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แนวทางการแปลภาษาด ว ยเครื่ อ งแบบอิ ง ตั ว อย า งเป น แนวทางที่ น า สนใจและยั ง ใหม ใ นวงการ
แปลภาษาดวยเครื่องของภาษาไทย วิทยานิพนธฉบับนี้จึงทดลองพัฒนาระบบการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิง
ตัวอยางโดยอาศัยแนวทางสกัดแมแบบการแปล ซึ่งเปนแนวทางที่ตองอาศัยตัวอยางการแปลจากคลังขอมูลเทียบ
บท ผูวิจัยจึงสรางคลังขอมูลเทียบบทโดยคัดเลือกรายงานขาวตลาดหุน เพราะเปนขอมูลที่มีการปรากฏซ้ําๆ ซึ่งจะ
เปนกรณีศึกษาที่ดีตอการแปลแบบอิงตัวอยาง
ระบบที่พัฒนานี้มีการทํางานแบงออกเปน 2 สวนคือ (1) ระบบสกัดแมแบบการแปล ซึ่งระบบจะ
สรางตนไมการปรากฏรวมของแตละภาษาจากขอมูลภาษาในคลังขอมูลเทียบบทมาทําการเปรียบเทียบกิ่งที่มี
หมายเลขระบุบรรทัดตรงกันและจับคูคําแปลของสวนซ้ําภายในบรรทัดนั้นมาสรางเปนแมแบบการแปลสวนคงที่
และจับคูคําแปลของสวนไมซ้ําเปนแมแบบการแปลสวนผันแปร (2) ระบบรวมคําแปลใหม ซึ่งนําแมแบบการแปล
ที่สกัดไดมาเทียบขอมูลรับเขาและเลือกแมแบบการแปลที่ใชแปลขอความไดมาเทียบแปลขอความจากสวนที่ยาว
ที่สุดกอนจนครบทั้งขอความ จึงจะไดผลการแปลที่สมบูรณ
ผลการทดลองสกัดแมแบบการแปลจากคลังขอมูลโดยตรงพบวา ระบบสามารถสกัดแมแบบการแปล
ไดถูกตองเพียงรอยละ 9.85 ดังนั้นผูวิจัยจึงทดลองตอโดยชวยจัดกลุมขอมูลที่คลายกันกอนที่จะสกัดแมแบบการ
แปลจากคลังขอมูล จึงไดแมแบบการแปลที่ถูกตองทั้งหมดเพื่อที่จะนําผลมาทดสอบสวนการแปลขอความตอไป
และจากผลการทดลองแปลขอความสรุปไดวา ระบบสามารถแปลโดยอาศัยแมแบบที่สกัดจากคลังขอมูลโดยตรง
ไดถูกตองรอยละ 3.70 สวนผลการแปลที่สกัดจากแมแบบการแปลที่ผูวิจัยจัดกลุมขอมูลตามความคลายคลึงให
ความถูกตองรอยละ 67.68
จากการวิเคราะหปญหาพบวา คลังขอมูลเทียบบทที่ใชแมจะมีการปรากฏซ้ําของขอความแปลแตเปน
ตัวอยางการแปลแบบเนนเจตนา ทําใหมีการละขอความบางสวนสงผลใหเกิดปญหาตอการจับคูขอความแปลให
ถูกตอง นอกจากนี้ยังพบปญหาความไมเทากันระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เปนปญหาตอการแปลดวย
ระบบนี้ ไดแก การที่ภาษาอังกฤษแสดงกาล การณลักษณะ ทัศนภาวะ ดวยวิภัตติปจจัยและคําชวยหนากริยา
ในขณะที่ภาษาไทยมีการละคําหรือไมก็แสดงดวยคําชวยหนาหรือหลังกริยา การที่ภาษาไทยมีการใชกริยาเรียงใน
ขณะที่ภาษาอังกฤษเลือกแสดงในโครงสรางลักษณะอื่น ปญหาเหลานี้เปนอุปสรรคตอการจับคูขอความเพื่อสราง
แมแบบการแปลใหถูกตอง ดังนั้น คลังขอมูลเทียบบทที่ใชสําหรับการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยางนี้จึง
ควรเปนขอมูลที่แปลแบบคําตอคํา และควรมีการวิเคราะหวจีวิภาคเพื่อแกปญหาความไมเทากันระหวางภาษาใน
ระดับหนึ่งกอน
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Example-based approach is novel in the field of Thai-English machine translation. This thesis presents
an implementation of an example-based machine translation system using templates automatically extracted
from a parallel corpus of stock exchange trade news. This corpus is selected because of the repetition of texts
and translation patterns in the corpus. These pattern-based co-occurrences are believed to be a good case study
for an English-Thai example-based translation.
The system is divided into two modules: template extraction module and translation recombination
module. The template extraction module extracts translation templates from a given corpus by means of
collocation tree comparison between those of the source and target languages to determine and to align
translation variables and invariant fragments. The translation recombination module matches a given input
sentence with extracted templates, and recursively translates the unmatched parts until accomplishment.
Experiments were conducted to elucidate the effects of corpus preparation methods on accuracy of
template extraction and translation. Two versions of corpus — a raw version, and the other version which its
sentences are clustered into groups regarding to pattern similarity — were used to extract translation templates.
The former version yields out extraction accuracy for 9.85%, whereas the latter one yields out for 100%. All
extracted templates were used to translate the prepared test set. The former version yields out translation
accuracy for 3.70%, whereas the latter one yields out for 67.68%.
The case study reveals several significant issues of automatic Thai-English translation. First, omission
both in Thai and in English, affecting translation accuracy in resolving missing parts, fairly occurs in the corpus
because of communicative translation. This issue deteriorates the accuracy of template matching and template
extraction. Second and finally, linguistic inequalities between Thai and English — i.e. omissible usage of
auxiliaries in Thai versus inflection to express tenses, aspects, and mood in English; and verb serialisation in
Thai versus usage of subordinate and coordinate structures in English — affects the accuracy of template
extraction. Parallel corpora appropriate for Thai-English example-based translation should, in conclusion, be
well-aligned in word level and annotated with Thai-English-equalised parts of speech to resolve the linguistic
inequalities preliminarily.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การแปลภาษาดวยเครื่อง (machine translation หรือ MT) คือ การนําระบบอัตโนมัติที่
ใชบนเครื่องคอมพิวเตอรมาใชแปลขอความจํานวนมากๆ จากภาษาตนทางไปเปนภาษาปลายทาง
โดยสามารถปอนขอมูลขอความภาษาตนทาง และจะไดผลลัพธเปนขอความภาษาปลายทาง ซึ่งจะ
ชวยใหสามารถแปลขอความไดเปนจํานวนมากและรวดเร็ว การทําวิจัยและพัฒนาการแปลภาษา
ดวยเครื่องนั้นนับเปนงานสําคัญแขนงหนึ่งในศาสตรแหงการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ( Natural
Language Processing หรือ NLP) งานวิจัยดานการแปลภาษาดวยเครื่องชิ้นแรกที่เผยแพรสู
สาธารณะถูกผลิตขึ้นในป พ.ศ. 2497 โดยมหาวิทยาลัยจอรจทาวน (Georgetown University) แปล
ข อ ความจากภาษารั ส เซี ย จํ า นวน 49 ประโยคเป น ภาษาอั ง กฤษโดยใช ว งคํ า ศั พ ท 250 คํ า และ
กฎไวยากรณ 6 กฎ (Hutchin et al., 1994)
การแปลภาษาดวยเครื่องนั้นคือการพยายามที่จะนําคอมพิวเตอรเขามาใช และชวยใน
การแปลภาษา การทําใหเครื่องคอมพิวเตอรสามารถแปลภาษาตางๆ ที่มีอยูในโลกไดอยางอัตโนมัติ
มีความถูกตองแมนยํา โดยมีจุดประสงคเพื่อชวยในงานแปลที่มีปริมาณมาก เพื่อที่จะชวยประหยัด
ปริมาณทรัพยากรบุคคลและทุนทรัพยในการแปลภาษา อยางไรก็ตามในปจจุบันการแปลภาษาดวย
เครื่ อ งยั ง ไม บ รรลุ เ ป า หมายนั้ น เนื่ อ งจากข อ จํ า กั ด ในด า นภาษาเช น ความแตกต า งทางด า น
อรรถศาสตรและวากยสัมพันธ ทําใหมีผลตอการใชงานทําใหไมเกิดประสิทธิภาพ และไมถูกตอง
แมนยํา
โดยทั่ ว ไประบบการแปลภาษาด ว ยเครื่ อ งที่ พั ฒ นาและใช กั น ส ว นใหญ มั ก จะใช
กฎไวยากรณ ข องภาษาเป น ฐานความรู ใ นการแปล และต อ งใช ข อ มู ล และคลั ง คํ า ศั พ ท จ าก
พจนานุกรมสองภาษาของทั้งภาษาตนฉบับและภาษาเปาหมาย ซึ่งมีขอมูลทางดานอรรถศาสตรและ
วากยสัมพันธของคํานั้นๆ ในบางกรณีเกิดความกํากวมในขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลทางดาน
อรรถศาสตรและวากยสัมพันธของภาษาตนฉบับ และในขั้นตอนของการสังเคราะหภาษาเปาหมาย
การนําพจนานุกรมสองภาษาเปนฐานความรูในการแปลก็ไมอาจแกไขและตัดสินปญหาความ
กํากวมไดโดยอัตโนมัติ จึงจําเปนจะตองหาวิธีทางแกปญหาความกํากวมโดยผูพัฒนาระบบการ
แปลภาษาดวยเครื่องเอง ซึ่งจะใชการสรางขอยกเวน (exception) หรือกฎไวยากรณเฉพาะสําหรับ

2
ประโยคที่มีความกํากวม ถึงกระนั้นก็ตองสรางขอยกเวน หรือกฎไวยากรณเฉพาะทุกครั้งที่พบ
ปญหาความกํากวมเพื่อแกไขและตัดสินปญหาความกํากวมนั้นๆ ซึ่งเปนเรื่องยุงยากและซับซอนที่
ตองแกหรือสรางกฎใหมทุกครั้งที่เกิดปญหาความกํากวมขึ้น
การแกปญหาความกํากวมนับเปนปญหาใหญของการแปลภาษาดวยเครื่อง มีวิธีการ
อีกอยางหนึ่งที่สามารถชวยการแกปญหาความกํากวมได คือการใชคลังขอมูลเทียบบท (parallel
corpus) โดยระบบคอมพิวเตอรสามารถนําคลังขอมูลเทียบบทมาเปนฐานความรูและเรียนรูจาก
คลังขอมูลเทียบบทมาชวยในการแกปญหาความกํากวมได และยังชวยประหยัดเวลาในการแกไข
ปรับปรุงใหใชเวลานอยลง เนื่องจากไมจําเปนตองแกไขปญหาดวยตนเองทุกครั้งที่เกิดปญหาเพราะ
การวางระบบที่จะนํามาใชกับคลังขอมูลเทียบบทนั้น จะใชเทคนิคการเรียนรูดวยเครื่อง (machine
learning) เพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรเรียนรูจากคลังขอมูลเทียบบทดวยตนเอง ดังนั้นการวางระบบ
ในการดึงขอมูลมาใชในการแปลจึงวางเพียงครั้งเดียว หากขอมูลในคลังขอมูลเทียบบทมีขอมูล
ตัว อย า งภาษาเพี ย งพอและถู ก ตอง ผลการแปลก็จ ะมีประสิทธิภ าพและมีความแม น ยํ าสู ง และ
นอกจากนี้เมื่อทําการวางระบบออกมาไดเสร็จสมบูรณ ก็จะสามารถนํามาประยุกตใชกับคลังขอมูล
เทียบบทอื่นๆ เพื่อใชในงานแปลดานอื่นไดอกี ดวย
ในปจจุบันวงการการแปลภาษาดวยเครื่องของภาษาไทยยังมีอยูนอยมากเมื่อเทียบกับ
วงการการแปลภาษาดวยเครื่องในอเมริกาและยุโรป และสวนมากจะเปนการใชกฎไวยากรณของ
ภาษาในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลในการแปลเปนหลัก เชน งานการแปลภาษาดวยเครื่องที่
ชื่อวา “ภาษิต1” ของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (Sornlertlamvanich et
al., 2000) ที่ใชแนวทางการแปลโดยการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลจากกฎไวยากรณและ
ความหมายจากพจนานุ ก รม และเป ด ให ใ ช บ ริ ก ารอยู ใ นอิ น เทอร เ น็ ต ให ใ ช ง านได โ ดยไม เ สี ย
คาใชจาย งานการแปลภาษาดวยเครื่องจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยที่ชื่อวา “แปลไทย2” ที่ใชแนว
ทางการแปลโดยการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลจากกฎไวยากรณและความหมายเชนกัน และ
งานการแปลภาษาดวยเครื่องจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยที่ชื่อวา “Translation3” ของบริษัทไทย
ซอรฟแวรเอ็นเทอรไพรสจํากัด เปนตน
งานการแปลภาษาด ว ยเครื่ อ งแบบอิ ง ตั ว อย า งโดยการสกั ด แม แ บบการแปลจาก
คลังขอมูลเทียบบทของภาษาไทยแบบในงานวิจัยชิ้นนี้ยังไมเคยปรากฏ หรือเผยแพรมากอน ดังนั้น
1

http://www.suparsit.com/
http://www.palthai.com/
3
http://www.thaisoftware.co.th/index.php?tpid=pro:TSE-0111
2
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แนวทางนี้จึ งนั บวา เป น แนวทางใหมสํา หรับการศึก ษาและวิจั ย ในศาสตร แ ห งการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ
อยางไรก็ตามงานแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยางจากคลังขอมูลเทียบบทจะมี
ประสิทธิภาพสูงไดนั้น จําเปนตองมีคลังขอมูลเทียบบทที่มีขอมูลปริมาณมาก และขอมูลนั้นควรมี
ลั ก ษณะการปรากฏกั น ซ้ํ า ๆ แต ป จ จุ บั น ยั ง ไม มี ค ลั ง ข อ มู ล เที ย บบทของภาษาไทยที่ เ ป น
ภาษาธรรมชาติที่มีปริมาณเพียงพอสําหรับใชสําหรับใชในการทําวิจัยและทดลองแปลภาษาดวย
เครื่องแบบอิงตัวอยางจากคลังขอมูลเทียบบท ดังนั้นในการศึกษาวิจัยชิ้นนี้ จึงตองทดลองกับภาษา
เฉพาะทางที่มีวงคําศัพทนอยกวาภาษาธรรมชาติ ทําใหคลังขอมูลเทียบบทของภาษาเฉพาะทางที่จะ
นํ า มาใช เ ป น ตัว อย า งในการทดลองวิจัย ไม จํา เปน ตองมีข นาดและปริม าณมากเทากั บ ที่ต องใช
เหมือนกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติทั่วๆไป
ภาษาในตลาดหลั ก ทรั พ ย เ ป น ภาษาเฉพาะทางที่ น า ศึ ก ษาวิ จั ย และรายงานตลาด
หลักทรัพยเปนรายงานประเภทหนึ่งที่มีขอมูลงานแปลปริมาณมากและมีลักษณะการปรากฏซ้ําๆ
ดังนั้นรายงานตลาดหลักทรัพยจึงนาสนใจที่จะนํามาเปนกรณีศึกษาในงานแปลภาษาดวยเครื่องแบบ
อิงตัวอยางจากคลังขอมูลเทียบบทชิ้นนี้
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.2.1 พัฒนาระบบการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยางเพื่อแปลรายงานตลาดหุน
จากไทยเปนอังกฤษ
1.2.2 วิเคราะหปญหาที่เกิดจากการแปลแบบอิงตัวอยางโดยใชวิธีการทางภาษาศาสตร
1.3 สมมติฐาน
1.3.1 ภาษาในรายงานตลาดหุนเปนภาษาเฉพาะที่มีรูปแบบซ้ําๆ สามารถดึงตัวอยางมา
สรางเปนแมแบบของการแปลในระบบการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยาง
ได
1.3.2 ระบบการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยางที่พัฒนานี้สามารถแปลรายงาน
ตลาดหุนไดถูกตองไดไมต่ํากวารอยละ 85
1.3.3 การแปลแบบอิงตัวอยางไมสามารถแปลหนวยภาษาในระดับปริจเฉทได
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1.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.4.1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาสวนบุคคล
1.4.2 โปรแกรมภาษา Python รุน 2.5 ของบริษัท Active State
1.5 ขอบเขตงานวิจัย
ใชรายงานตลาดหุนแบบรายวัน สามประเภท ไดแก (1) รายงานประเภทการรับหุน
เพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน และการรับหุนเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนเพิ่มเติม (2)
รายงานประเภทตลาดหลักทรัพยเพิ่มสินคา และ (3) รายงานประเภทการขึ้นเครื่องหมายภายใน
ตลาดหลักทรัพย เนื่องจากรายงานตลาดหุนแบบรายวันทั้งสามประเภทนี้มีลักษณะการใชคําใน
วงจํากัดและมีรูปแบบการปรากฏของขอความซ้ําๆ กันอยางเห็นไดชัด
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.6.1 ไดแนวทางในการพัฒนาระบบแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยาสําหรับภาษา
เฉพาะทางอื่นๆ
1.6.2 เปนตนแบบเพื่อนําไปพัฒนาระบบแปลภาษาดวยเครื่องในเชิงพาณิชย
1.7 วิธีดําเนินการวิจัย
1.7.1 เก็บตัวอยางรายงานตลาดหุนทั้งที่เปนภาษาไทยและที่แปลเปนอังกฤษเพื่อจัดทํา
เปนคลังขอมูลเทียบบท
1.7.2 นําคลังขอมูลภาษาไทยเขาระบบตัดคําอัตโนมัติ
1.7.3 จับคูขอความในคลังขอมูลเพื่อสรางเปนคลังขอมูลเทียบบท
1.7.4 พัฒนาระบบเพื่อคนหาเอนทิตีระบุนามเพื่อใหระบบรูจําวาเปนคําเดียว
1.7.5 พัฒนาระบบเพื่อสรางตนไมการปรากฏรวมของแตละภาษา
1.7.6 พั ฒ นาระบบเพื่อ จับ คู โ หนดใบของต น ไมก ารปรากฏร ว มสํ าหรั บ การสร า ง
แมแบบการแปล
1.7.7 สรางฐานขอมูลเพื่อเก็บแมแบบการแปลที่สกัดได
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1.7.8 พัฒนาระบบคัดเลือกแมแบบการแปลที่ใชแปลขอวามรับเขาได
1.7.9 พัฒนาระบบรวมคําแปลใหมเพื่อรวมคําแปลจากแมแบบการแปลใหเปนคําแปล
ที่สมบูรณ
1.7.10 ทดสอบความถูกตองของระบบสกัดแมแบบการแปล
1.7.11 ตรวจสอบผลการสกัดแมแบบการแปล
1.7.12 วิเคราะหหาสาเหตุของผลการสกัดแมแบบการแปลที่ผิดพลาดและประเมินผล
1.7.13 ทดสอบความถูกตองของระบบรวมคําแปลใหมในการแปลขอความรับเขา
1.7.14 ตรวจสอบผลการแปล
1.7.15 วิเคราะหหาสาเหตุของผลการแปลที่ผิดพลาดและประเมินผล
1.7.16 วิเคราะหขอจํากัดของระบบและขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบ
1.8 โครงรางของบทตางๆ ของวิทยานิพนธ
ในบทที่ 2 ผูวิจัยไดศึกษาทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัยชิ้นนี้ โดย
แบงออกเปนเรื่องแนวคิดและทฤษฎีการแปลภาษา (หัวขอ 2.1) เรื่องทฤษฎีและแนวทางตางๆการ
แปลภาษาดวยเครื่อง (หัวขอ 2.2) เรื่องลักษณะภาษาเฉพาะทางซึ่งเปนภาษาที่ จะใชเก็บสะสม
รวบรวมเปนคลังขอมูล (หัวขอ 2.3) และศึกษาทบทวนเรื่องแนวคิดการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิง
ตัวอยางโดยใชแนวทางสกัดแมแบบการแปล (หัวขอ 2.4) บทที่ 3 จะนําเสนอวิธีการสรางระบบการ
แปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยางโดยใชแนวทางสกัดแมแบบการแปลสําหรับแปลภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษ อันไดแกการเก็บรวบรวมและลักษณะของคลังขอมูลภาษา (หัวขอ 3.1) การสราง
ระบบการสกัดแมแบบการแปล (หัวขอ 3.2) และระบบการรวมคําแปลใหม (หัวขอ 3.3) บทที่ 4 จะ
นําเสนอผลการทดลองของระบบ โดยแบงออกเปน 2 สวน คือผลการทดลองสกัดแมแบบการแปล
(หัวขอ 4.1) และผลการทดลองแปลขอความ (หัวขอ 4.2) บทที่ 5 จะนําเสนอผลการวิเคราะหปญหา
การทํางานของระบบซึ่งแยกเปน 3 ปญหาคือ ปญหาของแนวทางสกัดแมแบบการแปล (หัวขอ 5.1)
ปญหาของคูภาษาภายในคลังขอมูลเทียบบท (หัวขอ 5.2) และปญหาของการแปลภาษาตามหลักวิชา
ภาษาศาสตร (หัวขอ 5.3) และสุดทาย บทที่ 6 นําเสนอผลการทํางานของระบบเปรียบเทียบกับ
สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว (หั ว ข อ 6.1) และนํ า เสนอแนวทางในการพั ฒ นาระบบการแปลภาษาด ว ย
เครื่องแบบอิงตัวอยางแนวทางสกัดแมแบบการแปลตอไป (หัวขอ 6.2)

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
ในบทนี้ จะกลาวถึงงานที่เกี่ยวของกับการแปลภาษาดวยเครื่อง ซึ่งผูวิจัยไดจําแนกไว
เปน 3 สวน คือ (2.1) ทฤษฎีการแปลภาษา ซึ่งเปนหลักเกณฑที่มนุษยจะนําไปใชในการแปลภาษา
และนํามาประเมินคุณภาพของการแปล (2.2) แนวทางการแปลภาษาดวยเครื่อง ไดแก แนวทางใน
การแปลภาษาดวยเครื่องแบบตางๆ และจุดเดน จุดดอย ของแตละแนวทาง รวมทั้งการแปลภาษา
ดวยเครื่องแบบอิงตัวอยางที่เปนรากฐานในงานวิจัยนี้ (2.3) ภาษาเฉพาะทาง ซึ่งเปนขอบเขตขอมูลที่
มักใชในการแปลภาษาดวยเครื่อง โดยจะอธิบายถึงเรื่องคุณลักษณะของภาษาเฉพาะทางโดยเฉพาะ
อยางยิ่งภาษาตลาดหุน ซึ่งเปนฐานขอมูลตัวอยาง รายงานตลาดหุนซึ่งเปนตัวอยางขอมูลที่จะนํามา
แปลดวยเครื่องของงานวิจัย
2.1 ทฤษฎีการแปลภาษา
สังคมปจจุบันเปนสังคมแหงการสื่อสารขอมูล การแปลทําใหมนุษยสามารถสื่อสาร
ความคิด ความตองการขามภาษากันได วรรณา แสงอรามเรือง (2545) ไดใหคํานิยามการแปลไววา
“การแปลไมใชการแปลงรหัสโดยผูแปลทําหนาที่เปนผูเปลี่ยนรหัสเทานั้น เราไมไดแปลเนื้อความที่
เรียงรอยเปนทอนๆ แตเราแปลตัวบท เราจะตองมองตัวบททั้งหมดเปนภาพรวม เนื่องจากภาษา
ไมไดเกิดขึ้นมาลอยๆ แตเกิดจากสถานการณบางอยางที่ทําใหตองมีการสื่อสาร มีกรอบวัฒนธรรม
เขามาเกี่ยวของดวย” (วรรณา, 2545: 7)
ในวงการการแปลไดมีการพัฒนาแนวคิดทฤษฎีมาอยางตอเนื่อง วรรณาไดกลาวไววา
“การศึกษาเกี่ยวกับการแปลในเชิงทฤษฎีมีมานานแลว” (วรรณา, 2545: 1) ในชวงแรกเริ่มที่การแปล
เริ่มไดรับความสนใจมากขึ้นนั้น การแปลสวนมากมักจะเปนการแปลวรรณกรรมและคัมภีรทาง
ศาสนาเปนภาษาตางๆ เพื่อเผยแพร เชนการแปลพระคัมภีรไบเบิ้ลจากภาษาลาตินเปนภาษาอังกฤษ
ของจอหน ไวคลิฟไฟต (John Wycliffite) ในปพ.ศ. 1927 ตอมาการแปลไดรับการพัฒนาขึ้นมาเปน
การแปลเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันทั่วไป โดยทางทฤษฎีไดนิยามวาการแปลเปนการสื่อสาร
และจะอางถึงลักษณะของการสื่อสารอยางใดอยางหนึ่ง ดังเชน ทฤษฎีของนิวมารค (Newmark,
1988: 20) เชื่อมโยงการแปลกับการสื่อสาร โดยแยกทฤษฎีการแปลออกเปน 2 สาขาคือ การแปล
แบบตามความหมาย และการแปลเพื่อการสื่อสาร สวนทฤษฎีของสไตเนอร (Steiner, 1992: 47) ที่
กลาววาการแปลนั้นเกี่ยวของกับการสื่อสารหรือสื่อความในบริบทของความสัมพันธระหวางบุคคล
และยังกลาวอีกวาแบบจําลองของกระบวนการแปลคือแบบจําลองของการสื่อสาร
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ดังนั้น จะเห็นไดวาการแปลและการสื่อสาร มีความสัมพันธกันอยางชัดเจน เนื่องจาก
เปนพฤติกรรมระหวางมนุษยในการแสดงออกซึ่งความหมายความรูทางดานการสื่อสาร และจะชวย
ใหผูแปลมีความเขาใจเรื่องการแปลไดดีขึ้นอีกดวย (มณีรัตน, 2548: 5)
ในชวงปลายศตวรรษที่ 15 หลังจากวงการแปลเริ่มแพรหลายมีนักแปลเกิดขึ้นจํานวน
มาก เอเตียน โดเลต (Etianne Dolet) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสไดตีพิมพหลักการแปล La Manière de
Bien Traduire d’une Langue en Autre ที่ถือเปนหลักการแปลในรุนบุกเบิก (Basnett, 1991: 55;
Snell-Hornby, 1995: 12) มีหลักในการแปลอยู 5 ประการ คือ (1) ผูแปลตองทําความเขาใจอยางถอง
แท ทั้งความรูสึก และการการสื่อความหมายของเจาของตนฉบับ ถึงแมวามีอิสระสามารถแปล
เพิ่มเติมใหชัดเจนกวานี้ได (2) ผูแปลควรมีความรูดีเยี่ยมทั้งภาษาตนฉบับและภาษาเปาหมาย (3) ผู
แปลควรหลีกเลี่ยงการแปลคําตอคํา (4) ผูแปลควรใชรูปแบบภาษาที่นิยมใชกันทั่วไป (5) ผูแปลควร
เลือกและเรียงคําใหเหมาะสมทําใหเกิดน้ําเสียงที่ถูกตอง หลักการแปลของโดเลต ไดรับการยอมรับ
ถูกนําไปอางอิง และถือเปนแบบอยางของนักแปลในสมัยนั้น
หลังจากที่หลักในการแปลของโดเลตไดเผยแพรและเปนที่ยอมรับในวงการการแปล
จึงกอใหเกิดความตื่นตัวทางดานทฤษฎีการแปล และมีนักทฤษฎีไดสรางทฤษฎีออกมา โดยมี 2
แนวทางหลัก คือ หลักการแปลโดยยึดแนวทางจากตนฉบับ และหลักการแปลที่เนนวัฒนธรรม
ปลายทาง
2.1.1 หลักการแปลโดยยึดแนวทางจากตนฉบับ
โดยทั่วไปการแปลมักจะยึดหลักการอธิบายและประเมินโดยการเปรียบเทียบ
กับตนฉบับ นักแปลจํานวนมากจะวิเคราะหความสัมพันธระหวางตนฉบับกับงานแปล เชน การหา
คําแปลที่ตรงกัน เทากั น หรือ เทียบเคียงกัน (equivalence/correspondence) ไมวาจะแปลคําหรือ
แปลความก็จะวนกลับไปหาตนฉบับ โดยถือความซื่อสัตยตอเนื้อความในตนฉบับเปนหลักหรือ
วิธีการแปล
ไนดา (Nida, 1975: 79-97) ไดกลาวถึงแนวทางในการแปลโดยยึดแนวทางจาก
ตนฉบับ และยึดแนวทางการตีความจากตนฉบับเพื่อใหผูรับสารเขาใจโดยมีแนวทางในการแปลคือ
ในแตละภาษามีลักษณะที่แตกตางกันและมีลักษณะเฉพาะตัว สิ่งที่พูดไดในภาษาหนึ่งจะสามารถ
นํามาพูดไดในอีกภาษาหนึ่ง แตจะมีขอจํากัดทางดานรูปแบบ รูปแบบอาจจะตองเปลี่ยนไป และการ
รักษาเจตนาของสารเอาไวสําคัญกวาการรักษารูปแบบ ถึงแมวาการแปลจะเนนที่เนื้อความของสาร
แตการเขียนขึ้นใหมจะตองไมมากหรือนอยกวาตนฉบับ ผูแปลหามตีความหรือขยายความเกินกวา
จากความหมายที่แฝงไวในตนฉบับ ขั้นตอนการแปลของไนดาจะแสดงไวในรูปที่ 1
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ตนฉบับ

ผูรับสาร

วิเคราะห

ประกอบขึ้นใหม
ถายโอน

รูปที่ 1 แสดงแผนผังการแปลของไนดา
ขั้นตอนการแปลของไนดา (Nida and Taber, 1969: 106-107; Nida, 1975: 102130) จะเริ่ มที่การวิ เ คราะห ไวยากรณ โดยใชแ นวความคิด เรื่องโครงสร างประโยคผิว -ลึ กของ
ชอมสกี้ (Chomsky, 1965) มาใชวิเคราะหความหมายในแงความหมายอางถึง (referential meaning)
และความหมายแฝง (connotative
meaning) หลัง จากนั้ น จะพิ จ ารณาเรื่ อ งการถ า ยโอนจาก
ภาษาตนฉบับไปยังภาษาเปาหมายซึ่งจะตองผานขั้นตอนการปรับโครงสรางโดยเฉพาะการแปล
สํานวนและคําอุปมา แลวจึงเขียนสารขึ้นมาใหมในภาษาของผูรับสาร โดยการเขียนสารขึ้นใหมตอง
พิจารณาจาก 3 แงมุมคือ (1) ความหลากหลายของภาษา หรือลีลาของภาษา (2) องคประกอบและ
ลักษณะของลีลา และ (3) เทคนิคที่ใชในการผลิตชนิดของลีลา
ดังนั้นในมุมมองของไนดา การแปลที่ดี จะอยูที่การคงสภาพความหมายไว
(dynamic equivalence) โดยสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือโครงสรางของภาษาได (formal
correspondence) การเรียบเรียงประโยคเขียนขึ้นใหม (paraphrase) แตไมสามารถเพิ่มเติม ตัดทอน
หรือบิดเบือนความหมายใหไมตรงกับตนฉบับได
2.1.2 หลักการแปลที่เนนวัฒนธรรมปลายทาง
เอช. แฟรเมียร (H. Vermeer) (1998) นักปราชญชาวเยอรมัน ไดนําเสนอทฤษฎี
การแปลที่เนนวัฒนธรรมปลายทาง นั่นคือ ทฤษฎีสโกปอส (Skopos Theory หรือ Skopostheorie
ในภาษาเยอรมัน) (Reiß and Vermeer, 1984) ซึ่งคําวา “skopos” เปนคําในภาษากรีกแปลวา
จุดประสงค หรือ เปาหมาย ทฤษฎีดังกลาววาดวยการแปลที่เนนความสําคัญและหนาที่ของการแปล
รวมถึงเจตนา จุดประสงค และเปาหมายของการแปล แกนความคิดของทฤษฎีนี้ไดนิยามการแปลวา
เปนการถายทอดขอเท็จจริงของเนื้อความตามวัฒนธรรมเปาหมาย (Translations as facts of target
culture) จากทฤษฎีดังกลาว ทัวรี (Toury) (1995) ไดนําเสนอเพิ่มเติมวา การแปลเกิดขึ้นภายใน
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สิ่งแวดลอมของวัฒนธรรมผูรับ และเปนไปตามความตองการบางอยางของวัฒนธรรมปลายทาง
ดังนั้นผูแปลจึงมีจุดมุงหมายแรกที่สําคัญที่สุด คือการอางอิงกับวัฒนธรรมปลายทางของผูรับสาร
ทฤษฎีการแปลที่เนนวัฒนธรรมปลายทางอธิบายวา เนื่องจากไมวาจะมีหนาที่
หรือลักษณะอยางไร งานแปลก็เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมที่งานแปลเขาไปอยู และสะทอนให
เห็นถึงขอเท็จจริงของวัฒนธรรมนั้นๆ ซึ่งจะดูที่ความสัมพันธของหนาที่ (function) กระบวนการ
(process) และงานแปลกับตนฉบับ (product) ที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมเปาหมาย หลักสําคัญในการ
แปลจึงตองหาระเบียบวิธี แบบแผน หรือ กฎ (norm/law) ที่เปนตัวชี้หรือกําหนดขอบเขต
(parameter) ของความสัมพันธเหลานั้น ตั้งแตตําแหนงและหนาที่ในวัฒนธรรมที่การแปลอยู ซึ่ง
เปนตัวกําหนดกระบวนการทําใหเปลี่ยนจากตนฉบับมาเปนงานแปลที่เนนวัฒนธรรมปลายทาง
การใหความสําคัญกับการแปลที่เนนวัฒนธรรมปลายทางทําใหมีแนวคิดวา
งานแปลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมเปาหมาย (Toury, 1995: 28) กลาวคือ เมื่ออานงาน
แปลจะไดรับวัฒนธรรมอื่นที่แฝงอยูในงานแปลและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมผูรับ
ดวย ซึ่งเกิดจากขอเท็จจริงที่วา ในขณะที่งานแปลมีจุดมุงหมายที่จะตอบสนองความตองการของ
วัฒนธรรมผูรับ งานแปลเองก็เบี่ยงเบนออกจากแบบแผนวัฒนธรรมนั้นๆ ดวย ไมใชเพราะความ
ซื่อสัตยตอตนฉบับหรือการที่จะรักษาลักษณะของตนฉบับไว แตเปนหลักของการแปลที่ยึดแนวคิด
การปรับใหเขากับวัฒนธรรม (cultural license) ที่จะเปนลักษณะบงบอกวาเปนงานที่แปลมาและบง
ชี้ใหเห็นความแตกตางของงานแปลกับงานที่ไมใชงานแปล
2.1.3 ปญหาของการแปล
ในมุมมองของทั้งโดเลต และไนดา การแปลที่ดีตองสามารถรักษาความหมาย
ของต นฉบับไวไ ด ไม ค วรเปนการแปลแบบคําต อคํา และสามารถปรั บเปลี่ ยนโครงสรา งหรื อ
รูปแบบใหเหมาะสมได การแปลที่ยึดแนวทางจากตนฉบับสวนมากจะเปนงานแปลประเภทคัมภีร
ทางศาสนา วรรณกรรม บทความทางวิชาการ เปนตน สวนการแปลที่ยึดแนวทางที่เนนวัฒนธรรม
ปลายทางของแฟเมียรและทัวรีมีมุมมองที่จะใหประโยชนแกผูรับสารที่จะเขาใจงานแปลนั้นไดงาย
ที่สุด เชน ปายประกาศในรถไฟในประเทศตางๆ ที่เขียนไวในรถไฟเปนภาษาอังกฤษ ที่ประกาศไว
ตรงสัญญาณหยุดรถฉุกเฉิน ในแตละประเทศจะแตกตางกันตามวัฒนธรรมของประเทศนั้น (มณี
รัตน, 2548: 94) เชนในประเทศอังกฤษ เขียนวา ‘Alarm signal/To stop train pull handle/Penalty £
50 for improper use’ สวนที่ประเทศเยอรมัน จะเขียนไววา ‘Emergency break/Pull brake only
in/case of emergency/Any misuse will be punished’ ในแคนาดาเขียนวา ‘Conductor’s
valve/emergency only’ ในอิตาลีเขียนวา ‘Alarm/Pull the handle/in case of danger/penalties for
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improper use’ สวนในประเทศไทยเขียนวา ‘EMERGENCY DOOR RELEASE/PULL TO
OPERATE -/THEN SLIDE DOORS OPEN/PENALTY FOR MISUSE’ เปนตน ซึ่งจะเห็นไดวา
การเขียนปายประกาศเพื่อจุดประสงคแบบเดียวกันแตก็เขียนตางกันตามลีลาของวัฒนธรรมของแต
ละประเทศ
ปญหาที่มักจะพบในการแปลภาษาคือการที่ไมสามารถหาคําศัพทที่ตรงกัน
เทากัน หรือ เทียบเคียงกันไดอยางชัดเจน หรือในกรณีที่เปนสํานวนและคําอุปมาอุปไมย การตีความ
หรือวิเคราะหก็จะถูกจํากัดอยูที่ความสามารถและความรูของผูแปล เชน ประโยคภาษาอังกฤษวา
‘We have put Man into the Red Planet’ ประโยคนี้หากแปลแบบทั่วไปก็จะแปลไดวา ‘เราสงมนุษย
ลงไปยังดาวสีแดงแลว’ ซึ่งในความเปนจริงแลว ‘Red Planet’ นั้นหมายถึงดาวอังคาร นอกจากนี้ยัง
มีเรื่องของลีลาในการเขียน เชนประโยคทางวรรณกรรม (ภควดี, 2540: 10) ‘There are no doors that
forbid access to the scriptorium from the kitchen and the refectory, or to the library from the
scriptorium.’ คําวา ‘doors’ โดยทั่วไปแลว จะแปลวาประตู แตการแปลดวยคําตรงตัวเชนนั้นจะทํา
ใหเสียลีลาของบทความได ประโยคนี้ภควดี วีระภาสพงศไดแปลไววา ‘ไมมีทวารใด ขวางกั้น
ทางเขาสูหออาลักษณจากโรงครัวและโรงอาหาร หรือทางเขาสูหอสมุดจากหออาลักษณนี้’
ดังนั้นความสามารถในการวิเคราะหของผูแปลจึงเปนปจจัยสําคัญในการแปลที่
จะสามารถสื่ อ ความหมายได ส อดคล อ งกั บ สารต น ฉบั บ ได อย า งไรก็ ต ามการใช ท ฤษฎี ท าง
ภาษาศาสตรแขนงตางๆ เขามาชวยในการแปล จะทํางานแปลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทฤษฎีทาง
ภาษาศาสตรที่จะนํามาใช ไดแก อรรถศาสตรที่จะเขามาชวยในการหาความสัมพันธทางความหมาย
ของคําศัพทในประโยค วากยสัมพันธที่จะเขามาชวยในการหาความสัมพันธของประโยค กาล และ
วจนะที่จะชวยสื่อความหมายของประโยคไดอยางถูกตอง วัจนปฏิบัติศาสตรที่จะเขามาชวยในการ
หาจุดประสงคหรือความหมายแฝงของผูสงสารที่ซอนอยูภายในปริเฉท ซึ่งจะชวยใหสารที่ไดรับ
การแปลมีเนื้อหาตามที่ผูสงสารเจตนาจะสงอยางถูกตองไมผิดเพี้ยนไป
ในการแปลนั้นอาจกลาวไดวา สามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะคือ งานแปล
ที่ไมตองการความสละสลวยมีลักษณะซ้ําๆ และมีปริมาณมาก เชน คูมือการใชงาน ปายประกาศ คํา
เตือน ฯลฯ และงานแปลที่ตองการความสละสลวย มีลีลา และมีความซับซอน เชน งานวรรณกรรม
บทความทางวิชาการ ฯลฯ จะเห็นไดวาความสามารถในการแปลภาษาของมนุษยนั้นสามารถแปล
งานที่สลับซับซอนที่ตองการความสละสลวย มีลีลาได แตนักแปลจําเปนตองใชเวลาเรียนรูสิ่งตางๆ
มากมายเพื่อที่จะมาเปนนักแปลที่มีความสามารถ การทําใหคอมพิวเตอรมีความสามารถดังกลาว
เทียบเทามนุษยเพื่อมาชวยในการแปลงานที่สลับซับซอนเชนนั้นจึงเปนเรื่องยากและมีขอจํากัด และ
ถึงแมวาจะเปนนักแปลที่มีความสามารถก็ยังตองใชเวลาในการแปลสารที่มีปริมาณมาก แตการ
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แปลภาษาดวยเครื่อง (Machine Translation/MT) นั้นถึงแมจะไมสามารถแปลไปถึงระดับการแปล
ของมนุษยที่ละเอียดออนได แตก็สามารถชวยผอนแรงของนักแปลใหทํางานไดงายและสะดวกขึ้น
หากนําไปใชในงานแปลที่ไมตองการความสละสลวย มีลักษณะซ้ําๆ และมีปริมาณมาก
2.2 การแปลภาษาดวยเครื่อง
การแปลภาษาดวยเครื่องคือ การนําเครื่องคอมพิวเตอรมาใชสําหรับแปลขอความ จาก
ภาษาหนึ่งไปเปนอีกภาษาหนึ่ง โดยเมื่อปอนขอมูลเขาภาษาหนึ่งเขาไป เครื่องจะวิเคราะหขอมูล
ภาษาที่เขาไป และตัดสินใจเลือกคําแปลและสรางขอความแปลออกมา
การแปลภาษาดวยเครื่องนั้น ไม สามารถทํ าการแปลขอ ความหรื อบทความใหเ กิด
ประโยคที่มีความไพเราะและสละสลวยไดเหมือนกับการแปลของนักแปลทั่วไป เชนการแปลกาพย
โคลงกลอนตางๆ เนื่องจากการแปลภาษาดวยเครื่อง มีขอจํากัดในการแปลมาก ทั้งความรูเกี่ยวกับ
โลก หรือความทันตอเหตุการณปจจุบันที่ไมสามารถที่จะทําใหเครื่องมีความรูไดเทากับมนุษยจริงๆ
ทําใหการแปลภาษาดวยเครื่องไมสามารถทดแทนนักแปลได แตการแปลภาษาดวยเครื่องนั้นจะ
สามารถชวยแปลขอความ หรือบทความที่ไมตองการความไพเราะและสละสลวย และจะชวยทุน
แรงนักแปลไดมาก ยิ่งไปกวานั้นจะชวยในการประหยัดเวลาและคาใชจาย หากตองมีการแปลขอมูล
ที่มีเนื้อหาใกลเคียงกัน เชนคูมือการใชเครื่องอิเล็กทรอนิกสตางๆ หรือเปนงานแปลซ้ําซากที่มี
ปริมาณมาก เกิดขึ้นทุกวัน เพราะการจางนักแปลมาแปลขอมูลเหลานี้จะตองใชคาใชจายและ
กําลังคนสูง แตถาสามารถใชเครื่องที่จะแปลภาษา แลวนําผลที่ไดมาตรวจสอบโดยนักแปล ก็จะชวย
ประหยัดเวลาและคาใชจายได
อารโนลดและคณะ (Arnold et al., 2001)ไดแบงการแปลภาษาดวยเครื่องตามลักษณะ
การทํางานที่แตกตางกันของระบบออกเปน 3 กลุมใหญไดแก (1) การแปลภาษาดวยเครื่องแบบใช
กฎ (Rule-based Machine Translation/RBMT) (2) การแปลภาษาดวยเครื่องแบบใชสถิติ (Statistical
Machine Translation/SMT) และ (3) การแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยาง (Example-Based
Machine Translation/EBMT) ซึ่งแนวทางตางๆ ของงานการแปลภาษาดวยเครื่อง มีความแตกตาง
กันตามลักษณะเดนของวิธีการวิเคราะหขอมูลของงานการแปลภาษาดวยเครื่องนั้น โดยในอดีต
แนวทางแรกที่ทดลองวิจัยคือการสรางการแปลภาษาดวยเครื่องแบบใชกฎ แลวจึงพัฒนาตอมาเปน
แนวทางใหมๆ เปนการแปลภาษาดวยเครื่องแบบใชสถิติและการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิง
ตัวอยาง
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2.2.1 การแปลภาษาดวยเครื่องแบบใชกฎ
อารโนลดและคณะ (Arnold et al., 2001)ไดอธิบายไววา การแปลภาษาดวย
เครื่องแบบใชกฎ (Rule-based Machine Translation/RBMT) เปนแนวทางที่สามารถเรียกไดอีกอยาง
วาการแปลภาษาดวยเครื่องโดยใชความรูทางภาษาศาสตร (Linguistic Approach Machine
Translation) เนื่องจากเปนแนวทางที่ตองใชความรูทางภาษาศาสตรเขามาใชในการวางระบบให
คอมพิวเตอรทํางาน เชน วากยสัมพันธ อรรถศาสตร และวัจนปฏิบัติศาสตร และในแนวทางนี้ตอง
ใชผลตางๆที่ไดจากการทําการแยกคุณลักษณะทางภาษาศาสตร สงตอขอมูลที่ผานการวิเคราะห
ขอมูลภาษาตนฉบับทางภาษาศาสตรแลว ไปสูสวนการวิเคราะหขอมูลภาษาเปาหมาย จึงมีการเรียก
งานการแปลภาษาด ว ยเครื่ อ งตามแนวทางนี้ อี ก อย า งว า การแปลภาษาด ว ยเครื่ อ งแบบส ง ผ า น
(Transfer Machine Translation) ซึ่งสามารถแบงยอยไปตามระดับการวิเคราะหทางภาษาศาสตรที่
ใช โดยอารโนลดและคณะ (Arnold et al., 2001) ไดแยก การแปลภาษาดวยเครื่องแบบใชกฎ
ออกเป น 3 กลุ ม ได แ ก (1) การแปลภาษาด ว ยเครื่ อ งแบบส ง ผ า นทางวากยสั ม พั น ธ (Syntactic
Transfer Machine Translation) (2) การแปลภาษาดวยเครื่องแบบสงผานทางอรรถศาสตร
(Semantics Transfer Machine Translation) และ (3) การแปลภาษาดวยเครื่องแบบสงผานทาง
ภาษากลาง (Interlingual Machine Translation)
นอกจากนี้ บีเวน (Beaven, 1992) ไดเสนอแนวทางที่แตกตางในการการ
แปลภาษาดวยเครื่องแบบใชกฎไวอีกแนวทางหนึ่ง คือ การแปลภาษาดวยเครื่องแบบสงผานระดับ
คํา (Lexicalist Machine Translation)
แนวทางทั้ง 4 อยางนี้ ผูพัฒนาตองมีความรูทางภาษาศาสตรมากในการพัฒนา
โปรแกรมใหมีประสิทธิภาพและความแมนยําสูง แตอยางไรก็ตามก็ไมสามารถพัฒนาไปจนถึง
ระดั บ การแปลของมนุ ษ ย ที่ มี ส ามารถแปลความตามปริ จ เฉทหรื อ แปลสํ า นวนที่ มี ค วามหมาย
ซับซอนได ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากความสามารถในการวิเคราะหภาษาของมนุษยที่ลึกซึ้ง และความ
ซับซอนของภาษาที่ใชกันอยูในปจจุบัน
2.2.1.1 การแปลภาษาดวยเครื่องแบบสงผานทางวากยสัมพันธ
เวย (Way, 2001) ไดอธิบายไววาการแปลภาษาดวยเครื่องตามการ
แปลภาษาดวยเครื่องแบบสงผานทางวากยสัมพันธ ผูพัฒนาโปรแกรมจะตองใชความรูและทฤษฎี
ภาษาศาสตรทางดานวากยสัมพันธเปนหลักในการพัฒนาระบบการแปล โดยที่เริ่มตนผูพัฒนาระบบ
จะตองศึกษาความสอดคลองของรูปแบบทางวากยสัมพันธในภาษาตนฉบับ (source language หรือ
SL) และภาษาเปาหมาย (target language หรือ TL) กลาวคือตองคนหาวาในภาษาทั้ง 2 ภาษามีการ
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เรียงตัวทางดานวากยสัมพันธออกมาเปนโครงสรางตนไม (tree structure) อยางไร เชนเปนภาษาที่มี
การเรียงตัวแบบ ประธาน กริยา กรรม หรือ ประธาน กรรม กริยา เปนตน แลวตองวิเคราะหหาวา
การเรียงตัวของชนิดของคํา (part of speech/POS) มีความสัมพันธกันแบบใด จากนั้นจึงสราง
โครงสรางทางภาษาเหลานั้นออกมาเปนโครงสรางตนไม (tree structure) แลวนําโครงสรางตนไม
ในแบบตางๆทั้งหมดนั้น มาสรางเปนกฎใหเครื่องคอมพิวเตอรเรียนรู จะไดประมวลผลไดวาขอมูล
ที่จะทําการเปรียบเทียบหาคําแปลเปนโครงสรางตนไมแบบใด แลวจึงสงผานขอมูลโครงสราง
ตนไมที่ไดไปแปลงเปนโครงสรางตนไมในรูปแบบของภาษาเปาหมาย
เมื่อทําการถายโอนขอมูลโครงสรางตนไมและแปลงโครงสรางตนไม
ของภาษาตนฉบับเปนโครงสรางตนไมของภาษาเปาหมายแลว ก็จะนําคําศัพทแตละคํามาทําการ
เปรียบเทียบหาคําแปลโดยใชพจนานุกรมสองภาษา
อยางไรก็ตามแนวทางนี้มักพบปญหาเรื่องการแปลคําศัพท เนื่องจาก
มักจะมีความกํากวมเกิดขึ้นในการแปลคําศัพท ในกรณีที่คําศัพทนั้นแปลไดหลายแบบและเครื่องไม
สามารถตัดสินใจไดเองวาจะเลือกแปลเปนคําใด และถึงแมวาสวนใหญผูพัฒนาโปรแกรมจะสราง
พจนานุกรมสองภาษาเองเพื่อปองกันการผิดพลาดในการดึงคําศัพทแตปญหาความกํากวมนี้ก็เปน
ปญหาอยางมากสําหรับแนวทางนี้
และปญหาอีกอยางที่พบไดบอยครั้งคือความกํากวมของโครงสรางทาง
วากยสัมพันธของภาษาที่ซับซอนและสามารถแบงไดมากมาย เชนปญหาความกํากวมที่เกิดจากการ
ใชบุพบทวลีเปนสวนขยาย (prepositional phrase attachment) เมื่อนามวลีมีบุพบทจํานวนมากอยู
ภายใน ทําใหเกิดความกํากวมวาบุพบทภายในนามวลีนั้นขยายคํานามตัวใด ทําใหเกิดความกํากวม
ในการแจกแจงโครงสรางทางวากยสัมพันธ ผลกระทบที่ตามมาคือ เครื่องอาจจะไมสามารถเลือก
โครงสรางที่ถูกตองได ทําใหผลลัพธการแปลผิดพลาดได
นอกจากนี้ ก ารแจกแจงรายละเอียดโครงสรางทางวากยสัมพัน ธของ
ภาษาต น ฉบั บ และภาษาเป า หมายก็ ยั ง พบป ญ หาสํ า คั ญ อี ก อย า งคื อ ทั้ ง ภาษาต น ฉบั บ และ
ภาษาเปาหมายมีลักษณะวากยสัมพันธที่แตกตางกันมาก เชนการแปลระหวางภาษาที่แยกและไม
แยกพจนของคํานาม คูภาษาที่มีและไมมีลักษณะนาม คูภาษาที่ใชและไมใช สรรพนามไรรูป (zero
anaphora) คูภาษาที่มีรูปแบบการเรียงตัวของกริยา (verb serialization) ไมเหมือนกัน ฯลฯ ซึ่งเปน
การยากที่จะหาวิธีการแปลงและเติมเต็มความแตกตางระหวางโครงสรางตนไมของภาษาตนฉบับ
กับโครงสรางตนไมของภาษาเปาหมาย
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ป ญ หาสํ า คั ญ ที่ พ บในการแปลภาษาด ว ยเครื่ อ งแบบใช ก ฎทาง
วากยสัมพันธ
• โครงสรางทางวากยสัมพันธของภาษามักมีความกํากวม
• โครงสรางทางวากยสัมพันธและโครงสรางตนไมของภาษามีมาก
จนไมสามารถแจกแจงไดหมด
• โครงสรางทางวากยสัมพันธของภาษาตนฉบับและภาษาเปาหมาย
ไมสามารถหากฎมาสงตอขอมูลได
• ประโยคในภาษาตนทางอาจไมสามารถวิเคราะหสวนประชิดได
2.2.1.2 การแปลภาษาดวยเครื่องแบบสงผานทางอรรถศาสตร
อัลเลน (Allen, 1995) ไดอธิบายไววาการแปลภาษาดวยเครื่องแบบ
ส ง ผ า นทางอรรถศาสตร ผู พั ฒ นาโปรแกรมจะต อ งใช ค วามรู แ ละทฤษฎี ภ าษาศาสตร ท างด า น
อรรถศาสตรเปนหลัก และตองเชี่ยวชาญในการใชตรรกรูป (logical Form) ซึ่งเปนลักษณะหนึ่งของ
รูปแทนความหมาย (semantics representation) โดยตรรกรูปนี้สามารถเลือกใชไดตามถนัดของ
ผูพัฒนาโปรแกรม แตอยางไรก็ตามผูพัฒนาโปรแกรมสวนมากมักนิยมที่จะใช ตรรกรูปเสมือน
(Quasi-logical Form/QLF) ซึ่งจะชวยลดความหลากหลายในการสรางโครงสรางตนไมเพราะตรรก
รูปจะชวยบงชี้วาคําใดมีหนาที่ใดในประโยค เชนคํานามนี้ เปนผูกระทํา (agent) หรือ ผูไดรับผลของ
การกระทํา (patience) เปนตน นอกจากนั้นยังมีการกําหนดอรรถลักษณ (semantic feature) กํากับ
คําศัพทซึ่งตองทําพจนานุกรมของทั้งสองภาษาที่มีการกํากับอรรถลักษณไวกอน เพื่อที่จะสามารถ
ดึงคําศัพทหลังจากที่สงผานโครงสรางตนไมของภาษาตนฉบับไปแปลงเปนโครงสรางตนไมของ
ภาษาเปาหมาย โดยใชการดึงคําศัพทที่มีอรรถลักษณเดียวกันออกมาจากพจนานุกรมภาษาเดี่ยว
(monolingual dictionary) มาแทนที่คําศัพทเพื่อเปนการแปลคําศัพท
ข อ ดี ข องการใช ต รรกรู ป คื อ สามารถที่ จ ะได โ ครงสร า งต น ไม ข อง
ภาษาตนฉบับโดยที่ไมตองเสียเวลาวิเคราะหโครงสรางทางวากยสัมพันธ
ปญหาสําคัญที่พบในแนวทางการแปลภาษาดวยเครื่องแบบสงผานทาง
อรรถศาสตร
• ประโยคที่เปนการเปรียบเทียบเปรียบเปรยไมสามารถแปลงเปน
ตรรกรูปไดอยางสมบูรณ และไมสามารถหากฎมารองรับประโยค
ที่เปนการเปรียบเทียบ
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• ไม สามารถใชไ ดกับ ภาษาพู ด ประเภทคํ าอุ ท านได เนื่อ งจากไม
สามารถเขียนออกมาเปนตรรกรูปได
• ไมเหมาะกับภาษาที่มีโครงสรางทางวากยสัมพันธที่ซับซอน เชน
ภาษาที่มีโครงสรางของกริยาเรียง (serial verb construction) เพราะ
มีภาคแสดงหลายตัวสัมพันธกันอยู
2.2.1.3 การแปลภาษาดวยเครื่องแบบสงผานภาษากลาง
“การแปลภาษาดวยเครื่องแบบสงผานภาษากลาง (Interlingual Machine
Translation) คือ แนวทางที่ ว าทุ ก ภาษามี รูป แบบพื้ น ฐานทางโครงสร า งต น ไมท างอรรถศาสตร
เหมือนกัน และการแปลภาษาดวยเครื่องก็นําแนวความคิดนี้มาใชเปนแนวทางหนึ่งในงานวิจัยดวย
โดยที่จะเริ่มจากการหาโครงสรางที่เปนกลางและสากลที่สุดที่ทุกภาษาสามารถมีไดรวมกันกอน
แลวจึงไปวิเคราะหหนวยคํา (morphological analysis) เพื่อใหไดโครงสรางของคํา (word structure)
แลวจึงวิเคราะหวากยสัมพันธ (syntactic analysis) เพื่อใหไดโครงสรางทางวากยสัมพันธ หลังจาก
นั้นจึงนําผลที่ไดมาวิเคราะหทางอรรถศาสตร (semantic analysis) หารูปแบบโครงสรางทาง
อรรถศาสตร (semantic structure) ของภาษาตนฉบับและภาษาเปาหมายที่สอดคลองกับโครงสราง
ทางอรรถศาสตรที่เปนกลางและสากล โดยใชโครงสรางที่เปนกลางนั้นเปนศูนยกลางเพื่อสงผาน
ขอมูลที่ไดไปสังเคราะหสรางโครงสรางทางอรรถศาสตร วากยสัมพันธ และคําของภาษาเปาหมาย
ตามลําดับ” (Dorr et al., 2004) กรรมวิธีการแปลภาษาดวยเครื่องแบบสงผานภาษากลางจะแสดงไว
ในรูปที่ 2
ภาษาตนฉบับ

วิเคราะห

ภาษากลาง

สังเคราะห

ภาษาเปาหมาย

รูปที่ 2 แสดงการทํางานของระบบการแปลภาษาดวยเครือ่ งแบบใชกฎโดยสงผานภาษากลาง
ขอดีของการแปลภาษาดวยเครื่องแบบใชกฎโดยสงผานภาษากลางคือ
การที่สามารถเขียนกฎตางๆ ขึ้นเพียงครั้งเดียว ก็สามารถนําไปใชไดกับภาษาหลากหลาย เนื่องจากมี
โครงสรางทางอรรถศาสตรของภาษากลาง (Interlingua) เปนศูนยกลางของทุกๆ ภาษา กลาวคือ
หากมี โครงสรางทางอรรถศาสตร และผลการของวิ เ คราะหห นว ยศั พ ทแ ละวิเ คราะหศัพ ทข อง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยู และตอมาโครงสรางตนไมทางอรรถศาสตรและผลการของวิเคราะห
หนวยศัพทและวิเคราะหศัพทของภาษาญี่ปุนและจีน ก็จะสามารถแปลขอความ จากภาษาไทยเปน
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ภาษาญี่ปุน ภาษาญี่ปุนเปนภาษาจีน ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยไดโดยไมตองเขียนระบบขึ้นใหม
ทําใหประหยัดมากกวาเมื่อตองการแปลหลายๆ ภาษา
ปญหาที่พบคือ สามารถกําหนดภาษากลาง (Interlingua) ไดจริงหรือ ทุก
ภาษามีรูปแบบพื้นฐานทางอรรถศาสตรที่เปนกลางและสากลจริงหรือ เปนไปไดวากําหนด
โครงสรางของภาษากลางขึ้นมาใชกับภาษาคูหนึ่งอาจเปนเรื่องที่สามารถทําได แตเมื่อนํามาใชกับ
ภาษาอื่นๆ อาจจะมีโครงสรางบางอยางที่มีลักษณะและรูปแบบที่ตางออกไป ทําใหจริงๆ แลว
ภาษากลางอาจไมมี ทางสมบู รณแบบได ดังนั้น การที่จ ะสร างภาษากลางที่ จะเหมาะสมกับ การ
แปลภาษาทุกภาษาดวยเครื่องจึงทําไดยาก และพบวามักจะกอใหเกิดความผิดพลาดไดงาย เนื่องจาก
กฎที่สรางขึ้นมามีความขัดแยงกันเองซึ่งเปนผลมาจากความกํากวมและซับซอนในโครงสรางภาษา
ตางๆ ที่มีลักษณะและโครงสรางที่แตกตางกัน หรือกฎและโครงสรางทางอรรถศาสตรที่สรางขึ้นไม
ครอบคลุมลักษณะโครงสรางภาษาทั้งหมด และในการพัฒนา แกไขปรับปรุงก็ทําไดยากลําบากมาก
เนื่องจากกฎและโครงสรางทางอรรถศาสตรตางๆ ที่กําหนดขึ้น เมื่อตองมีการแกไขหรือเพิ่มเติมก็
อาจจะต อ งเขี ย นขึ้ น มาใหม ห รื อ แก ไ ขที่ โ ครงสร า งพื้ น ฐานที่ อ าจจะก อ ให เ กิ ด ผลกระทบกั บ
โครงสรางอื่นๆ อีกเปนจํานวนมาก
นอกจากนั้นยังโดนกลาวแยงขอดีที่วาจะประหยัดกวาเมื่อใชแปลหลายๆ
ภาษาวา “การแปลภาษาดวยเครื่องแบบสงผานภาษากลางไมใชแนวทางเดียวที่จะชวยประหยัดเวลา
ในการสร างระบบ
เนื่อ งจากการแปลภาษาดว ยเครื่อ งแบบใชก ฎระบบอื่น ๆ ก็สามารถใช
ภาษาอังกฤษ เปนภาษาหลักในการแปลหลายๆ ภาษาไดเชนเดียวกัน กลาวคือ การแปลภาษาไทย
เปนภาษาอังกฤษกอนแลวจึงแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาฝรั่งเศส ก็มีผลเทากับการแปลภาษาไทย
เปนภาษาฝรั่งเศสเหมือนกัน” (Way, 2001)
2.2.1.4 การแปลภาษาดวยเครื่องแบบสงผานระดับคํา
บีเวน (Beaven, 1992) ไดกลาวไววาการแปลภาษาดวยเครื่องแบบ
ส ง ผ า นระดั บ คํ า เป น การแปลภาษาด ว ยเครื่ อ งที่ ไ ม ใ ช ค วามรู ท างด า นโครงสร า งต น ไม ท าง
วากยสัมพันธมาชวยในการแยกองคประกอบการแปล แตใชประโยชนจากคลังขอมูลเทียบบท
(paralleled corpus) ในการหาคาความสัมพันธของคําศัพท ซึ่งในคลังขอมูลคูภาษานี้ตองมีการจับคู
หนวยศัพท (lexeme alignment) โดยที่ตองมีการกํากับหมวดคํา (POS marked-up) เพื่อที่จะบอก
คุณสมบัติไวแลววาคูคําใดเปนคําแปลของคําใด โดยที่ตองมีการวิเคราะหหนวยคํา (morphological
analysis) ของแตละคําไวดวย
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การดึงคําศัพทตางๆ มาใชจากคลังขอมูลเทียบบทตองมีการทําดัชนีบงชี้
(index) เพื่อที่จะชี้บอกวาหนวยศัพทใดมีหมวดคําหรือชนิดของคํา (POS) ตรงกับหนวยศัพทใด
แลวจึงทําการจัดผังคํา (word mapping) เพื่อหาความสัมพันธภายในประโยค
เมื่อทําการจัดผังคําเสร็จแลวจึงทําการสงตอขอมูลกฎการเรียงตัวของผัง
คํานั้นๆ โดยหากพบวามีหนวยศัพทใดที่ใชในรูปแบบซ้ําๆ กัน ก็จะสรางกฎขึ้นมารองรับซึ่งกฎนี้จะ
ถูกใชเปนกฎควบคุมสวนซ้ําซอน (redundancy rules) เพื่อใหคอมพิวเตอรจดจํากฎไปใชในกรณีที่
พบรูปแบบการเรียงตัวหรือโครงสรางประโยคที่เหมือนกันและชวยลดปริมาณผังคําที่มีลักษณะ
เหมือนกัน
หลังจากนั้นจะนําผลที่ไดซึ่งเปนผังคํายอยๆ มาพัฒนาตอใหเปนประโยค
เนื่องจากการแปลภาษาดวยเครื่องแบบใชกฎสงผานระดับคําจะใชการวิเคราะหแยกหนวย (unit)
ตางๆ ออกมาเปนหนวยคํา (lexeme) จึงตองมีการเรียบเรียงประโยคขึ้นใหม (rewrite) เพื่อประกอบ
เปนประโยคที่ถูกตอง ในสวนการเรียบเรียงประโยคขึ้นใหมนี้ หลักการทํางานคือการเลื่อนคําทีละ
ตัวจากตัวแรกสุดทางดานซายไปเรื่อยๆ ใหตรงกับผังคําโดยใชการตรวจสอบความถูกตองจากผังคํา
ที่ไดจากคลังขอมูล จนกวาจะไดประโยคที่ตรงกับโครงสรางผังคําทั้งหมด
การแปลภาษาดวยเครื่องแบบสงผานระดับคําเปนแนวทางที่มีคาความ
ถูกตองสูง (Beaven, 1992) และสามารถนํามาใชไดผลดีกับการแปลภาษาในตระกูลภาษาเดียวกัน
และไม ค อ ยพบว า เกิ ด ป ญ หาในการแปลจากระบบมากนั ก แต ป ญ หาส ว นใหญ มั ก เกิ ด มาจาก
คลังขอมู ลเทียบบทที่มีตั วอยางประโยคหรือคํ าศัพทไม ครอบคลุมพอ ทั้งในภาษาตน ฉบับและ
ภาษาเปาหมาย ซึ่งก็จะเปนปญหาสําคัญในการแปล
2.2.2 การแปลภาษาดวยเครื่องแบบใชสถิติ
ในช ว งปลายศตวรรษที่ 90 ได มี ก ารตื่ น ตั ว ในวงการการแปลภาษาด ว ย
เครื่องแบบใชสถิติเปนอยางมาก เนื่องจากในโครงการวิจัยของบริษัทไอบีเอ็มไดพัฒนาการใช
วิธีการทางสถิติเพียงอยางเดียวในการวิเคราะหและการผลิตระบบแปลภาษาดวยเครื่องโดยทดลอง
กับ คลังขอมูลของบันทึกการประชุมรัฐสภาแคนาดา (Canadian Hansard) ซึ่งเปนบันทึกการ
อภิปรายในสภาโดยจัดเก็บเปนภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ผลการทดลองกอใหเกิดการตื่นตัวใน
วงการระบบแปลภาษาดวยเครื่องอยางมาก เพราะสามารถแปลไดดีกวาที่นักวิจัยทั่วไปคาดไวมาก
(Brown et al., 1993)
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แนวทางของการแปลภาษาดวยเครื่องแบบใชสถิติคือการนําวิธีการทางสถิติมา
ใชชวยแปล โดยตองมีคลังขอมูลเทียบบทที่มีการจับคูประโยค (Alignment Paralleled Corpus) เพื่อ
เปนฐานความรูใหเครื่องเรียนรู และใชคาสถิติ เอ็นแกรม (N-gram) (ณัฐพล, 2549)โดยจะสามารถ
คํานวณคาการเกิดขึ้นรวมกันของคูคําแปล ซึ่งจะชวยเมื่อภาษาตนฉบับสามารถมีการแปลไดหลาย
แบบ โดยสามารถเลือกใชเอ็นแกรมไดตั้งแต 2 คํา (bigram) 3 คํา (trigram) เปนตน โดยมีทฤษฎี
หลัก (Al-Onizan et al., 1999) คือ การคํานวณคาเอ็นแกรม ถาคูชุดคําชุดใดมีคาสถิติเอ็นแกรมคือ คา
ความนาจะเปน (probability) สูง จะแสดงวาคําชุดนั้นมักจะปรากฏขึ้นรวมกันบอยครั้ง จากการใช
คาสถิติ เอ็นแกรมจะทําใหไดคูคําแปลตามคาความนาจะเปน จากคลังขอมูลเทียบบท และสามารถ
นําไปเทียบแปลขอความได
ข อ ดี ข องวิ ธี ก ารนี้ คื อ ไม มี ก ารใช ก ฎไวยากรณ ทํ า ให ไ ม เ กิ ด ป ญ หาเชิ ง
ภาษาศาสตร อาทิเชน ปญหากฎไมครอบคลุม ปญหาการเพิ่มกฎ ปญหาการแจงสวนวายกสัมพันธ
ในประโยค (Syntax parsing) และปญหาการแปลสํานวน เปนตน
ป ญ หาสํ า คั ญ ที่ พ บในแนวทางการแปลภาษาด ว ยเครื่ อ งแบบใช ส ถิ ติ คื อ
จําเปนตองใชคลังขอความคูประโยคเทียบบทที่มีการจับคูระหวางประโยค (Alignment Paralleled
Corpus) จํานวนมากในการที่จะสรางตัวแบบสถิติ (Statistical-Model)
2.2.3 การแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยาง
แนวทางนี้เปนการแปลภาษาดวยเครื่องโดยใชตัวอยางภาษาจากคลังขอมูลเทียบ
บทจึ ง ได ชื่ อ ว า การแปลภาษาด ว ยเครื่ อ งแบบอิ งตั ว อย า งหรื อ การแปลภาษาด ว ยเครื่ อ งแบบอิ ง
คลังขอมูล (Corpus-Based Machine Translation) เปนแนวทางที่ไมใชความรูทางภาษาศาสตรใน
การกําหนดสรางกฎ หรือ แบงแยกองคประกอบโครงสรางไวยากรณของภาษา แตจะใชสิ่งทีพ่ บจาก
คาทางสถิติตางๆ เปนตัวแปรสําคัญในการหาสวนสําคัญในภาษา ซึ่งการแปลภาษาดวยเครื่องแบบ
อิงตัวอยางตองใชคลังขอมูลเทียบบทเปนฐานขอมูลสําคัญเพื่อที่จะเปนตัวอยางจากภาษาที่ใชกนั จริง
ในป จ จุ บั น โดยคลั ง ข อ มู ล ที่ ใ ช ต อ งมี ป ริ ม าณประโยคและคํ า เป น จํ า นวนมาก เพื่ อ ที่ จ ะนํ า ไป
คํานวณหาคาทางสถิติวา ประโยคที่แปลควรจะแปลออกมาเปนประโยคในรูปแบบใด ขนาดของ
คลังขอมูลเทียบบทเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหงานการแปลภาษาดวยเครื่องจะเกิดประสิทธิภาพและ
เกิดความถูกตองแมนยํา แม็คเทท (McTait, 2001) ไดกลาวไววา “เมื่อเพิ่มขนาดคลังขอมูลเทียบบท
จํานวนคําที่จะพบในสองประโยคขึ้นไปก็เพิ่มขึ้นดวย รวมทั้งจํานวนของการจับคูความสัมพันธของ
คําที่ปรากฏดวยกัน แตอยางไรก็ตามการจับคูความสัมพันธของคําที่ปรากฏดวยกันสามารถเพิ่ม
จนถึงจุดหนึ่ง ซึ่งถึ งแมวาขนาดของคลังขอมูลเทียบบทจะเพิ่มมากขึ้น แตจํ านวนของการจับคู

19
ความสัมพันธของคําที่ปรากฏดวยกันนี้ก็จะไมเพิ่มตาม ซึ่งถือเปนขอดีของ แนวทางการแปลภาษา
ดวยเครื่องนี้ คือสรางคลังขอมูลเทียบบทใหพอถึงขนาดหนึ่งก็เพียงพอที่จะนํามาใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ” เมื่อไดคลังขอมูลเทียบบทที่ทําการจับคูประโยคและคําในคลังขอมูลเทียบบทแลวจึง
วางโปรแกรมให ทํ า การสกั ด ข อ มู ล (extract) ที่ ไ ดจั บ ไว เ ป น คู ๆ เพื่ อ สร า งเป น แม แ บบการแปล
(template) ซึ่งจะใชเปนตนแบบพื้นฐานในการเปรียบเทียบกับตัวภาษาที่จะทําการแปล เมื่อไดทํา
การเปรียบเทียบแปลแลวจึงทําการรวมคําแปลใหม (recombine) ออกมาเปนภาษาที่แปลเสร็จ
สมบูรณ การทํางานของการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยางมี อยู 2 สวนหลักคือ การสกัด
แมแบบ (template extraction) จากคลังขอมูลเทียบบทเพื่อที่จะเปนแมแบบในการเปรียบเทียบแปล
และการรวมคําแปลใหม (recombination) ที่ไดจากการเปรียบเทียบแปลใหเปนประโยค
ขอดีของEBMT
• ไมใชกฎโครงสรางทางวากยสัมพันธและพจนานุกรมสองภาษาเปนหลัก
ในการวิ เ คราะห ภ าษา ดั ง นั้ น จึ ง ไม เ กิ ด ความกํ า กวมทางโครงสร า ง
วากยสัมพันธและอรรถศาสตร
• ประหยัดเวลาในการแกไขปรับปรุง เนื่องจากใชการวางระบบในการดึง
ข อ มู ล มาใช ใ นการแปลแค ค รั้ ง เดี ย ว แล ว คอมพิ ว เตอร จ ะเรี ย นรู จ าก
คลังขอมูลเทียบบทดวยตนเอง
• เมื่อทําการวางระบบออกมาไดเสร็จสมบูรณ ก็สามารถนํามาประยุกตใช
กับคลังขอมูลเทียบบทอื่นๆได
ขอเสียของEBMT
• ต อ งใช ทรั พ ยากรสรา งคลั งขอมูล เทียบบทที่มี ปริม าณคํ าและประโยค
ตัวอยางเปนจํานวนมากเพื่อที่จะใหเครื่องคอมพิวเตอรเรียนรู
• ตองมีการทําการจับคูประโยคและคําในคลังขอมูลเทียบบท ดวยตนเองให
มีความถูกตองแมนยํา เพราะจะสงผลตอความแมนยําในการแปลโดยตรง
จุดมุงหมายของการพัฒนาการแปลภาษาดวยเครื่องไมวาแนวทางใดก็ตาม คือ
สามารถนํามาใชในการแปลภาษาธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามผลการแปลภาษา
ดวยเครื่องในปจจุบันยังนับไดวามีคาความถูกตองนอยในการแปลภาษาธรรมชาติทั่วไปในการใช
สื่อสารในชีวิตประจําวัน แตหากนําระบบการแปลภาษาดวยเครื่องไปใชกับงานที่มีลักษณะเฉพาะ
แลว ผลการแปลที่ ไ ด จ ะมีค วามถูก ตอ งมากกวา เช น งานการแปลภาษาเฉพาะทาง (specialised
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language) ตางๆ ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาระบบการแปลภาษาดวยเครื่องสวนมากจึงนิยมนํามาใช
ทดลองแปลกับภาษาเฉพาะทาง เพราะสามารถหาจุดดี จุดดอย และขอผิดพลาดไดงายกวาการวิจัย
และพัฒนาการแปลภาษาดวยเครื่องกับการแปลภาษาธรรมชาติที่กวางและซับซอนมาก
2.3 ภาษาเฉพาะทาง
ภาษาเฉพาะทางหมายถึ ง ภาษาที่ มี ลั ก ษณะการใช ภ าษาที่ มี จุ ด มุ ง หมายเฉพาะ มี
ลักษณะเฉพาะของภาษาที่ใช และเปนภาษาที่ใชในคนเฉพาะกลุม เชน รายงานพยากรณอากาศ
รายงานตลาดหุน การสนทนาทางดานเวชภัณฑเฉพาะดาน ภาษาของนักวิศวกรรมการบิน เปนตน
อารโนลดและแซดเลอร (Arnold and Sadler, 1989) ไดใหนิยามของภาษาเฉพาะทางไววา เปนภาษา
ที่แมมีการใชคําศัพทที่ใชกันทั่วไปแตจะมีความหมายเฉพาะที่เปนที่เขาใจกันภายในกลุมผูเชี่ยวชาญ
และผูรูภาษาเฉพาะทาง ซึ่งถือวาเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของภาษาเฉพาะทาง นอกจากนี้ภาษา
เฉพาะทางยังอาจจะมีรูปแบบการเรียงตัวของลักษณะทางไวยากรณ ที่เปนเอกลักษณและแตกตาง
ภาษาธรรมชาติทั่วไปอีกดวย
อยางไรก็ตาม อารโนลดและแซดเลอร (Arnold and Sadler, 1989) ยังไดกลาวไวอีกวา
ในงานการแปลภาษาดวยเครื่องนั้น มีการอางอิงถึงภาษาเฉพาะทางเปนจํานวนมาก แตภาษาเฉพาะ
ทางเหลานั้นบางครั้งจะไมใชภาษาเฉพาะทางที่มีลักษณะตรงกันกับภาษาเฉพาะทางตามหลักที่กลาว
มามากนัก หากแตเปนภาษาที่มีการใชในเอกสารเฉพาะทางตางๆ หรือบทสนทนาเฉพาะทาง เชน
คูมือการใช รายงานวินิจฉัยโรค การใหคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญแกบุคคลทั่วไป ในที่นี้จึงใชภาษา
เฉพาะทางในความหมายที่กวางคือ เปนภาษาที่พบในกลุมขอมูลประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ
จากลักษณะภาษาของภาษาเฉพาะทาง ทําใหเปนขอมูลที่เหมาะสมกับการแปลภาษา
ดวยเครื่อง เนื่องจากงานการแปลภาษาดวยเครื่องมักจะถูกออกแบบมาใชงานกับขอมูลที่วงศัพท
จํากัด กําหนดความหมายต างๆไดชัดเจน และมีรูปแบบทางวากยสั มพั น ธ ที่เจาะจง ดังนั้น การ
แปลภาษาเฉพาะทางจึงเปนงานที่เหมาะสมแกการแปลภาษาดวยเครื่อง
ถึ ง แม ว า ระบบการแปลภาษาด ว ยเครื่ อ งนั้ น โดยทั่ ว ไปมั ก จะถู ก นํ า มาใช เ พื่ อ การ
แปลภาษาเฉพาะทางเปนหลัก แตก็ไมสามารถที่จะนําระบบการแปลภาษาดวยเครื่องที่ออกแบบเพื่อ
แปลภาษาเฉพาะทางหนึ่งไปใชกับการแปลภาษาเฉพาะทางอื่นๆได เนื่องจากลักษณะทางไวยากรณ
และวงศัพทของภาษาเฉพาะทางมีลักษณะเปนเอกลักษณและแตกตางกันไป ดังนั้นจึงอาจกลาวได
วาการพัฒนาระบบการแปลภาษาดวยเครื่องโดยทั่วไปจะถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับงานแต
ละงาน แตการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยางมีลักษณะเดนอยูที่การใชตัวอยางจากคลังขอมูล
เที ย บบทเปน ต น แบบในการเปรี ย บเที ย บหาคํา แปล กล า วคื อ การแปลภาษาดว ยเครื่ อ งแบบอิ ง
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ตัวอยางสามารถพัฒนาระบบเพียงครั้งเดียว ก็จะสามารถนําไปเรียนรูและแปลภาษาเฉพาะทางได
หลากหลาย หากมีคลังขอมูลเทียบบทของภาษาเฉพาะทางนั้น ทําใหชวยผอนแรงและสะดวกตอการ
แปลภาษาเฉพาะทางที่หลากหลายได
2.4 ระบบการแปลภาษาดวยเครือ่ งแบบอิงตัวอยาง
เพื่อที่จะใหเขาใจการทํางานของระบบการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยางซึ่ง
พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจะกลาวไดถึงระบบการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยาง โดยจะยึด
งานของแม็คเทท (McTait, 2001) เปนหลักในการอธิบาย แม็คเทท (McTait, 2001) ไดเสนอแนว
ทางการสกัดแมแบบและการรวมคําแปลใหมสําหรับการแปลภาษาดวยเครื่องโดยใชคลังขอมูล
เทียบบทเปนตัวอยางในการแปลไว ซึ่งเปนวิธีการที่นาสนใจ และนําไปใชไดจริง งานการแปลภาษา
ดวยเครื่องแบบอิงตัวอยางของแม็คเทท ไดใชแปลภาษาโดยอาศัยคลังขอมูลเทียบบทเปนตัวอยางใน
การแปล จากภาษาอังกฤษเปนภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเปนภาษาในตระกูลภาษาเดียวกัน และมีลักษณะ
รูปแบบการใชเครื่องหมายตางๆ4 เหมือนกันและมีการเวนวรรคระหวางคํา
ในงานการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยางของแม็คเททมีสมมติฐานหลักอยูวา
ขอมูลในคลังขอมูลเทียบบทตองมีการปรากฏของโครงสรางการเรียงตัวของคําศัพทและมีคําศัพท
ซ้ําๆ กัน และประโยคภายในคลังขอมูลตองมีสวนซ้ําและสวนที่ไมซ้ํากันภายในประโยคนั้น จึงจะ
สามารถสกัดสวนคงที่ (invariant) ของแมแบบการแปลและ ตัวแปร (variable) ของแมแบบการแปล
ได
องคประกอบที่สําคัญในการทํางานของงานการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยาง
ของแม็คเททไดแก ขั้นตอนการสกัดแมแบบการแปลออกคลังขอมูลเทียบบทซึ่งแยกยอยออกมาเปน
3 สวน คือขั้นตอนภาษาเดี่ยว (monolingual phase) ขั้นตอนสองภาษา (bilingual phase) และ
ขั้นตอนการจับคู (alignment phase) ดังแสดงไวในรูปที่ 3 ซึ่งหลังจาก 3 ขั้นตอนนี้แลวจะไดแมแบบ
การแปล

4

เครื่องหมายคําถาม เครื่องหมายตกใจ เปนตน
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คลังขอมูลเทียบบท

ประโยคภาษาตนฉบับ

ประโยคภาษาตนฉบับ

ตัดแบงคํา

ตัดแบงคํา

สรางชุดคํา

สรางชุดคํา

จับคูคํา

จับคูคํา

ขั้นตอน
ภาษาเดี่ยว

ขั้นตอนเทียบสองภาษา
ขั้นตอนการจับคู

แมแบบการแปล

รูปที่ 3 แสดงระบบการทํางานของการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยางของแม็คเทท
หลังจากที่ไดแมแบบการแปลจึงเปนขั้นตอนการรวมคําแปลใหมจากการเทียบแปล
แมแบบการแปล
2.4.1 การสกัดแมแบบการแปล
การสกัดแมแบบการแปลคือการคนหาสวนซ้ําและสวนที่ไมซ้ํากันภายในคู
ประโยคในคลั งข อมูลเพื่อ สรางแมแ บบการแปล โดยการจั ด กลุ มคู ป ระโยคและระบุ สว นคงที่
(invariant) และสวนที่แปรผัน (variable) ภายในคูประโยคเหลานั้น การสกัดแมแบบการแปลตองใช
คลังขอมูลเทียบบทที่มีการจับคู และตองตรวจสอบการจับคูใหถูกตอง แตไมตองมีการจับคูคําและ
การกํากับขอมูลคํา5 ดังนั้นการจัดเตรียมคลังขอมูลเทียบบทจึงตองมีการตรวจสอบดวยตนเองอยาง
5

พจน (number) เพศ (gender) บุรุษ (person) เปนตน
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ละเอียดถี่ถวน ซึ่งการจับคูประโยคในคลังขอมูลเทียบบทตองเปนลักษณะ 1 ประโยคตอ 1 ประโยค
เทานั้น ปริมาณความถี่ในการเกิดประโยคซ้ําๆ กันในคลังขอมูลเทียบบท จะสงผลตอความแมนยํา
ในการสกัดแมแบบการแปล ดังนั้นจึงตองสรางคลังขอมูลเทียบบทที่มีปริมาณคําและประโยค
ตัวอยางเปนจํานวนมาก
การสกัดแมแบบการแปลมี 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกเปนขั้นตอนภาษาเดี่ยว
(monolingual phase) ซึ่งจะแบงยอยออกเปนอีก 3 สวนคือ สวนการตัดแบงคํา (tokenisation) สวน
การสรางชุดคํา (word list construction) และสวนขอมูลการปรากฏรวมจําเพาะ (collocation
formation) หลังจากนั้นจึงมาเปนสวนขั้นตอนที่สองคือ ขั้นตอนเทียบสองภาษา (bilingual phase )
และขั้นตอนสุดทายคือ ขั้นตอนการจับคู (alignment phase)
2.4.1.1 ขั้นตอนภาษาเดี่ยว
สิ่งสําคัญสิ่งแรกที่จะตองทําในขั้นตอนนี้คือการตัดแบงคําในคลังขอมูล
เทีย บบท อย างไรก็ตามภาษาอั งกฤษจะไมมีปญหาเรื่องการตัดคําเนื่องจากมี การเวนวรรคและ
เครื่องหมายตางๆที่แบงคําออกจากกันอยาง อยางไรก็ตามในภาษาอื่นเชนภาษาไทยอาจจําเปนตอง
ตัดแบงคําในขั้นตอนนี้หลังจากการตัดคํา จะตรวจสอบวาคําใดที่มีการปรากฏ 2 ครั้งขึ้นไปก็จะให
ระบบเก็บขอมูลไวเพื่อสรางชุดคําโดยจะเก็บดัชนีบงชี้ของประโยคที่พบคํานั้นดวย
แตในกรณีที่เปนกลุมคําที่ตอเนื่องหรือเปนกลุมคําที่มีคํามาแทรกกลางก็
จะใชโครงสรางตนไม (tree) ที่มีลักษณะเปน โหนดราก (Root node) และ โหนดลูก (Daughter
node) เพื่อที่จะแสดงเชื่อมโยงขอมูลกลุมคําที่มีการปรากฏซ้ําๆ กันหลายครั้ง และจะนํามาพัฒนา
ตอไปใหเปนตนไมของการปรากฏรวม (collocation tree) ที่แตกตัวออกเพื่อที่จะใหเครื่องทําการ
เรียนรูและจดจํารูปแบบของการปรากฏรวมกันของคําทั้งหมดได ดังเชนประโยคตัวอยางดานลาง
ประโยคที่
2
6
17
18
22
33

ขอความ
England invaded France in 1842
England encountered flood problem
I go to England
England invaded Argentina
England has traffic problem
I visit England

24
ก็จะไดผลดังรูปที่ 4
(England)
[2,6,17,18,22,33]

(England)(invaded)
[2,18]

(England)(problem)
[6,22]
(England)(I)
[17,33]

รูปที่ 4 แสดงตนไมของการปรากฏรวมสวนหนึ่งที่มีโหนดรากเปนคําวา “England”
ผลลัพธของขั้นตอนภาษาเดี่ยวนี้จะไดตนไมของการปรากฏรวมที่มีการ
เรียงกลุมคําศัพทเขาไวดวยกันเพื่อจะทําใหทราบวาคําใดมีการปรากฏรวมกับคําใดไดบาง และเกิด
การเรียงตัวกันของคําที่เปนไปไดมากที่สุดเทาไหร สําหรับใหเครื่องเรียนรูและจดจํารูปแบบของ
ตนไมของการปรากฏรวม
2.4.1.2 ขั้นตอนเทียบสองภาษา
ขั้ น ตอนเที ย บสองภาษาคื อ การนํ า สิ่ ง ที่ ไ ด จ ากขั้ น ตอนภาษาเดี่ ย วมา
ตรวจสอบตนไมของการปรากฏรวมของทั้งภาษาตนฉบับกับภาษาเปาหมายวาเปนคําแปลของอีก
ภาษาหรือไม โดยขั้นตอนการตรวจจะดูจากคาความถี่ของคําหรือกลุมคําที่อยูปลายกิ่งของตนไมการ
ปรากฏรวม กลาวคือถามีการปรากฏซ้ําๆ กันในปริมาณที่มาก ความนาจะเปนที่จะเปนคําแปลของ
กันและกันก็จะสูงขึ้นดวย และจะทําการเก็บขอมูลสวนนั้นโดยจะเก็บขอมูลที่พบซ้ํากันมากกวา 2
ครั้ง โดยหากมีคําใดคําหนึ่งหรือมากกวาที่มีการปรากฏซ้ํา และในประโยคที่จับคูเทียบบทกันก็มี
การปรากฏซ้ํา เครื่องก็จะเก็บขอมูลและรูวาคําคูนั้นเปนคําแปลของกันและกัน เชนหากพบวา ในทุก
ประโยคที่มีคําวา ‘gave up’ พบวาในคูประโยคในคลังขอมูลเทียบบทมีคําวา ‘abandonna’ เครื่องก็
จะเก็บขอมูลวา ‘abandonna’ เปนคําแปลของ ‘gave up’ และสกัดสวนนั้นเปนสวนคงที่ (invariant)
ของแมแบบการแปล เชน
ตย.ประโยค(1) The commission gave the plan up ↔ La commission abandonna le plan
ตย.ประโยค(2) Our government gave all laws up ↔ Notre gouvernement abandonna toutes les
lois
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จากคูประโยค 2 คูนี้ที่ปรากฏวาทั้ง 2 คูประโยคนี้มีคําที่ปรากฏซ้ํากันคือ
‘gave’ ‘up’ ในภาษาตนฉบับและ ‘abandonna’ ในภาษาเปาหมาย ดังนั้นเครื่องก็จะเก็บขอมูลและ
สกัด ‘gave’ ‘up’ วาเปนคูคําแปลกับ ‘abandonna’
และเพื่ อ ป อ งกั น ความผิ ด พลาดในการจั บ คู ใ นกรณี ที่ คํ า ที่ ป รากฏไม
เกิดขึ้นติดกัน จึงตองใชการเกิดขึ้นรวมกันที่ยาวที่สุดซึ่งเปนกลุมคําที่ปลายกิ่ง เชน
ถูก

ผิด

(gave)(up) ↔ (abandonna)

(gave) ↔ (abandonna)

หลังจากสกัดแมแบบการแปลแลว จากนั้นจะตรวจสอบสวนแปรผัน
(variable) ที่เหลือจากสวนคงที่ (invariant) ที่สกัดไปแลว ซึ่งโดยหลักแลวสวนแปรผันที่เหลือก็ควร
จะเปนคําแปลของกันและกัน
The commission <X1> the plan <X2> ↔ La commission <Y1> le plan
Our government <X1> all laws <X2> ↔ Notre gouvernement <Y1> toutes les lois
2.4.1.3 ขั้นตอนการจับคู
ขั้นตอนการจับคูคือการตรวจสอบตัวแปรที่เหลือจากการสกัดสวนคง
ที่วาเปนคําแปลของกันและกันในตําแหนงที่ตรงกันหรือไม ดังเชนในกรณี ‘The commission’ กับ
‘La commission’ และ ‘the plan’ กับ ‘le plan’ ทั้ง 2 คูคํานี้ไมเปนปญหาในการจับคู (alignment)
เพราะเครื่องจะนําตัวแปรที่เหลือจากการสกัดสวนคงที่มาทําการจับคูโดยอัตโนมัติซึ่งจะใชการ
พิจารณาจากรากศัพทเนื่องจากภาษาที่ไดนํามาวิจัยนั้นเปนภาษารวมเชื้อสาย (cognate) หากเปนคํา
รวมเชื้อสายก็มีความเปนไปไดวาเปนคําแปลของกันและกัน ซึ่งสวนภาษารวมเชื้อสายนี้จะไมคิด
คํานวณความถี่และสามารถนําไปเก็บเปนแมแบบการแปลในการเปรียบเทียบแปลตอไป แตถา
ตําแหนงที่เหลือจากการสกัดไมตรงกันและไมสามารถจับคูไดก็จะไมนําขอมูลสวนนั้นไปเก็บเปน
แมแบบการแปล ซึ่งตามปกติแลวหากมีขอมูลคูประโยคในคลังคูภาษาเทียบบทมากและครอบคลุม
ขอมูลคูประโยคก็จะถูกนําไปสรางตนไมของการปรากฏรวมทั้งหมดและขอมูลสวนที่จะเหลือมาถึง
สวนนี้ก็จะเปนสวนที่เปนชื่อเฉพาะ (proper name) หรือ นิพจนระบุนาม (name entity) เทานั้น
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2.4.2 การรวมคําแปลใหม
การแปลในระบบนี้คือการนําการแปลสวนตางๆ มาเรียงเปนประโยคขึ้นมา ใน
การทํางานรวมคําแปลใหมคือสวนหลังจากการใสขอความรับเขา (input) เขาไปแลวใหเครื่องนํา
ขอความรับเขานั้นไปคนหาแมแบบการแปลที่ตรงกับขอความรับเขามาทําการเปรียบเทียบหาคํา
แปล ซึ่งจะดึ งส วนที่ย าวที่ สุด ที่ตรงกันมาแลว นํ าสว นที่เหลื อมาทําการดึงคําออกมาค นหาคํ าที่
ตรงกันมาประกอบตอกัน
เชน ถาประโยคขอความรับเขาเปน ‘AIDS control programme for Ethiopia’
และมีแมแบบการแปลที่เครื่องไดเรียนรูเก็บไวแลว คือ ‘AIDS control programme for <X1>’ ↔
‘Programa contra el SIDA para <Y1>’ ที่สกัดไดจากคูประโยคในคลังขอมูลเทียบบท ‘AIDS
control programme for England’ ↔ ‘Programa contra el SIDA para Inglaterra’ และ ‘AIDS
control programme for China’ ↔ ‘Programa contra el SIDA para China’ และแมแบบการแปล
‘<X1> Ethiopia’ ↔ ‘<Y1> Etiopía’ ที่สกัดไดจากคูประโยคในคลังขอมูลเทียบบท ‘I love
Ethiopia’ ↔ ‘Amo Etiopía’ และ ‘you went to Ethiopia’ ↔ ‘usted fue a Etiopía’
โดยขั้ น ตอนการดึ ง แม แ บบการแปล จะทํ า การค น หาแม แ บบการแปลที่ มี
ลักษณะเดียวกันกับประโยคขอความรับเขา และพบแมแบบการแปล ‘AIDS control programme for
<X1>’ ↔ ‘Programa contra el SIDA para <Y1>’ จึงทําการเปรียบเทียบแปล แลวจึงไปคนหา
‘<X1> Ethiopia’ ตอ และพบ ‘<X1> Ethiopia’ ↔ ‘<Y1> Etiopía’ จึงไดประโยคแปลที่สมบูรณ
คือ ‘Programa contra el SIDA para Etiopía’ รูปที่ 5 ดานลางแสดงตัวอยางกระบวนการแปล
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AIDS control programme for Ethiopia
คนหาแมแบบการแปลที่ยาวที่สุด
AIDS control programme for

(X1)

Programa contra el SIDA para

Programa contra el SIDA para

Ethiopia

(X1)

แทนที่คําแปลจากแมแบบการแปล
ลงในประโยคขอความรับเขา

คนหาแมแบบการแปลสวนที่เหลือ
(X1)

Ethiopia

(X1)

Programa contra el SIDA para

Etiopía

Etiopía

แทนที่คําแปลจากแมแบบการแปล
ลงในประโยคขอความรับเขา

จนเสร็จ ไดคําแปลที่สมบูรณ
Programa contra el SIDA para Etiopía

รูปที่ 5 แสดงขั้นตอนการรวมคําแปลใหม
ดังนั้น ประโยคขอความรับเขา ‘AIDS control programme for Ethiopia’ จะถูก
แปลเปน ‘Programa contra el SIDA para Etiopía’
แมแบบการแปลที่ถูกสกัดไวกอนแลวจะทําใหสามารถดึงแมแบบการแปลที่ได
ทําการวิเคราะหโครงสรางตนไมไวแลว และเมื่อมีการเปรียบเทียบแปลก็สามารถดึงออกมาใชได
ทันที ซึ่งวิธีนี้จะไดผลดีและแมนยําที่สุดในกรณีที่มีการจับคูแบบ 1 สวน ตอ 1 สวน ดังเชนใน
ตัวอยางดานบน ที่สําคัญในการนําแมแบบการแปลมาใชเทียบหาคําแปลตองมีจํานวนคําเทากันหรือ
นอยกวาจํานวนคําของประโยคขอความรับเขาที่ใสเขาไปเทานั้น และแมแบบการแปลจําเปนตองมี
คําศัพทตรงกับในประโยคขอความรับเขาทุกคํา เชน ประโยคขอความรับเขาคือ ‘A B C D E’ ดังนั้น
แมแบบการแปลที่1คือ ‘A B <X1> E’ จึงสามารถนําไปใชแปลประโยคขอความรับเขานี้ได แต
แมแบบการแปลที่2 คือ ‘A B <X1> E F G H’ ไมสามารถนําไปใชแปลประโยคขอความรับเขานี้ได
เพราะแมแบบการแปลที่2 มีจํานวนคํามากกวาประโยคขอความรับเขาคือ ‘F G H’ และแมแบบการ
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แปลที่3 คือ ‘A B <X1> B’ ก็ไมสามารถนําไปใชแปลประโยคขอความรับเขานี้ไดเพราะแมแบบ
การแปลที่3 มีคําศัพทไมตรงกับในประโยคขอความรับเขาทุกคําคือ มี ‘B’ ซ้ําอยูและไมปรากฏใน
ประโยคขอความรับเขา ดังนั้นแมแบบการแปลที่1 จึงเปนแมแบบการแปลเดียวที่สามารถใชแปล
ประโยคขอความรับเขาคือ ‘A B C D E’ ได
ในกรณีที่พบวามีแมแบบการแปลที่สามารถนํามาใชแปลไดมากกวา 1 แมแบบ
เครื่องก็จะเลือกแมแบบการแปลที่ยาวที่สุดมาใชในการแปลเปนอันดับแรก แตหากความยาวของ
แมแบบการแปลนั้นเทากัน เครื่องก็จะเลือกแมแบบการแปลที่มีความถี่ในการปรากฏในคลังขอมูล
เทียบบทมากกวามาใชทําการเปรียบเทียบหาตําแปล
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่เครื่องพบประโยคขอความรับเขาที่ไมพบจากแมแบบ
การแปล หรือไมสามารถหาแมแบบการแปลที่ตรงกันได เครื่องก็จะใชเกณฑในการแปลโดยดึง
ขอมู ลที่ไ ดจากขั้นตอนเทีย บสองภาษาและขั้นตอนการจับคูออกมาทีละคูและเรียงคํ าแปลตาม
ขอความจากภาษาตนฉบับ ซึ่งโดยสวนมากจะแปลออกมาไมถูกตองและบางครั้งก็ไมสามารถแปล
ได และในบางกรณีที่บางสวนของประโยคขอความรับเขาไมสามารถหาแมแบบการแปลใดๆ มา
เทียบแปลได ระบบก็จะละสวนนั้นโดยแทนที่ดวยเครื่องหมายปรัศนี (question mark)
แนวทางของแม็ ค เททนี้ เป น แนวทางใหม ใ นวงการการแปลภาษาด ว ย
เครื่องแบบอิงตัวอยางที่นาสนใจและใหความสําคัญกับคลังขอมูลมาก โดยมองวาคลังขอมูลคือ
แหลงความรูที่จะใหเครื่องเรียนรูและสกัดหาแมแบบการแปล คลายกับการเรียนรูภาษาของมนุษยที่
เรียนรูคําศัพทจากการใชภาษาจริงในชีวิตประจําวัน ดังนั้นผูวิจัยจึงพยายามที่จะนําแนวทางนี้มา
ประยุกตใชกับงานวิจัยการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยาง : กรณีศึกษาการแปลรายงานขาว
ตลาดหุนจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งจะกลาวในบทตอไป

บทที่ 3
ขั้นตอนการทํางานของระบบการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยาง
ภายในบทนี้จะอธิบายถึงการเตรียมขอมูลและขั้นตอนการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิง
ตัวอยางซึ่งจะแบงเปน 2 สวนหลักคือสวนการเตรียมคลังขอมูลเทียบบทเพื่อใชในการฝกระบบ และ
สวนระบบการทํางานของการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยางจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
3.1 คลังขอมูลที่ใชในงานวิจัย
คลังขอมูลภาษานับเปนทรัพยากรที่สําคัญสําหรับการวิเคราะหภาษาและการศึกษาทาง
ภาษาศาสตรและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ และถูกนํามาใชอยางแพรหลายเพื่อเปนฐานความรู
ดานตางๆ ใหกับระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การประมวลผลภาษาธรรมชาติในปจจุบันมักประยุกต
วิธีการทางสถิติเขามาใช คลังขอมูลจึงกลายเปนแหลงขอมูลทางภาษาขนาดใหญสําหรับสํารวจและ
คํานวณขอมูลทางสถิติ เพื่อชวยในการประมวลผลใหมีความถูกตองแมนยําและมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น หรือแมแตงานที่อาศัยกฎในปจจุบันซึ่งไดรับการพัฒนาแกไขขึ้นมาใหม เชน เทคนิคการ
กํากับหมวดคําโดยอัตโนมัติของบริล (Brill, 1992) ก็ยังใหระบบเรียนรูและสรุปกฎจากคลังขอมูล
เชนกัน
คลังขอมูลที่นํามาใชในการประมวลผลภาษาธรรมชาติไดรับการพัฒนารูปแบบและ
วิธีการเรื่อยมา ทําใหมีลักษณะแตกตางกันไปทั้งในดานรูปแบบและเนื้อหา มีทั้งที่เปนคลังขอมูล
ลวน (plain corpus) ซึ่งประกอบดวยขอความอยางเดียว และคลังขอมูลที่มีการกํากับขอมูล
(annotated corpus) ประเภท คลังขอมูลที่กํากับความหมาย และคลังขอมูลที่กํากับหมวดคํา เชน
‘ORCHID Corpus’ ของศูนยคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
(Sornlertlamvanich, 1997) หรือบางงานตองการขอมูลที่เปนตัวแทนที่ครอบคลุมทั้งภาษา
(language coverage) ในขณะที่บางงานตองการขอมูลภาษาเฉพาะทาง เฉพาะเรื่องเทานั้น ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับจุดประสงค วิธีการ และลักษณะของงานที่จะนําคลังขอมูลไปใช
สวนนี้จะกลาวถึงการจัดทําคลังขอมูลเพื่อใชเปนฐานความรูสําหรับการแปลภาษาดวย
เครื่องแบบอิงตัวอยาง เนื่องจากเครื่องจําเปนตองใชคลังขอมูลคูภาษาเพื่อใชอิงตัวอยางในการเทียบ
แปล โดยแบงเปนคลังขอมูลภาษาตนฉบับ (source language/SL) และคลังขอมูลภาษาเปาหมาย
(target language/TL) ดังนั้นคลังขอมูลที่ใชในวิทยานิพนธฉบับนี้ จึงตองใชคลังขอมูลคูภาษาที่มี
การตัดแบงขอมูลภายในคลังขอมูลเปนขอความ (clause) เพราะภาษาตนฉบับคือภาษาไทยนั้นเขียน
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แบบตอเนื่องโดยไมมีการแบงประโยคหรือขอความชัดเจน บางครั้ง 1 ประโยค (sentence) จึงอาจ
สามารถยาวไดถึง 1 ยอหนา (paragraph) แตคูประโยคในภาษาอังกฤษกลับสั้นและแบงออกเปน
ประโยคและขอความไดอยางชัดเจน เนื่องจากผูวิจัยตัดแบงสวนของเนื้อความออกเปน 1 สวนตอ 1
บรรทัด ผูวิจัยจึงเลือกตัดตามขอความเพื่อเนื้อความภายใน 1 บรรทัดจะไดไมยาวเกินไป โดยจัดแบง
1 ขอความตอ 1 บรรทัดและจับคูขอความในคลังขอมูลที่เปนคําแปลของกันและกันในคลังขอมูล
ภาษาตนฉบับกับคลังขอมูลภาษาเปาหมายดวยตนเอง
การจัดทําคลังขอมูลนี้มีการจับคูประโยคที่ตรงกันของคลังขอมูลภาษาตนฉบับและ
คลั งข อมู ล ภาษาเป า หมาย โดยใช ห มายเลขบรรทั ด หมายเลขเดี ย วกั น ในการกํ ากั บ และบ งชี้ ว า
ประโยคคูใดเปนคําแปลของกันและกัน
3.1.1 การคัดเลือกขอมูลเพื่อสรางคลังขอมูลเทียบบท
ผู วิ จั ย ได เ ก็ บ รวบรวมรายงานข า วตลาดหุ น ซึ่ ง เป น ข อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่
เผยแพรไวในเว็บไซตตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (http://www.set.or.th) เพื่อนํามาใชเปน
คลังขอมูลคูภาษา เนื่องจากภายในเว็บไซตตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประกาศรายงานตลาด
หุนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผูวิจัยนําคูรายงานขาวตลาดหุนจํานวน 503 คูรายงานมาเก็บ
รวบรวมเปนคลังขอมูล โดยคัดเลือกเฉพาะรายงานตลาดหุนแบบรายวันประเภทการรับหุนเพิ่มทุน
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน และการรับหุนเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนเพิ่มเติม รายงานตลาด
หุนแบบรายวันประเภทตลาดหลักทรัพยเพิ่มสินคา และ รายงานตลาดหุนแบบรายวัน ประเภทการ
ขึ้นเครื่องหมายภายในตลาดหลักทรัพย คลังขอมูลที่รวบรวมไดนี้มีขนาดคํารวม 2 ภาษาจํานวน
24,781 คํา โดยแบงเปนภาษาไทย 13,464 คํา และภาษาอังกฤษ 11,317 คํา และมีคูขอความจํานวน
1,607 คู
ผูวิจัยไดใชโปรแกรม Httrack รุน 3.40-2 ซึ่งเปนฟรีแวรของซาเวียร โรช
(Xavier Roche) ที่สามารถดาวนโหลดเว็บไซตเพื่อมาสรางฐานขอมูลแบบออฟไลนไดโดยอัตโนมัติ
ในการเก็บรายงานตลาดหุนทั้งหมดจากเว็บไซตตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไดนําขอมูล
ทั้งหมดนั้นมาคัดแยกเฉพาะรายงานตลาดหุนแบบรายวันประเภทการรับหุนเพิ่มทุนเปนหลักทรัพย
จดทะเบียน และการรับหุนเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนเพิ่มเติม รายงานตลาดหุนแบบรายวัน
ประเภทตลาดหลักทรัพยเพิ่มสินคา และรายงานตลาดหุนแบบรายวัน ประเภทการขึ้นเครื่องหมาย
ภายในตลาดหลักทรัพยทั้งสวนที่เปนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดวยตนเอง
จากการสืบคนขอมูลทําใหทราบวารายงานตลาดหุนแบบรายวันแบงประเภท
การขึ้นเครื่องหมายภายในตลาดหลักทรัพยออกเปน 7 ประเภทไดแก
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(1) การขึ้นเครื่องหมาย ‘H’ (trading halt) เปนเครื่องหมายแสดงการหามซื้อขาย
หลักทรัพยจดทะเบียนเปนการชั่วคราวโดยแตละครั้ง มีขั้นตอนเวลาไมเกินกวาหนึ่งรอบการซื้อขาย
(2) การขึ้นเครื่องหมาย ‘SP’ (trading suspension) เปนเครื่องหมายแสดงการ
หามซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนเปนการชั่วคราว โดยแตละครั้ง มีขั้นตอนเวลาเกินกวาหนึ่งรอบ
การซื้อขาย
(3) การขึ้นเครื่องหมาย ‘NP’ (notice pending) เปนเครื่องหมายแสดงถึงบริษัท
จดทะเบียนมีขอมูลที่ตองรายงานและตลาดหลักทรัพยอยูระหวางรอขอมูลจากบริษัท
(4) การขึ้นเครื่องหมาย ‘NR’ (notice recieved) เปนเครื่องหมายแสดงถึงตลาด
หลักทรัพยไดรับการชี้แจงขอมูลจากบริษัทจดทะเบียนที่อยูในระหวางพิจารณา (Pending) หรือ
ไดรับการขึ้นเครื่องหมาย ‘NP’ ไวแลวและจะขึ้นเครื่องหมาย ‘NR’ เปนเวลา 1 วัน
(5) การขึ้นเครื่องหมาย ‘NC’ (non-compliance) เปนเครื่องหมายแสดงถึง
หลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนที่เขาขายอาจถูกเพิกถอน
(6) การขึ้นเครื่องหมาย ‘CM’ (call market) เปนเครื่องหมายแสดงถึงบริษัทจด
ทะเบียนที่มีการกระจายการถือหุนไมครบถวนตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวย การดํารง
สถานะเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนดใหหุนสามัญของ
บริษัทดังกลาวทําการซื้อขายดวยวิธีภายใตระบบการจับคูในชวงเวลา6 (call market)
(7) การขึ้นเครื่องหมาย ‘ST’ (stabilization) เปนเครื่องหมายแสดงถึงหุนของ
บริษัทจดทะเบียนที่มีการซื้อหุนเพื่อสงมอบหุนที่จัดสรรเกิน

6

ระบบการจับคูในชวงเวลาคือการซื้อขายหลักทรัพยที่มีการกระจายการถือหุนไมเปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนดเพื่อใหการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการกระจายการ
ถือหุนของบริษัท ตลาดหลักทรัพยไดกําหนดหลักเกณฑการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนที่มีการ
กระจายการถือหุนไมเปนไป ตามเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยภายใตระบบการจับคูใน
ชวงเวลา (call market) ระบบจะจับ คูคําสั่งซื้อขายโดยอัตโนมัติในคราวเดียว ณ ราคาเดียว (single
price auction) และเปนราคาที่ทําใหปริมาณการซื้อขายมากที่สุด ซึ่งจะชวยลดความผันผวนของ
ราคาและเพิ่มสภาพคลองในการซื้อขายหลักทรัพย
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อยางไรก็ตามจากการเก็บรวบรวมขอมูลคูภาษาจากรายงานตลาดหลักทรัพย
ผูวิจัยพบรายงานประเภทรายงานตลาดหุนแบบรายวันประเภทการขึ้นเครื่องหมายเพียง 4 ประเภท
ไดแก การขึ้นเครื่องหมาย ‘H’ การขึ้นเครื่องหมาย ‘SP’ การขึ้นเครื่องหมาย ‘NP’ และการขึ้น
เครื่องหมาย ‘NR’ เทานั้น จึงจะใชรายงานตลาดหุนแบบรายวันเพียง 4 ประเภทนี้
3.1.2 การสรางคลังขอมูลเทียบบท
ข อ มู ล คู ภ าษาที่ เ ก็ บ รวบรวมมานั้ น เดิ ม เป น ข อ ความที่ อ ยู ใ นรู ป แบบภาษา
HTML เนื่องจากเปนขอมูลที่ประกาศอยูบนเว็บไซต ดังนั้นขอมูลคูภาษาที่ไดจึงมีปายระบุ HTML
(HTML tag) อยูดังรูปที่ 6 ทางผูวิจัยตองแปลงใหอยูในรูปแบบขอความลวน (plain text) โดยการลบ
สวนปายระบุ HTML ออกแตยังคงขอความตนฉบับไว

รูปที่ 6 แสดงตัวอยางขอความที่มีปายระบุ HTML
อยางไรก็ตามเนื่องจากรูปแบบภาษา HTML มีเครื่องหมายและปายระบุแทนที่
การเวนวรรค การขึ้นบรรทัดใหมและมีการแบงขอความลงตารางทําใหขอความขาดตอนถึงแมวาจะ
ยังไมจบประโยคก็ตาม ดังนั้นเมื่อแปลงเปนขอความลวนแลว รูปแบบการเวนบรรทัดและการเวน
วรรคจะยังคงเหลืออยูทําใหขอความไมตอเนื่อง และยากตอการเตรียมขอมูลเพื่อทําการวิจัย ดังรูปที่
7
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รูปที่ 7 แสดงตัวอยางขอความลวนที่นําปายระบุ HTML ออกแลวแตขอความไมตอเนื่อง
ดังนั้นผูวิจัยจึงตองปรับแตงการแบงวรรคตอนใหมีความตอเนื่องเสมือนกับ
ภาษาที่ใชทั่วไปดวยตนเอง ทั้งนี้เพื่อการสะดวกตอการตัดแบงขอความและมีรูปแบบเสมือนภาษา
จริงใหมากที่สุด ดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 แสดงตัวอยางขอความลวนที่ปรับแตงการแบงวรรคตอนแลว
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การจับคู บรรทัดภายในคลังขอมูลเทียบบทโดยกํ าหนดให ภาษาตนฉบับอยู
ทางซายและภาษาเปาหมายอยูทางขวาโดยใชอักขระกั้นระยะ (tab) เปนตัวกั้นดังรูปที่ 9 และ
กําหนดให 1 คูขอความตอ 1 บรรทัดแลวจึงจัดเก็บลงแฟมขอมูล

รูปที่ 9 แสดงตัวอยางขอความที่ปรับแตงขอมูลและจับคูบ รรทัดแลว
3.1.3 ลักษณะทางภาษาของคลังขอมูลเทียบบท
เมื่อไดขอมูลคูภาษาที่เปนขอความลวนและทําการปรับแตงการแบงวรรคตอน
แลว จึงนํามารวบรวมไวดวยกันเปนคลังขอมูลและจับคูเทียบบทขอความใหตรงกันเพื่อใหเปน
คลังขอมูลเทียบบท ผูวิจัยใชเกณฑการตัดขอความจากลักษณะของรูปแบบที่คลายกันแทนที่การตัด
ประโยคและการตัดยอหนา เนื่องจากในภาษาไทยยังมีความกํากวมสําหรับเกณฑการตัดประโยคอยู
และไมมีเครื่องหมายจบประโยคที่ชัดเจนดังเชนภาษาอังกฤษที่มีเครื่องหมายมหัพภาค (full-stop/‘.’)
และจากขอมูลคูภาษาที่เก็บสะสมมามีความหลากหลายของลักษณะการเวนบรรทัดและเวนวรรค
ผูวิจัยจึงไมสามารถตรวจสอบไดอยางชัดเจนวาขอมูลคูภาษานั้นมียอหนาเริ่มตนและสิ้นสุดลง
ตรงไหน ทําใหไมสามารถที่จะจับคูเทียบบทได ดังนั้นจึงตัดแบงขอความและตรวจสอบความ
ถูกตองของการสะกดคําดวยตนเอง เพื่อความถูกตองแมนยําและสะดวกตอการเปนตัวอยางให
เครื่องเรียนรู
จากการวิ เ คราะห ข อ มู ล ในคลั ง ข อ มู ล เที ย บบทที่ เ ก็ บ สะสมมา พบว า มี ก าร
ปรากฏของเอนทิตีระบุนาม (named entity) อยูเปนจํานวนมาก ซึ่งเอนทิตีระบุนามนั้นหมายรวมถึง
คํานามชื่อเฉพาะ (proper noun) ประเภทชื่อคน ชื่อบริษัท ชื่อสถานที่ เชน “ตลาดหลักทรัพย”
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“บริษัท เอส.อี.ซี. ออโตเซลส แอนด เซอรวิส จํากัด (มหาชน)” ฯลฯ และเอนทิตีระบุเวลา (temporal
entity) ประเภทวันที่ เชน “วันที่ 16 พฤษภาคม 2549” “18 May 2006” ฯลฯ และกลุมตัวเลขที่เปน
การนับเชน “256,322” ตองเปน “สองแสนหาหมื่นหกพันสามรอยยี่สิบสอง” ไมควรเปน “สองหา
หกสามสองสอง” การกํากับเอนทิตีระบุนามใหเปนคําเดียวเปนเรื่องที่มีความสําคัญตอการประมวล
ภาษาธรรมชาติ เนื่องจากเอนทิตีระบุนามเปนสวนที่ควรรวมเปนคําเดียวและจัดการแยกสวนกับคํา
อื่ น ๆ ทั่ ว ไป เอนทิ ตี ร ะบุ น ามจะมี คํ า แปลหรื อ ความหมายต า งจากคํ า อื่ น ๆ ถึ ง แม ว า จะสะกด
เหมือนกัน บางครั้งเอนทิตีระบุนามก็ไมอาจใชการแปลได แตตองใชถอดอักษรไทยเปนโรมันแทน
ดังนั้นผูวิจัยจึงแยกกลุมเอนทิตีระบุนามไวตางหากจากคําทั่วไปโดยกําหนดใหเครื่องรูจําเฉพาะสวน
เอนทิตีระบุนาม โดยพบเอนทิตีระบุนามที่เปนชื่อบริษัทมีการปรากฏในแตละขอความมากที่สุด
จํา นวน 1,436 ข อ ความจากจํา นวนข อความทั้งหมด 1,607 ขอความ คิด เปน ร อยละ 89.36 และ
รองลงมาคือเอนทิตีระบุนามที่เปนวันที่จํานวน 1,016 ขอความ คิดเปนรอยละ 63.22 สวนเอนทิตี
ระบุนามที่ปรากฏนอยที่สุดคือชื่อบุคคลจํานวน 5 ขอความ คิดเปนรอยละ 0.31
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ระบบการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยางที่จะนํามาใชในงานวิจัยนี้ ไดนําแนวคิด
และวิธีการจากงานของแม็คเทท (Mctait, 2002) มาเปนแนวทางหลักในงานวิจัยชิ้นนี้ อยางไรก็ตาม
งานของแม็คเททเปนการทดลองสกัดหาแมแบบการแปลและการรวมคําแปลใหมเพื่อแปลภาษาจาก
ภาษาอังกฤษเปนภาษาฝรั่งเศสซึ่งเปนภาษาในตระกูลเดียวกันและมีคําศัพทจํานวนมากที่มาจากคํา
รวมเชื้อสายและรากศัพทเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีลักษณะการเรียงตัวทางวากยสัมพันธและการเวน
วรรคระหวางคําคลายคลึงกัน ดังนั้นระบบการเทียบแปลคําศัพทโดยสืบคนไปยังรากคําศัพทและ
ระบบการตัดคําโดยดูจากการเวนวรรคจึงไมสามารถนํามาใชกับงานวิจัยชิ้นนี้ได ผูวิจัยจึงคัดเฉพาะ
สวนที่สามารถนํามาประยุกตใชไดกับการแปลภาษาจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ อยางไรก็ดีการ
นํามาประยุกตใชใหเหมาะสมและไดผลลัพธการแปลที่ดีจึงตองมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดบางสวน
เพื่อใหเหมาะกับการนํามาใชเปนระบบแปลภาษาจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษซึ่งจะกลาวตอไป

รูปที่ 10 แสดงการทํางานหลักของระบบการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยาง
การทํางานของระบบการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยางมี 2 ขั้นตอนหลักซึ่งจะ
เริ่มที่ (1) ระบบการสกัดแมแบบการแปล ซึ่งเปนขั้นตอนการสกัดแมแบบการแปลจากคลังขอมูล
เทียบบทที่ผูวิจัยไดจัดเตรียมไวดังที่กลาวมากอนหนา แลวนําแมแบบการแปลที่สกัดไดไปเก็บลง
ฐานขอมูล (database) หลังจากนั้นจึงนําแมแบบการแปลที่เก็บไวมาแปลขอมูลหรือเอกสารรับเขา
และระบบจะทํางานสวน (2) ระบบการรวมคําแปลใหม ซึ่งเปนในขั้นตอนการเรียบเรียงคําแปลเพื่อ
ใหผลการแปลที่ไดสมบูรณและมีการเรียงตัวของคําเปนภาษาธรรมชาติดังรูปที่ 10
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3.2 ระบบการสกัดแมแบบการแปล
ระบบสกัดหาแมแบบการแปลคือระบบที่จะสกัดหาสวนคงที่และสวนผันแปรจาก
สวนซ้ําและสวนไมซ้ําของขอความภายในคลังขอมูลเทียบบทมาสรางเปนแมแบบการแปล แบง
ออกเปนขั้นตอนใหญได 3 ขั้นตอนดังรูปที่ 11 ดานลาง คือ
(1) ขั้นตอนภาษาเดี่ยวซึ่งจะทํางานแยกแตละภาษาเพื่อจะคนหากลุมคําที่เปนสวนซ้ํา
และสวนไมซ้ําภายในคลังขอมูล ภายในขั้นตอนภาษาเดี่ยวสามารถแบงไดเปน 3 ขั้นตอนยอยคือ
(1.1) ขั้นตอนการตัดแบงคําคือสวนที่จะบอกวาตัวอักษรกลุมใดเปน 1 คํา (1.2) ขั้นตอนการสรางชุด
คําคือสวนคนหาวาคําใดมีการปรากฏอยูภายในขอความใดบางโดยใชเปนเลขบรรทัดตัวบงชี้ (1.3)
ขั้นตอนขอมู ลการปรากฏรว มคื อสวนคนหาคําที่ ปรากฏรวมกันในแตละขอความและจะสราง
โครงสรางตนไมการปรากฏรวมของคํา
(2) ขั้นตอนเทียบสองภาษาซึ่งจะคนหาแมแบบการแปลสวนคงที่จากสวนซ้ําโดยการ
เปรียบเทียบคลังขอมูลทั้ง 2 ภาษา โดยแบงเปนขั้นตอนยอยได 2 ขั้นตอนคือ (2.1) ขั้นตอนการ
คนหาสวนคงที่และสวนผันแปรจากสวนซ้ําและสวนไมซ้ําของขอความ และ (2.2) ขั้นตอนจับคู
สวนคงที่เพื่อสรางแมแบบการแปลจากสวนคงที่
(3) ขั้ น ตอนการจั บ คู ซึ่ ง จะค น หาแม แ บบการแปลจากส ว นผั น แปรที่ เ หลื อ โดยมี
กระบวนการยอยอยู 2 กระบวนการคือ (3.1) กระบวนการคํานวณเมตริกความคลายคลึงของคูภาษา
และ (3.2) อัลกอริธึมการเปรียบเทียบลําดับ
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คลังขอมูล
เทียบบท
คลังขอมูล
คลังขอมูล
ภาษาเดี่ยว
ภาษาเดี่ยว
ภาษาตนฉบับ ภาษาเปาหมาย

1.1. ตัดแบงคําและ
เอนทิตีระบุนาม
ทุกบรรทัด
คําที่มีดัชนีระบุบรรทัด
สถิติการ
ปรากฏของคําใน
ภาษาตนฉบับ

1.2. สรางชุดคําตาม
สถิติการปรากฏ

1.1. ตัดแบงคําและ
เอนทิตีระบุนาม
ทุกบรรทัด
คําที่มีดัชนีระบุบรรทัด

ขอมูลคํา
ขอมูลคํา
และดั
ชนี
และดัชนี
ระบุเลขบรรทัด ระบุเลขบรรทัด

1.2. สรางชุดคําตาม
สถิติการปรากฏ

ชุดคําที่มีดัชนี
ระบุบรรทัดที่ปรากฏ

ชุดคําที่มีดัชนี
ระบุบรรทัดที่ปรากฏ

1.3. สรางตนไม
การปรากฏรวม

1.3. สรางตนไม
การปรากฏรวม

ตนไมการปรากฏรวม

2.1. คนหาสวนคงที่
และสวนผันแปร

สถิติการ
ปรากฏของคําใน
ภาษาตนฉบับ

ตนไมการปรากฏรวม
สวนคงที่ของแตละโหนดใบ
ของตนไมการปรากฏรวม

สวนผันแปร
2.2. จับคูสวนคงที่

สถิติ

สถิติ
3.จับคูสวนผันแปร

แมแบบการแปล
จากสวนผันแปร
ฐานขอมูล
แมแบบการแปล

แมแบบการแปล
จากสวนคงที่

รูปที่ 11 แสดงขั้นตอนการทํางานของระบบสกัดหาแมแบบการแปล
โดยงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดนิยามแบบจําลองทางคณิตศาสตรของแมแบบการแปลเปน
ลําดับ 4 สวน (quadruple) (S ,T , Af , Av ) เมื่อ
แทนลําดับของสวนขอความในภาษาตนฉบับซึ่งแทนดวย FkS คั่นดวยตัวแปร VkS
ซึ่ ง ส า ม า ร ถ แ ท น ค า ไ ด ด ว ย ส ว น ข อ ค ว า ม ใ ด ๆ ใ น ภ า ษ า ต น ฉ บั บ เ มื่ อ k ∈ เ ช น
S

S = F1S ,V1S , F2S ,V2S

แทนลําดับของสวนขอความในภาษาเปาหมายทางซึ่งแทนดวย FkT คั่นดวยตัว
ซึ่งสามารถแทนที่ไดดวยสวนขอความใดๆ ในภาษาเปาหมายทาง เมื่อ k ∈ เชน
T

แปร VkT

T = V1T , F1T ,V2T , F2T
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Af ⊆ ΠSF × ΠTF แทนเซ็ตการจับคูของเซ็ตของสวนขอความในภาษาตนฉบับและใน
ภาษาเปาหมายทาง เมื่อ ΠSF เปนการแบงสวน (Partition) ของเซ็ตสวนขอความ FkS ∈ S และ ΠTF
เปนการแบงสวนของเซ็ตสวนขอความ FkT ∈ T
แทนเซ็ตการจับคูของเซ็ตของตัวแปรในภาษาตนฉบับและใน
เปนการแบงสวนของเซ็ตตัวแปร VkS ∈ S และ ΠVT เปนการแบงสวน

Av ⊆ ΠVS × ΠVT

ภาษาเปาหมายทาง เมื่อ ΠVS
ของเซ็ตตัวแปร VkT ∈ T

ทั้งนี้ สวนขอความ (Text fragment) คือลําดับตอเนื่องของคําซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
บรรทัด ภายในลําดับ S จะมีสวนขอความ FpS จํานวนเทาไรก็ได p > 0 ตัว แตจะตองมีตัวแปร
VpS จํานวน p , p + 1 หรือ p − 1 ตัวเทานั้น เชนเดียวกัน ภายในลําดับ T จะมีสวนขอความ
FqT จํานวนเทาไรก็ได q > 0 ตัว โดยจะมีตัวแปร VqT จํานวน q , q + 1 หรือ q − 1 ตัวเทานั้น
ตัวอยาง แมแบบการแปล
X1

recently gave X 2 up ⇔ Y1 ได ยกเลิก Y2 ไป เมื่อ ไมนานนี้ : {(X1 ⇔ Y1 ),(X2

⇔ Y2 )}

สามารถแทนไดดวยลําดับ 4 สวนไดเปน (S ,T , Af , Av ) เมื่อ
S = V1S , F1S ,V2S , F2S

และ V2S

= X1

= X2

T = V1T , F1T ,V2T , F2T

นี้>, V1T

เมื่อ F1S = <recently, gave>, F2S = <up>, V1S

= Y1

และ V2T

เมื่อ F1T = <ได, ยกเลิก>,

F2T

= <ไป, เมื่อ, ไมนาน

= Y2

Af = {({F1S },{F2S },{F1T },{F2T })}

Av = {({X1 },{Y1 }),({X 2 },{Y2 })}

เปนตน
จากการนิ ย ามนี้ แม แ บบการแปลจึ ง ไม จํ า เป น ต อ งเป น กลุ ม คํ า ที่ เ รี ย งต อ กั น
ดังเชน X 0 gave X1 up ↔ Y0 ยกเลิกY1 : {(X 0 ⇔ Y0 ),(X1 ⇔ Y1 )} และสามารถหาคําที่เปน
สวนคงที่และสวนผันแปรไดในแตละบรรทัด ทําใหการสกัดแมแบบการแปลมีความยืดหยุนและ
สามารถสกัดแมแบบการแปลจากภาษาที่ซับซอนและมีสํานวนได
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3.2.1 ขั้นตอนภาษาเดี่ยว
ขั้นตอนภาษาเดี่ยวเปนการวิเคราะหสถิติการเกิดขึ้นของคําภายในคลังขอมูล
ภาษาเดี่ยวซึ่งแยกกันทําในแตละภาษา ซึ่งมีการทํางาน 3 ขั้นตอนคือ (1) ขั้นตอนการตัดแบงคํา (2)
ขั้นตอนการสรางชุดคํา และ (3) ขั้นตอนขอมูลการปรากฏรวม
3.2.1.1 ขั้นตอนการตัดแบงคํา
ขั้ น ตอนการตั ด แบ ง คํ า คื อ ส ว นที่ จ ะค น หาขอบเขตของคํ า ภายใน
คลังขอมูลซึ่งจะทําการคนหาและแบงขอบเขตของคําทุกบรรทัด ระบบการทํางานในขั้นตอนนี้
ผูวิจัยกําหนดไววาอักขระวางเปนขอบเขตของคําแตละคํา ซึ่งอักขระวางที่เปนขอบเขตของคําเปน
ผลการทํางานของโปรแกรมตัดคําอัตโนมัติ ‘SWATH’ (ไพศาล, 2541) ของศูนยคอมพิวเตอรและ
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ซึ่งเมื่อไดผลการตัดคํามาแลว ผูวิจัยได
ตรวจสอบความถูกตองและแกไขดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง เชน “ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ขอ แจง วา คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ได สั่ง ให รับ หุนสามัญ” ก็จะไดคํา 10
คําคือ [“ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” “ขอ” “แจง” “วา” “คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย” “ได” “สั่ง” “ให” “รับ” และ“หุนสามัญ”]
หลังจากนั้นเนื้อความในคลังขอมูลสองภาษาจะถูกจับคูเพื่อสรางคลังคู
ขอความสองภาษา การจับคูเนื้อความจะทําในระดับยอหนา โดยพิจารณาจากจํานวนยอหนาทั้งใน
เอกสารฝงไทยและเอกสารฝงภาษาอังกฤษ เกณฑการจับคูเนื้อความที่ผูวิจัยพบภายในคลังขอมูล
สองภาษามีดังตอไปนี้
(1) ถายอหนาภายในเอกสารทั้งสองภาษาสามารถจับคูไดแบบ 1 ตอ 1
ยอหนาดังกลาวจะถูกจับคูเปน 1 คู
(2) ถาหลายยอหนาในภาษาไทยสามารถจับคูไดกับ 1 ยอหนา
ภาษาอังกฤษ ก็ใหแบงยอหนาภาษาอังกฤษออกเปนหลายสวนใหสอดคลองเนื้อความของยอหนา
ภาษาไทย แลวจึงจับคูแตละยอหนา
(3) ถา 1 ยอหนาภาษาไทยสามารถจับคูไดกับหลายยอหนาภาษาอังกฤษ
ก็ใหแบงยอหนาภาษาไทยออกเปนหลายสวนใหสอดคลองกับเนื้อความของยอหนาภาษาอังกฤษ
แลวจึงจับคูแตละยอหนา
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ทั้งนี้ผูวิจัยไมพบกรณีที่หลายยอหนาภาษาไทยสามารถจับคูกับหลายยอ
หนาภาษาอังกฤษ จึงไมไดกําหนดเกณฑการจับคูเนื้อความสําหรับกรณีนี้ไว
อยางไรก็ตามเอนติทีระบุนามประเภทชื่อบริษัทและวันที่ เชน “ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย” หรือ “วันที่ 15 มีนาคม 2549” เปนตน มักจะมีอักขระวางแทรกอยู
ภายใน เพราะเอนทิตีระบุนามเหลานี้มีคูคําแปลไมเหมือนกับคําทั่วไปเชน “วันที่ 15 มีนาคม 2549”
แปลวา “March 15, 2006” ไมไดแปลเปนคําๆ แยกออกจากกัน เปน “fifteenth day March 2549”
ดังนั้นจึงตองระบุคําเหลานี้ออกมาใหไดกอนการตัดคํา เพื่อใหเครื่องเรียนรูวาคําหรือกลุมคําใดเปน
เอนติทีระบุนาม และสามารถรูจําไดวาเอนติทีระบุนามเปนคําเดียวถึงแมวาจะมีอักขระวางอยูภายใน
ซึ่งการระบุคําที่เปนเอนทิตีระบุนามในที่นี้ผูวิจัยไดใชการรูจําของนิพจนปกติ (regular expression)
ซึ่งก็คือการใชเครื่องหมายและสัญลักษณพิเศษมาตรวจสอบหรือเทียบคนหาตัวอักษร (ดูภาคผนวก
ก) เชน การใชเครื่องหมายปรัศนี (question mark) ‘?’ หมายความวาแทนที่เครื่องหมายปรัศนีดวย
ตัวอักษรอะไรก็ได อยางนอย 1 ตัว เชน “ก?ข” หมายถึง จะมีตัวอักษร ‘ก’ 1 ตัว และมีตัวอักษรตัว
สุดทายเปนตัวอักษร ‘ข’ 1 ตัว แตมีตัวอักษรอะไรก็ไดคั่นกลาง ตัวอักษร “ก” และ “ข” 1 ตัว ดังนั้น
“ก?ข” จึงตรวจสอบพบ “กกข” และ “ก4ข” เปนตน
อยางไรก็ตามขอความภาษาไทยและภาษาอังกฤษตองใชนิพจนปกติ
สําหรับรูจําที่แตกตางกัน ดังเชนเดียวกับนิพจนปกติที่ผูวิจัยไดแยกใชในการคนหาเอนทิตีระบุนาม
ของแตละภาษา เชน
(1) นิพจนปกติสําหรับคนหาและรูจําชื่อบริษัทในภาษาอังกฤษ
((\()?[A-Z][A-Za-z\-\.]+(\))?\s+)+Public\s+Company\s+Limited
การทํ า งานของนิ พ จน ป กติ นี้ คื อ การตรวจสอบและค น หากลุ ม ของ
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ 1 ตัวที่ตามดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญหรือตัวพิมพ
เล็กหรือเครื่องหมายมหัพภาคกี่ตัวก็ไดอยางนอย 1 ตัวตามดวยอักขระวางอยางนอย 1 ตัวและกลุม
ของตัวอักษรนี้ตองมีอยางนอย1 กลุมแลวตามดวยคําวา ‘Public’ ตามดวยอักขระวางอยางนอย 1 ตัว
แลวตามดวย คําวา ‘Company’ ตามดวยอักขระวางอยางนอย 1 ตัวแลวตามดวย คําวา ‘Limited’ ซึ่ง
นิพจนปกตินี้จะจับกลุมคําที่เปนชื่อบริษัทในภาษาอังกฤษเปนโทเค็นเดียวกัน เชน ‘S.E.C. Auto
Sales And Services Public Company Limited’ และ ‘Shin Corporation Public Company Limited’
(2) นิพจนปกติสําหรับคนหาและรูจําชื่อบริษัทในภาษาไทย
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\xba\xc3\xd4\xc9\xd1\xb7\s*.+\s*\xa8\xd3\xa1\xd1\xb4\s*' \'\(\s*\xc1\xcb\xd2\xaa\xb9\s*\)
การทํางานของนิพจนปกตินี้คือการตรวจสอบและคนหา ‘บริษัท’ ที่ตาม
ดวยตามดวยอักขระวางที่มีกี่ตัวก็ไดหรือไมมีก็ไดและตามดวยตัวอักษร อักขระพิเศษหรือตัวเลข
อะไรก็ไดอยางนอย 1 ตัวตามดวยตามดวยอักขระวางที่มีกี่ตัวก็ไดหรือไมมีก็ได และตามดวย คําวา
‘(มหาชน)’ ซึ่งนิพจนปกตินี้จะจั บกลุมคําที่เปนชื่อบริษัทในภาษาไทยเปนโทเค็นเดียวกัน เชน
บริษัท ไทยฮีทเอ็กซเชนจ จํากัด (มหาชน) และ บริษัทอาหารสยามจํากัด (มหาชน)
(3) นิพจนปกติสําหรับคนหาและรูจําวันที่ในภาษาอังกฤษ
[A-Z][a-z]+\s*(\d{1,2}(\s*\,\s*\d\d\d\d)?
การทํ า งานของนิ พ จน ป กติ นี้ คื อ การตรวจสอบและค น หากลุ ม ของ
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ หรือตัวพิมพเล็กอยางนอย 1 ตัวที่ตามดวยอักขระวางที่มีกี่ตัวก็
ไดหรือไมมีก็ไดแลวจึงตามดวยตัวเลขจํานวน 1หรือ 2 ตัวตามดวยกลุมของอักขระวางที่มีกี่ตัวก็ได
หรือไมมีก็ไดตามดวยเครื่องหมายจุลภาค(comma) ‘,’ ตามดวยอักขระวางที่มีกี่ตัวก็ไดหรือไมมีก็ได
แลวจึงมีตัวเลข 4 ตัว ซึ่งกลุมนี้จะมีหรือไมก็ได แตถามี ตองมีกลุมเดียว ซึ่งนิพจนปกตินี้จะจับ
กลุมคําและตัวเลขที่เปนวันที่ตางๆ เปนโทเค็นเดียวกัน เชน ‘September 8, 2006’ และ ‘May 26,
2006’
เมื่อทําการรูจําเอนทิตีระบุนามและแบงขอบเขตคําตามอักขระวางแลว
จึงสามารถนําขอมูลเขาสูระบบสวนตอไป
3.2.1.2 ขั้นตอนการสรางชุดคํา
ขั้นตอนการสรางชุดคํามีวัตถุประสงคเพื่อคนหาคําตางๆ ที่ปรากฏใน
คลังขอมูลวาคําแตละคําเกิดขึ้นคําละจํานวนเทาใดและปรากฏในบรรทัดใดบาง เพื่อนําไปใชในการ
คนหาคําที่ปรากฏรวมกันในขั้นตอนตอไป
ภายในระบบขั้นตอนสรางชุดคําจะคนหาวาคําใดมีการปรากฏอยูภายใน
บรรทัดใดบางโดยใชเปนเลขบรรทัดตัวบงชี้โดยการสรางแฟมขอมูลผกผัน (inverted file) ไวเปน
ไฟลอางอิงเพื่อเก็บดัชนีบงชี้ถึงคําแตละคําในแตละบรรทัดสําหรับการคํานวณคาทางสถิติวาคําใน
คลังขอมูลมีปริมาณเทาใดและปรากฏในบรรทัดไหนบางซึ่งผลของการทํางานสวนนี้จะทําใหไดชุด
คําและดัชนีบงชี้ถึงคําแตละคําในคลังขอมูลภาษาเดี่ยว
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เช น หากภายในคลั ง ข อ มู ล ภาษาเดี่ ย วมี ข อ ความ 5 บรรทั ด และมี คํ า
ดังตอไปนี้
บรรทัดที่

ตัวอยาง

1

เริ่ม ทํา การ ซื้อขาย ใน ตลาดหลักทรัพย ได ตั้งแต วันที่ 15 เมษายน 2549

2

กําหนด ให เริ่ม ซื้อขาย ได ตั้งแต วันที่ 18 พฤษภาคม 2549 เปนตนไป

3

สรุป จาก ระบบ บริการ ขอมูล ตลาดหลักทรัพย

4

ผูลงทุน สามารถ ศึกษา ขอมูล หลักทรัพย ได จาก ตลาดหลักทรัพย

5

การ รับ หุน เพิ่ม ทุน เปน หลักทรัพย จดทะเบียน เพิ่มเติม

จากตัวอยางขอมูลขางตน คําวา “เริ่ม” ปรากฏเพียงแคในบรรทัดที่ 1
และ 2 ดังนั้นภายในแฟมดัชนีผกผันจะเก็บเลขบรรทัด 1 และ 2 เปนคาดัชนีบงชี้ของคําไว เปน
“(เริ่ม)[1,2]” สวนคําวา “ทํา” ปรากฏแคในบรรทัดที่ 1 เทานั้น จึงเก็บดัชนีบงชี้ของคําเปน “(ทํา)[1]”
ระบบจะทําการเก็บดัชนีบงชี้จนครบทุกคํา และไดชุดคําและดัชนีบงชี้ในแฟมขอมูลผกผันดังนี้
(เริ่ม)[1,2] (ทํา)[1] (การ)[1,5] (ซื้อขาย)[1,2] (ใน)[1] (ตลาดหลักทรัพย)[1,3,4] (ได)[1,2,4] (ตั้งแต)
[1,2] (วันที่ 15 เมษายน 2549)[1] (กําหนด)[2] (ให)[2] (วันที่ 18 พฤษภาคม 2549)[2] (เปนตนไป)
[2] (สรุป)[3] (จาก)[3,4] (ระบบ)[3] ( บริการ)[3] (ขอมูล)[3,4] (ผูลงทุน)[4] (สามารถ)[4] (ศึกษา)[4]
(รับ)[5] (หุน)[5] (เพิ่ม)[5] (ทุน)[5] (เปน)[5] (จดทะเบียน)[5] (เพิ่มเติม)[5]
ภายในแฟมขอมูลผกผันจะประกอบดวยรายการคําพรอมดวยหมายเลข
บรรทัดกํากับบงบอกบรรทัดที่คํานั้นปรากฏ ชุดคําและดัชนีบงชี้ที่เปนผลลัพธของขั้นตอนนี้จะถูก
เก็บไวในแฟมขอมูลผกผันในฐานขอมูลซึ่งจะถูกนําไปใชในขั้นตอนตอไป
3.2.1.3 ขั้นตอนการสรางตนไมการปรากฏรวม
ขั้นตอนการสรางตนไมการปรากฏรวมคือการนําชุดคําและดัชนีบงชี้ที่
เปนผลลัพธจากขั้นตอนการสรางชุดคํามาสรางตนไมการปรากฏรวมซึ่งเปนขั้นตอนที่สําคัญมากใน
การสกัดแมแบบการแปล
ขั้ น ตอนนี้ จ ะสร า งเป น การหาส ว นข อ ความซ้ํ า ภายในประโยคใน
คลังข อมู ล ภาษาเดี่ย ว โดยใช ดัช นีแ สดงความสั มพั น ธร ะหว า งกลุม คําที่ ปรากฏรว มกั น รวมทั้ ง
ตําแหนงที่ปรากฏภายในคลังขอมูลภาษา หลังจากนั้นจึงรวบรวมกลุมคําที่ปรากฏอยูในบรรทัด
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เดีย วกั น เพื่ อค นหากลุ มคําที่ย าวที่ สุด ที่ปรากฏรว มกัน หลายครั้ง มากํา หนดให เ ป น สว นซ้ํ าของ
ขอความเพื่อจะสรางเปนสวนคงที่สําหรับแมแบบการแปล
ทั้งนี้ระบบจะพยายามคนหาขอความที่ปรากฏรวมกันในคลังขอมูลสอง
ครั้ ง ขึ้ น ไป เพื่ อ แยกความแตกต า งของส ว นข อ ความที่ ซ้ํ า ออกจากส ว นข อ ความที่ ไ ม ซ้ํ า ทั้ ง นี้
กระบวนการหาส ว นข อ ความซ้ํ า จะทํ า โดยการสร า งต น ไม ก ารปรากฏร ว มของส ว นข อ ความ
ยกตัวอยางเชน โหนด {(ตลาดหลักทรัพย)(แจง)[1, 2, 3, 4]} แสดงใหเห็นถึงการปรากฏรวมของคํา
‘ตลาดหลักทรัพย’ และ ‘แจง’ ในบรรทัดที่ 1, 2, 3, และ 4
โหนดแมเปนโหนดที่สามัญ ในขณะที่โหนดลูกของโหนดแมนั้นจะเปน
โหนดที่จําเพาะกวาโหนดแม ยกตัวอยางเชน โหนด {(ตลาดหลักทรัพย)(แจง)[1, 2, 3, 4]} เปน
โหนดแมของโหนดลูก {(ตลาดหลักทรัพย)(แจง)(ยกเลิก)[2, 3, 4]}
หลังจากรวบรวมโหนดจนกลายเปนตนไมแลว จะไดโหนดที่จําเพาะ
ที่สุดพรอมดวยเลขบรรทัดโหนดนั้นปรากฏเปนโหนดใบ ซึ่งจะเปนโหนดที่ยาวที่สุด และจะถูก
นําไปใชในการเทียบสองภาษา สาเหตุที่เลือกใชโหนดที่ยาวที่สุดเปนเพราะโหนดที่ยาวที่สุดเปน
กลุมของคําที่มักจะถูกนํามาใชรวมกันบอยครั้ง ซึ่งมีแนวโนมที่จะเปนสวนคงที่ของแมแบบการ
แปล
ดังนั้นจึงกลาวไดวาการสรางตนไมการปรากฏรวมมีจุดประสงคหลักอยู
ที่การคนหาโหนดใบซึ่งเปนโหนดปลายทางของตนไมซึ่งจะถูกนํามาใชเทียบเคียงในขั้นตอนสอง
ภาษาเพื่อไปเปนแมแบบการแปลตอไป
กระบวนการสร า งต น ไม ข องการปรากฏร ว มสามารถอธิ บ ายใน
รายละเอียดไดดังตอไปนี้ ซึ่งจะเปนอัลกอริธึมของวิธีการสรางตนไมการปรากฏรวม ในบรรทัดแรก
ของทุกอัลกอริธึมจะระบุชื่อฟงกชัน (function) พารามิเตอรรับเขา (input parameter) และคาสงคืน
(return)

45
อัลกอริธึมที่ 1 แสดงกระบวนการสรางตนไมการปรากฏรวมที่ระดับบน (McTait, 2001: 55)
algorithm CollectCollocs(L : LexicalItems) returns LeafNodeList
let T be a new empty collocation tree node.
for each lexicon l in L do
let c be a collocation node of l
if not AddToChildrenColloc(T,c) then
AddChildColloc(T,c)
end if
end for
let Q = CollectLeaves(T) be a list of leaf nodes of T
Filter(Q)
OrderLexicalItems(Q)
return Q
end algorithm

อัลกอริธึมนี้แสดงกระบวนการสรางตนไมการปรากฏรวมที่ระดับบนซึ่ง
จะรับขอมูลชุดคํา (LexicalItems) ที่กํากับดวยดัชนีบงชี้เลขบรรทัดแลวที่เปนผลลัพธของขั้นตอน
การสรางชุดคํา กระบวนการนี้เริ่มจากกําหนดให L เทากับรายการคําในขอมูลชุดคําและ T เทากับ
โหนดตนไมการปรากฏรวมตนใหมที่ยังไมมีโหนดใดๆ ภายใน โดยเริ่มตรวจสอบวาคําวา l อยูใน L
และกําหนดให c เปนโหนดการปรากฏรวมของ l
กระบวนการสรางต น ไมการปรากฏรว มที่ร ะดับบนนี้จ ะเริ่มจากการ
ตรวจสอบวา ถาเรียกคําสั่ง AddToChildrenColloc() จากอัลกอริธึมที่ 2 มาตรวจสอบเพื่อเพิ่ม c ลง
ใน T แลวคาสงคืนเปนเท็จ (false) ก็จะเรียกคําสั่ง AddChildColloc() มาสราง T อันใหมและเพิ่ม c
ลงไป
เมื่อเสร็จจากกระบวนการขั้นตนแลว กําหนดให Q เทากับผลการทํางาน
ของคํ า สั่ ง CollectLeaves() จากอั ล กอริ ธึ ม ที่ 6 กั บ โหนดต น ไม ก ารปรากฏร ว มต น ที่ ผ า น
กระบวนการทํ า งานขั้ น ต น ด า นบนมาแล ว ซึ่ ง Q จะเท า กั บ ชุ ด ของโหนดใบของ T และจะเริ่ ม
จัดรูปแบบ Q ดวยการกรองจากการเรียกคําสั่ง Filter() จากอัลกอริธึมที่ 7 และระบบจะทําการ
จั ด เรี ย งโหนดใบตามลั ก ษณะการปรากฏร ว มของคํ า ภายในคลั ง ข อ มู ล ภาษาเดี่ ย วด ว ยคํ า สั่ ง
OrderLexicalItems()
ผลลัพธที่ไดจากกระบวนการนี้คือจะไดขอมูลตนไมการปรากฏรวมซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงการปรากฏรวมกันภายในกลุมของขอความในคลังขอมูลภาษาเดี่ยวซึ่งจะไดตนไม
การปรากฏรวมจํานวนมากเปนปา (forest) ตนไมการปรากฏรวม
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อัลกอริธึมที่ 2 แสดงกระบวนการเพิ่มโหนดลูกในตนไมการปรากฏรวม (McTait, 2001: 56)
algorithm AddToChildrenColloc(Colloc,CollocNode) returns boolean
for each child C of CollocNode
Collocate(Colloc,C)
SplitTree(Colloc,CollocNode)
if any Colloc added to Children of CollocNode
Return True
else Return False
end algorithm

อัลกอริธึมนี้แสดงกระบวนการเพิ่มโหนดลูกในตนไมการปรากฏรวม
โดยกํ าหนดให Colloc เทากับคําที่ปรากฏรว มพรอมดวยดัชนีบงชี้เลขบรรทัด และ Collocnode
เท า กั บ โหนดในต น ไม ก ารปรากฏร ว ม และ C เท า กั บ โหนดลู ก ของ Collocnode ค า ส ง คื น ของ
กระบวนการนี้คือ จริง (true) หรือเท็จ (false)
กระบวนการนี้เริ่มจากการตรวจสอบความเปนกลุมยอยของการปรากฏ
รวมกันของ Colloc และ C กระบวนการทํางานจะเริ่มจากการเพิ่มเติม Colloc ลงในโหนดลูกทุกตัว
ดวยคําสั่ง Collocate()จากอัลกอริธึมที่ 3 หลังจากนั้นจะทํากระบวนการแยกโหนดในตนไมการ
ปรากฏรวมดวยคําสั่ง SplitTree() จากอัลกอริธึมที่ 5
ผลจากกระบวนการนี้ ถามีการเพิ่มคําลงโหนดลูกในตนไมการปรากฏ
รวม คาสงคืนของกระบวนการนี้คือจริง (true)
อัลกอริธึมที่ 3 แสดงกระบวนการเพิ่มเติมโหนดลูกลงในโหนดลูก (McTait, 2001: 56)
algorithm Collocate(Col1,Col2) returns boolean
if Intersection(IDs(Col1),IDs(Col2)) ≥ 2
if not AddToChildrenColloc(Col1,Col2) then
AddChildColloc(CombineCollocs(Col1,Col2),Col2)
else Return False
end algorithm

อัลกอริธึมนี้แสดงกระบวนการเพิ่มเติมโหนดลูกลงในโหนดลูก โดย
กําหนดให Col1 เทากับคําที่ 1 และ Col2 เทากับคําที่ 2 คาสงคืนของกระบวนการนี้คือ จริง (true)
หรือเท็จ (false)
กระบวนการทํางานของอัลกอริธึมนี้คือการตรวจสอบวา ถา Col1 และ
Col2 ปรากฏร ว มกั น ในหมายเลขบรรทั ด เดี ย วกั น อย า งน อ ย 2 ครั้ ง ก็ จ ะเรี ย กคํ า สั่ ง
AddToChildrenColloc() จากอัลกอริธึมที่ 2 เพื่อเพิ่ม Col1 เปนโหนดลูกของ Col2 และเรียกซ้ําทํา
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คําสั่งนี้ตามเงื่อนไขการปรากฏรวมกันในหมายเลขบรรทัดเดียวกันอยางนอย 2 ครั้ง จนไมสามารถ
เพิ่ม Col1 เปนโหนดลูกของ Col2 ไดอีก หลังจากนั้นก็จะเรียกคําสั่ง AddChildColloc() เพื่อทําการ
สรางโหนดลูกชุดใหมขึ้นมาโดยการเรียกซอนดวยคําสั่งCombineCollocs() จากอัลกอริธึมที่ 4
ผลจากกระบวนการนี้ ถาไมตรงตามเงื่อนไขคือการปรากฏรวมกันใน
หมายเลขบรรทัดเดียวกันอยางนอย 2 ครั้ง ก็จะไดคาสงคืนเปนเท็จ (false) ทันที
อัลกอริธึมที่ 4 แสดงกระบวนการยอยของการรวมโหนด (McTait, 2001: 57)
algorithm CombineCollocs(Col1,Col2) returns NewColloc
NewColloc = new Colloc()
NewColloc.SetIds(Intersection(IDs(Col1),IDs(Col2))
NewColloc.SetLexicalItems(LexItems(Col1), LexItems(Col2))
return NewColloc
end algorithm

อัลกอริธึมนี้แสดงกระบวนการยอยของการรวมโหนด Col2 กับโหนด
Col1 โดยการสรางโหนด Colloc ขึ้นใหมและนําโหนด Col2 และโหนด Col1 มารวมกันอยูใน
โหนด colloc ที่สรางขึ้นใหม เปนกลุมคําใหมที่ถูกกํากับดวยดัชนีบงชี้เลขบรรทัดนั้นโดยจะดึง
เฉพาะเลขบรรทัดที่เกิดการปรากฏรวมเทานั้น เชน มีชุดคํา (เด็ก)[1,2,3] (ดี)[2,3,4] กระบวนการนี้
จะพยายามสรางโหนดใหมโดยรวม (เด็ก)(ดี)[2,3] เขาดวยกัน โดยคาสงคืนคือโหนดของกลุมคําที่
รวมกัน และจะนําคาสงคืนนี้ไปเรียก AddChildColloc() เพื่อนํากลุมคําใหมนี้ไปเปนโหนดลูกของ
โหนดคําเดิมดวย
อัลกอริธึมที่ 5 แสดงกระบวนการแยกโหนดในตนไมการปรากฏรวม (McTait, 2001: 57)
algorithm SplitTree(Col1,Col2) returns void
TempColloc = CombineCollocs(Col1,Col2)
for each Child C of Col2
if StrictSubsetP(IDs(C),IDs(TempColloc))
SplitP = True
AppendDaughters(TempColloc,C)
DeleteChild(Col2,C)
if SplitP == True
AppendDaughters(Col2,TempColloc)
end algorithm

อัลกอริธึมนี้แสดงกระบวนการแยกโหนดในตนไมการปรากฏรวม โดย
กําหนดให TempColloc เทากับผลการทํางานของคําสั่ง CombineCollocs()จากอัลกอริธึมที่ 4 คา
สงคืนของกระบวนการนี้คือคาวาง (void)
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กระบวนการทํางานของอัลกอริธึมนี้คือการปรับโหนดลูกของโหนด
Col2 มาเปนโหนดลูกของโหนด Col1 เพื่อการคนหาและสกัดการปรากฏรวมที่ยาวที่สุด (longest
possible collocation) เชน มีชุดคํา (เด็ก)[1,2,3,4] (ไม)[3,4] (ดี)[2,3,4] จะไดการเรียงตัวของโหนด
คือ (เด็ก)[1,2,3,4] เปนโหนดแมและไม[3,4] เปนโหนดลูกเปนอันดับแรก ปญหาที่พบคือระบบจะ
ทําการเพิ่มโหนดลูก (ดี)[2,3,4] เปนโหนดลูกที่ 2 ของ (เด็ก)[1,2,3,4] แตวา (ไม)[3,4] ก็เปนสวนซ้ํา
ของ (ดี)[2,3,4] เชนกัน ดังนั้นการทํางานของอัลกอริธึมนี้จะปรับปญหาดังกลาวนี้ใหเหลือเปนการ
เรียงตัวของโหนดเพียงกิ่งเดียวคือ (เด็ก)[1,2,3,4] (ไม)[3,4] (ดี)[2,3,4] ดังรูปที่ 12

(เด็ก)[1,2,3,4]

(เด็ก)(ไม)[3,4]

(เด็ก)[1,2,3,4]

(เด็ก)(ดี)[2,3,4]

(เด็ก)(ไม)[3,4]

รูปที่ 12 แสดงภาพตนไมการปรากฏรวมที่ไมไดทํากระบวนการแยกโหนด
กระบวนการแยกโหนดในตนไมการปรากฏรวมจะตรวจสอบและพบวา
เมื่อ (ดี)[2,3,4] เปน Col1 ที่ถูกเพิ่มเปนโหนดลูกของ (เด็ก)[1,2,3,4] ซึ่งเปน Col2 เมื่อการทํางานของ
กระบวนการ CombineCollocs() เสร็ จ จะได ผ ลลั พ ธ คื อ (เด็ ก )(ดี ) [2,3,4] ซึ่ ง จะถู ก เก็ บ เป น
TempColloc โหนดลูกทุกโหนดของ Col2 หรือในที่นี้คือ (เด็ก)[1,2,3,4] วาโหนดลูกใดเปนเซตยอย
(subset) ของโหนดลูกอื่นหรือไม จากตัวอยางดานบน เด็กไม[3,4] ที่เปนโหนดลูกของโหนดแม
(เด็ก)[1,2,3,4]นั้นเปนเซตยอย (subset) ของ (เด็ก)(ดี)[2,3,4] ที่เปนโหนดลูกของโหนดแม (เด็ก)
[1,2,3,4] เชนกัน ระบบจะทําการลบ (delete) (เด็ก)(ไม)[3,4] และสราง (เด็ก)(ไม)(ดี)[3,4] เปน
โหนดลูกของ (เด็ก)(ดี)[2,3,4] แทนซึ่งจะทําใหระบบสามารถสกัดการปรากฏรวมที่ยาวที่สุดไดดัง
รูปที่ 13 ดานลาง
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(เด็ก)[1,2,3,4]

(เด็ก)(ดี)[2,3,4]

(เด็ก)[1,2,3,4]

(เด็ก)(ไม)[3,4]

(เด็กดี)[2,3,4]

(เด็ก)(ไม)(ดี)[3,4]

รูปที่ 13 แสดงภาพตนไมการปรากฏรวมที่ผานกระบวนการแยกโหนด
จากตัวอยางดานบนเปนการคนหาและสกัดการปรากฏรวมที่ยาวที่สุดที่
สั้นและงาย ขอมูลจริงที่นํามาสกัดการปรากฏรวมที่ยาวที่สุดจะมีความซับซอนและมีโหนดลูกหลาย
โหนด เพราะระบบสามารถสรางโหนดและเพิ่มโหนดลูกไดมากมายหากตรงตามเงื่อนไขมีการ
ปรากฏรวมซ้ํากันเกิน 2 ประโยค
อัลกอริธึมที่ 6 แสดงกระบวนการรวบรวมโหนดใบของตนไมการปรากฏรวม (McTait, 2001: 60)
algorithm CollectLeaves( CollocList ) returns LeafNodeList
LeafNodeList = new List()
for each Colloc C in CollocList
if HasDaughtersP(C)
CollectLeaves(GetDaughters(C));
else
LeafNodeList.addElement(C);
return LeafNodeList;
end algorithm

อัลกอริธึมนี้แสดงกระบวนการรวบรวมโหนดใบของตนไมการปรากฏ
รวม โดยกําหนดใหชุดของโหนดใบ (LeafNodeList) เทากับรายการโหนดวางเปลา (new List) และ
คาสงคืนคือชุดของโหนดใบ เนื่องจากโหนดใบของตนไมการปรากฏรวมทุกโหนดจะเปนสวนที่
ยาวที่สุดของการปรากฏรวมและสวนที่ยาวที่สุดนี้หากนําไปจับเทียบขามภาษาก็จะถูกนําไปใชเปน
แมแบบการแปล
กระบวนการนี้จะรวบรวมโหนดใบทุกใบในทุกตนไมการปรากฏรวม
โดยเริ่มจากการคนหาชุดหรือกลุมคําที่ปรากฏรวมที่เปนโหนดลูกของโหนดราก collocList โดยทุก
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ตนไมการปรากฏรวมจะถูกไลคนหาแบบเวียนซ้ําจนกวาจะพบโหนดใบหรือโหนดปลายทางของ
ทุกโหนดราก
อัลกอริธึมที่ 7 แสดงกระบวนการกรองโหนดใบ (McTait, 2001: 60)
algorithm Filter(LeafNodeList) returns FilteredLeafNodeList
for each Colloc Ci in LeafNodeList
for each Colloc Ci+1 in LeafNodeList
if IDs(Ci) = IDs(Ci+1) AND Length(Ci) > Length(Ci+1)
remove(Ci+1,LeafNodeList)
return LeafNodeList
end algorithm

อัลกอริธึมนี้แสดงกระบวนการกรองโหนดใบเพื่อใหเหลือสวนที่ยาว
ที่สุดของการปรากฏรวมเทานั้น โดยกําหนดให Ci คือกลุมคําของการปรากฏรวมจากโหนดใบ และ
คาสงคืนคือชุดของโหนดใบ
สรุป ขั้นตอน 3.2.1 ผลของขั้นตอนภาษาเดี่ยวที่ไดจากกระบวนการทั้งหมดคือ
ตนไมการปรากฏรวมจากคลังขอมูลแตละภาษา และสวนที่จะนําไปใชตอในขั้นตอนเทียบสอง
ภาษาคือโหนดใบของกลุมคําของการปรากฏรวมที่ยาวที่สุด ตัวอยางของตนไมการปรากฏรวมจะ
แสดงไวในรูปที่ 14 ซึ่งในรูปที่ 14 ขะเปนตัวอยางที่มีเพียง 2 โหนดรากคือ โหนดราก “ขอแจงวา
คณะกรรมการ” และโหนดราก “
_ROOT_
(ขอแจงวาคณะกรรมการ)[0,1,2,3,4,5,6]
(ขอแจงวาคณะกรรมการ)(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)[0,1,2,3,4,5,6]
(ขอแจงวาคณะกรรมการ)(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)(ตั้งแต)[0,1,2,3,4,5,6]
(ขอแจงวาคณะกรรมการ)(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)(ตั้งแต)(เปนตนไป)[0,1,2,3,4,5,6]
(ขอแจงวาคณะกรรมการ)(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)(ตั้งแต)(เปนตนไป)(เปนหลักทรัพยจดทะเบียน)
[0,1,2,3,4,5,6]
(ขอแจงวาคณะกรรมการ)(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)(ตั้งแต)(เปนตนไป)(เปนหลักทรัพยจดทะเบียน)
(ไดสั่งรับใหหุนสามัญของ)[0,1,2,3,4,5,6]
(จัดสรรให)[7,8,9,10,11]
(จัดสรรให)(หนวย)[7,8,9,10,11]
(จัดสรรให)(หนวย)(หุน)[7,8,9,10,11]
(จัดสรรให)(หนวย)(หุน)(แปลงเปนสามัญได)[7,8,9,10,11]
(จัดสรรให)(หนวย)(หุน)(แปลงเปนสามัญได)(ใบสําคัญแสดงสิทธิ)[7,8,9,10,11]
(จัดสรรให)(หนวย)(หุน)(แปลงเปนสามัญได)(ใบสําคัญแสดงสิทธิ)(กรรมการและพนักงานจํานวน)[7,8,9,10,11]

รูปที่ 14 แสดงตัวอยางสวนหนึ่งของตนไมการปรากฏรวม
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3.2.2 ขั้นตอนการเทียบสองภาษา
ขั้นตอนการเทียบสองภาษาคือกระบวนการเทียบหาคูคําแปลของกันและกัน
จากคลังขอมูลเทียบบท โดยใชความสอดคลองของการปรากฏจากแตละบรรทัดในคลังขอมูลโดย
แบงเปน 2 ขั้นตอนคือ (1) ขั้นตอนการคนหาสวนคงที่และสวนผันแปร และ (2) ขั้นตอนการจับคู
สวนคงที่เพื่อสรางแมแบบการแปล
3.2.2.1 ขั้นตอนการคนหาสวนคงที่และสวนผันแปร
ในขั้นตอนนี้จะนําผลของขั้นตอนภาษาเดี่ยวมาใชเพื่อทําการคนหาสวน
ซ้ําและสวนไมซ้ําของขอมูลจากคลังขอมูลเพื่อตรวจสอบหาสวนคงที่และสวนผันแปรของแตละ
บรรทัด โดยกําหนดใหกลุมคําที่ปรากฏซ้ําๆ กันในขอมูลตัวอยางแตละบรรทัดเปนสวนคงที่ และ
สวนที่ไมซ้ํากันเปนสวนผันแปร เนื่องจากคําหรือกลุมคําใดที่ปรากฏซ้ําๆ กันนาจะเปนสวนที่เปน
แกนหลักสําคัญเพราะจะเปนกลุมคํามีความเปนไปไดวาจะเกิดขึ้นอีกในรายงานประเภทเดียวกัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาษาเฉพาะทางซึ่งมีวงคําศัพทไมมาก
การคนหาสวนคงที่และสวนผันแปรสามารถตรวจสอบไดจากโหนดใบ
ของตนไมการปรากฏรวมที่เปนผลลัพธของขั้นตอนภาษาเดี่ยว โดยพิจารณาวาคําที่ถูกเก็บอยูใน
โหนดใบเปนสวนคงที่และคําอื่นเปนสวนผันแปร เชน โหนดใบมีขอมูลคือ “(ตลาดหลักทรัพย)
(เพิ่ม) (สินคา) (:) [1, 12]” และเมื่อตรวจสอบกลับไปที่ขอความตนฉบับจากดัชนีบงชี้เลขบรรทัด
และพบ“ตลาดหลั กทรั พย เพิ่ม สินคา : AKR [1]” จากบรรทัดที่ 1 และ “ตลาดหลัก ทรัพย เพิ่ ม
สินคา : BNT [12]” จากบรรทัดที่ 12 ทําใหสามารถกําหนดไดวา “(ตลาดหลักทรัพย) (เพิ่ม) (สินคา)
(:)” เปนสวนคงที่ โดยที่ “(AKR)” และ “(BNT)” เปนสวนผันแปร ดังนั้นจึงกลาวไดวาโหนดใบทุก
โหนดเปน สวนคงที่ และสวนผันแปรก็จะถูกแทนคาดวยตัวแปร ตัวแปรที่ใชในภาษาตนฉบับ
กําหนดใหใชตัวแปร “<X>” และตัวแปรที่ใชในภาษาเปาหมาย กําหนดใหใชตัวแปร “<Y>”
อย า งไรก็ ต ามส ว นผั น แปรในแต ล ะโหนดใบอาจจะมี ม ากกว า 1 ตั ว
ดังนั้นตัวแปรทุกตัวจึงตองมีหมายเลขกํากับตามตําแหนงจากทางซายไปขวา โดยหมายเลขกํากับจะ
เริ่มตนที่ 0 หากตัวแปรปรากฏในตําแหนงกอนสวนคงที่ แตหากตัวแปรปรากฏในตําแหนงหลัง
สวนคงที่หมายเลขกํากับจะเริ่มตนที่ 1 หลังจากนั้นจึงจะไลตัวเลขเรียงไปจนครบทุกตัวแปรโดยไม
อนุญาตใหมีตัวเลขซ้ํากัน เชน “ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขอแจงวาคณะกรรมการ ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดสั่งใหรับหุนสามัญของ <X1> เปน <X2> ในตลาดหลักทรัพยตั้งแต
<X3> เปนตนไป” จากตัวอยางขางตนจะพบวาตัวแปรเริ่มจาก <X1> เพราะมีสวนคงที่ “ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ขอแจงวาคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดสงั่ ใหรบั
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หุนสามัญของ” ปรากฎอยูหนาตัวแปรแรก และจะไลตัวเลข <X2> <X3> ตามลําดับเพื่อบงบอก
ตําแหนงการปรากฏของสวนผันแปร สวนคงที่ที่มีการกํากับหลายเลขตําแหนงของสวนผันแปรนี้จะ
ถูกเรียกวาแมแบบภาษาเดี่ยวและจะถูกนําไปคนหาสวนคงที่ในอีกภาษาเพื่อเปนคูคําแปลตอไป
3.2.2.2 ขั้นตอนการจับคูสวนคงที่เพื่อสรางแมแบบการแปล
ขั้นตอนการจับคูสวนคงที่เ พื่อสร างแมแบบการแปลคื อการคน หาวา
แมแบบการแปลภาษาเดี่ยวใดเปนคูคําแปลของกันและกัน เพื่อจะนําไปสรางเปนแมแบบการแปล
ตอไป
ผลลัพธจากขั้นตอน 2.1 คือไดแมแบบภาษาเดี่ยวจากโหนดใบของตนไม
การปรากฏรวม การจับคูแมแบบภาษาเดี่ยวตองใชความสอดคลองของการปรากฏจากแตละบรรทัด
ในคลังขอมูล และทุกครั้งที่แมแบบภาษาเดี่ยวปรากฏสอดคลอง กลุมของเลขบรรทัดทั้งภาษาตน
ทาง (IDs(CollocSL)) และภาษาปลายทาง (IDs(CollocTL)) ตองตรงกันทั้งหมด ซึ่งมีการคํานวณดัง
สมการที่ 1
IDs(CollocSL ) = IDs(CollocTL )

(1)

เชน “(ตลาดหลักทรัพย) (เพิ่ม) (สินคา) (:) <X1> [1, 12, 36, 44]”
แมแบบภาษาเดี่ยวนี้ปรากฏในบรรทัดที่ 1 บรรทัดที่ 12 บรรทัดที่ 36 และบรรทัดที่ 44 จาก
คลังขอมูลภาษาไทย และ “(SET) (adds) (new) (listed) (securities) (:) <X1> [1, 12, 36, 44]”
แมแบบภาษาเดี่ยวนี้ปรากฏในบรรทัดที่ 1 บรรทัดที่ 12 บรรทัดที่ 36 และบรรทัดที่ 44 จาก
คลังขอมูลภาษาอังกฤษ ดังนั้น กลุมคํานี้จะถูกจับเทียบเปนคูคําแปลของกันและกัน เปน “(ตลาด
หลักทรัพย) (เพิ่ม) (สินคา) (:) <X1>” ↔ “(SET) (adds) (new) (listed) (securities) (:)<X1>”
การทํางานในขั้นตอนนี้จะทําใหไดแมแบบการแปลของสวนคงที่ซึ่งจะ
เปนสวนหลักในการเปรียบเทียบหาคําแปลในงานวิจัยชิ้นนี้
อยางไรก็ตามขั้นตอนเทียบสองภาษาจะสามารถสกัดแมแบบการแปลออกมา
ไดแคเพียงสวนหนึ่งเทานั้น และยังไมเพียงพอตอการนําไปใชแปลขอความรับเขา ดังนั้นจึงตองนํา
สวนผันแปรไปจับคูเทียบแปลเพื่อเพิ่มวงคูคําศัพทใหกับระบบซึ่งจะเปนการทํางานในขั้นตอน
ถัดไป
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3.2.3 ขั้นตอนการจับคูสวนผันแปร
ขั้นตอนนี้คือการนําสวนผันแปรมาจับคูเทียบแปลเพื่อเพิ่มวงคูคําศัพทใหกับ
ระบบ โดยจะนําสวนผันแปรมาจับคูที่เปนคําแปลของกันและกัน อยางไรก็ตามสวนผันแปรบาง
กรณี อาจมีจํานวนไมเทากัน เนื่องจากสวนผันแปร 1 สวนอาจจะมีคูคําแปลมากกวา 1 ก็ไดเชน สวน
ผันแปร 2 สวนมีคูคําแปล 1 สวนดังรูปที่ 15
ภายหลังจากที่สามารถระบุตําแหนงสวนผันแปรในแมแบบการแปลไดโดยการ
ใชการปรากฏรวมของสวนขอความที่สกัดออกมาไดแลว สวนผันแปรตางๆ จะถูกจับคูกันระหวาง
สองภาษาเพื่อระบุความสอดคลองระหวางกัน สวนผันแปรแตละตัวจะถูกทดลองจับคูในทุกความ
เปนไปไดโดยใชอัลกอริธึมการเปรียบเทียบลําดับ (Sequence Comparison Algorithm) โดยใช
เมตริกความคลายคลึงของคูภาษา (Bilingual Similarity Metric / BS) ในการตัดสินใจเลือกการจับคู
สวนผันแปรที่เหมาะสมที่สุด หลังจากกระบวนการนี้ จะไดแมแบบการแปลที่ระบุความสอดคลอง
ระหวางสวนผันแปรในคูภาษาออกมา โดยสวนผันแปรจะเปนตัวแปรที่มีคาวาง ซึ่งสามารถนําไปใช
ในกระบวนการแปลโดยใชแมแบบการแปลในภายหลังได
สวนคงที่จากขั้นตอน
ภาษาเดี่ยว

(w1) (w2) [1,2]

(w′1) (w′2) [1,2]

(w3) (w1) (w4) (w2) (w5) [1,2]

(w′1) (w′3) (w′4) (w′2) (w′5) [1,2]

ขอมูลจากตนฉบับ
ในคลังขอมูล

(w′1) (Y1) (w′2) (Y2)

แมแบบการแปลที่สกัด
ไดจากสวนคงที่จาก
ขั้นตอนเทียบสองภาษา

(X1) (w1) (X2) (w2) (X3)
X1
(w3)

X2
(w4)

Y1
(w′3) (w′3)

X3
(w5)

สวนผันแปรที่เหลือจะถูก
นํามาจับคูในขั้นตอนการจับคู

Y2
(w′5)

รูปที่ 15 แสดงสวนที่เหลือจากขั้นตอนเทียบสองภาษาและการจับคูสวนผันแปร
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ภายในขั้ น ตอนการจั บ คู ส ว นผั น แปรมี ก ระบวนการทํ า งานหลั ก อยู 2
กระบวนการคือ (1) กระบวนการคํานวณเมตริกความคลายคลึงของคูภาษา และ (2) อัลกอริธึมการ
เปรียบเทียบลําดับ
3.2.3.1 กระบวนการคํานวณเมตริกความคลายคลึงของคูภ าษา
กระบวนการคํานวณเมตริกความคลายคลึงของคูภาษาคือการคํานวณคา
คะแนนจากความคลายคลึงของคําในสวนผันแปร เพื่อใชในการตัดสินใจเลือกการจับคูสวนผันแปร
ที่เหมาะสมที่สุดในอัลกอริธึมการเปรียบเทียบลําดับ การคํานวณความคลายคลึงของคูภาษาในงาน
ของแม็คเทท (McTait, 2001:64) ประกอบดวยปจจัย 2 สวน คือ คะแนนคํารวมเชื้อสาย (cognate)
และคะแนนการกระจายตัวของคําในคูภาษา (bilingual lexical distribution/BLD) โดยมีสมการใน
การคํานวณคือ
BS =

BLD + Cognates
1 + Cognates

(2)

คํารวมเชื้อสายคือคําที่มาจากรากศัพทเดียวกันแตมีการผันแปรไปตาม
ภาษาตางกันไป ซึ่งจะพบในภาษาตระกูลเดียวกัน เชน ภาษาตระกูลอินโดยูโรเปยนที่เปนตนกําเนิด
ของภาษาทางฝงประเทศยุโรป อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน เปนตน งานของแม็ค
เททเปนการแปลภาษาในตระกูลเดียวกันจึงมีคํารวมเชื้อสายปรากฏอยูในคลังขอมูลเปนจํานวนมาก
ทําใหเมตริกความคลายคลึงตองคํานวณโดยอาศัยคํารวมเชื้อสายเปนหลักตามสมการที่ (2)
อยางไรก็ตามในงานวิจัยชิ้นนี้ที่วิจัยการแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
ซึ่งคูภาษานี้เ ปนภาษาตางตระกูลจึงไมสามารถนําคะแนนคํารวมเชื้อสายมาเปนตัวแปรในการ
คํานวณคะแนนได จึงตองตัดคะแนนสวนนี้ออกไปและคงไวแตสวนคะแนนการกระจายตัวของคํา
ในคูภาษาดังนั้นสมการในการคํานวณเมตริกความคลายคลึงของคูภาษา จึงไดรับการปรับเปลี่ยน
ดังนี้ เนื่องจากตองตัดคะแนนคํารวมเชื้อสาย จึงทําให Cognates = 0 สมการที่ (2) จึงลดรูปเปน
ดังสมการที่ (3)
BLD
1
∴ BS = BLD
BS =

(3)

ดั ง นั้ น ในงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ คะแนนกระบวนการคํ า นวณเมตริ ก ความ
คลายคลึงของคูภาษาจึงเทากับคะแนนการกระจายตัวของคําในคูภาษา การคํานวณคะแนนการ
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กระจายตัวของคําในคูภาษาจึงเปนสวนที่สําคัญมากในงานวิจัยชิ้นนี้โดยมีสมการสัมประสิทธิ์ของ
ไดซ (Dice’s co-efficient) (Dice, 1945) คือ
WBLD(S ,T ) =

2( S ∩ T )
S +T

(4)

การคํานวณคะแนนการกระจายตัวของคําในคูภาษา (WBLD) จะดูจาก
ความสอดคลองของเลขบรรทัดที่กลุมคําดังกลาวปรากฏ โดยมีสมมติฐานวา คําที่ปรากฏอยูในคู
บรรทัดเดียวกันมีแนวโนมวาจะเปนคูคําแปลของกันและกันถาคํานั้นปรากฏในทุกคูบรรทัดดังกลาว
สมการสัมประสิทธิ์ของไดซมีหลักการคํานวณคือ จะนําจํานวนบรรทัดที่คําคูดังกลาวปรากฏ มาคูณ
สองและหารดวยจํานวนบรรทัดที่คําของภาษาตนฉบับหรือคําของภาษาเปาหมายปรากฏอยู ผลที่ได
คือคาความนาจะเปนของการเปนคูคําแปลซึ่งกันและกัน (WBLD)
อยางไรก็ตามสมการสัมประสิทธิ์ของไดซ สามารถหาความสัมพันธได
แคในระดับคําเดี่ยว แตในภาษาที่พบมีการปรากฏของกลุมคําอยู จึงตองนําสมการสัมประสิทธิ์ของ
ไดซมาพัฒนาตอเปนสมการดังนี้
2 ∑ arg maxWBLD(wS , wT )
BS (S ,T ) = BLD(S ,T ) =

wS ∈S

wT ∈T

S +T

(5)

สมการนี้จะชวยหากลุมคําและคาความสัมพันธของความสอดคลองของ
เลขบรรทัดซึ่งสามารถเขียนเปนอัลกอริธึมไดดังนี้
อัลกอริธึมที่ 8 แสดงกระบวนการคํานวณคะแนนการกระจายตัวของกลุมคําในคูภาษา
algorithm bld(SLFragment, TLFagment)
for each SL Word WS ∈ SLFragment
for each TL Word WT ∈ TLFragment
add Dice (WS ,WT ) to DistributionScores list
add Maximum(DistributionScores) to MaxScores list
return 2*(Σ MaxScores/(Length(SLFragment)+Length(TLFragment)))
end algorithm

อัลกอริธึมที่ 8 แสดงวิธีการคํานวณคะแนนการกระจายตัวของกลุมคําใน
คูภาษาของสวนขอความที่กําหนดให (SLFragment และ TLFragment) กระบวนการคํานวณจะเปน
ดังนี้ สําหรับคําหนึ่งๆ ในสวนขอความของภาษาตนฉบับ คาสัมประสิทธิ์ของไดซจะถูกคํานวณ
เทียบกับคําทุกคําในสวนขอความของภาษาเปาหมาย เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ที่มีคามากที่สุด จากนั้น
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จึงนําคาสัมประสิทธิ์ที่มีคามากที่สุดของแตละคําในสวนขอความของภาษาตนฉบับมารวมกัน คูณ
ดวยสอง หารดวยความยาวรวมของสวนขอความทั้งภาษาตนฉบับและภาษาปลายทาง
เมื่อไดคะแนนการกระจายตัวของกลุมคําแลว คะแนนนี้จะถูกนําไปใช
ในการตัดสินใจเลือกวิธีการจับคูสวนผันแปรที่ดีที่สุดในอัลกอริธึมเปรียบเทียบลําดับในขั้นตอน
ตอไป
3.2.3.2 อัลกอริธึมการเปรียบเทียบลําดับ
กระบวนการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อจับคูสวนผันแปรใหเปนคูคําแปลกัน
เพื่อสรางแมแบบการแปลสวนผันแปร โดยกระบวนการนี้จะเลือกสวนผันแปรแตละตัว จากหลายๆ
ตัวในขอความของในแตละภาษามาจับคูกัน
จากกระบวนการที่แลว คาคะแนนการกระจายตัวของกลุมคําในคูภาษา
จะเปนตัวบงบอกวาคําใดหรือกลุมคําใดเปนคูคําแปลกับคําใด ซึ่งการจับคูอาจเกิดแบบ 1 คําตอ 1 คํา
หรือ 1 คําตอ 2 คํา หรือ 2คําตอ 1 คําก็ได การจับคูในสวนนี้จึงตองใชอัลกอริธึมโปรแกรมพลวัติ
(Dynamic Programming Algorithm) กับการจับคูลําดับ (sequence alignment) เพื่อตรวจสอบและ
จับคูสวนผันแปร โดยนิยามการจับคูลําดับไวดังนี้
มีความยาว m และ n
วัติ ดังสมการที่ 6

ถาหากมีลําดับของสวนขอความ 2 ตัวที่สอดคลองกัน คือ x และ y ซึ่ง
ตามลําดับ ลําดับทั้งสองสามารถจับคูกันไดโดยใชอัลกอริธึมโปรแกรมพล

⎧⎪D(i, j − 1) + d (∅,{y j })
⎪⎪
⎪⎪D(i − 1, j ) + d ({x i }, ∅)
⎪⎪
⎪⎪D(i − 1, j − 1) + d ({x i },{y j })
⎪⎪D(i − 1, j − 2) + d ({x i },{y j −1, y j })
D(i, j ) = min ⎨
⎪⎪D(i − 1, j − 3) + d ({x i },{y j −2 , y j −1, yi })
⎪⎪D(i − 2, j − 1) + d ({x , x },{y })
i −1
i
j
⎪⎪
⎪⎪D(i − 3, j − 1) + d ({x i −2 , x i−1, x i },{y j })
⎪⎪
⎪⎪⎩D(i − 2, j − 2) + d ({x i −1 },{y j }) + d ({x i },{y j −1 })

… (1)
… (2)
… (3)
… (4)
… (5)
… (6)
… (7)
… (8)

(6)

เมื่อ x i แทนสวนขอความหนึ่งในภาษาตนฉบับ และ y j แทนสวน
ขอความหนึ่งในภาษาเปาหมาย ฟงกชัน D(i, j ) จะเปนคะแนนการแกไขนอยที่สุด (minimum edit
distance) ระหวางลําดับของสวนขอความ x1, x 2, x 3, …, x i และลําดับสวนขอความที่เปนคําแปล
y1, y2 , y 3 , …, y j เมื่อ 1 ≤ i ≤ m และ 1 ≤ j ≤ n ดังนั้นคะแนนขั้นตอนการแกไขสั้นสุดของ
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ลําดับ x และ y จึงเปน D(m, n ) ฟงกชัน d(⋅) เปนฟงกชันความหาง ซึ่งที่จริงแลวก็คือสวนกลับ
ของมาตรวัดความคลายในคูภาษา (bilingual similarity metric) กลาวคือ d(x i , y j ) =

1
BS (x i , y j )

ซึ่งการคํานวณคะแนนความคลายในคูภาษา ไดอธิบายไวในหัวขอ 3.1
ลําดับของตัวเลือกในสมการที่ 6 จะสอดคลองกับความสัมพันธแบบ (1)
การแทรก มีความสัมพันธแบบ 0 ตอ 1 (2) การลบ 1 ตอ 0 (3) การแทนที่ 1 ตอ 1 (4-5) การขยาย 1
ตอ 2 และ 1 ตอ 3 (6-7) การบีบอัด 2 ตอ 1 และ 3 ตอ 1 และ (8) การสลับตําแหนงตัวที่ประชิดกัน
(Lowrance และ Wagner, 1975)
นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดกําหนดเพิ่มเติมวา คูของกลุมคําใดมีรูปผิว (surface
form) ตรงกันทุกประการ คะแนน d(x i , y j ) จะเปนศูนย ซึ่งหมายความวาเปนคูคําแปลของกันและ
กันโดยสมบูรณ เพื่อลดจํานวนตัวเลือกในการจับคูสวนผันแปรที่มีสวนขอความตรงกันทุกประการ
ดังนั้นสมการของฟงกชันความหาง จึงเปนดังสมการที่ 7
⎧⎪
1
⎪⎪
, xi ≠ y j
d (x i , y j ) = ⎪⎨ BS (x i , y j )
⎪⎪
0
, xi = y j
⎪⎪⎩

(7)

ภายในอัลกอริธึมโปรแกรมพลวัติ คาของ D(i, j ) จะบรรจุภายในอยู
ในแมทริกสขนาด m × n โดยที่ขั้นตอนเริ่มตน (initialization step) แถวและคอลัมนที่ 0 ของ
แมทริกส ซึ่งก็คือคาของ D(0, j ) และ D(i, 0) ตามลําดับ จะมีคาเทากับผลรวมของคะแนนการ
แทรกสวนขอความ i ตัวแรกของ x และผลรวมของคะแนนการลบสวนขอความ j ตัวแรกของ
y ตามลําดับ ขั้นตอนเริ่มตนสามารถเขียนเปนสูตรไดดังสมการที่ 8
D(0, 0) = 0
j

D(0, j ) = ∑ d (0, yk ), for 1 ≤ j ≤ n

(8)

k =1
i

D(i, 0) = ∑ d (x k , 0), for 1 ≤ i ≤ m
k =1

อัลกอริธึมนี้จะคํานวณคะแนนและเลือกจับคูคําหรือกลุมคําที่มีคะแนน
สู ง สุ ด อย า งไรก็ ต ามอั ล กอริ ธึ ม โปรแกรมพลวั ติ ส ามารถคํ า นวณการจั บ คู ตั ว แปรแบบประชิ ด
(adjacent variable alignment) ของสวนผันแปรเทานั้น เพราะอัลกอริธึมโปรแกรมพลวัติสามารถ
คํานวณจับคูคําที่ไมซอนเหลื่อมเทานั้น ดังรูปที่ 16 ดานลาง ที่เห็นวา ตัวแปร X1 ไมสามารถจับคู
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ขามไปหา ตัวแปร Y3 ได แตจะสามารถจับคูตัวแปรไดเพียงแค ตัวแปร Y1 และ Y2 เทานั้น เพราะ
ผลลัพธจากอัลกอริธึมโปรแกรมพลวัติไมสามารถจับคูตัวแปรขามทับกันได
X1

X2

X3

Y1

Y2

Y3

รูปที่ 16 แสดงการจับคูตัวแปรแบบประชิดของสวนผันแปร
ดั ง นั้ น การจั บ คู ตั ว แปรแบบประชิ ด ของส ว นผั น แปรอาจทํ า ให จั บ คู
ผิดพลาดดังเชนรูปที่ 17 กลาวคือ ตัวแปร X1 จะถูกจับคูไดแคกับ Y1 และ Y2 เทานั้น โดยที่จะไม
สามารถจับคูขามไปหาตัวแปร Y3 ซึ่งเปนตัวแปรที่เปนคูคําแปลของกันเพราะขอจํากัดของ
อัลกอริธึมโปรแกรมพลวัติ
X2

X1
วันที่ 18 ม.ค. 2549

Y1
BNT

ตลาดหลักทรัพย

ยกเลิก

X3
หุน

ของ

BNT

Y2
’s

stock

was cancelled

Y3
by

The SET

on

18 Jan 2006

รูปที่ 17 แสดงปญหาการจับคูตัวแปรแบบประชิดของสวนผันแปรที่ไมสามารถซอนเหลื่อม
ดังนั้นระบบจึ งจํา เปน ตองมี ก ระบวนการในการจั บคูตัว แปรแบบไม
ประชิด (non-adjacent variable adjacent) ดวย โดยใชอัลกอริธึมที่ 9 เพื่อคํานวณตัวเลือกของการ
จับคูตัวแปรแบบไมประชิด
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อัลกอริธึมที่ 9 แสดงการคํานวณตัวเลือกของการจับคูตัวแปรแบบไมประชิด
algorithm to compute candidate non-adjacent alignment
for i = 1 to m
for j = 1 to n
if Score(Xi, Yj) > Threshold & abs(i-j) > 1
add {Xi, Yj, Score(Xi,Yj)} to list of candidate nonadjacent alignments
end algorithm

อัลกอริ ธึม จะคนหาตัว เลือ กที่เ ปนไปไดของการจับคูตัว แปรแบบไม
ประชิ ด โดยกํ า หนดให i แทนดั ช นี ข องตั ว แปรในภาษาต น ฉบั บ j แทนดั ช นี ข องตั ว แปรใน
ภาษาเปาหมาย m คือจํานวนตัวแปรทั้งหมดของภาษาตนฉบับ และ n คือจํานวนตัวแปรทั้งหมดของ
ภาษาเปาหมาย
อั ลกอริ ธึ มที่ 9 มีขั้ น ตอนในการคน หาตัว แปรแบบไม ป ระชิด คือ (1)
สรางรายการของตัวเลือกที่สามารถเปนคูคําแปลของกันได โดยตองมีคะแนนเมตริกความคลายคลึง
ของคูภาษาตั้งแตคาเริ่มแรก (threshold) ที่กําหนดเปนตนไปและระยะทางจาก i และ j ตองมีตัวแปร
อื่นมาคั่นอยางนอย 1 ตัว (2) คัดตัวเลือกที่สามารถเปนคูคําแปลออกจากรายการดวยเงื่อนไข 2 ขอ
เงื่อนไขแรกคือเมื่อ Xi เปนสมาชิกของ A และYj เปนสมาชิกของ B ถาเคยมีการจับคูกลุมตัว
แปร < A, B > จากการจับคูตัวแปรแบบประชิดไปแลว จะไมมีการจับคู < Xi ,Yj > ในสวนการ
จับคูตัวแปรแบบไมประชิดอีก และเงื่อนไขที่สองคือเมื่อ Xi เปนสมาชิกของ Ap และ Yj ไมเปน
สมาชิกของ Bp และ Xi ไมเปนสมาชิกของ Aq และ Yj เปนสมาชิกของ Bq ถาการจับคูตัวแปร
< X i ,Yj > ใดๆ ในสวนการจับคูตัวแปรแบบไมประชิดตองมีคาคะแนนเมตริกความคลายคลึง
ของคูภาษาของ < Xi ,Yj > มากกวาคาคะแนนเมตริกความคลายคลึงของคูภาษาของทุกกลุมตัว
แปร < Ap , Bp > และ < Aq , Bq > อื่นๆ และ (3) ตรวจสอบผลลัพธซ้ําโดยคัดตัวเลือกที่สามารถ
เป น คู คํ า แปลออกจากรายการด ว ยเงื่ อ นไขคื อ ถ า เลื อ ก < Xi ,Yj > เป น คู คํ า แปลไปแล ว
< Xi′,Yj′ > อื่นๆ ที่มี X i = X i′ หรือ Yj = Yj′ จะถูกเลือกอีกไมได
ผลของอัลกอริธึมที่ 9 ทําใหระบบสามารถจับคูตัวแปรที่ไมไดปรากฏ
ประชิดติดกัน ได ทําใหสามารถจับคูตัวแปรไดหลากหลายขึ้น ดังรูปที่ 18 ที่ระบบสามารถจับคูตัว
แปร X1 กับตัวแปร Y3 ได ทําใหสามารถจับคูขอความที่เปนสวนผันแปรไดอยางถูกตองดังเชนรูป
ที่ 19
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X1

X2

X3

X1

X2

X3

Y1

Y2

Y3

Y1

Y2

Y3

รูปที่ 18 แสดงการจับคูหลังผานกระบวนการจับคูตัวแปรแบบไมประชิดที่หลากหลายขึ้น
วันที่ 18 ม.ค. 2549

BNT

’s

stock

ตลาดหลักทรัพย

was cancelled

ยกเลิก

by

หุน

The SET

ของ

BNT

on

18 Jan 2006

รูปที่ 19 แสดงการจับคูหลังผานกระบวนการจับคูตัวแปรแบบไมประชิด
เมื่อผานกระบวนการจับคูตัวแปรแบบไมประชิดแลวก็จะนําสวนที่คัด
ออกตามเงื่อนไขมาทําการจับคูตัวแปรแบบประชิดอีกครั้งเพื่อใหทุกคําหรือกลุมคําไดรับการจับคูคํา
แปล ซึ่งผลของการทํากระบวนการจับคูทั้งหมดทําใหสามารถจับคูไดหลากหลายรูปแบบมากขึ้น
และไดแมแบบการแปลสวนผันแปรที่มีประสิทธิภาพ
แมแบบการแปลที่ผานการจับคูตัวแปรมาแลว สามารถนํามาขยายความ
ครอบคลุมฐานขอมูลแมแบบการแปลได โดยการกลับตัวแปรไปเปนขอความสวนคงที่ และกลับ
ขอความสวนคงที่ไปเปนตัวแปร จากนั้นก็ใชกรรมวิธีการจับคูตัวแปรทั้งแบบประชิดและไมประชิด
อีกคั้ง ซึ่งจะทําใหไดแมแบบการแปลเพิ่มขึ้น
สรุปภายในขั้นตอน 3.2 ทั้งหมดคือจะไดแมแบบการแปลทั้งจากสวนคงที่และสวนผัน
แปร ซึ่งแมบบการแปลจะมีลักษณะดังนี้คือ [ตลาดหลักทรัพย <X1> สินคา : <X2> ↔ The SET
<Y1> listed securities : <Y2>] (โดยที่ตัวแปร X1 เปนคูคําแปลกับตัวแปร Y1 และตัวแปร X2 เปน
คูคําแปลกับตัวแปร Y2) แมแบบการแปลที่ไดก็จะพรอมนําไปใชในการเปรียบเทียบหาคําแปล
ขอความรับเข าต อไป นอกจากนี้ยังเก็บขอความทั้งขอความเปนแมแบบการแปลดวย เพื่อชว ย
สําหรับกรณีที่ขอความรับเขาเหมือนกับขอความเดิมที่ไดผานการสกัดแมแบบการแปลทุกประการก็
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จะสามารถดึงขอความตนแบบมาเปนแมแบบการแปลและเปรียบเทียบแปลไดทันทีเพื่อเปนการ
ประหยัดเวลาในการแปลขอความอีกดวย
3.3 ระบบการรวมคําแปลใหม
ระบบการรวมคําแปลใหมจะเปนขั้นตอนการทํางานหลังจากสกัดแมแบบการแปล
แลวและนําแมแบบการแปลนั้นมาเปรียบเทียบหาคําแปล ดังนั้นตัวแปรรับเขาของระบบดังกลาวนี้
จึงตองมี 2 สวนคือ (1) ขอความรับเขา (input) ภาษาตนฉบับที่ตองการแปลซึ่งในงานวิจัยนี้คือ
ภาษาไทย และ(2) แมแบบการแปลที่สกัดได (extracted templates) ทั้งหมด
กระบวนการทํางานหลักของระบบคือทําการจับคูขอความรับเขาของภาษาตนฉบับกับ
แมแบบการแปลตัวใดตัวหนึ่งที่ตรงกันและยาวที่สุด แลวแปลสวนผันแปรที่เหลือเรื่อยๆโดยใชการ
เรียกซ้ําหาคูคําแปลที่ตรงกันที่สุด ดังรูปที่ 20
ตลาดหลักทรัพยเพิ่มสินคา : SHIN

ขอความรับเขาภาษาตนฉบับ (input)

จับคูขอความรับเขา
กับแมแบบการแปล ตลาดหลักทรัพยเพิ่มสินคา : (X1)
และแทนสวนนั้น
เปนภาษาปลายทาง
แปลสวนผันแปรที่เหลือ
และแทนสวนนั้น

(X0)

SHIN

ระบบจะเรียงลําดับของสวนขอความดังนี้

SET adds new listed securities : (Y1)

(Y1)

SHIN

SET adds new listed securities :

SHIN

รูปที่ 20 แสดงกระบวนการทํางานหลักของระบบการรวมคําแปลใหม
ระบบการรวมคําแปลใหมจะมีขั้นตอนยอยอยู 3 ขั้นตอนคือ (1) ขั้นตอนคนหาแมแบบ
การแปล (pattern retrieval) (2) ขั้นตอนการรวมคําแปลใหม (core recombination method) และ (3)
ขั้นตอนการแปลแบบบางสวน (partial translation) ดังรูปที่ 21 ซึ่งภายในรูปที่ 21 จะแสดงรูป
ฐานขอมูลในรูปสี่เหลี่ยมเปดขาง “ ” และแสดงรูปขอมูลรับเขา(input) และขอมูลสงออก(output)
ในรูปสี่เหลี่ยม “” และแสดงรูปกระบวนการทํางานในรูปสี่หลี่ยมมน “”
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รูปที่ 21 แสดงขั้นตอนการทํางานของระบบการรวมคําแปลใหม
3.3.1 ขั้นตอนคนหาแมแบบการแปล
ภายในขั้นตอนนี้ กระบวนการทํางานจะเริ่มจากระบบจะคนหาแมแบบการ
แปลที่นาจะเปนตัวเลือกของคูคําแปลของขอความรับเขาภาษาตนฉบับซึ่งอาจจะเปนแมแบบการ
แปลที่คลอบคลุมทั้งขอความรับเขาหรือบางสวนของขอความรับเขาก็ได
ระบบการคนหาตัวเลือกแมแบบการแปลจะเริ่มจากการคนหาตัวเลือกแมแบบ
การแปลซึ่งจะใชอัลกอริธึมที่ 10 ดานลาง
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อัลกอริธึมที่ 10 แสดงกระบวนการคนหาตัวเลือกแมแบบการแปล
Algorithm RetrieveCandidatePatterns()
For each Word w in SL Input
For each Translation Pattern P
If PSL Contains w
Add P to list of CandidateTranslationPatterns
Return CandidateTranslationPatterns

อัลกอริธึมนี้จะทําการคนหาตัวเลือกแมแบบการแปล โดยตรวจสอบวาแมแบบ
การแปลใดมีคําที่ขอความรับเขามีบางแลวนําแมแบบการแปลนั้นเก็บเขาแฟมขอมูลผกผันโดยมี
ดัชนีบงชี้เปนหมายเลขกํากับแมแบบการแปลนั้นๆ ดังรูปที่ 22 ดานลาง
(ตลาดหลักทรัพย)

{P1, P2, P3, P4, ...}

(กําหนด)

{P1, P2, P3, P4, P5, ...}

(จํานวน)

{P1, P2, P3, P4, P5, ...}

(ให)

{P1, P3, P4, P5 ...}

รูปที่ 22 แสดงลักษณะของแฟมขอมูลผกผันที่มีดัชนีบงชีแ้ มแบบการแปล
ผลจากกระบวนการคนหาตัวเลือกแมแบบการแปลจะทําใหไดตัวเลือกแมแบบ
การแปลที่ มีคํา อย า งน อ ย 1 คํ าที่ ป รากฏในขอ ความรั บ เขา อยูใ นแฟม ขอมู ล ผกผั น ซึ่ ง จะทํา การ
คัดเลือกแมแบบการแปลที่จะนํามาเปรียบเทียบแปลตอโดยตรวจสอบจากเงื่อนไข ซึ่งระบบจะใช
อัลกอริธึมที่ 11 ในการตรวจสอบ
อัลกอริธึมที่ 11 แสดงกระบวนการตรวจสอบเงื่อนไขแมแบบการแปล
Algorithm FilterPatterns(Patterns, SLInput)
For each Translation Pattern P
If Length(PSL) ≤ Length(SLInput)
If PSL ContainsOnlyLexicalItemsP(SLInput)
If WordFrequencyEqualP(PSL, SLInput)
Add P to list of FilteredPatterns
Return FilteredPatterns

ผลลั พ ธ ข องกระบวนการนี้ คื อ จะคงเหลื อ ตั ว เลื อ กแม แ บบการแปลที่ มี
ความสามารถในการเปรี ย บเที ย บหาคํ า แปลกั บข อ ความตน ฉบับ จํา นวนนอ ยลงด ว ยการกรอง
ตัวเลือกแมแบบการแปลดวยเงื่อนไข 3 ขอคือ (1) จํานวนคําของแมแบบการแปลตองมีเทากันหรือ
นอยกวาขอความรับเขา (2) ทุกคําของแมแบบการแปลตองมีอยูในขอความรับเขา และ (3) จํานวน
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ของแตละคําที่มีอยูในแมแบบการแปลสวนภาษาตนฉบับตองมีปริมาณเทากับจํานวนของแตละคําที่
มีอยูในขอความรับเขา
หลังจากนั้นจึงนําตัวเลือกแมแบบการแปลที่ผานการกรองมาทําการตรวจสอบ
เงื่อนไขอีกขอคือ (4) สวนผันแปรของแมแบบการแปลเมื่อแทนแมแบบการแปลลงในขอความ
รับเขาแลว ตําแหนงการปรากฏสวนผันแปรของของแมแบบการแปลตองจับคูตําแหนงกับการ
ปรากฏสวนผันแปรของขอความรับเขาไดโดยสมบูรณ
การคนหาตัวเลือกแมแบบการแปลที่จะนํามาเปรียบเทียบหาคําแปลตองผาน
เงื่อนไขทั้ง 4 ขอ เชน ขอความรับเขา คือ “ตลาดหลักทรัพยจึงกําหนดใหหุนของ ABC จํานวน 10
หุน” และภายในฐานขอมูลแมแ บบการแปลมีแ มแบบการแปลที่เปน ตัวเลือกสํ าหรับใชในการ
เปรียบเทียบแปลอยู 6 แมแบบคือ
คําในแมแบบการแปลภาษาตนฉบับ
แมแบบการแปลที่ 1

(ตลาดหลักทรัพย)(จึง)(เห็นควร)(กําหนด)(ให)(หุน)(ของ) <X1> (จํานวน) <X2> (หุน)

แมแบบการแปลที่ 2

(ตลาดหลักทรัพย)(จึง)(กําหนด)(จํานวน)(หุน)(ของ) <X1> (จํานวน) <X2> (หุน)

แมแบบการแปลที่ 3

(ตลาดหลักทรัพย)(จึง)(กําหนด)(ให) <X1> (หุน)(ของ)(จํานวน) <X2> (หุน)

แมแบบการแปลที่ 4

(ตลาดหลักทรัพย)(จึง)(กําหนด)(ให)(หุน)(ของ) <X1> (จํานวน) <X2> (หุน)

แมแบบการแปลที่ 5

<X0> (ABC)

แมแบบการแปลที่ 6

<X0> (ABC) <X1>

จากตั ว อย า งแมแ บบการแปลทั้ง 6 นี้ แมแ บบการแปลที่ 4 และ 6 ผา นตาม
เงื่อนไขทั้ง 4 ขอ แต แมแบบการแปลที่ 1 จะไมผานการกรองเพราะไมผานเงื่อนไขที่ 2 เพราะ
แมแบบการแปลมีคํานอกเหนือไปจากที่ขอความรับเขามีคือ (เห็นควร) และแมแบบการแปลที่ 2
ถึงแมวาจะผานเงื่อนไขที่ 1 และ 2 คือมีจํานวนคํานอยกวาและมีทุกคําในขอความรับเขาแตไมผาน
เงื่อนไขที่ 3 คือ มีคําวา (จํานวน) 2 ตําแหนงจึงจะไมผานการกรองเชนเดียวกันกับแมแบบการแปลที่
3 ที่ไมผานเงื่อนไขที่ 4 คือ ตําแหนงของสวนผันแปรของแมแบบการแปลไมสามารถจับคูตรงกับ
ตําแหนงของขอความรับเขา และแมแบบการแปลที่ 5 จะไมผานการกรองเพราะผิดเงื่อนไขที่ 4 ซึ่ง
ผลจากการกรองตัวเลือกแมแบบการแปลจะถูกเก็บเปนตัวเลือกในการเปรียบเทียบแปล
เมื่อขอความรับเขาไดตัวเลือกแมแบบการแปลครบทุกสวนก็จะถูกนําเขาระบบ
ทันที แตขอความรับเขาที่มีตัวเลือกแมแบบการแปลที่ผานการกรองจากขั้นตอนคนหาแมแบบการ
แปลมากกวา 1 ตัวเลือกก็จําเปนตองมีกระบวนการทํางานเพื่อคัดใหเหลือแมแบบการแปลหลักเพียง
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แมแบบการแปลเดียวโดยการคํานวณคาความสามารถในการครอบคลุม (coverage) ขอความรับเขา
ของตัวเลือกแมแบบการแปล กลาวคือตัวเลือกแมแบบการแปลใดยาวกวาและครอบคลุมคําศัพท
ของขอมูลรับเขามากกวาก็จะไดคะแนนคาความสามารถในการครอบคลุมสูง โดยใชสมการที่ 9
Cover =

Lenght(Patternsl )
Lenght(SLInput )

(9)

คาคะแนนที่เปนผลจากสมการนี้จะชวยระบบเลือกในกรณีที่ตัวเลือกแมแบบ
การแปลมีมากกวา 1 ตัวเลือก เชน ขอความรับเขา คือ “ตลาดหลักทรัพยจึงกําหนดใหหุนของ ABC
จํานวน 10 หุน” และมีตัวเลือกแมแบบการแปลอยู 5 ตัวเลือกคือ
ตัวเลือกแมแบบการแปล
(กําหนด)(ให)(หุน)(ของ) <X1> (จํานวน) <X2> (หุน) ↔ (has) (set) (shares) (of)
แมแบบการแปลที่ 1 <Y1> (,) (amounting) (to) <Y2> (shares)
(ตลาดหลักทรัพย)(จึง)(กําหนด)(ให)(หุน)(ของ) <X1> ↔ (The SET) (has) (set)
แมแบบการแปลที่ 2 (shares) (of) <Y1>
(ตลาดหลักทรัพย)(จึง)(กําหนด)(ให)(หุน)(ของ) <X1> (จํานวน) <X2> (หุน) ↔
แมแบบการแปลที่ 3 (The SET) (has) (set) (shares) (of) <Y1> (,) (amounting) (to) <Y2> (shares)
แมแบบการแปลที่ 4 <X1> (ABC) <X2> ↔ <Y1> (ABC) <Y2>
แมแบบการแปลที่ 5 <X1> (10) <X2> ↔ <Y1> (10) <Y2>

ในกรณีนี้ระบบก็จะเลือกแมแบบการแปลที่ 3 เปนแมแบบการแปลหลักของ
ขอความรับเขาเพราะแมแบบการแปลที่ 3 มีความยาวที่สุดและมีคําศัพทครอบคลุมขอมูลรับเขามาก
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลือกแมแบบอื่นจึงทําใหมีคะแนนคาความสามารถในการครอบคลุมสูง
ที่สุด และแมแบบการแปลที่ 4 และ 5 จะถูกนําเก็บเปนแมแบบการแปลสวนผันแปรทันทีเนื่องจาก
ไมมีตัวเลือกแมแบบการแปลอื่น
เมื่ อ ได แ ม แ บบการแปลจากตั ว เลื อ กแม แ บบการแปลแล ว จะถู ก นํ า ไปเก็ บ ไว ใ น
ฐานขอมูลตัวเลือกแมแบบการแปลเพื่อจะนําไปใชในการเปรียบเทียบแปลและใชในขั้นตอนการ
รวมคําแปลใหมตอไป
3.3.2 ขั้นตอนการรวมคําแปลใหม
ขั้นตอนการรวมคําแปลใหมคือสวนที่ระบบจะทําการรวบรวมและเรียบเรียง
แมแบบการแปลสวนตางๆ เขาไวดวยกันเปนขอความแปล ระบบจะนําแมแบบการแปลที่ผาน
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ขั้นตอนคนหาแมแบบการแปลมาใชในการเรียบเรียงคําแปลออกมาเปนขอความแปล แมแบบการ
แปลหลักที่ไดจะถูกนํามาใชเปนฐานของการแทนที่เนื้อความของขอความรับเขาเพราะเปนสวนที่
ยาวและมีปริมาณคําซ้ํากับขอความรับเขามากที่สุด หลังจากนั้นจึงนําแมแบบการแปลอื่นมาเติมสวน
ผันแปร ในการเติมสวนผันแปรลงในแมแบบการแปลหลักระบบจะใชอัลกอริธึมที่ 12 ดานลางเปน
อัลกอริธึมหลัก
อัลกอริธึมที่ 12 แสดงกระบวนการหลักของการรวมคําแปลใหม
Algorithm recombine_vars(t : matched template,
vs : list of instantiated variables in t,
D : template database)
returns list of translation results
if length(vs) == 0 then
return [t]
else
let result = [], First = vs[0], Rest = vs[1:], exact_result = []
for subtrans in recombine_exact(t, first, D) do
for trans in recombine_vars(subtrans, rest, D) do
append trans to exact_result
end for
end for
if length(exact_result) > 0 then return exact_result
end if
let recur_result = []
for subtrans in recombine_recur(t, first, D) do
for trans in recombine_vars(subtrans, rest, D) do
append trans to recur_result
end for
end for
if lenght(recur_result) > 0 then return recur_result
end if
end if
end algorithm

การทํางานของอัลกอริธึมที่ 12 เริ่มจากระบบจะสรางรายการคําสวนผันแปรซึ่ง
เปนรายการของการปรากฏของคําในแมแบบการแปลที่ผานขั้นตอนคนหาแมแบบการแปลสําหรับ
สวนผันแปร
เชนเมื่อขอความรับเขาคือ “ตลาดหลักทรัพยเพิ่มสินคา : AKR” และไดแมแบบ
การแปลหลักคือ [ตลาดหลักทรัพย <X1> สินคา : <X2> ↔ The SET <Y1> listed securities :
<Y2>] ซึ่งการจับคูสวนผันแปรคือ <X1> เปนคูคําแปลกับ <Y1> และ <X2> เปนคูคําแปลกับ <Y2>
ระบบจะแทนที่คํา (เพิ่ม) ดวยตัวแปร <X1> และแทนที่คํา (AKR) ดวยตัวแปร <X2> หลังจากนั้น
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ระบบนําแมแบบการแปลสําหรับสวนผันแปรของ (เพิ่ม) และ (AKR) มาสรางรายการคําสวนผัน
แปรทีละตัวแปรตามลําดับ ตัวแปรแรกคือ <X1> (เพิ่ม) ทั้งหมดซึ่งมีอยู 2 คูคําแปลคือ [<X0> เพิ่ม
<X1> ↔ <Y0> adds new <Y1>] ซึ่งการจับคูสวนผันแปรคือ <X0> เปนคูคําแปลกับ <Y0> และ
<X1> เปนคูคําแปลกับ <Y1> และ [เพิ่ม <X1> ↔ Adding <Y1>] ซึ่งการจับคูสวนผันแปรคือ
<X1> เปนคูคําแปลกับ <Y1> โดยที่จะนําคูคําแปลทั้ง 2 คูใสลงในรายการคําสวนผันแปร แลวจึงนํา
คูคําแปลของ (AKR) ซึ่งมีอยู 1 คูคือ [AKR ↔ AKR] ซึ่งการจับคูสวนผันแปรคือ <X0> เปนคูคํา
แปลกับ <Y0> และนําผลไปเพิ่มตอทายรายการคําสวนผันแปร ดังรูปที่ 23 ดานลาง

(ตลาดหลักทรัพย)

<X1>
(เพิ่ม)

(สินคา)

(:)

<X2>
(AKR)

คนหาวาคํา (เพิ่ม) วาปรากฏคูกับคําใดบาง
{{<X0> เพิ่ม <X1> ↔ <Y0> adds new <Y1> : {(<X0> ↔ <Y0>), (<X1> ↔ <Y1>)} ,
เพิ่ม <X1> ↔ Adding <Y1> : {(<X1> ↔ <Y1>)}}}
คนหาวาคํา (AKR) วาปรากฏคูกับคําใดบางและเพิ่มลงไปที่ทายรายการ
{{<X0> เพิ่ม <X1> ↔ <Y0> adds new <Y1> : {(<X0> ↔ <Y0>), (<X1> ↔ <Y1>)} ,
เพิ่ม <X1> ↔ Adding <Y1> : {(<X1> ↔ <Y1>)},
{<X0>AKR ↔ <Y0>AKR : {(<X0> ↔ <Y0>)}}}
ไดผลลัพธคือรายการคําสวนผันแปรของขอความรับเขา

รูปที่ 23 แสดงขั้นตอนการทํางานของเพิ่มคูคําแปลลงในรายการคําสวนผันแปร
เมื่อไดรายการคําสวนผันแปรแลวระบบจะทําการตรวจสอบวาคูคําแปลใน
รายการคําสวนผันแปรสามารถแทนที่สวนผันแปรของแมแบบการแปลหลักไดโดยตรงพอดี (exact)
หรือไม ถาแทนที่ไดโดยตรงพอดี ก็จะใชระบบการรวมคําแปลใหมแบบตรง(exact recombination)
ถาไมสามารถแทนที่ไดก็จะใชระบบการรวมคําแปลใหมแบบเวียนใช (recursive recombination)
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3.3.2.1 ระบบการรวมคําแปลใหมแบบตรง
ระบบการรวมคํ า แปลใหม แ บบตรงจะถู ก นํ า มาใช ห ากคู คํ า แปลใน
รายการคําสวนผันแปรสามารถแทนที่สวนผันแปรของแมแบบการแปลหลักไดโดยตรงพอดี โดยใช
อัลกอริธึมที่ 13 ดานลาง
อัลกอริธึมที่ 13 แสดงกระบวนการรวมคําแปลใหมแบบตรง
algorithm recombine_exact(t : matched template,
v : instantiated variable,
D : template database)
returns list of translation results
let result = []
let v_value = value of v
let tpls = get_templates(v_value, D)
if length(tpls) > 0 then
for each template tpl in tpls do
let s = substitution of v with tpl in t
append s to result
end for
end if
return result
end algorithm

อั ล กอริ ธึ ม กระบวนการรวมคํ า แปลใหม แ บบตรงจะถู ก เรี ย กจาก
อัลกอริธึมที่ 12 ซึ่งเปนอัลกอริธึมหลัก อัลกอริธึมที่ 13 จะเริ่มจากการนํารายการคําสวนผันแปรและ
ดึงคําในรายการมาแทนที่สวนผันแปรในแมแบบการแปลหลักทีละสวนผันแปรตามลําดับจนครบ
ทุกสวนผันแปรเพื่อจะสรางเปนขอความแปลดังรูปที่ 24 ดานลาง หากสวนผันแปรใดมีมากกวา 1
ตัวเลือกที่สามารถแทนที่สวนผันแปรของแมแบบการแปลหลักไดโดยตรงพอดี ขอความแปลที่ไดก็
จะมีหลายขอความตามจํานวนสวนผันแปรที่แทนที่ไดนั้น หากรายการคําสวนผันแปรไมสามารถ
แทนที่สวนผันแปรของแมแบบการแปลหลักไดโดยตรงพอดี ระบบการก็จะขามการทํางานใน
อัลกอริธึมที่ 13 ไปและเรียกระบบการรวมคําแปลใหมแบบเวียนใชแทน
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ตลาดหลักทรัพยเพิ่มสินคา : AKR

ขอความรับเขา

(ตลาดหลักทรัพย) <X1> (สินคา) (:) <X2> ↔
(The Set) <Y1> (Listed Securities) (:) <Y2>

แมแบบการแปลที่ผานเงื่อนไขจาก
ขั้นตอนคนหาแมแบบการแปล

1 <X0> เพิ่ม <X1> ↔ <Y0> adds new <Y1>
2 เพิ่ม <X1> ↔ Adding <Y1>

รายการสวนผันแปรคํา <X1>

ระบบจะเลือกคูคําแปลที่ 1 โดยไมเลือก 2 เพราะไมสามารถแทนที่ได
จากการขาด <X0> จึงไมตรงโดยสมบูรณพอดีกับแมแบบการแปลหลัก

เพิ่ม ↔ adds new
The Set

<Y1>

Listed Securities :

<Y2>

adds new

รายการสวนผันแปรคํา <X2> มี
ตัวเลือกเดียว

1 <X0>AKR ↔ <Y0>AKR
The Set adds new Listed Securities :

<Y2>
AKR

The Set add new Listed Securities : AKR

ทําการแทนที่ผลการเลือกคูคําแปลลง
ในสวนผันแปร<X1>

ทําการแทนที่ผลการเลือกคูคําแปลลง
ในสวนผันแปร<X2>
ไดขอความแปลที่สมบูรณ

รูปที่ 24 แสดงกระบวนการรวบรวม 3 ตัวแปรภายในสายอักขระเพื่อสรางขอความแปล
3.3.2.2 ระบบการรวมคําแปลใหมแบบเวียนใช
ระบบการรวมคําแปลใหมแบบเวียนใชคือระบบที่จะเรียบเรียงคําแปล
จากรายการคําสวนผันแปรแทนที่ลงในแมแบบการแปลหลักทีละสวนแมจะไมสามารถแทนที่ได
โดยตรงพอดีแตคูคําแปลในรายการคําสวนผันแปรมีความสามารถในการเติมเต็มสวนผันแปรได
เนื่องจากไมมีแม แบบการแปลที่ สามารถแทนที่ไดโดยตรงพอดีในฐานขอมูลแม แบบการแปล
ขั้นตอนของระบบการรวมคําแปลใหมแบบเวียนใชคือจะนําคูคําแปลจากรายการคําสวนผันแปรที่
ไมสามารถแทนที่โดยตรงพอดีมาแทนที่ลงสวนผันแปรทีละสวนจนขอความแปลสมบรูณ ระบบ
การรวมคําแปลใหมแบบเวียนใชจะใชอัลกอริธึมที่ 14 ดานลาง
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อัลกอริธึมที่ 14 แสดงกระบวนการรวมคําแปลใหมแบบเวียนใช
algorithm recombine_recur(t : matched template,
v : instantiated variable,
D : template database)
returns list of translation results
let result = []
let v_value = value of v
let trans = recombine(v_value, D)
if lenght(trans) > 0 then
for each translation t' in trans do
let s = substitution of v with t' in t
append s to result
end for
end if
return result
end algorithm

อัลกอริธึมที่ 14 จะถูกเรียกใชเมื่ออัลกอริธึมที่ 12 เรียกอัลกอริธึมที่ 13
มาแตไมสามารถสรางผลลัพธเปนขอความแปลได อัลกอริธึมกระบวนการรวมคําแปลใหมแบบ
เวียนใชจะเริ่มจากการนํารายการคําสวนผันแปรและดึงคําในรายการมาแทนที่สวนผันแปรใน
แมแบบการแปลหลักทีละคูคําแปลและเรียกซ้ําแทนที่ไปเรื่อยๆ จนครบทุกสวนผันแปรเพื่อจะสราง
เปนขอความแปล
เชน ขอความรับเขาคือ “กขคงจ” และมีแมแบบการแปลคือ “<X0>(ง)
(จ) ↔ <Y0>(D)(E)” และ “(ก)<X1> ↔ (A)<Y1>” และ “<X0>(ข)(ค)<X1> ↔ <Y0>
(B)(C)<X1>” จากแมแบบการแปลทั้ง 3 นี้ แมแบบการแปลที่ผานตัวเลือกแมแบบการแปลหลักคือ
“<X0>(ง)(จ) ↔ <Y0>(D)(E)” ดังนั้นภายในขั้นตอนนี้จะทําการเติมแมแบบการแปลที่เหลือลง
แมแบบการแปลหลักทีละสวนคือนํา “<X0>(ข)(ค)<X1> ↔ <Y0>(B)(C)<X1>” เติมลงแมแบบ
การแปลหลัก จะไดเปน “<X0>(ข)(ค)(ง)(จ) ↔ <Y0>(B)(C)(D)(E)” และเรียกระบบซ้ําเพื่อเติม
แมแบบการแปลที่เหลือคือ “(ก)<X1> ↔ (A)<Y1>” ก็จะไดเปนขอความแปลที่สมบูรณคือ “(ก)
(ข)(ค)(ง)(จ) ↔ (A)(B)(C)(D)(E)”
ผลการทํางานของขั้นตอนการรวมคําแปลใหมจะไดขอความแปลที่สมบูรณ
หากขอความรับเขามีคําและการเรียงตัวของขอความเหมือนหรือใกลเคียงกับแมแบบการแปลที่สกัด
ไดจากตัวอยางภายในคลังขอมูลเทียบบท อยางไรก็ตามหากขอความรับเขามีเพียงบางสวนของ
เนื้อความใกลเคียงกับแมแบบการแปลก็จะสามารถแปลไดเพียงบางสวนซึ่งตองใชขั้นตอนตอไปใน
การแปลขอความคือขั้นตอนการแปลแบบบางสวน
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3.3.3 ขั้นตอนการแปลแบบบางสวน
ภายในขั้นตอนการแปลแบบบางสวนจะทํางานคลายกับขั้นตอนการรวมคํา
แปลใหมทุกอยางเพียงแตจะทํางานไดเพียงบางสวนที่มีคําตรงกับแมแบบการแปลภายในฐานขอมูล
เทานั้น สวนของขอความใดที่ไมมีในแมแบบการแปลจะไมสามารถถูกแปลได ดังนั้นสวนขอความ
ที่ไมสามารถแปลได ผูวิจัยจึงกําหนดใหนําขอความรับเขาของสวนนั้นมาทันทีซึ่งเปนสวนที่ไม
เหมือนกับของแม็คเททที่จะใหเปลี่ยนสวนที่ไมสามารถแปลไดเปนเครื่องหมายปรัศนี
ขั้นตอนนี้จะชวยใหระบบแปลขอความไดเทาที่แมแบบการแปลจะสามารถ
แปลไดสูงสุด ซึ่งผูวิจัยเชื่อวาขอความสวนใหญที่ยังไมพบในคลังขอมูลคือขอความที่เปนชื่อบริษัท
และวันที่เทานั้น การดึงขอความตนฉบับมาใชในสวนขอความที่แปลไมไดจึงอาจชวยในกรณีที่เปน
ชื่อยอของบริษัทซึ่งเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษอยูแลว เชน “NYK” “PTT” เปนตน และเปนผลให
การแปลถูกตองมากขึ้น อยางไรก็ตามเมื่อไมมีแมแบบการแปล ผลการแปลที่ไดก็จะไมสมบูรณ
เหมื อนกั บ การแปลที่ มี แ ม แ บบการแปลครบถ ว น ซึ่ งจุ ด นี้เ ป น ข อ จํ ากั ด ของการแปลภาษาด ว ย
เครื่องแบบอิงตัวอยาง
สรุปบทที่ 3 ระบบของการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยางในงานวิจัยชิ้นนี้จะเริ่ม
จากการสกัดแมแบบการแปลจากคลังขอมูลเทียบบท และนําแมแบบการแปลนั้นมาเทียบแปล
ขอความรับเขา และกลาวไดวาขั้นตอนการสกัดแมแบบการแปลเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด เพราะ
เมื่อสกัดแมแบบการแปลไมไดขั้นตอนอื่นๆ ก็จะไมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
สามารถแปลขอความได

บทที่ 4
ผลการทดลองแปลภาษาดวยเครื่อง
ภายในบทที่ 4 จะกลา วถึ งการทดลองของระบบการแปลภาษาดว ยเครื่ องแบบอิง
ตัวอยาง ซึ่งจะแยกออกเปน 2 สวนหลักคือการทดลองสกัดแมแบบการแปลจากคลังขอมูล และการ
ทดลองแปลขอความ
กระบวนการทดลองระบบการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยางจะเริ่มจากการนํา
คลังขอมูลเทียบบทที่เก็บรวบรวมมาแบงแบบสุมออกเปน 2 สวนคือ (1) สวนที่นําไปสกัดเปน
แมแบบการแปลจํานวนรอยละ 90 จํานวน 452 คูรายงานขาว นับจํานวนคูขอความได 1,310 คู และ
(2) สวนที่ไมไดนําไปสกัดเปนแมแบบการแปลอีกรอยละ 10 จํานวน 51 คูรายงานขาว นับจํานวนคู
ขอความได 297 คูที่จะนําไปเปนชุดขอมูลเพื่อทดลองแปลขอความ โดยผูวิจัยเนนไปที่การทดลอง
สกัดแมแบบการแปลเนื่องจากพบวาความถูกตองของการสกัดแมแบบการแปลเปนปจจัยสําคัญตอ
ความถูกตองของระบบแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยาง เพราะหากแมแบบการแปลที่ไดมีความ
ถูกตองและครอบคลุม ผลการแปลก็จะมีความถูกตองมากขึ้นไปดวย
ผลที่ไ ดจากการทดลองสกัดแมแบบการแปลและการทดลองการแปลจะถูก นํามา
วิเคราะหความถูกตอง โดยการทดลองสกัดแมแบบการแปลใชวิธีการตรวจสอบประเมินผลดวย
ตนเองจากการตรวจสอบวา สวนซ้ําของคูขอความที่ถูกสกัดเปนสวนคงที่ของทั้งสองภาษานั้นเปนคู
คําแปลของกันและกัน และสวนไมซ้ําของขอความที่ถูกสกัดเปนสวนผันแปรของทั้งสองภาษานั้น
เปนคูคําแปลของกันและกัน ถาพิจารณาแลววาเปนคูคําแปลของกันไดก็จะประเมินวาเปนการสกัด
ที่ถูกตอง สวนการทดลองแปลขอความใชวิธีการตรวจสอบประเมินผล 2 แบบคือ แบบแรกประเมิน
จากการเทียบเคียงกับขอความภาษาอังกฤษที่คูกับขอความภาษาไทยนั้นและแบบที่สองประเมินโดย
ผูวิจัยวาขอความที่แปลไดนั้นยอมรับไดหรือไม
4.1 ผลการทดลองสกัดแมแบบการแปลจากคลังขอมูล
ผูวิจัย ไดนํ าคลั งข อมู ลเที ยบบทที่สุมแยกออกมาจํานวนรอยละ 90 ของคลังขอมูล
ทั้งหมดหรือคูรายงานขาวตลาดหุนแบบรายวันจํานวน 452 คู จํานวนคูขอความ 1,310 คูมาทําการ
ทดลองสกัดแมแบบการแปล โดยนําคลังขอมูลทั้งหมดมาคัดลอกออกเปนจํานวน 4 ชุด โดยจะ
เรียกวา คลังขอมูลชุดทดลองที่ 1 2 3 และ 4 ตามลําดับ โดยคลังขอมูลชุดทดลองทั้ง 4 จะถูกแบงเปน
4 ประเภทการทดลองคือ

73
(1) คลังขอมูลชุดทดลองที่ 1 ซึ่งภายในคลังขอมูลชุดนี้ไดรวบรวมคูขอความทั้งหมด
จํานวน 1,310 คูขอความ ลงในแฟมขอมูลเดียวกันและทําการตัดแบงคําภาษาไทยในคลังขอมูลโดย
ใชโปรแกรมตัดคําอัตโนมัติ ‘SWATH’ (ไพศาล, 2541) ของศูนยคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) แทนการตัดแบงคําดวยตนเองเนื่องจากภาษาไทยยังมีความ
กํากวมเรื่องเกณฑการตัดคํา (Aroonmanakun, 2002) เพื่อใหผลการตัดคําที่ไดมีความสม่ําเสมอ โดย
การแบ ง คํ า ในภาษาไทยผู วิ จั ย ใช ก ารเว น วรรคเป น ขอบเขตของคํ า แต ล ะคํ า เช น เดี ย วกั บ คํ า ใน
ภาษาอังกฤษที่แยกคําไดจากการเวนวรรค
(2) คลังขอมูลชุดทดลองที่ 2 ซึ่งภายในคลังขอมูลชุดนี้ไดรวบรวมคูขอความทั้งหมด
จํานวน 1,310 คูขอความลงในแฟมขอมูลเดียวกัน แตไมไดตัดแบงคํา
(3) คลังขอมูลชุดทดลองที่ 3 ซึ่งภายในคลังขอมูลชุดนี้ไดทําการตัดแบงคําภาษาไทย
ในคลังขอมูลและแบงแฟมขอมูลออกตามความคลายคลึงกันของขอความที่มีสวนซ้ําของขอความ
ตรงกันภายในแตละรายงานขาว กลาวคือผูวิจัยไดทําการจําแนกขอความที่มีสวนซ้ําเหมือนกันดวย
ตนเองโดยแบงออกเปนกลุมแฟมขอมูลจํานวน 184 กลุมแฟมขอมูล
(4) คลั ง ข อ มู ล ชุ ด ทดลองที่ 4 ซึ่ ง ภายในคลั ง ข อ มู ล ชุ ด นี้ ไ ม ไ ด ทํ า การตั ด แบ ง คํ า
ภาษาไทยในคลังขอมูลและแบงแฟมขอมูลออกตามความคลายคลึงกันของขอความที่มีสวนซ้ําของ
ขอความตรงกันภายในแตละรายงานขาว จํานวน 184 กลุมแฟมขอมูล
สรุปไดวาคลังขอมูลชุดทดลองที่ 1 และ 2 เปนขอมูลที่เปนตัวอยาง (example) แต
คลังขอมูลชุดทดลองที่ 3 และ 4 เปนขอมูลที่เปนการตัดแบงเนื้อหาออกตามความคลายคลึงกันของ
ขอความที่มีสวนซ้ําของขอความตรงกันโดยผูวิจัยเองซึ่งเปนตัวอยางที่ดี (exemplar) สําหรับการ
ทดลอง และคาดวาผลการสกัดแมแบบการแปลที่ไดจากคลังขอมูลชุดทดลองที่ 3 และ 4 จะเปน
แมแบบการแปลที่ถูกตองและสามารถใชตรวจสอบแมแบบการแปลจากคลังขอมูลชุดทดลองที่ 31
และ 2 ได
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะของคลังขอมูลชุดทดลอง
คลังขอมูลชุดทดลองที่
1
2
3
4

ตัดแบงคํา
ทํา
ไมทํา
ทํา
ไมทํา

แยกขอความเปนกลุมตามความคลายคลึง
ไมทํา
ไมทํา
ทํา
ทํา
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4.1.1 ผลการทดลองจากคลังขอมูลชุดทดลองที่ 1
จากการสกัดแมแบบการแปลคลังขอมูลชุดทดลองที่ 1จะไดแมแบบการแปล
ทั้งหมดจํานวน 528 แมแบบ โดยจากการตรวจสอบผลลัพธที่ไดพบวา แมแบบการแปลทั้งที่เปน
แมแบบการแปลที่ผานการสกัดสวนซ้ําของขอความเปนสวนคงที่และสกัดสวนไมซ้ําเปนสวนผัน
แปรมีจํานวนเพียง 52 แมแบบที่จัดไดวาถูกตอง เพราะแมแบบที่สกัดมาทั้งของภาษาไทยและ
อังกฤษนั้นเปนคูคําแปลของกันและกัน แมแบบการแปลเหลานี้สามารถนําไปใชในการเปรียบเทียบ
แปลได ตัวอยางเชน ผลการสกัดจากขอความ
(การ) (รับ) (หุน) (เพิ่ม) (ทุน) (เปน) (หลักทรัพย) (จดทะเบียน) (เพิ่มเติม) (:) (DELTA) ↔ (LISTED)
(SECURITIES) (GRANTED) (BY) (THE SET) (:) (DELTA)
(การ) (รับ) (หุน) (เพิ่ม) (ทุน) (เปน) (หลักทรัพย) (จดทะเบียน) (เพิ่มเติม) (:) (EASTW) ↔ (LISTED)
(SECURITIES) (GRANTED) (BY) (THE SET) (:) (EASTW)
(การ) (รับ) (หุน) (เพิ่ม) (ทุน) (เปน) (หลักทรัพย) (จดทะเบียน) (เพิ่มเติม) (:) (HANA) ↔ (LISTED)
(SECURITIES) (GRANTED) (BY) (THE SET) (:) (HANA)

จะไดแมแบบการแปล คือ [การ รับ หุน เพิ่ม ทุน เปน หลักทรัพย จดทะเบียน เพิ่มเติม : <X1>] ↔
[LISTED SECURITIES GRANTED BY THE SET : <Y1>] โดยจับคูสวนผันแปร <X1> ↔
<Y1> ที่เปนชื่อยอของบริษัทซึ่งเปนเอนทิตีระบุนาม
นอกจากแมแบบการแปลขางตน ผลการสกัดยังไดแมแบบการแปลสวนคงที่ที่
ถูกตองอีก 7 แมแบบไดแก
1) {มูลคาที่ตราไว : <X1> บาทตอหุน ↔ Par Value : <Y1> Baht per share}
โดยจับคู {<X1> ↔ <Y1>}
2) {ราคาขายหุนละ : <X1> บาท ↔ Offering Price : <Y1> Baht per share}
โดยจับคู {<X1> ↔ <Y1>}
3) {ราคาการใชสิทธิ : <X1> บาทตอหุน ↔ Exercise Price : <Y1> Baht per
share} โดยจับคู {<X1> ↔ <Y1>}
4) {อัตราการจองซื้อ : <X1> หุนเดิม : <X2> หุนปนผล ↔ Ratio : <Y1>
existing shares : <Y2> stock dividends} โดยจับคู {<X1> ↔ <Y1> และ
<X2> ↔ <Y2>}
5) {วันใชสิทธิและชําระเงิน : <X1> ↔ Exercise and Payment Date :
<Y1>} โดยจับคู {<X1> ↔ <Y1>}
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6) {ทุนใหม : <X1> ↔ New Capital : <Y1>} โดยจับคู {<X1> ↔ <Y1>}
7) {ทุนเดิม : <X1> ↔ Old Capital : <Y1>} โดยจับคู {<X1> ↔ <Y1>}
จากการที่ระบบสามารถสรางตนไมการปรากฏรวมที่สามารถจับคูกันไดอยาง
เดนชัดจะทําใหระบบสามารถนําคูโหนดใบของตนไมการแปลนั้นไปสรางแมแบบการแปลสวน
คงที่ไดอยางถูกตองและระบบจะนําคูของสวนไมซ้ําไปสรางแมแบบการแปลสวนผันแปร โดยคู
ของสวนไมซ้ําที่ปรากฏจากการทดลองสกัดจะเปนคูของชื่อยอบริษัท เชน “ASIAN ↔ ASIAN”
“SSEC ↔ SSEC” และคูของตัวเลขที่บอกปริมาณและจํานวนเงิน เชน “1.5 ↔ 1.5” “30 ↔ 30”
เปนตน รวมเปนแมแบบการแปลสวนผันแปรที่ถูกตองจํานวน 44 แมแบบ
ผลการสกัดแมแบบการแปลจากคลังขอมูลชุดทดลองที่ 1ไดแมแบบการแปล
สวนคงที่ที่ถูกตองจํานวน 8 แมแบบคิดเปนรอยละ 1.52 และแมแบบการแปลสวนผันแปรที่ถูกตอง
จํานวน 44 แมแบบคิดเปนรอยละ 8.33 รวมไดแมแบบการแปลที่ถูกตองจํานวน 52 แมแบบคิดเปน
รอยละ 9.85 และไดแมแบบการแปลที่ไมถูกตองจํานวน 476 แมแบบคิดเปนรอยละ 90.15
ตารางที่ 2 แสดงผลการสกัดแมแบบการแปลจากคลังขอมูลชุดทดลองที่ 1
ชนิดของแมแบบการแปล
แมแบบการแปลที่ถูกตอง
แมแบบการแปลที่ไมถูกตอง
แมแบบการแปลทั้งหมดที่สกัดได

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
สวนคงที่
8
1.52
52
9.85
สวนผันแปร
44
8.33
476 90.15
528
100

อยางไรก็ตาม แมแบบการแปลจํานวนรอยละ 90.15 ของผลการทดลองสกัด
แม แ บบการแปลจากคลังข อมู ลชุดทดลองที่ 1 จะสกัดไดแม แ บบการแปลที่ไมถูกตอง และไม
สามารถนํ า ไปใช ใ นการเปรี ย บเทีย บแปลได เพราะจั บ คูคํ า แปลส ว นคงที่ แ ละส ว นผั น แปรผิ ด
กลาวคือจับคูคําที่ไมไดคูเปนคําแปลของกันและกัน เชน จากขอความ
(วัน) (จอง) (ซื้อ) (และ) (ชําระเงิน) (คา) (หุน) (:) (26 – 30 มิถุนายน 2549) ↔ (Subscription) (and) (Payment)
(Date) (:) (June 26-30, 2006)

จะไดแมแบบการแปลที่สกัดได คือ
[วัน <X1> ซื้อ และ <X2> หุน : 26 – 30 มิถุนายน 2549] ↔ [<Y0> and Payment <Y1> : June
26-30, 2006] และระบบไดกําหนดใหสว นผันแปร <X1> ↔ <Y0> และ <X2> ↔ <Y1>
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[<X0> จอง <X1> ชําระเงิน คา <X2>] ↔ [Subscription <Y1> Date <Y2>] และระบบได
กําหนดใหสว นผันแปร <X0> <X1> ↔ <Y1> และ <X2> ↔ <Y2>
ผลการสกัดสามารถจัดลําดับความสัมพันธไดดังรูปที่ 25 และรูปที่ 26 ดานลาง
วัน

จอง

ซื้อ

และ

ชําระเงิน

คา

หุน

วัน

X1

ซื้อ และ

X2

หุน : 26 - 30 มิถุนายน 2549

X0

จอง

X1

ชําระเงินคา

X2

:

26 - 30 มิถุนายน 2549

ตนฉบับ

สกัดเปน
สวนคงที่

สกัดเปน
สวนผันแปร

รูปที่ 25 แสดงความสัมพันธของแมแบบการแปลภาษาไทยจากคลังขอมูลชุดทดลองที่ 1
Subscription

and

Payment

Date

:

June 26-30, 2006

Y0

and Payment

Y1

: June 26-30, 2006

Subscription

Y1

Date

Y2

ตนฉบับ

สกัดเปน
สวนคงที่
สกัดเปน
สวนผันแปร

รูปที่ 26 แสดงความสัมพันธของแมแบบการแปลภาษาอังกฤษจากคลังขอมูลชุดทดลองที่ 1
ความสั ม พั น ธ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในแม แ บบการแปลที่ ส กั ด ได จ ากคลั ง ข อ มู ล ชุ ด
ทดลองที่ 1 จากรูปที่ 25 และรูปที่ 26 ซึ่งเปนตัวอยางของการคนหาสวนซ้ํามาสกัดเปนสวนคงที่
และการคนหาสวนไมซ้ํามาสกัดเปนสวนผันแปร ซึ่งทั้งสวนคงที่และสวนผันแปรของทั้ง 2 ภาษา
ไมไดเปนคูคําแปลของกันและกัน ดังนั้นเมื่อระบบทําการจับคูเทียบแมแบบการแปลระหวางภาษา
จะไดแมแบบการแปลสวนคงที่เปน [วัน <X1> ซื้อ และ <X2> หุน : 26 – 30 มิถุนายน 2549] ↔
[<Y0> and Payment <Y1> : June 26-30, 2006] ซึ่งไมไดเปนคูคําแปลกัน และแมแบบการแปลสวน
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ผันแปรเปน [<X0> จอง <X1> ชําระเงิน คา <X2>] ↔ [Subscription <Y1> Date <Y2>] ซึ่งก็
ไมไดเปนคูคําแปลกันเชนเดียวกัน
ดังนั้นจึงสรุปไดอีกวา หากแมแบบการแปลใดมีคําที่สกัดสวนซ้ําและไมสวน
ไมซ้ําผิดแมเพียงคําเดียวภายในแมแบบการแปลนั้น คูแมแบบการแปลจะผิดทั้งสวนคงที่และสวน
ผันแปรทันที
ผลการทดลองสกัดแมแบบการแปลจากคลังขอมูลชุดทดลองที่ 1 ที่มีการตัดคํา
ไมสามารถสกัดแมแบบการแปลที่เพียงพอกับการเปรียบเทียบหาคําแปลกับขอความรับเขาทั่วไป
ผูวิจัยจึงมีสมมติฐานวา หากไมตัดคําในคลังขอมูลอาจจะมีผลใหแมแบบการแปลสวนคงที่และสวน
ผันแปรมีจํานวนลดลงทําใหแมแบบการแปลมีความถูกตองมากขึ้นและการทํางานของระบบก็จะ
รวดเร็วขึ้น ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทดลองสกัดแมแบบการแปลจากคลังขอมูลชุดทดลองที่ 2 ซึ่งเปน
คลังขอมูลที่ไมผานการตัดคํา
4.1.2 ผลการทดลองจากคลังขอมูลชุดทดลองที่ 2
ผลการสกัดแมแบบการแปลจากคลังขอมูลชุดทดลองที่ 2 จะไดจํานวนแมแบบ
การแปลที่สกัดไดมีจํานวนนอยกวาคลังขอมูลชุดทดลองที่ 1 คือ สกัดไดแมแบบการแปลจํานวน
489 แมแบบ ซึ่งเปนผลจากสวนของขอความมีจํานวนนอยลงเพราะไมไดใชการตัดคําแตใหระบบ
ตรวจสอบดูที่รูปผิวของแตละขอความเอง ทําใหโอกาสในการรวมกลุมคําของกระบวนการรวม
กลุมคําในขั้นตอนการสรางตนไมการปรากฏรวมมากขึ้นซึ่งทําใหจํานวนโหนดลูกของตนไมการ
ปรากฏรวมนอยลงและทําใหความกํากวมของตนไมการปรากฏรวมนอยลง แตก็ไมเพียงพอในการ
สรางตนไมการปรากฏรวมไดอยางถูกตอง ผลลัพธของการสกัดจะพบปญหาเชนเดียวกันกับผลการ
สกัดแมแบบการแปลจากคลังขอมูลชุดทดลองที่ 1 คือคนหาและจับสวนคงที่และสวนผันแปรที่ผิด
และผลการสรางตนไมการปรากฏรวมเกิดความกํากวมทําใหผลการสกัดแมแบบการแปลสวนมาก
ไมสามารถนํามาใชเปรียบเทียบแปลได
อยางไรก็ตามผลการสกัดแมแบบการแปลที่ถูกตองและนําไปใชแปลขอความ
ได จ ากคลังข อมูลชุดทดลองที่ 2 คือไดผลการสกัด แมแบบการแปลสว นคงที่แ ละสว นผั น แปร
เหมือนกับผลลัพธการสกัดคลังขอมูลชุดทดลองที่ 1 ทุกแมแบบ แตไดแมแบบการแปลสวนคงที่
เพิ่มขึ้นอีก 1 แมแบบการแปลคือ
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{หมายเหตุ : ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไขและสาระสําคัญของใบสําคัญ
แสดงสิทธิไดจากสรุปขอสนเทศของ <X1> ในระบบบริการขอมูลตลาดหลักทรัพย (SETSMART)
↔ Note : Please see the description, condition and major characteristics of <Y1> in SET
information Management System (SETSMART)} โดยจับคู {<X1> ↔ <Y1>}
ผลการสกัดแมแบบการแปลจากคลังขอมูลชุดทดลองที่ 2ไดแมแบบการแปล
สวนคงที่ที่ถูกตองจากการตรวจสอบ จํานวน 9 แมแบบคิดเปนรอยละ 1.84 และแมแบบการแปล
สวนผันแปรที่ถูกตองจํานวน 44 แมแบบคิดเปนรอยละ 9 รวมไดแมแบบการแปลที่ถูกตองตามหลัก
จํานวน 53 แมแบบคิดเปนรอยละ 10.84
ตารางที่ 3 แสดงผลการสกัดแมแบบการแปลจากคลังขอมูลชุดทดลองที่ 2
ชนิดของแมแบบการแปล
แมแบบการแปลที่ถูกตอง
แมแบบการแปลที่ไมถูกตอง
แมแบบการแปลทั้งหมดที่สกัดได

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
สวนคงที่
9
1.84
53
10.84
สวนผันแปร
44
9
436 89.16
489
100

4.1.3 ผลการทดลองจากคลังขอมูลชุดทดลองที่ 3
เนื่องจากผลการสกัดแมแบบการแปลจากคลังขอมูลชุดที่ 1 และ 2 ไดแมแบบ
การแปลที่มีปญหาเพราะไมสามารถสกัดแมแบบการแปลที่ถูกตองตามที่คาดไวได เพราะปญหา
ตางๆ ของระบบและขอมูลที่ใชทดลองซึ่งปญหาเหลานี้จะเอาไปอภิปรายในบทที่ 5 แตเพื่อให
สามารถทํ า การทดลองระบบการแปลภาษาต อ ได ผู วิ จั ย จึ ง ทํ า การจั ด กลุ ม ข อ มู ล เองตามความ
คลายคลึงเพื่อชวยใหระบบสกัดแมแบบการแปลที่จะใชไดจริงมากขึ้น ผูวิจัยจึงทดลองสกัดแมแบบ
การแปลจากคลังขอมูลชุดทดลองที่ 3 ซึ่งมีการแบงแฟมขอมูลออกตามความคลายคลึงกันของ
ข อ ความภายในแต ล ะรายงานข า วเป น 184 กลุ ม กล า วคื อ ผู วิ จั ย รวบรวมข อ ความที่ มี ส ว นซ้ํ า
เหมือนกันไวเปนแฟมขอมูลเดียวกันและหาแมแบบจากภายในกลุมนั้นเอง ผูวิจัยจัดขอความแปล
ขางลางนี้ใหอยูในแฟมขอมูลเดียวกัน เชน
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ตลาดหลักทรัพยเพิ่มสินคา : AKR ↔ SET adds new listed securities : AKR
ตลาดหลักทรัพยเพิ่มสินคา : CCET-W1 ↔ SET adds new listed securities : CCET-W1
ตลาดหลักทรัพยเพิ่มสินคา : DSGT ↔ SET adds new listed securities : DSGT
ตลาดหลักทรัพยเพิ่มสินคา : FORTH ↔ SET adds new listed securities : FORTH
ตลาดหลักทรัพยเพิ่มสินคา : JTS ↔ SET adds new listed securities : JTS
ตลาดหลักทรัพยเพิ่มสินคา : MINT-W3 ↔ SET adds new listed securities : MINT-W3
ตลาดหลักทรัพยเพิ่มสินคา : RICH ↔ SET adds new listed securities : RICH
ตลาดหลักทรัพยเพิ่มสินคา : RRC ↔ SET adds new listed securities : RRC
ตลาดหลักทรัพยเพิ่มสินคา : SECC ↔ SET adds new listed securities : SECC
ตลาดหลักทรัพยเพิ่มสินคา : STHAI-W1 ↔ SET adds new listed securities : STHAI-W1
ตลาดหลักทรัพยเพิ่มสินคา : TOG ↔ SET adds new listed securities : TOG

โดยผลการสกั ด จะสามารถสกั ด แม แ บบการแปลที่ มี ค วามถู ก ต อ งจากการ
ตรวจสอบวาสวนซ้ําของคูขอความที่ถูกสกัดเปนสวนคงที่และสวนคงที่นั้นเปนคูคําแปลของกัน
และกัน และสวนไมซ้ําของขอความที่ถูกสกัดเปนสวนผันแปรและสวนผันแปรนั้นเปนคูคําแปล
ของกันและกันไดอยางถูกตอง และแมแบบการแปลที่ไดก็สามารถนําไปใชเปรียบเทียบหาคําแปล
ได
ผลการสกัดแมแบบการแปลจากคลังขอมูลชุดทดลองที่ 3 ทั้งหมดไดแมแบบ
การแปลจํานวน 633 แมแบบ โดยแบงเปนแมแบบการแปลสวนคงที่ที่ถูกตองจํานวน 165 แมแบบ
คิดเปนรอยละ 26.07 และแมแบบการแปลสวนผันแปรที่ถูกตองจํานวน 449 แมแบบคิดเปนรอยละ
70.93 นอกจากนี้ ในการทดลองชุดนี้ยังไดแมแบบการแปลแบบตัวอยางซึ่งเปนแมแบบการแปลที่
สกัดจากขอความทั้งหมดนั้นเปนสวนซ้ําและสามารถนําไปใชเปนตัวอยางในการแปลทั้งขอความ
ไดทันทีโดยแมแบบการแปลแบบตัวอยางมีจํานวน 19 แมแบบคิดเปนรอยละ 3
ตารางที่ 4 แสดงผลการสกัดแมแบบการแปลจากคลังขอมูลชุดทดลองที่ 3
ชนิดของแมแบบการแปล
แมแบบการแปลที่ถูกตอง
แมแบบการแปลที่ไมถูกตอง
แมแบบการแปลทั้งหมดที่สกัดได

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
สวนคงที่
165 26.07
100
สวนผันแปร 449 70.93 633
แบบตัวอยาง
19
3
0
0
633
100
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เนื่องจากการแบงคลังขอมูลแบงแฟมขอมูลออกตามความคลายคลึงกันของ
ขอความจะสามารถแยกสวนคงที่และสวนผันแปรจากสวนซ้ําและสวนไมซ้ําไดอยางชัดเจน ทําให
สามารถนํ า ไปสร า งต น ไม ก ารปรากฏร ว มได ง า ยและมี ค วามกํ า กวมน อ ยลงมากเมื่ อ นํ า ไป
เปรียบเทียบจากผลการสกัดของคลังขอมูลชุดทดลองที่ 1 และ2 เชนการสกัดแมแบบการแปลจาก
ขอความตัวอยาง
ตลาดหลักทรัพยเพิ่มสินคา : AKR ↔ SET adds new listed securities : AKR
ตลาดหลักทรัพยเพิ่มสินคา : RICH ↔ SET adds new listed securities : RICH
ตลาดหลักทรัพยเพิ่มสินคา : RRC ↔ SET adds new listed securities : RRC

จะไดแมแบบการแปลคือ [(ตลาดหลักทรัพย) (เพิ่ม) (สินคา) (:) <X1>] ↔ [(SET) (adds) (new)
(listed) (securities) (:) <Y1>] และ [<X0> (AKR)] ↔ [<Y0> (AKR)] และ [<X0> (RICH)] ↔
[<Y0> (RICH)] และ [<X0> (RRC)] ↔ [<Y0> (RRC)] ซึ่งมีความสัมพันธของแมแบบการแปลดัง
รูปที่ 27 และรูปที่ 28 ดานลาง
ตลาดหลักทรัพย

เพิ่ม

สินคา

ตลาดหลักทรัพย เพิ่ม สินคา :

X0

:

AKR
RRC
RICH

X1

AKR
RRC
RICH

รูปที่ 27 แสดงความสัมพันธของแมแบบการแปลภาษาไทยจากคลังขอมูลชุดทดลองที่ 3
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SET

adds

new

listed

securities

SET adds new listed securities :

Y0

:

AKR
RRC
RICH

Y1
AKR
RRC
RICH

รูปที่ 28 แสดงความสัมพันธของแมแบบการแปลภาษาอังกฤษจากคลังขอมูลชุดทดลองที่ 3
ความสั ม พั น ธ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในแม แ บบการแปลที่ ส กั ด ได จ ากคลั ง ข อ มู ล ชุ ด
ทดลองที่ 3 จะเห็นไดชัดเจนวาการทํางานของกระบวนการรวมกลุมคําที่ปรากฏดวยกันของสวนซ้ํา
สามารถทําไดถูกตองและตนไมการปรากฏรวมที่ไดจะมีการเรียงลําดับกันอยางชัดเจน จึงทําใหงาย
ตอการคนหาและจับสวนคงที่และสวนผันแปรมาสรางแมแบบการแปล เพราะในการสงเขาสกัด
แบบแยกชุดตามความคลายคลึงทุกคําที่ปรากฏจะเกิดซ้ํากันในทุกขอความและมีความกํากวมในการ
ปรากฏซ้ําซ อนนอย และสอดคลองกับสมมติฐานของแม็ คเททมากคื อทํา ใหสวนซ้ํ าและไม ซ้ํา
ภายในคลังขอมูลเดนชัดขึ้น ผลการสกัดแมแบบการแปลจากคลังขอมูลชุดทดลองที่ 3 จะไดแมแบบ
การแปลที่มีความสมบูรณและสามารถนําไปเปรียบเทียบหาคําแปลไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.4 ผลการทดลองจากคลังขอมูลชุดทดลองที่ 4
จากผลการทดลองของคลังขอมูลชุดทดลองที่ 2 ที่จํานวนของโหนดลูกของ
ตนไมการปรากฏรวมนอยกวาผลการทดลองของคลังขอมูลชุดทดลองที่ 1 ทําใหผูวิจัยมีสมมติฐาน
ตอวา คลังขอมูลเทียบบทที่ไมไดตัดคําแตแบงออกเปนชุดตามความคลายคลึงของขอความซึ่งจะ
ทดลองเปนคลังขอมูลชุดทดลองที่ 4 อาจจะใหผลลัพธเหมือนหรือดีกวาการทดลองกับคลังขอมูล
ชุดทดลองที่ 3 จึงทําการทดลองสกัดแมแบบการแปลจากคลังขอมูลชุดทดลองที่ 4 และไดผลการ
สกัดแมแบบการแปลที่ไดเหมือนกับการทดลองคลังขอมูลชุดทดลองที่ 3 แตความสัมพันธภายใน
ตนไมของการปรากฏรวมมีความซับซอนนอยกวาและทําใหสวนซ้ําและไมซ้ําภายในคลังขอมูล
เดนชัดขึ้น โดยดูไดจากความสัมพันธภายในตนไมของการปรากฏรวมเปรียบเทียบกันระหวางผล
การทดลองคลังขอมูลชุดทดลองที่ 3 และ 4 ดังเชนรูปที่ 29 ดานลาง ซึ่งจะเห็นไดวาการเรียงตัวของ

82
โหนดลูกของตนไมการปรากฏรวมของคลังขอมูลชุดทดลองที่ 4 จะนอยกวาเพราะปริมาณชุดคํา
นอยกวาชุดคําของคลังขอมูลชุดทดลองที่ 3 ที่ผานการตัดคํา ดังนั้นคลังขอมูลชุดทดลองที่ 4 จะไม
พบปญหาการปรากฏซ้ําซอนและกํากวมของคําและกลุมคําภายในขอความ
ตนไมการปรากฏรวมจากคลังขอมูลชุดที่ 3

ตนไมการปรากฏรวมจากคลังขอมูลชุดที่ 4

(:)[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

(:)[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

(:)(ตลาดหลักทรัพย)[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

(:)(ตลาดหลักทรัพย)[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

(:)(ตลาดหลักทรัพย)(สินคา)[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
(:)(ตลาดหลักทรัพย)(เพิ่มสินคา)[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
(:)(ตลาดหลักทรัพย)(สินคา)(เพิ่ม)[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

รูปที่ 29 แสดงตนไมการปรากฏรวมเปรียบเทียบระหวางคลังขอมูลชุดทดลองที่ 3 และ 4
อยางไรก็ตาม ถึงแมวาการเรียงตัวของโหนดลูกของตนไมการปรากฏรวมของ
คลังขอมูลชุดทดลองที่ 4 จะนอยกวา แตจํานวนแมแบบการแปลที่สกัดไดก็เทากับจํานวนแมแบบ
การแปลที่สกัดไดจากคลังขอมูลชุดทดลองที่ 3 คือ 633 แมแบบการแปล โดยแบงเปนแมแบบการ
แปลสวนคงที่ที่ถูกตองจํานวน 165 แมแบบและแมแบบการแปลสวนผันแปรที่ถูกตองจํานวน 449
แมแบบและแมแบบการแปลแบบตัวอยางจํานวน 19 แมแบบ เพราะระบบตรวจสอบสวนซ้ําและ
สวนไมซ้ําไดงายจากความคลายคลึงของขอความ ดังนั้นความแตกตางของคลังขอมูลชุดทดลองที่ 3
และชุดที่ 4 ที่มีเพียงแคการตัดคําหรือไมตัดคําจึงไมมีผลตอปริมาณการสกัดแมแบบการแปล
ตารางที่ 5 แสดงผลการสกัดแมแบบการแปลจากคลังขอมูลชุดทดลองที่ 4
ชนิดของแมแบบการแปล
แมแบบการแปลที่ถูกตอง
แมแบบการแปลที่ไมถูกตอง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
สวนคงที่
165 26.07
100
สวนผันแปร 449 70.93 633
แบบตัวอยาง
19
3
0
0
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แมแบบการแปลทั้งหมดที่สกัดได

633

100

จากผลการทดลองสกัดแมแบบการแปลจากคลังขอมูลชุดขอมูลทั้ง 4 ชุดพบวา
ผลการสกัดจากคลังขอมูลชุดที่ 3 และ 4 มีผลลัพธเหมือนกัน และเมื่อนําแมแบบการแปลที่ถูกตองนี้
ไปเปรียบเทียบกับผลการสกัดจากคลังขอมูลชุดที่ 1 และ 2 พบวามีความแตกตางกันมากทั้งปริมาณ
แมแบบการแปลและความถูกตอง โดยพบวาผลการสกัดจากคลังขอมูลชุดที่ 1 ที่นําไปใชเปนแปล
ขอความไดมีเพียงรอยละ 9.85 และผลการสกัดจากคลังขอมูลชุดที่ 2 ที่นําไปใชเปนแปลขอความได
มีเพียงรอยละ 10.84
จากผลการทดลองสกัดแมแบบการแปลจากคลังขอมูล ไดขอสรุปวาการสกัดแมแบบ
การแปลจากคลังขอมูลโดยตรงดังเชนคลังขอมูลชุดที่ 1 ใหผลการสกัดที่ไมตรงกับที่คาดไวและมี
ความถูกตองนอยเพียงรอยละ 9.85 แตเมื่อเทียบกับคลังขอมูลชุดที่ 2 ที่ไมไดตัดคําพบวาคลังขอมูล
ที่ไมผานระบบตัดคํามีผลลัพธในการคนหาคําปรากฏรวมสําหรับสรางตนไมการปรากฏรวมดีกวา
เล็กนอยเมื่อผลความถูกตองของการสกัดเพิ่มขึ้นมาอีกรอยละ 0.99 เปนรอยละ 10.84 เพราะจะชวย
ลดขนาดของตนไมการปรากฏรวมลงซึ่งเกิดจากปริมาณโหนดลูกของโหนดรากคําตางๆ จะลดลง
อยางไรก็ตามผลการสกัดแมแบบการแปลจากคลังขอมูลทั้ง 2 ชุดเปนผลลัพธที่ต่ํากวาที่คาดไวซึ่ง
อาจเปนเพราะขอจํากัดของระบบ ปญหาของภาษาภายในคลังขอมูล และพฤติกรรมทางภาษาของ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่แตกตางกัน ดังนั้นจึงตองนํารายละเอียดดังกลาวมาวิเคราะหหาสาเหตุ
และอภิปรายในบทตอไป
อยางไรก็ตาม เมื่อผลการสกัดแมแบบการแปลจากทั้ง 2 ชุดขางตนใหผลที่ไมดีนัก
ดังนั้นผูวิจัยจึงตองทดลองสกัดแมแบบการแปลจากคลังขอมูลชุดที่ 3 และ 4 ซึ่งเปนคลังขอมูลชุดที่
ผูวิจัยไดชวยระบบโดยการจัดแบงขอมูลไวโดยเฉพาะ (exemplar) เพื่อทดสอบการทํางานของระบบ
และจะไดนําแมแบบการแปลจากการสกัดนี้ไปทดลองในสวนการทดลองแปลตอไปได
อยางไรก็ตาม สําหรับการทดลองแปลขอความผูวิจัยไดเลือกแมแบบการแปลที่สกัดได
จากคลังขอมูลชุดทดลองที่ 1 มาเปนแมแบบการแปลหลักในงานวิจัยชิ้นนี้เพราะเปนแมแบบการ
แปลที่สกัดไดจากคลังขอมูลที่ผานการตัดแบงคําเพียงอยางเดียวซึ่งเปนลักษณะของคลังขอมูลทั่วๆ
ไป โดยจะนําแมแบบการแปลที่ไดนี้ไปทดลองแปล จากนั้นผูวิจัยจะนําแมแบบการแปลที่สกัดได
จากคลังขอมูลชุดทดลองที่ 3 ซึ่งเปนแมแบบการแปลที่ควรจะได มาทําการทดลองแปลขอความ
และนําผลการแปลที่ไดมาเปรียบเทียบกัน
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4.2 ผลการทดลองแปลขอความ
เมื่อสกัดแมแบบการแปลและเก็บลงฐานขอมูลเรียบรอยแลว ระบบก็จะสามารถนํา
แมแบบการแปลเหลานั้นมาใชเปนตัวอยางในการเปรียบเทียบแปลขอความรับเขาได โดยขอความ
รับเขาจะนํามาจากคลังขอมูลเทียบบทที่สุมแยกไว 51 คูรายงานขาว รวมมีจํานวนขอความอยู 297
ขอความโดยแบงเปน 1 ขอความตอ 1 บรรทัดเชนเดียวกับขอมูลที่ใชในการสกัดแมแบบการแปล
แตจะนําเฉพาะสวนรายงานขาวภาษาไทยเทานั้นที่จะใชขอความรับเขาเพื่อทดลองแปลจากไทยเปน
อังกฤษ และจะประเมินผลแปลที่ไดใน 2 ลักษณะคือ (1) ตรวจสอบประเมินความถูกตองของผล
แปลวาเหมือนขอความภาษาอังกฤษที่มีอยูในคลังขอมูลหรือไม และ (2) ตรวจสอบประเมินผลแปล
ดวยผูวิจัยเองวาผลแปลนั้นยอมรับไดหรือไม เพราะเปนไปไดวาระบบอาจแปลไมเหมือนขอความ
ภาษาอังกฤษที่มีอยูแตก็เปนการแปลที่ยอมรับได ในการทดลองแปลขอความรับเขาทั้งหมดจะใช
แมแบบการแปล 2 ชุดคือ
(1) แมแบบการแปลชุดทดลองที่ 1 ซึ่งสกัดไดจากคลังขอมูลชุดทดลองที่ 1 โดยมี
แมแบบการแปลทั้งหมดจํานวน 528 แมแบบ แบงเปนแมแบบการแปลที่ถูกตองจํานวน 52 แมแบบ
โดยมีแมแบบการแปลสวนคงที่จํานวน 8 แมแบบและแมแบบการแปลสวนผันแปรจํานวน 44
แมแบบ และแมแบบการแปลที่ไมถูกตองจํานวน 476 แมแบบ
(2) แมแบบการแปลชุดทดลองที่ 2 ซึ่งสกัดไดจากคลังขอมูลชุดทดลองที่ 3 โดยมี
แมแบบการแปลทั้งหมดจํานวน 633 แมแบบการแปลแบงเปนแมแบบการแปลสวนคงที่จํานวน 165
แมแบบและแมแบบการแปลสวนผันแปรจํานวน 449 แมแบบและแมแบบการแปลแบบตัวอยาง
จํานวน 19 แมแบบ
4.2.1 การประเมินความถูกตองจากการเทียบเคียงกับคูขอความตนฉบับ
ผูวิจัยไดประเมินความถูกตองของผลการแปลโดยใชคูรายงานขาวภาษาอังกฤษ
เปนแกนอางอิงหลัก กลาวคือ ผลลัพธการแปลที่ไดจากระบบจะถูกเปรียบเทียบกับคูคําแปลใน
คลังขอมูลสองภาษา ผลลัพธการแปลจากระบบจะถูกเปรียบเทียบกับคูเอกสารภาษาอังกฤษใน
ระดับรูปผิวของคําเปนหลัก หากรูปผิวของผลลัพธการแปลเหมือนกับคูเอกสารภาษาอังกฤษทุก
ประการ จะนับวาผลการแปลดังกลาวถูกตอง แตถาหากแตกตางจากคูเอกสารภาษาอังกฤษ ก็จะ
นับวาผลการแปลไมถูกตอง
ในการประเมินความถูกตองในสวนนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมชุดขอความทดสอบ
จํานวน 279 อนุพากยใหเปนแฟมขอมูลเดียว โดยจัดรูปแบบเปน 1 อนุพากยตอ 1 บรรทัด ผูวิจัยได
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นําชุดขอความทดสอบดังกลาวไปทดลองแปลดวยชุดแมแบบการแปลที่ 1 (แบงกลุมขอความกอน
สกัดแมแบบการแปล) และชุดแมแบบการแปลที่ 2 (ไมแบงกลุมขอความกอนสกัดแมแบบการแปล)
ไดผลการทดลองดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 แสดงผลการแปลที่เหมือนคูตนฉบับเปรียบเทียบระหวางชุดทดลองที่ 1 และ 2

จํานวนขอความที่สามารถแปลไดเหมือนคู
ขอความตนฉบับ
จํานวนขอความที่ไมสามารถแปลไดเหมือนคู
ขอความตนฉบับ
รวม

แมแบบการแปลชุดที่ 1

แมแบบการแปลชุดที่ 2

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

11

3.70

201

67.68

286

96.30

96

32.32

297

100

297

100

เมื่ อ ทดลองด ว ยชุ ด แม แ บบการแปลที่ 1 จะได ผ ลการแปลที่ เ หมื อ นกั น ทุ ก
ประการกับตนฉบับภาษาอังกฤษ จํานวน 11 ขอความ คิดเปนรอยละ 3.70 และมีขอความที่แปลได
ไมเหมือน จํานวน 286 ขอความ คิดเปนรอยละ 96.30 ในขณะที่เมื่อทดลองดวยชุดแมแบบการแปล
ที่ 2 จะไดผลการแปลที่เหมือนกันทุกประการกับตนฉบับ จํานวน 201 ขอความ คิดเปนรอยละ
67.68 และมีขอความที่แปลไดไมเหมือน จํานวน 96 ขอความ คิดเปนรอยละ 32.32
จากการทดลอง ผูวิจัยพบวา ถาขอความรับเขามีขอความเหมือนกับแมแบบการ
แปล ระบบจะสามารถแปลขอความเหลานั้นไดอยางถูกตอง ไมวาจะเปนแมแบบการแปลจากชุด
ทดลองที่ 1 หรือชุดทดลองที่ 2 ยกตัวอยางเชน สมมติวาขอความทดสอบเปนดังนี้
การรับหุนเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน : SSSC
และภายในฐานขอมูลแมแบบการแปลมีแมแบบการแปล
• [การรับหุนเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนเพิ่มเติม : <X1> ↔ LISTED SECURITIES
GRANTED BY THE SET : <Y1>]”
• “[<X0>SSSC ↔ <Y0>SSSC]
ระบบจะสามารถแปลขอความทดสอบเปนผลการแปลไดดังนี้
LISTED SECURITIES GRANTED BY THE SET : SSSC
อยางไรก็ตาม การที่ระบบไมสามารถแปลขอความที่เหลือไดตรงกับคูขอความ
ตนฉบับ มีสาเหตุ 2 ประการ คือ (1) ไมมีขอความเหลานั้นเปนตัวอยางอยูภายในคลังขอมูลเทียบบท
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หรือ (2) มีบางสวนในขอความรับเขาที่ไมสามารถหาแมแบบการแปลมาเทียบแปลไดซึ่งจะทําใหไม
สามารถเติมเต็มขอความแปลไดจนครบทั้งขอความ
ตารางที่ 7 แสดงผลการแปลที่ไมเหมือนคูต นฉบับเปรียบเทียบระหวางชุดทดลองที่ 1 และ 2

จํานวนขอความที่ไมสามารถหาแมแบบการแปล
มาเทียบแปลได
จํานวนขอความที่หาแมแบบการแปลมาเทียบ
แปลไดแตแปลไมเหมือน
รวมขอความที่แปลไมเหมือนคูตนฉบับ

แมแบบการแปลชุดที่ 1

แมแบบการแปลชุดที่ 2

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

97

33.92

13

13.54

189

66.08

83

86.46

286

100

96

100

ในกรณีที่ 1 ที่ไมมีขอความเหลานั้นเปนตัวอยางอยูภายในคลังขอมูลเทียบบท
และระบบไมสามารถคนหาแมแบบการแปลใดมาแทนที่สวนใดของขอความไดเลย เชน
ตามที่บริษัท ไดมีหนังสือแจงเรื่องการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมตามที่อางถึงขางตนนั้น
เพิ่มเติม พรอมกันนี้ ขอแจงขอมูลเพิ่มเติมวาวันเกิดรายการคือ วันที่ 15 ธันวาคม 2548 และการขาย
หุนในครั้งนี้ไมมีภาระผูกพันใดๆ
ขอความนี้ไมเคยปรากฏอยูในคลังขอมูลและเปนขอความที่แตกตางจากขอความที่เก็บรวบรวมไว
ในคลังขอมูลเทียบบท ทําใหระบบไมสามารถแปลขอความนี้ไดเนื่องจากไมมีตัวอยางสําหรับการ
แปล
ผลการแปลโดยใชแมแบบการแปลชุดทดลองที่ 1 พบวาจากขอความแปลที่
แปลไม เ หมื อ นมี จํ า นวนทั้ ง หมดอยู 286 ข อ ความ จาก 286 ข อ ความนั้ น มี ข อ ความจํ า นวน 97
ขอ ความที่ ร ะบบไม ไ ด เ พราะไม มี ขอ ความเหล า นั้ น เป น ตั ว อย า งอยู ภ ายในคลั ง ข อมู ล เที ย บบท
ความคิ ดเป น รอยละ 33.92 ส วนผลการแปลโดยใชแ มแบบการแปลชุดทดลองที่ 2 พบวาจาก
ขอความแปลที่แปลไมเหมือนมีจํานวนทั้งหมดอยู 96 ขอความ จาก 96 ขอความนั้นมีอยูจํานวน 13
ขอความที่ระบบแปลไดไมเหมือนเพราะไมมีขอความเหลานั้นเปนตัวอยางอยูภายในคลังขอมูล
เทียบบทคิดเปนรอยละ 4.38 ดังปรากฏอยูในตารางที่ 7
ในกรณีที่ 2 ที่ระบบไมสามารถหาแมแบบการแปลมาเทียบแปลบางสวนใน
ขอความรับเขาได ระบบจะไมสามารถเติมเต็มขอความแปลไดจนครบทั้งขอความและผลการแปลที่
ไดจะเปนผลที่ไมสมบูรณ คือมีขอความภาษาไทยปนอยูกับภาษาอังกฤษ ดังนั้นเมื่อนําผลการแปลนี้
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ไปเทียบเคียงกับคูขอความตนฉบับก็จะไดผลวารูปผิวของขอความแปลไมเหมือนกับคูขอความ
ตนฉบับ เชนขอความรับเขาคือ
ตามที่ บริษัทศูนยบริการเหล็กสยามจํากัด (มหาชน) (SSSC) ไดดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและ
ขอให ตลาดหลักทรัพย รับหุนเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนเพิ่มเติมนั้น ตลาดหลักทรัพย ได
พิ จ ารณาแล ว เห็ น ควรกํ า หนดให หุ น เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ดั ง กล า วเริ่ ม ทํ า การซื้ อ ขายใน ตลาด
หลักทรัพย ไดตั้งแต วันที่ 30 พฤษภาคม 2549 เปนตนไป
และมีแมแบบการแปลที่ใชแทนที่ไดคือ
[ตามที่ <X1> (<X2>) ไดดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและขอให ตลาดหลักทรัพย รับหุนเพิ่มทุน
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนเพิ่มเติมนั้น ตลาดหลักทรัพย ไดพิจารณาแลวเห็นควรกําหนดใหหุนเพิ่ม
ทุนของบริษัทดังกลาวเริ่มทําการซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย ไดตั้งแต<X3>เปนตนไป ↔ Starting
from <Y1>, the Stock Exchange of Thailand (SET) allowed the securities of <Y2> (<Y3>) to be
listed and traded on the SET after finishing capital increase procedures.]
และระบบไดกําหนดใหสวนผันแปร <X1> ↔ <Y2> <X2> ↔ <Y3> <X3> ↔ <Y1> เปนคู
คําแปลกัน แตระบบไมสามารถคนหาแมแบบการแปลที่ใชแทนที่สวนผันแปร “บริษัทศูนยบริการ
เหล็กสยามจํากัด (มหาชน)” “SSSC” และ “วันที่ 30 พฤษภาคม 2549” ได ดังนั้นผลการแปลจึงได
ขอความแปลคือ
Starting from วันที่ 30 พฤษภาคม 2549, the Stock Exchange of Thailand (SET) allowed the
securities of บริษัทศูนยบริการเหล็กสยามจํากัด (มหาชน) (SSSC) to be listed and traded on the
SET after finishing capital increase procedures.
ซึ่งผลการแปลลักษณะนี้ผลการแปลจากแมแบบการแปลชุดทดลองที่ 1 มีจํานวน 189 ขอความจาก
ขอความที่แปลไมเหมือนทั้งหมดจํานวน 286 ขอความคิดเปนรอยละ 66.08 และผลการแปลจาก
แมแบบการแปลชุดทดลองที่ 2 มีจํานวน 83 ขอความจากขอความที่แปลไมเหมือนทั้งหมดจํานวน
96 ขอความคิดเปนรอยละ 86.46 ดังปรากฏอยูในตารางที่ 7
ดังนั้นจึงสรุปผลการทดลองแปลไดวาขอความทั้งหมด 297 ขอความ โดยใช
การประเมินความถูกตองจากการเทียบเคียงกับคูขอความตนฉบับ ผลการแปลจากแมแบบการแปล
ชุดทดลองที่ 1 จะไดขอความแปลที่เหมือนกับคูขอความตนฉบับ 11 ขอความคิดเปนรอยละ 3.70
และไดขอความแปลที่ไมเหมือนกับคูขอความตนฉบับ 286 ขอความคิดเปนรอยละ 96.30 และผล
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การแปลจากแมแบบการแปลชุดทดลองที่ 2 จะไดขอความแปลที่เหมือนกับคูขอความตนฉบับ 201
ขอ ความคิ ด เปน ร อ ยละ 67.68 และได ขอ ความแปลที่ ไ ม เ หมือ นกั บคู ขอ ความตน ฉบั บ 96 ข อ
ความคิดเปนรอยละ 32.32
4.2.2 การประเมินความถูกตองของเนื้อความ
ในการแปลขอความทั่วไป ขอความภาษาตนฉบับ 1 ขอความสามารถแปลเปน
ขอความที่ยอมรับไดในภาษาเปาหมายไดหลายแบบ ผูวิจัยจึงตรวจสอบประเมินความถูกตองของ
การแปลโดยนําผลการแปลขอความทั้งหมดมาตรวจสอบในเชิงความหมาย วาขอความแปลนั้น
สามารถสื่อความหมายไดตรงกับขอความตนฉบับหรือไม ถาสื่อความหมายไดก็จะนับวาแปลได
ถูกตอง ซึ่งแนวทางการประเมินความถูกตองของผลการแปลนี้คลายกับเกณฑการเปรียบเทียบของ
หลักการวัดความถูกตองของการแปลภาษาอัตโนมัติ BLEU (Bilingual Evaluation Understudy) ซึ่ง
มีหลักเกณฑอยูวา "The closer a machine translation is to a professional human translation, the
better it is." "ยิ่งการแปลภาษาดวยเครื่องทํางานไดดีใกลเคียงกับการแปลดวยนักแปลมืออาชีพมาก
ขึ้นเทาไหร ก็ยิ่งดีเทานั้น" (Papineni, 2002) นั่นคือผลลัพธการแปลจากระบบจะถูกเปรียบเทียบกับคู
เอกสารภาษาอังกฤษในระดับรูปผิวของคําเปนหลัก หากรูปผิวของผลลัพธการแปลแตกตางจากคู
เอกสารภาษาอังกฤษ คะแนนความถูกตองจะลดลงเปนลําดับสัดสวนลงไป
อยางไรก็ตาม เกณฑการเปรียบเทียบของผูวิจัยจะแตกตางจากเกณฑของ BLEU
ตรงที่ในการพิจารณาผลนี้ผูวิจัยกําหนดเกณฑความยืดหยุนในการตัดสินความถูกตองไว 4 ประการ
คือ
(1) ยอมรับผลการแปลที่ไมสามารถแปลเอนทิตีระบุนามได ทั้งนี้เพราะระบบที่
ใชในปจจุบันจะไมสามารถแปลเอนทิตีระบุนามที่ไมปรากฏอยูในฐานขอมูลแมแบบการแปลได แต
ป ญ หาเรื่ อ งการแปลเอนทิ ตี ร ะบุ น ามสามารถแก ไ ขได โ ดยง า ย หากมี ก ารกํ า หนดให ทํ า ระบบ
ประมวลผลการรูจําเอนทิตีระบุนามและแปลเอนทิตีระบุนามตางหากกอน เชนการแปลวันที่หรือ
เวลา เชนเมื่อเจอ “วันที่ 30 พฤษภาคม 2549” ก็ทําการแปลเปน “30 May, 2006” กอนไดทันที
เนื่องจากการแปลเอนทิตีระบุนามเหลานี้มีกฎการแปลโดยสมบูรณ สวนเอนทิตีระบุนามอื่น ๆ
ประเภทชื่อเฉพาะ อาจใชการถอดอักษรไทยเปนโรมันเพื่อแปลงเปนภาษาเปาหมายได หรืออาจใช
วิธีการสรางฐานขอมูลพิเศษสําหรับชื่อเฉพาะประเภทชื่อบริษัททั้งหมดในตลาดหลักทรัพยเพื่อให
เครื่องทําการรูจําและสรางแมแบบการแปลของเอนทิตีระบุนามตางหากไวกอนก็ได ดังนั้นการแปล
เอนทิตีระบุนามไมได ผูวิจัยจะกําหนดใหเปนผลการแปลที่ยอมรับได เพราะเปนปญหาการแปลจาก
ขอจํากัดของคลังขอมูลและสามารถแกไขปญหาไดงาย
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(2) ยอมรับผลการแปลกาลในสวนภาษาอังกฤษของขอความแปลที่ไมถูกตอง
ได ทั้งนี้เพราะในบางครั้งขอความภาษาไทยอาจไมมีกริยาชวยที่บงบอกกาล ดังนั้นกริยาในขอความ
แปลหากผันไมตรงกาลถือวายอมรับได เชน การแปลโดยใช “do” แทนที่จะเปน “did” หรือการแปล
โดยใช “do” แทนที่จะเปน “will do” เปนตน
(3) ยอมรับผลการแปลที่การผันตามพจนของประธานในภาษาอังกฤษอาจไม
ถูกตอง เชน การแปลโดยใช “do” แทนที่จะเปน “does” เปนตน เนื่องจากบางกรณีที่แมแบบการ
แปลปรากฏเพียงแครูปพหูพจน แตขอความรับเขาภาษาไทยที่มีรูปคําเหมือนกันเปนเอกพจน ทํา
ใหผลการแปลไมสามารถผันพจน
(4) ยอมรับผลการแปลที่ใชคํากํากับนาม (article) ไมถูกตอง เชน แปล “`ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย” เปน “SET” แทนที่จะใช “The SET” ก็ถือวายังยอมรับไดเพราะไมได
เปนเนื้อความสําคัญภายในขอความและสามารถอานไดใจความดังเดิม
ผลการทดลองแปลของแม แบบการแปลชุ ด ทดลองที่ 1 พบวา จากข อ ความ
รับเขาทั้งหมดจํานวน 297 ขอความไดขอความแปลที่ยอมรับไดตามเกณฑเงื่อนไขที่กลาวมาเพิ่มอีก
8 ขอความซึ่งเปนขอความที่ยอมรับไดตามเกณฑเงื่อนไขขอแรกคือยอมรับผลการแปลที่ไมสามารถ
แปลเอนทิตีระบุนามได โดยยังคงใชแมแบบการแปลสวนคงที่เดียวกับที่ใชแปลขอความที่แปลได
เหมือนที่มีในคลังขอมูลจากการตรวจสอบวิธีแรก รวมเปนจํานวน 19 ขอความคิดเปนรอยละ 6.40
นอกจากนั้นเปนขอความที่แปลไมไดเลยจํานวน 97 ขอความคิดเปนรอยละ 32.66 และขอความที่
แปลแลวยอมรับไมไดจํานวน 181 ขอความคิดเปนรอยละ 60.94
ตารางที่ 8 แสดงผลการแปลจากความถูกตองของเนื้อความของชุดทดลองที่ 1
ผลการแปล
แปลไดทั้งขอความ
แปลไดบางสวน
แปลเปนขอความที่ไมสามารถยอมรับได
ไมสามารถแปลขอความได
รวม
แปลเปนขอความที่ยอมรับได

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
11
3.70
19
6.40
8
2.70
181 60.94
97
32.66
297
100

ในการแปลขอความที่แปลแลวยอมรับไมไดเกิดจากแมแบบการแปลที่ผิด และ
แมแบบการแปลเหลานี้จะสามารถใชแปลไดแคบางสวนของขอความเทานั้น เชน เมื่อขอความ
รับเขาคือ
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ตลาดหลักทรัพยจึงขึ้นเครื่องหมาย H หลักทรัพยของบริษัทสําหรับการซื้อขายหลักทรัพย รอบ เชา
จนกวาบริษัทจะเผยแพรขอมูลดังกลาวอยางครบถวนและทั่วถึง
แตผลการแปลขอความนี้จะไดเปนขอความแปลดังนี้
Therefore จึงขึ้นเครื่องหมาย H หลักทรัพยของบริษัทสําหรับการซื้อขายหลักทรัพย effective ของ
วันที่ 5 มีนาคม 2549 first บริษัท clarified เผยแพรขอมูล allow อยางครบถวนและ
ผลการแปลนี้เกิดจากการนําแมแบบการแปลที่มาเปนตัวอยางเปรียบเทียบแปลขอความรับเขาที่
สามารถแปลไดแคบางสวนของขอความคือ
ตลาดหลักทรัพย <X1> รอบ เชา <X2> จนกวา <X3> จะ <X4> ดังกลาว <X5> ทั่วถึง ↔
Therefore <Y1> effective <Y2> first <Y3> clarified <Y4> allow <Y5>
แตระบบไมสามารถคนหาแมแบบการแปลมาแทนที่แปลขอความสวนที่เหลือไดเพราะแมแบบการ
แปลอื่นๆ มีคํานอกเหนือจากขอความ เชน แมแบบการแปล
<X0> จึง ขึ้น เครื่องหมาย H หลักทรัพย ของ บริษัท สําหรับ การซื้อขาย หลักทรัพย <X1> ของ
วันที่ 21 มีนาคม 2549 <X2> บริษัท <X3> เผยแพร ขอมูล <X4> อยางครบถวน และ <X5> ↔
<Y0> , the SET has temporarily halted trading of the company 's securities , <Y1> from the <Y2>
trading session of March 21, 2006 until the company has <Y3> or disclosed this information to
the SET and <Y4> such information to be disseminated to the public.
<X0> จึง ขึ้น เครื่องหมาย H หลักทรัพย ของ บริษัท สําหรับ การซื้อขาย หลักทรัพย <X1> ของ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2549 <X2> บริษัท <X3> เผยแพร ขอมูล <X4> อยางครบถวน และ <X5>
↔ <Y0> , the SET has temporarily halted trading of the company 's securities , <Y1> from the
<Y2> trading session of May 31, 2006 until the company has <Y3> or disclosed this information
to the SET and <Y4> such information to be disseminated to the public.
<X0> จึง ขึ้น เครื่องหมาย H หลักทรัพย ของ บริษัท สําหรับ การซื้อขาย หลักทรัพย <X1> ของ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2549 <X2> บริษัท <X3> เผยแพร ขอมูล <X4> อยางครบถวน และ <X5>
↔ <Y0> , the SET has temporarily halted trading of the company 's securities , <Y1> from the
<Y2> trading session of May 1, 2006 until the company has <Y3> or disclosed this information
to the SET and <Y4> such information to be disseminated to the public.
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แมแบบการแปลขางตนทั้ง 3 แมแบบนี้ ไมสามารถนําไปแทนที่แปลขอความที่
เหลือได เพราะมีวันที่ (“วันที่ 21 มีนาคม 2549” “วันที่ 31 พฤษภาคม 2549” และ “วันที่ 1
พฤษภาคม 2549”) ปรากฏอยูในแมแบบการแปลอยูซึ่งวันที่เหลานี้ไมไดปรากฏอยูในขอความ
รับเขา แมแบบการแปลขางตนทั้ง 3 เหลานี้จึงไมผานเกณฑของระบบในการคัดเลือกแมแบบการ
แปลเพื่อแปลขอความรับเขานี้ ถึงแมวาแมแบบการแปลขางตนทั้ง 3 แมแบบสกัดไดมาขอความที่มี
เนื้อความเหมือนกันทั้งหมด ยกเวนสวนเอนทิตีระบุนามที่เปนวันที่เทานั้น แตเนื่องจากระบบคนหา
และตรวจสอบสวนซ้ําและสวนไมซ้ําของขอความผิด จึงทําใหแมแบบการแปลที่สกัดมาผิดและไม
อาจนํามาใชแปลสวนที่เหลือของขอความรับเขา ผลการแปลลักษณะดังกลาวนี้เกิดขึ้นเปนจํานวน
มากถึงรอยละ 60.94 และเปนผลการแปลที่ยอมรับไมไดเพราะไมสามารถสื่อความได นอกจากนั้น
ยังมีขอความรับเขาจํานวนรอยละ 32.66 ที่ระบบไมสามารถหาแมแบบการแปลมาเทียบแปลได
ดังนั้นผลการแปลโดยใชแมแบบการแปลชุดทดลองที่ 1 จึงมีความถูกตองต่ําเพียงรอยละ 6.40
เทานั้น
ผลการทดลองแปลของแมแบบการแปลชุด ทดลองที่ 2 พบวา จากข อ ความ
รับเขาทั้งหมดจํานวน 297 ขอความนอกเหนือจากขอความที่แปลไดเหมือนที่มีในคลังขอมูลจากการ
ตรวจสอบวิธีแรกจํานวน 201 ขอความแลว ขอความที่แปลไมตรงกับที่มีในคลังขอมูลมีจํานวน 83
ขอความที่ย อมรับไดตามเกณฑเ งื่อนไขที่ก ลาวมา เมื่อรวมขอความที่แปลทั้งสองประเภทจึงมี
จํานวน 284 ขอความคิดเปนรอยละ 95.62 สวนขอความที่ระบบไมสามารถแปลไดมีจํานวน 13 ขอ
ความคิดเปนรอยละ 4.38 และไมมีขอความใดที่ระบบแปลไดแลวยอมรับไมได
สาเหตุที่ระบบไมสามารถแปลขอความไดจํานวน 13 ขอความเปนเพราะวา
ขอความรับเขาทั้ง 13 ขอความนี้เปนขอความที่ไมเคยปรากฏในคลังขอมูลเทียบบท และมีคําไมตรง
กับแมแบบการแปลที่สกัดมาได ดังนั้นระบบจึงไมสามารถแปลไดเนื่องจากไมมีตัวอยางสําหรับการ
แปล ซึ่งเปนขอจํากัดของระบบแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยาง
ตารางที่ 9 แสดงผลการแปลจากความถูกตองของเนื้อความของชุดทดลองที่ 2
ผลการแปล
แปลไดทั้งขอความ
แปลไดบางสวน
แปลเปนขอความที่ไมสามารถยอมรับได
ไมสามารถแปลขอความได
รวม
แปลเปนขอความที่ยอมรับได

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
201 67.68
284 95.62
83
27.94
0
0
13
4.38
297
100
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จากผลการทดลองแปลขอความพบวา ขอความแปลที่มาจากรายงานตลาดหุน
แบบรายวัน ระบบสามารถแทนที่สวนของขอความซึ่งเปนสวนยาวของขอความไดรอยละ 95.62
เชนขอความรับเขาคือ
ตามที่ตลาดหลักทรัพยไดขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) หลักทรัพยของบริษัท คอมพาสส
อีสต อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (CEI) สําหรับการซื้อขายหลักทรัพยตั้งแตวันที่ 16
มิถุนายน 2549
และมีแมแบบการแปลที่ใชแทนที่ไดคือ
ตามที่ ตลาดหลักทรัพย ได ขึ้น เครื่องหมาย NP (Notice Pending) หลักทรัพย ของ บริษัท<X1>
(<X2>) สําหรับ การ ซื้อขาย หลักทรัพย ตั้งแต<X3> ↔ Previously, the SET has posted the "NP"
(Notice pending) sign on <Y1> (<Y2>) effective from <Y3>.
และเมื่อระบบสามารถแทนที่สวนยาวของขอความรับเขาไดแลว สวนที่คงเหลืออยูจึงมีเพียงแค
เอนทิตีระบุนามเทานั้นซึ่งตามเกณฑความยืดหยุนถือวายอมรับได ดังนั้นผลการแปลรอยละ 95.62
จึงเปนผลการแปลที่ยอมรับไดในสวนการประเมินความถูกตองดวยตนเอง และมีผลการแปลเปน
ขอความที่ไมสามารถแปลไดอีกรอยละ 4.38 เพราะไมมีแมแบบการแปลมาแทนที่เพื่อใชแปล
ขอความนั้น
เมื่อเปรียบเทียบผลการแปลของแมแบบการแปลทั้ง 2 ชุดจะพบวาความถูกตอง
ของการแปลมีความแตกตางกันมากดังตารางที่ 11
ตารางที่ 10 แสดงผลการแปลเปรียบเทียบ
ขอความแปลที่ยอมรับได ขอความแปลที่ยอมรับไมได
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
แมแบบการแปลชุดที่ 1
19
3.70
181
60.94
แมแบบการแปลชุดที่ 2
284
95.62
0
32.32

ขอความที่แปลไมได
จํานวน
รอยละ
97
32.66
13
4.38

เมื่ อ ทํ า การเปรี ย บเที ย บผลการแปลจากแม แ บบการแปลทั้ ง 2 ชุ ด จะพบว า
แมแบบการแปลชุดทดลองที่ 2 ซึ่งเปนแมแบบการแปลที่ระบบสกัดจากชุดตัวอยางที่จัดไวเฉพาะ
และเปนตัวอยางที่ดี (exemplar) จะไดผลการแปลที่ดีกวามากถึงรอยละ 91.92 ดังนั้นจึงสรุปไดวา
แมแบบการแปลเปนปจจัยสําคัญในการแปลขอความของระบบการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิง
ตัวอยาง หากขอความรับเขามีสวนของขอความตรงกับแมแบบการแปลก็จะแปลไดและขอความ
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แปลก็จะเปนขอความที่ยอมรับได ดังนั้นหากสกัดแมแบบการแปลครอบคลุมขอความรับเขาก็จะ
ไดผลการแปลครบถวน
ผลการทดลองแปลขอความบงบอกวาหากระบบสามารถคนหาแมแบบการแปลจาก
ฐานขอมูลได ระบบก็จะสามารถแปลไดดังนั้นการพัฒนาระบบใหมีผลการแปลถูกตองมากขึ้นจึง
ขึ้นอยูกับลักษณะของคลังขอมูลและความหลากหลายและครอบคลุมของขอความภายใน ซึ่งจะ
นํามาสรางแมแบบการแปล หากระบบสามารถสกัดแมแบบการแปลไดถูกตองและมีแมแบบการ
แปลคลอบคลุมขอความรับเขา ระบบการแปลภาษาดวยเครื่องก็จะสามารถแปลขอความรับเขานั้น
ไดอยางแนนอน ดังนั้นสิ่งสําคัญของระบบการแปลนี้จึงตกไปอยูที่การสกัดแมแบบการแปลจาก
คลังขอมูลเทียบบท แตผลการสกัดแมแบบการแปลของระบบใหผลลัพธไมดีเทาที่ควรซึ่งเกิดจาก
องคประกอบหลายสวน ซึ่งจะทําการวิเคราะหปญหาเหลานั้นทีละสวนในบทตอไป

บทที่ 5
วิเคราะหปญ
 หาของระบบ
ผลการทดลองทํางานพบวาความถูกตองของการสกัดแมแบบการแปลเปนปจจัยสําคัญ
ตอความถูกตองของระบบแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยาง กลาวคือถาระบบสามารถสกัด
แมแบบการแปลไดถูกตองก็จะสามารถนําไปเปนตัวอยางในการเทียบแปลได อยางไรก็ตามปญหา
ที่พบของระบบคือไมสามารถสกัดแมแบบการแปลที่ใชงานไดจากคลังขอมูลเทียบบททั่วไปที่ไมมี
การจัดแบงเปนกรณีพิเศษ เชนคลังขอมูลชุดทดลองที่ 1 ซึ่งมีการตัดแบงคําเทานั้นและจับคูเทียบบท
ขอความที่เปนคําแปลของกันและกันเทานั้น
จากการตรวจสอบการทํางานของระบบพบวา ระบบสามารถสรางตนไมการปรากฏ
รวมของคูภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากคลังขอมูลไดแตผลที่ไดไมสามารถใชแปลได ซึ่งขั้นตอน
การสรางตนไมการปรากฏรวมเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการคนหาสวนซ้ําและสวนไมซ้ําของคู
ขอความเพื่อจะสรางเปนแมแบบการแปลซึ่งปญหาที่ระบบไมสามารถสกัดแมแบบการแปลไดแบง
ได 3 อยางคือ (1) ปญหาของระบบการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยาง (2) ปญหาอันเกิดจาก
ลักษณะภาษาของคลังขอมูลเทียบบท และ (3) ปญหาของทางไวยากรณการแปลภาษาไทยเปน
อังกฤษ
5.1 ปญหาของระบบการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยาง
ปญหาที่ทําใหระบบไมสามารถสกัดแมแบบการแปลจากคลังขอมูลที่ไมไดทําการตัด
แบงชุดขอมูลตามความคลายคลึงของขอความเชนคลังขอมูลชุดทดลองที่ 1 และ 2 ไดถูกตองเกิด
จากสมมติ ฐานเบื้องตน คือคลังขอมูลเทียบบทตองมีสวนซ้ําและสวนไมซ้ําอยางเดน ชัดภายใน
ขอความที่คลายคลึงกัน ระบบสกัดแมแบบการแปลจะคนหาสวนซ้ําและสวนไมซ้ําของขอความ
ภายในคลังขอมูลแตละภาษาจากการสรางตนไมการปรากฏรวม โดยกําหนดใหสวนซ้ําคือโหนดใบ
ของตนไมการปรากฏรวมซึ่งจะเปนกลุมของคําที่ปรากฏรวมกันมากที่สุดของขอความนั้น แลวจึง
นํา โหนดใบมาจั บคู เ ที ย บสองภาษาโดยตรวจสอบจากเลขบรรทัด ที่ ต รงกั น อย า งไรก็ต ามเมื่ อ
หมายเลขบรรทัดไมตรงกัน ระบบก็จะไมสามารถจับคูขอความได ซึ่งมีความเปนไปไดที่จะเกิด
หมายเลขบรรทั ดไมตรงกันในกรณีที่คําในภาษาตน ฉบับสามารถมีคูคําแปลในภาษาเปาหมาย
มากกวา 1 คําแปล ยกตัวอยางเชนคําวา “ตลาดหลักทรัพย” ที่มีคูคําแปลเปนไดทั้ง “The SET” และ
“Stock Exchange of Thailand” และปรากฏสลับกันไปมาในคูขอความที่เหมือนกัน เชน “ตลาด
หลักทรัพยเพิ่มสินคา... ↔ The SET adds new listed securities...[1,4]” และ “ตลาดหลักทรัพยเพิ่ม
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สินคา... ↔ Stock Exchange of Thailand adds new listed securities...[2,3]” ทําใหมีการปรากฏ
ของกลุมคํา “ตลาดหลักทรัพยเพิ่มสินคา...” ในบรรทัดหมายเลขที่ 1 2 3 และ 4 แตการปรากฏของ
“The SET adds new listed securities...” มีแคในบรรทัดหมายเลขที่ 1 และ 4 และ “Stock Exchange
of Thailand adds new listed securities...” มีแคในบรรทัดหมายเลขที่ 2 และ 3 ดังนั้นเมื่อกลุมของ
หมายเลขบรรทัดไมตรงกันและไมเทากัน ระบบก็จะไมสามารถจับคูขอความได
นอกจากนี้การปรากฏของคําบางคําบอยครั้งในปริมาณขอความจํานวนมาก เชน คํา
ภาษาไทย “ตลาดหลักทรัพย” ทําใหตนไมการปรากฏรวมของคํานั้นมีขนาดใหญโตและซับซอน
มาก และเปนผลใหสวนซ้ําของคําอื่นๆ ภายในขอความไมเดนชัดเทากับคําที่ปรากฏบอยครั้ง ดังนั้น
โหนดใบบางโหนดจึงมีสวนซ้ําอยูถึง 2 ถึง 3 สวน เมื่อตองการแปลขอความที่มีสวนซ้ําที่ไมเดนชัด
เทานั้น ก็จะไมสามารถแปลได เพราะในโหนดใบปรากฏคําที่ปรากฏบอยรวมอยูดวย เชน เมื่อ
ตองการแปลขอความรับเขา “บริษัทศูนยบริการเหล็กสยามจํากัด (มหาชน) เพิ่มสินคา” ก็จะไม
สามารถแปลได เพราะคํา “ตลาดหลักทรัพย” ปรากฏมากที่สุดจึงถูกกําหนดใหเปนโหนดราก และ
กลุมคํา “เพิ่มสินคา” ปรากฏรวมกับคําวา “ตลาดหลักทรัพย” บอยครั้ง จนทําใหโหนดใบของ
กลุมคําที่มี “เพิ่มสินคา” เปนโหนดลูกของโหนดราก “ตลาดหลักทรัพย” ทั้งหมด ดังนั้นระบบจึงไม
สามารถสรางโหนดใบของ “เพิ่มสินคา” ที่ไมมีคําวา “ตลาดหลักทรัพย” ได
และโหนดใบของคําที่ปรากฏบอยครั้งก็จะพบวามีคําอื่นปรากฏรวมดวยจํานวนมาก
ซึ่งอาจเปนคําประเภทชื่อเฉพาะเชนชื่อบริษัทที่ควรเปนสวนไมซ้ําเพราะสามารถแปรเปลี่ยนเปนชื่อ
บริษัทอื่นได แตบังเอิญปรากฏรวมกับคํานั้นซ้ํากันมากกวา 1 ครั้ง จึงทําใหระบบเก็บรวบรวมชื่อ
บริษัทนั้นเปนสวนหนึ่งของสวนซ้ํา และนําคําอื่นที่ไมไดปรากฏซ้ําในขอความที่คลายคลึงกันเปน
สวนไมซ้ําแทน และระบบจะไมนําขอความที่คลายคลึงอื่นที่ไมมีชื่อบริษัทขางตนมาสรางโหนดใบ
อีกโหนดเพราะมีสวนซ้ําและสวนไมซ้ําไมตรงกัน เชน คําภาษาไทย “ตลาดหลักทรัพย” ที่ปรากฏ
รวมกับชื่อเฉพาะ “บริษัทปคนิคคอรปอเรชั่นจํากัด(มหาชน)” ถึง 3 ครั้ง ในบรรทัดหมายเลข 557
559 และ 567 นอกจากนั้นยังมีคําอื่นๆ ที่ปรากฏรวมอีกดวย เชน “งบการเงิน” “ฉบับ” “สอบทาน”
“สิ้นสุด” และ “เนื่องจาก” เปนตนดังเชนรูปที่ 30 แตคําอื่นๆ ที่กลาวมาเหลานี้จะไมถูกนําไปสราง
โหนดใบอื่นๆ อีก ดังนั้นหากตองการแปลคําที่กลาวมานี้ ตองปรากฏรวมกับ ชื่อเฉพาะ “บริษัท
ปคนิคคอรปอเรชั่นจํากัด(มหาชน)” เทานั้น ทําใหตรงสวนนี้จะเกิดปญหา 2 จุดคือ(1) ระบบจะไม
สามารถแปลคําอื่นๆ ที่กลาวมานี้ไดเพราะไมมีโหนดใบที่จะแปลงเปนแมแบบการแปลที่ไมมีชื่อ
เฉพาะอยู และ (2) ไมสามารถแปลชื่อเฉพาะ “บริษัทปคนิคคอรปอเรชั่นจํากัด(มหาชน)” ไดหากไป
ปรากฏเปนสวนไมซ้ําในขอความรับเขาที่จะแปลไดเพราะชื่อเฉพาะนี้ไมไดถูกจัดเก็บเปนแมแบบ
สวนผันแปร
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(ตลาดหลักทรัพย)[0,1,2,...]
(2)(ตลาดหลักทรัพย)[22,28,35,...]
(2)(งบการเงิน)(ตลาดหลักทรัพย)[453,454,525,...]
(2)(งบการเงิน)(ตลาดหลักทรัพย)(สิ้นสุด)[453,454,525,...]
(2)(งบการเงิน)(ตลาดหลักทรัพย)(สิ้นสุด)(ไตรมาส)[453,454,525,...]
(2)(งบการเงิน)(ตลาดหลักทรัพย)(สิ้นสุด)(เนื่องจาก)(ไตรมาส)[453,454,557,...]
(2)(งบการเงิน)(ตลาดหลักทรัพย)(วันที่ 30มิถุนายน 2549)(สิ้นสุด)(เนื่องจาก)(ไตรมาส)[453,557,559,...]
(2)(งบการเงิ น )(ตลาดหลั ก ทรั พ ย ) (วั น ที่ 30มิ ถุ น ายน 2549)(สอบทาน)(สิ้ น สุ ด )(เนื่ อ งจาก)(ไตรมาส)
[557,559,567,...]
(2)(งบการเงิน)(ฉบับ)(ตลาดหลักทรัพย)(วันที่ 30มิถุนายน 2549)(สอบทาน)(สิ้นสุด)(เนื่องจาก)(ไตรมาส)
[557,559,567,...]
(2)(PICNI)(งบการเงิน)(ฉบับ)(ตลาดหลักทรัพย)(วันที่ 30มิถุนายน 2549)(สอบทาน)(สิ้นสุด)(เนื่องจาก)
(ไตรมาส)[557,559,567]
(2)(PICNI)(งบการเงิน )(ฉบับ )(ตลาดหลักทรัพ ย)(บริษัท ปค นิ ค คอร ป อเรชั่ นจํ ากัด (มหาชน))(วันที่ 30
มิถุนายน 2549)(สอบทาน)(สิ้นสุด)(เนื่องจาก)(ไตรมาส)[557,559,567]
...

รูปที่ 30 แสดงตัวอยางตนไมการปรากฏรวมของคํา “ตลาดหลักทรัพย”
นอกจากนี้ขอความภายในคลังขอมูลที่ยาวจะมีปริมาณคําอยูมากทําใหโหนดลูกมี
ปริมาณมากและสงผลใหโหนดใบมีคําที่ปรากฏรวมกันจํานวนมากอยูภายใน และระบบจะนํา
โหนดใบนั้นมาจับคูเทียบสองภาษาเปนแมแบบการแปล ซึ่งจะเปนปญหากับการนําไปใชแปล
ขอความรับเขาที่มีรูปแบบขอความและคําภายในขอความคลายคลึงกันแตจํานวนคําอาจจะขาด
หายไปหนึ่งคํา แมแบบการแปลนั้นก็จะใชไมไดเพราะไมผานเงื่อนไขในขั้นตอนคนหาแมแบบการ
แปลวาทุกคําของแมแบบการแปลตองมีอยูในขอความรับเขา และทําใหระบบไมสามารถแปล
ขอความรับเขานั้นได เชน หากมีแมแบบการแปล
[ตามที่ <X1> (<X2>) ได ดําเนินการ เพิ่ม ทุน จดทะเบียน และ ขอให ตลาดหลักทรัพย รับ หุน เพิ่ม
ทุน เปน หลักทรัพยจดทะเบียนเพิ่มเติม นั้น ตลาดหลักทรัพย ได พิจารณา แลว เห็นควร กําหนด ให
หุน เพิ่ม ทุน ของ บริษัท ดังกลาว เริ่ม ทํา การ ซื้อขาย ใน ตลาดหลักทรัพย ได ตั้งแต <X3> เปนตน
ไป ↔ Starting from <Y1>, the Stock Exchange of Thailand (SET) allowed the securities of
<Y2> (<Y3>) to be listed and traded on the SET after finishing capital increase procedures.]
และตองการแปลขอความ “ตามที่บริษัทไทยฮีทเอ็กซเชนจจํากัด (มหาชน) (THEX) ไดดําเนินการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนและขอใหตลาดหลักทรัพยรับหุนเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนเพิ่มเติมนั้น
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ตลาดหลักทรัพยไดพิจารณาแลวเห็นควรกําหนดใหหุนเพิ่มทุนของบริษัทดังกลาวเริ่มซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยไดตั้งแตวันที่ 5 สิงหาคม 2549 เปนตนไป” จากขอความรับเขาดังกลาว ระบบไม
สามารถแปลข อ ความนั้ น ได เ พราะข อ ความรั บ เข า นี้ ไ มส ามารถใช แ ม แ บบการแปลข า งต น ได
เนื่องจากขอความรับเขานี้ขาดคําไป 2 คํา คือ คําวา “ทํา” “การ” เมื่อเทียบกับในแมแบบการแปล […
เห็นควรกําหนดใหหุนเพิ่มทุนของบริษัทดังกลาวเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยได…] ซึ่งทํา
ใหแมแบบการแปลไมถูกคัดเลือกมาใชในการแปลขอความรับเขานี้ กลาวไดวาปญหาสวนนี้เกิด
จากการเลือกนําเฉพาะโหนดใบมาใชเปนแมแบบการแปล
นอกจากนี้ยังพบปญหาการแปลแบบไมครบเนื้อความซึ่งเกิดจากบางครั้งคูขอความที่
เปนคนละภาษาอาจจะมีวัฒนธรรมในการสื่อความไมตรงกัน เชน ผูใชภาษาไทยมักนิยมใชการ
บรรยายที่แบบละเอียดและใชหนวยกริยาเรียง สวนผูใชภาษาอังกฤษมักนิยมใชคํากริยาเดียวที่สื่อ
ความหมายครอบคลุมเปนตน ซึ่งจะทําใหเกิดคําหรือกลุมของคําที่ไมมีคูคําแปลและจะทําใหระบบ
จับคูคําแปลกันผิด เชนจากคูขอความ
ตามที่บริษัทโรงพยาบาลบํารุงราษฎรจํากัด (มหาชน) (BH) ไดดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและ
ขอใหตลาดหลักทรัพยรับหุนเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนเพิ่มเติมนั้นตลาดหลักทรัพยได
พิจารณาแลวเห็นควรกําหนดใหหุนเพิ่มทุนของบริษัทดังกลาวเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
ไดตั้งแตวันที่ 4 พฤษภาคม 2549 เปนตนไป ↔ Starting from 4 May 2006 , the Stock Exchange
of Thailand (SET) allowed the securities of Bumrungrad Hospital Public Company Limited (BH)
to be listed and traded on the SET after finishing capital increase procedures.
จะเห็นไดวาขอความสวนภาษาไทยคือ “ตามที่บริษัทโรงพยาบาลบํารุงราษฎรจํากัด (มหาชน) (BH)
ได ดํ า เนิ น การเพิ่ ม ทุน จดทะเบีย นและขอให ต ลาดหลั ก ทรั พ ย รั บ หุ น เพิ่ มทุ น เป น หลัก ทรั พ ย จ ด
ทะเบียนเพิ่มเติมนั้น” นั้นไมมีคูคําแปลเลยในขอความสวนภาษาอังกฤษ และกริยาวลี “ไดพิจารณา
แลวเห็นควรกําหนดให” มีคําจํานวนมากแตมีคูคําแปลแคเพียง “allowed” เทานั้น เหตุการณเชนนี้
จะทําใหระบบที่ไมสามารถจับคูขอความแบบไรคูได ตองจับคูคําแปลของ “ไดพิจารณาแลวเห็น
ควรกําหนดให” ใหเปนคูคําแปลของ “allowed” ซึ่งในบางครั้งการปรากฏของคําสวนภาษาไทยใน
ขอความอื่น สามารถสามารถใชเพียงแคคํากริยา “กําหนดให” เทานั้น ซึ่งจะทําใหระบบจับคูคําแปล
แคเพียง “กําหนดให ↔ allowed” และ “ไดพิจารณาแลวเห็นควร” ก็จะไปรวมกับสวนขอความอื่น
แทน เปน “ตลาดหลักทรัพยไดพิจารณาแลวเห็นควร <X1> หุนเพิ่มทุน ↔ the Stock Exchange of
Thailand (SET) <Y1> the securities” โดยที่ <X1> ↔ <Y1> หากพิจารณาจากแมแบบการแปลนี้
แลวจะเห็นไดวากลุมคํา “ไดพิจารณาแลวเห็นควร” ไมควรไปรวมกับ “ตลาดหลักทรัพย” เพราะใน
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คูคําแปลไมมีสวนใดมีความเกี่ยวพันกับกลุมคํานี้เลย ดังนั้นการที่ระบบไมอนุญาตใหเกิดการจับคู
แบบไรคู ก็จะทําใหเกิดปญหาเหลานี้ตามมาและจะทําใหความถูกตองของการสรางแมแบบการแปล
และการแปลขอความลดลงตามลําดับ
ดังนั้ นอาจสรุปไดวาระบบการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตั วอย างมี ขอจํากั ด คื อ
เหมาะกับคลังขอมูลที่สามารถแยกสวนซ้ําและสวนไมซ้ําของขอความไดอยางชัดเจนกลาวคือไม
จําเปนตองมีขนาดใหญแตควรมีความคลายคลึงของขอความมาก และคําทุกคําควรตองมีคูคําแปล
ของกันและกั น อยางชัดเจน นอกจากนั้นระบบนี้ไ มเหมาะกับคลังขอมู ลที่มีคํ าเดี ยวกันปรากฏ
บอยครั้งในขอความจํานวนมากแตแปลไดหลากหลาย และคลังขอมูลที่มีขอความยาวและมีลักษณะ
ซับซอน
5.2 ปญหาอันเกิดจากลักษณะภาษาของคลังขอมูลเทียบบท
ระบบการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยางมีสวนสําคัญหลักอยูที่ตัวอยางของ
ภาษาที่จะนํามาสรางแมแบบการแปล คลังขอมูลเทียบบทจึงเปนฐานขอมูลที่สําคัญสําหรับระบบ
การแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยางที่จะขาดไปไมได
อย า งไรก็ ต ามคลั ง ข อ มู ล เที ย บบทภาษาเฉพาะทาง ภาษาตลาดหุ น ที่ ผู วิ จั ย ได เ ก็ บ
รวบรวมมาจากรายงานตลาดหุนแบบรายวันที่นํามาใชในงานวิจัยชิ้นนี้มีลักษณะการแปลของคู
ภาษาเปนการแปลที่เ น นเจตนา จุดประสงค และเปาหมายของเนื้อความจากภาษาอัง กฤษเปน
ภาษาไทยตามแนวทางหลักการแปลที่เนนวัฒนธรรมปลายทางที่จะคงเจตนา จุดประสงค และ
เป า หมายของเนื้ อ ความเท า นั้ น ไม ไ ด เ น น การแปลแบบรั ก ษาโครงสร า งภาษาให ใ กล เ คี ย ง
ภาษาตนฉบับ ทําใหคําศัพทในคูขอความแปลไมสามารถจับคูกันไดโดยสมบูรณ การจับคูคําแปลจึง
มีความหลากหลายและเกิดความกํากวมในการสรางตนไมการปรากฏรวม
ด ว ยเหตุ นี้ ร ายงานตลาดหุ น แบบรายวั น ที่ นํ า มาใช ใ นงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ จึ ง มี ค วาม
หลากหลายในการใชคูคําแปลที่แตกตางกัน เชน ขอความภาษาไทยคือ “จัดสรรให : ใบสําคัญแสดง
สิทธิ” มีคูขอความแปลถึง 2 แบบคือ “Allocate to : Warrants” และ “Allocation : Warrants” แตใน
บางครั้ง “Allocation : Warrants” ก็มีคูขอความแปลคือ “การจัดสรร : ใบสําคัญแสดงสิทธิ” ทําใหคู
คําแปลมีความหลากหลายและเกิดความกํากวม
นอกจากนั้นความแตกตางกันทางวัฒนธรรมของคูภาษายังทําใหไมสามารถตัดแบง
ขอความเปน 1 ประโยคตอ 1 บรรทัดได เนื่องจากบางครั้ง ประโยคภาษาไทย 2-3 ประโยคจะถูก
แปลเปนภาษาอังกฤษที่เปนประโยคซับซอนเพียงประโยคเดียว เชนขอความภาษาไทยคือ
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยขอแจงวาตลาดหลักทรัพยไดสั่งรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญของบริษัทซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 เปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยตั้งแตวันที่ 16 มกราคม 5249 เปนตนไป และกําหนดใหใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญของบริษัทซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 จํานวน 12,000,000 หนวย
เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไ ดตั้งแตวันที่ 16 มกราคม 2549 เปนตนไป โดยจัดอยูในหมวด
ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญและใชชื่อยอในการซื้อขายหลักทรัพยวา "CSP-W1"
มีคูขอความแปลภาษาอังกฤษคือ
The Stock Exchange of Thailand (SET) has granted the listing of 12,000,000 units of Certificates
representing the rights to purchase shares No.1 of CSP Steel Center Public Company Limited
(CSP-W1) to be traded on the SET commencing 16 January 2006 under the sector of warrants to
subscribe to common shares using "CSP-W1" as abbreviated name for trading.
ซึ่งจะเห็นไดชัดวาเปนคูขอความนี้มีสวนของขอความบางสวนที่ไมไดมีการแปลและถูกตัดทิ้งไป
เชน “ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยขอแจงวา” ที่ไมไดปรากฏในขอความภาษาอังกฤษ เพราะ
วัฒนธรรมภาษาไทยมีการเติม “ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยขอแจงวา” เพื่อใหรายงานขาวมี
ลักษณะเปนทางการ ในขณะที่ภาษาอังกฤษไมมี ทําใหคูขอความรายงานขาวนี้ไมสามารถจับคู
คําศัพทกันไดอยางสมบูรณ
ดั ง ที่ ก ล า วไว ข า งต น ว า คู ร ายงานข า วนี้ เ ป น การแปลแบบเอาความ ข อ ความไม มี
โครงสรางทางภาษาคลายกัน ในบางกรณีคูขอความสวนภาษาไทยปรากฏอยูในลักษณะประโยค แต
ขอความสวนภาษาอังกฤษปรากฏอยูในลักษณะวลี การจัดวางองคประกอบก็แตกตางกัน ซึ่งหากจะ
สรางเปนตนไมทางไวยากรณของแตละภาษา ก็จะไดตนไมทางไวยากรณที่แตกตางกันเปนอยาง
มาก เชนการสรางตนไมทางไวยากรณจากคูวลีนี้
โดยจัดอยูในหมวดใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญและใชชื่อยอในการซื้อขายหลักทรัพยวา
"CSP-W1" ↔ under the sector of warrants to subscribe to common shares using "CSP-W1" as
abbreviated name for trading
จะไดเปนตนไมทางไวยากรณดังรูปที่ 31
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PP

PP
E1

โดย

under

VP

NP

the sector of warrants
จัดอยูในหมวด
ใบสําคัญแสดง
สิทธิในการซื้อ
หุนสามัญ
T1

และ

ใชชื่อยอใน
การซื้อขาย
หลักทรัพยวา
"CSP-W1"
T2

VP

E2

VP

VPG

to subscribe to
common
shares

using "CSP-W1"
as abbreviated
name for trading
E3

รูปที่ 31 แสดงภาพตนไมทางไวยากรณของคูวลีที่เปนคูคําแปลกัน
จากรูปที่ 31 จะเห็นไดวากริยาวลี (verb phrase–VP) T1 เปนคูคําแปลกับนามวลี (noun
phrase–NP) E1 และกริยาวลี E2 และกริยาวลี T2 เปนคูคําแปลกับวลีรูปกริยาขยาย (gerundial verb
phrase–VPG) E3 ซึ่งเปนคูคําแปลที่แตกตางกันทางดานโครงสรางไวยากรณอยางเดนชัด
ความแตกตางกันของโครงสรางทางภาษาทําใหคูขอความแปลมีความแตกตางกันมาก
ทั้งจํานวนประโยค จํานวนคําศัพท และวาจกของประโยค ความแตกตางของคูขอความแปลที่กลาว
มานี้เปนเหตุใหระบบไมสามารถคนหาสวนซ้ําและสวนไมซ้ําของขอความไดเพราะจะเกิดความ
กํากวมเนื่องจากความหลากหลายของคูขอความ
นอกจากนี้ภายในเนื้อความยังมีการปรากฏของคูคําแปลมากกวา 1 ครั้งหรือมีคูคําแปล
ขามประโยคกัน ดังรูปที่ 32 ดานลาง ซึ่งจะทําใหเกิดความยากลําบากในการตัดประโยค ทําใหไม
สามารถกําหนดเกณฑการตัดประโยคไดที่แนนอนได เพราะหากตัดประโยคไปแลวคําบางคําจะไม
มีคูคําแปลในประโยค
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยขอแจงวาตลาดหลักทรัพยไดสั่งรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัทซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ตั้งแตวันที่ 16 มกราคม 5249 เปนตนไป
และกําหนดใหใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ครั้ง
ที่ 1 จํานวน 12,000,000 หนวย เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไดตั้งแตวันที่ 16 มกราคม 2549 เปนตนไป
โดยจัดอยูในหมวดใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญและใชชื่อยอในการซื้อขายหลักทรัพยวา "CSPW1"

The Stock Exchange of Thailand (SET) has granted the listing of 12,000,000 units of Certificates
representing the rights to purchase shares No.1 of CSP Steel Center Public Company Limited (CSP-W1)
to be traded on the SET commencing 16 January 2006 under the sector of warrants to subscribe to
common shares using "CSP-W1" as abbreviated name for trading.

รูปที่ 32 แสดงความสัมพันธของคูคําแปลภายในขอความ
สรุปไดวาในงานวิจัยชิ้นนี้ไดพบปญหาอันเกิดจากลักษณะภาษาของคลังขอมูลเทียบ
บทคือ การใชคูคําแปลที่แตกตางกัน การปรากฏของคําที่ไมไดมีคูคําแปล จํานวนประโยคและ
จํานวนคําศัพทที่แตกตางกัน และการปรากฏของคูคําแปลขามประโยค ดังนั้นคลังขอมูลที่เหมาะสม
กับการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยางคือคูขอความที่แปลแบบใกลเคียงภาษาตนฉบับประเภท
ขอความที่แปลแบบคําตอคํา และแปลแบบ วลีตอวลี แตคูรายงานตลาดหุนแบบรายวันเปนการแปล
แบบเนนเจตนา ไมไดคงความคลายของตนฉบับไวจึงไมเหมาะสมสําหรับการนํามาใชกับระบบนี้
5.3 ปญหาทางไวยากรณของการแปลภาษาไทยเปนอังกฤษ
ปญหานี้เกิดจากการที่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีลักษณะทางไวยากรณที่แตกตาง
บางประการ ซึ่งเปนอุปสรรคตอการหาแมแบบการแปลใหถูกตอง ปญหาที่พบวาสําคัญ ไดแก
ปญหาของทางไวยากรณการแปลภาษาจากภาษาไทยเปนอังกฤษสามารถอธิบายดวยทฤษฎีทาง
วากยสัมพันธ (syntax) ตามหลักวิชาภาษาศาสตร โดยในงานวิจัยชิ้นนี้พบปญหาใหญ 2 ปญหาคือ
(1) ปญหาที่เกิดจากกริยาชวย และ (2) ปญหาที่เกิดจากโครงสรางกริยาเรียง
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5.3.1 ปญหาที่เกิดจากกริยาชวย
จากการตรวจสอบคูขอความภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายในคลังขอมูลพบวา
คู ข อ ความมี ค วามแตกต า งกั น ทางวากยสัม พัน ธ ม ากเพราะภาษาไทยมีก ารใชคํ า กริ ย าชว ยหรื อ
คํากริยานุเคราะห (auxiliary verb) จํานวนมาก “กริยาชวยมีลักษณะทางความหมายและการเกิดรวม
ตางจากกริยาอื่นๆ อยูพอสมควร ในดานความหมายกริยาชวยจะชวยเสริมความหมายทางไวยากรณ
ใหกับกริยาหลักในแงการณลักษณะ (aspect) มาลา (mood) หรือวาจก(voice)ในดานการปรากฏ
โดยทั่วไปกริยาชวยจะเกิดรวมกับกริยาหลัก สวนใหญกริยาชวยมักเกิดหนากริยาหลัก” (นัฐวุฒิ,
2544: 66) กริยาชวยบางตัวอาจไมมีคูคําแปลในภาษาอังกฤษและถึงแมวาไมมีในขอความก็ยังสื่อ
ความได คํ า กริ ย าช ว ยเช น “ได ” ก็ ส ามารถทํ า หน า ที่ เ ป น ได ทั้ ง คํ า กริ ย าหลั ก คํ า กริ ย าช ว ยหน า
กริยาหลักและคํากริยาชวยหลังกริยาหลัก ทําใหปริมาณการปรากฏเปนจํานวนมาก ปริมาณการ
ปรากฏเปนจํานวนมากทําใหตนไมการปรากฏรวมมีกิ่งจํานวนมาก แตคํากริยา “ได” ในบางกรณีจะ
มีคูคําแปลและบางกรณีจะไมมีคูคําแปลในคูขอความ ดังนั้นเมื่อนําคําหรือกลุมคํามาจับเทียบสอง
ภาษา จะเกิดความกํากวมขึ้นกับระบบและสกัดแมแบบการแปลออกมาผิด
นอกจากนี้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีความแตกตางในการใชกริยาชวยเพือ่ บง
บอกกาล (tense) การณลักษณะ (aspect) และทัศนภาวะ (modality) ภายในขอความของทั้งสอง
ภาษา ซึ่ ง เป น ปญหากับ ระบบแปลภาษาแบบอิงตั ว อยา งเนื่อ งจากระบบการนี้จ ะดู ที่รูป ผิว ของ
ขอความเปนหลัก โดยภาษาไทยการแสดงกาล การณลักษณะ และทัศนภาวะจะเติมคํากริยาชวยลง
หนาหรือหลังกริยาหลักเพียงเทานั้นโดยไมเปลี่ยนแปลงรูปผิวของกริยาหลัก สวนภาษาอังกฤษมี
การแสดงกาล การณลักษณะ และทัศนภาวะทั้งในรูปแบบการผันคํากริยาและเติมคํากริยาชวยลง
หนากริยาหลัก เชน
ตัวอยางขอความไทย

ตัวอยางขอความอังกฤษ

แสดงปจจุบันกาลและการณลักษณะสัจพจน

เขา ขับ รถ

he drives a car

แสดงอดีตกาล
แสดงปจจุบันกาลสมบูรณ

เขา ขับ รถ แลว
เขา ได ขับ รถ

he drove a car
he has driven a car

แสดงทัศนภาวะ

เขา นาจะ ขับ รถ

he might drive a car

แสดงทัศนภาวะ

เขา ขับ รถ ได

he can drive a car

จะเห็นไดวาสวนภาษาไทยรูปผิวของคํากริยา “ขับ” จากตัวอยางทุกขอความไม
มีการเปลี่ยนแปลงและจาก 5 ขอความนี้ ระบบสามารถนํา (เขา) (ขับ) (รถ) เปนสวนซ้ําของขอความ
ได แต ใ นส ว นภาษาอัง กฤษรูปผิ ว ของกริย า “drive” มีการผันแปรตามลัก ษณะการแสดงการณ
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ลักษณะ และทัศนภาวะทําใหระบบไมสามารถหาสวนซ้ําในสวนกริยาของขอความภาษาอังกฤษได
ซึ่งในกรณี5 ขอความนี้ ระบบจะสรางตนไมการปรากฏรวมภาษาไทย โดยมีโหนดใบคือ (ขับ)(รถ)
(เขา)[1, 2, 3, 4, 5] และสรางตนไมการปรากฏรวมภาษาอังกฤษโดยมีโหนดใบคือ
(a)(car)(drive)(he)[4, 5] ซึ่งโหนดใบทั้งคูกลุมของเลขบรรทัดไมเทากัน ระบบจึงไมสามารถจับคู
เทียบสองภาษาได และไมไดแมแบบการแปล ซึ่งเปนผลมาจากการแสดงกาล การณลักษณะ และ
ทัศนภาวะที่แตกตางกันโดยการเติมกริยาชวยและการผันกริยาของคูภาษาไทย-อังกฤษ
5.3.2 ปญหาที่เกิดจากโครงสรางกริยาเรียง
ความเฉพาะตัวของโครงสรางกริยาเรียง (serial verb construction) ของ
ภาษาไทยซึ่ง รศ.ดร. กิ่งกาญจน เทพกาญจนา ไดใหนิยามไววา “โครงสรางกริยาเรียงคือ โครงสราง
ทางวากยสัมพันธที่มีกริยา (หรือกริยาวลี) สองตัวขึ้นไป เรียงตอกันโดยไมมีตัวเชื่อมความใดๆ”
(Thepkanjana, 2006) นอกจากนี้ นั ฐ วุ ฒิ ยั ง ได อ ธิ บ ายไว ว า “เป น เรื่ อ งในระดั บ วากยสั ม พั น ธ ที่
คํากริยาหลายคําสามารถปรากฏเรียงตอเนื่องกันได” (นัฐวุฒิ, 2544: 65) ก็มีรูปแบบเฉพาะซึ่งจะมี
กริยาแกนอยู 1 คําและมีกริยาเสริมอื่นๆ อยูเรียงกันซึ่งคูคําแปลในภาษาอังกฤษมักจะปรากฏแค
กริยาหลักเทานั้นจึงกลาวไดวาขอความคูภาษาไทยและภาษาอังกฤษแมสื่อความหมายเดียวกันแต
การปรากฏทางวากยสัมพันธตางกันมาก เชน คูขอความ
ตามที่บริษัทเอเชียนมารีนเซอรวิสสจํากัด (มหาชน) (ASIMAR)ไดดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน
และขอใหตลาดหลักทรัพยรับหุนเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนเพิ่มเติมนั้นตลาดหลักทรัพยได
พิจารณาแลวเห็นควรกําหนดใหหุนเพิ่มทุนของบริษัทดังกลาวเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
ไดตั้งแตวันที่ 28 มีนาคม 2549 เปนตนไป ↔ Starting from 28 March 2006, the Stock Exchange
of Thailand (SET) allowed the securities of Asian Marine Services Public Company Limited
(ASIMAR) to be listed and traded on the SET after finishing capital increase procedures.
ซึ่งเปนคูคําแปลของกันและกัน แตขอความภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมสามารถแยกคําแตละคํา
เพื่อมาบอกวาคําใดเปนคูแปลของคําใดไดจนครบทุกคํา เชนภายในขอความสวนภาษาไทยมี
คํากริยาปรากฏอยูหลายคํา และมีกริยาเรียง “ดําเนินการเพิ่ม...ขอให...รับ...เปน” ซึ่งไมมีคูคําแปล
ของชุดกริยาเรียงนี้ในสวนภาษาอังกฤษเลย และชุดกริยาเรียง “พิจารณาแลวเห็นควรกําหนดให...
เริ่มทําการซื้อขาย” มีคูคําแปลเปนภาษาอังกฤษคือ “allowed...to be listed and traded” เปนตน ทําให
ระบบเกิ ด ความกํ า กวมในการจับ คูเ ที ย บต น ไม ก ารปรากฏรว มสองภาษา เพราะถ าคํา เหล านั้ น
สามารถปรากฏในขอความอื่นและมีคําอื่นในคูภาษาที่ปรากฏรวมดวยเชนเดียวกับในคูขอความนี้ก็
จะจับคูคําเหลานี้กับคําอื่นแทน เชนคํา “ทุนจดทะเบียน” และ “ขอให” สามารถปรากฏในขอความ
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อื่นที่มีคูเลขบรรทัดตรงกับขอความที่มีคํา “the Stock Exchange of Thailand” ในเนื้อความ ทําให
ระบบเก็บแมแบบการแปลเปน “<X0>ทุนจดทะเบียน<X1>ขอใหตลาดหลักทรัพย<X2> ↔ <Y0>
the Stock Exchange of Thailand <Y1>” แทน เพราะคูคําเหลานี้ปรากฏรวมกันในคูขอความ ซึ่งเปน
แมแบบการแปลที่ผิดและจะทําใหการสกัดแมแบบการแปลจากขอความกลุมนี้ผิดทั้งหมด
ป ญหาที่ก ลา วมาทั้ ง หมดเป น สาเหตุ ที่ร ะบบไมสามารถสกั ด แม แ บบการแปลจาก
คลังขอมูลเทียบบททั่วไปเชนคลังขอมูลชุดทดลองที่ 1 และ 2 ได ซึ่งปญหาเหลานี้แบงเปนขอจํากัด
ของระบบการสกัดหาแมแบบการแปล ลักษณะที่เหมาะสมของคลังขอมูลเทียบบท และความ
แตกตางทางวากยสัมพันธของคูภาษา ดังนั้นการจะพัฒนาระบบการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิง
ตัวอยางจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษดวยแนวทางการสกัดแมแบบการแปลในอนาคตจึงตองนํา
ปญหาเหลานี้เขามาเปนองคประกอบสําคัญดวย

บทที่ 6
สรุปและขอเสนอแนะ
ภายในบทนี้จะนําเสนอสรุปผลการทดลองตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตั้งไวกอนหนานี้
เพื่อดูวาการศึกษาของวิทยานิพนธฉบับนี้ไดผลลัพธเปนไปตามที่คาดไวหรือไม อยางไร และจาก
การศึกษาครั้งนี้สามารถเห็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิง
ตัวอยางแนวทางสกัดแมแบบการแปลอยางไรบาง โดยแบงเนื้อหาภายในบทนี้ออกเปน 2 สวนคือ
(1) สรุปผลเปรียบเทียบกับสมมติฐาน และ (2) ขอเสนอแนะแนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบ
6.1 สรุปผลเปรียบเทียบกับสมมติฐาน
วิทยานิพนธฉบับนี้ไดนําเสนอวิธีการพัฒนาระบบการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิง
ตัวอยาง เนื่องจากระบบการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยางตองใชตัวอยางคูภาษา ผูวิจัยจึงเก็บ
รวบรวมคูขอความแปลจากรายงานขาวแบบรายวันจากเว็บไซตตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(http://www.set.or.th) แลวจึงพัฒนาระบบการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยางโดยการใชระบบ
สกัดแมแบบการแปลเพื่อสกัดหาตัวอยางจากคลังขอมูลเทียบบทมาจากการคนหาสวนซ้ําและสวน
ไมซ้ําของรูปแบบขอความที่ปรากฏในคลังขอมูล และเก็บสวนที่ปรากฏซ้ํากันของทั้งคูประโยค
ตัวอยางเปนสวนคงที่เพื่อเปนแมแบบการแปลหลัก และเก็บสวนที่ไมซ้ํากันไปเปนแมแบบการแล
สวนผันแปรเพื่อเติมเต็มขอความที่ตองการแปลใหสมบูรณ เมื่อระบบสกัดไดแมแบบการแปลจาก
ทุกขอความแลวจะเก็บแมแบบการแปลเหลานั้นลงสูฐานขอมูลแมแบบการแปลเพื่อเปรียบเทียบ
แปลข อ ความรั บ เข า ต อ ไป เมื่ อ มี ข อ ความรั บ เข า ระบบจะทํ า การค น หาแม แ บบการแปลที่ ใ ช
เปรียบเทียบแปลไดและเริ่มทําการแปลขอความทีละสวนจากแมแบบการแปลขนาดใหญที่สุดที่มี
รูปแบบเหมือนขอความรับเขาตามลําดับจนแปลเสร็จทั้งขอความ แลวจะไดผลลัพธเปนขอความ
แปล
ผลการทดลองสกัดแมแบบการแปลจากคลังขอมูลโดยตรงพบวา ระบบสามารถสกัด
แมแบบการแปลไดถูกตองเพียงรอยละ 9.85 เนื่องจากระบบพบปญหาในการสรางตนไมการปรากฏ
รวมจากขอความภายในรายงานตลาดหุนและคูขอความแปลของรายงานตลาดหุนที่เปนการแปล
แบบเอาเนื้อความโดยมีความแตกตางกันมากทางดานโครงสรางทางไวยากรณ ดังนั้นผูวิจัยจึง
ทดลองตอโดยชวยจัดกลุมขอมูลเพื่อที่จะสามารถสกัดแมแบบการแปลที่จะสามารถใชการไดเพื่อ
จะนําผลมาทดสอบสวนการแปลขอความตอไป
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ดั ง นั้ น สมมติ ฐ านที่ ว า ภาษาในรายงานตลาดหุ น เป น ภาษาเฉพาะที่ มี รู ป แบบซ้ํ า ๆ
สามารถดึงตัวอยางมาสรางเปนแมแบบของการแปลในระบบการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิง
ตัวอยางไดจึงไมเปนไปตามคาด เพราะแมวาภาษาในรายงานตลาดหุนจะเปนภาษาเฉพาะทางที่มี
รูปแบบซ้ําๆ กันก็จริง แตคูภาษาในรายงานตลาดหุนมีคูขอความแปลที่เปนการแปลแบบเนนเจตนา
จุดประสงค และเปาหมายของเนื้อความมากจึงทําใหคูคําแปลของเนื้อความมีความแตกตางกันมาก
ทั้งจํานวนคําศัพท ลักษณะทางไวยากรณ และความหมายของคําศัพท ทําใหไมเหมาะกับการสกัด
แมแบบการแปลแบบทั่วไป จึงไมสามารถดึงตัวอยางมาสรางเปนแมแบบของการแปลในระบบการ
แปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยางได ดังนั้นจึงกลาวไดวาขอมูลรายงานตลาดหุนและบทแปล
รายงานตลาดหุนในที่นี้ ไมเหมาะกับการนํามาใชเปนตัวอยางในการแปลขอความของระบบการ
แปลภาษาดวยเครื่อง
อาจกล า วได ว า งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ไ ด ย้ํ า เตื อ นให เ ห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการวิ เ คราะห
ลักษณะทางภาษาของคลังขอมูลเทียบบทไวอยางชัดเจน การพัฒนางานแปลภาษาดวยเครื่องนั้น
ไมใชแคพัฒนาระบบเทานั้น แตตองวิเคราะหดวยวาระบบการแปลภาษาดวยเครื่องที่พัฒนามานั้น
เหมาะสมในการใชงานกับคลังขอมูลเทียบบทหรือคูภาษาแบบใด ดังนั้นการวิเคราะหลักษณะทาง
ภาษาของคลังขอมูลเทียบบทจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะตองมีการวิเคราะหลักษณะ และปญหาความตาง
ทางภาษากอนเพื่อดูวาขอมูลนั้นสามารถใชไดกับระบบที่เลือกไดมากนอยเพียงไร
ความถูกตองในการแปล อันเปนผลมาจากลักษณะทางภาษาในการแปลเทียบบทของ
คลั ง ข อ มู ล เที ย บบทนั้ น ขึ้ น อยู กั บ ความสอดคล อ งข า มภาษาในระดั บ ไวยากรณ (cross-lingual
grammatical correspondence) เปนสําคัญ ปจจัยทางไวยากรณตางๆ ของคูภาษาไมวาจะเปน ระบบ
การเรียงคํา (word ordering system) ความคลายคลึงในเชิงความหมายของคําศัพท (lexical-semantic
similarity) คํายืมขามภาษา (cognates) ระบบการวิวัฒนคํา (word formation system) โครงสรางสวน
เติมเต็มของคํา (argument structure) คุณสมบัติเชิงวากยสัมพันธ (syntactic features) รูปแบบ
โครงสรางการผูกประโยค (sentence formation) ซึ่งบงบอกถึงความคลายคลึงหรือความแตกตาง
ของตระกูลภาษา ลวนมีอิทธิพลตอความถูกตองของการแปลภาษาดวยเครื่องทั้งสิ้น ยิ่งคูภาษาใดที่มี
ความคลายคลึงกันในปจจัยที่ไดกลาวมานี้ ผลการแปลภาษาดวยเครื่องของคูภาษาดังกลาวก็ยอมมี
ความถูกตองเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย
ระบบการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยางในงานวิจัยชิ้นนี้จะทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุดหากคลังขอมูลเทียบบทมีลักษณะเปนคูคําแปลที่คงแบบตนฉบับไว เมื่อนํา
กลับมาเปรียบเทียบกับการแปลทั่วไป คูภาษาในการแปลเอกสารสวนใหญมักเปนภาษาคนละ
ตระกูล เชน การแปลระหวางภาษาอังกฤษ ซึ่งอยูในตระกูลมีการผันคํา กับภาษาไทย ซึ่งอยูใน
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ตระกู ล ที่ เ ป น คํ า โดด ภาษาที่ ใ ช ใ นการแปลทั่ ว ไปก็ ไ ม ส ามารถจํ า กั ด วงศั พ ท ไ ด อี ก ทั้ ง ความ
หลากหลายของการสรางอรรถาธิบายในคูภาษาก็มีอยูมากมาย ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวาการแปลภาษา
ดวยเครื่องแบบอิงตัวอยางนั้นจะสามารถใชแปลขอความที่มีลักษณะเปนคูคําแปลที่คงแบบตนฉบับ
ไวอยางชัดเจน ไมเหมาะกับการใชแปลขอความทั่วไป
ดังนั้นผลการทดลองแปลขอความที่ไดจึงไมเปนไปตามที่คาดไวในสมมติฐานที่คาด
ไววาระบบจะสามารถแปลรายงานตลาดหุนไดถูกตองไดไมต่ํากวารอยละ 85 โดยการแปลที่อาศัย
แมแบบที่สกัดจากคลังขอมูลโดยตรงใหความถูกตองเพียงรอยละ 3.70 สวนผลการแปลที่สกัดจาก
แมแบบการแปลที่ผูวิจัยจัดกลุมขอมูลตามความคลายคลึงใหความถูกตองรอยละ 67.68 ซึ่งก็ยังต่ํา
กวาสมมติฐาน ซึ่งเปนผลมาจากปริมาณขอมูลคูภาษาในคลังขอมูลเทียบบทมีไมเพียงพอและไม
ครอบคลุมขอความรับเขา จึงทําใหไมสามารถหาตัวอยางมาแปลขอความรับเขาบางขอความได
สวนสาเหตุที่ปริมาณขอมูลคูภาษาในคลังขอมูลเทียบบทมีนอยเปนเพราะปริมาณการประกาศ
รายงานขาวภายในตลาดหุนมีนอย
สําหรับปญหาที่ผูวิจัยคาดวาระบบการแปลแบบอิงตัวอยางนี้จะไมสามารถแปลหนวย
ภาษาในระดับปริจเฉทไดนั้น จากการทดลองพบวาขอมูลที่นํามาใชไมมีหนวยทางปริจเฉทมาก
เพียงพอที่จะนํามาอภิปรายและตอบคําถามได แตอยางไรก็ตามจากการทดลองดวยคลังขอมูลที่ใช
ในงานวิจัยนี้ ระบบจะสามารถแปลหนวยทางปริจเฉทไดและไมพบปญหาใดๆ หากหนวยทาง
ปริจเฉทนั้นมีการแปลที่คงที่และสม่ําเสมอ แตถาหนวยทางปริจเฉทนั้นมีการแปลไดหลายแบบหรือ
ละไดก็จะเปนปญหาเชนเดียวกับกรณีอื่นๆ ที่กลาวมาแลว เพราะระบบใชการแปลโดยการแทนที่คํา
แปลจากแมแบบการแปลโดยตรง ถึงแมวาระบบจะไมตรวจสอบและไมสามารถทราบไดวารูปแบบ
ของตัวอยางคูภาษามีลักษณะทางไวยากรณเปนอยางไร ระบบจะจดจําเพียงรูปผิวของภาษาซึ่งก็คือ
การเรียงตัวของตัวอักษรเทานั้น
6.2 ขอเสนอแนะแนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบ
จากการทดลองพัฒนาระบบการแปลภาษาดวยเครื่องแบบอิงตัวอยางแนวทางสกัด
แมแบบการแปลพบวาระบบมีจุดดอยอยูบางประการ ปญหาสวนใหญของระบบจะเกิดขึ้นที่ระบบ
การสกัดแมแบบการแปลซึ่งเปนระบบที่สําคัญที่สุด ดังนั้นการพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
จึงตองเนนเพิ่มศักยภาพในการสกัดแมแบบการแปลใหมีความถูกตองมากขึ้น
(1) คลังขอมูลที่ใชกับระบบสกัดแมแบบการแปลควรใชคูขอความที่เปนคูคําแปลแบบ
คลายตนฉบับ กลาวคือเปนคูคําแปลที่คงลักษณะไวยากรณและความหมายของคําศัพทของกันและ
กั น ไวเ ช น “ภาษาศาสตร ไ มใ ช วิ ชาที่มุงศึก ษาทัก ษะการใชภ าษาตางๆ” เปน คูข อความแปลกั บ
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“Linguistics is not a subject which aims at developing skills in using languages.” หรืออาจเปนคู
ภาษาที่เปนตระกูลเดียวกันและมีความคลายคลึงกันทั้งทางดานวงคําศัพทและลักษณะไวยากรณ
เชนคูภาษาไทย-ลาว เปนตน ซึ่งภาษาตระกูลเดียวกันจะสามารถใชการคํานวณคาคะแนนจากราก
ศัพทของภาษาตระกูลเดียวกันและคาคะแนนความคลายของตัวอักษรมาชวยในการจับคูคําแปล ซึ่ง
จะทําใหการสกัดแมแบบการแปลมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
(2) อัลกอริธึมของระบบถูกวางตามแนวความคิดวาภายในขอความจะมีสวนซ้ําเปน
แกนของข อ ความและมีสว นไมซ้ํ าอยู ใ นตํา แหน งด า นหนาหรื อ ด า นหลั งหรือคั่ น กลางสว นซ้ํ า
ตําแหนงละ 1 สวน จากแนวความคิดนี้ทําใหสวนไมซ้ําที่อยูติดกันทั้งหมดรวมเปนสวนไมซ้ํา
เดียวกัน 1 สวน ซึ่งบางกรณีสวนไมซ้ําที่อยูติดกันไมควรรวมเปนสวนเดียวกันทําใหแมแบบการ
แปลสวนผันแปร (แมแบบการแปลของสวนไมซ้ํา) และระบบรวมคําแปลใหมจะไมสามารถเติม
เต็มขอความไดหากขอความรับเขามีแคสวนใดสวนหนึ่งของสวนซ้ํานั้น เชน คูขอความ “วันที่ 15
ธันวาคม 2548 BNT ไดรับเครื่องหมาย NR ↔ NR signs posted against BNT on 15 December,
2006” จะไดแมแบบการแปล
[<X0> ไดรับเครื่องหมาย NR ↔ NR signs posted against <Y1> on <Y2>]
[วันที่ 15 ธันวาคม 2548 BNT<X1> ↔ <Y0> BNT <Y1> 15 December, 2006]
ผลการสกัดแมแบบการแปลชุดนี้ก็จะไดแมแบบการแปลสวนผันแปรที่ไมครอบคลุมและมีความ
เปนไปไดต่ําที่จะถูกเรียกใชไปแปลขอความรับเขาเพราะการเกิดของสวนไมซ้ําที่เกิดคูกัน มีโอกาส
นอยมากที่ จะเกิดคู กันอีกครั้ง และฐานขอมูลแมแบบการแปลก็จะไมมีคําแปลใหกับ “วันที่ 15
ธัน วาคม 2548” และ “BNT” ถาข อความรับเขามี เ พีย งคํ า ใดคํ า หนึ่ง ดั งนั้ นการพัฒนาระบบให
สามารถแบงสวนไมซ้ําออกได ก็จะเพิ่มปริมาณแมแบบการแปลใหครอบคลุมขอความรับเขามาก
ขึ้น
(3) การสรางตน ไมการปรากฏรวมเพื่อนําโหนดใบซึ่ง เปนตํา แหนงของกลุมคําที่
ปรากฏซ้ํ ากัน ทั้งหมดมาใชสร างเปนแมแบบการแปลจะทําใหไ ดแม แบบการแปลที่มีกลุมคําที่
ปรากฏซ้ํากันทั้งหมดแตบางกรณีที่ขอความรับเขาที่ใกลเคียงกับแมแบบการแปลนั้นไมมีคําซ้ํากับ
แมแบบการแปลแคเพียง 1 คํา แมแบบการแปลนั้นจะไมสามารถใชแปลได ดังนั้นถาระบบสามารถ
อนุญาตใหนําโหนดอื่นๆ ที่อยูกอนโหนดใบไป 1-2 ระดับ ก็จะชวยแกปญหาขอความรับเขาขาดคํา
1 คําในแมแบบการแปลได
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(4) เนื่องจากขอความภาษาไทยมีการปรากฏคํากริยาชวยที่เปนคําแสดงกาล การณ
ลักษณะ และทัศนภาวะ และภาษาอังกฤษที่ใชการผันกริยาหลักและเติมคํากริยาชวยแสดงกาล
การณลักษณะ และทัศนภาวะ ซึ่งเปนตนเหตุของความกํากวมเพราะคําเหลานี้บางกรณีก็สามารถทํา
หนาที่เปนกริยาหลัก ดังนั้นหากมีระบบประมวลกอน (preprocessor) ที่สามารถคนหาและแปลง
คํากริยาชวยและการผันเปนลักษณ (feature) แสดงไวกับกริยาหลักจะชวยลดความกํากวมเพื่อให
ตนไมการปรากฏรวมไดกลุมคําที่เปนคําหลักของเนื้อความภาษาไทยอยางแทจริงเพื่อนําไปเทียบ
บทจับคู และระบบจับคูคําแปลจะสามารถทํางานไดงายขึ้นเพราะการปรากฏซ้ําของคํามีความ
เดนชัดขึ้น เชน
การแสดงอดีตกาล “เขาขับรถแลว ↔ he drove a car” จะถูกแปลงเปน (เขา) (ขับ{person:3rd/sing,
tense:past}) (รถ) ↔ (he) (drive{person:3rd/sing, tense:past}) (a) (car)
การแสดงปจจุบันกาลสมบูรณ “ฉันไดขับรถ ↔ I has driven a car” จะถูกแปลงเปน (ฉัน) (ขับ
{person:1st/sing, tense:presperf}) (รถ) ↔ (I) (drive{person:1st/sing, tense:persperf}) (a) (car)
การแสดงทัศนภาวะ “คุณขับรถได ↔ you can drive a car” จะถูกแปลงเปน (คุณ) (ขับ
{person:2nd/sing, tense:pres, modality:ablity}) (รถ) ↔ (you) (drive{person:2nd/sing, tense:pres,
modality:ablity})) (a) (car)
(5) เนื่องจากขอความภาษาไทยมีการละเปนจํานวนมาก ดังนั้นหากระบบยอมใหมี
การจับคูขอความแบบไรคู (null-alignment) ก็จะชวยแกปญหาการละที่จะเกิดขึ้นในขอความ
ภาษาไทยได เชน คูขอความตอไปนี้ “ผมไมรู ↔ I don’t know” และ “ผมก็ไมรู ↔ I don’t know”
การไมอนุญาตใหมีการจับคูขอความแบบไรคูทําใหคูขอความนี้ไมสามารถรับ “ผมก็ไมรู ↔ I
don’t know” ไดเพราะมีการละคําวา “ก็” เกิดขึ้น ดังนั้นการมีการจับคูขอความแบบไรคูจะชวย
แก ป ญ หาการละของคํ า บ า งคํ า ภายในข อ ความและจะทํ า ให ไ ด แ ม แ บบการแปลที่ ใ ช ง านได
หลากหลายขึ้น
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นิพจนปกติ (regular expression) ซึ่งก็คือการใชเครื่องหมายและสัญลักษณพิเศษมา
ตรวจสอบหรือเทียบคนหาตัวอักษร เชน การใชโดยมีเครื่องหมายและสัญลักษณพิเศษหลักที่ใชดังนี้
• เครื่องหมายไปป (pipe) ‘|’ ใชเมื่อตองการเสนอทางเลือกอยางใดอยางหนึ่ง เชน
“การ|ความ” ใชคําวา ‘การ’ หรือ ‘ความ’ ก็ได
• เครื่องหมายปรัศนี (question mark) ‘?’ หมายความวาแทนที่เครื่องหมายปรัศนี
ดวยตัวอักษรอะไรก็ได อยางนอย 1 ตัว เชน “ก?ข” หมายถึง จะมีตัวอักษร ‘ก’ 1
ตัว และมีตัวอักษรตัวสุดทายเปนตัวอักษร ‘ข’ 1 ตัว แตมีตัวอักษรอะไรก็ได
คั่นกลาง ตัวอักษร “ก” และ “ข” 1 ตัว ดังนั้น “ก?ข” จึงตรวจสอบพบ “กกข”
และ “ก4ข”
• เครื่องหมายบวก (plus) ‘+’ หมายความวาตัวอักษรที่อยูหนาเครื่องหมายนี้ ตองมี
ปรากฏในคําที่นํามาตรวจสอบ อยางนอย 1 ตัว เชน “ท+” จะตรวจสอบพบ “ท”
“ทท” “ทททททททท” เปนตน
• เครื่องหมายดอกจัน (asterisk) ‘*’ หมายความวาตัวอักษรที่อยูหนาเครื่องหมายนี้
อาจจะมีปรากฏในคําที่นํามาตรวจสอบ หรือไมก็ได ถามีจะมีกี่ตัวก็ได เชน “ก*
ข” หมายถึง อาจจะมีตัวอักษร ‘ก’ หรือไมมีก็ได ถามีตัวอักษร ‘ก’ จะมีกี่ตัวก็ได
แตตัวอักษรตัวสุดทายตองมีตัวอักษร ‘ข’ 1 ตัว
• เครื่องหมายมหัพภาค (period) ‘.’ หมายความถึงใชแทนตัวอักษร อักขระพิเศษ
หรือตัวเลขอะไรก็ได เชน“ก.[0-9]” หมายถึง ตัวอักษร ‘ก’ ตามดวยตัวอักษร
อักขระพิเศษหรือตัวเลขอะไรก็ได และตอดวยเลขอารบิค 0 ถึง 9 จํานวน 1
ตัวเลข
• เครื่องหมายปกกา (braces) ‘{’ และ ‘}’ ใชเมื่อตองการแสดงจํานวนครั้งที่ซ้ํากัน
เชน “กข{2}” หมายถึงใหมีตัวอักษร ‘ข’ จํานวน 2 ตัว เชน ‘กขข’ “กข{2,}”
หมายถึงใหมีตัวอักษร ‘ข’ อยางนอย 2 ตัว เชน ‘กขขขข’ และ“กข{3,5}”
หมายถึงใหมีตัวอักษร ‘ข’ จํานวน 3-5 ตัวเทานั้น คือ ‘กขขข’ ‘กขขขข’ และ
‘กขขขขข’
• เครื่องหมายนขลิขิต (parentheses) ‘(’ และ ‘)’ ใชเมื่อตองการรวมกลุมตัวอักษร
เขาดวยกันเปนสวนเดียวกัน เชน “ก(ขค)*” หมายถึง มีตัวอักษร ‘ก’ และอาจจะ
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ตามด ว ยตั ว อั ก ษร ‘ขค’ กี่ตั ว ก็ ไ ด หรื อไม มี ตั ว อั ก ษร ‘ขค’ ก็ ไ ด และ“ก(ขค)
{1,3}” หมายถึง มีตัวอักษร ‘ก’ แลวจะตามดวย ‘ขค’ จํานวน 1-3 ชุด เชน
“กขคขคขค” หรือ “กขคขค” ก็ได
• เครื่องหมายแบคสแลช (backslash) ‘\’ เปนเครื่องหมายที่ใชบงบอกวาตัวอักษร
หรือเครื่องหมายที่อยูดานหลังไมใชเปนเครื่องหมายคําสั่งของนิพจนปกติ เชน
ใชเครื่องหมายแบคสแลชใสไวหนาเครื่องหมายดอกจัน (\*) เปนการสั่งให
ตรวจหาเครื่องหมายดอกจัน เปนตน
• เครื่องหมายแบคสแลชตามดวยตัวอักษร ‘s’ พิมพเล็ก (backslash following with
small ‘s’) ‘\s’ หมายถึงอักขระวาง (white space) 1 ตัว
• เครื่องหมายแบคสแลชตามดวยตัวอักษร ‘d’ พิมพเล็ก (backslash following
with small ‘d’) ‘\d’ หมายถึงตัวเลขอารบิกตัวใดก็ได (digit) 1 ตัว
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