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บทคัดยอ 

 การตัดคําภาษาไทยคือการแยกแตละคําในประโยคในเอกสารภาษาไทยซึ่งมีการเขียนคําติดกัน   การตัดคํา
นั้นจําเปนจะตองมีเพื่อนําไปใชประโยชนทางดานประมวลผลภาษาธรรมชาติ เชน การสังเคราะหเสียงพูด และ 
การแปลภาษา เปนตน วิธีการตัดคําที่นิยมใชกันมานานไดแกวิธีการตัดคําโดยใชกฎ วิธีการตัดคําโดยใช
พจนานุกรม และวิธีการตัดคําโดยใชคลังขอความ แตเนื่องจากเอกสารในภาษาไทยปจจุบันมักจะมีคําจาก
ภาษาตางประเทศซึ่งมักจะมีคําอานออกเสียงอยูในรูปแบบของภาษาไทย จึงทําใหการตัดคําดวยวิธีการปจจุบันไม
สามารถตัดคําไดอยางถูกตองกับเอกสารในปจจุบัน งานวิจัยนี้จึงทําการเสนอวิธีการตัดคําโดยการใชกฎรวมกับ
การใชพจนานุกรมเพื่อเพิ่มความถูกตองของการตัดคํา  จากผลการทดลองพบวาเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการตัดคําวิธี
อื่น วิธีการตัดคําที่นําเสนอไดชวยเพิ่มความถูกตองของการตัดคําถูกตองในเอกสารภาษาไทยหลายประเภท  

 
คําสําคัญ:  การตัดคําภาษาไทย การตัดคําโดยการใชกฎ พจนานุกรม  
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Abstract 

 Thai word segmentation is the process of separating words in a sentence in documents in Thai language 
which words are adjacent to one another.  Thai word segmentation is necessary for natural language processing 
such as speech synthesis and language translation.  Traditional techniques in Thai word segmentation include 
rule-based segmentation, dictionary-based segmentation, and segmentation using corpus.  However, currently 
Thai documents often consist of words from foreign languages which are spelt in the form of Thai language. 
Therefore, current Thai word segmentation technique cannot separate Thai words effectively in Thai documents 
nowadays.  This research work proposes Thai word segmentation by using rules with dictionary to enhance the 
correctness of Thai word segmentation. Based on experimental results, compared with other techniques, the 
proposed technique can increase the correctness of word segmentation in various types of Thai documents 
 
Keywords: Thai word segmentation, Rule-based segmentation, Dictionary 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ภาษาไทยเปนภาษาที่มีการเขียนติดกันไปทั้งประโยคโดยไมมีการเวนชองวางระหวางคําอยาง

ในภาษาอังกฤษหรือสามารถเขียนใหอยูในรูปของอักษรตัวเดียวอยางในภาษาจีน  ดังนั้นการ
ประมวลผลทางภาษาที่เรียกวาการตัดคํา (Word segmentation หรือ Word separation) จึงเปนการ
แบงคําแตละคําในประโยคออกจากกันเพื่อวัตถุประสงคในการใชประโยชนในดานตางๆ เชน การ
จัดรูปแบบเอกสารในการประมวลผลคํา (Word processing) การตรวจสอบตัวสะกดภาษาไทย 
(Spelling check) การวิเคราะหไวยากรณ (Syntax analysis) การแปลภาษาดวยเครื่องจักร (Machine 
translation) การทําดรรชนีสําหรับเอกสาร (Document indexing) การเชื่อมโยงความหมายของคํา 
(Thesaurus) การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural language processing) การสังเคราะหเสียงพูด 
(Speech synthesis) การวิเคราะหกฎเกณฑในการสรางประโยค (Syntactic rules analysis) เปนตน 
  การตัดคําภาษาไทยถูกพัฒนาในรูปแบบตางๆ โดยวิธีหลักที่ใชมีอยู 3 วิธีหลักๆ คือ การใชกฎ 
(Rule-based) การใชพจนานุกรม (Dictionary) และการใชคลังขอความ (Corpus) ขอดีของการใชกฎ
คือมีความเร็วสูง มีความถูกตองหลังการตัดในระดับพยางคคอนขางสูงแตในระดับคําทําไดไมดีนัก 
เนื่องจากการใชกฎเปนการใชหลักการประสมกันของสระ พยัญชนะและวรรณยุกตจึงทําไดเพียงคํา
ส้ันๆ ไมสามารถตัดคําที่ประกอบดวยคําหลายพยางคได เชน คําประสม เปนตน  สวนวิธีการใช
พจนานุกรมและการใชคลังขอความเมื่อพิจารณาแลวยังคงมีการใชกฎรวมดวยเปนสวนใหญเพื่อ
จัดการกับคําที่ไม รูจักและคําที่ไมมีอยู ในพจนานุกรม  เชน  คําเฉพาะบางคํา  คําที่มาจาก
ภาษาตางประเทศเปนตน ซ่ึงในปจจุบันนี้จะพบคําที่มาจากภาษาตางประเทศมากขึ้นและมีการถอด
ความเปนภาษาไทยไมตรงกับหลักไวยากรณไทยตามหลักการถอดความเปนภาษาไทยของ
บัณฑิตยสถาน เชน เลานจ (Lounge)  ดังนั้นการพัฒนาการตัดคําดวยกฎใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึง
เปนการสนับสนุนการตัดคําดวยวิธีอ่ืนๆ ไมวาจะเปนการใชพจนานุกรมหรือคลังขอความ 
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2. วัตถุประสงคของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาและพัฒนาอัลกอริทึม (Algorithm) ในการตัดคําเอกสารภาษาไทยโดยการใช

กฎ (Rule-based) ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. เพื่อพัฒนาขั้นตอนวิธีในการตัดคําภาษาไทยโดยการใชกฎ (Rule-based) ใหมีความ

ถูกตองสูงขึ้น 
 

3.  ขอบเขตของการวิจัย 
ศึกษาและพัฒนาขั้นตอนวิธีการตัดคําในภาษาไทยโดยใชวิธีที่เรียกวาการใชกฎ (Rule-based) 

เพื่อแกไขปญหาคําเฉพาะและคําที่มาจากภาษาตางประเทศโดยเนนที่คํามาจากภาษาตางประเทศ
รวมกับการใชพจนานุกรมแบบใหม 
 
4.   สถานที่วิจัย 
 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
5.   ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 1.  คนควาและศึกษาการทํางานพื้นฐานของการตัดคํา  
   2.  ศึกษาเทคนิคการตัดคําและการรวมคํามูลเขาดวยกัน 
 3.  วางขอบเขตและกําหนดเปาหมายของงานวิจัย 
 4. ออกแบบและพัฒนาอัลกอริทึม         
 5.  ออกแบบการทดลอง         
 6.  พัฒนาโปรแกรมและทําการทดลอง         
 7.  สรุปผลการทดลองเขียนรายงานสรุปผล         
 8. เขียนรายงาน         
 9.  นําเสนอรายงาน 
 
6.   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการวิจัยนี้ 
 ไดขั้นตอนวิธีในการตัดคําภาษาไทยโดยใชกฎ (Rule-based) ที่ตัดคําจากเอกสารภาษาไทยได
ถูกตองยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเอกสารที่มีคํามาจากภาษาตางประเทศ 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 การตัดคําภาษาไทย (Thai words segmentation) ไดรับการพัฒนาขึ้นมาโดยใชวิธีการตางๆ ที่

ตางกัน เนื่องจากการตัดคําเปนกระบวนการพื้นฐานของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เชน การ
วิเคราะหเสียงพูด การตัดคําภาษาไทยเองก็เชนกัน ไดมีผูคิดคนวิธีที่จะแยกคําแตละคําออกจาก
ประโยคซึ่งมีการเขียนติดกันไปอยางตอเนื่องทั้งประโยค ในงานวิจัยนี้จะกลาวถึงการตัดคําโดย
อาศัยอักขรวิธี เปนหลักการพื้นฐานการประสมคํา 

 
1. ลักษณะของภาษาไทย 
 ภาษาไทยมีลักษณะแตกตางจากภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน เนื่องจากในภาษาไทยมีการเขียน
ติดกันไปทั้งประโยค อีกทัง้คําไทยคําหนึง่อาจประกอบไปดวยสระที่เปนสระประกอบ คือมาจาก
สระอ่ืนอีกหลายตัวประกอบกัน เชน สระเอียะ สระเอือะ เปนตน และพยัญชนะบางตัวยังสามารถ
ทําหนาที่เปนไดทั้งตัวสะกด หรือสระดวยก็ได  ดังนัน้การแยกแยะในหนวยยอยของคําสามารถนํา
หลักเกณฑที่เรียกวาอกัขรวธีิมาใช 

1.1  อักขรวิธี 
คําในภาษาไทยเกดิจากสวนตางๆ ของอักษรไทยประกอบกันอยางนอยสามสวน ไดแก 

สวนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต พยญัชนะของไทยถูกแบงออกเปนอักษรสามหมูที่เรียกวาไต
รยางค ไดแก อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ํา สระก็ถูกจัดเปนประเภท สระเดี่ยว สระประสม 
วรรณยกุตก็มี 4 รูป 5 เสียง การจะทําใหเกดิเสียงและความหมายตองเกดิจากกฎเกณฑที่มีอยู  
 
ตารางที่ 1  แสดงตัวอยางของการสะกดคําตามอักขรวิธี 
สวน ลักษณะ ตัวอยาง 

3 สวน พยัญชนะ + สระ + วรรณยกุต หู สา ที 
4 สวน พยัญชนะ + สระ + วรรณยกุต + ตัวสะกด คน กิน ขาว 
5 สวน พยัญชนะ + สระ + วรรณยกุต + ตัวสะกด + การันต แพทย สิทธิ์ ฤทธิ์ 
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2.  วิธีท่ีใชตัดคํา 
 วิธีที่ใชตัดคําแบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ ไดแก การใชกฎ การใชพจนานุกรมและการใชคลัง
ขอความ 

2.1 การใชกฎ 
 การตัดคําโดยการตรวจสอบกฎเกณฑทางอักขรวิธีที่กําหนดลักษณะการประสมอักษร ลักษณะ
การเวนวรรค และการขึ้นยอหนา เพื่อใชเปนเกณฑในการกําหนดขอบเขตของคํา วิธีการนี้จะมี
ขอจํากัดในการทํางาน คือ ความถูกตองของการตัดคําในระดับพยางคสูงแตความถูกตองของการตัด
คําคอนขางต่ํา แตขอดีของวิธีนี้คือมีความรวดเร็วในการทํางานและใชทรัพยากรนอย 

2.2 การใชพจนานุกรม 
 การตัดคําโดยพจนานุกรมเปนการตัดคําโดยใชสายอักขระ (String) มาเปรียบเทียบกับคํา

ที่มีอยูในพจนานุกรม ซ่ึงวิธีนี้จะตองทําการจัดเก็บคําไวในพจนานุกรม วิธีนี้ทําใหไดความถูกตอง
ในการตัดคําสูงกวาการใชกฎแตจะใชเวลามากกวา 

2.3 การใชคลังขอความ 
 การตัดคําโดยใชคลังขอมูลเปนการตัดคําโดยนําวิธีการทางสถิติเขามาใชในการประมวล

ภาษา โดยใชคลังขอมูลทางภาษาเปนฐานความรูเก็บคาความถี่ที่ใชในการตัดคํา ซ่ึงการตัดคําโดยใช
คลังขอมูลแบงออกเปน 2 วิธี คือการตัดคําโดยอาศัยความนาจะเปน (Probabilistic word 
segmentation) และวิธีการตัดคําโดยอาศัยคุณลักษณะของคํา (Feature-based word segmentation)  

 วิธีการตัดคําโดยอาศัยคาความนาจะเปนจะเปนการตัดคําโดยใชแบบจําลองเอนแกรม 
(Word n-gram model) ในการหารูปแบบของการตัดคําและลําดับคําที่เปนไปไดมากที่สุด โดย
วิธีการนี้จะตองมีการใชคลังขอมูลที่มีการตัดคําและกํากับหมวดคําที่เตรียมเอาไวแลว ซ่ึงวิธีการนี้
ผลลัพธที่ไดจะเปนการเลือกรูปแบบการตัดคําที่มีความนาจะเปนมากที่สุด 

 ตัวอยางของแบบจําลองไตรแกรม 
 “การพัฒนาระบบถาม-ตอบ” จะไดวา 
 การ/ ารพ/รพ  ั /พัฒ/     ัฒน/ ฒนา/ นาร/  าระ/ระบ/บบถ/บถา/ถาม/ ามต/มตอ/ตอบ 
 หลังจากนั้นจะทําการเลือกคําที่เปนไปไดเพื่อทําการประมวลผลตอไปอยางไร 
 วิธีการตัดคําโดยอาศัยคุณลักษณะของคํา จะเปนการแกขอผิดพลาดของการตัดคําโดย

อาศัยคาความนาจะเปนของการจํากัดหมวดคําที่จะเปนแบบจําลองในการตัดคํา ซ่ึงวิธีการตัดคําโดย
อาศัยคุณลักษณะของคําจะเปนวิธีการแบบผสม (Hybrid approach)  
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3.  เทคนิคท่ีชวยในการตัดคํา 
 เทคนิคที่ใชในการตัดคําที่นิยมใชกันทั่วไปคือ วิธีการเทียบคําที่ยาวที่สุด วิธีการเทียบคําที่ส้ัน
ที่สุด วิธีการตัดคําที่ใชความถี่ของคําและวิธีการยอนรอยกลับ 
 3.1 วิธีการเทียบคําท่ียาวท่ีสุด (Longest word pattern matching) 
  วิธีนี้จะทําการตรวจสอบสายอักขระ (String) ที่นําเขามาจากซายไปขวา จากนั้นนําไป
เปรียบเทียบกับคําที่มีอยูในพจนานุกรม หากตรวจสอบพบวาพบพยางคมากกวา 1 พยางคใน
พจนานุกรม จะทําการเลือกพยางคที่ยาวที่สุดแลวทําตอไปเรื่อยๆ จนจบสายอักขระ  
  ตัวอยางคําวา “กองกลาง” 
  การตัดคําโดยวิธีนี้จะนําสายอักขระไปเปรียบเทียบกับคําที่มีอยูในพจนานุกรมจะพบคํา
วา  ก , กอ และคําวา กอง สวนคําวา กองก ไมพบอยูในพจนานุกรม ดังนั้นจึงไดคําวา กอง ซ่ึงเปน
คําที่ยาวที่สุดที่หาพบ สวนที่เหลือคือ กลาง เมื่อนําไปคนในพจนานุกรมจะไดวา  
  ก , กล , กลาง ดังนั้นจึงเลือกคําวา กลาง  
  คําที่ไดจากการตัดคําโดยวิธีการนี้จึงเปน  กอง  กลาง 
  วิธีการนี้ใหความถูกตองหลังการตัดคําสูงกวาวิธีการอื่นโดยเฉพาะเมื่อใชรวมกับวิธียอน
รอยกลับ 

3.2 วิธีการเทียบคําท่ีสั้นท่ีสุด (Shortest word pattern matching) 
  วิธีการนี้คลายกับวิธีการเทียบคําที่ยาวท่ีสุด เพียงแตจะเลือกคําที่ส้ันที่สุดที่พบกอน แตวิธี
นี้พบวาไดจํานวนคํามากที่สุดแตความถูกตองของคําหลังทําการตัดคํานอยกวาการใชวิธีเทียบคําที่
ยาวที่สุด 
  ตัวอยางคําวา “โคลงเรือ” 
  การตัดคําโดยวิธีนี้จะเลือกเอาคําแรกที่คนหาเจอจากพจนานุกรม ดังนั้นจะไดวา 
  โค  ลง  เรือ (โดยไมเลือกคําวา “โคลง”  ที่จะพบตอไปภายหลังหากทําการคนหาตอ) 
  วิธีนี้ใชเวลานอยกวาการเทียบคํายาวที่สุด แตความถูกตองที่ไดการตัดคําแบบเทียบคํายาว
ที่สุดจะมากกวา 

3.3 วิธีการตัดคําท่ีใชความถี่ของคํา (Word usage frequency)  
  วิธีการนี้เปนแนวทางหนึ่งในการแกปญหาคํากํากวมของประโยคภาษาไทยโดยการ
วิเคราะหความถี่ของการใชคําในชีวิตประจําวันโดยจัดเรียงคําในพจนานุกรมตามความถี่ที่พบ และ
ใชวิธีการตัดคําแบบเดียวกับขอ 3.1 และ 3.2 
  ตัวอยางคําวา “ก็อด” 
  ในกรณีนี้หากใชความถี่ของคําจะไดวา 
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  ก็  อด (เนื่องจาก ก็ มีความถี่สูงกวาคําวา  ก็อด ความถี่ของคําสามารถดูไดที่ตารางที่ 2 
หนา 8)  

3.4 วิธีการยอนรอยกลับ (Back tracking) 
 เมื่อทําการเปรียบเทียบคําที่นํามาตัดคํากับคําที่มีอยูในพจนานุกรม อาจพบกรณีที่คําที่พบมี
มากกวา 1 คําแลวทําการเลือกคําที่ยาวที่สุดทําใหสายอักขระที่ตามมาจากคํานั้นไมสามารถตัดคําได
เนื่องจากไมพบตามพจนานุกรม กรณีนี้จะทําการยอนไปอีกคําที่ไมถูกเลือกแลวทําการตัดคําตอไป  
 ตัวอยางเชนคําวา  “เมื่อยามนี้” การเปรียบเทียบกับพจนานุกรมจะไดวา 
 เมื่อ , เมื่อย ดังนั้นจึงเลือกคําที่ยาวที่สุดจะไดคําวา เมื่อย 
 สวนที่เหลือคือ –ามนี้ ซ่ึงไมพบอยูในพจนานุกรม ดังนั้นจะทําการยอนกลับไปเพื่อเลือกอีกคํา
หนึ่งคือ เมื่อ จะไดเปน 
 เมื่อ ยาม  นี้ (โดยคําวา ยามเกิดจากการเลือกคําที่ยาวที่สุดระหวาง ยา และ ยาม) 
 
4.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 4.1  งานของสุรินทร จรรยาพรพงษ [8] 
  เปนงานวิจัยที่ตัดคําโดยใชกฎ โดยกฎที่นํามาใชนั้นไดมาจากไวยากรณไทยและวิเคราะห
ลักษณะของการใช โดยลักษณะของกฎแบงไดเปน 2 ชนิด คือ กฎการหาขอบเขตหนา (Front 
boundary recognition rule) และกฎการหาขอบเขตหลัง (Tail boundary recognition rule)  และใน
แตละกลุมยังแบงออกเปน 2 กลุมยอยๆ คือแบงตามคุณสมบัติของตัวอักษรโดยกฎที่ไดออกมานี้จะ
จัดใหอยูในกลุมเอ (Group A) และแบงตามคุณสมบัติของรูปแบบการใชสระแตละตัวซ่ึงกฎที่ไดจะ
จัดไวในกลุมบี (Group B)  
  4.1.1 กฎที่ไดจากคุณสมบัติของอักษรในการหาขอบเขตหนาของพยางค  
   กฎ A-1F : สระตางๆ เหลานี้ อะ อา อิ อี อึ อึ อุ อู ไตคู อํา ไมหันอากาศ และ
วรรณยุกตทั้งหมด จะตองมีพยัญชนะอยูขางหนาอยางนอย 1 ตัวอักษรเสมอ 
   กฎ A-2F :  สระ เ  แ  ไ  โ จะเปนตัวอักษรแรกของพยางคเสมอยกเวนมี
พยัญชนะนําหนา 
   กฎ A-3F : สระ ใ  จะเปนตัวอักษรแรกของพยางคเสมอ โดยไมมีขอยกเวน 
   กฎ A-4F : พยัญชนะ ฉ ผ ฝ ฮ จะตองเปนพยัญชนะตนเสมอยกเวนมีสระเหลานี้
นําหนา  เ  แ  ไ  โ  ใ  นําหนา 
   กฎ A-5F : มีเพียง 9 คําในภาษาไทยเทานั้นที่ใช ฤ เปนพยัญชนะตน เชน ฤทัย 
ฤดี  นอกนั้นจะพบ ฤ เดี่ยวๆ ยกเวนคําวา อมฤต 
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   กฎ A-6F : ห มักพบเปนคํานําหนาพยางค ยกเวนบางคําเชน สห มหา คหบดี 
มหกรรม หมรสพ คหกรรม เปนตน 
   กฎ B-1F : จากกฎ A1-F ถามีคําที่นําดวยพยัญชนะสองตัว จะทําการตรวจสอบ
วาบางตัวอาจทําหนาที่เปนสระ 
  4.1.2 กฎที่ไดจากคุณสมบัติของอักษรในการหาขอบเขตหลังของพยางค  
   กฎ A-1T : พยัญชนะตอไปนี้ ศ ณ ญ ษ ฐ ฎ ฏ ฒ ฬ ฌ จะเปนตัวสะกดเสมอ 
ยกเวนพยางคตอไปนี้ ศก ศร ญวน ศตวรรษ และพยางคอ่ืนๆ อีกแตสามารถจัดการโดย A-1F 
   กฎ A-2T : สระ อึ จะตองมีตัวสะกดหนึ่งตัวเสมอ ยกเวน รึ หึ ฮึ 
   กฎ A-3T : ไมหันอากาศ จะตองมีตัวสะกดอยางนอยหนึ่งตัวเสมอ 
   กฎ A-4T : สระ อ และสระ อํา จะตองตามพยัญชนะเสมอ 

กฎ A-5T : การันต มักจะปรากฏเปนตัวสุดทายของพยางคยกเวนบางคําเชน 
ปาลม  ฟารม 

กฎ A-6T : ไมหันอากาศจะตองปรากฏระหวางพยัญชนะสองตัว เชน คัน ขัน 
กฎ A-7T : เมื่อพยัญชนะตนตามดวย ว จะมีตัวสะกดอีก 1 ตัวในกรณีที่ ว ทํา

หนาที่เปนสระ 
  4.1.3 ตัวอยางกฎที่ไดจากคุณสมบัติการใชสระในการหาขอบเขตหลังของพยางค  
   กฎ B-1T : สระเหลานี้  ไมหันอากาศ อิ อึ อื ถามีวรรณยุกตแลวจะตองมี
ตัวสะกด 1 ตัวเสมอ 
   กฎ B-2T : สระ อี ที่ปรากฏวรรณยุกตนอกจากไมตรี สวนใหญจะไมมีตัวสะกด                             
   กฎ B-3T : สระ   –    เ- - -    แ  -  - -     -  อ-   และ  เ - -   ตองมีตัวสะกด 1 ตัว 
   กฎ B-4T : สระในรูปแบบดังตอไปนี้  อัว อัย อัวะ อือ เอา เอาะ เอะ แอะ โอะ 
เอียะ เออะ ไมตองการตัวสะกด ยกเวนบางพยางคในรูปแบบดังนี้ เอา- เออ- โดยเครื่องหมาย – แทน
พยัญชนะ 1 ตัวอักษร  
   กฎ B-5T : มีเพียง 20 คําที่ใช  ใ 
   กฎ B-6T : สระจากคํา  ไ- ที่มีวรรณยุกต จะครบพยางค เนื่องจาก  ไ  ไมมี
ตัวสะกด มีเพียงบางคําที่นอกเหนือจากนี้ เชน ไฮย 
  งานวิจัยนี้ยังสามารถตัดคําใหอยูในรูปแบบพยางคหรือคําสั้นๆ เพียงแคนั้น นอกจากนี้กฎ
ที่มีอยูยังไมสามารถรองรับคําที่มีการสะกดแตกตางออกไป เชน คําที่มาจากภาษาตางประเทศ หรือ
คําเฉพาะ เปนตน 
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 4.2 งานของยืน ภูวรวรรณและวิวรรธน อ่ิมอารมณ [7] 
  ไดทําการวิเคราะหขอมูลคําไทยโดยไดสุมตัวอยางหนังสือและเอกสารตางๆ ซ่ึงไดแก 
หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร พ็อกเก็ตบุค รายงาน จดหมายราชการ หนังสืออานทั่วไป โดยยกเวน
หนังสือประเภทวรรณคดีและตําราวิชาการที่แปลมาจากตางประเทศ โดยทําการปอนขอมูลเพื่อหา
ความถี่ของคําที่ใชในชีวิตประจําวันดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  แสดงความถี่ของคําที่พบไดบอยในเอกสารภาษาไทย 

คํา เปอรเซ็นตความถี่ 
ที่ 2.60 
การ 2.04 
เปน 1.55 
ได 1.44 
จะ 1.40 
ใน 1.32 
มี 1.29 
ไม 1.17 
ก็ 1.16 
ของ 1.15 
ให 1.11 
วา 1.10 
ไป 1.07 
และ 1.06 
มา 0.93 

ความ 0.86 
ประ 0.80 
นี้ 0.79 
ทํา 0.64 
คน 0.64 
ผู 0.63 
กัน 0.61 

คํา เปอรเซ็นตความถี่ 
แลว 0.61 
แต 0.61 
จาก 0.58 
อยาง 0.58 
นั้น 0.57 
อยู 0.55 
กับ 0.51 
ตอง 0.49 
ทาง 0.45 
หรือ 0.42 
งาน 0.41 
ดวย 0.41 
ใจ 0.39 
ขึ้น 0.37 
ถึง 0.37 
ตอ 0.36 
เขา 0.35 
รับ 0.34 



  9  

 
 สําหรับรูปแบบคําไทยนั้นไดทําการแบงสวนประกอบออกเปน 5 กลุมไดแก 
 C หมายถึง พยัญชนะตนรวมทั้งการควบกล้ํา 
 V  : สระ 
 S  : ตัวสะกด 
 T  : วรรณยุกต 
 G  : การันต 
 ตัวอยางเชน 
 ส้ิน = CTVS 
 ศิลป = CVSSG 
 กวาง = CCVS 
 เมื่อไมพบคําในพจนานุกรม จะทําการนําไปตรวจสอบกับกฎ โดยงานวิจัยนี้มีกฎอยู 18 กฎดวยกัน โดย
พิจารณาตัวอักษรเริ่มตนหรือตัวส้ินสุดพยางคเปนตัวตัดสิน โดยจะเปนกฎอยางงายและไมครอบคลุมการ
สะกดคําไทยที่มีอยูไดทั้งหมด ตัวอยางเชน 
 กฎขอที่ 1 กฎ เ แ ไ ใ โ 
 ใหตัดหนา เ แ ไ ใ โ  โดยมีขอยกเวนคําตอไปนี้ มโน , ชโล , นโย , วโร , สโม , อโห , จเร , ขโมย , พเน , 
อเนก , อโศก 
 กฎขอที่ 2 กฎตัว ฉ ผ ฝ ฮ 
 ตัดหนาอักษรเหลานั้นเปนสระ เ แ โ ไ และ ใ 
 ... 
 กฎขอ 18 ทัณฑฆาต 
 ตัดขางหลัง เชน ศักดิ์ พงษ 
 ยกเวนคําจากตางประเทศ เชน ปาลม บาลม เปนตน 
 งานวิจัยนี้ไดนําพจนานุกรมรวมกับการใชกฎเพียง 18 กฎซึ่งไมเพียงพอตอการตัดคําที่มีอยูโดยเฉพาะคํา
ที่มีการแปลมาจากคําอานภาษาตางประเทศ ตัวอยางเชน เลานจ เพานด อีกทั้งเอกสารที่นํามาทําการตัดคําเปน
เอกสารที่มีการสะกดดวยภาษาไทยเพียงอยางเดียวโดยไมมีภาษาตางประเทศปนอยูเลย 
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 4.3  งานของดวงแกว สวามิภักดิ์ [1] 
 งานวิจัยนี้ไดสรางซอฟตแวรวิเคราะหไวยากรณไทยภายใตระบบยูนิกซ เปนงานวิจัยการตัดคําภาษาไทย
โดยใชกฎที่สรางขึ้นเองจํานวน 43 กฎ ตังตารางที่ 3 และมีการนําพจนานุกรมเขามารวมดวย โดยสาเหตุที่นํา
ทั้งกฎไวยากรณและพจนานุกรมเขามาชวยในการตัดคํานั้นก็เพื่อจะแกไขปญหาการตัดคําโดยใชพจนานุกรม
เพียงอยางเดียว ซ่ึงไมสามารถตัดคําไดอยางถูกตองในกรณีคํานั้นไมมีอยูในพจนานุกรม 
 งานวิจัยนี้ไดทําภายใตระบบปฏิบัติการยูนิกซและไดมีการนําโปรแกรมเล็กซ (Lex) เขามารวมดวย โดย
กฎที่ไดมานี้จะไมมีการรวมตัวสะกดเขาไปในกฎดวยยกเวนบางกรณี เนื่องจากโปรแกรมเล็กซจะพยายาม
สรางกลุมอักษร (Token) ที่ยาวที่สุดกอน ดังนั้นหากมีการนําตัวสะกดเขามาใชจะเปนสาเหตุใหมีการรวมเอา
อักษรตัวหนาของคําถัดไปมาเปนตัวสะกดได ซ่ึงเมื่อไดมีการวิเคราะหดวยกฎแลว ขั้นตอนตอไปจะมีการ
รวมกลุมตัวอักษรเขาดวยกัน โดยทําการตรวจสอบจากพจนานุกรม สวนโครงสรางของพจนานุกรมที่
นํามาใชเปนฐานขอมูลแบบรีเลชัน (Relation DBMS) ซ่ึงใชคําเปนดรรชนี (Index)  และไฟลดรรชนีได
พัฒนาขึ้นโดยใชโครงสรางขอมูลแบบบี-ทรี (B-Tree)   

4.3.1 กฎที่ใชในการตัดพยางคมีอยูทั้งหมด 43 กฎ โดยใชสัญลักษณดังนี้ 
   c (Consonant)  : พยัญชนะปรกติ 
   v (Vowel)   : สระ 
   t (Tonal Mark)  : วรรณยุกต 
   s (Speller)  : ตัวสะกด 
   […]?    : ทางเลือก อาจมีหรือไมก็ได 
   [a1 a2 a3 … an] : ทางเลือก 

4.3.2  กฎ 43 ขอสําหรับตัดคําภาษาไทยของดวงแกว สวามภิักดิ ์
1. [c][t]?[ะ  ำ  า]    เชน ระ มา คํา 
2. [c][    ิ    ี    ื   ุ   ู][t]?   เชน  ยี รู 
3. [c][    ื][t]?[s]   เชน ลืม ล่ืน 
4. [c][t]?[   ุ   ู]    เชน รู ผุ 
5. [c]   ั  [t]?[s]    เชน คน คน 
6. [เ แ โ ใ ไ][c][t]?   เชน แท ใย 
7. [เ แ] [c]    ็ [s]   เชน เจ็บ เยน 
8. [เ แ โ][c][t]? ะ   เชน แกะ เกะ 
9. [เ แ โ][ก ข ค ต ท บ ป พ ฟ จ ซ ศ ส] ร[t]? ะ  เชน แคระ  
10.  [เ แ โ][ก ข ค บ ป ผ พ]ล[t]?ะ     เชน แกละ เผละ 
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11.  เ[ก ข ค ต ท บ ป พ ฟ จ ซ ศ ส]ร[า    ิ    ี     ึ    ื    ุ   ู][t]?     เชน เครา เครื่ 
12.  เ[ก ข ค บ ป พ ฟ]ล[า    ิ    ี    ึ   ื    ุ   ู][t]?   เชน เคลื่ 
13.  [เ แ โ][ก ข ค]ว[t]?ะ  เชน เกะ แคะ 
14.  เ[c]    ี [t]?ย    เชน เสีย เร่ีย 
15.  เ[c][t]?าะ    เชน เผาะ เกาะ 
16.  เ[c][t]?[าะ]    เชน เตะ เวา 
17.  เ[c][t]?    เชน เร เร 
18.  [โ ใ ไ]ห[ง ญ น ม ย ร ล ว][t]?  เชน ใหล โหล  
19.  เ[c]    ื  [t]?อ   เชน เผ่ือ เสือ 
20.  [c]    ื  [t]?อ    เชน มือ มื้อ 
21.  [c]        เชน ก ส 
22.  [    ็                  ะ    ั   า  ำ   ิ    ี    ึ    ื    ุ    ู] เชน ะ     ื 
23.  ฯ      
24.  เ[จ ส]ริญ   ไดแก เจริญ เสริญ 
25.  ห ร[t]?[ะ า  ำ   ุ    ู] เชน หรู หระ 
26.  ห ร[    ิ    ี    ึ    ื][t]? เชน หร่ี หริ 
27.  เ[ก ข ค บ ป ผ พ ฟ]ลื[t]?อ  เชน เกลือ เกลื้อ 
28.  เ[ก ข ค ต ท บ ป พ ฟ]รื[t]?อ  เชน เครือ เครื่อ 
29.  เ[ก ข ค บ ป ผ พ ฟ]ลิ[t]?[s]  เชน เพลิน เคลิ้ม 
30.  เ[ก ข ค ต ท บ ป พ ฟ]ริ[t]?[s]  เชน เกริ่น เกริก 
31.  แ[ก ข ค ต ท บ ป พ ฟ]ร[t]?[ก ง ว น บ ม ท ต ด] เชน แทรก แครง 
32.  แ[ก ข ค บ ป ผ พ ฟ]ล[t]?[ก ง ว น บ ม ท ต ด] เชน แปลน แกลง 
33.  เห[ง ญ น ม ย ร ล ว][t]?า      เชน เหลา เหลา 
34.  [A-Z a-z เครื่องหมายพิเศษตางๆ]*    เชน A1a  thisis 
35.  ฯลฯ 
36.  ๆ      
37.  เ[ก ข ค]วี[t]?ย  เชน เกวีย 
38.  เ[ก ข ค ต ท บ ป พ ฟ]รี[t]?ย  เชน เตรีย 
39.  เ[ก ข ค ง บ ผ พ ฟ]ลี[t]?ย   เชน เกลี่ย  
40.  ชองวาง   
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41.  [0-9]*    เชน 015789645 1234 
42.  “\n”   
43.  ทุกตัวอักษรที่ไมอยูในกฎ 1-42 

4.3.3 เล็กซ 
เล็กซเปนซอฟตแวรที่ทําหนาที่สรางสวนโปรแกรมภาษาซี ที่ทําหนาที่วิเคราะหเล็กซิเคิล 

(Lexical analysis) โดยผูใชระบุกฎในการวิเคราะหพรอมทั้งสิ่งที่ตองการกระทําถาเจอขอความที่ถูกตองตาม
กฎ สวนกฎเกณฑตางๆ นี้จะถูกสงใหกับเล็กซ โดยที่เล็กซจะทําการสรางฟงกชันภาษาซี ซ่ึงสามารถ
คอมไพลดวยคอมไพเลอรภาษาซีได และฟงกชันเหลานี้ก็สามารถถูกเรียกใชไดจากโปรแกรมทั่วๆ ไป โคดที่
ไดรับจากการคอมไพลจะทํางานไดโดยผูใชสงเอกสารที่ตองการวิเคราะหเขาไปเสมือนหนึ่งเปนขอมูลนําเขา 
(Input) ตามปกติ ซ่ึงฟงกชันที่เล็กซสรางมานี้ก็จะแยกเอกสารเหลานี้ออกเปนกลุมอักษร ขั้นตอนตางๆ ที่
กลาวมานี้ไดแสดงไวในภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1  การทํางานของเล็กซ 

 
ภาพที่ 2  การทํางานของระบบการตัดคําภาษาไทย [1] 

Lex การคนหา 

พจนานุกรม 
กฎไวยากรณไทย 

เอกสาร
ตัวอยาง เอกสาร

ตัวอยาง 

Lex source Lex Lex analyzer 
in C 

C 
compiler 

Lex analyzer 
program 

Input text Output text 
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 เนื่องจากงานวิจัยนี้ใชเล็กซ เปนเครื่องมือที่จะทําการวิเคราะหโดยยึดหลักการใหไดกลุมอักษรที่ยาวที่สุด
และไมมีการยอนรอยกลับ ทําใหเกิดกรณีที่คําที่ตองการนํามาตัดนั้นไมตรงกับไวยากรณและไมสามารถจับคู
กับไวยากรณที่เหมาะสม เชนคําวา เครานช (เชนกรณีเปนชื่อตางประเทศ) อีกทั้งไวยากรณที่ไดพัฒนาขึ้นทั้ง 
43 กฎ ยังไมสามารถครอบคลุมการสะกดของภาษาไทยที่อยูนอกเหนือจากอักขรวิธี เชนคําที่มาจาก
ภาษาตางประเทศหรือช่ือเฉพาะบางคําซึ่งจะถูกกําหนดไวใหเปนอื่นๆ ตามกฎขอสุดทาย  
 งานวิจัยนี้มีจุดเดนคือการตัดคําในระดับพยางคและคําคอนขางทําไดสูง แตเนื่องจากเล็กซไมสนับสนุน
การตัดคําแบบยอนรอยทําใหการตัดคําบางคําไมถูกตอง โดยกลุมของคําที่ตัดไมถูกตองจะมีลักษณะอยู
นอกเหนือจากลักษณะการสะกดตามหลักไวยากรณไทยหรือเปนคําเฉพาะหรือคําที่มาจากภาษาตางประเทศ 

4.4 งานของไพศาล เจริญพรสวัสดิ์ [5] 
 งานวิจัยนี้แบงปญหาในการตัดคําออกเปน 2 ชนิดดวยกันคือ 

4.4.1 ปญหาความกํากวม 
4.4.2 ปญหาคําศัพทที่ไมปรากฎในพจนานุกรม 

  การแกปญหาการตัดคําไดนําคุณลักษณะโดยการใชการเรียนรูของเครื่อง 2 แบบ คือริปเปอรและ
วินโนว ซ่ึงนําคุณสมบัติและบริบทของคําที่อยูรอบๆ มาใชในการแกปญหาการตัดคําโดยใชสถิติเขามาชวย 
  tt wwCCPROVB ,...,|,...,(argmax 11=τ  
  โดยที่ τ  คือ C1 ,…Ct ที่ใหคาความนาจะเปนมีคามากที่สุด 
  Ci คือหนาที่คําจองคํา Wi 

  Wi  คือลําดับของประโยคหนึ่งๆ 
  เนื่องจากการตัดคําโดยวิธีนี้ตองอาศัยหนาที่ของคํา แตเนื่องจากคําบางคําที่ไมปรากฎในพจนานุกรม
หรือคําท ี ยังไมรูจักแลวทําใหการตัดคํานี้ยังทําไมไดทันที ตองทําการกําหนดหนาที่คําเสียกอน 

4.5 งานวิจัย Automatic Thai Unknown Word Recogniton [11] 
 งานวิจัยเนนที่การแกปญหาคํากํากวม และปญหาการสะกดผิดโดยการกําหนดหนาที่คํา (Part of 
Speech Tagging Ambiguity) ในงานวิจัยไดนําเรื่องสถิติเขามาใชแกปญหาการตัดและกําหนดหนาที่คํา
โดยใชโมเดลไตรแกรม (Tri-gram) และทําการคํานวณความนาจะเปนของประโยคดังสมการ ที่ 1 

  ∏
=

=
n

i

nWiPwP
1

),()(  

  ),|( 21∏ −−= ii WWWiP      (1) 
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  โดยทําการหาความนาจะเปนของประโยค W  และคําตางๆ wi  เนื่องจากตามสมการจะตองใชคลัง
ขอความใหญมากทําใหในความเปนจริงอาจจะไมสามารถหาคลังขอความขนาดดังกลาวได 
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บทที่ 3 
การตัดคําดวยกฎท่ีปรับปรุงและพจนานุกรมแบบใหม 

 
 

 วิธีการในการตัดคําในเอกสารภาษาไทยมีขั้นตอนดังนี้คือ การตัดอนุประโยคโดยอาศัยชองวางและ
อักขระพิเศษ การตัดคําโดยอาศัยกฎการผสมอักษรในภาษาไทย การแบงประเภทอนุประโยค การวิเคราะห
คําที่มีอยูในพจนานุกรมและคําที่ไมมีอยูในพจนานุกรมที่มีความเปนไปไดที่จะเปนภาษาตางประเทศหรือคํา
เฉพาะ 
 
1.  การตัดอนุประโยคโดยอาศัยชองวาง และ อักขระพิเศษ 
 วิธีการนี้จะพิจารณาสวนที่ติดกันของตัวอักษรในภาษาไทย  หากมีชองวางระหวางคําหรือปรากฏ
ตัวอักษรอื่นที่ไมใชอักษรไทยใหถือวาเปนคนละขอความซึ่งไมมีความเกี่ยวของกันในระดับคําซึ่งเอกสาร
หนึ่งๆ (D)  จะประกอบดวยหลายประโยคหรืออนุประโยค (Si) โดยที่ N คือจํานวนของอนุประโยคใน
เอกสาร 
 D = S1  + S2  + S3  +…+ SN 

 
2.  การตัดคําโดยอาศัยกฎการผสมอักษรในภาษาไทย 
 สามารถแบงประเภทของพยญัชนะไทย 44 ตัว ออกเปน  3 หมูเรียกวาไตรยางค ไดแก อักษรสูง อักษร
กลาง และอักษรต่ํา และเมื่อพิจารณาถึงการนําไปผสมเปนระดับพยางคหรือคําแบงเปน 3 สวน 4 สวน และ 5 
สวนดังนี ้
 3 สวน ไดแก  พยัญชนะ+สระ+วรรณยุกต เชน ตา ดี ไป นา 
 4 สวน ไดแก พยัญชนะ+สระ+วรรณยุกต  +ตัวสะกด เชน คน  
 5 สวน ไดแก พยัญชนะ+สระ+วรรณยุกต  +ตัวสะกด+ตัวการันต เชน แพทย สิทธิ์ ฤทธิ์ 
 โดยกฎการแบงสวนของพยางคจะไดวาสามารถตัดประโยคหรืออนุประโยคที่ประกอบดวยอักษรนอย
กวา 4 ตัวอักษรใหเปน 1 คําหรือพยางคไดทันทีโดยไมตองเปรียบเทียบกับกฎหรือพจนานุกรม เนื่องจาก
พยางคที่ส้ันที่สุดคือ 3 สวน หากในกรณีที่วรรณยุกตอยูในรูปสามัญจะประกอบดวยอักษร 2 ตัว (กรณีนี้ไม
รวมถึง ธ ณ ฤ ที่จะมีชองวางอยูหนาและหลังเสมอ) นั่นหมายถึงหากจะเปน 2 คําหรือ 2 พยางคขึ้นไปตอง
ประกอบไปดวย 4 ตัวอักษรขึ้นไป  
 Si = Ci1 + Ci2 + Ci3 +…+ CiL   
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 เมื่อ L คือจํานวนตัวอักษรทั้งหมดของอนุประโยค Si  
 C คือตัวอักษรในประโยคหรืออนุประโยค S 
 Si = Wi1 + Wi2 + Wi3 +…+ WiN   
 เมื่อ WiN คือคําที่ประกอบขึ้นเปนอนุประโยค Si และ N ≤ L 
 นอกจากคําไทยแทแลว ภาษาไทยไดมีการรับภาษาตางประเทศเขามาใช เชน บาลี สันสกฤต อังกฤษ เปน
ตน ทําใหเกิดคําที่ไมตรงกับหลักการผสมคําอยูมาก เชน พรหม การด มารค เลานจ ซ่ึงในปจจุบันนี้จะพบคํา
ที่มาจากภาษาตางประเทศมากขึ้นและมีการถอดความเปนภาษาไทยไมตรงกับหลักไวยากรณไทย 
 
3.  วิธีการตัดคําที่นําเสนอ 
 การตัดคําเริ่มจากเอกสารนําเขา แยกออกเปนอนุประโยคยอย Si โดยใชชองวางเปนตัวแบงและพิจารณา
วามีอนุประโยคใดบางสามารถเปนคําไดทนัที โดยให 
 Si = Ci1 + Ci2 + Ci3 +…+ CiL   
 เมื่อ L คือจํานวนตัวอักษรทั้งหมดของอนุประโยค Si  
 C คือตัวอักษรในประโยคหรืออนุประโยค S 
 Si = Wi1 + Wi2 + Wi3 +…+ WiN   
 เมื่อ WiN คือคําที่ประกอบขึ้นเปนอนุประโยค Si และ N ≤ L 
 หาก L < 4 จะไดวา 
 Wi1 = Ci1 + Ci2 + Ci3 +…+ CiL    
 นั่นคือ Wi1 = Si   
 ยกตัวอยางเชน ฯลฯ , ฯพณฯ , ธ , ฤ , กิน , ถุง , คา  เปนตน 
  หลังจากนัน้อนุประโยคอื่นที่เหลือจะนําไปวิเคราะหตอไป การใชวิธีการนี้ทําใหลดเวลาในการตัดคํา
และคนหาคําศพัทในพจนานกุรมเนื่องจากสามารถสรุปวาเปนคําไดทนัที 
 
 3.1  การแบงประเภทของอนปุระโยค 

 นําอนุประโยคมาทําการตัดคาํขั้นแรกโดยแยกประโยคเปน 3 ประเภทดวยกันตามสวนประกอบของอนุ
ประโยค 
 ประเภทที่ 1 ประกอบดวยอักษรไทย หรืออักษรไทยซึ่งอยูติดกับอักษรแบงวรรคอื่นๆ  เชน ( , ) , “ , ‘ 
เปนตน ยกเวน - , /  เนื่องจากหากเขียนติดกับอักษรไทยแลวจะถือเปนคํา หรือรหัส เชน 3-ก  ก/2 เปนตน 
 การตัดคําประโยคประเภทนี้จะทําการแยกอักษรไทยกับอักษรแบงวรรคออกจากกัน เชน  
 “ระบอบการปกครอง:2475”  จะแยกไดวา  
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 “    ระบอบการปกครอง     :   2475   ”   เนื่องจาก 2475 ไมไดเขียนอยูติดกับอักษรไทยโดยตรงอนุ
ประโยคนี้จึงถือเปนประเภทที่ 1 
 ประเภทที่ 2 ประกอบดวยอักษรไทยซึ่งอยูติดกับตัวเลข หรืออักษรแบงวรรค - , /  หรือ อักษร
ตางประเทศ หรืออักษรพิเศษอื่นๆ จะทําการแยกอักษรแบงวรรคออกจากกัน ยกเวนตัวเลข เครื่องหมาย – 
และ /  จะยังคงเขียนติดกับอักษรไทยไวเชนนั้น และถือเปนคํา 1 คําทันที  เชน       “ก-2547”  และ “23/2ก”  
จะแยกไดวา 
 “   ก-2547   ”   และ   “   23/2ก    ”    
 ประเภทที่ 3 อักษรตางประเทศหรืออักษรแบงวรรคยกเวนเครื่องหมาย -  และ /  ประเภทที่ 3 นี้ไมมี
อักษรไทยอยูในประโยคเลย อนุประโยคประเภทนี้จะทําการแยกอักษรตางประเทศและอักษรแบงวรรคออก
จากกัน และนําอนุประโยคที่ไดมาทําการแปลงเปนคําอานภาษาไทยและเก็บไวสําหรับตัดคําในเอกสารที่
ตรงกันหรือมีความใกลเคียง  
เชน (wonderful) จะไดเปนคําอานเปนภาษาไทยดังนี้ 
 won – {วอน , วัน , วอน ,โวน , โวน} 
 der – {เดอ , เดอร , เดร} 
 ful – { ฟุล , ฟูล , ฟุล , ฟูล , ฟล} 
 จากนั้นจะทําการเก็บคําอานคํานี้ไวเพื่อใชเปรียบเทียบกับคําในเอกสารที่มีความเปนไปไดที่จะตรงกับคํา
นี้ 
 
 3.2   การวิเคราะหหาคําท่ีมีอยูในพจนานุกรมและหาคําท่ีใชอักษรไทยสะกดคําอานภาษาตางประเทศ 
 คําไทยประเภทที่ 2 และ 3 ที่ผานขั้นตอน 4.1 จะนํามาตัดคําโดยอิงกับพจนานุกรม และคําตางประเทศที่
พบในเอกสาร จากนั้นจะไดเอกสารมา 2 สวน 
สวนแรก พบคําตามพจนานุกรม หากพบคําในพจนานุกรมมากกวาสองครั้งจะถือเอาคําที่ยาวที่สุดเปนหลัก 
(Longest matching) คําที่เก็บอยูในพจนานุกรมนี้เปนคําที่พบไดทั่วไปหรือคําที่มีความยาวหลายพยางคหรือ
คําที่มีการสะกดตรงตามอักขรวิธี 
สวนที่สอง ไมพบตามพจนานุกรม โดยปรกติสวนนี้หากเปนคําเดี่ยวๆ จะนําไปพิจารณากับคํารอบขางซึ่งมี
ความเปนไปไดที่จะเปนคําเดียวกันโดยอาศัยกฎการวิเคราะหความเปนไปไดที่จะเปนภาษาตางประเทศหรือ
คําเฉพาะ คําเฉพาะบางสวนจะถูกเก็บอยูในพจนานุกรมคําเฉพาะและสามารถปรับปรุงไดเพื่อความเหมาะสม
กับเอกสารแตละประเภท คําเฉพาะที่เหมาะสมไดแกคําที่มาจากบาลี สันสกฤต ที่นําตัวอักษรเหลานี้มาใช ฆ , 
ญ , ถ , ฎ , ฏ , ฒ , ผ , ภ , ฌ , ศ , ษ ซ่ึงมักไมคอยพบอยูกับคําที่มาจากภาษาตางประเทศ เปนตน เชนชื่อคน 
ช่ือสถานที่  
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4.  การสรางพจนานุกรมแบบใหม 
 คําที่ไมพบในพจนานุกรมทั่วไปมักเปนคําเฉพาะเชนชื่อคนหรือสถานที่  คําใหม และคําที่มาจาก
ภาษาตางประเทศ ในที่นี้หากมีภาษาตางประเทศปนอยูในเอกสารจะทําการแปลงเปนคําสะกดภาษาไทยเพื่อ
เปรียบเทียบกับภาษาไทยที่อยูใกลเคียงกับคํานั้น ในที่นี้จะเนนไปที่ภาษาอังกฤษเทานั้น 
ตัวอยางเชน 
 “ซัมไคนออฟวันเดอฟูล (Some kind of wonderful)” หากตัดคําตามกฎและพจนานุกรม [1]  
 จะไดวา 
  ซัม-ไคน-ออ-ฟ-วัน-เดอ-ฟู-ล เนื่องจากคําวา ออ วัน และฟู ปรากฏอยูในพจนานุกรมทําใหการตัด
คําไมถูกตอง  หากตัดคําโดยการใชการแปลงคําจากภาษาอังกฤษเปนคําอานภาษาไทยจะไดวา  
  ซัม-ไคน-ออฟ-วันเดอฟูล ซ่ึงทําใหไดคําที่ถูกตอง 
 พจนานุกรมที่เก็บคําศัพทนั้นจะเก็บคําที่ซํ้าๆ กันเอาไว เมื่อคําหนึ่งคํา(S) ประกอบดวยคํายอย (Si) ซ่ึง
คํายอยก็เปนคําในพจนานุกรม จะไดวา 
 Si = Si1 +  Si2 + Si3 +…+ SiN 
 ยกตวัอยางเชน ระบอบประชาธิปไตย จะจัดเก็บดังนี ้
  Wi = A1 + A2 + A3 +…+ AN  เมื่อ A ∈{ W , C} 
  W คือคําที่ตัดไดจากประโยคหรืออนุประโยค S 
  A คือคํายอยที่มีอยูในพจนานุกรมที่ประกอบเปนคํา W หรือ ตัวอักษรที่ไมมีอยูในพจนานุกรม 
  C คือตัวอักษรในประโยคหรอือนุประโยค S 
 เชน ระบอบ  คือ [code1] , ประชา  คือ [code2] 
  code1 คือรหัสแทนคําวา “ระบอบ” 
  code2 คือรหัสแทนคําวา “ประชา” 
  ประชาธิปไตย  คือ [code2]+ธิปไตย 
  ระบอบประชาธิปไตย คือ [code1]+[code2]+ธิปไตย การจัดเก็บเปนรหัสแทนเพื่อลดขนาดของ
พจนานุกรมและเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับการตัดคํา 
 พจนานุกรมแบบใหมมีขอดีคือมีการจัดเก็บเฉพาะหนวยคําที่เล็กที่สุดไวในพจนานุกรม กรณีที่คําหลาย
พยางคที่ประกอบดวยคํายอยหลายคํา คํายอยเหลานั้นจะถูกเก็บเปนรหัสแทนทําใหมีการจัดเก็บคํานั้นเพียง
คร้ังเดียวและลดขนาดของพจนานุกรม แตขอเสียคือมีความยุงยากในการจัดเก็บ 
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 4.1  ตัวอยางคําศัพทในพจนานุกรมแบบใหม 
คํา การจัดเก็บ 

กระ *[กระ]* 
กระจายเสียง [กระ]จาย[เสียง] 
กระวนกระวาย [กระ][วน][กระ]วาย 
กระเบียดกระเสียร [กระ][เบียด][กระ]เสียร 
เบียด *[เบียด]* 
เบียดเสียดเยียดยัด [เบียด][เสียด]เยียด[ยัด] 
ยัดเยียด [ยัด]เยียด 
ตกกระ [ตก][กระ]* 

 สวนที่อยูใน [] คือรหัสของคําที่มีอยูแลวในพจนานุกรม สวนเครื่องหมาย * หมายถึงมีคําที่ใชคํานี้อยูใน
พจนานุกรมอีก เชนคําวา กระ มีการนําไปใช  เชน  
 กระ อาจมีคําตอทาย เปนกระจายเสียง ได 
 ตกกระ อาจมีคําตอทายเชน ตกกระปอง 
  4.2 การเพิ่มคําศัพทลงในพจนานุกรม 
   เมื่อมีคําศัพทที่ไมมีอยูในพจนานุกรม สามารถเพิ่มคําลงไปได การเพิ่มคําใหมลงใน
พจนานุกรมทําดังนี้ 
   4.2.1  คําศัพทพื้นฐาน จะถูกเก็บลงในพจนานุกรมกอนและทําการจัดเก็บลงในและทํา
การจําทํารหัสโดยรหัสจะขึ้นตนดวยช่ือของไฟลที่จัดเก็บอักษรตัวแรกของคํา 
   4.2.1 คําตอเนื่อง จทําการจัดเกบ็ 
  4.3 การแกไขและลบคําศัพทในพจนานุกรม 
    
 
5.  การวิ เคราะห คํ าที่ ไมมี อยู ในพจนานุกรมโดย เทียบกฎความเปนไปได ท่ีจะ เปน
ภาษาตางประเทศหรือคําเฉพาะ 

 การวิเคราะหคําเฉพาะจะทําในขั้นตอนสุดทายกรณีที่คําที่นํามาไมตรงกับพจนานุกรมหรือไมมีความ
เปนไปไดในการที่จะเปนภาษาตางประเทศ ซ่ึงพจนานุกรมศัพทเฉพาะนี้สามารถเพิ่มเติมไดตลอดเวลาเพื่อให
เหมาะสมกับเอกสารที่ตองการนํามาตัดคํา ตัวอยางคําเฉพาะเชน ช่ือคน ช่ือสถานที่  โดยมีการวิเคราะหดังนี้ 

 5.1 คําที่มาจากภาษาตางประเทศ 
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  5.1.1 เปนคําที่ไมมีอยูในพจนานุกรม 
  5.1.2 เปนคําที่ไมมีอักษรไทยตอไปนี้  ฃ ฅ ฆ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ  ฤ ฦ ศ ษ ฬ ๅ  และเครื่องหมายเวน

วรรคและเลขไทยตางๆ  
5.2 คําเฉพาะ เชน ช่ือคน ช่ือสถานที่ 
  5.2.1 เปนคําที่ไมมีอยูในพจนานุกรม 
  5.2.2 มักใชอักษรดังตอไปนี้ในการสะกดคํา ฆ ฉ ฉ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ธ ภ ฤ ศ ษ ฬ ฮ เปนตน 
นอกจากนี้คําที่ไมปรากฏในพจนานุกรมที่ถูกวิเคราะหใหเปนคําที่มาจากภาษาตางประเทศหรือคําเฉพาะ

จะถูกนําไปวิเคราะหตอเนื่องไปอีกในกรณีที่คําขางเคียงอาจเปนคําเดียวกับคําที่มาจากภาษาตางประเทศหรือ
คําเฉพาะนั้น 

 5.3 พิจารณาคําขางเคียง 
  5.3.1 เปนคําขางเคียงคําที่วิเคราะหใหเปนคําที่มาจากภาษาตางประเทศหรือคําเฉพาะ 
  5.3.2 เปนคําที่อาจปรากฏอยูในพจนานุกรมหรือไมก็ได 
  5.3.3 ในกรณีเปนคําขางเคียงคําภาษาตางประเทศ ตองมีลักษณะตรงตาม 5.1.2  
  5.3.4 มักจะพบคําขางเคียงปรากฏคูกันกับคําที่มาจากภาษาตางประเทศหรือคําเฉพาะในเอกสาร 
  ตัวอยางเชน “แอนนา” 
  ในกรณีคําวา “แอน” ถูกวิเคราะหใหเปนคําที่มาจากภาษาตางประเทศตาม 5.1 และคําวา “นา” ซ่ึง

มีความหมายตามพจนานุกรม หากพบคําวา “นา” ทุกครั้งที่มีการปรากฏคําวา “แอน” ใหวิเคราะหวาคําวา 
“แอนนา” เปนคําที่มาจากภาษาตางประเทศตามลักษณะของคําวา “แอน” ซ่ึงถูกวิเคราะหใหเปนคําที่มาจาก
ภาษาตางประเทศอยูกอน การวเิคราะหนี้ไดแสดงไวในภาพที่ 4 

 
6.   การตัดคําในสวนสุดทายของอนุประโยค 
 ในสวนสุดทาย อนุประโยคหรือสวนของอนุประโยคใดไมตรงกับขอที่กลาวมาขางตนจะทําการตัดคํา
โดยใชกฎการตัดพยางคแทน  
 จากขอ 1-6 ที่กลาวมาถูกแสดงไวในภาพรวมของขั้นตอนวิธีการตัดคําภาษาไทยดวยวิธีปรับปรุงกฎและ
พจนานุกรมแบบใหมดังในภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3  ภาพรวมของขั้นตอนวิธีการตัดคําภาษาไทยดวยวิธีปรับปรุงกฎและพจนานุกรมแบบใหม 
 
7. ตัวอยางวิธีการตัดคําดวยกฎปรับปรุงและพจนานุกรมแบบใหม 
 ตัวอยางการตดัคําดวยกฎปรบัปรุงและพจนานุกรมแบบใหม 

“เจเปกแอลเอ็ส (JPEG-LS – Joint Photographic Expert Group Lossless) เปนมาตรฐานการบีบอัดภาพ
แบบไมสูญเสีย สําหรับภาพเทาตอเนื่อง ขนาดของจุดที่ 2–16 บิตตอจุด ซ่ึงกําหนดมาตรฐานโดย 
คณะกรรมการเจเปก (JPEG - Joint Photographic Expert Group) ในป 2540   เจเปกแอลเอ็ส (JPEG-LS) ใช
เทคนิคการบีบอัดภาพแบบการทํานายจุด (Predictive Coding) รวมกับการบีบอัดภาพเชิงสถิติ (Probabilistic 
Coding)” 

 การแบงอนุประโยค ในสวนนี้จะทําการแบงอนุประโยคโดยอาศัยชองวาง อักขระพิเศษ และ
อักษรตางประเทศ  

ประเภทที่ 1 ประกอบดวยอักษรไทย และอักษรไทยที่อยูติดกับอักษรแบงวรรคอื่นๆ เชน ( , ) , “ , 
‘ เปนตน ยกเวน - , / 

 ประเภทที่ 2 ประกอบดวยอักษรไทยซึ่งอยูติดกับตัวเลข หรืออักษรแบงวรรค - , /  หรือ อักษร
ตางประเทศ หรืออักษรพิเศษอื่นๆ 

เอกสาร 

การตัดคําจากพจนานุกรม 
แบบใหม พจนานุกรมแบบใหม 

ผลการตัดคํา 

การตัดคําที่ไมมีในพจนานุกรม 

คําที่ไมมีในพจนานุกรม 

กฎการตัดคําภาษาไทยดวยการแปลง
ภาษาตางประเทศในเอกสารเปนคําอานภาษาไทย 

กฎการตัดคําที่ปรับปรุงใหม กฎการวิเคราะหความเปนไปไดที่จะเปนคํา
ตางประเทศ 

ผลการตัดคําที่มีในพจนานุกรม 

ผลการตัดคําที่ไมมีในพจนานุกรม 
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ประเภทที่ 3 อักษรตางประเทศหรืออักษรแบงวรรคยกเวนเครื่องหมาย -  และ /  ประเภทที่ 3 นี้ไม
มีอักษรไทยอยูในประโยคเลย 

จากตัวอยางจะไดวา 
อนุประโยคทีไ่ด ประเภทอนุประโยคที่ได 

เจเปกแอลเอ็ส ประเภทที่ 1 
( ตัดคําเรียบรอย 
JPEG-LS ประเภทที่ 3 
– ตัดคําเรียบรอย 
Joint ประเภทที่ 3 
Photographic ประเภทที่ 3 
Expert ประเภทที่ 3 
Group ประเภทที่ 3 
Lossless ประเภทที่ 3 
) ตัดคําเรียบรอย 
เปนมาตรฐานการบีบอัดภาพแบบไมสูญเสีย ประเภทที่ 1 
สําหรับภาพเทาตอเนื่อง ประเภทที่ 1 
ขนาดของจุดที่ ประเภทที่ 1 
2–16 ประเภทที่ 2 
บิตตอจุด ประเภทที่ 1 
ซ่ึงกําหนดมาตรฐานโดย คณะกรรมการเจเปก ประเภทที่ 1 
( ตัดคําเรียบรอย 
JPEG ประเภทที่ 3 
- ตัดคําเรียบรอย 
Joint ประเภทที่ 3 
Photographic ประเภทที่ 3 
Expert ประเภทที่ 3 
Group ประเภทที่ 3 
ในป ประเภทที่ 1 
2540 ประเภทที่ 2 
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อนุประโยคทีไ่ด ประเภทอนุประโยคที่ได 
เจเปกแอลเอ็ส ประเภทที่ 1 
( ตัดคําเรียบรอย 
JPEG-LS ประเภทที่ 3 
) ตัดคําเรียบรอย 
ใชเทคนิคการบีบอัดภาพแบบการทํานายจุด ประเภทที่ 1 
( ตัดคําเรียบรอย 
Predictive ประเภทที่ 3 
Coding ประเภทที่ 3 
) ตัดคําเรียบรอย 
รวมกับการบีบอัดภาพเชิงสถิติ ประเภทที่ 1 
( ตัดคําเรียบรอย 
Probabilistic ประเภทที่ 3 
Coding ประเภทที่ 3 
) ตัดคําเรียบรอย 

 
 ทําการแปลงอนุประโยคประเภทที่ 3 ใหเปนคําอานในภาษาไทย ดังตัวอยาง 

อนุประโยคประเภทที่ 3 ที่ไดมา คําอานภาษาไทยได 
JPEG-LS  

 
จ 
เจ 
 

เพก 
เปก 
เพก 
เปก 
เพ็ก 
เปก 

 
- 
 

 
ลส 

แอลเอส 
แอลเอ็ส 

 ทําการเก็บผลลัพธจากการแปลงไวสําหรับเปรียบเทียบคําที่พบในเอกสาร 
 ทําการตัดคําอนุประโยคประเภทที่ 1 ยกตัวอยาง “เจเปกแอลเอส” 

 ทําการตัดคําโดยเทียบกับพจนานุกรม 
  เจ   เปก  แอล  เอ็ส แตเนื่องจากพบคําวา “เจเปก” และ “แอลเอ็ส” จากอนุประโยคที่ 3 ที่
ทําไวกอนหนานี้ จึงไดวา “เจเปก  แอลเอส” 
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คําที่ไมพบตามพจนานุกรมไดแก “บิตตอจุด”  โดยคําวา “บิต” ไมพบตามพจนานุกรม จึงใชกฎใน
การตัดคํา 
 ผลลัพธการตัดคําเปนดังนี้ 

 เจเปก แอลเอ็ส (JPEG-LS – Joint Photographic Expert Group Lossless) เปน มาตรฐาน การบีบ 
อัด ภาพ แบบ ไม สูญเสีย สําหรับ ภาพ เทา ตอเนื่อง ขนาด ของ จุด ที่ 2–16 บิต ตอ จุด ซ่ึงกําหนด 
มาตรฐานโดย คณะกรรมการ เจเปก (JPEG -Joint Photographic Expert Group) ใน ป 2540   เจเปก แอล
เอ็ส (JPEG-LS) ใช เทคนิค การ บีบ อัด ภาพ แบบ การ ทํานาย จุด (Predictive Coding) รวม กับ การ บีบ 
อัด ภาพ เชิง สถิติ (Probabilistic Coding) 
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บทที่ 4 
โครงสรางของระบบตัดคําภาษาไทยดวยกฎที่ปรับปรุงและพจนานุกรมแบบใหม 

 
 
 ในระบบการตัดคําภาษาไทยดวยกฎที่ปรับปรุงและพจนานุกรมแบบใหมมีองคประกอบหลายสวน
ดวยกัน ดังนี ้
1. สวนของกฎ 
 การพัฒนาระบบการตัดคําภาษาไทยดวยกฎที่ปรับปรุงและพจนานุกรมแบบใหมนี้ไดรับการพัฒนาบน
ระบบวินโดวสเอ็กซพี ประกอบดวยสวนการทํางาน   สวน ดังนี ้

1. การตัดพยางคซ่ึงใชกฎที่ปรับปรุงจาก [1] จะไดวา 
1.1 กฎที่ใชในการตัดพยางคมีอยูทั้งหมดสัญลักษณดังนี้ 

   c (Consonant)  : พยัญชนะปรกติ 
   v (Vowel)   : สระ 
   t (Tonal Mark)  : วรรณยุกต 
   s (Speller)  : ตัวสะกด 
   […]?    : ทางเลือก อาจมีหรือไมก็ได 
   [a1 a2 a3 … an] : ทางเลือก 

1.2  กฎ สําหรับตัดคําภาษาไทยทีป่รับปรุง 
1. [c][t]?[ะ  ำ  า]    เชน ระ มา คํา 
2. [c][    ิ    ี    ื   ุ   ู][t]?   เชน  ยี รู 
3. [c][    ื][t]?[s]    เชน ลืม ล่ืน 
4. [c][t]?[   ุ   ู]    เชน รู ผุ 
5. [c]   ั  [t]?[s]    เชน คน คน 
6. [เ แ โ ใ ไ][c][t]?   เชน แท ใย 
7. [เ แ] [c]    ็ [s]    เชน เจ็บ เยน 
8. [เ แ โ][c][t]? ะ   เชน แกะ เกะ 
9. [เ แ โ][ก ข ค ต ท บ ป พ ฟ จ ซ ศ ส] ร[t]? ะ  เชน แคระ  
10.  [เ แ โ][ก ข ค บ ป ผ พ]ล[t]?ะ      เชน แกละ เผละ 
11.  เ[ก ข ค ต ท บ ป พ ฟ จ ซ ศ ส]ร[า    ิ    ี     ึ    ื    ุ   ู][t]?    เชน เครา เครื่ 
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12.  เ[ก ข ค บ ป พ ฟ]ล[า    ิ    ี    ึ   ื    ุ   ู][t]?     เชน เคลื่ 
13.  [เ แ โ][ก ข ค]ว[t]?ะ  เชน เกะ แคะ 
14.  เ[c]    ี [t]?ย    เชน เสีย เร่ีย 
15.  เ[c][t]?าะ    เชน เผาะ เกาะ 
16.  เ[c][t]?[าะ]    เชน เตะ เวา 
17.  เ[c][t]?     เชน เร เร 
18.  [โ ใ ไ]ห[ง ญ น ม ย ร ล ว][t]?  เชน ใหล โหล  
19.  เ[c]    ื  [t]?อ    เชน เผ่ือ เสือ 
20.  [c]    ื  [t]?อ    เชน มือ มื้อ 
21.  [c]         เชน ก ส 
22.  [    ็                  ะ    ั   า  ำ   ิ    ี    ึ    ื    ุ    ู] เชน   ะ     ื 
23.  ฯ      
24.  เ[จ ส]ริญ    ไดแก เจริญ เสริญ 
25.  ห ร[t]?[ะ า  ำ   ุ    ู]   เชน หรู หระ 
26.  ห ร[    ิ    ี    ึ    ื][t]?   เชน หร่ี หริ 
27.  เ[ก ข ค บ ป ผ พ ฟ]ลื[t]?อ   เชน เกลือ เกลื้อ 
28.  เ[ก ข ค ต ท บ ป พ ฟ]รื[t]?อ  เชน เครือ เครื่อ 
29.  เ[ก ข ค บ ป ผ พ ฟ]ลิ[t]?[s]   เชน เพลิน เคลิ้ม 
30.  เ[ก ข ค ต ท บ ป พ ฟ]ริ[t]?[s]  เชน เกริ่น เกริก 
31.  แ[ก ข ค ต ท บ ป พ ฟ]ร[t]?[ก ง ว น บ ม ท ต ด] เชน แทรก แครง 
32.  แ[ก ข ค บ ป ผ พ ฟ]ล[t]?[ก ง ว น บ ม ท ต ด]  เชน แปลน แกลง 
33.  เห[ง ญ น ม ย ร ล ว][t]?า      เชน เหลา เหลา 
34.  [A-Z a-z เครื่องหมายพิเศษตางๆ]*    เชน A1a  thisis 
35.  ฯลฯ 
36.  ๆ      
37.  เ[ก ข ค]วี[t]?ย     เชน เกวีย 
38.  เ[ก ข ค ต ท บ ป พ ฟ]รี[t]?ย  เชน เตรีย 
39.  เ[ก ข ค ง บ ผ พ ฟ]ลี[t]?ย   เชน เกลี่ย  
40.  ชองวาง   
41.  [0-9]*    เชน 015789645 1234 
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42.  “\n”  
43. css     สําหรับพยัญชนะใดๆ 
44. าc   [s]    สําหรับ า ใดๆ 
45. าc   [ss]    สําหรับ า ใดๆ 
46. สวนของคําที่มีความยาวนอยกวา 4 ตัวอักษร 
47.  ทุกตัวอักษรที่ไมอยูในกฎ  

 
2. สวนของคํา 

การตัดคําจะทําการตัดคําโดยคนหาจากพจนานุกรมโดยที่พจนานุกรมจะอยูในรูปของฐานตัวอักษร 
(Text-based)  

3. สวนของคําที่ไมอยูในพจนานุกรม 
3.1 กฎของคําที่อาจเปนภาษาตางประเทศหรือคําเฉพาะ 
3.2 กฎของการรวมคําขางเคียงเขาดวยกัน 

4. สวนของพจนานุกรม 
4.1 สวนของการเพิ่มคําลงในพจนานุกรมแบบใหม 

  การเพิ่มคําลงในพจนานุกรมจะทําการใชคําที่มีอยูในพจนานุกรมแบบเดิม จากนั้นทําการเพิ่มคํา
โดยแยกสวนที่เปนคํามูล หรือคําพยางคที่มีความหมายกอน จากนั้นจึงทําการแยกเก็บคําลงในพจนานุกรมดัง
ภาพที่ 4 
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5. การออกแบบโปรแกรม 

5.1 สวนของพจนานุกรม 
การจัดเก็บคําศัพทจะถูกจัดลงในเท็กซไฟล โดยการจัดทําดรรชนีของคําศัพทไวดังนี้ 

5.2 สวนของการตดัคํา 
การตัดคําจําทาํการ 

 
 
 
 

 
 

คํานําเขา 

คําที่สามารถอานได N พยางค 

N = 1 

ใช ไมใช 

สรางรหัสแทนคํา 
เก็บในพจนานุกรม 

N+1 

มีคํานี้อยูในพจนานุกรม

ใช ไมใช 

เก็บรหัสคําที่มีอยูแลวรวมกับคํา
ที่ยังไมมีอยูลงในพจนานุกรม 

End 

ภาพที่ 4  การเก็บคําศัพทเขาไวในพจนานุกรม 
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บทที่ 5 
ผลการตัดคํา 

 
 

 บทนี้จะมีการนําเสนอเกี่ยวกับการทดลองและผลการทดลองการตัดคําภาษาไทยดวยกฎปรับปรุงและ
พจนานุกรมแบบใหม 
 
1. การเตรียมการทดลอง 
 เอกสารที่นํามาทําการตัดคําภาษาไทย 

เอกสารที่นํามาทําการตัดคําภาษาไทยนั้นไมจําเปนตองเปนเอกสารที่มีภาษาไทยเพียงอยางเดียว
โดยไมมีอักษรตางประเทศปนอยู เนื่องจากคําที่สะกดเลียนเสียงมาจากภาษาตางประเทศบางคําไมมีอยูใน
พจนานุกรม หรือมีอยูในพจนานุกรมเพียงบางสวน ทําใหการตัดคําผิดไป ดังนั้นเอกสารที่นํามาใชทดลองทํา
การตัดคํานี้จึงเปนเอกสารที่มีทั้งอักษรไทยและอักษรอังกฤษปะปนกันไปและเปนเอกสารที่พบไดทั่วไป 
 ประเภทของเอกสาร 
 งานวิจัยนี้แบงประเภทเอกสารที่นํามาทําการทดลองตัดคําภาษาไทยออกเปน 5 กลุมซึ่งมีความ
หลากหลายดานเนื้อหาซึ่งเอกสารแตละประเภทจะประกอบไปดวยทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ คือ 

 ขาวเศรษฐกิจ 
ขาวตางประเทศและกีฬา 
ขาวอื่นๆ 
บทความวิชาการ 
วารสารทั่วไป 

 ขนาดของเอกสารที่นํามาทําการตัดคํา 
 การทดลองทําการตัดเอกสารตั้งแต 1 MB , 2 MB , 3 MB , … และ 7 MB ซ่ึงเปนขนาดที่มากพอ
สําหรับพิจารณาความถูกตองของการตัดคํา เพื่อทําการวัดความถูกตองและเวลาที่ใชในการตัดคําภาษาไทย
เมื่อขอมูลมีขนาดเพิ่มขึ้น 
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2. การทดลอง 
 การเตรียมเอกสารนําเขา 

เอกสารที่อยูในรูปของไฟลจะถูกจัดเตรียมในลักษณะของแฟมขอมูลตัวอักษร โดยอยูในรูปแบบ 
.txt หรือ .dat 

เอกสารที่คัดลอกมาสามารถนํามาวางในสวนของการนําขอมูลเขาเพื่อทําการตัดคําไดทันที 
 
3. การวัดผลการตัดคําภาษไทย 

การวัดผลการตัดคําภาษาไทยแบงออกเปน 2 ชนิดดวยกัน คือ 
 ความถูกตองในเชิงของคํา 
 ความถูกตองจะนับคําที่ตัดออกมาไดถูกตองตามความหมายตอจํานวนคําที่ตัดออกมาไดทั้งหมด 
 ความถูกตองในเชิงของพยางค 
 ความถูกตองในเชิงพยางคจะนับคําที่อานออกเสียงถูกตองตามหลักของการอานคํานั้นๆ หรือ
สะกดตรงตามลักษณะการแบงพยางคของคํานั้นๆ 
 
4. ผลการทดลอง 
 การทดลองการตัดคําภาษาไทยในระดับพยางคและระดับคําโดยแยกทําการตัดคํากับเอกสารกลุมตางๆ 5 
กลุม โดยเปรียบเทียบกับการตัดคําแบบเดิม [1] ไดผลดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 แสดงผลการตัดคําดวยการใชกฎที่ปรับปรุงและพจนานุกรมแบบใหมรวมกัน 
 

เอกสาร 
การตัดคําแบบเดิม การตัดคําที่นําเสนอ ความถูกตองที่เพิ่มขึ้น 

ระดับพยางค ระดับคํา ระดับพยางค ระดับคํา ระดับพยางค ระดับคํา 

ขาวเศรษฐกิจ 95.34% 83.50% 94.67% 85.04% -0.67% 1.54% 
ขาวตางประเทศและกีฬา 90.14% 79.25% 92.00% 81.07% 1.86% 1.82% 
ขาวอื่นๆ 93.25% 87.01% 97.28% 98.05% 4.03% 11.04% 
บทความวิชาการ 89.40% 80.21% 88.25% 87.44% -1.15% 7.23% 
วารสารทั่วไป 92.67% 81.35% 93.52% 93.75% 0.85% 12.40% 

 
 จากตารางที่ 3 การตัดคําดวยการใชกฎที่ปรับปรุงและพจนานุกรมแบบใหมรวมกันมีการตัดคําในระดับ
พยางคโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.98% และระดับคําเพิ่มขึ้น 6.81% แตเมื่อพิจารณาตามแตละประเภทเอกสาร 
เอกสารที่ตัดคําไดถูกตองเพิ่มขึ้น 4.03% ซ่ึงสูงที่สุดในระดับพยางค และ11.04% ในระดับคําซึ่งจะมีเนื้อหา
ทั่วไปไมเจาะจง และคําที่ไมพบในพจนานุกรมสามารถแกไขดวยการใชกฎปรับปรุง สวนเอกสารที่มีการตัด
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คําไดถูกตองนอยลงในระดับพยางคไดแกขาวเศรษฐกิจและบทความทางวิชาการซึ่งจะมีคําที่มีความยาว
หลายพยางค ทําใหการตัดคําดวยกฎนั้นตัดไดไมถูกตองนัก 

 

ความถูกตองของการตัดคํา
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ภาพที่ 5   ความถูกตองของการตัดคําระดับพยางคและระดับคําโดยเปรียบเทียบที่ขนาดของขอมูลแตกตางกัน 

เวลาที่ใชในการตัดคํา
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ภาพที่ 6   เวลาที่ใชในการตัดคําภาษาไทยโดยเปรียบเทียบที่ขนาดของขอมูลแตกตางกัน 

บทที่ 6 
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บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
 

 ในบทนี้จะกลาวถึงการสรุปผลและวิจารณผลการวิจัย รวมถึงปญหาตางๆ และขอเสนอแนะเพื่อ
ประโยชนสําหรับทําวิจัยตอไปภายภาคหนา 
 
1. ประสิทธิภาพของการตัดคําภาษาไทยโดยการปรับปรุงกฎและพจนานุกรมแบบใหม 
 การตัดคําภาษาไทยโดยการปรับปรุงกฎและพจนานุกรมแบบใหมมุงเนนเพื่อแกไขปญหาการตัดคําดวย
กฎที่มีอยู เดิมซึ่งไมครอบคลุมคําในภาษาไทยซึ่งมีคําที่มีลักษณะที่แตกตางซับซอนออกไปจากเดิม 
โดยเฉพาะคําเฉพาะ และคําที่มีจากภาษาตางประเทศโดยการเพิ่มกฎเพื่อความยืดหยุนมากขึ้น อีกทั้งเพิ่มกฎ
ความเปนไปไดที่จะเปนภาษาตางประเทศหรือคําเฉพาะเพื่อเพิ่มความถูกตองของการตัดคําโดยเฉพาะคําที่ไม
มีอยูในพจนานุกรม อีกทั้งการตัดคําโดยอาศัยคําภาษาอังกฤษที่ปรากฏในเอกสารสามารถลดความผิดพลาด
จากการตัดคําคําอานภาษาไทยที่บางสวนของคําหรือทั้งหมดของคําไมปรากฏ 
 
2. ขอเสนอแนะ 
 รายงานนี้ไดปรับปรุงกฏเดิมเพื่อตัดคําที่มาจากภาษาตางประเทศและคําที่ไมพบในพจนานุกรม แตคํา
เฉพาะบางคําที่มีการสะกดอานไดหลายพยางคยังไมสามารถรวมใหเปนคําเดียวไดนอกจากทําการบันทึกคํา
นั้นไวในพจนานุกรมซึ่งทําไดเพียงบางสวนจากภาษาอังกฤษที่อยูในเอกสารนํามาแปลงใหเปนคําอานใน
ภาษาไทย สวนคํากํากวมสามารถแกปญหาโดยการใชวิธีตัดคําที่ยาวท่ีสุดรวมกับวิธีการยอนกลับแตยังไม
สามารถตัดคําไดถูกตองทุกครั้งเนื่องจากการเลือกคําที่ยาวที่สุดไมใชกรณีที่ดีที่สุด  ดังนั้นควรมีการเพิ่มเติม
ปรับปรุงสําหรับตัดคําประเภทนี้ดวยการใชคาสถิติของคําที่พบในเอกสารทั่วไปรวมกับการใชความถี่ของคํา
ที่พบในเอกสารที่นํามาตัดคํา 

 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
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บทคัดยอ 
 

การตัดคําไทย (Thai Word Segmentation) คือการแยกแตละคําในเอกสารไทยออกจากกันเพื่อนําไปใชประโยชนในดาน
อื่นๆ เชน การสังเคราะหเสียงพูด การแปลภาษา เปนตน เอกสารที่มีอยู ณ ปจจุบันไมเพียงแตจะมีคําไทยแทเทานั้น คําบางคําที่มาจาก
ภาษาตางประเทศที่ถูกสะกดอยูในรูปของคําอานภาษาไทยบางคําจะมีการผสมอักษรที่แตกตางนอกเหนือออกไปจากกฎการตัดคํา 
(Rule-based) แบบเดิมที่มีอยู เนื่องจากคําเหลานี้มีอยูมากมายและเกิดใหมอยูเสมอ บทความนี้นําเสนอการปรับปรุงกฎการตัดคําใหมี
ความยืดหยุนมากขึ้นจะเปนประโยชนสําหรับการตัดคําที่ไมรูจักหรือไมมีความหมายอยูตามพจนานุกรม จากผลการทดลองพบวาการ
ตัดคําระดับพยางคเพิ่มขึ้นถึง 2.14 เปอรเซ็นต และระดับคําเพิ่มขึ้นถึง1.76 เปอรเซ็นตจากเทคนิคเดิม 
คําสําคัญ การตัดคํา, กฎการตัดคํา 
 
 

1. บทนํา 
     ลักษณะของประโยคในภาษาไทยมีการเขียนติดกันไป
ทําใหยากตอการนําไปใชงานในบางดาน  เชน  การ
สังเคราะหเสียงพูด  การแปลภาษา เปนตน  ไดมีผูคิดคน
วิธีที่จะแยกคําแตละคําออกจากประโยคซึ่งมีการเขียน
ติดกันไปอยางตอเนื่องทั้งประโยค  ในงานวิจัยนี้จะ
กลาวถึงการตัดคําโดยอาศัยอักขรวิธีเปนหลักการพื้นฐาน
การประสมคําซึ่งมีความแตกตางไปจากภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาจีน เนื่องจากคําไทยหนึ่งคําเกิดการการประสมกัน
ของอักษรไทยหลายตัวเขาดวยกัน การเขียนติดกันไปอาจ

ทําใหการแยกแยะคํามีปญหา ดังนั้นในการแยกแยะระดับ
ยอยของคําสามารถนําหลักเกณฑที่เรียกวาอักขรวิธีมาใช
ใหเปนประโยชน  
      ปจจุบันคําที่มาจากภาษาตางประเทศที่ถูกนํามาใช
รวมกับภาษาไทยมีเปนจํานวนมากขึ้น และคําเหลานั้น
นอกจากจะไมปรากฏในพจนานุกรมแลว หลายคําที่พบมี
ลักษณะการรวมกันของอักษรไทยที่แตกตางออกไป  เชน 
เพานด ฟลม การด เลานจ เพื่อใหกฎครอบคลุมและตัดคํา
ไดอยางมีประสิทธิภาพจึงไดเพิ่มกฎที่จัดการในสวนนี้ไว
ดวย  
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     ในสวนเนื้อหาสวนที่ 2 จะกลาวถึงลักษณะโครงสราง
สวนประกอบของคําในภาษาไทย สวนที่ 3 คือวิธีการ    
ตัดคําภาษาไทยที่ใชเปนหลักพรอมทั้งเปรียบเทียบถึงขอดี
ขอเสียของทั้งสามวิธี เนื้อหารายละเอียดของการตัดคําดวย
กฎที่นําเสนอในงานวิจัยนี้ จะอยูภายในสวนที่ 4 และสวน
ที่ 5  โดยวิธีการพัฒนาและการวัดผลการทดลองจะอธิบาย
ไวในเนื้อหาสวนที่ 6  พรอมทั้งแสดงตัวอยางขั้นตอนจาก
การนํากฎที่นําเสนอไปใชไวงานจริงในสวนที่ 7  สวน
สุดทายคือบทสรุปสําหรับการใชกฎที่นําเสนอตัดคําใน
เอกสารไทย 
 
2. ลักษณะของภาษาไทย 
      ประโยคภาษาไทยประกอบไปดวยคํา  และคําใน
ภาษาไทยก็ประกอบไปดวยสวนตางๆ ซึ่งสามารถแบงได
เปนแบบสามสวน สี่สวน และหาสวน สามสวนไดแก
พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต เชนคําวา กา กา กา กา กา 
เปนตน  โดยคําวา  กา  มีไมมีรูปวรรณยุกต  แตมี เสียง
วรรณยุกตสามัญ สวนแบบสี่สวนจะเพิ่มเติมตัวสะกดเขา
มา เชน กาย บิน รวม และสุดทายแบบหาสวนจะเพิ่มใน
สวนของการันตไดแกคําวา การณ จลน เปนตน หลักการ
เหลานี้จะเรียกวาอักขรวิธี [4] การประสมกันระหวาง
ตัวอักษรก็มีหลักการอีกมากมาย  อันไดแก  การแบง
อักษรไทยทั้ง 44 ตัวออกเปนมาตรา คือ อักษรสูง อักษร
กลาง และอักษรต่ํา การวางตําแหนงของสระในคํา อักษร
บางตัวที่ไมนําไปเปนตัวสะกด  จากหลักการที่มีอยูนี้
คอนขางแนนอนพอสมควรในการนําไปแยกแยะคําไทย
แตละคํา แตก็ยังไมเพียงพอ เพื่อความถูกตองยิ่งขึ้นจึงมี
การพัฒนาและปรับปรุงกฎเพื่อใหไดความถูกตองเพิ่มขึ้น 
 
3. การตัดคํา 
     การใชอักขรวิธีในการตัดคําสามารถทําไดในระดับ
หนึ่ ง เ นื่ อ ง จ ากคํ าบ า งคํ า เ ป นคํ าที่ เ ลี ยน เสี ย ง จ าก
ภ า ษ า ต า ง ป ร ะ เ ท ศ  ดั ง นั้ น อ า จ มี ก า ร ป ร ะสมคํ า
นอกเหนือไปจากอักขรวิธี จึงมีการพัฒนาวิธีการตางๆ ใน

การตัดคําในเอกสารไทย เพื่อใหไดความถูกตองสูงสุด 
วิธีการหลักสําหรับตัดคําในเอกสารไทยมีดังนี้ 
3.1  การใชกฎ 
     ลักษณะของการใชกฎเพื่อตัดคําในภาษาไทย จะใช
ไวยากรณทางภาษา โดยภาษาไทยจะแบงตัวอักษรเปน
หมวดหมูตามลักษณะการใชงาน ไดแก กลุมพยัญชนะ 
กลุมสระ กลุมวรรณยุกต กลุมตัวเลขและกลุมตัวอักษร
พิเศษ ขั้นตอนการตัดพยางคจะทําจากซายไปขวาเปนสวน
ใหญ สวนคําที่ไมเปนไปตามกฎที่สรางไวจะถูกเก็บไวใน
แฟมขอมูล การวิเคราะหโดยการหาขอบเขตหนา (Front 
boundary recognition rule) และกฎการหาขอบเขตหลัง 
(Tail boundary recognition rule) [7] ไดเสนอกฎที่ไดจาก
คุณสมบัติการนําไปประสมกับอักษรไวในกฎกลุม A และ
คุณสมบัติการนําสระไปไวในกฎกลุม B การใชกฎในการ
ตัดคํ านี้ ยั งคงประสบปญหาการหาขอบเขตของคํ า 
เนื่องจากคําหนึ่งคําอาจประกอบไปดวยพยางคเดียวหรือ
หลายพยางค จึงตองมีการนําวิธีการอื่นเขามาในการตัดคํา
นอกเหนือไปการการตัดคําดวยกฎเพยีงอยางเดียว 
3.2 การใชพจนานุกรม 
     การนําพจนานุกรมมาใช จะทําใหผลลัพธที่ไดอยูใน
ระดับคํา โดยมีหลักการวาใหทําการตรวจสอบสายอักขระ 
(String)  ซึ่งเปนชุดของตัวอักษรที่ไดจากเอกสาร จากนั้น
จะนําอักษรแตละตัวไปคนหาคําจากพจนานุกรม หากพบ
คําในพจนานุกรมที่สามารถเปนคําในสายอักขระนั้นได
มากกวาหนึ่งคํา จะทําการเลือกคําที่ยาวที่สุด (Longest 
matching) หากอักษรตัวตอมาไมสามารถพบคําที่ตรงกับที่
ในพจนานุกรมมีอยูจะทําการยอนกลับไปเลือกคําที่สั้น
กวาแทนเรียกวิธีการนี้วาวิธีการยอนรอย (Back tracking) 
[6] นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอวิธีแยกพยางคดวยกฎกอน
แลวจึงใชพจนานุกรมเพื่อตัดและรวบรวมใหเปนคํา [1]   
     โดยที่เทคนิคนี้จะใชโปรแกรมเล็กซ (Lex) [1] สราง
กลุมตัวอักษร (Token) ที่ยาวที่สุดกอนโดยไมรวม
ตัวสะกด เนื่องจากตัวสะกดที่อยูทายคําอาจมีโอกาสเปน
พยัญชนะตนของคําถัดมาได 
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     จากนั้นจึงวิเคราะหอีกครั้งโดยพิจารณาตัวสะกดรวม
ดวยพรอมกับการใชพจนานุกรม ภาพรวมของระบบการ
ตัดคําที่นําเสนอปรากฏในรูปที่ 1 
3.3 การใชคลังขอความ 
     การใชคลังขอความ (Corpus) ในการตัดคําในเอกสาร
ไทยเปนการนําคาทางสถิติมารวมพิจารณา เชนคาสถิติการ
ใชคํา คาสถิติหนาที่ของคํา งานวิจัยที่ใชคลังขอความมาใช
ในการตัดคํามีจุดประสงคเพื่อเพิ่มความถูกตองในการตัด
คําและลดคํากํากวม ยกตัวอยางเชน ที่อยู ที่ต้ัง (ซึ่งอาจ
เปนไดทั้ง ที่ อยู, ที่ ต้ัง) จะนําคําที่ผานการตัดคํามาระดับ
หนึ่งแลวอาจเปนจากการใชกฎหรือการใชพจนานุกรมที่
กลาวมาขางตน มาผานการวิเคราะหดวยคลังขอความ 
ความรูภายในคลังขอความอาจเปนคาสถิติหรือลักษณะ
ไวยากรณ เปนตน 
     จากวิธีการสามวิธีหลักที่กลาวมาสามารถสรุปเปนขอดี
และขอดอยดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ขอดีขอเสียของการตัดคําดวยวิธีตางๆ 
 

ความเร็ว 
ความถูกตอง ขนาด

ของคลัง
ขอความ 

การตัดคําที่
ไมมีอยูใน
พจนานุกรม 

ระดับ 
พยางค 

ระดับ 
คํา 

กฎ /// // / / // 
พจนานุกรม // // // // / 
คลังขอความ / // /// /// / 

    ///มาก // ปานกลาง    / นอย 
 
4. วิธีการตัดคําโดยใชกฎท่ีนําเสนอ 
 

 
     ลักษณะประโยคหรือวลีของภาษาไทยเกิดจากการ
รวมกันของคํา ซึ่งแตละคําอาจเปนคําเดี่ยวหรือเกิดจากการ

รวมกันของคําคําอื่น เมื่อผานขั้นตอนแรกเพื่อคัดแยก
ขอมูลจากเอกสารใหเปนอนุประโยค  ดังนั้นหากแทนคา 
D เปนเอกสารที่ตองการนํามาแยกคําและ s[i]  เปน        
อนุประโยคหรือประโยคที่ไดจากการแบงครั้งแรก ณ 
ตําแหนงเวนวรรคหรืออักขระพิเศษที่ กําหนดไวจาก
เอกสาร D ดังสมการ (1) 

∑
=

=
N

i
isDDocument

1
][  (1) 

     คําที่อยูในประโยค s[i] ใหแทนดวย w[i,j] และพยางค
ที่ประกอบขี้นเปน w[i,k] แทนดวย c[i,j] ภายใน s[i] จะ
ประกอบไปดวย Character c[i,j] ซึ่งเปนอักขระตางๆ ใน 
s[i] ซึ่ง i มีคาตั้งแต 1 ถึง N และ j มีคาตั้งแต 1 ถึง L โดยที่ 
L คือความยาว String s[i]   c[i,j] อาจเปนอักขระไทย
หรือไมก็ได ดงันั้นการพิจารณาคําไทยจึงตองตรวจสอบวา 
c[i,j] เปนอักษรไทยที่เปนสวนหนึ่งของคําไทยไดหรือไม
นั่นคือ character in Thai ct[i,j] และWord w[i,k] คือคํา
ไทยที่ทําการตัดออกมาไดจากประโยคที่ i โดยที่ w[i,k] 
เกิดจากการรวมกันของ ct[i,j] โดยที่คา k และ j มีคา
ระหวาง 1 กับ L และ i มีคาระหวาง 1 กับ N ซึ่งจะไดตาม
ดังสมการ(2)-(3) 

 ∑
=

=
L

j
jicis

1
],[][   (2) 

 ∑
=

=
end

firstj
jictjiw ],[],[  (3) 

โดยที่ Lendfirst ≤≤≤1    
และ ],[],[ jicjict ∈  
4.1 กฎท่ีนําเสนอ 
     เมื่อนํา ct[i,j] มาพิจารณาโดยใชกฎจะไดผลลัพธใน
ระดับพยางค จากกฎที่มีอยูเดิม [1][7] ไดเพิ่มกฎสําหรับ
การตัดคําที่มีความเกี่ยวของกับภาษาตางประเทศและคําที่
อยูนอกเหนือจากการประสมตามอักขรวิธี 
กฎการรวมกันของตางภาษา 

],[][ jiwis =  
ถาหาก ],[],[ jiwjic ∈ และ ],[],[ jictjic ≠  
ยกตัวอยางเชน ส-8  3กช6  หรือ ม.6/5 

ตัดพยางค 

กฎการตัด

พยางคหรือคํา 

รปที่ 1 ภาพรวมของระบบการตัดคําดวย

ขอความไทย 
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     กฎการเพิ่มตัวสะกด คําที่มาจากภาษาตางประเทศบาง
คํามีการสะกดที่แตกตางไปจากอักขรวิธีที่มีอยูแตเดิม การ
มีตัวสะกดมากกวาหนึ่ง หรือพบวาสระที่เปนตัวสุดทาย
ของคําเสมอนั้นไมใชเสมอไป เชน เลานจ เพาวน  เปนตน 
4.2 การคนหาจากพจนานุกรม 
   การคนหาคําศัพทจากพจนานุกรมจะนํา w[i,j] ที่ไดจาก
การตัดคําดวยกฎที่นําเสนอ เพื่อรวมกันใหเปนคําศัพทที่มี
อยูในพจนานุกรม การคนหาคําหากพบมากกวาหนึ่งคํา
ปรากฏอยูจะใชเทคนิค Longest Matching เพื่อเลือก
คําศัพทที่ยาวกวา  
 
5. วิธีการพัฒนาและวัดผลการทดลอง 
     การพัฒนาการตัดคําภาษาไทยโดยใชกฎที่นําเสนออยู
บนมาตรฐาน ANSI C บนระบบปฏิบัติการ Windows 
ขอมูลที่ถูกนํามาทําการตัดคําถูกนํามาจากเอกสารที่พบ
เห็นทั่วไปไดแกนิตยสารและหนังสือพิมพ  รวมทั้ ง
บทความทางวิชาการที่มีทั้ งคํ าไทยและคําที่มาจาก
ภาษาตางประเทศ คําที่ไดจากเอกสารจะถูกนําไปแบงครั้ง
แรกดวยชองวางระหวางประโยค และนําไปแยกในระดับ
พยางคโดยการใชกฎ ผลที่ไดจากการแบงดวยกฎจะถูก
เก็บเปนสองสวน  คือ  สวนที่ตองนําไปคนหาตอใน
พจนานุกรมและไมตองนําไปคนหาตอ  
    คําที่ไมตองนําไปคนหาตอไดแกคําดังนี้  คําปรากฏ
สัญลักษณ - / , . คําที่มีตัวเลขและคําที่มีตัวอักษร
ตางประเทศ อยูระหวางประโยคที่ถูกแบงครั้งแรกดวย
ชองวาง  ซึ่งใหถือเปนคําสมบูรณแลว นอกจากคําเหลานี้
คําอื่นๆ  ที่ไดจากการแบงดวยกฎจะนําไปคนหาใน
พจนานุกรมเพื่อทําการแบงในระดับคําตอไป 
     การวัดผลการทดลองใชคาความถูกตองของคํา (Word 
validity) หนวยวัดประสิทธิภาพคือสัดสวนของคําที่ตัดได
ถูกตองตอจํานวนคําที่ตัดออกมาได 
 
6. ตัวอยางการตัดคําจากวิธีท่ีนําเสนอ 

     จากการวิธีการตัดคําโดยใชกฎที่นําเสนอขึ้นซึ่งไดกลาว
ไวในสวนที่สี่และหา ตัดคําจากเอกสารไทยที่มีสวนผสม
ระหวางคําไทยและคําจากตางประเทศ  จากประโยค
ตัวอยางจะแสดงขั้นตอนการทํางานของการตัดคําไวดังใน
ตารางที่ 2 นี้ 
ตารางที่ 2 ตัวอยางจากการใชกฎที่นําเสนอ 
ประโย
ค
ตัวอยา
ง 

“เขานั่งที่เลานจเพื่อรอเพื่อน กอนจะนั่งรถ
ทะเบียน กข3477 ไปที่สนามบิน” 

ขั้นที่ 1 เขานั่งที่เลานจเพื่อรอเพื่อน 
 กอนจะนั่งรถทะเบียน  
กข3477  
ไปที่สนามบิน 

ขั้นที่ 2 เขา นั่ง ที่ เลาน  จ  เพื่อ รอ เพื่อน 
ขั้นที่ 3 เขา นั่ง ที่ เลานจ เพื่อ รอ เพื่อน 
ขั้นที่ 4 กอน จะ นั่ง รถ ทะ เบียน  
ขั้นที่ 5 กอน จะ นั่ง รถ ทะเบียน 
ขั้นที่ 6 ไป ที่ ส  นาม บิน 
ขั้นที่ 7 ไป ที่ ส นาม บิน 
ผล ลัพ
ธ 

เขา นั่ง ที่ เลานจ เพื่อ รอ เพื่อน กอน จะ นั่ง 
รถทะเบียน กข3477 ไป ที่ สนาม บิน 

      
     จากตารางที่  2 จะขามคําวา  กข3477 ซึ่งเปนคําที่มี
ตัวเลขอยูในประโยคที่แยกออกมาครั้งแรกดวยชองวาง คํา
นี้ ให ถือ เปนคําสมบูรณ เนื่องจากเปนคําที่ ไมพบใน
พจนานุกรมและการเขียนอักษรตางภาษาอยูติดกันใหถือ
วาทั้งคําเปนคําคําเดียว 
 
7. เปรียบเทียบผลการตัดคําดวยกฎเดิมและกฎที่นําเสนอ 
     การตัดคํานี้ไดนําเอกสาร 3 ประเภทไดแก บทความ
ทางวิชาการ นิตยสารและหนังสือพิมพ ซึ่งแตละประเภทมี
จํานวน 10 เอกสาร แตละเอกสารมีขนาดประมาณ 600-
1000 คํา คาความถูกตองของคําจากการใชกฎเดิมและกฎที่
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นําเสนอในการตัดคําระดับพยางคและระดับคํา ไดถูก
แสดงไว ตามตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการตัดพยางคและคําที่ถูกตอง
ที่มาไดจากกฎเดิมและกฎที่นําเสนอ 
เอกสารที่
ใชทดสอบ 

ระดับพยางค % ระดับคํา % 
แบบ 
เดิม 

ปรับ 
ปรุง 

แบบ 
เดิม 

ปรับ 
ปรุง 

บทความ 90.02 92.01 85.60 87.36 
นิตยสาร 92.97 95.11 88.45 88.98 
หนังสือพิ
มพ 

90.66 90.76 85.72 85.73 

     จากตารางที่ 3 จะเห็นไดวาการใชกฎที่นําเสนอจะไดคา
ความถูกตองของคําที่ไดสูงกวาการใชกฎแบบเดิม ซึ่งกฎ
เดิมและกฎที่นําเสนอใชขอมูลจากพจนานุกรมเดียวกัน
เพื่อเขามาสนับสนุนการตัดในระดับคํา    เนื่องจากการตัด
คําในระดับคํามีความซับซอนกวาระดับพยางค   คา
ความถูกตองของคําโดยเฉลี่ยจึงมีคาต่ํากวาการตัดระดับ
พยางค  ถึงแมวาเวลาที่ใชในการตัดคําโดยการใชกฎที่
นําเสนอใชเวลามากกวาเวลาที่ใชโดยการใชกฎเดิมแตวา
ไมไดแตกตางกันมากนัก 
 
8. สรุป 
     จากการเปรียบเทียบผลการตัดคําในเอกสารไทยที่ผาน
มาทําใหสรุปไดวาภาษาไทยมี ลักษณะซับซอน  การ
ปรับปรุงกฎเพื่อใหมีความยืดหยุนของโครงสรางคําไทย
ทําใหการตัดคําดวยกฎสามารถลดปญหาคําที่มาจาก
ภาษาตางประเทศไดสวนหนึ่งอีกทั้งการนําพจนานุกรมเขา
มาชวยเสริมนอกเหนือไปจากการตัดคําดวยกฎเพียงอยาง
เดียวทําใหไดผลลัพธจากการตัดคําในเอกสารไทยถูกตอง
ย่ิงขึ้นในระดับพยางคและคํา ซึ่งในอนาคตการตัดคําโดย
การใชกฎที่นําเสนอนี้จะนําไปใชกับเอกสารที่มีขนาด
ใหญขึ้นและประเภทเอกสารที่นํามาทดสอบมีความ
แตกตางทางดานเนื้อหาหลากหลายยิ่งขึ้น 
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Abstract 

 Thai word segmentation is the process of separation 
Thai words from one another which is in Thai documents in 
order to use it in other aspects, such as speech synthesis 
translation. The present document does not contain only Thai 
words, but also exist some foreign words which are spelt in 
the form of Thai language. These foreign words are combined 
characters referring to alphabets differently beyond Rule-
based segmentation. Since there are many these special 
words, this article proposes the improvement of Rule-based 
segmentation in order to make the segmentation more flexible 
and adaptable. This technique will be useful for particularly 
the document with unknown words or words that are not in 
Thai dictionary. 
 
Keywords: Thai Word segmentation, Rule-based 
segmentation, Dictionary 
 
 
 
 

บทคัดยอ 

การตัดคําไทย (Thai Word Segmentation) คือการแยกแตละ
คําในเอกสารไทยออกจากกันเพื่อนําไปใชประโยชนในดาน
อื่นๆ เชน การสังเคราะหเสียงพูด การแปลภาษา เปนตน 

เอกสารที่มีอยู ณ ปจจุบันไมเพียงแตจะมีคําไทยแทเทานั้นยังมี 
คําบางคําที่มาจากภาษาตางประเทศที่ถูกสะกดอยูในรูปของคํา
อานภาษาไทย คําบางคําจะมีการผสมอักษรที่แตกตาง
นอกเหนือออกไปจากกฎการตัดคํา (Rule-based) แบบเดิมที่มี
อยู  เนื่องจากคําเหลานี้มีอยูมากมายและเกิดใหมอยู เสมอ 
บทความนี้นําเสนอการปรับปรุงกฎการตัดคําใหมีความยืดหยุน
มากขึ้นจะเปนประโยชนสําหรับการตัดคําที่ไมรูจักหรือไมมี
ความหมายอยูตามพจนานุกรม (Dictionary-based) 

 
คําสําคัญ การตัดคําภาษาไทย, กฎการตัดคํา, พจนานุกรม 
 
1. บทนํา 

การตัดคําไดรับการพัฒนาขึ้นมาโดยใชวิธีการตางๆ ที่
ตางกัน เนื่องจากการตัดคําเปนกระบวนการพื้นฐานของการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ เชน การวิเคราะหเสียงพูด การตัด
คําภาษาไทยเองก็เชนกัน ไดมีผูคิดคนวิธีที่จะแยกคําแตละคํา
ออกจากประโยคซึ่งมีการเขียนติดกันไปอยางตอเนื่องทั้ง
ประโยค ในงานวิจัยนี้จะกลาวถึงการตัดคําโดยอาศัยอักขรวิธี 
เปนหลักการพื้นฐานการประสมคํา 

 
1.1 ลักษณะของภาษาไทย 
   ภาษาไทยมีลักษณะแตกตางจากภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาจีน เนื่องจากในภาษาไทยมีการเขียนติดกันไปทั้งประโยค 
อีกทั้งคําไทยคําหนึ่งอาจประกอบไปดวยสระที่เปนสระ
ประกอบ คือมาจากสระอื่นอีกหลายตัวประกอบกัน เชน สระ
เอียะ สระเอือะ เปนตน และพยัญชนะบางตัวยังสามารถทํา
หนาที่เปนไดทั้งตัวสะกด หรือสระดวยก็ได  ดังนั้นการแยกแยะ
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ในหนวยยอยของคําสามารถนําหลักเกณฑที่เรียกวาอักขรวิธีมา
ใช 
 
1.2 อักขรวิธี 

คําในภาษาไทยเกิดจากสวนตางๆ ของอักษรไทยประกอบ
กันอยางนอยสามสวน ไดแก สวนพยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกต พยัญชนะของไทยถูกแบงออกเปนอักษรสามหมูที่
เรียกวาไตรยางค ไดแก อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ํา สระ
ก็ถูกจัดเปนประเภท สระเดี่ยว สระประสม วรรณยุกตก็มี 4 รูป 
5 เสียง การจะทําใหเกิดเสียงและความหมายตองเกิดจาก
กฎเกณฑที่มีอยู  

งานวิจัยนี้เสนอการตัดคําภาษาไทยโดยใชการปรับปรุงกฏ
เพื่อ เพิ่มความยืดหยุนให กับการสะกดคําและการพัฒนา
พจนานุกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับการตัดคํา ในสวนที่ 2 
และ 3 จะกลาวถึงวิธีและขั้นตอนตางๆ ทั่วไปที่ใชสําหรับตัดคํา 
สวนที่ 4 จะกลาวถึงขั้นตอนการตัดคําที่นําเสนอในงานวิจัยช้ิน
นี้ สวนที่ 5 ที่เปนสวนสุดทายจะกลาวถึงผลสรุปของการตัดคํา
โดยวิธีที่นําเสนอ 

 
2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  การตัดคําไดรับการพัฒนามาเปนเวลาพอสมควร ทําใหเกิด
แนวคิดเกี่ยวกับการตัดคําขึ้นหลากหลาย เทคนิคการตัดคําแบง
ออกเปนลักษณะใหญๆ ไดดังนี้ 
2.1 การตัดพยางค  

การตัดพยางคเปนการใชหลักการของภาษาไทยที่มีกฎเกณฑ
คอนขางตายตัว ยกเวนบางพยางค งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการตัด
พยางคไดแก งานวิจัยของยุพิน ไทยรัตนานนท [12] ซึ่งใชกฎ
ในการผสมกันของพยางค แบงตัวอักษรออกเปน 5 กลุมคือ 
กลุมพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ตัวเลขและอักขระพิเศษ โดยใช
อักษรดังนี้แทนแตละกลุม  

C  แทนพยัญชนะตน, V แทนสระ, S แทนตัวสะกด 
T แทนวรรณยุกต, G แทนการันต 
ยกตัวอยางเชน  
สิ้น  CTVS, ศิลป CVSSG, กวาง CCVS 

       กฎนี้ ไมยุ งยากซับซอนมากนักจึ งไมมีความยืดหยุน
เทาที่ควร อีกทั้งอักษรไทยบางตัวสามารถเปนไดทั้งตัวสะกด
และพยัญชนะตน นั่นคือเปนไดทั้ง C และ S ทําใหการตัดคํา
บางคําเปนไปอยางไมถูกตองเทาที่ควร 
       สวนงานของสุรินทร จรรยาพรพงษ [10] ไดใชเทคนิคที่
เรียกวากฎการหาขอบเขตหนา และกฎการหาขอบเขตหลังและ
ในแตละกฎยังแบงออกเปน 2 กลุมยอย หากแบงตามลักษณะ
ของตัวอักษรจะจัดอยูในกลุม A แบงตามลักษณะการใชสระจะ
แบงเปนกลุม B 
ตัวอยางกฎของสุรินทร 
A-1F ไดแกสระอะ อา อิ อี อึ อื อุ อู ไตคู อํา ไมหันอากาศ และ
รูปวรรณยุกตทุกตัว 
A-2F คือสระที่มักอยูหนาคํา ไดแก เอ แอ ไอ โอ 
A-3F คือสระที่อยูหนาคําเสมอ ไดแก ใอ เปนตน 
แตการใชกฎเพียงอยางเดียวยังคงประสบปญหาการหาขอบเขต
ของคํา เนื่องจากคําหนี่งอาจประกอบไปดวยพยางคเดียวหรือ
หลายพยางค จึงตองมีวิธีการอื่นเขามาชวยอีกทั้งยังไมมีการใช
พจนานุกรมจึงไมสามารถตัดคําในระดับคําไดดีนัก 

งานของดวงแกว สวามิภักดิ์ [1] ไดสรางกฏไวยากรณขึ้นมา
พร อมทั้ ง ใช พจนานุ กรมประกอบ  โดยกฏที่ ส ร า งขึ้ น
ประกอบดวย 43 กฏ แตงานนี้ไมครอบคลุมไปถึงวิธีการสะกด
คําบางคํา เชนคําที่มาจากภาษาตางประเทศที่มีตัวสะกด การันต 
และตัวสะกดตางจากอักขรวิธีของไทย  ซึ่ งจะทําให เกิด
ขอผิดพลาดในการตัดคําในเอกสารที่มีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษปนกัน โดยเฉพาะคําภาษาไทยที่มาจากการสะกด
คําอานภาษาอังกฤษดวยภาษาไทย  อยางเชน เว็บเซอรวิสเปน
โปรแกรมที่สามารถติดตอไดโดยตรงกับอีกโปรแกรมหนี่ง 

 
2.2 การตัดคํา 
       การตัดคํานิยมใชพจนานุกรมเขามาชวย ไดแกงานวิจัยของ
ยืน ภูวรวรรณและวิวรรธน อิ่มอารมณ [6] เนื่องจาก
พจนานุกรมสามารถตัดคําไดชัดเจนกวาการตัดพยางค เพราะคํา
อาจเกิดจากการมารวมกันของหลายพยางค แตขอบเขตของคํา
ยังคงซับซอนและกํากวม ในงานวิจัยไดใชเทคนิคที่เรียกวา
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วิธีการยอนกลับ (Back Tracking) [1] และการเลือกคําที่ยาว
ที่สุด[1] (Longest Matching)  

วิธีการนี้มีขอดีคือยอนกลับไปเพื่อเลือกคําอีกครั้งไดแต
ขอเสียคือเมื่อหากคํานั้นเมื่อยอนกลับไปแลวยังไมพบตาม
พจนานุกรมทําใหเสียเวลา 

 
3.  ขั้นตอนวิธีการตัดคําโดยทั่วไป 

 การตัดคําเริ่มโดยการตัดที่สวนที่ เปนชองวางระหวาง
ประโยค อนุประโยค หรือคํา 

 
3.1 การตัดอนุประโยคโดยอาศัยชองวาง และ อักขระพิเศษ 
 จะพิจารณาสวนที่ติดกันของตัวอักษรในภาษาไทย  หากมี
ชองวางระหวางคําหรือปรากฏตัวอักษรอื่นที่ไมใชอักษรไทยให
ถือวาเปนคนละขอความซึ่งไมมีความเกี่ยวของกันในระดับคํา
ซึ่งเอกสารหนึ่งๆ (D)  จะประกอบดวยหลายประโยคหรืออนุ
ประโยค (Si) 
D = S1  + S2  + S3  +…+ SN 

 
3.2 การตัดคําโดยอาศัยกฎการผสมอักษรในภาษาไทย 
 สามารถแบงประเภทของพยัญชนะไทย 44 ตัว ออกเปน  
3 หมูเรียกวาไตรยางค ไดแก อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ํา 
และเมื่อพิจารณาถึงการนําไปผสมเปนระดับพยางคหรือคํา
แบงเปน 3 สวน, 4 สวน และ 5 สวนดังนี้ 
3 สวน ไดแก  พยัญชนะ+สระ+วรรณยุกตเชน ตา ดี ไป นา 
4 สวน ไดแก พยัญชนะ+สระ+วรรณยุกต  +ตัวสะกด เชน คน  
5 สวน ไดแก พยัญชนะ+สระ+วรรณยุกต  +ตัวสะกด+ 
ตัวการันต เชน แพทย สิทธิ์ ฤทธิ์ 
โดยกฎการแบงสวนของพยางคจะไดวาสามารถตัดประโยค
หรืออนุประโยคที่ประกอบดวยอักษรนอยกวา 4 ตัวอักษรให
เปน 1 คําหรือพยางคไดทันทีโดยไมตองเปรียบเทียบกับกฎหรือ
พจนานุกรม เนื่องจากพยางคที่สั้นที่สุดคือ 3 สวน หากในกรณี
ที่วรรณยุกตอยูในรูปสามัญจะประกอบดวยอักษร 2 ตัว (กรณีนี้
ไมรวมถึง ธ ณ ฤ ที่จะมีชองวางอยูหนาและหลังเสมอ) นั่น

หมายถึงหากจะเปน 2 คําหรือ 2 พยางคขึ้นไปตองประกอบไป
ดวย 4 ตัวอักษรขึ้นไป  
Si = Ci1 + Ci2 + Ci3 +…+ CiL  
Si = Wi1 + Wi2 + Wi3 +…+ WiN  
Wi1 = Ci1 + Ci2 + Ci3 +…+ CiL   เมื่อ L < 4 
เมื่อ C คือตัวอักษรในประโยคหรืออนุประโยค S 
W คือคําที่ตัดไดจากประโยคหรืออนุประโยค S 
 นอกจากคําไทยแทแลว  ภาษาไทยไดมีการรับ
ภาษาตางประเทศเขามาใช เชน บาลี สันสกฤต อังกฤษ เปนตน 
ทําใหเกิดคําที่ไมตรงกับหลักการผสมคําอยูมาก เชน พรหม 
การด มารค เลานจ ซึ่งในปจจุบันนี้จะพบคําที่มาจาก
ภาษาตางประเทศมากขึ้นและมีการถอดความเปนภาษาไทยไม
ตรงกับหลักไวยากรณไทย 
 
4.  วิธีการตัดคาํท่ีนําเสนอ 
 การตัดคําเริ่มจากเอกสารนําเขา แยกออกเปนอนุประโยค
ยอย Si โดยใชชองวางเปนตัวแบงและพิจารณาวามีอนุประโยค
ใดบางสามารถเปนคําไดทันที โดยให 
Si = Ci1 + Ci2 + Ci3 +…+ CiL  
Si = Wi1 + Wi2 + Wi3 +…+ WiN  
Wi1 = Ci1 + Ci2 + Ci3 +…+ CiL   เมื่อ L < 4 
เมื่อ C คือตัวอักษรในประโยคหรืออนุประโยค S 
W คือคําที่ตัดไดจากประโยคหรืออนุประโยค S 
ยกตัวอยางเชน ฯลฯ , ฯพณฯ , ธ , ฤ , กิน , ถุง , คา  เปนตน 
 หลังจากนั้นอนุประโยคอื่นที่เหลือจะนําไปวิเคราะหตอไป 
 
4.1 การแบงประเภทของอนุประโยค 

นําอนุประโยคมาทําการตัดคําขั้นแรกโดยแยกประโยคเปน 
3 ประเภทดวยกันตามสวนประกอบของอนุประโยค 
ประเภทที่ 1 ประกอบดวยอักษรไทย หรืออักษรไทยซึ่งอยูติด
กับอักษรแบงวรรคอื่นๆ  เชน ( , ) , “ , ‘ เปนตน ยกเวน - , /   
การตัดคําประโยคประเภทนี้จะทําการแยกอักษรไทยกับอักษร
แบงวรรคออกจากกัน เชน  
“ระบอบการปกครอง:2475”  จะแยกไดวา  
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“    ระบอบการปกครอง     :   2475   ”   เนื่องจาก 2475 ไมได
เขียนอยู ติดกับอักษรไทยโดยตรงอนุประโยคนี้จึงถือเปน
ประเภทที่ 1 
ประเภทที่ 2 ประกอบดวยอักษรไทยซึ่งอยูติดกับตัวเลข หรือ
อักษรแบงวรรค - , /  หรือ อักษรตางประเทศ หรืออักษรพิเศษ
อื่นๆ จะทําการแยกอักษรแบงวรรคออกจากกัน ยกเวนตัวเลข 
เครื่องหมาย – และ /  จะยังคงเขียนติดกับอักษรไทยไวเชนนั้น 
และถือเปนคํา 1 คําทันที  เชน “ก-2547”  และ “23/2ก”  
จะแยกไดวา 
“   ก-2547   ”   และ   “   23/2ก    ”    
ประเภทที่ 3 อักษรตางประเทศหรืออักษรแบงวรรคยกเวน
เครื่องหมาย -  และ /  ประเภทที่ 3 นี้ไมมีอักษรไทยอยูใน
ประโยคเลย  อนุประโยคประเภทนี้จะทําการแยกอักษร
ตางประเทศและอักษรแบงวรรคออกจากกัน  และนําอนุ
ประโยคที่ไดมาทําการแปลงเปนคําอานภาษาไทยและเก็บไว
สําหรับตัดคําในเอกสารที่ตรงกันหรือมีความใกลเคียง  
เชน (wonderful) จะไดเปนคําอานเปนภาษาไทยดังนี้ 
won – {วอน , วัน , วอน ,โวน , โวน} 
der – {เดอ , เดอร , เดร} 
ful – { ฟุล , ฟูล , ฟุล , ฟูล , ฟล} 
จากนั้นจะทําการเก็บคําอานคํานี้ไวเพื่อใชเปรียบเทียบกับคําใน
เอกสารที่มีความเปนไปไดที่จะตรงกับคํานี้ 
 
 
4.2  การวิเคราะหหาคําที่มีอยูในพจนานุกรมและหาคําที่ใช
อักษรไทยสะกดคําอานภาษาตางประเทศ 
 คําไทยประเภทที่ 2 และ 3 ที่ผานขั้นตอน 4.1 จะนํามาตัด
คําโดยอิงกับพจนานุกรม และคําตางประเทศที่พบในเอกสาร 
จากนั้นจะไดเอกสารมา 2 สวน 
สวนแรก พบคําตามพจนานุกรม หากพบคําในพจนานุกรม
มากกวาสองครั้งจะถือเอาคําที่ยาวที่สุดเปนหลัก (Longest 
matching) คําที่เก็บอยูในพจนานุกรมนี้เปนคําที่พบไดทั่วไป
หรือคําที่มีความยาวหลายพยางคหรือคําที่มีการสะกดตรงตาม
อักขรวิธี 

สวนที่สอง ไมพบตามพจนานุกรม โดยปรกติสวนนี้หากเปนคํา
เดี่ยวๆ จะนําไปพิจารณากับคํารอบขางซึ่งมีความเปนไปไดที่จะ
เปนคําเดียวกันโดยอาศัยกฏการวิเคราะหความเปนไปไดที่จะ
เปนภาษาตางประเทศหรือคําเฉพาะ คําเฉพาะบางสวนจะถูก
เก็บอยูในพจนานุกรมคําเฉพาะและสามารถปรับปรุงไดเพื่อ
ความเหมาะสมกับเอกสารแตละประเภท คําเฉพาะที่เหมาะสม
ไดแกคําที่มาจากบาลี สันสกฤต ที่นําตัวอักษรเหลานี้มาใช ฆ , 
ญ , ถ , ฎ , ฏ , ฒ , ผ , ภ , ฌ , ศ , ษ ซึ่งมักไมคอยพบอยูกับคํา
ที่มาจากภาษาตางประเทศ เปนตน เชนช่ือคน ช่ือสถานที่  
 
4.2.1 การสรางพจนานุกรมแบบใหม 
 คําที่ไมพบในพจนานุกรมทั่วไปมักเปนคําเฉพาะเชนช่ือ
คนหรือสถานที่  คําใหม และคําที่มาจากภาษาตางประเทศ ใน
ที่นี้หากมีภาษาตางประเทศประเทศปนอยูในเอกสารจะทําการ
แปลงเปนคําสะกดภาษาไทยเพื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยที่อยู
ใกลเคียงกับคํานั้น ในที่นี้จะเนนไปที่ภาษาอังกฤษเทานั้น 
ตัวอยางเชน 
“ซัมไคนออฟวันเดอฟูล (Some kind of wonderful)” หากตัดคํา
ตามกฎและพจนานุกรม [1] จะไดวา 
ซัม-ไคน-ออ-ฟ-วัน-เดอ-ฟู-ล เนื่องจากคําวา ออ วัน และฟู 
ปรากฏอยูในพจนานุกรมทําใหการตัดคําไมถูกตอง  
หากตัดคําโดยการใชการแปลงคําจากภาษาอังกฤษเปนคําอาน
ภาษาไทยจะไดวา  
ซัม-ไคน-ออฟ-วันเดอฟูล ซึ่งทําใหไดคําที่ถูกตอง 
 พจนานุกรมที่เก็บคําศัพทนั้นจะเก็บคําที่ซ้ําๆ กันเอาไว เมื่อ
คําหนึ่งคํา(S) ประกอบดวยคํายอย (Si) ซึ่งคํายอยก็เปนคําใน
พจนานุกรม จะไดวา 
Si = Si1 +  Si2 + Si3 +…+ SiN 
ยกตัวอยางเชน ระบอบประชาธิปไตย จะจัดเก็บดังนี้ 
Wi = A1 + A2 + A3 +…+ AN  เมื่อ A ∈{ W , C} 
W คือคําที่ตัดไดจากประโยคหรืออนุประโยค S 
A คือคํายอยที่มีอยูในพจนานุกรมที่ประกอบเปนคํา W หรือ 
ตัวอักษรที่ไมมีอยูในพจนานุกรม 
C คือตัวอักษรในประโยคหรืออนุประโยค S 
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เชน ระบอบ  คือ [code1] , ประชา  คือ [code2] 
code1 คือรหัสแทนคําวา “ระบอบ” 
code2 คือรหัสแทนคําวา “ประชา” 
ประชาธิปไตย  คือ [code2]+ธิปไตย 
ระบอบประชาธิปไตย คือ [code1] +[code2]+ธิปไตยการจัดเก็บ
เปนรหัสแทน เพื่ อลดขนาดของพจนานุ กรมและ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพสําหรับการตัดคํา 
 
4.3 การวิเคราะหคําที่ไมมีอยูในพจนานุกรมโดยเทียบกฎความ
เปนไปไดท่ีจะเปนภาษาตางประเทศหรือคําเฉพาะ 

การวิเคราะหคําเฉพาะจะทําในขั้นตอนสุดทายกรณีที่คําที่
นํามาไมตรงกับพจนานุกรมหรือไมมีความเปนไปไดในการที่
จะเปนภาษาตางประเทศ ซึ่งพจนานุกรมศัพทเฉพาะนี้สามารถ
เพิ่มเติมไดตลอดเวลาเพื่อใหเหมาะสมกับเอกสารที่ตองการ
นํามาตัดคํา ตัวอยางคําเฉพาะเชน ช่ือคน ช่ือสถานที่ คําที่เหมาะ 

 

4.4  การตัดคําในสวนสุดทาย 
 ในสวนสุดทาย อนุประโยคหรือสวนของอนุประโยคใด
ไมตรงกับขอที่กลาวมาขางตนจะทําการตัดคําโดยใชกฏการตัด
พยางคแทน ภาพรวมของขั้นตอนวิธีการตัดคําภาษาไทยดวยวิธี
ปรับปรุงกฎและพจนานุกรมแบบใหมไดแสดงไวในรูปที่ 1 
 
5.  การทดลองและวิเคราะหผล 

การตัดคําโดยใชเอกสารจากแหลงตางๆ ไดแกหนังสือพิมพ 
บทความทางวิชาการและวารสารซึ่งเอกสารจากหนังสือพิมพ
จะแยกยอยออกเปนขาวเศรษฐกิจ ขาวตางประเทศ-กีฬา และ
ขาวอื่นๆ ซึ่งแตละประเภทมีขนาดเอกสารไมตางกันมากนัก 

ตอจํานวนคําที่ตัดได โดยผลการตัดคําจะแสดงไวในตาราง
ที่ 1 โดยเปรียบเทียบกับวิธีการตัดคําของ [1] โดยใชเอกสาร
สําหรับตัดคําชุดเดียวกัน 

 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลการตัดคําดวยการใชกฎที่ปรับปรุงและพจนานุกรมแบบใหมรวมกัน 
 

เอกสาร 
การตัดคําแบบเดิม การตัดคําที่นําเสนอ 
ระดับ
พยางค 

ระดับคํา ระดับ
พยางค 

ระดับคํา 

ขาวเศรษฐกิจ 95.34% 83.50% 94.67% 85.04% 
ขาว
ตางประเทศ
และกีฬา 

 
90.14% 

 
79.25% 

 
92.00% 

 
81.07% 

เอกสาร 

ตัดคําจากพจนานุกรมแบบใหม 
พจนานุกรมแบบใหม 

ผลการตัดคํา 

การตัดคําที่ไมมีในพจนานุกรม 

คําที่ไมมีในพจนานุกรม 

กฏการตัดคําภาษาไทยดวยการแปลงภาษาตางประเทศในเอกสาร
เปนคําอานภาษาไทย 

กฏการตัดคําที่ปรับปรงุใหม กฏการวิเคราะหความเปนไปไดที่จะเปนคําตางประเทศ 
และคําเฉพาะ 

ผลการตัดคําที่มีในพจนานุกรม 

ผลการตัดคําที่ไมมีในพจนานุกรม 

รปูที ่1 ภาพรวมของขั้นตอนวธิีการตัดคาํภาษาไทยดวยวธิปีรบัปรงุกฎและพจนานกุรมแบบใหม
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ขาวอื่นๆ 93.25% 87.01% 97.28% 98.05% 
บทความ
วิชาการ 

89.40% 80.21% 88.25% 87.44% 

วารสารทั่วไป 92.67% 81.35% 93.52% 93.75% 
จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวาการใชวิธีการตัดคําที่นําเสนอจะได
คาผลลัพธโดยเฉลี่ยสูงขึ้นกวาการตัดคําดวยกฎเดิมโดยที่การตัด
คําในขาวทั่วไปและวารสารในระดับคําใหผลที่ถูกตองสูงขึ้นถึง 
11.04 และ 12.40 เปอรเซ็นต 
 สวนการตัดคําระดับพยางคนั้นความถูกตองใกลเคียงกับ
กฎเดมิเนื่องจากพยางคสวนใหญสะกดตามหลักอักขรวิธีมีเพียง
สวนนอยเทานั้น ในสวนของขาวเศรษฐกิจและบทความ
วิชาการที่ไดเปอรเซ็นตความถูกตองนอยกวาการตัดคําแบบเดิม
เนื่องจากทั้งสองเอกสารมีคําเฉพาะเปนจํานวนมาก การเพิ่มคํา
เฉพาะลงในพจนานุกรมเพื่อเพิ่มความถูกตองสามารถทําไดแต
หากคําเฉพาะมีบางสวนที่ปรากฏอยูในพจนานุกรมการตัดคําจะ
ใชวิธีการเทียบหาคําที่มีความยาวที่สุด การตัดคําในระดับ
พยางคจะเนนที่รูปแบบการสะกดเปนหลัก แตในระดับคํา การ
ตัดคําทําไดถูกตองมากขึ้น การตัดคําที่ไดผลดีที่สุดคือวารสาร
ทั่วไปเนื่องจากวารสารที่นํามาตัดคํามภีาษาอังกฤษและคําอานที่
สะกดดวยภาษาไทยปนอยูหลายคําซึ่งเหมาะสมตอการใชการ
ตัดคําโดยใชวิธีการที่นําเสนอ 
 
6.  สรุป 

การวิจัยนี้ไดทําการตัดคําภาษาไทยโดยการปรับปรุง
กฏการตัดคํ า เพื่อมุ ง เนนแกปญหาความซับซอนของคํ า
โดยเฉพาะคําที่มาจากภาษาตางประเทศซึ่งไมสอดคลองกับ
อักขรวิธีและคําหรือบางสวนของคําที่ไมพบในพจนานุกรมที่
ทําใหการตัดคําไมถูกตองและเพื่อใหการตัดคํายืดหยุนมากขึ้น
โดยวิธีการแกปญหาที่นํ า เสนอจะไดผลเฉลี่ ยการตัดคํ า
ภาษาไทยในระดับพยางคดีขึ้นเปน 93.14 เปอรเซ็นตและใน
ระดับคําดีขึ้นเปน 89.07 เปอรเซ็นต แตการตัดคําพองรูปยังทํา

ไดไมดีนักซึ่งการตัดคําควรใชหนาที่ของคําและโครงสรางของ
ประโยคเขามารวมพิจารณาดวย งานตอไปคือการใหโปรแกรม
เพิ่มคําเฉพาะที่ไมพบในพจนานุกรมในตอนแรกโดยอัตโนมัติ
เพื่อใหการตัดคําในเอกสารแบบเดียวกันเปนไปไดดีขึ้น 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอยางการตัดคํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ตัวอยางการตัดคําจากบทความทางวิชาการ 
เจเปก แอลเอ็ส (JPEG-LS – Joint Photographic Expert Group Lossless) เปน มาตรฐาน การ

บีบ อัด ภาพ แบบ ไม สูญเสีย สําหรับ ภาพ เทา ตอเนื่อง ขนาด ของ จุด ที่ 2–16 บิต ตอ จุด ซ่ึง
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กําหนด มาตรฐานโดย คณะกรรมการ เจเปก (JPEG -Joint Photographic Expert Group) ใน ป 2540   
เจเปก แอลเอ็ส (JPEG-LS) ใช เทคนิค การ บีบ อัด ภาพ แบบ การ ทํานาย จุด (Predictive Coding) 
รวม กับ การ บีบ อัด ภาพ เชิง สถิติ (Probabilistic Coding) สําหรับ การ เขา รหัส จุด ทั่วไป และ 
การ ใช เทคนิค การ เขา รหัส แบบ รัน เลนท (Run-Length Coding)  สําหรับ บริเวณ จุด ที่ มี 
ขาวสาร ของ ขอมูล ต่ํา (Low Entropy)  หรือ ขอมูล บริเวณ นั้น ซํ้า กัน  โดย มี จุดเดน ทาง ดาน 
กระบวนการ ทํางาน ไม ซับซอน และ ความเร็ว ใน การ ทํางาน สูง  เมื่อ เปรียบเทียบ กับ เทคนิค 
การ บีบ อัด ภาพ ที่ ใช การ คํานวณ ทาง คณิตศาสตร อ่ืน ๆ  แต อัตรา การ บีบ อัด ภาพ ใน ลักษณะ
ที่ สราง จาก คอมพิวเตอร (Syntethic) มี อัตรา การ บีบ อัด ที่ ต่ํา กวา เทคนิค การ บีบ อัด ภาพ ที่ ไม 
สนใจ ขาวสาร ของ ขอมูล เชน  กิฟ (GIF – Graphic Interchange Format) ที่ ใช เทคนิค การ
พจนานุกรม ขอมูล แบบ เคลื่อนที่ (Dynamic Dictionary Technique)  เปนตน เทคนิค การ บีบ อัด
ขอมูล แบบ พจนานุกรม ขอมูล เปน กระบวนการ แทน ขอมูล ที่ กําลัง เขา รหัส ดวย สัญลักษณ
อางอิง กลับ ไป ยัง ขอมูล ที่ ซํ้า กัน ที่ เขา รหัส ผาน มา โดย ไมมี การ คํานวณ ขาวสาร ของ ขอมูล
และ สามารถ ทํา การ คํานวณ คา กอน การ ทํางาน (Pre-Processing ) เพื่อ ให คา ที่ กําลัง ทํา การ 
เขา รหัส มี ความ เหมาะสม กับ การ บีบ อัด ขอมูล 
 
คําที่ตัดไมถูกตอง  
บีบอัด 
ภาพเทา 
เขารหัส 
แตพบวาหากเพิ่มคําเหลานี้ลงในพจนานุกรมแลวสามารถตัดคําไดอยางถูกตอง สวนคํา
วา “เจเปก แอลเอ็ส” นั้นสามารถตัดคําไดจากภาษาอังกฤษที่ปรากฏอยูในเอกสาร หากใช
วิธีของดวงแกว[1] จะตองทําการเพิ่มคําลงในพจนานุกรมเสียกอน มิฉะนั้นจะตัดคําไดวา 
“เจ เปก แอล เอ็ส” 
 
 
 
 
2. ตัวอยางการตัดคําจากขาวเศรษฐกิจ 

บาง จาก เอา จริง ตั้ง รง. ไบ โอ ดีเซล หวัง ครอง ตลาด  
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บาง จาก เจรจา พันธมิตร ลุย ตั้ง โรงงาน ไบ โอ ดีเซล เอง หลัง ประเมนิ มี ความตองการ ใช 
สูง พรอม วางแผน พัฒนา ยกระดับ สถาน ีบริการ พลังงาน ทดแทน  

นาย อนุสรณ แสง นิ่มนวล กรรมการ ผูจัดการ ใหญ บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากดั ( 
มหาชน ) กลาววา บริษัท มี แผนที่ จะ ลงทุน สราง โรงงาน ผลิต ไบโอ ดีเซล เพื่อ ใช เปน พลังงาน
ทาง เลือก ของ ผูบริโภค ใน ยุค ที่ น้ํามันเชื้อเพลิง มี ราคา เพิ่ม สูงขึ้น อยาง ตอเนื่อง โดย ตองการ
สราง เปน โรงงาน ที่ มี กําลัง การผลิต ประมาณ 3-4 แสน ลิตร ตอ วัน และ เปน การ ผลิต แบบ
ครบวงจร ขณะ นี้ อยู ใน ชวง การ หา พันธมิตร เขา รวมทุน  

" หลังจาก ที่ บริษัท ได ทดลอง จํานวน น้าํมัน บี 5  ซ่ึง ผสม ไบโอ ดีเซล 5% ใน สถานี บริการ
น้ํามัน 12 แหง พบวา ผูบริโภค ยัง มี ความตองการ ใช ไบโอดีเซล เปนจาํนวนมาก  ขณะ ที่ ไบ โอ
ดีเซล ที่ ผลิต ใน ประเทศ ยงั มี ปริมาณ ไม มาก นัก ดังนั้น จึง เชื่อ วา เมื่อ ผลิต ขึ้น มา เอง แลว จะ
สามารถ จําหนาย ได หมด อยาง แนนอน "  นาย อนุสรณ กลาว  
 
คําที่ตัดไมถูกตอง 
แผนที่  
บางจาก เนื่องจากคําวา บางจาก และไบโอดีเซล เปนคําเฉพาะ สามารถแกปญหาไดดวย
การเพิ่มคําลงในพจนานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


