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บทที 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ผูพ้ ิการทางสายตามีความจําเป็ นที,ตอ้ งรับข้อมูลจากสื, อต่าง ๆ เช่ นเดี ยวกับคนสายตาปกติ
ทัว, ไป แต่เนื, องจากไม่สามารถจะรับรู ้ อกั ษรผ่านการมองเห็นได้ จึงจําเป็ นที,จะต้องมีระบบอักษร
เบรลล์ ซึ, งเป็ นระบบที,แต่ละเซลล์ประกอบด้วยจุดนู นไม่เกิ นหกจุด ( ) มาเรี ยงต่อกัน โดยที,การ
ปรากฏของจุดในตําแหน่ งที,ต่างกันใช้แสดงอักขระที, ต่างกัน ทําให้คนที,มองไม่เห็ นสามารถรั บ รู ้
ข้อมูลได้โดยการสัมผัสด้วยปลายนิ*วมือ
เป็ นที,ทราบกันดีวา่ อักษรเบรลล์มีตน้ กําเนิ ดมาจากประเทศฝรั,งเศสซึ, งใช้ระบบตัว อั ก ษร
ร่ วมกับภาษาอื,นๆที,ใช้อกั ษรโรมัน และมีการศึกษาวิจยั เกี,ยวกับตัวอักษรเบรลล์ในภาษาเหล่านี*อย่าง
กว้างขวางโดยมีคาํ อธิ บายเกี, ยวกับการสร้ างตัวอักษรเบรลล์อย่างเป็ นระบบ ตัวอักษรเบรลล์ที,ใ ช้
อักษรโรมันเกิดจากการนําเอาอักษรเบรลล์ w‘ ตัวแรกคือ ‘ ’ - ‘ ’ (=a-j) มาใช้เป็ นอักษรหลัก
เพื,อสร้างอักษรเบรลล์ตวั อื,น ๆ ในระบบ ( Englebretson, R. 2009: 3 )
ในการเรี ยนการสอนเบรลล์ไทยนั*น มีตาํ ราสอนอ่านเขียนเบรลล์ไทยเกิ ดขึ*นบ้างแต่ตาํ รา
เหล่านี* เน้นการท่องจํารหัสอักษรเบรลล์แต่ละตัว ในปั จจุบนั ยังไม่มีเอกสารหรื องานวิจยั ชิ* นใดที,
อธิ บายเบรลล์ไทยอย่างเป็ นระบบ แต่ในความเป็ นจริ งแล้วในระบบเบรลล์ไทยเองนั*นอักษรตัวหนึ, ง
ก็น่าจะมีความสัมพันธ์กบั อักษรตัวอื,นด้วยในลักษณะที,ค ล้ า ยคลึ ง กั บ ระบบในภาษาอื,น เช่น ' '
ใช้แทน “ส” ' ' ใช้แทน “ซ” พยัญชนะสองตัวนี*มีเสี ยงคล้ายคลึงกัน ต่างกันตรงที, “ส” เป็ นอักษร
สู ง ในขณะที, “ซ” เป็ นอักษรตํ,า และผูว้ ิจยั ยังสังเกตเห็ นว่าเบรลล์ไทยก็มีความสัมพันธ์กบั เบรลล์
อังกฤษด้วย
เหตุที,วา่ เบรลล์แต่ละเซลล์เกิดจากการเรี ยงต่อของจุดไม่เกิ นหกจุด ทําให้อกั ษรเบรลล์ใน
ภาษาหนึ, งเกิดการซํ*ารู ปกับอีกภาษาหนึ,งอย่างหลีกเลี,ยงไม่ได้ หากพิจารณารู ปซํ*าของเบรลล์องั กฤษ
และเบรลล์ไทย จะพบว่ามีรูปซํ*าจํานวนหนึ, งที,ใช้แ ทนเสี ยงเดี ย วกั น หรื อเสี ยงที, ใกล้เคียงกันทั*ง
สองภาษา เช่น “s” และ “ส” มีคุณสมบัติทางเสี ยงใกล้เคียงกันมากจึงใช้ ' ' แทนตัวอักษรทั*งสองตัว
หลักฐานข้างต้นแสดงให้เห็ นว่าเบรลล์ไทยมีรูป ที, ปรากฏอย่างเป็ นระบบ จึ งน่ าสนใจว่า
เบรลล์ไทยมีความสัมพันธ์กบั เบรลล์องั กฤษหรื อไม่อย่างไรและเบรลล์ไทยแต่ละตัวมีความสัมพันธ์
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กันหรื อไม่ ในลักษณะใด วิทยานิพนธ์ฉบับนี*จึงมุ่งที,จะหาคําตอบในประเด็นเหล่านี* ซึ, งเป็ นประเด็น
พื*นฐานทางภาษาศาสตร์ สําหรับการเรี ยนการสอนอักษรเบรลล์ไทย
นอกจากนี* พัฒนาการของเทคโนโลยีทาํ ให้มีการใช้อกั ษรเบรลล์สําหรั บ ภาษาต่างๆใน
คอมพิวเตอร์ อย่างแพร่ หลาย แต่อกั ษรเบรลล์มีการซํ*ารู ประหว่างภาษาจึงยากที,เครื, องคอมพิวเตอร์
จะบอกได้ว่ากําลังทํางานกับ อักษรเบรลล์ของภาษาใดอยู่ แม้ว่าจะมี โปรแกรมอยู่จาํ นวนหนึ, งที,
สามารถถ่ายถอดอักษรเบรลล์เป็ นอักษรปกติได้ แต่น่าเสี ยดายว่าในการถ่ายถอดอักษรนั*น ต้องให้
ผูใ้ ช้กาํ กับ ภาษาเพื,อบอกให้คอมพิวเตอร์ รู้ว่ากําลังทํางานกับภาษาใด จึ งทําให้ในปั จจุบ นั ยังไม่มี
โปรแกรมใดที,รองรับการถ่ายถอดข้อความเบรลล์ไทยปนอังกฤษเป็ นอักษรปกติโดยอัตโนมัติได้
เพื,อแก้ปัญหาดังกล่าว ได้มีนกั วิจยั ไทยพยายามเสนอวิธีการจําแนกภาษาของอักษรเบรลล์
ดังที,ปรากฏในงานวิจยั ของรวิศม์ วงษ์สมาน (899w) ในส่ วนหนึ,งของการวิจยั รวิศม์ได้ศึกษาการถ่าย
ถอดอักษรเบรลล์เป็ นอักษรปกติ โดยใช้แบบจําลองเอ็นแกรมเข้ามาช่ วยในการจํา แนก อัก ษร
เบรลล์ ข องภาษาไทยและภาษาอังกฤษออกจากกันให้ได้ ก่อนที,จะทําการถ่ายถอดแต่ละภาษาเป็ น
’ ซึ, งควร
อักษรปกติ รวิศม์พบว่ามีขอ้ ผิดพลาดที,เกิดจากการระบุภาษาผิด เช่นการถ่ายถอด ‘
เป็ นคําว่า “ละคร” ในภาษาไทย แต่กลับได้เป็ น "laur" ในภาษาอังกฤษ (รวิศม์ วงษ์สมาน, 2551: 60)
เป็ นที,น่าสังเกตว่าในการวิจยั รวิศม์ได้ใช้ขอ้ มูลอักษรเบรลล์ในการฝึ กระบบ ซึ, งก่อให้เกิ ด
ความยุง่ ยากหลายประการ ประการแรก การใช้ขอ้ มูลอักษรเบรลล์ฝึกระบบทําให้สิ*นเปลืองเวลาและ
ทรัพยากร เพราะในการใช้คลังข้อ มู ล อักษรเบรลล์ต ้องอาศัย ผูเ้ ชี, ย วชาญตรวจสอบข้อมู ล อัก ษร
เบรลล์ให้ถูกต้องเสี ยก่อน มิฉะนั*นแล้วจะทําให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลได้ไม่ถูกต้อง
นอกจากนี* การใช้ขอ้ มูลอักษรเบรลล์มาฝึ กระบบ ยังส่ งผลให้ไม่สามารถแยกภาษาไทยและ
อังกฤษออกจากกันได้อย่างเป็ นเอกเทศ เนื, องจากอักษรเบรลล์ท* งั 8 ภาษานี* ต่างก็ใช้ระบบหกจุด ทํา
ให้สายอักขระบางส่ วนในคลังข้อมูลภาษาหนึ,งตรงกับสายอักขระในคลังข้อมูลของอีกภาษาหนึ, งได้
หากข้อมูลที,ตอ้ งการถ่ายถอดตรงกับสายอักขระที,ตรงกันดังกล่าว ทําให้ไม่สามารถบ่งชี*วา่ เป็ นภาษา
ใดได้ทนั ที เมื,อพิจารณาสิ, งที,กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้วา่ คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถบ่งชี* วา่ ‘
’
เป็ น "ละคร" หรื อ"laur" เนื,องจาก ‘
’ ปรากฏอยูใ่ นคลังข้อมูลทั*งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ดังนั*น วิทยานิ พนธ์ฉบับนี* จึงมุ่งที,จะนําเสนอวิธีการจําแนกเบรลล์องั กฤษและเบรลล์ไทย
ออกจากกัน โดยใช้กฎทางภาษาร่ วมกับแบบจําลองเอ็นแกรม ที,ผ่านการฝึ กระบบด้วยคลังข้อมู ล
อักษรปกติของทั*ง 8 ภาษา แทนที,จะใช้คลังข้อมูลอักษรเบรลล์โดยตรง
ในการถ่ายถอดเบรลล์ที,มีการปนกันระหว่างภาษาไทยและอังกฤษ นอกจากปั ญหาในการ
จําแนกทั*งสองภาษาออกจากกันแล้ว อักษรเบรลล์ไทยเองก็ยงั พบปัญหาความกํากวมในการถ่ายถอด
ให้เป็ นไทยปกติ เหตุที,เป็ นเช่นนี* เพราะในเบรลล์ไทยมีการนําเบรลล์หนึ, งเซลล์มาแทนอักขระหลาย
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ตัวในการเขียนสระประสม เช่น ‘ ’ ใช้แทน “◌ัว” หรื อ ‘ ’ ใช้แทน “เ◌ือ” เป็ นต้น ในการเขียน
เบรลล์ไทยจะนําสระประสมไปวางไว้หลังพยัญชนะต้น เช่นคําว่า “เรี ยน” ในเบรลล์ไทยจะเขียนว่า
‘
’ (=ร-เ◌ยี -น) คําว่า “เรื, อง” เขียนว่า ‘
’ (=ร-เ◌ือ-่-ง) เป็ นต้น ปั ญหาความกํากวมจะ
เกิดขึ*นในกรณี ที,พยัญชนะควบกลํ*าเกิ ดหน้าสระประสมเหล่านี* ดังจะเห็ นได้จากงานของ รวิศม์
วงษ์สมาน (899w) ที,ศึกษาการถ่ายถอดเบรลล์ไทยแบบไฟล์ต่อไฟล์โดยใช้กฎทางภาษา และวรพล
ทินกรสู ติบุตร (899w) ที,ศึกษาการถ่ายถอดเบรลล์ไทยแบบทันทีทนั ใดโดยใช้กฎ ทั*งรวิศม์และวรพล
พบปั ญหาในการถ่ายถอดสระที,ตวั อักษรนําหน้าสองตัวมี รูปคล้ายพยัญชนะควบกลํ*า แต่ไม่ใ ช่
พยัญชนะควบกลํ*าเช่ น ‘
’ (บ-่-อ-ห-ิ-น-น-อ-ก-ล-แ-ะ) คื อ“บ่อหิ นนอก
และ” ถูกถ่ายถอดเป็ น “บ่อหิ นนอแกละ” เนื, องจากคอมพิวเตอร์ ตีความให้ “กล” เป็ นพยัญชนะควบ
กลํ*า แต่ที,จริ ง “ก” เป็ นตัวสะกดของคําแรก และ “ล” เป็ นพยัญชนะต้นของคําถัดมา
ทศวัฒน์ ชุ ณหวิทยะธี ระ (8999) ได้พยายามแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเสนอให้มีการตัดคําใน
อักษรเบรลล์ดว้ ยเทคนิคเอ็นแกรมที,ผา่ นการฝึ กระบบด้วยคลังข้อมูลอักษรเบรลล์ แล้ ว นํา คํา เบรลล์
แต่ละคํามาเทียบกับพจนานุ กรมเบรลล์เพื,อถ่ายถอดเป็ นอักษรปกติ ทศวัฒน์พบว่าวิธีการนี* สามารถ
แก้ปัญหาพยัญชนะที,กาํ กวมได้ในระดับหนึ,ง แต่วธิ ี การนี*ไม่เหมาะสมในการนํามาใช้กบั แฟ้ มข้อมูล
ที,มีขนาดใหญ่ เพราะต้องใช้เวลาในการประมวลผลมากอีกทั*งวิธีการนี*ตอ้ งอาศัยทั*งพจนานุกรมและ
คลังข้อมูลเบรลล์ที,ถูกต้องสมบูรณ์จึงจะประมวลผลได้ถูกต้อง ซึ, งเป็ นไปได้ยากเนื, องจากต้องใช้
เวลาและมีค่าใช้จ่ายสู ง
ในงานวิจยั นี* ผูว้ ิจยั จึ งขอเสนอวิธี การถ่ า ยถอดอัก ษรเบรลล์ไ ทยปนอัง กฤษโดยใช้คลัง
ข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็ นหลัก ร่ วมกับการใช้กฎทางภาษาและความน่าจะเป็ นทาง
สถิติ ซึ, งจะนําเสนอต่อไป
นอกจากนี* ในการใช้เบรลล์ไทยปนอังกฤษนั*น ผูว้ ิจยั ยังพบว่าเบรลล์องั กฤษมี การใช้ใ น
8 รู ปแบบ คือ เบรลล์องั กฤษรู ป เต็ม (English braille grade w) และ เบรลล์องั กฤษรู ปย่อ ( English
braille grade 8 ) ซึ, งงานวิจยั การถ่ายถอดเบรลล์ไทยปนอังกฤษที,ผ่านมาศึกษาเฉพาะเบรลล์องั กฤษ
รู ปเต็มเท่านั*น แต่ในความเป็ นจริ งมีการใช้ภาษาอังกฤษทั*งสองรู ปแบบ โดยเฉพาะหากเป็ นการจด
บันทึกจะนิ ยมใช้รูปย่อมากกว่า งานวิจยั นี* จึงสนใจศึกษาการถ่ายถอดเบรลล์ไทยปนอังกฤษทั*งรู ป
เต็มและรู ปย่อเพราะจะเป็ นประโยชน์ต่ อ คนตาบอดในการนําไปใช้งานมากยิง, ขึ*น
สําหรับเบรลล์ไทยรู ปย่อ (Thai Braille grade 2) ได้มีการคิดค้นโดยกลุ่มคนในสถานศึกษา
เพื,อคนตาบอดด้วยหวังว่าจะช่วยให้คนตาบอดไทยจดบันทึกด้วยอักษรเบรลล์ได้สะดวกและรวดเร็ ว
แต่ยงั ไม่มีผูใ้ ดศึกษาความเหมาะสมในการใช้อกั ษรเบรลล์ระบบนี*เลย จากการศึกษาเบื*องต้นผูว้ ิจยั
ได้ทาํ การสุ่ มตัวอย่างโดยสัมภาษณ์ คนตาบอดกลุ่มหนึ, งในสถานศึกษา พบว่าเบรลล์ไทยรู ปย่อที,
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ประดิษฐ์ข* ึนใหม่น* ี มีความซับซ้อนในการใช้เป็ นอย่างมาก ตัวอย่างเช่นการนําเบรลล์ w เซลล์มาใช้
ย่อ ส่ ว นของคํา เช่ น ‘ ’ แทนส่ ว นของคํา “-าน” โดยวางสัญ ลักษณ์ น* ี ไ ว้หน้าพยัญชนะต้นของ
พยางค์ อีกทั*งคําที,ปรากฏในเบรลล์ไทยรู ปย่อก็ไม่ได้เกิ ดจากการศึกษาวิจยั อย่างเป็ นระบบ คําย่อ
หลายคํามีความถี,ในการใช้น้อยมาก เช่ น ‘
’ (ศ-ฐ) ใช้แทน “เศรษฐี” ‘
’ (พพ-) ใช้
แทน “พหู พจน์” และ ‘
’ (ป-ชช) ใช้แทน “ประชาชาติ” ฯลฯ เบรลล์ไทยรู ปย่อจึงไม่เป็ นที,
นิยมของกลุ่มคนตาบอดไทยที,ผวู ้ ิจยั ทําการสัมภาษณ์ นอกจากนี*ผวู ้ จิ ยั ได้ทาํ การสุ่ มตัวอย่างเพื,อหาว่า
มีการใช้เบรลล์ไทยรู ป ย่อในสื, อสิ, งพิมพ์อกั ษรเบรลล์บา้ งหรื อไม่ โดยสํารวจจากห้องสมุดอักษร
เบรลล์หลายแห่ ง พบว่ายังไม่มีการใช้อกั ษรเบรลล์รูปแบบนี* ในเอกสารที,ทาํ การสุ่ มแต่ประการใด
ด้วยเหตุที,กล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงไม่นาํ เบรลล์ไทยรู ปย่อมาใส่ ไว้ในขอบเขตของงานวิจยั ครั*งนี*

1.2 วัตถุประสงค์
1. วิเคราะห์ระบบอักษรเบรลล์ไทยและระบบอักษรเบรลล์องั กฤษ
2. พัฒนาระบบการถ่ ายถอดอักษรสําหรั บตัวบทเบรลล์ไ ทยปนอังกฤษโดยการใช้กฏทาง
ภาษา ร่ วมกับแบบจําลองเอ็นแกรม (n-gram)

1.3 สมมุตฐิ าน
w. หน่ วยอักขระเบรลล์ไทยสามารถจําแนกเป็ น ‰ ประเภท ได้แก่ หน่ วยอักขระเบรลล์ไทย
พื*นฐาน หน่วยอักขระเบรลล์ไทยดัดแปลง และหน่วยอักขระเบรลล์ไทยจําเพาะ หน่วยอักขระเบรลล์
ไทยพื* น ฐานแต่ ล ะตัว มี รู ปและเสี ย งสอดคล้ อ งกับ หน่ ว ยอัก ขระเบรลล์ ใ นภาษาอัง กฤษและ
ภาษาญี,ปุ่น หน่ วยอักขระเบรลล์ไทยดัดแปลงแต่ละตัวได้มาจากการปรับหน่ วยอักขระเบรลล์ไทย
พื*นฐานที,มีเสี ยงตรงกันโดยการกํากับด้วยเครื, องหมาย (glyph) และหน่วยอักขระเบรลล์ไทยจําเพาะ
เป็ นหน่วยอักขระเบรลล์ที,ปรากฏเฉพาะภาษาไทยเท่านั*น
8. หน่ วยอักขระเบรลล์องั กฤษสามารถจําแนกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ หน่ วยอักขระเบรลล์
อังกฤษพื*นฐาน และหน่ ว ยอัก ขระเบรลล์อ งั กฤษดัด แปลง หน่ วยอัก ขระเบรลล์อ งั กฤษพื* นฐาน
ประกอบด้วยหน่วยอักขระเบรลล์ 10 ตัวแรกในภาษาอังกฤษ (a - j) และหน่วยอักขระเบรลล์องั กฤษ
ดัดแปลงได้มาจากการกํากับหน่วยอักขระเบรลล์องั กฤษพื*นฐานแต่ละตัวด้วยเครื, องหมาย (glyph)
‰. ระบบการถ่ายถอดอักษรสําหรับตัวบทเบรลล์ไทยปนอังกฤษเป็ นอักษรปกติที,อาศัยกฎทาง
ภาษาร่ วมกับแบบจําลองเอ็นแกรม จะให้ผลลัพธ์ที,ถูกต้องมากกว่าการใช้วธิ ีการใดวิธีการหนึ,ง
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1.4 เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
w. เครื, องไมโครคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล
8. โปรแกรมภาษา Perl ของบริ ษทั Active Perl
‰. เครื, อง Braille Display ยี,ห้อ Focus ของบริ ษทั Freedom Scientific

1.5 ขอบเขตการวิจยั
w. ศึกษาการถ่ายถอดเบรลล์ไทยรู ปเต็ม (Thai Braille Gradew) เบรลล์องั กฤษรู ปเต็ม(English
Braille Gradew) และเบรลล์องั กฤษรู ปย่อ (English Braille Grade8) เป็ นอักษรปกติ
8. ศึกษาเฉพาะสัญลักษณ์ เบรลล์ที,ปรากฏในข้อความทัว, ไป ไม่รวมถึ งสัญลักษณ์ ที,ปรากฏ
เฉพาะด้าน เช่น ดนตรี และคณิ ตศาสตร์

1.6 ข้อมูลทีใช้ ในการวิจัย
ข้อมูลที,ใช้ในงานวิจยั นี* แบ่งออกเป็ น 8 กลุ่ม ได้แก่
1.6.1 ข้อมูลในการวิเคราะห์ระบบตัวอักษรเบรลล์ไทยและระบบตัวอักษรเบรลล์องั กฤษ
1.6.1.1 รายการตัวอักษรเบรลล์ไทย ได้มาจาก ตําราสอนอ่านเขียนอักษรเบรลล์ (สมทรง
พันธ์สุวรรณ, 2538)
1.6.1.2 รายการตัวอักษรเบรลล์องั กฤษ ได้มาจากตํารา Instruction Manual for Braille
Transcribing (Risjord, Constance, 2009)
1.6.2.3 รายการตัวอักษรเบรลล์ญี,ปุ่น ได้จากเว็บไซต์การเรี ยนการสอนอักษรเบรลล์ญี,ปุ่น
(www.jfbkk.or.th/pdf/JL/2014)
1.6.2 ข้อมูลที,ใช้ในระบบการถ่ายถอดอักษรเบรลล์
1.6.2.1 ข้อมูลที,ใช้วเิ คราะห์เพื,อสร้างระบบการถ่ายถอดอักษร
ข้อมูลชุดนี*ประกอบด้วย ข้อมูลที,ใช้ในการระบุภาษา ข้อมูลที,ใช้ในการถ่ายถอด
เบรลล์ไทย และข้อมูลที,ใช้ในการถ่ายถอดเบรลล์องั กฤษ
1.6.2.8 ข้อมูลที,นาํ มาใช้ทดสอบระบบ
ข้อมูลชุดนี*ประกอบด้วยข้อความ 9 ประเภทได้แก่ ข้อความเบรลล์ไทยล้วน
ข้อความเบรลล์องั กฤษรู ปเต็ม ข้อความเบรลล์องั กฤษรู ปย่อ ข้อความเบรลล์ไทยปนอังกฤษรู ปเต็ม
และ ข้อความเบรลล์ไทยปนอังกฤษรู ปย่อ ซึ, งได้มาจากศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื,อคนตาบอด
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1.7 ขั3นตอนการวิจยั
1.7.1 เก็บรวบรวมข้อมูลที,ใช้ในการวิจยั
1.7.2 วิเคราะห์ระบบอักษรเบรลล์ไทย และระบบอักษรเบรลล์องั กฤษ
1.7.3 ดําเนินการวิจยั ตามหัวข้อการออกแบบและพัฒนาระบบการถ่ายถอดอักษรเบรลล์ไทย
ปนอังกฤษ ซึ,งมีข*นั ตอนดังนี*
1.7.3.w รวบรวมข้อมูลที,ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ รายการตัวย่อและคําย่อเบรลล์
อังกฤษ ตัวบทเบรลล์ไทย ตัวบทเบรลล์องั กฤษ และตัวบทเบรลล์ไทยปนอังกฤษ
1.7.3.2 จัดทําคลังข้อความชุ ดฝึ กสอนระบบ และดําเนินการฝึ กสอนระบบโดยใช้ขอ้ มูล
จากคลังข้อความภาษาไทยและคลังข้อความภาษาอังกฤษ
1.7.‰.‰ จัดทําชุดข้อความชุดทดสอบระบบ ได้แก่ กลุ่มที, w ข้อความเบรลล์ไทย กลุ่ม
ที, 8 ข้อความเบรลล์องั กฤษ และกลุ่มที, ‰ ข้อความเบรลล์ไทยปนอังกฤษ
1.7.Š ออกแบบและพัฒนาระบบการถ่ายถอดอักษร เบรลล์ไทย เบรลล์องั กฤษ และเบรลล์
ไทยปนอังกฤษ โดยแต่ละระบบจะใช้วธิ ี การ ‰ รู ปแบบคือ
1.7.4.1 ระบบการถ่ายถอดอักษรโดยใช้กฎทางภาษา
1.7.4.2 ระบบการถ่ายถอดอักษรโดยใช้แบบจําลองเอ็นแกรม
1.7.Š.‰ ระบบการถ่ายถอดอักษรโดยใช้กฎทางภาษาร่ วมกับแบบจําลองเอ็นแกรม
1.7.9 ทดสอบการทํางานของแต่ละระบบ (ข้อ 1.7.4.1 – 1.7.4.3)
1.7.ˆ เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพด้านความถูกต้องของแต่ละวิธีการ
1.7.Œ วิเคราะห์ผลการวิจยั และสรุ ปผลการวิจยั

1.8 ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
1. ทําให้ทราบระบบของอักษรเบรลล์ไทยและระบบอักษรเบรลล์องั กฤษ
2. เป็ นแนวทางในการศึกษาเปรี ยบเทียบระบบอักษรเบรลล์ในภาษาอื,น ๆ
3. เป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบการถ่ายถอดอักษรเบรลล์ในภาษาอื,นๆ

1.9 โครงสร้ างวิทยานิพนธ์
ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี*จะแบ่งเนื*อหาในการนําเสนอออกเป็ น 9 ส่ วน ได้แก่
ในบทที, 8 จะกล่าวถึงทฤษฎีที,เกี,ยวข้อง ได้แก่ ความรู ้ทว,ั ไปเกี,ยวกับอักษรเบรลล์ การ
จําแนกภาษา การถ่ายถอดอักษร และงานวิจยั ที,เกี,ยวข้องกับการถ่ายถอดเบรลล์ไทยปนอังกฤษ
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ในบทที, ‰ จะกล่าวถึ งการวิเคราะห์ระบบอักษรเบรลล์ไทยโดยการเปรี ยบเทียบตัว อักษร
เบรลล์ไทยกับเบรลล์องั กฤษและเบรลล์ญี,ปุ่น และการวิเคราะห์อกั ขรวิธีของเบรลล์ไทยตามหลัก
ภาษาศาสตร์
ในบทที, Š จะกล่าวถึง แนวคิดในการออกแบบระบบการถ่ายถอดอักษร ได้แก่ แนวคิดใน
การถ่ายถอดเบรลล์ไทย แนวคิดในการถ่ายถอดเบรลล์องั กฤษ และแนวคิดในการระบุภาษา
ในบทที, 9 – บทที, Œ จะได้นาํ เสนอ ระบบการถ่ายถอดเบรลล์ไทย ระบบการถ่ายถอดเบรลล์
อังกฤษ และระบบการถ่ายถอดเบรลล์ไทยปนอังกฤษ โดยบทที, 9 เสนอระบบการถ่ายถอดอักษร
โดยใช้กฎ บทที, ˆ เสนอระบบการถ่ ายถอดอักษรโดยใช้แบบจําลองเอ็นแกรม และบทที, Œเสนอ
ระบบการถ่ายถอดอักษรโดยวิธีการแบบผสม
ในบทที, • จะสรุ ปผลที,ได้จากวิทยานิ พนธ์น* ี รวมทั*งให้ขอ้ เสนอแนะในการพัฒนาระบบ
การถ่ายถอดอักษรเบรลล์ให้เป็ นอักษรปกติ ต่อไป

1.10 รายการนิยามศัพ ท์ ทเกี
ี ยวข้ อง
<. ระบบการถ่ ายถอดอักษร (Transliteration system) หมายถึง กระบวนการในการเปลี, ยน
ข้อความอิเล็กทรอนิกส์จากอักษรเบรลล์เป็ นอักษรปกติ โดยอาศัยคอมพิวเตอร์
2. อักษรเบรลล์ (Braille systems) หมายถึง ระบบตัวเขียนที,คนตาบอดใช้สื,อสารโดยรับรู ้
ผ่านการสัมผัสด้วยปลายนิ*วมือ ประกอบด้วยเซลล์ต่างๆนํามาเรี ยงต่อกันจากซ้ายไปขวาโดยที,แต่ละ
เซลล์ประกอบด้วยจุดนูนไม่เกิน 6 จุด การปรากฏของจุดในตําแหน่งที,ต่างกันใช้แทนอักขระต่างกัน
3. อักษรเบรลล์ ไทยปนอังกฤษ (English-Thai braille) หมายถึง ข้อความอักษรเบรลล์ที,มี
การสลับกันของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในข้อความเดียวกัน
4. อั ก ษรปกติ (Print systems) หมายถึ ง ระบบตั ว เขี ย นสํ า หรั บ คนสายตาปกติ ที,
ประกอบด้ว ย ตัว อักษร (letters) ตัว เลข (numbers) หรื อ สั ญลัก ษณ์ (signs) ที, ป รากฏบนวัส ดุ ที,มี
พื*นผิวเรี ยบ เช่น กระดาษ หน้าจอแสดงผลของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็ นต้น
5. อักษรเบรลล์ รูปเต็ม หรื ออักษรเบรลล์ เกรด < (Braille grade 1) หมายถึง อักขระเบรลล์
หนึ,งหรื อสองตัว ที,ใช้แทนตัวอักษรปกติหนึ,งตัว
6. อักษรเบรลล์ รูปย่ อ หรื ออักษรเบรลล์ เกรด U (Braille grade U) หมายถึ ง อักขระเบรลล์
หนึ,งตัวหรื อมากกว่าหนึ,งตัวที,ใช้แทนตัวอักษรปกติหนึ,งกลุ่ม
7. คอมพิว เตอร์ เ บรลล์ (Computer braille) หมายถึ ง อัก ขระเบรลล์แ ต่ ล ะตัว ที, ใ ช้แ ทน
อักขระแอสกีโดยตรงแบบหนึ,งต่อหนึ,ง
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8. สัญลักษณ์ แอสกี (ASCII symbols) หมายถึง สัญลักษณ์ที,ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
ซึ,งใช้แทนอักษรเบรลล์ เช่น ‘g’ ในคอมพิวเตอร์จะใช้แทน ‘ ’ และ ‘(’ ในคอมพิวเตอร์ใช้แทน ‘ ’
9. เครื องหมายนําเลข (Number sign; #) หมายถึง เครื, องหมายที,ใช้นาํ หน้าตัวอักษร 10 ตัว
แรกในภาษาอังกฤษ (a-j) เพื,อบ่งชี*วา่ ตัวอักษรที,ปรากฏหลังเครื, องหมายนี*เป็ นตัวเลข ไม่ใช่ตวั อักษร
10. เครื องหมายประกอบคํา (Composition sign) หมายถึ งสัญลักษณ์ ที,ปรากฏเฉพาะใน
อักษรเบรลล์องั กฤษเพื,อกํากับประเภทของอักษร ประกอบด้วย ‘ ’ (เครื, องหมายแสดงตัวพิมพ์ใหญ่
เดี,ยว) เป็ นเครื, องหมายที,ใช้ระบุวา่ อักษรตัวแรกที,ตามมาเป็ นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ‘ ’ (เครื, องหมาย
แสดงตัว พิ ม พ์ ใ หญ่ คู่ ) ใช้ ร ะบุ ว่ า อัก ษรทั*ง หมดที, ต ามมาเป็ นอัก ษรตัว พิ ม พ์ ใ หญ่ และ ‘ ’
(เครื, องหมายกํากับตัวอักษร) เป็ นเครื, องหมายที,บ่งชี*วา่ อักษรที,ตามมาเป็ นตัวอักษรไม่ใช่ตวั ย่อ
11. การจําแนกภาษา หรื อการระบุภ าษา (Language identification) หมายถึง การบอกว่า
สายอักขระใดสายอักขระหนึ,งในอักษรเบรลล์น* นั ต้องตีความให้เป็ นภาษาใด โดยใช้คอมพิวเตอร์
12. วิธีการใช้ กฎ (Rule-based method) หมายถึง การนํากฎทางภาษามาใช้ในการถ่ายถอด
อักษรเบรลล์ให้เป็ นอักษรปกติ ซึ, งกฎที,ใช้ประกอบด้วย กฎในการจับคู่หน่วยอักขระระหว่างภาษา
และกฎในการจัดลําดับของหน่วยอักขระในอักษรปกติ
13. วิธีการใช้ แบบจําลองเอ็นแกรม (N-gram method) หมายถึง การถ่ายถอดอักษรเบรลล์
ให้เป็ นอักษรปกติโดยอาศัยข้อมูลทางสถิติ โดยที,แบบจําลองเอ็นแกรมจะเป็ นตัวเลือกรู ปแบบที,จะ
นํามาใช้เป็ นผลลัพธ์ของการถ่ายถอดอักษร
14. วิธีการแบบผสม (Hybrid method) หมายถึ ง การถ่ ายถอดอักษรเบรลล์ให้เป็ นอักษร
ปกติโดยการใช้กฎร่ วมกับแบบจําลองเอ็นแกรม
15. คู่เทียบ หมายถึง อักษรเบรลล์และอักษรปกติที,ตรงกัน ซึ, งระบบจะใช้ในการถ่ายถอด
จากอักษรเบรลล์ให้เป็ นอักษรปกติ
16. สายอักขระ หมายถึง ข้อความเบรลล์แต่ละวรรคที,นาํ มาถ่ายถอดเป็ นอักษรปกติ
<f. เซ็ต ของสายอักขระทีเป็ นเอกลักษณ์ ข องแต่ ละภาษา หมายถึ ง เซ็ตของอักขระเบรลล์
wตัว 8 ตัว หรื อ ‰ ตัว ในภาษาหนึ,งที,แตกต่างจากอีกภาษาหนึ,ง ซึ, งระบบนํามาใช้ในการระบุภาษา
<h. เซ็ตไตรแกรมท้ ายพยางค์ หมายถึง เซ็ตของอักขระเบรลล์ ‰ ตัว ที,ระบบนํามาใช้ในการ
ตัดสิ นใจ กรณี ที,พบอักขระเบรลล์ที,ตีความได้มากกว่าหนึ,งกรณี
19. สระพิเศษ หมายถึงสระที,จบั คู่กบั อักษรปกติได้แบบตัวต่อตัว แต่เมื,อสระเหล่านี* ปรากฏ
กับวรรณยุกต์จะมีการจัดเรี ยงที,แตกต่างจากอักษรปกติ ได้แก่สระ 8 ตัวคือ ‘ ’(ะ) และ ‘ ’(◌ํา)
20. สระหน้ า หมายถึ ง สระที,ปรากฏหน้าพยัญชนะต้นหรื อปรากฏร่ วมกับ ‘ ’(ะ) ได้ ใน
เบรลล์ไทย ได้แก่สระ ‰ ตัว คือ ‘!’ (เ-) ‘ ’(แ-) และ ‘"’ (โ-)
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บทที 2
ทบทวนวรรณกรรม
ในการวิจยั ครั*งนี* ผูว้ จิ ยั จะนําเสนอเนื* อหาที,ได้ทาํ การศึกษามาโดยแบ่งออกเป็ นหัวข้อต่าง ๆ
ได้แก่ หัวข้อที, 8.w ความรู ้ทวั, ไปเกี,ยวกับอักษรเบรลล์ เพื,อให้ผูอ้ ่านมีความเข้าใจพื*นฐานของการใช้
อักษรเบรลล์ใ นการแทนตัว อัก ษรภาษา หัว ข้อ ที, 8.2 จะทบทวนงานด้านการจํา แนกภาษาด้ว ย
คอมพิวเตอร์ เนื, องจากข้อความเบรลล์ที,ใ ช้จริ งมี การปนระหว่างภาษาซึ, งการจําแนกให้รู้ว่า เป็ น
เบรลล์ไทยหรื ออังกฤษถือเป็ นขั*นตอนแรกของการถ่ายถอดอักษร จากนั*นหัวข้อที, 8.‰ จะทบทวน
งานด้านการถ่ายถอดอักษรระหว่างภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อที, 8.Š จะได้ทบทวนงานวิจยั ที,
เกี,ยวข้องกับการถ่ายถอดเบรลล์ไทยปนอังกฤษเป็ นอักษรปกติ ที,ได้มีการศึกษาวิจยั มาก่อนหน้านี*
และในหัว ข้อ ที, 8.9 จะได้ท บทวนข้อ มู ล พื* นฐานเกี, ย วกับ โปรแกรม Duxbury Braille Translator
เนื, องจากผูว้ ิจยั จะนําโปรแกรมนี* มาใช้เป็ นเครื, องมือในการแปลงข้อความจากเบรลล์องั กฤษรู ปย่อ
เป็ นเบรลล์องั กฤษรู ปเต็มเพื,อใช้ทดสอบระบบ

2.1 ความรู้ทวไปเกี
ั
ยวกับอักษรเบรลล์
ในการรั บ รู ้ ข ้อ มู ล จากสื, อ สิ, ง พิม พ์ต่ า ง ๆ นั*น ผู ท้ ี, มี ส ายตาปกติ ม กั จะรั บ รู ้ ผ่านตัว อัก ษร
เนื,องจากตัวอักษรเหล่านี*มกั จะเป็ นหมึกพิมพ์อยูบ่ นหน้ากระดาษ ทําให้ไม่สามารถรับรู ้ดว้ ยประสาท
สัมผัสอื,น ๆ ได้นอกจากสายตาเท่านั*น จึงจําเป็ นที,จะต้องมีระบบอักษรเบรลล์สาํ หรับคนตาบอด ซึ, ง
เป็ นระบบที,ประกอบด้วยเซลล์ต่างๆนํามาเรี ยงต่อกัน แต่ละเซลล์ประกอบด้วยจุดนู นไม่เกิน ˆ จุด
โดยที,การปรากฏของจุดในตําแหน่งที,ต่างกันใช้แสดงอักขระที,ต่างกัน ทําให้คนตาบอดสามารถรับรู ้
ข้อมูลภาษาได้โดยการสัมผัสด้วยปลายนิ*วมือ
อักษรเบรลล์แต่ละตัวหรื อเรี ยกว่าแต่ละเซลล์ เป็ นอักษรที,ใช้เนื* อที,ในการปรากฏเท่า ๆ กัน
คือมีขนาดเนื* อที,พอที,จุดนู นทั*ง ˆ จุด จะสามารถเรี ยงต่อกันแบบ ‰ แถว 8 คอลัมน์ได้1 เพื,อให้เกิ ด
ความสะดวกในการอ้างถึงจุดต่าง ๆ จึงมีการเรี ยกชื,อจุดแต่ละจุด โดยเริ, มจากคอลัมน์ทางซ้ายจากบน
ลงล่างเป็ นจุด w, 2, ‰ และ คอลัมน์ทางขวาจากบนลงล่างเป็ นจุด Š, 5, ˆ ตามลําดับ (Petzold, 2000:
wŒ) ดังปรากฏในภาพที, 8.w
อักษรเบรลล์องั กฤษประกอบด้วยระบบ ˆ จุด และ • จุด ทีน, ิยมใช้คือระบบ ˆ จุด ส่วนระบบ • จุด จะนํามาใช้ใน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบเบรลล์ (Sullivan, 8‘wŠ:Œ) งานวิจยั ชิ*นนี*จะศึกษาเฉพาะอักษรเบรลล์ระบบ ˆ จุด เท่านั*น
1
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ภาพที 2.1 การปรากฏของจุดในอักษรเบรลล์
เนื, องจากอักษรเบรลล์เกิ ดจากการเรี ยงต่อกันของจุดไม่เกิ น ˆ จุด จึงใช้แทนตัวอักขระได้
เพียง ˆŠ ตัวเท่านั*น แต่ในความเป็ นจริ งแล้วภาษาในโลกเป็ นจํานวนมากมีหน่วยอักขระ (grapheme)
มากกว่า ˆŠ ตัว ทําให้อกั ษรเบรลล์ของแต่ละภาษามีโครงสร้างซับซ้อน เนื,องจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี*
มุ่งศึกษาเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาไทยเท่านั*น จึงจะกล่าวถึ งการใช้อกั ษรเบรลล์สําหรับภาษา
อังกฤษและภาษาไทยดังนี*
2.1.1 อักษรเบรลล์ องั กฤษ
อักษรเบรลล์องั กฤษมี ‰ รู ปแบบคือ เบรลล์องั กฤษเกรด w เบรลล์องั กฤษเกรด 8 และเบรลล์
อังกฤษเกรด ‰ สําหรับเบรลล์องั กฤษเกรด w ซึ, งวิทยานิ พนธ์ฉบับนี* จะเรี ยกว่าเบรลล์องั กฤษรู ปเต็ม
หมายถึ งอักษรเบรลล์หนึ, งเซลล์ใช้แทนอักษรปกติหนึ, งตัว เบรลล์องั กฤษเกรด 2 ซึ, งวิทยานิ พนธ์
ฉบับนี* จะเรี ยกว่าเบรลล์องั กฤษรู ปย่อ หมายถึ งรหัสอักษรเบรลล์ที,ใช้แทนคําหรื อบางส่ วนของคํา
และเบรลล์ อ ัง กฤษเกรด 3 หมายถึ ง อัก ษรเบรลล์รู ป ย่อ ที, ไ ม่ ใ ช่ รู ป มาตรฐาน (non-standardized
personal shorthand) ซึ,งใช้ในการจดบันทึกส่ วนตัวเฉพาะบุคคลเท่านั*น (Klenk, 8‘ww: ‰-Š) ในที,น* ีจะ
ขอกล่ าวถึ งเฉพาะเบรลล์องั กฤษรู ป เต็ม (Uncontracted English Braille) และเบรลล์องั กฤษรู ป ย่อ
(Contracted English Braille) หรื อเบรลล์เกรด w และเบรลล์เกรด 8 เท่านั*น
U.<.<.< อักษรเบรลล์ องั กฤษรูปเต็ม
ในอักษรเบรลล์องั กฤษรู ปแบบนี* อักษรเบรลล์มีจาํ นวน 8ˆ ตัว เท่ากับอักษรปกติ ดังปรากฏ
ในตารางต่อไปนี* (Petzold, 2000: 18)
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ตารางที 2.1 ตัวอักษรเบรลล์องั กฤษ
ตัวอักษรเบรลล์ อังกฤษ

แถว
1
a
2

%
k

b

#
c

l

&
m

n

o

v

(
x

)
y

z

3
u

$
d

e

!
f

g

'
p

q

h

"
i

j

r

s

t

4

*
w

ตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เบรลล์องั กฤษเกิดจากการนําตัวอักษรหลัก w‘ ตัว มาใช้เป็ น
ฐานในการสร้างตัวอักษรอื,น ๆ ตัวอักษรหลักได้แก่ ‘ ’ - ‘ ’ (=a-j) ดังแสดงในแถวที,w โดยใช้จุด
1, 2, 4, และ 9 ในการแยกความแตกต่างของตัวอักษร ส่ วน ‘%’-‘ ’(=k – t) เกิดจากการใช้จุด w, 2,
4, 9 ในลักษณะเดียวกับ a-j และเติม ‘+’ (จุด ‰) เข้าไปในเซลล์ ดังแสดงในแถวที, 8 ส่ วน ‘ ’-‘ ’
(=u-z (ยกเว้น w)) เกิดจากการนําตัวอักษรหลัก 9 ตัวแรก คือ a - e มาเติม ‘ ’ (จุด ‰-ˆ) ดังแสดงใน
แถวที, ‰ และตัวอักษร ‘*’ (=w) เกิดจากการเติ มเฉพาะ ‘ ’ (จุด ˆ) ที,ตวั ‘ ’ (=j) (Englebretson,
2009: 3; Petzold,. 2000: 16)
ที,กล่าวมานี* เป็ นเพียงอักษรเบรลล์องั กฤษตัวพิมพ์เล็กเท่านั*น หากเป็ นตัวพิมพ์ใหญ่จะใส่
เครื, อ งหมาย ‘ ’ (capital sign) นํา หน้า ตัว อัก ษรตัว นั*น แต่ ห ากเป็ นตัว พิ ม พ์ใ หญ่ ท* ัง คํา ก็ ใ ห้ ใ ส่
เครื, องหมาย ‘ ’ (double capital sign) นําหน้าคํา
การประสมอักษรในเบรลล์องั กฤษมีลกั ษณะการเขียนที,เรี ยงกันไปเหมือนตัวอักษรอังกฤษ
ทัว, ไปแบบหนึ, งต่อหนึ, ง โดยแต่ละคําจะมีการเขียนเว้นวรรค (หรื อพิมพ์โดยใช้เครื, องหมาย space)
ทําให้สามารถแยกคําต่าง ๆ ออกจากกันได้ เช่น "The dog" และ "THE DOG" สามารถเขียนได้ดงั นี*
$

T he d og

$

THE

DOG
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U.<.<.U อักษรเบรลล์ อังกฤษรู ปย่อ
เนื, องจากอักษรเบรลล์เป็ นอักษรที,มีขนาดใหญ่ตอ้ งใช้เนื* อที,มากในการปรากฏบนกระดาษ
ทําให้การอ่านและการเขียนอักษรระบบนี* ตอ้ งสิ* นเปลืองทรัพยากรและใช้เวลามาก ด้วยข้อจํากัด
ดังกล่าวจึงมีการประดิษฐ์ตวั ย่อเบรลล์เพื,อให้คนตาบอดใช้อกั ษรเบรลล์ ไ ด้ ส ะดวกรวดเร็ วยิ,งขึ*น
(Tennessee council of the blind, 2008: 3)
ตัวย่อเบรลล์องั กฤษ คื อการนําอักขระเบรลล์จาํ นวนหนึ, งมาใช้แทนคําหรื อส่ ว นของคํา
ภาษาอังกฤษโดยไม่ตอ้ งเขียนทุกตัวอักษรของคํานั*น ซึ,ง Braille Authority of North America (2002:
5) ได้ จ ํา แนกตัว ย่ อ เบรลล์ อ ัง กฤษออกเป็ น 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่ ตัว ย่ อ เบรลล์ เ ซลล์ เ ดี, ย ว (one-cell
contractions) ตัวย่อเบรลล์เซลล์คู่ (two-cell contractions) และคําย่อเบรลล์ (short-form words)
2.1.1.2.1 ตัวย่อเบรลล์เซลล์ เดียว
ตัวย่อเบรลล์เซลล์เดี, ยว คื อตัวย่อที,อกั ขระเบรลล์หนึ, งเซลใช้แทนคําหรื อส่ วนของคําได้
Braille Authority of North America (2002: 5-7) ได้แ บ่ งตัว ย่อเบรลล์เ ซลล์เดี, ย วออกเป็ นประเภท
ต่าง ๆ ได้แก่ ตัวย่ออักษรโดด ตัวย่อรู ปเต็มคงรู ป ตัวย่อรู ปเต็มกลายรู ป ตัวย่อประกอบคํา ตัวย่อ
กลางคําหรื อท้ายคํา และตัวย่อเบรลล์ต,าํ
(<) ตัวย่ออักษรโดด (alphabet contractions)
ในเบรลล์องั กฤษ มีอกั ขระเบรลล์ใช้แทนตัวอักษร 26 ตัวเช่ นเดี ยวกับอังกฤษทัว, ไป และ
ตัวอักษรเหล่านี*สามารถนํามาเรี ยงต่อกันเป็ นคําได้เช่นเดียวกัน เช่น ‘
’ สามารถเทียบกับอักษร
ปกติ “ant” แบบตัวต่อตัวได้ ทําให้อกั ขระเบรลล์เหล่านี* เมื,อมีอกั ขระอื,นปรากฏร่ วมหน้าและ/หรื อ
หลังภายในคําจะใช้แทนอักษรอังกฤษทัว, ไป อย่างไรก็ตาม ในอังกฤษรู ปย่ออักขระเบรลล์เหล่านี*
สามารถนํามาใช้แทนคําโดดได้ กล่าวคือเมื,ออักขระแต่ละตัวในกลุ่มนี*ปรากฏระหว่างช่องว่างและ/
หรื อเครื, องหมายแสดงขอบเขตของคํา จะใช้แทนคําโดด เช่ น ‘| |’ ซึ, งเป็ นอักขระ b จะใช้แทน
“|but|”2 ‘|!,|’ ซึ,งเป็ นอักขระ f กับ ? จะใช้แทน “|from?|” เป็ นต้น เป็ นที,น่าสังเกตว่าอักขระเหล่านี*
ไม่สามารถใช้เป็ นส่ วนหนึ, งของคําได้ เช่น ‘ ’ ใช้แทน “ but ” แต่คาํ ว่า “butter” ไม่สามารถเขียน
เป็ น ‘
’ (= bter) ได้
ตัวย่ออักษรโดดจะใช้เป็ นส่ วนหนึ,งของคําได้ ในกรณี ต่อไปนี*
o ปรากฏกับ ‘ ’ (hyphen) เช่ น ‘&
)
-$’ (=m-er-r-y---go---r-ound) ซึ, ง
ใช้แทน “merry-go-round” ที,มี ‘ ’ (= go) ปรากฏระหว่างเครื, องหมาย hypen

2

ในงานวิจยั ชิ*นนี* จะใช้เครื, องหมาย | แทนเครื, องหมายเว้นวรรคในข้อความภาษาอังกฤษ
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o

ใช้กบั คําที,มี ‘+’ (apostrophe) เช่น ‘#+ ’ (=c’t) เพื,อย่อ “can’t ” เป็ นต้น

กล่ า วโดยสรุ ป ตัว ย่ออัก ษรคํา โดดจะใช้อกั ขระเบรลล์หนึ, ง ตัว แทนคําคงที, หนึ, ง คํา ไม่
สามารถปรากฏกับอักขระอื,นได้ ยกเว้นการใช้ติดกับอักขระที,แทนเครื, องหมายต่าง ๆ เช่น “-”, “.” ,
“ ‘ ” , “?” เป็ นต้น
การใช้ต ัวย่อ อักษรโดดที, แ สดงใน (Braille Authority of North America, 2002: XI-2) มี
ดังนี*
ตารางที, 2.2 การใช้ตวั ย่ออักษรโดด
ตัวอย่ าง
วิธีการใช้
รูปย่อในเบรลล์
แอสกี
คําหรื อประโยค
w) ใช้อกั ษรตามลําพังเพื,อย่อคําโดด ) ' ) n y b p l y Not you but people like you.
2) ใช้หน้าหรื อหลังเครื, องหมาย
s-call$ so-called
#
.
hyphen ในกรณี ที,เป็ นคําประสม
3) ใช้กบั คําวิสามัญนาม
,mr. ,m Mr. More
& / &
4) ใช้กบั คําแสดงความเป็ นเจ้าของ
,w’s
Will's
*+
5) ใช้กบั คําที,คน,ั ด้วย apostrophe #+
c’t
can’t
ตัวย่ออักษรโดดในกลุ่มเบรลล์องั กฤษ 26 ตัว มีรูปย่อและสิ, งที,ใช้แทนที,เป็ นมาตรฐาน
สําหรับเบรลล์องั กฤษทัว, โลก (Braille Authority of North America, 8‘‘8: 8) ดังนี*
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ตารางที 2.3 รายการตัวย่ออักษรโดด
เบรลล์
#
$
!

%
&
'

*
(
)

แอสกี

รูปเต็ม

b
c
d
e

but
can
do
every
from
go
have
just
knowledge
like
more
not
people
quite
rather
so
that
us
very
will
it
you
as

f

g
h
j
k
l
m
n
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

(หมายเหตุ: สัญลักษณ์แอสกีที,ปรากฏในตาราง หมายถึงสัญลักษณ์แอสกีที,ใช้แทนตัวย่อ
โดยการป้ อนข้อมูลผ่านคียบ์ อร์ ด)
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เป็ นที,น่าสังเกตว่าในการปรากฏของตัวย่ออักษรโดด เบรลล์แต่ละเซลล์จะใช้แทนคําแต่ละ
คํา ทําให้ไม่สามารถเขียนอักขระเบรลล์เหล่านี* เพื,อหมายถึ งอักขระแต่ล ะตัว ตามลําพังได้ ฉะนั*น
เมื, อต้องการแสดงตัวอักษรโดด ต้องใช้ ‘ ’ (เครื, องหมายกํากับตัวอักษร) นําหน้าอักขระเบรลล์
เหล่านี* เช่ นเมื,อพบ ‘ ’ (=b) ปรากฏระหว่างช่ องว่างต้องตี ความเป็ นคําว่า “but” แต่หากหมายถึ ง
ตัวอักษร b เท่านั*นจําเป็ นต้องใส่ เครื, องหมายกํากับ อักษรไว้หน้าตัว b ทําให้ได้เป็ น ‘ ‘ จึ งจะ
ตีความเป็ นตัวอักษร b ได้
(U) ตัวย่อรูปเต็มคงรูป ( whole-word/part-word contractions type1)
ตัวย่อรู ปเต็มคงรู ป เป็ นตัวย่อที,อกั ขระเบรลล์ 1 ตัว ใช้แทนกลุ่มตัวอักษรที, ตายตัวไม่ ว่า
อักษรนั*นจะปรากฏเป็ นคําโดดหรื อเป็ นส่ วนของคําก็ตามยังคงใช้แทนกลุ่มตัวอักษรเดิม เช่ น ‘| |’
(=&) ซึ, งใช้แทนคํา “|and| ” ที,ปรากฏเป็ นคําโดด และ ‘
’ (= g-r-and) ซึ, งมี “and” เป็ นส่ วนหนึ, ง
ของคํา
จะเห็นได้ว่า คําที,ได้จากตัวย่อในกลุ่มนี*มีความถี,ในการปรากฏสู งในภาษาอังกฤษ อีกทั*งคํา
เหล่านี* มกั ปรากฏเรี ยงต่อกัน จึงมีการเขียนตัวย่อเหล่านี*ต่อกันโดยไม่เว้นวรรคเพื,อใช้แทนคําโดดแต่
ละคํา (ซึ, งคําเหล่านี* ไม่สามารถเขียนชิ ดกันโดยไม่เว้นวรรคได้ในอักษรปกติ) เช่น ‘ ’ (=&!) ใช้ย่อ
“and the” ซึ, งเป็ นคําโดด 2 คําที,เรี ยงต่อกัน และ ‘ 0 ’ (=&)a ) ที,ใช้แทนคําโดด 3 คําที,อยูช่ ิ ดกันคือ
“and with a” เป็ นต้น
ตัวย่อรู ปเต็มคงรู ป มีตวั อย่างการใช้ซ, ึ งแสดงได้ดงั นี* (Braille Authority of North America,
2002: XI-3)
ตารางที 2.4 วิธีการใช้ตวั ย่อรู ปเต็มคงรู ป
ตัวอย่าง
วิธีการใช้
สั ญลักษณ์ แอสกี รูปย่อในเบรลล์
คําหรื อประโยค
w) เมื,อใช้ตวั ย่อกับคําโดดอื,น ๆให้ ,i l hm & h(er).
"
& I like him
/
เว้นวรรคระหว่างตัวย่อและคํา
and her.
โดด
8) เมื,อตัวย่ออยูต่ ิดกันให้เขียน
! cat & ! rat
the cat and the
#
ติดต่อกันไม่เว้นวรรค
rat.
‰) ใช้ยอ่ ส่ วนของคํา
! sis
Thesis
"
ตัวย่อรู ปเต็มคงรู ป ประกอบด้วยตัวย่อและกลุ่มตัวอักษรที,ใช้แทน ดังนี*
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ตารางที, 2.5 รายการตัวย่อรู ปเต็มคงรู ป
เบรลล์

สั ญลักษณ์ แอสกี

0

&
=
(
!
)

รูปเต็ม
and
for
of
the
with

(k) ตัวย่อรู ปเต็มกลายรู ป (whole-word/part-word contractions type 2)
ตัวย่อรู ปเต็มกลายรู ป เป็ นตัวย่อที,ใช้แทนกลุ่มตัวอักษรที,แตกต่างกันใน 2 บริ บท คือ เมื,อ
ปรากฏเป็ นคํา โดดจะใช้แ ทนตัว อัก ษรกลุ่ ม หนึ, ง และเมื, อ ปรากฏเป็ นส่ ว นของคํา ก็ จ ะใช้แ ทน
ตัวอักษรอีกกลุ่มหนึ,ง เช่น ‘1’ จะใช้แทน “which” เมื,อปรากฏเป็ นคําโดด แต่เมื,อปรากฏภายในคํา
จะใช้แทน “wh” ตัวย่อกลุ่มนี*ไม่เป็ นปั ญหาต่อการจดจําเท่าใดนัก เนื,องจากจะใช้แทนกลุ่มตัวอักษร
ที,มีอกั ษร 2 ตัวแรกซํ*ากัน เช่ น ‘ ’ ใช้ย่อ “shall” หากเป็ นคําโดด และใช้ย่อ “sh” เมื,อปรากฏเป็ น
ส่ วนหนึ,งของคํา ซึ, งอักษร 2 กลุ่มนี*มี “sh” ร่ วมกัน
ตัวย่อรู ปเต็มกลายรู ป มีรูปย่อและสิ, งที,ใช้แทนดังนี* (Braille Authority of North America,
2002: XI-4)
ตารางที, 2.6 รายการตัวย่อรู ปเต็มกลายรู ป
รูปเต็ม
สั ญลักษณ์ แอสกี
เบรลล์
คําโดด
ส่ วนของคํา
2
*
child
ch
3
\
out
ou
%
shall
sh
4
/
still
st
?
this
th
1
:
which
wh
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(4) ตัวย่อประกอบคํา (part-word contractions)
ตัวย่อประกอบคํา เป็ นตัวย่อที,ตอ้ งปรากฏเป็ นส่ วนหนึ, งของคํา ใช้สาํ หรับแทนส่ วนของคํา
ที,มีตวั อักษรเหล่านี* คือ “ar”, “ed”, “er”, “gh” และ “ow” ตัวย่อประกอบคํามีรูปย่อและสิ, งที,ใช้แทน
ดังนี*
ตารางที, 2.7 รายการตัวย่อประกอบคํา
เบรลล์

สั ญลักษณ์ แอสกี

5
.

>
$
]
<
[

6

รูปเต็ม
ar
ed
er
gh
ow

ตัวย่อเหล่านี*มีวธิ ี การใช้ดงั นี* (Braille Authority of North America, 2002: XII-3)

วิธีการใช้

ตารางที, 2.8 วิธีการใช้ตวั ย่อประกอบคํา
ตัวอย่ าง
คําหรื อประโยค
รูปย่อ

w)ใช้ตวั ย่อนี*ที,ตาํ แหน่งต้น กลางหรื อท้ายคํา

error

8) ใช้แสดงเสี ยงของคํา

ar! (หัวเราะ)

แอสกี
]ror

57

>6

(5) ตัวย่ อกลางคําหรื อท้ ายคํา (middle or end of word contractions)
ตัวย่อกลางคําหรื อท้ายคํา หมายถึงตัวย่อที,ปรากฏในตําแหน่งกลางคําหรื อท้ายคําได้เท่านั*น
ตัวย่อกลุ่มนี*เป็ นตัวย่อที,ใช้เบรลล์เซลล์เดียวเพื,อแทนกลุ่มตัวอักษร ประกอบด้วยตัวย่อ 8 ตัวได้แก่
8 (=ble) และ (=ing)
เป็ นที,น่าสังเกตว่า อักขระเบรลล์ 8 ตัวที,กล่าวมาข้างต้นนี* เมื,อปรากฏต้นสายอักขระจะทํา
หน้าที,อื,น ๆ ที,ไม่ใช่ ตวั ย่อ ดังที,แสดงไว้ในหัวข้อที,เกี,ยวกับตัวเลขเบรลล์ (ดู หัวข้อ 8.w.‰ประกอบ)
ตัวย่อกลางคําหรื อท้ายคํา มีรูปย่อและสิ, งที,ใช้แทน ดังนี*
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ตารางที, 2.9 รายการตัวย่อกลางคําหรื อท้ายคํา
เบรลล์

สั ญลักษณ์ แอสกี

8

#
+

รูปเต็ม
ble
ing

ตัวย่อกลางคําหรื อท้ายคํามีวิธีการใช้ดงั นี* (Braille Authority of North America, 2002: XII-2)
ตารางที, 2.10 วิธีการใช้ตวั ย่อกลางคําหรื อท้ายคํา
วิธีการใช้
w) ใช้ที,ตาํ แหน่งกลางคํา
8) ใช้ที,ตาํ แหน่งท้ายคํา

คําหรื อประโยค
Singer
Trouble

ตัวอย่ าง
รูปย่อในเบรลล์
38

สั ญลักษณ์ แอสกี
s+]
tr\#

(6) ตัวย่ อเบรลล์ ตํา (lower-sign contractions)
หมายถึงตัวย่อเซลล์เดี,ยวที,ไม่มีจุด w และ/หรื อจุด Š ปรากฏอยู3่ ตัวย่อเบรลล์ต,าํ จําแนกเป็ น ‰
ประเภทตามตําแหน่งที,ปรากฏในคํา ได้แก่ ตัวย่อเบรลล์ต,าํ ย่อคําโดด ตัวย่อเบรลล์ต,าํ ย่อคําโดดพิเศษ
และตัวย่อเบรลล์ต,าํ ย่อส่ วนของคํา
ก. ตัวย่ อเบรลล์ ตําย่ อคํ าโดด (lower-cell word contractions for “be, enough, were, his, in,
was”)
ตัวย่อเบรลล์ต, าํ ย่อคําโดดมีลกั ษณะคล้ายกับตัวย่ออักษรโดด กล่าวคือจะต้องปรากฏตาม
ลําพัง (stand alone) เท่านั*น ตัวย่อเหล่านี* มีรูปย่อและสิ, งที,ใช้แทนดังนี* (Braille Authority of North
America, 2002: XIII-2)

3

เหตุที,เรี ยกว่าเบรลล์ต,าํ เนื,องจากอักษรเหล่านี*ปรากฏในตําแหน่งที,ต,าํ กว่าอักษรเบรลล์กลุ่มอื,น ๆ แม้ว่าดูผวิ เผินจะ
มีรูปเบรลล์เหมือนกันต้องอาศัยบริ บทข้างเคียงเพื,อบอกว่าเป็ นเบรลล์ต,าํ หรื อไม่ เช่นอักษร
จะมีรูปซํ*ากับ
อักษร 9 (ซึ,งอักษรตัวหลังถือว่าเป็ นอักษรเบรลล์เซลตํ,า) สัญลักษณ์เบรลล์ต,าํ เหล่านี*บางตัวเมื,อปรากฏในตําแหน่ง
ต้นหรื อท้ายคํา จะถูกตีความให้เป็ นเครื, องหมายวรรคตอน (punctuation) เช่น 9 ถ้าปรากฏหน้าคําก็จะหมายถึง
วงเล็บเปิ ด [ ( ] แต่หากอยูท่ า้ ยคําจะถูกตีความให้เป็ นเครื, องหมายวงเล็บปิ ด [ ) ] (ดูตารางที, 2.1‰ ประกอบ)
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ตารางที, 2.11 รายการตัวย่อเบรลล์ต,าํ ย่อคําโดด
เบรลล์
:
;
9
,

<

สั ญลักษณ์ แอสกี
2
5
7
8
9
0

รูปเต็ม
be
enough
were
his
in
was

ข. ตัวย่ อเบรลล์ ตําย่อคําโดดพิเศษ (lower-cell word contractions for “to, into, by”)
ตัวย่อกลุ่มนี*ลกั ษณะคล้ายกับตัวย่อเบรลล์ต,าํ ย่อคําโดดในแง่ที,วา่ ต่างก็ใช้ยอ่ คําโดด แต่ใน
การใช้ตวั ย่อประเภทหลังนี* จาํ เป็ นต้องเขียนติดกับคําต่อไปเลยไม่ตอ้ งมีช่องว่าง เช่น ‘7 ’ใช้เขียน
“to go” และ ‘ 7*
’ใช้เขียน “into water” เป็ นต้น
รู ปย่อและสิ, งที,ใ ช้แทนตัวย่อเบรลล์ต, าํ ย่อคําโดดพิเศษมี ดงั นี* (Braille Authority of North
America, 2002: XIII-5)
ตารางที, 2.12 รายการตัวย่อเบรลล์ต,าํ ที,ยอ่ คําโดดพิเศษ
เบรลล์
7
7
<

สั ญลักษณ์ แอสกี
6
96
0

รูปเต็ม
to
into
by

ค. ตัวย่อเบรลล์ ตําย่อส่ วนของคํา (part-word lower-cell contractions)
ตัวย่อเหล่านี*จะต้องใช้ประกอบคําเสมอ การปรากฏของตัวย่อแต่ละตัวในตําแหน่งที,ต่างกัน
คือ ต้นคํา กลางคํา หรื อท้ายคํา จะทําให้ตีความได้แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ‘= )’ (=con-v-e-y)
ซึ,งใช้เขียนคําว่า “convey” เป็ นต้น
ตัว ย่อ ในตํา แหน่ ง ต่ า ง ๆ และสิ, ง ที, ใ ช้แ ทน มี ดัง นี* (Braille Authority of North America,
2002: XIII-7)
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ตารางที, 2.13 รายการตัวย่อเบรลล์ต,าํ ย่อส่ วนของคํา
เบรลล์

:
=
/
;
7
9
,

<

สั ญลักษณ์
แอสกี
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-

ต้ นคํา
be
con
dis
en
(
“
in
com

รูปเต็ม
กลางคํา
ea
bb
cc
dd
en
ff
gg
in
-

ท้ายคํา
,
;
:
.
en
!
)
?
in
”
-

U.<.<.U.U ตัวย่อเบรลล์ เซลล์ คู่ (two-cell contractions)
ตัวย่อเบรลล์เซลล์คู่หมายถึง เบรลล์ 8 เซลล์ ที,ใช้แทนคําโดดหรื อส่ วนของคํา โดยที,เบรลล์
เซลล์แรกจะขึ*นต้นด้วย จุด 9, 4-6, 9-ˆ หรื อจุด Š-9-6
ตัวย่อกลุ่มนี*มี 8 ประเภท (Braille Authority of North America, 2002: XIII-:) ได้แก่
(<) ตัวย่ อหน่ วยหลัก (initial-letter contractions) เป็ นตัวย่อเซลล์คู่ที,ปรากฏตามลําพังและ
สามารถปรากฏเป็ นส่ วนหนึ,งของคําได้ ตัวย่อนี*จะขึ*นต้นด้วยจุด 9, Š-9 หรื อ Š-9-ˆ ตัวย่อหน่วยหลัก
มีรูปย่อและสิ, งที,ใช้แทนดังนี*
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ตารางที, 2.14 รายการตัวย่อหน่วยหลัก
เบรลล์
>#
?2
?$
?
?!
>
?
?%
?
>&
?&
?
?'
?
?
?3

แอสกี

รูปเต็ม

_c
"*
"d
"e
"f
_h
"h
"k
"l
_m
"m
"o
"p
"q
"r
"\

cannot
character
day
ever
father
had
here
know
lord
many
mother
one
part
question
right
ought

เบรลล์
?
>
>
?
@
@
?
?
?
@
?1
@1
@*
?*
>*
?)

แอสกี

รูปเต็ม

"s
_s
_!
"!
^!
^?
"?
"t
"u
^u
":
^:
^w
"w
_w
"y

some
spirit
their
there
these
those
through
time
under
upon
where
whose
word
work
world
young

ตัว ย่ อ หน่ ว ยหลัก มี วิ ธี ก ารใช้ ดั ง แสดงในตารางต่ อ ไปนี* (Braille Authority of North
America, 2002: XIII-9)
ตารางที, 8.w9 การใช้ตวั ย่อหน่วยหลัก
วิธีการใช้
w) ใช้ยอ่ ทั*งคํา
8) ใช้ยอ่ ส่ วนของคํา

คําหรื อประโยค
Part
apartment

ตัวอย่าง
รูปย่อในเบรลล์
?'
?'

สั ญลักษณ์ แอสกี
"p
a"p;t

จากรายการตัวย่อในตารางข้างต้น จะพบว่ามีการใช้ ‘?’ (จุด 9) เพื,อนําหน้าเบรลล์เซลล์คู่
เป็ นหลัก แต่เนื, องจากการใช้ ‘?’ เพียงอย่างเดียวทําให้ไม่สามารถจะใช้ย่อคําในภาษาอังกฤษได้
ครบถ้วน ดังนั*นจึงมีการใช้ ‘@’ (จุด Š-9) และ ‘>’ (จุด Š-9-ˆ) เพื,อทําให้สามารถย่อคําอื,น ๆ ได้ เช่น
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‘?*’ (จุ ด 9 w) ย่อ “work” ‘@*’ (จุ ด Š-9 w) ย่อ “word”และ‘>*’ (จุ ด Š-9-ˆ w ) ย่อ “world”
ดังนั*นการวิจยั ครั*งนี* จึงมุ่งที,จะวิเคราะห์ระบบตัวย่อเบรลล์องั กฤษเพื,อนําไปใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอนและการประมวลผลทางคอมพิ ว เตอร์ สํา หรั บ ผลการวิเ คราะห์ จะนําเสนอในหัว ข้อ ที,
เกี,ยวข้องต่อไป
(U) ตัวย่ อหน่ ว ยเสริ ม (final-letter contractions) หมายถึง ตัวย่อเบรลล์เซลล์คู่ที,สามารถ
ปรากฏได้ในตําแหน่ งกลางคําหรื อท้ายคําเท่านั*น โดยเซลล์แรกของตัวย่อเหล่านี* ข* ึ นต้นด้วย ‘ ’
(จุด 6) ‘ ’ (จุด 9-ˆ) หรื อ ‘-’ (จุด Š-ˆ)
ตัว ย่อ หน่ ว ยเสริ ม และสิ, ง ที, ใ ช้แ ทน แสดงได้ดัง นี* (Braille Authority of North America,
2002: XIII-9)
ตารางที 2.16 รายการตัวย่อหน่วยเสริ ม
เบรลล์

)
-$
-

แอสกี
,l
,n
,y
.d
.e
.n
.s

รูปเต็ม
ful
ation
ally
ound
ance
sion
less

เบรลล์
-

)

แอสกี
.t
;e
;g
;n
;s
;t
;y

รูปเต็ม
ount
ence
ong
tion
ness
ment
ity

ตัวย่อหน่วยเสริ มมีวธิ ี การใช้คือให้ใช้ที,ตาํ แหน่งกลางคําหรื อท้ายคํา เช่น‘$- ’(=d-ance)
ใช้แทนคําว่า “dance” และ ‘$- ’ (=d-ance-r) ใช้แทน “dancer”เป็ นต้น หากในการย่อคํา ๆ
หนึ, งสามารถใช้ตวั ย่อได้ 8 กรณี คือ ใช้ตวั ย่อหน่วยเสริ มเป็ นส่ วนประกอบของคําได้หรื อใช้ตวั ย่อ
อื, น แทนได้ ให้ใ ช้ต ัว ย่อ หน่ ว ยเสริ ม แทนที, จ ะใช้ต ัว ย่อ ในกลุ่ ม อื, น เช่ น คํา ว่า “dancer” ต้อ งใช้
‘$- ’ (=d-ance-r) ไม่สามารถเขียนเป็ น ‘$ # ’ (=d-a-n-c-er) ได้
จากตารางที, 8.wˆ จะเห็นว่า ตัวย่อกลุ่มนี*ตอ้ งขึ*นต้นด้วย ‘ ’ (จุด ˆ) ‘>’ (จุด Š-ˆ) หรื อ‘ ’
(จุ ด 9-ˆ) ตัว ย่อ ประเภทนี* ต้อ งปรากฏเฉพาะตํา แหน่ ง กลางคํา หรื อ ท้า ยคํา ได้เ ท่ า นั*น เนื, อ งจาก
สัญลักษณ์เหล่านี* หากปรากฏที,ตาํ แหน่งต้นคําจะใช้แทนเครื, องหมายอื,นที,ไม่ใช่ตวั ย่อเบรลล์ ดังนี*
o ‘ ’ (จุด ˆ) แสดงว่าตัวอักษรที,ตามมาตัวแรกเป็ นอักษรตัวใหญ่ (capital sign)
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‘>’ (จุด Š-ˆ) แสดงว่า ตัวอักษรหลังเครื, องหมายนี* จนถึงเว้นวรรคมีการเน้น (เช่นเป็ น
อักษรตัวเอียง ตัวหนา หรื อขีดเส้นใต้) ที,คาํ นั*น
o ‘ ’ (จุ ด9-ˆ) แสดงว่า ตัวอัก ษรหลังเครื, องหมายนี* จนถึ งเว้น วรรคเป็ นตัวอัก ษร ไม่ใ ช่
ตัวย่อหรื อคําย่อ
o

U.<.<.U.k คําย่อเบรลล์ (shot-form words)
คําย่อเบรลล์หมายถึง คําในอักษรเบรลล์ที,เกิ ดจากการนําเอาอักขระบางตัวภายในคํามาใช้
แทนคํานั*น ๆ เช่น ‘ # ’ (=rcvg) ใช้แทน receiving
คําย่อเบรลล์ที,ปรากฏในภาษาอังกฤษทั*งหมด มีรูปย่อและสิ, งที,ใช้แทนดังนี*
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ตารางที, 2.17 รายการคําย่อเบรลล์
เบรลล์
&
? !
$
2
)!
3
:#
:!
:
:
:
:
:
:)
=#
=#

#
#
!
!
!*
4

&

*

แอสกี
!mvs
"of
%d
*n
?yf
\rvs
2c
2f
2h
2l
2n
2s
2t
2y
3cv
3cvg
ab
abv
ac
acr
af
afn
afw
ag
ag/
al
al?
alm
alr
alt
alw
bl

รูปเต็ม
themselves
oneself
should
children
thyself
ourselves
because
before
behind
below
beneath
beside
between
beyond
conceive
conceiving
about
above
according
across
after
afternoon
afterward
again
against
also
although
almost
already
altogether
always
blind

เบรลล์
#$
$#
$#
$#
$#
"
!4
!
$
!
&
&!
"&&

&2
&4
&)!
#
"
+#
' #
' #
'
'$
%
#
#
#
#

แอสกี
brl
cd
dcl
dclg
dcv
dcvg
ei
f/
fr
Gd
grt
h]f
hm
hmf
imm
ll
lr
m*
m/
myf
nec
nei
o'c
p]cv
p]cvg
p]h
pd
qk
rcv
rcvg
rjc
rjcg

รูปเต็ม
braille
could
declare
Declaring
deceive
deceiving
either
first
friend
good
great
herself
him
himself
immediate
little
letter
much
must
myself
necessary
neither
o'clock
perceive
perceiving
perhaps
paid
quick
receive
receiving
rejoice
rejoicing
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เบรลล์

แอสกี
s*
sd
td
tgr
tm
tn

2
$
$
&

รูปเต็ม
such
said
today
together
tomorrow
tonight

เบรลล์

แอสกี

รูปเต็ม

wd
xf
xs
yr
yrf
yrvs

*$
(!
(
)
) !
)

would
itself
its
your
yourself
yourselves

คําย่อเบรลล์ มีวธิ ี การใช้ดงั นี* (Braille Authority of North America, 2002: XIII-10)
ตารางที, 8.w• การใช้คาํ ย่ออักษรเบรลล์
วิธีการใช้
1) ใช้ยอ่ คําโดด
8) ใช้ยอ่ ส่ วนของคํา
‰) ใช้กบั คําวิสามัญนามที,เป็ น
คําโดด
Š) หากคําเต็มใช้รูปเดียวกับ
คําย่อให้ใส่ ‘ ’ (เครื, องหมาย
กํากับตัวอักษร) ที,หน้าคํา
9) กรณี คาํ ย่อเป็ นที,ส่วนหนึ,ง
ของคํา หากแยกคําออกจาก
กันให้รักษารู ปคําย่อไว้

คําหรื อประโยค
He is my friend.
accordingly
Dr. Good
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เป็ นที,น่าสังเกตว่าในการปรากฏของคําย่อเบรลล์ กลุ่มตัวอักษรแต่ละกลุ่มจะใช้แทนคําแต่
ละคํา ทํา ให้ ไ ม่ ส ามารถจะเขี ย นกลุ่ ม เบรลล์เ หล่ า นี* ตามลํา พัง ได้ ฉะนั*น เมื, อ ต้อ งการแสดงกลุ่ ม
ตัวอักษรเหล่านี* ในลักษณะที,ไม่ใช่ตวั ย่อ ต้องใช้เครื, องหมายกํากับอักษร ( ) นําหน้ากลุ่มตัวอักษร
เหล่านี* ตัวอย่างเช่ นเมื, อพบ ‘| |’ (=ab) จะต้องตีความเป็ น “about” แต่หากต้องการจะหมายถึ ง
ตัวอักษร “ab” จําเป็ นต้องใส่ เครื, องหมาย ‘ ’ ไว้ขา้ งหน้า ซึ งใช้บอกว่าสิ งทีตามมาจะเป็ นตัวอัก ษร
เช่น ‘
’ จึงจะตีความเป็ นตัวอักษร “ab” ได้
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จากข้อมูลที,นาํ เสนอมาข้างต้นพอจะสรุ ปได้วา่ ในการใช้ตวั ย่อเบรลล์องั กฤษนั*นตัวย่อแต่
ละตัวจะใช้แทนกลุ่มตัวอักษรที,แตกต่างกันจึงไม่ควรใช้ตวั ย่อในตําแหน่งที,ไม่เหมาะสมเพราะจะทํา
ให้เ กิ ด ความสั บ สน นอกจากนี* คํา บางคําใช้ต ัว ย่อได้ห ลายรู ป จึ งควรเลื อ กกฏการใช้ต ามลํา ดับ
ความสําคัญเพื,อให้ได้รูปย่อที, เหมาะสมที,สุด สิ, งที, ควรคํานึ งถึ งอี กประการคื อต้องใช้ตวั ย่อกับคํา
พยางค์เดียวกันโดยเฉพาะในกรณี ที,พยางค์น* นั เป็ นส่ วนหนึ,งของวิภตั ิ (prefix) หรื อปั จจัย (suffix)
2.1.2 อักษรเบรลล์ ไทย
มิสเจเนวีฟ คอลฟิ ลด์4ได้ร่วมกับนักวิชาการไทยกําหนดรหัสอักษรเบรลล์ไทยขึ*น (สมทรง
พันธ์สุวรรณ, 2538: 19; อาทิตยา บุญมาก และคณะ, 2547: 12) อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยยังไม่
มีเอกสารหรื องานวิจยั ชิ* นใดที,อธิ บายอักษรเบรลล์ไทยอย่างเป็ นระบบ มีเพียงการจัดการเรี ยนการ
สอนอักษรเบรลล์โดยการท่องจํารหัสอักษรเบรลล์เท่านั*น สําหรับอักษรเบรลล์ไทยได้มีผแู ้ สดงรหัส
ต่าง ๆ ทั*งพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ดังจะขอนําเสนอต่อไปนี*
U.<.U.< พยัญชนะในเบรลล์ ไทย
อักษรเบรลล์ไทยประกอบด้วยพยัญชนะภาษาไทย ŠŠ ตัว เช่ นเดี ยวกับตัวอักษรปกติ ซึ, ง
สามารถแสดงรหัสในอักษรเบรลล์ได้ดงั นี*

4

มิสเจเนวีฟ คอลฟิ ลด์ (Genevive Caulfield) สุ ภาพสตรี ตาบอดชาวอเมริ กนั เป็ นผูร้ ิ เริ, มการศึกษาของคนตาบอด

ในประเทศไทย โดยร่ วมกับนายแพทย์ ฝน แสงสิ งแก้ว จัดตั*งโรงเรี ยนสอนคนตาบอดกรุ งเทพ ขึ*นเมื,อปี พ.ศ.8Š•8
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ตารางที, 2.19 พยัญชนะในเบรลล์ไทย
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ย
สมทรง พันธ์สุวรรณ (89‰•) ตั*งข้อสังเกตว่า พยัญชนะเบรลล์ไทยบางส่ วน เกิดจากการนํา
เสี ย งพยัญ ชนะอังกฤษ w9 ตัว มาใช้เ ป็ นฐานในการสร้ า งตัว อัก ษรเบรลล์ไ ทย ซึ, งประกอบด้ว ย
ตัวอักษรต่อไปนี*
ตารางที, 2.20 ตัวอักษรเบรลล์ไทยพื*นฐาน w9 ตัว
อักษรไทย
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จากการทบทวนวรรณกรรม ผูว้ ิจยั ยังไม่พบงานเขียนใดๆ ที,อธิ บายเกี,ยวกับเบรลล์ไทยใน
แง่มุมอื,น แต่ผูว้ ิจยั ได้คน้ พบว่าในการสร้างพยัญชนะเบรลล์ไทย มีการนําพยัญชนะเบรลล์บางตัวมา
เป็ นฐาน เพื,อสร้างตัวพยัญชนะอื,นที,มีลกั ษณ์ใกล้เคียงกันใน 8 รู ปแบบ ดังนี*
o รู ปแบบที < การเติม ‘ ’ (จุด ˆ) ในพยัญชนะฐานทําให้เกิดพยัญชนะใหม่ที,มีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกันแต่เป็ นอักษรที,ต่างหมู่กนั เช่น ‘ ’ ใช้แทน “ส” ‘ ’ ใช้แทน “ซ” พยัญชนะทั*งสองตัว
นี*ต่างเป็ นพยัญชนะเสี ยงเดียวกัน แต่ต่างกันตรงที, “ส” เป็ นอักษรสู ง ในขณะที, “ซ” เป็ นอักษรตํ,า
รู ปแบบที U การเพิ,มเซลล์ คือ ‘ ’ (จุด ˆ) ‘ ’ (จุด 3-6) หรื อ ‘<’ (จุด 3-5-6) หน้าอักษร
ฐานทําให้เกิดพยัญชนะใหม่ที,มีเสี ยงใกล้เคียงกันและอยูใ่ นอักษรหมู่เดียวกัน เช่น‘0’ใช้แทน“ท” ‘ 0’
ใช้แทน “ฑ” ‘ 0’ใช้แทน “ฒ” และ ‘<0 ’แทน “ธ” ซึ, งล้วนอยูใ่ นหมู่อกั ษรตํ,าทั*งสิ* น
o

29
ข้อสังเกตเหล่านี* ทาํ ให้ผูว้ ิจยั ต้องการหาคําตอบว่า พยัญชนะเบรลล์ไทยมีรูปที,ปรากฏอย่าง
เป็ นระบบหรื อไม่ และพยัญชนะแต่ละตัวมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะใด วิทยานิพนธ์ฉบับนี* จึงมุ่ง
ที,จะหาคําตอบให้กบั ประเด็นเหล่านี*
U.<.U.U สระและวรรณยุกต์ ในเบรลล์ ไทย
นอกจากพยัญชนะแล้ว อักษรเบรลล์ไทยยังประกอบด้วยสระและวรรณยุกต์ดงั นี*
ตารางที, 2.21 สระและวรรณยุกต์ในเบรลล์ไทย
เบรลล์
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จากรหัสอักษรเบรลล์ไทยที,นาํ เสนอมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั พบว่ามีการนําอักขระเบรลล์รูปหนึ, งมา
ดัดแปลงเพื,อทําให้เป็ นอักขระอีกรู ปหนึ, งที,มีลกั ษณ์ ใกล้เคียงกัน การดัดแปลงทําได้ 8 ลักษณะคือ
ลักษณะแรก นําสระเบรลล์รูป หนึ, งมาเติ ม ‘ ’ (จุ ด ˆ) เพื, อ ทํา ให้เป็ นสระอี ก รู ป หนึ, ง ที, มีล ักษณ์
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ใกล้เคียงกัน เช่น ‘ ’ ใช้แทน “ะ” ‘2’ ใช้แทน “า” สระทั*ง 8 รู ปนี*เป็ นสระเสี ยงเดียวกัน แต่ต่างกัน
ที,ความสั*นยาวของสระเท่านั*น อีกลักษณะหนึ,งคือการนําสระเบรลล์รูปหนึ,งมาเป็ นฐานโดยยังคงรู ป
เดิมไว้แต่มีการเลื,อนตําแหน่งของจุดให้ต,าํ ลง เช่น ‘#’ ใช้แทน “◌ุ ” ในขณะที, ‘=’ ใช้แทน “◌ู ” ทั*ง
สองรู ปนี*เป็ นสระเสี ยงเดียวกันแต่แตกต่างกันที,ความสั*นยาวของสระเท่านั*น
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี*จึงมุ่งที,จะศึกษาว่าสระและวรรณยุกต์ในเบรลล์ไทย มีความสัมพันธ์กบั
ตัวอักษรเบรลล์ในภาษาอื,น ๆ หรื อไม่ และตัวอักษรเบรลล์ไทยแต่ละตัวมีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่
ในลักษณะใด ซึ,งจะขอนําเสนอผลการวิจยั ในลําดับต่อไป
2.1.2.3 หลักการประสมอักษรในเบรลล์ ไทย
การประสมอักษรในเบรลล์ไทยมีลกั ษณะคล้ายกับการประสมอักษรในภาษาไทยปกติ แต่
แตกต่างตรงที,เบรลล์ไทยไม่มีส ระหรื อวรรณยุกต์ที,อยู่เหนื อหรื อใต้พยัญชนะ ฉะนั*นเมื,อพบสระ
และ/หรื อวรรณยุกต์ ก็ให้จดั ลําดับอักขระเบรลล์ตามลําดับการจัดเรี ยงในอักษรปกติ เช่น “ลิ*น” ใน
เบรลล์ไทยจะปรากฏรู ปเป็ น ‘ / ’ (ล + ◌ิ + ◌้ + น)
อย่างไรก็ตาม การประสมอักษรในเบรลล์ไทยยังมี ลักษณะแตกต่างจากอักษรปกติ บ าง
ประการดังนี* (อาทิตยา บุญมากและคณะ, 2547)
(<) การเขียนสระ ◌ะ ,◌ํา ในอักษรเบรลล์ตอ้ งมีการจัดลําดับคือ พยัญชนะต้น + ◌ะ /◌ํา
+ (วรรณยุกต์) แต่ในอักษรปกติมีการจัดลําดับเป็ น พยัญชนะต้น + วรรณยุกต์ (โดยที,วรรณยุกต์จะ
ปรากฏเหนื อพยัญชนะต้น) + ◌ะ /◌ํา ตัวอย่างเช่น ‘ 9’ (จ + ◌ะ + ◌๊) "จ๊ะ" ซึ, งในอักษรปกติ
จัดลําดับเป็ น จ + ◌๊+ ◌ะ
(U) การนําอักขระเบรลล์ มาแทนสระทีมีรูปซับซ้ อนในอักษรปกติ ได้แก่สระ เ◌ะ แ◌ะ โ◌ะ
เ◌อะ เ◌ยี ะ เ◌ยี เ◌ือะ เ◌ือ เ◌า ◌ัวะ ◌ัว ให้ใช้รหัสอักษรเบรลล์เฉพาะเพื,อแทนสระเหล่านั*น
โดยให้เขียนพยัญชนะตามด้วยสระ แล้วจึงตามด้วยวรรณยุกต์ (ถ้ามี) และตัวสะกด (ถ้ามี)
ตัวอย่าง ‘
’ ร + เ◌ยี + น
"เรี ยน"
‘
3’ ร + เ◌ือ + ◌่ + ง
"เรื, อง"
(3) การเขียนไม้ ยมก (ๆ) ให้เขียนติดกับคําที,อยูข่ า้ งหน้า โดยไม่ตอ้ งเว้นวรรค
ตัวอย่าง ‘3 2

’ ต + ◌่ + า + ง + ๆ

"ต่าง ๆ"

2.1.3 ตัวเลขเบรลล์
แม้ว่างานวิจยั นี* มีวตั ถุ ประสงค์ที, จะแปลงข้อความเบรลล์ไทยปนอังกฤษเป็ นอักษรปกติ
เท่านั*นก็ตาม แต่ในความเป็ นจริ งแล้วข้อ ความต่าง ๆ ไม่ได้มีเฉพาะตัวอักษรเท่านั*น แต่มกั จะมี
ตัวเลขปนอยู่ดว้ ย ด้วยเหตุน* ี ผูว้ ิจยั จึงทําการทบทวนวรรณกรรมเกี,ยวกับการเขียนตัวเลขในอักษร
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เบรลล์ เพื,อใช้เป็ นฐานความรู ้ในการสร้างระบบการถ่ายถอดอักษรที,รองรับกับการแปลงตัวเลขใน
ข้อความเบรลล์สองภาษาที,ปนกัน
ในการเขี ย นตัว เลขเบรลล์ ทําได้โดยใช้ตวั อัก ษร w‘ ตัว แรกในภาษาอังกฤษมาใช้แทน
ตัวเลขตั*งแต่ w - ‘ ตามลําดับ ดังแสดงในตารางต่อไปนี* (Braille Authority of North America, 2002:
VII-1)
ตารางที, 2.22 ตัวเลขในอักษรเบรลล์
เบรลล์
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U.<.k.< วิธีการเขียนตัวเลขในอักษรเบรลล์
สั ญ ลัก ษณ์ ต ัว เลขที, ป รากฏในตารางข้า งต้น มี วิ ธี ก ารใช้ ดัง นี* (Risjord, 2009: 29-33;
California Community Colleges, 2010: 32-36)
(<) การเขี ย นตัว เลขโดด ให้ใ ช้เ ครื, อ งหมาย ‘8’ (=#) หรื อเครื, อ งหมายนํา เลข นําหน้า
ตัวอักษรเหล่านั*น เพื,อแสดงว่าเป็ นตัวเลข เช่น
8
(= #a) ใช้แทน ‘1’
8
(= #b) ใช้แทน ‘2’
8#
(= #c) ใช้แทน ‘3’
(U) หากเลขจํานวนใดมีตัวเลขมากกว่ า < ตัวให้ใช้เครื, องหมายนําเลขนําหน้าตัวเลขตัวหน้า
8
(= #aj) ใช้แทน ‘10’
8
(= #ajj) ใช้แทน ‘100’
8
(= #ajjj) ใช้แทน ‘1000’
(k) การเขียนตัวเลขกับคําทีปรากฏข้ างหลัง
ด้วยเหตุที,เบรลล์องั กฤษ w‘ ตัวแรกได้นาํ มาใช้แทนตัวเลขเบรลล์ จึงทําให้จาํ เป็ นต้องเขียน
เว้นวรรคระหว่างตัวเลขและตัวอักษรเสมอ เช่น ‘8
’ (= #aj bags) หรื อ “10 bags” ใน
อักษรปกติ หากเขียนชิดกันอาจทําให้เกิดการตีความผิดเป็ น “10217s” ได้ เนื,องจาก ‘
’ (=bag)
อยูช่ ิดกับตัวเลขทําให้เกิดความสับสนได้ ดังนั*นเครื, องหมายวรรคจึงเป็ นตัวบ่งชี*จุดสิ* นสุ ดของตัวเลข
จํานวนใดจํานวนหนึ,ง
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(x) การเขียนตัวเลขและตัวอักษรปนกัน
นอกจากการใช้เครื, องหมายเว้นวรรคแล้ว ยังมีการใช้ ‘ ’ (=;) หลังตัวเลข เพื,อแยกตัวเลข
และตัวอักษรออกจากกันในกรณี ที,ตอ้ งเขียนตัวอักษรหลังตัวเลขโดยไม่มีเว้นวรรค เช่น ‘8: ’
(=#b a) จะใช้แทน “2a” เป็ นต้น ในทางตรงกันข้ามหากต้องการเขียนตัวเลขหลังตัวอักษร ก็ตอ้ งใช้
เครื, องหมาย ‘8’ (= #) เช่น ‘ 8 ’ (=b8a) ใช้แทน “b1”
(y) การใช้ เครื องหมายทีปรากฏกับตัวเลข
หากมีเครื, องหมายเหล่านี* ปรากฏในสายอักขระของตัวเลขให้ใช้ ‘8’ (= #) ที,ตาํ แหน่ งต้น
ของตัวเลขเพียงครั*งเดียว เครื, องหมายเหล่านี*แสดงได้ดงั นี*
ตารางที, 2.23 เครื, องหมายที,ปรากฏกับตัวเลข
สั ญลักษณ์ เบรลล์

สั ญลักษณ์ แอสกี

ใช้ แทนเครื องหมาย

4

+
@*
/

+
*
÷

(บวก)
(ลบ)
(คูณ)
(หาร)

-4

./

/

(หาร หรื อทับ)

-

.

.

(จุดทศนิยม)

/

.

.

(จุดท้ายตัวเลข)

1

,

(คอมม่า)

3

:

(โคลอน)

@3p

%

(เปอร์ เซ็น)

2

=
='

หมายเหตุ

ตัวอย่างเช่น หากต้องการเขียน 8-‰ (สองถึงสาม) ในอักษรเบรลล์สามารถทําได้ดงั นี*
ถูก: ‘8 #’
(#b-c)
ผิด: ‘8 8#’ (#b-#c)
จะเห็นได้วา่ ระบบการเขียนตัวเลขเบรลล์ที,ได้นาํ เสนอมานี* เป็ นเพียงสัญลักษณ์ที,ปรากฏใน
ข้อความทัว, ไปในอักษรเบรลล์ อย่างไรก็ตามในศาสตร์ ต่าง ๆ ที,เกี,ยวข้องกับตัวเลข เช่น คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ดนตรี ฯลฯ จะมีวิธีการเขียนที,แตกต่างออกไป เช่น การใช้เลขตํ,าเพื,อแทนตัวเลขเหล่านี*
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เนื,องจากวิทยานิพนธ์น* ีมุ่งที,จะพัฒนาระบบการแปลงอักษรเบรลล์ที,ปรากฏในข้อความทัว, ไป ดังนั*น
งานวิจยั ฉบับนี*จะไม่ขอกล่าวถึงระบบตัวเลขที,ใช้เฉพาะด้านที,ได้อภิปรายมาข้างต้น

2.2 การจําแนกภาษาด้ วยคอมพิวเตอร์
ดังที,ได้กล่าวมาแล้วว่าวัตถุประสงค์สาํ คัญสําหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี*คือ การถ่ายถอดอักษร
เบรลล์ที,มีภาษาไทยและอังกฤษปนกันเป็ นอักษรปกติ อย่างไรก็ตามเป็ นไปไม่ได้ที,คอมพิวเตอร์ จะ
ให้ผลลัพ ธ์ได้ถูกต้องหากไม่รู้ว่าข้อความเบรลล์ที,ตอ้ งการถ่ายถอดเป็ นภาษาใด เนื, องจากเบรลล์
อังกฤษและเบรลล์ไทยต่างก็ใช้ตวั อักษรระบบ ˆ จุด จึงเกิ ดการซํ*ารู ปในภาษาทั*งสอง ทําให้ยากที,
เครื, องคอมพิวเตอร์ จะบอกได้วา่ กําลังทํางานกับอักษรเบรลล์ของภาษาใด
ดังนั*นก่อนที,จะทําการถ่ายถอดอักษรเบรลล์เป็ นอักษรปกติ คอมพิวเตอร์ ตอ้ งจําแนกภาษา
ในข้อความเบรลล์ให้ได้เป็ นอันดับแรก
ในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การจํา แนกภาษาด้ว ยคอมพิ วเตอร์ จัดเป็ นประเด็น
ปั ญหาหนึ, งในการจัดประเภทข้อความ (text classification) เป็ นการระบุว่าข้อความที,คอมพิวเตอร์
กําลังประมวลผลอยู่น* ันเป็ นภาษาใด (Grothe, De Luca & Nürnberger 2008: 1) การจําแนกภาษา
ด้วยคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 2 ส่ วนหลัก คือ แบบจําลองการจําแนกภาษา (language identification
models) และวิธีการในการจําแนกภาษา (language classification method)
ส่ ว นสําคัญในแบบจําลองการจําแนกภาษาคื อ แบบจํา ลองภาษา (language models) ซึ, ง
อาจจะเป็ นเซ็ ท ของคําหรื อ เซ็ ท ของกลุ่ม ตัว อักษรซึ, งมี ลักษณะพิ เศษที,ไ ด้มาจากคลัง ข้อ มู ล โดย
นํามาใช้เป็ นต้นแบบในการเปรี ยบเทียบกับข้อความที,ตอ้ งการระบุภาษา หากพิจารณาตามลักษณะ
ข้อมูลที,ปรากฏในแบบจําลองภาษาสามารถจะแบ่งวิธีการจําแนกภาษาออกได้เป็ น 8 ประเภท คือ
การจําแนกภาษาในระดับคํา (word based) และการจําแนกภาษาในระดับอักขระ (character based)
ต่อไปนี* ผูว้ จิ ยั จะกล่าวถึงการจําแนกภาษาในระดับคํา และการจําแนกภาษาในระดับอักขระ
โดยมีรายละเอียดดังนี*
2.2.1 การจําแนกภาษาในระดับคํา
ในการจําแนกภาษาหากใช้คาํ มาสร้างแบบจําลองภาษา จากการทบทวนวรรณกรรมด้านนี*
พบว่ามีวิธีการทําได้แตกต่างกันอย่างน้อย 8 วิธี วิธีแรกคือการใช้คาํ ที,มีความถี,ในการปรากฏสู งใน
คลังข้อมูล (frequent word-based approach) มาเป็ นตัวแทนภาษานั*นๆ วิธีที,สองคือการใช้คาํ ขนาด
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สั* น ซึ, งจะมี จาํ นวนอักขระไม่ เ กิ นจํา นวนที, ก าํ หนด (short word-based approach) มาเป็ นตัว แทน
ภาษานั*นๆ
2.2.<.< การใช้ คําทีมีความถีสู ง
การจํา แนกภาษาด้ว ยวิธี ก ารใช้คาํ ที, มีค วามถี, สู ง อิ ง กับ แนวคิ ดที, ว่า ในแต่ ละภาษามี ค าํ
จํานวนหนึ,งที,มีความถี,ในการปรากฏสู งและมีรูปแตกต่างจากภาษาอื,น คําเหล่านี*สามารถนํามาใช้ใน
การสร้างแบบจําลองภาษา (language models) เพื,อบ่งชี*แต่ละภาษาได้
ในการจําแนกภาษาด้วยวิธีการนี* เริ, มต้นจากการแจกแจงรายการคําที,มีความถี,ในการปรากฏ
สู งที,สุดจํานวนหนึ,งในคลังข้อมูลของแต่ละภาษา แล้วนําคําเหล่านั*นมาสร้างแบบจําลองของแต่ละ
ภาษา จากนั*นจึงนําคําแต่ละคําในข้อความที,ตอ้ งการระบุภาษาไปเปรี ยบเทียบเพื,อคํานวณคะแนนว่า
คําเหล่านั*นใกล้เคียงกับแบบจําลองภาษาใดมากที,สุด หลังจากทําเช่นนี*จนครบทั*งข้อความ ก็จะระบุ
ให้ขอ้ ความนําเข้าเป็ นภาษาที,คาํ นวณแล้วได้คะแนนรวมสู งสุ ด
ซูเตอร์ (Souter et al., w::Š) มาร์ ติโน (Martino et al., 8‘‘w) และโควีย ์ (Cowie et al., w:::)
ต่างก็นาํ แนวคิดนี* มาใช้ในการจําแนกภาษา โดยที,ซูเตอร์ และมาร์ ติโนต้องการจําแนกข้อความของ
ภาษาที,ใช้ในทวีปยุโรป ในขณะที,โควียต์ อ้ งการจําแนกภาษาที,ใช้ในทวีปยุโรป เอเชี ย และอาฟริ กา
สําหรับการสร้างแบบจําลองภาษา ซู เตอร์ และมาร์ ติโนได้ใช้คาํ ที,มีความถี,สูงสุ ด w‘‘ คําแรกของแต่
ละภาษา ในขณะที,โควียใ์ ช้คาํ ที,มีความถี,สูงถึง w,‘‘‘ คําแรก
สิ, งที,น่าสังเกตคือผูว้ ิจยั ทั*ง ‰ คน มีวิธีการคิดคะแนนของแบบจําลองที,แตกต่างกัน ซู เตอร์
และโควีย ์ใ ช้วิธีก ารเพิ, ม ค่ า ตัว นับ (counter) ที ล ะ w ให้กับ แบบจําลองภาษาที, มี ค าํ ตรงกับ คํา ใน
ข้อความนําเข้า ในขณะที,มาร์ ติโนใช้วิธีการเพิ,มค่าตัวนับ (ซึ, งมาร์ ติโนเรี ยกว่า accumulator) ให้กบั
แต่ละแบบจําลองภาษา โดยใช้ค่าความถี,ปรับแบบบรรทัดฐาน (normalized frequency of occurrence
หรื อ NFO) ซึ, งคํานวณโดย นําความถี, ของคําแต่ละคําในแต่ละแบบจําลองมาหารด้วยจํานวนคํา
ทั*งหมดในคลังข้อมูลภาษานั*น แล้วนําผลลัพธ์ทุกตัวมารวมกันหารด้วยความถี,ของคําที,มีการปรากฏ
สู งสุ ดในแบบจําลองนั*น
นอกจากการนําคําที,มีความถี, สูงสุ ดมาใช้จาํ แนกภาษาของข้อความได้แล้ว คําขนาดสั*นที,
ปรากฏในแต่ละภาษาก็ยงั สามารถใช้เป็ นตัวบ่งชี*ภาษาได้ ดังจะได้นาํ เสนอในหัวข้อต่อไป
U.U.<.U การใช้ คําขนาดสั3 น
การใช้คาํ ขนาดสั*นเพื,อจําแนกภาษาเป็ นการรวบรวมคําที,มีจาํ นวนอักขระไม่เกินที,กาํ หนด
ไว้มาสร้างเป็ นแบบจําลองภาษาของแต่ละภาษาโดยไม่คาํ นึงถึงความถี,ในการปรากฏของคําเหล่านั*น
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การจําแนกภาษาด้วยวิธีน* ี ใช้แนวคิดที, ว่า คําทัว, ไป (common word) ที, ทาํ ให้สามารถระบุ
ภาษาได้ ได้แก่ คําหน้าที, (function) เช่น คําสันธาน คําบุพบท ส่ วนใหญ่เป็ นคําที,มีความยาวไม่มาก
นัก (Grefenstette, G. 1995:3)
ในการจําแนกภาษาด้วยวิธีน* ี เริ, มจากนําข้อความของแต่ละภาษาจากคลังข้อมูลไปแบ่งคํา
แล้วเลือกเฉพาะคําที,มีจาํ นวนอักขระไม่เกินจํานวนที,กาํ หนดไว้ไปสร้างแบบจําลองภาษา หลังจาก
นั*นนําคําเหล่านี*ไปคํานวนความน่าจะเป็ น (probability) โดยคิดจาก ความถี,ในการเกิดของแต่ละคํา
หารด้วยผลรวมความถี,ของคําทั*งหมดในแบบจําลองภาษา ในการจําแนกภาษาของประโยคที,นาํ เข้า
ทําโดยนําคําแต่ละคําในประโยคไปเปรี ยบเทียบกับคําในแต่ละแบบจําลองภาษา หากตรงกับคําใน
แบบจําลองใดก็ให้นาํ ค่าความน่าจะเป็ นของคํานั*น(probability) ในแบบจําลองไปรวมกับผลรวมเดิม
ของแบบจําลองภาษานั*น หากไม่ ต รงกับ คํา ในแบบจํา ลองใดก็ ใ ห้ นําค่ า ความน่ าจะเป็ นตํ,า สุ ด
(minimum probability) ที, ก ํา หนดขึ* น ไปรวมกับ ผลรวมเดิ ม ของแบบจํา ลองภาษานั*น เช่ น กัน
หลังจากเปรี ยบเทียบคําทุกคํากับแบบจําลองภาษาทั*งหมด แล้วจึงทําการเปรี ยบเทียบผลรวมค่าความ
น่าจะเป็ นของประโยคที,ได้ในแต่ละแบบจําลองภาษา เพื,อหาแบบจําลองภาษาที,มีคะแนนรวมสู งสุ ด
อันจะทําให้ระบุได้วา่ เป็ นภาษาใด
เกรเฟนส์ เ ตท (Grefenstette, G. w::9) และเพรเกอร์ (Prager, G.M. w:::) ได้ใ ช้วิ ธีก าร
ดังกล่าวมาจําแนกภาษา โดยเกรเฟนส์เตทเลือกเฉพาะคําที,มีความยาวไม่เกิน 9 ตัวอักษรซึ,งส่ วนใหญ่
เป็ นคําหน้าที, (function words) มาสร้างแบบจําลองภาษา ในขณะที,เพรเกอร์ ใช้ความยาวของคําไม่
เกิน Š ตัวอักษร เนื, องจากเชื, อว่าคําที,มีความยาวเท่าที,ระบุมา ก็สามารถจําแนกภาษาได้ดีเท่ากับการ
ใช้คาํ ที,มีขนาด ตามที,เกรเฟนส์เตทได้นาํ เสนอ
เป็ นที,น่าสังเกตว่า การจําแนกภาษาในระดับคํามีขอ้ จํากัดบางประการ ประการแรก ในบาง
กรณี ขอ้ ความที,นาํ มา ไม่มีคาํ สั*นหรื อคําที,มีความถี,สูงปรากฏอยูเ่ ลย เช่น ข้อความพาดหัวข่าว ซึ, งหาก
พบกรณี น* ีคอมพิวเตอร์ จะไม่สามารถระบุภาษาของข้อความเหล่านั*นได้ ประการต่อมา ภาษาต่าง ๆ
ในโลก เช่ น ภาษาไทย จี น เกาหลี ญี, ปุ่น ฯลฯ ไม่มีการเว้นวรรคระหว่างคํา หากจะนําวิธีก าร
ดังกล่าวมาใช้กบั ภาษาเหล่านี* ก็จาํ เป็ นต้องทําการตัดคําล่วงหน้า ทําให้เกิดความซับซ้อนยิง, ขึ*น จึงไม่
เหมาะสมที,จะนําวิธีการจําแนกภาษาในระดับคํามาใช้กบั ภาษาที,มีขอ้ จํากัดดังกล่าว
U.U.U การจําแนกภาษาในระดับอักขระ
ภาษาต่าง ๆ ในโลกอาจใช้ตวั อักษรร่ วมกัน เช่นภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั,งเศส แต่ภาษา
เหล่านี* ก็มีการจัดเรี ยงตัวอักษรที,แตกต่างกัน เมื,อพิจารณารู ปแบบการจัดเรี ยงตัวอักษรก็อาจระบุได้
ว่าเป็ นภาษาใด เช่นคําที,ลงท้าย –ck สามารถระบุได้วา่ เป็ นภาษาอังกฤษ ในขณะที,คาํ ที,ลงท้าย –ez จะ
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สามารถระบุได้วา่ เป็ นภาษาฝรั,งเศส (Grefenstette, G. w::9: 8) ในการจําแนกภาษาในระดับอักขระ
อาจทําได้ดว้ ยวิธีการต่าง ๆ คือ การใช้สายอักขระที,มีความเป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละภาษา (unique
character strings) และการใช้แบบจําลองเอ็นแกรม (n-grams model) มาใช้ระบุภาษา
U.U.U.< การใช้ สายอักขระทีเป็ นเอกลักษณ์ ของแต่ ละภาษา
การจําแนกภาษาโดยใช้สายอักขระที,เป็ นเอกลักษณ์ ของแต่ละภาษา ตั*งอยู่บนสมมติ ฐาน
ที,ว่า ภาษาต่าง ๆ ในโลกจะมีการเรี ยงต่อของสายอักขระที,ไม่เหมือนกันแม้จะเป็ นภาษาในตระกูล
เดียวกันก็ตาม ความแตกต่างในการเรี ยงตัวของสายอักขระ เป็ นลักษณะพื*นฐานของแต่ละภาษาที,
สามารถนํามาใช้ในการบ่งชี* เอกลักษณ์ของภาษานั*น ๆ ได้ เช่นคําที,ข* ึนต้นด้วย LL จะเป็ นภาษาเวลส์
(Welsh), หรื อคําที,มี CZY ปรากฏนั*นจะเป็ นภาษาโปแลนด์ (Polish) เป็ นต้น
การหาสายอักขระที,เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละภาษาอาจทําได้โดยอาศัยนักภาษาศาสตร์ ที,มี
ความเชี,ยวชาญในภาษาเหล่านั*น หรื อนําข้อความที,สุ่มจากภาษาต่าง ๆ มาเปรี ยบเทียบกันเพื,อหาสาย
อักขระที,ไม่ซ* าํ กัน (Dunning, T. w::Š: ‰) อย่างไรก็ตาม ในการหาสายอักขระที,ปรากฏเฉพาะแต่ละ
ภาษานั*น อาจจะต้องกําหนดความยาวของสายอักขระที, เหมาะสมจึ งจะสามารถจําแนกภาษาได้
ถูกต้อง (Souter et al., w::Š: w•Œ) ในบางกรณี สายอักขระที,มีความยาว 8 ตัว อาจไม่สามารถนํามาใช้
จําแนกภาษาหนึ, งออกจากอีกภาษาหนึ,งได้ เนื,องจากภาษาทั*งสองนั*นมีการเรี ยงตัวของอักขระ 8 ตัว
ที,ซ* าํ กันเป็ นจํานวนมากทําให้จาํ เป็ นต้องใช้อกั ขระที,มีความยาวมากกว่านั*นจึงจะสามารถระบุภาษา
ได้
ในการจําแนกภาษาของข้อความนําเข้าด้วยวิธีน* ี ทําได้โดยนําสายอักขระของข้อความนําเข้า
ไปเปรี ยบเทียบกับสายอักขระในแต่ละแบบจําลองภาษา แล้วให้ค่าคะแนนสําหรับแต่ละแบบจําลอง
ภาษา แบบจําลองใดได้ค่าคะแนนมากที,สุดก็จะระบุให้ขอ้ ความนําเข้าเป็ นภาษานั*น
ซูเตอร์ (w::Š) ได้ต* งั ข้อสังเกตว่า วิธีดงั กล่าวให้ความถูกต้องในการจําแนกภาษาได้นอ้ ยกว่า
การใช้แบบจําลองเอ็นแกรมและการใช้คาํ ที,มีความถี,สูง เนื,องจากบางครั*งคลังข้อความที,นาํ มาใช้ใน
การสร้างแบบจําลองภาษามีขอ้ มูลที,ไม่ครอบคลุมกับภาษานั*น ๆ เช่นในคลังข้อมูลที,ซูเตอร์ นาํ มาใช้
มีการปรากฏของ nx ในคลังข้อมูลภาษาโปรตุเกสแต่ไม่ปรากฏในคลังข้อมูลภาษาอังกฤษ ทําให้ไม่
สามารถระบุได้วา่ “anxious” เป็ นคําในภาษาอังกฤษได้
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U.U.U.U การใช้ แบบจําลองเอ็นแกรม
ในการจําแนกภาษาในระดับอักขระอาจทําได้โดยการใช้แบบจําลองเอ็นแกรม แบบจําลอง
เอ็นแกรมคือแบบจําลองที,ใช้คาํ นวณค่าความน่าจะเป็ นของสายอักขระ (character sequence) ที,เรี ยง
ต่อกันจํานวน n ตัว โดยค่าความน่ าจะเป็ นของชุ ดอักขระสามารถคํานวณได้จากคลังข้อมูลที,ได้
รวบรวมไว้สาํ หรับแต่ละภาษา (Grothe, De Luca & Nürnberger, 2008: 2)
สิ, งที,จาํ เป็ นสําหรับการจําแนกภาษาโดยใช้เ ทคนิ ค เอ็นแกรม คือแบบจําลองภาษา (language
models) ของแต่ล ะภาษา และแบบจํา ลองข้อความ (document models) โดยที, แ ต่ ละแบบจํา ลอง
ภาษา เกิ ด จากการรวบรวมสายอัก ขระเอ็ น แกรมจากคลัง ข้อ ความของแต่ ล ะภาษา ในขณะที,
แบบจําลองข้อความ เกิดจากการรวบรวมสายอักขระเอ็นแกรมจากข้อความนําเข้า ในการระบุภาษา
ของข้อความใดข้อความหนึ, ง ทําได้โดยนําแต่ละสายอักขระในแบบจําลองข้อความไปเปรี ยบเทียบ
กับสายอักขระในแต่ละแบบจําลองภาษา เพื,อหาความน่ าจะเป็ นในการปรากฏของสายอักขระนั*น
ในแต่ละแบบจําลองภาษา หลังจากนั*นค่าความน่ าจะเป็ นของสายอักขระทั*งหมดสําหรั บ แต่ ละ
แบบจําลองภาษาจะถูกนําไปเปรี ยบเทียบกันเพื,อบ่งชี*วา่ ข้อความนําเข้าจัดอยูใ่ นภาษาใด
เกรเฟนส์ เตท(Grefenstette, G. w::9) ได้ใช้ไตรแกรมในการจําแนกภาษาของข้อความโดย
สร้ างแบบจําลองภาษาที,ประกอบด้วยไตรแกรมที,มีความถี, ในการปรากฏในลําดับแรก ๆ ของคลัง
ข้อ ความ ECI (European Corpus Initiative) ในการจํา แนกภาษา ทํา โดยนํา แต่ ล ะไตรแกรมของ
แบบจําลองข้อความ ซึ, งได้มาจากประโยคที,นาํ เข้าแต่ละประโยคมาเปรี ยบเทียบกับไตรแกรมในแต่
ละแบบจําลองภาษา หากพบไตรแกรมที,เหมือนกันจะนําค่าความน่ าจะเป็ น (probability) ของไตร
แกรมนั*น (ซึ, งคํา นวณจากความถี, ข องไตรแกรมนั*น หารด้ว ยความถี, ข องไตรแกรมทุ ก ตัว ใน
แบบจําลองภาษา) มาเพิ,มคะแนนให้กบั แบบจําลองภาษาที,พบไตรแกรม แต่หากไม่พบก็จะเพิ,มค่า
ความน่าจะเป็ นที,นอ้ ยที,สุด (minimal probability) ที,กาํ หนดขึ*นให้กบั แบบจําลองภาษาที,ไม่พบไตร
แกรมเช่ น กัน หลัง จากที, เ ปรี ย บเที ย บทุ ก ไตรแกรมในแบบจํา ลองข้อ ความกับ ไตรแกรมใน
แบบจํา ลองภาษาทั*ง หมดแล้ว จะนํา ผลรวมค่ า ความน่ า จะเป็ นของแต่ ล ะแบบจํา ลองภาษามา
เปรี ยบเทียบกันเพื,อหาความน่าจะเป็ นสู งสุ ด อันจะทําให้ระบุได้วา่ ประโยคที,นาํ เข้านั*นเป็ นภาษาใด
คาฟนาร์ และเทรนเคิล ( Cavnar, W. B. and Trenkle, J. M. w::Š) ได้ใช้วิธีการจําแนกภาษา
โดยใช้เอ็นแกรมของสายอักขระเช่นกัน เพียงแต่มีวิธีการนับคะแนนที,ต่างไป โดยไม่ได้นบั จากค่า
ความน่ าจะเป็ นของสายอักขระแต่ใช้การจัดลําดับ (ranking) ของสายอักขระเอ็นแกรมของแต่ละ
แบบจําลองภาษา วิธีการระบุภาษาคือการนําแต่ละสายอักขระในแบบจําลองข้อความไปเปรี ยบเทียบ
ว่าพบสายอักขระดังกล่ าวในแต่ละแบบจําลองภาษาหรื อไม่ หากพบสายอักขระที, เหมื อนกันใน
แบบจําลองภาษาใดจะนําลําดับของสายอักขระในแบบจําลองข้อความและแบบจําลองภาษานั*นมา
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เปรี ยบเที ยบกันเพื,อหาระยะห่ างลํา ดับ (เช่ นสายอักขระxxx ปรากฏในลําดับที, ˆ ในแบบจําลอง
ภาษาอังกฤษแต่ปรากฏในลําดับที, 8 ในแบบจําลองข้อความ ก็จะมีระยะห่างลําดับเป็ น ˆ-8 =Š) แล้ว
นําค่าระยะห่ างลําดับที,ได้ไปรวมกับค่าระยะห่ างลําดับที,มีอยู่เดิมของแบบจําลองภาษานั*น หากไม่
พบสายอักขระที,เหมือนกันในภาษาใดจะกําหนดค่าระยะห่างลําดับให้เป็ นตัวเลขกลางซึ, งมีค่าสู งสุ ด
(default maximum value) แล้วนําค่านี*ไปรวมกับค่าระยะห่ างลําดับที,มีอยูเ่ ดิมของแบบจําลองภาษา
นั*นเช่นกัน แบบจําลองภาษาใดที,มีผลรวมค่าระยะห่างลําดับตํ,าที,สุดก็จะระบุให้ขอ้ ความนําเข้าเป็ น
ภาษานั*น
จากสิ, ง ที, ไ ด้อ ภิ ป รายข้า งต้น ผู ว้ ิ จ ัย พบว่า มี วิ ธี ก ารหลากหลายในการจํา แนกภาษาด้ว ย
คอมพิวเตอร์ บางวิธีก็เหมาะที,จะประยุกต์ใช้กบั งานวิจยั ที,ผวู ้ ิจยั กําลังทําการศึกษา ดังนั*นผูว้ จิ ยั จะขอ
อภิปรายถึงวิธีการที,เหมาะสมที,จะนํามาใช้ในการระบุภาษาในอักษรเบรลล์ ดังนี*
ดังที, ไ ด้กล่ าวมาแล้ว ว่า วิธีก ารหนึ, งที, นิย มนํามาใช้ระบุ ภาษาของข้อ ความ คื อ การใช้คาํ
จํานวนหนึ, งที,แตกต่างกันในแต่ละภาษามาจําแนกข้อความของภาษาเหล่านั*นออกจากกัน (ดูหวั ข้อ
8.8.8.w) แต่ผวู ้ จิ ยั พบว่า ในการจําแนกเบรลล์ไทยออกจากเบรลล์องั กฤษนั*น ไม่สามารถจะใช้คาํ แต่
ละคํา มาจําแนกข้อความเบรลล์ของสองภาษานี* ออกจากกันได้ เนื,องจากข้อ ความภาษาไทยไม่ มี
การระบุ ขอบเขตของคําอย่างชัดเจน (กานดา รุ ณนะพงศา และปโยธร อุราธรรมกุล. 89Š:: ‰) แต่
ด้วยเหตุที, ข้อความแต่ละวรรคในภาษาอังกฤษประกอบด้วยคําเพียงคําเดียว ในขณะที,ภาษาไทยเกิด
จากการนํา คํา หลายคํา มาเขี ย นต่ อ กัน จึ ง ทํา ให้ ข ้อ ความภาษาอัง กฤษมี ข นาดสั* นกว่า ข้อ ความ
ภาษาไทยอย่างชัดเจน ดังนั*นจึงสามารถจําแนกภาษาไทยออกจากภาษาอังกฤษได้โดยการพิจารณา
ความยาวสายอักขระ โดยที,สายอักขระใดมีความยาวมากก็น่าจะระบุได้วา่ เป็ นภาษาไทย
นอกจากนี* ยังสามารถนําวิธีการจําแนกภาษาโดยใช้สายอักขระที,เป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละ
ภาษามาใช้ระบุ ภ าษาในอักษรเบรลล์ไ ด้ แม้ว่าเบรลล์ไทยและเบรลล์อ งั กฤษจะมี รูป ตัว อัก ษรที,
เหมือนกัน ทั*งสองภาษานี*ก็มีรูปแบบของการเรี ยงต่อของตัวอักษรที,แตกต่างกันเป็ นจํานวนมาก เช่น
‘
’ เป็ นภาษาไทย (=กิน) ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ(=gbn) ‘
’ เป็ นภาษาอังกฤษ (= house)
ไม่ ใ ช่ ภ าษาไทย (= หอคสั ว ) อย่า งไรก็ ต าม ในบางครั* งอาจมี ก ารเรี ย งต่ อ กัน ของตัว อัก ษรที,
เหมื อนกันในสองภาษา เช่ น ‘$ ’ ซึ, งอาจใช้แทนคําว่า “dog” หรื อ “ดอก” ในภาษาไทยก็ได้
หากเกิ ดกรณี น* ี ข* ึนจะส่ งผลให้ไม่สามารถระบุภาษาได้ จึงจําเป็ นต้องนําสถิติความน่าจะเป็ นมาใช้
ร่ วมกับการระบุภาษาด้วยสายอักขระที,เป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละภาษา
สํา หรั บ รายละเอี ย ดเกี, ยวกับ แบบจําลองการระบุ ภ าษาในอัก ษรเบรลล์ ที, จะนําเสนอใน
วิทยานิพนธ์ฉบับนี* ผูว้ จิ ยั จะอภิปรายในหัวข้อที,เกี,ยวข้องต่อไป
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2.3 การถ่ายถอดอักษร
ดังที,ได้นาํ เสนอมาแล้วว่า วิทยานิ พนธ์ฉบับนี* มีวตั ถุประสงค์ที,จะถ่ายถอดอักษรเบรลล์ที,มี
การปนกันระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เป็ นอักษรปกติดว้ ยคอมพิวเตอร์ ซึ, งกระบวนการนี*
มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับการถ่ายถอดข้อความจากระบบตัวเขียนหนึ,งไปสู่ อีกระบบตัวเขียนหนึ, ง ด้วย
เหตุน* ี ผูว้ ิจยั จึงได้ทาํ การทบทวนวรรณกรรมที, เกี, ยวข้องเพื, อ จะนํา มาประยุกต์ใช้ในการถ่ายถอด
อักษรเบรลล์เป็ นอักษรปกติ โดยหัวข้อที, 2.4.1 จะนําเสนอ แนวคิดทัว, ไปเกี,ยวกับการถ่ายถอดอักษร
หลังจากนั*นหัวข้อที, 2.4.2 จะนําเสนอแนวทางการถ่ายถอดอักษรด้วยคอมพิวเตอร์
2.3.1 แนวคิดทัวไปเกียวกับการถ่ ายถอดอักษร
การถ่ายถอดอักษร (transliteration) เป็ นการบันทึกตัวเขียนในภาษาหนึ, ง (ภาษาต้นทาง)
ด้วยตัวเขียนที,สอดคล้องกันในอีกภาษาหนึ, ง (ภาษาปลายทาง) โดยที,เสี ยงของทั*งสองภาษายังคงมี
ความใกล้เคียงกัน (Knight, K. & Greal, J. 1997: 599 ; Catford, J. Cunnison 1965: 50) ตัวอย่างเช่น
คําว่า “ถ่ายเสี ยง” สามารถถ่ายถอดอักษรในภาษาอังกฤษได้เป็ น “taisiang” เป็ นต้น
หากจําแนกการถ่ายถอดอักษรโดยยึดความสอดคล้องของภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
ก็อาจแบ่งการถ่ายถอดอักษรออกได้เป็ น 8 ประเภทคือ การถ่ายถอดอักษรโดยยึดอักษรเป็ นสําคัญ
และ การถ่ายถอดอักษรโดยยึดเสี ยงเป็ นสําคัญ (Coulmas, Folrian 1992: 241-243)
ในประเภทแรก การถ่ายถอดอักษรโดยยึดอักษรเป็ นสําคัญเป็ นการถอดรู ปอักษรที,ปรากฏ
ในคํานั*น ๆ มาให้ครบทุกรู ปในลักษณะอักษร (หรื อกลุ่มตัวอักษร) ต่ออักษร (หรื อกลุ่มตัวอักษร)
โดยไม่คาํ นึงว่าจะออกเสี ยงผิดเพี*ยนไปจากคําเดิมหรื อไม่ การถ่ายถอดอักษรในลักษณะนี*ใช้ในกรณี
ที,ตอ้ งการคงรู ปศัพท์ในคําดั*งเดิ มเอาไว้ เช่น การถ่ายถอดชื, อบุคคล (เช่น บงกช = Bonggoch) และ
การถ่ายถอดชื, อทางภูมิศาสตร์ ต่าง ๆ (เช่น สุ วรรณภูมิ = Suvarnabhumi) เป็ นต้น จะเห็นได้ว่า การ
ถ่ายถอดอักษรลักษณะนี*มีขอ้ ดีคือ สามารถถอดอักษรเพื,อใช้ในงานค้นคืนข้ามภาษา (cross language
information retrieval) ได้ง่าย เนื, องจากเป็ นการจับคู่ ตวั อักษรหรื อกลุ่ ม ตัว อักษรในภาษาหนึ, งกับ
ตัวอักษรหรื อกลุ่มตัวอักษรอีกภาษาหนึ, งโดยตรง แต่ก็มีขอ้ เสี ยคือ คําที,ได้จากการถ่ายถอดอักษรใน
ภาษาปลายทางจะออกเสี ยงผิดเพี*ยนไปจากคําในภาษาต้นทาง เช่น ชื,อ Bonggoch ถ้ายึดตามการออก
เสี ยงแบบภาษาอังกฤษจะต้องออกเสี ยงว่า “บนกอช” ซึ, งมีเสี ยงแตกต่างจากคําว่า “บงกช” ที,เป็ นคํา
ดั*งเดิมในภาษาไทย
ในอี ก ประเภทหนึ, ง การถ่ า ยถอดอัก ษรโดยยึ ด เสี ย งเป็ นสํา คัญ เป็ นการถ่ า ยถอดที, ไ ม่
จํา เป็ นต้อ งถอดครบทุ ก ตัว อัก ษร แต่ ต้อ งปรั บ ให้ ค าํ ที, เ กิ ด จากการถ่ า ยถอดอัก ษร ออกเสี ย งได้
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ใกล้เคียงกับคําดั*งเดิมมากที,สุด การถ่ายถอดอักษรประเภทนี*จะคํานึ งถึงคุณสมบัติทางเสี ยงมากกว่า
ตัวอักษร ลักษณะเช่นนี*จึงคล้ายกับการถ่ายถอดอักษรแบบถ่ายเสี ยง ตัวอย่างเช่น คําว่า “สุ วรรณภูมิ”
เมื,อทําการถ่ายถอดอักษรตามแนวทางนี*จะได้เป็ น Suwannaphum เป็ นต้น
เป็ นที,น่าสังเกตว่า ข้อดี ของการถ่ายถอดอักษรแบบยึดเสี ยงเป็ นสําคัญคือ ทําให้คาํ ที,ถ่าย
ถอดอัก ษรมี เ สี ยงใกล้ เ คี ย งกับ คํา ดั* งเดิ ม ซึ, งจะก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ า ง ๆ เช่ น การเรี ยน
ภาษาต่ า งประเทศ แต่ ก ารถ่ า ยถอดอัก ษรวิ ธี ก ารนี* จะส่ ง ผลให้ ก ารค้น คื น ข้า มภาษาทํา ได้ย าก
เนื, องจากกฏในการออกเสี ยงของแต่ละภาษามีความแตกต่างกัน การจะถ่ายถอดอักษรได้ถูกต้องนั*น
ต้องอาศัยกฎที,จาํ เป็ นสําหรับการถ่ายถอดอักษรจากภาษาหนึ, งไปยังอีกภาษาหนึ, งที,เพียงพอทําให้
กระบวนการในการทํางานเกิดความซับซ้อนมากยิง, ขึ*น
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาทิศทาง (direction) ในการถ่ายถอดอักษรระหว่างภาษาต้นทาง
และภาษาปลายทาง ก็สามารถแบ่งออกได้เป็ น 8 ประเภท คือการถ่ายถอดอักษรแบบปกติและการ
ถ่ายถอดอักษรแบบย้อนกลับ (Lee, C.-J. and Chang, J. S. 2‘‘‰) การถ่ายถอดอักษรแบบปกติหรื อ
แบบไปข้า งหน้ า (forward-direction transliteration) เป็ นกระบวนการในการแปลงคํา ดั*ง เดิ ม
(original word) ในภาษาต้นทางให้เป็ นคําใหม่ในภาษาปลายทางโดยให้มีเสี ยงใกล้เคียงกับภาษาต้น
ทาง เช่นคําว่า “ต้มยํากุง้ ” ซึ, งเป็ นคําเดิมในภาษาไทยสามารถถอดอักษรได้เป็ น “tom yum kung” ใน
ภาษาอั ง กฤษ อี ก ประเภทหนึ, งคื อ การถ่ า ยถอดอั ก ษรแบบย้อ นกลั บ (backward-direction
transliteration) ซึ, งเป็ นการถ่ายถอดอักษรจากคํายืมหรื อคําทับศัพท์จากภาษาหนึ,ง กลับเป็ นตัว อักษร
ดั*งเดิมในอีกภาษาหนึ,งเช่น คําว่า “tom yum kung” ซึ, งเป็ นคําภาษาอังกฤษที,เกิดจากการถ่ายถอดมา
จากภาษาไทยถูกแปลงกลับให้เป็ น “ต้มยํากุง้ ” ซึ, งเป็ นคําดั*งเดิมที,ปรากฏในภาษาไทยอยูแ่ ล้ว
2.3.2 แนวทางการถ่ ายถอดอักษรด้ วยคอมพิวเตอร์
Oh, Choi และ Isahara (8‘‘ˆ: w•ˆ) ได้แบ่งวิธีการในการถ่ายถอดอักษรด้วยคอมพิว เตอร์
ออกเป็ น ‰ ประเภท ได้แก่ (w) การถ่ายถอดอักษรโดยการเทียบตัวอักษร (grapheme based approach
หรื อ direct method) (8) การถ่ ายถอดอักษรโดยอาศัยตัวกลางทางเสี ยง (phoneme based approach
หรื อ pivot method) และ (‰) การถ่ า ยถอดอัก ษรแบบผสมผสาน (hybrid approach) ซึ, งเป็ นการ
ผสมผสานระหว่างการอาศัยตัวกลางทางเสี ยงและการเทียบตัวอักษรเข้าด้วยกัน ซึ, งจะขอนําเสนอ
รายละเอียดดังนี*
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U.k.U.< การถ่ ายถอดอักษรโดยการเทีย บตัวอักษร
การถ่ า ยถอดอัก ษรโดยการเที ย บตัว อัก ษร (Grapheme based approach) เป็ นการจับ คู่
ระหว่างตัว เขี ย นภาษาต้นทางกับ ตัว เขี ย นของภาษาปลายทางโดยไม่ ผ่านตัว กลางทางเสี ย ง ซึ, ง
ตัวอักษรที,จบั คู่น* ี อาจเป็ นความสัมพันธ์แบบหนึ, งต่อหนึ, งหรื อไม่ใช่หนึ, งต่อหนึ, งก็ได้ (Oh, J.-H. Choi,
K.-S. and Isahara, H. 2006: 188)
ในการถ่ายถอดอักษรแบบเทียบตัวอักษรสามารถใช้วธิ ี การต่างๆ ได้แก่ การใช้กฏทางภาษา
(Rule-based model) และ การใช้ แ บบจํา ลองทางสถิ ติ (Statistical machine transliteration model
หรื อ SMT) ซึ, งมีรายละเอียดดังนี*
2.3.2.1.1 การใช้ กฏทางภาษา
การใช้กฏทางภาษา (Rule-based model) คือ การนํากฏทางภาษามาใช้ในการถ่ายถอดอักษร
จากภาษาหนึ,งไปสู่ อีกภาษาหนึ,ง ซึ, งกฏต่าง ๆ ในการถ่ายถอดอักษรอาจได้มาจาก การนํากฎที,มนุษย์
สร้างขึ*นไปใช้กบั เครื, องคอมพิวเตอร์ โดยตรง (manual construction) หรื อการหากฎด้วยคอมพิวเตอร์
โดยอาศัยคลังข้อความ (corpus-based) (วิโรจน์ อรุ ณมานะกุล 89Š•:‰Œ)
สําหรับกฎที,กาํ หนดขึ*นโดยมนุษย์น* นั อาจจําแนกได้เป็ น (w) กฎที,มีผกู ้ าํ หนดไว้แล้วเช่ นกฎ
ที,ปรากฏในตําราต่าง ๆ รวมทั*งกฏที,ตราขึ*นเป็ นมาตรฐานโดยภาครัฐ เช่น เกณฑ์ศพั ท์บญั ญัติของ
ราชบัณฑิ ตยสถาน หรื อ (8) กฎที, เกิ ดจากการศึ กษาเพิ,มเติ มในภายหลัง ไม่ว่าจะเป็ นกฎที, ได้จาก
ผูเ้ ชี, ย วชาญ หรื อการทํางานวิจยั เพิ,ม เติ ม ฯลฯ ส่ วนการหากฎด้ว ยคอมพิ ว เตอร์ โดยอาศัย คลัง
ข้อความนั*นทําได้โดยเก็ บ รวบรวมคลังข้อ ความ (corpus) ที, ต้อ งการจะหากฎให้ใ ด้จาํ นวนมาก
พอสมควร จากนั*นเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ ได้เรี ยนรู ้จากคลังข้อความนั*นๆภายใต้บริ บทต่าง
ๆ แล้วนํากฎที,เครื, องคอมพิวเตอร์ หาได้มาใช้ในการประมวลผลต่อไป
ในการถ่ายถอดอักษรด้วยเครื, องคอมพิวเตอร์ โดยใช้กฏทางภาษา อาจทําได้โดย การใช้ผงั
ต้นไม้ช่วยตัดสิ นใจ (decision trees) การใช้ตารางกฏ (table lookup) และการจับคู่อกั ขระ (character
mapping) เป็ นต้น
ก. ผังต้ นไม้ ช่วยตัดสิ นใจ
โดยทัว, ไป ในการใช้ผงั ต้นไม้ช่วยตัดสิ นใจ (decision trees) จะมีการกําหนดผังต้นไม้
ขึ*นซึ, งมีลกั ษณะคล้ายต้นไม้จริ งกลับ หัวที, มีโหนดรากอยู่ด้านบนสุ ดและโหนดใบอยู่ล่างสุ ด
โดยที,แต่ละกิ, งแทนแต่ละขั*นตอนของการตัดสิ นใจ ในการประมวลผลจะเริ, มจากด้านบนสุ ด
ของผังต้นไม้ แล้วไล่ไปตามกิ,งต่าง ๆ เป็ นลําดับ ตามเงื,อนไขที,ระบุไว้ในแต่ละกิ,งจนสิ* นสุ ดผัง
ต้นไม้แล้วใช้ผลลัพธ์สุดท้ายเป็ นผลลัพธ์ในการตัดสิ นใจ ในการถ่ายถอดโดยวิธีน* ี จึงเป็ นการ

43
พิจารณาตัวอักษรพร้ อมกับบริ บทข้างเคียงเพื,อตัดสิ นใจทีละขั*นตามลําดับจนถึงขั*นสุ ดท้ายคื อ
ปลายกิ,งจนได้ตวั อักษรเป้ าหมาย (สุ ขชาตรี ประสมสุ ข. 8999)
คัง และชอย (Kang, I.-H. and Choi, K.-S. 8‘‘‘) ได้เสนอแบบจํา ลองการถ่ า ยถอดจาก
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาเกาหลีโดยการใช้ผงั ต้นไม้ช่วยตัดสิ นใจ โดยที,ในขั*นแรก คังและชอยได้ทาํ
การปรับแนว (align) ตัวอักษรของข้อความในภาษาต้นทางกับตัวอักษรในภาษาปลายทาง แล้วจึง
ใช้ผงั ต้นไม้มาช่ วยตัดสิ นว่าสายอักขระใดเหมาะสมที,สุดที,จะนํามาใช้เป็ นผลลัพธ์ของการถ่ าย
ถอดอักษรในภาษาปลายทางได้
ข. การใช้ ตารางกฏ
การใช้ตารางกฎ (table lookup) เป็ นวิธีการที,ตอ้ งอาศัยตารางที,ประกอบด้วยกฏต่าง ๆ ที,
สร้างขึ*น โดยที,ตารางกฎนี*จะประกอบด้วยตัวอักษรแต่ละชุด (โดยที,แต่ละชุดจะประกอบด้วยอักษร
w ตัว 8 ตัวหรื อ ‰ ตัวก็ได้ แล้วแต่กรณี ) โดยแต่ละชุดอักษรนี* จะมีการระบุถึงตัวอักษรทางขวาและ
ตัวอักษรทางซ้ายที,ปรากฏร่ วมด้วย และระบุวา่ หากพบบริ บทตัวอักษรทางซ้ายและทางขวานี*แล้วจะ
ถ่ายถอดอักษรเป็ นตัวอักษรใดในภาษาปลายทาง
ในการถ่ายถอดอักษร คอมพิวเตอร์ จะนําตัวอักษรแต่ละชุดพร้อมกับบริ บทซ้าย-ขวาของคํา
ที, ตอ้ งการถ่ ายถอดมาเปรี ยบเที ย บกับชุ ดอักษรในตารางที ละชุ ด เพื,อตรวจสอบว่าชุ ดอักษรและ
บริ บ ทซ้ายและขวาของคําที,ตอ้ งการถ่ายถอดนั*นตรงกับชุ ดอักษรและบริ บทใดในตาราง แล้วนํา
ผลลัพธ์ของกรณี น* นั มาใช้เป็ นผลลัพธ์ของการถอดชุ ดอักษรนั*น แต่หากพบว่าชุ ดอักษรนั*นไม่ตรง
กับกรณี ใด หรื อพบว่าชุดอักษรนั*นตรงกับกรณี ต่าง ๆ มากกว่า w กรณี ในตาราง คอมพิวเตอร์ก็จะทํา
การตรวจสอบกับคลังข้อมูลฝึ กระบบที,ได้เตรี ยมไว้แล้ว เพื,อหาว่าชุดอักษรที,มีปัญหานี*มีโอกาสที,จะ
ถอดเป็ นอักษรใดได้มากที,สุด แล้วจึงสร้างตารางคาดเดาขึ*นเพื,อนํามาใช้ในการประมวลผลชุดอักษร
ที,มีปัญหานั*น (วิโรจน์ อรุ ณมานะกุล 89Š•)
วัลย์วรา ไชยฤกษ์ (89ŠŒ) ได้ศึกษาการถ่ายถอดคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย โดย
เริ, มจากสร้างตารางกฏซึ, งได้มาจากข้อกําหนดของราชบัณฑิตยสถาน โดยตารางกฏที,ใช้มี 8 ประเภท
ได้แก่ ตารางกฏที,มีบริ บทซ้าย-ขวาอย่างละ w ตําแหน่ง 8 ตําแหน่งและ ‰ ตําแหน่ง และตารางคาดเดา
ซึ,งประกอบด้วยตารางคาดเดาที,มีบริ บทซ้าย-ขวา 8 ตําแหน่ง w ตําแหน่ง และตารางคาดเดาที,ไม่มีใน
บริ บท
ค. Character Mapping
Character Mapping เป็ นการจับคู่ตวั อักษรของภาษาหนึ,งกับอักษรของอีกภาษาหนึ,ง
โดยตรง (Min, Z. Haizhou, L. and Jian, S. 2004)
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Deep, Kamal and Goyal, Vishal (2011) ได้ ถ่ า ยถอดอั ก ษรชื, อ บุ ค คลและชื, อ สถานที,
ภูมิศาสตร์ จากภาษาปั ญจาบ (Punjabi) เป็ นภาษาอังกฤษ โดยใช้ Character Mapping ในการจับคู่
ตัว อัก ษรระหว่า ง Gurumakhi script กับ English letter โดยในการถ่ า ยถอดอัก ษรได้จ าํ แนกกฎ
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ กฎที,ใช้ในการจับคู่ตวั อักษรระหว่างภาษาทั*งสอง และ กฎเกี,ยวกับตําแหน่ง
ของการปรากฏของตัวอักษรของคําในภาษาปั ญจาบ เช่นปรากฏที,ตาํ แหน่งต้นคํา ท้ายคํา หลังสระ
หรื อหลังพยัญชนะ เป็ นต้น
2.3.2.1.2 การใช้ แบบจําลองทางสถิติ
การถ่ายถอดอักษรโดยใช้แบบจําลองทางสถิติ (Statistical machine transliteration model
หรื อ SMT) เป็ น แบบจําลองที,ใช้ขอ้ มูลสถิติที,พบจากการถ่ายถอดอักษรจริ งมาช่วยในการพัฒนา
ระบบ แบบจําลองนี*มองว่า การถ่ายถอดอักษรมีความเป็ นไปได้ที,จะให้ผลลัพธ์ในหลาย ๆ รู ปแบบ
โดยที,แบบจําลองทางสถิติจะเป็ นตัวเลือกรู ปแบบที,เหมาะสมมากที,สุดมาใช้เป็ นผลลัพธ์
การพัฒนาระบบที,ใช้แบบจําลองทางสถิติ กระทําได้ในหลายลักษณะ ดังนี*
ก. Noisy Channel Model
แบบจํา ลองนี* ใช้ใ นการปรั บ ข้อ มู ล นํา เข้า ให้ เ ป็ นผลลัพ ธ์ ที, ถู ก ต้อ ง เนื, อ งจากอิ ง อยู่ กับ
สมมติฐานว่าข้อมูลที, นาํ เข้ามานี* มีขอ้ ผิด จึงต้องให้คอมพิวเตอร์ ทาํ กระบวนการต่าง ๆ เพื,อให้ได้
ผลลัพธ์ เป็ นข้อมู ลที,ถูกต้อง เช่ น หากใช้แบบจําลองนี* มาแก้คาํ ผิดก็จะเชื, อว่าคําที, นาํ เข้าสะกดไม่
ถูกต้อง เนื, องจากอาจมีอกั ขระบางตัวหายไป (เช่น leter แทนที,จะเป็ น letter) มีอกั ขระเกินมา (เช่ น
misstake แทนที,จะเป็ น mistake) มีการสลับที,อกั ขระ (เช่น receiving แทนที,จะเป็ น receiving) หรื อ
มีการแทนที,อกั ขระตัวหนึ,งด้วยอักขระอีกตัวหนึ,ง (เช่น fimite แทนที,จะเป็ น finite) เป็ นต้น
ในแบบจําลองนี*ประกอบด้วยแบบจําลองย่อยอีก 8 แบบจําลองคือ (w) Noisy Channel model
เป็ นแบบจําลองที,จะสร้างเซ็ตของคําเป้ าหมายที,เป็ นไปได้ท* งั หมดจากคํานําเข้า และ(8) Language
model เป็ นแบบจําลองที,หาความเป็ นไปได้สูงสุ ดจากเซ็ตของคําที,เครื, องคอมพิวเตอร์ สร้างขึ*นจาก
แบบจําลองที,ผา่ นมา โดยที,รูปแบบที,ใช้อาจเป็ น maximum likelihood, maximum a posteriori หรื อ
minimum distance เป็ นต้น
Jia, Zhu and Yu (2009) ได้ ใ ช้ noisy channel model ในการถ่ า ยถอดภาษาอัง กฤษเป็ น
ภาษาจีนแบบไปข้างหน้าและย้อนกลับเพื,อใช้ในงานค้นคืนข้ามภาษาแนวคิดคือการมองว่าจากคํา
อังกฤษที,กาํ หนดให้ (E) ซึ, งอาจเป็ นคําจีน (C) ได้หลายแบบ โดยขั*นแรกเมื,อนําเข้าข้อมูลที,เป็ นคํา
อังกฤษแบบจําลองนี* จะสร้ างคําจีน (C) ที,เป็ นไปได้ท* งั หมดขึ*นมา จากนั*นใช้กฏของ Bayes Rule
^

เพื,อจะหาคําจีน ( C ) ซึ,งเป็ นคําที,สอดคล้องกับคําอังกฤษมากที,สุด
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ข. ระบบทีใช้ แบบจําลองจากคู่ตัวอักษรสองภาษา (Joint source-channel model)
ระบบดังกล่าวจะใช้ขอ้ มูลจากทั*งภาษาต้นทางและภาษาปลายทางไปพร้อมๆกัน ระบบนี* มี
แนวคิดหลักที,วา่ ในการตัดสิ นใจเลือกตัวอักษรตัวต่อไปในภาษาปลายทางนั*น ขึ*นอยูก่ บั ข้อมูลของ
ทั*งในภาษาต้นทางและในภาษาปลายทางที,มาก่อนหน้า วิธีการนี* มีขอ้ ดีคือ ไม่จาํ เป็ นต้องใช้ขอ้ มูล
คํา อ่ า นของทั*ง สองภาษา เนื, อ งจากบริ บ ทของทั*ง สองภาษาจะช่ ว ยให้ เ ลื อ กตัว อัก ษรในภาษา
ปลายทางที,เหมาะสมได้อยูแ่ ล้ว
วิโรจน์ อรุ ณมานะกุล (89Š•: 37-38) ได้นาํ วิธีการนี* มาใช้เป็ นส่ วนหนึ, งในการถ่ายถอดคํา
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย โดยใช้ไตรแกรมในการดูค่าความน่าจะเป็ นสู งสุ ดของการปรากฏของ
ตัวอักษรไทยและอังกฤษไปพร้อม ๆ กัน ในการถ่ายถอดอักษรนั*นจะยึดหลักการที,ว่า คําอังกฤษ
หนึ, ง คํา สามารถถ่ายถอดให้เป็ นคําไทยได้หลายรู ปแบบ ส่ วนรู ปแบบของคําไทยที,เหมาะสมที,สุด
นั*นขึ*นอยูก่ บั การปรากฏของตัวอักษร ‰ ตัวในภาษาอังกฤษที,ปรากฏร่ วมกันตั*งแต่ตน้ คําถึงท้ายคํา
ค. ระบบทีใช้ แบบจําลองจากคู่ตัวอักษรสองภาษาและมองเป็ นกลุ่มก้ อนได้ (Chunk-based)
วิธีการนี*มีแนวคิดว่า ในการถ่ายถอดอักษรไม่จาํ เป็ นต้องเทียบคู่ตวั อักษรระหว่างภาษาต้น
ทางและภาษาปลายทาง แด่ ม องความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว อัก ษรของภาษาต้น ทางและภาษา
ปลายทางนั*นเป็ นแบบกลุ่มตัวอักษรต่อกลุ่มตัวอักษร โดยที,กลุ่มของตัวอักษรสามารถมีความยาว
ตั*งแต่หนึ,งตัวอักษรขื*นไปได้
ตัวอย่างเช่ น locarno = ล/โ/ค/า/ร์ /โ/น นอกจากจะมองว่า ‘l’ ถ่ ายถอดเป็ น ‘ล’, ‘o’ ถ่ าย
ถอดเป็ น ‘โ’, ‘ c’ ถ่ายถอดเป็ น ‘ค’ แล้ว ยังสามารถมองการถ่ายถอดอักษรเป็ นกลุ่มของตัวอักษรที,
มีขนาดความยาวต่างกันไม่วา่ จะเป็ น 8, 3, Š จนถึง n ตัวอักษร เช่น ‘lo’ เป็ น ‘ลโ’, ‘oc’ เป็ น ‘โค’,
‘ca’ เป็ น ‘คา’, ‘ar’ เป็ น ‘าร์ ’ , no เป็ น ‘นโ’, ‘loc’ เป็ น ‘ลโค’ ‘locarno’ เป็ น ‘ลโคาร์ นโ’ เป็ นต้น
(วิโรจน์ อรุ ณมานะกุล 89Š•: ‰:) ดังนั*น จากข้อมู ลฝึ กสอนระบบซึ, งได้จบั คู่ตวั อักษรระหว่าง
ภาษาต้นทางและภาษาปลายทางแล้ว โปรแกรมจะคํานวณค่าสถิ ติของการถ่ ายถอดกลุ่มอักษร
ต่างๆ หลังจากนั*นจะนําค่าสถิติที,ได้ไปใช้ในการตัดสิ นใจถ่ายถอดอักษรอื,นๆ ต่อไป
เท่าที,ได้อภิปรายมาพอจะกล่าวได้วา่ การถ่ายถอดอักษรโดยการเทียบตัวอักษร เป็ นระบบที,
ง่ายต่อการพัฒนา ระบบนี* มีขอ้ ดี คือใช้เพียงข้อมูลของตัวเขียนทั*งสองภาษาซึ, งเป็ นข้อมูลพื*นฐานที,
จําเป็ นต้องจัดเตรี ย มไว้แล้ว แต่ การถ่ ายถอดระหว่างตัว เขี ย นของภาษาหนึ, งไปยังอี ก ภาษาหนึ, ง
โดยตรงมีขอ้ จํากัดคืออาจได้ผลไม่ถูกต้องในกรณี ที,ตวั เขียนและเสี ยงในภาษานั*นมีความสัมพันธ์ที,
ซับซ้อน ซึ, งในกรณี น* ีควรเลือกใช้การถ่ายถอดโดยอาศัยตัวกลางทางเสี ยงซึ, งจะได้อภิปรายในหัวข้อ
ต่อไป
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U.k.U.U การถ่ ายถอดอักษรโดยอาศัย ตัวกลางทางเสี ยง
การถ่ ายถอดโดยอาศัยตัวกลางทางเสี ยง (phoneme based approach) เป็ นการสะกดคําใน
ภาษาปลายทางที,ทาํ ให้ออกเสี ยงใกล้เคียงกับเสี ยงพูดของคําดั*งเดิมในภาษาต้นทางมากสุ ด
วิโรจน์ อรุ ณ มานะกุ ล (89Š•: ‰‘) กล่ า วว่าการถ่ ายถอดอักษรโดยใช้เ สี ย งเป็ นตัว กลาง
สามารถทําได้หลายลักษณะคือ
ก. รู ป แบบที, ถ่า ยอัก ษรภาษาต้นทางเป็ นเสี ย งภาษาต้นทางแล้ว เที ย บเป็ นเสี ย งในภาษา
ปลายทาง ก่ อนจะถอดออกมาเป็ นตัว อักษรในภาษาปลายทาง (Source Language Texts->Source
Language Sound ->Target Language Sound-> Target Language Texts) การถ่ายถอดอักษรรู ปแบบ
นี* ทําโดยผ่านตัวกลางคือเสี ยงพูดของทั*งภาษาต้นทางและปลายทาง ดังที,ปรากฏในงานวิจยั ของ ลี
(Lee, J. S. w:::) ไนท์และเกรล (Knight, K. and Graehl, J. 1997)
ข. รู ป แบบที, ถ่ า ยเสี ย งตัว อัก ษรภาษาต้น ทางเป็ นเสี ย งในภาษาต้น ทางแล้ว แปลงเป็ น
ตัวอักษรในภาษาปลายทางโดยลดขั*นตอนการเทียบหน่ วยเสี ยงจากภาษาต้นทางเป็ นหน่ วยเสี ยง
ภาษาปลายทาง (Source Language Texts -> Source Language Sounds -> Target Language Texts )
ดังปรากฏในงานของ Glover and Knight (w::•) ที,ถ่ายถอดจากภาษาอังกฤษเป็ นอารบิค
ค. รู ปแบบที,ถ่ายเสี ยงตัวอักษรภาษาต้นทางไปเป็ นเสี ยงในภาษาปลายทางโดยตรงก่อนจะ
ถอดเป็ นตัว อัก ษรในภาษาปลายทาง (Source Language Texts -> Target Language Sounds ->
Target Language Texts ) ดังปรากฏในงานของ Kuo and Yang (8‘‘Š) ที,ถ่ายถอดจากภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษาจีน
ในการถ่ายถอดอักษรโดยอาศัยตัวกลางทางเสี ยง สามารถทําได้โดย การใช้กฏทางภาษา
การใช้แบบจําลองทางสถิ ติ การใช้กฏร่ วมกับแบบจําลองทางสถิ ติ และการใช้เครื อข่ายประสาท
เทียม ซึ, งมีรายละเอียดดังนี*
2.3.2.2.1 การใช้ กฏทางภาษา
วิ ธี ก ารใช้ก ฏทางภาษาทํา ได้ห ลายวิ ธี วิธี ก ารหนึ, ง คื อ การใช้ร หัส ตัว เลขหรื อ ที, เ รี ย กว่า
Soundex Technique ซึ, งริ เริ, มโดย M. K. Odell และ R. C. Russell ในปี พ.ศ.8Šˆw
ซาวด์เด็กซ์คือรหัสทางเสี ยง (phonetic code) ที,ได้มาจากการเปลี,ยนตัวอักษรต่าง ๆให้เป็ น
ตัวเลข (numeric code) โดยมีหลักการคือ ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลคําในภาษาต้นทางและภาษา
ปลายทาง แล้วนําคําในภาษาทั*งสองที,อยูใ่ นคลังข้อมูลมาเปลี,ยนเป็ นรหัสซาวด์เด็กซ์ของแต่ละภาษา
หลังจากนั*นเมื,อต้องการถอดคําในภาษาใดภาษาหนึ, งก็จะนําคํานั*นมาเปลี, ยนเป็ นรหัสซาวด์เด็กซ์
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แล้ว นํา รหัส นี* ไ ปใช้เ ป็ น key ในการค้นว่าตรงกับ รหัส ซาวด์เ ด็ ก ซ์ ข องอี ก ภาษาหนึ, ง หรื อไม่ ถ้า
ตรงกันก็ให้นาํ คําที,ตรงกับรหัสซาวด์เด็กซ์ในภาษาปลายทางมาเป็ นผลลัพธ์
Suwanvisat and Prasitjutrakul (1998) ได้นาํ วิธีการนี* มาใช้ในการถ่ายถอดอักษรระหว่าง
ภาษาไทยและอังกฤษ เพื,อใช้ในการสื บค้นเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ (retrieval of document) โดยได้
ปรับตารางรหัสและอัลกอริ ทึมของโอเด็ลและรัสเซลเพื,อให้คอมพิวเตอร์ ประมวลผลได้ดีข* ึน
2.3.2.2.2 การใช้ แบบจําลองทางสถิติ
การถ่ายถอดอักษรที,อาศัยตัวกลางทางเสี ยงโดยใช้แบบจําลองทางสถิติ สามารถกระทําได้
ในหลายลักษณะ ดังนี*
ก. การใช้ แบบจําลองเอ็นแกรม
แบบจําลองเอ็นแกรม (N-gram model) คือแบบจําลองที,ใช้คาํ นวณค่าความน่ าจะเป็ นของ
สายอัก ขระที, เ รี ย งต่ อ กัน จํา นวน n ตัว แบบจําลองเอ็ นแกรมจะตั*ง อยู่บ นสมมติ ฐ านมาร์ ค อฟ
(Markov assumption) ที, ว่า “การปรากฏของตัวอักษรตัวหนึ, งขึ*นกับ ตัวอักษรก่ อนหน้าเพียง n-w
ตัว” นอกจากนี* เราสามารถนําสมมติฐานมาร์ คอฟมาใช้ประมาณค่าความเป็ นไปได้ที, 8-gram 3gram 4-gram ฯลฯ ได้
ลี (Lee, J. S. w:::) ได้ศึกษาการถ่ายถอดภาษาอังกฤษเป็ นภาษาเกาหลีโดยใช้แบบจําลอง
เอ็ น แกรมเพื, อ หาความน่ า จะเป็ นสู ง สุ ด ของชุ ด ตัว อัก ษรต่ า ง ๆ ในภาษาเกาหลี ที, ไ ด้ม าจากคํา
ภาษาอังกฤษ ในการถ่ายถอด ลี จะใช้การจับคู่ระหว่างหน่ วยเสี ยงพูดของภาษาอังกฤษและภาษา
เกาหลี วิธีการเริ, มจากนําคําอังกฤษมาแยกออกเป็ นหน่ วยเสี ยงพูด (PU’s) เช่น ‘board’ อาจแบ่งได้
เป็ น b:o:a:r:d, b:oa:r:d, b:o:ar:d b:oar:d ฯลฯ (ซึ, ง ลี ใช้สัญลักษณ์แทนแต่ละรู ปแบบด้วย Ei) หลังจาก
นั*นนําแต่ละ Ei ไปสร้างรู ปแบบหน่วยเสี ยงพูดในภาษาเกาหลีให้ได้จาํ นวนมากที,สุด แล้วคํานวณหา
รู ปแบบหน่วยเสี ยงพูดในภาษาเกาหลี ที,มีความเป็ นไปได้สูงสุ ด แล้วนํารู ปแบบที,ได้น* ี ไปจับ คู่กบั
ตัวเขียนในภาษาเกาหลีเพื,อใช้เป็ นผลลัพธ์
ค่าความน่าจะเป็ น P(K) ถูกกําหนดโดยโมเดลของภาษาและสามารถประมาณได้โดยการใช้
แบบจําลองไบแกรม ในการคํานวณหาหน่ วยเสี ยงพูดที, เป็ นไปได้สูงสุ ดในภาษาเกาหลี ท าํ โดย
สมการดังนี*
arg max k P( K | E ) = arg max k P ( K ) P( E | K )
n

P ( K ) ≅ p(kpu1 )∏ p(kpui | kpui −1 )
i=2
n

P ( K | E ) ≅ ∏ p(epui | kpui )
i =1

