกเวนบางกรณี เชน คํา
ทับศัพทภาษาอังกฤษ มีการใชคําวา ไตหวัน อาหรับ เปนตน ซึ่งในเกณฑทับศัพทภาษาอังกฤษ
ปจจุบันไมมีการใช ห นํา แตคําเหลานี้ทับศัพทมาแตเดิมจนเปนที่ยอมรับกันแลว จึงอนุโลมให
ใชตอไป และในกรณีของคําทับศัพทภาษาญี่ปุน ในคําวา ฟูหยิคิมะ เปนตน ซึ่งเกณฑทับศัพท
ภาษาญี่ปุนก็ไมมีการใช ห นํา แตคํานี้อาจเกิดขึ้นเพราะผูใชอาจเขียนทับศัพทโดยไมคํานึงถึง
กฎเกณฑเชนเดียวกับในภาษาอังกฤษ เพียงแคทับศัพทตามการออกเสียงในภาษาไทยเทานั้น
9. ขอสังเกตของการใชสายอักขระคําไทย ในการสรางคําไทยซึ่งเปนการใชสายอักขระ
รวมกัน ทําใหพบวาการใชสายอักขระบางสายรวมกันทําใหเกิดสายอักขระเฉพาะ ซึ่งแมวาจะ
ไมใชสายอักขระเฉพาะของภาษาไทย แตก็เปนสายอักขระที่พบมากในภาษาไทย จึงนํามาแสดง
ไวดังตอไปนี้
- สายอักขระ _า_ก มาจาก เสียง อา ตามดวยเสียง โอะ ลดรูป ตามดวยพยัญชนะ
ก เชน ทารก จารก ธารก บาลก ลาดก วาดก ชาลก เปนตน ซึ่งเปนการใชเสียง อา รวมกับเสียง
อก แตก็พบบางในภาษาอื่น เชน คําภาษาอังกฤษ (อลาสกา) คําภาษาญี่ปุน (อายาดกะ) และ
คําภาษาฝรั่งเศส (ปาสกาล)
- สายอักขระ _นทร เชน วนทร พนทร เปนตน ซึ่งเปนการใชสายอักขระที่เปน
พยัญชนะติดกันรวมกับเครื่องหมายการันต สายอักขระนี้แสดงใหเห็นลักษณะเฉพาะของการใช
ตัวการันตที่มากกวาหนึ่งตัวอักษรของคําไทย เชน ทร เปนตน
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4.7.2 สายอักขระคําทับศัพทภาษาอังกฤษ
ในการวิเคราะหสายอักขระคําทับศัพทภาษาอังกฤษ ซึ่งผูวิจัยวิเคราะหดวยสายอักขระ
เฉพาะขนาด 2-5 แกรม ทําใหพบวาคําทับศัพทภาษาอังกฤษ มีการใชตัวอักษร อักขรวิธีของ
ภาษาซึ่งในที่นี้คือการใชเครื่องหมายการันต และขอสังเกตของภาษาจากสายอักขระเฉพาะ ซึ่ง
สิ่งเหลานี้จะสะทอนใหเห็นลักษณะของคําทับศัพทภาษาอังกฤษ ที่คําภาษาอื่นไมปรากฏ มีดังนี้
1. การใชอักษรที่เปนตัวสะกด เชน ตัวสะกด ล ค ส ฟ เปนตัวสะกดที่พบมากใน
คําทับศัพทภาษาอังกฤษ เนื่องจากในภาษาไทยมีการใชเสียงพยัญชนะทายหรือตัวสะกดเปน
เสียงระเบิดไมกองและเสียงนาสิกเทานั้น แตเมื่อถอดอักษรจากอักษรภาษาอังกฤษ l k s และ f
จึงปรากฏอักขระ ล ค ส ฟ ในพยัญชนะทายในคําทับศัพท อาจเปนเพราะผูใชตองการออกเสียง
ดวยสําเนียงของภาษาอังกฤษ
โดยจากการใชอักขระเหลานี้เมื่อปรากฏรวมกับเสียงสระอื่นๆเชน เสียง “แอ” และ
“ออ” จะทําใหเกิดสายอักขระเฉพาะของภาษาอังกฤษ ไดแก
- สายอักขระ แ_ค เชน แมค แทค แนค แลค แอค เปนตน
- สายอักขระ แ_ส เชน แจส แพส แวส แอส เปนตน แตสายอักขระนี้ยังพบไดบาง
ในภาษาฝรั่งเศส เชน แตแรส นารบงแนส มงแตสกิเออ เปนตน
- สายอักขระ _อส เชน กอส คอส ลอส เปนตน แตสายอักขระนี้ยังพบไดบางในคํา
ไทยแตเปนการมองขามพยางค (หอสมุด ซอสามสาย) และในภาษาฝรั่งเศส (กาซอส ปลูวิยอส)
- สายอักขระ _อฟ เชน คอฟ ซอฟ ทอฟ มอฟ เปนตน แตสายอักขระนี้ยังพบได
บางในภาษาฝรั่งเศส เชน กอฟแฟรง ออฟฟซิเยส เปนตน
และยั งพบตัว สะกดที่พบมากในภาษาอั งกฤษ คื อ ต เชน สายอัก ขระ เ_็ต เช น
เด็ต เน็ต เร็ต เล็ต เปนตน แตตัวสะกดนี้ก็มีบางในภาษาอื่น เชน คําไทย (ภูเก็ต) ภาษาญี่ปุน
(เท็ตสึยะ) และในภาษาฝรั่งเศส (กัมเบ็ตตา)
2. การใชเครื่องหมายการันต ซึ่งจะตางกับคําในภาษาอื่นตรงที่ ในภาษาอื่นจะไมมีการ
ใชเครื่องหมายการันตในลักษณะดังตอไปนี้
- สายอักขระ เ_น _ เชน เชนส เรนต เรนส เปนตน สายอักขระนี้เกิดขึ้นเพราะ
คําเหลานี้เมื่อถอดอักษรเปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษแลว จะปรากฏเสียง เ_น_ ซึ่งในคําไทย
ออกเสียงแค เอน เทานั้น ดังนั้นจึงมีการใชเครื่องหมายการันตในพยัญชนะทายที่ไมออกเสียงใน
ภาษาไทย เชน ในภาษาอังกฤษ lens จะถูกทับศัพทเปน เลนส จึงมีการใสการันตบน ส เพื่อ
ตัดเสียง ส ออกไป
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- สายอักขระ เ_อร เชน เชอร เคอร เจอร เบอร เปอร เลอร เปนตน สายอักขระนี้
เกิดขึ้นเพราะ ในภาษาอังกฤษมีการใช er ทายพยางค และเมื่อถอดอักษรทับศัพทเปนไทยแลว
จะเปน เออร แตในภาษาไทยไมออกเสียง ร ดังนั้นจึงตองใสเครื่องหมายการันต เพื่อตัดเสียง ร
ออกไป แตสายอักขระนี้ยังพบไดบางในภาษาฝรั่งเศส เชน เมอซีเออร กูรมาเยอร เปนตน
- สายอักขระ _ _ _ เชน กีตส กียร คียร จียร เปนตน คําเหลานี้เมื่อถอดอักษร
เปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษแลวเปนพยัญชนะตัวสุดทายเปนพยัญชนะที่ไมออกเสียง จึงตองใส
เครื่องหมายการันตกํากับ โดยสายอักขระนี้พบมากใน เ _ _ _ เชน คําวา เกียร (gear) เบียร
(bear) เปนตน
ในการสรา งคํา ทับ ศัพ ท
3. ขอ สัง เกตของการสรา งคํา ทับ ศัพ ทภ าษาอัง กฤษ
ภาษาอังกฤษ เปนการใชสายอักขระรวมกันทั้งพยัญชนะและสระ ดังนั้น ทําใหพบวาการใชสาย
อักขระบางสายรว มกันทํา ใหเ กิดสายอักขระ ซึ่งแมวาจะไมใ ชสายอักขระเฉพาะของคํา
ภาษาอังกฤษ แตก็เปนสายอักขระที่พบมากในคําภาษาอังกฤษในขณะที่ไมพบในภาษาอื่นหรือ
พบนอยกวามาก ดังนั้นจึงนํามาแสดงไวดังตอไปนี้
- สายอักขระ _ไ เชน คไ ซไ ดไ ตไ เปนตน
- สายอักขระ _ _ไ เชน รสไ รคไ ทซไ ลดไ เปนตน
- สายอักขระ ูเ_เ เชน -ูเมเ -ูเรเ -ูเลเ -ูเอเ เปนตน
- สายอักขระ แ_ _ี เชน แกรี แครี แทรี แบรี แพรี แฟรี แมรี เปนตน แตในสาย
อักขระนี้ยังพบบางในภาษาอื่น เชน คําไทย (กุญแจผี) และภาษาฝรั่งเศส (แดกีย บูแตอี)
- สายอักขระ แ_ _ู เชน แมนู แคนู แวลู เปนตน แตในสายอักขระนี้ยังพบบางใน
ภาษาฝรั่งเศส เชน อาแชกูร เปนตน
- สายอักขระ าเ_เ เชน -าเชเ -าเดเ เปนตน แตในสายอักขระนี้ยังพบบางในภาษา
อื่น เชน ภาษาฝรั่งเศส (กาเปเตียง) และภาษาญี่ปุน (คาเคเมะ)
- สายอักขระ าเ_ิ เชน -าเซิ -าเทิ -าเบิ -าเยิ -าเวิ เปนตน แตในสายอักขระนี้ยังพบ
บางในคําไทย เชน ราเริง ปลาเงินปลาทอง
- สายอักขระ ิเ_เ เชน -ิเคเ -ิเนเ -ิเรเ -ิเลเ -ิเอเ เปนตน แตในสายอักขระนี้ยัง
พบบางในภาษาญี่ปุน เชน นิเซเอะ จิดซุริเสเรียวกุ เปนตน
- สายอักขระ ิเ_ _เ เชน ิเซนเ ิเอนเ เปนตน แตในสายอักขระนี้ยังพบบางใน
ภาษาญี่ปนุ เชน เคฮิเอนเงกิ โยบิเซนเคียะ เปนตน
- สายอักขระ ูโ_เ เชน -ูโคเ -ูโทเ -ูโรเ เปนตน แตในสายอักขระนี้ยังพบบางใน
ภาษาญี่ปุน เชน เซนชูโชเตน เปนตน
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- สายอักขระ _ _ึม เชน ริซึม ลิซึม ริทึม เปนตน แตในสายอักขระนีย้ ังพบบางใน
ภาษาญี่ปุน เชน คะมิซึมิยะ โคะอิซึมิ เปนตน
- สายอักขระ ี _ิ เ_ เชน ีซิเอ ีลิเน ีลิเว ีดิเต เปนตน แตในสายอักขระนี้ยัง
พบบางในภาษาฝรั่งเศส เชน ตาปซิเยร เปนตน
- สายอักขระ อ_เ_อ เชน อกเตอ อนเดอ อนเนอ อมเมอ เปนตน แตในสายอักขระ
นี้ยังพบบางในภาษาอื่น เชน ภาษาฝรั่งเศส (ชองเตอลู อองเลอองส) และภาษาญีป่ ุน (เองเคอิ)
- สายอักขระ ั_เ_ อ เชน ังเกอ ัตเตอ ันเดอ ันเนอ ัมเปอ ัลเลอ เปนตน แต
ในสายอักขระนี้ยังพบบางอืน่ ๆ เชน ภาษาญี่ปุน (ซังเคอิ นันเซอิ) และภาษาฝรั่งเศส (กัทเธอรีน
ตัสเตอแว็ง)
4.7.3 สายอักขระคําทับศัพทภาษาญี่ปุน
ในการวิเคราะหสายอักขระคําทับศัพทภาษาญี่ปุน ซึ่งผูวิจัยวิเคราะหดวยสายอักขระเฉพาะ
ขนาด 2-5 แกรม ทําใหพบวาคําทับศัพทญี่ปุน มีการใชอักขรวิธีของภาษาและขอสังเกตของ
ภาษาจากสายอักขระเฉพาะ ซึ่งสิ่งเหลานี้จะสะทอนใหเห็นลักษณะของคําทับศัพทภาษาญี่ปุน
ดังนี้
สายอักขระนี้สะทอนใหเห็นการใชพยัญชนะของ
1. สายอักขระ ทซึ และ ทสึ
ภาษาญี่ปุนรวมกับเสียง อึ โดยทับศัพทมาจาก ttsu และ tsu ซึ่งจากเกณฑทับศัพท ttsu และ
tsu จะถอดเสียงเปน ตสึ แตอาจนิยมถอดเสียงเพี้ยนเปน ทสึ หรือ ทซึ ได
2. ขอสังเกตของการสรางคําทับศัพทภาษาญี่ปุน จากการที่ภาษาญี่ปุนมีสระเดี่ยว
นอยกวาคําไทย คือ มี 10 สระ ไดแก อะ อา เอะ เอ อิ อี โอะ โอ อุ อู ในขณะที่คําไทยมี 18 สระ
ไดแก อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอะ เอ แอะ แอ โอะ โอ เอาะ ออ เออะ เออ ดังนั้น ทําใหรูปแบบ
ภาษาญี่ปุนอาจมีสระเดี่ยว 10 ตัว นี้ตอเนื่องกันคอนขางมากกวาภาษาอื่น เปนเหตุใหพบ
สายอักขระเหลานี้ในภาษาญี่ปุนคอนขางมาก ในขณะที่พบในภาษาอื่นนอยหรืออาจไมพบเลย
โดยสายอักขระเหลานี้ไดแก
- สายอักขระ ะโ_เ เชน ะโปเ ะโรเ ะโอเ เปนตน แตในสายอักขระนี้ยังพบบางในคํา
ภาษาอังกฤษ เชน นโปเลียน อะโรเมติกส เปนตน
- สายอักขระ ู_า _ิ เชน ูมาริ ูนาชิริ ูราอิ เปนตน แตในสายอักขระนี้ยังพบบาง
ในภาษาอังกฤษ เชน ดูกากิส ยูคาลิปตัส เปนตน
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- สายอักขระ เ_ะ_ะ เชน เซะงะ เบะระ เมะคะ เนะงะ เปนตน แตในสายอักขระนี้
ยังพบบางในคําไทย เชน ระเกะระกะ เปนตน
- สายอักขระ _ิทซ และ _ิทส เชน คิทส จิทซ จิทส ซิทซ นิทซ บิทซ มิทซ มิทส
ริทโ ริทช ริทซ ริทส อิทโ อิทซ อิทส เปนตน ซึ่งเปนสายอักขระเฉพาะที่ประกอบดวยสระอิ
รวมกับพยัญชนะ 2 ตัวติดกัน แตสายอักขระนี้ยังพบบางใน ภาษาอื่นๆ เชน คําไทย (สนิทสนม)
คําภาษาอังกฤษ (วิทสเลอร ฮิทซ เฮิทซ)
- สายอักขระ _ินง เชน คินง มินง ยินง อินง เปนตน แตในสายอักขระนี้ยังพบบาง
ในคําไทย เชน หินงอก เปนตน
- สายอักขระ า_ุ _ะ เชน าบุระ าอุตะ ากุระ าขุสะ เปนตน แตในสายอักขระนี้ยัง
พบบางในคําไทย เชน สาธุสะ เปนตน
- สายอักขระ ุเ_ี เชน -ุเกี -ุเคี -ุเมี เปนตน แตในสายอักขระนี้ยังพบบางในคํา
ไทย เชน ทุเรียน เปนตน
นอกจากนี้ยังพบสายอักขระที่พบเฉพาะในคําทับศัพทภาษาญี่ปุน โดยมีดังนี้
- สายอักขระ าเ_ะ เชน าเกะ าเคะ เปนตน
- สายอักขระ า_ะโ เชน -าตะโ –ามะโ เปนตน
- สายอักขระ า_ูโ เชน -าซูโ –ารูโ เปนตน
- สายอักขระ _ึเ เชน คึเ ซึเ สึเ เปนตน
- สายอักขระ _ึโ เชน กึโ ซึโ สึโ เปนตน
- สายอักขระ - ิเ_ะ เชน -ิเกะ -ิเคะ –ิเทะ เปนตน
- สายอักขระ - ิโ_ะ เชน -ิโกะ -ิโยะ -ิโดะ -ิโนะ เปนตน
- สายอักขระ ุเ_ะ เชน -ุเกะ -ุเคะ เปนตน
- สายอักขระ ุเ_โ เชน -ุเคโ -ุเรโ -ุเอโ เปนตน
- สายอักขระ ุโ_เ เชน –ุโยเ –ุโรเ เปนตน
- สายอักขระ ุ_ีเ เชน -ุรีเ -ุวีเ เปนตน
- สายอักขระ ุ_ุโ เชน -ุรูโ -ุยูโ เปนตน
- สายอักขระ ุ_ุเ เชน -ุสุเ -ุรุเ -ุคุเ -ุสุเ เปนตน
- สายอักขระ ูเ_ะ เชน -ูเกะ -ูเคะ -ูเนะ เปนตน
- สายอักขระ เ_ ะ_ุ เชน เกะรุ เคะรุ เนะคุ เมะอุ เอะรุ เปนตน
- สายอักขระ โ_ _ุ เชน - ิโมกุ – ิโรกุ – ิโยอุ – ิโรคุ เปนตน
- สายอักขระ ิ_ะ_ ู เชน - ิระมู – ิตะมู – ิกะรู เปนตน
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4.7.4 สายอักขระคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศส
ในการวิเคราะหสายอักขระคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศส ซึ่งผูวิจัยวิเคราะหดวยสายอักขระ
เฉพาะขนาด 2-5 แกรม ทําใหพบวาในการเขียนทับศัพทภาษาฝรั่งเศส มีการใชอักขรวิธี และ
ขอสังเกตของภาษา ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นลักษณะของคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศสได แต
สิ่งที่สะทอนใหเห็นในภาษานี้มักปรากฏใหเห็นนอยกวาภาษาอื่นๆ เพราะผูวิจัยใชคลังขอมูล
คําทับศัพทภาษาฝรั่งเศสนอยกวาในภาษาอื่น ซึ่งแสดงไวดังนี้
1. การใชสายอักขระที่มีเสียง ออ ซึ่งเสียง ออ (aur, am, an, aon, em) เปนเสียงที่พบ
มากในภาษานี้ แตก็พบมากในภาษาอื่นดวย เชน ในคําไทย (ขอ พอ) คําทับศัพทภาษาอังกฤษ
(เมนทอล) คําทับศัพทภาษาญี่ปุน (คอนจิ) แตในกรณีที่เสียง ออ นี้ ตามหลังดวยเสียง อุ เห็นได
จาก สายอักขระ _อ_ุ เชน ชอนุ ฟอรุ ลอปุ เปนตน แตสายอักขระนี้ยังพบบางในภาษาอังกฤษ
เชน เดอลุกซ ออกุสต เปนตน
2. การใชสายอักขระที่มีเสียง อง นําหนา ซึ่งเสียง อง (om) เปนเสียงที่พบมากใน
ภาษานี้แตพบในภาษาอื่นดวย เชน คําไทย (กงจักร) คําทับศัพทภาษาญี่ปุน (บงโอโดริ) แตเมื่อ
เสีย ง อง ตามดว ยเสี ย ง อง ทํ า ใหเ กิดสายอั กขระเฉพาะ _ง _ง เชนคําวา องบง ดาลองซง
บรียองซง ลงฟง เปนตน แตสายอักขระนี้ยังพบบางในภาษาอื่น เชน คําไทย (หงองแหงง)
คําภาษาอังกฤษ (ฮองกง) และภาษาญี่ปุน (เตงบง)
3. ขอสังเกตของการสรางคําทับศัพทฝรั่งเศส จากการสรางคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศส
มีการใชสระที่มีเสียง อู ออง แอ และ โอ มากในภาษา จึงทําใหเกิดสายอักขระเฉพาะที่พบมาก
ในคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศส ในขณะที่ภาษาอื่นพบนอย ไดแก
- สายอักขระ โ_ _ อง เชน โกลอง โตบอง โบมอง โวบอง เปนตน
- สายอักขระ - ูรแ_ เชน - ูรแค - ูรแน เปนตน แตสายอักขระนี้ยังพบบางใน
ภาษาอังกฤษ เชน มูรแลนด เปนตน
4.8 สรุปผลการใชวิธีสายอักขระเฉพาะ
จากผลการตัดสินภาษาไดถูกตองดวยสายอักขระเฉพาะในแตละภาษาเมื่อมองแตภาษา
หลักที่ใชจํานวนคลังขอมูลการฝกเทากัน พบวาวิธีการใชสายอักขระเฉพาะมีผลตอโปรแกรมระบุ
คําประมาณ 50% คือ คําทับศัพทภาษาญี่ปุน 54.09% คําไทย 50.58% และคําทับศัพท
ภาษาอังกฤษ 48.71% โดยสายอักขระเฉพาะมีผลตอการระบุคําทับศัพทภาษาญี่ปุนมากที่สุด
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อาจเปนเพราะภาษาญี่ปุนเปนภาษาที่พบสายอักขระเฉพาะมากที่สุด และตัดสินภาษาผิดพลาด
นอยที่สุด หรือหากมองในเชิงภาษาศาสตร ภาษาญี่ปุนเปนภาษาที่ใชสายอักขระซ้ําๆ กันมาก
ไมมีการผสมสระมากเทาภาษาอื่นๆ สวนวิธีสายอักขระเฉพาะมีผลตอการระบุคําไทยมากถึง
50% อาจเปนเพราะคําไทยถูกตัดสินภาษาดวยสายอักขระเฉพาะ 1-ตัวถึง 14.14% ซึ่งในภาษา
อื่นไมมีการใชสายอักขระเฉพาะ 1-ตัวนี้
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บทที่ 5
การระบุภาษาของคําดวยแบบจําลองภาษา
ในบทนีผ้ ูวิจัยจะกลาวถึงอีกระบบหนึ่งที่ผวู ิจัยพัฒนาเพือ่ ใชรวมกับการใชสายอักขระเฉพาะ
คือ การระบุภาษาของคําดวยแบบจําลองภาษา 2-5 แกรม โดยแสดงถึงภาพรวมของระบบ
การระบุภาษาโดยใชแบบจําลองภาษา ผลการทดสอบระบบ ผลเปรียบเทียบการใชขนาดของ
เอ็นแกรมตางกัน และขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น
5.1 การสรางแบบจําลองภาษา (Language model)
การสรางแบบจําลองภาษาในงานวิจัยนี้เปนเพียงการเก็บคาทางสถิติของชุดอักขระที่
เกิดขึ้นในคลังขอมูลดวยวิธีเอ็นแกรมทั้ง 2-5 แกรม โดยจะใชงานในชวงเวลาขณะที่ตองการจะ
ทดสอบระบบ ผลลัพธที่ไดประกอบดวยแบบจําลองภาษาทั้งหมด 4 ภาษา คือแบบจําลองคําไทย
คําทับศัพทภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุนและภาษาฝรั่งเศส เห็นไดจากภาพที่ 5.1 โดยในแบบจําลอง
แตละภาษาก็แยกเปน 2-แกรม 3-แกรม 4-แกรม และ 5-แกรม เพื่อทดลองเปรียบเทียบวาวิธี
เอ็นแกรมขนาดใดใหประสิทธิภาพดีกวา

ภาพที่ 5.1 ลักษณะของแบบจําลองภาษาเอ็นแกรม
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ตอไปจะกลาวถึงโปรแกรมระบุภาษาของคําดวยแบบจําลองภาษา โดยจะอธิบายโครงสราง
ของโปรแกรมระบุภาษาของคําดวยแบบจําลองภาษาที่พัฒนาและขั้นตอนของโปรแกรมทั้งหมด
ทีละขั้นตอน
5.2 โปรแกรมระบุภาษาของคําดวยแบบจําลองภาษา
โปรแกรมระบุภาษาของคําดวยแบบจําลองภาษา แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ไดแก
1. ขั้นตอนรับคําเขา 2. ขั้นตอนระบุภาษาดวยแบบจําลองภาษา เห็นไดจากภาพที่ 5.2

ภาพที่ 5.2 ขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมระบุภาษาของคําดวยแบบจําลองภาษา
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1. ขั้นตอนรับคําเขา เปนขัน้ ตอนที่รับคําเขามาแลวแยกคําๆ นั้น ออกเปนสายอักขระ
ดวยเอ็นแกรมทั้ง 2-5 แกรม เชน คําที่รับเขามา คือ คําวา “อักขระ” เพื่อผานระบบเอ็นแกรม จะ
แยกเปนแตละเอ็นแกรม เห็นไดจากตารางที่ 5.1 ดังนี้
ตารางที่ 5.1 การแยกสายอักขระตามเอ็นแกรม 2-5 แกรม
2-แกรม

3-แกรม

4-แกรม

5-แกรม

อั
-ัก
กข
ขร
ระ

อัก
-ักข
กขร
ขระ

อักข
-ักขร
กขระ

อักขร
-ักขระ

2. ขั้นตอนระบุภาษาดวยแบบจําลองภาษา เปนขั้นตอนที่นําสายอักขระที่แยกมา
คํานวณหาคาความนาจะเปนที่เกิดขึ้นในคลังขอมูล เชน เมื่อหาความนาจะเปนของคําวา อักขระ
โดยใช 4-แกรม เราก็ประมาณคาโดยนําความนาจะเปนของแตละสายอักขระมาคูณกันดังนี้
P(อ) P(–ั | อ) P(ก|อั) P(ข | อัก) P(ร | –ักข) P(ะ | กขร) ในขั้นตอนนี้ใชวิธีเอ็นแกรมตั้งแต 2-5
แกรมพรอมกับวิธีปรับคาไมใหเปนศูนย (smoothing) โดยการเพิ่มคา 0.00000001 ในกรณีที่
ทดลองแลวไมพบสายอักขระในขอมูลการฝก
ในขั้นตอนระบุภาษาของคําดวยแบบจําลองภาษา จะทดสอบระบบทีละแกรม คือ คําที่
รับเขามาตองตัดสินผานภาษาเริ่มจาก 2-แกรม พอตัดสินไดแลวก็จะนําคํานั้นตัดสินตอไปใน
3-แกรมอีก ระบบจะทําลักษณะแบบนี้จนถึง 5-แกรม โดยจะทําเชนนี้กับทุกแบบจําลองภาษา
(คําไทย คําทับศัพทภาษาอังกฤษ คําทับศัพทภาษาญี่ปุนและคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศส)
ตัวอยางผลการทดลองที่ไดคาความนาจะเปนจากการใชแบบจําลอง 4-แกรม เห็นได
จากตารางที่ 5.2 ดังนี้
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ตารางที่ 5.2 ตัวอยางผลการทดลองที่ไดจากแบบจําลองภาษา
คาความนาจะเปนจาก 4-แกรม
คําที่ทดสอบ
จากแบบจําลอง
ภาษา

คําไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาญี่ปุน

ภาษาฝรั่งเศส

สินเชื่อ
แจ็กเก็ต
ทาเกจิ
ซองตราล

0.079547
0.0004527
0.0045454
0.1150739

0.00000008
0.23293787
0.00011531
0.0244702

0.0001125
0.0046872
0.0571847
0.000025

0.0004389
0.035714
0.0296052
0.2577250

หลังจากนั้นที่ไดคาความนาจะเปนของแบบจําลองภาษาแลวระบบก็จะตัดสินวาเปนคํา
จากภาษาใดโดยเลือกจากแบบจําลองภาษาที่ใหคาความนาจะเปนสูงที่สุด ซึ่งจากตัวอยางนี้
คําวา “สินเชื่อ” จะถูกตัดสินวาเปนคําไทย คําวา “แจ็กเก็ต” ตัดสินวาเปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษ
คําวา “ทาเกจิ” ตัดสินวาเปนคําทับศัพทภาษาญี่ปุน และคําวา “ซองตราล” ตัดสินวาเปนคํา
ทับศัพทภาษาฝรั่งเศส โดยหลังจากการทดลองระบุภาษาดวยโปรแกรมแลว ผูวิจัยเปนผูนํา
คํานั้นตรวจสอบความถูกตองเองวาระบบระบุภาษาของคําไดถูกตองหรือไม เพื่อเปนตรวจสอบ
ความถูกตองและทนทานของระบบ
5.3 สรุปผลการทดลอง
จากการทดสอบโปรแกรมระบุภาษาของคําไทยและคําทับ ศัพทแสดงใหเห็นผลของ
ระบบระบุภาษาดวยแบบจําลอง 2-5 แกรม และเนื่องจากระบบนี้จะทดสอบทีละเอ็นแกรม คือ
ระบบจะเริ่มตัดสินภาษาคําทุกคําที่แบบจําลอง 2- แกรม กอน พอระบบทํางานเสร็จ ก็นําคําทุก
คําที่ตัดสินภาษาแลว ผานมายังแบบจําลองภาษา 3-แกรมเพื่อตัดสินภาษาอีกซึ่งจะตัดสินเปน
ภาษาที่ตางกันได โดยทําลักษณะแบบนี้จนถึง 5-แกรม ดังนั้น ผลการทดลองที่แสดงใน
ตาราง 5.3 คือ คาความถูกตอง ที่แยกกันในแตละขนาดของเอ็นแกรมนั้น ผลการทดสอบที่ได
จึงใหทีละแกรมแยกจากกัน เห็นไดจาก ตารางที่ 5.3 โดยผลการทดสอบระบบที่ไดคือ คา
ความถูกตอง ซึ่งหมายถึง ระบบสามารถระบุภาษาของคําไดถูกตอง
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ตารางที่ 5.3 ผลการตัดสินภาษาของคําไดถูกตองดวยแบบจําลอง 2-5 แกรม
โดยผลการทดลอง คือ จํานวนคําที่ระบุภาษาไดถูกตอง ในวงเล็บคือจํานวนเปอรเซ็นต
ภาษา

จํานวนการระบุภาษาของคําไดถูกตอง
จํานวนภาษาละ 10000 คํา

วิธี
แบบจําลองภาษา 2-5
แกรม

2
3
4
5

1000 คํา

ไทย

อังกฤษ

ญี่ปุน

ฝรั่งเศส

9077 (90.77%)
9370 (93.70%)
9145 (91.45%)
8844 (88.44%)

8463 (84.63%)
9145 (91.45%)
8944 (89.44%)
8457 (84.57%)

9502 (95.02%)
9510 (95.10%)
9441 (94.41%)
9219 (92.19%)

759 (75.90%)
537 (53.70%)
597 (59.70%)
590 (59%)

จากตารางที่ 5.3 แสดงใหเห็นวา เมื่อระบุภาษาของคําแตละภาษาดวยแบบจําลองภาษา
3-แกรม ใหคาความถูกตองดีที่สุด ยกเวนเมื่อระบุภาษาของคําทับศัพทภาษาฝรัง่ เศส สวนการ
ระบุภาษาดวย 5-แกรมใหผลแยที่สุด แตในทางกลับกันเมื่อระบุคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศสใหผลดี
ที่สุด
นอกจากนี้ ผลการทดลองของแตละภาษาที่มีลักษณะคลายกัน คือยิ่งใชแกรมสูงผลจะ
ต่ําลงอาจเปนเพราะในแตละภาษาไทย อังกฤษ ญี่ปุน จะเดาตัวอักษรที่สามไดตองเห็นมากอน
สองตัวอักษร ดังนั้นแบบจําลอง 3-แกรม จึงไดผลมากที่สุดในทุกภาษา แตเมื่อเพิ่มเปน
4-แกรม ผลถูกตองลดลง อาจเปนเพราะเมื่อขยายขนาดเอ็นแกรมมากขึ้น ทําใหจํานวนปริมาณ
เอ็นแกรมที่พบในขอมูลการฝกไมมากพอทําใหผลไมดีนัก ซึ่งยืนยันไดจากภาษาฝรั่งเศสซึ่ง
ไดผลไมดีเลยในทุกแกรมเพราะขอมูลการฝกมีนอยไป สวนภาษาญี่ปุน เห็นไดวา ภาษาญี่ปุน
ในแตละแกรมใหผลสูงกวาภาษาอื่นทั้งหมด โดยเมื่อใช 2 และ 3-แกรม จะสูงกวาภาษาอื่นมาก
อาจเปนเพราะ ลักษณะของภาษาญี่ปุน มีการใชสระเดี่ยวๆ ติดกันมาก และมีเพียงสระ อะ อิ อุ
เอะ โอะ เทานั้น ทําใหเพียงแคใชแบบจําลองเอ็นแกรมสั้นๆ ก็สามารถระบุภาษาไดดี และสังเกต
วาผลจากแบบจําลอง 2-4 แกรมในภาษาญี่ปุนไมตางกันมาก คือ 95.02% 95.10% และ 94.41%
แสดงวาเห็นตัวอักษรมากอน 1 ตัวก็เดาไดงายกวา สวนภาษาอังกฤษใหผลต่ํากวาภาษาอื่น
ทั้งหมด อาจเปนเพราะลักษณะของภาษาอังกฤษมีการใชภาษาที่มีการสรางคําทั้งคําสั้นและคํา
ยาวๆ ไมเหมือนกับคําไทยที่มีพื้นฐานของภาษาเปนคําโดดหรือคําสั้นๆ หรือภาษาญี่ปุนที่ใชแต
คําสั้นๆ
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นอกจากนี้เรายังสามารถเปรียบเทียบผลของการใชแบบจําลองภาษาตางได ดังนี้

60%

59.00%

53.70%

70%

59.70%

75.90%

80%

คาความถูกตอง

92.19%

94.41%

95.10%

95.02%

84.57%

89.44%

91.45%

84.63%

90%

88.44%

91.45%

93.70%

100%

90.77%

แผนภูมิที่ 5.3 การเปรียบเทียบการใชแบบจําลองของแตละภาษา

50%

2
3
4
5

40%
30%
20%
10%
0%

คําไทย

อังกฤษ

ญี่ปุน

ฝรั่งเศส

แบบจําลองภาษา

จากแผนภูมิที่ 5.3 แสดงการเปรียบเทียบการใชแบบจําลองของแตละภาษา สังเกตเห็น
วา ระบบระบุภาษาของคําใชแบบจําลองภาษาขนาด 3-แกรม ไดคาความถูกตองสูงที่สุดและคา
ความถูกตองเริ่มต่ําลงใน 4 และ 5-แกรม ตามลําดับ ยกเวนการระบุคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศส
จะใหคาความถูกตองสูงที่สดุ เมื่อระบุภาษาดวย 2-แกรม นอกจากนี้ จากการเปรียบเทียบการใช
ขนาดของเอ็นแกรมตางๆกัน ในกรณีที่ใชคลังขอมูลเทากัน คือ พิจารณาเฉพาะคําไทย คํา
ทับศัพทภาษาอังกฤษและญี่ปุน ก็อาจสรุปไดวา ขนาดของเอ็นแกรมมีผลตอการตรวจสอบ
ลักษณะเฉพาะของคํา (sparse data) โดยเมื่อขนาดของเอ็นแกรมมากกวา 3 โอกาสที่จะเจอ
ลักษณะเฉพาะของคําที่ทดสอบในคลังขอมูลการฝกก็ยิ่งนอยลงทําใหระบุภาษาผิดพลาด ดังนั้น
ยิ่งขนาดของเอ็นแกรมมากขึ้นผลก็ยิ่งแยลง สังเกตไดจากแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบขนาด
ของเอ็นแกรม เมื่อขนาดเอ็นแกรมเทากับ 5 คาความถูกตองจะนอยลงอยางเห็นไดชัดในการ
ระบุทุกภาษา และในกรณีของคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศสซึ่งมีจํานวนขอมูลการฝกนอยมาก ผลจาก
เอ็นแกรมตั้งแต 3-5แกรมจะต่ํากวา 2-แกรม อยางเห็นไดชัด

67
5.4 ปญหาการตัดสินคําผิดพลาดทีเ่ กิดขึ้นจากแบบจําลองภาษา
จากผลการทดสอบระบบ พบวามีการระบุภาษาผิดพลาดจากการใชแบบจําลองภาษา
2-5 ตัว ซึ่งแสดงไวในตาราง 5.4 ดังนี้ โดยแสดงผลที่ตัดสินผิดพลาด เปนจํานวนคําและ
เปอรเซ็นตเทียบกับขอมูลทั้งหมด
ตารางที่ 5.4 ผลการตัดสินภาษาของคําผิดพลาดจากการใชแบบจําลองภาษา 2-5 แกรม
คําที่
ทดสอบ

ไทย

อังกฤษ

ตัดสินผิดเปน
ญี่ปุน

ไทย
แบบจําลอง อังกฤษ
2แกรม ญี่ปุน
ฝรั่งเศส

0
362 (3.62%)

464 (4.64%)
0

264 (2.64%)
239 (2.39%)

195 (1.95%)
936 (9.36%)

923 (9.23)
1537 (15.37%)

171 (1.71%)
33 (3.30%)

239 (2.39%)
196(19.60%)

0
12 (1.20%)

88 (0.88%)
0

498 (4.98%)
241(24.10%)

รวม

566 (8.63%)

899 (26.63%)

515 (6.23%)

ไทย
แบบจําลอง อังกฤษ
3แกรม ญี่ปุน
ฝรั่งเศส

0
289 (2.89%)
158 (1.58%)
58 (5.80%)

353 (3.53%)
0
294 (2.94%)
384(38.40%)

220 (2.20%)
218 (2.18%)
0
21 (2.1%)

57 (0.57%)
348 (3.48%)
38 (0.38%)
0

630 (6.30%)
855 (8.55%)
490 (4.90%)
463 (46.3%)

รวม

505 (10.27%)

1031 (44.77%)

459 (6.48%)

443 (4.43%)

2438 (66.05%)

ไทย
แบบจําลอง อังกฤษ
4แกรม ญี่ปุน

0
262 (2.62%)

391 (3.91%)
0

308 (3.08%)
340 (3.40%)

156 (1.56%)
454 (4.54%)

855 (8.55%)
1056 (10.56%)

144 (1.44%)
46 (4.60%)

338 (3.38%)
315 (31.5%)

0
42 (4.20%)

77 (0.77%)
0

559 (5.59%)
403(40.30%)

รวม

452 (8.66%)

1044 (38.79%)

690 (10.68%)

687 (6.87%)

2873 (65%)

ไทย
แบบจําลอง อังกฤษ
5แกรม ญี่ปุน
ฝรั่งเศส

0
348 (3.48%)
218 (2.18%)
49 (4.90%)

473 (4.73%)
0
432 (4.32%)
299(29.90%)

409 (4.09%)
517 (5.17%)
0
62 (6.20%)

274(2.74%)
678 (6.78%)
131 (1.31%)
0

1156 (11.56%)
1543 (15.43%)
781 (7.81%)
410 (41%)

รวม

615 (10.56%)

1204 (38.95%)

988 (15.46%)

วิธี

ฝรั่งเศส

ฝรั่งเศส

รวม

1219 (12.19%) 3199 (53.68%)

1083 (10.83%) 3890 (75.80%)
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จากตารางที่ 5.4 เมื่อดูผลรวมการระบุภาษาผิดพลาดจากแบบจําลองภาษาในแตละ
แกรม (แนวตัง้ ) ยกเวนในคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศสเพราะใชขอมูลการฝกไมเทากัน พบวาในการ
ระบุคําทับศัพทภาษาอังกฤษดวยแบบจําลองภาษา 2-5 แกรม ใหขอผิดพลาดมากที่สุด คือ
15.37% 8.55% 10.56% และ 15.43% ตามลําดับ และภาษาที่ถูกตัดสินผิดพลาดนอยที่สุด คือ
คําทับศัพทภาษาญี่ปุน 4.98% 4.90% 5.59% และ 7.81% ตามลําดับ และเมื่อดูผลรวมของ
ภาษาที่ระบุผดิ พลาดในแตละแกรม (แนวนอน) พบวาแบบจําลองภาษาในแตละแกรมสวนใหญ
มักระบุผิดวาเปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษมากที่สุด คือ 26.63% 44.77% 38.79% และ 38.95%
ตามลําดับ
นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกันระหวางแตละแกรม ยกเวนคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศส
พบวา เมื่อระบุภาษาทุกภาษาดวยแบบจําลอง 5-แกรม ใหผลผิดพลาดมากที่สุด คือ คําไทย
(11.56%) คําทับศัพทภาษาอังกฤษ (15.43%) และคําทับศัพทภาษาญี่ปุน (7.81%) จึงสรุปไดวา
ยิ่งใชขนาดเอ็นแกรมยิ่งมากผลผิดพลาดก็ยิ่งมากขึ้นดวย สวนการระบุคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศส
ดวย 3-แกรมใหผลผิดพลาดมากที่สุด คือ 46.3% และเมื่อเปรียบเทียบขอผิดพลาดกับที่ระบุใน
ภาษาอื่นๆ พบวาในคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศสใหขอผิดพลาดมากที่สุด อาจเปนเพราะคลังขอมูล
การฝกจํานวนนอยกวาภาษาอื่น
และตารางที่ 5.4 ในแตละภาษายังแสดงใหเห็นขอผิดพลาดในการตัดสินภาษาผิดเปน
ภาษาอื่น ซึ่งจากตารางจะเห็นวาในสามภาษาหลัก ไทย อังกฤษ และญี่ปุน (ไมพิจารณาฝรั่งเศส
เพราะเปนความตางที่มาจากขนาดขอมูลเปนสําคัญ) คําไทยและภาษาอังกฤษจะตัดสินผิดเปน
ภาษาญี่ปุนนอยที่สุดใน 2-3 แกรม และหากเทียบกับภาษาอื่นแลว ภาษาญี่ปุนถูกตัดสินภาษา
ผิดนอยที่สุด แสดงวามีความสับสนระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษมากกวา จึงสรุปไดวา
สายอักขระ 2-3 ตัวของภาษาญี่ปุนมีลักษณะทีต่ างจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แตพอเปน
4-5 แกรม เริ่มไมชัดเจนแลว อาจเปนเพราะยิ่งแกรมสูงขอมูลการฝกไมเพียงพอ จึงไมไดภาพ
ความสับสนระหวางภาษาแบบที่พบในแบบจําลอง 2-5แกรม และจากสาเหตุขอ มูลการฝกไม
เพียงพอ จึงเปนเหตุผลวาทําไมคําภาษาอังกฤษถูกตัดสินผิดพลาดวาเปนคําไทยใน 2-3 แกรม
แตใน 4-5 แกรม คําอังกฤษถูกตัดสินผิดวาเปนคําญี่ปุน
ในสวนของความสับสนระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คําไทยมักตัดสินภาษาผิด
วาเปนภาษาอังกฤษใน 2-5 แกรม เชน คําวา ภูเก็ต คอแรง จามจุรี น้ําพุ และคําภาษาอังกฤษ
มักตัดสินผิดวาเปนคําไทยใน 2-3 แกรม เชน คําวา วิตามิน ละติน แกรนิต เพราะลักษณะของ
ภาษาอาจมีความคลายคลึงกัน เนื่องจากการเขียนทับศัพทภาษาอังกฤษในปจจุบัน อาจมีการ
เขียนคําอังกฤษใหตรงกับสําเนียงไทยหรือออกเสียงใหตรงกับระบบเสียงของภาษาไทย เชน มี
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การใชตัวอักษร สระ วรรณยุกตที่เหมือนกับคําไทย ทําใหคําไทยกับอังกฤษจึงมีการเขียนที่
คลายกัน ซึ่งจะตางกับภาษาญี่ปุนที่ตางกันชัดเจน คือมีแตการใชคําสัน้ ๆเทานั้น
อยางไรก็ตาม ภาษาญี่ปุนถูกตัดสินผิดพลาดนอยสุด แตที่ตัดสินผิดพลาดสวนใหญ
มักจะตัดสินผิดวาเปนคําภาษาอังกฤษใน 2-5 แกรม เชนคําวา โคโมง ราเมง เซนเบอิ คานอิชิ
อาจเปนเพราะขนาดของคลังขอมูลการฝกไมเพียงพอตอการแสดงลักษณะของภาษาญี่ปุนให
ชัดเจน
5.5 สรุปการใชแบบจําลองภาษาเอ็นแกรม
เหตุผลที่ระบบที่ใชแบบจําลองเอ็นแกรมตัดสินผิดพลาดเปนเพราะคลังขอมูลอาจไม
เพียงพอตอการแสดงลักษณะของภาษา หรือแตละภาษามีความคลายคลึงกันมากจนอาจตองใช
คลังขอมูลมากกวานี้ อยางไรก็ตาม จากการทดสอบระบบระบุภาษาของคําดวยแบบจําลอง
ภาษาเอ็นแกรม ไดผลการทดสอบมากกวา 90% จึงสรุปไดวา เมื่อเทียบกับระบบสายอักขระ
เฉพาะ วิธีการใชแบบจําลองภาษาเอ็นแกรมมีประสิทธิภาพและความทนทานของระบบดีกวา
เพราะระบบสายอักขระเฉพาะไดผลความถูกตองนอยกวา คือ คําไทย 50.58% คําทับศัพท
ภาษาอังกฤษ 48.71% คําทับศัพทภาษาญี่ปุน 54.09% และคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศส 20.40%
ในขณะที่ระบบที่ใชแบบจําลอง 3-แกรม ไดผลความถูกตองมากกวา คือ คําไทย 93.70%
คําทับศัพทภาษาอังกฤษ 91.45% คําทับศัพทภาษาญี่ปุน 95.10% และคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศส
53.70% แตระบบเอ็นแกรมนี้ มีขอเสียคือ ใชเวลาในการประมาณผลชากวา ผูวิจัยจึงนําทั้ง 2
ระบบผสมผสานกันเปนระบบระบุภาษาของคําดวยการใชสายอักขระเฉพาะและแบบจําลอง
ภาษาซึ่งจะกลาวตอไปในบทที่ 6

บทที่ 6
โปรแกรมระบุภาษาของคํา
ในบทนี้ผูวิจัยจะกลาวถึงระบบที่ผูวิจัยพัฒนา คือ โปรแกรมระบุภาษาของคําดวยการ
ใชสายอักขระเฉพาะ 1-5 ตัวรวมกับการใชแบบจําลองภาษาเอ็นแกรม 2-5 แกรม รวมทั้ง
รายงานและวิเคราะหผลการทดสอบระบบที่พัฒนารวมกัน โดยจะอธิบายภาพโดยรวมของระบบ
กอน เพื่อใหเขาใจถึงแนวคิดและวิธีการสรางโปรแกรมระบุภาษาของคําดวย 2 ระบบนี้
6.1 ภาพโดยรวมของระบบ
โปรแกรมระบุภาษาของคํา คือ โปรแกรมที่ใชระบุทมี่ าภาษาของคําซึ่งพัฒนาโปรแกรม
ดวยภาษาเพิรล(Perl) ทั้งหมด แนวคิดของการพัฒนาโปรแกรมระบุภาษาของคํานี้ คือ รับขอมูล
คําทีต่ องการตรวจสอบเขามาแลวตรวจหาสายอักขระเฉพาะ โดยนําคําทีต่ องการตรวจสอบเขามา
แยกเปนสายอักขระกอน แลวจึงนําไปเทียบกับสายอักขระเฉพาะของแตละภาษา ถาเทียบแลว
ตรงกับสายอักขระเฉพาะของภาษาใด ก็จะระบุวาเปนคําภาษานั้น แตถาเทียบแลวไมตรงกัน คือ
ระบุคําไมไดวา เปนภาษาอะไร จึงนําคําที่ตองการตรวจสอบนั้นหาความนาจะเปนภาษาหนึ่งๆ
โดยเทียบกับแบบจําลองภาษาในแตละภาษา เหตุผลทีเ่ ลือกพัฒนาระบบในลักษณะนี้เพราะ การ
ระบุภาษาดวยสายอักขระเฉพาะจะทํางานไดเร็วกวาการใชแบบจําลองเอ็นแกรมมาก และ
สามารถระบุภาษาไดถูกตองแลวประมาณ 50% โดยมีขอผิดพลาดประมาณ 5% (ดูผลการ
ทดลองบทที่ 4) จึงไดกําหนดใหเปนสวนแรกของโปรแกรมที่พัฒนา ในกรณีที่ไมสามารถตัดสิน
จากสายอักขระเฉพาะไดวา เปนภาษาใด จึงจะใชแบบจําลองภาษาเปนตัวตัดสินวาคําที่รับเขามา
นั้นใกลเคียงกับภาษาใดมากที่สุด ซึ่งในการทดลองนี้ก็จะทดลองกับแบบจําลองภาษาตั้งแต 2-5
แกรมเพื่อยืนยันอีกครั้งวาควรใชแบบจําลองภาษาที่เอ็นแกรมใด และสําหรับแนวคิดและภาพรวม
ของวิธีการหาสายอักขระเฉพาะ และการสรางแบบจําลองภาษาของแตละภาษา ผูวิจัยได
นําเสนอและอธิบายไวแลวในบทที่ 4 และ 5 ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการแสดงขั้นตอนของระบบ
ตอไป
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6.2 โปรแกรมระบุภาษาของคํา
โปรแกรมระบุภาษาของคํา แบงออกเปน 3 ขั้นตอน ไดแก 1. ขั้นตอนรับคําเขา 2. ขัน้ ตอน
เทียบกับสายอักขระเฉพาะและ 3. ขั้นตอนระบุภาษาดวยแบบจําลองภาษา เห็นไดจากภาพที่
6.1

ภาพที่ 6.1 ขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมระบุภาษาของคํา
1. ขั้นตอนรับคําเขา เปนขัน้ ตอนที่รับคําเขามาแลวแยกคําๆ นั้น ออกเปนสายอักขระ
ดวยเอ็นแกรมทั้ง 1-5 แกรม เชน คําที่รับเขามา คือ คําวา “อักขระ” เพื่อผานระบบเอ็นแกรม
จะแยกเปนแตละเอ็นแกรม
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2. ขั้นตอนเทียบกับสายอักขระเฉพาะ หลังจากที่แยกสายอักขระเปนเอ็นแกรมตางๆ
แลว ขั้นตอนตอไปเปนการนําสายอักขระที่แยกดวยเอ็นแกรมแลว มาเทียบกับสายอักขระเฉพาะ
ทั้ง 4 ภาษา โดยแยกเทียบกันทั้ง 1-5-แกรม ตามแตละเอ็นแกรมวาตรงกันหรือไม หากสาย
อักขระที่นํามาทดสอบตรงกับสายอักขระเฉพาะของภาษาใดภาษาหนึ่งเทานั้น ก็ถือวาคํานั้นเปน
ภาษาตามสายอักขระเฉพาะนั้นทันที โดยไมจําเปนตองผานขั้นตอนเปรียบเทียบกับแบบจําลอง
ภาษา แตหากไมมีสายอักขระทีต่ รงกับสายอักขระเฉพาะของภาษาใดๆ เลย ก็ใหนําคํานั้นเทียบ
กับแบบจําลองภาษาทั้ง 4 ภาษาในขั้นตอนตอไป แตหากพบวาคํานั้นมีสายอักขระตรงกับสาย
อักขระเฉพาะของภาษาตางๆ มากกวา 1 ภาษา ทําใหยังตัดสินไมไดวาเปนคําจากภาษาใด
ก็จะเปรียบเทียบกับแบบจําลองภาษาเหลานั้น ตัวอยางเชน ในคําวา “อักขระ” เมื่อทดลองดวย
4-แกรม อาจจะพบ สายอักขระ “กขระ” ตรงกับสายอักขระเฉพาะภาษาญี่ปุน และพบสายอักขระ
“อักข“ ตรงกับสายอักขระเฉพาะคําไทย ทําใหตัดสินไมไดวาเปนคําไทยหรือมาจากภาษาญี่ปุน
ดังนั้นระบบจะเปรียบเทียบคํานั้นกับแบบจําลองภาษาญี่ปุนและแบบจําลองคําไทยเทานั้น เพือ่
ตัดสินวานาจะเปนคําในแบบจําลองใดมากกวากัน
ในขั้นตอนการเปรียบเทียบกับสายอักขระเฉพาะนี้ ระบบที่ผูวิจัยพัฒนาจะทํางานเพียง
ครั้งเดียว เชนเดียวกับระบบระบุภาษาดวยสายอักขระเฉพาะ 1-5 ตัว ในบทที่ 4 และหากวา
ระบบนําสายอักขระที่ทดสอบเปรียบเทียบกับสายอักขระเฉพาะจนถึง 5-แกรมแลวยังไมพบวา
ตรงกัน ระบบก็จะทดลองตอไปในขั้นตอนระบุภาษาดวยแบบจําลองภาษา
3. ขั้นตอนระบุภาษาดวยแบบจําลองภาษา เปนขั้นตอนสุดทายสําหรับระบุภาษา โดย
จะใชในกรณีที่สายอักขระที่แยกดวยเอ็นแกรมไมตรงกับสายอักขระเฉพาะใดๆเลย หรือสายอักขระ
ที่ทดลองตรงกับสายอักขระเฉพาะมากกวา 1 ภาษา ในขั้นตอนนี้จะทดลองใชวิธีเอ็นแกรม 2-5
แกรม เชนเดียวกับระบบระบุภาษาดวยแบบจําลองภาษาในบทที่ 5
หลังจากนั้นที่ไดคาความนาจะเปนของแบบจําลองภาษาของภาษาตางๆ แลวระบบก็จะ
เลือกผลจากภาษาที่มคี าความนาจะเปนสูงที่สุดเปนคําตอบที่ถูกตอง หลังจากการทดลองระบุ
ภาษาดวยโปรแกรมแลว ผูวิจัยเปนผูนําคํานั้นตรวจสอบความถูกตองเองวาระบบระบุภาษา
ของคําไดถูกตองหรือไม เพื่อเปนตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ
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6.3 สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองโปรแกรมระบุภาษาของคําทับศัพทและคําไทย แสดงใหเห็นผลของ
ระบบระบุภาษาดวยการสังเกตจากสายอักขระเฉพาะ (1-5 สาย) และแบบจําลองภาษาทุกภาษา
ดวยเอ็นแกรม (2-5 แกรม) โดยหลังจากที่ผานการระบุภาษาของคําดวยสายอักขระเฉพาะแลว
ซึ่งเปนขั้นตอนที่ 2 ของระบบ พบวาสายอักขระเฉพาะสามารถแกไขปญหาระบุคําไดประมาณ
50% ยังมีคําเหลืออีกประมาณ 50% ที่ระบบการใชสายอักขระเฉพาะไมสามารถตัดสินภาษาได
จึงสงมายังขั้นตอนตอไป คือการระบุภาษาของคําดวยแบบจําลองภาษา ในขั้นตอนนี้ระบบจะ
ทํางานแยกกันในแตละเอ็นแกรม คือ คําที่ยังไมไดตัดสินอีก 50% ก็จะผานมายัง แบบจําลอง
ภาษา 2-แกรมทั้งหมด พอระบบทํางานเสร็จ ก็นําคําที่ยังไมไดติดสินอันเดียวกันนี้ 50% ผาน
มายังแบบจําลองภาษา 3-แกรมอีก โดยทําลักษณะแบบนี้จนถึง 5-แกรม ดังนั้น ผลการทดลองที่
แสดงในตารางคือ คาความถูกตองที่แยกกันในแตละขนาดของเอ็นแกรม หากตองการจะดูผล
ของทั้ง 2 ระบบรวมกัน จะตองนําผลที่ไดจากสายอักขระเฉพาะในชอง “รวม” ซึง่ เปนผลทดสอบ
ที่รวมการใชสายอักขระเฉพาะทั้งหมด 1-5 ตัว มารวมกับผลจากแบบจําลองภาษาทีละแกรม
เพราะในการทํางานของระบบการใชสายอักขระเฉพาะจะเปนการทํางานเพียงครั้งเดียว ดังนั้น
หากคิดผลการทดลองของทั้งระบบ จะตองนําผลจากการใชสายอักขระทั้ง 1-5 ตัว มารวมกัน
กอน
ตัวอยางการดูผลของระบบโดยรวม เชน หากเราตองการวิเคราะหผลการระบุภาษาของ
คําไทย เราก็นํา ผลการทดสอบจากสายอักขระเฉพาะรวมตั้งแต 1-5 ตัว 50.58% + ผลทดสอบ
จากแบบจําลองภาษา 2-แกรม 39.83% คําตอบที่ได คือ 90.41% (ในชอง ”รวมถูก”) ซึ่งเปนผล
โดยรวมของระบบระบุหลังจากผานสายอักขระเฉพาะและแบบจําลองภาษา 2-แกรม หรือหาก
ตองการรูผลโดยรวมเมื่อใชแบบจําลองภาษา 3-แกรม เราก็นาํ ผลจากสายอักขระเฉพาะรวมตั้งแต
1-5 ตัว 50.58% + ผลทดสอบจากแบบจําลอง 3-แกรม 41.33% ผลที่ไดคือ 91.91% ซึ่งผล
โดยรวมทั้งหมดแตละเอ็นแกรม ผูวิจัยไดรวมไวในชอง “รวมถูก” และแยกแตละภาษาและ
เอ็นแกรมไว เห็นไดจากตาราง 6.1
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ตารางที่ 6.1 ผลการตัดสินภาษาของคําไดถูกตองดวยโปรแกรมระบุคํา (สายอักขระเฉพาะ 1-5
ตัว และแบบจําลอง 2-5 แกรม) โดยผลการทดลอง คือ จํานวนคําที่ระบุภาษาไดถูกตอง
(เปอรเซ็นต)
ภาษา

ผลการระบุภาษาของคําไดถูกตอง
จํานวนคําที่ทดสอบ 10,000 คํา
คําไทย

ผลจากสายอักขระ
เฉพาะ

วิธี
1
2
3
4
5

ผลจากแบบจําลองภาษา

รวม

1,000 คํา

ภาษาอังกฤษ

ภาษาญี่ปุน

ภาษาฝรั่งเศส

ถูก

ผิด

ถูก

ผิด

ถูก

ผิด

ถูก

ผิด

1414 (14.14%)
756 (7.56%)
2104 (21.04%)
651 (6.51%)
133 (1.33%)

0
2
274
164
23

0
122 (1.22%)
2018 (20.18%)
1769 (17.69%)
962 (9.62%)

2
14
264
277
81

0
160 (1.6%)
3392 (33.92%)
1683 (16.83%)
174 (1.74%)

0
7
186
168
38

0
0
57( 5.7%)
101 (10.1%)
46 (4.60%)

0
3
122
99
34

5058 (50.58%)

463

4871 (48.71%)

638

5409 (54.09%)

399

204 (20.40%)

258

ถูก

รวม
ถูก

ผิด

ถูก

รวม
ถูก

ผิด

ถูก

รวม
ถูก

ผิด

ถูก

รวม
ถูก

ผิด

2

3983

9041
(90.41
%)

496

3728

8599
(85.99
%)

763

3903

9312
(93.12
%)

289

410

614
(61.40
%)

128

3

4133

9191
(91.91
%)

346

4036

8907
(89.07
%)

455

3898

9307
(93.07
%)

294

286

490
(49%)

252

4

4012

9070
(90.7
%)

467

3876

8747
(87.47
%)

615

3833

9242
(92.42
%)

359

319

523
(52.30
%)

219

5

3849

8907
(89.07
%)

630

3569

8440
(84.4
%)

922

3720

9129
(91.29
%)

472

333

537
(53.70
%)

205

จากผลการทดลองเมื่อเปรียบเทียบกันในแตละภาษา เห็นวา ระบบระบุภาษาของคํา
ภาษาญี่ปุนใหผลดีที่สุดในทุกๆแกรม คือ 93.12% 93.07% 92.42% และ 91.29% และระบบ
ระบุภาษาของคําภาษาอังกฤษใหผลแยทสี่ ุด ในทุกๆ แกรม คือ 85.09% 89.07% 87.47% และ
84.4% และเมื่อพิจารณาในแตละภาษา จะพบวาในภาษาไทย อังกฤษและญีป่ ุน ระบบที่เลือกใช
แบบจําลองภาษา 3-แกรมจะใหผลดีที่สดุ
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นอกจากนี้จ ากผลการทดลองซึ่ง เปน ระบบที่ป ระยุก ตนํา วิธีส ายอัก ขระเฉพาะและ
แบบจําลองภาษาเขาดวยกัน เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับระบบการใชสายอักขระเฉพาะ (บทที่4)
และระบบการใชแบบจําลองภาษา (บทที่5) ไวในตารางที่ 6.2
ตารางที่ 6.2 ผลการเปรียบเทียบคาความถูกตองของระบบสายอักขระเฉพาะ ระบบแบบจําลอง
ภาษา และระบบที่ประยุกตทั้ง 2 ระบบ โดยระบบสายอักขระเฉพาะ คือ UN1-5 ระบบ
แบบจําลองภาษา คือ LM 2-5 และ ระบบที่ประยุกตทั้ง 2 ระบบ คือ UN-LM
จํานวน 10000 คํา
ภาษาอังกฤษ

คําไทย

ภาษาญี่ปุน

ระบบ

UN1-5

LM 2-5

UN+LM

UN1-5

LM 2-5

UN+LM

UN1-5

LM 2-5

UN+LM

UN1-5

LM 2-5

UN+LM

ผลการทดลอง

ภาษา

จํานวน 1000 คํา
ภาษาฝรั่งเศส

50.5
8%

90.77%
93.70%
91.45%
88.44%

90.41%
91.91%
90.70%
89.07%

48.7
1%

84.63%
91.45%
89.44%
84.57%

85.99%
89.07%
87.47%
84.40%

54.0
9%

95.02%
95.10%
94.41%
92.19%

93.12%
93.07%
92.42%
91.29%

20.4
0%

75.5%
53.7%
59.7%
59%

61.40%
49%
52.30%
53.70%

จากการเปรียบเทียบพบวา ระบบที่ประยุกตทั้ง 2 ระบบรวมกัน (UN+LM) ดีกวาระบบ
การใชสายอักขระเฉพาะ (UN) อยางเห็นไดชัด เพราะ ผลจากระบบสายอักขระเฉพาะประมาณ
50% แต ผลจากระบบที่ประยุกตทั้ง 2 ระบบ (UN+LM) ใหผลมากกวา 90%
สวนกรณีเมื่อนําระบบที่ประยุกตทั้ง 2 ระบบรวมกัน ไปเปรียบเทียบกับระบบที่ใช
แบบจําลองภาษาเอ็นแกรม (LM) พบวาระบบที่ใชแบบจําลองเอ็นแกรมไดผลดีกวาในทุกๆ
แกรม ยกเวนแคในการระบุคําทับศัพทภาษาอังกฤษดวย 2-แกรม ผลจากระบบประยุกตดีกวา
เล็กนอย
ดังนั้น ผูวิจัยจึงเสนอ 2 แนวทางในการเลือกใชระบบคือ อาจกลับไปใชเฉพาะวิธี
เอ็นแกรมจะดีกวาระบบที่ประยุกตทั้ง 2 ระบบ และปรับปรุงระบบเอ็นแกรมใหดีขึ้น เพื่อใหผล
การทดลองใกลเคียง 100% มากที่สุด อาจทําไดโดยการเพิ่มคลังขอมูลการฝกใหมากขึ้นหรือใช
ขอมูลการฝกที่มีการกระจายขอมูลมากขึ้น แตอาจมีขอเสียคือ การประมาณผลของระบบชามาก
ขึ้น
สวนทางเลือกที่สอง คือ อาจใชระบบประยุกตทั้ง 2 ระบบเหมือนเดิม เพียงแคปรับปรุง
ระบบใหดีขึ้น ในการปรับปรุงสวนของระบบสายอักขระเฉพาะ คือ สรางสายอักขระเฉพาะให
ครอบคลุมทั้งภาษา โดยการเพิ่มคลังขอมูลการฝกใหมากขึ้น เพื่อใหผลผิดพลาดที่เกิดขึ้นนอย
ที่สุด สวนการปรับปรุงระบบแบบจําลองภาษา คือ อาจเพิ่มขนาดของขอมูลการฝก ซึ่งจะกลาว
ไวในสวนของขอเสนอแนะ

บทที่ 7
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
วิทยานิพนธนไี้ ดนําเสนองานเกีย่ วกับการระบุภาษาของคําไทย คําทับศัพทภาษาอังกฤษ
คําทับศัพทภาษาญี่ปุนและคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศส โดยสรุปผลการวิจัยทั้งหมดไวดังนี้
7.1 สรุปผลการวิจัย
เนื่องจากในปจจุบันมีการใชคําทับศัพทภาษาตางประเทศปะปนกับคําไทยจํานวนมาก
หากเราตองการพัฒนาโปรแกรมทางดานการคนคืนสารสนเทศขามภาษา (Cross - Language
Information Retrieval) เชน โปรแกรมถอดอักษรคําทับศัพทกลับจากภาษาไทยเปนภาษาตนฉบับ
(backward transliteration) โดยกอนที่จะถอดอักษรกลับเปนภาษาตนฉบับ เราจําเปนตองรูวา
คําเดิมนั้นเปนคําในภาษาอะไร จึงตองมีการระบุภาษาของคําในขอความ กอนที่จะนําไปใชกฎ
การถอดอักษร (transliteration) ในแตละภาษา นอกจากนี้ ยังพบวาเคยมีผูวิจัยทํางานในลักษณะ
แบบนี้ เชน การใชแบบจําลองภาษาเอ็นแกรม และการใชสายอักขระเฉพาะ โดยผูวิจัยเห็นวา
แบบจําลองภาษาเอ็นแกรมใหผลถูกตองสูงและเรียบงายมากที่สุด และวิธีการใชสายอักขระ
เฉพาะสามารถประยุกตใชกับงานแบบนี้ได
ดังนั้น วัตถุประสงคที่ตองการจะทํา คือ ตองการหาสายอักขระเฉพาะสําหรับใชในการ
ระบุภาษาของคําโดยใชคลังขอมูลคําไทย คําทับศัพทภาษาอังกฤษ ญี่ปุนและภาษาฝรั่งเศส
และพัฒนาระบบการระบุภาษาของคําไทยและคําทับศัพทภาษาตางประเทศโดยใชแบบจําลอง
เอ็นแกรมขนาด 1-5 แกรม เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเอ็นแกรมที่ตางกัน
ในการดําเนินการวิจัย ผูวิจยั เริ่มจากเก็บคลังขอมูลภาษาตางๆกอน ในคําไทย คําทับศัพท
ภาษาอังกฤษ และภาษาญีป่ ุน เก็บภาษาละ 10,000 คํา สวนคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศสเก็บเพียง
1,000 คํา โดยผูวิจัยไดแบงสวนของคลังขอมูลสําหรับทําขอมูลการฝกภาษาละ 80% ไวสําหรับ
ใชในการสรางสายอักขระเฉพาะ 1-5 สายในแตละภาษา และสําหรับสรางแบบจําลองภาษาแตละ
ภาษา สวนอีก 20% แบงเปนคลังขอมูลทดสอบ เหตุที่แบงสวนขอมูลเพราะตองการใหไดผลทีไ่ ม
บังเอิญขึ้นกับขอมูลที่ใชในการฝกและทดสอบ
ในขั้นตอนของการทดลองระบบระบุภาษาของคํา คือ รับขอมูล (คํา) เขามาแลวตรวจหา
สายอักขระเฉพาะในแตละภาษาถาตรงกันกับสายอักขระเฉพาะใดก็ตัดสินวาเปนภาษานั้น แต
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ถายังตัดสินภาษาไมได จึงหาความนาจะเปนของภาษาหนึ่งๆ โดยเทียบกับแบบจําลองภาษา
ตางๆ และตัดสินผลจากแบบจําลองภาษาที่ใหคาความนาจะเปนที่สูงที่สุด
หลังจากการทดลองผูวิจัยเปนผูนําคําที่ถูกตัดสินภาษานั้นมาตรวจสอบความถูกตองเอง
วาระบบระบุภาษาของคําไดถูกตองหรือไม เพื่อเปนการตรวจสอบความทนทานของระบบ
7.2 อภิปรายผลการวิจยั
ผลการทดลองของ แบงออกเปน 3 ระบบ คือ การระบุภาษาของคําดวยสายอักขระ
เฉพาะ 1-5 ตัว การระบุภาษาของคําดวยแบบจําลองภาษา 2-5 แกรม และการระบุภาษาของ
คําดวยสายอักขระเฉพาะรวมกับแบบจําลองภาษา ดังนี้
7.2.1 การทดลองระบุภาษาของคําดวยสายอักขระเฉพาะ 1-5 ตัว
สรุปไดวาทุกภาษาสามารถพบสายอักขระเฉพาะได ซึ่งสายอักขระเฉพาะ 1-ตัว พบ
เฉพาะในคําไทยเทานั้น และในการทดลอง สามารถนําสายอักขระเฉพาะเหลานี้ใชในการระบุ
ภาษาได เห็นไดจาก ในการระบุภาษาของคําไทย คําทับศัพทภาษาอังกฤษ และญี่ปุน ดวยสาย
อักขระเฉพาะ 3-ตัว ใหผลการระบุภาษาที่ถูกตองสูงที่สุด คือ คําไทย 21.04% คําทับศัพท
ภาษาอังกฤษ 20.18% และคําทับศัพทภาษาญี่ปุน 33.92% แตในการระบุภาษาของคําทับศัพท
ภาษาฝรั่งเศส ดวยสายอักขระเฉพาะ 4-ตัว ใหผลดีที่สุด คือ 10.10% สวนการระบุภาษาดวย
สายอักขระเฉพาะ 1-ตัว สามารถใชระบุภาษาไดถูกตองไดเฉพาะในคําไทยเทานั้น
และเมื่อดูผลรวมของการระบุภาษาของคําที่ถูกตองจากการใชสายอักขระเฉพาะทั้ง 1-5
ตัว แสดงใหเห็นวา วิธีการใชสายอักขระเฉพาะมีผลตอการระบุภาษาของคําประมาณ 50% โดย
สายอักขระเฉพาะมีผลตอการระบุคําทับศัพทภาษาญี่ปุนมากที่สุด คือ 54.09% รองลงมาคือ
คําไทย 50.58% คําทับศัพทภาษาอังกฤษ 48.71% คําทับศัพทภาษาฝรั่งเศส 20.40% อาจเปน
เพราะภาษาญี่ปุนเปนภาษาที่พบสายอักขระเฉพาะมากที่สุด หรือ เปนภาษาใชสายอักขระซ้ําๆ
กันมาก ไมมีการผสมสระมากเทาภาษาอื่นๆ
นอกจากนี้ ยังสังเกตไดวา ขนาดของคลังขอมูลมีผลตอการใชสายอักขระเฉพาะดวย
เห็นไดจากการระบุภาษาในคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศส เมื่อใชสายอักขระเฉพาะ 1-5 ตัว ใหผล
ถูกตองแค 20.40% และผลผิดพลาดถึง 25.60% ซึ่งมากกวาภาษาอื่นมาก อาจเปนเพราะ หาก
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ใชจํานวนคลังขอมูลการฝกนอย สายอักขระเฉพาะที่ไดก็จะนอย ทําใหสายอักขระเฉพาะที่ไดไม
ครอบคลุมทั้งภาษา
7.2.2 การทดลองระบุภาษาของคําดวยแบบจําลองภาษา
เมื่อระบุภาษาของคําแตละภาษาดวยแบบจําลองภาษา 3-แกรม ใหคาความถูกตองดี
ที่สุด ยกเวนเมื่อระบุภาษาของคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศส สวนการระบุภาษาดวย 5-แกรมใหผล
แยที่สุด แตในทางกลับกันเมื่อระบุคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศสใหผลดีที่สุด เหตุผลที่คาความ
ถูกตองแตกตางกัน อาจเปนเพราะลักษณะของขนาดขอมูลการฝก เห็นไดจากการทดลองระบุ
คําทับศัพทภาษาฝรั่งเศสใหผลการทดลองนอยที่สุดเมื่อเทียบกับภาษาอื่น คือ สูงสุดแค 75.90%
ใน 2-แกรม จึงสรุปไดวาขนาดของคลังขอมูลมีผลตอระบบเอ็นแกรม
และจากการเปรียบเทียบผลการทดลองจากการใชแบบจําลองของแตละภาษา สังเกต
เห็นวา ระบบระบุภาษาของคําใชแบบจําลองภาษาขนาด 3-แกรม ไดคาความถูกตองสูงที่สุดและ
คาความถูกตองเริ่มต่ําลงใน 4 และ 5-แกรม ตามลําดับ ยกเวนการระบุคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศส
จะใหคาความถูกตองสูงที่สุดเมื่อระบุภาษาดวย 2-แกรม
จากการเปรียบเทียบการใชขนาดของเอ็นแกรมตางๆกัน ในกรณีที่ใชคลังขอมูลเทากัน
คือ พิจารณาเฉพาะคําไทย คําทับศัพทภาษาอังกฤษและญี่ปุน จึงสรุปไดวา ขนาดของเอ็นแกรม
มีผลตอการตรวจสอบลักษณะเฉพาะของคํา โดยเมื่อขนาดของเอ็นแกรมมากกวา 3 โอกาสที่จะ
เจอลักษณะเฉพาะของคําที่ทดสอบในคลังขอมูลการฝกก็ยิ่งนอยลงทําใหระบุภาษาผิดพลาด
ดังนั้น ยิ่งขนาดของเอ็นแกรมมากขึ้นผลก็ยิ่งแย เห็นไดจากผลการทดลอง เมื่อใชข นาด
เอ็นแกรมเทากับ 5 คาความถูกตองจะนอยลงอยางเห็นไดชัด และในกรณีของคําทับศัพทภาษา
ฝรั่งเศสซึ่งมีจํานวนขอมูลการฝกนอยมาก ผลจากเอ็นแกรมตั้งแต 3-5 แกรมจะต่ํากวา 2-แกรม
อยางเห็นไดชัด
นอกจากนี้ เมื่อนําระบบเอ็นแกรมไปเทียบกับระบบสายอักขระเฉพาะ พบวาวิธกี ารใช
แบบจําลองภาษาเอ็นแกรมมีประสิทธิภาพและความทนทานของระบบดีกวา เพราะระบบ
เอ็นแกรมใหผลความถูกตองประมาณ 90% แตระบบสายอักขระเฉพาะไดผลความถูกตอง
ประมาณ 50% คือ คําไทย 50.58% คําทับศัพทภาษาอังกฤษ 48.71% คําทับศัพทภาษาญีป่ ุน
54.09% และคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศส 20.40% แตระบบเอ็นแกรมนี้ มีขอเสียคือ ใชเวลาในการ
ประมาณผลชากวา
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7.2.3 การทดลองระบบระบุภาษาของคําดวยสายอักขระเฉพาะรวมกับแบบจําลอง
ภาษา
จากการทดลองทําใหสรุปไดวา ระบบทีพ่ ัฒนาเปนไปตามเปาหมาย คือใหผลคาความ
ถูกตองมากกวา 90% โดยเฉพาะใน การระบุภาษาของคําไทยดวย 3-แกรม ไดถกู ตอง 91.91%
และในการระบุคําทับศัพทภาษาญี่ปุนดวย 3-แกรม ไดถูกตอง 93.07% แตเมื่อเทียบระบบนีก้ ับ
ระบบที่ใชสายอักขระเฉพาะ พบวา ผลจากระบบนี้ดกี วาระบบสายอักขระเฉพาะมาก เพราะ
ใหผลการทดลองประมาณ 90% แตระบบสายอักขระเฉพาะใหผลแคประมาณ 50% และเมื่อนํา
ระบบนีไ้ ปเทียบกับระบบเอ็นแกรม พบวา ผลจากระบบนีใ้ หผลแยกวาระบบเอ็นแกรมในทุกๆ
แกรม ยกเวน เมื่อระบุคําทับศัพทภาษาอังกฤษใน 2-แกรม ใหผลดีกวา
7.3 ขอเสนอแนะ
หลังจากการวิเคราะหขอผิดพลาดของระบบแลว ขอผิดพลาดเกิดจากทั้งการใชสาย
อักขระเฉพาะและแบบจําลองภาษา แมวาขอผิดพลาดจะเกิดขึ้นนอยเมื่อเทียบกับคําที่ระบุได
ถูกตองทั้งหมดในระบบ แตผูวิจัยตองการใหระบบมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผูวิจัยจึงเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาและแกไขปญหาในทีละระบบ ดังนี้
7.3.1 ระบบสายอักขระเฉพาะ
จากผลการทดลอง เปนที่นาสังเกตวาระบบสายอักขระเฉพาะใหผลถูกตองแคประมาณ
50% และระบบสายอักขระเฉพาะใหผลผิดพลาดบาง แมจะเปนสวนนอย ผูวิจัยจึงเสนอแนวทาง
แกไข โดยการเพิ่มขนาดของคลังขอมูลการฝกใหมากขึ้น เพื่อใชสรางสายอักขระเฉพาะให
ครอบคลุมทั่วทั้งภาษา อยางไรก็ตาม ในการเพิ่มขนาดคลังขอมูลเพื่อหาสายอักขระเฉพาะ
ผูวิจัยก็ยังไมไดศึกษาวา ขนาดของคลังขอมูลควรอยูในระดับเทาใด ถึงจะเหมาะสมที่สุดสําหรับ
ใชในการหาสายอักขระเฉพาะ จึงเปนแนวทางที่นําไปพฒนาระบบตอได
และเนื่องจากรูปแบบของภาษา (pattern) ที่กลาวไวในระบบ ผูวิจัยเปนผูวิเคราะห
หารูปแบบเอง ซึ่งอาจจะไมครอบคลุมทั่วทั้งภาษา จึงเสนอแนวทางที่จะเพิ่มรูปแบบภาษาให
มากขึ้น หรือหารูปแบบภาษาที่พบบอยๆ ในสายอักขระได โดยเลือกแทนที่ตวั อักษรบางตัวดวย

80
วิธี dummy แลวตรวจดูวาตรงกับขอมูลสายอักขระเฉพาะมากนอยแคไหน เชน ทําใหเราพบวา
ในภาษาอังกฤษมีรูปแบบภาษาที่พบบอย คือ แ_ส ดังที่เห็นในตัวอยาง
7.3.2 ระบบเอ็นแกรม
จากผลการทดลอง เปนที่นาสังเกตวาหากตองการใหระบบสามารถระบุภาษาของคําไทย
และคําทับศัพทภาษาตางประเทศใหไดผลถูกตองมากขึ้น ก็เปนสิง่ ที่เปนไปไดเพียงแคเพิ่มเติม
ในสวนของขอมูลการฝกใหมากขึ้นเพราะจากผลการทดลอง การใชขอมูลการฝกมากระบบก็
สามารถระบุภาษาไดถูกตองมากกวาขอมูลการฝกจํานวนนอย เห็นไดจากเมื่อเทียบกับกรณีการ
ระบุภาษาของคําทับศัพทภาษาฝรั่งเศส แตการเพิ่มขนาดของขอมูลการฝกเมื่อเพิ่มถึงจุดหนึ่ง
แลว อาจจะไมทําใหผลลัพธดีขึ้น ดังนั้นผูวิจัยจึงเสนอใหทดลองเพิ่มเติม โดยทดลองใช
คลังขอมูลหลายๆ ขนาด และเพิ่มขนาดคลังขอมูลการฝกมากขึ้น เพื่อหาขนาดของคลังขอมูลที่
เหมาะสมที่สดุ
และถึงแมเ ปนที่แนชัดแลว วาขนาดของเอ็นแกรม 3-แกรม ใหผลการทดลองดีที่สุด
แตผูวิจัยหวังวาจะสามารถพัฒนาระบบไดอีก โดยใชขนาดของเอ็นแกรมมากขึ้นเพื่อดูวาการ
เปลี่ ย นแปลงผลการทดลอง หากใช ข นาดของเอ็ น แกรมมากขึ้ น อาจเป น ไปได ว า หากใช
คลังขอมูลการฝกมากขึ้นและขนาดเอ็นแกรมสูงๆ ผลการทดลองก็อาจจะดีขึ้นได
7.3.3 ระบบประยุกตที่ใชระบบสายอักขระเฉพาะรวมกับแบบจําลองเอ็นแกรม
เนื่องจากผลจากระบบประยุกตนี้ใหผลแยกวาระบบที่ใชแบบจําลองภาษาเอ็นแกรม จึง
เสนอวา หลังจากที่แกปญหาระบบที่ใชสายอักขระเฉพาะและระบบเอ็นแกรม ใหผลการทดลอง
ถูกตองมากขึ้นแลว จึงนาจะนําระบบประยุกตนี้มาประมวลผลอีกครั้งเพื่อดูวา ผลของระบบ
ประยุกตนี้ดีกวาระบบเอ็นแกรมหรือไม และใหทดลองประสิทธิภาพความเร็วในการทํางานเพื่อ
หาวา ระบบแบบเอ็นแกรมอยางเดียวกับระบบแบบผสมทํางานดวยความเร็วตางกันอยางมี
นัยยะสําคัญหรือไม
นอกจากนี้อาจนําระบบที่พัฒนานี้ไปใชระบุภาษาของคําทับศัพทภาษาตางประเทศอื่นๆ
ไดอีก เพียงแคใชคลังขอมูลการฝกของภาษานั้นเทานั้น
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