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Executive Summary
งานวิจัยนี้คือการสรางคลังขอมูลภาษาไทยแบบสั่งสม โดยตั้งเป=าที่จะรวบรวมขอมูลภาษาไทยจากแหล5ง
ต5าง ๆ มาสรางเป:นคลังขอมูลขนาดใหญ5และมีการเก็บขอมูลแบบสั่งสมเรื่อยไปเพื่อใหไดตัวแทนของการใชภาษาไทย
ที่เกิดขึ้นในแต5ละช5วงเวลา และเมื่อมีการสั่งสมขอมูลต5อเนื่องก็จะทําใหไดหลักฐานทางภาษาที่จะไปใชประโยชนใน
การศึกษาทั้งทางดานภาษาศาสตร สังคมศาสตร หรือมนุษยศาสตรที่จะหาขอมูลต5าง ๆ ผ5านภาษาที่ใชได ในงานได
มีการวิเคราะหหาแหล5งขอมูลในอินเทอรเน็ตที่จะสามารถใชสกัดขอมูลภาษาไทยออกมาโดยอัตโนมัติ โดยพิจารณา
ถึงความนิยม ความหลากหลาย และความเป:นไปไดในการสกัดขอมูลจนไดขอสรุปว5าควรจะสกัดขอมูลจากแหล5ง
ต5อไปนี้ คือ ทวิตเตอร และกระดานสนทนาพันทิป ซึ่งเป:นตัวแทนของขอมูลภาษาพูดแบบไม5เป:นทางการ Bloggang
ซึ่งเป:นตัวแทนของภาษาเขียนแบบไม5เป:นทางการ ขอมูลจากสํานักข5าวข5าวสดและคมชัดลึก ซึ่งเป:นตัวแทนของ
ภาษาเขียนที่เป:นทางการมากขึ้น ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดดําเนินการเก็บขอมูลภาษาไทยไดจํานวนมากกว5าที่ตั้งเป=าคือ
500 ลานคํา โดยสามารถเก็บขอมูลทวิตเตอรไดประมาณ 150 ลานคํา และขอมูลเว็บบอรดพันทิปกว5า 1,000 ลานคํา
ส5วนขอมูลจากสํานักข5าว khaosod และ khomchadluek รวบรวมได 16,159 บทความ คิดเป:นขอมูลประมาณ 7 ลาน
คํา และขอมูลจาก Bloaggang ไดรวบรวมมา 19,636 หนาคิดเป:นจํานวนประมาณ 16 ลานคํา
เพื่อแสดงใหเห็นถึงประโยชนของการสรางคลังขอมูลภาษาไทยแบบสั่งสมนี้ ในโครงการนี้ จะศึกษาการ
สะกดคําผิดในภาษาไทยและการสรางคําใหม5ในภาษาไทย โดยนิยามของคําปรากฏใหม5ในที่นี้คือคําซึ่งยังไม5ไดบรรจุ
ไวในพจนานุกรม ซึ่งผูวิจัยไดรวบรวมคําจากพจนานุกรม 4 เล5ม ไดแก5 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
๒๕๔๒ พจนานุกรมเล็กซิตรอนของ NECTEC พจนานุกรมไทย-อังกฤษของดร.วิทย และพจนานุกรมไทย-อังกฤษ
ของดําเนิน การเด5น เพื่อสรางเป:นรายการคําในพจนานุกรมมาตรฐาน ดวยนิยามของคําปรากฏใหม5และคําสะกด
ผิดนี้ จึงทําใหสามารถใชโปรแกรมตัดคําภาษาไทยที่ผูวิจัยมีอยู5แลวมาช5วยในการหาคําผิดและคําปรากฏใหม5ได
เพราะขอความที่มีคําเหล5านี้จะไม5สามารถตัดคําไดสําเร็จเนื่องจากมีคําที่ยังไม5ไดบรรจุไวในพจนานุกรม เมื่อได
ขอความที่มีปdญหาออกมา ผูวิจัยก็สามารถหาคําที่สะกดผิดหรือสรางใหม5ได ในการทํางานจริง ไดพัฒนาโปรแกรม
เพื่อดึงขอความที่มีปdญหาในการตัดคําใหแสดงบนหนาเว็บใหคณะผูช5วยวิจัยมองหาคําที่มีปdญหา พรอมทั้งใหขอมูล
แกไขคําที่ถูกตองเพื่อใหสามารถตัดคําไปได ในขั้นตอนนี้ พบว5านอกจากคําสะกดผิดและคําสรางใหม5 ยังมีคําอีก
หลายประเภทที่ยังไม5มีในพจนานุกรม เช5น คําที่เป:นชื่อเฉพาะ คําทับศัพท คําอุทาน คําภาษาถิ่น คําซ้ํา คําย5อ และ
คําผวน ในการกํากับการแกไขคําก็จะใหมีการกํากับประเภทขอมูลเหล5านี้ดวย
หลังจากที่ผูช5วยวิจัยไดกํากับขอมูลคําที่มีปdญหาทั้งหมดแลว ผูวิจัยจึงไดดึงขอมูลการแกไขคําหรือเพิ่มเติม
คําที่บันทึกในพจนานุกรมเฉพาะกิจมาตรวจสอบผลการวิเคราะหอีกทั้ง มีการลบรายการบันทึกคําที่ซ้ํากันออกไป
แลวจัดประเภทขอมูลตามที่กล5าวมาแลว และดึงเฉพาะขอมูลที่เป:นการสะกดคําผิดและขอมูลคําสรางใหม5ออกมา
วิเคราะหตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว การวิเคราะหคําสรางใหม5ซึ่งวิเคราะหจากขอมูล 559 รายการคํา พบว5ามีสอง
ส5วน ส5วนที่เป:นการแผลงจากคําเดิมซึ่งผูฟdงสามารถรูไดว5าคําใหม5นั้นแผลงมาจากคําใด ส5วนที่สองเป:นคําที่
สรางใหม5โดยอิงจากคําภาษาอื่นหรือบริบทสถานการณที่ทําใหคํานั้นเป:นที่รูจักและนิยมใชแพร5หลายต5อมา ในส5วน
ที่เป:นคําแผลง พบว5าส5วนใหญ5เป:นการแผลงแบบนอยสุด คือ เลือกแผลงเสียงพยัญชนะตน เสียงสระ เสียงวรรณยุกต
หรือเสียงพยัญชนะสะกด เป:นเสียงใกลเคียงแลวปรับตัวเขียนใหตรงตามเสียง แต5ในบางกรณีที่เป:นการแผลงที่
รูปอักษรโดยพยายามคงเสียงเดิมไวแต5ไปใชรูปอื่นที่แทนเสียงเดียวกันได และมีจํานวนหนึ่งที่มีการแผลงมากกว5า
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หนึ่งลักษณะ ในส5วนของการสะกดผิดอักขรวิธี ซึ่งวิเคราะหจากขอมูล 953 รายการคํา ไดใชโมดูล Levenshtein
เพื่อเทียบคําผิดกับคําถูกและหาว5าขอผิดนั้นเกิดจากขั้นตอนอะไรบางซึ่งมีสามลักษณะ คือ การพิมพอักษรตก การ
พิมพเกิน และการพิมพผิดเป:นอักษรอีกตัว จากนั้นจึงนําผลที่ไดมาสรุปว5าตรงตามสมมติฐานหรือไม5 ซึ่งก็พบว5า ขอ
ผิดส5วนใหญ5 55% มาจากการพิมพอักษรผิดเป:นตัวอื่นซึ่งอยู5ขางเคียงโดยรอบในแป=นพิมพหรือเป:นการพิมพโดย
ไม5ไดยกปุgม Shift มากกว5าการพิมพอักษรเกิน พิมพอักษรตก หรือพิมพสลับตัวอักษร นอกจากนี้ยังพบขอผิดจํานวน
มากที่เป:นเรื่องวรรณยุกตซึ่งสะทอนใหเห็นปdญหาความเขาใจในเรื่องของหลักการผันวรรณยุกตในภาษาไทย ในส5วน
ของการเทียบระหว5างคําผิดและคําสรางใหม5ในภาษาที่เป:นทางการกับไม5เป:นทางการ ไดเปรียบเทียบโดยดูขอมูล
จากทวิตเตอรเป:นหลักเนื่องจากเป:นขอมูลที่รวบรวมเสร็จก5อนเว็บรายงานข5าว โดยเทียบขอมูลทวิตเตอรใน
ภาพรวมกับทวิตเตอรที่มาจากสํานักข5าวต5าง ๆ ไดผลว5าภาษาที่เป:นทางการมีขอผิดจากการเขียนคําผิดอักขรวิธี
นอยกว5าคือประมาณ 2% ในขณะที่ขอมูลทวิตเตอรทั่วไปจะมีขอผิดลักษณะนี้ 17% แต5ในส5วนของการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงตามเวลายังไม5สามารถทําไดเนื่องจากขอมูลที่เก็บยังมีช5วงระยะเวลาสั้น อย5างไรก็ดี แนวทางการใช
ประโยชนจากคลังขอมูลแบบสั่งสมนี้ ไดมีการศึกษาถึงความเป:นไปไดในการใชเครื่องมือต5าง ๆ เช5น Google Fusion
Table, FusionCharts, Google GeoCharts เพื่อแสดงผลขอมูลมหึมาในรูปแบบที่เป:นภาพ (visualization) ที่จะทําให
เขาใจและเขาใจขอมูลไดง5ายขึ้น
งานวิจัยนี้ ถือเป:นจุดเริ่มตนที่สําคัญของการสรางทรัพยากรภาษาไทยที่จะเป:นประโยชนอย5างยิ่งในอนาคต
จึงยังพบอุปสรรคและความยากลําบากในการสกัดขอมูลมากกว5าที่คาด อีกทั้งยังมีประเด็นคําถามเรื่องลิขสิทธิ์และ
ขอบเขตของารใชประโยชนที่จะตองคํานึงถึงดวย การประมวลผลขอความภาษาไทย และการจัดเก็บเป:นฐานขอมูล
ขนาดมหึมาเพื่อนํามาใชประโยชนก็เป:นเรื่องที่ทาทายและจําเป:นตองดําเนินการต5อเนื่องเพื่อใหไดแหล5งขอมูลสําคัญ
ที่จะเป:นประโยชนสําหรับนักวิชาการที่ตองการศึกษาภาษาไทยหรือสังคมไทยผ5านการใชภาษาในอนาคต
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บทคัดย)อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลภาษาไทยสรางเป:นคลังขอมูลแบบสั่งสมที่มีขนาดไม5ต่ํากว5า 500
ลานคํา และนําขอมูลเหล5านี้มาศึกษาลักษณะการใชภาษาไทย โดยสนใจศึกษาในสองประเด็นหลัก คือ การพิมพคํา
หรือสะกดคําผิดอักขรวิธี และการสรางคําใหม5ที่ยังไม5มีในพจนานุกรมมาก5อน การรวบรวมขอมูลภาษาไทยสามารถ
รวบรวมไดมากว5าที่ตั้งเป=าไว แต5ขอมูลที่รวบรวมจากแหล5งต5าง ๆ มีขนาดไม5เท5ากันตามลักษณะปริมาณขอมูลที่
เกิดขึ้น การศึกษาคําสะกดผิดและคําปรากฏใหม5ในงานนี้ทําโดยใชโปรแกรมตัดคําภาษาไทยที่มีอยู5เป:นเครื่องมือ
สําคัญในการกรองขอความที่ไม5สามารถตัดคําได ซึ่งเหตุที่ตัดคําไม5ไดเพราะมีคําที่สะกดผิดหรือยังไม5บรรจุไวใน
พจนานุกรมที่ใชในการตัดคํา คําที่ไม5พบในพจนานุกรม นอกจากคําปรากฏใหม5แลวยังมีคําประเภทอื่น ไดแก5 ชื่อ
เฉพาะ คําทับศัพท คําอุทาน คําภาษาถิ่น คําซ้ํา คําย5อ และคําผวน เมื่อแยกประเภทของคําไดแลวจึงนําเฉพาะคําที่
เป:นคําสรางขึ้นใหม5รวมถึงคําที่แผลงมาจากคําเดิมซึ่งส5วนมากเป:นคําที่ใชในภาษาพูดมาวิเคราะห
ผลการวิเคราะหคําที่สรางขึ้นใหม5พบว5าส5วนใหญ5เป:นคําแผลงจากคําเดิม โดยการแผลงเสียงพยัญชนะ สระ
หรือวรรณยุกต อย5างใดอย5างหนึ่ง แต5บางครั้งก็มีการแผลงมากกว5าหนึ่งอย5าง บางกรณีก็เป:นการแผลงเฉพาะรูป
สะกดโดยใชรูปเขียนอื่นที่แทนเสียงเดียวกันในภาษาไทยได ส5วนคําที่สรางขึ้นใหม5โดยไม5ไดแผลงจากคําเดิมพบได
นอยกว5า ซึ่งผูฟdงที่ไม5เคยรูจักคํานั้นมาก5อนอาจมีปdญหาในการเขาใจความหมายของคํานั้นได ส5วนการวิเคราะหการ
สะกดคําผิด พบว5า ขอผิดส5วนใหญ5 55% มาจากการพิมพอักษรผิดเป:นตัวอื่นซึ่งอยู5ขางเคียงโดยรอบในแป=นพิมพ
หรือเป:นการพิมพโดยไม5ไดยกปุgม Shift มากกว5าการพิมพอักษรเกิน พิมพอักษรตก หรือพิมพสลับตัวอักษร
นอกจากนี้ยังพบขอผิดจํานวนมากที่เป:นเรื่องวรรณยุกตซึ่งสะทอนใหเห็นปdญหาความไม5เขาใจหลักการผันวรรณยุกต
ภาษาไทย ในส5วนของการเทียบระหว5างคําผิดและคําสรางใหม5ในภาษาที่เป:นทางการกับไม5เป:นทางการ พบว5า
ภาษาที่เป:นทางการมีคําผิดนอยกว5า แต5ในส5วนของการศึกษาในเชิงการเปลี่ยนแปลงตามเวลายังไม5ไดทํา เนื่องจาก
ขอมูลที่เก็บยังมีช5วงเวลาสั้นอีกทั้งยังไม5ไดนําขอมูลทั้งหมดเขาในระบบฐานขอมูล
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นายพีรัช บุญโชคช5วย นิสิตปริญญาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
นางสาวธารทอง แจ5มไพบูลย นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาภาษาศาสตร
นางสาวภคณิดา โสดาบัน นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาภาษาศาสตร
นายศุภวัจน แต5รุ5งเรือง นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาภาษาศาสตร
นางสาวนัชชา ถิระสาโรจน นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาภาษาศาสตร
คณะผูวิจัยขอขอบคุณกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดใหความเห็นและคําแนะนําที่เป:นประโยชน ในระหว5าง
การนําเสนอความกาวหนาของงานวิจัยทั้งสองครั้ง ซึ่งไดช5วยลดขอบกพร5องต5างๆของงานวิจัยนี้ชิ้นนี้เป:นอันมาก
อย5างไรก็ดี ดวยเวลาที่จํากัดทําใหคณะผูวิจัยไม5สามารถปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมงานไดอย5างที่มุ5งหวัง หากมี
ขอผิดพลาดบกพร5องใดใดในงานนี้ ก็ถือเป:นความบกพร5องและผิดพลาดของคณะผูวิจัยเอง
คณะผูวิจัยหวังว5างานวิจัยชิ้นนี้จะเป:นประโยชนแก5ผูสนใจและเป:นตัวอย5างของการทํางานสหวิทยาการ
สําหรับนักวิจัยกลุ5มอื่น ๆ ต5อไป ดวยความจําเป:นในโลกปdจจุบันที่ตองการผูเชี่ยวชาญในหลาย ๆ สาขามาทํางาน
ร5วมกันในการแกปdญหาต5าง ๆ
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1. ความเป2นมาของป7ญหาและวัตถุประสงคC

ปdญหาสําคัญประการหนึ่งในการใชภาษาไทยคือการเขียนคําไม5ถูกอักขรวิธีไทย ซึ่งอาจเกิดจากความไม5รู
ไม5เขาใจว5าคําที่ถูกตองเขียนอย5างไร เช5น ไม5รูว5า “โลกาภิวัตน” ควรสะกดดวย ต จึงสะกดว5า “โลกาภิวัฒน” แทน
หรืออาจเกิดจากความสับสนของคําที่ออกเสียงเหมือนกันแต5สะกดต5างกัน เช5น เขียนคํา “อนุญาต” ผิดเป:น
“อนุญาติ” หรืออาจมาจากความเลินเล5อในการพิมพ เช5น พิมพ “ครับ” ผิดแทนที่จะสะกดดวย บ ก็ใช ช แทน
กลายเป:น “ครัช” เนื่องจากเป:นแป=นพิมพที่อยู5ใกล คําเขียนผิดอักขรวิธีเช5นนี้ เมื่อเกิดขึ้นแลวคนใชเห็นว5าเกtก็
อาจมีการใชกันต5อไปเกิดเป:นคําสแลงใหม5 เช5น “เมพ” “ครัช” “อัลไล” ยิ่งในยุคปdจจุบันที่การสื่อสารเป:นไปอย5าง
แพร5หลายตามการเติบโตของเทคโนโลยี การใชภาษาไทยเพื่อสื่อสารตามสื่ออินเทอรเน็ตต5าง ๆ ไม5ว5าจะเป:นหนา
เว็บ บล็อก เว็บบอรด ทวิตเตอร เฟสบุuก เกิดขึ้นและมีปริมาณมากมายมหาศาลในแต5ละวัน ขอมูลการใช
ภาษาไทยเหล5านี้เป:นขอมูลที่สําคัญที่เราสามารถนํามาใชเพื่อทําความเขาใจลักษณะการใชภาษาไทยและขอผิดต5าง
ๆ ตลอดจนทําใหเราเห็นถึงการปรากฏขึ้นของคําใหม5 ๆ ความนิยมและช5วงเวลาที่คําสแลงเกิดและดับไป หรือ
การเปลี่ยนแปลงความนิยมในการใชของคําต5าง ๆ ที่เปลี่ยนไปตามเวลาได
ประโยชนของการใชคลังขอมูลภาษาขนาดใหญ5นั้นมีมากมาย เพราะนอกจากคลังขอมูลจะเป:นทรัพยากร
เพื่อใชในการเรียนการสอนภาษา การศึกษาวิจัยภาษาแลว ภาษาคือประตูสู5ความเขาใจในความคิดและ
วัฒนธรรมของผูคนในสังคมนั้น เราจึงเห็นผลงานวิจัยในดานต5าง ๆ ที่ไดใชประโยชนจากการวิเคราะหขอมูล
ภาษาขนาดใหญ5 เช5น งานของ Tumasjan et al. (2010) ที่กล5าวถึงการทํานายผลการเลือกตั้งโดยดูขอมูลการ
แสดงความคิดเห็นผ5านทวิตเตอร งานของ Desagulier (2014) ศึกษาคําที่มีความหมายใกลเคียงกันจากคลังขอมูล
COCA งานของ Rudanko (2010) ที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางหนึ่งในภาษาอังกฤษ ตลอดจน
ประโยชนเชิงพาณิชยที่ผูประกอบการสามารถดูกระแสหรือความสนใจของคนที่อยู5ในแต5ละพื้นที่ว5ามีการสนทนา
หรือพูดคุยใหความคิดเห็นในหัวขอต5าง ๆ อย5างไรบาง มีความเห็นต5อผลิตภัณฑต5าง ๆ หรือบริการต5าง ๆ ในการ
พูดคุยสนทนาผ5านสื่ออินเทอรเน็ตอย5างไร หรือเพื่อศึกษากระแสสังคมหรือการรับรูของคนในสังคมที่มีต5อเรื่องหนึ่ง
ๆ ว5าเป:นอย5างไร ทั้งหมดนี้เป:นสิ่งที่สามารถวิเคราะหเห็นไดผ5านการแสดงออกทางภาษา
ในภาษาอังกฤษ มีการสรางคลังขอมูลภาษาขนาดใหญ5เพื่อเป:นขอมูลสําหรับการศึกษาวิจัยดานภาษา
เช5น ที่มหาวิทยาลัย Brigham Young มีการสรางคลังขอมูลภาษาอังกฤษแบบสั่งสมจากขอมูลในอินเทอรเน็ต
(http://corpus.byu.edu) ไดรวบรวมขอมูลตัวบทภาษาอังกฤษจากแหล5งต5าง ๆ สั่งสมมาตลอดจนมีขนาดเป:น
พันลานคํา และไดเป€ดใหบริการสืบคนเปรียบเทียบคํา วลี การใชภาษาอังกฤษสําหรับผูสนใจทั่วไป ตลอดจน
แสดงการเปลี่ยนแปลงและความต5างของภาษาตามช5วงเวลาหรือตามประเภทของตัวบท ในแต5ละเดือนมีผูมาใช
ประโยชนเขามาสืบคนคลังขอมูลนี้มากกว5าหนึ่งแสนราย หรือในสํานักพิมพต5าง ๆ ที่จัดทําพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ ไม5ว5าจะเป:นพจนานุกรมของ Oxford, Longman, Cambridge, Macmillan, และพจนานุกรมอื่น ๆ
ต5างก็สรางคลังขอมูลภาษาอังกฤษขนาดใหญ5ของตัวเองเพื่อใชประโยชนในการทําพจนานุกรม
สําหรับภาษาไทย ภาควิชาภาษาศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดสรางคลังขอมูล
ภาษาไทยแห5งชาติ (Thai National Corpus) ขนาด 21 ลานคําและเป€ดใหบริการสืบคนขอมูลภาษาไทยแก5สาธารณะ
มาต5อเนื่องเป:นเวลาหลายป„ (Aroonmanakun 2007) แมจะเป:นขอมูลภาษาไทยขนาดใหญ5ที่สุดที่เป€ดใหใชใน
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ขณะนี้ แต5คลังขอมูลภาษาไทยแห5งชาติก็เป:นขอมูลภาษาแบบคงที่คือเลือกเก็บขอมูลภาษาไทยในปdจจุบันจากตัว
บทประเภทต5าง ๆ ในรูปแบบเดียวกับขอมูล British National Corpus โดยมีขนาดคงที่จํานวนหนึ่งและเมื่อได
ปริมาณตามที่ตองการก็จะยุติการเก็บขอมูล จึงเป:นขอมูลของภาษาไทยในช5วงเวลาหนึ่งที่ไม5ไดมีขนาดใหญ5มาก
หากเทียบกับขอมูลภาษาไทยที่เกิดขึ้นจริงในแต5ละวัน สิ่งที่ควรทําคือการสั่งสมขอมูลภาษาไทยจํานวนมากจาก
แหล5งต5าง ๆ ไปอย5างต5อเนื่องเพื่อใหไดขอมูลภาษาไทยที่เกิดขึ้นในทุก ๆ ป„ ขอมูลภาษาไทยที่เอื้อต5อการจัดเก็บ
แบบสั่งสมคือขอมูลที่ปรากฏและเขาถึงไดทางอินเทอรเน็ตไม5ว5าจะเป:นขอมูลตัวบทบนหนาเว็บหน5วยงานองคกร
ต5าง ๆ ขอมูลข5าวจากสํานักข5าวต5าง ๆ ขอมูลการสนทนาทางเว็บบอรด ขอมูลตัวบททางบล็อก ขอมูลสื่อสาร
ทางทวิตเตอร เป:นตน ขอมูลเหล5านี้เป:นตัวแทนการใชภาษาไทยผ5านสื่อสมัยใหม5ที่มีจํานวนมหาศาล สามารถใช
เพื่อการศึกษาวิจัยทางภาษาในเรื่องต5าง ๆ และจะเป:นขอมูลพื้นฐานที่สําคัญในงานวิจัยดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรต5อไป ดังนั้น จึงไม5มีขอสงสัยว5าคลังขอมูลภาษาไทยแบบสั่งสมนี้สมควรสรางหรือไม5 แต5ควรตั้ง
คําถามว5าทําไมจึงยังไม5มีการวางระบบการสรางคลังขอมูลแบบสั่งสมนี้ เพราะทุกวันที่ผ5านไปคือปริมาณขอมูล
ภาษาไทยที่จะสูญหายไปหากไม5มีการเริ่มตนวางแผนการเก็บขอมูลเหล5านี้ การสรางคลังขอมูลแบบสั่งสมนี้ ใน
หลาย ๆ องคกรไดทํามาอย5างต5อเนื่อง เช5น สํานักพิมพต5าง ๆ เช5น Oxford, Longman, Cambridge, Macmillan,
HarperCollins ฯลฯ ไดเก็บขอมูลภาษาอังกฤษแบบสั่งสมมาใชเป:นฐานในการทําพจนานุกรมภาษาอังกฤษแทบทุก
เล5มในปdจจุบัน แมขอมูลตัวบทภาษาอังกฤษต5าง ๆ นี้จะไม5สามารถเป€ดเผยไดดวยเหตุผลทางธุรกิจและดวย
ขอจํากัดทางกฎหมายลิขสิทธิ์เอง แต5การใชประโยชนหรือเผยแพร5ขอมูลที่วิเคราะหหรือสังเคราะหไดจาก
คลังขอมูลเป:นสิ่งที่สามารถทําได เหมือนเช5นที่มหาวิทยาลัย Brigham Young ไดเป€ดใหอาจารยผูสอนภาษา
นักวิจัย ไดใชขอมูลที่สรางขึ้นนี้
การสรางคลังขอมูลแบบสั่งสมเป:นงานที่ตองอาศัยความรูความร5วมมือทั้งทางภาษาศาสตร สารสนเทศ
ศาสตร และวิศวกรรมศาสตร เพราะตองอาศัยความสามารถในการพัฒนาเครื่องมือเขาสํารวจขอมูลใน
อินเทอรเน็ตและสกัดเฉพาะตัวบทภาษาไทยออกจากสื่อที่ปรากฏซึ่งมีปริมาณมากมายมหาศาล กระบวนการนี้
จะตองทําอย5างต5อเนื่องทุก ๆ วันเพื่อสกัดเฉพาะขอมูลใหม5 ๆ ที่เกิดขึ้นในแต5ละวันใหได แลวนํามาแปลงเป:นขอมูล
ตามมาตรฐานที่กําหนดสําหรับการสรางคลังขอมูลภาษาไทย ปริมาณการคนหาและจัดเก็บขอมูลมหึมานี้เป:น
แขนงหนึ่งในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอรปdจจุบันที่เกี่ยวของกับเรื่องของขอมูลมหึมา "big data" ส5วนการวางแผนว5า
จะเลือกคนขอมูลภาษาไทยจากแหล5งไหน จะเลือกสกัดขอมูลจากแหล5งใดบาง ก็เป:นงานที่ตองอาศัยความรูทาง
ภาษาศาสตรและสารสนเทศศาสตร เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมและสามารถเป:นตัวแทนของภาษาไทยที่ตองการ
ศึกษาในมิติต5าง ๆ ที่จะเป:นประโยชนไม5เฉพาะทางดานภาษาไทย แต5ควรเป:นประโยชนต5อการศึกษาทาง
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดวย นอกจากนี้ เมื่อไดขอมูลภาษาไทยมาแลวจําเป:นตองอาศัยนักภาษาศาสตร
คอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาเครื่องมือใชในการประมวลผลภาษาไทย เช5น การแยกคํา การหาคําปรากฏร5วม การ
แสดงผลความถี่ ฯลฯ เพื่อเป:นเครื่องมือในการตีความหรือทําความเขาใจลักษณะที่ปรากฏของภาษาไทยได
โครงการวิจัยนี้จึงถือเป:นจุดเริ่มตนของการวางโครงสรางพื้นฐานดานการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ภาษาไทย ผลที่ไดจากโครงการนี้จะเป:นตนแบบสําหรับการพัฒนาระบบการสกัดและประมวลผลขอความ
ภาษาไทยจากอินเทอรเน็ตเพื่อสรางคลังขอมูลภาษาไทยแบบสั่งสมอย5างต5อเนื่อง คลังขอมูลภาษาไทยแบบสั่งสมนี้
จะเป:นขอมูลที่เป€ดใหบริการแก5สาธารณะเพื่อประโยชนดานการศึกษาวิจัยในแขนงต5าง ๆ ที่เกี่ยวของ อาจารย
ผูสอนและผูเรียนภาษาไทยจะมีขอมูลและเครื่องมือพื้นฐานสําหรับใชประกอบการเรียนการสอนการทําวิจัย
ภาษาไทย การศึกษาภาษาไทยจะไม5ใช5เรื่องการท5องจําต5อ ๆ กันเหมือนเช5นเดิม แต5จะเป:นการศึกษาที่มีขอมูล
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ตรวจสอบสมมติฐานและความคิดต5าง ๆ ได นักวิจัยทางสังคมศาสตรมนุษยศาสตรในระยะยาวก็จะสามารถใช
ประโยชนจากคลังขอมูลภาษาไทยแบบสั่งสมนี้ได เช5น หากสมมติว5ามีการเก็บขอมูลภาษาไทยมาแลวกว5าสิบป„ ผู
ที่สนใจการเหตุการณการเมืองในช5วงที่ผ5านมานี้ก็จะสามารถหาคําตอบในเรื่องต5าง ๆ ที่เกี่ยวของได เช5น
อุดมการณที่แฝงในสื่อที่วิเคราะหไดผ5านการใชภาษาของแต5ละฝgายนั้นสะทอนอุดมการณความคิดที่เหมือนหรือ
แตกต5างกันอย5างไรในโลกอินเทอรเน็ต มีการเปลี่ยนแปลงทางอุดมการณต5าง ๆ อย5างไรในแต5ละช5วงเวลาที่พบใน
โลกอินเทอรเน็ต
เพื่อเป:นการแสดงถึงศักยภาพของการใชประโยชนจากคลังขอมูลภาษาไทยแบบสั่งสมนี้ ในโครงการวิจัยนี้
จะตอบคําถามพื้นฐานเรื่องการใชภาษาไทยที่ผิดจากมาตรฐาน โดยจะเริ่มตนที่การหาคําที่ผิดอักขรวิธีภาษาไทย
เนื่องจากการพิมพผิด เพื่อรวบรวมและวิเคราะหปdญหาการใชคําที่ไม5ตรงตามอักขรวิธีไทยว5าเป:นปdญหาประเภท
ใดบาง มีจํานวนมากนอยเพียงใด ทั้งนี้จะจํากัดคําผิดอักขรวิธีที่เกิดจากคําที่พิมพผิดจนส5งผลใหไม5สามารถอ5าน
ออกเสียงตามอักขรวิธีไทยไดอย5างถูกตอง ซึ่งขอมูลเหล5านี้สามารถสกัดไดโดยใชโปรแกรมตัดคําและถ5ายเสียง
ภาษาไทยที่พัฒนาขึ้นในงาน Aroonmanakun (2002) และ Aroonmanakun and Rivepiboon (2004) เมื่อใช
โปรแกรมเหล5านี้ประมวลผลขอความภาษาไทย หากพบขอความใดที่พิมพผิดจนไม5สามารถอ5านออกเสียงขอความ
นั้นได ขอความนั้นจะถูกคัดลอกมาเพื่อมาวิเคราะหหาที่ผิดต5อไป นอกจากนี้กรณีที่ขอความนั้นมีคําสรางใหม5ที่ไม5
มีรูปดังกล5าวอยู5ในพจนานุกรม โปรแกรมก็จะประสบปdญหาในการตัดคําใหถูกตองได ขอมูลส5วนนี้ก็จะถูกสกัด
ออกมาไดเช5นกันโดยการปรับแกไขโปรแกรมที่มีอยู5ในตรวจหาผลที่ไดว5ามีคําใดที่ไม5อยู5ในพจนานุกรมบาง ใน
งานวิจัยนี้จึงจะวิเคราะหทั้งคําที่พิมพผิดและคําปรากฏใหม5ที่ไม5พบในพจนานุกรมไทย เพื่อดูว5ามีคําอะไรบาง คํา
เหล5านี้พบใชมากนอยเพียงใดในแต5ละช5วงเวลา ทั้งนี้ แมคลังขอมูลภาษาไทยแบบสั่งสมที่จะสรางนี้จะมีขอมูลที่
สกัดมาไม5เกินหนึ่งป„ และเครื่องมือที่จะพัฒนาจะช5วยใหเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดบางส5วน แต5ดวย
ขอมูลจํานวนมหาศาลที่รวบรวมไดในเวลาไม5เกินหนึ่งป„นี้ ก็สามารถใหภาพความเขาใจการใชภาษาที่ผิดแปลกจาก
มาตรฐานไดเป:นอย5างดี และหากขอมูลสั่งสมต5อเนื่องเป:นสิบ ๆ ป„ ความเปลี่ยนแปลง การปรากฏ หรือการสูญ
หายของคําต5าง ๆ ก็จะเห็นไดชัดเจนมากขึ้นเมื่อมีขอมูลมากขึ้น
สมมุติฐานของงานวิจัยนี้ (Hypothesis)
1. คําเขียนผิดอักขรวิธีในตัวบทไม5เป:นทางการ เช5น เว็บบอรด ทวิตเตอร จะพบมากกว5าในตัวบททางการ
เช5น เว็บข5าว อย5างมีนัยสําคัญ
2. ประเภทขอผิดที่เกิดจากการพิมพผิดเป:นตัวอักษรใกลเคียงจะพบมากกว5าขอผิดจากพิมพตกหรือพิมพเกิน
หรือพิมพสลับตําแหน5ง
3. คําเขียนผิดอักขรวิธีจะพบอย5างต5อเนื่องและสม่ําเสมอมากกว5าคําปรากฏใหม5ที่ส5วนใหญ5จะพบอยู5ใน
ช5วงเวลาสั้น ๆ
การทบทวนวรรณกรรม (Literature review)
1) การสรางคลังขอมูลภาษาและการใชประโยชน
คลังขอมูลภาษาคือขอมูลภาษาที่เกิดขึ้นจริงและถูกรวบรวมมาเก็บไวโดยมีการวางเงื่อนไขว5าจะเก็บตัวบท
แบบไหนบางในจํานวนสัดส5วนเท5าไรเพื่อใหสามารถเป:นตัวแทนที่เหมาะสมสําหรับภาษาที่ตองการศึกษาวิจัย
คลังขอมูลภาษาจึงเป:นเหมือนการคัดเลือกตัวอย5างภาษามาเพื่อเป:นตัวแทนของภาษาทั้งหมดที่มีจํานวนมากมาย
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มหาศาล การสรางคลังขอมูลภาษานั้นขึ้นกับวัตถุประสงคของการใชว5าตองการศึกษาภาษาประเภทใด เช5น หาก
ตองการศึกษาภาษาทางวิชาการ ขอมูลที่เกี่ยวของก็เป:นงานเขียนที่เขียนโดยนักวิชาการเพื่อใชสื่อสารกับ
นักวิชาการดวยกัน เป:นตน ประโยชนโดยตรงของคลังขอมูลภาษาคือการเป:นตัวอย5างโดยตรงของการใชภาษาที่
เกิดขึ้นจริง ทําใหเราสามารถเห็นรูปแบบการใชและความถี่การปรากฏได ขอมูลเหล5านี้จึงเป:นประโยชนโดยตรง
ต5อการศึกษาภาษาศาสตร ช5วยใหการวิเคราะหความหมาย การใช และการปรากฏร5วมกับคําอื่น ๆ สามารถทําได
อย5างเป:นภววิสัยมากขึ้น การมีตัวอย5างการใชจริงจํานวนมาก ๆ ก็ช5วยใหนักทําพจนานุกรมสามารถวิเคราะห
ความหมายต5าง ๆ ของคําไดชัดเจนขึ้น เห็นไดว5ามีความหมายใดที่เกิดขึ้นใหม5 ความหมายใดไม5เป:นที่นิยมใชแลว
และทําใหตรวจจับไดว5ามีคําเกิดใหม5อะไรบาง คําเหล5านั้นมีการใชต5อเนื่องจํานวนมากหรือปรากฏใชเพียงชั่วเวลา
หนึ่งหรือไม5 หากแน5ใจว5าเป:นคําที่ยอมรับใชกันแพร5หลายยาวนานก็จะไดบรรจุลงในพจนานุกรม เป:นตน
คลังขอมูลภาษายังเป:นประโยชนต5อการเรียนการสอนภาษาเป:นอย5างมาก คลังขอมูลภาษาของเจาของ
ภาษาช5วยใหอาจารยผูสอนและผูเรียนเห็นตัวอย5างจริงว5าเจาของภาษาใชคําหรือวลีนั้น ๆ อย5างไรบาง โดยการ
พิจารณาขอมูลภาษาที่แสดงในรูปของ kwic (keyword in contexts) ผูเรียนจะเห็นรูปแบบการใชภาษาไดชัดเจน
มากขึ้นจากตัวอย5างจํานวนมากที่ดึงออกมาจากคลังขอมูลภาษา ซึ่งการหาคําตอบหรือคําอธิบายไดดวยตนเองนี้
เป:นวิธีการเรียนการสอนแบบ data driven ที่ทําใหผูเรียนเขาใจภาษาไดดีกว5าการเรียนจากการท5องจําเอา
นอกจากคลังขอมูลภาษาของเจาของภาษา เรายังสามารถใชประโยชนจากคลังขอมูลภาษาของผูเรียน เพราะหาก
มีการรวบรวมขอมูลการใชภาษาของผูเรียนไวจํานวนมาก เราจะเห็นถึงขอผิดที่เป:นปdญหาสําคัญไดว5าผูเรียนมี
ปdญหาการใชในเรื่องใดบาง หรือแมในกรณีที่ไม5ใช5ขอผิด เนื่องจากผูเรียนอาจเลือกใชภาษาเฉพาะที่แน5ใจว5าถูก
ไวยากรณ เลยเลือกที่จะใชรูปแบบเดิมซ้ํา ๆ และเลี่ยงการใชรูปแบบอื่น ๆ ที่เป:นไปได คลังขอมูลภาษาผูเรียนจะ
ช5วยใหเห็นไดว5าในกรณีลักษณะนี้ ผูเรียนมีการใชภาษาเรื่องใดที่มากหรือนอยผิดไปกว5าที่เจาของภาษาใชกัน
ทั้งหมดเป:นผลจากการมีคลังขอมูลภาษาเป:นขอมูลพื้นฐานสําหรับใชในการเรียนการสอนและการวิจัย
นอกจากนี้ คลังขอมูลภาษาหากเป:นขอมูลงานแปลก็จะมีขอมูลใชศึกษาการแปล หรือใชเป:นทรัพยากร
การแปลสําหรับช5วยนักแปลคนหาตัวอย5างงานแปลเก5า ๆ หรือใชเป:นขอมูลสําหรับโปรแกรมช5วยแปลประเภทที่
เป:น translation memory โปรแกรมทั้งหลาย คลังขอมูลภาษาขนาดใหญ5ยังเป:นประโยชนสําหรับนักวิศวกรภาษา
ที่สามารถใชขอมูลภาษาจริงในการฝ‹กระบบที่สรางขึ้นมาเพื่อใหเรียนรูลักษณะการใชภาษาจริงว5าอะไรใชมากใช
นอย อะไรใชร5วมกันไดหรือไม5ได เป:นตน
ที่กล5าวมาแลวแสดงใหเห็นถึงประโยชนของการใชคลังขอมูลภาษาในงานต5าง ๆ ที่เกี่ยวของ ผูใชเพียงแต5
ตองรูว5าภาษาประเภทที่ตนเองตองการศึกษาวิจัยนั้นมีผูใดสรางคลังขอมูลเพื่อเป:นตัวแทนของภาษานั้นและได
เผยแพร5ใหใชงานหรือไม5 ในกรณีที่ยังไม5มีคลังขอมูลในแบบที่ตองการ บางครั้งก็จําเป:นตองรวบรวมขอมูลภาษา
มาเพื่อสรางคลังขอมูลภาษาที่ตองการ งานสรางคลังขอมูลภาษาเป:นงานที่ตองมีการวางแผนและออกแบบ
คลังขอมูลใหดี เพื่อใหไดคลังขอมูลที่เป:นตัวแทนของภาษาที่ตองการมากที่สุดเท5าที่จะเป:นไปได (Wynne 2005)
ในการสรางแบบที่ง5ายสุด ขอมูลที่นํามาใส5ในคลังขอมูลอาจเป:นขอความลวน (plain text) แลวมีโปรแกรมช5วยใน
การคนหาคําหรือวลีที่ตองการในคลังขอมูลนั้น แต5หากตองการทําใหสามารถคนขอมูลไดหลากหลายมากขึ้น เช5น
คนเฉพาะตัวบทประเภทข5าว ตัวบทที่เขียนในช5วงป„ที่กําหนด ตัวบทในสาขาการแพทย เป:นตน การที่จะทํา
เช5นนี้ไดหมายความว5าแต5ละตัวบทจะตองมีการกํากับขอมูลเกี่ยวกับตัวบทนั้น ๆ เป:นขอมูลประเภท metadata หรือ
ที่เรียกว5าการกํากับ Header ในมาตรฐานการกํากับขอมูลของ Text Encoding Initiatives (http://www.tei-c.org/) ใน
บางคลังขอมูลจะมีการกํากับขอมูลพื้นฐานทางภาษาศาสตรดวย เช5น หมวดคําของแต5ละคํา คําที่เป:นชื่อเฉพาะ
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ของคน สถานที่ และองคกร เป:นตน ซึ่งการทําลักษณะนี้มักใชเครื่องมือหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรที่พัฒนามา
สําหรับใชกับภาษานั้นเป:นเครื่องมือกํากับขอมูลภาษาศาสตรนี้
การสรางคลังขอมูลภาษาเพื่อเผยแพร5ใหสาธารณะใชและเขาถึงขอมูลนั้น มีความจําเป:นตองขออนุญาต
จากเจาของลิขสิทธิ์และทําขอตกลงการใชใหถูกตอง โดยทั่วไปจะมีการออกแบบและกําหนดขนาดขอมูลที่ตองการ
จากนั้นจึงไปคัดเลือกตัวบทที่มีคุณสมบัติตามที่ตองการ เมื่อหาตัวบทที่เป:นตัวแทนภาษาในส5วนที่ตองการไดแลว
จึงดําเนินการติดต5อขออนุญาตเจาของลิขสิทธิ์เพื่อนําขอมูลเขา ซึ่งหากไม5มีตัวบทที่พิมพเขาในคอมพิวเตอรไวแลวก็
ตองพิมพใหม5หรือใชโปรแกรม OCR (Optical Character Recognition) เพื่อสรางไฟลตัวบทขึ้นมา เมื่อไดตัวบทที่
ตองการแลวจึงนํามากํากับขอมูลทั้งที่เป:นขอมูลตัวบทและหรือขอมูลภาษาศาสตร ตัวอย5างของคลังขอมูลภาษาที่
สรางลักษณะนี้ เช5น British National Corpus, คลังขอมูลภาษาไทยแห5งชาติ (Aroonmanakun 2007) ขอดีของ
คลังขอมูลที่สรางลักษณะนี้คือสามารถเป€ดเผยขอมูลไดตามขอตกลงที่ไดทําไวกับเจาของลิขสิทธิ์ แต5ขอเสียคือจะมี
ขั้นตอนที่เสียเวลามากและทําใหไดขอมูลไม5มากเท5าที่ควร การสรางคลังขอมูลอีกลักษณะคือการรวบรวมตัวบทที่
ตองการมาสะสมไวโดยไม5ไดขออนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ เนื่องจากปdจจุบันมีขอมูลภาษาจํานวนมหาศาลที่
เผยแพร5อยู5ในอินเทอรเน็ต การรวบรวมขอมูลจึงทําไดง5ายและมีค5าใชจ5ายต่ํา เพราะไม5ตองมีการพิมพตัวบทเขาไป
ใหม5 สิ่งที่ทําคือคัดเลือกตัวบทจากเว็บที่ตองการแลวคัดลอกขอมูลมาโดยคัดเฉพาะตัวบทและไม5ใหขอมูลซ้ํากับ
ขอมูลเดิมที่เคยคัดลอกมาแลว ขอดีของการสรางคลังขอมูลในลักษณะนี้คือ สามารถสรางคลังขอมูลขนาดใหญ5
และสามารถทําอย5างต5อเนื่องไดตลอด แต5ขอเสียคือไม5สามารถเป€ดเผยขอมูลที่ไดมาแก5สาธารณะได หน5วย
งานวิจัยหลาย ๆ หน5วยก็ใชวิธนี ี้เก็บขอมูลมาเพื่อใชประโยชนในงานของตัวเอง บางแห5งเช5น Brigham Young
University เก็บขอมูลในลักษณะนี้แลวเป€ดใหบริการคนหาบริบทการเกิดของคําหรือวลีที่ตองการ ซึ่งสามารถทําได
เนื่องจากไม5ไดเป€ดเผยตัวบททั้งหมดหรือเป€ดเผยขอความในปริมาณมาก แต5แสดงเฉพาะบริบทสั้น ๆ ที่คนได อีก
ทั้งผลผลิตที่ไดจากการรวบรวมขอมูล เช5น รายการคําพรอมความถี่ หรือรายการสายคําแบบ bigram, trigram
เหล5านี้ก็ถือเป:นงานสรางสรรคใหม5ที่ไม5เกี่ยวของกับลิขสิทธิ์ตัวบทเดิมที่รวบรวมมา ตัวอย5างขอมูลภาษาอังกฤษ
Corpus of Global Web-based English มีขนาด 1.9 พันลานคํา Corpus of Contemporary American English
(COCA) ขนาด 450 ลานคํา Corpus of Historical American English ขนาด 400 ลานคํา เป:นตน ซึ่งจะเห็นว5า
คลังขอมูลสรางนี้มีขนาดใหญ5กว5า British National Corpus ที่มีขนาดเพียง 100 ลานคํา
สําหรับภาษาไทย นอกจากคลังขอมูลภาษาไทยแห5งชาติ ที่สรางโดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแลว ไม5มี
คลังขอมูลภาษาไทยขนาดใหญ5อื่น ๆ ที่เป€ดใหคนทั่วไปใชประโยชนหรือสืบคนขอมูลได ขนาดของคลังขอมูล
ภาษาไทยแห5งชาติที่ปdจจุบันรวบรวมได 32 ลานคํายังถือว5ามีจํานวนไม5มากเมื่อเทียบกับขนาดขอมูลภาษาไทยที่
เกิดขึ้นจริง อีกทั้งเมื่อโครงการคลังขอมูลภาษาไทยแห5งชาติยุติลง คลังขอมูลก็จะมีขนาดคงที่และไม5มีขอมูลใหม5
ๆ แต5หากมีโครงการที่สรางคลังขอมูลแบบสั่งสมรวบรวมขอมูลภาษาไทยเท5าที่จะหาไดบนสื่ออินเทอรเน็ตและเก็บ
ขอมูลต5อเนื่องไปตลอด ก็จะไดคลังขอมูลภาษาไทยขนาดใหญ5ถึงรอยลานหรือพันลานคํา และยังมีขอมูลต5อเนื่อง
ที่จะช5วยใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยหากมีการเก็บต5อเนื่องเช5นนี้ไป
2) การสกัดตัวบทภาษาไทยอัตโนมัติจากอินเทอรเน็ต
การสกัดตัวบทภาษาไทยอัตโนมัติจากอินเทอรเน็ต เป:นกระบวนการที่อ5านขอมูลจากแหล5งขอมูลต5าง ๆ ใน
อินเทอรเน็ตเป:นปริมาณมาก เช5น ทุกหนาของเว็บไซต มาโดยอัตโนมัติ แลวเลือกเฉพาะส5วนที่เป:นเนื้อความ
ภาษาไทยมาจัดเก็บไวพรอมทั้งขอมูลเกี่ยวกับขอมูลที่จัดเก็บ (metadata) เช5น แหล5งขอมูลและเวลา ซึ่งผลผลิตที่
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ไดคือขอมูลดิบที่พรอมนํามาเขาระบบคลังขอมูลภาษาไทยแบบสั่งสม การสกัดตัวบทภาษาไทยอัตโนมัติอาจแบ5ง
ไดเป:นสองแนวทางตามลักษณะของแหล5งขอมูล ดังนี้
1. เว็บไซตทั่วไป
เว็บไซตทั่วไปหมายถึงเว็บไซตที่มีเฉพาะหนาเว็บเพื่อใหอ5านดวยเว็บบราวเซอรเท5านั้น เว็บไซตทั่วไปที่
เหมาะจะเป:นแหล5งขอมูลสําหรับคลังขอมูลแบบสั่งสม ไดแก5 เว็บไซตรายงานข5าว เว็บบอรด สารานุกรมออนไลน
เป:นตน เนื่องจากมีขอมูลใหม5 ๆ อยู5เสมอ การดึงขอมูลจากเว็บไซตแบบนี้มาโดยอัตโนมัติสามารถทําไดโดยใช
เทคนิคที่เรียกกันว5า web scraping ซึ่งมีหลักการทํางานคือ ใชโปรแกรมที่จําลองการอ5านหนาเว็บของมนุษย โดย
เริ่มตนจากการอ5านขอมูลในหนาหลักของเว็บไซตและหาจุดเชื่อมหรือลิงค (link) ต5าง ๆ ที่ปรากฏบนหนาเว็บนั้น
เพื่อติดตามเขาไปอ5านขอมูลหนาอื่น ๆ และทําเช5นนี้ไปเรื่อย ๆ โดยโปรแกรมจะติดต5อกับเว็บไซตดวยโปรโตคอล
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) เช5นเดียวกับเว็บบราวเซอร เพื่อขอขอมูลตามที่อยู5หรือ URL (Uniform
Resource Locator) ของหนาเว็บแต5ละหนา และจะไดรับขอมูลมาในรูปแบบ HTML (Hypertext Markup Language)
ซึ่งจะถูกนําไปวิเคราะหโครงสรางเพื่อคัดแยกขอมูลส5วนที่เป:นตัวบทภาษาไทยออกจากส5วนที่เป:นโครงของหนาเว็บ
หรือขอมูลที่ปรากฏซ้ําคงที่ เช5น เมนู ชื่อหัวขอ โฆษณา เป:นตน ตัวบทภาษาไทยที่ไดจะถูกจัดเก็บพรอมกับ
metadata โปรแกรมสกัดตัวบทภาษาไทยอัตโนมัติจะตองมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนการทํางาน
(customizable) ไปตามโครงสรางหนาเว็บของแต5ละเว็บไซต นอกจากนี้ การดึงขอมูลจากแหล5งขอมูลเดิมซ้ํา ๆ
จะตองวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงของหนาเว็บดวยเพื่อใหเก็บเฉพาะขอมูลใหม5
2. เว็บไซตที่มีส5วนต5อประสานโปรแกรมประยุกต
เว็บไซตจํานวนมากนอกจากจะสามารถใชงานผ5านเว็บบราวเซอรตามปกติแลว ยังมีส5วนต5อประสาน
โปรแกรมประยุกต หรือ API (Application Programming Interface) เพื่อใหโปรแกรมประยุกตหรือเว็บไซตอื่นเรียกใช
บริการต5าง ๆ ไดผ5านโปรโตคอล HTTP เช5นเดียวกับเว็บไซตทั่วไป แต5ขอมูลที่ไดรับกลับมาอาจจะไม5อยู5ในรูปแบบ
HTML แต5เป:นรูปแบบอื่น เช5น JSON, XML เป:นตน เนื่องจากไม5ใช5ขอมูลที่จะนําไปแสดงผลบนหนาเว็บทันที แต5ตอง
นําไปประมวลผล หรือนําไปผสมผสานกับขอมูลจากแหล5งอื่น ๆ ในลักษณะที่เรียกว5า Mashup เว็บไซตที่มี API ที่
เหมาะจะเป:นแหล5งขอมูลสําหรับคลังขอมูลแบบสั่งสม ไดแก5 ไมโคร บล็อก (micro-blog) และเครือข5ายสังคม
(social network) เช5น Twitter เป:นตน การดึงขอมูลจากเว็บไซตแบบนี้มาโดยอัตโนมัติสามารถทําไดโดยการศึกษา
API ของเว็บไซตที่ตองการ รวมถึงรูปแบบของขอมูลที่ไดรับและวิธีที่จะเก็บเฉพาะขอมูลใหม5 แลวพัฒนาโปรแกรมที่
เรียกใช API ของเว็บไซตนั้น ๆ เพื่อดึงขอมูลมาเป:นระยะ ๆ และคัดแยกตัวบทภาษาไทยออกมาจากขอมูลที่ไดรับ
มาจัดเก็บพรอมกับ metadata
สําหรับเว็บไซตที่สามารถใชงานไดทั้งทางเว็บบราวเซอรและผ5าน API ก็จะตองพิจารณาว5าควรดึงขอมูล
ผ5านทางไหน นอกจากนี้ยังตองพิจารณาเงื่อนไขการใหบริการ (Terms of Service) ของแต5ละเว็บไซตดวย
ในปdจจุบันคนไทยมีการใชงานเครือข5ายสังคมออนไลนกันอย5างกวางขวาง จึงเป:นแหล5งขอมูลสําหรับ
คลังขอมูลแบบสั่งสมไดเป:นอย5างดี จากขอมูลสถิติการใชงานเครือข5ายสังคมของคนไทยในป„ 2013 ที่จัดทําโดย
บริษัท Zocial inc (http://zocialinc.com/zocialawards2014/ThailandZocialAwards2014.pdf) ไดรายงานว5า
ประเทศไทยมีผูใชงานเครือข5ายสังคมอันดับแรก ๆ ดังนี้
- Facebook 28 ลานคน
- Twitter 4.5 ลานคน
- Instagram 1.7 ลานคน

14

จํานวนการโพสตที่เป:นแบบสาธารณะ (public) ต5อวันโดยประมาณของเครือข5ายสังคมยอดนิยมของคนไทยมีดังนี้
- Facebook 31 ลานโพสต (post) และมีปฏิสัมพันธอื่น ๆ ไดแก5 like, comment, share รวม 624,000 ครั้ง
- Twitter 5 ลานทวีต (tweet) และมีรีทวีต (retweet) 1.9 ลานครั้ง
- Instagram 124,000 รูป และมี comment, like รวม 2.3 ลานครั้ง
3) การจัดการขอมูลมหึมาและการใชประโยชน
การเติบโตแบบกาวกระโดดของคลาวดคอมพิวติ้ง ความนิยมของอุปกรณโทรศัพทมือถือ Smart Phone ที่
เกิดขึ้นอย5างรวดเร็ว และเทคโนโลยีใหม5 ๆ เช5น Internet of Things ไดทําใหเกิดการสรางขอมูลในรูปแบบดิจิทัล
จํานวนมาก จากการศึกษาของ IDC (2014) ไดประมาณการว5ามีขอมูลทั้งหมดในโลกที่อยู5ในรูปแบบดิจิทัล มีขนาด
ใหญ5ถึง 4.4 เซตตาไบต (1 เซตตาไบตมีขนาดเท5ากับ 1 พันลานเทราไบต) และจะโตขึ้นถึง 10 เท5าเป:น 44 เซตตา
ไบตในป„ 2020 ดวยเหตุนี้ การจัดการขอมูลมหึมาหรือ Big Data ทั้งในดานการรวบรวมขอมูล การจัดเก็บ และการ
วิเคราะหเพื่อนําไปใชประโยชน จึงกลายเป:นเรื่องที่สําคัญมากในอนาคตอันใกล บทความใน Harvard Business
Review ฉบับเดือนตุลาคม 2012 ซึ่งไดสรุปถึงลักษณะจําเพาะของขอมูลที่ถูกจัดอยู5ในกลุ5ม Big Data ดวยตัวย5อ 3V
คือ Volume - เป:นขอมูลที่มีปริมาณมาก Velocity - มีขอมูลเขามาแบบรวดเร็ว และ Variety - มีรูปแบบ
หลากหลาย (McAfee and Brynjolfsson 2012) ซึ่งการบริหารจัดการขอมูลในลักษณะดังกล5าวตองการทั้งเครื่องมือ
ที่เหมาะสม และผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่เรียกว5านักวิทยาศาสตรขอมูล (Data Scientist)
การจัดการขอมูลมหึมามีองคประกอบที่สําคัญ 2 ส5วนคือ ฐานขอมูล และระบบวิเคราะหขอมูล ดวย
ลักษณะ 3V ของขอมูลทําใหฐานขอมูลที่ใชจําเป:นตองมีรูปแบบที่แตกต5างจากฐานขอมูลแบบความสัมพันธที่นิยม
ใชในระบบงานทั่วไป ซึ่งระบบฐานขอมูลที่ไดรับความนิยมในการรองรับการจัดการขอมูลมหึมาคือฐานขอมูล
ประเภท NoSQL ซึ่งมีความเหมาะสมในการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบที่หลากหลาย เช5น ขอมูลเอกสาร ขอมูลกราฟ
เป:นตน (Wikipedia 2014) นอกจากฐานขอมูล การจัดการขอมูลมหึมายังตองการระบบประมวลผลและวิเคราะห
ขอมูลที่มีสมรรถนะสูงในลักษณะขนาน ซึ่งในปdจจุบัน MapReduce ไดรับความนิยมสูงมาก โดย MapReduce ถูก
พัฒนาโดยกูเกิล เป:นโครงสรางการประมวลผลแบบขนานที่สามารถใชประโยชนจากเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน
มากในการประมวลผลขอมูลขนาดใหญ5ในระยะเวลาอันสั้น (Dean and Ghemawat 2008) นอกจากนี้ ในกรณีที่มี
ขอมูลเขาอย5างรวดเร็ว การประมวลผลจําเป:นตองเป:นแบบ real-time โดยทําการประมวลผลในหน5วยความจํา (InMemory Processing) ตัวอย5างของระบบประมวลผลในหน5วยความจําไดแก5 Shark (Xin et al 2013) Storm (Apache
Storm 2014) เป:นตน
การจัดการขอมูลมหึมาไดถูกนําไปใชประโยชนในหลายรูปแบบ ระบบคนหาขอมูลของ Google ใชเครื่อง
คอมพิวเตอรจํานวนมากในการวิเคราะหขอมูลที่ดึงมาจากหนาเว็บในอินเทอรเน็ตเป:นปริมาณมากกว5า 20 เพนตา
ไบตต5อวัน (Dean and Ghemawat 2008) การจัดการขอมูลมหึมายังไดถูกนําไปใชในธุรกิจสายการบิน โดยสายการ
บินเจ็ทบูลไดนําระบบวิเคราะหขอความในการวิเคราะหความรูสึกของลูกคาในอีเมลรองเรียนที่ไดรับ และเมื่อผนวก
กับตําแหน5งที่นั่ง เที่ยวบินที่ลูกคาใชบริการ และขอมูลอื่น ๆ เช5น ราคาตั๋วเครื่องบิน ทีมงานที่ใหบริการ ฯลฯ ทําให
สายการบินเจ็ทบูลสามารถวิเคราะหตนเหตุของปdญหา และสามารถแกปdญหาไดอย5างรวดเร็ว (Stodder 2010) งาน
ของ Barrett et al ไดเสนอแนวทางในการนําการจัดการขอมูลมหึมามาใชในดานการแพทย ทั้งในการวิเคราะห
พฤติกรรมของบุคคล โดยการรวบรวมขอมูลจากโทรศัพทมือถือ และอุปกรณติดตัวรุ5นใหม5ที่มีความสามารถในการ
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ตรวจวัดชีพจรและการเคลื่อนที่ของผูใช รวมไปถึงการวิเคราะหหาสภาพแวดลอมที่อาจเป:นตนเหตุของโรคหอบหืด
โดยการวิเคราะหประวัติในระดับผูปgวยรายบุคคลโดยละเอียด (Barrett et al 2013)
4) การวิเคราะหขอมูลตัวบทผ5านการแสดงภาพ
การวิเคราะหขอมูลตัวบทขนาดใหญ5จําเป:นจะตองอาศัยความสามารถของเทคโนโลยีในการประมวลผล
ขอมูลและระบบคนคืนสารสนเทศ โดยทั่วไปการประมวลผลคลังขอมูลตัวบทจะเนนไปที่การคนหาความสัมพันธ
ของขอมูลในมิติต5าง ๆ เช5น อักขรวิธี ไวยากรณ และความสัมพันธในเชิงความหมาย (semantic relationship) เป:น
ตน โดยหน5วยวิเคราะห (unit of analysis) ของขอมูลทีใชในการวิเคราะหอาจเป:นหน5วยคํา วลี ประโยค เนื้อหา
(content) แมแต5กระทั่งเอกสาร (document) และการวิเคราะหอาจเป:นการคนหาแบบแผนที่เกิดขึ้นภายในเอกสาร
ชิ้นเดียวกันหรือแบบแผนร5วมที่ปรากฏในเอกสารหลายชิ้น
เทคนิคการวิเคราะหการใชคําและอักขรวิธีอาจมีไดในหลายรูปแบบ ยกตัวอย5างเช5น การวิเคราะหความถี่
การวิเคราะหคําปรากฏร5วม (Collocation) การวิเคราะหบริบทที่ปรากฏ (Concordance) การรูจําชื่อเฉพาะ (Named
Entity Recognition) เช5น ชื่อคน สถานที่ เวลา เป:นตน และการระบุตําแหน5งของคําศัพทตามพจนานุกรมในตัวบท
(Dictionary tagging) เป:นตน อย5างไรก็ตามการวิเคราะหความถี่ถือเป:นวิธีการขึ้นพื้นฐานที่นําไปสู5การวิเคราะหใน
รูปแบบอื่น ดังนั้นโครงการวิจัยชิ้นนี้จึงเลือกที่จะวิเคราะหความถี่ของคําเป:นหลัก การวิเคราะหความถี่ของการใช
คํามีบทบาทสําคัญในการศึกษาภาษาศาสตร ใชเพื่อศึกษาโครงสรางและแบบแผนการใชภาษามาอย5างต5อเนื่อง ไม5
ว5าจะเป:นการวิเคราะหรูปแบบการใชงาน การวิเคราะหคําศัพทเพื่อสรางพจนานุกรม การวิเคราะหหนาที่ของคํา
หรือวลี การวิเคราะหขอผิดพลาดทางอักขรวิธี เป:นตน (Bybee and Hopper 2001)
นอกจากนี้การวิเคราะหความถี่ของคํายังมีบทบาทต5อการศึกษาในสาขาวิชาอื่น ๆ อีกดวย เช5น นัก
สารสนเทศยังไดนําความถี่ของคํามาใชในการสราง metadata และดรรชนีแบบอัตโนมัติ เพื่อลดขอจํากัดของ
ผูปฏิบัติงานสารสนเทศในการกําหนด metadata และดรรชนี ตลอดจนขยายช5องทางในการเขาถึงเอกสารอีกดวย
(เช5น Carroll and Roeloffs 1969; Harter 1975; Underwood 2013) ความถี่ในการใชคํายังถูกนํามาใชในการศึกษา
ในดานสังคมวิทยา ปรัชญาและจิตวิทยาอีกดวย (Zipf 2002[1936]) ยกตัวอย5างเช5น การคนพบว5า ความยาวของ
คํามีความสัมพันธเชิงผกผันกับความถี่ในการใช ของ Zipf (2002[1936]) นําไปสู5การนําเสนอหลักการออกแรงนอย
ที่สุด (Least effort principle) ซึ่งเป:นหลักการที่ใชอางอิงในการศึกษาทางดานการวิเคราะหและออกแบบระบบ
อย5างแพร5หลาย
ในการวิเคราะหคําเขียนผิดอักขรวิธี การวิเคราะหความถี่อาจจําเป:นจะตองใชร5วมกับการวิเคราะหการใช
คําในรูปแบบอื่น เช5น การวิเคราะหคําใกลเคียง หรือการวิเคราะหบริบท เพื่อใหการตรวจสอบและการวิเคราะห
ขอมูลมีความเที่ยงตรง แม5นยํา และน5าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
เทคนิคการแสดงภาพ (Visualization) เป:นการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลผ5านภาพ ไม5ว5าจะเป:นแผนภูมิ
แผนที่ รูปภาพ เป:นตน การแสดงภาพนับเป:นการสื่อสารที่มีแบนดวิดทสูง (Rohrer, 2002) กล5าวคือ ภาพสามารถ
นําเสนอและถ5ายโอนขอมูลจํานวนมากในระยะเวลาอันสั้นได ขอมูลจํานวนมหึมาที่อาจจะตองใชเวลาเป:นป„ในการ
พิจารณาสามารถนํามาใชในการสื่อสารไดในระยะเวลาเพียงไม5กี่วินาที นอกจากนี้การแสดงภาพยังช5วยใหผูส5งสาร
ไดนําเสนอขอมูลที่มีความซับซอนใหเขาใจไดง5ายยิ่งขึ้น ตลอดจนส5งเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคในการคนหา
วิธีการแกไขปdญหา
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หลักการในการแสดงภาพนั้นมีความแตกต5างหลากหลายตามบริบทของการใชงาน เช5น งานของ Rohrer
(2002) ที่อธิบายถึงหลักการในการพัฒนาภาพกราฟฟ€กที่เหมาะสมกับแบบจําลองทางอุตสาหกรรม เป:นตน
อย5างไรก็ตาม Tufte (1999; 2000; 2001) ไดนําเสนอหลักการโดยทั่วไปของการแสดงภาพ โดยมีเป=าหมายหลัก 5
ประการ ดังนี้
1. การแสดงภาพควรเนนไปที่เนื้อหามากกว5าการนําเสนอเทคนิคของการแสดงภาพ ความสําเร็จของการ
แสดงภาพขึ้นอยู5กับการนําเสนอความรูเชิงลึกรวมไปถึงแก5นสาร คุณภาพ ความเกี่ยวของ และความสมบูรณของ
เนื้อหา
2. การแสดงภาพควรเนนไปที่การเปรียบเทียบมากกว5าอธิบาย Tufte (1999) เห็นว5า หัวใจสําคัญของ
ตรรกะเชิงปริมาณอยู5ที่คําถามที่ว5า ขอมูลที่นําเสนอนั้นเปรียบเทียบกับขอมูลอะไร นอกจากนี้ภาพการเปรียบเทียบ
ทั้งหมดควรนําเสนอในขอบเขตของสายตา โดยพึ่งความจําของผูใชใหนอยที่สุด
3. ความสมบูรณและถูกตองเป:นหลักการสําคัญประการหนึ่งของการแสดงภาพ การแสดงภาพที่ดีควรจะ
นําเสนอขอมูลที่ถูกตอง โดยเฉพาะในเรื่องสัดส5วนของภาพเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส5วนของขอมูลเชิงปริมาณ การ
แสดงคําอธิบายที่ชัดเจนและครอบคลุม การเขียนอธิบายปรากฏการณหรือเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นลงในภาพ
โดยตรง การนําเสนอความหลากหลายของขอมูลมากกว5าความหลากหลายของการออกแบบการแสดงภาพ การ
ควบคุมมิติของการนําเสนอภาพใหสอดคลองกับมิติของขอมูลที่ใชในการวิเคราะห เป:นตน
4. การแสดงภาพที่ดีควรกําหนดความละเอียดของภาพใหสูงเพื่อใหเหมาะสมกับการรับรูของผูใช การ
แสดงภาพที่มีความละเอียดต่ําเกินไป อาจทําใหเกิดความผิดพลาดในการตีความได
5. เทคนิคในการแสดงภาพอาจนําแนวคิดของการออกแบบคลาสสิคมาใชได เช5น การแสดงภาพขนาดเล็ก
หลายภาพเพื่อเปรียบเทียบความแตกต5าง การแสดงผลในรูปแบบอนุกรมเวลา (Time series) โดยใหแกนแนวนอน
นําเสนอขอมูลเวลา รวมไปถึงการใชการผสมผสานมุมมองแบบกวางและแบบลึก (Micro/macro composition) โดย
ในภาพแสดงเดียวกัน ผูใชสามารถมองเห็นขอมูลไดทั้งในเชิงลึกและเชิงกวาง
เทคนิคการแสดงภาพและเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาภาพแสดงไดถูกนํามาใชกันอย5างแพร5หลายการ
วิเคราะหความถี่ของคํา ตัวอย5างเครื่องมือการแสดงภาพที่นิยมใชในปdจจุบัน ไดแก5 1) แผนภูมิเชิงเสนนํามาใชใน
การเปรียบเทียบความถี่การใชคําในช5วงระยะเวลาหนึ่ง เช5น โครงการ Bookworm
(http://bookworm.culturomics.org/) โครงการ Google n-gram viewer (https://books.google.com/ngrams) เป:นตน
2) แผนภูมิวงกลมและรัศมีใชแสดงคําที่ปรากฏบ5อยที่สุดในตัวบท เช5น โครงการ DocuBurst
(http://vialab.science.uoit.ca/docuburst/) เป:นตน 3) การแสดงกลุ5มกอนเมฆของคํา (Word cloud) ซึ่งเป:นการนํา
คําที่มีความถี่สูงสุดในตัวบทมาแสดงในลักษณะกลุ5มกอนเมฆ โดยใชขนาดของตัวอักษรแสดงความถี่ของคํา ใน
ขณะเดียวกันสีของตัวอักษรก็สามารถนํามาใชในการระบุประเภทของคําไดอีกดวย เช5น โครงการ Wordle
(http://www.wordle.net/) เป:นตน 4) แผนภาพเครือข5ายที่แสดงความสัมพันธระหว5างคํา ในขณะเดียวกันขนาด
ตัวอักษรก็สามารถใชในการบอกความถี่ของคําไดอีกดวย เช5น โครงการ Voyant Link (http://voyant-tools.org/)
เป:นตน และ 5) การใส5แถบสี (Highlight) ในตําแหน5งของคําต5าง ๆ เมื่อมองจากมุมมองที่กวาง แถบสีเหล5านั้นก็จะ
ทําใหเห็นความถี่ตลอดจนบริบทที่คําเหล5านั้นไปปรากฏ เช5น โครงการ CATMA (Computer Aided Textual Markup
and Analysis) (http://www.catma.de/) เป:นตน ยังมีเทคนิคและเครื่องมืออีกจํานวนมากที่สามารถนํามาใชในการ
วิเคราะหความถี่ของคํา
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เว็บไซต TaPoR (http://www.tapor.ca/) และ DiRT: Digital Research Tool (http://dirtdirectory.org/) ได
รวบรวมเครื่องมือสรางแผนภาพสําหรับการวิเคราะหความถี่ของคํา อย5างไรก็ตามเครื่องมือต5าง ๆ เหล5านี้ยังไม5ได
รับการพัฒนาหรือปรับปรุงใหสามารถใชงานกับภาษาไทยได นอกจากนี้เครื่องมือเหล5านี้บางชิ้นมีขอจํากัดในการ
นําเขาและประมวลผลขอมูลขนาดใหญ5 ดังนั้นในงานวิจัยชิ้นนี้จึงจําเป:นจะตองมีการพัฒนารูปแบบการแสดงผลให
เหมาะสมกับการวิเคราะหคําที่เขียนผิดอักขรวิธีและคําปรากฏใหม5ที่เกิดขึ้นในคลังขอมูลภาษาไทยที่ปรากฏในสื่อ
อินเทอรเน็ต
ขอบเขตการวิจัย
คําผิดอักขรวิธีในที่นี้จํากัดเฉพาะคําที่พิมพผิดเนื่องจากเหตุต5าง ๆ ที่ทําใหไม5สามารถอ5านออกเสียง
ขอความนั้นได ไม5ครอบคลุมคําที่เขียนผิดแต5ยังสามารถอ5านออกเสียงหรือเขาใจผิดเป:นคําอื่นได เช5น อนุญาต
เขียนผิดเป:น อนุญาติ สแลง เขียนผิดเป:น แสลง เป:นตน
คําปรากฏใหม5ในที่นี้จํากัดเฉพาะคําที่ไม5มีในพจนานุกรมที่ใชในการตัดคําและถ5ายเสียง จนส5งผลใหไม5
สามารถอ5านออกเสียงขอความนั้นได

18

วิธีการและแผนการดําเนินงานวิจัย
โครงการวิจัยนี้ประกอบดวยขั้นตอนงานหลักสี่ส5วน ไดแก5 ส5วนการสํารวจและคัดเลือกแหล5งขอมูล ส5วน
การสรางเครื่องมือสกัดตัวบทภาษาไทยอย5างอัตโนมัติ ส5วนการกํากับและจัดเก็บขอมูลลงในคลังขอมูลภาษาไทย
แบบสั่งสม และส5วนของการวิเคราะหคําเขียนผิดอักขรวิธีและคําปรากฏใหม5ที่ไดจากคลังขอมูล
ส5วนที่ 1 : การสํารวจและคัดเลือกแหล5งขอมูล
ขั้นตอนนี้เป:นการสํารวจขอมูลภาษาไทยที่พบในสื่อต5าง ๆ ในอินเทอรเน็ต ซึ่งมีอยู5มากมายเกินกว5าที่จะ
เก็บตัวบททุกชิ้นได สิ่งที่สามารถทําไดคือสํารวจลักษณะภาษาไทยที่พบในสื่อต5าง ๆ เพื่อเลือกขอมูลใหมีความ
หลากหลายของประเภทตัวบท (genre) มากที่สุด เพราะตัวบทแต5ละประเภทมีลักษณะการใชภาษาที่แตกต5างกัน
ตั้งแต5ระดับการเลือกใชคํา การผูกประโยค องคประกอบของการสื่อสาร เป:นตน เมื่อเลือกประเภทตัวบทที่
ตองการแลวจึงคนควาต5อว5าตัวบทประเภทนั้นมีพบในสื่อจากแหล5งใดบาง แลวเลือกแหล5งขอมูลจํานวนหนึ่งที่
เหมาะสมเพื่อเป:นตัวแทนของตัวบทประเภทนั้นโดยไม5โอนเอียงไปดานหนึ่งดานใด คือใหครอบคลุมตัวแปรที่
แตกต5างกันไดมากที่สุด เช5น หากเก็บขอมูลตัวบทจากสื่อสํานักข5าว ก็ควรเลือกสื่อทั้งที่เขาถึงคนส5วนใหญ5อย5าง
หนังสือพิมพสําหรับชาวบานอย5าง ไทยรัฐ เดลินิวส และสื่อที่เขาถึงกลุ5มคนมีการศึกษามากขึ้น เช5น เครือเนชั่น มติ
ชน เป:นตน
ตัวอย5างของประเภทตัวบทภาษาไทยที่แตกต5างกัน เช5น ขอมูลภาษาไทยประเภทที่เป:นรายงานข5าว
บทความนิตยสาร เว็บบอรด บล็อก บทความเชิงวิชาการ บทแต5งหรือนิยาย เป:นตน งานส5วนนี้อยู5ในความ
รับผิดชอบของทีมงานดานภาษาศาสตรและสารสนเทศศาสตร เมื่อเลือกแหล5งขอมูลไดแลวจึงบันทึก url ของ
แหล5งขอมูลต5าง ๆ ที่ตองการ
ส5วนที่ 2 : การสกัดตัวบทภาษาไทยอัตโนมัติจากอินเทอรเน็ต
งานส5วนนี้เป:นขั้นตอนที่ใหญ5และใชเวลามากที่สุด เป:นงานในความรับผิดชอบของทีมงานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร หลังจากรับขอมูล url แหล5งขอมูลที่ควรจะเขาไปโหลดขอมูลต5าง ๆ แลว ทีมงานจะศึกษาลักษณะ
การจัดขอมูลภาษาไทยในสื่อนั้น เพื่อวิเคราะหว5าส5วนใดเป:นตัวบทภาษาไทย ส5วนใดเป:นขอมูลอื่นที่ไม5เกี่ยวของ
เช5น โฆษณา เมนู ฯลฯ เพื่อจะไดพัฒนาระบบการสกัดขอมูลใหโหลดเฉพาะตัวบทภาษาไทย และกันส5วนที่เป:น
ขอมูลอื่น ๆ ที่ปรากฏซ้ําคงที่บนหนาเว็บที่เรียกว5า boilerplate ออกไป จากนั้นจึงทดสอบและปรับปรุงระบบให
ทํางานไดอย5างต5อเนื่องทุกวันตามระยะเวลาที่กําหนดไว
ผลผลิตที่ไดเป:นรูปธรรมในส5วนงานนี้คือ ขอมูลดิบที่เป:นตัวบทภาษาไทยจากแหล5งขอมูลประเภทต5าง ๆ
ที่พรอมนํามาเขาระบบจัดเก็บเป:นคลังขอมูลภาษาไทยแบบสั่งสม
ส5วนที่ 3 : การสรางคลังขอมูลภาษาไทยแบบสั่งสม
ขอมูลที่ไดจากงานส5วนสองเป:นขอมูลตัวบทภาษาไทยลวน การที่จะใชประโยชนจากขอมูลไดอย5างเต็มที่
นั้น จําเป:นตองมีการแท็กขอมูลต5าง ๆ ที่เกี่ยวของกับตัวบทที่เป:น metadata เช5น ประเภทตัวบท (genre) วันที่ตัว
บทถูกผลิต หรือเผยแพร5 หรือโหลดมาจากสื่ออินเทอรเน็ต โดเมนหรือเนื้อหาของตัวบท เป:นตน นอกจากนี้
เนื่องจากตัวบทภาษาไทยเป:นขอความต5อเนื่อง จึงจําเป:นตองมีการประมวลผลภาษาไทยพื้นฐานโดยการตัดคํา
ดวย จึงจะสามารถนํามาใชประโยชนในการศึกษาวิจัยเรื่องต5าง ๆ ไดมากขึ้น งานส5วนนี้เป:นความรับผิดชอบของ
ทีมงานดานภาษาศาสตรคอมพิวเตอร โดยจะแกไขปรับปรุงโปรแกรมตัดคําและถ5ายเสียงภาษาไทยที่มีใชสําหรับ
การสรางคลังขอมูลภาษาไทยแห5งชาติมาใชกับคลังขอมูลแบบสั่งสมนี้
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ขอมูลตัวบทแต5ละชิ้นจะถูกตัดคําและแท็ก metadata แลวจัดเก็บในระบบที่จะถูกออกแบบมาเพื่อให
สามารถสืบคนและเขาถึงขอมูลขนาดใหญ5ได ซึ่งงานส5วนนี้จะเกี่ยวของกับทีมงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญเรื่องกาจัดการขอมูลมหึมา (big data) โดยจะจัดเก็บคลังขอมูลภาษาไทยแบบสั่งสมนี้ลงใน hard
drive ขนาดใหญ5หลาย ๆ ลูก
ในระหว5างการแท็กและตัดคําขอมูลดวยโปรแกรมตัดคําและถ5ายเสียงที่ดัดแปลงมาดวยการเพิ่มโมดูลให
กรองขอความที่มีปdญหาไม5สามารถตัดคําและถ5ายเสียงไดเนื่องจากอาจจะมีคําใดคําหนึ่งเขียนผิดอักขรวิธีไทย ทํา
ใหไม5สามารถอ5านออกเสียงขอความนั้นได หรือมีคําที่ยังไม5ปรากฏในพจนานุดรมไทยที่ใชในการตัดคํา ขอมูลส5วน
นี้จะถูกนํามาตรวจแกไขหาคําที่เขียนผิดหรือคําที่ปรากฏใหม5แลวทําการตัดคําใหม5เพื่อบันทึกลงในคลังขอมูลต5อไป
และถูกนํามาสรางรายการขอความที่มีปdญหา โดยที่ภายในขอความจะมีคําที่เขียนไม5ตรงตามอักขรวิธีหรือไม5ก็เป:น
คําที่ปรากฏใหม5ที่ไม5อยู5ในพจนานุกรม เพื่อใชในขั้นตอนต5อไป
ส5วนที่ 4 : การวิเคราะหคําเขียนผิดอักขรวิธีและคําปรากฏใหม5
รายการขอความที่โปรแกรมไม5สามารถตัดคําไดในส5วนที่สาม จะถูกนํามาใชเป:นขอมูลสําหรับการ
วิเคราะหในส5วนนี้ ส5วนนี้เป:นการทํางานของนักภาษาศาสตรที่จะตรวจดูว5าที่ผิดในขอความนั้นคือส5วนไหน คําที่
ถูกตองเขียนอย5างไร หรือตรวจดูว5าคําไหนเป:นคําที่ไม5รูจักเพราะไม5ปรากฏในพจนานุกรมที่ใช เมื่อพบแลวจึงแท็ก
ขอมูลส5วนนั้น ขอมูลที่แกไขแลวนี้จะถูกส5งกลับไปที่ส5วนที่สามเพื่อนําเขาคลังขอมูลต5อ
เมื่อแท็กคําผิดหรือคําปรากฏใหม5แลว ขั้นต5อไปคือการดึงรายการคําที่พบมาวิเคราะหและนับความถี่ ใน
การวิเคราะหจะพิจารณาว5าคําที่เขียนผิดนั้นสามารถจัดกลุ5มเป:นประเภทขอผิดต5าง ๆ ในหลายมิติ เช5น ในมิติเพื่อ
ใชประโยชนทางคอมพิวเตอรต5อไป จะจําแนกตามลักษณะการแกไขใหถูกตอง เช5น ลบตัวอักษรที่เกิน (deletion)
เพิ่มตัวอักษรที่ขาด (insertion) แทนที่ตัวอักษรผิดดวยตัวที่ถูก (substitution) หรือสลับที่ตัวอักษร (transposition)
เพื่อสรางตารางความสับสน (confusion matrix) สําหรับใชในการทําโปรแกรม spelling correction ต5อไปในอนาคต
ในมิติดานภาษา จะจําแนกขอผิดตามลักษณะภาษา เช5น ใชรูปวรรณยุกตผิด ใชพยัญชนะสะกดมาตรานั้นผิด
ใชรูปสระผิด และพิจารณาว5าขอผิดนั้นเกิดจากความเลินเล5อในการพิมพไดหรือไม5 เช5น พิมพตัวอักษรไม5ครบ
พิมพตัวอักษรสลับตําแหน5ง ลืมกดปุgม Shift หรือเพราะขาดความรูเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป:นตน ซึ่งส5วนนี้จําเป:นตอง
ศึกษาลักษณะการวางแป=นพิมพภาษาไทยในอุปกรณที่เกี่ยวของดวย จากนั้นจึงสรุปผลการวิเคราะหที่ไดว5าขอผิด
แต5ละประเภทมีมากนอยเพียงใด พบในตัวบทประเภทไหนเป:นหลัก ขอผิดแต5ละขอนั้นน5าจะเกิดจากเหตุใดได
บาง เช5น การขาดความรูเรื่องการผันวรรณยุกต การขาดความรูเรื่องตัวสะกด การพิมพผิดจากเหตุต5าง ๆ เป:นตน
ผลของการวิเคราะหส5วนนี้จะช5วยใหเขาใจปdญหาที่เป:นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อจะไดนําไปสู5การเสนอแนวทางในการ
บรรเทาปdญหานี้ และจัดลําดับความสําคัญในการเรียนการสอนภาษาไทยไดเหมาะสมขึ้น ตลอดจนไดขอมูล
พื้นฐานสําหรับใชพัฒนางานตรวจแกไขคําผิดโดยอัตโนมัติต5อไป
นอกจากนี้ เพื่อช5วยใหเขาใจขอมูลจํานวนมากไดง5ายขึ้น การแสดงผลเปรียบเทียบคําต5าง ๆ จะแสดงเป:น
ภาพแสดง visualization เพื่อใหเขาใจความแตกต5างและการเปลี่ยนแปลงไดง5ายขึ้น ซึ่งงานส5วนนี้เป:นความ
รับผิดชอบของนักสารสนเทศที่จะพัฒนาเครื่องมือสําหรับใชแสดงผลแบบการแสดงภาพนี้
ตัวอย5างขอผิดที่คาดว5าจะสกัดได
<Fail>เรียกว5าเป:นหมัดแยuบของเรแกนในการเก็บคะแนนแต5ละยกไปเรื่อย ๆ </Fail> แยuบ ใชรูปวรรณยุกตผิด
<Fail>ที่สําคัญคือภาวะการณที่สหรัฐฯกําลังเขาสุ5ยุค</Fail> สุ5 ใชรูปสระผิด คือใชสระอุ
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<Fail>เอาส5วนเล็กนอยของซึ่โครงมาเสริมดั้งจมูกหรือถอนฟdนแทออกไปสักซี่สองซี่ก็ยังอยู5ในกรอบของสิ่งที่พอจะ
ทําได</Fail> ซึ่โครง ใชรูปสระผิด คือใชสระอึ ไม5ไดใชสระอี
<Fail>มาเลเซี</Fail> ไม5ไดพิมพพยัญชนะ ย ประกอบสระเอีย
<Fail>ทั้งนี้เป:นเพราะอันวารเป:ฯสมาชิกของ</Fail> พิมพตัวสะกดผิดจาก น เป:น ฯ
<Fail>เนื่องจากความกาวหนาทางการเแพทยที่สามารถ</Fail> พิมพสระเกินกลายเป:น เแพทย
<Fail>ไทมชําเเหละเละ</Fail> พิมพสระแอ ดวยสระเอสองตัว
<Fail>ไฟไฟม</Fail> พิมพ ห เป:น ฟ
<Fail>แลวก็คืวของดิฉันบาง</Fail> พิมพสระอิเป:นสระอือ
<Fail>เป:นงานที่ใชสมองไปในทางสรางสรรคมั๊กมาก</Fail> ใชรูปวรรณยุกตและสระผิด
<Fail>ทําอะไรอ5ะ</Fail> พิมพวรรณยุกตเกิน
<Fail>มอคค5าเป:นกาแฟผสมชuอกโกแลตและนาม</Fail> เขียนคําทับศัพทผิด
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2. การดําเนินการการวิจัย

2.1 ภาพรวมการทํางาน
การดําเนินการวิจัยในงานนี้ สรุปได ดังนี้ 1) การสํารวจและคัดเลือกขอมูลเพื่อกําหนดเป=าหมายที่จะทํา
การสกัดขอมูลจากสื่อออนไลนซึ่งประกอบดวยขอมูลจากเว็บและขอมูลจากทวิตเตอร 2) การวิเคราะหขอมูลเว็บ
และการสกัดขอมูลเพื่อหารูปแบบและโครงสรางขอมูลในเว็บเป=าหมายและเขียนโปรแกรมเฉพาะกิจเพื่อสกัดขอมูล
ภาษาไทยจากเว็บเหล5านั้นออกมาโดยอัตโนมัติ การวิเคราะหขอมูลทวีตภาษาไทยและใช API ของ Twitter เพื่อ
สกัดขอความภาษาไทยในแต5ละทวีตพรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ 3) การนําขอมูลที่ไดมาผ5านกระบวนการตัดคําและ
จัดเก็บโดยใช Hadoop พรอมทั้งแยกขอมูลส5วนที่ไม5สามารถตัดคําไดสําเร็จซึ่งเป:นขอมูลสําหรับใชศึกษาคําสะกดผิด
และคําปรากฏใหม5ในงานวิจัยนี้ 4) การพัฒนาโปรแกรมเพื่อช5วยในการกํากับขอผิดและคําปรากฏใหม5สําหรับใช
เป:นขอมูลในการวิเคราะหขั้นต5อไป 5) การวิเคราะหคําผิดและคําปรากฏใหม5เพื่อสรางแบบจําลองการแปลงคํา
ภาษาไทย 6) การใชงานขอมูลและตัวอย5างการใหบริการ API เพื่อช5วยสืบคนคลังขอมูลสั่งสม ทั้งนี้ ภาพรวมการ
ทํางานทั้งระบบของงานวิจัยนี้สามารถมองไดว5าประกอบดวย 4 ส5วน ดังที่แสดงในรูปที่ 1 ภาพรวมของระบบ
1. การคัดเลือกแหล5งขอมูล
แหล5งขอมูลมีทั้งหมด 5 แหล5ง ไดแก5 twitter, pantip, bloggang, khoasod, khomchadluek ซึ่งมีวิธีการเก็บ
ขอมูลอยู5 2 แบบ คือ twitter ใชโปรแกรม twitter streaming client ส5วนแหล5งอื่น ๆ ที่เหลือใชโปรแกรม
web crawler ทั้ง 2 กรณีเป:นโปรแกรมที่ตองพัฒนาขึ้นเพื่อใหทํางานไดตามวัตถุประสงคของโครงการวิจัย
นี้ ขอมูลที่ไดจะถูกเก็บไวเป:นแฟ=มขอมูลดิบ (raw data) ซึ่งประกอบดวยขอความที่เป:นตัวบทภาษาไทย
และขอมูลที่เกี่ยวกับตัวบท (meta data)
2. การจัดเก็บขอมูลและการตัดคํา
ส5วนที่เป:นตัวบทภาษาไทยในแฟ=มขอมูลดิบจะถูกนํามาตัดคําดวยโปรแกรมตัดคํา (word segmentation
program) ซึ่งจะทํางานกับขอความที่คั่นดวยเวนวรรคทีละขอความ และใชอัลกอริทึมตัดคําโดยขั้นตอน
แรกเป:นการตัดคําโดยใชเฉพาะพจนานุกรมมาตรฐาน กรณีที่สามารถตัดคําไดทั้งขอความ ขอความที่ถูก
ตัดคําแลวจะถูกนําไปเก็บไวในคลังขอมูลภาษา (corpus) ส5วนกรณีที่ไม5สามารถตัดคําไดทั้งขอความ
ขอความนั้นจะถูกนําไปเก็บไวในฐานขอมูลของขอความที่ตัดคําไม5สําเร็จ
3. การวิเคราะหคําสะกดผิดและคําปรากฏใหม5
ขอความที่ตัดคําไม5สําเร็จถูกนําไปแสดงในเว็บแอปพลิเคชันสําหรับนักภาษาศาสตร เพื่อใหวิเคราะหสาเหตุ
ที่ทําใหการตัดคําไม5สําเร็จ เช5น มีการสะกดคําผิด หรือมีคําใหม5ที่ไม5อยู5ในพจนานุกรม หากพบคําที่มีผู
สะกดผิดก็จะเพิ่มลงไปในพจนานุกรมเฉพาะกิจ หรือหากพบคําที่มีผูนิยมใชกันมากอาจพิจารณาว5าเป:นคํา
ใหม5และเพิ่มลงไปในพจนานุกรมเฉพาะกิจ ขอความที่ตัดคําไม5สําเร็จจะถูกนําไปตัดคําใหม5 โดยใช
พจนานุกรมที่เพิ่มเติมนี้ดวย
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4. การใชประโยชนจากคลังขอมูลสั่งสมที่สรางขึ้น

คลังขอมูลภาษาไทยแบบสั่งสมนี้จะสามารถเขาถึงไดผ5าน Application Programing Interface (API) เพื่อ
ใหบริการต5าง ๆ เช5น การคนหา การวิเคราะหเชิงสถิติ เป:นตน สําหรับรองรับเว็บแอปพลิเคชันที่จะมาใช
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งานคลังขอมูลภาษาไทย
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รูปที่ 1 ภาพรวมของระบบ

2.2 การสํารวจและคัดเลือกแหลงข!อมูล
เป=าหมายสําคัญของการสํารวจและคัดเลือกแหล5งขอมูล คือ การระบุแหล5งขอมูลในอินเทอรเน็ตที่มีขอมูล
ตัวบทภาษาไทยจํานวนมากและเป:นขอมูลที่สามารถเป:นตัวแทนขอมูลตัวบทภาษาไทยที่ปรากฏในสื่ออินเทอรเน็ต
คณะผูวิจัยไดใชเกณฑในการสํารวจและคัดเลือกแหล5งขอมูล ดังนี้
1) เป:นแหล5งขอมูลที่สามารถเขาถึงไดสาธารณะ คณะผูวิจัยไม5จําเป:นตองทําการเขารหัสหรือเจาะเขาไป
ในระบบเพื่อเขาถึงขอมูลตัวบท
2) เป:นแหล5งขอมูลที่มีเนื้อหาหรือบริการหลักอยู5ในรูปตัวบท
3) เป:นแหล5งขอมูลที่ปรากฏขอมูลตัวบทภาษาไทย และ/หรือสามารถคัดกรองตัวบทภาษาไทยได
4) เป:นแหล5งขอมูลที่มีขอมูลตัวบทจํานวนมากและมีความหลากหลายในดานเนื้อหาและรูปแบบการใช
ภาษา
5) เป:นแหล5งขอมูลที่มีลักษณะความเป:นชุมชนและ/หรือไดรับความนิยมจากผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศ
ไทย
การสํารวจและคัดเลือกแหล5งขอมูล แบ5งออกเป:น 3 ขั้นตอนหลัก ไดแก5
1. กําหนดประเภทสื่อและเนื้อหาที่ตองการ

เนื่องจากสื่ออินเทอรเน็ตมีเนื้อหาและมีรูปแบบของการนําเสนอที่หลากหลาย ผนวกกับแนวทางการ
พัฒนาสื่ออินเทอรเน็ตโดยมากมีลักษณะอยู5ในรูปการหลอมรวม (convergence) ทําใหการสํารวจและคัดเลือก
แหล5งขอมูลจึงจําเป:นจะตองมีกรอบในการคัดเลือกที่ชัดเจน คณะผูวิจัยไดพิจารณากําหนดประเภทของสื่อ
อินเทอรเน็ตเพื่อใหเป:นกรอบในการคัดเลือก ดังต5อไปนี้
- เว็บไซตของสํานักข5าว/สื่อมวลชน คือ เว็บไซตที่พัฒนาโดยสํานักข5าวหรือองคกรของผูสื่อข5าววิชาชีพ
ผูใชสามารถแสดงความคิดเห็นและโตตอบบนเว็บไซตได
- กระดานสนทนา (Webboard) คือ เว็บไซตที่ใหผูใชสามารถนําเสนอขอความ แลกเปลี่ยนขอมูล
ข5าวสาร และโตตอบสนทนากันในเว็บไซตได บริการของสื่อประเภทนี้มีลักษณะเหมือนกับกระดาน
ประชาสัมพันธที่ผูใชสามารถนําขอความมาแปะติดเพื่อใหผูที่เดินผ5านไปมาสามารถเขามาอ5านได
- เว็บบล็อก (Weblog) คือ รูปแบบการสรางและเผยแพร5เนื้อหาในอินเทอรเน็ตที่ผูใชจัดเก็บรวบรวมไว
ในพื้นที่ของตนเอง มักจัดเรียงเนื้อหาตามเวลาที่เผยแพร5 อนึ่ง เว็บบล็อก อาจสามารถตีความไดหลาย
นัยยะ เช5น เว็บไซตของปdจเจกบุคคลหรือหน5วยงานที่มีการจัดเรียงเนื้อหาตามเวลาที่เผยแพร5 หรือ
โปรแกรมที่ช5วยใหผูใชอินเทอรเน็ตสรางและเผยแพร5เนื้อหา อย5างไรก็ตาม เว็บบล็อกในโครงการนี้
หมายถึง บริการออนไลนที่ผูใชสามารถสรางและเผยแพร5เนื้อหา โดยผูใหบริการจัดหาพื้นที่และ
เครื่องมือในการสรางและเผยแพร5เนื้อหาเท5านั้น
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เครือข5ายทางสังคม (Social network site) คือ บริการออนไลนที่เนนการนําเสนอและแลกเปลี่ยนขอมูล
ส5วนบุคคลเพื่อการสรางและรักษาเครือข5ายทางสังคม
- เว็บท5า (Web portal) คือ เว็บไซตที่มีบริการหลากหลายรูปแบบ เช5น กระดานสนทนา เครือข5ายทาง
สังคม เว็บบลuอก เป:นตน เขาไวดวยกัน นอกจากนี้ผูใหบริการอาจจะมีการสรางและเผยแพร5เนื้อหา
ขึ้นเองอีกดวย
- เว็บไซตทั่วไป (Website) คือ เว็บไซตของหน5วยงานและบุคคลต5าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับ
หน5วยงานหรือบุคคล ทั้งนี้อาจมีวัตถุประสงคเพื่อการแสวงหาผลกําไรและไม5แสวงหาผลกําไร
-

นอกจากนี้เพื่อใหแหล5งขอมูลตัวบทมีความหลากหลายในดานเนื้อหา คณะผูวิจัยไดพิจารณาประเภทของ
เนื้อหา (genre) ตามการจัดหมวดหมู5ของเว็บไซต truehits.net ซึ่งทําหนาที่รวบรวมสถิติการใชเว็บไซตใน
ประเทศไทยโดย บริษัท ศูนยวิจัยนวัตกรรมอินเทอรเน็ตไทย จํากัด ดังนี้
- การศึกษา
- หน5วยงานราชการ
- คอมพิวเตอร
- ธุรกิจ การอาชีพ
- ท5องเที่ยว
- สุขภาพ
- อาหาร
- บันเทิง
- ข5าวสารทั่วไป
- มือถือ
- บุคคล สังคม
- ธนาคาร การเงิน
- ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา
- อสังหาริมทรัพย
- กีฬา
- เกมส
- ยานยนต
- ซื้อขายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาและบริการ
2. รวบรวมและคัดเลือกแหล!งขอมูลที่ไดรับความนิยม

การรวบรวมแหล5งขอมูลที่ไดรับความนิยม จะพิจารณาจากสถิติการใชจากเว็บไซต Truehit.net เป:นสําคัญ
โดยใชขอมูลการจัดอันดับเว็บไซตยอดนิยมตามประเภทสื่อและเนื้อหา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 อย5างไรก็ตาม
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การเก็บรวบรวมของเว็บไซต Truehit.net เป:นการเก็บรวบรวมโดยความสมัครใจ กล5าวคือ ผูพัฒนาเว็บไซตจะตอง
สมัครใชบริการและนําโคดของ Truehit.net ไปติดตั้งบนเว็บไซต ดังนั้นจึงอาจมีเว็บไซตจํานวนหนึ่งไม5ไดอยู5ใน
ฐานขอมูลของ Truehit.net ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงไดพิจารณาเพิ่มเว็บไซตที่เป:นที่รูจักแต5ไม5มีรายชื่ออยู5ใน Truehit เขา
ไปดวย และพิจารณาความนิยมจากเว็บไซต Alexa ซึ่งเป:นเว็บไซตที่เก็บรวบรวมสถิติการเขาถึงเว็บไซตต5าง ๆ ทั่ว
โลกอีกครั้งหนึ่งดวย
เนื่องจากแหล5งขอมูลที่รวบรวมมีจํานวนมาก คณะผูวิจัยไดคัดเลือกเว็บไซตที่อยู5ในอันดับตนตามประเภท
สื่อ (ยกเวนเครือข5ายทางสังคม) และเนื้อหาและจัดเก็บในรูปตาราง ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงเว็บไซต)ที่ไดรับความนิยมตามประเภทสือ่ และเนือ้ หา (ขอมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2558)
เว็บไซตทั่วไป
การศึกษา

หน!วยงาน
ราชการ

คอมพิวเตอร)

ธุรกิจ การ
อาชีพ

wegointer.com
https://eduzones.com
unigang.com/home
trueplookpanya.com
glo.or.th
bot.or.th
studentloan.or.th
sso.go.th
thaigov.go.th
thaiware.com
techmoblog.com/index.p
hp
adslthailand.com/
bectero.com
3bb.co.th
truecorp.co.th

ท!องเที่ยว

tourismthailand.org/

สุขภาพ
อาหาร

dodeden.com/
siamhealth.net/
haamor.com/
kondoodee.com/
frynn.com/
ohozaa.com/
spokedark.tv/
thaiticketmajor.com/

บันเทิง

สื่อสารมวลชน
ข!าวสารทั่วไป

เว็บทา
eduzone.com
trueplookpanya.com
myfirstbrain.com
vcharkarn.com
thaijobsgov.com/
sobrajakan.com/

กระดานสนทนา
pantip.com/forum/library
pantip.com/forum/siam
dek-d.com/

siamphone.com/

บุคคล สังคม

momypedia.com/

ธนาคาร
การเงิน

kasikornbank.com/
set.or.th

สํานักขาว/
สื่อมวลชน

gotoknow.org

pantip.com/forum/social

prd.org

thaiware.com
overclockzone.com/

pantip.com/forum/siliconvalley
blognone.com
overclockzone.com

arip.co.th

yellowpages.co.th/
jobthai.com/
jobth.com/
thaifranchisecenter.co
m/
hflight.net/

pantip.com/forum/silom
jobthai.com/
jobth.com

marketingoops.com/

pantip.com/forum/blueplanet

blogger.paiduaykan.co
m/

dodeden.com/

pantip.com/forum/lumpini

postjung.com/
siamzone.com/

pantip.com/forum/chalermkrung
pantip.com/forum/chalermthai
pantip.com/forum/tvshow
sanook.com
kapook.com
postjjung.com
horoworld.com/

sanook.com/
kapook.com/
mthai.com/

มือถือ

เว็บบล็อก

siamphone.com/

pantip.com/forum/mbk
droidsans.com/
jeban.com/
pantip.com/forum/sinthorn

bangkokbiznews.
com/ (From
สื่อสารมวลชน)

dek-d.com/writer/

tvpoolonline.co
m/

oknation.net/blog/

khaosod.co.th/
thairath.co.th/
manager.co.th/
posttoday.com/
dailynews.co.th/

bloggang.com/
exteen.com/
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ศิลปะ
วัฒนธรรม
ศาสนา

อสังหาริมทรัพ
ย)

settrade.com
bangkokbank.com
ktb.co.th
dmc.tv/

premierdream.com/

เกมส)

gg.in.th/home/
online-station.net/
talesrunner.in.th/index.ht
m
game.mthai.com/ (หมวด
บุคคลสังคม)
one2car.com/
autospinn.com/
headlightmag.com/
9carthai.com/
weloveshopping.com

ซื้อขายสินคา

palungjit.org/

banidea.com/
forfur.com/
naibann.com/

กีฬา

ยานยนต)

เว็บทา

game.mthai.com/
playpark.com/
online-station.net/

taladrod.com/

jeban.com/
autospinn.com/

กระดานสนทนา

pantip.com/forum/writer
pantip.com/forum/religious
pantip.com/forum/art
uamulet.com/
palungjit.org/
dd-pra.com/
taradpra.com/
pantip.com/forum/home
prakard.com/
thaihometown.com/
ddproperty.com/
pantip.com/forum/supachalasai
goal.in.th/
soccersuck.com/ (blocked by
MICT)
playpark.com/th/

เว็บบล็อก

สํานักขาว/
สื่อมวลชน

siamsport.co.th/
gangzababall.co
m/

taladrod.com/ (Membership
required)
thaiscooter.com/forums/content.p
hp
pantipmarket.com/
tarad.com/
http:://pramool.com/
lnwshop.com/webboard

เนื่องจากการพิจารณาเครือข5ายทางสังคมตามประเภทเนื้อหานั้นทําไดยาก เนื่องจากเครือข5ายสังคมส5วน
ใหญ5จะมีเนื้อหาที่หลากหลายไม5ไดเจาะจงไปที่ประเภทเนื้อหาใดประเภทหนึ่ง นอกจากนี้จากการสํารวจของ
สมาคมโฆษณาดิจิทัล (2557) ในช5วงไตรมาสที่สองของป„ 2557 พบว5าเครือข5ายสังคมที่เป:นที่นิยมในกลุ5มผูใช
อินเทอรเน็ตในประเทศไทย 4 แหล5งไดแก5 Facebook YouTube Twitter และ Instagram
อย5างไรก็ตามเมื่อพิจารณาตามเกณฑการคัดเลือกที่กล5าวไวขางตน จะพบว5า คณะผูวิจัยไม5สามารถเขาถึง
ขอมูลตัวบทที่อยู5ใน Facebook ไดโดยตรง เนื่องจากผูใชส5วนใหญ5จํากัดการเขาถึงสําหรับผูใชเฉพาะกลุ5ม ในขณะที่
เครือข5ายทางสังคมสองแหล5งคือ YouTube และ Instagram มีเนื้อหาหลักที่ไม5ไดอยู5ในรูปตัวบท กล5าวคือ YouTube
มีเนื้อหาหลักอยู5ในรูปวิดีโอ และ Instagram มีเนื้อหาหลักอยู5ในรูปรูปภาพ ดังนั้นจึงมีเพียง twitter เพียงแหล5งขอมูล
เดียวที่เป:นไปตามเกณฑการคัดเลือกแหล5งขอมูลตัวบทภาษาไทยที่จะนําไปใชในโครงการนี้
3. พิจารณาความเป;นไปไดในการสกัดขอมูล

ความทาทายประการสําคัญในการคัดเลือกแหล5งขอมูลตัวบทที่จะใชในโครงการวิจัยนี้ คือ รูปแบบการ
แสดงเนื้อหาของแหล5งขอมูลแต5ละแหล5งมีความแตกต5างกันมาก คณะผูวิจัยจําเป:นจะตองพัฒนาตัวสกัดขอมูลตัว
บทใหเหมาะสมกับแหล5งขอมูลแต5ละแหล5ง ดังนั้นความเป:นไปไดในการพัฒนาตัวสกัดขอมูล ตลอดจนความรวดเร็ว
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ในการเก็บรวบรวมขอมูลภายในระยะเวลาและทรัพยากรอันจํากัด จึงเป:นปdจจัยสําคัญที่จะช5วยใหการคัดเลือก
แหล5งขอมูล
ผลการพิจารณาความเป:นไปไดพบว5า แหล5งขอมูลที่รวบรวมและคัดเลือกมาไดดังที่ปรากฏในตารางที่ 1
นั้นมีจํานวนมาก และเป:นไปไดยากที่จะเก็บไดจากทุกแหล5งที่รวบรวมมา ดังนั้นจึงจะตองคัดเลือกเฉพาะ
แหล5งขอมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลายมากกว5าแหล5งขอมูลที่เนนเฉพาะดานใดดานหนึ่ง และเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการพัฒนาตัวสกัดและเก็บรวบรวมขอมูลมากที่สุด แหล5งขอมูลที่ใชควรเป:นแหล5งขอมูลที่มีการ
เคลื่อนไหวของขอมูลอย5างต5อเนื่องและรวดเร็ว
ในการพิจารณาแหล5งขอมูลประเภทเว็บไซตทั่วไป พบว5า รูปแบบการแสดงผลของเว็บไซตทั่วไปมีความ
แตกต5างหลากหลายมาก ในขณะที่บางเว็บไซตมีความเคลื่อนไหวของขอมูลนอย การพัฒนาตัวสกัดขอมูลตัวบท
เฉพาะเว็บไซตเหล5านี้จึงอาจไม5เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงไดตัดสินใจไม5นําเว็บไซตทั่วไปมาใชเป:น
แหล5งขอมูลในโครงการวิจัยชิ้นนี้
สําหรับเว็บท5า ผลการพิจารณาพบว5า เว็บท5าที่เป:นที่ยอดนิยมมักมีเนื้อหาที่นํามาจากแหล5งขอมูลอื่น เช5น
สํานักข5าว/สื่อมวลชน กระดานสนทนา หรือเว็บบล็อก ถึงแมว5าการโตตอบกันระหว5างสมาชิกจะมีจํานวนมาก แต5
สัดส5วนของเนื้อหาหลักที่มีความแตกต5างจากแหล5งขอมูลประเภทอื่นนอย ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงพิจารณาที่จะไม5นํา
เว็บท5ามาใชเป:นแหล5งขอมูลในการจัดทําคลังขอมูลภาษาในครั้งนี้
สําหรับกระดานสนทนา คณะผูวิจัยไดเลือกเว็บไซต Pantip.com เป:นแหล5งขอมูลหลัก เนื่องจากเมื่อ
เปรียบเทียบความนิยมจากสถิติการเขาใชพบว5า เว็บไซต Pantip.com มีการเขาใชมากกว5าเว็บกระดานสนทนาอื่น
ๆ นอกเหนือจากนี้ประเด็นสนทนาบนเว็บไซตดังกล5าวยังไดรับการกล5าวถึงในสื่ออื่น ๆ ความเคลื่อนไหวของขอมูล
ในแต5ละวันมีจํานวนมาก อีกทั้งเนื้อหาที่ปรากฏอยู5ในเว็บไซตมีความหลากหลายและมีการจัดหมวดหมู5ชัดเจน เมื่อ
พิจารณาในดานการสกัดขอมูล พบว5าเนื้อหาที่อยู5ในเว็บไซตนี้มีการจัดเก็บและแสดงผลขอมูลที่มีแบบแผนชัดเจน
สามารถนําขอมูลตัวบทมาสกัดใชประโยชนตามวัตถุประสงคของโครงการวิจัยชิ้นนี้
เว็บบล็อกที่คณะผูวิจัยคัดเลือกใหเป:นแหล5งขอมูลตัวบทในโครงการนี้คือ เว็บไซต Bloggang.com ซึ่งเป:นผู
ใหบริการสรางเว็บบล็อกของคนไทยโดยเฉพาะ เมื่อพิจารณาจากขอมูลสถิติการเขาถึงผ5าน Truehit.net พบว5า
เว็บไซตดังกล5าวมีผูเขาใชมากที่สุดเมื่อเทียบกับเว็บบล็อกอื่น ๆ ในขณะเดียวกัน Bloggang.com ก็มีเนื้อหาที่
ครอบคลุมหลายดาน อีกทั้งการแสดงผลก็มีแบบแผนที่ชัดเจน
สําหรับเครือข5ายทางสังคม ดังที่ไดกล5าวมาแลวขางตน Twitter เป:นบริการเดียวที่ผ5านการพิจารณาจากใน
ขั้นตอนก5อนหนานี้ อย5างไรก็ตามเมื่อพิจารณาความเป:นไปไดในการสกัดขอมูล พบว5า Twitter มีการเป€ด API ใหผูใช
สามารถเขาถึงขอมูล twitter ในรูปแบบการแสดงผลมาตรฐาน ดังนั้นการสกัดขอมูลตัวบทที่ปรากฏอยู5บนเว็บไซต
twitter จึงมีความเป:นไปไดอย5างมาก
ส5วนเว็บไซตของสํานักข5าว/สื่อมวลชนนั้น คณะผูวิจัยไดพิจารณาโดยใชหลักเกณฑความนิยมเป:นอันดับ
แรก พบว5า เว็บไซตของหนังสือพิมพข5าวสด (www.khaosod.co.th) เป:นเว็บไซตที่มีจํานวนผูเขาชมสูงสุดตามสถิติ
ของ Truehit.net ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 อย5างไรก็ตามในการสกัดขอมูลตัวบทในเว็บไซตของสํานักข5าว/
สื่อมวลชน คณะผูวิจัยเห็นว5า จะสกัดเฉพาะขอมูลตัวบทที่ปรากฏในเนื้อหาของข5าวเท5านั้น ไม5นับรวมตัวบทที่
ปรากฏในบทสนทนาหรือขอคิดเห็นของผูเขาชม เนื่องจากจะนําขอมูลตัวที่ไดจากแหล5งขอมูลประเภทนี้ไปใชใน
การวิเคราะหเปรียบเทียบกับแหล5งขอมูลประเภทอื่น ๆ ที่รูปแบบการสรางและเผยแพร5ขอมูลมาจากปdจเจกบุคคล
มากกว5าในรูปขององคกรวิชาชีพ และเพื่อใหลดอคติของเนื้อหาที่อาจเกิดขึ้นจากองคกรสื่อสารมวลชน คณะผูวิจัย
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จึงไดพิจารณาเพิ่มเว็บไซตของหนังสือพิมพคมชัดลึก (www.komchadluek.net) ที่มีประเภทเนื้อหาใกลเคียงกันมาใช
เป:นแหล5งขอมูลอีกแหล5งหนึ่ง
กล5าวโดยสรุป แหล5งขอมูลตัวบทภาษาไทยที่จะนํามาใชในโครงการวิจัยชิ้นนี้มีจํานวนทั้งนี้ 5 แหล5ง ไดแก5
1) เว็บไซตpantip.com 2) เว็บไซต bloggang.com 3) เว็บไซต Twitter.com 4) เว็บไซตของหนังสือพิมพข5าวสด และ
5) เว็บไซตของหนังสือคมชัดลึก ซึ่งสะทอนลักษณะภาษาและการสื่อสารที่แตกต5างกันดังนี้
แหล5งขอมูล
ประเภทตัวบท
ลักษณะภาษา
ผูรับสาร
เนื้อหา
pantip.com
กระดานสนทนา
ไม5เป:นทางการ,
ผูร5วมสนทนา/
หลากหลายแต5แยก
ภาษาพูด
ผูอ5านทั่วไป
ตามกลุ5มย5อยได
bloggang.com
บล็อก
ไม5เป:นทางการ*,
ผูอ5านทั่วไป*
หลากหลายแต5แยก
ภาษาเขียน*
ตามกลุ5มย5อยได
Twitter.com
ไมโครบล็อก
ไม5เป:นทางการ*,
เฉพาะคนหรือ
หลากหลาย
ภาษาพูด*
กลุ5ม*/ทั่วไป
www.khaosod.co.th
รายงานข5าวสาร
ทางการ, ภาษา
สาธารณะ
ข5าว
เขียน
www.komchadluek.net รายงานข5าวสาร
ทางการ, ภาษา
สาธารณะ
ข5าว
เขียน
* หมายถึงส5วนใหญ5มีลักษณะเช5นนั้น
ตารางที่ 2 สรุปขอมูลที่จะจัดเก็บ

2.3 การวิเคราะห$ข!อมูลเว็บเพื่อสกัดข!อความ
แหล5งขอมูลที่สําคัญของโครงการคือการสกัดขอความจากเว็บไซตต5าง ๆ ไดแก5 www.pantip.com
www.khomchadluek.net www.khaosod.co.th และ bloggang.com เป:นตน ซึ่งเทคนิคในการสกัดคําโดยทั่วไปจะ
เรียกว5า Web Crawler ซึ่งจะเป:นการที่ใชโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นทําการจําลองตัวเองเป:นเว็บบราวเซอร เพื่อทําการ
ดาวนโหลดขอมูลหนาเว็บต5าง ๆ เช5นเดียวกับการที่ผูใชทําการเขาถึงขอมูลบนเว็บไซตเหล5านั้น โดย Web Crawler
จะทําการดึงขอมูลจากหนาที่ระบุ วัตถุบริวารต5าง ๆ ที่ประกอบกับหนาเว็บนั้นเช5น รูปภาพ เป:นตน พรอมทั้งทํา
การดึงหนาเว็บที่มีการเชื่อมต5อจากหนาเว็บที่ตองการ โดยมุ5งหวังที่จะทําการคัดลอกเว็บไซตที่สมบูรณ เพื่อนําไปใช
ในการทําดัชนีคนหาของโปรแกรมคนหา เช5น กูเกิล หรือเพื่อจัดเก็บไวดูในสภาวะที่ผูใชไม5สามารถเชื่อมต5อกับ
อินเทอรเน็ตได
เนื่องจาก Web Crawler จะเป:นเทคนิคที่ใชกันอย5างแพร5หลาย จึงไดมีการพัฒนาโปรแกรม Web Crawler
สําเร็จรูป รวมไปถึงไลบราลีต5าง ๆ เพื่อการพัฒนา แต5เนื่องจากในโครงการนี้ ทีมวิจัยจะตองทําการดึงขอมูลบน
เว็บไซต พรอมทั้งทําการสกัดขอมูลเพื่อดึงทั้งขอความของกระทูหรือบทความ และขอมูลกํากับขอความ
(Metadata) เช5น ชื่อผูตั้งกระทู เวลาที่ตั้งกระทู ความเห็นของกระทู และขอมูลอื่น ๆ ที่จําเป:นต5อการศึกษา ซึ่งแต5
ละเว็บไซตจะมีการใชรูปแบบที่หลากหลาย และมีความแตกต5างกันอย5างมาก ดังตัวอย5างต5อไปนี้
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รูปที่ 2 หนาจอกระทูหองพันทิพ

จากรูปจะเป:นตัวอย5างกระทูจากหองสยามสแควรของ www.pantip.com ซึ่งถาพิจารณาขอมูลดิบที่เป:น HTML จะ
เป:นดังนี้

ในการดึงเนื้อกระทูจะใชการหาองคประกอบของหนาประเภท div ที่มี class=”display-post-story” ซึ่งเมื่อทําการ
เปรียบเทียบกับหนาเว็บของ www.khomchadluek.net จะมีความแตกต5างกันดังนี้

รูปที่

3 หนาจอข!าวในหนาเว็บคมชัดลึก
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จากหนาเว็บนี้ การดึงหัวขอข5าวจะหาจากองคประกอบของหนาประเภท h1 ที่มี itemprop=”headline”
เนื้อข5าวจะตองทําการหาองคประกอบของหนาประเภท div ที่มี itemprop =”articlebody”
นอกจากความหลากหลายของวิธีการสกัดเนื้อหาจากเว็บไซตต5าง ๆ แลว เว็บไซตบางแห5งเช5น
www.pantip.com มีการใชเทคนิคของ AJAX ซึ่ง Web Crawler จะมีขอจํากัดในการดึงขอมูลจากเว็บไซตที่ใชเทคนิค
นี้ หรือถาทําไดก็จะทํางานไดชามาก เพราะจะตองรองรับการเชื่อมต5อที่มีความหลากหลาย จึงทําใหไม5สามารถใช
โปรแกรม Web Crawler ที่มีใชกันอยู5ทั่วไปได
ในโครงการนี้ไดมีการพัฒนา Web Crawler แบบพิเศษขึ้นมาเพื่อใชในการดาวนโหลดและสกัดขอมูลจาก
เว็บไซตที่กําหนด โดยจะมีการใช jsoup ซึ่งเป:นไลบราลีภาษาจาวาสําหรับการวิเคราะหขอมูลจากเว็บไซตเหล5านั้น
มาเป:นเครื่องมือพื้นฐานของการทํางานของ Web Crawler ที่ไดพัฒนาขึ้น โดยการวิเคราะหจะมีการสกัดขอมูลใหอยู5
ในโครงสรางดังต5อไปนี้

Comment 1-1
Article 1
Site

Comment 1-2
Comment 1-3

Article 2
Article 3

Comment 2-1
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หลังจากทําการสกัดขอมูลจากเว็บไซตใหอยู5ในโครงสรางที่ตองการแลว ระบบจะทําการจัดเก็บลง
ฐานขอมูลเพื่อส5งต5อไปใหในส5วนตัดคําเพื่อทําการตรวจสอบขอความที่มีคําที่สะกดไม5ถูกตอง หรือมีคําปรากฏใหม5
ต5อไป
2.4 การวิเคราะห$ข!อมูลทวิตเตอร$เพื่อสกัดข!อความ
การเก็บขอมูลจาก Twitter สามารถทําไดผ5าน Twitter API แต5ก5อนที่จะใชงาน Twitter API ได ผูใชจะตอง
ลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสส5วนตัว โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) ไปที่ https://apps.twitter.com แลว sign in ดวยบัญชีผูใชที่มีอยู5แลว
2) คลิกปุgม Create New App เพื่อไปที่หนา Create an application แลวกรอกขอมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นที่
จะสรางขึ้น
3) ไปที่หนา Application Management และเลือกแทป Keys and Access Tokens จะมีรหัส Consumer Key
(API Key), Consumer Secret (API Secret), Access Token, และ Access Token Secret ใหคัดลอกมาเก็บ
ไว
ในการพัฒนาโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง เช5น Python, Java, C++, PHP, Javascript ส5วนใหญ5จะมีไลบรารี
สําหรับทํางานกับ Twitter API (https://dev.twitter.com/overview/api/twitter-libraries) ซึ่งมีหลักการทํางานเหมือน
ๆ กัน กล5าวคือเมื่อตองการเชื่อมต5อกับ Twitter จะตองยืนยันตัวตนดวยรหัสที่ไดมาผ5านทาง OAuth
(https://dev.twitter.com/oauth) จากนั้นจะสามารถเรียกใช Twitter API ไดโดยการส5ง HTTP Request ไปยัง
Twitter แลว Twitter จะส5งขอมูลกลับมาทาง HTTP Response โดยขอมูลจะถูกส5งมาในรูปแบบของ JSON
(JavaScript Object Notation) ทั้งนี้
Twitter มี API 2 แบบคือ REST API และ Streaming API สําหรับโครงการนี้จะใช Streaming API เท5านั้น มี
หลักการทํางานคือ client ทําการเชื่อมต5อไปยัง Twitter เพื่อให Twitter ส5งขอมูลกลับมาเมื่อมีขอมูลใหม5เกิดขึ้น
และการส5งขอมูลจะหยุดเมื่อตัดการเชื่อมต5อ ดัง รูปที่ 4

รูปที่ 4 กระบวนการเชื่อมตอกับ Twitter ผาน Streaming API
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แนวทางการใชM Streaming API สามารถทําไดM 3 แนวทาง ไดMแกQ Public Streams ซึ่งจะไดMขMอมูลทวีต
สาธารณะทั่วโลกมาใหMผูMใชMงานโดยมี 3 Endpoint ใหMเรียกใชMงานดังตารางที่ 3 สQวนแนวทางที่เหลือคือ User
Streams และ Site Streams จะไดMขMอมูลทวีตเจาะจงผูMใชMทวิตเตอรCคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนตามที่ผูMพัฒนาเลือก
เทQานั้น
Endpoint

ลักษณะขMอมูลทวีตที่ไดMรับ

GET statuses/sample

- ทวีตสาธารณะจํานวนหนึ่ง
- ไดMรับอยQางสุQม

POST statuses/filter

URL ที่เรียกใชM
https://stream.twitter.com/1.1/stat
uses/sample.json

- ทวีตสาธารณะจํานวนหนึ่ง ที่ตรงกับ https://stream.twitter.com/1.1/stat
uses/filter.json
เงื่อนไขที่ระบุ
- ไดMรับอยQางสุQม

GET statuses/firehose

- ทวีตสาธารณะทั้งหมด

https://stream.twitter.com/1.1/stat
uses/firehose.json

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบลักษณะขอมูลทวีตกับแตละ Endpoint ของ Public Streams

สําหรับ Endpoint filter ผูMใชMสามารถกําหนดเงื่อนไขทวีตที่ตMองการไดM ตามตารางที่ 4 โดยจะไดMรับทวีตมา
อยQางสุQมโดยผูกกับ Access Token กลQาวคือถMามีการเรียกใชM filter พรMอมกันจาก 2 แหลQงดMวย Access Token
เดียวกัน ขMอมูลที่ไดMรับมาจะเหมือนกัน นอกจากนั้นถMาเงื่อนไขที่ระบุตรงกับทวีตจํานวนมาก จะไดMรับประมาณ 140% ของปริมาณทวีตที่เกิดขึ้นใหมQเทQานั้น (https://www.brightplanet.com/2013/06/twitter-firehose-vs-twitterapi-whats-the-difference-and-why-should-you-care/) แตกตQางจาก Endpoint firehose ทีจ่ ะใหMทวีตที่เกิดขึ้นใหมQ
ทั้งหมด แตQตMองเสียคQาบริการใหMทวิตเตอรC ดังนั้น ผูMวิจัยจึงเลือกใชM Public Stream ซึ่งจะไดMรับขMอความ tweet ที่
เปmดเผยสูQสาธารณะ ซึ่งมีอยูQ 3 วิธี คือ
1) กรองขอมูลดวยตําแหน5ง (location filter) จะทําใหไดรับเฉพาะขอความที่มีตําแหน5งทางภูมิศาสตร
(geolocation) อยู5ในบริเวณที่กําหนดโดย bounding box ซึ่งเป:นกรอบรูปสี่เหลี่ยมที่กําหนดโดยพิกัด
ละติจูดและลองจิจูดที่มุมของรูป และสามารถมีไดหลายกรอบเพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ของประเทศไทย
แต5ไม5เกิน 25 กรอบ แต5สําหรับงานวิจัยนี้ในเบื้องตนใชเพียง 1 กรอบ คือ ละติจูด 5.61000020.463181 ลองจิจูด 97.345619-105.639381
2) การกรองขอมูลดวยคํา (track filter) จะทําใหไดรับเฉพาะขอความที่มีคําในรายการที่ระบุไว ซึ่งในกรณี
นี้จะใชคําภาษาไทยที่ใชบ5อย 400 คําแรก (เป:นขอจํากัดของ API ที่รับไม5เกิน 400 คํา) ซึ่งไดมาจาก
การนับความถี่ของคําที่ปรากฏอยู5ในขอความที่เก็บตัวอย5างมาก5อน โดยแต5ละคําตองมีความยาวไม5
เกิน 60 ไบต ชุดของคํานี้สามารถปรับเปลี่ยนไดอนาคต ขอความที่ไดรับอาจมีภาษาอื่น เช5น
ภาษาอังกฤษ ปนอยู5ได
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3) การกรองดวยรหัสผูใช (follow filter) จะทําใหไดรับเฉพาะขอความที่สรางขึ้นหรือตอบมายังผูใชที่
กําหนดไวในรายการ UserID สามารถระบุไดมากกว5าหนึ่งชื่อ แต5ไม5เกิน 5,000 ชื่อ

ในงานวิจัยนี้ใชการกรองขอมูล 2 วิธีแรก โดยใช 2 client ดึงขอมูลจาก twitter พรอม ๆ กัน ซึ่งจะได
ขอความที่มีตําแหน5งอยู5ในบริเวณที่กําหนด หรือ มีคําภาษาไทย หรือ เป:นจริงทั้งสองกรณี และจะใชโปรแกรม
ตรวจสอบว5าขอความที่ไดมาซ้ํากันหรือไม5และเก็บเฉพาะขอความที่ไม5ซ้ํา และกรองขอความที่มีแต5
ภาษาต5างประเทศออกไป ขอความที่ไดมาในแต5ละวันมีประมาณ 5-6 หมื่นขอความจากแต5ละวิธี รวมเป:น
ประมาณ 1-1.2 แสนขอความต5อวัน ทั้งนี้ วิธีที่ 3 ที่ยังไม5ไดนํามาใชนั้น อาจจะนํามาใชในอนาคต โดยตองกําหนด
รายการของผูใชที่เหมาะสม
พารามิเตอรC

คําอธิบาย

follow

กรองผูMสรMางทวีต โดยระบุ UserID สามารถมีไดMมากกวQาหนึ่งชื่อ แตQไมQเกิน 5,000 ชื่อ

track

กรองดMวยคําคMนที่มีอยูQในขMอความ โดยใหMมีมากกวQาหนึ่งคํา แตQไมQเกิน 400 คํา

location

กรองสถานที่สรMางทวีต โดยระบุ Bounding box เป2นตัวเลขจํานวน 4 ตัวแสดง
ลองจิจูดและละติจูดของพิกัดมุมซMายลQางและมุมบนขวา ตามลําดับ ตQอหนึ่ง
Bounding box เชQน “100.32, 13.49, 100.93, 13.95” ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ
และ “97.345619, 5.610000, 105.639381, 20.463181” ครอบคลุมพื้นที่
ประเทศไทย เป2นตMน สามารถระบุไดMมากกวQาหนึ่งกรอบ แตQไมQเกิน 25 กรอบ

delimited

ถMากําหนดคQาเป2น length จะทําใหMไดMรับความยาวของทวีตเป2นจํานวนไบตCมาดMวย

stall_warning

ถMากําหนดคQาเป2น true แลMวทางทวิตเตอรCจะสQงขMอความเตือนเมื่อไคลเอนทCใกลMหลุด
การเชื่อมตQอ เชQน บัฟเฟอรCเต็ม

รายการพารามิเตอร?ของ Endpoint Filter
โปรแกรมที่ พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ เก็ บ ขอมู ล จาก Twitter ใชภาษา Python และเรี ย กใชไลบรารี ชื่ อ Tweepy
(http://www.tweepy.org/) เพื่อติดต5อกับ Twitter ขอมูลที่ไดรับมาอยู5ในรูปแบบ JSON ดังตัวอย5างในรูปที่ 5 ซึ่งมี
ขอความใน "text" ว5า "จะออกทริป ไปถ5ายรูป" ส5วนนี้คือขอความที่จะถูกส5งไปใหโปรแกรมตัดคํา
ตารางที่ 4
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{"filter_level":"low","retweeted":false,"in_reply_to_screen_name":null,"possibly_sensitive":false,"truncated":false,"lang":"th","in_reply_to
_status_id_str":null,"id":565737417584291841,"in_reply_to_user_id_str":null,"timestamp_ms":"1423717285902","in_reply_to_status_id":
null,"created_at":"Thu Feb 12 05:01:25 +0000
2015","
favorite_count":0,"place":{"id":"0185dc447f128dc8","bounding_box":{"type":"Polygon","coordinates":[[[100.8974673,13.2539799],[100.89
74673,13.3047483],[100.9389375,13.3047483],[100.9389375,13.2539799]]]},"place_type":"city","name":"แสนสุข","
attributes":{},"country_code":"TH","url":"https://api.twitter.com/1.1/geo/id/0185dc447f128dc8.json","country":"ประเทศไทย","full_name":"
แสนสุข, จ.ชลบุรี"}, "coordinates":{"type":"Point","coordinates":[100.931134,13.279753]},
"text":"จะออกทริป ไปถ5ายรูป",
"contributors":null,"geo":{"type":"Point","coordinates":[13.279753,100.931134]},"entities":{"trends":[],"symbols":[],"urls":[],"hashtags":[],"use
r_mentions":[]},"source":"<a href=\"http://twitter.com/download/iphone\" rel=\"nofollow\">Twitter for
iPhone<\/a>","favorited":false,"in_reply_to_user_id":null,"retweet_count":0,"id_str":"565737417584291841","user":{"location":"","default
_profile":true,"profile_background_tile":false,"statuses_count":25747,"lang":"th","profile_link_color":"0084B4","profile_banner_url":"https
://pbs.twimg.com/profile_banners/1371499512/1422543203","id":1371499512,"following":null,"protected":false,"favourites_count":169
5,"profile_text_color":"333333","verified":false,"description":"1996 | อารมณลวนลวน | นิเทศศาสตรบูรพา #18
6","contributors_enabled":false,"profile_sidebar_border_color":"C0DEED","name":", เ น ต เ น็ ต
.","profile_background_color":"C0DEED","created_at":"Mon Apr 22 07:28:05 +0000
2013","default_profile_image":false,"followers_count":160,"profile_image_url_https":"https://pbs.twimg.com/profile_images/56261879
6469272576/rx1DhE0A_normal.jpeg","geo_enabled":true,"profile_background_image_url":"http://abs.twimg.com/images/themes/the
me1/bg.png","profile_background_image_url_https":"https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png","follow_request_sent":n
ull,"url":null,"utc_offset":25200,"time_zone":"Jakarta","notifications":null,"profile_use_background_image":true,"friends_count":122,"prof
ile_sidebar_fill_color":"DDEEF6","screen_name":"nnetbrb","id_str":"1371499512","profile_image_url":"http://pbs.twimg.com/profile_ima
ges/562618796469272576/rx1DhE0A_normal.jpeg","listed_count":0,"is_translator":false}}

รูปที่ 5 ตัวอยางขอมูลจาก Twitter ในรุปแบบ JSON

2.5 การเก็บข!อมูลเข!าระบบและการตัดคํา
การเก็บขMอมูลภาษาจํานวนมหึมาที่รวบรวมมาจากสื่อออนไลนCนี้จําเป2นตMองใชMฐานขMอมูลแบบ NoSQL แทน
ฐานขMอมูลแบบ Relational ที่ใชMกันโดยทั่วไป เนื่องจากเมื่อจํานวนขMอมูลเพิ่มขึ้น เวลาที่ใชMในการคMนหาใน
ฐานขMอมูลแบบ Relational จะมีแนวโนMมเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ (exponential) แตQ NoSQL ยังคงมีแนวโนMมเพิ่มขึ้นแบบ
เชิงเสMน (Kumar et al. 2013) การเก็บขMอมูลทวีตจากทวิตเตอรCซึ่งมีจํานวนมากนั้นจึงควรเก็บในฐานขMอมูลแบบ
NoSQL

ป7จจุบันมีผูMพัฒนา NoSQL รูปแบบตQาง ๆ ขึ้นมาจํานวนมาก ไดMแกQ Document Column Graph และ KeyValue แตQ ล ะแบบมี ขM อ ดี แ ละขM อ เสี ย แตกตQ า งกั น ตามลั ก ษณะการใชM งาน ตั ว อยQ า งฐานขM อ มู ล ที่ เป2 น ที่ นิ ย ม เชQ น
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MongoDB, CouchDB, HBase, Cassandra, Elasticsearch, Redis เป2 น ตM น โดยฐานขM อ มู ล ที่ นํ า มาใชM ในโครงงานนี้ คื อ
MongoDB ดMวยเหตุผลดังนี้
1. MongoDB มีการเก็บขMอมูลแบบ BSON (Binary JSON) (http://www.mongodb.com/json-and-bson) ซึ่งเป2น

การพัฒนาเพิ่มเติมจาก JSON และเนื่องจาก Twitter API มีการสQง Response กลับมาในรูปแบบ JSON จึง
ทําใหMสามารถจัดเก็บลงฐานขMอมูลไดMโดยไมQตMองเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
2. MongoDB รองรับการคMนหาเพื่อทํา MapReduce เนื่องจากโครงงานนี้มีการใชM Hadoop MapReduce ชQวยใน
การวิเคราะหCขMอมูลจึงควรเลือกใชMฐานขMอมูลที่รองรับการคMนหาแบบ MapReduce ดMวย
ก า ร เรี ย ก ใช MongoDB จ า ก โป ร แ ก ร ม ภ า ษ า Python ทํ า ได โด ย ใช ไล บ ร า รี ชื่ อ PyMongo
(https://api.mongodb.org/python/current/)

ในการประมวลผลขMอมูลมหึมานั้น Apache Hadoop เป2น Framework ที่มีความเหมาะสมเพราะถูก
ออกแบบมาใหMใชMสําหรับระบบที่มีการจัดการขMอมูลปริมาณมาก และมีการประมวลผลแบบขนานบนเครื่อง
คอมพิวเตอรCจํานวนมาก สถาป7ตยกรรมของ Hadoop แบQงออกไดMเป2น 2 สQวน ไดMแกQ สQวนเก็บขMอมูล (Data storage)
ซึ่งมีโครงสรMางแฟ•มขMอมูลรูปแบบเฉพาะ เรียกวQา Hadoop Distributed File System (HDFS) และสQวนวิเคราะหCขMอมูล
(Data analytics) ซึ่งทําหนMาที่ประมวลผลแบบ MapReduce สําหรับงานวิจัยนี้ เนื่องจากขMอมูลถูกเก็บอยูQใน
MongoDB จึงไมQไดMใชM HDFS แตQใชMความสามารถในการประมวลผลแบบขนานดMวย MapReduce
MapReduce เป2นโมเดลการเขียนโปรแกรมสําหรับจัดการกับขMอมูลขนาดใหญQบนคอมพิวเตอรCคลัสเตอรC
(computer cluster) โดยมีการประมวลผลแบบขนาน MapReduce มีการแบQงการทํางานเป2น 3 ชQวง ดังนี้
1. Map คือการสกัดขMอมูลใหMไดMเฉพาะสQวนที่ตMองการโดยมี output เป2น Key และ Value
2. Combine หลังจาก Map แลMวตMองมีการจัดเรียงขMอมูลเพื่อสQงตQอไปยังขั้นตอนถัดไป
3. Reduce คือการรวมขMอมูลที่ไดMจากขั้นตอน Map และผQานการจัดกลุQมขMอมูลในขั้น Combine

ในการใชMงาน MapReduce นี้ ผูMวิจัยไดMใชM Hadoop Streaming (http://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/
streaming.html) ซึ่งเป2นเครื่องมือหนึ่งใน Hadoop ที่ทําใหMผูMใชMสามารถสรMางและรัน MapReduce Jobs ไดMโดยที่
โปรแกรม Mapper และ Reducer ไมQจําเป2นตMองเขียนดMวยภาษา Java แตQเป2นโปรแกรมภาษาใดก็ไดM ทําใหMสามารถ
เรียกใชMโปรแกรมการตัดคําที่มีอยูQแลMวมาใชMในงานนี้ไดMทันที (โปรแกรมตัดคําภาษาไทยที่ใชMในงานนี้เขียนดMวยภาษา
Perl) ในการทํางาน Mapper และ Reducer จะอQานขMอมูลจาก standard input (stdin) เขMามาทีละบรรทัด และสQงผล
ออกไปทาง standard output (stdout) นอกจากนี้ ผูMวิจัยยังใชM MongoDB Connector for Hadoop
(https://github.com/mongodb/mongo-hadoop) ซึ่งเป2นไลบรารีภาษา Java ที่ทําใหM Hadoop MapReduce สามารถ
ใชM MongoDB เป2นอินพุตและเอาตCพุตไดM
โปรแกรมตัดคําภาษาไทยที่ใชในงานวิจัยนี้ดัดแปลงแกไขจากโปรแกรมในงานของ Aroonmanakun (2002)
และ Aroonmanakun and Rivepiboon (2004) เป:นโปรแกรมที่เขียนดวยภาษา Perl โปรแกรมอาศัยพจนานุกรมใน
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การตัดสินว5าส5วนใดในขอความเป:นคําได และอาศัยขอมูลเชิงสถิติจากการพิจารณา 3-gram ของพยางคที่เป:นไปได
ทั้งหมด ตลอดจนความน5าจะเป:นที่พยางคจะรวบเป:นคําได เพื่อเลือกสายการตัดคําที่ดีที่สุด ผลที่ไดจากโปรแกรมนี้
นอกจากจะไดสายคํายังไดคําอ5านของแต5ละคํามาดวย โปรแกรมนี้จึงทําหนาที่เสมือนใหคอมพิวเตอรอ5านขอความ
ภาษาไทยในขอมูลเขาที่ไดรับ หากขอความเขามีการสะกดคําผิดทําใหไม5สามารถอ5านไดหรือมีคําที่ยังไม5ปรากฏใน
พจนานุกรมที่ใช โปรแกรมก็จะไม5สามารถอ5านและตัดคําใหได งานวิจัยนี้จึงไดใชลักษณะนี้ของโปรแกรมในการ
ตรวจหาคําที่สะกดผิดหรือคําที่ไม5มีอยู5ในพจนานุกรม และเพื่อใหไดรายการคําที่ไม5ปรากฏในพจนานุกรมจริง ใน
งานวิจัยนี้จึงรวบรวมศัพทที่ปรากฏในพจนานุกรม 4 เล5ม ไดแก5 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒
พจนานุกรมเล็กซิตรอนของ NECTEC พจนานุกรมไทย-อังกฤษของดร.วิทย และพจนานุกรมไทย-อังกฤษของ
ดําเนิน การเด5น มาสรางเป:นรายการคําภาษาไทยสําหรับใชเป:นพจนานุกรมมาตรฐานในงานวิจัยนี้ โดยพัฒนา
โปรแกรมเพื่อสกัดเฉพาะรายการศัพทออกมา แต5หลังจากไดรายการคํามาแลว 90,023 รายการ จึงพบว5าใน
รายการคําที่สกัดไดจะมีวลีออกมาดวย เช5น “กฎหมายหรือศาลไดกําหนดไว” “กรรมสิทธิ์เครื่องหมายและยี่หอ
การคาขาย” “กระทําความผิดหลายบทหรือหลายกระทง” จึงตองใหผูช5วยวิจัยมาคัดรายการที่ไม5ใช5คําศัพทออกไป
จากพจนานุกรมที่ใชเหลือ 86,113 รายการศัพท นอกจากนี้ ยังรวบรวมรายชื่อวัด ชื่อโรงพยาบาล โรงเรียน ชื่อ
สัตว และชื่อเฉพาะอื่น ๆ ที่มีจําแนกไวในพจนานุกรมมาสรางเป:นรายการชื่อเฉพาะเพื่อใชร5วมในการตัดคําดวย
8,740 ชื่อ
ขอมูลที่สกัดมาจากเว็บหรือทวิตเตอรเมื่อผ5านโปรแกรมที่แกไขนี้แลว ขอความที่ไม5สามารถตัดคําสําเร็จจะ
ถูกดึงออกมาเก็บไวเพื่อใชวิเคราะหหาคําที่สะกดผิดหรือคําใหม5ที่มีการใชแต5ยังไม5ปรากฏในพจนานุกรมมาตรฐานที่
ใชในที่นี้ การทํางานส5วนนี้จะทําโดยอาศัยโปรแกรมที่สรางขึ้นเพื่อช5วยใหผูช5วยวิจัยที่เป:นนักภาษาศาสตร
พิจารณาหาที่ผิดในขอความที่ไม5สามารถตัดคําได และสามารถกํากับคําผิดและพิจารณาจัดประเภทขอผิด
ตลอดจนกําหนดคําปรากฏใหม5ขึ้นมาใชสําหรับตัดคําขอความอื่น ๆ ที่มีปdญหา
2.6 โปรแกรมชวยการกํากับคําผิด
ขMอความที่ตัดคําไมQสําเร็จจะถูกสQงไปใหMนักภาษาศาสตรCวิเคราะหCผQานเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งมีสQวนติดตQอกับ
ผูMใชMดังรูปที่ 6 ซึ่งจะแสดงขMอความทีละขMอความ พรMอมทั้งสัญลักษณCตQาง ๆ ที่เป2นผลลัพธCของโปรแกรมตัดคํา ผูM
วิเคราะหCสามารถเพิ่มคําในพจนานุกรมพรMอมทั้งระบุลักษณะของคําที่พบ และยังสามารถคMนหาขMอความที่มีคําที่
กําลังพิจารณาเพื่อดูวQามีถูกใชMบQอยเพียงใดหรือในบริบทใดบMาง ดังตัวอยQางในรูปที่ 7
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รูปที่ 6 สวนติดตอกับผูใชของเว็บแอปพลิเคชันสําหรับวิเคราะห?คํา

รูปที่ 7 ตัวอยางการคนหาขอความทีม่ ีคําทีร่ ะบุ

จากการสํารวจขMอผิดเบื้องตMนเพื่อกําหนดกรอบสําหรับการวิเคราะหCแกMไขขMอความที่ไมQสามารถตัดคําไดMนี้
พบวQามีขMอความจํานวนไมQนMอยที่ไมQสามารถตัดคําไดMสําเร็จ โดยพบคําจํานวนมากที่เป2นคําสรMางขึ้นใหมQและที่พิมพC
ผิด ในเบื้องตMนพบประเภทคําตQาง ๆ ดังนี้
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1. คําที่สะกดผิดซึ่งเกิดจากการพิมพCตัวอักษรตก พิมพCตัวอักษรเกิน พิมพCตัวอักษรสลับที่ หรือพิมพCตัวอักษร

ผิดตัว เชQน พิมพC โคตร เป2น โครต (พิมพCสลับตัวอักษร) นิด พิมพCเป2น นิ้ด (พิมพCเกินซึ่งผิดหลักการผัน
วรรณยุกตC) พิมพC เที่ยง เป2น เทียง (ตกวรรณยุกตCเอก) พิมพC แลว เป2น แลว (พิมพCสระแอเป2นสระเอสอง
ตัว)
2. คําที่เป2นภาษาปากซึ่งไมQพบในพจนานุกรมมาตรฐาน เชQน งัย หนาย มั๊ย ปQะ ดิ อะ เนี่ย กะลัง วันเน เทอ
สัส ขี้เกียด เลย จะ พุงนี้ คําเหลQานี้จะมีคําที่เป2นทางการกวQาใชMไดM เชQน ไง ไหน ไหม เปลา สิ ฯลฯ บาง
คําก็เป2นคําที่เขียนผิดอักขรวิธีไทย เชQน จะ อะ
3. คําสแลงสรMางใหมQ เชQน ครัช จุงเบย ฉริง อะเคร อัลไล แยกคําประเภทนี้ออกมาเนื่องจากเป2นคําที่ไมQไดMมี
เสียงใกลMคําเดิม แตQเกิดจากการพิมพCตัวอักษรที่ใกลMกันในแป•นพิมพC เชQน ครับ พิมพC บ เป2น ช ที่อยูQเยื้อง
บนขวา คําเหลQานี้อาจเป2นการพิมพCผิดธรรมดา แตQหากพบเป2นจํานวนมากก็เป2นเครื่องบQงชี้วQาคนพิมพC
ตั้งใจใชMเพื่อความแปลกเดQน
4. คําซ้ําโดยเขียนแบบไมQใชMเครื่องหมายไมMยมกแตQเขียนคําเดิมพรMอมปรับเสียงวรรณยุกตC เชQน ดี๊ดี
5. คําผวน และ ภาษาลู ตัวอยQางเชQน อะหรี่ดอย ผวนมาจาก อรอยดี ลิงจั๊ก ๆ ผวนมาจาก รักจริง ๆ ลี่พูลา
ฟูQ เป2นการสรMางคําโดยเติมคํา ลู หนMาคํา พี่ฟVา แลMวผวนคําใหมQ
6. คําอุทานหรือคําเลียนเสียง เชQน งือ เอิ๊กอWาก อุWตWะ
7. คําทับศัพทCภาษาตQางประเทศ เชQน ท็อป โพสต? ฟXลลิ่ง เซนต?แมรี่ เวิร?ค แลป (แล็บ) แคป (แค็ป) ล็อกเอWา
(ล็อกเอาท?) คําเหลQานี้จะรวมถึงคําที่เขียนทับศัพทCไมQตรงจามเกณฑCราชบัณฑิตยสถานดMวย
8. คําที่เขียนเพื่อลากเสียงยาว เชQน โวยยยยยย คาาาาาาาา จังงงงงงงงงงงงงง บายยยยย บางครั้งก็พบคํา
ที่ลากเสียงยาวแลMวเปลี่ยนเสียง เชQน โวยยฟฟฟฟฟ
9. คําที่เขียนยQอแทนคําเดิม เชQน ผช แทน ผูชาย ผญ แทน ผูหญิง
10. คําที่เป2นชื่อเฉพาะประเภทตQาง ๆ เชQน ฮากกา เซนต?แมรี่ พารากอน
ขMอผิดเหลQานี้เป2นเพียงการจัดประเภทเบื้องตMน บางคําผูMบันทึกขMอมูลอาจมองแตกตQางกันไดMหลายลักษณะ เชQน
วันเน บางคนอาจมองวQาเป2นการพิมพCสระผิด หรือบางคนมองวQาเป2นการพิมพCแบบภาษาปาก หรือบางคนมอง
วQาเป2นความตั้งใจทําใหMเป2นคําสแลงที่เพี้ยนจากเดิม ในขั้นตอนนี้เป2นเพียงการรวบรวมคําที่มีป7ญหาในการตัดคํา
และเพิ่มคําเหลQานี้ในพจนานุกรมเฉพาะกิจเพื่อใหMสามารถตัดคําไดMสําเร็จ ในทMายที่สุด คําที่เพิ่มมาใหมQเหลQานี้จะ
ถูกนํามาพิจารณารQวมกับความถี่ที่พบอีกครั้งวQาพบมากนMอยเพียงใดเพื่อวิเคราะหCสถานะของคําโดยละเอียดอีกครั้ง
ซึ่งก็เป2นไปไดMที่บางคําเป2นไดMมากกวQาหนึ่งประเภทยQอย
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จากขMอผิดเบื้องตMนเหลQานี้ ผูMวิจัยจึงไดMกําหนดประเภทขMอผิดตามที่พบและออกแบบระบบใหMสามารถเพิ่มเติม
ประเภทยQอยอื่น ๆ ไดMหากพบคําที่ไมQสามารถจัดเขMาในประเภทที่มีไดM และไดMกําหนดแนวทางวิเคราะหCคําผิดใน
เบื้องตMนไวMซึ่งจะมีการอบรมนักภาษาที่มารQวมวิเคราะหCใหMพิจารณาสิ่งตQอไปนี้ ในระหวQางการกํากับขMอผิด
1. ใหMระบุคําที่สะกดผิดหรือคําที่โปรแกรมตัดคํามาตรฐานไมQรูMจัก และใสQรูปคําที่ควรจะเป2น
2. พิจารณาวQาเป2นการสะกดคําผิดโดยไมQตั้งใจหรือเขMาใจผิดหรือไมQ
3. ถMาเป2นการสะกดคําผิด ใหMระบุวQาผิดเนื่องจากพิมพCตัวอักษรตก พิมพCตัวอักษรเกิน พิมพCตัวอักษร
สลับที่ หรือพิมพCตัวอักษรผิดตัว และระบุตําแหนQงที่พบที่ผิดวQาเป2นพยัญชนะตMน พยัญชนะสะกด
พยัญชนะการันตC หรือสระหนMา หลัง บน ลQาง หรือรูปวรรณยุกตC
4. ในคําผิดหนึ่งคําอาจจะมีการสะกดผิดไดMมากกวQาหนึ่งแหQง
5. หากเป2นขMอผิดจากคําที่ยังไมQพบในพจนานุกรมมาตรฐาน ใหMระบุวQาคํานั้นเป2นคําลักษณะใด เชQน
เป2นภาษาปาก (งัย หนาย มั๊ย ปQะ อะ) เป2นคํายQอ คํากรQอน คําสแลงสรMางใหมQ (ครัช จุงเบย ฉริง
อะเคร) คําซ้ํา (ดี๊ดี) คําผวน (ลิงจั๊ก ๆ ) คําอุทานหรือเลียนเสียง (งือ เอิ๊กอWาก) คําทับศัพทC (ท็อป
โพสต?) การลากเสียงยาว เป2นชื่อเฉพาะตQาง ๆ เป2นตMน
6. พิจารณาคําที่พบวQาควรนําเขMาในพจนานุกรมหรือไมQ โดยแยกเป2นพจนานุกรมมาตรฐาน สําหรับคําที่
คิดวQาควรจะมีในพจนานุกรมทั่วไปแตQยังไมQมี กรณีที่เป2นคําอื่น ๆ ใหMใสQในพจนานุกรมเฉพาะกิจเพื่อ
ใชMสําหรับโปรแกรมตัดคําพิเศษ ซึ่งจะใชMเฉพาะกรณีที่ตัดคําโดยใชMพจนานุกรมมาตรฐานไมQไดM
7. พจนานุกรมเฉพาะกิจจะเก็บ รูปคําที่พบ(ชQองคําผิด) และรูปคําที่ควรเป2น(ชQองคําที่ถูก) และประเภท
ของคํา เชQน คําทับศัพทC ภาษาปาก คําสแลง คําอุทาน ฯลฯ ทั้งนี้ คําที่เพิ่มมานี้สามารถเลือก
พรMอมกันไดMมากกวQาหนึ่งตัวเลือก เชQน เป2นทั้งคําทับศัพทC เป2นทั้งชื่อเฉพาะ เป2นตMน
8. คําผิดหนึ่งคําสามารถกํากับขMอผิดไดMมากกวQาหนึ่งรายการในการกํากับขMอผิด เชQน อะเครรรร จะถูก
กํากับวQามาจาก อะเคร ที่ลากเสียงพยัญชนะยาว และกํากับวQา อะเคร วQาเป2นการสรMางสแลงใหมQ
มาจากคํา โอเค และกํากับวQา โอเค เป2นคําทับศัพทCภาษาอังกฤษมาจากคําวQา OK เป2นตMน
จากการสํารวจขMอมูลเบื้องตMน โดยเฉพาะขMอมูลที่ไดMจากทวิตเตอรCพบวQาขMอความที่ไมQสามารถตัดคําไดM
สําเร็จนั้นมีจํานวนมากดังแสดงในตารางขMางลQาง เป2นจํานวนทวีตที่ไดMจากการทดลองเก็บขMอมูลระหวQางวันที่ 6-9
มีนาคม 2558 มากกวQาครึ่งหนึ่งจะมีคําที่เป2นป7ญหาอยูQ หากใชMวิธีกํากับขMอผิดทุกรายการที่ไดMก็จะตMองใชMเวลา
มากเกินกวQาจะทําไดMจริง อยQางไรก็ดี ขMอผิดที่พบนั้นมักเป2นขMอผิดแบบซ้ําเดิมอยูQดMวย ในโครงการนี้ จึงวางแผน
วQา ในแตQละวันที่ใหMนักภาษาศาสตรCจํานวนหนึ่งมาชQวยกํากับขMอผิดนั้น ระบบจะเก็บคําปรากฏใหมQ คําที่สะกดผิด
ตQาง ๆ ไวMในพจนานุกรมเฉพาะกิจดMวย จากนั้นในแตQละวัน โปรแกรมตัดคําเฉพาะกิจจะวิเคราะหCขMอความที่มี
ป7ญหาที่ยังคงเหลืออยูQโดยอัตโนมัติ หากขMอความใดมีคําผิดหรือคําใหมQที่พบและแกMไขไปแลMว ขMอความนั้นก็จะตัด
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คําไดMสําเร็จและถูกกรองออกจากระบบ ทําใหMจํานวนขMอผิดที่ตMองวิเคราะหCดMวยนักภาษามีจํานวนที่ลดลงไดM แตQ
ในขั้นตอนเหลQานี้ก็จะมีการนับจํานวนคําสะกดผิดหรือคําปรากฏใหมQเหลQานี้ไวMดMวยเพื่อนํามาวิเคราะหCรายการคําใน
ขั้นตอนสุดทMาย

ชื่อสถิติ
จํานวนทวีต
จํานวนทวีตที่ตัดคําผQาน
จํานวนทวีตที่ตัดคําไมQผQาน

วันที่
6/3/2558

7/3/2558

8/3/2558

117364
111629
116325
49425 (42%) 45265 (41%) 47983 (41%)
67939 (58%) 66364 (59%) 68342 (59%)
ตารางที่ 5 สถิติขMอมูลการเก็บจากทวิตเตอรC

9/3/2558

115738
49215 (43%)
66523 (57%)

2.7 กระบวนการแบ)งประโยคย)อยเพื่อการกํากับคําผิด
จากที่ ไดM อ ธิ บ ายรายละเอี ย ดในหั ว ขM อ ที่ ผQ า นมา นั ก วิ เคราะหC จ ะใชM จ ากหนM า จอเว็ บ แอปพลิ เคชั น ของ
โปรแกรมชQ ว ยการกํ า กั บ คํ า ผิ ด ที่ ไดM แ สดงดั งรู ป ที่ 6 เพื่ อ จั ด การกั บ ขM อ ความที่ ส ะกดไมQ ถู ก ตM อ ง เมื่ อ พิ จ ารณา
รายละเอียดของหนMาจอจะพบวQาในสQวนแสดงขMอความที่สะกดไมQถูกตMองจะเหมาะสมกับการแสดงขMอความที่มีความ
ยาวไมQมากนัก และมีจุดที่ผิดจํานวนนMอย ซึ่งจะเหมาะสมอยQางมากกับขMอความจากแหลQงขMอมูล twitter อยQางไรก็
ตาม สํ าหรับแหลQงขMอมูลที่ มีลักษณะเป2 นบทความเชQน เว็บ ของสํ านั กขQาวตQ าง ๆ จะมีขMอความที่ มีความยาวมาก
นอกจากนี้ ขMอความจากแหลQงขMอมูลสังคมออนไลนCเชQน pantip มักจะมีจุดผิดพลาดจํานวนมากในแตQขMอความ ซึ่งทํา
ใหMเกิดความยุQงยากในการทํางานของนักวิเคราะหC ถMานําขMอความทั้งขMอความมาแสดงบนโปรแกรมชQวยการกํากับ
คําผิด ดังนั้น สําหรับขMอความที่มาจากแหลQงขMอมูลที่มีความยาว ระบบจะนําขMอความมาทําการแบQงเป2นประโยค
ยQอย โดยมีหลักการของการจัดแบQงดังนี้
• จากขMอความ ทําการแบQงสQวนเป2นคํายQอย ๆ โดยพิจารณาจากเครื่องหมายจบคํา การขึ้นบรรทัดใหมQ และ
จุดที่ถูกระบุวQาเป2นขMอผิดพลาด โดยใหMถือวQาขMอผิดพลาดทั้งชุดเป2นหนึ่งคํา โดยจะทําการขMามสQวนที่เป2น
ชQองวQาง
• ทําการรวบรวมคําใหMกลายเป2นประโยคยQอย โดยดูจากจุดที่ถูกระบุวQาเป2นขMอผิดพลาดเป2นหลัก จากจุดที่
ถูกระบุวQาเป2นขMอผิดพลาด ใหMทําการนําคําที่มากQอนหนMาจุดนั้นจํานวน 10 คํา และตามหลังอีก 10 คํามา
รวมกันเป2นหนึ่งประโยคยQอย
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• ในกรณีที่จุดที่ถูกระบุวQาเป2นขMอผิดพลาดอยูQใกลMกัน (หQางกันไมQเกิน 10 คํา) จะถูกรวมใหMกลายเป2นประโยค

ยQอยเดียวกัน เพื่อไมQใหMเกิดการแบQงประโยคยQอยที่เล็กเกินไป แตQเมื่อรวมกันเป2นประโยคยQอยแลMวจะตMองไมQ
เกิน 30 คํา
• หลังจากที่ทําการจัดแบQงเป2นประโยคยQอย ประโยคยQอยที่มีจุดที่ถูกระบุวQาเป2นขMอผิดพลาดจะถูกสQงเขMาสูQ
ประบวนการกํากับคําผิดตQอไป
ตัวอยQางของการแบQงประโยคยQอย
ขMอความตั้งตMน
ขายบัตร คอนเสิรCต Bruno mars ครับ มีเหตุธุระจําเป2นไปดูไมQไดM ใจติดตQอสอบถามราคา ไดMครับ ซื้อ จQายเงินสดซื้อ
กันตัวตQอตัว นัดเจอสยามจะสะดวกมาก บัตรจริง บัตรแข็ง ถMาไมQใวMใจกัน(ไปตรวจสอบบัตรไดMที่ thaiticket ดMวยกัน
ไดMครับ) Line:wattanachaiy
เมื่อผQานการตัดคํา
ขาย}บัตร}<s>}คอน~เสิรCต}<s>Bruno}<s>mars}<s>}ครับ}<s>}มี}เหตุ}ธุ~ระ}จํา~เป2น}ไป}ดู~ไมQ~ไดM}<s>}ใจ}ติด~ตQอ}
สอบ ~ถาม}รา~คา}<s>}ไดM}ครับ}<s>}ซื้ อ}<s>}จQ าย}เงิน~สด}ซื้ อ}กั น ~ตัว}ตQ อ~ตั ว}<s>}นั ด}เจอ}สยาม}จะ}สะ~ดวก}
มาก }<s>}บั ตร }จริ ง }<s>}บั ตร ~แข็ ง }<s>}<Fail>ถM า ~ไมQ ~ใวM ~ใจ ~กั น </Fail>}<s>}ไป }ตรวจ ~สอบ }บั ตร }ไดM ~
ที่}<s>thaiticket}<s>}ดMวย~กัน}ไดM}ครับ}<s>Line}<s>wattanachaiy}
ประโยคยQอยที่แบQงไดMเป2น 2 ประโยคยQอยดังนี้
ขายบัตร คอนเสิรCต Bruno mars ครับ มีเหตุธุระจําเป2นไปดูไมQไดM ใจติดตQอสอบถามราคา ไดMครับ ซื้อ จQายเงินสดซื้อ
กันตัว
ตQอตัว นัดเจอสยามจะสะดวกมาก บัตรจริง บัตรแข็ง ถMาไมQใวMใจกัน(ไปตรวจสอบบัตรไดMที่ thaiticket ดMวยกันไดM
ครับ) Line:wattanachaiy
โดยประโยคยQอยที่ 2 ซึ่งเป2นประโยคยQอยที่มีจุดที่ถูกระบุวQาเป2นขMอผิดพลาดจะถูกสQงเขMาสูQประบวนการกํากับคําผิด
เมื่อแสดงบนหนMาจอจะมีลักษณะดังนี้
ตQอ~ตัว}}นั ด }เจอ}สยาม}จะ}สะ~ดวก}มาก}}บั ต ร}จริง}}บั ตร~แข็ง}}ถM า~ไมQ~ใวM~ใจ~กั น }}ไป }ตรวจ~สอบ }บั ต ร}ไดM ~
ที่}thaiticket}}ดMวย~กัน}ไดM}ครับ}Line}wattanachaiy}
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3. ผลการดําเนินการ

3.1 การสกัดข!อมูล
จากการพัฒนา Web Crawler เพื่อทําการสกัดคําจากแหลQงขMอมูลที่สําคัญของโครงการทั้ง 5 แหลQงไดMแกQ
twitter, pantip, khomchadluek, bloggang, khoasod พบวQาสามารถทําการดึงขMอมูลมาทําการจัดเก็บ และทําการ
สกัดคําไดMจํานวน 5 แหลQงขMอมูลคือ twitter, pantip, khomchadluek, bloggang, khoasod โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1.1 ผลการรวบรวมขอมูล twitter
twitter เป2นการสQงขMอความสั้น ๆ ความยาวไมQเกิน 140 ตัวอักษร จึงไมQเหมาะสําหรับการเขียนเนื้อหาเชิง
บรรยายเพราะจะตMองแยกเป2นหลายขMอความ แตQจะเหมาะกับการบอกเลQาเรื่องสั้น ๆ หรือการคุยโตMตอบ ขMอความ
ใน twitter จึงมักจะตMองเขียนขMอความใหMกระชับ และมีรูปแบบเฉพาะตัว ตัวอยQางเชQน
- คําที่ยาว ๆ จึงอาจถูกเปลี่ยนเป2นตัวยQอหรือสะกดใหมQใหMสั้นลง คําที่สั้น ๆ อาจถูกขยายใหMยาวขึ้นเพื่อ
แสดงความรูMสึก
ผชขาง ๆ หลอมากก
การบานเสร็จหมดแลวโวยยยยยยยยย เย ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ
- การแสดงอารมณCอาจใชMสัญลักษณCที่เรียกวQา emoticon ซึ่งอาจเป2นตัวอักษรปกติ หรือ สัญลักษณC
พิเศษที่ twitter มีใหMใชMก็ไดM เชQน
*0* สายแลว ๆ 
เติมกําลังใจใหเสมอคะนองนท     ✌
- ใชM URL เพื่อสQงรูปภาพ วีดีโอ หรือขMอมูลอื่นบนเว็บ
ทําไม?ขํารูปนี้ 55555 http://t.co/Mc8rRWUhYo
- เมื่อตMองการระบุถึงผูMใชMคนอื่นจะใชMสัญลักษณC @ แลMวตามดMวยชื่อผูMใชMคนนั้นติดกัน
@yoke990 ขอบคุณมาก
- เมื่อระบุสถานที่จะใชMสัญลักษณC @ เวMนวรรค แลMวตามดMวยชือ่ สถานที่ เชQน
ทะเล    @ เกาะขาม https://t.co/4yRF4NmaW9
- เมื่อตMองการระบุวQาขMอความที่เขียนเป2นเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรือเป2นหัวขMอที่กําลังเป2นที่สนใจ จะใชM
สัญลักษณC # ตามดMวยคํา เรียกวQา hashtag
เมื่อไหรจะวันจันทร? #เลือดมังกร
น้ําเค็ม ๆ จากตา #รองไหหนักมาก
- เป2นขMอความที่สQงมาจากแอปพลิเคชันอื่น เชQน เมื่อใชMแอบพลิเคชัน FourSquare แลMว check-in สถานที่
หากตั้งคQาใหMสQงขMอความไปที่ twitter ดMวย ก็จะมีขMอความเชQน
I'm at อนุสาวรีย?ชัยสมรภูมิ (Victory Monument) https://t.co/WZgsRGqHFs
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เนื่องจากภาษาที่ใชMใน twitter มีลักษณะแตกตQางจากภาษาไทยที่ใชMกันทั่วไป ในขณะที่โปรแกรมตัดคํา
ทํางานโดยอาศัยรูปแบบโครงสรMางคําและคําศัพทCในพจนานุกรม ทําใหMความสําเร็จของการตัดคําขMอความจาก
twitter มีอัตราต่ํามาก จากการทดลองตัดคําขMอความจาก twitter จํานวน 200,000 ขMอความ โดยใชMพจนานุกรม
มาตรฐานซึ่งมีจํานวนคํา 86,113 คํา พบวQาขMอความสQวนใหญQ (57%) ตัดคําไมQผQาน แตQหลังจากที่ใชMโปรแกรมชQวย
การกํากับคําผิด มีคําที่ถูกเพิ่มเขMาไปในพจนานุกรมจํานวน 4,151 คํา พบวQาจํานวนขMอความที่ตัดคําไมQผQานลดเหลือ
เพียง 13% ขMอความใน twitter ที่ตัดคําผQานแตQละขMอความมีความยาวเฉลี่ย 7.4 คํา แตQละคํามีความยาวเฉลี่ย 3.9
ตัวอักษร
การตัดคํา 200,000 ขMอความที่ยังไมQผQานการตัดคํามากQอน ใชMเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง แตQเมื่อผQานการ
ตัดคํามาแลMวโปรแกรมจะเลือกเฉพาะขMอความที่ยังตัดคําไมQผQานมาตัดคํา ทําใหMใชMเวลานMอยลง ในกรณีที่มีขMอความ
ที่ยังตัดคําไมQผQานประมาณ 13% ใชMเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง คอมพิวเตอรCที่ใชMมีหนQวยประมวลผล Intel Core i5650 (3.2GHz), แกนประมวลผล 4 แกน, หนQวยความจํา 16 GB, Harddisk 1 TB
ขMอมูล twitter ที่ไดMเก็บรวบรวมมาตั้งแตQเดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนธันวาคม 2558 มีจํานวนประมาณ
24 ลMานขMอความ (มีหลายชQวงที่ไมQมีการเก็บขMอมูลเนื่องจากมีการปรับปรุงแกMไขระบบ) โดยเฉลี่ยมีขMอความใหมQวัน
ละประมาณ 1 แสนขMอความ เนื่องจากเวลาในการประมวลผลที่คQอนขMางนานจึงยังไมQไดMนําขMอมูลทั้งหมดไปตัดคํา
แตQจากขMอมูลสถิติคาดวQาเมื่อนําขMอความทั้งหมดไปตัดคําจะไดMคลังขMอมูลภาษาที่มีจํานวนขMอความประมาณ 20
ลMานขMอความ และมีจํานวนคําประมาณ 150 ลMานคํา
3.1.2 ผลการรวบรวมขอมูลเว็บพันทิป
ในโครงงานนี้ ไดMทําการรวบรวมขMอมูลจากเว็บพันทิปในระหวQางวันที่ 28 สิงหาคม 2558 – 21 กันยายน
2558 ซึ่งจากการพัฒนาโปรแกรม crawler เว็บพันทิป ทําใหMสามารถทําการรวบรวมกระทูMและขMอความ
ความเห็นในกระทูMยMอนหลังไดM โดยเป2นกระทูMของวันที่ 31 มกราคม 2557 จนถึงกระทูMของวันที่ 21 กันยายน 2558
รวมเป2นจํานวนกระทูMทั้งสิ้น 2,472,096 กระทูM อยQางไรก็ตามดMวยปริมาณขMอมูลที่มีจํานวนมาก ทางทีมงานจึงไดMทํา
การนํากระทูMเพียงบางสQวนมาประมวลผลในการตัดคํา รวมไปถึงการจัดทําสถิติคําเพื่อใชMในการจัดทํา Corpus โดย
สถิติการประมวลผล และผลลัพธCเป2นดังนี้
ชQวงเวลาของการรวบรวมขMอมูล
จํานวนกระทูMที่รวบรวมไดMทั้งหมด
ชQวงเวลาของกระทูMที่รวบรวมไดM
จํานวนกระทูMที่ถูกประมวลผลจริง

28 สิงหาคม 2558 – 21 กันยายน 2558
2,472,096 กระทูM
31 มกราคม 2557 - 21 กันยายน 2558
992,827 กระทูM
(คิดเป2น 40% ของกระทูMที่รวบรวมไดMทั้งหมด)
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จํานวนคําที่ไดMจากการประมวลผล

519,308,489 คํา (ประมาณ 40% ของขMอมูลที่ไดM)

นอกจากนี้ ยังใชMบริการของ Google Cloud Platform ซึ่งเป2นเทคโนโลยีแบบ Cloud Computing เพื่อใหMมี
ทรัพยากรประมวลผลที่เพียงพอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชQวงเวลาของการประมวลผล
20 ธันวาคม 2558 – 8 มกราคม 2559
การใชMทรัพยากร Google Compute Engine Intel N1 2 1,387 ชั่วโมง
VCPUs 8 GBs
การใชMทรัพยากร Google Compute Engine Intel N1 4 17 ชั่วโมง
VCPUs 16 GBs
119.40 GB-month
พื้นที่ที่ใชMในการประมวลผลทั้งหมด
พื้นที่ที่ใชMในการจัดเก็บขMอมูลทั้งหมด
12.4 GB

3.1.3 ผลการรวบรวมขอมูลจาก Khaosod และ Khomchadluek
ในโครงงานนี้ ไดMทําการรวบรวมขMอมูลจากเว็บ Khaosod และ Komchadluek ในระหวQางวันที่ 3 กรกฎาคม
2559 - 8 กรกฎาคม 2559 ซึ่งจากการพัฒนาโปรแกรม crawler สําหรับเว็บ Khaosod และ Komchadluek ทําใหM
สามารถทําการรวบรวมขQาวยMอนหลังไดM โดยเป2นบทความของวันที่ 20 กุมภาพันธC 2558 จนถึงกระทูMของวันที่ 3
กรกฎาคม 2559 รวมเป2นจํานวนบทความทั้งสิ้น 16,159 บทความ และเมื่อทําการนําบทความมาประมวลผลใน
การตัดคํา รวมไปถึงการจัดทําสถิติคําเพื่อใชMในการจัดทํา Corpus โดยสถิติการประมวลผล และผลลัพธCเป2นดังนี้
ชQวงเวลาของการรวบรวมขMอมูล
3 กรกฎาคม 2559 - 8 กรกฎาคม 2559
จํานวนบทความที่รวบรวมไดMทั้งหมด
16,159 บทความ
ชQวงเวลาของบทความที่รวบรวมไดM
20 กุมภาพันธC 2558 - 3 กรกฎาคม 2559
จํานวนคําที่ไดMจากการประมวลผล
7,311,647 คํา
นอกจากนี้ ยังใชMบริการของ Google Cloud Platform ซึ่งเป2นเทคโนโลยีแบบ Cloud Computing เพื่อใหMมี
ทรัพยากรประมวลผลที่เพียงพอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชQวงเวลาของการประมวลผล
9 กรกฎาคม 2559 - 10 กรกฎาคม 2559
การใชMทรัพยากร Google Compute Engine Intel N1 1 59 ชั่วโมง
VCPUs 3.75 GBs

พื้นที่ที่ใชMในการจัดเก็บขMอมูลทั้งหมด

452.51 MB

46

3.1.4 ผลการรวบรวมขอมูลจาก Bloggang
ในโครงงานนี้ ไดMทําการรวบรวมขMอมูลจากเว็บ Bloggang โดยรวบรวมขMอมูลจาก Blog ยอดนิยม 10 อันดับ
แรกที่ไดMรับการเขMาชมสูงสุด ซึ่งผQานการรวบรวมสถิติการใชจากเว็บไซต Truehit.net ของวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ซึ่งมีอันดับการเขาเยี่ยมชมดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

http://kally777.bloggang.com
http://cartoonthai.bloggang.com
http://pookhakae.bloggang.com
http://baanbaitong.bloggang.com
http://jazzy-bong.bloggang.com
http://aiwa.bloggang.com
http://anotherside.bloggang.com
http://babyrose.bloggang.com
http://pupesosweet.bloggang.com
http://sasiseesom.bloggang.com

ซึ่งจากการพัฒนาโปรแกรม crawler สําหรับเว็บ bloggang ทําใหMสามารถรวบรวมเป2นจํานวนหนMา Blog
ทั้งสิ้น 19,639 หนMา และเมื่อทําการประมวลผลในการตัดคํา และจัดทําสถิติคําเพื่อใชMในการจัดทํา Corpus โดย
สถิติการประมวลผล และผลลัพธCเป2นดังนี้
ชQวงเวลาของการรวบรวมขMอมูล
15 กรกฎาคม 2559 – 27 กรกฎาคม 2559
จํานวนหนMา Blog ที่รวบรวมไดMทั้งหมด
19,639 หนMา
จํานวนคําที่ไดMจากการประมวลผล
15,944,913 คํา
นอกจากนี้ ยังใชMบริการของ Google Cloud Platform ซึ่งเป2นเทคโนโลยีแบบ Cloud Computing เพื่อใหMมี
ทรัพยากรประมวลผลที่เพียงพอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชQวงเวลาของการประมวลผล
28 กรกฎาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2559
การใชMทรัพยากร Google Compute Engine Intel N1 1 88 ชั่วโมง
VCPUs 3.75 GBs

พื้นที่ที่ใชMในการจัดเก็บขMอมูลทั้งหมด

949.77 MB
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3.2 การวิเคราะห$ข!อมูลคําผิดและคําปรากฏใหม
ในการวิเคราะหCขMอความที่ไมQสามารถตัดคําไดMสําเร็จ สาเหตุหลักคือขMอความนั้นมีคําซึ่งยังไมQไดMบรรจุไวMใน
พจนานุกรมมาตรฐานหรือมีคําที่สะกดผิดทําใหMโปรแกรมตัดคําไมQสามารถตัดคําในขMอความนั้นไดMทุกคํา ซึ่ง
หลังจากที่ผูMชQวยวิจัยเรียกขMอมูลขMอความที่ตัดคําไมQสําเร็จมาพิจารณาและแกMไขโดยการเพิ่มคําที่ยังไมQมีปรากฏใน
พจนานุกรมเขMาไปพรMอมทั้งระบุคําเดิมที่คํานั้นแผลงมา หรือแกMไขคําผิดนั้นวQาควรสะกดอยQางไรจึงถูกตMอง และ
บันทึกขMอมูลที่แกMไขเพิ่มเติมนี้เขMาไปในพจนานุกรมเฉพาะกิจแลMว อยQางไรก็ตาม เนื่องจากขMอมูลมีมหาศาลและ
จํานวนขMอความที่ไมQสามารถตัดคําไดMก็จะมีจํานวนมาก การรวบรวมขMอมูลจากเว็บพันทิปก็เป2นไปดMวยความลําบาก
ในชQวงแรก ขMอมูลที่ไดMวิเคราะหCและบันทึกลงในพจนานุกรมเฉพาะกิจโดยหลักจึงเป2นขMอมูลภาษาจากทวิตเตอรC
ผูMวิจัยไดMนําขMอมูลในพจนานุกรมเฉพาะกิจนี้มาเพื่อตรวจสอบความถูกตMองของการวิเคราะหCอีกครั้ง โดย
คัดรายการที่ผูMชQวยวิจัยทําซ้ําออกไปเหลือรายการทั้งสิ้น 6,132 รายการคํา ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดMตัดคําที่เป2นชื่อเฉพาะ
คําที่เขียนทับศัพทC คํายQอ คําภาษาถิ่น คําอุทาน คําซ้ํา คําเขียนลากเสียงยาว และคําผวนออกจากขMอมูล เหลือ
เฉพาะขMอมูลคําที่วิเคราะหCวQาเป2นภาษาพูด หรือคําสรMางใหมQ และคําที่สะกดผิดอักขรวิธีไทย โดยในการคัดเลือก
คําที่เป2นภาษาพูดหรือคําสรMางใหมQจะนําเฉพาะกรณีคําที่มีปรากฏใชMมากกวQาหนึ่งครั้งเพื่อเลี่ยงกรณีเหตุบังเอิญ
สQวนกรณีคําสะกดผิดหากพบครั้งเดียวก็จะนํามาวิเคราะหCดMวยเพราะถือวQาเป2นขMอผิดที่เกิดขึ้นแลMว ดMวยวิธีการนี้
จึงไดMรายการคําภาษาพูดรวมทั้งคําสรMางใหมQจํานวน 559 รายการคํา และคําที่สะกดผิดอักขรวิธีไทย 953 รายการ
คํา
การวิเคราะหCจะพิจารณาศึกษาในสองประเด็นใหญQ ประเด็นแรกคือการสรMางคําขึ้นมาใหมQ โดยนําขMอมูล
คําที่ถูกกํากับวQาเป2นคําสรMางใหมQและขMอมูลที่ถูกกํากับวQาเป2นคําภาษาพูดเพราะเป2นการแผลงคําจากเดิมที่มีดMวยรูป
เขียนใหมQ ทั้งนี้เพื่อศึกษาประเด็นทางภาษาศาสตรCวQากลวิธีในการสรMางคําหรือแผลงคําใหมQในภาษาไทยนั้นเป2น
อยQางไร สQวนประเด็นที่สองคือขMอผิดที่เกิดจากการสะกดคําผิด ซึ่งถูกกํากับวQาเป2นการสะกดคําผิด โดยจะเป2น
การศึกษาในทางสถิติเพื่อนับวQาการพิมพCผิดนั้นพบลักษณะใดบQอยมากกวQากัน อันจะเป2นประโยชนCในการใชMงาน
ตรวจแกMคําผิดภาษาไทยดMวยคอมพิวเตอรCตQอไป ขMอมูลบางคําจะถูกจัดเป2นทั้งสองประเภท เชQน ปQะ เป2นคําที่
สะกดผิด เนื่องจากไมQสามารถใสQวรรณยุกตCเอกไดMตามหลักอักขรวิธีไทย ในขณะเดียวกันก็เป2นคําที่แผลงจากคํา
ปะ ซึ่งนQาจะแผลงมาจากคํา หรือเปลQา อีกที ขMอมูลบางคําที่ก้ํากึ่งวQาจะเป2นการสะกดผิดหรือจงใจสรMางคําใหมQก็
จะใสQไวMวQาเป2นทั้งสองกรณี เหตุที่ยอมใหMเป2นคําแผลงทั้งที่เป2นการเขียนผิดอักขรวิธี เพราะการใสQวรรณยุกตCเอกใน
อักษรกลางคําตาย นั้นพบในคําอื่น ๆ ดMวย เชQน จะ อะ และยังพบการเขียนผิดหลักการผันวรรณยุกตCในคําอักษร
สูงและต่ํา โดยดูเสมือนวQาผูMเขียนตั้งใจใชMรูปวรรณยุกตCบังคับใหMตรงเสียงวรรณยุกตCที่ตMองการ เชQน ขะ (เสียงเอก)
นะ ระ (เสียงโท) แรWะ คWา (เสียงตรี)
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3.2.1 คําปรากฏใหม
คําปรากฏใหมQในที่นี้ คือ คําไทยที่ไมQพบในพจนานุกรมมาตรฐาน ซึ่งในที่นี้หมายถึงคําสแลงที่สรMางใหมQ
และไมQมีรูปซ้ํากับคําเดิมในพจนานุกรม เชQน เมามอย งุงงิ้ง สQวนคําที่มีรูปซ้ํากับคําเดิมในพจนานุกรมจะไมQ
สามารถตรวจพบไดMในงานนี้เนื่องจากขMอความที่มีคําสแลงเหลQานี้จะตัดคําสําเร็จ เชQน เกาเหลา ที่หมายถึงไมQกิน
เสMน แหนม ที่หมายถึงคนอMวนเตี้ย หาน ที่หมายถึงสวยมาก เป2นตMน ยกเวMนในกรณีที่มีการซ้ําตัวอักษรเพื่อเนMน
คํา เชQน งับบ (ครับ) คาา (คะ) ก็จะพบคําเหลQานี้คือ งับ กับ คา มาวิเคราะหCดMวย ผลที่ไดMจากงานวิจัยนี้ จึง
ใหMผลเบื้องตMนของคําปรากฏใหมQจํานวนหนึ่งที่สามารถสกัดไดMโดยใชMโปรแกรมตัดคําภาษาไทยมาชQวย ผูMวิจัยรวม
เอาคําที่เป2นภาษาพูดที่ไมQปรากฏในพจนานุกรมเขMามาศึกษาดMวย เพราะเห็นวQาคําเหลQานี้มักมีรูปเขียนที่
หลากหลาย แสดงใหMเห็นถึงวิธีการแผลงคําในภาษาไทย ซึ่งสอดคลMองกับคําอธิบายเรื่องการแผลงคําในตํารา
ไวยากรณCไทยที่กลQาวถึงการแผลงคําไทยโดยอาศัยหลักในภาษาเขมร ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ใหMเกิดเป2นคํา
ไทยใหมQขึ้นมา และไดMสรุปวิธีในการแผลงคําวQามี 3 ประเภท คือ แผลงสระ แผลงพยัญชนะ และแผลง
วรรณยุกตC (พระยาอุปกิตศิลปสาร 2553: 29-35) การแผลงคําที่พบในภาษาพูดก็สามารถอธิบายดMวยวิธีการ
คลMายคลึงกันนี้
ในการวิเคราะหC ผูMวิจัยจะยึดรูปที่ปรากฏในขMอมูลและพิจารณารูปเดิมที่แผลงมาจากผลการวิเคราะหC
เบื้องตMนของผูMชQวยวิจัย หากไมQแนQใจหรือไมQเห็นดMวยก็จะเขMาไปคMนดูขMอมูลโดยอาศัยโปรแกรมที่พัฒนาในงานนี้เพื่อ
ดึงรายการขMอความที่มีคํานั้นออกมาแสดงเพื่อยืนยันวQาคําที่ปรากฏนั้นสามารถแผลงมาจากคําที่ระบุไดM ในบาง
กรณี เมื่อเขMาไปคMนดูขMอมูลจริงจะพบวQาคําที่ไดMมาเบื้องตMนนั้นไมQใชQคําที่สมบูรณC เชQน เวิ่น พบวQาเป2นไดMทั้งการ
กรQอนคําจาก เวิ่นเวอ และเป2นสQวนหนMาของ เวMอ ในขMอมูลที่พบ เพียงแตQโปรแกรมไมQรูMจักและตัดออกมาเป2นสอง
คํา คือ เวิ่น และ เวอ และผูMชQวยวิจัยยังไมQไดMระบุคํานี้ในการตรวจแกMไขรอบแรก ผูMวิจัยจึงไดMเพิ่มรายการคําใหมQ
เวิ่นเวMอ เขMาไปดMวย หรือคําวQา ลั้น พบวQาในขMอมูลจะเกิดหนMา ลา และควรจะเป2นคําเดียวคือ ลั้นลา ผูMวิจัยจึงไดM
เพิ่มรายการคํานี้เขMาไปในระหวQางการตรวจวิเคราะหCดMวย ในเบื้องตMน ไดMคําที่แผลงรวมทั้งสิ้น 541 คํา
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รูปที่ 14: ผลการใชโปรแกรมดึงตัวอยางคําจากคลังขอมูล

เมื่อไดMขMอมูลรายการคําออกมาแลMว ก็วิเคราะหCตQอวQาคําที่แผลงมานั้นเป2นการแผลงดMวยวิธีการใด เชQน
แผลงพยัญชนะตMน (ครับ>งับ) แผลงพยัญชนะสะกด (จัง>จัล) แผลงสระ (ใจ>จุย) แผลงวรรณยุกตC (เกิน>เกิ๊น)
ทั้งนี้การแผลงคําที่กลQาวมาพิจารณาจากเสียงเป2นหลัก และในบางคําก็มีการแผลงมากกวQาหนึ่งวิธี (ฉัน>ชุน เป2น
การแผลงทั้งเสียงสระและเสียงวรรณยุกตC) นอกจากนี้ ผูMวิจัยยังพบวQามีการแผลงรูปตัวอักษรโดยไมQมีผลกับเสียง
จึงไดMเพิ่มการวิเคราะหC การแผลงรูปพยัญชนะตMน (จริง>จิง) การแผลงรูปพยัญชนะสะกด (สัตว?>สัส) การแผลง
รูปสระ (ให>หั้ย) การเติมการันตC (แก>แกร?) และยังพบกลไกการตัดพยางคCใหMคําสั้นลง (อะไร>ไร) การรวบ
พยางคCเขMาดMวยกัน (แมมึง>แมง) โดยผลสรุปการวิเคราะหCในเบื้องตMน พบวQาคําปรากฏใหมQสามารถสรMางขึ้นไดMจาก
กลวิธีตQาง ๆ ดังมีรายละเอียด ดังนี้
1. แผลงคําใหมQโดยคงเสียงใหMใกลMเคียงกับเสียงเดิม วิธีนี้เป2นการแผลงคําโดยยึดเสียงเดิมเป2นหลักแลMว
เปลี่ยนเสียงเพียงบางสQวนเทQานั้น ทั้งนี้เพื่อใหMผูMฟ7งสามารถรูMไดMวQาคําเดิมนั้นคืออะไร การเปลี่ยนเสียงที่พบ มีทั้งที่
เป2นการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะ เสียงสระ เสียงวรรณยุกตC อยQางใดอยQางหนึ่ง แตQในบางกรณีก็มีการเปลี่ยนมากกวQา
หนึ่งอยQาง สQวนรูปคําก็มีการปรับใหMเหมาะสมตามการเปลี่ยนเสียงเพื่อใหMถูกอักขรวิธีภาษาไทย กลวิธีการแผลง
คําที่พบนั้นก็เหมือนกับการแผลงคําในภาษาไทยที่เคยทํามา ไดMแกQ
1.1 การแผลงเสียงพยัญชนะตMน เป2นวิธีการที่พบมากที่สุด มีขMอนQาสังเกตวQาการแปลงเสียงมีพบ
ทั้งที่เติมเสียงควบกล้ําเขMาไปหรือลดเสียงควบกล้ําออก และเสียงที่แปลงไปก็มีสัทลักษณCบางอยQางคลMายกัน การ
แปลงเสียงพยัญชนะตMนที่พบเบื้องตMน เรียงตามลําดับจํานวนรูปคําที่พบจากมากไปนMอย ไดMแกQ
r>l (อะไร>อัลไล) 13
kh>khr (คQะ>ครQะ)
9
khr>kh (ครับ>คับ)
7

1

h>hr (ฮือ>ฮรือ) 6

khw>f (ควาย>ฟาย)

h>khw (เหี้ย>เควี้ย)

1

k>kr (แก>แกร) 5

kl>k (กลัว>กัว) 2

kh>ch (โอเค>โอเช)

1

l>r (แลMว>แร™ว) 5

kr>k (กรี๊ด>กี๊ด) 2

kh>chr (โอเค>อ™ะเชร)

1

c>cj (จMา>จยMา) 4

kw>k (กวQา>กQา) 2

kh>k (เขา>เก™า) 1

n>ŋ (นMา>งMา)

4

l>b (แลMว>แบMว) 2

khr>N (ครับ>งับ) 1

p>pr (ป•า>ปรMา) 4

l>j (แลMว>แยMว) 2

l>kl (ละ>กลMะ) 1

m>mr (มึง>มรึง) 2

l>w (แลMว>แวMว) 1

r>j (นQารัก>นQาย™าก)
w>f (วะ>ฟะ)

4

4

b>br (บMา>บรMา) 3
d>dr (อีดอก>เอดรอก)

3

p>ph (แป›บ>แพ™บ)

2

m>mw (มาก>มวMาก)

p>phr (แป›บ>แพรMบ)

2

n>d (ไหน>ไดŸ) 1

s>f (สุด>ฟุด)

t>tr (ตีน>ตรีน) 2

n>nr (นะ>นรMา) 3

th>t (ทําไม>ตะไม)

s>c (สิ>จิ)

3

3

s>ch (สดใส>ฉดใฉ)

3

?>k (อิอิ>กิกิ)

ph>b (พระเจMา>บร™ะเจMา) 1
2

ph>p (ผม>ปม) 1
ph>phr (พี่>พรี่) 1

1

ch>c (ชุด>จุ™ด) 1

phr>ph (เพราะ>เพาะ)

1

ch>s (เชี่ย>เซี่ย) 1

pl>p (เปลQา>ป¡าว)

1

s>d (สิ>ดิ)

3

d>l (ดMวย>ลQวย) 1

w>b (วะ>บ™ะ)

k>kw (กู>กูว)

2

h>? (เหี้ย>เอี้ย) 1

w>N (โวMย>โงMย) 1

khr>h (ครับ>ฮับ) 2

h>chr (เหี้ย>เชรี้ย)

khr>k (ครับ>ก™าบ)

2

1

n>j (นMอง>ย™อง) 1

2

h>ch (เหี้ย>เชี่ย) 3
n>t (นQารัก>ตั้ลลMาค)

2

1

1

w>wr (วMาย>วรั๊ย) 1

h>f (เหี้ย>เฟ•žย) 1

1.2 การแผลงเสียงพยัญชนะสะกด เป2นวิธีการที่พบไดMนMอยกวQาวิธีอื่น พบเพียงการตัดเสียง

พยัญชนะทMาย w>0 (แลว>แระ) j>0 (ไหม>มะ) ŋ>0 (จริงจริง>จีจี) m>0 (ทําไม>ทะไม) การเติมเสียงนาสิกทMาย
พยางคC 0>n (อะไร>อัลไร) 0> ŋ (เนี่ย>เนี้ยง) และการเปลี่ยนเป2นเสียงนาสิกทMายพยางคC n> ŋ (เป{น>เปง) ŋ>m
(แมง>แมม) w>n (แลว>แลน) ŋ>n (จัง>จัล) นอกจากนี้ยังพบการเปลี่ยนเสียง p>t (ครับ>ครัช) ซึ่งนQาจะมาจาก
การพิมพCอักษร บ ผิดเป2น ช เพราะอยูQใกลMกันแตQกลายเป2นที่นิยมตQอมาและมีการขยายเป2น ครับ>ครัส ซึ่งมองวQา
มาจากการแผลง ครัช เป2น ครัส อีกทีก็เป2นไดM
1.3 การแผลงเสียงสระ เป2นอีกวิธีการหนึ่งที่พบมากเป2นลําดับสอง
การแผลงเสียงสระใหMสั้นลง ii>i (อี>อิ) ɛɛ>ɛ (แลว>แระ) aa>a (ยาย>ยัย) ǝǝ>ǝ (เหรอ>เรอะ) uu>u
(กู>กุ) uua>ua (ดวย>ดั้วะ)
การแผลงเสียงสระใหMยาวขึ้น e>ee (เป{น>เปน) a>aa (รัก>ราก) u>uu (สุด>ซูWต)
การแผลงสระเดี่ยวเป2นสระผสม ไดMแกQ ii>iia (นี่>เนี่ย) aa>uua (กวา>กั่ว) uu>uua (ถูกตอง>ถวกตอง) และ
การแผลงสระผสมเป2นสระเดี่ยว ไดMแกQ uua>oo (ดวย>โดย) ɨɨa>ǝ (เพื่อน>เพิ่น) iia>ee (เหี้ย>เห) iia>e (เดี๋ยว>

1

เดะ) ai>a (อะไร>อะระ) สังเกตวQาสระเดี่ยวและสระผสมที่แผลงนี้สQวนใหญQจะมีรูปสระหรือพยัญชนะกึ่งสระรQวมกัน
อยูQ
การแผลงเป2นเสียงอื่นที่ใกลMเคียง จากขMอมูลที่พบดูเหมือนการแผลงเสียงสระ หากไมQสนใจความสั้นยาว
สามารถแสดงเป2นภาพการแผลงเสียงสระไดMดังรูป 15 ซึ่งยกเวMนไมQไดMใสQการแผลงเสียง a ไวMเพราะดูจะเป2นเสียงที่
แผลงไปเป2นเสียงอื่น ๆ ไดMเกือบหมด
i : >ee (สิ>เสะ) >ɨ (จริง>จรึม)
ii : >ee (นี้>เนM)
ɛɛ : >ee (แป2บ>เปป) >aa (แลMว>ลMาว)
a : > ɛ (ลQะ>แลQะ) >u (ฉัน>ชุMน) >ɔ (นะ>เนาะ) >i (จะ>จิ) >e (คQะ>เคะ) >o (นะ>โน™ะ)
ǝ : >ɛ (เถอะ>แถะ) >o (เนอะ>โนะ) >ɨ (เพิ่ง>พึ่ง)
ǝǝ : >oo (เลย>โลย) >aa (เหรอ>หรา) >ɔɔ (เหรอ>รMอ) >ɛɛ (เลย>แล)
ɔɔ : >u (นMอง>นุMง) >oo (หนQอย>โหนQย) >ǝǝ (บQอย>เบQอ)
o : >aa (ตลก>ตัลลMาก)
oo : >ɔɔ (โวMย>วMอย) >ee (โวMย>เวQย)
ɨ : >u (ถึง>ถุง)
ɨɨ : >ɔɔ (หรือ>หรอ)

รูปที่ 15: การแผลงสระ (ยกเวนเสียงอะ/อา)

1.4 การแผลงเสียงวรรณยุกตC เป2นอีกวิธีการหนึ่งที่ใชM โดยมากจะคงเสียงพยัญชนะและสระไวM

แตQแปลงรูปเขียนใหMตรงกับเสียงวรรณยุกตCที่ตMองการ เชQน จัตวา>ตรี (เขา>เคา) สามัญ>ตรี (เลย>เลMย) เป2นตMน
แตQก็มีจํานวนไมQนMอยที่แผลงทั้งเสียงวรรณยุกตCและเสียงพยัญชนะหรือสระ เชQน ตรี>โท และ kh>k (ครับ>กาบ)
โท>ตรี และ a>e (คะ>เคะ) เป2นตMน การแผลงเสียงวรรณยุกตCที่พบไมQไดMแผลงไดMทุกเสียงวรรณยุกตC จากขMอมูล
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เบื้องตMนพบวQาวรรณยุกตCจัตวาแผลงมาจากวรรณยุกตCสามัญเทQานั้น วรรณยุกตCที่เหลือแผลงเป2นวรรณยุกตCอื่นไดM
ทั้งหมดเพียงแตQมีจํานวนการพบที่มากนMอยตQางกัน วรรณยุกตCที่มีการแผลงไปเป2นมากสุดคือวรรณยุกตCตรี ตาม
ดMวยวรรณยุกตCโท วรรณยุกตCเอก และวรรณยุกตCสามัญ ตามลําดับ ดังแสดงในรูป

รูปที่ 16: การแผลงเสียงวรรณยุกต?

การแผลงคําในบางคํานั้น อาจใชMมากกวQาหนึ่งวิธี เชQน แผลงเสียงพยัญชนะ สระและวรรณยุกตCดMวย เชQน
แลว>แระ (ɛɛ>ɛ, l>r, w>0) อะไร>อัลไล (0>n, 2>1;r>l) ทําไม>ตะไม (th>t, m>0) จริง>จี (i>ii, ŋ >0) ฉัน>ชุน
(a>u, 5>4) อีดอก>เอดรอก (ii>ee; d>dr) นารัก>นั่ลลWาก (aa>a, 0>n; r>l) ครับ>กาบ (khr>k, 4>3) ตลก>ตัลลWาก
(0>n; o>aa, 2>4) เป2นตMน
2. แผลงคําใหมQโดยการแปรรูปเขียนแตQยังคงเสียงเดิม วิธีนี้ก็เป2นอีกวิธีที่พบไดMเนื่องจากภาษาไทยมีการใชM
รูปอักษรที่แทนเสียงเดียวกันไดM ทําใหMมีการแผลงคําโดยการแปลงเฉพาะรูปแตQใหMเสียงนั้นยังคงเดิม วิธีการที่พบ
ใชM มีทั้งที่แปรรูปพยัญชนะตMน พยัญชนะสะกด รูปสระ เพิ่มหรือลดตัวการันตC ซึ่งบางคําก็อาจจะใชMมากกวQาหนึ่ง
วิธี ตัวอยQางวิธีการที่พบมีดังนี้
2.1 แปรรูปพยัญชนะสะกด เนื่องจากตัวสะกดในหลายมาตรามีตัวอักษรสะกดไดMมากกวQาหนึ่งตัว
จึงพบวQามีการเลี่ยงไมQพิมพCคําที่ตMองการแตQไปใชMตัวสะกดอื่นที่ใหMไดMเสียงเชQนเดียวกัน เชน ต>ส (สัตว?>สัส) ต>ด
(สัตว?>สราด) น>ล (เขิน>เขิล) พ>บ (โทรศัพท?>โทรสับ) ก>ค (มาก>มั่ค)
2.2 แปรรูปพยัญชนะตMน เป2นวิธีการที่พบไดMเชQนกัน เนื่องจากเสียงพยัญชนะตMนบางเสียงมี
ตัวอักษรที่ใชMไดMมากกวQาหนึ่งตัว จึงเกิดการแผลงคําโดยเปลี่ยนพยัญชนะตMน ธ>ท (เธอ>เทอ) ล>ฬ (เลว>เฬว)
ศ>ส (โทรศัพท?>โทรสับ) จร>จ (จริง>จิง) หรือกรณีอักษรต่ําที่มีเสียงอักษรสูงคูQ ก็ทําใหMมีการแผลงคําโดยใชM
อักษรคูQกันนั้นมาแทน ฮ>ห (ฮะ>หะ) ห>ฮ (เหี้ย>เฮี้ย) ธ>ถ (โธ>โถะ) ค>ข (คุณพี่>ชุนพี่)
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2.3 แปรรูปสระ เป2นวิธีการแปรรูปสระโดยใชMรูปสระที่มีเสียงเดียวกันแตQอาจมีความสั้นยาว
ตQางกันไดMมาแผลงทํา ไดMแกQ ไอ>อาย (ไง>งาย) ไอ>อัย (ไม>มั่ย) ใอ>อาย (ให>หาย) ใอ>ไอ (ใคร>ไค) อํา>
อาม (อาบน้ํา>อาบนาม) อา>อั (ทาน>ทั่น) เอา>อาว (เปลา>ปลาว) และ ก็>กอ
2.4 เติมหรือลดการันตC เชQน แก>แกร? แกWง>แกงค? อา>อาส? มัน>มันส? มนุษย?>มนุด
3. การสรMางคําใหมQดMวยการรวบพยางคC คําใหมQที่รวบพยางคCนี้ใชMพยัญชนะตMนของพยางคCหนMามาผสมกับ
พยางคCหลังเกิดเป2นคําใหมQ เชQน ใชปะ>ชะ ตัวเอง>เตง พยัญชนะสะกดพยางคCหลังผสมกับพยางคCหนMา เชQน แม
มึง>แมง พอมึง>พอง หรือพยัญชนะสะกดของพยางคCหนMามาผสมกับสระพยางคCหลัง เชQน อยางเนี้ย>เงี้ย
4. การสรMางคําใหมQดMวยการตัดพยางคCใหMสั้นลง โดยมากมักเป2นการตัดพยางคCหนMาทิ้ง เชQน อะไร>ไล
โอเค>เคร อรอย>หรอย โอเค>เขร มึนตึ้บ>ตึบ แตQก็มีบMางที่สรMางคําใหมQโดยการตัดพยางคCหลัง เชQน โอเค>โอ
5. การสรMางคําขึ้นใหมQโดยไมQอิงกับคําเดิม วิธีการนี้ไมQตMองอาศัยความคลMายกับคําเดิมเพื่อใหMผูMฟ7งเขMาใจไดM
แตQเป2นคําที่เกิดจากบริบทสถานการณCเฉพาะที่ทําใหMคํานั้นเป2นที่รูMจักในกลุQมคนที่ใชMและขยายตัวในวงกวMางภายหลัง
ไดM คําที่พบเบื้องตMน1 ไดMแกQ
- ติ่ง : มีความหมายถึงการที่บางคนเป2นแฟนคลับนิยมบางคนแบบดูไรMเหตุผล ตัวอยQาง พี่กูที่ไมไดเป{นติ่ง#??
บอกวาชานยอล #callmebaby หลอมากกก
- ฟmน : มีความหมายวQาเป2นอะไรที่สุดยอด สันนิษฐานวQาอาจจะมาจาก enfin, finale ที่แปลวQาสิ้นสุด ตัวอยQาง
รูสึกดี อารมณ?ฟXนมาก ที่MK GOLD ศาลาแดง
- มุMงมิ้ง ฟรุMงฟริ้ง : หมายถึง แอ™บเเบ™ว นQารัก นQาทะนุถนอม ตัวอยQาง คนอะไรฟรุงฟริ้ง มุงมิ้งมาก อยากเจอ
แบบนี้อะ
- ป7ง : หมายถึงวQาใชQหรือเป›ะที่สุด นQาจะมาจากเสียงที่ดังเวลาอะไรมากระทบโดนอยQางจัง ตัวอยQาง โอย #EXO
โอเซกะพี่ชาน #callmebaby หลอมากป„งมาก
- ไฝวM : แผลงมาจากคําวQา fight ตัวอยQาง ปกติถามึงไฝวกับทงเฮกูอยูขางมึงนะซีวอน
- วิ้ง : หมายถึงดูสดใสเป2นประกาย ตัวอยQาง นานาจขอเงินไปเรียนขอนแกนหนอย ทําตาวิ้ง ๆ
- ลั้นลา : หมายถึงอาการที่ดูมีความสุขอารมณCดีไปกับสิ่งที่ชอบ ตัวอยQาง ปวดทองเมนส?ขนาดไหนกูก็ยังลั้นลา
ได
- เมMามอย, เมMาทCมอย หรือ มอย : หมายถึงการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราว บางคนวQาอาจจะมาจากคําวQา เมMา
เหม็นเอ็นจอย ตัวอยQาง เอาดจริง ๆ รูวามันเหนื่อยนะ อยากคุยเมามอยกะมันแหละ

1 ความหมายของคําเหลQานี้ไดMจากการสอบถามนิสิตที่ใชMคาํ เหลQานี้ และจากการคMนขMอมูลที่มีคนถามถึงความหมายและมีคนมาชQวยกันตอบบนหนMา

เว็บตQาง ๆ
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งุงิ : หมายถึง “หงุดหงิด พิมพCใหMสั้นลงเป2น งุงิ แคQเนื่องจากการออกเสียงวQางุงิ นั้นนQารักเกินกวQาจะหงุดหงิด
คําวQางุงิ จึงถูกเปลี่ยนมาเติมทMายประโยค เพื่อเพิ่มความนQารักของผูMใชMในเวลาที่ไมQรูMจะพูดอะไรออกมา”
(http://www.cubinet.in.th/netv2/home/ndetail/1385) ตัวอยQาง ชวงนี้ถูกบอกรักบอยจุง เขินนะเตง งุงิ
- จิ้น : หมายถึง จินตนาการ มาจากคํา imagine ตัวอยQาง แรง....กลิ่นปาก... เลนเอาฉันหมดอารมณืจิ้นเลย
- เกรียน : “เป2นศัพทCสแลงแทนบุคคลหรือกลุQมบุคคลที่มีพฤติกรรมกMาวรMาว กQอกวน ไรMเหตุผล หรือคิดวQาตัวเอง
เป2นศูนยCกลางของสังคมอินเทอรCเน็ต บุคคลกลุQมนี้จะใชMอารมณCมากกวQาเหตุผลหรือการวิเคราะหCไตรQตรอง”
(dictionary.sanook.com) ตัวอยQาง รุนพี่เดอะดาวนี่เกรียน ๆ ทั้งนั้น
- เวิ่นเวMอ : หมายถึง หาสาระไมQไดMไมQมีประโยชนC อาจจะมาจากคํา วุQนวายเพMอเจMอ ตัวอยQาง เพื่อไมใหดูเป{นการ
เวิ่นเวอทวีตพวกนี้จะทําลายตัวเองใน 2 นาที
ขMอสังเกตที่พบจากขMอมูลการแผลงคําใหมQที่พบนั้น สQวนมากเป2นการแผลงแบบนMอยสุด คือ แผลงเฉพาะ
พยัญชนะ สระ หรือวรรณยุกตC มีจํานวนนMอยที่จะแผลงมากกวQาหนึ่งสQวน โดยที่เมื่อแผลงแลMวผูMฟ7งยังสามารถรูMไดM
วQาแผลงมาจากคําใด และคําที่แผลงมานั้นก็ไมQซ้ํากับคําที่มีอยูQ อยQางไรก็ตาม เงื่อนไขนี้ยังสรุปไมQไดMวQาเป2น
เงื่อนไขจําเป2น ทั้งนี้เนื่องจากการออกแบบของงานวิจัยนี้ที่ทําใหMไดMเฉพาะขMอมูลคําที่ไมQปรากฏในพจนานุกรมเป2น
หลัก ลักษณะการแผลงคําอีกประการที่พบมากพอควรคือการเติมอักษรควบกล้ํา ร แมMในคําที่จะออกเสียงควบ
กล้ําไมQไดM เชQน วาย>วรั๊ย สัตว?>สราด ปVา>ปรา แป{บ>แพรบ นะ>นรา มึง>มรึง คะ>คระ แก>แกร แฮ>
แฮร อีดอก>เอดรอก อีบา>อิบรา นอกจากนี้ คําบางคํายังพบวQามีการแผลงออกมาเป2นคําใหมQไดMหลาย ๆ แบบ
เชQน แลว > [ลาว, แระ, แยว, แบว, แลว, แวว, แลน, ลWาว, และ, แรWะ] เลย > [เบย, เลย, โลย, เยย, เยย] นารัก >
[นารWาก, นายาก, นายWาก, นั่ลลั๊ค, นั่ลลWาค, นั่ลลั่ค, นั่ลลWาก, นั้ลลัค] มาก > [มัค, มั่ก, มWาก, มั่ค, มั๊ก] นะ > [นะ, นา,
เนาะ, นWา, โนWะ, เนาะ, นรา, เหนาะ] เป2นตMน
การแผลงคําที่มีความหลากหลายนี้ อาจเป2นไปไดMวQามีการแผลงแบบตQอเนื่องจากคําตั้งตMนเป2นคําที่หนึ่ง
แลMวแผลงจากคําที่หนึ่งเป2นคําที่สอง เชQน จึง>จุง>จุม (นารักจุงเบย นารักจุมเบย) โทรศัพท?>โทรสับ>โทสับ
อยQางไรก็ตาม กรณีเชQนนี้จะพิสูจนCไดMยากวQาเป2นเชQนนั้นจริง เพราะเราเห็นแตQรูปคําที่แผลงเทQานั้น ไดMแตQคาดเดา
วQาคําตั้งตMนคืออะไร วิธีการหนึ่งที่จะทําไดMคือการเสนอโมเดลการแผลงคําวQาหลักในการแผลงคําที่เป2นไปไดMคือ
อะไร และการแผลงแบบตQอเนื่องสอดคลMองกับคําอธิบายมากกวQาการคิดวQาทุกคําแผลงมาจากคําตั้งตMนเดียวกัน
เชQน หากยึดหลักวQาการแผลงคํามีลักษณะที่เป2นแบบแผลงใหMนMอยสุด (economy of derivation) การแผลง
แบบตQอเนื่องก็จะดูเหมาะสมมากกวQา
คําถามที่นQาสนใจศึกษาตQอจึงเป2นเรื่องที่จะตอบคําถามวQาทําไมจึงมีการแผลงไดMมากกวQาหนึ่งแบบ ทําไม
บางแบบจึงพบบQอยกวQาแบบอื่น คําถามเหลQานี้เป2นประเด็นสําคัญที่โมเดลการแผลงคําควรจะใหMคําอธิบายไดM ใน
เบื้องตMนนี้ นอกจากนี้ คําที่แผลงเป2นคําใหมQที่พบมักเป2นคําอนุภาค คําไวยากรณC คําแสดงอารมณC
-
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ขMอมูลคําแผลงที่วิเคราะหCในเบื้องตMนสามารถดูเป2นภาพเครือขQายไดMโดย Google Fusion Table (ดู
รายละเอียดใน 3.3.5) ซึ่งสามารถเลือกเขMาไปดูเครือขQายความสัมพันธCของคําตั้งตMนกับคําแผลงไดMวQามีอะไรบMาง ดัง
แสดงในรูปขMางลQางนี้

รูปที่ 17 ภาพเครือขายความสัมพันธ?ของคําตั้งตนและคําสรางใหม

3.2.2 คําสะกดผิด
การศึกษาคําสะกดผิดนี้คือการรวบรวมรายการคําที่ผูMชQวยวิจัยวิเคราะหCวQาผูMเขียนพิมพCตัวอักษรผิดไปจากที่
ตั้งใจโดยจะระบุคําที่คาดวQาผูMเขียนตั้งใจจะใชMจริง ๆ ลักษณะนี้เป2นเรื่องของ typo error จากนั้นจึงจะนําขMอมูล
คําผิดมาวิเคราะหCตQอวQาขMอผิดนั้นเกิดจากอะไร ซึ่งหลังจากที่ผูMวิจัยตรวจทานและคัดเลือกที่จัดเป2นการสะกดผิดมี
คําใหMวิเคราะหCในเบื้องตMน 953 คํา และเนื่องจากการเก็บขMอมูลนี้มองประโยชนCโดยตรงที่การนําไปใชMกับการตรวจ
แกMคําผิดในภาษาไทยดMวยคอมพิวเตอรC จึงจะใชMวิธีการวิเคราะหCแบบทางคอมพิวเตอรCคือหา minimum edit
distance ระหวQางคําผิดกับคําถูก เพื่อวิเคราะหCวQาตัวอักษรที่ผิดไปในคํานั้นคืออะไร ขั้นตอนที่เกิดขึ้นในการพิมพC
คําผิดคืออะไร ซึ่ง คําตอบที่ไดMจะอยูQในรูปแบบ 3 อยQางคือ พิมพCตัวอักษร x ตกไป พิมพCตัวอักษร x เกินมา
พิมพCอักษร x ผิดเป2น y จากนั้นจะรวบรวมขMอมูลการพิมพCที่ผิดนี้มาสรุปวQาผิดอะไรมากนMอยกวQากัน การนับ
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จํานวนนี้จะนับเฉพาะรูปคําที่ไดMจากการวิเคราะหC ไมQไดMนับจํานวนคําที่พบในขMอมูล เหตุที่ไมQสามารถนําจํานวน
ความถี่ในขMอมูลทั้งหมดมาใชMไดM เป2นเพราะคําที่เขียนผิดนั้นอาจไปซ้ํากับคําปกติคําอื่นไดM เชQน แกม พิมพCผิดโดย
ตกตัวอักษร ม กลายเป2น แก หรือ มาก พิมพCอักษรตกกลายเป2น มา หากนับรูปที่ผิดในตัวอยQางนี้ คือ แก หรือ
มา ก็จะไปไดMคําปกติที่ไมQไดMสะกดผิดมาดMวย (กรณีเชQนนั้น โดยหลักไมQสามารถตรวจพบจากการตัดคําไมQสําเร็จ แตQ
ที่ถูกบันทึกไวMเนื่องจากในขMอความนั้นจะมีคําอื่นที่ปรากฏในพจนานุกรม เมื่อผูMชQวยวิจัยแกMไขคําอื่นนั้นแลMวก็จะเห็น
วQามีคําผิดลักษณะนี้อยูQในขMอความดMวย จึงไดMบันทึกขMอผิดนี้ไวMแมMวQาคําที่ผิดนั้นจะสามารถเห็นเป2นคําและตัดคํา
ผQานไดM) ดังนั้น ในที่นี้จึงนับเฉพาะจากรูปคําสะกดที่ไดMมาเบื้องตMน
การนับวQาขMอผิดมีอะไรบMาง ทําโดยใชM package python-Levenshtein ในการเทียบความตQางและดูขั้นตอน
ที่ตMองใชMในการแปลงจากรูปคําหนึ่งไปเป2นอีกคําหนึ่ง ในที่นี้จะเลือกเฉพาะคําที่มีขMอผิดไมQเกินสองที่เทQานั้น เพราะ
หากมีการแกMไขเกินกวQานี้จะมองเป2นขMอผิดที่ไมQไดMเกิดจากการพิมพCผิด เชQน พิมพC สวัสดิ์ เป2น สวัส โดยละ
ตัวอักษรสามตัวของการันตCทิ้ง ขMอมูลที่ไดMมีสามประเภท คือ ตัวอักษรที่มาจากการพิมพCเกิน ตัวอักษรที่พิมพCตก
ไป และตัวอักษรที่พิมพCผิดเป2นอีกตัวหนึ่ง ตัวอยQางเชQน ไหม พิมพCผิดเป2น ไม เพราะพิมพCตกอักษร ห อะ พิมพC
ผิดเป2น อะ เพราะพิมพCไมMเอกเกินมา นอน พิมพCผิดเป2น ตอน เพราะพิมพC น เป2น ต (ต เป2นแป•นที่อยูQเหนือ น)
เป2นตMน เมื่อสรุปขMอมูลจากโปรแกรมที่จับขMอผิด จะไดMผลดังนี้
ตัวอักษรที่พิมพCตก มีจํานวนทั้งหมด 42 ตัวอักษร เป2นตัวอักษรพยัญชนะ 22 ตัว สระ 16 รูป
วรรณยุกตC 3 ตัวคือไมQเอกและไมMโท และตัวการันตC 1 ตัว ทั้งหมดเกิดขึ้น 211 ครั้ง
C
19
ุ
6
ท 3
ื
1
Q
17
ี
6
บ 3
ึ
1
อ 14
ล 5
ธ 2
แ 1
M
14
เ
5
ป 2
ข 1
ร 13
ต 4
ู
2
พ 1
า 13
ม 4
็
2
โ
1
ห 12
ะ 4
ิ
2
™
1
น 10
ก 4
จ 1
ณ 1
ย 9
ว 3
ฉ 1
ใ
1
ง 8
ั
3
ฏ 1
ด 6
ไ
3
ำ 1
ตัวอักษรที่พิมพCเกิน พบ 36 แบบ เป2นรูปพยัญชนะ 20 ตัว รูปสระ 11 ตัว และเป2นรูปวรรณยุกตC 4 ตัว
ตัวการันตC 1 ตัวทั้งหมดเกิดขึ้น 199 ครั้ง
Q
39
M
27
™
25
เ
10

53

า

7
ว
4
ไ
C
7
ะ
4
ห
ิ
7
ค
3
ง
พ
6
ม
3
ท
แ
6
ร
3
ป
ก
4
ส
3
ล
น
4
ั
3
ู
ย
4
ี
3
ื
ตัวอักษรที่พิมพCผิด แสดงในรูปของ x-y หมายถึงพิมพCผิดจาก x เป2น y
เกิดขึ้น 640 ครั้ง ขMอมูลที่พบแสดงในตารางขMางลQางนี้
ก - ค
2
จ - ค
1
ด - ต
3
ก - ด
10
จ - ต
1
ด - ท
1
ก - น
1
ช - ข
5
ด - น
2
ก - ผ
1
ช - ญ
1
ด - ส
2
ก - ว
1
ซ - ช
2
ด - เ
2
ก - ส
1
ซ - ™
1
ต - ค
2
ก - ห
2
ญ - ช
1
ต - จ
1
ก - M
1
ญ - ณ 1
ต - ด
1
ข - จ
3
ญ - น 1
ต - น
1
ข - ช
2
ญ - ฯ
1
ต - ร
2
ข - น
1
ฎ - ฏ
2
ถ - ท
1
ค - ก
1
ฏ - ฎ
5
ถ - ฤ
1
ค - ต
1
ฏ - ฐ
1
ถ - ส
1
ค - ว
1
ฑ - ฐ
1
ท - ฑ
1
ง - ฃ
2
ฑ - ท
1
ท - ม
2
ง - ป
1
ณ - ญ 1
ท - ย
1
ง - ฝ
1
ณ - น 5
ท - ื
1
ง - ม
2
ณ - ร
2
น - ง
3
ง - ล
1
ณ - C
2
น - ณ 5
ง - ว
10
ด - ก
4
น - ด
1
จ - ข
1
ด - จ
1
น - ย
9

3
ุ
2
3
จ
1
2
ช
1
2
บ
1
2
ด
1
2
ฟ
1
2
Ÿ
1
2
อ
1
มีจํานวนมากสุดคือ 255 แบบ
น
น
น
น
น
บ
บ
บ
บ
บ
บ
ป
ป
ป
ผ
พ
พ
พ
พ
ฟ
ภ

-

ร
ล
ห
ะ
า
ข
ป
ย
ล
ส
ะ
บ
พ
แ
พ
ถ
บ
ผ
า
ๆ
ถ

7
5
1
1
1
2
7
3
2
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1

53

ม
ม
ม
ม
ม
ม
ม
ม
ย
ย
ย
ย
ย
ย
ย
ย
ย
ร
ร
ร
ร
ร
ร
ร
ร
ร
ร
ล
ล
ล
ล

-

ง
ท
น
ย
ส
ห
ั
C
ญ
น
บ
ม
ร
ว
ษ
Q
C
ค
ณ
ต
น
ย
ล
ั
ิ
ี
C
ง
ช
บ
ย

1
3
1
2
1
1
1
1
1
12
5
2
2
1
1
1
1
2
1
2
6
2
6
1
1
4
1
1
1
2
1

ล
ล
ล
ล
ว
ว
ว
ว
ว
ว
ว
ว
ว
ว
ว
ว
ศ
ศ
ษ
ส
ส
ส
ส
ส
ส
ส
ส
ส
ห
ห
ห

-

ร
ห
Q
C
ก
ค
ง
น
บ
ล
ส
ั
า
ิ
ึ
Q
ฒ
ส
ด
จ
ฉ
ต
ฝ
ฟ
ล
ศ
ั
เ
ก
ง
ต

7
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

ห
ห
ห
ห
อ
อ
อ
อ
อ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ
ะ

-

ั ั ั ั ั - ี
ั - M
ั - ™
ั - ํ
า า า า า า า ำ -

พ
ฟ
ม
ฮ
ย
ฮ
ิ
แ
Q
พ
ส
ั
Q
M
™
ม
ส
ะ
า

บ
พ
ว
ส
ห
Q
M
ม

1
2
1
1
1
1
5
3
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
9
1
7
2
1

ำ - า
ิ - ร
ิ - ว
ิ - อ
ิ - ี
ิ - ึ
ิ - ื
ี - ร
ี - ั
ี - ิ
ี - ึ
ี - ื
ี - Q
ี - M
ึ - ค
ึ - ิ
ึ - ี
ึ - ื
ื - ิ
ื - ี
ื - ึ
ื - Q
ุ - ึ
ุ - ู
ุ - M
ู - ุ
เ - ด
เ - ส
เ - แ
เ - M
แ - อ

1
1
1
1
3
2
8
4
5
4
4
4
1
1
1
2
1
4
4
2
3
1
2
2
1
8
4
2
1
1
2

54

M

M

M

M

M

M

M

M

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

็

็

็

็

็

แ
โ
โ
ใ
ใ
ไ
ไ
ไ

- เ
- ด
- ว
- โ
- ไ
- ำ
- ใ
- ๆ
- ก
- ิ
- Q
- M
- ™
- น
- ย
- ล
- ว
- า
- ื
- ุ
- M
- ™
- Ÿ
- ก
- ั
- า
- ุ
- เ
- Q
- ™
- Ÿ

4
1
2
1
4
1
12
1
1
1
1
20
6
1
1
1
1
5
1
1
23
3
2
1
18
3
1
6
5
43
2

™ ™ ™ ™ ™ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ C C C C C C C -

ร
ี
็
Q
M
ษ
Q
M
™

ื

ิ

ณ
ม
ย
ร
ล

1
1
2
1
16
1
1
3
3
2
1
1
1
1
1
2

55

ในกรณีที่ตรวจพบการพิมพCอักษรผิดสองครั้ง โดยครั้งแรกผิดจาก x เป2น y และครั้งที่สองผิดจาก y
เป2น x จะหมายความวQาคํานั้นมีขMอผิดแบบที่พิมพCอักษรสลับตําแหนQง ซึ่งจากขMอมูลที่พบ พบวQามี 23 คํา
เชQน เกี่ยกวับ เกิดจากการพิมพC ว เป2น ก และพิมพC ก เป2น ว ขMอพึงสังเกตคือ ในจํานวนกรณีที่พิมพCอักษร
ผิด 640 ครั้งนี้ มี 291 ครั้งที่มีเหตุจากการพิมพCแป•นผิดไปโดนตัวอักษรใกลMเคียง เชQน – ั (พิมพC ขาว เป2น
ขัาว) ก – ด (พิมพC ก็ เป2น ด็) ็ - W (พิมพC เขมแข็ง เป2น เขมแขWง) เป2นตMน และมี 46 ครั้งมาจากการพิมพC
ผิดโดยไมQไดMกดปุ¡ม Shift จึงไดMตัวอักษรผิดในแป•นนั้นมา เชQน ู - ุ ็ หรือประมาณ 53% ที่
เป2นขMอผิดจากการพิมพCแป•นใกลMเคียงหรือการลืมยกแป•น บางกรณีก็เป2นเรื่องความสับสนในการใชMรูป
วรรณยุกตCหรือไมQก็จงใจใชMใหMผิด เชQน
- W (พิมพC นา เป2น นWา) ซึ่งพบมากถึง 63 ครั้งหรือ 67% ของการ
พิมพCวรรณยุกตCผิด
3.2.3 เปรียบเทียบผลภาษาแหลงตาง ๆ
ในการตอบสมมติฐานแรกของงานวิจัยนี้ที่คาดวQาคําเขียนผิดอักขรวิธีไทยจะพบในตัวบทที่ไมQเป2น
ทางการมากกวQาในตัวบททางการ เดิมกําหนดวQาจะนําขMอมูลจากเว็บขQาวมาเป2นตัวแทนของตัวบทที่มีภาษา
แบบเป2นทางการ แตQดMวยอุปสรรคในการรวบรวมขMอมูลจากเว็บสํานักขQาวที่วางแผนไวMมีความลQาชMากวQาที่คาด
ไวM จึงไมQสามารถนําขMอมูลจากเว็บของขQาวสดและคมชัดลึกมาใชMเป2นตัวแทนของภาษาที่เป2นทางการไดMทัน
การวิเคราะหCเปรียบเทียบขMอมูลภาษาที่เป2นทางการกับไมQเป2นทางการจึงทําดMวยวิธีทางอMอม กลQาวคือ ใชM
ขMอมูลรวมที่วิเคราะหCไดMจากทวิตเตอรCที่นําเสนอมาแลMวเป2นตัวแทนของขMอมูลภาษาที่ไมQเป2นทางการ
สQวนขMอมูลภาษาทางการนั้นใชMการกรองเฉพาะขMอความที่ทวีตมาจากของสํานักขQาว โดยคัดเลือกขMอความจาก
Twitter ID ของสํานักขQาวตQาง ๆ ดังนี้ สํานักขQาวไทย อสมท (@TNAMCOT), สํานักขQาวเนชั่น
(@nnanews), ไทยรัฐ (@Thairath_News), ไทยโพสตC (@thaipost), โพสตCทูเดยC (@PostToday),
ฐานเศรษฐกิจ (@Thannews), ThaiPBS (@ThaiPBS)ม ขQาวกีฬาสํานักขQาวไทย (@TNA_Sport), TNEWS
TV (@TNEWSTV), SpringNewsTV (@SpringNews_TV), สํานักขQาวเนชั่น (@nnanews), NationTV
(@NationTV22), จส.100 (@js100radio), สวพ.FM91 รายการขQาวจราจร (@fm91trafficpro), ครอบครัว
ขQาว 3 (@krobkruakao3), ประชาชาติ (@prachachat), สํานักขQาวไทย อสมท (@TNAMCOT) เมื่อไดM
ขMอมูลทวีตจากสํานักขQาวแลMวจํานวน 19,905 ทวีตจึงนํามาผQานโปรแกรมตัดคําภาษาไทย และใชMหลักการเดิม
คือดูจํานวนทวีตที่ไมQสามารถตัดคําไดMสําเร็จดMวยเหตุผลตQาง ๆ แบบที่กลQาวมาแลMว ซึ่งพบวQามีจํานวน 9,139
ทวีตหรือประมาณ 45.9% ที่ไมQผQานการตัดคํา ซึ่งนMอยกวQาภาพรวมของทวีตทั้งหมดที่ไดMทดลองตัดคําโดยนับ
เฉพาะที่นําขMอมูลมาจัดคําในชQวงวันที่ 6-9 มีนาคม 2558 ที่ไมQสามารถตัดคําไดMประมาณ 58.4% จากนั้นจึง
สุQมตัวอยQางจากขMอความที่ตัดคําไมQไดMมาวิเคราะหCวQามีสาเหตุจากการเขียนคําผิดอักขวิธีจํานวนเทQาใด แลMวจึง
เทียบผลที่ไดMกับผลที่นําเสนอใน 3.2.2 เพื่อตอบสมมติฐานขMอแรก พบวQา ขMอความที่ไมQสามารถตัดคําสําเร็จ
สQวนใหญQมีสาเหตุมาจากเหตุอื่น เชQน การใชMคํายQอ ชื่อเฉพาะ คําทับศัพทC ฯลฯ มากกวQาการเขียนผิดอักขรวิธี
ทั้งในทวีตที่มาจากสํานักขQาวและทวีตในคลังขMอมูลรวม แตQเมื่อเปรียบเทียบเฉพาะสQวนที่เป2นผลมาจากการ
เขียนผิดอักขรวิธีพบวQาในทวีตจากสํานักขQาวมีขMอผิดเชQนนี้นMอยกวQามากคือ 2% เทียบกับ 17.4% ในทวีตทั่วไป
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ผลที่ไดMนี้ยืนยันวQาในภาษาที่ใชMเป2นทางการมีการเขียนคําที่ผิดอักขรวิธีนMอยกวQาภาษาที่ไมQเป2นทางการ ดังแสดง
ในตารางขMางลQางนี้
ภาษาทางการ

ภาษาไมQทางการ

45.9% (9139/19905)
จํานวนขMอความที่ตัดคําไมQผQาน
58.4% (269168/461056)2
2% (12/600)
17.43% (608/3489)
สาเหตุจากการเขียนคําผิดอักขวิธี
82.57% (2,881/3489)
สาเหตุจากเรื่องอื่น เชQน ชื่อเฉพาะ คําทับศัพทC ฯลฯ 98% (588/600)
ตารางที่ 7 : เปรียบเทียบคําเขียนผิดอักขรวิธีในภาษาที่เป{นทางการและไมเป{นทางการ

3.2.4 แบบจําลองคําแผลง
ป7ญหาคําที่แผลงไปจากคําเดิมเป2นป7ญหาพื้นฐานที่พบในการประมวลผลภาษาจริงที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะในกรณีที่ตMองการประมวลผลภาษาจากสื่อที่ไมQเป2นทางการ เชQน สื่อสังคมออนไลนCอยQางทวิตเตอรC
หรือจากเว็บที่มีการแลกเปลี่ยนความเห็นทั่วไปอยQางพันทิป ถึงแมMวQาป7ญหาที่พบนี้จะสะทMอนใหMเห็นวQาคนไทย
จํานวนไมQนMอยยังมีป7ญหาในเรื่องการเขียนคําภาษาไทยโดยเฉพาะอยQางยิ่งการใชMรูปวรรณยุกตCใหMถูกตาม
หลักการผันวรรณยุกตC ซึ่งสะทMอนเป2นป7ญหาที่เกี่ยวขMองกับการใหMความรูMภาษาไทยที่ถูกตMองแกQคนทั่วไป และ
เป2นป7ญหาที่ตMองดําเนินการแกMไข แตQในอีกแงQมุมหนึ่ง ป7ญหานี้ก็สะทMอนใหMเห็นถึงการใชMภาษาจริงที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะในยุคที่คนทั่วไปสามารถใชMสื่อออนไลนCในการติดตQอสื่อสารไดMสะดวกมากขึ้น ความเรQงรีบและความ
ไมQระวังก็เป2นเหตุใหMมีการพิมพCผิดเกิดขึ้นไดM หรือบางครั้งก็มีการพิมพCคําตามลักษณะภาษาพูดจริง ๆ มีการ
ใชMคําที่ไมQเป2นทางการ มีการใชMคําที่เขียนเลียนเสียงที่พูดจริง หรือมีการแผลงคําดMวยกลวิธีตQาง ๆ ตามที่กลQาว
มา ป7ญหานี้จึงสะทMอนใหMเห็นถึงความจําเป2นอีกดMานหนึ่งที่โปรแกรมคอมพิวเตอรCตQาง ๆ ที่ตMองประมวลผล
ภาษาที่ใชMกันจริงจะตMองมีความยืดหยุQนพอที่จะสามารถประมวลผลขMอมูลภาษาที่ไมQเป2นทางการ มีขMอผิดพลาด
ตQาง หรือมีคําที่ยังไมQรูMจักไดM ซึ่งงานในสQวนนี้ประกอบดMวยหลายสQวนดMวยกัน ไดMแกQ
1) การรูMจําชื่อเฉพาะที่คอมพิวเตอรCจะตMองสามารถรูMวQาในขMอมูลนั้นมีชื่อตQาง ๆ เชQน ชื่อคน สถานที่
องคCกร ผลิตภัณฑC ฯลฯ แมMวQาจะไมQเคยเห็นขMอมูลชื่อนั้นมากQอน
2) การรูMคําทับศัพทCภาษาตQาง ๆ คือ รูMวQาคําที่เขียนดMวยอักษรไทยเหลQานั้นเป2นการเขียนแบบทับศัพทC
มาจากภาษาอื่น เชQน ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ¡น ซึ่งบQอยครั้งเราจะพบวQาคําทับศัพทCที่ผูMคนทั่วไปเขียนนั้นมีความ
หลากหลายไมQตรงตามหลักเกณฑCการทับศัพทCของราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งคําทับศัพทCนี้ก็อาจจะคาบเกี่ยวกับ
การเป2นชื่อเฉพาะไดMดMวย เชQน หางพารากอน เป2นชื่อเฉพาะที่มาจากการทับศัพทC
3) การแกMไขคําสะกดผิด คือ รูMวQาคําที่เขียนผิดนั้นมาจากคําที่ถูกตMองอะไร ซึ่งจะเป2นไดMทั้งแบบที่เมื่อ
เขียนผิดแลMวทําใหMขMอความนั้นไมQสามารถอQานไดM เชQน “รูวาคําที่เขียนผิดนั้นมาจากคําที่ถูกตัองอะไร” (พิมพC
ไมMโทเป2นไมMหันอากาศทําใหMอQานไมQไดM) หรือแบบที่เขียนผิดแตQก็สามารถอQานไดMเป2นคําอื่นแตQทําใหMไดMความที่ผิด

2 ขMอมูลจากตาราง 6 นับผลทวีตที่นาํ เขMาในวันที่ 6-9 มีนาคม 2558
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ไป เชQน “รูวาคําที่เขียนผิดนั้นมาจากคําที่ถูตองอะไร” (พิมพCตก ก แตQอQานเป2น ถู - ตMอง ไดM) ซึ่งโปรแกรม
คอมพิวเตอรCจะตMองมีโมดูลของการทําแกMไขคําสะกดผิดนี้ใหMถูกตMองไดMทั้งสองลักษณะที่กลQาวมา
4) คํายQอ คือ รูMวQาชุดตัวอักษรที่เห็นเป2นการใชMคํายQอ ถึงแมMวQาบางครั้งจะไมQมีการใชMเครื่องหมาย
มหัพภาคก็ตาม เชQน ผช มาจาก ผูชาย
5) การซ้ําคําหรือลากเสียงยาว คือ คําที่เขียนแบบภาษาพูดที่เป2นการซ้ําคํา เชQน ดี๊ดี หรือการเขียน
แบบเนMนการลากเสียงดMวยการพิมพCอักษรเดิมตQอเนื่อง เชQน คาาาาาาาา บายยยยย
6) การรูMคําแผลง คือ รูMวQาคําที่เขียนมานั้น แมMจะยังไมQปรากฏในพจนานุกรม แตQคาดไดMวQาแผลงมา
จากคําเดิมอะไร เชQน นายWาก มาจาก นารัก ทะไม มาจาก ทําไม เป2นตMน ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอรC
จําเป2นตMองมีโมดูลที่จะบอกไดMวQารูปคําที่เห็นนั้นแผลงมาจากคําเดิมคืออะไร ซึ่งในงานวิจัยนี้จะไดMเสนอแนวคิด
การพัฒนาแบบจําลองคําแผลงโดยอาศัยผลการวิเคราะหCในขMอ 3.2.2 เป2นพื้นฐาน
การแผลงคําที่พบในงานนี้สามารถอธิบายไดMในสองแนวทาง แนวทางแรกคือ การใชMทฤษฎีอุตมผล
(optimality theory) ชQวยอธิบายรูปแผลงที่พบวQารูปใดเป2นรูปที่เป2นไปไดMมากกวQารูปอื่นผQานการกําหนด
ขMอบังคับตQาง ๆ (constraints) และจัดลําดับความสําคัญของขMอบังคับเหลQานั้น แนวคิดทฤษฎีอุตมผลเป2น
แนวคิดที่ใชMอธิบายปรากฏการณCทางสัทวิทยาภาษาตQาง ๆ ไดMเป2นอยQางดีและมีความเป2นไปไดMที่จะนํามาใชM
อธิบายการเกิดคําแผลงตQาง ๆ ที่วQามานี้ไดM โดยการกําหนดวิธีการแผลงคําแบบตQาง ๆ อยQางที่กลQาวมาแลMว
เชQน แผลงเสียงพยัญชนะตMน แผลงเสียงสระ แผลงเสียงวรรณยุกตC แผลงโดยใชMรูปแปรของพยัญชนะตMน
พยัญชนะสะกด หรือรูปสระ ซึ่งจะมีความเป2นไปไดMจํานวนมาก โดยที่จะมีขMอบังคับตQาง ๆ เกี่ยวขMองชุดหนึ่งที่
จะมีลําดับความสําคัญแตกตQางกัน ดMวยวิธีนี้ก็จะทําใหMมีคําแผลงจํานวนหนึ่งเทQานั้นที่ผQานเกณฑCที่ละเมิด
ขMอบังคับนMอยสุดออกมา แนวทางนี้เป2นประโยชนCโดยตรงสําหรับนักภาษาศาสตรCที่สนในในทฤษฎีอุตมผลที่
จะไดMประยุกตCใชMทฤษฎีนี้กับป7ญหาคําแผลงในภาษาไทยไดM
แนวทางที่สองซึ่งเป2นแนวทางที่ผูMวิจัยเลือกใชMในงานนี้ คือแนวทางที่มองป7ญหาของคําแผลงเป2น
แบบจําลองการประมวลผลคําไทยแบบหนึ่ง โดยที่คําแผลงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถสรMางขึ้นไดMดMวยวิธีการตQาง ๆ
ดังที่กลQาวมา แตQความนQาจะเป2นที่จะเกิดคําแผลงตQาง ๆ นั้นไมQเทQากัน แนวคิดนี้เป2นแนวคิดทางภาษาศาสตรC
คอมพิวเตอรCที่จะคํานวณความเป2นไปไดMของการเกิดคําแผลงแบบตQาง ๆ โดยมีคQาผQานเกณฑCที่ระดับหนึ่ง หาก
การแผลงคํามีความนQาเป2นสูงกวQาคQาที่กําหนดก็จะสามารถแผลงไดM แตQทั้งนี้ ความนQาจะเป2นของการแผลงคํา
แตQละแบบก็อาจมีคQามากนMอยแตกตQางกันซึ่งควรจะสะทMอนใหMเห็นจากการวิเคราะหCคลังขMอมูลภาษาขนาดใหญQ
ผูMวิจัยเลือกแนวทางนี้ในงานนี้ดMวยเหตุวQาจะเป2นประโยชนCในการนําไปใชMจริงมากกวQา เพราะจะทําใหMไดMโมดูล
คําแผลงภาษาไทยสําหรับใชMในการประมวลผลภาษาไทย
แบบจําลองคําแผลงภาษาไทยในที่นี้มองวQาเป2นการหาคําแผลง (Drv) ที่มีความนQาจะเป2นมากที่สุดเมื่อ
กําหนดรูปคําตั้งตMน (Org) ใหM โดยที่คําแผลงนั้นประกอบดMวยรูปคําที่เขียน (DF) และเสียงที่อQาน (DS) และคําตั้ง
ตMนประกอบดMวยรูปคําที่เขียน (OF) และเสียงที่อQาน (OS) ในที่นี้จะถือวQารูปและเสียงของคําประกอบดMวย
สQวนยQอย ๆ คือตัวอักขระ Fi และเสียง Si โดยที่ Si แทนทั้งเสียงพยัญชนะตMน สระ พยัญชนะทMาย และ
วรรณยุกตC สQวน Fi แทนอักขระที่สอดคลMองกับเสียง Si ซึ่งเป2นไดMทั้งรูปพยัญชนะ รูปสระ รูปวรรณยุกตC และ
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ความนQาจะเป2นของการแผลงเสียงนั้นเป2นอิสระจากกัน ดMวยแนวคิดนี้ เราจึงสามารถคํานวณหาคําแผลงและ
ความนQาจะเป2นที่จะไดMคําแผลงตQาง ๆ ออกมาเปรียบเทียบกันไดM แบบจําลองคําแผลงภาษาไทยเขียนไดMดังนี้
≈
≈
≈

|

,
,
,

P

&

=

|

&

&

|

&

|

∗

|

∗

|

|

∗

|

∗

|

∗

|

กลQาวคือ ความนQาจะเป2นที่คํา Org จะแผลงเป2น Drv มองวQามาจากองคCประกอบสองสQวนคือ รูป F และ
เสียง S ที่รูปและเสียงคําเดิม OF & OS แผลงเป2นรูปและเสียงใหมQ DF & DS และประมาณตQอวQาการแผลงของ
รูปและเสียงสามารถพิจารณาเป2นสQวน ๆ ไดM Fi และ Si โดยที่คQาความนQาจะเป2นของทั้งคํามาจากผลคูณรวม
ของการแผลงแตQละสQวน ซึ่งมองตQอเป2นคQาความนQาจะเป2นของการแผลงรูปจาก OFi เป2น DFi และแผลงเสียง
จาก OSi เป2น DSi ในขณะเดียวกันทั้งคําเดิมและคําแผลงควรมีความสัมพันธCระหวQางรูปและเสียงภายในคํานั้น
ดMวย จึงนําคQาความนQาจะเป2นของความสอดคลMองของ OSi กับ OFi และ DSi กับ DFi มาคิดดMวย แตQเนื่องจาก
P(FSi | DSi) เป2นคQาคงที่จึงไมQมีผลตQอการหา Drv แบบตQาง ๆ ที่ตMองการเมื่อเทียบกับคํา Org เดียวกันจึงตัด
ออกไปไดMเหลือเป2นสมการสุดทMาย
คQาความนQาจะเป2น P(DFi | OFi) คํานวณจากขMอมูลการแผลงรูปคําที่พบในคลังขMอมูล เชQน P(ต|ส)
ประมาณจากจํานวนคําแผลงที่มีพยัญชนะ ส แปลงมาจากรูปเดิม ต (สัตว?>สัส) P(าย|ไ) ประมาณจากจํานวน
คําแผลงที่มีการแปลงรูปสระจาก ไ- เป2น -าย (ไง>งาย) เป2นตMน สQวน P(DSi | OSi) คํานวณจากขMอมูลการแผลง
คําที่พบในคลังขMอมูลที่วิเคราะหCวQามีการแผลงจากเสียง OSi เป2น DSi มากนMอยเพียงใด เชQน P(ee|ii) ประมาณ
จากจํานวนคําแผลงที่มีการแผลงเสียงสระจากเดิม ii เป2น ee (นี้>เน) P(ch|s) ประมาณจากจํานวนคําแผลงที่มี
การแผลงเสียงพยัญชนะจาก s เป2น ch (สดใส>ฉดใฉ) P(T4|T5) ประมาณจากจํานวนคําแผลงที่มีการแผลงเสียง
วรรณยุกตCจากจัตวาเป2นตรี (เขา>เคา)
ดMวยแบบจําลองความนQาจะเป2นนี้ทําใหMเราสามารถคาดเดาไดMวQาคําแผลงนั้น ๆ มีโอกาสที่จะเกิดหรือ
พบในขMอมูลมากนMอยเพียงใด แตQในการใชMงานจริงนั้น ยังตMองอาศัยโมดูลการสรMางคําแผลงที่เป2นไปไดMแบบ
ตQาง ๆ กQอน ซึ่งทําไดMโดยอาศัยขMอมูลการวิเคราะหCคําแผลงที่กลQาวมาแลMว
1. Org = OSi,n & OFi,n = (Oic Ov Ofc Ot) & (Oif Ovf Otf Off Okf)
2. apply การแปลงเสียงพยัญชนะตMน Oic >> Dic โดยอาศัยทางเลือกที่เป2นไดMของ Oic นั้น หรือคง

เสียงนั้น Dic = Oic
3. apply การแปลงเสียงสระ Ov >> Dv โดยอาศัยทางเลือกที่เป2นไดMของ Ov นั้น หรือคงเสียงนั้น Dv
= Ov
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4. apply การแปลงเสียงพยัญชนะทMาย Ofc >> Dfc โดยอาศัยทางเลือกที่เป2นไดMของ Ofc นั้น หรือ

คงเสียงนั้น Dvc = Ovc
5. apply การแปลงเสียงวรรณยุกตC Ot >> Dt โดยอาศัยทางเลือกที่เป2นไดMของ Ot นั้น หรือคงเสียง
นั้น Dt = Ot
6. สรMาง permutation ของ (Dic, Dv, Dfc, Dt) สําหรับการแผลงเสียง
7. apply การแปลงรูปพยัญชนะตMน Oif >> Dif หรือคงรูปนั้นไวM Dif = Oif
8. apply การแปลงรูปพยัญชนะสะกด Off >> Dff หรือคงรูปนั้นไวM Dff = Off
9. apply การแปลงรูปสระ Ovf >> Dvf หรือคงรูปนั้นไวM Dvf = Ovf
10. apply การแปลงรูปตัวการันตC Okf >> Dkf หรือคงรูปนั้นไวM Dkf = Okf
11. สรMาง permutation ของรูปเขียน (Dif Dvf Dff Dkf) สําหรับการแผลงรูปเขียน
12. เชื่อมโยงผลจากรูปแผลงเขMากับเสียงที่แผลง โดยพิจารณาใหMรูปและเสียงสอดคลMองตามหลัก
อักขรวิธี พรMอมทั้งกําหนดรูปวรรณยุกตCใน 2 แบบ แบบแรกใชMรูปใหMถูกตามหลักการผัน
วรรณยุกตC แบบที่สองใชMรูปวรรณยุกตCใหMตรงตามเสียงวรรณยุกตC (ซึ่งพบวQาเป2นวิธีการที่พบใน
ขMอมูลคําแผลงจํานวนมาก)
13. นําผลที่ผQานการเชื่อมโยงไดMไปคํานวณความนQาจะเป2นโดยอาศัยสถิติคําแผลงที่วิเคราะหCไดM
คัดเลือกคําแผลงที่ผQานเกณฑCคQาต่ําสุดเป2นตัวเลือกคําแผลงที่จะพบไดM
แบบจําลองคําแผลงลักษณะนี้จะสอดคลMองกับขMอมูลจริงที่พบเพราะอาศัยความเป2นไปไดMในการแปลง
รูปหรือเสียงจากตัวอยQางที่พบจริง ในขณะเดียวกันก็จะทําใหMคําแผลงมีแนวโนMมเลือกการแผลงนMอยสุดหรือไมQ
มากเกินไปจนไมQเหลือเคMาเดิม เพราะแบบจําลองนี้จะใหMคQาความเป2นไปไดMต่ําลงหากมีการใชMวิธีการแผลงมาก
วิธีขึ้น
3.3 แนวทางการใช!ประโยชน$จากคลังข!อมูลแบบสั่งสม
การวิเคราะหCและประมวลผลขMอมูลที่อยูQในคลังแบบสั่งสม สามารถนําไปประยุกตCใชMกับการศึกษาไดMใน
หลายรูปแบบ ทั้งนี้เนื่องจากการประมวลผลขMอมูลแบบ Real time นั้นเป2นไปไดMยาก เนื่องจากขMอจํากัดทาง
ทรัพยากร ดังนั้นในงานวิจัยชิ้นนี้จึงไดMเสนอแนะแนวทางการนําขMอมูลไปใชMประโยชนC ผQานการเทคนิคการสรMาง
ภาพมโนทัศนC โดยใชMขMอมูลที่ไดMจากการจําลองขึ้นโดยประมาณการจากขMอมูลที่มีอยูQในคลังขMอมูลป7จจุบัน
เครื่องมือหลักที่ใชMในการสรMางภาพมโนทัศนCครั้งนี้ คือ FusionCharts, Google GeoCharts, และ Google
FusionTables แนวทางในการนําขMอมูลจากคลังขMอมูลสั่งสมไปใชMประโยชนC อาทิเชQน
3.3.1 การนับจํานวนคํา (Word frequency count)
การนับจํานวนคํา เป2นการวิเคราะหCในเบื้องตMนเพื่อแสดงใหMเห็นจํานวนคําที่ถูกจัดเก็บใน
คลังขMอมูล การนับจํานวนคํา สามารถจําแนกไดMตามชQวงเวลาที่ขMอมูลไดMถูกสรMางขึ้น ดังตัวอยQางที่
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ปรากฏในแผนภาพที่ 18 และตามชQวงเวลาของการจัดเก็บขMอมูล ดังตัวอยQางที่ปรากฏในแผนภาพที่
19

รูปที่ 18 ตัวอยางการนําเสนอจํานวนคําที่จดั เก็บตามชวงเวลาทีข่ อมูลไดถูกสรางขึน้ (ขอมูลจําลอง)

รูปที่ 19: ตัวอยางการนําเสนอจํานวนคําทีจ่ ดั เก็บตามชวงเวลาของการจัดเก็บขอมูล (ขอมูลจําลอง)

นอกจากนี้การแสดงผลการนับจํานวนคํา ยังสามารถแสดงในรูปแบบของจํานวนคําสะสมไดM
อีกดMวย ดังตัวอยQางที่ปรากฏในแผนภาพที่ 20

61

รูปที่ 20: ตัวอยางการนําเสนอจํานวนคําสะสมตามชวงเวลาที่ขอมูลไดถูกสรางขึ้น (ขอมูลจําลอง)

รูปที่ 21: ตัวอยางการนําเสนอจํานวนคําสะสมตามชวงเวลาของการจัดเก็บขอมูล (ขอมูลจําลอง)

เทคนิคการสรMางแผนภาพที่นํามาใชMในการนับจํานวนคําสามารถทําไดMในหลายรูปแบบ ในงานวิจัย
ชิ้นนี้ ผูMวิจัยไดMเลือกใชMแผนภูมิแทQงแนวนอนในการนําเสนอ เนื่องจากเป2นแผนภูมิที่สามารถเขMาใจไดM
งQาย ไมQมีความซับซMอน สามารถใหMขMอมูลทั้งในภาพกวMางและเฉพาะเจาะจงในบางรายการไดM
นอกจากนี้ยังสามารถแสดงใหMเห็นถึงแนวโนMมหรือทิศทางของปริมาณขMอมูลที่อยูQในคลังไดMเป2นอยQางดี
การเลือกใชMแผนภูมิที่อยูQในลักษณะแนวนอน สามารถทําใหMผูMชมเห็นภาพรวมของแผนภูมิไดMเป2นอยQาง
ดี
ทั้งนี้จํานวนขMอมูลที่จะตMองเพิ่มขึ้นมาอยูQเสมอ ทําใหMจําเป2นตMองใชMการออกแบบเชิงตอบสนอง
(responsive design) ที่ทําใหMระบบสามารถกําหนดขนาดแผนภูมิไดMตามจํานวนขMอมูลโดยอัตโนมัติ
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นอกจากนี้ระบบสามารถสรMางแถบเลื่อน (Scrollbar) ในการกรณีที่จํานวนขMอมูลเพิ่มมากขึ้น อยQางไรก็
ตามการใชMแถบเลื่อนในแนวนอนมักไมQคQอยนิยมใชMในการออกแบบ เนื่องจากขัดกับการใชMงานในเชิง
การยศาสตรCที่ผูMใชMจะตMองเลื่อนชุดอุปกรณCนําเขMา (เชQน เมMาสC หรือทัชแพด) ไปในแนวนอน ในขณะที่
ชุดอุปกรณCในป7จจุบันมีการออกแบบที่อํานวยความสะดวกในการเลื่อนขMอมูลในเชิงแนวตั้งมากกวQา
การใชMแผนภูมิแนวตั้งอาจเป2นทางเลือกหนึ่งของการแสดงผลการนับจํานวนคําไดMทางหนึ่ง อยQางไร
ก็ตามขMอจํากัดที่สําคัญของการใชMแผนภูมิแนวตั้งคือ ขนาดความสูงของหนMาจอคอมพิวเตอรCที่
โดยทั่วไปมักจะสั้นกวQาความกวMางของหนMาจอคอมพิวเตอรC ทําใหMมีพื้นที่จํากัดในการแสดงผลขMอมูล
นMอยกวQาการใชMแผนภูมิแนวนอน ถึงแมMวQาการใชMแถบเลื่อนในแนวตั้งจะสอดคลMองกับการใชMงานในเชิง
การยศาสตรCมากกวQา แตQการขยายพื้นที่ที่เกินขนาดของหนMาจอ จะทําใหMผูMชมไมQสามารถเห็นภาพรวม
ทั้งหมดของขMอมูลไดM
การจัดเก็บขMอมูลในครั้งนี้เป2นการจัดเก็บแบบครอบคลุม กลQาวคือ จัดเก็บขMอมูลในทุกรายการ
ของแหลQงขMอมูลที่ผQานการคัดเลือก มิไดMมีการสุQมการจัดเก็บขMอมูลแตQอยQางใด ดังนั้นจํานวนคําที่
จําแนกตามชQวงเวลาที่ขMอมูลถูกสรMางขึ้นในงานวิจัยชิ้นนี้ สามารถใชMเป2นตัวบQงชี้เกี่ยวกับความถี่การใชM
งานสื่อสังคมที่ไดMรับการจัดเก็บในคลังไดMอีกดMวย
3.3.2 การนับจํานวนคําและการเปรียบเทียบการปรากฏของคําตามแหลงขอมูล
ในงานวิจัยชิ้นนี้ คณะผูMวิจัยไดMคัดเลือกแหลQงขMอมูลที่มีความแตกตQางหลากหลายตามประเภทของ
แหลQงขMอมูล (Genre) และเนื้อหาจํานวน 5 แหลQง ไดMแกQ Twitter Pantip.com Bloggang.com
เว็บไซตCหนังสือพิมพCขQาวสด และเว็บไซตCหนังสือพิมพCคมชัดลึก การสรMางภาพมโนทัศนCที่เปรียบเทียบ
การปรากฏของคําตามแหลQงขMอมูล จะทําใหMสามารถนําขMอมูลไปพิจารณาอิทธิพลของแหลQงขMอมูล/
ชุมชนผูMใชMที่มีตQอการใชMคํา
แผนภาพที่ 22 แสดงตัวอยQางแผนภาพแสดงจํานวนคําที่จําแนกตามแหลQงขMอมูลโดยใชMเทคนิค
แผนภูมิเสMน แผนภูมิเสMนมีลักษณะที่สําคัญ คือ สามารถใชMกับขMอมูลหลายชุด (data series) ที่มีการ
เปรียบเทียบกันไดMเป2นอยQางดี นอกจากนี้ยังสามารถใชMแสดงแนวโนMมหรือทิศทางของขMอมูลไดMชัดเจน
ดMวย
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รูปที่ 22: ตัวอยางการนําเสนอจํานวนคําจําแนกตามแหลงขอมูล (ขอมูลจําลอง)

อนึ่ง การใชMแผนภูมิเสMนมีขMอจํากัดสําคัญอยูQ 2 ประการ ในกรณีเฉพาะ ดังนี้
1) เมื่อจํานวนขMอมูลในแตQละชุดมีความแตกตQางอยQางมาก ยกตัวอยQางแผนภาพที่ 21
จํานวนคําที่ไดMจากเว็บไซตC Pantip มีจํานวนสูงกวQาจํานวนคําที่ไดMจากแหลQงขMอมูลอื่นมาก
ทําใหMเมื่อแสดงเป2นแผนภาพ จะทําใหMเห็นทิศทางและแนวโนMมของจํานวนคําบนเว็บไซตC
Pantip ชัดเจนมากกวQาแหลQงขMอมูลอื่นที่มีการกระจุกตัวกัน
2) หากมีชQวงเวลาใดชQวงเวลาหนึ่งที่ขาดขMอมูลไป (Missing data) ระบบจะลากเสMนจาก
ชQวงเวลากQอนหนMาไปชQวงเวลาถัดไปโดยอัตโนมัติ อาจทําใหMผูMใชMอนุมานวQาตําแหนQงที่เสMน
ลากผQานขMอมูลที่หายไปนั้นเป2นขMอมูลจริง ทําใหMเกิดการตีความที่ผิดพลาดไดM
นอกจากนี้การใชMแผนภูมิเสMนยังมีขMอจํากัดในเชิงพื้นที่เชQนเดียวกับการใชMแผนภูมิแทQงในกรณีที่มี
ขMอมูลจํานวนมากขึ้น แนวทางการออกแบบเพื่อแกMไขป7ญหาสามารถใชMแถบเลื่อนไดMเชQนเดียวกัน
อยQางไรก็ตามการปรับแผนภูมิในอยูQในรูปแนวตั้งไมQเป2นที่นิยม
แนวทางในการพัฒนาการสรMางภาพมโนทัศนCในมิติเดียวนี้ตQอไปในอนาคต สามารถขยายไปถึงการ
เปรียบเทียบการปรากฏของคําเฉพาะคําตามแหลQงขMอมูลไดM โดยผูMใชMสามารถป•อนคําที่ตMองการ ระบบ
จะสรMางแผนภูมิเสMนแสดงจํานวนครั้งที่คําที่ผูMใชMสืบคMนปรากฏในคลังขMอมูลไดM เทคนิคในการสรMางภาพ
มโนทัศนCจะมีลักษณะคลMายคลึงกับแผนภาพที่ 22 ที่แสดงใหMเห็นการเปลี่ยนแปลงของการปรากฏของ
คําตามชQวงเวลา
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3.3.3 การเปลี่ยนแปลงของการปรากฏของคําตามชวงเวลา
ในงานวิจัยชิ้นนี้ไดMมีการเชื่อมโยงคําที่มีการสะกดแตกตQางกัน การนําขMอมูลดังกลQาวมาแสดงเป2น
ภาพมโนทัศนCจะทําใหMเห็นภาพรวมของความนิยมของการใชMรูปแบบการสะกดที่แตกตQางกันไป และ
อาจนําไปสูQการชQวยวิเคราะหCการเกิดขึ้นของคําใหมQไดM
แผนภาพที่ 23 แสดงจํานวนครั้งที่รูปแบบสะกดตQาง ๆ ของคําวQา “ไหม” ปรากฏขึ้นในคลังขMอมูล
จําแนกตามชQวงเวลา ทั้งนี้เมื่อผูMใชMป•อนคําที่ตMองการในหนMาจอสืบคMน ระบบจะคMนคืนรูปแบบการสะกด
อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงมาแสดงผลดMวย

รูปที่ 23 รูปแบบสะกดของคําวา “ไหม” ตามชวงเวลา

แนวคิดรวมถึงขMอจํากัดตQาง ๆ ในการนําแผนภูมิเสMนมาใชMสรMางมโนทัศนCเพื่อเปรียบเทียบ
จํานวนครั้งที่รูปแบบสะกดตQาง ๆ ปรากฏขึ้น เป2นไปในทิศทางเดียวกันกับการใชMแผนภูมิเสMน
แสดงผลการนับจํานวนคําและการปรากฏของคําตามแหลQงขMอมูลที่ไดMกลQาวมาแลMวขMางตMน
3.3.4 การเปรียบเทียบการปรากฏของคําตามภูมิประเทศ
ในคลังขMอมูลสั่งสม มีการจัดเก็บขMอมูลหลากหลายประเภท นอกเหนือจากคําที่ปรากฏ หนึ่ง
เขตขMอมูลที่มีประโยชนCสําหรับการศึกษาการปรากฏของคําเกิดใหมQหรือรูปแบบสะกด คือ ขMอมูล
ทางภูมิศาสตรC การสรMางภาพมโนทัศนCที่ชี้ใหMเห็นความถี่ในการปรากฏของคํา/รูปแบบสะกดจะ
ชQวยใหMสามารถพิจารณาผลกระทบทางภูมิศาสตรCที่มีตQอการสรMางคําใหมQหรือเกิดขึ้นของรูปแบบ
สะกดใหมQดMวย
แผนภาพที่ 24 แสดงตัวอยQางของขMอมูลทางภูมิศาสตรCมาชQวยในการเปรียบเทียบการปรากฏ
ของคํา/รูปแบบการสะกดตามจังหวัดในประเทศไทย ทําใหMเห็นความแตกตQางในใชMคําวQา “ละ”
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แทนคําวQา “แลMว” ตามพื้นที่ตQาง ๆ ของประเทศ พื้นที่สีเขMมชี้ใหMเห็นวQามีการปรากฏของการใชM
รูปแบบสะกดดังกลQาวมาก ในขณะที่พื้นที่สีอQอน แสดงใหMเห็นวQา การใชMรูปแบบสะกดดังกลQาวไมQ
คQอยมีปรากฏในพื้นที่นั้น

รูปที่ 24: แสดงความถี่ของการใชคําวา “ละ” แทนคําวา “แลว” ตามจังหวัดตาง ๆ ในประเทศไทย (ขอมูลจําลอง)

อนึ่งขMอจํากัดที่สําคัญของการนําขMอมูลทางภูมิศาสตรCมาใชMในงานวิจัยชิ้นนี้ คือ แหลQงขMอมูลหลาย
แหลQงไมQไดMมีการบันทึกขMอมูลทางภูมิศาสตรC ในงานวิจัยชิ้นนี้ มีเพียง twitter เทQานั้นที่มีการบันทึกขMอมูล
ทางภูมิศาสตรCที่อยูQในรูปของพิกัดทางภูมิศาสตรC (ละติจูดและลองจิจูด)
เทคนิคการสรMางภาพมโนทัศนCในทีนี้ คือ การใชMแผนที่ โดยใชM Google API เขMามาชQวยในการ
แสดงผล อยQางไรก็ตามความทMาทายที่สําคัญในการสรMางแผนที่อยูQที่การแปลงขMอมูล ทั้งนี้สรMางแผนภาพ
ดังกลQาวจะตMองขMอมูลทางภูมิศาสตรCเชิงผลรวม (Aggregated data) ซึ่งจะสามารถนํามาใชMในการแสดง
ความถี่ไดM พิกัดทางภูมิศาสตรCที่บันทึกในคลังขMอมูลมิใชQขMอมูลเชิงผลรวม (Aggregated data) ดังนั้นจึง
จําเป2นที่จะตMองมีการแปลงพิกัดทางภูมิศาสตรCอยูQเป2นขMอมูล GeoCode ที่สามารถใชMงานรQวมกันกับ
Google API ไดM ในที่นี้คือ ISO 3166 - 2 แลMวจึงนํา GeoCode ดังกลQาวไปใชMในการรวบรวมขMอมูล
ความถี่อีกครั้ง
อยQางไรก็ตามเมื่อพิจารณาการนําเขMาแหลQงขMอมูลตQอไปในอนาคต รูปแบบการเก็บขMอมูลทาง
ภูมิศาสตรCที่มีความหลากหลาย เชQน รหัสไปรษณียC ชื่อเมือง ชื่อจังหวัด เป2นตMน จะทําใหMตMองมีการกําหนด
แนวทางที่ชัดเจนในการแปลงขMอมูลทางภูมิศาสตรCเชิงผลรวมตQอไป
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3.3.5 ความสัมพันธ?ระหวางคําตามรูปแบบตัวสะกด
ดังที่ไดMกลQาวมาแลMววQา ในงานวิจัยชิ้นนี้ไดMมีการเชื่อมโยงคําและรูปแบบการสะกดเขMาไวMดMวยกัน ใน
การนําขMอมูลดังกลQาวมาใชMประโยชนC คณะผูMวิจัยไดMทําการทดลองสรMางภาพมโนทัศนCโดยใชMเทคนิคการ
วาดเครือขQาย เพื่อพิจารณาทั้งเชิงภาพรวมของความสัมพันธCระหวQางคํา/รูปแบบการสะกด รวมไปถึง
ความถี่ที่คํา/รูปแบบสะกดหนึ่งปรากฏ
แผนภาพที่ 25 แสดงใหMเห็นถึงภาพรวมของความสัมพันธCระหวQางคํา/รูปแบบการสะกดที่ปรากฏ
ใน Twitter สีของโหนด3แสดงประเภทของคํา ซึ่งแบQงออกเป2น 2 ประเภท ไดMแกQ คําที่ปรากฏใน
พจนานุกรม และคํา/รูปแบบสะกดที่เกิดขึ้นใหมQ นอกจากนี้ขนาดของโหนดแสดงใหMเห็นความถี่ของ
คํา/รูปแบบสะกดที่เกิดขึ้นใหมQ ทั้งนี้ในแผนภาพดังกลQาวจะเห็นไดMวQา ความสัมพันธCระหวQางคํา/
รูปแบบตัวสะกดสQวนใหญQจะอยูQในรูปกระจัดกระจาย กลQาวคือ คํา/รูปแบบสะกดที่เชื่อมโยงกับคําที่
ปรากฏในพจนานุกรมนั้น มีความสัมพันธCกันอยูQในเพียงกลุQมคําของตนเอง

รูปที่ 25 แผนภาพเครือขายแสดงความสัมพันธ?ระหวางคําที่ปรากฏในพจนานุกรมและคํา/รูปแบบสะกดที่เกิดขึน้ ใหม

อยQางไรก็ตามมีกลุQมคํา/รูปแบบสะกดบางกลุQมที่มีความเชื่อมโยงกันระหวQางคําที่ปรากฏใน
พจนานุกรมมากกวQา 1 คํา ยกตัวเชQนคําวQา “ชะ” ที่สามารถใชMแทนคําวQา “ใชQป¡ะ” ที่ยQอมาจากคําวQา
“ใชQเปลQา” ซึ่งกรQอนมาจาคําวQา “ใชQหรือเปลQา” อีกทีหนึ่งนั้น ก็สามารถเชื่อมโยงกับคําวQา “ซะ”
(สะกดผิด) ซึ่งเป2นคําแทนของคําวQา “ซ้ํา” หรือ “สะ” ไดMอีกดMวย ดังที่ปรากฏเป2นตัวอยQางในแผนภาพ
ที่ 25
3 โหนด

คือ จุดที่ปรากฏในแผนภาพซึ่งเป:นตัวแทนของคําหนึ่งคํา
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รูปที่ 26: แสดงการเชื่อมโยงของคํา/รูปแบบสะกดในกลุมคํา “ชะ” และ “ซะ” ที่ปรากฏในคลังขอมูลสั่งคมที่ไดจาก Twitter

งานชิ้นนี้ ไดMนํา Google FusionTables เขMามาใชMเพื่อมาสรMางแผนภาพเครือขQายที่ปรากฏ
ขMางตMน ทั้งนี้เทคนิคการสรMางแผนภาพเครือขQาย ชQวยใหMผูMใชMสามารถพิจารณาความสัมพันธCของคําใน
ภาพรวมไดMเป2นอยQางดี นอกจากนี้ยังสามารถพิจารณาความถี่ของการเกิดขึ้นของคํา ที่สามารถนําไปใชM
กําหนดวQารูปแบบสะกดที่เกิดขึ้นนั้นเป2นคําใหมQหรือไมQ
อยQางไรก็ตาม ดMวยขMอจํากัดของ Google FusionTables ทําใหMการสรMางแผนภาพเครือขQายมี
ขMอจํากัดบางประการ ดังนี้
1) ขนาดของโหนดคําที่ปรากฏในพจนานุกรมไมQตรงกับขMอมูลจริง ทั้งนี้เนื่องจาก Google
FusionTables จํากัดการประมวลผลจากขMอมูลที่อยูQในรูปตารางเพียงตารางเดียว ทําใหM
ขMอมูลของคําที่ปรากฏในตารางที่แสดงการเชื่อมโยงคํานั้นตMองใชMขMอมูลความถี่ของการ
ปรากฏของคํา/รูปแบบสะกดที่ไมQไดMอยูQในพจนานุกรมเป2นสําคัญ ทําใหMแผนภาพขาด
ขMอมูลที่สําคัญไปสQวนหนึ่ง
2) Google FusionTables กําหนดคุณสมบัติของเสMนโยงระหวQางโหนด (เชQน สี ความหนา)
โดยอัตโนมัติ ผูMใชMไมQสามารถกําหนดหรือเลือกคุณสมบัติเหลQานั้นไดMเอง ทําใหMขMอมูลที่
สามารถจะนําไปใชMในแผนภาพมีจํานวนจํากัด
นอกเหนือจากการนําขMอมูลที่ไดMจากคลังขMอมูลแบบสั่งสมไปใชMตามแนวทางที่ไดMกลQาวมาแลMวขMางตMนนั้น
ยังมีแนวทางการพัฒนาในภาพรวมอื่น ๆ ดMวย เชQน การสืบคMนและแสดงความสัมพันธCระหวQางคํา (word
association) ผQานการเกิดรQวมกันของคํา (collocation) และการสืบคMนขMอมูลแบบ concordance การสืบคMน
ทั้งสองรูปแบบนี้จําเป2นจะตMองอาศัยการสืบคMนแบบ Full Text Search และเป2นการสืบคMนแบบ Real time
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ซึ่งตMองการทรัพยากรจํานวนมหาศาลในการประมวลขMอมูลขนาดมหึมา ดังนั้นการพัฒนาการสืบคMนขMอมูลใน
รูปแบบดังกลQาว จึงเป2นแนวทางที่จะตMองพิจารณาตQอไปในอนาคต
นอกจากนี้แนวทางในการบูรณาการเทคนิคแผนภาพตQาง ๆ เขMาไวMดMวยกัน จะทําใหMการวิเคราะหCขMอมูล
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ยกตัวอยQางเชQน การเพิ่มการนําทางแบบแฟซิท (Facet navigation)
มาชQวยในการกรองขMอมูล โดยใชMเขตขMอมูลที่สําคัญในคลังขMอมูล ไดMแกQ ชQวงเวลา สถานที่ แหลQงขMอมูล ประเภท
ของแหลQงขMอมูล (Genre) ทําใหMผูMใชMงานสามารถวิเคราะหCขMอมูลไดMเฉพาะเจาะจงและตรงกับความตMองการมาก
ขึ้น อยQางไรก็ตามทรัพยากรที่ใชMในการประมวลผลขMอมูลที่มีความซับซMอนดังกลQาว ถือเป2นป7จจัยสําคัญที่จะตMอง
พิจารณาอยQางหลีกเลี่ยงมิไดM
3.3.6 Corpus API
เพื่อใหMสามารถใชMประโยชนCจากคลังขMอมูลแบบสั่งสมไดMอยQางหลากหลาย ผูMวิจัยจึงไดMออกแบบและ
พัฒนาตัวอยQางสQวนเชื่อมตQอกับโปรแกรมประยุกตC (Application Program Interface: API) โดยมี
วัตถุประสงคCเพื่อใหMเป2นชQองทางเขMาถึงขMอมูล และเพื่อนําไปใชMพัฒนาโปรแกรมประยุกตCตQาง ๆ ไดMตามความ
สนใจ ลักษณะการใชMงานเป2นการเรียกใชMผQาน ในเบื้องตMนมีบริการโดยการเรียกผQานเว็บชั่วคราว
161.200.93.35:3001/corpus/api/ ผลที่ไดMจากการคMนจะเป2น json object ซึ่งจะมีความเป2นกลางและ
สะดวกสําหรับผูMตMองการนําผลไปประมวลตQอ เชQน เขียนหนMาเว็บเขMาเรียกใชMขMอมูลผQาน API ที่ใหM เมื่อไดMผล
มาแลMวจึงดึงขMอมูลใน json ที่ไดMเฉพาะสQวนที่ตMองการและจัดรูปแบบหนMาเว็บแสดงผลในแบบที่ตMองการเองไดM
ตัวอยQางของบริการ API ที่เปmดทดลองแลMวมีดังตQอไปนี้
1) คMนหาคําในพจนานุกรม
บริการนี้เป2นการคMนหาคําที่สนใจวQามีอยูQในพจนานุกรมที่ใชMแลMวหรือยัง โดยกําหนดคําคMน
(keyword) บริการนี้รองรับการทั้งการคMนหาแบบ exact match (หาเฉพาะคําคMนเทQานั้น) และ
partial match (หาทุกคําที่มีคําคMนรวมอยูQดMวย) โดยการเรียก
161.200.93.35:3001/corpus/api/keyword/xxxx โดยที่ xxxx คือคําที่ตMองการคMน

รูปที่ 27 API สําหรับคMนหาคําในพจนานุกรม

2) ความถี่ของคํา
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บริการนี้เป2นการนับจํานวนครั้งที่คําที่สนใจปรากฏอยูQในคลังขMอมูล รองรับการทั้งการคMนหา
แบบ exact match (หาเฉพาะคําคMนเทQานั้น) และ partial match (หาทุกคําที่มีคําคMนรวมอยูQดMวย)
ซึ่งอาจใชMประโยชนCในการวิเคราะหCการสะกดคําที่หลากหลายวQาแบบใดมีความนิยมใชMมากกวQากัน
วิธีใชMคือเรียก 161.200.93.35:3001/corpus/api/freq/xxxx โดยที่ xxxx คือคําที่ตMองการคMน

รูปที่ 28 API สําหรับนับความถี่ของคํา

3) การคMนหาขMอความที่มีคําที่สนใจ

บริการนี้เป2นการแสดงขMอความในคลังขMอมูลที่มีคําที่สนใจรวมอยูQดMวย ซึ่งจะเป2นประโยชนC
สําหรับผูMที่ตMองการศึกษาคํานั้นวQามีปรากฏใชMในบริบทตQาง ๆ อะไรบMาง โดยการเรียกใชM
161.200.93.35:3001/corpus/api/sentence/xxxx โดยที่ xxxx คือคําที่ตMองการคMน ซึ่งสามารถ
คMนพรMอมกันหลาย ๆ คําไดM โดยการใชMเครื่องหมาย | แยกระหวQางคําคMน ดังตัวอยQางในรูป

รูปที่ 29 API สําหรับคMนหาขMอความที่มีคําที่สนใจ

ขMอมูลที่ไดMจากการเรียกใชM API จะอยูQในรูปแบบของ json ซึ่งผูMใชM API แตQละคนสามารถนําผลไปแสดง
ในรูปแบบที่ตัวเองตMองการไดM เชQน ตัวอยQางขMางลQางเป2นหนMาเว็บงQาย ๆ ที่แสดงผลของการใชM API คMนคํากับ
ความถี่ และหนMาเว็บที่แสดงคําคMนพรMองบริบทที่เกิด
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รูปที่ 30: ตัวอยางหนาเว็บแสดงผล API คนคํากับความถี่

รูปที่ 31: ตัวอยางหนาเว็บแสดงผล API คนคํากับบริบท

3.3.7 ขอควรรูเรื่องขอมูลและป„ญหาทางลิขสิทธิ์
ในงานวิจัยชิ้นนี้ทีมผูMวิจัยไดMทําการเก็บรวบรวมตัวบทจากแหลQงขMอมูลตQาง ๆ มาเก็บไวMในฐานขMอมูล
ถึงแมMขMอมูลเหลQานี้ลMวนเป2นขMอมูลที่มีการเผยแพรQสูQสาธารณะผQานทางเว็บไซตC ขMอมูลตัวบทจํานวนมากที่ไดMเก็บ
รวบรวมมาในงานวิจัยชิ้นนี้อาจถือเป2นงานอันมีลิขสิทธิ์และไดMรับความคุMมครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2558 และเนื่องจากยังไมQมีบทบัญญัติหรือการตีความที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการลิขสิทธิ์ในบริบทของการ
ทําเหมืองขMอมูล งานวิจัยชิ้นนี้จึงไดMวิเคราะหCประเด็นที่เกี่ยวขMอง เพื่อเป2นขMอเสนอแนะที่จะนําไปสูQการพัฒนา
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กฎหมายลิขสิทธิ์ที่เอื้อประโยชนCตQอการศึกษาวิจัยและแสวงหาความรูMใหมQโดยใชMคอมพิวเตอรCเป2นเครื่องมือใน
การสกัดขMอความ
อนึ่งการวิเคราะหCประเด็นในงานชิ้นนี้ ไมQไดMครอบคลุมการสกัดขMอความจากฐานขMอมูลเต็มรูปออนไลนC
เชิงพาณิชยCที่หนQวยงานตQาง ๆ บอกรับ เนื่องจากอยูQนอกเหนือขอบเขตของงานวิจัยชิ้นนี้ นอกจากนี้การใชMงาน
อันมีลิขสิทธิ์ในบริบทดังกลQาวจําเป2นตMองอาศัยการพิจารณาสัญญาอนุญาต (License) ที่หนQวยงานไดMรับจากผูM
ใหMบริการในฐานะเจMาของลิขสิทธิ์หรือผูMไดMรับอนุญาตใหMใชMสิทธิ ซึ่งสัญญาอนุญาตเหลQานี้ตQางมีรายละเอียด
ปลีกยQอยที่แตกตQางกันไป จึงทําใหMไมQสามารถใชMแนวทางของการใชMงานอันมีลิขสิทธิ์โดยทั่วไปไดM
นอกจากนี้การวิเคราะหCในครั้งนี้เป2นเพียงการพิจารณาประเด็นทางวิชาการ มิไดMมีเจตนาเขียนขึ้นเพื่อ
ใชMอMางอิงในการพิจารณาคดีแตQอยQางใด
งานอันมีลิขสิทธิ์ที่เก็บรวบรวมโดยเทคนิคการแคชและสกัดขMอความ
เนื่องจากการเก็บรวบรวมขMอมูลในคลังขMอมูลภาษาไทยแบบสั่งสมอาศัยขMอมูลตัวบทจํานวนมากจาก
หลายแหลQง ทําใหMขMอมูลเหลQานี้มีความแตกตQางกันในเรื่องของการไดMรับความคุMมครองในฐานะงานอันมีลิขสิทธิ์
การพิจารณาวQาขMอมูลตัวบทที่เก็บรวบรวมไดMจากการสกัดขMอความถือเป2นงานอันมีลิขสิทธิ์หรือไมQ สามารถ
พิจารณาไดMจากองคCประกอบสําคัญ 4 ประการ (อรพรรณ พนัสพัฒนา, 2557) โดยไมQสามารถขาด
องคCประกอบใดองคCประกอบหนึ่งไปไดM องคCประกอบเหลQานั้นไดMแกQ
1) เป2นการแสดงออกซึ่งความคิด (Expression of idea) ทั้งนี้ “ความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธี หรือ
ระบบ หรือวิธีใชMหรือทํางาน หรือแนวความคิด หลักการ การคMนพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตรC หรือ
คณิตศาสตรC” ที่ยังมิไดMมีการถQายทอดหรือบันทึกในรูปแบบที่สามารถสื่อไปยังผูMอื่นไดM ไมQถือวQาเป2นสิ่งที่ไดMรับ
ความคุMมครองตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 มาตรา 6 วรรคสอง
ขMอมูลตัวบทในงานวิจัยชิ้นนี้ทั้งหมดเป2นขMอความ ตัวอักษรที่ไดMรMอยเรียง ถQายทอดและบันทึกอยูQบน
เครือขQายอินเทอรCเน็ต อาจนับไดMวQาเป2นการแสดงออกซึ่งความคิดแลMว ทั้งนี้รวมไปถึงการถQายทอดโดยเรียบ
เรียงความคิด ทฤษฎี และความรูMของผูMอื่นในคําพูดของตนเองดMวย อยQางไรก็ตามการบันทึกมิไดMถูกกําหนดใหM
เป2นเงื่อนไขสําคัญในการพิจารณางานอันมีลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 ของไทย (อรพรรณ พนัส
พัฒนา, 2557, 34)
2) เป2นการสรMางสรรคCดMวยตนเอง (Originality) กลQาวคือ ผูMสรMางสรรคCไดMใชMความสามารถ ความรูM
ความเชี่ยวชาญ แรงงาน ตลอดจนวิจารณญาณของตนเองในการสรMางสรรคCงานขึ้น อนึ่งความแปลกแตกตQาง
ความใหมQที่ไมQซ้ํากับงานของผูMอื่น หรือแมMแตQคุณภาพไมQอาจใชMเป2นเหตุสําคัญในการกําหนดลักษณะงานอันมี
ลิขสิทธิ์ไดM ประเด็นสําคัญอยูQที่การที่ผูMสรMางสรรคCไดMใชMความสามารถของตนเองในการสรMางสรรคCงาน แมMวQางาน
ที่สรMางสรรคCขึ้นจะเป2นงานที่มีความเหมือนหรือคลMายคลึงกับงานที่ผูMอื่นสรMางสรรคCขึ้น แตQหากเป2นการลอก
เลียนหรือทําซ้ํางานของผูMอื่น งานดังกลQาวไมQถือเป2นงานอันมีลิขสิทธิ์
อยQางไรก็ตามการเรียบเรียงขMอมูล ขMอเท็จจริง เชQน ขMอมูลนามานุกรมที่รวบรวมขMอมูลติดตQอของบุคคล
กลุQมบุคคล องคCกร และสถานที่ที่มีรูปแบบการจัดวางที่เรียบงQาย ก็มิอาจถือไดMวQาเป2นงานอันมีลิขสิทธิ์
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นอกจากนี้คําที่ถูกคิดคMนขึ้นใหมQที่ไมQมีการสื่อถึงเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง ไมQไดMใหMรายละเอียดหรือสุนทรียภาพใด
ๆ ก็มิอาจไดMรับความคุMมครองทางลิขสิทธิ์เชQนกัน
การเกิดขึ้นของอินเทอรCเน็ตในฐานะเป2นพื้นที่สาธารณะ ทําใหMผูMใชMงานสามารถจะเขียนหรือบันทึกและ
เผยแพรQขMอความหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ตMองการไดM โดยไมQจําเป2นตMองผQานกระบวนการกลั่นกรองเนื้อหากQอนการ
เผยแพรQ ถึงแมMวQาความเป2นสาธารณะจะมิใชQเงื่อนไขสําคัญของการกําหนดลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์
เงื่อนไขหนึ่งของการไดMมาซึ่งลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 คือ การโฆษณา ทั้งนี้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.
2558 ไดMบัญญัติใหM การโฆษณา หมายรวมถึง การนําสําเนาจําลองของงานอันมีลิขสิทธิ์ออกจําหนQาย โดย
“ปรากฏตQอสาธารณชนเป2นจํานวนมากพอสมควรตามสภาพของงานนั้น” ซึ่งถือเป2นการตีความอยQางกวMาง จึง
ทําใหMตัวบทหรือขMอความที่เผยแพรQทางอินเทอรCเน็ต ถึงแมMวQาจะไมQสามารถระบุตัวตนของผูMสรMางสรรคCไดMก็อาจ
ถือเป2นงานที่มีการเผยแพรQตQอสาธารณชนแลMวเชQนกัน
ความซับซMอนของการเผยแพรQงานผQานทางอินเทอรCเน็ตอีกประการหนึ่ง คือ ความนิยมสรMางสรรคCงาน
ที่อยูQในรูปแบบที่เรียกวQา เนื้อหาที่สรMางขึ้นโดยผูMใชM (User-generated content) มีลักษณะที่สําคัญ คือ การ
ผสมผสาน (Remix/Mashup) เชQน การตัดตQอวิดีโอโดยใชMภาพเคลื่อนไหวที่มาจากหลายแหลQงแทนที่จะเป2น
การถQายทําขึ้นมาใหมQ การตัดตQอเพลงเพื่อทําใหMมีจังหวะ ทํานอง หรือแมMแตQกระทั่งประเภท (Genre) ที่
เปลี่ยนไป การดัดแปลงหรือตQอยอดนวนิยายหรือเรื่องสั้นใหMเป2นไปตามที่ตนเองตMองการ เป2นตMน การสรMางสรรคC
งานในลักษณะดังกลQาว กลายเป2นจารีตของผูMผลิตเนื้อหาออนไลนC ไมQวQาจะเป2นงานเชิงพาณิชยCหรือไมQก็ตาม
ในประเทศไทย ยังไมQมีการบัญญัติหรือการตีความที่เกี่ยวขMองกับประเด็นทางลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวขMองกับ
เนื้อหาที่สรMางขึ้นโดยผูMใชMที่ชัด อยQางไรก็ตามในสหรัฐอเมริกา การนําเนื้อหามาผสมผสานใหMออกมาในรูปแบบ
ใหมQและไมQสามารถคาดเดาไดM ถึงแมMวQามีการนําเนื้อหาจากสQวนหนึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์มาใชM อาจสามารถ
พิจารณาวQาเป2นการใชMงานอยQางเป2นธรรมไดM (Fair use) หากมีการใชMงานเชิงแปรรูป (Transformative use)
ยกตัวอยQางเชQน การลMอเลียน หรือรูปขนาดยQอที่ใชMในโปรแกรมคMนหารูปภาพ (Image search engines) เป2น
ตMน ทั้งนี้การใชMงานดังกลQาว จะตMองไมQเป2นการละเมิดธรรมสิทธิ์ (Moral rights) ของเจMาของลิขสิทธิ์ กลQาวคือ
เจMาของมีสิทธิที่จะกําหนดผูMใชMงานวQาจะสามารถทําอะไรกับงานเหลQานั้นไดMบMาง เชQน การกําหนดใหMตัวละครมี
บุคลิกลักษณะเฉพาะ เมื่อนําไปขยายตQอหรือดัดแปลงสูQรูปแบบอื่น ก็จําเป2นที่จะตMองคงบุคลิกลักษณะดังกลQาว
ดMวย เป2นตMน
นอกจากนี้การคัดลอกและสQงตQอไปยังผูMอื่นยังเป2นลักษณะที่สําคัญอีกประการหนึ่งของสังคมออนไลนC
ในป7จจุบัน ทําใหMตัวบทจํานวนมากที่ปรากฏบนอินเทอรCเน็ตไมQถือเป2นงานอันมีลิขสิทธิ์
3) เป2นงานชนิดที่กฎหมายรับรอง ในที่นี้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 ไดMกําหนดใหMงานอันมีลิขสิทธิ์
ครอบคลุม “งานสรางสรรค?ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร?
สิ่งบันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร? หรือแผนกศิลปะ
ของผูสรางสรรค?ไมวางานดังกลาวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอยางใด”
เนื่องจากขMอมูลที่เก็บรวบรวมในงานวิจัยชิ้นนี้เป2นขMอมูลตัวบท ดังนั้นงานสรMางสรรคCประเภท
วรรณกรรมจึงเป2นงานที่นQาจะเกี่ยวขMองกับงานวิจัยชิ้นนี้มากที่สุด ทั้งนี้ใน พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 ไดMบัญญัติ
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วQา งานสรMางสรรคCประเภทวรรณกรรม หมายถึง “งานนิพนธCที่ทําขึ้นทุกชนิด เชQน หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน
สิ่งพิมพC ปาฐกถา เทศนา คําปราศรัย สุนทรพจนC และใหMหมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรCดMวย” ทั้งนี้
ถือเป2นการใหMคํานิยามอยQางกวMาง เนื่องจากคําวQา “นิพนธC” หมายถึงการแตQงขึ้น ซึ่งเนื้อหาที่ปรากฏบน
อินเตอรCเน็ตจํานวนมากเป2นเนื้อหาที่แตQงขึ้นโดยผูMสรMางสรรคC ยกตัวอยQางเชQน เรื่องสั้นหรืองานเขียนเชิง
อัตชีวประวัติที่เผยแพรQบนเว็บบอรCด ทั้งนี้หากเป2นตัวบทที่ใชMเป2นการสื่อสารระหวQางกัน เชQน ขMอความโตMตอบ
บน twitter จึงไมQอาจถือวQาเป2นงานอันมีลิขสิทธิ์ไดM
4) เป2นงานที่ไมQขัดตQอกฎหมาย ถึงแมMวQาใน พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 ไมQมีการบัญญัติที่ชัดเจนวQางานที่
อาจมีลักษณะผิดกฏหมาย มีผลกระทบตQอความสงบสุขและมั่นคงของรัฐ รวมไปถึงงานที่อาจขัดตQอศีลธรรมอัน
ดี เชQน งานลามกอนาจาร เป2นตMน เป2นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ไดMรับความคุMมครองหรือไมQ คําพิพากษาศาลฎีกา เมื่อ
ป• 2530 ศาลไดMวินิจฉัยวQา ภาพลามกอนาจารไมQถือเป2นงานสรMางสรรคCตามความหมายที่ปรากฏใน พรบ.
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ในขณะเดียวกันกรณีดังกลQาวไดMมีการตั้งขMอสังเกตวQา งานลักษณะดังกลQาวอาจถือเป2นงาน
อันมีลิขสิทธิ์ไดM ดังที่ปรากฏในบันทึกหมายเหตุคําพิพากษาฉบับดังกลQาว และการพิจารณาคดีในตQางประเทศ
(อรพรรณ พนัสพัฒนา, 2557, 334-35)
อนึ่งตัวบทบางรายการอาจเป2นสิ่งที่ไมQไดMรับความคุMมครองตามมาตรา 7 ไดMแกQ
1) ขาวประจําวัน และขอเท็จจริงตาง ๆ ที่มีลักษณะเป{นเพียงขาวสารอันมิใชงานในแผนกวรรณคดี
แผนกวิทยาศาสตร? หรือแผนกศิลปะ
2) รัฐธรรมนูญ กฎหมาย
3) ระเบียบ ขอบังคัง ประกาศ คําสั่ง คําชี้แจง และหนังสือโตตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือ
หนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่น
4) คําพิพากษา คําสั่ง คําวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
5) คําแปลและการรวบรวมสิ่งตาง ๆ ตาม 1) ถึง 4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของ
รัฐหรือของทองถิ่นจัดทําขึ้น
นอกจากนี้ยังมีงานอันมีลิขสิทธิ์จํานวนมากที่หมดอายุความคุMมครอง เชQน นําเอาเนื้อหาในหนังสือที่
หมดอายุความคุMมครองมาเผยแพรQ เป2นตMน หรืองานที่เจMาของงานสละลิขสิทธิ์ ทําใหMตัวบทจํานวนมากเป2นตัว
บทที่ไมQไดMรับความคุMมครอง การนําขMอมูลดังกลQาวไปทําซ้ํา ดัดแปลง หรือนําไปใชMจึงไมQถือเป2นการละเมิด
ลิขสิทธิ์
จะเห็นไดMวQา การพิจารณาวQางานใดเป2นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ไดMรับความคุMมครองมีความซับซMอน
จําเป2นตMองใชMวิจารณญาณของมนุษยCเป2นผูMตัดสิน วิธีทางคอมพิวเตอรCยังไมQสามารถคัดกรองหรือจําแนกงาน
ตามแนวทางขMางตMนไดM ถึงแมMวQาจะมีการพัฒนาโปรแกรมตรวจจับการลักลอก (Plagiarism) เพื่อตรวจจับความ
คลMายคลึงของตัวบท แตQโปรแกรมเหลQานี้ก็ไมQสามารถพิสูจนCวQาเกิดขึ้นจากการสรMางสรรคCดMวยตนเองของผูMสรMาง
งานหรือไมQ
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นอกจากนี้หากแมMวQาวิธีทางคอมพิวเตอรCจะสามารถจําแนกงานอันมีลิขสิทธิ์ออกมาไดM การติดตQอ
เจMาของลิขสิทธิ์จํานวนมากเป2นสิ่งที่เป2นไปไดMยากในทางปฏิบัติ เนื่องจากตMองใชMทรัพยากรจํานวนมากในการ
ติดตQอและติดตาม การติดตQอผูMใหMบริการ (ในที่นี้ คือ เจMาของแหลQงขMอมูล) เพื่อขออนุญาตไมQสามารถกระทําไดM
กับทุกราย เนื่องจากโดยปกติผูMใหMบริการสื่อสังคมมิไดMถือเป2นเจMาของลิขสิทธิ์ในเนื้อหาที่เผยแพรQนั้น เวMนแตQวQา
จะไดMมีการอนุญาตใหMใชMสิทธิหรือถQายโอนสิทธิกันไวMแลMว นอกจากนี้การพิจารณาวQาผูMใดเป2นเจMาของลิขสิทธิ์มี
ความซับซMอนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากในการสรMางสรรคCงานหนึ่ง ๆ อาจมีผูMสรMางสรรคCมากกวQาหนึ่งราย หากไมQมีการ
กําหนดสิทธิที่ชัดเจน การขออนุญาตจากเจMาของงานอันมีลิขสิทธิ์จึงเป2นไปไดMยากในทางปฏิบัติ
นอกเหนือจากประเด็นในดMานเนื้อหาของงานอันมีลิขสิทธิ์แลMว พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 ไดMขยายความ
คุMมครองไปถึงขMอมูลบริหารสิทธิ เชQน ขMอมูลเกี่ยวกับงานและผูMสรMางสรรคCที่ปรากฏบนหนMาปกหนังสือ ขMอมูล
การจํากัดการใชMงาน เมทาดาทาที่ฝ7งมาในไฟลCอิเล็กทรอนิกสC เป2นตMน และมาตรการทางเทคโนโลยี เชQน รหัส
ลับในการเปmดอQานขMอมูล เป2นตMน อยQางไรก็ตามการสกัดขMอความในงานวิจัยชิ้นนี้ไมQไดMมีการเปลี่ยนขMอมูลบริหาร
สิทธิหรือการแกMไขมาตรการทางเทคโนโลยีแตQอยQางใด กลQาวคือ เมื่อพบตัวบทที่มีการตั้งรหัสในการเขMาถึง จะ
ไมQมีการเจาะขMอมูลหรือกระทําการอยQางหนึ่งอยQางใดเพื่อเขMาถึงขMอมูลดังกลQาว ดังนั้นประเด็นที่เกี่ยวขMองกับ
ขMอมูลบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยีจึงไมQมีผลตQอการพิจารณาในกรณีนี้
การแคชและสกัดขMอความ
การพิจารณาการแคชและสกัดขMอความดMวยวิธีทางคอมพิวเตอรCในแงQมุมทางกฎหมายลิขสิทธิ์ สามารถ
พิจารณาไดMใน 2 มุมมองที่แตกตQางกัน คือ การแคชและสกัดขMอความในฐานะการทําซ้ํา และการแคชและสกัด
ขMอความในฐานะสิทธิในการอQาน
การแคชและสกัดขอความในฐานะการทําซ้ํา
การเก็บรวบรวมขMอมูลโดยวิธีการสกัดขMอความจาก web crawler อาจถือไดMวQาเป2นการทําซ้ํา ซึ่งตาม
พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 สิทธิในการทําซ้ํานั้น เป2นหนึ่งในสิทธิของเจMาของลิขสิทธิ์ที่ไดMรับแตQเพียงผูMเดียว เวMนแตQ
มีการอนุญาตหรือถQายโอนสิทธินั้น
สําหรับในบริบทของการทําซ้ําขMอมูลที่ไดMจากอินเทอรCเน็ต “การบันทึกลงไปนั้นไมQจําตMองใชMชQวงระยะ
เวลานาน การป•อนขMอมูลในงานโปรแกรมคอมพิวเตอรCซึ่งมีลิขสิทธิ์ลงไปในหนQวยความจํา RAM Memory ของ
คอมพิวเตอรCก็พอเพียงแลMวที่จะถือวQาไดMมีการบันทึกเกิดขึ้น” (อรพรรณ พนัสพัฒนา, 2557, 33)
เมื่อพิจารณาวQาการสกัดขMอความ ถือเป2นการทําซ้ํา การที่จะนํางานไปใชMโดยไมQจําเป2นตMองขออนุญาต
จากเจMาของสามารถจะกระทําไดMก็ตQอเมื่อเป2นการกระทําที่เป2นไปตามสองเงื่อนไข ไดMแกQ 1) เป2นไปตาม
ขMอยกเวMนละเมิดลิขสิทธิ์ (Copyright exception) และ 2) เป2นไปตามหลักการใชMงานที่เป2นธรรม (Fair
use/fair dealing)
สําหรับ พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 มีการกําหนดขMอยกเวMนละเมิดลิขสิทธิ์นั้นในหลายมาตราขึ้นอยูQกับ
บริบท อยQางไรก็ตามขMอยกเวMนที่อาจเกี่ยวขMองกับงานวิจัยชิ้นนี้อาจเป2นไปตามมาตรา 32 วรรคสอง วงเล็บหนึ่ง
ที่ บัญญัติใหM “วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใชQการกระทําเพื่อหากําไร” ไมQถือเป2นการละเมิดลิขสิทธิ์
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นอกจากนี้ในมาตรา 33 ไดMบัญญัติใหM “การกลQาว คัด ลอก เลียน หรืออMางอิงงานบางตอนตามสมควร
จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีการรับรูMถึงความเป2นเจMาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น มิใหMถือวQาเป2น
การละเมิดลิขสิทธิ์ถMาไดMปฏิบัติตามมาตร 32 วรรคหนึ่ง” ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้ ระบบคลังคําไดMมีการทําลิงกC
เชื่อมโยงไปยังแหลQงขMอมูลตMนทาง จึงอาจนับไดMวQาเป2นการแสดงถึงความรับรูMถึงความเป2นเจMาของลิขสิทธิ์ในงาน
นั้น ถึงแมMวQาจะมีการนําขMอมูลตMนฉบับมาแสดงในหนMาจอแสดงผลแบบใหมQ (framing) ก็ตาม
อนึ่งมาตรา 32/2 ไดMบัญญัติใหM “การกระทําแกQงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ทําหรือไดMมาโดยชอบดMวยกฎหมาย
ในระบบคอมพิวเตอรC ที่มีลักษณะเป2นการทําซ้ําที่จําเป2นตMองมีสําหรับการนําสําเนามาใชMเพื่อใหMอุปกรณCที่ใชMใน
ระบบคอมพิวเตอรC หรือกระบวนการสQงงานอันมีลิขสิทธิ์ทางระบบคอมพิวเตอรCทํางานไดMตามปกติ มิใหMถือวQา
เป2นการละเมิดลิขสิทธิ์” ซึ่งครอบคลุมการแคชขMอมูลเพียงชั่วคราวในเครื่องของผูMใชM มิไดMมีเจตนารวมถึงการ
แคชขMอมูลในเหมืองขMอมูลหรือในระบบโปรแกรมคMนหา ดังนั้นการแคชและสกัดขMอมูลในงานวิจัยชิ้นนี้จึงอาจอยูQ
นอกเหนือขอบเขตของขMอยกเวMนนี้
การพิจารณาขMอยกเวMนละเมิดลิขสิทธิ์นั้น จําเป2นที่จะตMองพิจารณาหลักการใชMงานที่เป2นธรรมซึ่งเป2น
หลักการสากล ประกอบไปดMวยป7จจัยสําคัญ 4 ประการ (กรมทรัพยCสินทางป7ญญา, 2557) ไดMแกQ
1) คํานึงถึงวัตถุประสงค?และความเหมาะสมในการใชงานลิขสิทธิ์
2) คํานึงถึงลักษณะของงานลิขสิทธิ์
3) คํานึงถึงปริมาณการใชงานและสัดสวนของงาน โดยอาจพิจารณาจากเกณฑ?
ที่กําหนดในขอ 4
4) คํานึงถึงผลกระทบตอการตลาดหรือมูลคาของงานลิขสิทธิ์
ในการพิจารณาคดีที่มีการอMางถึงหลักการใชMงานที่เป2นธรรม ผูMพิพากษาจะพิจารณาโดยใชMป7จจัย 4
ประการขMางตMน อยQางไรก็ตามเนื่องจากยังไมQมีการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับการสกัดขMอความที่เปmดเผยสาธารณะ
ในประเทศไทย ดังนั้นในงานวิจัยชิ้นนี้จึงไดMอMางอิงการพิจารณาคดีความที่เกี่ยวขMองในตQางประเทศดMวย
คดีความที่ถือเป2นคดีอMางอิงในกรณีเชQนนี้ในตQางประเทศ มีหลายคดีความดMวยกันโดยเฉพาะในประเทศ
สหรัฐอเมริกา อยQางไรก็ตามคดีที่ใชMอMางอิงในการพิจารณาคดีความที่เกี่ยวขMองกับการสกัดขMอมูลมากที่สุดคดี
ความหนึ่ง คือ Field v. Google (2006) ในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากหลักเกณฑCในการพิจารณามี
ความสําคัญตQอการวิเคราะหC ผูMวิจัยจึงไดMสรุปประเด็นของคดีดังกลQาว ดังนี้
โจทยCไดMกลQาวหาวQา Google ซึ่งเป2นบริษัทโปรแกรมคMนหาขMอมูลบนอินเทอรCเน็ตไดMละเมิดลิขสิทธิ์ดMวย
การแคช (Cache) ขMอมูลตัวบทหนังสือของตนที่เผยแพรQสาธารณะบนอินเทอรCเน็ต แลMวนําไปแสดงบนเว็บไซตC
ของตนเอง ศาลไดMพิพากษาใหMการแคชขMอมูลของ Google ไมQถือเป2นการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยใชMหลักเกณฑCใน
การพิจารณาดังนี้
1) การอQานขMอมูลผQานขMอมูลที่ไดMจากการแคชบน Google ไมQถือเป2นการละเมิดโดยตรง (direct
infringement) เนื่องจากการใหMบริการของ Google เป2นกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและไมQมี
เจตนาโดยตรงที่จะใหMเกิดการทดแทนขMอมูลตMนฉบับ ดังนั้น Google จึงไมQมีความรับผิดชอบ
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โดยตรงตQอการละเมิดของผูMใชM อนึ่ง โจทยCมิไดMฟ•องรMอง Google เกี่ยวกับการทําซ้ําขMอมูลครั้งแรก
ที่กระทําการโดย Googlebots แตQฟ•องรMองในกรณีที่มีผูMใชMงานอินเทอรCเน็ตสามารถอQานขMอมูลเต็ม
ไดMจากแคชของ Google
2) โจทยCมิไดMมีการเขียนป•ายกํากับที่หMามมิใหMมีการทําซ้ําขMอมูลใน meta tags (“no-archive” meta
tags) บนเว็บไซตC เนื่องจากการใชMแทกดังกลQาวในการเขียนเว็บไซตCถือเป2นมาตรฐานที่ผูMพัฒนา
เว็บไซตCทั่วไปตระหนักดีอยูQแลMว ดังนั้นการที่โจทยCมิไดMใสQแทกดังกลQาวบนเว็บไซตCของตนเองถือ
เป2นการใหMอนุญาตโดยนัย (implied license) ที่ Google สามารถมาแคชขMอมูลไปใชMไดM
3) โจทยCมิไดMมีการกระทําอื่นใดที่เป2นการป•องกันมิใหMเกิดการแคชขMอมูลไดM ผนวกกับการไมQแสดงออก
ในกรณีนี้ถือเป2นการใหMอนุญาตโดยนัย ดังนั้น Google จึงไมQทราบไดMวQาโจทยCไมQตMองการจะใหM
Google ทําการแคชขMอมูลของตน
4) การใชMงานของ Google นั้นถือเป2นการใชMงานที่เป2นธรรม โดยพิจารณาตามป7จจัย 4 ประการตาม
หลักการใชMงานที่เป2นธรรม ดังนี้
a. วัตถุประสงค?และความเหมาะสมในการใชงานลิขสิทธิ์ ศาลพิจารณาวQาการใชMงานอันมี
ลิขสิทธิ์ในกรณีนี้ของ Google ถือไดMวQาเป2นการใชMงานเชิงแปรรูป (Transformative
use) และไมQมีผลกระทบตQอสิทธิอันชอบธรรมของโจทยC กลQาวคือ การใชMงานของ
Google เป2นในลักษณะเพื่อประโยชนCในการเก็บรักษา (archival purpose) อีกทั้งยัง
เอื้อประโยชนCตQอการติดตามการเปลี่ยนแปลงของเว็บไซตC ตลอดจนทําใหMผูMใชMสามารถ
ทราบถึงที่มาของการปรากฏชื่อเว็บไซตCในหนMาผลการคMน การออกแบบของ Google ยัง
ทําใหMผูMใชMเขMาใจไดMชัดเจนวQา การใชMงานขMอมูลแคชมิไดMเป2นไปเพื่อทดแทนการเขMาชม
แหลQงขMอมูลตMนทาง และเจMาของงานยังสามารถที่จะรMองขอใหM Google ลบขMอมูลที่อยูQใน
แคชออกไดMดMวย นอกจากนี้ศาลยังพิจารณาวQาสถานภาพของ Google ในฐานะ
หนQวยงานแสวงหาผลกําไรในที่นี้ไมQไดMขัดแยMงตQอหลักการใชMงานที่เป2นธรรม เนื่องจากมี
น้ําหนักนMอยมากเมื่อเทียบกับการใชMงานเชิงแปรรูป ทั้งนี้ Google ไมQไดMแสดงหนMา
โฆษณาในหนMาแสดงขMอมูลที่ไดMจากการแคชแตQอยQางใด
b. ลักษณะของงานลิขสิทธิ์ ศาลไดMพิจารณาเขMาขMางฝ¡ายโจทยCในประเด็นที่งานของโจทยCมี
ลักษณะเป2นงานสรMางสรรคC อยQางไรก็ตามการที่โจทยCตั้งใจเผยแพรQงานออกสูQสาธารณะ
และมีการเพิ่มไฟลC robots.txt เพื่อใหMงานของตนสามารถคMนหาไดMผQานโปรแกรมคMนหา
(search engine) ดังนั้นศาลจึงไดMพิจารณาใหMน้ําหนักในประเด็นนี้ใหMกับทางโจทยCเพียง
เล็กนMอย
c. ปริมาณการใชงานและสัดสวนของงาน ในประเด็นนี้ศาลใหMน้ําหนักกับทั้งสองฝ¡ายเทQา ๆ
กัน ถึงแมMวQา Google จะทําการทําซ้ําขMอมูลทั้งหมดของโจทยC แตQเนื่องจากลักษณะงาน
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นั้นเป2นการเปmดเผยสูQสาธารณะโดยไมQคิดคQาใชMจQาย อีกทั้งการใชMงานของ Google มี
ลักษณะที่เป2นการใชMงานเชิงแปรรูป และเป2นการใชMงานที่จําเป2นเพื่อใชMงานการทํางาน
d. ผลกระทบตอการตลาดหรือมูลคาของงานลิขสิทธิ์ ศาลพิจารณาวQา การใชMงานของ
Google ไมQมีผลกระทบตQอการตลาดของมูลคQาของงานลิขสิทธิ์ของโจทยCโดยตรง ทั้งนี้
เนื่องจากไมQมีหลักฐานวQาโจทยCไดMมีการทําสัญญาอนุญาตหรือไดMรับผลประโยชนCจากงาน
ดังกลQาว อีกทั้งยังไมQมีหลักฐานเกี่ยวกับผลประโยชนCที่เกิดขึ้นจากการแคชขMอมูลของ
Google ดMวย
นอกจากนี้ศาลยังไดMพิจารณาจากหลักเจตนาที่ดี (Good faith) ของ Google ประกอบอีกดMวย
โดยอMางถึงการที่ Google ใชMมาตรฐานที่ไดMรับการยอมรับทั่วไปในการเก็บรวบรวมขMอมูล อีกทั้งยัง
มีทางเลือกใหMไมQแสดงขMอมูลที่ไดMจากการแคชหากมีการรMองขอจากเจMาของลิขสิทธิ์
สําหรับงานวิจัยชิ้นนี้เมื่อนําเกณฑCการพิจารณาคดีขMางตMนมาประยุกตCใชM จะเห็นไดMวQามีหลักการ
ใกลMเคียงกัน แตQมีรายละเอียดปลีกยQอยบางประการตMองพิจารณาดังนี้
1) ในการใชMงานคลังขMอมูลภาษาในโครงการวิจัยชิ้นนี้ ระบบจํากัดการแสดงผลขMอมูลตัวบทขนาด
ความยาวจํานวนหนึ่งที่เพียงพอตQอการทําความเขMาใจบริบท เชQน วลี หรือ ประโยค มิไดMเป2นการ
แสดงผลเต็มรูป (full-text) เมื่อแสดงผลการวิเคราะหCสูQสาธารณะแลMว มีความเป2นไปไดMยากมากที่
ผูMใชMจะอQานตัวบททั้งหมดไดMทดแทนการใชMงานจากแหลQงขMอมูลตMนทาง หากแมMวQาผูMใชMจะใชMวิธีการ
อื่น เชQน การไลQเรียงขMอมูล เพื่อทําใหMไดMอQานงานดังกลQาวไดMทั้งหมด ทีมนักวิจัยเองก็ไมQอาจรับผิด
โดยตรงตQอการกระทําของผูMใชMไดM อยQางไรก็ตามในกรณีที่ตัวบทตMนฉบับมีความยาวขนาดสั้น อาจ
เป2นไปไดMที่ระบบจะแสดงขMอมูลทั้งหมดของงาน กระนั้น การแสดงผลดังกลQาวเป2นการแสดงผล
โดยอัตโนมัติและมิไดMมีเจตนาโดยตรงในการใชMงานทดแทนแหลQงขMอมูลตMนทาง ขMอมูลที่จัดแสดงใน
คลังคํามีลักษณะเป2นตัวบทและลิงกCไปยังแหลQงตMนทางเทQานั้น ในขณะที่ขMอมูลอื่น ๆ เชQน รูปภาพ
หรือการจัดหนMาของเนื้อหาที่ไดMจากแหลQงขMอมูลตMนทางไมQไดMนํามาใชMในการวิเคราะหC
2) หากตัวบทที่ไดMมาจากแหลQงขMอมูลตMนทางเป2นขMอมูลที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจากระบบ
ไมQมีการคัดกรองเนื้อหาตามลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์ และการพัฒนาระบบดังกลQาวนั้นยังไมQ
สามารถดําเนินการไดMในทางปฏิบัติ ทีมนักวิจัยในที่นี้ จึงมีบทบาทประหนึ่ง ผูMใหMบริการ ตาม
มาตรา 32/3 พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 ที่บัญญัติใหM “ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร?ของ ผูใหบริการ เจาของลิขสิทธิ์อาจยื่นคํารองตอศาลเพื่อมี
คําสั่งใหผูใหบริการระงับการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น” โดยที่ผูMใหMบริการไมQตMองรับผิดเกี่ยวกับการละเมิด
ลิขสิทธิ์ตามวรรคสี่และหMาที่บัญญัติไวMดังนี้
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“ในกรณีที่ผูใหบริการมิใชผูควบคุม ริเริ่ม หรือสั่งการใหมีการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบ
คอมพิวเตอร? ของผูใหบริการ และผูใหบริการนั้นไดดําเนินการตามคําสั่งศาลตามวรรคสี่แลว ผู
ใหบริการไมตองรับผิด เกี่ยวกับการกระทําที่อางวาเป{นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นกอนศาลมี
คําสั่งและหลังจากคําสั่งศาลเป{นอัน สิ้นผลแลว”
“ ผูใหบริการไมตองรับผิดตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามคําสั่งศาล
ตามวรรคสี่”
ทีมนักวิจัยชิ้นนี้ยินดีและยอมรับที่จะปฏิบัติตามหลัก “เตือนและนําลง” (Notice and
takedown) ซึ่งเป2นแนวคิดที่กําเนิดขึ้นใน Digital Millennium Copyright Act of 1998
กลQาวคือ เมื่อมีหลักฐานที่ชัดเจนวQามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือมีขMอมูลที่จะตMองนําออกไปเพื่อ
พิจารณา ทีมนักวิจัยจะนําขMอมูลดังกลQาวออกจากระบบตามระยะเวลาที่กําหนดตามคําสั่งศาล
หรือคํารMองขอของเจMาของลิขสิทธิ์
3) เว็บไซตCที่ระบบไปทําการแคชและสกัดขMอมูลเป2นเว็บไซตCที่มิไดMมีการเขียน meta-tags หMามมิใหMมี
การเก็บขMอมูล หากเว็บไซตCใดที่มีแทกดังกลQาว ระบบจะไมQเก็บขMอมูลมาใชM ซึ่งเป2นไปตาม
มาตรฐานการเก็บรวบรวมขMอมูลของระบบโปรแกรมคMนหาและการแคชขMอมูลสาธารณะโดยทั่วไป
นอกจากนี้ระบบยังไมQไดMจัดเก็บขMอมูลที่มีการตั้งรหัสหรือป•องกันจากการเขMาถึง ระบบคลังคําไมQไดM
มีการเจาะรหัส หรือกระทําการใด ๆ ที่ทําใหMสามารถเขMาถึงหรือทําซ้ําขMอมูลดังกลQาวไดM ดังนั้นเมื่อ
พิจารณาหลักการใหMอนุญาตโดยนัย จึงถือไดMวQาการแคชขMอมูลในงานวิจัยชิ้นนี้ไดMรับอนุญาตใหM
เขMาถึงและแคชไดM ในขณะเดียวกัน หากมีผูMใดพิสูจนCวQาเป2นเจMาของงานลิขสิทธิ์และประสงคCจะใหM
งานของตนถูกนําออกไปจากระบบคลังคํา ก็สามารถแจMงมาที่ทีมนักวิจัยไดM และนักวิจัยจะ
ดําเนินการนําขMอมูลดังกลQาวออกจากระบบในทันที
4) การพิจารณาการแคชและสกัดขMอมูลในคลังคําแบบสั่งสมถือเป2นการใชMงานที่เป2นธรรมหรือไมQ
สามารถพิจารณาโดยใชMป7จจัยสําคัญ 4 ประการเชQนเดียวกัน ดังนี้
a. วัตถุประสงค?และความเหมาะสมในการใชงานลิขสิทธิ์ การสกัดขMอความในกรณีนี้เป2นมี
เจตนาเพื่อใชMศึกษาวิจัยโดยตรงและมิไดMมีเจตนาในการแสวงหากําไร ทั้งในเชิงของ
วัตถุประสงคCขององคCกร ทีมวิจัย และการใชMงานอันมีลิขสิทธิ์ รายไดMจากโครงการวิจัย
นําไปใชMเพื่อเป2นคQาใชMจQายในการดําเนินโครงการ มิไดMมีเป2นไปเพื่อแสวงหาผลกําไร ไมQมี
การแสดงโฆษณาในหนMาแสดงผลการคMนใด ๆ หรือไมQมีรูปแบบการดําเนินการทางธุรกิจ
ใด ๆ ที่เกี่ยวขMองกับการพัฒนาหรือการใชMงานคลังคํานี้
เจตนาหลักของงานวิจัยชิ้นนี้คือการพัฒนาคลังขMอมูลภาษษแบบสั่งสมเพื่อนําไปใชMใน
การตQอยอดความรูMความเขMาใจในการใชMคําไทยในป7จจุบัน อินเทอรCเน็ตเป2นแหลQงขMอมูล
หลักที่สําคัญมากที่จะแสดงใหMเห็นถึงการใชMภาษาไทยในสถานการณCจริงที่ไมQผQาน
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กระบวนการกลั่นกรองทางภาษา การแคชและสกัดขMอมูลจึงเป2นกิจกรรมที่จําเป2นตQอการ
ดําเนินโครงการนี้ใหMสําเร็จไปไดMตามวัตถุประสงคC
นอกจากนี้การใชMงานในโครงการวิจัยนี้เป2นการใชMงานเชิงแปรรูป (Transformative
use) โดยธรรมชาติของการทําเหมืองขMอมูลรวมไปถึงการสรMางคลังคํา ผลที่ตMองการมิใชQ
การแสดงผลขMอความตMนฉบับ แตQเป2นการแสดงผลการวิเคราะหCขMอมูลที่ผQานการสกัด ตัด
ทอน และตีความเรียบรMอยแลMว
ภายหลังการแคชขMอมูลจากแหลQงขMอมูลตMนทางแลMว ระบบจะนําขMอมูลดังกลQาวมาตัด
ทอนใหMเหลือในสQวนของตัวบท เมทาดาทาที่จําเป2น และขMอมูลที่เกี่ยวขMองกับแหลQงขMอมูล
ตMนทางเทQานั้น หลังจากนั้นก็จะใชMคอมพิวเตอรCในการแยกตัวบทออกมาเป2นคํา ในแตQละ
คําก็จะมีการระบุคุณสมบัติของคําที่เก็บไวM หลังจากนั้นก็จะมีการนําคําเหลQานั้นมา
วิเคราะหCตQอไป
ในงานวิจัยชิ้นนี้ การทําซ้ําขMอมูลจากแหลQงขMอมูลตMนทาง เป2นไปเพื่อประโยชนCในการ
เก็บรักษา (archival) เทQานั้น ขMอมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในเครื่องแมQขQายที่
มีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน มีเพียงนักวิจัยที่สามารถเขMาถึงขMอมูล
ทั้งหมดอีกทั้งการเขMาถึงขMอมูลดังกลQาวมีการเขMารหัส ผูMใชMคลังคําทั่วไปจะสามารถเขMาถึง
ขMอมูลผQานทางสQวนเชื่อมประสาน (interface) ที่อยูQในรูปของเว็บไซตCเทQานั้น โดยขMอมูลที่
นําเสนอสูQสาธารณะจะเป2นขMอมูลคําที่ผQานการประมวลผลแลMว บางสQวนของตัวบทที่คํา
นั้นปรากฏอยูQ ซึ่งมีความยาวไมQมาก และมีการเชื่อมโยงไปยังแหลQงขMอมูลตMนทาง
ถึงแมMวQาจะมีการนําตัวบทไปตัดทอนและแยกออกเป2นคําแลMว ขMอมูลที่ไดMจาก
แหลQงขMอมูลตMนทางยังมีความจําเป2นที่จะตMองถูกจัดเก็บเพื่อใหMในการตรวจสอบความ
ถูกตMองของโปรแกรมคอมพิวเตอรCทั้งแงQของการตัดคํา ประมวลผลคํา หรือการแสดงผล
การออกแบบระบบคลังคํามิไดMมีฟ7งกCชั่นหรือสQวนใดที่อนุญาตหรือสQงเสริมใหMผูMใชMอQาน
งานทั้งหมดไดM ดังนั้นจึงไมQสามารถใชMทดแทนการใชMงานผQานแหลQงขMอมูลตMนทางไดM
ถึงแมMวQาในการวิเคราะหCครั้งนี้จะใชMหลักการใชMงานเชิงแปรรูป หลักการดังกลQาวยัง
มิไดMมีการบัญญัติหรือกลQาวถึงในบริบทของการพิจารณาของประเทศไทยอยQางชัดเจน
b. ลักษณะของงานลิขสิทธิ์ การพิจารณาลักษณะงานลิขสิทธิ์จําเป2นตMองพิจารณาเป2น
รายการไป ไมQสามารถพิจารณาแบบเหมารวมไดM เนื่องจากงานที่อยูQบนอินเทอรCเน็ตมีการ
ปะปนระหวQางงานที่อยูQในระหวQางการคุMมครองและงานที่ไมQไดMรับการคุMมครองจํานวน
มาก ดังที่อภิปรายไปหัวขMอ งานอันมีลิขสิทธิ์ที่เก็บรวบรวมโดยเทคนิคการแคชและสกัด
ขอความ ขMางตMน อยQางไรก็ตามลักษณะงานที่สําคัญที่เกี่ยวขMองกับการพิจารณาใน
ประเด็นนี้คือ ขMอมูลทั้งหมดเป2นขMอมูลที่เผยแพรQสูQสาธารณะโดยไมQมีมาตรการทาง

80

เทคโนโลยีใด ๆ จํากัดการเขMาถึง รวมถึงการเขียนรหัสเพื่อป•องกันการเขMาถึงจากหุQนยนตC
หรือระบบคMนหา ดังนั้นถึงแมMวQาตัวบทที่ไดMรับการแคชและสกัดขMอมูลในงานวิจัยในครั้งนี้
ถือไดMวQาเป2นงานอันมีลิขสิทธิ์ ก็จะมีลักษณะที่มีธรรมชาติที่เปmดเผยสูQสาธารณะ
c. ปริมาณการใชงานและสัดสวนของงาน การพิจารณาในบริบทนี้ อาจสามารถใชMหลักการ
พิจารณาเชQนเดียวกับการพิจารณาคดี Field v. Google ไดM กลQาวคือ การทําซ้ําในการ
แคชและสกัดขMอมูลในคลังขMอมูลแบบสั่งสมจะเป2นการทําซ้ํางานทั้งหมด แตQหากการ
ทําซ้ํานั้นมีจํานวนมากที่จําเป2นตQอการใชMงานตามที่ผูMใชMงานตั้งใจ ป7จจัยขMอนี้ก็ไมQสามารถ
ใชMเป2นน้ําหนักตQอตMานผูMใชMงานไดM (Kelly v. Arriba Soft Corp., 2006) ซึ่งในกรณีนี้การ
เก็บขMอมูลทั้งหมดมีความจําเป2นตQอการพัฒนาคลังขMอมูลแบบสั่งสม เนื่องจากหากไดM
ขMอมูลไมQครบ ขาดบริบท อาจทําใหMการวิเคราะหCขMอมูลบิดเบือนและมีอคติไดM ดังนั้นการ
ทําแคชและสกัดขMอมูลจึงมีความจําเป2นตQอการดําเนินโครงการวิจัยชิ้นนี้
d. ผลกระทบตอการตลาดหรือมูลคาของงานลิขสิทธิ์ การพิจารณาในประเด็นนี้จําเป2นตMอง
พิจารณาจาก 2 ดMาน คือ ผลประโยชนCที่เกิดขึ้นจากฝ7ªงเจMาของลิขสิทธิ์ และผลประโยชนC
ที่เกิดขึ้นจากผูMใชMงาน (ในที่นี้คือทีมนักวิจัย)
ในกรณีของการพิจารณาผลประโยชนCที่เกิดขึ้นจากฝ7ªงเจMาของลิขสิทธิ์ มีความ
จําเป2นตMองพิจารณาเป2นรายการไป เชQนเดียวกับการพิจารณาลักษณะของงาน กลQาวคือ
งานแตQละชิ้นมีมูลคQาที่แตกตQางกัน งานจํานวนมากที่เผยแพรQสูQสาธารณะอาจเป2นงานที่
มิไดMกQอใหMเกิดรายไดMหรือผลประโยชนCใด ๆ ในทางตรงกันขMามงานอีกจํานวนหนึ่ง
ถึงแมMวQาจะเผยแพรQสูQสาธารณะก็ตาม เจMาของลิขสิทธิ์อาจไดMประโยชนCจากรายไดMที่
เกิดขึ้นจากการใหMอนุญาตเผยแพรQ การพิจารณาแบบเหมารวมอาจไมQสามารถกระทําไดM
เนื่องจากยังไมQมีหลักเกณฑCในป7จจุบัน
สําหรับฝ7ªงผูMใชMงาน การแคชและสกัดขMอมูลหรือแมMกระทั่งการประมวลผลในงานวิจัย
ชิ้นนี้ ไมQกQอใหMเกิดรายไดMโดยตรงแกQทีมนักวิจัยหรือหนQวยงานตMนสังกัดแตQอยQางใด
จะเห็นไดMวQา ประเด็นที่ไมQอาจใหMน้ําหนักวQา การแคชและสกัดขMอมูลถือไดMวQาเป2นการใชMงานที่
เป2นธรรมนั้น ติดอยูQตรงที่ความหลากหลายของขMอมูลที่นํามาใชMงาน ในขณะเดียวกันการจําแนกงาน
อันมีลิขสิทธิ์ตามลักษณะของงานหรือมูลคQาในบริบทของขMอมูลสาธารณะบนอินเทอรCเน็ตโดยอัตโนมัติ
เป2นสิ่งที่เป2นไปไดMยาก ดังนั้นในหลายประเทศจึงพยายามหาทางออกที่เอื้อตQอการทําเหมืองขMอมูล
ยกตัวอยQางเชQน กฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศสหราชอาณาจักรไดMเพิ่มขMอยกเวMนที่เกี่ยวกับการทําเหมือง
ขMอมูลและตัวบท เมื่อป• ค.ศ.2014 โดยอนุญาตใหMนักวิจัยสามารถทําซ้ํางานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งชิ้นเพื่อใชM
ในการประมวลผลทางคอมพิวเตอรC โดยงานเหลQานั้นจะตMองเป2นงานที่ไดMรับอนุญาตใหMอQานไดMเป2น
พื้นฐาน และการทําเหมืองขMอมูลและตัวบทนั้นจะตMองเป2นไปโดยไมQแสวงหาผลกําไร (Intellectual
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Property Office, 2014; Kelly, 2016) ในสหภาพยุโรปก็มีการเสนอรQางกฎหมายที่จะเพิ่มขMอยกเวMน
ในลักษณะแบบเดียวกันดMวย นอกจากนี้หนQวยงานของรัฐที่รับผิดชอบทางดMานลิขสิทธิ์หลายแหQงใน
ตQางประเทศหลายประเทศจัดตั้งองคCกรจัดเก็บคQาลิขสิทธิ์กลาง (Copyright Collective Societies)
สําหรับจัดการลิขสิทธิ์แบบเหมารวม โดยเฉพาะการใชMงานในเชิงพาณิชยC อยQางไรก็ตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของไทยยังมีการบัญญัติแนวทางในการจัดการประเด็นดังกลQาวที่ชัดเจน ป7จจุบันมีการรQาง
พระราชบัญญัติการจัดเก็บคQาลิขสิทธิ์และสิทธินักแสดง แตQรQาง พรบ. ดังกลQาวมิไดMมีการพูดถึงการ
บริหารจัดการงานอันมีลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวขMองกับการทําเหมืองขMอมูลและตัวบทที่ชัดเจน
นอกเหนือจากประเด็นการใชMงานที่เป2นธรรมแลMว เมื่อพิจารณาในภาพรวม โดยใชMแนวทางการ
พิจารณาคดีในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีระบบการจัดการลิขสิทธิ์ใกลMเคียงกับในประเทศไทย จะเห็นวQา การ
แคชและสกัดขMอมูลในโครงการวิจัยชิ้นนี้อาจสามารถตีความวQา ไมQถือเป2นการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะอยQางยิ่ง
เมื่อขยายประเด็นไปสูQผลกระทบที่มีตQอสถานการณCในป7จจุบัน กลQาวคือ หากศาลพิจารณาวQาการแคชและสกัด
ขMอมูลถือเป2นการละเมิดลิขสิทธิ์ อาจมีผลกระทบตQอการใหMบริการโปรแกรมคMนหาทั้งในและตQางประเทศ
ตลอดจนระบบอินเทอรCเน็ตโดยรวมดMวยเชQนกัน
การแคชและสกัดขอความในฐานะสิทธิในการอาน
การแคชและสกัดขMอความเป2นสQวนหนึ่งของในกระบวนการทําเหมืองขMอมูล หรือในที่นี้คือคลังคํา การ
ไดMมาซึ่งขMอมูลเหลQานี้ทําไดMโดยโดยวิธีทางคอมพิวเตอรC การประมวลผลขMอมูลจํานวนมหาศาลโดยใชM
คอมพิวเตอรCนับเป2นความกMาวหนMาของมนุษยชาติในการแสวงหาความรูMดMวยวิธีการที่มนุษยCไมQสามารถกระทํา
ไดMดMวยตนเอง ผูMสนับสนุนแนวคิดนี้ (e.g., Association of European Research Libraries, 2015) เห็นวQา
สิทธิในการอQานนั้นครอบคลุมสิทธิในการทําเหมืองขMอมูลดMวย (“The right to read is the right to mine”)
หากผูMใชMงานมีสิทธิในการอQานในงานใดก็ตาม การทําเหมืองขMอมูลก็ไมQควรจะถือวQาเป2นการละเมิดลิขสิทธิ์ดMวย
การจํากัดการทําเหมืองขMอมูลในงานที่เผยแพรQสูQสาธารณะ เชQน เนื้อหาที่มีลักษณะการเขMาถึงแบบเปmด เป2นตMน
หรือแมMกระทั่งงานลิขสิทธิ์ที่ไดMรับการอนุญาต เชQน เนื้อหาในฐานขMอมูลวิชาการเชิงพาณิชยC เป2นตMน จึงเป2นการ
ขัดขวางความกMาวหนMาทางวิทยาการและการตQอยอดความรูM ซึ่งขัดกับเป•าหมายของแนวคิดหลักของลิขสิทธิ์
(“The Hague Declaration”, 2015)
ในมุมมองนี้การใชMสัญญาอนุญาตกลายเป2นกลไกที่เป2นอุปสรรค เนื่องจากสัญญาอนุญาตของเจMาของ
ลิขสิทธิ์หลายรายมีความไมQชัดเจนและไมQครอบคลุมในเรื่องของการทําเหมืองขMอมูล และที่สําคัญ หากมองวQา
การทําเหมืองขMอมูลเป2นสิทธิเดียวกันกับสิทธิในการอQาน หนQวยงานที่จัดการดMานลิขสิทธิ์ไมQควรตMองมีกลไกหรือ
เครื่องมือใด ๆ (เชQน ขMอยกเวMน แนวทางการใชMงาน การจัดเก็บคQาลิขสิทธิ์ เป2นตMน) ที่มากําหนดการใชMงานใน
รูปแบบของการทําเหมืองขMอมูล (Vollmer, 2015)
อยQางไรก็ตามมุมมองนี้เป2นมุมมองที่ไมQเป2นที่นิยมมากนัก และมักมีน้ําหนักนMอยกวQาเมื่อเทียบกับอีก
มุมมองหนึ่ง เนื่องจากการพัฒนากฎหมายลิขสิทธิ์โดยมากมีจุดเริ่มตMนจากการคุMมครองเจMาของงานลิขสิทธิ์
มากกวQาการคุMมครองการใชMงาน ในสภาพป7จจุบันการผลิตและการใชMงานผสมผสานจนแทบไมQออกในบางกรณี
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ดังนั้นการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อสรMางความสมดุลเพื่อคุMมครองผูMมีสQวนไดMเสียทุกฝ¡าย มีสQวนสําคัญที่
จะทําใหMเป•าหมายของการสQงเสริมความกMาวหนMาของวิทยาการ ศิลปะ และความรูMนั้นดําเนินตQอไปไดM
กระแสของการจัดการขMอมูลขนาดมหึมา (Big data) ไดMเขMามามีบทบาทอยQางมากในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยในทุกทิศทาง การจัดการประเด็นลิขสิทธิ์ในเรื่องที่เกี่ยวขMองนี้ ไมQเพียงเฉพาะในบริบทของงานวิจัย
ชิ้นนี้ มีความจําเป2นที่จะตMองพัฒนาและหาขMอสรุป เพื่อลดความไมQชัดเจนอันเป2นอุปสรรคสําคัญในการพัฒนา
ความกMาวหนMาของวิทยาการในดMานนี้
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4. สรุปงานที่ได!ทําและแนวทางการพัฒนาในอนาคต

งานที่ทําเมื่อเทียบกับขMอเสนอโครงการนั้นมีบางสQวนที่ไดMตามแผนและสQวนที่ไมQไดMตามที่วางแผนไวM
สQวนที่ไดMเกินเป•าคือขนาดของขMอมูล เฉพาะขMอมูล twitter มีประมาณ 24 ลMานขMอความซึ่งคิดเป2นจํานวนคําไดM
ประมาณ 150 ลMานคํา รวมกับขMอมูลจากเว็บบอรCด pantip ที่มีกวQา 2.4 ลMานกระทูM ซึ่งเมื่อตัดคําประมาณ
40% ของขMอมูลไดMจํานวนคําวQา 519 ลMานคํา จํานวนคําทั้งหมดที่จะไดMจึงประมาณวQามีกวQา 1,298 ลMานคํา
สQวนผลการรวบรวมขMอมูลจาก Bloaggang ไดMขMอมูลมา 19,639 หนMาเว็บคิดเป2นจํานวนคําประมาณ 15.9 ลMาน
คํา และขMอมูลขQาวจากสองสํานักขQาวคือ Khaosod และ Komchadluek ไดMขMอมูลมา 16,519 บทความคิด
เป2นจํานวนคําประมาณ 7.3 ลMานคํา จํานวนขMอมูลที่รวบรวมไดMทั้งหมดจึงเกินกวQาเป•าหมาย 500 ลMานคําที่ตั้ง
ไวM
แตQเนื่องจากการเก็บขMอมูลเว็บขQาวมีความลQาชMา โดยเก็บไดMในชQวงทMายของโครงการ ทําใหM
การศึกษาเปรียบเทียบจํานวนคําเขียนผิดอักขรวิธีระหวQางภาษาที่เป2นทางการกับไมQเป2นทางการในสมมติฐานที่
1 ตMองกระทําทางอMอมแทน คือ ใชMขMอมูลทวีตที่มาจากสํานักขQาวตQาง ๆ แทนที่จะเป2นขMอมูลบทความขQาว
นํามาเปรียบเทียบกับขMอมูลทวีตทั่วไปซึ่งถือเป2นตัวแทนภาษาที่ไมQเป2นทางการ แตQผลที่ไดMก็เป2นไปตาม
สมมติฐาน เพราะขMอมูลที่พบภาษาในทวิตเตอรCโดยทั่วไปเป2นภาษาพูดที่พิมพCแบบไรMความระวังมาก จํานวน
คําผิดมีจํานวนมากทั้งที่เป2นแบบไมQตั้งใจและตั้งใจแผลงคําออกไปจึงมีจํานวนคําและความหลากหลายมากกวQา
ขMอมูลจากที่มาจากสํานักขQาวโดยตรง
ผลการวิเคราะหCคําผิดและคําสรMางใหมQในงานนี้ใชMขMอมูลที่เก็บจากทวิตเตอรCเป2นหลัก ซึ่งมีความ
เหมาะสมเนื่องจากเป2นภาษาที่ไมQเป2นทางการและจะพบขMอมูลคําผิดกับคําแผลงไดMงQายมากกวQา ขMอมูลจากเว็บ
พันทิปก็เป2นอีกแหลQงที่มีภาษาแบบไมQเป2นทางการนี้ซึ่งก็ควรพบขMอมูลคําผิดกับคําแผลงไดMเชQนกัน แตQเนื่องจาก
ความลQาชMาในการเก็บขMอมูลจึงไมQไดMนําผลจากพันทิปมารายงานผลวิเคราะหCในที่นี้ แตQคิดวQาผลที่ไดMจากขMอมูล
ทวิตเตอรCก็นQาจะเพียงพอสําหรับใหMคําตอบที่ตMองการแลMว
สําหรับสมมติฐานที่สอง ขMอผิดที่มาจากการพิมพCตัวอักษรใกลMเคียงจะมีมากกวQาขMอผิดจากการพิมพC
ตก พิมพCเกิน หรือพิมพCสลับตัวอักษร จากขMอมูลที่วิเคราะหCในขMอ 3.2.2 พบวQาจากจํานวนการพิมพCตัวอักษร
ผิด 640 ครั้งเป2นขMอผิดที่เกิดจากการพิมพCตัวอักษรติดกันในแป•นหรือการลืมกดปุ¡ม Shift มีจํานวน 337 ครั้ง
และผิดเนื่องจากพิมพCสลับอักษรพบ 23 ครั้ง ในขณะที่การพิมพCอักษรตกพบ 211 ครั้ง อักษรเกินพบ 199
ครั้ง จึงสอดคลMองกับสมมติฐานขMอนี้ ที่แสดงใหMเห็นวQาขMอผิดสQวนใหญQมาจากความสะเพรQาในการพิมพC
มากกวQา
สQวนสมมติฐานที่สาม ซึ่งเป2นการเปรียบเทียบคําผิดตามมิติของเวลาวQาคําปรากฏใหมQสQวนใหญQจะไมQมี
ความตQอเนื่อง ไมQเหมือนคําผิดซึ่งควรจะพบสม่ําเสมอทุกชQวงเวลา ขณะนี้ยังไมQสามารถทดสอบไดM เพราะ
ขMอมูลที่เก็บไดMนั้นยังคงเป2นชQวงระยะเวลาสั้นๆ ไมQเกิน 2 ป• จึงควรรอใหMมีขMอมูลตQอเนื่องเขMาระบบฐานขMอมูล
กQอน จึงจะดึงคําที่ไดMจากการวิเคราะหCในขMอ 3.2 ออกมาจากคลังขMอมูลทั้งหมดพรMอมแท็กเรื่องเวลา ซึ่งใน
ทวิตเตอรCและพันทิปสามารถดูขMอมูลเวลานี้ไดM
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แมMวQาจํานวนขMอมูลที่สกัดมา ณ ป7จจุบัน จะไดMจากทวิตเตอรCประมาณ 150 ลMานคํา และจากพันทิป
กวQา 1,000 ลMานคํา แตQขMอมูลทั้งหมดยังไมQไดMนําเขMาระบบในรูปของ MongoDB สิ่งที่ทําคือทยอยนําขMอมูลเขMา
ทีละสQวนเพื่อใหMผูMชQวยวิจัยสามารถทําการเรียกขMอความที่มีป7ญหามาแกMไขคําผิดเพื่อใหMตัดคําไดMโดยสะดวก ไมQ
เป2นภาระหนักสําหรับระบบในการทํางานและในการตัดคําขMอมูลใหมQแตQละคืน ซึ่งคาดวQาจะทยอยทํางาน
ตQอเนื่องตQอไป
ป7ญหาสําคัญที่จะตMองวางแผนตQอ คือ การทําใหMโครงการมีความยั่งยืน ใหMมีการสกัดขMอมูลจากแหลQงที่
ตMองการอยQางตQอเนื่องตลอดไป เพื่อไมQใหMขMอมูลภาษาขาดตอนในชQวงเวลาใดเวลาหนึ่ง เครื่องแมQขQายที่จัดซื้อ
ในโครงการนี้นQาจะเพียงพอในการรองรับขMอมูลในระยะหนึ่ง แตQหลังจากขMอมูลขยายตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็ตMองมี
แผนการขยายหรือเพิ่มเครื่องแมQขQายสําหรับเก็บขMอมูลทั้งหมด และนอกจากการสกัดขMอมูลและประมวลผล
คําแลMว การเผยแพรQใหMขMอมูลเป2นประโยชนCตQอสาธารณะก็เป2นประเด็นที่สําคัญที่จะตMองทําตQอไป ตัวอยQางของ
API ที่อธิบายในหัวขMอ 3.3.6 เป2นแนวทางหนึ่งของการใชMประโยชนCจากคลังขMอมูลสั่งสมนี้ ซึ่งสามารถ
ประมวลผลขนาดขMอมูลที่ทดลองไดMดMวยเครื่องแมQขQายที่มีในป7จจุบัน แตQหากมีการเก็บขMอมูลแบบตQอเนื่องไป
ตลอดตามที่โครงการนี้วางเป•าไวMเป2นตMนแบบ จํานวนขMอมูลก็มีขนาดเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป2นป7ญหาของ
การเก็บและประมวลผลขMอมูลมหึมา (Big Data) ซึ่งการใชMงานแบบที่ใหMผลในทันทีก็เป2นงานที่ทMาทายทาง
คอมพิวเตอรCวQาจะทําอยQางไร หากเปmดใหMบริการคMนขMอมูลภาษาไทยโดยใหMดึงตัวอยQางการใชMคํา เชQน
concordance การหาคําที่สัมพันธCกันหรือปรากฏรQวมกันจะทําอยQางไร หากทําใหMเร็วก็ตMองมีการทําดัชนีชQวย
คMนขMอมูลไวMลQวงหนMา ก็จําเป2นตMองใชMทรัพยากรเนื้อที่จัดเก็บอีกหลายเทQาตัว หรือหากไมQเหมาะสมก็อาจทําเป2น
บริการแบบไมQไดMผลตอบรับทันทีคือระบบจะใหMคําตอบที่ตMองการหลังจากรับคําถามมาแลMวไปรอเขMาคิว
ประมวลผลจนไดMคําตอบจึงจะสQงผลกลับไปใหMผูMใชM ป7ญหาเหลQานี้เป2นความทMาทายที่จะตMองทําในอนาคตเพื่อใหM
โครงการนี้ไดMประโยชนCอยQางที่ตMองการ
สุดทMายนี้ ผลการวิเคราะหCขMอความที่ไมQสามารถประมวลผลคําหรืออQานไดMจากขMอมูลจริงที่รวบรวมมา
นี้ โดยเฉพาะขMอมูลที่เป2นภาษาแบบไมQเป2นทางการไดMแสดงใหMเห็นถึงการใชMภาษาที่ไมQถูกตMองตามหลักอักขรวิธี
จํานวนมาก มีการสะกดคําผิดทั้งแบบที่ไมQไดMตั้งใจและที่ตั้งใจใชMเพื่อจุดมุQงหมายในการสื่อสารบางอยQาง เชQน
สรMางความแปลกเดQน สรMางความกลมกลืนกับกลุQมคนที่สื่อสารดMวย หรือที่เกิดจากความไมQรูMโดยตรง เชQน ใชM
รูปวรรณยุกตCไมQถูกตามหลักการผันวรรณยุกตC การทับศัพทCไมQตรงตามหลักเกณฑCราชบัณฑิตยสถาน เป2นตMน
ซึ่งเป2นประเด็นป7ญหาที่ครูอาจารยCผูMสอนภาษาไทยจะตMองชQวยเนMนย้ําหลักอักขรวิธีภาษาไทยใหMเป2นที่เขMาใจมาก
ขึ้น นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบวQาขMอความที่ไมQสามารถประมวลผลตัดคําไดMนั้น มีจํานวนไมQนMอยที่เกิดมา
จากการแผลงคําใหMเป2นคําใหมQตามลักษณะการใชMภาษาพูดจํานวนมาก และมาจากคําที่เป2นคําทับศัพทC คําที่
เป2นชื่อเฉพาะตQาง ๆ การใชMคํายQอ การใชMอักษรพิเศษตQาง ๆ เป2นตMน ป7ญหาเหลQานี้ เป2นป7ญหาสําหรับการ
ประมวลผลภาษาไทยในงานตQาง ๆ ที่ตMองการทํางานกับขMอมูลภาษาจริงที่เกิดขึ้นในสื่อออนไลนCตQาง ๆ ซึ่ง
จําเป2นตMองมีการพัฒนาดมดูลพื้นฐานตQาง ๆ ที่เกี่ยวขMองกับการประมวลผลภาษาไทยใหMสามารถทํางานกับ
ขMอมูลที่ดูเหมือนไรMมาตรฐานแตQเป2นขMอมูลจริงซึ่งจําเป2นตMองเขMาใจและประมวลผลใหMไดM
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