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การตัดคําภาษาไทยโดยการเรียนรูจากคลังเอกสารและเอกสารนําเขาแบบไมมีผลเฉลย 
 

Thai Word Segmentation based on Global and Local Unsupervised Learning 
 

คํานํา 
 

การตัดคําเปนขั้นตอนแรกทีจ่ําเปนสําหรับการพัฒนาโปรแกรมประยกุตดานการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ  เชน  การแปลเอกสาร การยอความ หรือ การสืบคนเอกสาร เปนตน 
ปญหาสําคัญในการตัดคําภาษาไทยคือ  ภาษาไทยเปนภาษาที่ไมมีชองวางเพื่อใชแบงคําเหมือนกับ
ภาษาอังกฤษ จึงเปนการยากที่จะหาขอบเขตของคําไดอยางถูกตอง  อีกทั้งภาษาไทยยงัไมมีการใช
สัญลักษณพิเศษหรือชุดอักษรเพื่อบอกถึงศัพทที่เปนคํายมืจากภาษาตางประเทศหรอืช่ือเฉพาะ
เหมือน ภาษาญี่ปุนที่ใชอักษรฮิรากานะในการเขียนคํายืมจากภาษาตางประเทศ  และไมมีการใช
ตัวพิมพใหญสําหรับเขียนชื่อเฉพาะเหมือนในภาษาอังกฤษ ดังนั้นการตดัคําในภาษาไทยจึงไม
สามารถนําวิธีการตัดคําที่ใชในภาษาอื่นๆ มาใชไดโดยตรง จากงานวิจยัดานการตัดคาํภาษาไทยที่มี
มากอน  สามารถแบงแนวทางในการแกปญหาออกไดเปน 2 แนวทางใหญคือ 
 
1.  วิธีอิงพจนานุกรม   

 
การใชพจนานกุรมในการตดัคํา(ยืน 2529 และ วิรัช 2536) ไดรับความนยิมอยางมากเพราะ

เปนวิธีที่งาย รวดเรว็ แตความถูกตองขึ้นอยูกับขนาดของพจนานกุรมที่ใช ซ่ึงในความเปนจริงเปน
เรื่องยากที่จะเก็บคําศัพททุกคําไดครบถวน โดยเฉพาะศัพทที่เปนชื่อเฉพาะ หรือ คํายืมจาก
ภาษาตางประเทศ ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา คําไมรูจัก นอกจากนี้การใชพจนานุกรมยังทาํใหเกิดปญหา
ความคลุมเครือในการแบงขอบเขตคํา เชน “ตากลม” สามารถตัดไดเปน “ตา-กลม” และ “ตาก-ลม” 
ในกรณีที่พจนานุกรมมีคําวา “ตา”  “กลม”  “ตาก” และ “ลม” 
 
2.  วิธีอิงขอมูลสถิติจากคลังประโยค  
 

เนื่องจากการตดัคําโดยการองิพจนานกุรมไมสามารถแกปญหาคําไมรูจักและความ
คลุมเครือในการแบงขอบเขตคําไดอยางมปีระสิทธิภาพ จึงไดมีการนําสถิติจากคลังประโยคมาใช
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เพื่อแกปญหา(Aroonmanakun 2002, Kawtrakul 1995, Kawtrakul 1997, Meknavin 1997 และ 
Sornlertlamvanich 2000) โดยแบงออกเปน 2 แนวทาง  

 
2.1  การเรียนรูแบบมีผลเฉลย (Supervised Learning)  
 

การเรียนรูแบบมีผลเฉลยเรียนรูจากคลังประโยคที่มีการตัดคํา หรือ กํากับชนิดของคาํ 
หรือ กํากับความหมายคํา เพือ่ใชเปนขอสนเทศและบรบิท ในการหารูปแบบการตดัที่ถูกตอง เชน 
นําสถิติของลําดับเกิดของหนาที่คําหรือความหมายคําของสองคํากอนหนาเพื่อนํามาใชหา
แบบจําลองมารคอฟแบบซอนเรน (Hidden Markov Model) (Rabiner 1989) เพื่อทาํนายคําตอไปวา
ควรเปนคําใด แตวิธีการนี้มีขอดอย 3 ประการไดแก 1) การเตรียมคลังประโยคจําเปนตองใช
ผูเชี่ยวชาญทางภาษา นอกจากนั้นยังตองใชเวลาและแรงงานอยางมาก เพื่อที่จะเตรยีมคลังเอกสารที่
มีการกํากับขอมูลใหเพยีงพอ 2) คลังประโยคที่เตรียมจากกลุมเอกสารหนึ่งไมสามารถใชไดกับ
เอกสารในกลุมอื่น เนื่องจากคําศัพทและสถิติในการเรียงของคําในแตละกลุมเอกสารจะแตกตางกนั 
และ 3) การแบงหนวยคําและการกําหนดชนิดของคําในภาษาไทยยังไมมมีาตรฐานที่แนนอน 
ตัวอยางเชน คาํวา “การออกกําลังกาย” อาจมองวาเปนคํานามหนึ่งคํา หรือ อาจมองเปนสองคําได 
คือคําวา “การ” กับ “ออกกําลังกาย” ดวยเหตุนี้ทําใหงานวิจยัที่มีการแบงหนวยคําทีต่างกัน ไม
สามารถใชคลังประโยครวมกันได 
 

2.2  การเรียนรูแบบไมมีผลเฉลย (Unsupervised Learning)  
 

การเรียนรูแบบไมมีผลเฉลยเปนการเรียนรูจากคลังประโยคแบบไมใชผูเชี่ยวชาญ
เตรียม ซ่ึงนิยมใชในการประเภทจัดกลุม (Classification) การจดจํารูปแบบ (Pattern Recognition) 
สวนงานดานการประมวลผลภาษาธรรมชาติมีการประยกุตใชในการกาํกับวจวีภิาค (POS Tagging) 
การตัดคํา (Word Segmentation) สําหรับงานวิจยัเกีย่วกับการตัดคําโดยใชการเรียนรูแบบไมมีผล
เฉลยนั้น มีการใชอยางแพรหลายสําหรับการตัดคําในภาษาจีนและญีปุ่น(Ando 2000, Ando 2003, 
Chang 1997, Ge 1999 และ Peng 2001)  นอกจากนัน้ยังมกีารประยกุตใชในการวิเคราะหภาษาที่มี
การผันคําเปนจํานวนมาก เชน ภาษาองักฤษ ภาษาฟนนิช เปนตน  

 
 งานวิจยันีจ้ึงไดเสนอแนวทางการปรับปรุงการตัดคําดวยเทคนิคการเรียนรูแบบไมมีผล
เฉลย ผสมกับการใชฐานความรู (Knowledge Base) ซ่ึงประกอบดวยพจนานกุรมคํา พจนานกุรม
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พยางค และ กฎการรวมพยางค เพื่อใหสามารถแกปญหาคําไมรูจักและแกปญหาความคลุมเครือใน
การตัดคําใหถูกตองมากขึ้น พรอมทั้งเพิ่มใหระบบเรียนรูขอมูลจากเอกสารนําเขา (Local/Input 
Document) จากเดิมที่มีการเรยีนรูเฉพาะคลังเอกสารทั้งหมด (Global Corpus) นอกจากนั้นได
เปรียบเทียบความถูกตองกับการตัดคําดวยใชเทคนิคการเรียนรูแบบไมมีผลเฉลยที่ใชคลังเอกสาร
ทั้งหมดในการเรียนรูเพียงอยางเดยีว 
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วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อศึกษาปญหาที่เกิดขึน้ในการใชงานจริงของระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติในระดับ
คําของงานกอนหนา 

2. เพื่อพัฒนาระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติในระดับคํา ที่เหมาะสมกบัภาษาไทยทีม่ีความ
ถูกตองสูง และสามารถนําไปใชในงานไดอยางมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ 

3. เพื่อพัฒนาระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติในระดับคําที่สามารถนําไปใชรวมกับ
โปรแกรมประยุกตสําหรับประมวลผลภาษาธรรมชาติในระดับสูง เชน การแปลภาษา การแจง
ประโยค หรือ การสกัดขอมลู ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อพัฒนาซอฟตแวรเครื่องมือสําหรับนักภาษาศาสตร ที่มีความสะดวกในการใชจดัเตรียม
ฐานความรู และคลังขอมูลสําหรับการประมวลผลระดบัคํา 
 

ขอบเขตการวจัิย 
 

งานวิจยันี้มุงเนนแกไขปญหาที่พบในการตัดคําภาษาไทย โดยปญหาที่แกไขมีดังนี ้
 

1. ปญหาคําไมรูจักแบบซอนเรนบางสวน 
2. ปญหาความคลุมเครือในการแบงคําในระดับอักษร 
3. ปญหาความคลุมเครือในการแบงคําในระดับคํา 

 
ขั้นตอนการวิจัย 

 
1. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ และขอดีขอเสียของงานกอนหนา เพื่อนําขอมูลมาใชในการวจิัย 
2. สํารวจเครื่องมือ โปรแกรม และฐานความรู ที่มีอยูเดิม ซ่ึงสามารถนํามาใชในการวิจยัได 
3. ออกแบบและจัดเตรียมฐานความรูและกฎ ที่จําเปนตองใชในการวิจัยเพิ่มเติม และ สราง

โปรแกรมที่จําเปนตอนักภาษาศาสตรในการเตรียมฐานความรู 
4. ออกแบบและพัฒนาระบบตดัคําตามแนวคดิที่คนพบ 
5. ทดสอบและประเมินผลระบบที่พัฒนาขึ้น 
6. สรุปผลการวิจัย 
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การตรวจเอกสาร 
 

การประมวลภาษาในระดับคาํของแตละภาษาจะแตกตางกันไปตามรูปแบบของภาษา 
สําหรับภาษาไทยเปนภาษาทีไ่มมีสัญลักษณพิเศษเพื่อใชในการแบงคํา และคํายังเกิดจากการรวมกนั
ของอักษรมากกวาหนึ่งตวัขึ้นไป  สําหรับภาษาที่มีลักษณะใกลเคียงกบัภาษาไทยคือไมมีสัญลักษณ
พิเศษเพื่อใชในการแบงคําเหมือนกนั คือ จีน ญ่ีปุน เกาหลี 

 
การประมวลภาษาในระดับคาํของภาษาไทยไดมกีารพัฒนาปรับเปลี่ยนเทคนิคตามความเร็ว

ในการประมวลของคอมพิวเตอร ขนาดของหนวยความจาํ และลักษณะของการนําไปใชงาน โดย
เริ่มตนจากการใชกฎ (Rule-based) ซ่ึงเปนการสรางขอกําหนดของการรวมอักษรจากหลักการสะกด
คําภาษาไทยใหอยูในรูปแบบที่สะดวกในการคํานวณดวยคอมพิวเตอร เชน ชุดอักษรนําตองตาม
ดวยชุดอักษรตัวสะกด เปนตน การใชวิธีดังกลาวนีเ้นื่องจากขอจํากดัดานประสิทธภิาพของ
คอมพิวเตอรทีไ่มสามารถประมวลผลกับขอมูลขนาดใหญได และโปรแกรมประยุกตที่ตองการนํา
การประมวลผลระดับคําไปใชจะเนนไปทีก่ารตัดคําเพื่อขึ้นบรรทัดใหม ดังนั้นการใชกฎเพื่อตัดคํา
จึงเปนแนวทางที่เหมาะสมในขณะนั้น  ยุคตอมา งานวิจยัทางดานการประมวลผลภาษาธรรมชาติใน
ระดับสูงเริ่มไดรับความสนใจโดยเฉพาะ การแปลภาษา ดังนั้น การใชกฎเพื่อตัดคําจงึไมเหมาะสม 
เพราะการใชกฎจะไมคํานงึถึงความหมายของคําที่ตัดได ดังนั้นจึงมกีารนําฐานความรูซ่ึงก็คือ
พจนานกุรมมาใชในการตัดคํา (Dictionary-based) ปจจบุันคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
สามารถประมวลผลขอมูลขนาดใหญไดและงานวจิัยเกี่ยวกับการประมวลผลธรรมชาติในระดบัสูง
ไดรับความสนใจมากขึ้น ดงันั้นการประมวลผลในระดบัคําตองมีความถูกตองสูง เพื่อใหทาง
งานวิจยัการประมวลภาษาธรรมชาติในระดับสูงสามารถนํามาใชงานไดจริง จึงเกดิแนวทางการใช
คลังประโยคขนาดใหญมาเรียนรู (Corpus-based) เพื่อใชในการตัดคําและกํากับหนาที่ของคํา 
รายละเอียดของแตละวิธีไดมกีารแจกแจงไวในหัวของานวิจัยทีเ่กีย่วของ 
 

ความรูพื้นฐาน 
 
ในหวัขอนี้อธิบายถึง  นิยามของคํา และปญหาที่พบในการประมวลผลระดับคําที่ใชใน

งานวิจยันี ้
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1.  นิยามของคํา 
 

“คํามูล” คือ หนวยคําทีเ่ล็กทีสุ่ด เชน กิน นอน ขาว ฯลฯ เปนตน 
 
 “คําประสม” คือ คําที่เกิดจากการผสมกันของคํามูลแลวทําใหความหมายเปลี่ยน เชน 

ลูกไม หางเสือ คนใน ฯลฯ เปนตน 
 
 “คํา” สําหรับงานวิจยันี้ หมายถึง คํามูล และคําประสม สวนคําประสมที่มรูีปแบบการเกิด 

(word formation) ที่แนนอน จะไมถือเปนคาํ ตัวอยางเชน การกิน การออกกําลังกาย ความดี ฯลฯ 
เปนตน โดยจะเปนหนวยคํายอยที่ใชประสมกับคําอื่นเปนคํา (การ ความ) 
 
 “คําไมรูจัก” หมายถึง คําที่ไมปรากฏในพจนานุกรม ซ่ึงอาจเปน คําทับศัพทจาก
ภาษาตางประเทศ ช่ือเฉพาะ หรือ คําที่เกิดจากการสะกดผิด 
 
2.  ปญหาที่พบในการประมวลผลระดับคํา 
 

ปญหาที่พบในการประมวลผลระดับคําของภาษาไทย มทีั้งหมดดังนี ้
 
2.1  ความคลุมเครือในกําหนดขอบเขตของคําในประโยค 
 
       สามารถแบงแยกตามรูปแบบการเกดิได 2 แบบ คือ 

               
       2.1.1  คลุมเครือในระดบัอักษร เนื่องจาก อักษรหนึง่ตัวสามารถเปนไดทั้งตวัสะกดและ

พยัญชนะตน ดังนั้นจะเกิดความคลุมเครือที่อักษรหนึ่งจะรวมกับสวนหนาเพื่อทําหนาที่เปน
ตัวสะกด หรือ รวมกับสวนหลังเพื่อทําหนาที่เปนพยัญชนะตน เชน โค-ก-ระบือ หรือ ตา-ก-ลม 
               

        2.1.2  คลุมเครือในระดบัคํา เนื่องจาก คําในภาษาไทยเปนไดทั้งคํามูลและคําประสม 
ดังนั้นในประโยคอาจเกิดความคลุมเครือ ที่คําจะประสมกบัคําไหน หรือ ไมประสมกับคําไหนเลย 
เชน วาง-แผน-ที่ จะรวมเปน วางแผน-ที่ หรือ วาง-แผนที่ หรือ แยกเปน วาง แผน ที ่
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       สามารถแบงแยกตามลักษณะของคําได 2 แบบคือ 
               

       2.1.3  คลุมเครือแบบไมมีความหมาย เชน โคก-ระบือ, โค-กระบือ 
                     2.1.4  คลุมเครือแบบมีความหมาย เชน ตา-กลม, ตาก-ลม หรือ วางแผน-ที่, วาง-แผนที ่
 
ตารางที่ 1 สถิติการเกิดความคลุมเครือในการตัดคําที่พบในพจนานกุรมโดยนับจากหนังสือพิมพ 
    ขนาด 284,727 ประโยค 
 

ความคลุมเครือในการตัดคําท่ีพบในพจนานุกรม 
ระดับอักษร ระดับคํา 

2.64% 5.03% 
 
ตารางที่ 2 สถิติการเกิดปญหาคําไมรูจักโดยนับจากเอกสารการเกษตรขนาด 15,000 ประโยค 
 

คําไมรูจัก (คําท่ีไมพบในพจนานุกรม) 
ชัดเจน ซอนเรนบางสวน ซอนเรนทั้งหมด 
6.43% 4.29% 1.03% 

 
 
    2.2  ความคลุมเครือในการเลอืกชนิดของคาํ  
 

       เชน “ขัน” ซ่ึงมีชนิดของคํา 2 ชนิด คือ นาม และกริยา 
 

2.3  การสะกดผิด ซ่ึงแบงออกไดเปน 
 
       2.3.1  แบบชัดเจน หมายถึงคําสะกดผดิแบบนีจ้ะไมปรากฏในพจนานุกรม เชน “สุนัข” 

สะกดผิดเปน “สุนข” 
 
       2.3.2  แบบไมชัดเจน หมายถึงคําที่สะกดผิดนัน้ซ้ํากบัคําที่มีในพจนานุกรม เชน “บิน” 

สะกดผิดเปน “บน” 
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2.4  คําไมรูจัก ซ่ึงแบงออกไดเปน 
 
       2.4.1  แบบชัดเจน หมายถึง คําที่ไมปรากฏในพจนานุกรม เชน “ด็อกเตอร” 

 
       2.4.2  แบบซอนเรนบางสวน หมายถึง บางสวนของคําไมรูจัก ซํ้ากบัคําในพจนานุกรม 

เชน “แอนติเจน” คําวา “ติ” และ “เจน” เปนคําที่มีความหมายในพจนานุกรม 
 
       2.4.3  แบบทั้งหมด คือคําไมรูจักทุกสวนซ้ํากับคําในพจนานกุรม เชน “น้ําดอกไม” 
 
จากการสํารวจเอกสารการเกษตรขนาด 15,000 ประโยค และ หนังสือพิมพขนาด 284,727 

ประโยค สามารถสรุปไดตามตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 ตามลําดับ โดยการแบงประเภทของความ
คลุมเครือในกาํหนดขอบเขตของคําจะใชวธีิแบงตามรูปแบบการเกิด 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 การประมวลภาษาในระดับคาํของแตละภาษาจะแตกตางกันไปตามรูปแบบของภาษา 
สําหรับภาษาไทยเปนภาษาทีไ่มมีสัญลักษณพิเศษเพื่อใชในการแบงคํา และคํายังเกิดจากการรวมกนั
ของอักษรมากกวาหนึ่งตวัขึ้นไป สําหรับภาษาที่มีลักษณะใกลเคยีงกับภาษาไทยซึ่งไมมีสัญลักษณ
พิเศษเพื่อใชในการแบงคําเหมือนกนั คือ จีน ญ่ีปุน เกาหลี 
 
1. งานวิจัยท่ีเก่ียวของในภาษาไทย 
  

การประมวลภาษาในระดับคาํของภาษาไทยไดมกีารพัฒนาปรับเปลี่ยนเทคนิคไปตาม
ความเร็วในการประมวลของคอมพิวเตอร ขนาดของหนวยความจํา และลักษณะของงานที่นําการ
ประมวลภาษาในระดบัคําไปใชงาน โดยเริม่ตนจากการใชกฎ (Rule-based) ดวยกฎทีใ่ชจะสรางจาก
วิธีการสะกดคําภาษาไทย ตามหลักเกณฑทางภาษา เชน กลุมอักษรนําตามดวยกลุมอักษรตัวสะกด 
หรือ กลุมอักษรนําตามดวยกลุมสระ เปนตน การใชวิธีดังกลาวเกดิจากขอจํากัดดานประสิทธิภาพ
ของคอมพิวเตอรที่ไมสามารถประมวลผลกับขอมูลขนาดใหญจึงไมสามารถเก็บขอมูลคําศัพทหรือ
พจนานกุรมเพือ่นํามาเปรียบเทียบในการตัดคําและโปรแกรมประยุกตทีต่องการนําการประมวลผล
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ระดับคําไปใชจะเนนไปทีก่ารตัดคําเพื่อขึ้นบรรทัดใหม ดงันั้นการใชกฎเพื่อตัดคําจึงเปนแนวทางที่
เหมาะสมมากที่สุดในขณะนัน้ ยุคตอมา งานวิจยัทางดานการประมวลผลภาษาธรรมชาติใน
ระดับสูงเริ่มเริ่มไดรับความสนใจ โดยเฉพาะการแปลภาษา ดังนัน้การใชกฎเพื่อตดัคาํจึงไม
เหมาะสม เพราะการใชกฎจะไมคํานึงถึงความหมายของคําที่ตัดได เชน “มีความ” อาจตัดตามกฎได
เปน “มีค” “วาม” เนื่องจาก “มีค” และ “วาม” เปนพยางคที่ถูกตองตามกฎการสะกดคาํภาษาไทย 
ดังนั้นจึงมกีารนําฐานความรูซ่ึงก็คือพจนานุกรมมาใชในการตัดคํา (Dictionary-based) ปจจุบัน 
คอมพิวเตอรมปีระสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถประมวลผลขอมูลขนาดใหญมากๆ ไดและงานวจิัย
เกี่ยวกับการประมวลผลธรรมชาติในระดับสูงไดรับความสนใจมากขึ้น ดังนั้นการประมวลผลใน
ระดับคําตองมคีวามถูกตองสูง เพื่อเปนแนวทางใหงานวิจยัการประมวลภาษาธรรมชาติในระดับสูง
สามารถนํามาสรางเปนโปรแกรมไดจริง ดังนั้นจึงเกิดแนวทางการใชคลังประโยคขนาดใหญมา
เรียนรู (Corpus-based) เพื่อใชในการตัดคําและกํากับหนาที่ของคํา 

 
 โดยรายละเอยีดของงานวจิัยที่เกี่ยวของกับการตัดคําในภาษาไทยที่มีมากอนทั้งหมดมดีังนี ้
 

1.1  การใชกฎ (Rule-based) 
  

       งานของ Thairatananond ในป 1981 เปนงานวจิัยในยุคเริ่มตนของการตัดคํา โดยเปน
การเริ่มตนตัดพยางค โดยการใชกฎในการตัดพยางค ซ่ึงกฎตางๆ ที่สรางขึ้นมานั้นอาศัยหลัก
ไวยากรณภาษาไทย แตมีปญหาในการสรางเพราะมบีางพยางคไมเปนไปตามกฎที่ตัง้ไว ทําใหมีการ
จัดเก็บพยางคตางๆที่เปนขอยกเวนไว 
  

       ลักษณะของกฎที่นํามาใชในการตัดพยางคภายในงานวิจยันี้ ไดสรางมาจากลักษณะ
ไวยากรณทางภาษาไทย โดยมีการพิจารณาจากลักษณะของอักขระที่ปรากฏในพยางคหรือคํา ซ่ึงทํา
ใหมีการจดัหมวดหมูตัวอักขระภาษาไทยตามการนําไปใชซ่ึงสามารถแบงไดเปน 5 กลุมใหญๆ 
ดังตอไปนี ้คือ  

 
1. กลุมพยัญชนะ (Consonant) 

a. พยัญชนะที่อยูหนาเสมอ (C1) 
b. พยัญชนะที่สวนใหญจะอยูหนาพยางค (C2) 
c. พยัญชนะที่เปนตัวสะกด (C3) 
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d. พยัญชนะที่เปนสระ (C4) 
e. อ่ืนๆ  (C5) 

2. กลุมสระ (Vowel) 
a. สระที่ไมตองมีตัวสะกด (V1) 
b. สระที่อยูหนาพยางคเสมอ (V2) 
c. สระที่สวนใหญมีตัวสะกดรวมดวย (V3) 
d. สระที่มีหรือไมมีตัวสะกดรวมดวย (V4) 

3. กลุมวรรณยกุต (Tone mark) (T) 
4. กลุมตัวเลข (Numeral) (N) 
5. กลุมอักขระพิเศษ (Special character) (S) 

 
       ขั้นตอนการทํางานของวิธีการนี้ เริ่มตนจากการตัดพยางคจากขวามาซาย โดยใชกฎ

ตางๆ ที่สรางขึ้นมาจากลักษณะของตวัอักขระดังที่กลาวไวขางตน โดยลักษณะของกฎเปนการเรียง
ของกลุมอักขระ ตัวอยางเชน C1+C2 ซ่ึงหมายถึง พยางคสามารถประกอบจากกลุมพยัญชนะที่อยู
หนาเสมอและตามดวยกลุมพยัญชนะที่เปนตัวสะกด และกฎตางๆ ที่สรางขึ้นมาถูกจดัเก็บไวภายใน
รหัสตนฉบับ (Source code) ซ่ึงทําใหการเพิ่มหรือแกไขกฎไมสามารถทําไดสะดวก และจากการ
ทดสอบปรากฏวาผลลัพธที่ไดจากการตัดพยางคดวยวิธีการนี้ ไดผลความถูกตองไมนอยกวา 85% 
แตความถูกตองที่ไดเปนการวัดความถูกตองระดับพยางคไมไดวัดในระดับคํา 

 
       สวนงานของ Charnyapornpong ในป 1983 ไดวจิัยเกี่ยวกับการตดัคําภาษาไทยโดยใช

พยางค ซ่ึงกฎที่นํามาใชนัน้นํามาจากหลักไวยากรณภาษาไทย และไดวเิคราะหลักษณะตางๆ ของ
พยางคภาษาไทย โดยลักษณะของกฎที่ไดนี้สามารถแบงไดเปน 2 ชนิดคือ กฎการหาขอบเขตหนา 
และกฎการหาขอบเขตหลัง และในแตละกฎยังแบงออกเปน 2 กลุมยอย คือ แบงตามคุณสมบัติของ
ตัวอักษรโดยกฎที่ไดออกมาจะจดัใหอยูในกลุมเอ (Group A) และแบงตามคุณสมบัติของรูปแบบ
การใชสระแตละตัวซ่ึงกฎทีไ่ดออกมานัน้จะแบงใหอยูในกลุมบี (Group B) 

        
       เนื่องจากลักษณะของตวัอักษรภาษาไทยนั้นสามารถเปนจุดที่บอกขอบเขตของพยางค

ไดอยางดี ทําใหในงานวจิัยนีม้ีการนําลักษณะของตวัอักษรมาสรางกฎการตัดพยางคซ่ึงเรียกกฎ
เหลานี้วา กฎที่ไดจากสมบตัิของอักษรหรือกฎกลุมเอ ตัวอยางกฎที่ไดจากคณุสมบัติของอกัษรใน
การหาขอบเขตหนาของพยางค เชน กฎ A-1F: สระตางๆ เหลานี้ อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู อ็ อํา อั และ 
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วรรณยกุต อ อ อ อ จะตองมพียัญชนะอยูขางหนาอยางนอย 1 ตัวอักษรเสมอ หรือ กฎ A-2F: สระ เอ 
แอ ไอ โอ สวนใหญจะเปนอักษรแรกในพยางคเสมอ ยกเวนคําบางคํา ตัวอยางเชน ขโมย ชโลม 
ทแยง จเร สไบ เปนตน สําหรับตัวอยางกฎที่ไดจากคณุสมบัติของอักษรในการหาขอบเขตหลังของ
พยางคมีดังนี้ กฎ A-1T: พยญัชนะตอไปนี ้ศ ณ ญ ษ ฐ ฎ ฏ ฒ ฬ ณ ฌ จะเปนตวัสะกดเสมอ ยกเวน
พยางคดังตอไปนี้ ศก ศร ศพ ษก ฐก ฬส ญวณ ณรงค ศตวรรษ และยังมีพยางคอ่ืนๆ อีก แตพยางค
เหลานั้นสามารถจัดการไดโดยใช กฎ A-1F หรือ กฎ A-2T: สระ อึ จะมีตัวสะกดหนึง่ตัวเสมอ 
ยกเวนพยางคเหลานี้ รึ พ ึฮึ 

 
       จากตัวอยางที่แสดงขางตนจะเห็นวาการหาขอบเขตของพยางคสามารถนําคุณสมบัติ

ของตัวอักษรตางๆ มาสรางเปนกฎเพื่อใชในการแบงพยางคได นอกจากนั้นในงานวจิัยนี้ มกีารสราง
กฎที่ใชในการแบงพยางค โดยกฎทีไ่ดจะพิจารณาจากคณุสมบัติของรูปแบบการใชสระแตละตวั
หรือกฎกลุมบ ีซ่ึงจะพิจารณาจากลักษณะของพยางคในภาษาไทย โดยจากที่สังเกตเห็นคือลักษณะ
ของพยางคในภาษาไทยมีรูปแบบที่แนนอนและตายตัว ทําใหในงานวจิัยนี้มกีารสรางกฎโดยอางองิ
จากรูปแบบของพยางคที่ปรากฏในภาษาไทย โดยตวัอยางกฎที่ไดจากคณุสมบัติของรูปแบบการใช
สระ ในการหาขอบเขตหลังของพยางค เชน กฎ B-1T: สระเหลานี้ อั อิ อึ อื ถามีวรรณยุกต จะตองมี
ตัวสะกด 1 ตัวเสมอ 

 
       นอกจากการสรางกฎจากคุณสมบัติของตัวอักษรและคุณสมบัติของรูปแบบการใชสระ

แลว ในงานวิจยันี้มีการสรางกฎสําหรับจัดการกับพยางคที่ไมใชลักษณะของพยางคภาษาไทย ซ่ึง
พยางคเหลานัน้อาจประกอบดวย อักขระพิเศษ ตวัเลข คํายอ หรือ อักขระจากภาษาตางชาติ 

 
       งานวิจยันีไ้ดทดลองกับเอกสารตางๆ จํานวน 100 เลม โดยเอกสารนั้นไดนํามาจาก

เอกสารชนิดตางๆ จํานวน 10 ชนิด ดังเชน หนังสือพิมพ ปรัชญา วิทยาศาสตร ศาสนา ภาษาศาสตร 
ฯลฯ จากการทดลองสามารถตัดพยางคไดถูกตองถึง 96% แตความถูกตองที่ไดเปนการวัดความ
ถูกตองระดับพยางคไมไดวดัในระดับคํา 

 
1.2  การใชพจนานุกรม (Dictionary-based) 

 
       งานของ ยนื ภูวรวรรณ และ ววิรรธน อ่ิมอารมณ ในป 2529 ถือวาเปนงานวจิัยงานแรก

ของการตัดพยางคที่มีการนําพจนานกุรมเขามาใช  วิธีการนี้จะตรวจสอบพยางคในพจนานุกรมแลว
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แยกประโยคเปนพยางคๆ จากซายไปขวา การตรวจสอบจะเริ่มตั้งแตหนวยของขอความที่ถูกแบง
คั่นดวยชองวาง เมื่อนําขอความที่ไดตรวจสอบกับคําในพจนานุกรมแลวปรากฏวาถาไมพบจะลด
ความยาวของขอความลงทีละตัว เชน ในขอความ “แนวทางการแกปญหาหนี้สินเกษตรกร” เมื่อ
ขอความนี้ไมปรากฏในพจนานุกรมแลวขอความนี้จะถูกลดลงเหลือ “แนวทางการแกปญหาหนี้สิน
เกษตรก” ซ่ึงไมปรากฏในพจนานุกรมเชนกัน จากนั้นจึง “แนวทางการแกปญหาหนีสิ้นเกษตร” จน
ในที่สุดจะไดคาํวา “แนวทาง” เปนคําแรก ผลของการตัดคําทั้งหมดเปนดังในตารางที ่1 
 
ตารางที่ 3 การทํางานของวิธีตัดคําโดยใชพจนานุกรมแบบยาวที่สุด (Longest Matching) 
 
ลําดับการทํางาน สวนของคาํท่ียาวที่สุด สวนท่ีเหลือ 

1 แนวทาง การแกปญหาหนี้สินเกษตรกร 
2 การ แกปญหาหนีสิ้นเกษตรกร 
3 แก ปญหาหนี้สินเกษตรกร 
4 ปญหา หนี้สินเกษตรกร 
5 หนี้สิน เกษตรกร 
6 เกษตรกร  

 
       สวนงานของ วิรัช ศรเลิศลํ้าวาณิช ในป 2536 ไดเสนอวิธีการที่มีประสิทธิภาพเมื่อ
ขอความ ประกอบดวยคําจํานวนมากหรือมีความยาวของขอความมากพอสมควร วิธีนี้จะทําบน 
อัลกอริธึมของ Longest Matching อีกครั้ง ซ่ึงเรียกวิธีการดงักลาววา Maximum Matching โดยหา
ความเปนไปไดทั้งหมดในการตัดคําในขอความนั้นๆ การยอนกลับ (Backtracking) จะเริ่มทํา
หลังจากที่ไดคําตอบจากวิธี Longest Matching แลวโดยจะทําไปทีละคําจากซายไปขวา เชน “กีฬา-
เปนการ-ออกกําลัง-กาย-อยางหนึ่ง” ซ่ึงเปนผลที่ไดจากการตัดแบบ Longest Matching จะถูกทํา
ยอนกลับ ที่คําวา “กฬีา” แตเนื่องจากวาจะไมเกิดประโยชนในการยอมใหเกิดคําที่ไมมีใน
พจนานกุรมอีก ฉะนัน้การ Backtracking จึงสิ้นสุดลงตรงคําวา “กีฬา” ตอไปทํายอนกลับ ที่คําวา 
“เปนการ” เพื่อตรวจดูความเปนไปไดทั้งหมดในการแบงคํา ผลที่ไดคือจะสามารถแบงไดเปน 
“เปน-การ...” และการ ยอนกลับ และสิ้นสุดลงตรงคําวา “เปน” เมื่อ Backtracking ส้ินสุดลงกับทุก
คําแลว จะคํานวณหาคา (Cost) ใหกับแตละรูปแบบที่เปนไปได โดยบังคับใหมีการเกดิคําที่ไมมีใน
พจนานกุรมนอยที่สุด แลวเรียงผลของการตัดคําที่ไดใหมโดยใหคําตอบที่นาจะเปนไปไดมากที่สุด
หรือถูกตองมากที่สุดมาในอนัดับแรก การคํานวณคาใหแตละรูปแบบทําไดดังนี้ ถาคําที่ปรากฏใน
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พจนานกุรมใหมีคาเปน 1 สวนคําที่ไมปรากฏในพจนานกุรมใหมีคาเปน 6 จากนัน้นําคาของแตละ
คําในประโยคมารวมกันจะไดคาของประโยคนั้น  ผลของการตัดคําและ คาที่คํานวณไดแสดงไวใน
ตารางที่ 4 ดวยคาที่นอยที่สุดคือประโยคที่มีความถูกตองมากที่สุด 
 
ตารางที่ 4 ผลของการตัดคําดวยวิธี Maximum Matching  
 

ผลจากการยอนกลับ Cost 
กีฬา-เปน-การ-ออกกําลังกาย-อยางหนึ่ง 5 
กีฬา-เปนการ-ออกกําลังกาย-อยางหนึ่ง 4 
กีฬา-เปนการ-ออก-กําลังกาย-อยางหนึ่ง 5 
กีฬา-เปนการ-ออก-กําลังกาย-อยาง-หนึ่ง 6 
กีฬา-เปนการ-ออกกําลัง-กา-ยอ-ยาง-หนึ่ง 7 
กีฬา-เปนการ-ออ-[ก]-กําลังกาย-อยางหนึ่ง 11 
กีฬา-เปนการ-ออกกําลัง-กาย-อยา-[ง]-หนึ่ง 12 
กีฬา-เปนการ-ออ-[ก]-กําลังกาย-อยาง-หนึง่ 12 
กีฬา-เปนการ-ออ-[ก]-กําลังกาย-อยา-[ง]-หนึ่ง 18 
 

1.3   การใชสถิติจากคลังเอกสาร (Corpus-based) 
  

       งานของ Asanee Kawtrakul และคณะ ในป 1995 ไดนําแบบจําลองไตรแกรม (Trigram 
Model) มาประยุกตใชในการวิเคราะหระดบัคํา (Morphological Analysis) ทั้งระบบ ซ่ึงหมายถึงการ
แกไขปญหา การตัดคํา การสะกดผิด คําไมรูจัก และ ความคลุมเครือในการเลือกหนาที่ของคํา โดย
สมการในการคํานวณคาความนาจะเปนของประโยคโดยใชแบบจําลองไตรแกรม สามารถคํานวณ
ไดดังทีแ่สดงในสมการที่ (1) 
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จากสมการที่ (1) คือการคํานวณหาคาความนาจะเปนของแตละประโยคโดย W  คือประโยคที่ตัดคํา
แลว และประโยค W  ประกอบไปดวยคําตางๆ ซ่ึง 1 2... nW w w w=  โดยที่ iw  คือคําศัพท และการ
คํานวณคาความนาจะเปนของแตละประโยค มีขอกําหนดวา ความนาจะเปนของ iw  จะขึน้อยูกับ 

1iw −  และ 2iw −  เทานั้น 
 
       แตเนื่องจากการคํานวณคาความนาจะเปนตามสมการนั้นจะตองใชคลังขอความขนาด

ใหญมาก โดยคลังขอความควรจะมากกวา 3n  คํา โดยที่ n  คือจํานวนคําที่เปนไปไดทั้งหมด สาเหตุ
ที่ตองใชคลังเอกสารที่มีขนาดมากกวา 3n  คํา เนื่องจากวิธีนีต้องมีการนําคาสถิติของการเกิดรวมกัน
ของคํา 3 คําที่เรียงติดกนั มาใชในการคํานวณ สําหรับภาษาไทยมีคําที่ใชกันตามปกติประมาณ 
10,000 คํา ดังนั้น ตองเตรียมคลังเอกสารที่ตัดคําแลวประมาณ 1,000,000,000,000 คํา ซ่ึงเปนงานที่
ตองใชเวลานานสําหรับการสรางคลังเอกสารใหเพียงพอ ดังนั้นจึงมกีารประมาณสมการที่นํามาใช
แทนสมการ (1) 

 

2, 1 1 2 1 3 1 2
1 1

( | ) ( ( ) ( | ) ( | , ))
n n

i i i n n n n n n
i i

P w w P w P w w P w w wλ λ λ− − − − −
= =

= + +∏ ∏       (2) 

 
       จากสมการที่ (2) จะเปนการแกปญหาเรื่องจํานวนขอมูลที่นํามาใชนั้นไมเพยีงพอ โดย

มีการนําคาความนาจะเปนของไบแกรม (Bigram) และ ยูนิแกรม (Unigram) เขามาชวยในการ
คํานวณ และคา 1λ  2λ  และ 3λ  ใหมีคาเทากับ 0.1 0.3 และ 0.6 ตามลําดับ ซ่ึงนํามาจาก (Charniak, 
1996) 

 
       สําหรับการแกไขปญหาความคลุมเครือในการเลือกหนาที่คําที่ถูกตอง งานวิจยันี้ไดใช

แบบจําลองไตรแกรมของชนิดคํา ซ่ึงแสดงตามสมการที่ (3) 
 

1, 1
1

( ) ( | ) ( | )
n

n i i i i
i

P t P t w P t t+
=

=∏       (3) 

 
       โดยที่ iw  คือคําที่มีการหาขอบเขตที่ถูกตองแลว และ it  คือ หนาที่ของคําที่ถูกตอง 

        
       งานของ Asanee Kawtrakul และคณะ ในป 1997 ไดเสนอวิธีการตดัคําที่สามารถ
แกปญหาเรื่องคําไมรูจัก (คําศัพทที่ไมพบในพจนานุกรม) นอกจากนัน้ยังสามารถบอกถึงชนิดของ
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คํา รวมถึงแสดงลักษณะทางความหมายของคํา และสามารถแกไขคําที่สะกดผิดอีกดวย ซ่ึงใน
งานวิจยันีใ้ชวธีิแบบจําลองไตรแกรมของลักษณะความหมายคํา และมกีารนํากฎตางๆ เขามาชวยใน
การพิจารณา สําหรับสมการที่ใชในการคาํนวณเปนดังสมการที่ (4) 
 

1,
1, 1, 1 2

1

arg max ( , ) ( | , ) ( , )
n

n

n n i i i i it i

P w t P t t t P w t− −
=

= ×∏       (4) 

 
       โดยที่ 1,nw  จะหมายถึงประโยคที่แบงคําเปน 1w  ถึง nw  และ 1,nt  คือ ลําดับของ
ความหมาย โดย it  คือความหมายของ iw  ซ่ึงในสมการนี้จะหาความนาจะเปนของแตละคํา ที่ทําให
คาความนาจะเปนของ 1, 1,( , )n nP w t  มีคามากที่สุด 
 
       สําหรับการหาขอบเขตของคําไมรูจักหลักการที่วา จดุเริ่มตน และ จดุสิ้นสุดของคําไม
รูจัก นาจะเปนจุดที่คาความนาจะเปนของ 1, 1,( , )n nP w t  มีคาเปลี่ยนแปลงมากกวาปกติ โดยจะ
กําหนดคาการเปลี่ยนแปลงปกติ (Threshold) ดังนี้ จดุที่มคีวามนาจะเปนเปลี่ยนแปลงจะเดมิมากกวา
คาการเปลี่ยนแปลงปกติจะกําหนดใหจุดนั้นเปนจุดเริ่มตนและจุดตอไปใหเปนจุดสิ้นสุด 
 
       วิธีการนี้เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ สามารถแกไขปญหาการหาขอบเขตของคํา การ
กํากับหนาที่ของคํา การหาคําไมรูจัก และการแนะนําคําทีส่ะกดผิด แตวธีิการนี้จําเปนตองมีการ
เรียนรูจากคลังเอกสารที่มีการกํากับความหมายของคํา ซ่ึงงานในการกํากับความหมายของคําเปน
งานที่ใชเวลาในการเตรียมนานมาก ดังนั้นในทางปฏิบัตจิึงไมสะดวกในการนําวิธีการนี้มาใชจริง 
งานดังกลาวมคีวามถูกตองประมาณ 85% 
 
       งานของ Surapan Meknavin และคณะ ในป 1997 ไดเสนอแนวทางการมองปญหาการ
ตัดคําเปนแบบปญหาการจดักลุม (Classification) โดยการแกปญหาการจัดกลุมจะใชคุณลักษณะ 
(Feature) ของตัวอยางที่สนใจมาเรียนรูเพื่อที่สรางเปนแบบจําลอง ที่สามารถแบงแยกขอมูลจริงได 
โดยการเรียนรูจะใชทั้งตวัอยางบวก (Positive example) หมายถึง ตัวอยางประโยคทีต่ัดคําถูก และ 
ตัวอยางลบ (Negative example) หมายถึงประโยคที่ตัดคําผิด  คําตอบที่ไดจากวิธีการจัดกลุมจะเปน
ลักษณะจริงหรือเท็จ (2-Class) คือสามารถตอบวาใชหรือไมเทานั้น (แตสามารถประยุกตเพื่อให
สามารถทํางานแบบหลายคําตอบได) 
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       ดังนั้นการที่จะนําวิธีการจัดกลุมมาใชในการตัดคําจึงตองกําหนดกลุมปญหา ที่ใชใน
การเรียนรู  ตวัอยางบวกและลบที่ใชในการเรียนรู และคณุลักษณะที่สามารถแบงแยกปญหานั้นได 
สําหรับงานวิจยันี ้ปญหาที่สนใจคือ ปญหาความกํากวมแบบมีความหมาย และปญหาคําไมรูจักแบบ
ซอนเรนบางสวนและทั้งหมด แตระบบตดัคํานี้จําเปนตองมีการกํากับหนาที่ของคําใหกับประโยค
กอนเพราะไดใชหนาที่ของคําเปนหนึ่งในคุณลักษณะในการเรียนรู  โดยในงานวจิัยนีไ้ดเลือกใช
แบบจําลองไตรแกรมของชนิดของคํา (POS Trigram Model) ในการกํากับชนิดของคํา ดังนั้นจงึทํา
ใหเกิดขอจํากดั คือ ความถูกตองขึ้นกับการประมวลผลสวนแรก (การกาํกับหนาที่ของคํา) และ
สามารถรองรับความกํากวมและคําไมรูจักไดหนึ่งทีต่อหนึ่งประโยค สวนอัลกอริธึมการจัดกลุมที่
นํามาใชในงานวิจยันี้คือ Winnow (Littlestone, 1988) และ Ripper (Cohen, 1995) 
 
       งานของ Wirote Aroonmanakun ในป 2002 ไดเสนอการตัดคําที่ไดแนวคิดจาก ปญหา
คําไมรูจัก การไมเพียงพอของพจนานกุรม ที่เปนปญหาสาํคัญที่เกิดขึ้นจากการใชพจนานุกรมชวย
ในการตัดคํา และ ปญหาการเตรียมคลังประโยคที่ตองมีการกํากับขอมูลคํา ซ่ึงตองใชเวลานานและ
เปนงานที่ใชเวลามาก จึงเกิดแนวคดิการตัดคําโดยไมใชพจนานุกรมและไมใชคลังประโยคที่มีการ
ตัดคําและกาํกบัชนิดของคํา แตจะใชการเรยีนรูจากคลังประโยคที่ผานกระบวนการเตรียมที่สามารถ
ทําไดงาย เชน การตัดพยางค จากนั้นจึงคํานวณคาสถิติของหนวยที่สนใจ เพื่อหาจุดทีน่าจะเปน
ขอบเขตที่ถูกตองในการแบงคํา ตัวอยางสถิติที่สามารถใชได เชน N-gram, Maximum Entropy, 
Chi-square, Log-likelihood เปนตน โดยในงานวจิัยนี้ใชคลังประโยคที่ผานกระบวนการแบงพยางค
โดยใช Bigram Model กับกฎการรวมของพยางค จากนัน้จึงใชคา Collocation Strength ซ่ึงเปนคาที่
คํานวณจากสถิติการเกิดรวมของพยางค ที่ตัดไดจากในขั้นตอนตัดพยางค ในการหาขอบเขตการ
แบงคํา แตความถูกตองที่ไดจะใกลเคียงกบัวิธีการตัดคําโดยพจนานุกรมแบบใหไดจํานวนคําและคํา
ที่ไมมีในพจนานุกรมนอยทีสุ่ด โดยมีประสิทธิภาพสูงกวาเมื่อเอกสารที่นํามาทดสอบมีคําไมรูจัก
รวมอยูดวย ความถูกตองในการตัดคําเอกสารที่มีคําไมรูจัก อยูที่ประมาณ 80% 
 
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบจดุเดนและจดุดอยของการตัดภาษาไทยของงานวิจยักอนหนา 
 

วิธีการที่ใช งานวิจัย จุดเดน จุดดอย 
อิงกฎ (Ruled-based) (Thairatananord, 1981) 

(Charnvapornpong, 1982) 
ประมวลผลไดเร็ว
และไดผลดใีนการ
ตัดพยางค 

ไมคํานึงถึงความ
ถูกตองในระดบั
ความหมายของคํา 
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อิงพจนานกุรม 
(Dictionary-based) 

(ยืน ภูวรวรรณ, 2529) 
(วิรัช, 2536) 

ประมวลผลไดเร็ว
และแกปญหาคํา
คลุมเครือในการแบง
คําไดบางสวน 

ไมสามารถ
แกปญหาคําไมรูจัก
ได 

อิงคลังเอกสารแบบมี
ผลเฉลย (Supervised 
Learning) 

(Kawtrakul et al., 1995) 
(Kawtrakul et al., 1997) 
(Meknavin et al., 1997) 

ความถูกตองสูง 
สามารถประยุกต
แกไขปญหาการตัด
คําไดทุกระดับ 

ใชแรงงานและเวลา
อยางมากในการ
เตรียมคลังประโยค
ใหเพยีงพอในการ
เรียนรู  

อิงคลังเอกสารแบบ
ไมมีผลเฉลย 
(Unsupervised 
Learning) 

(Aroonmanakun, 2003) เตรียมคลังประโยค
เพื่อใชเรียนรูไดงาย 
 

ความถูกตองนอย
กวาวิธีแบบมผีล
เฉลย 
 

 
2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของในภาษาอื่นๆ 
  

สําหรับการประมวลผลระดบั (Morphological Analysis) ในภาษาอื่นๆ จะแตกตางจาก
ภาษาไทยเนื่องลักษณะของภาษา สําหรับภาษาในแถบยโุรป จะไมมีปญหาความคลุมเครือในการ
แบงคําเพราะมีตัวแบงแยกคาํอยางชัดเจน จึงมีการแกไขปญหาโดยเนนที่การกํากับชนิดของคําเปน
สวนใหญ ซ่ึงคําในภาษาทางยุโรป เชน ภาษาอังกฤษ มกัจะมีขอมูลของหนวยคํา(lexical 
information) ที่สามารถนํามาใชชวยในการวิเคราะหได เชน มีลักษณะที่สามารถผันไดตามหนาที่ 
(inflection) เชน การเติม ed หรือ s หรือ es ทายคําสามารถบอกไดวาเปนคํากริยา หรือ รูปแบบการ
ใชงานในประโยค(derivation) เชน การเตมิ ful หลังคํานามจะทําใหคํานามเปนคําคณุศัพท มีการใช
ตัวอักษรขึ้นตนเปนตวัใหญ(capital letters) ถาคํานั้นไมไดอยูตนประโยคทําใหบอกไดวาคํานัน้เปน
ช่ือเฉพาะ นอกจากนั้นยังมตีวัแบงประโยค พยางค คอนขางชัดเจน(punctuation marks) เปนตน ซ่ึง
ทําใหการแยกแยะคําผิดหรือคําไมรูจักทําไดงาย เพราะมขีอบเขตของคําที่ชัดเจน 

 
 สําหรับภาษาในแถบเอเชีย เชน จีน ญ่ีปุน เกาหลี ไทย จะมีปญหาในการแบงแยกขอบเขต
ของคํา และมักไมมีขอมูลของหนวยคําชวยในการแยกแยะประเภทของคําเชนภาษาในยุโรป แตใน
ภาษาบางประเทศ เชน จีน ญ่ีปุน เกาหลี เปนตน ตัวอักษรมักจะเปนพยางคและคํา จึงทาํใหสถิติใน
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การเชื่อมตอกนัของแตละอกัษรหรือพยางคมีความแตกตางกันอยางชดัเจน จึงสามารถนําลักษณะ
เหลานี้มาใชแบงแยกคําได แตภาษาเหลานี้ยังยากตอการตรวจจับและแกไขคําผิด เพราะยากตอ
ขอบเขตของคําที่มีความคลุมเครือ 
 

ในภาษาเกาหลี Joong ในป 1997 นําเสนอวิธีการตัดคําและแกไขความคลุมเครือของคําโดย
ไมใชพจนานกุรม โดยอาศัยสถิติของหนวยพยางคหรืออักษรที่ประกอบเปนคํามาตัดสินขอบเขต
ของคํา Shim ในป 1996 และ 1997 นําเสนอการใช Mutual Information ของพยางคเพือ่ใชในการตัด
คําและหาขอบเขตของ compound noun นอกจากนั้นยังมีงานของ Kang ในป 2001 ที่ไดเสนอการใช
สถิติการเกิดรวมกันของสองพยางคกับชองวาง เพื่อนําสถิตินั้นมาตัดสนิจุดที่เปนขอบเขตของคํา  
โดยงานวิจยัในภาษาเกาหลีที่กลาวมาทั้งหมดจะใชสถิติของพยางค เนือ่งจากลักษณะทางภาษาที่การ
เชื่อมตอกันของแตละพยางคนั้นมีคาความเปนไปไดทีแ่ตกตางกันอยางชัดเจน เชน มพียางคพิเศษ
สําหรับลงทายของคํา เปนตน 
 

ในภาษาญี่ปุน Nagata ในป 1996 นําเสนอวธีิทางสถิติและ dynamic algorithm ในการเลือก
รูปแบบการตดัคําและชนดิของคําที่ดีที่สุดจากคาความนาจะเปนของการเชื่อมตอเปนคําของ
ตัวอักษร และยังนําเสนอวิธีในการกํากับขอบเขตของคําที่ไมรูจัก ซ่ึงคําที่ไมรูจักในภาษาญี่ปุนนั้น
จะตรวจสอบไดงายกวาในภาษาไทยเนื่องจากในภาษาญี่ปุนจะมีอักขระหลายชดุ และมีอักขระแบบ
คาตากานะสําหรับเขียนคําทีไ่มรูจัก Takahashi ในป 1995 นําเสนอวิธีการอาศัย Neural Network ซ่ึง
สามารถเรียนรูและแทนคําเปนเวคเตอรเฉพาะ ซ่ึงกระจายอยูใน Vector Space โดยคําที่ใกลเคียงกัน
จะอยูใกลกนั คําที่แตกตางกนัจะอยูหางกันออกไป และคาํที่ใชรวมกนัจะมีลักษณะเฉพาะตามที่
ระบบกําหนด ซ่ึงเวคเตอรของคําเหลานี้สามารถนําไปใชในการแกไขปญหาความคลุมเครือในการ
ตัดและกํากับชนิดของคําได โดย Neural Network นี้จะสามารถจัดการกับประโยคที่มีความยาวแบบ
ไมจํากัดได เนือ่งจากมีการจดจําสภาวะกอนหนาหรือคําที่ปอนไวกอนหนาได  สวนการแกไข
ปญหาคาํสะกดผิดนั้น Araki และคณะ ในป 1994 ไดใช Markov Model ในการตรวจจับคําสะกดผดิ
และแกไขคําสะกดผิดดังกลาวดวยวิธีการแทนที่ เพิ่มคําหรือลดคํา ซ่ึงใชไดกับภาษาญี่ปุนและ
ภาษาอังกฤษ 

 
ในภาษาจนี Chang  ในป 1997 Ge ในป 1999 และ Ponte และ Croft ในป 1996 ไดใช

วิธีการเรียนรูแบบ Unsupervised ซ่ึงจะหลกัการของวิธีการ EM (Expectation Maximization) ซ่ึง
วิธีการนี้จะไมอาศัยพจนานุกรม กฎทางภาษา หรือ คลังเอกสารที่ตัดคําแลวเปนตวัอยาง แตจะอาศัย
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สถิติของการเกิดรวมของตวัอักษรที่ติดกนั โดยสวนมากจะใชสถิติของสามตัว (Trigram) สําหรับ
ความถูกตองทีไ่ดจะต่ํากวาวธีิการเรียนรูแบบมีผลเฉลย (Supervised) ดงันั้นจึงมกีารพฒันาตอ โดย 
Peng และ Schuurmans ในป 2001 ไดนําเสนอวิธีการใชหลักการของ EM โดยใชสถิติของพยางค
แทนการใชสถิติของตัวอักษร โดยการทํางานจะแบงเปน 2 สวนคือ สวนแรกคือสวนการตัดพยางค
ซ่ึงในสวนนีจ้ะใชหลักการของ EM โดยใชสถิติจากตัวอักษร และในสวนที่สองจะใชหลักการของ 
EM เชนเดยีวกันแตจะใชสถิติจากพยางคที่ตัดไดในสวนแรกมาใช สวนของ Ando และ Leeในป 
2000 และ 2003 เสนอวิธีการที่เรียกวา TANGO (Threshold And maximum for N-Grams that 
Overlap) ซ่ึงเปนวิธีแบบ Unsupervised โดยใชความถี่ของการซอนทับกันของชุดตวัอักษรเพื่อหาจุด
ที่ควรเปนขอบเขตของคํา ซ่ึงวิธีการนี้เปนการใชสถิติอยางงายจึงมีความซับซอนในการคํานวณนอย
กวาวิธีที่ใชหลักการของ EM จึงทําใหทํางานไดรวดเร็วกวา แตวิธีการของ Ando และ Lee จะ
ไดผลดีกับคําที่มีความยาวมากๆ (คือประกอบดวยตัวอักษรตั้งแต 4 ตวัขึ้นไป) 
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อุปกรณและวิธีการ 
 

อุปกรณ 
 

1. เครื่องคอมพิวเตอรเพนเทียม 2.4 GHz หนวยความจํา 512 MB ฮารดดิสก 8.0 GB ลง
ระบบปฏิบัติการ Windows XP 1 เครื่อง 

2. เครื่องคอมพิวเตอรเพนเทียม 1.4 GHz หนวยความจํา 256 MB ฮารดดิสก 4.0 GB ลง
ระบบปฏิบัติการ Linux TLE 5.0 1 เครื่อง 

3. ชุดแปลงภาษา Python สําหรับระบบ Windows และ Linux 
 

ภาพรวมสําหรับการตัดคาํโดยการเรียนรูแบบไมมีผลเฉลย 
 

 ตามทฤษฏี การตัดคําโดยใชการเรียนรูจากคลังเอกสารที่ผานการเตรียม (ตัดคําหรือกํากับ
วจวีิภาคหรือกาํกับคําหมาย) จะใหผลลัพธที่มีความถูกตองสูง แตในทางปฏิบัติการเตรียมคลัง
เอกสารนั้น เปนงานที่ตองใชเวลา อีกทั้งผูเตรียมตองเปนผูที่เชี่ยวชาญทางดานภาษา อีกทั้งคลัง
เอกสารที่เหมาะสมจะตองเปนเอกสารในกลุมเดียวกันกับเอกสารที่จะนาํมาตัด ดังนัน้การที่จะ
เตรียมคลงัเอกสารใหเพียงพอตอการเรียนรูเปนงานตองใชเวลามากและอาจเปนไปไดยากในทาง
ปฏิบัติ 
 
 ดวยเหตุผลดังกลาว จึงมแีนวคิดที่จะใชเอกสารไมผานการเตรียมในการเรียนรูแทน ซ่ึง
วิธีการดังกลาว สามารถแบงเปนสองสวนใหญ เพื่อใหงายแกการเขาใจ คือ สวนการคาํนวณสถิติ
จากคลังเอกสาร (การเตรียมคลังเอกสาร) และ การนําสถิติไปใชในการหารูปแบบการตัดคําที่
ถูกตอง 
 
1. การคํานวณสถิติจากคลังเอกสารหรือการเตรียมคลังเอกสาร 

 
สําหรับการเรียนรูแบบมีผลเฉลย (Supervised Learning) ใชผูเชี่ยวชาญในการเตรยีมคลัง

เอกสาร แตสําหรับการเรียนรูแบบไมมีผลเฉลยใชวิธีการอื่นเพื่อเตรียมคลังเอกสาร จากการสํารวจ
จากงานวิจยัทีผ่านมาพบวาม ี2 วิธีหลักๆ ที่ใชในการเตรียมคลังเอกสาร คือ 
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1.1  ใชการคํานวณทางสถิติ 
 
       วิธีการทางสถิติที่นิยมใชมีดวยกัน 2 วธีิ คือ Minimum Description Length (MDL) 

(Rissanen, 1989) และ Expectation-Maximization (EM) (Dempster et al., 1977) 
 
       1.1.1  Minimum Description Length (MDL)  
                  
    เปนวิธีการทีใ่ชแกปญหาประเภทการเลือกแบบจําลอง (Model Selection) ซ่ึง

วิธีการนี้จะตั้งอยูบนหลักการที่วา สวนของขอมูลที่เรียงอยางเปนระเบยีบสามารถถูกยอสวน 
(Compress) ได หรืออีกนยัหนึ่งคือ เราสามารถแทนขอมูลนั้นโดยใชสัญลักษณที่นอยกวาในการ
แทนชุดขอมูลเดิม ดังนัน้ขอมูลยิ่งมีความเปนระเบียบมากเทาไร เรายิ่งสามารถยอยสวนไดมาก
เทานั้น เพราะฉะนั้น ขอมูลที่สามารถยอยสวนไดมากขีน้เทาไร หมายถึง เราสามารถเรียนรูขอมูลได
มากขึ้นเทานัน้ 

 
    ถาให (1) (2), ,...H H  เปนแบบจําลองในการแกปญหาทีต่องการเลือก ซ่ึงแตละ

แบบจําลองจะประกอบดวยเซตของสมมุติฐาน สําหรับสมมุติฐานที่ดีทีสุ่ด (1) (2) ...H H H∈ ∪ ∪  
ที่จะอธิบายขอมูล D  คือ สมมุติฐานที่ทําใหผลรวมของ ( ) ( | )L H L D H+ มีคานอยสุด โดยที่ 

 
( )L H  คือ ความยาวของการแทนสมมุติฐานH ในหนวยของบิต 
( | )L D H  คือ ความยาวของการแทนขอมูลซ่ึงยอสวนโดยสมมุติฐานH ในหนวยของบิต 

 
    สําหรับการนํา MDL มาประยุกตเพื่อใชในการตัดคําไดถูกเสนอโดย Creutz และ 

Lagus ในป 2002 ซ่ึงเปนการตัดคําภาษาฟนนิช โดยในงานนี้ไดมองปญหาตัดคําวาเปนการแทนสาย
อักษรดวยคําในพจนานุกรม ซ่ึงเหมือนกับการยอยสวนสายอักษรโดยใชพจนานกุรม ดังนั้นสมการ
สําหรับคิดคาของแบบจําลอง หรือ คาC  โดยที่ H  คือ พจนานกุรม หรือ Codebook และ 

1 2... nD m m m=  คือลําดับของคําในพจนานกุรมที่ตรงกับสายอักษร (คา C  นอย หมายถงึ สามารถ
ยอยสวนแบบจําลองนั้นไดมาก) 
 

(Source text) (Codebook)
log ( ) ( )i j

tokens types

C Cost Cost
p m k l m

= +

= − + ×∑ ∑       (5) 
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โดยที่  

( )ip m  คือ คาประมาณของ Maximum-Likelihood (ML) ดวยหาไดจากจํานวนของ im หาร
ดวยจํานวนของคําทั้งหมด 

( )il m  คือ คาความยาวของ im  (นับจากจํานวนของอกัษร) 
k  คือ คาของจํานวนบิตทีเ่พียงพอในการแทนหนึ่งตวัอักษร (ในงานนี้มีคาเปน 5 เนื่องจาก

เพียงพอในการแทนอักษรตวัพิมพเล็กในภาษาฟนนิชทัง้หมด 32 ตัว) 
 
1.2  Expectation-Maximization (EM)  

 
       ในการประยุกตแกไขปญหาโดยใชหลักทางสถิติ ปญหาสําคัญที่มักจะพบเจอคือการ
ประมาณคาของพารามิเตอรโดยใชฟงกช่ันความนาจะเปน (Likelihood Function) มีความซับซอน
และยากตอการคํานวณ โดยมีสาเหตุมาจากขอมูลไมเพียงพอ โดย EM เปนวิธีการทัว่ไปที่ใชในการ
คํานวณหาคาความนาจะเปนโดยประมาณคาสูงสุด (Maximum Likelihood Estimation หรือ MLE) 
ของขอมูลที่ไมสมบูรณ โดยคํานวณจากความสัมพันธของคา MLE ของขอมูลที่จะนํามาเติมเต็ม 
และคํานวณคา MLE คร้ังตอไปดวยใชคา MLE คร้ังกอน 
 
       วิธีการ EM เปนการคํานวณแบบวนรอบ (Iterative algorithm) โดยแตละรอบของการ
คํานวณประกอบดวยสองขัน้ตอน คือ ขั้นตอนการคาดหวัง (Expectation Step หรือ E-Step) และ 
ขั้นตอนการหาคาสูงสุด (Maximization Step หรือ M-Step) สําหรับผูคิดคนวิธีการ EM คือ 
Dempster และ คณะ ในป 1977 
 
       สําหรับการประยุกตใชวธีิการ EM เพื่อตัดคํา มีงานวจิยัจํานวนมากทีน่ําวิธีการดังกลาว
มาใช ตามที่กลาวไวในสวนของการตรวจเอกสาร แตละงานจะใชหลักการพื้นฐานเดยีวกัน แตจะ
แตกตางตรงสวนปลีกยอย ทีเ่พิ่มเขามาเพื่อลดปญหาที่เปนผลกระทบจากการใชวิธี EM เชน การ
กระจายของขอมูลมากเกินไป (Sparse data problem) ผลลัพธที่ไดมกัจากเปนกลุมกอนที่ใหญ และ 
การหลงเชื่อคาสูงสุดเฉพาะแหง (Local maxima)  
 

       วิธีการพื้นฐานสําหรับการตัดคําโดยใชวิธี EM มีดังนี้ ถาใหลําดับของตัวอักษร 
1 2... TC c c c=  ถาตองการแบงลําดับของตัวอักษรเหลานัน้เปนลําดับของกลุมกอน 1 2... MS s s s=  
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โดยที่กลุมกอน is  ไดเลือกมาจากฐานคําศพัท { , 1,...,| |}iV s i V= =  ถาเรามีคาการกระจายของ
ความนาจะเปน (Probability distribution) { | ( ), 1,...,| |}i i ip s i Vθ θ θ= = = ซ่ึงกําหนดตามคําใน
ฐานคําศัพท ดงันั้นเราจะสามารถคํานวณหาผลการตัดคํา 1 2... TC c c c=  ใหเปนกลุมกอน 

1 2... MS s s s=  ไดตามวิธีตอไปนี้ เริ่มแรก สําหรับทุกๆ รูปแบบการตัดคํา S  ของ C  เราสามารถ
คํานวณความความนาจะเปนสัมพันธ (Joint likelihood) ของ S  กับ C  ไดดงันี้ 

 

1

( , | )
M

i
i

prob S C θ θ
=

=∏       (6) 

 
       ดังนั้นเราสามารถหารูปแบบการตัดคําที่มีคาความนาจะเปนสูงสุด *S  ไดดังนี ้

 
* arg max{ ( | ; )}

arg max{ ( , | )}
S

S

S prob S C

prob S C

θ

θ

=

=
      (7) 

 
       เราสามารถใชการถอดรหัสแบบไวเทอรบี้ (Viterbi decoding) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การคํานวณสมการที่ (8) สําหรับในสวนของการเรียนรูจากคลังเอกสารเพื่อหา iθ  จะเปนสวนที่นํา 
EM มาใช จากงานของ Dempster และ คณะ ในป 1977 ฟงกช่ันการปรับคา Q  ที่ใชในงานนี้คือ 
 

1( , 1) ( | ; ) log( ( , | ))k k

S
Q k k prob S C prob C Sθ θ ++ =∑       (8) 

 
       สําหรับการหาคาสูงสุดของสมการ (8) ภายใตขอกําหนดที่วา 1 1k

ii
θ + =∑  เราจะได

สมการการประมาณคาไดดังนี้ 
 

1 #( , ) ( , | )
#( , ) ( , | )

j

k
ik S

i k
js S

s S prob S C
s S prob S C

θ
θ

θ
+ ×
=

×
∑

∑ ∑
      (9) 

 
       โดยที่ตัวตัง้ คือ ผลรวมของจํานวนครั้งที่ is  ปรากฏในทุกรูปแบบของการตัดคํา S  ซ่ึง
ถวงน้ําหนกัดวยความนาจะเปนของรูปแบบการตัดคํา สวนตวัหาร คือ ผลรวมของทุกคําที่ปรากฎใน
ทุกรูปแบบของการตัดคํา ซ่ึงถวงน้ําหนกัดวยความนาจะเปนของรูปแบบการตัดคํา 
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1.2  เรียนรูจากคลังขอมูลดิบ 
 
 วิธีการนี้ใชไดในบางภาษาเทานั้น ลักษณะภาษาที่เหมาะสมกับการเตรียมเอกสารแบบนี้คือ
หนึ่งตวัอักษรสามารถแทนเปนคําได เชน ภาษาญี่ปุน (ตวัคันจ)ิ และ ภาษาจีน ตวัอยางเชน งานของ 
Ando และ Lee ในป 2000 
 
2. การนําสถิตไิปใชในการหารปูแบบการตัดคําท่ีถูกตอง 

 
ในขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนการนําสถิติความนาจะเปนจากคลังเอกสารที่เปนผลลัพธจาก

ขั้นตอนการเตรียมคลังเอกสาร มาตัดสินหรือใหคะแนนรูปแบบการตดัคํา เพื่อที่จะเลือกรูปแบบการ
ตัดคําที่นาจะถูกตองมากที่สุด สําหรับวิธีการที่นิยมใชคือ N-Grams Model (สมการไดกลาวไวใน
สวนการตรวจเอกสาร) โดยจํานวนแกรมที่ใชจะขึน้อยูกับลักษณะของภาษาและขนาดของคลัง
เอกสาร คาที่นิยมใชคือ 3 โดยมีช่ือเรียกเฉพาะวาแบบจําลองไตรแกรม (Trigram Model) 

 
สําหรับวิธีการอื่นที่สามารถนาํมาใช จะเปนวิธีทางสถิติอ่ืนๆ มีทั้งเปนสูตรที่เปนที่รูจักกนั 

ตัวอยาง เชน Mutual Information, Chi-square, Dunning’s log likelihood หรือ เปนการคํานวณทีค่ิด
ขึ้นใหมตามแนวคิดตามแตละงานวจิัย ตวัอยางเชน ในงานของ Ando และ Lee ในป 2000 ไดเสนอ
วิธี Threshold And maximum for N-Grams that Overlap (TANGO) ซ่ึงใชในการตัดตวัคันจใิน
ภาษาญี่ปุน โดยวิธีนีจ้ะใชคลังเอกสารแบบไมมีการเตรียม หรือ ในงานของ Wirote ในป 2002 ได
เสนอวิธี Collocation Strength โดยวิธีนีจ้ะใชคลังเอกสารที่ผานการตัดพยางคโดยใชวิธี
แบบจําลองไบแกรม (Bigram Model) 

 
หลักการและเหตุผล 

 
 จากการศึกษางานวิจยักอนหนา พบวามีเทคนิคหลายอยางที่นํามาใชในการตัดคํา นั้นมีขอดี
และขอเสียแตกตางกันไป ถึงแมวาเทคนิคเบื้องตนเหมือนกันแตรายละเอียดหรือระดบัในการ
วิเคราะหที่ตางกันอาจทําใหผลลัพธที่ไดตางกัน ดังนัน้เพื่อใหการพัฒนาทฤษฎีและโปรแกรมตัดคํา
ภาษาไทย ในงานวิจยันี้ สามารถแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ จงึวิเคราะหเพื่อการออกแบบ
ในดานตาง ๆ ดังตอไปนี ้
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 เทคนิคที่เลือกใช คือ เทคนิคพื้นฐาน 2 วิธี ไดแก วิธีใชฐานความรู (กฎและพจนานุกรม) 
และ วิธีใชสถิติจากคลังเอกสาร ซ่ึงตางมีขอดีขอเสียตางกันไป จึงไดผสม (Hybrid) วิธีทั้งสองเขา
ดวยกันในแตละสวน แตการผสมผสานจําเปนตองพิจารณาลําดับขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อใหเทคนคิ
ทั้งสองมีประสิทธิภาพมากที่สุด สําหรับฐานความรูที่นํามาใชคือ ฐานคาํศัพท กฎเชงิฮิวริสติกตาง ๆ 
เพื่อใหความรูเบื้องตนแกระบบ และในวิธีใชสถิติจากคลังเอกสาร จะอาศัยการเรียนรูจากคลัง
ประโยคเพื่อสรางฐานทางสถิติ และนําฐานสถิติที่ไดไปใชในการตัดสนิใจเลือกคําตอบในกรณีที่
คําตอบจากผลลัพธจากการตดัคําโดยใชฐานความรูมีมากกวาหนึ่งคําตอบ เพื่อเลือกคําตอบที่ดีที่สุด 
แตวิธีในการเรยีนรูและใชความรูที่เรียนไดนั้นยังแบงเปน 2 กลุมคือ การเรียนรูจากตวัอยาง 
(Supervised Learning) เชน วิธีเครือขายประสาทเทียม วธีิวินโนวส วิธีแบบจําลองมารโคฟ ฯลฯ 
และ การเรียนรูแบบไมมีผลเฉลย (Unsupervised Learning) เชน อัลกอรทิึมอีเอ็ม และ การใชสถิติ
อยางงาย ตวัอยางเชน สถิติการเกิดคูกัน (Mutual Information) เปนตน ในงานวจิัยนี้เลือกวิธีการ
เรียนรูแบบไมมีผลเฉลย เพราะจากการวิเคราะหงานวิจยัการตัดคาํในภาษาไทยกอนหนา งานที่
ไดรับความนยิมและใชกันอยางแพรหลายในปจจุบนัคือการตัดคําโดยใชพจนานุกรมแบบจํานวนคํา
นอยที่สุด (Maximum Matching) ซ่ึงเปนวิธีที่ใชอยูในโปรแกรม CTTEX และ Swath ซ่ึงวิธีที่กลาว
มาไมไดเปนวธีิที่มีความถูกตองมากที่สุด แตเปนวิธีที่ใชสะดวกและมคีวามเร็วสูง สวนวิธีที่มีความ
ถูกตองสูงนั้นจําเปนตองมีการเตรียมคลังขอมูลที่จะนํามาเรียนรู โดยคลงัเอกสารที่ตองผานการตัด
คํา กํากับหนาที่ของคํา หรือ ความหมายของคํา อีกทั้งคลังขอมูลตองมีขนาดใหญเพียงพอและมี
ความหลากหลายเพราะเอกสารที่เรียนรูจากกลุมเอกสารหนึ่ง จะมีประสิทธิภาพนอยลงเมื่อนําไปใช
งานกับเอกสารกลุมอื่น ซ่ึงในการเตรียมคลังเอกสาร ตองใชผูเชี่ยวทางภาษาหรือนักภาษาศาสตรใน
การเตรียม ซ่ึงเปนงานที่ใชเวลาและทรัพยากรเปนจํานวนมาก ซ่ึงในทางปฏิบัติแทบจะเปนไปไมได
ที่จะเตรยีมคลังเอกสารใหเพยีงพอ และภาษาไทยยังไมมรูีปแบบการกํากับหนาที่ของคําและ
ความหมายของคําที่เปนมาตรฐาน จึงทําใหการแลกเปลี่ยนคลังเอกสารระหวางนักวิจยัดวยกนัเปน
เรื่องยาก ถาคลังเอกสารไมเพียงพอ ความถูกตองที่ไดจะมีคาใกลเคียงกบัวิธีการใชพจนานุกรม ดวย
เหตุนี้จึงทําใหวิธีการกอนหนาที่ใชการเรยีนรูแบบมีผลเฉลยไมเปนทีน่ิยมในทางปฏิบัติ ดังนั้นการ
ตัดคําโดยใชการเรียนรูแบบไมมีผลเฉลยจึงเปนทางเลือกที่นาสนใจ อีกทั้งงานวิจยัที่ใชวิธีดังกลาว
สําหรับภาษาไทยมีเพยีงงานเดียวเทานั้นอกีทั้งความถูกตองที่ไดยังไมเปนที่นาพอใจ สําหรับ
ขั้นตอนการเรยีนรูแบบไมมผีลเฉลยในงานวิจยันี้เปนดังนี้ คือ การเตรียมคลังเอกสาร ใชการเตรียม
คลังเอกสารแบบอิงฐานความรูโดยละสวนที่กํากวมออกไป และ การนําสถิติไปใชหารูปแบบตัดคํา
ที่ถูกตองจะใช การประยกุตจากวิธีการของแบบจําลองไตรแกรม โดยละเอียดจะกลาวไปสวนถัดไป  
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 จากที่กลาวมา งานวิจยัช้ินนี้จงึเลือกวิธีการผสมระหวางการใชฐานความรูและการใชการ
เรียนรู โดยฐานความรูคือคลังคําศัพท และใชการเรยีนรูแบบไมมีผลเฉลยหรือเรียนรูจากคลัง
ประโยคที่ไมไดผานการเตรียมโดยมนษุย และใชในการเรยีนรูแบบไมมผีลเฉลย สําหรับการ
เรียงลําดับและผสมผสานขั้นตอนตาง ๆ เขาดวยกันเพื่อแกไขปญหาจะไดแสดงตอไป 

 
ภาพรวมของระบบ 

 

 
 

ภาพที่ 1 ภาพรวมของระบบตัดคําภาษาไทย 

  
 ระบบตัดคําภาษาไทย ประกอบดวยสวนตางๆ ดังรูปภาพที่ 1 ซ่ึงในการทํางานของระบบ 

เอกสารที่ผูใชปอนเขามาจะผานกระบวนการตัดพยางค (Syllable Segmentation) ซ่ึงจะใชฐาน

เอกสารนําเขา 

กระบวนการตัดพยางค 

พบความคลุมเครือ
ในระดับอักษร 

กระบวนการแกไขความ
คลุมเครือในระดับอักษร 

กระบวนการรวม
พยางคเบือ้งตน 

กระบวนการหา
ขอบเขตของคําไมรูจัก 

พบคําที่ไมปรากฏใน
พจนานุกรม` 

พบความคลุมเครือ
ในระดับคํา 

กระบวนการแกไขความ
คลุมเครือในระดับคํา 

• ฐานพยางค 
• ฐานคําศัพท 
• กฎการรวมพยางค 
• ฐานคําศัพทเฉพาะ 

• ฐานสถิติ (ไดจาก
การเรียนรูจากคลัง
ประโยค) 

• ฐานสถิติ (ไดจากการ
เรียนรูจากเอกสาร
นําเขา) 

แสดงผลกับตัดคําใหผูใช 

จบการทํางาน 

ใช 

ใช 

ใช ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 
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พยางค เพื่อตดัประโยคในเอกสารที่ผูใชปอนใหอยูในรปูการเรียงของพยางคที่เปนไปได จากนั้นจะ
ใชฮิวริสติกและกฎการรวมพยางคเพื่อกําจัดรูปแบบที่ไมเหมาะสมทิ้งไป ในกรณีที่รูปแบบที่เหลือ
ยังมีมากกวาหนึ่งนั้นจะหมายถึงประโยคนัน้เกิดความคลุมเครือในระดบัอักษรเกดิขึ้น ถาเปน
เชนนั้น จะทํากระบวนการแกไขความคลุมเครือในระดับอักษร ซ่ึงใชการเรียนรูจากฐานสถิติจากตัว
เอกสารนําเขา (Local Learning) และ การเรียนรูจากฐานสถิติจากคลังเอกสาร (Global Learning) 
จากนั้นจึงทํากระบวนการตรวจหาคาํไมรูจกัและแกไขตอไป 
 

หลังจากนัน้จึงทํากระบวนรวมพยางคเบื้องตน ซ่ึงการรวมพยางคเบื้องตนจะใชขอมลูจาก
ฐานคําศัพท (Lexibase) เพื่อที่จะรวมพยางคใหเปนคําโดยที่ไมใหเกดิความคลุมเครือในระดบัคํา 
สําหรับกระบวนหาขอบเขตของคําไมรูจักจะใชฐานคําศพัทเฉพาะ (รายละเอียดของฐานคําศัพท
เฉพาะจะกลาวในหัวขอตอไป) และการเรียนรูจากฐานสถิติจากเอกสารนําเขา เพื่อหาขอบเขตของ
คําไมรูจักที่ถูกตอง และถาประโยคใดทีเ่กดิความคลมุเครือในระดับคําขึ้น จะแกไขดวยกระบวน
แกไขความคลุมเครือในระดบัคําซึ่งใชฐานสถิติจากคลังเอกสาร สําหรับรายละเอียดการทํางานของ
กระบวนการตางๆ ที่กลาวจะอธิบายในหวัขอตอไป  

 
การตัดพยางค 

 
วิธีที่ใชในการตัดพยางคไดประยุกตมาจากวิธีการตัดคําเบื้องตนของ ชลาทิป ทุมกานนท 

ในป 2544 โดยเปลี่ยนพจนานุกรมที่ใชจากของเดิมที่เปนพจนานกุรมคําศัพท ใหเปนพจนานกุรม
พยางคแทน สําหรับสวนของการตัดพยางคประกอบดวยกระบวนยอย 3 กระบวนการ คือ การเขาถึง
พจนานกุรม การเรียงพยางค การกําจัดรูปแบบที่ไมเหมาะสมของการเรียงพยางค ในที่นี้จะอธิบาย
เฉพาะขั้นตอนการกําจัดรูปแบบที่ไมเหมาะสมของการเรียงพยางคเทานัน้ ซ่ึงเปนขั้นตอนที่เพิ่ม
ขึ้นมาจากวิธีการเดิม 

 
การกําจัดรูปแบบที่ไมเหมาะสม มีหนาที่ลดจํานวนรูปแบบของพยางคที่คาดวาจะไม

สามารถนําไปสรางเปนคําที่ถูกตองได โดยเริ่มตนจะใชกฎการรวมพยางคซ่ึงสรางจาก หนังสือหลัก
ภาษาไทยของพระยาอุปกิจศลิปสาร ในป 2541 โดยนํากฎดังกลาวมาเขยีนใหอยูในรูปแบบที่
สะดวกในการคํานวณ โดยเริม่แรก แบงกลุมของตัวอักษรเปน 4 กลุม คือ อักษรนําแทนดวยตวั C 
ตัวสะกดแทนดวยตัว P วรรณยกุตแทนดวยตัว U และ สระระดับบนและระดับหลังแทนดวยตวั T 
จากนั้นจึงนําสญัญาลักษณเหลานี้ไปเขียนเปนที่อยูในรูปแบบของ Regular Expression เพื่อความ
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สะดวกในการนําไปใชงาน ดวยตัวอยางของกฎเปนดังนี ้CUTP CTP CT[อา]  หรือ Cรร[นมถณล]? 
เปนตน (รายละเอียดจะกลาวไวใน ภาคผนวก ข) 

 
จากนั้นจึงนํากฎที่ไดไปตรวจสอบกับแตละพยางคที่ตดัได ถาพยางคใดไมตรงกับกฎที่ได 

แสดงวาพยางคนั้นเปนพยางคที่ผิดปกติ เมือ่พบพยางคทีผิ่ดปกติ อันดบัแรกจะพยายามรวมพยางค
นั้นกับพยางคที่ติดกันทางซายและทางขวา ถารวมแลวตรงตามกฎใหรวมพยางคเปนพยางคใหม 
ตัวอยางเชน ในกรณีที่ฐานพยางค มีพยางค “ลา” “เว” และ “กัส” ถาประโยคที่นํามาตดัคือ 
“ลาสเวกัส” กลุมพยางคที่ตดัไดคือ “ลา-ส-เว-กัส” ซ่ึงตัว “ส” ไมสามารถจับกับกฎการรวมพยางค
ได ดังนัน้จึงพยายามรวม “ส” กับ “ลา” และ “เว” ปรากฎวาเมื่อรวมกับ “ลา” เปน “ลาส” ซ่ึงตรงตาม
กฎ ดังนัน้กลุมพยางคที่ไดใหมคือ “ลาส-เว-กัส” 

 
ถากลุมพยางคทั้งหมดที่ไดมมีากกวา 1 กลุมขึ้นไป จะใชวิธีการฮิวริสตกิในการเลือกกลุมที่

มีพยางคนอยที่สุด (Maximum Matching) ซ่ึงวิธีการโดยละเอียดไดกลาวไวในหัวขอการตรวจ
เอกสาร 
 

 
 

ภาพที่ 2 กระบวนการตดัพยางค 

 
 

เอกสารนําเขา 

กระบวนการตัดพยางค 

สิ้นสุดการตัดพยางค 

การเขาถึงพจนานุกรม 

การเรียงพยางค 

การกําจัดรูปแบบที่ไม
เหมาะสม 

• ฐานพยางค 
• กฎการรวมพยางค 
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การแกไขความคลุมเครือในระดับอักษร 
 
 ขั้นตอนนี้จะดาํเนินการตอจากขั้นตอนการตัดพยางค ถาผลลัพธที่ไดจากการตัดพยางค ยังมี
กลุมพยางคมากกวา 1 กลุมขึ้นไป นั้นหมายถึงมีความคลุมเครือในระดบัอักษรเกดิขึ้น ตัวอยางเชน
ประโยค “รานนี้เปดมากวาสบิป” เมื่อผานกระบวนการตดัพยางคจะได “ราน-นี-้เปด-มา-กวา-สิบ-
ป” และ “ราน-นี้-เปด-มาก-วา-สิบ-ป” (รูปแบบแรกเปนรูปแบบที่ถูกตอง) โดยความคลุมเครือระดับ
อักษรที่เกดิจากคําวา “มากวา” สามารถตัดไดเปน “มา-กวา” หรือ “มาก-วา” 
 

 
 

ภาพที่ 3 กระบวนการแกไขความคลุมเครือระดับอักษร 

 
วิธีการที่ใชในการแกไขปญหาดังกลาวใชหลักการของการเรียนรูแบบไมมีผลเฉลย 

(Unsupervised Learning) ซ่ึงการเรียนรูแบบดังกลาวจะใชสถิติจากคลังเอกสารดิบ (Raw 
Corpus/Uncooked Corpus) โดยคลังเอกสารดิบคือคลังเอกสารที่ไมผานการเตรียมโดยผูเชี่ยวชาญ 
สําหรับขั้นตอนนี้ใชการตัดพยางคดวยการละประโยคที่มีคลุมเครือระดับอักษรเอาไว เนื่องมาจาก
ขอสังเกตและสมมุติฐานที่วา คําเดียวที่มีรูปแบบเดียวกัน มักจะมีการนํามาใชในรูปแบบเดียวกัน 
หรืออีกนัยหนึ่งคือคํารอบขางมักจะมีรูปแบบเหมือนกัน ตัวอยางเชน คําวา “มากวา” ซ่ึงสามารถตัด
ไดเปน “มาก วา” หรือ “มา กวา” ถาเราพิจารณาทีละคําทีละดาน ทางดานซาย สามารถตัดไดเปน 
“มาก” หรือ “มา” ถาเราพิจารณาคําที่มักจะใชนําหนาคําดังกลาว และในทางเดียวกันพิจารณาคําที่

เอกสารนําเขา 

กระบวนแกไขความ
คลุมเครือระดับอักษร 

สิ้นสุดการทํางาน 

กระบวนการตัดพยางค 

• สถิติจากคลัง
เอกสาร 

• สถิติจากเอกสาร
นําเขา 

คลัง
เอกสาร 

กระบวนการตัดพยางค 
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มักจะใชตามหลังคําทางดานขวา คือ “วา” หรือ “กวา” จะพบวาคําที่ใชกับคําแตละชุดจะมีรูปแบบที่
แตกตางกัน เชน คําที่มักจะใชนําหนาคําวา “มาก” คือ “จํานวน” และ “อยาง” แตคําวา “มา” 
สวนมากจะนําหนาดวยคําวา “เขา” “ผาน” เปนตน หรือตามตารางที่ 9 ดังนั้นถาเราใชคลังเอกสารที่
ละประโยคที่มีคํากํากวมออกไป ซ่ึงคําที่มีโอกาสเกิดปญหาความกํากวม เมื่ออยูในคําแวดลอมอื่น 
เราสามารถตัดคําไดอยางถูกตองดวยวิธีอิงพจนานุกรม ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดที่จะนําสถิติของ
คํารอบขางของคําที่มีโอกาสเกิดปญหาความกํากวม เชน “มา” “มาก” “วา” หรือ “กวา” มาพิจารณา
เพื่อแกไขปญหาความกํากวมในการหาขอบเขตคํา นอกจากนั้นยังใชการเรียนรูจากเอกสารนําเขา 
โดยแนวคิดการเรียนรูจากเอกสารนําเขาไดมาจากการสังเกตวา โดยปกติการใชงานโปรแกรมตัดคํา
อินพุตที่ปอนเขาไปจะเปนเอกสารซึ่งมีขนาดใหญเพียงพอที่จะนําสถิติมาใชในการเรียนรูได อีกทั้ง
ลักษณะการเขียนและการใชศัพท มักมีการใชคําศัพทที่มีรูปแบบซ้ําๆ กัน จึงทําใหสถิติการเกิดของ
คํามีน้ําหนักมากกวาการคํานวณคาสถิติของเอกสารทั้งคลัง แตขนาดของเอกสารนําเขาทั่วไปจะมี
ขนาดไมใหญมาก จึงใชขนาดบริบทเพียง 2 แกรม (Bigram) ในขณะที่การคิดสถิติจากทั้งคลัง
เอกสารจะใชขนาดบริบท 3 แกรม (Trigram) แตเนื่องจากสถิติที่ไดจากทั้งคลังเอกสาร อาจเปน
เอกสารคนละหมวดหมูกับเอกสารนําเขา จึงตองมีการถวงคาเพื่อลดความสําคัญของสถิติจากทั้งคลัง
เอกสารลง เมื่อเทียบกับสถิติจากเอกสารนําเขา 

 
ตารางที่ 6  ตัวอยางสถิติของการเกิดคูดานหนาของคําวา “มา” และ “มาก” (8 อันดับแรก)  
 
คําที่เกิดตอหลัง “มา” จํานวนที่พบ คําที่เกิดตอหลัง “มาก” จํานวนที่พบ 

เขา 31,129 จํานวน 6,740 
ผาน 23,673 อยาง 4,979 
ออก 15,846 ได 3,580 
ขึ้น 12,019 ให 2,471 
นํา 6,730 ไม 2,209 
กลับ 5,549 กัน 2,201 
จะ 4,513 มี 2,082 
ลง 3,744 สูง 1,897 

 
จากแนวคิดทีก่ลาวมาสามารถประยุกตเปนสมการเพื่อใชในการเลือกชุดของกลุมพยางคที่ดี

ที่สุดไดดังนี ้
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* arg max( ( ) ( ))

i
self i corpus iW W

W V W V Wβ α
∈

= +       (10) 
 

โดยที่ W คือเซตรูปแบบการแบงพยางคทั้งหมดที่เปนไปได *W คือรูปแบบที่ตองการเลือก 
selfV  และ corpusV คือ คาสถิติการเกิดของพยางครวมที่คิดจากเอกสารนําเขาและคลังเอกสารทั้งหมด

ตามลําดับ 
 

1 2 1 3 2 1
1

( ) ( ( ) ( | ) ( | , )
n

e n e n n e n n n
i

V w P w P w w P w w wλ λ λ− − −
=

= + +∏      (11) 

 
โดยที่ คา λ  เปนคาที่ใชในการปรับความสําคัญ (Smoothing) ของสถิติการเกิดรวมของแต

ละแกรม ของสถิติของคลังประโยคกับสถิติของเอกสารนําเขา เพื่อลดปญหาการกระจัด (Sparse) ของ
สถิติของคําที่เกิดในคลังประโยค โดยคาของ 1λ , 2λ , 3λ  เทากับ 0.1 0.3 และ 0.6 ตามลําดับ จาก 
Charniak Eugene ในป 1993 

 
2 1

2 1
2 1

( , , )( | , )
( , )

i i i
e i i i

i i

C w w wP w w w
C w w

− −
− −

− −

=      (12) 

 
โดยที่ eP  คือฟงกช่ันที่ใชประมาณที่สถิติของ 2 1( | , )i i iP w w w− −   

 
 ในทางปฏิบัตกิารหาคา selfV และ corpusV  สามารถหาเฉพาะสวนของบริบทซายขวาของคํา
ที่มีความคลุมเครือเทานั้น ซ่ึงขนาดของบริบทจะขึ้นอยูกบัจํานวนแกรมที่ใช ตัวอยางเชน ประโยค 
“การที่ตองมาแบกรับภาระในการซื้อหุน” เมื่อประโยคดงักลาวผานขั้นตอนการตัดคําเบื้องตนจะได
รูปแบบการตดัที่เปนไปได 2 แบบคือ “การ ที่ ตอง มา แบก รับ ภาระ ใน การ ซ้ือ หุน” และ “การ ที ่
ตอง มา แบ กรับ ภาระ ใน การ ซ้ือ หุน” ดังนั้นบริบทดานซายของรูปแบบแรก คือ “ตอง มา แบก” 
สวนดานขวาคอื “รับ ภาระ ใน” สําหรับรูปแบบสอง “ตอง มา แบ” และ “กรับ ภาระ ใน” คือ บริบท
ไดซายและขวาตามลําดับ ถาใหกําหนดใหบริบทดานซายและดานขวาของประโยคชุดที่ i คือ iCL  
และ iCR  ตามลําดับ ดังนั้นสามารถเขียนสมการเพื่อใชเลือกชดุของกลุมพยางคที่ดีสุดใหมแทน
สมการ (10) ไดดังนี ้

 
* * *arg max( ( ) ( ))

i
self i corpus iW W

W V W V Wβ α
∈

= +      (13) 
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โดยที่  

* 0.5 ( ) 0.5 ( )i iV V CL V CR= +      (14) 
 
จากผลการทดลองในตารางที่ 8 แสดงถึงการนําสถิติจากเอกสารนําเขามาใช สามารถเพิ่ม

ความถูกตองใหกับการแกปญหาความคลุมเครือในการแบงคําในระดบัอักษรได  
 
ตารางที่ 7 ผลการทดสอบความสัมพันธความถูกตองกับสัดสวนของสถิติจากคลังเอกสารกับสถิติ 
    จากเอกสารนําเขา โดยคลงัเอกสารขนาด 170 เมกะไบต และ เอกสารนําเขาขนาด 21  
    เมกะไบต 
 
สัดสวนของสถิติของคลงัเอกสาร (alpha) สัดสวนของสถิติของ

เอกสารนําเขา (beta)  
ความถูกตอง 
(เปอรเซ็นต) 

0.0 1.0 93.83 
0.1 0.9 95.48 
0.25 0.75 95.60 
0.5 0.5 95.43 
0.75 0.25 95.40 
0.9 0.1 95.43 
1.0 0.0 94.31 

 
การรวมพยางคเบื้องตน 

 
สําหรับการรวมพยางคเบื้องตนนั้นประกอบดวยกระบวนการยอย 2 กระบวนการคือ การ

รวมพยางคใหเปนคํามูล และ การรวมคํามลูใหเปนหนวยคําแบบไมเกดิความคลุมเครือ 
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ภาพที่ 4  กระบวนการรวมพยางคเบื้องตน 
 

1.  การรวมพยางคใหเปนคาํมูล  
 

การรวมพยางคใหเปนคํามูลใชการอิงจากพจนานกุรมคํา โดยการรวมพยางคจะพยายาม
รวมพยางคที่ไมมีในพจนานกุรมคํา ใหเปนคําที่มีในพจนานุกรมคํา ตวัอยางเชน “กระ-ดาษ” คําวา 
“ดาษ” ไมมีในพจนานกุรม แตเมื่อรวมเปน “กระดาษ” จะเปนคําที่มีในพจนานุกรมคํา 

 
2.  การรวมคํามูลใหเปนหนวยคําแบบไมเกิดความคลุมเครือ  
 

การรวมคํามูลใหเปนคําใชการอิงจากพจนานุกรมคําเชนกัน ซ่ึงวิธีการรวมจะรวมเฉพาะคํา
มูลที่ไมกอใหเกิดปญหาความคลุมเครือระดับคํา ตัวอยางเชน “ดอกไมประดับ” เมื่อผานการหา
ขอบเขตคํามูล จะได “ดอก-ไม-ประ-ดับ” ถาในพจนานกุรมคําไทยมีคําวา “ดอกไม” “ไมประดับ” 
และ “ประดับ” ผลการรวมพยางคจะได “ดอก-ไม-ประดบั” 
 
 
 
 

ขอมูลจากกระบวน
กอนหนา 

สิ้นสุดการทํางาน 

กระบวนการรวมพยางคเบื้องตน 

• พจนานุกรมคํา 

กระบวนการรวม
พยางคใหเปนคํามลู 

กระบวนการรวมคํามูล
ใหเปนหนวยคําแบบไม

มีความคลุมเครือ 
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การหาขอบเขตคําไมรูจัก 
 

สําหรับในกรณีที่ตรวจพบคาํไมรูจักระบบจะทํางานในสวนนี้ หากไมพบใหขามไปทาํงาน
ในขั้นตอนตอไป  

 

 
 

ภาพที่ 5 กระบวนการหาขอบเขตคําไมรูจัก 
 
 สําหรับปญหาเรื่องคําศัพทที่ไมปรากฏในพจนานกุรม เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหการตัดคํา
โดยการใชพจนานุกรมไมสามารถตัดคําเหลานั้นไดถูกตอง อีกทั้งคําในภาษาไทยสามารถที่จะเกิด
ขึ้นมาไดใหม โดยการประสมระหวางคําหรือพยางค นอกจากนั้นยังมีคาํที่ยืมจากภาษาตางประเทศ
มาใช จึงเปนเรื่องยากที่จะเกบ็คําเหลานี้ทั้งหมดได แตอยางไรปจจุบันไดมีผูคิดและพฒันาแกไข
ปญหาดงักลาว ซ่ึงสามารถแกไขปญหาเหลานี้ไดดีพอสมควร โดยมีการนําสถิติ ไวยากรณและ
ความหมายเขามาชวยพจิารณาในการแกปญหา แตยังไมสามารถที่จะแกไขปญหาไดทัง้หมด ทําให
ยังคงตองมีการพัฒนาและคนหาวิธีการที่จะแกไขอีกตอไป 
 

• เซตคํามูลที่สามารถ
เปนคําไมรูจัก 

• สถิติจากเอกสาร
นําเขา 

เอกสารนําเขา 

กระบวนแกไขความ
คลุมเครือระดับอักษร 

สิ้นสุดการทํางาน 

กระบวนการตัดพยางค 

กระบวนการรวม
พยางคเบือ้งตน 

กระบวนหาขอบเขตคําไมรูจัก 

• สถิติจากเอกสาร
นําเขา 
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 คําศัพทที่ไมปรากฏอยูในพจนานุกรมสามารถแบงออกไดเปน 6 ประเภท คือ 
1. ช่ือเฉพาะ 
2. คําจากภาษาตางประเทศ 
3. คําทับศัพท 
4. คํายอ 
5. คําราชาศัพท 
6. คําที่สะกดผิด 

 
 จากการรวบรวมคาสถิติของคําศัพทที่ไมมใีนพจนานุกรม โดยการรวบรวมของ Kawtrakul 
et al.  ในป 1997 
 
ตารางที่ 8 ตารางสรุปคาสถิติของคําที่ไมมีในพจนานุกรมตางชนิดในเอกสารตางประเภท 
 

ชนิดของเอกสาร (%) ชนิดของคาํท่ีไมมีในพจนานกุรม 
วิทยาศาสตร ขาว สารคดี 

ช่ือเฉพาะ 3.06 73.4 51.15 
คําทับศัพท 43.6 6.88 14.39 
คํายอ 3.90 9.63 4.63 
คําจากภาษาตางประเทศ 47.49 1.15 21.34 
คําราชาศัพท - - 5.91 
 
 จากตารางที่ 6 จะเห็นวาคําศัพทที่ไมมีอยูในพจนานุกรมในเอกสารประเภทขาว และสารคดี 
สวนใหญเปนชื่อเฉพาะ สวนในเอกสารประเภทวิทยาศาสตร จะใชคําทับศัพทและคาํจาก
ภาษาตางประเทศเปนจํานวนมาก เนื่องจากการแกปญหาการตัดคําของคําศัพทที่ไมมอียูใน
พจนานกุรมนัน้จะขึ้นอยูกับประเภทของคาํ และจากการสํารวจในตารางที่ 1 พบวาคาํไมรูจักแบบ
ชัดเจนกับแบบซอนเรนบางสวนเกดิขึ้นเปนสวนใหญ ดงันั้นในงานวจิยันี้ จะมุงเนนแกปญหาเฉพาะ
คําไมรูจักแบบซอนเรนบางสวน (ซ่ึงรวมถึง ช่ือเฉพาะ คําทับศัพท และ คําจากภาษาตางประเทศ) 
สวนคําไมรูจักแบบชัดเจนจะไมสงผลกระทบตอความถูกตองในการตดัคําแบบอิงพจนานุกรม จึง
ไมจําเปนตองแกปญหาในสวนนี ้
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การทํางานในสวนนี้ใชวิธีการเรียนรูจากเอกสารนําเขาและคลังเอกสาร เหตุผลที่ใชสถิติ
จากตัวเอกสารนําเขา เนื่องจากในเอกสารนาํเขาเองมีความเปนไปไดสูงวาคําไมรูจักคาํเดียวกันอาจ
เกิดขึ้นมากกวา 1 คร้ังในเอกสาร เพราะคําไมรูจักสวนใหญจะเปนชื่อเฉพาะที่ใชเฉพาะในแตละ
เอกสารหรือในแตละประเภทเอกสาร แตสําหรับสถิติจากคลังเอกสารภายนอก ซ่ึงอาจเปนเอกสาร
คนละประเภท ดังนั้นโอกาสที่ช่ือเฉพาะจะปรากฎในคลังเอกสารจึงมีนอย จึงนําสถิตขิองคลงั
เอกสารมาใชในการหาจดุสิ้นสุดในการขยายขอบเขตของคําไมรูจัก นอกจากนัน้ยังใชรายการคํา
ตองสงสัยวาจะเปนสวนหนึง่ของคําไมรูจัก (Suspect List) โดย สรางจากคลังเอกสารขนาด 15 เมกะ
ไบต และใหผูเชี่ยวชาญทางภาษาเลือกคําทีม่ีโอกาสเปนไปได เพื่อเพิ่มความถูกตองในการขยาย
ขอบเขตของคําไมรูจัก 

 
ขั้นตอนการทาํงานของสวนการหาขอบเขตคําไมรูจักมีดงันี้ 
 
1.  หาจุดเริ่มของคําไมรูจัก โดยตรวจสอบดูวาคําใดไมปรากฏอยูในพจนานุกรม 
 
2.  พยายามขยายขอบเขตของคําไมรูจักไปทั้งดานซายและดานขวา โดยถาคําที่ติดกับคําไม

รูจัก ปรากฏในรายการคําตองสงสัยและมสีถิติการคูกับคําไมรูจักในเอกสารนําเขา (Local) มากกวา 
1 คร้ัง ใหรวมคํานั้นกับคําไมรูจัก ถาคําที่ติดกับคําไมรูจกัไมปรากฎในรายคําตองสงสัยใหส้ินสุด
ขั้นตอนการหาขอบเขตคําไมรูจัก 

 
 3.  ถาคําที่อยูติดกับคําไมรูจกัปรากฏในรายการคําตองสงสัยและสถิติการเกิดคูกบัคําไม

รูจักมีคานอยกวา 1 คร้ัง ใหทําตามขั้นตอนดังนี ้1) ตรวจสอบสถิติการเกิดรวมของคําในคลังเอกสาร
(Global) ถาสถิติการเกิดคูของคําที่ปรากฏในรายคําตองสงสัยกับคําไมรูจักมีคาเปน 0 ใหรวมคํานั้น
กับคําไมรูจัก ถาไมเปนไปตามขอกําหนดดังกลาวใหทําตามขั้นตอนถัดไป 2) ตรวจสอบสถิติการ
เกิดรวมของคาํที่ปรากฏในรายการคําตองสงสัยกับคําถัดไปในคลังเอกสาร ถามีคานอยกวา สถิติการ
เกิดรวมกับคําไมรูจัก ใหรวมคํานั้นกับคําไมรูจัก ถาไมเปนตามขอกําหนดดังกลาวใหทําตาม
ขั้นตอนถัดไป 3) ตรวจสอบสถิติการเกิดรวมของคําที่ปรากฏในรายการคําตองสงสัยกับคําถัดไปใน
คลังเอกสาร ถามีคานอยกวา คา T ใหรวมคํานั้นกับคําไมรูจัก ถาไมเปนไปตามขอกําหนดดังกลาว
ใหส้ินสุดขั้นตอนการขยายขอบเขตคําไมรูจัก (คา T  หาไดจากการทดลอง มีคาเทากับ 0.1 สําหรับ
ความนาจะเปน) 
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การแกไขความคลุมเครือในระดับคํา 
 

ปญหาความคลุมเครือในระดับคําเกิดจากการที่คําหนึ่งคาํสามารถไปผสมกับคําที่อยูติดกัน
ทั้งดานซายและดานขวา และไดคําที่มีในพจนานุกรมทั้งสองแบบ ตัวอยางเชน “ดอกไมประดับ” ซ่ึง
ประกอบดวยคํามูล 3 คําคือ “ดอก” “ไม” และ “ประดับ” แต คําวา “ไม” สามารถรวมกับ “ดอก” 
หรือ “ประดับ” เปน “ดอกไม” และ “ไมประดับ” จึงทําใหเกดิความคลมุเครือขึ้น 

 
ในการแกไขปญหาความคลุมเครือในการแบงขอบเขตคําในระดับคํา จะใชการเรยีนรูจาก

คลังเอกสารทั้งหมดเทานัน้ เนื่องจากการสาํรวจสถิติของเอกสารนําเขาในระดบัสถิติคอนขางจะเบา
บาง จึงสามารถใชสถิติของเอกสารนําเขามาใชได สําหรับการเตรียมเอกสารเพื่อใชในการฝกฝน
ระบบจะใชการหาขอบเขตของคํามูล การรวมคํามูลใหเปนหนวยคําแบบไมคลุมเครือ และ การหา
ขอบเขตคําไมรูจัก ตามลําดบั 
 
ตารางที่ 9  ผลการทดลองเปรียบเทียบความถูกตองในการแกไขปญหาความคลุมเครือในระดับคํา 
ระหวาง    การเรียนรูแบบไมมีผลเฉลยที่นําเสนอในงานนี้กบัแบบจําลองไตรแกรม 
 

วิธีการ ความถูกตอง (เปอรเซ็นต) 
การเรียนรูแบบไมมีผลเฉลย 90.60 

แบบจําลองไตรแกรม 89.49 
 

ในขั้นตอนนี้ไดทดลองใชคาสถิติการเกิดของบริบท ตามสมการที่ (13) แตจะใชเฉพาะสถิติ
จากคลังเอกสารเทานั้น เนื่องจากสถิติในระดับคําที่เกิดขึน้ภายในเอกสารนําเขาจะมีความเบาบาง 
(Sparse) และจากการทดลองถานําสถิติจากตัวเอกสารนาํเขามาใช ผลที่ไดจะไมแตกตางจากเดิม 
ดังนั้นจึงตัดสวนการเรยีนรูจากเอกสารนําเขาเอาไป เพื่อลดเวลาในการประมวลผลของระบบ ดังนัน้
สมการเพื่อหารูปแบบการตดัคําที่ถูกตองเปนดังนี ้

 
* *arg max( ( ))

i
corpus iW W

W V W
∈

=      (15) 
 

เพื่อความเขาใจในการทํางานของขั้นตอนนี้ จึงแสดงการแกไขปญหาของประโยค “การ
ดําเนินงานทางการเมืองของพรรคไทยรักไทย” จุดความคลุมเครืออยูที่ “ทางการเมือง” ซ่ึงสามารถ
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ตัดคําไดเปน “ทางการ-เมือง” หรือ “ทาง-การเมือง” จากสมการที่(9) คา 1CL คือ “ดําเนิน งาน 
ทางการ” และ 1CR คือ “เมือง ของ พรรค” สวน  2CL คือ “ดําเนิน งาน ทาง” และ 2CR คือ 
“การเมือง ของ พรรค” 

 

 
 

ภาพที่ 6 กระบวนการแกไขความคลุมเครือระดับคํา 
 
 

ขอมูลจาก
กระบวนการกอน

สิ้นสุดการทํางาน 

• สถิติจากคลัง
เอกสาร 

คลังเอกสาร 

กระบวนแกไขความ
คลุมเครือระดับอักษร 

กระบวนการตัดพยางค 

กระบวนการรวม
พยางคเบือ้งตน 

กระบวนหาขอบเขต
คําไมรูจัก 

กระบวนการแกไขความ
คลุมเครือในระดับดํา 
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ผลการวิจัย 
 

วิธีในการประเมินผล 
 
 การประเมินผลความถูกตองของการตัดคํา โดยปกตจิะใชคาความถูกตอง (Precision) และ 
คาความระลึก (Recall) แตเนือ่งจากภาษาไทย ยังไมมีมาตรฐานในกําหนดคําที่ถูกตอง ตัวอยางเชน 
“การออกกําลังกาย” นักวจิัยบางทานอาจมองวาเปนหนึ่งคํา แตบางทานอาจมองวาเปนสองคําคือ 
“การ” กับ “ออกกําลังกาย” ซ่ึง คําวา “การ” เปนคําที่ใชในการเปลี่ยนกริิยาใหเปนนาม ดวยเหตนุี้
การประเมินผลดวยคาความถูกตองและคาความระลึกทีว่ดัไดแตละงานวิจัย ทีใ่ชนยิามความถูกตอง
ของคําที่แตกตาง อาจไมสามารถบอกไดแนชัดวางานไดมีประสิทธิภาพมากกวากัน 
 
 ดังนั้นในงานวจิัยนีจ้ึงไดใชการประเมินผลเฉพาะความสามารถในการแกปญหา โดยปญหา
ที่งานวิจยันี้สนใจมี 3 ปญหาดังนี ้
 

1. ปญหาคําไมรูจักหรือคําที่ไมปรากฏในพจนานุกรม (แบบซอนเรนบางสวน)  
2. ปญหาความคลุมเครือในการกําหนดขอบเขตคําในระดับอักษร 
3. ปญหาความคลุมเครือในการกําหนดขอบเขตคําในระดับคํา 

 
การประเมินผลจะใชคาการนับปญหาที่แกไดหารดวยจาํนวนปญหาทัง้หมดที่พบแลวคูณ

ดวย 100 จะไดเปนเปอรเซน็ตความถูกตองในการแกปญหานั้น การประเมินจะแยกประเมินตามแต
ละปญหา 
 

ผลการทดลอง 
 
งานวิจยันีจ้ะวดัเปรียบเทยีบกับงานของ Aroonmanakun ในป 2002 เนื่องจากเปนงานที่ใช

แนวทางที่ใกลเคียงกันและเปนการตัดคําสําหรับภาษาไทยเหมือนกนั นอกจากนั้นยังประยุกตวิธี 
EM นํามาใชในการตัดคําภาษาไทย และยังเปรียบเทียบกบัวิธีการตัดคําแบบมีผลเฉลยในการเรยีนรู 
(Supervised Learning) คือ วิธีแบบจําลองไตรแกรม ซ่ึงเปนวิธีที่ใชกันอยางแพรหลาย สําหรับ
ภาษาไทย คืองานของ ชลาธิป ในป 2544 และ Kawtrakul et al. ในป 1995 และ 1997 
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สําหรับการวัดผลการแกไขปญหาคําไมรูจัก ใชเอกสารวิชาทางการเกษตรขนาดประมาณ 
11,000 ประโยค (100,000 คํา) ที่มีประโยคที่มีคําไมรูจักปรากฏอยู 4153 ประโยค (ชุดทดสอบที่ 1) 
สวนการวดัผลการแกไขปญหาคําความคลุมเครือในการแบงคํา ใชเอกสารประเภทขาว ที่มีปญหา
ความคลุมเครือในระดับอกัษร 2600 ประโยค (ชุดทดสอบที่ 2) และความคลุมเครือในระดบัคํา 
2645 ประโยค (ชุดทดสอบที ่3) โดยการวัดผลนับจากจํานวนประโยคทีต่ัดคําไดถูกตอง โดยคา t  
และ k ที่ใชในการทดลองเทากับ 1 และ 5 ตามลําดับ สวนคา α และ β  มีคา 0.25 และ 0.75 
ตามลําดับ 

 
การวัดผลสําหรับวิธีของ Aroonmanakun ในป 2002 ใชโปรแกรมซึ่งทํางานผานเว็บที่ 

http://www.arts.chula.ac.th/~ling/wordseg ซ่ึงพัฒนาดวยเจาของงานวจิยัเอง 
 
สําหรับวิธีแบบจําลองไตรแกรมไดนํา ACOPOST (A Collection Of POS Taggers) ซ่ึงเปน

โปรแกรมสําหรับกํากับวจวีิภาคอัตโนมตัิ มาแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหใชสําหรับตัดคําภาษาไทยได แต
ไมสามารถตัดคําไมรูจักได เนื่องจากวิธีการแกปญหาคําไมรูจักโดยใชแบบจําลองไตรแกรมที่มี
ความซับซอนและยากในการปฏิบัติ ดังนั้นในชุดทดสอบที่ 1 จึงไมทดลองดวยวิธีแบบจําลองไตร
แกรม คลังเอกสารที่ใชในการเรียนรูสําหรับแบบจําลองไตรแกรมมีขนาด 13,330 ประโยค 145,079 
คํา ซ่ึงมีการกํากับวจวีภิาคโดยนักภาษาศาสตร 

 
สําหรับวิธีการ EM ไดแบงแยกการทดสอบเปน 4 วิธียอยตามวิธีการคาํนวณคาความนาจะ

เปน (Likelihood) คือ ยูนแีกรม ไบแกรม ไตรแกรม และ ไตรแกรมแบบลดการกระจาย (Charniak 
Eugene ในป 1993) และใชวิธีการถอดรหสัแบบไวเทอรบี้ (Viterbi decoding) ในการคํานวณหา
แบบจําลอง 

 
ในการทดสอบนี้ไมไดทดสอบการแกปญหาคําไมรูจักกบัวิธีแบบจําลองไตรแกรม และ วิธี 

EM เนื่องการแกปญหาคําไมรูจักดวยวิธีการดังกลาว ตองใชวิธีการเสรมิคือการหาจุดเปลี่ยนของคา
ความนาจะเปนซึ่งตองมีการประมาณคาจดุเปลี่ยน (Threshold) นอกจากนั้นยังมีเทคนิคเสริมอีก
มากมายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการหาขอบเขตคําไมรูจัก ซ่ึงเปนการยากที่จะสรางโปรแกรม
ตามวิธีการดังกลาว ดังนัน้สําหรับสองวิธีดงักลาวจึงทดสอบเฉพาะปญหาความคลุมเครือในระดับ
อักษรและระดบัคํา 
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ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบความถูกตองในการตัดคํา 
 

ชุดทดสอบ Global and Local  
Unsupervised 

Learning 

Collocation 
(Wirote 2002) 

Trigram Model 
(Supervised 
Learnging) 

1 (คําไมรูจัก) 89.06% 45.41% - 
2 (คลุมเครือระดับอักษร) 95.60% 95.27% 73.18% 
3 (คลุมเครือระดับคํา) 90.60% 41.96% 89.49% 
 
ตารางที่ 11 ความถูกตองในการตัดคําโดยใชวิธี EM 
 

ชุดทดสอบ Unigram Bigram Trigram Smoothing  
Trigram 

1 (คลุมเครือระดับอักษร) 89.50% 74.37% 56.56% 60.08% 
2 (คลุมเครือระดับคํา) 91.94% 84.23% 72.83% 69.62% 

 
วิจารณ 

 
 ปญหาที่พบในการวจิัยมีดังนี้ 
 

1. ถึงแมคลังเอกสารที่ใชในการทดลองไมจําเปนตองผานการตัดคําหรือกาํกับหนาที่ของ
คําโดยผูเชี่ยวชาญ แตควรตรวจคําผิดกอน ในงานวิจยันี้ใชคลังเอกสารขนาดใหญ ดังนั้นดวย
ขอจํากัดของเวลาจึงไมสามารถแกไขคําผิดในคลังเอกสารที่นํามาใชในการเรียนรูไดหมด และคําผิด
นั้น ถาเกิดขึน้เปนจํานวนมาก อาจสงผลถึงความถูกตองของระบบได ถามีการตรวจสอบคาํผิดใน
คลังเอกสารกอน อาจจะทาํใหความถูกตองของระบบสูงขึ้นได 
 

2. คลังคําศัพทขาดความสมบูรณ ทั้งในแงโครงสรางและปริมาณ ซ่ึงมีผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพของระบบ เนือ่งจากคลังคําศัพทเปนฐานความรูพื้นฐาน เพราะในระหวางการพัฒนา
คลังคําศัพทนั้นมักพบปญหาใหม ๆ ที่บางครั้งจําตองเปลี่ยนโครงสรางหรือแนวคิดหลักบาง
ประการในการพัฒนาเพิ่มเตมิฐานความรู และจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมักจะกระทบตอคําศัพท
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ที่เคยบรรจุไวกอนแลว ทําใหตองมีการตรวจสอบยอนหลังเพื่อใหสอดคลอง ทําใหการพัฒนาฐาน
คําศัพทลาชา อีกทั้งไมมีวิธีการที่แนนอนในการตรวจสอบความพอเพยีงและความถูกตองของ
คําศัพท ซ่ึงในขณะนี้ ยังมีคําศัพทพื้นฐานอกีหลายคําทีย่ังไมไดบรรจุลงในฐานคําศพัท 
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สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 ในงานวิจยันี้ไดเสนอวิธีการตัดคํา ในภาษาไทยโดยใชแนวทางผสมผสานระหวางการ
เรียนรูจากคลังเอกสารและเอกสารนําเขาแบบไมมีผลเฉลย กับแนวทางการใชพจนานุกรม เพื่อ
หลีกเลี่ยงปญหาการใชเวลาและแรงงานในการเตรียมคลังประโยคสําหรับเรียนรู โดยงานวิจัยได
มุงเนนแกปญหาคําไมรูจัก และความคลุมเครือในการกําหนดขอบเขตของคํา โดยวัดประสิทธิภาพ
เฉพาะในสวนของปญหาเทานั้น ซ่ึงความถกูตองเฉลี่ยที่ไดสูงกวางานกอนหนาซึ่งใชแนวทางการ
เรียนรูจากขอมูลแบบไมมีผลเฉลยเหมือนกัน เมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางการเรียนรูแบบมีผลเฉลย 
ในกรณีที่คลังเอกสารที่ใชในการเรียนรูไมเพียงพอ วิธีการใหมที่เสนอนี้ใหความถูกตองเฉลี่ยที่สูง
กวา 
 

ในงานวิจยัช้ินนี้ สามารถพัฒนาทฤษฎีประยุกตและระบบตนแบบที่ใชในการแกไขปญหา
การตัดคําภาษาไทยไดในระดับหนึ่ง สามารถใชเปนตนแบบในการพัฒนาทฤษฎีประยุกตตอไปใน
อนาคตได 

 
ขอเสนอแนะ 

 
1. ในงานวิจยัไมไดแบงหมวดหมูของคลังเอกสารที่ใชในการเรียนรู อีกทัง้คลังเอกสารที่

ใชสวนใหญจะเปนขาวการเมือง ดังนั้นหากนําไปใชกับงานเอกสารประเภทอืน่ที่ไมตรงกับคลัง
เอกสาร ความถูกตองอาจลดลง และการใชคลังเอกสารในการเรียนรูหลายประเภทปนกัน อาจทําให
เกิดความขัดแยงกันได เพราะคลังประโยคแตละชนดิจะมีคาความนาจะเปนสูงสุดสําหรับประโยค
ชนิดของตนเอง (local minima) เพื่อไมใหมีความขัดแยงกันควรใชเปนแบบคลังเอกสารที่ใชในการ
เรียนรูเปนหมวดหมู และอาจจะทําระบบเพื่อใหผูใชเลือกฐานสถิติที่นาํมาใชในการตัดสินใจ
สําหรับแตละชนิดของบทความ หรืออาจสรางใหระบบสามารถตรวจรูชนิดของบทความและเลือก
ฐานสถิติโดยอัตโนมัติ 
 

2. งานวิจยัช้ินนี้ควรมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพราะมีพารามิเตอรของระบบหลายตัวทีม่า
จากการเลือก หากมีการทดลองที่มากกวานีจ้ะสามารถปรับคาพารามิเตอรใหถูกตองมากยิ่งขึ้น 
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3. ควรมีการแบงหมวดหมูของฐานคําศัพท เพราะเอกสารแตละชนดิมีการใชศัพทที่ไม

เหมือนกนั ดังนั้น ถามีการแบงหมวดหมูของฐานคําศัพท จะทําใหลดขนาดฐานคําศพัทที่ใชและลด
ความคลุมเครือที่เกิดจากตัวศัพทเองได ซ่ึงจะเพิ่มความถูกตองใหแกผลลัพธได 
 

4. ควรสรางมาตรฐานในการกาํกับหนาที่คํา และการกําหนดความถูกตองของหนวยคําให
ชัดเจน เพื่อที่จะสามารถแลกเปลี่ยนคลังเอกสารกันระหวางนักวิจยัดวยกัน ซ่ึงจะทําใหลดเวลาใน
การเตรียมคลังเอกสารที่นํามาใชในการทดลอง 
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก

กฎการรวมพยางค

ก ําหนดให
C (กลุมอักษรนํ า) คือ หง หน หม หย หร หล หว หญ ขร ศร สร หร ขล ฉล ถล ผล สล หล

ขว ถว ผว สว หว จร ดร ตร บร ปร กร กล จล ดล ตล บล ปล อล กว ตว คร ชร ทร พร คล ชล ทล
พล ฟล คว ข ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ ค ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล
ว ฬ ฮ

P (กลุมตัวสะกด) คือ ทร ตร ก ข ค ด จ ช ซ ต ถ ท ธ ศ ษ ส บ ป พ ฟ ง น ญ ณ ร ล ม ย ว
T (กลุมวรรณยุกต) คือ อ อ อ อ
U (กลุมสระระดับบนและระดับลาง คือ อุ อู อึ อื อิ อี

กฎทั้งหมดที่ดังนี้
1. CUTP?
2. CTP
3. CT[อา]P?
4. CTวP
5. C(ไมหันอากาศ)TP
6. C(ไมหันอากาศ)Tวะ?
7. CT[ะอํ า]
8. C([รฤ]|ฤา)
9. CฤP
10. Cอ็อP
11. (เ|แ)CTP?
12. เCT([อาะ]|อะ|าะ)
13. แCTะ
14. (แ|เ)Cอ็P
15. เCอ็?ย
16. เCอิTP
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17. เCอีTยP?
18. เCอึTอP?
19. เCอีTยะ
20. เCอืTอะ
21. โCTP?
22. โCTะ
23. (ไ|ใ)CTP?
24. Cรร[นมถณล]?
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ภาคผนวก ข

ฐานขอมูลคํ ามูลท่ีสามารถเปนสวนหนึ่งของคํ าตางประเทศ

กก กง กด กบ กร กรัม
กราฟ กราม กริช กริบ กรี กรีก
กรีด กรุ กรู กรูด กล กลด
กลบ กลม กลวง กลอก กลอง กลอน
กลัก กลัด กลาก กลีบ กลึง กลืน
กวด กวน กวัก กวัด กวาง กวาด
กวี กสิณ กอ กอง กอด กอบ
กะ กัก กัด กัน กั้ง กั้น
กั๊ก กา กาง กาบ กาม กํ า
กิ่ว กิ๊บ กีบ กี่ กึก กึ่ง
กึ๋น กุ กุด กุน กุม กุก
กุน กู กู กู กู กอ
กาย กก กอก กาช กาซ กาด
กง คง คด คบ คม ครัน
ครา คราส ครํ า ครีบ ครีม ครุ
ครู คลอ คลา คอ คอน คะ
คัด คัน คับ คา คาด คาน
คํ า คิด คิว คีม คุ คุด
คุม คู งอ งัน งา งู
จก จง จด จบ จม จวน
จอ จอน จัง จั่น จั่ว จาง
จาม จํ า จิ๊ป จิ๋ว จีน จี่
จี้ จี๋ จุ จุน จู จู
จู จอ จวง จอ จอง จอย
จาว จอ จอง จอย จา ชง
ชน ชม ชล ชวน ชอน ชัก
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ชัง ชัด ชัน ชั่ง ชา ชาด
ชาน ชาว ชิง ชิด ชิน ชิม
ช่ิง ชี ชุน ชุย ชู ซอ
ซอง ซอย ซอส ซัง ซับ ซิ
ซิก ซิง ซิบ ซิป ซิว ซ่ิน
ซ่ี ซ้ี ซุก ซุง ซุบ ซุป
ซุม ซอง ซา ดอง ดอด ดอน
ดะ ดัก ดัง ดัด ดัน ดับ
ดา ดาม ดาล ดาว ดํ า ดิก
ดิน ดิบ ดี ดุ ดู ตรา
ตรี ตอ ตอน ตอม ตัก ตัน
ตั่ง ตั้ง ตั๋ว ตา ติ ตี
ตี่ ตุ ตู ตอน ทอ ทอน
ทา ทาน ทาส ทิด ทิว ที
ทู ทา นอ นา นิด นิล
นอง นา บอด บอน บอล บัง
บาด บาท บาน บิ บิด บิน
บุ บา บาง บวน บอง บา
บวย บอง บะ ปริ ปลาย ปลิง
ปลี ปอ ปอน ปะ ปน ปม
ปง ปา ปาน ปน ปง ปง
ปว ป ป ป ปบ ปก
ปง ปง ปุบ ปู ปู ปวน
ปอง ปาน ปาย ปอ ปา ปาง
ปาน ปอก ปาบ ผา ผาย ผิง
ผิน ผี ผุ พก พง พร
พรรค พรรณ พรหม พรู พลาสมา พลี
พลู พอ พัน พา พิง พี
พี้ พุ พู พูน ฟรี ฟก
ฟง ฟน ฟน ฟาง ฟ ฟุ
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ฟุต ฟู ฟูก ฟอ ภู มน
มา มาด มิ มิด มีน มุ
มุม มาน ยอ ยา ยิก ยิน
ยี ยีน ยี่ ยี้ ยุ ยุค
ยุด ยา รม รอ รอก รอน
ระ รัก รัน รับ รัว รา
ราด ราน ราย ราว ริ ริก
ริด ริน ริม รี รีม ร่ี
รุด รุน รุม รู รา ลอง
ลอด ลอน ลอย ลัก ลัง ลัด
ลับ ล่ัน ลา ลาด ลาน ลาม
ลาว ลํ า ลิง ลิด ลิบ ล่ิน
ล่ิม ล่ิว ลีบ ล้ี ล่ือ ลุ
ลุก ลุน ลุม ลุย ลุน ลู
ล็อค ลอ ลอง ลอน ลา ลา
วอ วอก วอด วอน วัก วัง
วัน วับ วา วาน วิด วิว
วูบ วอน วา สกัด สด สติ
สตูล สถาน สน สม สมัน สมา
สวิง สอ สัก สัด สัน สิ
สี ส่ี สู สูท สเปน สา
หมี่ หร่ี หลง หลน หลอ หลัง
หลา หลาน หลอ หลา หวอ หวอด
หวัง หอ หาน หิน หุน หา
หาน ออ ออก ออด อัด อัน
อับ อา อาย อิง อี อา
ออง ฮัก ฮา เก เกรด เกรน
เกา เกีย เก็ง เกง เกอ เก
เกก เก เกง เกา เขน เขง
เขา เครน เครา เคก เจ เจน
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เจอ เจอ เจง เจา เจก เจง
เจา เจง เจอ เฉา เฉง เซ
เซล เซียน เซ็น เซน เซอ เดน
เดา เตอ เตา เท เทป เทา
เทิน เทียม เทอ เทง เธอ เบน
เบรก เบา เบิก เบียน เบง เบ
เปย เปง เปา เปง เปา เปก
เป เปอ เผิน เพิก เพิง เพง
เฟน เฟน เฟอ เมา เมิน เมีย
เม็ด เยอ เรอ เริม เร เลน
เลอ เลา เลีย เล่ียม เล็ก เล็ม
เวร เอน เออ เอ็น เฮ เฮง
แก แกน แกง แกซ แกส แค
แคน แจง แซม แดน แตน แทง
แทน แบ แบ็บ แป แพ แพน
แพลง แฟง แฟน แฟบ แมง แยม
แร แรง แรม แล แอบ แฮม
โกน โก โค โคน โคลน โคด
โจน โจร โจก โชน โซ โซม
โดน โดม โต โท โทน โน
โนต โบ โป โป โม โร
โลน โล โว โหลด โอน โฮ
ไก ไกล ไจ ไซ ไต ไตร
ไท ไน ไบต ไป ไพ ไฟ
ไมล ไร ไว ไส ไอ
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