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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. 
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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 การตัดคํา, กฎการตัดคํา, พจนานุกรม 
 
1. บทนํา 

การตัดคําไดรับการพัฒนาขึ้นมาโดยใชวิธีการตางๆ ที่
ตางกัน เนื่องจากการตัดคําเปนกระบวนการพื้นฐานของการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ เชน การวิเคราะหเสียงพูด การตัด
คําภาษาไทยเองก็เชนกัน ไดมีผูคิดคนวิธีที่จะแยกคําแตละคํา
ออกจากประโยคซึ่งมีการเขียนติดกันไปอยางตอเนื่องทั้ง
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ประโยค ในงานวิจัยนี้จะกลาวถึงการตัดคําโดยอาศัยอักขระวิธี 
เปนหลักการพื้นฐานการประสมคํา 
1.1 ลักษณะของภาษาไทย 
   ภาษาไทยมีลักษณะแตกตางจากภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน 
เนื่องจากในภาษาไทยมีการเขียนติดกันไปทั้งประโยค อีกทั้งคํา
ไทยคําหนึ่งอาจประกอบไปดวยสระที่เปนสระประกอบ คือมา
จากสระอื่นอีกหลายตัวประกอบกัน เชน สระเอียะ สระเอือะ 
เปนตน และพยัญชนะบางตัวยังสามารถทําหนาที่เปนไดทั้ง
ตัวสะกด หรือสระดวยก็ได  ดังนั้นการแยกแยะในหนวยยอย
ของคําสามารถนําหลักเกณฑที่เรียกวาอักขระวิธีมาใช 
1.2 อักขระวิธี 

คําในภาษาไทยเกิดจากสวนตางๆ ของอักษรไทยประกอบ
กันอยางนอยสามสวน ไดแก สวนพยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกต ยกตัวอยางคําวา กา เกิดจากพยัญชนะ ก ประสมกับ
สระ อา ไมมีรูปวรรณยุกตแตมีเสียงสามัญ พยัญชนะของไทย
ถูกแบงออกเปนอักษรสามหมูที่เรียกวาไตรยางค ไดแก อักษร
สูง อักษรกลาง และอักษรต่ํา สระก็ถูกจัดเปนประเภท สระเดี่ยว 
สระประสม วรรณยุกตก็มี 4 รูป 5 เสียง การจะทําใหเกิดเสียง
และความหมายตองเกิดจากกฎเกณฑที่มีอยู  

งานวิจัยนี้เสนอการตัดคําภาษาไทยโดยใชการปรับปรุงกฏ
เพื่อ เพิ่มความยืดหยุนใหกับการสะกดคําและการพัฒนา
พจนานุกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับการตัดคํา ในสวนที่ 2 
และ 3 จะกลาวถึงวิธีและขั้นตอนตางๆ ที่ใชสําหรับตัดคํา สวน
ที่ 4 จะกลาวถึงขั้นตอนการตัดคําที่นําเสนอตั้งแตเริ่มตน สวนที่ 
5 ที่เปนสวนสุดทายจะกลาวถึงผลสรุปของการตัดคําโดยวิธีที่
นําเสนอ 

 
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 กลุมยอยไดแกกฎการหาขอบเขต
หนา (Front boundary recognition rule) การหาขอบเขตหลัง 
(Tail boundary recognition rule) และแตละกฎยังแบงยอย
ออกเปนสองกลุมยอย หากแบงตามลักษณะของตัวอักษรจะจัด
อยูในกลุม A แบงตามลักษณะการใชสระจะแบงเปนกลุม 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 
และตัวสะกดตางจากอักขระวิธีของไทย  ซึ่งจะทําให เกิด
ขอผิดพลาดในการตัดคําในเอกสารที่มีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษปนกัน โดยเฉพาะคําภาษาไทยที่มาจากการสะกด
คําอานภาษาอังกฤษดวยภาษาไทย  อยางเชน เว็บเซอรวิสเปน
โปรแกรมที่สามารถติดตอไดโดยตรงกับอีกโปรแกรมหนี่ง 
2.2 การตัดคํา 
       การตัดคํานิยมใชพจนานุกรมเขามาชวย ไดแกงานวิจัยของ
ยืน ภูวรวรรณและวิวรรธน อิ่มอารมณ [6] เนื่องจาก
พจนานุกรมสามารถตัดคําไดชัดเจนกวาการตัดพยางค เพราะคํา
อาจเกิดจากการมารวมกันของหลายพยางค แตขอบเขตของคํา
ยังคงซับซอนและกํากวม ในงานวิจัยไดใชเทคนิคที่เรียกวา
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 หมูที่เรียกวาไตรยางค ไดแก อักษรสูง อักษรกลาง และและ

อักษรต่ํา และเมื่อพิจารณาถึงการนําไปผสมเปนระดับพยางค
หรือคําแบงเปน 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 
กิน ขาว 
5 สวน ไดแก พยัญชนะ+สระ+วรรณยุกต  +ตัวสะกด+ตัว
การันต 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 
 ประโยคหรืออนุประโยคที่มีการประสมกันระหวาง
อักษรไทยและอักษรอื่นในประโยคหรืออนุประโยคเดียวกันให
ถือเปนหนึ่งคํา จะพบลักษณะนี้ไดในรหัสหรือช่ือเฉพาะบางคํา 
Si = Ci1 + Ci2 + Ci3 +…+ CiL  
Si = Wi1 + Wi2 + Wi3 +…+ WiN  
L คือจํานวนตัวอักษรทั้งหมดของอนุประโยค Si โดยที่ L≥1 
N คือจํานวนคํายอยซึ่งประกอบเปนอนุประโยค Si โดยที่ 
1≤N≤ L 



C คือตัวอักษรในประโยคหรืออนุประโยค S 
W คือคําที่ตัดไดจากประโยคหรืออนุประโยค S 
ถาหาก Cij ∉  T  เมื่อ T คือชุดของตัวอักษรภาษาไทยใหถือวา  
Wi1 = Ci1 + Ci2 + Ci3 +…+ CiL

เชน  ก3  , 2/5ส , ก.3 , 2จ-3  เปนตน 
3.3 พจนานุกรม 
 พจนานุกรมที่เก็บคําศัพทนั้นจะเก็บคําที่ซ้ําๆ กันเอาไว เ มื่ อ
คําหนึ่งคํา(S) ประกอบดวยคํายอย (Si) ซึ่งคํายอยก็เปนคําใน
พจนานุกรม จะไดวา 
Si = Si1 +  Si2 + Si3 +…+ SiN

ยกตัวอยางเชน ระบอบประชาธิปไตย จะจัดเก็บดังนี้ 
Wi = A1 + A2 + A3 +…+ AN  
A ∈{ W , C} 
W คือคําที่ตัดไดจากประโยคหรืออนุประโยค S 
A คือคํายอยที่มีอยูในพจนานุกรมที่ประกอบเปนคํา W หรือ 
ตัวอักษรที่ไมมีอยูในพจนานุกรม 
C คือตัวอักษรในประโยคหรืออนุประโยค S 
เชน ระบอบ  คือ [code1] 
ประชา  คือ [code2] 
code1 คือรหัสแทนคําวา “ระบอบ” 
code2 คือรหัสแทนคําวา “ประชา” 
ประชาธิปไตย  คือ [code2]+ธิปไตย 
ระบอบประชาธิปไตย คือ [code1] +[code2]+ธิปไตยการจัดเก็บ
เปนรหัสแทนเพื่อลดขนาดของพจนานุกรมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพสําหรับการตัดคํา 
3.4  คําที่ไมพบในพจนานุกรม 
 คําที่ไมพบในพจนานุกรมมักเปนคําเฉพาะเชนช่ือคนหรือ
สถานที่  คําใหม และคําที่มาจากภาษาตางประเทศ ในที่นี้หากมี
ภาษาตางประเทศประเทศปนอยูในเอกสารจะทําการแปลงเปน
คําสะกดภาษาไทยเพื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยที่อยูใกลเคียง
กับคํานั้น 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 
 
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  
“    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 } 
der – {เดอ , เดอร , เดร} 
ful – { ฟุล , ฟูล , ฟุล , ฟูล , ฟล} 
จากนั้นจะทําการเก็บคําอานคํานี้ไวเพื่อใชเปรียบเทียบกับคําใน
เอกสารที่มีความเปนไปไดที่จะตรงกับคํานี้ 
4.2  การวิเคราะหหาคําที่มีอยูในพจนานุกรมและหาคําที่ใช
อักษรไทยสะกดคําอานภาษาตางประเทศ 
 คําไทยประเภทที่ 2 และ 3 ที่ผานขั้นตอน 4.1 จะนํามาตัดคํา
โดยอิงกับพจนานุกรม และคําตางประเทศที่พบในเอกสาร 
จากนั้นจะไดเอกสารมา 2 สวน 
สวนแรก พบคําตามพจนานุกรม หากพบคําในพจนานุกรม
มากกวาสองครั้งจะถือเอาคําที่ยาวที่สุดเปนหลัก (Longest 
matching) คําที่เก็บอยูในพจนานุกรมนี้เปนคําที่พบไดทั่วไป

หรือคําที่มีความยาวหลายพยางคหรือคําที่มีการสะกดตรงตาม
อักขระวิธี 
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  
4.3 การวิเคราะหคําที่ไมมีอยูในพจนานุกรมโดยเทียบกฎความ
เปนไปไดท่ีจะเปนภาษาตางประเทศหรือคําเฉพาะ 

การวิเคราะหคําเฉพาะจะทําในขั้นตอนสุดทายกรณีที่คําที่
นํามาไมตรงกับพจนานุกรมหรือไมมีความเปนไปไดในการที่
จะเปนภาษาตางประเทศ ซึ่งพจนานุกรมศัพทเฉพาะนี้สามารถ
เพิ่มเติมไดตลอดเวลาเพื่อใหเหมาะสมกับเอกสารที่ตองการ
นํามาตัดคํา ตัวอยางคําเฉพาะเชน ช่ือคน ช่ือสถานที่ คําที่เหมาะ 
4.4 การตัดคําในสวนสุดทาย 
 ในสวนสุดทาย อนุประโยคหรือสวนของอนุประโยคใดไม
ตรงกับขอที่กลาวมาขางตนจะทําการตัดคําโดยใชกฏการตัด
พยางคแทน 



 
5.  การทดลองและวิเคราะหผล 

ก า ร ตั ดคํ า โด ย ใช เ อ กส า ร จ ากแหล ง ต า งๆ  ได แ ก 
หนังสือพิมพ บทความทางวิชาการและวารสารซึ่งเอกสารจาก
หนังสือพิมพจะแยกยอยออกเปนขาวเศรษฐกิจ ขาวตางประเทศ-
กีฬา และขาวอื่นๆ ขนาดของเอกสารทั้งหมดคือ 1,793 กิโลไบต 
ซึ่งแตละประเภทมีขนาดเอกสารไมตางกันมากนัก 

โดยการวัดผลจะวัดจากจํานวนคําที่ไดถูกตองทั้งหมดตอ
จํานวนคําที่ตัดได โดยผลการตัดคําจะแสดงไวในตารางที่ 1 โดย
เปรียบเทียบกับวิธีการตัดคําของ [1] โดยใชเอกสารสําหรับตัด
คําชุดเดียวกัน 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลการตัดคําดวยการใชกฎที่ปรับปรุงและ
พจนานุกรมแบบใหมรวมกัน 

การตัดคําแบบเดิม การตัดคําที่
นําเสนอ 

 
 

เอกสาร ระดับ
พยางค 

ระดับคํา ระดับ
พยางค 

ระดับ
คํา 

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

 
90.14% 

 
79.25% 

 
92.00% 

 
81.07% 

บทความ
วิชาการ 

89.40% 80.21% 88.25% 87.44% 

วารสารท
ตารางที่ 1 จะ ็นไดวาก ใชวิธีกา ตัดคําที่น

ขาวอื่นๆ 93.25% 87.01% 97.28% 98.05% 

ั่วไป 92.67% 81.35% 93.52% 93.75% 
จาก เห าร ร ําเสนอจะได

คนั้นความถูกตองใกลเคียงกับกฎ
ิม

เ

คาผลลัพธโดยเฉลี่ยสูงขึ้นกวาการตัดคําดวยกฎเดิมโดยที่การตัด
คําในขาวทั่วไปและวารสารในระดับคําใหผลที่ถูกตองสูงขึ้นถึง 
11.04 และ 12.40 เปอรเซ็นต 
 สวนการตัดคําระดับพยาง
เด เนื่องจากพยางคสวนใหญสะกดตามหลักอักขรวิธีมีเพียง
สวนนอยเทานั้น ในสวนของขาวเศรษฐกิจและบทความ
วิชาการที่ไดเปอร ซ็นตความถูกตองนอยกวาการตัดคําแบบเดิม
เนื่องจากทั้งสองเอกสารมีคําเฉพาะเปนจํานวนมาก การเพิ่มคํา
เฉพาะลงในพจนานุกรมเพื่อเพิ่มความถูกตองสามารถทําไดแต
หากคําเฉพาะมีบางสวนที่ปรากฏอยูในพจนานุกรมการตัดคําจะ
ใชวิธีการเทียบหาคําที่มีความยาวที่สุด การตัดคําในระดับ
พยางคจะเนนที่รูปแบบการสะกดเปนหลัก แตในระดับคํา การ
ตัดคําทําไดถูกตองมากขึ้น การตัดคําที่ไดผลดีที่สุดคือวารสาร
ทั่วไปเนื่องจากวารสารที่นํามาตัดคํามีภาษาอังกฤษและคําอานที่
สะกดดวยภาษาไทยปนอยูหลายคําซึ่งเหมาะสมตอการใชการ
ตัดคําโดยใชวิธีการที่นําเสนอ 
 

เอกสาร 

ตัดคําจากพจนานุกรมแบบใหม 
พจนานุกรมแบบใหม 

ผลการตัดคํา 

การตัดคําที่ไมมีในพจนานุกรม 

คําที่ไมมีในพจนานุกรม 

กฏการตัดคําภาษาไทยดวยการแปลงภาษาตางประเทศใน
เอกสารเปนคําอานภาษาไทย 

กฏการตัดคําที่ปรับปรงุใหม กฏการวิเคราะหความเปนไปไดที่จะเปนคําตางประเทศ 
และคําเฉพาะ 

ผลการตัดคําที่มีในพจนานุกรม 

ผลการตัดคําที่ไมมีในพจนานุกรม 
 

รูปที่ 1 ภาพรวมของขั้นตอนวธิีการตัดคํา



6.  สรุป 
การวิจัยนี้ไดทําการตัดคําภาษาไทยโดยการปรับปรุง
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ั ดคํ า เพื่ อมุ ง เนนแกปญหาความซับซอนของคํ า
โดยเฉพาะคําที่มาจากภาษาตางประเทศซึ่งไมสอดคลองกับ
อักขรวิธีและคําหรือบางสวนของคําที่ไมพบในพจนานุกรมที่ทํา
ใหการตัดคําไมถูกตองและเพื่อใหการตัดคํายืดหยุนมากขึ้นโดย
วิธีการแกปญหาที่นําเสนอจะไดผลเฉลี่ยการตัดคําภาษาไทยใน
ระดับพยางคดีขึ้นเปน 93.14 เปอรเซ็นตและในระดับคําดีขึ้น
เปน 89.07 เปอรเซ็นต แตการตัดคําพองรูปยังทําไดไมดีนักซึ่ง
การตัดคําควรใชหนาที่ของคําและโครงสรางของประโยคเขา
มารวมพิจารณาดวย งานตอไปคือการใหโปรแกรมเพิ่มคํา
เฉพาะที่ไมพบในพจนานุกรมในตอนแรกโดยอัตโนมัติเพื่อให
การตัดคําในเอกสารแบบเดียวกันเปนไปไดดีขึ้น 
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